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المركمج علي األمين خالل جلسة تعليم على أمواج الجية (حسين الحاج)

ال موجة
تشبه أختها
ع ـنــدمــا ان ــدل ـع ــت الـ ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة
ع ــام  ،1975ك ــان عـمــر ريــاضــة ركــوب
األم ــواج (الركمجة) ،يناهز الخمسة
عشر عامًا .توقف الزمن عندها ،ولم
تعد إلــى الحياة إال مــع نهاية العام
.2010
ه ــي ري ــاض ــة غــري ـبــة ع ــن الـلـبـنــانـيــن
بشكل عــام ،ال يعرف معظمهم عنها
أك ـثــر مـمــا ي ــراه فــي األفـ ــام الـغــربـيــة.
ودائمًا ما يبدأ أي حديث مع معني
بـهــذه الــريــاضــة ب ـســؤال أصـبــح شبه
م ـ ـعـ ــروف مل ـم ــارس ـي ـه ــا« :ه ـ ــل تــوجــد
أم ــواج للركمجة فـ ّـي لـبـنــان؟» ،مرفقًا
بـ ــوجـ ــه ي ـ ـكـ ــاد يـ ـ ـك ـ ــذب املـ ـجـ ـي ــب ق ـبــل

إجابته ،ليتحول إلى ذهول من حجم
األم ـ ـ ــواج ووف ــرت ـه ــا ع ـلــى ال ـشــواطــئ
اللبنانية.
تعتمد ه ــذه الــريــاضــة عـلــى ال ـتــوازن
وال ـقــوة الـبــدنـيــة امل ـتــركــزة فــي الـجــزء
الـ ـعـ ـل ــوي مـ ــن ال ـج ـس ــد إذ يـسـتـعـمــل
الرياضي األكتاف واألذرع للتجذيف.
أم ــا ال ـض ــرورة األخ ــرى فـهــي األل ــواح
ّ
املصنوعة من الفلني املغلف بالفايبر
جــاس ( ،)Fiber Glassوتنقسم إلى
قـسـمــن .األول ،وه ــو ال ـلــوح الطويل
الـ ـ ـ ــذي ُيـ ـعـ ـتـ ـم ــد ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ل ـس ـهــولــة
الـ ـ ـت ـ ــوازن ع ـل ـيــه والـ ـتـ ـق ــاط األمـ ـ ـ ــواج،
والـقـصـيــر ال ــذي يـسـمــح للمحترفني

باالستعراض عبر استدارات وقفزات
تكاد تتحدى اتجاه املــوج ،إذ تتركز
الــركـمـجــة ح ــول ف ـكــرة تـحــويــل طــاقــة
املوج إلى وقود يدفع األلواح.
أول تـحـ ٍّـد يــواجــه الــراغـبــن فــي تعلم
هـ ـ ــذه ال ـ ــري ـ ــاض ي ـك ـم ــن فـ ــي ت ـطــويــع
الذراعني للتجذيف بسرعة تضاهي
سرعة املوج .أما العقبة الثانية ،وهي

نسبة السقوط في الماء
ستتجاوز حتمًا نسبة النجاح في ركوب
األمواج في البداية
األص ـع ــب ،تـكـمــن ف ــي تـقــديــر توقيت
وصـ ــول امل ــوج ــة .بـعــد إص ــاب ــة هــذيــن
الهدفني يصبح التركيز منصبًا على
الـ ـت ــوازن ف ــوق ال ـل ــوح بـيـنـمــا تــدفـعــه
املوجة إلى األمام.
تسهل املهمة نسبيًا للضليعني في
ال ـب ـحــر وأسـ ـ ـ ــراره ،وق ــد تـكـفــي ثــاثــة
حـصــص ( 120دقـيـقــة لـلـحـصــة) كي

يشعر التلميذ بلذة ركــوب األم ــواج.
أمـ ــا ف ــي م ـع ـظــم الـ ـح ــاالت ال يـحـتــاج
التلميذ ألكثر من تسع حصص كي
يـحـ ًصــد مــوج ـتــه األولـ ـ ــى .الـحـصــص
عــامــة تـخــاض فــي البحر ،باستثناء
حـصــة واحـ ــدة نـظــريــة تـقـتـصــر على
خـمـســة عـشــر دقـيـقــة ي ـشــرح خاللها
املـ ـ ّ
ـدرب بـعــض األســاس ـيــات كطريقة
االس ـ ـت ـ ـل ـ ـقـ ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـل ـ ــوح وك ـي ـف ـي ــة
الوقوف عند التقاط املوجة.
ال يـكـفــي الـتـعـلــم ،فــالــركـمـجــة تعتمد
عـلــى ال ـخ ـبــرة ال ـتــي تـتـطـلــب سـنــوات
ليستطيع الــريــاضــي ق ــراءة األم ــواج
ب ـطــري ـقــة ص ـح ـي ـحــة ،ول ـك ـن ـهــا تــؤمــن
لـ ــذة ق ــد ت ـص ــل إلـ ــى ح ــد اإلدمـ ـ ـ ــان إذ
تجد من يترك عمله وحياته عندما
يأتي االتصال بأن االمــواج قد بدأت
 .ي ـقــول أح ــد م ـمــارســي الــركـمـجــة أن
متعة ه ــذه الــريــاضــة تكمن فــي عــدم
تشابه أي موجتني ،فتستطيع ركوب
األمواج سنوات من دون تكرار ركوب
أو حركة أو حتى سقطة في املاء ،ما
يبقي امللل بعيدًا.

تكفي  100دوالر لتعلم األساسيات
بـحـصــة خ ــاص ــة وقـ ــد تـنـخـفــض إلــى
 60دوالرًا أم ـي ــرك ـي ــا ف ــي ح ـ ــال أراد
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ال ـت ـع ـلــم
ســويــا ،أمــا بالنسبة إليـجــار املعدات
فقد يصل فــي حــده األقـصــى إلــى 50
دوالرًا أم ـي ــرك ـي ــا الس ـت ـع ـم ــال ال ـل ــوح
ل ـن ـه ــار ك ــام ــل ،األس ـ ـعـ ــار املـنـخـفـضــة
نسبيًا سمحت للكثير من اللبنانيني
بالدخول إلى هذا العالم .كما ينصح
أحــد اســاتــذة الركمجة بـعــدم اليأس
س ــري ـع ــا ،فـنـسـبــة ال ـس ـق ــوط ف ــي امل ــاء
سـ ـتـ ـتـ ـج ــاوز ح ـت ـم ــا ن ـس ـب ــة ال ـن ـج ــاح
فــي رك ــوب األم ــواج فــي الـبــدايــة لكنه
ينصح بالتحلي بروح املرح وانتظار
نهاية النهار للضحك على املواقف
والـسـقـطــات امل ـصــورة ألنـهــا الطريق
الــوح ـيــد لـتـعـلــم ال ــري ــاض ــة .يـبـقــى أن
نذكر أن قوانني الركمجة صارمة جدًا
فتمنع سرقة األم ــواج مــن راكــب آخر
أو عدم ترك فسحة لآلخرين بركوب
األمـ ـ ــواج ،تـحــت طــائـلــة الـتـغــريــق من
قبل املوجودين أو الطرد من املاء.

معنا دراجات ومظالت ...ومقطورات
مل ـحـ ّـبــي ال ـ ّـري ــاض ــات املـيـكــانـيـكـيــة في
لبنان منافذ عـ ّـدة يكاد يكون البحر
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا .ص ـح ـي ــح أن ـ ـهـ ــا ق ـ ــد ت ـك ـ ّـون
وصلت متأخرة إلى شواطئنا ،لكنها
ّ
القت رواجًا كبيرًا ،حتى بات يصعب
ارتياد شاطئ من دون أن تــرى عليه
ه ــواة يــركـبــون ال ــدراج ــات املــائـيــة Jet
ً
 skiويـجــوبــون امل ـيــاه ط ــوال وعــرضــا،
ّ
بهلوانيات أو خائضني
مستعرضني
ّ
ُ
س ـبــاقــات غــالـبــا م ــا ت ـت ــوج بسقطات
ُ
ضح ُك ضحاياها قبل املشاهدين.
ت ِ
ّ
ّ
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي س ــه ــل تـ ـم ــرس ال ـب ـعــض
ُّ
بــركــوب ه ــذه ال ـ ّـدراج ــات هــو تــوفـ ِـرهــا
ف ــي م ـع ـظــم امل ـس ــاب ــح امل ـن ـت ـشــرة على
الخط الساحلي من أقاصي الجنوب
ّ
ً
حتى آخر نقطة شماال .وقد أضافت
ّ
نسبيًا،
أسـعــار إيـجــارهــا املنخفضة
ال ـت ــي ق ــد ت ـصــل إل ــى  180دوالرًا في
الساعة حافزًا النتشار هذه الرياضة
بــن ّ
رواد البحر .فمنهم مــن يقودها
ً
رغـ ـب ــة ب ـن ـش ــوة مــرت ـب ـطــة بــال ـســرعــة،
ّ
ومـ ـنـ ـه ــم مـ ــن يـ ـن ــف ــس ف ـي ـه ــا ض ـغــوط
الحياة ورتابتها.
ّ
ساهمت هذه الــدراجــات في الترويج
لـلـقــوارب السريعة الـتــي يلجأ إليها
ّ
ّ
الجنونية الــذيــن ال
محبو الـســرعــات
ّ
تـشـبــع شغفهم بــالـســرعــة ال ــدراج ــات
املائية .هــذه الـقــوارب السريعة وقف
بينها وبني هواتها في املاضي عائق
وحيد ،أال وهــو ثمن التذاكر املرتفع.
ّ
ول ـكــن ـهــا أم ـس ــت الـ ـي ــوم ف ــي م ـت ـنــاول

ّ
ع ــن اإلثـ ـ ــارة ،ال ـتــي يـتـكــفــل بتأمينها
ُر ّبـ ـ ـ ــان ُمـ ـتـ ـم ـ ّـرس ُي ـح ـس ــن االس ـ ـتـ ــدارة
وااللتفاف بسرعةٍ كبيرة.
ال ـ ـقـ ــوارب لـيـســت ح ـك ـرًا ع ـلــى مـحـ ّـبــي
ّ
الـ ـس ــرع ــة ،إنـ ـم ــا ه ــي أيـ ـض ــا مـتـنـفــس
ـاء وه ــدوء
ل ـلــذيــن يـبـحـثــون ع ــن ص ـف ـ ٍ
من الصعب االستمتاع بهما في ّ
أي
مكان آخر وهذا األمر يكون من خالل

الـشــريـحــة األك ـبــر مــن ّ
رواد الـبـحــر إذ
ُ
أضيفت الـقــوارب الكبيرة إلــى الئحة
الخدمات والتي تتسع لعدد أكبر من
ُ
ّ
الركاب تشارف ثالثة وعشرين راكبًا
ّ
( 50دوالرًا للشخص /الـســاعــة) ،أمــا
ّ
ّ
ُ
الصغير منها فيتسع لستة أشخاص
ً
( 250دوالرًا /الـســاعــة) جــاعــا منها
ّ
الحل األمثل ملجموعة صغيرة تبحث
(مروان بو
حيدر)

ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــ .para-sailingه ــذا الــن ـشــاط عـبــارة
ّ
ع ــن م ـظ ــلــة ي ـق ـطــرهــا ق ـ ــارب وتـسـمــح
لــراكـبـهــا ب ــرؤي ــة الـبـحــر ومـخـلــوقــاتــه
ّ
حتى ّ
الدالفني
كالسالحف واألسماك
ّ
التي تتراقص في زرقــة األعـمــاق .كل
ّ
هذا يستمتع به راكب املظلة من على
ع ـل ـ ٍّـو ش ــاه ــق .وب ـف ـضــل ال ـت ـحــدي ـثــات
ال ـت ــي أض ـي ـفــت ل ـه ــذه ال ــرح ــات بــات

بــاسـتـطــاعــة مـجـمــوعــة مــن شخصني
أو ثــاثــة الـقـيــام بـهــذه املـغــامــرة معًا.
وت ـ ـتـ ــراوح أسـ ـع ــار الـ ــرحـ ــات م ــن 80
دوالرًا لـلـشـخــص ال ــواح ــد إلـ ــى 150
ً
دوالرا للشخصني و 200دوالر لثالثة
أشخاص.
ّأم ـ ـ ــا الـ ــذيـ ــن ال ي ــرغـ ـب ــون ب ــاالب ـت ـع ــاد
عـ ــن امل ـ ـيـ ــاه ،ف ـي ـم ـك ـن ـهــم الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
امل ـق ـط ــورات ،وه ــي ع ـبــارة عــن أشـكــال
م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـصـ ـن ــوع ــة م ـ ــن ال ـن ـي ـل ــون
ُ
الـشــديــد االحـتـمــال ،تـسـ َـحـ ُـب مــن وراء
ّ
ال ـق ــارب وت ــأت ــي بــأش ـكــال عـ ــدة ،منها
«املوزة» التي تحمل ما ُيقارب الستة
أشـ ـ ـخ ـ ــاص وم ـ ـق ـ ـطـ ــورة «ال ـ ــدون ـ ــات»
لشخص أو شخصني ( 20دوالرًا في
ُ
الـســاعــة) .وتـكـ ُـمــن متعة الـ ّـراكـبــن في
ال ـس ـق ـطــات وال ـق ـف ــزات ال ـتــي تسببها
األمواج الناتجة عن حركة املركب.
كما تــؤمــن بعض املــرافــق السياحية
خـ ــدمـ ــات ت ـع ـل ـي ـم ـيــة مل ـح ـ ّـب ــي ري ــاض ــة
ّ
الـ ـت ــزل ــج ع ـل ــى املـ ـ ـ ــاء .ه ـ ــذه ال ــري ــاض ــة
الـ ـت ــي شـ ـه ــدت انـ ـتـ ـش ــارًا واس ـ ـعـ ــا فــي
س ـب ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ع ــادت
لـتـنــافــس امل ـق ـط ــورات كــون ـهــا تسمح
ملمارسيها بالقيام بحركات كالقفز
ّ
بحرية أكبر دون الخوف
واالستدارة
من التعرض لألذى.
هذه الرياضة ليست سهلة ،وتتطلب
ّ
ً
يوفرهما مـ ّ
ـدر ٌب
مجهودًا وخـبــرة قد
بـكـلـفــة تـصــل إل ــى ال ـ ـ  160دوالرًا في
الساعة.

