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اخلث���اق هو احلبار والبربوق هو صغير احلبار وحلمه 
يستعمل طعما للصيد وصغار اخلثاق وهو البربوق املفضل 
للصيد وذلك لكون حلمه بالنسبة لألسماك أشهى من الكبير 
وعظم اخلثاق ذلك الش���كل البيضاوي ابيض اللون الشبيه 
بالفلني األبيض والبربوق وهو صغير اخلثاق ويقال للشخص 
عدمي النفع او الش���خص اخلواف »ف���ان بربوق« وهذا من 

األمثال الكويتية املعروفة.
)المصدر كتاب »الحداق« لمحمد يعقوب بكر البكر(  ٭
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ميفرة: فتحات بني الصخور على شكل جحور: إما بيضاوية 
الفتح����ات أو دائرية. والصخور الت����ي توجد بها هذه الفتحات 
تكون عادة مجوفة وكهوفا أرضية تتوالد بها أس����ماك الهامور 
وهي قريبة من الش����واطئ وكان يعمد اليها بعض الناس ذوي 
اخلبرة للبحث عن صغار الهامور املسماة »بواليل« املختبئة بهذه 
اجلحور بع����د ان »جتزر« مياه البحر وال يغطي هذه الصخور 
س����وى طبقة رقيقة من املاء يشاهدون رأس البالول وهو يطل 
من هذا اجلحر بانتظار مياه املد ليخرج حتى يعتاش فيضعون 
املنتب أو اخلطاف في فمه ويسحبونه الى اخلارج وهناك ميافر 
قبالة املستش����فى االمريكاني في احلي القبلي وأيضا ام امليافر 
مبنطقة قبالة ميناء الشويخ بالقرب من اجلزيرة الصغيرة وذلك 
لكثرة ما فيها من جحور ومخابئ لألسماك قضى عليها الزمن 
بعد ان ضمت اجلزيرة الصغي����رة الى ارض امليناء وأصبحت 
التيارات املائية ال جتد طريقا غير البحر فقضت على تلك اجلحور 

وطمستها بالطمي الذي حتمله التيارات املائية القوية.
)المصدر كتاب »الحداق« لمحمد يعقوب بكر البكر(  ٭

األلفاظ االصطالحية لصيادي 
األسماك في الكويت

ميدار: 
يقول���ك الربيان االيراني املس���تورد فيه اش���عاع.. اهلل 

يستر!

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

خثاق وبربوق 
)البربوق حلمه أشهى من اخلثاق(

احمد ُمندي ح����داق وغواص 
يعشق البحر والصيد حد اجلنون، 
وقد ابحرت معه صفحة »بحري« 
هذا االسبوع لنتعرف على بداياته 
البحرية وافضل اماكن تواجد سمكة 
الهامور والنقرور والفسكر وافضل 
اماكن التشخيط وممارسته لهواية 
الغوص واكثر ما يضايقه في البحر، 
وامور اخرى حدثنا عنها ُمندي في 

هذا اللقاء.

متى بدأت هواية احلداق؟
٭ بدأت هواية احلداق منذ الصغر 
مع الوالد وصديقه حسن الفيلكاوي 
عندما كنت في الصف الرابع ابتدائي 
الوالد وصديق����ه يأخذاني  وكان 
معهما للصيد باحملادق اجلنوبية 
مثل اقواع كبر واقواع قاروه، وقد 
تعلمت من الوالد وصديقه كل شيء 
يخص البحر من حس����به املاياه 
املوادع والتردي����ع وامور بحرية 
اخرى وبعدها كبرت وكبرت معي 
هواية الصيد وبدأت مرحلة جديدة 
من الصيد وهي الغوص والصيد 
باملس����دس البح����ري اضافة الى 

ممارسة الصيد بالتشخيط.

ما احملادق التي كنت 
تفضلها في السابق؟

٭ في الس����ابق كنت افضل اكثر 
ش����يء احملادق اجلنوبي����ة مثل 
اق����واع قاروه واقواع كبر اما اآلن 
فقد تركت هذه احملادق وتركت اي 
شيء اسمه صيد باخليط واجته الى 
طرق اخرى للصيد مثل الغوص 
البحري  احلر والصيد باملسدس 
والتشخيط وأرحت نفسي من عناء 
التي تتواجد  البحث عن احملادق 

بها االسماك.

ما االسماك التي تفضلها؟
٭ انا افضل اكثر شيء ثاثة انواع 
من االسماك وهي الهامور والنقرور 
والفسكر، وترى االسماك في بحرنا 
من افضل االنواع على مس����توى 
اخلليج من ناحية الطعم واجلودة 

وهذا شيء معروف لدى الكثير.

افضل اماكن تواجد سمكة 
الهامور والنقرور والفسكر؟

٭ بالنسبة للهامور فهو يعتبر من 
االسماك املستوطنة وغير املهاجرة 
وافضل اماك����ن تواجده، احملادق 
اجلنوبية مثل الزور وجليعة وكبر 

وغيرها.
اما بالنسبة للنقرور فإن افضل 
اماكن تواجده بالطبعانات وبداية 
موسمه بالدفان اما بالنسبة للفسكر 
فإن افضل اماكن تواجده احملادق 
اجلنوبية مثل ال����زور واجلليعة 

وبنيدر وحالة الزور.

هل متارس الصيد بطريقة 
التشخيط؟

٭ نعم وهذه الطريقة ممتعة 
وجميلة للغاية واكثر االشخاص 
الذين ميارس����ون ه����ذه الطريقة 
يفضلونها في اوقات معينة وبأماكن 
محدودة ويستخدم للصيد بهذه 
الطريقة ييم صناعي )املجرور( 

بأحجم واشكال وألوان مختلفة.

ما افضل اماكن التشخيط؟
٭ االماكن كثيرة ومتنوعة وافضلها 
عندي اسياف الفنطاس وجليعة 
املرادم والزور  وكبر وقاروه وام 
الواحد لن  وعريفج����ان، طبع����ا 
يستطيع معرفة االماكن املناسبة 
للصيد بالتش����خيط اال من خال 

املمارسة واخلبرة.

ما السرعة املطلوبة 
للتشخيط؟

٭ السرعة تختلف من شخص آلخر 
وتختلف السرعة ايضا على حسب 
السمكة التي تريد ان تصطادها، 
فمثا البالول والهامور والسبيطي 
تكون سرعة الطراد من )4.5( الى 

املجموعة بأي رحلة كانت.

أكبر كمية صيد كانت لك 
بالتشخيط؟

٭ اذكر بإحدى الرحات البحرية 
كن����ت ذاهبا م����ع األصدقاء الى 
احمل����ادق اجلنوبي����ة وحتديدا 
الفنطاس ويومها رجعنا بصيد 
عجيب وكانت احلصيلة النهائية 
للصي����د ه����ي )3( بواليل و)1( 
دويلمي و)8( أضلع و)1( قباب 
»تونة« وهذا الصيد حصل قبل 

نحو 5 أشهر.

هل لديك طريقة صيد 
غير التشخيط؟

٭ نعم، عن���دي طريقة اخرى 
وهي الغوص والصيد باملسدس 
البحري والغوص نوعان األول 
وهو الغوص احلر والثاني وهو 
الغوص بسلندرات الهواء وكل 
نوع له متعته اخلاصة وغرضه 
اخلاص به طبعا فالغوص احلر 
يعتمد على طول النفس حتت 
املاء وعل���ى أعماق معينة، أما 
الغوص بسلندرات الهواء فيكون 
على أعماق مفتوحة وتصل الى 
قرابة 60 مترا وهناك من يغوص 
بأعم���اق أكبر، كما ان الغوص 
والتشخيط وجهان لعملة واحدة 

وهو الصيد.

ما أفضل أماكن الغوص 
لديك؟

٭ األماكن كثيرة واكثر الذين 
ميارس���ون هواي���ة الغوص 
يفضلون اجلنوب وذلك لعدة 
أسباب ومنها صفاء املاء وتوافر 
املرجان والقصاصير واالرياق 
واجلزر وانا أفضل اكثر شيء 

قاروه احلبيبة.

هل توجد مخاطر 
بالغوص؟

٭ نعم، هن���اك مخاطر كثيرة 
ومتع���ددة وبعضه���ا يحدث 
بالصدفة ومن هذه املخاطر هناك 
انواع من األسماك التي تشكل 
خطرا على الغواص وقد تكون 
هذه املخاطر نادرة أحيانا مثل 
أسماك البراكودا مثل الدويلمي 
واحلاقول ألنها أس���ماك تكون 
سريعة وغير ذلك فإنها تضرب 
على اللمعة وهناك مخاطر اخرى 
مثل الشباك العالقة التي اعتبرها 

كفن الغواص.

متى بدأت الغوص 
باملعدات »سكوبا« ومن 

الذي شجعك خلوض هذه 
التجربة؟

٭ بدأت الغوص باملعدات سنة 
2008 وكانت هذه التجربة من 
التي عش���تها  التجارب  أروع 
بحياتي والشخص الذي شجعني 
التجربة اعتبره  خلوض هذه 
مهما ج���دا بحياتي وغير ذلك 
فهو ملهمي وال استغنى عنه ابدا 
من ناحية االستشارة احلياتية 
والبحرية وهذا االنسان املميز 
ه���و زوجتي الغالي���ة وايضا 
والدت���ي التي تدع���و لي بكل 
طلعة بحرية سواء للتشخيط 
او الغ���وص بالرجوع س���املا 

وبصيد وفير.

دعوة حتب أن توجهها 
والى من؟

٭ أح���ب أن أوجه دعوتي الى 
املبتدئني  الغواص���ني  اخواني 
خاصة الذين ميارسون الغوص 
احل���ر بأن ينتبه���وا الى وزن 
الرصاص وان يختاروا الوزن 
املناسب كما ادعو أولياء األمور 
الى تعليم أبنائهم كل ما يعنى 
بالبحر والصيد والس���باحة، 
وفي اخلت���ام أدع���و للجميع 

بالسامة.

أميال واجلنع����د والدويلمي   )5(
والسكن تكون السرعة من )6.5( 
الى )7.5( أميال وهناك نقطة مهمة 
أحب ان اذكرها وهي ان الس����رعة 
ليست بتلك األهمية فأحيانا يكون 
الشخص ماش����يا بسرعة معينة 
لصيد اجلنعد واملجرور حق جنعد 
ولكن الذي يضرب على املجرور 
هو ش����عري أو سبيطي أو بالول 
أو هامور، باختصار التشخيط له 
عجائب وغرائب ومفاجأة بالصيد 
وال يستطيع الشخص حتديد نوع 
السمكة التي ستضرب على اخليط 
ويبقى أهم شيء وهو الرزق بيد 

رب العاملني.

ما األنواع واأللوان التي 
تفضلها للييم الصناعي 

)املجرور(؟
٭ بصراحة أنا أفضل اكثر شيء 3 
أنواع من املجارير األول وهو ربالة 
اكسراب لون وردي والثاني وهو 
الردهد لون ابيض باحمر والنوع 
الثالث وهو استورم تايجر ويوجد 
له اكثر من لون ولكن الصّياد هو 

اللون البرتقالي باألسود.

ما األسماك التي تصطادها 
بالتشخيط؟

٭ كما ذكرت في السابق التشخيط 
له عجائب وغرائب بالصيد ولكن 
أغلب األس����ماك التي تصاد بهذه 
الطريق����ة هي القب����اب )التونة( 
واجلنع����د والهام����ور والس����كن 
والبالول والش����عري والدويلمي 

وغيرها أنواع كثيرة.

كم مرة تخرج للتشخيط 
باألسبوع؟

٭ الطلعة تعتمد بالدرجة األولى 
على حالة اجلو والربع الشقردية 
ومطارة الش����اي وان����ا اطلع بني 
مرتني و4 طلعات باألس����بوع اذا 
توافرت جميع الظروف املناسبة 

التي ذكرتها.

من يرافقك خالل رحالتك 
البحرية؟

٭ أنا ال أذهب ألي رحلة صيد 
إال ومعي أصدقائ���ي عبداهلل 
الصابري ويوس���ف املشيلح 
وب���در النج���دي وعبدالعزيز 
اخلمي���س ومحمد الدوس���ري 
واحمد النصراهلل وعبداللطيف 
الكندري وال استغنى عن هذه 

االبتسامة حلوة والبالول احلى

صيد احملادق اجلنوبية وال أروع

حلظة االمساك بالدويلمي

هذا التشخيط يا سام

يعطيك العافية خووش شقاره

بواليل بواليل اشرايكم

احملارب العنيد مع الدويلمي أحمد مندي وصيد اجلنعد بالتشخيطيا عيني على اجلنعد والبالول

ُمندي: الغوص والتشخيط وجهان لعملة واحدة

خثاق


