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هوامش

يهتم بعض الجزائريّين بتربية الخيول ،حفاظًا على التراث العربي واإلسالمي ،وحبًا فيها ،وإن كانوا يشكون عدم مساندتهم
من قبل السلطات

تربية الخيول
خالل تدريبه أحد الخيول (رياض كرامدي /فرانس برس)

باختصار

جزائريون متمسكون بإحياء التراث
الجزائر ـ كمال بوحدة

ّ
يعد الخيل مصدرًا أساسيًا للدخل
ف ــي ب ـعــض الـ ــواليـ ــات ال ـج ــزائ ــري ــة.
وي ـ ـ ـ ـ ّ
ـدر الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي مـ ـج ــال تــرب ـيــة
ً
الخيول مــاال جيدًا ،بسبب االستفادة منها
ف ــي ال ـس ـي ــاح ــة وحـ ـف ــات الـ ــزفـ ــاف واألفـ ـ ــام
واملـهــرجــانــات االستعراضية .مــا سبق دفع
الـكـثـيــر م ــن ال ـش ـبــاب ال ـج ــزائ ــري إل ــى تربية
ال ـخ ـيــول لـلـعـمــل أو ال ـح ـفــاظ ع ـلــى املـ ــوروث
الثقافي العربي.
وفي منطقة سيدي راشــد ،التابعة ملحافظة
ت ـي ـبــازة غ ــرب ال ـعــاص ـمــة ،ت ـقــع م ــزرع ــة علي
ً
بــوطــاقــة ال ـتــي تـضــم أك ـثــر مــن  30خ ـيــا من
مختلف األعمار ،يقصدها العديد من هواة
ّ
ال ـفــروس ـيــة م ــن أج ــل ت ـعــلــم كـيـفـيــة الـتـعــامــل
مع الخيول في مختلف مراحلها العمرية،
واملبادئ األساسية لالعتناء بها وامتطائها.
وي ـق ــول بــوطــاقــة« :ف ــي ال ـب ــداي ــة ،كـنــت أعـمــل
ف ــي الـ ــزراعـ ــة ،وأح ـض ــر ب ـعــض امل ـهــرجــانــات
الخاصة بالفروسية في مختلف املحافظات
الجزائرية ،وتعلقت بالخيل إلى درجة فكرت
فــي إن ـشــاء مــزرعــة صـغـيــرة لـتــربـيــة الـخـيــل.
ب ــداي ــة ،اشـتــريــت مـهــريــن صـغـيــريــن ،إل ــى أن
ص ــار ل ــدي ال ـيــوم  30ح ـصــانــا» .يـضـيــف أن
البداية كانت صعبة «نظرًا النعدام خبرتي
فــي ه ــذا امل ـج ــال» .فللخيول خصوصيتها،

ّ
ويجب تعلم كيفية التعامل معها ،باإلضافة
إل ــى ص ـعــوب ــات أخ ـ ــرى ،مـنـهــا غ ــاء الـعـلــف
وت ــأم ــن اص ـط ـب ــات ت ـتــوفــر ع ـلــى املـعــايـيــر
األساسية .يقول« :إرادتــي وعشقي للخيول
حـ ــاال دون ف ـش ـل ــي .ف ــي م ــزرع ـت ــي أك ـث ــر مــن
 30ح ـصــانــا ت ـجــذب الـكـثـيــر م ــن ال ـعــائــات،
خـصــوصــا فــي أي ــام الـعـطــل .كـمــا أش ــارك في
امل ـهــرجــانــات املـحـلـيــة  -الـفــانـتــازيــا (تسمى
أيـ ـض ــا ال ـخ ـي ــال ــة وال ـ ـبـ ــارديـ ــة والـ ـت ـ ُـب ــوري ـ َـدة
وص ـح ــاب ال ـ ـبـ ــارود ،وت ـط ـلــق ع ـلــى ع ــروض
فروسية ،وتحاكي هجمات عسكرية تمارس
في بلدان املغرب العربي).
وسمح االستقرار األمني في البالد بإعادة
إح ـيــاء بـعــض ه ــذه األنـشـطــة الـتــي كــانــت قد
تــوق ـفــت ل ـس ـن ــوات ،ب ـس ـبــب ال ــوض ــع األم ـنــي
الــذي عاشته البالد خالل تسعينيات القرن
املــاضــي .وتــأثــرت تربية الخيول إلــى درجــة
كبيرة ،بسبب النزوح من الريف ،واستيالء
مـجـمــوعــات إرهــاب ـيــة عـلــى ع ــدد كبير منها
لنقل معداتها ومؤونتها إلى الجبال ،حيث
كانت تتمركز .وفي الوقت الحالي ،ينضوي
مربو الخيول واملهتمون بها فــي كــل واليــة
ف ــي جـمـعـيــات للتنسيق وت ـب ــادل الـخـبــرات
والـ ـتـ ـج ــارب وت ـت ـبــع امل ـه ــرج ــان ــات ال ـخــاصــة
بالخيالة وغـيــرهــا مــن األنـشـطــة .فــي واليــة
ت ـي ـب ــازة ،ق ــرب ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،يــديــر
مصطفى ق ــدور بــن خـيــرة جمعية «فــرســان

املـتـيـجــة» (نـسـبــة إل ــى سـهــل مـتـيـجــة) ،وهــو
عضو في االتحادية الوطنية للفروسية .منذ
ّ
كــان صغيرًا ،أحــب الخيل ،وتمكن من إقناع
مجموعة من الشباب بتأسيس فرقة الخيالة
وتربية الخيول ،من خالل استئجار اصطبل
ق ــدي ــم م ــن أج ـ ــل االعـ ـتـ ـن ــاء ب ـخ ـيــول ـهــم ال ـتــي
أصبحت ،خالل السنوات األخيرة ،رفيقتهم
في كل املهرجانات التي يشاركون فيها.
وي ــؤك ــد ق ـ ـ ــدور ،ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
نضاله فــي هــذا املـجــال يهدف إلــى الحفاظ
على هذا املوروث الثقافي ،وأهمية االعتناء
بالخيول التي لها رمزية تاريخية ،إذ كانت
ترافق الصحابة وصانعي التاريخ العربي
االسالمي واملقاومني لالستعمار الفرنسي.
يضيف« :على الرغم من أن غالبية أنشطتنا
م ـح ـص ــورة ف ــي املـ ـه ــرج ــان ــات ال ـف ـل ـك ـلــوريــة
والعروض واالستقباالت البروتوكولية مع
الجهات الرسمية ،إال أن حلمنا الذي نسعى
إليه هو نشر ثقافة تربية الخيول واالعتناء
بـهــا ،ال سيما األن ــواع وال ـس ــاالت العربية
األصـيـلــة امل ـه ــددة ب ــاالن ـق ــراض» .وي ـقــول إن
«االحـ ـتـ ـف ــاالت ال ـت ــي تـنـظــم ف ــي ه ــذا اإلط ــار
ت ـهــدف أس ــاس ــا إل ــى ال ـت ـب ــادل ال ـث ـقــافــي بني
املحافظات الجزائرية ،وتشجيع السياحة
ال ــداخ ـل ـي ــة .ف ـفــي ك ــل مـ ــرة ،ن ــدع ــو جـمـعـيــات
الخيالة مــن والي ــات داخـلـيــة إلــى منطقتنا
لتنشيط الثقافة ،وإخراج البلدات الصغيرة

سمح االستقرار األمني
في البالد بإعادة إحياء
بعض هذه األنشطة
التي كانت قد توقفت
لسنوات ،بسبب الوضع
األمني الذي عاشته
البالد خالل تسعينيات
القرن املاضي .وتأثرت
تربية الخيول إلى درجة
كبيرة ،بسبب النزوح
من الريف ،واستيالء
مجموعات إرهابية على
عدد كبير منها لنقل
معداتها ومؤونتها إلى
الجبال ،حيث كانت
تتمركز
■■■
الهدف هو الحفاظ
على املوروث الثقافي،
وأهمية االعتناء
بالخيول التي لها
رمزية تاريخية ،إذ
كانت ترافق الصحابة
وصانعي التاريخ
العربي اإلسالمي
واملقاومني لالستعمار
الفرنسي

مــن حــالــة ال ــرك ــود الـثـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي».
وفي الفترة األخيرةّ ،
تحول اهتمام الكثير
مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب إل ـ ــى ت ــرب ـي ــة الـ ـخـ ـي ــول ،ن ـظ ـرًا
لكثرة الطلب عليها في عــروض الفانتازيا
وامل ـهــرجــانــات وس ـبــاق ال ـخ ـيــول ،كـجــزء من
السياحة الداخلية .ويتولى مربو الخيول
تأجيرها في الغابات واملنتزهات لألطفال
وال ـش ـب ــاب الـ ــذي ي ــود بـعـضـهــم أخ ــذ صــور
تذكارية معها في مقابل مبلغ مادي بسيط،
ّ
يصرون على امتطاء
خصوصًا أن كثيرين
الخيول مع عائالتهم.
وال تـخـلــو تــربـيــة الـخـيــول فــي ال ـجــزائــر من
املـ ـش ــاك ــل .ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـت ـح ــدث ق ــدور
عــن غ ــاء م ــادة الـشـعـيــر وال ـع ـلــف الرئيسي
لألحصنة ،إذ يصل سعر القنطار الــواحــد
إل ــى  40دوالرا .ويتمكن بـعــض املــربــن من
الحصول على بطاقة من الديوان الجزائري
للحبوب واملــركــز الــوطـنــي لتربية الخيول،
تساعدهم على تأمني الـغــذاء للخيول .كما
يشير إلــى صعوبة الحصول على البنادق
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا خ ـ ــال اسـ ـتـ ـع ــراض ــات ف ــرق
الـخـيــالــة ،إذ يعاقب الـقــانــون الـجــزائــري كل
من يملك ذخيرة أو بارودا من دون رخصة.
ويقول« :رغم أننا نلقب بناس البارود كفرق
خـيــالــة تـقــدم اسـتـعــراضــات يــرتــدي خاللها
الفرسان اللباس التقليدي ،إال أننا نعاني
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ـي ــه ،ون ـل ـج ــأ ف ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
األحـيــان إلــى وســائــل غير قانونية مــن أجل
تأمينه ،بهدف الحفاظ على هذا التراث .وقد
سـبــق أن عـقــدنــا اجـتـمــاعــات مــع مـســؤولــن
أمنيني لحل هــذه املشكلة ،إال أنــه ال حلول
في األفق حاليًا ،ناهيك عن الصعوبات التي
نتكبدها لنقل أحصنتنا إل ــى املـحــافـظــات
األخ ــرى ،نـظـرًا لضعف اإلمـكــانـيــات املــاديــة،
فــي ظــل انـعــدام الــدعــم واإلعــانــات املالية من
قبل السلطات».

وأخيرًا
أحقًا ال عزاء؟
نجوى بركات

ّ
كيف ّ
نواسي ذوا ِتنا
نتعزى عن ضياع هذا كله؟ كيف
ً
ً
ونحن قد أمضينا ّأي َامنا حروبًا ّ
أهلية وغربة وخوفا
ً
َ
ومــرارات .أجل ،وقد بدأ ُ
العمر يوصد أبوابه واحدا تلو
ّ
اآلخر ،دافعا ّإيانا إلى املخرج األخير .نستعد َّ
للرحيل،
ُمدركني ّأن جعبتنا من ّ
الزاد فارغةْ ،
ً
مبهجا
وأن ال شيء
نحمله معنا .ال مرآة ،ال عطر ،ال وهم ،ال ذكرى ،ال وجه.
فقط طـفــوالت مقضومة ،وأرواح منقوصة ،وحـيــوات
ّ
هباء إذ يندثر ُ
مرمدة تمضي ً
غبارها في الهواء .أيها
ِّ
ْ
َ
ُ
اإلخوة ،صدقوا أن ال عزاء .فما مضى لن يستعاد ،وما
ّ
ّ
ُ
خاو،
تبقى ،ليس أكثر من ِك ْسرة متعفنة
في عمق درج ٍ
ً ُ
ُ
ال تغني وال تزيد .لقد أحببنا بالدا لم تحببنا ،حملناها
ً
صدنا ّ
ولم تفعل سوى ّ
وردنا وإبقائنا عراة خارجها.
لطاملا تهافتنا إلــى أحضانها باكني مستنجدين ،فلم
ْ
تلتفت ،وما غسلتنا ،وما أطعمتنا ،وما أهدتنا ال شجرًا،
ً
ً
ً
َ
َ
ُ
ّ
ً
ً
ً
وال بحرا ،فقط حجرا مرا وبيضا فاسدا وقمحا أسود.
بالد تقول لناً ،
يوميا ،إننا لسنا منها
لقد انتمينا إلى ٍ
ْ
ّ
وإنها ليست لنا ،وإننا ،وإن عاندنا وتشبثنا وبقينا،

ُ
َ
أصابعنا ،ثم تنفضنا عنها ،ولن نجد
فسوف تحرق
ما ّ
نتمسك به لتفادي السقوط.
ْ
َ
ّ
أيها اإلخــوة ،تقبلوا أن ال عــزاء ،ألن الخديعة باتت هي
ّ
َ ْ
املخ َدع ،واملرارة هي اللحاف .ال تنظروا إلى سماء هذي
َ
الـبــاد ،فليس فيها رج ــاء ،وال تخاطبوا أرضـهــا فهي
ُ
ّ
ّ
الهوة واملصيدة ،وهي ّاللغم ُ
والس ّم والسكني .خساراتنا
ُ
ال تحصى .ومع ذلك ،ما زلنا نبكيها ونتوق إليها ونأمل
ّ
ُ
ّ
قتالها مــرمـ ّـيــون فــي ال ـعــراء ،جثثهم املتحللة
بحبها.
َ
ّ
تغطي السهول الواطئة ،ونحن مكشوفون أمــام غزاة
َ
ّ
ومــرتــزقــة يشحذون نصالهم على مــرأى مــنــا .املعدن
ّ
ـس ح ــارق ــة ،وال ـخ ـيــول مـبـقــورة
يـلـمــع تـحــت أشــعــة ش ـمـ ٍ
َ
البطون ملقية على جوانبها تلتقط أنفاسها األخيرة.
ُ
ُّ َ
ُ
واق ،وأطفالنا همدوا
والدم ،يا إلهي ،كم َهو كثير .الدم ّس ٍ
وقد أضاعوا أطرافهم الصغيرة .أما نساؤنا وعجائزنا
ُ َ
فـيـلـمـلـمــون ف ـتــات ـنــا وب ـقــايــانــا لـيـحـمـلــوهــا إل ــى مــدافــن
ّ
يصلون أن يعثروا عليها في مكان ما.
ّ
ُ
السماء فوق
أيها اإلخــوة ،تذكروا ْأن ال َعــزاء ،ولتسقط
ّ
ُ
لتبتلعنا األم ـ ُ
ْ
ـواج العاتية ،ولتنشق األرض
رؤوس ًـنــا،
ّ
متفتتة تحت أقــدامـنــا .نحن لسنا أبـنــاء الـحـيــاة .نحن

ُ
لسنا أهــا للحياة .نحن لم نخلق أصــا ،ومــا ُوجدنا،
ُّ
أثر في زمان أو
وسوف نمضي وال ّيكون ٌ لعبورنا أي ٍ
مستنقعات ِآسنة ال
مكان .يا للخديعة ،فقاعات تعلو
ً ٍ
َ
ُ
نقيقاُ ،
ُ
ُ
روائح تائهة
ضفادع تمأل الليل
الشمس،
تزورها
ُ
ُ
نقذها من الزوال ،هذا ما نحن عليه.
تبحث عن
ٍ
أجسام ت ً
َخ ّل َف ّ
جدي ألبي تركة من حكايا ووصايا في أصناف
العباد ّ
وحب ًالبالد .وخلف أبي لي ،تركة أبيه ،وأضاف
ً
إلـيـهــا مسبحة مــن عـقـيــق ،وب ـ ــروازا مــن خـشــب األرز،

يرددون كأنهم
أسمعهم ّ
من الجريمة براء :البالد تحتضر.
البالد تنهار .البالد تزول...
ّ
أحقا ال عزاء؟
وتسألونني،

وقـبــرا فــي أرض ّ
بهية مــزروعــة بالشجر والحشيش.
ٍ
نحن ،مــاذا سنترك ألوالدنــا الذين ما أن نلدهم ،حتى
ّ
َ
َ
وقوانني الهرب إلى البعيد؟ ألسنا
قواعد النجاة
نعلمهم
فلم ترانا ال ننجب إال أوالداً
ّ
أبناء أولئك األهل الطيبنيَ ،
ّ
وقماش ،يطيرون كيفما طيرتهم الريح ،وإذ
ورق
ٍ
من ٍ
نخرج من كوابيسهم ،ال نجدهم على مقربة ،كأننا ما
ُ
سقوف
بق العاصفة على
ولدناهم في البيوت ،حيث لم ت
ٍ
ِ
أو ج ـ ــدران .يــأتـيـنــي وال ــدي فــي الـحـلــم ،عــابـ ًـســا وراء
نحاس املغيب .يسألني مــاذا ُ
َ
أتيت
ُسمرته التي تشبه
ُ
ُ
ْ
َ
اجتمعت من حولي خيوط العناكب ،وكيف تركتها
ولم
ّ
َّ
هكذا تلتف من حولي حــد االختناق .تسيل دموعي،
ّ
وأت ـمــنــى ل ــو تـ ًمـتــد يـ ـ ُـده إلـ ـ ّـي فتسحبني م ــن محنتي،
َ
فأجدني جالسة فوق فخذيه أالعب شامته الكبيرة ٌالتي
في زاويــة فمه اليسرىّ .
لكن أبي ميت ،وأنــا مدركة أنه
إنما يخاطبني من الغياب .أنا لم أفـ ّـرط في تركتك ،يا
علي ،وسلبوني ّ
أبــي ،أقــول له ،هم من اجتمعوا ّ
عزتي،
ّ
ّ
وقوتي ،ولم ُيبقوا حتى على الحذاء .أسمعهم يرددون
كأنهم من الجريمة براء :البالد تحتضر .البالد تنهار.
ّ
البالد تزول  ..وتسألونني ،أحقا ال عزاء؟
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