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دبس الخروب الجنوبي ...نسوي الجودة

آمال خليل
طعم الدبس في املنطقة الحدودية الجنوبية
ليس مـرًا «مثل قــرن الـخــروب» .فأياد ناعمة
تحيل الـثـمــرة ال ـســوداء إلــى دبــس ليس حلو
امل ــذاق فقط ،بــل حائز على معايير السالمة
الغذائية .في عني إبل الحدودية (قضاء بنت
جبيل) ،تولت  11سيدة ـ ـ منذ ما بعد تحرير
الجنوب ـ ـ عصر الخروب في إطار «الجمعية
التعاونية الزراعية لإلنتاج والتصنيع الغذائي
ف ــي ع ــن إب ـ ــل» .الـجـمـعـيــة ال ـتــي تـ ــدار بشكل
جماعي ،تنفرد بامتالك معصرة للدبس في
املنطقة ،جعلتها مــركـزًا معتمدًا للمزارعني
والـبـلــديــات والـجـمـعـيــات الــذيــن انـخــرطــوا في
زراعـ ــة ال ـخ ــروب فــي الـحـقــول وع ـلــى مــداخــل
القرى بهدف التجميل من جهة ،واالستثمار
االقتصادي من جهة أخــرى .تقول املشرفة
ع ـل ــى ال ـج ـم ـع ـيــة ت ـم ــام م ـ ـ ــارون ّإن «ن ـســويــة
التعاونية شكلت ضمانة لكثيرين للتعاون

مـعـنــا .ال ـن ـســاء م ـك ـفــوالت بــالـنـظــافــة وج ــودة
امل ـن ـت ــج وال ـت ـف ــان ــي ف ــي ال ـع ـم ــل وعـ ـ ــدم ال ـغــش
واستغالل األسعار».
ح ــال ـي ــا ،تـحـتـفــل سـ ـي ــدات الـ ـخ ــروب بــانـتـهــاء
املوسم .كما في كل عام ،يــوازي فرح الجني
التعب ال ــذي بــذلـنــه .بحسب عضو الجمعية
س ــوزي ف ــرح ،ف ــإن املنطلق ك ــان مــع برنامج
تدريب مهني للنساء نفذته «جمعية الشبان
املـسـيـحـيــة» فــي املـنـطـقــة امل ـح ــررة .الـسـيــدات
الـ ـ ـ ـ  11وصـ ـل ــن إلـ ـ ــى ال ـت ـصـ ـف ـي ــات .بـفـضــل
مثابرتهن ،تأسست «الجمعية التعاونية» عام
 2002بنسخة مشابهة لعشرات التعاونيات
الـتــي تــأسـســت فــي الــوقــت ذات ــه فــي املنطقة:
صناعة املربيات واملونة البلدية .لكن «جمعية
ال ـش ـب ــان» اق ـت ــرح ــت عـلـيـهــن ال ـت ـم ـيــز بــدبــس
الـخــروب .حينذاك ،لم يكن الـخــروب معروفًا
في املنطقة إال في بلدة علما الشعب القريبة
من البحر وفــق روز حصروني ( 73عامًا).
حتى إن طريقة تحضيره كانت تقتصر على

دقــه ونقعه فــي امل ــاء .وبـعــد ذوبــانــه فــي املــاء،
يستخدم السائل في صناعة الحلويات.
الــدبــس فــي عــن إب ــل ك ــان دب ــس ال ـتــن .الـبـلــدة
كانت مشهورة بتحضير البسكويت املحشو
بالتمر وقــد أعــادت الجمعية إحياءه والترويج
له كماركة «عينبلية» مسجلة .البسكويت ّ
طور
ليستبدل السكر بالدبس.
بــإمـكــانـيــات م ـح ــدودة مــدعــومــة مــن «جمعية
الشبان» ،تأسست املعصرة في بيت صغير
قدمته «مدرسة مار يوسف لآلباء اليسوعيني»
ف ــي ال ـب ـل ــدة .ك ــان ــت ال ـن ـس ــوة يـحـمـلــن أك ـيــاس
الـخــروب إلــى املعصرة .يفصلن القشور عن
البذور في ثمرة الخروب .يغسلن القشور ثم
يكبسنها في مكبس تقليدي يــدوي .يوضع
املــزيــج فــي طـنـجــرة ضـخـمــة ،يـحــرك بــاأليــدي
فــوق موقدة تشعل بــاملــازوت والحطب .طوال
ّ
يتحملن حــرارة القدر املرتفعة.
ســاعــات ،كـ ّـن
وبعد ،تفيض «الطبخة» إلــى خــارج القدر وال
يتبقى منها سوى القليل! «جمعية الشبان»
زودتهن بقدر يحتوي على خفاقات داخلية
تقلب املــزيــج عـلــى نـحــو تـلـقــائــي .أم ــا برنامج
األم ــم املـتـحــدة اإلنـمــائــي ،فــزودهــن بشفاطات
هــواء وآلــة لفصل القشور عــن الـبــذور وقــدرة
إضافية (.)...
كسبت السيدات الرهان على االستمرارية .تقر
تــريــز عتمة ( 71عــامــا) بــأن التعاونية غيرت
حياتهن .امل ــردود املــادي ليس عاليًا .األهــم أن
مــروحــة الـتــواصــل والـحــركــة لــم تعد مـحــدودة.
تمددت شبكة عالقاتهن في املنطقة من جهة،
وبالتعاونيات من لبنان والعالم من جهة أخرى
عندما يجتمعن في معرض محلي أو خارج
لـبـنــان .الـسـيــدات األصـغــر سـنــا ،يــدركــن قيمة
إضافية للعمل في التعاونية .تؤكد مارون أن
معظم السيدات كن سيضطررن للنزوح إلى
بيروت أو الهجرة بسبب ضيق سبل العيش
في املنطقة التي تضررت مــواردهــا الطبيعية
بسبب ع ــدوان تـمــوز  .2006تضيف م ــارون
« 11بيتًا أنقذ من اإلقفال والهجر».
ص ـيــت الـ ـخ ــروب ال ـج ـنــوبــي وص ــل إل ــى قـطــاع
تصنيع األدوية في إيطاليا .شركة متخصصة
ت ـش ـت ــري ب ـ ــذور ال ـ ـخـ ــروب الس ـت ـخ ــدام ـه ــا فــي
صناعة األدوي ــة ،فيما جمعية إيطالية تجري
أبحاثًا لإلفادة من بقايا الخروب الستخدامه
ً
ٍّ
كمقو زراعي (كومبوست) بدال من رميه.

زوجان عالقان
في «المدينة»

باتريك باز:
«مسيحيي لبنان»
طقوس
ّ

اعتصام في الحمرا:
المقاطعة ...مقاومة!

«زوجني عم بكافحو تيصير الن
معنى بعالم سريالي متل قصصن
وزواجن» .هكذا جاء تعريف
املسرحية التي أخرجها جوليان
بطرس عن ّ
نص للبريطاني مارتن
كريمب ( )1956املشهور بنظرته
املتشائمة إلى العالقات االنسانية.
ّ
لكن مسرحية «املدينة» ربما تكتمل
حني تعرض في
معانيها أكثر ّ
مدينة كبيروت .إنها قصة زوجني
عالقني في «املدينة» التي تزداد
إطباقًا على أحالمهما .لدينا كلير
كريس اللذين يكافحان واقعهما،
مع فقدان الزوج عمله .تزداد
األمور سوءًا مع الجارة التي تأتي
لتشكو ضجيج أوالدهما .العرض
الذي يقدم من على خشبة «دوار
الشمس» ،يشارك في تأديته كل من:
عبده النوار ،مريم الرامي ،هبة نجم،
وهبة سالمة.

الحس الساخر واللقطة الذكية
والتوثيق ...كلها عناصر موجودة
في صور باتريك باز (،)1963
خصوصًا «مسيحيو لبنان :طقوس
وعادات» (دار تاميراس) .الكتاب
الذي يوقعه بدءًا من الخامسة من
بعد ظهر اليوم في Platform 39
جاء بعد عمل استغرق سنتني
لم يترك خاللهما بقعة لبنانية
لم يزرها من أجل توثيق عادات
إيمانية وممارسات شعبية خاصة
ّ
باملسيحيني .يذكر أن باز من
املصورين الصحافيني املخضرمني،
ّ
وثق الحرب االهلية بعدسته إلى
جانب الحروب واألحداث في العراق
ّ
وإيران وفلسطني ،علمًا أنه شغل
منصب مدير التصوير ملنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في «وكالة
الصحافة الفرنسية».

يوم الجمعة املقبل ،يشهد شارع
الحمرا الرئيسي في بيروت،
اعتصامًا صامتًا «ملقاطعة البضائع
الداعمة للكيان الصهيوني في
لبنان» أمام محال تجارية تدعم
بشكل ما الكيان الصهيوني .النشاط
الذي أعلنت عنه مجموعة شبان
وشابات لبنانيني وفلسطينيني
عبر الفايسبوك ،يهدف الى «تعريف
الناس» بالشركات الداعمة للعدو
اإلسرائيلي .وقفة صامتة سينفذها
هؤالء ،بمشاركة طالب يحملون
العلمني الفلسطيني واللبناني.
سيتخلل النشاط توزيع منشورات
حول املقاطعة التجارية للكيان
الصهيوني ،ودعوة الى «محاربة»
هذه الشركات «بكل ما أتيح من
سبل وقوة» ،كي «ال تسهم في سفك
الدماء».

«املدينة» :من  28حتى  30كانون األول ـ
«دوار الشمس» (الطيونة) ـ لالستعالم:
01/381290

توقيع «مسيحيو لبنان :طقوس وعــادات»:
 17:00بـعــد ظـهــر ال ـي ــوم ـ ـ ـ Platform 39
(األشرفية) ـ لالستعالم01/605093 :

اعتصام صامت «ملقاطعة البضائع
الداعمة للكيان الصهيوني في لبنان»:
 15:00بعد ظهر يوم الجمعة املقبل ـ
شارع الحمرا الرئيسي

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
حدث ...دائمًا
َ
ّ
ُ
ذلك ما أراه ،...ذلك ما رأيت ُه في كل حني:
َ
ُ َ ّ
َ َ
ستح َ
َ
ني ِمن نتان ِة
األموات غضوا
أبصارهم ُم ِ
أشالئهم،
ُ
ُ
ّ
العاطفيون)
والقتلة (القتلة
ْ
َ
ميدان املذبحة
عن
بعيدا
انسحبوا
ِ
وراحوا َينتحبون.
ُ َ
َ
عليك الرحمة يا «أبتاه»!
2017/2/4

رجاء
ّ
ُ
ّ
بلوغ الحاف ِة األخير ِة
 ...أما وقد أوشكت على ِ
للحياة
َ
فلم يبق أمامي غير ْأن أخترع لنفسي إلـهًا صالحًا
وعطوفًا
َ
ُ
أرفع إليه هذه األمنية الغالية:
َ
أرجوك ،يا َمن َ
أنت صاحبي ،أرجوك
العافية والوقت
اِ منحني ما يكفي ِمن
ِ
بناء هذا القبر
ريثما أنتهي ِمن ِ
َ ُ
آخ ِر الرسائل.
وأفرغ من
ِ
كتابة ِ
2017/2/24

