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ال شيء يسكت الجوع في زمن األزمات مثل المعكرونة بالنسبة إلى التونسيين، إذ تعتبر أطباقها األقل كلفة على موائدهم، 
وهي بالتالي رفيقتهم األولى في أزمنة الرخاء والشدة

هوامش

نجوى بركات

يحُدث أن يتآمر القدُر ضّدك، فيجعلك تولد ابنا لوحٍش 
ال شاغل له إال تعميم الخراب ونشر الهالك من حوله. 
ا لرجٍل مثل جــوزف ستالني، 

ً
ابن تخّيل مثال أن تكون 

أو قريبا مقّربا من أدولف هتلر، حني ال تكون جيناُت 
الــتــوّحــش قــد انتقلت إلــيــك أو تــركــت أثــَرهــا فــيــك. أبــنــاُء 
هم فــي بــلــدانــنــا، املــولــودون 

َ
ــغــاة الــذيــن عرفنا بعض

ُّ
الــط

ا صغيرة مستبّدة من دون 
ً

على صورة آبائهم، وحوش
العجالة. كثر من هؤالء  رحمة، ليسوا هّمنا في هــذي 
استفادوا من مواقعهم ما استطاعوا، بل إن بعضهم 
لطة.  السُّ توريثه  بعد  توّحشا  وأكثر  أشــّد بطشا  كــان 
موضوعنا هو أولئك األبرياء، »الضعفاء«، الذين ال حيلة 
ة يعرفون عن ياكوف، 

ّ
لهم أمام رابط الّدم وال ذنب لهم. قل

االبن البكر لستالني، الذي مات قتال في أحد معسكرات 
د فــي الجيش األحــمــر، 

ّ
االعــتــقــال الــنــازيــة. كــان قــد تجن

وتــــدّرج إلــى أن أصــبــح مــالزمــا أول، حــني أســـره األملــان 
وا أنهم وقعوا على صيد ثمني. لكنهم، عندما 

ّ
الذين ظن

اقترحوا مبادلته بضابط كبير أخذه السوفييت أسيرا 
تــفــاوض،  أّي  ستالني  رفــض  ستالينغراد،  معركة  فــي 

معتبرا أنه »ال يوجد أسرى حرب، هناك فقط خونة«. 
ه 

ُ
منذ صغره، كان ياكوف منبوذا من أبيه، ماتت والدت

أبــوه في عائلته،  صغيرا ورّبته جّدته، وحني استقبله 
كـــان فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره. ولـــم يــكــن ستالني 
يــكــّن لــولــده الــبــكــر أيـــة عــاطــفــة، إذ كـــان يــجــده خــجــوال، 
يكون من صلبه. شابا، حاول  بــأن  ا، غير جديٍر 

ّ
هش

أن رفــض ستالني تزويجه ممن  ياكوف االنتحار بعد 
ق الوالد باحتقار: »هو 

ّ
يحّب، وحني فشلت محاولته، عل

ال يجيد عمل أي شيء كما يجب، حتى أنه لم يصّوب 
جيدا. يستحيل أن يكون بيننا أي شيء مشترك«! 

الــنــازّي، بلغت يــاكــوف أخباُر  فــي معسكر االعــتــقــال 
الــوالــُد بتنفيذها فــي مدينة كاتني  الــتــي أمــر  املــجــزرة 
 11 ألـــف ضــابــط بــقــوا فــي الــجــانــب 

ّ
الــبــولــونــيــة، بــحــق

السوفييتي، إثر تقسيم  بالدهم بني هتلر وستالني 
 
ً
في سبتمبر/ أيلول 1939، فزاده األمر يأسا وقناعة
 
ً
بأن خالصه مستحيل. كانت شروط اعتقاله قاسية

جدا، فقّرر إنهاء حياته في ربيع العام 1940، برمي 
الــشــائــكــة، حــيــث رمـــاه الجنود  نفسه عــلــى األســــالك 
األملــان بالرصاص. ولم يكن ياكوف ضحية ستالني 
الــوحــيــدة ضــمــن الــعــائــلــة، إذ مــن املـــعـــروف أيــضــا أن 

وكانت  آلليلوييفا،  ناديا  األخير،  لهذا  الثانية  الزوجة 
 بإطالق الرصاص 

ً
تصغره بـ 23 عاما، ماتت منتحرة

على نفسها، بعد مشاّدة بينهما بشأن سياساته، إال 
أن ستالني منع الجميع من نشر الخبر، معلال وفاتها 

بعارض صّحي سببه التهاب الزائدة الدودية .. 
بــعــد هزيمته وقبيل  يــتــزّوج إال  لــم  نــاحــيــتــه،  هتلر مــن 
انتحاره، ولم ُيرزق بأبناء. بيد أن أخبارا كثيرة شاعت 
عن عالقة استثنائية ربطته بابنة أخته غير الشقيقة، 
التي ماتت منتحرة هي األخــرى، وهي  أنجيال روبــال، 
في الثالثة والعشرين عاما. قيل إنها املرأة الوحيدة التي 
أحّبها هتلر فعال، إنه كان على عالقة جنسية بها، وإن 

صا من أدنى 
ّ
موتها ظّهر املسَخ الذي فيه، وجعله متخل

أخــرى   
ً
نظرية يــعــّزز  مــا  ثّمة  لكن،  اإلنسانية.  املشاعر 

املــســؤول عن  أنــه  إلــى  انــتــحــرت، وتنحو  بأنها  ك 
ّ
تشك

موتها. ففي رواية صدرت العام املاضي بعنوان »مالك 
ميونيخ«، يروي اإليطالي فابيانو ماّسيمي، مستندا إلى 
بحوث معّمقة في األرشيف قام بها خالل ثالثة أعوام، 
أنه سعى إلى فهم سبب تغييب ذكراها عن كل املراجع، 
إذ ال يوجد عنها برأيه »فيلم أو بحث أو مسرحية، في 
أية لغة. ومع ذلك، الكل كان يعرف مصير ابنة شقيقة 
هتلر في أملانيا النازية: كانت فضيحة موتها كبيرة إلى 
درجة يصعب معها تجاهلها ببساطة. أعتقد بوجود 
 شابة 

ّ
ضي بها على حق

ُ
إرادٍة لتناسي الطريقة التي ق

إلى  الــطــريــق  أجــل تمهيد  الــعــدالــة، مــن  بالحصول على 
الثورة السياسية«. وبالفعل، لم يخلف انتحاُر الصبّية 
للجثة  أي تشريٍح  أو  تقرير طبي شرعي،  أيَّ  املــزعــوم 
الــتــي يــقــال إنــهــا كــانــت مصابة بــكــدمــاٍت عــديــدٍة بادية 
الوجه والجسد، هذا ناهيك عن اختفاء كل  األثــر على 
السلطة،  النازيني  تبّوؤ  عند  بالحادثة  صلة 

ّ
املت الوثائق 

الذي   الصحفّي فريتز جرليش 
ُ

وفي مقدمتها تحقيق
ي في معسكر لالعتقال، عام 1934.

ّ
توف

أبناء الوحوش

وأخيرًا

تخيّل مثًال أن تكون 
ابنًا لرجٍل مثل ستالين، أو قريبًا 

مقرّبًا من هتلر
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طبق المعكرونة
حّل اضطراري لتوفير األمن الغذائي في تونس

تونس ــ إيمان الحامدي

تعد  أن  مـــن دون  ــبـــوع  أسـ يـــمـــّر  ال 
عــائــلــة تــونــســيــة طــبــق املــعــكــرونــة، 
الـــــــــــــذي يـــــــــــــــزداد حــــــــضــــــــوره عـــلـــى 
املـــوائـــد مــع تــصــاعــد األزمـــــات االقــتــصــاديــة 
األخرى  األطباق  تجعل  التي  واالجتماعية 

صعبة املنال بالنسبة إلى بعض الفئات. 
املعكرونة وحدها إسكات جوع  »تستطيع 
ــحــــدود«. هــذا  ــل مــ ــائـــات كــثــيــرة ذات دخــ عـ
مبنى سكني  فــي  تنظيف  عاملة  تقوله  مــا 
وتبلغ  محبوبة  تــدعــى  تــونــس  بالعاصمة 
املعكرونة  التي تصف طبق  العمر،  من   34
بأنه األقرب إلى قلوب وجيوب التونسيني، 
ــدة أســرتــهــا  ــائـ ــد أنــــه يــحــضــر عــلــى مـ ــؤكـ وتـ
فــي حديثها  تتابع  أسبوعيًا.  أيـــام   4 نحو 
»العربي الجديد«: »أطبخ أشكااًل متعددة  لـ
من املعكرونة بحسب اإلمكانات التي تتوفر 
ابـــة، أي مــن دون لــحــوم، 

ّ
لــــدي. أطــبــخــهــا كـــذ

بيضاء  وأحيانًا  في شكل حساء،  وجــاريــة 
مع قليل من الزيت فقط عندما تشتد األزمة. 
وفــي مناسبات أخـــرى، أظــهــر ســخــاًء أكبر، 

وأطبخها بصلصة ولحم أو دجاج«. 
ت 

ّ
وتـــرى أن »املــعــكــرونــة تــقــاوم الــغــاء، وحل

بــالــتــالــي بـــــداًل مـــن طــبــق الــشــكــشــوكــة على 
ــراء، بـــعـــدمـــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار  ــقــ ــفــ ــد الــ ــوائــ مــ

)Getty /أضاف التونسيون إلى المعكرونة اإليطالية نكهتهم الخاصة )ماركو دي الورو

ــيـــض وفــلــفــل  ــبـــق مــــن بـ ــطـ مــــكــــونــــات هــــــذا الـ
وطــمــاطــم وزيــــت وتـــوابـــل«. وتــؤيــد دراســــة، 
أجرتها شركة سيغما كونساي املتخصصة 
التونسيني  اســتــهــاك  أن  ــاءات،  فــي اإلحـــصـ
املــعــكــرونــة يــــزداد وصــــواًل إلـــى ثـــاث مــرات 
ق مدير »سيغما كونساي« 

ّ
أسبوعيًا. ويعل

حسن الزرقوني، في حديثه إلذاعة موزاييك، 
ــادة اســتــهــاك املــعــكــرونــة تــدل على  بــأن »زيــ
تصاعد األزمة االجتماعية وتزايد الفقر في 
تــونــس، مــا يحتم تــحــّول الــعــادات الغذائية 
األقـــل كلفة«. يضيف: »تشكل  األطــبــاق  إلــى 
التي تتضمن مواد مدعومة ماذًا  األطباق 
هذا  لكن  االجتماعية،  األزمـــات  فــي  للفقراء 

الواقع مؤشر مقلق أيضًا«. 
فت دراسة إيطالية أجريت في مارس/ 

ّ
وصن

آذار 2021 تــونــس فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة على 
الخبز واملعجنات، بنسبة  صعيد استهاك 
علمًا  سنويًا،  الــواحــد  للفرد  كيلوغرامًا   17
بكمية  األول  املــركــز  يحتلون  اإليطاليني   

ّ
أن

الــدراســة  وكشفت  سنويًا.  كيلوغرامًا   23.5
اإليــطــالــيــة أن ارتـــفـــاع اســتــهــاك املــعــجــنــات، 
وبينها الخبز واملعكرونة، من بني تداعيات 
جائحة كورونا العاملية على تونس. وتظهر 
دراســة، أجراها معهد االستهاك الحكومي 
 الــنــظــام 

ّ
فــي تــونــس حـــول تــغــذيــة األســــر، أن

الــغــذائــي الــتــونــســي يــرتــكــز عــلــى املــعــجــنــات 

التي تؤمن أكثر السعرات الحرارية واملعادن 
ارتفاع  أن  إلى  املطلوبة ألجسامهم. وتشير 
استهاك املعكرونة وصل إلى 14 كيلوغرامًا 
ســنــويــا لــلــفــرد الـــواحـــد فـــي مــنــاطــق جــنــوب 
مناطق  في  كيلوغرامًا  و12.9  الباد،  غربي 
وسط الغرب، أما معدل االستهاك الوطني 
فلم يتجاوز 11.9 كيلوغرامًا للفرد سنويًا . 
الباحثة في علم االجتماع صابرين  وتقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »األمــن  الــجــاصــي، لـــ
ــة مــطــلــقــة لكل  ــويـ الـــغـــذائـــي يــتــحــّول إلــــى أولـ
الشعوب في زمن األزمــات. وهو كان يشمل 
قديمًا تخزين األسر التونسية املؤونة، قبل 
أن تــتــغــّيــر هـــذه الـــعـــادات، ويــصــبــح تخزين 
ــن الـــغـــذائـــي  ــة بـــــــارزة لـــأمـ املـــعـــكـــرونـــة عـــامـ
عادة  التونسيون  »يسارع  لديها«. تضيف: 
بأدنى  الشعور  لــدى  املعكرونة  تخزين  إلــى 
خـــطـــر، وأطـــبـــاقـــهـــا األكـــثـــر قـــربـــًا لــوجــدانــهــم 
ــان طــبــخــهــا  ــكــ وجـــيـــوبـــهـــم أيـــضـــًا بــســبــب إمــ
بــطــرق مــتــعــددة، وبــأقــل كلفة. وهــكــذا يظهر 
جليًا أن السلوك الغذائي للتونسيني شديد 
التأثر بالوضعني االقتصادي واالجتماعي، 
ويحّول الفقر ونقص األموال وجهة األطباق 
نحو املعجنات مباشرة، باعتبار أن تونس 
الــتــي تعتمد على  الــبــلــدان  ضــمــن مجموعة 

الحبوب في غذائها األساسي« .
 »األزمــات تخلق أشكااًل 

ّ
وترى الجاصي أن

املواطنني  الــطــعــام بسبب بحث  جــديــدة مــن 
عــن أطــبــاق تــتــاءم مــع إمكاناتهم. وقــد لجأ 
إلى  سابقة  صعبة  مــراحــل  فــي  التونسيون 
الطبيعة، وابتكروا أطباقًا من أعشاب برية 
أن تسيطر  الغذاء، قبل  لتأمني كفايتهم من 
املــعــكــرونــة عــلــى غــــذاء الــفــقــراء فــي العقدين 
بمختلف  التونسيون  ويطبخ  األخــيــريــن«. 
فــئــاتــهــم االجــتــمــاعــيــة املـــعـــكـــرونـــة بــأشــكــال 
مختلفة، ويتفوقون في إعطاء الطبق، الذي 
جلبه اإليطاليون، طابعًا خاصًا باستخدام 
الـــتـــوابـــل املــحــلــيــة وأســــمــــاك وثــــمــــار الــبــحــر 
املتوسط، ولحم الضأن والدواجن، أو حتى 
عــبــر طــبــخــهــا مـــع أجـــبـــان وخـــضـــار. ويــعــود 
ــى الـــقـــرن  ــ ــاريــــخ املـــعـــكـــرونـــة فــــي تـــونـــس إلـ تــ
التاسع عشر، حني استوطن اإليطاليون في 
الذي  املعكرونة  الباد، وجلبوا معهم طبق 
نافس لسنوات طبق الكسكسي ذي األصول 
الــقــرن املــاضــي،  الــبــربــريــة. وفــي ثاثينيات 
أنشأ إيطالي يدعى قوندولفو )غوندولفو( 
فرحات  شــارع  فــي  للمعكرونة  أول مصنع 
حشاد بالعاصمة تونس. واستمرت عامة 
»قــونــدولــفــو« اإليــطــالــيــة فــي ســـوق تونس 
املصنع. وبني  أغلق  عــام 1990، حــني  حتى 
أولى مصانع املعكرونة الكبيرة في تونس، 
ــاردو« الــــتــــي كــــانــــت فــــي الـــضـــواحـــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ »مـ
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة تــونــس، و»كــاســتــرو 
ــتـــي امــتــلــكــت مـــنـــشـــآت عــلــى  ســـــتـــــرازوال« الـ

الطريق املؤدية إلى محافظة زغوان.
اإليطالية  املعكرونة  اختفاء مصانع  وبعد 
الــتــي مــهــدت الــطــريــق أمــــام تــلــك التونسية 
ــذه املـــنـــتـــجـــات، تـــحـــّولـــت  ــ لــــطــــرق أبــــــــواب هــ
صناعة املعجنات الغذائية إلى إحدى أبرز 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فـــي الـــبـــاد، وبــاتــت 
تــنــافــس بــمــهــارة عــالــيــة فـــي رفــــد األســــواق 
ق 

ّ
بأفضل األصناف، بالتزامن مع تزايد تعل

التونسيني بأطباقها.

يتصاعد استهالك 
التونسيني املعكرونة، 
فهم يأكلون أطباقها 
بمعدل ثالث مرات 

ها قليلة 
ّ
أسبوعيًا ألن

الكلفة

■ ■ ■
يرتكز النظام الغذائي 
للتونسيني اليوم على 
املعجنات التي تؤمن 

أكثر السعرات الحرارية 
واملعادن ألجسامهم

■ ■ ■
يمنح التونسيون 

املعكرونة التي جلبها 
اإليطاليون طابعًا 
خاصًا باستخدام 
التوابل ومنتجات 

البحر املتوسط ولحم 
الضأن والدواجن

باختصار


