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نسرين طّراف
عندما يصبح الغذاء بديًال عن الدواء

كارين إليان ضاهر

ــتـــي يــنــتــشــر  ــلـــة الـ ــذه املـــرحـ ــ فــــي هـ
فــيــهــا فـــيـــروس كـــورونـــا، وتفشل 
ــات املــــــتــــــوافــــــرة  ــعـــــــاجـــــ كــــــافــــــة الـــــ
كثيرين  أرواح  إنـــقـــاذ  فـــي  الــلــحــظــة  حــتــى 
يـــتـــعـــرضـــون ملـــضـــاعـــفـــاتـــه، تـــبـــدو املــنــاعــة 
الساح األمثل ملواجهة املرض. انطاقًا من 
هذا املبدأ، ومن تجربة مرضية شخصية 
لــهــا، خصصت االخــتــصــاصــيــة فــي الطب 
التحّولي والتغذية، نسرين طّراف، كتابها 
»غذاء، شفاء، إحساس« لنشر الوعي حول 
وبوسائل  بــالــغــذاء  املــنــاعــة  تقوية  أهمية 
أخـــــرى طــبــيــعــيــة، تــرتــبــط بــنــمــط الــحــيــاة 
ملــواجــهــة كــورونــا وأمــــراض أخـــرى عديدة 

يمكن التعرض لها.
الـــدواء في معالجة  أهمية  الرغم من  على 
أمـــراض كثيرة ال حــلــول أخـــرى لــهــا، تَبّي 
لـــ طـــّراف أنــه فــي مقابل فــوائــده، لكل دواء 
آثار جانبية عديدة يمكن التعرض لها، ما 
قــد يــؤدي إلــى الــدخــول فــي دوامـــة يصعب 
الـــخـــروج مــنــهــا: »قـــــررت الــعــمــل عــلــى هــذا 
الكتاب بعد ان أدركت أهمية نمط الحياة 
والغذاء لتقوية املناعة، وبالتالي مواجهة 
األمـــــــراض الـــتـــي يــمــكــن أن نــتــعــرض لــهــا، 
وذلــك انطاقًا من تجربتي الخاصة التي 

)Getty( التغذية أكثر من مجرد طعام يمكن تناوله

ســاعــدتــنــي عــلــى كــشــف اآلثـــــار الــجــانــبــيــة 
وأيضًا  نتناولها،  التي  لــأدويــة  الكثيرة 
مكافحة  فــي  الجوهري  الحياة  نمط  دور 
األمــراض واملساهمة في التخلي عن هذه 

األدوية«.
كانت طراف قد فقدت منذ سنوات عديدة 
خــالــتــهــا بــســبــب إصـــابـــتـــهـــا بـــالـــســـرطـــان، 
مــا دفعها إلــى الــغــوص فــي عالم األدويـــة، 
ــًا فـــي الـــطـــب الــتــحــّولــي الــوظــيــفــي،  ــقـ والحـ
واكتشاف كل ما لأدوية من آثار جانبية 
وأضـــــرار فـــي مــقــابــل فـــوائـــدهـــا. لـــذلـــك، بــدا 
واضحًا أن الحل ليس في الدواء دائمًا، وإن 
كــان كــذلــك أحــيــانــًا. يمكن تحقيق أهــداف 
صــحــيــة عـــديـــدة مـــن خــــال نــمــط الــحــيــاة 
الــســلــيــم. وقـــد تــبــّي لــهــا ذلـــك أكــثــر عندما 
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املـــرتـــبـــط بـــالـــغـــدة الــــدرقــــيــــة، ويــــؤثــــر عــلــى 
وظيفتها.

يــســبــب هــــذا املـــــرض ضــعــفــًا فـــي الــنــشــاط 
وتــســاقــطــًا فــي الــشــعــر وزيــــادة فــي الـــوزن. 
لــدى طــّراف،  كــان الحل العاجي الوحيد، 
هــو الـــــدواء الــــذي ال بــد مــن تــنــاولــه طــوال 
الــــحــــيــــاة بـــحـــســـب األطــــــبــــــاء. فــــي ســعــيــهــا 
لــشــفــاء جسمها وحــيــاتــهــا أيــضــًا، أدركـــت 
أن الــتــغــذيــة أكــثــر مــن مــجــرد طــعــام يمكن 
تـــنـــاولـــه. اســتــنــدت عــلــى الـــطـــب الــوظــيــفــي 

الذي ينظر في جذور األمراض ملواجهتها 
بـــالـــوســـائـــل الــطــبــيــعــيــة، وبــنــمــط الــحــيــاة 
ــك، اســتــطــاعــت  ــذلــ ــام الــــغــــذائــــي. وبــ ــظـ ــنـ والـ
منه  تشفى  وأن  مــرضــهــا  عــلــى  تتغلب  أن 
تــمــامــًا، بــفــضــل الــنــظــام الــغــذائــي الــخــاص 
الــــذي اتــبــعــتــه بــعــد أن اكــتــشــفــت األطــعــمــة 
التي تؤثر سلبًا على حالتها وعلى الغدة 
قــد ساعدها  الـــدواء  كــان  وإن  ووظيفتها، 
ــه ثــمــة  ــ ــــد تـــبـــي لـــهـــا أنـ ــا. وقـ ــ فــــي مـــرحـــلـــة مـ
أطــعــمــة مــفــيــدة فــي حـــاالت معينة وتضر 
األطعمة  تعتبر  عــام  إنما بشكل  بــأخــرى، 
ة والسكريات مضرة 

ّ
املصنعة وتلك املحا

دومًا وال بد من تجنبها، في مقابل أهمية 
والخضر  النيئة  املــكــســرات  على  التركيز 

والفاكهة والحبوب.
على أثــر تجربتها هــذه، وبعد أن غاصت 
فــي مــجــال الــطــب الــوظــيــفــي، قـــررت طـــّراف 
ــن فـــي خــبــرتــهــا هــــذه من  ــريـ مــشــاركــة اآلخـ
 Eat Heal كــتــاب  ويتضمن  كتابها.  خــال 
ـــ كـــورونـــا أضــافــتــه  Feel، قــســمــًا خـــاصـــًا بـ
بعد انتشار الوباء العتبار أن الكتاب كان 
جـــاهـــزًا مــنــذ عـــام 2019. لــكــن مـــع انــتــشــار 
الــوبــاء، ارتـــأت أن تنشر الــوعــي مــن خال 
كتابها حول كيفية تقوية املناعة بالغذاء 
والحد  الفيروس  ملواجهة  الحياة  وبنمط 
من التقاط العدوى والحد من مضاعفات 

املرض أيضًا وتداعياته في حال اإلصابة 
بـــه. فــقــد تــبــّي أن ألســلــوب الــحــيــاة تأثير 
أنها  املــنــاعــيــة. علمًا  الــوظــيــفــة  عــلــى  كبير 
حــرصــت عــلــى تــقــديــم نــســخــة عــربــيــة منه 

بعد النسخة األجنبية.
وضمن األقسام الباقية في الكتاب فصول 
السنة األربعة، بما فيها من أمراض يمكن 
التعرض لها في كل منها، وسبل مقاومة 
هــــــذه األمــــــــــراض بـــالـــتـــغـــذيـــة وبـــالـــفـــاكـــهـــة 
 مـــــن هـــذه 

ٍّ
ــر املـــــتـــــوافـــــرة فـــــي كــــــل ــخــــضــ والــ

الفصول ووصفات خاصة بكل منها. فمن 
 للوقاية 

ً
األطعمة الصحية في الربيع مثا

من أمــراض عديدة، األرضــي شوكي الذي 
ويساعد  الكوليسترول  مــعــدالت  يخفض 
عــلــى ضــبــط ضــغــط الـــدم وخــطــر اإلصــابــة 
بــنــوبــة قــلــبــيــة. كـــذلـــك تــشــيــر فـــي الــكــتــاب 
إلـــى أهــمــيــة املــشــمــش والــهــلــيــون والــحــبــق 
ها أطعمة 

ّ
والكزبرة والكرز والفراولة؛ فكل

من  للوقاية  عليها  التركيز  يجب  صحية 
ــــراض عـــديـــدة. كــمــا تـــشـــّدد عــلــى أهمية  أمـ
في  الــســمــوم  مــن  للتخلص   Detox حمية 
الصيام  وعلى  والــربــيــع،  الخريف  فصلي 
الــــذي لـــه فـــائـــدة صــحــيــة مــمــتــازة للجسم 

للتخلص من السموم أيضًا. 
خّصصت طّراف القسم التالي من الكتاب، 
لــلــتــحــدث عـــن مــخــتــلــف الـــزيـــوت الــعــطــريــة 
، ملا 

ً
األســـاســـيـــة الــتــي تــنــاولــتــهــا تــفــصــيــا

لــهــا مـــن فـــوائـــد صــحــيــة يــمــكــن أن تساعد 
ــدة.  ــديـ  فــــي مــعــالــجــة مـــشـــكـــات صــحــيــة عـ
ــد اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــمــع فــــي كــتــابــهــا  وقـــ
مـــا بـــي املـــجـــال الــصــحــي ونـــمـــط الــحــيــاة 
والـــتـــغـــذيـــة مـــن جـــهـــة، والـــطـــهـــي مـــن جهة 
ثانية. فأرادت أن تقّدم فيه للعالم وصفات 
من بادها بشكل يسمح للكل باكتشافها 

والتعّرف إليها.

استندت في كتابها 
على الطب الوظيفي 

الذي ينظر في جذور 
األمراض ملواجهتها 
بالوسائل الطبيعية، 

وبنمط الحياة والنظام 
الغذائي

■ ■ ■
تشير في الكتاب 

إلى أهمية املشمش 
والهليون والحبق 
والكزبرة والكرز 

ها أطعمة 
ّ
والفراولة؛ فكل

صحية يجب التركيز 
عليها للوقاية من 

أمراض عديدة

■ ■ ■
تشّدد على أهمية حمية 
Detox للتخلص من 
السموم في فصلي 

الخريف والربيع، وعلى 
الصيام الذي له فائدة 
صحية ممتازة للجسم

باختصار

للطعام  الصحي  الجانب  على  الضوء  تسلط  أن  طراف،  نسرين  األخصائية،  استطاعت  إحساس«،  شفاء،  »غذاء،  كتابها  في 
بتركيزها على سبل الوقاية من األمراض من خالل اتباع نمط غذائي يقوي المناعة

هوامش

سما حسن

جميلة،  بــذكــرى  بداخلك  تحتفظ  ـــك 
ّ
أن تعتقد  أحــيــانــا، 

 دقة 
ّ

ويلهبك الحنني إليها، وأنت تراجع تفاصيلها بكل
التفاصيل  ولكّن  آخرين عنها،  في مخيلتك، وتحّدث 
التي ال يشعر بها سواك تبقى لك في خانة الذكريات 
املــآســي، تكتشف  العمر وتــكــرار  الــدافــئــة. بعد مـــرور 
 ســـتـــارًا لــقــصــة عـــذاب 

ّ
أّن تــلــك الـــذكـــريـــات لـــم تــكــن إال

ك كنت ترى ما يراه الناس، 
ّ
 من األسى، وأن

ّ
ومسلسال

ها صانعة جنٍب ماهرة، 
ّ
مثل أّن جّدتك كانت تشتهر بأن

وتستطيع أن تتذوق قطعة من الجنب من صنع يديها 
أشــهــى بكثير مــن أيٍّ مــن أنــــواع الــجــنب الــشــهــيــرة في 
الــعــالــم. وهـــذه شــهــادة لجّدتك فــي يــوم الــجــنب العاملي. 
وما زال طعم فتات الجنب الذي كنت تتناوله في بيتها 
البسيط يضاهي أّي طعم لجنٍب قد تذوقته بعدما ذاع 
 

ّ
كل تــذوقــه  على  املشجعة  اإلعــالنــات  ومـــأت  صيته، 

وســائــل اإلعـــالم حــولــك، بــل تــحــّدث عنه السائق الــذي 
 
ٌ
 جامعية

ٌ
ينقلك إلى وجهتك، وأّمنت على حديثه طالبة

إلــى يسارك  أّم تجلس  إلــى جـــوارك، وأقسمت  تجلس 
ها ال تختار غيره ألطفالها.

ّ
بأن

تذكر جيدًا نهاية السبعينات من القرن املاضي. وعلى 
 شــيء في 

ّ
ــقــش كــل

ُ
ــرة فقد ن

ّ
الــرغــم مــن طفولتك املــبــك

ذاكرتك، وُرّص بنظام مثل قطع الشطرنج. هناك ماعٌز 
الــبــيــت، والــجــّد وهو  نحيلة تــبــرز عظامها فــي حــوش 
 صباح، ويحمل 

ّ
يرتدي السروال الشامي يحلبها كل

حليبها الشحيح إلى الجّدة في وعاء معدني. وال تدري 
كيف يصبح قالبا صغيرًا من الجنب مرصوصا على 
قــطــعــٍة مــن الــحــصــيــر، تــوكــل لــك جــّدتــك مهمة خاصة 
تها 

ّ
أن تتسلل نحو مخبئها، وقــد غط وســّريــة، وهــي 

بحجر صوان ثقيل، وتطلب منك أن تقوم بتعصيرها 
املــــاء، وتــرتــســم خطوط  القليل مــن  يــنــزل منها  حــتــى 
 شيء إلى 

ّ
الحصير فوق سطحها األبيض، ثم تعيد كل

القالب، والذي  رت بتذوق هذا 
ّ
لو فك مكانه، والويل لك 

ــك تــرى 
ّ
ال تــعــرف مــتــى يــصــبــح صــالــحــا لــأكــل. ولــكــن

ه بامللح، وتضيف له قطراٍت من 
ّ

جّدتك بعد أيام ترش
زيت الزيتون، ويصبح الزاد والزواد في بيٍت خال من 
الطعام. وربما جاء الجد ببطيخة صغيرة، وهذا يعني 
 ال تزيد عن الخبز منزلي 

ً
 شهية

ً
ك ستتناول وجبة

ّ
أن

الصنع، وفتات الجنب السّري وقطعة من البطيخ.
ــعــــودت أن  ـــه يــعــنــي ذكــــريــــاٍت طــيــبــة، وتــ

ّ
ــل كــــان ذلــــك كـ

أحافظ  كنت  ــي 
ّ
ولــكــن الصغيرة،  بطني  الــجــوع  ينهش 

ربيبتهما،  كنت  اللذين  وجــّدتــي  جـــّدي  مشاعر  على 
بسبب  لخدمتهما  بيتهما  في  أيامي  معظم  وأقضي 
 األبــنــاء بعد هزيمة 

ّ
الــعــمــر، ونـــزوح كــل تقدمهما فــي 

األردن ومـــصـــر، وكــيــف أصــبــح  ــى  إلـ حـــزيـــران 1967 
الــذي تضع جّدتي   من سرير محمد 

ّ
إال البيت خاليا 

تحته » الطبلية« وخزانة أحمد التي تحتفظ بها بطبلة 
مصنوعة مــن الــفــخــار، كــانــت يــومــا تـــدور على بيوت 
الــجــيــران، حــني يقيمون أفــراحــهــم، وهــكــذا خــال البيت 

 من زيارات البنات مع أوالدهن. ولكّن جّدتي كانت 
ّ
إال

تشعر بوحدٍة تعّبر عنها بمسمياٍت ألشياء في البيت 
إلى  الحرب  الذين اضطّرتهم  الذكور  أوالدهــا  بأسماء 
 من 

ً
الـــنـــزوح مــن غــــّزة، بــعــدمــا ُهـــّجـــرت الــعــائــلــة أصــــال

مدينة يافا في عام النكبة، وظلت جّدتي تبّرر الخيار 
ها خافت على أوالدها الشبان من أن ُيقتلوا 

ّ
املرير، ألن

ارتــكــبــوا فــي 1956 مــجــزرة  الــذيــن  بــأيــدي الصهاينة 
لم  ولذلك،  املدينة.  والشبان في  الرجال  وحشية بحق 
يكن أمام األبناء سوى النزوح، مثل آالف نزحوا بعد 
هزيمة حرب األيــام الستة، كما أطلق عليها االحتالل 
وظلت  الوجيز.  العظيم  بمنجزه  تفاخرًا  اإلسرائيلي 
ينتظران  الــواســع  البيت  في  العجوز  مع جــّدي  جّدتي 
عــودة األبــنــاء أو جــالء املحتلني، ولكّن ذلــك لم يحُدث، 
ى 

ّ
 بيتهما فارغا تتدل

ّ
وانتقال إلى رحمة الله تباعا. وظل

من سوره الخارجي أغصان شجرة تني عمالقة، وبني 
املتهالكة قصة قطعة جــنٍب، حفظت ماء وجه  جدرانه 
جّدي وجّدتي بعد اغتراب األبناء، وشّح الرزق لتقدم 
جــّدي فــي الــســن،  مــع معوناٍت بسيطة مــن أمــي التي 
 
ً
كانت تدين بوالء كبير لزوجها، وترسلني ألكون ابنة

لجّدتي فأحببت الجنب، ولم أشبع يوما منه.

قطعة من الجبن

وأخيرًا

على الرغم من طفولتك 
المبّكرة فقد نُقش كّل شيء 

في ذاكرتك، ورُّص بنظام مثل 
قطع الشطرنج
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