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تغير العادات المتعلقة باألكل لدى الجزائريين، دفعت بالكثيرين إلى اللجوء لتناول األطعمة في محالت المأكوالت الخفيفة 
والسريعة، ما زاد من حدة المتاعب الصحية

هوامش

نجوى بركات

ــــاالت  ــــصـ ــة عـــــــرض فـــيـــلـــم »صـــــمـــــت« فـــــي الـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
ــراج األمــيــركــي املــعــروف، مارتني  الــعــاملــيــة، وهــو مــن إخـ
سكورسيزي، كــان ال بــّد مــن الــعــودة إلــى الــروايــة التي 
إندو  )املسيحي(،  للياباني  وهــي  الفيلم،  منها  اقتبس 
شوساكو، وقد اعتبرت من أهم كتبه، إذ جعلته يفوز 
بأهم الجوائز األدبية في بــاده، كما تم تصنيفها من 
رجمت إلى لغاٍت كثيرة، بما 

ُ
بني أهم الروايات العاملية، وت

فيها العربية )»الصمت«، ترجمة كامل يوسف حسني(.
الرواية املنقسمة إلى جزئني، أول يتخذ شكل يومياٍت 
لدى وصوله  كتبها  قد  رودريغز  الشاب  ر 

ّ
املبش كان 

الــغــائــب، وفيها  ــاٍن مــكــتــوب بضمير  ــيــابــان، وثــ ال إلـــى 
نتعرف إلى الشخصيات األخرى، تستند إلى أحداث 
اليابان،  فــي  السابع عشر  الــقــرن  فــي  تاريخية جــرت 
كهنة  من  وأتباعها  اليابانية،  الكنيسة  تعّرضت  حني 
ومـــؤمـــنـــني، إلــــى املــاحــقــة واالضـــطـــهـــاد مـــن األســيــاد 
املحليني، بهدف اقتاع املسيحية من األرخبيل، على 

اعتبار أنها عقيدة ال تائم التربة اليابانية.
ــني يـــســـوعـــيـــني شــابــني  ــبــ تــحــكــي الـــــروايـــــة رحـــلـــة راهــ
غاربي،  وفرنسوا  رودريــغــز  سيباستيان  برتغاليني، 

ر، 
ّ

اللذين قررا السفر سرا إلى اليابان، بحثا عن املبش
أن  بعد  أخــبــاره،  اختفت  الــذي  األب فيريرا،  مهما، 

ّ
معل

ى، 
ّ
قيل إنه ارتــّد عن دينه تحت التعذيب، قبل أن يتبن

عن اقتناع، وجهة نظر أعدائه في عدم تواؤم املسيحية 
ــام 1638،  ــ والـــثـــقـــافـــة الـــيـــابـــانـــيـــة. عـــنـــد وصـــولـــهـــمـــا عـ
الــذيــن  الــفــقــراء  الــفــاحــني  مــن  تستقبلهما جــمــاعــات 
اعتنقوا املسيحية، محاولة مساعدتهما، إال أن أمرهما 
لن يلبث أن ُيكتشف، فُيلقى القبض عليهما، ويساقان 
إلى السجن، حيث يخضعان ملطالب األسياد املحليني 

الذين يريدون اجتثاث جذور هذا الدين املستورد.
طوال الرواية التي تصف رحلة عذاب األب سيباستيان 
رودريـــغـــز، نستمع إلـــى كــل األفــكــار الــتــي تــتــداعــى في 
رأسه، هو الذي يمتثل بحياة الرجل الذي يحب ويبّجل، 
العذابات،  احتمال كل  بقدرته على  املسيح، مقتديا  أي 
واعدا نفسه بأنه لن يتخلى عن دينه، مهما اشتّدت عليه 
اآلالم، ولن يدوس األيقونة، كشرٍط ُيفرض على جميع 

املسيحيني، إثباتا الرتدادهم وحفاظا على حياتهم.
إال أنه، وعلى خاف ما كان يتوقع، سيجد أن الحاكم 
إينوى الذي أمر بسجنه رجل حكيم، هادئ، متعاطف، 
الــذي  الــدمــوي  الطاغية  أو  الــوحــش  ال يشبه فــي شــيء 
تخّيله، بل إنه حتى سيسمح له بالتواصل مع السجناء 

املسيحيني اآلخرين، وحتى بالصاة لهم ومعهم. وهو، 
ــاء الــذيــن سبقوه الــذيــن ُعــذبــوا  أيــضــا، على خــاف اآلبـ
والدماء  رؤوسهم،  ت 

ّ
تدل »الحفرة«، حيث  فوق  وُعلقوا 

تقطر من ثقب ُصنع خلف آذانهم، لن يتعّرض للتعذيب 
الجسدي، وإنما لعذاٍب من نوع آخر يفوقه قسوة، وهو 
جعله يستمع إلى أصوات املسيحيني املسجونني الذين 
يتعّرضون للتعذيب، وصوال إلى قتلهم. وقد تكون من 
أجمل مقاطع الرواية هي تلك التي تصف لقاء رودريغز 
نــقــاش، حيث  يـــدور بينهما مــن  إيــنــوى، ومــا  بالحاكم 
يقول له هذا األخير »نحن ال نجادل في صواب أو خطأ 

تعاليم  أن  وجدنا  وجــاد،  عميق  تفكير  فبعد  دينكم... 
اليوم«، مشّبها  لليابان  املسيحية ال قيمة لها بالنسبة 
باده بمستنقٍع تتحلل فيه جذور املسيحية؛ وذاك الذي 
ر  مه فيريرا، حــني يخيَّ

ّ
الــشــاب ومعل الــراهــب  يــدور بــني 

األّول بني أن يدوس األيقونة أو أن يتم تعذيب املسيحيني 
بل  إلهنا،  يعبدوا  لم  املسيحيون  »اليابانيون  وقتلهم. 
إلههم...«. يقول له فيريرا، »ليس بمقدور اليابانيني أن 
روا بإلٍه مفارٍق لإلنسان تماما، فهم ال يستطيعون 

ّ
يفك

التفكير في وجوٍد يتجاوز ما هو إنساني«.
النهاية، وبعد أن عانى رودريغز ما عاناه، وهو  وفي 
ــَم أنت  يــكــّرر طــرح الــســؤال - الــازمــة نفسه: »إلــهــي، ل
صــامــت، لـــَم أنـــت صــامــت دائـــمـــا؟« حــيــال آالم البشر، 
وأمام إصراره على عدم االرتداد حفاظا على إيمانه، 
ــره مـــن جــعــل اآلخـــريـــن يــمــوتــون بــســبــبــه، ينطق  ــ وذعـ
ــرا، ويــخــاطــبــه قـــائـــا: »ادهــــس!  ــيـ مــســيــح األيـــقـــونـــة أخـ
ادهس! إني أعرف خيرًا من الجميع األلَم الذي يعتري 
الدنيا ليدهسني  إلــى هــذه  ادهـــس! فقد جئُت  قــدمــك. 

هم...«.
َ
البشر، حملُت صليبي ألشارك الناس أمل

له  قــال  أن  إلــهــه، ومثلما سبق  هــذا هــو معنى صمت 
 بــخــاصــك... فــلــو أن 

ٌ
ــمــه فــيــريــرا: »أنــــت مــشــغــول

ّ
مــعــل

املسيح كان هنا، من أجل املحبة، كان سيرتّد«...

صمت

وأخيرًا

قد تكون من أجمل مقاطع 
الرواية هي تلك التي تصف 

لقاء رودريغز بالحاكم إينوى، 
وما يدور بينهما من نقاش
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شبح السمنة
خطر يهدد صحة الجزائريين

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــادل مـــن املــدرســة  »يـــعـــود ابــنــي عــ
يــومــيــا مــنــزعــجــا، والـــســـبـــب تلك 
زمــاؤه  يطلقها  التي  الضحكات 
ــه، وإشــــــــارات  ــلـ ــكـ فــــي املـــــدرســـــة بـــســـبـــب شـ
الــيــد الــتــي تــوجــه إلــيــه ألنــه )ســمــن(، ومع 
مـــرور الــوقــت، كــبــرت الــعــقــدة، وأثـــرت على 
تــحــصــيــلــه الـــــدراســـــي«، هـــكـــذا وصـــفـــت أمٌّ 
جزائرية لطبيب تغذية وضعية ابنها في 
محاولة منها لفهم أسباب سمنته املفرطة، 
أنها صــارت تشكل عبئا كبيرًا  خصوصا 

عليه صحيا ونفسيا واجتماعيا.
ــــوات، يــــــدرس فــي  ــنـ ــ عــــــــادل، ذو الـــتـــســـع سـ
بـــمـــدرســـة بمنطقة  ابـــتـــدائـــي  ســنــة ثــالــثــة 
»الــعــاشــور« بقلب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
لــم يــقــَو عــلــى مــواصــلــة الـــدراســـة، فأحيانا 
ينزوي في ساحة املدرسة وحيدًا، ال يتكلم 

)Getty( مضاعفات صحية ومتاعب نفسية نتيجة السمنة

كثيرًا، صار عصبيا في البيت، تسبب له 
جسده »الضخم« في عقدة لم تنفك حتى 
بــمــراجــعــة الــطــبــيــب، بــحــســب تــصــريــحــات 
لـ »العربي الجديد«، التي بدورها  والدته 
مــتــعــلــق  األول  ــــن:  ـ ــمَّ ــ هـ »تـــحـــمـــل  صــــــــارت 
بصحة ابنها بعد زيادة وزنه بشكل الفت، 
والثاني فقدانه لتوازنه النفسي ومتاعبه 

الدراسية«، على حد قولها.
يعانون  الوحيدة ملن  املشكلة  ليست هذه 
مــــن الـــســـمـــنـــة، فـــالـــكـــثـــيـــرون يــشــتــكــون مــن 
ــو مــا  ــ ــادات الـــبـــعـــض، وهـ ــتــــقــ ســـخـــريـــة وانــ
ذكـــره مــواطــنــون فــي تــصــريــحــات متفرقة 
»العربي الجديد«، في وقت تسببت لهم  لـ
السمنة في متاعب صحية خطيرة، حتى 
إن مختصن قالوا إن السمنة باتت شبحا 
الجزائرين ويهدد صحتهم، على  يطارد 

حد قول الدكتور السعيد نوري.
آخر   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ نــوري،  وقــال 

اإلحصائيات تشير إلى أن مشكلة السمنة 
فــي الــجــزائــر صـــارت الفــتــة كــثــيــرًا بالنظر 
ــــى الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي وطـــريـــقـــة الــعــيــش  إلـ
ــــط ذلـــك  الـــيـــومـــيـــة لـــلـــجـــزائـــريـــن، حـــيـــث ربـ
بــاملــأكــوالت خــــارج الــبــيــت الــتــي غــالــبــا ما 
تزيد من السعرات الحرارية والدهون دون 

فائدة غذائية.
ر نــــوري مـــن تــفــاقــم ظـــاهـــرة السمنة 

ّ
ــذ ــ وحـ

فــي الــجــزائــر، حــيــث ســجــلــت إحــصــائــيــات 
أن 52 فـــي املـــائـــة مـــن الــنــســاء يــعــانــن من 
املائة  السمنة، بينما يعاني منها 37 في 
من الرجال، وهي أرقام برأيه تنذر بوجود 
مشكلة كبيرة لدى الجزائرين، قد ترتبط 
 عن أسباب بيئية 

ً
بأسباب جينية، فضا

ذات صلة بالتغذية غير الصحية أو غير 
املتوازنة أيضا.

التغذية،  في  املختصة  قالت  من جانبها، 
الدكتورة صليحة بن سامة، في تصريح 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــجـــزائـــريـــن ال  لــــ
يسطرون، غالبا، برنامجا غذائيا صحيا 
والــدهــون، مشددة  السكريات  بــن  يـــوازن 
للمرضى  بالنسبة  الــريــاضــة  أهمية  على 
بــالــســمــنــة املــفــرطــة مـــع االلـــتـــزام بحميات 
اســتــشــارة طبية. كما حــذرت  خاصة بعد 
مـــن مــخــاطــر الــســمــنــة، ألنـــهـــا تـــــؤدي إلــى 
ــرى أهـــمـــهـــا الـــقـــلـــب والـــفـــشـــل  ــ ــ أمــــــــراض أخـ

الكلوي والسرطان والضغط الدموي.
وفي سياق ذي صلة، طرح الدكتور الجراح 
»الـــعـــربـــي  ــة، فــــي تـــصـــريـــح لــــ مــحــمــد كــــاشــ
الجديد«، إشكالية عزوف الجزائرين عن 
الهضمي  الجهاز  مستوى  على  جراحات 
أثبتت فعالياتها كثيرًا بالعديد من بلدان 

العالم.
التوعية  أهمية  على  الكثيرون  شــدد  كما 
وتــحــســيــس املـــواطـــن الــجــزائــري بمخاطر 
الــســمــنــة املـــفـــرطـــة، خــصــوصــا أن الــوضــع 
ــادات املــتــعــلــقــة  يــــــزداد ســــــوءًا، وتــغــيــر الــــعــ
ـــع تـــســـارع  ـــل لــــــدى الــــجــــزائــــريــــن مــ ــاألكــ ــ بـ
املجتمعية  والـــظـــروف  الــيــومــيــة،  الــحــيــاة 
بالكثيرين  دفــعــت  أيـــضـــا،  واالقــتــصــاديــة 
محات  فــي  األطعمة  لتناول  اللجوء  إلــى 
ــــوالت الــخــفــيــفــة والـــســـريـــعـــة وشــــرب  ــأكـ ــ املـ
ــة،  ــازيــ ــغــ ــات الــ ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع املـ
الـــصـــحـــيـــة  ـــب  ــاعــ ــتـــ ــ املـ حــــــــدة  مــــــن  زاد  مــــــا 
العصبي  بــالــقــولــون  املتعلقة   واألمـــــراض 

والسمنة املفرطة.

تحذيرات من مخاطر 
السمنة ألنها تؤدي إلى 
أمراض أخرى أهمها 
القلب والفشل الكلوي 

وحتى السرطان 
والضغط الدموي.

■ ■ ■
الجزائريون ال 

يسطرون، غالبًا، 
برنامجًا غذائيًا صحيًا 
يوازن بني السكريات 

والدهون.

■ ■ ■
مشكلة السمنة في 

الجزائر صارت 
الفتة كثيرًا بالنظر 
إلى النظام الغذائي 

وطريقة العيش اليومية 
للجزائريني

باختصار


