32

الجمعة  3ديسمبر /كانون األول  2021م  28ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2650السنة الثامنة
Friday 3 December 2021

هوامش

ال تقتصر أعراض التوتر على الشعور بالقلق أو الخوف وحسب ،إذ إ ّن التوتر يأتي نتيجة هرمون يُدعى الكورتيزول .ارتفاع نسبة
هذا األخير ،يؤدي إلى احتمال اإلصابة بأمراض كثيرة

الـعـقـلـيــة وال ـج ـســديــة يـمـكــن ل ــه أن يصبح
ً
مــراقـبــا مــوضــوعـيــا ألف ـكــاره املـجـهــدة ،بــدال
من أن يصبح ضحية لها .أظهرت العديد
مــن الــدراســات أن التنفس العميق يساعد
على تحفيز الجهاز العصبي السمبتاوي
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ــن االس ـ ـت ـ ــرخ ـ ــاء وانـ ـخـ ـف ــاض
مستويات الكورتيزول .والتنفس العميق
طريقة متبعة في املمارسات القائمة على
اليقظة ،مثل التأمل واليوغا والتاي تشي
والتشيغونغ ،حيث يوجد تركيز قوي على
التنفس والتواصل بني العقل والجسم.
ي ـ ـعـ ــزز الـ ـضـ ـح ــك إفـ ـ ـ ـ ــراز هـ ــرمـ ــون الـ ـسـ ـع ــادة
(اإلنــدورفــن) ،ويثبط هرمونات التوتر مثل
الـكــورتـيــزول ،كما أن ــه يرتبط بـمــزاج أفضل
ون ـظــام مـنــاعــة أق ــوى .وم ــن املـثـيــر لالهتمام
ً
أن ك ـ ــا م ــن ال ـض ـح ــك ال ـح ـق ـي ـقــي وال ـق ـس ــري
يمكن أن يقلل من مستويات التوتر ،فوفقًا
لدراسة نشرت في Advances in mind-body
 ،medicineتبني أن يوغا الضحك ،وهي شكل
من أشكال اليوغا التي تعزز نوبات الضحك
املـتـعـمــدة ،تخفض مـسـتــويــات الـكــورتـيــزول
وتقلل مــن التوتر وتحسن الحالة املزاجية
وت ــزي ــد م ــن م ـس ـت ــوي ــات الـ ـط ــاق ــة .ي ـم ـكــن أن
ت ـ ــؤدي مـ ـم ــارس ــة وتـ ـط ــوي ــر الـ ـه ــواي ــات إل ــى
تعزيز الشعور بالراحة وخفض مستويات
ال ـكــورت ـيــزول .فــوفـقــا ل ـل ــدراس ــات ،انخفضت
مستويات الكورتيزول لدى األشخاص الذين
يمارسون الهوايات بانتظام مقارنة بالذين
ال ي ـم ــارس ــون أي ه ــواي ــة .وأظـ ـه ــرت دراسـ ــة
نشرت في Alternative therapies in health and
 ،medicineشملت  49من املحاربني القدامى
في منتصف العمر ،أن ممارسة البستنة أدت
إلى انخفاض مستويات الكورتيزول أكثر من
استخدام العالج التقليدي.

يحسن الحالة النفسية ()Getty
والمحبّين
البقاء قرب األصدقاء
ّ
ُ

هرمون التوتر

باختصار
تشمل األطعمة
التي تساعد في
إدارة الكورتيزول
الشوكوالتة الداكنة
والحبوب الكاملة
والفاكهة والخضروات
والشاي األخضر

كيف نضبط نسبته في جسم اإلنسان؟
يارا حسين

ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوت ـ ـ ــر
(الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزول) ،ال ـ ـج ـ ـسـ ــم ع ـلــى
التعامل مع املواقف العصيبة ،لكن
املستويات املرتفعة مــن الكورتيزول لفترة
طويلة قد تؤدي إلى مجموعة من املشكالت
الصحية ،مثل زيــادة الــوزن وارتـفــاع ضغط
ال ـ ــدم والـ ـسـ ـك ــري ،وأم ـ ـ ــراض ال ـق ـلــب واألرق،
وع ــدم انتظام امل ــزاج وانـخـفــاض مستويات
الـ ـط ــاق ــة .مـ ــا هـ ــي ال ـ ـطـ ــرق ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ال ـتــي
يمكن أن تساعد على تخفيض مستويات
الكورتيزول .قد يؤدي تناول كميات كبيرة
م ــن ال ـس ـكــر امل ـض ــاف بــان ـت ـظــام إل ــى ارت ـف ــاع
مستويات الـكــورتـيــزول .وقــد وجــدت إحــدى
الدراسات التي نشرت في  ،Nutrientsأن اتباع
نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات

امل ـكــررة والــدهــون املشبعة أدى إلــى ارتـفــاع
م ـس ـت ــوي ــات الـ ـك ــورتـ ـي ــزول ب ـش ـكــل مـلـحــوظ
مقارنة بالنظام الـغــذائــي الغني بالحبوب
الـكــامـلــة وال ـفــواكــه وال ـخ ـض ــروات والــدهــون
املتعددة غير املشبعة .وبحسب الدراسات،
ت ـش ـمــل األطـ ـعـ ـم ــة الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد ف ــي إدارة
الكورتيزول الشوكوالتة الداكنة والحبوب
ال ـكــام ـلــة وال ـفــاك ـهــة وال ـخ ـض ــروات وال ـشــاي
األخـ ـض ــر واألطـ ـعـ ـم ــة امل ـت ـخ ـم ــرة وال ــده ــون
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة .ويـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـس ــاع ــد م ـم ــارس ــة
الـ ـنـ ـش ــاط ال ـف ـي ــزي ــائ ــي ب ــان ـت ـظ ــام ف ــي إدارة
الـ ـت ــوت ــر ب ـش ـك ــل أفـ ـض ــل وتـ ـع ــزي ــز ال ـص ـحــة
والحالة املزاجية ،ما قد يساهم في خفض
مستويات الـكــورتـيــزول .ومــع ذلــك يمكن أن
تؤدي التمارين املكثفة إلى زيادة مستويات
الـ ـك ــورتـ ـي ــزول ،ألن ال ـج ـســم ي ـت ـعــامــل معها
كضغط إضافي عليه .لذلك ينصح بتجنب

املـبــالـغــة ف ــي ال ـت ـمــاريــن وم ـمــارســة تـمــاريــن
منخفضة إلى متوسطة الشدة ملدة 200-150
دقيقة في كل أسبوع.
قــد يـســاعــد االن ـت ـبــاه إل ــى مـسـبـبــات التوتر
ومـحــاولــة التعامل معها بشكل استباقي
على تقليل حــاالت القلق ومشاعر التوتر.
فاألشخاص الذين يتعلمون كيفية التعامل
مــع األف ـك ــار املـسـبـبــة لـلـتــوتــر ،يستطيعون
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـس ـتــويــات ال ـك ــورت ـي ــزول
لــديـهــم بشكل أف ـضــل .وتـعـتـبــر املـمــارســات
الـقــائـمــة عـلــى الـيـقـظــة ،مـثــل الـتــأمــل ،إحــدى
االستراتيجيات املتبعة للحد مــن التوتر
وخ ـفــض م ـس ـتــويــات ال ـك ــورت ـي ــزول ،وال ـتــي
تـتـضـمــن أن يـصـبــح الـشـخــص أك ـثــر وعـيــا
باألفكار املسببة للتوتر وقبولها دون حكم
أو مقاومة والـسـمــاح للنفس بمعالجتها.
فـمــن خ ــال تــركـيــز امل ــرء عـلــى إدراك حالته

■■■
ُ
تعتبر املمارسات
القائمة على اليقظة،
مثل التأمل ،إحدى
االستراتيجيات
املتبعة للحد من التوتر
وخفض مستويات
الكورتيزول
■■■
يمكن أن تساعد
ممارسة النشاط
الفيزيائي بانتظام في
إدارة التوتر بشكل
أفضل وتعزيز الصحة
والحالة املزاجية

الحفاظ على عالقات جيدة

ت ـع ـت ـبــر الـ ـع ــاق ــات امل ـس ـت ـق ــرة وامل ـح ـب ــة مــع
الشركاء واألصــدقــاء والعائلة أم ـرًا حيويًا
وه ــام ــا ويـمـكــن أن تـســاعــد الـشـخــص على
تقليل الكورتيزول وتجاوز التوتر .وتظهر
ال ـ ــدراس ـ ــات أن األطـ ـف ــال ال ــذي ــن يـتـمـتـعــون
ب ـح ـي ــاة أس ــري ــة م ـس ـت ـقــرة وداف ـ ـئـ ــة لــدي ـهــم
م ـس ـتــويــات أق ــل م ــن ال ـك ــورت ـي ــزول مـقــارنــة
باألطفال الذين يعيشون في منازل حيث
مستويات عالية مــن ال ـصــراع والـخــافــات
ب ــن األبـ ــويـ ــن .وقـ ــد ب ـي ـنــت دراس ـ ـ ــة ن ـشــرت
فــي  ،Health communicationأن التفاعل
الـعــاطـفــي (لـفـظـيــا أو ج ـســديــا) ،مــع شريك
روم ــانـ ـس ــي أو ص ــدي ــق م ـ ـقـ ــرب ،أدى إل ــى
انخفاض العالمات الناتجة عــن اإلجـهــاد،
مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.
كشفت ال ــدراس ــات أن كمية ونــوعـيــة النوم
ال ـتــي نـحـصــل عـلـيـهــا يـمـكــن أن ت ـكــون لها
تأثيرات كبيرة على مستويات هرمونات
اإلج ـ ـهـ ــاد ف ــي ال ـج ـس ــم .وقـ ــد يـ ـ ــؤدي ال ـن ــوم
ً
السيئ ليال أو الحرمان من النوم لفترات
طويلة إلى زيادة مستويات الكورتيزول.
ل ــذل ــك ي ـن ـصــح ب ــال ـح ــد م ــن ف ــرص ــة ح ــدوث
اضـ ـط ــراب ــات الـ ـن ــوم ،م ـثــل الـ ـن ــوم ف ــي وقــت
م ـحــدد وت ـج ـنــب ال ـكــاف ـيــن واألط ـع ـم ــة غير
ال ـص ـح ـيــة ق ـبــل الـ ـن ــوم ،وت ـج ـنــب ال ـت ـعــرض
للضوء وإمساك الهاتف الذكي.

وأخيرًا
في تسعين عبد الواحد لؤلؤة
معن البياري

ّ
أتذكرني ،في التاسعة عشر عاما (إال شهرين) ،قبل
نحو  37عاما ،أطـ ُـرق بــاب مكتب الدكتور عبد الواحد
لــؤلــؤة ،األسـتــاذ فــي دائــرة اللغة اإلنكليزية فــي جامعة
الـيــرمــوك (كـنــت فيها طالبا فــي الصحافة واإلع ــام)،
فيأذن لي بالدخول ،ثم ّ
أعرفه ّ
علي ،وأطلب منه موعدا
ملحاورته في مقابل ٍة صحافية للنشر .كان قدومه للتو
أستاذا في الجامعةُ ،
ٌ
معلوم جيدا لدي ،مترجما
واسمه
وناقدا .ثم صارت املقابلة ،ونشرت في امللحق الثقافي
لصحيفة الرأي األردنية .جاءت ّ
إلي ،أخيرا ،تلك البهجة
التي ما زالــت فـ ّـي ،ملا «ظـفـ ُ
ـرت» بالجلوس إلــى األستاذ
ال ـعــراقــي ،مـتــرجــم بـعــض شكسبير وإل ـي ــوت ،وزمـيــل
ّ
السياب ون ــازك ،والـقــادم من هــارفــارد وكامبريدج ،ملا
ُ
ـداره
صــادفــت أخـيــرا أسـتــاذنــا يــذيــع ،فــي تــدويـنـ ٍة ،إص ـ ً
كتابني مترجمني ،ويكتب «ليكن مــا أعمله مساهمة
ً
صـغـيــرة فــي خــدمــة ثقافتنا الـعــربـيــة ،عـلــى الــرغــم من
ّ
بـلــوغــي التسعني ربـيـعــا» .ت ـع ــددت ،تــالـيــا ،لـقــاءاتــي مع
«شيخ املترجمني العرب» في ّ
عمان ودبي والدوحة ،غير
ّ
ّ
اليفاعة ذاك ،هذه املرة ،مذاقا خاصا ،ربما
أن لتذكر لقاء
ٌ
ًّ
فيها
ألن مسرة موصولة بتلك البهجة البعيدة ألقاني ٌ
لعبور الــدكـتــور لــؤلــؤة الربيع التسعني ،وهــو مشمول
بأضمومات ّ
محب ٍة بال عدد وصلت إليه في مقامه في

كامبريدج ،و«أبو بشار» ليس في وسعك إال أن ّ
تحبه،
ٌّ
ـال من
وأن تأنس إلـيــه ،وأن تفيد منه .يجتمع حــس عـ ٍ
كثير من عميق املعرفة والصواب
الظرافة الرائقة مع
ٍ
ّ
ّ ّ
يتزيد ،ملا كتب،
والدقة .ولم يكن الشاعر سامي مهدي
م ـ ّـرة ،إن عبد الــواحــد لــؤلــؤة « ،...واضــح األف ـكــار ،نافذ
ّ
املالحظة ،دقيق املصطلح» .وملا تقرأ مقاالته املنتظمة،
في الزميلة «القدس العربي» ،تغبط أستاذنا ّ
املجد على
ّ
روح ورهــافـ ٍة ،وعلى
ما يحتشد فيها ّمن أناق ٍة وخفة ٍ
علو الذائقة في تحسس جمال النص األدبي.
ٌ
ٌ
ٌ
وإخالص رفيع ودؤوب
وفاء مدهش للعمل واإلنتاج،
ّ
للمعرفة 66 .كتابا (في عد متعجل) ،منها نحو 40

ترجمة من اإلنكليزية إلــى العربية ومــن العربية إلى
ُ
اإلنكليزية .بعضها في النقد ،وفي البحث والــدرس،
وفي طرح أفكار وتصورات في أسئلة الكتابة واألدب
والترجمة وأحوال الراهن العربي ،ثقافيا واجتماعيا،
وفــي العالقة مع املنتج اإلبــداعــي اآلخــر ،وفــي شؤون
التعليم والعلم .وفي رمي االستسهال والتهاون في
ّ
املتسرعة والناقصة الدقة .وفي األثناء ،ال
الترجمات
يستحسن عبد الــواحــد لؤلؤة تسميته ناقدا كبيرا،
ّ
كـمــا فـعــل مل ــا أوق ــف مــدائــح شــاعـ ٍـر ك ــان ي ـحــاوره في
مقابلة ،قال له إنه ٌ
كبير في السن ،وإنه ليس ثمة ناقد
ّ
عربي منذ عبد القاهر الجرجاني (!) ،ويــؤشــر إلى
مناسبة،
طه حسني إنه لم «يـ ّـدع» إنه ناقد .وفي غير
ٍ

ّ
يشدد صاحب «مدائن الوهم» على هــذا .وهو يطلب
(أو ي ـش ـتــرط؟) عـلــى املـتــرجــم أن ال يكتفي بــإجــادة
بلغات
وإحاطة
اللغتني ،بل أيضا بمعرفة تاريخهما،
ٍ
ٍ
تجاورهما .وأيضا بأن يتصف املترجم بالتواضع،
فيستشير غـيــره مــن الـعــارفــن إذا ش ـ ّـك فــي شــيء.
مترجمني
أمثلة وفير ٍة من أخطاء
ويأتي لؤلؤة على
ٍ
ّ
شهيرين ،عــربــا وأجــانــب ،منها طــريــف ومنها يــدل
عـلــى جـهــل .وال يـطــرح أسـتــاذنــا تــرجـمــا ِتــه خـلــوا من
مقدمات ودراس ــات وتحليالت وشــروحــات .وعندما
ٍ
يترجم إلليوت «األرض اليباب» (وليس الخراب كما
ّ
يعلمنا) يعرف مساوئ ترجمات سابقيه وخطاياها
ٌ
ارتحاالت في جامعات في الغرب والشرق،
وأخطاءها.

في التسعين ،ما زال عبد
الواحد لؤلؤة يقيم على
تواضعه الرفيع ،وعلمه الكثير،
ودفء حضوره

ٌ
أس ـت ــاذا ومـعـلـمــا وبــاح ـثــا ،وت ـط ــواف مــديـ ٌـد فــي آداب
وم ـعــارف ومـفــاهـيــم وأف ـكــار (تــرجـ ٌـم مــن ٌ«مــوســوعــة
املصطلح النقدي» ما ترجم) ،وتجربة غنية في الحياة
ٌ
واشتباكات فــي غير مسألة ،وأنشطة
فــي غير بلد،
بــا عــدد ،لكن صــاحــب «مـنــازل القمر» ال يستطيب
ّ
حديث عن نفسه .وملــا كتب عن
استرساال منه في
ٍ
ّ
مـحــطــات فــي سيرته فــي «حـكــايــات الــزمــن الضائع»
(امل ــؤس ـس ــة ال ـعــرب ـيــة لـ ـل ــدراس ــات وال ـن ـش ــر ،ب ـي ــروت،
 ،)2020اختار في  140صفحة أن يأتي على ماض
طفولة وشباب أول،
بعيد في مدينته املوصلً ،في أيام
ٍ
ً
وأن يـســرد «سـيــرة عــراقـيــة ألح ــداث بــا أس ـمــاء» ،ما
ّ
ومحبوه ،أن نطلب
يجيز لنا ،نحن ق ـ ّـراؤه وتالميذه
بكتاب في السيرة أعرض وأكثر
منه أن «يجود» علينا
ٍ
انكشافا ،فيه رؤى وخالصات من التسعني ربيعا.
ّ
وهنا أتــذكــر ســؤالــي ،التقليدي طبعا ،مــن صاحبنا،
ّ
في املقابلة املنشورة أن «يحدثنا» (يا لسوء ما كنت
أكتب!) عن «حياته العلمية واألكاديمية والتدريسية»،
فيجيبني بــإي ـجــاز واق ـت ـض ــاب ،بـعــد أن يــوضــح أنــه
يحسب ال ـس ــؤال «مـمــا يـ ّ
ـوجــه فــي ال ـع ــادة إل ــى نجوم
السينما ومحترفي الظهور على شاشات التلفزيون»
 ..ثــم فــي التسعني ،مــا زال عبد الــواحــد لــؤلــؤة يقيم
على تواضعه الرفيع ،وعلمه الكثير ،ودفء حضوره
وعطائه الغزير القيمة .كل عام وهو بألف خير.
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