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سنية إبيضي
تونسيّة تزرع أزهارًا لألكل

تونس ـ مريم الناصري

أزهار »أبو خنجر« أو »الثالوث« 
ــثــــور« وغـــيـــرهـــا من  ــان الــ ــسـ أو »لـ
األســــمــــاء الـــتـــي قـــد تـــبـــدو غــريــبــة 
ــّكـــل حــلــم  ـــشـ

ُ
عـــلـــى مـــســـامـــع الـــتـــونـــســـيـــن، ت

سنية إبــيــضــي )42 عــامــا(، مــنــذ أكــثــر من 
عشر سنوات. من عالم الصحافة إلى عالم 
اعــتــادوا  الــذيــن  لــم يألفه التونسيون  آخــر 
أزهــار الزينة أو بعض األزهــار العالجية، 
ــا  ــهـ ــي إطـــــــــالق مـــشـــروعـ ــيــــضــ ــارت إبــ ــ ــتـــ ـــ اخــ
البالد،  الزراعي في منطقة طبرقة، شمال 
لــزارعــة األزهــــار الــقــابــلــة لــأكــل. لــم تــدرس 
ها 

ّ
 أن

ّ
الزراعة أو اإلعــالم، بل املوسيقى، إل

خاضت تجربة العمل في مجال الصحافة 
ــثـــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات فــــي بــعــض  مـــنـــذ أكـ
املــؤســســات اإلعــالمــيــة املحلية والــعــاملــيــة. 
الــرغــم مــن نجاحها فــي تلك املهنة  وعــلــى 
وحصولها على جوائز في مجال اإلعالم 
فـــكـــرة إطـــــالق مــشــروع   

ّ
أن الــســيــاحــي، إل 

ــل كـــانـــت  لـــــزراعـــــة األزهــــــــــار الـــقـــابـــلـــة لــــأكــ
تراودها على مدى سنوات عّدة. 

ــهــا كــانــت عــلــى مـــدى تــلــك األعـــوام 
ّ
تــقــول إن

تقرأ عن نباتات الزينة واألزهار العالجية 
وتــلــك الــقــابــلــة لــأكــل. وعــــام 2018، قــررت 
إطالق هذا املشروع في منطقتها الزراعية 
الرطب  بمناخها  تتميز  التي  طبرقة،  في 
ووفــرة مياهها، وذلــك بعد مشاركتها في 

من مشتلها )العربي الجديد(

مسابقة سوق التنمية وتقديمها مشروعا 
خاصا بزراعة األزهار البيولوجية املعّدة 
لالستهالك الغذائي، والذي ُيعد األول من 

نوعه في تونس والوطن العربي. 
بعد  زراعــيــة  أرض  على  إبيضي  حصلت 
لتشغيل  الـــغـــابـــات  إدارة  ــع  مـ عــقــد  إبــــــرام 
تــلــك األرض عــلــى مــــدى خــمــس ســـنـــوات، 
التي قّدمتها  الــدراســة  وذلــك بعدما نالت 
مـــوافـــقـــة الــلــجــنــة، لــتــحــصــل عــلــى تــمــويــل 
اإلجمالية  الكلفة  من  املائة  في   35 بقيمة 
سيارتها  بيع  إلــى  واضــطــرت  ملشروعها. 
والــحــصــول عــلــى قـــرض مــصــرفــي لتأمن 
كامل مصاريف املشروع التي بلغت نحو 

40 ألف دولر. 
أسماء بعض األزهار في قرية إبيضي تعد 
في  ها 

ّ
لكن التونسيون،  يألفها  ول  غريبة 

الــوقــت نفسه مــن بــن أفضل أنـــواع األزهــار 
الــصــالــحــة لــأكــل، إذ إن مــذاقــهــا قــريــب من 
الــخــضــار. ركـــزت عــلــى أنــــواع األزهــــار التي 
يــألــف الــتــونــســيــون مــذاقــهــا فـــي أطــبــاقــهــم. 
وتشير إلى وجود نحو 44 نوعا من األزهار 
عّدة لالستهالك وذات فوائد صحية، وقد 

ُ
امل

ــــواع،  اخـــتـــارت الكـــتـــفـــاء بـــزراعـــة خــمــســة أنـ
منها زهرة »لسان الثور« ذات اللون األزرق، 
ويشبه طعمها الخيار، وزهرة »أبو خنجر« 
ذات الــلــونــن األصـــفـــر والــبــرتــقــالــي والــتــي 
السلطة،  في  الفجل وتوضع  مذاقها  يشبه 
لــأكــل. ومن  الصالحة  الــزهــور  ملكة  وتعد 

فوائدها أيضا عالج الجروح، كما تستخدم 
ــرد. كــمــا تـــزرع  ــبــ كــمــضــاد حـــيـــوي لــنــزلــة الــ
ــســتــخــم 

ُ
ــرة »الـــثـــالـــوث« الـــتـــي ت ــ إبــيــضــي زهـ

فــي إعــــداد الــحــلــويــات، وزهــــرة »البنفسج« 
الخزامى  إلــى  الحلو، باإلضافة  املــذاق  ذات 

والبابونج وغير ذلك. 
من  الــعــديــد  ولـــون  »نستمتع بشكل  تــقــول: 
والغابات  الحدائق  فــي  تنمو  التي  األزهـــار 
من دون أن نعلم حقيقة منافعها الصحية 
قــيــمــتــهــا  أو  الــــعــــالجــــيــــة  واســــتــــعــــمــــالتــــهــــا 
ــمـــر عــلــى  ــتـ الــــغــــذائــــيــــة. لـــكـــن اطـــــالعـــــي املـــسـ
ــار   نـــوع مــن األزهـ

ّ
املــعــلــومــات الــخــاصــة بــكــل

جعلني أكــتــشــف الــعــديــد مــن الــحــقــائــق عن 
بــعــض األزهـــــــار املـــتـــوفـــرة فـــي تـــونـــس. كما 
أتنقل فــي الــعــديــد مــن الــجــهــات للبحث عن 
ــــواع مـــن األزهـــــار تــنــمــو فـــي مــنــاطــق دون  أنـ

أخرى«. 
فـــي قــريــتــهــا الــصــغــيــرة، جـــهـــزت إبــيــضــي 
بــيــوتــا مــكــّيــفــة لــحــفــظ مــشــاتــل نــبــاتــاتــهــا، 
األزهـــار.  تلك  لتجفيف  مكانا  وخصصت 
كـــانـــت قـــد اســتــقــبــلــت الـــعـــديـــد مـــن الـــــزوار 
ــــى مــــشــــروعــــهــــا  ــلـ ــ ـــالع عـ ــ ــــالطــ ــ األجــــــــانــــــــب لـ
ــور. فــــي الـــبـــدايـــة،  ــ ــزهــ ــ ــلـــك الــ ــيـــل تـ ــفـــاصـ وتـ
فــكــرت فـــي تــوجــيــه غــالــبــيــة إنــتــاجــهــا إلــى 
الـــســـوق الـــخـــارجـــيـــة، ولـــكـــن مــنــذ نــشــرهــا 
تعريفا  الجتماعي  التواصل  مواقع  على 
قبل  مــن  اتــصــالت  تنتجه، وصلتها  عما 
الــعــديــد مــن أصــحــاب املــطــاعــم والــفــنــادق، 

وقد باتوا اليوم من أبرز زبائنها. واليوم، 
تــعــمــل مــعــهــا الــعــديــد مــن الــنــســاء. كــمــا أن 
إلى  أّدت  املــعــارض  بعض  فــي  مشاركتها 
املــعــارض من  لـــزوار  التعريف بما تنتجه 
املـــواطـــنـــن الـــعـــاديـــن الـــذيـــن بـــاتـــوا أيــضــا 

يقبلون على ما تنتجه. 
ــرة، تــقــطــف واحـــدة  ــ ــمــا تــحــّدثــت عـــن زهـ

ّ
كــل

ـــه 
ّ
ــون لــــتــــذوقــــهــــا عـــل ــ ـــزبــ ــ ــنـــهـــا وتـــــدعـــــو الـ مـ

يستطيع تمييز مذاق بعضها، التي تشبه 
الــخــضــار،  الــعــديــد مــن  بشكل كبير مـــذاق 
عــلــى غــــرار الــفــجــل أو الــبــصــل أو الــخــيــار، 
املــألــوفــة لدى  األخـــرى  النباتات  أو بعض 

التونسين. 
 العمل في 

ّ
إلــى أن وأخــيــرًا، تشير إبيضي 

إلى  يحتاج  تــحــديــدًا  الصغيرة  ضيعتها 
مــتــابــعــة يــومــيــة وتــفــقــد مــســتــمــر ألوراق 
أزهــارهــا حتى ل تصيبها األمــــراض، ول 
ها ل تستخدم أي أسمدة أو أدوية 

ّ
سيما أن

فــكــرت فــي زراعــة  ــهــا 
ّ
أن كيميائية. تضيف 

أوراقــهــا،  غلي  يمكن  التي  الفاكهة  بعض 
الغابات  إدارة  مــن  معارضة  لقيت  ها 

ّ
لكن

التي منعتها من زراعة أنواع من الخضار 
أو الــفــاكــهــة الــتــي ل تــعــتــبــر مـــن الـــثـــروات 
الغابية، وقد تحتاج إلى استعمال بعض 
األدويــة الكيميائية، األمــر الــذي ُيمنع في 

تلك الجهة كونها مصنفة غابة. 
 إبيضي تعمل اليوم على توفير أنواع 

ّ
لكن

أخـــرى مــن تــلــك األزهــــار الــتــي تــؤكــل والــتــي 
جلبت غالبية بذورها من الخارج. وتشير 
ـــهـــا تــلــقــت الــعــديــد مـــن الـــعـــروض من 

ّ
إلـــى أن

بــعــض رجــــال األعـــمـــال فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
العربية، على غرار املغرب والجزائر، إلطالق 
مشروع مماثل في تلك الدول، باإلضافة إلى 
العديد  زراعــة  تطوير مشروعها من خــالل 
من أنواع النباتات واألزهار املعّدة للتقطير 
ستعمل كعالج طبي 

ُ
ت زيــوت  استخراج  أو 
أو في مجال التجميل.

في قريتها الصغيرة، 
جهزت إبيضي بيوتًا 
مكّيفة لحفظ مشاتل 
نباتاتها، وخصصت 
مكانًا لتجفيف تلك 
األزهار. في البداية، 
فكرت في توجيه 

غالبية إنتاجها إلى 
السوق الخارجية، 
ولكن منذ نشرها 

على مواقع التواصل 
االجتماعي تعريفًا 

عما تنتجه، وصلتها 
اتصاالت من قبل 

العديد من أصحاب 
املطاعم والفنادق، وقد 
باتوا اليوم من أبرز 

زبائنها

■ ■ ■
»نستمتع بشكل ولون 

العديد من األزهار 
التي تنمو في الحدائق 
والغابات من دون أن 
نعلم حقيقة منافعها 

الصحية واستعماالتها 
العالجية أو قيمتها 

الغذائية. لكن اطالعي 
املستمر على 

املعلومات الخاصة 
 نوع من األزهار 

ّ
بكل

جعلني أكتشف العديد 
من الحقائق عن 

بعض تلك املتوفرة في 
تونس«

باختصار

حّققت التونسية سنية إبيضي فكرة بل حلمًا راودها منذ سنوات. تّقربت أكثر فأكثر من عالم األزهار لتطلق مشروعها لزراعة 
أصناف قابلة لألكل

هوامش

رشا عمران

دعيت، في أواخر عام 2007، إلى الجزائر برفقة الشاعر 
العربي  الشعر  الــراحــل فايز خــضــور، الســتــالم شعلة 
إلــى سورية. كــان هــذا تقليدا سنويا في فكرة  ونقلها 
الجزائر عاصمة  الثقافية، ففي 2007 كانت  العواصم 
الــعــربــيــة، وكــانــت دمــشــق تتحضر الستقبال  الــثــقــافــة 
وقت  غالبية  أمضينا  أنــنــا  أتــذكــر  عــام 2008.  دورهـــا 
الدعوة خارج أوقات النشاطات الثقافية، في الفندق، إذ 
أحُدنا  يغادر  ال  أن  على   

ً
الداعية حريصة الجهة  كانت 

أمني،  أي فعل  الفندق من دون مرافقة خشية حــدوث 
وهـــو مــا جعلنا نلتقي األصـــدقـــاء واملـــعـــارف فــي بهو 

الفندق فقط، على عادة جميع الوفود الثقافية وقتها.
الــجــزائــر، سألني فايز  فــي  الثالث لوجودنا  الــيــوم  فــي 
أعرفه،  إنني ال  لــه  قلت  أعــرف عقاب يحيى.  إن كنت 
لــكــنــنــي قـــد أكـــــون ســمــعــت بـــاســـمـــه، فـــقـــال: حــتــمــا ال 
حافظ  لنظام  مــرٌّ  مــعــارٌض  فهو  شخصيا،  تعرفينه 
السبعينيات  الجزائر في منتصف  إلــى  األســد. هــرب 
خوفا من بطش النظام، وممنوع حتى اآلن من العودة 
إلــى ســوريــة. كــان مــن جماعة صــالح جــديــد، وحــاول 
تأسيس تجّمع معارض، ما جلب عليه غضب النظام، 
يلقى مصير جديد  أن  من  فخرج من سورية خوفا 
ومحمد عمران وسليم حاطوم وغيرهم. وأكمل: على 

، هو قادم اآلن إلى الفندق، وستسمعي منه قصته.
ٍّ

كل
بعد مضي أقل من ساعة، وصل عقاب يحيى، رجل 
وسيم في أوائل ستينياته )كان  قريبا في السن من 
أو ثالثة(. ما  فايز خضور، ربما أصغر منه بعامني 
زال يحافظ على لهجته »السلمونية« الواضحة، حيث 
القاف ملفوظ بشكل واضــح، وحيث األحــرف  حــرف 
شة كلها، تشعر وأنت تسمعها كما لو أن جبل 

ّ
معط

 على سلمية قد وضع كل ثقله في نطق 
ّ

بلعاس املطل
لــدى أهــل السلمية. وهــو ما كــان ظاهرا  العربية  اللغة 
في لهجة فايز خضور أكثر، إذ خففت سنوات الغربة 
ش األحرف 

ّ
والعيش بجانب البحر في الجزائر من تعط

العربية في لهجة عقاب يحيى. 
الــقــديــمــني. كان  الصديقني  بــني  الــلــقــاء  ــر لحظات 

ّ
أتــذك

ـــرا فــعــال، حــتــى أنــنــي أشــحــت بــصــري كي 
ّ
األمــــر مـــؤث

ــرك لهما حــريــة الــضــعــف، ثم  أخــفــي دمـــوع الــتــأثــر، وأتـ
عن سنوات  فيها  يحكي  طويلة،  اللقاء ساعات  امتد 
وللسلمية  لسورية  حنينه  وعــن  حياته  وعــن  غربته، 
البعث،  النضال في حــزب  وعــن سنوات  ولألصدقاء، 
وعـــن األحــــالم املــجــهــضــة، وعـــن خــيــانــة حــافــظ األســد 
رفـــاق الــســالح ومـــن قــامــوا بــــ«ثـــورة آذار«، وعـــن دور 
حكم  تكريس  في  العاملي  والنظام  وأميركا  إسرائيل 
األسد بما سميت »الحركة التصحيحية« وقتها، وعن 
أن عقاب يحيى  ر 

ّ
أتذك األســد.  التوريث وحكم بشار 

قــال يومها: »لــن يكون مختلفا عن والــده إال باملظهر 
الخارجي، فمن يحكم سورية هو النظام الذي أّسسه 
والــده، حافظ األسد سيحكم سورية من قبره، لطاملا 
ط ليكون هــذا هــو واقــع الــحــال فــي ســوريــة«. .. لم 

ّ
خط

يعترض أحد منا يومها، بل أيده فايز خضور )الحزب 
السوري القومي اإلجتماعي( في كثير من كالمه، لكن 
من دون الدخول في عمق تشريح الوضع السياسي 
نبوءة عقاب يحيى:  يعترض حتى على  لم  السوري، 
السوريني  لوقت طويل،  »الوضع صعب يستمر هيك 
رح ينفجروا ذات يوم قريب«. ثم قال خضور »أوافقك 
أن  نــأمــل  أحــيــانــا،  لكننا فــي ســوريــة نشعر  باملجمل، 
العصري«  »املظهر  كــان  التحّسن«.  فــي  آخــذة  األمـــور 

ــتــــه يــشــي بـــســـلـــوٍك مــخــتــلــٍف  ــاب وزوجــ لــلــرئــيــس الـــشـ
بالنسبة لكثيرين. لم تكن أي بادرة للربيع العربي قد 
الحت بعد، وال أحد كان يمكنه تخّيل مــاذا سيحُدث 

في سورية بعد سنوات قليلة جدا. 
العربي،  الربيع  اللقاء، بدأ  بعد ثالث سنوات على هذا 
الــقــيــامــة فــي ســوريــة. كــانــت بالنسبة لعقاب  وقــامــت 
يحيى األمل الذي انتظره طويال. لهذا انخرط من دون 
تردد في كل ما يتعلق بسورية كتابة وعمال سياسيا. 
رأيــتــه فــي عــام 2012 فــي الــقــاهــرة الــتــي كــانــت مركزا 
يضم كل التيارات السورية املعارضة. قلت له مباشرة: 
 .. الجزائر.  أكثر شبابا مما كنت في 2007 في  أنــت 

أجابني: الثورة، يا عزيزتي، واألمل.
رحل عقاب يحيى قبل أيام، بعد معاناته مع مرض 
السرطان. لم يتحقق أمله لألسف، ال بسقوط النظام 
وال بــالــعــودة إلـــى ســلــمــيــة. كـــان مــحــقــا فــي قــولــه إن 
»حافظ األسد يحكم سورية من قبره«. رحل ودفن 
في تركيا، ليس بعيدا كثيرا عن سلمية، بينما رحل 
أربعني يوما باملرض نفسه )هل هو  قبله بأقل من 
الــقــدر؟( فــايــز خــضــور الـــذي عـــارض الــثــورة، واتهم 
ترى   .. السلمية.  فــي  دفــن  والعمالة.  بالتآمر  الــثــوار 
كيف كان اللقاء بينهما حيث هما اآلن؟! هل فّرقت 
بينهما السياسة أم تغلبت الصداقة، ومسحت دموع 

اللقاء غبرة الخالف السياسي؟

صداقة سياسة وموت

وأخيرًا

رحل عقاب يحيى قبل أيام، 
بعد معاناته مع السرطان. لم 

يتحقق أمله لألسف، ال بسقوط 
النظام وال بالعودة إلى سلمية
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