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بدائل
خبز وملح
فالفليات
رامي زريق
وصلت أخيرًا الحرب الدائرة بني بعض
العرب وإسرائيل على خلفية ملكية
التقاليد الغذائية الى أقصى درجات
السذاجة .فبعد معارك الحمص والتبولة
والفالفل ،جاء اآلن زمن نقل النزاع الى
السينما .بذلك ،تصبح عملية السطو
الكولونيالية مجرد سوء تفاهم بني
أفراد (الفلسطيني العربي واإلسرائيلي
اليهودي) متساوين .هذه املقاربة ّ
تحول
الضحايا الى شركاء في الجريمة في
أحسن األحوال أو الى عناصر هامشية
تفتقر الى قضية محقة ،باإلضافة الى أنها
تفتح مجاالت تجارية تؤدي الى تكوين
أرباح كبيرة من خالل االتجار بمآسي
الغير .هكذا فعل األميركيون بالسكان
األصليني ،الهنود ،حني ّ
حولوهم الى
«كومبارس» في أفالم «الوسترن» التي
كسبت منها هوليوود املليارات ،وبعدهم
بالفيتناميني والعراقيني واألفغان .أما
اإلسرائيليون ،فلهم ًتاريخ حافل في هذا
املجال ،كما رأينا مثال في فيلم «فالس
مع بشير» الذي تناول األزمات الوجودية
لجندي إسرائيلي شهد على مجزرة
صبرا وشاتيال التي ّ ّدبرها اإلسرائيليون
ونفذها لبنانيون ممثلون اليوم في
الحكومة ويجرؤون على التهجم على
املقاومة .وفي هذا السياق ،قام املخرج
اإلسرائيلي آري كوهني بإنتاج وثائقي
من  44دقيقة ،أطلق عليه اسم «الفالفلية»
 ،Falafelismيزور خالله ،بحسب مقال
نشر في صحيفة «تورونتو ستار»،
مطاعم متخصصة بتقديم الفالفل في
بلدان عديدة من فلسطني املحتلة الى كندا
ليتذوقها .أما دوافعه ،فقد كانت بحسب
املقال ذاته ،بسيطة :أراد كوهني إيجاد رابط
مشترك بني العرب واليهود في فلسطني
املحتلة يستطيع أن يبني عليه لتحقيق
السالم .ربما ال يتفوق على كوهني إال ذاك
الدبلوماسي اللبناني الذي يظهر في الفيلم
ليوافق مع املخرج مصرحًا أنه «يمكن
الغذاء أن يؤدي الى املصالحة».

سنبلة الخير في خدمة ذوي االحتياجات
باتت بلدة أرنون (النبطية)
على موعد سنوي مع مخيم
«سنبلة الخير» الذي ّتقيمه
«مؤسسة األمل للمعوقني»،
لجمع غالل الحبوب ،ثم
بيعها بأسعار تشجيعية
تقديمها مقابل تبرعات
أو ّ
تصب في خدمة ذوي
االحتياجات الخاصة

ٌيد
بيد

كامل جابر
ي �ت �ح��ول امل �خ �ي��م امل� �ق ��ام س �ن��وي��ًا على
ق �ط �ع��ة أرض ت �ب �ل��غ خ �م �س�ين دونمًا،
تملكها «مؤسسة األم��ل للمعوقني»،
إلى
ب�ين ب�ل��دت��ي أرن ��ون وكفرتبنيتً ،
ورشة ،متكاملة تستمر شهرًا كامال،
ي �ت �خ �ل �ل �ه��ا ح� �ص ��اد ال �ق �م ��ح وسلقه،
ث ��م ج ��رش ��ه ،وت��وض �ي �ب��ه ،م ��ع حبوب
أخ � � � ��رى ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى نشاطات
متنوعة هدفها الترفيه عن املشاركني
ب �ع��د ق�ي��ام �ه��م ب�س�ل�س�ل��ة م ��ن األعمال
التطوعية املرهقة.
«كنا في األمس القريب مع اإلخوة من
ذوي االحتياجات الخاصة واملشرفني
في مخيم «جرش البرغل» ومهرجان
«سنبلة ال�خ�ي��ر» ال�س�ن��وي ف��ي حقول
املؤسسة في قرية أرنون؛ وبالرغم من
تعبنا الجسدي ،إال أننا كنا سعداء
ج � � �دًا» ،ي �ق��ول امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ملؤسسة
األمل للمعوقني نسيب الصلح.
هي السنة السابعة على التوالي التي

ف��ي مقابل العم��ل املهم الذي يقومون ب��ه ،يحصل املتطوعون في
املش��روع على فرصة للتع��رف إلى بعضهم البع��ض ولقضاء وقت
ممتع للترفيه حصة ال بأس بها فيه (األخبار)

ي �ق��ام ف�ي�ه��ا امل �خ �ي��م ف��ي ب �ل��دة أرنون،
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ال �ج �ي��ش اللبناني،
ّ
واألسرة
ال��ذي يؤمن الخيم واملعدات
وش ��اح� �ن ��ة ت� ��راف� ��ق امل �خ �ي �م�ي�ن طوال
ش �ه ��ر ك� ��ام� ��ل .أم � ��ا امل � �ش� ��ارك� ��ون فيه،
ف��إل��ى امل��زارع�ين ،و«ش �ب��اب» الجمعية
وامل ��وظ� �ف�ي�ن ،وخ� �ب ��راء زراع� �ي�ي�ن وفي
ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ع �م��ل االج �ت �م��اع��ي ،عدد
ك�ب�ي��ر م��ن امل �ت �ط��وع�ين ،م��ن جمعيات
اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وإن � �س� ��ان � �ي� ��ة وكشفية
لبنانية مختلفة ،وكذلك من املخيمات
املخيم ،وبعد سلق
الفلسطينية .في ّ
القمح وج��رش��ه ت��وض��ب الحبوب في
أك�ي��اس م��ن ال�ق�م��اش «ال �خ��ام» تعدها
الجمعية وتخيطها وت�ط�ب��ع ّ عليها
ش �ع��اره��ا ،خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ة ت�ت�ك��ف��ل بها
م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال � ّف �ت �ي ��ان والفتيات
امل� �ش ��ارك�ي�ن ،وت �ت �ل��خ��ص ب � ��وزن وفرز
أكياس
امل� ��واد ال �ت��ي ت �ك��ون ع ��ادة ف��ي ّ
كبيرة ،وتعبئتها في أكياس معقمة
ي �ت �س��ع ك ��ل ك �ي��س م �ن �ه��ا ل�ك�ي�ل��و غرام
واحد من كل صنف.
مشروع «سنبلة الخير» ال��ذي تنفذه
امل��ؤس �س��ة ض �خ��م ،ح �ت��ى إن «الكمية
التي تشترى من املزارعني املحليني ال
تكفي .فمجموع ما نحصده ونجمعه
من أرضنا ومن القرى املجاورة ،يكاد
ال يشكل خمسة ف��ي املئة م��ن الكمية
املطلوبة للمشروع ،لذلك نستكملها
ب� �ش ��راء ح �ب��وب م ��ن س ��وري ��ا وتركيا
بنسبة ح��وال��ى  ،%10ب��اإلض��اف��ة إلى
ك�م �ي��ات أخ� ��رى ن �س �ت��ورده��ا م��ن بالد
ّ
م� �ص ��درة ل �ل �ح �ب��وب م �ث��ل أوستراليا
وكندا واألرجنتني» ،يقول الصلح.
وي ��ؤك ��د ال �ص �ل��ح أن امل� �ش ��روع يهدف
إل��ى دع��م ذوي االح�ت�ي��اج��ات وصغار
املزارعني ممن يزرعون مساحات تقل
عن خمسة دونمات؛ من خالل برنامج
ي �ت �ض �م��ن ت� ��أم �ي�ن ال� � �ب � ��ذور للمزارع
وتشجيعه على استثمار أراضيه« .لقد
تبني لنا ومن خالل بحث املتطوعني
في األرياف اللبنانية ،أن معظم ذوي
االحتياجات الخاصة يملكون أراضي
زراعية ،وهناك إمكانية الستثمارها
بعد تأهيلهم مهنيًا إلعالة أنفسهم،
بدل أن ينتظروا الشفقة أو التبرعات
من املحسنني».
يتم بناء الشبكة مع املزارعني املعوقني
ب��إش��راف م�ه�ن��دس زراع ��ي ومساعدة
اج�ت�م��اع�ي��ة وإداري ي�ت��اب�ع��ون يوميًا
العمل في  30قرية وبلدة في املنطقة

ال�ج�غ��راف�ي��ة ذات �ه��ا .وت�ب�ل��غ كلفة بناء
الشبكة سنويًا نحو مئة أل��ف دوالر
أميركي ،يتضمن املبلغ ش��راء الغالل
بأسعار تشجيعية .وتحاول الجمعية
ب� �ن ��اء ش �ب �ك��ات م �ش��اب �ه��ة ت �غ �ط��ي في
املستقبل معظم املناطق اللبنانية.
ج ��اء اخ�ت�ي��ار عملية زراع� ��ة الحبوب
م��ن ق�ب��ل ال�ج�م�ع�ي��ة ،ل�ت�ك��ون ن ��واة هذا
امل�ش��روع «نظرًا إل��ى سهولة التعامل
م �ع �ه��ا م� ��ن ق �ب��ل امل� �ع ��وق�ي�نً ،ألن� �ه ��ا ال
ت�ت�ط�ل��ب م �ج �ه��ودًا م �ت��واص�لا أو ّ
ريًا،
فهي ت�ك��اد ت�ك��ون بعلية وتتكل على
خيرات الطبيعة من املطر» كما يشرح
ال �ص �ل ��ح ،م ��ردف ��ًا ُ
«ي �ع �ت � َ�ب ��ر مهرجان
س �ن �ب �ل��ة ال �خ �ي��ر وم �خ �ي �م��ه السنوي
نقطة لقاء للشركاء في هذا البرنامج،
وهم :مؤسسة األمل للمعوقني بفريق
ع�م�ل�ه��ا وت�لام��ذت �ه��ا ،امل ��زارع ��ون ذوو
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة وعائالتهم،
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة ودور األيتام
وال �ع �ج ��زة وم ��راك ��ز رع ��اي ��ة املعوقني
(يبلغ عددها  69جمعية) ،باإلضافة
إل��ى امل�ت�ط��وع�ين م��ن ن ��واد وجمعيات
تهدف الى خدمة املجتمع ،وإلى أهالي
 30ق��ري��ة ف ��ي م�ح�ي��ط م�ن�ط�ق��ة أرنون
وي �ح �م��ر وال�ن�ب�ط�ي��ة وق� ��رى الشقيف.
إلى ذلك ،نتعاون لتنفيذ املشروع مع
البلديات في املنطقة ،وم��ع فاعليات
م��ن ال�ج�ي��ش ووزارة ال�ت��رب�ي��ة وقوى
األمن الداخلي ،ومع أصدقاء وفنانني
متطوعني للغناء أو العزف أو الرسم
أو لتعليم حرفة فنية للمشاركني في
املخيم.
إل� ��ى م� �ش ��روع «ك� �ن ��زة ال �ش �ت ��اء» التي
يصنعها ذوو االحتياجات الخاصة
ف� ��ي امل ��ؤس� �س ��ة وي � �ع� ��ود ري � ��ع بيعها
لدعم «مشروع سنبلة الخير» ،تقوم
الجمعية خالل شهر رمضان الحالي،
ب�ح�م�ل��ة ت �ب��رع��ات مل�ص�ل�ح��ة ح �ف��ر بئر
ماء ارتوازية في حقول املؤسسة في
ج�ن��وب لبنان تمهيدًا لبناء «القرية
الصخرية» إلقامة ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة وري امل� �ش ��اري ��ع الزراعية
ال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��ده��ا ال �خ �ط ��ة الزراعية
ل��دع��م اس�ت�م��راري��ة القرية (يبلغ عمق
ال� �ب� �ئ ��ر  600م � �ت� ��ر ،ب �ح �س ��ب دراسة
ه� �ي ��درول ��وج� �ي ��ة؛ وف � ��ي استطاعتها
ت��زوي��د ال�ق��ري��ة ب�ن�ح��و م�ئ��ة وخمسني
م�ت�رًا مكعبًا م��ن امل�ي��اه ي��وم�ي��ًا ،بينما
تبلغ تكلفة إنشائها  110آالف دوالر
أميركي).

تراث غذائي

السماق :حامضها تمام!
صور ــ آمال خليل
بسهولة فائقة ،يجد السماق طريقه
ال � ��ى م� ��ائ� ��دة اإلف� � �ط � ��ار ف� ��ي رمضان،
إذ ي �ك��اد ي �ك��ون م�ش�ت��رك��ًا ب�ي�ن معظم
األط �ب��اق الثابتة ي��وم�ي��ًا .وك��ون��ه كان
امل� �ص ��در األص� �ل ��ي مل � ��ذاق الحموضة
املكثفة قبل انتشار زراعة الحمضيات
في الجنوب ب��دءًا من منتصف القرن
امل��اض��ي ،ال ي��زال الكثيرون يفضلون
استخدامه .ففي طبق الفتوش ،ينتظر
مسحوق السماق اليابس إنجاز فرم
الخضر ليكمل امل��ذاق مع امللح وزيت
ال��زي �ت��ون ورب ال ��رم ��ان .أم ��ا الكمونة
ال �ت��ي ي �ف �ض��ل ال �ك �ث �ي��رون حضورها
على امل��ائ��دة م��ع الكبة النية وكمونة
البندورة والعدس والبطاطا ملا يوفره
البرغل من منافع غذائية للصائمني،
ف ��إن ل�ل�س�م��اق ن�ص�ي�ب��ًا ف��ي خلطتها،
على غ��رار الكبة املقلية واملشوية .إال
أن ��ه ف��ي أط �ب��اق أخ ��رى ك�ك�ب��ة الحيلة

ي�ص�ب��ح ال�ب�ط��ل ال��رئ�ي�س��ي ،ح�ي��ث تتم
االستعاضة عن خلطة اللحم املفروم
وال�ب�ص��ل ب��أخ��رى بخلطة مكونة من
البصل املفروم والسماق ،الى جانب
ال �ب �ه��ارات األخ � ��رى .ك��ذل��ك ،يصاحب
السماق طبق َاللحم والدجاج املشوي،
ّ
املشرح
ب� �ع ��د أن ُي� �خ ��ل ��ط ب��ال �ب �ص��ل
والبقدونس وال�ب�ن��دورة وال�ح��ر ،كما
ي �س �ت �خ��دم ل �ت��زي�ي�ن أط� �ب ��اق املتبالت
والسلطات وف��ي تتبيل اللحوم قبل
ط �ه��وه��ا .أم� ��ا ال��زع �ت��ر ال �ي��اب��س فهو
الرفيق الدائم للسماق ،وهما ضيفا
امل�ع�ج�ن��ات وامل�ن��اق�ي��ش ال�ت��ي يحرص
الصائمون على تناولها على اإلفطار
أو ال �س �ح��ور .وي �ت��زام��ن رم �ض��ان هذا
العام مع موسم قطاف نبتة السماق
ال � �ت� ��ي ت� �ن� �ض ��ج وت � �ح � �م� � ّ�ر م � ��ع ذروة
الصيف ،علمًا بأنها قد بدأت تنضج
خالل السنوات الكبيرة قبل موعدها
بسبب التغير املناخي .وعندما يقوم
املزارعون بقطاف «عناقيد» السماق،

تجمع لتنزع منها األوراق والفاسد
م�ن �ه��ا وت� �ف ��رش ع �ل��ى م �س �ط �ح��ات في
ال �ش �م��س ألي� ��ام ل �ك��ي ت �ي �ب��س .بعدها
يختلف هؤالء في طريقة دق السماق.
ف �ف��ي ال �س��اب��ق ك ��ان األج� � ��داد يدقونه
ب��امل��دق��ة الخشبية على الطبلية ،أما
حديثًا فقد تلقفت الجاروشة الحديثة
ال�س�م��اق وال��زع�ت��ر وال�ب��رغ��ل لطحنها
باآلالت األوتوماتيكية.
إش ��ارة ال��ى أن ش�ج��ر ال�س�م��اق يشهد
ان�ق��راض��ًا ف��ي ب�ل��دات ال�ج�ن��وب بعدما
كان يشكل سياج الحقول والبساتني.
وعامًا بعد عام تشهد السوق نقصًا
ف ��ي ك �م �ي��ات��ه وارت � �ف ��اع ��ًا ف ��ي سعره،
ب��رغ��م أن��ه ي�م�ت��از ب�ق��درت��ه ع�ل��ى النمو
يحتاج الى
في األراض��ي الجرداء وال ّ
ري أو ال��ى تربة غنية .وتؤكد بعض
امل�ص��ادر الغذائية أن ال�س�م��اق انتقل
من لبنان وسوريا الى بالد املتوسط
ووص��ل ال��ى ال�ي��ون��ان خ�لال العصور
الفينيقية والرومانية.

