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شوف السبيطي الطيبأحمد اجلاهلي مع فرخ الشماهي العجيب

اجلاهلي: قاروه والطبعانات وعوهة وفيلكا
 أفضل أماكن تواجد الهامور والبالول

عن ه����ذه املجموعة في أي رحلة 
صيد كانت.

ما حجم اخليوط التي 
تستخدمها خالل رحالتك 

البحرية؟
٭ حج����م اخلي����وط يعتم����د في 
الدرجة األول����ى على املكان الذي 
ننوي الذهاب اليه وعلى السمكة 
التي نرغب فيها وانا استخدم في 
كل رحالتي البحرية الى احملادق 
الشمالية خيوطا بحجم 40 – 60 
واستخدم خيوطا بحجم 70 وما 
فوق حق احملادق اجلنوبية وأتعب 
دائما على اخليط اإليطالي القدمي 
األصلي ألنه من أفضل وأجود أنواع 

اخليوط التي استخدمتها.

ما أكبر كمية صيد كانت 
لك؟

٭ اذكر في احدى الرحالت البحرية 
في العام املاضي وكنت ذاهبا أنا 
ال����ى منطقة أم ديرة  واألصدقاء 
ويومها توقفنا ورجعنا بصيد وال 
أروع وكان����ت احلصيلة النهائية 
للصيد هي 3 ثالجات من احلجم 
الكبير ممتلئة باألس����ماك وكان 
الصيد مخلوطا بني شعري وفسكر 
ونهاش وبواليل وقطاوة، طبعا 
أخذ كل واحد فينا إيدامه والباقي 
انزلناه الى السوق ومت بيعه ب� 180 
دينارا وهلل احلمد، ووصل وزن 

الصيد تقريبا 90كيلوغراما.

كم مرة تخرج للحداق في 
األسبوع؟

٭ الطلعة تعتمد بالدرجة األولى 
على حالة اجلو والظروف والربع 
الشقردية وانا اطلع بني مرة ومرتني 
خالل ش����هر يونيو ولغاية شهر 
سبتمبر واطلع بني مرتني و4 مرات 
باألسبوع خالل شهر اكتوبر ولغاية 

شهر ابريل.

هل تقوم بتنقيع خيوطك؟
٭ هذا شيء أكيد وضروري ويجب 
ان يك����ون التنقيع بعد كل طلعة 
حداق ومباء عذب ودافئ وغير ذلك 
يجب ان الواحد يشيك على خيوطه 
بني فترة وأخرى للتأكد منها إذا 
كان فيها أي زلوق قبجب ان يقص 
بني متر ومترين من اخليط وعلى 
حسب املسافة التي حتتوي على 
الزلوق وهذا شيء مهم جدا جدا.

ما أكثر ما يضايقك في 
البحر؟

٭ بصراحة األمور التي تضايق 
الواح����د بالبحر كثيرة ومتنوعة 
ولكن����ي س����أذكر األه����م: أوال ما 
يقوم به بعض األشخاص »غير 
الذويقة« من السرعة العالية بني 
الطراري����د املتوقفة للصيد وكأن 
البحر ملكه وحده دون ان يراعي 
مشاعر اآلخرين نهائيا خصوصا 
باحملادق الشمالية فلماذا يا إخوان 
هذا التصرف غير األخالقي؟! ثانيا 
ع����دم احملافظة عل����ى البيئة من 
بعض احلداقة وليس الكل، ثالثا 
وهذا الشيء مأساة أخرى يصعب 
احلديث عنها وهي العلب واألكياس 
التي ترمى ولألسف من  الفارغة 

بعض احلداقة وقلة املسنات.

دعوة حتب أن توجهها والى 
من؟

٭ أوال أحب أن أوجه دعوتي الى 
مسؤولي الثروة السمكية وأوجه 
لهم نداء عاجال ووحيدا وهو »اتقوا 
اهلل في أنفسكم« ومن األعمال التي 
يصعب الكالم عنها كيف تأمرون 
الناس بعدم ارتكاب املخالفات وأنتم 

أنفسكم مخالفون؟!
وف����ي اخلتام أدع����و للجميع 

بالصيد والصحة والعافية.

وعليه أيضا ماكينتان بقوة 200 
حصان لكل واحدة.

من يرافقك خالل رحالتك 
البحرية؟

٭ أنا ال أذهب ألي رحلة صيد إال 
القديري  ومعي أصدقائي مشعل 
وناصر بوش����لفة ومحمد سويد 
ويوس����ف القديري وال أستغني 

في جمي����ع رحالتي البحرية ييم 
الربيان وامليد واخلثاق وال احب 

حداق املصير لو شيصير.

ما حجم طرادك؟
٭ في الس����ابق كنت أمتلك طرادا 
بحج����م 28 قدما وعليه ماكينتان 
بقوة 200 حصان لكل واحدة، أما 
اآلن فأمتلك طرادا بحجم 32 قدما 

٭ ش����وف، ن����وع اليي����م يعتمد 
بالدرجة األولى على املكان الذي 
تن����وي الذهاب إلي����ه وعلى نوع 
السمكة التي ترغب في اصطيادها، 
وهناك اشخاص يقومون بتصنيع 
ييم خاص بهم وبخلطات سرية 
الس����تخدامها بأماكن معينة حق 
اس����ماك محددة، وأنا لس����ت من 
اصحاب اخللطات السرية وأستخدم 

أحمد اجلاهلي حداق يعشق 
البحر والصيد حد اجلنون وقد 
ابحرت معه صفحة »بحري« هذا 
االس���بوع لنتعرف على بداياته 
البحرية وافض���ل احملادق لديه 
ونوع الييم الذي يستخدمه خالل 
رحالت���ه البحرية وأفضل اماكن 
تواجد سمكة الش���عم والهامور 
والبال���ول ون���وع اخليوط التي 
يستخدمها خالل رحالته البحرية 
واكبر كمية صيد كانت له، وامور 
اخرى حدثن���ا عنها اجلاهلي في 

هذا اللقاء.

متى بدأت هواية احلداق؟
٭ بدأت هواية احلداق والصيد في 
العام 1983 مع الوالد وكنت ارافق 
والدي خالل ذهابه للصيد باحملادق 
اجلنوبية وتبدأ من الفنطاس لغاية 
كبر وام املرادم وبعدها ترك والدي 
البحر وتسلمت من بعده القيادة 
وبدأت اذهب مع االصدقاء وبعد 
اكتسابي اخلبرة ذهبت الى احملادق 
اجلنوبية »ويا حلو اجلنوب« ومن 
هذه احملادق اقواع قاروه واألرياق 

وام املرادم.

ما أفضل احملادق لديك؟
٭ افضل احملادق لدي هي اقواع 
قاروة ولكن مع االسف، اصبحت 
اغلب احملادق سواء في الشمال او 
اجلنوب شحيحة في الصيد وقليلة 
في األسماك، وذلك بسبب الصيد 
اجلائر من املشابك والقراقير وشباك 

الصيد )العديد( والتلوث.

ما أفضل أوقات الصيد 
بأقواع قاروه؟

٭ أوال، احب ان اقول ان لكل سمكة 
موسما ووقتا معينا وكذلك احملادق 
لها اوقات على حس����ب املوس����م 
وبالنس����بة ألفضل اوقات الصيد 
بأقواع قاروه تكون من شهر فبراير 
لغاية ابريل وخالل هذا الوقت يبني 
النهاش والنقرور والفس����كر ذو 
احلجم الكبير والهامور والبالول 
اما الش����عرى والنيس����ر والقطو 

فيتواجد على مدار العام.

ما السمكة املفضلة؟
٭ اسماكنا من افضل واجود االنواع 
على مستوى اخلليج العربي وهذا 
الشيء معروف ويشهد به كثير 
من الناس ولكنها وكما ذكرت في 
الس����ابق فقد قلت االسماك وقلت 
الواحد يذهب  احملادق فأصب����ح 
للصيد على أمل انه يرجع بصيد 
طيب ولكنه يتفاجأ احيانا برجوعه 
خالي اليدين وأن رب العاملني وفقه 
بقليل م����ن الصيد جتده يصطاد 
سمكة او اثنتني بالكثير فلهذا جتد 
اغلب احلداقة يش����تكون من قلة 
الصيد، عموما انا افضل ثالثة انواع 
من االسماك وهي الهامور والبالول 
والشعم واتعب على هذه االنواع 
عندما يدخل شهر اكتوبر ولغاية 
شهر فبراير وحتديدا مبنطقة اقواع 

عوهة و60 و25 و90.

ما أفضل أماكن تواجد 
اسماك الهامور والبالول 

والشعم؟
٭ بالنس����بة للهام����ور والبالول 
تعتبر من االس����ماك املستوطنة 
وغير املهاجرة ومتواجدة على مدار 
العام وافضل اماكن تواجدها تكون 
بأقواع قاروه والطبعانات واقواع 
25 واقواع 60 واقواع 90 وعوهة 
وفيلكا اما بالنسبة ألسماك الشعم 
فهي تتواجد باحملادق الش����مالية 
وأفضل أماكنها هي عوهة واقواع 

25 واقواع 60 والفنطاس.

ما نوع الييم الذي 
تستخدمه خالل رحالتك؟

اشرايكم باملزيزي يالربع

فسكرة احملادق اجلنوبية خيالية

هذا صيدي املفضل بواليل

ناصر بوشلفة مع املزيزية السنعة

يوسف القديري واستراحة محارب

يا حداقة انتبهوا ترانا على وشك دخول موسم 
السرايات!

هي سمكة صغيرة تشاهد بأعداد  كبيرة على السطح  لون 
اجلزء العلوي للرأس واجلسم اخضر مائل للزرقة شفاف 

بينما البطن واجلانبان لونهما رمادي وميتد منذ نهاية 
الرأس إلى الزعنفة الذيلية خط أبيض مواز للخط اجلانبي 
وتظهر بقعة داكنة فوق الزعنفتني الصدريتني بينما تظهر 

بقعة صغيرة سوداء على الزعنفة الذيلية وهي صغيرة 
وتستعمل طعما للصد بواسطة السنارة وسميت منجوسة 
لطريقة صيدها بواسطة شبكة السالية التي يسمى الصيد 

فيها »جناس« اي ترمي هذه السالية بطريقة قلب يد الصياد 
بسرعة حيث تصبح السالية منكوسة اي مقلوبة وملا لهذه 

السمكة من حجم صغير وعيون شبكة السالية صغيرة 
فنسب صيدها للسالية وطريقة الصيد املعروفة بالنجاس.

)املصدر كتاب »احلداق« حملمد يعقوب بكر البكر(

»املواسم«
الفترةاملوسم

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

12/6 � 1/14املربعانية
1/15 � 2/9الشبط

1/24 � 1/30اسبوع االزيرق
2/10 � 3/7العقارب
3/8 � 4/2احلميم
4/3 � 4/28الذرعان

4/29 � 6/6الكنة )اختفاء الثريا(
6/7 � 6/19الثريا

6/20 � 7/2التويبع )الدبران(
7/3 � 7/15اجلوزاء االولى
7/16 � 7/28اجلوزاء الثانية
7/23 � 7/29باحورة الصيف

7/29 � 8/10املرزم
8/11 � 8/23الكليبني

احلمل والفساد بأيام الشهر الهجري
»الفساد«

56789
1011202122
2324252627

»احلمل«
123412
1314151617
1819282930

تصنيف األسماك
درجة ثالثةدرجة ثانيةدرجة أولى

قطوفسكرزبيدي
شماهيشعريهامور
فرخ شماهينويبيبالول

ضلعهبرطامةسبيطي
احلمام بأنواعهحمرةمزيزي
قبابخباطشعم
سمانخوفعهشيم

شنينوسكننقرور
مطوعيوافهبياح

دبسةكنعدصبور
باسيصافيقرقفان
مييامةعندقطالحه
غزالةثور العندقميد

حلالحةنهاشبطان
كنيينمهمچوى

ان تقترب من الشاطئ بقاربك الصغير عند املد وتترك 
مسافة كافية بيتك وبني الشاطئ بشرط أال يكون هناك 

حركة أو أصوات على الشاطئ كأناس يسيحون أو 
ميرحون فاألصوات تنفر االسماك وال جدوى من الصيد 
في الضوضاء أما إذا كان الشاطئ، هادئا خاصة في األيام 
الباردة أو الليالي املعتدلة في الشتاء فتقذف باخليط جهة 

الشاطئ وإذا كان املد اليزال على ان يكون آخر حذف 
للسنارة بعيدا عن بداية الشاطئ مبسافة ال تقل عن 

خمسني مترا أما إذا عادت املياه إلى اجلزر فتحول اخليط 
عكس الشاطئ باجتاه البحر فهذا يسمى حداق اليال.
)املصدر كتاب »احلداق« حملمد يعقوب بكر البكر(

ميدار

طرق وأدوات الصيد التقليدية
 في الكويت »حداق اليال«

سمكة املنجوسة
سميت نسبة إلى شبكة السالية

سمكة املنجوسة

أخبار البحر

 »بحري« صفحة تستقبلكم كل أربعاء 
بكل ما يعنى بالبحر وهواية احلداق

اسبوعيا نسلط الضوء على هذه الهواية، ونستقبل   ٭
مشاركاتكم وصوركم وآراءكم. 

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة أرسلوا تعليقاتكم على 
Bahri@alanba.com.kw :االمييل

اعداد: هادي العنزي  ٭

للتواصل


