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في قلب الكأس

تكنولوجيا ومختبرات وعلماء لصناعة قميص الفوتبول
البولييستر

الليكرا

َّ
"البولييستر" هو نوع من أنواع املركبات
الكيميائية الكثيرة ،وهو موجود في
القمصان التي تستخدمها الفرق
واملنتخبات حاليًا في عالم الكرة .ال
ّ
يمتص "البولييستر" الكثير من املياه،
بعكس القطن ،وهي مسألة أساسية
لالعب خالل املباريات املاطرة ،بحيث
إن امتصاص القميص للمياه يجعل من
حركته ثقيلة .وبحسب األرقام العلمية،
تبلغ نسبة امتصاص القطن للمياه
 %7من وزن القميص ،مقابل %0.4
بالنسبة إلى "البولييستر" ،ما يجعل
األخيرة أكثر من ممتازة عندما يرتبط
األمر بامتصاص العرق خالل املباراة.
والالفت أنه في التكنولوجيا الحديثة
أدخلت بعض الشركات أليافًا يعبر ً
العرق من خاللها ثم ًيتبخر ،إضافة إلى
ّ
فتحات تعطي مساحة لتنفس الجسم.

تصل نسبة «البولييستر» في بعض
القمصان إلى أكثر من  ،%90لذا ال
تتجعد ،وتدخل ضمنها املادة املعروفة
بـ"الليكرا" التي تعطي قوة للقميص،
بحيث إن ّ
الشد بها من قبل العب
خصم ال يفترض أن يمزقها بالشكل
الذي حصل في القمصان السويسرية،
فهي تحتمل نسبة شد تصل إلى
 %600من حجمها الطبيعي الذي تعود
إليه ما إن تنتهي هذه العملية.

البوليوريثان
تدخل مادة "البوليوريثان" في طباعة
األسماء واألرقام أو شعارات املعلنني
على القمصان ،وهي تضاف إلى
القميص من خالل ماكينات خاصة
تعكس حرارة عالية ،فتلتصق الطبعة
بالقميص ،وتكون مقاومة للمياه.

شربل ّ
كريم
خطأ في التصنيع فضح شركة "بوما"
للتجهيزات الرياضية عندما تمزقت
أربعة قمصان سويسرية في املباراة
أمام فرنسا ،وذلك بعد تضرر النسيج
خــال ّ عميلة اإلنـتــاج ،بحسب ما أفاد
ُاملـصــنــع األمل ــان ــي أم ــس .ضـجــة كبيرة
أث ـ ـيـ ــرت ع ـق ــب الـ ـح ــادث ــة ،ال ـت ــي دف ـعــت
ح ـت ــى ال ـن ـج ــم الـ ـس ــويـ ـس ــري شـ ـي ــردان
شاكيري إلى التهكم على الشركة التي
ً
ت ــزود منتخبه بــاملــابــس ،قــائــا" :آمــل
أال تــذهــب "ب ــوم ــا" إل ــى إن ـت ــاج الــواقــي
الذكري".
طـبـعــا قـمـيــص ك ــرة ال ـق ــدم لـيــس بتلك
الهشاشة التي ّ
صورها شاكيري ،فهو
م ـص ـنــوع م ــن م ـ ــواد عـ ــدة ي ـف ـتــرض أن
ـدر مــن الــراحــة لالعبني،
تعطي أكـبــر ق ـ ٍ
فشركات إنتاج التجهيزات الرياضية
تنافست في األع ــوام القريبة املاضية
ً
مــن أجـ ًـل تقديم ًأفـضــل قميص جــودة
وراح ـ ـ ــة ،م ــواك ـب ــة ع ـصــر ال ـت ـطــور عبر
تـكـنــولــوجـيــا خــاصــة ب ـهــذا ال ـن ــوع من
الصناعات.
لـ ـ ــذا ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن مـ ــا ح ـص ــل مــع
"بوما" يبدو مفاجئًا ألنه بني املاضي
وال ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــر ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر واق ـ ـ ـ ـ ــع صـ ـن ــاع ــة
بشكل كبير .ففي
قمصان كــرة الـقــدم
ٍ
املاضي البعيد وقبل ظهور املركبات
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ــت عـلــى
ُن ـطــاق واسـ ــع ف ــي صـنــاعــة الـقـمـصــان،
أنتج قميص الفوتبول هذا من القطن
أو حتى املواد الصوفية .وبالتأكيد ،لم
تكن هذه القمصان مريحة ،ألنها ترفع
مــن ح ــرارة جسم الــاعــب ال ــذي ًيشعر
ّ
ّ
بالحر حتى في عز البرد ،إضافة إلى
أنها ال تمتص العرق.
ف ــري ــق ب ــول ـت ــون ون ـ ـ ــدررز اإلن ـك ـل ـيــزي،
كــان أول مــن بــادر إلــى ارت ــداء قمصان
ّ
مكونة من مواد اصطناعية ،وذلك عام
 ،1953لـكــن "ع ـصــر الـ ـث ــورة" بالنسبة
إل ــى ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـص ـنــاعــات كــان
مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات ،حـيــث أصبحت
م ــادة "الـبــولـيـيـسـتــر" امل ـعــروفــة األكـثــر
ً
استعماال على هذا الصعيد.

و"ال ـبــول ـي ـي ـس ـتــر" ه ــو نـ ــوع م ــن أنـ ــواع
امل ـ ــركـ ـ ـب ـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة،
وهـ ـ ــو مـ ــوجـ ــود فـ ــي الـ ـقـ ـمـ ـص ــان ال ـت ــي
تستخدمها الفرق واملنتخبات حاليًا

في عالم الكرة ،حيث يدخل فيها أيضًا
نوع من أنواع الكربون .وخالل عملية
الـتـصـنـيــع ُي ـ َ
ـدم ــج ب ـعــض األنـ ـ ــواع من
األح ـم ــاض الـكــربــوكـسـيـلـيــة م ــع املـيــاه

ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد مـ ـ ــادة ث ــان ــوي ــة ،وذلـ ـ ــك فــي
عملية تفعيل كثيف لهذه املواد .وكما
ه ــو م ـع ـلــوم ،ه ـنــاك أن ـ ــواع ع ــدي ــدة من
"البولييستر" ،كتلك التي تستخدم في

ً
صناعة الـعـبــوات البالستيكية مثال،
لكن في صناعة القمصان هناك نوع
ّ
معي ،وهو ذاك الذي ال يمتص الكثير
مــن امل ـيــاه ،بعكس الـقـطــن عـلــى سبيل
املثال ال الحصر ،وهي مسألة أساسية
لالعب خالل املباريات املاطرة ،بحيث
إن امتصاص القميص للمياه يجعل
م ــن حــرك ـتــه ثـقـيـلــة .وب ـح ـســب األرقـ ــام
العلمية ،تبلغ نسبة امتصاص القطن
للمياه  %7مــن وزن القميص ،مقابل
 %0.4بالنسبة إلــى "البولييستر" ،ما
يجعل األخيرة أكثر من ممتازة عندما
يرتبط األمر بامتصاص العرق خالل
املباراة .والالفت أنه في التكنولوجيا
الحديثة أدخلت بعض الشركات أليافًا
يتبخر،
يـعـبــر ا ًل ـع ــرق م ــن خــالـهــا ث ــم
ً
إض ـّـاف ــة إل ــى ف ـت ـحــات تـعـطــي مـســاحــة
لتنفس الجسم.
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـق ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــان ت ـ ـ ـصـ ـ ــل نـ ـسـ ـب ــة
"البولييستر" فيها إلى أكثر من ،%90
لــذا ال تتجعد ،وتــدخــل ضمنها املــادة
املـعــروفــة بــ"الـلـيـكــرا" الـتــي تعطي قوة
ّ
الشد بها من قبل
للقميص ،بحيث إن
العـ ــب خ ـصــم ال ي ـف ـتــرض أن يـمــزقـهــا
بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي ح ـصــل ف ــي الـقـمـصــان
السويسرية ،فهي تحتمل نسبة شد
تصل إلى  %600من حجمها الطبيعي
الـ ــذي ت ـعــود إل ـيــه م ــا إن تـنـتـهــي هــذه
العملية.
وهناك أيضًا مادة "البوليوريثان" التي
تــدخــل ف ــي ط ـبــاعــة األس ـم ــاء واألرق ـ ــام
أو ش ـعــارات املعلنني على القمصان،
وهــي تـضــاف إلــى القميص مــن خالل
ماكينات خاصة تعكس حرارة عالية،
فتلتصق الطبعة بالقميص ،وتكون
مقاومة للمياه.
ح ــادث ــة "ب ــوم ــا" األخ ـي ــرة تـفـتــح الـبــاب
ـاق ت ـ ّك ـنــولــوجــي ج ــدي ــد بني
ع ـلــى سـ ـب ـ ٍ
الشركات املصنعة التي ال شك في أنها
ّ
ستتعظ مــن ه ــذه الـتـجــربــة الـكــابــوس
للشركة األملانية التي فتحت تحقيقًا
فــي ال ـحــادث ،ألنـهــا ت ــدرك تمامًا مدى
خ ـ ـطـ ــورة مـ ــا شـ ــاهـ ــده املـ ــايـ ــن ح ــول
العالم عبر شاشات التلفزة في خالل
تلك األمسية املشؤومة في ليل.

