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هوامش

الحجر المنزلي والملل وضيق الخيارات تدفع كثيرين للجوء إلى تناول الطعام بكثرة كتعويض ،وكأنهم يكافئون أنفسهم
التحمل ،إال أن النتيجة تكون زيادة في الوزن .وهذا ما يعانيه بعض العراقيين
على
ّ

يستمتع بتحضير الطعام (صباح عرار /فرانس برس)

سمنة في العراق
إفراط في الطعام وسط كورونا
بغداد ــ ميمونة الباسل

ّ
ربما ال يجد الكثير من العراقيني
وس ـي ـلــة لـلـتـحــايــل ع ـلــى ال ــروتــن
الـيــومــي فــي ظــل الـحـجــر املنزلي
وح ـظ ــر ال ـت ـج ــول وت ـع ـط ـيــل امل ـ ـ ــدارس منذ
أك ـث ــر م ــن ش ـه ــر ،غ ـي ــر ت ـح ـض ـيــر مـخـتـلــف
األطعمة لتناولها أو البحث عن الوجبات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة .وت ـ ــزام ـ ــن حـ ـظ ــر الـ ـتـ ـج ــول مــع
بــدايــة فـصــل الــرب ـيــع ،وق ــد اع ـتــاد الـسـكــان
على الـخــروج في نزهات وإع ــداد وجبات
الـطـعــام املختلفة .لـكــن الـبـقــاء فــي املـنــازل
أدى إلــى زيــادة أوزانـهــم ،ما دفــع عــددًا من
محطات التلفزيون إلى إعداد برامج تركز
ع ـلــى أه ـم ـيــة االب ـت ـع ــاد ع ــن األط ـع ـمــة غير
الصحية.
وتقول املوظفة الحكومية ميسرة عدنان
( 37عــامــا) ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :دخلنا
ال ـش ـه ــر ال ـث ــان ــي ف ــي ع ـط ـلــة إجـ ـب ــاري ــة مــن
وظ ــائ ـف ـن ــا وأغ ـل ـق ــت املـ ـ ـ ــدارس م ـن ــذ ب ــدايــة
مــارس /آذار املاضي بعد تفشي فيروس
كــورونــا في مختلف الــدول وانتشاره في
ال ـع ــراق .الـبـقــاء فــي امل ـنــزل وع ــدم إمكانية
الخروج يزيدان امللل والقلق .لذلك ،أضطر
إلــى تحضير أن ــواع كثيرة ومختلفة من

ً
األطعمة أقدمها ألسرتي .بــدال من تقديم
ثالث وجبات رئيسية في اليوم أصبحت
هـنــاك مــائــدة مفتوحة ط ــوال الـيــوم ،نأكل
حتى ولو لم نكن نرغب بالطعام».
ت ـض ـي ــف عـ ــدنـ ــان أن الـ ـع ــراقـ ـي ــن ع ـمــومــا
يحبون الـطـعــام كـثـيـرًا« ،غالبية طعامنا
عبارة عن وجبات دسمة ،وقد اعتدنا في
مـثــل ه ــذا الــوقــت مــن كــل ع ــام عـلــى القيام
بـنــزهــة عــائـلـيــة إل ــى ال ـب ــراري والـبـســاتــن.
ن ـ ـعـ ــد أط ـ ـع ـ ـمـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،م ـ ـثـ ــل ال ـ ــدومل ـ ــة
والبرياني واملشويات وأنواع مختلفة من
الحلويات .واألسوأ من ذلك أننا ال نمارس
الــريــاضــة لـحــرق ال ــده ــون ،وه ــذا مــا يقود
حقًا إلــى زي ــادة ملحوظة فــي ال ــوزن قــد ال
يمكن التخلص منها بسهولة ،خصوصًا
إذا استمر الحجر املنزلي».
من جهته ،يقول دريد العزاوي ( 33عامًا)،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :أسـكــن مــع أشقائي
وبـعــض أقــاربــي فــي الـحــي نفسه .بيوتنا
مـتـقــاربــة بـعــض ال ـش ــيء .ونـتـيـجــة لحظر
ال ـت ـجــول الـ ــذي طــالــت م ــدت ــه ،ن ـعـ ّـد يــومـيــا
وليمة فــي بيت أحــدهــم .نجتمع لنقضي
ً
ب ـعــض ال ــوق ــت الـ ــذي ص ــار م ـم ــا ويـبـعــث
عـلــى ال ـض ـجــر .حـتــى أن ـنــي ال أت ــذك ــر عــدد
املرات التي أذهب فيها إلى املطبخ لجلب

األطعمة أو الحلويات لتناولها حتى لو
لم أكن أشعر بالجوع .الطعام صار مجرد
وسـيـلــة دفــاعـيــة ل ــزي ــادة املـنــاعــة ملــواجـهــة
ال ـف ـي ــروس وال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـض ـج ــر .زاد
وزنــي بما ال يقل عــن ثالثة كيلوغرامات
عما كان عليه قبل فرض حظر التجول».
يتابع العزاوي ،وهو خريج جامعي« :قبل
حـظــر ال ـت ـجـ ّـول ،كـنــت أتـبــع حمية غذائية
وأه ـت ــم بــالـحـفــاظ عـلــى وزنـ ــي .لـكــن ربـمــا
وبسبب امللل من عدم إمكانية الخروج من
املـنــزل ،تركت الحمية وصــار وزنــي اليوم
 85ك ـي ـلــوغــرامــا ،ب ـعــدمــا ك ــان أق ــل م ــن 82
كيلوغرامًا ،وال أعرف ما إذا كنت سأتمكن
من استعادة وزنــي السابق أم ال في حال
استمر حظر التجول».
وي ـقــول ال ـنــاشــط املــدنــي مـجـيــد التميمي
( 57عــامــا) ،إن السمة ال ـبــارزة للعراقيني
ه ــي ال ـس ـم ـنــة .ال ـب ـيــت ال ـع ــراق ــي ال يمكنه
طـبــخ وجـبـتــن فــي ال ـي ــوم .ع ــدا عــن وجبة
الفطور التي يتناول البعض فيها الكوارع
امل ـعــروفــة مـحـلـيــا بــاســم (ال ـب ــاج ــة) ،هـنــاك
الكثير من األطعمة الدسمة .كيف ال وقد
تنوعت الخيرات والثقافات والحضارات؟
وهذا ،ال شك ،ينعكس على تنوع األطعمة
واألطباق التي يمتاز بإعدادها العراقيون.

باختصار
السمة البارزة للعراقيني
هي السمنة .البيت
العراقي ال يمكنه طبخ
وجبتني في اليوم .عدا
عن وجبة الفطور التي
يتناول البعض فيها
الكوارع املعروفة محليًا
باسم (الباجة) ،هناك
الكثير من األطعمة
الدسمة
■■■
ما يعاني منه العراقيون
اليوم هو اضطراب
األكل القهري وعدم
االنتظام والقدرة
على تناول الطعام،
ويرتبط األمر بالعامل
النفسي .هذا السلوك أو
االضطراب هو محاولة
للتخلص من القلق
والتوتر ،إذ إنه ليس في
اإلمكان حماية الجميع
من هذا االضطراب
للتخلص من معاناتهم

ي ـتــابــع ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»:
«استغلت زوجتي هذه العطلة اإلجبارية
لتعليم زوج ــات أبنائي طهي العديد من
األكالت ،خصوصًا أن زوجتي تحب إعداد
ال ـط ـعــام ،وت ـقــوم بطهي ثــاثــة إل ــى أربـعــة
أنـ ــواع مــن األطـعـمــة يــومـيــا .لـكــن الجميع
يطالبها بإعداد تلك األصناف».
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ت ـ ـ ـقـ ـ ــول الـ ـب ــاحـ ـث ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة زي ـن ــب ن ــاط ــق ( 29ع ــام ــا)،
ّ
ل ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن مــا يـعــانــي منه
ال ـع ــراق ـي ــون الـ ـي ــوم ه ــو اض ـ ـطـ ــراب األك ــل
ال ـق ـه ــري وع ـ ــدم االن ـت ـظ ــام وال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
ت ـنــاول ال ـط ـعــام ،ويــرتـبــط األم ــر بالعامل
النفسي .وفي ظل حظر التجول والحجر
املنزلي والخوف من اإلصابة بالفيروس،
ونتيجة املـلــل والـضـجــر ،يضطر الكثير
من الناس إلى تبني عــادات غذائية غير
صحية ،مثل الطعام الــزائــد أو التجويع
ال ــذات ــي نـتـيـجــة لـلـضـغــط وال ـت ــوت ــر ال ــذي
ّ
يمرون بــه .تضيف أن نحو  70في املائة
م ـ ــن هـ ـ ـ ــؤالء األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ي ـ ـل ـ ـجـ ــأون إل ــى
الطعام كوسيلة ملواجهة عدم ارتياحهم،
كــال ـخــوف م ــن تـفـشــي ال ـف ـي ــروس ،إضــافــة
إلى الوضع االقتصادي واألمني السيئ
في البالد.
وتشير إلــى أن الـحــد مــن هــذا الـسـلــوك أو
االض ـ ـطـ ــراب ه ــو م ـح ــاول ــة لـلـتـخـلــص من
الـقـلــق وال ـتــوتــر ،إذ إن ــه لـيــس فــي اإلمـكــان
حـ ـم ــاي ــة ال ـج ـم ـي ــع م ـ ــن هـ ـ ــذا االضـ ـ ـط ـ ــراب
للتخلص من معاناتهم وتشجيعهم على
ت ـنــاول الـطـعــام الـصـحــي للحد مــن زي ــادة
الوزن .وفي بعض األحيان ،تزول املشكلة
حــن يتخلص امل ــرء مــن األس ـب ــاب ،لـكــن ال
يعود الوزن إلى طبيعته بالسرعة نفسها.

وأخيرًا
من زاوية اللغة العربية
سعدية مفرح

حـسـنــا ..زاوي ــة أخ ــرى يمكن النظر مــن خاللها إلى
الزائر الثقيل لكوكب األرض هــذه األيــام ،وهــي زاويــة
اللغة التي تتعامل معه باعتباره فيروسا جديدا ،ال بد
وصفات ينفرد بها وتتفق
أن يحمل اسما خاصا به،
ٍ
عليها لغات األرض جميعهاْ ،
بتباينات تتعلق
وإن
ٍ
بمواصفات كل لغة على حــدة ،ما دام هــذا الفيروس
شمل الكرة األرضية ْ
بأسرها تقريبا .ال بد ،إذن ،أن
يكون املوضوع اللغوي املشترك لكل سكان هذه الكرة
على اختالف لغاتهم ولهجاتهم وثقافاتهم أيضا.
ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ح ـيــث ن ـك ـتــب ون ـقــرأ
ّ
ونـفــكــر ونـعـيــش ،نـجــد أن هـنــاك م ـفــردات وع ـبــارات
ومصطلحات جديدة دخلت على لغة الحياة اليومية
تحت ظالل أزمــة فيروس كورونا ،وأصبحت جزءا
منها ،وال يكاد يخلو حديث لنا من واحــدة أو أكثر
مــن تـلــك امل ـف ــردات وال ـع ـب ــارات واملـصـطـلـحــات ،مثل
وب ــاء وجــائ ـحــة وت ـبــاعــد اجـتـمــاعــي ،وح ـظــر تـجــول،
وحجر مؤسسي ومنزلي ،وأمــن غذائيّ ،
وكمامات،
ّ
ومعقمات  ..وغيرها كثير .فجائحة كورونا تحتاج

لغتها الخاصة ،ومن الواضح ان اإلنسان قادر دائما
على التكيف اللغوي مع الظروف ًالطارئة ً ،ما يعيدنا
إلــى أصــل اللغة ،باعتبارها حــاجــة ّ
ملحة للتواصل
االجتماعي ،قبل أن تكون شيئا آخر.
فلسفة اللغة ،أي لغة إذن ،أعمق بكثير من اإلحاطة
بها ضمن زم ــان ومـكــان معينني ،فهي كــائـ ٌـن ٌّ
حي
ٌّ
حقيقي قــادر دائما على املقاومة واالبتكار وإعــادة
ّ
إن ـتــاج ذات ــه بـمــا يـنــاســب ال ـظــروف املـسـتـجــدة .وهــذا
ينفي ما يتقوله كثيرون على اللغة العربية وغيرها
مــن اللغات الحية ،إذ يرونها غير مناسبة للعلوم
أو للفنون أو للدين أو للفلسفة أو للحياة اليومية
العامية ،فكل لغة قاومت عوامل التعرية الحضارية
ٌ
والتاريخية ال بد أنها قادرة دائما على تجاوز ذاتها،
وإعــادة إنتاج مفرداتها وعباراتها ومصطلحاتها،
ومراجعة ما عاله الغبار منها ،وابتكار ما لم يكن
موجودا .املهم فقط أن نثق بهذه اللغة ،وأن نستعملها
ال كتحفة جميلة في متحف التاريخ الطبيعي ،وال
كلوحة فنية معلقة على جدار الفن التشكيلي القديم،
وال حتى ككائن يكاد ينقرض ،ما يوجب محاولة
ـص ت ـحــت الــرعــايــة
ال ـح ـفــاظ ع ـل ـيــه ،بــوض ـعــه ف ــي ق ـفـ ٍ

الطبية الدائمة ،وعدسات املصورين ،لتوثيق لحظاته
األخيرة .اللغة أعلى ،أكبر من أن تكون كذلك ،والحفاظ
على لياقتها يـكــون بالحرص على استخدامها في
تمرينات مستمرة في سياق األحــداث اليومية ،سواء
ٍ
بقصد ودراســة على يد العلماء واللغويني والباحثني
ال ـل ـغــويــن ،أو بـعـفــويــة ش ــدي ــدة عـلــى ي ــد امل ـبــدعــن من
الشعراء والكتاب والــروائـيــن والقصاصني وغيرهم
مـمــن اع ـت ــادوا عـلــى أن تـكــون الـلـغــة مــادتـهــم وأدات ـهــم
الـجـمــالـيــة الـخــالـصــة .ول ـعــل ه ــذا مــا يجعلنا مؤمنني

فلسفة اللغة ،أي لغة،
أعمق بكثير من اإلحاطة بها
ضمن زمان ومكان معينين،
فهي كائنٌ
حقيقي
حي
ٌّ
ٌّ

بضرورة العمل املستمر ،املؤسسي البحثي املقصود،
والفردي الجمالي العفوي ،على إنعاش اللغة العربية
وإخضاعها لكل االختبارات اليومية في الحياة ،مهما
ّ
بدت لنا صعبة أو معقدة أو حديثة جدا ،فكل اللغات
األخ ــرى ،وفــي مقدمتها اإلنكليزية ،التي تتعامل مع
ّ
التحديات الصعبة واملعقدة والحديثة جدا بنجاح
هذه
مستمر ،حتى ليكاد ال يلفت نظر أحد أنها ال تتميز
عــن الـعــربـيــة ،وغـيــرهــا مــن الـلـغــات املهملة علميا ،إال
ّ
وتعرضها املستمر لتلك التحديات
بتراكم خبراتها
ّ
واالختبارات ،بال ميزة فائقة تتعلق بطبيعة التحديات
من العلوم واآلداب والفنون.
هــا نحن نتعامل مــع أزمــة انتشار هــذه الجائحة بما
نملك من لغة ،ونكتشف أنها قادرة على احتواء األزمة،
ال بابتكارات جديدة وحسب ،بل أيضا بنبش ما لديها
من مخزون هائل ،وقابلية على إعــادة اإلنتاج الذاتي
منها.
لـلـكـلـمــات ،وتــولـيــد مــزيــد مــن املـعــانــي املـبـتـكــرة
ً
ً
ومثلما أصبحت أزمة فيروس كورونا مادة مناسبة
الخ ـت ـبــارنــا ف ــي امل ـس ـتــويــات ،الـصـحــي واالق ـت ـصــادي
واالجتماعي واإلنـســانــي ..ال بــد أنها ستصبح مــادة
الختبار لغتنا أيضا.
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