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ــيـزة (تــشـمل "تــقـنــيـة مــتـقــدمـة" 
قــطـاعـات مـثل الـذكـاء االصـطـنـاعي
عزز) والروبوتات وتقنية الواقع ا
الــتي أتــاحت له تــأســيس شــركــته
الـنــاشـئـة في مــجـال الـتـطــبـيـقـات
"بــــــــرين ويـف بــــــــانك". وقــــــــد أتي
كَـنـيـنـغـهـام في األصل مـن غـالواي
ـدة  20عــامــاً لـدى وكــان قــد عــمل 
شــــركـــة بـــويـــنـغ وأسس شـــركـــته
الهنـدسية اخلاصة فـي سان دييغو
قبل االسـتقـرار في بلـفاسـت والبدء

في شركته في مجال التقنيات.
ـواهب الـتـقـنـيـة ويـقـول إن تـركّـز ا
ورغـبـة أبـنـاء اجملـتــمع الـتـقـني في
تقـاسم معـارفهم وتـمويل الـشركات
الــنــاشــئــة إضــافــة إلى انــخــفـاض
عـيشة كـلها عـوامل توفر تكـاليف ا

بيئة ال نظير لها في بلفاست.
ويــضـــيف كَـــنــيـــنـــغــهـــام : "لم أكن
ألســتـطـيع أن أجنــز مـا أقـوم به لـو
كــنت في دبـلن أو لـنــدن. يـسـتـطـيع
الـناس من أمـثالـنا أن يـعمـلوا لـقاء
أجـور أقل بـكـثـيـر في وقت نـؤسس
فيه شركاتنا في ح نستطيع في
ـسـتـوى ذات الــوقت االسـتـمــتـاع 
جيد من العيش هنا في بلفاست."
ـــشـــهـــد الــثـــقـــافي ويـــضـــيف أن ا
لـلـمديـنة "يـنـمو ويـتـطور مع ظـهور
مطاعم وحانات جيدة على الدوام".
ولد تشي شونغ سـوون في ماليزيا
لـكـنه انــتـقل إلى بـلــفـاست قـبل 19
عــامــاً لـــلــدراســة واحلــصــول عــلى
شهادة جامعـية في علم احلاسوب
وهــو اآلن مـــتــخــصـص في مــجــال
الــتـطــبـيــقـات لــدى إحـدى شــركـات

الطاقة.
ديـنة أتاحت له ويقـول سوون إن ا
تـطويـر نفسـه سواء عـلى الصـعيد
ــهـني أو الــشــخــصي. ويــضـيف: ا
"الــنـاس هــنـا ودودون جــداً وكـانت
الـتـجربـة رائعـة بـالنـسـبة لي. إنـها
إحــــدى أفـــــضل الـــــقــــرارات الـــــتي

اتخذتها في حياتي."

يزال يـنتـصب عنـد بابـها اخلارجي
حـــيـث كـــانت تــــســـتـــعــــمل أوقـــات
القالقل' لـكي يـتمـكن مـالك احلـانة '
من التحقق من الداخـل إليها. أما
اآلن فــهي مــطـلــيــة بـدهــان أخــضـر
وغــالــبــاً مــا تــزيّن بــزهــور نــضــرة

ويقصدها السواح.
واحلي اجلــامــعـي هــو أيــضــاً حي
شــعــبي وواحــد من أكــثــر مــنــاطق
ــديـــنــة تـــنــوعـــاً بــأعــراقـه نــظــراً ا
الجتذاب "جامعة كوينز" العديد من
الــــطــــلــــبــــة من أنــــحــــاء الــــعــــالم
وخـصـوصـاً من آسـيـاً. ويـقع احلي
بــــجـــــوار شـــــارعي "مـــــالــــون رود"

ُشجرين. و"ليزبيرن رود" ا
غـيـر أن بـلـفـاسـت مـديـنـة صـغـيـرة.
ــــكن لــــلـــزوار أن وخالل دقــــائق 
يـصلـوا إلى األحـياء األكـثـر تنـوعا
حيث يوجد فيها شارعا "فولز رود"
و"شــانــكــيل رود" وهــمــا شــارعـان
مـتــوازيـان حـصــلت فـيـهــمـا وقـائع
وأحــــداث بــــعض االضــــطــــرابــــات
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وتــقـول شـيـزوكـو لـوكه إنـهـا كـانت
مهـمومة في الـبداية عـندما انـتقلت
ــديــنــة قـبل  11عــامــاً مـضت إلى ا
قادمـة من هيوغـو في اليابـان نظراً
النـعـدام الـتـنـوع الـعـرقي وهـو أمر
قـد حتسن عـبر الـسـن مـنذ إحالل
ـنــطــقـة مـع أن نـسب الـسالم فـي ا
األعـراق ال تزال مـتـراجعـة عـما هي
ــمــلــكــة عـــلــيه في بــاقـي مــنــاطق ا

تحدة. ا
دينة جعل ولكن تربية ولديها في ا
لـوكه إيـجـابـية جـداً وتـقـول: "إنـها
مكـان جيد لـتنـشئة عـائلة والـنظام
الـتـربوي في أيـرلـندا الـشـمالـية ذو
مــســتـوى عــالٍ مع وجــود وفـرة من

دارس النموذجية اجليدة". ا
وقــد عـاش رونــان كَــنــيـنــغــهـام في
ـاضـية بـلـفـاسـت لـلسـنـ األربـع ا
دينة النشـائها بيئة ذات ويُشيد بـا

وأصــبـح مــعــدل الــرواتب - مع أنه
يتصـاعد ليـصبح ثاني أعـلى نسبة
ـمــلـكـة تـســارع في كـافــة مـنــاطق ا
تحدة-  26ألف جنـيه استـرليني ا
ســنــويــاً وهـــذا الــرقم هــو أقل من
ـــتــحــدة ـــمــلـــكــة ا ــتـــوسط في ا ا
والـبالغ  28ألف جـنيـه استـرلـيني
أمـا مـعــدل الـرواتب في لــنـدن فـهـو
ألـف جـنـيه اسـتــرلـيـني حـسب 35

مكتب اإلحصاء الوطني.
إن نـفـقـات العـيش هي أقل نـسـبـياً
مـع أن فـواتـيـر اخلـدمـات قـد تـكـون
مــرتــفــعــة نــظــراً حلــاجــة أيــرلــنـدا
الــشــمــالــيــة إلى اســتــيــراد مــعــظم
احـتـيـاجـاتـهـا من الـطـاقـة. ويـشـيـر
بــــعـض الــــوافــــديـن خــــصــــوصــــاً
الـقادمـ من لـندن ونـيـويورك إلى
أن تناول الـطعام هنا وهـناك يكلف
أكـــثـــر رغم أن عـــدداً مـــتــزايـــداً من
ـــا فـــيـــهــا ـــطـــاعم - اجلـــمـــيـع  ا
ـصنـفت "أوكس" و "دينـز إيبـيك" ا
ي ضـــمن "دلـــيـل مــيـــشـالن" الــعـــا
ــأكـوالت في وغـيــرهـمـا مـن بـاعـة ا
الـشــوارع الـذين يــتـنــامى عـددهم-
يــــســــهم فـي دعم وزيــــادة مــــا هـــو

معروض ومتوفر.
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ويـنجـذب الـعديـد من الـوافدين إلى
ـبــنـيــة قـبل ــديـنــة ا شــقق مـركــز ا
الـية عام  2007حول 'حي األزمة ا
تــيـتــانـيك) 'اجملــاور حلـوض بــنـاء
الـسـفن الـذي بُـنــيت فـيه الـسـفـيـنـة
الـتـي القت نـهـايـة مـؤسـفـة) و’حي
الــكــاتــدرائــيــة ?'وكــانت مــنــطــقــة
مــســتــودعــات ولــكن  جتــديــدهـا
لــتــمـتــليء اآلن بــبــعض من أفــضل

دينة. بارات ومطاعم ا
راكب هـنا أن وبـاستـطـاعة عـمـال ا
يـحتـسوا كـأسـاً من البـيرة الـقاتـمة
اخملــــمــــرة مــــحــــلـــــيــــاً في حــــانــــة
ــوذج مــثــالي "ســانــفالور" وهي 
تغير. كما أن هناك زاج بلفاست ا
قفـصاً أمـنيـاً من قضبـان معـدنية ال

ــتـحـدة األمــريـكـيـة في الـواليـات ا
رفــعت شــركــة بــويــنغ دعــوى ضــد
شركة بومباردييه الكندية لتصنيع
الــطـــائـــرات الــتـي تــوظف 4,500

شخص في أيرلندا الشمالية.
ـمــنـوح وتـخص الــدعــوى الـدعـم ا
لـبـومـبـارديـيه لقـاء بـيع طـائـراتـها.
وتـطــالب شـركــة بـويــنغ احلــكـومـة
األمـريـكـيـة بـأن تــدفع بـومـبـارديـيه
ـا قـد يـهدد تـعـريـفـات جـمـركـيـة 
مستقبل منشآتها في بلفاست. كما
ســيــؤدي ذلـك إلى تــســاؤالت حـول
مـسـتـقـبل  80شـركـة مـحـلـيـة تـزود
الــشـركـة الــكـنــديـة بــقـطع الــغـيـار
ــو واخلــدمــات وقــد يــعــيق ذلك 
قــطـاع الــطـيــران ذي اإلمــكـانــيـات

الرفيعة.
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وانــتــقــلـت آيــســيس ديال بـــيــنــيــا
بـــاالمـــ إلـى بـــلـــفــــاست في عـــام
بــــعــــد أن كــــانت تــــعــــيش ?2014
ـــو في الــســويــد. بـــالــقــرب من مــا
وتعمل آيسيس كطاهية في جنوب
عـيشة ديـنة وتقـول إن تكـاليف ا ا

قارنة ببلدها. إيجابية با
وتــضــيف: "الــعــيش هــنـا رخــيص
سكن. ـأكل وا جداً فـيمـا يتعـلق با
نـحن نــعــيش في بــيت من غــرفـتي
نوم وتكلفنا  425جنيه استرليني
شـهــريـاً; لـو كــان ذلك في الــسـويـد
لكنـا سندفع  600جنيه اسـترليني
كن السـتـئـجـار مجـرد شـقـة."كـمـا 
ــشـــتـــري الـــعــقـــارات أن يـــجــدوا

صفقات مربحة.
ـستـحصـلة وتـب آخـر البـيـانات ا
مـن هــيــئـــة اإلحــصــاء والـــبــحــوث
أليرلنـدا الشمـالية أن مـعدل أسعار
الــبــيــوت في بــلــفــاست يــقــرب من
جـــنــــيه اســــتـــرلــــيـــني. 128,650
ـــقــارنـــة يــصـل الــســـعــر إلى وبــا
فـي لـــنـــدن وذلك حـــسب 489,000
مـلـكة مـكـتب اإلحـصاء الـوطـني بـا

تحدة. ا

لندن - ديفيد إليوت
خالل عـــــقـــــدين فـــــقـط من الـــــزمن
حتـولت بـلفـاست عـاصـمة أيـرلـندا
ـتـحـدة من ـمـلــكـة ا الـشـمــالـيـة بـا
مـنـطقـة حرب إلى مـركـز للـتـقنـيات
ـاضي عن لــتـصـحـيح انـطـبـاعـات ا
الفوضى واالضطـرابات التي كانت
كان اآلن وفرة تسودها. وفي هذا ا
من فرص العمل ويتـمتع العاملون
عيشة ستويات عالية من ا فيها 
فقـد أصبحت نـقطة جذب لـلوافدين

وكبار الشركات.
إن بلفاست عالم مختلف عما كانت
عـلـيه في ثمـانـينـيـات وتسـعـينـيات
اضي عـنـدما كـان اجملـتمع الـقـرن ا
الـــدولي يــراهــا تــتـــصــدر عــنــاوين
األخبـار من أعمـال شغب وانـتشار
ـــتـــاريس نــــقـــاط الـــتــــفـــتـــيـش وا
واألسـالك الــشـــائــكـــة الــتي تـــغــلق

الشوارع.
ورغم إجنــازات عــاصــمــة أيــرلــنـدا
الــشــمــالــيــة فال يــزال أمــامــهــا مــا
يـتـوجب تـغيـيـره إلعادة تـصـنيـفـها
وتوصـيـفـها; فـالـقـيـادة السـيـاسـية
ـديـنـة ال تـزال ـتـقـلـبـة تـعـني أن ا ا

اضي. تعاني من آثار ا
إن أغــلـب الــعــامــلــ الــشــبــاب في
ـدينـة لم يكـونـوا قد ولـدوا عنـدما ا
وُقع 'اتفـاق اجلمعـة العظـيمة 'عام
والتي كانت إشارة النتهاء ?1998
عـاماً من الـصـراعـات. وذلك هو 30
أحـــد األســـبـــاب الـــتي جتـــعـــلـــهم
ـنطقة ومعـظم الذين يعـيشون في ا
وعددهم  1.8مليون نسمة يركزون
أكـثـر عـلى مـسـتـقـبل مـشـرق وليس
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ويـعطي أفق بـلـفاست حملـة خاطـفة
عن طــبــيـعــة اقـتــصــادهـا اجلــديـد.
ـتـعــددة اجلـنـسـيـات ولـلـشــركـات ا
ــا فـيــهـا مــكـاتب رئــيـســيـة هــنـا 
شــــركــــة الـــتــــأمــــ األمــــريــــكــــيـــة
أولـــســـتـــايت ومـــكـــتب احملـــامـــاة
الـعمالق "بـيكـر ماكـنزي" وشـركتي
ـــهــنـــيــة بـــرايس وتــر اخلـــدمــات ا
هـاووس كــوبـرز وديـلـويت والـتي
تـســتـفــيـد جــمــيـعــهـا مـن تـكــالـيف

نخفضة. التشغيل ا
مـلـكة وفي حـ يـشكـل انسـحـاب ا
ــــتــــحــــدة من االحتــــاد األوروبي ا
وإنـشـاء مـا يـعـرف بـ "حـدود مـرنة"
بــ أيـــرلــنـــدا الــشـــمــالــيـــة (الــتي
ســتـنـســحب من االحتـاد األوروبي)
وجـمـهوريـة أيـرلنـدا أمـوراً ال تزال
محل نقاش للوصول إلى قرار فإن
مـا يـظل غــامـضـاً هــو تـأثـيـرات كل
ذلك عـلى اقـتـصاد بـلـفـاست وسوق

العمالة فيها.
مـلـكة قـبل الـتـصويـت بانـسـحـاب ا
تحـدة من االحتاد األوروبي الذي ا
أجري في عام  ?2016أثارت شركة
ـنـتـجـات "مـوي بـارك" الـبـرازيــلـيـة 
حلــوم الــدجــاج وبــنك االســتــثــمـار
األمـريـكي 'سـيـتي ? 'وهـمـا اثـنـان
من كـبار شـركـات التـوظـيف بعض
اخملـاوف. لــكن في أعــقــاب الــقـرار
صــرح االثـنـان بـأنـه لن يـكـون لـذلك
أي تـأثــيــر عــلى عــمــلــيــاتــهـمــا في
أيرلـندا الشـماليـة وزاد كالهما من
عـدد الـعـامـلـ لـديـهـمـا. ومـا يـثـيـر
الـقــلق أكـثـر هــو الـنـزاع الــتـجـاري
الـــذي يــهـــدد أكــبـــر أربــاب الـــعــمل

الصناعي في أيرلندا الشمالية.
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وأثـنــاء ذلك احلـ تـوسع الـسـوق
زارع األمريكي وقام الكثير من ا

في كاليفورنيا بزراعته.
ولـــكن في عــام  2014أدى ارتــفــاع
درجة احلرارة واجلـفاف إلى فقدان
نــحــو نــصف احملــصــول وأدى إلى
انــخــفـــاض الــعــائــدات عــام 2015
وهـــــو الـــــعــــــام الـــــذي بـــــيـع فـــــيه
ـا يـقـارب  1.4مـلـيـار احملـصــول 
دوالر. وارتـفــعت أســعـار الــفــسـتق
ـزارعي ــيــا ولـكـن بـالــنــســبــة  عــا
الفـستق في إيـران مثل األمـر ايضا
فـرصة. ويـرتفع سـعـر الفـستق مـنذ
عـــام  .2002ويــــعــــزو ريـــتــــشـــارد
ديـر التـنفـيذي لـرابطة مـاتوايـان ا
مـزارعي الـفـسـتق األمـريـكـيـة األمر
لـزيـادة الـوعي بـالـفـوائـد الـصـحـية
ي على للفستق وزيادة الطلب العا

الطعام الصحي.
W¹UŽœ  U−²M

وقــال "الـــصــنـــاعــة تـــزيــد أســـعــار
ـنـتـجـات بــالـدعـايـة" مـضـيـفـا أن ا
طلب الطبـقة الوسطى في األسواق
النامية يزيد أيضا من الصادرات.
وكـانت زيـادة الطـلب عـلى الـفـستق
فـي الــصــ دافـــعــا هــامـــا لــزيــادة
أســــــعـــــاره. وبـــــ  2008و2013
ارتــــــفــــــعـت واردات الــــــصــــــ من
الفـستق األمـريكـي بنـسبة  146في

ئة. ا
ولـكن اجلـفاف فـي كالـيـفورنـيـا عام
أدى إلى قـــفـــزة كـــبــيـــرة في 2014
أسـعـار الـفـسـتق من ثالثـة دوالرات

للرطل إلى  5دوالرات للرطل.
ـقـارنـة مع ذلك كـان مـحـصـول وبــا
الـفـسـتق اإليـراني ذلك الـعـام قـويا.
وفـي أســـواق مــــثل الـــصــــ بـــيع
احملـــصــول اإليــرانـي بــســعـــر يــقل
بـنـحـو  0.20لـلـرطل عن احملـصـول

األمريكي.

الثالثينيات ببذور إيرانية.
وجــاء ازدهـار زراعـة الـفـسـتق بـعـد
ـــتــــحـــدة أن قــــطـــعـت الـــواليــــات ا
عالقـــاتـــهـــا مع إيـــران بـــعـــد أزمـــة
الـرهـائن عام  1979والـتي فرضت
ـتـحـدة بعـدهـا عـقـوبات الـواليـات ا
عــــلى اجلـــمــــهــــوريـــة اإلسالمــــيـــة

اإليرانية.
وفي العـقود العـدة التالـية كان من
الـــصـــعب عـــلى زراعـــة وصـــنـــاعــة
الفستق أن تـزدهر في إيران بسبب
العقوبات االقـتصادية وعدم القدرة
عــــــلى الــــــوصــــــول إلـى األســـــواق
ية حتى في الدول التي كانت العا

ترحب باحملصول اإليراني.

للديـكتاتوريـة في إيران طوق جناة
سيـاسي واقتـصادي" ولـكنه أخفق
فـي احلــيـــلــولـــة دون "قــفـــز" إيــران

صوب تطوير أسلحة نووية.
وبـالـنـسـبـة لــصـنـاعـة الـفـسـتق في
إيران فـإن التـهديـد بنـسف االتفاق
ـكن أن وإعـادة فــرض الـعـقـوبـات 
يـــعــنـي عــودة مـــا أســمـــاه خــوجــة
حـسـ سـعـدي نـائب مـديـر رابـطة
مـــــزارعي الـــــفـــــســـــتق فـي إيــــران
"منافسة غير عادلة وغير متكافئة".

جذور عميقة
وتـعـود صـناعـة الـفـسـتق في إيران
. وبــدأت زراعــة إلى آالف الــســـنــ
ـتـحـدة في الـفـسـتق في الـواليـات ا

عليه في فـترة حكم سـابقه الرئيس
بــــاراك أوبــــامــــا "أســــوأ" اتــــفـــاق

تحدة. شاركت فيه الواليات ا
وفي أكتـوبر/تـشرين األول اجلاري
وجه تـــرامب ضـــربــة إلى االتـــفــاق
الــنــووي اإليـراني بــرفــضه اإلقـرار
بــالـتــزام طـهـران بــتـنــفـيــذ بـنـوده
مــــــحـــــذرا فـي الـــــوقت ذاتـه من أن
تحدة قد تنهي التزامها الواليات ا
به. ويـؤدي ذلك إلى تـرك األمـر بـ
يدي الكونغرس لـتقييم وحتديد ما
إذا كــان يــعــتــقــد أن إيــران تــلــتـزم

بشروط االتفاق النووي.
وقـــال تـــرامب في اخلـــطـــاب الــذي
ـد اعــلن فــيه قــراره إن االتــفــاق "

ÍU uð ÍË“ ≠ ÊbM

ــيـة تــواجه جتــارة الـفــســتق الـعــا
اضـطـرابـات غـيـر مــتـوقـعـة بـسـبب
الـــتــــوتـــر بـــ إيــــران والـــواليـــات

تحدة. ا
وتبلغ قيمة جتـارة الفستق الدولية
عدة مليارات دوالر وتتزايد قيمتها

مع تزايد اإلقبال على شرائه.
تـحدة وإيران وتسـيطـر الواليـات ا
ية حيث على جتارة الـفستق العـا
يسـيطران عـلى ما ب  70و 80في
ــئـــة مـن اإلنـــتــاج الـــســـنـــوي في ا

اضية. العشر سنوات ا
اضـية وفي خالل األربـع عـامـا ا
واجـه مـزارعــو الـفــســتق في إيـران
ضـــغـــوطـــا بـــســـبب الـــعـــقـــوبــات
ـفـروضـة على والـرسـوم والـقيـود ا
الــوصـول إلى مـؤسـسـات الـتـمـويل
ية.وعلى الرغم من أن الفستق العا
ــنـتــجـات ذاته لــيس عـلـى قـائــمـة ا
الـتي فــرضت عـلـيــهـا عـقــوبـة فـإن
فـروضة على تعامل إيران القيود ا
ي جعلت صـرفي العا مع اجلهاز ا
ــزارعــ اإليــرانــيــ يــواجــهــون ا

صعوبات.
 UÐuIŽ nOH ð

وتـغيـرت األمور بـصـورة كبـيرة في
عام  2016بعد االتـفاق النووي مع
إيــــران الــــذي أدى إلى تــــخـــفــــيف

العقوبات عن إيران.
وبعـد تخفيـف العقوبـات لم يتدفق
فــقط الـنـفـط اإليـراني إلى األسـواق
ـيـة ولـكن صـادرات الـفـسـتق الــعـا
اإليـــرانـي وجـــدت طــــريـــقــــهـــا إلى

األسواق الدولية.
ولكن االنتشار الذي شهده الفستق
اإليــراني في األســواق الـدولــيـة قـد
يواجه حتـديات حيث قـال الرئيس
األمريـكي دونالد تـرامب إن االتفاق
النـووي اإليراني الذي  الـتوقيع
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يقول الـبعض إن الذهـاب للسـباحة بـعد تنـاول الطعـام مباشـرة قد يكـون أمرا خطـيرا فقـد نصاب
ا نـتعـرض للـغرق. لـكن هل هنـاك أي دليل علـمي يدعم عـدة ور بتقـلص العـضالت أو آالم في ا

ذلك?
ر ببطء عنـدما كنت على الشـاطئ وأنا طفل حينـما كنت مضطرا ال زلت أتذكر كـيف كان الوقت 

ياه مرة آخرى. ألن أنتظر ساعة بعد تناول الطعام حتى يُسمح لي بالعودة إلى ا
ـتلئة أمر خطير عدة  وكان السبب كـما أخبرت حينها هـو أن السباحة بعد الـطعام مباشرة وا
ة قد جتعلك غير قادر على السباحة وهو ما قد يؤدي كن أن تصاب بتقلصات عضلية مؤ ألنك 

إلى الغرق. لكن هل هذه أسباب حقيقية?
ـعدة فليـس هناك دليل ة في ا تـعلقـة بحدوث تـقلصـات مؤ ال يـزال هناك غـموض حول األسـباب ا
ارسـة التمـارين الرياضـية بعـد تناول الـطعام تـسبب مثل هـذه اآلالم لكن ما نـعرفه هو يـقول إن 
ـارسـة نـشاط ريـاضي بـصـورة قويـة أو مـجـهدة يـجـعل الـدم يـتدفق بـعـيـدا عن منـطـقـة هضم أن 

. الطعام ليصل إلى منطقة اجللد والعضالت في الذراع والقدم
وبالـتالي إذا كان الطعـام في منتصف عمـلية الهضم فـهذا قد يجعـلك تشعر بالـغثيان. وهو نفس

رض. السبب في أن اخلوف الشديد قد يجعلك تشعر با
فـاالستـجابـة للـتـعرض لـتوتـر شديـد جتعل اجلـسم يتـجاهـل تلـقائـيا أي عـملـيات أخـرى أقل أهمـية
ـا يدفع الـدم إلى الـعـضالت حتى ـوقف  بـالـنسـبـة له مـثل عمـلـيـة هضم الـطـعـام في مثل هـذا ا

تتمكن من الدفاع عن نفسك بدنيا أو الركض بسرعة لم تكن تستطيعها قبل ذلك على اإلطالق.
ة تـضمنت ريـاضي يـشاركون في سـباقات لـلعدو ـؤ لكن هذه الـدراسات حول تـقلصـات البطن ا
سافات طويلة أو سباقات ثالثية (ترايثلون) التي تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات ثم العدو
والـتي تتـضـمن بذل نـشاط قـوي ومرهـق مقـارنة بـالسـباحـة الـتقـليـدية الـتي يـقوم بـها األطـفال في

اإلجازات مثال.
WO{U¹—  UIÐU

ـتلـئة لكـنهم ـعدة  ـشاركـة في مسـابقـات رياضـية  ويحـرص السـباحـون احملتـرفون عـلى عدم ا
كن لديهم. يتأكدون من أنهم تناولوا طعاما كافيا ليمدهم بالطاقة الالزمة لتقد أفضل أداء 

ـسـافات الـطـويـلة فـإنـهم يـتـناولـون طـعـامهـم حتى في وعـندمـا يـشـارك السـبـاحـون في سـباقـات ا
رجح ثل هـذه التقـلصات العـضلية فـإن ذلك يكون من ا مـنتصف السـباق. وإذا كانوا يـشعرون 
نتيجة لبذل مجهود كبيـر ومرهق وال يبدو أن األمر يتعلق بالطعام من األساس. لكن ماذا عن آالم

عدة? ا
يزون بـ هذين النوع من اآلالم. ورغم رغم أنها تـشبه آالم تقلص الـعضالت إال أن الباحـث 
مـارسة الـرياضـة" إال أنها ال ـتعـلقـة  عـدة هذه تـوصف طبـيا بـاسم "آالم البـطن ا أن تقـلصـات ا

تزال بحاجة إلى فهم أعمق.
هني والبحثي وفي أسترالـيا كرس دارين مورتون البـاحث العلمي في مجـال الرياضة نشـاطه ا
ـة وتوصل إلى أن الـسبـاح من الـصفـوة أيضـا يتـعرضون ؤ عـدة ا لدراسـة ظاهـرة تقـلصـات ا

. عدة أكثر من العدائ ة في ا ؤ ثل هذه التقلصات ا
وتوصـل أيضـا إلى أن األشخـاص الذيـن تنـاولوا وجـبة كـبـيرة قـبل ساعـة أو سـاعتـ من السـباق
عـدة حتى مع أنـهم كانـوا قد انـتظـروا مدة الـساعـة قبل كـانوا أكـثر عـرضة لـلشـعور بـتقـلصـات ا

شاركة في السباق. ا
ـتسـابـق أصـبـحت تلك (لـكن اخلـبر الـسـار هنـا هـو أن مورتـون تـوصل إلى أنه كلـمـا زاد عمـر ا

التقلصات أكثر ندرة).
ـعدة. فـقـد الحظ مـورتون أن لـكن هـنـاك نـظريـة قـد تفـسـر الـسبـب وراء مثل هـذه الـتـقلـصـات في ا
ـعـدة بــعـد مـرورهم ـســافـات الـطــويـلـة قــالـوا إنـهم شــعـروا بـتــلك اآلالم في ا الـعـديــد من عـدائي ا

شروبات وتناول بعضها من أجل تعويض ما يبذلونه من عرق. بصناديق ا
ـشـاركـ أن يـتـنـاولـوا كـمـيـات كبـيـرة من وقـرر مـورتـون إجـراء جتـربـة مـخـتـلـفـة طـلب فـيـهـا من ا
ـشـاركـة في الـسبـاقـات بـفـتـرة وجـيـزة. وتـوصل مـورتون إلى أن ـعـتـاد قـبل ا الـسوائل أكـثـر من ا
رجح أن يـشعـروا باالمـتالء وبآالم تـقلـصات األشخـاص الذين تـناولـوا عصـر الفـاكهـة كانـوا من ا

عدة أكثر من غيرهم. ا
ـعـدة وبـالـتـالي تـزيـد من الـضـغط عـلى مـا يـعـرف بـالـغـشـاء ويـقـول مـورتـون إن الـعـصـائـر تــمأل ا
عـدة من الـداخل. وهذه مـنـطقـة حـساسـة على وجه الـبريـتـوني وهو طـبـقة خـارجيـة تـغطي جـدار ا

عدة. اخلصوص وهو ما قد يفسر الشعور بآالم ا
نطـقة احلساسة وتسبب األلم عدة وتتسـبب في إثارة خاليا هذه ا شروبـات تمأل ا وإذا كانت ا

كن أن يصنع الشيء ذاته. فإن الطعام 
عدة أو آالم يـاة والسبـاحة هل هناك دلـيل على أنك إذا استـسلمت آلالم تـقلص ا وبالـعودة إلى ا

كن أن تتعرض للغرق? التقلص العضلي 
ـمكن أيـضا أن كـنه حيـنهـا أن يقف عـلى قـدميه. ومن ا إذا كان الـطـفل يسـبح في ميـاه ضحـلـة 

عدة. يطفوا على ظهره عند الشعور بآالم ا
WIOLŽ ÁUO

كن وقـد يكون الـطفل عرضـة للـخطر فـقط إذا كان يسـبح في مياه عـميقـة بعيـدا عن أي شخص 
ـاء وبالـتالي ال نـنصح سك بـه وليـست لديه مـهارة كـافيـة في السـباحـة لـيطـفو عـلى سطح ا أن 

وقف سواء كان الطفل قد تناول طعاما أم ال. ثل هذا ا
وتون وإذا نظرت إلى اإلحـصاءات التي جمـعت حول هذا األمر هنـاك العديد من األطـفال الذين 
غرقـا كل عام في جـميع أنـحاء الـعالم. ففـي الص يـعد هـذا هو الـسبب الـرئيـسي لوفـاة األطفال

في البالد. ومع هذا ال يعد الطعام عامال مساهما في هذه األرقام.
الكتابة عن األوقات الصعبة "تسهم في التئام اجلروح"

ـتحدة وضعت مؤسـسة "مراكز مكـافحة األمراض" قائـمة تضم اخملاطـر الرئيسية وفي الواليات ا
الـتي قـد تـؤدي إلى وفـاة األطفـال غـرقـا ومـنهـا عـدم الـقدرة عـلى الـسـبـاحة وعـدم وجـود حـواجز

تابعة واإلشراف على األطفال. مناسبة حول أحواض السباحة وغياب ا
شـروبات الكـحولـية قبل وبالـنسـبة للـبالـغ كـان من ب األسبـاب الرئـيسيـة للـموت غـرقا تنـاول ا

السباحة.
وبغض النـظر عن ذلك هـناك أسبـاب أخرى مـنطقـية حتث عـلى عدم الـسباحـة مبـاشرة بعـد تناول
وجـبة الـغداء مثل جتـنب الشعـور بالـغثيـان والبعـد عن الشـمس وهي في ذروة حرارتهـا في فترة

ثال. ما بعد الظهيرة على سبيل ا
ا يـكـون إخـبـار األطـفـال بأنـه ال ينـبـغي لـهم أن يـسـبـحـوا بعـد تـنـاول الـطـعـام ألن ذلك قد ولـذا ر
يتسبب في غرقهم أمرا مطروحا من أجل دفعهم لالسـتماع إلى نصحك. لكن فيما يتعلق باألدلة

ال يبدو أن هناك دليال علميا يدعم ذلك.
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