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أحماض أوميغا 3
زيت السمك أم زيت الكتّان؟

يارا حسين

ــا بـــتـــنـــاول مــكــمــات  ــمــ ُيـــنـــصـــح دائــ
ــا الــصــحــيــة  ــفــــوائــــدهــ ــا 3 لــ ــغــ ــيــ أومــ
في  تجاريا  متاحة  وهــي  الكثيرة، 
ــا من  شــكــل ســائــل أو كــبــســوالت مــشــتــقــة، إمـ
زيــت بــذور الكتان، أو مــن زيــت السمك. وقد 
ــا إذا كــان  نــتــســاءل عـــن الـــفـــرق بــيــنــهــمــا، ومــ

أحدهما أكثر فائدة من األخر؟

جرعات للقلب
وجــد الــعــديــد مــن الــدراســات أن زيــت بــذور 
ــمــــك يــــفــــيــــدان صــحــة  الــــكــــتــــان وزيـــــــــت الــــســ
الــقــلــب واألوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، وقــــد ثــبــت أن 
هـــذه املــكــمــات تــخــفــض مــســتــويــات ضغط 
الـــــدم لــــدى الــبــالــغــن حــتــى فـــي الــجــرعــات 
الــصــغــيــرة، كــمــا أنــهــا قـــد تــكــون فــعــالــة في 
 )LDL( الـــــضـــــار  الــــكــــولــــيــــســــتــــرول  تـــقـــلـــيـــل 
وتعزيز الكوليسترول الجيد )HDL(، وقد 
الــدم  الــثــاثــيــة فــي  الـــدهـــون  تخفض نسبة 
لــكــن زيـــت السمك  إلـــى ٪30.  بنسبة تــصــل 
أكــثــر فعالية ألنـــه يــحــتــوي عــلــى مــزيــج من 
ــمــــاض أومــيــغــا  ــن أحــ نـــوعـــن مــخــتــلــفــن مــ
 )EPA( االيــكــوســابــنــتــيــنــويــك  الــدهــنــيــة:   3
بينما   ،DHA والـــدوكـــوســـاهـــيـــكـــســـانـــويـــك 

)Getty( لزيت السمك آثار جيدة تؤثر على مرض التهاب األمعاء والتهاب المفاصل الروماتويدي

يحتوي زيت بذور الكتان على نوع واحد 
فقط من األحماض الدهنية أوميغا 3 وهو 

.)ALA( حمض الفالينولينيك

تعزيز الصحة النفسية
تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية عموما 
في زيــت السمك وبــذر الكتان في تحسن 
لــكــن هناك  والــعــصــبــيــة.  النفسية  الــصــحــة 
ــروق فــــي تـــأثـــيـــراتـــهـــا بــحــســب  ــ ــفـ ــ بـــعـــض الـ
ــدر؛ إذ يــعــتــبــر زيــــت الــســمــك خـــيـــاًرا  املــــصــ
أفــضــل مــن زيـــت الــكــتــان، ويــرجــع ذلـــك إلــى 
وجود الحمض الدهني DHA الذي يساعد 
ــراض بــعــض اضـــطـــرابـــات  ــ فـــي تــحــســن أعــ
الــصــحــة النفسية والــعــقــلــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
ثــنــائــي  واالضــــــطــــــراب  واألرق  ــئــــاب  ــتــ االكــ
اإلصابة  والــفــصــام، وخفض خطر  القطب 
بــالــزهــايــمــر. عـــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن وجــود 
وإرخــاء  التوتر  تخفيف  فــي  يساعد   EPA
األعصاب، ما يحسن وظائف الدماغ. إذن، 
 يمتلك زيـــت بـــذور الــكــتــان خــصــائــص أقــل 
فـــي تــعــزيــز الــــدمــــاغ عــنــد مــقــارنــتــه بــزيــت 
ــادة  ــ ــــضـ ــائــــص املـ ــــن الــــخــــصــ ــكـ ــ الــــســــمــــك، ولـ
الكتان قد تساعد  لالتهابات لزيت بذور 
فــي تحسن الــظــروف املــزاجــيــة فــي حــاالت 

اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.

خسارة الوزن
عموما  الدهنية   3 أوميغا  أحماض  تساعد 
على خسارة الوزن، لكن تختلف آلية عملها 
بحسب املصدر؛ إذ يحتوي زيت بذر الكتان 
على كمية جيدة من األلياف، ما يساعد في 
تأثيرات  لــه  أن  كما  الهضم،  عملية  تحسن 
والتخلص  السموم  طــرد  في  تساعد  ملينة 
املــنــتــظــم مـــن الـــفـــضـــات مـــن الـــجـــســـم، الـــذي 
بدوره يساعد في تحسن التمثيل الغذائي 

ويؤدي إلى فقدان الوزن.
أمــــا بــالــنــســبــة لـــزيـــت الـــســـمـــك، فــقــد الحــظــت 
ــزيــــد الــــشــــعــــور بــالــشــبــع،  ــه يــ ــ الــــــدراســــــات أنــ
ويساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي 
وزيــادة نسبة حرق الدهون، ما يعني حرق 
املزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن. 

تعزيز صحة الجلد
مفيدة  الدهنية   3 أومــيــغــا  أحــمــاض  عتبر 

ُ
ت

لــلــبــشــرة، بــغــض الــنــظــر عــن مــصــدرهــا. وقــد 
أظهرت العديد من الدراسات، ومنها دراسة 
نشرت في مجلة Marine drugs، أن مكمات 
زيت السمك كان لها دور في تحسن عدد من 
التهاب  ذلــك  في  بما  الجلدية،  االضطرابات 
عن  الــنــاتــج  الجلد  وتــلــف  والصدفية  الجلد 
التعرض لألشعة فوق البنفسجية. وباملثل، 

يــســاعــد زيـــت بـــذور الــكــتــان أيــضــا فــي عــاج 
أظهرت  املــتــعــددة، حيث  الجلد  اضــطــرابــات 
دراســة أجريت على 13 امــرأة أن تناول زيت 
ــا قـــد حسن  ــبـــوًعـ بـــــذور الـــكـــتـــان ملــــدة 12 أسـ
تــرطــيــبــهــا  الـــــى  الـــبـــشـــرة وأدى  خـــصـــائـــص 

وزيادة نعومتها. 

التقليل من االلتهابات
وقد أثبت الدراسات البحثية أن زيت السمك 
لـــه خــصــائــص مـــضـــادة لــالــتــهــابــات بسبب 
مــحــتــواه مــن األحــمــاض الــدهــنــيــة أومــيــغــا 3 
من  الــعــديــد  أشـــــارت  وقــــد   )DHA(و  )EPA(
الــدراســات، ومنها دراســـة نشرت فــي مجلة 
السمك  لــزيــت  املفيدة  اآلثـــار  إلــى   ،Nutrients
على االلتهابات املرتبطة بالحاالت املزمنة، 
مثل مرض التهاب األمعاء والتهاب املفاصل 

الروماتويدي والذئبة.
ــتــــان عــلــى  ــكــ ــن تـــأثـــيـــر زيــــــت بـــــــذور الــ ــ أمــــــا عـ
ــاب، فـــا تـــــزال الــنــتــائــج غــيــر مــؤكــدة  ــهـ ــتـ االلـ

وتحتاج إلجراء املزيد من األبحاث.
ختاما، يعزز كل من زيت السمك وزيت بذور 
األبحاث  لكن تشير غالبية  الصحة،  الكتان 
ــت بــــذور  ــ ــت الـــســـمـــك عـــلـــى زيـ ــ ــى تـــفـــوق زيـ ــ إلـ
الصحية ألنه يحتوي على  بفوائده  الكتان 
 ،DHAو  EPA النشطة  الــدهــنــيــة  األحــمــاض 
وهي أحماض سريعة االمتصاص والتمثل 
في الجسم، بينما تحتوي بذور الكتان على 
إلى  والـــذي يحتاج   ALA الــدهــنــي الحمض 
قــيــام الــجــســم بــاســتــخــدام أنــزيــمــات عــديــدة 
ليتمكن من تحويل كمية صغيرة جــًدا منه 
الــعــمــلــيــة قد  إلـــى EPA وDHA، وهــــذه  فــقــط 
تقّدم  مع  وخصوصا  كثيرًا،  فّعالة  تكون  ال 
العمر، كما أنها تتم بفعالية أكبر في النساء 

مقارنة بالرجال.

وجد العديد من 
الدراسات أن زيت بذور 
الكتان وزيت السمك 
يفيدان صحة القلب 

واألوعية الدموية، وقد 
ثبت أن هذه املكمالت 
تخفض مستويات 

ضغط الدم
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عملية الهضم

باختصار

الكتان  بذور  زيت  السمك على  زيت  إلى تفوق  األبحاث  الصحة، لكن تشير غالبية  الكتان  بذور  السمك وزيت  زيت  يعزز كل من 
بفوائده الصحية ألنه يحتوي على األحماض الدهنية النشطة

هوامش

معن البياري

ــا وأن ذكــــرى هــزيــمــة حـــزيـــران تــعــبــر فــي مــثــل هــذه  أمـ
املــعــهــود، عما جــرى وكيف  الــكــالم  األيـــام، فُيستدعى 
جرى، عسكريا وسياسيا، فإن من الطّيب، في األثناء، 
العربي  األدبـــي  املنتوج  فــي  عما حضر  ل 

َ
ُيتغاف ال  أن 

الذي استوحى من الواقعة تمثيالٍت وتعبيراٍت متنوعة، 
أشـــــارت إلـــى مـــا تــعــد أســبــابــا ومـــقـــّدمـــات ســاقــت إلــى 
الهزيمة. ولوفرة هذا املنتوج )ثّمة السينما أيضا(، ذاع 
ونــقــاد،  باحثون  فيه  وخـــاض  النكسة«،  »أدب  مفهوم 
ــاٍت فــيــه بعضها قــّيــم. وذاع أيــضــا أن  ــ وأنـــجـــزوا دراسـ
ــلــع عــلــيــهــا أنــهــا 

ُ
روايـــــات انــشــغــلــت بــالــحــدث الـــفـــادح خ

األعــمــال »أوراق عاقر«   مــن تلك 
ٌ
ــدة »حــزيــرانــيــة«. واحــ

الراحل، سالم  لألردني  بيروت، 1968(،  االتحاد،  )دار 
ــى روايــتــيــه  ــ الــنــحــاس )تـــوفـــي فـــي 2011(، وكـــانـــت أول
ــــو صــاحــب  وهـ فــــي 1987(،  ــات«  ــاحــ ــســ ــ »ال )صـــــــدرت 
ــيـــة ومــجــمــوعــة  مــجــمــوعــتــني قــصــصــيــتــني ومـــســـرحـ
شعرية، كما أنه النقابي واملناضل السياسي. واملألوف 
 مــن ثــالث روايــــات أردنــيــة 

ً
التذكير بها واحــــدة أن يتم 

النكسة  عــام  في  إحداها صــدرت  رة، 
ّ
مبك »حزيرانية« 

نــفــســه، »الـــكـــابـــوس« ألمـــني شــنــار، والــثــانــيــة فــي الــعــام 
الــتــالــي، »أنـــت مــنــذ الـــيـــوم« لتيسير ســبــول. لــيــس ثمة 
 وال جيوش وال فلسطني ضاعت في 

ٌ
حرٌب وال هزيمة

 كاذٌب المرأة، يحّبها زوجها 
ٌ

»أوراق عاقر«، وإنما حمل

بأناه. ينكشف هذا  بلغته،  الرواية ســردا  الــذي تنكتب 
املــولــود يعرب،  قــدوم  والـــذي كــان منتظرا منه  الحمل، 
ــا فجأة 

ّ
فــي يــوم االثــنــني، 5 يــونــيــو/ حــزيــران 1967، مل

املبنى  بكاملها.  الشقة  له  اهتّزت  هائل  انفجاٌر  »دوى 
الكبير ينهار؟«. يروي الراوي »فجأة، تهاوى باب غرفة 
واقتحمت   .. السماء  أعــمــدة  أحــد  كــانــهــدام  االستقبال 
»اقتلعُت  أيضا  يقول  األخير«.  امللجأ  السيطان  ألسنة 
لوحة الخلصاء واملدينة ولوحة املرأة الحامل وتقهقرت 
إلــى الــشــرفــة، ووقــفــت هناك طــريــدا فــي الــعــراء. لــم يعد 
تالية  مقاطع  وفــي  املـــوت«.  وخلفي  الهاوية،  إال  أمامي 
النهار  لــهــذه املقتطعات مــمــا جـــرى فــي ذلـــك  وســابــقــة 
ينطق  ــرا 

ّ
مــتــوت مونولوغا  حسبانه  يمكن  مــا  يتداعى 

به البطل الـــراوي. يسأل: »مــن كــان يصّدق أن كل هذا 
يحدث في أقل من ست دقائق، ستة أيام، ستة دهور، 
الــزمــن«. وعلى مــا فــي هــذا التداعي  مــاذا يهم حساب 
 قد 

ٌ
مــن إيـــحـــاءاٍت، ال تفلت مــن ســالــم الــنــحــاس مــفــردة

ــر إلــى هزيمة عربية كبرى جــرت فــي ذلــك اليوم 
ّ

تــؤش
الذي انكشف فيه حمل الزوجة املحبوبة، غير أن ناسا 
البطل  »مــاذا؟ عاش  يتجمهرون،  الشرفة  تحت شرفة 
 .. الهتاف  وأخطأتم  الحساب،  أخطأت  ويلكم،  العاقر، 

عاش يعرب«. 
الصفحات،  القليلة  الـــروايـــة،  هـــذه  ــارئ  قـ عــلــى  يلتبس 
الفضاء املكاني فيها، تستشعر أنها في القاهرة ربما، 
وأن البطل بدويٌّ قادم من الصحراء، له ذاكرة في أغوار 

األردن املخصبة، ويتطلع إلى رحيٍل إلى دمشق، كأنه 
ش عن أصحاب مضوا، وما عادوا 

ّ
قادم إلى املدينة ليفت

في املكان، ال يعرف ما جرى لهم. يتحّدث عن محيي، 
صــديــقــه املــاكــث قــبــلــه فــي الــشــقــة الــتــي اهــتــزت يـــوم 5 
حزيران. يتواصل مع صاحب مكتبة، على معرفٍة طيبٍة 
إلى املستشفى، وُيخطره  به  به، هو من يأتي  وقديمٍة 
بأن زوجته، بخير .. وعلى ما تتواتر من استدعاءات 
ــع، فـــإن الــنــزوع  ــ ــراوي األربـ ــ تــتــوالــى فــي أوراق الــبــطــل الـ
إلــى حد مــا، يجعل  التجريبي، املــوصــول بحسٍّ عبثي 
اإليحاء  كثافة  العالية في  النباهة  تلك  الرواية  في هذه 
انكشافها،  ليس عصّيا  التي  الترميزات  ووفــرة  فيها، 
غير أن هذا كله وغيره ينبسط في سرٍد، يتقاطع فيه 
الحوارّي، مع صاحب املكتبة والطبيب املعالج من العقم، 

ر والحلمي، مع 
ّ
مع االستعادي الذي ينهض على التذك

الــراوي من أحــواٍل ليست  الهجائي الظاهر في سخط 
إلى  واملــيــل  بالعناد،  يتصف  الــذي  وهــو  قليلة حواليه، 
الوضوح، عندما ُيؤثر خيارا واحدا وحسب »الحق أو 
أو  النصر  املــوت،  أو  الحياة  الجحيم،  أو  الجنة  الباطل، 

الهزيمة«. 
 غــيــر مــعــلــومــة 

ً
ــبــطــل يـــخـــوض مـــعـــركـــة كــــأن الـــــــراوي ال

الطبيب  إلــى  الــذي ال ُينجب، وال يرتاح  التفاصيل، هو 
في دمشق. وهنا ثّمة ُمضمراٌت في النص تــروح إلى 
ما هو عطٌب نفسي، أكثر منه جسديا أو خلقيا، لدى 
السارد الذي يحكي ويستنطق جّوانياته، ويطلق أفكارا 
أو  رفـــاٍق  انتظار  قلق  بــه  ويستبّد  مرتجلة،  وقــنــاعــات 
أصدقاء غائبني، واستعادة حريٍة فقدها. وفي هذا كله 
وغيره، بدت لغة النص مشحونة بتوتر عال، ارتفعت 
شيئا مــا بــالــروايــة، مــن حــيــث أرادهــــا ســالــم النحاس 
 فـــي تــجــريــب الــحــكــي عـــن حــــدٍث عـــربـــيٍّ فـــادح 

ً
تــجــربــة

باملباشر  والتورية، ال  بالقناع  باملجازي واالستعاري، 
 

ٌ
أعــمــال صنعت  كــمــا  بالتسجيلي،  وال  بــالــواقــعــي  وال 

التي شهدت صدور »أوراق  املرحلة   وفيرة في 
ٌ
روائية

نـــافـــرة، طفيفة في  بــخــطــابــيــة  عـــاقـــر«، وإن اســتــعــانــت 
خواتيمها، كان في الوسع التخفف منها .. ولكن املهم 
ر في روايته »الحزيرانية« 

ّ
واألهم أن سالم النحاس بش

هــاتــه بــكــاتــٍب ممتلئ املــوهــبــة والــكــفــاءة، مــا يجعلنا ال 
نغفل عنها، ونحن على مبعدة 53 عاما منها.

في تذّكر »أوراق عاقر«

وأخيرًا

ثّمة ُمضمراٌت في النص 
تروح إلى ما هو عطٌب

 نفسي، أكثر منه جسديا 
أو خلقيا، لدى السارد

الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة
Friday 4 June 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


