
ي لذيذ  الطعام العرب 

 الورا كورنا

ي  ن هو الطعام ويقودنا هذا الموضوع إىل الحديث عن صورة نمطية أخرى عن العالم العرب  أحد المواضيع أكثر المحببة إىل اإليطاليي 

ي  ر الطعام العرب 
ّ
ي الواقع، غالبا ما نسمع إيطاىلي يقد

ن
ق ولكن هذه المرة الحكم المسبق لديه قيمة إيجابية. ف التقليدي من الشر

ي نفس الوقت من الصعب العثور عىل أولئك الذين ال 
ن
. وف

ً
األوسط وشمال أفريقيا عىل الرغم من أن الطعام هو فخر إيطاىلي عادة

ي إيطاليا 
ن
ي ال يقترص توزي    ع شهرتها ف

ي صنع سمعة جيدة الن 
ن
ي ف . فنجح المطبخ العرب  ي

يحبون الحمص الرقيق أو الكسكس الغنن

ي جمي
ن
ي لذيذ". فحسب بل ف ا: لذلك تم إنشاء صورة نمطية جديدة ترسخ أن "الطعام العرب 

ً
 ع أنحاء أوروبا أيض

ي نشر كتابا بالعنوان 
الرائحة هذه صورة نمطية إيجابية عن العرب غث  متعلقة بالسياسة والدين. ولكن صالح جمال كاتب فلسطينن

حيث يقدم وصفات عربية مشهورة ولذيذة ويعطي  (Aroma árabe. Sabores y receta) العربية. النكهات والوصفات

 . ي ي هذا الكتاب تم كش بعض المعتقدات الخاطئة حول الطبخ العرب 
ن
ي بشكل عام وحياته الخاصة. ف معلومات عن الطبخ العرب 

ون  ي متنوع ووصفاته تتغث  من بلد إىل أخر عىل العكس ما يعتقده الكثث  ي أوروبا. عىل سبيل المثال يؤكد أن الطعام العرب 
ن
 ف

ي  
ن
ا خاطئة بل هو عطري ف ً ون بأنه حار كثث  ن مقتنعون ومعتث  ، إن الغربيي  ي ثانًيا يسلط الكاتب الضوء عىل مذاق الطعام العرب 

الحقيقة ألن العرب يستخدمون العديد من التوابل واألعشاب إلعطاء نكهة للطعام مثل إكليل الجبل والريحان والنعناع 

 والبقدونس والكزبرة. 

ا ولكن َمن يظن هذا، يجهل أن الوصفات مختلفة صو  ً عتث  الحلويات حلوة كثث 
ُ
رة نمطية أخرى متعلقة بالحلويات، بشكل خاص ت

. بالتاىلي تختلف وصفة الحلوى 
ن ن والفلسطنيي  ا عىل العكس لللبنانيي 

ً
قدر الحلويات الحلوة جد

ُ
ي العراق ت

ن
 ف

ً
عىل أساس البلد، مثًل

ن  ، البقالوة، بي 
ً
 هذه الدول.  األكثر شهرة

ا الحكم المسبق األكثر مسلًيا هو اإلقناع بأن العرب يتجشؤون بعد نهاية الوجبة كبادرة تقدير. ولكن الكاتب ينكر هذه الصورة   ً أخث 

ي فيلم هوليوود بن هور )
ن
ون هذه البادرة كتعبث  عن الفظاظة. واتضح أن هذه الكذبة ولدت ف ( حيث ١٩٥٩ويؤكد أن العرب يعتث 

ز يدعو البطل إىل أن يفعل نفس البادرة يدعو الش يخ بن هور لوجبة مًعا وعندما ينتهون الطعام يتجشؤ الشيخ، فواحد من دايثن

 ليعرض أنه استمتع بالطعام وبالنتيجة يقلد بن هور عادات الشيخ. 

ي مجال تقاليد خالصة القول، الصور النمطية اإليجابية موجودة وقادرة عىل رسقة األضواء من األحكام المسبقة الس
ن
لبية خاصة ف

ي ميل الحكم المسبق إىل ترسيخ بعض القناعات 
. عىل الرغم من أن هذه الصور بعيدة كل البعد عن تشويه صورة العرب، يبق  الطهي

ي تقدمها 
خاطئة وغث  دقيقة. إذن لتحطيم الشائعات الكاذبة ، علينا أن نضع أرجلنا تحت الطاولة ونتذوق األطباق الشهية الن 

 طابخ العربية! الم


