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مشروبات األعشاب
قائمة العالج والوقاية من موسم البرد في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

صايلن،  تفيدة  الستينية،  تفضل 
ــنـــة  ــن مــــنــــطــــقــــة درامـــــــــــــــان بـــمـــديـ ــ ــ مـ
الـــتـــركـــيـــة، أن تــســقــي  إســـطـــنـــبـــول 
ــــاب« قــبــل  ــــشـ ــاي األعـ ــ ابـــنـــهـــا وحـــفـــيـــدهـــا »شــ
 صــــبــــاح، ملــــا لــتــلــك 

ّ
ــل ــ مـــغـــادرتـــهـــمـــا املــــنــــزل كـ

أمراض  من  فائدة وحماية  من  املشروبات، 
الشتاء، إذ تبعد عنهما آالم الرأس وعدوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  األنــفــلــونــزا كما تــقــول لـــ
 مـــشـــروبـــات األعـــشـــاب الــســاخــنــة 

ّ
تــتــابــع أن

تمنح الــجــســم طــاقــة ومــنــاعــة، وهـــي أفضل 
من تناول القهوة برأيها.

ــهــا تجعل 
ّ
وتــشــيــر الــســيــدة الــتــركــيــة إلـــى أن

بتغطية  الــزهــورات  بخار  ق 
ّ

يتنش حفيدها 
رأسه بقطعة قماش وترك وجهه بمواجهة 
ــلـــي فــــيــــه هــــذه  أبـــــخـــــرة اإلبــــــريــــــق الــــــــذي تـــغـ
األعشاب، عدة مرات، قبل خروجه من املنزل 
 شرب الزهورات 

ّ
في أيام الشتاء، معتبرة أن

واســـتـــنـــشـــاق أبـــخـــرتـــهـــا، يـــفـــيـــدان الـــصـــدر 
ويــمــنــعــان نـــزالت الــبــرد »شــريــطــة تحصني 
العنق وجبهة الرأس من البرد« ففي الجسم 
نقاط ضعف يكشفها البرد كما تقول، منها 
الــرأس، باإلضافة للركبتني:  العنق وجبهة 

»احِم هذه املناطق ولن يؤذيك البرد«.
وحـــول أنـــواع األعــشــاب الــتــي تستخدمها 
ــرة، على  الــســيــدة التركية املــنــحــدرة مــن زيـ

)Getty /الشاي مشروب تركيا األشهر )نيكوالس إيكونومو

 
ّ

البحر األســـود، تــقــول: »خــال الشتاء يقل
استخدام الشاي األحمر، ويجري التركيز 
على شــاي أهــيــامــور )الــزيــزفــون(، وكذلك 
ــرة الـــزيـــزفـــون والــلــيــمــون، وهـــذا  مــزيــج زهــ
الــــنــــوع مــنــتــشــر بــجــمــيــع واليــــــــات تــركــيــا 
البابونج،   »شــاي 

ّ
أن قـــرون«. تضيف  منذ 

منتشر خــال فصل الــشــتــاء ملــا لــه مــن أثر 
بعاج الصدر والسعال وتهدئة األعصاب، 
ــاك أنـــــــــواع شــــــاي أخـــــــــرى، كــالــســيــج  ــ ــنـ ــ وهـ

)مريمية وشاي الرمان(«.
تركيا مع  فــي  األعــشــاب  الطلب على  وزاد 
حلول فصل الشتاء ما رفع أسعار الزيزفون 
بحسب  للضعفني،  والبابونج،  والقنفذية 
الــفــاتــح، جيزمي  بمنطقة  األعــشــاب  بــائــع 
الــزيــزفــون مــن 90  فـــزاد سعر كيلو  خليل، 
 )18.25( لــيــرة   150 إلـــى  دوالرًا(   11( لــيــرة 
»والــزيــزفــون الــذي ال يــرى الشمس أغلى«. 
ــراء األعــشــاب  ويــشــيــر خليل إلـــى زيــــادة شـ
هذا العام والعام املاضي، أكثر من األعوام 
بإسطنبول  البرد   

ّ
أن من  بالرغم  السابقة، 

 املـــخـــاوف مــن عــدوى 
ّ
لــم يــكــن قـــارســـا، لــكــن

نــزالت الــبــرد ثــم وبــاء كــورونــا هــي السبب 
 هناك 

ّ
»العربي الجديد« أن برأيه. يضيف لـ

أعشابا وخلطات أخرى، زاد اإلقبال عليها 
ملا يقال عن إكسابها الجسم مناعة، حتى 
مـــن كــــورونــــا، مــثــل الــقــرنــفــل والــزنــجــبــيــل 
ــل الـــــزيـــــزفـــــون  ــ ــســ ــ ــا وعــ ــ ــــومـ ــمـ ــ والـــــعـــــســـــل عـ

خصوصا: »وصل سعر نصف كيلو عسل 
الزيزفون إلى نحو 500 ليرة )61 دوالرًا(«. 
ــــاده نـــوعـــني مـــن »شـــاي   فـــي بـ

ّ
يــضــيــف أن

الــشــتــاء« األول مــزيــج مــن الــخــروب وزهــرة 
الــقــنــفــذيــة والـــبـــابـــونـــج ويــحــلــى بــالــعــســل، 
الذي  )الزيزفون(  والثاني شاي أهيامور 
والقرفة،  الزنجبيل  البعض،  إليه  يضيف 
 عن أنواع شاي ومشروبات ساخنة 

ً
فضا

كثيرة تنتشر في تركيا خال فصل البرد 
الباردة  الــواليــات  في  خصوصا  والثلوج، 

مثل قيصري وأرضروم وبولو.
 الـــشـــاي هـــو مــشــروب 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

األتــــراك املــفــضــل الـــذي تــوجــهــم، وفـــق لجنة 
الــشــاي الــعــاملــيــة، عــلــى قــائــمــة أكــثــر شعوب 
ــا لـــلـــشـــاي، بـــمـــعـــدل 1.3  ــتـــهـــاكـ الـــعـــالـــم اسـ
 
ّ
ألــــف كــــوب ســنــويــا لــلــتــركــي الــــواحــــد، فـــإن
مشروبات أخــرى تدخل على خط منافسة 
والسحلب  البابونج  مثل  بالشتاء،  الشاي 
واملريمية والشاي األخضر، باإلضافة إلى 
الــبــوظــة، وهـــي مــشــروب تــركــي ســاخــن يتم 
الـــذرة واملـــاء والسكر،  تحضيره مــن سميد 
ويباع معلبا بزجاجات ملا عليه من إقبال 
 لــلــشــاي األحــمــر 

ّ
خـــال فــصــل الــشــتــاء. لــكــن

ــل بـــمـــقـــهـــى »بــــامــــبــــي« فــي  ــامــ ــعــ بـــحـــســـب الــ
منطقة أدرنا كابيه بإسطنبول، فهري آيت، 
استهاكه   

ّ
ألن األكــبــر،  والحضور  الحظوة 

آيــت إلى  يزيد خــال فصل الشتاء. ويشير 

 املشروبات األخــرى، من زيزفون وشاي 
ّ
أن

ليمون ورمــان وشــاي أخضر، يزيد الطلب 
 الــشــاي األحــمــر 

ّ
عليها خـــال الــشــتــاء، لــكــن

ــزيــــد خـــال  ــبـــة األولــــــــى، ويــ يــبــقــى فــــي املـــرتـ
الشلغم )شــراب  الطلب على  كــورونــا  فــتــرة 
األســود(  والــجــزر  األحمر  والشمندر  اللفت 
ه يحمي من الوباء، كما االعتقاد 

ّ
لاعتقاد أن

 شاي األعشاب يقي الجسم من الزكام 
ّ
بــأن

وأمراض الشتاء، كما يقول.
بـــني غــيــر الـــضـــار واملــفــيــد والـــشـــافـــي، تــفــّرق 
الــبــاحــثــة عــائــشــة نــــور بـــني املـــشـــروبـــات في 
ــي الــــجــــديــــد«. تـــقـــول:  ــربـ ــعـ ــــى »الـ حــديــثــهــا إلـ
ــاب الــســاخــنــة  ــ ــشـ ــ ــاول مــــشــــروبــــات األعـ ــ ــنـ ــ »تـ
الــبــرد، مفيد عموما وال يضّر،  خــال فصل 
لـــكـــن يـــجـــب الــتــنــبــيــه ملـــســـألـــة، وهـــــي كــثــرة 
تــجــار األزمــــــات، خـــال تــفــشــي األمـــــراض أو 
مــركــب عشبي يشفي  عــن  األوبـــئـــة، فنسمع 
أمـــراض مزمنة أو خــطــيــرة، كما نسمع  مــن 
لــعــاج كــورونــا«.  الــيــوم عــن خلطة عشبية 
تسوق الباحثة التركية ادعاء خبير أعشاب 
بوالية وان، ذاع صيته أخيرًا، حول اكتشافه 
مستحضرًا عشبيا للشفاء من كورونا: »أنا 
ي 

ّ
ال أســخــف جهد وســعــي أّي شــخــص، لكن

أنشد املنطق والعلم، فالسيد محمد أالغييك 
معروف بتركيا بتحضيره خلطات عشبية 
ــه 

ّ
إن يــقــول  مفيدة لبعض األمــــراض، لكن أن 

اخـــتـــرع عــاجــا طــبــيــعــيــا يــشــفــي بــنــســبــة ما 
بــني 95 و100 فــي املــائــة مــن كـــورونـــا، فهذا 
ما لم تتوصل إليه أكبر املختبرات البحثية 
أحد  يفهم  أال  »أتمنى  نــور:  تكرر  العاملية«. 
ــــي أهـــاجـــم الــطــب الــبــديــل، فــهــو عــلــم قــائــم 

ّ
أن

بحّد ذاته وكان طريقة العاج قبل اكتشاف 
األدويــــــــة، لــكــن أريـــــد الــتــفــريــق بـــني الــعــاج 
املــنــطــلــق من  الطبيعية  ــــواد  واملـ بــاألعــشــاب 
الــعــلــم والــبــحــث والــتــجــارب، وبـــني الــتــجــارة 

بمشاعر وأزمات الناس«.

زاد الطلب على 
األعشاب في تركيا 

مع حلول فصل 
الشتاء ما رفع أسعار 
الزيزفون والقنفذية 
والبابونج، للضعفني

■ ■ ■
مشروبات أخرى 
تدخل على خط 
منافسة الشاي 

بالشتاء، مثل البابونج 
والسحلب واملريمية 
والشاي األخضر، 

باإلضافة إلى البوظة، 
وهي مشروب تركي 
ساخن يتم تحضيره 
من سميد الذرة واملاء 

والسكر

■ ■ ■
نور: أريد التفريق 

بني العالج باألعشاب 
املنطلق من العلم، 

وبني التجارة بمشاعر 
وأزمات الناس

باختصار

من المعروف أّن األتراك يقبلون على تناول الشاي في مختلف المواسم، لكّن إقبالهم عليه يزداد في موسم البرد، باإلضافة 
إلى مشروبات أعشاب ساخنة مختلفة، تحميهم وتعالجهم

هوامش

سعدية مفرح

كشفت الفترة الطويلة نسبيًا التي استغرقتها عملية 
فرز األصــوات في االنتخابات األميركية، أخيرا، عن 
هشاشة مخجلة في معظم مفاصل اإلعالم العربي. 
ــذا مــفــروغ  ــ لــيــس عــلــى صــعــيــد الــخــبــر وحـــســـب، وهـ
والتحليل  الـــرأي  على صعيد  أيضا  بــل  تقريبا،  منه 
والنقاش في إطار املعلومة أيضا. ففي حني بالغ هذا 
غير  االهتمام  في  ووسائله،  توجهاته  بكل  اإلعـــالم، 
املسبوق بتلك االنتخابات، ما ساهم في فرضها على 
مزاج املواطنني العرب في كل مكان، وجعلها شغلهم 
الشاغل، ونتيجتها باب الخالص لهم مما هم فيه كل 
على حدة، بدا ذلك االهتمام شكالنيا ومنحازا بشكٍل 
مكشوف، باإلضافة الى الوهن التقني الذي عانى منه 
اإلعالم  إليه وسائل  الذي وصلت  باملستوى  مقارنة 

األوروبية واألميركية على هذا الصعيد. 
منذ بداية فرز األصــوات، وربما قبلها أيضا، تمايز 
فسطاطا ترامب وبايدن في اإلعالم العربي بصورة 
وفي  التلفزيونية،  الــشــاشــات  على  ــــوان  األل صــارخــة 
شــاشــات األجـــهـــزة الــذكــيــة أيــضــا. وبــــدا واضــحــا أن 

تــرف  الــعــربــيــة، وال يملك  باللغة  األخــبــار  يــتــابــع  مــن 
باإلنجليزية  األمــيــركــيــة  الــشــاشــات  عــلــى  متابعتها 
مثال، أمام خياراٍت متشابهٍة في األداء، وإن اختلفت 

في التوجهات، مع استثناءات قليلة جدا. 
ومــع اإليــمــان بــأن كــل وســائــل اإلعــــالم، مهما بلغت 
أخــرى،  أو  بــدرجــة  منحازة  واحترافيتها،  مهنيتها 
وبشكل أو آخر، إال أن مستوى االنحياز في معظم 
وسائل اإلعالم العربية اقترب من درجة الفضيحة، 
لــيــس عــلــى صعيد نــشــر األخــبــار الــكــاذبــة وحــســب، 
ولكن أيضا في تمكني مجموعة ممن يطلق عليهم 
أمنياتهم  بــإطــالق  السياسيني«  »املحللني  مصطلح 
عـــلـــى شـــكـــل تـــحـــلـــيـــالت، ورغـــبـــاتـــهـــم بــهــيــئــة نــتــائــج 
متوقعة، وهم في الحقيقة يعتقدون أن في إمكانهم 
املتابعني  بقية  على  والرغبات  األمنيات  تلك  تمرير 

باعتبارها حقائق!
وهكذا أصبح الخلط املتعمد، غالبا، ما بني األمنيات 
واألرقــام  املعلومات  على  املعتمدة  التحليالت  وواقــع 
ــو الـــســـائـــد لـــأســـف فـــي مــعــظــم ما  ومــعــطــيــاتــهــا، هـ
مستمّر  بعضهم  أن  واملــضــحــك  وقـــرأنـــاه.  سمعناه 
التحليلية، وحتى بعد  في نشر تّرهاته وخزعبالته 

أن كادت حرب االنتخابات أن تضع أوزارهــا وتغلق 
أبواب الرصد أبوابها، معتمدا على لغٍة أشبه ما تكون 
بلغة ضاربي الودع ومنّجمي الشاشات في ليلة رأس 

السنة! 
أن كثيرين، كما بدا من رصد عالم وسائل  الغريب 
العربية، انساقوا  التواصل االجتماعي في نسختها 
التحليلي  الوهم  باعة  الدجالني من  فعال وراء هــؤالء 
املكشوف، وتقبلوا بضاعتهم على أنها حقائق غابت 
واملتابعة  الــرصــد  ومــراكــز  الحقيقيني  الــخــبــراء  عــن 
قــرأت مجموعة  املــثــال،  فعلى سبيل  كله!  العالم  فــي 
تـــغـــريـــدات مــتــالحــقــة مــنــحــازة بــشــكــل فـــج ملعسكر 

ترامب، كتبها أكاديمي خليجي يوصف بأنه محلل 
أن  أظــن  األمــيــركــيــة،  السياسة  فــي  وخبير  سياسي 
جـــاريـــد كــوشــنــر نــفــســه يــســتــحــي أن يــكــتــب مثلها 
لصالح »عمه« ترامب. وعلى الرغم من أن املعلومات 
واألخبار الالحقة واملجمع عليها من الجميع كشفت 
زيـــف مــا كــتــبــه هـــذا املــحــلــل، إال أنـــه رفـــض الــتــراجــع، 
وأصّر على مزيد من خزعبالته التي يقّدمها ملتابعيه 

باعتبارها الحقيقة الغائبة إال عنه! 
ولــعــل هــذا اإلعـــالم الــفــردي يــهــون أمـــام سقطات ما 
أن  الـــذي ظــن  التقليدي  أو  الــرســمــي  اإلعـــالم  يسمى 
ــورة املــعــســكــر الـــذي  ــ مــهــمــتــه الــحــقــيــقــيــة تــعــزيــز صـ
ــإن كـــانـــت الــحــكــومــة  يــنــاصــر حــكــومــتــه وحـــســـب، فــ
ترامبية الــهــوى نجد أن هــذا اإلعـــالم قــد تــحــّول إلى 
تـــرس فــي مكينة تــرامــب اإلعــالمــيــة، ولــكــن بنسخة 

عربية، والعكس صحيح! 
ــــذي فـــرضـــت عليه  وهـــكـــذا وجــــد املـــواطـــن الــعــربــي الـ
يوميا  واقعا  وأصبحت  األميركية،  االنتخابات  حالة 
بالنسبة له، حتى لو لم يكن مهتما بها أساسا، إلى 
حد التخمة، ولكن األسوأ من حالة الشعور بالتخمة 

أنها بسبب وجبة إعالمية فاسدة لأسف.

وجبة إعالمية فاسدة

وأخيرًا

مستوى االنحياز في معظم 
وسائل اإلعالم العربية اقترب 

من درجة الفضيحة
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