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لم يمر علي شهر رمضان ثقيل، منذ بدأت الصوم وأنا 
دون العاشرة من عمري، مثل رمضان الجاري. ومعاذ 
الله أن يكون للصيام دخل بذلك الثقل الذي أستشعره، 
وأزعم أن خليجيني وأشقاء عربًا كثيرين استشعروه 
مــثــلــي، ولــكــنــه الــتــوقــيــت وحــســب جــعــلــنــا نــعــيــش أزمـــة 
املفعم  الكريم  الشهر  فــي  املقيتة  وتداعياتها  الخليج، 
 للصلح بني 

ً
بروحانياته، والذي كان دائما محطة زمنية

املتخاصمني وللسالم في ربوع األرواح املتصادمة.
بالثقل تحت وطأة  ولعل هــذا مما ساهم في شعورنا 
الـــصـــدمـــة، ونـــحـــن نــتــابــع األحــــــداث الـــتـــي فــاجــأتــنــا في 
مستوى ما وصلت إليه، على الرغم من مقّدماٍت كانت 
ــادٍة، كــان أقــصــى مــا نتوقعه من  تشي بــاخــتــالفــات حــ
نتائجها أن تكون من صنف ما حدث في السابق، وقد 
الصدمة  لكن  األشــقــاء،  بــني  راهــنــا ومستقبال  يــحــدث 
الحقيقية أن الخالف وصل إلى ما لم نتوقع حدوثه أبدا؛ 
الشقيق  بها  يطعن  ينٍة 

ّ
إلــى سك السكينة  تحولت  فقد 

بعضهم  فيكرهه  ــا،  وحــّي ميتا  لحمه  ويــأكــل  شقيقه، 
ويستسيغه بعضهم، كما تحولت الرحمة إلى لعنٍة بني 

األشقاء في الخليج الواحد.  كل هذا والشياطني مصفدة 
بال عمل، فقط تنظر إلى ما يحدث بيننا بذهول، وتتعلم 
من شياطني البشر ما يمكن أن تستعني به على عملها 

في الفرقة والخالف بني الناس.
ــة الــخــلــيــج، وانـــحـــدار  مـــا ضــاعــف مـــن وقـــع صــدمــة أزمــ
ــه بـــعـــض مــــن انـــغـــمـــس فــي  ــيـ ــــل إلـ ــــذي وصـ ــ املـــســـتـــوى ال
لها،  تناولهم  في  واإلعالميني  السياسيني  من  وحلها 
أنها تحدث في املناخ الخليجي الذي عشنا فيه معظم 
سنوات أعمارنا، ونحن نستشعر الحميمية الدافئة في 
العالقات التي تربط بلدانه، على الرغم من االختالفات 
عن  منها  بلد  كــل  تميز  التي  والخصوصية  الطبيعية 
اآلخر. تكّرس ذلك املناخ الخاص في السياسة والحياة 
واإلعــــالم، مؤتمرات  والــفــن  الثقافة  وفــي  االجــتــمــاعــيــة، 
وقمم ناجحة، وعالقات إنسانية متشابكة، وتعاونات 
تعمدت بالدم في أكثر من مناسبة.. ثم حدث ما حدث 

بني ليلة وضحاها! 
والصور  والرقصات  واألناشيد  األغاني  هل كانت كل 
ورفــرفــة األعـــالم واالســتــقــبــاالت والــبــرامــج التلفزيونية 
املنوعة واألوبريتات التي كان يتشاركها جميع من في 
الخليجية  القمم  انعقاد  أثناء  في  العربي  الخليج  بــالد 

 
ً
دوريا مجرد وهم كبير، شاركنا كلنا فيه؟  كنت طالبة

الثانوية، عندما أعلن عن تأسيس مجلس  في املرحلة 
التعاون لدول الخليج العربي ليكون مظلة رسمية تعبر 
عما هو واقع فعال من دون مجلس. يومها طلبت منا 
اإلنشائي  التعبير  حصة  فــي  مــوضــوٍع  كتابة  املعلمة 
عن توقعاتنا للمجلس بعد تخرجنا، فامتألت دفاترنا 

باألحالم امللونة.
ــم مـــن الـــجـــامـــعـــات، وعــمــلــنــا  ــة، ثـ ــدرســ  تــخــرجــنــا مـــن املــ
وكــبــرنــا، وهـــا نــحــن نــقــتــرب مـــن ســـن الــتــقــاعــد، حيث 
واالكتفاء  بالوحدة  الكبرى  القديمة  أحالمنا  تواضعت 

الذاتي، واالستقالل الحقيقي والتقدم كثيرا، ثم تالشت 
تــقــريــبــا، وهـــا نــحــن اآلن نــســتــبــدل بــهــا أحــالمــا أخــرى 
تحت وطأة األمر الواقع. أصبحت أحالمنا الجديدة هي 
الصلح، وفض الخالفات، وتفنيد االتهامات املتبادلة بني 

دول املجلس الذي بدأ يضيق صدره بأهله، كما يبدو.
والغريب املشني حقًا ليس الخالفات العابرة بني الدول 
على قسوتها، فهذا مما تعودنا عليه ويمكن فهمه، على 
إليه،  الذي وصل  الجديد واملفاجئ  الرغم من املستوى 
بل ما نتج عنها من خالفاٍت بني كثيرين من مواطني 
هذه الدول لألسف، وحتى من دون أن يفهموا ما حدث 

وما يحدث فعال.
كــونــوا محاضر خير وشهود  أقـــول:  ولــهــؤالء تحديدا 
ــوا اإلســـــــــــــاءات قــــدر  ــلــ ــاهــ ــجــ ــوا، وتــ ــ ــجـ ــ ــــؤجـ ســــــــالم. ال تـ
استطاعتكم. أزمة الخليج ستمضي حتمًا، وستبقون 
توفروا  فــال  وأشــقــاؤكــم وأصــدقــاؤكــم وجيرانكم.  أنتم 
أنكم  استعرت، مهما شعرتم  إن  تحرقكم  لناٍر  وقــودًا 
في مأمٍن منها. قولوا خيرًا وتحاشوا الشر. ال تتناقلوا 
بعضًا.  لبعضكم  املهينة  والــنــكــات  املــغــرضــة  األخــبــار 

روا أنكم إخوة قبل خالفات السياسيني وبعدها.
ّ
تذك

وإْن كان ال بد من الخالف والخصومة... فارتقوا.

إلى خليجيين: ارتقوا في خصومتكم

وأخيرًا

كل هذا والشياطين مصفدة 
بال عمل، فقط تنظر إلى ما 
يحدث بيننا بذهول وتتعلم

الخميس 22  يونيو/ حزيران  2017 م  27 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1025  السنة الثالثة
Thursday 22 June 2017

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
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 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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التميس األفغاني
ينتشر في مخابز غزة ويزين الموائد الرمضانية

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــات خــبــز »الــتــمــيــس« األفـــغـــانـــي،  بــ
ــيـــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ يــــمــــيــــز مـــــــوائـــــــد الـ
ــاع غـــــــــــــزة، إلــــــــــى جــــانــــب  ــ ــ ــطـ ــ ــ فــــــــي قـ
ويــحــرص  الــتــقــلــيــدي،  الفلسطيني  الــطــعــام 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى شــــرائــــه ســـاخـــنـــا فــي 
الــلــحــظــات األخــــيــــرة قــبــيــل اإلفــــطــــار وحــتــى 

السحور لتناوله.
ــيـــس« األفـــغـــانـــي،  ــمـ ــتـ ويـــتـــحـــمـــل عـــشـــاق »الـ
الــــذي يــنــتــشــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــســعــوديــة 
أيضًا وانتقل إلــى غــزة، والــذي تعرف عليه 
الكثير مــن الــغــزيــن خـــال فــتــرة تــواجــدهــم 
بها، االنتظار لوقت طويل يصل في بعض 
ــه  ــرائـ ــة مــــن أجــــــل شـ ــاعــ األحـــــيـــــان لـــنـــحـــو ســ

ا.
ً
وتناوله كونه بالنسبة لهم طعاًما مميز

وتــســابــقــت خـــال اآلونــــة األخـــيـــرة مختلف 
املخابز املحلية العاملة في القطاع، وبعض 
ــن الـــعـــمـــل نـــحـــو إعـــــــداد خــبــز  املــتــعــطــلــن عــ
الــتــمــيــس األفـــغـــانـــي، بــعــد أن شــهــد رواًجــــا 
ــا فـــي صـــفـــوف الـــســـكـــان خــــال فــتــرة  ــًعــ واســ
بسيطة وبالرغم من أنه ليس من األطعمة 
الـــدارجـــة لـــدى الــغــزيــن. ومـــا يــجــعــل إقــبــال 

لمسات بنكهة فلسطينية على التميس األفغاني  )عبد الحكيم أبو رياش(

الـــغـــزيـــن عــلــيــه هـــو ســـعـــره الــبــســيــط الـــذي 
)الــــــــدوالر = 3.52  يـــتـــجـــاوز 3 شــيــكــات  ال 
شــيــكــات إســرائــيــلــيــة( مــقــارنــة مــع وجــبــات 
 عن 

ً
طــعــام أخـــرى ذات أســعــار أعــلــى، فــضــا

املختلفة  وطــريــقــة تحضيره  املــمــيــز  مــذاقــه 
عن وجبات الطعام التقليدية املنتشرة في 

املطاعم املحلية.
يفوت  ال  رأفـــت  محمد  الفلسطيني  الــشــاب 
يــوًمــا فــي األســـبـــوع إال ويــنــتــظــر أمــــام أحــد 
املــخــابــز الــقــريــبــة مــن مــنــزلــه مــن أجـــل شــراء 
التميس له ولعائلته، وازداد األمر بالنسبة 
إليه ليصل في بعض األحيان حاضًرا على 
مائدة اإلفطار رغم أنه تعرف عليه قبل مدة 

بسيطة فقط.
ويقول رأفت، لـ »العربي الجديد«، إنه الحظ 
قــبــل فــتــرة مــن شــهــر رمــضــان انــتــشــار خبز 
التميس في أحد املخابز القريبة من منزله 
فــقــرر أن يــقــوم بــتــجــربــتــه، قــبــل أن يتحول 
ــة املــمــيــزة  ــمـ ــعـ ــه إلـــــى أحـــــد األطـ بــالــنــســبــة لــ
الــتــي يــتــنــاولــهــا عـــدة مــــرات أســبــوعــًيــا في 
أوقات مختلفة، وظلت حالة اإلقبال عليها 

مستمرة في شهر رمضان.
ويضيف الشاب الغزي أن السنوات القليلة 

املاضية شهدت دخول العديد من أصناف 
األطعمة الخارجية إلى القطاع، خصوًصا 
الخليجية واألوروبية، ال سيما بعد عودة 
الكثير من األسر الغزية التي كانت خارج 
الــقــطــاع إلــيــه مـــجـــدًدا، حــيــث القـــت إقــبــااًل 
واسًعا. وعملت املخابز الغزية التي تنتج 
أفـــران خاصة  التميس على صناعة  خبز 
ــداد الــخــاصــة  ــ بــه لــيــتــاءم مــع طــريــقــة اإلعـ
بــــه، حــيــث يــضــطــر الــبــعــض فـــي كــثــيــر من 
ــان لـــانـــتـــظـــار ملــــا يـــزيـــد عــــن ســاعــة  ــيــ األحــ
في  خصوًصا  منه،  كمية  على  للحصول 

أوقات املساء والتي تشهد إقبااًل أوسع.
مــا بينها على  فــي  املخابز  وتتنافس هــذه 
تــقــديــم أصـــنـــاف وأنـــــــواع جـــديـــدة مـــن هــذا 
الخبز، عبر إضافة أصناف وأطعمة جديدة 
عــلــيــه، كــاألجــبــان أو الــزعــتــر، وغــيــرهــا من 
األصــنــاف الــتــي تلقى رواًجـــا لــدى الغزين 
الصيام  أوقـــات  فــي  على شرائها  ويقبلون 

واأليام العادية.
ــتــــي عــــــادت مــن  ــة أم حـــســـن، والــ ــزيـ ــغـ أمـــــا الـ
الــســعــوديــة قــبــل ســـنـــوات لــاســتــقــرار رفــقــة 
ــاع، فـــبـــات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا فـــــي الـ ــهــ ــائــ ــنــ زوجـــــهـــــا وأبــ
لها  بالنسبة  التميس  على خبز  الحصول 

 بعد أن كان صعًبا خال 
ً
أمًرا يسيًرا وسها

الــفــتــرة املــاضــيــة، كــونــه لــم يكن مــتــوفــًرا في 
املخابز املحلية.

وتــقــول أم حسن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنها 
وعائلتها باتت تفضل شراء خبز التميس 
وتــقــبــل عــلــيــه، بــعــد انـــتـــشـــاره فـــي مختلف 
املـــخـــابـــز الـــغـــزيـــة لــتــنــاولــه أوقــــــات اإلفـــطـــار 
والسحور في شهر رمضان، عدا عن شرائه 
فـــي األوقـــــات الــعــاديــة نـــظـــًرا لــلــطــعــم املميز 

الذي يتميز به عن أصناف الخبز العادية.
أما عبد العزيز الشنطي، مدير أحد املخابز 
املــحــلــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، فــيــنــشــغــل قــبــل نحو 
ساعتن من أذان املغرب في شهر رمضان 
في متابعة العاملن لديه في إعداد الخبز 
ــانــــي، وتـــنـــفـــيـــذه قـــبـــل اشــــتــــداد حــالــة  ــغــ األفــ
الــضــغــط واإلقـــبـــال مــن قــبــل ســكــان املنطقة 

املحيطة بمخبزهم.
»العربي  مــع  فــي حديثه  الشنطي،  ويــرجــع 
الجديد«، أسباب توجههم نحو إنتاج خبز 
التميس إلى الطلب املتكرر عليه للعديد من 
الغزين والعوائل التي عادت من السعودية 
ودول الخليج، وهو ما اتضح بشكل واضح 
بعد أن بدأ إنتاجه بشكل يومي عبر حالة 

اإلقبال امللحوظة على شرائه.
ويــوضــح أنــه ومــع تاحق حالة االهتمام 
ــــب عـــلـــيـــه تـــــواصـــــلـــــوا مــــــع بــعــض  ــلـ ــ ــطـ ــ والـ
األشــــخــــاص املـــوجـــوديـــن فـــي الــســعــوديــة 
لطلب طــريــقــة صــنــعــه، مــن أجـــل الــبــدء في 
تنفيذه وطــرحــه أمـــام الــراغــبــن فــي شــراء 
ــــي الــــقــــطــــاع، وتـــقـــديـــمـــه  ــز الـــتـــمـــيـــس فـ ــبـ خـ
بــأســعــار بــســيــطــة ومــــحــــدودة تـــتـــاءم مع 

واقع السكان املعيشي.

يقبل الغزيون على 
خبز التميس األفغاني 
لرخص ثمنه الذي ال 
يتجاوز دوالرًا واحدًا، 
فضال عن مذاقه املميز 

وطريقة تحضيره 
املختلفة.

■ ■ ■
دخلت قطاع غزة في 

السنوات األخيرة العديد 
من أصناف الطعام 

غير املألوفة، وبالذات 
الخليجية واألوروبية.

■ ■ ■
وضع الغزيون ملستهم 

على خبز التميس، 
بإضافة أطعمة جديدة 

عليه، كاألجبان أو 
الزعتر وغيرها.

باختصار

تنتشر األطعمة القادمة من وسط آسيا في المنطقة العربية، وفي شرقها تحديدًا، وذلك منذ سنوات عديدة. مؤخرًا؛ راج 
خبز التميس األفغاني في قطاع غزة، وصار له حضور أساسي على الموائد


