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٭ فتارة: سمكة تعرف باسم السمكة الكهربائية، تشبه 
سمكة اللخمة ولكنها دائرية الرأس وكبيرة الذيل وجسمها 
يشبه جسم سمكة احلياسة ولها ما يشبه اجلناح في مؤخرة 
الرأس ويطلق عليها البعض االسم العلمي سمكة الرعاد وهي 
ذات صعقة كهربائية حتدث هزة قوية اثناء االمساك بها النها 
تفاجئ من ميسكها بالرعشة فتجعله يفلتها بسرعة ونادرا ما 
يتم صيدها وقد تقع في احلظرة وتعلق باخليط في بعض 
االحيان وهي سمكة قاعية جوالة ومنفردة لونها بني فاحت 

وعليها بعض البقع الداكنة من اللون نفسه.
)المصدر كتاب »الحداق« لمحمد يعقوب بكر البكر(.  ٭
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ى: خيط طويل ورفيع تربط بطرفه خشبة صغيرة  ٭ ُمْعظَّ
مربعة دقت على صفحة من صفحاتها ستارة صغيرة مرتكزة 
تشبك بها سمكة كالطعم تستخدم لصيد طيور النورس على 
رمال الشاطئ، حيث تدفن اخلشبة التي بها الطعم في الرمال 
وتبقى السنارة التي بها الطعم بارزة فوق الرمل، اما اخليط 
فيدفن في الرمل وتسوى االرض فوقه كي ال تلحظه طيور 
النورس فتنكشف احليلة ومتى ما انقضت على الطعم علقت 
السنارة في فمها، والنورس من الطيور قوية املالحظة وال 

تنطلي عليها احليل وصيدها يحتاج إلى مهارة.
٭ مسهب: شطوب في شطآن البحر تظهر عند انحسار اجلزر 
على شـــكل مجار سيول االمطار تتسرب لها مياه بداية املد 
قبل غيرها من قيعان الشاطئ النخفاض مستواها، مختلفة 
العمق والطول والعرض يعمد إليها صياد الشـــباك بوضع 
شباكه بواجهتها البحرية عند بداية املد ألن األسماك تتسارع 
إلى هذه الشطوب الرتفاع منسوب املاء فيها عن غيرها فتقع 

في الشباك املنصوبة
)المصدر كتاب »الحداق« لمحمد يعقوب بكر البكر(  ٭
 ٭

األلفاظ االصطالحية لصيادي 
األسماك في الكويت

باقة ورد
إلـــى كل رواد الشـــاطئ والبحر احملافظـــني على نظافة 

بيئتنا.

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

ارة  سمكة فتَّ
عاد(  )يطلق عليها االسم العلمي الرَّ

وليد اجلاركي حداق يعشق البحر 
والصيد حد اجلنون وقد أبحرت 
معه صفحة »بحري« هذا األسبوع 
البحرية  لنتعرف على بداياتــــه 
وأفضل احملادق لديه وأفضل أماكن 
تواجد ســــمكة الهامور والفسكر 
العنــــدق والصيد بطريقة  وثور 
الترّيش وأفضــــل أماكن التريش 
ونوع الييم الذي يستخدمه خالل 
رحالته البحرية وأمور أخرى حدثنا 

عنها اجلاركي في هذا اللقاء:

متى بدأت هواية احلداق؟
٭ لقد بدأت هواية احلداق والصيد 
منذ الصغر مع اخوتي الكبار وكنت 
أرافقهم في رحالتهم البحرية الى 
الفنطاس  احملادق اجلنوبية مثل 
وعريفجان وجليعة ورافقت ايضا 
صديقي العزيز مصطفى احلسيني 
الذي علمني كل شيء يخص البحر 
والصيد من حسبة املاياه واملوادع 
والترديع وامــــورا بحرية كثيرة 
وبعد ان اكتسبت اخلبرة الكافية 
اشتريت طرادا بحجم 16 قدما وبدأت 
أذهب به للصيد مع األصدقاء الى 
احملادق اجلنوبيــــة ايضا ومنها 
كّبر وأم املرادم وميافر الفحيحيل 

والسكراب.

ما احملادق املفضلة لديك؟
٭ أنا أفضل أكثر شــــيء احملادق 
اجلنوبية وحتديدا منطقة عريفجان 
وذلك لعدة أســــباب أول شــــيء 
عريفجــــان الصيد فيهــــا له وقت 
معني ويجب معرفــــة جّرة املايه 
متى تكون وايضا كل قوعه ولها 
مايتها، باختصار أفضل عريفجان 
ألن الصيــــد بهذه املنطقة يعطيك 

اإلحساس بالتحدي.

ما أفضل أوقات الصيد 
مبنطقة عريفجان؟

٭ كل محدق وله موســــم ووقت 
معني للصيــــد فيه ويجب معرفة 
مواسم األسماك متى وأين تتواجد، 
أما أفضــــل أوقات الصيد مبنطقة 
عريفجان فتكون من بداية شــــهر 
أبريــــل ولغايــــة منتصف شــــهر 

يونيو.

ما السمكة املفضلة لديك؟
٭ أنا أفضل أكثر شــــيء 3 أنواع 
من األسماك وهي الفسكر والهامور 
وثور العندق، كما ان أسماكنا من 
أجود األنواع مــــن ناحية الطعم 
واجلودة ولكــــن نحتاج الى بذل 
مجهــــود كبيــــر للمحافظة على 
أسماكنا وذلك مبنع أصحاب املشابك 
والقراقير وشباك الصيد )العديد( 
والصيادين الوافدين من استنزاف 

هذه الثروة الطبيعية.

ما أفضل أماكن تواجد 
أسماك الهامور والفسكر 

وثور العندق؟
٭ بالنسبة ألسماك الهامور هناك 
نوعان لهذه األسماك النوع األول 
وهو الرعوي وهــــذا النوع ليس 
له مــــكان معني للتواجد فهو دائم 

بقوة 250 حصانا لكل واحدة.

ما نوع الييم الذي تستخدمه 
خالل رحالتك البحرية؟

٭ نوع الييم يعتمد بالدرجة األولى 
على حسب املكان الذي تنوي الذهاب 
اليه وعلى نوع السمكة التي ترغب 
في اصطيادها وأنا أســـتخدم ييم 
الربيان والبربوق واخلثاق وامليد 
الصغيـــر بكل رحالتـــي البحرية 

اجلنوبية.

ما حجم اخليوط التي 
تستخدمها خالل رحالتك 

البحرية؟
٭ حجـــم اخليـــوط يعتمد أيضا 
بالدرجـــة األولى على املكان الذي 
تنـــوي الذهاب اليـــه وعلى نوع 
السمكة التي ترغب في اصطيادها 
وأنا أســـتخذم بـــكل رحالتي الى 
احملادق اجلنوبية خيوطا بحجم 
70 وما فوق ألن احملادق اجلنوبية 
حتتاج الى خيوط ذات أحجام أكبر 

بسب غزرها وسمكتها القوية.

ما أكبر كمية صيد كانت لك؟
٭ أذكر في احدى الرحالت البحرية 
وكنـــت ذاهبا أنـــا واألصدقاء الى 
احملـــادق اجلنوبية قبـــل نحو 4 
أشهر ويومها توفقنا ورجعنا بصيد 
وفير وخيالي لدرجة اننا فرشنا كل 

الصيد على مرسى اخليران.

برأيك ما هو احلل األمثل 
إلرجاع يال البحر الى حالته 

الطبيعية؟
٭ لقد أصبت اجلرح بهذا السؤال 
وال أعرف كيف أبدأ باحلديث عن 
هذا املوضوع ولكن الذي يحصل 
لبحرنـــا وبيئتنا يجعـــل الواحد 
يؤلف كتبا، ان اعادة اليال الى حاله 
الطبيعية يحتـــاج منا الى جهود 
جبارة وأفعال ال أقوال والذي أعرفه 
ويعرفه اجلميع ان خطة التخضير 
الوطنيـــة انطلقت في العام 1996 
ولم ينل يال البحر منها شيئا، وقد 
قرأت في اإلنترنت عن تقدمي دولة 
االمارات للكويت شتالت من شجر 
القرم عددها 2000 شتلة في العام 
2000، وهذا النبات ال يحتاج الى 
الري فهو يتغذى على مياه البحر، 
كما ان اشـــجار القرم تساهم في 
حماية بيض األســـماك واليرقات 
وحتى األسماك الصغيرة فلماذا لم 
يتم إكمال هذا املشروع الطيب وما 
األسباب التي أدت الى ايقاف هذا 
املشروع؟ أترك اجلواب للمسؤولني 

لتنويرنا.

دعوة حتب ان توجهها؟ 
وإلى من؟

الــــى اخواني  ٭ أوجــــه دعوتي 
احلّداقة وأرجــــو منهم احملافظة 
على برنا الغالي وعدم رمي العلب 
واألكياس فيــــه، كما أدعوهم الى 
االهتمام بعدة السالمة واالسعافات 
األولية كاملة دون نقصان، وفي 
اخلتام أدعو للجميع بالصيد الوفير 

والسالمة.

التنقل من مكان الى اخر، باحثا عن 
غذائــــه ويتم صيده في أي مكان، 
والنوع الثاني هو هامور القوعة 
وهذا النــــوع يتواجد في األماكن 
الكثيرة امليافــــر والطبعانات، أما 
بالنسبة لسمكة الفسكر فتتواجد 
باألرياق وصيدها يكون بني املايتني 
بهذه املنطقة حتديدا وتتواجد أيضا 
بأم ديرة وصيدهــــا يكون بچفة 
اما بالنسبة لسمكة ثور  القّصار 
العندق فتتواجد بكل األماكن وإذا 
بنّي طائــــر اخلضيري روح حدق 

للعندق بعريفجان.

هل لديك طريقة صيد غير 
الطريقة التقليدية؟

٭ نعـــم عنـــدي طريقـــة أخرى 
للصيد واحلـــّداق يجب ان يكون 
الشـــيء اجلديد  دائمـــا بجعبته 
الستخدامه بأوقات ال ينفع الصيد 
فيها بالطريقة التقليدية »اخليط«، 
وهذه الطريقة هي الصيد بالتريش 
ويستخدم فيها ميادير عليها ريش 
صناعي بألوان معينة ويتم انزال 
هذه امليادير الـــى املاء وحتريكها 
صعودا ونزوال، طبعا هذه الطريقة 

لها أوقات معينة تستخدم فيها ولها 
أسماكها وحتتاج ملعرفتها اخلبرة 
واملمارســـة، وعندي شـــيء مهم 
أحب ان أخبر به األشخاص الذين 
يستخدمون هذه الطريقة وهي »إذا 
أحضرت أسماك احلمام املفروض 
الكل يجابل التريش ويترك الصيد 

باخليط العادي«.

ما أفضل أماكن الصيد 
بالتريش؟

٭ األماكن كثيرة ومتنوعة ولكن 
أفضلها عندي هي األرياق وطبعانة 
قاروه وعريفجان، طبعا الواحد لن 
يستطيع معرفة األماكن املناسبة 
للصيد بطريقة التريش إال من خالل 

اخلبرة واملمارسة.

ما أنواع األسماك التي 
تصطادها بطريقة التريش؟

٭ ان أنـــواع األســـماك التي يتم 
اصطيادهـــا بطريقة التريش هي 
الربيب واحلمام »اجلش« والبكو 

واللحالح.

ما أفضل أوقات الصيد 

بطريقة »التريش«؟
٭ أفضل األوقات تكون في فصل 
الشتاء حتديدا وتبدأ من شهر يناير 
وفبراير ومارس وأبريل فقط ألن 
التريش لها وقت  الصيد بطريقة 

وموسم معني.

من يرافقك خالل رحالتك؟
٭ أنا ال أذهب بأي رحلة صيد اال 
ومعي خالي احلبيب علي اجلاركي 
واخواني خالد وعـــادل اجلاركي 
وأصدقائي سلمان اخلالدي وأبوفهد 
الهويدي والنوخذة احلكومي بدر 
الكندري ومصطفى احلسيني وإياد 
الطراروه وطارق الشـــطي ووليد 
الراشـــد وال أســـتغني عـــن هذه 

املجموعة بأي رحلة كانت.

ما حجم طرادك؟
٭ في الســـابق كنت أمتلك طرادا 
بحجـــم 16 قدما وعليـــه ماكينة 
واحدة بقـــوة 70 حصانا، أما اآلن 
فأمتلك طرادا بحجم 27 قدما وعليه 
ماكينتان بقـــوة 140 حصانا لكل 
واحدة وأيضا أمتلـــك طرادا آخر 
بحجم 32 قدمـــا وعليه ماكينتان 

حصيلة الصيد بطريقة »الترّيش«

وهذا جذاعي علشانكم

فسكر اجلنوب شيء خيالي

عندق عريفجان

اعرف انك فنان بالصيد

يا عيني عليك وأحلى تونة

يحفظك ربي على هالصيد

يا سالم على البالول وليد اجلاركي مع صيده املفضل الهامور

يري« روح إحدق للعندق بعريفجان اجلاركي: إذا بينّ »اخلضِّ
أماكن الصيد بطريقة »الترّيش« األرياق وطبعانة قاروه

ارة سمكة فتَّ


