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بني األمس واليومّ ،
تبدلت أحوال الزيتون في إقليم الخروب.
والبركة خفت .بعض األوالد طردوا األرض من
«العتاق» ماتوا
ّ
قاموسهم ،إلى درجة أنهم ال يعرفون أين تقع الحقول التي
يملكونها .وآخرون ال يتذكرون املكان إال حني يحل موسم
القطاف ،فيكلفون من يقوم باملهمة عنهم

إقليم الخروب

اهلل يطرح البركة
فاتن الحاج
ي � ��وم ح �م��ل ب� �ط ��رس ض ��وم ��ط «م � ّ�س ��اس ��ه»
على كتفه إل��ى ك��رم زي�ت��ون «ض�م�ن��ه» قبل
 30ع��ام��ًا ،تعجب كيف منعه ال�خ��وري من
دخ� ��ول ال �ح �ق��ل .ف ��ي ت �ل��ك األرض ال�ت��اب�ع��ة
ل �ل��وق��ف ،ال م �ك��ان مل �ث��ل ه ��ذا «امل � �ف� ��راط» أو
القصبة في قاموس القطاف« .التمشيق»
باليد والقطع باملنشار لألغصان املرتفعة
ه �م��ا ال��وس �ي �ل �ت��ان ال��وح �ي��دت��ان امل �س �م��وح
ب�ه�م��ا ه �ن��ا ،ي �ق��ول ال�ث�م��ان�ي�ن��ي ،مستعيدًا
أيامًا كان ّ كل شيء فيها «على الطبيعة».
ال يذكر أن��ه شاهد يومًا ورق��ًا أصفر على
«مطعوم» الزيتون أو اضطر إلى استخدام
ّ
املواد الكيماوية .اليوم ،يطل ضومط على
زيتونه في بلدته املغيرية ليتفقد حاجاته
فقط .لم يعد «الختيار» قادرًا على التعامل
مع أرضه بيده .أوالده ال يرغبون في ذلك
ّ
يصر الرجل فقط على فصل الورق
أيضًا.
عن حبة الزيتون في البيت كي ال «يمرمر»
ال ��زي ��ت ،وي �ج �ب��ر األب � �ن ��اء واألح � �ف� ��اد ع�ل��ى
مساعدته ف��ي ذل��ك .ه��و ال يثق بـ«شفاط»
امل�ع�ص��رة ال��ذي ي�ق��وم ب�ه��ذه امل�ه�م��ة .ف��ي ما
ع��دا ذل��ك ،ف�ق��د أوك��ل امل�ه�م��ات األخ ��رى إل��ى
ابن قريته جميل عابدين.
جميل ه��ذا راف��ق وال��ده إل��ى ال�ك��رم م��ذ كان
ف��ي ال��راب �ع��ة ع �ش��رة ،ورب �م��ا ي �ك��ون وح�ي�دًا
ب�ين أب�ن��اء جيله ال��ذي يتخذ م��ن الزيتون
مصدر دخله األس��اس��ي .ال��وال��د ،أب��و زي��ن،
اب� ��ن ال �ت �س �ع�ين ع ��ام ��ًا ،ال ي � ��زال ب��امل�ن��اس�ب��ة
يرتاد املكان ويناقش ابنه في كل صغيرة
وك�ب�ي��رة .يحافظ األرب�ع�ي�ن��ي على األرض
م �ث��ل اب �ن �ت��ه ت �م��ام��ًا ك �م��ا ك ��ان ي�ف�ع��ل أب ��وه.
يعيش معها وتعيش م�ع��ه .ال يفعل ذلك
م ��ع رزق � ��ه ف �ح �س��ب ،ب ��ل م ��ع ك ��ل األراض � ��ي
ّ
ال �ت��ي ي�ض�م�ن�ه��ا .ي�ح��رث�ه��ا  3م � ��رات ،ي�ق��ل��م
األغ �ص��ان ،ينكش باملعول ح��ول املطعوم.
ّ
ه� ��ذه ل �ي �س��ت ح� ��ال ك �ث �ي��ري��ن ي �ط��ل��ون على
ال��زي �ت��ون م��ن امل��وس��م إل ��ى امل��وس��م .ل�ك��ن ال
غنى ع��ن «ال�ك�ي�م��اوي» ،يستدرك عابدين.
امللح املستخدم في املاضي ال يكفي وحده،
برأيه ،لذا ال بد من «البوتاس» وغيره من
املواد من أجل إنتاج أفضلّ .
«املساس» من
ّ
«يسم» الشجرة،
عدة شغله أيضًا وإن كان
ل�ك��ن الكمية «ال �ل��ي منشيلها» ه��ي أرب�ع��ة
أض �ع��اف ال�ك�م�ي��ة فيما ل��و ك��ان��ت الطريقة
املستخدمة هي «التمشيق» .م��اذا سأفعل
ّ
مع  300دون��م أتسلمها كل موسم؟ يقول.

ك��ذل��ك ،ل��م يعد ع��اب��دي��ن على غ��رار أج��داده
ي�ه��ز ال �ش �ج��رة م��رت�ين أو ث�ل�اث م ��رات قبل
القطف ،فيسقط «الحب» الصالح للكبيس
أو للصابون .ما يفتقده الرجل ّ
الطيب هو
أيام «العونة» بني أهل الضيعة ،أي «اللي
بيخلص رزقاتو بيساعد ج��اره» .يتمسك
ب �ج��ودة ال��زي��ت وس�م��اك�ت��ه ال �ت��ي تنتجها
طريقة العصر القديمة :الحجرين .يرفض
اس�ت�خ��دام امل�ص�ف��اة ف��ي امل�ع��اص��ر الحديثة
«ال �ح �م��اوة ت��ؤك�س��د ال��زي��ت وت�م�ص�ل��ه ،أم��ا
على البارد فيخدم  10سنوات».
في الحقل ،كانت امل��رأة رفيقة الرجل «وما
ت�ق�ب��ل إال ت�م�ش��ي ق ��دام ��و» ،ت �ق��ول ق��رن�ف�ل��ة
حمادة بثقة ّوطيبة الفتة .تجزم الحاجة
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ة أن �ه ��ا ك��ان��ت ت�ع�م��ل أك �ث��ر من
الرجل وفي كل أن��واع القطاف« ،أم��ا نساء
ال �ي��وم ،ف�ل�ا ي�ع��رف��ن أي ��ن ه��ي األرض .وإذا
ق��ررن مساعدة رجالهن ،فعملهن يقتصر
الزيتون وتمشيق األغصان
على جمع حب
ّ
املنخفضة» .تذكر أنها قطفت وحدها في
إحدى السنوات  175تنكة زيتون «باألمس
ك ��ان ه �ن��اك ب��رك��ة .ح��ال �ي��ًا ،ي�ت�ك��دس ال��زي��ت
في املعاصر وال يجد من يشتريه» .تبدو
ّ
ح �م��ادة ف �خ��ورة ألن�ه��ا ع��ل�م��ت أوالده� ��ا من
«الزيتونات».
«ان �ش��ا ال �ل��ه امل��وس��م ع�ل��ى خ��اط��رك��ن ...الله
ي�ط��رح ال �ب��رك��ة» ،ت�ك��اد ال�ع�ب��ارة ت �ت��ردد في
م �ع �ظ��م ق� ��رى إق �ل �ي��م ال � �خ� ��روب .ف ��ي ب��رج��ا،
يجتاح الباطون حقول الزيتون ،والبركة
ل��م ت�ع��د ك�م��ا ك��ان��ت س��اب�ق��ًا .ه��ذا م��ا يقوله
أب � �ن � ��اؤه � ��ا .ي �س �ت �ع �ي��د ص� ��اح� ��ب م �ع �ص��رة
موسكو الحديثة ،علي دمج ،مشهد جدته
وهي تجمع «سواد» الحمير لتضعه حول

يفتقد أهالي
املنطقة أيام
«العونة» بني
أهل الضيعة
الواحدة (كامل
جابر)

يهزون
كان األجداد ّ
الشجرة مرتين أو ثالث
مرات قبل القطاف

«برنامج تجميع الزيت» أكل ولم يدفع
دخل مزارعو الزيتون موسمًا جديدًا ،في وقت لم يسددوا فيه حساباتهم عن املوسم
الفائت الذي شهد كسادًا في الزيت .فالبرنامج الوطني لتجميع زيت الزيتون الذي
ً
أطلقته الحكومة لشراء الزيت ملصلحة الجيش اللبناني ،لم يكن حال للتخفيف عن
امل��زارع�ين .والسبب أن الجيش تسلم الكميات ال�ت��ي طلبها ( 100أل��ف تنكة) ،لكن
الحكومة ل��م ت��دف��ع ثمنها .وبحسب م�ص��ادر ف��ي ال�ت�ع��اون�ي��ات ال��زراع �ي��ة ،ف��إن سبب
التأخير في ص��رف املستحقات يعود إل��ى ق��رار وزارة امل��ال تحويلها إل��ى الحساب
املصرفي لكل مزارع .لكنها آلية طويلة دفعت وزير الزراعة حسني الحاج حسن إلى
اقتراح دفع شيكات للمزارعني مباشرة.
املفارقة أن الحكومة تستعد إلطالق الدورة الثانية من البرنامج ،فيما بدأت التجربة
األولى بتسعيرة منخفضة للزيت وفرض إخضاعه لفحص الجودة ونقله وتخزينه
على حساب املزارع ،وانتهت بالتأخر في دفع ثمنه.

يديها
جذع الشجرة .املقص لم يكن يفارق
ّ
لتقليم األغصان اليابسة .يظن الرجل أنه
مع رحيل ما تبقى من ّ
املعمرين سينتفي
االه�ت�م��ام ب ��األرض ،على ق��اع��دة «شرايتو
وال ت��رب��اي �ت��و» .ي ��روي ه�ن��ا م��ا ح�ص��ل مع
إح� � ��دى زب ��ون ��ات ��ه ،ف �ق��د دف� �ع ��ت م �ل �ي��ون�ين
ون �ص��ف م �ل �ي��ون ل �ي��رة ت �ك��ال �ي��ف ال �ح��راث��ة
والتقليم واملواد الكيماوية وأجرة القطف
للعمال ،لتنال في نهاية املطاف  10تنكات
زيت.
ّ
أم��ا ف��ي امل��اض��ي ،ف�ك��ان الخير يفيض عنا
وك��ان��ت األش �ج��ار تضحك ألن امل�ع��ول كان
ي�ل��ازم ال� �ف�ل�اح ،ي �ق��ول م �ح �م��ود ت ��رو ال ��ذي
يعمل «ب��ال�ف��اع��ل» وف��ي م�ع��اص��ر ال��زي�ت��ون
م� �ن ��ذ  40ع � ��ام � ��ًا .ال �ل��اف � ��ت م � ��ا ي � ��روي � ��ه ع��ن
املقايضة بني الحلويات العربية والزيتون.
ك�ي��ف؟ يحضر أه��ل ص�ي��دا ومعهم نمورة
وص �ف ��وف «ف �ن��داك��ش ك ��ل ك�ي�ل��و ح �ل��و ب �ـ 3
مجاميع زي �ت��ون» .ي�س�ت��درك« :ذه�ب��ت تلك
األيام إلى غير رجعة .ماتوا العتاق» .ينفي
جمال الغوش صحة مقولة «الزيتون سنة
بيحمل سنة أل» ،شرط أن ال يتذكر صاحب
الرزق أرضه وقت القطاف فحسب .الغوش
اختبر ذل��ك شخصيًا ،فهو يملك معصرة
ف � ��ي ب� �ل ��دت ��ه وي� �ض� �م ��ن أراض � � � ��ي م� ��زروع� ��ة

بالزيتون في عكار .يقول« :الزيتون ليس
ّ
مزحة ،وعليك أن تتكلف عليه ليطعمك».
يوافقه الرأي شكر الله البستاني الذي قدم
م��ن ح ��ارة بعاصير لعصر زي�ت��ون��ه ،على
�األم��ل م��ا ع ��دا ال� ��رزق».
خ�ل�ف�ي��ة «ك ��ل ش��ي ب� ّ
ي� �ج ��زم ال �س �ب �ع �ي �ن��ي أن� � ��ه س �ي �ب �ق��ى ي �ع��ام��ل
أرض � ��ه م�ث�ل�م��ا ك� ��ان ي �ع��ام �ل �ه��ا أب � ��وه حتى
يسلمها ألبنائه «اللي ما بيدعسوها وال
بيعرفوها».
ل�ي��س ب�ع�ي�دًا ع��ن ب��رج��ا ،ل��م ت�ع��د ال�ب��رج�ين
ق��ري��ة زراع� �ي ��ة ن �م��وذج �ي��ة ك �م��ا ك��ان��ت ف��ي
السابق ،يقول سامي أبو عرم ،الناشط في
املجال الزراعي .ويشرح كيف كان الزيتون
املصدر األساسي لدخل كل العائالت ،فلم
تعتمد عليه ف��ي تعليم أوالده ��ا فحسب،
ب ��ل ك ��ان ��ت ت �ش �ت��ري األراض � � ��ي م ��ن «غ �ل��ة»
امل��وس��م .يتحدث هنا ع��ن اكتفاء ذات��ي ،إذ
ك��ان ك��ل م��زارع يملك ف��دان بقر يستخدمه
في الحراثة ويعتمد روثه سمادًا طبيعيًا
ألش �ج��ار ال��زي �ت��ون .وك ��ان ه�ن��اك ت�ج��ار في
ال �ض �ي �ع��ة ي �ج �م �ع��ون ال� ��زي� ��ت م� ��ن امل� �ن ��ازل
ليبيعوه في بيروت .اليومّ ،
يحمل الرجل
س �ي��اس �ي��ي امل �ن �ط �ق��ة م �س��ؤول �ي��ة ت�ص��ري��ف
ّ
االن� � �ت � ��اج وخ� �ص ��وص ��ًا أن ال �ت �ع ��اون �ي ��ات
الزراعية التي أنشأوها ال تفي بالغرض.

في جبيل والبترون« :السنة مش سنتو»
جوانّا عازار
ال يشبه موسم الزيتون في قضاءي جبيل
والبترون العام املاضي .هو نصف موسم،
يقول صاحب معصرة الريحانة في جبيل
رم ��زي م �ع� ّ�وض ،وإن ت �ف��اوت اإلن �ت��اج بني
منطقة وأخرى في القضاء .فالغلة مقبولة
ف� ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �س ��اح �ل � ّ�ي ��ة وم �ت ��دن �ي ��ة ف��ي
البلدات الوسطى مثل معاد ّ
وبجة وغلبون
وبنتاعل والكفر وغيرها .والسبب ،برأي

صاحب معصرة بولس في ّ
جدايل _ جبيل
طوني بولس ،يعود إلى اختالف العوامل
ّ
ّ
وتغير الطقس.
الطبيعية
ّ
وف ��ي م �ق��ارن��ة ي�ج��ري�ه��ا ب��ول��س ف ��إن نسبة
«ال �ج �ف��ت» ب�ل�غ��ت ال �ع��ام امل��اض��ي  300طن
ل�ت�ب�ل��غ ه ��ذا ال �ع��ام  70ط �ن��ًا ،ف�ي�م��ا ال ي��زال
زي � ��ت ال� ��زي � �ت� ��ون ف� ��ي ال � �خ� ��واب� ��ي م� ��ن دون
تصريف ،وسط مضاربة الزيت املستورد
ّ
م��ن ال�خ��ارج ،علمًا ب��أن األخ�ي��ر ال يضاهي
ّ
اللبناني ونظافته .ويطالب
ج��ودة الزيت

بولس وزير الزراعة بوضع خطة لتسويق
اإلنتاج وتصديره.
ال��وض��ع ف��ي ق �ض��اء ال �ب �ت��رون ل�ي��س أفضل
ً
ح� � � ��اال .ه �ن ��ا ال ��زي� �ت ��ون «م � ��ا ع� ��م ي �ع �ط��ي»،
والنتيجة ان�خ�ف��اض نسبة إن�ت��اج ال��زي��ت.
اإلن � �ت� ��اج ج �ي��د ف ��ي ب� �ل ��دات وج� ��ه ال �ح �ج��ر،
�رض في
عبرين،
حامات وغيرها وغير م� ٍ
ّ
بترونية أخرى .يقول ميشال هيكل
بلدات
ّ
من بلدة كفرعبيدا إن املزارعني يحتاجون
من الدولة اللبنانية إلى تكثيف الدراسات

ّ
ّ
تصب في مصلحة املزارعني واتخاذ
التي
ال �خ �ط��وات األف �ض ��ل ل �ت �ص��ري��ف إن�ت��اج�ه��م
ّ
وتسويقه .وم��ع ذل��ك ،يشير هيكل إل��ى أن
امل��و ّس��م ف��ي ال �ب �ت��رون أف �ض��ل م��ن ال �ك��ورة،
م �ت��وق �ع��ًا أن ي�ن�ت�ه��ي ع �ص��ر ال ��زي �ت ��ون ف��ي
البترون منتصف الشهر الحالي تقريبًا.
امل ��زارع ��ون ف��ي ال�ق�ض��اء ي��ن ي�ت�ح� ّ�دث��ون عن
ّ
يتكبدنوها لالهتمام بالزراعة
مصاريف
ً
ّ
والقطاف ،فضال عن مشكلة ندرة العمال،
وخصوصًا ال�س��وري�ّي�نّ منهم ال��ذي��ن كانوا

يساعدونهم في القطاف.
ّ
ويشير ّ
معوض إلى أن موسم الزيتون يبدأ
ّ
فعليًا ف��ي جبيل م��ع ب��داي��ة ش�ه��ر تشرين
ّ
ّ
ّ
األول ويستمر باإلجمال حتى بداية شهر
ّ
ّ
ك��ان��ون األول إذا ك��ان امل��وس��م ج��ي �دًا .بعد
القطاف ،يجتاز الزيتون في مرحلة أولى
ّ
ليتحول بعدها
الطحن بواسطة الحجر
ً
إل��ى املكبس ،وص��وال إل��ى املرحلة األخيرة
في املصفاة حيث يفرز الزيت عن املياه.

