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بلدي

رياضات بحرية

إن غصت فغص حرًا ...أو بالعبوات
إعداد
حسان
الرفاعي

«قديش عم تعمل؟» .هذا هو السؤال
ال ـ ــذي ي ـط ــرح دائ ـم ــا ع ـلــى مـمــارســي
ري ــاض ــة الـ ـغ ــوص ،وه ــو يـعـنــي أم ـرًا
من اثنني :إما العمق الذي يصل إليه
الشخص ،أو الــوقــت الــذي يستطيع
خ ــال ــه أن ي ـك ـتــم ن ـف ـســه ت ـحــت املـ ــاء.
واالحتمال الثاني ّ
يوجه عمومًا إلى
ّ
الحر الذي يعتمد
ممارسي الغطس
على حبس النفس من دون استخدام
عبوات الهواء.
ه ــذا األس ـل ــوب ف ــي الـغـطــس قــديــم،
وي ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى ال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة
العالية وعـلــى التمرين املتواصل
ل ـي ـص ـب ــح الـ ـشـ ـخ ــص قـ ـ ـ ـ ــادرًا ع ـلــى
إطـ ــالـ ــة ال ـن ـف ــس مـ ــن خـ ـ ــال إب ـط ــاء
دق ــات القلب مــا يخفض استهالك

الـعـضــات ،مــا يسمح ّلكبار السن
بممارستها .ويـبــدأ تعلم الغطس
ال ـح ـ ّـر بـجـلـســة نـظــريــة تـ ــدوم نحو
س ــاع ـت ــن ،ي ـش ــرح خــال ـهــا امل ـ ـ ّ
ـدرب
كـيـفـيــة عـمــل الـجـســد وتـفــاعـلــه مع
بيئة غريبة كالبحر ،باإلضافة إلى
تقنيات التنفس والتفاعل مــع أي
عارض قد يصيب الغطاس .ينتقل
ب ـعــدهــا ال ــراغ ــب بـتـعـلــم الــريــاضــة
إلــى الـبــركــة حيث ت ــدور الحصص
ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة الـ ـتـ ـص ــرف فـ ــي املـ ــاء
وتطبيق الصفوف النظرية ملدة ال
تتجاوز الست ساعات مقسمة إلى
ّ
ثــاث حصص ال تتعدى كــل منها

ّ
املتدرب.
الساعتني منعًا من إنهاك
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـح ـ ـطـ ــة األ ّخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة يـ ـج ــري
ّ
تطبيق كــل مــا تعلمه التلميذ في
البحر مــع مـحــاولــة الـغــوص حتى
عمق  18مترًا للكشف على أسلوبه
وت ـفــاع ـلــه .ع ـنــد االن ـت ـه ــاء م ــن هــذه
الدورة ينال الهاوي شهادة ّ
تخوله
م ـمــارســات الــريــاضــة ف ــي مختلف
أنحاء العالم.
للكثيرين تكمن املشكلة فــي كلفة
ال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـت ــي ق ــد ت ـص ــل إل ــى
 700دوالر ،مـ ــن دون اح ـت ـس ــاب
كلفة التعلم والشهادة التي تناهز
الـ ـ ـ ــ 400دوالر .لـ ــذا ي ـل ـجــأ الـبـعــض

إلــى الغطس باستعمال العبوات
( ،)scuba divingإذ يسهل استئجار
م ـع ــدات بـكـلـفــة زه ـي ــدة أي حــوالــى
الــ 50دوالرًا بالنهار ،لكن الشهادة
تبقى ضــروريــة لـخـطــورة الغطس
م ــن دون ت ـع ـلــم .ت ـس ـمــح ال ـع ـبــوات
بالبقاء ألوقــات أطــول من الغوص
الـ ـح ــر (ب ـح ـس ــب ال ـع ـم ــق وك ـم ـيــات
ال ـهــواء الـتــي يستهلكها الـغــواص
وعــوامــل أخ ــرى ع ــدة) وقــد تتعدى
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة املـ ـت ــواصـ ـل ــة م ـ ــا ي ـس ـمــح
بالتحرك واملراقبة بشكل أفضل.
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ رحـ ـ ـ ـ ـ ــات ت ـ ـع ـ ـلـ ــم الـ ـ ـغ ـ ــوص
بالعبوات بــأربــع حصص نظرية،

للكثيرين تكمن المشكلة
في كلفة التجهيزات التي قد
تصل إلى  700دوالر
األوكسجني وتكبير سعة الرئتني
لـتـخــزيــن كـمـيــات أكـبــر مــن ال ـهــواء.
األمــر يستحق العناء ،إذ قد يصل
الـ ـغـ ـط ــاس الحـ ـق ــا إلـ ـ ــى ع ـم ــق 214
مـ ـتـ ـرًا (الـ ـعـ ـم ــق ال ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل إل ـيــه
اإلنـ ـس ــان ح ـتــى ال ـ ـيـ ــوم) ،م ــا يتيح
ل ـ ــه االس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع ب ـ ــرؤي ـ ــة الـ ـحـ ـي ــاة
الـبـحــريــة ،ويـسـ ّـهــل عليه االق ـتــراب
م ــن األسـ ـم ــاك وال ـس ــاح ــف وحـتــى
القرش والدلفني ،من دون إخافتها
من األصــوات الصادرة عن عبوات
الغطس.
ال عـمــر م ـح ــددًا ل ـبــدايــة تـعـلــم هــذه
الرياضة ،كما أنها ال تعتمد على

البطل التركي افرين
اوهرن يعاين الغواصة
التابعة لحكومة فيشي
على عمق  34مترًا،
والتي أغرقتها الغواصات
البريطانية مقابل سواحل
بيروت (محمد قباني)

اصطد
عشاءك
بنفسك
م ـ ــع اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مـ ــوسـ ــم ال ـ ـتـ ــونـ ــة ذات
الزعنفة الزرقاء ،يتحضر صيادوها
لنيل إجازات من أعمالهم ،واالنطالق
بمراكبهم إلى عرض البحر .اصطياد
سمكة قد يتجاوز وزنها املئة كيلو
غ ــرام ليس بــاألمــر الـسـهــل ،والخبرة
الـتــي اكتسبها ه ــؤالء أصبحت اآلن

يمكن من يرغب مرافقة المراكب
المجهزة خالل موسم التونة
للمشاركة في عمليات الصيد
ت ـضــاهــي ال ـخ ـب ــرات ال ـع ــامل ـي ــة ،حتى
أن ـ ـهـ ــم اسـ ـتـ ـط ــاع ــو تـ ـط ــوي ــر وس ــائ ــل
الصيد ،كالخيوط والسنانير حتى
الطعوم نالت حصتها.
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــت ال ـ ـ ـتـ ـ ــونـ ـ ــة بـ ـ ـم ـ ــروره ـ ــا
املوسمي ،مرتني في العام بني شهري
نـيـســان وايـ ـًـار ،وب ــن الـتـشــريـنــن ،أن
تخلق حــالــة مــن جـنــون الصيد لدى

تـتـبــع بـجـلـسـتــن ف ــي ال ـب ــرك حيث
يتعلم الطالب التأقلم مع املعدات
ال ـتــي يستعملها ،لينتقل بعدها
إل ـ ــى ال ـب ـح ــر ح ـي ــث يـ ـخ ــوض أرب ــع
غطسات بمرافقة مـشــرف .تنتهي
الـ ـ ــدورة بــام ـت ـحــان ي ـن ــال بـمــوجـبــه
شهادة تسمح لحاملها بممارسة
هــذه الــريــاضــة .ال ــدورة الـتــي تمتد
على  31ساعة تصل كلفتها إلى500
دوالر .أما ملحبي اإلثــارة امللتزمني
م ـي ــزان ـي ــة م ـ ـحـ ــددة فـيـسـتـطـيـعــون
االشـ ـ ـت ـ ــراك ب ـم ــا ي ـس ـمــى «اك ـت ـشــف
الـ ـغ ــوص»( )Discover Scubaحيث
يخضعون لحصة نـظــريــة واحــدة
(ســاعــة) مــا يخولهم الـغــوص إلى
حد  10أمتار بمرافقة مشرف بكلفة
مخفضة هي  100دوالر.
ينصح
وال
نوعا الغوص خطران،
ّ
بـ ـمـ ـم ــارسـ ـتـ ـهـ ـم ــا م ـ ــن دون ت ـع ــل ــم
وإش ــراف ،لكن الغوص إلــى أعماق
البحار قد يصبح عشقًا ال ينتهي
مع انتهاء فترة الصيف.

محمد قباني مع سمكة تونة ذات الزعنفة الزرقاء ناهز وزنها السبعين كيلوغرامًا ّ
(حسان الرفاعي)

اللبنانيني .حتى بــات مشهد مئات
الـقــوارب مــن مختلف األشـكــال خالل
مــوســم الـتــونــة مــألــوفــا بالنسبة إلى
رواد الشواطئ .يبحر الصيادون إلى
مسافات قد تناهز الــ 10كيلومترات
فــي بعض األح ـيــان ،بعد أن ي ـ ّ
ـزودوا
مراكبهم بمحركات كبيرة وخزانات
وقــود هائلة تمأل بالكامل لتسهيل
مـهـمــة ال ـل ـحــاق بـمـجـمــوعــات الـتــونــة
ال ـت ــي تـتـمـتــع ب ـســرعــة وق ـ ــوة بــدنـيــة
هــائـلـتــن .حـتــى امل ـع ــدات املستعملة
كقصب الصيد ،واملجهزة بماكينات
ت ـح ــوي م ـئ ــات األمـ ـت ــار م ــن األس ــاك

وال ـط ـعــوم االصـطـنــاعـيــة واألح ــزم ــة،
تـكــون مصنعة خصيصًا الصطياد
األسماك الكبيرة.
ت ـ ـتـ ــراوح أحـ ـج ــام ال ـت ــون ــة ب ــن ال ـ ــ10
والـ ـ ـ ـ ــ 150ك ـي ـل ــوغ ــرام ــا ،وه ـ ــي تـمـتــاز
بأجساد تشبه الطوربيد مــا يسهل
ّ
عليها الحركة خــال الصيد ،ويقلل
االحـتـكــاك داخــل املــاء كما يساعدها
خالل فترات هجرتها عبر املحيطات.
ويمتاز هذا النوع من التونة بطعم
ممتاز واستعماالت عدة في مختلف
املطابخ العاملية ،األمر الذي جعل منه
هــدفــا لـلـصـيــاديــن وهـ ــواة امل ــأك ــوالت

البحرية.
ممارسة الصيد ال تقتصر فقط على
الهواة ،بل يمكن من يرغب بالحصول
على جرعات من األدرينالني مرافقة
املراكب املجهزة خالل موسم التونة
لـلـمـشــاركــة ف ــي عـمـلـيــات ال ـص ـيــد ،إذ
يــؤمــن رب ــان ال ـقــارب امل ـعــدات الــازمــة
للراغبني بالتجربة ،بــاإلضــافــة إلى
وجبات خفيفة تساعد في مواجهة
الشمس والـتـعــب الـنــاتــج مــن معركة
اصـطـيــاد الـتــونــة الـتــي قــد تصل إلى
ساعة لكل سمكة ،مقابل مبلغ يناهز
الـ ـ ـ ــ 700دوالر مل ـج ـمــوعــة مــؤل ـفــة من

أربعة أشخاص.
ال تكتفي هــذه املـجـمــوعــات بتنظيم
رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــوسـ ــم
الـتــونــة الـقـصـيــر نـسـبـيــا ،فـهــم أيضًا
يصطحبون هــواة النوع في رحالت
مل ـ ـمـ ــارسـ ــة الـ ـصـ ـي ــد ب ــال ـط ـع ــم أو مــا
يطلقون عليه اس ــم الـبــولــص .حيث
ت ـت ـجــه ال ـ ـقـ ــوارب إلـ ــى ال ـب ـح ــر وت ـقــف
ع ـن ــد نـ ـق ــاط مـ ـح ــددة ي ـت ــم ال ــوص ــول
إلـيـهــا بــاسـتـعـمــال أج ـهــزة ال ـ ــ .gpsإذ
ت ـكــون األع ـم ــاق مـتـنــوعــة وق ــد تصل
إلى الستني مترًا يتم الوصول إليها
عبر قصبة مجهزة ببكرات وأسالك
ً
تـجـعــل مــن قـعــر الـبـحــر هــدفــا سـهــا.
ّ
تعلق الطعوم على خطافات صغيرة
ّ
الص ـط ـيــاد األنـ ـ ــواع املـخـتـلـفــة ،فـلـكــل
فـصـيـلــة طـعـمـهــا امل ـف ـضــل ،كــاملــرمــور
الـ ــذي يــأكــل ال ـ ــدود أو ال ـف ـئ ــران الـتــي
ت ـف ـضــل ال ـق ــري ــدس وح ـت ــى ال ـفــريــدي
الشهير بطعمه الـلــذيــذ يقع فريسة
خطافات تحمل قطع الدجاج.
ال يـحـتــاج ه ــاوي الـصـيــد إل ــى خبرة
كبيرة فــي رحــات كـهــذه ،إذ يقتصر
عمله على إسقاط طعمه في األماكن
الـتــي يحددها رب ــان املــركــب وسحب
األسـ ـ ـم ـ ــاك الـ ـت ــي ت ـع ـل ــق .وق ـ ــد بـ ــدأت
ه ــذه ال ــرح ــات تــاقــي رواج ـ ــا كـبـيـرًا
ل ــوف ــرة أسـمــاكـهــا وس ـهــو ًلــة صيدها
وكلفتها املـتــدنـيــة إضــاف ــة إل ــى أنها
ق ــد ت ـخ ــاض ف ــي ال ـن ـه ــار وال ـل ـي ــل ،ما
يفسح املجال أمام الذين يعملون في
النهار املشاركة في هذا النشاط .أما
األس ـعــار املنخفضة الـتــي ال تتعدى
الـ ـ ــ 420دوالرًا ملـجـمــوعــة مــن ثمانية
أشخاص جعلها املتنفس األمثل ملن
يرغب باصطياد عشائه من دون دفع
املبالغ الباهظة.

