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هوامش

بدأ موسم تقطير إكليل الجبل في تونس ،والذي ينتظره كثيرون لتأمين الرزق .إال أ ّن إقبال كثيرين من دون ترخيص ،على جمع هذه
العشبة المعروفة بفوائدها الطبية ،يهددها باالنقراض

تونس ــ مريم الناصري

وســط مساحة فــي إح ــدى مناطق
والي ـ ـ ـ ــة سـ ـلـ ـي ــان ــة ،ش ـ ـمـ ــال غ ــرب ــي
ت ـ ــون ـ ــس ،ي ـن ـص ــب عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
ّ
«ال ـن ـ ّـح ــاس ــة» ك ـمــا يـسـمـيـهــا ،أو «ال ـق ــط ــار»
لـتـقـطـيــر ع ـش ـبــة إك ـل ـيــل ال ـج ـب ــل أو حـصــى
الـ ـب ــان ،وه ــي م ــن األعـ ـش ــاب ال ـع ـطــريــة ذات
ّ
والنحاسة عبارة عن قدر
الروائح املميزة.
كبير يسع نحو  100لتر مــن املـيــاه ،تحته
حـ ـف ــرة ك ـب ـي ــرة إلشـ ـع ــال ال ـ ـنـ ــار .ي ـض ــع فـيــه
أكثر مــن قنطارين (القنطار يـعــادل 143.8
ّ
كـيـلــوغــرامــا) مــن إكليل الجبل ليقطره في
قوارير تستخرج منها الزيوت في األساس.
يـضــع عـبــد الــرحـمــن بـمـعــاونــة ثــاثــة عـمــال،
ّ
إكليل الجبل في ذلك القدر الكبير .وفي كل
مــرة ،يصعد أحــد العمال إلــى األعـلــى لـ ّ
ـرص
األعشاب كي يسع القدر كمية كبيرة منها.
ثــم تــوقــد الـنــار تحته ويـتــولــى عــامــل وضــع
الحطب باستمرار في تلك الحفرة الكبيرة،
ح ـتــى ال ت ـن ـقــص درج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة املـطـلــوبــة
لـتـحــويــل تـلــك امل ـيــاه إل ــى بـخــار واسـتـخــراج
أك ـبــر كـمـيــة م ــن ال ــزي ــوت امل ـع ــدة بغالبيتها
للتصدير.
عــادة ما يأتي إلــى املكان رجــل ّ
يجر حمارًا
وهو ّ
محمل بكميات كبيرة من إكليل الجبل
ال ــذي ُيجمع منذ ســاعــات الـصـبــاح األولــى
ّ
وصره
من الجبال .وتتولى نساء تقطيعه
في حزم كبيرة تنقل من سفوح الجبال إلى
ّ
منطقة التجميع حيث القطار.
وتقطير إكليل الجبل عمل موسمي ينطلق
فــي بــدايــة إب ــري ــل /نـيـســان ويـسـتـمــر حتى
ّ
ً
نهاية مايو /أيار من كل عام ،ويوفر عمال
مل ـئــات األشـ ـخ ــاص ،غــالـبـيـتـهــم م ــن مناطق
الـشـمــال الـتــونـســي ،حـيــث تنتشر العشبة.
تتولى النساء واألطفال جمع إكليل الجبل
من املرتفعات لتسليمه إلى عمال التقطير.
ّ
وعلى الرغم من أن األعمال املوسمية توفر
مداخيل جيدة لعدد من العاطلني من العمل
ّ
في تلك الجهات ،فإن معظمهم يعملون بطرق
غير قانونية .فالبعض يجمع إكليل الجبل
من دون الحصول على تراخيص ،وآخــرون
ّ
يـقــطــرونــه مــن دون الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة
ّ
ّ
اإلدارة العامة للغابات .ويعد إكليل الجبل
من األعشاب الطبية املهددة باالنقراض في
غــابــات الشمال الغربي نتيجة االستخدام
العشوائي واسـتـنــزاف الـثــروة الغابية ،عدا
عــن شـبـهــات الـفـســاد فــي مـنــح الـتــراخـيــص،
خصوصًا تراخيص املرعى وقطع األشجار،
كما يقول أحد العاملني في حراسة الغابات،
ويدعى سفيان .وسبق لقسم العدالة البيئية
واملـنــاخـيــة فــي املـنـتــدى الـتــونـســي للحقوق
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة (غـيــر حكومي)
ّ
اإلشـ ــارة إل ــى أن الـعــديــد مــن تـجــار الخشب
والفحم يستغلون الثروات الغابية بطريقة
عشوائية ،ما يتسبب في كــوارث عــدة .ومن
التجاوزات قطع األشجار والرعي العشوائي
لــأغـنــام وال ـتــوســع الـعـمــرانــي عـلــى حساب
الغابات ،ما يفاقم ظاهرة التصحر ،ويحول
غابات عدة إلى مصبات عشوائية للنفايات.
وت ـ ـم ـ ـتـ ــد الـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــات فـ ـ ــي تـ ـ ــونـ ـ ــس ،ب ـح ـســب
امل ـن ـت ــدى ال ـتــون ـســي ل ـل ـح ـقــوق االق ـت ـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ع ـلــى م ـســاحــة  5.6مــايــن
هكتار ،ما يعادل  34في املائة من املساحة
اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة لـ ـلـ ـب ــاد .وت ـش ـه ــد الـ ـع ــدي ــد مــن

إكليل الجبل
خالل تقطير إكليل الجبل (العربي الجديد)

ثروة طبية مهددة باالنقراض في تونس

باختصار
تقطير إكليل الجبل
عمل موسمي ينطلق
في بداية إبريل /نيسان
ويستمر حتى نهاية
ّ
مايو /أيار من كل عام
■■■
يوفر جمع وتقطير
إكليل الجبل مئات
فرص العمل ألشخاص
غالبيتهم من مناطق
الشمال التونسي ،حيث
تنتشر العشبة
■■■
تنتشر عصابات
في العديد من جبال
الشمال الغربي لتقطير
إكليل الجبل ّ
املعد
أساسًا للتصدير ،من
دون الحصول على
تراخيص مسبقة من
اإلدارة العامة للغابات

الـغــابــات نقصًا أو غيابًا كليًا لـلـحــراس ،إذ
يبلغ عدد حراس الغابات وغيرها  ،7455من
بينهم  5150ح ــارس غــابــات ،و 123حارسًا
ل ـس ـب ــاس ــب ال ـح ـل ـف ــاء (الـ ـسـ ـب ــاس ــب مـنـطـقــة
تونس الوسطى السهلية التي تضم بعض
الهضاب وتمتد حتى الساحل ،أما الحلفاء،
فمن األع ـشــاب) ،و 212ح ــارس صـيــد ،و256
حارس برج مراقبة .ويفتقر هؤالء الحراس
إل ـ ــى وسـ ــائـ ــل امل ــراقـ ـب ــة وأدوات ال ـح ـمــايــة
للتصدي للمعتدين .ويعتبر هــذا تهميشًا
لـحــراس الـغــابــات األم ــر ال ــذي يــدفــع كثيرين
إلـ ــى ال ـت ــواط ــؤ م ــع امل ـع ـتــديــن وع ـ ــدم ال ـق ـيــام
ب ــواج ـب ـه ــم ال ــوط ـن ــي ف ــي ظ ــل عـ ــدم تـحـســن
أجورهم وحرمانهم من التثبيت الوظيفي.
وكثيرًا ما تطرقت اإلدارة العامة للغابات
إلى أزمة نقص الحراس في الغابات ،األمر
ال ــذي ي ــؤدي إلــى ارتـفــاع نسبة االع ـتــداءات
على الغابات .ويشير أحد حراس الغابات،
ويدعى عبد الكريم ،في حديثه لـ«العربي
ّ
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن نـهــب ال ـث ــروات الغابية
ّ
س ـب ـبــه غ ـي ــاب ق ــان ــون ردعـ ـ ــي ،ال س ـي ـمــا أن
القانون الحالي قديم يعود إلى عام .1988
وي ـج ــب إص ـ ــدار ق ــان ــون أس ــاس ــي لـلـغــابــات
وديوان ُينظم التصرف في الثروة .فغالبية
املخالفات ال تتجاوز ّ
مجرد فرض غرامات
مالية ال تتجاوز أحيانًا مائة دوالر ،ال تعني
ّ
أي ش ــيء مـقــارنــة ب ــاألرب ــاح ال ـتــي ُيحققها

ّ
املـعـتــدون على الـغــابــات .يضيف أن «أكثر
ال ـن ـبــاتــات ال ـتــي تـشـهــد اعـ ـت ــداءات سـنــويــة
ه ــي تـلــك الـطـبـيــة عـلــى غ ــرار إكـلـيــل الجبل
والعرعر .ومع دخول فصل الربيع ،تنتشر
ع ـصــابــات ف ــي ال ـعــديــد م ــن ج ـب ــال الـشـمــال
ّ
املعد أساسًا
الغربي لتقطير إكليل الجبل
للتصدير من دون الحصول على تراخيص
مسبقة من اإلدارة العامة للغابات» .يشير
ّ
إل ـ ّـى أن «اإلدارة تـمـنــح تــراخ ـيــص سنوية
لكنها تحدد األماكن التي يمكن جمع إكليل
الجبل منها .وغالبًا ما ال تمنح ترخيصًا
لجمع إكليل الجبل من مكان جمع منه العام
امل ــاض ــي ،إلع ـطــاء الــوقــت للطبيعة إلنـتــاج
ثروات جديدة ،حتى ال تنقرض العديد من
ً
أنــواع النباتات التي باتت مهددة أصــا».
يـضـيــف« :نـحـجــز سـنــويــا ع ـشــرات املـعــدات
ال ـتــي تستعمل ف ــي تـقـطـيــر إكـلـيــل الـجـبــل،
خـصــوصــا فــي والي ــات جـنــدوبــة وسليانة
ّ
والـكــاف ،ونـفــرض غــرامــات مالية بحق كل
مــن يتعمد اسـتـغــال هــذه النبتة مــن دون
الحصول على تراخيص مسبقة».
وي ـش ـيــر أح ــد ال ـعــام ـلــن ف ــي تـقـطـيــر إكـلـ ّيــل
ال ـج ـب ــل ،وي ــدع ــى ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،إلـ ــى أن ــه
يعمل سنويًا في هذه املهنة املوسمية وال
يتعامل سوى مع أشخاص يحصلون على
تــراخ ـيــص تـسـمــح لـهــم بجمعه وتـقـطـيــره.
في املقابل ،يعمد العشرات إلى تقطير هذه

ّ
العشبة من دون تراخيص .ويلفت إلــى أن
بـعــض الـعـمــال يقتلعون إكـلـيــل الـجـبــل من
ً
األرض ب ــدال م ــن االك ـت ـفــاء بـقـصــه لحماية
ج ــذوع ــه ولـتـنـبــت مـ ـ ّـرة أخـ ــرى ،األمـ ــر ال ــذي
أدى إلــى التصحر في العديد من املناطق،
وفقدان هذه العشبة الهامة.
وفـ ــي نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي،
ّ
سعيد ،إلى
دعــا رئيس الجمهورية ،قيس
ض ــرورة حـمــايــة الـقـطــاع الـغــابــي والــرعــوي
في تونس ،من خــال تطبيق القانون على
الجميع مــن دون تمييز ،وإعـ ــادة مراجعة
م ـج ـلــة (ق ـ ــان ـ ــون) الـ ـغ ــاب ــات ل ـت ـت ـنــاســب مــع
مـسـتـجــدات الــواقــع وال ـت ـطــور الـحــاصــل في
هــذا القطاع الحيوي والحساس ،ملا يمثله
مــن قـيـمــة بيئية واجـتـمــاعـيــة واقـتـصــاديــة
ّ
وأمنية .كما ذكر أن القطاع الغابي يساهم
في توفير نحو  7ماليني يوم عمل في السنة
(مجموع أيام عمل العاملني في هذا القطاع)
و 14ف ــي امل ــائ ــة م ــن اح ـت ـيــاجــات ال ـب ــاد من
الطاقة و 25في املائة من احتياجات القطيع
و 30في املائة من الدخل السنوي لقاطني
ّ
الغابات البالغ عددهم نحو مليون .كما أن
قيمته االقتصادية تناهز  900مليون دينار
(نحو  362مليونًا و 500ألف دوالر) بحسب
ّ
دراسة علمية أعدت قبل سنوات .واعتبر أن
تطبيق الـقــانــون هــو ضمانة مــن ضمانات
املحافظة على القطاع الغابي والرعوي.

وأخيرًا
«سيرج» ...رواية كوميدية عن أوشفيتز؟
نجوى بركات

ّ
قــلــة هــم مــن ال يـعــرفــون أو مــن لــم يسمعوا بالكاتبة
الـفــرنـسـيــة ياسمينة رض ــا ،امل ــول ــودة مــن أب إيــرانــي
روســي مهندس ،ومــن أم موسيقية يهودية هنغارية
انتقلت إلى فرنسا هربا من الشيوعية ،فنصوصها
امل ـســرح ـيــة ،مـثــل «فـ ـ ّـن» و«إلـ ــه املـ ـج ــزرة» ،دارت على
خـشـبـ ًـات أك ـبــر امل ـس ــارح فــي أه ــم ال ـعــواصــم الـعــاملـيــة،
منقولة إلــى نحو  35لغة ،وحــازت على أهــم الجوائز،
ولها سيناريوهات سينمائية ،وروايات أربع من بينها
«بــابــل» التي نالت جــائــزة رون ــودو ل ــأدب ،و«سـيــرج»
الصادرة حديثا عن دار فالماريون الفرنسية.
سيرج ،بطل الرواية الذي يخبرنا عنه أخوه جان ،الراوي،
خمسيني ،غير معني بـعــامــات العمر الـبــاديــة عليه،
مـتـ ّ
ـوســط الــذكــاء ،ال يهتم كثيرا بمظهره أو بنظافته،
ّ
ّ
متهكم ومــزعــج ،وه ــو شقيق آن ــا ،األخ ــت الـتــي يطلق
عليها لـقـ ُـب «الـجـنــدي» و«ال ـب ـيــدق» ،إذ كــان الشقيقان
يستخدمانها صـغـيــريــن فــي ألـعــابـهـمــا ومـعــاركـهـمــا.
األشقاء الثالثة من عائلة بوبر ،وهم «يهود من فيينا
يـنـتـمــون إل ــى الـطـبـقــة الــوسـطــى ،ولـهــم نـصــف ق ــدم في

أوساط الطليعة ونصف قدم أخرى في الكنيس» ،وفي
ذلك إشارة إلى عدم ّ
تدينهم ،وإلى إهمال الوالدة تلقينهم
تعاليم الــديــانــة الـيـهــوديــة ،بعكس إرادة األب .يجتمع
ّ
وآنا ،لدى وفاة والدتهم مارتا ،ثم ّ
يقررون،
سيرج وجان
ّ
بعد دفنها ،أن ينفذوا اقتراح ابنة سيرج ،بالسفر إلى
معسكرات أوشفيتز بيركونو ،لتكريم ذكرى جدودهم
الذين قضوا على أيــدي النازيني ،وأيضا ّ
لشد اللحمة
ّ
بــن إخ ــوة عــاقــاتـهــم متفككة ومـســاراتـهــم متباعدة
تخفي أسـ ــرارا وت ـح ـ ّـوالت وأزم ـ ــات .وبـعــد ق ــراءة نحو
ثمانني صفحة مــن الـحــوارات واملــونــولــوغــات ،وبعد أن
ّ
يتعرف القارئ بشكل كاف إلى أعضاء العائلة وأبنائهم
وأقــاربـهــم وأصدقائهم ،تبدأ الرحلة التي ستصحبنا
خاللها ياسمينة رضا إلى حيث ال نتوقع البتة ،حيث
ال دموع تذرف ،وال ذاكرة موتى ُت ّ
كرم ،وال عودة موجعة
إلى مقتلة هائلة طاولت املاليني.
على العكس من ذلك ،تستخدم الكاتبة أسلوبا ساخرا،
الذعــا ،كأنما هي تسعى إلــى نفي وجــود شــيء اسمه
االرت ـبــاط بــذاكــرة اآلخ ــري ــن ،فــالــذاكــرة هــي حـصــرا ملن
عاشوا الحدث ،أما من يجيئون من بعدهم ،فهم إنما
ّ
يزعمون التذكر« .تصنيم الذاكرة تزييف لها» ،يقول

ً
ماله ّ
يؤمها
جان ،فمعسكرات املوت باتت شبيهة بمدينة ٍ
الـسـيــاح بـســراويـلـهــم املــزرك ـشــة الـقـصـيــرة وقبعاتهم
املضحكة ونظاراتهم الشمسية ،يجولون ويثرثرون
اكتراث
ويلتقطون الصور الذاتية هنا وهناك ،من دون
ٍ
الزهور
بما سبق أن جرى فيها منذ ّعقود .أجــل ،هنا ٌ
جيد» ،والشمس قوية في
كثيرة ،ألن «اليهودي سماد
ٌ
حني ينبغي للجميع أن يرتجف بردا ،والجوع سهل ،ألن
ّ
مطعم أوشفيتز ّ
يقدم املأكوالت على أنواعها .تتسلّى
ياسمينة رضــا بــالـقــارئ ،تــأخــذه إلــى حيث ال يتوقع
أو يريد ،تنقله من املوضوعات املطروقة ،من األمكنة

ياسمينة رضا تسخر في روايتها
هذه من طبقة وسطى غربية
تجمع الحداثة إلى الخواء

املستهلكة ،لتضعه داخ ــل معيش أس ــر ٍة صــدف أنها
يهودية ،وعالقات أخو ٍة تعاني من اضطراب وتضمني،
وال بوح يجعلها متآكلة مهزوزة .نحن هنا لنكتشف
التاريخ الصغير ،وليس الكبير ،طفولة اإلخــوة ،األسر
ّ
املتفككة التي أعيد تجميعها ،الخيانات ،االنفصاالت،
 ..إلخ ،ولكن طبعا أيضا معنى الذاكرة وكيفية عملها
ٌ
ٌ
شخصيات عــديــدة أخــرى تــدور
وأسـبــاب استغاللها.
فــي فلك الشخصيات الرئيسة الـثــاث نكتشفها .آنا
متزوجة من رجـ ٍـل يسخر منه الشقيقان دومــا .جان،
مصالحات عائلية
الــراوي ،يسعى جاهدا إلــى تحقيق
ً
تفشل في النهاية ،وهو يبدو األكثر إنسانية على الرغم
ّ
مــن وض ــوح رؤي ـتــه املــتـشـحــة بـشــيء مــن االسـتـســام
ّ
والكآبة .وسيرج الذي سيزداد تعنتا ّ
وتنمرا وعصبية.
فشله فــي حياته العاطفية واملهنية سيمضي بــه إلى
مزيد مــن الغضب واألنــانـيــة .ومــع ذلــكّ ،ثمة مــا يجعل
ّ
القارئ الشاهد على انزالقه وتدهور حاله ،يتعلق به.
ياسمينة رض ــا تسخر فــي روايـتـهــا ه ــذه مــن طبقة
وسطى غربية تجمع الحداثة إلــى الـخــواء ،في كلمات
ّ
طــنــانــة ف ــاق ــدة أي مـعـنــى .أم ــاك ــن ال ــذاك ــرة ،أو واج ــب
الذكرى ،برأيها ،أحدها.
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