�أ�ضواء
ليس ��تتروا به ويفنوا شعو ًبا وحضارة عاشت ثالثة
بحج ��ة تدمي ��ر الوثني ��ة
آالف ع ��ام دون مزاح ��مّ ،
ومعابده ��ا ،فأحرق ��وا معظم مكتباته ��م وما فيها
من تقوميات فلكية وحسابية وط ّبية ،وغيرها من
الفنون الصارخة بأجمل الزخرفات في معابدها،
ولم يصل للعلماء سوى النذر القليل الذي يع ِّرف
عنها اليوم.

الفنون في حضارة املايا

تط� � ّورت فنون املايا خ�ل�ال  3000عام من وجودها
لتصل في فترتها الكالس ��يكية ما بني 950-200م
إل ��ى أجود تقني ��ة حرفية عرفته ��ا ،تظهر جمالية
نقوش ��ها ومنحوتاته ��ا اجلصي ��ة ف ��ي «بالينك ��ي»،
املجسدة بدقة لتظهر شكل
ومتاثيلها في «كوبان»
ّ
اإلنس ��ان الق ��دمي ،إال أن ��ه لم يبق منها س ��وى نذر
يس ��ير ,وبعض األبنية التي جنت كمعجزة لتثبت
لعاملن ��ا الي ��وم همجية الغ ��ازي (أبني ��ة وجداريات
«بوناباك» بلونها الفي ��روزي الذي مازال يحتفظ
بجمال ��ه كجمالي ��ة جداري ��ات مقاب ��ر أهرام ��ات
الفراعن ��ة) ,وف ��ي «س ��ان بارتول ��و» جداري ��ات فنّية
قم ��ة تط ّوره ��ا وروعت ��ه
وأيقون ��ات متقن ��ة تظه ��ر ّ
بإظهار أس ��ماء فنانيه ��ا مذ ّيلة بنهاي ��ة اللوحة أو
األيقونة كالفن املعاصر اليوم.

الهندسة العمرانية

العامـل

تكم ��ن عبقري ��ة الهندس ��ة عن ��د ش ��عوب املاي ��ا في
أهراماته ��م العجائبي ��ة ،والت ��ي تع ��ود ألكثر من 3
آالف ع ��ام ،والت ��ي تضاه ��ي بهندس ��تها أهرام ��ات
الفراعن ��ة ،رغ ��م صغره ��ا م ��ن ناحي ��ة الضخام ��ة
واملساحة والطرق الهندسية ،إال أنها حتاكي املوت
والبعث والعودة للحياة من جديد ,كذلك كهوفها
العجيب ��ة (كهف ن ��اج تنيش ,جوجل ��ا ,كانديالريا,
كهف الس ��احرة) ،أما الكهوف احلديثة «مرتفعات
أساطيرا ،مستوحني
ش ��يتاباس» التي أ ّرخ أدباءها
ً
ذلك من النقوش وامليتالوجيا احملفورة واملرسومة
على جدران تلك الكهوف.
وق ��د ُعرف ��ت ش ��عوب املاي ��ا بإصراره ��ا عل ��ى إبقاء
حضارته ��ا ح ّي ��ة وخال ��دة ,فكان ��وا يعي ��دون بن ��اء
يرمونه ��ا مبا يتوافق مع تقوميهم
أهراماتهم أو مّ
عام ��ا ،ويش ��رف
52
كل
�ل
�
ص
يح
الس ��نوي ال ��ذي
ً
وأهم معبد
عليه امللك ش ��خص ًيا ورئيس الكهن ��ةّ ,
كان «األكروبول» في ش ��مال «تيكال» رغم إجراءات
التعديالت عليها على مدى  1500عام ،إذ اعتمدوا
على الرقم  9في بنائهم لتلك األهرامات ،فجاءت
تسعة أهرامات متشابهة الشكل ،ومت ّيزت بهندسة
وأهمه ��ا ه ��رم
متناس ��قة م ��ع أس ��اليبها الف ّني ��ةّ ,
«باكساولكس ��لو» ,واس ��تُ خدمت ه ��ذه األهرام ��ات
عاما تُعرف بـ «دورة كاتون»،
إلحياء ذكرى نهاية ً 20
مما يجعلنا نتع ّرف على تقومي املايا الفلكي ,فهو
ّ
ليس مج ّرد حسابات رقمية أو رياضية ،بل معتمدة
على الفلك بكلّ أجرامه السماوية وتأثيراته على
األرض والتغ ّي ��رات التي تطرأ عليها من خاللهم,
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علم قائم
فهو ليس تنبؤً ا أو ش ��عوذة ساحر ،بل هو ٌ
بذاته ,وما نش ��هده من تغ ّيرات مناخية منذ عقود
خاصة على مدى  12سنة،
يثبت فعالية تقوميهم ّ
وسيس ��تم ّر حت ��ى تنته ��ي  52س ��نة ،أي من ��ذ ب ��دء
األلفي ��ة الثاني ��ة .وربطه بتحذي ��رات علماء املناخ
واجليولوجي ��ا بالتغ ّي ��رات التي حتصل على الكرة
األرضي ��ة ,من ذوبان جب ��ال اجللي ��د والفيضانات
وحمى احلروب
وتضاعف ق ّوة األعاصير واجلفاف ّ
املستم ّرة.
وكانت كتابات املايا رمزية ،ش ��بيهة بالهيروغليفية
الفرعوني ��ة املصري ��ة ،ود ّون ��ت مخطوطاته ��ا على
األعم ��دة احلجري ��ة واملذاب ��ح واملعاب ��د وع ��وارض
األسقف والعتبات وجدران الكهوف ،ورسمت على
األواني اخلزفية ،ونقش ��ت عل ��ى املعادن واألحجار
الكرمي ��ة ,أم ��ا األرق ��ام لديه ��م فه ��ي مختلف ��ة
أيض ��ا ع ��ن علم األرق ��ام عند احلضارات الس ��ابقة
ً
وأش ��كالها ,الوح ��دة تس ��اوي نقط ��ة « ,».واخلمس
وح ��دات تس ��اوي قضي ��ب «ــــــ� �ـ» ,والعش ��رون وحدة
تساوي هالال«)» ,كما اتخذوا صو ًرا من احليوانات
واإلنسان كوحدات عددية ,وكانت كتبهم مصنوعة
م ��ن حل ��اء األش ��جار ليد ّون ��وا عليه ��ا حس ��اباتهم
وآدابه ��م وتقوميه ��م وأس ��اطيرهم ومعتقداته ��م,
اخلاصة
ونقش ��وا رموزهم على األحج ��ار الكرمية
ّ
للمل ��وك واألم ��راء ورؤس ��اء الكهن ��ة ,وأرباب األدب
واللغة واحلساب والعلوم الفلكية.

التقومي ،مش ��ابهة ف ��ي دقّ تها ما ُيس ��تخدم حال ًيا
لدقّ ة التوقيت في عصرنا احلالي ,وجاءت مدينة
«كومالكالكو» (والية تاباسكو) أقصى غرب املايا-
موطن ش ��جرة ال ��كاكاو ،والتي كانوا يس ��تخدمون
بذوره ��ا كعمل ��ة للمقايض ��ة على س ��لع حتضرها
ش ��عوب مج ��اورة وبعي ��دة للتب ��ادل التج ��اري,
واعتُ ب ��رت مدين ��ة «كينتاب ��ارو» الت ��ي أنش ��ئت عام
623م أه � ّ�م مركز ديني في ش ��به جزيرة «يوكاتان»
حتج
في الش ��مال الش ��رقي حلضارة املاي ��ا ،وكانت ّ
أهم
إليها الش ��عوب القريبة منها ,وكان لهم ً
أيضا ّ
�ْي� :مركز «واكس ��اكتون» (600ق.م
مركز ْي ��ن جتاري� نْ
حت ��ى 889م) ،ومرك ��ز «تي ��كال» ( 800ق.م حت ��ى
�تراتيجيي،
�ْي� اس �
نْ
 869م) ،وكان ��ا يش ��كّ الن موقع� نْ
حي ��ث إنهما يقعان بني نهر ْي ��ن يص ّبان في خليج
املكسيك وبحر كاريبي.

عبقرية هندسة املدن عند شعوب املايا

ش ��هدت مدنه ��م ومعابدهم -عبر التاري ��خ -تط ّو ًرا
قمة الهرم ،وكانوا
مهما ،فبنوا معابدهم على أعلى ّ
ًّ
يرم ��ون أضحيته ��م م ��ن أس ��رى أعدائه ��م بع ��د أن
القمة لتسقط
يصبغونها باللون األزرق من أعلى ّ
ج ّث ��ة هامدة عقوبة ل ��كلّ َمن يعتدي على أرضهم,
وتط� � ّورت مدنه ��م لتتوافق مع تضاري ��س جبالهم
حتس� � ًبا
الوعرة ،فجاءت أش ��به باحلصون والقالعّ ،
طمعا مبياههم
دائماً ،
للغزاة الذين يستهدفونهم ً
ومحصوالتهم الزراعي ��ة ,وبنوا «األكروبول امللكي»
ومراصده ��م الفلكي ��ة ملراقب ��ة النج ��وم والكواكب
الت ��ي يعتم ��د عليه ��ا وج ��ود حضاراته ��م ,كذل ��ك
كان لديه ��م مالعب لكرة الق ��دم ,وكانوا يحيطون
مدنهم باألس ��وار شأن معظم احلضارات السابقة,
أهم مدنهم «كوبان» :وه ��ي (هندوراس اليوم)،
أم ��ا ّ
فهي أكثرهم جما ًال وروعة في الهندس ��ة ،وأنش ��ئت
عام 736م ،وهي املركز العلمي للمايا.
واختلفت عند ش ��عب املايا أشهر السنة عن السنة
مدة السنة املدارية
فحددوا ّ
عند الشعوب األخرىّ ,
�هرا عن ��د احلضارات
�
ش
�هرا بدل 12
ً
فكان ��ت  18ش � ً
الس ��ابقة (ب�ل�اد ما ب�ي�ن النهري ��ن) ،إال أن الش ��هر
يوم ��ا ،ويحتفل ��ون بعي ��د رأس الس ��نة
عنده ��م ً 20
ف ��ي كلّ ع ��ام ،ويضيف ��ون خمس ��ة أيام على الس ��نة
وتك ��ون هي م � ّ�دة أي ��ام االحتفال ,وكذل ��ك وضعوا
ج ��داول اخلس ��وف والكس ��وف واملع ��ادالت لضبط

ما سبب اندثار حضارة املايا
املفاجئ أو ّ
املنظم؟

وتكهنات أس ��باب اندث ��ار حضارة
تع � ّ�ددت توقّ عات ّ
املايا املفاجئ ودون س ��ابق إن ��ذار .هل هذا حقيقة
أم أنها خدعة املستعمر اجلديد؟
 -1ب ��دأت حضارة املايا في وس ��ط أمري ��كا بتاريخ
 11آب  3114ق.م ،وذل ��ك اس ��تنا ًدا عل ��ى تقوميها
الذي يعتمد العدد الطويل ,ونش ��أت على س ��احل
احملي ��ط الهادئ في منطقة «سوكونوس ��كو» ،التي
كانت تس ��كنها -قبل مجيئهم -شعوب «امليكسي» و

