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تجري في الدول االسكندنافية مسابقات للسباحة في مياه محاطة بالثلوج، وهو تقليد شعبي مرتبط بأقاليم تعودت العيش 
مع درجات حرارة منخفضة جدا تحت الصفر، بل وصارت حدثًا عالميًا

السباحة في الثلج
تقليد اسكندنافي يتحول إلى مسابقة عالمية

ناصر السهلي

بدرجات حرارة باردة جدا انطلقت 
في بلدية سكيلالفتو، شمالي شرق 
السويد، النسخة السنوية السابعة 
ملسابقة السباحة الثلجية في نهرها املتجمد. 
ــذا الـــعـــام، مــع انــطــالق الــســبــاق يــوم  شــــارك هـ
السبت 17 فبراير/شباط، نحو 450 متسابقا 

في مياه بدرجة تصل إلى صفر.
ليست فقط درجــة حــرارة املياه هي الباردة، 
فــكــل مــا يحيط بــاملــشــاركــن والــجــمــهــور هو 
وقد  مــتــر،  بــارتــفــاع نصف  البيضاء  الثلوج 
حـــمـــل شـــتـــاء هـــــذه الـــســـنـــة كـــمـــيـــات ضــخــمــة 
مــن الــثــلــوج لــم تــرهــا الــســويــد مــنــذ ســنــوات. 
وتتراوح السباقات بن 25 مترا و200 متر. 
 20 حــوالــي  إلــى  املتسابقن  ويحتاج بعض 
ثانية لقطع مسافة 25 مترا. وتعتبر مثل هذه 
املسابقة رياضة خاصة جدا، بعد أن تحولت 
من مجرد هواية اسكندنافية منتشرة على 
الـــشـــواطـــئ االســكــنــدنــافــيــة بــاعــتــقــاد جـــازم 
بــن شعوب دولــهــا بــأن »السباحة فــي مياه 
ــدا لــلــقــلــب«، إلـــى مسابقة  ثــلــجــيــة صــحــيــة جـ
ا من السباق الدولي  منتظمة أصبحت جزء

للسباحة الثلجية.
وأقيم السباق الحالي تحت عنوان »الظالم... 
ــادة«، وهــــو عـــنـــوان جــــزء من  ــعــ الـــبـــرد والــــســ
مــقــطــع شــعــر ســــويــــدي، إذ تــنــطــلــق الــجــولــة 
االفتتاحية األولى عادة فجر السبت في جو 
متنافسن،  متسابقن  أربعة  الختيار  ليلي 
ــوم الـــســـبـــت.  ــ ثــــم يــنــطــلــق الــــســــبــــاق كــــامــــال يــ
ويتطلب الغوص في مياه ثلجية الكثير من 
التحضيرات والتدريب لتعويد الجسد على 
ردة فعل بعيدا عن اإلصابة بصدمة قد تكون 
خــطــيــرة عــلــى قــلــب اإلنـــســـان ووعـــيـــه. وعلى 
الــبــاردة  املــيــاه  فــي  السباحة  عكس ممارسة 
على الشواطئ في الــدول االسكندنافية فإن 
هذا السباق ال يسمح للمتسابقن بالقفز، بل 
يجب الغطس حتى يغمر الصدر باملياه ثم 
تنطلق املسابقة، مع تشديد القائمن عليها 
إلبقاء الــرأس فوق املاء »حتى يبقى الجسد 
دافــئــا«. وبالنسبة لــكــارن، الــتــي تــشــارك من 
استوكهولم للمرة الثانية فإن »الخروج من 
الــتــحــدي األكــبــر بــعــد أن تفقد  املــيــاه يعتبر 
بأية  لكنه شعور جيد  بأطرافك،  اإلحساس 
إن  للقول  هيلن  صديقتها  وتــذهــب  حـــال«. 
ــاردة تــتــركــك تتحدى  »الــســبــاحــة فــي مــيــاه بــ
نــفــســك وتــنــســيــك كـــل شــــيء ســــوى أن تبقى 
مــتــحــديــا، وهــــي مــمــارســة تــنــعــشــك وتــشــعــر 
جـــســـدك بـــأنـــك بــكــامــل صــحــتــك وتـــمـــد قلبك 
املــاء واالستمتاع  الخروج من  بحيوية بعد 

ببعض الشراب الدافئ«.
وباتت هذه الرياضة تجذب مواطني الدول 
إعالمي محلي  اهتمام  االسكندنافية وسط 
ــي، بــعــد أن كـــانـــت خــــالل الــســنــوات  ــارجــ وخــ
املـــاضـــيـــة مـــجـــرد هـــوايـــة مــحــلــيــة يــمــارســهــا 
ــن كـــثـــيـــر مــن  ــ ــــؤمـ ــــل شـــعـــب عـــلـــى حـــــــدة. ويـ كـ
ــقــــدرة عــلــى تحمل  ــأن »الــ االســكــنــدنــافــيــن بــ
الــبــرد والــغــوص فــي مــيــاه متجمدة ترتبط 
بجيناتنا كمنحدرين من أجدادنا الفايكنغ«، 
كــمــا يـــؤكـــد ثــــور كــريــســتــيــانــســن الـــقـــادم من 
ضواحي أوسلو في النرويج للمشاركة في 
السباق. ويجري القائمون على هذا السباق 
لنزعها  الثلج  ملكعبات  أو قص  عملية حفر 
مــتــرا إلتاحة  بــطــول 25  عــن مساحة املسبح 
املــيــاه لــلــمــتــســابــقــن، بــحــيــث يــظــهــر وكــأنــهــم 
يسبحون داخل صندوق ثلجي. ويذكر أحد 
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الــقــائــمــن عــلــى املــســابــقــة، الــســويــدي يــاركــو 
في   50 يفقد  اإلنــســان  »جــســم  أن  انكفيست 
املــائــة مــن حــرارتــه مــن خــالل الـــرأس، لــذا يتم 
الــرأس  الــتــي تبقي  أنـــواع السباحة  اخــتــيــار 
غــيــر مــغــمــور فـــي املــــــاء«. ويـــعـــود انكفيست 
ليؤكد أن »السباحة في مياه باردة، وبحسب 
فحوص طبية، صحية أكثر من السباحة في 
مياه دافئة، فهي تساعد على خفض ضغط 
الدم وتكافح األنفلونزا وااللتهابات وتزيح 
فيما  اإلنــســان«.  عــن  والقلق  التوتر  مشاعر 
ــار، أن  ــمــ يـــؤكـــد مـــشـــاركـــون/ مـــن جــمــيــع األعــ
هذه السباحة »تساعد أيضا على التخلص 
اليوم  تبدو  التي  الشتاء،  عتمة  اكتئاب  من 
غياب  بسبب  بيننا  منتشرا  شعبيا  مرضا 
الـــشـــمـــس وبــــقــــاء الــــجــــو شـــبـــه مـــظـــلـــم طــيــلــة 
الطالب  يذكر  ما  الشتاء شماال«، على  فترة 
الــجــامــعــي الــدنــمــاركــي الرس، الـــذي يــشــارك 

للمرة الثالثة في السباق.
وتذكر أيضا الستينية »ميتا« أنها تمارس 
ــبــــرد عـــلـــى الـــشـــاطـــئ » فــال  الـــســـبـــاحـــة فــــي الــ
أنــتــظــر فــصــل الـــصـــيـــف، أمــــا إن كــنــت تــريــد 
سر إقدامي على هذا النوع من الغطس في 
صــقــيــع املـــيـــاه فــســأخــبــرك بــأنــي بــذلــك أزيـــد 
هرمون األندورفن عندي وبذلك أنصح كل 
السباحة في مياه باردة  أن يجربوا  الناس 

لــيــشــعــروا أكــثــر بــالــســعــادة الــطــبــيــعــيــة دون 
حــاجــة للحصول عــلــى هــرمــون األنــدورفــن 

بطرق أخرى«. 
ــهـــدت  الـــــســـــنـــــوات األخـــــــيـــــــرة شـ أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ويــ
ــدول  ــ ــنـــي الـ زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي أعـــــــداد مـــواطـ
ــن يــــمــــارســــون هـــوايـــة  ــذيــ االســـكـــنـــدنـــافـــيـــة الــ
الــســبــاحــة الـــبـــاردة تــزامــنــا مــع تــأكــيــد أطــبــاء 
الغطس  بالفعل  أنــه  الرسمية  القنوات  على 
فــــي املــــيــــاه الـــــبـــــاردة مـــفـــيـــد صـــحـــيـــا لــجــســم 
اإلنـــســـان. وتــوســع األمــــر فــي الــدنــمــارك إلــى 
أن أصــبــح هــذا الــنــوع مــن السباحة »واحـــدا 
من وسائل مكافحة اكتئاب الشتاء املعتم«. 
إلى حد أن املواطنن شكلوا مجلسا خاصا 
بــأنــديــة ســبــاحــي الــبــرد يــضــم نــحــو 45 ألــف 
عضو و40 نــاديــا فــي طــول وعـــرض الــبــالد، 
من  العظمى  النسبة  أن  األمـــر  فــي  والــالفــت 
األعضاء هي تحت سن الثالثن، بعد أن كان 
هذا النوع من الهوايات مقتصرا على كبار 

السن في سنوات ماضية.
لـــدى هـــذه األنـــديـــة اســتــشــاريــون فـــي مــجــال 
الــطــب والـــطـــب الــعــصــبــي والــنــفــســي. ويــذكــر 
باحثون أطــبــاء أن هــذا الــنــوع مــن السباحة 
يمكن أن يــكــون طــريــقــة »عـــالج بــالــصــدمــة«، 
ــب فــي  ــ ــطـ ــ ــاذ الـ ــ ــتــ ــ ــه أســ ــ ــرح بــ ــ ــــصـ ــا يـ ــ ــا ملــ ــ ــقـ ــ وفـ
ــو بـــلـــيـــهـــايـــغ، الــــذي  جـــامـــعـــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن، بــ

الجسد  أن »األبحاث تثبت أن صدمة  يؤكد 
ــاردة مــــع انـــخـــفـــاض فــجــائــي  ــ ــبـ ــ فــــي املــــيــــاه الـ
لــلــحــرارة يــــؤدي بــالــجــســم إلـــى اتــخــاذ حالة 
دفــاعــيــة، وخــصــوصــا مــع إفـــراز األدريــنــالــن 
واالندروفن، ونتائج ذلك أن اإلنسان يقوي 
الــوقــت يحصل عــلــى هــرمــون  قلبه وبــنــفــس 
الــشــعــور بــالــســعــادة والـــرضـــا«. وأجـــرى هذا 
الــطــبــيــب عــلــى مــــدى ســـنـــوات أبـــحـــاثـــا على 
نفسه وعــلــى زمــالئــه وأصــدقــائــه، مــؤكــدا أن 
»الفحوصات أجريت من خالل وضع بعض 
ــاركـــن فـــي حــــوض مـــيـــاه مــجــمــدة ملــدة  املـــشـ
الــدم ونشاط  دقيقة، ثم جــرى قياس ضغط 
الدماغ،  إلــى  الدماء  وتدفق  والتنفس  القلب 
أو  نتائج سلبية  لــم نشهد  أنــنــا  فاجأنا  مــا 
انتجت  فالصدمة  طبيعية،  غير  فعل  ردات 
هــرمــونــات مــقــاومــة، ولــم يرتفع ضغط الــدم 

عند املشاركن«.
ــبـــاردة،  ويــنــصــح املــهــتــمــون بــالــســبــاحــة الـ
بليهايغ،  الطبيب  تجربة  من  وخصوصا 
أن ال يــمــارســهــا اإلنــســان وحــيــدا  وبـــدون 
تـــدريـــب وتـــدرج«فـــصـــدمـــة الــجــســم تــأخــذ 
نحو دقيقة في املياه الــبــاردة، وقــد تكون 
ا من  ــدء خـــطـــرة، ويــنــصــح بــالــتــدرج بــهــا بــ
أواخــر الصيف في البحر وبشكل متدرج 

حتى يصبح الجسم معتادا«.

تتراوح السباقات 
بني 25 مترًا و200 
متر، ويحتاج بعض 

املتسابقني إلى حوالي 
20 ثانية لقطع مسافة 

25 مترا.

■ ■ ■
للمسابقات شروط 
وأنظمة تهدف إلى 
املحافظة على حياة 
السباحني، لكي ال 
يتعرضوا إلى نوبة 

قلبية مفاجئة. 

■ ■ ■
يجري القائمون على 

هذا السباق عملية حفر 
أو قص ملكعبات الثلج، 
لنزعها عن مساحة 

املسبح بطول 25 مترًا 
إلتاحة املياه للسباحني.

باختصار

سعدية مفرح

والنيات من غيب القلوب التي تظهر عالماتها أحيانا 
على صفحات الوجوه، وتتبّدى من بني زالت اللسان. 
ال نعرفها على وجه الدقة، وال نتأكد منها على وجه 
اليقني، لكن هذا ال يمنعنا من الركون إلى ما نسميه 
اإلحساس بها، وبمن تكمن في قيعان قلوبهم من 
حولنا من أقرباء وأصدقاء وزمالء، أو غيرهم ممن 
تربطنا بهم عالقة، مهما كان نوعها أو مستواها أو 

حجمها أو عمرها.
منذ سنوات قليلة ماضية، أصبح لدي اختبار بسيط، 
أطبقه على  كل ما يعتور عالقاتي مع اآلخرين، من 
اتــخــاذ موقٍف  أحــيــانــا،  وقــفــات معينة تتطلب مــنــي، 

سريع بشأنها وشأنهم. 
نتيجة  البعيد  املــدى  على  النتيجة  تكون  مــا  وغالبا 
ــبــدايــة، كــنــت أتــصــرف تلقائيا،  مــريــحــة فــعــال. فــي ال
وعندما يسألني من حولي عن مرجعيتي في اتخاذ 
، وال أعرف كيف أفسر 

ً
ذلك القرار، مثال، أقف محتارة

األمـــر. فمثال ال أعــرف كيف أشــرح لهم ملــاذا قــّررت 
أن أقطع عالقتي بشكل نهائي وفــوري وحــازم مع 

لــي أســـاءة معينة، وأتسامح مــع آخر  شخٍص أســاء 
الفعلة نفسها  أقــدم على  ببساطٍة مع شخص آخــر 

تقريبا. 
أين العدالة واملوضوعية التي أدعيهما في تعاملي مع 
اآلخرين، خصوصا إن كنت أقف منهم على املسافة 
نفسها من القرابة أو الصداقة أو الزمالة؟ ملاذا أتشّدد 

مع هذا، وأتساهل مع ذاك؟
الحقا، اكتشفت أن السبب يعود إلى أن األول سقط 
في االختبار، بينما نجح الثاني. هكذا بكل بساطة. 
ويــومــهــا فــقــط اعــتــمــدت ذلـــك االخــتــبــار الشخصي 
مــرجــعــيــة خــاصــة لـــي، وال أتـــــرّدد بــنــصــح اآلخــريــن 
اكتشاف  أو محاولة  أيــضــا،  هــم  اعتماده  فــي  حولي 

اختباراتهم التي تناسبهم على األقل.
الــنــيــات، وأعــتــبــره خــالصــة تجاربي  أسميه اخــتــبــار 
مع الناس واأليام، على مدى سنوات عمري املاضية 
بكل ما فيها من نجاحاٍت وإخفاقاٍت في عالقاتي 
وصــداقــاتــي، وبــكــل مــا واجهته مــن خـــذالٍن ممن لم 
أتوقعه منهم، وما خلفه ذلك من مراراٍت ال شك أنني 
عانيت منها طويال، قبل أن أتخلص منها، إن فعلت 
ذلك فعال، فبعض املرارات ما زلت أستشعرها عالقة 

في لساني، على الرغم مما تذوقته بعدها من أحلى 
لذائذ الدنيا. 

أصبح كل شيء في حياتي، بعد تعودي على اختبار 
اكتسبت  أنني  عليه، حتى  أمـــّرره  ألن  قابال  النيات، 
مهارة استخدامه بشكل سريع جدا، ال أكاد أتوقف 
أحــيــانــا، بحيث أصــبــح مــن طبائع تصرفاتي  عــنــده 

اليومية. 
أرحــــت واســـتـــرحـــت، وصــــرت أتــخــفــف مــمــن حــولــي 
بطريقٍة ال أقــول إنها مريحة جــدا، لكنها على األقل 

لم تعد ترهق روحــي، وتسبب لي اإلحراجات، كلما 
اتـــخـــذت مــوقــفــا مـــا تـــجـــاه اآلخـــريـــن مــجــمــوعــات أو 
فــرادى. بسرعة رهيبة، وبارتياح معقول، أصبحت 
أتخلص من عالقات ومــواقــف وأشــخــاص، حتى لو 
كــانــوا مــن أعــز الــنــاس فــي الــســابــق، بمجرد فشلهم 
الــذي أخضعهم له من دون  في عبور ذلك االختبار 
أن يعرفوا به. هو اختبار خاص به، على الرغم من 
أنه يتعلق بهم، وأنا أجّره، على الرغم من أن نتائجه 

تحدد مصائرهم في ما تبقى من حياتي.
ــذا االخــتــبــار بــســؤال واحــــد بــســيــط حد  يتلخص هـ
الــســذاجــة، أوجــهــه لــنــفــســي، عــنــد كــل مــوقــف مرير 
أجــدنــي فــي خــضــمــه، أو إســــاءة مــوجــهــة ضـــدي من 
ــذي جـــرح مــشــاعــري  ــ شــخــٍص مـــا: هـــذا الــشــخــص ال
وأهانني اآلن، هل كان ينوي جرح مشاعري وإهانتي 

فعال، أم أنه فعلها وهو ال يعلم أنها إهانة وجرح؟ 
تحّدد اإلجابة موقفي منه، وبالتالي أغضب أحيانا 
من أشخاٍص، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا جرما 
كبيرا بحقي، وأتسامح مع آخرين ارتكبوا ما يشبه 
بها  وإحساسي  نياتهم  معياري  تجاهي..  الكبائر 

فقط، وهي تكفي لحسن الحظ.

اختبار النيات.. خاصتي

وأخيرًا

أصبح كل شيء 
في حياتي بعد تعودي 

على اختبار النيات، 
قابال ألن أمرّره عليه
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