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بلدي

رامح حمية

ما زالت متواصلة بالنسبة للمدارس.

ال ـ ـث ـ ـلـ ــوج فـ ـ ــي قـ ـ ــامـ ـ ــوس ال ـب ـق ــاع ـي ــن
عبارة عن «تــراث شـتــوي» ،أو قل إنه
تقليد يــدخــل فــي يــومـيــات كــل عائلة
وم ـنــزل .لـهــذا «ال ـت ــراث» اسـتـعــداداتــه
وتحضيراته الــازمــة لــه .ثمة مــا هو
أشبه برابط ود بينهما حتى بات أمرًا
ال بـ ّـد منه ،تكتمل بــه لوحة الفصول
واملواسم كما شاءت الطبيعة.
«زيـ ـ ـن ـ ــة» الـ ـع ــاصـ ـف ــة ال ـث ـل ـج ـي ــة ال ـت ــي
ـادت للبقاعيني
انـحـســرت أخ ـي ـرًا ،أعـ ـ ّ
ذلــك «ال ـتــراث» الــذي ظــنــوا أنــه اندثر،
واف ـ ـت ـ ـقـ ــدوه فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة
املاضية .استفاقوا فجأة على ثلوج
ت ـح ـتــل األمـ ــاكـ ــن ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد سـهــل
البقاع من جرود سلسلته الغربية إلى
أعــالــي تلك الشرقية ،وبسماكة تبدأ
مــن مـتــر وتـنـتـهــي بـثــاثــة أم ـتــار كما
في اليمونة وعيناتا وحام ومعربون
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـ ـقـ ــرى .ه ـك ــذا اخـتـفــت
مـعــالــم ال ـطــرقــات وال ـ ــدروب الضيقة،
وبـ ـ ـ ــات ال ـت ـن ـق ــل ب ـي ـن ـه ــا ح ـ ـك ـ ـرًا ع ـلــى
بـعــض الـصـبـيــة وال ـش ـب ــان ،يتنقلون
بــن األح ـيــاء وامل ـنــازل املـتـقــاربــة ،رغم
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـس ــاق ــط الـ ـثـ ـل ــوج .يـحـيــي
الـجــار ج ــاره «كيفكم بهالخير؟» ،ثم
يسأله عــن احـتـيــاجــاتــه ،ومــا إذا كان
امل ـ ــرض ق ــد أل ـ ـ ّـم ب ــأح ــده ــم ،لـتـتـضــافــر
ال ـج ـهــود م ــن أج ــل ت ـقــديــم امل ـســاعــدة،
وتــأمــن نـقـلــه إل ــى أق ــرب مــركــز طبي،
خصوصًا أن قــرى بقاعية عديدة ما
زالت من دون مستوصف صحي ،كما
هــي ح ــال ق ــرى بـيــت مشيك فــي غــرب
بعلبك ،وأقرب مركز طبي إليها يبعد
ما ال يقل عن  20كيلومترًا.
«حصار الثلوج متعة ،ألنه في غياب
ال ـث ـلــج ب ـقــاعــا ي ـك ــون ه ـن ــاك خ ـطــأ في
الـطـبـيـعــة» .يـقــول حـســن الحسيني،
ال ـ ــرج ـ ــل األرب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــي ،وه ـ ـ ــو ي ـج ــرف
الـثـلــوج مــن على مصطبة منزله في
بلدة شمسطار .كيف ال تكون الثلوج
متعة ،وقد أغدقت على املوظفني قبل
طالب املــدارس واملعاهد والجامعات
عطلة طويلة ملدة أسبوع كامل ،فيما

المخلوطة والرشتا

ع ـ ــائ ـ ــات تـ ـ ـح ـ ـ ّـدت تـ ـس ــاق ــط ال ـث ـل ــوج
وخرجت اللتقاط الصور التذكارية.
فيما البعض اآلخ ــر يـســارع فــي نقل
كميات من الحطب أو مازوت التدفئة
م ــن م ـخ ــزن ه ـن ــا ،أو غـ ــرف خــارج ـيــة
ه ـن ــاك ،قـبــل ح ـلــول ال ـظ ــام واش ـت ــداد
ال ـع ــاص ـف ــة .ب ــن ه ـ ــؤالء ج ـم ـي ـعــا ثـمــة
مــن ال ي ـفــارق وج ــاق غــرفـتــه ودفـئـهــا،
كـمــا هــي ح ــال الـسـيــدة سـعــاد حمية.
ّ
رب ــة امل ـنــزل ال ـتــي ت ـكــاد ال ت ـهــدأ وهــي
تنظم أولــويــات ومتطلبات منزلها،
م ــن غـسـيــل وط ـب ــخ ،وم ــا بـيـنـهـمــا من
حــاجــات أوالده ـ ــا الـخـمـســة« .خليها
تـتـلــج ...اشتقنا للتلج ،والخير اللي
بـيـجــي مـعــه وم ــن بـ ـع ــده ...م ــن سنني
ما شفنا متل هالتلجة» .تقول حمية
وه ــي تـضــع الـلـمـســات األخ ـي ــرة على
طبخة شتائية مــن «العيار الثقيل».
إنها «املخلوطة» أو «السبع حبوب»
كـ ـم ــا ت ـس ـ ّـم ـي ـه ــا« ،ه ـ ـيـ ــدي األك ـ ـلـ ــة مــا
مـنـطـبـخـهــا إال وق ــت بـتـشـتــي الـتـلــج،
إلنها غنية بالفيتامينات وبتعطي
دف ــا» ،تـقــول فــي الــوقــت ال ــذي ينتظر
فيه أبناؤها بـفــارغ الصبر وجبتهم
الدافئة .يتدخل الزوج «أبو علي» في
ال ـحــديــث ع ــن الــوج ـبــات ال ـتــي ارتـبــط
اسـمـهــا بــالـشـتــاء وال ـث ـلــج« .م ــن إي ــام
جدودنا وأهلنا ربينا ع هيك أكالت
تعتبر مــن تــراث ـنــا ،وم ــش بــس هيك،
هيي وجبات دسمة وغنية بالطاقة،
وك ـف ـي ـلــة ب ــال ـل ــي ب ـيــاك ـل ـهــا إنـ ــه يـطـلــع
يـشـتـغــل بــالـتـلــج م ــن دون م ــا يشعر
بالبرد والصقيع».
إذًا «امل ـخ ـلــوطــة» ه ــي ال ـط ـبــق الـعــابــر
ل ــأجـ ـي ــال .ي ـس ـت ـهــوي ال ـص ـغ ــار قـبــل
ال ـك ـب ــار ،ويـتـمـيــز بـطـعـمــه ال ـلــذيــذ ملا
اساسيات
فيه مــن مكونات تـعـ ّـد مــن
ّ
امل ــؤون ــة ال ـش ـتــائ ـيــة ال ـت ــي تـحــضــرهــا
النسوة البقاعيات نهاية صيف كل
عام ،كما توضح حمية .فمن القاورما
وأن ـ ــواع ال ـح ـبــوب الـسـبـعــة ،الحمص
والـ ـب ــرغ ــل وال ـف ــاص ــول ـي ــاء بـنــوعـيـهــا

ّ
تربعت
«المخلوطة»
على عرش
االطباق الشتوية
(األخبار)

وال ـ ـ ـعـ ـ ــدس وال ـ ـب ـ ــازي ـ ــاء والـ ـل ــوبـ ـي ــاء
امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـددة ،إل ـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــدورة والـ ـت ــواب ــل
الـضــروريــة لـهــا ،يمتد الطعم اللذيذ
الغني بالنكهات.
ال تنتهي الئحة الطبخات الشتوية
البقاعية التي يرتبط اسمها بالثلج
والـ ـ ـب ـ ــرد وتـ ــدنـ ــي درج ـ ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة
عـ ـن ــد «املـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوط ـ ــة» ،ثـ ـم ــة وجـ ـب ــات

أخـ ـ ـ ــرى ومـ ـنـ ـه ــا «ال ـ ــرشـ ـ ـت ـ ــة» (ع ـج ــن
وقاورما وعــدس وتــوابــل)« ،والبرغل
ع حـ ـ ـم ـ ــص» ،و«أق ـ ـ ـ ـ ـ ــراص ب ـ ــو آمـ ـن ــة»
(أقراص مشوية من الكبة بالقاورما)
والفاصوليا وغيرها.

المياه البديلة
فـ ــي خ ـض ــم الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ــوج ـب ــات

ال ـش ـتــائ ـيــة يـعـلــو صـ ــراخ األوالد في
امل ـ ـنـ ــزل ب ـع ــدم ــا اقـ ـت ــرب ــوا مـ ــن ن ــاف ــذة
منزلهم« .رجـعــت تشتي ثلج شوفو
الرقعة قــدي حجمها» يصرخ محمد
أصـ ـ ـغ ـ ــره ـ ــم .يـ ـ ـب ـ ــدأ ح ـ ــدي ـ ــث ال ـه ـم ــس
املـ ـم ــزوج ب ــال ـس ـع ــادة وال ـض ـح ــك بــن
االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة« ،يـ ـعـ ـن ــي م ـ ــدرس ـ ــة م ـ ــا فــي
والعطلة راحت شي  20يوم».

 ...ومهرجانات احتفالية على شرفها
داني األمين

نظمت المسباقات ألجمل رجل ثلج (األخبار)

لم يهدأ بال محمد عطوي (  14سنة)،
بـعــد سـمــاعــه أنـبــاء وص ــول العاصفة
«زي ـنــة» .كــان خائفًا «ليس مــن البرد،
بـ ــل مـ ــن ع ـ ــدم ت ـس ــاق ــط الـ ـثـ ـل ــوج ،كـمــا
ّ
حصل في العام املاضي» .كل تداعيات
العاصفة ،عند محمد ورفاقه ،ال تعني
شيئًا ،املهم هو تساقط الثلوج ،التي
ال تـتـســاقــط ك ــل عـ ــام ،وب ــواق ــع الـحــال
تمديد العطلة املدرسية.
يقف أمــام نافذة «غرفة الصوبا» بني
ساعة وأخرى ،يحاول فتحها خلسة،
ّ
خ ــوف ــا م ــن غ ـض ــب األب« ،عـ ـ ــل امل ـطــر
الظاهر من خلف الزجاج يكون ثلجًا»،
لكن دون جــدوى .في منتصف الليلة
ّ
األولــى من العاصفة ،كان يتسلل إلى
النافذة ويعود يائسًا ،لتأتي املفاجأة
فــي الـصـبــاح الـبــاكــر «ال ـث ـلــوج تغطي
كل مكان» .حمل هاتفه وأرسل صوره
ّ
األولــى إلــى زمــاء له في املــدرســة عله
ّ
يكون أول املبلغني عن تساقط الثلوج
وبالتالي عــن اسـتـمــرار العطلة أليــام
اضافية ،كما أرسل الصور الى أقربائه
فــي ب ـيــروت كــي يضمن عــودتـهــم إلــى
الـبـلــدة فــي أس ــرع وق ــت مـمـكــن .وبعد
وقــت قصير ،كــان الفتيان قد انتقلوا
إلـ ــى س ــاح ــات ال ـب ـل ــدة ال ـت ــي تـحــولــت
ً
حقال أبيض .أما في القرى املنخفضة،
كثيرًا والتي لم تشهد تساقطًا للثلوج

فقد قصد أبناؤها التالل املرتفعة ال
سيما في حوال (مرجعيون) ومارون
الـ ـ ـ ّـراس (ب ـن ــت ج ـب ـيــل) املـطـلـتــن على
املـسـتـعـمــرات االســرائ ـي ـل ـيــة .بعضهم
حـمــل عــدة الـلـعــب ،مــن أل ــواح خشبية
أو بالستيكية تصلح للتزلج ،فمحال
امل ـن ـط ـقــة ال ت ـب ــاع ف ـي ـهــا آالت ال ـتــزلــج
امل ـع ــروف ــة ،فـيـمــا حـمــل آخـ ــرون بعض
األطعمة وعدة الشاي واألركيلة التي
تساهم في صمود الزائرين لساعات
طويلة ،ال سيما أن الطقس املشمس
يـسـمــح ب ــذل ــك .أم ــا ال ـع ــدد األك ـب ــر من
الــزائــريــن فـقــد ت ـفـ ّـرغ اللـتـقــاط الـصــور
ون ـ ـشـ ــرهـ ــا ع ـ ـبـ ــر مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فـ ــي حـ ــن أعـ ـل ــن مــوقــع
 houla webعن إجراء مسابقة «أجمل
رجـ ـ ــل ث ـ ـلـ ــج» .وط ـل ـب ــت ب ـل ــدي ــة ش ـقــرا
ودوبيه من األهالي استغالل الحدث
ال ـج ـم ـي ــل اللـ ـتـ ـق ــاط ال ـ ـصـ ــور ت ـم ـه ـي ـدًا
الخـتـيــار أجملها ونـشــره على موقع
البلدة االلكتروني.
ه ــذه األجـ ــواء ،بـقــي الكثير مــن اآلب ــاء
ّ
ب ـع ـيــديــن م ـن ـه ــا ،ف ــي ظـ ــل انـهـمــاكـهــم
ب ـ ـشـ ــراء املـ ـ ـ ـ ــازوت أو ج ـم ــع ال ـح ـط ــب،
وتأمني املواد التموينية ،أما األمهات
ّ
فهمهن جمع أوالده ــن حــول املــدفــأة،
وإع ـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ــأك ـ ــوالت ت ـق ـي ـه ــم املـ ـ ــرض،
يـتـنــاولــونـهــا ح ــول «ال ـصــوبــا» ،حيث
يبدأ أيضًا ّ
شي الكستناء والبطاطا.
بــوصــول الـعــاصـفــة إذًا تـغـيــرت حياة

