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جنون التوليب ..زهور الثراء والشهرة

كانت قصة جنون التوليب الهولندي
أو الهوس اخلزامي من بني املؤشرات
األول���ى للفقاعة االق��ت��ص��ادي��ة التي
شهدتها أوروبا في القرن السابع عشر.
في ذلك الوقت بدأ الرسام الفلمنكي جان
بروغل األكبر جتربة رائعة؛ بتصوير
مجموعة م��ن ال��زه��ور ف��ي ان���اء من
الزجاج .تضمنت احدى الصور بتقنية
الزيت على النحاس التي تسهم في ابراز
قوة الضوء وكثافة األشكال؛ تشكيلة
رائعة من أزهار النرجس واألقحوان
وأزه���ار مختلفة أخ��رى تشابكت في
مزهرية صغيرة فخلقت رذاذا ً رفيعا ً
من األل���وان .وف��ي اجل��زء العلوي من
التركيبة زهرتان دائريتان متفتحتان
وناعمتان كفاكهة ناضجة تسحران
العني .األول��ى وردي��ة باهتة والثانية
م��زي��ج مخطط وعجيب م��ن األصفر
واألحمر وكالهما من زه��ر التوليب.
وفي مناسبات عديدة رسم الفنانون
بهولندا أن��واع �ا ً متعددة من الزهور
ولكن في زمن اجلمهورية الهولندية
في القرن السابع عشر اشتهر التوليب
بشكل خاص لهذا السبب ظهر ما سمي
بعصر «هوس التوليب» بعد أن تبادل
املضاربون بصل الزهرة مببالغ مالية
خيالية قبل أن ينهار السوق كليا ً ودون
سابق ان���ذار .ومنذ تلك الفترة م ّثل
هوس التوليب االشارة األولى للفقاعة
االقتصادية.
أصل املشكلة
عندما ك��ان ال��رس��ام الهولندي بيتر
ب��روغ��ل مهتما ً ب��رس��م الطبيعة بني
سنتي  1608و 1610كانت الفقاعة ال
تزال على بعد عقود من االنفجار .رسم
بروغل ومعاصروه املتخصصون على

غرار آمبرسیوس بوسخارت األكبر؛
الزهور من أج��ل تلبية اهتمام جديد
وعصري في زراعة البساتني الذي كان
يشغل بال كبار علماء النبات واخلبراء
األثرياء .كان من ضمنهم عالم النبات
ال��رائ��د ك��ارول��وس كلوسيوس ال��ذي
أنشأ حديقة نباتية كبيرة في جامعة
ل��ي��دن خ�لال س��ن��وات  .1590وك��ان
لكلوسيوس حديقة ف��ي ليدن أيضا ً
زرع فيها مجموعته اخلاصة من أزهار
التوليب .في ذلك الوقت كانت أزهار
التوليب تنشأ في السالسل اجلبلية
«بامير وتيان شان» بآسيا الوسطى
ويتم نقلها وزرعها على يد البستانيني
املهرة من االمبراطورية العثمانية على
م��دى عقود كانت ال��زه��ور من السلع
النادرة والغريبة أيضا ً على أوروب��ا
الغربية ال يحصل عليها بسهولة
وسرعان ما فنت بها علماء آخرون إلى
جانب كلوسيوس.
في سنواته األخيرة ك ّرس كلوسيوس
ج�� ّل وق��ت��ه ل��دراس��ة التوليب وك��ان
متحمسا ً باخلصوص لفهم أسباب
تشقق البصلة أحيانا ً من سنة إلى
أخ��رى .وه��ذا يعني أنها ولسبب غير
مفهوم ستتحول من أزهار أحادية اللون
إلى أخرى بأمناط جميلة كالريش أو
الشعلة التي تتضمن أكثر من درجة
لون واحد .في وقت الحق من ذلك بكثير
خ�لال ال��ق��رن التاسع عشر اكتشفت
أس��ب��اب ه��ذا التحول ف��ي الشكل «أو
اخلطوط البارزة على األزهار» والتي
تعود في الواقع إلى فيروس أصاب
األزه���ار .لكن قبل ذل��ك أي في القرن
السابع عشرة ظل ه��ذا األم��ر غامضا ً
وهكذا أصبح التوليب املريض املز ّين
بأمناط متميزة من بني األزهار املفضلة

واملهداة أكثر من األزه��ار السليمة في
اجلمهورية الهولندية وتنافس علماء
النباتات الهولنديون لتربية أصناف
هجينة أكثر جماالً من أي وقت مضى
كانت تعرف باسم «األصناف».
وشهد القرن السابع عشر تبادل أصناف
الزهور ضمن شبكة متنامية من العلماء
من الطبقة البورجوازية الذين قايضوا
القصاصات والبذور وبصل الزهور
داخل هولندا وخارجها .ثم منت شبكة
امل��ب��ادالت وحت��ول��ت ب��درج��ة أق��ل إلى
شبكة صداقات وبدأ العلماء يحصلون
على طلبات من أشخاص جدد في كل
مرة وظهرت جتارة بصل الزهرة مقابل
املال ولكن كلما منت الشبكة وتوسعت
أصبحت أكثر هشاشة بشكل متزايد.
املجموعة الغريبة

تزامن االهتمام املتزايد بالتوليب مع
فترة ازده��ار غير مسبوقة في تاريخ
املقاطعات الهولندية التي هيمنت في
القرن السابع عشر على التجارة العاملية
وأصبحت أغ��ن��ى دول���ة ف��ي أوروب���ا.
وس��رع��ان م��ا ك��� ّون األرستقراطيون
والتجار األث��ري��اء وحتى احلرفيون
من الطبقة الوسطى ث��روة وفائضا ً
من النقد لالنفاق على الكماليات مثل
الزهور باهظة الثمن .وفي سنة 1623
قدّم أحد األثرياء مبلغ  12ألف فلورينة
«العملة الهولندية» – أي أكثر بكثير
من قيمة فيال فخمة في أمستردام -
الغراء أحد متذوقي وخبراء التوليب
لتسليم  10أب��ص��ال فقط م��ن زه��رة
«سمبر أوغسطس» اجلميلة والنادرة
جدا ً – والتي تع ّد زهرة التوليب األشهر
على االطالق .ورغم ذلك لم يكن املبلغ
كافيا ً للتوصل إلى اتفاق.

وخالل سنوات  1630انتشرت أخبار
أبصال التوليب التي كانت تباع باملزاد
ومببالغ خيالية فتدافع امل��زي��د من
املضاربني على السوق .وقد و ّثق املؤرخ
مايك داش تعقيدات هذه السوق ونقاط
ضعفه في كتابه «جنون التوليب :قصة
الزهرة األشهر في العالم والعواطف
االستثنائية التي أثارتها» «.»1999
ك��ان م��ن ب�ين ال��ص��ف��ات الغريبة في
سوق التوليب بالقرن السابع عشر أن
الناس لم يتاجروا بالزهور بحد ذاتها
بل أبصال األنواع النادرة واملرغوبة.
والنتيجة كانت ظهور م��ا ميكن أن
يطلق عليه اليوم سوق العقود اآلجلة
بدأت أزه��ار التوليب تستخدم كشكل
من أشكال املال في حد ذاتها :في عام
 1633بيعت بعض العقارات مقابل
حفنات من أبصال التوليب.
ومع تداول قصص السابقني الذين جنوا
أرباحا ً خيالية دون عناء بشراء أبصال
التوليب وبيعها استوعب السوق املزيد
م��ن املضاربني  -فارتفعت األسعار
بشكل جنوني .وفي عام  1633وصلت
قيمة أح��د األب��ص��ال م��ن ن��وع سمبر
أوغسطس  5500فلورينة .وبحلول
الشهر األول من سنة  1637تضاعف
هذا املبلغ تقريبا ً ليصل إلى  10آالف
فلورينة وهو مبلغ كاف الطعام عائلة
هولندية كاملة مل��دة نصف العمر أو
كسوتها وايوائها ويكفي أيضا ً لشراء
أجمل املنازل املطلة على القناة األكثر
رونقا ً في أمستردام نقدا ً ومعه منزل
آخر مجهّز وحديقة مساحتها «25م»
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي شهدت فيه أسعار
املنازل في املدينة ارتفاعا ً جنونيا ً على
غ��رار كل املمتلكات في أي مكان من
العالم.

براعم األزهار

بلغت املنافسة أعلى مستوياتها خالل
فصل الشتاء من سنة 1637-1636
عندما بلغ جنون التوليب ذروته .في
ذل��ك ال��وق��ت ان��خ��رط آالف األشخاص
داخ��ل املقاطعات الهولندية املتحدة
مبن في ذلك االسكافيون والنجارون
والبناؤون واحلطابون في التداول
احمل��م��وم ال��ذي ك��ان يتم ف��ي كثير من
األحيان في الغرف اخللفية للحانات.
بعض األب��ص��ال كانت ت��ت��داول عليها
أكثر من عشرة أياد في اليوم الواحد.
ل��ك��ن ب��ع��د وق���ت قصير وب�ي�ن عشية
وضحاها اختفت جت��ارة احلانة وفي
بداية فبراير سنة  1637انهار سوق
التوليب نتيجة عجز معظم املضاربني
عن حتمل شراء حتى أرخص األبصال
واختفى الطلب وهوت الزهور إلى عشر
قيمتها السابقة .وكانت النتيجة احتمال
وقوع كارثة مالية للكثيرين وتعمقت
اخلالفات بشأن الديون لسنوات.
لكن انهيار س��وق زه��ور التوليب لم
يقلل من شهية الهولنديني للزهور -
في الفن على األقل  -وحافظت لوحات
الزهرة الهولندية على شهرتها لقرنني
من الزمن اال ان ع��ددا ً قليالً ج��دا ً منها
قد بقي ولم يتلف منذ سنوات 1630
عندما كانت اجلمهورية الهولندية
تعيش هوس التوليب وحدثت قطيعة
في انتاج لوحات الزهور في سنوات
 1630و 1640بشكل ال ميكن تفسيره
رمب��ا االف���راط ف��ي ال��ه��وس بالتوليب
لبضع سنوات على األق��ل والذكريات
املؤملة التي عقبت ذلك؛ كل ذلك كان ينفر
جامعي األعمال الفنية الهولندية الذين
لم يستسيغوا فكرة تعليق لوحة زهرة
التوليب على جدران منازلهم.

