أوراق العملة

حيثما تصبح الفراشات امللكية سيدة
املوقف

حتمل األوراق النقدية املكسيكية صورة فراشات مهاجرة وشاعرة مؤثرة
ميليندا وير

رغــم أن العملــة الرقميــة ربمــا تتصــدر العناويــن
الرئيســية يف هــذه األيــام ،جتــدر مالحظــة أن العملــة املاديــة
— األوراق النقديــة والعمــات املعدنيــة — تشــهد أيضــا
تطــورات تكنولوجيــة يف العديــد مــن البلــدان بهــدف تســليط
الضــوء غالبــا علــى رســائل تســهم يف معرفــة قصــص فريــدة
عــن ثقافاتهــا أو بيئاتهــا.
ولنأخــذ علــى ســبيل املثــال الورقــة النقديــة املكســيكية
مــن فئــة  100بيــزو التــي أعيــد تصميمهــا مؤخــرا .لــن جنــد أي
صــورة ملؤسســين أوائــل ذوي مالمــح صارمــة أو معــامل أثريــة
مهيبــة علــى هــذه الورقــة النقديــة الغنيــة باأللــوان ،بــل ســنجد
صــورا لفراشــات مهاجــرة ،ونظــام بيئــي للغابــات املعتدلــة،
وشــاعرة رائــدة مــن القــرن الســابع عشــر.
وقبــل بضــع ســنوات ،قــرر بنــك املكســيك املركــزي القيــام
بإعــادة تصــور لتصميمــات عملتــه الورقيــة الغنيــة باأللــوان،
إىل جانــب عمالتــه املعدنيــة .وأراد البنــك أن يكــون التصميــم
مبتكــرا وأكثــر تعبيــرا عــن التــراث الثقــايف والطبيعــي للمكســيك،

وأن يرمــز إىل قصــص أكثــر شــموال عــن البلــد مــع االســتفادة
يف الوقــت نفســه مــن أحــدث التكنولوجيــات .ويف نوفمبــر
 ،2020ظهــرت ألول مــرة الورقــة النقديــة مــن فئــة 100
بيــزو املصنوعــة مــن البوليمــر ذات التصميــم العمــودي
واللونيــن األحمــر واألصفــر النابضيــن باحليــاة ،وذلــك ضمــن
سلســلة أوراق نقديــة مصممــة حديثــا ،ويف العــام املاضــي
تــم اختيارهــا «أفضــل ورقــة نقديــة يف العــام» مــن جانــب
جمعيــة األوراق النقديــة الدوليــة ،وذلــك للمــرة األوىل يف تاريــخ
املكســيك .ووفقــا لبيــان صــادر عــن اجلمعيــة« ،يمكــن أن يشــكل
فــوز املكســيك باجلائــزة نموذجــا للبلــدان األخــرى عندمــا تعيــد
النظــر يف كيفيــة تصميــم األوراق النقديــة اجلديــدة والتشــجيع
علــى اســتخدامها».
والورقــة النقديــة مــن فئــة  100بيــزو هــي أول ورقــة نقديــة
يف املكســيك مصنوعــة مــن البوليمــر وذات تصميــم عمــودي،
ولهــا خصائــص حتــول دون تزييفهــا وتســاعد علــى ســهولة
اســتخدامها ،بمــا يف ذلــك مــا يلــي:
·حبــر يتغيــر لونــه تدريجيــا مــن الذهبــي إىل األخضــر مــع
حركــة الورقــة.
·مســاحة شــفافة مــزودة بخصائــص أمنيــة بــارزة وحبــر
معــدين قزحــي األلــوان.
·تصميــم يتــم الكشــف عنــه باحلبــر الفلــوري حتــت األشــعة
فــوق البنفســجية.
·حبر بارز.

رائدة يف جمال األدب

إهداء من بنك املكسيك املركزي

تظهــر علــى الورقــة النقديــة املكســيكية اجلديــدة مــن فئــة  100بيــزو صــورة واحــدة مــن أشــهر
الكاتبــات يف أمريــكا الالتينيــة ،ســور خوانــا إينيــس دي ال كــروز ( ،)1695-1648وصــورة
حمميــة احمليــط احليــوي للفراشــات امللكيــة ،أحــد مواقــع التــراث العاملــي التابعــة لليونســكو.
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تظهــر علــى وجــه الورقــة النقديــة املكســيكية مــن فئــة 100
بيــزو إشــادة بإحــدى أهــم الكاتبــات الرائــدات يف أمريــكا
الالتينيــة ،ســور خوانــا إينيــس دي ال كــروز (،)1695-1648
وهــي شــاعرة غزيــرة اإلنتــاج وكاتبــة مســرحية وفيلســوفة
وراهبــة ،كتبــت باللغــات اإلســبانية والالتينيــة والناواتــل.
وســور خوانــا («األخــت خوانــا») ،املعروفــة بدفاعهــا عــن الفكــر
التنويــري وثقافــة الشــعوب األصليــة ،يُشــار إليهــا أحيانــا بأنهــا
«رائــدة األدب املكســيكي» وتُعتبــر «أهــم شــاعرة وكاتبــة يف
األدب اإلســباين احلديــث» ،وذلــك وفقــا ملــا ذكــره بنــك املكســيك
املركــزي.
ويقــول أليخانــدرو أليغــري ،مديــر إصــدار العملــة بالبنــك ،إن
صــورة ســور خوانــا تظهــر علــى العملــة النقديــة لكونهــا «امــرأة
مثقفــة وقويــة اإلرادة ،حاربــت األعــراف التــي ســادت يف زمنهــا
وحالــت دون حصــول املــرأة علــى الثقافــة وتمتعهــا بحريــة
الفكــر ،لتصبــح أعظــم شــخصية يف األدب األمريكــي مــن أصــل
إســباين يف القــرن الســابع عشــر» .وقــد ظهــرت صورتهــا مــن قبــل
علــى الورقــة النقديــة املكســيكية مــن فئــة  200بيــزو.

وتظهــر علــى الورقــة النقديــة أيضــا صــورة أقــواس كليــة
ســان إلديفونســو القديمــة التــي تعــود إىل العصــر االســتعماري
يف املركــز التاريخــي ملدينــة مكســيكو ســيتي .واملبنــى
الباروكــي الــذي يعــود للقــرن الثامــن عشــر ،الــذي كان كليــة
يســوعية ســابقا وأصبــح اآلن متحفــا ،كان مــكان والدة حركــة
الرســم اجلــداري يف البــاد يف القــرن العشــرين .وقــد قــام
فنانــون ،ومنهــم خوســيه كليمنتــي أوروزكــو ودييغــو ريفيــرا،
برســم بعــض لوحاتهــم اجلداريــة األوىل علــى جــدران فنــاء
املبنــى.

فراشات قوية وجذابة
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كذلــك تظهــر علــى الورقــة النقديــة املكســيكية مــن فئــة 100
بيــزو صــورة كائــن الفــت للنظــر وواحــدة مــن أكثــر الهجــرات
الســنوية إثــارة لالهتمــام يف العــامل .ففــي كل خريــف يف
غابــات ميتشــواكان وواليــة املكســيك ،تســتقبل حمميــة احمليــط
احليــوي للفراشــات امللكيــة  -أحــد مواقــع التــراث العاملــي
التابعــة لليونســكو التــي تظهــر صورتهــا علــى ظهــر الورقــة
النقديــة — مالييــن الفراشــات امللكيــة املهاجــرة ذات اللونيــن
البرتقــايل واألســود ( ،)mariposas monarcasتلــك احلشــرات
الرقيقــة واجلذابــة واملعرضــة للخطــر التــي يــرى علمــاء املنــاخ
أن وجودهــا يعــد مؤشــرا علــى صحــة املنــاخ ،كمــا يشــاد بهــا يف
املوســيقى والشــعر والفولكلــور املكســيكي ألنهــا جتلــب احلــظ
الســعيد أو ترمــز إىل أرواح املوتــى .ويشــير أليغــري مــن بنــك
املكســيك املركــزي إىل أن الفراشــة امللكيــة لهــا «رمزيــة مهمــة
لــدى املكســيكيين ،حيــث نُســبت إليهــا قيــم روحيــة وثقافيــة
مهمــة».
وتطيــر الفراشــات امللكيــة آالف األميــال مــن شــمال
الواليــات املتحــدة وأجــزاء مــن كنــدا لتدخــل يف بيــات شــتوي
فــوق أشــجار التنــوب احملــار يف وســط املكســيك ،علــى ارتفــاع
 9000قــدم فــوق ســطح البحــر .ووفقــا للمؤسســة العامليــة

جتمع سلسلة األوراق النقدية بين التصميم
املبتكر الذي يعبر عن التراث الثقايف
والطبيعي يف املكسيك والتكنولوجيا
احلديثة املتعلقة بمكافحة التزييف
وسهولة االستخدام.
للحيــاة البريــة ( ،)WWFتُعــد هــذه املنطقــة أكبــر مســتعمرة
للفراشــات امللكيــة يف العــامل ،وتُعــد الرحــات الطويلــة التــي
تقطعهــا هــذه الفراشــات بمثابــة «(الهجــرة) األكثــر تطــورا
للكائنــات املعروفــة مــن نوعهــا» يف العــامل .ووفقــا للمؤسســة،
تشــهد أعــداد الفراشــات امللكيــة انخفاضــا حــادا بســبب تغيــر
ض زراعيــة ،إىل
املنــاخ ،وإزالــة الغابــات وحتويلهــا إىل أرا ٍ
جانــب زيــادة اســتخدام املبيــدات احلشــرية يف مناطــق تكاثرهــا
يف الواليــات املتحــدة ،واختفــاء عشــب اللبــن ،الغــذاء الوحيــد
لليرقــات امللكيــة.
مــع تزايــد االهتمــام العاملــي بتغيــر املنــاخ والتنــوع
البيولوجــي ،فــإن الفراشــة امللكيــة القويــة رغــم صغــر حجمهــا
والتــي تزيــن األوراق النقديــة املكســيكية هــي تذكِــرة قويــة
بأهميــة وجــود بيئــة مزدهــرة .وكمــا قــال اخلبيــر االقتصــادي
بجامعــة كامبريــدج ،بارثــا داســغوبتا ،يف مقــال صــدر مؤخــرا
يف جملــة التمويــل والتنميــة« ،ســوف يكــون ازدهــار البيئــة
الطبيعيــة الــذي يدعمــه ثــراء التنــوع البيولوجــي بمثابــة شــبكة
األمــان بالنســبة لنــا» .وبعبــارة أخــرى ،مــا يعــود بالنفــع علــى
الفراشــات يعــود بالنفــع علينــا جميعــا.
ميليندا وير هي عضو يف فريق جملة التمويل والتنمية.
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