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شاي الماتشا األخضر
كوبان يوميًا لمزاج أفضل وقلب أقوى

يارا حسين

ارتـــفـــعـــت شــعــبــيــة شــــاي املــاتــشــا 
فـــــي املـــتـــاجـــر  ـــرًا، إذ ظـــهـــر  ــ ــؤخـ ــ مــ
ــي،  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة، وحــــــتــــــى املـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ـــدمـــت عــشــبــة املــاتــشــا فـــي شــكــل شـــاي، 

ُ
وق

وشاي التيه، وحتى دخلت في الحلويات 
واملــثــلــجــات... فما هــو شــاي املــاتــشــا؟ وما 

هي أهم مميزاته؟
ــن أنـــــــــواع الـــشـــاي  ــ ــا نــــــوع مـ ــاتــــشــ شــــــاي املــ
ــي الـــصـــن  ــر الـــــــــذي يـــســـتـــهـــلـــك فــــ األخــــــضــــ
واليابان منذ قــرون طويلة. ينمو املاتشا 
ــر، إذ  بــشــكــل مــخــتــلــف عـــن الـــشـــاي األخـــضـ
ــزرع املــاتــشــا مـــن خـــال تــغــطــيــة نــبــاتــات  ــ ُيـ
الشاي قبل 20 إلى 30 يومًا من الحصاد، 
يزيد  ما  املباشرة،  الشمس  لتجنب أشعة 
مـــن إنـــتـــاج الــكــلــوروفــيــل ويـــعـــزز مــحــتــوى 
لونًا  النبات  ويمنح  األمينية،  األحــمــاض 
أخـــضـــر داكــــنــــًا. وبـــمـــجـــرد حـــصـــاد أوراق 
طحن 

ُ
الشاي، تزال السيقان واألغصان، وت

باسم  يعرف  ناعم،  إلــى مسحوق  األوراق 
مـــاتـــشـــا، مــــا يـــنـــتـــج عـــنـــه كـــمـــيـــة أكــــبــــر مــن 
الـــكـــافـــيـــن ومـــــضـــــادات األكــــســــدة مــقــارنــة 

بالشاي األخضر.
ــا األخـــــضـــــر أعـــلـــى  ــاي املــــاتــــشــ يـــمـــتـــلـــك شـــــ
األكسدة  بمضادات  غناه  لجهة  تصنيف 
)الـــكـــاتـــيـــكـــن( مــــن بــــن جـــمـــيـــع األطـــعـــمـــة 
»ســـوبـــرفـــود« إذ تــبــلــغ نــســبــة مــضــادات  الــــ

ُتطحن األوراق لتصبح مسحوقًا ناعمًا )فرانس برس(

ــدة فــــي املـــاتـــشـــا 137 ضــعــفــًا لــتــلــك  ــســ األكــ
املــــــــوجــــــــودة فــــــي بــــعــــض أنــــــــــــواع الــــشــــاي 
األخـــضـــر و13 ضــعــفــًا ملـــضـــادات األكــســدة 
املوجودة في الرمان، و15 ضعفًا ملضادات 
األكــــســــدة املـــــوجـــــودة فــــي الـــعـــنـــب الـــبـــري. 
ــذه عــلــى  ــ ــل مـــــضـــــادات األكـــــســـــدة هــ ــمـ ــعـ وتـ
االلتهابات  مــن  الجسم  وحماية  مكافحة 
القضاء  البكتيرية والفيروسية من خال 
عــلــى الــجــذور الــحــرة املــضــرة الــتــي يــؤدي 
وجـــودهـــا إلـــى تــدمــيــر الــخــايــا والتسبب 

بأمراض مزمنة.

حرق الدهون وصحة القلب
 مـــكـــونـــات شـــاي 

ّ
ــــى أن تــشــيــر دراســــــــات إلـ

املـــاتـــشـــا قــــد تـــســـاعـــد فــــي تـــســـريـــع عــمــلــيــة 
ــادة حــرق الــدهــون.  التمثيل الــغــذائــي وزيــ
وقــد أظــهــرت الــدراســات أن تــنــاول املاتشا 
يزيد من حرق الدهون بنسبة 25 في املائة 
إذا ما ترافق بممارسة التمارين الرياضية 
املـــعـــتـــدلـــة. وأظـــهـــر بــحــث نــشــر فـــي مجلة 
 
ّ
أن نيوتريشن«  أوف  جــورنــال  »بريتيش 

غذائية  مكمات  فــي شكل  املاتشا  تــنــاول 
ــــرق الـــســـعـــرات  ُيــــعــــزز بــشــكــل كــبــيــر مــــن حـ

الحرارية على مدار اليوم.
إدراج   

ّ
أن الــدراســات  كذلك، أظهرت بعض 

شاي املاتشا مع نظام غذائي جيد ونمط 
الحماية من  فــي  قــد يساعد  حياة صحي 
اإلصابة بأمراض القلب وانخفاض خطر 

ــة بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة، مـــن خــال  ــابـ اإلصـ
تــقــلــيــل مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول الــكــلــي 
والــدهــون   )LDL( الــضــار  والكوليسترول 
الثاثية وزيادة مستويات الكوليسترول 

.)HDL( الجيد

تحسين االنتباه والذاكرة والمزاج
 الـــعـــديـــد مــن 

ّ
تــظــهــر بـــعـــض األبــــحــــاث أن

تساعد  أن  يمكن  املاتشا،  شــاي  مكونات 
فـــي زيــــادة االنــتــبــاه والــتــركــيــز وتــحــســن 
ــا عـــلـــى كــمــيــة  ــاتـــشـ الـــــذاكـــــرة؛ الحــــتــــواء املـ
ــن الـــشـــاي  ــن الـــكـــافـــيـــن أكـــثـــر مــ ــزة مــ ــركــ مــ
 نــصــف ملعقة 

ّ
كـــل األخـــضـــر، إذ يــحــتــوي 

على  املاتشا  مسحوق  مــن  )1غ(  صغيرة 
35 ملغ من الكافين. 

ا على الحمض 
ً

املاتشا أيض كما تحتوي 
األمــيــنــي، الــلــثــيــانــن، الـــذي يــعــزز اليقظة 
ــى تـــجـــنـــب االنـــــهـــــيـــــار فــي  ــلــ ــــد عــ ــاعـ ــ ــــسـ ويـ
أن تتبع  الــتــي يمكن  الــطــاقــة،  مــســتــويــات 
أن  الــدراســات  الكافين. وجــدت  استهاك 
تناول شاي املاتشا قد يحسن من الحالة 
ــــد االســـــتـــــرخـــــاء، بــســبــب  ــزيـ ــ املــــزاجــــيــــة ويـ
الحمض  من  عالية  كميات  على  احتوائه 
ــيـــنـــي، الــلــيــثــانــن، الـــــذي يــســاعــد فــي  األمـ
ــاغ، تــحــث  ــدمــ ــات ألـــفـــا فـــي الــ ــاج مـــوجـ ــتـ إنـ
ــعـــور  ــلــــى االســـــتـــــرخـــــاء وتــــحــــســــن الـــشـ عــ
الـــشـــعـــور بــالــنــعــاس.  ــالـــهـــدوء مـــن دون  بـ
يــســاعــد هـــذا الــحــمــض أيــضــًا فـــي تــعــزيــز 

إنــتــاج الــدوبــامــن والــســيــروتــونــن، وهي 
ــات املـــــســـــؤولـــــة عـــــن الـــشـــعـــور  ــ ــونـ ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ الـ
ــــؤدي إلـــى  ــاغ، مــــا يــ ــ ــدمـ ــ بـــالـــســـعـــادة فــــي الـ

تحسن املزاج.

وقاية من السرطان وأكثر
ــيــــة وافــــــــرة  يــــحــــتــــوي املـــــاتـــــشـــــا عــــلــــى كــــمــ
ــة  ــ ــاصــ ــ مــــــــن مــــــــــضــــــــــادات األكـــــــــــســـــــــــدة، وخــ
وهو   )EGCg( جــاالتــي  إيبيغالوكاتشن 
لــه خصائص   

ّ
نــوع مــن الكاتيكن ثبت أن

وقــد  واألورام.  لــلــســرطــان  مـــضـــادة  قـــويـــة 
املاتشا  فاعلية  الــدراســات  أظــهــرت بعض 
ضــد ســرطــان الــجــلــد والــرئــة والــكــبــد، كما 
ـــه قــد يقلل من 

ّ
ــــات أخـــرى أن أظــهــرت دراسـ

الــثــدي وسرطان  خطر اإلصــابــة بسرطان 
مزيد  إلــى  حاجة  هناك   

ّ
لكن البروستاتا، 

مـــن األبـــحـــاث والــــدراســــات الــعــلــمــيــة الــتــي 
تبحث في أعــداد أكبر من الناس لتعميم 

هذه النتائج.
ــدة  ــ ــســ ــ ــا بــــــمــــــضــــــادات األكــ ــاهــ ــنــ ــغــ ــرًا لــ ــ ــظــ ــ نــ
للبشرة،  املذهلة  وفوائدها  والكلوروفيل، 
ــل املـــاتـــشـــا فــــي تـــركـــيـــب الـــعـــديـــد مــن  تـــدخـ
مستحضرات العناية بالبشرة؛ إذ يساعد 
شـــــاي املـــاتـــشـــا فــــي مـــحـــاربـــة الــتــجــاعــيــد 
الشيخوخة  ويــمــنــع  الــدقــيــقــة  والــخــطــوط 

املبكرة. 
وشــاي املاتشا يساهم في تخفيف تهيج 
البشرة الناتج عن البثور أو حّب الشباب، 
ما يساعد  السموم،  البشرة من  ص 

ّ
ويخل

في الحصول على بشرة صحية ونضرة. 
كــمــا تــحــمــي املـــاتـــشـــا الــجــلــد مـــن الــتــلــوث 
واآلثار الضارة لألشعة فوق البنفسجية، 
وتــقــلــل مـــن خــطــر اإلصـــابـــة بــتــلــف الــجــلــد 
 
ّ
الناتج عن أشعة الشمس الضارة. كما أن
املاتشا يساعد في  املــوجــود في  الكافين 
العينن،  الــســوداء تحت  الــهــاالت  معالجة 

ويخفف من انتفاخ العيون.

يمتلك شاي املاتشا 
األخضر أعلى 

تصنيف لجهة غناه 
بمضادات األكسدة 

)الكاتيكني( من 
بني جميع األطعمة 

»سوبرفود« الـ

■ ■ ■
تشير دراسات إلى أّن 
مكونات شاي املاتشا 
قد تساعد في تسريع 
عملية التمثيل الغذائي 

وزيادة حرق الدهون

■ ■ ■
أظهرت بعض 

الدراسات أّن إدراج 
شاي املاتشا مع نظام 

غذائي جيد ونمط 
حياة صحي قد 

يساعد في الحماية 
من اإلصابة بأمراض 

القلب

باختصار

يحتوي ما يُعرف بـ شاي الماتشا األخضر، الذي يستهلك في الصين واليابان منذ قرون طويلة، على مواد مهّمة وصحية، مثل 
الكافيين ومضادات األكسدة، المفيدة لإلنسان

هوامش

سما حسن

»أكــره  الــراحــل، أحمد خالد توفيق:  الكاتب  أقـــوال  مــن 
املـــريـــض والـــصـــديـــق الـــــذي ال يــخــبــرك إال بــاألخــبــار 
السيئة.. يقول لك إن الحمى قد عادت. إذن، فكانت قد 
ذهبْت! ملاذا لم تقل لي؟«. واملعنى أنك ملاذا تمأل الدنيا 
بــك مصيبة،  أو تحل  تتألم  أو  تــمــرض  صــراخــا حــني 
في حني أنت تصمت وتكتم الخير والصحة والــرزق، 
وتغرق في ذلك كله منزويا، ومن دون أن يعرف أحد 
عن النعم الكثيرة التي ترفل فيها. هل أنت تفعل ذلك 
اآلخرين  أن على  بالطبع،  غبائك  ولشدة  تعتقد،  ألنــك 
أن يتحّملوا معك، ولو معنويا، آالمك. أما فرحك، فهو 
ملك لك وحــدك. ولذلك فأنت من طائفة الناس التي ال 
الشكوى  تكثر من  والتي  أو تحمد،  أن تشكر  تعرف 
دائما وربما من الناظرين إلى الجزء الفارغ من الكوب، 
 
ٌ
وربما أيضا أحببت إقناع من حولك بأن كوبك فارغ

من األساس.
بــعــد تــوقــف الـــعـــدوان أخــيــرًا عــلــى غـــزة، انــهــالــت علّي 
في  والصديقات  األصــدقــاء  من  لالطمئنان،  األسئلة 
الــعــالــم االفــتــراضــي، والــجــمــيــع يــســأل: كــيــف حالكم؟ 

والرد الذي أرّده: الحمد لله نحن بخير. هذا الرد ليس 
بــحــروٍف واهــيــة، وال بــصــوٍت خفيض، بــل بكل قــوة، 
بكل مــا أوتــيــت مــن أمـــل، بكل مــا أمــلــك مــن رغــبــٍة في 
بــأن الحمى قد  االستمرار واملضي في هــذه الحياة،  
مثل مشاعر  كثيرة،  راودتــنــي مشاعر  نعم،  ذهــبــت. 
الــفــتــيــة الـــذيـــن نـــامـــوا فـــي الــكــهــف ثــالثــمــائــة عــــام، ثم 
يوم.  بعض  أو  يوما  لبثوا  قد  أنهم  ظانني  استيقظوا 
والحقيقة، لو أن هناك ميتا قد مات، ثم عاد إلى الحياة 
فنفض التراب عن مالبسه، وتلفت حوله حائرًا، فماذا 
عساه أن يفعل أو أين يتجه؟ لكنت أنا هذا الشخص. 
هذه مشاعر داخلية لم أشأ أن أخبر بها إال قلة، ولكن 
ــه، بأملي وتــفــاؤلــي، إن  ل أقـــول  للجميع، كــان عــلــّي أن 

الحّمى قد ذهبت.
ــّزة الــيــوم قــد أصــبــحــت منجما  قـــال لــي صــديــق إن غـ
الــعــدوان أخــيــرًا،  للقصص والــحــكــايــات املــوجــعــة بعد 
الـــرزق.  مــا بــني آالم الفقد لألحبة والــبــيــوت ومــصــدر 
قصصا  لتصبح  كثيرة،  صــورًا  ألتقط  أن  وأستطيع 
مــرة، حيث  كل  أفعل  كنت  مثلما  مكتوبة،  وحكايات 
إن هذا العدوان الرابع الذي يمّر بي وبعائلتي. ولكنني 
وجدت نفسي أتوقف عن ذلك أو أتساءل، عن جدوى 

حزنة التي لن تجلب 
ُ
االستمرار في الحكاية والرواية امل

لي، وملن حولي، سوى مزيد من األلم والحزن.
التي وضعت في  الجديدة  الحياة  قــّررت أن أكتب عن 
جسد جديد، ربما عن حياة مــولــوٍد صــرخ صرخته 
ا أن كثيرًا من البهجة ينتظره، 

ّ
األولــى في الحياة، ظان

فقّرر أن يرّحب ببهجٍة منتظرٍة بصرخة الحياة، وربما 
مثل روٍح زرعت داخل جسد شاب، وقد انتزعت من 
ــاٍن لــعــجــوز. وأحــســب أن هـــذه الفكرة  حــطــام جــســٍد فـ
وقد  العلمي،  الخيال  وأفـــالم  قصص  تناولتها  لطاملا 

اب الشباب على فكرة تدور بشأن هذا 
ّ
أطلق أحد الكت

الحلم اسم »حياة جديدة«، لكن الحياة الجديدة لم تكن 
كما توقع الشيخ الفاني، ألن روحه قد وضعت داخل 

جسد قاتٍل مأجور.
فنانان شابان  برع  فقد  الجديدة،  الحياة  كانت  مهما 
فلسطينيان في زرعها في أجساد موشكة على املوت 
ملليوني إنسان في غّزة، بعد أن خرجا بأغنية جديدة 
اسمها »يــال ع غــزة«. وأنــت تحفظ بــؤس غــّزة شارعا 
الحماسة  تلك  ولكن  وبحرها.  بّرها  وتحفظ  شارعا، 
اللطيفة قد جعلتك ترى غّزة جديدة، ألنها  والكلمات 
إلى  انتباهك  ولفتت  بدقة،  وصفت مالمح كل منطقٍة 
الحصار.  عليها  وأطــبــق  الــفــقــر،  غلفها  جــمــاٍل  معالم 
مع  وتغني  الجميلة،  الجديدة  غــّزة  تــرى  الــيــوم  ولكنك 
زالــت  مــا  ولكنها  الــعــدوان،  آلــة  تها 

ّ
دك ملناطق  الشابني 

 حّي 
ً
مــثــال قــويــة، وتحفظ بأسمائها وتــاريــخــهــا. خــذ 

الشجاعية وبلداٍت مثل بيت حانون. وهكذا أنت مثل 
الــذي عــزم على طــالق زوجته، وأخبر صديقه  الرجل 
بذلك، ولكن صديقه حني عّدد له محاسن تلك الزوجة، 
اكتشف جمال زوجته، وتراجع عن قرار طالق امرأٍة 

لم يكن يعرفها.

الحّمى التي ذهبت

وأخيرًا

تحفظ بؤس غزّة شارعًا 
شارعًا، وتحفظ برّها وبحرها. 

ولكن تلك الحماسة قد 
جعلتك ترى غزّة جديدة
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