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الفترةالموسم

8/24 ـ 10/14طلوع سهيل
10/15 ـ 12/5الوسم

12/6 ـ 1/14املربعانية
1/15 ـ 2/9الشبط
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»ميدار«
يا حداقة ديروا بالكم 

من السرايات

سمكة اليميامة
لحمها ناشف ودهنها قليل

لون اجلزء العلوي للجسم بني داكن 
وعلى امتداده لون أخضر فاحت ويضرب 
به املثل الكويتي عند الصمت وانقطاع 
احلديث في املجلس أو الديوانية فيقول 
أحدهم »صخة مييام على التاوه« وذلك 
بســـبب ان اليميام حلمه ناشف ودهنه 
قليل فال يحدث صوتـــا على النار عند 
وضعه على الصاجة ويصل طول اجلسم 

حوالي 17سم وهي صاحلة لألكل.

سمكة اليميامة

الصمعا: سفينة تشبه سفينة اجلالبوت فهي في حجم الوسط بني اجلالبوت والبكارة.
الكيت: قارب صغير لربان السفينة مزين بزخارف ويستخدمه الربان في تنقله من السفينة 
الى امليناء. املاشوه: قارب صغير يستخدم للتردد بني السفينة والساحل لنقل البحارة وبعض 
األمتعة. الورجيه: زورق يصنع بطريقة بدائية من جريد النخل واحلبال ويستخدم في شتى 

موانئ اخلليج.

سفن الكويت القديمة.. »الصمعا«
و»الكيت« و»الماشوه« و»الورجيه«

علي احملمد مع النقارير

خالد الفيلكاوي وأحلى نقرور  علي التركي مع النقرور اخلاص سيد ماجد وعالمة النصر بالنقارير 

احلداق على الدوسري مع النقرور ذي احلجم الكبير 

الحداقة لـ »األنباء«: ال نهتم لـ »السرايات«... واهلل الحافظ

استطلعت »األنباء« آراء عدد من احلداقة حول هذه 
االيام في ظل موســــم السرايات التي تعرف بعواصفها 
العنيفة وارتفاع املوج وكشــــف احلداقة ان السرايات 
التهمهم معلقــــني »اهلل احلافظ« وأجمع احلداقة الذين 
التقتهم »األنباء« على ان هذا الوقت هو موســــم صيد 
النقرور فهو يكثر عندما تكون العاصفة في ذروتها وال 
يســــتطيعون الصيد اال عندما تتوقف العاصفة وتهدأ 
وان املعروف عن السرايات انها ال تخضع لنظام معني 
فهي دائما حتدث فجأة وتنتهي ايضا فجأة ولذا سميت 
بالسرايات، وتعني السرايات في اللغة العربية سرعة 
الرياح التي تنشط تدريجيا ويبدأ وقت السرايات الفعلي 
في 14 ابريل ويستمر حتى 17 مايو. وكان اول من التقتهم 
»األنباء« احلداق سيد ماجد بوحسن والذي قال: انا عن 
نفســــي اطلع وال اهتم المر السرايات ولكن في اوقات 
معينة وقبل مــــا اطلع للصيد أتأكد من حالة اجلو عن 
طريق االتصال برقم  104 أو عن طريق االنترنت وهمي 
الوحيد هو صيد ســــمكة النقرور وانا حســــب خبرتي 
اجد ان اسماك النقرور ال تكثر وال تتكاثر فيما بينها اال 
في موســــم السرايات حتى النخل لو تالحظ انه ال يتم 
تلقيحه اال في موسم السرايات وهناك معلومة احب ان 
اضيفهــــا وهي كلما زاد الهواء وهاجت العواصف ازداد 
صيد النقــــرور فلهذا جتد اكثر احلداقة يذهبون لصيد 
النقرور في موسم السرايات، غير مبالني بخطورة الوضع 
وال يهتمون سوى انهم يصيدون وبس ويدخلون البحر 

دون ان يتأكدوا من حالة اجلو او االتصال على االرصاد 
اجلوية ويعلقون على ذلك بـ »اهلل احلافظ« و»املكتوب 

ما منه مهرب«.
واضاف: ان فترة السرايات في الكويت نسبيا محدودة 
لكن مخاطرها وأضرارها كبيرة وقد تسبب دمارا قويا 
وقــــد رأى كثير من الناس عندما ضربت ســــراية يوم 
السبت مدى قوتها واألضرار التي حلقت ببعض املنازل 
او السيارات فلهذا دائما ننصح احلداقة املبتدئني ونقول 
لهم احذروا من موسم السرايات وال يغرنكم الهدوء الذي 
ترونه حتى لــــو كان البحر هادئا »ومايته دهنه« فهذا 
من ســــر الهدوء الذي يسبق العاصفة وغدر السرايات 

وخصوصا هذه االيام.
من جانبه قال احلداق علي الدوســــري ناصحا: ان 
فترة السرايات قصيرة في الكويت وال تأخذ وقتا طويال 
وتبدأ من 14 ابريل وتستمر حتى 17 مايو فلماذا التهور 
والدخول في هذا الوقت وألجــــل ماذا املغامرة كل ذلك 
علشان ســــمكة وتضع حياتك وحياة من معك بالطراد 
على احملك متناســــني بذلك نواخذة لهم باع طويل في 
البحر طبعوا وقد مات بعضهم جراء هذه السرايات وانا 
استغرب من بعض االشخاص الذين اذا نصحتهم وقلت 
لهم التدخلون للبحر هذه االيام فهي ايام سرايات يقولون 
وبكل استهزاء »اهلل احلافظ« نعم اهلل احلافظ ولكن في 
نفس الوقت قال )وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة( و»اعقلها 
وتوكل« ولتفادي تلك السرايات واضرارها خاصة احلداقة 

املبتدئني يجب تركيب مانع الصواعق في القارب وعدم 
اخلروج للبحر قبل التأكد من االحوال اجلوية.

اما احلــــداق علي التركي فيقول: انــــا اطلع للصيد 
في موســــم السرايات ولكن قبل اي شيء آخر اتأكد من 
حالة اجلو عــــن طريق االتصال على 104 او عن طريق 
االنترنت او االخبار وشغلي الشاغر هو صيد النقرور 
ألن املعروف عن النقرور انه يكثر ويهيض بالبحر عند 
موسم السرايات فماذا أفعل؟ فهذه السمكة ال تصاد إال 

في هذا الوقت.
واضاف: ان املعروف عن ضربة السراية ال تكون إال 
في أوقات معينة مــــن اليوم وأكثر األوقات التي تكون 
بها السراية هي من العصر حتى قبل الغروب وتستمر 
بني ساعة وساعتني وهذا الوقت يجب أن يحذره احلداقة 
املبتدئون الذين ال يعرفون سوى انهم يريدون أن يصطادوا 
بأي شكل من األشكال حتى لو كان على حساب ارواحهم 
فيجب أخذ احليطة واحلذر هذه األيام وال يخرج الواحد 

إال وهو حاسب ألف حساب وال يباعد.
ومن جهته يقول احلداق علي احملمد: نعم السرايات 
مخيفــــة واحيانا تكون قاتلة ولالســــف هااليام بعض 
الشباب الهواة يســــتهينون بهذه االوقات ويقول »أنا 
حاسب حسابي واهلل احلافظ« غير مبال بنفسه ورغم 
ان هذه الفترة قصيرة ولكن خطورتها كبيرة جدا ومن 
األفضل ان يصبر عن البحر هااليام حتى تنتهي فترة 
الســــرايات وإذا أراد ان يدخل الــــى البحر فعليه التأكد 

أوال مــــن حالة اجلو وعدم االبتعــــاد ويفضل ان يدخل 
للصيد خالل فترة الفجر او الظهر فهي االنسب للحداق 

مبوسم السرايات.
واضاف من املعروف في موسم السرايات انه يكثر 
صيد سمكة النقرور وهذه السمكة جتدها عند اشتداد 
الرياح والعاصفة فلهذا جند ان اكثر هواة الصيد ينتظرون 
وبفارغ الصبر انتهاء ضربة السراية حتى يتسنى لهم 

الدخول الى البحر واصطياد النقرور.
ووجه احلداق خالد الفيلكاوي رسالة إلى كل احلداقة 
بأن يحذروا من السرايات هذه االيام واال يجازفوا بحياتهم 
وحياة من معهم الصطياد سمكة واملعروف ان اهل البحر 
واحلداقة الكبار يخشون هذه االيام ويحسبون لها ألف 
حساب خلطورتها ومفاجآتها غير املتوقعة ويحرصون 
على اوقات الفجر والظهر ملمارسة هواياتهم والبعض 
اآلخر يفضل اجراء بعض التعديالت والصيانة الالزمة 

للقارب حتى تنتهي فترة السرايات ومتر بسالم.
واضاف: ال ننسى شيئا مهما وهو انك نقطة في بحر 
وال تقول وتردد مــــا يقوله اآلخرون »اهلل احلافظ« أو 
»حاسب حسابي« أو »املكتوب ما منه مهروب« وغيرها 
فاحلذر واجب ولست مجبورا على الصيد بوقت السرايات، 
نعم ان النقرور ال يكثر اال في موسم السرايات ولكن ماذا 
تنفعني سمكة سوف تذهب بي إلى قاع البحر فما املانع 
من انني اذهب إلى الســــوق واشتريها وتنتهي املسألة 

وخصوصا ان كل وسائل اإلعالم حتذر من السرايات.

موسهما معروف بكثرة صيد النقرور


