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يوسف حجازي
لبناني يمتهن الحفر على الفاكهة

صور ـ عمر يحيى

يــمــتــلــك املــطــبــخ الــلــبــنــانــي شــهــرة 
ــا لـــنـــاحـــيـــة  ــ ــــوصـ ــــصـ واســـــــعـــــــة، وخـ
ــــرص عــلــى  ــحـ ــ ــفـــاكـــهـــة والـ تــــنــــوع الـ
الــحــفــر عليها  أن  إال  لــلــضــيــوف.  تــقــديــمــهــا 
لــيــس شــائــعــا. وقــلــة هـــم الــلــبــنــانــيــون الـــذي 
يعرفون أو يحترفون هذه الحرفة، وأبرزهم 
فــي الــوقــت الــحــالــي أســتــاذ الــجــغــرافــيــا في 
الذي  حــجــازي،  يوسف  اللبنانية  الجامعة 
معرض  فــي  الذهبية  امليدالية  على  حصل 
بــيــروت للحفر على  فــي  الــعــاملــي   HORICO
لـ  ــقـــول  ــام 2017. ويـ الــفــاكــهــة والـــخـــضـــار عــ
»العربي الجديد«: »نشأت هذه الحرفة منذ 
زمــــن بــعــيــد فـــي جــنــوب شــــرق آســـيـــا، حيث 
كانت املطاعم واألماكن السياحية في لبنان 
تستعني بأشخاص للحفر على الفاكهة من 
الفيليبني والصني وغيرهما لتأمني طلبات 
الزبائن لكن بأسعار مرتفعة. إال أنها باتت 
منتشرة في لبنان اليوم، وهناك الكثير ممن 
يمتهنون هذه الحرفة، وإن كان املحترفون 
ـــة. ربـــمـــا يـــكـــون مــنــهــم مـــن يــعــمــل خـــارج 

ّ
قـــل

لبنان«. يضيف: »دورنا هو تعريف الناس 
ــــذه الـــحـــرفـــة وأهــمــيــتــهــا وجــمــالــهــا  عـــلـــى هـ
لتصبح جزءًا من املطبخ اللبناني، وآمل أن 

تنتشر أكثر فأكثر في لبنان«.
يـــمـــلـــك حــــجــــازي فـــــرن »ســــاحــــة الــضــيــعــة« 

انتهى من حفر منحوتة طير )العربي الجديد(

فــي بــلــدة معركة فــي قــضــاء صــور )جنوب 
لـــبـــنـــان(. هـــنـــاك، كــــان كـــل شــــيء جـــاهـــزًا من 
ــيـــدان األخــــشــــاب والــســكــاكــني واملـــشـــارط  عـ
باإلضافة  البسيطة،  األدوات  مــن  وغيرها 
إلى اليقطني. يقول: »اخترت اليقطني كونه 
من الفاكهة الصلبة التي تبقى ثابتة لوقت 
أطــــول، وســأبــدأ بحفر الـــطـــاووس ألنـــه من 
أجــمــل الــطــيــور. وعــنــد حــفــره ونــحــتــه على 
«. يضيف: »أحفر ما 

ً
اليقطني، يبدو جميال

الطيور وغيرها  أنـــواع  مــن  الــزبــون  يطلبه 
الطاووس  يكون  ما  وعــادة  ني. 

ّ
التن وحتى 

ــبـــط وغــيــرهــا  ــيـــور الــبــجــع والـــنـــســـر والـ وطـ
مــطــلــوبــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا لــــدى الــزبــائــن 
نظرًا لجمالها عند عرضها. وإلكمال حفر 
الــطــاووس، يحتاج إلــى أكثر من 40 قطعة 
الــذي يتطلب  األمــر  اليقطني،  مــن  محفورة 
املوهبة والفن والتركيز والتأني والصبر«.
ولـــدى ســؤالــه عــن كيفية تــعــّرفــه عــلــى هــذه 
الــحــرفــة، يــقــول حـــجـــازي: »فـــي أحـــد األيــــام، 
ــبــــارة عــــن مــنــحــوتــة  ــورة هــــي عــ ــ ــدت صــ ــ وجــ
بطيختان  جانبها  وإلــى  الجليد  من  ة 

ّ
لبط

انتباهي وبدأت االطالع  منحوتتان. لفتت 
الحرفة، والــتــدرب على  على تفاصيل هــذه 
أحــد أصدقائي،  الحفر. وخــالل عيد ميالد 
قّررت أن أقدم له هدية فنحّت صورته على 

البطيخ، ونالت إعجاب الحضور«.
الفاكهة  على  والنحت  »الحفر  أن  ويوضح 

ــرة 
ّ
يــتــطــلــبــان مـــعـــدات خــاصــة لــيــســت مــتــوف

دول  من  لشرائها  لذلك، نضطر  لبنان.  في 
ــــن. وأحـــيـــانـــا،  ــــاليـ أجــنــبــيــة أو نــطــلــبــهــا أونـ
ويــرى  أيــديــنــا«.  بمتناول  أدوات  نستخدم 
أنه »ال يمكن تعلم الحرفة من دون موهبة 
وشغف، حتى لو كان املرء رّساما أو نّحاتا. 
ويــدهــش بــعــض الــفــنــانــني بسبب األشــكــال 
ــتـــي تــنــتــج مــــن الــحــفــر  الــفــنــيــة الــجــمــيــلــة الـ
الرسم  أنها تتطلب  الفاكهة ما يعني  على 
ــــاس املــــرهــــف والــــحــــب«،  ــــسـ والـــنـــحـــت واإلحـ
الفــتــا إلــى أن »الــخــطــأ ممنوع أثــنــاء الحفر 
ــه، وقـــد  ــ ــــالحـ عـــلـــى الـــفـــاكـــهـــة لـــصـــعـــوبـــة إصـ
أو  الفكرة  تغيير  من خــالل  املعالجة  تكون 
املــجــّســم املــنــوي حــفــره بــعــض الـــشـــيء. لكن 
الخطأ الكبير ال يمكن تصحيحه«. ويقول 
إن الــبــعــض يــعــمــد إلـــى تــلــويــن املــجــّســم أو 
املــنــحــوتــة، »إال أنــنــي أفــضــل بــقــاءهــا على 

طبيعتها«.
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــازي أنــــــه »بـ ــ ــــجـ ــــد حـ ــــؤكـ ويـ
الــيــقــطــني، فـــإن أكــثــر الــفــاكــهــة جـــمـــااًل بعد 
تجمع  كونها  البطيخ  هــي  عليها  الحفر 
ما بني األلوان األخضر واألبيض واألحمر 
ــقــن 

ّ
ــزهــــري، ال ســيــمــا مـــّمـــن يــت وأحـــيـــانـــا الــ

الحفر بأسلوب ثــالثــي األبــعــاد، وهـــذا ما 
أفعله خالل حفر الــطــاووس«. ويلفت إلى 
ــلـــوب صــعــب جـــدًا ويــحــتــاج  ــذا األسـ أن »هــ
ة في الحفر والنحت، إاّل 

ّ
إلى موهبة والدق

للمجّسم  نظيرها   
ّ

قــل يعطي جمالّية  أنــه 
وانطباعا رائعا لدى الناس«.

ــادي وأزمــــــة الـــــدوالر  ــتـــصـ ــع االقـ ــن الـــوضـ وعــ
وجائحة كورونا، يؤكد حجازي أن »الطلب 
على الفاكهة املحفورة ما زال جيدًا، ال سيما 
من قبل املغتربني«. ويوضح أنه يكثر الطلب 
عليها في بعض املناسبات كحفالت الزفاف 
وأعــيــاد املــيــالد واالفــتــتــاحــيــات، وخصوصا 
ــيـــقـــطـــني والـــبـــطـــيـــخ  ــالـ ــفــــاكــــهــــة املـــحـــلـــيـــة كـ الــ
وغــيــرهــمــا، إذ إن ســعــر الــفــاكــهــة املــســتــوردة 
مرتفع باملقارنة مع القيمة الشرائية في ظل 
مقابل  اللبنانية  الليرة  انهيار سعر صرف 
الــــــدوالر«. يــضــيــف: »نـــراعـــي ظــــروف الــنــاس 
وأوضاعهم املعيشية الصعبة، وكل ما أريده 
من مشاركتي في املعارض واملسابقات هو 

رفع اسم لبنان عامليا في هذه الحرفة«.
ــد لــكــن  ــيـ ــلـــب جـ ــطـ ــيـــح أن الـ ــيـــف: »صـــحـ يـــضـ
املردود املادي أقل مّما كان عليه قبل سنتني 
املباشر   الــهــدف  املــتــالحــقــة.  األزمــــات  بسبب 
ــادي، بـــل نــشــر هـــذه الــحــرفــة  ــ لــيــس الـــربـــح املــ
بعض  فــي  كما  باللبناني  مقرونة  لتصبح 
الــدول األخــرى في جنوب شرق آسيا، وآمل 
أن يصل اللبناني من خالل هذه الحرفة إلى 

العاملية، كما هو الحال في فن الطبخ«.
ولشّدة شغفه بهذه الحرفة، يقول حجازي: 
»مـــنـــذ ســنــتــني، كــنــت بـــصـــدد إنـــشـــاء معهد 
لتعليم هذه الحرفة، وإعطاء شهادة رسمية 
العالي في  والتعليم  التربية  قبل وزارة  من 
لبنان. لكن بسبب األزمات املتالحقة، تريثت 
االقتصادية  األوضـــاع  تتحسن  حتى   

ً
قليال

الكليات  على  ى 
ّ
وأتمن الخانقة.  واملعيشية 

إيــالء هذه  الفندقية،  تــدرس  التي  واملــعــاهــد 
ــــالزم. وهــــذا مــا يتمناه  الــحــرفــة االهــتــمــام الـ
العديد من الطالب الذين يدرسون الفندقية، 
فــن الحفر على  موا 

ّ
إلـــّي كــي يتعل يــأتــون  إذ 

الفاكهة والخضار«.

نشأت هذه الحرفة منذ 
زمن بعيد في جنوب 

شرق آسيا، حيث 
كانت املطاعم واألماكن 

السياحية في لبنان 
تستعني بأشخاص 

للحفر على الفاكهة من 
الفيليبني والصني 

■ ■ ■
صحيح أن الطلب جيد 
لكن املردود املادي أقل 

مّما كان عليه قبل 
سنتني بسبب األزمات. 

الهدف املباشر ليس 
الربح، بل نشر هذه 

الحرفة لتصبح مقرونة 
باللبناني

باختصار

تملّك الشغف اللبناني يوسف حجازي بمجرد أن رأى فاكهة تحولت إلى أشكال جميلة. فراح يتعلم الحفر عليها إلى أن أتقن 
هذا الفن وباتت هذه الحرفة جزءًا أساسيًا من حياته

هوامش

رشا عمران

باألمس، أهديت نفسي باقة ورود بيضاء جميلة ذات 
رائحة عطرة. ليس األمر أنني فعلت ذلك بطريقة عادية، 
أن أشــتــري بــاقــة زهــر مــن متجٍر مــا، ثــم أحملها معي 
إلــى البيت، بــل قــصــدت متجر األزهـــار واخــتــرت نوعا 
للتشكيل، واخترت  معّينا، واخترت نوع نبات أخضر 
فها، ثم أعطيت البائع عنوان بيتي 

ّ
نوع الورق الذي سيغل

املرافقة  البطاقة  على  يكتب  أن  منه  وطلبت  واســمــي، 
أنا رشا عمران، احتفاًء بما ستأتي به   .. »إلــّي  التالي: 
لي األيام القادمة«. نظر إلي البائع الذي يعرفني سابقا، 
بدهشٍة وصدمٍة واضحتني، لم يستطع إخفاءهما، ثم 
أنه يقول: »ما  ابتسم ابتسامة سخرية خافتة، كما لو 
الــســيــدة، كــأن عقلها أصــيــب بلوثة مــا؟ ربنا  بها هــذه 
يلطف بعباده«. لكنه التزم بما طلبت، وأرسل إلي باقة 
الورد مغلفة بشكل أنيق، وعليها بطاقة بيضاء مكتوب 

عليها العبارة التي تركتها له كما هي.
أعيش وحدي في القاهرة منذ عشر سنوات. تمر كل 
املناسبات العامة والشخصية علي من دون أن يشاركني 
أحــٌد صباحاتها، ولصباح املناسبات مــذاق آخــر، كأن 
تتشاركني أنت وآخر أو آخرين )عائلة أو أبناء أو صديقة 
أو صديق يقيمون معك( التهنئة حني النهوض من النوم 

صباحا، أو أن تتشاركي مع أحدهم فنجان القهوة وخطط 
هذا اليوم: ماذا سنطبخ وماذا سنفعل وأين سنقضي 
هذه املناسبة ومن سيكون حاضرا وهكذا، أو أن يفاجئك 
أحد منهم بهديٍة صباحيٍة إن كانت املناسبة خاّصة بك، 
باقة ورد أبيض ذي رائحة عطرة، أعيش وحدي تماما 
ولم يصُدف أن حدث هذا معي خالل السنوات العشر 
صاب 

ُ
املاضية، لم يصُدف أيضا أن كان أحد معي حني أ

ف 
ّ
ليخف أجد من يحضنني  بأزماٍت نفسيٍة كبيرة. ال 

عني، ال أجد من يهّون علي األمر بالسخرية مني، ال أحد 
يعطيني نصائح ألخرج مما أنا فيه، ال أحد يحضر لي 
باقة ورد أبيض برائحة عطرة نوعا من الدعم املعنوي! 
بي  يليق  تــرفــا ال  ربــمــا  أو  األمـــر سخيفا،  ستعتبرون 
ذكُره، بينما يحلم ماليني السوريني ببعض الدفء فقط 
أو بعض الخبز، فأنا على األقل أعيش في بيٍت محمّي، 
وفيه وسائل للتدفئة وللحياة الكريمة. ولدي في ثالجتي 
خبٌز ال آكله كي ال أتسّبب بزياداٍت مضافٍة إلى وزني. 
ون، هذا محض افتراء على ما أنا فيه، 

ّ
ربما أنتم محق

محض نكراٍن للنعمة التي أعيش فيها قياسا بغيري من 
السوريني، كما لو كنت ال أملك ذّرة امتنان ملا أعطتني 
 أظنكم 

ٌ
 كاملة

ٌ
أنانية إيــاه ولم تعطه لغيري، هذه  الحياة 

ترون ذلك معي. .. أليس صحيحا؟ 
سيرج  الفرنسي،  النفسي  املحلل  وبحسب  أننا،  غير 

يكون  أن  اآلخــريــن  مع  لتعاطفنا  يمكن  »ال  تيسيرون، 
مجديا إن لم نستطع اإلفصاح عما نعانيه علنا، حتى 
لو كان سيبدو سخيفا أمام معاناة اآلخرين«. يعتقد 
أن من يظهرون القوة واملثالية في حياتهم الشخصية 
هـــم أكـــثـــر املــتــعــاطــفــني تــالعــبــا واســـتـــغـــالال ملــشــكــالت 
يــراه تيسيرون يجعلني  مــا  هــل  اآلخــريــن ومعاناتهم. 
ة حينما أكتب عن همومي الصغيرة ومشكالتي 

ّ
محق

التي أنتمي لوطٍن غارٍق كله في البؤس؟  أنا  )التافهة(، 
األمــر بما يقوله هــو فقط، ذلك  الحقيقة، ال يتعلق  فــي 
أنني لست من النوع الذي يطبق نظريات اآلخرين في 
حياته العملية، بل أنا من الذين يبحثون عن تفسيراٍت 

لسلوكهم عبر كتابات املختصني ونظرياتهم، إذ لطاملا 
كنت أعتقد أن مكابداتنا، مهما كانت شخصية، فهي 
إلى  ليست ســوى جــزء من مكابدات جمعية مشابهة 
بتفاصيل  مــكــابــداتــي  تختلف  قــد  قــلــيــل.  أو  كبير  حــد 
العام مع عدد ال  أتشارك إطارها  لكنني حتما  معينة، 
لهن ظــروف مشابهة  الــلــواتــي  النساء  بــه مــن  يستهان 

لظرفي االجتماعي واالقتصادي والنفسي. 
وبالخوف  السن،  في  التقّدم  بالوحدة، وبضغط  أشعر 
من القادم املجهول، ولدي كثير من خيبات األمل، ومن 
لدي  وليس  واملهنية.  والنفسية  العاطفية  »الفشوالت« 
مــن يعيدني إلــى أن أتـــوازن مــجــّددا كلما بـــدأت أسقط 
فــي هـــوة االكــتــئــاب ســـوى نــفــســي. قــضــت ســنــتــان من 
عزلة الفيروس اللعني على ألفة التواصل الجسدي بني 
األصدقاء واملقّربني، لصالح التواصل االفتراضي، حتى 
ألصدقاء املنطقة الواحدة، حيث ال شيء سوى شاشة 
أو حيث الصوت أيضا بال  تعكس صــورة بال رائحة، 
رائحة، بينما نحتاج أحيانا لحضن حقيقي، لإلحساس 
أنفاسهم، كــي نشعر  بـــدفء أجــســاد اآلخــريــن ودفء 
بأننا لسنا وحيدين. علي إذا أن أشعر بدفء نفسي، 
أستعيد محّبتي  أن  االنهيار،  يقيني من  ما  أخترع  أن 
ذاتــي كلما فقدت الثقة بها، هل من شــيٍء أكثر جماال 

من أن أهدي لنفسي باقة ورد أبيض؟!

حين أهديُت نفسي باقة ورد

وأخيرًا

علي أن أشعر بدفء نفسي، 
أن أخترع ما يقيني من االنهيار، 
أن أستعيد محبّتي ذاتي كلما 

فقدت الثقة بها
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