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ليس حليب األُتُن سلعة رائجة، خصوصًا مع ما يرافق الحمير من صور نمطية سلبية في ثقافاتنا، لكّن شابًا لبنانيًا يحاول تحدي 
المألوف، من خالل مشروعه الخاص بإنتاج هذا الحليب

حليب األُتُن
تجربة لبنانية تتحدى المألوف

عكار ـ سارة مطر

مــنــذ عــامــن ونــصــف الــعــام، اخــتــار 
الطالب الجامعي اللبناني، يحيى 
جــنــيــد، الــبــدء بــمــشــروعــه الــخــاص، 
ـــه يــعــيــنــه فــــي دفـــــع جــــــزٍء مــــن األقـــســـاط 

ّ
لـــعـــل

 
ً
انــطــاقــة ويــشــّكــل  عليه  ــبــة 

ّ
املــتــرت الجامعية 

ــده  ــ ــٍم مــــن والـ ملــســتــقــبــٍل واعــــــــٍد، فـــأنـــشـــأ بــــدعــ
»مــزرعــة غــزراتــا إلنتاج حليب الحمير« في 
بــلــدتــه الــواقــعــة ضــمــن نــطــاق عــكــار العتيقة 
ــــور األوضـــــــاع  ــــدهـ  تـ

ّ
ــن ــكــ ــال لــــبــــنــــان(، لــ ــ ــمـ ــ )شـ

ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ ــــي فـ
ّ

ــفــــش ــة وتــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
مــزرعــتــه، حاله  على  انعكسا سلبًا  الــجــديــد 
املزرعة  الــبــاد.  فــي  القطاعات  حــال مختلف 
ــــى مـــن نــوعــهــا عــلــى صعيد  ـــعـــّد األولـ

ُ
الــتــي ت

لبنان، كان قد انتشر العديد منها في دول 
أوروبية وفي إيران والصن وتركيا وغيرها 
مــن الــــدول الــتــي قــطــعــت أشـــواطـــًا فــي مجال 
الحمير(،  )إنـــاث  ـــن 

ُ
ت

ُ
األ إنــتــاج حليب  تعزيز 

واستخدامه في األلبان واألجبان واملنتجات 
أغلى  مــن  ـــه 

ّ
أن علمًا  والتجميلية،  العاجية 

ــا أعـــطـــى لــلــحــمــار  ــواع الــحــلــيــب عـــاملـــيـــًا، مـ ــ أنــ
لم لقروٍن، واقتصر دوره على 

ُ
 بعدما ظ

ً
قيمة

نــقــل الــبــضــائــع ورفــــع األثــــقــــال. جــنــيــد الـــذي 
يــواصــل دراســــة الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة، في 
الجامعة اللبنانية الدولية )خاصة(، يوضح 
 حّبه للحيوانات منذ 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

صغره، دفعه إلى التفكير بمشروع املزرعة، 
ن وإنتاج الحليب 

ُ
ويقول: »اخترُت تربية األت

ــده الــصــحــيــة املـــعـــروفـــة  ــوائـ ــفـ مـــنـــهـــا، نـــظـــرًا لـ
مــنــذ الــقــدم ولــغــرابــة هـــذا املــشــروع وفــرادتــه 
ــزنــي عــلــى املــضــي قدمًا 

ّ
فــي لــبــنــان، وقـــد حــف

أحـــد األصـــدقـــاء املــقــّربــن املــقــيــم فــي أملــانــيــا، 
أتانًا  بعشرين  انطلقُت  عيد سليم ساسن. 
لكن، مع األزمة االقتصادية وارتفاع أسعار 
الــعــلــف وغــيــره مــن املــســتــلــزمــات، اضــطــررُت 
ص عددها 

ّ
إلى بيع القسم األكبر منها، فتقل

اليوم إلى أربع«.
 

ّ
 »كل

ّ
وعن كمية اإلنتاج، يلفت جنيد إلى أن

أتــان تعطي يومّيًا من 200 إلى 500 ملليتر 
كحد أقصى. فاألتن ال تحلب كميات كبيرة، 
 مدة حملها تصل 

ّ
كما األبقار واملاعز، كما أن

إلـــى حـــدود 11 أو 12 شــهــرًا، وبــعــد الـــوالدة 
ــف عــن إنــتــاج الحليب. 

ّ
بخمسة أشــهــر تــتــوق

ــهــا عــوامــل، تجعل مــن هــذا املنتج نــادر 
ّ
وكــل

الوجود، ما يعيق عملية البيع والتصريف 
ــاج األلـــبـــان  ــتـ ـــى مـــحـــاولـــة إنـ

ّ
الـــيـــومـــي أو حـــت

واألجــــبــــان ومــشــتــقــات الـــحـــلـــيـــب«. يــضــيــف: 
ارتفاع  بينها  من  عــدة،  تحديات  »تواجهنا 
كلفة اإلنتاج مع االرتفاع الجنوني في سعر 
 كل أتــان تحتاج 

ّ
صرف الــدوالر، ال سّيما أن

إلى نصف طن من التنب و200 كيلوغرامًا من 
العلف شهريًا، كما تحتاج إلى خلطة أعاف 
متنّوعة وغنية لتدّر كمية أكبر من الحليب، 
ــار تــــــدّر كـــمـــيـــاٍت كــبــيــرة  ــ ــقـ ــ  األبـ

ّ
ــي حــــن أن فــ

 األتان 
ّ
أن بغض النظر عن نوع العلف. كما 

بسهولة  تطويعها  يمكن  وال  مــرّوضــة  غير 
ــتـــدعـــي الــــصــــبــــر وحـــســـن  لـــحـــلـــبـــهـــا، مـــــا يـــسـ
املــعــامــلــة«. يتابع جنيد: »يــضــاف إلــى ذلــك، 
اللبناني،  للمجتمع  الشرائية  القدرة  تــرّدي 
أّي كمية  فيها  نبيع  أشهر ال  تمّر علينا  إذ 
من  ملليترًا   160 سعر   

ّ
أن خصوصًا  ــذكــر، 

ُ
ت

بــــــ50 دوالرًا أمــيــركــّيــًا  ــقــــّدر  ــ ُي حــلــيــب األتــــــان 
)200 ألف ليرة بالسعر املعتمد في املزرعة، 
ــه بحسب سعر الــصــرف الفعلي نحو 

ّ
أن مــع 

450 ألــف لــيــرة(. وهــو مبلغ لم يعد كثيرون 

هوامش

تعمل دول عدة في إنتاجه )كريستيان ميراندا/ فرانس برس(

قادرين على دفعه. نعتمد سعر صرف أقل، 
كوننا نشعر مع األشخاص املحتاجن لهذا 
الحليب ألغراٍض عاجية، فالهدف اليوم هو 

الصمود ال تحقيق األرباح«.
اســتــثــمــارًا  لــيــســت  مـــزرعـــتـــه   

ّ
أن يــــؤّكــــد  وإذ 

مجديًا، كغيرها من مزارع اإلنتاج الحيواني، 
يــتــحــّدث جنيد عــن »ســـوٍق ضعيف وثقافة 
 فــكــرة تــنــاول حليب األتـــان، 

ً
لــم تتقّبل بــدايــة

سنوات  بت 
ّ
وتطل مستهجنة  الفكرة  فبقيت 

ــقـــول:  الســتــيــعــابــهــا مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض«. ويـ
»نشط السوق بعدما أدرك املواطنون القيمة 
الــغــذائــيــة وملـــســـوا الـــفـــوائـــد الــعــاجــيــة لــهــذا 
التنفسي،  الجهاز  ألمـــراض  ســـواًء  الحليب، 
ال سّيما الشاهوق والربو لــدى األطــفــال، أو 
األذن  التهابات  أو  الهوائية  الشعب  التهاب 
التقاط  ة منهم ارتضوا 

ّ
 قل

ّ
أن واألمعاء، غير 

صـــورهـــم ونــشــر شــهــاداتــهــم حـــول الحليب 
خجل  نتيجة  فيسبوك  على  صفحتنا  عبر 
معظمهم من تناولهم حليب الحمير، وهذه 

مشكلة نعاني منها«.
ــنـــشـــورة فــــي املــجــلــة  ــاالت املـ ــقــ ــــد املــ ــان أحـ ــ وكــ
الــعــلــمــيــة املــحــّكــمــة »فـــــود كــيــمــيــســتــري« قد 
ن يمكن أن ُيستعمل 

ُ
ت

ُ
 »حليب األ

ّ
خلص إلى أن

كبديل لألطفال الذين يعانون من حساسية 
بروتن حليب البقر، وكبديل عن حليب األم، 
الفوائد نفسها، كما لعاج  احتوائه  بسبب 
األكــزيــمــا والــتــهــاب األمـــعـــاء. بــاإلضــافــة إلــى 
ــه أســــرع هــضــمــًا مــن حــلــيــب الــبــقــر، 

ّ
ذلــــك، فــإن

وغــنــي بالاكتوز وأومــيــغــا 3 و6، وبــروتــن 

والبكتيريا،  للميكروبات  املــضــاد  لــيــزوزيــم 
ز كــذلــك 

ّ
ــــه غــنــي بــالــكــالــســيــوم، ويـــعـــز

ّ
كــمــا أن

معّدل امتصاصه في الجسم، ما يساهم في 
قها. وُيستخدم 

ّ
تقوية العظام ومكافحة ترق

حليب األتان ألغراض التجميل كشّد البشرة 
وتنظيفها من الشوائب«.

وتــحــت عــنــوان »إقـــبـــال مــتــزايــد عــلــى حليب 
 الـــوبـــاء«، نشرت 

ّ
األتــــان فــي ألــبــانــيــا فــي ظـــل

تقريرًا  مــؤخــرًا،  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة 
كشفت فيه الطلب املــتــزايــد فــي هــذه الــدولــة 
الـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان، عــلــى حليب 
ــن، بــاعــتــبــاره عــاجــًا لــلــســعــال والــتــهــاب  ــ ـ

ُ
األت

ـــه منتج قــريــب من 
ّ
أن الــهــوائــيــة، كما  الشعب 

وبمغذيات  بالفيتامينات  غني  األم  حليب 
 
ً
مؤكدة املــنــاعــة«،  جهاز  تقوية  على  تساعد 

 هذا الحليب يحمي من 
ّ
ه »ال يزعم أحد أن

ّ
أن

اإلصابة بفيروس كورونا الجديد«.
من الناحية العلمية، يتحّدث البروفسور في 
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية )رسمية 
حــكــومــيــة(، قــســم اإلنـــتـــاج الــحــيــوانــي، كمال 
خزعل، عن حليب األتان لناحية استخدامه 
في مستحضرات التجميل والعناية بالوجه 
والــبــشــرة، وهــو املــجــال الوحيد غالبًا الــذي 
ُيستخدم فيه في بعض دول الشرق األوسط، 
التجميلية،  العاجية  فــوائــده  ثبتت  بعدما 
ــــه ُيــســتــخــدم بــشــكــل كــبــيــر فــي أملــانــيــا 

ّ
غــيــر أن

الــدول  وأغلب  اسكندنافيا  وبــلــدان  وفرنسا 
األوروبية، إذ نجد مزارع عدة للحمير، كما 
للخيول. أّما الحديث عن »الناحية الغذائية 

ــن، فهذا ما يمكن أن نتلّمسه في 
ُ
ت

ُ
لحليب األ

كثير من املناطق حــول العالم، ال سّيما في 
جــمــهــوريــة مــنــغــولــيــا، عــلــى حــــدود الــصــن، 
حــيــث يــســتــخــدمــون حــلــيــب األتــــن والــخــيــول 
ويقول  يضيف.  غــذائــيــة«،  منتجات  إلنــتــاج 
فقد  للبنان،  »بالنسبة  الجديد«:  »العربي  لـ
كان حليب األتان ُيستخدم قديمًا، وما زال، 
لعاج مرضى الشاهوق، وقد جّربه كثيرون 
وأثبت نجاعته. أّما قيمته الغذائية لناحية 
البروتن والفيتامينات وغيرها، فا تتمّيز 
بــشــكــل كــبــيــر عـــن الــقــيــمــة الــغــذائــيــة لحليب 
ه يحتوي نسبة 

ّ
األغنام واملاعز واألبقار، لكن

أعــلــى مــن الــاكــتــوز، مــا يــجــعــل مــذاقــه أكثر 
ـــه بــاهــظ الثمن عــاملــّيــًا، نظرًا 

ّ
أن حـــاوة. غير 

ــة 
ّ
ــتـــاج وقــل لــنــدرتــه، وضــعــف الــكــمــّيــات واإلنـ

املزارع املتخّصصة«. 
 »املجتمع اللبناني وغيره 

ّ
وإذ يلفت إلى أن

من املجتمعات املماثلة، ال تتقبل بعد فكرة 
الــخــيــول«، يكشف  أو  لــحــوم الحمير  تــنــاول 
خــزعــل عــن »فــــرٍص عـــدة لحليب األتــــان في 
لبنان، إذا تّم االهتمام بهذا القطاع، لناحية 
ــاج املــــحــــلــــي، خــصــوصــًا  ــ ــتــ ــ الـــتـــصـــنـــيـــع واإلنــ
بالبشرة،  والعناية  التجميل  ملستحضرات 
 مجال التجميل يلقى رواجًا كبيرًا 

ّ
باعتبار أن

لبنان، والبعض يستورد مستحضرات  في 
 
ّ
مصنوعة من حليب األتان من تركيا. كما أن

تعزيز هذا القطاع سيؤّدي إلى خلق فرص 
املحلية،  االقتصادية  الــدورة  عمل وتنشيط 

باألخص في املناطق الريفية«. 

 أتان تعطي 
ّ

كل
يومّيًا من 200 إلى 
500 ملليتر كحد 
أقصى. فاألتان ال 

تحلب كميات كبيرة 
كما األبقار واملاعز

■ ■ ■
ن يمكن أن 

ُ
ت
ُ
حليب األ

يكون مالئمًا لألطفال 
الذين يعانون من 
حساسية بروتني 

حليب البقر، وكبديل 
عن حليب األم، بسبب 

احتوائه الفوائد 
نفسها

■ ■ ■
ن 

ُ
ت
ُ
كان حليب األ

ُيستخدم في لبنان، 
قديمًا، وما زال، لعالج 
مرضى الشاهوق، وقد 
جّربه كثيرون وأثبت 

نجاعته

باختصار

سعدية مفرح

الذين يعتادون على  به  .. شعرت بما يشعر  أخيرا 
أمٍر ما إلى الدرجة التي ينسون فيها وضعهم قبل 
الوصول إلى تلك النقطة. شعور باهت يودي بك إلى 
الالمباالة، فتشعر وكأنك تعيش الحياة تجاه ذاتك، 

من دون أن تقوى على االنحياز حتى إليها. 
كثيرة هي مواقف الحياة التي يمكن أن تحيلك إلى 
ذلك اإلنسان ذي الشعور الباهت تجاه كل من وما 
اللطيف أن تجّرب تلك  حوله. وقد يكون أحيانا من 
تفرض  أنــهــا  السيئ  لكن  فــعــال،  وتعيشها  املــواقــف 
عليك، وأنك تجد نفسك منقادا إليها، ومنغمسا في 
خضمها، غير مباٍل حتى بالبحث عن كّوة لتلمس 
الضوء خارجها، أو ربما غير مهتٍم بمعرفة ما إذا 
كان هناك ضوء خارجها أم ال. هي الضوء والظلمة 
بالنسبة لك، فهي نقطة الحياد التي تساوي حياتك 

كلها .. بلونها الباهت!
فــي زمــن فيروس  العالم  فــي  الــنــاس  تآلفت، كمعظم 
التي تغطي معظم وجهي منذ  الكمامة  كورونا، مع 

انقدت  التي  الباهتة  األلفة  عام تقريبا. شعرت بتلك 
البدايات  فــي  كنت  تدريجيا.  الضيقة  حفرتها  إلــى 
تــرّددت  أشعر بضيق شديد منها، كحال معظمنا. 
أخرج  ال  أنني  بحّجة  استعمالها  اعتماد  قبل  قليال 
من البيت إال فترات محدودة، وال أقابل إال عددا قليال 
بهذا  أنفاسي  لكتم  داعــي  وبالتالي، فال  الــنــاس.  من 
الشكل القسري الضاغط على معظم تقاطيع الوجه. 
ثم أنني لم أعتد أن أخفي وجهي على هذا النحو مدة 

طويلة بهذا الشكل. 
نعم .. لبست النقاب في هيئته التقليدية أحيانا، لكن 
لــفــتــرات قــصــيــرة جـــدا، وألســـبـــاب ليست ديــنــيــة، وال 
صحية طبعا. كنت أخبئ وجهي وراء النقاب األسود، 
عندما أخرج من البيت في أثناء فترة االحتالل العراقي 
وخــوفــا  طــــارئ،  ألي  تحّسبا  شــهــور  سبعة  للكويت 
مــن مــصــادفــة شــخــٍص يــعــرفــنــي، وخــصــوصــا أنني 
املحتلون،  يحبها  ال  التي  املهنة  الصحافة،  في  أعمل 
ويترّبص بأصحابها الرافضني التعاون معه! ولذلك 
كان النقاب، في فترة بقائي في الكويت وسط جحيم 
االحــتــالل، ســالحــي فــي مواجهة الــعــدو. وكــنــت أحــّب 

ارتداءه، وال أجد أي غضاضٍة فيه، فلم يكن غريبا في 
شكله كوريث حقيقي للبرقع، عن محيطي األسري، 
وال عن بيئتي التي أعيش فيها. ثم أنه ال يضغط على 
تقاطيع وجهي، وال يسلمني إلى مراقبة أنفاسي، وأنا 
 

ٌ
 أليف

ٌ
أسحب الــهــواء مــن داخــل الكمامة. ثــم أنــه أنــيــق

الــذي أرتديه، ولم يسلمني  الــزي   يتالءم وبقية 
ٌ

لطيف
 إلى ذلك الشعور الباهت الذي أشعر به اآلن 

ً
ولو لحظة

من وراء الكمامة الطبية. وهذا قد يبدو شعورا غريبا 
أن  الرغم من  لكنه حقيقي جــدا. على  أو مبالغا فيه، 
العدو  وجــه  في  الجديد  الطبية هي سالحي  الكمامة 
الجديد، إال أنه سالح ناقص وغريب عني، وباهت في 
لــون أو شكل أو شعور. سالح  كل ما يتعلق به من 
 من فعاليته في محاربته. 

ً
لعدو ال أراه، ولست متأكدة

ومع هذا، هو مفروض صحيا ورسميا، في كل مكان 
أوجــد فيه ويــوجــد حولي فيه الــنــاس اآلخـــرون الذين 

ون وجوههم به أيضا. 
ّ
يغط

من وراء الكمامة التي تعّددت ألوانها، وتخلت قليال عن 
سمتها الباهت، وأصبحت جزءا من كينونتي الجسدية 
إال قليال، أراقــب العالم حولي كما يحلو لي، بما يشبه 
الطمأنينة املستقّرة، واالستسالم ملا وصل إليه العلماء 
واألطباء من اتفاٍق على ضرورتها للوقاية من فيروس 
كورونا. لكن الفيروسات التي صّدتها الكمامة أكثر من 
أصبحت  العالم  إلــى  ورؤيتي  الصغير..  الفيروس  ذلــك 
الــعــبــارة..  أن تضيق  أظـــن، مــن دون  اتساعا مما  أكــثــر 
وهذا هو األهم في ما كنت أفكر فيه، وأنا أستعد لتبديل 

كمامتي الصباحية بأخرى لهذا املساء.

من وراء الكمامة

وأخيرًا

من وراء الكمامة التي تعّددت 
ألوانها، وتخلت قليًال عن سمتها 

الباهت، وأصبحت جزءًا من 
كينونتي الجسدية إال قليًال، أراقب 

العالم حولي كما يحلو لي
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