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هوامش

مهما كان كثير من األطعمة التي نتناولها مفيدًا وصحيًا ،مثل الخضار والفاكهة والحبوب والبقوليات ،إال أنه تبقى فيها مواد
غير مفيدة ،بل وتحارب العناصر الصحية فيها

تحول الليكتينات الموجودة في الطماطم دون امتصاص العناصر الغذائية (فرانس برس)

مضادات المغذيات
كيف نقلل منها في األطعمة؟
يارا حسين

مـ ـض ــادات األغ ــذي ــة ه ــي مــرك ـبــات
ن ـب ــات ـي ــة ت ـت ــوف ــر فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
األطعمة ،وتقلل مــن قــدرة الجسم
ع ـ ـلـ ــى ام ـ ـت ـ ـصـ ــاص ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
األساسية .ما هي أنواع مضادات األغذية؟
وكيف نقلل ،أو نتخلص من هذه املواد عند
تحضير وجبات الطعام؟ تشمل مضادات
التغذية ما يلي:
الـفـيـتــات (حـمــض الـفـيـتـيــك) :يــوجــد بشكل
أساسي في البذور والحبوب والبقوليات.
وتقلل الفيتات من امتصاص املعادن ،مثل
الحديد والزنك واملغنيسيوم والكالسيوم.
الليكتينات :توجد في البذور والبقوليات
وال ـح ـب ــوب والـ ـخـ ـض ــروات ،م ـثــل الـطـمــاطــم
وال ـف ـل ـف ــل ،وقـ ــد ت ـت ــداخ ــل ال ـل ـي ـك ـت ـي ـنــات مــع
امتصاص العناصر الغذائية.
الـتــانـيـنــات (ال ـع ـفــص) :وه ــي م ـســؤولــة عن
بعض ألــوان ونكهات الطعام ،مثل الشاي
والـقـهــوة ،والـعــديــد مــن املـكـســرات والـبــذور
وال ـب ـقــول ـيــات والـ ـت ــواب ــل .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
أنـهــا فـئــة مــن م ــادة الـبــولـيـفـيـنــول املـضــادة
لــأكـســدة ،قــد تعمل كـمـضــادات للمغذيات

ألنـهــا يمكن أن تمنع امـتـصــاص الـحــديــد.
مثبطات البروتياز :توجد على نطاق واسع
بني النباتات ،خاصة في البذور والحبوب
والبقوليات ،وتتداخل مع هضم البروتني
عن طريق تثبيط األنزيمات الهاضمة.
األوكساالت :توجد األوكساالت في العديد
من البقوليات ونخالة القمح والخضروات
ذات الـلــون األخـضــر الــداكــن مثل السبانخ.
وت ــرتـ ـب ــط األوك ـ ـ ـسـ ـ ــاالت ب ــال ـك ــال ـس ـي ــوم فــي
الـجـهــاز الهضمي وتمنع امتصاصه وقد
تسبب حصوات الكلى.
إذن ،كيف نتخلص مــن م ـضــادات األغــذيــة
عند تحضير الطعام؟
النقع

يؤدي نقع الفاصوليا والبقوليات األخرى
فــي امل ــاء ط ــوال الـلـيــل إل ــى تحسني قيمتها
الغذائية ،إذ تتوفر معظم مضادات التغذية
في القشرة وهي قابلة للذوبان في املاء .وقد
وجد أن النقع يقلل من الفيتات ومثبطات
األنــزيــم البروتيني والليكتني والتانينات
وأوك ـ ـ ـسـ ـ ــاالت الـ ـك ــالـ ـسـ ـي ــوم .ف ـع ـل ــى سـبـيــل
املثال ،أدى النقع ملدة  12ساعة إلى تقليل
محتوى الفيتات في البازالء بنسبة تصل

إلــى  .%9ويقلل الليكتني بنسبة ،%50-38
وال ـتــان ـي ـنــات بـنـسـبــة  %25-13ومـثـبـطــات
األنــزيــم الـبــروتـيـنــي بنسبة  ،%30-28كما
أن نقع الخضار الورقية قد يساهم بتقليل
األوك ـس ــاالت .وقــد يعتمد تقليل مـضــادات
الـتـغــذيــة عـلــى ن ــوع الـبـقــولـيــات ،فبالنسبة
للفاصوليا الحمراء وفول الصويا والفول،
يقلل النقع من مثبطات األنزيم البروتيني
ً
بدرجة طفيفة فقط .ويستخدم النقع عادة
مع طرق أخرى ،مثل التخمير والطهي.
اإلنبات

أثناء إنبات البذور والحبوب والبقوليات
تـحــدث تـغـيـيــرات داخ ــل ال ـبــذرة ت ــؤدي إلــى
ت ـح ـل ــل ب ـع ــض م ـ ـضـ ــادات امل ـ ـغـ ــذيـ ــات .وق ــد
وج ــدت ال ــدراس ــات أن اإلن ـبــات يقلل نسبة
الفيتات بنسبة  %81-37في أنواع مختلفة
من الحبوب والبقوليات ،بينما يؤدي إلى
انـخـفــاض طفيف فــي الليكتني ومثبطات
البروتياز.

باختصار
يمكن أن تؤدي الحرارة
العالية ،خاصة عند
الغليان ،إلى تدهور
مضادات املغذيات ،مثل
الليكتني والتانينات
ومثبطات األنزيم
البروتيني
■■■
تساهم عملية تخمير
مختلف أنواع الحبوب
والبقوليات في تحطيم
الفيتات والليكتني
بشكل فعال
■■■
أدى النقع واإلنبات
والتخمير إلى خفض
نسبة الفيتات في
الكينوا بنسبة ،%98
كما أدى نقع البازالء
وغليها إلى انخفاض
الليكتني والتانينات
ومثبطات البروتياز
بنسبة %100-98

التخمير

ت ـس ــاه ــم ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ـم ـيــر م ـخ ـت ـلــف أن ـ ــواع
الحبوب والبقوليات في تحطيم الفيتات

والليكتني بشكل فعال؛ فعلى سبيل املثال،
ـؤدي تخمير الفاصوليا البنية املنقوعة
يـ ً
مسبقا ملدة  48ساعة في انخفاض الفيتات
ب ـن ـس ـبــة  .%88وتـ ـق ــوم بـعـمـلـيــة الـتـخـمـيــر
الـكــائـنــات الـحـيــة الــدقـيـقــة ،مـثــل البكتيريا
أو الخميرة ،حيث تهضم الكربوهيدرات
املوجودة في الطعام.
الغليان

يمكن أن تؤدي الحرارة العالية ،خاصة عند
الـغـلـيــان ،إل ــى تــدهــور م ـضــادات املـغــذيــات،
مثل الليكتني والتانينات ومثبطات األنزيم
ال ـب ــروت ـي ـن ــي .وأظـ ـه ــرت إح ـ ــدى ال ــدراس ــات
أن غـلــي ال ـب ــازالء مل ــدة  80دقـيـقــة ،يقلل من
مثبطات األنــزيــم البروتيني بنسبة ،%70
والليكتني بنسبة  ،%79والـتــانــن بنسبة
 .%69كما أن الغليان يقلل مــن أوكـســاالت
الـكــالـسـيــوم بنسبة  %87-19فــي الخضار
الــورق ـيــة ال ـخ ـض ــراء ،ف ــي ح ــن أن التبخير
وال ـط ـبــخ بــاسـتـخــدام ال ـفــرن لـيـســا فـعــالــن.
وبشكل عام وقت الطهي األطول يؤدي إلى
انخفاض أكبر في مضادات املغذيات.
مزيج من الطرق السابقة

ي ـم ـكــن أن ي ـ ــؤدي ال ـج ـمــع ب ــن ال ـع ــدي ــد من
تقليل مضادات التغذية بشكل
الطرق إلى ً
ك ـب ـيــر ،وأح ـي ــان ــا بـشـكــل ك ــام ــل .م ـث ــا ،أدى
النقع واإلنبات والتخمير إلى خفض نسبة
الفيتات في الكينوا بنسبة  ،%98كما أدى
نقع البازالء وغليها إلى انخفاض الليكتني
والـتــانـيـنــات ومـثـبـطــات الـبــروتـيــاز بنسبة
 ،%100-98وأدت عـمـلـيــة إن ـب ــات وتخمير
الذرة إلى تحلل الفايتات بالكامل تقريبًا.

وأخيرًا
محمد الجالوس ...وصوًال إلى األقصر
معن البياري

ط ــوال تـجــربـتــه الـفـنـيــة ال ـتــي تـمـتــد إل ــى نـحــو أربـعــن
عــامــا ،وباستثناء بداياته وبــواكـيــره األول ــى ،يحضر
أطوار تضم
التشكيلي األردني ،محمد الجالوس ،في
ٍ
مشاريع يعكف عليها ،تجتمع فيها عديد من لوحاته
بـخـيــارات جمالية تستنفر طاقته ومخيلته ،إلــى أن
ّ
يستجد في باله مشروع آخر ،برهانات فنية مغايرة،
ُ
تنعطف إليها إيـقــاعــات فرشاته وضــربــاتــه اللونية.
وم ــع تـتــالــي تـجــاريـبــه وت ـنــوي ـعــات ان ـت ـقــاالتــه املـحــض
وتعدد موضوعاتهّ ،
إبداعية ّ
يتبدى أن مقادير ظاهرة
مــن القلق تقيم مــع محمد الـجــالــوس ،تــواكــب أقمشة
لوحاته وسطوحاتها الخشنة والـنــاعـمــة ،وأخشابه
وجــداريــاتــه ،وك ــذا ألــوانــه الــداكـنــة واألخ ــرى املشرقة.
من تقليدي الكالم أن يقال إن هذا هو قلق أي فنان
مثابر ،غير أن األدق فــي شــأن صديقنا الـقــول إنها
ٍ ُ
حاالت تالحقه ،ال يصير في وسعه
استغراقاته في
ٍ
أن يغادرها ،وقد قال ّ
مرة إن لوحته لم توصله يوما
إلــى اليقني .وفــي األثـنــاء ،يــأخــذه االنـصــراف إلــى هذا
ٌ
دأب وتأمل
املشروع ،قبل أن يشغله مشروع آخر ،إلى ٍ
ُ
ـراءات .ولكن يحدث
كثيرين ،فضال عن
مطالعات وقـ ٍ
ٍ
َ
مكوثه فــي هــذه الفكرة أو تلك ط ــارئ ملحّ
أن يقطع
لشحنة
يفاجئ مخيلته ومداركه ،فيستجيب له ،دفعا
ٍ
ما غشيت حشاياه .ولعل من هذا القبيل تلك الرعشة

التي جعلته ُ
يخرج عن شغله الــذي يعكف عليه منذ
ّ
شهور ،في مرسمه في حي الشميساني في عمان،
تـهـيـئــة مل ـع ــرض م ـش ـتــرك مــرت ـقــب ف ــي م ـ ــارس /آذار
ُ
سيحضر فيه اسـتـيـحـ ٌـاء للخط
املقبل فـ
ـي الــدوحــةً ،
ّ
ً
ال ـعــربــي ،مل ــا أن ـجــز لــوحــة م ـف ــردة مــن وح ــي شجاعة
األسرى الفلسطينيني الستة عند هروبهم من سجن
جـلـبــوع اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول املــاضــي.
لقد بــدا أن ن ـ ً
ـداء غافل الجالوس ف ـ ّـأداه ،فكانت لوحة
ّ
النفق ّ
الفوهة ،والفوهات الصغرى التي تنطق بوعود
الحرية والـخــاص ،فيما رخــاوة جــدار السجن تعبر
عنها خيوط مما قد يكون حديدا أو غيره ،واللونان
الرمادي واألصفر غالبان ،ويوحيان بما يوحيان به،
التموجات في أسفل اللوحة كأنها ّ
فيما ّ
تحدث الناظر
إليها عن حرية قادمة ،لها أوتارها وأنغامها.
نــداء من صف ٍة أخــرى ،أعتق مما أجابته اللوحة الثرية
باملغازي تلك ،ألـ ّـح عليه في زيارته مدينة األقصر في
صعيد مصر ،مشاركا في سيمبوزيوم فيها قبل ستة
أع ــوام ،حتى عــاد إليها فــي مناسبة تشكيلية أخــرى،
فـسـيـطــرت الطبيعة هـنــاك عـلــى ح ـ ّ
ـواس ــه ،هـنــاك حيث
ّ
مساحات خالبة وديـعــة ،وســاحــرة ،تشع بــالــدفء مع
األرض والشجر والفضاء ،فأجاب َ
النداء بإنجاز لوحات
معرضه «سحر البر الغربي» ،املستضاف في غاليري
بيكاسو إيست في القاهرة منذ  9يناير /كانون الثاني
الجاري إلى  30منه ،اجتهد فيها ُمختبرا إمكاناته في

استثارة ما يشعل اإلحساس باملكان ،وليس اإلنشغال
بــرس ـمــه ك ـمــا ال ـفــوتــوغــراف ـيــا .ق ــال إن ــه وق ــع ف ــي غ ــرام
األقصر ،وأعادته إلى بئر الحب العميقة .بدا احتفاليا
بمشهدي ٍة لوني ٍة مغوية ،مدفوعا ٍّ
بحب ظــاهــر ،ليلقى
الـنــاظــر فــي الـلــوحــات ً ،ولــو عــن بعد كما حــال صاحب
هذه الكلمات ،حميمية تدهشه ،تريحه بتعبير أبسط،
ّ
املتجول
ـودع املتأمل فيها،
بل إن هذه اللوحات ربما تـ ِ
ّ
في بريتها وفطريتهاّ ،
السر في املكان الذي تشخصه.
ّ
ال يجد محمد الجالوس نفسه رسام مدن ،هو الذي
لوحات ،فيها إتقان العارف بأسرار املدن،
استوحى
ٍ
مما رآه في الفحيص ( )1991والسلط في األردن،
والقدس ونابلس في فلسطني ( ،)2008وال يعرف
مدينة ستغافله بعد األقصر .وإذا كان قد أنجز
أي
ٍ

كل لوحات الجالوس
التي شوهدت في عدة
معارض في العالم مثقلة
باألسئلة والمعاني...

إبداعاته هذه بعد مشاهدات ،فإن لوحاته في معرضه
ً
انتماء
«أبواب  ،)2019( »48كانت مضاءة بمعايشة
ٍ
داكنة غالبة فيها،
ووجدان واستذكار ،فبدت ،بألوان
ٍ
بخشونة ظاهرة على سطوحها ،وبالنافر واملنبسط
ٍ
والصلد والرخو ،وبحضور أقفال ومسامير وألواح
خشب ،وبالذي تظهره مما خلف األبواب من معيش
مكان من النسيان.
البيت ،كأنها تحمي انتسابا إلى
ٍ
كأنها ،بتعبير أقــل تــوريــة ،إنـهــا تــرســم مقطعا من
ذاكــرة فلسطينية في واح ــد ٍة من مطارح تغريبتها
امل ــدي ــدة ،وال ـتــي ينتسب مـحـمــد ال ـجــالــوس (مــوالـيــد
جيل تال لبدايتها.
 )1960إلى ٍ
األبواب في املعرض السابق على لوحات األقصر،
تلك ٌ
موصولة ببحث محمد الجالوس في الجمال وعنه،
ُ
الجمال املكترث دائما بالفكرة ،باملرسلة ،باإلنسان
وحــريـتــه ،بالفلسطيني وقـضـيـتــه ،بــالـفـنــان وقلقه،
منذ أولــى معارضه في ّ
عمان قبل  40عاما ،مرورا
بفوز لوحته ،قبل عامني ،من بني  25لوحة في العالم،
لـتـكــون م ــن مـقـتـنـيــات مـتـحــف ال ـصــن الــوط ـنــي في
بكني ،مع ست أخريات صنفت ضمن الصف األول،
وه ــي جــداريــة صــاغـهــا الـجــالــوس بتركيبية تــؤالــف
بني مراحل من التاريخ ،لتعكس رؤيته إلى مشروع
طريق الحرير .أقــول إن كــل لــوحــات الجالوس التي
شوهدت في عدة معارض في العالم مثقلة باألسئلة
واملعاني  ..والجمال من قبل ومن بعد.
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