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أفضل احملادق عوهه 
واحليشان

أكبر حصيلة صيد 
كانت بالدفان في 
شهر يناير ورجعنا

بـ75 شعماً

هي أكبر الربيان حجما وأطلق عليها اسم الربيانة 
اجلامبو أما في املاضي فكانت تسمى الربيانة احلمرة 
أو ربيانة الضاروب نسبة الى موسم الضاروب الذي 
يكثر فيه صيد هذا النوع من الربيان وبكميات كبيرة 
جدا، ولونها مييل الى االحمرار ووقته يبدأ من شهر 

ديسمبر الى نهاية شهر يناير وهو فصل الشتاء البارد 
ولكن األهالي يغتنمون توافره بكثرة فيشترون كميات 

كبيرة منه يعمدون الى سلقها وجتفيفها وادخارها 
مؤونة طوال العام واكبر حجم منها يطلق عليه ربيانة 

حضور يتهادونه فيما بينهم.
)املصدر كتاب »احلداق« حملمد يعقوب بكر البكر(.

»املواسم«
الفترةاملوسم

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

12/6 ـ 1/14املربعانية
1/15 ـ 2/9الشبط

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

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

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

7/29 ـ 8/10املرزم
8/11 ـ 8/23الكليبني
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حلالحةنهاشبطان
كنيينمهمچوى

شنو سالفة نفوق األسماك اللي باملارينا قبل كم يوم؟

َضْربة: الرياح التي تعترض السفينة أو القارب 
في عرض البحر وهي رياح شديدة قد تفقد البحار 

السيطرة على التحكم بالقيادة ومعرفة االجتاه وهي 
من ضرب املعلم الذي يعلم الدرس لطالبه ويلقنهم 

الدروس حتى يستفيدوا منها، فهذه الرياح هي مبثابة 
هذه الضربة أو ضربة املعلم فيأخذ البحار منها الدرس 
والعبرة ويتعلم املواسم وأوقات الصيد والرحالت فال 
يغامر بحياته خاصة تلك الرياح املفاجئة التي تعرف 

بالسرايات.
ضيح: الشاطئ الذي تكون فيه املياه متساوية العمق 

في املد حيث تكون من بداية الشاطئ الى مسافة 
يستطيع الشخص ان يسير دون احلاجة الى ان يعوم 

ألن املاء اليزال في نفس املستوى والعمق كل هذه 
املسافة فيطلق على الشاطئ اسم ضيح.

)املصدر كتاب »احلداق« حملمد يعقوب بكر البكر(.

ميدار:

األلفاظ االصطالحية لصيادي 
األسماك في الكويت

ربيانه حمرا

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

يع« جهز خيطك للسبيطي مشيلح: عند انتهاء موسم »القصِّ

ربيانه حمرا )أكبر حجم منها يطلق 
عليه ربيانه حضور(

شعم وال أروع التشخيط له أصول وقواعد

أشرايكم بسبيطي الشمال

يوسف مشيلح مع صيده املفضل السبيطي

يا سالم على الشعوم السنعة

بالول وفسكر ال تعليق

صيد اجلنعد بالتشخيط

خووش سبيطية

بواليل بواليل للبيع

يا عيني على الشقارة

وأحلى هامور يعطيك العافية

يوسف مشيلح حداق يعشق البحر 
والصيد الى ما ال نهاية وقد أبحرت 
معه صفحة »بحري« هذا األسبوع 
لنتعرف علـــى بداياته البحرية 
وافضل احملادق لديه والســـمكة 
املفضلة لديه وأفضل أماكن تواجد 
سمكة الشعم والسبيطي وأفضل 
أماكن التشخيط وأكبر كمية صيد 
كانت له وأمور أخرى حدثنا عنها 

مشيلح في هذا اللقاء:

متى بدأت هواية احلداق؟
٭ بدأت هواية احلداق والصيد منذ 
الصغر عندما كنت بعمر 14 عاما 
مع الوالد – ربي يحفظه – وكنت 
أرافق والدي خالل رحالته البحرية 
الى احملادق الشمالية مثل الدفان 
واحليشان وعوهه والدوحة وفيلكا 
وبعد ان اكتسبت اخلبرة الكافية 
من الوالد وكبرت والذي علمني 
كل شـــيء يخص البحر والصيد 
من ترديع وحسبة املياه واملوادع 
ووضع الييم وأمور بحرية أخرى 
كثيرة، اشتريت طردا جديدا بحجم 
24 قدما مع الوالد وبدأت اذهب به 
مع األصدقـــاء الى نفس احملادق 

التي ذكرتها.

ما أفضل احملادق لديك؟
٭ شـــوف محادقنا مـــن أفضل 
احملادق ولكن تريد منا احملافظة 
عليها وعدم تدميرها واستنزاف 
ثروتهـــا الســـمكية كمـــا يفعل 
الصيـــادون الوافدون واصحاب 
املشابك والقراقير وشباك الصيد 
)العديد( من استخدام هذه األمور 
التي ذكرتها من صيد األســـماك 
وبكميـــات كبيرة جدا فقط ألجل 
جيوبهم التي لم ولن متتلئ أبدا 
عموما ان أفضل احملادق لدي هي 

احليشان وعوهة.

ما السمكة التي تفضلها؟
٭ أوال، احب ان أقول ان أسماكنا 
ال يعلى عليها هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى قلت األســـماك في 
بحرنا وأصبحت شـــحيحة جدا 
وذلك كله بسبب الصيد اجلائر أما 
عن تفضيلي ألي نوع من األسماك 
فأنا أفضل أكثر شيء نوعني وهما 

أوال السبيطي وثانيا الشعم.

ما أفضل أماكن تواجد 
سمكة السبيطي والشعم؟

٭ بالنسبة ألماكن تواجد أسماك 
السبيطي فهي موجودة على عموم 
االسياف ولكنها تتواجد وبكثرة 
في احليشان أما بالنسبة لسمكة 
الشعم فتتواجد أكثر في عوهة.

ما أفضل أوقات صيد 
سمكة الشعم والسبيطي؟

٭ ان أفضل أوقات صيد ســـمكة 

٭ نعم عندي طريقة جميلة وممتعة 
للغاية واكثر االشـــخاص الذين 
ميارسون هذه الطريقة يفضلونها 
في اوقات معينة والسماك محدودة 
واماكن مختلفـــة وهذه الطريقة 
هي الصيد بالتشخيط ويستخدم 
فيها ييم صناعي )املجرور( بألوان 

واحجام واوزان مختلفة.

ما أفضل أماكن التشخيط؟
٭ االماكـــن كثيـــرة ومتنوعـــة 
وافضلها عندي هي كبر وقاروه وام 
املرادم والفنطاس، طبعا الواحد لن 
يستطيع معرفة االماكن املناسبة 
للصيد بطريقة التشخيط اال من 

خالل اخلبرة واملمارسة.

ما افضل اوقات الصيد 
بالتشخيط الليل ام النهار؟

٭ هناك اشخاص يفضلون الليل 
وآخرون يفضلون النهار ولكنني 
افضل الصيد بهذه الطريقة اكثر 
شـــيء بوقت النهار وذلك لعدة 
اســـباب اوال بوقت النهار يكون 
االمان اكثر والرؤية تكون واضحة 
ويستطيع الواحد ان يرى امامه 
اي شـــيء وايضا تكون السمكة 
حاضرة وترعى وفرصة االمساك 

والفوز بغنيمة تكون اكبر.

ما االسماك التي يتم 
اصطيادها بالتشخيط؟

٭ االنواع التـــي يتم اصطيادها 
بالتشخيط هي القباب )التونة( 
والهامـــور واجلنعد والســـكن 
والبالول والدويلمي والشـــعري 
وغيرها انواع كثيرة ولكن الصيد 
بالتشـــخيط له عجائب وغرائب 
وهذا الشيء معروف لدى الكثير 
من االشـــخاص الذين ميارسون 

هذه الطريقة.

دعوة حتب ان توجهها والى 
من؟

٭ اوجـــه دعوتي الـــى اخواني 
احلداقة وارجو منهم االهتمام بعدة 
السالمة واالسعافات االولية كاملة 
دون نقصان، كمـــا ادعوهم الى 
عدم رمي العلب واالكياس الفارغة 
بالبحـــر وايضا اوجـــه دعوتي 
الذين ميارسون  الى االشخاص 
الصيد بالتشـــخيط وخصوصا 
املتواجدين عند قاروه وام املرادم 
البعض  بعدم مضايقة بعضهم 
وملاذا هـــذا التناحر والتضييق 
على بعض والبحر يتسع للجميع 
واوجه دعوتي الى املسؤولني عن 
املســـنات وصيانتها ان يهتموا 
ولو قليال بشكاوى احلداقة وان 
ينظروا الى امورهم بجدية وعدم 
الصمت ألننا تعبنا من سكوتهم 
وفي اخلتام ادعو للجميع بالصيد 

الوفير والسالمة.

ما أكبر كمية صيد كانت 
لك؟

٭ اذكر في احدى الرحالت البحرية 
في العام املاضي وحتديدا بشهر 
يناير وكنـــت ذاهبا انا واعمامي 
طارق واحمد الى احملادق الشمالية 
ملنطقـــة الدفان ويومهـــا توفقنا 
ورجعنـــا بصيد طيـــب وكانت 
النهائيـــة للصيد هي  احلصيلة 

75 شعما.

ما األوقات التي يكون 
صيدها وفيرا؟

٭ هذا االمر ال يســــتطيع الواحد 
ان يحدده النه في االول واالخير 
الرزق بيد رب العاملني وغير ذلك 
هذا االمر يحتاج الى حسبة معينة 
وخبرة كافية وممارسة وايضا يجب 
معرفة مواســــم واماكن االسماك 
ومعرفة االقواع متى تتواجد بها 
االسماك ومتى تتركها واذا توافرت 
جميع االمور التي ذكرتها سيعرف 
الشخص اين ومتى يستطيع الصيد 
وبكميات كبيرة وال تنسى الرزق 

بيد رب العاملني.

هل لديك طريقة صيد غير 
الطريقة التقليدية؟

من يرافقك خالل رحالتك 
البحرية؟

٭ أنا ال أذهب بأي رحلة صيد إال 
ومعي أصدقائي عبداهلل الصابري 
واحمد مندي وعبدالعزيز اخلميس 
وال اســـتغني عن هذه املجموعة 

بأي رحلة صيد كانت.

ما حجم طرادك؟
٭ في السابق كنت امتلك طرادا 
بحجم 24 قدما وعليه ماكينتان 
بقوة »125« حصانا لكل ماكينة 
واآلن امتلك طرادا بحجم 31 قدما 
وعليـــه ماكينتان بقـــوة »250« 

حصانا لكل ماكينة.

ما حجم اخليوط التي 
تستخدمها خالل رحالتك 

البحرية؟
٭ حجم اخليوط يعتمد بالدرجة 
االولى علـــى املكان الذي تنوي 
الذهاب اليه وعلى نوع السمكة 
التي ترغب في اصطيادها وانا 
اســـتخدم للمحادق الشمالية 
خيوطا بحجـــم 40 ـ 70 صيفا 
واســـتخدم خيوطا بحجم 35 ـ 

50 شتاًء.

السبيطي يكون بنهاية شهر أبريل 
وأيضا جهز خيطك للسبيطي عند 
انتهاء موســـم »القصيع« أو مع 
ظهور طيور الرقيعي وأما بالنسبة 
ألفضل أوقات صيد سمكة الشعم 
فيكون في شهر ذي احلجة وصيده 
يكون من الفنطاس ولغاية الدوحة 

طبعا الشعم األزرق حتديدا.

ما نوع الييم الذي 
تستخدمه خالل رحالتك 

البحرية؟
٭ أوال، نوع الييم يعتمد بالدرجة 
األولى علـــى أمرين مهمني األول 
وهو املكان الذي تنوي الذهاب إليه 
واألمر الثاني وهو نوع السمكة 
التي ترغب فـــي اصطيادها وأنا 
استخدم في جميع رحالتي البحرية 
الى احملادق الشمالية ييم الربيان 

واملصير والشريب وامليد.

كم مرة تخرج للحداق 
والصيد باألسبوع؟

٭ الطلعة تعتمد بالدرجة األولى 
على حالة اجلو والظروف وأهم 
شـــيء في الطلعة ان يكون معك 
الربع الشقردية وأنا اطلع ما بني 

مرتني و4 مرات باألسبوع.


