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بدائل
خبز وملح
يا جبل البعيد
رامي زريق
غريب فصل الخريف برمزيته املعكوسة.
فهو فصل هادئ ،لكنه ينذر بأيام عاصفة،
تمامًا كما تنذر ألوان املغيب بالظالم .في
هذه األيام ،تتغير االعتبارات ،فالشمس
الساطعة والسماء الزرقاء تصبحان
عالمات فأل للفالحني الذين ينتظرون
األمطار .فقد حفروا األتالم في حقولهم
وزرعوا البذور ،وها هم ينتظرون الغيوم
ويلعنون الصيف الثاني .انتهت مواسم
الحصاد ًوتجهيز املونة .موسم السنة
كان بخيال وبدأت الهموم تتراكم :أقساط
املدارس ،فاتورة املازوت وأسعار الغذاء،
ثياب األطفال ،وغيرها من املصاريف
املفاجئة التي «تكسر الظهر» .يعرف أهل
الريف أن الشتاء سيكون مريرًا ،لكنه شر ال
بد منه .فهو عرس الفناء الذي يحمل موتًا
تولد منه الحياة .لذا تراهم يحنون رؤوسهم
باحترام أمام الثلوج واألعاصير ،مدركني
أهميتها في إتمام دورة الحياة.
أما أهل املدن الذين انسلخوا عن الطبيعة
ومواسمها ،فتراهم سعداء لغياب األمطار،
يمارسون الرياضة ويجلسون في مقاهي
لبنان
الرصيف يحدثون السياح عن صيف
الجميل الذي ال ينتهي ،غير مدركني أن ُشحّ
املياه الذي تعانيه املدينة وارتفاع أسعار
الخضار والفاكهة سببهما ارتباك املواسم
وتأخير الغيث.
كيف وصلت بنا الحال إلى هذا الحد من
االبتعاد عن الطبيعة؟ فبالنسبة إلى الكثير
من الشباب والشابات في املدن ،لم يعد
هناك مواسم تفصل األيام بعضها عن
بعض وتحدد ما يمكن استهالكه من
خضار وفاكهة .أصبح الخريف فصل
العودة إلى الدراسة ،والشتاء فصل التزلج
والكريسماس ،والربيع فصل الحساسية،
والصيف فصل البحر .لم نعد نعلم كيف
ينتج الغذاء وكيف تحصد املحاصيل،
وأصبح السوبرماركت واملطعم والدليفري
حقولنا وكرومنا وبساتيننا ،نشتري منها
ً
غذاء يشبه مدننا ،فاقدًا للروح وللمذاق.
كيف لنا أن نحمي أرضًا انسلخنا عنها؟

زبون المطعم :يأكل .يتسمم .وال يحاسب
تنتشر قصص كثيرة
عن حاالت ّ
تسمم من
وجبات املطاعم .ورغم أن
مصلحة حماية املستهلك
ّ
تنظم محاضر ضبط بكل
مخالف يقع في شباك
مراقبيها ،إال أن معظم
تلك القصص تنتهي في
لحظتها بالنسبة إلى
الزبون ،بدل أن تتطور إلى
محاسبة يفتقد ثقافتها

السالمة
الغذائية

محمد محسن
طلبت منال وجبة دجاج وسندويش
ب� �ط ��اط ��ا .وه � ��ي ت ��أك ��ل السندويش،
وج� ��دت ش�ي�ئ��ًا ق��اس �ي��ًا ج � �دًا ،ال يشبه
ال� ّب�ط��اط��ا .ف�ت�ح��ت ال�س�ن��دوي��ش لتجد
سنًا متوسطة الحجم! بغضب شديد،
طلبت من أختها مساعدتها لالتصال
ب ��ال� �ج� �ه ��ات امل� �ع� �ن� �ي ��ة ،ل� �ك ��ن األخيرة
رفضت ،مقترحة التريث حتى تسأل
ج ��اره ��ا ،ص��اح��ب امل �ط �ع��م ،ع��ن سبب
ال � نّخ �ل��ل ف ��ي ال��وج �ب��ة .ب �ع��د املراجعة،
تبي أن السبب هو وضع «رأس نيفا»
ق��رب صحن البطاطا و«الخطأ مش
مقصود وعنجد سامحونا» كما قال
صاحب املطعم ،طالبًا السماح ،فكان
له ما أراد .القصة تفتح باب الحديث
ع��ن أم��ر بالغ األهمية :سالمة الغذاء
ومعايير النظافة داخل املطاعم.
خ �ل ��ال ج� ��والت � �ه� ��مُ ،ي � �ص � ��دم مراقبو

تراعي بعض املطاعم شروط السالمة الغذائية ،بينما يتساهل
بها البعض اآلخر .في هذه الحالة ،على الزبون أن يمارس حقه،
بل حتى واجبه ،في مساءلتها (أرشيف ـ بالل جاويش)

م�ص�ل�ح��ة ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك التابعة
ل ��وزارة االق�ت�ص��اد ف��ي بعض املطاعم
باملرعبة.
ب �م � ًش��اه��د ي �ص� ّ�ح وص �ف �ه��ا
ً
م�ث�لا ،وج��دوا ف��ي أح��د املطابخ حبال
عليه ثياب ،ممدود فوق حلة الحمص
ب �ط �ح �ي �ن��ة .وف� ��ي م �ط �ع��م آخ � ��ر ،كانت
الحشرات تسرح وتمرح داخل املطبخ
ع �ل��ى م �ق��رب��ة م ��ن األط� � �ب � ��اق ،واملواد
األول� � ّ�ي� ��ة ل �ل �ط �ب��خ .ال �ق �ص��ص تتشابه
ّ
وك��ل �ه��ا م �ف��زع��ة .ك �ث �ي��رون ال يدركون
ّ
وج ��ود س ��م ف��ي وج�ب��ات�ه��م السريعة.
طبعًا ،ال يعني ذلك أن جميع املطاعم
س �ي �ئ��ة ،ل �ك��ن ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ا ال تراعي
ّ
الصحية.
الشروط
عمليًا ،تتحكم « 3س�ل�ط��ات» بعملية
ت ��وزي ��ع ال � �غ� ��ذاء م ��ن امل� �ط ��اع ��م :إدارة
امل� �ط� �ع ��م ،ال � ��زب � ��ون ،م ��راق� �ب ��و الصحة
وال � �ن� ��وع � �ي� ��ة ال � �ت� ��اب � �ع� ��ون لوزارتي
االقتصاد والصحة العامة ،باإلضافة
إل ��ى امل��راق �ب�ين ّ ال�ص�ح�ي�ين للبلديات.
وصحيح أنه قلما تجد مطعمًا يسمح
ل �ل��زب��ون ب ��دخ ��ول م �ط �ب �خ��ه .ل �ك��ن ،في
امل�ق��اب��ل ،يشير ص��اح��ب أح��د املطاعم
إلى أنه خالل عمله في هذه املصلحة
ألك �ث��ر م��ن  15ع��ام��ًا ،ل��م ي �ص��ادف من
ال ��زب ��ون إال «ع� ��ددًا ن� ��ادرًا م��ن طلبات
ال��د ّخ��ول إل ��ى امل �ط �ب��خ» .وع �ل��ى الرغم
من أنه ّلباها ،تشير ّ
قصته إلى غياب
الوعي عند املستهلك ً«الذي ال ينتبه
كثيرًا ملا يأكل ،متجاهال حقيقة أنه ال
يمكن االعتماد على ضمير ّ
التجار»

كما يؤكد صاحب املطعم.
ق ��اط ��ع رم � � ��زي م � � � � ّ
�روة أح� � ��د املطاعم
امل� �ج ��اورة ل�ع�م�ل��ه ،ب �ع��دم��ا «أزعجني
إه�م��ال��ه ل�ل�ش��روط الصحية بالنسبة
إ ّل��ى موظفيه» .كيف ذل��ك؟ يشير إلى
أن ��ه رأى أح ��د ال �ع� ّ�م��ال «ي�ع�ط��س فوق
السلطة ثم يتابع عمله عاديًا».
وعاء
ّ
�زي «ع �ط �س��ة» العامل
�
�
م
ر
�ز
�
ف
�
ت
�
س
ل��م ت�
ّ
ب �ق ��در م ��ا اس �ت �ف��زت��ه إج ��اب ��ة صاحب
املطعم حني سأله ّ
عما إذا كان يجري
ّ
ف �ح��وص��ًا ط �ب� ّ�ي��ة وت�ط�ع�ي�م��ًا لعماله،
ألن ال� �ج ��واب ج� ��اء غ��ري �ب��ًا ،إذ يروي
املطعم
رم ��زي ك�ي��ف «ض�ح��ك ص� ً�اح��ب
ّ
واس�ت�ه��زأ ب�س��ؤال��ي ق��ائ�لا :ش��و مفكر
مازحني
ح��ال��ك بفرنسا ي��ا ج ��ار؟ ث��م
ً
ب �س �م��اج��ة م �ن �ق �ط �ع��ة ال �ن �ظ �ي��ر ،قائال
إن ال �ع �ط �س��ة ب �ت �ع �م��ل م� �ن ��اع ��ة»ّ .
ثمة
عامل إضافي ي��ؤدي دورًا في ازدياد
«ال �ف �ل �ت��ان» ال �ص �ح��ي داخ� ��ل املطاعم.
ّ
مبنية
فالتعامل بذهنية ع�ش��ائ��ري��ة

على قاعدة «قطع الرزق حرام» يؤدي
التجار في ّ
إلى تهاون ّ
صحة زبائنهم
وسكوت ه��ؤالء عن التهاون املقترف
بحقهم ،علمًا بأن األعراف االجتماعية
وال �ق��وان�ي�ن امل��دن �ي��ة ج�م�ي�ع�ه��ا تحظر
ّ
بصحة الناس.
التهاون
ّ
ال�ت�ث�ق�ي��ف ال �غ��ذائ��ي وال �ص��ح��ي نقطة
ب��ال�غ��ة األه�م �ي��ة ،ينطلق منها املدير
ال�ع��ام ل ��وزارة االق�ت�ص��اد ف��ؤاد فليفل،
قبل حديثه عن جهد مصلحة حماية
امل�س�ت�ه�ل��ك .أح ��د أم �ث �ل��ة غ �ي��اب ثقافة
امل �ح��اس �ب��ة ع �ن��د امل � ��واط � ��ن ،ه ��و عدم
اح �ت �ف��اظ��ه ب��ال �ف��وات �ي��ر ،إذ «يشتكون
لنا ،فنطلب الفواتير ملحاسبة املطعم
ّ
ّ
املقصر وال نجدها ،ما يصعب حماية
املستهلك قانونيًا» كما يروي فليفل.
ّ
م �ن��ذ ك��ان��ون ال �ث��ان��ي امل ��اض ��ي ،أعدت
مصلحة حماية املستهلك  56محضر
ض � �ب� ��ط مل � �ط� ��اع� ��م م � �ت � �ن� ��وع� ��ة ،كبيرة
الحجم وصغيرة ،لألثرياء وللفقراء.
أم ��ا امل �خ��ال �ف��ات ف �م �ت �ع��ددة :جرثومة
ال �س��امل��ون �ي�ل�ا ف� ��ي ال� �س� �ل� �ط ��ات ،مواد
منتهية الصالحية ،صلصات فاسدة
نتيجة قربها من الحرارة ،لحوم أعيد
�رة ث��ان�ي��ة ،وه��و م��ن أكبر
تجليدها م� ّ
املخاطر املتعلقة باللحوم.
ي �ش �ي��ر ف �ل �ي �ف��ل إل � ��ى أن ح � � ��دود عمل
مصلحة حماية املستهلك تقف عند
«إع� �ل��ان األس� �ع ��ار وص�ل�اح �ي��ة املواد
ّ
يتطور
الغذائية» .لكن عمل املصلحة
يوميًا ،وخصوصًا بعد ازدي��اد مالك
امل ��راق� �ب�ي�ن ،ل �ي �ص��ل ع ��دده ��م إل� ��ى 250
م ��راق� �ب ��ًا م �ت �ن��وع��ي االختصاصات،
ي��رف�ع��ون ك�ت��ب وم�ح��اض��ر ض�ب��ط إلى
ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ف��ي وزارة الصحة،
ال � �ت� ��ي ب � ��دوره � ��ا ت� � �ح � � ّ�ول امل � �ل� ��ف إلى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ح�ك��م ب �ش��أن��ه .من
خ�ل�ال امل �ع��اي �ن��ة وال �ت �ق��اري��ر الواردة،
ي��ؤك��د فليفل وج��ود مطاعم «تحترم
معاييرها وتبهرك ُبنظافة مطابخها،
وم � �ط ��اع ��م ج � �ي� ��دة ّ ن � ِّ�ب � �ه ��ت لتطبيق
ُاإلرشادات الصحية ،في مقابل أخرى
ضبط فساد أطعمتها خ�لال جوالت
دورية على املطاعم ينفذها مراقبونا
ك��ل  3أش �ه��ر»ّ .أم ��ا امل�ط��اع��م املتكاثرة
ف��ي األح�ي��اء الشعبية ،فيشير فليفل
إل��ى أن «وج��وده��ا ف��ي مناطق فقيرة
ال يبرر اإله�م��ال .فليطبقوا إجراءات
الحد األدنى الصحية ،كفصل الطعام
ف��ي ال �ب ��رادات ،وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى نظافة
املطبخ».

حواضر البيت

أسرار إعداد رقائق التين المجفف
البقاع ــ رامح حمية
على الرغم من أن موسم التني قد انتهى،
إال أن قصة نساء البقاع مع تلك الثمرة
لم تنته بعد .فبعدما جمعن حباتها،
يتهيأن اآلن لتموينها .وف��ي البقاع،
ّتمعن النسوة بـ«التفنن» في إعداد ّما
لذ وط��اب من أن��واع التني ،ال��ذي يمثل
صنفًا أس��اس�ي��ًا م��ن ال�لائ�ح��ة الطويلة
ألن� � � ��واع امل � ��ؤون � ��ة ال� �ش� �ت ��وي ��ة :معقود
ّ
الحب مع السمسم وأوراق نبتة
التني
العطراية ،معقود التني املطحون مع
كسر اللوز أو الجوز ،باإلضافة ،طبعًا،
إلى الرقائق امللفوفة من التني املجفف
ّ
واملغمس باليانسون أو بطحني الذرة.
أن � ��واع م �ت �ع��ددة ت�ج�ه��د س �ع��اد وهبي
(ال�ص��ورة) ،ابنة بلدة نبحا البقاعية،
ف��ي إع ��داده ��ا ل�ع��ائ�ل�ت�ه��ا خ�ل�ال موسم
ال�ت�ين ،مل��ا ف��ي ه��ذه الفاكهة م��ن فوائد
غذائية تكاد تكون غير م��وج��ودة في

غيرها ،وخاصة أنها «بعلية وبعيدة
ك �ل �ي��ًا ع ��ن رش امل� �ب� �ي ��دات» ك �م��ا تؤكد
السيدة .ومعقود التني من أكثر أنواع
امل��رب �ي��ات ش �ه��رة ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى شيوع
ط��ري �ق��ة إع � � ��داده ب�ي�ن س ��ائ ��ر النسوة،

على عكس وصفة إع��داد رقائق التني
املجفف ال�ت��ي تحتفظ بعض النساء،
ف ��ي ع ��دد م ��ن ق ��رى ال �ب �ق��اع الشمالي،
ب�س��ري�ت�ه��ا .وه �ب��ي إح��داه ��ن ،لكنها ال
تمانع في ذكر بعض األسرار ،منها أن

«الغالبية يعمدون إلى ّ
فج حبات التني
ونشرها في الشمس حتى تجف ،ومن
ثم تخزينها ،وهو ما يؤدي في الغالب
إلى فسادها والعثور على حبات تني
مقوطعة (أي أصابها العفن والدود)».
أما الطريقة الصحيحة التي تعتمدها
أم حسني ،فهي تتطلب عناية بالتني
تجمع
على مدى يومني كاملني ،حيث
ً
السيدة «طباع» التني وتفتحها كامال
ّ
وت�ص��ف�ه��ا ع�ل��ى ل ��وح خ�ش�ب��ي «الطبع
ب �ل��زق ال �ط �ب��ع» .ت�ن�ش��ره��ا ت�ح��ت أشعة
«تقليبها» بني
الشمس ،على أن يجري ّ
الوقت واآلخ��ر حتى تجف تمامًا .في
اليوم التالي ،تسخن املاء واليانسون،
وح �ي ��ن ي �ف �ت ��ر ال� �خ� �ل� �ي ��ط ،ت �غ �م ��س كل
رق ��اق ��ة ت�ي�ن ع �ل��ى ح � ��دة ،مل� ��دة وجيزة،
على ّأن تتركها بعد ذل��ك لتجف قبل
أن تعلقها حتى الشتاء .يمكن تناول
تلك الحبات بمفردها ،أو بإضافتها،
مع حبات اللوز ،إلى الزهورات ،لتكون

«أف�ض��ل ع�لاج للرشح وال�س�ع��ال» كما
يعتقد أهالي املنطقة .وعن اليانسون،
تؤكد وهبي أن السبب في استخدامه
يعود إل��ى الطعم املميز ال��ذي يضفيه
من جهة ،وإل��ى كونه يمنع العفن عن
«ط� �ب ��اع ال� �ت�ي�ن» وي �م �ن �ح��ه ب �ع �ض��ًا من
الطراوة.
ب��دوره��ا ،ت��رى فاطمة صالح أن التني
املجفف بات من املنتجات التي تعمل
ن� �س ��وة ال �ت �ع ��اون �ي ��ات ع �ل��ى إعدادها
وبيعها ،وتؤكد وج��ود طرق مختلفة
إلع��داد التني املجفف ،ومنها أن تبقى
ح �ب� ُ�ات ال �ت�ي�ن ك �م��ا ه ��ي دون فتحها،
َ
وأال ت��ع� َّ�رض ألشعة الشمس ،فتجفف
ف��ي ال�ظ��ل ،ث��م يعمد قبل تعليقها إلى
«رشها بطحني الذرة» .أما عن تقديمها
في الشتاء ،فتشير صالح إلى تميزها
م��ع امل �ك �س��رات ل�ك��ون�ه��ا ت�م�ن��ح الجسم
ال �ط��اق��ة ال �ت��ي ي �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ملقاومة
البرد.

