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المطبخ السوري
أتراك يرحبون بالالجئين ويخشون أطعمتهم

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

يــــروي الـــســـوري مــحــمــد الحسني 
ــم فــــي مــنــطــقــة الــــفــــاتــــح فــي  ــيـ ــقـ املـ
 ،2014 عــــــــام  مــــنــــذ  إســــطــــنــــبــــول 
تجربته مع جيرانه األتراك، الذين رفضوا 
الطعام السوري في البداية، وانزعجوا من 
يتقبلوه  أن  قبل  والــبــهــارات،  الثوم  رائحة 
يقول:  بينهم.  مــا  فــي  األطعمة  ويتبادلوا 
أرسلنا فيها  التي  األولـــى  املــرة  أنسى  »ال 
ابــنــتــنــا الــصــغــيــرة مــع طــبــق مــن امللوخية 
اليوم  فــي  لكن  تفيدة.  املسنة  إلــى جارتنا 
الطعام  رأت  أنها  ابنتي  أخبرتني  التالي، 

في سلة املهمالت. 
ــا أعـــــــــادت لـــنـــا الـــطـــبـــق فــي  ــ ــهـ ــ الـــــجـــــارة ذاتـ
الــيــوم الــتــالــي وقـــد مــأتــه بــحــلــوى تسمى 
عــــــاشــــــوراء، وهـــــي مـــصـــنـــوعـــة مــــن الــقــمــح 
ــكـــســـرات. ولــيــس  والــحــمــص والـــزبـــيـــب واملـ
ــادة األطــــبــــاق فـــارغـــة،  ــ الئـــقـــا فـــي تــركــيــا إعــ
أو حبات  كــعــك  فيها قطعة  ولـــو وضــعــوا 
مــن الــفــاكــهــة. ويــقــول الــحــســني لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »لــفــتــنــا األمــــر وســألــت زوجــتــي 
التي تجيد التركية الجارة إذا كان الطبق 
السوري قد أعجبها، فصارحتها بالقول: 
لـــم نــســتــطــع أكــلــهــا، لـــم نـــعـــرف مــكــونــاتــهــا 

وفيها الكثير من الثوم«. 
ويـــالحـــظ الــحــســني أن األتــــــراك ال يــحــبــون 
يتقبلون  والثوم وال  البهارات  من  اإلكثار 
ــة. كــمــا  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــن األطــــعــــمــــة الــ ــ الـــكـــثـــيـــر مــ
يـــســـتـــغـــربـــون بـــعـــض وجـــبـــاتـــنـــا كـــالـــفـــول 
الــخــيــول بالنسبة إليهم.  الـــذي هــو طــعــام 
ويقول: »لم نتمكن على مدى سنوات من 
الــجــوار،  أو جعل  األطعمة  تسويق بعض 
كامللوخية  يتقبلونه،  كأهلي،  غــدوا  الذين 

والسفرجلية واملقلوبة واملكدوس«.
ــعـــد تــعــزيــز  ــه بـ ــ ــى أنــ ــ ــر الـــحـــســـني إلــ ــيـ ويـــشـ
الـــعـــالقـــات مـــع الــــجــــوار، وجـــدنـــا أن هــنــاك 
ــة مـــشـــتـــركـــة، مــنــهــا  ــمــ ــعــ ــن األطــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
مع  واملحشي  أنــواعــهــا،  على  الفاصولياء 
الكوسا  ما يحشون 

ّ
قل إذ  اختالف بسيط، 

مـــحـــشـــي ورق  فـــــي  ــلــــحــــم  الــ يــــضــــعــــون  أو 
الكباب  إلــى  بــاإلضــافــة  والفليفلة،  العنب 
ــتـــالف حــول  ــان. لــكــن هـــنـــاك اخـ ــاذنـــجـ ــبـ والـ

كيفية إعدادها«.
وما زال األتــراك، وبعد عشر سنوات على 
افــتــتــاح املــطــاعــم فــي تــركــيــا، يـــتـــرددون في 
الطعام  أو طلب  الــســوريــة  املطاعم  دخـــول 
ــفــــري« كـــمـــا يـــقـــول صـــاحـــب مــطــاعــم  ــلــ »ديــ
»الــــنــــور« فـــي مــنــطــقــتــي الـــفـــاتـــح وبـــاشـــاك 
شهير في إسطنبول عبد املجيد عاشور. 
يضيف: »من الصعب نقل عاداتنا الغذائية 
لــأتــراك. هم منغلقون على طعامهم على 
الرغم من أن الطعام  السوري أكثر تنوعا 

وأرخص سعرًا«.
ـــ »الــعــربــي  ــاشـــور فـــي حــديــثــه لـ يــتــابــع عـ
الجديد«، أنه »خالل العامني األولــني من 
افتتاح مطعم النور في الفاتح، لم يدخله 
أي تركي. يضيف: »يقام بــازار كل إثنني 
أمام املطعم، ويفضل الناس شراء الكعك 
من الباعة الجوالني بداًل من طعامنا. وفي 
ما بعد، ربما بعدما تأكدوا من النظافة 
يتذوقون  بـــدأوا  الــطــعــام،  إعـــداد  وكيفية 

بعض أطعمتنا، بل ويطلبون أنواعا من 
لكنهم  والبريان  واملــنــدي  كالكبسة  األرز 
لـــم يــتــقــبــلــوا بــعــض األطــعــمــة املــشــتــركــة، 
مثل الصفيحة السورية )اللحم بعجني(، 
ــا مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــ ــواعــ ــ ألنــــهــــم يـــضـــعـــون أنــ
الــخــضــار فــيــهــا، بــيــنــمــا نــكــثــر مـــن اللحم 
أما  البصل والــبــنــدورة.  وال نضع ســوى 
الـــكـــبـــاب، فــيــعــد مــشــتــركــا بـــني املــطــبــخــني 
الـــعـــربـــي والــــتــــركــــي، لــكــنــهــم لــــم يــتــقــبــلــوا 
الكبة املشوية بالشحم أو الكبة باللبنية 
أو الــكــبــة الــســمــاقــيــة بــالــبــاذنــجــان، ولهم 
مـــوقـــف مـــن األكـــــالت الـــتـــي تــحــتــوي على 
واملسقعات  واملــكــدوس  كامللوخية  الــثــوم 
»خـــضـــار مــطــبــوخــة بـــزيـــت الـــزيـــتـــون مع 

بصل وثوم«.
يـــضـــعـــون  األتــــــــــــراك   

ّ
إن عـــــاشـــــور  ويـــــقـــــول 

ــا. 
ّ
الــبــهــارات فــي األطــعــمــة ورّبـــمـــا أكــثــر مــن

يغرقون اللحم املشوي بالتوابل والفليفلة، 
ــلـــة  ــفـ ــيـ ــلـ ــفـ ــل والـ ــ ــوابــ ــ ــتــ ــ ويـــــضـــــعـــــون حــــــب الــ
للفاصولياء البيضاء. ويلفت إلى »وجود 
خالف وفجوة بالذائقة بــدأت تــردم. إال أن 
لديهم مواقف قطعية في بعض األطعمة«. 
ــيــــاد  وبـــــــدأ بـــعـــض الــــشــــبــــاب األتــــــــــراك ارتــ
مطاعم سورية وبشكل يومي، كما يقول 
مصطفى من مطعم أبو العبد »شاورما« 

في منطقة آق سراي لـ »العربي الجديد«. 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اخــــــتــــــالف تــتــبــيــلــة 
الــشــاورمــا ونــــوع الــلــحــم، إال أن الــشــبــاب 
أحبوا الشاورما السورية مع الوقت، هم 
الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد تــوجــســوا لــســنــوات من 
الخبز السوري واملايونيز والثوم. ويعزو 
مــصــطــفــى الــســبــب إلــــى رخــــص األســـعـــار 
ــلـــحـــوم. فـــالـــشـــاورمـــا الــتــركــيــة  أو نــــوع الـ
ــيـــرة، فــــي حــــني نـــعـــد قــطــعــا  ــغـ قــطــعــهــا صـ
كبيرة ورقيقة. كما يضع األتراك شاورما 
ناشفة في خبز اكمك يشبه الصمون. أما 
نحن، فنضعها في رغيف سوري وفوقه 
خــبــز صـــــاج، ونـــضـــع املـــايـــونـــيـــز والـــثـــوم 
والـــطـــمـــاطـــم. كـــمـــا يـــضـــعـــون الــبــطــاطــس 
السن والنساء  أن كبار  إال  واملخلل فقط. 

ما يقبلون على الشاورما السورية.
ّ
قل

ومن مطعم بوز الجدي في نزلة األمنيات 
ــنــــبــــول املـــــفـــــارقـــــة، بـــــــدأ األتــــــــراك  فـــــي إســــطــ
يــتــنــاولــون األطــعــمــة الــســوريــة الــتــي كانوا 
يعيبون  وكانوا  سنوات.  قبل  يرفضونها 
ــفــــول  ــل الـــحـــمـــص والــ ــ ــلـــى الــــســــوريــــني أكــ عـ
أو الــفــالفــل الـــذيـــن لـــم يــعــرفــوه قــبــل تــدفــق 

الالجئني السوريني منذ عام 2012.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــا لـ ــيــ ــــول الـــجـــامـــعـــيـــة آســ ــقـ ــ وتـ
الجديد«: »دعوت صديقاتي في الجامعة 

لتناول الحمص الناعم والفتة السورية. 
أال  إنــه طعام لذيذ ورخــيــص لكن طلبنا 
ــل«،  ــوابـ ــتـ ــثـــوم والـ يــضــعــوا الــكــثــيــر مـــن الـ
تتوقع منذ سنوات  لــم  أنها  إلــى  مشيرة 
أن تدخل مطعما سوريا. والــيــوم، وقفنا 
نــحــو نــصــف ســاعــة حــتــى فــرغــت طــاولــة 
الفالفل  الجدي، وأحببنا  بوز  في مطعم 
كثيرًا«. تضيف ضاحكة: »اسأل صديقتي 

إيلول«.
ــزمــــي« صــــاحــــب مـــحـــل مـــجـــاور  ــيــ ــكـــن »جــ لـ
ملــطــاعــم ســـوريـــة بــمــنــطــقــة أيـــفـــان ســــاراي 
ــنــــاول الــطــعــام  بــإســطــنــبــول، يـــقـــول: »ال أتــ
السوري، وذلك ليس تشكيكا باملكونات أو 

النظافة. ببساطة، يختلف عن طعامنا«.
وتــبــقــى املــطــاعــم الـــســـوريـــة الــتــي دمــجــت 
بطعامها بــني الــســوري والــتــركــي، األكثر 
إقبااًل من األتراك. في هذا اإلطار، فإن جل 
رواد مــطــعــم »خــــان الـــوزيـــر« قـــرب جامع 
األتــــراك بحسب  مــن  بإسطنبول،  الــفــاتــح 
الـــنـــادل صــبــحــي الــــذي يــؤكــد لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن أتـــراكـــا يــحــجــزون طــــاوالت 
ــــي، وال يـــخـــلـــو املـــطـــعـــم مــن  ــــومـ بـــشـــكـــل يـ

عائالت تركية.
وعــن أسباب استمرار توجس األتــراك من 
»نقدم  الــســوري، يضيف صبحي:  الطعام 
املحشي  ومــشــاوي وشيخ  مناسف وكبب 
علمنا،  وقــد  مشتركة،  ومقبالت  ومحشي 
ــاذا  بــعــد الـــتـــجـــارب والـــــحـــــوارات مــعــهــم، مـ
يــفــضــلــون ومــــن مــــاذا يــتــوجــســون، وبــتــنــا 
نــضــع الـــبـــهـــارات والــبــصــل والـــثـــوم حسب 
الطلب، كاشفا أن دعوات طعام كبرى يقوم 

بها األتراك يتكفل مطعمه بها«.
وخالل جولتنا على محال سورية ملعرفة 
ــام الــــســــوريــــني،  ــعــ مــــــدى تـــقـــبـــل األتــــــــــراك طــ
تقودها  كراهية  حمالت  بعد  وخصوصا 
أحــــزاب تــركــيــة ضــد الــالجــئــني الــســوريــني، 
تبني أن الخبز السوري يدخل بيوت األتراك 
بكثرة بحسب صاحب سلسلة محال »بيت 
ــي األشـــقـــر، الـــذي  املـــونـــة« بــإســطــنــبــول رامــ
أكـــد أن مــبــيــعــات الــخــبــز الـــســـوري لــأتــراك 
زادت خالل السنوات األخيرة بشكل الفت. 
السكر.  على  احــتــواؤه  هــو  سابقا  الحجة 
السوري،  الخبز  وتنويع  تعديل  بعد  لكن 
الذي بات يحتوي على قمح كامل، شعير، 
ذرة، اعتاد األتراك على خبزنا ربما بسبب 
رخص سعره وألنه ال يتفتت ويتلف كما 

خبزهم االكمك«.
الــذيــن  األتــــراك  أن نسبة  األشــقــر  يضيف 
ــه كـــبـــيـــرة الـــيـــوم  ــازنــ ــخــ ــرون مـــــن مــ ــتــ ــشــ يــ
بـــاملـــقـــارنـــة مــــع املــــاضــــي. ويــــوضــــح أنــهــم 
الــكــبــســة،  وأرز  الـــطـــويـــل،  األرز  يــشــتــرون 
ومربيات سورية وزيــت زيتون وحمص 
نــاعــم، وحــتــى الــزعــتــر الــذيــن فــوجــئــوا به 
يبتعدون  الــيــوم،  حتى  لكنهم  بــالــبــدايــة. 
ــن املــــــــؤن الــــســــوريــــة مــثــل  ــ ــثـــيـــر مـ ــن الـــكـ ــ عـ
الفتا  اليابس،  والفول  واملتة  الشنكليش 
االستهالكي  بالنمط  كبير  اخــتــالف  إلــى 
نون 

ّ
بني السوريني واألتراك، إذ قلما يخز

كــمــا الـــســـوريـــني مـــؤونـــة لــلــشــتــاء وقــلــمــا 
يــشــتــرون كــمــا الــســوريــني كــمــيــات كبيرة 
أو يقيمون دعوات الطعام بمنازلهم كما 

يفعل السوريون بتركيا حتى اليوم.

)Getty( يعد الشاورما على الطريقة السورية

رّحب األتراك بالالجئين السوريين من دون أن ينسحب األمر على المطبخ السوري، وإن كان هناك تشابه كبير بينهما. واحتاج أتراك إلى 
سنوات قبل أن يكونوا قادرين على تقبّل بعض األكالت السورية

هوامش

نجوى بركات

 
ً
هـــل يــمــكــن تـــصـــّور حــيــواتــنــا مـــن دون نــــوم، مــفــلــوشــة

مــديــدة، ال مكان فيها ملخبأ،   مثل صــحــراء 
ً
ومكشوفة

ــمــاع  ــاطــعــة، الــسَّ لــغــيــاب، لــعــتــمــة؟ حــيــاة مــن الــيــقــظــة الــسَّ
واملــشــاهــدة والــحــركــة مــن دون هــدنــة، حيث ال سكينة 
ــوم، إذا أمــكــن الــقــول، هــو رأفـــة اإللـــه بنا، 

َّ
وال صــمــت؟ الــن

 األرض 
ٌ
ة. »ملعونة

ّ
الجن إثــر غضبه علينا وطــردنــا من 

يــا حـــواء:  يــا آدم، وأنــــِت  تــأكــل مــنــهــا«،  عب 
ّ
بسببك، بالت

كثر أتعاَب حبلك. بالوجع تلدين أوالدا«. ومع 
ُ
أ »تكثيًرا 

ــوم وقــد أبــقــى لنا هــذا الجزء 
ًّ
الــن ذلـــك، فهو لــم يحرمنا 

اليسير من الجنوح، من الحّرية. في الّسجن الكبير الذي 
 نهرب إليها من 

ً
، صورة

ً
انحدرنا إليه، أبقى لنا اإللُه فتحة

لعنة األرض ونستذكر ما خسرناه إلى غير رجعة. نعم، 
عام 

ّ
ر بالط

ّ
ة. يكفي أن نفك

ّ
في الُحلم. نحن نعيد بناء الجن

نا إلينا 
ُ
فنشبع، بالبرد فندفأ، بالخوف فتحضر أمهات

مــســرعــات. حــتــى أســــوأ الــكــوابــيــس ننجو منها مــا أن 
نفتح أعيننا ألن إغفاءاتنا هي هذا الوهم الجميل الذي 
ُيساعدنا على دحرجة صخرة حياٍة تزن أطنانا بأيامها 
التي من فوالذ، وساعاتها التي من حديد، وثوانيها التي 

من زئبق. ومع ذلك، ثّمة من األبرياء من ال ينامون، ألن 
 

ّ
 يشق

ٌ
ثّمة ما ال يريدهم أن ينعموا بالالشيء. ثّمة أرق

دة في املسافة الفاصلة بني 
ّ
 ومتاهاٍت معق

ً
أنفاقا عصّية

جبال اليقظة ووديان النوم. تلك األمكنة ال يِلُجها سوى 
ة قليلة من الّرائني، أولئك الذين ُيعيدون رسَم الحياة 

ّ
قل

 مــتــجــّددة، ويفتحون 
ً
بــمــعــّداٍت أخــــرى، يــخــتــرعــون لــغــة

ة هم الذين يبقون صاحني 
ّ
ممّراٍت في حيز الالمرئي. قل

في الليل، متيقظني لنبض العالم، ألدنى خلجاته، حّراسا 
لدبيب حشرات ما تحت الجلد. هناك، في تلك املنطقة 
التي سّموها  تلك  الـــرأس،  في  الهلوسة  امللتبسة، حيث 
ال  ما  إلــى  يــرون   ،hypnagogic الهبناغوجية  الهلوسة 

ُيرى ويسمعون ما ال ُيقال. ويكتبون. 
فرانز كافكا مثال كان من هــؤالء. كان ال ينام ويكتب 
تأتيه من  إنها كانت  ويــدّون هلوساٍت يقول  الليل  في 
دون جهد، ومــا كــان عليه إال أن يصف ما يــراه. »كما 
منها  تخرج  التي  للمخابئ  ُجــّهــزت  هائلة  نــاٌر  أنها  لــو 
أكــثــُر األفــكــار غــرابــة، قبل أن ترجع لتختفي فيها من 
صباح،  ذات  سامسا  غريغور  يصحو  هكذا  جــديــد«. 
كافكا  الفكرة  جــاءت  تحّول حشرة.  وقــد  نفَسه  ليجد 
هذا  املخيف  التحّول   .1912 العام  من  ماطرة  ليلة  ذات 

لــم ينم فيها جــيــدا، وأقلقته  ليلٍة  إثــر  لــغــريــغــور،  حــدث 
كسّيده، مصابا  غريغور،  كــان  هــل  املتقطعة.  أحــالُمــه 
ه وتحّدث عنه 

َ
باألرق هو أيضا؟ لطاملا شكا كافكا أرق

وعن صعوبة النوم. فالليل هو »عــدوي القديم« والنوم 
األِرق هو »األكثر  بــراءة« والرجل  هو »أكثر املخلوقات 
ا عظيًما من املوت، إذ ربما 

ً
جرما«. و»ُيخفي أرقي خوف

النوم،  التي تفارقني خالل  ن روحي 
ّ
أخاف أن ال تتمك

الذي  الوحيد  الكاتب  يكن  لم  كافكا  ثانية«.  العودة  من 
 كتاباِته. هناك الفرنسّي مارسيل بروست 

ُ
قولب األرق

الذي أنجز جزءا كبيرا من تحفته األدبية، »البحث عن 
نابوكوف،  فالديمير  والــروســي  ليال،  الضائع«،  الزمن 
النوم  الذين صقل عــدم  إلــخ،  والــت ويتمان،  واألميركي 
ر على إبداعهم. هم وسواهم كانوا يرون 

ّ
موهبتهم وأث

ب دفع ثمٍن 
ّ
 ضرورية، كأّن اإلبــداع يتطل

ً
في القلق لعنة

باهٍظ هو خسارة منطقة الراحة الوحيدة، أال وهي النوم. 
ع وال ُيباع وال ُيشرى، ال 

ّ
وم ليس هبة. هو ال ُيصن

ّ
الن

 القوانني. إنه 
ّ

ُيعطى وال يؤخذ. النوم يعصى على كل
ئيم. سلطان 

ّ
فسحة الحّرية األخيرة في هذا الكون الل

العرض   
ُ

تخسر جحافل أمامه  ــوم سلطان. 
ّ
الــن ــوم. 

ّ
الــن

والــطــلــب، إيــديــولــوجــيــا الــعــمــل، اإلنــتــاجــيــة واملــنــافــســة 
واالســـتـــهـــالك. ثــّمــة مــن كــتــب )جــونــاثــان كـــــراري( أن 
»الــرأســمــالــيــة تــشــّن هــجــوًمــا عــلــى الـــنـــوم«. 7/24، هو 
الشعار املجّسد لهذا الهجوم. »نفتح 24 ساعة خالل 
7 أيــام«. إنه شعار  الرأسمالية املعاصرة حيث املثال 
 استراحة، شّغالة في جميع 

ُ
أيــة لها 

ّ
 ال تتخل

ٌ
هو حياة

هاد الكامل  ســاعــات الليل والــنــهــار، فــي حــالــٍة مــن السُّ
الشامل، حيث يجري تقطيع أوصال الوقت وقضمه. 
كــأنــمــا يــنــبــغــي تــحــويــر الـــنـــداء الــشــهــيــر  لــُيــصــبــح في 

األخير: »يا عّمال العالم .. ناموا«!!

»يا عّمال العالم... ناموا«

وأخيرًا

النّوم ال يُصنّع وال 
يُباع وال يُشرى، ال يُعطى 
وال يؤخذ. النوم يعصى 

على كّل القوانين
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باختصار

األتراك ال يحبون اإلكثار من 
الثوم وال يتقبلون الكثير 
من األطعمة السورية. كما 
يستغربون بعض وجباتنا 

كالفول الذي هو طعام الخيول 
بالنسبة إليهم

■ ■ ■
يضع األتراك البهارات في 
ا. 

ّ
األطعمة ورّبما أكثر من

يغرقون اللحم املشوي 
بالتوابل والفليفلة، ويضعون 

حب التوابل والفليفلة 
للفاصولياء البيضاء.

■ ■ ■
ما زال األتراك يترددون في 
دخول املطاعم السورية أو 

طلب الطعام »ديلفري«
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