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المطبخ الفرنسي
مدارس تعلّم تفاصيل البساطة

باريس ـ ناريمان عثمان

حـــجـــز املـــطـــبـــخ الـــفـــرنـــســـي مــكــانــتــه 
ـــــر على 

ّ
املـــرمـــوقـــة حــــول الــعــالــم وأث

مطابخ غربية عدة وأصبح مرجعًا 
لــوصــفــات األطـــبـــاق الــرئــيــســيــة والــحــلــويــات 
النبيذ. وهــو، على بساطته، غارق  وأصــول 
املــكــونــات واملــقــاديــر، متجاوزًا  فــي تفاصيل 
اجـــتـــمـــاعـــي  كـــــ«طــــقــــس  دوره  إلـــــــى  املــــــائــــــدة 
يــحــتــفــل بــأهــم الــلــحــظــات فـــي حــيــاة األفــــراد 
والــجــمــاعــات«، مّما أهــل إضافته إلــى قائمة 
املــادي«،  غير  الثقافي  »التراث  لـ »يونسكو« 
ــام 2010.  ــ ــثـــانـــي عـ الـ فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
لــــذا، تــتــنــافــس املــطــاعــم األشـــهـــر فـــي فــرنــســا 
عــلــى تــصــنــيــفــهــا وحــصــولــهــا عــلــى نــجــمــات 
»ميشالن« )سمة مميزة للجودة والرقي في 
املطاعم(. هاتان املنافسة والشهرة انعكستا 
توسعًا في مدارس الطهو الفرنسية، لتعلم 

فنون هذا املطبخ واحترافه.
أدناه، أبرز هذه املدارس:

مدرسة آن صوفي بيك
يـــعـــّد اســـــم آن صـــوفـــي بـــيـــك مــــرادفــــًا ألعــلــى 
مــراتــب الــخــبــرة الفرنسية فــي عــالــم األغــذيــة 
واملــــشــــروبــــات. وقــــد افــتــتــحــت، بــعــد عــشــريــن 

)Getty/حصل أالن دوكاس على 20 نجمة »ميشالن« خالل مسيرته )أستريد ستافيارز

عامًا من الخبرة في عالم الطهو، مدرسة في 
مدينة فاالنس، جنوب شرقي فرنسا. يمكن 
لــلــمــهــتــمــن بـــاألطـــبـــاق الــفــرنــســيــة االلــتــحــاق 
بمجموعة من الدروس التي توفرها املدرسة، 
ــاك واملــعــجــنــات  ــ ــمـ ــ مــــن طـــهـــو الـــلـــحـــوم واألسـ
النباتية.  واملخبوزات والحلويات واألطباق 
كما توفر دروســًا مخصصة لألطفال ابتداء 
من 6 سنوات، ينحصر معظمها في تحضير 
الفواكه  املرتكزة على  املعجنات والحلويات 
الطازجة. وبالنسبة ملحبي مغامرات الطهو 
لـــألطـــفـــال بــرفــقــة  فــهــنــاك دروس  الــعــائــلــيــة، 
أشـــخـــاص بــالــغــن. تــتــحــّدر آن صــوفــي بيك 
من عائلة من الطهاة، فوالدها جاك بيك كان 
طاهيًا، وكــذلــك جــدهــا أنــدريــه بــيــك، ونشأت 
في مطعم عائلتها الــذي حمل اسم »ميزون 
بيك«. وهي املــرأة الوحيدة الحاصلة على 3 
نجوم »ميشالن« في فرنسا. وباإلضافة إلى 
فــاالنــس، فقد افتتحت مطعمًا  فــي  مطعمها 
ــوزان الــســويــســريــة.  ــ فـــي بـــاريـــس وآخــــر فـــي لـ
تبدأ األسعار في مدرسة الطهو من 19 يورو 
ــى 551 يـــورو  ــدة وتـــصـــل إلــ ــواحــ لــلــجــلــســة الــ

لتدريب ال يتجاوز اليومن.

مدرسة أالن دوكاس
ــــاس  الـــفـــرنـــســـي أالن دوكـ افـــتـــتـــح الـــشـــيـــف 

اسمه، وتمتد  التي تحمل  الطهو  مدرسة 
عــلــى مــســاحــة 500 مــتــر مــربــع، فــي شــارع 
ــرة الــســادســة  ــدائــ دو رانـــيـــالغ فـــي قــلــب الــ
عشرة في باريس. ويقول دوكاس: »يجب 
أن نــفــتــح أبـــوابـــنـــا لــعــشــاق الــطــهــو كــلــهــم، 
ونسمح لهم بمعرفة ومحاولة فهم مصدر 
الــطــعــام الــلــذيــذ املــقــدم لــهــم«. وبــاإلضــافــة 
الــدروس املقدمة للبالغن واملبتدئن  إلى 
واألخــرى املخصصة لألطفال واملراهقن، 
لغير  اإلنــكــلــيــزيــة  بــالــلــغــة  فــهــنــاك دروس 
اختيار  يمكن  كما  بالفرنسية.  الناطقن 
الــطــهــو  أو  ــيـــومـــي  الـ املـــطـــبـــخ  عــــن  دروس 
الـــفـــرنـــســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي. تـــتـــفـــاوت أســـعـــار 
الدروس في مدرسة دوكاس، وتبدأ من 90 
أو  لــألطــفــال  تبلغ ساعتن  لجلسة  يـــورو 
املراهقن، وتصل إلى 810 يوروات مقابل 
أســاســيــات  لتعلم  أيـــام   3 تــدريــب يستمر 
املــعــجــنــات. وكـــان دوكــــاس يبلغ 16 عامًا 
عــنــدمــا تلقى أول تــدريــب مهني فــي أحــد 
املـــطـــاعـــم الـــفـــرنـــســـيـــة، لـــيـــواصـــل مـــراكـــمـــة 
املــجــال، ويتمكن  فــي هــذا  الخبرة والعمل 
مــن الــحــصــول عــلــى 20 نجمة »مــيــشــالن« 
دوكــاس  وكـــان  املهنية.  مـــدار حياته  على 
مسؤواًل عن إعداد حفل العشاء في زفاف 
أمــيــر مــونــاكــو ألـــبـــرت وعـــروســـه شــارلــن 

عددهم  بلغ  الــذيــن  وضيوفهم  ويتستوك 
500 شخص، عام 2011.

محترف غي مارتان
فــنــون  فــــي  مـــتـــنـــوعـــة  اتــــبــــاع دروس  يـــمـــكـــن 
الطهو واملزج بن املكونات في محترف غي 
مارتان في باريس، وهي مدرسة تحمل اسم 
الطاهي غي مارتان الذي سبق وحصل على 
ثالث نجوم في دليل »ميشالن«. بدأ مارتان 
حياته خباز بيتزا في سن السابعة عشرة، 
وتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى أول نــجــمــة في 
تصنيف »مــيــشــالن« بــعــد ســتــة أشــهــر فقط 
مـــن عــمــلــه شــيــفــًا، وكــــان يــضــم فــريــقــه ثــالثــة 
ــخــــاص فـــقـــط. وبـــعـــد أن أصـــبـــح رئــيــس  أشــ
الطهاة في مطعم Le Grand Véfour حصل 
عــلــى ثـــالث نــجــوم »مـــيـــشـــالن«، وانــخــفــضــت 
الحقًا إلى اثنتن. وعام 2010، اختير إلعداد 
مأدبة بمناسبة االحتفال بانضمام منطقة 
سافوا إلى فرنسا، وعقدت في قصر دوقات 
ســافــوا فــي شــامــبــيــري، وحــضــرهــا الرئيس 
وقــام  ســاركــوزي.  نيكوال  السابق  الفرنسي 
مــــارتــــان بــتــقــديــم 35 حــلــقــة مــــن الــبــرنــامــج 
إلى  سافر  حــن   Épicerie Fine التلفزيوني 
أمــاكــن عـــدة حـــول الــعــالــم، الكــتــشــاف أصــول 
الــعــديــد مــن األطــبــاق وتــقــديــم نصائح حول 

طريقة تحضيرها.

مدرسة سان جام 
تــقــع هـــذه املـــدرســـة فــي بــولــيــاك قـــرب مدينة 
بنجامن  الــشــيــف  عليها  ويــشــرف  بـــــوردو، 

بوني، مساعد الشيف نيكوال ماجي.
وتــوفــر دروســــًا فــي تحضير األطـــبـــاق بناء 
على املنتجات املوسمية، وكذلك املحاصيل 
املحلية. تبدأ الرسوم من 30 يــورو لــدروس 

األطفال، و150 يورو للكبار.

املطبخ الفرنسي 
ُمدرج على قائمة 

»يونسكو«
لـ »التراث الثقافي 

غير املادي«.

■ ■ ■
أثرت الوصفات 

الفرنسية في مطابخ 
غربية عدة.

■ ■ ■
آن صوفي بيك 

مرادف ألعلى مراتب 
الخبرة الفرنسية 
في عالم األغذية 

واملشروبات.

باختصار

في داللة على أهمية المطبخ الفرنسي وتأثيره على مطابخ غربية أخرى، تنتشر مدارس متخصصة تعلّم أصوله للراغبين، تحت 
إشراف أبرز الطهاة من أصحاب الشهرة ونجوم »ميشالن«

هوامش

معن البياري

ــي، الـــراحـــل قــبــل عـــام عــن 64  ــروائـ ــنــا الـ
ُ
لــم يــكــن صــديــق

عاما، جمال ناجي، ليزعل، لو شاهد مسلسل »عندما 
واملأخوذ  األخير،  الــذئــاب«، في موسم رمضان  تشيخ 
عن روايته )طبعتها األولى في 2008( باالسم نفِسه، 
النهاية،  في  وغّير  الوقائع،  بعض  ألغى  السيناريو  ألن 
وأضــــاف أحــداثــا ليست فــي الـــروايـــة، وإْن حــافــظ على 
املسار العام للنص، وعلى طبائع الشخصيات فيه. كان 
ملخرجه  املسلسل  فيما  لــه،  الــروايــة  إن  جمال سيقول 
ــازم ســلــيــمــان(.  ــ )عـــامـــر فــهــد( وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو )حـ
ــان ســيــقــول الــبــديــهــي إن األحـــكـــام عــلــى أي  ـــه كــ

ّ
وأظـــن

التي  أدبــي إنما تصُدر عن منظوراٍت نقدية غير  نص 
الــتــقــاء تــقــاطــعــاٍت بينهما.  الـــدرامـــا، وإْن أمــكــن  تــخــّص 
 )

ً
وأظنه أيضا كانت ستسّره سورنة )صــارت سورية

الجوفة في عّمان  روايته األردنــيــة، عندما أصبح جيل 
البيئة   شعبية، مثال، وعندما أصبحت 

ً
 دمشقية

ً
حــارة

 في 
ً
ــة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة فـــي املــســلــســل ســـوريـ

 
ٌ
أردنــيــة هــي  فيما  الــثــمــانــيــنــيــات،  وبــعــض  التسعينيات 

 في الرواية. ما يعني أن »عندما تشيخ الذئاب« 
ٌ
عّمانية

واسعة  ونفسيٍة  حكائيٍة  ممكناٍت  على  ر 
ّ
تتوف  

ٌ
روايـــة

 لسيناريست ومخرٍج سوريْي، ولطاقم 
ً
تجعلها مغوية

تخّص  درامــا  منها  ليصنعوا  أيضا،  ممثلي سوريي 

 
ٌ

 مضاف
ٌ

ر إلى ظــروٍف مّر بها. وهذا دليل
ّ

بلدهم، تؤش
على نجاح هذه الرواية في إمتاع قارئها ومؤانسته، بما 
جمال  أتقن  باهظة،  تشويٍق  مقادير  مــن  فيها  حضر 
ناجي حْبكاتها، وهو املنحاز أصال، في خياره الجمالي 
ــات وأربــــع مجموعات  ــ فــي عــمــوم تــجــربــتــه )تــســع روايـ
قصصية(، إلى الحكاية، أي إلى مسار قصٍة تحتشد 

اع الدراما.
ّ
ابة لصن

ّ
باألحداث، ما يجعل نصوصه جذ

أقـــام جــمــال »عــنــدمــا تشيخ الـــذئـــاب« عــلــى ســـرد ستٍة 
وعالقاتهم  أنفسهم  عــن  متكلمي  بضمائرهم  رواٍة 
الــروايــة في  ببعضهم، وعــن وقائع تخّصهم، ونجحت 
فــي مسار  عــنــهــا،  املــتــحــدث  املتشابكة  الــخــيــوط  مللملة 
زمنيٍّ متصاعد، متقاطٍع أحيانا. والبديع في هذا العمل 
 ،)2010 فــي  العربية  بوكر  لجائزة  القصيرة  )القائمة 
أن كـــل شــخــصــيــٍة مــكــتــمــلــة، ولــهــا حــكــايــاتــهــا، وتنجح 
أخــرى،  في  واملتمهلة  مطارح  في  رة 

ّ
املتوت الحكي،  لغة 

ــراتــهــا 
ّ
ــل هـــذه الــشــخــصــيــات وتــوت ــ فـــي انــكــشــاف دواخـ

كثيرة.  وبيئاٍت  مكانية،  في عدة فضاءاٍت  وتحّوالتها، 
ــة لــكــاتــب ســيــنــاريــو املسلسل  ــر الـــروايـ

ّ
وبـــذلـــك، لــم تــوف

يا، متتابعا، يصنع منه تتابعا دراميا، وإنما 
ّ
مسارا خط

وكذا  تفاصيلها،  وبناء  الحكاية،  تركيب  يعيد  جعلته 
نقل  ــا 

ّ
ومل ولتلك.  الشخصية  لهذه  مــاٍض  إلــى  إحاالتها 

إلى  عّمان  من  النص  سليمان،  حــازم  السابق،  الزميل 
الــروايــة عــن أحـــوال مناٍخ  دمــشــق، فإنما نقل محكيات 

اجــتــمــاعــيٍّ وســيــاســي أردنــــي إلـــى أجــــواء ســوريــة، رأى 
اع املسلسل أن ُيعطى فيها شيخ الدين الذي حارب 

ّ
صن

السلطة ثم صار من دواليبها حّيزا شاسعا. كما رأوا 
مع  الــشــيء  بعض   

ً
متسامحة لــلــدولــة،   

ً
حــامــيــة السلطة 

مسك 
ُ
، ت

ً
خصومها، بعد نباهتها في تطويعهم، متنبهة

كل خيوط املجتمع وتراقبه باقتدار. 
وقع مسلسل »عندما تشيخ الذئاب« في سوءاٍت شائعٍة 
في الدراما العربية، منها املطمطة التي يتم فيها افتعال 
إيقاع  السيطرة على  فــائــضــة، وعـــدم  حـــوادث ووقــائــع 
ومواقف  انفعاالٍت  واصطناع  ومساره،  الجاري  الزمن 
غــيــر مــوفــقــة )غــيــر مــقــنــعــة(، والـــوقـــوع فــي مــبــالــغــاٍت ال 

 لــهــا. وإذا كــانــت بــعــض هــذه 
ٌ
تــتــيــســر أســـبـــاٌب وجــيــهــة

املؤاخذات، أو مثلها، يرّدها كتاٌب في الصحافة الفنية 
العربّية إلى الحاجة الضاغطة لثالثي حلقة )مسلسلنا 
هنا 31 حلقة!(، فذلك ما ال ينسحب، تماما، على هذا 
املسلسل. وما يمكن قوله هنا إن وفاء أكثر لرواية جمال 
ناجي كان سُيغني املسلسل عن التوّرط في حكايات 
بتماسٍك  سُيسعفه  وكـــان  ُمــضــجــر،  بعضها  فــرعــيــة، 
أكثر توفيقا، وإنقاذه من ترهل بدا في النصف األول 
من العمل، ما جعله يلهث في الحلقات العشر األخيرة، 
إلى  الرئيسية  الشخصيات  إيــصــال  أجــل  مــن   ،

ّ
ــل أقـ أو 

مصائرها ونهايات حكاياتها، وإلى مفاجآٍت تتالت في 
خواتيم قصصها. 

الرواية بُيسر  قــارئ  أن يعرفها  محاذير رقابية يمكن 
ربما جعلت املخرج وكاتب السيناريو حريصْي على 
تفاديها، وبــديــا فــي هــذا أكــثــر حــرصــا مــن اإلفـــادة من 
الرواية، سيما في   وتشويقا في 

ً
أكثر حيوية ممكناٍت 

في   
ً
فنية واألكــثــر  املسلسل،  فــي  إقناعا   

ّ
األقـــل النهاية 

العمل وقــارئ  أن يسوق مشاهد  الوسع  الــروايــة. وفــي 
الــنــص كــثــيــرا مـــن مــثــل هـــذا األمـــــر. ولــكــن ذلـــك كــلــه ال 
متابعة  فــي  تحققت  طيبٍة  متعٍة  مــقــاديــر  مــن  يخصم 
املسلسل، سيما وأن أداء الفتا نهض به بعض املمثلي 
فيه، سلوم حــداد وهيا مرعشلي وعابد فهد ومحمد 

حداقي وعلي كريم مثال.

»عندما تشيخ الذئاب«

وأخيرًا

وفاء أكثر لرواية جمال 
ناجي كان سيُغني المسلسل 

عن التورّط في حكايات فرعية، 
بعضها ُمضجر

الجمعة 7  يونيو/ حزيران 2019 م  4  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1740  السنة الخامسة
Friday 7 June 2019

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


