
للطهي فنون

07الثــــورة افجرة

ــروس إن املهر املقدم  ــول والد الع ويق
البنته من خطيبها الذي يعمل بماليزيا 
ــيتم  ــب“ الذي س ــة ”الذه ــو قيم ــا ه إنم
ــف حفلة الزفاف  ــط وان تكالي رشاؤه فق
ــه الخاص فرحا  ــيقوم بدفعها من مال س

بابنته الوحيدة ..
ــر  ــو تاج ــاة وه الفت ــد  ــف وال ويضي

ــم  تم  ــات أرسته ــع فتي ــس: إن جمي مالب
ــبعني  ــل عن س ــور ال تق ــن بمه تزويجه
ــن تجار  ــع ازوجه ــف دوالر وان جمي أل
ــد أن جميع  ــارج ويؤك ــون يف الخ ويعمل
ــون  ــم ” إب ” ال يزوج ــاء يف منطقته اآلب
ــور ومؤخر صداق مرتفع  بناتهم إال بمه

حتى يضمنوا حقوق بناتهم ..

رحلة طويلة
رحلة جمع املهر رحلة طويلة وشاقة 
ــل عىل  ــباب املقب ــن الش ــري م ــدى الكث ل
ــرتب ليجمع قيمة  ــزواج فمنهم من يغ ال
املهر ومنهم من يعمل ليل نهار لسنوات، 
ويقول الشاب محمد الحرازي انه يعمل 
ــه البالغ  ــنتني ليجمع مهر عروس منذ س
مليوناً ونصف ولكنه لم يستطع اإليفاء 
ــرس وذلك ألنه  ــه وال جمع تكاليف الع ب
موظف بسيط لم يستطع بعد توفري هذا 
ــة إىل املتطلبات األخرى  املبلغ باإلضاف
ــا إىل جانب املهر  ــب أن يوفره ــي يج الت
لحفلة العرس ويوم الزفاف وفتح منزل 
ــبء امللقى عىل  ــا يزيد من الع جديد مم

عاتق كل مقبل عىل الزواج .

حفظ لحقوق الفتاة
ــات أن املغاالة يف  ــض األمه ــرى بع وت
ــة هذه  ــالء املعيش ــبب غ ــور هو بس امله
ــتلزمات  ــعر كل مس ــاع س ــام وارتف األي

العرس الخاصة بالعروس مما يستدعي 
ــع املهر لتتم تغطية كل تلك التكاليف  رف

التي تريد أي عروس أن تقيمها ..
ــات أن غالء مهر الفتاة  فيما ترى أمه
ــوق بناتهن وخاصة  ــع لضمان حق يرج
ــت فيه حقوق  ــذا الزمن الذي ضاع يف ه
الزوجة بسبب كرثة األزواج املستهرتين 
ــة وان كثرياً  ــة واألرسي ــاة الزوجي بالحي
ــن الفتيات يطلقن بعد فرتة قصرية من  م
ــع للفتاة  ــر واملؤخر املرتف الزفاف فامله
ــاكلها املالية سواء يف منزل  ملواجهة مش

زوجها أو يف منزل والدها .

أسباب المغاالة
ــاء هي أهم  ــادات والتقاليد العمي الع
ــاع  االرتف وراء  ــف  تق ــي  الت ــباب  األس
ــام فإقامة  ــور هذه األي ــي يف امله الجنون
ــذخ  والب ــة  باهظ ــف  بتكالي ــالت  الحف
ــي  ــروس ه ــاء بالع واإلرساف يف االحتف
ــاب  ــة من الش ــغ خيالي ــب مبال وراء طل

ــدرة عىل مجاراة  ــل عىل الزواج للق املقب
ــيل  الح ورشاء  ــراس  األع ــيم  مراس
ــع  ــس والتفاخر والتباهي وجش واملالب
ــتغالل كل طاقات  ــن اس ــض اآلباء م بع

العريس وتزويج ابنتهم ملن يدفع أكرث .
ــس الباهظة الثمن  ــا أن رشاء املالب كم
ــات الفخمة  ــتئجار القاع ــيل واس والح
ــن  الثم ــة  باهض ــيقية  املوس ــرق  والف
ــا يدفع  ــا باهظ ــف العريس ثمن ــد يكل ق
ــل  ــه ويدخ ــو وزوجت ــتقبال ه ــه مس ثمن
ــة وتنجم  ــون الطويل ــن الدي ــة م يف دوام
ــباب جميعا عن األرس التي ال  هذه األس
تراعي حقوق أبنائها وبناتها اإلنسانية 
ــن انجرفوا وراء املادة  واالجتماعية مم
ــادات والتقاليد  ــة والع ــر الكذاب واملظاه

الباطلة .

حلول ومقرتحات
ــون  ــون االجتماعي ــول األخصائي يق
ــك بعض الحلول إن اتبعت ربما  إن هنال

ــور وهي  ــاالة يف امله ــة املغ ــل معضل تح
ــرشط  ــدي ب ــاول األي ــودة ويف متن موج
ــادات والتقاليد العمياء  التخيل عن الع
ــن النتائج  ــاملة ع ــب التوعية الش فيج
ــاالة يف املهور ومنها  ــبب املغ املرتتبة بس
ــار زواج  ــة وانتش ارتفاع معدل العنوس
ــع حقوق  ــدل وبهذا تضي ــغار أو الب الش
ــا  ــن صونه ــدًال م ــكل كيل ب ــاة بش الفت
ــراس  ــم األع ــجيع ودع ــا وتش وحفظه
ــات  الجمعي ــاندة  ومس ــة  الجماعي
ــاريع  الخريية التي تقوم بمثل هذه املش
ــج  ــرب برام ــباب ع ــة الش ــة رشيح ورعاي
الدعم النفيس واملعنوي لتطوير فكرهم 
ــهم  ــاكلهم بأنفس والقدرة عىل حل مش
ــراف  ــم إىل االنح ــن انجراره ــد م والح
والتوعية الدينية بأهمية املهر املعنوي 
ــط والتخيل عن  ــون ماديا فق ــل أن يك قب
ــاء والتباهي غري  ــد العمي بعض التقالي

املربر .

بــأحــالم الشباب املــهــور فــزاعــة تعصف  بــأحــالم الشبابارتــفــاع  املــهــور فــزاعــة تعصف  ارتــفــاع 

ــعوان بالعاصمة خمسون  ــروس يف منطقة س ــر ع ــف دوالر هو مه أل

ــرى التي تم  ــن الرشوط األخ ــة إىل العديد م ــاء إضاف صنع

ــتان الزفاف .. ليتم بهذا املهر تجهيز  طلبها من العريس كتكاليف القاعة ورشاء فس

ــغ ال يزال غري كاف  ــح والدا الفتاة أن هذا املبل ــروس وإقامة حفلة الزفاف ويرج الع

ــر الكثري من  ــينفقون إىل جانب امله ــدة وأنهم س ــرس الئق البنتهم الوحي ــة ع إلقام

األموال إلقامة حفلة زفاف مميزة البنتهم تذكر مدى الحياة .

زهور السعيدي

تحضري الفالفل بالفرن
ــد أصبح  ــي وق ــن العرب ــرشة يف الوط ــة املنت ــاف األطعم ــن أصن ــف م ــل، صن الفالف
ــا والتي حظيت ٌبإقبال كبري  ــات الفالفل اللذيذة مطاعم تختص بتحضريه لسندويش
ــيدتي  ــهولة تحضريها وانخفاض تكلفتها. وتالياً نقّدم لِك س نظراً لطعمها اللذيذ وس

طريقة إعداد الفالفل بطرق ووصفات متعّددة:
املقادير

ــول املصّفى.  ــن الحّمص املغس ــتون غراماً م ــل املفروم. س ــوب من البص ــف ك ( نص
ــروم. نصف ملعقة  ــن البقدونس املف ــوم املهروس. نصف كوب م ــتة فصوص من الث س
صغرية من الكزبرة املطحونة. ملعقتان صغريتان من الكمون. نصف ملعقة صغرية من 
ــح. بيضتان مخفوقتان. ملعقتان  ــات الصوديوم. نصف ملعقة صغرية من املل بيكربون

كبريتان من الزيت النباتي. ملعقتان كبريتان من الدقيق).
طريقة اإلعداد

ــرة، وامللح،  ــوم، والبقدونس، والكزب ــي (الحّمص، والث ــع يف الخالط الكهربائ  (نض
ــزج ونحصل عىل  ــات إىل أن تمت ــط املكون ــوم ). نخل ــات الصودي ــون، وبيكربون والكم
معجون. نخلط يف وعاء كبري الحجم مزيج الحّمص مع البصل. ُنضيف البيض والدقيق 
ــّطحة  ــج الفالفل ثماني كرات تكون مس ــّكل من مزي ــكل جّيد. نش ونمزج املكّونات بش
ــىل مائتي درجة مئوية.  ــن الوقت. نحّمي الفرن ع ــا جانباً ملّدة قليلة م ــكل، ونرتكه الش
ــا ملا يقارب  ــرات الفالفل ونرتكه ــىل النار ونضيف ك ــعة الزيت ع ــّخن يف مقالة واس نس
ــرن وندخلها للفرن  ــل إىل صينية الف ــات الفالف ــن كل جهة. ننقل حب ــق م ــالث دقائ الث

ونحّمرها ملا يقارب العرش دقائق).

من واقع الحياة

اعتدنا سماع حوادث رضب األزواج لزوجاتهم 
ــات  ــن رضب الزوج ــمع ع ــا نس ــادرا م ــا ن , لكنن

ألزواجهن وأن يصل هذا العنف إىل حد القتل.
ــا ,حيث  ــذه القضاي ــدة من ه ــا واح ــني أيدين ب
ــابة عىل رضب زوجها كلما رفع  اعتادت زوجة ش
ــا هذه املرة  ــا أو رفض لها طلبا ,لكنه ــه عليه صوت
ــاة ,لتدعي  ــه حتى فارق الحي ــادت يف رضبها ل تم
ــروري أودى  ــادث م ــرض لح ــه تع ــك ان ــد ذل بع

بحياته.
ــابا يف الثالثني  ــل هذه القضية أن ش ويف تفاصي
ــنه وكان محبا لها  من عمره تزوج بفتاة يف مثل س
ــا حد الجنون , غري أنها لم تكن تبادله  ومتعلقا به

ــتغلت طيبته  ــاعر واس ــيس واملش نفس األحاس
ــخصيته لصالحها  الزائدة عن اللزوم وضعف ش
ــى يف  ــي يف كل يشء حت ــر الناه ــي اآلم ــت ه فكان
مسألة دخوله وخروجه من املنزل, بينما كان لها 
ــق الحرية يف عمل أي يشء أو الذهاب إىل أي  مطل

مكان.
ــاب أن زوجته  ــن الزواج الحظ الش بعد فرتة م
كثرية الخروج من املنزل وهي يف كامل زينتها ومع 
ــاعات  ــارت تبقى خارج املنزل حتى س األيام ص
ــل ,دون أن يعرف أين هي , وكلما  متأخرة من اللي
ــد فيعود  ــدده برتكه إىل األب ــرتاض ته ــاول االع ح
ــاول  ــا أو ح ــدث وان رصخ عليه ــه وإذا ح لصمت

ممارسة دوره كزوج , يكون مصريه الرضب.
ــاعة  يوم الحادثة عادت الزوجة إىل املنزل الس

ــاء وكان الزوج يف انتظارها فتشاجر  العارشة مس
ــتباك  ــا عىل غري عادته وتطور األمر إىل االش معه
ــا الزوجة عىل  ــدي ووقعت عين ــني باألي بني االثن
قطعة حديد فأخذتها وظلت ترضب بها زوجها يف 
ــه وأجزاء كثرية من جسده حتى سقط جثة  رأس
هامدة , حينها لم تعرف ماذا تفعل فاتصلت بأحد 
ــادت الخروج معهم وطلبت  أصدقائها الذين اعت
ــاعدتها فاقرتح عليها أن تأخذ الجثة إىل  منه مس
املستشفى وتدعي انه تعرض لحادث مروري من 

سيارة مرسعة صدمته والذت بالفرار.
ــة بالفكرة وأخذت جثة زوجها  اقتنعت الزوج
ــي تتظاهر  ــفى وه ــا إىل املش ــيارتها ونقلته يف س
ــعافه وإعادته  ــكاء والدموع وتطلب منهم إس بالب

إىل الحياة...

ــف الطبي عن  ــفى ومن خالل الكش يف املستش
الجثة عرف األطباء أن سبب الوفاة لم يكن حادثا 
ــوا رجال األمن الذين بدورهم قاموا  مروريا فأبلغ
ــتجواب الزوجة فتمسكت بروايتها السابقة  باس
وقالت ان زوجها اتصل بها بعد الحادثة بلحظات 

واخربها انه يموت فهرعت إلسعافه .
ــن منها دلهم عىل  ــني طلب منها رجال األم وح
ــروري ملعاينته  ــه الحادث امل ــكان الذي وقع في امل
ــتطاع اخذ رقم  ــد املارة قد اس ــة إن كان اح ومعرف
ــة أو أوصافها ,  ــببت بالحادث ــي تس ــيارة الت الس
ــاذا تفعل والحظ  ــم تعرف م ــت الزوجة ول تلعثم
ــن تضييق الخناق  ــون ذلك جليا فكثفوا م املحقق
ــن  ــم تك ــي ل ــئلة الت ــا باألس ــا ومحارصته عليه

تتوقعها, حتى انهارت واعرتفت بجرمها.

ــا ــرب ــل زوجــــهــــا ض ــت ــق ـــــــرأة ت ــاام ــرب ــل زوجــــهــــا ض ــت ــق ـــــــرأة ت ام
عادل برش

إرشادات أسرية

ــالك  ــد االسته ــة إىل ترشي ــد الحاج تتزاي
ــي يستهلكها  ــوارد الت ــام يف كافة امل بشكل ع
ــص الواضح يف  ــك بسبب النق ــان ، وذل اإلنس
ــالء أسعارها  ــذي يتمثل يف غ ــوارد ال تلك امل
ــان ، ويسبب نقص  ــض األحي ــا يف بع وندرته
ــات بالنسبة للكثري  ــن األزم ــوارد العديد م امل
ــىل املواطنني ،  ــدول ، وينسحب ذلك ع ــن ال م
فاألرس التي تستهلك املياه والكهرباء والغاز 
ــن عملية  ــال تعاني م ــة الح ــذاء بطبيع والغ
ــك االحتياجات وعدم  ــاظ عىل توفري تل الحف
انقطاعها ، وتوفري املوارد املالية الالزمة لذلك 
ــو صعوبة  ــىل األفراد ه ــد العبء ع ــا يزي ، وم
ــّرض للمشاكل املالية الناتجة  األعمال والتع

عن الحالة االقتصادية العامة للدولة .
ــد  لرتشي ــة  بسيط ــرق  ط ــّدة  ع ــاك  وهن
ــا األفراد  ــوم به ــام يق ــل ع ــالك بشك االسته
ــول  ــوارد ألط ــك امل ــري تل ــدة يف توف للمساع
ــادة املثىل منها  ــن وتحقيق االستف وقت ممك
ــد احتياجات  ــوال الالزمة لس ــري األم ، ولتوف
ــراد ، كالتعليم  ــي عنها األف ــرى ال يستغن أخ
والصحة وامللبس إضافة إىل الرفاهيات التي 
ــة . ومن عنارص  ــادات املجتمعي ــا الع تفرضه
ــد االستهالك  ــل ترشي ــام، يحت ــد الع الرتشي
ــه  ــك ألهمّيت ــاً ، وذل ــزاً متقدم ــي مرك الغذائ
ولتوفري تلك املواد الالزمة للحياة الرضورية.
ــي  ــتهالك الغذائ ــيد االس ــرق ترش ط

بالنسبة لألفراد :
ــد االستهالك  ــح لرتشي ــدة نصائ ــد ع توج
ــن باتباعها تحقيق نتائج جيدة  الغذائي يمك
ــام ،  ــل ع ــالك بشك ــد االسته ــداً يف ترشي ج
ــن لكل شخص اتباع طرق جديدة يراها  ويمك

ــب الظروف  ــل خاص بحس ــة له بشك مناسب
ــد أهم تلك  ــا . أح ــي يعتمده ــات الت واألولوي
ــا هو عدم الوقوع  ــاء التي يجب اتباعه األشي
ــة ، حيث انها  ــت تأثري اإلعالنات التجاري تح
ــات الرفاهية وتعمل عىل جعل  تعرض ملنتج
ــا  ــد ال يحتاجه ــاء ق ــرتي أشي ــص يش الشخ
ــار املواد  ــي . أيضاً متابعة أسع ــل حقيق بشك
الغذائية وأوقات ندرتها وذلك بغرض تخزين 

ــدم اإلفراط يف  ــت الحاجة . مع ع البعض لوق
االستهالك ، يقول رسول الله صىل الله عليه 
ــراط : ” بحسب ابن  ــه وسلم عن عدم اإلف وآل

آدم لقيمات يقمن أوده ” .
ــة لدخل  ــار األصناف املناسب ــاً اختي أيض
ــس من الطبيعي أن يكون الدخل  األرسة ، فلي
ــه عىل مأكوالت  ــاً ويتم إنفاق منخفضاً نسبي
ــر ، كما  ــدة صحية تذك ــن دون فائ ــة الثم غالي

ــة تكفي الشهر  ــح برشاء أطعمة بالجمل ينص
ــرشاء املنتجات  ــن األموال ل ــرك جزء م مع ت
ــة . كذلك يفضل  ــون طازج ــي بجب أن تك الت
ــام  ــاول الطع ــة يف تن ــادات الصحي ــاع الع اتب
دون  ــم  للجس ــىل  املث ــادة  االستف ــق  لتحقي

الحاجة لإلكثار من الطعام بال فائدة.
الخبري االجتماعي/ محمد السيد

طرق تنظيم االستهالك الغذايئ
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