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أظهرت دراسة حديثة أّن األكواب الورقية تكون مبطنة بطبقة بالستيكية رقيقة مضادة للماء، تتحلل عند سكب الماء الساخن 
فيها وتدخل إلى الجسم

هوامش

محمود الرحبي

ــة الــرســتــاق،  »وادي الــســحــن« قــريــة ُعــمــانــيــة فـــي واليــ
جنوب منطقة الباطنة. كان ُيضرب بها املثل في البعد. 
ن ُرصفت الشوارع للوصول إليها في 

ٔ
ن، حتى بعد ا

ٓ
واال

ن يعبر السائق والية الرستاق، ما 
ٔ
ساعات قليلة، بعد ا

رمى بالبعد، وإن صار الحديث عن ُبعدها يقترن 
ُ
زالت ت

املدينة  فــي  ــر مشاهد مــن طفولتي 
ّ
تــذك

ٔ
ا املـــرح.  ببعض 

واخر 
ٔ
القرن املاضي وا التجارية مطرح، في ثمانينيات 

 من سكان وادي السحن 
ٌ

سبعينياته، حني كان رجــل
طفال يحيطون به 

ٔ
ان والدي، وكيف كان اال

ّ
تي إلى دك

ٔ
يا

نضّم إليهم، وتزيد أعداد 
ٔ
مستغربني. سرعان ما كنت ا

 آخرون 
ٌ

طفال
ٔ
قة ا

َ
املتحلقني حوله، بعد أن يلتحق بالحل

 
ٌ

تي رجل
ٔ
ن يا

ٔ
ا مــر يبدو لنا عجيبا، 

ٔ
من السوق. كان اال

من وادي السحن، البعيد. كان ذلك الزائر االستثنائي 
يجلس حافي القدمني، مرتديا »دشداشة« جزعية اللون 
وعيناه  صــفــر، 

ٔ
ا بمصرٍّ  َســـه 

ٔ
را ويصّر  الكركم(،  )بلون 

متوجستان، لكْن يوِمض منهما شعوٌر بالفخر.
إال بعد وقت  م عــادة 

ّ
لم يكن زائرنا العجيب ذاك يتكل

 استقبال 
ّ
طويل من وصوله. وحني يصل، يكون محط

وتــرحــاب مــن الــحــاضــريــن. يــضــّيــفــونــه بالتمر واملـــاء 

لــه عصير  ليشتروا  يتطّوعون  مــن  وهــنــاك  والــقــهــوة. 
 بــه ريــقــه الــنــاشــف لــطــول رحلته. 

ّ
»رّن جــــوس«، لــيــبــل

ووقت الغداء، كان والدي يرافقه إلى البيت، في منطقة 
وادي عدي، ثم يعود معه إلى الدكان. وفي الليل، يرافقه 
ى ويــنــام. نــكــون، نــحــن الــصــغــار، 

ّ
مــجــّددا لــكــي يتعش

متلهفني لسماع حديث الرجل القادم من بعيد، لكنه لم 
نه ُيخفي مغامرة طويلة، 

ٔ
يكن ينبس ببنت شفة. ال بد ا

ى فــي طريقه عــددا ال يحصى مــن ذئــاب وثعالب 
ٔ
ورا

بي 
ٔ
ن يفطر، نجده ينتظر ا

ٔ
رانب. وفي الصباح، بعد ا

ٔ
وا

عند الباب الخارجي، مقرِفصا على رجليه الحافيتني. 
السوق  ثم يختفي في زحمة  إلــى مطرح،  يذهب معه 

ومنعرجاته، ثم ال نراه إال بعد مضي عام.
هــّم 

ٔ
اال الجبل،  إلــى  ن تصل 

ٔ
ا املهم  »ليس  يقول ماركيز: 

ن 
ٔ
ا ويمكنك  ممّهد،  ن 

ٓ
اال الطريق  الــوصــول«.  طريق  هو 

إنها  يقال  التي  السحن  وادي  قــرى  إلــى  بيسر  تصل 
ــان، لـــوجـــود عــــدد وفــيــر مـــن ســفــرجــل  ــمـ ــنــــدوس« ُعـ »مــ
ولــيــمــون وعــنــب وأمــبــا، ناهيك عــن الــخــضــر، بمختلف 
ا 

ّ
ا في ما مضى، حني نذهب إلى هناك، وكن

ّ
نواعها. كن

ٔ
ا

طفاال، نتحّرك في قافلٍة صغيرٍة من سيارتني 
ٔ
حينئذ ا

و ســيــارات »بيك أب« نتركها 
ٔ
ا الــدفــع،  و ثــاث، رباعية 

ٔ
ا

الطريق راجلني.  بقية  كمل 
ُ
ن ثــم  الــقــرى،  مــشــارف  على 

ولكننا ال نعود سريعا، بسبب وعورة الطريق، بل نبقى 
خذ 

ٔ
ــر كيف كــان مضيفنا يحتال ال

ّ
تــذك

ٔ
يــامــا. وا

ٔ
ا هناك 

حــدنــا بــمــجــَرد مــا نشير لــه بــضــرورة 
ٔ
مفتاح ســيــارة ا

ل له بحيل 
ّ
ن يتعل

ٔ
رجوعنا. ولن ُيرِجع املفتاح إال بعد ا

كان  إْن  بــمــدارســنــا،  الــصــغــار  نحن  التحاقنا  ضـــرورة 
خرى مقبولة. وخال فترة 

ٔ
ي حيل ا

ٔ
الوقت شتاء، أو با

خر باستضافٍة 
ٓ
مكوثنا هناك، كنا نتنقل من بيت إلى ا

من هذا أو ذاك من سكان تلك البلدة الجبلية املضيافة. 
طفال في أوج فرحنا ودهشتنا أيضا. 

ٔ
ونكون نحن اال

وادي  إلــى  بسيارتك  بسهولة  تذهب  أن  يمكنك  الــيــوم، 

الترحاب  ذلــك  تلقى  ولــن  الدهشة.  من  بقليل  السحن، 
ــزوار، خصوصا  ــ ن الــســكــان اعـــتـــادوا عــلــى الـ

ٔ
الـــحـــاّر، ال

السواح الذين تستوقفهم املرتفعات واملشاهد العظيمة 
هالي، فإنه 

ٔ
حد اال

ٔ
للجبال املحيطة بالقرى. وإذا صادفت ا

نت في سيارتك. سيدعوك 
ٔ
يقف في الطريق ليحييك، وا

ن 
ٔ
ا لــكــْن مــن دون  الــقــهــوة فــي بيته،  مجاملة الحــتــســاء 

نه يرى كثيرين كل يوم. لكنه سيرفع 
ٔ
يصّر على ذلك، ال

يده تحية لك، ولن يخفضها إال بعد أن تختفي سيارتك 
مام ناظريه.

ٔ
من ا

ــا، فــي نيبال،  ذات رحــلــة كــنــا، مــحــمــود الــريــمــاوي وأنــ
جاءنا  الهيمااليا،  جبال  قاعدة  وعند  للهند.  املجاورة 
بواسطة  القمة  إلـــى  خــذنــا 

ٔ
يــا ن 

ٔ
ا علينا  عــارضــا  شــاب 

طــائــرة. وطــبــعــا، اعــتــذرنــا عــن الــعــرض تلقائيا، إذ ما 
فائدة أن تصل إلى هناك في ظرف دقائق، فالوصول 
يعد  لم  قــال ماركيز.  الطريق، كما  بل  املهم،  ليس هو 
وادي السحن مكانا بعيدا، ولكن الذاكرة تستحضره 
االحتماء  في  األطفال،  نحن  برعنا،  بتفاصيل  مؤثثا 
ر 

ّ
بها. ذاكرتنا مليئة وحية، وحني نرى أطفالنا، ونتذك

الرجل«، نعرف أي كنٍز كان  مقولة فرويد »الطفل أب 
ينتظرنا حني نصل إلى وادي السحن، وكم هو محدوٌد 

زمن السرعة واآللة الحالي الذي يعيشه أبناؤنا.

أبعد من وادي السحتن

وأخيرًا

لم يعد وادي السحتن بعيدًا، 
ولكن الذاكرة تستحضره مؤثثًا 

بتفاصيل برعنا، نحن األطفال، 
في االحتماء بها
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األكواب الورقية
مخاطر صحية غير متوقعة

يارا حسين

الجاهزة  الورقية  األكـــواب  جعلت 
ذات األغطية البالستيكية حياتنا 
الحصول على  فكلنا يحب  أسهل 
الــقــهــوة أو الـــشـــاي عــلــى عــجــل فـــي املــكــاتــب 
والطرقات فهل تناول املشروبات الساخنة 

املوضوعة في األكواب الورقية آمن؟
ــا تـــكـــون األكــــــواب الـــورقـــيـــة مبطنة  ــادة مـ ــ عـ
بطبقة رقيقة مضادة للماء والتي تتكون في 
ا البوليمرات 

ً
الغالب من البالستيك وأحيان

املــشــتــركــة لــالحــتــفــاظ بــالــســائــل فــي الــكــوب 
أجراها  التي  الدراسة  الورقي. وقد أظهرت 
معهد  في  األكاديميني  الباحثني  من  فريق 
ــه فـــي غـــضـــون 15  الــهــنــد لــلــتــكــنــولــوجــيــا أنــ
دقيقة من وضــع املــشــروب الساخن تتحلل 
هذه الطبقة البالستيكية الى قطع صغيرة 
ــيـــاف االصــطــنــاعــيــة  مـــن الــبــالســتــيــك أو األلـ
بــحــجــم 5 مــم أو أقـــل )حــجــم حــبــة السمسم 
ــر(. ويــنــتــقــل إلــــى املـــشـــروب  ــغــ تــقــريــًبــا وأصــ
ومن ثم إلى الجسم حوالي 25000 ميكرون 
الدقيقة.  البالستيكية  الــجــزيــئــات  تلك  مــن 
ــادي الــــذي  ــ ــعـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــشـــخـــص الـ

)Getty( تقول اإلحصاءات بأنّه تم قطع ما يقرب من 6.5 مليارات شجرة لتلبية الطلب المتزايد على األكواب الورقية

يشرب 3 أكواب عادية من الشاي أو القهوة 
يــومــًيــا فـــي كــــوب ورقـــــي، ســيــبــتــلــع 75000 
للعني  مرئي  غير  دقيق  بالستيكي  جسيم 
الــبــشــريــة. كــمــا كشفت الـــدراســـة عــن وجــود 
مــعــادن ثقيلة سامة فــي املــشــروب الساخن 
الزنك  البالستيكية مثل  البطانة  مصدرها 
والرصاص والكروم، ويحذر الباحثون من 
أن تناول هذه الجزيئات واملعادن بانتظام 
يــمــكــن أن يــســبــب مــشــاكــل صــحــيــة خطيرة 

بمرور الوقت. 
واملــــصــــدر األســــاســــي لــلــخــطــر يــكــمــن فــي 
املـــــادة الــتــي تــصــنــع مــنــهــا هــــذه األكـــــواب، 
 ،)BPA( الــبــيــســفــيــنــول مــــادة  وخــصــوصــا 
وهـــي مــــادة كــيــمــائــيــة تــدخــل فـــي صناعة 
إلــى عدد  البالستيكية باإلضافة  األوانــي 
ال يــحــصــى مـــن املــنــتــجــات الـــتـــي نــتــعــامــل 
ــيـــارات  ــا، مـــثـــل إطــــــــارات الـــسـ ــيـ مــعــهــا يـــومـ
والــــزجــــاجــــات الــبــالســتــيــكــيــة وزجــــاجــــات 
ــرارة الــتــي  ــ ــحـ ــ ــال. وبـــفـــعـــل الـ ــ ــفـ ــ ولـــعـــب األطـ
البالستيكية  الطبقة  تسخني  على  تعمل 
جزيئات  تتسرب  للكوب  بطنة 

ُ
امل الرقيقة 

 هذه املادة الى السوائل الساخنة، ُمسببة 
العديد من األضرار الصحية.

المخاطر الصحية
وأظهرت بعض األبحاث وجود عالقة بني 
ــادة الــبــيــســفــيــنــول  ومــجــمــوعــة  الــتــعــرض ملــ
من  يرفع  إذ  الصحية  املشاكل  متنوعة من 
تكيس  ومتالزمة  بالسمنة  اإلصــابــة  خطر 
املبايض لدى النساء، وقد يسبب العقم في 

الرجال والنساء.
 British Journal فـــي  نــشــر  بــحــث  وأظـــهـــر 
وجــود  أن    of Educational Psychology
معدالت عالية من البيسفينول في جسم 
األمــهــات الحوامل قد يــؤدي إلــى اإلصابة 
بسرطان الثدي، كما قد يؤدي الى تعرض 
أجــنــتــهــم إلـــى تــغــيــرات فــي تــطــور الــجــهــاز 
ــاغ، وتـــغـــيـــرات  ــ ــــدمـ الــعــصــبــي مـــثـــل نـــمـــو الـ
بإفراز الغدة الدرقية، وتغيرات في سلوك 
ــــرط الـــنـــشـــاط، والـــتـــأخـــر  أطـــفـــالـــهـــم مـــثـــل فـ
فــي الــنــمــو لـــدى األطـــفـــال. وبــحــســب مجلة 
بيسفينول  مــادة  تؤثر  قد   Benthamopen
على الهرمونات، إلى جانب تأثيرها على 

مستوى الغلوكوز والسكري

المخاطر البيئية 
ــه تــم قطع مــا يقرب 

ّ
تــقــول اإلحـــصـــاءات بــأن

ــيـــارات شـــجـــرة لــتــلــبــيــة الــطــلــب  ــلـ مـــن 6.5 مـ
املــتــزايــد عــلــى األكـــــواب الـــورقـــيـــة، مــمــا أدى 
الى إطالق حوالي أربعة مليارات رطل من 
الجوي.  الــغــالف  فــي  الكربون  أكسيد  ثاني 
إضافة لذلك تترك األكواب الورقية وراءها 
مواد بالستيكية رقيقة ال تتحلل في مكب 
النفايات وال يمكن إعــادة تدويرها مؤدية 

الى تلوث البيئة.
ولتقليل مساوئ األكواب البالستيكية يجب 
فــي وعــاء بالستيكي  الطعام  عــدم تسخني 
فمن املعروف أن البالستيك عندما يسخن 
كما  الطعام،  إلــى  الكيميائية  املــواد  يرشح 
البالستيك في  بــعــدم وضــع  ــا 

ً
أيــض ينصح 

ا 
ً

غسالة األطباق أو امليكرويف. ويجب أيض
تقليل اســتــهــالك املـــاء املــعــبــأ فــي زجــاجــات 
املــزيــد  عــلــى شـــرب  بالستيكية واالعــتــمــاد 
مــن مــيــاه الــصــنــبــور، فــقــد اكتشفت منظمة 
ــاف الــبــالســتــيــكــيــة  ــيــ الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة األلــ
الدقيقة في 90 في املائة من جميع عينات 

املياه املعبأة في زجاجات.
األوعية  استخدام  تقليل  الــضــروري  ومــن 
الــــبــــالســــتــــيــــكــــيــــة والــــــعــــــبــــــوات املـــعـــدنـــيـــة 
واألطعمة املعلبة واستبدالها بالزجاجية 
أو الــبــورســلــني أو الــفــوالذ املــقــاوم للصدأ 
ــع األطـــعـــمـــة  ــ ــــوضـ ــل( لـ ــيــ ــتــ ــلــــس ســ ــانــ ــتــ )ســ
والـــســـوائـــل الــســاخــنــة. ويــفــضــل اســتــخــدم 
األكـــــــواب الــخــالــيــة مـــن مـــــادة بــيــســفــيــنــول 
بذلك  يفيد  مــا  املنتج  على  يكن  لــم  وإذا   .
بــوضــوح، فيوصى بالحذر مــن أن بعض 
بالرموز  املــمــيــزة  البالستيكية  املنتجات 
3 أو 7 الخاصة بإعادة التدوير قد تكون 

عة من بيسفينول.
ّ
ُمصن

الشخص العادي الذي 
يشرب 3 أكواب عادية 
من الشاي أو القهوة 

يومًيا في كوب ورقي، 
سيبتلع 75000 جسيم 
باستيكي دقيق غير 

مرئي

■ ■ ■
كشفت الدراسة عن 
وجود معادن ثقيلة 
سامة في املشروب 
الساخن مصدرها 
البطانة الباستيكية 

مثل الزنك والرصاص 
والكروم

■ ■ ■
تترك األكواب 

الورقية وراءها مواد 
باستيكية رقيقة 
ال تتحلل في مكب 
النفايات وال يمكن 

إعادة تدويرها

باختصار


