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الغوص على اللؤلؤ ..مهنة اأجداد
وتوارثها الكويتيون كابرً عن كابر
كان الغواصون
يعتمدون على
النجوم لمعرفة
الطرق إضافة إلى
البوصلة

تتوزع مهام العمل
على السفينة بين
المجدمي والسيب
والنهام برئاسة
النوخذة

¿ƒ``«``à``jƒ``µ``dG ó``ª``à``YG
في رزقهم قديم ًا على
مهن ع��دة منها مهنة
ال��غ��و���ص للبحث عن
ال��ل�وؤل�وؤ ال��ت��ي تعد من
اأخ��ط��ر واأ���ش��ق المهن
التي مار�شوها بغية
ا����ش���ت���خ���راج ال���ل���وؤل���وؤ
م��ن �شواحل الخليج
ل��ب��ي��ع��ه وال���م���ت���اج���رة
ب���ه ،م��واج��ه��ي��ن بذلك
اأخ�������ط�������ارا ����ش���دي���دة
و�شاربين اأمثلة خالدة
ع��ل��ى ق���وة عزيمتهم
و�شابة باأ�شهم.

❞ سمو اأمير يدعم قيام النادي البحري بتنظيم رحات غوص سنوية للشباب
❞ مهنة ال��غ��وص ازده����رت ف��ي ع��ه��د س��م��و اأم��ي��ر اأس��ب��ق ال��ش��ي��خ م��ب��ارك الكبير

يعتبر انتهاء موسم
«القفال» بمثابة
العيد في الكويت
ودول الخليج

امتهن الكويتيون
الغوص بكل
أطيافهم حضرا
وبدوا ومن كل
مناطق الباد

يبدأ موسم الغوص
الرئيسي في
شهر مايو من كل
عام وينتهي آخر
سبتمبر

و�لم�شوؤول عن �لعمل و�لغو��ص و�ل�شيب
�للذين تم ذكرهما �شابقا و(�لنهام) وهو
�ل��ذي ين�ش��د �هازي��ج و�غان��ي ت�شليهم
وتهون عليهم �لم�شاق و�لطباخ و�خرين
من �شغار �ل�شن يقومون باعمال خفيفة
وير��شهم جميعا (�لنوخذة) وهو �لربان
و�شاحب �كبر ن�شبة من �لمح�شول ونائبه
�لم�شمى (�لجعدي).

و�زدهرت تل��ك �لمهنة في عه��د �أمير
�لكوي��ت �لأ�ش��بق �ل�ش��يخ مب��ارك �لكبير
�ل��ذي �مت��د حكم��ه م��ن ع��ام � 1895إلى
 1915و��شتمرت فيما بعد �إلى �أن بلغت
نهايتها مع قيام �لحرب �لعالمية �لثانية
وعند ظه��ور �لل ؤول ؤو �ل�شناع��ي و�كت�شاف
�لنفط .وق��د �مته��ن �لكويتي��ون �لغو�ص
بكل �أطيافهم ح�شر� وبدو� ومن كل مناطق
بادهم وحظ��ي �لغو����ص ف��ي �لمجتمع
�لكويتي قديما بمكان��ة عالية بين �لنا�ص
وكان ينظ��ر إ� لي��ه ب إا عج��اب و�حت��ر�م
وليز�ل ي�شار بالبن��ان إ�لى أ�برزهم وتذكر
�أ�شمائه��م و�أعمالهم في �لكت��ب و�لمحافل
و�لمنا�شبات .وكان �لكويتيون يخرجون
للغو���ص ف��ى مو��ش��م مح��ددة وباع��د�د
مختلفة على ظهر �شف��ن خ�شبية �شر�عية
تعددت م�شمياتها ما بين (بقارة) و(بوم)
و(جالب��وت) و(�شنب��وك) و(�شوع��ي)
بح�شب �أ�شكالها و�أحجامها وكانت ت�شنع
محلي��ا بحرفي��ة ت�شاه��ي �أعظ��م �ل�شفن
�لخ�شبية �آنذ�ك.

انتهاء الموسم

قاع البحر
كانت تلك �ل�شف��ن تنتقل في رحاتها
ما بين �أماكن �لغو�ص �لمختلفة �لمنت�شرة
في دول �لخليج �لعربي و�لم�شماة باللهجة
�لعامية (�لمغا�ص) وجمعها (مغا�شات)
�أو (�لهير) وجمعها (هير�ت) ،ومنها ما هو
عميق جد ً� ومنها ما ه��و عميق ومتو�شط
و�شح��ل وتتباي��ن تربتها ما بي��ن طينية
ورملية وياب�ش��ة .ويبد�أ مو�ش��م �لغو�ص
�لرئي�شي في �شهر مايو من كل عام وينتهي
في �آخر �شبتمبر ،حيث يمكن تحمل برودة
قاع �لبحر �إل �أن هناك مو��شم �خرى تكون
ق�شيرة ومنه��ا (�لخانج��ة) �و (باكورة)
لنها ت�شبق �لمو�ش��م �لرئي�شي وفي �شهر
�بريل و�خر ي�شمى (�لردة) ويكون في �شهر
�كتوبر و(�لرديدة) في نوفمبر.

قوة عزيمة
وعرف �لكويتيون منذ �لقدم بخبرتهم
�لو��شعة فى أ�مور �لبحر من �شيد وماحة
و�بحار و�ظهرو� ق��وة عزيمة و�شدة با�ص
وتحم��ل فى مهن��ة �لغو���ص عل��ى �للوؤلوؤ
بما تحملوه من تعب وم�ش��اق ومجاهدة
ومخاطر م�شتخدمين بذلك �ب�شط �لأدو�ت
و�لمعد�ت .ولم يكونو� يحملون معهم من
�دو�ت �لغو�ص �شيئا فا يرتدي �لغو��ص
�آنذ�ك �شوى �ش��رو�ل ق�شير �أ�ش��ود �للون

ي�شمى (�ل�شم�شول) ب��دل �لز�ر لي�شاعده
عل��ى �ل�شباح��ة و�لحركة في ق��اع �لبحر
ولحماية نف�شه من �لحيو�ن��ات �لبحرية
�لهامي��ة �لم�شم��اة (�لدول) وق��د يرتدي
لبا�شا آ�خر م�شنوعا من قما�ص خفيف أ��شود
أ�ي�شا ي�شبه �لبنطل��ون و�لقمي�ص ب أاكمام
طويلة وق��د �ختي��ر ��شود لبع��اد ��شماك
�لبح��ر �لخط��رة .وي�ش��ع �لغو����ص على
�نفه �ثناء �لغو�ص م��ا يعرف ب� (�لفطام)
وهو قطع��ة �شغيرة م�شنوع��ة من عظام
�ل�شاحف طولها نح��و ��شبع وذلك لمنع
ت�ش��رب �له��و�ء أ�و دخ��ول �لم��اء ويم�شك
�أثناء نزوله للقاع بحبل يجره جر� خفيفا
كا�شارة �لى �ل�شخ�ص �لخر �لموجود على
ظهر �ل�شفينة ك��ي ي�شحبه �إل��ى �ل�شطح.
و�عتمد �لغو��ش��ون على �لنجوم لمعرفة
�لط��رق ��شاف��ة �ل��ى �لبو�شل��ة وكان��و�
يقي�ش��ون عم��ق �لبح��ر ويتعرف��ون على
نوع تربت��ه با�شتخد�م قطع��ة م�شتطيلة
من �لر�شا�ص ت�شمى (�لبلد) تربط بحبل
به عام��ات وتنزل ف��ى �لبحر قب��ل نزول
�لغا�شة لا�شك�ش��اف .وكان �لغو��شون
يعملون طو�ل �لنهار بجد وتعاون وتكاتف
بمعدل � 16 - 12شاعة يوميا ينزل خالها
�لغو��ص للقاع مر�ت عدة من دون �جهزة

تنف�ص �و �وك�شجين معتمد� فقط على طول
نف�ش��ه وقوة عزيمت��ه وم��ن دون نظار�ت
تحمي عينيه من ملوحة �لبحر �ثناء بحثه
ع��ن �لمح��ار  .وف��ى �لق��اع كان �لغو��ص
يتحرك �شريع��ا للتقاط �لمح��ار وجمعه
بوعاء ي�شع��ه عل��ى رقبته م�شن��وع من
�لحبال �لرفيعة ي�شمى (�لديين) وذلك على
مدى نحو دقيقتين كل ح�شب طول نف�شه
ثم ي�شد �لحبل �لذي يربط��ه ب� «�ل�شيب»
وهو �ل�شخ�ص �لموجود على ظهر �ل�شفينة
�لذي تكون مهمته جر �لغو��ص إ�لى � ألعلى
عند تلقيه تلك � إل�شارة.

الرمق اأخير
وق��د ينتهي نف���ص �لغو����ص فى قاع
�لبحر �أو بين �لق��اع و�ل�شطح فيخرج فى
�لرم��ق � ألخي��ر وبحال��ة غيبوب��ة ت�شمى
بالعامية (�ل�شنا) مم��ا يدفع بزمائه �لى
�لنزول �ليه ليحملوه عل��ى ظهر �ل�شفينة
كي يرتاح وقد يم��وت ب�شبب ذلك ل�شيما
عندما يكون �لق��اع عميقا ج��د� ول ينتبه
�لغو����ص لذل��ك .وق��د تنفجر طبل��ة �أذن
�لغو��ص ب�شبب �ل�شغط �لقوي في �لقاع
ويخرج �لدم منها مما ي�شبب له �لما �شديد�
يمنعه م��ن مو��شلة عمل��ه خ�شو�شا مع

عدم تو�فر �لعاجات �لازم��ة و�عتماده
عل��ى �لك��ي بالن��ار �أو بع���ص �لع�ش��اب
لا�شت�شف��اء .وق��د ت�شي��ب �لغو��شي��ن
ب�شبب ط��ول مكوثهم في �لبح��ر �أمر��ص
جلدية كالت�شلخ��ات وكمر�ص (�ل�شمط)
�لذي ي ؤودي �لى تعفن �لجلد وظهور �لطفح
و�لقروح عليه وقد ي�شاب بع�شهم في قاع
�لبحر بت�شنجات ل ي�شتخدمون لعاجها
�ش��وى ق��ر�ءة �آي��ات م��ن �لق��ر�ن �لكريم
و�لدعاء .ومن �أخطار �لبحر �لخرى �لتي
يتعر�ص لها �لغو��شون �ل�شماك �لخطرة
ل�شيما �شم��ك �لقر�ص �لذي �لته��م �لكثير
منهم وت�شب��ب باإ�شاب��ة �آخرين بجروح
وعاه��ات �أقعدته��م ع��ن ك�ش��ب �لعي�ص
وتركت في نفو�شهم �أ�شد �لذكريات حزنا
و�لما .وبعد �نته��اء عمل �لغو��شين عند
غروب �ل�شم�ص يتناولون ع�شاءهم �لمكون
عادة م��ن �لرز و�ل�شمك بع��د يوم طويل
م�شن ل يتناول��ون خاله �ش��وى �لقليل
من �لتم��ر و�ل�شاي و�لقه��وة وبعد �شاة
�لع�شاء يغطون في ن��وم عميق من �شدة
�لتعب غي��ر مكترثين لع��دم تو�فر فر�ص
و�غطية ول �ل��ى �شغر م�شاح��ة �لمكان.
وتتوزع مهام �لعمل على ظه��ر �ل�شفينة
ما بين (�لمجدمي) وه��و رئي�ص �لبحارة

أ�م��ا «�لطو����ص» فه��و �لتاج��ر �لذي
يجوب �لبح��ر ب�شفينته ي�شت��ري �لل ؤول ؤو
من �لغو��شين وقد يبيعهم موؤنا مثل �لرز
و�ل�شكر و�ل�ش��اي و�لتم��ر و�متلك بع�ص
هوؤلء �لتج��ار خبرة عظيمة ف��ي معرفة
�لاآلئ و��شكالها و�نو�عه��ا و�شافرو� �لى
دول عدة لبيعها مث��ل �لبحرين و�شوريا
وتركي��ا حت��ى �ن بع�شه��م و�ش��ل �ل��ى
باري�ص ولندن .وعلى عك���ص �لحياة فى
�شفينة �لغو���ص وبف�شل �لث��رو�ت �لتي
يكونه��ا �لطو����ص تتمي��ز �لحي��اة عل��ى
�شفينته بالر�حة �لتامة حيث �لعمل غير
م�شن وم��اء �ل�شرب نظي��ف و�لكل فاخر
و�لخدم و�لم�شاعدون متوفرون .ويعتبر
�نتهاء مو�ش��م �لغو���ص �و م��ا يعرف ب�
«�لقفال» بمثابة �لعيد ف��ى �لكويت وفي
دول �لخليج� ،إذ تعود �لحركة و�لن�شاط
في �لأ�ش��و�ق ول��دى �لنا���ص �لذين طال
�نتظارهم ألهلهم و أ�حبابه��م �لم�شافرين
للغو�ص �ل �نه يكون حزنا وتعا�شة لدى
�لبع�ص ممن يتلق��ون نباأ موت �أو ��شابة
�حد �قربائهم بجروح .وكان هناك تقليد
�شعبي قبل �لقفال يخرج فيه �لن�شوة مع
�لأطفال وه��م غالبية من بق��ي فى �لباد
إ�لى �شاطئ �لبحر ليا وهن يغنين أ�غاني
ل ت��ز�ل ذكر�ه��ا تت��ردد وتدع��و كلماتها
�لى عودة �بنائه��ن و�زو�جهن و�قاربهن
�لم�شافرين فى رحلة �لغو�ص .و��شادت
�لكثير من �لكتب �لمحلية و�لعالمية بمهنة
�لغو�ص فى �لكويت ورجالها و�شورتها
أ�فام �شينمائية ووثائقية عدة منها فيلم
«ب�ص يا بحر» �ل��ذي ترج��م للغات عدة
ونال جو�ئ��ز عالمي��ة .وبدعم م��ن �شمو
�أمير �لباد يقيم �لنادي �لبحري �لريا�شي
�لكويتي رحات غو�ص �شنوية لل�شباب
�شبيهة برحات �لما�ش��ي لإحياء ذكرى
�لغو�ص �لتى تعد جزء� من تر�ث �لكويت
ا�شادة بدور �لباء و�لجد�د
وتاريخه ول إ
�لذين عملو بجد و�شحو� من �جل بلدهم.

