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الحليب والكوليسترول
قد يكون التناسب عكسيًا

محمد الحداد

أظــــــــهــــــــرت دراســــــــــــــــة جــــــــديــــــــدة أن 
ــم لــلــحــلــيــب،  ــظـ ــتـ ــنـ ــــاك املـ ــهـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــتـــويـــات  بــــــزيــــــادة مـــسـ ــبــــط  ــرتــ يــ ال 
الــدراســة  الـــدم. ووجـــدت  فــي  الكوليسترول 
»ريدنج«  جامعة  في  باحثون  أعدها  التي 
يشربون  الذين  األشخاص  أن  البريطانية، 
لديهم  بانتظام،  الحليب  كميات كبيرة من 
مستويات أقل من الكوليسترول، على الرغم 
من أن مستويات مؤشر كتلة الجسم لديهم 

كانت أعلى من الذين ال يشربون الحليب. 
أجــريــت الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم اإلثــنــن 
)24 مايو/أيار الجاري(، في املجلة الدولية 
دراســـات  ثــاث  تحليل  على  بــنــاء  للسمنة، 
ســكــانــيــة كــبــيــرة. ويــشــيــر تــحــلــيــل إضــافــي 
لدراسات كبيرة أخرى أيضًا، إلى أن أولئك 
تقل  بــانــتــظــام،  الحليب  يستهلكون  الــذيــن 
لــديــهــم مــخــاطــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب 

التاجية بنسبة ٪14.

ليست قضية مهمة
وقـــال املــؤلــف املــشــارك فــي الـــدراســـة، فيمال 

بيسان عودة أثناء التحضيرإلحدى الحلقات )عبد الحكيم أبو رياش(

الــوراثــة التغذوية في  كــارانــي، أســتــاذ علم 
ــة تــظــهــر أن  جــامــعــة »ريــــدنــــج«، إن الــــدراســ
استهاك الحليب ليس قضية مهمة في ما 
القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  بمخاطر  يتعلق 
واألوعــيــة الــدمــويــة، على الــرغــم مــن وجــود 
ــر كــتــلــة الــجــســم  ارتــــفــــاع طــفــيــف فــــي مـــؤشـ

ودهون الجسم بن شاربي الحليب. 
ــي فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لـــ  ــ ــارانـ ــ وأضــــــــاف كـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا كشفته الــدراســة 
ــا إذا  ــزال مـــن غــيــر الــــواضــــح مـ ــ ــه ال يـ هـــو أنــ
ــــون املـــــوجـــــودة فــــي مــنــتــجــات  ــدهـ ــ كــــانــــت الـ
األلبان هي السبب في انخفاض مستويات 

الكوليسترول. 
اتخذ فريق الباحثن املشاركن في الدراسة 
مـــقـــاربـــة جــيــنــيــة الســـتـــهـــاك الــحــلــيــب، من 
خــــال الــنــظــر فـــي اخـــتـــاف جـــن الــاكــتــيــز 
املعروفة  الحليب  سكريات  بهضم  املرتبط 
باسم الاكتوز. وأفادت الدراسة بأن وجود 
االختاف الجيني، حيث يمكن لألشخاص 
هضم الاكتوز، كان طريقة جيدة لتحديد 
مستويات  يستهلكون  الــذيــن  األشـــخـــاص 

أعلى من الحليب.
وفقًا لهذه الدراسة، فإن بعض املشاركن 

فيها؛ أي الذين تم إجراء البحوث عليهم، 
بزيادة  الفريق  ربطه  جيني  تنوع  لديهم 
الجسم  كــان مــؤشــر كتلة  الحليب،  تــنــاول 
لديهم أعلى، وكذلك نسبة الدهون، ولكن 
األهم من ذلك، أنه كانت لديهم مستويات 
أقــــل مـــن الــكــولــيــســتــرول، ســــواء املــفــيــد أو 

الضار.
أولــــئــــك  أن  أيــــــضــــــًا،  الـــــبـــــاحـــــثـــــون،  ووجــــــــــد 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــتــنــوع جــيــنــي، اتــســمــوا 
خطر  احتماليات  فــي  ملحوظ  بانخفاض 
اإلصابة بأمراض القلب التاجية. وخلصت 
الدراسة إلى أن تقليل تناول الحليب قد ال 
يكون ضــروريــًا للوقاية مــن أمـــراض القلب 

واألوعية الدموية.

حساب التناقضات
ــة الـــجـــديـــدة بــعــد صـــدور  ــدراســ ــريـــت الــ أجـ
التي بحثت سابقًا  الــدراســات  مــن  الكثير 
تــنــاول كميات  بــن  السببية  الــعــاقــة  فــي 
كـــبـــيـــرة مــــن مــنــتــجــات األلــــبــــان وأمــــــراض 
الــقــلــب واألوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، مــثــل السمنة 
الــتــي يصفها املؤلفون  الــســكــري،  ومـــرض 
فشلت  وأنــهــا  بالتناقض،  اتسمت  بأنها 

في تقديم دليل سببي، إما لعاقة سببية 
مفيدة، أو عكسية. 

لـــحـــســـاب الـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي حـــجـــم الــعــيــنــة 
والعرق وعوامل أخرى، أجرى الفريق معد 
للبيانات  تلويًا   

ً
تحليا الجديدة  الــدراســة 

ملا يصل إلى 1.9 مليون شخص، واستخدم 
النهج الجيني لتجنب االلتباس.

الحيوي  البنك  بيانات  أن  الرغم من  وعلى 
في اململكة املتحدة، أظهرت أن أولئك الذين 
يــتــســمــون بـــقـــدر مـــن الــتــبــايــن الــجــيــنــي من 
الاكتيز، كانوا أقل عرضة لإلصابة بمرض 
السكري من النوع الثاني بنسبة 11٪، إال 
أن الدراسة لم تقترح وجــود أي دليل قوي 
على وجود صلة بن زيادة تناول الحليب 
وزيادة احتمالية اإلصابة بمرض السكري، 
أو ما يرتبط به من سمات مثل الجلوكوز 

واملؤشرات الحيوية االلتهابية.
ــارك فــــي الـــــدراســـــة، إنـــه  ــشــ ــال املــــؤلــــف املــ ــ وقــ
تناول  بــن  القائمة  الــخــافــات  إلــى  بالنظر 
اإلصــابــة  وخــطــر  كــبــيــرة،  بكميات  الحليب 
بأمراض القلب واألوعية الدموية، سيكون 
لدراستنا الجينية آثار كبيرة على الصحة 
الـــعـــامـــة. وأضـــــــاف: »تــشــيــر الــنــتــائــج الــتــي 
توصلنا إليها إلى أن تقليل تناول الحليب 
قد ال يكون ضروريًا للوقاية من األمــراض 

القلبية الوعائية«.
ــد أســبــاب  ــارانــــي، قـــد يـــكـــون أحــ ـــ كــ ــا لـ ــقـ ووفـ
انـــخـــفـــاض مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول هو 
للكربوهيدرات  املعوي  الجرثومي  التخمر 
أن تغير  للهضم، والتي يمكن  القابلة  غير 
مستويات  وخــفــض  الكوليسترول  تكوين 

الكوليسترول في الدم.

اتخذ فريق الباحثني 
املشاركني في الدراسة 

مقاربة جينية 
الستهالك الحليب، 
من خالل النظر في 

اختالف جني الالكتيز 
املرتبط بهضم 
سكريات الحليب

■ ■ ■
أفادت الدراسة بأن 
وجود االختالف 

الجيني، حيث يمكن 
لألشخاص هضم 

الالكتوز، كان 
طريقة جيدة لتحديد 

األشخاص الذين 
يستهلكون مستويات 

أعلى من الحليب

■ ■ ■
أولئك الذين يتمتعون 
بتنوع جيني، اتسموا 
بانخفاض ملحوظ 
في احتماليات خطر 

اإلصابة بأمراض القلب 
التاجية

باختصار

تظهر دراسة حديثة، أعدها باحثون في جامعة »ريدنج« البريطانية، أن استهالك الحليب ليس قضية مهمة في ما يتعلق 
بمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

هوامش

معن البياري

ُيستعار العنوان أعاله من التقريظ الذي أعلنه الشاعر 
العاملية  الــجــائــزة  تحكيم  لجنة  رئــيــس  بــزيــع،  شــوقــي 
للرواية العربية )بوكر(، لرواية األردني جالل برجس 
للدراسات  العربية  )املؤسسة  الــوّراق«  »دفاتر  الرابعة 
والنشر، بيروت، 2020(، الفائزة بالجائزة في دورتها 
الرابعة عشرة، إذ، بعد إشــارتــه، في بيان إعــالن هذا 
الفوز، الثالثاء املاضي، إلى »حبكٍة محكمٍة ومشّوقة« 
الــروايــة، وإلــى »لغتها العالية«، قال إن املؤلف  في هذه 
 عــن عــالــم الــتــشــّرد 

ً
ــّد الــبــورتــريــهــات قــتــامــة يــقــّدم »أشــ

والفقر وفقدان املعنى واقتالع األمــل من جــذوره، ..«. 
ولسائٍل أن يسأل عما إذا كان صنيٌع كهذا تفعله رواية 
حرز 

ُ
يجعلها، من بني 121 رواية من 11 بلدا عربيا، ت

هـــذه الــجــائــزة الـــوازنـــة. واإلجـــابـــة املــرّجــحــة ستتصل، 
، بمزاج لجنة التحكيم وذائقات أعضائها، وهذا 

ً
بداهة

الــذي بناه جــالل برجس فــي روايــتــه،  العالم  أن  يعني 
بالسرد الذي بسطه فيها، وتحقق فيه إمتاٌع، وانجذاٌب 
الــوّراق«  املختارين يرون »دفاتر  مني 

ّ
املحك إليه، جعل 

أن  الــبــال  وفــي  بالجائزة،  التكريم  فاستحقت  تفّوقت 
رواية سابقة للكاتب وصلت إلى القائمة الطويلة، وثالثة 
العربية..  للرواية  أحــرزت إحــدى جوائز كتارا  قبلهما 
الرواية  وبذلك، يحرز جهد جالل برجس في مشهد 

العربية الراهن تقديرا طيبا، واملؤمل أن يكترث به أهل 
النقد، فيجتهدوا في تقديم إضاءاٍت تحليلية عنه، وإن 

حظيت »دفاتر الوّراق« بكتاباٍت تقّصت جيدا فيها.
ــّدام قـــارئ »دفــاتــر  نــعــم، هــو »فــقــدان املــعــنــى« ظــاهــٌر قــ
العربي جــدوى  الــفــرد  املعنى هــو استشعار  ــــوراق«.  ال
في  لــه  بقيمة  بفاعليته، شــعــوره  إحــســاســه  وجــــوده، 
ــه ســهــمــا يــرمــيــه  ــأن لـ مــحــيــطــه ومــجــتــمــعــه، قــنــاعــتــه بــ
فــي الــدنــيــا. وال أحــد فــي هــذه الــروايــة، وفــي مقدمتهم 
كلهم  املعنى.  هــذا  على  يتوفر  املركزية،  شخصيتها 
نبئك سبعة فصول في 360 صفحة 

ُ
ت له. ال  فاقدون 

بشيٍء من هذا، أو على األصح ال تقع، وأنت تطوف في 
عنها،  السرد  يتناوب  التي  الحكايات  أفــراد  جوانيات 
وتتعّدد وتتشابك، وتلتقي مقاطع فيها وتفترق، على 
ما يوحي بأن أحدا منهم ال تقيم فيه هزيمة من نوع 
مــا. وبذلك يصير جائزا أن يــرى من يــرى أن »دفاتر 
الوّراق« موصولة باالنشغال الكثير في املدونة الروائية 
ن فيه من 

ّ
العربي، بما يتوط الفرد  العربية بخسارات 

والنبذ.  بالهامشية  شعوره  أسباب  عن  األسئلة  قلق 
أعمال  عــديــدة، فذهبت  تنويعاٍت  االنــشــغــال  هــذا  أخــذ 
السلطة،  إلى مسؤولية  مثال،  الستينيات  منذ  روائية، 
السياسية وغيرها، في هذا. وارتأت أخرى أن شروطا 
اجــتــمــاعــيــة تبعث عــلــى هـــذا الــحــال. وغــالــبــا مــا كانت 
الــروايــة  األكــثــر قلقا فــي متون  املثقف هــي  شخصية 

الشعور  فيها  يقيم  فادحا حضورها،  العربية، وكان 
»انتحارا  وكــأن  وبــالــالجــدوى،  وبالخسران  بالعبثية 
للمعنى« )بتعبير ملحمود درويش في مسألٍة أخرى( 
املركزي في  البطل  الـــوّراق،  إبراهيم  يسكنه. وملا كان 
الــروايــة الــحــائــزة جــائــزة بــوكــر مثقفا، قـــارئ روايـــات، 
ــّمـــان تــهــدمــه  يــمــلــك كــشــكــا لــبــيــع الــكــتــب فـــي وســــط عـ
السلطة املحلية لُيقام في مطرحه متجر، ويتفاقم فيه 
املعنى«، فإن سؤاال قويا  »فقدان  بـ الباهظ  اإلحساس 
لهذا  البعيدة  األســبــاب  بشأن  قــّدامــنــا،  ماثال  سنجده 
الـــذات العربية،  الــهــزائــم فــي  الحضور املــديــد لكل هــذه 
سيما في املثقف العربي، وكل هذه الخسارات فيها، 

في الرواية العربية، منذ أزيد من ستة عقود. 

إبراهيم الوّراق، في صنيع جالل برجس هنا، هو »ابن 
مــّرة، ويترّدد  املتتالية«، كما يحّدث نفسه  الخسارات 
فجننٌي  قــاتــال،  يصير  أن  يــخــاف  نفسي،  طبيب  على 
ه على القتل. إنه يذهب 

ّ
في بطنه، بحجم الوحش، يحث

رهم من حاله، في 
ّ
بهذا، ويحذ ليخبرهم  الشرطة  إلى 

واحدة من مفارقات غزيرة في الرواية. يتركه يتحّدث، 
بضميره املتكلم، كما آخرين من شخصيات الرواية، 
أن تنفضح  الــســرد لكل منها  فــي  الــخــيــار  ليتيح هــذا 
ح، أن تنكشف وتكشف. تقول ليلى، ابنة امللجأ، 

َ
وتفض

إنها أيضا ستقتل والديها لو يحُدث لها وتعرف من 
إبراهيم  قتل يصنعه  فعل  ثّمة  كأن  وبالتوازي،  هما. 
بنفسه، عندما يحاول االنتحار، في العقبة التي تبدو، 
بما توحي به لغة الراوي، على تضاّد مع عّمان، املدينة 
العالية الضجيج، والتي يجد نفسه فيها على الرصيف 
مثل نقطٍة في زحام، فيما العقبة التي تلتصق بنهاية 
الــشــوارع  تــدحــر مصابيح  فسيح،  وامــتــداُدهــا  البحر، 
والبيوت فيها العتمة، والسماء فيها صافية. ال ينتحر 
إبراهيم الـــوّراق، وال يفعل ما صنعه أبــوه الــذي جعله 
انعزاليا، وإنما يقرأ ويكتب، ويتعّرف على دفاتر جّده، 
أيـــام حــرب فلسطني، وأحـــداث قحط  الشموسي، عــن 
وجوع .. وهزيمٍة مورثة إلى أبناء وأحفاد، وربما أيضا 
إلى قراء روايــٍة بهيجٍة في اعتنائها بفقدان املعنى ... 

مبروك جالل برجس.

»دفاتر الورّاق«... فقدان المعنى

وأخيرًا

إبراهيم الورّاق، في رواية 
جالل برجس، هو »ابن الخسارات 

المتتالية«، كما يحّدث 
نفسه مرّة
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