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بلدي

ـشيشة»

إيعات:
عمود
ّ
ّ
بلقيس تدق «الكبة»!
محمد نزال

إن أفـضــل أن ــواع الحشيش وأغــاه
ثمنًا ُي ــزرع فــي الهند ،على سفوح
الـهـيـمــايــا وعـلــى ارت ـفــاعــات تفوق
ال ـث ــاث ــة آالف مـ ـت ــر ،وه ـ ــو ل ـنــدرتــه
يحفظ في أكياس جلدية خاصة).
وه ـ ــذه ال ـص ـف ــات ه ــي ال ـت ــي جعلت
ال ـب ـقــاع الـلّـبـنــانــي وال ـهــرمــل مرتعًا
لزراعة القنب منذ القدم.
مــا أعـطــى بـلــدة اليمونة الـســاحــرة،
ً
ّ
تتوسط سهال داخليًا صغيرًا
التي
ف ــي مــر ًت ـف ـعــات الـسـلـسـلــة الـغــربـيــة،
سـ ـمـ ـع ــة «تـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة» ف ـ ــي إنـ ـت ــاج
الحشيش لـيــس تربتها املختلفة،
وال ألن آل ش ــري ــف ي ـم ـل ـكــون ملسة
س ـحــريــة ،ب ــل م ـ ـ ّ
ـرده ،بـبـســاطــة ،إلــى
ّ
أن ـهــا مــرتـفـعــة فــي ال ـجــرد ،وتـحــوي
أي ـض ــا مـ ـص ــادر مــائ ّـيــة وفـ ـي ــرة ،ما
يـسـمــح ب ــزراع ــة ال ـقــنــب ف ــي ظ ــروف
مـثــالـيــة .ول ــو أن أراض ــي مرتفعات
الـهــرمــل – البعلية ال ـيــوم  -تمدها
مـشــاريــع ّ
ري ،كما كــان يفترضّ أن
تكون الحال منذ عقود ،لكانت كلها
ّ
«يمونة».
ذهب لبنان
ت ـ ـ ّـم ف ـ ــي ال ـ ـغ ـ ــرب ،خ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن
ـاف جديدة
املاضيني ،تهجني أصـنـ ٍ
مــن املــاري ـجــوانــا ،وطـ ـ ّـورت تقنيات
ال ـ ـ ــزرع ف ــي أم ــاك ــن م ـق ـف ـلــة وض ـمــن
ظروف التحكم باإلضاءة والحرارة،
النتاج محاصيل يفوق تركيز املادة
ال ـفــاع ـلــة فـيـهــا ّ
أي مـنـتــج يـمـكــن أن
يــزرع في الطبيعة والـهــواء الطلق.
غير أن هذا النمط من الزراعة (الذي
يـ ـ ـ ّ
ـزود سـ ــوق امل ــاري ـج ــوان ــا الـطـبـيــة
والتجارية في الغرب) يعتمد على
استهالك كميات ضخمة من الطاقة
ّ
لـكــل نبتة عـلــى ح ــدة ،ويـبـقــى قليل
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة – بــامل ـع ـنــى ال ـت ـج ــاري
أراض جـعـلـ ّتـهــا الـطـبـيـعــة
– أم ـ ــام
ٍ
مـثــالـيــةٍ ل ــزراع ــة ال ـقــنــب ،وتــوارث ـهــا
املزارعون منذ القدم ،وتمكن زراعة
مــايــن األم ـتــار فيها بكلفة قليلة،
وب ــاالع ـت ـم ــاد ح ـص ـرًا ع ـل ــى س ـخــاء
الشمس والسماء.
م ــن هـ ـن ــا ،ن ـف ـهــم ّ
أي زراعـ ـ ـ ــةٍ ه ــي –
ب ــاالخـ ـتـ ـي ــار ال ـط ـب ـي ـع ــي  -م ـثــالـ ّـيــة
مل ـنــاطــق ل ـب ـنــان ال ـهــام ـش ـيــة ،وأي ـهــا
ي ـم ـلــك مـ ـي ــزات ت ـفــاض ـل ـيــة حـقـيـقـيــة
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــاملـ ــي .ون ـظ ــرة
سريعة الــى كلفة الـيــد العاملة في
ل ـب ـنــان و ُس ـع ــر األرض وس ـيــاســات
ال ـ ــدول ـ ــة ،ت ـف ـه ــم املـ ــراقـ ــب أن سـلـعــة
ُ
لبنان التنافسية  -والتي ستخرج
الريف من الفقر وتخلق تنمية في
األطـ ـ ــراف – م ــن ال ـص ـعــب أن تـكــون
البطاطا أو القمح .اضافة إلى ذلك،
فإن من ميزات ّ امللكية الزراعية في
ش ــرق ّلـبـنــان ان ـهــا صـغـيــرة نسبيًا
وم ـجــزأة ،وأكـثــر الفالحني يملكون
أراضيهم ،ما يمنع ظهور كارتيالت
إقطاعية وشبه إقطاعية (كما في
افـغــانـسـتــان وج ـن ــوب ام ـي ــرك ــا) ،أو
ش ــرك ــات زراع ـي ــة ضـخـمــة ،تستغل
الـ ـف ــاح ــن كـ ـي ـ ٍـد ع ــامـ ـل ــة وت ـح ـت ـكــر
األرب ـ ـ ــاح ل ـل ـمــال ـكــن ال ـك ـب ــار ،ب ــل إن
ق ـس ـم ــا م ـه ـم ــا مـ ــن عـ ــائـ ــدات زراع ـ ــة

ّ
تشرع الواليات
األميركية الواحدة
تلو األخرى استعمال
الحشيشة

«املمنوعات» في البقاع كان يرجع،
املزارع.
تقليديًا ،لصالح
ّ
هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ي ـس ـت ـحــق أن ُي ـط ــرح
ف ـي ـمــا ال ــدول ــة ال ـت ــي ض ـغ ـطــت على
ل ـب ـ ّنــان وأج ـب ــرت ــه ع ـلــى م ـنــع زراع ــة
القنب ،أي الواليات املتحدةّ ،
تشرع
والي ــاتـ ـه ــا ال ـ ــواح ـ ــدة ت ـل ــو األخ ـ ــرى
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال ال ـ ـح ـ ـ ّـر ل ـل ـح ـش ـي ـشــة،
ف ـلــم ي ـعــد ل ـح ـكــومــات ال ـغ ــرب حجة
أخ ــاقـ ـي ــة أو ق ــان ــون ـي ــة فـ ــي ف ـ ّـرض
سياسات كهذه على بلدنا :النزعة
الغرب تنحو إلى تشريع
العامة في ّ
مشتقات الـقــنــب ،أوع ــدم تجريمها
ومالحقتها؛ ولكنه يريد من لبنان
أن يـعـتـقــل مــزارع ـيــه ال ـســاعــن إلــى
تفادي الجوع والهجرة.
حرب على الفقراء
ّ
ـاب ال ـت ــي ح ــف ــزت مــوجــة
م ــن األسـ ـب ـ ّ
ت ـشــريــع ال ـق ــن ــب ف ــي الـ ـغ ــرب ،حـتــى
لــاسـتـعـمــال الـتــرفـيـهــي ،هــو غياب
حـ ـ ّـجـ ــة صـ ـح ـ ّـي ــة مـ ـقـ ـنـ ـع ــة ،ب ـم ـع ـنــى
«ال ـ ـسـ ــامـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة» ،ت ـ ـبـ ـ ّـرر مـنــع
الحشيشة والـسـمــاح بــ«مـخــدرات»
أخرى تباع ّمن غير وازع ،كالكحول
والـ ـتـ ـب ــغ ،ك ــل ـه ــا تـ ـف ــوق الـحـشـيـشــة
ّ
خ ـط ـرًا وأذى م ــن ك ــل ال ــزواي ــا .كما
ك ـت ــب أسـ ـع ــد أب ـ ــو خ ـل ـي ــل مـ ـ ـ ـ ّـرة ،لــو
أن ال ــوي ـس ـك ــي ك ــان ــت ت ـن ـت ـجــه دول
الـجـنــوب ،فيما الحشيش يحتكره
الـ ـ ـغ ـ ــرب ،ل ـ ـكـ ــان الـ ـخـ ـم ــر م ـم ـن ــوع ــا
ً
ومـ ــرذوال فــي لبنان فيما إعــانــات
شركات الحشيش تمأل الطرقات.
ال ـ ـع ـ ـلـ ــم صـ ـ ـ ــار واض ـ ـ ـحـ ـ ــا مـ ـ ــن هـ ــذه
الناحية .التجارب الجدية املبرهنة
أظهرت أعراضًا جانبية الستهالك
ّ
الـقــنــب ،وه ــو قــد يـكــون خـطـيـرًا ملن
ي ـعــانــي م ـشــاكــل عـصـبـيــة مـعـيـنــة.
وم ــن امل ـم ـكــن لــاس ـت ـهــاك الـكـثـيــف
أن يسبب حالة إدمان واعتماد ّفي
واحدة من كل عشر حاالت .ولكنها
مـحــاذيــر تـبـقــى هـيـنــة أم ــام أض ـ ّـرار
الـكـحــول والـتـبــغ ،أو حتى الـتــوتــر.
والتبغ وإحراقه ،باملعنى الصحي،
قــد يكونا أخـطــر مــا فــي «سيجارة
الحشيش»  -استشرت خالل كتابة
هذا املقال أستاذًا وباحثًا من أصل
لبناني فــي كلية هــارفــرد الطبية ،
ّ
زودنــي مشكورًا ببعض الدراسات
وال ـ ـخـ ــاصـ ــات ال ـع ـل ـم ـي ــة ،وأبـ ـ ـ ّـدى
مـعــارضـتــه لتجريم زراع ــة الـقــنــب،
ّ
مضيفًا أن ميزاته فــي االستعمال
ّ
الطبي «حقيقية ج ـدًا» ،وأن األذى
االك ـ ـبـ ــر هـ ــو ذاك ال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ــج مــن
ال ـح ــرب ع ـلــى زراعـ ـت ــه ،ك ـمــا أثـبـتــت
التجربة األميركية ،إذ أنها تطاول
أساسًا  -في لبنان كما في اميركا
 الطبقات الفقيرة والـتــي ال تملكصوتًا في املجتمع.
هـ ــذه م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ل ــن تـجــد
ح ـم ــاس ــة لـ ــدى م ـن ـظ ـمــات املـجـتـمــع
املـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــي ،ول ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدر تـ ـم ــوي ــل
الحكومات واملؤسسات األوروبية،
ّ
غير أنـهــا – على عكس الكثير من
الحمالت التي تختلقها املنظمات
دوريـ ـ ـ ــا ب ـغ ـي ــة ت ـب ــري ــر وجـ ــودهـ ــا –
مسألة قابلة للتحقيق ،ويمكن أن
ً
ّ
تغير ،فعال وباملعنى املباشر ،حياة
ّ
الكثير من الناس .باإلمكان تخيل
مستقبل مختلف ملـنــاطــق واسـعــة
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ه ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم هــام ـش ـيــة
م ـح ــروم ــة ،ي ـق ــدر امل ـ ــزارع ف ـيــه على
الـعـيــش بـكــرامــة ورفـ ــاه فــي منبته،
وت ـص ـيــر لـ ــأرض واإلنـ ـت ــاج قـيـمــة،
بــل وقــد يـنــزح أبـنــاء الـســواحــل إلى
الداخل ،هذه املــرة ،بحثًا عن العمل
والفرص.
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كأنه أحــد أعـمــدة قلعة بعلبك وقــد فـ ّـر منها وحـيـدًا .نصب
أث ــري ينتصب مـنـفــردًا عـلــى بـعــد نـحــو  7كـلــم مــن مدينة
ال ـش ـمــس .ال م ـن ــازل ح ــولــه ،ال ح ــرس وال ن ــاط ــور ،تحوطه
فـقــط مـســاحــة شــاسـعــة مــن ال ـت ــراب األح ـم ــر .كـثـيــرون من
الناس هناك ال يعرفون عنه إال اسمه :إنه «عمود إيعات».
ليس مدرجًا ضمن البرنامج السياحي لزيارة بعلبك ،لكن
مشهده بمحاذاة الطريق العام لبلدة إيعات ،في أرض غير
مــأهــولــة ،يجعلك تـتــوقــف عـنــده لتتأمله عــن ق ــرب .مــا هــذا
الـشــيء؟ كثيرون ممن رأوا قلعة بعلبك لــم يــروه مــن قبل،
وربما لم يسمعوا عنه ،لكن فردانيته ّ
تلح عليك بالسؤال.
ال رواية حاسمة لتاريخه األثري .حتى رئيس بلدية إيعات،
عـلــي عـبــد الـســاتــر ،يـقــول« :قـيــل الكثير عــن الـعـمــود ،منها
الــراجــح ومنها مــا يمكن أن نضعه فــي خــانــة امليثولوجيا
الشعبية» .الراجح أنه كان بمثابة منارة للقوافل اآلتية من
بعيد ،في العصور القديمة ،وبالتالي حاله كحال ذاك النصب
القائم فــي منطقة الهرمل ،املـعــروف بــ»الـقــامــوع» .لكن عبد
ً
الساتر يسأل :إن كان منارة فعال ،فهذا يعني أن النار كانت
ُ
ُ
تشعل في أعاله ،لكي ترى من بعيد ،فكيف كانوا يصعدون
إلى أعاله إلشعال النار؟ يجيب بنفسه عن السؤال« :ربما
كان حول العمود ساللم حجرية ،ولكنها لم تعد موجودة
اآلن ،ضاعت ،أو شيء من هذا القبيل».
مــن جملة ال ــرواي ــات ،غـيــر املــوث ـقــة ،الـتــي ت ــروى بــن الـنــاس
وبـعــض الباحثني هـنــاك ،أن الـعـمــود يـعــود إلــى زمــن امللكة
هيالنة أم قسطنطني الكبير .يقال إنها كانت تبني معالم
ُ
في رحلتها إلــى القدس ،في أكثر من نقطة ،فتشعل النار
أعالها افتخارًا .وهناك من يقول إن الرومان كانوا يضعون
هــذه األع ـمــدة على الـطــرقــات ليقيسوا منها طــول املسافة
إلــى رومــا .روايــة أسطورية أخــرى تتناقلها األجـيــال ،تقول
إن بنت امللك التي كانت تسكن «قصر البنات» (معلم أثري
ّ
«تدق ّ
الكبة» على رأس العمود .يعني كانت تترك
قائم) كانت
قصرها لتأتي إلــى «عمود إيـعــات» فتصعد عليه ،لتصنع
الطعام ،ثــم تعود إلــى قصرها .لكن ملــاذا «الـكـ ّـبــة» تحديدًا؟
يكاد يكون مطابقًا في الشكل ألعمدة قلعة بعلبك (هيثم الموسوي)

عليك أال تسأل كثيرًا ،إنها أساطير ،وهكذا تنقل كما هي.
روايــة ثالثة تتحدث عن أن بناء العمود كان لتخليد بعض
املـعــارك التي دارت فــي تلك البقعة .بناه الـطــرف املنتصر.
بعض الكبار في السن ينقلون أن ثمة نقوشًا كانت ّ
تزين
النصب ،مــن جهة الـشـمــال ،لكنها الـيــوم لــم تعد مــوجــودة.
زالت ربما ألسباب طبيعية ،وربما ألسباب أخرى (تخريبية
ً
مثال) .هناك صورة للعمود ،باألبيض واألســود ،تعود إلى
عشرينيات القرن املاضي .ربما تكون أقــدم الصور ،وهي
اليوم ،بنسختها األصلية ،موجودة ضمن ملفات «مكتبة
الكونغرس» في الواليات املتحدة األميركية.
يضيف عبد الساتر رواية أخرىُ .يقال إنه في زاوية «إجر
الحرف» الواقعة في بلدة نحلة ،غربي العمود ،كــان يوجد
ص ــرح اسـمــه «قـصــر بـلـقـيــس» .بلقيس ه ــذه ،لـسـبــب غير
مفهوم ،كانت تحب أن تمشي على الحبال املعلقة في الهواء،
مــن بلدة إلــى أخ ــرى ،وبالتالي ال بــد للحبل أن يرتفع على
شــيء مــا ،وهــذا الشيء يكون «عمود إيعات» وأمثاله .لكن
دائمًا ال شــيء نهائيًا هنا ،كلها حكايات أسطورية ،لتظل
رواية «املنارة» هي األقرب إلى التصديق.
ّ
طول «عمود إيعات»  20مترًا تقريبًا ،مكون من  16حجرًا،
أعالها تأخذ شكل التاج .قاعدته مبنية من نوعية حجارته
املنتصبة ،على درجات ،ويبلغ ارتفاعها وحدها نحو ثالثة
أمـتــار .رئيس بلدية إيعات يقول إن بلديته أصــدرت قــرارًا
بتصنيف األرض املحيطة بالعمود كمنطقة أثرية .هذا يعني
أنه ليس بإمكان أحد تشييد مبان مرتفعة ،ولكن ،باملقابل،
ال يمكن منع الـنــاس مــن بناء املـنــازل الـعــاديــة هـنــاك ،لكون
األرض مملوكة من قبل بعض أبناء البلدة .الالفت أنه رغم
اإلجـمــاع على أثــريــة الـعـمــود ،وهــو يـكــاد يـكــون مطابقًا في
الشكل ألعمدة قلعة بعلبك ،فليس هناك أي ناطور يحرسه
وال رجل أمن ،ال أحد على اإلطالق .حتى إنه غير ّ
مسور وال
يحتاج االقتراب منه ومالمسته إلى الدخول عبر بوابة .هذا
يعني ،ببساطة ،وبما أنه في منطقة غير مأهولة ،يمكن ملن
ّ
ويخربه ،وربما يخطط لسرقة حجارته
يشاء أن يعبث به
بآلية ما ،من دون أن يجد من يسأله ماذا يفعل.

