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هوامش

مهما دارت األيام على اللبنانيين ال مفرّ لهم من عصر الزيتون الذي يروي حكايات من تاريخهم ومجالسهم حول المعاصر
الحجرية التي ينتظرون أنواع زيتها الجيدة جدًا

بيروت ـ سارة مطر

ت ــرافـ ـق ــت مـ ـع ــاص ــر الـ ــزي ـ ـتـ ــون مــع
حقبات تاريخية شهدها لبنان،
وج ـ ـ ّـس ـ ــدت ط ـق ــوس ـه ــا وع ــاداتـ ـه ــا
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ج ـ ــزءًا مـ ــن تـ ــراثـ ــه ال ـش ـع ـبــي،
ودردشـ ــات حــول رونــق
ونـسـجــت حـكــايــات ّ
الزيتون ونكهته .ومثل الزيتون الذي يبدأ
مــوســم قـطــافــه وع ـص ــره بـحـلــول الـخــريــف،
ً
بصمود ّ
حباته أمال بحياة جديدة تبعثها
ق ـطــرات الــزيــت الـنــديــة .أم ــا حـجــر املعصرة
فـيـخـتــزل بـصــابـتــه مـحـصــول زي ــت يـ ّ
ـؤمــن
للمزارعني مؤونة الشتاء ،وكميات إضافية
اعـتــادوا تخزينها في خوابي الفخار ،قبل
أن يـسـتـخــدمــوا غــالــونــات بــاسـتـيــك لبيع
الزيت في األسواق.
بــن املـعــاصــر الـقــديـمــة والـحــديـثــة ،قصص
ّ
مل ــزارع ــن وأه ــال ــي ق ـ ــرى ،ت ـحــل ـقــوا حــولـهــا
لتبادل األحاديث وإطــاق العنان لألغاني
واألمـ ـث ــال ال ـش ـع ـب ـيــة .اب ـت ـس ـمــوا لـنـكـتــة من
هنا ومــزحــةٍ مــن هـنــاك ،فــي انتظار دورهــم
للحصول على زيــت جــديــد شهي الرائحة
واملذاق .ووسط األزمة االقتصادية الحالية
في لبنان التي «تعصر» جيوب اللبنانيني
واملـقـيـمــن ،نـجــد املـعـصــرة الـلـبـنــانـيــة أمــام
إشكاليات جديدة ّ
بدلت بعض أحوالها .لكن
ّ
الواقع املرير لم يمنع األهالي من التجمع
والسهر حولها ،واسترجاع ذكريات جميلة
ّ
وض ـح ـك ــات ع ــاب ــرة ،عــل ـهــا ت ـه ــرس كحجر
املعصرة عذاباتهم ومآسيهم.
عادات اختفت

يعزو معن عمر محمد إغالقه معصرته في
بلدة عيدمون بمحافظة عكار (شـمــال) مع
ب ــدء األزم ــة ع ــام  ،2019إل ــى واق ــع أن الكلفة
بــاتــت تـفــوق املــدخــول .وي ـشــرح أن «الـعــاقــة
ّ
تتغير،
بني صاحب املعصرة واملــزارعــن لم
ّ
لكن كلفة أجــور العمال والصيانة وأسعار
ّ
امل ـح ــروق ــات ارت ـف ـع ــت .ك ـمــا ت ـح ــول الـبـعــض
من شــراء تنكة من الزيت أو أكثر إلى بضع
لـيـتــرات» .ويـتــذكــر ال ـعــادات الـقــديـمــة ملوسم
عصر الزيتون وبينها نقله بواسطة مواش،
ويقول« :ال تزال التقاليد املوروثة موجودة
إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،لـكــن بعضها اخـتـفــى ،وبينها
تـقــديــم صــاحــب امل ـع ـصــرة خــدمــات مجانية
لــزبــائ ـنــه ت ـش ـمــل ن ـقــل ال ــزي ـت ــون م ــن األرض
إلى املعصرة ،ثم توصيل الزيت إلى املنزل.
واليوم يجلب كل فرد محصوله بنفسه».
ويتكلم معن بحسرة عــن إحـضــار صاحب
امل ـع ـصــرة ف ـط ــورًا م ـ ّـن مـعـجـنــات املـنــاقـيــش
وال ـش ــاي وخ ـبــز ال ـتــنــور ال ـســاخــن املـغـ ّـمــس
ب ــال ــزي ــت الـ ـج ــدي ــد ،وأي ـ ـضـ ــا س ـن ــدوي ـش ــات
ّ
يتميز به
للعشاء .وهــذه عــادات تختزل ما
لبنان من كرم وضيافة ،لكن ثمن سندويش
الـفــافــل (س ـنــدويــش ال ـف ـقــراء) ،عـلــى سبيل
املثال ،يبلغ  20ألف ليرة لبنانية ( 83سنتًا).
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر م ـ ـعـ ــن الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ــرأس ال ـج ـم ـع ـي ــة
التعاونية لتنمية قطاع الزيتون في منطقة
ال ــدري ــب األعـ ـل ــى واألوس ـ ـ ــط ف ــي ع ـك ــار إلــى
أن «الجمعية حــاولــت الـنـهــوض باملنطقة
املحرومة عبر إنشاء مركز لتخزين الزيت
ب ـعــد ف ـح ـصــه ،واشـ ـت ــرت ل ـه ــذا ال ـغ ــرض 11
خــزانــا لحفظ الــزيــت وف ــق مـعــايـيــر عاملية،

معاصر الزيتون
المعاصر الحجرية تتميّز بالحفاظ على نوعية الزيت (حسين بيضون)

أحجار الفرح تهرس عذابات لبنان

باختصار
بني املعاصر القديمة
والحديثة ،قصص
ملزارعني وأهالي قرى،
ّ
تحلقوا حولها لتبادل
األحاديث وإطالق
العنان لألغاني
واألمثال الشعبية
■■■
من اعتاد العصر على
الحجر يبقى متمسكًا
بالطريقة التقليدية
التي تمنح الزيت جودة
عالية
■■■
العادات لم ّتتغير على
صعيد تحلق املزارعني
وزبائن املعصرة
حولها للدردشة
ّ
وتذوق زيتهم الجديد

واهتمت بتسويق إنـتــاج املــزارعــن محليًا
ّ
وتصديره إلى الخارج ،كما خططت إلنتاج
ّ
متنوعة مثل الحر والزعتر
زيــت بنكهات
والحامض ،لكن الظروف منعت التنفيذ».
ويــؤكــد أن كميات الــزيــت ترتبط بالدرجة
األول ــى بــالــزيـتــون ولـيــس بــاملـعـصــرة ،لكنه
ي ـس ـتــدرك ب ــأن «امل ـع ـصــرة الـحــديـثــة تعطي
ك ـم ـي ــات أكـ ـب ــر مـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـع ـمــل عـلــى
الـحـجــر ،وتـحــافــظ عـلــى الـنـكـهــة وال ـج ــودة،
وتكسبها مواصفات تسمح بتصديرها».
ال مفر من عصر الزيتون

وف ـ ــي الـ ـبـ ـت ــرون (شـ ـ ـم ـ ــال) ،ي ـت ـح ــدث نـبـيــل
أن ـط ــون ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ّــديــد ع ــن املـعـصــرة
الـتــي ّأسـسـهــا وال ــده طــنــوس قـبــل  14عامًا
ويــديــرهــا مــع إخــوتــه الـيــوم ،ويـقــول« :إنها
تعمل على الحجر ،وتستقطب زبائن كثرًا
رغــم الـظــروف الصعبة ،ألن عصر الزيتون
حاجة ال مفر منها .ومن اعتاد العصر على
الحجر يبقى متمسكًا بالطريقة التقليدية
التي تمنح الزيت جودة عالية على صعيد
ال ـل ــون وال ـن ـك ـهــة وال ـك ـثــافــة وال ـح ـفــاظ على
لفترات طويلة».
الرائحة واملذاق الطيب
ٍ
ويسرد أن «مزارعي الزيتون كانوا يسددون
ثمن عصر محصولهم بكمية من الزيت أو

مبلغ مالي ،لكن غالبيتهم يفضلون اليوم
دف ــع امل ــال واالح ـت ـفــاظ بــالــزيــت ،خصوصًا
أن التنكة التي تبلغ زنتها  15كيلوغرامًا
ُ
تباع بمائة دوالر ،قفز سعرها من  150ألف
ليرة لبنانية وفــق سعر الصرف الرسمي،
إلى  2.4مليون ليرة وفق السوق السوداء».
يضيف« :من الطبيعي أن ترتفع كلفة عصر
الــزي ـتــون مــع ارت ـف ــاع أج ــرة الـعـمــال وقيمة
املازوت والكهرباء ،وكلفة صيانة املصافي
وقـطــع الـخـيــش ال ــدائ ــري املـعــروفــة بالقفف
الـتــي نــدفــع ثمنها ب ــال ــدوالر أو وف ــق سعر
السوق السوداء».
ويلفت نبيل إلى أن «العادات لم تتغير على
ّ
صعيد تحلق املــزارعــن وزبــائــن املعصرة
ّ
حولها للدردشة وتذوق زيتهم الجديد مع
ما أمكن من مأكوالت ،لكن الهموم املعيشية
تطغى على األحاديث».
مواسم عابقة بالحياة

وف ــي ب ـلــدة مـجــدلـيــا بـقـضــاء عــال ـيــه ،حيث
ش ـ ّـي ــدت م ـنــذ أك ـث ــر م ــن م ـئــة عـ ــام مـعـصــرة
شفيق جميل مطر وأوالده ،والـتــي ُحملت
ّ
معداتها وقطعها على أكتاف رجال وشباب
ودح ــرج ــوا بعضها اآلخ ــر خـصــوصــا تلك
ً
ال ـث ـق ـي ـلــة ،ب ـ ــدءًا م ــن م ـف ــرق ال ـب ـل ــدة وصـ ــوال

إل ــى امل ـع ـص ــرة ،بـسـبــب ع ــدم وجـ ــود طــريــق
حينها ،يروي صاحب املعصرة سامر مطر
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «امل ـع ـصــرة قديمة
جــر ،وت ـع ــود أليـ ــام وال ــد
وت ـع ـمــل ع ـلــى ال ـح ـ ّ
ُ
جــدي .وال تــزال مفضلة لــدى كثر يعلمون
ّ
تتميز عــن الحديثة
أن املعاصر الحجرية
ب ـع ـصــر ال ــزيـ ـت ــون ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــارد وال ـح ـف ــاظ
ع ـل ــى ن ــوع ـي ــة الـ ــزيـ ــت ،خ ـص ــوص ــا إذا ك ــان
لــاس ـت ـخــدام امل ـنــزلــي ول ـيــس ال ـت ـج ــارة ،في
حني تعمل املعاصر الحديثة على البخار،
وتجعل الزيت يخسر مــواد أولية ورقيقًا،
وتعرضه ّ
لتغير اللون بعد  3أو  4أشهر».
ويشير إلــى أن «أزم ــة ال ــدوالر رفـعــت سعر
ال ــزي ــت وال ــزي ـت ــون بـتــأثـيــر ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
املحروقات وكلفة صيانة القطع واملعدات
وأج ــرة الـعـمــال» ،ويتذكر مــواســم الزيتون
العابقة باملحبة واأللفة والنخوة ،بالقول:
«رغ ـ ـ ــم كـ ــل مـ ــا ن ـع ـي ـشــه ال ـ ـيـ ــوم ،لـ ــم ت ـت ـغـ ّـيــر
الـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد امل ــوروث ــة لـلـمـعـصــرة،
فاألهالي واملــزارعــون ال يزالون يجتمعون
ّ
ويغمسونه
حــولـهــا .يــأتــون بخبز الـصــاج
ّ
بــزيـتـهــم ال ـجــديــد فـيـحـظــون بـمــا يـســمــونــه
خبز ّ
بعية الذي يأكلونه مع اللبنة البلدية
ودبــس البندورة والزعتر والكشك البلدي
والزيتون الجديد».

وأخيرًا
معوض
مسرحية «أم» لوجدي
ّ
نجوى بركات

ّ ُّ
ُّ
لبناني املنشأ،
تشكل كل مسرحية يكتبها ويخرجها
وفرنسي اإلقــامــة ،وجــدي ّ
كـنـ ُّ
ّ
معوض،
ـدي الجنسية،
ّ
ّ
حــدثــا إبــداعـيــا وثقافيا تغطيه أه ــم وســائــل اإلع ــام،
ُ
ويتزاحم الجمهور على حضوره في صــاالت تقفل
فـيـهــا ال ـح ـجــوزات مـسـبـقــا عـلــى م ــدى أســاب ـيــع .ففي
ّ
(مستمر إلى نهاية شهر ديسمبر/
عرضه الجديد
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي) ال ـ ــذي يـحـمــل ع ـن ــوان «أم»،
ّ
ويشكل جزءا من «سلسلة بيتية» بدأت بمسرحيتي
«وح ـي ــدي ــن» و«أخـ ـ ـ ــوات» ،وسـ ــوف تـكـتـمــل الح ـقــا مع
عملني قادمني« ،أب» و«إخ ــوة» ،لم تختلف الحال عن
سابقاتها ،على الرغم من صياغة القسم األكبر من
الحوارات باللبنانية الدارجة (مع ترجمة مكتوبة) وأداء
ممثلتني لبنانيتني (عــايــدة صبرا وأودي ــت مخلوف)
األدوار الرئيسة ،وتمحور املسرحية كلها حول قصة
عائلة لبنانية من الطبقة املتوسطة ،تلجأ إلى باريس
خالل سنوات الحرب بانتظار العودة إلى بيروت حيث
بقي ُ
الزوج ليعيل عائلته.
وقد يكون هذا العمل هو األكثر «لبنانية» من بني أعمال
ُ
ّ
معوض التي ال تغيب عنها أصوله لبنانيا عرف الحرب
وهاجر بسببها .فنحن هنا نستعيد معه ما التصق

ف ــي ذاكـ ــرة وج ــدي اب ــن الـعـشــر س ـن ــوات ،م ــن األع ــوام
ُ
الـخـمــس الـتــي أمـضـتـهــا عــائـلــتــه فــي بــاريــس تـحــديــدا،
وبــالـتـحــديــد مــن مــامــح جــاك ـلــن ،تـلــك ّ
األم م ـشــدودة
األعصاب ،القلقة ،الصارخة واملتوترة ّ
حد الهستيريا،
ٌ
ال ـخــائ ـفــة أن تـبـتـلــع َ
أوالده ـ ـ ــا ث ـقــافــة أخ ـ ــرى ،أن تقتل
الحرب َ
ُ
زوجها ،وأال تسمع عن أفراد عائلتها املبعثرة
ّ
ّ
َ
هنا وهـنــاك .أم وجــدي معوض «املمسرحة» ،تقضي
نهاراتها وهــي تشتم مــن أوصلها إلــى هــذه الجحيم،
تستمع إلى أخبار لبنان في التلفزيون و ..تطبخ! منذ
بداية املسرحية إلى نهايتها ،تمتلئ الصالة بصراخها
وسبابها وبروائح البصل والتبولة والباذنجان املشوي
والـكـ ّـبــة وامل ـع ـمــول ،وهــي األط ـبــاق الـتــي ستمأل املــائــدة
االحتفالية في نهاية املسرحية ،إثر سفر العائلة إلى
كندا ،بعد رفض السلطات الفرنسية تجديد إقامتها.
ُ
فــوق هــذه املــأســاة العائلية ،تخاط مأساة البالد على
الشاشة الخلفية ،بحروبها األهلية العديدة واملديدة،
واالحـ ـت ــاالت ال ـتــي عــرفـتـهــا ،االن ـف ـج ــارات والـخـطــف
والقتل على الهوية والقنص ،ثم االجتياح اإلسرائيلي
ّ
ومجزرة صبرا وشاتيال ،و ...هذا كله متصل بذاكرة
ّ
الذي يكتب اليوم ما تبقى من سنواته الباريسية ،من
ُ
َ
ـرب ال تموت مهما حاول
دون أن يغفل الكالم ُعن حـ ٍ
قـتـلـهــا ،ألن ـهــا ال تـنــي تـبـعــث مــن جــديــد ،وص ــوال إلــى

انفجار مرفأ بـيــروت الــذي قضى على مــا تبقى من
جسد املدينة املصاب.
وإذ نـقــول إنـهــا املـســرحـيــة األك ـثــر «لـبـنــانـيــة» ًمــن بني
ّ
ً
تقييما ،وإنما مالحظة ملا قد
ض ال نفعل
أعمال معو ً
ّ
عالقة ملتبسة بذكرى والــدة قتلها السرطانُ
يتبدى
ٍ
وه ــي فــي الـخــامـســة والـخـمـســن مــن عـمــرهــا ،وسمح
املـسـ ُ
ـرح البنها بــإعــادة إحيائها وتشكيلها من واقـ ٍـع
ـود من
وخـيــال ،ثــم استحضارها الحـقــا ،أي بعد عـقـ ٍ
رحيلها ملساءلتها عما أشعرت َ
ولدها به من مهان ٍة
وتبخيس بسبب صراخها الــدائــم عليه وانتقاداتها
ال ــاذع ــة .وم ــع ذل ــك ،يـقــول وج ــدي م ـعـ ّـوض إن املنفى

قد يكون «أم» األكثر «لبنانية»
معوض التي ال
من بين أعمال
ّ
تغيب عنها أصولُه اللبنانية التي
عرف الحرب وهاجر بسببها

والـهـجــرة وقسوتها ،هــي والـحــب الــذي افتقده لديها،
هي ما جعلته يصير الرجل املبدع الــذي صــاره وقد
بلغ الثانية والخمسني .أيضا ،قد تشير «اللبنانية» إلى
َّ
ُ
صاحب
أن هــذا العمل بــالــذات ال ُيـبــرز كــل مــا راكـمــه
وخبرات
املوهبة املسرحية االستثنائية من معارف
ٍ
ّ
وتمايز جعلت من كل عمل من أعماله حدثا
وتمي ٍز
ٍ
ّ
فنيا بامتياز ،بقدر ما يزيح عنه هذا كله ،ليبدو وكأنه
ُ
ُ ّ
قادم ّ
ٌ
لتوه من لبنان ،لعرض مسرحي ٍة فكرت وكتبت
ُ
وأنتجت بأكملها هناك.
هكذا ،تبدو «أم» وجدي ّ
معوض ،بإخراجها املحكم
ّ
البسيط وديكورها املتواضع القليل ،وخلوها من أي
بدعة بصرية أو درامية ،وبأداء الرائعة عايدة صبرا
التي تأسر املشاهد خــال ساعتني وعشر دقائق
بـحـضــورهــا االسـتـثـنــائــي ،وبـ ـ ــاألداء الـجـيــد لــأخــت
أوديت معلوف وتيو عقيقي الذي يؤدي دور وجدي
ال ـص ـبــي ،وأي ـض ــا بـحـضــور الـصـحــافـيــة كريستني
أوكرينت التي تلعب دورها مذيعة أخبار تخرج من
ـوا مــن ً أعـضــاء العائلة التي
الـشــاشــة ،لتصبح عـضـ ً
لوحة ّ
حية ملا عرفه اللبنانيون
تنتظرها كل مساء،
مناف
ومــا زالــوا يعرفونه من تجارب مــريــر ٍة وبــرد
ٍ
ُيــدف ـعــون إل ــى ال ـه ـجــرة إل ـي ـهــا ،بـسـبــب ق ـســوة الـبــاد
وفساد الحياة فيها ،ال بل بسبب ّ
خلوها من الحياة.
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