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بلدي

ص ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــا «الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوف» الـ ـضـ ـخـ ـم ــة
واملتربعة وسط الغرفة الكبيرة ،تنشر
الدفء من دون هوادة .فوقها طنجرة
ضـخـمــة وض ــع فـيـهــا ال ـث ـلــج (تـسـعــى
العائالت البقاعية خالل فترة تجمد
قساطل املياه املنزلية ،لتذويب الثلج
النظيف بـهــدف الحصول على مياه
منها) .إلــى جانبها «مـصـ ّـب» القهوة

العربية ّ
املرة ،وإبريق الزهورات ،بما
يحتويه من زهر البابونج و«شوشة
ال ـع ــرن ــوس» وال ـت ــن والـ ـل ــوز املـجـفــف
وإكليل الجبل والزعتر البري.
ت ـ ـكـ ــاد ال ـ ـ ــزه ـ ـ ــورات ت ـ ـكـ ــون امل ـ ـشـ ــروب
األف ـض ــل ل ـس ـهــرات ال ـس ـمــر الـشـتــائـيــة
ال ـ ـبـ ــاردة ،ك ـمــا ي ــؤك ــد م ـح ـمــد شمص
اب ــن ب ـلــدة ب ـ ــوداي .اجـتـمــع فــي منزله
عدد من أصحابه وجيرانه في سهرة
إلب ـع ــاد ش ـبــح امل ـل ــل ف ــي ظ ــل انـقـطــاع
ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي وغ ـي ــاب وســائــل
التسلية الـحــديـثــة .عــاد الجميع إلى
ت ـل ــك الـ ـسـ ـه ــرات ال ـق ــدي ـم ــة« .ج ـم ـعــات
ال ـل ـي ـخ ــة والـ ـ ـ ـ ــ 14وال ـك ـن ـس ـت ــر وح ـتــى
الـبــاصــرة» يـقــول شمص وهــو يــؤدي
واج ـ ـ ــب الـ ـضـ ـي ــاف ــة .انـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـي ــار
الكهربائي وب ــطء البلديات فــي فتح
الـطــرقــات الـفــرعـيــة لـلـقــرى والـبـلــدات،
كانا املوضوعني األساسيني اللذين
استحوذا على األحاديث واملناقشات.
«ك ـي ــف ل ــدول ــة ت ـح ـتــرم نـفـسـهــا أن ال
ّ
تتجهز لعاصفة عــرف بقدومها قبل
ّ
أسبوع ،يقول حسن وهو يوزع أوراق
لعب الليخة على أصدقائه الثالثة».
تـبــدأ اللعبة ويستمر الـنـقــاش حــول
روايـ ــات «الـتـقـصـيــر واإله ـم ــال» وعــن
«االس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة ف ــي ف ـت ــح ال ـط ــرق ــات
وتـ ـ ــرك أح ـ ـيـ ــاء ب ـك ــام ـل ـه ــا م ـح ــاص ــرة
بالثلوج» ،فــي الــوقــت الــذي استمرت
فيه «زينة» بنثر رقاع الثلج على قرى
بكامله وزيادة عزلتها.
البقاع ّ
مـ ــا يـ ـخ ــف ــف مـ ــن حـ ـ ــدة الـ ـنـ ـق ــاش بــن
املـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام ـ ــري ـ ــن ،ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات
والـ ـح ــوادث املـضـحـكــة ال ـتــي واجـهــت
ب ـع ـض ـهــم ،ف ـي ـمــا ف ــاط ـم ــة رب ـ ــة امل ـن ــزل
تـجــود عـلــى ضيوفها بـمــا لــذ وطــاب
مـ ــن «مـ ــؤنـ ــة الـ ـضـ ـي ــاف ــة» الـ ـت ــي آثـ ــرت
التفنن في جمعها بأنواعها املتعددة
وال ـلــذيــذة ،مــن الـفــواكــه املجففة التي
ت ـبــدأ بــاملـشـمــش وال ـت ــن ،وال تنتهي
ع ـن ــد ال ــزبـ ـي ــب ب ــأن ــواع ــه وال ـق ـض ــام ــة
امل ــالـ ـح ــة والـ ـ ـل ـ ــوز وال ـ ـ ـجـ ـ ــوز ،وط ـب ـعــا
الضيافة املحالة التي ارتبط اسمها
بــال ـث ـلــج أيـ ـض ــا م ـث ــل «ال ـس ـم ـس ـمـ ّـيــة»
ّ
و«الفستقية».

أبناء املنطقة ،املناسبة تبدو عظيمة،
عـنــد أب ـنــاء بـنــت جـبـيــل ومــرجـعـيــون،
ومختلفة عــن أخـبــار وســائــل االعــام.
«املشكلة الرئيسية تتعلق في انقطاع
ال ـك ـهــربــاء واالنـ ـت ــرن ــت ،وغ ـي ــر ذل ــك ال
يبدو مهمًا ،طاملا أن التدفئة جاهزة
وامل ـ ـ ـ ــازوت رخـ ـي ــص» .ازدادت نـسـبــة
املبيعات في جميع املحال التجارية،
لـكــن ال ــراب ــح األك ـب ــر ك ــان ت ـجــار امل ــواد
الغذائية وخـطــوط الـهــواتــف النقالة،
اضــافــة الــى تـجــار الـخــرضــوات الذين
ازداد ع ــدد زبــائ ـن ـهــم بـسـبــب الجليد
ال ــذي أدى الــى انـفـجــار قساطل املياه
في عدد كبير من املنازل.
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـب ـع ـي ــدة
املاضية .تغير كل شيء تقريبًا بتغير
ن ـمــط ال ـح ـي ــاة .ل ــم ت ـكــن أن ـب ــاء وص ــول
الـعــاصـفــة ،ال ــى تـلــك ال ـتــال العاملية
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة امل ـن ـخ ـف ـض ــة ن ـس ـب ـيــا عــن
س ـط ــح ال ـب ـح ــر (حـ ــوالـ ــى  700م ـت ــر)،
تستقبل بفرح أو دعابة أو رغبة ،كما
يحصل الـيــوم .ولــم تكن مصادر هذه
األنباء مراصد علمية متخصصة ،بل
كان املزارعون من كبار السن هم الذين
ي ـت ـن ـبــأون ب ــوص ــول ـه ــا ،ق ـبــل غ ـيــرهــم،
وعندما تشتد العاصفة ،كما حصل،
األسـ ـب ــوع ال ـف ــائ ــت ،يـهـجــر الـكـثـيــرون
مــن أب ـنــاء الـقــريــة مـنــازلـهــم املسقوفة
م ــن ال ـط ــن ،ال ــى مـسـجــد ال ـب ـلــدة ال ــذي
ك ــان م ـفــروشــا بـحـصــر ال ـبــاب ـيــر ،بعد

أن ي ـح ـضــروا م ــا جـمـعــوه م ــن املــونــة،
خ ــوف ــا م ــن ان ـه ـي ــار م ـنــازل ـهــم عـلـيـهــم.
يتذكر عدنان األمــن (  65سنة) كيف
أن عاصفة فاجأت أبناء بلدته شقرا،
فــاضـطــر زوار وال ـ ــده م ــن ب ـلــدة حــوال
امل ـجــاورة إلــى املـكــوث  7أي ــام متتالية
في منزله ،بسبب تراكم الثلوج .القصة
ت ـعــود ال ــى سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاضــي
«ع ـنــدمــا ك ــان األه ــال ــي يـعـتـمــدون في
الـتــدفـئــة عـلــى الـحـطــب وزبـ ــل األب ـقــار
املـجـفــف ،فلم تكن الـصــوبــا قــد دخلت
ب ـيــوت األه ــال ــي ،حـتــى أن أول صوبا
من املازوت اشتراها أحد أبناء البلدة
عام  1958كانت محط أنظار األهالي
وموضع حديثهم لفترة طويلة».
بـحـلــول الـعــاصـفــة ك ــان أب ـنــاء املنطقة
يـجـتـمـعــون فــي امل ـن ــازل األك ـثــر أمــانــا،
يحضرون «الخبز والبقعات والدبس
والتني اليابس ويتعاونون معًا على
طبخ الـعــوامــة» .فاملحال التجارية لم
تـكــن منتشرة بـعــد فــي ال ـقــرى ،وعلى
من يفقد جــزءًا من مؤونته أن يقصد
سوق بنت جبيل أو سوق مرجعيون،
أو مـقــايـضــة جـ ــاره ب ـمــا يـخـتــزنــه من
الـطـحــن أو الـبـيــض أو ال ـح ـبــوب .من
يملك الحطب هم الكادحون فقط ،أما
«الكسالى» فتكون العاصفة الثلجية
ن ـك ـب ــة ع ـل ـي ـه ــم ك ــونـ ـه ــم لـ ــم ي ـج ـم ـعــوا
ال ـح ـطــب ال ـك ــاف ــي ،أو يـجـفـفــوا «زب ــل»
األبقار الستخدامه في التدفئة.
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فرصة لرزق
عابر (مروان
بوحيدر)

الله« ...يقطع حدا» في الثلج
آمال خليل
شمس «الويك أند» الفائت ،كانت فخًا
لسياح الثلج في الجنوب .علي ومهى
وغـيــرهـمــا تـحــدوا الـعــاصـفــة الثلجية
واصـطـحـبــوا أوالده ــم فــي نــزهــة قبل
أن يذوب الثلج ويعودوا إلى أشغالهم
ومــدارسـهــم .لكن النهاية لــم تكن كما
تــوق ـعــوا .مــن منزلهما فــي كـفــر صير
(ق ـ ـضـ ــاء ال ـن ـب ـط ـي ــة) ،اس ـت ـق ـل ــت أسـ ــرة
علي السيارة وانطلقوا ظهر الجمعة
باتجاه جزين .لم يجذبهم ثلج إقليم
التفاح ،بل نشدوا سماكته في بلدات
جــزيــن ومــروجـهــا الـتــي تـتـحــول عــادة
إلى مالعب ثلجية .وصلوا إلى طريق
ح ـي ـط ــورة  -س ـن ـيــا ،ع ـنــدمــا اكـفـهــرت
السماء فجأة وبدأ هطول الثلج .عاند
علي الطبيعة.
بـصـعــوبــة مـشــت ال ـس ـيــارة إل ــى األم ــام
حتى لم تعد قادرة على اقتحام سماكة
ال ـث ـل ــج ال ـ ــذي غ ـط ــى م ــام ــح ال ـط ــري ــق.
وجــدت األس ــرة نفسها فــي سنيا كما
تشير الـيــافـطــة .خــرجــوا مــن الـسـيــارة
وه ـ ــام ـ ــوا يـ ـط ــرق ــون أب ـ ـ ـ ــواب ال ـب ـي ــوت

القريبة في البلدة التي يسكن معظم
سكانها خارجها .قادتهم الخطى إلى
سيدة تقف أمام باب منزلها .سألتها
مهى« :هــل تستقبلوننا عندكم حتى
نـطـلــب م ـســاعــدة ال ــدف ــاع املــدنــي لرفع
الـ ـسـ ـي ــارة؟» .ل ــم تـكـمــل ســؤال ـهــا حتى
صـ ـ ـ ــارت م ـ ــع زوجـ ـ ـه ـ ــا وولـ ــدي ـ ـهـ ــا فــي
م ـنــزل وسـ ــام ب ــول ــس .ال ـصــوب ـيــا على
الـ ـحـ ـط ــب تـ ـت ــوس ــط غـ ــرفـ ــة ال ـج ـل ــوس
وتنتظر الـضـيــوف ال ـبــردانــن .وســام
وزوجـ ـ ـت ـ ــه رام ـ ــون ـ ــا ب ــدي ــا فـ ــي دق ــائ ــق
قليلة كأنهما صديقان قديمان لعلي
وم ـهــى .ال ــول ــدان وج ــدا ضالتهما مع
أطـفــال البيت الـثــاثــة .رامــونــا شرعت
بـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــام م ـ ـ ــن حـ ــواضـ ــر
البيت.
أه ــال ــي س ـن ـيــا ك ـج ــارات ـه ــا ف ــي ق ـضــاء
جزين ،يعتمدون في تأمني حاجاتهم
عـلــى مــديـنــة ج ــزي ــن .لـكــن الـثـلــج قطع
الطريق إليها كما قطع الكهرباء .ذلك
االنـقـطــاع دفــع بــرامــونــا إلــى تحضير
الـحـبــوب الـتــي يمونونها «للقطعة».
على املــائــدة أكــات بلدية مــن حقل أم
وسـ ـ ــام :ال ـفــاصــول ـيــا ال ـح ـم ــراء ليست

«ي ـخ ـن ــة» م ــع ال ـل ـحــم أو الـ ــدجـ ــاج ،بل
س ـل ـطــة س ــاخ ـن ــة وشـ ــرائـ ــح ال ـب ـطــاطــا
وحـ ـب ــات ال ـح ـمــص ال ـي ــاب ــس امل ـشــويــة
ف ــي ال ـصــوب ـيــا ...أه ــل الـبـيــت «عملوا
الواجب» مع ضيوفهم الغرباء الذين
لم ّ
يلب الدفاع املدني نداء استغاثتهم.
أمـضــوا الليلة بالقرب مــن صوبيا آل
ب ــول ــس .ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،أوصـلـهــم
وسام إلى منزلهم فيما بقيت السيارة
بحراسة أهل سنيا حتى يوم االثنني
ع ـن ــدم ــا ت ــوق ــف هـ ـط ــول ال ـث ـل ــج وبـ ــدأ
بالذوبان.
الح ـق ــا ،اس ـت ـضــافــت سـنـيــا عــائ ـلــة من
آل ال ـبــابــا م ــن ص ـي ــدا ،ق ــاده ــا الـسـحــر
األب ـي ــض إل ــى ج ــزي ــن ق ـبــل أن تنقشع
ال ـس ـمــاء ت ـمــامــا .تـقـطـعــت بـهــم السبل
لكن وجدوا بيتًا يضمهم من الصقيع.
ب ـي ــوت سـنـيــا وج ــارات ـه ــا ف ــي بصليا
وحيطورة وكفرحونة وبتدين اللقش
وروم وري ـم ــات وح ـ ـيـ ــداب ...أصبحت
ك ــافـ ـيـ ـتـ ـي ــري ــا ومـ ـحـ ـط ــة ل ــاسـ ـت ــراح ــة
واالستقبال ملئات الذين توافدوا إلى
املنطقة في عطلة الويك أند على نية
الثلج.

