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هوامش

ّ
ظل دعم
نشطت تربية الماعز في الجبال الجزائرية أخيرًا ،بعد زيادة الطلب على لحمها وحليبها نظرًا لفوائدها الكثيرة ،وفي
الحكومة لهذا النشاط

يجد هذا النشاط البيئة المناسبة له في المنطقة الغابية المحيطة به (العربي الجديد)

تربية الماعز

باختصار
بعد استقرار األوضاع
األمنية في الجبال
الجزائرية ،عادت
العائالت إلى ممارسة
األنشطة املختلفة في
أراضيها املنتشرة في
جبال منطقة جبابرة.

نشاط أسري تدعمه الحكومة في الجزائر
الجزائر ـ كمال بوحدة

يـ ـع ــرف نـ ـش ــاط ت ــرب ـي ــة امل ــاع ــز فــي
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر انـ ـتـ ـع ــاش ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فــي
السنوات األخيرة ،بسبب الفوائد
الكبيرة للحم املاعز وحليبه ،الــذي أصبح
يطلبه الجزائريون بكثرة .عائالت جزائرية
عديدة ،تعيش في املناطق الجبلية ،عادت
ّ
إلــى ممارسة هــذا النشاط ،خاصة فــي ظل
دعم وتشجيع حكومي كبير.
بعد استقرار األوض ــاع األمنية في الجبال
ال ـجــزائــريــة ،ع ــادت ال ـعــائــات إل ــى مـمــارســة
األنشطة املختلفة في أراضيها املنتشرة في
جبال منطقة جبابرة ،التابعة ملحافظة عني
الــدفـلــى وفــي الـحــدود مــع محافظة تيبازة.
ف ـق ــام األخـ ـ ــوة ف ـت ــات ــة ،بـتـشـيـيــد اصـطـبــات

خاصة لتربية املاعز بكل أنــواعــه ،الحلوب
مـنــه وذل ــك امل ـ ّ
ـوج ــه ل ـت ـجــارة ال ـل ـحــوم .يـقــول
ّ
ابــراهـيــم ،وهــو األخ األكـبــر فــي الـعّــائـلــة ،إن
الفكرة بدأت قبل ثالث سنوات« ،كنا ننشط
في تربية األغنام واألبقار بالقرب من بلدة
بومدفع ،التابعة ملحافظة عني الدفلى غربي
الجزائر ،ومع عودة األمن ّقررنا العودة إلى
أرض األجداد التي بقيت بورا لسنوات بعد
ّ
أن هجرناها في العشرية السوداء ،وفكرنا
في تربية قطعان من املاعز ،بسبب الطلب
املـتــزايــد على لحمه فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
ل ـيــس ف ـقــط ف ــي ع ـيــد األضـ ـح ــى ،إن ـمــا نـظـرًا
ّ
يتميز بها
للفوائد الصحية الكبيرة التي
ّ
ل ـحــم امل ــاع ــز ،خ ــاصــة وأن ق ـط ـعــان املــاشـ ّيــة
تــرعــى وس ــط ال ـغــابــات امل ـج ــاورة ،وتـتـغــذى
ع ـل ــى األع ـ ـشـ ــاب ال ـ ـبـ ــريـ ــة» .غ ـي ــر ب ـع ـي ــد عــن

اإلخــوة فتاتة ،قــام ،ميلود بن شريف ،وهو
فــي الستينيات مــن الـعـمــر بــإنـشــاء مــزرعــة
ّ
صغيرة لتربية املاعز .تعلقه باألرض ،منعه
مــن تــرك املنطقة وخدمتها حتى فــي أحلك
الظروف األمنية التي ّ
مرت بها البالد .يقول
ميلود إنه بدأ في مشروعه بعشرة رؤوس
ّ
يتكون
مــاعــز فـقــط ،وبـعــد م ــرور  5سـنــوات،
قطيعه اليوم من أكثر من  40رأسًا ،بعضها
ّ
ُيـحــضــر للبيع فــي عـيــد األض ـحــى كــأضــاح،
وبعض املاعز هو إلنتاج الحليب الذي ازداد
الـطـلــب عـلـيــه فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،نظرًا
ّ
يتميز بها،
للفوائد الصحية الكبيرة التي
إذ تستعمله ال ـعــائــات وال ـن ـســاء املــربـيــات
لألطفال كحليب مدعم وبديل لحليب األم.
ويعتبر ،مــراد لـحــول ،وهــو عسكري سابق
ف ــي الـجـيــش ال ـج ــزائ ــري ،بــاشــر م ــع شقيقه

■■■
ازداد الطلب عل
حليب ولحم املاعز،
في السنوات األخيرة،
نظرًا للفوائد الصحية
الكبيرة التي ّ
يتميز بها.
■■■
ّ
تنبهت السلطات
إلى هذا املوضوع في
الفترة األخيرةّ ،
وسهلت
ّ
حصول سكان الجبال
على دعم مباشر
من وكاالت حكومية
خاصة لدعم املشاريع
الصغيرة.

ّ
عبد الـقــادر ،مشروعًا لتربية املاعز ،أن هذا
النشاط يجد البيئة املناسبة له في املنطقة
ال ـغ ــاب ـي ــة امل ـح ـي ـط ــة ب ـ ــه .وقـ ـ ـ ــال« :ن ـص ـح ـنــي
امل ـخ ـتـ ّـصــون ب ـن ــوع امل ــاع ــز اإلس ـب ــان ــي ال ــذي
يتميز باإلنتاج الغزير لكنني تفاجأت في
البداية بغالء أسعارها ،حيث يتراوح سعر
رأس املاعز الــواحــدة بني  100و 150دوالرًا،
األمـ ــر الـ ــذي جـعـلـنــي أش ـت ــري رأسـ ــن فـقــط،
ودع ـم ــت امل ــزرع ــة ب ـع ــدد م ــن رؤوس املــاعــز
الجزائري املتوسط اإلنتاج مقارنة مع املاعز
ّ
اإلسباني» .وأضاف« :تمكنت من النجاح في
هذا النشاط وتوفير عمل لشقيقي الذي كان
ً
عاطال عن العمل لسنوات ،وهو يسهر على
عملية الرعي والحراسة والنظافة ،وتقديم
الكميات الضرورية من العلف واملاء».
يـ ـس ـ ّـوق ه ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب م ــن م ـ ّ
ـرب ــي املــاعــز
ملـنـتـجــاتـهــم م ــن ال ـح ـل ـيــب ال ـ ــذي يـنـتـجــونــه
يوميًا ،في املحالت الخاصة ببيع الحليب
ومشتقاته .ويهتم بعض الزبائن والعديد
م ــن الـ ـع ــائ ــات ب ـه ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـح ـل ـيــب،
ف ـب ـعــض األم ـ ـهـ ــات ي ـس ـت ـخــدم ـنــه لـتـحـســن
الـتـغــذيــة لــأط ـفــال واألشـ ـخ ــاص املـصــابــن
بفقر الدم على وجه الخصوص.
ّ
ويعتبر ه ــؤالء الـشـبــاب ،أن الــدولــة تــأخـ ّـرت
كثيرًا في دعــم مثل هــذه األنشطة الجبلية،
الـتــي مــن شأنها تشجيع الـجــزائــريــن على
ّ
العودة إلى خدمة أراضيهم في الريف ،وحل
بعض املشاكل مثل انعدام الكهرباء الريفية،
وتسهيل الحصول على القروض التي يمكن
اس ـت ـغــال ـهــا إلنـ ـج ــاز اإلصـ ـطـ ـب ــات وشـ ــراء
املـ ـع ــدات امل ـت ـط ــورة لـتــربـيــة امل ــاع ــز الـحـلــوب
والعلف وخزانات املياه واملساعدة على حفر
ّ
وتنبهت السلطات إلى هذا املوضوع
اآلبار.
ّ
ّ
في الفترة األخيرة ،وسهلت حصول سكان
الجبال على دعم مباشر من وكاالت حكومية
خاصة لدعم املشاريع الصغيرة .إذ نجحت،
فضيلة ابركان ،وهي شابة في الثالثينيات
من العمر ،تقطن في أعالي منطقة الناظور،
املحاذية لجبال شنوة ،بوالية تيبازة ،غربي
ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،ف ــي ال ـح ـصــول على
قرض من جهاز الدعم الذي أنشأته الحكومة
الجزائرية لدعم مشاريع الشباب ،ما ّ
سهل
عليها الحصول على عدد من رؤوس املاعز
ّ
املتميزة
من النوع اإلسباني والسويسري
ب ــإنـ ـت ــاج غ ــزي ــر ل ـل ـح ـل ـيــب .وت ـ ـقـ ــوم الـخـلـيــة
الــوالئـيــة لتربية امل ــرأة الريفية بمراقبتها
بشكل مستمر ،األمــر الــذي ّأدى إلــى نجاح
مـ ـش ــروعـ ـه ــا .وت ـ ـقـ ــول ف ـض ـي ـلــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :الحظت تزايدًا على طلب حليب
املاعز على مستوى املحالت الخاصة ببيع
الحليب ،وكــونــي أقـطــن فــي منطقة يعتمد
أهلها على النشاط الفالحي بدرجة كبيرة،
ّ
خاصة تربية املــواشــي ،فــكــرت فــي مشروع
م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع ل ـك ـن ـنــي ك ـن ــت ع ــاج ــزة عــن
تـمــويـلــه .حـصـلــت عـلــى تـكــويــن خ ــاص في
تربية املاعز الحلوب وعلى عشرة رؤوس
م ــاع ــز وب ـع ــض ال ـع ـت ــاد الـ ـ ـ ــازم ،وانـطـلـقــت
ّ
فــي مـشــروعــي مـنــذ س ـن ــوات ،وتـمــكـنــت من
م ـس ــاع ــدة عــائ ـل ـتــي م ــادي ــا وت ــوف ـي ــر ثــاثــة
مـنــاصــب عـمــل لـنـســوة م ــن ج ــارات ــي يقمن
بمساعدتي في تربية املاعز».

وأخيرًا
أين س ّرك أيها الشعر
رشا عمران

قـبــل أي ــام ،كــان ب ــواب الـعـمــارة يـحـ ّـدثـنــي عــن شـقــة في
الطابق التاسع ،بشرفة واسـعــة جــدا ومكشوفة على
كامل محيط الـعـمــارة .عــم حسني الـبــواب الــذي يراني
دائما أحمل أحواض زرع ألزين بها شرفتي الصغيرة،
كان يحاول إقناعي باالنتقال إلى تلك الشقة بسبب
شرفتها ،وكان يحدثني عنها ،ويخبرني أن السيدة التي
كانت تسكن فيها (وحيدة في منتصف خمسينيتها،
مثلي) ،كانت عاشقة للحيوانات األليفة ،كانت تحمل
قطط الـشــارع إلــى الشقة إلطعامها وتنظيفها .وتابع
ّ
«تخيلي من كتر رأفتها مع املخلوقات األخــرى كانت
تـضــع ح ـبــات الـسـكــر عـلــى أطـ ــراف ال ـبــاط كــي تطعم
النمل ،وكانت تمأل الشرفة بحب القنبز ليأكله الحمام».
حني سمعت هذه الجملة فتحت فمي من فرط الدهشة.
ظــن عــم حـســن أن دهـشـتــي بـسـبــب مــا سمعته عن
ّ
تصرف السيدة مع الحيوانات والطيور ،بينما الحقيقة
كانت شيئا آخر.
في كتابي الشعري ما قبل األخير «التي سكنت البيت
قبلي» ،وهــو عن النساء الخمسينيات الوحيداتّ ،ثمة
نص« :نحن ال نفعل شيئا مهما /نقلب التربة الرطبة
فــي أحـ ــواض الـ ــزرع عـلــى شــرفــاتـنــا الـصـغـيــرة /نضع

ّ
حبات القمح على الخشب النافر من نوافذنا /كي نعلن
ّ
ّ
تآلفنا مع العصاقير والحمام /نوزع ّ
حبات السكر على
الـبــاط /ثــم نــراقــب جــاراتـنــا مــن النمل يسحبنها حبةّ
وراء حبة» .صور النص مجازية جــدا ،محاولة لرؤية
ما تفعله العزلة والــوحــدة في النساء في هــذه املرحلة
ال ـخ ـطــرة مــن ال ـســن ،خـصــوصــا مــن يـعـشــن وح ـيــدات
ّ
لسبب أو آلخر .ال أعرف أحدا ّ
يوزع السكر على البالط
ٍ
ليحملها النمل إلى مخبئه .تراثنا مع النمل هو اإلبادة
إن كان كبيرا ،أو عدم االكتراث إن كان صغيرا ال ُيرى،
يا إلهي :هل كنت ّ
أتحدث عن هذه السيدة التي لم أرها؟
«التي سكنت البيت قبلي» هو مجموعة من نصوص
العزلة ،كتبتها بني  2013ونهاية  ،2015صدر الكتاب
في آخــر شهر أكتوبر /تشرين األول من عــام .2016
وت ــزام ــن صـ ــدوره مــع ي ــوم خــروجــي مــن املستشفى،
بـعــد عملية جــراحـيــة حـســاســة (قـلــب مـفـتــوح وتغيير
شرايني) .حصل األمر بسرعة غريبة ،إذ لم أكن أعاني
من أي شــيء يتعلق بالقلب قبل فترة العملية .خالل
بجلطات متتالي ٍة انتهت بـتشخيص انسداد
أيام ،أصبت
ٍ
كبير في الشرايني ،ال ينفع معه تركيب شبكة ،وإنما
عـمـلـيــة قـلــب مـفـتــوح طــارئــة وســري ـعــة ،وه ــو مــا حــدث
فعال .في الكتاب نصوص كثيرة عن الفراغ في الجهة
اليسرى ،وعن القلب امللقى خارجا (في عمليات القلب

املفتوح يتم إخــراج القلب خــارج الجسد) .عن الندوب
تحت الـثــدي األي ـســر ،عــن الـجــرح الـطــويــل فــي الـصــدر.
كتبت عن ذلك كله من دون أن أعرف أن بي علة قلبية،
من دون أن أعــرف أصــا أي شــيء عن عمليات القلب
املـفـتــوح .حتى حــن دخـلــت العملية ،لــم أكــن أعـلــم أنهم
يـنـشــرون القفص ال ـصــدري ويـخــرجــون القلب خــارج
الجسد .كتبت عن الشق الطويل في القفص الصدري،
مــن دون أن يـخـطــر لــي يــومــا أن ــه سـيـكــون عــامــة في
جسدي بعد حني.
ثـ ّـمــة ش ــيء آخ ــر :الـشـقــة ال ـتــي أس ـكــن بـهــا فـيـهــا كانت

أين لغز الشعر ...في االنفصال
عن الواقع لحظة كتابة النص،
أم في الفردانية التي تصل
أحيانا إلى حد النيرفانا عند
االنتهاء من الكتابة؟

تعيش فيها قبلي سيدة يونانية في مثل سني .كانت
وحيدة أيضا ،وهي من ألهمتني فكرة الكتاب .وأخيرا،
عــرفــت أنـهــا ع ــادت إلــى الـيــونــان ،ألنـهــا أصيبت بأزمة
قلبية طــارئــة! أخبرتني بذلك عاملة «السنترال» حني
كنت أدفــع فاتورة الهاتف األرضــي الــذي ما زال باسم
ماريا قسطنطني.
السيدة اليونانيةً ،
هل كل ذلك مصادفة؟ هل ّثمة رؤية ما تنتاب الشاعر
ّ
لحظة كتابة نصه ،أم هو وحــي فعال (جني الشعر)
كما اصطلح بعض الشعراء على تسمية الوحي؟ أم أن
الشاعر يصل ،لحظة الكتابة ،إلى درجة من االتحاد مع
ذاته ،يتلقى خاللها إشارات جسده فيكتب اإلشارات
تـلــك عـلــى شـكــل مـجــاز مــن دون أن ينتبه إل ــى ُبعدها
راء؟ لم أحب بوما هذه
الباطن في الوعيه؟ هل الشاعر ٍ
الجملة التي استخدمها جيل ستينيات القرن املاضي،
الشعري ،لكنني أيضا ال أفهم النبوءات التي تظهر في
القصائد أحيانا كثيرة .. .أين يكمن لغز الشعر ..في
االنفصال الكامل عن الواقع لحظة كتابة النص ،أم في
الفردانية املهولة التي تصل أحيانا إلــى حد النيرفانا
عند االنتهاء من الكتابة؟ أظن أن هذا ما يجعل الشعراء
م ـغ ــروري ــن :ه ــذه املـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـك ـشــف وال ــرؤي ــة حد
النبوءة ،املفردة التي لم أطقها يوما ،لكنني ّ
بت مضطرة
للتفكير بها وأنا أرتجف من الخوف.
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