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وقت للكتابة

عن الزيتون ...وهذا البلد األمين
ليلى الخطيب توما *
ُ
وأن ــا أفـ ــرغ ،فـجـ َـر ال ـي ــوم ،زي ـ َـت الــزي ـتــون الــذي
ع ـصــرنــاه ال ـب ــارح ــة ف ــي ال ـق ــري ــة ،ك ــان الـبـيـ ُـت
ُ
الصامت وحـ ُـده شاهدًا على ما ّ
نسميها في
العائلة« :حفلة الــزيــت» ...هــي التي كانت في
مــا مـضــى ن ـهــارًا صــاخـبــا يـنـخـ ُّـض لــه ُ
البيت
ُ
ُّ
تنخض القرية في موسم قطاف
بأكمله ،كما
ّ
َ
ُ
الزيت
أفرغت
الزيتون وعصره .لكنني اليوم
الساكن على
لوحدي ،وبصمت .وفي الفجر
ن ــوم املــديـنــة ونــاس ـهــا ،رح ـ ُـت ِأف ـ ّـك ـ ُـر كـي ِــف أنّ
ِ
هذه الحركات التي أقــوم بها ،والتي قد تبدو
في غاية البساطة ،هي في الحقيقة حركات
ُ
تـعـيــدنــا ،كـمـجـتـمــع ،إل ــى كيفية تـعــامـلـنــا مع
إرثنا وأرضنا وزراعتنا ُوصناعتنا .أي :مع
أنفسنا .كانت ّ
جدتي تفرط الزيتون بنفسها.
ُ
ُ
ُ
تساعدها نـســوة العائلة وصبيتها وبعض
الـعـ ّـمــال مــن الـقــريــة .فــي األج ــال القريبة من
ْ
بيتها ،وبني شجرات الزيتون ِّ
زرعت
املعمرة،
ـش وخــوخ.
أش ـجـ َـار ِّت ـ ٍ
ـوز وت ـ ٍ
ـن ومـشـمـ ٍ
ـوت ول ـ ٍ
وكــان لكل شجر ٍة خيرها وموسمها .وكان
ّ
أب ــي املـ ـع ــروف بــرشــاق ـتــه يـتـكــفــل ف ــي قطف
كنت أرافق ّ
معظمه .حني ُ
جدتي إلى املعصرة
ّ
روائح
الواقعة تحت بيت جدي القديم ،كانت ّ
الــزيــت الــذكـ ّـيــة تمأل أنـفــي ،كما وامل ـكــان كله.
وك ــان منظر الــزيــت وه ــو يـشــرشــر مــن رقــع
ّ
القش في املكبس ،يسحرني ويفتح ّ
شهيتي
في الوقت نفسه .كانت ّ
تخبز املرقوق
جدتي
ً
أو «الطالمي» كي ّ
نغمسها ساخنة بالزيت
ال ـط ــازج .ث ـ ّـم كــانــت تـضــع الــزيـ ًـت فــي خــوابــي
ّ
ضخمة من الفخار ،مصفوفة كالشخوص
على التتخيتة الكبيرة كـبـ َـر الـغـ ّـرفــة .وكانت
ّ
ّ
خشبيًا
كــلـمــا أرادت زي ـت ــا ،ص ـعــدت ســلـمــا
ل ـت ـف ـتــح الـ ـخ ــواب ــي وتـ ـغ ــرف م ـن ـهــا بــواس ـطــة
«الكفكير» .كانت التتخيتة معتمة ،ولم نكن
ن ــرى مـنـهــا س ــوى خ ـيــال ال ـخــوابــي املـخـيــف،
وجدتي املنحنية فوقها ،بمنديلها األبيض،
تغرف زيتًا.
وع ـنــدمــا مــاتــت ج ـ ّـدت ــي ،صـ ــارت س ـ ّـي ــدة من
القرية هي التي تضمن أجــال الزيتون .ولم
ش ـجــرات ال ـلــوز وال ـتــوت واملشمش
أع ــد أرى ّ
لعلها افتقدت عناية ّ
جدتي ،فماتت
والخوخ.
هــي األخـ ــرى .كــانــت الـسـ ّـيــدة «عــربـيــة» تهتمّ
بــأجــال الــزيـتــون ،وتـفــرط الـحـ ّـبــات ،ثــم تبعث
لـنــا بــالــزيــت .لـكــن لــم يـكــن لــديـنــا ،فــي البيت،
خ ــواب ف ـخــاريــة ّضـخـمــة ،بــل أل ـف ـيــات كبيرة
ٍّ
من الــزجــاج ،مغطاة بقش يمنع عنها النور.
تضعها هي أيضًا على التتخيتة،
كانت أمي
ّ
التي كنا نرى كل ما فيها بوضوح .وعندما
ُ
انتقلنا للعيش في بيروت ،صارت ّأمي تفرغ
الزيت مباشرة من «التنكة» املعدنية الثقيلة
في ألفيات صغيرة من الزجاج ،تضعها في
طشت كبير حيث يشرشر الزيت في العملية،
ّ
فتعود وتـفــرغ مــا وقــع فــي الطشت .ثـ ّـم تلف
األلـفـيــات الـصـغـيــرة بـقـمــاش أس ــود أو داكــن
وتضعها على التتخيتة .كانت تبدو كالدمى
امللفوفة بالقماش .وكــان َّعلينا ،كلما أردنــا
إنزال ألفية زيت ،أن نزيح كل لفافات القماش
لكي نجدها.
ثـ ّـم مــاتــت «عــربـيــة» ،وأخ ـ ّـذت ابنتها مكانها.
«س ـعــدى» هــي الـتــي ستعلمني الـكـثـيــر مما
أعرفه اآلن عن الزيتون ..فمنذ سنواتُ ،
ذقت
عدة أنواع زيت زيتون في تجربة مسلية مع
بعض األصدقاء ،شارطتهم فيها أن ال زيت
ّ
متأكدة ّأن زيتنا ّ
مميز،
يضاهي زيتنا! كنت
رغم أنني لم أكن قد ذقت غيره طيلة حياتي!
ً
ّ
واكـتـشـفـ ُـت بــأنــه فـعــا كــذلــك ،حينما قارنته
ب ــال ــزي ــوت األخ ـ ـ ــرى! فـ ـب ـ ُ
ـدأت أس ـ ــأل أبـ ــي عن
وضــع أجــال الزيتون في القرية ،ومــن يهتمّ

بها ،وملاذا ال نحصل إال على كمية قليلة من
الزيت ،رغم ّأن لدينا كذا «كعب» زيتونّ .
فسر
لــي يومها ّأن الـسـيــدة الـتــي تضمن الزيتون
تــأخــذ ،مـقــابــل عـمـلـهــا ،نـصــف كـمـيــة الــزيــت.
ُ
سألت أبي :ملاذا ال ّ
نهتم نحن بالزيتون؟ فقال:
ّ
ومــن ّ
يهتم؟! جدتك ماتت ،وأنتم ال تعرفون
ّ
شيئًا عن الزيتون! فقلت :ما قولك أن أتكفل
أنــا بــاملــوضــوع؟ تفاجأ أبــي و ّضـحــك :أن ـ ِـت؟!
هــل لديك أدنــى فكرة عما ّيتطلبه هــذا األمــر
من عناية وتعب؟! قلت :أتعلم! لم يأخذ أبي
قراري محمل ّ
الجد .ولكن أنا ،بلى..
ُ
ذهبت
هكذا ،وفي موسم القطاف الــذي تلى،
بنفسي ألت ـع ـ ّـرف عـلــى «الـ ـ ــرزق» (م ــا أجمل
هــذه الكلمة على ف ـكــرة .)..رح ـ ُـت إلــى أجــال
ال ــزيـ ـت ــون ،وتـ ـع ـ ّـرف ـ ُـت ع ـلــى «س ـ ـعـ ــدى» ،الـتــي
تضمن «شاياتنا» كما ّ
تسميها ،و«شايات»
ُ
ُ
ّ
راقبت كيف تفرط الزيتون وساعدتها.
عمي.
ُ
ُ
ّ
ذهبت معها إلــى املعصرة وراقـبــت كيف
ثــم ّ ّ
تتم كل عملية العصر .وقبل موعد القطاف
في السنة التي تلت ،قلت لسعدى بأنني أريد
ّ
الزيتون من اليوم فصاعدًا.
التكفل بأجالل
ّ
ّْ
ّ
ْ
تفاجأت وضحكت ..لعلها ظنت أن «الدكتورة
بنت املدينة» ،التي ال تفقه شيئًا ّفي األرض
وال ــزيـ ـت ــون ،ت ــري ــد ف ـقــط أن ت ـت ـســلــى لبعض
الوقت! ّ
لكن سعدى ستصبح الحقًا رفيقتي
وسنتشارك الكثير هي وأنا...
في ّالقطاف،
ّ
تـســلـمـ ُـت تــدريـجـيــا ك ــل ش ــيء .م ــن الـفــاحــة
ّ
والــزبــل فــي الشتاء ،إلــى الـحــش فــي الصيف،
إلــى القطاف والعصر فــي أواخ ــر أيـلــول ،إلى
التشحيل في الخريف .بمساعدة ّ
عمال من
ُ
تعبت كما لــم أتعب مـ ّـن قبل.
ســوريــا طبعًا.
ُ
ّ
ت ـ ــرى ،ك ـيــف ك ــان ــت ج ــدت ــي ت ـق ــوم ب ـك ــل هــذه
األعمال ،حني كان ّلدينا أضعاف ما لدينا اآلن
مــن الــزيـتــون؟! نــظـفـ ُـت األرض مــن األوس ــاخ،
هـ ــذه اآلف ـ ــة ال ـت ــي تــأك ـل ـنــا وت ــأك ــل طـبـيـعـتـنــا،
هــذه اآلف ــة الناتجة عــن الـنــاس الــذيــن يرمون
أوســاخ ـهــم أيـنـمــا كـ ــان ..ث ـ ّـم سـ ّـيـجــت األرض
لكي أحميها مــن تـعـ ّـديــات «الـقـ ّـواصــة» الذين
يدخلونها للصيد ،فيأخذون مــا ّ
تيسر من
حـ ّـبــات الــزيـتــون ويـتــركــون لنا خرطوشاتهم
ُ
البالستيكية ِّ
صرت
امللوثة تحت األشـجــار.
ُ
أفــرط الزيتون بنفسي ،مع بعض األصدقاء
حبة ّ
والعمال .نفرط باليدّ ،
ّ
حبة ،وليس بالعصا
ّ
أو الشوكة .تعرفت على جيراني في األجالل
جـنـبـنــا ،وص ــرن ــا ن ـت ـشــارك ال ـ ـ ـ ّ
ـزوادة وش ــرب
ّ
القهوة والشايّ .
أمد حصيرة القش العتيقة،
وأضــع طبلية خالتي شبه املكسورة ،وأفــرد

الـبـيــض وال ـحـ ّـمــص والـبـطــاطــا ال ـتــي أعــددتـهــا
القهوة التي ّصنعتها
الليل الفائت ،وترموس
ّ
ُ
صباحًا ..خــال الـفــرط ،تسلقت كــل شجرة
ّ
ّ
ّ
خصوصياتها.
وأتعرف على
ّ
لكي ُأشحلها ّ
تعلمت عن كـ ّـل مشاكل الزيتون ومواسمه،
كـ ّمــا وعـلــى ك ــل أف ــراح ــه .كـنــت أع ــود منهكة
ّ
ك ــل م ـس ــاء ب ـعــد ال ّـق ـط ــاف ،ث ـيــابــي مــتـسـخــة،
وشعري مليء بكل ما علق فيه من الشجر،
وحالتي ّ
العامة يرثى لها! لكنني كنت في ّقمة
السعادة :تلك السعادة التي وحده العمل ّ في
األرض يشعرنا بـهــا .وص ـ ُ
ـرت آخ ــذ ،وكلني
طفولي ،األكياس املليئة ّ
ٌ
ّ
بحبات الزيتون
فخر
املعرقة بالندى ،إلى املعصرة .سألتُ
النضرةَّ ،
ّ
عما إذا كان لدينا بعد ،في املنطقة ،معاصر
تقليدية كالتي كانت على أيــام جــدتــي .لكنّ
ّ
واستهزأ بي
الكل في القرية استغرب سؤالي
َُ
ً
قليال :فاملعاصر الجديدة الحديثة املمكننة
«أس ـ ــرع وأنـ ـظ ــف» ،ق ــال ــوا .ث ـ ّـم قـيــل ل ــي :ربـمــا
هـ ّنــاك واح ــدة بـعــد ،لـكــن لــم يستطع أح ــد أن
ّ
ّ
نضيع إرثًا
يدلني عليها! فكرت كيف أننا
مهمًا ،ونكهات زيت ربما لن نجدها بعد اآلن.
ّ
فكرت كيف ّأن هذه «الحداثة» التي تبدو ألهل
ّ
ّ
تطور ّ
القرى على أنها ّ
وتقدم إيجابيان ،إنما
هــي تـطـ ّـور يلغي الحرفة والحرفيني واإلرث
الشعبي ،بدل االستفادة منهم.
ُ
ذهبت من دون حماسة إلى املعصرة الجديدة.
بالكاد حاضرة .وضجيج اآلالت
رائحة الزيت ّ
ي ـه ـي ـمــن ع ـل ــى كـ ــل شـ ـ ــيء .ص ـ ّـدم ـن ــي مـنـظــر
الغالونات البالستيكية التي تغطي املكان .أين
الزجاجية؟
تنكات الزيت؟ سألت .واأللفيات
ّ
ق ـي ــل لـ ــي :ل ــم ي ـ ّع ــد أحـ ــد يـسـتـعـمـلـهــا .اح ـت ــل
الـبــاسـتـيــك ك ــل ّ ش ــيء .لـيــس هـنــا ف ـقــط ،في
الزيت ،بل في كل أعمال حياتنا «العصرية».
هــو أيـضــا يـبــدو «حــديـثــا» لـنــا .لكننا ال نعي
ّ
ّ
ّ
وسيلوث بيئتنا ،ألنــه يبقى في
كم أنــه لـ ّـوث
األرض ملئات وآالف السنني ..لكن ،بالرغم من
ُ
عشت
غالونات البالستيك واآلالت واملكننة،
ً
فــي املـعـصــرة تـشــاركــا جميال مــع الجماعة:
قاطفي وعاصري الزيتون من قريتنا
جماعة
ّ
واملنطقة .الكل يحمل رغيفًا من املــرقــوق أو
الخبز العربي ،ويسارع ،ما أن ينزل زيته من
بالزيت
العريضة ،إلى تغميس خبزته
الحنفية
ّ
ّ
ومضغها بتلذذ .أذوق زيتنا وأندهش في كل
م ـ ّـرة لطعمه الـلــذيــذ ،ث ـ ّـم أضـ ّـيــف املــوجــوديــن.
وبما ّأن انتظار الدور ّفي املعصرة قد يطول،
ّ
ّ
ونتغدى ونتعشى زيتًا!
نتروق ً
فالزيت أكلة عندنا .ذلك أننا نقطف الزيتون
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باكرًا جدًا ،في نهاية أيلول .لذلك يكون زيتنًا
«خضيرًا» دسمًا قويًا ،لكن ّ
كميته قليلة :فهو
شبه خال من ماء املطر الذي تنتظره مناطق
ّ
فيصير ًالزيت
أخـ
ـرى لتشربه حبة الزيتونّ ،
ً
ّ
ّ
مــائــا إلــى االص ـفــرار ،وطعمه أقــل ح ــدة .أمــا
زيتنا فلونه أخضر داكن ،وطعمه ّ
قوي يحرق
الحلق .وأناّ ...
أحبه هكذا.
ال ـيــوم ،فــي سـكــون الـفـجــر ،لــم أف ــرغ الــزيــت ال
ّ
كـجـ ّـدتــي وال حــتــى كـ ّـأمــي .حملت الغالونات
ُ
البالستيكية الصغيرة التي كتب عليها اسم
أبي ،وأفرغت الزيت َّمنها إلى ألفيات صغيرة
من الزجاجُ .
بجريدة،
لففت كل واحــدة منها
ّ
ُ
ّ
ثـ ّـم بكيس نايلون أس ــود .ثــم صـعــدت السلم
األلومنيوم ،ووضعت ّ األلفيات في كرتونات
عـلــى الـتـتـخـيـتــة ،و ّغــط ـيــت ال ـكــرتــونــات بــورق
ّ
َّ
الجرائد .وفكرت :كل ما أستعمله اآلن مصن ٌع
ْ
ف ــي م ـص ــان ــع .وع ـ ــدا ال ــزي ـت ــون ال ـ ــذي قـطـفــتــه
األي ــادي ،ال شــيء ّ
مما أستعمله اآلن هو من
ّ
صـنــع أي ــادي حــرفـيــي ب ـلــدي :حــرفـيــي الـقــش
ّ
والفخار والزجاج والخشب...
ُ
ك ــث ـ َـرت امل ـب ــان ــي حـ ــول أج ـ ــال ال ــزي ـت ــون فــي
قريتنا .باتت تحاصرها من أكثر من جهة.
والــرزق ال ّ
ينفك يقاوم الطمريات واألوســاخ.

كث َرت المباني حول أجالل
ُ
الزيتون في قريتنا وباتت تحاصرها
من أكثر من جهة
ُ
علمت منذ فـتــرة ّأن األرض
لكن إلــى مـتــى؟
الــواق ـعــة أعـلــى أرض ـنــا مـعــروضــة لـلـبـيــع .من
هذه األرض الفوقانية يسيل املطر ومعه كل
خـيــرات الطمي وال ـغــذاء على أرضـنــا الواقعة
أسـ ـف ــل .ح ــزن ــت ويـ ــأسـ ــت .ول ـ ــم أطـ ـل ــع ال ـع ــام
املــاضــي وال هــذا الـعــام لـفــرط الــزيـتــون .فقط
ُ ّ
شعرت بأنني تركت الشجرات التي
للعصر.
ُ
ُ
شعرت
على العناية بها منذ أع ــوام.
داوم ــت ّ
بأنني أتخلى عنها :عن أغصانها التي يبست
وتـحـتــاج إل ــى ي ــدي تـشـ ّـحـلـهــا ..عــن ّ جذوعها
ً
التي تطلب زبــا أفـ ًـرده حولها ليغذيها ..عن
تتلوح ّ
أوراقها ّ
فضية في شمس الصباح ،فال
ُّ
ّ
أمــل من النظر إليها ..عن حباتها الخضراء
الدسمة تنتظر نظرتي ثم يدي لتقطفها..
ليتني أستطيع أن أحمي شجراتنا من زحف
ّ
ّ
التمدن .لكنني أعــرف ّأن ما من شيء يبقى
ّ
كـمــا ه ــو .ف ـجــدتــي م ــات ـ ّـت ،وال ـب ــاط ــون اجـتــاح
أراضـ ـ ــي ال ــزي ـت ــون وك ـ ــل ال ـب ـس ــات ــن .وأن ـ ــا ال
أستطيع محاربة العمران الزاحف ال محالة،
بجماله فــي املـنــاطــق الـغـنـيــة ،وببشاعته ّ في
املـنــاطــق الـفـقـيــرة .فهنا كـمــا ه ـنــاك ،تتقلص
مساحات البساتني والحقول واألجــال .هنا
وهـنــاك يـتــرك الـنــاس أرزاق ـهــم ،أو يبيعونها.
فما من شباب يعتني باألرض ،وكلفة العناية
تفوق ما تعطيه األرزاق .نحن نصرف على
اال ّع ـت ـن ــاء بـ ــأرض ال ــزي ـت ــون أض ـع ــاف م ــا قد
يكلفنا شــراء نفس كمية مــا تجنيه لنا من
الزيت .وهذه بالتأكيد حال الكثيرين غيرنا.
ّ
كــلـنــا ف ــي ال ـه ــوا س ـ ــوا ..ف ــي األرض سـ ــوا .ال
ّ
ّ
سياسي
يفرقنا ال دين وال منطقة وال انتماء
ّ
اجتماعي.
وال مستوى
نعم .أعرف ّأن األشياء تنتهي ،وهذا ال بأس.
ّ
ولكنني ال أع ــرف ،صــدقــا ،إن كنت سأترك
ـود
زي ـتــونــات ـنــا لـلـطـبـيـعــة تـعـتـنــي ب ـه ــا ،أم أع ـ ً
ّوأغطس في األجــال وبــن الشجر ،محاربة
كل ما ُينبئ بنهاية تلك املساحة ّ
الخيرة في
قريتنا.
* أكاديمية وباحثة لبنانية

