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مقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد

لقــد بحثــُت كثيــًرا يف املكتبــات القطريــة العامــة واخلاصــة عــن كتــاب )باللهجــة احملليــة الّشــعبية( 
يبحــث يف مصطلحــات الغــوص، والبيئــة البحريــة، وصيــد الّســمك التقليــدي يف قطــر، فلــم أجــد، 
حقيقــة، مــا كنــت أبحــث عنــه، لهــذا بــدأت بجمــع هــذا الكتــاب املتواضــع، ودّونــت بــن طياتــه كل 
مــا حوتــه الّذاكــرة وخبرتــه عبــر الّســنن، ووضعــت فيــه، كذلــك، كّل شــاردة وواردة استســقيتها 
مــن أفــواه كبــار الّســـن الذيــن بقــوا علــى قيــد احليــاة، ورجــال الغــوص األوائــل الذيــن متّرســوا 
وخبــروا وقاســوا ويــالت ومــرارة تلــك الفتــرة التــي أمُضــوا جــّل حياتهــم يعملــون بهــا، ومــن ضمــن 
مــا دفعنــي كذلــك جلمــع هــذا الكتــاب هــو تالشــي تلــك األلفــاظ رويــًدا رويــًدا بســبب النســيان، 
وتوقــف اســتخدامها منــذ فتــرة طويلــة إثــر وفــاة الكثيــر مــن أهلهــا، وحتــول مــن بقــي منهــم إلــى 
ــه، اســتطعت أن أُحصــي  ــق من ــذا، وبفضــل مــن اهلل وتوفي ــا وراحــة، له ــر ربًح ــن أخــرى أكث مه
)684( مصطلًحــا بحرًيــا، وقمــت بشــرح الكثيــر منهــا بطريقــة شــعبية محببــة، وعــززت معظمهــا 
بالّصــور واألمثــال واألشــعار واألقــوال والقصــص الّشــعبية القطريــة، وقــد وثقــت جانًبــا مــن 
إرث قطــر البحــري يف هــذا الكتــاب ليبقــى شــاهًدا لنــا علــى حقبــة عزيــزة علينــا قــد مضــت؛ 
ولكــي يصــل إلــى جيــل غيــر جيلنــا وإلــى زمــان غيــر زماننــا، ويف اخلتــام ال يســعني إال أن أســجل 
شــكري وتقديــري اخلــاص للوالــد الــّراوي والنوخــذا علــي بــن خميــس بــن علــي احلســن املهنــدي 
الــذي لــه الفضــل الكبيــر يف إجنــاز هــذا العمــل، والشــكر موصــول كذلــك لــكل مــن ســاهم معي يف 
إجنــاح هــذا الكتــاب، فحًقــا كمــا قــال املثــل القطــري: )األولــن مــا خلــوا للتالــن شــيء(، متمنًيــا 
مــن اهلل العزيــز القديــر التوفيــق والســداد يف إجنــاز هــذا العمــل، وأن يجعلــه لبنــة وقاعــدة لــكل 

باحــث يف هــذا املجــال.

واهلل ولي التوفيق.

 صقر بن حلدان احلسن املهندي
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الفصل األول
مصطلحات الغوص على اللؤلؤ
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اجلدول )التقريبي(

للباحث صقر بن حلدان احلسن املهندي ملواعيد رحالت الغوص على اللؤلؤ

م

1

2

3

نوع الغوص

غوص 
اخلانچية

غوص العود 

)الكبير( 

أو 

كما يسمى 
)الدشة( أو 
أول السّنه

غوص الردة

عدد األيام

40 يوًما

أربعة أشهر 
وعشرة 

أيام قمرية، 
حوالي 

)130( يوًما.

من 21-14 
يوًما تقريًبا 
وقد يزيد 

عن ذلك أو 
يقل.

 التاريخ

4/10 إلى 5/20

6/20 إلى 
10/30

11/10 إلى 
11/30

 وقت الغوص

يبدأ غوص اخلانچية قبل بداية الغوص 
الكبير بسبعن يوًما تقريًبا، أي يف 
العاشر من شهر إبريل، وينتهي قبل 

بداية الغوص الكبير بشهر تقريًبا، أي 
يف العشرين من شهر مايو تقريًبا.

عدد أيامه أربعة أشهر وعشرة أيام 
قمرية تقريًبا، أي حوالي )130( 

يوًما، ويبدأ بعد االنتهاء من غوص 
اخلانچية )املشار إليه يف الرقم: )1( 

من هذا اجلدول( بشهر تقريًبا، ويكون 
يف العشرين من شهر يونيو تقريًبا 
)6/20(، ويكون يف نهاية نوء رياح 

البارح، والدشة تبدأ بغوص )القرعة( 
وعدد أيامها خمسة أيام، تكون 

مخصصة لتهيئة وإعداد البّحارة لكي 
يكتسبوا مزيًدا من اللياقة البدنية، 

وتكون القرعة، عادة، يف املغاصات غير 
العميقة. 

والغوص الكبير ينتهي )بالقفال( ويكون 
يف الّسبعن من سهيل تقريًبا، أي مع 

نهاية شهر أكتوبر تقريًبا. 

)10/30( بعد ما يتساوى الليل والنهار 
بفترة، ومييل ماء البحر للبرودة. 

الردة مصطلح يطلق على فترة عودة 
البّحارة للغوص مرة أخرى، وتبدأ بعد 
القفال “نهاية الغوص الكبير” بعشرة 
أيام، تقريًبا، أي يف العاشر من شهر 

نوفمبر تقريًبا، وينتهي يف نهايته تقريًبا، 
عندما يكون ماء البحر قد برد. 

 معلومات إضافية

ــات عــن  ــن املعلوم ــد م ملزي
انظــر  اخلانچيــة  غــوص 
 )141( رقــم:  املصطلــح 

ملزيد من املعلومات عن 
الغوص الكبير )الدشة( 
والقفال انظر املصطلح 

رقم:

 + )61( + )34( + )29(
 )307( + )258( + )153(

.)382( + )311( +

ملزيد من املعلومات 
عن غوص الردة انظر 

املصطلح رقم: 

 )131( +  )34( + )32(
.)175( +

مصطلحات الغوص على اللؤلؤ
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اجلدول )التقريبي(

للباحث صقر بن حلدان احلسن املهندي ملواعيد رحالت الغوص على اللؤلؤ

4

5

غوص 
الرديدة

يَِنّى أو   امْلِ
املطامس

14 يوًما

30 يوًما

12/1 إلى 
12/15

2/10 إلى 3/10 

يبدأ غوص الرديدة بعد غوص الردة 
مباشرة أي مع بداية شهر ديسمبر، 
وينتهي يف النصف منه تقريًبا، يكون 

ماء البحر فيها قد أصبح بارًدا بالفعل. 
ويكون غوص الرديدة يف املغاصات 

القريبة من الّساحل.

يبدأ امِليَنِّى واملطامس قبل نهاية موسم 
الّشتاء وبعد غوص الردة والرديدة 
بفترة، ويبدأ يف العاشر من شهر 

فبراير، تقريًبا، وينتهي يف العاشر من 
شهر مارس تقريًبا. يخرج بعض البّحارة 
للميّنى واملطامس فرادى وجماعات يف 
أشد فترات السنة جزرا خالل العام 

وخاصة يف الفترة املسائية. 

ملزيد من املعلومات عن 
غوص الرديدة انظر 

املصطلح رقم:

.)176( + )131( + )34(

ملزيد من املعلومات عن 
امليّنى انظر املصطلح 

رقم: 

.)497( + )101(
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حرف األلف
أَْبَرْخ وَبِرِخ ويبُرُخ وبريخة:

)برخة(

ــى ســطح  ــاع البحــر إل ــن ق ــه م ــل املرســاة ورفع ــي جــر أو ســحب حب ــك املصطلحــات صحيحــة وتعن كل تل
الّســفينة، والبريخــة مــن املهمــات الشــاقة التــي يقــوم بهــا البّحــارة علــى ظهــر الســفينة، وال يهونهــا عليهــم إال 
صــوت النهــام املمــزوج بصــوت الّطبــل والّطاســة، حيــث يبــث فيهــم روح احلمــاس والنشــاط والقــوة يف العمــل.

والبريخة ثالثة أنواع: 

 النوع األول:
وتســمى برخــة علــى الصــدر، حيــث يقــوم مجموعــة مــن البّحــارة علــى ظهــر الســفينة، ويكْونــون 
صًفــا مســتقيًما مــن املقدمــة حتــى املنتصــف، وتكــون أجســادهم باجتــاه املقدمــة، ثــم مُيــرر حبــل 
املرســاة بينهــم، ويقومــون بجذبــه بشــكل جماعــي، وهــم واقفــون يف أماكنهــم، وتُســتخدم هــذه 

الطريقــة عندمــا تكــون الريــاح ســاكنة.

النوع الثاني: 
وتســمى بْرخــة دواري، يتــم مــن خاللهــا متريــر وجــذب حبــل املرســاة بشــكل مســتطيل متحــرك، 
وذلــك عبــر مجموعــة مــن البّحــارة األشــداء، حيــث يســيرون بــه معتمديــن علــى قــوة أجســادهم 
وأرجلهــم، ويســيرون بــه مــن مقدمــة الســفينة باجتــاه املؤخــرة حتــى منتصفهــا، ثــم يعــودون مــرة 
أخــرى إلــى املقدمــة حتــى نهايــة حبــل املرســاة، وتســتخدم هــذه الطريقــة عندمــا تشــتد الريــاح 

قليــاًل، ويصعــب علــى البّحــارة ســحب املرســاة، وهــم واقفــون يف أماكنهــم.

١
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النوع الثالث: 
وتســمى برخــة ياَلســي، حيــث يجلــس مجموعــة مــن البّحــارة علــى هيئــة صــف مــن مقدمــة 
الّســفينة وحتــى منتصفهــا وأجســادهم باجتــاه املقدمــة، وميــرر عبرهــم حبــل املرســاة الّطويــل 
ويجذبونــه وهــم جلــوس يف أماكنهــم، وتعــد برخــة اليَالســي مــن أقــوى البرخــات، وهــي ُمخصصــة 
لســحب مرســاة الّســفينة أثنــاء الّريــاح الّنشــطة والّزوابــع. وال يهــّون عليهــم عنــاء ســحب املرســاة 

ســوى االســتمرار يف ترديــد هــذه الكلمــات التــي تقــول:
ال تفوز بالدنيا ترميك، عصفور طار شاللي
يا مّنـــــــــــوه واسقينـــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــربة
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوس ذا الــــــــــــــــــــــــــونه
بيد اهلل مو بديــه، قــــــدرة البـــــــاري عليـــه.

تنويه: 
علــى مغــاص اللؤلــؤ يقــوم البّحــارة بســحب ورفــع مرســاة الّســفينة مــن ثــالث إلــى أربــع مــرات يف 
اليــوم الواحــد، وذلــك حتــى ينتقلــوا بالّســفينة مــن مغــاص إلــى آخــر أفضــل منــه، وتتــم البرخــة 
أثنــاء الغــوص يف أي وقــت مــن النهــار، ســواء كان البحــر »املايــة« يف حالــة املــد )إمعليــة( أم كان 

البحــر يف حالــة اجلــزر )ســانة(.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )55( + )255( + )329( + )409(.

اْريا: 
مصطلــح بصيغــة األمــر، يطلقــه النوخــذا للبّحــارة لكــي تتوقــف الســفينة فــوًرا، ويكــون ذلــك عــن 
طريــق فــك حبلــي الشــراع )الدامــن( و )اليــوش( مــن موضعهمــا، بعدهــا يقــوم البّحــارة بطــرح 

الشــراع أي إنزالــه، ورمــي املرســاة.

املصدر: الراوي والنوخذا الوالد: علي بن خميس احلسن املهندي.
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اطرح:

)اطرح(

مصطلــح يطلــق علــى إنــزال الشــراع وفــك حبالــه مــن العارضــة ثــم طّيــه، واملصطلــح ورد يف كثيــر 
مــن األمثــال واألقــوال القطريــة منهــا:

)اللي يجي تالي يطرح عالي(، و )محل ما خطفنا طرحنا(، و )شبْه واْطَرْح(.
وأحد الشعراء يقول: 

وازيت ما به نوى شروات لوح ظهر.. هذا جزا من )طرح( يف حرف موي وظهر

أبلد: 
ــي  ــي »مســاعد النوخــذا« لك ــى االمجْدم ــد الســفينة« إل ــه النوخــذا »قائ ــح بحــري يطلق مصطل
يقــذف البلــد »ثقــل مــن الرصــاص« إلــى قــاع البحــر يف أثنــاء إبحــار الّســفينة ملعرفــة مســتوى 

ــاس العمــق مــن ضمــن مهــام االمجْدمــي. ــة قي ــر عملي العمــق وطبيعــة القــاع. وتعتب
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )43( + )84( + )218( + )387( + )602(.

أبيض اليبهة:
أبيــض اليبهــة: مصطلــح يطلــق علــى وجبــة األرز األبيــض الناضــج دون إدام، والــذي يقــدم مــع 
اللــن أو الّســمن البلــدي فقــط، ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن األرز عــدة مســميات منهــا: القحــي، 
ــع يف  ــرة الغــوص، وإمنــا تصن ــاء فت ــة أبيــض اليبهــة يف الســفن أثن ــع وجب والشــيالني. وال تُصن

ســفن بعــض الطواشــن، ويف منــازل أهــل احلضــر والباديــة.
  ملزيد من املعلومات عن األرز وطبخه وادواته انظر املصطلح رقم: )42( + )148( + )227( + )370(  + )411( + )432(.
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املصدر: أمثال وأقوال من البيئة القطرية، وزارة الرياضة والثقافة.
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أتبابه:
التبابــة هــي محصــول الغــوص لعــدة أيــام مــن اللؤلــؤ، يعرضهــا النوخــذا للبيــع يف عــرض البحــر 
علــى الطواشــن “جتــار اللؤلــؤ” الذيــن ميــّرون بــه علــى )الهيــر( بــن حــن وآخــر، فتتــم املســاومة 
يف مــا بينهمــا علــى ســعر اللؤلــؤ، قــد يوفــق اهلل بينهمــا، وتتــم الصفقــة، وقــد ال تتــم بســبب تدنــي 
الســعر املعــروض مــن قبــل الطــواش، أو بســبب تــردد النوخــذا يف البيــع، فــإذا أحــس البّحــارة 
املقربــون مــن النوخــذا بتــردده يف البيــع قالــوا لــه: )أفلــح مــن بــاع أول ســومة(، فهــذا القــول 
ميــده بالشــجاعة واملغامــرة واإلقــدام علــى البيــع، بــل يتولــد لديــه إحســاس برضاهــم عــن القيمــة 
ــى ظهــر  ــة تتــم عل ــى البيــع، كل تلــك العملي املعروضــة فيعيــد النظــر، وينتهــي األمــر باملوافقــة عل

ســفينة الغــوص وعلــى املغــاص مباشــرة وحتــت نظــر وســمع كثيــر مــن البّحــارة.

أُخَواَهْر:
مصطلــح يطلــق علــى ســكون وركــود الريــاح وعــدم هبــوب أي نســمة، فيقــال: الهــوى إُخَواَهــر أو 

دوق أو اَســَهده، وللمبالغــة يقــال: مــا يطيــر الطحــن.
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: 

 .)327( + )320( + )286( + )246( + )233( + )211( + )159( + )145( + )144( + )130( + )91( + )75( + )59(  + )56(

أخربة: واجلمع َخَرب:
واخَلربــة: هــي احملــارة امليتــة التــي ال حيــاة فيهــا، قــد يوفــق اهلل أحــد الغاصــة وينقف )يســتخرج( 

منهــا لؤلــؤة نــادرة تســمى )نقفــة(، واملثــل القطــري يقــول )نقفــة مــن أخربة(.
  ملزيد من املعلومات عن اللؤلؤ واألصداف انظر املصطلح رقم:

 .)390( + )351( + )350( + )348( + )295( + )271( 
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اخطف و َخَطْف: وعكس الكلمة اطرح أو طرح: 

)اخلطفة(

كال املصطلحــن صحيحــان، ويطلقــان علــى عمليــة رفــع شــراع الســفينة واإلبحــار بهــا، ويقــال: 
فــالن خطــف، وعمليــة رفــع الشــراع تصاحبهــا )التنزيلــة(، وهــي أهازيــج حماســية مقرونــة 

ــّث فيهــم روح القــوة والنشــاط.  ــل الــذي يب بصــوت الطب

واملثل القطري يقول: 

)اخطف بأول الكوس َوبنِْدْر بتاليه، َوِبنِْدْر بأول الشمال واخطف بتاليه(. 
ويقول كذلك: )محل ما خطفنا طرحنا(.

ويقــول الشــاعر عبــداهلل بــن راشــد األميــر املناعــي يف جــزء مــن قصيدته، وهو يخاطب الســردال 
ســلمان بــن حمــد احلســن املهنــدي حينمــا كانــا إمجســن )متوقفــن( عنــد إحــدى هيــرات قطــر 

يف ظــروف مناخيــة ســيئة:

كٍل )خطف( واستعمل اجلّيب دابر.. وحّنا على حرف الفساقة امجّسن 

والنوخذا سلمان ومـــــوٍي إمكــــابر.. واهلل يرحــــــم حالتـــك يا مسيكـــن

وقدمًيــا كانــت فتيــات قطــر الصغيــرات يــرددن هــذا املصطلــح يف املــراداة أو الرديــح “رقصــات 
جماعيــة خاصــة بالبنــات” التــي تقــام يف األعيــاد، ويف اســتقبال ذويهــم ســاعة وصولهــم مــن رحلــة 

الغــوص، فكــن يــرددن: 
اخطفت بالصبيان اصويلحه يا حمد.. اخطفت بالصبيان
عصـــــــر إمسيـــــان عســـاك تفلقهــــا.. عصــــــر إمسيـــــان
اخطفت باجلديد اصويلحـه ياحمـــد.. اخطفـــت باجلـديد
عصـــــــر جديد عســــــاك تفلقهــــــــــا.. عصـــــر جـــــــــــديد

9
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ازقرتي: واجلمع ازقرت:
ــذي ينتمــي،  ــان ال ــى الشــخص الفن ــق عل ــاس، يُطلَ ــح قــدمي شــائع بــن الّن  والّزقرتــي مصطل
غالًبــا، إلــى دار الزقــرت » فرقــة الفنــون الشــعبية »، ويتمتــع بكثيــر مــن الصفــات، منهــا: 
املــروؤة، والشــهامة، والوفــاء بالعهــد مــع الصديــق، وحفــظ أســراره، ويتمتــع كذلــك باحليويــة 

ــدام. واملــرح وحســن الهن

  ملزيد من املعلومات عن األعمال التي يقوم بها الزقرت انظر املصطلح رقم: )279(.

استئجار سفن الغوص:
ــن ميتلكــون   يســتأجر بعــض النواخــذة ســفًنا للغــوص مــن بعــض التجــار أو الطواشــن الذي
أكثــر مــن ســفينة مقابــل دفــع ُخمــس األربــاح التــي يحصلــون عليهــا مــن موســم الغــوص، 

وتُســتأَجر كذلــك الســفن الصغيــرة لغــوص املجنــي واملطامــس.

إّدْح: 
ــال املايــه إّدْح أو البحــر إيــدح، وهــو الصــوت الرقيــق الــذي حُتدثــه حركــة أمــواج البحــر  ويُق
علــى رمــال الشــاطئ، والتــي تكــون، عــادة، مــع بدايــة حركــة الريــاح وكذلــك مــع بدايــة حركــة 

املــد.

إكراب: 
الكــراب هــو حبــل متــن، يُشــد بإحــكام يف فتحــة احليــر )ثقــل(، وينتهــي أعــاله بحلقــة تســمى 
املقلــط، وهــي التــي يضــع فيهــا الغيــص رجلــه اليســرى متــى أراد النــزول إلــى القــاع، يثبــت يف 

أعلــى مقلــط احليــر حبــالن:

احلبل األول: طرف حبل الزيبل السفلي.

ــا، ُمثبــت يف احليــر،  ــه 150 ســم، تقريًب ــارة عــن حبــل طول احلبــل الثانــي: البلبــص، وهــو عب
يســتخدمه الســيب يف تثبيــت احليــر علــى املجــداف بعــد ســحبه مــن القــاع، ويتشــبث بــه 
الغيــص كذلــك بعــد خروجــه مــن القــاع مباشــرة لكــي يبقــى متصــل بالســفينة، فــال يبتعــد عنهــا 

بســبب التيــارات البحريــة ريثمــا يتــم تفريــغ الديــن مــن احملــار.

واملثل القطري يقول )إيي وال إيي كرابه(.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )116( + )591(.
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أْرف: 
مصطلــح بحــري شــائع، يفيــد بإطالــة وإرخــاء اخلــراب )حبــل مرســاة الســفينة( عندمــا تكــون 
متوقفــة وراســية علــى املغــاص، ويطلــق النوخــذا هــذا املصطلــح للبّحــارة عندمــا تقــل كميــة 
ــار، واالنتقــال  ــه بضــع أمت ــد اســتبداله مبوقــع آخــر قريــب، ال يبعــد عن احملــار يف املوقــع، ويري

ــة. ــارات املائي ــاح أو التي ــوة الري ــم بواســطة ق ــد يت للموقــع اجلدي
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )593( + )599(.

إسچاچة: 

)إسچاچة(

إســچاچة: هــي قطعــة صغيــرة مــن اخلشــب الصلــب، تســتخدم لعــدة مهــام، منهــا: ســد الفتحــات 
الصغيــرة التــي حتــدث فجــأة يف بــدن الســفينة، وتســتخدم كذلــك لتثبيــت حديــدة أو متــج الســن 

)خطــاف املرســاة الصخريــة( يف مكانــه.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )634(.

إسويني: 
مصطلح بحري، يطلق على ميالن السفينة بشكل ملحوظ أثناء إبحارها.

اسمت: 
مصطلــح بصيغــة األمــر، يطلــق لســحب احلبــل وشــّده مــن كال طرفيــه بــكل قــوة، وجعلــه يف حالــة 

مســتقيمة، فيُقــال: )اســمت احلبل(.

اْسَتَمْت: 
مصطلح يطلق عندما يبلغ احلبل مداه يف االستقامة من قوة الشد.
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أشخاصة: 

أشــخاصة لــوح صغيــر، ال يتجــاوز طولــه متريــن، يوضــع ويســتبدل مــكان اللــوح التالــف يف بــدن 
الســفينة.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )151(.

ْن:  إشطان وتشطني وَشطَّ
جميــع املصطلحــات صحيحــة، تطلــق علــى عمليــة تثبيــت الســفينة باملراســي يف املمــرات 

الضيقــة، وتتــم بطريقتــن: 

األولى: 

وضــع الســفينة بشــكل مســتقيم يف منتصــف املمــر، وتثبيتهــا مبرســاة مــن األمــام وأخــرى مــن 
اخللــف. 

الثانية: 

وتســمى )يدور على شــطانه(، وتكون بوضع الســفينة يف منتصف املمر املائي بشــكل مســتقيم، 
ثــم تثبيتهــا مبرســاتن: األولــى مــن املقدمــة نحــو جهــة اليمــن، واألخــرى مــن املقدمــة جهــة 
اليســار، ثــم تُســحب احلبــال القادمــة مــن املراســي نحــو جهــة مقدمــة الســفينة، وتثبــت بربطــة 
واحــدة تســمى )قــران(، ثــم يخــرج مــن تلــك الربطــة حبــل واحــد باجتــاه أعلــى مقدمــة الســفينة، 

وبهــذا تكــون الســفينة تلــف احلبــال حولهــا كعقــارب الســاعة.

كلتــا الطريقتــن تســتخدم لتثبيــت الســفينة يف املمــرات املائيــة الضيقــة والعميقــة حتــى ال 
ــة. ــى املناطــق الضحل ــار إل ــا التي يجرفه

١9
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اشخوه أو شخا: 
اشــخوه أو شــخا مصطلــح يطلــق علــى فــك حبــل املرســاة مــن مقدمــة الســفينة وربطــه يف خشــبة 
العبــد أو الصــاري، وذلــك حتــى يتغيــر موقــع الســفينة علــى الهيــر بشــكل أفقــي لكســب مســاحات 
كبيــرة ومكامــن جديــدة للمحــار، ويربــط كذلــك حبــل املرســاة يف أحــد كالب الســفينة، أي أحــد 
ــدة للبحــث عــن  ــة جدي ــك لكســب مســاحات إضافي ــة الســفينة، وذل ــارزة يف مقدم ــاب الب األني

احملــار.

اصلب:
ــى وضــع كل مــا تتحكــم بــه يف وضعيــة مســتقيمة وباجتــاه هــدف  ــق عل ــح يطل االصلــب مصطل
ــْب الســكان »دفــة الســفينة«؛ أي اجعلــه يف وضعيــة مســتقيمة نحــو هــدف  معــن، فيقــال: أصل

معــن.

اصويفه:

االصويفــه نبــات بحــري شــبيه بالصــوف األبيــض، صغيــر احلجــم خشــن امللمــس، ينبــت يف 
األعمــاق، وتقتلعــه ريــاح فصــل الشــتاء، وترمــي بــه علــى الســواحل.

ومن نباتات قطر البحرية: 

العقربــي، والطويــل، والقصيــع، والعبــل، والزريــع، واحلشــيش، والوريــق، والذريــا، والعــرق، 
واملهفــة. واخلرويــش،  واحلرمــل،  والشــيف،  واملشــعورة، 

  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم:

.)372( + )362( + )326( + )310( + )268( + )267( + )266( + )256( +  )231( + )188( + )168( + )121( + )118( 
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اطبانه: 
 واالطبانــه، واجلمــع طبايــن، هــي قطعــة صغيــرة مــن حطــب الســمر، تدفــن مســاًء أســفل الرمــاد 
مــع بقايــا اجلمــر يف االســريدان “موقــد الســفينة”، يســتفاد منهــا يف ســرعة إشــعال النــار وقــت 
الفجــر، حيــث يــزال عنهــا الرمــاد، ويوضــع عليهــا مزيــد مــن احلطــب، فتشــتعل فــوًرا بعــد متريــر 

الهــواء عليهــا، ويلجــأ إلــى تلــك الطريقــة لعــدة أســباب منهــا:

  توفير الوقت إلشعال النار. 

  شحة أعواد الثقاب يف تلك الفترة.

 ويطلــق هــذا املصطلــح – أيًضــا – علــى روث البقــر الرطــب الــذي يســتخدم وبنفــس الطريقــة 
يف تنانير”مواقــد” املنــازل، وتنانيــر بيــوت الشــعر يف الباديــة.

إطعوم:
ــى بزيــت حيوانــي يســمى )الــودچ(، تســتخدم لوضعهــا  ــة، تطل االطعــوم هــي قطــع خشــبية متين
أســفل بيــص »هيــكل« الســفينة؛ لتســاعدها يف عمليــة االنــزالق مــن خشــبة ألخــرى باجتــاه 

اليابســة أو باجتــاه مــاء البحــر. واملثــل القطــري يقــول: )أن كان مــا تدهــن لطعــوم اتصــر(.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )69(.

إطيوب كبد: 
إطيــوب كبــد هــي أعــواد صغيــرة مــن خــوص النخــل تؤخــذ مــن قلـّـة أو نــوط التمــر، وتســتخدم 

لتخليــل األســنان وتنظيفهــا مــن بقايــا الطعــام.

ومــن القصــص الطريفــة التــي تــروى عــن هــذا املصطلــح هــو أن أحــد الطواشــن “تاجــر لؤلــؤ” 
دعــى مجموعــة مــن البّحــارة علــى وجبــة عشــاء علــى ظهــر ســفينته فــوق أحــد املغاصــات، وبينمــا 
ــوْب الكبــد( فلمــا ســمع بعــض مــن  هــم يتناولــون عشــاءهم أمــر خادمــه بتجهيــز وإحضــار )طيُ
البّحــارة هــذا املصطلــح، رفعــوا أياديهــم، وتوقفــوا عــن األكل ظًنــا منهــم أن طيــوب الكبــد هــي 
وجبــة ثانيــة؛ ولكــن عندمــا علمــوا أنهــا ليســت ســوى أعــواد لتنظيــف األســنان، أصابهــم األســف 

واحلســرة لقيامهــم عــن مائــدة الطعــام وهــم لــم يشــبعوا منهــا بعــد.

اطعان: 
االطعــان ثقــل يوضــع علــى الطــرف املعاكــس مليــالن الســفينة الشــراعية، وهــي تبحــر أثنــاء الريــاح 
النشــطة؛ وذلــك للمحافظــة علــى توازنهــا، والطعــان يكــون إمــا مــن البّحــارة أو مــا حتويــه وحتملــه 

ســفينة الغــوص مــن مــواد، كأكيــاس األرز والتمــر واحلطــب وغيــره.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )416(.

24

25

26

27



موسوعة قطر البحرية29

اعبط: 
ــى هــْرس عــدة حبــات مــن التمــر بأصبعــي اليــد اإلبهــام والســبابة،  ــق عل ــح يطل اعبــط مصطل
واســتخراج مــا بداخلهمــا مــن طعــام »نــوى« حتــى تصبــح طريــة؛ لكــي تســتخدم كوعــاء )مغمســا( 
لتنــاول األقــط. وتســتخدم تلــك احلبــات املهروســة – أيًضــا – بعــد غمســها يف الســمن، يف 
ــات  ــك احلب ــه، وتســتخدم تل ــا يحشــر في ــوم اإلنســان عندم ــن حلق ــمك م اســتخراج عظــم الّس
املهروســة – أيًضــا – لوضعهــا علــى فوهــة الّســراية »الســراج« لتثبيــت الفتيــل وســط القنينــة. 

 واملثل القطري يقول: )إذا أغترك التمر اعبطه(.

  ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: 

.)353( + )352( + )297(  + )290( + )206( + )200( + )120( + )86(
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الغوص العود أو )الكبير( أو )الّدشة( أو أول السّنه: 

 )الغــوص العــود( جميــع املصطلحــات صحيحــة، وتعنــي موعــد بدايــة موســم الغــوص علــى اللؤلــؤ، وغــوص 
العــود عــدد أيامــه أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام قمريــة، تقريًبــا، أي حوالــي )130( يوًمــا، ويبــدأ بعــد االنتهــاء 
مــن غــوص اخلانچيــة بشــهر، تقريًبــا، أي يف العشــرين مــن شــهر يونيــو، )6/20(، تقريًبــا، ويكــون يف 
نهايــة نــوء ريــاح البــارح القويــة بقليــل، والّدشــة تبــدأ بغــوص )القرعــة(، وعــدد أيامهــا خمســة أيــام، وتكــون 
مخصصــة لتهيئــة وإعــداد البّحــارة لكــي يكتســبوا مزيــًدا مــن اللياقــة البدنيــة، وتكــون، عــادة، يف املغاصــات 
غيــر العميقــة، وينتهــي الغــوص الكبيــر بالقفــال الــذي يكــون يف الســبعن مــن ســهيل، تقريًبــا، أي يف نهايــة 

شــهر أكتوبــر، )10/30(، وذلــك بعــد أن يتســاوى الليــل والنهــار بفتــرة، ومييــل مــاء البحــر للبــرودة. 
وتبــدأ االســتعدادات لرحلــة الغــوص علــى اللؤلــؤ يف قطــر قبــل تاريــخ )6/30( بحوالــي خمســة عشــر يوًمــا، 
تقريًبــا، وهــي مرحلــة االســتعداد والتجهيــز حيــث يصــدر النوخــذا أمــره إلــى االمجدمــي وهــو املراقــب علــى 
الســفينة والبّحــارة املســجلن لديــه، حيــث يقــوم االمجدمــي بــدوره بإبــالغ جميــع البّحــارة باحلضــور إلــى 
النوخــذا يف موعــد محــدد، وعندمــا يلتقيهــم يصــدر أمــره بإعــداد الســفينة وجتهيزهــا لرحلــة الغــوص، ويف 
هــذه األثنــاء، يذهــب االمجدمــي للمجالــس وللــدور الشــعبية التــي فيهــا الزقــرت؛ لكــي يطلــب منهــم الفزعــة 
واملســاعدة يف الرجيــان، وهــو إنــزال الســفينة للبحــر، ويف اليــوم احملــدد لإلنــزال وأثنــاء املــد العالــي يتوجــه 
جميــع البّحــارة برئاســة النوخــذا إلــى الســيف، وهــو )ســاحل البحــر(، وتبــدأ عمليــة التخــري أو الرجيــان، 

وفيهــا ينقســم البّحــارة ومــن معهــم إلــى عــدة أقســام: 
القسم األول:

وهــم يف العــادة يكونــون مــن كبــار الســن يكلفــون مبســك امليــزان مــن الطرفــن، وامليــزان هــو إمــا يكــون دقــل 
)صــاري( صغيــر أو دســتور الســفينة نفســها، حيــث يثبــت بشــكل أفقــي علــى ســطح الســفينة، وعــن طريــق 

شــّد احلبــال املتدليــة مــن أطرافــه يتحكــم يف تــوازن الســفينة ومنعهــا مــن الســقوط علــى أحــد جانبيهــا. 
القسم الثاني:

يتكفلون بدفع السفينة من اخللف.
 القسم الثالث:

يقومون بسحب السفينة من األمام بواسطة الدام )حبل متن(.
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القسم الرابع:

من الرجال يضعون أكتافهم على جنبي السفينة من األسفل، ويدفعون بها باجتاه البحر.
القسم اخلامس:

يُكلـَـف بتحريــك الطعــوم التــي تكــون أســفل هيــكل الســفينة أثنــاء دفعهــا، ويضعــون عليهــا الشــحوم؛ لتســهيل 
حركتهــا وســرعة انزالقها.

بهــذا التعــاون، الــذي ال نظيــر لــه، تندفــع تلــك الســفينة مــن اليابســة إلــى وســط البحــر، وفــور وصولهــا إلــى 
العمــق املناســب ترمــى املرســاة، وينــزع منهــا املغــر الــذي يتحكــم يف دخــول وخــروج املــاء، فتغــرق الســفينة 
رويــًدا رويــدا حتــى يصبــح ســطحها العلــوي مبســتوى ســطح البحــر، وتتــرك الســفينة علــى هــذا الوضــع 
ملــدة يومــن أو ثالثــة، حتــى تتشــرب ألواحهــا املــاء وتتمــدد علــى الفتيــل )حبــال القطــن( الــذي يوجــد بــن 
فراغــات األلــواح؛ لكــي يتوقــف تســرب املــاء إلــى داخــل الســفينة، وقبــل تعــومي الســفينة، مــرة أخــرى، علــى 
ســطح املــاء يأمــر االمجدمــي البّحــارة بنقــل الفنطــاس )خــزان مــاء الســفينة(، والدقــل العــود )الصــاري(، 
مــن أعلــى الشــاطئ إلــى وســط الســفينة، ثــم تُنَقــل، بعــد ذلــك، املجاديــف، والســكان، وعــدة الشــراع، 

ــت كل قطعــة يف مكانهــا املخصــص.  والعماريــن، وتُثبَّ
بعــد ذلــك، يقــوم البّحــارة بنــزف )ســحب( املــاء مــن الســفينة بواســطة البراميــل، وبعــد أن تطفــوا علــى املــاء، 
تُســَحب إلــى منطقــة قريبــة مــن الشــاطئ تُســَمى امليــدف، ويف أثنــاء فتــرة اجلــزر يقــوم البّحــارة، وبأقصــى 

ســرعة، بعمليــة طــالء الســفينة بالشــونة، وهــي مزيــج مــن النــورة 
ــودك وتلفــظ يف اللســان  ــح مــادة هيدروكســيد الكالســيوم(، وال ــاء، ليصب ــه بامل ــد إطفائ ــر احلــي بع )اجلي
الــدارج )ِوَدْچ(، املــذاب بالنــار، بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التشــوين يقــوم البّحــارة بســحبها إلــى مــكان 
عميــق وجتهيزهــا بــاألدوات الالزمــة للرحلــة، فيضعــون عليهــا املراســي، واحلبــال، واألحجــار، والديايــن، 
ــي  ــم يأت ــل القهــوة، ث واألشــرعة، وســريدان، واحلطــب، والقــاز )الكوريســن(، والقــدر، واملناجــب، ومعامي
ــل بقــرب املــاء وميــأ الفنطــاس، بعــد ذلــك، يطلــب النوخــذا مــن األمجدمــي قــدوم  املــّزار علــى دوابــه ُمحمَّ
جميــع البّحــارة إليــه الســتالم أســالفهم والتوقيــع عليهــا؛ حتــى يتمكنــوا قبــل الرحلــة مــن تزويــد أســرهم 
ومنازلهــم باملاچلــه )املؤنــة( ليقتاتــوا منهــا أثنــاء غيابهــم، وبعــد االنتهــاء مــن ذلــك يأمــر النوخــذا البّحــارة 
بحمــل ماچلــة الغــوص إلــى الســفينة، وهــي عبــارة عــن: أرز، وســمن، وبــّن، ومتــر، ودبــس، وملــح، ثــم 
ــون  ــه، ويحمل ــم أهل ــي للدشــة، ويف املوعــد احملــدد، يســتودع كل واحــد منه ــارة املوعــد الفعل ينتظــر البّح
معهــم أمتعتهــم الشــخصية املكونــة مــن: البيــاد »الفــراش«، والــزاي »حصيــر«، واحلبــال »اإليــدا والزيبــل«، 
والفطــام واخلــري »اخلــرج«، ويتوجهــون مباشــرة نحــو الســفينة، فيجــدون النوخــذا بانتظارهــم هنــاك، وقــد 
حمــل معــه البشــتخته، والســحارة، والســالح، والديــرة )البوصلــة(، والنايلــة )اخلارطــة البحريــة(، واجلفــاع 
»محفظــة املفالــق«، واخلــروف الــذي ســيُطبخ لوجبــة عشــاء هــذا اليــوم، وبعــد صعــود جميــع البّحــارة علــى 
ظهــر الســفينة، يأمــر النوخــذا البّحــارة بكســو الشــراع، ورفــع املرســاة والشــراع، ثــم االنطــالق نحــو الهيــر، 
ــى الســيف ملوحــن ومودعــن  ــار الّســن عل ــد، حيــث يجتمــع األطفــال وكب ــوم أشــبه بالعي ويكــون هــذا الي

أحبائهــم، وهــم يســمعون قــرع الطبــول وصــوت النهــام والبّحــارة، وهــم يصدعــون باألهازيــج. 

  ملزيد من املعلومات عن كل ما يتعلق بالدشة انظر املصطلح رقم:

 )300( + )234( + )215( + )185( + )164( + )153( + )150( + )136( + )113( + )90( + )81( + )79( + )69( + )61( + )25( 
.)591( + )590( + )568( + )364( + )375( + )356( + )307( +
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افطام:

)افطام(

االفطــام هــو مشــبك يصنــع مــن الّذبـَـْل »عظــام صدفــة الســالحف« أو مــن قــرون الوعــل، أو الغنــم 
أو املاعــز، يثبتــه الغيــص علــى فتحتــي األنــف مــن اخلــارج قبــل أن ينــزل إلــى قــاع البحــر؛ ليمنــع 
ــه خيــط يعلقــه الغيــص  ــه، وينزعــه فــور خروجــه مــن قــاع البحــر، واالفطــام ل ــاء إلي تســرب امل
علــى رقبتــه؛ حتــى ال يســقط يف املــاء، ويعــد االفطــام مــن ضمــن األدوات الرئيســية التــي يجلبهــا 

الغيــص معــه علــى ظهــر الســفينة الســتخدامها يف الغــوص.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )165(، وانظر السلحفاة يف الفصل السادس الّسمكة رقم: )77(.

افلق وفالق: 

)فالق احملار(

ــح احملــار »األصــداف« الســتخراج  ــى فت ــان عل ــح، ويطلق ــق وافــالق كال املصطلحــن صحي الفل
مــا بداخلــه مــن آللــئ، فاحملــار يتفتــح بنفســه عندمــا يُتــرك يف الهــواء لفتــرة، فيســهل شــقه 
باملفلقــة »ســكن« الســتخراج مــا بداخلــه مــن لؤلــؤ، وتبــدأ عمليــة الفــالق عــادة مــع أول الصبــاح 
الباكــر، ومــع نــزول الفريــق األول لغــوص لقحمــة األولــى »عشــر غطســات«، حيــث يبــدأ الفريــق 
ــوا علــى النبــي(، ثــم  الثانــي املتواجــد علــى ظهــر الســفينة مــن الغاصــة والســيوب بقولهــم )صل
يبــدأون بفلــق احملــار »فتحــه«. ويشــرف علــى عمليــة فتــح احملــار شــخصان؛ األول يقــوم باملراقبــة 
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واإلشــراف علــى عمليــة الفــالق، والثانــي يُســمى )مخّمــل(، وهــو يقــوم بجمــع اللؤلــؤ مــن البّحــارة 
ووضعــه يف صدفــة كبيــرة ثــم يســلمه للنوخــذا، ويســتمر البّحــارة يف فلــق احملــار حتــى خــروج 
الفريــق األول مــن البحــر، فيحــل مكانهــم يف العمــل، ويســتمرون يف تبــادل األدوار إلــى أن 
ينتهــي احملــار، فــإن تبقــى منــه شــيء )رداد( ولــم يجــد البّحــارة الوقــت الــكايف لفتحــه يف الفتــرة 
الصباحيــة، يعّبــأ يف أكيــاس مــن اخليــش ويوضــع يف العاليــة »مقدمــة الســفينة«، أو يســحب إلــى 
ــي الســفينة« بواســطة الصخاخــن، مفردهــا صخــن وهــو )جــاروف( مــن  ــدول »أحــد جنب البن
اخلشــب القاســي؛ لكــي يفلــق فيمــا بعــد. والــرداد ال يتــرك دون فــالق ألكثــر مــن يــوم بســبب أنــه 

ســريع الفســاد.

 وقــد ورد مصطلــح الفــالق يف جــزء مــن أهزوجــة قطريــة قدميــة ترددهــا الفتيــات الصغــار يف 
الردحــات ويف األعيــاد وعنــد اســتقبال ذويهــم عنــد عودتهــم مــن الغــوص، حيــث يقلــن:

أخطفت بالصبيان صويلحه ياحمد.. أخطفت بالصبيان

عصـــر مسيــــان عســـاك )تفلقهـــا(.. عصــــر مسيــــــــان

أخطفت باجلديد صويلحـه ياحمــد.. أخطفت باجلــديد

عصــــر جــــديد عســـاك )تفلقهــــا(.. عصــــــــر جــــديد.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )44( + )174(.

افجري:
الفجــري: هــو نــوع مــن الغنــاء البحــري املعــروف واحملبــب لــدى كثيــر مــن البحــارة، ويُقــام هــذا 
الفــن، عــادة، علــى اليابســة ويف املــكان املخصــص لــه والــذي يســمى بــدار لزقــرت، وُذكــر كذلــك 
أن هــذا الفــن كان يقــام علــى ظهــر إحــدى ســفن الغــوص الكبيــرة عندمــا تكــون متوقفــة علــى 
املغــاص أو يف أحــد بنــادر اجلــزر، إّمــا حلمايتهــا مــن الريــاح القويــة أو لعمــل صيانــة الزمــة لهــا، 
هنــا يســتغل البحــارة والنهــام وقــت الفــراغ وخاصــة بعــد صــالة العشــاء ويقيمــون )ســمرة( وهــي 
ــاء إقامــة  أداء عــدة فنــون بحريــة كالســنقلي، والــدواري، واحلســاوي، وغيــره مــن الفنــون، وأثن
تلــك الفنــون يتوافــد عليهــم ســباحة بعــض البّحــارة مــن الســفن املجــاورة لكــي يشــاركوهم هــذا 

الفــن، ويزيلــوا بــه كثيــًرا مــن الهمــوم. 

وتســتخدم يف هــذا الفــن عــدة آالت، منهــا: الطبــل: والطاســة، والغرشــة، وهــي آلــة فخاريــة 
ـة«. صغيــرة شــبيهة ب »الُقلَـّ

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )131( + )395(.
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إقطوع:

)إقطوع(
القطوع مصطلح يطلق على ماء البحر وهو يف حالة اجلزر الشديد. 

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )108( + )173( + )191( + )294( + )308(.

إقحمة: واجلمع إقحمات 
والقحمــة مصطلــح بحــري يطلــق علــى عــدد التبــات »الغطســات« التــي يقــوم بهــا الغاصــة حتــت 
املــاء، ففــي موســم الغــوص الكبيــر حتــدد عــدد عشــر غطســات لــكل فريــق مــن الغاصــة، يخرجون 
بعدهــا للراحــة ويســتبدلون بفريــق آخــر، وعــادة تســتغرق القحمــة حوالــي ســاعة تقريًبــا، أمــا يف 
غــوص )الــردة والرديــدة( حيــث مــاء البحــر مائــل للبــرودة فحــددت بعــدد أربــع غطســات، وتســمى 

)باملثلــوث( يخــرج بعدهــا الغيــص طلًبــا للراحــة والــدفء، ويقــول أحــد الشــعراء: 
يا نوخذاهم ال تصلب عليهم.. ترى البحر بارد غصًبا عليهم

  ملزيد من املعلومات عن الغوص انظر يف املصطلح رقم: )29( + )61( + )133( + )175( + )184( + )307( + )346(.

إقالطة: 
ــْط، وهــي حصــة البحــار النقديــة مــن رحــالت الغــوص علــى اللؤلــؤ، وهــي تعــادل  واجلمــع َقاَليَ
ســهمان مــن صــايف أربــاح بيــع اللؤلــؤ، يســتلمها البّحــار مــن النوخــذا بعــد عــدة أيــام مــن القفــال 
“نهايــة موســم الغــوص” بعــد حســم الديــن املســتحق عليــه، فعلــى ســبيل املثــال: صاحــب الســفينة 
لــه )اخلمــس( مــن صــايف األربــاح، والنوخــذا لــه ثــالث قاليــط، “ســتة أســهم” مــن صــايف الربــح، 
أي ضعــف مــا يســتلمه الغيــص، والغيــص لــه قالطــة ونصــف، “ثالثــة أســهم”، والّســيْْب لــه 
قالطــة واحــدة، “ســهمان”، واليــالس لــه قالطــة واحــدة، “ســهمان”، واالمجدمــي لــه قالطــة 
ونصــف، “ثالثــة أســهم”، والرضيــف لــه نصــف قالطــة، “ســهم واحــد”، والثلــث لــه ربــع قالطــة، 

“نصــف ســهم”، والتبــاب ال شــيء لــه.

إقالطة الدولة: 
وتســمى )خســارة(، وهــي مصطلــح يطلــق علــى الضريبــة التــي تفرضهــا الدولــة علــى البّحــارة زمــن 
الغــوص علــى اللؤلــؤ، وكانــت تؤخــذ مــن النوخــذا مباشــرة يف نهايــة موســم الغــوص، وقبــل توزيــع 

األربــاح علــى البّحــارة، وهــي بواقــع ســت ربيــات علــى كل غيــص، وأربــع ربيــات علــى كل َســيب.
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آْكِري: 
هو نوع من اخلشب القاسي يستخدم يف بناء أضلع جوانب السفينة )الشالمن(. 

  ملزيد من املعلومات عن أنواع اخلشب انظر يف املصطلح رقم: )192(.

إمجابل: 
مصطلــح بحــري يطلــق علــى الســفينة الراســية يف البحــر، والتــي تكــون مقدمتهــا مــع اجتــاه مهــب 

الريــح، أو مــع اجتــاه تيــار مــاء البحــر.

إمساناة: 
املســاناة مصطلــح يطلــق علــى االنتقــال بالســفينة يف عــرض البحــر مــن موقــع إلــى آخــر قريــب 

بواســطة شــراع اجليــب، ويســتخدم كذلــك يف الظــروف املناخيــة الســيئة ومــع اجتــاه الريــح.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )238( + )585(.

ي أو َيبري: إمبرِّ
إمبــري مصطلــح يطلــق علــى الغيــص الــذي يدفــع بــه النوخــذا إلــى قــاع البحــر؛ لكــي يقــوم 
باكتشــاف ومعاينــة طبيعــة قــاع البحــر، إن كان صاحلــاً للغــوص أم ال، ويحــدث ذلــك عندمــا يشــب 
النوخــذا الســفينة »يفرملهــا« بطريقــة مــا فتصبــح شــبه متوقفــة، وبعــد خــروج املبــري مــن القــاع 

وتأكيــده علــى جــودة املغــاص يأمــر النوخــذا بإنــزال الشــراع ورمــي املرســاة.

  ملزيد من املعلومات عن انظر املصطلح رقم: )218(.

إْمّطري: 
املطــري هــو الغيــص حديــث العهــد بالغــوص، والــذي يغــوص ألول مــرة، ويجــد صعوبــة يف 

الوصــول إلــى قــاع البحــر العميــق.

  ملزيد من املعلومات عن الغيص انظر املصطلح رقم: )284(.

امرقه هوى: 
امرقــه هــوى مصطلــح يطلــق علــى املرقــة التــي تعــد دون إيــدام، فتعــد – فقــط – بالبصــل ومــادة 

الّصبــار، وتقــدم مــع األرز، وتطبــخ يف حالــة عــدم توفــر إيــدام طــازج أو مملــح.

  ملزيد من املعلومات عن األرز انظر املصطلح رقم: )5( + )148( + )227( + )411( + )432(.
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36 موسوعة قطر البحرية

اْمَجّدِمي: 
ــه متقــدم  ــارة«، ُســمي بذلــك بســبب أن ــْزوه »البّح األمجدمــي هــو مســاعد النوخــذا ورئيــس اليَ
علــى كثيــر مــن البّحــارة لــدى النوخــذا، وهــو املســؤول عــن تنظيــم األعمــال اليوميــة علــى ظهــر 
ســفينة الغــوص، يتلقــى األوامــر مــن النوخــذا مباشــرة، ويأمــر البّحــارة بتنفيذهــا حتــت إشــرافه. 
كمــا أنــه املســؤول عــن )نــزاف الســفينة( »أي الشــخص الــذي يســحب املــاء املتســرب واملتجمــع يف 
قعرهــا«، وهــو املســؤول كذلــك عــن )الِْبلـْـْد( »قيــاس األعمــاق بواســطة ثقــل مــن الرصــاص«، كمــا 
أنــه مســؤول عــن تزويــد الســفينة باملــاء والطعــام، وترتيــب عــدة الغــوص مــن احلبــال واحليــارة 
»األثقــال« واملراســي، ويقــوم – كذلــك –  مبســاعدة البّحــارة يف صيانــة الســفينة أثنــاء توقفهــا 
يف امليــدف، يف نهايــة الغــوص يحصــل االمجدمــي علــى قالطــة ونصــف أي ثالثــة أســهم كمثيلــه 

الغيــص واجلعــدي. 

  ملزيد من املعلومات عن االمجدمي انظر املصطلح رقم: )84(.

إمخّمل: 

)إمخمــل( مصطلــح بحــري، يطلــق علــى الّشــخص الــذي ينتدبــه النوخــذا ليكــون مشــرًفا علــى 
ــئ مــن  ــث يقــوم بجمــع الآلل ــح احملــار«، حي ــة الفــالق »فت ــاء عملي ــارة أثن ــؤ مــن البّح جمــع اللؤل
البّحــارة يف نصــف صدفــة كبيــرة، وبعــد امتالئهــا يقدمهــا إلــى النوخــذا الــذي بــدوره يفرغهــا يف 

أصــرة حمــراء أو ســوداء مــن املخمــل تســمى )مخامــل(.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )31( + )174(.
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ي:  إمجسِّ
مصطلح بحري يطلق على السفينة وطاقمها، حينما يكونون متوقفن على املغاص، 

وال يبرحونه رغم الظروف املناخية السيئة التي حتّل بهم. 

ويقــول الشــاعر عبــداهلل بــن راشــد األميــر املناعــي يف جــزء مــن قصيدته، وهو يخاطب الســردال 
ســلمان بــن حمــد احلســن املهنــدي حينمــا كانــوا إمجســن )متوقفــن( علــى أحــد هيــرات قطــر 

يف ظــروف مناخيــة ســيئة:

كٍل خطف واستعمل اجلّيب دابر.. وحّنا على حرف الفساقة )امجّسن( 

والنوخذا سلمــــــان ومـــوٍي إمكــــابر.. واهلل يرحم حالتـــــك يا مسيكــــن

والشاعر أمان بن سعيد املناعي يقول يف جزء من قصيدته:

تّرس علينا الكوس وحنا )امجّسن(.. وعــــّزي ملــن هو عذبتــــه الطـــويلة

ويقول الشاعر إبراهيم بن محمد اخلليفي يف جزء من قصيدته:

ومن )التَّجاسي( كنّنا فوق شــــــّواش.. مثل الطيور اللي عرايا من الريش

ويقول كذلك:

ما )يجسي( محملي جرمه صغـــــير.. ما يصـــــد الريـــــح والـــموج لكبار.

إمصاباة: 
املصابــاة هــي حركــة وميــالن الســفينة مييًنــا وشــمااًل بفعــل الريــاح واألمــواج، وتــزداد املصابــاة 
أثنــاء توقــف الســفينة ذات احلملــة »البطــن« الصغيــر يف عــرض البحــر، ويُقــال: الســفينة 
تتصابــى، كثيــرة املصابــاة، تصيــب بعــض حديثــي العهــد بركــوب البحــر بالهــدام »دوار البحــر«.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )525(.

إمصّيخ: 
إمصّيــخ مصطلــح يطلــق علــى الســفينة ذات احلمــالت أو اخلواصــر الصغيــرة والغاطس الطويل، 

والتــي حتتــاج إلــى عمــق كبيــر حتــى تطفــو علــى ســطح املاء.
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إمياور أو مجاور: 
إميــاور مصطلــح يطلــق علــى البحــر العميــق احملــاذي للســاحل الــذي تتوقــف أو تبحــر فيــه 

الســفن بأمــان دون اخلــوف مــن العلــوق يف قاعــه.

إمَيِدف: 

)إميَــِدف( إميــِدف مصطلــح يطلــق علــى الســفينة املتوقفــة علــى امليــّدف، لعمــل الصيانــة الالزمــة 
لهــا، ويف امليــدف تكــون الســفينة مســتندة علــى إميدفاتهــا »عــدة قوائــم خشــبية«.

فيقال: )سفينة فالن أميْدفه(.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )25( + )50( + )515(.

ف:  إميَدّ

ف( )إميدَّ

ف: هــو املينــاء الضحــل احملــاذي للســاحل الــذي يعلــو فيــه مــاء البحــر يف حالــة املد، وينحســر  امليــدَّ
عنــه يف حالــة اجلــزر، وقدمًيــا كانــت ترســو ســفن الغــوص القادمــة فيــه، ولفتــرة قصيــرة، 
اضطرارًيــا مــن املغاصــات، إمــا بســبب حاجتهــا املاســة إلــى صيانــة، أو بســبب حركتهــا الثقيلــة، 
مــن أثــر تشــبع ألواحهــا باملــاء والتصــاق الشــبا »األعشــاب« والنــو »األصــداف الصغيــرة« عليهــا.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )49( + )132( + )151( + )217( + )279( + )357( + )398(.
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إمعّليه: والعكس ساّنه: 
وهــذا املصطلــح البحــري يطلــق علــى قــوة وســرعة تيــار املــاء يف عــرض البحــر وهــو يف حالــة املــد 
صعــوًدا باجتــاه شــمال غــرب اخلليــج العربــي، والــذي يســتمر حلوالــي خمــس ســاعات تقريًبــا، 

وهــذا املصطلــح ال ينطبــق علــى لفــظ )ســقي(، وهــو حالــة املــد بالقــرب مــن الشــاطئ.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )191(.

ْي: والعكس سنان:  إْمَعِلّ
وهــذا املصطلــح يطلــق علــى الســفينة التــي تبحــر باجتــاه الشــمال القادمــة مــن اجلنــوب يف 

ــد. ــع اجتــاه امل ــي وم ــج العرب اخللي

 فيُقال: السنبوك إمعلّي أو املاية معليه.

والشاعر سعيد بن عامر الكعبي يقول يف جزء من قصيدته: 

وين بو مسعود هو وّلم )ملَْعِلّْي(.. وين بو مسعود ماني له بشايف.

إمطنبله: وتلفظ يف اللسان الدارج )َجْيل(: 
)إمطنبلــه( مصطلــح يطلــق علــى البحــر وهــو يف حالــة املــّد املرتفــع، فيُقــال: طنبلــت املايــة، أو 

املايــه جيــل، ويكــون ذلــك مــع بدايــة الشــهر القمــري أو يف منتصفــه.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )328(.

انزف:
)انــزف( مصطلــح بحــري بصيغــة األمــر يطلقــه النوخــذا أو )االمجدمــي( للبّحــارة، وخاصــة 
ــوه »قعــر  )الرضفــاء(؛ لكــي يقومــوا بســحب اليمــة »مــاء البحــر املتســرب والراشــح« يف اجلافت

ــي«. ــزاف »وعــاء معدن ــك بواســطة املن ــى خــارج الســفينة، ويكــون ذل الســفينة« إل

ويقول أحد الشعراء:

ما ينفع الطبعان لي قال ورا.. ولي اغرقت ما يفيد فيها )النزايف(

وورد هــذا املصطلــح كذلــك يف جــزء مــن قصيــدة للشــاعر الوالــد إبراهيــم بــن محمــد اخلليفــي 
حــن قــال:

وأظلم علي الوقت ما شوف.. حتى الصدر ما هو بينشاف 

واملوج يركب فوق الصفـوف.. ما ظنتــــــــي بيفيــــد )نزاف(

  ملزيد من املعلومات عن انظر املصطلح رقم: )369( + )431( + )562(.
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إنقف: 
)إنقــف( مصطلــح يطلــق علــى اقتــالع أي جســم صلــب مــن مكانــه، وهــو مصطلــح بصفــة األمــر، 
يطلقــه النوخــذا إلــى البّحــارة؛ لكــي يقومــوا باقتــالع ورفــع الســن »املرســاة« مــن مكانــه مــن قــاع 
البحــر. وتكــون هــذه املرحلــة هــي آخــر مراحــل ســحب املرســاة )البريخــة(، وال يأمــر النوخــذا 

بالنقــف إال إذا عــزم علــى تغييــر موقــع الســفينة علــى الهيــر.
وقد ورد مصطلح نقف يف جزء من قصيدة للشاعر الوالد إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

هبت سوايب غيم وطهــــــوف.. وخراب لنجي مـــــــاله أرظاف
وأصبح عتاد اللنج )منقوف(.. وخطر إتفره يلحم على القاف

  ملزيد من املعلومات عن سحب املرساة انظر املصطلح رقم: )1( + )255( + )329( + )409(.

إْنَعِشْي: 
و)النعشــي( هــو مصطلــح يطلــق علــى الريــاح الشــمالية الشــرقية الرطبــة التــي تهــب مــن جهــة 
ــاًل.  ــة وال تســتمر طوي ــب ال تكــون قوي ــاح النعشــي يف الغال ــات نعــش( املعروفــة، وري ــع )بن مطال
فعــادة مــا تتحــول إلــى كــوس »ريــاح شــرقية«، ويطلــق كذلــك علــى النعشــي مصطلــح )كاخ( فيُقــال: 

الهــوى إمــكاوخ.
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

الهوب هوبك:
ــة  ــاج، وهــو مــن املصطلحــات القطري ــك( أبشــر بالعــون واملســاعدة يف كل مــا حتت )الهــوب هوب
القدميــة التــي تســتخدم يف الــرد علــى مــن يطلــب منــك حاجــة أو إعانــة أو مســاعدة أو فزعــة.

ُأْوَشاْر: 

)أوشار(
ــة  ــر مــن ثالث ــا أكث ــى صنعه ــم ميــر عل ــي ل ــع، الت ــة الصن ــى الســفينة احلديث ــق عل ــح يطل مصطل

أعــوام، ويُقــال: الســفينة أوشــار، أي جديــدة، وعكــس الكلمــة )عشــار(.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )269(.
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أْوَعچه: 
ــام  ــق علــى احلــرارة والرطوبــة العاليــة، وحتــدث الوعچــة يف أغلــب أي ــح يطل )الوعچــة( مصطل
شــهر أغســطس مــن كل عــام، وخاصــة يف نــوء املــرزم والكليبــن وجــزء مــن أول ســهيل، وكل تلــك 

األنــواء هــي مــن أشــد أنــواء الصيــف حــرارة يف قطــر.
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

ُأوزار: أو إيزار واجلمع أوزره: 

)أُوزار(
 هــو رداء خفيــف مــن القمــاش يرتديــه الرجــال فقــط لســتر العــورة، يُلــف حــول منطقــة الوســط، 

ويغطيهــا حتــى الكعبــن، طولــه حوالــي متــر ونصــف وعرضــه حوالــي متــر. 
يتميــز األوزار بعــدة ألــوان، فمنــه األبيــض واألحمــر والبنــي واملخطــط، يجلــب األوزار مــن الهنــد، 
ويعــد الــرداء الوحيــد واملميــز الــذي يرتديــه البّحــارة علــى ظهــر ســفينة الغــوص طــوال الرحلــة. 

ومن أفضل أنواع اإلزر التي كانت تستخدم زمن الغوص على اللؤلؤ هو إزار يسمى
)وهبة موالنا(. ومصطلح اإلزار ورد يف جزء من قصيدة للشاعر سعد بن علي املسند املهندي فقال:

بطنك كبير ما يلم )األوزارا(.. ال من قعد لزمن على اجلنب يصغيه
  ملزيد من املعلومات عن مالبس الغيص انظر املصطلح رقم: )122( + )149( + )228( + )253(.

59

60



42 موسوعة قطر البحرية

ّنه:  أول السَّ
ــك  ــر أو الغــوص العــود أو الدشــة، وكل تل ــة الغــوص الكبي ــى بداي ــق عل ــح يطل ــّنه( مصطل )أول السَّ
املصطلحــات صحيحــة. يبــدأ غــوص أول الّســّنه بعــد غــوص اخلانچيــة بشــهر تقريًبــا وبعــد هبــوب 
ــا )6/20( وتبــدأ بغــوص  ريــاح البــارح القويــة بعــدة أيــام، وتبــدأ بالعشــرين مــن شــهر يونيــو تقريًب
ــارة لكــي يكتســبوا  ــة وإعــداد البّح ــام، تكــون مخصصــة لتهيئ )القرعــة( وعــدد أيامــه خمســة أي

مزيــًدا مــن اللياقــة البدنيــة. وتكــون القرعــة عــادة يف املغاصــات غيــر العميقــة.
ســمي بــأول الســّنة لتوجــه ســفن الغــوص مــع بدايــة موســم الغــوص نحــو املغاصــات اجلنوبيــة 

لدولــة قطــر وذلــك لعــدة مهــام منهــا: 
  غوص اخلمس أيام األولى يف ما يسمى بغوص القرعة.

ــول،  ــرة حال ــة مــن املغــاص، كجزي ــادر اجلــزر القريب ــة يف بن ــارح القوي ــاح الب   االحتمــاء مــن ري
وجزيــرة ديينــه، وجزيــرة شــراعوه، وجزيــرة االســحاط، وحالــة أم اخليفــان )حالــة العســيري(.
ويُقــال: احملمــل ســنان أي الســفينة متجهــة يف اخلليــج مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، ويُقــال: اليــوم )بــّن ســن(، 

ويُقــال: كذلــك )املايــه ســاّنه(، أي مــاء البحــر يف حالــة اجلــزر، ويندفــع باجتــاه جنــوب اخلليــج العربــي.
  ملزيد من املعلومات عن الغوص الكبير انظر املصطلح رقم: )29( + )34( + )153( + )307( + )311(.

ي أو إجّري:  إِيِرّ
ي( مصطلــح يطلــق لوضــع مســار ووجهــة الســفينة يف عــرض البحــر نحــو جنــم معــن،  )إِيــرِّ
ويكــون ذلــك إمــا بواســطة البوصلــة أو ليــاًل بواســطة منــازل النجــوم، قــال اهلل تعالــى يف محكــم 

ــة رقــم )15(. ــُدوَن{ ســورة النحــل، اآلي ــْم يَْهتَ ــِم ُه ــاٍت َوِبالنَّْج ــه: }َوَعالَم كتاب
إيعصر أوزاره: 

)إيعصــر أوزاره( مصطلــح قطــري قــدمي، يطلــق علــى البّحــار الــذي يعــود مــن رحلــة الغــوص وهــو 
مفلــس وخالــي اليديــن، لــم يجــِن شــيًئا مــن املــال بســبب خــراب املوســم أو بســبب كثــرة الديــون 

املســتحقة عليــه للنوخــذا.
ْر:  ِإيَّ

)ِإيَّــْر( مصطلــح يطلــق علــى التجديــف باملجــداف، وهــي عمليــة دفــع وحتريــك الســفينة مــن موقــع 
إلــى آخــر باملجاديــف، ويأتــي هــذا املصطلــح مبعنــى الســحب، فيُقــال: يـَـّروا احلبــل أو يــروا الغيــص. 

ويقول أحد الشعراء:
ويـــــــن الغيــــــــــــــص بو ثمــانن.. )يّروه( وراونـــــــــي ديينــــــــــه 
ان مات بغمـــــــض حملبــــــــــــــن.. وان حيــــــــــا بيويف دينـــــــــــه

ويقول آخر: 
أم احلنايا يدفوها على السيف.. كلها صبيان )إتير( املياديف
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إياوش: 
)إيــاوش( مصطلــح يطلــق علــى االنحــراف بالســفينة الشــراعية نحــو اليمــن والشــمال وبشــكل 
متعــرج، وذلــك عــن طريــق تغييــر وجهــة الشــراع مــن جهــة إلــى أخــرى؛ لكــي يصــل إلــى نقطــة 

معينــة، يصعــب الوصــول إليهــا بخــط مســتقيم بســبب معاكســة الريــاح للســفينة. 

واملثل القطري يقول: 

)اليواش وال العّباط( أي اإلبحار بشكل متعرج وطويل أفضل من الوقوف يف املكان.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )434( + )580( + )581(.

ِإيُسَوْب وسوابه: 
)ِإيُســَوْب وســوابه( مصطلــح يطلــق علــى ســحب الغيــص مــن قــاع البحــر، فيُقــال للغيــص: مــن 

يســوب عليــك، فيقــول: يســوب علــي الســيب فــالن، والعمليــة تتــم بواســطة حبــل اإليــدا. 

ويقول أحد الشعراء:

ليت احلرمي يروحون الغوص.. واغوص )ويسوبون( عليه

لي من نبرت وشفت لعقوص.. تــــــــــــــرد يا قلبــــــي عليه 

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )212(.

إيَصْل: 
)إيَصــْل( مصطلــح يطلــق علــى ذوبــان زيــت الّســمك أثنــاء شــويه علــى النــار، ويطلــق كذلــك علــى 

ذوبــان الزيــت مــن أكبــاد الّســمك الكبيــرة أثنــاء تخزينهــا لعمليــة جمــع مــادة الصــل. 

  ملزيد من املعلومات عن الصل انظر املصطلح رقم: )636(.

ايسّحر: وتسحير: 
مصطلــح بحــري يطلــق علــى الوميــض الفســفوري الــذي يحــدث يف مــاء البحــر يف الليالــي 
املظلمــة مــن أثــر حركــة األجســام الصلبــة فيــه، فيقــال: البحــر إيســحر، ويطلــق هــذا املصطلــح 
ــك امســحره(،  ــال: )عيون ــد ممــا رأى، فيُق ــم يتأك ــذي ل ــى الشــخص ال ــا – عل يف قطــر – أيًض
ويطلــق، كذلــك، علــى الشــخص الــذي يقــوم بإيقــاظ الصائمــن للســحور يف ليالــي شــهر رمضان. 

فيقال: من يسحر لكم أو من مسحركم، فيقال: مسحرنا فالن.
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ايَصْر: 
مصطلــح يطلــق علــى الصريــر النــاجت مــن احتــكاك اخلشــب اجلــاف بعضــه باآلخــر، أو يف أثنــاء 
مــرور األجســام اخلشــبية والثقيلــة عليــه، ويــردد البّحــارة هــذا املصطلــح، عــادة، عندمــا يصعــب 

عليهــم دفــع الســفينة مــن اليابســة إلــى البحــر أو العكــس. 

ويحدث الصرير عندما ال تشحم الطعوم »الوسادات اخلشبية« التي تتحرك عليها السفينة. 

واملثل القطري يقول )إن كان ما تدهن لطعوم تصّر(.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )25(.

إيسفسف: 
إيسفســف مصطلــح يطلــق علــى حركــة مــاء البحــر الرقيقــة التــي حتــدث بالقــرب مــن الشــاطئ 
عندمــا متــّر عليهــا نســمة هــواء خفيفــة؛ فتتمــوج وتندفــع مــع اجتــاه تلــك النســمة، فيقــال: املــاي 

إيسفســف.

إيقْوَبْر: 
إيقْوبـَـْر مصطلــح يطلــق علــى النحــت واحلفــر يف اخلشــب بشــكل دائــري، فيقــال: القــالف إيقوبــر 
اللــوح للمســمار، ويقــال: العوعــو “جنــم البحــر” إيقوبــر صدفــة احملــارة، أي يخترقهــا لتنــاول مــا 

بداخلهــا ويجعلهــا )إخربــه( إي فارغــة مــن محتواهــا.
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حرف الباء
َباْلِدي:

البالــدي إنــاء نحاســي مخروطــي الشــكل، قطــره حوالي خمســة إنــش، تقريًبا، يســتخدم على ظهر 
ســفينة الغــوص لســحب املــاء املخصــص لطهــو الطعــام من الفنطــاس “خزان ماء الســفينة”.

باع: 
والبــاع، واجلمــع أبــواع، مســافة مــا بــن الكفــن إذا بســطتهما، وهــو وحــدة قيــاس طولــي تســاوي 
180 ســم تقريًبــا، أو حوالــي أربعــة أذرع، والــذراع يســاوي عــرض أربعــة وعشــرين أصبًعــا، 

وقدمًيــا كان البــاع يســتخدم كوحــدة قيــاس معتمــدة، تُقــاس بــه األعمــاق وطــول احلبــال.
  ملزيد من املعلومات عن الذراع انظر يف املصطلح رقم: )166(.

بّحاْر: 
ــى بحــارة  ــا، عل ــق، قدمًي ــح دارج يف قطــر، يطل ــْر، مصطل ــْة( أو بحاحّي ــع )بَْحِرّي ــاْر، واجلم البّح
ســفن الســفر والغــوص علــى اللؤلــؤ، ويطلــق كذلــك علــى كل مــن يرتبــط عملــه بصيــد األســماك.

بارح: 
البــارح، واجلمــع بــوارح، هــو بــرج مــن أبــراج اجلــوزاء األولــى، ويســمى »النفــاخ أو احلفــار«، 
وتعــد ريــاح البــارح مــن أشــّد الريــاح التــي تهــّب علــى دولــة قطــر قبــل نهايــة شــهر مايــو، وتســتمر 
حلوالــي شــهر تقريًبــا. تشــتد أحياًنــا وتهــدأ أحياًنــا أخــرى، مثيــرة للغبــار واألتربــة، حتتــوي علــى 

عــدة أنــواء مثــل الثريــا والدبــران.
تكــون حــارة وجافــة نهــاًرا، ولطيفــة مســاًء، تبــرء فيهــا اجلــروح، لهــا الفضــل يف بســط ونقــل رمــال 
الصحــراء وبذورهــا مــن مــكان إلــى آخــر، ولهــا الفضــل كذلــك يف تنظيــف وتطهيــر قــاع البحــر 

مــن الطحالــب والنباتــات، كالطويــل مثــاًل. تهــّب يف األيــام األولــى ملوســم الغــوص.
واملثل القطري يقول: 

)كل ما قلنا بارحنا ِبيُهون َصلَّْب علينا بجنون( 
ويقول الشاعر القطري سعيد بن عامر الكعبي: 

صلب )البارح( ودوبه ما يوني.. وإن خطف بالعود جا باجليب خايف 
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.
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بدنة: 

البدنــة، واجلمــع بــدن، هــي خشــبة ضخمــة مربعــة الشــكل طولهــا حوالــي ســتة أمتــار، وعرضهــا 
حوالــي 60 ســم، كثيــًرا مــا تشــاهدها طافيــة يف عــرض البحــر أو علــى رمــال الشــاطئ، تســتخدم 
يف صناعــة البيــص “هيــكل الســفينة”، ومصطلــح البدنــة يطلــق كذلــك علــى نــوع مــن أنواع الســفن 

الكبيــرة املنتشــرة يف ســلطنة ُعمــان، والتــي يعــود أصلهــا لفتــرة االحتــالل البرتغالــي للســلطنة.

برزة: 
البرزة هي اخللوة بن شخصن أو أكثر يف مكان خاص، وتكون للتباحث والتشاور يف أمر.

بْرد: 
بْرد، واجلمع إبرود، أحد جنبي أو طريف السفينة، فيُقال: السفينة واقعة على بردها.

بروة:

ــّم  ــراءة، ث ــن وبشــهادة شــهود، وأصــل اللفــظ ب ــى املدي ــن عل ــه الدائ ــوم، يكتب ــن مخت ــروة صــك دي الب
ُحّرفــت إلــى بــروة، والبــروة، قدمًيــا، كان يكتبهــا النوخــذا يف نهايــة موســم الغــوص علــى البّحــار 
ــْن النوخــذا قيمــة  ــا يُب ــه، وفيه ــن املســتحق علي ــم يتمكــن مــن ســداد كافــة الدي ــذي ل )الســلفي(، ال
املبلــغ املتبقــي مــن الديــن، وتعطــى البــروة كذلــك كرخصــة للبّحــار الــذي لــم يــوِف دينــه بعــد للنوخــذا 
عندمــا يريــد االنفصــال عــن ســفينته التــي يعمــل بهــا واالنضمــام إلــى ســفينة أخــرى، وتكتــب، كذلــك، 
علــى البّحــار املتميــز الــذي مينحــه النوخــذا تســقام ليضمــن بقــاءه معــه يف رحلــة الغــوص القادمــة.

  السلفي: هو البحار الذي يأخذ سلفة يف بداية موسم الغوص على حساب أرباح نهاية املوسم.

  تسقام: سلفة يقدمها النوخذا للبّحار يف نهاية موسم الغوص على حساب موسم الغوص القادم.
  ملزيد من املعلومات عن البروة والصك انظر املصطلح رقم: )100( + )240(.
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برمة:

ــا، يســتخدم كوعــاء حلفــظ  البرمــة وعــاء فخــاري متــن، دائــري الشــكل، ســعة 2 جالــون تقريًب
املــاء واحلليــب واللــن، والبرمــة أقــل حجًمــا مــن اليحلــة.

بشتخته: 

البشــتخته صنــدوق مــن خشــب السيســم )األبنــوس( املتــن، بُنِّيــة اللــون، مســتطيلة الشــكل ذات 
أحجــام وأشــكال مختلفــة، يف الغالــب ال يتجــاوز طولــه 60 ســم، وعرضــه 35 ســم، وعمقــه 
ــظ  ــاح يحتف ــل ومفت ــه قف ــئ، ل ــوب ومخاب ــى عــدة جي ــن الداخــل عل ــوي م ــا، حتت 25 ســم تقريًب
بــه النوخــذا. البشــتخته يســتخدمها كل مــن النوخــذا والطــواش حلفــظ املقتنيــات الثمينــة، 
كالبــروات واملســتندات اخلاصــة وأصــرة الآللــئ، وأدواتهــا كامليــزان والدفتــر “كتــاب أوزان 
ــة”  الآللــئ” واملكبــر، ومجموعــة مــن الطــوس النحاســية، مثــل: الغربــال، أو املشــخالة “والنايل
ــا  ــل عليه ــي يجمــع ويغرب ــة القمــاش احلمــراء الت ــط املغاصــات، و”اخلرجــه” وهــي قطع خرائ
الطــواش اللؤلــؤ، وتســمى – أيًضــا – دســته، وال غنــى للطــواش والنوخــذا عــن البشــتخته 

ــة مباشــرة. ــام عين ــه وأم ــرب من ــا بالق فالنوخــذا يضعه
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بّقْم: 

)خروج الغيص من املاء(
بقم مصطلح يطلق على بداية خروج رأس الغيص من ماء البحر، فيقال: فالن بّقم.

بلوله:

 )بلوله(
البلولــه قطعــة مــن اخلشــب، تتخللهــا بكــرة نحاســية مثبتــة يف مقدمــة الســفينة مــن جهــة اليمــن. 

تســتخدم ملــرور حبــل املرســاة عليهــا أثنــاء عمليــة البريخــة »ســحب املرســاة«. 
يقول أحد البحارة: )سرنا على البلولة ومبالد الغبيب(.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )255(.

َبْلْد: 

 البلـْـْد ثقــل مــن الرصــاص مخروطــي الشــكل، يــزن حوالــي 4 كلــغ، ُمثَّبــٌت يف أعــاله حبــل طويــل، 
بــه عالمــات ودرجــات قيــاس. يســتخدم البلــد لقيــاس عمــق البحــر، وملعرفــة نــوع وطبيعــة القــاع، 
يقذفــه االمجدمــي »مســاعد النوخــذا« يف البحــر أثنــاء إبحارالســفينة وفــور وصولــه إلــى القــاع 
يســجل قيــاس العمــق، ثــم يســحبه بســرعة إلــى األعلــى، ثــم ينظــر يف أســفله فــإن علــق بــه تــراب 
أحمــر خشــن؛ عــرف أن الســفينة قــد وصلــت إلــى املوقــع املطلــوب، فينزلــون الشــراع ويرمــون 
املرســاة، فــإن لــم يعلــق بــه إال رمــل ناعــم أو طمــي، علــم أن الســفينة فــوق ميــدان »قــاع رملــي«، 

فيواصلــون إبحارهــم بحًثــا عــن الهيــر »املغــاص« املطلــوب. والبلــد مــن معــدات النوخــذا.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )4( + )43( + )218( + )387( + )602(.
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َبّلْح 
ــح، عــادة، يكــون  ــمك الناضــج عــن العظــم، والتبلي ــى فصــل حلــم الّس ــق عل ــح يطل ــْح مصطل البَلّ
لأطفــال، وملــن يتنــاول الّســمك ألول مــرة، حيــث يُخشــى عليهــم مــن تنــاول عظــام الّســمك املؤذية. 

فيقال: )يا فالن بلّح لفالن(، ويف موضع آخر يقال: فالن بلّح ظهر فالن من شدة الضرب.

بندوقة: 
البندوقــة عــدة حبــات مــن التمــر، تقــدم للبحــار علــى ظهــر الســفينة، وتقــدم، كذلــك، للغيــص 

بعــد خروجــه مباشــرة مــن قــاع البحــر.
  ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: )28( + )120( + )200( + )206( + )290( + )297( + )352( + )353(.

َبْنَدر: 

البندر، جمع بنادر، هو املرسى أو امليناء، وتنقسم البنادر إلى عدة أقسام؛ منها:

  البنــادر التــي يف عــرض البحــر، وتقــع حــول اجلــزر واحلــاالت، ومــن أشــهرها جزيــرة حالــول، 
وجزيــرة شــراعوه، وجزيــرة االســحاط، وجزيــرة ديينــه، وحالــة أم اخليفــان )حالــة العســيري(. 

  البنادر الساحلية، وهي التي تقع يف ثنايا الرؤوس املمتدة على أغلب سواحل قطر. 

  بنــادر املــدن والقــرى الســاحلية، ومــن أشــهرها: بنــدر مدينــة الوكــرة، ومدينــة الدوحــة، وقريــة 
الوســيل، والظعائــن، ومدينــة سميســمة، ومدينــة اخلــور، ومدينــة الذخيــرة، وقريــة الغاريــة، 

ومدينــة الرويــس، واخلويــر، ومدينــة الزبــارة.
واملثل القطري يقول: األجواد مثل بندٍر يف وسط غبه، واألنذال ال تذري وال ينذرا بها. 

ورد مصطلح بندر كذلك يف جزء من مّوال للشاعرة بنت ظاهر حيث تقول: 
نزلت أنا عن )بندر( الزي َساِفْل يف جلبة قشرى تداوي عيوبها

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )50( + )361(.
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بو زهيرة: 
بو زهيرة اسم ألشهر وأفضل قماش تُصنع منه أشرعة وأظلة السفن الشراعية.

بودرياه: 

)صورة تقريبية ألبودرياه( 

لــكل شــعب مــن شــعوب األرض أســاطيره وحكاياتــه التــي قــد تكــون مــن اخليــال أو مــن احلقيقــة، 
والتــي عدلــت وطــورت علــى مــّر الســنن، فــكٌل يصيغهــا بطريقتــه اخلاصــة، حتــى رســخت يف 
األذهــان. وأبــو دريــاه كمــا يـُـروى هــو شــبح أو شــيطان علــى هيئــة إنســان طويــل ومرعــب، يركــب 
علــى ظهــر ســفينة الغــوص املنعزلــة، ويركــب الســفينة، والبحــارة نائمــون، فيروعهــم بــل ويســحب 
مــن تقــع يــده عليــه إلــى قــاع البحــر، فــإذا اســتيقظ عليــه أحــد البحــارة يصــرخ بأعلــى صوتــه 

)هاتــوا اجلــدوم(، فيقفــز أبــو دريــاه يف البحــر.

َبَياْد: 
البيــاد فــراش مــن مــادة اخليــش املبطــن بالقمــاش، يســتخدمه البحــارة كفــراش للنــوم علــى ظهــر 
ــى  ــك الفــرش يف موضعــن عل ــم، وتخــزن تل ــازل لذويه ــه النســاء يف املن ســفينة الغــوص، تصنع
ظهــر الســفينة؛ )البنــدار( وهــو املخــزن اخللفــي ويخــزن فيــه فــرش الغاصــة، و)خلــداع( التــي 

تقــع علــى جانبــي )اخلــن( يف منتصــف الســفينة ويخــزن فيهــا فــرش الســيوب. 

ويقول أحد الشعراء:

وهيأوا فرشهم للنوم واضطجعوا.. على )بياد( كثيف املس واللمس

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )185(.
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حرف التاء
تارس: 

تارس مصطلح يطلق على الرياح النشطة، فيُقال: الهوى تارس. 

  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

ه:  َتبَّ
ــه، بفتــح التــاء وتشــديد البــاء، واجلمــع )تبــات(، وهــي الغطســة الواحــدة التــي يقــوم بهــا  تبَّ
الغيــص إلــى قــاع البحــر، وتســتغرق خمــس دقائــق كحــد أقصــى، ويف نظــام الغــوص علــى اللؤلــؤ 
يغــوص الغيــص عشــر تبــات، ثــم يخــرج للراحــة علــى ظهــر الســفينة ملــدة عشــر تبــات، أمــا يف 
وقــت البــرد فيغــوص الغيــص أربــع تبــات، ثــم يخــرج للراحــة والــدفء ملــدة ثمــان تبــات، وبعدهــا 

يعــود للغــوص مــرة أخــرى.

اْل:  َتَبدَّ
اْل اســم آلــة بحريــة؛ لتقديــر قيــاس ســرعة الســفينة الســفارة “التجاريــة” فقــط، وهــو عبــارة  تَبَــدَّ
عــن قضيــب خشــبي أو معدنــي مثبــت فيــه مروحــة صغيــرة، تُرمــى خلــف الســفينة وهــي مبحــرة 
بواســطة حبــل، عــن طريــق تلــك اآللــة يتعــرف النوخــذا “قائــد الســفينة” علــى قيــاس ســرعة 

الســفينة.

َتْبَراْه: 
ــاء، والتبــراه هــو املغــاص الــذي يكتشــف فجــأة، ويكــون مليًئــا  ــاء وإســكان الب تَبْــَراهْ، بفتــح الت

باحملــار الــذي يحتــوي علــى الآللــئ اجليــدة.

9١
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َتّباْب: 

ــا،  ــذي يكــون عمــره مــن 6 – 10 ســنن، تقريًب ــر ال ــه، هــو الطفــل الصغي ــاب، واجلمــع تباب التّب
والــذي يركــب عــادة علــى ظهــر ســفينة الغــوص بصحبــة والــده أو أحــد أقاربــه الذيــن مــن شــدة 
خوفهــم عليــه يجعلونــه حتــت نظرهــم نهــاًرا، وملتصًقــا بهــم ليــاًل أثنــاء نومــه، خوًفــا عليــه مــن 
الســقوط يف البحــر دون علمهــم. ونــادًرا مــا تخلــو ســفن الغــوص مــن التّبابــه، فتجــد الســفينة 
ــا، يكلفهــم النوخــذا بخدمــة البحــارة، فيحضــرون  الواحــدة حتمــل ثالثــة أو أربعــة منهــم، تقريًب
لهــم املــاء والتمــر، ويصبــون لهــم القهــوة، ويجففــون املالبــس، ومــن خــالل ذلــك يتدربــون علــى 
ــاخ الســفينة«،  ــالس »طب ــك مســاعدة الي ــن أعمالهــم كذل ــال البحــر، ومــن ضم الســباحة وأعم
ــاء  ــى رأس الدســتور يف أقصــى مقدمــة الســفينة يف أثن يكلفهــم النوخــذا، كذلــك، بالوقــوف عل
ــل«،  ــة »عقــدة احلب ــوا وصــول التربيع ــى يراقب ــك حت ــل؛ وذل ــل املرســاة الطوي ــة ســحب حب عملي
ويبلغــوا عنهــا البحــارة قبــل أن تصــل وحُتشــر يف البلولــة »بكرة الســحب«، وتقتلعها من مكانها من 
شــدة اجلــذب، ويســمح النوخــذا لهــم يف أثنــاء فتــح احملــار بإعــادة البحــث يف الفلقــة »األصــداف 
التــي مت فتحهــا«، وجمــع الســحتيت »اللؤلــؤ الصغيــر« منهــا، الــذي لــم يالحظــه البحــارة والــذي 
ليــس لــه قيمــة شــرائية، فيعثــرون علــى عــدة حبــات منــه، فيحفظهــا النوخــذا لهــم، فيشــتريها 
الطــواش عنــد قدومــه بثمــن بخــس عطًفــا عليهــم، وإكراًمــا للنوخــذا، ويف نهايــة موســم الغــوص 
ال يحصــل التبابــة علــى شــيء مــن أربــاح بيــع اللؤلــؤ مقابــل خدمتهــم، وإمنــا يُعطــون إكراميــات 

مــن النوخــذا ومــن بعــض البحــارة.

  ملزيد من املعلومات يف ما يخص التباب انظر املصطلح رقم: )35( + )109( + )179( + )227( + )255( + )384(.
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 : َتَتْ

)غيص يشرب النارجيلة وهو على سطح ماء البحر(
التــن والغليــون والتنبــاك كل تلــك املســميات تطلــق علــى التبــغ، كان اســتخدامه شــائًعا بــن البحــارة 
زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ، يتم اســتعماله بواســطة املدواخ »الســبيل« أو بواســطة القــدو أو النارجيلة 
ــة«، يتعاطــاه كثيــر مــن البحــارة علــى ظهــر الســفينة، وقليــل مــن الغاصــة يتعاطونــه علــى  »األرقيل
ســطح البحــر فــور خروجهــم مــن القــاع مباشــرة، ويف فتــرة اســتعدادهم للعــودة للقــاع مــرة أخــرى.
قال فيه شاعر قطر الكبير سعد بن علي املسند املهندي، ويلقب بالشاعر، يف مطلع قصيدته: 

 ياعل السخط ينزل على.. يا شن )غليونه( ويا شن لونه 
ويقول الشاعر سعد كذلك ملن يتعاطى التن:

أول عذابــه يقهــر النــار بيــده.. وثانــي عذابــه ينقصــه مــا يزيــده.. وثالــث عذابــه ويعتــه يف وريــده.. 
ورابــع عذابــه.....

ويقول آخر: التن جاز لي أنا، لي من ركبت فوق حمر لي أنا، والتن خوش تن.
  ملزيد من املعلومات عن التن انظر املصطلح رقم: )226(.

تّرس الشراع: 

)ترس الشراع( امتأ بالهواء، ويقال: ترس الشراع. 
ويقول أحد الشعراء:

)ترس( علينا الكوس وحنا مجسن : واعزتي ملن عذبته الطويلة.
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تركابة:
التركابــة حامــل مــن احلديــد املتــن دائــري الشــكل، لــه ثالثــة أرجــل قصيــرة، يُســتخدم قدمًيــا 

كحامــل للقــدر يف ســريدان »موقــد ســفينة الغــوص«. 
  ملزيد من املعلومات انظر سريدان يف املصطلح رقم: )198(.

تربيعة:

 )ربطة التربيعة(

التربيعــة هــي طريقــة مــن طــرق ربــط احلبــال، وتعــد مــن أهــم الطــرق التــي اســتخدمها البحــارة 
يف زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ لوصــل حبــال مرســاة الســفينة بعضهــا باآلخــر، ومــن ضمــن أشــهر 

ربطــات احلبــال يف زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ هــي: 

  ربطة النشقة: وهي شبيهة بربطة احلذاء.

  ربطة التقريد: تستخدم لربط احلبل يف حلقة املرساة. 

  ربطــة العضيــة: تســتخدم لربــط احلبــل املنقطــع، وهــي تتــم بطريقــة تداخــل أطــراف احلبــال 
بعضهــا باآلخــر.

  ربطة الهواسة: تستخدم لربط مجموعة من ألواح اخلشب.
  ملزيد من املعلومات عن التربيعة انظر املصطلح رقم: )102( + )270( + )385( + )412(.

تسقام: 
التســقام ُســلفة تُعطــى مقدًمــا علــى حســاب الســنة القادمــة، وهــي مبلــغ مــن املــال يف حــدود 100 
روبيــة »ريــال« للغيــص، و 80 روبيــة للســيب تقريًبــا، وقــد يزيــد املبلــغ عــن ذلــك أو يقــل حســب 
احلاجــة، والتســقام مبلــغ يقدمــه النوخــذا ملــن يرغــب مــن البحــارة املتميزيــن، ويكــون يف نهايــة 
الغــوص بعــد أن يســتلموا أربــاح املوســم؛ لكــي يضمــن بقاءهــم معــه يف رحلــة الغــوص القادمــة. 

والتســقام يكتــب بــه صــك »بــروة« علــى املُْســتدين بحضــور وإمضــاء الشــهود.
  ملزيد من املعلومات عن التسقام انظر املصطلح رقم: )79( + )240(.
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ي: وتلفظ يف اللسان الدارج تيّني أو امليّنى:  ِنّ َتَ
ــى واملطامــس مصطلــح يطلــق علــى البحــث عــن اللؤلــؤ قبــل  كل تلــك األلفــاظ صحيحــة، وامليّن
نهايــة موســم الشــتاء، وبعــد غــوص الــردة والرديــدة بفتــرة، ومدتــه حوالــي ثالثــن يوًمــا، ويبــدأ 

يف العاشــر مــن شــهر فبرايــر، تقريًبــا، وينتهــي يف العاشــر مــن شــهر مــارس، تقريًبــا. 

يخــرج بعــض البحــارة للميّنــى واملطامــس فــرادى وجماعــات يف أشــد فتــرات الســنة جــزًرا خــالل 
العــام وخاصــة يف الفتــرة املســائية، ويتــم امليّنــى يف امليــاه الضحلــة شــبه الصخريــة القريبــة مــن 
اجلــزر البحريــة، كالبشــيرية والقفــاي واألســحاط، ويتــم التجّنــي كذلــك حــول الفشــوت البريــة 
القريبــة مــن الســاحل، وتتــم عمليــة التجّنــي يف فتــرة اجلــزر عندمــا يصبــح مســتوى املــاء أقــل 
ــي مجموعــات صغيــرة ومتفرقــة مــن البحــارة  مــن نصــف قامــة اإلنســان بقليــل، ويقــوم بالتجّن
ســيًرا علــى األقــدام مصطحبــن معهــم قارًبــا صغيــًرا؛ ليفرغــوا فيــه مــا يجــدون مــن أصــداف، 
عندمــا يبــدأ املــد، ويرتفــع منســوب مــاء البحــر ألكثــر مــن نصــف قامــة، يقــوم البحــارة باســتخدام 
ــاء  ــث يقومــون بطمــس أجســادهم يف امل ــة أخــرى جلمــع احملــار تســمى )املطامــس(؛ حي طريق
ــوا مــن التقــاط احملــار واقتالعــه مــن قــاع البحــر، وال يســتطيع البحــارة يف  ــارد لكــي يتمكن الب
ــا للــدفء  املطامــس الصمــود طويــاًل يف مــاء البحــر؛ بــل يخرجــون منــه بــن فتــرة وأخــرى طلًب
والراحــة، وامليّنــى ليــس لــه قوانــن حتكمــه كالغــوص الكبيــر، بــل تقســم فيــه األربــاح بالتســاوي 

بــن البحــارة بعــد اســتخراج قيمــة إيجــار الســفينة واملعيشــة. 

ــون  ــرة يكون ــب البحــارة يف هــذه الفت ــل مــن بحــارة قطــر، فأغل ــه إال قلي ــى ال يذهــب إلي واملجن
كعادتهــم يتنقلــون مــع أهلهــم وذويهــم يف ربــوع باديــة قطــر، ويشــرفون علــى مــا ميلكونــه مــن إبــل 

وماشــية ودواب، ويقــوم بالقنــص مــن لديــه هوايــة القنــص وميتلــك طيــًرا يف هــذه الفتــرة.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )497(.

َتْقِريْد: 
التقريد طريقة من طرق ربط احلبال، وتستخدم لربط حبل السفينة يف حلقة املرساة. 

ومــن ضمــن أشــهر ربطــات احلبــال، يف زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ: ربطــة التربيعــة، والنشــقة، 
ــة، والهواســة. والعضي

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )99( + )270( + )385( + )412(.
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َتْلباْس:

ــار  ــي ســتة أمت ــه حوال ــال، طول ــر املخيــط باحلب ــة مــن القمــاش أو احلصي ــاس قطعــة متين التلب
ــى  ــه أعمــدة صغيــرة، يســتخدم التلبــاس كــذرى يوضــع عل ــا، تتخلل وعرضــه حوالــي املتــر تقريًب
أحــد جنبــي الســفينة مــن اجلهــة املقابلــة للريــاح واألمــواج، وميتــّد مــن مقدمــة الســفينة حتــى 
املنتصــف، وذلــك للمحافظــة علــى احلمولــة مــن الــراش »رذاذ املــاء املتطايــر«، مــن أثــر ارتطــام 

األمــواج مبقدمــة وجنــب الســفينة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )167(.

َتْلَصْف: 
ــة عندمــا تتعــرض ألشــعة  ــة املصقول ــق القطــع املعدني ــى ملعــان وبري ــق عل ــح يطل تلصــف مصطل

الشــمس املباشــرة.

تنزيلة: 
التنزيلة مصطلح يطلق على نوع من الغناء البحري املصاحب لرفع الشراع.

تير: 
التيــر هــو اســم جنــم يطلــع مــن جهــة اجلنــوب الشــرقي للخليــج العربــي، وهــو أحــد النجــوم املثبتــة 
واملعتمــدة يف الديــرة »البوصلــة«، ومــن يتجــه ويتبــع هــذا النجــم يخرجــه مــن بحــر اخلليــج العربــي 

إلــى احمليــط الهندي. 

واملثل القطري يقول: 

)إسنادك التير(، أي من يتبع مسار التير نحو احمليط سيكون مصيره املجهول.
  ملزيد من املعلومات انظر البوصلة يف املصطلح رقم: )164(.
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حرف الثاء
ثّلم: 

الثلم، واجلمع ثلوم، مصطلح يطلق على القطع أو الكسر اجلزئي يف املادة الصلبة. 
فيقال: السكن مثلمة واجلدار أو املسكر مثلوم. 

ثبر:
الثبــر، والعكــس ســقي، مصطلــح يطلــق علــى اســتمرار حالــة اجلــزر، فيُقــال: املايــة ثبــر، أو 

أثبــرت املايــة، أي البحــر يف حالــة اجلــزر.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )33( + )173( + )191( + )294( + )308(.

ثلث:
الّثلــث هــو الفتــى الــذي لــم يتجــاوز عمــره الثانيــة عشــرة تقريًبــا، وهــو أرفــع درجــة مــن التبــاب، 
وأقــل درجــة مــن الرضيــف، يقــوم مبســاعدة الرضيــف يف أعمالــه واكتســاب املهــارة منــه، ويقــوم 
كذلــك مبســاعدة البحــارة يف الفــالق »فتــح احملــار«، يحصــل الثلــث يف نهايــة الغــوص علــى ربــع 

قالطــة أي نصــف ســهم مــن صــايف األربــاح.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )35( + )95( + )179(.
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حرف اجليم
َجَدْح: 

وعاء من اخلشب متوسط احلجم يستخدم يف شرب املاء أو اللن.
َجْزَوا أو َيْزِوه: 

اليــزوه، مفــرده إيــزوي، مصطلــح يطلــق علــى مجمــوع بحــارة الســفينة، كالغاصــة والســيوب 
واليالس...لــخ. واالمجدمــي 

يقول الشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يف مطلع إحدى قصائده: 
خايرت من بحر الهوى أسند البر أبي السالمة رامي بالعتادي

مالي على التجساة واجلر والفر )يزوه( غمارا وكدها ما يساوي.
َجِعيدة أو إْجَعِدي: 

اجلعيــدة هــو الشــخص الــذي ينــوب عــن النوخــذا يف تولــي أمــر الســفينة وقيادتهــا أثنــاء غيابــه. 
ــور  ــة بأم ــرة واملعرف ــم اخلب ــن لديه ــن أحــد بحــارة الســفينة الذي ــون م ــب يك ــدي يف الغال واجلع
البحــر وخاصــة مواقــع مغاصــات اللؤلــؤ، ويكــون، يف العــادة، املستشــار اخلــاص للنوخــذا يف أمــور 

البحــر، ومحــل ثقــة وتصديــق، يحصــل يف نهايــة الغــوص علــى ثالثــة أســهم كمثيلــه الغيــص.
َجْفَعة:

 )جفعة(

اجلفعــة، واجلمــع إجفــاع، كيــس علــى هيئــة جــراب صغيــر مــن خــوص النخــل، تســتخدم حلفــظ 
املفالــق »ســكاكن فتــح احملــار« واخلبــط، وتوضــع فيــه تلــك األدوات بعــد فتــح األصداف مباشــرة، 

يتســع حلوالــي اثنتــي عشــرة مفلقــة.
  انظر املفلقة يف املصطلح رقم: )364(.
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َجْمَبْز: 
ــه البحــارة، ســواء  ــذي يقــوم ب ــام عــن العمــل ال ــزوا، هــو اإلضــراب الع ــز، اجلمــع جّمب والتجّمب
يف البنــدر أو علــى ظهــر ســفينة الغــوص، والعوامــل التــي تســاعد علــى التجْمبــز كثيــرة منهــا: 
عندمــا يطلــب البحــارة خرجيــة مــن النوخــذا وال يعطيهــم، أو عندمــا يقســو عليهــم ويطلــب منهــم 
عمــاًل شــاًقا، ال يســتطيعون رفضــه، ويصعــب عليهــم تنفيــذه، أو االســتمرار يف العمــل، كمواصلــة 
الغــوص حتــى وقــت املغــرب، وانتشــار الظلمــة يف القــاع، أو يجســي “يتوقــف” بهــم علــى الهيــر 

لفتــرة طويلــة يف ظــروف مناخيــة ســيئة، أو يأمرهــم بالتجديــف لســاعات طويلــة دون راحــة.
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حرف احلاء
َحاْمَيه: 

ويُقــال: املايــه حاميــه وحمــت املايــه، كل تلــك املصطلحــات تعنــي ازديــاد ســرعة وقــوة حركــة تيــار 
مــاء البحــر، ســواء أكان علــى الســاحل أم كان يف عــرض البحــر، ويكــون يف كال احلالتــن املــد أو 

اجلــزر، ويطلــق هــذا املصطلــح كذلــك علــى الســكن احلــادة.

َحَجْر: وتنطق يف اللسان الشعبي الدارج )َحَيْر(:

 )حير الغيص( 

حجــر، حيــر، قطعــة مــن حجــر الصــوان الثقيــل، يتــراوح وزنــه مــن خمســة إلــى ســبعة كيلــو غــرام 
ــا، قــد يزيــد عــن ذلــك أو يقــل حســب حجــم ووزن وحاجــة الغــواص، مخروطــي الشــكل،  تقريًب
توجــد يف أعــاله فتحــة، مُيــرر مــن خاللهــا حبــل يســمى )الكــراب(، يثبــت فيــه مقلــط الزيبــل. 
واحَليَــْر يســتخدمه الغيــص لكــي يســاعده علــى النــزول بســرعة إلــى قــاع البحــر بحًثــا عــن 
احملــار. وقــد اســتبدل احَليَــْر، يف مــا بعــد، بقطعــة ثقيلــة مــن الرصــاص أقــل حجًمــا وأكثــر وزًنــا 
وأطــول عمــًرا. واحلجــارة هــي مــن ضمــن األدوات التــي يوفرهــا النوخــذا للبحــارة علــى ظهــر 

الســفينة.

  ملزيد من املعلومات عن احلير انظر املصطلح رقم: )13( + )591(.

َحِذّية: 
احلذيــة مصطلــح مبعنــى العطيــة، وعــادة يكــون مــن الــرزق الــذي يحصــل عليــه اإلنســان بفضــل 
ــة محمــاًل  ــة أو البحري ــد البري ــة الّصي ــاد مــن رحل اهلل، ويحــدث هــذا عــادة عندمــا يعــود الصي
بالــرزق، ويصادفــه شــخص فيقــول لــه )احلذيــة(، فيــرّد عليــه مباشــرة )أبشــر بطيبــة النيــة(، أو 
بالعطيــة، فيهديــه ممــا عنــده، وكلمــة احلذيــة مصطلــح متــداول ومشــروع بــن صائــدي األســماك 

وأهــل القنــص يف قطــر.

١١5

١١6

١١7



موسوعة قطر البحرية61

َحْرَمْل:
احلرمــل نبــات بحــري شــبيه بنبــات احلرمــل البــري، صغيــر احلجــم، يكثــر يف بعــض مغاصــات 

اللؤلــؤ.

  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.

َحْرَشا: 
واحلــرش هــو اجللــد اخلشــن امللمــس، فيُقــال: يــدي الســيب حرشــا، أي خشــنة امللمــس، ويكــون 

ذلــك مــن أثــر اســتخدامه املســتمر حلبــال الغــوص اخلشــنة. 

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )125(.

َحَشْف: أو شيص: 
احلشــفة هــي حبــة مــن التمــر ناشــفة، وقاســية، وحــادة املــذاق، تســقط عــن طريــق اخلطــأ بــن 
حبــات التمــر املكبوســة يف القلــة »وعــاء مــن اخلــوص يُعبــأ فيــه التمــر«. يف زمــن الغــوص علــى 

اللؤلــؤ كان احلشــف ال يُرمــى يف البحــر بــل يأكلــه البحــارة رغــم صالبتــه وحــدة مذاقــه.

ومــن أشــهر األوعيــة التــي يحفــظ فيهــا التمــر: القلــة، واليلـّـف، واليالــوق، والنــوط، والشريشــية، 
والقربــة. يقــول املثــل القطــري: )احلشــف أو الشــيص علــى الهيــر حلــو(.

  ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: )28( + )86( + )200( + )206( + )290( + )297( + )352( + )353(.

حشيش: ويسمى حشيش الصايف: 

 )حشيش(

احلشــيش هــو نبــات صغيــر احلجــم كســتنائي اللــون خشــن امللمــس، لــه رائحــة خاصــة، ســهل 
االقتــالع، ينمــو يف املناطــق شــبه الصخريــة القريبــة مــن الســواحل، وكالهمــا يوضــع يف القرقــور 

كطعــم لصيــد ســمك الصــايف بعــد قطعــه مباشــرة، ومــن أشــهر تلــك احلشــائش هــي:

)الْعلّْب( و )الفاراني(.

  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.
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َحَقْب: 
ــة حــزام، يضعــه البحــار  ــى هيئ ــع مــن الصــوف أو القطــن عل ــع وقــوي، يصن احلقــب خيــط رفي

حــول وســطه لكــي يثبــت بــه اإليــزار. 

  ملزيد من املعلومات عن اإليزار انظر املصطلح رقم: )60(.

اْش: ويسمى العركاتي: َحوَّ
واحلــواش هــو مصطلــح قــدمي، يطلــق علــى النديــب أو الرســول الــذي يرســله احلاكــم ليحــوش 
»يســتنفر« النــاس يف البــّر والبحــر، ويدعوهــم للعــودة، فــوًرا، إلــى الديــار ألمــر جلــل قــد حــدث أو 

ســيحدث كاالســتعداد حلــرب مثــاًل أو مــا شــابه ذلــك.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )380(.

ِحيزه: واجلمع )أحيز(: 
ــاْر اخلشــن، تســتخدم يف ســفينة  واحليــزة هــي قطعــة دائريــة الشــكل، تصنــع مــن حبــال الُكْمبَ

الغــوص كعــازل للحــرارة، يوضــع عليهــا قــدر الطعــام احلــار بعــد رفعــه مــن النــار مباشــرة. 

ويطلق اسم احليزه كذلك على نوع من أنواع القراقير »أقفاص صيد الّسمك«.

ِحيَفة:

 )حيفة(

احليفــة مصطلــح بحــري، يطلــق علــى ذيــل ســمكة اللخمــة نــوع )الرقطــه( »الــراي« الطويــل اخلشــن 
امللمــس بعــد قطعــه ومتليحــه وجتفيفــه، وقدمًيــا كان يســتخدم كســوط أو كربــاج.

اقتبس هذا املصطلح وأصبح يطلق على خشونة الكفن فيُقال: )يد فالن حرشة مثل احليفة(.

١22

١23

١24

١25



موسوعة قطر البحرية63

َحّياري: 

احليــاري، وعكــس الكلمــة رّويســي )علــى الــرأس(، مصطلــح يطلــق علــى انطــالق الغيــص نحــو 
القــاع بواســطة احليــر »ثقــل«.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )183( + )405(.
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حرف اخلاء
َخايُوْر: وخاير: 

واخلايــور مصطلــح بصفــة األمــر يطلقــه النوخــذا للبحــارة لتغييــر وجهــة ســير الســفينة بحوالي 
180 درجــة، وذلــك عــن طريــق حتويــل وجهــة الشــراع مــن جانــب إلــى آخــر حتــى يتغيــر مجــرى 

واجتــاه الســفينة، وذلــك وفــق مهــب الريــح. 

ويقول الشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يف جزء من قصيدته:

)خايرت( من بحر الهوى أسند البر.. أبغي السالمة رامي بالعتاد

َخَبْط: 

اخلبــط واٍق ألصابــع اليديــن، يقيهــا مــن احلــواف احلــادة لأصــداف والصخــور، يصنــع 
مــن جلــد البقــر، يســتخدمه الغيــص حديــث العهــد بالغــوص، والــذي ال تــزال أناملــه طريــة 
امللمــس، ال يســتخدم اخلبــط إال يف املغاصــات التــي تتميــز بكثــرة الصخــور القاعيــة احلــادة.

َخْبَطة: 
اخلبطــة هــي مصطلــح يطلــق علــى رفــع مرســاة الســفينة وحملهــا، إمــا بواســطة قــارب صغيــر 
ــة، والذهــاب بهــا إلــى موقــع متقــدم عميــق وتثبيتهــا  ــاه الضحل ــى األقــدام يف املي أو ســيًرا عل
بعنايــة، ثــم يقــوم عــدد مــن البحــارة بســحب الســفينة باجتــاه املرســاة بواســطة احلبــل املمتــد 
بينهمــا، وعنــد الوصــول إليهــا يكــرر البحــارة تلــك العمليــة عــدة مــرات حتــى تصــل الســفينة 

إلــى املوقــع املطلــوب واألصلــح لإلبحــار. 

وقد ورد مصطلح اخلبطة يف قصيدة لشاعر قطر الكبير سعد بن علي املسند املهندي 

حن قال: 

لي رقا يف البطح من بعد اللحوم.. قلطوا له )خبطة( صوب ليزام
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ِخْب: 
اخلــب هــي الريــاح اجلنوبيــة الشــرقية النشــطة، ترتفــع وتهيــج فيهــا األمــواج الســاحلية، وريــاح 

اخلــب ال تأمــن مــن أمواجهــا حتــى الســفن الراســية يف املينــاء. 

والشاعر سالم بن مبارك املهندي يقول يف جزء من قصيدته:

)ما يجيب الغبيب إال اخلبيب(.

ويقول أحد الشعراء، أيًضا:

اللي ما يعلق روس لدوام عالي.. )باخلب( ما يلقي ذرى يلتوي به
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

الْيحلة: وتسمى كذلك الغرشة:

)اليحلة(

واليَْحلــة: »الُقلـّـَة«، هــي آلــة فخاريــة صغيــرة، تســتخدم مع الطبل والطاســة إلقامــة فن )الفجري( 
املعــروف، الــذي يعــّد مــن أفضــل الفنــون البحريــة، وقدمًيــا كان يقــام فــن الفجــري علــى ظهــر 
إحــدى ســفن الغــوص الكبيــرة املتوقفــة علــى املغــاص يف غــوص )الــردة والرديــدة(، ويكــون ذلــك 
بعــد صــالة العشــاء مباشــرة، حيــث يتوافــد عليهــم ســباحة بعــض مــن بحــارة الســفن املجــاورة؛ 

لكــي يشــاركوهم هــذا الفــن، فيزيلــوا عنهــم بذلــك كثيــًرا مــن الهمــوم. 
  ملزيد من املعلومات انظر يف املصطلح رقم: )32(.

َخْرَساْن: 
اخَلْرَســان مصطلــح يطلــق علــى الســفينة املتشــبعة ألواحهــا مبــاء البحــر، والتــي مضى علــى مكوثها 
فيــه أكثــر مــن شــهر تقريًبــا، وتصبــح حركتهــا ثقيلــة علــى املــاء، لــذا يضطــر النوخــذا للذهــاب بهــا 

الــى أقــرب أميــدف »مينــاء ضحــل« لتجفيفهــا وتنظيفهــا وعمــل الصيانــة الســريعة والالزمــة لهــا.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )50( + )217( + )279( + )398( + )403(.
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َخَرْز:
ــاد  ــى الزي ــا، يعلقهــا الســيب عل اخلــرز مســبحة حتتــوي علــى عشــر كــرات مــن اخلشــب، تقريًب
»املجــداف األول الكبيــر«، لكــي يحصــي بهــا عــدد الغطســات التــي أمتهــا الفريــق األول مــن 
الغاصــة، وبعــد أن يكمــل الغاصــة تســع غطســات ينبــه الســيب الفريــق الثانــي الــذي علــى ســطح 
ــوا  ــى النبــي(، أي اســتعدوا وتهيئ ــوا عل ــه: )صلّ الســفينة، والــذي أخــذ قســًطا مــن الراحــة بقول

ألخــذ دوركــم يف الغــوص.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )34( + )184(. 

َخَزْر: وعكسها )سقب(:
واخلــزار هــو مصطلــح يطلــق علــى رفــع الصــاري مــن مكانــه املخصــص لــه علــى ظهــر الســفينة 
وإنزالــه علــى اليابســة، وعمليــة اخلــزار حتــدث عــادة لعــدة أســباب منهــا؛ إذا كانــت منطقــة 

قاعــدة الصــاري تســرب منهــا مــاء البحــر، أو يف نهايــة موســم الغــوص )القفــال(.

وعمليــة خــزار الدقــل تبــدأ، أواًل، بإزالــة اجلالــي، وهــو غطــاء ســطح الســفينة الــذي يغطــي 
ــفلية، واملكــون مــن قطعتــن، ثــم يُحــّل حبــال الزيــار العلــوي والســفلي اللــذان  منطقــة الدقــل السُّ
يثبتــان الدقــل بالعبــد، ثــم ميســك البحــارة بحبــال العماريــن والبيــوار، ويبــدأون بســحبه وإنزالــه 
باجتــاه التعراضــة، ثــم يُســحب مــن علــى ظهــر الســفينة، ويوضــع علــى )طعــوم( فــوق اليابســة. 

وعمليــة الســقاب تتــم كذلــك بنفــس الطريقــة.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )202(.

َخْرِجَيه: وتسمى )صيفيه(: 
ــغ مــن املــال، ال يتجــاوز بضعــة ريــاالت فضيــة، يدفعهــا النوخــذا ملــن يرغــب مــن  اخلرجيــة مبل
البحــارة يف منتصــف الغــوص تقريًبــا، تصــرف اخلرجيــه للبحــارة عندمــا تعــود ســفينة الغــوص 
للمينــاء لعمــل صيانــة، أو للتــزود باملــاء واملؤونــة، ويســجل النوخــذا اخلرجيــة علــى حســاب 

ــة موســم الغــوص.  ــه يف نهاي ــتقَطع من البحــار، وتُس

  ملزيد من املعلومات عن الغيص واخلرجيه انظر املصطلح رقم: )284(.
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ي: )الَرْجياْن(: َخرِّ

)إيخري(

ــى دفــع الســفينة وإنزالهــا مــن اليابســة إلــى مــاء البحــر، فيقــول  ــق عل ــح يطل والّتَخــري مصطل
النوخــذا لبحارتــه اليــوم بنخــري أو بنرجــي، ويســتخدم هــذا املصطلــح – أيًضــا – عندمــا 
تُســَحب الســفينة أو القــارب يف امليــاه الضحلــة مــن موقــع ضحــل إلــى آخــر عميــق، ويكــون ذلــك 

إمــا راجــاًل أو بواســطة القطــر بالقــارب.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )25( + )69(.

ّي:  ِخرِّ
ّي هــو اخلــرج، وهــو علــى هيئــة كيــس يصنــع مــن الصــوف أو القطــن أو اخليــش، تصنعــه  اخِلــِرّ
املــرأة لذويهــا، لــه عــدة مخابــئ وجيــوب مــن الداخــل واخلــارج، يســتخدمه البّحــار علــى ظهــر 
الســفينة حلفــظ مقتنياتــه الشــخصية، كاملالبــس الداخليــة، واألعشــاب الطبيــة، وكل مــا يحتاجــه 

لرحلــة الغــوص.

َخْطَرة:

)خطرة(

اخلطــرة هــي قصبــة رفيعــة ومرنــة مــن خشــب البامبــو، طولهــا حوالــي أربعــة أمتــار، وقــد تطــول 
عــن ذلــك أو تقصــر حســب احلاجــة، قطرهــا إنــش واحــد، تقريًبــا، تســتخدم يف عمليــة التفريــس 
ــة  ــة والدافع ــر مــن ضمــن األدوات احملرك ــة”، تعتب ــاه الضحل “دفــع القــارب أو الســفينة يف املي

للقــارب أو الســفينة كمثليهــا الشــراع واملجــداف.
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خكري، َخچِري: 
واخلچــري، وتلفــظ يف اللســان الــدارج )َخچــِري( واجلمــع خچــارا، هــو لفــظ يطلــق علــى البحــار 

النشــيط غيــر احملتــرف. 

واملثل القطري يقول )خچري ونشيط(.

ورد هذا اللفظ – أيًضا – يف جزء من قصيدة للشاعرة بنت ظاهر حن قالت:

إن قلت يّروا جا من الصدر فالع.. )خچاري( غاصتها وغمارا سيوبها

ُخْمَرة:
ــة القهــوة الكبيــرة التــي يطبــخ فيهــا اليــالس “طبــاخ ســفينة الغــوص” القهــوة  اخلمــرة هــي دل
قبــل صــالة الفجــر، ثــم يفــرغ منهــا يف املــزل “الدلــة الصغيــرة” بــن فتــرة وأخــرى؛ لكــي يتقهــوى 

“يشــرب” منهــا البحــارة.

خانچية: 
اخلانچيــة غــوص اختيــاري، يدخــل إليــه بعــض نواخــذة الغــوص الذيــن لــم يوفقــوا يف احلصــول 
علــى الآللــئ اجليــدة واملكســب الوفيــر مــن بيعهــا يف موســم الغــوص الســابق، واخلانچيــة غــوص 
مدتــه أربعــون يوًمــا، يبــدأ قبــل بدايــة الغــوص الكبيــر بســبعن يوًمــا تقريًبــا، أي يف العاشــر مــن 
شــهر إبريــل، )4/10(، وينتهــي قبــل بدايــة الغــوص الكبيــر بشــهر تقريًبــا، أي يف العشــرين مــن 
شــهر مايــو، )5/20(، تقريًبــا، وغــوص اخلانچيــة يكــون يف املغاصــات غيــر العميقــة، بســبب أنهــا 
أقــل بــرودة مــن املغاصــات العميقــة، لذلــك ينقســم فيــه الغاصــة إلــى أزوام »فريقــن«، قســم منهم 
ينــزل البحــر ملــدة عشــرين دقيقــة، تقريًبــا، ثــم يُســتبَدل بالقســم الثانــي، وغــوص اخلانچيــة يتبــع 

نظــم وقوانــن الغــوص الكبيــر.

َخْنَياْل: 
اخلنيــال مصطلــح يطلــق علــى توقــف حركــة مــاء البحــر متاًمــا يف األعمــاق، ويكــون يف حالــة الــال 

مــد والــال جــزر، فيُقــال: َخنْيَلـَـْت املايــة.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )417(.
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حرف الدال
داير حبل: 

ــة اإلســالم  ــة البحــارة، فيقــول بعــد أن يلقــي عليهــم حتي ــح بحــري يطلقــه البحــار لتحي مصطل
)الســالم(: )ســالم عليكــم دايــر حبــل اللــي مــا صــاده الســالم يصيــده احلبــل(، وهــو مــن 
املصطلحــات الشــعبية املعروفــة، والتــي اندثــرت يف وقتنــا احلاضــر، ويقــول كذلــك: خيــر جميــع.

دار الهوى: 
دار الهــوى مصطلــح يطلــق علــى تغيــر اجتــاه الريــح مــن جهــة ألخــرى، ويطلــق كذلــك علــى بدايــة 

هبــوب الريــح بعــد ســكونها وتوقفهــا لوقــت طويــل.
فيقال: دار الهوى؛ أي تغير اجتاهه. 

واملثل القطري يقول: 
)كتويل وين ما دار الهوى دار(.

وأحد الشعراء يقول: 
دار الهوى دار، متى نشوفك يا حلو، نفرش لك الدار. 

ويقول آخر:
دار الهوى شامي يا أبو عبداهلل.. سنيارنا سافر وتوكل باهلل

  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

َداُلوْب: 
والدالــوب، واجلمــع دواليــب، هــي العاصفــة القويــة التــي حتمــل األتربــة، وتثيــر الغبــار، وحتجــب 
الرؤيــة، وترفــع أمــواج البحــر ملســتويات قياســية، ويف أثنــاء هبوبهــا يف عــرض البحــر يلجــأ 
نواخــذة الّســفن إلــى البنــادر واملوانــئ لالحتمــاء بهــا، ومــن أشــهر الدواليــب والعواصــف القويــة 
التــي مــّرت علــى قطــر واخلليــج العربــي هــو اإلعصــار الــذي ضــرب واجتــاح املنطقــة يف َدّر 
)األحيمــر(؛ أثنــاء فتــرة غــوص الــردة عــام 1925م، وخلـّـف الدمــار، وأغــرق الكثيــر مــن الســفن، 

وقــد ُعــرف هــذا اإلعصــار عنــد أهــل الغــوص )بســنة الطبعــة، أو ســنة الدالــوب(.
ورد مصطلح )دالوب( يف جزء من قصيدة للشاعر الوالد إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

والهوا )دالوب( موجاته تطير.. يف غبيٍب سود جلاٍت غزار
 والشاعر سالم بن مبارك املهندي يقول يف جزء من قصيدته:

لي هّبت الّنكبا وسّوت )دواليب(.. ملّوا حبال الغوص وفلوا نشرها
ويقول الشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يف جزء من قصيدته:

لو ومّلت يصفق هواها )بدالوب(.. مثل البحر لي هاج وأغرق مباشيه
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.
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دابر: 
الدابــر هــو إدبــار الســفينة قصرًيــا مــع اجتــاه الريــح واألمــواج العاليــة ســواء أكان ذلــك بأشــرعتها 

أم كان بدونهــا، ويُقــال: )َدبَّــَرْت الســفينة(.

يقول الشاعر عبداهلل املناعي يف جزء من قصيدته:

كٍل خطف واستعمل اجليب )دابر(.. وحنا على حرف الفساقة مجسن

َدَبْغ: 
بــغ هــو خليــط ناعــم يتكــون مــن ثمــار القــرط والهليليــا وقشــور الرمــان، يحّضــره الغيــص  الدَّ
ــل«  ــه يف قبعــة »نصــف ثمــرة النارجي ــاًل من ــرة، حيــث يضــع قلي ــرة قصي ــل اســتخدامه بفت قب
ويضيــف إليــه قليــاًل مــن املــاء، وميزجــه جيــًدا، ثــم يتركــه ليختمــر، فيدهــن بــه املناطــق 
احلساســة مــن جســمه قبــل النــوم؛ لكــي حتميــه مــن الســمط »القــروح اجللديــة«، والدبــغ هــو 
مــن ضمــن املــواد التــي يجلبهــا الغيــص معــه علــى ظهــر الســفينة يف فتــرة موســم الغــوص علــى 

اللؤلــؤ.

ِدبْس: 
ــر، أو كمــا  الدبــس هــو خالصــة عصيــر التمــر، يســتخدم مــع األرز واملــاء لصناعــة وجبــة احمْلَمَّ
يســمى )البرنيــوش(، واحمْلّمــر يعــد مــن أشــهر الوجبــات املعروفــة يف قطــر واخلليــج العربــي، 
حيــث يعــد وجبــة رئيســية مغذيــة، متــّد البحــارة بالطاقــة والقــوة الالزمــة للقيــام بأعمالهــم 

اليوميــة علــى أكمــل وجــه. 

وقد قال أحد الشعراء يف احمْلّمر)البرنيوش(:

هذا املاء هاش واملنچب )مَحّمْر(.. وما داور علــى السفـــرة ميّمر

وما صبـوا عليـــه الدهـــن فوقــــه.. أقول ومــــا حـــال ذاك ملشيـــر

اقــــول واعتــذر عـــــــن ال يفوتــك.. خصوًصا ال تهيا صيد مسكر

ومحـــال شـــــربة من مـــاء عـــذية.. مغطـــــاه عن اللهوب واحلـــــر

ومقيــــال مــــع مــن كـــــــــــان أوده.. يزول الهــــم عن بالي ويستــــر 

  يف كل ما يخص األرز انظر املصطلح رقم: )5( + )42( + )227( + )411( + )432(.

مصدر القصيدة: الراوي الوالد: أحمد بن حسن احلسن املهندي
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دراعة:

 )دراعة( )طرطور(

ــه غطــاء  ــت ب ــدن الغيــص، يثب ــوي مــن ب ــل األكمــام، يكســو القســم العل الدراعــة قميــص طوي
ــل،  ــص فيكســوه ســروال طوي ــدن الغي ــن ب ــا القســم الســفلي م ــرأس يســمى )طرطــور(، أم لل
ــب، يكــون  ــون محــدد يف الغال ــا ل ــدول ليــس له ــة مــن ال ــة الواقي ــى القدمــن، واحلل يصــل حت
لونهــا إمــا أســود، أو أزرق، أو أخضــر، وتصنعهــا ربــة البيــت يف املنــزل لذويهــا، يرتديهــا الغيــص 
ــاء الغطــس ليحمــي بهــا جســده مــن لســعات الــدول واللويثــي والقليــان »قناديــل البحــر«.  أثن
والّدراعــة والّســروال والطرطــور هــي مــن ضمــن األدوات التــي يجلبهــا الغيــص معــه علــى ظهــر 

الســفينة.

ويف لباس الدول يقول أحد الشعراء:
ويش اللي بالني بالدراريع والشمشــول.. عسى اهلل يبدل حالة غير ذي احلالة
اال يا هني العذب ما شاف لبس الدول.. وال عاشر الغواص والسيب واحبــــاله

  ملزيد من املعلومات عن مالبس الغيص انظر املصطلح رقم: )60( + )228( + )253(.

ْدَراْف: أو بطاين: 
والــدراف، أو البطايــن، هــو مجموعــة مــن األلــواح أو مــن جريــد النخــل، تُصــف بعنايــة يف جــوف 
ســفينة الغــوص، تســتخدم لوضــع قاعــدة الفنطــاس »خــزان مــاء الســفينة« عليهــا، ويســتخدم 
ــات؛ لكــي حتميهــا  ــع واملقتني ــة، حيــث توضــع عليهــا البضائ ــدراف كذلــك يف الســفن التجاري ال

وتعزلهــا مــن الرطوبــة والتلــف.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )300( + )568(.
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َدْرَكاْل:

الــدركال هــو ســحب الســفينة إلــى اليابســة لتجفيفهــا وهّبهــا »وإزالــة األعشــاب واألصــداف 
امللتصقــة علــى بدنهــا«، وكذلــك إلجــراء الصيانــة الالزمــة لهــا كاســتبدال اشــخاصة قدميــة »لــوح 
ــة«  ــالت القطني ــل »الفت ــر الفتي ــة، أو تغيي ــدة، أو اســتبدال مســامير صدئ ــر« بأخــرى جدي صغي

التــي بــن ألــواح الســفينة ملنــع تســرب املــاء إليهــا.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )50(.

َدْرْب: 
الدرب، واجلمع دروب، هو املمر املائي العميق الذي تسلكه السفن ذهاًبا وإياًبا، وهو يف العادة 

يقع بن ضفتن ضحلتن. واملثل يقول: )ُعمان كلها دروب(.

ْه:  َدشِّ
ــي املوعــد احملــدد  ــك املصطلحــات صحيحــة، وتعن ــود، كل تل ــوص الع ــّنه والغ ــْه وأول الّس الَدشِّ
الــذي يتفــق عليــه النوخــذا مــع البحــارة لدخــول البحــر ســواء أكان لســفر أم كان للغــوص علــى 

ــؤ والــذي يبــدأ موعــده، عــادة، يف حوالــي 6/20 مــن كل عــام.  اللؤل

  ملزيد من املعلومات عن بداية الغوص انظر املصطلح رقم: )29(
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َدْفَرة:

 )دفرة(
الدفــرة هــي مجموعــة مــن احلبــال حُتــاك بشــكل أســطواني، وتُعلـّـق علــى جانبــي الســفينة لكــي 
حتمــي جوانبهــا مــن التلــف، وذلــك مــن أثــر احتكاكهــا برصيــف املينــاء، أو بالســفن األخــرى 
املجــاورة. مصطلــح الدفــرة يطلــق، كذلــك، علــى املســلة »اإلبــرة الكبيــرة« التــي حتــاك بهــا 

األشــرعة واألقمشــة املتينــة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )662(.

َدْلْخ، ومدلْخ:  
فيُقــال: أْدلَــْخ البحــر أو البحــر مدلــخ، وكال املصطلحــن صحيــح، ويعنــي مــاء البحــر أصبــح 
عكــرا جــًدا، ومــن احملــال الرؤيــة مــن خاللــه، وعكــس الكلمــة صــايف، وال يصبــح البحــر مدخًلــا 
»عكــًرا« علــى الســاحل الشــرقي لدولــة قطــر إال إذا هّبــت الريــاح مــن جهــة الشــرق واجلنــوب 

الشــرقي والعكــس صحيــح. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )232(.

َدْم: وعكس الكلمة طفح:
ــق مــع  ــح يتطاب ــاع البحــر، واملصطل ــه يف ق ــى غــرق الســفينة مبــا حتمل ــق عل ــح يطل وَدْم مصطل

ــْس. ــح َرَك مصطل

ورد هذا املصلح يف جزء من قصيدة ألحد الشعراء فقال:

مركب غرامي يف ماهوبه )دّم(.. وكم جري متشكل يف هواهم )ودّم(
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )181( + )254(.
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َدْمَدَمْه: 
دمدمــه مصطلــح يطلــق علــى ابتــالع الطعــام بأكملــه، فيُقــال: اليريــور “القــرش” دمــدم الرجــل؛ 

أي ابتلعــه بأكملــه.

ُدوَمْن: 
ُدوَمــْن مصطلــح بصفــة األمــر، يطلقــه النوخــذا للســكوني “املســؤول عــن دفــة الســفينة”؛ لكــي 
ينحــرف بهــا مــع مهــب الريــح، واليــوش يكــون عكــس ذلــك، وأصــل كلمــة ُدوَمــْن هــو مــن الدامــن 
وهــو حبــل طويــل يســمى )اليــح(، يخــرج مــن العقــدة التــي جتمــع داســي الشــراع األســفل ومــن 

احلبــل الــذي يخــرج مــن الشــفرة “قاعــدة الشــراع اخللفــي”.

واملثل القطري يقول: 

)أنطح البحر برجال وال “دومن” واتبع املريال(، ويف رواية أخرى سمر واتبع املريال.

دوق: 
الــدوق مصطلــح يطلــق علــى الهــدوء والســكون التــام للريــاح، ويُقــال هــذا املصطلــح عندمــا تهــدأ 

وتســكن الريــاح النشــطة، فيقــال: )الهــوى دوق( أو )دّوق الهــوى(.
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

ُدّوار:

 )آلة الدوار(

ــدوار  ــدار ال ــل ومتــن«، ي ــة بكــرة، بهــا دوم »حبــل طوي ــى هيئ ــرة عل ــة خشــبية كبي ــدّوار هــو آل ال
ــا باليــد، ويســتخدم يف ســحب األحمــال الثقيلــة والســفن الكبيــرة مــن املــاء إلــى اليابســة. يدوًي

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )279( + )608(.
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ُدوِمي: 
الدومــي مصطلــح يطلــق علــى الســفينة الشــراعية بشــكل عــام، وهــو مــن املصطلحــات القليلــة 

االنتشــار يف دولــة قطــر.

ديني:

 )دين( 

الديــن، اجلمــع ديايــن، ســلة شــبكية متســعة مــن أســفلها علــى هيئــة وعــاء، تصنــع مــن خيــوط 
القطــن الســميك، أو مــن احلبــال الرفيعــة، مثبــت يف أعالهــا طــوق مــن خشــب اخليــزران، قطــره 
حوالــي عشــرة إنشــات، تقريًبــا، وعلــى طــريف هــذا اإلطــار مثبــت مقلــط »عــروة مــن حبــل متــن 

وناعــم«، متصــل بحبــل اإليــدا. 

والديــن يعلقــه الغيــص يف عنقــه أثنــاء عمليــة الغــوص، حيــث يجمــع فيــه مــا يجــده مــن محــار 
مــن قــاع البحــر، والديــن مــن األدوات التــي يجلبهــا الغيــص معــه علــى ظهــر الســفينة.

وورد مصطلح الدين يف جزء من قصيدة ألحد الشعراء حن قال:

وين الغيص بو ثمانن.. يروه وراوني )ديينه(
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )590(.

ْس:  َديَّ
الَديَّــس مصطلــح يطلــق علــى الغيــص عندمــا يغــوص بســرعة قصــوى نحــو قــاع البحــر، فيُقــال: 
َدّيــْس باحلبــل أو باخليــط، وهــذا املصطلــح يطلــق كذلــك علــى الّســمكة القويــة عندمــا تعلــق يف 

الســنارة، وتأخذهــا بقــوة إلــى القــاع، فيقــال: ديــس باخليــط أو ديســت باخليــط.
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َدْيَرْة:

 )الديرة أو البوصلة(

الديــرة هــي البوصلــة التــي يُهتــدى بهــا يف البــّر والبحــر واجلــو ملعرفــة االجتاهــات األربعــة، 
واللفــظ محــرف عــن الدائــرة، ومــن النــادر أن تخلــو ســفينة ســفر أو غــوص منهــا، فبواســطتها 
يتعــرف نوخــذا الغــوص علــى كافــة اجتاهــات مغاصــات اللؤلــؤ، ويطلــق عليهــا يف اجلنــوب العربــي 
)احلقــة(، وهــو االســم الــذي أطلقــه الربــان العربــي ابــن ماجــد، يوجــد بداخلهــا 32 خًنــا، ولــكل 
خــن اســم خــاص بــه مثــل: اليــاه “القطــب الشــمالي”، فرقــد، نعــش، ناقــة، عيــوق، واقــع، ســماك، 

ثريــا، مطلــع، جــوزاء، تيــر، أكليــل، عقــرب، حماريــن، ســلبار، ســهيل.
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حرف الذال
َذَبْل: 

ــه  ــع من ــق علــى عظــم الســلحفاة الرقيــق الــذي يؤخــذ مــن صدفتهــا، يصن ــح يطل الذبــل مصطل
الفطــام الــذي يثبتــه الغيــص علــى فتحتــي األنــف مــن اخلــارج قبــل أن ينــزل إلــى قــاع البحــر؛ 

ليمنــع دخــول املــاء إليــه. 

ملزيــد مــن املعلومــات عــن الفطــام انظــر املصطلــح رقــم: )30( وانظــر الســلحفاة يف الفصــل 
الســادس الّســمكة رقــم: )77(.

ِذَراْع:
الــذراع وحــدة قيــاس تســاوي، عــرض أربعــة وعشــرين إصبًعــا، وأربعــة أذرع تســاوي باًعــا، 
وقدمًيــا كان يــذرع بــه طــول القمــاش واحلبــال واألعمــاق والــدور واألعمــدة اخلشــبية، كالدنچــل 
ــال: هــذه الســفينة بيصهــا »قاعدتهــا« عشــرون  واملربــع، وتــذرع بــه كذلــك هيــاكل الســفن، فيُق

ــا أو أكثــر وهكــذا. ذراًع

َذَرى: 
الــذرى هــو املــكان أو احلاجــز الــذي يقــي أو يتقــى فيــه مــن الريــاح الشــديدة والبــرد، والــذرى 
كذلــك هــو صفيــح مــن املعــدن الرقيــق، يســتخدم كحاجــز عــن الهــواء، يضعــه اليــالس »طبــاخ 
الســفينة« حــول ســريدان »موقــد الســفينة« عندمــا تهــب الريــاح، حيــث يحافــظ علــى ثبــات 
حــرارة املوقــد، ويحافــظ، كذلــك، علــى ســالمة الســفينة مــن احلريــق، حيــث مينــع تطايــر الشــرر 

النــاجت مــن احتــراق اخلشــب. 

ويطلــق لفــظ الــذرى كذلــك علــى املــكان الهــادئ الــذي يحمــي الســفينة مــن الريــاح واألمــواج، 
ــاء )مــذري(.  ــال: هــذا البنــدر أو املين فيُق

واملثل القطري يقول: 

الطيب مثل بندر وسط غبه، وال الردي ال يذري وال ينذرا به.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )103( + )198(.
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ُذَرّيا:

)نبات الذريا(

الذريــا هــي شــجرة صغيــرة صفــراء اللــون ناعمــة امللمــس كثيــرة الفــروع، يبلــغ ارتفاعهــا حوالــي 
20 ســم، يلتصــق بهــا شــرى البحــر املثيــر للحساســية، الــذي يوجــد يف املناطــق التــي يكثــر فيهــا 

احملــار وغالًبــا مــا يوجــد ملتصًقــا بهــا. 
  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.
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حرف الراء
َراِقي: وعكس الكلمة )الحم( 

الَراِقــي، عكســها )الحــم(، هــو مصطلــح يطلــق علــى القــارب أو الســفينة عندمــا ترتقــي وتعــوم 
علــى ســطح مــاء البحــر بعــد وصــول املــد إليهــا بفتــرة.

َراْش: 
الراش هو رذاذ ماء البحر املتطاير من أثر ضرب األمواج القوية يف صدر السفينة. 

واملثل القطري يقول: 
من بغى العالي يصبر على )الراش(، ومن صعب أوله هان تاليه.

ي: واجلمع رتاتي  َرتِّ
ــال، وكل هــذه األوزان  ــادل مثق ــي يع ــراط واحــد، و24 رت ــادل وزن قي ــي، يع ــي، اجلمــع رتات الرت

ــؤ. ــاس وزن اللؤل يســتخدمها الطــواش لقي

َرْحَماِنيات: 
الرحمانيــات هــي كتــب مالحيــة بحريــة قدميــة، بهــا جــداول فلكيــة خلطــوط الطــول والعــرض، 
ــى  ــع الســفينة عل ــد موق ــدروب، ولتحدي ــئ وال ــع املوان ــد مواق تســتخدم مــع اإلســطرالب لتحدي
ــوب  ــك معلومــات عــن موعــد هب ــات كذل اخلريطــة وهــي يف عــرض البحــر، تتضمــن الرحماني
الريــاح املوســمية وطبيعــة الســواحل والصخــور املرجانيــة البعيــدة والقريبــة مــن الســواحل ومــن 
ســطح املاء. الرحمانيات كتب ال يحتاجها وال يســتخدمها نواخذة الغوص على اللؤلؤ يف اخلليج 
ــون البحــار واحمليطــات  ــن يجوب ــل نواخــذة الســفن الســفارة الذي ــل تســتخدم مــن قب ــي؛ ب العرب

ذهاًبــا وإياًبــا بــن موانــئ اخلليــج العربــي وموانــئ خليــج عمــان والهنــد وإفريقيــا للتجــارة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )316(.

َرْحَرَحة املَاية:
َرْحَرَحة املَاية مصطلح يطلق على ماء البحر عندما يقترب من نهاية اجلزر، 

فيُقال: َرْحَرَحة املَاية.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )33( + )108( + )191( + )294( + )308(.

َرّداْد:
الــَرّداد هــو احملــار الزائــد الــذي لــم يجــد البحــارة الوقــت الــكايف لفتحــه يف الفتــرة الصباحيــة، 
ــدول  ــة الســفينة« أو يوضــع يف البن ــة »مقدم ــش، ويوضــع يف العالي ــن اخلي ــاس م ــأ يف أكي فيعب

»أحــد جنبــي الســفينة« إلــى أن يفلــق »يفتــح« فيمــا بعــد. 
والرداد ال يترك دون فالق ألكثر من يوم ألنه سريع الفساد.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )31( + )44(.
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رّدْه: 
ــام مــن  ــى عــودة البحــارة للغــوص مــرة أخــرى، وتكــون بعــد عشــرة أي ــق عل ــح يطل ــرّدةْ مصطل ال
القفــال »نهايــة موســم الغــوص الكبيــر«، وعــدد أيامهــا غيــر محــدد، يف الغالــب تكــون بــن أربعــة 
عشــر إلــى واحــد وعشــرين يوًمــا، وقــد تزيــد عــن ذلــك أو تنقــص، حســب الظــروف املناخيــة، يبدأ 
غــوص الــرّدة يف العاشــر مــن شــهر نوفمبــر، تقريًبــا، وينتهــي يف نهايــة الشــهر، تقريًبــا، عندمــا 
ــى قطــر  ــة التــي مــرت عل ــرد. ومــن أشــهر الدواليــب والعواصــف القوي يكــون مــاء البحــر قــد ب
واخلليــج العربــي يف غــوص الــردة هــو اإلعصــار الــذي ضــرب واجتــاح املنطقــة يف َدّر )األحيمــر( 
عــام 1925م، وخلـّـف الدمــار، وأغــرق الكثيــر مــن الســفن، وقــد عــرف عنــد أهــل الغــوص )بســنة 

الطبعــة(.
  ملزيد من املعلومات انظر يف املصطلح رقم: )34(.

ْرَدْيَده: 
الرديــدة تصغيــر لكلمــة رده، وهــي غــوص مدتــه قصيــرة ال تتجــاوز أربعــة عشــر يوًمــا، يبــدأ بعــد 
غــوص الــردة مباشــرة أي مــع بدايــة شــهر ديســمبر، وينتهــي يف النصــف منــه تقريًبــا، يكــون فيــه 
مــاء البحــر قــد أصبــح بالفعــل بــارًدا علــى الغاصــة، وغــوص الرديــدة يكــون يف املغاصــات القريبــة 
مــن الســاحل، ويعمــل بنظــام القحمــات، وكل مــن الــردة والرديــدة ال يخضعــان لقانــون الغــوص 

الرســمي وأعرافــه. 
  ملزيد من املعلومات انظر يف مصطلح رقم: )34(.

َرْز: 
مصطلح بصفة األمر يطلقه النوخذا لليالس “طباخ السفينة” لكي يضع القدر على النار. 

ويُقال: َرْز اجلدر أو القدر.

رّشْت أو رش:

 )املايه رّش(
الــرش مصطلــح يطلــق علــى بدايــة تدفــق مــاء البحــر باجتــاه اليابســة مــع بدايــة املــد، فيُقــال: 

ــه رش. ــه أو املاي رشــت املاي
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َرضيْف:
الرضيــف هــو أرفــع رتبــة مــن الثلــث والتبــاب، وهــو الفتــى الــذي ال يتجــاوز عمــره الثالثــة عشــر. 
يقــوم مبســاعدة الســيوب يف أعمالهــم، وهــو دائــم التعلــم منهــم، يتحــول فيمــا بعــد إلــى غيــص أو 
ســيب حســب قدراتــه وإمكاناتــه، ويقــوم، كذلــك، مبســاعدة البحــارة يف متابعــة )اخلــراب( علــى 
)الچنـْـان(، ويصــب القهــوة، وينــزف )اليمــة(، ويســاعد كذلــك البحــارة يف الفــالق »فتــح احملــار«، 
ــى نصــف قالطــة، أي ســهم واحــد فقــط مــن صــايف  ــة الغــوص يحصــل الرضيــف عل ويف نهاي

األربــاح.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )35( + )95( + )109(.

َرْق: 
الرق، كلمة فصيحة، مصطلح بحري يطلق على ماء البحر الضحل غير العميق.

 واملثل القطري يقول: 

ْق ما يغترك العواي(. )لي اغترك الرِّ

ْس: وعكس الكلمة طفح: َركَّ
ــْس، عكســها طفــح، مصطلــح يطلــق علــى غرق الســفينة مبــا حتمله يف قاع البحــر، واملصطلح  وركَّ

يتطابــق مع مصطلح )دَم(.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )156( + )254(.

اية أو رواي:  َروَّ
والْرّوايــة مصطلــح قطــري 100%، ويســمى يف بعــض الــدول كالعــراق وســاحل فــارس )بَلـَـْم(. وهــو 
ــوع جالبــوت حتمــل يف جوفهــا  ــب، تكــون مــن ن ــة، يف الغال ــى ســفينة تقليدي ــق عل ــح يطل مصطل
عــدة فناطيــس كبيــرة »خزانــات مــاء« مملــوءة مبــاء الشــرب، باإلضافــة إلــى ذلــك، حتمــل علــى 
ــغ واألوزرة »األزر« والكبريــت  ــى املغــاص، كالتب ــزم البحــارة عل ــن، وكل مــا يل متنهــا مــواد التموي
ــى املغــاص بالنــوف »الرايــة  ــاء قدومهــا عل ايــة أثن والــكاز » الكورســن« واحلطــب، وتعــرف الَروَّ
الســوداء« التــي ترفعهــا علــى املؤخــرة، جتــوب البحــار ومغاصــات اللؤلــؤ بحًثــا عــن طالبــي هــذه 
الســلع، وعندمــا يشــاهدها طالبــو احلاجــة بالقــرب منهــم، ينوفــون »يلوحــون« لقائدهــا بالنــوف 

فيتوجــه نحوهــم مباشــرة. 
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ُرّوْيسي: وعكس الكلمة حّياري:

 )غوص رّويسي( 
ــاع  ــق باجتــاه الق ــا ينطل ــص عندم ــى الغي ــق عل ــح يطل ــاري، مصطل ــة حّي ُرّويســي، وعكــس الكلم
بشــكل رأســي دون اســتخدام احليــر )الثقــل(، وهــذه الطريقــة ال يقــوم بها إال الغاصــة احملترفون، 
وتكــون يف البحــر املتوســط العمــق. فيُقــال: )فــالن َطــْب رّويســي( أي غــاص دون اســتخدام احليــر 

»الثقل«. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )126( + )405(.
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حرف الزاء
َزاْم: 

ــة، وهــي  ــوص املختلف ــرات الغ ــى البحــارة يف فت ــا النوخــذا عل ــي يطبقه ــل الت ــة العم ــزام هــو وردي ال
»عشــر غطســات« يخــرج بعدهــا الغاصــة للراحــة علــى ظهــر الســفينة ويســتبدلون بفريــق غــوص آخر.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )34( + )133(.

َزاْي:
 

) زاي(
الــزاي هــو حصيــر صغيــر، يصنــع مــن اخلــوص، يحملــه البحــار معــه علــى ظهــر ســفينة الغــوص 

لكــي يضعــه أســفل البيــاد »الفــراش«.

  ملزيد من املعلومات عن البياد انظر املصطلح رقم: )90(.

اي: َزبَّ
الزبــاي هــو الشــخص الــذي يتباهــى بــن النــاس مبــا ميلــك ومبــا يركــب ومبــا يرتــدي، كان بعــض 
نواخــذة الغــوص يتباهــون بكبــر حجــم ســفنهم وبســرعتها، ويتباهــون كذلــك بقــوة وجلــد يَــْزواهْ، 

وبحســن صــوت نهامــه.

َزْبَرة: 
ــة الزاهيــة والهنــدام الــذي يضفــي علــى الشــخص التميــز والنضــارة والهيبــة  ــَرة هــي احلل الَزبْ
بــن النــاس، فــإن اجتمعــت الزبــرة والغنــى معــا، قيــل للشــخص: )مهــب زبــرة عليــك يــا فــالن(، 

وإن كان علــى غيــر ذلــك قيــل: )زبــرة علــى بايــر(.

يْع: َزرِّ
ــون،  ــه فــروع مدببــة بســمك عــود الكبريــت، أصفــر الل ــه أوراق، ل ــع نبــات بحــري، ليــس ل الزّري
ومنــه مــا هــو كســتنائي، ترتفــع فروعــه إلــى نحــو 30 ســم، ينبــت يف األرض الصخريــة القريبــة 

مــن احملــار. 
  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.
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حرف السني
سافل:

ســافل، وعكســه )عالــي(، مصطلــح بحــري قطــري، يطلــق علــى أي شــيء يقــع جهــة اجلنوب أو املــكان املنخفض، 
فيقــال: )غصنــا لهيــارات الســافليه(، أو )مررنــا مــن ســافل اجلزيــرة(، أو )طرحنــا من ســافل الهير(.

ورد هذا املصطلح يف قصيدة للشاعرة بنت ظاهر حن قالت:
نزلت أنا عن بندر الزي )سافل(.. يف جلبة قشرى تداوي عيوبها

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )260(.

َساْيَبْه:
الســايبة، واجلمــع )ســوايب(، هــي نســمة الهــواء البــاردة واملنعشــة التــي تشــتد وتلــن بــن فتــرة 
وأخــرى يف نهايــة فصــل الصيــف. ويف كثيــر مــن األحيــان يرتبــط هبوبهــا مــع بدايــة مــّد البحــر فيمــا 
يســمى بنســيم البــر والبحــر، وتــزداد تلــك الهبــات قــوة إذا كانــت مصحوبــة بالغيــوم، والتــي عــادة مــا 

تكــون مــع نهايــة فصــل الصيــف وبدايــة شــهر أكتوبــر.
وقد ورد مصطلح السوايب يف مطلع قصيدة للشاعر الوالد إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

هبت )سوايب( غيم وطهوف.. وخــــــراب لنجــــي ماله أرظاف
وأصبح عتاد اللنج منقــــوف.. وخطره إتفره يلحم على القاف

ساّنه:
والســاّنه، وعكســها )معليــه(، مصطلــح بحــري يطلــق علــى ســرعة وقــوة تيــار املــاء يف عــرض البحــر، 
وهــو يف حالــة اجلــزر نــزواًل باجتــاه جنــوب شــرق اخلليــج العربــي، ويكــون ملــدة خمــس ســاعات تقريًبــا. 

وال ينطبق هذا املصطلح على حالة اجلزر بالقرب من الشاطئ، بل يطلق عليه مصطلح )ثبر(.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )33( + )51( + )108( + )173( + )294( + )308(.

َساي: أو ساج:
ــي تســتخدم يف  ــن أفضــل وأقــوى األخشــاب الت ــد م ــن اخلشــب الصلــب يع ــوع م ــو ن الســاي ه
صناعــة الســفن اخلشــبية، ميتــاز بقدرتــه الفائقــة علــى مقاومــة وامتصــاص املــاء، وذلــك لصغــر 
ــا ورائحــة خاصــة متيــزه عــن  ــا ذهبًي مســامه ولوجــود مــادة دهنيــة يف مكوناتــه، كمــا أن لــه لوًن
باقــي اخلشــب، يُقطــع خشــب الســاي علــى هيئــة ألــواح رفيعــة وطويلــة تســتخدم للبــدن اخلارجــي 
للســفينة، أمــا األلــواح القصيــرة والكبيــرة منــه فتســتخدم للشــالمن “اضلع الســفينة الداخلية”، 

وكان التجــار يجلبــون خشــب الســاي مــن الهنــد وزجنبــار. 
واملثل القطري يقول: )كل اخلشب غير الساي قرم(. 

در. ومن أشهر أسماء األخشاب التي تستخدم يف صناعة السفن هي: اآلكري، والفيني، والتيك، والقرط، والسَّ
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َسَنا أو اسنّيان:
الســنا هــو اإلغمــاء وفقــدان الوعــي الــذي يصيــب الغيــص يف قــاع البحــر، أو يف منتصــف الطريــق 
بــن القــاع والســطح، ويكــون ذلــك نــاجت عــن نقــص األوكســجن وزيــادة نســبة النيتروجــن يف الــدم. 
ــدا  ــى وجهــه يف قــاع البحــر أو أحــّس الّســيب بارتخــاء يف حبــل اإلي ــا عل إذا شــوهد الغيــص منكًب
املتصــل بينهمــا، يبلــغ البحــارة عنــه فــوًرا، وينــزل إليــه مجموعــة مــن الغاصــة املهــرة، ويرفعونــه مــن 
القــاع إلــى ســطح الســفينة بأقصــى ســرعة، فيقــوم أحــد البحــارة مــن ذوي اخلبــرة بعمليــة إنقــاذ 
ســريعة لــه، ويبــدأ أواًل بنــزع الفطــام مــن أنفــه، ثــم يقــوم باســتخراج املــاء مــن جوفــه وذلــك عــن 
طريــق إنــزال الــرأس لأســفل ورفــع الرجلــن إلــى األعلــى، فــإذا لــم يســتجيب لهــذا العــالج ولــم 
يســتيقظ قامــوا بكّنــه »عزلــه عنــه الهــواء«، وذلــك عــن طريــق لــف جســمه كامــاًل بغطــاء مــن شــراع 
الســفينة، ثــم يســجى الغريــق يف البنــدار »مخــزن أشــرعة الســفينة«، ويتــرك هنــاك لعــدة ســاعات 
يُطَمــَأن علــى تنفســه بــن فتــرة وأخــرى، فــإن كتــب اهلل لــه النجــاة يعــود إليــه النبــض ويســتفيق مــن 
إغمائــه، ويعــود ملزاولــة عملــه. وإذا قســم اهلل عليــه املــوت ميــوت، ويدفــن يف اجلــزر إن كانــت قريبــة 
منهــم، أو يوضــع يف كيــس مــن اخليــش ويّثبــت امــا بعــدة أحجــار أو بكميــة مــن بقايــا احملــار )فلقــة( 
ويلقــي يف البحــر العميــق الغيــر صالــح للغــوص )ميــدان( بعــد تكفينــة والصــالة عليــه، هــذا يف حالــة 
عــدم وجــود الريــاح  أمــا إذا كانــت الريــاح تهــب يف صالــح الســفينة الشــرعية عــادوا بــه إلــى املينــاء. 

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )194(.

سنا: 

الســنا هــو انعــكاس ضــوء القمــر علــى ســطح املــاء الهــادئ واملنبســط، ويطلــق كذلــك علــى 
انعــكاس ضــوء القمــر يف الســماء، قبــل ظهــوره بنصــف ســاعة تقريًبــا. 

فيقال: )ظهر القمر وبان سناه(.

سالفه:
الســالفة هــو الرجــل اخلبيــر وامللــم والعــارف بقوانــن وأعــراف البحــر والغــوص، يحكــم ويَبـُـتُّ يف املشــاكل 
واخلالفــات واملنازعــات التــي حتــدث بــن النواخــذة والبحــارة، والطواشــن والنواخــذة، و حتــى بــن 
ــل  ــب الســالفة يكــون معــن مــن قب ــون بحكمــه. ويف الغال ــه، ويقبل ــد رأي ــون عن النواخــذة أنفســهم، ينزل
ــويف ســنة  ــد املت ــن أحمــد العســيري املعاضي ــه شــاهن ب ــم لفــّض منازعــات الغــوص. وكان الوجي احلاك
1949م، والوالــد خليفــة بــن مبــارك الهتمــي البنعلــي، والوالــد غــامن بــن حمــد بــن أرحمــه الســليطي مــن 

أشــهر مــن قــام وتولــى هــذه املهمــة.
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َسْبحة: 

 )سّبحة(

الســبحة هــي مــاء البحــر الهــادئ واملنبســط الــذي ال مــوج فيــه، ويُقــال: قدمًيــا البحــر امســبح، 
وللمبالغــة يُقــال: )غــادي مثــل البســاط (، وكان رجــل مــن أهــل الباديــة يقــول مخاطًبــا البحــر: 

) لو تغدا لي ابساط ما مشيت عليك(.

َسّباْح: 
ــى الهيــر؛ لكــي يرســل معــه  ــه النوخــذا عل الســباح هــو البحــار املاهــر يف الســباحة الــذي ينتدب

رســالة شــفوية ليبلغهــا ملــن هــم علــى الســفينة املجــاورة. 
واملثل القطري يقول )ما كل من طب البحر سّباح(.

ويقول أحد بحارة الغوص يف قطر:
يا ذا احمليمل خاطف تبي الديرة.. باطوي حصيري وباحلقك )سباح(
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ْسِريَدان:

 )سريدان(

ســريدان هــو مطبــخ وموقــد ســفينة الغــوص، يصنــع مــن خشــب الســاج القاســي، مربــع الشــكل، 
لــه أربــع قوائــم بطــول 30 ســم تقريًبــا ترفعــه عــن ســطح الســفينة، وحجمــه يختلــف باختــالف 
حجــم الســفينة، وعــدد بحارتهــا، وخشــب ســريدان يُعــزل عــن احلــرارة مبــادة الصفيــح املعدنيــة 
املغلفــة )بالفّشــْي( وهــي أصــداف كلســية تؤخــذ مــن داخــل احلبــار، وتســمى لســان البحــر، ثــم 
تغطــى تلــك األصــداف بطبقــة خفيفــة مــن الرمــاد. وســريدان يف أغلــب الســفن يكــون مكشــوًفا، 
وعنــد هبــوب الريــاح حتــاط نــاره بقطــع مــن الصفيــح، يوضــع الســريدان يف مقدمــة فنــة تفــر 
»اجلــزء اخللفــي للســفينة« مــن جهــة اليســار، بعــد االنتهــاء مــن الطبــخ وقبــل املســاء ينقلــه 

البحــارة إلــى منطقــة البنــدول »وســط الســفينة«، حتــى يُســتَغل مكانــه لنــوم الغاصــة.

  ملزيد من املعلومات عن السريدان انظر املصطلح رقم: )24( + )98( + )167( + )292( ورقم: )78( يف الفصل السادس.
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َسْرَداْل: 
الســردال ذكــره صاحــب املعجــم الوســيط )بالســردار(، وذكــر أنــه رئيــس اجلنــد وقائدهــم، 
ــر بعلــوم البحــر ومبغاصاتــه،  والســردال مصطلــح يطلــق يف دولــة قطــر علــى قائــد الســفينة املتبَحِّ
وهــو القائــد الــذي يتبعــه مجموعــة مــن نواخــذة الغــوص بســفنهم يف بدايــة رحلــة الغــوص وعنــد 
ــوا عــن  ــل احلاكــم؛ ليعلن ــم تعينهــم مــن قب ــن يت ــك. بعــض ســرادلة الغــوص املتميزي ــه كذل انتهائ
بدايــة موســم الغــوص وانتهائــه، فعنــد بدايــة املوســم يطلــق أميــر الغــوص طلقــة مــن مدفــع 
الســفينة التــي يركبهــا إعالًنــا ببدايــة املوســم، ويقــوم بنفــس العمــل يف نهايــة الغــوص )القفــال( 

ــا بانتهــاء موســم الغــوص.  إيذاًن

ومــن أشــهر ســرادلة الغــوص وأمرائهــا يف قطــر الذيــن ُكّلفــوا مــن قبــل احلاكــم بالقيــام بتلــك 
املهمــة: 

أميــر الغــوص الســردال محمــد بــن خليفــة املعاضيــد الــذي يعتبــر )أول أميــر مــن أمــراء الغــوص 
يف قطــر( واملتــويف ســنة 1308هـــ/1889م. 

أميــر الغــوص الســردال حســن بــن بخيــت الســليطي والــذي عــرف بــــ حســن احلــاج، الــذي تولــى 
إمــارة الغــوص مــن 1890م - 1917م. 

أميــر الغــوص الســردال نصــر بــن عبــداهلل بــن مبــارك النصــر الســليطي الــذي ولــد حوالــي 1852م، 
وتــويف عــام 1922م، وتولــى إمــارة الغــوص مــن 1917م- 1922م.

أميــر الغــوص الســردال إبراهيــم بــن نصــر بــن عبــداهلل بــن مبــارك النصــر الســليطي، الــذي ولــد 
عــام 1875م، تقريًبــا، وتــويف عــام 1945م.

أميــر الغــوص الســردال خالــد بــن علــي بــن علــي اخلليفــي وهــو آخــر أمــراء الغــوص يف قطــر، الــذي 
ولــد يف الغاريــة يف شــمال قطــر، وتــويف يف 29 نوفمبــر 1992م.

الســردال أحمــد بــن عيســى آل إبراهيــم املهنــدي، الــذي ولــد يف مدينــة اخلــور عــام 1870م، وتــويف 
يف الدوحــة يف منطقــة اجلســرة عــام 1954م، كان ســردااًل للغــوص يف منطقــة اخلــور، تطوًعــا دون 

تكليــف مــن احلاكــم.

الســردال ســلمان بــن حمــد بــن حلــدان احلســن املهنــدي، الــذي ولــد يف مدينــة اخلــور عــام 1900م، 
تقريًبــا، وتــويف يف الذخيــرة عــام 1985م. كان ســردااًل للغــوص يف منطقــة الذخيــرة، تطوًعــا ألهــل 

منطقتــه دون تكليــف مــن احلاكــم.
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َسّروْد: 

 )َسّرود التمر(
الســرود هــو وعــاء صغيــر مــن اخلــوص، يســتخدم لوضــع التمــر وتقدميــه للبحــارة علــى ظهــر 
الســفينة. ومــن أشــهر التمــور التــي كانــت تقــدم للبحــارة زمــن الغــوص علــى اللؤلؤ هــي: البكيرية، 

واملرزبــان، والرزيــز، والشيشــي، واخلنيــزي، والزاهــدي، والبصــري، واخلضــراوي.
  ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: )28( + )86( + )120( + )206( + )290( + )297( + )352( + )353(.

ِسْفَرة:

)سفرة(
الســفرة هــي حصيــر دائــري الشــكل ذو أحجــام مختلفــة، يصنــع مــن خــوص النخــل، تســتخدم 
الســفرة يف وضــع صينيــة الطعــام عليهــا، ويف ســفينة الغــوص تســتخدم الُســفر لوضــع مناجــب 

»صوانــي« الطعــام عليهــا. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )366( + )370(.
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ِسَقْب: وعكسها )َخَزْر(:
َقــْل( مــن علــى ســطح الســفينة  والِســقاْب مصطلــح بحــري، يطلــق علــى عمليــة رفــع الصــاري )الدِّ
ونصبــه يف مكانــه املخصــص لــه، وكلمــة ِســَقْب تطلــق كذلــك علــى عقــال الــرأس عندمــا يضعــه 

الرجــل علــى رأســه بشــكل مائــل قليــاًل إلــى األمــام، كميــالن صــاري الســفينة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )134(.

َسْقَلْق: وميّيد وسبرة:
كل تلك األلفاظ تأتي مبعنى البرد القارس، وهذا البرد القارس يصيب الغاصة يف غوص 

)امليّنى واملطامس(، والذي يكون يف موسم الشتاء.

َسِقي: 
السقي مصطلح يطلق على استمرار حالة املد.

ِسُكوني: 
الِســُكوني هــو الشــخص الــذي يـُـوِكُل إليــه النوخــذا اإلمســاك بالكانــة “دفــة الســفينة” وتوجيههــا 
بعــد أن يعطيــه تعليمــات الرحلــة ومســارها، وهــو يف الغالــب يكــون مــن أحــد بحارتهــا وممــن لديــه 

معرفــة بشــؤون الديــرة “البوصلــة” واجتاهــات الرياح.

سلوق: 

)سلوق(

الســلوق هــو البلــح املجفــف والناشــف، وهــو مــن احللويــات املعمــرة التــي يحملهــا بعــض البحــارة 
معهــم إلــى الغــوص، تكــون حلــوة املــذاق علــى الهيــر، ومــن ضمــن احللويــات التــي يحملهــا بعــض 

البحــارة معهــم الرهــش والكليليــا.
  ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: 

.)353( + )352( + )322( + )297( + )290( + )200( + )120( + )86( + )28(
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اري:  َسمَّ
اري مصطلــح يطلــق علــى حتــرك الســفينة وانتقالهــا مــن موقــع صيــد إلــى موقــع صيــد آخــر  َســمَّ
بشــكل آلــي مــع اجتــاه الريــاح والتيــارات املائيــة، ويُقــال هــذا املصطلــح عــادة أثنــاء عمليــة صيــد 

الّســمك بطريقــة احلــداق فيقــال: ) احلــداق ســّماري ( أي الّصيــد والســفينة تتحــرك ببــطء.

ْر:  َسمَّ
حتــرك الســفينة بعــد رفــع املرســاة عــن موقعهــا، وتركهــا حتــت تصــرف الريــح والتيــارات املائيــة 
ــزول وانحــراف الســفينة الشــراعية عــن خــط  ــى ن ــك مبعن ــح كذل ــي هــذا املصطل ــة، ويأت القوي

ســيرها أثنــاء اإلبحــار ملوقــع معــن. 

ويقول الشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يف جزء من قصيدته:

عقبه غديت بغبه وريح دوالب.. )مَسّمر( والبر دونه كتامي

ويقول الشاعر عبداهلل الفياض معاتًبا النوخذا:

تك عقب العشا )سّمرت( به انقص عتادك وانت يف نومة الليل.. وماشوَّ

د: َسنَّ
َســنَّد مصطلح يطلق على التوجه إما بالســفينة أو بواســطة الدواب نحو نقطة معينة وملســافات 

بعيــدة، وغالبــا مــا يطلــق هــذا املصطلــح على التوجه نحو الشــمال والشــمال الغربي.

والشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يقول يف جزء من قصيدته: 

خايرت من بحر الهوى ) أسند ( البر.. أبغي السالمة رامي بالعتادي

ويقول الشيخ والشاعر راكان بن حثلن يف جزء من قصيدته:

الهـم واهلل البة )سنـــــــــدوا( فـــــــــوق.. دونك منازلهم عفتها لرياحي
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سنيار: 

)سنيار(
الســنيار مصطلــح بحــري يطلــق علــى عــدة ســفن متوقفــة علــى املغــاص أو مبحــرة يف وقــت واحــد 

ويف اجتــاه وهــدف معــن.
وورد هذا املصطلح يف جزء من قصيدة للشاعر سعد بن علي املهندي حيث قال:

ال بد ما نضرب بعود صتيمه.. ونفارق )السنيار( يف شرب غليون
وورد ذكره كذلك يف جزء من قصيدة للشاعر راشد بن جمعة املال الكبيسي حن قال:

يذكر لنا اسمه يف السفن مطرب.. وان شالوا )السنيار( باملشي يطرب
ويقول آخر:

دار الهوى شامي يا أبو عبداهلل.. )سنيارنا( سافر وتوكل باهلل

ْسيلي أو )ْسهيلي(:
الســيلي ريــاح جنوبيــة حــارة وجافــة تهــب مــن جهــة جنــوب اجلزيــرة العربيــة، ومــن جهــة جنــم 
ســهيل اليمانــي الــذي يظهــر بعــد موســم أو نــوء الكليبــن مباشــرة، وجنــم ســهيل يعــّد مــن أشــهر 
وأملــع جنــوم العــرب، فقــد كانــوا يســتدلون بــه علــى اجتاهاتهــم يف الصحــراء ليــاًل، وفيــه يفــيء 
الظــل بعــد أن كان معدوًمــا، ويبــدأ الليــل يأخــذ مــن النهــار، ويُقــال: قدمًيــا إذا ظهــر ســهيل بــرد 

آخــر الليــل، وفيــه كذلــك تبــدأ هجــرة الطيــور مــن الشــرق إلــى الغــرب. 
إذا هبــت هــذه الريــاح يف عــرض البحــر علــى نواخــذة الســفن عرفــوا بالفطــرة أنهــا ســتتحول 
إلــى ريــاح شــمالية غربيــة فيحتاطــون منهــا، وجنــم ســهيل هــو مــن العالمــات التــي يســتدل بهــا 

نواخــذة الســفن علــى اجتــاه اجلنــوب ليــاًل.
ويقول املثل الشعبي القطري: 

 ال تامن السيلي وال حتقر العدى.. وال تامن السيلي يدور شمال 
ويف رواية أخرى: البد من شدة وال بد من رخى وال بد من كوس يدور شمال. 

ويقول أحد الشعراء: 
يا )سهيلـــــــــــــــي( يا اجلــــنوبي.. بـــــردك إيجـــــــي نسنــــــــاس 

ويقول الشيخ الشاعر راكان بن حثلن:
اجلدي حطه فوق ورك املطية.. بنحورها يبدي سهيل اليماني

  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.
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َسْيْب: واجلمع سيوب:

)سيوب(

الســيب هــو البحــار صاحــب اخلبــرة والســواعد القويــة والعضــالت املفتولــة، مهمتــه إنــزال 
الغيــص وســحبه مــن قــاع البحــر ســاملًا، وقــد يســتدعي األمــر الغــوص إلنقــاذه حــن يتعــرض 
للمخاطــر، بــل نســتطيع أن نقــول أن الســيب هــو الشــخص الــذي يفهــم حــركات وإشــارات 
الغــواص بواســطة احلبــل املمتــد بينهمــا، وإذا تــرك الســيب حبــل اإليــدا ُمْهَمــاًل »مرخيــا«، فمعنى 
ذلــك مــوت محقــق للغيــص؛ ألنــه مهمــا حــاول تنبيهــه فإنــه لــن يفلــح يف ذلــك، ألن احلبــل ليــس 
ــن  ــذكاء واليقظــة، وم ــوة وال ــه الق ــن صفات ــاء. وم ــا حتــت امل ــص مختنًق ــوت الغي مشــدوًدا، فيم
ضمــن األعمــال املوكلــة إلــى الســيب التجديــف، ونشــر الشــراع، وفلــق احملــار، وخدمــة الســفينة، 
وتنظيفهــا يف البنــدر »املينــاء«، ويف نهايــة الغــوص يحصــل الســيب علــى قالطــة واحــدة »ســهمان 
مــن صــايف األربــاح«، ويزيــد عــدد الســيوب عــن عــدد الغاصــة مبــا ال يقــل عــن اثنــن تقريًبــا.

ويعتبر الزيبل من ضمن أدوات الغوص التي يجلبها معه السيب على ظهر السفينة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )66(.

ِسيْف:  
الســيف، واجلمــع أســياف، هــو املــكان املرتفــع املطــل واملمتــد علــى طــول شــاطئ البحــر، يعلــوه 

مــاء البحــر يف فتــرات معينــة مــن الســنة.
وأحد الشعراء يقول: 

أم احلنايا يدفوهـا على )السيف(.. كلها صبيان أتير املجـــــاديف
ويقول شاعر الوكرة الكبير: مرزوق لروقي يف جزء من قصيدته: 
)سيفنا( اللي هل الهقوات يبغونه.. كم عقيد تهقوى وانثنى خالي
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حرف الشني
َشاْر أو شيرة: 

الَشــار أو شــيرة مصطلــح بحــري، يطلــق علــى علــوق مرســاة الســفينة يف قــاع البحــر الصخــري، 
ــُق املرســاة عندمــا تضغــط قــوة الريــاح علــى  ــال: شــار الّســن أو شــارت البــاورة، وعــادة تَْعلَ فيُق
الســفينة والتــي بدورهــا تضغــط علــى املرســاة وجترهــا إلــى فجــوات الصخــور القويــة وتعلــق بهــا، 
ويف هــذه احلالــة يقــوم النوخــذا بانتــداب غيــص محتــرف ذو خبــرة لكــي ينقفهــا »يقتلعهــا« مــن 
مكانهــا، ويف حالــة جناحــه يف املهمــة يقــدم لــه النوخــذا مرســوًما »ســمكة مميــزة« علــى وجبــة 

العشــاء إكراًمــا لــه علــى فعلــه ومجهــوده.
ورد مصطلح )شار( يف جزء من قصيدة للشاعر الوالد إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

شار سّني يف بحر هيٍر غزير.. ما حصل من ينقفه لي يوم شار
  ملزيد من املعلومات عن املرسوم انظر املصطلح رقم: )354(.

شام: 
الشــام هــو مصطلــح يطلــق علــى التمويــن اخلــاص بالغيــص، يشــترك فيــه اثنــان أو ثالثــة مــن 
البحــارة، والشــام يتكــون يف الغالــب مــن دهــن قطــري “ســمن بلــدي” ومتــر خــالص، وهــو مــن 

أفضــل أنــواع التمــور.

شاِحن: 
ــال:  الشــاحن مصطلــح يطلــق قدمًيــا علــى حتميــل ومــلء األوعيــة الكبيــرة بكامــل طاقتهــا، فيُق
أشــحنوا القــارب أو الســفينة مــن احملــار أو مــن الّســمك أو مــن احلصــى أو مــن املــاء وهكــذا. 

ويقول الشاعر محمد الفيحاني يف جزء من قصيدته:
مــــــــــا يشـــــوفــــــــــون الـــــــــركــــــــانه.. بالعقـــل )مشحــــن( إخنـــونه 

ويقول شاعر مدينة الوكرة: مرزوق لروقي يف جزء من قصيدته: 
يف البحر راحت اللنجات )مشحونة(.. وبيرق البر معه الفن خيالي

ِشَبا:
الشــبا مصطلــح يطلــق علــى الطحالــب اللزجــة اخلضــراء اللــون الناعمــة امللمــس، ويكثــر الشــبا 
علــى الصخــور امللســاء احملاذيــة للشــواطئ وعلــى هيــاكل الســفن الســفلية وخاصــة املتوقفــة يف 
املوانــئ لفتــرة طويلــة، عندمــا يلتصــق الشــبا يف أســفل الســفينة تصبــح حركتهــا ثقيلــة علــى املــاء 
ممــا يضطــر النوخــذا إلــى التوجــه بهــا إلــى أقــرب أميــدف »مينــاء« لتنظيفهــا وعمــل الصيانــة 

الالزمــة لهــا.
  ملزيد من املعلومات عن الشبا وكيفية إزالته انظر املصطلح رقم: )50( + )132( + )279( + )398( + )403(.
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ْه:  َشبَّ
شــّبه مصطلــح بحــري يطلــق علــى اإلبحــار بالســفينة الشــراعية بالقــرب مــن اجتــاه مهــب الريــح. 
ــح مســار  ــا: لتصحي ــدة أغــراض منه ــك لع ــة الســفينة وذل ــة لفرمل ــذه العملي ويقــوم النوخــذا به
الســفينة؛ لكــي تصــل إلــى نقطــة معينــة، أو لرمــي البلــد لقيــاس العمــق ومعرفــة طبيعــة األرض، 
أو إلرســال املبــري »غيــص ليكتشــف طبيعــة قــاع البحــر«، وهــذه الطريقــة تعتبــر مــن املنــاورات 
التــي تشــكل خطــورة علــى الســفن الشــراعية، خاصــة إذا هبــت ريــح مفاجئــة فإنهــا ســتعمل علــى 
ارتــداد الشــراع علــى الصــاري، ويف الغالــب تــؤدي إلــى انقــالب الســفينة علــى أحــد جانبيهــا يف 

عــرض البحــر. واملثــل القطــري يقــول: )شــبْه واْطــَرْح(.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )40( + )301( + )318(.

َشَتْر: 
ــا علــى ســطح البحــر،  الشــتر هــو جــزء كبيــر مــن هيــكل وبــدن الســفينة احملطمــة، يكــون طافًي

فتقذفــه األمــواج بعــد فتــرة علــى الشــاطئ.

ورد هذا املصطلح يف جزء من موال ألحد الشعراء فقال:

هذا جزا من طرح يف حرف موي وظهر 

تازي )شتورة( على شنوص ولها ظاهرة

َشّدْت: 
شــّدت مصطلــح يطلــق علــى علــوق البــاورة أو الســّن “مرســاة الســفينة” يف قــاع البحــر بشــكل 
جيــد وتوقفهــا عــن احلركــة، فيُقــال: شــّد الســن أو شــّدت البـَـاَوَرة، ويُقـــال: هــــــــذا املصطلـــــــــح 
– أيًضــا – عندمــا تعلــق إحــدى األســماك يف الدريــة “أداة مــن أدوات صيــد الّســمك”، فيُقــال: 

شــّدت الدريــة.

ْع:  َشرَّ
ــاء أو  ــى املين ــد إل ــى وصــول الســفينة مــن مــكان بعي ــق عل ــح يطل ع، كلمــة فصيحــة، مصطل ــَرّ َش
املرســى أو التصاقهــا بســفينة أخــرى راســية يف عــرض البحــر، فيُقــال: شــّرعت الســفينة املينــاء 

أو شــّرعنا ســفينة فــالن أو طابقناهــا.

2١8

2١9

220

22١



96 موسوعة قطر البحرية

َشَرا:

 )شرا(

ــون، تطفــو  ــة رقيقــة بيضــاء الل ــى مــادة قلوّي ــق عل ــح بحــري يطل الشــرا، كلمــة فصيحــة، مصطل
كالزبــد علــى ســطح البحــر، يشــعر الشــخص بعــد فتــرة مــن مالمســتها بحساســية شــديدة يف 

ــد.  اجلل
يكثــر الشــرا علــى ســطح مــاء اخللجــان الطينيــة، وبخاصــة مــع أول فتــرة املــد، ويكثــر كذلــك حــول 

نباتــات القــرم، وحــول نبــات الذريــا يف قــاع البحــر العميق.

َشْط: 
شــط مصطلــح يطلــق علــى انحــراف القــارب عــن مســاره مييًنــا أو شــمااًل أثنــاء إبحــاره، وخاصــة 
عندمــا يكــون دابــًرا مــع اجتــاه الريــح واألمــواج، فيُقــال: القــارب يشــط، أي ال يســتقيم يف إبحــاره 

علــى خــط مســتقيم، ويكــون هــذا، عــادة، مــن أثــر عيــب وخلــل يف الصناعــة.

َشَعْف:
الشعف، واجلمع شعوف، مصطلح يطلق على الغيمة السوداء احململة بالرياح القوية والغبار.

ويقول الشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يف جزء من قصيدته:
 جعله تدمركم صليب )الشعويف(.. يف غبٍه والبر ما شيف وبعيد

ويطلق مصطلح الشعف كذلك على زعانف وأشواك األسماك الظهرية، فيقال: 
)شعوف الّسمك ظاهرة(.

َشْعُروْر: 
الشــعرور هــو الســعال الشــديد الــذي ال ينقطــع، وكان يصيــب البحــارة املدخنــن علــى ظهــر 

ــان. ــر اللب ــوع ذك ــج مبنق ــكان يعال ــوص، ف ســفينة الغ
  ملزيد من املعلومات عن السعال انظر املصطلح رقم: )317( يف حرف الراء.
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َشْفَشْف: 
مصطلــح متــداول يف زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ بــن البحــارة الذيــن ميارســون التدخــن، ويطلــق 
هــذا املصطلــح لتجفيــف التــن )التبــغ( وســحب الرطوبــة منــه، وذلــك عــن طريــق وضعــه يف إنــاء 

معدنــي وتعريضــه للنــار مباشــرة حتــى يســهل طحنــه ويطيــب مذاقــه.
  ملزيد من املعلومات عن التن انظر املصطلح رقم: )96(.

َشْلَبْه: 
الشــلبه مصطلــح يطلــق علــى حبــة األرز الصفــراء القاســية التــي ال تنضــج بســهولة، كان التبابــة 
ــن  ــن ب ــى اســتخراجها م ــاخ الســفينة« عل ــالس »طب ــوص يســاعدون الي ــر ســفينة الغ ــى ظه عل

حبــات األرز قبــل غســله وطبخــه، وتلــك العمليــة تســمى )تنقيــة العيــش(.
ملزيد من املعلومات عن األرز انظر املصطلح رقم: )5( + )42( + )148( + )411( + )432(.

ّشْمُشوْل:
الشمشــول، واجلمــع شماشــيل، هــو ســروال قصيــر فــوق الركبــة )هــاف( يرتديــه الغيــص بــداًل 
مــن اإليــزار لســتر عورتــه ولســرعة حركتــه يف أثنــاء عمليــة الغــوص، وإذا لــم يجــد الغيــص 

ــا يســمى )تفــار(. ــه و حينه ــزار حــول وســطه ومــن حتــت فخذي ــف اإلي الشمشــول يقــوم بل
  ملزيد من املعلومات عن مالبس الغيص انظر املصطلح رقم: )60( + )122( + )149( + )253(.

اش: شوَّ

 )شّواش(
الشــّواش هــو مجموعــة أخشــاب متينــة مصفوفــة بعنايــة ومثبتــة فيمــا بينهــا بواســطة هواســة 
»ربطــة حبــال خاصــة باألخشــاب«، طافيــة علــى ســطح البحــر كالعوامــة، تســتخدم لوضــع 

ــى آخــر. ــا مــن مــكان إل ــل األحمــال عليه ولتوصي
ورد مصطلح الشّواش يف جزء من قصيدة للشاعر إبراهيم بن محمد اخلليفي يقول فيها:

ومن التَّجاسي كنّنا فوق )شّواش(.. مثل الطيور اللي عرايا من الريش
  ملزيد من املعلومات عن الهواسة انظر املصطلح رقم: )412(.
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َشْيَعة: 
الَشــيَْعة مصطلــح يطلــق علــى مــاء البحــر، وهــو يف حالــة املــّد املرتفــع جــًدا )حمــل(، وحتــدث 
الشــيعة مرتــن يف الشــهر الهجــري يف أولــه ويف منتصفــه، وتزيــد الشــيعة عــن معدلهــا الطبيعي 
يف فصــل الصيــف وخاصــة إذا توفــرت الظــروف املناخيــة املناســبة، كريــاح الكــوس مثــال، فــإذا 
شــاع البحــر، طغــى املــاء، وحمــل معــه النباتــات واألعشــاب ومخلفــات البحــر، كاألخشــاب 
واحلبــال واألســماك النافقــة والزجاجــات الفارغــة ودفــع بهــا إلــى الســباخ واملناطــق املنخفضــة 

املجــاورة للســاحل.

َشْيْف: 
الشــيف نبــات بحــري بطــول قامــة اإلنســان يوجــد يف بعــض مغاصــات اللؤلــؤ العميقــة؛ وخاصــة 
ــاء جمــع احملــار،  ــاع البحــر أثن ــة الغاصــة يف ق ــر أم الشــيف القطــري، كان يعرقــل حرك يف هي

ويعرقــل كذلــك حركــة احلبــل املمتــد بــن الغيــص والســيب )اإليــدا(.
  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.
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حرف الصاد
َصايِف:

الصــايف، والعكــس دّلــخ، مصطلــح يطلــق علــى نقــاء ووضــوح مــاء البحــر يف أثنــاء عمليــة الغوص، 
يــزداد مــاء البحــر وضوًحــا ونقــاًء علــى الشــاطئ الشــرقي لدولــة قطــر عندمــا تهــب ريــاح 

الشــمال والشــمال الغربــي والعكــس صحيــح.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )155( + )646(.

ة:  َصخَّ
ــة مصطلــح يطلــق علــى احلــرارة العاليــة مــع التوقــف التــام للريــاح، ويطلــق هــذا املصطلــح  الَصخَّ

كذلــك علــى الســكوت والهــدوء غيــر املعتــاد يف املــكان اخلــاص أو العــام.
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

َصْرَكاْل:
الَصــْرَكال مصطلــح يطلــق علــى التمويــن الــذي يشــتريه النوخــذا لرحلــة الغــوص، وتخصــم قيمتــه 
مــن إيــراد املوســم يف نهايــة الرحلــة، والصــركال يتكــون مــن األرز والتمــر والدبــس “عصيــر التمر”، 
وامللــح والقهــوة والهيــل والدهــن “الســمن”، الــذي قــد يكــون دهًنــا قطرًيــا أو “خالدًيــا” نســبة إلــى 

قبيلــة بنــي خالــد، أو “زبيرًيــا” نســبة إلــى مدينــة الزبيــر يف جنــوب جمهوريــة العــراق.

َصْر:

 )طائرالصر( 
الصــر: هــو طائــر بحــري مهاجــر، متوســط احلجــم، ويســمى بطيــر اجُلــزر، يشــاهد بكثــرة بالقــرب 

مــن الســواحل القطريــة وخاصــة اجلــزر، ويتواجــد يف قطــر مــن شــهر مايــو حتــى شــهر أكتوبــر. 
قال فيه الشاعر الكبير سعد بن علي املسند املهندي امللقب بالشاعر:

أال يا طير اجلزاير.. تنحر من صالة الصبح طاير
إلى آخر القصيدة

  ملزيد من املعلومات عن طيور البحر انظر املصطلح رقم: )258(.
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َصغا: واصغا وُمصغي: 
تلــك املصطلحــات جميعهــا صحيحــة، وتطلــق علــى ميــالن الســفينة علــى أحــد جانبيهــا، فيُقــال: 
أصغــا اجلالبــوت أي أصبــح يف وضعيــة مائلــة، ويُقــال: اجلالبــوت مصغــي أي مائــل علــى أحــد جانبيــه.

ويقول الشاعر سعد بن علي املسند املهندي يف جزء من قصيدته:
بطنك كبير ما يلم لوزارا.. ال من قعد لزمن على اجلنب )يصغيه(

ويقول الشاعر عبداهلل بن سعد املسند يف جزء من قصيدته:
يا دار حنا دهـــر ..  نرتــــاد درب املعــــــــالي ..  من كل حــي ذكــــر
اميرنا اللي عمر ..  والدار مقعد )صغاها( .. من كل حادث خطر

َصْفْق: 
َصْفــق، ويقــال صفــق الشــراع، مصطلــح يطلــق علــى التصــاق الشــراع بالصــاري لعــدم وجــود ريــاح 
تدفعــه وترفعــه إلــى األعلــى، وإذا صفــق الشــراع تتوقــف الســفينة نهائًيــا عــن اجلريــان، ويف هــذه 
احلالــة يكــون أمــام النوخــذا خيــاران؛ إمــا أن يرمــي املرســاة وينتظــر قــدوم الريــاح، أو يأمــر بإنــزال 
املجاديــف والدفــع بهــا، واخليــار األخيــر هــو مــن األعمــال التــي ال يطيقهــا البحارة بســبب مشــقتها.

َصَفْح: 
صفــح مصطلــح يطلــق علــى الدفــع بســفينة الغــوص مــن موقعهــا إلــى موقــع آخــر قريــب، بواســطة 
املجاديــف أو شــراع اجليــب، وســفينة الغــوص تصفــح علــى املغــاص عــدة مــرات يف اليــوم، 

وخاصــة يف منتصــف النهــار ويف آخــره.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )39( + )585(.

َصَفْط: 
هو مصطلح يطلق على تنظيف الّسمك وإزالة السفط “القشور” واحلراشف منه.

َصْك: 
ــن،  ــى املدي ــب عل ــذي يكت ــروة أو الســند ال ــا الب ــي، منه ــى عــدة معان ــق عل ــح يطل الصــك مصطل

ــى آخــر مــداه. ــي وصــول أي جســم إل ــي مبعن ويأت
فيُقال: صك الغيص القوع. ويُقال: صكت احلير أو الباورة، أي وصلت إلى القاع. 

ويُقال: صكت اخلطرة وصك الباب.
واملثل الشعبي القطري يقول: )لي صكت احللقة البطان(.

  ملزيد من املعلومات عن الصك انظر املصطلح رقم: )79( + )100(.
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َصَلْط َمَلْط: 
ــه إلــى  ــاء نزول ــح يطلــق علــى البحــار عندمــا يتجــرد مــن مالبســه ليــاًل أثن صلــط ملــط مصطل

البحــر لقضــاء حاجــة مــا.

ِصَمْخ كالب: 
صمــخ كالب مصطلــح يطلــق علــى الشــخص ذو الســمع الثقيــل الــذي ينــادى عليــه أكثــر مــن مــرة 

وال يســتجيب.

َصْي: 
ــال: صــي  ــى أي جســم، فيُق ــي عل ــه بشــكل لولب ــل وتثبيت ــف احلب ــى ل ــق عل ــح يطل صــّي مصطل

احلبــل أو اخليــط.

َصْيَواْن: واجلمع صياوين: 

 )الصيوان(
الصيــوان، اجلمــع صياويــن، هــو غطــاء مــن القمــاش األبيــض الســميك، يضعــه البحــارة علــى 
وســط ومقدمــة ســفينة الغــوص؛ لكــي يحميهــم مــن أشــعة الشــمس احلارقــة، ويوجــد يف ســفينة 
الغــوص غطــاء آخــر مــن القمــاش يســمى )ظــالل( ممتــد كالســقف، يغطــي ســطح الثلــث األخيــر 
مــن الســفينة )فنــة تفــر(، يضعــه البحــارة؛ لكــي يحمــي النوخــذا ومــن معــه مــن أشــعة الشــمس 
احلارقــة، تنصــب الصياويــن واألظلــة علــى ســفينة الغــوص بعــد ارتفــاع الشــمس بقليــل وترفــع 

عنهــا بعــد صــالة العصــر.

ور: واجلمع َصَياييْر:  َصيُّ
الَصيُّــور، اجلمــع َصيَاييــر، مصطلــح يطلــق علــى حركــة مــاء البحــر اللولبيــة التــي حتــدث وتـُـرى 
مــن بعيــد علــى ســطح البحــر، مــن أثــر احلركــة الدائريــة التــي تقــوم بهــا مجموعــات كبيــرة مــن 
األســماك بالقــرب مــن ســطح البحــر، ويحــدث الصيــور كذلــك عنــد مداخــل ومخــارج األخــوار 

واألحــواض، مــن أثــر قــوة اندفــاع التيــارات املائيــة.

24١

242

243

244

245



102 موسوعة قطر البحرية

حرف الضاد
َضْرَبة: 

الضربــة مصطلــح بحــري دارج يف قطــر، يطلــق علــى الريــاح الشــمالية القويــة التــي تأتــي فجــأة، 
وتســتمر عــدة أيــام، وهــي قويــة التأثيــر يهيــج البحــر مــن أثرهــا، وترتفــع أمواجــه، ممــا يشــكل 
خطــًرا حقيقًيــا علــى الســفن التــي يف عــرض البحــر، والضربــة ليــس لهــا وقــت محــدد وإمنــا يف 
العــادة تهــب يف أنــواء أول فصــل الشــتاء وآخــره، مثــل: )ضربــت العجــوز(، ويف البــوارح التــي تهــب 

يف أول موســم الصيــف. 

يقول أحد الشعراء:

لي هبت )الضربة( ويات صليبه.. يوصل املشتاق دار صعيبه

  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

َضْك: أو ِإْزَحْم: 
ضــك مصطلــح يطلــق لالبتعــاد عــن الشــخص وللقــرب منــه يف آٍن واحــد، فيُقــال: )ضــك عنــي 

اشــوي( أي ابتعــْد عنــي قليــاًل، ويُقــال: )ضكنــي اشــوي( أي اقتــرْب منــي قليــاًل. 

ويف العادة يُقال: هذا املصطلح ملن يزاحمك على مكان جلوسك أو هجوعك.

ويقول أحد الشعراء: 

)يا قبر وسع على املجمول ال ضكه(.

َضْي: 
ــة  ــاجت عــن القفــزات العالي ــي الن ــج العال ــى الوهــج املضــيء والضجي ــق عل ــح يطل الضــي مصطل
والســريعة واملتكــررة لأســماك الكبيــرة التــي ترتطــم بــكل قــوة علــى ســطح مــاء البحــر، ويحــدث 
الضــي علــى مســاحة محــدودة مــن ســطح البحــر، وذلــك عندمــا تقوم األســماك الكبيــرة بافتراس 
والتهــام غذائهــا مــن الّســمك الصغيــر الــذي يســبح بالقــرب مــن الســطح، فيُقــال: )ضــي البحــر(.
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حرف الطاء
َطاَسة:

 )طوس فرز( 

ــة ملقاســات  ــة مثقوب ــة نحاســية دائري الطاســة، واجلمــع طــوس، وتســمى مشــخالة، وهــي أوعي
معينــة، يســتخدمها الطــواش يف غربلــة وفــرز اللؤلــؤ، وهــي تتكــون مــن خمــس طــوس متســاوية 

يف احلجــم ومختلفــة يف حجــم الثقــوب، ومــن تلــك الطــوس:

طاسة الرأس، وطاسة البطن، وطاسة الذيل، وطاسة اليكة، وطاسة السحتيت.
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َطَبْع:

 )محمل طبعان(

هــو مصطلــح بحــري قطــري شــائع، يطلــق علــى غــرق الســفينة وامتــالء جوفهــا مبــاء البحــر، مــع 
بقائهــا شــبه طافيــة علــى الســطح، فيقــال: طبــع الســنبوك أو اطبعــت اجلالبــوت. 

ورد مصطلح طبع يف كثير من األمثال واألشعار القطرية منها:
املثل القطري الذي يقول: )إذا اطبعت دوس على ِتّرِيكها(، و )نوخذين طبعوا مركب(، 

و)العيش طبع مراكب(.
والشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يقول يف جزء من قصيدته:

ما فاد به لو حط بالدقل نويف.. كرف إشراعه بالبحر دّم )طبعان(
ويقول الشاعر القطري محمد بن عبدالوهاب الفيحاني يف جزء من قصيدته:

يحسبون إني رعاعه.. )يطبع( إن كّرف إشراعه
ويقول أحد الشعراء كذلك: 

ما ينفع )الطبعان( لي قال ورا.. ولي اغرقت ما يفيد فيها النزايف

َطْرَشة: 
ــن  ــى ثالث ــا مــن عشــرين إل ــي مدته ــرة الت ــوص القصي ــة الغ ــى رحل ــق عل ــح يطل ــة مصطل َطْرَش

يوًمــا. ورد هــذا املصطلــح يف قصيــدة للشــاعر أمــان بــن ســعيد آل حســن املناعــي فقــال:

يا بو مبارك )طرشة( الغوص عشرين.. وأن طولت ودك ثالثن ليلة
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َطَرْد: 
طــرد مصطلــح يطلــق علــى انطــالق الغيــص بعــد وصولــه للقــاع ملســافة ال تقــل عــن خمســة عشــر 
ــه عــن احملــار، وعــادة يطــرد الغيــص يف القــاع بشــكل متعــرج ويكــون  ــاء بحث ــا يف أثن ــًرا تقريًب مت
ــده عــن  ــة وحتي ــة القوي ــارات املائي ــه التي ــى ال جترف ــرة«، حت ــالمي »الصخــور الصغي متشــبث بالع
مســارة الصحيــح، أمــا الغيــص الــذي يغــوص أســفل مجــداف الزيــاد »أكبــر املجاديــف » ففرصتــه 
يف التحــرك تكــون أكبــر، فهــو يتحــرك ملســافات طويلــة باجتــاه مؤخــرة الســفينة بحًثــا عــن احملــار.

طرطور:

)طرطور غواص(
ــى رأســه  ــا الغيــص عل ــاع، يرتديه ــة قن ــى هيئ ــة عل ــر، قلنســوة طويل الطرطــور، واجلمــع طراطي
وتغطــي نحــره، ويرتديهــا مــع الدراعــة )القميــص( والســروال؛ حلمايــة وجهــه ورقبتــه من لســعات 

حيــوان )الــدول( احلارقــة.
  ملزيد من املعلومات عن مالبس الغيص انظر املصطلح رقم: )60( + )149( + )228(.

َطَفْح:

 )طفوح األسماك(
طفــح، وعكســها ركــس أو َدْم، مصطلــح يطلــق علــى أي جســم قليــل الكثافــة، يطفــو علــى ســطح مــاء 

البحــر، بعــد أن كان بداخلــه، فيُقــال: اطفحــت الســفينة، وطفــح الّســمك، وطفــح النهــم »احلوت«.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )156( + )181(.
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َطْوْف:

 )تطويف حبل املرساة(

 طــوف مصطلــح بصفــة النــداء والتنبيــه، يطلقــه التّبابــة »األطفــال« الواقفــون على رأس الدســتور 
يف أقصــى مقدمــة الســفينة للبحــارة الكبــار الذيــن يبرخــون »يســحبون حبــل املرســاة الطويــل« 
بــأن التربيعــة »العقــدة« التــي تثبــت احلبــال بعضهــا باآلخــر قــد شــارفت علــى الوصــول للبلولــة 
»بكــرة الســحب األماميــة«، وهــذا النــداء يعتبــر حتذيــًرا للبحــارة؛ كــي يقومــوا برفــع العقــدة حتــى 

ال حتشــر يف البكــرة، وتقتلعهــا مــن مكانهــا مــن شــدة اجلــذب. 

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )1( + )55( + )95(.

يْل: ُطوِّ
يــل نبــات بحــري فصلــي، يبلــغ طــول أغصانــه حوالــي متــر أو أكثــر، ينمــو ويكثــر يف فصــل  الُطوِّ
الشــتاء علــى الفشــوت القريبــة مــن الســاحل، تقتلعــه ريــاح البــارح القويــة التــي تهــب يف أول 

الصيــف. 

  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.
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َطّواْش:

 )طواش(

ــذي يتجــول  ــؤ« ال ــي هــو »تاجــر اللؤل ــج العرب ــاء اخللي ــش، بلهجــة أبن اْش، اجلمــع طواوي ــوَّ والَط
بســفينته اخلاصــة، وهــو بكامــل هيئتــه علــى مغاصــات اللؤلــؤ يف أثنــاء موســم الغــوص، ويلتقــي 
بربابنــة الســفن »النواخــذة«، هنــاك فيعرضــون عليــه مــا لديهــم مــن آللــئ، ويعــرض عليهــم الســعر 
الــذي يناســبه، فــإن مت االتفــاق بينهــم اشــتراه ليبيعــه فيمــا بعــد يف الســوق احمللــي أو اخلارجــي، 
كســوق البحريــن أو الهنــد، وفئــة الطواشــن هــم مــن التجــار ومــن ممولــي ســفن الغــوص إال أنهــم 
ال يدفعــون ضريبــة للحاكــم يف نهايــة املوســم كمــا يدفعهــا باقــي النواخــذة والبحــارة، وقــد ســمي 
طواًشــا نســبة إلــى كثــرة جتوالــه يف البحــر، وقــد جــرت العــادة أن يصطحــب الطواشــون معهــم 
أبناءهــم الصغــار؛ ليتدربــوا علــى هــذه املهنــة منــذ نعومــة أظفارهــم؛ حتــى يتأهلــوا لهــذه املهنــة 

يف املســتقبل.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )309(.
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طير القفال: 

 )طير القفال(

طيــر القفــال ُســمي، حديًثــا، بلبــول البحــر )صفــار(، وهــو طيــر بحــري صغيــر احلجم يتميــز بلونه 
األزرق الفــاحت، وهــو مــن الطيــور املهاجــرة التــي متــّر وحتــوم حــول ســفن الغــوص يف منتصــف 
شــهر أكتوبــر تقريًبــا، يستبشــر برؤيتــه البحــارة، ويربطــون قدومــه بقــرب انتهــاء موســم الغــوص 
لذلــك ســمي بطيــر القفــال، يفــرح البحــارة كذلــك حــن يشــاهدون طائــر الهدهــد فبظهــوره 
ــرة مــن  ــا يف الســماء مــن جهــة اجلنــوب، وبعــد فت يــرى البحــارة ليــاًل جنــم املــرزم، يتــأأل عالًي
خروجــه يظهــر جنــم ســهيل، وتبــدأ البــرودة باالنتشــار يف باطــن األرض ويف قــاع البحــر، وبظهــور 

الطائريــن يكــون موســم الغــوص قــد شــارف علــى االنتهــاء.

يقول أحد الشعراء:

يا هدهد الغوص بلغهم حتياتي.. إلى دار أهلـــــي والزمـــــان ممــــرو 

واذا سأل األحبة عني فقل لهـم.. ما بن حبلن أغـــــــوص وانبـــــــرو 

فإن سلم اهلل النفوس وارجعــت.. سنشم من األطياب مسك وعنبرو 

  ملزيد من املعلومات عن طيور البحر انظر املصطلح رقم: )235(.
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حرف الظاء
ظّلم: وأظلم:

ظلَّــم مصطلــح يطلــق علــى بدايــة انتشــار الظــالم يف قــاع البحــر، والظلمــة يف قــاع البحــر العميــق 
تبــدأ وتنتشــر قبــل الظلمــة علــى اليابســة بفتــرة ال تقــل عــن ســاعة تقريًبــا. 

ــا نوخــذا، أي أصبحــت  ــم ي ــوع ظلّ ــول الغاصــة للنوخــذا: الق ــاع يق ــول الظــالم يف الق ــد حل فعن
ــم مــن البحــر. ــر واضحــة، فيأمــر بإخراجه ــه غي ــة في الرؤي
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حرف العني
عالي: 

العالــي، العكــس ســافل، مصطلــح يطلــق علــى املنطقــة املرتفعــة التــي تقــع يف مقدمــة الســفينة، 
ويطلــق كذلــك علــى اجتــاه الشــمال، فيُقــال: مررنــا مــن عالــي الســفينة، ومــن عالــي اجلزيــرة، 

ومــن عالــي الهيــر، أي مــن جهــة الشــمال. 
ورد هذا املصطلح يف مطلع هذا املوال:

حبي ولبي من جدا )العالي( .. والعن ما هي غفى من العالي

ويقول آخر:

اللي ما يعلق روس لدوام )عالي(.. باخلب ما يلقى ذرى يلتوي به

واملثل القطري يقول: اللي يجي تالي يطرح )عالي(.

ويقول كذلك: من بغى )العالي( يصبر على الراش.

ه: َعايَّ

 )عاية املوج(

ــة، اجلمــع عــواي، مصطلــح يطلــق علــى األمــواج الهائجــة املتكســرة علــى املناطــق الرمليــة  العايَّ
ــة. والصخريــة الضحل

واملثل القطري يقول: لي اغترك الِرق ما تَْغتَّرك )العواي(.
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اْط: أو إْمَعْبِطني: عبَّ
العبــاط مصطلــح يطلــق علــى توقــف البحــارة عــن العمــل إمــا للراحــة، أو بســبب خلــل فنــي يف 

الســفينة، أو بســبب ظــروف مناخيــة ســيئة منعتهــم مــن اإلبحــار.

واملثل القطري يقول: )اليواش وال العباط(.

َعْبَرة:
العبــرة نــوع مــن الســفن التقليديــة، تســتخدم لنقــل املســافرين عبــر البحــر مــن مينــاء إلــى آخــر 

أو مــن بلــد إلــى آخــر. 
ورد هذا املصطلح يف جزء من موال ألحد الشعراء فقال: 

حن جانا املالزم سرت أنا يف )عبرات(.. رديت راسي وال البر غطى وخفا

عبر: 
عبــر مصطلــح يطلــق علــى الشــخص الــذي يســافر بالعبــرة “الســفينة”، مــن مينــاء إلــى آخــر أو 

مــن بلــد إلــى آخــر. 
ورد هذا املصطلح يف جزء من موال ألحد الشعراء فقال: 

يا اهلل يا رازق الطالب علــم وخفــا .. جتلي همومي واجيهم بالسنة )عبرات(

 َعَتاْد:

العتــاد مصطلــح يطلــق علــى مرســاة الســفينة بشــكل عــام، ســواء أكانــت مــن نــوع ســّن أم كانــت 
بــاورة أم كانــت أنيــر. 

ورد هذا املصطلح يف مطلع قصيدة للشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي، 

حن قال: 

خايرت من بحر الهــوى أسنــد البــر.. ابــــي الســـالمة رامي )بالعتادي(

وورد كذلك يف جزء من قصيدة للشاعر الوالد إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

هبـــت ســـوايب غيـــــــم وطهــــــــــوف.. وخــــــراب لنجــــي مـــاله أرظــاف

وأصبح ) عتـــــــاد ( اللنــــج منقـــوف.. وخطره إتفره يلحـــم على القــاف

وورد كذلك يف جزء من قصيدة للشاعر عبداهلل الفياض وهو يعاتب النوخذا:

تك عقب العشا سّمرت به انقص )عتادك( وانت يف نومة الليل.. وماشوَّ
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َعَبل:

)نبات العبل البحري(

العبــل نبــات بحــري إســفنجي شــبيه بنبــات العبــل البــري، ينبــت يف املناطــق الصخريــة القريبــة 
والبعيــدة مــن الســاحل.

  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.

ِعَرق: 

 )نبات العرق البحري(

ــون خشــن امللمــس، يشــبه احليفــة ذيــل ســمكة اللخمــة  العــرق، اجلمــع عــروق، نبــات أحمــر الل
»الــراي«، ليــس لــه فــروع، يبلــغ طــول الكبيــر منــه حوالــي متــًرا تقريًبــا، يكثــر يف املناطــق الرمليــة 
شــبه الصخريــة العميقــة، حيــث مغاصــات اللؤلــؤ، ويتشــابك فيمــا بينــه أحياًنــا، كثيــًرا مــا يعرقــل 
حركــة الغــواص يف قــاع البحــر، يف املاضــي كان يســتخدم حلــاؤه الليفــي يف تنظيــف األوانــي 

وتلميعهــا.
  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(. 
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عقربي:

 )نبات العقربي البحري(
العقربــي نبــات بحــري كســتنائي اللــون خشــن امللمــس، يبلــغ حجــم الكبيــر منــه حوالــي نصــف 
ــن الســاحل،  ــة م ــة القريب ــة شــبه الصخري ــرة يف املناطــق الرملي ــا، يوجــد بكث ــع تقريًب ــر مرب مت
ونبــات العقربــي يشــكل معانــاة حقيقيــة للصياديــن إذا وقــع يف شــباكهم، وذلــك لصعوبــة التخلــص 

منــه. يســتخدم بعــض أصحــاب اإلبــل نبــات العقربــي علًفــا ملاشــيتهم بعــد جتفيفــه.
  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.

َعَشاْر: 
العشــار، عكســها وشــار، هــي الســفينة القدميــة التــي مضــى علــى صناعتهــا أكثــر مــن عقــد مــن 

الزمــن، وبــان اخللــل والتشــقق يف ألواحهــا. 
ورد مصطلح )عشار( يف جزء من قصيدة للشاعر الوالد إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

البحر لي هاج وركبوه خطير.. باألخص إن كان يف محمل )عشار(
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )58(.

َعِضَية: 

 )عضية(

العضيــة هــي طريقــة مــن طــرق ربــط احلبــال، وتتــم بطريقــة التداخــل، وقدمًيــا كانــت تســتخدم 
لوصــل احلبــال املنقطعــة بعضهــا باآلخــر.

ومن ضمن أشهر ربطات احلبال زمن الغوص على اللؤلؤ هي؛ التربيعة والنشقة والتقريد والهواسة. 
  ملزيد من املعلومات انظر يف املصطلح رقم: )99( + )102( + )385( + )412(.

268

269

270



114 موسوعة قطر البحرية

عّمْرة: 
العّمرة مصطلح يطلق على مجموعة متراصة من األصداف الصغيرة التي لم يكتمل منوها بعد.

  ملزيد من املعلومات عن اللؤلؤ واألصداف انظر املصطلح رقم: )8( + )295( + )348( + )350( + )351(  +  )390(.

َعَماَرة: 

)عمارة بيع مستلزمات الغوص(

ــة  ــواد صيان ــة م ــة وكاف ــواد التمويني ــه امل ــظ في ــاع وحتف ــارة هــي مخــزن ومحــل جتــاري تب العم
الســفن اخلشــبية، وكذلــك مــواد وأدوات البنــاء مــن خشــب وحبــال وطــالء وغيرهــا. 

ومــن أشــهر العمايــر يف دولــة قطــر: عمــارة عبــداهلل بــن أحمــد اخلــال، وعمــارة علــي املــال وأبنائه 
ــن  ــر يف الدوحــة، وعمــارة ماجــد ب ــن أحمــد اجلاب ــي وعبدالرحمــن، وعمــارة يوســف ب عبدالغن
ســعد آل ســعد “بــن مدحــوب”، وعمــارة علــي بــن راشــد اخلاطــر، وعمــارة إبراهيــم بــن عبــداهلل 
الســبيعي، وعمــارة عبدالرحمــن املفتــاح، وعمــارة يوســف بــن محمــد احملمــود يف الوكــرة، وعمــارة 
محمــود العوضــي، وعمــارة عبدالرحمــن بــن عبــداهلل عبيــدان، وعمــارة حســن الهيــل، ويوســف 
بــن أحمــد جولــو املهنــدي يف اخلــور، وعمــارة جمعــه بــن حلــدان احلســن املهنــدي يف الذخيــرة.
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حرف الغني
ِغّبه:

الُغبَّه هي البحر العميق املجهول الذي ال قرار له.
واملثل القطري يقول:

)ما يجيب الغبيب إال اخلبيب(. 
ويقول كذلك: 

األجودي مثل بندر وسط )ِغّبه(، والردي ال يذري وال ينذرا به.
والشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يقول يف جزء من قصيدته:

عقبه غديت )بِغّبه( وريح دوالب.. مسمر والبر دونه كتامي
ويقول كذلك: 

جعله تدمركم صليب الشعويف.. يف )ِغّبه( والبر ما شيف وبعيد

َغَبْط: 
َغبَط مصطلح يطلق على احلسد، فيُقال: فالن غبط فالن يف رزقه.

ْب:  َغبَّ
ــب مصطلــح بصفــة األمــر لســحب الســفينة مــن األمــام بواســطة حبــل املرســاة، والســير بهــا  َغبَّ

راجــاًل يف امليــاه الضحلــة مــن مــكان إلــى آخــر.
ويقال: )غّبب القارب أو السفينة(.

َغْتم: 
الَغتـْـم، كلمــة فصيحــة، هــو املــوج املرتفــع والعريــض الــذي ال زبــد وال صــوت لــه، ويحــدث عــادة 

مــع بدايــة هبــوب الريــاح الشــمالية، أو عندمــا تتوقــف الريــاح فجــأة.

َغّدْف: 
الَغّدْف مصطلح يطلق على حتريك القارب الصغير يف املياه العميقة، بواسطة خشبة أو مجداف.

غزير: 
والِغِزْر، كلمة فصيحة، هو البحر العميق.

وأحد الشعراء يقول:
 لي )غزرت( الكفة ومحار حدرى.. مصقولة يف القوع بيضى تلوحي
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اْب: َغصَّ

اب السفينة على املجّدف( )َغصَّ
ــدف »اليابســة«،  ــى املي ــى أعل ــاء البحــر إل ــن م ــى ســحب الســفينة م ــق عل ــح بحــري يطل ــاب مصطل الَغصَّ
لتنظيفهــا وجتفيفهــا وعمــل الصيانــة الالزمــة لهــا، وتركهــا حتــى موعــد الغــوص القــادم، وقدمًيــا، ال يتــم 

ــا: ــان الســفينة إال إذا توفــرت عــدة شــروط منه ــاب ورجي َغصَّ
أن يكون مّد البحر يف أعاله »شيعة«، وال يكون ذلك إال يف أول الشهر الهجري أو يف منتصفه. 

 توفر املساعدة من الشباب ومن كبار السن ومن أفراد الفرق الشعبية )لزقرت( أثناء سحب السفينة أو ورفعها.
جتهيز الدام »حبل السحب« والطعوم والشحوم الالزمة لها.

إنــزال الفنطــاس والدســتور والفرمــن والدقــل واملجاديــف واحلبــال واملراســي مــن الســفينة قبــل رفعهــا مــن 
املــاء؛ لكــي يخــّف وزنهــا. 

 طريقة الغصاب: 
ــد  ــن، وبع ــت احملددي ــكان والوق ــى اليابســة يف امل ــن ســيرفعون الســفينة إل ــرارة( الذي ــع الرجــال )الي يتجم

ــى عــدة مجموعــات: ــم صاحــب الســفينة، ينقســمون إل ــا له ــة يقدمه ــام خفيف ــة طع ــم وجب تناوله
مجموعــة منهــم تدفــع الســفينة مــن جهــة املقدمــة باجتــاه الســاحل ومؤخرتهــا للخلــف، ومجموعــة أخــرى 
ــوم بإســناد  ــة تق ــن، ومجموعــة ثالث ــاف مــن أســفل اجلانب ــا باجتــاه اليابســة باألكت ــع الســفينة وتدفعه ترف
الســفينة مــن كال اجلانبــن كامليــزان حتــى ال متيــل علــى أحــد جانبيهــا بواســطة صــاري أو صاريــن 
معروضــن ومثبتــن علــى ســطحها وقوائمهــا اجلانبيــة، ومجموعــة أخــرى تقــوم بســحب الســفينة بواســطة 
حبــل متــن يســمى »الــدام«، يُلـَـف حــول هيكلهــا »البيــص«، ويتصــل بآلــة خشــبية مثبتــة علــى اليابســة علــى 
هيئــة بكــرة تســمى »الــدوار«، وال تتــم كل تلــك الطــرق إال مبســاعدة قســم آخــر للمطاعمــة أي وضــع الطعــوم 
أســفل قاعــدة »بيــص« الســفينة، والطعــوم قطــع خشــبية ضخمــة تطلــى بزيــت حيوانــي يســمى »ودك« وتلفــظ 
يف اللســان الــدارج )ِوَدچ(،لكــي يُســّهل عمليــة انزالقهــا مــن خشــبة ألخــرى باجتــاه اليابســة. والعمليــة كمــا 
أســلفنا تتــم بعــد القفــال »نهايــة موســم الغــوص«، واملجموعــة األخيــرة تقــوم بشــحذ الهمــم بواســطة الزقــرت 

الذيــن يقومــون بقــرع الطبــول والغنــاء البحــري )الــدواري(، حيــث يقومــون بترديــد عــدة أهازيــج منهــا:
شد الضــاعن يا فهــد من يوم لثنن أه ..   شــــدوا بخلــــي وارحلـــوا واحر فرقاه أه

مرحوم يا ولد الهوى من فجعة البن أه ..   قلبي على جمر الغضى والنار تصاله أه 
له غرة لي شعشعت وين القمـــر وين أه ..   ويـــاله يا ولــــد الهـــوى ويـــاله ويـــاله أه 

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )25( + )49( + )50( + )69( + )160( + )515( + )608(.
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َغْمَغَمه:
الغمغمــة كلمــات مفهومــة ومتفــق عليهــا بــن الغاصــة، يتحــدث بهــا الغاصــة القريبــون مــن بعــض 

يف قــاع البحــر يف أثنــاء جمــع احملــار.

َغْمَرة:

 )غمرة(

الغمــرة هــي فتحــة دائريــة الشــكل بحجــم قطــر دقــل الغيلمــي، تقــع علــى ســطح الســفينة وفــوق 
خشــبة الفــن بــن العبيــدار وبنقــة البنــدار، متــر مــن خاللهــا قاعــدة دقــل الغيلمــي باجتــاه الفلــس 

الــذي يقــع يف قــاع الســفينة. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )517(.

غْمري:
الغمري هو البّحار الذي ال خبرة لديه يف عمل البحر. 

ورد هذا اللفظ يف جزء من قصيدة للشاعرة بنت ظاهر حن قالت:

إن قلت يّروا، جا من الصدر فالع.. خكارى غاصتها )وغمارا( سيوبها 

والشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يقول يف مطلع إحدى قصائده: 

خايرت من بحر الهوى أسند البر.. ابي الســـالمة رامــي بالعتـــادي

مالي على التجساة واجلر والفـــر.. يزوه )غمارا( وكدها ما يساوي

وورد هذا اللفظ كذلك يف قصيدة للشاعر ساّلم، وهو يجاري الشاعر سعد بن علي املسند املهندي بقوله:

من أول )غمري( وأصبحت اليوم نوبي.. وطوعوني لون تطويع العسايف
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َغواِزي: وبيزات:
غــوازي، بيــزات، مصطلــح قــدمي للعملــة التــي يتداولهــا النــاس يف البيــع والشــراء، فعندمــا يشــتري 
الشــخص ســلعة مــن أحــد التجــار، يســأله التاجــر قبــل أن يعطيــه البضاعــة: هــل لديــك )غــوازي( أم ال؟. 

ومــن أشــهر العمــالت التــي مت تداولهــا يف قطــر زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ الروبيــة وهــي مــن الفضــة 
اخلالصــة وقــد كانــت تصــك يف الهنــد حتــت الرعايــة البريطانيــة وعليهــا صــورة ملكــة بريطانيــا وتســمى 

بالروبيــة الهنديــة.

َغْيْص: واجلمع غاصة:

 )الغيص قبل نزوله لقاع البحر(

الغيــص هــو مــن يقــوم مبهمــة الغطــس حتــت املــاء الســتخراج احملــار »األصــداف«، فهــو يندفــع لقــاع البحــر 
ــي 20  ــزن حوال ــه، ي ــق يف إحــدى قدمي ــط ببراشــوت بواســطة ثقــل مــن احلجــر أو الرصــاص معل كالهاب
رطــاًل، ويف أثنــاء نــزول الغيــص إلــى القــاع تكــون عينــاه مقفلتــن وأنفــه مقفــاًل مبشــبك يســمى الفطــام، 
وينــزل الغيــص للقــاع وهــو ممســك بحبلــن، احلبــل األول هــو حبــل اإليــدا الــذي طرفــه األول يف يــد 
الســيب، وطرفــه الثانــي مثبــت بــه الديــن »ســلة جلمــع احملــار«، واحلبــل الثانــي هــو حبــل الزيبــل املثبــت 
طرفــه األول يف الســفينة وطرفــه الثانــي مثبــت فيــه احليــر »الثقــل«، الــذي يعلقــه الغيــص يف رجلــه 
اليســرى لكــي يدفــع بــه إلــى القــاع، ويســتطيع غــواص اللؤلــؤ احملتــرف أن يكتــم نفســه حتــت املــاء لفتــرة 
خمــس دقائــق تقريًبــا، وقــد تزيــد املــدة عــن ذلــك أو تنقــص حســب املجهــود املبــذول، ويكــون ذلــك يف عمــق 
ال يتجــاوز العشــرين متــًرا تقريًبــا، وال يســتطيع الغيــص اخلــروج مــن ذلــك العمــق إال مبســاعدة الســيب. 
ــص غيــر مقتصــر علــى هــذا فحســب، بــل يقــوم يف فتــرة راحتــه مبســاعدة البحــارة يف فتــح  وعمــل الَغيْ
ــد النوخــذا ويف  ــة خاصــة عن ــه مكان ــئ، ول ــن آلل ــا م ــا بداخله ــر الســفينة واســتخراج م ــى ظه احملــار عل

ــى ظهــر ســفينة الغــوص هــي:  ــه عل ــا الغيــص مع ــي يجلبه ــك، ومــن األدوات الت املجتمــع كذل
حبــل اإليــدا، والديــن، والفطــام، والشمشــول، والدراعــة، والــزاي »احلصيــر«، والبيــاد »الفــراش«، والشــام 

»الســمن والتمــر اخلــاص«، واخلــري »اخلــرج«، الــذي يضــع فيــه الغيــص مقتنياتــه اخلاصــة. 
وينقسم الغاصة إلى ثالثة أقسام: غيص إسلفي، وغيص خماس، وغيص عزال. 

  ملزيد من املعلومات عن كل ما يتعلق بالغيص انظر املصطلح رقم:

 )147( + )128( + )126( + )116( + )100( + )92( + )86( + )82( + )66( + )41( + )40( + )36( + )35( + )34( + )30( + )13(
 .)648( + )627( + )591( + )590( + )478( + )405( + )377( + )253( + )252( + )228( + )214( + )212( + )193( + )149( +
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غيص إسلفي: 
هــو الغيــص الــذي يأخــذ ســلفة مــن النوخــذا قبــل دخــول الغــوص علــى حســاب نهايــة املوســم، كذلــك يأخــذ 
ــات  ــه(، وهــي ال تتجــاوز عشــر ربي ــه( أو )صيفي الغيــص الســلفي مــن النوخــذا ســلفة أخــرى تســمى )خرجي
»ريــاالت«، وعــادة تكــون يف منتصــف الغــوص، تقريًبــا، عندمــا يعــود النوخــذا بالســفينة علــى عجــل ملــدة يــوم أو 
يومــن إلــى البنــدر »املينــاء« لعمــل صيانــة للســفينة أو للتــزود باملــاء واملؤونــة، وفــور وصــول الســفينة إلــى البنــدر 
يســتغل بعــض البحــارة الوقــت ويســتأذنون مــن النوخــذا ويذهبــون علــى عجــل لزيــارة ذويهــم وقضــاء بعــض 
متطلباتهــم، ثــم يعــودون يف املوعــد احملــدد قبــل إبحــار الســفينة، يقــدم النوخــذا كذلــك يف نهايــة املوســم ســلفة 
أخــرى، تســمى )تســقام( لعــدد محــدود مــن الغاصــة الســلفن يســتردها منهــم يف نهايــة موســم الغــوص القــادم، 

والتســقام َديـْـٌن يقدمــه النوخــذا إلــى الغاصــة اجليديــن كضمــان وحجــز لعملهــم معــه يف املوســم القــادم. 

كل تلــك الســلف تكتــب بهــا بــروات »صكــوك« وبشــهادة شــهود، وتســجل يف الدفتــر العــام للنوخــذا، ويف قانــون 
الغــوص يحصــل الغيــص الســلفي يف نهايــة املوســم علــى قالطــة ونصــف »ثالثــة أســهم« مــن صــايف األربــاح 
التــي يف الغالــب ال يبقــى لــه منهــا شــيء بعــد حســم الديــون املســتحقة عليــه، والغيــص الســلفي الــذي يريــد 
االنتقــال للعمــل يف ســفينة أخــرى ولــم يســدد دينــه بعــد للنوخــذا األول فــال بــد لــه مــن احلصــول علــى بــروة 
مــن النوخــذا األول موضــح فيهــا عــدم املمانعــة وقيمــة املبلــغ املســتحق علــى الغيــص وهــذه البــروة تكــون مبثابــة 
رخصــة لــه للعمــل يف ســفن أخــرى، مقابــل التعهــد بدفــع ربــع مــا يحصــل عليــه مــن أربــاح يف نهايــة الغــوص، 
حتــى يغطــي بهــا جــزًءا مــن الســلفة القدميــة التــي عليــه، ويف حــال وفــاة الغيــص الســلفي يف البــر أو البحــر 
يســترد النوخــذا دينــه عــن طريــق بيــع ممتلــكات املتوفــى، فــإن لــم يجــد حمــل أوالده الكبــار ســداد الديــن، فــإن 

كان األوالد صغــاًرا عفــا عــن الديــن. 

غيص خماس: 
والغيــص اخلمــاس، اجلمــع خماميــس، هــو الــذي يعمــل حلســاب النوخــذا، وبالرغــم أنــه لــم يســتدن ســلفة منــه 
ــة  ــه النوخــذا يف نهاي ــه، ويســتقطع من ــه وجبروت ــه وتصرف ــه يكــون حتــت إمرت ــده إال أن ــل الغــوص وال بع ال قب
ــدر أرباحــه مــن  ــه وشــرابه، واخلمــاس تق ــل طعام ــؤ مقاب ــع اللؤل ــن بي ــي جناهــا م ــوص خمــس أرباحــه الت الغ

ــة أســهم«.  ــة( »صــايف الربــح« بقالطــة ونصــف »ثالث )الفضيل

غيص َعّزاْل: 
ــه اعتــزل عــن باقــي  ــه ســيبه اخلــاص، ســمي عــزااًل ألن والغيــص العــّزال هــو الــذي يعمــل حلســابه اخلــاص، ول
ــده عــن ســيطرة  ــة وال تســقاًما، ممــا يبع ــة الســفينة، ال يأخــذ مــن النوخــذا ســلفة وال خرجي البحــارة يف مقدم
النوخــذا االقتصاديــة، يغــوص – دائًمــا – يف مقدمــة الســفينة أســفل مقدمــة املجــداف. وهــو حــر يف عملــه، يغوص 
ويســتريح متــى شــاء، يفلــق احملــار الــذي حصــل عليــه هــو وســيبه فقــط. ينــام مــع الغاصــة يف مؤخــرة الســفينة 
ــى قيمــة  ــة إل ــؤ إضاف ــع اللؤل ــه مــن بي ــه خمــس مــا يجني ــل يأخــذ النوخــذا من ــم، ويف املقاب ــام معه ــاول الطع ويتن

الطعــام وحصــة الســيب.
  ملزيد من املعلومات عن الغيص العزال انظر املصطلح رقم: )619(.

َغّيال: 
الغّيــال مصطلــح يطلــق علــى تقلــب حركــة مــاء البحــر بــن املــد واجلــزر يف أوقــات متقاربــة وعلــى غيــر املعتــاد، 
ويحــدث الغّيــال، عــادة، عندمــا يتأثــر البحــر بالعوامــل املناخيــة الطبيعيــة كالغيــوم املمطــرة أو اإلحســاس بريــاح 

قادمــة أو تغّيــر يف اجتــاه الريــاح.
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حرف الفاء
فالع: 

الفالــع مصطلــح قــدمي يطلــق علــى الريــاح املفاجئــة التــي تهــب مــن جهــة مقدمــة الســفينة 
الشــراعية يف أثنــاء ســيرها، فتعيــق حركتهــا.

 ورد لفظ فالع يف جزء من قصيدة للشاعرة بنت ظاهر حن قالت: 

إن قلت يروا جا من الصدر )فالع(.. خكارى غاصتها وغمارا سيوبها
ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

فاروع:

 )فاروع(

الفــاروع هــو الفــأس الــذي كان يســتخدم زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ كأداة لتكســير احلطــب مــن 
أجــل اســتخدامه كوقــود للطبــخ يف موقــد الســفينة.

فاهي: 
الفاهي هو الشخص البارد البطيء الذي ال ينجز عمله بسرعة، ويسمى كذلك )الوني(.

َفْرَده:
والفردة، تصغيرها إفريده، هي حبة التمر الواحدة، فيُقال: عطني فردة متر. 

ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: )28( + )86( + )120( + )200( + )206( + )297( + )352( + )353(.

َفاْض: 
مصطلــح يطلــق علــى امتــالء الفنطــاس “خــزان مــاء الســفينة” باملــاء، فيُقــال: فــاض الفنطــاس 

أي امتــأ باملــاء.
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َفْرد: 

)سالح قدمي من نوع فرد( 

الفــرد هــو املســدس، وهــو الســالح الشــخصي الــذي كان يحملــه بعــض مــن الطواويــش ونواخــذة 
الغــوص يف ســفنهم زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ، يســتخدم للحمايــة الشــخصية وحلمايــة الســفينة 
ومــا عليهــا مــن قراصنــة البحــر، إذا لــم يتوفــر للنوخــذا ســالح مــن نــوع الفــرد فإنــه يحمــل معــه 
بندقيــة. ومــن أشــهر أنــواع البنــادق التــي كانــت حُتّمــل علــى ســفن الغــوص يف تلــك الفتــرة هــي 
امليــزر، والصمعــي، وأم تــاج، وأم تاجــن، وأم خمــس، وأم عشــر، والســالح عــادة يخبئــه النوخــذا 

يف البنــدار أو أســفل الكاتلــي »ســرير النوخــذا«. 
  ملزيد من املعلومات عن الكاتلي انظر املصطلح رقم: )543(.

ي:  َفشِّ
ظهر اخلثاق »احلبار«، الذي كثيًرا ما يشاهد طافًيا يف عرض البحر أو على الشاطئ، 

ــي، قدمًيــا، كان يســتخدم كعــازل للحــرارة يف موقــد الســفينة )االســريدان(، تغلــف بــه  والفشِّ
ــة مــن الرمــاد. ــم يغطــى بطبق ــة للموقــد ث ــة الداخلي الطبق

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )198( + رقم: )78( يف الفصل السادس.

َفِضيَلة: 
الفضيلــة هــي مــا يَْفُضــُل ويتبقــى للبحــار مــن صــايف األربــاح النقديــة التــي جناهــا مــن موســم 
الغــوص، بعــد حســم الديــون املســتحقة عليــه، ويف الغالــب ال يبقــى للغيــص الســلفي إال الشــيء 
اليســير مــن الفضيلــة. أمــا الغيــص اخلمــاس فهــو الــذي يحصــل علــى الفضيلــة كاملــة بســبب 

أنــه ال يســتدين مــن النوخــذا أي شــيء فتأتيــه األربــاح كاملــة.

چْت املايه:  َفّ
مصطلــح بحــري يطلــق علــى بدايــة جــزر مــاء البحــر وحتركــه مــن الشــاطئ نحــو العمــق، ويالحظ 

بدايــة اجلــزر عــادة علــى رمال الشــاطئ.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )33( + )108( + )173( + )191( + )308(.
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َفْلَقة: 

 )الفلقة(

ــق علــى كافــة األصــداف التــي مت فتحهــا علــى ظهــر ســفينة الغــوص ومت  ــح يطل الفلقــة مصطل
ــؤ، يرمــى الكثيــر منهــا يف البحــر، ومــا تبقــى منهــا يســتخدم كطعــم  البحــث بداخلهــا عــن اللؤل

ــد الّســمك. ــر »أقفــاص« صي يوضــع يف القراقي
  ملزيد من املعلومات عن اللؤلؤ واألصداف انظر املصطلح رقم: )31( + )95( + )174(.

َفْل: 
هو فتح الشراع ونشره على ظهر السفينة استعداًدا لإلبحار.

 ورد هذا املصطلح يف جزء من قصيدة للشاعر سالم بن مبارك املهندي حيث قال:

لي هّبت الّنكبا وسّوت دواليب.. ملّوا حبال الغوص )وفلوا( نشرها

َفْنُدوْس: 
ــا، توضــع يف ســرود »وعــاء مــن  ــو تقريًب ــع كيل ــي رب ــزن حوال ــة مــن التمــر، ت ــُدوس هــو كمي الَفن

ــى ظهــر ســفينة الغــوص. ــن أو ثالثــة مــن البحــارة عل اخلــوص« وتقــدم الثن
  ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: )28( + )86( + )120( + )200( + )206 ( + )290( + )352( + )353(.

َفْنَقْل: 
الَفنَقــل هــو كائــن بحــري صغيــر وشــفاف، بحجــم حبــة احلمــص، يكثــر علــى رمــال شــاطئ البحــر 
ــه كل مــن تالمــس  ــة، يحــّس بقرصت ــي الصيــف احلــارة والرطب ــرة يف ليال )العــاف(، يخــرج بكث

بشــرته رمــل الشــاطئ ليــاًل، وعنــد اإلمســاك بــه يتحــول إلــى كــرة صغيــرة وصلبــة.
  ملزيد من املعلومات عن هذه الكائنات انظر املصطلح رقم: )314(.
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َفَنْر:

 )الفنر(

الفنــر، اجلمــع إفنــارة، هــو الســراج الــذي يعمــل مبادة الكاز »الكيروســن«، قدمًيا، وكان يســتخدم 
يف ســفينة الطــواش، ويســتخدم كذلــك ليــاًل يف ســفينة الّســردال، حيــث يثبتــه يف أعلــى البنديــرة 
قبــل مغادرتــه املغــاص حتــى يــراه ويســتدل عليــه كل مــن يتبعــه مــن الســفن، والفنــر مــن النــادر 

اســتخدامه يف ســفن الغــوص التقليديــة يف قطــر.

وأحد الشعراء يقول:

 عجز )الفنر( من رمسة الربع واكدر.. واصفر لونه من بعد ما بّش بالنور 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )302( + )521(.

َفْنَطاْس:

 )فنطاس سفينة الغوص(

ــوزن  ــل ال والفنطــاس، اجلمــع فناطيــس، هــو »خــزان مــاء ســفينة الغــوص«، كبيــر احلجــم وثقي
حتــى وهــو فــارغ، يتفــاوت حجمــه مــن ســفينة ألخــرى حســب حجــم وحتمــل الســفينة، وســفن 
الغــوص الكبيــرة التــي حتمــل خمســن بحــاًرا حتمــل فنطاًســا ســعته ألــف جالــون تقريًبــا، يســّد 

حاجــة مــن عليهــا حلوالــي شــهر أو أكثــر. 

ميــأ الفنطــاس بواســطة املــزار »جالــب املــاء« حيــث يضــع فيــه مائتــي يــود »قربــة« تقريًبــا، 
والقربــة حتتــوي علــى خمســة جالونــات تقريًبــا، والفناطيــس نوعــن:
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 األول:
فنطــاس مقــّور يصنعــه القــاّلف »النجــار« مــن خشــب الســاج املشــدودة ببعضهــا بحبــال الُكْمبَــاْر 
مــن دون اســتخدام مســامير، حيــث يتــم تعشــيق األلــواح بالفتيــل »خيــوط القطــن« املغمــوس 
بالقــار »القطــران«، وكمــا يتــم طــالؤه مــن الداخــل مبــادة القــار »الزفــت« ملنــع تســرب املــاء منــه. 

الثاني:
 يســمى فنطــاس مســومر، وهــو يصنــع مــن اخلشــب والشــالمن املثبتــة باملســامير. ويوضــع 
فنطــاس ســفينة الغــوص يف منتصــف خــن الســفينة باجتــاه اليمــن، لــه رقبــة »فتحــة« وتســمى 
)عنــق(، مربعــة الشــكل بــارزة علــى ســطح الســفينة بقطــر ســتة إنشــات، تقريًبا، تســتخدم لســحب 
وإدخــال املــاء، تغطــى بقّفــة »إنــاء مــن الســعف« حلمايتــه مــن التلــوث، يســَحب منــه مــاء الشــرب 
بواســطة قبعــة »نصــف ثمــرة النارجيــل«، ويســَحب منــه مــاء الطبــخ كذلــك بواســطة بالــدي »إنــاء 
معدنــي«، يوجــد يف الفنطــاس َمَغــْر »فتحــة تصريــف مــاء« تســد بخشــبه مخصصــة لذلــك، ومــع 
بدايــة رحلــة الغــوص يتــم إغــراق الســفينة يف املــاء العميــق القريــب مــن الفنطــاس عــن طريــق 
فتحــة التصريــف الســفلى بعدهــا يســحب الفنطــاس مــن علــى الشــاطئ بطريقــة الطفــو »العــوم« 
إلــى الســفينة، وعندمــا يأخــذ مكانــه الصحيــح فــوق املــكان املطلــوب إنزالــه فيــه يتــم ســّد فتحــة 
التصريــف، ويبــدأ البحــارة بســحب املــاء منهــا ويف أثنــاء التعــومي ينــزل الفنطــاس بشــكل آلــي يف 
جــوف الســفينة علــى )الــدراف( دون عنــاء، ويكــون هــذا، عــادة، مــع أول النهــار حيــث املــد العالــي 

الــذي يســمى قدمًيــا )مبايــة الفناطيــس(.

ورد مصطلــح الفنطــاس يف جــزء مــن قصيــدة لشــاعر قطــر الكبيــر ســعد بــن علــي املســند 
املهنــدي حــن قــال: 

شبهت بك يا سالم بفنطاس قار.. )فنطاس( قار والوخل بايٍن فيه

  ملزيد من املعلومات عن الفنطاس انظر املصطلح رقم: )29( + )72( + )150( + )288( + )304( + )356(. 

َفّيح: أو فّيحت:
َفّيــح أو فّيحــت مصطلــح يطلــق علــى ميــالن الســفينة إلــى درجــة حــادة، وذلــك مــن أثــر امتــالء 
ــب  ــي الغال ــة بســرعة فف ــك احلال ــدارك نوخــذا الســفينة تل ــم يت ــة، إذا ل ــاح القوي الشــراع بالري
يــؤدي ذلــك الفيحــان إلــى انقالبهــا يف عــرض البحــر، ويُقــال: فيــح الســنبوك وفيحــت اجلالبــوت.

  ملزيد من املعلومات عن انظر املصطلح رقم: )218( + )318(.
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حرف القاف
قاز:

القــاز، ويلفــظ باللهجــة العاميــة الدارجــة )َحــّل(، هــو »الكيروســن«، قدمًيــا كان يُعبــأ يف براميــل، 
ويجلبــه جتــار ســوق الدوحــة مــن مينــاء مدينــة عبــدان الصناعــي يف جمهوريــة إيــران بواســطة 
الســفن الشــراعية، وكان نواخــذة الغــوص يشــترون قليــاًل منــه، ويحتفظــون بــه يف قنانــي زجاجيــة 
الســتخدامه كوقــود للفنــر »الســراج«، وكذلــك يف املســاعدة علــى إشــعال خشــب موقــد الســفينة.

  ملزيد من املعلومات عن استخدام القاز انظر املصطلح رقم: )299(.

قاص: 
قــاص مصطلــح يطلــق علــى مســامير الســفينة اخلشــبية الصدئــة جــًدا عندمــا تتحلــل، ويتغيــر 
لونهــا مــن شــدة الصــدأ، فيُقــال: مســامير الســفينة قاصــة، ويطلــق هــذا املصطلــح كذلــك علــى 
احلبــل املهتــرئ عندمــا ينقطــع مــن أثــر احتكاكــه بجســم صلــب، لذلــك عندمــا يُشــاَهد قــارب 
حتركــه األمــواج يف عــرض البحــر أو بالقــرب مــن الشــاطئ؛ يُقــال: هــذا القــارب قــاص، أي 

منفلــت مــن مرســاته بســبب انقطــاع احلبــل.

َقْبَعة:

 )قبعة ماء الشرب(

الَقبَْعــة هــي وعــاء خشــبي كانــت تصنــع مــن نصــف ثمــرة النارجيــل “جــوزة الهنــد” بعد اســتخراج 
ــاء، يســتخدمها البحــارة  ــر مــن امل ــع لت ــي رب ــة إنشــات، تتســع حلوال ــي ثالث ــا، قطرهــا حوال لبه
علــى ظهــر ســفينة الغــوص كوعــاء يســتخرجون بــه مــاء الشــرب العــذب مــن الفنطــاس “خــزان 

الســفينة”. 

ــاء  ــك كإن ــل القطــري يقــول: )القبعــة تكمــل الفنطــاس(، والقبعــة يســتخدمها البحــارة كذل واملث
ــى  ــا وقــروف الرمــان؛ لوضعــه عل ــغ، وهــو خليــط مكــون مــن القــرط والهليلي ــه الدب ينقعــون في

ــة. ــا مــن القــروح اجللدي املناطــق احلساســة مــن أجســامهم؛ لكــي يقيه
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َقَحْف:

 )سفينة نوع كوتيه(
الَقَحــف، اجلمــع قحــوف، مصطلــح يطلــق علــى ثمــرة جــوز الهنــد “النارجيــل”، قدمًيا كانت ســفن 
الهنــد التجاريــة املســماة )الكوتيــات( متــّر بالقــرب مــن ســفن الغــوص املتوقفــة علــى املغاصــات، 
وهــي متجهــة نحــو موانــئ اخلليــج العربــي محملــة بأطنــان مــن تلــك الثمــار، فــإن تصــادف توقفهــا 
بالقــرب مــن إحــدى ســفن الغــوص للســؤال أو طلــب حاجــة؛ يســتغل البحــارة وقوفهــا بالقــرب 
منهــم ليطلبــوا مــن قائدهــا عــدًدا مــن تلــك الثمــار وفــور حصولهــم عليهــا يشــربون ماءهــا، 
ويأكلــون لّبهــا، ثــم يســتخدمون قشــرها كوعــاء لســحب مــاء الشــرب مــن الفنطــاس “خــزان مــاء 

الســفينة”.
َقَحْص: 

قحــص وقحــم ونــط وعفــد، كل تلــك املصطلحــات صحيحــة وتطلــق علــى الشــخص الــذي يقفــز 
فجــأة مــن مكانــه إلــى موقــع آخــر قريــب.

قرعة: 
القرعــة مصطلــح بحــري يطلــق علــى غــوص اخلمــس أيــام األولــى مــن بدايــة غــوص العــود 
)الكبيــر( أو الدشــة، وتبــدأ القرعــة يف العشــرين مــن شــهر يونيــو، تقريًبــا، وتســتمّر ملــدة خمســة 
أيــام، وغــوص القرعــة مخصــص للتهيئــة وإعــداد البحــارة علــى الغــوص كــي يكتســبوا مزيــًدا مــن 

اللياقــة البدنيــة، والقرعــة تكــون، عــادة، يف املغاصــات غيــر العميقــة القريبــة مــن اجلــزر.

  انظر املصطلح رقم: )29( + )61(.

َقَراْح: 
القــراح مصطلــح يطلــق علــى الثبــر الشــديد »اجلــزر«، يُقــال: املايــه قــراح، ويطلــق كذلــك علــى 

مــاء الشــرب النقــي.
وأحد الشعراء يقول: 

السحر بعينه ال من جلجٍل فوق.. ومبسم فيه الشراب )القراحي(

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )33( + )108( + )173( + )191( + )294(.

305

306

307

308



موسوعة قطر البحرية127

ْر:  َقصَّ

 )قّصْر(

قّصــْر مصطلــح بصفــة األمــر، يطلقــه الطــواش ألحــد العاملــن معــه علــى ظهــر الســفينة كــي 
يقــوم بســحب القلــص »القــارب الصغيــر« مــن خلــف الســفينة والصاقــه يف منتصفهــا حتــى 
يتمكــن الطــواش مــن الركــوب فيــه، واإلبحــار نحــو ســفن الغــوص املتوقفــة بجــواره علــى املغــاص؛ 
كــي يتفــاوض مــع قادتهــا علــى شــراء اللؤلــؤ املتوفــر لديهــم، ويطلــق هــذا املصطلــح كذلــك لســحب 
الســفينة علــى املغــاص لعــدة أمتــار بواســطة حبــل املرســاة حتــى يتمكــن الغاصــة مــن الوصــول 

إلــى مكامــن األصــداف البعيــدة عنهــم. 
  ملزيد من املعلومات عن الطواش انظر املصطلح رقم: )257(.

يْع: َقصِّ

يْع(  )َقصِّ

يــع نبــات بحــري، أوراقــه عريضــة زيتيــة اللــون، بــه حبــات صغيــرة كحبــات العنــب مليئــة  الَقصِّ
ــة  ــع بداي ــة م ــارح القوي ــاح الب ــه ري ــع تقتلع ــاء، والقصي ــى االنتصــاب يف امل ــواء، تســاعده عل باله

ــى الشــاطئ. ــه عل فصــل الصيــف، وتقــذف ب
  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.
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قفال: 

 )العرضة أثناء القفال(
القفــال، وعكســه الدشــة أو أول الســنة، مصطلــح يطلــق علــى نهايــة موســم الغــوص الكبيــر 
وعــودة الســفن ومــن عليهــا إلــى الديــار، يبــدأ القفــال يف نهايــة شــهر أكتوبــر تقريًبــا )10/30( يف 

الســبعن مــن ســهيل بعــد مــا يتســاوى الليــل والنهــار بفتــرة ومييــل مــاء البحــر للبــرودة. 
ومن ضمن األقوال القطرية التي كانت تردد وقت القفال:

السادسة:
 واملقصود بها الستن من سهيل، يحلى شرابه: ويخرس زيبله مع أخرابه. 

والسابعة:
 واملقصود بها السبعن من سهيل، فيها البرد وايد جتلب الغواص من أقصى البعايد.

وتبــدأ رحلــة العــودة إلــى الديــار عندمــا يقــوم الســردال، وهــو القائــد الــذي يتبعــه مجموعــة مــن 
نواخــذة الغــوص بســفنهم، برفــع النشــر »العلــم« علــى البنديــرة »ســارية الســفينة«، فيــراه كل مــن 
ــى الهيــر مــن نواخــذة الســفن فيقومــون برفــع أعالمهــم كذلــك اســتعداًدا لإلبحــار والعــودة  عل
إلــى الديــار، وفــور اقتــراب الســفن مــن بنــادر املــدن والقــرى تشــخص أعــن البحــارة حتــت األفــق 
فتــرى الشــاطئ مخضًبــا بســواد وبيــاض مالبــس مــن ينتظرهــم مــن النســاء والشــيوخ واألطفــال 
فيــزدادون شــوًقا للقــاء األهــل واألحبــة، وابتهاًجــا بســالمة الوصــول يقــوم البحــارة علــى ظهــر 
ســفنهم بتقــدمي فــن العرضــة القطريــة فيســمعها ويشــاهدها كل مــن علــى الشــاطئ، وفــور رمــي 
ــا وبعــض املقربــن منهــم،  ــب البحــارة مــا عــدا ربابنته ــدر يغادرهــا أغل مراســي الســفن يف البن
ويقــوم أحــد البحــارة بجلــب بنــت النوخــذا الصغيــرة التــي تكــون بكامــل زينتهــا مــن الشــاطئ إلــى 
الســفينة بواســطة قــارب صغيــر وفــور وصولهــا لســفينة والدهــا تســلم عليــه فيضــع يف يدهــا إن 

وجــد مجموعــة مــن الآللــئ التــي لــم تبــْع بعــد لكــي تراهــا وتفــرح بهــا.
  ملزيد من املعلومات عن القفال انظر املصطلح رقم: )258( + )299( + )382( + )521(.
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َقّطاْع: 
القطــاع مصطلــح يطلــق علــى النوخــذا والتاجــر الــذي يبحــر بســفينته اخلاصــة إلــى عــدة موانــئ 
محليــة وخارجيــة ويجلــب منهــا البضائــع املختلفــة؛ لكــي يبيعهــا حلســابه اخلــاص علــى البحــارة 

الذيــن يعملــون علــى ظهــر ســفن الغــوص أو علــى جتــار املــدن والقــرى. 
  ملزيد من املعلومات انظر الرواية يف املصطلح رقم: )182(.

َقاّلْف:

 )القالف(

القــالف، اجلمــع قالليــف، هــو النجــار الــذي ميتهــن حرفــة بنــاء وصيانــة الســفن اخلشــبية، فقــد 
جــاء يف املعجــم الوســيط قلــف الســفينة: أعّدهــا وســّد خاللهــا بالليــف والقــار. 

والقالفــة هــي حرفــة مــن يخــرز ألــواح الســفن ويجعــل يف خاللهــا القــار أو الفتيــل، ويســتخدم 
القــالف عــدة أدوات منهــا:

املطرقة، والقدوم، واملنشار، وامِلنَْقْر، واملجدح، والرنده، والسكنية، واملشد، والقوبار.

 ومن ضمن أساتذة بناء السفن يف قطر: 

القــالف األســتاذ ماجــد املاجــد الــذي أورث هــذه الصناعــة ألحفــاده، والقــالف األســتاذ يوســف 
بــن حســن املاجــد الــذي قــام يف الثمانينيــات ببنــاء ســفينة )بتيــل( كبيــرة يبلــغ طولهــا 90 قدًمــا، 
ــس القعاطــري املنصــوري،  ــم القعاطــري املنصــوري، وخمي ــن إبراهي ــي ب وكل مــن األســاتذة عل
وصالــح الصــوري، وعبــداهلل أبــو دهــوم يف مدينــة اخلــور، وكل مــن األســاتذة نصــف وعلــي 

وخميــس املهيــزع، وأبنائهــم يوســف ومحمــد يف منطقــة الذخيــرة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )321( + )347(.
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وص البحر:  قملة البحر أو َقرُّ
ــة املجــاورة  ــاه الضحل ــر يف املي ــا، تكث ــة الرمــل تقريًب ــن بحــري بحجــم حب ــة البحــر هــي كائ قمل
الصيــف احلــارة واملظلمــة فقــط، يشــعر  ليالــي  كبيــرة يف  للشــاطئ، تخــرج يف مجموعــات 
بقرصتهــا كل مــن ينــزل البحــر ليــاًل لالســتحمام أو الّصيــد وهــو مجــرد مــن املالبــس، تتســبب 
قملــة البحــر كذلــك يف إتــالف األســماك العالقــة يف الشــباك لفتــرة، حيــث تقــوم بإتــالف الّســمك 

مــن الداخــل. 
  ملزيد من املعلومات عن هذه الكائنات انظر املصطلح رقم: )298(.

قرقور الغوص: 

 )قرقور الغوص( 

القرقــور يصنــع مــن أوتــار أو أســالك معدنيــة مقاومــة للصــدأ، وهــو علــى هيئــة قفــص دائــري 
الشــكل قطــره حوالــي 80 ســم وارتفاعــه كذلــك، لــه قاعــدة مــن األســفل، ولــه بابــان، أحدهمــا 
ــة،  ــد كافــة األســماك الصخري ــر لصي ــا. تســتخدم القراقي لدخــول األســماك واآلخــر إلخراجه
وكانــت ســفن الغــوص قدمًيــا تســتخدم حوالــي أربعــة قراقيــر لصيــد الّســمك لوجبــة العشــاء، 
حيــث ترمــى القراقيــر يف البحــر صباًحــا بعــد ملئهــا بالفلقــة »مخلفــات احملــار«، ثــم يثبتهــا 
الغاصــة يف أول ومنتصــف حبــل املرســاة، وتســحب القراقيــر مــن البحــر عــدة مــرات يف اليــوم 
ــال  ــاء االنتق ــك يف أثن ــون ذل ــرة أخــرى، ويك ــه م ــى في ــم ترم ــن أســماك، ث ــا م ــا بداخله ألخــذ م

بالســفينة مــن موقــع غــوص إلــى موقــع غــوص آخــر مجــاور.

كان البحارة إذا أرادوا إخراج القرقور من قعر البحر بعد نصبه فيه لصيد الّسمك يرددون:

قرقورنا خوش قرقور.. يصيد الشعري والهامور

قرقورنا يا حـــــــريبوه.. يصيد الّسمـــــــك كل بوه 

  ملزيد من املعلومات عن القرقور انظر املصطلح رقم: )678(.
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حرف الكاف
كمال: أو اإلسطرالب:

 )كمال(

الكمــال هــو آلــة مالحيــة تســتخدم لتحديــد املــكان علــى اخلريطــة، يســاعد الكمــال الســفن يف 
ــد مــكان الســفينة،  ــة يف حتدي اإلبحــار عبــر احمليطــات دون احلاجــة إلــى احلســابات التقديري
وتقــوم فكــرة الكمــال علــى »مهاديــف« أو مقاييــس زاويــة يتــم أخذها بن جرم ســماوي )كالشــمس 
أو القمــر أو كوكــب أو جنــم( ويف أغلــب األحيــان يكــون بــن الشــمس واألفــق املرئــي، يتــم 
اســتخدام قياســات الزاويــة أو املهاديــف فيمــا بــن األجــرام الســماوية واألفــق املرئــي لتحديــد 
موضــع املــرء علــى الكــرة األرضيــة، ســواء أكان يف البــر أم كان يف البحــر، ويف أي نقطــة زمنيــة 
يكــون اجلــرم الســماوي واقًعــا فــوق نقطــة محــددة مــن ســطح األرض، والعــرض مــع الطــول لهــذه 
النقطــة يعطينــا مــا يســمى باملوضــع اجلغــرايف للجــرم الســماوي  )GP( الــذي ميكــن حتديــده 
باالســتعانة بجــداول التقــومي البحــري أو اجلــوي لذلــك العــام، وكان الكمــال يســتخدم يف دولــة 

قطــر للســفن الكبيــرة املخصصــة للســفر والتجــارة فقــط. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )172(.

كاث: 
الكاث هو حبوب وتقرحات تصيب اللسان، يعالج مبادة الشب أو العشرج »السنا مكي«.

ــر أم  ــوا يف الب ــر مــن األمــراض؛ ســواء أكان ــؤ يتعرضــون لكثي ــى اللؤل كان البحــارة يف زمــن الغــوص عل
كانــوا يف البحــر، وكانــت دولــة قطــر تزخــر بكثيــر مــن األطبــاء الشــعبين األكفــاء مــن اجلنَســن الذيــن 
كانــوا يعاجلــون مرضاهــم باألعشــاب الطبيعيــة، واحلجامــة، والكــي بالنــار، وبقــراءة القــرآن، وقــد 
وردت أســماؤهم يف كثيــر مــن املؤلفــات القطريــة، ونذكــر منهــم، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، الشــاعر 
واملعالــج ســعيد بــن ســالم البديــد املناعــي، وراشــد بــن جبــر احلجــي النعيمــي، وربيعــة بــن عيســى بــن 
زامــل الكــواري، وإبراهيــم بــن عبــاس اخلزاعــي، وخميــس بــن عمــران الكــواري، والشــيخ عبدالعزيــز 
ــة احلســن  ــن جمع ــن حمــد ب ــة ب ــن أحمــد الســويدي، وجمع ــي، ومحمــد ب ــن أحمــد آل أحمــد آل ثان ب
املهنــدي، وإبراهيــم بــن ســعد بــن خميــس احلســن املهنــدي، وخليــل بــن إبراهيــم احلســن املهنــدي، 
والشــاعر إبراهيــم بــن محمــد أبــو جاســم احلســن املهنــدي، وإبراهيــم بــن يوســف الســيد، ومبــارك بــن 
ســالم البنعيــد املهنــدي، وجابــر بــن ســلطان اجلابــر، وجمعــة العطشــان الســليطي، ومحمــد بــن مبــارك 

3١6
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الســليطي، وســعيد بــن أحمــد آل كليــب الكــواري، وغــامن بــن عبــداهلل العلــي.
ومن أشهر األمراض التي كانت تصيب البحارة زمن الغوص على اللؤلؤ هي: 

أ- الضــر: وهــو صــرع، يصــاب بــه الغيــص مــن كثــرة مــا يتعــرض لــه يف األعمــاق مــن خــوف وهلــع ومشــاهد 
مروعــة وموحشــة ومفزعــة، فيصــاب بحــاالت هســتيرية وبــكاء، ويعالــج بقــراءة القــرآن الكــرمي، ثــم تدخينــه 
بأنــواع مــن البخــور، مثــل: الســويدا »حبــة البركــة«، أو الشــامي، أو اللبــان، أو الشــب، أو اجلــاوي، وبعــض 

املصابــن بالضــّر وبنــاء علــى طلبــه يعالــج باإلنشــاد الدينــي والغنــاء الشــعبي املصحــوب باإليقــاع.
ب- الطنــان: هــو خــرق يف طبلــة األذن، يحــدث للغيــص مــن أثــر تعرضــه لضغــط مــاء البحــر وخاصــة 
ــر هــذا املــرض يشــعر الغيــص  ــة، ومــن أث ــوب األنفي ــاء غوصــه، وهــو مصــاب باحتقــان يف اجلي يف أثن
بــآالم شــديدة يف األذن املصابــة مــع نــزف وطنــن وضعــف يف الســمع، بعــد اإلصابــة مباشــرة، ويف أثنــاء 
فتــرة العــالج يعفيــه النوخــذا مــن الغــوص، فيعالــج مبــلء األذن املصابــة مبحلــول الزعتــر مــع امللــح ولعــدة 
أيــام، فــإذا لــم يشــِف مــن مرضــه يعالــج بالكــي علــى األذن املصابــة، وإذا لــم يتحســن الغيــص مــن حالتــه 

يتحــول إلــى مهنــة الســيب. 
ــوب ذات رؤوس  ــة قــروح وحب ــى هيئ ــرأس عل ــب فــروة ال ــدي يصي ــداس هــو مــرض جل ــداس: الن ت- ن
بيضــاء، ويعالــج النــداس باليفــت »الشــب أو حجــر الزجــاج«، أو بالدبــغ »منقــوع الهليليــا والقــرط وقشــور 
الرمــان«، يوضــع هــذا املزيــج علــى تلــك التقرحــات ليــاًل، فــإذا لــم يشــِف مــن مرضــه يعالــج بأربــع كيــات، 
اثنتــان علــى زوايــا الــرأس مــن األعلــى وواحــدة مــن نــوع بكــرة وقعــود » + « يف منتصــف أعلــى الــرأس، 

وواحــدة يف أســفل الــرأس مــن اخللــف.
ث- بــو اْقَشــاْش: هــو مــرض االســقربوط الــذي يصيــب الفــم واألســنان، ويُقــال: أن هــذا املــرض يصيبهم 
بســبب ســوء التغذيــة وعــدم تنــاول احلمضيــات )فيتامــن ســي(، ويعالــج أبــو قشــاش بعــدة طــرق منهــا 
تنــاول لــب ثمــرة الليمــون واملضمضــة مبائــه لعــدة مــرات يف اليــوم، وإذا لــم يتوفــر الليمــون يتمضمــض 
ويشــرب املصــاب مــن وزر ناقــة بكــر، وهــذا العــالج كان شــائًعا يف تلــك الفتــرة، ويعالــج املصــاب كذلــك 

باملضمضــة مبنقــوع املعضديــة.
ج-  العشــى الليلــي: مــرض يصيــب البحــار يف عينــه، فيقــل نظــره مــع حلــول املســاء، ويعالــج بتعريــض 

عينيــه لدخــان كبــدة ســمكة اللــزاق أثنــاء شــوائهما، أو بكيــة صغيــرة علــى مقدمــة األنــف.
ح-  الَعُروْس: العروس هي انتفاخ غدة أحد اإلبطن، وتعالج بدهنها مبادة احمْلَلََب.

خ-  اجلــروح: يصــاب الغيــص بجــروح بســيطة يف اليديــن والســاقن، وتكــون عــادة إمــا مــن أثــر االحتكاك 
باحلجــارة احلــادة التــي يف قــاع البحــر أو مــن التعــرض ألشــواك احليوانــات البحريــة كقنافــذ البحــر أو 

مــن األســماك املفترســة، وأغلــب تلــك اجلــروح تــداوى إمــا برمــاد نبــات الرمــرام أو بامللــح ودهــن الــورد.
ــَمْط: هــو مــرض جلــدي علــى هيئــة حبــوب وقــروح صديديــة تصيــب الغيــص يف مواضــع  د-  السَّ
حساســة مــن جســمه، وذلــك مــن أثــر مكوثــه يف البحــر ملــدة طويلــة وعــدم االغتســال باملــاء العــذب بعــد 
خروجــه مباشــرة مــن البحــر، وقــد تظهــر تلــك احلبــوب حــول منطقــة العينــن فتؤثــر علــى اإلبصــار، 

ــا والقــرط وقشــور الرمــان املنقــوع«.  ــغ »مزيــج مــن الهليلي ــج الســمط بالدب ويعال
  ملزيد من املعلومات عن الدبغ انظر املصطلح رقم: )147(.
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ذ-  احَلْشــَوة: احلشــوة هــي حشــرجة يف الصــدر تصيــب الغيــص فتمنعــه مــن الغــوص، ويعالــج املريــض 
إمــا بشــرب منقــوع احللبــة والزجنبيــل أو اللبــان أو املــر أو اخللبيــان.

وإذا ارتبطــت احلشــرجة بقــيء ودم فتعالــج بخلــط الزعتــر وعشــبة اجلعــد واحللبــة وطبخهــا مــع املــاء 
ثــم يشــرب منهــا املريــض.

ر - السعال: ويعالج بشرب منقوع الزعتر أو الزجنبيل.
  ملزيد من املعلومات عن السعال انظر املصطلح رقم: )225(. 

ز - أم ازليقــة أو إمشــاق: هــو مــرض جلــدي، يصيــب املناطــق احلساســة مــن جســم اإلنســان وخاصــة 
بــن األرجــل، ويســبب حرقــة واحمــراًرا يف اجللــد، تــؤدي إلــى إعاقــة حركــة الغيــص وخاصــة يف املــاء 
املالــح، ويعالــج بغســل املنطقــة املصابــة باملــاء العــذب ثــم يوضــع علــى مــكان اإلصابــة الدبــغ أو الِيْفــت، 

بكســر اليــاء وإســكان الفــاء، وهــي مــادة تســتخدم لدباغــة اجللــود.
  ملزيد من املعلومات عن اليفت انظر املصطلح رقم: )430(.

ــَرة: الغيــرة مــرض باطنــي، يصيــب البحــار بفقــدان الشــهية وتغيــر يف املــزاج، ويعالــج بشــرب  س- ِغي
العشــرج.

ش- صــداع أو الشــاجة: الصــداع مــرض يصيــب البحــارة قدمًيــا، ويعالــج إمــا باحلجامــة أو باحللــول 
»العشــرج«.

ص- السنا أو اسنّيان:
  انظر املصطلح رقم: )193(. 

ض- ُســوَرة: الســورة هــي ألــم يف األســنان، ويعالــج بوضــع املســمار »القرنفــل« عليــه أو خليــط مــن امللــح 
والزعتــر املطحــون.

ط- َحــَزاْز: مــرض جلــدي يصيــب فــروة الــرأس ويتســبب يف احمــرار املنطقــة املصابــة وتســاقط الشــعر 
منهــا، يعالــج بفركــه بامللــح الفارســي الصلــب، ثــم دهنــه بزيــت األرز الســاخن.

ظ – الغولني )االعصبة(:
شــد عضلــي يصيــب البحــارة يف الســابعة )عضلــة لــوح الكتــف(، مــن أثــر جــر امليــداف أو ســحب الغيــص 

مــن األعمــاق، ويعالــج باملســاد )التدليك(.
ع- أم الُكُفوْف: هو انتفاخ يصيب كف اليد من الداخل، ويعالج بكية يف أسفل عضلة اليد املصابة. 

ــْل: مــرض يصيــب إحــدى عينــي الغــواص مــن شــدة ضغــط مــاء البحــر عليهــا، فيرتفــع بؤبــؤ  غ- أم َذيْ
العــن إلــى األعلــى، ويعالــج بكيــة يف منتصــف حاجــب العــن املصابــة.

املصدر:
- جواب كل سائل عن معاجلن قطر األوائل - إدارة الثقافة والفنون والتراث - قطر.

- الراوي والنواخذا الوالد: علي بن خميس احلسن املهندي.
- الوالد: حمد بن سلمان احلسن املهندي.
- الوالد: حلدان بن صقر احلسن املهندي.
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كّرف: 
مصطلــح بحــري يطلــق علــى ارتــداد الشــراع علــى الصــاري بقــوة وااللتصــاق بــه، ويحــدث ذلــك 
مــن أثــر التغيــر املفاجــئ يف اجتــاه الريــح، أو مــن ســوء تقديــر النوخــذا عندمــا يشــب الســفينة 
»أي يتوجــه بهــا نحــو مهــب الريــح«، لكــي يخفــف مــن ســرعتها ليتمكــن االمجدمــي مــن قيــاس 
ــى  ــب الشــراع عل ــدوران العكســي للســفينة، وينقل ــح، عندهــا يحــدث ال العمــق بالشــكل الصحي
الصــاري ويلتصــق بــه، وإن لــم يتــدارك النوخــذا األمــر بســرعة والريــاح تشــتد قــد يــؤدي ذلــك 

إلــى انقالبهــا وخاصــة إذا كانــت فارغــة. 

ورد مصطلح )كرف( يف جزء من قصيدة للشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني حن قال:
يحسبون أني رعاعه.. يطبع أن )كّرف( شراعه

وورد كذلك يف جزء من قصيدة للشاعر الوالد إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:
ما فـــادني تعليقـــــــي النــــوف.. يوم السفن مرن بي وطاف
)كرف( شراعي يوم مخطوف.. وانشق من نصه واألطراف

وورد كذلك يف جزء من قصيدة للشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي حن قال: 
)كّرف( شراعه والتطم راس لفان.. وأصبح عجاج املوج غطى حيابه

وقال كذلك: 

ما فاد به لو حط بالدقل نويف.. )كّرف( إشراعه بالبحر دّم طبعان
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )218( + )301(.

كساد: 
الكســاد هــو زيــادة املعــروض مــن اللؤلــؤ وقلــة الطلــب عليــه، فيُقــال: ســنة الكســاد، ومــن العوامــل 
ــات مــن القــرن املاضــي هــي  ــرة األربعيني ــؤ يف فت ــى كســاد جتــارة اللؤل ــي أّدت إل األساســية الت
ســقوط املهرجــات “ســالطن املمالــك” يف الهنــد، فقــد كانــوا مــن أكبــر املشــترين لتلــك الســلع، 
ثــم جــاءت احلكومــة الهنديــة، وزادت الطــن بلــة، فمنعــت اســتيراد اللؤلــؤ، وحلـّـت الكارثــة املاليــة 
يف منطقــة اخلليــج يف فتــرة مــا قبــل احلــرب العامليــة الثانيــة، وتزامــن ذلــك مــع فتــرة إنتــاج 

اليابــان للؤلــؤ الصناعــي.

َكْشَكاْش: 
والكشــكاش هــو بدايــة هبــوب الريــاح الشــمالية يف عــرض البحــر، وبدايــة ارتفــاع األمــواج بعــد 

الهــدوء التــام، ويُقــال: )كشــكش الهــواء أو الهــواء يكشــكش(
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.
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كلفات: 

 )القالف يكلفت السفينة(

ــواح الســفينة،  ــى عمليــة ســد الشــقوق والفــرج التــي تكــون بــن أل ــق عل ــح يطل الكلفــات مصطل
ــت الّســمك«. ــان« املمــزوج بالصــل »زي ــل »القطــن أو الكت ويكــون الكلفــات مبــادة الفتي

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )313( + )347(.

كليليا: 
الكليليــا هــي نــوع مــن احللــوى طويلــة األجــل، معروفــة زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ، وتعتبــر الكليليــا 
والرهــش والســلوق »التمــر املجفــف« مــن احللويــات اخلاصــة التــي يتناولهــا بعــض البحــارة علــى 

ظهــر ســفينة الغــوص.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )206(.

َكَلْك: 
كلــك مصطلــح يطلــق علــى اجلــردل أو ســطل املــاء، ويطلــق كذلــك علــى الكــذب، فيُقــال: ال تأخــذ 
شــيء مــن كالمــه كلــه )كلــك(، ويطلــق كذلــك علــى مــن يتغلــب عليــك يف الــكالم، فيُقــال: فــالن 

كلــك بلســانه.
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ُكْمَباْر:

 )حبل الُكْمبَاْر(

الُكْمبـَـاْر هــو حبــل متــن وخشــن، أحمــر اللــون، يصنــع مــن جدائــل ليف ثمــر النارجيــل، قدمًيا كان 
حرفيــو أهــل قطــر املهــرة يصنعــون منــه عــدة أنــواع مــن احلبــال، كأطنــاب بيــوت الشــعر والرشــا 
»حبــل ســحب املــاء مــن البئــر«، وكافــة احلبــال املســتخدمة يف الســفينة، كاإليــدا، والزيبــل، وحبــال 
املراســي والشــراع واملجاديــف، والُكْمبَــاْر مصطلــح ينســب إلــى ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب 

)رضــي اهلل عنــه(، حــن قــال للحبــل ملــا ربــط بــه حصانــه )امليمــون( كــن بــاًرا. 

وقال الفيروز أبادي يف القاموس: الُكْمبَاْر حبل ليف النارجيل. 

وأحد الشعراء يقول:

قلب اخلطا ياعم راحوا يجْرنْه.. جر الرشا )الكنبار( من فوق مْحالي

  ملزيد من املعلومات عن الكنبار انظر املصطلح رقم: )424(.

324



موسوعة قطر البحرية137

كْنخة:

)كنخة الفرمن(

الكنخة مصطلح بحري قدمي يطلق على العقد اخلشبي الذي يلف حول الصاري والفرمن. 

تســاعد الكنخــة يف ضــم الفرمــن »عارضــة الشــراع« إلــى الصــاري وتســاعد كذلــك يف ســهولة 
عمليــة صعــود ونــزول الفرمــن، وللكنخــة مســميات أخــرى، مثــل املرّيــة واخلــرز واحللــق.

ورد مصطلــح الكنخــة يف جــزء مــن قصيــدة لشــاعر قطــر الكبيــر ســعد بــن علــي املســند املهنــدي 
عندمــا قــال: 

واركبوا فيه اللي مثل النهــــــوم.. كل منهم صار يف اخلدمة اوالم

صفقوا عند الدقل قالوا يقوم.. واعبثوا يف )كنخته( قبل الظالم

چْن:

 )چن(

الچــْن مصطلــح بحــري يطلــق علــى مجموعــة النباتــات البحريــة التــي تقــذف بهــا األمــواج علــى 
شــاطئ البحــر. ومنهــا: العقربــي والطويــل والقصيــع والعبــل والزريع واحلشــيش والوريــق والذريا 

والعــرق واملشــعورة والصويفــة والشــيف واحلرمــل واخلرويــش واملهفــة. 
  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.
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َكْوْس: 
الكــوس يف اللغــة هــو هيجــان البحــر وارتفــاع أمواجــه وتالطمهــا، ولعــل اســم الكــوس مشــتق مــن 
تكــوس البحــر واضطرابــه إذا هــاج بســبب أن الريــاح الشــرقية مخالفــة ملجــرى مــده ومعاكســة 
الجتــاه أمواجــه، والكــوس ريــاح شــرقية رطبــة مزعجــة ألهــل البــر والبحــر، باإلضافــة إلــى 

مســمى الكــوس يســمي أهــل البحــر هــذه الريــاح )بــو مســعود(. 

فيقول الشاعر سعيد بن عامر الكعبي يف جزء من قصيدته: 

وين )بو مسعود( هو وّلم ملعلي.. وين بو مسعود ماني له بشايف

وآخر يقول: 

يا )الكوس( يا املطلي.. قم شلي.. ودنـــــي للمحبـــــــوب 

وانصى ديار اخللـــــي.. ال تزلــي.. واقطع قصير دروب 

وآخر يقول:

سِنْ.. واعزتي ملن عذبته الطويلة تَّرْس علينا )الكوس( وحنا إَْمجِّ

ويسمى الكوس كذلك بلهجة أهل البحر بامللقحة و )أبا الكشاح( فيقول أحد الشعراء: 

أنا لي على َدّرْ الثريا ِمِخِيِلْه.. ما دام )أبا الكشاح( له عجاج

واملثل القطري يقول: 

أخطف بأول )الكوس( َوبنِْدْر بتاِليه َوِبنِْدْر بأول الشمال و أخطف بتاليه.
  ملزيد من املعلومات عن أسماء الرياح واجتاهاتها انظر املصطلح رقم: )7(.

چْيل: 
الچيــل هــو مــاء البحــر عندمــا يكــون يف حالــة املــّد املرتفــع، يُقــال: چالــت املايــه أو املايــه چيــل، 

ويُقــال: املايــه )إمطنبلــه(، أي مرتفعــة للحــد األقصــى. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )53(.

چّنان: 
والّچنــان هــو البحــار املســؤول عــن طــي اخلــراب »حبــل مرســاة الســفينة« بطريقــة معينــة داخــل 

بنقــة اخلــرب األماميــة » مخــزن احلبــال« يف أثنــاء عمليــة البــراخ »ســحب املرســاة«.
  ملزيد من املعلومات عن البراخ انظر املصطلح رقم: )1( + )55( + )409( + )554(.
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حرف الالم
َلَبق: 

لَبَّْق مصطلح يطلق على وضع املقتنيات اخلاصة يف مكان خاص ال يعرفه أحد.
ومصطلح )لبق( يأتي كذلك مبعنى احتضن والتصق، ويُقال: فالن )لبق فيه(.

َلَثْد:
اللثد مادة سائلة سكرية أو دهنية تلتصق بجسم اإلنسان وال يرتاح منها إال بعد غسلها باملاء.

ْم:  حَلَ
اللحــم نبــات إســفنجي بنــي اللــون، لــه رائحــة كريهــة، ينمــو يف قــاع البحــر الشــبه رملــي القريــب 
ــوي الظاهــر فــوق القــاع، ويتركــون جــزءه املطمــور  ــع الصيــادون نصفــه العل مــن الشــاطئ، يقتل
يف القــاع لكــي ينمــو مــرة أخــرى، يســتخدمه الصيــادون بعــد قطعــه مباشــرة كطعــم يوضــع يف 

القرقــور لصيــد )اخلشــر( أســماك الشــعاب املرجانيــة املختلفــة.

حلم والحم: 

 )سنبوك الحم(
واللحــم، عكســها راجــي “عائــم” علــى ســطح املــاء، مصطلــح بحــري يطلــق علــى علــوق الســفينة 

يف امليــاه الضحلــة وثبــات بيصهــا “قاعدتهــا” علــى األرض، ويُقــال: احملمــل حلــم أو الحــم.
ورد مصطلح حلم يف جزء من قصيدة للشيخ والشاعر أحمد بن علي بن جاسم آل ثاني حن قال: 

كم مرة )حلمنا( يف الضحى الضاحي.. والفشت يف الليل كْسرنا قصاصيره
و ورد هــذا املصطلــح كذلــك يف جــزء مــن قصيــدة للشــاعر الوالــد إبراهيــم بــن محمــد اخلليفــي 

حــن قــال:

وأصبح عتاد اللنج منقوف.. وخطره إتفره )يلحم( على القاف
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لزغ: 
اللزغ هي الرطوبة العالية التي تلتصق باجلسم، وتسبب عدم االرتياح.

َلَسْب:
لســب مصطلــح يطلــق علــى اللدغــة الســريعة أو الشــكة بشــوكة رفيعــة وســامة؛ فيُقــال: إلســبتني 

الصافيــة أو لســبتني عقــرب.

ًلَشْط: 
لشــط مصطلــح يطلــق علــى الضــرب أو اللفــح بحبــل أو عقــال، فيُقــال: اللشــطة بالعقــال أو 

باحلبــل، ويقــال، أيًضــا: إلفحتــه اللخمــة بذيلهــا.

َلْك: 
اّلك هو مبلغ من املال يساوي مئة ألف روبية “ريال”.

ِلْك:
لــك مصطلــح يطلــق علــى تثبيــت املرســاة يف قــاع البحــر بإحــكام وخاصــة عندمــا تكــون الريــاح 

نشــطة، فيقــال للغيــص: )ِلــك البــاورة( أي ثبتهــا جيــًدا.

َلْك: 
لــك مصطلــح يطلــق علــى انحشــار أي جســم معدنــي باآلخــر، فعنــد انحشــار الرصاصــة يف 

البندقيــة يُقــال: )لّكــت البندقيــة أو التفــق(.

َلَك: 
لــك كلمــة تطلــق لتملــك الشــيء، فيُقــال: هــل هــذه الســفينة لــك؟ وعنــد االستفســار عــن شــيء 

يُقــال: هــل هــذه الدابــة لــك؟ أو هــل هــذه األمــوال لــك؟.

لْنْج:  
ــل مبحــرك  ــي تعم ــى الســفن اخلشــبية الت ــا عل ــق حديًث ــح أطل ــع لنجــات، مصطل اللنــج، واجلم
ــا، ومــن أشــهرها اللنــج  بخــاري، والتــي انتشــرت يف قطــر يف حوالــي 1372 هـــ - 1952م تقريًب

ــن عبــداهلل آل ثانــي. ــذان تعــود ملكيتهمــا للشــيخ حمــد ب ــر، والل ــح اخلي نايــف وفت

ورد مصطلح اللنج يف جزء من قصيدة لشاعر مدينة الوكرة مرزوق الروقي حن قال: 

يف البحر راحت )اّلنجات( مشحونة.. وبيرق البر معه الفن خيالي
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حرف امليم
َماَيْه: 

املايه مصطلح بحري يطلق على ماء البحر بشكل عام، فيُقال: سقت املايه أو رشت املايه.

َماْو:
املــاو هــو النحــاس اخلالــص املقــاوم للصــدأ، يســتخدم يف صناعــات كثيــرة منهــا: مســامير 
الســفينة والنجــر “الهــاون” والقــدور والطــوس التــي تســتخدم يف غربلــة اللؤلــؤ والطاســة التــي 

تســتخدم مــع إيقــاع الطبــل.

َماْش: 
املــاش نــوع مــن أنــواع البقوليــات شــبيه بالعــدس، ومــن رداءة املــاش كان يطلــق علــى عــدم التوفيــق 
ــك: مشــمش وال مــاش،  ــب حاجــة وال يحالفــك احلــظ، يقــال ل ــرزق، فعندمــا تذهــب لطل يف ال

فتــرد عليــه بكلمــة مــاش أي ال شــيء.

مالح:

 )سمك املالح( 

املالــح: مصطلــح يطلــق علــى األســماك اململحــة واملجففــة، ومــن أشــهر أســماك املالــح املعروفــة 
قدمًيــا يف دولــة قطــر هــي: ســمك الكنعــد، وســمك الْبيَــاْح، وســمك الصــايف، وهــذه األســماك كانت 
تتواجــد بكميــات كبيــرة يف تلــك الفتــرة، ويف مواســم معينــة مــن الســنة، لــذا كان صيــادو األســماك 
يصطــادون كميــات كبيــرة منهــا، ثــم ميلحونهــا وينتظرونهــا حتــى جتــف، بعــد ذلــك يبيعــون قســًما 
منهــا يف الســوق، والقســم اآلخــر يحفــظ لكــي يســتخدم يف وقــت احلاجــة. ووجبــة ســمك املالــح 

مــع البرنيــوش »األرز بدبــس التمــر« كانــت وال تــزل تعــد مــن أشــهى الوجبــات عنــد أهــل قطــر.
ويستخدم املالح كوجبة رئيسية إذا لم يتوفر إيدام طازج. 

واملثل القطري يقول: )البصرة عافت املالح(. 
  ملزيد من املعلومات عن طريقة صيد سمك الصايف ومتليحه انظر يف املصطلح رقم: ) 668(.
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َمْثُلوْث: 
املَثْلـُـوث نظــام قــدمي للغــوص علــى اللؤلــؤ، فيــه حُتــدد عــدد الغطســات وفتــرة الراحــة علــى ظهــر 
ــى  ــه إل ــوث النقســام البحــارة في ــّمي باملثل ــرد، وُس ــق هــذا النظــام يف غــوص الب الســفينة، يطب

ثــالث مجموعــات.

ــى  ــان عل ــات »غطســات« فقــط، وتبقــى مجموعت ــع تب ــرد تغــوص مجموعــة أرب ففــي غــوص الب
ــم  ــة وبنفــس الطريقــة ث ــزل املجموعــة الثاني ــى تن ظهــر الســفينة، وبعــد خــروج املجموعــة األول

ــة. الثالث
  ملزيد من املعلومات عن املثلوث انظر يف املصطلح رقم: )34(.

مجدح: 

 )مجدح(

املجــدح هــو مثقــاب يــدوي، يــدار باليــد، لــه قاعــدة خشــبية أســطوانية الشــكل علــى هيئــة بكــرة، 
ــواح،  ــا، يســتخدم القــالف املجــدح لثقــب األل ــر ويحركه ــه وت ــا قــوس خشــبي ل ميــّر مــن خالله
ــا يف اللــوح، لدخــول املســمار  ــا وشــماالً، ويحــدث ثقًب فحــن يــدار القــوس يحــرك املثقــاب مييًن

الــذي يثبــت ألــواح جســد الســفينة بالشــالمن »الهيــكل«.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )313( + )321(.

مجهولة: 
املجهولــة، واجلمــع مجاهيــل، هــي لؤلــؤة شــكلها غيــر منتظــم يكســوها غطــاء مــن الكلــس وبعــض 
ــدم  ــة ال يُق ــدة أم رديئ ــب أم ال، جي ــا عي ــرف إن كان به ــب ال تع القشــور، عــادة تشــترى بالنصي
علــى شــراؤها إال الطــواش املغامــر. فــإن حالفــه احلــظ فقــد يجــد بداخلهــا بعــد الصقــل لؤلــؤة 
ممتــازة مــن نــوع دانــة )جــي. ون(، وإن لــم يجــد بداخلهــا شــيًئا، فهنــا تكــون اخلســارة الكبــرى 

علــى املشــتري. 
  ملزيد من املعلومات عن األصداف واللؤلؤ انظر املصطلح رقم: )8( + )271( + )350( + )351( + )390(.
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محزر: 
احملزر مصطلح يطلق عادة على السمن الفاسد الذي تعّرض للحرارة وتغّير لونه وطعمه.

محارة:

 )محارة(
احملارة هي الصدفة التي يُستخرج منها اللؤلؤ، وتتكون من عدة أجزاء:

أ- الشارب: وهو مقدم فم احملارة.
ب- اخلصر: وهو أسفل احملارة.

ت- الوينه: وهي حلم احملارة الذي ينمو يف أسفله اللؤلؤ.
ث- العمر: وهو جذر احملارة.

ج- اخلرط: وهو الذي يحتوي على كرش احملارة. 
ومن أشهر أنواع احملار يف قطر:

1- الصديفــي: ويعــد مــن أكبــر أنــواع األصــداف يف بحــر قطــر، وينــدر وجــود اللؤلــؤ بداخلــه، 
يســتخرجه الغاصــة ألكل مــا بداخلــه مــن حلــم.

2- الزنِّي: أقل حجًما من الصديفي، وهي مستطيلة الشكل ومجنحة، مييل لونها إلى السواد.
3- الَعيْســرين: وهــي صدفــة أقــل حجًمــا مــن الزنــي، وهــي متوســطة احلجــم متوافــرة بكثــرة يف 

جميــع مغاصــات دولــة قطــر.
4- الفصمة: وهي من األصداف الصغيرة املنتفخة األقل حجًما من العيسرين.

5- اخلالوف: انظر رقم )96( يف الفصل السادس من الكتاب.
6- صلصلــة: الصلصلــة هــي محــارة متوســطة احلجــم، حمــراء اللــون تتميــز بصدفــة بها خطوط 
طوليــة بــارزة، قليلــة االنتشــار يف مغاصــات اللؤلــؤ، نــادًرا مــا يوجــود اللؤلــؤ بهــا، اتخــذ مــن شــكل 
الصدفــة شــعاًرا لشــركة البتــرول العامليــة )شــل(، وبالرغــم مــن قلــة انتشــاره يف املغاصــات إال أن 

البحــارة يســتخرجونها ليقتاتــوا بلحمهــا بعــد جتفيفــه عنــد احلاجــة.
7- َعْمَرة: العمرة هو احملار الصغير الذي لم يكتمل منوه بعد.

  ملزيد من املعلومات عن اللؤلؤ واألصداف يف دولة قطر انظر املصطلح رقم: )8( + )271( + )295( + )351( + )390(. 
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1- املصدر: رحلة الغوص واللؤلؤ - إعداد الباحث األستاد/ جمعة خليفة أحمد بن ثالث احلميري.
2- املصدر: لؤلؤ اخلليج ذاكرة القرن العشرين - إدارة الثقافة والفنون والتراث - قطر.

الراوي والنواخذا الوالد: علي بن خميس احلسن املهندي.
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 َمْخَشْر: 

املخشــر هــي مجموعــة مــن الآللــئ املجهولــة وامللتصقــة باألصــداف مــن الداخــل، يشــتريها 
الطواويــش »جتــار اللؤلــؤ« الصغــار مــن النواخــذة بثمــن بخــس، وقــد يبيعونهــا كمــا هــي لبعــض 
اخلبــراء، أو يذهبــون بهــا إلــى أخصائــي اللؤلــؤ فيســتخرجون منهــا درًرا بطرقهــم اخلاصــة، ثــم 

تبــاع بأثمــان مرتفعــة. 
  ملزيد من املعلومات عن اللؤلؤ واألصداف انظر املصطلح رقم: )8( + )271( + )295( + )348( + )350( + )390(.

مخنز: 
املخنــز مصطلــح يطلــق علــى التمــر الفاســد الــذي أصابتــه الرطوبــة واحلــرارة وأفســدته وغيــرت 
مــن طعمــه ورائحتــه، كان اخلنــاز زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ يصيــب جــزًءا كبيــًرا مــن قــالت التمــر 
»أوعيــة اخلــوص التــي يحفــظ بهــا التمــر«، وذلــك مــن جــّراء ســوء التخزيــن يف وانــس الســفينة 
ــه  ــن البحــارة يتناولون ــًرا م ــه إال أن كثي ــن رداءت ــن« الرطــب واحلــار، وبالرغــم م »مخــزن التموي

بســبب اجلــوع وقلــة املعــروض، ولعــدم توفــر البديــل.
  ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: )28( + )86( + )120( + )200( + ) 206( + )290( + )297( + )353(.

ِمِريْس: 
املريــس مصطلــح يطلــق علــى خليــط مكــون مــن املــاء والتمــر املهــروس، وهــو خليــط بــه طاقــة 
عاليــة، كان يســتخدم قدمًيــا كعــالج للشــخص املصــاب باجلفــاف الشــديد مــن شــدة العطــش. 

  ملزيد من املعلومات عن التمر انظر املصطلح رقم: )28( + )86( + )120( + )200( + ) 206( + )290( + )397( + )352(.

مرسوم: 
املرســوم ســمكة ناضجــة مــن النــوع اجليــد واحملببــة لــدى البحــارة، كســمكة العنفــوز أو الســولي، 
وهــي جائــزة معلنــة يتفضــل بهــا النوخــذا يف وجبــة العشــاء علــى البحــار اجليــد أو النهــام، إكراًمــا 

لــه علــى جهــده ومتيــزه يف ذلــك اليــوم.
  ملزيد من املعلومات عن املرسوم انظر املصطلح رقم: )214( + )395(.

َمْرَياْل:
املريــال مصطلــح يطلــق علــى عمــق البحــر الــذي يكــون أقــل مــن قامــة اإلنســان، فــإذا قفــز 
الشــخص يف املــاء شــبه العميــق؛ يســأله الــذي هــو خــارج املــاء: )هــل لــك مريــال(، فيحــاول وضــع 
رجلــه علــى القــاع، فــإن المســها ورأســه خــارج املــاء، قــال: )نعــم يوجــد مريــال(، والعكــس صحيــح. 

واملثل القطري يقول: 

)انطح البحر برجال وال دومن وتبع املريال(، ويف رواية أخرى )سمر واتبع املريال(.
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اْر: واجلمع مزازير: َمَزّ
املــّزار، واجلمــع مزازيــر، مصطلــح يطلــق علــى الشــخص الــذي يجلــب امليــاه العذبــة مــن اآلبــار 
علــى ظهــر دوابــه بواســطة اليــودان »الِقــرب«، يـُـزّوُد بهــا املنــازل وســفن الغــوص الراســية مبحاذاة 
الشــاطئ، مقابــل مبلــغ زهيــد مــن املــال، عندمــا ميــأ املــزار خــزان ســفينة الغــوص مبئتــي قربــة 
مــن املــاء، تقريًبــا، أي مــا يســاوي ألــف جالــون، يتقاضــى مــن النوخــذا مبلــغ ثمــان ربيــات، 

يســتلمها مباشــرة، أو يف نهايــة الغــوص.
  ملزيد من املعلومات عن املزار انظر املصطلح رقم: )300(.

ُمْسَتِعيْب: 
ــا الســفلي،  ــل ظاهــر يف بدنه ــا خل ــي فيه ــى الســفينة الت ــق عل ــح بحــري، يطل ــتَِعيب مصطل ُمْس
ويتســرب مــاء البحــر مــن خاللــه إلــى جوفهــا، والســفينة املســتعيبة يف عــرض البحــر ال بــد مــن 

اإلبحــار بهــا إلــى أقــرب اميــدف للدركلــة »عمــل الصيانــة الالزمــة والعاجلــة لهــا«.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )50( + )151(.

َمْسَحْب:
املســحب هــو درب التبانــة الــذي يف كبــد الســماء، عندمــا يشــاهده بعــض البحــارة الوافديــن مــن 
الــدول املجــاورة، يتذكــرون موطنهــم، وتســتحضر ذاكرتهــم عمليــة جنــي الرطــب يف هــذا الوقــت 

مــن الســنة، ويــرددون يف هــذه املناســبة:

)لي جا املسحب على دبتي “بطني” شبعت أنا وكلبتي(.

ِمَشْك:

 )املشك(

 املشــك هــو ســلك رفيــع مــن املعــدن أو مــن خــوص النخــل، يســتخدمه الصيــادون وبائعــو األســماك 
»اليزازيــف« لفــرز األســماك وحملهــا، وذلــك عــن طريــق إدخال الســلك يف أعن أو خياشــيم الّســمك.

  ملزيد من املعلومات عن املشك انظر املصطلح رقم: )419( + )428(.
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ِمَشَبه: 

 )مشبه(

ــة الشــكل، تســتخدم مــن أجــل ســرعة اشــتعال  ــرة مــن اخلــوص دائري ــبَه هــي قطعــة صغي امِلَش
النــار يف املوقــد، وذلــك عــن طريــق حتريــك الهــواء فــوق احلطــب، وتســتخدم كذلــك لتبريــد حــب 

القهــوة بعــد التحميــص.

َمْشَرْع: 
املَْشــَرع هــو املينــاء العميــق الــذي ترســوا فيــه الســفن، فيُقــال: )الســفينة إمشــرعة( أي راســية 

يف املينــاء.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )50( + )87(.

َمشعورة: واجلمع مشاعير:

 )نبات املشعورة البحري(

املشــعورة هــي نبــات بحــري علــى هيئــة أعــواد كســتنائية اللــون، ليــس لهــا فــروع، تكثــر يف املناطــق 
الطينيــة املوحلــة القريبــة والبعيــدة مــن الســاحل، يبلــغ طولهــا حوالــي 15 ســم تقريًبــا، تعــد غــذاًء 

جيًدا لأســماك والقشــريات.
  ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.
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َمْشِفي أوشفيان: 
والشــفيان هــو الشــخص الــذي ينتظــر ويتأمــل مــن صديــق أو قريــب ســفطان أو عطــاء عينــي، 
ويحــدث هــذا عندمــا يعــود البحــار مــن رحلــة الغــوص أو الســفر، فيجــد أطفالــه وأقربــاءه 
ــب  ــا كان البحــار يجل ــا، وقدمًي ــن مــا ســيقدمه لهــم مــن هداي ــه ومنتظري بانتظــاره مشــفن علي
معــه مــن رحلــة الغــوص بعــض الهدايــا لأطفــال، وهــي تتكــون عــادة مــن: العوعــو “جنــم البحــر” 
املجفــف املشــكل علــى هيئــة جمــل، وســمكة امشــيط العــروس املجففــة، والــوز وهــو حصــان 

البحــر، والقرقمــان، وعــدة قطــع مــن صدفــة الصديفــي “احملــار الكبيــر”.

مفلقة:

 )مفلقة احملار(

ــح  ــا رأس حــاد ومعقــوف، تســتخدم لفت ــق، وهــي أداة أشــبه بالســكن، له املفلقــة، اجلمــع مفال
احملــار واســتخراج مــا بداخلــه مــن لؤلــؤ، وبعــد االنتهــاء مــن اســتعمالها حتفــظ يف قــراب مــن 

ــي يوفرهــا النوخــذا للبحــارة. الســعف يســمى اجلفعــة، وهــي مــن ضمــن األدوات الت
  انظر اجلفعة يف املصطلح رقم: )113(.

مقطوع: 
املقطــوع مصطلــح يطلــق علــى كل مــادة ناعمــة، مثــل امللــح أو الســكر أو اجلــص، فيُقــال: ملــح 

مقطــوع أو جــص مقطــوع.

ِمچسة: 
ــة هــي مخلفــات األســماك الناضجــة التــي ترمــى علــى ســفرة الطعــام أثنــاء وجبــة الغــداء  املچسَّ

أو العشــاء، وتتكــون مــن العظــام والبطــون والزعانــف واحلراشــف.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )201(.
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َمْلَمْص:

 )ملمص(

ــة  ــال الطافي ــد وجــذب احلب ــى شــكل خطــاف، تســتخدم لصي ــة عل ــة حديدي ــص هــو قطع املَلَْم
ــدة عــن الســفينة. البعي

َمْن:
املـَـنُّ هــو وحــدة قيــاس وزن معتمــدة يف دولــة قطــر حتــى عهــد قريــب، وقــد مت اســتبدالها حديًثــا 

بوحــدة وزن الكيلــو غــرام.

 وتنقسم وحدة قياس الوزن القدمية املستخدمة يف قطر إلى عدة وحدات:

أ- املن القطري = 14 ربعة = 28 كلغ، وهو من أكبر الوحدات.

ب- الربعة = ثَِمينَْن = أربعة أرطال = 2 كلغ.

ت- الثمن = چياسن = 1 كلغ. 

ث- الچياس = نصف كيلو، وهو أصغر وحدة يف األوزان القطرية القدمية.

َمْنَزاْف:
املنزاف هو وعاء من اخلشب أو املعدن، يستخدم الستخراج ماء البحر من جوف السفينة.

  ملزيد من املعلومات عن انظر املصطلح رقم: )54(.
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َمْنچْب: واجلمع مْناچْب 

 )منچب(

املنچــب هــو وعــاء كبيــر مــن اخلشــب املتــن علــى هيئــة صينيــة، كان يوجــد منــه الكثيــر علــى ظهــر 
ســفينة الغــوص، وكانــت توضــع بــه وجبــة العشــاء التــي تقــدم للبحــارة بعد صالة املغرب مباشــرة، 
حيــث كانــت بعــض املناچــب مخصصــة لــأرز، والبعــض اآلخــر للســمك، وتوضــع املناجــب علــى 
عــدد مــن الســفر، ويلتــف حــول كلَّ واحــدة منهــا ســتة أو ســبعة مــن البحــارة تقريًبــا، وبعــد 

االنتهــاء مــن وجبــة العشــاء تغســل املناچــب مبــاء البحــر وحتفــظ يف خــن الســفينة.
  يف كل ما يخص األرز انظر املصطلح رقم: )5( + )42( + )148( + )227( + )411( + ) 432(.

َمْنَتْب:

 )َمنْتَب لرفع األسماك(

املَنْتـَـب قضيــب حديــدي معقــوف مــن أحــد أطرافــه، يبلــغ طولــه متــًرا، تقريًبــا، يســتخدم يف رفــع 
األســماك الكبيــرة التــي يتــم صيدهــا مــن البحــر إلــى القــارب.
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َمَهّفة: 
املهفــة هــي نبــات بحــري يشــبه املروحــة اليدويــة وبحجمهــا، تقريًبــا، وهــو نبــات إســفنجي، 

يتحــرك مــع تيــار مــاء البحــر كاملروحــة.
ملزيد من املعلومات عن األعشاب البحرية انظر املصطلح رقم: )23(.

مهفة:

 )مهفة(

املهفــة هــي مروحــة يدويــة تصنــع مــن خوص النخل، تســتخدم للتهوية وترطيب اجلو، يســتخدمها 
الطواويــش وقليــل مــن نواخــذة الغوص على ظهر الســفن.

ْل خير يا اهلل:  َموِّ

)خروج الغاصة من القاع أول الصباح(

)مــوِّل خيــر يــا اهلل( مقولــة يطلقهــا النوخــذا لبحارتــه مــن الســيوب يف أول الصبــاح الباكــر؛ لكــي 
يرفعــوا الغاصــة مــن قــاع البحــر، ويتأكــد مــن جــودة املغــاص وكميــة األصــداف التــي ظفــروا بهــا 
بعــد الغطســة األولــى، فكميــة احملــار التــي يجلبهــا الغاصــة يف غطســة الصبــاح األولــى تعتبــر 

فــال حســن للنوخــذا وجلميــع البحــارة.
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حرف النون

َنايلة: واجلمع )نوايل(: 
النايلــة، اجلمــع نوايــل، هــي خارطــة بحريــة تســتخدم ملعرفــة تضاريــس البحر واملســالك والدروب 
املؤديــة إلــى مغاصــات اللؤلــؤ “الهيــارات”، يضــع عليهــا كل ســردال ونوخــذا مالحظات وعالمات 
خاصــة بــه ملقاســات األعمــاق واملناطــق الضحلــة الصخريــة التــي تشــكل خطــًرا علــى الســفينة، 
ومــن أشــهر نايــالت الغــوص علــى اللؤلــؤ يف قطــر واخلليــج العربــي نايلــة الســردال والطــواش 
ــة الشــاعر وســردال البحــر  ــد، ونايل ــن راشــد العســيري املعاضي ــن محمــد ب ــة ب القطــري خليف

راشــد بــن فاضــل البنعلــي، ونايلــة الســردال عيســى بــن عبدالوهــاب القطامــي.

وقد ورد مصطلح النايلة يف جزء من قصيدة للشاعر القطري حمد بن مبارك البو دهيم فقال: 
حطيت أنا للفهيم بلٍد مع نايلة.. ومركب غرامي مشى مستعمل النايلة

ناثل:
ناثــل مصطلــح يطلــق علــى أنثــى القبقــب “ســرطان البحــر” عندمــا تضــع بيضهــا، وتفــرز مــادة 

إســفنجية صفــراء اللــون، تغطــي جــزًءا كبيــًرا مــن مقدمــة الصدفــة.

َنّبْر: 
نّبــر مصطلــح يطلــق علــى حركــة شــد احلبــل التــي يقــوم بهــا الغيــص عندمــا يكــون يف قــاع البحــر، 
ويتخــذ قــراًرا باخلــروج، فيقــوم الســيب بســحبه مــن القــاع إلــى الســطح بأقصــى ســرعة، وهــذه 

احلركــة معروفــة لديهــم ومتفــق عليهــا ســلًفا.

َنَتْخ: 
ــُت فــالن يف أمــر، وال نتــخ  ــال: )بعث ــال: نتــخ احملمــل “الســفينة”، ويُق نتــخ أي بــان وظهــر، فيُق

ــال: )تــوك ناتــخ(. علــي(، ويُق

َنَتْر: 
مصطلــح بحــري يطلــق علــى عــودة الســفينة إلــى البنــدر )املينــاء( ألي ســبب كان، فيُقــال: )نتــر 

النوخــذا( أي رجــع. 
ورد هذا املصطلح يف جزء من قصيدة ألحد الشعراء فقال:

محبوب عيني سكر على القفيفي يزهر
فرد عليه آخر فقال: 

محبوب عيني سّنن مجسي )ما يّنتر(.
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َنِديْب: 
النديب هو املرسول الذي يبعثه النوخذا لقضاء مهمة ما أو االستفسار عنها.

واملثل القطري يقول )إندب رجال وال تندب دراهم(.
وأحد الشعراء يقول:

يا نديبي على الصيعرية.. حايل ما متل الرديف
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )123(.

َنَشْب: 
مصطلــح يطلــق علــى نشــوب وعلــوق املرســاة يف قــاع البحــر الصخــري، فيُقــال: )نشــب الســن( 

ــاَوَرة( أو شــدت، وتطلــق كلمــة نشــب كذلــك علــى علــوق الشــخص يف املشــاكل. أو )انشــبت البَ

نشر:
النشــر هــو العلــم الــذي يرفــع يف املياديــن العامــة واخلاصــة وقــت املناســبات، وقدمًيــا كان يرفــع علــى 
بنديــرة ســفن الغــوص وقــت القفــال »العــودة إلــى الديــار«، فيُقــال: )ســفينة فــالن انشــرت(، أي رفعــت العلــم.

ورد مصطلح النشر يف جزء من قصيدة لشاعر قطر الكبير سعيد بن سالم البديد املناعي حن قال:
رحبوا يا شعبنا وأرفعوا )النشر( اخلضر.. وأرفعوا الترحيب وحّيوا إمام املسلمن

وورد كذلك يف جزء من قصيدة للشاعر سالم بن مبارك املهندي حن قال:
 لي هّبت الّنكبا وسّوت دواليب.. ملّوا حبال الغوص وفلوا )نشرها(

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )311( + )397( + )521(.

َنَشْع: 
هــو مصطلــح يطلــق علــى الســحب القــوي املفاجــئ ألي جســم عالــق، فيُقــال: )انشــع حبــل 

البــاورة(، ويُقــال: )انشــع الســيارة( العالقــة يف الرمــال.

َنَشْق: 
نشــق مصطلــح يطلــق علــى النشــقة الــال إراديــة التــي حتــدث لإلنســان بعــد البــكاء العميــق 
مباشــرة، والنشــقة عــادة كانــت تصيــب التبــاب الصغيــر عندمــا يبكــي كثيــًرا أثنــاء فــراق والدتــه 
ــى ظهــر  ــه بالضــرب أمــام البحــارة عل ــه أحــد أقارب ــك عندمــا يؤدب ــه كذل ــت تصيب ــه، وكان وأهل

ــره يف العمــل. ســفينة الغــوص بســبب تقصي

نشقة: 
النشــقة هــي طريقــة مــن طــرق ربــط احلبــال، ومــن ضمــن أشــهر الربطــات يف زمــن الغــوص علــى 

اللؤلــؤ هــي التربيعــة والتقريــد والعضية. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )99( + )102( + )270( + )412(.
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َنُشُو: 
النُشــُو هــو بدايــة ظهــور الســحب املمطــرة يف األفــق، والنشــو يــراه البحــارة وقــت الظهيــرة وهــم 

يف عــرض البحــر وخاصــة يف غــوص الــردة أو الرديــدة.

ِنَقْل: 
نقــل مصطلــح يطلقــه االمجدمــي »مســاعد النوخــذا« للنوخــذا بعدمــا يســحب البلــد »ثقــل مــن 
الرصــاص« مــن قــاع البحــر ويتأكــد مــن علــوق عينــة مــن تــراب القــاع يف باطنــه، وتلــك العينــة 
تعلــق يف البلــد مــن أثــر شــدة ارتطامــه بالقــاع، عــن طريــق تلــك العينــة يتعــرف النوخــذا علــى 

ــا. ــا أو طينًي طبيعــة قــاع البحــر إن كان قاًعــا صخرًي

ورد هذا املصطلح يف جزء من موال للشاعر محمد بن عبدالوهاب الفيحاني حن قال:

)ببحور األحباب بلدي بالوفا ما نقل(.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )4( + )84( + )218(.

َنْقَلْه: 

 )النقلة(

النقلــة هــي كيــس مــن اخليــش متوســط احلجــم لــه حبــل مــن األعلــى، يســتخدم، عــادة، يف حفــظ 
الّســمك، يحفــظ فيــه الصيــادون ســمكهم أثنــاء عمليــة الّصيــد بطريقــة الدفــار.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )670(.

َنَقْد: 
النقــد مصطلــح يطلــق علــى بدايــة جــذب الّســمكة للطعــم يف أثنــاء عمليــة الّصيــد، ويطلــق كذلــك 
عندمــا ينقــر الطائــر اإلنســان مبنقــاره، فيُقــال: )فــالن أنقــده الطيــر(، ويطلــق كذلــك لتحذيــر 
الشــخص مــن الوقــوع يف اخلطــأ أمــام النــاس، فيُقــال: )لــه ال تفعــل كــذا حتــى ال ينقــد عليــك النــاس(، 

أي يســجلون عليــك خطــأ.
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نْقفة: 
النْقَفــة مصطلــح يطلــق علــى اللؤلــؤة املجهولــة الهويــة امللتصقــة باحملــارة اخلربــة، التــي يف 

الغالــب بعــد صقلهــا تكــون مــن أجــود الآللــئ.

واملثــل القطــري الــذي يُطلــق للتناقــض، يقــول: )نْقفــة مــن اخربــة(، أي خــروج نــوع جيــد مــن نــوع 
رديء.

ومن أشهر مسّميات اللؤلؤ القطري:

1- الّدانة: واجلمع دانات، وهي الكبيرة من اللؤلؤ وتسمى دانة )اجلي. ون(، 

)Grade.one( وهــي أجــود أنــواع الآللــئ، وتأتــي بعــدة ألــوان وأشــكال، وتقــدر قيمتهــا يف تلــك 
الفتــرة بحوالــي أربعــن ألــف روبيــة أو أكثــر.

2- دانــة نــوع كــول أو )قــول(: وهــي أقــل مســتوى مــن )اجلــي. ون( مكتملــة االســتدارة، نقيــة مــن 
اخلــدوش والنتــوءات، فيهــا ملعــان وبريــق، مييــل لونهــا إلــى األبيــض املائــل إلــى الــوردي.

3- دانــة نــوع حصبــاه: واجلمــع حصابــي، وتســمى )حصبــاة رأس(، وهــي أقــل حجًمــا مــن دانــة 
.G.one )اجلــي. ون(

4- مجهولــة: واجلمــع )مجاهيــل(، وهــي لؤلــؤة شــكلها غيــر منتظــم، يكســوها غطــاء مــن الكلــس 
وبعــض القشــور، وعــادة تشــترى بالنصيــب: ال تعــرف إن كان بهــا عيــب أم ال، جيــدة أم رديئــة، وال 
يقــدم علــى شــرائها إال الطــواش املغامــر، فــإن حالفــه احلــظ فقــد يجــد بداخلهــا، بعــد الصقــل، 
لؤلــؤة ممتــازة مــن نــوع دانــة )اجلــي. ون(، وإن لــم يجــد بداخلهــا شــيًئا فهنــا تكــون اخلســارة علــى 

املشتري. 

5- بطــن: وهــي لؤلــؤة متوســطة احلجــم مرتفعــة الشــكل علــى هيئــة نصــف مســتديرة شــبيهة 
بحبــة العــدس مدببــة مــن اجلهتــن. 

6- ذيل: وهي أصغر من لؤلؤة البطن.

7- سحتيت: لؤلؤ ناعم، ويعد من أصغر أنواع اللؤلؤ، وهو بحجم رأس اإلبرة.

8- مّتبول: وهي لؤلؤة ُكمثرية الشكل، تشبه دمعة العن، وتوجد بأحجام مختلفة.

ومن أشهر الآللئ التي ُوِجَدت يف قطر:

1- دانــة ابــن طريــف، وهــي مــن أشــهر الآللــئ التــي بيعــت يف قطــر، وابــن طريــف هــو الشــيخ 
علــي بــن عيســى بــن طريــف آل بــن علــي، وهــو زعيــم آل بــن علــي يف تلــك الفتــرة، ووالــده الشــيخ 
عيســى بــن طريــف، وهــو الــذي افتتــح مدينــة )مماســا( يف شــرق إفريقيــا، مســاعدة منــه لســلطان 
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ُعمــان الســيد ســعيد بــن ســلطان البوســعيدي، ودانــة ابــن طريــف بيعــت مببلــغ 16 ألــف ريــال 
فرنســية. 

2- دانــة يوســف بــن جابــر املالكــي، وهــو مــن ضمــن أكبــر نواخــذة الغــوص يف الدوحــة، ووجدهــا 
يف هيــر )أم العظــام(، وباعهــا إلــى الشــيخ ثانــي بــن جاســم آل ثانــي مببلــغ 60 ألــف روبيــة، ووزن 
احلصبــاه 100 جــو، والشــيخ ثانــي باعهــا إلــى هــالل املطيــري أكبــر تاجــر لؤلــؤ يف الكويــت مببلــغ 

100 ألــف روبيــة، وكان ذلــك يف ســنة 1345 هجــري، 1926م.

3- يف ســنة 1318 هجــري، 1901م، حصــل )فاضــل بــن ســيف آل بــن علــي( علــى دانــة يف هيــر 
مــن هيــارات قطــر ووزنهــا 160 جــو، وباعهــا إلــى الشــيخ جاســم بــن محمــد آل ثانــي مؤســس 

وحاكــم دولــة قطــر يف تلــك الفتــرة مببلــغ 32 ألــف روبيــة.

4- يف ســنة 1344 هجــري، 1925م، حصــل احلــاج محمــد اجلفيــري مــن نواخــذة الغــوص يف 
قطــر، علــى حصبــاه كرميــة يف هيــر العــّد الشــرقي، وباعهــا مببلــغ 46 ألــف روبيــة علــى الشــيخ 

عبــداهلل بــن جاســم حاكــم قطــر.

5- الســردال الوالــد خالــد بــن علــي بــن علــي اخلليفــي آخــر أمــراء الغــوص يف قطــر حصــل علــى 
دانــة فريــدة وزنهــا 30 جــو يف هيــر )بطــن أم خلشــاش(، واشــتراها منــه الطــواش مهنــا بــن حمــد 
الســليطي مــن جتــار اللؤلــؤ يف قطــر مببلــغ 30 ألــف روبيــة، وباعهــا بــدوره إلــى الطــواش محمــد 

بــن عبداللطيــف املانــع مــن جتــار اللؤلــؤ يف قطــر مببلــغ 60 ألــف روبيــة.

6- يف حوالــي 1353 هـــجري، 1934م، حصــل الســردال الوالــد خالــد بــن علــي اخلليفــي علــى 
دانــة مــن هيــر )أم الشــيف(، وباعهــا إلــى الشــيخ عبــداهلل بــن جاســم آل ثانــي حاكــم قطــر مببلــغ 

28 ألــف روبيــة.

7- يف حوالــي ســنة 1353 هجــري، 1934م، حصــل النوخــذا عبــداهلل بــن محمــد اخلليفــي 
وإخوانــه علــى دانــة كرميــة مــن هيــر مــن هيــرات قطــر، وباعوهــا إلــى الطــواش ماجــد بــن ســعد 
آل ســعد يف الوكــرة مببلــغ 30 ألــف روبيــة، وكان حينهــا الكســاد قــد حــّل علــى املنطقــة بأســرها.

8- يف حوالــي ســنة 1349 هجــري، 1930م حصــل النوخــذا ســلمان بــن محمــد احلســن املهنــدي، 
مــن نواخــذة الغــوص يف قطــر، علــى دانتــن كرميتــن مــن هيــر )الشــاغية( شــمال قطــر، وكان 
حينهــا نوخــذا يف ســنبوكه )بنــدر(، وقــد باعهمــا إلــى الشــيخ عبــداهلل بــن جاســم، حاكــم قطــر، 
ســابًقا، إحداهــا مببلــغ 40 ألــف روبيــة واألخــرى مببلــغ 30 ألــف روبيــة، وقــد أهــداه كذلــك كســاًء 

وعــدًدا مــن البنــادق زيــادة يف الكــرم. 

ــاه  ــى حصب ــدي عل ــي احلســن املهن ــن عل ــي ســنة 1938م حصــل النوخــذا حســن ب 9- يف حوال
مــن هيــر )نيــوة حشــف(، وباعهــا إلــى الطــواش عبــداهلل بــن علــي املســند املهنــدي مببلــغ 7000 

روبيــة. 
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10- يف حوالــي ســنة 1920، تقريًبــا، حصــل الســيد صقــر بــن حمــد بــن حلــدان احلســن املهنــدي 
علــى حصبــاه كرميــة مــن هيــر )نيــوة حلــدان( شــمال شــرق قطــر، وقــد بيعــت تلــك احلصبــاه علــى 

الطــواش أحمــد بــن ســلمان احلســن املهنــدي مببلــغ 7000 روبيــة. 

11- يف العــام 1933م، تقريًبــا، اشــترى الطــواش محمــد بــن راشــد العســيري حصبــاه مــن 
النوخــذا كافــود قــرب جزيــرة األســحاط مببلــغ 1000 روبيــة، وباعهــا علــى الطــواش عبدالغفــور 

ــة.  ــف روبي ــغ 20 أل ــول مببل ــرة حال ــذي كان يف جزي الســادة، وال

12- دانــة النوخــذا شــبيب بــن ســالم املناعــي التــي حصــل عليهــا مــن إحــدى الهيــرات يف قطــر، 
وباعهــا يف البحريــن علــى تاجــر يدعــى القصيبــي مقابــل 70 ألــف روبيــة، والقصيبــي باعهــا علــى 
تاجــر هنــدي مببلــغ 170 ألــف روبيــة، والتاجــر الهنــدي باعهــا يف بومبــاي مببلــغ 300 ألــف روبيــة، 

ومــن شــهرة تلــك الدانــة ســميت )بدانــة ابــن شــبيب(.

  ملزيد من املعلومات عن اللؤلؤ واألصداف يف قطر انظر املصطلح رقم: )8( + )271( + )348( + )350( + )351(.

1- املصدر: كتاب الغوص على اللؤلؤ - ج/1 - ج/2 - املؤسسة العامة للحي الثقايف )كتارا(.
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َنَقْب: 
ــال:  ــى عــزوف التجــار واملشــترين عــن ســوم وشــراء البضاعــة، فيُق ــق عل ــح يطل النقــب مصطل

ــأِت أحــد ليشــتريها. ــم ي ــا البضاعــة يف الســوق وال أحــد نقــب ســوقها(، أي ل )عرضن

نقش أوينقش: 
النقــش مصطلــح يطلــق علــى اســتخراج بقايــا أشــواك األســماك أو قنافــذ البحــر املنكســرة يف 
ــات  ــى اســتخراج أشــواك النبات ــح كذلــك عل ــق هــذا املصطل باطــن كــف أو رجــل الغيــص، ويطل
وشــظايا الزجــاج مــن قــاع الرجــل، وتتــم عمليــة النقــش بواســطة إبــرة صغيــرة، ويقــوم بهــا 

ــد. ــة يف الي ــرة وبحــدة يف البصــر وخف ــون باخلب ــون، يتمتع أشــخاص معين

َنَكاْل: 
النكال هو التعب والشقاء، وقدمًيا، عندما يُسأل البّحار عن أحواله يف الغوص، يقول: 

)نكال( أي تعب وشقاء.

َنهْم: 

 )نهم اليث(

النهــم هــو حــوت كبيــر احلجــم يعــد مــن أكبــر الثديــات البحريــة، ويف زمــن الغــوص علــى اللؤلؤ كان 
النهــم يدخــل يف ميــاه اخلليــج العربــي، وميــر بالقــرب مــن ســفن الغــوص املتوقفــة علــى املغــاص، 
وعنــد مشــاهدته يأمــر النوخــذا الغاصــة بالّصعــود فــوًرا إلــى الســفينة، وعندمــا يبتعــد ويتــوارى 
عــن األنظــار؛ يأمرهــم بالرجــوع مــرة أخــرى للغــوص، بعــض النهــوم يَِضــلُّ طريقــه يف بحــر دولــة 
قطــر، وينتهــي بــه املطــاف عالًقــا يف امليــاه الضحلــة القريبــة مــن الشــواطئ، ومــن أشــهر املواقــع 
ــذي يقــع مبحــاذاة  ــق هــو موقــع )عضــم النهــم( ال ــى نهــم عال ــور فيهــا عل ــي مت العث ــة الت البحري

شــاطئ احلويلــة شــمال شــرق قطــر، وال يــزال املوقــع يحمــل نفــس االســم حتــى يومنــا هــذا.

39١

392

393

394



158 موسوعة قطر البحرية

َنّهام:

 )نهام(

النهــام هــو مطــرب الســفينة ذو الصــوت اجلهــور والشــجي، وهــو صاحــب الذاكــرة القويــة حلفــظ 
املواويــل )النهمــات( وإنشــاد جميــع أنــواع الغنــاء البحــري، فيُّذكــْر البّحــاْرة بالديــار واألحبــة، 
فيزيــل عنهــم الهمــوم واألوجــاع، ويقــوي مــن عزمهــم وهممهــم علــى ســحب حبــل املرســاة الطويــل 
ورفــع الشــراع وجــر املجــداف لســاعات طويلــة دون ملــل أو كلــل، ويف األصــل النهــام هــو أحــد 
العاملــن علــى ظهــر ســفينة الغــوص، إمــا يف مهنــة ســيب أو غيــص، باإلضافــة إلــى عملــه يكلفــه 
النوخــذا بالنهمــة مقابــل ســفطان »عطــاء« يقدمــه لــه علــى هيئــة )مرســوم( علــى وجبــة العشــاء، 
وهــي ســمكة مــن نــوع عنــوز أو شــعري، كمــا يقــدم لــه النوخــذا كذلــك يف نهايــة موســم الغــوص 

مبلًغــا مالًيــا، ال يتجــاوز عشــرة ريــاالت وبشــت أو إزار. 

ومــن أشــهر النهامــن يف قطــر: النهــام إســماعيل العبيــدان، ودهــام بــن رمضــان، وراشــد املــاس، 
وعنبــر بــو خمســن، وياقــوت، ومحمــد بــن راشــد البــدر مــن الدوحــة، والنهــام فــرج مبــارك متيــح، 
وســعود بــن ســالم بــن صقــران الكــواري مــن سميســمة، ومــن اخلــور النهــام ســالم وكان مــن 
تابعــي حمــد بــن راشــد املهنــدي آل إبراهيــم، وســرور وأخــوه عبــداهلل، وكانــا مــن تابعــي صالــح 
أبــو مطــر املهنــدي، وســعد الغســي وأبنــاؤه عتيــق وعبــداهلل، واجلويــد ومــرزوق مبــارك وكانــا مــن 
ــرة،  ــاد وكان مــن تابعــي احلســن يف الذخي ــرة النهــام بي ــدات، ومــن منطقــة الذخي تابعــي احلمي

ومــن الرويــس النهــام ســالم بــن مــرزوق الســادة.

  ملزيد من املعلومات عن املرسوم انظر املصطلح رقم: )354( + )32( .

395



موسوعة قطر البحرية159

نوخذا:
ــر لشــؤونها، وهــو املســير للســفينة يف  ــا، والعقــل املدب ــم بّحارته ــر الســفينة وزعي النوخــذا هــو أمي
ــه املرجــع يف حــّل املنازعــات  ــا أن ــا يف البحــر. كم ــرات ومواقعه ــرة بالهي ــه خب إبحارهــا ورســوها، ل
واملشــكالت التــي تقــع بــن البّحــارة؛ لهــذا فاجلميــع يأمتــرون بأوامــره، وينتهون بنواهيه، له شــخصية 
مســتبدة يف اتخــاذ القــرارات احلاســمة دون شــفقة يف بعــض األحيــان. ويتميــز بعــض النواخــذة علــى 
ظهــر الســفينة عــن باقــي البّحــارة بلباســه املكــون مــن الثــوب الشــلحات األبيــض الفضفــاض، والغتــرة 
ــة، وإمنــا تلــف حــول  ــى الكتــف كمــا يحــدث يف األوقــات العادي ــي ال تســدل عل ــرأس« الت »غطــاء ال

الــرأس، ويُقــال: لهــذا الشــكل » الترينبــة » أمــا بقيــة البّحــارة فيرتــدون »الــوزار« فقــط.
وللنوخــذا شــروط البــد أن تتوفــر فيــه؛ منهــا: الوجاهــة، ورجاحــة العقــل، ومعرفتــه مبســالك البحــر 

ودروبــه ومكامــن اللؤلــؤ.
ورد مصطلح النوخذا يف كثير من األشعار منها: 

حسبي على )النوخذا( شل بالغالي.. ليتهم على الكاتلي يجاسونه
وأحد الشعراء يقول: 

يا )نوخذاهم( ال تصلب عليهم.. ترى البحر بارد غصًبا عليهم
وآخر يقول: 

النوخذا لي شاف له قطوه خاف.. ويشيخ لي من توال له جماعة
ورد مصطلح النوخذا كذلك يف كثير من األمثال واألقوال القطرية منها:

)مهب كل من تنوخذ نوخذا(، و )نوخذين طبعوا مركب(.
ونواخذة الغوص نوعان، نوخذا إسلفي ونوخذا خماس:

نوخذا إسلفي: 
هــو النوخــذا الــذي يأخــذ اخُلمــس مــن قيمــة بيــع اللؤلــؤ يف نهايــة موســم الغــوص قبــل اســتقطاع أي 
مبلــغ؛ وذلــك مقابــل اســتئجار الســفينة، والباقــي يوزعــه علــى البّحــارة بعــد اســتقطاع قيمــة املعيشــة 
منــه. يأخــذ النوخــذا الســلفي كذلــك ثــالث قاليــط إضافيــة، وهــي تعــادل ســتة أســهم مــن صــايف 
الربــح، كمــا أنهــا تعــادل ضعــف مــا يأخــذه الغيــص كل ذلــك مقابــل إدارتــه وقيادتــه للســفينة، وســمي 
إســلفي – أيًضــا – ألنــه يُســلّف البّحــارة ويُســَقُمُهم، وال يبيــع اللؤلــؤ إال بعــد عرضــه علــى التاجــر أو 

الطــواش الــذي أمــده باملــال ســلًفا لتجهيــز رحلــة الغــوص.
نوخذا خماس: 

هــو النوخــذا الــذي يأخــذ النصــف مــن قيمــة بيــع اللؤلــؤ يف نهايــة موســم الغــوص وقبــل اســتقطاع 
أي مبلــغ منــه، وذلــك مقابــل اســتئجار الســفينة، والباقــي يوزعــه علــى البّحــارة بعــد اســتقطاع قيمــة 
املعيشــة منــه، يأخــذ النوخــذا اخلمــاس، كذلــك، ثــالث قاليــط إضافيــة وهــي تعــادل ســتة أســهم مــن 
صــايف الربــح، وهــي ضعــف مــا يأخــذه الغيــص وكل ذلــك مقابــل إدارتــه وقيادتــه للســفينة، وســمي 
خمــاس بســبب أنــه ال يرتبــط مبمــول لتجهيــز رحلــة الغــوص، لذلــك فهــو حــر يف بيــع اللؤلــؤ يبيعــه 

علــى مــن شــاء مــن الطواويــش.
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َنْوْف:
النــوف، واجلمــع أنــواف، قطعــة مــن قمــاش أســود أو أخضــر أو أحمــر،  وهــو علــى شــكل 
ــر، وال يُرفــع النــوف إال للضــرورة  ــرة »ســارية الســفينة« أو الدقــل الكبي ــى البندي ــم يُرفــع عل عل
كحــدوث وفــاة علــى ظهــر الســفينة أو لطلــب اســتغاثة، أو طلــب رْوايــة »الســفينة التــي تبيــع املــاء 

والبضائــع«.

ورد مصطلــح النــوف يف جــزء مــن قصيــدة للشــاعر إبراهيــم بــن محمــد احلســن املهنــدي حــن 
قــال: مــا فــاد بــه لــو حــط بالدقــل )نــويف(.. كــرف شــراعه بالبحــر دّم طبعــان

وورد كذلك يف جزء من قصيدة للشاعر إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

واملوج يركب فوق الصفوف.. ما ظنتي بفيد نزاف

ما فادني تعليقي )النوف(.. يوم السفن مرن بي وطاف

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )182( + )382( + )521(.

َنْو: 
النــو مصطلــح بحــري يطلــق علــى مجموعــة كبيــرة مــن األصــداف البحريــة الصغيــرة جــًدا، تكثــر 
ــاء،  ــة املالمســة للم ــاكل الســفن الســفلية اخلارجي ــى هي ــة وعل ــى الصخــور البحري وتلتصــق عل
ــو بالســفينة  ــة، ويف حــال التصــاق الن ــرات طويل ــئ لفت ــة يف املوان ــون متوقف ــا تك وخاصــة عندم
تصبــح حركتهــا ثقيلــة، ممــا يضطــر قائدهــا إلــى التوجــه بهــا إلــى أقــرب اميــدف »مينــاء« 

ــى املطــر. ــك عل ــق كذل ــو( يطل ــح )الن ــا، ومصطل ــة الالزمــة له ــا وعمــل الصيان لتنظيفه

وورد مصطلح النو يف جزء من قصيدة للشيخ والشاعر راكان بن حثلن حن قال:

فالح دونك )النو( نفض ربابه يازين برقه شارق يف رفاياه

  ملزيد من املعلومات عن النو وكيفية التخلص منه انظر املصطلح رقم: )50( + )132( + )217( + )403(.
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حرف الهاء
هاْمة:  

ــاق  ــرة املفترســة يف أعم ــى األســماك الكبي ــق عل ــح بحــري يطل ــة، واجلمــع هــوام، مصطل الهام
البحــر كالقــروش واحليتــان وغيرهــا مــن األســماك املفترســة، ويطلــق هــذا املصطلــح، كذلــك، 

علــى الشــخص الــذي يــأكل وال يشــبع فيقــال: )فــالن هامــة(.
هاش: 

الهاش مصطلح يطلق على ارتفاع موج البحر وهيجانه.
ورد هذا املصطلح يف جزء من موال للشاعر القطري عبدالرحمن بن مبارك الكواري حن قال:

غطى تراريچ فلكي يا الربع ورا.. )هاش( البحر هاش جيلي ما نفع وّرا
َهَبا: 

الهبــا مصطلــح يطلــق علــى الشــخص الــذي يتعهــد ويلتــزم أمــام النــاس بتنفيــذ أمــر مــا، وبعــد 
ذلــك يتخلــى عنــه، فيُقــال: فــالن )هبــا(.

َهُجوْر: 
الهجــور مصطلــح بحــري يطلــق علــى حركــة مــاء البحــر اللولبيــة التــي حتــدث خلــف الســفينة 

مــن أثــر شــدة إبحارهــا.
َهَباْب: 

الهبــاب مصطلــح يطلــق علــى عمليــة تنظيــف بــدن الســفينة اخلارجــي الســفلي املالمــس للمــاء 
إلزالــة مــا بــه مــن شــبا »طحالــب«، ونــْو »أصــداف صغيــرة«.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )50( + )132( + )217( + )398(.

َهَداْم:
الهــدام هــو دوار البحــر الــذي يصيــب الشــخص الــذي يركــب الســفينة ألول مــرة، ويُقــال: فــالن 
ــج الهــدام عــادة بشــرب مــاء الليمــون األســود، أو بشــرب جرعــة مــن مــاء البحــر،  هــدم، ويعال

وعــادة مــن يصيبــه دوار البحــر مــرة واحــدة ال يصيبــه مــرة أخــرى.
َهْد: واجلمع هدوا:

َهْد، واجلمع هدوا، مصطلح يطلق على بداية نزول الغيص إلى قاع البحر بواسطة احلير »الثقل«.
ورد هذا املصطلح يف جزء من قصيدة للشاعر سالم بن مبارك املهندي حن قال:

وتعادلوا صوبن )وهّدوا( بترتيب.. وتسابقوا للقوع وجابوا خبرها
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )126( + )183(.
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َهّلْس: 
هلـّـس مصطلــح يطلقــه النوخــذا للبّحــارة؛ لكــي يقومــوا بتغييــر اجتــاه مقدمــة الســفينة يف عــرض 
البحــر باجتــاه اليمــن أو الشــمال، ومبــا يتناســب مــع وضعيــة الشــراع، ويكــون ذلــك عــن طريــق 

دفعهــا للخلــف مــن اجتــاه واحــد فقــط إمــا مبجاديــف امليمنــة أو امليســرة. 

واملثل القطري يقول: )إحنا انير وأنت تهلس(.

َهَماْي: 
الهمــاي: هــو مــاء الشــرب املتوســط العذوبــة. يف زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ عندمــا ينفــذ املــاء مــن 
خزانــات الســفن، كان بّحــارة قطــر واخلليــج يجلبــون هــذا النــوع مــن املــاء مــن اآلبــار الســاحلية 

القطريــة، وكذلــك مــن ينابيــع فشــت الديبــل القطــري املعــروف.

ُهوْب: 
هوب مصطلح بصفة األمر، يَُقال للشخص لكي يتوقف عن العمل الذي يقوم به فوًرا.

ُهو ميليه: 
ُهــو ميليــه مصطلــح يــردد لشــحذ الهمــم وتنظيــم العمــل، يــردده البّحــارة بصفــة جماعيــة دون 
انقطــاع، عندمــا يقومــون بأعمــال شــاقة، كســحب مرســاة الســفينة أو دفعهــا باملجاديــف، أو رفــع 

الشــراع.

ِهي ِبيْس: 
ِهي ِبيْس مصطلح يطلق على القوة يف العمل واالستمرار فيه.

َهِميْج: أو َرُخو:
مصطلح يطلق على األرز الناضج أكثر من الالزم.

  ملزيد من املعلومات عن األرز انظر املصطلح رقم: )5( + )42( + )148( + )227( + )432 (.

َهّواسة: واجلمع هواويس: 
الهواسة، اجلمع هواويس، هي طريقة من طرق ربط احلبال، وتستخدم لربط الشّواش 

»مجموعة من اخلشب«، ومن أشهر ربطات احلبال زمن الغوص على اللؤلؤ، هي: 

التربيعة، والنشقة، والتقريد، والعضية. 

  ملزيد من املعلومات عن ربطات احلبال انظر املصطلح رقم: )99( + )102( + )270( + )385(.
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حرف الواو
واحد واحد:

لفظ يطلق للتهدئة، وأخذ احليطة واحلذر، وتقال للتمهل قبل الوصول إلى الهدف املعن.

وخل: 
الوخــل مصطلــح يطلــق علــى التشــقق والعيــوب التــي حتــدث يف اخلشــب مــن أثــر الرطوبــة 

وأشــعة الشــمس.

 ورد هــذا املصطلــح يف جــزء مــن مجــاراة حدثــت بــن شــاعر قطــر الكبيــر ســعد بــن علــي املســند 
املهنــدي والشــاعر ســاّلم حيــث قــال الشــاعر ســعد بــن علــي: 

شبهت بك يا سالم بفنطاس قار.. فنطاس قار )والوخل( بايٍن فيه

ْم:  َودَّ
م مصطلــح يطلــق علــى الصيــاد عندمــا يصطــاد مــا يكفيــه لوجبــة الغــداء أو العشــاء، فيُقــال:  الــَودَّ

فــالن اليــوم وْدّم.

وّرا: 
وّرا مصطلــح يطلقــه النوخــذا للبّحــارة علــى ظهــر الســفينة لكــي يتجمعــوا علــى طــرف الســفينة 
املقابــل مليــالن الشــراع، ويقومــوا بعمليــة )الطعــان( وهــو التــوازن، ويكــون ذلــك يف أثنــاء إبحارهــا 

يف الريــاح النشــطة.

ورد مصطلــح وّرا يف جــزء مــن مــوال للشــاعر القطــري عبدالرحمــن بــن مبــارك الكــواري حينمــا 
قال: 

غطى تراريچ فلكي يا الربع )ورا(.. هاش البحر هاش جيلي ما نفع وّرا

ويقول أحد الشعراء، أيًضا:

ما ينفع الطبعان لي قال )وّرا(.. ولي اغرقت ما يفيد فيها النزايف

  ملزيد من املعلومات عن لطعان انظر املصطلح رقم: )27(.

وّقفت املايه: 
مصطلــح يطلــق علــى مــاء البحــر عندمــا يتوقــف، ويكــون يف حالــة أال مــد وأال جــزر، وهــذا 
ــة التــي حتــدث بالقــرب مــن الســاحل، أمــا التــي حتــدث يف  ــى احلال ــق إال عل ــح ال يطل املصطل

ــه. ــت املاي ــال: خنيل ــال(، فيُق ــا )خني ــق عليه عــرض البحــر فيطل

  ملزيد من املعلومات عن اخلنيال انظر املصطلح رقم: )142(.
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164 موسوعة قطر البحرية

َوّلْم، ووالم، ومولم، وموالم: 
كل تلــك املصطلحــات صحيحــة، وتطلــق علــى الريــاح املناســبة واملالئمــة لإلبحــار بالســفينة 
الشــراعية، ويطلــق هــذا املصطلــح كذلــك علــى األشــخاص املتجانســن واملتفقــن يف مــا بينهــم، 

فيقــال: )مواملــن حــق بعــض(.

ــْم( يف جــزء مــن قصيــدة للشــاعر الوالــد إبراهيــم بــن محمــد اخلليفــي حــن  ورد مصطلــح )َوّل
قــال:

ليت سني يف بحرهم ما يشير.. والهوا ياليت ما )وّلْم( ودار

والشاعرة بنت ظاهر تقول يف جزء من قصيدتها: 

يا بوي وقت الصبا قد عّدني.. )بالولم( حطوا شرعها يف قبوبها

والشاعر القطري سعيد بن عامر الكعبي يقول يف جزء من قصيدته:

وين بو مسعود هو )وّلم( ملعلي.. وين بو مسعود ماني له بشايف

والشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي يقول يف جزء من قصيدته:

لو )ومّلت( يصفق هواها بدالوب.. مثل البحر لي هاج واغرق مباشيه

َها:  وال َشكَّ
َها مصطلــح قطــري، يطلــق علــى الصيــاد الــذي لــم يظفــر بشــيء مــن الّصيــد، فيقــال:  وال َشــكَّ

فــالن وال شــكها.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )359( + )428(.

َوِني: 
الوني مصطلح يطلق على الشخص الكسول الذي ال يسعى يف طلب الرزق.

واملثل القطري يقول: )الونا والبنا والزنا يذهن الغنا(.

ويطلق هذا املصطلح كذلك على الشخص البطيء يف إجناز العمل، فيقال: )هذا وني(.

وكر: 
الوكــر مصطلــح يطلــق علــى تيــار مــاء البحــر القــوي الــذي يعاكــس اجتــاه مهــب الريــح، فيحــرف 
ــاد، ويتســبب يف دفــع الغاصــة وهــم يف القــاع إلــى أســفل الســفينة،  الســفينة عــن موقعهــا املعت

ومصطلــح الوكــر يطلــق كذلــك علــى مــا يقــف ويســتريح عليــه الطيــر اجلــارح.
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حرف الياء
َياَكْل: 

يــاكل مصطلــح بحــري يطلــق علــى أقصــى مــدى يصــل إليــه البيــص »غاطــس الســفينة« يف مــاء 
ــاء  ــى امل ــر لكــي ترتقــي عل ــى عمــق كبي ــاج إل ــاكل بحــر أي حتت ــال: هــذه الســفينة ت البحــر، فيُق
وتتحــرك، ويطلــق هــذا املصطلــح كذلــك علــى الِهيــْب )قضيــب معدنــي( أو املعشــي »عمــود صغيــر 
ورفيــع مــن اخليــزران« عندمــا يســهل غرســه يف القــاع، فيُقــال: املعشــي يــاكل أي يلــج يف القــاع.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )674( يف الرقم: )5 + 8(.

َياِزي: 
يــازي مصطلــح يفيــد باكتمــال عــدد البّحــارة علــى ظهــر الســفينة، ويطلــق النوخــذا هــذا املصطلح 
للبّحــارة اجلــدد الذيــن يريــدون االنضمــام لطاقــم الســفينة، ويُقــال: احملمــل )يــازي( أي مكتمــل 

العدد.

َيْدَمچ أو َيْدَمْك:  
يَْدَمــچ مصطلــح يطلــق علــى الشــخص الــذي يقــوم بلــف عــدة جدائــل مــن القطــن أو مــن قشــر 
ثمــر النارجيــل بواســطة اليديــن، وذلــك لصنــع حبــال متينــة، وقدمًيــا كان كثيــر مــن أهــل قطــر 
ــدا  ــل اإلي ــرة الســتخدامهم الشــخصي، كحب ــاالً كثي ــا حب ــة، وينتجــون منه ــك احلرف ــون تل ميتهن

والزيبــل وحبــال املراســي والرشــا »حبــل ســحب املــاء مــن البئــر« وأطنــاب بيــوت الشــعر.

ورد هذا املصطلح يف مثل قطري يقول: )أنا أْدَمچ وأنت تَنِْقْض(.

  ملزيد من املعلومات عن الُكْمبَاْر انظر املصطلح رقم: )324(.

َيّزاف: 
اليــزاف، واجلمــع يزازيــف، مصطلــح يطلــق علــى الشــخص الــذي يقــوم بشــراء وبيــع األســماك 

يف الســوق.

َيْسَحْب، أو سحب: 
يســحب مصطلــح يطلــق علــى حتــرك الســفينة مــن مكانهــا يف عــرض البحــر بالرغــم مــن وجــود 
املرســاة يف القــاع، ويكــون ذلــك بســبب عــدم ثبــات املرســاة وعــدم علوقهــا يف القــاع بشــكل جيــد.

ويحــدث ســحاب الســفينة كذلــك عندمــا يكــون حبــل املرســاة قصيــًرا، وال يوجــد مــدى لــه، 
ــا. ــن موقعه ــك م ــا املرســاة، وتتحــرك بذل ــع معه ــواج تقتل ــع الســفينة بســبب األم ــا ترتف فعندم
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يشرب من چالبه:

)سفينة شراعية مدبرة(

يشــرب مــن چالبــه مصطلــح يطلــق علــى ســرعة الســفينة الشــراعية يف أثنــاء إبحارهــا مــع اجتــاه 
الريــح واملــوج العالــي الــذي يالمــس ارتفاعــه مقدمــة الســفينة.

َيَشْك:
مصطلــح يطلــق علــى صيــاد الّســمك عندمــا يعــود مــن الّصيــد، ويبــدأ بفــرز أســماكه إلــى وحــدات 
صغيــرة ومتجانســة، ال تتجــاوز الواحــدة منهــا الكيلــو غــرام الواحــد، ثــم يُدِخــل بعدهــا املشــك 
»ســلك رفيــع مــن املعــدن أو خــوص النخــل« يف أعــن أو خياشــيم تلــك الوحــدات مــن األســماك، 

والصيــاد يقــوم بتلــك العمليــة لكــي يســهل عليــه نقلهــا وســرعة بيعهــا يف الســوق. 

  ملزيد من املعلومات عن املشك انظر املصطلح رقم: )359( + )419(.

َيْضَبْح: 
يَْضبَــح مصطلــح يطلــق علــى صــوت أمــواج البحــر الهائــج أثنــاء ارتطامــه علــى املناطــق الضحلــة، 

فيُقــال: البحــر يضبــح أو البحــر لــه إضبحــان.

وورد هــذا املصطلــح يف بدايــة ســورة العاديــات، يف قولــه تعالــي: بســم اهلل الرحمــن الرحيــم 
)َوالَْعاِديَــاِت َضبًْحــا(، أي صــوت أنفــاس اخليــل أثنــاء عدوهــا يف ســبيل اهلل.
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ِيفْت: 
الِيفــت بكســر اليــاء وإســكان الفــاء مــادة تســتخدم لدباغــة اجللــود، وتســتخدم كذلــك لعــالج أم 
ازليقــة أو املشــاق، وهــو االحمــرار اجللــدي الــذي يصيــب األماكن احلساســة من جســم اإلنســان.

  ملزيد من املعلومات عن أم ازليقة وعالجها انظر املصطلح رقم: )317( حرف الزاي.

ة:  مَيَّ

)حيور(

ــور  ــى داخــل الســفينة، واملتجمــع يف احلي ــاء البحــر املتســرب إل ــى م ــق عل ــح يطل ــة مصطل اليَّم
ــة. ــون آســًنا وذا رائحــة كريه ــاء يك ــر الســفينة(، وهــذا امل ــوه )قع واجلافت

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )54( + )369( + )562(.
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ْس:  َيالَّ

 )يالس سفينة الغوص(

اليــالس هــو طّبــاخ الســفينة ويســمى كذلــك راعــي االســريدان، وهو املســؤول عــن الوانس »مخزن 
ــار يف االســريدان  ــل صــالة الفجــر، حيــث يقــوم بإشــعال الن ــه قب ــدأ عمل ــن الســفينة«، ويب متوي
»موقــد الســفينة«، ويصنــع القهــوة، ثــم يقــوم، بعــد ذلــك، مبســاعدة البّحــارة يف فلــق »فتــح« 
ــوش  ــام العشــاء املكــون مــن البرني ــخ طع ــه الرئيســية وهــي طب ــك يقــوم مبهمت احملــار، وبعــد ذل
»األرز األحمــر احمللــى بعصيــر التمــر« والّســمك املشــوي، ويبــدأ عملــه قبــل صــالة الظهــر بقليــل، 
فيضــع األرز يف قرطلــه أو قفــة »وعــاء مــن ســعف النخــل« ويغســله جيــًدا مبــاء البحــر، ثــم يقــوم 
بوضــع القــدر علــى النــار فيضــع فيــه قليــال مــن الدبــس »عصيــر التمــر«، وبعــد حتريكــه لفتــرة 
يضيــف إليــه كميــة مــن املــاء العــذب، وبعــد غليــان املزيــج يضيــف إليــه األرز، وبعــد أن ينضــج 
ــم  ــة للحــرارة«، ث ــرة عازل ــف كبي ــة لي ــزه »قطع ــى احلي ــه عل ــه ويضعون ــدر مع ــارة الق ــع البّح يرف
يغطــى بقطعــة قمــاش ســميكة حتــى يحتفــظ بحرارتــه لفتــرة طويلــة، وبعــد ذلــك يقــوم اليــالس 
بشــوي كميــات كبيــرة مــن الّســمك، وبعــد صــالة املغــرب مباشــرة يقــوم اثنــان أو ثالثــة مــن 
البّحــارة بنجــاب »غــرف« األرز يف عــدة مناجــب »صحــون خشــبية،« ويقــوم أحــد البّحــارة بعمــل 

قرعــة لتوزيــع مناجــب األرز واألســماك علــى أماكــن جتمــع البّحــارة. 

ومن مهام اليالس كذلك أنه يعمل يف مهنة سيب احتياط وقت احلاجة.

ــاح  ــى قالطــة واحــدة »ســهمن« مــن صــايف األرب ــة موســم الغــوص عل يحصــل اليــالس يف نهاي
ــا. كالســيب متاًم

  يف كل ما يخص األرز وطبخه انظر املصطلح رقم: ) 5 ( + ) 42 ( + )148 ( + ) 227 ( + )370( + )411(. 
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َيْنَهْز:
ينهــز مصطلــح يطلــق علــى ارتفــاع مقدمــة الســفينة وهبوطهــا أثنــاء هبــوب الريــاح وارتفــاع 
األمــواج، ويُقــال: الســفينة )تنهــز(، أمــا إذا كانــت الســفينة تتمايــل مييًنــا وشــمااًل، فيقــال: 

)تتصابــا(. الســفينة 

يوْش:
اليــوش هــو حبــل الشــراع الســفلي األيســر الــذي يُربــط يف مقدمــة الســفينة، واليــوش مصطلــح 
يطلقــه النوخــذا للســكوني لكــي ينحــرف بالســفينة باجتــاه مهــب الريــح، والدامــن عكــس ذلــك 

يكــون، دائًمــا، مــع اجتــاه الريــح. 

ورد هذا املصطلح يف كثير من األمثال القطرية منها: 

)قال يوش قال ما يطوف(، و )هذا حد يوشه(، و )خله على يوشه(، و )اليواش وال العباط(.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )65( + )580( + )581(.

يَوْر: 
يَوْر مصطلح يطلق على توزع احلصص بن البّحارة أو األفراد، ويقال:

)متى النوخذا بيور القطعان(.

  ملزيد من املعلومات انظر املرحلة الرابعة يف املصطلح رقم: )674(.

: ْ يِّ
الّيــم مصطلــح يطلــق علــى الطعــم الــذي يجــذب األســماك، والــذي يضعــه الصيــادون يف أدوات 
صيــد الّســمك كالقراقيــر والســنانير، والــذي يتكــون، عــادة، مــن األســماك أو القشــريات أو 

الديــدان أو مــن األعشــاب والنباتــات.

َيَله: 
الّيلــة مصطلــح يطلــق علــى املوجــات غيــر املنتظمــة يف قــاع البحــر، والتــي عــادة تســبق هبــوب 
الريــاح القويــة، يحــس بهــا الغاصــة يف أثنــاء وجودهــم يف القــاع، وعنــد خروجهــم يخبــرون 

ــه؛ لكــي يأخــذ حــذره.  النوخــذا مبــا أحســوا ب

واملثل القطري يقول: )ما تقوم مويه إال وراها هوى(.
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مصطلحات معالم قاع البحر
حرف األلف

إْبَقَرة: واجلمع بقر: 
والبقــرة هــي صخــرة كبيــرة منفــردة غيــر ظاهــرة للعيــان تتخــذ أشــكااًل وأحجاًمــا مختلفــة، بهــا 

فتحــة كبيــرة يف منتصفهــا، غالبــا مــا تكــون محاذيــة للمناطــق املرتفعــة القريبــة مــن الشــاطئ.

إْبَيَمه: واجلمع إبيم: 

 )إبيمه يف قاع البحر(

البيمــه صخــرة ذات أحجــام مختلفــة، تكثــر يف مغاصــات اللؤلــؤ، تتكاثــر عليهــا األصــداف مــن 
الداخــل واخلــارج، لهــا فــم متحــرك غيــر مرئــي يــؤدي بحيــاة الغــواص إذا أطبقــت علــى يديــه.

إْحَول: 

 )إحول بالقرب من الشاطئ(

احلــول مناطــق صخريــة شــبه منبســطة محــدودة املســاحة قريبــة مــن الســاحل، تكثــر مــن حولهــا 
األســماك وخاصــة ســمك الصــايف.
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أْسِكَله: 
األْســِكلَه مصطلــح يطلــق علــى املنطقــة الصخريــة املســتوية احملاذيــة للبحــر، وهــي علــى هيئــة 
رصيــف طبيعــي، يحمــي الشــاطئ مــن التــآكل، يصلهــا املــد وينحســر عنهــا قبــل غيرهــا مــن 
ــا،  ــا، ويقــف عليه ــة له ــة احملاذي ــة العميق ــرة يف املنطق ــم الصغي ــارة قواربه املناطــق، يضــع البّح
دائًمــا، هــواة صيــد الّســمك مــع بدايــة املــد، وإذا غطاهــا املــد يتراجــع هــواة الّصيــد عنهــا، 
ويقفــون علــى موضــع آخــر قريــب يســمى البُلــط، وهــو جــدار صخــري مرتفــع محــاذي للبحــر مــن 
صنــع اإلنســان يشــيده صاحــب املنــزل احملــاذي لــه حتــى ال يتــآكل الشــاطئ املقابــل لــه وحتــى ال 

يطغــى مــاء البحــر عليــه.

اصبخة: 
اصبخــة، وجمعهــا أصبــاخ، وأصلهــا ســبخة، الســباخ يف دولــة قطــر هــي مناطــق ماحلــة مســتوية 
يف معظــم أجزائهــا قــد تكــون محاذيــة للبحــر، وتعــد امتــداًدا طبيعًيــا لــه، وقــد تكــون بعيــدة عنــه 
مبســافات كبيــرة، وهــي أرض موحلــة، تغطيهــا قشــرة رقيقــة مــن األتربــة الناعمــة التــي جرفتهــا 
الريــاح واألمطــار والســيول عبــر الســنن، وهــي ذات مســاحات مختلفــة، قــد تصــل مســاحة 
ــة كالشــوع  ــا بعــض األشــجار امللحي ــى أطرافه ــرات، تنمــو عل ــو مت ــا لعشــرات الكيل ــرة منه الكبي

والقطــف والرمــرام والهــرم والســواد والطرفــى واألســل، ومــن أشــهر ســباخ قطــر: 

ــد، وســبخة العفجــة يف مســيعيد، وســبخة خرشــادة شــمال سميســمة،  ــردة يف العدي ســبخة ال
وســبخة اجلــرن يف الذخيــرة، وســبخة خــداج وســبخة دوحــة فشــاخ وســبخة املطــار القــدمي يف 

دخــان، وســبخة املســحبية.

أَْطَباْب: 
الطبــاب هــو مغــاص غيــر عميــق، تكثــر فيــه األصــداف املتوســطة احلجــم، ومــن أشــهر الطبابــات 
يف دولــة قطــر: طبــاب ارحمــه، وطبــاب جزيــرة شــراعوه جنــوب قطــر، وطبــاب الذخيــرة شــرق 

قطــر.

  ملزيد من املعلومات عن طبيعة الهيارات انظر املصطلح رقم: )452( + )455( + )467( + )476( + )504( + )505(.

اْهَوت: 
ــر فيهــا  الهــوت هــي مناطــق طينيــة شــبه رمليــة منخفضــة تقــع بــن مرتفعــن مــن األرض، تكث

ــاء فتــرة املــد. األســماك أثن
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حرف الباء
بـَْطح: 

 )بطح(

البطــح، كلمــة فصيحــة، واجلمــع بطــوح، فيُقــال: )بطــح مكــة(، وهــو مصطلــح يطلــق علــى األرض 
ــة للســاحل، تغمرهــا  ــون محاذي ــي تك ــة خشــنة امللمــس واملنبســطة يف البحــر، والت شــبه الرملي

امليــاه يف الســقي »املــد«، وتنحســر عنهــا يف الثبــر »اجلــزر«.

ورد مصطلــح البطــح يف جــزء مــن قصيــدة لشــاعر قطــر الكبيــر ســعد بــن علــي املســند املهنــدي، 
حــن قــال: 

 لي رقا يف )البطح( من بعد اللحوم.. قلطوا له خبطة صوب ليزام

َبَياضة: 
البياضــة مصطلــح بحــري يطلــق علــى املنطقــة الرمليــة البيضــاء متوســطة العمــق محــدودة 
ــة أو  ــة النباتي ــادة خــارج أو داخــل املنطق ــات والصخــور، توجــد ع ــن النبات ــة م املســاحة اخلالي

الصخريــة.

ِبيْم:
الِبيــْم، اجلمــع أبيــام، صخــور قويــة ذات أحجــام مختلفــة، تكثــر يف املناطــق الصخريــة العميقــة 
يف عــرض البحــر، تعــد مــن أقــوى الصخــور القاعيــة التــي تعلــق بهــا أســنان الســفن »املراســي« 

يف أثنــاء اشــتداد الريــاح.
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حرف الثاء
َثْنَية: 

 )ثنية(

الثنيــة، اجلمــع إثنيــات، مصطلــح بحــري يطلــق علــى الدوحــة الصغيــرة، وهــي تكويــن مائــي 
طبيعــي شــبه عميــق داخــل اليابســة علــى هيئــة نصــف دائــرة، قــد تتخــذ أشــكااًل وأحجاًمــا 

مختلفــة.

448



موسوعة قطر البحرية177

حرف اجليم
َجْسَره: 

 )برج الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أحد اجلسرات القريبة من مدينة اخلور، وتسمى بنات امغطى( 

اجلســرة، كلمــة فصيحــة، وتلفــظ يســرة، واجلمــع إيســّور، هــي صخــرة مرتفعــة وضخمــة، تكــون 
مجتمعــة أو منفــردة ظاهــرة للعيــان ال تغمرهــا ميــاه البحــر إال مــا نــدر، قــد تكــون مبحــاذاة 
الشــاطئ مباشــرة أو بالقــرب منــه، ومــن أشــهر تلــك اجلســرات علــى الســاحل الشــرقي لدولــة 
قطــر، هــي منطقــة اجلســرة احلاليــة وســط العاصمــة الدوحــة، وجســور بنــات مغطــى جنــوب 
شــرق مدينــة اخلــور، التــي بنــى عليهــا الشــيخ علــي بــن جاســم آل ثانــي برًجــا علــى هيئــة منــارة، 

لكــي يحمــي الســفن العابــرة مــن االصطــدام بهــا ليــاًل.
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حرف احلاء
َحالَة: 

احلالــة هــي جزيــرة رمليــة صغيــرة احلجــم بيضويــة الشــكل، تتكــون مــن حّبــات الرمــال اخلشــن، 
وبقايــا األصــداف امليتــة التــي تقذفهــا األمــواج والتيــارات املائيــة القويــة علــى األماكــن الضحلــة 
ــة أم اخليفــان، أو بقــرب الســواحل  ــة العســيري”، أو كمــا تســمى حال يف عــرض البحــر “كحال
“كحالــة وبّيــر” القريبــة مــن مدينــة اخلــور، واحلالــة يعلوهــا مــاء البحــر يف حالــة املــد، وينحســر 
عنهــا يف حالــة اجلــزر، وقدمًيــا كانــت تشــكل خطــورة كبيــرة علــى ســفن الغــوص خاصــة يف 
املســاء عندمــا يعلوهــا املــد، وذلــك لعــدم توفــر أجهــزة مالحيــة حديثــة جتنبهــم االصطــدام بهــا 
أو اللحــام عليهــا “العلــوق فوقهــا”، وقــد شــّيد أهــل اخليــر مــن قطــر علــى تلــك املناطــق أبراًجــا 

علــى هيئــة منــارات تُــرى مــن بعيــد يف الليــل والنهــار ويف حالتــي املــد واجلــزر.

حاَدْي: 

 )حادي(

ــى احلــد الســفلي  ــق عل احلــادي وعــاف الطعــام واليــال، كل تلــك املصطلحــات صحيحــة، وتطل
للشــاطئ، فعندمــا يســأل الشــخص عــن مســتوى وقــوة املــد يف ذلــك اليــوم يُقــال: لــه املــد ضعيــف 

حــده مــع طــرف احلــادي.

حادة: واجلمع حواد: 
واحلــادة هــي القــاع العميــق املســتوي شــبه الرملــي، ومــن أشــهر احلــواد يف بحــر قطــر: حــادة 

ظــالم، وحــادة مجبــل يف جنــوب شــرق دولــة قطــر.
  ملزيد من املعلومات عن طبيعة الهيارات انظر املصطلح رقم: )443( + )455( + )467( + )476( + )504( + )505(.
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موسوعة قطر البحرية179

ِحْد: 

 )حّد(

احلــّد، كلمــة فصيحــة، واجلمــع حــدود، هــو احلــد الفاصــل بــن منطقتــن يف البحــر، وهــي شــبه 
مرتفعــات رمليــة مســتطيلة الشــكل، غالًبــا، تكــون محاذيــة للشــاطئ، يظهــر احلــد يف حالــة الثبــر 
ــى ســواحل  ــر عل ــد”. واحلــدود منتشــرة بشــكل كبي ــة الســقي “امل ــي يف حال “اجلــزر”، ويختف
دولــة قطــر، ومــن أشــهر تلــك احلــدود: حــّد جزيــرة الســافلية، وحــّد الوســيل، وحــّد اجلنبــة علــى 
ســاحل اخلــور، وحــّد الطيــر، وحــّد أم افــروج يف الذخيــرة، وحــّد أم زبيــرة، وحــّد عظــم النهــم يف 

احلويلــة، وحــّد أم خانــف، وحــّد الفويــرط وحــّد الذيــب يف غــرب دولــة قطــر.

َحَداْب: 
احلــداب، ومفردهــا أحدبــه، هــي مناطــق مرتفعــة ومســتوية تقــع حــول مغاصــات اللؤلــؤ، تكثــر 
فيهــا األصــداف، ومــن أشــهر احلدبــات يف قطــر: )حــداب العلبــا( القريبــة مــن مغاصــات لفــان.
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حرف اخلاء
َخِريْس:

 اخَلِريــْس هــو مغــاص منخفــض وعميــق شــبيه بالــوادي، ومــن أشــهر اخلرســان يف بحــر دولــة 
قطــر: إخريــس الطيــر، وهــو مغــاص يقــع يف أقصــى شــمال قطــر.

  ملزيد من املعلومات عن طبيعة الهيارات انظر املصطلح رقم: )443( + )452( + )467( + )476( + )504( + )505(.

خور: 
ــّر علــى  واخلــور، كلمــة فصيحــة، واجلمــع خــؤور )خيــران(، وهــو لســان مــن البحــر يكــون يف البَ
شــكل خليــج صغيرغيــر متســع ومتعــرج، قليــُل العمــق، ممتــد يف اليابســة ملســافات مختلفــة، 

ــو متــرات.  ــو متــرات إلــى أربعــة كيل يتــراوح طولــه مــن ثالثــة كيل

ومن أشهر اخلؤور يف دولة قطر: 

خــور العديــد الواقــع يف أقصــى جنــوب شــرق دولــة قطــر، وخــور اخلــور الواقــع يف منتصــف 
الســاحل الشــرقي لدولــة قطــر، وخــور الذخيــرة الواقــع شــمال خــور اخلــور، وخــور اخلويــر أو 

ــة قطــر. ــي لدول كمــا يســمى خــور )حســان( الواقــع أقصــى الشــمال الغرب

ُخوَرة: واجلمع اخور: 
ــر  ــة مت ــي ثالثمئ ــن الســاحل، مســاحتها حوال ــة م ــة منخفضــة قريب ــة رملي واخلــورة هــي منطق
تقريًبــا، ال يجــزر عنهــا املــاء، وغالًبــا مــا يكــون لهــا مدخــل مــن جهــة العمــق، تعــزل بينهــا وبــن 
البحــر املفتــوح منطقــة شــبه مرتفعــة تســمى باحلــد، تعــد مــن أفضــل مناطــق الّصيــد الســاحلية، 

ومــن أشــهر االخــور يف دولــة قطــر خــورة الدخــس شــرقي مدينــة الدوحــة.

وَسة:  َخيُّ
اخليوســة هــي منطقــة شــبه موحلــة مبحــاذاة الشــاطئ، ال يصلهــا املــاء إال يف حالــة املــد العالــي، 

لهــا رائحــة كريهــة مــن أثــر تفاعــل عــدة غــازات منهــا غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون.
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حرف الدال
َداْعَبه: 

 )داعبة( 

الداعبــة، واجلمــع دواعــب، كلمــة فصيحــة مبعنــى )مــاءٌ داِعــٌب يَْســَنُّ يف َســبيله(، وهــي ممــرات 
مائيــة واســعة متشــعبة باجتــاه اليابســة، عميقــة يجــري فيهــا املــاء بســرعة.

َدْق َدق:

 )دق دق(

الدقدق منطقة صخرية ناعمة جًدا قريبة من الساحل وتسمى – أيًضا – )يّفيّف(.

دوحة: 

 )دوحة(

الدوحــة، اجلمــع ْدوح، هــي تكويــن مائــي طبيعــي شــبه عميــق داخــل اليابســة علــى هيئــة نصــف دائرة، 
وقــد تتخــذ أشــكااًل وأحجاًمــا مختلفــة، ومــن أشــهر الدوحــات يف قطــر: دوحــة الدوحــة، ودوحــة بــن 

رحــال، ودوحــة أم املــاء، ودوحــة احلصــن، ودوحــة فشــاخ، ودوحــة زكريــت، ودوحــة ســلوى.
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حرف الراء
رأس:

والــرأس أعلــى كل شــيء، فيُقــال: رأس الــوادي، ورأس اجلبــل، كلمــة فصيحــة، واجلمــع رؤوس، 
وهــو مصطلــح بحــري يطلــق علــى اللســان املمتــد مــن اليابســة داخــل البحــر وملســافات مختلفــة، 
وأغلــب الــرؤوس يف دولــة قطــر كانــت تســتخدم قدمًيــا كبنــادر )موانــئ( لســفن الغــوص حتميهــا 
ــة قطــر ومــن أشــهرها: رأس  ــى ســواحل دول ــرؤوس عل ــر ال ــة، وتكث ــاح واألمــواج العاتي مــن الري
العديــد، ورأس العــالق، ورأس اجلبــل يف الوكــرة، ورأس أبــو فنطــاس، ورأس أبــو عبــود، ورأس 
لفــان، ورأس  النــوف، ورأس املطبــخ، ورأس مصــاع، ورأس مليجــي، ورأس  قطيفــان، ورأس 
قرطــاس، ورأس أم حصــاه، ورأس أم تيــس، ورأس ركــن، ورأس أبــو عمــران، ورأس طيبــي يف 
اجلميــل، ورأس العريــش، ورأس عشــيرج، ورأس ظبّيــه، ورأس أم حيــش، ورأس بــروق، ورأس 

الغاريــة يف دخــان، ورأس دعســه.

ركسه: 
الركسه هي املنطقة الطينية العميقة املنحدرة من املنطقة الضحلة.
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موسوعة قطر البحرية183

حرف الزاي
ِزْي: 

 )زي(

الــزي، كلمــة فصيحــة، واجلمــع أْزيَــاْي، هــي املنطقــة ذات املنظــر التــي تكثــر فيهــا النباتــات 
البحريــة، وال تبعــد عــن الشــاطئ أكثــر مــن كيلــو متــر تقريًبــا، وهــي املنطقــة التــي تقــع يف احلــد 

ــا.  الفاصــل بــن الضحــل والعميــق، والتــي ال يتجــاوز عمقهــا القامتــن تقريًب

ورد مصطلح الزي يف جزء من قصيدة للشاعرة بنت ظاهر حن قالت: 

نزلت أنا عن بندر )الزي( سافل.. يف جلبة قشرى تداوي عيوبها
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حرف السني
اَدة:  ُسوَّ

ــق  ــون األســود، متوســطة العم ــة ذات الل ــة النباتي ــى املنطق ــق عل ــح بحــري يطل الســوادة مصطل
محــدودة املســاحة، يكســوها يف العــادة نبــات العقربــي أو املشــعورة، توجــد عــادة خــارج أو داخــل 

املنطقــة الرمليــة البيضــاء.

َسْوَله: 
السوله مصطلح يطلق على الرمل األسود واخلشن الكامن يف قاع البحر.
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حرف الشني
َشاِغَية: 

والشــاغية، واجلمــع شــواغي، عبــارة عــن هيــر محــدود املســاحة يف قــاع البحــر، أقــل مســاحة مــن 
النيــوة، تكــون مجــاورة لهيــر كبيــر، وتقتــرن باســمه، ومــن أشــهر الشــواغي يف بحــر دولــة قطــر، 

هــي: الشــاغية العاليــة والســافلية لهيــر أبــا الهنبــار، وشــاغية هيــر العــد الشــرقي.
  ملزيد من املعلومات عن طبيعة الهيارات انظر املصطلح رقم: )443( + )452( + )455( + )476( + )504( + )505(.

شقه: 
ــة  ــة الرملي ــى املنطق ــق عل ــح بحــري يطل والشــقه، واجلمــع )شــقيق(، ويلفــظ )شــجيج(، مصطل

ــة. ــن الشــعاب املرجاني ــي تقــع ب البيضــاء احملــدودة املســاحة الت

ه:  َشلَّ
الَشــلَّة أرض طينيــة موحلــة، تنمــو عليهــا أعشــاب “املشــعورة” البحريــة، وتكثــر يف األماكــن 

العميقــة، وكذلــك علــى جانبــي اخللجــان املائيــة القريبــة مــن الســاحل.

ورد مصطلح الَشلَّة يف جزء من قصيدة للشاعر سعد بن علي املسند املهندي حن قال:

الِرْزق لَْو هو يف )َشلة( َسَرْوا له واْدَرٌكوه.

َشْنص:

 )شنص(

ــرة احلجــم حــادة امللمــس، تتكــون يف  ــة صغي ــة صلب ــنْص، واجلمــع )شــنوص(، صخــور قوي الَش
ــة مــن الســاحل. ــة القريب املنطقــة الصخري

ورد مصطلح الشنص يف جزء من موال ألحد الشعراء حن قال: 

تازي شتورة على )شنوص( ولها ظاهرة.
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حرف الصاد
َصَفْق:

 )صفق(

والصفــق، كلمــة فصيحــة، هــي املنطقــة الســاحلية الرمليــة املســتقيمة املتوســطة العمــق، هادئــة 
يف العواصــف واألمــواج، يســمع فيهــا صــوت األمــواج مــن بعيــد، وذلــك مــن أثــر ضــرب األمــواج 
بالشــاطئ، وقدمًيــا كانــت تقصدهــا ســفن الغــوص الكبيــرة القادمــة مــن املغاصــات )الهيــارات( 

للرســو فيهــا عندمــا تنشــط الريــاح وترتفــع األمــواج.

ومن أشهرها املنطقة املمتدة من رأس لفان حتى رأس مصاع، وتسمى “صفق لفان”.

ِصْيَنَخه: 
الِصيْنََخــة، واجلمــع صيانــخ، هــي مــن املصطلحــات البحريــة القدمية املتعــارف عليها بن صيادي 
األســماك القطريــن، وهــي أرض رمليــة مرتفعــة قليــاًل عــن مــا حولهــا ملتصقــة بالشــاطئ، بــل 
وتعــّد امتــداًدا لــه يف البحــر، تظهــر يف حالــة اجلــزر، وتختفــي يف حالــة املــد، وتكثــر الصيانــخ 

حــول الــرؤوس واملداخــل واخللجــان.
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حرف الضاد
َضْيْح: 

الَضيْــح هــو املــكان املتســع الضحــل القريــب جــًدا مــن الشــاطئ، متلــؤه امليــاه يف حالــة املــد 
وتنحســر عنــه يف حالــة اجلــزر، ويكثــر الَضيْــح يف املناطــق املمتــدة مــن قريــة املفيــر حتــى قريــة 

العريــش شــمال قطــر.
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حرف الظاء
َظَهْر: 

الظهــر مصطلــح بحــري يطلــق علــى املناطــق الصخريــة الضحلــة وغيــر املرئية، احملاذيــة للمناطق 
العميقــة والقريبــة مــن الســاحل، والتــي غالًبــا مــا تصيــب الســفن املــارة بهــا مبقتــل، ومــن أشــهر 
بــي، ومنطقــة احلويلــة شــمال  تلــك املناطــق يف دولــة قطــر، هــي: منطقــة بنيديــل، ومنطقــة أبــا الرُّ

شــرق قطــر التــي تســمى قدمًيــا مبقبــرة الســفن.

ورد مصطلح ظهر يف جزء من موال ألحد الشعراء حن قال:

وازيت ما به نوى شروات لوح ظهر.. هذا جزا من طرح يف حرف موي )وظهر(
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حرف العني
َعاْف: 

 )عاف(

العــاف مصطلــح بحــري يطلــق علــى العالمــة أو األثــر الــذي يخلفــه نهايــة املــّد علــى طــول رمــال 
شــاطئ البحــر، وتطلــق كلمــة العــاف – أيًضــا – علــى احلــد الفاصــل بــن املــاء البــارد واحلــار 

يف قــاع البحــر العميــق.

َعاَرْض: 
العــارض هــو خــط صخــري شــبه منحنــي ممتــد يف قــاع البحــر مــن الشــرق إلــى الغــرب، ويُعــد من 
العالمــات التــي يســتدل بهــا النوخــذا علــى موقعــه فــوق املغــاص، فــإن كانــت الســفينة راســية يف 
جنوبــه قيــل يف )إبطــن العــارض(، وإن كانــت راســية يف شــماله قيــل يف )ظهــر العــارض(، ومــن 
أشــهر العــوارض يف بحــر دولــة قطــر هــو: العــارض الــذي يقــع يف هيــر أم العــوارض يف جنــوب 

شــرق قطــر.
  ملزيد من املعلومات عن طبيعة الهيارات انظر املصطلح رقم: )443( + )452( + )455( + )467( + )504( + )505(.

475

476



190 موسوعة قطر البحرية

َعَرْش: 

 )عرشان(

الَعــَرش، كلمــة فصيحــة، ويســمى عريــش واجلمــع عرشــان أو عــروش، هــي شــعب مرجانيــة 
تنبــت يف قــاع البحــر الصخــري، تعــد مــن أفضــل البيئــات البحريــة التــي تســتقر وتتكاثــر فيهــا 

األســماك.

: َعاَلَيْ
العــالمي مصطلــح بحــري، يطلــق علــى الصخــور واألشــجار القاعيــة التــي يتشــبث بهــا الغيــص يف 

أثنــاء بحثــه عــن احملــار، ويتشــبث بهــا حتــى ال يجرفــه تيــار املــاء القــوي عــن موقعــه.

عيتش: 
والعيتــش، واجلمــع عيوتــش، هــو مرتفــع شــبه رملــي مجــاور للهــوت “احلفــر العميقــة”، ويكــون 

يف املناطــق الضحلــة القريبــة مــن الســاحل.
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حرف الغني
َغاّله: 

 )َغالَة(

والَغاّلــة، واجلمــع غــواّل، هــي املنطقــة املنخفضــة والعميقــة يف اخلــّور، وهــي أول مــا يصــل إليهــا 
مــاء البحــر بســبب انخفاضهــا الشــديد.

480



192 موسوعة قطر البحرية

حرف الفاء
َفَحْل: 

الفحــل هــو املرتفــع الرملــي أو الطينــي الواقــع بــن غالتــن “عمقــن”، طولــه حوالــي 500 متــر 
وعرضــه حوالــي 20 متــًرا، والفحــل عــادة ال يجــزر عنــه مــاء البحــر.

َفْرش: 
والفــرش، كلمــة فصيحــة، واجلمــع فــروش، هــو صفائــح صخريــة رقيقــة ذات أحجــام مختلفــة، 
يوجــد منــه الكثيــر علــى ســواحل قطــر وخاصــة يف املناطــق الصخريــة احملاذيــة للســاحل، وقدمًيــا 
كان يقتلــع مــن مكانــه، ويســتخدم يف بنــاء املســاكن واملســاكر وأســقف القبــور، ومــا زاد عــن 

احلاجــة يُصــّدَر عــن طريــق البحــر للــدول املجــاورة.

َفَساَقة: 
ــن الصخــور  ــارة عــن مجموعــة م ــوردة الصحــراء، وهــي عب الفســاقة أو الفســاق وهــو شــبيه ب
الصغيــرة املجتمعــة يف قالــب واحــد، وتكــون حــادة كالســكاكن، تشــبه إلــى حــد كبيــر احملــار 

الصغيــر املتــراص. يوجــد مغــاص بالقــرب مــن رأس لفــان يســمى )الفســاقة(.

ورد مصطلح الفساقة يف كثير من األشعار احمللية منها:

ــن  ــداهلل املناعــي، وهــو يخاطــب الســردال ســلمان ب ــدة للشــاعر عب ــا ورد يف جــزء مــن قصي م
حمــد احلســن املهنــدي، عندمــا كانــوا إمجســن “متوقفــن” علــى أحــد هيــرات قطــر، يف ظــروف 

مناخيــة ســيئة، حيــث قــال:

كٍل خطف واستعمل اجلّيب دابر.. وحّنا على حرف )الفساقة( امجّسن 

وأحد الشعراء يقول: 

الدول واليـــريور وأم اجلنــاحيت.. و)فســـاقة( حتفـــــــى بشيت ومـــــــــاية

وأحد الشعراء يقول: 

 أغـــوص يراول مع )الفسيقـــي(.. أغــــوص بهـــاجســـي وانا مستفيقــــي

 وان كان ربــي كاتب لي نصيبــي.. حبــــــــل السبـــب مــديت له عنــــــــايي
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َفْشت: 
والفشــت، واجلمــع فشــوت، قــاع صخــري قاســي مختلــف املســاحة ملــيء بالصخــور والشــعاب 
املرجانيــة الهّشــة، عــادة، يكــون قريًبــا مــن الســواحل وحــول اجلــزر، تكثر فيه األســماك والنباتات 
الفصليــة مــن نــوع »الًطويـْـل«، ومــن أشــهر فشــوت قطــر البحريــة القريبــة مــن الســاحل الشــرقي 
هــي: فشــت الغبــي شــرق مدينــة سميســمة، وفشــت بــو مكينــة شــرق مدينــة اخلــور، وفشــت لفــان 

واحلويلــة، وفشــت مدينــة الرويــس وفشــت الديبــل.

ورد مصطلــح فشــت يف جــزء مــن قصيــدة للشــيخ والشــاعر أحمــد بــن علــي بــن جاســم آل ثانــي 
حــن قــال: 

كم مرة حلمنا يف الضحى الضاحي.. و)الفشت( يف الليل كْسرنا قصاصيره

َفَلْس: 

 )فلس(

الفلــس قطعــة صخريــة صغيــرة احلجــم مــن األعلــى، لــه قاعــدة دائريــة الشــكل كاملســمار، يبلــغ 
ــر يف  ــون، يكث ــيُّ الل ــاع، بُنِّ ــت يف الق ــه جــذر ثاب ــة إنشــات، ومــن األســفل ل ــي ثالث قطرهــا حوال
الهيــارات “مغاصــات اللؤلــؤ”، يعــد مــن العــالمي التــي يتشــبث بهــا الغيــص يف قــاع البحــر حتــى 

ال يجرفــه تيــار املــاء القــوي.
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حرف القاف
قطع: 

القطــْع مصطلــح بحــري يطلــق علــى القطــع املتفرقــة مــن الشــعاب املرجانيــة، ومــن أشــهر القطــع 
يف ميــاه اخلليــج العربــي هــي قطعــة جــرادة التــي تقــع يف احلــد البحــري الفاصــل بــن دولــة قطــر 

ومملكــة البحرين.

َقاْف: 
القــاف هــو القــاع الصخــري القريــب مــن الســاحل الــذي يغطيــه مــاء البحــر يف حالــة املــد 

وينحســر عنــه يف حالــة اجلــزر.

وقــد ورد مصطلــح القــاف يف جــزء مــن قصيــدة للشــاعر الوالــد إبراهيــم بــن محمــد اخلليفــي 
حــن قــال: 

 هبت سوايب غيم وطهـوف.. وخــــراب لنجـــــي مــــاله أرظـاف

 وأصبح عتاد اللنج منقوف.. وخطره إتفره يلحم على )القاف(

ْه:  َقحَّ

ة(  )َقحَّ

ــه هــي صخــرة شــبه مرتفعــة توجــد يف املناطــق الصخريــة القريبــة مــن الســاحل، تغمرهــا  الَقحَّ
ميــاه البحــر يف حالــة املــد، وتنحســر عنهــا يف حالــة اجلــزر، وتكثــر مــن حولهــا األســماك.

َقْرن: 
وَقــْرن اجلبــل أعــاله، واجلمــع قــرون، وتلفــظ باللهجــة احملليــة )جــرن(. والقــرن هــو أعلــى منطقــة 
ــا  ــؤ )الهيــرات(، ومــن أشــهر القــرون يف بحــر دولــة قطــر هــو قــرن هيــر “أب يف مغاصــات اللؤل

الهمبــار”، وقــرن هيــر “أم الشــيف”، وقــرن هيــر عشــيرج جنــوب قطــر.
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َقّصاْر: 

 )َقّصار(

ة وخشــنة، وهــو  ــرة يف قــاع البحــر لهــا رؤوس حــادَّ ــر، صخــرة كبي والَقّصــار، واجلمــع قصاصي
مختلــف األحجــام، قــد يصــل طــول الكبيــر منــه إلــى ثالثــة أمتــار، مخروطــي الشــكل يف العــادة 
عليــه املــاء ضحــل، يكثــر علــى أطــراف الســواحل واجلــزر، ويكــون عــادة امتــداًدا طبيعًيــا 
ــة،  ــت ســميت قطع ــر وتقارب ــرت هــذه القصاصي ــة للســاحل، وإذا كث ــة محاذي ــات صخري ملرتفع

ــى الســفن. ــر تشــكل خطــورة عل وهــذه القصاصي

قضف: 

 )قضف(

والقضــف، اجلمــع قضــوف، مصطلــح يطلــق علــى التكويــن الطبيعــي الشــبيه بالكهــف أو اللحــف، 
ويكــون إمــا علــى الســاحل مباشــرة أو يف عــرض البحــر، يعــد ملجــًأ طبيعًيــا لأســماك يحميهــا 

مــن تيــارات املــاء القويــة، ومــن األســماك املفترســة.
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حرف الكاف
كعب: 

الكعــب مصطلــح بحــري يطلــق علــى الصخــور الصغيــرة التــي بحجــم كعــب اإلنســان، تكثــر يف 
ــرات”، وتســمى أرض الكعــب. ــؤ “الهي مغاصــات اللؤل
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حرف الالم
ْف:  حَلَ

واللحــف، كلمــة فصيحــة، واجلمــع احلــوف، هــو تكويــن صخــري، لــه حافــة يغطــي بهــا األرض، 
ميتــد أفقًيــا يف قــاع البحــر، ال يتجــاوز ارتفاعــه املتــر تقريًبــا، تكثــر فيــه مخابــئ األســماك، يعــد 
اللحــف ملجــًأ طبيعًيــا لأســماك، يحميهــا مــن األســماك املفترســة ومــن قــوة التيــارات املائيــة.

ان:  َليَّ

 )لّيان(

ــر يف األعمــاق  ــري، تكث ــة حــوض دائ ــى هيئ ــة رقيقــة عل ــن، قطعــة صخري ــان، واجلمــع لياي اللي
الصخريــة، ال يــزال أطفــال قطــر يــرددون مصطلــح الليــان البحــري يف أهزوجــة )الكرنكعــوه( يف 

منتصــف شــهر رمضــان مــن كل عــام، حيــث يقولــون:

قرنقعوه قرقعوه.. عادت عليكم يا الصيام

إلى أن يقولوا:

عطونا دحبه )لّيان(.. يسلّم لكم علّيان
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حرف امليم
َمْسالق: 

واملســالق، واجلمــع مســاليق، هــو ممــر مائــي غيــر عميــق، شــبيه بالــوادي الصغيــر، ال يتجــاوز 
عرضــه ثالثــة أمتــار وطولــه حوالــي مائــة متــر، ويكــون تيــار املــاء بــه قوًيــا يف املــد ويف اجلــزر.

َمْسَحاط: 
املســحاط مصطلــح بحــري يطلــق علــى املنطقــة الرمليــة القاســية القريبــة مــن الشــاطئ، التــي 

ينحســر عنهــا مــاء البحــر قبــل غيرهــا مــن األماكــن.

َمَكاَسْب: 
َمَكاَســب مصطلــح بحــري يطلــق علــى املناطــق الصخريــة املليئــة باحملــار املنتشــرة يف امليــاه 
الضحلــة القريبــة مــن جــزر األســحاط والقفــاي وشــراعوه، يقصدهــا غواصــو اللؤلــؤ يف فصــل 

ــوص البشــيرية«. ــرف »بغ ــا يع ــي، أو م ــى واملطامــس« أو التجّن ــاء احملــار »امليّن الشــتاء القتن
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )101(.

َلَحة:  َمْ

 )املَْملََحة(

ــرة ماحلــة مغلقــة، تتكــون بالقــرب مــن الشــاطئ،  ــة بحي ــى هيئ ــن طبيعــي عل ــة هــي تكوي املَْملََح
تتبخــر وجتــف عنهــا ميــاه البحــر بفعــل حــرارة الشــمس الشــديدة، وتتكــون منهــا طبقــة ســميكة 
مــن الترســبات امللحيــة. قدمًيــا كان األهالــي ينتفعــون منهــا، ويتوافــدون عليهــا يف مواســم معينــة 
ــة  ــة قطــر: مملحــة عقل ــح يف دول ــح، ومــن أشــهر املمال مــن الســنة لســّد حاجتهــم مــن مــادة املل
زويــد يف العديــد، ومملحــة أمســيعيد، ومملحــة رأس لفــان، ومملحــة املفيــر، ومملحــة الزبــارة، 

ومملحــة دخــان.
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َمْنَقْف: 

 )َمنَْقف( 

واملَنَْقــف، كلمــة فصيحــة، واجلمــع مناقــف، هــي نتــوءات صخريــة صلبــة غيــر مهذبــة ذات أحجام 
وأشــكال مختلفــة، تكثــر فيهــا الشــقوق والكهــوف، قــد تكــون مجتمعــة أو متفرقــة يف قــاع البحــر، 

تكثــر فيهــا األســماك التــي تعيــش يف املنقــف فقــط.

ميدان: 
وامليــدان، واجلمــع مياديــن، مصطلــح بحــري يطلــق علــى املنطقــة الرمليــة الواســعة يف مغاصــات 
اللؤلــؤ، كانــت تعــرف لــدى الغواصــن بأنهــا شــبه خاليــة مــن احملــار، لذلــك تبعــد عنهــا ســفن 

الغــوص يف حــال اكتشــافها مباشــرة.

َمْيَفَرة: 
واملَيَْفــَرة، واجلمــع ميافــر، هــي جحــر طبيعــي متكــون يف األرض الصخريــة املســتوية، قــد تكــون 
ــب لهــا مدخــل واحــد، تعيــش يف وســطها  ــه، يف الغال ــدة من ــة مــن الشــاطئ أو بعي امليفــرة قريب
مختلــف األســماك، وخاصــة ســمكة الهامــور التــي إن وجــدت بداخلهــا عمــرت امليفــرة وإن 

ــك امليفــرة مرتبطــة باســمه، فيقــال: )هامــور ميفــرة(.  ــت، لذل هجرتهــا خرب

  ملزيد من املعلومات عن امليفرة انظر املصطلح رقم: )681(.
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حرف النون
ناصوب: 

القــاع  الناصــوب، اجلمــع نواصيــب، مجموعــة مــن الصخــور املخروطيــة الشــكل، تكثــر يف 
الصخــري، وخاصــة يف مغاصــات اللؤلــؤ، طــول الواحــدة منهــا حوالــي 40 ســم.

ِنْقَعه: 
الِنْقَعــة، كلمــة فصيحــة، واجلمــع أنقــع، هــي املنطقــة العميقــة احملتبــس بهــا املــاء، وتكــون مجــاورة 
لســاحل القريــة أو املدينــة، وقــد تســمى بأســماء أشــخاص أو عائــالت، فيُقــال: نقعــة فــالن بــن 

فالن.

ِنْيَوة: 
النيــوة شــبه مرتفــع يف قــاع البحــر يكــون مــا حولــه أخفــض منــه، شــبيه بالهضبــة الصغيــرة 
ــؤ يف قطــر  ــن أفضــل مغاصــات اللؤل ــر م ــا، تعتب ــع تقريًب ــر مرب ــو مت ال تتجــاوز مســاحتها الكيل
واخلليــج العربــي، مــن أشــهر تلــك النيــوات يف قطــر: نيــوة الرميحــي، ونيــوة ولــد رمضــان، ونيــوة 
ــوة  ــوة حشــف، وني ــوة حلــدان، وني ــي، وني ــوة عل ــوة أم العرشــان شــمال قطــر، وني ــاري، وني العم
اخلليفــي، ونيــوة آدم، ونيــوة الهولــي شــرق قطــر، ونيــوة ربيعــة، ونيــوة ارحمــه، ونيــوة أبــا الطحــن 

جنــوب شــرق قطــر.
  ملزيد من املعلومات عن طبيعة الهيارات انظر املصطلح رقم: )443( + )452( + )455( + )467( + )476( + )505(.
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حرف الهاء
ِهْير: 

 )الهير(

والهيــر، واجلمــع هيــرات، هــي مغاصــات اللؤلــؤ التــي توجــد بهــا األصــداف )احملــار(، وقــد تكــون 
قريبــة مــن الســاحل أو بعيــدة منــه، ولــكل هيــر خاصيــة يتميــز بهــا عــن غيــره مــن ناحيــة املســاحة 
والعمــق وطبيعــة األرض ونــوع الآللــئ، ومــن أشــهر الهيــرات التــي تقــع شــمال شــرق دولــة قطــر 
هــي: هيــر خريــس الطيــر، وهيــر أم القــرص، وهيــر أم القــرم العاليــة والســافلية والقرميــة، وهير 
أبــو ملــة، وهيــر أبــو كلــب، وهيــر أم حصــاة شــمال شــرق قطــر، وهيــر أم الشــيف لفــان والضايــع، 
وهيــر البقشــة، وهيــر الغليــل، وهيــر احلــرف، وهيــر أبــا الهنبــار، وهيــر أم اجلــش، وهيــر شــاغية 
أبــا الهمبــار العاليــة والســافلية، وهيــر الريعــة، وهيــر صوفــان، وهيــر أبــو قرعــة وأبــو قريعــة، 
ــر العــد الغربــي  ــا املســان، وهي ــر أب ــر أم لعظــام، وهي ــا الصالبيــخ، وهي ــر أب وهيــر إزهــرة، وهي
والشــرقي، وهيــر محــزم، وهيــرات جزيــرة حالــول، وهيــر أبــا لســال، وهيــر أبــا الغماغيــم، وهيــر 
أم اخلشــاش، وهيــر أبــا احلنــن، وهيــر أم اجلتيــب، وهيــر أم خــرط، وهيــر عشــيرج، وهيــر 
الشــواهن، وهيــر أم العــوارض، ورقــة البــدر، ورقــة محمــد، ورقــة صالــح، ورقــة املنانعــة، وهيــر 

أم البنــدق جنــوب شــرق قطــر. 

وقد ورد مصطلح الهير يف كثير من األمثال واألشعار القطرية، منها على سبيل املثال: 

املثل القطري الذي يقول: احلشف على )الهير( حلو.

وورد مصطلح الهير كذلك يف أهزوجة قطرية قدمية تقول:

أظهر ياذا القماري يبغونك البنات.. تبغيك طفلة وأختها توصلهم الهيرات 
  ملزيد من املعلومات عن طبيعة الهيارات انظر املصطلح رقم: )443( + )452( + )455( + )467( +  )476( + )504(.
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حرف الياء
َيْرَوْل: 

ــْرَول، واجلمــع يــراول، هــو نــوع مــن الصخــور الصغيــرة التــي تنتشــر يف قــاع البحــر، وتكثــر  واليَ
مــن حولهــا األصــداف. 

ورد مصطلح اليرول يف جزء من قصيدة ألحد الشعراء حن قال:

 أغوص )يراول( مع الفسيقـــي.. أغوص إبهاجسي وانا مستفيقـي

 وإن كان ربي كاتب لي نصيبي.. حبل السبــب مـــديت له عنـــــايي

506



موسوعة قطر البحرية203

 

الفصل الثالث
سفن الغوص التقليدية  يف قطر 

وأشهر مصطلحاتها
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سفن الغوص التقليدية يف قطر وأشهر مصطلحاتها
فرضــت البيئــة القطريــة الســاحلية القاســية علــى أهــل قطــر منــذ القــدم اقتنــاء الســفن وركــوب 
ــة عــدة  ــى الســفن وهــي مجتمع ــك الســفن عل ــق مــالك تل ــرزق واملعيشــة، وأطل ــا لل البحــر طلًب
ــَردد حتــى يومنــا هــذا، ومــن أشــهر تلــك املســميات )خشــب( و )محامــل(،  مســميات ال تــزال تُ
وِكال املصطلحــن صحيــح يطلــق علــى املجموعــة مــن الســفن، كمــا أطلــق مــالك الســفن كذلــك 
علــى الســفن وهــي منفــردة عــدة مســميات حســب أحجامهــا وأشــكالها ومــن تلــك املســميات:

َبّقاَرة: 

 )سفينة صغيرة من نوع بَّقاَرة( 

والبقــارة، بفتــح البــاء وتشــديد القــاف، وجمعهــا بقاقيــر، مصطلــح قــدمي لســفينة شــراعية كانــت 
قليلــة االســتخدام يف دولــة قطــر زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ، وهــي ذات أحجام مختلفــة منها الصغير 
والكبيــر، تتميــز باالنســيابية والســرعة والقــدرة الفائقــة علــى املنــاورة بســبب كثــرة املجاديــف وخفــة 
ــر نســبًيا متصــل ببيــص آخــر يف  ــا بيــص »قاعــدة« قصي ــارة له ــاع يف املؤخــرة، والبق ــوزن وارتف ال
ــى اإلطــالق  ــر عل ــى. ومــن أشــهر البقاقي ــي عشــر درجــات لأعل ــة حوال ــه بزاوي ــل عن ــف مائ اخلل
ــا، هــي البقــارة )أم احلنايــا( التــي ذاع صيتهــا يف املنطقــة، والتــي  يف قطــر يف فتــرة 1910م تقريًب
تعــود ملكيتهــا ألميــر الغــوص يف قطــر والســردال املعــروف محمــد بــن خليفــة املعاضيــد، واملتوفــى 
ســنة 1308هـــ/1889م، والتــي ورثهــا فيمــا بعــد الشــيخ خليفــة بــن جاســم بــن محمــد بــن ثانــي، 
وقــد ُجلبــت » أم احلنايــا »مــن ُعمــان وكان هيكلهــا مثبًتــا باحلبــال والقــار، ثــم أمــر الشــيخ خليفــة 
بــن جاســم أن تســتبدل احلبــال مبســامير، وقــد كانــت املســامير يف بدايــة عهدهــا آنــذاك، أبحــرت 
أم احلنايــا إلــى بــالد متعــددة، منهــا البصــرة جللــب مختلــف البضائــع وأهمهــا التمــور. ُصنعــت أم 
احلنايــا يف القــرن التاســع عشــر، ويعتقــد بأنهــا مــن أكبــر وأهــم الســفن يف قطــر يف تلــك الفتــرة، 
ويذكــر الــرواة بأنــه حــن وصولهــا إلــى الشــاطئ يخــرج أهــل الدوحــة عــن بكــرة أبيهــم لرفعهــا إلــى 

البــر لضخامتهــا. وقــد ســميت بهــذا االســم بســبب كثــرة االنحنــاءات وااللتــواءات يف هيكلهــا. 
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وقد ورد ذكرها يف األهازيج القطرية القدمية حيث تقول يف مطلعها:

 )أم احلنايا( يدفوها على السيف كلها صبيان تير املياديف

يوجد يف قطر كذلك عدة بقاقير منها على سبيل املثال:

البقــارة املجنونــة: التــي تعــد مــن أكبــر ســفن الغــوص يف خــور شــجيج »اخلــور« يف فتــرة 1900م تقريًبا، 
والتــي تعــود ملكيتهــا للطــواش والنوخــذا علــي بــن صالــح بــن علــي بــن خميــس احلســن املهندي. 

توجــد كذلــك البقــارة ســمحا: التــي تعــود ملكيتهــا ألميــر الغــوص مبدينــة الدوحــة منــذ 1890م 
إلــى 1917م، الســردال حســن بــن مبــارك بــن بخيــت الســليطي، والــذي عــرف بحســن احلــاج، 

حيــث أنــه يُعــد ثانــي أميــر للغــوص مبدينــة الدوحــة بعــد وفــاة محمــد بــن خليفــة املعاضيــد.

وكذلك البقارة بنت البحر: التي تعود ملكيتها للنوخذا شاهن بن ماجد املعاضيد.

ورد مصطلح البقارة يف املثل القطري الذي يقول: )البقارة لسعيد وسعيد والبقارة لعمه(.

املصدر: سفن قطر التقليدية، املؤسسة العامة للحي الثقايف )كتارا(، 2016 ص 138
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َسْنُبوْك: 

 )سفينة غوص نوع سنبوك(

والَســنْبُوك، بفتــح الســن وإســكان النــون وضــم البــاء، واجلمــع ســنابيك، مصطلــح قــدمي يطلــق 
علــى نــوع مــن الســفن التقليديــة يف قطــر واخلليــج العربــي، وكان ســائًدا يف عصــر الغــوص 
ــؤ، وهــو ذو أحجــام مختلفــة، يتميــز الســنبوك بانســيابية يف الهيــكل وميــالن ظاهــر  ــى اللؤل عل
يف املقدمــة، يصــل إلــى مئــة وثالثــن درجــة تقريًبــا، أمــا مؤخــرة الســنبوك فتأتــي مرتفعــة قليــاًل 

وتســمى بفنــة تفــر.

ورد مصطلح سنبوك يف جزء من أهزوجة قطرية قدمية تقول:

)سمبوكنا( يا ملسومر.. خاطف تبي البحرين

وجتيب ثياب بريســـم.. كل واحــد بوسلكـــن 

وتخيطهـــــــم مـــــــرمي.. على نظيـــر العــــــــن

إلى نهاية األهزوجة.
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َجاْلُبوْت: 

 )سفينة غوص نوع جالبوت(

اجلالبــوت بإســكان الــالم وضــم البــاء، وجمعهــا جوالبيــت، وتلفــظ يف اللســان الــدارج جالبــوت 
وجلبــوت وجيلبــوت، و)ماشــوه( و )جلبــة( و )تنكســير(، كل تلــك املصطلحــات صحيحــة وتطلــق 
علــى ســفينة الغــوص التقليديــة يف قطــر واخلليــج العربــي، كانــت ســائدة يف عصــر الغــوص علــى 
اللؤلــؤ، وهــي ســفينة ذات أحجــام مختلفــة، يفضلهــا كثيــر مــن البّحــارة علــى غيرهــا مــن ســفن 
ــزول  ــة ن ــذي يســاعد يف ســهولة عملي ــو ســطحها مــن مــاء البحــر الشــيء ال الغــوص بســبب دن
وصعــود الغاصــة عليهــا، ومــن أشــهر العالمــات التــي متيزهــا عــن باقــي الســفن هــي انتصــاب 
مقدمتهــا علــى البيــص »القاعــدة« بزاويــة تســعن درجــة تقريًبــا، أمــا مؤخــرة اجلالبــوت فتنتهــي 
برقعــة مســتطيلة الشــكل شــبه قائمــة، تخفــي وراءهــا ميــل تفــر »عمــود املؤخــرة«، الــذي يحمــل 

الســكان »الدفــة«.
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يْل:  َبتِّ

 )سفينة غوص وطواشة وسفر نوع بتيل(

والبتيــل، بكســر وتشــديد التــاء، وجمعــه بتاتيــل، نــوع مــن أنــواع الســفن التقليديــة يف قطــر 
واخلليــج العربــي، كانــت ســائدة يف عصــر الغــوص علــى اللؤلــؤ، وهــو ذو أحجــام مختلفــة، يتميــز 
ــر ســفينة  ــى حــد كبي ــف، يشــبه إل ــكل مــن األمــام واخلل ــة واالنســيابية يف الهي بالســرعة العالي
البقــارة، والبتيــل يتميــز بحجمــه الكبيــر ومبقدمــة بيضاويــة الشــكل تُســّمى )الطبــق(، ومــن أشــهر 
البتاتيــل يف قطــر: البتيــل )الفنــدي( ملــك الســيد ســلطان بــن محمــد بــن حســن الســليطي، 
والبتيــل )عنــاد( ملــك الســيد خليفــه بــن مبــارك الهتمــي، والبتيــل )منصــور( ملــك الســيد ســلطان 

بــن ناصــر الســويدي. 
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ُشوِعي: 

 )سفينة غوص نوع شوعي(

والُشــوِعي بضــم الشــن وكســر العــن، وجمعــه شــواعي، مصطلــح يطلــق علــى نــوع مــن الســفن 
التقليديــة يف قطــر واخلليــج العربــي، وكان ســائًدا يف عصــر الغــوص علــى اللؤلــؤ، وهــو ذو 
أحجــام مختلفــة، شــبيه بالســنبوك إلــى حــد كبيــر، ويتميــز بأنــه أقــل حجًمــا منــه، ومــع مقدمــة 

شــبيهة بانحنــاء حــد الســيف.

َكَتْر:

 )قارب صغير نوع كتر(

الكتــر هــو قــارب صغيــر يســتخدمه الصيــادون يف حمــل األســماك مــن موقــع الّصيــد إلــى 
الســفينة أو إلــى الشــاطئ، ويســتخدم كذلــك لنقــل البّحــارة واألمتعــة مــن الشــاطئ إلــى الســفن 

الراســية يف عــرض البحــر أو العكــس.
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هوري: 

 )قارب صغير نوع هوري( 

الهــوري، واجلمــع هــواري، هــو قــارب خشــبي صغيــر علــى هيئــة ســفينة يتســع ألربعــة أشــخاص، 
يبلــغ طولــه حوالــي ســتة أمتــار وعرضــه حوالــي متريــن، يصنــع يدوًيــا مــن ألــواح خشــب الســاج، 
وقدمًيــا كان يبحــر فيــه الصيــادون مــع كامــل أدوات صيدهــم إلــى مناطــق الّصيــد القريبــة مــن 
الشــاطئ ويوجــد نــوع آخــر منــه يســمى “ تّشــاله ” ويســتخدم يف نقــل الــركاب والبضائــع مــن 
املينــاء إلــى الســفينة الراســية يف عــرض البحــر، أمــا صغيــر احلجــم منــه فيســمى ) قلــص( وقــد 
كان يحمــل أو يقطــر خلــف الســفينة، ويســتخدمه كل مــن النوخــذا والطــواش يف تنقالتهــم مــن 

وإلــى الســفينة ســواء أكانــوا علــى الشــاطئ أم كانــوا علــى الهيــر “ املغــاص”.

بانوش

 )قارب صغير نوع بانوش(

البانــوش واجلمــع بوانيــش هــو قــارب خشــبي صغيــر احلجــم، طولــه حوالي أربعة أمتــار، وعرضه 
حوالــي متــر واحــد، وارتفاعــه حوالــي نصــف متــر، والبانــوش هــو جــذع شــجرة كبيــرة منحــوت 
علــى هيئــة قــارب، قدمًيــا كان يقطــر خلــف ســفينة الغــوص أو يحمــل عليهــا لكــي يســتخدم يف 
التنقــل بــن ســفن الغــوص الراســية علــى املغــاص، كذلــك يســتخدمه الصيــادون يف التنقــل وحمــل 

الشــباك واألســماك يف أثنــاء عمليــة الّصيــد.
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أ – مصطلحات أجزاء سفينة الغوص من اخلارج

إْميْدفة: 

وامليْدفــه، واجلمــع إْميدفــات، عمــود متــن مــن اخلشــب الصلــب طولــه حوالــي متريــن أو أكثــر 
حســب حجــم وارتفــاع الســفينة. تســتخدم امليدفــات عندمــا تكــون الســفينة متوقفــة علــى امليدف، 

وتســتخدم إلســناد الســفينة مــن كال الطرفــن، وجعلهــا يف وضعيــة االنتصــاب. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )25( + )49( + )50( + )132( + )217( + )279( +  )398(.
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إكَبَرْت: 

 )إكبرت على سطح السفينة(

الكبــرت، وحديًثــا يســمى منظــرة، هــو احلــد الفاصــل املرتفــع بــن فنــة تفــر، وبــن وســط ســطح 
الســفينة البنــدول، ومهمــة الكبــرت هــو عــزل املنطقــة اخللفيــة عــن املــاء والرطوبــة ومخلفــات احملــار.

 : إفَتْ

 )إفن(

الفــن قطعــة مــن اخلشــب الصلــب ممتــدة علــى ســطح فنــة تفــر مــن العبيــدار إلــى الغمــرة 
»الفتحــة« التــي يدخــل مــن خاللهــا دقــل الغيلمــي، وتســتخدم يف تثبيــت الدقــل علــى ســطح 

الســفينة. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )281(.
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بندول: 
البنــدول هــو ســطح الســفينة املنخفضــة الــذي يبــدأ مــن الكبــرت حتــى فنــة ســدر، يجمــع ويفلــق 

“يفتــح” عليــه احملــار، وينــام عليــه الســيوب “البّحــارة”.

ِبيص:

البيــص، بكســر البــاء، هــو قاعــدة الســفينة وعمودهــا الفقــري، وهــو لــوح مــن اخلشــب الصلــب 
يبنــى عليــه هيــكل الســفينة، ميتــد مــن مقدمــة الســفينة حتــى املؤخــرة.

ُبرد: 

 )برد السفينة(

والبرد، واجلمع برود، هو أحد جنبي السفينة، فيُقال: )احململ طايح على برده(.
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بنديرة:

 )البنديرة(

البنديــرة هــي ســارية الَعلـَـم التــي تقــع يف أقصــى مؤخــرة الســفينة، مخصصــة لرفــع علــم الدولــة 
عليهــا عنــد القفــال مــن الغــوص، ويرفــع عليهــا كذلــك النــوف عنــد طلــب احلاجــة أو املســاعدة، 

أمــا عنــد االســتغاثة فيرفــع النــوف علــى الصــاري الكبيــر.
  ملزيد من املعلومات عن استخدام البنديرة انظر املصطلح رقم: )299( + )311( + )382( + )397(.

َتَفْر: 
ــة تفــر(،  التفــر هــي املنطقــة املتســعة واملنبســطة التــي تقــع يف مؤخــرة الســفينة، وتســمى )بفن

ــام عليهــا النوخــذا وأغلــب الغاصــة. وهــي منطقــة يجلــس وين
ورد مصطلح التفر يف جزء من قصيدة للوالد الشاعر إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

هبت سوايب غيم وطهـوف.. وخـــــراب لنجــــي مــــــاله أرظاف
وأصبح عتاد اللنج منقوف.. وخطره )إتفره( يلحم على القاف

  ملزيد من املعلومات عن التفر انظر املصطلح رقم: )540(.

تريچ: 

 )تريچ(

 التريــچ، واجلمــع تراريــچ، هــو احلــواف اجلانبيــة للســفينة واملمتــدة مــن املقدمــة حتــى القائــم، 
مثبــت عليهــا الغصــوص واملجاديــف والزبــدرة. 

واملثل القطري يقول: )إذا اطبعت دوس على تريچها أو تريكها( و )على الكراك(.
 وأحد شعراء قطر يقول:

غطى )تراريچ( فلكي يا الربع وّرا.. هاش البحر هاش جيلي ما نفع وّرا
  ملزيد من املعلومات عن التريچ انظر املصطلح رقم: )534( + )549(.
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تعراضة: 

 )تعراضة(
ــي  ــى قائمت ــي عل ــدة بشــكل أفق ــة ممت ــة وصلب ــض، هــي خشــبة متين ــع تعاري التعراضــة، واجلم
الســفينة، يوضــع علــى التعاريــض الظــالل »الغطــاء« الــذي يقــي النوخــذا والبّحــارة مــن أشــعة 
الشــمس، ويوضــع عليهــا كذلــك جــزء مــن فرمــن الشــراع والقراقيــر »أقفــاص صيــد الّســمك«.

وأحد الشعراء يقول: 
 أنا مرقدي بن )التعاريض( والسكان.. توافيت أنا واللي عيوني تودنه

َحْمَلْة: 
احلملــة هــي بطــن وخاصــرة الســفينة، لهــا دور كبيــر يف حمــل الســفينة يف البحــر والتحكــم يف 
ســــــرعتها وميــــــالنها، فكلمـــــا كبرت حملة السفينــــة قلّـــت ســـرعتهــــا، وقلت بهـــــــا املصــــــابات

»متايل السفينة يف البحر املكشوف للموج«.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )46(.

حاشية: 

 )حاشية(

احلاشــية هــي قطعــة خشــبية صلبــة دائريــة الشــكل طولهــا حوالــي نصــف متــر وقطرهــا بحجــم قطــر 
الصــاري، توضــع بجــوار العبــد »خــادم الصــاري« علــى ســطح الســفينة، وتثبــت فيــه بإحــكام بواســطة 
احلبــال، واحلاشــية تســتخدم يف حمــل أحــد طــريف الدســتور الــذي يثبــت مــع الصــاري بحبــل يســمى 
)اجلــادوم(، واحلاشــية تســهل حركــة الدســتور لأمــام وللخلــف يف أثنــاء نشــر الشــراع وإبحار الســفينة.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )586(.

525

524

526



موسوعة قطر البحرية217

حياب: 
احلياب هي جوانب السفينة من املنتصف وحتى املقدمة، وتبدأ من املجداف املسمى )احليبه(. 

ورد مصطلح احلياب يف جزء من قصيدة للشاعر إبراهيم بن محمد احلسن املهندي 

حن قال:

كّرف شراعه والتطم راس لفان.. وأصبح عجاج املوج غطى )حيابه(

و ورد مصطلح حياب يف قصيدة ألحد الشعراء حن قال:

سنبوك علي ما وديبه.. إقصار )حيابه( غزله ما يعلي به

فرد عليه آخر بقوله: 

سنبوكنا غالي وال نسخي به.. ال بد من غزل جديد إجنيبه

نكسيه يا ماجد وزايد ريبه.. لي هبت الضربة ويات صليبه

يوصل املشتاق دار صعيبه

جالي: 

 )جالي السفينة(

اجلالــي، واجلمــع جوالــي، هــو غطــاء محكــم مــن اخلشــب علــى ســطح الســفينة، تغطــى بــه 
البنقــات “فتحــات مخــازن الســفينة الظاهــرة علــى الســطح”، ومنهــا جالــي بنقــة اخلــرب وجالــي 

الدقــل وجالــي بنقــة اخلــن “مخــزن الســفينة” وجالــي بنقــة الوانــس وجالــي بنقــة البنــدار.
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علـــي )1(: علي بن صالح احلسن املهندي.
ماجد )2(: ماجد بن السيب.
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َخْزِمَيْه: 

      )خزميه جالبوت(       )خزميه بتيل(       )خزميه سنبوك(         )خزميه بقارة( 

ــة قطــر، وهــي  ــة يف دول ــذه القطع ــه وســاطور، هــي االســم الشــائع له ــة، وتســمى عّناف اخلزمي
خشــبة صلبــة طولهــا حوالــي 100ســم وعرضهــا 50 ســم، تقــع يف أقصــى مقدمــة الســفينة، 
وتعــد امتــداًدا ظاهــًرا مليــل الصــدر »عمــود املقدمــة«، تضــاف إليهــا عــدة ألــواح لزيــادة عرضهــا 
وإلعطائهــا طابًعــا جمالًيــا، وتســتخدم لتلقــي وتخفيــف الصدمــات، تُطلــى باللــون األبيــض لكــي 

يراهــا ومييزهــا ربابنــة الســفن مــن بعيــد.

خويسات:

 )خويسات(

اخلويســات هــي أربــع قوائــم تقــع يف أقصــى مؤخــرة الســفينة، يشــيد عليهــا ســقف علــى هيئــة 
ــة “ســرير”. كرفاي
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ريل:

 )ريل السفينة(

الريــل هــو حواجــز خشــبية صلبــة متداخلــة فيمــا بينهــا علــى هيئــة )درابزيــن(، تقــع علــى جانبــي 
الثلــث اخللفــي للســفينة، ومتتــد مــن القائــم إلــى )الريبــة( أو كمــا تســمى لربــوش، وهــي أجنحــة 
يف أقصــى مؤخــرة الســفينة، يوجــد علــى منتصــف الريــل األميــن كاتلــي النوخــذا “مــكان ســرير 

مهجعه”.

رقعة:

 )رقعة(

الرقعــة هــي مؤخــرة الســفينة، وهــي مربعــة الشــكل تقريًبــا، يختلــف حجمهــا وشــكلها مــن ســفينة 
إلــى أخــرى، فهــي إلــى حــد كبيــر تكــون متشــابهة يف الســنبوك والشــوعي واجلالبــوت، أمــا البتيــل 

والبقــارة والبــوم فليــس لهــا رقعــة، بــل يتقــارب شــكل املقدمــة مــع املؤخــرة تقريًبــا.
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زولي:

 )زولي(

الزولــي هــو مرحــاض الســفينة املكشــوف، وهــو صنــدوق خشــبي علــى هيئــة نصــف دائــرة بحجــم 
50 ســم ×50 ســم، بــه ثقــب واســع يف املنتصــف، مثبــت بعــدة حبــال يف مؤخــرة الســفينة مــن جهــة 
اليســار. يوجــد الزولــي يف الســفن الكبيــرة، ويف ســفن الطواوييــش، أمــا أغلــب ســفن الغــوص 

فــال يوجــد بهــا زولــي.

زبدرة: 

 )زبدرة(

ــن  ــة للســفينة« م ــچ الســفينة »احلــواف اجلانبي ــدرة هــي غطــاء مــن اخلشــب يغطــي تراري الزب
ــى. األعل

  ملزيد من املعلومات عن التريج انظر املصطلح رقم: )523( + )549(.
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ان:  ِسكَّ

 )سّكان السفينة(

ــا وشــماالً، توجــد يف أعــاله فتحــة توضــع فيهــا  اْن هــو دفــة الســفينة التــي توجههــا مييًن ــكَّ السُّ
ــة الســكان، والســكان يقــع يف  ــان بواســطتها يف حرك ــم الرب ــه( يتحك ــة تســمى )كان خشــبة متين

منتصــف الرقعــة »مؤخــرة الســفينة«، وهــو يتكــون مــن أربعــة أجــزاء: 
الذكر، والتسالمة، واحلد، والنارة، »فتحة يدخل فيها الفحل« الصيخ.

ورد مصطلح السكان يف كثير من القصائد منها:

 قول أحد الشعراء: 
أنا مرقدي بن التعاريض )والسكان(.. توافيت أنا واللي عيوني تودنه
والشاعر عبدالرحمن بن مبارك الكواري يقول يف جزء من قصيدته:
َعضت على الشارب ونّوت بزينه.. خطر يتحّطم داخل الفحل ِسّكان

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )544(.

صندوق:

 )صندوق(

 الصنــدوق هــو اجلــزء اخللفــي املرتفــع لســطح الســفينة، والــذي يقــع أمــام الســكان مباشــرة، 
ــه الســكوني “الشــخص املســؤول عــن الدفــة”. ــام علي يجلــس وين
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َطْبَلة:

 )الطبلة(

الطبلة هي سطحة صغيرة محدودة املساحة تقع يف مقدمة السفينة بن الكالب واخلزمية.

َغْص 

 )غص املجداف(

الغــص واجلمــع غصــوص: هــو عمــود خشــبي متــن طولــه حوالــي 30 ســم تقريًبــا، وقطــره 
ــب  ــى كل جان ــع الســفينة”، يوجــد عل ــى الشــلمان “ضل ــة أعل ــر نهاي ــن، يعتب ــن اثن ــي إنَش حوال
مــن الســفينة مــن خمســة إلــى ســتة أغصــاص، ويزيــد عــن ذلــك أو يقــل حســب طــول وحجــم 
الســفينة، والغصــوص موزعــة علــى أطــراف منتصــف الســفينة بشــكل متســاٍو، يعلــق عليهــا حبــال 

الغــوص والديايــن وتثبــت عليهــا املجاديــف.
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 : َقاِيْ

 )قامي(

ــي  ــا حوال ــة طــول الواحــد منه ــة وصلب ــا )قــوامي(، هــي دعامــات خشــبية متين القــوامي، وجمعه
متريــن، وتعــد امتــداًدا خارجًيــا للشــالمن “أضلــع الســفينة”، تقــع القــوامي علــى جنبــي فنــة تفــر 

“الثلــث األخيــر مــن مؤخــرة الســفينة”، وهــي حتمــل عــوارض الســفينة.

ة تفر: َفنَّ

 )الفنة(

فنــة تفــر هــي املنطقــة التــي تقــع علــى الثلــث اخللفــي لســطح الســفينة، وتتميــز بســطحها املرتفــع 
واملنبســط واملظلــل، يجلــس وينــام يف الفنــة النوخــذا وأغلــب الغاصــة، ويوجــد علــى طرفهــا 
األميــن الكاتلــي »ســرير النوخــذا«، وعلــى طرفهــا األيســر االســريدان »مطبــخ الســفينة«، ويوجــد 

يف أســفلها البنــدار »مخــزن الســفينة«.
  ملزيد من املعلومات عن البندار انظر املصطلح رقم: )553(.
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ة صدر: َفنَّ

 )فنة الصدر(

ــة يف  ــى الطبل ــع مــن الســفينة، تقــع مــن الصــاري وحت ــة صــدر هــي الســطح األمامــي املرتف فن
مقدمــة الســفينة.

ورد مصطلح الصدر يف جزء من قصيدة للشاعر الوالد إبراهيم بن محمد اخلليفي حن قال:

وأصبح عتاد اللنج منقــــوف.. وخطره إتفره يلحم على القاف

وأظلم علي الوقت ما شوف.. حتى )الصـــدر( ما هو بينشاف

كتويل: 

 )كتويل(

الكتويــل هــو آلــة خشــبية متحركــة علــى هيئــة ديــك أو حمامــة، تتحــرك مــع اجتــاه الريــح وحتــدد 
اجتاهــه، توضــع علــى مــكان مرتفــع يف مؤخــرة الســفينة. 

الكتويل نادر الوجود يف سفن الغوص، وهو مخصص للسفن الكبيرة السفارة.

واملثل القطري يقول: )كتويل وين ما دار الهوى دار(.
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كاتلي: 

 )كاتلي(

الكاتلــي هــو ســرير ومهجــع النوخــذا، يقــع يف اجلــزء اخللفــي األميــن للســفينة، يضــع النوخــذا 
يف أســفله مقتنياتــه الشــخصية، والتــي مــن أهمهــا الســالح والبشــتخته.

ورد مصطلح الكاتلي يف جزء من قصيدة إلحدى شاعرات قطر فقالت:

حسبي على النوخذا شل بالغالي.. ليتهم على )الكاتلي( يجاسونه

َكاِنه: 

 )كانه السفينة(

الكانــه هــي ذراع دفــة الســفينة ومقودهــا، وهــي عمــود خشــبي صلــب، يبلــغ طولــه حوالــي متــر 
ونصــف، كمــا يبلــغ قطــره حوالــي إنَشــن اثنــن، والكانــه لهــا موضــع تدخــل فيــه يف رأس الّســكان 

»الدفــة«، عــن طريقهــا يتحكــم الســكوني يف حركــة الدفــة ويف ســير واجتــاه الســفينة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )535(.
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كرفاية: 

 )الكرفاية(

ــم تســمى اخلويســات،  ــع قوائ ــى أرب ــت عل ــى مؤخــرة الســفينة مثب ــة هــي ســرير يف أعل الكرفاي
ــارة. ــوم البّح تســتخدم لوضــع العفــش ولن

مرزام: 

 )مرزام(

واملــرزام، اجلمــع مــرازمي، هــي عــدة فتحــات صغيــرة تقــع علــى جانبــي ســطح الســفينة تســتخدم 
لتصريــف املــاء املتدفــق علــى ســطحها.
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كروه: 

 )كروة(

الكــروة هــي قطعــة متينــة مــن اخلشــب الصلــب، تُنَحــت علــى شــكل زاويــة شــبه قائمــة، تســتخدم 
يف وصــل أطــراف اخلشــب الكبيــر لهيــكل الســفينة، ومــن أشــهر الكروات يف الســفينة هي كروات 
الرقعــة “مؤخــرة الســفينة”، وكــروات احليــور التــي يف قاعــدة الســفينة، وكــروات القوائم، ويطلق 

مصطلــح الكــروة كذلــك علــى األجــرة التــي يتقاضاهــا الشــخص مقابــل اخلدمــة أو العمل.

چلب: 

 )چلب السفينة(

والچــالب، واجلمــع اچــالب، همــا خشــبتان قويتــان بارزتــان تشــبه نابــي الكلــب، تقعــان يف مقدمة 
الســفينة، تُشــّد حولهما حبال مراســي الســفينة.
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مساب: 

 )مساب(

ــر كإطــار خارجــي  ــرة، تعتب ــا نصــف دائ ــب، ومقطعه ــا مدب ــة خارجه املســاب هــي خشــبة ناعم
للتريــچ، ميتــد املســاب مــن مقدمــة الســفينة إلــى املؤخــرة مبحــاذاة احلــواف العلويــة اخلارجيــة، 
باإلضافــة إلــى اللمحــة اجلماليــة التــي يضفيهــا علــى هيــكل الســفينة، فإنــه يعتبــر كــواٍق للتريــچ، 
يحميــه مــن التــآكل الــذي يحدثــه تكــرار مــرور حبلــي اإليــدا والزيبــل اخلشــنن عليهمــا يف أثنــاء 

عمليــة ســحب الســيب للغيــص واحلجــر مــن قــاع البحــر. 
  ملزيد من املعلومات عن التريج انظر املصطلح رقم: )523( + )534(.

ِميْل: 

 )ميل صدر(

امليــل خشــبة كبيــرة وصلبــة طولهــا حوالــي 3 أمتــار، وعرضها حوالي 40 ســم، ترتكــز على مقدمة 
ــل مــن ضمــن أهــم القطــع  ــد املي ــه، ويع ــداًدا ل ــّد امت ــص “قاعــدة الســفينة”، وتُع ومؤخــرة البي
األساســية املكونــة لهيــكل الســفينة، يثبتــه القــالف “صانــع الســفينة” علــى بيــص الســفينة مــن 
نــوع جالبــوت بشــكل عمــودي، وعلــى أبيــاص الســفن األخــرى بشــكل مائــل لأمــام، ورمبــا اشــتق 

اســم امليــل مــن ميــالن تلــك اخلشــبة لأمــام.
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ب- مصطلحات أجزاء سفينة الغوص من الداخل

اْعَطْف: 
العطــف: ومفردهــا عطفــه، وهــي أصغــر مــن الشــلمان، وهــي علــى هيئــة وصــالت كبيــرة مــن 
اخلشــب الصلــب وعلــى شــكل زوايــا منفرجــة، تثبــت مبســامير كبيــرة يف الهيــكل األمامــي 

واخللفــي مــن الداخــل للســفينة لكــي تزيــده قــوة وصالبــة.

اْسَچْيچ: 
السكيك موقع مظلم يقع يف أقصى مقدمة السفينة مبحاذاة ميل الصدر من الداخل.

بندار: 
البنــدار هــو مخــزن كبيــر، يقــع يف أســفل فنــة تفــر »مؤخــرة الســفينة« ولــه بنقــة »فتحــة« ظاهــرة 
على الســطح، يســتخدم البندار كمســتودع لتخزين األشــرعة والقهوة والهيل والســالح والســحارة 

»صنــدوق النقــود« وفــرش الغاصــة، ويســتخدم كذلــك إلســجاء الغيــص الغريــق بداخله.
  ملزيد من املعلومات عن مخازن السفينة انظر املصطلح رقم: )558( + )568(.

بّنقة اخلرْب: 
بّنقــة اخلــرب هــي مخــزن صغيــر يقــع يف مقدمــة الســفينة، يســتخدم لتخزيــن حبــال ومراســي 

الســفينة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )329(.

تناكيس: 
التناكيــس هــي وصــالت متينــة وصلبــة تعــد امتــداًدا ألطــراف الشــالمن العلويــة، يثبــت يف 

أطرافهــا العلويــة الغصــوص التــي تســتخدم يف تثبيــت املجاديــف.

حلقوم: 
احللقــوم، واجلمــع حالقيــم، هــو خشــبة صلبــة يعــزز بهــا قــوة امليــل األمامــي “مقدمــة الســفينة” 

لكــي يتماســك بشــكل جيــد مــع باقــي األلــواح املتصلــة بالهيــكل.

َخْدِعْة: 
اخلدعــة، واجلمــع إخــداع، هــي موضعــان يف خن الســفينة تقعان على جنبي الفلس “قاعدة الصاري”، 

تستخدمان يف تخزين احلطب، واملراسي واحلبال االحتياطية، وفرش السيوب “البّحارة”. 

واملثل القطري يقول: )يقوم لو يف اخلدعة(.
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خّن: 
اخلــّن هــو مســتودع كبيــر يف منتصــف جــوف الســفينة، يوضــع بداخلــه الفنطــاس »خــزان املــاء«، 
يوجــد علــى طرفيــه موضعــان يســميان باخلــداع يخــزن فيهمــا احلطــب واملراســي واحلبــال 

ــارة«. ــة وفــرش الســيوب »البّح االحتياطي
  ملزيد من املعلومات عن مخازن السفينة انظر املصطلح رقم: )553( + )557( + )568(.

درميت: 

 )الدرميت(

الدرميــت، واجلمــع دراميــت، ولــه عــدة مســميات حديثــة منهــا: أربطــة و حزامــات و َكَمــْر، يتكــون 
مــن عــدة ألـْـواح ممتــدة كاألحزمــة فــوق شــالمن الســفينة مــن الداخــل، وهــي ممتــدة مــن مقدمــة 
الســفينة إلــى مؤخرتهــا، متفرقــة يف بعــض املواقــع ومتراصــة يف مواقــع أخــرى، ويف زمــن الغــوص 
علــى اللؤلــؤ كانــت احلشــرات وخاصــة الصراصيــر منهــا تُشــاهد وهــي تختبــئ أســفل درميــت 
وانــس الســفينة “مخــزن مــواد التمويــن”، فقــد كانــت تقتــات علــى املــواد الســكرية املتســربة مــن 
جلــوف وقــالت التمــر املخزنــة، أمــا الرائحــة املنبعثــة مــن التمــر واألرز فقــد كانــت جتلــب يف كثيــر 
مــن األحيــان بعــض الفئــران املختبئــة أســفل األخشــاب، فيلمحهــا أو يســمع نهزهــا “أصواتهــا” 
اليــالس “طبــاخ الســفينة” وهــي تنخــر يف اخلشــب أســفل الدرميــت؛ فــإن اســتطاع حتديــد 
موقعهــا وقتلهــا فهــذا حســن وإن لــم يســتطع، أخبــر النوخــذا بذلــك فيأمــر فــوًرا بالعــودة إلــى 
البنــدر “املينــاء” وتفريــغ الســفينة مــن محتواهــا وإغراقهــا يف البحــر، وعندمــا يتأكــد مــن خــروج 

جميــع القــوارض واحلشــرات منهــا يعــود فــوًرا بالســفينة مــن حيــث أتــى. 

واملثل القطري َخصَّ الشخص البخيل واملتواري عن األنظار بهذه العبارة: )فأر الدرميت(.
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شلمان: 

 )شالمن(

شــلمان، واجلمــع شــالمن، هــي مجمــوع أضلــع متقابلــة ومتســاوية يف الطــول تشــكل هيــكل 
ــا مــن  الســفينة اخلشــبية، وهــي أخشــاب ســاج متينــة وصلبــة جتلــب مــن الهنــد، وتؤخــذ أحياًن
أفــرع أشــجار الســدر والقــرط والغــاف احمللــي، تنجــر علــى هيئــة أنصــاف دوائــر، تثبــت أطرافهــا 
الســفلية يف قاعــدة الســفينة وأطرافهــا العلويــة يف التناكيــس التــي تُثّبــت عليهــا عــوارض ســطح 

الســفينة، وتثبــت علــى الشــالمن كذلــك األلــواح اخلارجيــة البانيــة للســفينة. 

ورد مصطلح الشلمان يف جزء من قصيدة لشاعر قطر الكبير عمير بن عفيشه، حن قال: 

وحّنا وهم مثل السفينة وزيها.. حّن اجلسم من خارج وهم ضبط )شلمانه(

ُصَوْر:
والصــور هــو عارضــة خشــبية متينــة وصلبــة، متتــد بشــكل أفقــي كاجلســر أســفل ســطح الســفينة 
مباشــرة لكــي تربــط بــن جنبيهــا األميــن واأليســر فيتكــئ عليهــا ســطح الســفينة. يُســتخَدم 
الصــور كذلــك يف تثبيــت عمــود الصــاري، وبــدن الســفينة يحتــوي علــى عــدة عــوارض مــن هــذا 

النــوع.

َچاْفُتوه: 
الچافتــوه لــوح متــن وعريــض يغطــي قعــر الســفينة مــن الداخــل، وهــو بطــول البيــص »هيــكل 

ــة(. ــوه يتجمــع مــاء البحــر املتســرب للســفينة )اليّم الســفينة«، ويف الچافت
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )54( + )369( + )431(.
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العبد: أو اخلادم:

 )العبد(

العبــد هــو عمــود خشــبي متــن وصلــب بحجــم الدقــل »الصــاري« تقريًبــا، طرفــه الســفلي مثبــت 
يف البيــص »قاعــدة الســفينة« وطرفــه العلــوي ظاهــر علــى ســطح الســفينة بارتفــاع متــر تقريًبــا، 
يكــون أمــام الصــاري باجتــاه املقدمــة بحوالــي 20 ســم تقريًبــا، يســتخدم يف تثبيــت الصــاري مــن 
األســفل واألعلــى بواســطة حبــل متــن وقــوي يســمى )أزيــار(، يســتخدم العبــد يف إســناد وتثبيــت 

ودعــم الدقــل العــود. 
  ملزيد من املعلومات عن لزيار انظر املصطلح رقم: )588( + )594(.

ْعِبْيَداْر: 

 )عبيدار(

ــوع الصلــب مســتطيلة الشــكل، طولهــا حوالــي متــر وعرضهــا  ــَداْر خشــبة ضخمــة مــن الن الْعِبيْ
حوالــي نصــف متــر، بهــا ثالثــة أو أربعــة شــقوق مســتطيلة، توضــع بداخــل هــذه الشــقوق بكــرات 
ــدار  ــا رأس الصــاري. والعبي ــال نهايته ــا محــور واحــد، وتدخــل حــول هــذه البكــرات حب ينظمه
مثبــت بإحــكام علــى منتصــف ســطح الثلــث اخللفــي للســفينة، يســتخدم يف رفــع الشــراع وإنزالــه 

عــن طريــق حبــال البســه التــي متــر مــن خاللهــا. 
  ملزيد من املعلومات عن البسة انظر املصطلح رقم: )600( + )610(.
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ِفْلس: 

 )فلس(

الِفلـْـْس هــو فتحــة علــى البيــص »قاعــدة الســفينة«، تدخــل وترتكــز فيهــا قاعــدة الصــاري التــي 
تســمى )اخلــد أو املشــط(، ومصطلــح الفلــس لــه عــدة معانــي؛ فهــو يطلــق علــى الصخــر الصغيــر 
القاســي الــذي يقــع يف قــاع البحــر، ويطلــق كذلــك علــى نصــف صدفــة احملــار، ويطلــق – أيًضــا 
– علــى قاعــدة املســمار املعدنــي الــذي يســتعمل يف بنــاء أخشــاب الســفينة، ويطلــق كذلــك علــى 

عملــة معدنيــة.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )485( + )574(.

ماِلچ: 
املاِلــچ، واجلمــع موالــچ، هــي ثالثــة أو أربعــة ألــواح مــن اخلشــب املتــن والصلــب، طــول الواحــد 
منهمــا بطــول البيــص »قاعــدة الســفينة« تلــج أطــراف املالــچ األول يف أســفل ميلــي الســفينة 
ــه الســفلية فتدخــل يف جيــوب عميقــة مخصصــة لــه علــى طــول  األمامــي واخللفــي، أمــا حافت
البيــص مــن الداخــل، وتعــد املوالــچ مــن األلــواح الســفلية األولــى التي يبنــى عليها هيكل الســفينة.

َمَغْر: 
املغــر هــو ثقــب حجمــه إنــش واحــد، تقريًبــا، يقــع يف اجلــزء الســفلي اخللفــي مــن الداخــل لبيــص 
الســفينة “القاعــدة”. يســتخدم املغــر لتصريــف مــاء البحــر املتســرب جلــوف الســفينة وافراغــه 
منهــا، قبــل نــزول الســفينة إلــى املــاء. يســد هــذا املغــر ســًدا محكًمــا بواســطة قصبــة خشــبية 

مغلفــة بقطعــة قمــاش.
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َواِنْس: 
الواِنــْس هــو مخــزن مؤونــة ســفينة الغــوص، يقــع يف الثلــث اخللفــي للســفينة بــن البنــدار واخلــن، 
ــر« والســمن  ــر التم ــس »عصي ــر واألرز والدب ــن التم ــون م ــي تتك ــوص الت ــة الغ ــه مؤون تخــزن في
وامللــح واملناجــب »صحــون الطعــام اخلشــبية«، وقاعــدة الوانــس تغطــى بــدراف أو بطايــن، وهــي 
مــن جريــد النخــل لكــي تكــون مرتفعــة قليــاًل عمــا ســواها، حتــى ال تتأثــر املؤونــة بالرطوبــة وامليــاه 

املتســربة إليهــا مــن جــوف الســفينة. 

واليــالس »طبــاخ الســفينة« هــو الشــخص املســؤول عــن الوانــس واملخــول مــن قبــل النوخــذا 
بدخولــه.

  ملزيد من املعلومات عن مخازن السفينة انظر املصطلح رقم: )150( + )553( + )558(.
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ت- أسماء إدقالة “صواري” سفينة الغوص ومصطلحاتها
دقل العود: 

 )الدقل(

الدقــل العــود، وهــو صــاري الســفينة الرئيســي الــذي يُرفــع ومُيــد عليــه الشــراع الكبيــر، وهــو عمــود 
مــن اخلشــب الصلــب، ويعــد ثانــي أطــول خشــبة يف ألــواح الســفينة بعــد )البيــص(، طولــه حوالــي 
عشــرة أمتــار، وقــد يزيــد عــن ذلــك أو يقــل حســب طــول وحجــم الســفينة، وقطــره حوالــي ثمانيــة 
إنــش تقريًبــا، يوضــع الدقــل الكبيــر يف الثلــث األمامــي للســفينة، طرفــه الســفلي يدخــل ويثبــت يف 
الفلــس “جيــب كبيــر” علــى البيــص “قاعــدة الســفينة”، وعلــى ســطح الســفينة يثبــت يف الصــور ويف 
عمــود كبيــر مــواٍز لــه يســمى )العبــد(، طرفــه العلــوي مثبــت بخمســة حبــال وهــم العماريــن والبيــوار.

ورد مصطلــح الدقــل يف كثيــر مــن األشــعار البحريــة، منهــا مــا قالــه الشــاعر إبراهيــم بــن محمــد 
احلســن املهندي:

ما فاد به لو حط )بالدقل( نويف.. كرف اشراعه بالبحر دّم طبعان

وورد كذلــك يف جــزء مــن قصيــدة لشــاعر قطــر الكبيــر ســعد بــن علــي املســند املهنــدي حينمــا 
قــال: 

صفقوا عند )الدقل( قالوا ايقوم.. واعبثوا يف كنخته قبل الظالم

و ورد كذلــك يف مطلــع مــوال للشــاعر ســعيد بــن محمــد البديــد املناعــي وهــو يخاطــب الشــاعر 
راشــد بــن فاضــل البنعلــي حيــث قــال:

باسير بامليل وباشري لي )ِدَقْل( ُفّني

يا فاهٍم باملعنى رّد لي َفّني...الخ

دقل الغِيِلمْي: 
الغيلمــي هــو صــاري الســفينة اخللفــي، وهــو أقــل طــوالً وحجًمــا منــه، يقــع خلــف العبيــدار 
مباشــرة يف فنــة تفــر، يرفــع عليــه شــراع الســفديرة، وهــو أصغــر حجًمــا مــن الشــراع الكبيــر.
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مصطلحات أجزاء الدقل
َقْب: 

القــب هــو رأس الدقــل “الصــاري” مــن األعلــى، مثبــت بــه خمــس حلقــات مــن احلبــال تســمى 
)عقــوص( متــر مــن خاللهــا أربعــة حبــال للعماريــن وآخــر للبيــوار.

َمَناَخْر: 
املناخــر هــي فتحتــان يف رأس الدقــل تقعــان أســفل القــب مباشــرة، يف وســطهما اليوارديــل 

“بكرتــان” متــر عبرهمــا حبــال اجلامعــة والفرمــن.

ِسيْج: 
السيج هي منطقة وسط الدقل، متتد من املناخر حتى سطح السفينة.

َخْد: أو َمَشْط:
واخلــد هــو احلافــة الســفلية مــن قاعــدة الدقــل، وهــي علــى هيئــة ســّن أو مشــط يدخــل يف الفلس 
»فتحــة علــى قاعــدة الســفينة«، ويســتخدم يف تثبيــت الدقــل ومنعــه مــن االلتفــاف واحلركــة مييًنــا 

وشماالً.
  ملزيد من املعلومات عن الفلس انظر املصطلح رقم: )565(.
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ث- أشرعة سفينة الغوص ومصطلحاتها
شراع العود: 

 )الشراع العود(

واألشــرعة أنــواع مختلفــة منهــا الكبيــر ومنهــا املتوســط ومنهــا الصغيــر، والشــراع العــود هــو مــن 
أكبــر األشــرعة يف ســفينة الغــوص، يحــاك مــن قمــاش يســمى )أبــو زهيــرة( بواســطة الدفــرة، 
يصممــه البحــارة احلرفيــون مــن أهــل قطــر وفــق مقاييــس معينــة، فكلمــا كانــت تلــك املقاييــس 
صحيحــة ســاعد ذلــك علــى انتصــاب الشــراع علــى الدقــل بالشــكل الصحيــح، وســاهم يف ســرعة 
واندفــاع الســفينة، يرفــع الشــراع العــود علــى الصــاري الكبيــر بواســطة الفرمــن، ويســتخدم 
للمســافات الطويلــة، ويف األحــوال اجلويــة الطبيعيــة، ولرفــع الشــراع يُقــال: اخطــف، وإلنزالــه 

يُقــال: اطــرح. 

ورد مصطلح الشراع يف كثير من األشعار واألمثال القطرية منها: )كل هوى وله شراع(.
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أشهر احلبال املستخدمة يف الشراع هي:
حبل الشفرة: 

وهــو حبــل متوســط احلجــم مثبــت يف احلــد اخللفــي املقــوس للشــراع، ميتــد مــن حبــل الــدوم يف 
أعلــى الشــراع إلــى حبــل الدامــن يف أســفل الشــراع.

حبل الداسي: 
الداســي، واجلمــع دواســي، حبــالن قويــان، أحدهمــا مثبــت علــى الضلــع العلــوي للشــراع احملــاذي 

للفرمــن، واألخيــر مثبــت علــى الضلــع الســفلي للشــراع، وممتــد مــن اليــوش إلــى الدامــن.

حبال الدرور: 
والــدرور هــي جملــة مــن احلبــال القطنيــة القصيــرة، مثبتــة يف داســي الشــراع العلــوي مباشــرة، 

تســتخدم يف تثبيــت الشــراع بالفرمــن.

حبل الُدُوم: 
والــدوم، واجلمــع أدوام، هــو احلبــل الــذي يكــون يف طــرف الشــراع األعلــى ويف الزاويــة احلــادة 

منــه أثنــاء رفعــه، يســتخدم الــدوم لتثبيــت الشــراع يف رأس الفرمــن.

ورد هذا املصطلح يف كثير من األقوال والقصص منها:

إللي ما يعلق روس )لدوام( عالي.. باخلب ما يلقى ذرى يلتوي به

وكذلك يف احلكاية القطرية املعروفة عندما خاطب غيالن مّي قائاًل: 

القلص يف رؤوس )األدوام(.

حبل الَبِليِمة: 
البليمة هي عقدة يف مقدمة رأس الشراع السفلي، جتمع بن حبال الدواسي وحبل اليوش.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )65( + )434( + )581(.

حبل اليوش: 
ــه يف  ــم تثبيت ــر الــذي يخــرج مــن عقــدة البليمــة، ويت ــل الشــراع األمامــي القصي اليــوش هــو حب

رأس الدســتور.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )2( + )65( + )434( + )580(.
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حبل الدامن: 
الدامــن هــو حبــل طويــل يســمى )اليــح(، يخــرج مــن العقــدة التــي جتمــع داســي الشــراع األســفل 
ومــن احلبــل الــذي يخــرج مــن الشــفرة “قاعــدة الشــراع اخللفــي”، وحبــل الدامــن يثبــت علــى 
أحــد قوائــم الســفينة اخللفيــة يف أثنــاء ســيرها بواســطة قفيــة “بكــرة”، وعــن طريقــه يتحكــم 

يف ســرعة وانحــراف الســفينة نحــو اليمــن.

شراع السفديرة: ويسمى )الوسطي(: 
شــراع الســفديرة هــو أصغــر حجًمــا مــن الشــراع الكبيــر، يســتخدم كشــراع احتياطــي للســفينة، 

يرفــع علــى الصــاري الكبيــر بواســطة الفرمــن.

ْرَكْيْت:  شراع التُّ
شراع التُّْرَكيْت هو شراع أقل حجًما من السفديرة يستخدم لأحوال اجلوية السيئة.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )601(.

شراع اجِلْيْب: 
اجِليْــب، يلفــظ بكســر اجليــم وتســكن اليــاء والبــاء، هــو أصغــر أشــرعة ســفينة الغــوص، مثلــث 
الشــكل يرفــع علــى الصــاري الكبيــر بواســطة قفيــة »بكــرة« متصلــة بحبــل الشــرت، يرفــع دون 
فرمــن، ويســتخدم للمســانا »االنتقــال« مــن موقــع إلــى آخــر قريــب منــه علــى الهيــر، ويســتخدم 

اجليــب كذلــك لإلبحــار بالســفينة يف الظــروف املناخيــة الســيئة مــع اجتــاه الريــح.

يقول الشاعر عبداهلل املناعي يف جزء من قصيدة له:

 كٍل خطف واستعمل ) اجليَب ( دابر.. وحّنا على حرف الفساقة إمجسّن

والنوخـــذا سلمــــان ومـــــوٍي إمكــــابر.. واهلل يرحــــم حالتـــك يا مسيكــــن

ويقول الشاعر عبداهلل بن أحمد الفياض:

قالوا : صليب، قلت أنا :   ُهوب باحليــل :   يا زينها باجِليْب لي دبْرت به
  ملزيد من املعلومات عن استخدامات اجليب انظر املصطلح رقم: )39( + )238( + )605( + )614(.
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ج - الدستور ومصطلحاته
الدستور: 

 )دستور(

الدســتور هــو عمــود أســطواني الشــكل كالصــاري، ممتــد علــى ســطح الســفينة بشــكل أفقــي مــن 
الصــاري حتــى أقصــى مقدمــة الســفينة، ويكــون أحــد طرفيــه مســتنًدا علــى قطعــة مــن اخلشــب 
تســمى )احلاشــية( ومثبــت يف العبــد »خــادم الصــاري« بحبــل يســمى )اجلــادوم(، وطرفــه اآلخــر 
مســتند علــى يســار الطبلــة يف أقصــى مقدمــة الســفينة ومثبــت يف حلقــة حديدية تســمى )الركن( 
بواســطة حبــل يســمى )الشــباقي(، يســتخدم الدســتور يف دفــع الشــراع لأمــام واخللــف بواســطة 
حبــل اليــوش، يعــد الدســتور مــن األجــزاء الرئيســية للســفينة، دونــه ال تبحــر بالشــكل الصحيــح، 
عنــد دفعــه لأمــام يُقــال: )انســع الدســتور( فيمتــد لأمــام مــع الشــراع أمــام مقدمــة الســفينة 
ــَب الدســتور(،  ــال: )هلّ مبقــدار ثالثــة أمتــار أو أكثــر وتــزداد ســرعتها، وعنــد جذبــه للخلــف يُق

فينكمــش الشــراع فتقــل الســرعة. 

ومــن احلــوادث البحريــة التــي يُســتدل بهــا علــى أهميــة الدســتور، هــي احلادثــة التــي وقعــت يف 
ــا بســفينته  ــا كان متوقًف ــدي عندم ــي احلســن املهن ــن عل ــي عــام 1940م للنوخــذا حســن ب حوال
مــن نــوع جالبــوت واملســماة )طويحــة( علــى أحــد مغاصــات اللؤلــؤ شــمال شــرق قطــر، فقدمــت 
ســفينة غــوص مــن إحــدى الــدول املجــاورة مــن نــوع جالبــوت بقيــادة النوخــذا )خليفــة بــن زعــل 
الرميحــي( وصدمــت بــرأس دســتورها وبــكل قــوة القائــم اخللفــي للســفينة فحرفــت القائــم عــن 
مكانــه وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود ميــة »مــاء متســرب« إلــى جــوف الســفينة تركهــم ميضــون 
إلــى حــال ســبيلهم، ولكنهــم رفضــوا ذلــك وطلبــوا مــن النوخــذا حســن أن يقطرهــم إلــى أقــرب 
بنــدر الســتبدال الدســتور املتضــرر، فوافــق علــى ذلــك، وقطرهــم إلــى بنــدر الذخيــرة، فمدهــم 
الطــواش أحمــد بــن ســلمان بدســتور مناســب، وبعــد تركيبــه مباشــرة عــادوا جميًعــا مــن حيــث 

أتــوا. 
  ملزيد من املعلومات عن احلاشية انظر املصطلح رقم: )526( + )603( + )604(.
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ح- الَفرمن ومصطلحاته
َفْرَمْن: 

 )فرمن(

الفرمــن هــو عارضــة خشــبية صلبــة متتــد أفقًيــا علــى ســطح الســفينة يشــد فيها الشــراع، والفرمن 
كبيــر احلجــم يف املنتصــف، ويقــل حجمــه عنــد الطرفــن، يســتند الفرمــن علــى ثالثــة مواقــع يف 
ــل  ــى حب ــة عل ــى التعراضــة، واملنتصــف متصــل بالصــاري، واملقدم ــي عل الســفينة، اجلــزء اخللف
البيــوار أو علــى عمــود مــن احلديــد فــوق خزميــة الســفينة، يتكــون الفرمــن مــن عــدة أجــزاء منهــا:

النباش: 
النبــاش وصلــة رفيعــة مــن اخلشــب الصلــب، تثّبــت يف طــريف الفرمــن مــن األعلــى واألســفل 
بواســطة حبــل يســمى )أزيــار(، والنبــاش يســاعد علــى امتــداد مســاحة الشــراع علــى الفرمــن.

  ملزيد من املعلومات عن لزيار انظر املصطلح رقم: )563( + )594(.

زغبة: 

 )زغبة الفرمن(

الزغبــة هــي خشــبة متينــة وصلبــة، طولهــا حوالــي متــر، وحجمهــا بحجــم الفرمــن تقريًبــا، تثّبــت 
يف أعلــى منتصــف الفرمــن ألســناده وتدعيمــه.
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خ- حبال سفينة الغوص ومصطلحاتها
حبل اإليدا: 

 )حبل اإليدا(

اإليــدا هــو حبــل مــن الُكْمبَــاْر متــن، طولــه حوالــي 25 باًعــا، 41 متــًرا تقريًبــا، مثبــت يف طرفــه 
األول الديــن الــذي يضعــه الغيــص حــول رقبتــه، وطرفــه الثانــي مثبــت يف يــد الســيب علــى ظهــر 
الســفينة. يســتخدم حبــل اإليــدا لســحب الغيــص وســلة احملــار مــن قــاع البحــر، واإليــدا هــو مــن 

إحــدى األدوات التــي يجلبهــا الغيــص معــه علــى ظهــر الســفينة.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )162(.

حبل الزيبل: 

 )حبل الزيبل(

الزيبــل هــو حبــل مــن الُكْمبَــاْر متــن، طولــه حوالــي 15 باًعــا، 27 متــًرا تقريًبــا، وهــو أقــل طــوالً 
ــط  ــت يف مقل ــه الســفلي مثب ــت يف غــص الســفينة، وطرف ــوي مثب ــه العل ــدا، طرف ــل اإلي مــن حب
احليــر »الكــراب«. يضعــه الغيــص يف قدمــه اليســرى فيســاعده علــى ســرعة النــزول إلــى قــاع 
ــن إحــدى  ــل هــو م ــى، والزيب ــاع، فيســحبه الســيب إلــى األعل ــه الق ــور وصول ــه ف البحــر، ويترك

ــى ظهــر الســفينة.  ــا معــه عل ــه، ويجلبه ــا الســيب بيدي ــي يصنعه األدوات الت
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )13( + )116(.
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العقوص: 
هــي عــدة حلقــات صغيــرة مــن احلبــال مثبتــة يف أعلــى قمــة الصــاري، تُثّبــت فيهــا حبــال العمارين 

والبيوار. 

ورد مصطلح العقوص يف جزء من قصيدة ألحد الشعراء حن قال:

ليت احلـــــرمي يروحــون الغوص.. واغوص ويسوبون عليه

لي من نبرت وشفت )العقوص(.. تــــــــرد يا قلبـــــــي عليه

حبل اخلراب: 

 )حبل اخلراب(

ــل، يســتخدم لتثبيــت الســفينة يف األحــوال  ــى حبــل املرســاة الطوي ــق عل ــح يطل اخلــراب مصطل
ــة ولكافــة األعمــاق. ــة الطبيعي اجلوي

ورد مصطلــح اخلــراب يف جــزء مــن قصيــدة للوالــد الشــاعر إبراهيــم بــن محمــد اخلليفــي حــن 
قال:

هبـت سـوايب غيــــــم وطهــــــوف.. )وخــراب( لنجـــي ماله ارظـاف

وأصبح عتــــــاد اللنـــج منقـــــوف.. وخطره اتفره يلحم على القـاف

وورد كذلك يف جزء من قصيدة للشاعر عبدالرحمن بن مبارك الكواري حن قال:

مّدوا شراعه بالعجل هاتوا عليه.. جلعوا )خرابه( وقبضوني بسته
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )14( + )599(.
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حبل الزيار: 
الزيــار حبــل متــن مــن الُكْمبـَـاْر أو الكتــان، يســتخدم لعــدة مهــام منهــا: توثيــق الصــاري الكبيــر مــن 

األعلــى واألســفل بالعبــد »اخلــادم«، ولتثبيــت الزغبــة والنبــاش علــى الفرمن.

  ملزيد من املعلومات عن لزيار انظر املصطلح رقم: )563( + )588(.

حبل البْركة: 
والبْركــة، واجلمــع ابــركات، هــو حبــل طويــل ومتــن مثبــت يف طــرف شــراع اجليــب، ســمي بالبْركــة 
جلثــو البّحــارة بــه علــى ســطح الســفينة وعمــل ثقــل بشــري أثنــاء جذبــه وطيــه يف الريــاح النشــطة 

حتــى ال يقــع الشــراع يف املــاء.

حبل اخَلَماري: 
اخلمــاري هــو حبــل متــدٍل مــن منتصــف الفرمــن إلــى ســطح الســفينة تقريًبــا، يســتخدم يف رفــع 
اجلــزء الســفلي مــن الشــراع عندمــا تقــّل حركــة الهــواء، وينــزل الشــراع بالقــرب مــن ســطح 

ــة. الســفينة، ويحجــب الرؤي

حبل اَلْرَوْيِسي: 
الْرَويِْســي هــو حبــل متــدٍل مــن الربــع العلــوي للفرمــن، يســتخدم لشــد ورفــع مقدمــة الفرمــن مــن 

األمــام حتــى ميتلــئ الشــراع بالهــواء، وتزيــد ســرعة الســفينة.

حبل البيرشت: 
البيرشــت همــا حبــالن قويــان مثبتــان يف أعلــى دفــة الســفينة وممتــدان إلــى الداخــل، يف نهايــة 
كل منهمــا خشــبة صغيــرة تســمى )جــازول(، يســتخدم البيرشــت يف حتريــك دفــة الســفينة 

بواســطة األرجــل، ويف الغالــب يســتخدم للقــوارب الشــراعية الصغيــرة واملتوســطة احلجــم.
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البيطة: 

 )بيطة من حبل الُكْمبَاْر(

ــًرا  ــي خمســة وعشــرين مت ــن، يصــل طولهــا حلوال ــاْر املت ــال الُكْمبَ البيطــة هــي حزمــة مــن حب
تقريًبــا، كانــت تســتخدم يف ســفن الغــوص قدمًيــا كوصــالت إضافيــة للخــراب »حبــل املرســاة« يف 
أثنــاء عمليــة البحــث عــن احملــار، يوصــل كثيــر منهــا باخلــراب حتــى يطــول؛ ويتمكــن الغاصــة مــن 

البحــث عــن احملــار يف مســاحات واســعة مــن املغــاص.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )14( + )593(.

ة:  حبال الَبسَّ

ة(  )البَسَّ

ــة هــي مجموعــة مــن احلبــال املمتــدة مــن اجلامعــة إلــى العبيــدار، تســتخدم يف رفــع الشــراع  البَسَّ
وإنزاله.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )564( + )610(.
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حبل البيوار: 
البيــوار هــو حبــل ممتــد مــن رأس الدقــل »الصــاري« إلــى مقدمــة الســفينة، يســتخدم يف تثبيــت 

الدقــل، ويســتخدم، كذلــك، يف تثبيــت ونشــر شــراع التركيــت عليــه؛ لزيــادة ســرعة الســفينة.

واملثل القطري يقول: )البار على البيوار(.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )584(.

حبل الَبْلْد: 
هــو حبــل متوســط احلجــم، طولــه حوالــي 20 باًعــا، 32 متــًرا، تقريًبــا، بــه عالمــات تقيــس بنظــام 
ــا،  ــغ تقريًب البــاع، الــذي يســاوي 180 ســم، يثبــت يف نهايتــه ثقــل مــن الرصــاص، يــزن ثالثــة كل

يســتخدمه االمجدمــي »مســاعد النوخــذا« لقيــاس األعمــاق وملعرفــة طبيعــة قــاع البحــر.
  ملزيد من املعلومات البلد انظر املصطلح رقم: )4( + )84( + )218( + )387(.

حبل الشباقي: 
الشباقي حبل متن يثبت به الدستور من األمام، ويثبت يف حلقة حديدية تسمى )الركن(.

ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: ) 586 (.

حبل اجلادوم: 
اجلــادوم حبــل متــن مثبــت يف اجلــزء اخللفــي للدســتور، يســتخدم يف تثبيــت الدســتور بأســفل 

الصــاري. 
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )586(.

َرْت:  حبل الشَّ
ــَرْت هــو حبــل قــوي، يثبــت يف منتصــف الصــاري، ويشــّد علــى أحــد جنبــي الســفينة بعكــس  الشَّ
اجتــاه الريــح. يســتخدم مــع حبــال العماريــن لدعــم وتثبيــت الصــاري، ويســتخدم كذلــك يف رفــع 

شــراع اجليــب يف املســانا والريــاح النشــطة.

وأحد الشعراء يقول:

يا الشرت يا أبو املدود.. يا اهلل بخير يعود
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )585( + )614(.
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حبل اَلْعَمَراِني: 

 )حبال العمارين(

ــى الصــاري،  ــي، واجلمــع عماريــن، هــي أربعــة حبــال مثبتــة يف عقــوص “حلقــات” أعل الَْعَمَراِن
وميتــّد كل حبلــن منهمــا باجتــاه حلقتــن حديديتــن مثبتتــن علــى حافــة ســطح الســفينة، 

تســتخدم العماريــن يف تثبيــت وإســناد الصــاري يف أثنــاء رفــع الشــراع.

ْبَناچ:  حبال الشَّ

 )شبناچ(

ــح  ــي، وتصب ــل الســفينة اخللف ــف وري ــارة حــول املجادي ــا البّح ــة، يلفه ــال متين ــبْنَاچ هــي حب الشَّ
ــارة وخاصــة الســيوب. ــه البّح ــام علي ــة ســرير ين كهيئ

وأحد الشعراء يقول:

أصبحت وأمسيت حم البر ما شوفه        أمسيت على الهير )شبناچ( على ريلي
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حبل الدام: 
الــدام هــو حبــل متــن مــن الُكْمبـَـاْر، يســتخدم لســحب الســفينة مــن البحــر إلــى اليابســة أو إلنزالهــا 
إلــى البحــر، ويتــم ذلــك يدوًيــا بواســطة الشــد باأليــدي أو بواســطة آلــة خشــبية تســمى )الــدوار(، 
والــدام ال يســتخدم إال لهــذا الغــرض، لــذا يتــرك مكانــه علــى اليابســة وال يوضــع يف ســفينة الغوص.

  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )160( + )279(.

َعَماْر: 
العمــار هــو حبــل املرســاة املتــن الــذي يســتخدم يف تثبيــت الســفينة عنــد هبــوب الريــاح واألمــواج 

العاتيــة، ســواء أكانــت الســفينة يف املينــاء أم كانــت يف عــرض البحــر. 

واملثل القطري يقول: )البحر سبعة والعمار سبعة(.
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د- قفايف “بكرات” سفينة الغوص
الَياْمَعة: 

 )اليامعة(

اليَاْمَعــة هــي قطعــة مــن اخلشــب الصلــب يف منتصفهــا أربــع بكــرات تــدور حــول محــور، تدخــل 
فيهــا حبــال البســة التــي تقــوم برفــع وإنــزال شــراع الســفينة، وهــي ال تلتقــي يف نقطــة واحــدة 

مــع الفرمــن »عارضــة الشــراع«. 

والقول القطري يقول: )يامعة وفرمن(.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )564( + )600(.

قفية العمارين: 

 )قفية(

والقفيــة، واجلمــع قفــايف، هــي عــدة “بكــرات” علــى جنبــي الســفينة، تثّبــت فيهــا حبــال العماريــن 
التــي تثبــت وتســند الصاري.

وأحد الشعراء يقول: 

محبوب عيني سكر على )القفيفي( يزهر
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250 موسوعة قطر البحرية

قفية حبل اليوش: 
وهي بكرة مثبتة يف مقدمة رأس الدستور مير من خاللها حبل يوش الشراع.

قفية البيوار: 
وهي بكرة يف مقدمة السفينة مير عبرها حبل البيوار القادم من أعلى الصاري.

قفية الّشَرْت:
وهــي بكــرة علــى أحــد جنبــي الســفينة ميــر مــن خاللهــا احلبــل املمتــد مــن منتصــف الصــاري 

إلــى األســفل.
  ملزيد من املعلومات انظر املصطلح رقم: )585( + )605(.

قفية الدامن: 
وهــي بكــرة علــى أحــد قوائــم الســفينة األماميــة ميــر مــن خاللهــا طــرف حبــل الشــراع اخللفــي 

)الاليــح(.
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ذ- مجاديف سفينة الغوص ومصطلحاتها

أواًل: أسماء املجاديف
املجداف األول )الِزّياد(: 

يعــد الزيــاد مــن أكبــر مجاديــف ســفينة الغــوص، ويوجــد منــه مجدافــان علــى طــريف الســفينة، 
ــه  ــع ب ــا تدف ــف، عندم ــن املجادي ــه األول ب ــم األمامــي مباشــرة، وترتيب ــد القائ ــه يكــون بع موقع

الســفينة يعمــل عليــه ثالثــة مــن البّحــارة األشــداء.

ِيَبْه(:  املجداف الثاني )احَلْ
احليبــة هــو مجــداف أقــل حجًمــا مــن مجــداف الزيــاد، يأتــي بعــده مباشــرة يف الترتيــب باجتــاه 

مقدمــة الســفينة، ويف أثنــاء التجديــف يعمــل عليــه اثنــان مــن البّحــارة.

املجاديف الثالث والرابع: 
هــي مجاديــف متســاوية احلجــم وأقــل حجًمــا مــن احليبــة، أثنــاء العمــل عليهمــا يقــوم علــى كل 

واحــد منهمــا اثنــان مــن البّحــارة.

املجداف اخلامس: ويسمى )العالية(: 
وهــو املجــداف األخيــر باجتــاه مقدمــة الســفينة، عــادة، هــذا املوقــع مخصــص للغيــص العــزال 
والســيب الــذي يســوب عليــه، لذلــك هــم مــن يجــدف عليــه عندمــا تدفــع الســفينة باملجاديــف. 
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252 موسوعة قطر البحرية

املجداف السادس: 
املجداف السادس ال يكون إال يف السفن الكبيرة جًدا، ويعمل عليه اثنان من البّحارة.

ثانًيا: أجزاء املجداف

)ميداف سفينة الغوص(

ازبان: 

الزبــان هــو طــرف املجــداف العلــوي الــذي ميســكه البّحــارة يف أثنــاء عمليــة التجديــف، يتــراوح 
طــول الزبــان حوالــي متــر تقريًبــا، وُســمكه يكــون ضعــف ســمك أســفل املجــداف.
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مداجيج: 
املداجيج هي منطقة منتصف املجداف.

غربية: 
الغربية هي رأس املجداف السفلي الذي يالمس املاء ويثبت فيه الصف، فيقال: 

)ضّرب الصف يف الغربية(.

صف: واجلمع صفوف:
والصف هو اخلشبة الرقيقة املربعة الشكل الواقعة يف نهاية املجداف. 

ورد مصطلــح الصــف يف جــزء مــن قصيــدة للشــاعر الوالــد إبراهيــم بــن محمــد اخلليفــي حــن 
قــال:

وأظلم علي الوقت ما شـــوف.. حتى الصدر ما هو بينشاف 

واملوج يركب فوق )الصفوف(.. مـــا ظنتــــي بيفيــد نـــــــزاف

ثالًثا: حبال املجداف
ِإْطاَل: 

 )إطال الغص(

والطال هو حبل ُكْمبَاْر يُلف بإحكام حول الغص الذي يستند عليه املجداف.

622

623

624

625



254 موسوعة قطر البحرية

اصوار: 
ــاْر تخــرج مــن إطــال الغــص، وتعتبــر جــزًءا منــه، وهــي حلقــة  الصــوار هــو حلقــة مــن حبــل الُكْمبَ

يدخــل مــن خاللهــا مجــداف الســفينة.

َياّلْد: أو جالد: 
واليالد حبالن مثبتان يف املجداف:

اليالد األول:

 هــو حبــل مثبــت طرفــه األول أســفل الزبــان »مقبــض املجــداف«، وطرفــه الثانــي يف حلقــة 
حديديــة علــى ســطح الســفينة، يســتخدم اجلــالد لتثبيــت وانتصــاب املجــداف يف أثنــاء عمليــة 
الغــوص، وجعلــه مرتفًعــا أو مائــاًل بالقــرب مــن ســطح مــاء البحــر، الشــيء الــذي يســاعد الغيــص 

علــى الصعــود للســفينة والنــزول منهــا بــكل ســهولة ويســر.

اليالد الثاني:

 هــو حبــل قصيــر مثبــت يف منتصــف مدجــاج املجــداف، يســتخدم يف تثبيــت املجــداف مبحــاذاة 
الســفينة يف أثنــاء إبحارهــا، ويســتخدم يف تثبيــت حبــل بلبــص احليــر. 

  ملزيد من املعلومات عن البلبص انظر املصطلح رقم: )13(.
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ر- مراسي سفينة الغوص ومصطلحاتها
َباْوَرَة: مرساة السفينة:

 )باورة سفينة الغوص(

البــاورة هــي نــوع مــن املراســي احلديديــة، تصنــع مــن احلديــد الصلــب طولهــا حوالــي 100ســم 
وقطرهــا حوالــي إنَشــن اثنــن، يوجــد يف طرفهــا األول خطافــان، كمــا توجــد يف طرفهــا الثانــي 
ــة  ــوع مــن املراســي للمناطــق الرملي ــل الســفينة، يســتخدم هــذا الن عارضــة وحلقــة لتثبيــت حب

والطينيــة، وتنقســم البــاورة إلــى عــدة أجــزاء منهــا:

اَحَلَقة: 
وهي حلقة قوية تقع يف نهاية الباورة، تستخدم يف تثبيت احلبل القادم من السفينة.

َدَنَقه: 
وهــي عارضــة املرســاة اخللفيــة التــي حتافــظ علــى انتصــاب املرســاة بالشــكل الصحيــح يف قــاع 

البحر.

َساْق: 
هو العمود الفقري للمرساة الذي ميتد من احللقة إلى اخلطاطيف األمامية.

 :)mach( :متچ
وهما خطافان قويان معقوفان يقعان يف مقدمة الباورة على شكل نصف دائرة.
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قفشه: 
هــي رأس املرســاة األمامــي احلــاد الشــبيه بــرأس احلربــة، ينغــرس يف القــاع الرملــي أو الطينــي 

فتعلــق املرســاة وتثبــت الســفينة.

ْن وأجزائه:  السِّ

 )سّن سفينة الغوص(

ــْن: واجلمــع أســنان، وهــو نــوع مــن مراســي الســفن الصخريــة الثقيلــة والصلبــة، يختلــف حجمــه  السِّ
ووزنــه باختــالف حجــم الســفينة، وهــو علــى هيئــة مثلــث، أحــد أضالعــه بــه شــيء مــن االنحنــاء علــى 

ــن ثقبــان: شــكل ربــع دائــرة، تقريًبــا، يوجــد يف السِّ

ــا، ويســتخدم كحلقــة لتثبيــت  األول علــى رأس املثلــث ويختــرق جانبيــه، وهــو بقطــر إنَشــن اثنــن تقريًب
ــى منتصــف  ــل الســفينة الرئيســي، واآلخــر يقــع عل ــر املتصــل مباشــرة بحب ــل« أو اجلنزي الكــراب »احلب
الضلــع املنحنــي للمثلــث، وهــو بقطــر إنَشــن اثنــن، تقريًبــا، يلــج فيــه قضيــب مــن الفــوالذ مربــع الشــكل 
ذو أطــراف دائريــة خــارج مــن طــريف الســن، طولــه حوالــي 30 ســم، يســمى )حديــدة(، ويســمى كذلــك 
)مــچ( أو جاويــة، وتثبــت احلديــدة جيــًدا يف الثقــب بواســطة خشــبة قويــة مــن الســمر تســمى )إســچاچة( 
التــي تتمــدد مــع املــاء فتضغــط علــى احلديــدة وتثبتهــا يف الثقــب، والســن مخصــص لكافــة أنــواع الســفن، 
ويســتخدم للقــاع الصخــري فقــط، بعــض أســنان الســفن الكبيــرة لهــا يف قاعــدة الســن فتحتــان وحديدتان 
ــا  ــاح النشــطة، وقدمًي ــوب الري ــاء هب ــرة عليهــا يف أثن ــة الســفن الكبي ــى تتحمــل ضغــط جاذبي ــك حت وذل
كانــت ســفن الغــوص حتمــل علــى متنهــا ثالثــة أســنان مختلفــة األحجــام، الكبيــر منهــا يســتخدم للريــاح 

النشــطة ويســمي )كالتچــي(، واملتوســط للريــاح الشــبه نشــطة، والصغيــر يســتخدم للريــاح الهادئــة. 
ورد مصطلح السن يف جزء من قصيدة ألحد الشعراء فقال:

محبوب عيني سكر على القفيفي يزهر
فرد عليه آخر بقوله: 

محبوب عيني )سّنن( مجسي ما يّنتر
  ملزيد من املعلومات عن السن انظر املصطلح رقم: )15( + )220(.
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أَْنَيْر: 

 )أنير(

ــر« بقلــب اجليــم يــاء،  األنيــر، واجلمــع أنايــر، نــوع مــن املراســي احلديديــة اخلفيفــة، وتنطــق »أجْنَ
والشــائع أن اللفــظ مشــتق غالًبــا مــن كلمــة أنكــر )anchor( اإلجنليزيــة، وهــو علــى شــكل أربعــة 
خطاطيــف منحنيــة وملتصقــة ببعضهــا ومــن دون عارضــة، يســتخدم كمرســاة لكافــة الســفن ويف 

املناطــق الرمليــة والطينيــة فقــط. 

ورد مصطلح أنير يف لغز للراوي الشعبي القطري حسن بن حلدان امللقب )أبو جنعة(

حيث يقول:

)أنْيَْر( يف البطح مرمية، متحاولتها صبيطية، سهيل ِبعرس ما عنده خرية.

635



258 موسوعة قطر البحرية

ز – املواد التي تستخدم يف طالء ألواح السفن 
اخلشبية لضمان دميومتها

ِصّل: 
الِصــّل ســائل دســم ولــزج بنــي اللــون )كالورنيــش( لــه رائحــة كريهــة غيــر مقبولــة، يســتخرج مــن 
عصــارة أكبــاد األســماك الكبيــرة والصغيــرة، كاليريــور »القــرش«، والهريــري واّللخمــة والدخــس 
»الدلفــن« والســردين. يســتخدم لطــالء ألــواح الســفن التقليديــة مــن الداخــل واخلــارج، والصــل 
مــادة دســمة تتســرب إلــى عمــق األلــواح عــن طريــق املســام وتســتقر فيهــا، حيــث تعزلهــا عــن املــاء 
ومتنــع تســربه مــن خاللهــا، والصــل يحافــظ علــى ألــواح الســفينة مــن التشــقق والتلــف لفتــرات 

طويلــة.

ورد مصطلــح الصــل يف جــزء مــن قصيــدة الشــاعر عبدالرحمــن بــن مبــارك الكــواري حيــث 
يقــول:

هذا وهي خرسة وال هي دهينه.. شلون لو حاشت لها )ِصّل( ودهان
  ملزيد من املعلومات عن الصل انظر املصطلح رقم: )67(.

َداَمْر: 

 )دامر(

ــة  ــتخرج مــن أشــجار معين ــون، ذات أحجــام مختلفــة، تُس ــة الل ــة بني ــة صلب الدامــر مــادة صمغي
ــل  ــع الســفينة” مــع الفتي ــى ســائل، ميزجــه القــالف “صان بعــد إذابتهــا باحلــرارة، وحتويلهــا إل
“القطــن”، ثــم يدخلــه بــن ألــواح الســفينة بواســطة املطرقــة وآلــة حديديــة تســمى )املنقــر(، يف 

ــاْت(. عمليــة صعبــة تســمى )َكلْف
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ُشوِنْه:

 )الشونة( 

الشــونة هــي خليــط مكــون مــن مــادة الهــچ “النورة”)اجليــر احلــى بعــد إطفائــه باملــاء، ليصبــح 
مــادة هيدروكســيد الكالســيوم(، والــودچ “الشــحم احليوانــي”، وهــي عجينــة بيضــاء طريــة 
يطلــى بهــا بــدن الســفينة اخلارجــي الســفلي املغمــور حتــت املــاء فقــط، توضــع الشــونة علــى بــدن 
الســفينة لعــدة أغــراض؛ مــن أهمهــا منــع تســرب املــاء إلــى جــوف الســفينة، ومنــع التصــاق الشــبا 

“أعشــاب البحــر” والنــّو “األصــداف الصغيــرة” علــى هيكلهــا الســفلي.
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َقْيَطاْن:

 )قيطان(

ــون األخضــر أو األزرق،  ــى بالل ــا يطل ــا، غالًب  القيطــان هــو خــط كاحلــزام بعــرض 5 ســم تقريًب
يلتــف كالطــوق حــول منتصــف بــدن الســفينة يف احلــد الفاصــل بــن الشــونة وبــن اجلــزء العلــوي 

غيــر املالمــس للمــاء، يســتخدم كزينــة ولقيــاس مســتوى غاطــس الســفينة علــى املــاء.
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أسم السفينة املنطقةمالك السفينةنوع السفينةم

اقتبس أغلب أسماء هذه السفن والتي بلغ عددها )571( سفينة، من كتاب "الغوص على اللؤلؤ 
يف قطر تأصيل وتوثيق" )كتارا( اجلزء األول والثاني؛ وكتاب سفن قطر التقليدية )كتارا(، وقد مت 

ترتيبها وتنسيقها، وإضافة بعض األسماء إليها من املصادر الشفوية اخلاصة.
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 جالبوت البوسطة  .8
 طواش

من السفن القطرية الشهيرة، مالكها من أكبر الطواويش في عصر انتعاش 
تجارة اللؤلؤ وهو المرحوم/ الشيخ حمد بن عبدهللا بن جاسم آل ثاني طيب 

م، وتوفي إلى رحمة هللا 1896هـ يوافقه 1314هللا ثراه، الذي ولد عام 
م، انتقلت إليه 27/5/1948هـ الموافق 1367رجب  17الثاء تعالى يوم الث

ملكية الجالبوت )البوسطة( من والده الشيخ عبدهللا بن جاسم طيب هللا 
ثراه. باإلضافة للجالبوت )البوسطة( كان الشيخ حمد بن عبدهللا بن جاسم 

 يمتلك عدة سفن منها: اللنج نايف، واللنج فتح الخير.
 المصدر:

 م ، ص:2016ر التقليدية، ط/األولى كتاب: سفن قط •

 (، المؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا(.113+  111) 

 الدوحة

الطواش المعروف محمد بن عبداللطيف المانع؛ وهو أحد وجهاء قومه، ومن  جالبوت البوسطة  .9
ن ين الذييكبار تجار اللؤلؤ في الدوحة، وثاني اثنين من التجار القطر

بخاري )اللنج( في عمليات الطواشة والتنقل، ولد حوالي استعملوا الزورق ال
 م.1953م، وتوفي عام 1882

باإلضافة إلى الجالبوت البوسطة كان الطواش محمد بن عبداللطيف يمتلك 
 عدة سفن منها: البوم مشهور، واللنج البيضا، والسنبوك نايف.

 الدوحة

المعروف في زمن الغوص على  أول أمير للغوص في الدوحة والسردال بقارة أم الحنايا  .10
اللؤلؤ محمد بن خليفة المعاضيد واشتهر بـ )ولد خليفة(، وكذلك )أمير 

 م. 1889هـ/1308البحر(، والمتوفي سنة 
والبقارة أم الحنايا ورثها في ما بعد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن ثاني 

 رحمه هللا.

 (.507رقم: ) لمزيد من المعلومات عن هذه البقارة أنظر المصطلح

 الدوحة

لنج  )زورق  الجشية  .11
 بخاري( نوع

 جالبوت
 طواش

من سفن قطر التقليدية الشهيرة، مالكها هو المرحوم الشيخ علي بن عبدهللا 
م، وتوفي 1894بن جاسم آل ثاني حاكم قطر األسبق. المولود حوالي عام 

م، في بيروت ودفن بالريان في 1974/أغسطس 31إلى رحمة هللا يوم 
 طر.ق

 المصدر:

(، 115م ، ص: )2016كتاب: سفن قطر التقليدية، ط/األولى  •
 المؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا(.

• https://www.diwan.gov.qa 

 الدوحة

 جالبوت منيفة  .12
 طواش

من سفن قطر التقليدية الشهيرة، مالكها هو المرحوم الشيخ عبدهللا بن جاسم 
 (.4التعريف به في الرقم: )آل ثاني حاكم قطر األسبق. سبق 

 الدوحة

من سفن قطر المشهورة، مالكها هو أمير الغوص السردال خالد بن علي  جالبوت منيفة  .13
م. 1992نوفمبر  29الخليفي، الذي ولد بالغارية في شمال قطر، وتوفي في 

وهو من كبار رجاالت قبيلته، كما أنه شاعر وأديب معروف، باإلضافة 
الوالد السردال خالد بن علي يمتلك عدة سفن منها:  للجالبوت منيفة كان

الجالبوت برزة، والجالبوت القايد، والسنبوك بو حمدي، والسنبوك عناد، 
 والسنبوك الشوعي.

 الدوحة

 جالبوت منيفة  .14
 طواش

من سفن قطر المشهورة، مالكها هو النوخذا سلطان بن سلطان الراشد 
 البوعينين.

 تلك النوخذا سلطان كذلك البوم )عنبر(.باإلضافة للجالبوت منيفة يم

 
 
 

 الوكرة

  

 جالبوت البوسطة  .8
 طواش

من السفن القطرية الشهيرة، مالكها من أكبر الطواويش في عصر انتعاش 
تجارة اللؤلؤ وهو المرحوم/ الشيخ حمد بن عبدهللا بن جاسم آل ثاني طيب 

م، وتوفي إلى رحمة هللا 1896هـ يوافقه 1314هللا ثراه، الذي ولد عام 
م، انتقلت إليه 27/5/1948هـ الموافق 1367رجب  17الثاء تعالى يوم الث

ملكية الجالبوت )البوسطة( من والده الشيخ عبدهللا بن جاسم طيب هللا 
ثراه. باإلضافة للجالبوت )البوسطة( كان الشيخ حمد بن عبدهللا بن جاسم 

 يمتلك عدة سفن منها: اللنج نايف، واللنج فتح الخير.
 المصدر:

 م ، ص:2016ر التقليدية، ط/األولى كتاب: سفن قط •

 (، المؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا(.113+  111) 

 الدوحة

الطواش المعروف محمد بن عبداللطيف المانع؛ وهو أحد وجهاء قومه، ومن  جالبوت البوسطة  .9
ن ين الذييكبار تجار اللؤلؤ في الدوحة، وثاني اثنين من التجار القطر

بخاري )اللنج( في عمليات الطواشة والتنقل، ولد حوالي استعملوا الزورق ال
 م.1953م، وتوفي عام 1882

باإلضافة إلى الجالبوت البوسطة كان الطواش محمد بن عبداللطيف يمتلك 
 عدة سفن منها: البوم مشهور، واللنج البيضا، والسنبوك نايف.

 الدوحة

المعروف في زمن الغوص على  أول أمير للغوص في الدوحة والسردال بقارة أم الحنايا  .10
اللؤلؤ محمد بن خليفة المعاضيد واشتهر بـ )ولد خليفة(، وكذلك )أمير 

 م. 1889هـ/1308البحر(، والمتوفي سنة 
والبقارة أم الحنايا ورثها في ما بعد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن ثاني 

 رحمه هللا.

 (.507رقم: ) لمزيد من المعلومات عن هذه البقارة أنظر المصطلح

 الدوحة

لنج  )زورق  الجشية  .11
 بخاري( نوع

 جالبوت
 طواش

من سفن قطر التقليدية الشهيرة، مالكها هو المرحوم الشيخ علي بن عبدهللا 
م، وتوفي 1894بن جاسم آل ثاني حاكم قطر األسبق. المولود حوالي عام 

م، في بيروت ودفن بالريان في 1974/أغسطس 31إلى رحمة هللا يوم 
 طر.ق

 المصدر:

(، 115م ، ص: )2016كتاب: سفن قطر التقليدية، ط/األولى  •
 المؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا(.

• https://www.diwan.gov.qa 

 الدوحة

 جالبوت منيفة  .12
 طواش

من سفن قطر التقليدية الشهيرة، مالكها هو المرحوم الشيخ عبدهللا بن جاسم 
 (.4التعريف به في الرقم: )آل ثاني حاكم قطر األسبق. سبق 

 الدوحة

من سفن قطر المشهورة، مالكها هو أمير الغوص السردال خالد بن علي  جالبوت منيفة  .13
م. 1992نوفمبر  29الخليفي، الذي ولد بالغارية في شمال قطر، وتوفي في 

وهو من كبار رجاالت قبيلته، كما أنه شاعر وأديب معروف، باإلضافة 
الوالد السردال خالد بن علي يمتلك عدة سفن منها:  للجالبوت منيفة كان

الجالبوت برزة، والجالبوت القايد، والسنبوك بو حمدي، والسنبوك عناد، 
 والسنبوك الشوعي.

 الدوحة

 جالبوت منيفة  .14
 طواش

من سفن قطر المشهورة، مالكها هو النوخذا سلطان بن سلطان الراشد 
 البوعينين.

 تلك النوخذا سلطان كذلك البوم )عنبر(.باإلضافة للجالبوت منيفة يم
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 جالبوت نايفة  .15
 طواش

من السفن القطرية الشهيرة، مالكها هو المرحوم الشيخ علي بن جاسم بن 
محمد آل ثاني، شيخ الظعاين، وهو من الشخصيات البارزة في تاريخ قطر، 

ي أول هـ، وتوفي ف 1903ومن أهل الحل والعقد فيها، ولد في الخور عام 
م، عن 1973نوفمبر  5هـ، الموافق  1393أيام عيد الفطر المبارك عام 

 عمر يناهز الثالثة والثمانين عاًما، باإلضافة للجالبوت نايفة كان الشيخ علي 
بن جاسم يمتلك عدة سفن منها: الجالبوت )ربدا( التي حصل عليها من 

 النوخذا جمعة بن حمد بن جمعة الحسن.

 الظعاين
 عليأم صالل 

 جالبوت نايفة  .16
 طواش

من السفن القطرية الشهيرة، مالكها هو الشيخ أحمد بن علي بن جاسم بن 
محمد آل ثاني، أحد أبناء الشيخ علي بن جاسم شيخ الظعاين وأم صالل 

 م.12/2/2005هـ في قرية الوسيل، وتوفي في 1329علي، ولد عام 

الوسيل 
 والظعاين

وأم صالل 
 علي

 جالبوت الساحر  .17
 اشطو

 الدوحة من السفن القطرية الشهيرة، مالكها هو الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني.
 

 الدوحة الشيخ أحمد بن علي األحمد آل ثاني. بوم طواش الراشدي  .18

 الدوحة الشيخ أحمد بن علي األحمد آل ثاني. جالبوت الرياض  .19

 حاج علي الماجد. جالبوت الرياض  .20

 ي آل ثاني.اشتراها من الشيخ أحمد بن عل

 الدوحة

 الدوحة حسن بن ارحمه السليطي. جالبوت الرياض  .21

 الدوحة سلطان بن علي البدر. جالبوت الرياض  .22

م، تقريبًا، 1900النوخذا محمد بن حمد بن بحر الحيي النعيمي، ولد عام  سنبوك الرياض  .23
هـ، باإلضافة إلى السنبوك 1/5/1387وتوفي في منطقة )عين محمد( في 

كان النوخذا محمد بن حمد يمتلك عدة سفن منها: الجالبوت دلهي، الرياض 
 والجالبوت العريضة.

 المفير

ويُقال: )بتيل ولد سعيد(؛ والمقصود به هو محمد بن سعيد البوعفره آل  بتيل ----  .24
بكواره؛ أحد كبار أعالم قبيلة آل بكوارة في قطر والخليج. تفيد المصادر 

 م.1880اسع عشر الميالدي، ووفاته بعد عام بوالدته في بداية القرن الت

 الغارية

 جالبوت بمبي  .25
 طواش

 الدوحة الشيخ جبر بن محمد آل ثاني.

 الدوحة خليفة بن محمد بن علي الخليفي. سنبوك بمبي  .26

 جالبوت بمبي  .27
 طواش

الطواش أحمد بن علي السليطي، باإلضافة للجالبوت بمبي يمتلك الطواش 
ها: الجالبوت سمحا، والجالبوت الطواش، أحمد بن علي عدة سفن من

 والجالبوت كامل الزين.

 الدوحة

جالبوت كبيرة  بمبي  .28
للغوص 

والطواشة، تم 
تحويلها في ما 

 بعد إلى لنج

)زورق 
 بخاري(

الطواش محمد بن راشد بن سعد بن سيف بن أحمد العسيري المعاضيد، من 
م تقريبًا، وتوفي 1894كبار تجار اللؤلؤ في الدوحة، ولد في الدوحة عام 

 م.1971في أواخر عام 
باإلضافة للجالبوت بمبي يمتلك الطواش محمد بن راشد عدة سفن منها: 

 الجالبوت سمحا، والجالبوت اليازي.

 الدوحة

جالبوت كبيرة  القايد  .29
للغوص على 

 اللؤلؤ

من السفن القطرية الشهيرة، وتعود ملكيتها للشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
 .آل ثاني

 

 الدوحة
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وتعود ملكيتها للطواش خالد بن محمد الغانم المعاضيد، من كبار تجار اللؤلؤ  جالبوت القايد  .30
 30في قطر ومن أعيانها ومن أهل الحل والعقد فيها، والذي توفي في 

م. كان يمتلكها قبله الشيخ 1928هـ، الموافق نوفمبر 1347جمادى األول 
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني.

باإلضافة للجالبوت القائد يمتلك الطواش خالد بن محمد عدًدا من السفن 
منها: السنبوك سمحان، والسفينة مبارك، والسفينة مصفح، والسنبوك 
ضحيان، والسنبوك موافج، والسنبوك مساعد، والسنبوك الغانم، والسنبوك 

 مقديم، والجالبوت السحارة، والجالبوت الوسمي.

 الدوحة

من سفن قطر المشهورة، مالكها هو أمير الغوص السردال خالد بن علي  بوت كبيرةجال القايد  .31
 قدًما. 60ذراًعا، ما يوازي  40الخليفي. والجالبوت القايد طول قاعدته 

 (.13سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

لنج )زورق  نايف  .32
بخاري( 
 الطواشة

ش في عصر انتعاش من السفن القطرية الشهيرة، مالكه من أكبر الطواوي
تجارة اللؤلؤ وهو المرحوم الشيخ حمد بن عبدهللا بن جاسم آل ثاني طيب 
هللا ثراه، واللنج نايف صنع للشيخ حمد بن عبدهللا، ولكنه وصل بعد وفاته 
)رحمه هللا( واستلمه والده الشيخ عبدهللا بن جاسم )رحمه هللا( وعين 

 باس لقيادته.الشيخ عبدهللا بن جاسم النوخذا حسين أبو ع
 (.8سبق التعريف به في الرقم )

 المصدر:

كتاب: السواعد السمر قصة النفط في قطر، بقلم ناصر محمد العثمان، 
 (.138منشورات دانة للعالقات العامة، قطر. ص: )

 الدوحة

 محمد بن عبداللطيف المانع. سنبوك نايف  .33
 (.9سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

ن خليفة الغنام البوعينين، باإلضافة للبوم نايف يمتلك النوخذا علي بن علي ب بوم نايف  .34
 خليفة عدة سفن منها: السنبوك، والمرزم.

 الوكرة

 أبو ظلوف محمد بن عبدالعزيز المناعي وسالم بن صالح المناعي. بوم سفار نايف  .35

 لنج فتح الخير  .36
 )زورق

بخاري( نوع 
 جالبوت

ذراعًا، ما  45طول قاعدة فتح الخير  من السفن القطرية الشهيرة، يبلغ
قدمًا. مالكه من أكبر الطواويش في عصر انتعاش تجارة  67،5يوازي 

اللؤلؤ وهو المرحوم الشيخ حمد بن عبدهللا آل ثاني طيب هللا ثراه، انتقلت 
إليه ملكية الجالبوت )فتح الخير( بالشراء من خليل الباكر. والجالبوت )فتح 

 وم حسين بوعباس.الخير( نوخذاه المرح
 (.8سبق التعريف به في الرقم )

 المصدر:

(، المؤسسة 111م ، ص: )2016كتاب: سفن قطر التقليدية، ط/األولى 
 العامة للحي الثقافي )كتارا(.

 الدوحة

 لنج فتح الخير  .37
)زورق 

بخاري( نوع 
 جالبوت

م 1844مالكه هو المرحوم الطواش إبراهيم بن صالح الباكر، الذي ولد عام 
م. والسفينة فتح الخير تعد أول سفينة بخارية يتم 1934تقريبًا، وتوفي عام 

استخدامها في قطر؛ والتي اشتراها منه فيما بعد الشيخ حمد بن عبدهللا آل 
 ثاني.

 الدوحة

جالبوت  فتح الخير  .38
 طواش

من سفن قطر المعروفة بمدينة الدوحة حتى النصف األول من القرن 
كها هو الطواش والنوخذا عبدالعزيز بن نصر بن العشرين المنصرم، ومال

م تقريبًا، وتوفي 1908عبدهللا بن مبارك النصر السليطي، الذي ولد عام 
م، ويعدّ الطواش عبدالعزيز بن نصر من أعيان الدوحة، وهو 1984عام 

شقيق السردال إبراهيم بن نصر النصر. والطواش عبدالعزيز بن نصر 
البوم منصور، والبوم مساعد، والبوم مشهور، يمتلك عدة سفن أخرى منها: 

 والجالبوت سهالة، والجالبوت القاهرة.

 الدوحة
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للنوخذا سعد بن حمد النصف، أحد أشهر كبار نواخذة الغوص في الدوحة،  جالبوت فتح الخير .39
كان صاحبها النوخذا الشاعر والطبيب الشعبي سعيد بن سالم البديد 

سنة متواصلة. والمرحوم  23ذه السفينة مدة المناعي، الذي استمر نوخذا به
م. 1989م، وتوفي عام 1891النوخذا سعد بن حمد النصف من مواليد 

باإلضافة إلى الجالبوت فتح الخير يمتلك النوخذا سعد بن حمد عدة سفن 
منها: الجالبوت البشرة، والجالبوت النعامة، والجالبوت العبيه.

الدوحة

ا جمعة بن مبارك بن جمعة السليطي وأخوه خليفة بن مبارك بن النوخذجالبوتفتح الخير.40
 جمعة السليطي.

الدوحة

جالبوتفتح الخير.41
طواش

الطواش محمد أحمد األحمد البوعينين. باإلضافة للجالبوت فتح الخير يمتلك 
الطواش محمد عدة سفن منها: السنبوك برزان، والجالبوت الوسمي، 

 والجالبوت السيد.

الوكرة

علي جمعة الفضالة السليطي. باإلضافة للجالبوت فتح الباري يمتلك النوخذا جالبوتتح الباريف.42
علي جمعة عدة سفن منها: الجالبوت نجمة، والبوم مشوار، والجالبوت 

 الحصان.

الدوحة

وهي سفينة تعمل في مجال التجارة والنقل البحري، كان يمتلكها النوخذا جالبوتفتح الباري.43
م، وتوفي في 1917بن حسن بن جاسم الهيل، الذي ولد بتاريخ  إبراهيم

م، باإلضافة للجالبوت فتح الباري يمتلك النوخذا إبراهيم بن 5/8/1990
 حسن عدة سفن منها: اللنج أم الخير، والبوم مساعد.

الخور

لنج )زورق  أم الخير .44
بخاري( نوع

جالبوت

ي، كان يمتلكها النوخذا وهي سفينة تعمل في مجال التجارة والنقل البحر
 (.43إبراهيم بن حسن بن جاسم الهيل. سبق التعريف به في الرقم: )

الخور

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، مالكه هو النوخذا سعد  سنبوك سمحان .45
هـ 1282بن علي المسند المهندي ويلقب بالشاعر. ولد في مدينة الخور عام 

م. كان الشاعر متوقف 1943تقريب، وتوفي عام م على وجه ال1895/ 
بالسنبوك )سمحان( على أحد مغاصات قطر، فقال أحد البّحارة:

 هبّت هبوب الكوس جانا نسيمه
 لّم الّسمك والخير ودّي تروحون

 فرد عليه الشاعر سعد وقال:

 ال بد ما نضرب بعود صتيمه
ونفارق السنيار في شرب غليون

 ةعند الضحى سيوبنا مستليم
 أما اثنين اثنين وال يعجزون

الخور

شاهين بن أحمد بن يوسف العسيري المعاضيد من كبار تجار اللؤلؤ في  سنبوك سمحان .46
مدينة الدوحة في الثلث األخير من القرن التاسع عشر الميالدي، إذ كان 
أميًرا للسوق من قبل الشيخ محمد بن ثاني شيخ الدوحة في ذلك الوقت. 

كام الغوص )السالفة(، في قطر ومن أكبر النواخذة بها، وكذلك من أشهر ح
وهو الذي قام ببناء برج ومسجد في )حالة أم الخيفان( التي أصبح اسمها 
في ما بعد بـ )حالة العسيري(، كما أنه حفر بركة في جزيرة القفاي، 

والسنبوك سمحان نوخذاه ھو حسن بن ارحمه السليطي.

الطواش شاهين بن أحمد عدة سفن منها: باإلضافة للسنبوك سمحان يمتلك 
الجالبوت المجهولة، والجالبوت النيرة، والسنبوك مشعاب، والجالبوت 
الجابرية، والسنبوك السوجر، والسنبوك الشارد، والشوعي مطرب، والبوم 

 طربان.

الدوحة
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 أمير الغوص السردال نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي، والذي سنبوك سمحان  .47
م. والسردال نصر بن عبدهللا 1922م تقريبًا، وتوفي عام 1852ولد عام 

تولّى إمارة الغوص بعد عجز عمه حسن بن بخيت وتقدمه في السن، وكان 
م. يمتلك السردال نصر 1922م حتى عام 1917 -هـ 1335ذلك من عام 

بن عبدهللا عدة سفن منها: السنبوك ماشور، والسنبوك مصفي، والبتيل طر 
 ب.نشي

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المشهورة في أبو ظلوف شمال قطر، مالكه هو  سنبوك سمحان  .48
 النوخذا راشد بن خليفة بن دعفوس المناعي.

 أبو ظلوف

النوخذا سالم بن شبيب المناعي، باإلضافة للسنبوك سمحان يمتلك النوخذا  سنبوك سمحان  .49
 سالم بن شبيب عدة سفن للنقل والتجارة منها:

 السنبوك مارد، والسنبوك العركاتي، والجالبوت جميلة.

 أبو ظلوف

 أبو ظلوف مالكها هو النوخذا عمر بن سالم بن محمد المناعي. جالبوت سمحان  .50

 أبو ظلوف النوخذا محمد بن شبيب الخلف المناعي. جالبوت سمحان  .51

 الدوحة علي بن جمعة العطشان السليطي. شوعي سمحان  .52

عود ملكيته للطواش خالد بن محمد الغانم المعاضيد، سبق التعريف به في وت سنبوك سمحان  .53
 (.30الرقم: )

 الدوحة

 -- النوخذا صالح بن محمد الغانم. بتيل غوص سمحان  .54

عبدهللا بن عبدالرحمن المسحل البوعينين، باإلضافة للبوم سمحان يمتلك  بوم طواش سمحان  .55
 الفرس، والبوم الحصان، وبقارة.الطواش عبدهللا عدة سفن منها: الجالبوت 

 الوكرة

من سفن قطر الشهيرة تعود ملكيتها ألمير الغوص في مدينة الدوحة منذ  بقارة سمحا  .56
م، السردال حسن بن مبارك بن بخيت السليطي، 1917م إلى 1890العام 

والذي عرف بـحسن الحاج، حيث أنه يعدّ ثاني أمير للغوص في مدينة 
بن خليفة المعاضيد. والسردال حسن بن مبارك بن  الدوحة بعد وفاة محمد

م تقريبًا، و انتقل إلى 1826بخيت السليطي، ولد في مدينة الدوحة عام 
 م، وقد كان كبير قبيلة اسلطه.1917رحمة هللا تعالى عام 

 الدوحة

م إلى 1890
 م1917

 الدوحة أحمد بن علي السليطي. جالبوت سمحا  .57

 الدوحة بن عبدهللا السليطي.محمد بن مبارك  جالبوت سمحا  .58

 الطواش محمد بن راشد بن سعد بن سيف بن أحمد العسيري المعاضيد. جالبوت سمحا  .59

 (.28سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، مالكها هو النوخذا سعد  جالبوت سمحا  .60
ر. ولد في مدينة الخور عام بن علي المسند المهندي، ويلقب بالشاع

 م.1943م على وجه التقريب، وتوفي عام 1895هـ / 1282
ورد ذكر للجالبوت سمحا في كتاب شعراء ورواة من الذخيرة، وهو بيتان 

 من الشعر لشاعر الخور الكبير سعد بن علي المسند المهندي حيث قال:

 الى سحبنا العود في سمحا وراحت

 حتاتخي البحر الى من كان شا

 والى من جات هير واستراحت

 اتيزي مزرتها خمسين ليله

 الخور

 الدوحة النوخذا صالح بن أحمد الطعان الخليفي. جالبوت سمحا  .61
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من سفن قطر التقليدية المشهورة في أبو ظلوف، مالكها هو النوخذا عمر  جالبوت سمحا  .62
 بن سالم المناعي وهو األخ األكبر للمرحوم حمد بن سالم المناعي.

أبو ظلوف 
 م1849
 م1948

 أبو ظلوف النوخذا علي بن عبدهللا المناعي. جالبوت سمحا  .63

 أبو ظلوف عبدالعزيز محمد بوزوير المناعي. جالبوت سمحا  .64

 الوكرة محمد بن ناصر البوحسون البوعينين. جالبوت سمحا  .65

 ةالوكر عبدهللا ومحمد وسعيد أبناء إبراهيم بن سالم البوعينين. جالبوت سمحا  .66

 الوكرة صقر بن راشد الشاهين البوعينين. جالبوت سمحا  .67

مالكها الطواش وأحد أشهر تجار اللؤلؤ في قطر عبدهللا بن جاسم  جالبوت سمحا  .68
م على 1884المسلماني. ولد الطواش عبدهللا المسلماني في الدوحة عام 

م، عن عمر ناهز المئة عام. باإلضافة 1984وجه التقريب، وتوفي عام 
البوت سمحا يمتلك الطواش عبدهللا عدة سفن منها: الجالبوت الهيدي، للج

 والشوعي سنان، والسنبوك برزان، والسنبوك البستان.

 الدوحة

 جالبوت سمحا  .69
 طواش
 يعمل

 بمحرك

 الدوحة الطواش ثامر بن محمد )بو ثامر( المعاضيد.

 الدوحة محمد الشايب بن جاسم بن محمد المسلماني. شوعي كرم  .70

 مالكها الطواش عبدهللا بن جاسم المسلماني. جالبوت هيديال  .71

 (.68سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 مالكها الطواش عبدهللا بن جاسم المسلماني. شوعي َسنّان  .72
 (.68سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

به في  يفوتعود ملكيته للطواش خالد بن محمد الغانم المعاضيد. سبق التعر ---- مبارك  .73
 (.30الرقم: )

 الدوحة

وتعود ملكيته للطواش خالد بن محمد الغانم المعاضيد. سبق التعريف به في  --- مصفح  .74
 (.30الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة خليفة بن عبدهللا بن جاسم المسلماني. جالبوت لبنان  .75

 البدع علي بن خليفة الحسين العماري. بقارة دهيم  .76

 البدع ليفة الحسين العماري.علي بن خ سنبوك السني  .77

 فويرط شاهين بن عمرو العماري. بقارة العذرا  .78

 البدع شاهين بن عمرو العماري. بقارة الرواكه  .79

 أبو ظلوف عيسى بن علي المناعي. سمبوك الطواش  .80

النوخذا والتاجر حمد بن محمد رقيط المناعي. من أشهر تجار المواد  سنبوك الطواش  .81
صف األول من القرن العشرين بمنطقة الشمال وأبو التموينية خالل الن

ظلوف، وأحد أشهر النواخذة وأهل البحر. باإلضافة للسنبوك الطواش يمتلك 
التاجر حمد بن محمد عدة سفن منها: الجالبوت فلحة، والجالبوت 

 المنصورية.

 أبو ظلوف
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 الدوحة أحمد بن علي السليطي. جالبوت الطواش  .82

 الدوحة بدهللا صالت.حسين بن ع --- الطواش  .83

من سفن قطر الشهيرة في منطقة الخور والذخيرة في شمال شرق قطر؛  جالبوت الرسالن  .84
مالكها هو السردال سلمان بن حمد بن لحدان بن خميس الحسن المهندي، 

 والجالبوت الرسالن تم شراؤها بعد السنبوك برزان.
 (.89والسردال سلمان تم التعريف به في الرقم: )

يرة في الذخ
حوالي 
 م1940

 الدوحة حيي بن بو غانم السليطي. جالبوت الرسالن  .85

 جالبوت الرسالن  .86
 قطاعة

 أبو ظلوف محمد بن عبدالعزيز المناعي.

 المّرونة النوخذا أحمد بن زامل الكواري من نواخذة السفر التجاري بمنطقة المرونة. بوم كبير ---  .87

كواري. بيع بعد ذلك على النوخذا والسردال سلمان النوخذا أحمد بن زامل ال سنبوك برزان  .88
 بن حمد الحسن المهندي.

فويرط في 
حوالي 
 م1920

 برزان  .89

 
 
 
 

 سنبوك

 

من سفن قطر التقليدية المشهورة، في منطقة الخور والذخيرة في شمال 
شرق قطر؛ مالكه هو النوخذا وأمير الغوص السردال والشاعر الشعبي 

بن حمد بن لحدان الحسن المهندي؛ والذي كان والشخصية المعروفة سلمان 
كبير جماعته )الحسن( المهاندة. ولد السردال سلمان بن حمد الحسن في 

م. والسنبوك 1985م تقريبًا، وتوفي في العام 1900مدينة الخور عام 
)برزان( هو سفينة كبيرة للغوص على اللؤلؤ، وقد كانت هذه السفينة، 

الت الغوص على اللؤلؤ الموسمية، سفينة باإلضافة لعملها في مجال رح
للسفر، أيًضا، فقد كان هذا السردال يسافر إلى مناطق القطيف في المنطقة 
الشرقية في المملكة العربية السعودية؛ وإلى البصرة؛ وكانت هذه الرحالت 
شبه التجارية لجلب التمور ومؤونة رحالت الغوص، وبعد كساد أعمال 

ن بن حمد يستخدمها في بعض األعمال التجارية الغوص ظّل النوخذا سلما
روبية، في حوالي  1000الحرة، والسنبوك برزان تم شراؤه بمبلغ 

م، من النوخذا أحمد بن محمد بن زامل الكواري. قبل نهاية عهد 1920
الغوص، تم بيعه على نواخذة القطاعة. من أشهر نهامي السنبوك برزان 

والنهام همالن، ومن الغاصة القطريين النهام مرزوق بن مبارك الحميدي، 
 الذين عملوا في برزان:

الشاعر سعيد بن حمد بن سرور العرابيد، والشاعر عبدهللا بن راشد األمير 
المناعي، وراشد بن عبدهللا الدوسري، والجالس حمد بن لملوم المسيفري، 
واالمجدمي سعد بن هالل الحسن المهندي، والجعيدة والعزال صقر بن حمد 
بن لحدان الحسن المهندي، وعلي بن حمد الحسن المهندي، ولحدان بن حمد 
الحسن المهندي، وثامر بن غيث بن راشد الحميدي، ومحمد بن راشد 
الحميدي، الْسلْم، وفضل بن سعيد الكعبي، وصالح بن عبدهللا الكواري، 
وعبدهللا بن صالح الكواري، ومحمد بن صالح الكواري، ومحمد بن لحدان 

سن، ومبارك سالمين ابن الشيخ، وسند بن ربيعة، وبخيت مبارك، وأبناء الح
بن صقران مفتاح وصقر، وسعد جوهر )األبيض(، ومرزوق خادم الدرعي، 
وممن ركب في )برزان( من الدول المجاورة إبداح العتيبي من )ارقيقه(، 
دحيم، وسعد بن عبد المحسن من )الطرف(، وعبدهللا مبارك مرزوق 

وسالم بن أحمد الحافر، وعبدهللا بن أحمد العارضي، روا بن  الدوسري،
  همالن آل روا.

 م1920

 برزان  .90
 " األول".

 مالكها الطواش عبدهللا بن جاسم المسلماني. سنبوك
 (.68سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 برزان  .91
 "الثاني"

النوخذا من سفن قطر الشهيرة، ومالكها هو الطواش و)سالفة الغوص(  سنبوك
إبراهيم بن سعيد بن محمد المسلماني. ولد النوخذا إبراهيم بن سعيد 

 م.1966م تقريبًا، وتوفي في عام 1882المسلماني في الدوحة عام 

 

 الوكرة محمد بن أحمد األحمد البوعينين. سنبوك برزان  .92
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بقارة غوص  المجنونة  .93
 كبيرة

ندي. والبقارة الطواش والنوخذا علي بن صالح بن خميس الحسن المه
المجنونة، صادرها اإلنجليز مع مجموعة من سفن قطر على أثر حادثة 

 بحرية، تم استرجاعها لياًل من قبل المالك وتابعه )مبارك(.

الخور في 
حوالي 
 م1870

النوخذا علي بن خميس بن علي الحسن المهندي، انتقلت ملكيتها إليه من  جالبوت رزيميه  .94
 إرث والدته.

 م1880الخور 

 طويّحة  .95
 

النوخذا محمد بن إبراهيم بن طيف المريخي، ثم قام ببيعها على النواخذة  جالبوت
 خميس وحسن أبناء النوخذا علي بن خميس الحسن المهندي في الذخيرة.

الخور في 
حوالي 
 م1935

النواخذة خميس وحسن أبناء النوخذا علي بن خميس الحسن المهندي.  جالبوت طويّحة  .96
يحة تم شراؤها من النوخذا محمد بن إبراهيم بن طيف والجالبوت طو

المريخي من الخور، ثم تقايضوا بها مع النوخذا جمعه بن أحمد السليطي 
 بجالبوت المسماة الصابونة.

الذخيرة في 
 م1935حوالي

 

 من سفن قطر التقليدية المشهورة، جالبوت الصابونة  .97
 مالكها النوخذا جمعة بن أحمد بن جمعة السليطي.

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكها كل من النواخذة خميس وحسن  جالبوت الصابونة  .98
أبناء علي بن خميس الحسن المهندي، في ما بعد تنوخذ فيها الراوي والنوخذا 
علي بن خميس بن علي الحسن المهندي، وكان ذلك بعد وفاة والده وكبر 

ريقة المقايضة مع النوخذا جمعه عمه، والجالبوت طويحة آلت إليهم عن ط
 بن أحمد السليطي بالجالبوت.

من البّحارة الذين ركبوا في جالبوت )الصابونة(: أحمد بن حسن الحسن 
المهندي، أحمد بن علي بن أحمد الحسن المهندي، جوهر عنبر، فرحان 
عنبر، خليفة بن مبارك الظمن المهندي، سند بن عبدهللا المسند المهندي، 

عبدهللا الحسن المهندي، محمد بن حمد السميطي، راشد بن حمد علي بن 
السميطي، الجالس سالم الغمري وهو من أتباع البنعلي، ومن ضمن البّحارة 
الذين ركبوا في )الصابونة( من الدول المجاورة: محمد بن عيسى العتيبي 
من )الخرج(، محمد بن إبراهيم العتيبي من )الخرج(، في آخر الغوص تم 

 ها على نواخذة القطاعة.بيع

الذخيرة في 
حوالي 
 م1940

من سفن قطر التقليدية المشهورة، منذ أوائل القرن العشرين المنصرم،  جالبوت الصابونة  .99
ومالكها بالمشاركة مع أخية محمد: الطواش والنوخذا المعروف عبدهللا بن 

وفي في م تقريبًا، وت1891إبراهيم الجفيري، الذي ولد بمدينة الدوحة عام 
 م.1963أكتوبر من عام 

 الدوحة

جالبوت  الفتح  .100
متوسطة 

 الحجم

النوخذا محمد بن علي أبو جاسم الحسن المهندي، ثم تنوخذ فيها بعد ذلك 
الشاعر والراوي والنوخذا إبراهيم بن محمد أبو جاسم الحسن المهندي، وقد 

دي لمهنتم الحصول عليها بالمقايضة مع محمد بن عبداللطيف آل إبراهيم ا
 بجالبوت أخرى.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1935

 

 جالبوت الفتح  .101
 

النوخذا محمد بن عبداللطيف آل إبراهيم المهندي. وقد استبدلها بالمقايضة 
 مع النوخذا محمد بن علي أبو جاسم الحسن المهندي في الذخيرة.

الخور في 
حوالي 
 م1935

لكه هو النوخذا سلطان بن محمد من سفن قطر التقليدية المشهورة، ما سنبوك الفتح  .102
 السليطي.

 الدوحة

 الدوحة حسن بن علي بن خميس السليطي. جالبوت الفتح  .103

السردال إبراهيم بن نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي، من أشهر  جالبوت الفتح  .104
أمراء ونواخذة الغوص على اللؤلؤ في قطر ومن أعيانها. ولد السردال 

م. باإلضافة 1945م تقريبًا، وتوفي عام 1875م إبراهيم بن نصر عا
للجالبوت الفتح يمتلك السردال إبراهيم عدة سفن منها: السنبوك مشهور، 

 والسنبوك الودعاني، والسنبوك بو فرح، والجالبوت اإلبراهيمية.
 

 الدوحة
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من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكها النوخذا جمعة بن حمد بن جمعة  جالبوت ربدا  .105
)الهوب( الحسن المهندي. استردت الجالبوت ربدا مع أحد اتباع النوخذا 
جمعة من قبل شيخ الظعاين الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني عن دين 

 مستحق.

 الذخيرة

من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكه النوخذا حسن وخميس أبناء النوخذا  سنبوك موسى  .106
شراء السنبوك )موسى( من البحرين  علي بن خميس الحسن المهندي، تم

روبية، بعد أن باعوا الجالبوت )النيرة(، تنوخذ فيه أواًل النوخذا  400بمبلغ 
لنواخذا ا خميس بن علي، ثم تنوخذ فيه النوخذا حسن بن علي، ويقول الراوي

إن )أبو درياه( قد ركب على والده وعمه في هذه السفينة.  علي بن خميس
قديًما، وقبل نهاية الغوص تم بيعه على النوخذا يوسف  عندما أصبح السنبوك

 روبية. 300بن زيد المناعي بمبلغ 

الذخيرة في 
حوالي 
 م1925

الطواش والنوخذا علي بن صالح بن خميس الحسن المهندي. والسنبوك  سنبوك منصور  .107
منصور تم شراؤه بعد البقارة المجنونة، وعمل عليه النوخذا علي بن صالح 

  م في مدينة الخور.1912في حوالي  حتى وفاته
كان راكب معه غيص يدعى ماجد بن السيّب فأنتقد وشرة السنبوك الجديد 

 فقال:
 ر ما وديبهــــــسنبوك علي في البح

 ع تريكهــــابه رفيــــــار حيـــــاقص                                          
 ال:فرد عليه أحد البّحارة وهو من المسافرة وق

 ي بهــــالي وال نصخـــــسنبوكنا غ
 ديد إنجيبهــــــــزل جــــال بد من غ                                          

 هـــــه يا ماجد وزايد ريبــــــــنكسي
 هـــــلي هبت الضربة وجات صليب                                          

 ه.ـــــــاق دار صحيبــيوصل المشت

الخور في 
حوالي 
 م1900
 

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الذخيرة، مالكه هو الوجيه  سنبوك منصور  .108
من  انتقل إليه ،والنوخذا الكبير خميس بن سعد بن خميس الحسن المهندي،

إرث خاله الطواش والنوخذا علي بن صالح بن خميس الحسن المهندي. 
لك النوخذا خميس بن سعد عدة سفن منها: باإلضافة للسنبوك منصور يمت

 السنبوك الغوري، والسنبوك إمحروق، والجالبوت إمسيلة،والجالبوت كردم.

الذخيرة في 
 حوالي
 م1913

 الدوحة سلطان بن ناصر السويدي. بتيل طواش منصور  .109

من سفن قطر المعروفة في مدينة الدوحة حتى النصف األول من القرن  بوم منصور  .110
لمنصرم، ومالكه هو الطواش والنوخذا عبدالعزيز بن نصر بن العشرين ا

 (.38عبدهللا بن مبارك النصر السليطي. وقد سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الذخيرة العامرة، مالكه هو  سنبوك الغوري  .111
اؤه المهندي، تم شر الوجيه والنوخذا الكبير خميس بن سعد بن خميس الحسن

 بعد السنبوك منصور.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1920

 -- محمد بن يوسف سرور. سنبوك الغوري  .112

النوخذا أحمد بن حمد )الهوب( الحسن المهندي. ومن الغاصة الذين ركبوا  جالبوت ---  .113
 معه في هذا الجالبوت: حسن بن حمد الحسن المهندي، 

 محمد بن حمد الحسن المهندي،
 آل سلطان الهاجري. فالح

 الذخيرة

 م1938عام 
 

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الذخيرة العامرة، مالكه النوخذا  سنبوك إمحروق  .114
 جمعه بن حمد )الهوب( الحسن المهندي.

 

 

 الذخيرة
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 سنبوك إمحروق  .115
يعد من ضمن 

أكبر سفن 
الغوص في 
 مدينة الذخيرة

في مدينة الذخيرة العامرة، مالكه هو من سفن قطر التقليدية المشهورة 
 الوجيه والنوخذا الكبير المرحوم خميس بن سعد بن خميس الحسن المهندي،

من النوخذا جمعه بن حمد )الهوب( الحسن  والسنبوك إمحروق تم شراؤه
روبية بعد أن باع السنبوك )الغوري(. ومن الغاصة  1200المهندي بمبلغ 

حمد بن لملوم المسيفري، محمد بن لملوم القطريين الذين عملوا عليه: أ
المسيفري، عيسى بن سلمان الحسن والد الراوي سلمان بن عيسى الحسن 

 المهندي.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1930

 بوم إمحروق  .116
للسفر 
 والتجارة
 والنقل

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الدوحة العامرة، مالكه هو الوجيه 
رحوم عبدهللا بن أحمد آل محمود الخال فخرو، وهو من والنوخذا الكبير الم

أهالي منطقة الجسرة في مدينة الدوحة؛ وصاحب عمارة )الخال( المعروفة 
في سوق واقف التي يباع فيها الخشب وأدوات واحتياجات سفن الغوص 
على اللؤلؤ، والبوم إمحروق له حادثة شهيرة أدت إلى غرقه ومن فيه، فعند 

بار محماًل بالبضائع المختلفة، وفي منطقة في المحيط الهندي ذهابه إلى الني
غرق أثر هجوم مباغت شنته عليه غواصة ألمانية، وكان ذلك خالل أحداث 

م. توفي عبدهللا بن أحمد المحمود الخال 1943الحرب العالمية الثانية عام 
 م.1964فخرو في عام 

خال عدة سفن منها: باإلضافة للسنبوك إمحروق يمتلك التاجر عبدهللا ال
 البوم بن عياي، والسنبوك الميمون، والسنبوك المجهول.

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الدوحة العامرة، مالكه هو الوجيه  بوم سفار بن عياي  .117
والنوخذا الكبير عبدهللا بن أحمد آل محمود الخال فخرو، والبوم بن عياي 

وتوفي النوخذا يوسف بن أحمد آل محمود الخال  م تقريبًا،1936غرق عام 
 فخرو، وهو أحد إخوة مالك السفينة.

 الدوحة

  من سفن قطر الشهيرة، مالكها النوخذا جهام بن غيث الكواري. جالبوت بن عياي  .118

من سفن قطر الشهيرة، مالكها نوخذا )غوص وسفر( محمد بن إبراهيم  جالبوت بن عياي  .119
م تقريبًا، وتوفي في سبتمبر عام 1889لدوحة عام الذي ولد في ا الجفيري،

م، كان أحد رجاالت قطر المقربين لحكامها الكرام في ذلك الوقت؛ 1975
لمعرفته الواسعة بشتى شؤون البحر وفنونه، كما كان النوخذا الخاص للشيخ 
حمد بن عبدهللا آل ثاني، ولي العهد ونائب الحاكم في أواخر األربعينيات؛ 

نوخذا الخاص للشيخ علي بن عبدهللا آل ثاني حاكم قطر في تلك كما كان ال
باإلضافة للجالبوت )بن عياي( يمتلك النوخذا محمد وبالمشاركة مع  الفترة.

أخوه عبدهللا عدة سفن منها: السنبوك مقديم، والسنبوك الطالبي، والسنبوك 
 التقي.

 الدوحة

سنبوك غوص  الميمون  .120
 وأسفار

المشهورة في مدينة الدوحة العامرة، مالكه هو الوجيه  من سفن قطر التقليدية
 والنوخذا الكبير المرحوم عبدهللا بن أحمد المحمود الخال فخرو.

 (.116سبق التعريف به في الرقم: ) 

 

النوخذا أحمد بن إبراهيم بن خميس الحسن المهندي، تم بيعه بعد ذلك على  سنبوك بخيتان  .121
يري المهندي في الخور. باإلضافة النوخذا علي بن عبدالرحمن الشق

للسنبوك بخيتان يمتلك النوخذا أحمد عدة سفن منها: السنبوك ريدح، 
 والجالبوت إمسيله.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1925

 بخيتان  .122
 

 سنبوك
 

 النوخذا علي بن عبدالرحمن الشقيري المهندي. وقد اشتراه من النوخذا
 الذخيرة.أحمد بن إبراهيم بن خميس الحسن المهندي من 

الخور في 
حوالي 
 م1925

النوخذا أحمد بن إبراهيم بن خميس الحسن المهندي، وتم شراؤه بعد  سنبوك ريدح  .123
 السنبوك بخيتان.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1930

النوخذا أحمد بن إبراهيم بن خميس الحسن المهندي، تم بيعه بعد ذلك على  جالبوت إمسيله  .124
 م.1935ندي في حوالي سنة النوخذا خميس بن سعد الحسن المه

الذخيرة في 
حوالي 
 م1935
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من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الذخيرة العامرة، مالكه هو  جالبوت إمسيله  .125
 الوجيه والنوخذا المرحوم خميس بن سعد بن خميس الحسن المهندي،
والجالبوت )إمسيلة( تم شراؤه من النوخذا أحمد بن إبراهيم بن خميس 

م، وهذه الجالبوت كان آخر سفينة 1935المهندي في حوالي سنة الحسن 
غوص اشتراها خميس، وعندما توقف نشاط الغوص باعها على نواخذة 

 م.1948القطاعة في الدوحة وذلك في حوالي 

الذخيرة في 
حوالي 
 م1935

القني ويلفظ   .126
 الجني

القني وشر النوخذا علي بن محمد )بوجمهور( الحسن المهندي، والسنبوك  سنبوك
في البحرين، بيع بعد ذلك على النوخذا عتيق بن راشد العتيق. باإلضافة 
للسنبوك الجني يمتلك النوخذا علي بوجمهور عدة سفن منها: الجالبوت 

 العجوز، والجالبوت الخوجة.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1920

 الدوحة النوخذا عتيق بن راشد العتيق. سنبوك الجني  .127

 الجني  .128

 أو القني

 نبوكس

 

 الدوحة عبدهللا بن علي السليطي.

العيوز أو   .129
 العجوز

النوخذا علي بن محمد )بوجمهور( الحسن المهندي، اشتراها من بعد  جالبوت
 السنبوك )القني(.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1930

اشتراها بعد الجالبوت  النوخذا علي بن محمد )بوجمهور( الحسن المهندي. جالبوت الخوجة  .130
 )العجوز(.

لذخيرة في ا
حوالي 
 م1935

النوخذا عبدهللا بن راشد بن عبدالعزيز المحري المهندي، والسنبوك إحراد  سنبوك إحراد  .131
 استرده الطواش أحمد بن سلمان الحسن المهندي مقابل دين مستحق.

 

 الخور

 في حوالي
 م1935

وخذا الكه النمن سفن قطر التقليدية المشهورة في منطقة الذخيرة العامرة، م سنبوك إحراد  .132
عيسى بن علي بن محمد )بوجمهور( الحسن المهندي، ولد في قرية الظعاين 

م، وحسب ما ورد من أقربائه أن والدته كانت 1895في قطر في حوالي 
مع والدة الشيخ علي بن عبدهللا آل ثاني في الظعاين، وتوفي في مدينة 

 ا.م، عن عمر ناهز الرابعة والتسعون عامً 1989الذخيرة عام 
م، بعد كساد الغوص على اللؤلؤ ترك النوخذا عيسى بو 1947في حوالي 

جمهور الغوص، وتوجه نحو التجارة، فركب سفينته الشراعية المسماة 
)حراد(، وتوجه بها مع بحارته نحو موانئ الخليج العربي كالبصرة والكويت 

ين ووالقطيف والبحرين وعبدان، وجلب من تلك الموانئ الوقود ومواد التم
كاألرز والطحين والحب والتمر والهيل والقهوة وغيره، ركب معه البحر 
للتجارة أخوه محمد بن علي، وابنه سعد، والنوخذا يوسف بن علي، لحدان 
بن علي، وخاله حسن بن لحدان، وابنه محمد بن حسن، وصقر بن أحمد بن 

يحتفظ أحمد، وكذلك النهام )بياد بو مجلي( وهو من أتباع أهل الذخيرة، 
أبناؤه بوثائق خاصة به وبتلك التجارة، وكان له عالقات قوية بأمراء قطر 

 وكل من شيوخها ووجهائها وتجارها.
كان يملك ختًما هو األول من نوعه في المنطقة، وكانت له شهادة يؤخذ بها 

 من قبل المسؤولين في الدولة.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1940

مد بن صقر بن إبراهيم الحسن المهندي وأوالده صقر النوخذا أحمد بن أح سنبوك عنتر  .133
بن أحمد وإبراهيم بن أحمد، والسنبوك عنتر من ضمن المحامل التي نجت 
بأعجوبة من اإلعصار الذي ضرب قطر والخليج العربي في سنة الطبعة 

م، والسنبوك تشتر )تفكك( في نهاية الغوص على ساحل 1/10/1925
 م.1948الذخيرة في حوالي 

خيرة في الذ
حوالي 
 م1925

جالبوت  ِدلّي  .134
متوسطة 

 الحجم

الذخيرة في  النوخذا سعد بن محمد بن عيسى بن علي الحسن المهندي.
حوالي 
 م1930
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النوخذا محمد بن راشد بن دعلوج الكبيسي. والجالبوت ِدلّي كما يصفها  جالبوت ِدلّي  .135
 الرواة والعارفون بأنها أكبر سفينة في الخليج.

قة الخوير منط
 الشمال

 الخوير محمد بن عيسى بن دعلوج الكبيسي. جالبوت ِدلّي  .136

جالبوت  طويسه  .137
متوسطة 

 الحجم

النوخذا سعد بن محمد بن عيسى بن علي الحسن المهندي تم شراؤها بعد 
 الجالبوت دلّي.

الذخيرة في 
 1940حوالي 

الذخيرة في  ندي.النوخذا حسن بن محمد بن جمعة، ابن الشيخ الحسن المه سنبوك الْنيّب  .138
 1925حوالي 

د اها بعالنوخذا حسن بن محمد بن جمعة، ابن الشيخ الحسن المهندي، اشتر جالبوت أم اللحم  .139
 أن باع السنبوك )النيب(.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1930

جالبوت  الذيبة  .140
متوسطة 

 الحجم

النوخذا علي بن عبدهللا بن عيسى الحسن المهندي، وقد اشترى هذا 
ى حسن الفيحاني الذي يكن من منطقة الشمال من النوخذا خليفة بنالجالبوت 

 بالذيب.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1940

 الجالس  .141
 أو اليالس

النوخذا أحمد بن عيسى بن سلمان الحسن المهندي، السفينة )اليالس(  سنبوك
وشرت في البحرين. قبل نهاية عهد الغوص تم بيعه على النوخذا محمد بن 

 مهندي في الخور.سند البنعلي ال

الذخيرة في 
حوالي 
 م1940

 الجالس  .142

 أو اليالس

النوخذا محمد بن سند البنعلي المهندي. وقد اشتراه قبل نهاية عهد الغوص  سنبوك
 بقليل من النوخذا أحمد بن عيسى بن سلمان الحسن المهندي، من الذخيرة.

الخور في 
حوالي 
 م1940

 سلمان الحسن المهندي.الوجيه الطواش أحمد بن  جالبوت يلّوى  .143

 وص تم بيعها على نواخذة القطاعة.في نهاية الغ

الذخيرة في 
حوالي 
 م1940

 الوكرة مالكه النوخذا فضل بن سلطان الراشد البوعينين. بتيل طواش بندر  .144

 إحدىالنوخذا سلمان بن محمد بن سلمان الحسن المهندي، توفي على ظهر  سنبوك بندر  .145
 وُكفن وأُلقي فيه بعد تأديته فريضة الحج. السفن في البحر األحمر،

 وأصبح نوخذا فيه من بعده ابنه األكبر محمد بن سلمان الحسن المهندي.

الذخيرة في 
حوالي 
 م1930

الذخيرة  النوخذا محمد بن سلمان بن محمد الحسن المهندي. سنبوك بندر  .146
 م1930

 سنبوك صويلحة  .147
 
 

 الحسن المهندي.النوخذا حمد بن سلمان بن محمد بن سلمان 
 م.1950احل الذخيرة في حوالي سنة الجالبوت تشترت )تفككت( على س

الذخيرة في 
حوالي 
 م1940

إبراهيم بن محمد بن سلمان بن محمد الحسن المهندي. تم وشر )كردم( في  جالبوت كردم  .148
م، ثم بيعت بعد ذلك على النوخذا خميس بن سعد 1935البحرين في حوالي 

 م في الذخيرة.1940ذلك عام الحسن المهندي و

الذخيرة في 
حوالي 
 م1935

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الذخيرة العامرة، مالكها هو  جالبوت كردم  .149
البوت الج الوجيه والنوخذا الكبير خميس بن سعد بن خميس الحسن المهندي،

 تم شراؤها من النوخذا إبراهيم بن محمد بن سلمان الحسن المهندي.
 
 

 
 

الذخيرة في 
حوالي 
 م1935
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من سفن قطر التقليدية المعروفة في منطقة الخور والذخيرة، مالكه الوجيه  سنبوك الفالحي  .150
السردال أحمد بن عيسى اإلبراهيم المهندي، الذي ولد في مدينة الخور عام 

م. والسنبوك 1954م، وتوفي في الدوحة في منطقة الجسرة عام 1870
 حد الشعراء قصيدة:الفالحي قال فيه أ

 ال وش على )الفالحي( يمر ويعدّي
 انــول ولهـما درى إني على المجم                                          

 د ماخاون السدّيـسمحة القبله بالعه
 انــــد لي باأليمــــــسده غزير ٍتعه                                          

 دّيــــــتنش حلفت منساه دام الهجن

 انـوال يجوز الخشب من غوص لف                                          
باإلضافة للسنبوك الفالحي يمتلك السردال أحمد بن عيسى عدة سفن منها: 

 الجالبوت النعيمية، والسنبوك الحصان، والسنبوك العود.

الخور في 
حوالي 
 م1920

 فالح  .151
 

 سمبوك
 للتجارة والنقل

 خذا والراوي سعد بن خلف األمير المناعي، الذي ولد في قريةالنو
 م.1935)أبا ظلوف( حوالي عام  

أبو ظلوف 
 م1967

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، مالكها هو النوخذا  سنبوك جوهر السفن  .152
عبدالوهاب بن علي المحري المهندي. السنبوك طبع )غرق( سنة الطبعة أو 

م؛ ونهامه يدعى )الغسي(، وقد غرق في فترة 1925في العام الدالوب 
 غوص الردة.

الخور في 
حوالي 
 م1925

 -- النواخذة محمد بن عبدالعزيز المناعي، وسالم بن صالح المناعي. بوم سفار جوهر السفن  .153

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، مالكها هو النوخذا  جالبوت البلدية  .154
هاب بن علي المحري المهندي. اشترى هذه الجالبوت من البحرين، عبدالو

وكان أخوه محمد بن علي المحري يعمل نهاًما عليها، بعد ذلك باعها على 
 الطواش عبدهللا بن تركي السبيعي في الدوحة.

الخور في 
حوالي 
 م.1925

 الدوحة الطواش عبدهللا بن تركي السبيعي. جالبوت البلدية  .155

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، ُماّلِكها صالح وسعيد  تجالبو خرسة  .156
 وحسن وعلي أبناء النوخذا مبارك المطوي الشقيري المهندي.

 الخور

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، مالكها هو النوخذا  جالبوت فيلكه  .157
محمد بن درويش  درويش بن راشد المريخي، ثم أصبح النوخذا فيها ابنه

 المريخي.

 الخور

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، مالكها هو النوخذا  جالبوت دسمة  .158
والطواش سلطان بن خلف المريخي. ومن ضمن البّحارة الذين عملوا على 

 جالبوت )دسمة( علي بن غانم المريخي، وإبراهيم بن علي المريخي.

 الخور

 مدينة الخور ذا عبدهللا بن سلطان المريخي.النوخ جالبوت ملحس  .159

 الخور النوخذا جمعة بن عبدهللا المريخي. جالبوت كرنتيلة  .160

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، مالكها هو النوخذا  جالبوت الّصير  .161
والطواش سلطان بن خلف المريخي، أصبح النوخذا فيها بعد ذلك ابنه 

ان المريخي، ثم ِبيعت على النوخذا علي بن عمران النوخذا خلف بن سلط
ومن ضمن البّحارة الذين ركبوا في جالبوت )الصير(: جاسم بن  الكواري.

خميس المريخي، حسن بن خميس المريخي، عبدهللا بن خميس المريخي، 
مبارك بن سلطان المريخي، عيد بن ثاني المريخي، علي بن مفتاح 

 ريخي، خميس بن علي المريخي.المريخي، علي بن إبراهيم الم
 
 
 
 
 

 الخور
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 جالبوت الّصير  .162
 طواش

من سفن قطر التقليدية المشهورة في النصف األول من القرن العشرين في 
منطقة الشمال )الغارية والفويرط(. وهي جالبوت كبيرة، لها صاريان؛ تتسع 
لخمسين بحاًرا بين غيص وسيب، ومالكها النوخذا والتاجر المرحوم علي 
بن عمران بن حمد بن مبارك بن سعدون آل جهام الكواري، الذي ولد في 

م، وتوفي في سبعينيات القرن 1897)فويرط( بمنطقة الشمال، وذلك عام 
العشرين. ويعد المرحوم علي بن عمران الكواري أحد أبرز وجهاء قبيلة 

 .نالبوكوارة في منطقة الشمال، وكان من النواخذة الذين يُشار لهم بالبنا

 الغارية

من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكها هو النوخذا والتاجر المرحوم علي  جالبوت أم البرنيوش  .163
 بن عمران الكواري.

 الغارية

 جالبوت الُماّلية  .164
 طواش

من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكها هو النوخذا والتاجر علي بن 
 عمران الكواري.

 يدعى المال من البحرين.الجالبوت تم شراؤها من شخص 

 الغارية

 الخور النوخذا أحمد أبو مطر المهندي. سنبوك الزيتون  .165

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الخور، مالكها كل من النوخذا  جالبوت البصرة  .166
صالح وأحمد أبو مطر المهندي. ومن الغاصة المهرة الذين ركبوا معه في 

 وكليب بن محمد الكواري. صالح الحميدي،)الجالبوت البصرة( علي بن 

 الخور

 النوخذا عبدالوهاب بن محمد الكويتي جالبوت البصيرة  .167
 )آل مطاوعة الكواري(.

 سميسمة

 بنت  .168
 البصرة

 مدينة الخور النوخذا ناصر بن صالح الفضالة. جالبوت
 

 بنت  .169

الوري وتسمى 
 كذلك الجربا

جالبوت 
متوسطة 

 الحجم

ن لحدان بن خميس الحسن المهندي الملقب بـ الراوي والنوخذا حسن ب
م، والنوخذا 1964م تقريبًا، وتوفي عام 1960)حسن بو جنعة(، ولد عام 

والراوي )حسن بوجنعة( هو عم السردال سلمان بن حمد الحسن المهندي، 
الجالبوت بنت الوري تم شراؤها من البحرين، وعندما أصبحت قديمة سميت 

 )اليربا أو الجربا(.

يرة في الذخ
حوالي 
 م1930

 بنت  .170
 البحر

 الدوحة شاهين بن ماجد المعاضيد. بقارة

 من أشهر نواخذة الغوص على اللؤلؤ في الدوحة بقارة صغيرة بنت الهجر  .171
 شاهين بن ماجد المعاضيد.

 الدوحة

 المّرونة النوخذا مبارك بن زامل الكواري. )تاجر سفّار(. سنبوك طويسين  .172

طواش وتاجر السفر ناصر بن مبارك بن زامل الكواري، وقد ورث ال سنبوك طواش طويسين  .173
 السنبوك )طويسين( عن والده.

 المّرونة

 فويرط النوخذا محمد بن أحمد بن زامل الكواري. جالبوت المرونة  .174

 الرويس حسين بن بدر السادة. -- --  .175

 الرويس صالح بن شعبان السادة. جالبوت --  .176

 الرويس الغشري. عبدهللا بن محمد جالبوت --  .177

 الرويس إبراهيم بن علي السادة. جالبوت --  .178

 الخور محمد بن جاسم البنعيد المهندي. بوم تجارة بو صوار  .179

 شوعي بو صوار  .180
 متوسط
 الحجم

 الخور خليل بن إبراهيم البنعيد المهندي.

 الخور للنوخذا ثاني بن راشد القشاشي المهندي. جالبوت أم المعانج  .181
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 لبوتجا الزبارة  .182
 طواش

الوجيه الطواش عبدهللا بن علي بن مسند المسند المهندي، من أشهر تجار 
 اللؤلؤ في مدينة الخور.

 مدينة الخور

 الخور النوخذا أحمد أبو مطر المهندي. جالبوت الزبارة  .183

 الخور سعد ومحمد أبناء النوخذا عبدالوهاب آل براهيم المهندي. جالبوت الكمامة  .184

م فيما يسمى 1936شد بن حمد آل راشد المضيحكي. غرقت في حوالي را جالبوت لندن  .185
)طبعة المضيحكي(، وقد غرقت في أثناء قطرها لسفينة غوص أثناء 

 العاصفة القوية.

 الظعاين

 الوكرة ناصر بن حسن البوحسين البوعينين. جالبوت لندن  .186

 عاينالظ النوخذا غانم بن عبدالرحمن الربيعة الكواري. بوم طواش غضبان  .187

 الدوحة إبراهيم بن أحمد السليطي. سنبوك كنيهيز  .188

أبو ظلوف  صالح بن سالم المناعي. جالبوت العمية  .189
 م1940

 جالبوت أم المراري  .190
 طواش

والغوص على 
 اللؤلؤ

 عبدالعزيز بن محمد بوزوير المناعي.
وقد انتقلت ملكية سفينة الجالبوت )أم المراري( فيما بعد إلى النوخذا راشد 

 شبيب المناعي.بن 

 

أبو ظلوف 
 م1937

 النوخذا راشد بن شبيب المناعي، أحد الشخصيات البارزة في منطقة  جالبوت أم المراري  .191

 )أبو ظلوف( في عهد الناس بالغوص.

 

 المّرونة النوخذا عيسى بن زامل الكواري )تاجر سفّار(. جالبوت أم المراري  .192

محمد بن سالم بن خلف المناعي، الذي ولد عام  النوخذا شبيب بن سالم بن جالبوت النافلة  .193
هـ، باإلضافة للجالبوت النافلة يمتلك 1/11/1398هـ، وتوفي عام 1320

النوخذا شبيب بن سالم عدة سفن منها: الجالبوت العنود، والجالبوت 
 الفاضلة، والسنبوك دخيس.

 توالنوخذا شبيب بن سالم اشتهر بلؤلؤته التي حصل عليها من أحد الهيرا
ألف  70في قطر، وباعها في البحرين على تاجر يدعى القصيبي مقابل 

ألف روبية، والتاجر  170روبية، والقصيبي باعها على تاجر هندي بمبلغ 
ألف روبية، ومن شهرة تلك الدانة  300الهندي باعها في بومباي بمبلغ 

 سميت )بدانة ابن شبيب(.

أبو ظلوف 
 م1946

 الوكرة أحمد بن جمعة الجمعة البوعينين. جالبوت النافل  .194

 مدينة الخور النوخذا جمعة بن عبدهللا المريخي. جالبوت النافعة  .195

 الظعاين النوخذا بريد، وعلي وغانم ومحمد أبناء مترف الحميدي. سنبوك الذوادي  .196

 الظعاين النوخذا أحمد بن بريد الحميدي. سنبوك سنة  .197

 الخور شقر العرابيد.النوخذا جمعه بن  جالبوت الفرس  .198

 الوكرة النوخذا محمد بن حسين بن محمد آل حسين المناعي. جالبوت الفرس  .199

 الوكرة عبدهللا بن عبدالرحمن المسحل البوعينين. جالبوت الفرس  .200

 الوكرة عبدهللا ومحمد وسعيد أبناء إبراهيم بن سالم البوعينين. جالبوت الفرس  .201

 جالبوت الفرس  .202

تعمل في مجال 
 ارةالتج

من سفن قطر التقليدية الشهيرة في منطقة الوكرة القديمة، مدينة الغوص 
واللؤلؤ والتجارة، ومالكها هو أحد أشهر الطواشين وخبراء اللؤلؤ 
المعروفين المرحوم محمد بن عبدالرحمن العبدهللا، الذي ولد في رميلة 

 106م، عن عمر ناهز 2003م تقريبًا، وتوفي عام 1896الوكرة عام 
 عوام.أ

 الوكرة
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 السردال إبراهيم بن نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي. جالبوت الفرس  .203
 (.104سبق التعريف به في الرقم: ) 

 الدوحة

 الدوحة عيسى بن راشد بن مبارك السليطي. جالبوت الفرس  .204

 الدوحة أحمد بن صالح الخليفي. جالبوت الفرس  .205

م بن محمد المناعي. كبير قبيلة المنانعة في )أبو ظلوف( النوخذا حمد بن سال جالبوت الفرس  .206
م تقريبًا، 1895في منطقة الشمال في ستينيات القرن العشرين، ولد عام 

 م في مدينة شيراز في إيران.1970وتوفي عام 

 أبو ظلوف

 الوكرة عبدهللا وشافي أبناء إبراهيم السبع البوعينين. جالبوت الراشدين  .207

 جالبوت اللّمة  .208
تجارة لل

 والطواشة

من سفن قطر التقليدية الشهيرة في منطقة الوكرة القديمة، مدينة الغوص 
واللؤلؤ والتجارة، وهي ملك مشترك بين المرحوم محمد بن عبدالرحمن 

 العبدهللا، وجاسم بن عبدالرحمن المفتاح.

 

 بدهللا بن مبارك بن بخيت السليطيالنوخذا خميس بن ع سنبوك مشهور  .209

 يس بو مسفر(.)وشهرته خم

 

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الدوحة، صاحبها الطواش  سنبوك مشهور  .210
السردال إبراهيم بن نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي. ويعد 
السنبوك مشهور من أكبر سفن الغوص على اللؤلؤ في قطر، ويبلغ طوله 

هذا الحجم قالليف قطر. ذراع، وبناه وهو ب 21ذراع، والعرض  75حوالي 
ورثه إبراهيم بن نصر من عمه النوخذا خميس بن عبدهللا بومسفر. وقد 

 (.104سبق التعريف بالسردال إبراهيم في الرقم: )

 الدوحة

 بوم مشهور  .211

 طواش

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الدوحة، صاحبها الطواش 
 المعروف محمد بن عبداللطيف المانع.

 (.9تعريف به في الرقم: )سبق ال

الدوحة/ منطقة 
 الجسرة

من سفن قطر المعروفة في مدينة الدوحة حتى النصف األول من القرن  بوم مشهور  .212
العشرين المنصرم، ومالكه هو الطواش والنوخذا عبدالعزيز بن نصر بن 

 (.38عبدهللا بن مبارك النصر. وقد سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة محمد بن إبراهيم السويدي. بوكسن عقاب  .213

 الدوحة محمد بن خليفة السويدي. جالبوت الباشا  .214

من أشهر سفن الطواشة، وإحدى أكبر السفن التقليدية في مدينة الدوحة في  بوم طواش مرمريس  .215
الثلث األول من القرن العشرين المنصرم، ومالكه هو تاجر اللؤلؤ الكبير 

ملتزم جمارك في قطر، وأول من جلب إلى قطر  حسين بن محمد نعمة، أول
 سفينة كبيرة من نوع )بوم( من الكويت.

 الدوحة

النوخذا بدر بن ماجد البدر. سمي على اسم البارجة العثمانية التي كانت  سنبوك مرمريس  .216
 ترابط في البصرة ولها شهرتها في الخليج.

 الدوحة

 عبدهللا بن خميس الخليفي. جالبوت نابند  .217
 أم األرواح. تسمى

 الدوحة

 جالبوت نابند  .218
 طواش

 الطواش ماجد بن عبدهللا الخليفي.
 تسمى أم األرواح.

 الدوحة

 الدوحة خليفة وحمد الهتمي. جالبوت نابند  .219

 الدوحة خليفة بن ناصر السويدي. جالبوت الهتمي  .220

بحرين، في ال بناؤه()أي تم  محمد وخليل أبناء إبراهيم الباكر. والبوم وتشرت بوم تجارة الحميدي  .221
 وصاحبها هو النوخذا محمد بن يوسف سرور.

 الدوحة
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للنوخذا سعد بن حمد النصف، أحد أشهر كبار نواخذة الغوص في الدوحة،  جالبوت البشرة  .222
وكان صاحبها النوخذا ابن مالكها الكبير عبدهللا بن سعد بن حمد النصف. 

 (.39سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة سعد بن حمد السليطي. جالبوت يالبشر  .223

للنوخذا سعد بن حمد النصف، أحد أشهر كبار نواخذة الغوص في الدوحة،  جالبوت النعامة  .224
وكان نواخذتها صالح بن حسن النصف، وأخاه حمد بن حسن النصف؛ وهما 

 (.39أبناء أخو مالك السفينة. سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الوكرة النوخذا محمد بن حسين بن محمد آل حسين المناعي. تجالبو النعامة  .225

سنبوك  الًشطّي  .226
للغوص على 
 اللؤلؤ والنقل

 أبو ظلوف عيسى بن حمد بن صالح المناعي.

 سنبوك المارد  .227
 للتجارة والنقل

 أبو ظلوف النوخذا سالم بن شبيب المناعي.

ناعي، كبير المنانعة في أبو الوجيه والنوخذا عيسى بن حمد بن صالح الم جالبوت سويدة  .228
 ظلوف في شمال قطر.

 أبو ظلوف

أبو ظلوف  النوخذا علي بن راشد بن شبيب المناعي. جالبوت الحمرا  .229
 م1948

 المّرونة النوخذا مبارك بن زامل الكواري )تاجر سفّار(. جالبوت الحمرا  .230

سنبوك تجارة  مطران  .231
 وسفر

 المّرونة عيسى بن زامل الكواري.

النوخذا عيسى بن زامل الكواري، وأصبح صاحب السنبوك )مطران( بعد  نبوكس مطران  .232
 ذلك ابنه النوخذا خميس بن عيسى بن زامل الكواري.

 المرونة

 الدوحة سعيد بن محمد النابت )غليفيص(. جالبوت كحيل  .233

 الزبارة محمد بن فرج بن عبدالرحمن الدوسري. ابغلة تجارة السالمتي  .234
 م1848

 جالبوت أم الصواطر  .235
 تجارة

 الدوحة مال صالح بن جابر المال.

النوخذا حمد بن سالم بن محمد المناعي. كبير قبيلة المنانعة في )أبو ظلوف(،  جالبوت البوم  .236
م تقريبًا، 1895في منطقة الشمال في ستينيات القرن العشرين، ولد عام 

 م في مدينة شيراز في إيران.1970وتوفي عام 

أبو ظلوف 
 م1943

 الدوحة أحمد بن رمثة السويدي. جالبوت بومال  .237

جالبوت  فلحة  .238
الطواشة 

وغوص على 
اللؤلؤ وتجارة 

 ونقل

أبو ظلوف  (.81النوخذا حمد بن محمد المناعي )رقيط(. سبق التعريف به في الرقم: )
 م1944

 الدوحة علي بن محمد اليوسف السليطي. جالبوت الصفرا  .239

أبو ظلوف  المناعي. شروداصر بو النوخذا محمد بن ن جالبوت الصفرا  .240
 م1930

 أبو ظلوف المناعي. شرودالنوخذا علي بن محمد بو  جالبوت الصفرا  .241

 أبو ظلوف النوخذا محمد بو شرود المناعي. جالبوت الصفرا  .242
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النوخذا حمد بن سالم بن محمد المناعي. كبير قبيلة المنانعة في )أبو ظلوف(  جالبوت أم إدريس  .243
م تقريبًا، 1895ل في ستينيات القرن العشرين، ولد عام في منطقة الشما

 م في مدينة شيراز في إيران.1970وتوفي عام 

أبو ظلوف 
 م1945

 النوخذا محمد بن حمد بن بحر الحيي النعيمي. جالبوت دلهي  .244
 (.23سبق التعريف به في الرقم: )

 المفير

هالل بن سلوم الكبيسي، كبير النوخذا عبدهللا بن خميس بن عبدهللا بن  جالبوت البتراء  .245
م تقريبًا بالقرب 1860جماعته في قرية الجميل في شمال قطر. ولد عام 

م في قرية الجميل، 1932من منطقة الزبارة في الشمال، وتوفي عام 
م، 1925والسفينة البتراء طبعت )غرقت( في سنة الطبعة أو الدالوب عام 

 وكان في فترة غوص الردة.

 الجميل

 النوخذا عبدهللا بن خميس بن عبدهللا بن هالل بن سلوم الكبيسي.  جالبوت ادقأم البن  .246

 سبق التعريف به.

 الجميل

النوخذا جمعة بن عبدهللا الكبيسي، من أشهر نواخذة قرية الجميل، ولد عام  جالبوت أم البنادق  .247
 م في قرية الدور.1947م، وتوفي عام 1897

 

ليدية مالكها هو النوخذا راشد بن محمد بو مرشد الكبيسي، من سفن قطر التق جالبوت حب الهيل  .248
م. 1991م؛ وتوفي في العام 1925الذي ولد في قرية الرويس حوالي عام 

والجالبوت حب الهيل ورثها من والده الطواش محمد بن راشد بو مرشد 
م، وتوفي في دخان عام 1890العياش الكبيسي، الذي ولد حوالي عام 

 م.1959

 خداج
 قطرشمال 

 الخوير النوخذا أحمد بن عيسى الكبيسي. جالبوت حب الهيل  .249

 الخوير النوخذا خليفة بن خميس بن دعلوج الكبيسي. جالبوت حب الهيل  .250

 الخوير محمد بن عبدالعزيز المناعي. جالبوت حب الهيل  .251

 العريش حمد بن محمد بن طوق الكبيسي. -- حل وطار  .252

 الخوير مد الفياض.النوخذا خليفة بن أح -- حل وطار  .253

 الخوير النوخذا خليفة بن أحمد الفياض. -- أمحنتني  .254

من سفن قطر التقليدية، مالكها هو النوخذا راشد بن محمد بو مرشد  جالبوت البُسطة  .255
م، وتوفي عام 1925الكبيسي، الذي ُولِد في منطقة الرويس حوالي عام 

محمد بن راشد بو م. والجالبوت البُسطة ورثها من والده الطواش 1991
م، وتوفي في دخان 1890مرشد العياش الكبيسي، الذي ولد حوالي عام 

 م.1959عام 

خداي شمال 
 قطر

 الدوحة عبدهللا بن خميس الخليفي. جالبوت البسطة  .256

من سفن قطر التقليدية، مالكها هو النوخذا راشد بن محمد بو مرشد  جالبوت المناعية  .257
 الكبيسي.

خداي شمال 
 قطر

 الوكرة محمد بن صقر البوحسين البوعينين. بوم طواش زوقمر  .258

 الوكرة عبدالرحمن بن راشد العلي البوعينين. شوعي مرزوق  .259

  علي بن جمعة العلي البوعينين. شوعي مرزوق  .260

 الدوحة جمعة بن أحمد بن جمعة السليطي. جالبوت الحفيز  .261

 الدوحة أحمد بن محمد البدر. جالبوت أم دحيم  .262

 الدوحة صالح بن سلطان البدر. بوكسن همام  .263

 الوكرة محمد بن صقر البوحسين البوعينين. جالبوت سعيدة  .264

 الوكرة شاهين ومحمد أبناء إسماعيل البوعينين. جالبوت سعيدة  .265



282 موسوعة قطر البحرية
  

 الدوحة النوخذا يوسف بن أحمد بن علي السليطي. جالبوت سعيدة  .266

 الدوحة علي بن محمد اليوسف السليطي. جالبوت سعيدة  .267

 الدوحة سعيد بن صالح بن بخيت السليطي. جالبوت سعيدة  .268

 أبو ظلوف النوخذا علي بن محمد بو سيفوه المناعي. جالبوت سعيدة  .269

 جالبوت سعيدة  .270
 للتجارة والنقل

 النوخذا سيف بن مبارك البن زيد المناعي.
 

أبو ظلوف 
 م1970

بن هالل بن سلوم )بو  الشاعر والنوخذا غانم بن محمد بن غانم بن محمد جالبوت سعيدة  .271
م، 1940م في السدرية، وتوفي في العام 1875صابر( الكبيسي. ولد عام 

 ودفن في السدرية في منطقة الشمال.

 الجميل

 سمبوك الكسارة  .272
 تجارة ونقل

أبو ظلوف  النوخذا سيف بن مبارك البن زيد المناعي.
 م1970

 لمناعي، الذي ولد في قريةالنوخذا والراوي سعد بن خلف األمير ا جالبوت أم زلف  .273

 م.1935أبو ظلوف حوالي عام 

أبو ظلوف 
 م1945

من أشهر سفن قطر التقليدية المعروفة في مدينة الدوحة نهاية القرن التاسع  جالبوت باريز  .274
عشر ومطلع القرن العشرين المنصرم، مالكها تاجر اللؤلؤ المرحوم الشيخ 

ذي ولد في الدوحة حوالي عام الجليل ثاني بن جاسم بن محمد بن ثاني؛ ال
م، ويعد الشيخ ثاني بن جاسم أحد أبرز أبناء الشيخ جاسم 1860هـ/ 1276

 مؤسس دولة قطر الحديثة. -بن محمد آل ثاني

 المصدر:
 (74الحي الثقافي )كتارا( ص ) –سفن قطر التقليدية المؤسسة العامة  

 الدوحة

فة في مدينة الدوحة نهاية القرن التاسع من أشهر سفن قطر التقليدية المعرو سنبوك ثميد  .275
عشر ومطلع القرن العشرين المنصرم، مالكه هو تاجر اللؤلؤ الشيخ الجليل 

 ثاني بن جاسم بن محمد بن ثاني.

 الدوحة

من أشهر سفن قطر التقليدية المعروفة في مدينة الدوحة نهاية القرن التاسع  جالبوت السلمية  .276
نصرم، مالكها تاجر اللؤلؤ المرحوم الشيخ عشر ومطلع القرن العشرين الم

 ل ثاني بن جاسم بن محمد بن ثاني.الجلي

 الدوحة

الطواش )تاجر اللؤلؤ( خليفة بن مبارك الهتمي البنعلي، وهو من أشهر  جالبوت العنود  .277
 25م تقريبًا، وتوفي في 1881الطواويش في قطر، ولد في الدوحة عام 

م. وقد كان من حكام الغوص في 1957مايو  25هـ الموافق 1376شوال 
 قطر )سالفة الغوص(.

باإلضافة للجالبوت العنود كان الطواش خليفة بن مبارك يمتلك عدة سفن 
منها: الجالبوت اليازي، والجالبوت السراية، والجالبوت جدة، والبتيل عناد، 

 والسنبوك عناد، والسنبوك الحصان.

 الدوحة

أبو ظلوف  يب )الهاملي( المناعي.النوخذا علي بن شب جالبوت العنود  .278
 م1945

 جالبوت العنود  .279
 صيد

النوخذا شبيب بن سالم بن محمد بن سالم بن خلف المناعي. سبق التعريف 
 (.193به في الرقم: )

أبو ظلوف 
 م1945

النوخذا شبيب بن سالم بن محمد بن سالم بن خلف المناعي. سبق التعريف  جالبوت الفاضلة  .280
 (.193به في الرقم: )

أبو ظلوف 
 م1945

 سمبوك دخيس  .281

 قطاعة

النوخذا شبيب بن سالم بن محمد بن سالم بن خلف المناعي. سبق التعريف 
 (.193به في الرقم: )

أبو ظلوف 
 م1944

 أبو ظلوف النوخذا أحمد بن إبراهيم بن أحمد النايم المناعي. سمبوك دخيس  .282
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 جالبوت العبرة  .283
 قطاعة

 لوفأبو ظ غانم بن مرشد المناعي.

 الدوحة محمد بن جهام الكواري )جهام الكواري(. سنبوك الطرزي  .284

من سفن قطر التقليدية المعروفة في منتصف القرن العشرين الميالدي في  جالبوت الفنر  .285
مدينة الدوحة، مالكها هو سعود بن راشد بن مبارك بن سيف بن حسن 

 م.19/2/1991م؛ وتوفي عام 1915السليطي، الذي ولد في الدوحة عام 

 

من سفن قطر التقليدية المعروفة في منتصف القرن العشرين الميالدي في  جالبوت البلم  .286
مدينة الدوحة، مالكها هو المرحوم سعود بن راشد بن مبارك بن سيف بن 

 حسن السليطي.

 الدوحة

 بوم سهالة  .287

 لنقل البضائع

دي في من سفن قطر التقليدية المعروفة في منتصف القرن العشرين الميال
بن مبارك بن سيف بن حسن مدينة الدوحة، مالكه هو سعود بن راشد 

 السليطي.

 الدوحة

من سفن قطر المعروفة في مدينة الدوحة حتى النصف األول من القرن  جالبوت سهالة  .288
العشرين المنصرم، ومالكها هو الطواش والنوخذا عبدالعزيز بن نصر بن 

 (.38ف به في الرقم: )عبدهللا بن مبارك النصر. سبق التعري

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية الشهيرة في منطقة الوكرة القديمة، مدينة الغوص  جالبوت سهالة  .289
واللؤلؤ والتجارة، ومالكها هو أحد أشهر الطواشين وخبراء اللؤلؤ 
المعروفين محمد بن عبدالرحمن العبدهللا، الذي ولد في رميلة الوكرة عام 

 أعوام. 106م، عن عمر ناهز 2003في عام م تقريبًا، وتو1896

 الوكرة

 الوكرة حسن بن صقر أبوحسين البوعينين. جالبوت بشارة  .290

 الوكرة النوخذا حسن بن صقر أبو حسين البوعينين. بقارة الشقراوية  .291

 الوكرة محمد بن ناصر أبوحسين البوعينين. جالبوت عريده  .292

 جالبوت إفطيمه  .293

 طواش

 الوكرة لبوعينين.غيث بن جبر البوحمود ا

 غيث بن جبر البوحمود البوعينين. جالبوت العريضة  .294
 

 الوكرة

 جالبوت العريضة  .295
 طواش

 الوكرة محمد بن سعيد البوحمود البوعينين.

 النوخذا محمد بن حمد بن بحر الحيي النعيمي.  جالبوت العريضة  .296
 (.23سبق التعريف به في الرقم: )

 المفير

 الدوحة محمد السليطي. سلطان بن سنبوك األسود  .297

من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكه محمد بن حسن السليطي، من ضمن  بتيل الفندي  .298
 أشهر نواخذة الغوص على اللؤلؤ في الدوحة.

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكه هو النوخذا سلطان بن محمد  سنبوك الفندي  .299
 السليطي.

 الدوحة

 الدوحة عبدهللا بن سلطان السليطي. جالبوت الفندي  .300

الوجيه والنوخذا عيسى بن حمد بن صالح المناعي، كبير المنانعة في أبو  سمبوك الفندي  .301
 ظلوف بشمال قطر.

 أبو ظلوف

 الدوحة راشد وعيسى الخليفات. سنبوك سلسال  .302

 الدوحة فاضل بن سيف البنعلي. بتيل حمامان  .303
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ية الشهيرة في مدينة الوكرة، مدينة الغوص واللؤلؤ من سفن قطر التقليد جالبوت دولة  .304
والتجارة، وصاحب هذه السفينة هو يوسف بن محمود بن حمود بن 

م 1850عبدالعزيز المحمود الملقب بـ"الدولة"، والذي ولد في الوكرة عام 
تقريبًا، وتوفي في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين على وجه التقريب 

 ئة عام.عن عمر يجاوز الما

 الوكرة

 الدوحة مهنا بن سيف العماري، وذكر أنه لمهنا بن عبدهللا العماري. سنبوك ضحيان  .305

 وتعود ملكيته للطواش خالد بن محمد الغانم المعاضيد.  سنبوك طواش ضحيان  .306
 (.30سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة ص على اللؤلؤ في الدوحة.عبدهللا بن سيف العماري، من أشهر نواخذة الغو بقارة ضحية  .307

 - أحمد بن ماجد العماري. بقارة نويفعه  .308

 الوكرة ارحمه بن محمد العماري. شوعي بو زهور  .309

 الدوحة النوخذا عبدهللا بن محمد عثمان الخليفات وإخوانه. جالبوت الريم  .310

 بتيل قريص  .311
غوص على 

 اللؤلؤ

 الدوحة فاضل بن سيف البنعلي.
 

 وتجالب الفسقانة  .312
 طواش

 الوكرة محمد بن سعيد البوحمود البوعينين.

 من أشهر نواخذة الغوص على اللؤلؤ في الدوحة بقارة كبيرة أم لولس  .313
 شاهين بن ماجد المعاضيد.

 الدوحة

 الدوحة عبدهللا بن خميس الخليفي. جالبوت العروس  .314

جالبوت  العروس  .315
 طواش

 الدوحة الطواش ماجد بن عبدهللا الخليفي.

ازي أو الي  .316
 "الجازي"

 الطواش )تاجر اللؤلؤ( خليفة بن مبارك الهتمي البنعلي. جالبوت
 (.277سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الخوير محمد بن علي الفيحاني. جالبوت اليازي  .317

 الدوحة عبدهللا بن صالح بن بخيت السليطي. جالبوت اليازي  .318

 الدوحة عبدهللا بن مبارك النصر السليطي. النوخذا عبدهللا بن نصر بن جالبوت اليازي  .319

 الدوحة يوسف بن أحمد بن شاهين السليطي. جالبوت اليازي  .320

 الدوحة الشيخ فالح بن أحمد آل ثاني. جالبوت اليازي  .321

 الدوحة محمد بن مبارك بن عبدهللا السليطي. جالبوت اليازي  .322

 اليازي  .323

 

لنج )زورق 
بخاري( نوع 

 جالبوت
 طواش

 بن راشد بن سعد بن سيف بن أحمد العسيري المعاضيد. الطواش محمد

 (.28سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 اليازي  .324
 

 لنج
)زورق 

بخاري( نوع 
 جالبوت
 طواش

 الدوحة الطواش سعد بن شاهين بن أحمد العسيري المعاضيد.
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لنج )زورق  اليازي  .325
 بخاري(

 الدوحة الطواش غانم بن محمد )بو ثامر( المعاضيد.

 الدوحة سعيد بن حمد السليطي. سنبوك النقي  .326

النوخذا محمد بن سلطان بن صباح العسيري، أحد نواخذة الغوص  جالبوت البدرية  .327
المشهورين في بداية القرن العشرين، انتقل إلى رحمة هللا تعالى عام 

 م تقريبًا.1954

 الدوحة

 الدوحة النوخذا سيف بن شاهين بن أحمد العسيري. جالبوت البدرية  .328

 الدوحة النوخذا راشد بن محمد بن ثاني. جالبوت البدرية  .329

 الدوحة غانم بن حمد بن ارحمه السليطي )سالفة(. جالبوت الحريشة  .330

 الدوحة  عبدهللا بن علي بن عمرو العطية. سنبوك طواش الوائلي  .331

 الياروف  .332
 أو الجاروف

 الدوحة يوسف بن جابر المالكي. سنبوك

الياروف أو   .333
 روفالجا

 الدوحة مبارك بن راشد السليطي. سنبوك

الياروف أو   .334
 الجاروف

 الدوحة النوخذا يوسف بن أحمد الجابر. سنبوك

 الدوحة أحمد بن يوسف بن إبراهيم المالكي. سنبوك إنهيزان  .335

 الدوحة سعيد بن صالح بن بخيت السليطي. جالبوت منيرة  .336

 الدوحة حمد بن سعيد السليطي. جالبوت منيرة  .337

 الدوحة محمد بن جابر السليطي. جالبوت منيرة  .338

 الدوحة خليفة بن ماجد السليطي. سنبوك مصبحة  .339

 الدوحة خليفة بن ماجد السليطي. سنبوك العامرية  .340

 الدوحة ماجد بن عبدهللا المالكي. جالبوت المرقاب  .341

 الدوحة علي بن حمد السبيعي. جالبوت المسيحيلة  .342

 الدوحة د بو يعقوب السليطي.إبراهيم بن محم شوعي مسيحطة  .343

 الخوير النوخذا عيسى بن خليفة بن محمد الكبيسي. شوعي مسيحطة  .344

 الدوحة حسن بن محمد بو يعقوب السليطي. جالبوت نور البحر  .345

 الدوحة خضير بو معيض اليوسف السليطي. سنبوك السالمة  .346

 لبنعلي.الطواش )تاجر اللؤلؤ( خليفة بن مبارك الهتمي ا جالبوت السراية  .347

 (.277سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الطواش )تاجر اللؤلؤ( خليفة بن مبارك الهتمي البنعلي. جالبوت جدة  .348
 (.277سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المعروفة، مالكه هو المرحوم علي بن علي بن أحمد  شوعي مرافق  .349
خالد بن علي الخليفي آخر سردال للغوص في الخليفي، وهو أخو السردال 

 م.1950الدوحة، وفي عهده لفظ الغوص آخر أنفاسه وذلك حوالي عام 

باإلضافة إلى الشوعي، يمتلك المرحوم علي بن علي السنبوك )بو حمدي(، 
 والجالبوت برزة.

 الدوحة
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بقارة كبيرة  السبع  .350
 للغوص

لطان بن غانم الغانم من أشهر نواخذة الغوص على اللؤلؤ في الدوحة س
 المعاضيد.

 الدوحة

الطواش مسند بن سعد المسند المهندي، ونوخذاها محمد بن مسند المسند  جالبوت النايل  .351
 المهندي.

 مدينة الخور

من سفن قطر التقليدية المعروفة في منطقة الخور والذخيرة، مالكها الوجيه  جالبوت النعيمية  .352
المهندي، والجالبوت نعيمية تم شراؤها السردال أحمد بن عيسى اإلبراهيم 

 بعد السنبوك )الفالحي( من النوخذا ارحمه بن منيف الكعبي. 
 (.150تم التعريف بالسردال أحمد بن عيسى في الرقم: )

 م1938الخور 

 سميسمة النوخذا ارحمه بن منيف الكعبي. النعيمية النعيمية  .353

  لضبعي البوعينينصقر وسعد أبناء عبد هللا ا النعيمية النعيمية  .354

الطواش شاهين بن أحمد بن يوسف )العسيري( المعاضيد. والجالبوت  جالبوت المجهولة  .355
المجهولة صاحبها النوخذا هو محمد بن ثامر العلي )بوثامر( المعاضيد. 

 (.46سبق التعريف بالطواش شاهين بن أحمد في الرقم: )

 الدوحة

 الوكرة لضبيعي البوعينين.صقر بن عبدهللا ا جالبوت المجهولة  .356

 التاجر والنوخذا عبدهللا بن أحمد آل محمود الخال. سنبوك المجهول  .357

 (.116سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة خليفة بن ماجد السليطي. جالبوت الياه  .358

 الطواش )تاجر اللؤلؤ( خليفة بن مبارك الهتمي البنعلي. بتيل عناد  .359
 (.277لرقم: )سبق التعريف به في ا

 الدوحة

 أمير الغوص السردال خالد بن علي بن علي الخليفي. --- عناد  .360

 (.13سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

الطواش )تاجر اللؤلؤ( خليفة بن مبارك الهتمي البنعلي. السنبوك عناد يبلغ  سنبوك عناد  .361
 قدًما. 42ذراًعا، ما يوازي  27طول قاعدته 

 (.277ي الرقم: )سبق التعريف به ف

 الدوحة

 الدوحة أحمد بن حمد بن حمود السليطي. جالبوت عناد  .362

 الدوحة أحمد بن حمد بن حمود السليطي. جالبوت نجمة الخير  .363

 الدوحة (.42علي جمعة الفضالة السليطي. سبق التعريف به في الرقم: ) جالبوت نجمة  .364

 الدوحة (.42به في الرقم: ) علي جمعة الفضالة السليطي. سبق التعريف بوم مشوار  .365

 الدوحة النوخذا فهد بن أحمد "الزيرة" الكواري. سنبوك بو فروح  .366

 وتعود ملكيته للطواش خالد بن محمد الغانم المعاضيد.  سنبوك موافج )موافق(  .367
 (.30سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 عاضيد. وتعود ملكيته للطواش خالد بن محمد الغانم الم سنبوك مساعد  .368

 (.30سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة عبدهللا بن أحمد العسيري. سنبوك مساعد  .369

 الدوحة إبراهيم بن يحيى المالكي. سنبوك مساعد  .370

 سنبوك مساعد  .371

 تجارة ونقل

أبو ظلوف  النوخذا سيف بن مبارك البن زيد المناعي.
 م1975

أبو ظلوف  ي.علي بن شبيب بن شبيب المناع شوعي مساعد  .372
 م1949
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 البدع علي بن خليفة الحسين العماري. بتيل مساعد  .373

من سفن قطر المعروفة في مدينة الدوحة حتى النصف األول من القرن  بوم مساعد  .374
العشرين المنصرم، ومالكه هو الطواش والنوخذا عبدالعزيز بن نصر بن 

 (.38عبدهللا بن مبارك النصر. وقد سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 مساعد  .375

 

من سفن قطر التقليدية المعروفة في مدينة الخور مطلع ومنتصف القرن  بوم
العشرين المنصرم؛ كان يعمل في مجال التجارة والنقل البحري، كان يمتلكها 

 (.43النوخذا إبراهيم بن حسن بن جاسم الهيل. سبق التعريف به في الرقم: )

 الخور

 
 

التقليدية المعروفة في مدينة الخور؛ كان يعمل في مجال  من سفن قطر بوم سردار  .376
التجارة والنقل البحري، يمتلكه النوخذا حسن بن جاسم الهيل، الذي ولد عام 

م على وجه التقريب. وكان التاجر 1930م تقريبًا، وتوفي عام 1850
ونوخذا السفر الشراعي والنقل البحري حسن بن جاسم الهيل يصل بهذا 

ممباسا( و)زنجبار( وذلك لشراء أخشاب )الدنچل( و)الباسكيل( البوم إلى )
 وحبال )الُكْمبَاْر(.

 الخور

من سفن قطر المعروفة في مدينة الدوحة حتى النصف األول من القرن  جالبوت القاهرة  .377
العشرين المنصرم، ومالكه هو الطواش والنوخذا عبدالعزيز بن نصر بن 

 (.38التعريف به في الرقم: )عبدهللا بن مبارك النصر. وقد سبق 

 الدوحة

 جالبوت ريح بالك  .378
 صيد

أبو ظلوف  علي بن شبيب بن شبيب المناعي.
 م1939

من السفن القطرية الشهيرة، وتعود ملكيته لكل من الطواش خالد بن محمد  سنبوك الغانم  .379
 الغانم المعاضيد، وأخيه غانم بن محمد الغانم المعاضيد.

 الدوحة

ذراًعا، وتعود ملكيته للطواش  28ن السفن القطرية الشهيرة، إذ يبلغ طوله م سنبوك مقديم  .380
 (.30خالد بن محمد الغانم المعاضيد. سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

من السفن القطرية الشهيرة على مستوى قطر، مالكه محمد بن إبراهيم  سنبوك مقديم  .381
وص وسفر(. والسنبوك الجفيري بالمشاركة مع أخيه عبدهللا: نوخذا )غ

قديم انتقلت ملكيته إليه عن طريق الشراء من الطواش خالد بن عبدالعزيز 
 الغانم.

 (.119والنوخذا محمد سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الوكرة النوخذا حسن بن صقر أبو حسين البوعينين. --- مقديم  .382

 دوحةال إبراهيم بن راشد بن علي المالكي. سنبوك بو كربان  .383

 الدوحة محمد بن حسن بن راشد المالكي. سنبوك بو كربان  .384

 الوكرة صقر بن عبدهللا الضبيعي البوعينين. شوعي أبو محماس  .385

 الدوحة حسن بن علي بن خميس السليطي. جالبوت تيسير  .386

 الوكرة جابر بن ناصر الجابر البوعينين. جالبوت تيسير  .387

 أبو ظلوف صالح بن سالم المناعي. جالبوت تيسير  .388

 الخوير النوخذا عبدهللا بن أحمد الفياض. جالبوت تيسير  .389

جالبوت صيد  تيسير  .390
 صغيرة

محمد ويوسف أبناء خميس المهيزع. والجالبوت تشترت على شاطئ مدينة 
 الذخيرة.

 الذخيرة

 أبو ظلوف النوخذا محمد بو شرود المناعي. جالبوت يدّوع  .391

المشهورة في أبو ظلوف شمال قطر، مالكها هو  من سفن قطر التقليدية جالبوت يدّوع  .392
 النوخذا راشد بن خليفة بن دعفوس المناعي.

أبو ظلوف 
 م1944
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المرحوم النوخذا الشاعر عبدالرحمن بن عيسى بن حمد المناعي، ولد في  جالبوت اليوسفية  .393
 م.1998م، وتوفي عام 1908أبو ظلوف عام 

أبو ظلوف 
 م1945

 الرويس مد بن إبراهيم بن شمسان السادة.النوخذا مح جالبوت زهيّة  .394

 الدوحة النوخذا والشاعر سعيد بن سالم البديد المناعي. جالبوت النوط  .395

 الرويس النوخذا محمد بن إبراهيم بن شمسان السادة. جالبوت أم النمل  .396

 النوخذا والطواش والشاعر والراوي حسن بن عبدهللا الحاي المناعي، توفي جالبوت العبيدلية  .397
 م.1992في الدوحة عام 

 أبو ظلوف

 الوكرة سعد بن أحمد العلي البوعينين. جالبوت ملسا  .398

 الوكرة علي بن ثاني بن محمد البوعينين. جالبوت برزة  .399

من سفن قطر المشهورة، مالكها هو أمير الغوص السردال خالد بن علي  جالبوت برزة  .400
 (.13سبق التعريف به في الرقم: )  الخليفي.

 الدوحة

 من سفن قطر التقليدية المعروفة، مالكها هو علي بن علي بن أحمد الخليفي. جالبوت برزة  .401
 (.349سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 34.5ذراًعا، ما يوازي  23من سفن قطر المشهورة، تبلغ طول قاعدته  سنبوك بو حمدي  .402
ان والسنبوك ك قدًما. مالكه هو أمير الغوص السردال خالد بن علي الخليفي،

 ملًكا لوالده علي بن علي الخليفي.
 (.13سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 من سفن قطر التقليدية المعروفة، مالكه هو علي بن علي بن أحمد الخليفي. سنبوك بو حمدي  .403
 (.349سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة عتيق بن صقر الخليفي. جالبوت الجرادة  .404

 الخور النوخذا جمعة بن عبدهللا المريخي. جالبوت لجرادةا  .405

 الدوحة عيسى بن راشد بن مبارك السليطي. بوم الحصان  .406

 الوكرة عبدهللا بن عبدالرحمن المسحل البوعينين. بوم الحصان  .407

 سنبوك الحصان  .408
 

 الطواش )تاجر اللؤلؤ( خليفة بن مبارك الهتمي البنعلي.
 (.277)سبق التعريف به في الرقم: 

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المعروفة في منطقة الخور والذخيرة، مالكه الوجيه  سنبوك الحصان  .409
 السردال أحمد بن عيسى اإلبراهيم المهندي. 

 (.150سبق التعريف به في الرقم: )

 الخور

 الدوحة (.42علي جمعة الفضالة السليطي. سبق التعريف به في الرقم: ) جالبوت الحصان  .410

 مدينة الخور النوخذا صالح بن مبارك المطوي الشقيري المهندي. جالبوت البستان  .411

 -- خليفة بن أحمد الكواري. جالبوت البستان  .412

 أبو ظلوف سعيد بن سالم البديد. جالبوت البستان  .413

 مالكها الطواش عبدهللا بن جاسم المسلماني. سنبوك البستان  .414

 (.68سبق التعريف به في الرقم: )

 وحةالد

من سفن قطر المعروفة في منطقة الخور في الثلث األول من القرن  جالبوت حسينة  .415
العشرين، ومالكها النوخذا عبدالرحمن بن أحمد بن عبدهللا العبدالجبار؛ 

 م.1980م تقريبًا، و انتقل إلى رحمة هللا تعالى عام 1898الذي ولد عام 

 

ة الخور في الثلث األول من القرن من سفن قطر المعروفة في منطق جالبوت مهينجا  .416
 العشرين، ومالكها النوخذا عبدالرحمن بن أحمد بن عبدهللا العبدالجبار.
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من سفن قطر المشهورة، مالكها هو النوخذا سلطان بن سلطان الراشد  بوم العنبر  .417
 (.14سبق التعريف به في الرقم: )  البوعينين.

 الوكرة

 سنبوك العنبر  .418
 طواش

 الوكرة ا عيد بن جبران الجبران البوعينين.مالكه النوخذ

 الدوحة مالكه النوخذا يوسف بن جابر المالكي. سنبوك المنجب  .419

 الوكرة مالكه النوخذا فضل بن سلطان الراشد البوعينين. سنبوك البدع  .420

 وتعود ملكيتها للطواش خالد بن محمد الغانم المعاضيد.  جالبوت السحارة  .421

 (.30م: )سبق التعريف به في الرق

 الدوحة

 الوكرة راشد بن علي بن راشد البوعينين. جالبوت السحارة  .422

 الوكرة خليفة بن جاسم السالم البوعينين. جالبوت السحارة  .423

 الوكرة سيف بن محمد الناوي البوعينين. جالبوت أمريكا  .424

 الخوير النوخذا خميس بن ارحمه بن دعلوج الكبيسي. سنبوك أمريكان  .425

 الخوير سالم بن محمد الصمخان الكبيسي. وكسنب أمريكان  .426

 الخوير النوخذا سالم بن غانم الصمخان الكبيسي. جالبوت غاية  .427

 الخوير النوخذا عبدهللا بن راشد الكبيسي. جالبوت المنصورية  .428

 العريش عبدهللا بن ناصر بن جاسم النفيحي الكبيسي. جالبوت المنصورية  .429

 أبو ظلوف (.81بن محمد المناعي )رقيط(. سبق التعريف به في الرقم: )النوخذا حمد  جالبوت المنصورية  .430

 مالكه هو أمير الغوص السردال خالد بن علي الخليفي. سنبوك الشوعي  .431

 (.13سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الخوير صلهام بن عيد بن سعيد الكبيسي. سنبوك الشوعي  .432

عيد بن سعيد الكبيسي، والسنبوك )الشوعي(  النوخذا عيد بن صلهام بن سنبوك الشوعي  .433
 ورثه النوخذا عيد عن والده.

 الخوير

 الخوير النوخذا عيسى بن محمد الدسم الكبيسي. جالبوت سكره  .434

 افريحه محمد بن سعد السَعيَد )لِسعيْد(. جالبوت العودة  .435

 الوجيه السردال أحمد بن عيسى اإلبراهيم المهندي،  سنبوك العود  .436

 (.150ريف به في الرقم: )سبق التع

 الخور

 افريحه محمد الكعبي. جالبوت شوشة  .437

 الخوير النوخذا سلطان بن دعلوج الكبيسي. جالبوت أم العرايس  .438

هـ، وتوفي 1332النوخذا خليفة بن علي بن دعلوج الكبيسي، الذي ولد عام  جالبوت أم العرايس  .439
 هـ.1384في العام 

 الخوير

قطر التقليدية المشهورة في مدينة الوكرة، مالكها هو النوخذا خليفة  من سفن جالبوت َوْشَرة  .440
وتوفي في العام  هـ،1332بن علي بن دعلوج الكبيسي، الذي ولد عام 

 هـ.1384

 لوكرةا

 الخوير علي بن جاسم بو دعيج الكبيسي. -- األوشار  .441

 الخوير النوخذا خليفة بن خميس بن ارحمه الكبيسي. -- حورني  .442

 الخوير النوخذا حسن بن أحمد بن مطر الكبيسي. جالبوت عجيوه  .443

 الخوير أحمد بن عياش الكبيسي. جالبوت اسكينة  .444

 العريش النوخذا خليفة بن عيسى بن برغش الكبيسي. جالبوت خشم الزينة  .445
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 الدوحة أحمد بن علي السليطي. جالبوت كامل الزين  .446

 الخوير مد الكبيسي.النوخذا عيسى بن خليفة بن مح جالبوت كامل الزين  .447

 العريش محمد بن راشد بن مبارك بن جاسم النفيحي الكبيسي. جالبوت الخنيزيّه  .448

لنج )زورق  الصفا  .449
بخاري( نوع 

جالبوت 
 طواش

المؤرخ الشيخ محمد بن أحمد بن محمد آل ثاني، مؤرخ وشخصية مرموقة، 
هـ 1395عام  توفيهـ، و 1296وأحد أقطاب أسرة آل ثاني الكرام، ولد عام 

 عن عمر يناهز المائة عام.

 الدوحة

م، مارس 1915الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد آل ثاني، ولد عام  محمل طواش أمان هللا  .450
تجارة اللؤلؤ )الطواشة( مع والده، ثم بمفرده، و بعد كساد حرفة الغوص 

 عمل في التجارة الحرة.

 الدوحة

 الدوحة ي.عبدهللا بن أحمد المالك جالبوت معدية  .451

 الدوحة عبدهللا بن خميس الخليفي. جالبوت معدية  .452

لنج )زورق  البيضاء  .453
بخاري( 
 الطواشة

 الطواش المعروف محمد بن عبداللطيف المانع.
 (.9سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة جاسم بن محمد بن سعيد المسلماني. بقارة الهاشلية  .454

 الدوحة عيد المسلماني.جاسم بن محمد بن س بقارة دلما  .455

 سنبوك الوسمي  .456
 طواش

وتعود ملكيته للطواش الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، وهو من 
 أكبر تجار اللؤلؤ في قطر ومنطقة الخليج في زمانه.

 الدوحة

 الدوحة يحيى بن أحمد. جالبوت الوسمي  .457

لوف أبو ظ النوخذا محمد بن عبدالعزيز المناعي. بوم سفار الوسمي  .458
 م1946

 وتعود ملكيتها للطواش خالد بن محمد الغانم المعاضيد. جالبوت الوسمي  .459
 (.30سبق التعريف به في الرقم: ) 

 الدوحة

 الوكرة محمد أحمد األحمد البوعينين. جالبوت الوسمي  .460

 الدوحة شاهين بن غانم. جالبوت الوسمي  .461

 الدوحة سعيد بن جاسم المالكي. سنبوك الوسمي  .462

 الدوحة سلطان بن سعيد المسلماني. سنبوك الوسمي  .463

 الدوحة مبارك بن هتمي. جالبوت الوسمية  .464

 الرويس النوخذا محمد بن إبراهيم بن شمسان السادة. جالبوت الوسمية  .465

من سفن قطر الشهيرة؛ مالكه بالمشاركة مع أخيه عبدهللا، نوخذا )غوص  سنبوك الطالبي  .466
وقد تم شراؤه من الكويت من رواية وسفر( محمد بن إبراهيم الجفيري؛ 

ثامر مفتاح ومن رواية جاسم بن قرون، والنوخذا المعروف محمد بن 
 (.119إبراهيم الجفيري. سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المشهورة، منذ أوائل القرن العشرين المنصرم،  سنبوك الطالبي  .467
د: الطواش والنوخذا المعروف عبدهللا بن ومالكه بالمشاركة مع أخيه محم

م تقريبًا، و توفي 1891إبراهيم الجفيري، الذي ولد في مدينة الدوحة عام 
 م.1963في أكتوبر من عام 

 

من سفن قطر التقليدية المشهورة، منذ أوائل القرن العشرين المنصرم،  جالبوت القشاطة  .468
خذا المعروف عبدهللا بن ومالكها بالمشاركة مع أخية محمد: الطواش والنو

 إبراهيم الجفيري.

 الدوحة



موسوعة قطر البحرية291   

من سفن قطر الشهيرة مالكه نوخذا )غوص وسفر( محمد بن إبراهيم  سنبوك التقي  .469
 (.119الجفيري. سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة عتيق بن صقر الخليفي، من أشهر نواخذة الغوص على اللؤلؤ في الدوحة. جالبوت صمعا  .470

 جالبوت عنبةاإل  .471
 طواش

من سفن قطر التقليدية المشهورة، منذ أوائل القرن العشرين المنصرم، 
ومالكها بالمشاركة مع أخية محمد: الطواش والنوخذا المعروف عبدهللا بن 

 إبراهيم الجفيري.

 الدوحة

 الخوير النوخذا خليفة بن أحمد الفياض. جالبوت سترة  .472

 الخوير مد الدسم الكبيسي.النوخذا عيسى بن مح جالبوت سترة  .473

 الخوير النوخذا عمر بن محمد الدسم الكبيسي. جالبوت العشار  .474

 الخوير النوخذا علي بن عبدهللا )بن كفنه( الفياض. جالبوت أم جاسم  .475

 الوكرة محمد أحمد األحمد البوعينين. جالبوت السيد  .476

 الوكرة أحمد بن جمعة الجمعة البوعينين. جالبوت مهيطة  .477

 الوكرة أحمد بن جمعة الجمعة البوعينين. جالبوت وترالم  .478

 الدوحة سلطان بن بدر البدر. جالبوت الموتر  .479

 النوخذا سعد بن حمد النصف. جالبوت العبيه  .480
 (.39سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة بدر بن ماجد البدر، إبراهيم البدر. سنبوك مهيوب  .481

 الدوحة وجسوم.سبت بو جسوم الب شوعي َحَكمْ   .482

من سفن قطر المشهورة على مستوى الخليج في نهايات النصف الثاني من  ابغلة الغط روشة  .483
القرن الثامن عشر الميالدي؛ مالكها وقائدها هو ارحمه بن جابر بن عذبي 
الجلهمي العتبي؛ أحد أبرز القادة المسجلين في التاريخ البحري القطري 

 امن عشر الميالدي.والخليجي في نهايات القرن الث

 خور حسان

من سفن قطر المشهورة على مستوى الخليج في نهايات النصف الثاني من  ابغلة الِمْنِورْ   .484
القرن الثامن عشر الميالدي؛ مالكها وقائدها هو ارحمه بن جابر بن عذبي 
الجلهمي العتبي؛ أحد أبرز القادة المسجلين في التاريخ البحري القطري 

 نهايات القرن الثامن عشر الميالدي.والخليجي في 

 خور حسان

 الدوحة جاسم بن سعيد المالكي، محمد بن سعيد المالكي. سنبوك المنور  .485

 الوكرة أحمد بن خلف بن أحمد الجمعة البوعينين. جالبوت المنور  .486

 الوكرة عبدهللا وشافي أبناء إبراهيم السبع البوعينين. سنبوك المنور  .487

 الرويس بن علي السادة. بدر جالبوت المنور  .488

 الدوحة جاسم بن سعيد المالكي. سنبوك الطراد  .489

 الوكرة عبدهللا ومحمد وسعيد أبناء بن سالم البوعينين. جالبوت الليلية  .490

 الوكرة عبدهللا بن خميس الشاعر البوعينين. جالبوت المدرسة  .491

 الوكرة بوعينين.الجاسم بن محمد الغانم  جالبوت افريحه  .492

فويرط،  الشاعر والنوخذا محمد بن عبدالوهاب الفيحاني. جالبوت افريحه  .493
 الغارية

 الوكرة جاسم بن محمد الغانم البوعينين. شوعي مسيعيد  .494

 الوكرة (.34علي بن خليفة الغنام البوعينين. سبق التعريف به في الرقم: ) سنبوك المرزم  .495
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 جالبوت البطاقة  .496
 طواش

 لوكرةا راشد بن علي الغنام البوعينين.

 الوكرة عبدالرحمن بن راشد البوعينين. جالبوت حليفة  .497

 بوم ظبيان  .498
 طواش

 الوكرة أحمد بن جاسم السالم البوعينين.

 الدوحة محمد بن علي البدر. سنبوك ظبيان  .499

 الوكرة النوخذا محمد بن حسين بن محمد آل حسين المناعي. سمبوك ظبيان  .500

 الوكرة ينين.أحمد بن جاسم السالم البوع بتيل سهيل  .501

 الوكرة خليفة بن جاسم السالم البوعينين. جالبوت الهاجر  .502

 الوكرة جاسم بن محمد بن خلف البوعينين. بوم فرحان  .503

 الوكرة جاسم بن محمد بن خلف البوعينين. بتيل الميزان  .504

 الوكرة علي بن راشد العيوني البوعينين. سنبوك الميدان  .505

 جالبوت النيرة  .506

 طواش

لقطرية الشهيرة، مالكها هو الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل من السفن ا
ثاني، شيخ الظعاين، وهو من الشخصيات البارزة في تاريخ قطر، ومن أهل 

هـ، و توفي في أول أيام عيد 1903الحل والعقد فيها، ولد في الخور عام 
م عن عمر ناهز 1973نوفمبر  5هـ الموافق 1393الفطر المبارك عام 

 لثمانين عاًما.الثالثة وا

 الظعاين،

 أم صالل

 الوكرة سالم بن راشد الرومي البوعينين. جالبوت النيرة  .507

جالبوت  النيرة  .508
 غوص

من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكها كل من النواخذة خميس وحسن 
ومحمد وأحمد أبناء النوخذا علي بن خميس الحسن المهندي، و)الجالبوت 

ربيه، وبيعت في ما بعد  600البحرين بمبلغ  النيرة( وشرت " صنعت" في
 على النوخذا محمد بن محمد بن عبداللطيف المسند المهندي في الخور.

الخور في 
حوالي 
 م1900

النوخذا محمد بن عبداللطيف المسند المهندي. والجالبوت تم شراؤها من  جالبوت النيرة  .509
 حسن المهندي.النواخذة خميس وحسن ومحمد وعلي أبناء علي بن خميس ال

 م1930الخور 

شاهين بن أحمد بن يوسف العسيري المعاضيد، والجالبوت النيرة صاحبها  جالبوت النيرة  .510
النوخذا حيي بوغانم السليطي، والطواش شاهين بن أحمد سبق التعريف به 

 (.46في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة محمد بن صالح السليطي. جالبوت النيرة  .511

 الدوحة ن بن محمد اليوسف السليطي.حس جالبوت النيرة  .512

 الدوحة خميس بن محمد السليطي. جالبوت النيرة  .513

 الدوحة حيي مبارك بو غانم السليطي. جالبوت النيرة  .514

 الدوحة أحمد بن يوسف بن إبراهيم الباكر. جالبوت النيرة  .515

 الدوحة حيي مبارك بو غانم السليطي. هوري المشحون  .516

 الدوحة ميس حسن البوخميس السليطي.عبدهللا خ جالبوت صنعوه  .517

شاهين بن أحمد بن يوسف العسيري المعاضيد، والسنبوك مشعاب كان  سنبوك مشعاب  .518
 يمتلكه كل من النوخذا أحمد بن عبدهللا العسيري، 

 (.46والطواش شاهين بن أحمد. سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 .النوخذا بيات بن محمد بن شاهين سنبوك مشعاب  .519
 

 الدوحة
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 جالبوت الجابرية  .520
 طواش

 وتعود ملكيتها للطواش شاهين بن أحمد بن يوسف العسيري المعاضيد،
 والجالبوت الجابرية كان يقودها شاهين بن أحمد العسيري بنفسه.

 (.46سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 سنبوك السوجر  .521
 طواش

وك السوجر كان شاهين بن أحمد بن يوسف العسيري المعاضيد، والسنب
 يقوده شاهين بن أحمد العسيري بنفسه.

 (.46سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

من سفن قطر المشهورة، مالكها هو شاهين بن أحمد بن يوسف العسيري  سنبوك الشارد  .522
المعاضيد، والسنبوك الشارد كان صاحبه النوخذا هو خليفة بن راشد، 

 (.46ريف به في الرقم: )والطواش شاهين بن أحمد. سبق التع

 الدوحة

 الدوحة سعد بن شاهين بن أحمد العسيري المعاضيد. جالبوت ثريا  .523

شاهين بن أحمد بن يوسف العسيري المعاضيد، والشوعي مطرب صاحباه  شوعي مطرب  .524
سبق  هما النوخذا سيف بن مجبل المجبل، والطواش شاهين بن أحمد.

 (.46التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

طربان، وذكر في   .525
كتاب سفن قطر 

التقليدية أن 
 اسمه)مطرب(.

 شاهين بن أحمد بن يوسف العسيري المعاضيد.  بوم
 (.46سبق التعريف به في الرقم: )

ورد اسم البوم )مطرب( في جزء من قصيدة للشاعر راشد بن جمعة المال 
 الكبيسي حين قال:

 اريهـــه يبدــــــر ودار سعــــدار الوش
 هــــاعيد رـــــــد من سعــموفق بالسع                                          

 اعيهــــارك في مســـــيا هللا عساه مب
 ارــــــــــر في وين ما ســــموفق للخي                                          

 ربـــــن مطـــيذكر لنا اسمه في السف
 ربـــــوان شالوا السنيار بالمشي يط                                          

 ربــــــد يقـــه وللبعــــيخفي لمن خلف
 ش لي طارـويطوي المسافة كنّه الوح                                          

 الدوحة

 الدوحة عبدهللا كالة. بوم سرحان  .526

 بدهللا بن مبارك النصر السليطي.أمير الغوص السردال نصر بن ع سنبوك ماشور  .527
 (.47سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 أمير الغوص السردال نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي. بتيل طرنشيب  .528

 (.47سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 أمير الغوص السردال نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي. سنبوك مصفي  .529
 (.47تعريف به في الرقم: )سبق ال

 الدوحة

من سفن قطر التقليدية المشهورة، مالكه هو النوخذا سلطان بن محمد  سنبوك مصفي  .530
 السليطي.

 الدوحة

 سنبوك الودعاني  .531
 طواش

 السردال إبراهيم بن نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي.
 (.104سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة يوسف بن أحمد السليطي. وكسنب الودعاني  .532

السردال إبراهيم بن نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي، ومن  سنبوك بو فرح  .533
اليزوه )البّحارة( الذين ركبوا في السنبوك )بو فرح( هم: سعيد بن وليد،  
مسعود بن بشير،  دهام مرزوق،  مرزوق بن دهام،  بشير بن نايم،  عيد 

 بن سعيد، مبارك بن سعيد )أوالد المؤذن(، سليم بن سلطان النيباني، عبدهللا
بوحلوم، سلطان بومايد، حارب بن ربيعة، ربيعة بن حربان، مبارك بن 
قحطان، بخيت بن جوهر، جوهر بن بخيت. سبق التعريف بالسردال إبراهيم 

 (.104في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة فهد بن أحمد الزيرة الكواري. سنبوك بو فرح  .534
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 السردال إبراهيم بن نصر بن عبدهللا بن مبارك النصر السليطي.  جالبوت اإلبراهيمية  .535
 (.104سبق التعريف به في الرقم: )

 الدوحة

 الدوحة النوخذا يوسف بن أحمد بن شاهين السليطي. جالبوت العباسية  .536

 الدوحة جمعة بن غانم العطشان السليطي. جالبوت الدسمية  .537

 الدوحة مد بن سلطان البادي.مح جالبوت الوافية  .538

 الدوحة النوخذا علي بن نصر بن عبدهللا النصر السليطي. سنبوك ولد الماس  .539

 الوكرة سعيد بن راشد الرومي البوعينين. جالبوت الحصباة  .540

 الوكرة فضل بن راشد الرومي البوعينين. جالبوت الديرة  .541

 لوكرةا مبارك بن شاهين بن محمد البوعينين. جالبوت إبرودة  .542

 الوكرة فهد بن جاسم الشاهين البوعينين. جالبوت حجاز  .543

 جالبوت حجاز  .544

 طواش

 الدوحة علي بن راشد الخاطر.

 الوكرة خلف بن راشد بن سعد البوعينين. جالبوت حجاز  .545

من سفن قطر التقليدية المشهورة في مدينة الوكرة القديمة مطلع القرن  جالبوت المقلطة  .546
لكها أحد أشهر الطواشين في مدينة الوكرة، ومن العشرين المنصرم، ما

أعالم قبيلة المعاضيد، وهو جمعة بن هالل آل بن عبود المعاضيد، توفي 
 م تقريبًا.1945عام 

 الوكرة

جالبوت  المعدية  .547
 طواش

 الطواش جمعة بن هالل آل بن عبود المعاضيد.
 

 الوكرة

 جالبوت الكاور  .548
 طواش

 الوكرة ود المعاضيد.الطواش جمعة بن هالل آل بن عب

 افريحه محمد بن سعد السَعيَد )لِسعيْد(. جالبوت مصيحة  .549

 الوكرة محمد بن جاسم الشاهين البوعينين. جالبوت مصيحة  .550

من سفن قطر التقليدية الشهيرة في مدينة الوكرة؛ مدينة الغوص واللؤلؤ  جالبوت فرحة  .551
حمود بن والتجارة، وصاحب هذه السفينة هو يوسف بن محمود بن 

م 1850عبدالعزيز المحمود، الملقب بـ"الدولة"، والذي ولد في الوكرة عام 
تقريبًا، وتوفي في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، على وجه 

 التقريب، عن عمر يجاوز المائة عام.

 الوكرة

 الوكرة خالد بن راشد الشاهين البوعينين. جالبوت فرحة  .552

 سنبوك العركاتي  .553
 قلتجارة ون

أبو ظلوف  النوخذا سالم بن شبيب المناعي.
 م1963

 جالبوت جميلة  .554
 تجارة ونقل

 أبو ظلوف النوخذا سالم بن شبيب المناعي.
 م1969

أبو ظلوف  النوخذا محمد بن شبيب الخلف المناعي. جالبوت مزيون  .555
 م1948

 أبو ظلوف النوخذا محمد بن شبيب الخلف المناعي. جالبوت ربيله  .556

 أبو ظلوف النوخذا محمد بن عبدالعزيز المناعي. بوتجال ربيله  .557

 سميسمة )آل مطاوعة الكواري(. النوخذا عبدالوهاب بن محمد الكويتي جالبوت الطيارة  .558

 الوكرة خالد بن راشد الشاهين البوعينين. جالبوت الطيارة  .559

 الدوحة النوخذا صالح بن عبدالرحمن السليطي. جالبوت الطيارة  .560
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 النوخذا راشد بن شبيب المناعي، أحد الشخصيات البارزة في منطقة  وتجالب الطيارة  .561
 أبو ظلوف في زمن الغوص.

أبو ظلوف 
 م1935

 الدوحة النوخذا هالل بن خليفة الخليفي. جالبوت الكاتليّة  .562

 الوكرة عيسى بن حمد بن إبراهيم البوعينين. شوعي الورد  .563

 الوكرة وعينين.شاهين ومحمد أبناء إسماعيل الب سنبوك الغزال  .564

جالبوت  الغزال  .565
 قطاعة

 أبو ظلوف النوخذا محمد بن عبدالعزيز المناعي.

 الوكرة محمد بن ناصر الجبران البوعينين. جالبوت الفضة  .566

 الوكرة علي بن علي الجبران البوعينين. جالبوت المجرا  .567

جالبوت  الباجال  .568
 قطاعة

ف أبو ظلو المناعي. شرودالنوخذا محمد بن ناصر بو 
 م1937

النوخذا والطواش والشاعر والراوي حسن بن عبدهللا الحاي المناعي، توفي   جالبوت بخيته  .569
 م.1992في الدوحة عام 

 أبو ظلوف

النوخذا والطواش والشاعر والراوي حسن بن عبدهللا الحاي المناعي، توفي  جالبوت الفيحاء  .570
 م.1992في الدوحة عام 

أبو ظلوف 
 م1937

من سفن قطر التقليدية المعروفة في منتصف القرن العشرين، وكانت تعمل  جالبوت غريفة  .571
م تقريبًا؛ 1946في مجال الغوص على اللؤلؤ حتى انتهاء عصر الغوص 

مالكها هو النوخذا سلطان بن عبدهللا بن أحمد بن سيف العسيري المعاضيد؛ 
ام عالذي ولد في فريج العسيري في منطقة شرق مقابل ميناء الدوحة وذلك 

م، وقد عاش النوخذا سلطان بن عبدهللا 1969م، و توفي عام 1907
العسيري في بيت العسيري مع والده وأعمامه؛ وقد عرف هذا البيت بخبراته 
المتوارثة في الغوص على اللؤلؤ، وبتوارث ساكنيه لعلوم وخبرات عالم 

ة فالبحر والغوص والسفن العريقة، وقد استمدها من السردال محمد بن خلي
 المعاضيد.

 الدوحة

 الخور النوخذا سعد بن إبراهيم آل إبراهيم المهندي. جالبوت ---  .572

 الخور النوخذا عبدالوهاب بن حمد آل إبراهيم المهندي. جالبوت ---  .573

 الخور النوخذا صقر ومقلد وخميس أبناء حمد المريخي المهندي. --- ---  .574

 الخور التاجر حسن ومحمد الهيل. --- ---  .575

  التاجر إبراهيم ويوسف الهيل. --- ---  .576

 الخور النوخذا محمد بن عبداللطيف آل إبراهيم المهندي. جالبوت ---  .577

 الخور النوخذا راشد وسيف ومحمد أبناء معيوف الكشاشي المهندي. جالبوت ---  .578

 الخور النوخذا عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم المهندي. جالبوت ---  .579

جالبوت  ---  .580
وسطة مت

 الحجم

 النوخذا مبارك بن عوض الشقيري المهندي.

الجالبوت غرقت سنة )طبعة المضيحكي(، وأنقذهم في ذلك اليوم النوخذا 
 حسن بن علي بن خميس الحسن.

 الخور

جالبوت  ---  .581
متوسطة 

 الحجم

 الخور النوخذا محمد بن علي بن نصف المهندي.
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 الخور مهندي.النوخذا مبارك بن راشد الظمن ال جالبوت ---  .582

 الدوحة أحمد عبيدان فخرو. --- ---  .583

 الخور النوخذا شاهين بن سعد الحميدي. جالبوت ---  .584

 الخور النوخذا غانم بن شاهين البنعلي المهندي. جالبوت ---  .585

 الخور النوخذا راشد بن محمد المسند المهندي. جالبوت ---  .586

 الخور دي.النوخذا راشد بن علي المحري المهن جالبوت ---  .587

الذخيرة في  التاجر علي بن راشد بن صالح )بن حتروش( الحسن المهندي. --- ---  .588
حوالي 
 م1940

السردال عبدهللا بن عيسى بن سلمان الحسن المهندي المتوفي في حوالي  جالبوت ---  .589
م سنة الرحمة، وهو والد كل من محمد وسعد والنوخذا علي بن 1919سنة 

 ي.عبدهللا الحسن المهند

الذخيرة في 
حوالي 
 م1915

الذخيرة في  النوخذا خلف بن ماجد العرابيد. جالبوت ---  .590
حوالي 
 م1945

لنج )زورق  ---  .591
بخاري( 
 الطواشة

 الدوحة صالح بن سليمان المانع.

 الدوحة ناصر بن شاهين بن ناصر بن طوار. سنبوك ---  .592

 الدوحة يوسف بن سيف بن راشد الحسيني. بقارة ---  .593

جالبوت  ---  .594
 طواش

 الدوحة محمد بن حسن المعضادي.

 سميسمة علي بن عيد بن محمد آل الشيخ الكواري. سنبوك ---  .595

جالبوت  ---  .596
 طواش

 الدوحة الطواش ناصر بن عبدهللا العطية.

 الدوحة سالمين بن محمد السويدي. جالبوت ---  .597

 الدوحة مبارك بن نصر بن عبدهللا النصر السليطي. جالبوت ---  .598

 --- سنان بن سعيد )توفي في موقعة خنور( في القرن التاسع عشر. بقارة ---  .599

عبدهللا بن عبدالرحمن المسحل البوعينين، في القرن التاسع عشر  بقارة ---  .600
 الميالدي.

--- 

م(، في القرن التاسع عشر 1898النوخذا راشد بن سعد )توفي عام  بقارة ---  .601
 الميالدي.

 

  ا سعد بن سيف، في القرن التاسع عشر الميالدي.النوخذ بقارة ---  .602

  الطواش محمد بن ثاني، في القرن التاسع عشر الميالدي. بقارة ---  .603
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الفصل الخامس
أدوات صيد الّسمك التقليدية يف 
قطر، ومصطلحاتها، وصناعتها، 

وطرق الّصيد بها
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مصطلحات خاصة باألسماك

قبــل إدراج وشــرح أدوات الصيــد التقليديــة يف قطــر، وطــرق الصيــد بهــا، ال بــد مــن وضــع 
بعــض املصطلحــات اخلاصــة باألســماك حتــى يتســنى للقــارئ اســتيضاح كثيــر مــن محتــوى هــذا 

الفصــل، وهــذه املصطلحــات هــي: 
احراك: 

االحــراك مصطلــح يطلــق علــى التوقــف التــام حلركــة األســماك بالقــرب مــن الســاحل، ويكــون 
ذلــك يف فصــل الشــتاء عندمــا تشــتد بــرودة املــاء.

اتروس: 
ــى ابتعــاد األســماك عــن الســاحل يف فصــل الشــتاء والتجمــع يف  ــق عل ــح يطل ــروس مصطل االت

ــر. ــا للــدفء والتكاث ــاه العميقــة طلًب املي

َبَذْق: 
البــذق مصطلــح يطلــق علــى العمليــة التــي يقــوم بهــا اخلثــاق “احلبــار” عندمــا يداهمــه اخلطــر 

ويقــوم بدفــع مــادة ســوداء شــبيهة باحلبــر باجتــاه مصــدر اخلطــر؛ وذلــك للتمويــه والهــرب.
َتْنَفْر أو انفرت: 

تنفــر أو انفــرت كال املصطلحــن صحيــح، ويطلــق علــى األســماك الســاحلية عندمــا حتــس 
باخلطــر، وتهجــر موقــع غذائهــا املعتــاد القريــب مــن الســاحل.

َتْرعى: 
ترعــى مصطلــح يطلــق علــى األســماك الســاحلية التــي تنبــش األرض بحًثــا عــن غذائهــا، وتتــرك 

آثــاًرا معروفــة عليها.
َخَشْر: 

اخلشــر مصطلــح بحــري يطلــق علــى أنــواع رديئــة مــن األســماك يتــم فرزهــا مــن األســماك 
اجليــدة، وأســماك اخلشــر تكــون عــادة إمــا مــن نــوع قــن أو عنفــوز أو ينــم أو بزميــي، ويف الغالــب 

تكــون مــن صيــد القرقــور.
ة:  َدخْلَ

ــه مجموعــات  ــذي حتدث ــى مــاء البحــر العكــر احملــدود املســاحة ال ــق عل ــح يطل الدخْلــة مصطل
ــي. ــي أو الطين ــا مــن قــاع البحــر الرمل ــاء اقترابه ــرة مــن األســماك يف أثن كبي

ِته(. ْد يف َدخْلِ ورد مصطلح دخلة يف املثل القطري الذي يقول: )َعوَّ
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َراْس: 
والــراس، واجلمــع ُرُؤوْس، مصطلــح بحــري يطلــق علــى مجموعــة محــدودة مــن األســماك، تســبح بشــكل 
جماعــي بالقــرب مــن ســطح البحــر الصخــري الضحــل القريــب مــن الشــاطئ، ورأس الّســمك يتحــرك ببــطء 
صعــوًدا وهبوًطــا متخــًذا أشــكااًل وألواًنــا مختلفــة بحســب نــوع وشــكل الّســمك، ومــن أشــهر األســماك التــي 
تشــكل رؤوس يف مواســم معينــة مــن الســنة هــي أســماك الصــايف والنيســر والينــم، فيقــال: )رأس صــايف(.

َزَرْق: َوَيْزَرْق: 
زرق مصطلــح يطلــق علــى قضــم وافتــراس األســماك الضاريــة ألجــزاء مــن فرائســها، ومــن أشــهر األســماك 

التــي لهــا ســمعة ســيئة يف زراق اإلنســان هــي ســمكة اليريــور “القــرش”، واجلــد “البراكــودا”. 

ومــن ضمــن أشــهر حــوادث هجمــات القــرش التــي تعــرض لهــا بحــارة قطــر زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ هــي 
احلادثــة التــي وقعــت للغيــص محمــد بــن هــالل آل إبراهيــم املهنــدي، الــذي كان راكًبــا الغــوص يف الســنبوك 
)بنــدر( اخلــاص بالنوخــذا محمــد بــن ســلمان احلســن املهنــدي، فبينمــا كان يهــم باخلــروج مــن هيــر “مغــاص” 
)أم اجلتيــب( الــذي يقــع شــرق دولــة قطــر، وهــو محمــل باحملــار، هاجمــه قــرش يف منتصــف الطريــق، وقضــم 
جــزًءا مــن ظهــره وكتفــه فامتــزج دمــه بالبحــر، وبقــدرة اهلل تراجــع ذلــك القــرش عــن هجومــه، وتركــه مخضًبــا 
بدمائــه، فقفــز عليــه مجموعــة مــن البّحــارة ومت إنقــاذه بأعجوبــة يف الوقــت املناســب، وعــادوا بــه إلى اليابســة، 
ومت عالجــه بامللــح املقطــوع “الناعــم” ودهــن الــورد، وبفضــل مــن اهلل مت شــفاؤه بعــد فتــرة وجيــزة مــن العــالج. 

ــح(، وهــي احلادثــة التــي وقعــت للســيد إبراهيــم  كمــا ســجلت كذلــك حادثــة أخــرى يف خــور الذخيــرة )إمرّي
بــن ســعد الشــقيري املهنــدي، الــذي كان قادًمــا مــن الغــوص يف إحــدى الســفن، وفــور توقفهــا يف بنــدر إمرّيــح 
يف الذخيــرة نــزل منهــا الغيــص إبراهيــم مــع مجموعــة مــن البّحــارة وتوجــه ســباحة نحــو اليابســة، فاعتــرض 
ــة مــن بــن فكــي ذلــك  ــة ســاقه، ومت إنقــاذه بصعوب طريقــه قــرش متوســط احلجــم، فقضــم وافتــرس عضل
القــرش، وتعالــج يف الذخيــرة بامللــح املقطــوع ودهــن الــورد، وبعــد شــهرين مــن العــالج شــفي بقــدرة اهلل مــن 

تلــك احلادثــة.

َشَعاِنيْف: 
شــعانيف مصطلــح يطلــق علــى أشــواك وزعانــف األســماك الظهريــة وخاصــة الكبيــرة منهــا 
عندمــا تخــرج مــن املــاء يف أثنــاء اقترابهــا مــن ســطح البحــر، فيُقــال: )شــعانيف الّســمك ظاهرة(.

اْشَرَخْت: 
اشرخت مصطلح يطلق على خروج األسماك الصغيرة احملاصرة من الفتحات الكبيرة للشباك.

َطِرّي: 
طــري مصطلــح بحــري يطلــق علــى الّســمك الطــازج الــذي مت اصطيــاده يف نفس اليــوم، وللمبالغة 

يف املعنــى يُقــال: )حــي يلبط(.

واملثل القطري يقول )من سهر الليل تغدى بالطري، ومن راقد البيض أصبح يشتري(.
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َطَبْ أَو َطاَبْن: 

 )سمكة اللخمة طابنة(

ــي أو  ــاع الطين ــا حتــت الق ــى اندســاس األســماك وتواريه ــق عل ــح بحــري يطل ــن مصطل طــن أو طاب
الرملــي، إمــا للســبات أو خوًفــا مــن االفتــراس، أو للتمويــه والتحايــل واقتنــاص الفــرص للصيــد، ومــن 
أشــهر األســماك التــي تقــوم بعمليــة الطبــان هــي: ســمكة اللخمــة “الــراي”، وســمكة الوحــرة “متســاح 
البحــر”، وســمكة اخلوفعــة، وســمكة طبــق لــزق، وســمكة الهريــري، وســمك البــدح عندمــا يحاصــر.

الحقه: 
الحقه مصطلح بحري يطلق على بداية فساد الّسمك، فيُقال: الّسمك الحقه.

َمْرَعاة:

 )مرعاة سمك(

مرعــاة مصطلــح يطلــق علــى العالمــات واآلثــار التــي تخلفهــا األســماك وراءهــا علــى القــاع 
الرملــي أو الطينــي القريــب مــن الشــاطئ يف أثنــاء بحثهــا عــن الغــذاء.

َعْه:  مَيْ
واليمعــه، واجلمــع امّيعــات،  مصطلــح بحــري يطلــق علــى مجموعــة كبيــرة أو متوســطة مــن 
ــة  ــاه الضحل ــد عندمــا تســبح مجتمعــة يف فصــل الشــتاء القــارس يف املي ــاح أو املي أســماك البي

ــرة. ــة ســوداء كبي ــة بقع ــى هيئ ــة مــن الشــاطئ، وتكــون عل القريب

َتْلَبْط: أو َلِبيْط: 
تلبــط أو لبيــط مصطلــح يطلــق علــى الصــوت الــذي حتدثــه األســماك عندمــا تضــرب بذيلهــا 

علــى ســطح مــاء البحــر، أو يف أثنــاء قفزهــا الســريع واملتكــرر. 
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أدوات صيد الّسمك التقليدية يف قطر: 
مصطلحاتها، وصناعتها، وطرق الّصيد بها

لقــد ابتكــر ومــارس صيــادو األســماك القطريــن، ومنــذ زمــن بعيــد، عــدة طــرق وأدوات تقليديــة 
لصيــد األســماك، واعتمــدوا يف جــل طــرق صيدهــم علــى الغــزل »الشــباك«. 

ومن أشهر أدوات صيد الّسمك التقليدية يف قطر وطريقة الّصيد بها هي: 

أواًل: شباك الّصيد:  أنواعها وطريقة صناعتها وكيفية الّصيد بها.

ثانًيا: القراقير:  أنواعها وطريقة صناعتها وكيفية الّصيد بها. 

ثالثًا: املسكر:  بناؤه وطريقة الّصيد به.

رابًعا: احلظرة:  صناعتها وطريقة الّصيد بها. 

خامًسا: امليفرة:  وطريقة الّصيد بها.

سادًسا: الكابر:  وطريقة الّصيد به.

سابًعا: اللوث:  وطريقة الّصيد به. 

ثامًنا: سم الّسمك:  حتظيره وطريقة الّصيد به.

أوال: شباك الّصيد، أنواعها وطريقة صناعتها وكيفية الّصيد بها:
 قدمًيــا كان صانعــو الشــباك القطريــون يقومــون بصنــع أشــكال كثيــرة ومتعــددة مــن شــباك 
الّصيــد، وأطلقــوا علــى تلــك الشــباك عــدة مســميات منهــا: الشــرخ والطيــة واليــاروف والرفعــة 

ــى الشــبكة اخلــام. ــك الشــباك تعتمــد يف صناعتهــا عل ــع تل واملدفــرة واملنصــب، وجمي

 وفيما يلي نتعرف على أجزاء تلك الشباك ومكوناتها. 
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األدوات املستخدمة يف صناعة شبكة الّصيد:
الغزل )شبكة(:

 )الغزل اخلام(

الغــزل )شــبكة(، واجلمــع اغــزول، قدمًيــا كان الغــزل ال يتوفــر يف الســوق احملليــة كمــا هــو عليــه 
ــا،  ــة” الشــباك يدوًي ــة “حياك ــة الطراق ــرة هــم مــن يقومــون بعملي ــون امله ــل كان احلرفي اآلن، ب
وترويبهــا “إصالحهــا” بخيــوط القطــن الرفيعــة، ومــن شــدة حــرص كبــار الســن علــى التمســك 
بتلــك احلرفــة كان مــن يعانــي منهــم مــن ضعــف النظــر يضــع قطعــة قمــاش ســوداء أســفل 

الشــبكة البيضــاء حتــى تتضــح لــه معاملهــا، ويســتمر يف احلياكــة بالشــكل اجليــد.

املَْد: 
واملد، واجلمع امدود، حبل طوله حوالي 50 متًرا وقطره حوالي 6 ملم، واملدود اثنان: 

املد العلوي: وتثبت فيه أعلى الشبكة، وحبات الكرب.

املد السفلي “الداسي”: وتثبت فيه أسفل الشبكة وقطع املساوي.

َخْيط: 

 )خيط قطني(

ــي هــو مــن األدوات الرئيســية املســتخدمة يف صناعــة وإصــالح الشــبكة، يكــون  اخليــط القطن
ُســْمكه حســب الرغبــة وحســب نــوع الشــبكة املــراد صناعتهــا.
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قلم: 

 )قلم(

والقلــم، واجلمــع اقالمــه،  مصطلــح يطلــق علــى قصبــة مجوفــة مــن اخلشــب شــبيهة بآلــة النــاي 
املوســيقية، طولهــا حوالــي نصــف متــر، وقطرهــا مــن ربــع إنــش إلــى نصــف إنــش تقريًبــا، يثبــت 
يف آخرهــا عــود صغيــر مــن اخلشــب كالعارضــة ليمنــع خــروج فتحــات الشــبكة مــن الطــرف 
اآلخــر عنــد إدخالهــا يف القصبــة، حديًثــا يســتخدم صانعــو الشــباك، عوًضــا عــن القصبــة، 
أنبوًبــا مــن املعــدن أو البالســتيك، يعتبــر القلــم مــن األدوات املهمــة التــي يعتمــد عليهــا احلــريف 

ــواء جميــع أطــراف فتحــات الشــبكة.  يف صناعــة الشــبكة، فيســتخدمه يف احت

مكسار:

)مكسار(

املكســار، واجلمــع مكاســير، آلــة خشــبية صغيــرة مدببــة مــن الطرفــن، يلــف حولهــا خيــط رفيــع 
مــن القطــن، ال غنــى للحــريف عنــه، فبواســطته يقــوم بحياكــة الشــبكة وإصالحهــا.
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دفرة: 

 )دفرة(

الدفــرة وهــي أكبــر مــن امليبــر، وهــي إبــرة خياطــة كبيــرة احلجــم يبلــغ طولهــا حوالــي 12ســم تقريًبــا، 
تســتخدم يف تضريــب »تثبيــت«  الكــرب »عوامــات بالســتيكية مفرغــة«، واملســاوي »أثقــال مــن احلجر 

أو الرصــاص« علــى طــريف الشــبكة مــن األعلــى واألســفل، وتســتخدم كذلــك يف خياطــة الشــراع.

ملزيد من املعلومات عن هذا املصطلح انظر املصطلح رقم: ) 154 (.

ُموْس »شفرة«:

 )شفرة(

املــوس هــو مــن األدوات التــي ال غنــى لصانــع الشــبكة عنهــا، فبواســطتها يتــم قطــع خيــوط 
الشــبكة الزائــدة عــن احلاجــة.

اكربه: 

 )كربة حديثة من البالستك( )كربه منصب حديثة من البالستك( )كربه قدمية من جذوع النخل( 

ــرة مــن اخلشــب تؤخــذ مــن جــذع النخــل،  ــة القدميــة، واجلمــع كــرب، هــي قطعــة صغي والكرب
وتثقــب مــن األعلــى وتثبـْـت يف املــد “احلبــل العلــوي للشــبكة” بواســطة اخليــط، والكــرب يســاعد 
الشــبكة علــى االنتصــاب بشــكل رئيســي يف املــاء، وحديًثــا مت اســتبدال الكــرب اخلشــبي بكــرب 

من البالستيك املقوى.  
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َمّسوى: 

 )مّسوى حديث من الرصاص والكتان( )مّسوى حديث من االسمنت( )مّسوى قدمي من حجر املْش(
ومســوى، واجلمــع مســاوي، وهــي أثقــال تصنــع مــن احلجــر أو اإلســمنت أو الرصــاص، تثبــت يف الداســي 
“حبــل الشــبكة الســفلي”، وهــي تســاعد يف عمليــة شــد الشــبكة إلــى أســفل املــاء، وقــد مــرت صناعــة 
ــري” منتشــر  ــت تنحــت مــن حجــر املــش “حجــر جي ــى كان املســاوي بعــدة مراحــل، ففــي املراحــل األول
ــرة الســتينيات مــن القــرن املاضــي  ــة، ويف فت ــة مــن الســواحل القطري ــة القريب ــرة يف التــالل اجليري بكث
صنعــت مــن مــادة اإلســمنت بعــد توفــره بكثــرة يف األســواق، أمــا يف فتــرة الثمانينيــات فأصبــح املّســوى 
يصنــع مــن مــادة الرصــاص، وحديًثــا تطــورت صناعتــه فأصبــح يصنــع مــن حبــال قطنيــة محشــوة مبــادة 

الرصــاص تســمى )كيبــل(، وهــي مــن أفضــل األثقــال التــي اســتخدمت يف الشــباك.     

الشكل األول من شباك الّصيد القدي )الشرخ(
الشرخ: 

 )شرخ(
 الشــرخ، واجلمــع شــروخ،  اســم لشــبكة صيــد متعــارف عليهــا يف دولــة قطــر منــذ زمــن بعيــد، يســمى يف 
ــا وجنعــه »عرضــه« حوالــي  ــًرا تقريًب الــدول املجــاورة )دجيــج ( أو )ليــخ(، والشــرخ طولــه حوالــي 50 مت
150ســم، وكلمــا اتســع عــرض الشــرخ ســمي )جنيــع( وأصبــح أفضــل للصيــد، وقدمًيــا كان يقــاس حجــم 
الشــرخ مبــا يســمى )القبــة( وهــي عــدد الفتحــات يف الــذراع الواحــد والتــي عــادة مــا تكــون مــن 14- 16 

عــن »فتحــة«، وكلمــا قلــت الفتحــات يف الــذراع الواحــد ســمي )شــريخ(.
فمثــال عندمــا يُقــال: الشــرخ قبــة أربعــة عشــر؛ فيعنــي هــذا أن يف الــذراع الواحــد أربــع عشــرة فتحــة، 

وحديًثــا تقــاس ســعة الفتحــات باإلنــش، فيُقــال: ربــع إنــش ونصــف إنــش وثالثــة أربــاع اإلنــش. 
قدمًيــا كان الشــرخ يســتخدم لصيــد األســماك القريبــة مــن شــاطئ البحــر، وبطريقــة النصابــة والدفــار 
واملغيــط فقــط، ومــن أشــهر األســماك التــي كان يصطادهــا هي األســماك الســاحلية، كالبســار والقرقفان 
والبــدح والشــعم والســبيطي والصــايف والبيــاح وغيــره، أمــا حديًثــا فالشــرخ يرمــى يف قــاع البحــر العميــق 

بواســطة الــزوارق، ويصيــد كافــة أنــواع األســماك القاعيــة.
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صناعة الشرخ:

 )صناعة الشرخ(

قبل صناعة أي شبكة البد من توفر املواد التالية:

املــدود »احلبــال » والغــزل »الشــبكة اخلــام« واخليــوط القطنيــة والكــرب واملســاوي، وكذلــك 
األدوات التــي تســاعد احلــريف يف صنــع الشــبكة كالقلــم واملكســار والدفــرة واملــوس. 

وصناعة شبكة الّصيد متر بثالث مراحل: 

املرحلة األولى:
حتضير املدود:

يجلــب حبــل طولــه حوالــي 100 متــر وقطــره حوالــي 6 ملــم، ويكــون إمــا مــن الُكْمبَــاْر أو القطــن 
أو البالســتيك، يثبــت طــرف احلبــل األول يف وتــد، وميــد علــى األرض، ثــم يشــد مــن طرفــه اآلخر 
بــكل قــوة، ويثبــت يف وتــد، ويتــرك مشــدوًدا لعــدة أيــام، واحلــريف يقــوم بهــذه العمليــة حتــى ال 
يحــدث للحبــل التــواء بعــد تثبيتــه يف الشــبكة ويفســدها، بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الشــد يقطــع 
احلبــل إلــى نصفــن متســاوين يف الطــول؛ أحدهــم يســتخدم للمــد العلــوي للشــبكة واآلخــر للمــد 

الســفلي )الداســي(.

املرحلة الثانية: 
تثبيت الشبكة يف املدود »احلبال«: 

بعــد جلــب الشــبكة اخلــام يقــوم احلــريف بإدخــال كافــة فتحاتهــا العلويــة يف آلــة تســمى )القلــم( 
وتــرص فيــه بإحــكام، ثــم ميــرر عبــر قنــاة القلــم حبــل املــد العلــوي، وفــور خروجــه مــن الطــرف 
اآلخــر جتــذب كافــة فتحاتهــا باجتــاه احلبــل فتصبــح يف وســطه، ويبــدأ بعدهــا احلــريف وبواســطة 
خيــوط القطــن امللفوفــة علــى املكســار بعمــل عقــد تســمى )اجلتــب( يف نهايــة كل 15 ســم لتثبيــت 
الشــبكة يف احلبــل، بعــد تثبيــت الشــبكة باحلبــل العلــوي يقــوم بتثبيــت طــرف الشــبكة الســفلي 

يف الداســي » احلبــل الســفلي » وبنفــس الطريقــة.
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املرحلة الثالثة:
 تثبيت الكرب:

بعــد تثبيــت الشــبكة يف املــدود يقــوم احلــريف بتثبيــت الكــرب يف املــد العلــوي بواســطة الدفــرة واخليــط 
ــي، بعــد االنتهــاء مــن تثبيــت  ــكل ذراع طول ــة واحــدة ل ــى املــد بواقــع كرب ــي، والكــرب يثبــت عل القطن
الكــرب يقــوم بثبيــت املســاوي يف الداســي “املــد الســفلي” وبنفــس الطريقــة الســابقة، وبهــذا تكــون 

صناعــة الشــبكة قــد أجنــزت.

أشهر طرق الّصيد بالشرخ
طريقة صيد الّسمك بالدفار.

طريقة صيد الّسمك بالنصابة.

طريقة صيد الّسمك باملغيط.

أواًل: طريقة صيد الّسمك بالدفار: 

 )طريقة الدفار(

طــرق صيــد الّســمك بالدفــار تختلــف حســب نــوع الّســمك املــراد اصطيــاده، فطريقــة ادفــار ســمك الصــايف 
تختلــف عــن طريقــة ادفــار ســمك البيــاح واألســماك األخــرى، ســواء أكان يف الوقــت أم كان يف املــكان. 

ادفار روس » مجموعات « سمك الصايف:
لكي تتم عملية ادفار سمك الصايف ال بد من توفر بعض األدوات التي تساعد يف إمتام هذه العملية منها:

- عدد ثالثة بحارة أو أكثر مؤهلن لهذه املهمة.
- هوري »قارب صغير«. 

- اثنــان أو أربعــة شــروخ »شــباك« ذات فتحــات ضيقــة بحيــث ال تتجــاوز ســعة فتحــات الشــبكة ســت 
عشــرة فتحــة يف الــذراع الواحــد )قبــة ســتة عشــر(.

ــا«  ــا »بطنه ــا بالشــبكة غبه ــوع مــن الشــباك لكــي يظــّل ســمك الصــايف ملتصًق ــر هــذا الن وقــد اختي
وليــس عالًقــا يف فتحاتهــا، وبذلــك يســهل علــى الصياديــن التقاطــه، ولــو كانــت فتحــات الشــبكة واســعة 
لعلقــت األســماك بهــا وصعــب علــى الصياديــن اســتخراجها بســهولة، ممــا سيتســبب يف تأخرهــم عــن 

اللحــاق مبجموعــات أخــرى مــن األســماك أو الذهــاب إلــى موقــع آخــر للصيــد. 
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الطريقة القدمية لدفار رؤوس سمك الصايف:

 )هوري يستخدم يف الدفار(
يف الثانــي والعشــرين مــن شــهر أكتوبــر تقريًبــا املوافــق للســتن مــن ســهيل، ويف الوقــت املعــروف يف دولــة 
قطــر واخلليــج العربــي باســم )إصفــري(، تركــب مجموعــة مــن صيــادي أســماك الصــايف يف هــوري “قــارب 
خشــبي صغيــر”، ويبحــرون بــه مبحــاذاة الســواحل الشــبه صخريــة، بواســطة الشــراع أو املجاديــف أو 
اخلطــرة “قصبــة مــن اخليــزران”، وذلــك بحًثــا عــن رؤوس ســمك الصــايف التــي قــد جتمعــت يف تشــكيالت 
صغيــرة ومتفرقــة هنــا وهنــاك بالقــرب مــن تلــك املناطــق الصخريــة، وخاصــة مــن وقــت الضحــى إلــى قبــل 
العصــر، ومــع أول حركــة للمــد أو اجلــزر وتلــك الفتــرة والتــي تعــد مــن أفضــل فتــرات صيــد رؤوس ســمك 
الصــايف، عندمــا يصــل الصيــادون إلــى تلــك املناطــق يبطئــون مــن حركــة القــارب، ويقــوم أحــد البّحــارة مــن 
ذوي اخلبــرة بالنظــر مــع اجتــاه أشــعة الشــمس؛ لكــي يرصــد حركــة األســماك يف أثنــاء ارتفاعهــا وهبوطهــا 
والتفافهــا حــول نفســها فــوق ســطح وقــاع البحــر، وفــور رصــده لــرأس الّســمك يحــدد مســاره ويأمــر كافــة 
البّحــارة بالنــزول فــوًرا مــن القــارب وأمــام الــرأس مباشــرة مبســافة ال تقــل عــن ثالثــن متــًرا تقريًبــا، 
فيمســك أحدهــم بالقــارب والثانــي يذهــب بأقصــى ســرعة خلــف الــرأس واثنــان يحمــالن الشــباك املشــاراة 
“املوصولــة ببعضهــا” ويتقاســمانها بالتســاوي فيمــا بينهــم، ويســيرون بهــا نحــو مقدمــة الــرأس مباشــرة.

وعندمــا حتــن الفرصــة يقومــون بنشــر الشــباك أمــام رأس الّســمك القــادم نحوهــم مشــكلن حلقــة مــن 
حولــه، وقبــل إقفــال احللقــة تعطــى اإلشــارة احملــددة للبّحــار الــذي يســمى )احلــواي( والــذي يقــف عــادة 
خلــف الــرأس، فيقــوم بإحــداث ضجيــج، إمــا بالصــوت أو بتحريــك يديــه علــى ســطح املــاء، عندمــا تشــعر 
أســماك الصــايف بالضجيــج تندفــع بــكل قــوة باجتــاه وســط الشــبكة، فيقفــل البّحــارة الدائــرة عليهــا، 
ويدخلــون يف وســطها ويقومــون بــرش املــاء يف كل االجتاهــات، ثــم يقومــون بالتقــاط األســماك امللتصقــة يف
الشــباك ووضعهــا يف النقلــة “الكيــس” أو يف القــارب مباشــرة، وتتكــرر تلــك العمليــة عــدة مــرات ويف 

مناطــق مختلفــة. 
ولعــدم توفــر الثلــج يف تلــك الفتــرة وخوًفــا علــى األســماك مــن الفســاد يقــوم الصيــادون بجمــع أســماكهم 
والعــودة بهــا مــن حيــث أتـَـوا، فيبيعــون قســًما منهــا علــى مــن يرغــب، والقســم اآلخــر يقومــون بنــزع أحشــائه 
وحشــوه بامللــح الناعــم ثــم جتفيفــه وبيعــه الحًقــا علــى هيئــة أســماك مجففــة )مالــح(، إذا لــم يجــد البّحــارة 
امللــح الــالزم لتمليــح األســماك يضعونــه يف أكيــاس ويذهبــون بــه إلحــدى املمالــح الطبيعيــة املنتشــرة علــى 
الســواحل القطريــة، وغمــره بهــا ملــدة يــوم أو يومــن، ثــم يســتخرج بعــد ذلــك، وينشــر علــى الرمــال القريبــة 

مــن اململحــة، ويتــرك حتــى يجــّف متاًمــا، ثــم يعبــأ يف أكيــاس، ويخــزن لبيعــه يف الوقــت املناســب.
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الطريقة القدمية لدفار اليمعة )روس سمك لبياح(:

 )ادفار مّيعه سمك البياح(

لكــي تتــم عمليــة ادفــار مجموعــات ســمك االبيــاح ال بــد مــن توفــر بعــض األدوات التــي تســاعد 
يف إمتــام هــذه العمليــة، ومنهــا:

عدد ثالثة بّحارة أو أكثر مؤهلن لهذه املهمة.

هوري »قارب صغير«.

مــن اثنــن إلــى أربــع شــروخ »شــباك« ذات فتحــات ضيقــة، بحيــث ال تتجــاوز ســعة فتحــات 
الشــبكة مــن 16 إلــى 17 فتحــة يف الــذراع الواحــد )قبــة ســتة عشــر(، وقــد اختيــر هــذا النــوع 
ــا يف  ــا بالشــبكة يف غبهــا »بطنهــا«، وليــس عالًق مــن الشــباك؛ لكــي يظــل ســمك البيــاح ملتصًق
فتحاتهــا، وبذلــك يســهل علــى الصياديــن التقاطــه، ولــو كانــت فتحــات الشــبكة واســعة لعلقــت 
األســماك بهــا وصعــب علــى الصياديــن اســتخراجها بســهولة ممــا سيتســبب يف تأخرهــم عــن 

ــد.  ــى موقــع آخــر للصي اللحــاق مبجموعــات أخــرى مــن األســماك أو الذهــاب إل
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طريقة صيد سمك البياح:
ــا، ويف الوقــت املعــروف يف دولــة قطــر واخلليــج العربــي باســم  يف منتصــف شــهر ينايــر، تقريًب
)البطــن أو الثريــا( والــذي يعتبــر مــن أشــّد فتــرات الســنة بــرودة يف قطــر، تقتــرب مجموعــات 
كبيــرة مــن أســماك البيــاح مــن الســواحل القطريــة، وتســبح يف مجموعــات بالقــرب مــن املناطــق 
الرمليــة ومــن مداخــل األخــوار طلًبــا للــدفء ولوضــع البيــض، كان الصيــادون يف املاضــي يركبــون 
يف قــارب خشــبي بعــد منتصــف الليــل مــع املــد العالــي، ويبحــرون بــه إمــا بشــراع أو باملجاديــف 
أو باخلطــرة باجتــاه تلــك املناطــق لرصــد حركــة تلــك املجموعــات وحتديــد مواقعهــا، وذلــك عــن 
طريــق ســماع لبيطهــا “حركتهــا فــوق املــاء”، وبعــد التأكــد مــن وجودهــا يعــودون مــن حيــث أتـَـوا، 
ويتركونهــا تســبح بهــدوء مــع تيــار املــد، ويف فجــر اليــوم التالــي يعــودون إلــى موقــع آخــر قريــب 
مــن املوقــع الســابق الــذي مت رصــد جتمــع األســماك فيــه، فيجــدون تلــك املجموعــات علــى هيئــة 
بقعــة ســوداء كبيــرة احلجــم، فيترجــل الصيــادون مــن القــارب وأمــام اليمعــة مباشــرة ومبســافة 
ــا، فيمســك أحدهــم بالقــارب والثانــي الــذي يســمى )احلــواي(  ال تقــل عــن ثالثــن متــًرا تقريًب
يذهــب بأقصــى ســرعة خلــف اليمعــة، واثنــان يحمــالن الشــباك املشــاراة “املوصولــة ببعضهــا”، 
ويتقاســمونها بالتســاوي فيمــا بينهــم، ويســيرون بهــا نحــو مقدمــة اليمعــة مباشــرة، وعندمــا 
حتــن الفرصــة يقومــون بنشــر الشــباك مشــكلن حلقــة مــن حولــه وقبــل إقفــال احللقــة تعطــى 
اإلشــارة احملــددة للبّحــار الــذي يقــف خلــف الــرأس فيقــوم بإحــداث ضجيــج، إمــا بالصــوت 
أو بتحريــك يديــه علــى ســطح املــاء، عندمــا تشــعر األســماك بالضجيــج تندفــع باجتــاه وســط 
الشــبكة فتقفــل عليهــا الدائــرة، ويدخــل الصيــادون وســط الشــبكة ويقومــون بــرش املــاء يف كل 
االجتاهــات، فيقفــز منهــا الكثيــر ويعلــق بهــا الكثيــر، فيحملــون الشــبكة مبــا فيهــا مــن أســماك 
ويضعونهــا يف القــارب، ثــم يقومــون بحــل تلــك األســماك مــن الشــباك ووضعهــا يف نقلــة أو كيســة 

“ســلة مــن املعــدن”. 

ولعــدم توفــر الثلــج يف تلــك الفتــرة وخوًفــا علــى األســماك مــن الفســاد يقــوم الصيــادون بجمــع 
أســماكهم والعــودة بهــا مــن حيــث أتَــوا، فيبيعــون قســًما منهــا علــى مــن يرغــب، والقســم اآلخــر 
ــة أســماك  ــى هيئ ــا عل ــه الحًق ــه وبيع ــم جتفيف ــح الناعــم ث ــزع أحشــائه وحشــوه باملل يقومــون بن

مجففــة )مالــح(.
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طريقة ادفار مختلف األسماك: 
ادفار مختلف األسماك تتم بطريقتن: 

الطريقة األولى: 
حتدث يف اخللجان والقنوات الضيقة فال تتطلب كثيًرا من العناء، فهي حتتاج إلى اآلتي: 

- صّياد واحد فقط.

- شرخ أو ياروف »شبكة ذات فتحات ضيقة«.

- عمود خشبي رفيع طوله حوالي متر ونصف.

- نْقله »كيس من اخليش« مخصص حلمل األسماك أو سيْم »سلك رفيع من املعدن ».

تتــم عمليــة الّصيــد يف الغــوال »اخللجــان الضيقــة« غيــر العميقــة القريبــة مــن الشــاطئ ســواء أكان 
يف الليــل أم كان يف النهــار، يصــل الصيــاد إلــى املوقــع احملــدد بعــد بدايــة اجلــزر بقليــل، ويقــوم 
بغــرس العمــود علــى طــرف اخلليــج، ويثبــت يف أعــاله النقلــة »الكيــس« أو الســلك املعدنــي الرفيــع، 
ثــم يثبــت طــرف الشــبكة يف العامــود، وينشــرها باجتــاه عمــق اخلليــج، ويلتــف بهــا علــى شــكل دائــرة، 
ثــم يعــود إلــى العمــود مــرة أخــرى ويقفــل الدائــرة؛ ليدخــل الصيــاد يف وســطها ويقــوم بــرش املــاء يف 
كل االجتاهــات، ثــم يأخــذ الكيــس أو الســلك املثبــت علــى العامــود ويضــع فيــه األســماك العالقــة يف 

الشــبكة، ويكــرر تلــك العمليــة عــدة مــرات.

الطريقة الثانية: 
حتدث بالقرب من الساحل وبالقرب من مداخل اخللجان وحتتاج إلى:

- عدد اثنن أو ثالثة من الصيادين. 

- شرخ أو شرخن من ذوي الفتحات الضيقة.

- نْقلة “كيس من اخليش” مخصص حلمل األسماك.

ــة مــن الّشــاطئ وبالقــرب مــن ظهــور املســاكر  ــد كمــا أســلفنا يف املناطــق القريب ــة الّصي ــم عملي وتت
ــي  ــة املســاء ويف الليال ــار، ويفضــل مــع بداي ــل أم كان يف النه ومداخــل اخللجــان ســواء أكان يف اللي
املقمــرة، عندمــا يصــل الصيــادون إلــى املوقــع احملــدد مــع بدايــة املــد أو اجلــزر وهــم يحملــون شــبكتن 
ــدأ كل  ــم بالتســاوي، ويب ــا بينه ــا” يقتســمونهما فيم ــن ببعضهم ــوع شــرخ إمشــارين “متصلت مــن ن
ــرة  ــال الدائ ــل إقف ــم وقب ــا بينه ــرة فيم ــون بعمــل دائ ــث يقوم ــده مــن شــباك حي ــا عن ــم بنشــر م منه
تعطــى اإلشــارة )للحــواي( الصيــاد الثالــث الــذي يدفــع األســماك باجتــاه الشــبكة عــن طريــق إحــداث 
ضجيــج إمــا بالصــوت أو بتحريــك يديــه علــى ســطح املــاء وفــور إقفــال الدائــرة؛ يدخــل الصيــادون 
وســط الشــبكة، ويقومــون بــرش املــاء يف كل االجتاهــات، فتعلــق بهــا األســماك، فيقومــون بالتقاطهــا، 

ووضعهــا يف النقلــة “الكيــس املخصــص”، تُكــرر العمليــة عــدة مــرات حتــى يكتفــوا مــن ذلــك.
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ثانًيا: طريقة صيد الّسمك بالنصابة: 

 )طريقة النصابة( 
لكي تتم عملية صيد الّسمك بطريقة النصابة ال بد من توفر اآلتي: 

)اصداق وشبكة أو شبكتان واخيا(.
- اصــداق وهــو حبــل متوســط احلجــم طولــه حوالــي خمســة عشــر متــًرا، مثبــت يف نهايــة كل 
متــر منــه قطعــة خشــبية صغيــرة مــن قاعــدة جريــد النخــل أو مــن اإلســفنج املقــوى )چيبــال(؛ 
لكــي تســاعده علــى الطفــو فــوق ســطح املــاء، يســتخدم الصــداق كمصــّد وشــراك لدفــع األســماك 

إلــى وســط الشــبكة. 
- شرخ أو اثنان من نوع قبة خمسة عشر أو أربعة عشر. 

ــا األول  ــا، يف طرفه ــار تقريًب ــة أمت ــة بطــول ثالث ــال رفيع ــا، وهــي حب ــال مــن االخي - ســبعة حب
قطعــة مــن اخلشــب أو اإلســفنج، ويف طرفهــا الثانــي أثقــال مــن احلجــر أو مــن األكيــاس اململــوءة 

بالرمــل، تســتخدم يف تثبيــت الشــبكة يف املــاء.
وقت ومكان وطريقة النصابة: 

ــة  ــم العملي ــه، وتت ــى نهايت ــة فصــل الشــتاء وحت ــة مــع بداي ــد بطريقــة النصاب ــدأ موســم الّصي يب
بواســطة صيــاد واحــد فقــط، وتتــم يف املناطــق الرمليــة العميقــة القريبــة مــن الشــاطئ املســماة 
)خــْوره(، والتــي ال يفصلهــا عــن البحــر العميــق ســوى حيــد مــن الرمــل أو الصخــر، حيــث يكــون 
مــاء البحــر فيهــا بــارًدا، ويســاعد يف احملافظــة علــى األســماك طازجــة يف الشــبكة لوقــت طويــل 

قــد تصــل إلــى ثمانــي ســاعات تقريًبــا.
أمــا طريقــة النصابــة فتبــدأ مــع نهايــة اجلــزر، حيــث يذهــب الصيــاد إلــى املــكان احملــدد، ويبــدأ 
ــة “ثقــل”، ثــم يســحب طرفــه  ــى اليابســة بواســطة اخلي أواًل بتثبيــت طــرف الصــداق األول عل
الثانــي بشــكل مســتقيم إلــى داخــل البحــر، وعندمــا يشــتّد يثبــت طرفــه الثانــي بخيــة أخــرى، ثــم 
ــدأ بنشــرها  ــة الصــداق، ويب ــال الوجــه التــي يف نهاي ــح الشــبكة ويثبــت طرفهــا يف أحــد حب يفت
علــى شــكل بيــت الشــعر املنصــوب، بعــد ثمانــي ســاعات تقريًبــا مــن نصــب الشــبكة يف املــاء وقبــل 
نهايــة اجلــزر، يعــود الصيــاد إلــى الشــبكة، ويأخــذ مــا علــق بهــا مــن أســماك، ثــم يقــوم بتنظيفهــا 

مــن العوالــق واألعشــاب البحريــة ويتركهــا يف مكانهــا ملوعــد اجلــزر القــادم.
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ثالًثا: طريقة صيد الّسمك باملغيط: 

 )طريقة مغيط الشرخ(
ــات البســيطة يف  ــع وجــود بعــض االختالف ــة م ــة النصاب ــر لطريق ــى حــد كبي ــط مشــابهة إل ــة املغي طريق

ــه وشــكل مســار الشــبكة. توجي
ولكي تتم عملية املغيط ال بد من توفر اآلتي:

- شــبكتان أو ثــالث مــن قبــة أربعــة عشــر أو خمســة عشــر أو عشــرين حســب نــوع الّســمك املــراد 
اصطيــاده.

ــا، يف طرفهــا األول قطعــة مــن اخلشــب أو  ــار، تقريًب - ســتة اخيــا؛ وهــي حبــال رفيعــة بطــول ثالثــة أمت
ــت  ــوءة بالّرمــل تســتخدم يف تثبي ــاس اململ ــي أثقــال مــن احلجــر أو مــن األكي ــا الثان اإلســفنج، ويف طرفه

ــاء. ــبكة يف امل الّش
وقت ومكان وطريقة املغيط: 

ــات ســواء أكان يف فصــل الشــتاء أم كان يف فصــل  ــع األوق ــط يف جمي ــة املغي ــد بطريق ــة الّصي ــم عملي تت
الصيــف، وتتــم العمليــة بواســطة صّيــاد واحــد فقــط، ويف املناطــق الرمليــة العميقــة القريبــة مــن الشــاطئ 
والتــي تســمى )خــْوره(، والتــي ال يفصلهــا عــن البحــر العميــق ســوى حيــد مــن الرمــل أو الصخــر حيــث يكون 
مــاء البحــر فيهــا بــارًدا يف فصــل الشــتاء، ويســاعد يف احملافظــة علــى األســماك طازجــة يف الشــبكة لوقــت 
طويــل قــد تصــل إلــى ثمانــي ســاعات تقريًبــا، أمــا يف فصــل الّصيــف فيتطلــب وقــوف الّصيــاد بالقــرب مــن 

الّشــبكة والعــودة إليهــا يف خــالل ســاعتن ال أكثــر؛ بســبب ارتفــاع حــرارة املــاء وســرعة فســاد األســماك.
أمــا طريقــة املغيــط فتبــدأ مــع نهايــة اجلــزر، حيــث يذهــب الصيــاد إلــى املــكان احملــدد ويبــدأ أواًل بتثبيــت 
طــرف الشــبكة األول علــى اليابســة احملاذيــة للمــاء بواســطة اخليــة “حجــر أو كيــس ملــيء بالرمــل” ثــم 
ــا، ويثبتهــا بخيــة ثانيــة ثــم  ينشــر الشــبكة بشــكل مســتقيم إلــى داخــل البحــر ملســافة ثالثــن متــًرا تقريًب
ينعطــف بهــا مييًنــا ملســافة خمســة عشــر متــًرا تقريًبــا، ويثبتهــا بثقــل آخــر، ثــم ينحنــي بهــا مييًنــا – أيًضــا 
– ملســافة متريــن، ويثبتهــا بثقــل، ثــم يعــود بهــا باجتــاه الشــبكة وملســافة ســتة أمتــار تقريًبــا ويثبتهــا بالثقــل 
االخيــا، فــإن كان فصــل الشــتاء وكان مــاء البحــر بــارًدا عــاد إليهــا بعــد ثمانــي ســاعات تقريًبــا، أمــا إذا كان 
فصــل الصيــف عــاد إليهــا بعــد ســاعتن فقــط فيلتقــط منهــا األســماك العالقــة، ثــم يقــوم بتنظيفهــا مــن 

العوالــق واألعشــاب البحريــة، ويتركهــا يف مكانهــا ملوعــد اجلــزر القــادم.
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الشكل الثاني من أشكال شباك الّصيد القدمية )الطّية(
الطّية:

ــا وعرضهــا  ــًرا تقريًب ــة هــي شــبكة مــن دون أثقــال )مســاوي(، طولهــا حوالــي عشــرين مت الطّي
حوالــي متــر ونصــف تقريًبــا، تصنــع مــن خيــوط القطــن الســميكة، فتحاتهــا ضيقــة تصــل إلــى 24 
فتحــة يف الــذراع الواحــد أي )قبــة 24(، تســتخدم الطيــة يف صيــد الّســمك بطريقــة )الّســكار( 

فقــط. 
وقدمًيا كان الصيادون يفضلونها على بقية الشباك، وذلك لعدة أسباب منها:

ــد  ــر اجله ــك توف ــة اجلــزر وبذل ــد يف نهاي ــة الّصي ــاء حجــزه يف منطق ــمك يف أثن ــا الّس ــق به ال يعل
ــن.  ــى الصيادي ــت عل والوق

 خفيفة الوزن لعدم وجود مساٍو »أثقال« بها.
 حتجز الّسمك الصغير والكبير يف وقت واحد.

 سهولة تنظيفها من العوالق البحرية بعد عملية الّصيد.
 سهولة نصبها وطيها.

 تُعمر طوياًل بسبب قوة ومتانة خيوطها القطنية.

طريقة صناعتها:
 تتطابق صناعتها ومسميات أجزائها مع صناعة ومسميات الشرخ. انظر صناعة الشرخ.

طريقة الّصيد بالطية:

 )موقع وطريقة الْسكار(

شبكة الطية مخصصة لصيد الّسمك بطريقة: 
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اسكار أو )الْسكار(:
ســمي بذلــك نســبة إلــى التســكير واإلطبــاق علــى األســماك وحصرهــا بــن ضفتــن، وقــد 
ــا توقــف الغــوص يف  ــن عندم ــارة القطري ــد البّح ــمك بالســكار عن ــد الّس ــة صي انتشــرت طريق
نهايــة األربعينيــات مــن القــرن املاضــي، حيــث انقطعــت عنهــم ســبل العيــش فهّيــأ اهلل لهــم البديــل 
بــأن تفجــر النفــط يف منطقــة دخــان يف قطــر، فعمــل بــه كثيــر مــن البّحــارة، إال أن القليــل منهــم 
قــد تعــذر عليــه ذلــك إمــا بســبب كبــر الســن أو بســبب عــدم قبولــه يف العمــل، أو بســبب عــدم 
التأقلــم مــع طبيعــة العمــل اجلديــد، فاضطــروا للعــودة ملزاولــة أعمالهــم الســابقة، فمنهــم مــن 
رجــع للغــوص ومنهــم مــن فّضــل العمــل يف مهنــة صيــد الّســمك، وخاصــة صيــد الّســمك بطريقــة 

الْســكار.

ولكي تتم عملية الْساكر ال بد من توفر عدة عناصر منها: 
1- بحاحْير »صيادون«:

البحاحيــر، عــادة، يكــون عددهــم مــن أربعــة إلــى خمســة صياديــن، تقريًبــا، كبيرهــم هــو صاحــب 
العمــل الــذي ميتلــك اخلبــرة والقــارب وعــدة الّصيــد، وهــو رئيــس البّحــارة، حيــث ينتقيهــم للعمــل 
لديــه إمــا بنظــام األجــرة املعلومــة أو بنظــام تقســيم األربــاح بالتســاوي )القاليــط(، وينتقــي 

صاحــب العمــل بّحارتــه بعنايــة ممــن تتوفــر فيهــم اخلبــرة واملهــارة والصبــر والقــوة والنشــاط.
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2- ُهوِري:

 )هوري( 

والهــوري قــارب خشــبي صغيــر شــبيه بالســفينة، يبلــغ طولــه حوالــي ســتة أمتــار، كمــا يبلــغ 
عرضــه حوالــي متريــن، يســتخدم يف نقــل الصياديــن مــع كامــل عدتهــم مــن وإلــى

مناطق الّصيد القريبة من الشاطئ. 

3- َباُنوْش: 

 )بانوش(

ــار، وعرضــه  ــة أمت ــي أربع ــه حوال ــر طول ــارب خشــبي صغي ــْش، هــو ق ــع بَواِني ــوش، واجلم البان
حوالــي متــر، وارتفاعــه حوالــي نصــف متــر، والبانــوش هــو جــذع شــجرة كبيــرة منحــوت علــى 
ــه عــدة اســتخدامات منهــا حمــل الشــباك التــي تســتخدم يف  ــة قــارب، يف املاضــي كانــت ل هيئ
ــى  ــى اليابســة أو إل ــكار إل ــك يف نقــل األســماك مــن موقــع الْس ــد، ويســتخدم كذل ــة الّصي عملي

ــة.  ــة العميق ــر املتوقــف يف املنطق ــارب الكبي الق
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4- عدد 40 طية »شبكة«.
5- عدد 50 معشى:

 )معاشي(

واجلمــع معاشــي، وهــي أعمــدة رفيعــة مــن خشــب اخليــزران املتينــة والتــي تســمى )ســج(، طــول 
الواحــد منهــا حوالــي متــر ونصــف، وقطــره ثالثــة أربــاع اإلنــش، طرفــه الســفلي مدبــب كالقلــم 

لكــي يســهل غرســه يف القــاع الطينــي أو الرملــي، واملعشــي

يستخدم يف موقع الْسكار لعدة مهام منها: 

حجــز موقــع الّصيــد عــن باقــي الصياديــن؛ ففــي العــرف احمللــي للصياديــن مــن يضــع تلــك 
األعمــدة يف موقــع الّصيــد أواًل؛ لــه احلــق يف احتــكار املوقــع ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة أيــام تقريًبــا.

إسناد ورفع وتثبيت الشبكة حتى ال يجرفها تيار املاء.

ــل  ــع بعــض فصائ ــك مين ــو بذل ــع الشــبكة عــن ســطح األرض بشــكل مســتقيم، فه ــه يرف مبــا أن
األســماك احملاصــرة داخــل منطقــة الّصيــد مــن القفــز إلــى خارجهــا، كســمكة الســبيطي والبيــاح 

والشــعم. 

يستدل بها الصيادون لياًل على املسار الصحيح ملنطقة الّسكار يف أثناء نشر الشباك.
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٦- َقَطاة: 

 )قطا(

القطــاة، واجلمــع قطــا، هــي حجــر كلســي، يبلــغ وزنــه حوالــي ثالثــة كيلــو جــرام، يقتلــع مــن 
طــرف الســاحل أو مــن القــاع القريــب مــن موقــع الْســكار، يســتخدم القطــا كبديــل عــن األثقــال 
احلجريــة التــي تثبــت عــادة يف الشــباك، يوضــع القطــا علــى اجلــزء الســفلي مــن شــبكة الطيــة 
املالمســة للقــاع يف أثنــاء نشــرها، وذلــك حتــى ال يرفعهــا تيــار املــاء القــوي مــن القــاع أثنــاء عمليــة 

اجلــزر، فيخــرج مــن أســفلها الّســمك احملاصــر يف موقــع الْســكار.

7- عدد ثالث أو أربع إكيس: صيرم »كبيرة«: 

 )كيسة(

 والكيســة هــي ســلة مــن األســالك املعدنيــة الرفيعــة املقاومــة للصــدأ، تســتخدم لوضــع ونقــل 
األســماك بهــا مــن مــكان إلــى آخــر، الكبيــر منهــا يُســمى صيــرم، والصغيــر منهــا يُســمى كيســة.
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8- هيب:

 )هيب(

ــي  ــزن حوال ــش، وي ــي إن ــر ونصــف وقطــره حوال ــي مت ــه حوال ــب فــوالذي، طول ــب هــو قضي الهي
خمســة عشــر كلــغ، مدبــب مــن طــرف ومفلطــح مــن الطــرف اآلخــر، يســتخدم لعمــل فتحــة بطــول 
ثالثــن ســم تقريًبــا يف القــاع الرملــي أو الشــبه صخــري، الــذي ال يــأكل »ال ينغــرس« فيــه املعشــي 
بســهولة، ويســتخدم كذلــك للتخلــص مــن األســماك الضــارة بالبّحــار كســمكة اللخمــة مثــاًل، 

وذلــك عــن طريــق ضربهــا ورميهــا خــارج منطقــة الْســكار.

وقت ومكان وطريقة الّصيد بالْسكار: 
ســواحل قطــر غنيــة باملواقــع التــي تتــم فيهــا عمليــة الْســكار، وأغلــب تلــك املناطــق هــي ضحلــة 
ــة اجلــزر، وتكــون  ــة املــد، وتنحســر عنهــا يف حال ــاه يف حال ــر فيهــا األســماك، وتغمرهــا املي تكث
طبيعتهــا إمــا رمليــة أو طينيــة أو شــبه صخريــة، تكثــر فيهــا مراعــي األســماك البيضــاء ويعرفهــا 
الصيــادون بشــكل جيــد، وذلــك مــن واقــع خبراتهــم املكتســبة، وعمليــة الْســكار كانــت وال تــزال 

تتــم يف أغلــب أيــام الســنة، وتتوقــف بشــكل

جزئــي يف فتــرة منتصــف الشــتاء بســبب بــرودة املــاء، وتوجــه كثيــر مــن األســماك نحــو األعمــاق 
طلًبــا للــدفء والتكاثــر، وقدمًيــا أطلــق البّحــارة علــى توقــف حركــة األســماك يف مناطــق الّصيــد 

القريبــة مــن الســاحل مصطلــح )احــراك(.

ومــن أفضــل الفتــرات املناســبة للصيــد بطريقــة الْســكار هــي الفتــرات املســائية املقمــرة والتــي 
يجــزر فيهــا البحــر بعــد غيــاب الشــمس بفتــرة. 
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 طريقة الّصيد بالّسكار: 
 متر طريقة الّصيد بالسكار بعدة مراحل: 

املرحلة األولى: 
تفّقــد الصياديــن ملنطقــة الْســكار قبــل نهايــة اجلــزر بفتــرة قصيــرة، وذلــك كــي يقومــوا ببعــض 

األعمــال املهمــة لعمليــة الّصيــد منهــا:
رصــد أثــر حركــة املــاء علــى رمــال الشــاطئ ملعرفــة أعلــى مــدى وصــل إليــه مــاء البحــر وهــو يف حالــة 

املــد )عــاف املايــة(.

 )عاف املاية(

رصد املرعاة »آثار األسماك« يف منطقة الّصيد.

 )مرعاة سمك البدح(      )مرعاة سمك الشعم(     )مرعاة سمك القرقفان(
رصد أدنى جزر يصل إليه ماء البحر يف موقع الّصيد. 

بعــد تفقــد منطقــة الســكار وتوفــر جميــع الشــروط املناســبة للصيــد يتــم حتديــد موقــع الْســكار 
ويكــون ذلــك بعمــل اآلتــي: 

 تعديــل القطــا القــدمي إن وجــد، ووضعــه علــى طــرف نهايــة اجلــزر وعلــى املســار الــذي ستنشــر 
عليــه شــباك الّصيــد.

تضريــب املعاشــي »غرســها يف القــاع« بعــد أن يعمــل لهــا ثقــب طولــه حوالــي عشــرين ســم 
بواســطة آلــة الهيــب، وتنشــر املعاشــي علــى طــول املســار الــذي ستنشــر عليــه الشــباك ومبحــاذاة 

ــا.  القطــا مباشــرة وبواقــع معشــي لــكل ســتة أمتــار تقريًب
وضــع أدوات الســكار يف البانــوش مثــل الشــباك وقليــل مــن املعاشــي والقطــا وتقريبــه مــن املعنــف 

األول »بدايــة منطقــة الســكار« قــدر اإلمــكان.
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املرحلة الثانية: 
طريقة املداد »نصب الشباك«:

قبــل أن يصــل املــد إلــى أعــاله ينــزل إلــى البحــر خمســة مــن البّحــارة راجلــن، فيقــوم أحدهــم 
بســحب واقتيــاد البانــوش احملمــل بــأدوات الْســكار، ويقــوم اثنــان برفــع الشــباك منــه ونشــرها 
مبحــاذاة املعاشــي وعلــى مســارها، ويبقــى اثنــان مــن البّحــارة يف اخللــف ومهمتهــم هــي وضــع 
القطــا وصّفــه بالشــكل الصحيــح علــى اجلــزء الســفلي مــن الشــباك وتثبيتهــا يف أعلــى املعاشــي، 
وكل هــذا العمــل يتــم بهــدوء وســكينة، بعــد االنتهــاء مــن نشــر كافة الشــباك وقفلها على األســماك 
مــن اجلهتــن، أي مــن البــر إلــى البــر اآلخــر، يخــرج أغلــب البّحــارة لليابســة مــن اجلهــة األخــرى 
للســكار ويرجــع أحدهــم مــرة أخــرى مــع مســار الشــباك ليتفقدهــا ويصطحــب معــه القــارب حتــى 
يضعــه بالقــرب مــن احملصــر »منطقــة منخفضــة يف منتصــف موقــع الْســكار ال يجــزر عنهــا املــاء، 

تتجمــع فيهــا األســماك يف آخــر اجلــزر«. 

املرحلة الثالثة:
 البارة »جمع األسماك«: 

بعــد مضــي أربــع ســاعات تقريًبــا علــى نصــب الشــباك، وقبــل آخــر اجلــزر بســاعتن تقريًبــا ينــزل 
أحــد البّحــارة إلــى منطقــة الْســكار ليتفقــد وضــع الشــبكة ويرصــد كميــة األســماك احملاصــرة 
وطبيعــة حركــة اجلــزر، فــإذا تأكــد مــن وجــود ذلــك خــرج وعــاد مــرة أخــرى مــع باقــي البّحــارة 
إلــى وســط منطقــة الْســكار )امحصــر الّســمك( ويقومــون بجمــع األســماك التــي جــزر عنهــا املــاء.

 )اّمحصر الّسمك(

يضــع الصيــادون تلــك األســماك يف عــدد مــن الكيــس »الســالل«، ثــم يتــم إفراغهــا يف البانــوش 
القريــب منهــم، وعنــد االنتهــاء مــن تلــك العمليــة يركــب اثنــان مــن البّحــارة يف البانــوش احملمــل 
ــا  ــم إليه ــور وصوله ــا، وف ــي خرجــوا منه ــة الت ــة أو املدين ــه باجتــاه القري باألســماك ويبحــرون ب

حُتمــل األســماك إلــى الســوق. 
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 )جتفيف شباك الّصيد(

أمــا بقيــة البّحــارة فيقومــون بجمــع مــا تبقــى مــن أســماك إلدامهــم، ثــم يقومــون بإزالــة وجمــع 
املعاشــي مــن موقــع الّصيــد وتنظيــف الشــباك مــن العوالــق وطيهــا، ثــم حملهــا يف القــارب الكبيــر 
والعــودة بهــا، وفــور وصولهــم لليابســة يقومــون برفــع الشــباك مــن القــارب ونشــرها علــى حوامــل 

خشــبية لكــي جتــف وتســتخدم يف عمليــات صيــد أخــرى. 

املرحلة الرابعة: 
القطعان “أجور البّحارة”:

ــوزع صاحــب  ــع الّســمك” ثمــن عــدة بيعــات مــن األســماك، ي بعــد أن يســتلم مــن اليــزاف “بائ
العمــل القطعــان “أجــور البّحــارة”، فيقــوم أواًل باســتقطاع أجــر البّحــار الــذي يعمــل بأجــر 
معلــوم، ثــم يقــوم باســتقطاع أجــرة وســيلة النقــل التــي نقلــت األســماك إلــى الســوق، وبعــد ذلــك 

ــي:  ــن بطريقــة احلصــص، وهــي كالتال ــى الصيادي ــع الباقــي عل يقــوم بتوزي

- 25% مــن باقــي الربــح يعطــى لكبيــر الصياديــن، وهــو صاحــب العمــل الــذي يوفــر الطعــام 
للبّحــارة وميتلــك اخلبــرة والقــارب وعــدة الّصيــد. 

- 75% توزع على البّحارة بالتساوي.
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الشكل الثالث من أشكال شباك الّصيد القدمية )الياروف(
الياروف: 

 )ياروف(

اليــاروف، واجلمــع يواريــف، هــو شــبكة شــبيهة بالشــرخ، تتطابــق معــه يف الشــكل والصناعــة 
واملســميات وال يختلــف معــه إال يف ســعة الفتحــات فقــط التــي تكــون )قبــة 22( أي 22 فتحــة يف 

الــذراع الواحــد ويســمى )قطــن(. 

طريقة صناعة الياروف:
طريقة صناعة الياروف تتطابق مع طريقة صناعة الشرخ )راجع صناعة الشرخ(.

طريقة صيد الّسمك بالياروف:

 )صيد الّسمك بطريقة املغيط(

ــاروف هــو شــبكة  ــد الّســمك بطريقــة الدفــار واملغيــط، والي ــاروف يف طريقــة صي يســتخدم الي
ــك  ــد والنيســر والقرفــا واحلاســوم، ويصطــاد كذل ــرة كاملي ــد األســماك الصغي متخصصــة لصي
ــن الشــاطئ، كســمكة  ــًرا م ــرب كثي ــي تقت ــارزة واحلــادة الت ــرة ذات األســنان الب األســماك الكبي
الضلعــة والســبيطي واجلــد، وطريقــة الّصيــد باليــاروف مشــابهة متاًمــا لطريقــة الّصيد بالشــرخ. 

انظر الّصيد بالشرخ بطريقة املغيط.
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الشكل الرابع من أشكال شباك الّصيد القدمية )الرّفعة(
الرفعــة هــي شــبكة شــبيهة بالشــرخ إلــى حــد كبيــر مــع وجــود بعــض االختالفــات البســيطة يف 
احلجــم ويف ســعة الفتحــات فقــط، يبلــغ طــول شــبكة الرفعــة حوالــي خمســن متــًرا وعرضهــا 
ــن، وتكــون قبتهــا »ســعة الفتحــات« مــن اثنــي عشــرة إلــى ثــالث عشــرة فتحــة يف  حوالــي متري

الــذراع الواحــد.

طريقة صناعتها: 
تتطابق صناعة الرفعة مع صناعة الشرخ متاًما )راجع صناعة الشرخ(. 

طريقة الّصيد بها: 
تســتخدم الرفعــة يف صيــد األســماك بطريقــة النصابــة )انظــر طريقــة النصابــة(، ويف األماكــن 
العميقــة القريبــة مــن الســاحل، مصممــة لصيــد الّســمك الكبيــر كالربيــب واجلــش والبســار 

وحتــى القــروش والكنعــد الصغيــر والبيــاح الكبيــر.

الشكل اخلامس من أشكال شباك الّصيد القدمية )املدفرة(
املدفرة: 

 )مدفرة الربيان(

املدفــرة، واجلمــع مدافــر، هــي شــبكة صغيــرة ذات فتحــات ضيقــة عندمــا تفتــح تصبــح كالكيــس 
وتشــبه كثيــًرا مدفــرة احلظــرة، يصنعهــا احلرفيــون مــن خيــوط القطــن أو الكتــان، طولهــا حوالــي 
خمســة أمتــار وعرضهــا حوالــي ثالثــة أمتــار، مثبتــة علــى املــد »احلبــل العلــوي« مجموعــة مــن 
ــى الداســي »احلبــل الســفلي« قطــع صغيــرة مــن  الكــرب »عوامــات مــن البالســتك« ومثبــت عل
الرصــاص، قدمًيــا كانــت تســتخدم يف صيــد الربيــان يف املناطــق الطينيــة الضحلــة املكســوة 

باملشــعورة »أعشــاب بحريــة« والقريبــة مــن املداخــل واألخــوار.
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األدوات التي يتم بواسطتها صنع املدفرة:
  شبكة قطينة »ذات فتحات صغيرة«.

  عمــودان رفيعــان مــن اخلشــب طــول الواحــد منهمــا حوالــي متريــن، يثّبتــان علــى طــريف 
الشــبكة.

ــوي للشــبكة  ــار، أحدهــا للطــرف العل ــي ســتة أمت ــال طــول الواحــد منهمــا حوال ــان مــن احلب   اثن
واآلخــر للطــرف الســفلي.

  عشر عوامات تقريًبا تثبت يف حبل الشبكة العلوي.

  حوالي أربعن قطعة رصاص تقريًبا تثبت يف حبل الشبكة السفلي. 

  خيط من القطن لتثبيت األدوات يف الشبكة.

طريقة الكراف »الّصيد« باملدفرة:
لكي تتم عملية الكراف بواسطة املدفرة البد من توفر عدة عناصر وأدوات منها:

ثالثة صيادين - قارب صغير - مدفرة.

وتتــم عمليــة الكــراف عــادة يف فصــل الصيــف يف أثنــاء موســم تكاثــر الربيــان، حيــث يركــب ثالثــة 
مــن الصياديــن يف قــارب مــع منتصــف اجلــزر، وعنــد وصولهــم للموقــع احملــدد يترجلــون منــه، 
فيمســك أحدهــم بــه، واثنــان يقومــان بفتــح املدفــرة ووضــع أعمدتهــا بشــكل رأســي فــوق القــاع 
مباشــرة، ثــم يقومــون بدفعهــا لأمــام مــن كال الطرفــن وبعكــس تيــار املــاء، وبعــد أن يجرفــوا 
القــاع ملســافة خمســن متــًرا تقريًبــا يرفعــون الشــبكة مــن املــاء ويضعــون مــا بداخلهــا مــن ربيــان 
يف القــارب، يكــرر الصيــادون تلــك الطريقــة عــدة مــرات، ويف مواقــع مختلفــة حتــى يكتفــوا مــن 

ذلــك.
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الشكل السادس من أشكال شباك الّصيد القدمية )املنصب(
منصب: 

 )منصب الهيال(

املنصــب، واجلمــع مناصــب، هــو مــن أكبــر شــباك صيــد الّســمك حجًمــا، يبلــغ طولــه حوالــي مائــة متــر 
وعرضــه خمســة أمتــار تقريًبــا، يبلــغ عــدد الفتحــات يف الــذراع الواحــد مــن 9– 12 فتحــة تقريًبــا، 
يطلــق علــى ســعة تلــك الفتحــات اســم اتســاعي أو اعشــاري أو اثنــا عشــري، وهــو ال يقــاس كالشــباك 
األخــرى بالقبــة، تنصــب شــبكة املنصــب يف امليــاه العميقــة التــي ال يقــل عمقهــا عــن ســبعة أمتــار تقريًبــا 
وذلــك حتــى ال يصــل طرفــه الســفلي إلــى القــاع الصخــري ويعلــق بــه، وشــبكة املنصــب مخصصــة لصيــد 
األســماك الســطحية التــي تكثــر يف موســم فصــل الشــتاء، ومــن أشــهرها أســماك الكنعــد واحلمــام 
والتبــان واجلبــاب واليرايــر »القــروش« بأنواعهــا والســكن واجلــد واحلــف والربيــب واللــزاق وأم الربيــان 

وغيــر ذلــك.

كيفية صناعة املنصب واألدوات املستخدمة يف صناعته: 

 )طريقة صناعة املنصب(
طريقــة صناعــة املنصــب تطابــق متاًمــا مــع طريقــة صناعــة شــبكة )الطيــة( ويختلــف عنهــا يف 

حجــم األدوات ونــوع األثقــال وســعة الفتحــات التــي تســاوي عــرض أربعــة أصابــع تقريًبــا. 
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وقت وطريقة الّصيد باملناصب: 
يصطــاد الّســمك بشــبكة املنصــب بطريقــة الهّيــال ويكــون ذلــك يف موســم الشــتاء، عندمــا تقتــرب 
مجموعــات كبيــرة مــن األســماك الســطحية إلــى املناطــق األقــل عمًقــا يف البحــر للبحــث عــن األســماك 
الصغيــرة كالعــوم واملتــوت والقرفــا، وعمليــة الهيــال تبــدأ يف الفتــرات املســائية املظلمــة والتــي تكــون مــن 
بعــد غــروب الشــمس وحتــى ظهــور القمــر، وكل تلــك األوقــات املظلمــة يطلــق عليهــا البّحــارة مصطلــح 
)عمــار الســون(، أمــا الليالــي املقمــرة التــي يتوقــف فيهــا الصيــادون عــن الّصيــد باملنصــب، فهــي التــي 

تبــدأ مــن تاريــخ 13 – 16 مــن الشــهر الهجــري ويطلــق عليهــا البّحــارة مصطلــح )خــراب الســون(.

 طريقة الّصيد بالهيال:

 )طريقة الهيال(
ُعرفت طريقة الهيال وانتشرت يف قطر بشكل كبير بعد انتشار السفن التي تعمل مبحرك.

 وعملية الّصيد بطريقة الهيال ال تتم إال بتوفر عدة عناصر وأدوات أبرزها: 
ســتة مــن البّحــارة، وســفينة صيــد مخصصــة ومجهــزة للعمليــة، وخمســون شــبكة تقريًبــا متصلــة ببعضهــا 
البعــض، باإلضافــة إلــى - أثقــال - وقطعــة كبيــرة مــن اإلســفنج مثبــت عليهــا مصبــاح تســتخدم كعالمــة 
يســتدل بهــا البّحــارة علــى بدايــة واجتــاه الشــباك يف البحــر، وتســتخدم كذلــك كعالمــة لوجــود شــبكة حتــى 

تتجنبهــا الســفن العابــرة وال متــر مــن خلفهــا. 
ــا عــن  ــي ال يقــل عمقه ــم يف ظــالم الشــتاء الدامــس ويف املناطــق الت ــال تت ــة الهي وكمــا أســلفنا فــإن عملي
ســبعة أمتــار تقريًبــا، وقبــل عمليــة الهيــال بســاعتن أو ثــالث تقريًبــا ال بــد مــن تواجــد الســفينة علــى املوقــع 

احملــدد وذلــك حلجــز املوقــع عــن ســفن الّصيــد األخــرى. 
وتبــدأ عمليــة رمــي الشــباك يف البحــر إمــا قبــل غــروب الشــمس بقليــل أو قبــل غيــاب القمــر بقليــل ومــع 
اجتــاه الريــح وتقاطــع تيــار مــاء البحــر، حيــث يرمــي الصيــادون طــرف الشــبكة األول الــذي يتكــون مــن حبــل 
طويــل بــه عوامــة كبيــرة مثبــت فوقهــا مصبــاح ويف أســفلها ثقــل، تنشــر الشــباك والســفينة تتحــرك ببــطء 
جهــة األمــام بواســطة احملــرك، وفــور االنتهــاء مــن رمــي كافــة الشــباك يربــط طرفهــا بإحــكام يف مقدمــة 
ــا يف عــرض البحــر مــع اجتــاه  ــدأ الســفينة والشــبكة بالتحــرك مًع ــارة للراحــة، تب الســفينة ويذهــب البّح
التيــارات البحريــة القويــة حتــى قبــل بــزوغ القمــر أو قبــل طلــوع  الفجــر بقليــل، عندهــا يقــوم الصيــادون 

برفــع الشــباك مــن البحــر والتقــاط مــا بهــا مــن أســماك.
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ثانيا: القراقير أنواعها وطريقة صناعتها وكيفية الّصيد بها
قرقور: 

ــا جراجيــر، وهــي علــى هيئــة أقفــاص مختلفــة األحجــام، تعــد مــن   واجلمــع قراقيــر، وتنطــق محلًي
ضمــن أقــدم أدوات الّصيــد التقليديــة يف قطــر، وقدمًيــا كانــت تُصنــع يدوًيــا مــن ســعف وعــذوق النخل 
علــى يــد حرفيــن مهــرة مــن أهــل املنطقــة، عاشــوا ُجــّل حياتهــم يف تلــك املهنــة حتــى ماتــوا عليهــا. 

تطــورت صناعــة القراقيــر وأصبحــت تصنــع مــن األوتــار أو األســالك املعدنيــة املقاومــة للصــدأ.
ــان: أحدهــم مخروطــي الشــكل يســتخدم  ــا باب ــا قاعــدة، وله ــة له ــارة عــن ســلة مقلوب ــور عب والقرق
لدخــول األســماك، واآلخــر إلدخــال الطعــوم واســتخراج األســماك. تنصــب القراقيــر علــى قاعدتهــا 
يف امليــاه الضحلــة حــول و وســط الّشــعب املرجانيــة القريبــة مــن الســاحل، مخصصــة لصيــد أنــواع 
كثيــرة مــن األســماك، مــن أشــهرها الهامــور والشــعري بأنواعــه، والصــايف والقــن والعنفــوز والينــم 

والربيــب وغيــر ذلــك مــن األســماك. 
ــزه،  ــور احلي ــر، والقرق ــور الصغي ــور العســق، والقرق ــا: القرق ــواع منه ــر تتكــون مــن عــدة أن والقراقي

والقرقــور الفارطــه، والقرقــور الدابــوي.

 والقرقور يتكون من عدة أجزاء منها:

 ) صناعة القرقور(

- السفرة: وهي قاعدة القرقور الدائرية الشكل.
- التفرة: وهي البوابة التي تستخرج منها األسماك.

- الفك: وهو الباب املخروطي الشكل الذي تدخل منه األسماك وال تخرج.
- القبة: وهي السلة املعدنية املرتفعة.

- )معاشــي(: هــي عــدة أعمــدة رفيعــة مــن خشــب اخليــزران، تســتخدم يف إســناد الســفرة »القاعــدة« مــن 
ــداًل عــن  ــد التســليح ب ــة أو حدي ــب املعدني ــا اســتخدمت األنابي ــور، وحديًث ــت قاعــدة القرق األســفل لتثبي

املعاشــي القدميــة.
ــا  ــور، اســتخدم حديًث ــت يف وســط القرق ــة يثب ــع مــن الشــباك املعدني ــر يصن ــب صغي - الشــبك: هــو جي

ــه. ــم« بداخل ــم »الطع لوضــع الي
- حبال التضريب »التوثيق«، وهي حبال رفيعة وقوية تستخدم لتثبيت أجزاء القرقور بعضها باآلخر. 
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أشكال القراقير
الشكل األول: قرقور العسق القدي:

 )قرقور عسق( 

هــو قرقــور صغيــر يعــد مــن أقــدم أنــواع القراقيــر يف املنطقــة، يصنــع مــن ســعف النخــل ومــن 
عذوقهــا املرنــة بعــد نقعهــا يف املــاء لعــدة أيــام، حيــث تقّطــع إلــى شــرائح طوليــة ورفيعــة، ثــم تعســق 
ببعضهــا بطريقــة معينــة، وتثبــت باحلبــال علــى هيئــة قفــص، لــه قاعــدة ولــه مدخــل ومخــرج، ينصــب 
العســق علــى قاعدتــه يف وســط الشــعب املرجانيــة الضحلــة القريبــة مــن الســاحل، يصطــاد العســق 

أنواًعــا كثيــرة مــن األســماك املرجانيــة مــن أهمهــا ســمك الّصــايف. 

الشكل الثاني: القرقور الصغير: 
القرقــور الصغيــر قفــص يصنــع مــن أوتــار أو أســالك معدنيــة مقاومــة للصــدأ، ويتكــون مــن القبــة 
ــه  ــه ســفرة »قاعــدة« مــن األســفل، ول ــك، ل ــي 80 ســم وقطرهــا كذل ــا حوال ــغ ارتفاعه ــي يبل الت
بابــان أحدهمــا مخروطــي الشــكل ويســمى )الفــك(، ويســتخدم لدخــول األســماك واآلخــر يســمى 
ــه يف  ــى قاعدت )تفــرة(، ويســتخدم إلدخــال الطعــوم واســتخراج األســماك، ينصــب القرقــور عل
وســط الشــعب املرجانيــة الضحلــة القريبــة مــن الســاحل، يصطــاد أنواًعــا كثيــرة مــن األســماك 

املرجانيــة مــن أهمهــا ســمك الصــايف.

طريقة الّصيد التقليدية بالقرقور الصغير وهي تنقسم إلى قسمني:
الطريقة األولى: وتتم يف عرض البحر: 

قدمًيــا ويف زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ كانــت ســفن الغــوص حتمــل معهــا أربعــة قراقيــر صغيــرة 
تســتخدم لصيــد ســمك وجبــة العشــاء، وكانــت تعمــر بالفلقــة »احملــار املفتــوح« والشــيت »حيــوان 
شــوكي صغيــر« صباًحــا وترمــى يف البحــر، وينــزل أحــد الغاصــة لكــي يثبتهــا يف حبــل املرســاة 
الطويــل، ويف فتــرة الظهيــرة يف أثنــاء ســحب املرســاة وتغييــر موقــع الســفينة تســتخرج تلــك 
القراقيــر مــن البحــر ويؤخــذ مــا بداخلهــا مــن أســماك ثــم ترمــى مــرة أخــرى وبنفــس الطريقــة.
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الطريقة الثانية: وتتم يف الشعب املرجانية الضحلة القريبة من الساحل: 
قدمًيــا كانــت تبــدأ عمليــة وضــع القرقــور نهــاًرا ويف منتصــف اجلــزر تقريًبــا، حيــث يركــب 
الصيــاد قاربــه اخلشــبي الصغيــر الــذي يســير بواســطة الشــراع، ويحمــل معــه قــدر حمولــة 
القــارب مــن القراقيــر الصغيــرة ويتوجــه بهــا أواًل نحــو موقــع قريــب مــن الســاحل قــد خبــره مــن 

قبــل، توجــد بــه كميــة كبيــرة مــن طعــوم األســماك، والتــي تنقســم إلــى نوعــن:

النوع األول: 
يســمى )حشــيش( وهــي أعشــاب صغيــرة احلجــم كســتنائية اللــون خشــنة امللمــس، لهــا رائحــة 
مميــزة ســهلة االقتــالع، تنمــو يف املناطــق شــبه الصخريــة القريبــة مــن الســاحل، ومــن أشــهرها: 
ــزازه  ــد اجت ــد ســمك الصــايف بع ــد لصي ــم جي ــا يســتخدم كطع ــي(، وكالهم ــب( و )الفاران )العلّ

مباشــرة.

النوع الثاني:
 ويســمى )حلــم( وهــو نبــات إســفنجي بنــي اللــون لــه رائحــة خاصــة، ينمــو يف قــاع البحــر الشــبه 
رملــي القريــب مــن الشــاطئ، يقتلــع الصيــاد نصفــه العلــوي الظاهــر فــوق القــاع، ويتــرك جــزءه 
ــد )اخلشــر( أســماك  ــور لصي ــم يف القرق الســفلي املطمــور لينمــو مــرة أخــرى، يســتخدم كطع

الشــعاب املرجانيــة بعــد قطعــه مباشــرة. 

ــى  ــوًرا إل ــاد ف ــم اللحــم، يذهــب الصي ــالع طع ــة قطــع احلشــائش واقت ــاء مــن عملي ــد االنته وبع
ــر«  ــدة ســلًفا لنصــب القراقي ــع املع ــي »املواق ــث املبان ــة حي وســط الشــعاب املرجاني

 

 )مباني من الشعاب املرجانية( )وضع القرقور يف الشعاب املرجانية( 

 ويبــدأ أواًل بفتــح القراقيــر وجتميرهــا »وضــع الطعــم بداخلهــا« ثــم يترجــل مــن القــارب ويضــع 
أحــد القراقيــر يف املوقــع املخصــص لــه، وفكــه »املدخــل« عكــس تيــار مــاء اجلــزر، بعدهــا يقــوم 

بعمليــة التقليــب عليــه »تغطيتــه« بقطــع مــن الشــعاب املرجانيــة. 
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وتساعد تغطية القرقور يف التالي:
  تثبيت القرقور يف قاع البحر واحملافظة عليه من االجنراف. 

ــا مــن الداخــل، وإذا توافقــت العتمــة مــع  ــح معتًم   عــزل القرقــور عــن أشــعة الشــمس فيصب
ــكل ســهولة ويســر.  ــا ســتجذب األســماك نحوهــا ب ــم، ال شــك بأنه انبعــاث رائحــة الطع

  تســاعد تلــك الصخــور الصيــاد علــى االهتــداء علــى القراقيــر مــن بعيــد بــكل ســهولة ويســر 
عنــد عودتــه إليهــا مــرة أخــرى.

  يف حــال نقــل القراقيــر مــن موقــع إلــى آخــر تثبــت تلــك املبانــي »الصخــور« املوقــع باســم 
الصيــاد الــذي قــام ببنائهــا، وال يســتطيع أحــد مــن الصياديــن اســتغالله إال بتصريــح منــه. وهــذا 
العــرف كان ســائًدا ومتعارًفــا عليــه بــن الصياديــن منــذ القــدم فيُقــال: هــذا املبنــى لفــالن وهــذا 

املبنــى لفــالن. 

وبعــد أن يفــرغ الصيــاد مــن وضــع كافــة القراقيــر، يعــود يف اليــوم التالــي ويضــع كميــة أخــرى مــن 
القراقيــر وبنفــس الطريقــة، ثــم يعــود يف اليــوم الثالــث ويقــوم بأعمــال شــاقة أال وهــي )البــارة(، 
حيــث يرفــع فيهــا الصيــاد قراقيــر اليــوم األول مــن البحــر، ويأخــذ مــا بهــا مــن أســماك ثــم 

ينظفهــا مــن العوالــق، ويجمرهــا »يضــع فيهــا طعــم جديــد«، ثــم ينزلهــا يف البحــر مــرة أخــرى.

 )عودة الصياد من رحلة الّصيد( 

يرجــع الصيــاد إلــى الشــاطئ القريــب مــن منزلــه وهــو منهــك، فيســتقبله أوالده ويحملــون عنــه 
األســماك إلــى املــكان املخصــص لهــا، حيــث يتــم بيــع قســم منهــا والباقــي إمــا مُيلّــح أو يُبــاع يف 

الســوق.
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الشكل الثالث: قرقور حّيزه: 

 )شكل تقريبي للحيزه(

احليــزه واجلمــع احيــز، وهــي قرقــور صغيــر احلجــم، مســتطيل الشــكل تقريًبــا، وهــي علــى 
هيئــة ســلتَن منفصلتـَـن. يف حــال وْصلهمــا ببعــض تصبحــان علــى شــكل قرقــور، وتلــك الســلتان 
إحداهمــا فيهــا الفــك »مدخــل األســماك« واألخــرى فيهــا التْفــره »بوابــة اســتخراج األســماك«، 
تنصــب احليــزه علــى قاعدتهــا يف وســط الشــعب املرجانيــة الضحلــة القريبــة مــن الســاحل 

ــة. ــا مختلفــة مــن أســماك الشــعب املرجاني ــا، وتصطــاد أنواًع ــر متاًم كالقرقــور الصغي

الشكل الرابع: قرقور نوع )فارطه(: 

 )قرقور نوع فارطة( 

ــة قفــص متوســط احلجــم،  ــى هيئ ــوي(، وهــو عل ــه يســمى )داب ــر من ــث، الكبي ــور حدي هــو قرق
يصنــع مــن أوتــار أو أســالك معدنيــة مقاومــة للصــدأ، لــه قبــة يبلــغ ارتفاعهــا حوالــي متــر 
ونصــف، ولــه ســفرة »قاعــدة« مــن األســفل يبلــغ قطرهــا حوالــي متــر ونصــف – أيًضــا – ولهــا 
بابــان: أحدهمــا مخروطــي الشــكل ويســمى )فــك(، ويســتخدم لدخــول األســماك، واآلخــر يســمى 
)تفــرة( ويســتخدم إلدخــال الطعــوم واســتخراج األســماك. تُنصــب الفارطــة علــى قاعدتهــا يف 
وســط الشــعب املرجانيــة العميقــة البعيــدة مــن الســاحل، وتصطــاد أنواًعــا كثيــرة مــن األســماك 
املرجانيــة. تنطبــق عليهــا مواصفــات القرقــور الصغيــر مــن حيــث الصناعــة وتختلــف عنهــا يف 

احلجــم وطريقــة وموقــع الّصيــد.
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الشكل اخلامس: دابوي:

 )دابوي(

الدابــوي، واجلمــع دوابــي، هــو قرقــور حديــث يعــد مــن أكبــر أنــواع القراقيــر حجًمــا، وهــو أكبــر مــن 
قراقيــر الفارطــة بثالثــة أضعــاف تقريًبــا، يبلــغ ارتفاعــه حوالــي متريــن وعرضــه كذلــك، تنطبــق عليــه 
مواصفــات القرقــور الصغيــر مــن حيــث الصناعــة، ويختلــف عنــه يف احلجــم وطريقــة وموقــع الّصيــد.

كيفية الّصيد بالقراقير احلديثة:
قبل أن تبدأ عملية الّصيد بالقراقير احلديثة ال بد من توفر العناصر واألدوات، وهي كالتالي: 

  من 5 – 6 صيادين.
  سفينة صيد مجهزة بكل ما يلزم لهذه العملية. 

      
 )سفينة صيد(

  عدد 100 قرقور تقريًبا.
  عدد كبير من احلبال املتينة.

  مجموعة كبيرة من الطعوم املختلفة كاخلبز واألسماك املجففة.
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   منشل

)منشل(

ــغ، يف جزئهــا األمامــي  املنشــل هــو قطعــة حديديــة أســطوانية الشــكل، تــزن حوالــي ثالثــن كل
خطاطيــف، ويف جزئهــا اخللفــي قبضــة مثبــت بهــا حبــل الســحب الــذي يبلــغ طولــه حوالــي 

ــا.  ــًرا تقريًب ــن مت ثالث

وعمليــة الّصيــد تبــدأ قبــل يــوم أو يومــن مــن الّصيــد بالقراقيــر، حيــث يجلــب صاحــب الســفينة 
القراقيــر، ويضعهــا بجــوار الســفينة الراســية يف املينــاء، عندهــا يقــوم صيــادو الســفينة بعمــل 

اآلتــي: 

1- جتميــر القراقيــر »وضــع الطعــوم كاخلبــز أو الّســمك املجفــف« وســط جيــب مــن األســالك 
املعدنيــة، ومــن ثــم تثبيتــه يف قاعــدة القرقــور مــن الداخــل.

2- وصــل وتثبيــت خمســة أو ســتة قراقيــر تقريًبــا بقطعــة واحــدة مــن احلبــال ومبســافة معينــة، 
ال تقــّل عــن خمســة عشــر متــًرا تقريًبــا بــن كل قرقــور وآخــر.
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3-  رفع القراقير على ظهر السفينة بطريقة منظمة ومحسوبة.

 )القراقير على ظهر سفينة الّصيد(

بعــد االنتهــاء مــن تلــك األعمــال ويف صبــاح اليــوم التالــي تنطلــق الســفينة إلــى مناطــق الّصيــد 
العميقــة الكامنــة يف الهيــرات، وفــور وصولهــم إليهــا يبــدأون بتثبيــت خطــاف أو ثقــل مــن الطــوب 
يف أحــد أطــراف حبــل القراقيــر، ثــم يرمــى بهــا يف املــاء والســفينة تتحــرك إلــى األمــام أو 
اخللــف مــع اجتــاه تيــار املــاء، وعندمــا يشــتد احلبــل يُرمــى بالقرقــور األول ثــم الثانــي والثالــث، 
عندهــا يثّبــت قائــد الســفينة إحداثيــة املوقــع علــى جهــاز خــاص باملواقــع ويرمــى بالقرقــور 
الرابــع واخلامــس والســادس ويف نهايتــه يرمــى الثقــل األخيــر يف املــاء، وبهــذا يكــون الصيــادون 
قــد أمتــوا رمــي مجموعــة مــن القراقيــر تســمى )حبــل(، ثــم يقومــون برمــي كافــة املجموعــات 
ــى  ــادون إل ــود الصي ــام يع ــد عــدة أي ــا، بع ــن بعضه ــة م ــى مســافات متقارب ــة وعل بنفــس الطريق
ــا بنفــس  ــر ويرمونه ــر الســابقة ومعهــم مجموعــة أخــرى مــن القراقي ــب مــن القراقي موقــع قري
الطريقــة الســابقة، ثــم يتوجهــون إلــى عدتهــم »مجموعتهــم« الســابقة، وقبــل وصولهــم إليهــا بعــدة 
أمتــار ترمــى عليهــا آلــة املنشــل، وتســحبها الســفينة ببــطء عــن طريــق احلبــل املثبــت فيهــا، ويف 
ــى  ــوق املنشــل بهــا تتوقــف الســفينة ويســحب الصيــادون احلبــل إلــى األعل ــاد بعــد عل يــد الصي
ــى ســطح الســفينة، يســتخرج  ــر إل ــد إخــراج كافــة القراقي ــك، وعن ــة خاصــة بذل بواســطة رافع
منهــا الّســمك، وتنظــف القراقيــر مــن العوالــق، ويوضــع بهــا طعــم جديــد، ثــم ترمــى يف البحــر 
ــر  ــع آخــر للقراقي ــى موق ــع، بعدهــا تتحــرك الســفينة إل ــاز املواق ــى جه ــت عل ــرة أخــرى، وتثب م

وتســتخرج مــا فيــه بنفــس الطريقــة.

)قرقور على سطح السفينة (
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ثالًثا: املسكر بناؤه وطريقة الّصيد به
املسكر: 

 )املسكر(

املســكر،  واجلمــع مســاكر،  هــو مــن أحــد أدوات الّصيــد التقليديــة املنتشــرة بشــكل واســع علــى 
طــول ســواحل قطــر وخاصــة بالقــرب مــن املــدن والقــرى الســاحلية، وهــو حاجــز صخــري مــن 
صنــع اإلنســان، يبلــغ ارتفاعــه حوالــي 50 ســم وطولــه مــن 500 م إلــى 1000 متــر تقريًبــا، وغالًبــا 
مــا يكــون علــى شــكل نصــف دائــرة، تدخلــه األســماك يف أثنــاء املــد املرتفــع وســرعان مــا تنحصــر 
وتعلــق بداخلــه يف أثنــاء اجلــزر وال جتــد طريًقــا للهــرب، تلتقــط األســماك مــن املســكر إمــا 

بواســطة اليــد أو بالشــباك أو باحلــراب. 

ومن أشهر األسماك التي يصطادها املسكر هي: 

احلواجيل، البسار، القرقفان، البدح، الوحر، الشعم، اللخم، البياح، الصايف.

أجزاء املسكر:
ــر يقــع يف منتصــف  ــْر: هــو نصــف دائــرة صغيــرة، بهــا عــدة فتحــات لتصريــف املــاء تســمى )رواشــن(، والسَّ السَّ

ظهــر املســكر باجتــاه العمــق، ينحصــر فيــه كثيــر مــن الّســمك يف أثنــاء فتــرة اجلــزر. 

الظهر: مصطلح بحري يطلق على احلاجز الصخري املمتد من على مين وشمال منطقة السر.

اليد: وهي احلاجز الصخري املمتد من الشاطئ إلى ظهر املسكر.

 البطن: هو مساحة املسكر الداخلية.

: منطقــة شــبه منخفضــة يف بطــن املســكر قريبــة مــن الظهــر والســر، تتجمــع فيهــا امليــاه واألســماك   احمَلَْصــرْ
يف أثنــاء فتــرة اجلــزر.

 الوجه: هو املنطقة املقابلة للمسكر من جهة اليابسة واملمتدة بن طريف يََدْي املسكر. 
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طريقة بناء املسكر: 
قبل أن يتم بناء املسكر البد من توفر بعض العناصر مثل:

اتساع مساحة املوقع الذي سيقام عليه املسكر.
 اشتهار املوقع بكثرة األسماك.

 متيز املوقع بارتفاع منسوب املاء يف أثناء فترة املد واالنحسار يف أثناء فترة اجلزر.
 أن تكون طبيعة قاع املوقع إما رملية أو شبه صخرية.

يفضل قربه من املدينة أو القرية.
أن يكون بالقرب من مكامن الفروش »الصخور اجليرية«.

ــى  ــارزة عل ــه أواًل بوضــع عالمــات ب ــب عناصــر التشــييد يقــوم صاحــب املســكر ومــن مع ــر أغل ــد أن تتوف  بع
طــول مســار املســكر، ثــم يقومــون باقتــالع الصخــور مــن مكامنهــا القريبــة مــن املســكر ونقلهــا يف قــارب أو علــى 
شــّواش »مجموعــة أخشــاب متراصــة« يف أثنــاء فتــرة املــد العالــي ووضعهــا علــى شــكل مجموعــات متفرقــة علــى 
طــول مســار املوقــع احملــدد للمســكر، وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة النقــل يقــوم الصيــادون ويف أثنــاء فتــرة اجلــزر 
بتشــييد جــدار املســكر والــذي يتكــون مــن صفــن أو ثالثــة مــن الصخــور وبارتفــاع 60 ســم تقريًبــا، والعمــل يبــدأ 

عــادة مــن الســر باجتــاه الظهريــن واليديــن، ويقــل منســوب ارتفــاع اجلــدار كلمــا اجتــه نحــو اليابســة.
طريقة صيد الّسمك باملسكر:

بعــد بدايــة املــد بقليــل يغطــي مــاء البحــر جــدار املســكر فتدخلــه األســماك مــن األعلــى ومــن كل االجتاهــات، 
فتبحــث عــن غذائهــا يف وســط وأطــراف تلــك املســاحة الشاســعة ويف مــا يســمى ببطــن املســكر، وســرعان مــا 
يجــزر عنهــا مــاء البحــر، وال جتــد األســماك طريًقــا للهــرب فتظــل محصــورة بداخلــه حتــى يجــزر عنهــا املــاء 

متاًمــا. 
كيفية استخراج الّسمك من املسكر )البارة(:

قبــل موعــد اجلــزر بقليــل يصــل الصيــاد إلــى املســكر إمــا علــى دابــة أو يف قــارب ويحمــل معــه حربــة حديديــة 
تســمى )قطعــة أو نيــزة( ونقلــه »كيــس مــن اخليــش« لوضــع الّســمك بداخلهــا ويتوجــه إلــى احملصــر الــذي تتجمع 
فيــه األســماك، فيبــدأ باصطيادهــا إمــا بواســطة شــبكة أو عــن طريــق الضــرب باحلربــة، وجمعهــا يف مــكان 
واحــد، ثــم يتوجــه إلــى الســر الثانــي ويلتقــط مــا بــه مــن أســماك، وبعدهــا يجمــع كل مــا اصطــاده يف كيــس 

واحــد أو كيســن ويرجــع بهمــا مــن حيــث أتــى. 
املشاكل التي يتعرض لها صاحب املسكر:

1- افتراس الطيور لكثير من أسماك املسكر عندما يجزر عنها املاء.
2- اعتــداء بعــض الصياديــن علــى حرمــة املســكر، فيرمــون شــباكهم خلفــه ممــا يتســبب يف منــع األســماك مــن 

الوصــول والدخــول إلــى املســكر. 
اضطــراب وخلــل يف حركــة املــد واجلــزر مــن أثــر األحــوال اجلويــة الســيئة، فيصبــح البحــر يف حالــة الــال مــد 

والــال جــزر، ممــا يضطــر الصيــاد الســتخدام الشــباك يف عمليــة الّصيــد داخــل املســكر.
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رابًعا: احلظرة صناعتها وطريقة الّصيد بها
احلظرة: 

 )حظرة تقليدية( 

قطــر،  التقليديــة يف  األســماك  طــرق صيــد  إحــدى  مــن  هــي  احظــور،  واجلمــع  احلظــرة، 
زاد االهتمــام بهــا وانتشــرت علــى نطــاق واســع حينمــا توفــرت الشــباك املعدنيــة يف أوائــل 
الســبعينيات مــن القــرن املاضــي، حيــث مت تشــييد عــدًدا كبيــًرا منهــا علــى طــول ســواحل قطــر 
ــن  ــة م ــت احلظــرة مكون ــا كان ــرى الســاحلية، وقدمًي ــدن والق ــن اجلــزر وامل ــرب م وخاصــة بالق
أعمــدة القصــب املقــوى )املعاشــي( والشــباك ثــم طــورت بعــد ذلــك وأصبحــت مــن األنابيــب 
والشــباك املعدنيــة املقاومــة للصــدأ، وحديًثــا أصبحــت احلظــرة عبــارة عــن حواجــز شــبكية مــن 
املعــدن، يبلــغ ارتفاعهــا حوالــي متريــن وطولهــا غيــر محــدد، ويكــون بحســب قربهــا وبعدهــا مــن 
الشــاطئ، تَُشــيَُّد يف املنطقــة الهادئــة القريبــة مــن الشــاطئ بــن َحــَدْي املــد واجلــزر تقريًبــا، ويف 
املنطقــة التــي تشــتهر بكثــرة األســماك، تدخلهــا األســماك بواســطة احلاجــز الشــبكي املمتــد مــن 
ــار مبحــاذاة  ــد(، فعندمــا تكــون األســماك تســبح مــع التي ــى احلظــرة واملســمى )الي الشــاطئ إل
الشــاطئ وتصــادف تلــك احلواجــز فإنهــا تنحــرف بســرعة باجتــاه البحــر العميــق فتقــع يف 

ــه.  ــات اليــدوف، وينتهــي بهــا املطــاف يف الســر، فــال تســتطيع اخلــروج من حني

ومن أشهر األسماك التي تصطادها احلظرة هي: 

الصــايف، والنيســر، واحلواجيــل، والبســار، والقرقفــان، واللخــم، واليــواف، والربيــب، وكليــب 
الــدو، وبعــض األســماك الكبيــرة كاجلــد واخلبــر والضلعــة.

أجزاء احلظرة:
السر، واليدوف أو احلنايا، واليد، واالخيا أو املسامير، واألطناب.
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السر: 

 )سر وباب احلظرة القدمي(

الســر هــو دائــرة مــن األنابيــب والشــباك املعدنيــة علــى هيئــة قفــص، يبلــغ نصــف قطــره حوالــي 
150 ســم وارتفاعــه حوالــي 200 ســم، يوجــد يف مقدمتــه مدخــل ثابــت مــن األســفل ومتحــرك 
مــن األعلــى يســمى )بــاب(، تدخــل منــه األســماك وحتصــر وال تســتطيع اخلــروج، ويدخــل منــه 
الصيــاد كذلــك إلــى وســط الســر لصيــد األســماك. تطــور مدخــل الســر فيمــا بعــد وأصبــح مــن 
األنابيــب املعدنيــة الثابتــة وغيــر املتحركــة ومخصًصــا لدخــول األســماك فقــط، وأصبــح للصيــاد 
مدخــل آخــر مــن خــارج الســر، يُشــيَّد الســر يف املنطقــة التــي ال يجــزر عنهــا املــاء متاًمــا حتــى 
تظــل األســماك حيــة وتتحــرك فيهــا حلــن وقــت )البــارة( وهــو قــدوم الصيــاد جلمــع األســماك. 

اليدف:
 أو احلنيــة، واجلمــع ايــدوف، وهــم اثنــان علــى شــكل خطاطيــف متقابلــة؛ أحدهمــا يقــع علــى 
ميــن الســر، واآلخــر علــى شــماله، يبلــغ طــول اليــدف الواحــد حوالــي خمســة عشــر متــًرا 
وارتفاعــه حوالــي متريــن تقريًبــا، واليــدوف هــي عــدة حواجــز مســتطيلة متصلــة بعضهــا باآلخــر، 
تســتخدم حلجــز ودفــع األســماك إلــى داخــل الســر. وتشــيد ايــدوف احلظــرة يف املنطقــة التــي 
ال يجــزر عنهــا املــاء متاًمــا حتــى تظــل األســماك حيــة وتتحــرك فيــه حلــن وقــت »البــارة« قــدوم 

الصيــاد جلمــع األســماك. 

اليد:
 وهــي شــبكة معدنيــة ممتــدة مــن وســط اليــدوف إلــى حــد اليابســة أو املنطقــة املرتفعــة عمــا 
ســواها تقريًبــا، طولهــا حوالــي مائــة متــر وارتفاعهــا حوالــي متــر ونصــف، تســتخدم كمصــد لــرد 

ودفــع األســماك إلــى وســط احلظــرة. 
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طريقة تشييد احلظرة: 
ــا مــا يكــون يف املنطقــة الهادئــة  يُحــدد املوقــع الــذي ستُشــيد فيــه احلظــرة، والــذي كمــا أســلفنا غالًب
ــرة األســماك، بعــد ذلــك  ــا، والتــي تشــتهر بكث ــّدْي املــد واجلــزر تقريًب ــة مــن الشــاطئ وبــن ّح القريب
يقــوم الصيــاد بتحديــد مســار اجتــاه مــاء البحــر يف حالتــي املــد واجلــزر، وعندمــا يحــدد املســار 
الصحيــح توضــع عالمــة لتحديــد ذلــك املســار ثــم يجلــب »الســر« الــذي مت إعــداده مــن قبــل، فيُنَصــب 
يف املنطقــة التــي ال يجــزر عنهــا املــاء، ويكــون بابــه الــذي تدخــل منــه األســماك باجتــاه اليابســة حيــث 
يتــم توثيقــه بشــكل جيــد باحلبــال )االخيــا( مــن اخلــارج، بعدهــا تَُشــيَُّد اليــدوف علــى جانبــي البــاب؛ 
أحدهــا عــن ميينــه واآلخــر عــن شــماله، ويف املنطقــة التــي ال يجــزر عنهــا املــاء  – أيًضــا – حيــث تُثّبــت 
ــة التــي يكــون  ــا، بعدهــا يبــدأ العمــل يف تشــييد يــد احلظــرة الطويل بشــكل جيــد مــن اخلــارج باالخي
مســارها نحــو اليابســة، واليــد تُنّصــب بشــكل جيــد وتُثبَّــت باالخيــا مــن اجلانبــن حتــى تقــاوم تيــارات 

مــاء البحــر القويــة يف أثنــاء املــد واجلــزر.

األدوات الرئيسية التي يستخدمها الصياد لصيد والستخراج الّسمك من احلظرة:
1- املدفرة:

 )مدفرة(

املدفــرة،  واجلمــع مدافــر، هــي شــبكة طولهــا حوالــي 100 ســم وعرضهــا كذلــك، مثبــت علــى طرفيهــا 
عموديــن رفيعــن مــن اخلشــب، ومثبــت يف أســفلها عــدة قطــع مــن الرصــاص، ويف أعالهــا عــدة عوامــات، 

وتســتخدم لصيــد األســماك يف ســر احلظــرة.
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 2- جفير:

 )اجلفير(

اجلفيــر، واجلمــع جفــران، هــو وعــاء مــن ســعف النخــل متوســط احلجــم، الكبيــر منــه يســمى 
مرحلــة والصغيــر منــه يســمى قرطلــة، يســتخدمه الصيــادون كوعــاء حلمــل وحفــظ األســماك.

3- قطعة أو نيزة:

 )قطعة أو نيزة(

ــن وســمكها  ــد التســليح املقــوى، طولهــا حوالــي متري ــن حدي ــة أو النيــزة هــي قضيــب م القطع
ــا، مدببــة وحــادة مــن أحــد طرفيهــا كاحلربــة، تســتخدم يف التخلــص  حوالــي ثمانيــة ملــم تقريًب
مــن األســماك الضــارة احملصــورة يف وســط احلظــرة، كســمك اللخــم والفقــل والعنــز والدجــاج.

صيد الّسمك واستخراجه من احلظرة )البارة(:
قبــل نهايــة اجلــزر بفتــرة يأتــي الصيــاد إمــا علــى دابــة أو يف قــارب، وفــور وصولــه إلــى احلظــرة يدخل 
أواًل يف وســط اليــدف األول ويثبــت اجلفيــر علــى أحــد أعمدتهــا مــن الداخــل، ثــم يقــوم بجــرف مــا 
بداخلــه مــن أســماك بواســطة املدفــرة، ثــم ينتقــل إلــى اليــدف الثانــي ويقــوم بنفــس العمــل، ثــم ينتقــل 
إلــى ســر احلظــرة فيفتــح البــاب ويثبــت اجلفيــر علــى أحــد أعمدتــه ثــم ينظــر بعنايــة يف قــاع الســر؛ 
ليتأكــد مــن عــدم وجــود أي ســمكة ضــارة مثــل: اللخمــة أو دجاجــة البحــر، فــإن شــاهد إحداهمــا 
ضربــه بالقطعــة النيــزة »احلربــة«، ورمــاه خــارج الســر، بعــد ذلــك يقــوم بفتــح املدفــرة ويجــرف بهــا مــا 
بداخــل الســر مــن أســماك ويضعــه يف اجلفيــر، وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة الّصيــد يقــوم بالتدقيــق يف 
أســفل ســياج الســر مــن الداخــل ليتأكــد مــن عــدم وجــود أي تشــققات يف الشــبكة املعدنيــة أو كشــفات 

»فتحــات« يف أســفلها، وذلــك حتــى ال يخــرج الّســمك احملصــور يف الســر إلــى اخلــارج.
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أبرز املشاكل التي يتعرض لها صاحب احلظرة هي:
  اصطدام القوارب بها لياًل يف أثناء املد العالي وسقوط جزء منها على القاع. 

  انهيــار جــزء كبيــر منهــا وخاصــة )اليــد( مــن أثــر شــدة الريــاح وعلــوق احلشــائش البحريــة يف 
فتحاتها.

  تعرض الصياد للدغ املباشر من سمك اللخم املندس حتت الطمي يف داخل احلظرة.

  افتراس أسماك احلظرة من قبل طيور البحر املفترسة كالوهة والصالل.

  اعتــداء بعــض الصياديــن علــى حــرم احلظــرة، فيرمــون مــن خلفهــا الشــباك ممــا يتســبب يف 
منــع األســماك مــن الوصــول والدخــول إليهــا.

خامًسا: امليفرة وطريقة الّصيد بها
ميفرة: 

 )ميفرة أسماك(

 امليفــرة، واجلمــع ميافــر، هــي كهــف صخــري، يف قيعــان البحــر الصخريــة املســتوية، قــد تكــون 
امليفــرة قريبــة مــن الشــاطئ أو بعيــدة منــه، يف الغالــب يكــون لهــا مدخــل واحــد، يعيــش يف 
وســطها مختلــف األســماك وخاصــة ســمك الهامــور الــذي إن وجــد بداخلهــا عمــرت امليفــرة وإن 

هجرهــا خربــت، لذلــك امليفــرة مرتبطــة باســمه فيُقــال: )هامــور ميفــرة(. 
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طريقة الّصيد بها: 
يذهــب املتيفــر لصيــد الّســمك يف امليافــر نهــاًرا ويف آخــر اجلــزر إمــا يف قــارب أو مشــًيا علــى 
األقــدام، ويحمــل معــه )كابــر( ونقلــة »كيــس مــن اخليــش« أو مشــك »ســلك معدنــي«، وفــور وصوله 
للميفــرة التــي قــد خبرهــا مــن قبــل يقــوم بإدخــال إحــدى يديــه فيهــا لكــي يتحســس مــا بداخلهــا 
مــن أســماك، فــإن أحــس بوجــود ســمكة كبيــرة كالهامــور أخــرج يــده ولفهــا بقطعــة قمــاش 
وأدخلهــا مــرة أخــرى وأمســكها مــن خياشــيمها لكــي يخرجهــا مــن امليفــرة، فــإن لــم يســتطع أدخــل 
الكابــر وضربهــا بــه. وبعــد اســتخراج الّســمك مــن امليفــرة يدخــل الصيــاد الســلك يف خياشــيمه 
أو يضعــه يف النقلــة، ويدخــل الصيــاد يــده يف امليفــرة عــدة مــرات ويســتخرج منهــا مــا تطالــه يــده 
مــن أســماك، ويتــرك بعضهــا حتــى ال تصبــح امليفــرة مهملــة وخربــة، فحركــة األســماك بداخلهــا 
ــة يف ميافــر  ــك العملي ــاد تل ــدة، ويكــرر الصي ــا أســماًكا جدي ــة فتجــذب إليه تبقيهــا عامــرة وحي

أخــرى قريبــة، وال يعــود لتلــك امليافــر إال بعــد عــدة أيــام بعدمــا تدخلهــا أســماك جديــدة.

املخاطر التي يتعرض لها صياد الّسمك بامليافر )املتيفر(:
اللــدغ الــذي يتعــرض لــه الصيــاد يف يــده، ويكــون ذلــك ناجًتــا عــن األســماك الســامة، كســمكة 
الدجاجــة أو ســمكة الفريالــة، ويحــدث اللــدغ عــادة إذا كانــت امليفــرة خاليــة مــن األســماك، 
فكثيــر مــن الصياديــن يعتقــدون أن األســماك الســامة ال جتتمــع مــع بقيــة األســماك يف جحــر 

واحــد. 

النهش الذي تتعرض له يد الصياد من قبل األسماك الكبيرة كالهامور.

سادًسا: الكابر وطريقة الّصيد به
الكابر:

 )كابر(

الكابــر هــو قضيــب رفيــع مــن احلديــد الصلــب أحــد طرفيــة مدبــب وحــاد كاحلربــة، يصــل طولــه 
حوالــي 150 ســم، وقطــره حوالــي 6 ملــم تقريًبــا، يســتخدم الكابــر لصيــد الّســمك بامليافــر ويف 
صيــد القباقــب »ســرطانات البحــر« واخلثاثيــق »احلبــار«، وســمك اخلوفــع والوحــر، ويكــون ذلــك 
يف اخللجــان والقيعــان الطينيــة القريبــة مــن الســاحل، وتتــم عمليــة الّصيــد بالكابــر يف فصــل 
ــا تتوقــف  ــع(، عندم ــي )تويب ــج العرب ــذي يســمى يف قطــر واخللي ــر ال الشــتاء ويف موســم التكاث

حركــة األســماك بالقــرب مــن الســاحل مــن شــدة بــرودة مــاء البحــر.
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كيفية الّصيد بالكابر: 
يذهــب الصيــاد للبحــر نهــاًرا مــع نهايــة اجلــزر، ويتوجــه مباشــرة إلــى املناطــق الطينيــة املكســوة 
باألعشــاب البحريــة، فيجــد الكثيــر مــن الســرطانات وبعض من األســماك مندســة حتــت التراب، 
فيقــوم بضربهــا بالكابــر ثــم يضعهــا يف النقلــة “كيــس مــن اخليــش”، ويعــود بهــا مــن حيــث أتــى.

سابًعا: اللوث وطريقة الّصيد به
اللوث: 

 )اللوث(

اللــوث مصطلــح يطلــق علــى األســماك الســطحية وأســماك الشــعاب املرجانيــة التــي تقــذف بهــا 
ــرودة مــاء  ــر ب ــك مــن أث ــى الشــاطئ مباشــرة يف فصــل الشــتاء القــارس، ويكــون ذل األمــواج عل
البحــر. ومــن أشــهر تلــك األســماك ســمكة العنفــوز، والقــن، والينمــة، والفســكرة، واحلاقــول، 

والهامــور، وكذلــك الكنعــدة، والبســارة.

ويطلــق مصطلــح اللــوث كذلــك علــى األجســام الصلبــة القابلــة للطفــو التــي تقذفهــا الســفن 
التجاريــة العابــرة، عندمــا تواجــه الغــرق أو ارتفــاع األمــواج، وتصــل إلــى الشــاطئ مباشــرة، 

كالبراميــل أو اخلشــب أو احلبــال أو املــواد الغذائيــة املعلبــة. 

أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث لوث الّسمك، وهي:
عندما تكون الرياح باردة ومستمرة لعدة أيام، وتهب من جهة الشمال والشمال الغربي. 

أن تكون السماء ملبدة بالغيوم وممطرة لعدة أيام )دمي(.

أن يكــون مــاء البحــر يف أعلــى َمــدٍّ لــه، وخاصــة مــع أول الصبــاح، لكــي تدفــع األمــواج األســماك 
وتقــذف بهــا علــى الشــاطئ.
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طريقة الّصيد باللوث:
يف ليــل الشــتاء القــارس ويف الســاعات األولــى مــن الفجــر تنخفــض درجــة احلــرارة بشــكل 
ــا، ومــع توفــر تلــك العوامــل ســابقة الذكــر  كبيــر وقــد تصــل إلــى درجــة الصفــر أو دونــه أحياًن
يلــوث كثيــر مــن األســماك علــى الشــاطئ وتبقــى بعــض أســماك الشــعاب املرجانيــة متماســكة 
بالقــرب مــن الشــاطئ وهــي تقــاوم تلــك البــرودة، فتراهــا كاملشــلولة وغيــر متزنــة تطفــو ســاعة 
وتنــزل ســاعة أخــرى، يأتــي الصيــادون إلــى تلــك الشــواطئ التــي قــد خبروهــا مــع أول الصبــاح؛ 
فيجمعــون أواًل األســماك املرميــة علــى الشــاطئ، ثــم ينتظــرون حتــى يبــدأ اجلــزر، فينزلــون إلــى 

املــاء وســط الشــعاب املرجانيــة القريبــة مــن الشــاطئ وميســكون بهــا بــكل ســهولة ويســر.

ثامًنا: سم الّسمك حتضيره وطريقة الّصيد به
سم الّسمك: 

ســم الّســمك هــو مــادة ســامة علــى هيئــة نــوى النبــق أو الكــرز، كانــت تلــك املــادة تســتورد مــن 
الهنــد، وهــي مــادة ســامة لهــا تأثيــر علــى األســماك، ويُقــال: أنهــا ليــس لهــا تأثيــر علــى اإلنســان، 
وقدمًيــا كانــت تبــاع يف األســواق احملليــة، لكنهــا منعــت مــن قبــل الدولــة منــذ فتــرة طويلــة بســبب 

تأثيرهــا الســيئ علــى األســماك واحليــاة الفطريــة البحريــة.

حتضيره وطريقة الّصيد به:
كالعــوم  الصغيــرة،  أو األســماك  الربيــان  أو  الســلطعون  مــع  وتعجــن  الســامة  املــادة  تطحــن 
“الســردين”، ويلقــى بهــا يف ميــاه البحــر القريبــة مــن الشــاطئ وخاصــة يف املناطــق التــي توجــد 
بهــا شــعاب مرجانيــة، ويكــون ذلــك يف أثنــاء املــد، وعندمــا ينحســر املــاء يف أثنــاء اجلــزر يقــوم 

ــاع. ــي ســقطت يف الق ــة، واألســماك الت ــع األســماك الســطحية املشــلولة احلرك ــاد بجم الصي
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أشهر األسماك والقواقع يف قطر
واألحياء البحرية األخرى

لقــد أحصيــت وجمعــت أشــهر أنــواع األســماك املنتشــرة يف بحــر دولــة قطــر، وهــي التــي كانــت معروفة 
زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ، وقــد وصــل عددهــا إلــى حوالــي )105( أســماء، وهــي علــى النحــو التالي: 

َشْعِري: 

 سمكة )الشعري(

الشــعري، واجلمــع شــعرية، هــو مــن أشــهر وأكثــر األســماك القاعيــة انتشــاًرا يف بحــر قطــر 
واخلليــج العربــي ومتوفــر علــى مــدار العــام، وهــو ســمكة ذات حراشــف وأحجــام وأشــكال 
ــْعِري بلونــه الفضــي املائــل  مختلفــة، يصــل طــول الكبيــر منــه حلوالــي 30 ســم تقريًبــا، يتميــز الشَّ
إلــى الزرقــة وبفمــه البــارز، يتغــذى علــى األســماك الصغيرة واألعشــاب والرخويــات والديدان، له 
قيمــة اقتصاديــة كبيــرة، يُصطــاد ســمك الشــعري بواســطة القراقيــر والشــباك وخيــط احلــداق، 
ــا منــه يســمى  الكبيــر منــه يســمى )أبــو ضلــع(، واملتوســط منــه يســمى )شــعري(، واألقــل حجًم

)إشــخيبي(، والصغيــر منــه يســمى )قرعــون(. 

ومن فصائله:

أ- ُسولي: 

 شعري نوع )سولي(

ــر مــع وجــود بعــض  ــى حــد كبي ــة الشــعري ويشــبهه إل ســولي، واجلمــع ســولية، هــو مــن فصيل
االختــالف يف اللــون وشــكل الــرأس وانســيابية البــدن، يوجــد منــه الصغيــر والكبيــر، ويصــل وزن 

الكبيــر منــه حلوالــي 2 كلــغ.
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ب- بَيَماْه: 

 شعري نوع )مياه(

ــا، ســمكة اليمــاه تشــبه إلــى حــد كبيــر ســمكة الشــعري مــع بعــض االختــالف  ميــاه واجلمــع مَيَ
الطفيــف يف الشــكل واتســاع وبــروز يف حدقــة العــن، يوجــد منهــا الصغيــر والكبيــر، ويــزن الكبيــر 

منهــا حوالــي ربــع كيلوجــرام تقريًبــا، رخيصــة الثمــن ومتوافــرة يف األســواق علــى مــدار العــام.

ت- َباْخِشيَنْه: 

 َشْعِري نوع )باخشينه(

ســمكة البَاْخِشــينَْه هــي مــن أكثــر الفصائــل َشــبًَها بســمكة الشــعري وال تختلــف عنهــا إال يف اللــون 
ــون األحمــر وخاصــة حــول منطقــة الــرأس وأطــراف اخلياشــيم،  فقــط، حيــث يغلــب عليهــا الل

والباخشــينة تعــد مــن األســماك قليلــة االنتشــار يف بحــر قطــر.

ث- أم ْضَرْيْس:

 )أم ضريس(

أم ضريــس هــي ســمكة نْهاشــه يف مقدمــة فكهــا أســنان حــادة وبــارزة تشــبه األنيــاب، فــال بــد 
مــن أخــذ احليطــة واحلــذر عنــد اإلمســاك بهــا، وهــي مــن األســماك ذات احلراشــف، يف الغالــب 
تعيــش يف الصخــور القريبــة جــًدا مــن الســاحل، وتتغــذى علــى األســماك الصغيــرة كالعــوم 
ــر  ــاد بواســطة الشــباك والقراقي ــة االنتشــار يف بحــر قطــر، تُص واملنچــوس، وهــي ســمكة قليل

وخيــط احلــداق، ومــن أســمائها كذلــك: الســّمنة، والشــّقرة. 
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ي:  إْبِزمْيِ

 )إبِْزميي(

البزميــي، واجلمــع إبزمييــه، اســم قــدمي أطلقــه البّحــارة القطريــون علــى هــذه الّســمكة، وحديًثــا 
يســمى )أم اللــن(. وهــي ســمكة ذات حراشــف تتميــز بلونهــا البنــي والزيتــي وبشــريط داكــن علــى 
ظهرهــا. وتتميــز بشــوكتن حادتــن أســفل العينــن مباشــرة، ال يتجــاوز طولهــا 20 ســم تقريًبــا، 
ــة القريبــة والبعيــدة مــن الشــاطئ، تصطــاد بواســطة  يف الغالــب تتكاثــر بــن األعشــاب البحري
الشــباك والقراقيــر وخيــط احلــداق، رديئــة الطعــم رخيصــة الثمــن، متوافــرة يف األســواق علــى 

مــدار العــام.

َضْلَعة: 

 )ضلعة(

ــة وهــي مــن األســماك امللســاء  ــع،  تعــد مــن أكبــر أســماك هــذه الفصيل الضلعــة، واجلمــع أضل
التــي ال تكســوها حراشــف، مييــل لونهــا مــن األســفل إلــى االصفــرار، يصــل طــول الكبيــر منهــا 
حلوالــي 100 ســم، وتــزن حوالــي 10 كلــغ، تعــّد مــن ضمــن أشــهر أســماك البيئــة البحريــة 
القطريــة غيــر املهاجــرة، تكثــر يف األعمــاق حــول حطــام الســفن ومنشــآت النفــط ويف املناطــق 
الرمليــة والطينيــة القريبــة مــن الشــواطئ واخللجــان، تكثــر يف شــهر أكتوبــر ويف شــهر مايــو مــن 
كل عــام ومــع بدايــة هبــوب ريــاح البــوارح القويــة، حيــث تقتــرب كثيــًرا مــن الشــواطئ بحًثــا عــن 
غذائهــا مــن ســمك النيســر املتوافــر يف هــذه الفتــرة، وبالرغــم مــن قــوة ســمكة الضلعــة إال أنهــا 
حــن تقــع يف الشــبكة تخــور قواهــا ومتــوت خــالل عشــر دقائــق فقــط مــن علوقهــا. حلمهــا قــاٍس 
ورديء ورخيــص الثمــن، تــؤكل يف الغالــب بعــد متليحهــا وجتفيفهــا، يســتخدم الصيــادون حلمهــا 
كطعــم يوضــع يف القراقيــر، ويكــون ذلــك بعــد جتفيفــه، تصطــاد بواســطة الشــباك واملســكر 

واحلظــرة وخيــط احلــداق. 

ومن فصائلها السيدافة، والسينة، والبسارة، واللحالحة والتي تسمى أم اشويكه.
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أ- ِسيَداَفة: 

 بسارة نوع )سيدافة( 

الســيدافة، واجلمــع ســيداف، وتســمى )أم نقطــة(، وهــي ســمكة شــبيهة بالضلعــة وأقــل حجًمــا 
منهــا بكثيــر. مييزهــا يف املنتصــف عــدة بقــع ســوداء، يصــل طــول الكبيــر منهــا إلــى حوالــي 30 
ســم، ووزنهــا حوالــي كلــغ واحــد، وهــي ســمكة طيبــة املــذاق متوفــرة يف األســواق علــى مــدار العــام. 

ب- سينة: 

 بسارة نوع )سينة(

 الســينة هــي ســمكة شــبيهة بســمكة الســيدافة وأقــل منهــا حجًمــا وأكثــر انســيابية، وهــي مــن 
األســماك قليلــة االنتشــار يف بحــر قطــر، تصطاد بواســطة الشــباك اخليشــومية وخيــط احلداق.

ت- بسارة: 
البســارة، واجلمــع بســار، هــي أقــل حجًمــا مــن الســيدافة وأكثــر منهــا انتشــاًرا يف بحــر قطــر، 

تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية وخيــط احلــداق.

ث- حلالحة: 
اللحالحــة، واجلمــع حلــالح، هــي ســمكة أصغــر حجًمــا مــن البســارة، يطلــق عليهــا الصيــادون 
اســم )أم شــويكة( لبــروز شــوكتن حادتــن يف أســفل الصــدر، وأم شــويكة تعــد مــن أصغــر فصائــل 
ســمك البســار، حيــث ال يتجــاوز طولهــا 15 ســم تقريًبــا، ووزن العشــر منهــا يســاوي كلــغ واحــد 

تقريًبــا. تكثــر بالقــرب مــن الســاحل وخاصــة يف اخللجــان املائيــة. 
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َقْرُقَفانة: 

                           )قرقفانة(               )آثار القرقفانة على رمل قاع البحر( 

القرقفانــة، واجلمــع قرقفــان، هــي ســمكة فضيــة اللــون ذات حراشــف، يبلــغ طولهــا حوالــي 
10ســم تقريًبــا ووزن الســبع منهــا يســاوي  كلــغ واحــد تقريًبــا، تكثــر بالقــرب مــن الســواحل 
وتتغــذى علــى العوالــق والديــدان التــي يف القــاع الرملــي والصخــري القريــب مــن الســاحل، تتــرك 
أثنــاء غذائهــا عالمــات دائريــة الشــكل، عــن طريقهــا يتعــرف الصيــادون علــى وجودهــا يف املوقــع. 

وهــي مــن ضمــن األســماك طيبــة املــذاق الرخيصــة الثمــن والتــي تتوافــر يف األســواق علــى مــدار 
العــام، تُصطــاد بواســطة الشــباك واملســكر واخليــط والقرقــور. 

أطلق الصيادون على أحجامها عدة مسميات منها:

أ- قفل:
 واجلمــع قفــول، وهــو مــن أكبــر أنــواع هــذه الفصيلــة، يتميــز بكبــر حجــم الــرأس، يبلــغ طولــه 

ــا. ــغ واحــد تقريًب ــا، ووزن الثــالث منــه يســاوي كل حوالــي 15ســم تقريًب

ب- أم أْرَحية:
 وهي أصغر أنواع تلك الفصيلة.
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بدحة: 

 )البدحة( )آثار البدحة على رمل قاع البحر(
البدحــة، واجلمــع بــدح، هــي ســمكة صغيــرة ذات حراشــف فضيــة اللــون يبلــغ طولهــا حوالي 15ســم، ووزن 
الســبع منهــا يســاوي كلــغ واحــد تقريًبــا، تكثــر بالقــرب مــن الســواحل وتتغــذى علــى العوالــق والديــدان، 
تتــرك خلفهــا عالمــات علــى هيئــة ثقــوب، يتعــرف الصيــادون عــن طريقهــا علــى وجودهــا يف املوقــع، وهــي 
ســمكة طيبــة املــذاق ورخيصــة الثمــن تتوفــر يف األســواق علــى مــدار العــام، تُصطــاد بواســطة الشــباك 
واملســكر وخيــط احلــداق تشــتهر باالنســيابية وســريعة احلركــة واملراوغــة وذكــرت يف األقــوال القطريــة 

فقيــل )شــوط بدحــة(، وأطلــق الصيــادون القطريــون علــى فصائلهــا عــدة مســميات مثــل:

أ- بدحة رْياشي:
 وهي سمكة متوسطة احلجم لها زعانف طويلة من األعلى واألسفل.

ب- مزلغة: واجلمع امزلغ:
وهــي أصغــر نــوع يف هــذه الفصيلــة، متيــل أطرافهــا الســفلية إلــى اللــون األصفــر، تكثــر يف املناطــق 

الطينيــة واخللجــان املائيــة الضيقــة.

حاقول: 

 )حاقول(
ــة،  ــب كاحلرب ــل ومدب ــه فــك طوي ــل،  هــو مــن األســماك املنشــارية امللســاء، ل احلاقــول، واجلمــع حواقي
يحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن األســنان اإلبريــة الصغيــرة احلــادة، مييــل لونــه إلــى األخضــر الفــاحت، ويصــل 
طــول الكبيــر منــه إلــى حوالــي 80 ســم تقريًبــا وقطره إلى حوالي إنَشــن اثنن تقريًبا، يشــتهر باالنســيابية 
ــرة بالقــرب مــن الشــواطئ، ومــن  وســرعة احلركــة، للبحــث عــن الغــذاء يســبح ليــاًل يف مجموعــات كبي
مخاطــره أنــه ينجــذب نحــو أضــواء املصابيــح ليــاًل فيندفــع نحوهــا بــكل قــوة فيضــرب وقــد يصيــب مــن 
يحمــل تلــك املصابيــح بإصابــة مباشــرة، ومــن مخاطــره – أيًضــا – هــو انحنــاء رأســه ووصــول فمــه 
امللــيء باألســنان احلــادة إلــى منتصفــه يف أثنــاء اإلمســاك بــه، فاحلــذر منــه واجــب، واحلاقــول يعــد مــن 
األســماك الرديئــة الطعــم والرخيصــة الثمــن واملتوفــرة يف األســواق علــى مــدار العــام، يصطــاد بواســطة 

الشــباك واملســاكر واحلظــرة وخيــط احلــداق. أطلــق البّحــارة علــى فصائلــه عــدة مســميات منهــا:

5
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أ- واّلدة:

 حاقول نوع )واّلده( 

الــوالدة هــي أكبــر أنــواع تلــك الفصيلــة وأفضلهــا، يصــل طــول الكبيــر منهــا إلــى حوالــي 80 ســم 
تقريًبــا وقطــره حوالــي إنَشــن اثنــن، تقريًبــا.

يري:  ب- ابَّ

 حاقول نوع )ابيري(

االبيــري هــو أصغــر تلــك املجموعــة، ال يتجــاوز طولــه ثالثــن ســم، ووزن اخلمســة منــه يســاوي 
كلــغ واحــد تقريًبــا.

سبيطي: 

 )سبيطي(

الســبيطي، واجلمــع ســبيطية، هــو ســمكة كبيــرة ذات حراشــف، فضيــة اللــون يبلــغ طــول الكبيــرة 
منهــا حوالــي 50 ســم، وتــزن حوالــي 5 كلــغ، تعــد مــن األســماك الذكيــة واحلــذرة أثنــاء احلركــة، 
تكثــر يف اخللجــان املائيــة وعلــى أطــراف الســواحل الرمليــة، تتغــذى علــى الســرطانات الصغيــرة 
ــي  ــدان، ســمك الســبيطي حلمــه طيــب وغال ــر والقشــريات والدي )الشــربيان( والّســمك الصغي
الثمــن، وال يوجــد بكثــرة يف أســواق الّســمك، يصطــاد بالشــباك وبخيــط احلــداق واملســكر 

واحلظــرة واللفــاح. أطلــق الصيــادون علــى أحجامــه عــدة أســماء منهــا:
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أ- شن: 

 سبيطي نوع ) شن( 

والشــن، واجلمــع اشــنون، هــو ســبيطي هــرم، يعــد مــن أكبــر تلــك الفصيلــة حجًمــا، حلمــه عــرد 
»قاســي« وغيــر مستســاغ الطعــم. 

ب- مزيزي: 

 سبيطي نوع )مزيزي(

املزيــزي، واجلمــع مزيزيــة، هــو أصغــر تلــك الفصيلــة حجًمــا، يبلــغ طولــه حوالــي 25 ســم، ووزنــه 
حوالــي كلــغ واحــد، طيــب املــذاق وغالــي الثمــن.

شعم: 

 )شعم(

الشــعم، واجلمــع شــعوم، هــو ســمكة متوســطة احلجــم لهــا حراشــف، لونهــا فضــي وتتميــز 
بزعانــف ســفلية صفــراء، يبلــغ طــول الّســمكة الكبيــرة منــه حوالــي 25 ســم، وتــزن حوالــي كلــغ 
ــة  ــة وشــبه الرملي ــر يف املناطــق القاعي ــدان، تكث ــرة والدي ــى األســماك الصغي واحــد، تتغــذى عل
القريبــة مــن الشــاطئ، حلمهــا طيــب وغاليــة الثمــن، وال تتوفــر بكثــرة يف األســواق، تصطــاد 

بالشــباك اخليشــومية وبخيــط احلــداق. 

أطلق الصيادون على أحجامها عدة أسماء منها: 
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أ- أبو دعومة:
ــي  ــه حوال ــل للســواد، طول ــة متي ــه العلوي ــون وأطراف ــة، فضــي الل ــك الفصيل ــواع تل ــر أن وهــو أكب

ــغ واحــد. 25ســم، ووزنــه حوالــي كل
ب- َعْريضي: 

 شعم نوع )عريضي(
العْريضــي، واجلمــع عْريضيــة، هــو أصغــر مــن الشــعم أبــو دعومــة يبلــغ طولــه حوالــي 15ســم، 

ــا. ووزن االثنــن أو الثالثــة منــه يســاوي كلــغ واحــد تقريًب
ت- شعيم الدهر:

 وهو أصغر تلك الفصيلة حجًما، يبلغ طوله حوالي 10سم، ووزن الستة منه يساوي كلغ واحد تقريًبا.
بياحة: 

البياحــة، واجلمــع بيــاح، هــي مــن األســماك الســطحية ذات احلراشــف، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 
30 ســم، ووزنهــا حوالــي كلــغ واحــد تقريًبــا، تكثــر يف فصــل الشــتاء وتدنــو مــن الشــواطئ يف 
مجموعــات كبيــرة تســمى )اليمعــة(، طيبــة الطعــم غاليــة الثمــن، يصطاد بواســطة الشــباك واملســكر. 

يقول أحد الشعراء فيها:
يارب شيخ من بني رباح، إذا امتال البطن من البياح، صاح بليل أنكر الصياح.

وقد أطلق الصيادون على فصائله عدة مسميات منها: 
اعروبي وآشكو وسفطي وعفطي. 

أ- بياحة اعروبية: 

 بياحة نوع )اعروبية( 

 البياحــة العروبيــة تعــد مــن أجــود تلــك الفصائــل، فضيــة اللــون مــع ســواد داكــن علــى الظهــر والذيــل، 
وتتميــز بوجــود بقعــة ســوداء علــى زعنفتــي الصــدر، طيبــة الطعــم غاليــة الثمــن، الكبيــرة منهــا تســمى 

)جــادوم( واملتوســطة منهــا تســمى )اربيعــي( والصغيــرة منهــا تســمى )ميــد( أو )هديبا(.
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ب- ابياحة آشكو: 

 بياحة )آشكو(

واألشــكوة هــي نــوع مــن ســمك البيــاح تتميــز ببطنهــا الكبيــر، وال حتمــل بقعــة ســوداء علــى 
الزعنفتــن الصدريتــن، وهــي أقــل جــودة مــن ســمكة البياحــة العروبيــة.

ت- ابياحة إصفطي: 

 ابياحة نوع )إصفطي(

البياحــة اإلصفطيــة هــي نــوع مــن ســمك البيــاح تتميــز بطولهــا وضعــف منطقــة الوســط، وهــي 
أقــل جــودة مــن البيــاح العربــي واآلشــكو، توجــد بكثــرة يف اخللجــان واملمــرات املائيــة. 

ث- ابياحة عفطي:
البيــاح العفطــي هــو نــوع مــن ســمك البيــاح يتميــز بــرأس شــبيه بــرأس ســمكة العفطــي الصغيــر، 
ويعتبــر مــن أكبــر أنــواع تلــك الفصيلــة، يبلــغ طولــه حوالــي 30 ســم ووزن الكبيــر منــه حوالــي كلــغ 

واحــد أو أكثــر، وهــو أقــل جــودة مــن اجلــادوم.  

ج- ابياحة ميدة: 

 بياحة نوع )ميدة(

امليــدة، واجلمــع ميــد، ومجموعــة )هديبــا(، وهــي ســمكة تعــّد أصغــر تلــك الفصيلــة حجًمــا، 
أغلبــه يكــون مــن نــوع اعروبــي، يتواجــد بكثــرة يف اخللجــان املائيــة الضيقــة.
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هامور: 

 )هامور(

الهامــور، واجلمــع هواميــر، يعــد مــن أشــهر األســماك يف قطــر واخلليــج العربــي، يعيــش يف 
املناطــق الصخريــة والشــعب املرجانيــة وامليافــر »الكهــوف«، بنــي اللــون، تكســو جســمه بقــع 
داكنــة، يتغــذى علــى األســماك، طــول الكبيــر منــه حوالــي 100 ســم ويــزن حوالــي 20 كلــغ، طيــب 
الطعــم غالــي الثمــن، متوافــر يف األســواق طــول العــام، يصطــاد بعــدة طــرق كامليافــر، واللفــاح، 

ــر. والقراقي

أطلق الصيادون على أنواعه وأحجامه عدة مسميات منها: 

أ- هامور نغاق:
 واجلمع نغاغيق، وهو متوسط احلجم يصل وزن الكبير منه حوالي كلغ واحد.

ب- هامور بالول:
 واجلمــع بواليــل، وهــو أصغــر أنــواع تلــك الفصيلــة، يصــل وزن الكبيــر منــه حوالــي نصــف كيلــو 

غــرام.

ت- هامور نوع سمان:

 )سمان(

الســمان ســمكة تعــد مــن فصائــل ســمكة الهامــور وهــي شــبيهة به إلــى حد كبير مــع بعض االختالف 
يف اللــون، والســمان اســم ونــوع حديــث ال يعرفــه البّحــارة زمــن الغــوص علــى اللؤلــؤ، عــرف حديًثــا 
يف املنطقــة عندمــا بــدأت ســفن الّصيــد احلديثــة بالتوغــل إلــى املناطــق العميقــة للصيــد، والســمان 

مــن األســماك القليلــة االنتشــار يف املنطقــة، تصطــاد بواســطة القراقيــر واحلــداق.
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ث- هامور نوع لدن:

 )لدن( 
اللــدن هــي ســمكة مــن فصيلــة الهامــور شــبيهة بــه مــع بعــض االختــالف يف اللــون، واللــدن اســم 
ــا يف املنطقــة عندمــا  ــؤ، عرفــت حديًث ــى اللؤل ــارة زمــن الغــوص عل ــوع حديــث ال يعرفــه البّح ون
بــدأت ســفن الّصيــد احلديثــة بالتوغــل إلــى املناطــق العميقــة للصيــد، وهــي مــن األســماك قليلــة 

االنتشــار يف املنطقــة، تصطــاد بواســطة القراقيــر واحلــداق.

برطامة: 

 )برطامة(
البرطامــة واجلمــع برطــام، وتســمى كذلــك )ســخلة(، وهــي نــوع قليــل االنتشــار يف بحــر قطــر، قريبــة الشــبه 
بســمكة الهامــور، تتميــز عنــه بلونهــا البنــي الرمــادي مــع انتشــار بقــع بيضــاء مختلفــة األحجــام علــى الــرأس 
واجلســم والزعانــف، يصــل طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 100 ســم تقريًبــا، تصطــاد بواســطة القراقيــر واحلظرة.

ْشَنْيُنَوة: 

 )شنينوة(
الشــنينوة ســمكة قريبــة الشــبه بســمكة الهامــور، متوســطة احلجــم قليلــة االنتشــار، حمــراء اللــون 
تنتشــر النقــاط الزرقــاء علــى أجــزاء كبيــرة مــن جســمها، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 30 ســم 

تقريًبــا، تعيــش يف املناطــق الصخريــة العميقــة، تصطــاد بواســطة القراقيــر وخيــط احلــداق.

١١
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ُيْرُيوْر )قرش(: 

 )يريور(

ــوْر، واجلمــع يرايــر، وهــو ســمكة ذات جلــد ســميك وخشــن، تعــد مــن األســماك املعمــرة،  اليُْريُ
تتميــز بهيكلهــا العظمــي الغضــرويف، علًمــا أن جميــع أنــواع القــروش واللخــم هيكلهــا غضــرويف 
وليــس عظمــى مثــل معظــم أنــواع األســماك املعروفــة، حتتــوي أجســامها مــن 5 إلــى 7 أزواج مــن 
الشــقوق اخليشــومية وخمــس زعانــف، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 150 ســم، و وزنهــا حوالــي 20 
كلــغ، لهــا فــك قــوي يحتــوي علــى عــدة صفــوف مــن األســنان احلــادة والفتاكــة، تتغيــر باســتمرار 
أثنــاء تلفهــا. يعــد اليريــور مــن األســماك اخلطــرة علــى الغيــص وعلــى كل مــا هــو متحــرك يف 
املــاء، وخاصــة يف فتــرة املســاء وأول الفجــر، جتذبــه رائحــة الدمــاء مــن مســافة بعيــدة، كان 
الغيــص يخــاف منــه إذا شــاهده أو أحــس بــه ويتحاشــاه مبكوثــه ســاكًنا يف القــاع. وأنثــى اليريــور 
حتتفــظ بالبيــض يف بطنهــا حتــى يفقــس ثــم تلــده، يقتــرب كثيــًرا مــن الســاحل يف فصــل الشــتاء 
بحًثــا عــن فرائســه ممــا يجعلــه عرضــة للســقوط يف شــباك الصياديــن الذيــن يصيدونــه لســببن؛ 
أمــا للبيــع، أو ألخــذ كبــده الغنــي بالصــل »الزيــت« الــذي يســتخدم يف طــالء الســفن اخلشــبية 

للمحافظــة علــى أخشــابها مــن التلــف.

ورد اســم اليريــور يف كثيــر مــن األقــوال القطريــة، فيُقــال: )يُْريُــور ملحــه َدْمــه(، ويُقــال: كذلــك 
للرجــل الســليط اللســان الــذي ال يؤخــذ حُقــه )هــذا الرجــل يريــور(. 

يصطــاد اليريــور بواســطة الشــباك وبطريقــة الهيــال وبخيــط احلــداق القــوي، قيمتــه الغذائيــة 
عاليــة جــًدا، ويكثــر يف فصــل الشــتاء، أطلــق البّحــارة علــى أحجامــه عــدة مســميات؛ فاملتوســط 
منــه يســمى )نحــي(، والــذي يليــه )ولــد الولــد(، والصغيــر منــه )ممبــج(. ومــن أشــهر اليراييــر 

»القــروش« التــي تعيــش يف بحــر دولــة قطــر هــي:
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أ- يريور )َفْيِمى(: ويسمى قرش احلوت:

 )يريور نوع فيمى(

الفيمــى يعــد مــن أكبــر القــروش حجمًــا، يصــل طولــه حوالــي 12 متــًرا تقريًبــا، ووزنــه حوالــي 30 
طًنــا، يتواجــد بأعــداد كبيــرة يف ميــاه قطــر العميقــة حــول منصــات النفــط البحريــة، وهــو حيــوان 
مائــي أليــف غيــر مفتــرس، يتغــذى علــى العوالــق البحريــة عــن طريــق الفلتــرة، إذا تعــرض ملــرض 

مــا أو تعــرض حلــادث اصطــدام ســفينة كبيــرة تقــذف بــه األمــواج ميًتــا علــى الشــاطئ. 

ب- يريور )أسود زعانف(: 

 يريور )أسود زعانف( 

يطلــق علــى هــذا اليريــور اســم أســود زعانــف نســبة لوجــود ســواد علــى أطــراف زعانفــه الظهريــة 
والصدريــة، طــول الكبيــر منــه حوالــي 150 ســم، ووزنــه حوالــي 20 كلــغ تقريًبــا.

ت- يريور )أْقَرن(: ويسمى »أبو مطرقة«:

 يريور )أْقَرن(

يطلــق علــى هــذا اليريــور اســم األقــرن نســبة إلــى العظــام البــارزة منــه كالعارضــة التــي تقــع علــى 
مقدمــة جنبــي الــرأس والشــبيهة بقــرون احليــوان، تســاعده هــذه القــرون والتــي حتمــل عينيــه 
ــه مــن أخطــر  ــادي، ممــا يجعل ــن القــرش الع ــر م ــة أكث ــادة مجــال الرؤي ــى زي ــوازن وعل ــى الت عل
القــروش يف امليــاه القطريــة، لونــه رمــادي داكــن، قليــل االنتشــار يف امليــاه القطريــة، يبلــغ طولــه 

حوالــي متــر ونصــف تقريًبــا، وقــد يصــل إلــى أكثــر مــن ذلــك بكثيــر.
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ث- يريور )أم حميد أو الچنازة(:

 يريور )أم حميد أو الچنازة(

أم حميــد أو الچنــازة هــو يريــور متوســط احلجــم بطــيء احلركــة غيــر مــؤٍذ لإلنســان، ذيلــه 
طويــل ورأســه مفلطــح، لونــه رمــادي مييــل إلــى اإلحمــرار، يتواجــد لوقــت طويــل أمــام الكهــوف 

ــراس مــا بداخلهــا مــن أســماك. ــة الفت والشــقوق البحري

ج- يريور )حياسه(: 

 يريور )حياسة(

احلياســة، واجلمــع حياييــس، يريــور غيــر ضــار صغيــر احلجــم طولــه حوالــي 50 ســم، ووزنــه 
حوالــي كلــغ كلــغ واحــد تقريًبــا، توجــد احلياســة يف األعمــاق ويف اخللجــان العميقــة، تســتخدم 

بعــد طبخهــا علًفــا لأبقــار )نقــوع( وســماًدا ألشــجار النخيــل. 

ذيب: 

 )ذيب(

الذيــب، واجلمــع ذيابــه، وهــو ســمكة صغيــرة احلجــم، جســمه ملــيء باحلراشــف احلــادة املســننة 
كاملنشــار، يتميــز بوجــود أربعــة خطــوط طوليــة ممتــدة مــن الــرأس حتــى مؤخــرة الذيــل، يصــل 
طــول الكبيــر منــه حوالــي 15 ســم تقريًبــا، ووزن الثمانيــة منــه يســاوي كلــغ كلــغ واحــد تقريًبــا، 
قليــل االنتشــار ال يتوافــر بكثــرة يف ســوق الّســمك، يصطــاد بواســطة خيــط احلــداق والشــباك 

والقراقيــر واحلظــرة. 

أطلق الصيادون على فصائله عدة مسميات منها:
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أ- مييامة: 

 )مييامة(
 اليميامــة، واجلمــع مييــام، وهــي مــن عائلــة الذيــب وأصغــر منــه حجًمــا، وهــي كثيــرة االنتشــار يف 
مختلــف البيئــات، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 10 ســم، ووزن العشــرة منهــا يســاوي كلــغ كلــغ واحد.
سمك اليميام متوافر يف فصل الصيف بكثرة، ويصطاد بواسطة الشباك واحلظرة والقراقير.

ب- َزْمُروْر: واجلمع زمارير: 

 )زمرور(
الزمــرور هــو أصغــر ســمكة يف فصيلــة الذيــب، يكثــر يف اخللجــان واملناطــق الصخريــة الضحلــة، 

يصطــاد بواســطة خيــط احلــداق.

عنفوز: 

 )عنفوز(
العنفــوز، واجلمــع عنافيــز، وهــو مــن أســماك الشــعب املرجانيــة، لونــه أســود مائــل إلــى الزرقــة، ويتميــز 
ببقعــة صفــراء علــى جانبــي اجلســم، وبشــوكتن حادتــن كاخلناجــر يف أســفل اخلياشــيم، طــول الكبيــر 

منــه حوالــي 25 ســم، ووزن الثالثــة منــه يســاوي كلــغ واحــد، يصطــاد العنفــوز بواســطة القراقييــر. 
 قال فيه أحد الشعراء بيتن من الشعر:

سلط اهلل على ذا الهيس بوزيزي.. اللي يباري صبـــــي العـن مبنقــاره
يعله افــــدى كبيــرات العنـــافيزي.. اللي لي من شافني دبر يبغي غاره

واملثل القطري يقول: )العنفوز مهب من املالح(.
 ومن فصائله:
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أ- ارقيعة: 

)ارقيعة( 

الرقيعــة، واجلمــع رقيعــات، وهــي مــن أســماك الشــعاب املرجانيــة الرقيقــة بنيــة اللــون، طولهــا 
حوالــي 10 ســم، ووزن 15 منهــا تســاوي 1كلــغ، تصطــاد بواســطة القراقيــر.

ب- مشيط العروس: 

 )مشيط العروس( 

مشــيط العــروس هــو مــن أســماك الشــعاب املرجانيــة ذات األلــوان الزاهيــة واجلذابــة، وهــو مــن 
فصيلــة الرقيعــات ولــه نفــس احلجــم.

كنعدة: 

 )كنعدة(

الكنعــدة، واجلمــع كنعــد، وهــي ســمكة ملســاء أســطوانية الشــكل ســريعة احلركــة، ال تكســوها 
حراشــف، طــول الكبيــرة منهــا يصــل إلــى حوالــي 150 ســم أو أكثــر، ووزنهــا حوالــي 40 كلــغ، 
وهــي مــن األســماك الســطحية التــي تســبح يف مجموعــات وتتغــذى علــى األســماك الصغيــرة مثــل 
ــر منهــا مــن الســواحل  ــرب الكبي ــر الكنعــد مــن األســماك املوســمية املهاجــرة، يقت الســردين، ويعتب

القطريــة يف منتصــف شــهر أكتوبــر تقريًبــا، ويســتمر حتــى نهايــة فصــل الشــتاء. 

والكنعــد مــن األســماك الطيبــة املــذاق، يصطــاد بواســطة الشــباك بطريقــة الهيــال واخليــط، 
وبطريقــة اللفــاح واحلــداق، وقــد أطلــق الصيــادون علــى تلــك الّســمكة عــدة مســميات منهــا: 
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أ- كنعدة أم حبل: 
وهــي مــن أكبــر فصائــل الكنعــد، يصــل طــول الكبيــرة منهــا حلوالــي 150ســم وتــزن حوالــي 40 

كلــغ، تتواجــد يف امليــاه العميقــة، وخاصــة أســفل منصــات احلقــول البحريــة 

ب- كنعدة خباطة: 
ــا  ــط ذيله ــك خلب ــد، وســميت بذل ــة الكنع ــر يف فصيل ــاط، وهــي األصغ ــع خب  اخلباطــة، واجلم
ــا، ويبــدأ  باملــاء، يصــل طــول الكبيــرة منهــا حلوالــي 50 ســم، وتــزن حوالــي كيلــو ونصــف تقريًب

ــة شــهر ســبتمبر.  ــراب مــن الســاحل مــع بداي ــر باالقت ــاط الصغي اخلب

ِجْد: 

 )جد(

ــة، تكســوها حراشــف،  ــع جــدود، هــو ســمكة أســطوانية الشــكل، ســريعة احلرك اجلــد، واجلم
يصــل طــول الكبيــرة منهــا حلوالــي 180 ســم، وتــزن حوالــي 20 كلــغ، واجلــد يعتبــر مــن األســماك 
اخلطــرة علــى اإلنســان، وهــو مــن األســماك الّســطحية التــي تســبح يف مجموعــات كبيــرة وتقترب 
مــن الســاحل يف فصــل الشــتاء، يكثــر حــول وأســفل منصــات النفــط البحريــة وحطــام الســفن 
الغارقــة، طّيــب  املــذاق، ويُصطــاد بطريقــة الشــباك وبطريقــة الهيــال واخليــط، وبطريقــة اللفــاح 

واحلــداق، وقــد أطلــق الصيــادون علــى أحجــام ســمكة اجلــد عــدة مســميات منهــا: 

أ- جد دويلمي: 
 الدويلمــي، واجلمــع )دويلميــه(، وهــو أصغــر حجًمــا مــن اجلــد العــادي، وســمي بذلــك ألنــه 

قصيــر وممتــأ، ويعــد مــن أفضــل تلــك الفصيلــة طعًمــا.

ب- جد كاسور: 
الكاســور، واجلمــع كواســير، وهــو أصغــر حجًمــا مــن الدويلمــي، طولــه حوالــي 50 ســم، ووزنــه 

حوالــي كلــغ واحــد.

ت- ِجد َغِلي:
والغلــي هــو أصغــر أنــواع تلــك الفصيلــة، طولــه حوالــي 25 ســم، ووزن اخلمســة منــه يســاوي كلــغ 

واحد.
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ايوافة: 

 )ايوافة(
اليوافــة، واجلمــع ايــواف، وهــي مــن الســردينات ذات احلراشــف، كثيــرة العظــام، طولهــا حوالــي 
15 ســم، ووزن الثمانــي منهــا يســاوي كلــغ واحــد، تكثــر يف فصــل الصيــف، وتســبح يف مجموعــات 
كبيــرة بالقــرب مــن اخللجــان الطينيــة الضحلــة، يف أثنــاء حركتهــا يف مجموعــات كبيــرة بالقــرب 
مــن القــاع الطينــي حتــدث خلفهــا دلــخ “عكــر يف مــاء البحــر”، تصطــاد بواســطة الشــباك 

واحلظــرة واملســكر، وتعــد اليوافــة )أم اســدير( مــن أفضــل أنــواع اليــواف يف بحــر قطــر.

صافية: 

 )صافية(
الصافيــة، واجلمــع صــايف، وهــي ســمكة صخريــة ملســاء، بنيــة اللــون، لهــا أشــواك ظهريــة 
وصدريــة حــادة وســامة، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 20 ســم، ووزن اخلمــس منهــا يســاوي كلــغ 
واحــد، تكثــر يف املناطــق الصخريــة والعشــبية، تتواجــد على مدار العام وتكون جيدة لالســتهالك 

مــع بدايــة شــهر أكتوبــر تقريًبــا، تصطــاد بواســطة القراقيــر والشــباك، ومــن فصائلهــا:

أ- صافية صنيفي: 

 )صافية نوع صنيفي(
الصافيــة الصنيفيــة تختلــف عــن الصافيــة الســابقة يف الشــكل واحلجــم والطعــم، يصــل طــول 
الكبيــرة منهــا إلــى حوالــي 45 ســم، وتــزن حوالــي كلــغ واحــد، وهــي أقــل انتشــاًرا وشــهرة مــن الصــايف 
الســابق، تكثــر يف املناطــق الصخريــة البعيــدة عــن الشــاطئ وبالقــرب مــن منصــات النفــط وحطــام 

الســفن، ويعــد ســمك الصنيفــي مــن أفضــل أنــواع ســمك الصــايف، يصطــاد بواســطة القراقيــر.
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خوفعة: 

 )خوفعة(

اخلوفعــة، واجلمــع خوفــع، وهــي ســمكة بيضاويــة ومفلطحــة، لونهــا مــن األعلــى رمــادي مــع 
وجــود بعــض البقــع الداكنــة، وبيضــاء مــن األســفل، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 30 ســم، وتــزن 
حوالــي كلــغ واحــد تقريًبــا، تكثــر يف اخللجــان واملناطــق الطينيــة املوحلــة، الصغيــر منهــا يســمى 

)تــر( واجلمــع اتــرره، تصطــاد بواســطة الكابــر والشــباك واحلظــرة. ومــن فصائلهــا: 

أ- خوفعة )طبق لزق(: 

 )طبق لزق(

واخلوفعــة طبــق لــزق شــبيهة بســمكة اخلوفعــة، وال تختلــف عنهــا إال ببــروز الذيــل وباللــون 
الفــاحت.

خلمة: 
ــل يف منتصفــه  ــل طوي ــا ذي ــة الشــكل، له اللخمــة، واجلمــع خلــم، وهــي ســمكة مفلطحــة قرصي
شــوكة ســامة، يصــل طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 250 ســم، ووزنهــا حوالــي 100كلــغ تقريًبــا، تكثــر 
يف املناطــق الطينيــة العشــبية، تتغــذى علــى األســماك الصغيــرة، جتيــد االختبــاء والتمويــه حتــت 
ــي التنفــس فقــط، وهــي  ــل وفتحت ــد اختبائهــا ال يظهــر منهــا ســوى العينــن والذي ــراب، وعن الت
مــن أنــواع األســماك التــي تلــد، )حتمــل األنثــى البيــض املخصــب يف بطنها،حتــى يفقــس ويخــرج، 
وكأنهــا تلــد(، وتصطــاد بواســطة الشــباك واحلــداق واحلظــرة واملســكر، أطلــق الصيــادون علــى 

فصائلهــا عــدة أســماء، منهــا:
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أ- خلمة رقطة:

 )خلمة رقطة(

اللخمــة الرقطــة هــي ســمكة مفلطحــة قرصيــة الشــكل، لهــا ذيــل طويــل يف منتصفــه شــوكة 
ســامة، يصــل طولهــا إلــى حوالــي 15 ســم تقريًبــا، ســميت بالرقطــه لكثــرة البقــع الداكنــة التــي 
تغطــي جســدها العلــوي، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي متريــن تقريًبــا، وعرضهــا حوالــي 150 ســم، 
واللخمــة الرقطــة ســمكة مســاملة غيــر عدائيــة، تســبح عــادة يف مجموعــات كالقطيــع، تكثــر يف 
القيعــان الطينيــة والعشــبية، وتتغــذى علــى األســماك القاعيــة الصغيــرة. يعــّد حلمهــا مــن أفضــل 
حلــوم تلــك الفصيلــة، وقدمًيــا كان يصنــع مــن شــنوفها »أجنحتهــا« وجبــة شــعبية قطريــة تســمى 
)مليــوخ(، كمــا يصنــع مــن قطــع حلمهــا الزائــد عــن احلاجــة وجبــة لأبقــار تســمى )نقــوع(، 

باإلضافــة إلــى أنهــا تســتخدم كســماد عضــوي للنخيــل.

1- املليوخ: هو وجبة شعبية قطرية كوجبة الهريس، تتكون من حلم جناحي اللخم واألرز والليمون األسود.
2- النقوع: شنوف »جناحي« اللخم، يقدم بعد سلقه كعلف لأبقار، فهو باإلضافة إلى فوائده يزيد من إنتاج احلليب والسمن. 
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ب- خلمة أم سعفة: 

 )خلمة أم سعفة(

 اللخمــة أم ســعفة هــي ســمكة مفلطحــة قرصيــة الشــكل، لهــا ذيــل متوســط الطــول، يف منتصفــه 
شــوكتان ســامتان قريبتــان مــن بعضهمــا، لونهــا بنــي داكــن وهــي ذات أحجــام مختلفــة، ســميت 
بذلــك لتشــابه ذيلهــا مــع ســعفة النخلــة، وهــي ســمكة عدائية تكثــر يف القيعان الطينية والعشــبية، 

تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية واحلــداق واحلظــرة.

ت- خلمة حمراء: 

 )خلمة حمراء(

اللخمــة احلمــراء ســمكة مفلطحــة قرصيــة الشــكل، لهــا ذيــل طويــل، يف منتصفــه شــوكتان 
ســامتان. ســميت بذلــك نســبة إلــى لونهــا املائــل إلــى االحمــرار، تكثــر يف املناطــق الرمليــة، وجتيــد 

االختبــاء فيــه، تصطــاد بواســطة الشــباك واحلــداق واحلظــرة.
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ث- خلمة ثوير عامر: 

 )خلمة نوع ثوير عامر(

ثويــر عامــر ويســمى )شــيطان البحــر أو ســمكة الرعــاد( وكلمــة ثويــر هــي تصغيــر كلمــة ثــور، 
وســمي بذلــك لتشــابه رأســه مــع رأس العجــل، لونــه مــن األعلــى رمــادي داكــن مــع وجــود عــدد 
كبيــر مــن البقــع البيضــاء والزرقــاء، ويكــون أبيًضــا مــن األســفل، يصــل عــرض قــرص اجلســم 
إلــى حوالــي 4 أقــدام. وهــو عدائــي بطبعــه حــن يســتفز، لــه شــوكتان ســامتان يف منتصــف 
الذيــل، وبســبب ســرعته الفائقــة وجناحيــه الطويلــن لــه القــدرة علــى القفــز فــوق ســطح البحــر 
والطيــران فوقــه لعــدة أمتــار، يكثــر يف امليــاه العميقــة البعيــدة عــن الشــاطئ، يصطــاد بواســطة 

الشــباك بطريقــة الهيــال وباحلــداق.

ج- خلمة نوع فترة: 

 )خلمة نوع فترة(

اللخمــة )الفتــرة( هــي ســمكة الســعة لونهــا بنــي فــاحت ومبرقــش مــن أعلــى، وهــي شــبه مســتديرة، 
قطرهــا ال يتجــاوز 40 ســم، تســكن يف القــاع الطينــي الرملــي، قليلــة االنتشــار يف امليــاه القطريــة، 
حتمــل شــحنات كهربائيــة قويــة تصــل إلــى حوالــي مائــة فولــت تقريًبــا، تبقــى حيــة خــارج املــاء 
لعــدة ســاعات، ســميت بالفتــرة ألنهــا تفّتــر وتشــّل فرائســها عــن طريــق الصعــق الكهربائــي، 

تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية. 
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هريري: 

 )هريري(

ــة القــروش واللخــم، رأســه مثلــث  ــون مــن عائل ــة، وهــو ســمك بنــي الل الهريــري واجلمــع هريري
الشــكل، لــه جســم مضغــوط وطويــل، مســتدق باجتــاه الذيــل، قليــل االنتشــار، يعيــش يف القــاع 
الرملــي العشــبي، ويتغــذى علــى األســماك الصغيــرة، يُصطــاد بواســطة الشــباك واحلــداق 

ــا: ــه عــدة مســميات منه ــى فصائل ــارة عل ــق البّح واملســكر واحلظــرة، أطل

أ- هريري نوع )سوس(: 

 هريري نوع )سوس(

الســوس لونــه بنــي فــاحت، ويتميــز مــن األعلــى بكثــرة البقــع البيضــاء، رأســه علــى هيئــة مثلــث، 
طــول الكبيــر منــه حوالــي متريــن، قليــل االنتشــار، يعيــش يف القــاع الرملــي العشــبي، يتغــذى علــى 

األســماك الصغيــرة. 

ب- هريري نوع )سيايف(: 

 هريري نوع )سيايف(

الســيايف هــو ســمك بنــي اللــون مبــردي اجللــد، رأســه علــى شــكل مثلــث، يتميــز بنصــل طويــل 
كاملنشــار، طــول الكبيــر منــه حوالــي متريــن، وقــد يزيــد عــن ذلــك، )يصــل طولــه 4-5 أمتــار(، 

ــرة.  ــى األســماك الصغي ــي العشــبي، يتغــذى عل ــل االنتشــار، يعيــش يف القــاع الرمل قلي
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عماد:

 )عماد(

الْعِمــاد هــو ســمكة ملســاء شــديدة التفلطــح واالنضغــاط مــن اجلانبــن، لونــه رمــادي داكــن لــه 
زعانــف ظهريــة وذيليــة طويلــة، قليــل االنتشــار، يتواجــد يف مناطــق األعشــاب البحريــة وحــول 

حطــام الســفن والصخــور املرجانيــة املتفرقــة »املناقــف«، ومــن فصائلــه:

أ- ْعَماد كرب:

 )عماد كرب(

عمــاد كــرب هــو مــن فصيلــة العمــاد، ويتميــز عنــه بثــالث شــرائط رأســية عريضــة داكنــة، وهــو 
رديء الطعــم رخيــص الثمــن، يصطــاد بواســطة الشــباك والقراقيــر.

تبانة: 

 ) تبانة ( 

التبانــة، واجلمــع تبــان، وهــي ســمكة ســطحية ملســاء شــبيهة بســمكة التونــا، لونهــا أزرق داكــن مــن األعلــى 
فضــي مــن اجلوانــب، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 40 ســم تقريًبــا، ووزنهــا حوالــي 8 كلــغ، تكثــر يف فصــل 

الشــتاء، وتقتــات علــى األســماك الصغيــرة، تصطــاد بواســطة الشــباك واحلــداق، ومــن فصائلهــا:
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أ- جبابة: 

 )اجلبابة(

اجلبابــة، واجلمــع جبــاب، وهــي ســمكة ملســاء أقــرب مــا تكــون لســمكة التونــا، لونهــا مــن األعلــى 
أزرق داكــن ومــن األســفل واجلوانــب فضــي، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 50 ســم، ووزنهــا حوالــي 
10 كلــغ، تتميــز عــن ســمكة التبانــة باالنســيابية ومبذاقهــا الطيــب، وهــي قليلــة االنتشــار يف امليــاه 

القطرية.

ب- ديايوه:

 )ديايوه(

ــا حــواد  ــل، له ــة الذي ــة ســمك )احلمــام( املعــروف، ضيق ــوه هــي ســمكة ملســاء مــن عائل الدياي
بــارزة حــادة. لونهــا مــن األعلــى داكــن ومــن األســفل واجلانبــن فضــي، وتوجــد بقعــة داكنــة كبيــرة 
ــر  ــغ، تعتب ــي 3 كل ــي 80 ســم، ووزنهــا حوال ــرة منهــا حوال ــى الغطــاء اخليشــومي، طــول الكبي عل

الديايــوه مــن األســماك الســطحية قليلــة االنتشــار يف ميــاه اخلليــج العربــي.
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ربيبة: 

 )ربيبة(

الربيبــة واجلمــع ربيــب، وهــي ســمكة ملســاء لونهــا أصفــر فاقــع، لها عدة خطوط رأســية ســوداء، 
طولهــا حوالــي 20 ســم، ووزن األربــع منهــا يســاوي كلــغ واحــد تقريًبــا، وهــي لذيــذة الطعــم غاليــة 
الثمــن، تتواجــد يف األســواق علــى مــدار العــام، تصطــاد بواســطة الشــباك والقراقيــر واحلظــرة 

واملســكر، أطلــق الصيــادون علــى فصائلهــا عــدة أســماء منهــا: 

أ- ربيبة نوع َيْب: 

 ربيبة نوع )يَْب(

اليــب، واجلمــع يبــوب، هــو مــن أكبــر فصائــل الربيــب حجًمــا، لونــه أصفــر باهــت، طولــه حوالــي 
40 ســم ووزنــه حوالــي 2 كلــغ تقريًبــا.

ب- ربيبة نوع أوذيني: 
الوذينــي، واجلمــع أوذينيــة، أكبــر مــن الربيبــة وأصغــر مــن اليــب، طولــه حوالــي 30 ســم، ووزن 

الواحــد منــه حوالــي كلــغ واحــد.
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جشة: 

 )جشة(

ــا  ــز عنه ــة، تتمي ــة الشــبه مــن ســمكة الربيب اجلشــة، واجلمــع جــش، وهــي ســمكة ملســاء قريب
ــا  ــرة منه ــة، طــول الكبي ــر مــن النقــط البرتقالي ــه كثي ــا الفضــي املنتشــر علي باالنســيابية وبلونه
حوالــي 20 ســم، ووزنهــا حوالــي نصــف كلــغ تقريًبــا، وهــي طيبــة املــذاق غاليــة الثمــن، تتواجــد 
ــر  ــة، تكث ــق البحري ــى األعشــاب والعوال ــل، تتغــذى عل ــرة يف شــهر مــارس وإبري يف األســواق بكث
يف الشــعاب املرجانيــة وحــول منصــات اســتخراج النفــط وحطــام الســفن الغارقــة والشــعاب 
االصطناعيــة، تصطــاد بواســطة القراقيــر والشــباك واحلظــرة واملســكر واحلــداق بطريقــة 

ــا: الشــب. ومــن فصائله

أ- قفدارة: 

 )قفدارة(

ــة ســمك اجلــش، ذات أحجــام  ــدار، وهــي ســمكة ملســاء تنتمــي لفصيل ــع قف ــدارة، واجلم القف
مختلفــة، تكثــر يف امليــاه العميقــة وخاصــة أســفل محطــات اســتخراج النفــط وحــول حطــام 

الســفن الغارقــة، رخيصــة الثمــن ومتوفــرة يف األســواق علــى مــدار العــام. 
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فقل: 

 )فقل(

الفقــل، واجلمــع فقــول، وهــو ســمكة ملســاء رماديــة اللــون تكثــر عليهــا النقــط الســوداء، طــول 
الكبيــر منــه حوالــي 60 ســم، ووزنــه حوالــي 8 كلــغ، والفقــل لــه صفــان عظميــان مــن األســنان 
احلــادة والقويــة، بطــيء احلركــة يســبح منفــرًدا، يتغــذى علــى الرخويــات والقشــريات، يصطــاد 
بواســطة احلظــرة والقرقــور والشــباك، ينصــح بعــدم تناولــه بســبب وجــود مــادة ُســمية أســفل 

اجللــد.

بشتختة: 

 )بشتختة(

البشــتختة وتســمى حديًثــا صنــدوق موســى أو صنــدوق البحــر، وهــي ســمكة ملســاء، لونهــا أصفر 
مــع اخضــرار باهــت مــن أعلــى وأزرق علــى اجلانبــن، ومــع عــدة لطخــات كبيــرة لونهــا برتقالــي، 
ــا. وهــي مــن  طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 15 ســم، ووزن األربــع منهــا يســاوي كلــغ واحــد تقريًب
أســماك الشــعاب املرجانيــة، قدمًيــا كان يصطادهــا البّحــارة بواســطة القراقيــر ويقدمونهــا 
هديــة لأطفــال مــع ســمكة )امشــيط العــروس(، ينصــح بعــدم ملســها بســبب املخــاط الســام الــذي 

تفــرزه.
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عنزة: 

 )عنزة(
العنــزة، واجلمــع َعنَــْز، وهــي ســمكة ملســاء لونهــا أخضــر داكــن مــن أعلــى مــع ملعــة ذهبيــة 
علــى اجلانبــن وفضيــة علــى البطــن، تكثــر يف الشــعاب املرجانيــة، تصطــاد بواســطة القراقيــر 

واحلظــرة والقراقيــر والشــباك.

اوحرة: 

 )اوحرة( 
الوحــرة، واجلمــع َوَحــْر، وهــي ســمكة ذات حراشــف، بنيــة اللــون كالوزقــة، طــول الكبيــرة منهــا 
حوالــي 45 ســم، ووزنهــا 2 كلــغ تقريًبــا، تكثــر يف القــاع الرملــي والطينــي العشــبي يف امليــاه 
الضحلــة، جتيــد االختبــاء والتمويــه وســط الرمــال، لهــا علــى طــريف خياشــيمها شــوكتان حادتــان 
وقويتــان، حلمهــا رديء ورخيــص الثمــن ومتوفــر يف األســواق علــى مــدار العــام، تصطــاد بواســطة 

الشــباك والكابــر واحلظــرة واملســكر، أطلــق الصيــادون علــى أحجامهــا عــدة مســميات، منهــا:
أ- اوحرة عاقورة: 

وهي أكبر تلك الفصيلة حجًما، يصل طولها حوالي 45 سم، ووزنها حوالي 2 كلغ تقريًبا.
ب- اوحرة: 

وهي متوسطة احلجم وأقل حجًما من العاقورة، طولها حوالي 30 سم، ووزنها كلغ واحد تقريًبا.

ت- اوحرة أم سليمون:
وهي صغيرة احلجم، طولها حوالي 15 سم، واألربع منها تزن حوالي كلغ واحد.
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ْع:  ْمَطوَّ

 )مطوع(

املطــوع، واجلمــع مطاوعــه، وهــي ســمكة ذات حراشــف شــبيهة بســمكة الفــرش، وتتميــز عنهــا 
ــرة  ــغ طــول الكبي ــى جانبــي اجلســم، يبل ــى مــع انتشــار بقــع ســوداء عل بلونهــا األصفــر مــن أعل
منهــا حوالــي 35 ســم ووزنهــا حوالــي 3 كلــغ، تكثــر يف الشــعاب املرجانيــة، وحديًثــا تســمى فــرش 
هاللــي، وتســمى كذلــك بوعشــوان. وهــي رخيصــة الثمــن، ومتوفــرة يف األســواق علــى مــدار 

العــام، تصطــاد بواســطة الشــباك والقراقيــر.

سكن: 

 )سكن(

الســكن واجلمع اســكون، وهي ســمكة ســطحية ذات حراشــف، كبيرة احلجم أســطوانية الشــكل، 
مضغوطــة الــرأس مــن األعلــى واألســفل، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي متــر ونصف، ووزنهــا حوالي 
ــاج النفــط، شــائعة  ــا، تكثــر يف فصــل الشــتاء حــول حطــام الســفن ومنصــات إنت ــغ تقريًب 30 كل

االنتشــار يف قطــر واخلليــج العربــي، تصطــاد بواســطة الشــباك واحلــداق واحلظــرة.
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نيسرة: 

 )نيسرة(

 النيســرة، واجلمــع نَيَْســْر، وهــي ســمكة ذات حراشــف يغلــب عليهــا اللــون األصفــر الداكــن 
وتتميــز ببقعــة ســوداء يف أعلــى اجلنبــن باجتــاه املؤخــرة، يبلــغ طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 12 
ســم، ووزن العشــرة منهــا حوالــي كلــغ واحــد، وهــي ســمكة موســمية لذيــذة الطعــم تقتــرب مــن 
الشــاطئ يف مجموعــات كبيــرة يف شــهر مايــو، وتســتمر يف التكاثــر حتــى منتصــف شــهر يوليــو، 

ــاروف(. تصطــاد بواســطة شــبكة خيشــومية تســمى )ي

يوجــد حجــم كبيــر مــن النيســر يف الشــعاب املرجانيــة البعيــدة مــن الشــاطئ، ويصطــاد بواســطة 
الشــباك واحلــداق والقراقيــر.

اينمة: 

 )إينمة(

الينمــة، واجلمــع يَنَــم، وهــي ســمكة صخريــة ذات حراشــف بنيــة اللــون، تعيــش يف الشــعب 
املرجانيــة والكهــوف البحريــة، يتــراوح طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 20 ســم، ووزن األربــع منهــا 
كلــغ واحــد. تتغــذى علــى الطحالــب واألعشــاب الصخريــة، تصطــاد بواســطة القراقيــر والشــباك 

ــا: اخليشــومية واحلظــرة. ومــن فصائله

أ- الفرش:
واجلمع فروش.
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َحْف: 

 )حف(

ــغ طــول  ــر العظــام، يبل ــة، كثي ــوه زرق ــون، تعل ــوْف، وهــو ســمك فضــي الل ــع اْحُف احلــف، واجلم
الكبيــر منــه حوالــي 100 ســم ووزنــه حوالــي واحــد ونصــف كلــغ، ويف القصــص الشــعبية القطريــة 
القدميــة قيــل عــن احلــف بأنــه طــرار )ُمتَســول(، حيــث أنــه تســول عظامــه مــن ســمكة ليوافــة 

والعيفــاة. 

يكثــر احلــف يف امليــاه العميقــة يف موســم الشــتاء، ويصطــاد بواســطة الشــباك بطريقــة الهيــال، 
أطلــق الصيــادون علــى أحجامــه بعــض املســميات، مثــل:

أ- حف نوع منسس: 
وهو أكبر نوع يف هذه الفصيلة.

ب- حف نوع قلح: 
وهو متوسط احلجم يبلغ طوله حوالي 50 سم ووزنه حوالي نصف كلغ تقريًبا.

عيفاة: 

 )عيفاة(

العيفــاة، واجلمــع عيفــا، وهــي ســمكة ذات حراشــف فضيــة اللــون مخضــرة مــن أعلــى، قريبــة 
الشــبه مــن ســمكة البياحــة، يتميــز حلمهــا بكثــرة العظــام الرقيقــة، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 
120 ســم، ووزن الكبيــرة منهــا حوالــي 20 كلــغ تقريًبــا، وهــي ســمكة تســبح يف مجموعــات تقتــرب 
كثيــًرا مــن الشــاطئ يف فصــل الشــتاء، رخيصــة الثمــن رديئــة الطعــم، تصطــاد بواســطة الشــباك 

واحلظــرة واملســكر.
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لزاق: 

 )لزاق(

اللــزاق، واجلمــع لزازيــق، وهــي ســمكة ملســاء، ســميت بذلــك لوجــود قــرص بيضــاوي الصــق يف 
أعلــى الــرأس، متوســطة احلجــم، يبلــغ طــول الكبيــر منــه حوالــي 80 ســم، ويــزن حوالــي 3 كلــغ. 
تتحــرك ســمكة اللــزاق، أحياًنــا، مبحــاذاة األســماك الكبيــرة وأحياًنــا أخــرى تلتصــق يف أســفلها 
بإحــكام حتــى تســتريح مــن عنــاء الســباحة وكذلــك لتتحــن الفــرص لتنــاول بعــض فتــات الطعــام 
امللفــوظ مــن أفواههــا، يف كثيــر مــن األحيــان هــذه الّســمكة تلتصــق علــى مجــاري تنفــس الدالفــن 
وتســبب األذى واإلزعــاج لهــا. وهــي رديئــة الطعــم رخيصــة الثمــن، ال تتواجــد يف األســواق بكثــرة، 

تصطــاد بواســطة القراقيــر وخيــط احلــداق وشــباك الهيــال اخليشــومية.

اْع:  َزرَّ

 )زراع( 

ــا  ــز عنه ــْع، وهــي ســمكة ذات حراشــف شــبيهة بســمكة الباســي، وتتمي ــع َزَراِري ــزراع، واجلم ال
بلونهــا األخضــر املزركــش، قليلــة االنتشــار، تعيــش يف القــاع الصخــري العميــق، تصطــاد بواســطة 

القراقيــر والشــباك اخليشــومية.
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َحاُسوْم: 

 )حاسوم(

احلاســوم، واجلمــع حواســيم، وهــي ســمكة ســاحلية ذات حراشــف، تكثــر بالقــرب مــن الشــواطئ 
الرمليــة الضحلــة، أســطوانية الشــكل، لونهــا شــفاف، رماديــة الظهــر، يبلــغ طــول الكبيــرة منهــا 
حوالــي 20 ســم، ووزن العشــرة منهــا يســاوي كلــغ واحــد، تتغــذى علــى الديــدان والقشــريات، بــدأ 
هــذا النــوع مــن األســماك باالنقــراض، يصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية صغيــرة الفتحــات.

چْم: 

 )چم( 

ــة إلــى اللــون البنــي الفــاحت مــع بقــع فضيــة  ــوهْ، ســمكة ملســاء رماديــة مائل الچــم، واجلمــع چُم
علــى اجلوانــب، مســتطيلة الشــكل، يصــل طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 80 ســم ووزنهــا حوالــي 5 
كلــغ، تتميــز بثالثــة أزواج مــن الشــوارب احلســية حــول الفــم وشــوكتن ســامتن علــى الزعنفــة 
الصدريــة، وبشــوكة أخــرى يف زعنفــة الظهــر، تتغــذى علــى األســماك والالفقاريــات )أحيــاء 
بحريــة تفتقــد الهيــكل والعامــود الفقــري(، تكثــر يف املناطــق الطينيــة العميقــة، رخيصــة الثمــن، 

تصطــاد بواســطة الشــباك واحلــداق.

39

40



384 موسوعة قطر البحرية

زبيدي: 

 )زبيدي(

الزبيــدي، واجلمــع زبيديــة، وهــي ســمكة ملســاء شــبه دائريــة حــادة الزوايــا منضغطــة اجلانبــن، 
لونهــا رمــادي فضــي ومييــل إلــى االصفــرار عنــد الــرأس، وتتميــز باســتطالة الزعنفــة الظهريــة، 
يبلــغ طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 60 ســم، ووزنهــا حوالــي 3 كلــغ، تكثــر يف املناطــق الطينيــة 

القريبــة مــن الشــاطئ، تصطــاد بواســطة الشــباك والقراقيــر واحلظــرة.

َيْنْيَسة: 

 )ينيسة أو دردمان أو كراري(

يَنْيَْســة، وتســمى دردمــان وكــراري، واجلمــع ينيــس، كل تلــك املســميات صحيحــة، وهــي ســمكة 
ملســاء يغلــب عليهــا اللــون األزرق مــع وجــود نقطــة ســوداء واضحــة علــى جنبــي اخلياشــيم، 
بهــا اخضــرار يف الظهــر واصفــرار شــاحب يف الزعانــف، يصــل وزن الســبع منهــا حلوالــي كلــغ 
واحــد، والدردمــان وســمك الطيــر والتيتــي والكــراري يصطــاد بواســطة الشــباك واحلظــرة 
ــة  ــرة مــع بداي ــك األســماك مــن الشــاطئ مبجموعــات كبي ــرب تل واخليــط بطريقــة الشــب، تقت
شــهر ديســمبر، وتســتمر يف حركتهــا بالقــرب مــن الشــواطئ حتــى نهايــة شــهر فبرايــر تقريًبــا، 

ــة بالدهــون والرخيصــة الثمــن.  ــم الغني ــذة الطع ــة اللذي وهــي مــن األســماك االقتصادي

ومن أشهر فصائلها:

      

4١

42



موسوعة قطر البحرية385

ْيْس نوع قرفا أو سمكة الطير:  أ- َينَّ

)ينيس نوع قرفا أو سمكة الطير( 

ــا بصغــر  ــف عنه ــر ســمكة الدردمــان، وتختل ــى حــد كبي ــرة احلجــم تشــبه إل وهــي ســمكة صغي
ــى اخلياشــيم. ــدم وجــود نقطــة عل احلجــم وبع

ْيْس نوع تيتي: ب- َينَّ

 )تيتي( 

وهــي ســمكة متوســطة احلجــم تشــبه إلــى حــد كبيــر ســمكة الدردمــان، وتختلــف عنهــا بالعــرض 
يف منطقــة الوســط واخلطــوط الرأســية الواضحــة علــى اجلنبــن. 

واملثل القطري يقول ) تيتي تيتي رحتي وال جيتي(.

َسَلْس: 

 )سلس(

تتحــرك يف  التــي  الســطحية  األســطوانية  األســماك  مــن  وهــو  ُســلُوْس،  واجلمــع  الســلس، 
مجموعــات كبيــرة بالقــرب مــن الســاحل وخاصــة أثنــاء الليــل، لــه حربــة يف مقدمــة فكــه الســفلي، 
طــول الكبيــر منــه حوالــي 20 ســم ووزن العشــرة منــه يســاوي كلــغ واحــد، حلمــه رديء، يصطــاد 

بواســطة الشــباك واملســكر.
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اَنة:  َبطَّ

 )بطانة(

البطانــة، واجلمــع بطــان، وهــي ســمكة ذات حراشــف قريبــة الشــبه مــن ســمكة القرقفانــة، وتتميــز عنهــا 
بالــرأس الصغيــر وباصفــرار واضــح يف زعانــف الصــدر والذيــل، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 15 ســم، 
ووزن الســتة منهــا يســاوي كلــغ واحــد، تكثــر يف املناطــق الطينيــة واخليــران، تصطــاد بواســطة الشــباك.

َعْنَدَقه: 

 )عندقه(

العندقــه، واجلمــع َعنْــَدْق، وهــي ســمكة ذات حراشــف قريبــة الشــبه مــن ســمكة القرقفانــة، 
وتتميــز عنهــا بالــرأس الكبيــر املنحنــي إلــى األمــام، تســمى حديًثــا )كوفــر(، طــول الكبيــرة منهــا 
حوالــي 15ســم، ووزن األربــع منهــا حوالــي كلــغ واحــد، تكثــر يف املناطــق الصخريــة الرمليــة 

العميقــة، تصطــاد بواســطة الشــباك والقراقيــر.

َمچَواه: 

)َمچَواه(

 املَچــَواه، واجلمــع إْمچــَوى، وهــي ســمكة ذات حراشــف فضيــة اللــون، ســميت بذلــك نســبة إلــى 
النقطــة الســوداء التــي تقــع علــى جانبــي الذيــل، تكثــر يف املناطــق الصخريــة الضحلــة القريبــة 
مــن الشــاطئ، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 15 ســم، ووزن الســتة منهــا يســاوي كلــغ واحــد تقريًبــا، 

تصطــاد بواســطة الشــباك والقراقيــر.
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ْو:  چَلْيْب الدَّ

)چليب الدو(

چلَيـْـْب الــدو، واجلمــع چــالب الــدو، وهــو ســمكة فضيــة اللــون بــه لطخــات صفــراء غيــر منتظمــة 
علــى جســمه، منضغــط اجلانبــن خشــن امللمــس، يتميــز بوجــود ثــالث أشــواك طويلــة وحــادة، 
واحــدة منهــا علــى الظهــر واثنتــان أســفل البطــن يبرزهــم عنــد احلاجــة كوســيلة للدفــاع، وهــو مــن 

األســماك الضــارة، وغيــر املستســاغة، يصطــاد بواســطة الشــباك واحلظــرة والقراقيــر.

ِميَلْق: 

 )ميلق(

ــْق، وهــي ســمكة شــبه إســطوانية منضغطــة اجلانبــن  امليلــق، وتســمى )احلــاّلق(، واجلمــع ِميَالَ
لونهــا كحلــي داكــن، تتميــز بذيــل هاللــي الشــكل، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 30 ســم، وعرضهــا 
حوالــي 10ســم، يكثــر يف مناطــق الشــعاب املرجانيــة، قدمًيــا أطلــق اســم امليلــق علــى أداة جلديــة 
ــه ويســتخدمها يف شــحذ  ــق، يعلقهــا احلــالق يف محل ــون شــبيهة بســمكة امليل ــة ســوداء الل طويل
شــفرة احلالقــة. تقــوم هــذه الّســمكة بتنظيــف األســماك األخــرى مــن الطفيليــات العالقــة بهــا.
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 : ِقنّيْ

 )قن(

ــون األخضــر  ــا الل ــب عليه ــة، يغل ــوان زاهي ــة ذات أل ــون، وهــي ســمكة جميل ــع قي ــن، واجلم الق
والبرتقالــي، وهــي شــبيهة بطائــر الببغــاء، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 30ســم، ووزنهــا كلــغ واحــد 
تقريًبــا، تعيــش يف الشــعاب املرجانيــة والكهــوف البحريــة، تتغــذى علــى الطحالــب والقشــريات، 
حلمهــا رديء ورخيــص الثمــن، تصطــاد بواســطة القراقيــر والشــباك اخليشــومية، ورد ذكرهــا 

يف األهازيــج القطريــة؛ فقيــل عنهــا: 

يا القـن يا اخلـــايس.. شقــــوك وال ملحـــــوك 

قطوك على السمـادة.. حتى الچالب ما كلوك

َفْسَكَرة: 

 بنت النوخذا )فسكرة(

الفســكرة واجلمــع َفْســَكْر، وتســمى قدمًيــا بنــت النوخــذا، وهــي ســمكة قاعيــة ذات ألــوان زاهيــة 
ــي  ــا حوال ــرة منه ــون األزرق واألصفــر واألســود والفضــي، طــول الكبي ــة مــن الل ومدرجــة، مكون
30 ســم وتــزن حوالــي 2 كلــغ. تكثــر يف مناطــق الشــعاب املرجانيــة، وتقتــات علــى الطحالــب 
ــى مــدار العــام، تصطــاد بواســطة  ــن، وتتواجــد عل ــا طيــب ومتوســطة الثم والقشــريات، حلمه

ــر والشــباك واحلــداق. القراقي
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حمامة: 

 )حمامة(

واحلمامــة واجلمــع حمــام، وهــي ســمكة ســطحية تســمى قدمًيــا شــيخة الّســمك، تتميــز بلونهــا الرمــادي 
مــن األســفل والرمــادي الداكــن مــن األعلــى مــع وجــود عــدة شــرائط ســوداء رأســية علــى اجلســم. طــول 
الكبيــرة منهــا حوالــي 40 ســم وتــزن حوالــي 2كلــغ، تكثــر يف موســم الشــتاء تقتــات على األســماك الصغيرة، 

حلمهــا طيــب وغاليــة الثمــن، تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية بطريقــة الهيــال والقراقيــر.

َحْلَواُيوْه: 

 )حلوايوه(

واحللوايــوه هــي ســمكة ســطحية رماديــة اللــون مفلطحــة ومنضغطــة مــن اجلانبن، طــول الكبيرة 
منهــا حوالــي 30 ســم وتــزن حوالــي كلــغ واحــد، وهــي قليلــة االنتشــار، تكثــر يف فصــل الشــتاء 
ــا  ــة حــول منصــات النفــط وحطــام الســفن، حلمه وتتحــرك يف مجموعــات يف املناطــق العميق

طيــب املــذاق وغاليــة الثمــن، تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية وبطريقــة الهيــال.

َحاَمْر:

  )حامر(

ــون  ــر الل ــي أو أحم ــا خــط أو شــريط بن ــرار، له ــل لالصف ــا مائ ــرة، لونه ــة صغي ــر هــو ســمكة قاعي احلام
ميتــد عبــر العــن حتــى يصــل إلــى قــرب الذيــل مــع بقعــة بيضــاء باهتــة علــى قمــة الذيــل، تتميــز بوجــود 
شــاربن طويلــن تســتخدمهما للبحــث عــن الطعــام حتــت التربــة، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 15 ســم و وزن 
اخلمســة منهــا يســاوي كلــغ واحــد تقريًبــا،  تصطــاد بواســطة القراقيــر واخليــط والشــباك اخليشــومية.
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َرْه:  ُحمَّ

 )حمرة(

ــْر، وهــي ســمكة حمــراء اللــون قرمزيــة مــن أعلــى وباهتــة مــن أســفل، تتميــز بفــم بــارز، وتكثر  احلمــرة، واجلمــع ُحمَّ
يف القيعــان الرمليــة والشــعاب املرجانيــة ويف امليــاه العميقــة، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 50 ســم وتــزن حوالــي 2 

كلــغ، تتغــذى علــى األســماك الصغيــرة والقشــريات، تصطــاد بواســطة القراقيــر واخليــط والشــباك اخليشــومية.

َباّسَيه: 

 )باسيه(

الباســيه، واجلمــع بَاســي، وتســمى كذلــك ســمكة ســلطان إبراهيــم، وهــي ســمكة شــبيهة بســمكة 
البطانــة لكنهــا تتميــز عنهــا بلونهــا الــوردي ذي اللمعــة الفضيــة، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 15ســم 
ووزن اخلمســة منهــا يســاوي كلــغ واحــد تقريًبــا، تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية والقراقيــر. 

َقْرَقْمَب: 

 )حمارة(

القرقمــب، وتســمى )حمــارة(، وهــي ســمكة قويــة ومكتنــزة منضغطــة اجلانبــن، تعــد مــن ضمــن 
األســماك املبرديــة تشــتهر بلونهــا الرمــادي والفضــي، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 25ســم وتــزن 
كلــغ واحــد تقريًبــا، ســميت باحلمــارة لتشــابه رأســها وأســنانها وقوتهــا باحلمــارة البريــة، قليلــة 

االنتشــار، توجــد يف القــاع الصخــري العميــق، تصطــاد بواســطة احلــداق والقراقيــر.
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ُعومة: 

 )عومة( 

العومــة، واجلمــع عــوم )ســردين(، وهــي ســمكة مســتطيلة ومنضغطــة لونهــا فضــي، طــول الكبيــرة 
منهــا حوالــي 18 ســم، ووزن االثنــي عشــر منهــا يســاوي كلــغ واحــد تقريًبــا، وســمكة العومــة 
تعــد مــن األســماك املهاجــرة التــي تســبح يف مجموعــات كبيــرة بالقــرب مــن الســاحل، تصطــاد 
بواســطة الشــباك اخليشــومية، وتعــد العومــة مــن األســماك الغنيــة بالزيــت لذلــك يســتخرج منهــا 

الصيــادون زيــت الّســمك املســمى )الصــل( الســتخدامه لدميومــة أخشــاب الســفن.

 ذكرت العومة يف األمثال القطرية، فقيل عنها:

)عومة ماكولة ومذمومة(.

اْف:  َخطَّ

 )خطاف(

اخلطــاف، واجلمــع َخَطاِطيــْف، ويســمى كذلــك جــراح، وهــي ســمكة مخططــة بشــرائط زرقــاء 
متوازيــة، متتــد بطــول اجلســم، وتتميــز بشــوكتَن ســامتَن برتقاليتـَـن اللــون علــى جانبــي الذيــل، 
منضغطــة اجلانبــن، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 20ســم وتــزن حوالــي نصــف كلــغ، وهــي قريبــة 
الشــبه مــن ســمكة الصافيــة مــن نــوع صنيفــي. قليلــة االنتشــار، تتواجــد يف امليــاه العميقــة ويف 

مناطــق الشــعاب املرجانيــة، تصطــاد بواســطة الشــباك والقراقيــر.
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ة:  َصالَّ

 )صالة(

الصالــة، واجلمــع َصــاْل، وهــي ســمكة ملســاء، تكثــر يف املناطــق العميقــة بالقــرب مــن منصــات 
النفــط والســفن الغارقــة واملناطــق الصخريــة، يصــل طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 40ســم تقريًبــا، 
ووزنهــا حوالــي 4 كلــغ تقريًبــا، وهــي مــن األســماك رخيصــة الثمــن واملتوافــرة يف األســواق علــى 

مــدار العــام، ويتــم اصطيادهــا بواســطة الشــباك والقراقيــر.

َنا چوچ: 

 )نَا چوچ(

الناچــوچ، واجلمــع نواچيــچ )األَنَْكِليــْس(، ســمكة أســطوانية الشــكل قريبــة الشــبه مــن الثعبــان الكبيــر، مبرقشــه 
ــا، تعتبــر مــن  و متيــل إلــى اللــون البنــي، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 100 ســم، ووزنهــا حوالــي كلــغ واحــد تقريًب
األســماك النهاشــة الســامة تعيــش يف اجلحــور والكهــوف الصخريــة العميقــة واملظلمــة، تتغــذى علــى األســماك.

َباَللْجِني: 

 )باللجني(

باللجنــي هــو ثعبــان بحــري شــائع يف امليــاه القطريــة العميقــة، يجــب التعامــل معــه بحــذر شــديد 
خلطورتــه، وهــو ذو أنــواع وألــوان مختلفــة؛ وجميعهــا ســامة، طــول الكبيــر منــه حوالــي 80 ســم، 
ــى األســماك  ــذى عل ــواء اخلارجــي، ويتغ ــن اله ــة، يتنفــس م ــر يف مناطــق األعشــاب البحري يكث

والكائنــات البحريــة الصغيــرة.
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َقِعيِسي: 

 )قعيسي(

القعيســي، واجلمــع ْقِعيِْســيَة، وهــو ســمكة صغيــرة طولهــا حوالــي 18 ســم، تتميز بخمس شــرائط 
داكنــة رأســية علــى جانبــي اجلســم، تكثــر يف الشــعاب املرجانيــة، تصطاد بواســطة القراقير.

َفَرْس: 

 )فرس(

الفــرس )أبــو شــراع(، هــي ســمكة ســطحية قليلــة االنتشــار يف امليــاه القطريــة، وتعــد مــن أســماك 
احمليطــات والبحــار املفتوحــة، وهــي مــن األســماك الكبيــرة احلجــم، يبلــغ طــول الكبيــرة منهــا 
حوالــي متريــن وتــزن حوالــي 100 كلــغ، تتميــز بفكهــا العلــوي املــزود مبــا يشــبه الرمــح، يســاوي 
نصــف طولهــا تقريًبــا، تســتخدمه كســالح للدفــاع ولقتــل األســماك الصغيــرة وافتراســها، 

ويســاعدها – أيًضــا – يف شــق امليــاه أثنــاء الســباحة ممــا يزيــد مــن

 ســرعتها يف املــاء، وتتميــز – كذلــك – بزعنفــة ظهريــة متصلــة وعريضــة تشــبه الشــراع، تصطــاد 
بواســطة الشــباك الكبيــر بطريقــة الهيــال وباخليط وبطريقــة اللفاح.
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َدَياَية البحر: 

 )دياية البحر(

ــون والصــوت،  ــث الشــكل والل ــة مــن حي ــة البري ــة الشــبه بالدياي ــة البحــر هــي ســمكة قريب دياي
لذلــك ســميت بهــذا االســم، وهــي مــن األســماك الشــائع انتشــارها يف بحــر قطــر، تكثــر بالقــرب 
مــن الشــعاب املرجانيــة، وتختبــئ يف الكهــوف وحتــت الصخــور والنباتــات، وهــي مــن األســماك 
ــة الشــكل املتناســقة األلــوان، تكســوها اخلطــوط البيضــاء واحلمــراء، وهــي مــن ضمــن  اجلميل
األســماك التــي جتيــد التمويــه، بطيئــة احلركــة وغيــر هجوميــة إال يف حالــة الدفــاع عــن نفســها، 
وديايــة البحــر لهــا 18 شــوكة ســامة يتمركــز أكثرهــا علــى الظهــر، حيــث تتــراوح طــول كل شــوكة 

مــن 10 – 20 ســم، الذكــر منهــا يســمى ديــك، تصطــاد بواســطة القراقيــر.

قدمًيا كانت تسمى أم اليناحيت، وقد ذكرها أحد الشعراء بهذا االسم فقال: 

الدول واليريور )وأم اليناحيت(.. وفساقه حتفى بشيت وماية

َفْرَياَلة: 

 )فريالة(

الفريالــة هــي ســمكة منضغطــة الــرأس ذات فــم واســع ومليئــة باألخاديــد واحلــزوز، لونهــا بنــي 
مائــل إلــى احلمــرة، طولهــا حوالــي 15 ســم، زعنفتيهــا الظهريــة والصدريــة حتتــوي علــى عــدة 
أشــواك شــديدة الســمية، تعيــش حــول صخــور الشــعاب املرجانيــة، تصطــاد بواســطة القراقيــر 

والشــباك اخليشــومية.

64

65



موسوعة قطر البحرية395

غمغامه: 

 )غمغامه(

الغمغامــه، واجلمــع غمغــام، وهــي ســمكة قريبــة الشــبه مــن ســمكة الفريالــة، رأســها منضغــط 
وفمهــا واســع، لهــا عــدة أشــواك ظهريــة ســامة، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 10 ســم، بنيــة اللــون 
مــع وجــود بقــع داكنــة، ســميت بذلــك إلصدارهــا غمغمــة يف أثنــاء اصطيادهــا وإخراجهــا مــن 
البحــر، تكثــر يف القيعــان الرمليــة والطينيــة الضحلــة والتــي حتتــوي علــى الصخــور واألعشــاب. 
جتيــد التخفــي مــع الوســط احمليــط بهــا، تقضــي معظــم الوقــت دافنــة جســدها أســفل القــاع مــع 

بقــاء الــرأس مختبًئــا حتــت الصخــور واألعشــاب. 

يرادة: 

 )يرادة(

اليــرادة، واجلمــع يــراد، وهــي ســمكة تعيــش يف البحــر العميــق، وســميت بذلــك لقــرب شــبهها 
مــن اجلــرادة البريــة املعروفــة، وهــي ســمكة زرقــاء اللــون تتميــز بزعانــف جانبيــة طويلــة علــى 
هيئــة جنــاح يســاعدها علــى الطيــران فــوق ســطح البحــر ملســافة قصيــرة؛ قــد تصــل إلــى عشــرة 
أمتــار تقريًبــا، طــول الكبيــرة منهــا حوالــي 15 ســم. تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية مــن 

نــوع منصــب وبطريقــة )الهيــال(.
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َمْنُچوَسة: 

 )منجوسة(

املنچوســة، واجلمــع َمنُْچــوْس، وهــي ســمكة صغيــرة زرقــاء؛ فاحتــة مــن األعلــى؛ فضيــة مــن 
األســفل، طــول الكبيــرة منهــا ال يتجــاوز 10 ســم، تســبح يف مجموعــات كبيــرة مبحــاذاة الشــاطئ 
وحــول املســاكر واحلظــور واملوانــئ، تالحــق تلك املجموعات أســراب كبيرة من الطيور واألســماك 
ــف للماشــية وخاصــة  ــا كعل ــتخدم أســماك املنكــوس بعــد جتفيفه ــكل شراســة، تُس فتفترســها ب
األبقــار، وتســتخدم كذلــك طعــم لصيــد األســماك، تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية ذات 

الفتحــات الضيقــة )الســالية أو النكاســة(.

َنَباْط: 

 )نباط(

النبــاط، واجلمــع نَبَاِبيــْط، وهــو ســمكة صغيــرة احلجــم قريبــة الشــبه مــن ســمكة احلامــر، لونهــا 
رمــادي مبرقــش، وطولهــا ال يتجــاوز 12 ســم وعرضهــا حوالــي 3 ســم، ليســت لهــا أي قيمــة 
اقتصاديــة، توجــد يف القيعــان الرمليــة القريبــة مــن الشــعاب املرجانيــة، تتميــز بزعانــف ظهريــة 

طويلــة ممتــدة علــى طــول الظهــر، تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية الرفيعــة واحلــداق.
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َعْي: 

 )عي(

العــي، واجلمــع ْعيـُـوْي،  وهــو ســمكة ملســاء صغيــرة احلجــم، قريبــة الشــبه مــن ســمكة الناچــوچ 
)األنكليــس(، لونهــا بنــي غامــق مــع وجــود خطــوط طوليــة بيضــاء، طولهــا حوالــي 10 ســم، تعيــش 
ــدة  ــة أزواج مــن الشــوارب وبع ــي بثالث ــز الع ــة مــن الشــاطئ، يتمي ــة القريب يف األعمــاق الضحل

أشــواك ظهريــة وصدريــة ســامة، تصطــاد بواســطة الشــباك اخليشــومية.

َوْز: )حصان البحر(:

 ) الوز ( 

والــوز هــو ســمكة صغيــرة احلجــم رأســها قريــب الشــبه بــرأس احلصــان، طولهــا حوالــي 10ســم، 
وهــي ســمكة قليلــة االنتشــار تعيــش يف املناطــق الصخريــة العميقــة، قدمًيــا كان يصطادهــا 

الغاصــة وبعــد ملحهــا وجتفيفهــا يجلبونهــا معهــم ويقدمونهــا هدايــا لأطفــال. 
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ُبو ِزيِزي: 

 )بو زيزي(

بــو زيــزي ســمكة أنبوبيــة صغيــرة احلجــم علــى شــكل عــود الثقــاب، طولهــا حوالــي 5 ســم. أطلــق 
عليهــا الغاصــة هــذا االســم نســبة ملــا حتدثــه مــن أنــن وأزيــز حينمــا يقتربــون مــن موقعهــا 
بالقــرب مــن احملــار، كان الغاصــة يخافــون تلــك الّســمكة؛ ألنهــم يقولــون بأنهــا تضــرب أعينهــم 

مبنقارهــا احلــاد فتســبب لهــم األذى، وقــد ذكــرت قدمًيــا يف األمثــال واألشــعار، فقيــل عنهــا:
)أبو زيزي ما يدور إال العيون(. 

وقيل كذلك: بو زيزي يدور على طبيشته. 

وقيل كذلك:

سلط اهلل على الهيس أبو زيزي.. اللي يباري صبي العن مبنقاره

جعله افدى كبيرات العنــــافيزي.. اللي شافنـــي دبر يبغـــي غــــاره

َعْفِطي: 

 )عفطي(

العفطــي، واجلمــع َعَفاِطــي، وهــي ســمكة صغيــرة جــًدا، ال يتجــاوز طــول الكبيــرة منهــا 4ســم، 
وعرضهــا 2 ســم، متعــددة األلــوان واألشــكال، شــائعة االنتشــار علــى ســواحل بحــر قطــر وخاصــة 
ــا – يف  ــد، وتتواجــد – أيًض ــة امل ــع بداي ــة، تســبح يف جماعــات م ــة الضحل يف اخللجــان الطيني
الســيبان “القنــوات” املائيــة والبــرك والعيــون املتصلــة مبــاء البحــر، يعــد العفاطــي مــن ضمــن 

األغذيــة اجليــدة لطيــور البحــر. 

 يطلق بعض العامة اسم العفطي على الشخص القصير بقصد التحقير من قدره.
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َدَخْس أو َدَغْس: 

 )دخس(

الدخــس، واجلمــع ُدُخــوْس أو أدخــاس، ويف اللغــة هــو كثيــر اللحــم املمتلــئ العظــم، وذكــر – أيًضــا 
ــا يســمى دلفــن واجلمــع دالفــن dolphin، وهــي  – أن الدخــس ضــرب مــن الّســمك، وحديًث
كلمــة يونانيــة األصــل، يعتبــر الدخــس مــن ثديــات املــاء كبيــرة احلجــم، يشــتهر بالــذكاء والقــدرة 
ــر ونصــف  ــن مت ــه م ــراوح طول ــا، يت ــن نوًع ــي أربع ــه حوال ــاب، يوجــد من ــى أداء بعــض األلع عل
إلــى متريــن تقريًبــا، يألــف امليــاه الســاحلية املكشــوفة، ويتغــذى علــى حلــوم األســماك، يصطــاد 

بواســطة شــباك الهيــال. 

)مُينع ويجّرم صيدها بالقانون للمحافظة عليها من االنقراض(.

َنَهْم: 

 )نهم اليث(

النهــم، واجلمــع إنهــوم، وهــو حــوت كبيــر احلجــم يعــد مــن أكبــر الثديــات البحريــة، زمــن الغــوص 
علــى اللؤلــؤ كان النهــم يدخــل يف ميــاه اخلليــج العربــي وميــر بالقــرب مــن ســفن الغــوص املتوقفــة 
علــى املغــاص، وعنــد مشــاهدته يأمــر النوخــذا الغاصــة بالصعــود فــوًرا إلــى الســفينة، وعندمــا 
يبتعــد ويتــوارى عــن األنظــار يأمرهــم بالرجــوع مــرة أخــرى للغــوص. بعــض النهــوم يُِضــل طريقــه 
يف بحــر دولــة قطــر، وينتهــي بــه املطــاف عالًقــا يف امليــاه الضحلــة القريبــة مــن الشــواطئ، ومــن 
أشــهر املواقــع البحريــة التــي مت العثــور فيهــا علــى نهــم عالــق هــو موقــع )عضــم النهــم( الــذي 
يقــع مبحــاذاة شــاطئ احلويلــة شــمال شــرق قطــر، وال يــزال املوقــع يحمــل نفــس االســم حتــى 

يومنــا هــذا.

74

75



400 موسوعة قطر البحرية

َبَقَرة صيد: 

 )بقرة صيد(

ــة قطــر، تعيــش  ــة االنتشــار يف بحــر دول ــات البحــر القليل البقــرة، واجلمــع بقــر، وهــي مــن ثدي
حتــت املــاء وتتنفــس الهــواء عنــد خروجهــا إلــى الســطح، تتغــذى علــى األعشــاب البحريــة، يبلــغ 
طولهــا حوالــي متريــن، ويصــل وزنهــا إلــى 200 كلــغ تقريًبــا، حلمهــا لذيــذ الطعــم، كانــت تبــاع يف 
ســوق الّســمك يف فتــرة الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن املاضــي، أمــا اآلن )مُينــع ويجــّرم 

صيدهــا بالقانــون للمحافظــة عليهــا مــن االنقــراض(.

اْحَمَسة: 

 )احمسة(

احلمســة، واجلمــع )َحَمــْس(، وهــي الســلحفاة، وهــو حيــوان برمائــي معمــر، الذكــر منهــا يســمى 
)غيلــم(، يكســو جســمها درع مــن احلراشــف يســمى )ذبــل(، قدمًيــا كان يصنــع منه فطــام الغيص، 
تخــرج احلمســة إلــى اليابســة لوضــع البيــض يف املــد العالــي والليالــي املقمــرة، فتضــع بيضهــا 
يف حفــرة عميقــة علــى الرمــال احملاذيــة للشــاطئ، ويكــون ذلــك يف بدايــة شــهر مايــو تقريًبــا مــع 
بــدء هبــوب الريــاح التــي تســمى )البويرحــات(، عــادة تبيــض مــن 80 - 120 بيضــة تقريًبــا، يــؤكل 

حلمهــا وبيضهــا كذلــك. 

)مُينــع صيــد الســالحف البحريــة وجمــع بيضهــا بحكــم القانــون، نظــًرا لتناقــص أعدادهــا بشــكل 
كبيــر خــالل الســنوات املاضيــة(.
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اْق:  َخثَّ

 )خثاق( 

اخلثــاق، واجلمــع خثاثيــق، وهــو احلبــار، يصــل طــول الكبيــر منــه حلوالــي 40 ســم، ويــزن حوالــي  
2كــغ، يتكاثــر يف موســم التويبــع آخــر موســم الشــتاء يف البيئــة الرمليــة والصخريــة، باإلضافــة 
إلــى حلمــه اجليــد تنتــزع صدفــة ظهــره )الفشــي( ويبطــن بهــا ســريدان موقــد ســفينة الغــوص، 

متوســط الثمــن، ويصطــاد بواســطة القراقيــر واحلظــرة والقطعــة والشــباك.

وَطه:  َشبُّ

 )شبوطه(

الشــبوطه، واجلمــع شــبابيط، وهــي األخطبــوط، وهــي مــن احليوانــات املائيــة القليلــة االنتشــار 
يف بحــر قطــر، وتكثــر يف الصخــور املرجانيــة القريبــة مــن جزيــرة حالــول، لهــا عــدة أذرع 
ومجســات قويــة، قدمًيــا كانــت الشــبوطة ذات احلجــم الكبيــر تهاجــم رأس الغيــص وكثيــرا مــا 

ــه للخطــر. تعــرض حيات
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ُدَوْل:

 )دول(
الــدول نــوع مــن قناديــل البحــر، أبيــض اللــون هالمــي التكويــن لــه عقــوص “عــدة زوائــد حلمية طويلــة وحارقة”، 
يكثــر يف امليــاه العميقــة طــوال فتــرة فصــل الصيــف، ويختفــي يف فتــرة الشــتاء، يســبح ببــطء مــع اجتــاه تيــار 
املــاء، قدمًيــا إذا أصــاب جســم الغيــص يحــدث فيــه حروًقــا بالغــة، فيعالــج بوضــع الرمــاد الســاخن علــى املنطقــة 
املصابــة أو املريــس “عصيــر التمــر”، وحديًثــا يعالــج باخلــل، يتحاشــاه الغاصــة بلبــس أســود أو أبيــض مكــون 

مــن دراعــة )قميــص( وســروال وطرطــور. يعتبــر الــدول مــن ضمــن األغذيــة الرئيســية للســالحف.

اْلَوْيِثي:

 )الويثي(
الويثــي نــوع مــن قناديــل البحــر مــن فصيلــة الــدول، لونــه مائــل لالحمــرار، بــه مــادة قلويــة حارقــة، يكثــر يف 
فصــل الصيــف وســط األعمــاق، إذا أصــاب ســمه الغيــص يفقــده صوابــه مــن شــدة األلــم، ويعالــج بوضــع 

الرمــاد الســاخن واملريــس “عصيــر التمــر” علــى املنطقــة املصابــة.

َفْغُلوْل: 

 )فغلول(

الفغلــول، واجلمــع فغاليــل، وهــو نــوع مــن قناديــل البحــر غيــر احلارقــة، وهــو حيــوان هالمــي التكويــن ينتشــر يف مياه 
البحــر بكثــرة يف فصــل الشــتاء، علــى عكــس حيــوان الــدول، الــذي يتكاثــر يف فصــل الصيــف، والفغلــول يســبح مــع 
تيــار املــاء ويتغــذى علــى العوالــق عــن طريــق فلتــرة املــاء. يعتبــر الفغلــول مــن ضمــن األغذيــة الرئيســية للســالحف.
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َياْن:  َقْلّ

 )قليان(

القليــان هــو حيــوان هالمــي التكويــن أســطواني الشــكل، طولــه حوالــي 5 ســم تقريًبــا، يســبح مــع 
تيــار مــاء البحــر العميــق، وهــو حيــوان غيــر حــارق جلســم اإلنســان.

َقْبَقْب َحْياَلِني: 

 )قبقب حيالني(

القبقــب احليالنــي، واجلمــع َقبَاَقــْب حيالنيــة، وهــو أحــد أنــواع الســرطانات البحريــة، وهــو ذكــر 
و يتميــز عــن األنثــى بلونــه املائــل للزرقــة وبخيشــومه الســفلي الــذي علــى هيئــة مثلــث. يتكاثــر 
القبقــب يف موســم تويبــع آخــر فصــل الشــتاء، ويتكاثــر يف املناطــق الطينيــة العشــبية، يصطــاد 

بواســطة القطعــة والشــباك والقراقيــر.

ُقْبَقْب مكنة: 

 )قبقب مكنة(

القبقــب املكنــة، واجلمــع َقبَاَقــْب مكــن، إحــدى أنــواع الســرطانات البحريــة، وهــي أنثــى وتتميــز 
عــن الذكــر بلونهــا البنــي الفــاحت وبخيشــومها الســفلي الــذي علــى هيئــة دائــرة، يتكاثــر القبقــب 
يف موســم تويبــع آخــر فصــل الشــتاء، كمــا يتواجــد يف املناطــق الطينيــة العشــبية، يصطــاد 

ــر. ــة والشــباك والقراقي بواســطة القطع
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قبقب نوع خيبيان: 

 )خيبيان(

 اخليبيــان هــو نــوع مــن الســرطانات البحريــة القليلــة االنتشــار، مييــل لونــه إلــى االحمــرار، 
يصــل طولــه إلــى 15 ســم وعرضــه إلــى 10 ســم تقريًبــا، يعيــش يف املناطــق الصخريــة الضحلــة 

ــر والشــباك.  ــى األســماك، ويصطــاد بواســطة القراقي والعميقــة، يتغــذى عل

قبقب بو رزقني: 

 )بو رزقن(

ــه  ــرار، طول ــى االصف ــل إل ــه ميي ــة، لون ــة البرمائي ــن الســرطانات البحري ــوع م ــو رزقــن هــو ن  ب
حوالــي 10 ســم وعرضــه حوالــي 5 ســم، يتكاثــر يف جماعــات، ويعيــش يف حفــرة عميقــة يحفرهــا 
بعيــدة عــن املــاء علــى رمــال الشــاطئ، ويقضــي معظــم نهــاره فيهــا، يخــرج مــن مخبئــه وينــزل إلــى 

البحــر ليــاًل للصيــد والغــذاء.

َشَرْبَياَنة سوداء: 

 )شربيانه سوداء(

 الشــربيانة الســوداء، واجلمــع شــربيان، وهــي نــوع مــن الســرطانات البحريــة، ســوداء اللــون 
طولهــا حوالــي 2ســم وعرضهــا حوالــي 1ســم ولهــا ســتة أرجــل، تكثــر يف شــقوق الصخــور البحرية 
ــئ يف الشــقوق يف  ــا يف اجلــزر، تختب ــد وينحســر عنه ــاء البحــر يف امل ــا م ــي يغطيه ــة الت املرتفع
أثنــاء املــد وتخــرج للغــذاء بعــد انحســار املــاء، تعــد غــذاًء جيــًدا لطيــور البحــر واألســماك وخاصــة 

ســمكة الســبيطي.
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شربيانة بيضاء: 

 )شربيانة بيضاء(

الشــربيانة البيضــاء، واجلمــع شــربيان، وهــي نــوع مــن الســرطانات البحريــة، بيضــاء اللــون متيــل 
إلــى االحمــرار قليــاًل، طولهــا حوالــي 2ســم وعرضهــا حوالــي 1ســم، تكثــر يف املناطــق الطينيــة 
الرخــوة التــي يغطيهــا مــاء البحــر يف املــد وينحســر عنهــا يف اجلــزر، تختبــئ يف حفــر صغيــرة يف 

أثنــاء املــد وتخــرج للغــذاء بعــد انحســار املــاء، تعــد غــذاًء جيــًدا لأســماك وطيــور البحــر.

َرْبَياَنة: 

 )ربيانة(

الربيانــة، واجلمــع ربيــان، حيــوان مائــي الفقــاري ينتشــر يف أغلــب بقــاع العالــم، يعيــش يف امليــاه 
ســواء أكانــت ماحلــة أم كانــت عذبــة، يكثــر يف املناطــق شــبه الطينيــة املكســوة بالنباتــات وخاصــة 
نبــات املشــعورة، قدمًيــا كان يصطــاد بواســطة شــبكة )املدفــرة(، أمــا حديثــا فيصطــاد بواســطة 

)اليــل(؛ بطريقــة الكــراف. 

انظر املصطلح رقم: 676.
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أم الربيان: 

 )أم الربيان(

أم الربيــان مــن القشــريات التــي تكثــر يف موســم الشــتاء، وقــد ســميت بذلــك لكبــر حجمهــا 
بالنســبة للربيــان العــادي، لونهــا رمــادي داكــن مائــل إلــى االحمــرار، مقدمــة رأســها عريضــة ولهــا 
مــا يشــبه املجســمات الرقيقــة املفلطحــة، يغطــي ظهرهــا وبطنهــا درع ســميك، لهــا ذيــل عريــض 
يشــبه ذيــل الربيــان، ولهــا عــدة أرجــل يف كل جهــة، كمــا أن لهــا قــدرة فائقــة علــى البقــاء حيــة 

خــارج البحــر لفتــرة طويلــة، طيبــة املــذاق ومرتفعــة الثمــن.

عوعو: 

 )عوعو(

العوعــو هــو جنمــة البحــر، وهــو حيــوان يعيــش يف الهيــرات “القــاع الصخــري” ويتغــذى علــى 
الصــدف، حيــث يطبــق عليهــا ويثقبهــا مــن أعلــى وميتــص مــا بداخلهــا فتصبــح خربــة، قدمًيــا 
كان البّحــارة يجلبــون معهــم العوعــو كهديــة لأطفــال لكــي يتســلوا بــه بعــد أن يتــم جتفيفــه بامللــح 

وجعلــه علــى هيئــة جمــل.

شاهني: 
شــاهن، واجلمــع شــواهن، وهــو حيــوان هالمــي أســود اللــون مائــل للزرقــة شــبيه باألخطبــوط 

الصغيــر، يعــد مــن ضمــن احليوانــات البحريــة الســامة.
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شيت )قنفد البحر(:

 )شيت(

ــرة حــادة كأشــواك  ــوان الرمــاي، تكســوه أشــواك قصي ــون شــبيه بحي ــوان أســود الل الشــيت حي
القنفــذ، يعيــش يف القــاع الصخــري، يســتخدم قدمًيــا كطعــم، يوضــع يف القراقيــر لصيــد 

األســماك، كمــا أنــه يعــد – أيًضــا – غــذاًء مفضــاًل للســالحف.

اي )قنفذ البحر(: َرمَّ

 )رماي(

الرمــاي حيــوان بحــري صغيــر احلجــم أســود اللــون شــبيه بحيــوان الشــيت، تكســوه أشــواك 
طويلــة ســامة يصــل طولهــا إلــى 30ســم تقريًبــا، يعيــش يف القــاع الصخــري، ويتشــبث بأطرافــه، 

حينمــا تلمســه يــد الغيــص عــن طريــق اخلطــأ يســبب لــه أالًمــا مبرحــة.

َخاُلوْف: 

 )خالوف(

اخلالــوف واجلمــع خواليــف ويســمى – أيًضــا – ِجيْــر، وهــو نــوع مــن األصــداف الكبيــرة، ينمــو 
يف املشــعورة »املناطــق الطينيــة العشــبية«، لــه مــن األســفل جــذر مدبــب مــع شــعيرات لزجــة تثبتــه 
مبــكان االلتصــاق يف قــاع البحــر، ومــن األعلــى لــه فــم حــاد كالســكن، يســبب األذى لــكل قــدم 

تطــأ عليــه، بعــض مــن تلــك األصــداف يتكــون بداخلهــا لؤلــؤ.

94

95

96



408 موسوعة قطر البحرية

ُحّوْيتة:

 )حويته(

احلويــت قواقــع بحريــة تكثــر حــول اجلــزر الصخريــة والفشــوت البريــة وظهور املســاكر، يســتخرج 
الكائــن الــذي بداخلهــا بواســطة إبــرة أو خوصــة نخــل، ويــؤكل بعــد طبخــه جيــًدا باملــاء وامللــح.

ُكوْز: 

 ) كوز(

الكــوز هــو مــن فصيلــة الســلطعوناْت )بطنيــات قــدم مــن الرخويــات(، يكثــر يف املناطــق القاعيــة 
والرمليــة القريبــة مــن الشــاطئ، يصطــاد بواســطة الشــباك.

َخَباَنة: 

 )خبانة(

اخلبانــة، واجلمــع خبــان، هــو نــوع مــن الســلطعوناْت )بطنيــات قــدم مــن الرخويــات(، يكثــر يف 
املناطــق القاعيــة والرمليــة القريبــة مــن الشــاطئ، يصطــاد بواســطة الشــباك.
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ُصَقع: 

 )صقع(

قــع، واجلمــع ُصُقــوع، صدفــة تنمــو يف أســفل املناطــق الرمليــة والطينيــة القريبــة مــن  الصَّ
ــؤ، تعــد غــذاًء رئيســًيا لطائــر الفنتيــر  الشــاطئ. وهــي ناعمــة امللمــس، وال يوجــد بداخلهــا لؤل
“الفالمنجــو”، فهــو يســتخرجها مــن أســفل القــاع الرملــي، ويكســرها مبنقــاره القــوي، ويتغــذى 

علــى مــا بداخلهــا.

َوْدَعة:

 )َوْدَعة(

ــة  ــة القريب ــات(، تكثــر يف املناطــق الرملي ــة مــن الســلطعوناْت )بطنيــات قــدم مــن الرخوي الَوْدَع
مــن الشــاطئ. تُخلـّـف يف أثنــاء حركتهــا حتــت التــراب آثــاًرا علــى هيئــة خطــوط، بواســطتها يتــم 
التعــرف علــى مكانهــا واصطيادهــا، وهيــكل الودعــة مــن اخلــارج ناعــم امللمــس شــبيه بالرخــام. 
وقدمًيــا كانــت املــرأة القطريــة تســتخدم الودعــة يف تنعيــم ومتليــس خيــوط الــزري علــى حــواف 

العبــاءة، بعــد االنتهــاء مــن حياكتهــا. 

بوعلوه:

 )بوعلوه(

بوعلــوه، هــو مــن الســلطعوناْت املنتشــرة بكثــرة يف بحــر قطــر، ويكثــر يف املناطــق الرمليــة القريبــة 
من الشــاطئ.

١00

١0١

١02
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صبانة: 

 )صبان(

ــى شــاطئ البحــر، وخاصــة يف  ــر عل ــي تكث ــرة الت ــان، مــن القواقــع الصغي ــة، واجلمــع صب صبان
املنحنيــات، قدمًيــا كان يفــرش بــه أحــواش )أفنيــة( املنــازل، وخاصــة يف أيــام األعياد واملناســبات.

مغيزل:

 )مغيزل(

ــات، وقــد  ــى شــاطئ البحــر، وخاصــة يف املنحني ــر عل ــي تكث ــرة الت ــزل مــن القواقــع الصغي املغي
ــك لتشــابهه مــع مغــزل الصــوف املعــروف. ســمي بذل

شقة: 

 )شقيق(

الشــقة، واجلمــع شــقيق، مــن القواقــع الصغيــرة النــادرة التــي توجــد علــى شــاطئ البحــر، وخاصة 
يف املنحنيــات، وقــد ســميت بذلــك لشــدة بياضهــا وتشــابهها مع شــقة شــراع الســفينة.

١03

١04

١05
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املصادر واملراجع

ــاض،  ــداهلل الفي ــي عب ــدي، إعــداد وحتقيق:عل ــن خميــس احلســن املهن ــي ب ــا عل ــرة كمــا يرويه ــرة الذخي   ذاك
ــراث،  ــون والت ــي للثقافــة والفن ــس الوطن ــى، 2005م، إصــدار ونشــر املجل ــة األول ــي شــبيب املناعــي، الطبع وعل

إدارة الثقافــة والفنــون.

  األغنيــة الشــعبية يف قطــر، اجلــزء األول والثانــي، تأليــف د. محمــد طالــب الدويــك، ط: 2، 1990 م، إشــراف 
قســم الدراســات والبحــوث، إدارة الثقافــة والفنــون، وزارة اإلعــالم والثقافــة، قطــر. 

  قطــر وتراثهــا البحــري، إعــداد: إبراهيــم فــؤاد أحمــد وصقــر حلــدان صقــر املهنــدي وإبراهيــم محمــد 
املهنــدي وفيصــل إبراهيــم التميمــي، منشــورات املؤسســة العامــة للحــي الثقــايف )كتــارا(، 2014م. 

  قطر والبحر، إبراهيم فؤاد أحمد، هيئة متاحف قطر.

  الغــوص علــى اللؤلــؤ يف قطــر – تأصيــل وتوثيــق، جـــ:1، 2012م، منشــورات املؤسســة العامــة للحــي الثقــايف 
)كتــارا(.

  الغــوص علــى اللؤلــؤ يف قطــر – تأصيــل وتوثيــق، ج/2،2014م، منشــورات املؤسســة العامــة للحــي الثقــايف 
)كتــارا(.

  سفن قطر التقليدية، املؤسسة العامة للحي الثقايف )كتارا(.

  معجم مصطلحات الغوص على اللؤلؤ واحلياة البحرية يف اخلليج. 

  ويكيبيديا املوسوعة احلرة.

  شعراء ورواة من الذخيرة، جمع وحتقيق صقر حلدان صقر املهندي 2015م.

  ديــوان صــدى املاضــي للشــاعر إبراهيــم بــن محمــد احلســن املهنــدي، إصــدار إدارة الثقافــة والفنــون املجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والتــراث، ط: 1، 2000م.

  لؤلــؤ اخلليــج ذاكــرة القــرن العشــرين، خالــد عبــداهلل زيــارة، إدارة الثقافــة والفنــون، املجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون والتــراث، ط: 1، 2005م.

  قطــر يف كتابــات املــؤرخ ســيف مــرزوق الشــمالن، إعــداد وحتريــر علــي شــبيب املناعــي، وعلــي عبــداهلل 
الفيــاض، وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث، ط: 1، 2011م.

  جواب كل سائل عن معاجلن قطر األوائل، خليفة السيد، من إصدار إدارة الثقافة والفنون والتراث.

  رحلة الغوص واللؤلؤ، إعداد وبحث األستاذ جمعة خليفة أحمد بن ثالث احلميري، جلنة التراث كتارا.

  روايات شفهية لكل من:

  النوخذا والراوي الوالد علي بن خميس بن علي احلسن املهندي.

  الراوي الوالد أحمد بن حسن بن علي احلسن املهندي.

  الشاعر والنوخذا والراوي إبراهيم بن محمد احلسن املهندي.

  السيد حمد بن سلمان بن حمد احلسن املهندي.

  الوالد حلدان بن صقر بن حمد احلسن املهندي.
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إصدارات وزارة الثقافة والرياضة
إدارة اإلصدارات والترجمة 

السنةاملؤلفاإلصداراتم
2000حصة العوضيالبدء من جديد1
2000فاطمة الكواريبداية أخرى2
2000د. حسن رشيدأصوات من القصة القصيرة يف قطر٣
2000دالل خليفةدنيانا .... مهرجان األيام والليالي٤
2000جاسم صفرقالت ستأتي٥
2001فاروق يوسفغنج األميرة النائمة٦
2001سعاد الكواريوريثة الصحراء٧
2001أحمد الصديقيويخضر غصن األمل٨
2001حمد محسن النعيميبستان الشعر٩
2001ترجمة: النور عثمانرومانوف وجوليت1٠
2001د. حسام اخلطيباألدب املقارن من العاملية إلى العوملة11
2001د. حسن رشيداحلضن البارد12
2001خالد عبيدانسحابة صيف شتوية1٣
2001أمير تاج السرسيرة الوجع1٤
2001حصة العوضيوجوه خلف أشرعة الزمن1٥
2001غازي الذيبةحافة املوسيقى1٦
2001د. هيا الكواريقصص أطفال1٧
2001د. أحمد عبد امللكأوراق نسائية1٨
2001إسماعيل ثامرالفريج1٩
2002د. أحمد الدوسرياألعمال الشعرية الكاملة ج1 –  ج2٠2
2002معروف رفيقعلمني كيف أحبك21
2002خليفة السيدقصص وحكايات شعبية22
2002صدى احلرمانرحلة أيامي2٣
2002عبد الرحيم الصديقيجرح وملح2٤
2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية2٥
2002د. أحمد عبد امللكدراسات يف اإلعالم والثقافة والتربية2٦
2002د. عبد اهلل إبراهيمالنثر العربي القدمي2٧
2002جاسم صفركأن األشياء لم تكن2٨
2002عبد السالم جاد اهللنعاس املغني2٩
2002د. زكية مال اهللمدى٣٠
2002خليل الفزيعقال املعنى٣1
2002د. عوني كرومياملسرح األملاني املعاصر٣2
2002محمد رياض عصمتاملسرح يف بريطانيا٣٣
2002حسن توفيقإبراهيم ناجي - األعمال الشعرية املختارة٣٤
2003د. صالح القصبمسرح الصورة بن النظرية والتطبيق٣٥
2003صيتة العذبةالنوافذ السبع٣٦
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السنةاملؤلفاإلصداراتم
2003جمال فايزالرحيل وامليالد٣٧
2003د. كلثم جبرأوراق ثقافية٣٨
2003علي الفياض: علي املناعيبدائع الشعر الشعبي القطري٣٩
2003ظافر الهاجريشبابيك املدينة٤٠
2003د. شعاع اليوسفحضارة العصر احلديث٤1
2003غامن السليطياملتراشقون “مسرحية”٤2
2003د. حجر أحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب٤٣
2003سنان املسلمانيسحائب الروح٤٤
2003د. عبد اهلل إبراهيمأصوات قطرية يف القصة القصيرة٤٥
2003خالد البغداديذاكرة اإلنسان واملكان٤٦
2003عبد اهلل فرج املرزوقيإبراهيم العريض شاعرا٤٧ً
2004إبراهيم إسماعيلالصحافة العربية يف قطر٤٨
2004علي ميرزاأم الفواجع٤٩
2004وداد عبداللطيف الكواريصباح اخلير أيها احلب٥٠

إبراهيم إسماعيلالصحافة العربية يف قطر “مترجم إلى اإلجنليزية”٥1
2004ترجمة: النور عثمان

2005علي عبد اهلل الفياضآللئ قطرية٥2
2005مبارك بن سيف آل ثانياألعمال الشعرية الكاملة٥٣
2005دالل خليفةالتفاحة تصرخ.. اخلبز يتعرى٥٤
2005عبد العزيز العسيريإدارة التغيير٥٥
2005د. عبد اهلل فرج املرزوقيالشعر احلديث يف قطر٥٦

2005خليفة السيدالشرح املختصر يف أمثال قطر٥٧

2005خالد زيارةلؤلؤ اخلليج ذاكرة القرن العشرين٥٨
2005محمد إبراهيم السادةعلى رمل اخلليج٥٩

)مسابقة القصة القصيرة لدول إبداعات خليجية٦٠
مجلس التعاون(

2005

2005د. حسام اخلطيباألدب املقارن وصبوة العاملية٦1
2005د. موزة املالكيمهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته٦2
2005نورة محمد آل سعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح٦٣
2005د. أحمد عبد امللكاملعري يعود بصيرا٦٤ً
2005حسن توفيقوردة اإلشراق٦٥
2005حصة العوضيمجاديفي٦٦

2005د. زكية مال اهللاألعمال الشعرية الكاملة ج٦٧1

راجنيت هوسكوتيأسباب لالنتماء٦٨
2005ترجمة: ظبية خميس

2005بشرى ناصرتباريح النوارس٦٩

2005د. حسن رشيداملرأة يف املسرح اخلليجي٧٠

2005حمد الرميحيأبو حيان .. ورقة حب منسية٧1

د. أنور أبو سويلمتطور التأليف يف علمي العروض والقوايف٧2
2005د. مرمي النعيمي

2005أمير تاج السرأحزان كبيرة٧٣
2005عيد بن صلهام الكبيسيالديوان الشعبي٧٤
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السنةاملؤلفاإلصداراتم

٧٥
سمك القرش والنورس البحري

دومينيك دو فيلبان
هاشم صالح ومحمد مخلوف. 

مراجعة د. حسام اخلطيب
2005

٧٦
مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم

طارق رمضان
د. إبراهيم الشهابي

مراجعة: د. حسام اخلطيب
2005

2006علي بن خميس املهنديذاكرة الذخيرة٧٧
2006باسم عبود الياسريجتليات القص “مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية”٧٨
2006د. أحمد سعدسمط الدهر  “قراءة يف ضوء نظرية النظم”٧٩

2006خولة املناعيكان يا ما كان٨٠

2006د. حسن رشيدالظل والهجير  “نصوص مسرحية”٨1
2006مجموعة مؤلفنالرواية والتاريخ٨2
2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه متشابهة “قصص قصيرة”٨٣
2006د. يونس لوليدياملسرح واملدينة٨٤
2006د. زكية مال اهللاألعمال الشعرية الكاملة ج٨٥2
2006حصة العوضيالدفتر امللون األوراق٨٦
2006نسرين قفةالظل وأنا٨٧
2006صفاء العبدحقيبة سفر٨٨

٨٩)Gulf 2006غامن السليطيمسرحيات قطرية )أمجاد يا عرب - هلو

2006د. إسماعيل الربيعيالعالم وحتوالته ) التاريخ –  الهوية - العوملة(٩٠
2006حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة “نصان مسرحيان”٩1
2006مرمي النعيميحكاية جدتي٩2
2006إمام مصطفىصورة املرأة يف مسرح عبدالرحمن املناعي٩٣

٩٤
تاريخ اللغات ومستقبلها، عالم بابلي

هارالد هارمان
سامي شمعون،

مراجعة: محمد فرززات
2006

٩٥
فلسطن يف الشعر اإلسباني املعاصر

محمد اجلعدي
محمد اجلعدي، مراجعة:

د. حسام اخلطيب
2006

٩٦
هل كّنا مثل أّي عاشقن؟

نفتاج سارنا
2006د. منذر محمد

2007حسن حمد الفرحانديوان ابن فرحان٩٧
2007حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة “مترجم إلى الفرنسية”٩٨
2007خالد البغداديالفن التشكيلي القطري.. تتابع األجيال٩٩
2007حمد الفرحان النعيميدراسة يف الشعر النبطي1٠٠

1٠1
بداية أخرى »مترجم إلى اإلجنليزية«

A new beginning
فاطمة الكواري

2007ترجمة: النور أسامة أبوبكر

1٠2
وجع امرأة عربية »مترجم إلى اإلجنليزية«

The pain of Arab woman
تأليف: كلثم جبر، ترجمة: النور 

2007أسامة أبوبكر

2007صالح اجليدةاخليل.. رياضة اآلباء واألجداد1٠٣
2007مجموعة باحثن، جامعة قطرشجرة الغاف1٠٤

1٠٥
موال الفرح واحلزن والفيلة

La chanson du Bonheur ET Malheur
تأليف: حمد الرميحي، ترجمة: 

علي زينل
2007

1٠٦
القضية املشتركة
د. فيليب آغران

عبدالودود العمراني مراجعة:
د. حسام اخلطيب

2007

2008د. مرمي النعيميالنقد بن الفن واألخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري1٠٧
2008حسن أبو بكر احملضاروداع العشاق1٠٨
2008د. لطيفة السليطيالوزة الكسولة1٠٩
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السنةاملؤلفاإلصداراتم
2008خليفة السيد محمد املالكياملهن واحلرف والصناعات الشعبية يف قطر11٠
2008خولة املناعيالعشر األوائل.. رائدات الفن التشكيلي يف قطر111
2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى112
2008د. عبد القادر حمود القحطانيدراسات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر11٣

د. جاسم عبد اهلل اخلياطالسالحف البحرية يف دولة قطر11٤
2008د. محسن عبد اهلل العنسي

11٥
 جتليات اللون يف الشعر العربي احلديث
2008د. ماجد فارس قاروطيف النصف الثاني من القرن العشرين

11٦
عصر النفط

ليوناردو ماوجري
2008د. إبراهيم الشهابي

11٧
حكايات من األدب الشعبي الفارسي
مقتطفات من شهنامه الفردوسي

2008د. مصطفى باكور

11٨
بنت عرب
إفلن شاكر

أمل منصور، مراجعة: د. فائقة 
صديقي

2008

2009د. زكية مال اهللاملوسوعة الصيدالنية11٩

12٠
املدارس املسرحية

2009أ. د. جمعة أحمد قاجةمنذ عصر اإلغريق حتى العصر احلاضر

2009علي عبد اهلل الفياضمن أفواه الرواة121
2009د. إبراهيم إسماعيلصورة األسرة العربية يف الدراما التلفزيونية122

 د. ربيعة الكواريدور الدراما القطرية يف معاجلة مشكالت املجتمع12٣
2009د. سمية متولي عرفات

2009إسماعيل تامرديوان الغربة12٤
2009خالد سالم الكلبانياحلب والعبودية يف مسرح حمد الرميحي12٥

12٦
عناق األسرة
نوبو كوجيما

2009د. منذر محمد

2010حمد الرميحيقصة حب طبل وطارة “مترجم إلى اإلجنليزية”12٧
2010د. حسن املخلفالتراث والسرد12٨
2010حتقيق: د. محمود الرضوانيديوان األعشى )جزآن(12٩
2010لولوة حسن العبداهللتوظيف التراث يف شعر سميح القاسم1٣٠

1٣1
 إساءة الوالدين إلى األبناء

2010أمل املسلمانيوفاعلية برنامج إرشادي لعالجها

2010ياسن النصيرشحنات املكان1٣2
2010عبدالكرمي قاسم حربمن أدب الزنوج األمريكان1٣٣
2010حسن توفيقأزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب1٣٤

1٣٥
 وضاح اليمن

2010د. باسم عبود الياسريدراسة  يف موروثه الشعري

1٣٦
عروق القدس النازفة

مجموعة باحثن، حترير د. منير العكش
2010د. منير العكش

1٣٧
اللغة والثقافة
كلير كرامش

د. أحمد الشيمي
مراجعة عبدالودود العمراني

2010

1٣٨
مستقبل الدراسات األدبية

هـانس غومبرخت، والتر موزر
د. ربى محمود
ود. منذر محمد

2010

1٣٩
عصارة األيام
سمرست موم

2010د. حسام اخلطيب

1٤٠
ُكتُب حتترق، تاريخ تدمير املكتبات

لوسيان بوالسترون
هاشم صالح ومحمد مخلوف. 
مراجعة عبدالودود العمراني

2010
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1٤1
الترجمة والعوملة
مايكل كرونن

محمود الهاشمي وعبدالودود 
العمراني مراجعة د. حسام اخلطيب

2010

1٤2
العلم يف الترجمة
سكوت مونتغومري

د. إبراهيم الشهابي مراجعة وفاء 
التومي

2010

1٤٣
قصة حب طبل وطارة والقرن األسود

the love story of tambourine and drum and black horn
تأليف: حمد الرميحي،

ترجمة: عبدالودود العمراني
2010

2011ندى لطفي احلاج حسنقطر الندى1٤٤
2011فضل احلاج عليالوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”1٤٥
2011اجليلي صالح الدينشيء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”1٤٦
2011محمد عثمان كجراييف مرايا احلقول “سلسلة شعراء من السودان”1٤٧
2011مصطفى طيب األسماءاملغاني “سلسلة شعراء من السودان”1٤٨
2011أبو القاسم عثمانعلى شاطئ السراب “سلسلة شعراء من السودان”1٤٩
2011الشيخ عثمان محمد أونسةديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان”1٥٠
2011محمد عثمان عبدالرحيميف ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان”1٥1
2011د. سعد الدين فوزيمن وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”1٥2
2011حسن محمد حمدنا اهللشّبابتي “سلسلة شعراء من السودان”1٥٣
2011محمد املهدي املجذوبغارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”1٥٤
2011د. محيي الدين صابرمن التراب “سلسلة شعراء من السودان”1٥٥
2011محمد محمد علياملجموعة الشعرية الكاملة “سلسلة شعراء من السودان”1٥٦

1٥٧
ضفدع مقاطعة كاالفيراس وقصص أخرى

مارك توين
2011خليفة الهزاع

عبدالودود العمراني مراجعة وفاء محاضرات احلائزين على جائزة نوبل يف األدب1٥٨
التومي

2011

1٥٩
جسور إلى الالنهاية

مايكل غيلن
د. عامر شيخوني مراجعة 

بدرالدين عالء الدين ووفاء التومي
2011

1٦٠
الهند تظفر باحلرية

أبو الكالم آزاد
د. نبيلة الزواوي

مراجعة أ.د. محمد لطفي 
اليوسفي

2011

1٦1
منظومة حيوانات قطر

محمد جاسم العبداجلبار
بدور القحطاني وسامي بن صغير. 

مراجعة فرانسيس غيلسبي
2011

1٦2
احلرية االفتراضية

داون نونسياتو
2011أنور الشامي. مراجعة وفاء التومي

2012أ.د. رعد ناجي اجلدهالنظام الدستوري يف دولة قطر1٦٣
2012إسماعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية1٦٤
2012محمد إبراهيم السادةالسردية الشفاهية1٦٥
2012خليل الفزيعحادي العيس1٦٦

1٦٧
املال العزيز
مارثا ماكفي

أ.د. منذر محمد محمود. مراجعة 
عبدالودود العمراني

2012

1٦٨
سعًيا للّصمت

جورج بروشنيك
د. إبراهيم الشهابي مراجعة وفاء 

التومي
2012

1٦٩
املتعة يف تعلّم اللغات

فابيو كاون
2012ترجمة: د. رشيد بلحبيب

1٧٠
مهر الصياح

THE KORAK COUNCIL

تأليف: أمير تاج السر
ترجمة: عبدالوهاب عبداهلل، أمل عبداهلل

2012

1٧1
ترجمة: عبدالودود العمرانيمحاضرة احلائزين على جائزة نوبل لأدب 1999-1985

مراجعة وفاء التومي.
2012



418 موسوعة قطر البحرية

السنةاملؤلفاإلصداراتم

1٧2
La fable du lac

)أسطورة اإلنسان والبحيرة(
دالل خليفة

د. جالل الغربي
2012

2012ناديج ديفو – ترجمة:أ.د شكري املبخوتدليل املؤلف وكاتب السيناريو –دليل عملي للكتابة1٧٣
2012إعداد: محمد حسن الكواريدليل املؤلفن القطرين1٧٤
2013د. هند املفتاحهموم يف اإلدارة1٧٥
2013عبدالرحمن املناعيهالشكل يا زعفران )مسرحيتان باللهجة العامية(1٧٦
2013عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر1٧٧
2013محمد قجةالقدس يف عيون الشعراء1٧٨
2013حسن اجلابراملصورون يف قطر1٧٩
2013بشرى ناصرعناكب الروح1٨٠

1٨1
اخلليج العربي

2013د. مصطفى عقيل اخلطيبدراسات يف األصول التاريخية والتطور السياسي

1٨2
فّن الرسم عند األطفال:
2013سوسن عصفورجمالّياته ومراحل تطوره

2013أحمد محمد الصديقواحات وظالل1٨٣

1٨٤
أنا الياسمينة البيضاء )باللغة اإليطالية(

gelsomino bianco  lo
2013دالل خليفة

1٨٥
INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY(

العابرون إلى الداخل
جمال فايز

ترجمة: محمد مبخوت
2013

1٨٦LES ARTS ISLAMIQUES -2013مجموعة من املؤلفن
2013خليفة هزاعاألريكة البشرية: إدغاو رانبو1٨٧
2013عبدالودود العمرانيالثورة الرومنسية - تيم بالنينغ1٨٨
2014حسن توفيقحلم يتفتح يف صخر1٨٩
2014محمد ابراهيم السادةأناشيد البالبل1٩٠
2014عبد اهلل السالمعيوب الشعر1٩1
2014أحمد منصور محمد علياملشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات1٩2
2014أحمد بن يوسف اخلليفياخلليج حضارة وتاريخ1٩٣
2014أ.د. حسن حسن البراوياحلماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية1٩٤
2014د. إبراهيم اسماعيلاإلعالم املعاصر  وسائله، مهاراته، تأثيراته، أخالقياته1٩٥

1٩٦
اإلصدارات الثقافية للوزارة

2014محمد الكواري- شيخة الكواريمن 2013-1976

1٩٧“  The Magic of Qatar landscape « 2014أحمد بن يوسف اخلليفي»سحر الطبيعة يف قطر
2014د. يحيى زكريا األغاسميح القاسم يف ظل الغياب1٩٨
2014لولوة البنعلياألرنب خرنوق1٩٩
2014ترجمة: نزار  شقرون- أ.نعيم عاشوررواية الوردة )غيوم دو لوريس(2٠٠
2014الشاعر: يونس أبو الهيجاءكيف يفقهني املقام2٠1
2014ترجمة: عبدالودود العمرانيترجمة مبارك بن سيف آل ثاني – للفرنسية2٠2
2015خالد املسلمانيملسات معمارية2٠٣

2٠٤
البنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاني

2015د. علي الطوالبة)دراسة نحوية داللية(

2015بسام علوانيقاريء الشرفات2٠٥
2015د. عبد الغفور الهيتيحراثة يف الذاكرة2٠٦
2015محمد حسن الكواريالدوريات يف قطر2٠٧
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2٠٨
Bracelets de violettes –Recuil de poesie

أساور البنفسج
سميرة عبيد

ترجمه للفرنسية: عبداهلل فريج
2015

2٠٩
ثقافة قطر وتراثها

2015إعداد: جمال فايز)رؤية نقدية يف السرد القطري- القصة القصيرة منوذًجا(

2016حصة املنصوريالنسوية يف شعر املرأة القطرية21٠

إعداد: أ.د صبري حافظ، د: محمد القصة القصيرة يف قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي حتليلي211
2016مصطفى سليم، د: إكرامي فتحي حسن

2016عبد الرحمن املناعياملرزام - مسرحية212
2016د. رامي أبو شهاباالنساق الثقافية يف القصة القطرية –دراسة أدبية21٣
2016د. أحمد طعمة حلبيالقيم اجلمالية يف الشعر القطري21٤

21٥
مدى – ديوان شعري–

2016تأليف: د. زكية مال اهللبثالث لغات العربية واإلجنليزية والفرنسية

2016إعداد: نزار عابدينرسالة الغفران21٦
2016نيكوال بورداس - مراجعة وحترير: نزار شقرونالفكرة القاتلة السياسة، األعمال، الثقافة ...  إصرار األفكار اخلالدة21٧

21٨
السياسة العامة للمسؤولية االجتماعية يف دولة قطر  “دور منظمات 

2016تأليف: منى اخلليفياملجتمع املدني”

2016شمة شاهـن الكواريوردة وخمس بتالت “مجموعة قصصية”21٩
2016محمد إبراهيم السادةديوان منهل الصادي22٠
2016عبدالرحمن عبداهلل الدليميهالل يف منتصف الشعر221

222
مختارات من قصص قصيرة قطرية

Crops
Anthology of Qatari Short Stories

ترجمة: سمر حمود الشيشكلي
Translation: Samar Hamoud 

Alchichakli

2016

22٣
مختارات قصصية ملؤلفن قطرين – مترجم للتركية

KATAR ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
Türkçesi: Mehmet Şayir2016

22٤
العمارة التقليدية يف قطر – مترجم للتركية

KATAR’DA GELENEKSEL MİMARİ

Muhammed Casem El Holeyfi
Çeviren Abdulkadir Abdelli

2016

22٥

الزواج يف قطر
نُظمه وَعاداته وتقاليَده

Marriage in Qatar
Its Regulations,Custumes and Traditions

املؤلفة: نورة بنت ناصر بن جاسم 
آل ثاني

Noora Bint Nasser Bin Jassem 
Al Thani

2016

2016نوال الكبيسي، أنيسة سياردليل اجلوائز واملسابقات يف دولة قطر22٦
2016د:فاضل الربيعيمدخل لإلحصاء التطبيقي يف تقييم األداء الثقايف22٧

22٨
الفنون اإلسالمية –الترجمة اإلجنليزية

ISLAMIC ARTS
Heritage Identity and Globalized Society

ترجمة: محمد طرابلسي
املراجعة: عبدالودود العمراني

2016

2017ترجمة: سمر حمود الشيشكليخطابات  احلائزين على جائزة نوبل لآلدب 22٩1984-1970

2٣٠

قطاف
مختارات من قصص قصيرة قطرية

ERNTE
Ausgewählte Kurzgeschichten

aus Katar

ترجمه لأملانية: إيفيلن أغباريا
Evelyn Agbaria

2017

2017مجموعة مؤلفن قطرينقطاف - مختارات من القصة القصيرة يف قطر )باللغة العربية(2٣1
2017إعداد: علي الفياض، علي شبيب املناعيمحمد عبد الوهاب الفيحاني – الديوان الشعري – الطبعة الثالثة2٣2

2٣٣
)مغامرات فهد وروضة مع أوس(

2017شمة شاهن الكواريقصة مصورة لأطفال

2017ظافر الهاجريشمس .. السنن – ديوان شعري2٣٤
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2017إعداد: د. أحمد عبد امللكعبدالعزيز ناصر - رحلة احلب والوفاء2٣٥

ترجمة البروفيسور: إلكسي املجموعة القصصية )قطاف( مترجم إلى الروسية2٣٦
2018كورديسيف

2018ترجمة الدكتور: عادل إسماعيلالعمارة التقليدية يف قطر- مترجم إلى الروسية2٣٧
2018ترجمة: إيفيلن أغباريامسرحية املتراشقون- مترجم إلى األملانية2٣٨
2018ترجمة: محمد سامي احلباللؤلؤ قطر: مترجم إلى األملانية2٣٩

نودار  دومبادزه، ترجمة الدكتور: عبد الرحيم املالزم كوكاراتشا -مجموعة قصص جورجية )مترجمة بتصرف(2٤٠
2019أبو ذكرى، حتقيق: د. مصطفى مبارك 

2019 طباعة وتوزيع دار الوسيل للنشرثالثية ابن خلدون بأجزائه الثالث )باللغة اإلجنليزية(2٤1
2019 طباعة وتوزيع دار الوسيل للنشرثالثية ابن خلدون بأجزائه الثالث “باللغة التركية “2٤2

ترجمه من املاالياالمية: سهيل عبد ديوان “أصداء الصمت “ -مختارات للشاعر الهندي فيران كوتي2٤٣
2019 احلكيم الوايف 

جنى “مجموعة قصصية لكتاب قطرين” مترجمة إلى اللغة األوردية2٤٤
ترجمها إلى األوردية: عبداهلل 
كمال، ومراجعة: سيد ندمي –

طباعة وتوزيع دار الوسيل للنشر
2019

2٤٥
رواية حتت السماء املظلمة -للمؤلفة: بي ام زهرا مترجمة إلى اللغة 

العربية 

ترجمها من املاالياالمية: سهيل 
عبد احلكيم الوايف، ومراجعة: أ. 
محمد علي – طباعة وتوزيع “دار 

الوتد للكتب واملطبوعات”
2019

د. عبد العزيز بن عبد اهلل بن حياة عالم من قطر “سيرة الشيخ اجلليل عبد اهلل بن تركي السبيعي “2٤٦
2019تركي السبيعي 

2019أعده وجمعه: صقر بن حلدان املهندي أمثال وأقوال من البيئة القطرية 2٤٧
2019 األعداد األولى ملجلة الدوحة “ نوفمبر1969-أكتوبر1970” -الشأن القطري 2٤٨

أعده: أ. علي بن شبيب املناعي سعيد بن سالم البديد املناعي – الكتاب التوثيقي 2٤٩
2019 ومجموعة باحثن 

2019 تأليف: د. أحمد طعمه املأسوي والساخر يف الشعر القطري 2٥٠
2019 حمد بن محسن النعيمي ديوان الشاعر حمد بن محسن النعيمي 2٥1

2٥2
)الهند من فترة العتمة إلى األلفية وما بعد(

India: From Midnight to the Millennium and Beyond             
مترجم إلى اللغة العربية 

ترجمة: سمر شيشكلي، وسامي 
2020عرار -طباعة وتوزيع دار زكريت 

2٥٣

Feminismo en la poesía de la mujer catarí

iṣṣa al-Manṣūrī

النسوية يف شعر املرأة القطرية – مترجم إلى اللغة االسبانية 

تأليف: أ. حصة املنصوري، ترجمة 
إلى اللغة االسبانية أ. أجنلينا  

غوتيرس، ومراجعة أ. لويس ميجيل 
 2020

2٥٤

el bloqueo a qatar
contextos y repercusiones de la crisis del golfo

Al Hawas Taqiyya 
Ezzeddine Abdelmoula

)Eds.(
حصار قطر – مترجم إلى اللغة االسبانية 

إعداد مجموعة باحثن.
ترجمه إلى اللغة اإلسبانية :

أ. فكتوريا خريش .
 2020

2٥٥
Colección de cuentos Yanaa

جنى – مجموعة قصصية مترجمة إلى اللغة االسبانية 
ترجمه إلى اللغة اإلسبانية: أ. أنطونيو. 

2020 مراجعة: أ. أ جنلينا  غوتيرس، 

2020 لولوة البنعلي الوكري الضائع – قصة لأطفال 2٥٦

2٥٧
Gouttes

Nouvelles
قطرات – مجموعة قصصية ملؤلفن قطرين باللغة الفرنسية 

ترجمه إلى اللغة الفرنسية:
أ. وليد السويركي. 

مراجعة: أ.ماريانا باتو
2021

2021إعداد: علي بن عبداهلل الفياضمقاالت األديب القطري خليفة بن عيد الكبيسي2٥٨



موسوعة قطر البحرية421




