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اعداد آمال خليل

تصوير علي حشيشو

دبس العنب:
صناعة
يتوارثها
الراشانيون
ت ـفــاخــر راشـ ـي ــا ال ـ ـ ــوادي ب ـع ـن ـب ـهــا .الـخـصــوصـيــة
على
الدينية أسهمت في تركيز معظم عائالتها ّ
اسـتـثـمــاره فــي غـيــر الـنـبـيــذ« .الــدبــس ال يـقــل لــذة
وفخامة عن النبيذ ،إن في طريقة الصنع أو في
الطعم» يجمع الراشانيون .أنواع العنب اللبناني
«تـ ـج ــوه ــر» ف ــي تـ ـ ــراب س ـف ــح ج ـب ــل ح ــرم ــون فــي
منطقتي السهام والكرمات :الفضي والبقصاصي
والـ ـبـ ـي ــاض ــي والـ ـسـ ـلـ ـط ــي وال ـ ـقـ ــاصـ ــوفـ ــي زح ـل ــة
وال ـســرع ـي ـنــي وع ــن عـلـمــي م ـغ ــدوش ــة ...مـعــاصــر
ال ـع ـنــب كــانــت مـنـتـشــرة ســاب ـقــا ف ــي وادي الـتـيــم.
امل ـعــاصــر وأج ــران ـه ــا ك ــان ــت م ـح ـفــورة بــالـصـخــر.
ال ـع ــائ ـل ــة ت ـت ـج ـمــع ف ــي كـ ـ ــروم ال ـع ـن ــب ف ــي مــوســم
ال ـق ـطــاف ثــم تـتـحـلــق فــي ال ـب ـيــادر ح ــول املـعــاصــر
لعصر العنب وطبخه ليعقد الدبس .في األجران
الـصـخــريــة ،الـتــي تـحــولــت إل ــى خشبية فــي وقــت
الحق ،كان العصر بالقدمني .تدعس حبات العنب
ليسيل منها العصير الذي يطبخ في «الخلقينة»

محترفات الفضة :ليس كل ما يلمع ذهبًا
ّ
غـ ــطـ ــى ع ـ ـصـ ــام امل ـ ـقـ ــت جـ ـ ـ ـ ــدران مـحـلــه
الصغير بلوحات ّ
رسام سوري نزح من
حلب واضطر إلى بيع فنه بسعر زهيد.
ّ
الحلي من
ال شعوريًا ،تضامن صانع
الفضة مع زميله الحلبي «ألن مصيرنا
يكاد يكون متشابهًا بسبب التحديات
االقتصادية واألمنية».
عـنــد مــدخــل س ــوق راش ـيــا األثـ ــري ،في
مـحـتــرف امل ـقــت لـلـصـنــاعــة التحويلية
ل ـل ـف ـض ــة ،ح ــرك ــة ال ـب ـي ــع خ ـف ـي ـفــة ج ـ ـدًا.
الواجهة مزدحمة بتصاميم مختلفة
لألساور والعقود والخواتم واألقــراط
والـ ـخ ــاخ ــل وال ـ ُّـسـ ـبـ ـح ــات .ف ــي إح ــدى
زوايا املحلّ ،
يحول املقت أسالك الفضة
إل ــى قـطــع فـنـيــة .ال ـحــرفــي الخمسيني
من سن العشرين.
امتهن هذه الحرفة ّ
فــي الـبــدايــة ،كــان يصنع قطعًا بأربعة
أشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ،ق ـ ـبـ ــل أن ي ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـور ت ـق ـن ـي ــات ــه
وأساليبه ويبتكر «موديالت» خاصة
بــهُ .تـ ّ
ـذوب ألــواح الفضة الخام (تعرف
ب ــال ــروب ــاس) ف ــي ال ـف ــرن امل ـص ـنــوع من
الطني (يعرف بالبودقة) .من القوالب
(ت ـع ــرف ب ــال ــري ــزك) ،ت ـخــرج عـلــى شكل
أصابع بطول  40سنتيمترًا وبسماكة
ن ـص ــف س ـن ـت ـي ـم ـتــر ،وت ــوض ــع ف ــي آل ــة
خــا ّصــة لـتـخــرج مـنـهــا أســاكــا رفـيـعــة،
َُ
تــلــف ف ــوق لــوحــة مــن الـصـخــر ،قـبــل أن
ُ
ّ
«ت ـط ــب ــق» وف ــق ال ـتـصــام ـيــم املـطـلــوبــة.
ع ـ ّـدة بسيطة لشغل دق ـيــق« :بـنـســات»

ص ـغ ـي ــرة مـ ـب ــروم ــة وم ــاق ــط وبـ ـ ــودرة
بيضاء تستخدم في التلحيم .بعدها،
ُ ّ
ّ
تـ ـن ــش ــف ال ـق ـط ـع ــة ب ــاألسـ ـي ــد وت ـن ــظ ــف
بــامل ـيــاه ال ـح ـلــوة ث ــم ب ـن ـشــارة الـخـشــب
إلزالة الشوائب.
الفضة املشغولة هنا عيارها  925أو
 100في املئة ،بحسب املقت الذي التقط
أس ـ ــرار ال ـحــرفــة م ــن أرب ـع ــة مـحـتــرفــات
ك ــان ــت مـنـتـشــرة ف ــي ال ـس ــوق ال ـتــراثــي.
أص ـحــاب ـهــا م ــات ــوا م ــن دون أن يـتــابــع
املسيرة أوالدهم أو أقرباؤهم .تدريجًا،
اقتصر هذا القطاع في راشيا الــوادي،
أخـيـرًا ،على محترفني اثـنــن :محترف
آل الـلـحــام ،ومـحـتــرف املـقــت ال ــذي نقل
أسـ ـ ـ ــرار امل ـه ـن ــة ال ـ ــى زوج ـ ـتـ ــه واب ـن ـت ــه.
ان ـح ـســرت ال ـف ـضــة ب ـعــدمــا ك ــان ــت هــذه
ّ
الحلي
املنطقة سوقًا رئيسيًا لتصدير
املـصـنــوعــة مـنــه إل ــى الـ ــدول امل ـج ــاورة.
ّ
الحلي الفضية في
والد املقت كان يبيع
سوريا وفلسطني وشــرق األردن .أبرز
الزبائن كانوا أمراء آل األطرش في جبل
ال ـعــرب الــذيــن كــانــوا ي ـهــدون نـســاء هــم
حـلـ ّـي الـفـضــة ويــزيـنــون خيولهم بها.
ملـعــت الـفـضــة فــي راش ـيــا الـ ــوادي نحو
عام  1850على يد عيسى الراسي الذي
تعلم الصنعة على حرفيني أتراك .ذاع
صيت الراسي ،وبعده عائالت شاتيال
وأيوب ،فانتشرت الحرفة حتى ّ
ضمت
ال ـب ـل ــدة ف ــي ب ـعــض األوقـ ـ ــات ن ـحــو 40

محترفًا .بحسب املقت ،اتسمت الحرفة
بــال ـعــائ ـل ـيــة ،إذ كـ ــان األب رب الـعـمــل،
والــزوجــة واألوالد العمال املساعدين.
العهد الشهابي شهد العصر الذهبي
للحرفة بسبب إقبال األمراء واألميرات
ع ـل ـيــه .ل ـكــن ال ـضــربــة ال ـقــاض ـيــة ج ــاءت
مــع ان ــدالع الـحــرب األهـلـيــة عــام .1975
حينها ،ك ــان هـنــاك نـحــو  180حرفيًا،
معظمهم هــاجــروا وحملوا موهبتهم
مـعـهــم إل ــى دول االغـ ـت ــراب ،وال سيما
أميركا الالتينية .بعد انتهاء الحرب،
الصناعة نوعًا جديدًا من
واجهت هذه ّ
ّ
الحلي
الـتـحــديــات تـمــثــل فــي مـنــافـســة
املـ ـسـ ـت ــوردة ،وال س ـي ـمــا م ــن إي ـطــال ـيــا

وتركيا والـصــن« .الفرنجي برنجي»
يقول املقت ،منتقدًا إقبال الناس على
شـ ــراء امل ـن ـتــج امل ـس ـت ــورد ،بــرغــم تـفــوق
املنتج املحلي جماليًا ونوعيًا.
ورغــم أن الفضة تمنح طاقة إيجابية
ّ
التزين بها في العقود
للجسم ،انحسر
املاضية .إذ طغى الــذهــب على الفضة
ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ال ـ ـخ ـ ــاص وتـ ـق ــدي ــم
ال ـه ــداي ــا ،وال سـيـمــا ل ـل ـعــرائــس .ضيق
ال ـحــال االقـتـصــاديــة قــد يـكــون لــه وجــه
إيجابي ،إذ إن كثيرين قد يرغبون في
استبدال هدية الفضة بهدية الذهب،
ب ـس ـب ــب ت ـش ــاب ــه ال ـت ـص ــام ـي ــم ،وفـ ـ ــارق
السعر الشاسع بينهما.

على نــار الحطب طــوال يــوم واحــد .أجــداد سهيل
القضماني كــانــوا يــديــرون معصرة فــي الصخر.
أمـ ــا ه ــو وش ـق ـي ـقــه بـ ـه ــاء ،ف ـقــد اف ـت ـت ـحــا مـعـصــرة
ب ــ«ال ـس ـتــان ـلــس س ـت ـيــل» .ت ـمـ ّـســك ال ـش ـبــان بـحــرفــة
أجدادهم ،لكنهم اعتمدوا على األساليب الحديثة
«التي توفر منتجًا نظيفًا» بحسب الشيخ سهيل.
ّ
بدل الدعس بالقدمني ،حلت املكابس اآللية التي
ّ
تحول العصير إلى الجرن لطبخه بالبخار على
درج ـ ــة ح ـ ـ ــرارة ت ـف ــوق امل ـئ ـت ــن ف ــي ن ـص ــف ســاعــة
فقط .آالت العصر تلفظ البذور والقشور خارجًا
ّ
وتحول العصير صافيًاّ .
يقر الشيخ سهيل بأن
الــدبــس الـحــديــث يفتقر إل ــى قيمة غــذائـيــة كانت
تــوفــرهــا طــريـقــة اإلعـ ــداد الـبــدائـيــة .ســابـقــا ،كانت
حـبــة الـعـنــب تعصر بـقـشــورهــا وب ــذوره ــا .بينت
الـ ــدراسـ ــات ال ـط ـب ـيــة أن ل ـل ـبــذور ف ــوائ ــد عــاجـيــة.
حرصًا على فوائده ،يحفظ الشيخ البذور جانبًا
ويوزعها على الـنــاس ،فيما يطلب بعض مربي
املــواشــي الـقـشــور الـنــاتـجــة إلطـعــامـهــا للمواشي
كعلف طبيعي .العصير ال يعقد دبسًا إال بإضافة
«ال ـحـ ّـوارة» إلـيــه .تــراب أبيض مــن جبل املحيدثة
امل ـطــل عـلــى راش ـي ــا ،ي ـضــاف بـكـمـيــات قـلـيـلــة إلــى
الـعـصـيــر أث ـنــاء الـط ـبــخ ،يــركــد فــي الـقـعــر بـعــد أن
يمنحه كثافة.
برغم أن دبس العنب كان حلوى بمتناول مختلف
ال ـط ـب ـقــات ف ــي ال ـع ـقــود امل ــاض ـي ــة ،إال أن الطبقية
تــدخــل فــي صناعته .ت ـتــوارث الــذاكــرة الجماعية
مصطلح «ال ـب ــراك» ال ــذي يطلق عـلــى مــن يعصر
ال ـع ـنــب .أم ــا «ال ـش ـي ــخ» ،فـهــو امل ـش ــرف ع ـلــى طبخ
العصير .الطبقية والقيم االجتماعية املرتبطة
ب ـمــوســم ال ـع ـنــب ت ــاش ــت ع ـلــى ح ــد سـ ـ ــواء« .ي ــوم
عرسك يــوم دبسك» ،كــان يطلق الراشانيون ذلك
الوصف على موسم قطاف العنب وعصره ،تيمنًا
بوفرة الرزق وتالقي الناس جنبًا إلى جنب .كان
القطاف والعصر ،حلقات تطلق فيها األهــازيــج
في مطلع الخريف ،تحضيرًا لــوداع الصيف قبل
حلول الشتاء القاسي .انقراض العدد األكبر من
املعاصر وتحول ما بقي إلى معاصر آلية ،ألغى
اليد العاملة ملصلحة اآلالت الصامتة.

