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  داءداءــــإهإه

 الذي ،Sport Fishermanإلى الصياد الرياضي المصري " صيد األسماك"أهدي كتاب 

 والمعلومات المتواضعة التي تـصل      ،ا على ذاته  يته اعتماد ايحاول ممارسة رياضته وتنمية هو    

ة أو سند من هيئة     يف دون خل   إنما الذين سبقوه إلى ممارسة الهواية؛    إليه من خالل خبرة زمالئه      

 يجمع رعاة هذه الرياضة ويوحد جهودهم من أجل نهضة هذه الرياضة            ، كيان غير حكومي   أو

  .وتطويرها

ونوادي  ، مثل نادي الصيد المصري بالدقي     ؛طبعا أذكر بالتقدير والتحية بعض األندية     

 وبعض األندية والتجمعات الرياضية المتواضعة التي تفتقر إلـى          الصيد واليخت باإلسكندرية،  

  .؛ بل والتعليم التوجيه واإلرشادالكثير من

لـى تطـوير     تعمل ع  ،لذا أدعو رعاة هذه الرياضة إلى تأسيس جمعية غير حكومية          

لمؤلفـات والنـشرات     عن طريـق ا    ونهضة ونشر هذه الرياضة، وتوصيل المعلومات للهواة      

 مـن    وخلوهـا  ،نه مما يدعو للدهشة هذا الفقر الواضح في المكتبة العربية         ووسائل اإلعالم؛ فإ  

 بينما إذا مددت بصرك إلى الدول األوروبية أو اآلسيوية          لمطبوعات والمؤلفات في هذا الشأن،    ا

    النشرات والمطبوعات في هذا    ا هائالً من الكتب والمجالت و     لوجدت جمعيات الصيد تصدر كم

  .  ناهيك عن أمريكا التي ال يمكن عقد أي مقارنة بهاالشأن،
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  تقديم تقديم 

   حسين قدري حسين قدري//الكاتب األستاذالكاتب األستاذبقلم بقلم 

جازته األسبوعية طول   وكان يقضي يوم إ   .. ياد سمك بارعا   ص - اهللا يرحمه  –كان أبي   

 حيث كنا نعيش وقتهـا، ملقيـا        ؛"بلبيس"شاطئ ترعة اإلسماعيلية في مدينة      النهار جالسا على    

وم يعود إلى أمـي     وفي نهاية الي  ..  في السنارة  "الطعم"، وبين حين وآخر يغير      سنارته في الماء  

وكانت أمي دائما تنبهر لمهارة أبي في       .. ها لها بمجرد أن تفتح له الباب      مبكمية من السمك يقد   

        االصيد، وأن السمك الذي يصطاده يخرج من الماء مشوي  ورائحته جايبة مـن     ا ساخنًا أو مقلي ،

  !.. ! كان صيادا ماهرا- اهللا يرحمه –ن أبي ألم أقل لكم إ.. أول الشارع

 على نفس   - اهللا يرحمه  –وكبرت وأنا أعتقد أن كل هواة صيد السمك من أقران أبي            

فسي هواية صيد السمك، لكنني كنـت       وأحببت أنا ن  .. مهارته في صيد السمك المقلي والمشوي     

سـماك  ا مـن محـالت األ     ا أو مشوي   فاصطاد السمك مقلي   ؛ختصر الطريق نظرا لضيق وقتي    أ

كبـر هـواة صـيد      ، وعرفت أنه من أ    "جمال الشافعي "ديقي المهندس    حتى عرفت ص   مباشرة،

 فقد كنـت    الكبيرة التي شغلها؛  ولما كنت أعرف مدى انشغاله بحكم وظائفه        .. السمك في مصر  

 وكنت حين أسأل عنـه       مكتبه باصطياد السمك نيابة عنه،     أظن أنه يكلف سكرتيراته أو مديري     

:  أقول في نفسي   ؛ج في رحلة صيد لعدة أيام أو أسبوع       نه قد خر  إ - أحيانًا –في بيته فيقال لي     

  "..؟!وي للدرجة ديلسماك اللي بيصطاد من عنده بعيد أهو محل ا.. ياه"

 فأنا أعرف فعالً أنه من أكبر هواة صيد         ؛"جمال الشافعي "اكس وأداعب صديقي    أنا أش 

 وإذا نكشته في    ه،من أكبر الخبراء في    ويعتبر   ، وله باع طويل في هذا المجال      ،السمك في مصر  

جعـل   حتـى ي   ، وال يبخل بخبراته؛    يفيض بعلمه ومعلوماته   ،موضوع الصيد فهو محدث رائع    

إنني كنت واحدا   إذا قلت   ا  وال أقول سر  .. مستمعيه يحبون هذه الهواية من خالل عشقه هو لها        

براته على  من األصدقاء الذين ألحوا عليه كثيرا في الفترة األخيرة لكي يضع كل معلوماته وخ             

..  في كتاب يكون مرجعا ودليالً لهواة صيد األسماك في مصر، القدامى منهم والجـدد              ،الورق

منـه  رجـوه    وأصبح الكتاب الذي كنـا ن      ،وها هو قد استجاب إللحاحي وإلحاح بقية األصدقاء       

 تعالج   التي  في الكتب  ، لكي يسد الفراغ الكبير في المكتبة العربية       حقيقة واقعة بين أيدينا اآلن؛    

كل جوانـب عـالم الـسمك        وإن كنت أتصور أن كتابا واحدا ال يكفي لتغطية           هذا الموضوع، 

لـك،  ذبعـد   .. كتابا ثانيا، وثالثًا، ورابعـا و     " جمال الشافعي " لذا فأنا أتوقع من      وصيد السمك؛ 

  ..... قريبا
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المؤلف المؤلف   

 وكنت قـد    ن صيد األسماك،   صفحة ع  ٢٢ ضمنته   ،"هذه الحياة "عندما أصدرت كتابي    

ا يتسم باإليجاز الشديد حرصا على عدم تجاوز حجم الكتاب ما هو مقدر لهانتهجت نهج.  

 يبـدون مالحظـاتهم     ،وا الكتـاب   وأصدقاء ممن قرء   ووصلتني عدة رسائل من إخوة    

  ..ونقدهم لما ورد فيه

 ؛"ذه الحياة ه"وكان النقد األساسي والمشترك لمختلف الموضوعات التي تضمنها كتاب          

صـيد  "ا في كتاب    وها أنذ . بي رغبة القارئ في موضوع ما     هو هذا اإليجاز الشديد الذي ال يل      

أحاول وضع معلوماتي وخبرتي التي تشكلت من الممارسة والتجربة والتطبيق على           " األسماك

  .  عاما تحت تصرف القارئ٤٥مدى 

شمل جوانب متعددة   اك ي حقيقة شعرت بحيرة ألقرر من أين أبدأ وكيف؟ فصيد األسم         

   :ومتغيرات كثيرة

تمثل في مصر في البحرين األحمر ؛ ويSalt Water Fishingالصيد في المياه المالحة  -١

 والتجربـة  Casting والتوشيح Deep Fishingشمل الصيد في األعماق ، ويواألبيض

  .  في حال سير القاربTrolling والجر Driftingمن وضع الثبات 

تمثل في نهر النيـل والمجـاري   ؛ ويFresh Water Fishingاه العذبة الصيد في المي -٢

 ثم الصيد في البحيرات التي توجد بها أسماك غير أسماك           ،المائية من ترع ورياحات   

 ونعني بهـا بحيـرة   ؛ ثم الصيد في بحيرة المياه العذبة     ؛ لقلة نسبة الملوحة بها،    البحر

 ". السد العالي"ناصر 

 وكذلك طرق الصيد والطعم المناسب لكل       ، أدوات الصيد لكل نوع    وطبعا تتباين بالتالي  

  .إلخ.. اسمهاو ومواقيت الصيد وم،نوع

 ثم تتـسع    ،صيد األسماك بطبيعته يبدأ بتعلم صيد سمكة معينة تتواجد في مكان بعينه           و

  ثم تتسع الدائرة لتشمل    ، وتبدأ الممارسة والتجربة والخطأ والتصحيح     ،ا آخر الدائرة لتشمل نوع  

وعند كل ممارسة يحدث    إلخ،  .. كل والشرب اإلعداد للرحلة وتجهيز عدة الصيد واحتياجات األ      

 : مثل ؛ا وأثناء ذلك وبين المرة واألخرى يضيف الهاوي إلى معلوماته جديد          ،الخطأ والتصحيح 

 وما  ،Loop ثم كيف يعمل الخية       والعقدة الصحيحة لذلك ويمارسها،    كيف يربط الشص بالخيط   

..  مع السمكة عندما تلتقط الطعم      ثم كيف يتعامل    المناسب لصيد أسماك هذا المكان،     هو الخيط 

  . لخإ
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 للكتاب هو سـرد     أبسط منحى ن  عند ذلك وجدت اإلجابة على تساؤلي من أين أبدأ؟ إ         

ا قـصص    سـارد  ،ببدايـة الهوايـة معـي     أو التجارب لتساير حركة التاريخ؛ فأبدأ       األحداث  

Talesاألحداث  مع التوقف كل حـين      النواحي المتعقلة بصيد األسماك،    ية مختلف  محاوالً تغط  ،

. أو حدثوآخر لشرح معلومة معينة أو استنتاج من تجربة  

وال شك أن القارئ الهاوي سيكون لديه ما يود السؤال عنه أو االستفسار عن موضوع               

. ي الكتابرد فمما و  لذا سأدون رقم هاتفي لمن يود من القراء التواصل معي بشأن أي؛ما  

   ..واهللا المستعان
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  SSaalltt  WWaatteerr  FFiisshhiinnggالصيد في المياه المالحة الصيد في المياه المالحة 

  ::DDeeeepp  SSeeee  FFiisshhiinnggالصيد بالتسقيط الصيد بالتسقيط   --١١

ـ   األخ العزيز الصديق حسين شيري    كانت البداية عندما دعاني      ي رحلـة   ن للمشاركة ف

، وكان ذلـك فـي أوائـل مـايو       وصيد األسماك بها   ،جازة عشرة أيام بمدينة الغردقة    لقضاء إ 

حـسين  ( فنزلنـا    ؛ وكان عدد المشاركين محدودا لعدم توافر أماكن اإلقامة بالغردقـة          ،١٩٦٠

 وهو مبنى عتيق من دوريـن بمنطقـة         ا فيما كان يعرف باستراحة الملك؛      وأن )شيرين وحرمه 

 وقد أطلق عليه ذلك االسم إذ نزل به الملك فاروق لمدة            وي على حجرتي نوم فقط،    ، يحت السقالة

 وكانت هناك استراحة للقوات البحرية مجاورة        رحلة بحرية له في البحر األحمر،      ساعتين إبان 

 وحرمه الـسيدة    ، نزل بها العقيد طيار في ذلك الوقت جمال عرفان سيف النصر           ،لهذا المبنى 

فيما بعد السيدة حرم الـسفير      ( ، ومعهما اآلنسة سونة عثمان    سين شيرين فوفه شيرين شقيقة ح   

  .)وجيه رشدي

 عنـدما بنـت المحافظـة       ؛١٩٦٢لم تتح أماكن لإلقامة بالغردقة بعد ذلك إال في عام           

 وسـتة   ، بالـدور األول   ، ثمـانٍ   غرفـة  ة عـشر  ، به أربع  عبارة عن مبنى من دورين    " افندقً"

 وكنـا   هـين، ، زيد فيما بعد إلى جني      للفرد ا واحد اجنيه) النوم (إلقامة، وكانت تكلفنا ا   باألرضي

ـ     نست لصيادين في ذلـك الوقـت       ومعنا شيخ ا   ، ساعة ٢٤أجر مركب الصيد بخمسة جنيهات لل

 جنيه لألربـع وعـشرين      ١٥٠٠ حوالي   وتبلغ قيمة إيجار المركب للصيد اآلن      أحمد موسى، 

ناء شقق خـشبية     ذلك ب  عد ب توالى.  والنوم انيات أكثر لإلقامة  ا أصبحت تحوي إمك   طبع. ساعة؟

 ثم بدأت القرى السياحية والفنادق الفـاخرة        عرفت بنادي الغوص، ثم بني الشيراتون بعد ذلك،       

  .بدءا من قرية المجاويش

 حتى ننعم بـصيد     قيت ليتزامن مع موسم سمكة الشعور؛     حسين شيرين هذا التو   اختار  

  .جيد يجذبنا لهذه الهواية

 وتقوم برحلة سنوية من موطنها       رحالة موطنها المحيط الهندي،    سمكةوسمكة الشعور   

 حيث تلقي ببيضها في ثالث أو أربع مناطق في          ؛األصلي عبر باب المندب إلى البحر األحمر      

 ٣ السمكة في المتوسـط حـوالي        وتزن .محيط مدينة الغردقة ورأس محمد بجوار شرم الشيخ       

د منها كذلك   ويصطا..  ألف طن في الموسم    ب من صطاد منها في مصر وحدها ما يقر       وي كجم،

  .دول حوض البحر األحمر من اليمن والسعودية والسودان واألردن
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خيط نايلون بطول حوالي    والحداف عبارة عن    .. زودنا حسين شيرين بحدافات للصيد    

 ويختار قطـر النـايلون      ،)سنارة( ينتهي بثقل وشص     ، متر ملتف على مربع من الفلين      ١٠٠

  .شص ليالئم نوع األسماك المتوقعة في المنطقةومقاس ال

بـبعض المـأكوالت     -مع معدات الـصيد      -وكنا نخرج للصيد بعد الظهر مزودين       

حتاجه من مالبس لنبدأ الصيد مـع       ، وبعض ما ن    والمياه والمشروبات الباردة والساخنة    ،الخفيفة

لى بزوغها فـي    ن سمكة الشعور في الموسم تأكل من غروب الشمس إ         ؛ حيث إ  غروب الشمس 

  .اليوم التالي

 عندما بدأت سمكة قرش ضخمة تهـاجم مـا          ،في هذه الرحلة كانت لنا مغامرة مثيرة      

الحقًا عند الحـديث    سأسرد تفاصيل هذه المغامرة     .. نصيده من أسماك الشعور وتستولي عليه     

  . ألعاود الحديث عن صيد التسقيط في البحر األحمر وخليج السويسعن سمكة القرش

  ::TTaacckklleeعدات صيد التسقيط عدات صيد التسقيط مم  --١١

حتاجها لتعويض ما قد يضيع من خيط الحداف        ا مختلفة قد ن   تشمل هذه المعدات خيوطً   

 حسب نوعيـة     مقاسات مختلفة  Hooksشصوص  و ،)حداف أو ماكينة الصيد   (أو ماكينة الصيد    

 Swivelبعـض المـداور   وعة من األثقال الستبدال ما يضيع، و مجماألسماك بمنطقة الصيد، و   

سلك طري من الصلب الرفيع لربطه في السنارة في حالة وجود أسـماك             لمقاسات المناسبة،   با

  . ويحسن وضع هذه المعدات في شنطة صيد..  مثل القراض أو الكناية؛قارضة في المنطقة

  ::TToooollssعدة الصيد عدة الصيد   --٢٢

 .. وما يلزم ذلك من قطع وشـد       ،حتاجها لعمل الوصالت أو الخيات في الخيط      والتي ن 

سـيخ لتـدكيك     ، جوانتي، ..Sleevesلضبط الـ   مقص   الكالبة، القصافة، ،زراديةال :ل مث ؛إلخ

  .  آلة لتخليص السمكةفوطة صغيرة، ، سكين لتقطيع الطعمالطعم الطبيعي،

وفيما يلي سنوضح بالكروكي نموذجين لخيط صيد التسقيط برمال ثابتـة ومتحركـة             

  . ونموذج لالثنين معا

والتي يمكن صيدها بالتسقيط من اللنش       خليج السويس بعض أسماك البحر األحمر و    

   :الثابت
Bottom Species You May Catch at Red See & Gulf of Sueg: 

  .Blue Spotted Emperorالشعور  -١

  .Yellow tailed Emperorالمحسني  -٢

 . Long Face Emperorالحزمية  -٣
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 . Blaek Banded Breamالراباج  -٤

 . Bony Breamالحفار  -٥

 . Spinny Squirrel Fishة الكحاي -٦

 . Hegbagenal spetted groupet) فينوس(كشر هامور  -٧

 . Moontail Seabass الشريف -٨

 . Goggle Eye Big Eyesأبو شرارة  -٩

 . Two Spotted Snapperالبهار  -١٠

 . Hump Back Red Snapperالعصمودي  -١١

 . Blue Spot Grey Mulletبوري البحر األحمر  -١٢

 . Dusky Jasleالبياض السليخ  -١٣

 . Sharp Tooth Snapperالصدع  -١٤

 . Small Tooth Jop Fishالفارس  -١٥

 . المرجان -١٦
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  ::العقد التي على الصياد تعلمها وإتقانهاالعقد التي على الصياد تعلمها وإتقانها

يحتاج الصياد لعمل اتصال بين خيط الرمال الصغير والخيط األصلي، كمـا يحتـاج              

 Loopعمل وصلة بين خيطين أو عمل خيـة         لربط خيط السنارة بها، كما قد يحتاج لتعلم عقدة          

  . إلخ.. ليثبت بها خيط السنارة

ها له أحد الصيادين األكثر خبـرة       مل ويكفي أن يشرح ع    تعلم عمل العقدة ليس صعبا،    

ها عدة مرات حتى يحفظها ويطبقهـا بـسهولة وسـرعة           مل ولكن المهم هو أن يمارس ع      ،منه

 ، وبذا يمكن للصياد بدء ممارسته لهوايته      ؛ فقط  وأنا هنا سأورد كروكيات لبعض العقد      ،معقولة

 وذلك كلـه لـيالئم      السنار المناسب للخيط وقطر الخيط؛     اختيار   يكون ما عليه سوى   يكاد  ال  و

 والتأكد من أنه    ،وعليه بعد ذلك مراجعة الخيط بالكامل     .. أنواع وحجم األسماك المتوقع صيدها    

  . ثقل أو وصلة سواء في خية أو مدور أو،ليست هناك نقطة ضعيفة

     وكـذا   ،ا لممارس الصيد الهاوي عن الخيط الذي يـستخدمه        وإن كان لي أن أبدي رأي 

ألني أؤمـن أن الـصياد      .. إنما لتعينه في بداية رحلته     ؛ كنصيحة يعمل بها أو ال يعمل      ؛السنار

د  واتخاذ القرار فيما ق    ،يحب أن تكون له رؤيته الخاصة وخبرته التي تمكنه من تحديد ما يلزم            

 ، رطـالً  ٦٨ا قدره   فأنا أنصح باستخدام خيط للخط الرئيسي يتحمل شد       . يواجهه من متغيرات  

 ٥٠ا قـدره     يتحمـل شـد    )أي الخيط الذي يتصل بالرصاص    (وللخط الثانوي والرمال للسنار     

حقق هدف قطـع    ، وت  التعامل مع جميع األسماك السابق اإلشارة إليها       يهكفرة ت فهذه القد ؛  رطالً

  .في حالة اشتباكه مع الشعاب المرجانية أو أي عائق ما)  رطال٥٠ً(سفل الخيط األ

 واألسـماك   ،قد عرف الصياد نبذة عن المعدات التي سيستخدمها في التسقيط          واآلن و 

 وأصبح اآلن في وضع -  ما لم يره من قبل    لوبهذه المناسبة سيقاب   -التي قد يفوز ببعض منها      

 أود أن أهـدي إليـه بعـض         ترتيب الرحلة وتفاصـيلها؛   إلعداد و يمكنه من الخروج للبحر وا    

 علها تعينه في البداية إلـى أن تتـراكم لديـه            ؛في بدء ممارسته لهوايته   اإلرشادات والنصائح   

  .. رؤيته وخبرته وتجاربه الخاصة

  ::رحلة في البحر األحمر لصيد األسماكرحلة في البحر األحمر لصيد األسماك

ـ         - البحر وصيد األسماك لها      الرتيادرحلة  ال  -صيد  بغض النظـر عـن حـصيلة ال

 اإلعـداد    بـدءا مـن    ، وإضافات تنعكس على قدرة اإلنسان وصحته ونفسيته       ،إيجابيات كثيرة 

 ا وتحديد ، فتغيير المألوف من نمط الحياة يمثل استراحة من هذا النمط          للرحلة وعمل ترتيباتها؛  

 وهو المحور والعضو الرئيـسي مـن أعـضاء          ؛ خاصة المخ  ،لطاقات أعضاء الجسم البشري   

  .ولى بالعناية والترويحاإلنسان األ
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 هذا القـول فيـه       وأظن ،يظن كثير من الناس أن استمرار التفكير يرهق المخ ويجهده         

  فالتفكير والتركيز والتذكر   ؛ وهذه هي وظيفته في الحياة     ، فقد خلق المخ ليفكر    الكثير من الخطأ؛  

التـشويش  يرهقه ويجهـده هـو      ما  إنما  ..  يعينه ويعمل على تنشيط خالياه     - على العكس  -

  . والخلط والتشتت والقلق

         فاقتطاع خمسة أيام من روتين الحياة تستنشق فيها الهواء نقي ا باألوكسجين واليود؛   ا غني

فإن أضفت إلى ذلك حسن الـصحبة       شاغل الحياة ودواعي القلق فيها،      ن م فيه انسالخ كامل ع   

ـ   وأضفت إلى ذلك تركيز     ) مما يقلل من حجم المنغصات    ( يط والـسمكة والعـدة     الفكر في الخ

  .. لنشاطها وتجديد، كان في ذلك فائدة ضخمة للصياد؛والحركة

تسقيط أن أهدي نصيحة إلى الممارس؛ هـذه        وأود قبل أن نبدأ في الحديث عن صيد ال        

 وفي حالة استعداد    ،حرص على أن تكون عدة الصيد جاهزة      ا: النصيحة تتصل بمعدات الصيد   

 درجة األولى على معدات صيد الجر؛     وهذا ينطبق بال  ة صيد،   ؛ وذلك بصيانتها بعد كل رحل     دائم

   ثم تـستبدل أي     ، ثم توضع نقطة زيت للتروس أو الفرامل،       ا بالمياه العذبة  فيجب أن تُغَْسل جيد 

 ٤ W D ويمكنـك لـذلك اسـتخدام    ،Protectorبــ    وترش،قطعة تكون في حاجة لالستبدال

 وسأرجئ الحـديث عـن      .ون قد فقد من معدات     ثم استكمل ما قد يك     المتوافر بمحطات الوقود،  

  ". صيد التسقيط"الروايات والطرائف والمغامرات في رحالت الصيد لما بعد 

من أن صيد األسـماك     ؛ أو ا عام ٤٥أصبحت بعد ممارسة صيد األسماك لما يزيد عن         

يد  وأن فن الص   ، أو المقسوم والمقدر،    أو الحظ  ،هو بالدرجة األولى يندرج تحت عنوان الرزق      

 أو عدم التهيـؤ القتنـاص فـرص    ، وعدم تبديد الرزق،وإتقانه يأتي تحت بند األخذ باألسباب  

 ظروفًا  ت سواء كان  ، على عدم قيامك بالصيد لسبب أو آخر       لذا عزيزي الصياد ال تأسَ    .. الحظ

.. أ ينسب لـك أو للغيـر      هذا الخط كان  ن  ، سواء إ   أو من خطأ بشري    ، إلخ ...جوية أو واقعية  

  .  غير مقسوم لكساطة أن ذلكواعتبر بب

  ::الصيد بالتسقيط في البحر األحمرالصيد بالتسقيط في البحر األحمر

كبر للصياد في أسماك حجمهـا أكبـر        أنه يتيح فرصة أ    بصفة عامة يعتبر التسقيط ليالً    

ـ   ( خاصة في مواسم مثل الخرمية       ،ما أوردناها سابقًا وغيرها     وهي ؛انسبي ، )هر إبريـل  فـي ش

 اللهم إال   ،)في شهر يولية  (البياض السليخ   ، و )يونيوفي شهر   (والتوين   ،)في شهر مايو  (الشعور  و

. )في أكتوبر ( والطراد   ،)في ديسمبر ويناير  ( مثل المرجان    ؛كل نهارا التي تؤ وهي   معينة   اأسماكً

خيـوط  ( في وضع معداته وما قد يحتاجه في متناول يده ؛ويتمثل استعداد الصياد للبدء في الصيد    

، بما في ذلك آلة تخليص الـسمكة، وفـوط          ) إلخ ... مداور – شصوص   – أثقال لالستعواض    –

  . لألسماك التي يتجاوز حجمها المألوف) ملقاف( وشبكة صغيرة لتنظيف اليد وتجفيفها،
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ثابتـة  (د يـستخدم ماكينـة لـصيد التـسقيط       ا وسواء كان الصي   ،ثم تبدأ عملية الصيد   

  : فعليه مراعاة القواعد التاليةا؛ أو حدافً،)المحور

 بل وقد تتركها تسحب من     ؛ب الشديد من السمكة عليك التوقف عن الشد       في حالة الجذ   -١

أي يجب أن يكون الجذب متوازنًا بينـك وبـين          ، ثم تبدأ اللم؛     الخيط بمقاومة مناسبة  

  . السمكة

 اء سحب الخيط في اتجاه أفقي موازٍ      في حالة استخدامك للحداف فاجعل حركة يدك أثن        -٢

 . تسبب في لخبطة الخيطا حتى ال ت وليس رأسي،لسطح المركب

 ليستقر على سـطح     ؛حرص على ترك الخيط بمجرد انتهاء مشوار اليد في السحب         ا -٣

 . فال تظل ممسكًا به،المركب

 واعمل على تفاديه أو إبعاده طـول        ،انتبه ألي خيط من صياد آخر على مقربة منك         -٤

 . حتى ال تتشابك الخيوط وتؤدي إلى ضياع السمكة؛فترة استخراج السمكة

 في حالة وجودها    اا تخشى معه عدم تحمل الخيط له       حالة تجاوز وزن السمكة حد     في -٥

 .  في إخراجها من الماء باستخدام الملقافك فدع أحد الزمالء يعاون؛بالهواء

 أي ال تبـدأ     ؛ إنما بعد تركيز الشد؛    ال تسرع بجذب الخيط عندما تحس بغمز السمكة        -٦

 . جذبها أنتابدأ بالتعامل معها وا، ثم  إنما دعها تجذبك أوالً؛بجذب السمكة

 تقص خيط   )مثل الكناية أو البراكودا الصغيرة    (في حالة دخول أسماك حادة األسنان        -٧

 فقم باستبدال خيط ترميل السنارة بآخر من الصلب الرفيـع لتجنـب قـص               ؛يلوناالن

 . الخيط النايلون

  ::التسقيط ليالً بالطعم الحيالتسقيط ليالً بالطعم الحي

 فـور   ،"البنجص" من أسماك    استعمال طعم حي  ؛ يمكنك   عندما تخف حدة سرعة التيار    

،  مع استخدام سنارة حجم كبير     ، أو من الموجودة بالمياه لحفظ األسماك حية       ،خروجها من الماء  

الحرص على عدم إيذاء    مع   -ومراعاة تمرير السنارة من نهاية عين الطعم        ،  ٠/١٠يزيد عن   

مراعاة عدم المساس    مع   ، مم ٣٠ إلى   ٢٥ بمسافة من    ، أو في جسم الطعم أعلى الذيل      - العين

 يبلـغ   ، والحجم المناسب لسمكة الطعم هو أن      تسبب في قتلها  ؛ حتى ال ت    للسمكة بالنخاع الشوكي 

 وبإنزالها إلى الماء والسماح لها بسحب الخيط الرئيـسي الـذي ال             ، سم ١٠ إلى   ٧طولها من   

لعمق األمثل هـو    وا..  ستنزل سابحة إلى العمق    ؛)أي مم واحد  ( ١٩٩يجب أن يقل قطره عن      

ولـك أن  ..  وأن يكون القاع يتشكل من الشعاب المرجانيـة     ، مترا ٣٠و،  ١٥الذي يتراوح بين    

  . أو حتى الدراك أو جرم البياضلحجم الكبير من البهار أو التوينة،تتوقع صيد سمكة من ا
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ما  وغيرها مما لم يرد ذكره في      ، التي أشرنا إليها سابقًا    لصيد األسماك والعمق المناسب   

 ٣٠ وتتواجد على عمق مـن       ،على سبيل المثال ال الحصر      هو ؛أوضحناه من أنواع األسماك   

  . تقريبا، فيما عدا أسماك الصرع والفارس التي تتواجد على أعماق أكبرا متر٥٠إلى 

    ::الصيد بالتوشيح ليالًالصيد بالتوشيح ليالً

 ويكـون   ، مترا ١٧ أو   ١٥عندما تكون مركب الصيد متوقفة على ارتفاع ال يزيد عن           

 مـن   فيفضل استخدام طريقة التوشـيح بـدالً      شعاب المرجانية ويكون هناك تيار؛      لقاع من ال  ا

 ويتم إما   يدا عن المركب ليسير مع التيار،     ويعني التوشيح إرسال الخيط في الهواء بع      .. التسقيط

 خاصة إذا كانت المساحة المتاحـة تجعـل اسـتخدام           ، أو باليد  Castingباستخدام ماكينة الـ    

  .ة والبوصة الطويلة غير متيسرالماكين

 ١٥ إلى   ١٠ وثقل خفيف من     ،٥٥ أو   ٥٠وفي هذه الحالة تنصح باستخدام خيط رفيع        

وفي هذه الحالة   . وفي حالة التيار البسيط يلغى استخدام الثقل بالكامل       .. جم حسب سرعة التيار   

ريحة طويلـة ال     ويراعي أن يكون الطعم ش     ،)٠/٤حوالي  (ا  نصح باستخدام سنارة كبيرة نسبي    ي

 وسيمكنك بهذه الطريقة صيد أسماك الشعور أو الكنايا          سم من السبيط أو السردين،     ٦تقل عن   

  .أو الدراك

 ولكـن عليـه     ، حيث يشعر الصياد بالـسمكة     ؛ويستلزم في التوشيح بعض الحساسية    

  ويحس الـصياد بـالخيط  ، تجري بهثم ،االنتظار إلى أن تطبق السمكة بكامل فمها على الطعم    

 أي ال   يبدأ تثبيته والتعامـل مـع الـسمكة؛        قبل أن    ،يجري على يده أو الماكينة بسرعة كبيرة      

  .تجذب الخيط إال بعد جذب السمكة لك
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    ::صيد أسماك الفارس والصرعصيد أسماك الفارس والصرع

 حيـث  ؛تتواجد أسماك الصرع والفارس على أعماق أبعد من التي تحدثنا عنها سـابقًا           

فنجده في الغردقة عند المجـرى      ..  مترا ١٢٠متر إلى    ٨٠يتواجد فيها من    تبلغ األعماق التي    

 أو بجـوار    ، وفي شرم الشيخ عند المجرى المالحي لخلـيج العقبـة          ،المالحي للبحر األحمر  

 ؛ولما كان من الصعوبة بمكان إنزال البروسي من المركب        .. المجرى المالحي للبحر األحمر   

 ولذا يلزم أن يكون البحر      ،إنما بتوقف ماكينات المركب تماما     و ،فيتم الصيد دون إلقاء البروسي    

  ). البحر َحَواْلأي (ادًئا تماما دون سرعة للريح ه

ـ      .. على هذا الوضع للصيد   " عصابي"ويطلق كلمة    ر مـن   وهناك خطأ شائع عنـد كثي

 والـصرع أقـل مـن       ، أن الفارس يوجد عند العمق األكبر      ؛ المراكب ، وحتى ريسي  الصيادين

ا بأنـه   علمفي أعمق العمق والفارس أعلى منه، إذ يتواجد الصرع   ؛والحقيقة عكس ذلك  . .ذلك

 فـنحن نـورد     ،ال يوجد تقسيم مقدس لقطاع رأسي في البحر يوضح أماكن تواجد األسـماك            

 ماك الـصرع ٍسما نصيد أ  وكثيراسماك حرة في السباحة حيثما تشاء،   إنما األ  ،تجربتنا وخبرتنا 

  . مترا٢٥عند عمق  - نها صغيرة ولو أ-

  .ننا بذلك قد وصلنا لنهاية الصيد بالتسقيط في البحر األحمرونحسب أ

    ::الصيد بالتوشيح من الشاطئالصيد بالتوشيح من الشاطئ

 يلزم اختيار الموقع المناسب وطبيعـة األرض التـي          ؛الصيد من البر بطريق التوشيح    

ويجب أن  . . بحيث ال يشتبك الشص عند السحب بعوائق أثناء سحب السمكة          ؛سيسقط بها الطعم  

 وأعني به رفع اإلصبع عن      ؛ مع إطالق الخيط   ، الرامي على األوضاع الصحيحة للرمي     يتدرب

 وبعـد الرمـي     ،وتوضح الكروكيات المرفقة المراحل الثالثة للرمية     . الخيط في وقت اإلطالق   

 إن كانـت األرض غيـر       ،Standيمكن للصياد االستراحة على كرسي ووضع البوصة على         

 وتثبيت البوصة عليه لحـين      ، في الرمل  Holderت رملية يمكنه غرس هولدر       وإن كان  ،رملية

  . والكروكيات الموضحة تشرح مراحل التوشيح. سماع الجرس المؤذن اللتقاط سمكة للطعم
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  ::بعض الطرائف والمغامرات والمخاطر في رحالت الصيدبعض الطرائف والمغامرات والمخاطر في رحالت الصيد

ـ   فيها   والتي يقضي    ،ف الصياد في رحالته في البحر األحمر      داتص ى مـتن   الليـل عل

 يتصل الكثير منهـا     ، طرائف ونوادر كثيرة   ؛ بعيدا عن الشاطئ في عمق البحر      ،مركب الصيد 

 ينقطع حبـل البروسـي المثبـت         وكثيرا ما  ،باألحوال الجوية عندما تشتد الرياح ويعلو البحر      

هناك مـا يتـصل     و.. ما يحدث عطل فني في ماكينة اللنش يمنعها من الحركة         ا   وكثير للنش،

أي المكـان   (" للكن"ريس وطاقم اللنش والصيادين من راكبي اللنش إلى أن يصلوا           تصرفات  ب

النجـدة   أو ِشعب يصد عنهم غائلة الرياح إلى أن تصلهم           ،الهادئ في حمى جزيرة من الجزر     

وتسمع في هذا المجال العديد من      . ) أو تجرهم قاطرة إلى بر األمان      ويتم إصالح ماكينة اللنش،   

 ما يتصل بعملية    كانهداث هي ما أسميه طرائف ومغامرات، و      وهذه األح .. القصص والنوادر 

ظـروف   وال ، والصراع بين السمكة والصياد في صيد الجر الذي سنتحدث عنـه           ،الصيد ذاتها 

كل السمكة بالكامـل     سحبها وأ  أو مهاجمة سمكة القرش لها أثناء     التي أدت إلى إفالت السمكة،      

اأو جزئي.  

 التي ،١٩٦٢ي الثانية للغردقة عام تفي رحل" سمكة القرش"ة صيد وسأورد فيما يلي مغامر

أسماك القرش الكبيرة وبـدأت     ثم جاءت إحدى    ..ك الشعور  أسما أشرت إليها عندما كنا نصيد ليالً     

 عدد األسـماك    ١/٥بأكثر من     نحظَ لم نكن ه من أسماك الشعور وتستولي عليها، و      تهاجم ما نصيد  

 بينمـا القـرش مـشغول       ، أن يسرع في إخراج السمكة من الماء        وكان على الواحد منا    المصادة،

  . لذلك، وبدأنا في إعداد العدةعند ذلك قررنا العمل على صيد هذا الوحش.بمهاجمة وابتالع أخرى

 متر ويتحمل   ٢,٥ بطول   ،من الصلب ) Wire(قمنا إذن بتثبيت شص كبير الحجم بكابل        

 ثم مدور آخر يثبـت      ، قوي كبير الحجم   Swivel يتوسطه مدور    ، رطالً ٢٥٠قوة شد تزيد عن     

 ١,٢٥٠كطعم يـزن حـوالي       ودككنا نصف سمكة شعور      ، المحملة به الماكينة   ١٢٠به الخيط   

 مـم  ١٥ مم إلى ٣٤ بقطر ، من الخشب المقوىNord Zee وكان العود صناعة ألمانية.. كجم

بعـد إنـزال الطعـم    و..  عندئذ عالي المقاومة قد ظهرFibre glass فلم يكن الـ ؛عند نهايته

 فمـن   بدأت حلقات الصراع مع هذا الـوحش؛       و قيقتين التقطت سمكة القرش الطعم،     د بحوالي

 سواء من الماكينة والخيط الـذي       ، إلى مقاومة من جانبنا    ،جذب شديد للخيط من جانب القرش     

  أو بأيـدينا    المغلقة ألقصى ما يتحمله الخيط،     "الفرملة"يسحبه القرش بسرعة وشدة رغم عمل       

  دقيقة ٤٥تغرق هذا الصراع حوالي     اسو ،نحن الذين نعاون في عمل الماكينة ومقاومة الوحش       

 ٧٣كان هذا القـرش يـزن       و ع القرش ووضعه على أرضية المركب،     إلى أن أمكننا أخيرا رف    

 وطبعا تقطيـع جميـع      ، وضياع الوجلة  ،وكانت خسائرنا في هذا الصراع كسر البوصة      . كجم

  . الماءالخيوط التي كانت في 
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قعة التـي   ختلفان عن الوا  ، ولو أنهما ي   حدث لي حدثين مشابهين في عملية صيد القرش       

وجدت لدي قناعة أن سمك القرش رغم ما يعـرف عنـه مـن         ذكرتها من حيث مدلولهما؛ إذ      

 مـع    تتناقض تمامـا   ، ناحية من الود والتواصل واأللفة     وانية وعنف وشراسة فإن فيه أيضا     عد

  . عند حاجته للطعامسة التي تتجلى فقطعدوانية والشراال

 قناة   عندما عقدت العزم مع صديق وزميل في هيئة        ؛١٩٦٤كانت الحادثة األولى عام     

ي الهيئة ومن هواة صيد األسماك؛ وهو القبطان        وكان مرشدا ف   - السويس التي كنت أعمل بها    

ـ   على القيام برحلة إلى  -حسين الحديدي    حـسين   -إذن  - ذهبنـا . ماكالغردقة لـصيد األس

 وذهبنـا   ، واستأجرنا اللنش من الغردقة    ،الحديدي وأنا واالبنين العزيزين خالد وحسين الزيات      

 حيث بدأنا نصيد من أسماك المحسني التي انهالت علينا محققين صيدا            ؛"سيول" إلى منطقة    ليالً

نـا نـستخدم   ك.. دهما نصي  عندما بدأت سمكة قرش في االستيالء على، كجم ١٠٠وفيرا ناهز   

 وبعد أن ثبتنا الـسنارة      ي حسين هل لديك سنار كبير الحجم؟      عندها سألن و الحداف في الصيد،  

الخيط  ينزل   ؛ بدأ  وعلى الحداف الكبير من عند حسين      ،الكبيرة مطعومة بنصف سمكة محسني    

 ورغم الفارق في اإلعداد والترتيب عن المرة        . مترا ٣٠إلى القاع الذي كان على عمق حوالي        

القرش يقترب مـن    ، ثم بعد هنيهة إذا ب      وجدت حسين يخبرني بوصوله القاع     ؛٦٢ألولى عام   ا

 اللهـم إال    ، في سحب الخيط دون مقاومـة       حسين  ثم بدأ  ويبتلعه،السمكة ثم يطبق على الطعم      

 وكان يـزن  ، وظل هكذا يسحب الخيط ذراعا بذراع إلى أن ظهر القرش          ،وزن السمكة الكبيرة  

  .  وإلى أن رفع رأسه فوق الماء فاغرا فاه، كجم٦٠في تقديري حوالي 

وكان حسين لديه طبنجـة أخرجهـا       وحثثنا البحارة على عمل خية ولفها حول الذيل،         

اوأطلقها مرتين في حلق القرش من مسافة ال تتجاوز مترونصفا أو متر .  

كـه   ويعني ذلك استعمال الهوك الذي كنت أمل       ؛القرش" وجل"عندها دعاني حسين إلى     

أبديت تخوفي ألن القرش لـم يقـم        .. في غرسه في لحم السمكة ليعين على إخراجها من الماء         

ه مقيدة لذيله بحبل في يد البحـري،        يسخر من تخوفي كيف وبعد أن وضعنا خَ       و. بأي مقاومة 

ففـردت الوجلـة   !! ازلت متخوفًـا ، وبعد إطالق رصاصتين في حلقه موخيط السنارة في فمه   

منتزعا معه الحبل من يد     استدار مندفعا إلى الماء     ..  وعندها كانت الواقعة   ،وغرستها في جسده  

   ومنطلقًـا إلـى البحـر      ، والوجلـة مـن يـدي،       والخيط والحداف من يـد حـسين       البحار،

  .ال يمكن أن يوقفه أحد

 كأنما يلبي    شيًئا ما يسحبه في هذا االتجاه؛       ألن ؛ا إلى سطح البحر   يتجه إذً " القرش"كان  

  .ه ما يدعوه لمقاومتها وليس لدي، ويود أن يستطلعها،يدري كنههادعوة ال 
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لم يحس هـذا    .. وعندما شعر بوخز الوجلة في جسده أدرك أن هناك من يحاول إيذاءه           

 يله، أو أطلق عليه الرصاص؛ فلم يقـاوم،       اإلحساس عندما ابتلع الطعم أو وِضَعت الخية في ذ        

  .عنيفًا لم نستطع جميعا إيقافهوإنما عندما قاوم كانت مقاومته ورد فعله 

  في مرسى علـم؛    ١٩٧٩، ولكن عام    حدث هذا السيناريو تماما وبنفس الصورة معي      

 ونزلنـا   ،نادي الجزيرة للصيد في مرسـى علـم       عندما ذهبت أنا وثالثة أصدقاء من أعضاء        

  .باستراحة نادي الصيد

  :كان األعضاء الثالثة غيري هم

البيض الذين هاجروا من روسيا إلى مصر بعد        جريجوري كوتوتونسكي من الروس      -١

كان طويـل القامـة متـين        سنة وأصبح رجل أعمال؛ و     ١٦عمره   و ،الثورة البلشفية 

  . ذا قوة عضلية ملحوظة،البنيان

 .منير سميكة -٢

 . بنادي الجزيرةچ وكان يدير مباريات البريد،وجيه محمد -٣

في الـسادسة والنـصف     " إدفو"ذهبنا بالقطار المغادر للقاهرة في الثامنة مساء ليصل         

 وكـان الجـو     ، خرجنا إذا للصيد في اليوم التالي      . ثم بتاكسي من إدفو إلى مرسى علم       ،صباحا

 ؛فخرجنا لصيد الـصرع   ..  والرياح ساكنة تماما   ، ال تلحظ أي موجه على سطح البحر       ،"حوال"

الفرشة"ا من االستراحة يطلق عليه وهو يتواجد في مكان قريب جد ."  

وأخذ يستولي  " قرش" إلى أن جاء     نا نصيد من أسماك الصرع، وكان الصيد وفيرا       وأخذ

 وبدأ النقاش بين كوتوتونسكي وبيني على نفس منوال الـسيناريو           ،على األسماك التي نصيدها   

 بنـصف   ه وجهزنا الحداف بهما وأطعمنا    ، من الصلب  Wire فأعطيته سنارة ضخمة و    ؛السابق

 أن الصيد هـذه     ؛ت األحداث تماما كما أسلفت بفارق واحد       واستمر ،سمكة من أسماك الصرع   

  .السابقة كان ليالًفي المرة كان نهارا و

الـسنارة فـي يـد      نب اللنش وقيدنا ذيلـه بخيـة وخـيط          وعندما أصبح القرش بجا   

 وهو يـستغرب  أعارض أن القرش لم يبد أي مقاومة،     بوجلة وأنا    ، وهو يلح علي   كوتوتونسكي

خـيط  (رش مستسلما على جانب المركب وليس علينا إال رفعه بحبل الخية            معارضتي بينما الق  

  . وما كاد يحس وخز الوجلة حتى انتزع كل ما بأيدينا منطلقًا في الماء، الوجلة)السنارة

  . ذلك ما أسميه طرائف ومغامرات في رحالت الصيد

لـى حـد    وأحيانًا يتعرض من يرتاد البحر إلى ما يزيد عن الطرائف والمغـامرات إ            

  .المخاطر
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 تـضم   ،واليكم قصة أحد هذه المخاطر التي تعرضت لها رحلة عائلية لثمانية أعضاء           

 وعلى رأسهم السيدة غادة عاطف زكي       ،طفلتين إحداهما في الثامنة واألخرى في الثانية عشرة       

  .. ٢٠٠١ سبتمبر ٨كان ذلك يوم و.. المنظمة لهذه الرحلة

عندما اشتدت الريح حتى بلغت حد العاصـفة،        كانت الساعة قد جاوزت منتصف الليل       

 ثم تعطلت ماكينات    ي الرهيب يلطم بشدة جوانب المركب،      والموج العال  ،الريح تزمجر وتعوي  

وعندما اقتلعت  . المركب لتتركها كقشة في مهب الريح في هذا الظالم الدامس والبحر المخيف           

 السيدة غادة بطلة هذه القصة وقد        أسرعت ف المركب لتلقيه بعيدا في البحر     الريح العاصفة سق  

 فمياه األمواج تتدفق شيًئا فشيًئا إلـى الحجـرة التـي            مامها خطر الغرق ماثالً ال محالة؛     بدا أ 

 ؛ غوص المركـب وغرقهـا     ا سيسرع من  مالً إضافي ِح لتمثل   ؛ ومنها لداخل المركب   ،يشغلونها

مع هذه االتصاالت   لم تثمر   ، و أجرت ما أمكنها من اتصاالت عبر األجهزة الالسلكية والتليفون        

 إلى أن وفقت أخيرا باالتصال بأحـد زمـالء           التي لم يتم االتصال بها أصالً،      الجهات الرسمية 

  .  لتطلب إليه اإلسراع إليهم حيث يواجهون الغرق؛ كم٣٠الصيد في مركب يبعد عنها حوالي 

  الـذي يـصيب    ا في مثل هذه المواقف السيطرة على الفزع الهـستيري           من المهم جد

 فأشـاعت   ؛ور الذي قامت به السيدة غادة باقتدار وشجاعة ورباطة جـأش          ؛ وهو الد  المجموعة

ا         .. ا من االطمئنان والهدوء بينهم    جووأسرعت لتحضر حبالً تلفه حول أجساد المجموعة فـرد

  .فردا برباط محكم متصل الحلقات

 فوجـودهم فـي المـاء       يرا؛نرفع قبعاتنا لها تحية وتقـد     هذه الخطوة هي التي جعلتنا      

 خاصة في االستدالل علـيهم      ،كمجموعة يقلل كثيرا من األخطار التي يتعرضون لها كفرادى        

 وفعالً كانوا فـي     . ألنه كالبحث عن إبرة في كومة قش       ؛هذا االستدالل بالغ المشقة   .. وانتشالهم

 ولم يتم انتـشالهم     ،يبةمياه البحر بعد غرق المركب حوالي السابعة صباحا بعد هذه الليلة الره           

  .إال في الحادية عشرة قبل الظهر

ا متواضعا لهذا الموقف الذي واجهته بشجاعة       بعد تكريما رمزي  كُرِّمت هذه السيدة فيما     

ولم يبق منه إال أن يمعن مرتاد البحر النظر فيه ليـستنبط بعـض الـدروس                .. ورباطة جأش 

  . المستفادة
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  الصيد في المياه المالحةالصيد في المياه المالحة

  ::GGaammee  FFiisshhiinngg  iinn  tthhee  RReedd  SSeeaaصيد الجر في البحر األحمر صيد الجر في البحر األحمر 

  : : TTrroolllliinnggويعني الجر ويعني الجر 

 ويعتبر هذا الصيد هو     ،جر خيط الصيد خلف اللنش الذي يبحر بسرعة يحددها الصياد         

  وعوامل متغيرة يواجهها الصياد وال يحـسن تقـديرها إال          ،الرياضة لما يتطلبه من جهد يبذل     

والعمق الذي يريـد الوصـول       ع؛ فمثالً طول الخيط خلف اللنش،     بالممارسة والخبرة واالطال  

.. السرعة المالئمة لنوع السمك المتوقـع و ،الطعم الذي يستخدمه ليناسب السمك المصاد و إليه،

  . في حينهوسنتحدث عن كل هذه األمور كلٌّ. إلخ

ما  وتعرف هذه األسماك بأنها األسماك التي تالحق الطعـم عنـد           :ونبدأ بأسماك الجر  

ويمكن تحديد هذه األسماك تقريبا والتي تتواجـد فـي البحـر            . تراه وتنقض عليه الفتراسه   

  : األحمر كما يلي

 .Sail Fishسمكة الشراع  -١

 .Dolphin Fishسمكة الحصان  -٢

   ).األسماك السطحيةمن هذه المجموعة نعتبرها . (Little tunaسمكة البالميطة  -٣

  . Barra cuda) العجام(البراكودا  -٤

 . Tangaigue (Spanish Mackerel(راك الد -٥

 Middleاألسماك بين الميتينمن هذه المجموعة نعتبرها (. Jack Trevallyجرم البياض  -٦

Water.(   

   .Roving Grouperالتاجل  -٧

 . Amber Jackاإلنش  -٨

 .)نها أسماك بعد القاعهذه المجموعة نصنفها على أ(. Long Tail Tunaالتونة  -٩

ا التقسيم أن نشير إلى أن هذا التقسيم غرضه فقط هو التقريب             ونود في مالحظتنا لهذ   

  .القاعفي  و، وفي الوسط؛ سطحية،طبيعة األسماك -القارئ  لذهن –

 ؛ن تتوقع صيدها في الجـر ى أن هناك أسماك أخرى كثيرة يمكن أ    إنما نود أن نشير إل    

ـ يوالهامور أو الف   والشريف، والسليخ، والكنايا البهار،   ،مثل البياض  بـل  .. الـشعور و س،ون

  .  جم على راباال أطول منها٢٠٠وتضرب أحيانًا علينا المكرونة التي ال تزن أكثر من 
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ن أي سمكة من هذه األسـماك يمكـن أن          ؛ أي إ  كما ال يعني هذا التقسيم عملية الصيد      

 لذا كان من المهم لصياد الجر أن يجـذب          الطعم السابح في أي عمق متى رأته؛      تضرب على   

  .كة بكل طريقة ممكنةنظر السم

 ،Reel ونقصد بالمعدات الماكينـة      ،ض ما يلزم لصيد الجر من معدات وعدة       سنستعر

 ثـم   ، وكل ما يمكن أن يشمله الخيط من مـداور أو وصـالت            ،Line والخيط   ،Rodوالبوصة  

 أو Jelly Billy أو ملعقة أو ،Rapallaا مثل الراباال  إلى الطعم سواء كان صناعيLeaderالدليل 

 والكاالماري والسبيط،  والماكريل، الكبريت والبالميطة،  أو طبيعي كأسماك الطعم      ،إلخ.. ريش

  . وسنشرح في هذا المجال تدكيك الطعم الطبيعي. إلخ.. والباغة، والعيدة

 التي تستخدم لضمان سالمة الخـيط وأدائـه         Toolsأما عدة الصيد فنعني بها األدوات       

 إلـخ، ... Sleeves أو كلبـسات للتثبيـت       ،Swivelصورة مداور    سواء كان ذلك في      ،لوظيفته

وينـدرج  ..  إلـخ  ...مقص لقطع الخيط  و والتي يلزمها زرادية، وقصافه لقطع السلك الصلب،      

 Down Rigger سواء كان ،تحت بند العدة ما يحتاجه الصياد إلنزال الطعم إلى العمق المطلوب

  .. مكة لرفع السHook) جاف( ووجلة Diving Boardأو 

 وتبـادل   ، فهذه يكتسبها الصياد مـن الممارسـة       ؛أما في الصيد واكتساب الخبرة فيه     

أما مـن جانبنـا     ..  ودراسة نقط الضعف وتالفيها    ،الوقوع في الخطأ والتصحيح   و ،المعلومات

 وما لدينا من تجربة وخبرة      ،فسنتحدث بإيجاز عن كل سمكة من هذه األسماك التي أشرنا إليها          

  .  علها تكون ذات فائدة إرشادية، والوقت والطعم والتجربة،ف صيدها وظرو،بشأنها

  ::TTaacckklleeمعدات الصيد معدات الصيد 

 ١٢٠ رطل، إلى    ٥٠ والذي تبلغ مقاومته للشد من       ،تشمل معدات الصيد البوص للجر    

الرجل والعـود وأعـواد الــ       .  إما قطعة واحدة أو قطعتين     ان، متر ، والذي يبلغ طوله   رطالً

Casting وتكـون إمـا   ، متـر ٣,٦٠٠ر إلـى  امتأ ٢,٤٠تي يتراوح طولها من     وال ، والتسقيط 

 Penn وأشهرها صـناعة أمريكيـة       ، وماكينات الصيد للجر   ،Teleseopicقطعتين أو ثالثة أو     

 بريطانيـة  ةوطبعا يوجد منها صـناع .. افي السويد واليابان وكوري Under Licenceوتصنع 

 ، ذات المحور الثابت   Casting وماكينات الـ     وخالفه، Daiwa وصناعة يابانية    ،Damوألمانية  

  ولفـرض المقارنـة توجـد مـن مقاسـات         . قاساتها وصناعتها بدرجات متفاوتة   وتختلف بم 

  . Senator International وطبعا توجد ،penn ٠٢ ,٠٤ ,٠٦ ,٠٩ ٠١٢الـ 

 ونطلـق   ، مم ٠,١٦ ويعني   ؛١,٦ مم إلى    ٠,١والخيوط وتتراوح مقاساتها من حوالي      

  . ١٦٠عليها 
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 والمرجع في ذلك احتمـال      ،وتصنع الخيوط من النايلون والبرلون والداكرون وخالفه      

،  رطالً ٣٥و،   رطالً ٢٤و،   رطالً ٢٠و،   رطالً ١٦ لتحمل قوة شد قدرها      ؛ أي مختبرة  قوة الشد 

رتبط بقوة تحمل   الهاوي أن تسجيل األرقام يجب أن ي      م  لونحن نذكر ذلك ليع   . إلخ..  رطالً ٥٠و

كما يحدد قوة شد الخيط في بعـض المـسابقات الدوليـة كأحـد              .. دة به السمكة  الخيط المصا 

  . الشروط العامة للمسابقة

AArrttiiffiicciiaall  BBaaiitt  ––  LLuurreess::    

لـصناعي أنواعـا     ويـشمل الطعـم ا     ،وتعني ما ينتهي به خيط الصيد كطعم للسمكة       

  :مختلفة نذكر منها

...... خطبوط والكاالمـاري  أللرخويات كا او المالعق، الراباال، الجيلي بيلي، الريش،    

  . وهي جميعا محاكاة صناعية لألسماك أو الكائنات البحرية التي تجذب األسماك المفترسةإلخ؛ 

 تتنوع في أشكالها    ،التاوفيما يلي بعض الصور الفوتوغرافية لهذه المعدات وهذه الراب        

الً الريش بمختلف ألوانه    فمث.. وأحجامها وألوانها لتناسب كل منها نوعا من أنواع أسماك الجر         

 ،الت مصنعة خصيصا ألسماك التونة    اوهناك راب سماك السطح كالبالميطة والماكريل،     يناسب أ 

؛ فتجد  ومع ذلك يجب أن نُنَوِّه أن هذا التخصيص غير مقدس.. وهكذا،Sail Fishوغيرها للـ 

الجـر إلـى     وتنجذب أسماك    ،مكن أن يضرب على راباال من أي نوع       أي نوع من األسماك ي    

 مع مراعاة العمـق الـذي تـسير فيـه     ،الراباال أو المعلقة التي تناسبها حجما وتصميما ولونًا  

  .والسرعة التي تسبح بها

 إذ قد يحفظ الصياد لديه مـا        ؛وفي هذا اإلطار تحفظ هذه المعدات في شنط معدة لذلك         

ا ما يناسب الرحلة التي     يختار منه .. يبلغ من مائة إلى مائتين موزعة على شنط بحسب نوعيتها         

 وغير  ، وغير الرحلة إلى خليج السويس     ، فالرحلة لشمال البحر األحمر غير جنوبه      ؛سيقوم بها 

  .الرحلة إلى بحيرة ناصر

 واألسـالك   ،Sleeves والكلبـسات    ،Swivelsويدخل في إطار معدات الصيد المداور       

 ،ة الشد التي يتحملهـا أي منهـا       ا للصياد قو   ويكون معلوم  ة، سواء المجدولة أو المفرد    ؛الصلب

  . إلخ.. Spiral سواء منها العادية أو البلحة أو الـ ،وكذلك األثقال
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  ::المعدات المساعدةالمعدات المساعدة

 سـواء صـناعي أو      ،من المهم كما أسلفت لصياد الجر لفت نظر األسماك إلى الطعم          

لوان  رأس وشراشـيب بـأ      وذلك بتثبيت خيط نايلون مثبت به خياالت من شبه أسماك          ؛طبيعي

 ويبـدأ   ا، متر ٢٠ وبطول حوالي    ،١,٥أزرق على مسافة    ، فضي،   أبيضفر،  أصمختلفة أحمر، 

 مع وضع ثقل مناسب ،هذه الخياالت ليس بها أي شصوص     ..  متر من القارب   ٥أول خيال بعد    

 ١٠أو غاطسة بما ال يزيد عـن         في آخرها ناحية القارب لجعلها دائما عائمة على سطح الماء         

إذ تجذبها بألوانهـا     -السمكة    فإذا ما اتجهت إليها    ،Teaserي ما يطلق عليها      وه  سم؛ ١٥إلى  

  . تتالقى مع خيط الجر الذي به الطعم -الزاهية 

DDoowwnn  RRiiggggeerr::    

 والذي يحدده العداد المتري المثبـت علـى         ،يهدف إلنزال الخيط إلى العمق المطلوب     

 ، كجـم  ٤ن الرصاص تزن حوالي      م ك بتثبيت خيط الصيد بخيط يحمل كرة       وذل ؛ماكينة الصيد 

 الكروكـي ويوضـح    . بمجرد شد السمكة للطعم    ي الرصاص لصيد من خيط الكرة   ويفلت خيط ا  

  . المرفق مراحل هذه العملية

DDiivviinngg  BBooaarrdd::  
عند مواجهتها لضغط    -وهو عبارة عن لوح خشبي تشكل الميول المحلقة في مقدمته           

 إال أن العمق الـذي يـصل إليـه          ،معه الطعم  حامالً   ،قوة تحمله للغوص إلى العمق     -المياه  

 وهو  ؛ مترا طبقًا لمساحة السطح المعرض لضغط المياه وسرعة اللنش         ١٨و،  ١٥يتراوح بين   

إنما يجب مراعاة أال يكون الطعم يزيد عن الحد الـذي           .. عمق يؤدي الغرض إلى حد مناسب     

  .هيسمح بغطس

    ::DD..  BB الـ  الـ 

 ، حسب وزن السمكة،    أو الملقاف  ة،لمياه الجاف معدات المساعدة في إخراج السمكة من ا      

  .الحزام للجر ويربط على الوسطو

  ::عدة الصيدعدة الصيد

:  مـن  ؛وأعني بها المعدات التي يستعملها الصياد في إعداد الخط والدليل أو الرمـال            

  .إلخ..  وسلك نحاس ومخراز، ومقص وكابالت لربط الكلبساتزراديات وقصافة،
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  :حفظ وصيانة معدات صيد الجر

ن الطبيعي أن هذه المعدات تحتاج أوالً إلى صيانة، تتمثل فـي غـسيل الماكينـات                م

 والستار والوجلة جميعا بالمياه العذبة، بعد انتهاء الـصيد، وال           Luresوالـ   والبوص والخيوط 

مانع من نقطة زيت الفرامل داخل العدة، وشحم إن وجدت مشاحم، وال مانع من رشها جميعـا     

 والسنارة في شنط حسب نوعيتهـا،  Lures، كما يجب حفظ هذه الـ Protecter – ٤ .W. Dبـ 

   ..وعمل جراب بطول مترين لوضع البوص الذي ينتقيه الصياد للرحلة

  

  ..شنط معدات مفتوحة توضح التقسيمات الداخلية لقطع السنار والراياالت وأسالك الصلب وخالفهشنط معدات مفتوحة توضح التقسيمات الداخلية لقطع السنار والراياالت وأسالك الصلب وخالفه
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  ..TTeeaasseerr  ––خراج السنار من السمكة خراج السنار من السمكة إلإل  عياشة معدةعياشة معدة  ––  حلقات من الشبكحلقات من الشبك. . جراب حفظ البوصجراب حفظ البوص
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  ..الجر والتسقيطالجر والتسقيطعدد عدد ة بعض ة بعض ييفف، وفي الخل، وفي الخلشنطة معدات بحيرة ناصرشنطة معدات بحيرة ناصرشنطة مفتوحة لحفظ المعدات، وشنطة مفتوحة لحفظ المعدات، و

  
    .. والتي تحوي مجموعة من معدات ولوازم الصيد المأخوذة للرحلة والتي تحوي مجموعة من معدات ولوازم الصيد المأخوذة للرحلة،،شنطة الرحالتشنطة الرحالت
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  ..TTeeaasseerrبعض سنار تدكيك الطعم الطبيعي وخياالت الجر بعض سنار تدكيك الطعم الطبيعي وخياالت الجر 

  
    ..وص الجر ووجالت مقاسات مختلفةوص الجر ووجالت مقاسات مختلفةبعض ببعض ب
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  ،، تظهر بعض ماكينات الجر وإحدى الشنط تظهر بعض ماكينات الجر وإحدى الشنط؛؛على الترابيزة بحجرة معدات الصيدعلى الترابيزة بحجرة معدات الصيد

    ..لخلفية بعض بوص الجر أو التسقيطلخلفية بعض بوص الجر أو التسقيطااوفي وفي 
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  أسماك صيد الجر بالبحر األحمرأسماك صيد الجر بالبحر األحمر

  ::سمكة القرشسمكة القرش

في هـذا  فصورة سمكة القرش ..  الجربطريقنادرا ما قد تسمع عن صياد صاد قرشًا       

 المفضلة لدى سـمكة     فالفرائس. . أثناء صيد الشعور   ١٩٦٢الكتاب هي تلك التي صدناها عام       

 فيجـد   ؛أما السمكة حـرة الحركـة     .. القرش هي السمكة الحية المقيدة حركتها لسبب أو آخر        

  ا لطول جـسمه وضـخامته         فرصته ضعيفة جدممـا يجعـل مناورتـه       ؛ا في الفوز بها نظر 

ولذا يروي الصياد قصصا كثيرة عن المرات التي صاد فيها سمكة           .. غايةالصطيادها صعبة لل  

  .كلها حتى لم يحظ الصياد إال بالرأس أو جزء منها، ثم هاجمها القرش وأتونة أو دراك

 )نصطاد في منطقة الجويـل بالغردقـة       كنت وصديقي حسين شيرين   (مرة  في   إال أنه 

ـ    ١٩٦٦صيف  كان ذلك في    . ضربت سمكة قرش على حسين شيرين      ن فـصيلة   ، وكانـت م

ا نسير بسرعة بطيئة نـسبي كنا  و،ا وكان يضع طعما طبيعيHammer Head Shark،" المطرقة"

  .  دقيقة٢٠ ولم يستغرق الصراع معها أكثر من ،) عقدة٤حوالي (
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  ::MMaarrlliinn  سمكة المارلينسمكة المارلين
ما يزيـد   لم أسمع أن أحد مارس رياضة صيد األسماك صاد إحدى هذه األسماك منذ              

 ليس لهـا شـراع فـي        هأنفي   وتختلف عنه    ،ا بالشراع وهي سمكة شبيهة جد   ..  عاما ٣٥عن  

ـ  ، إنما تزيد من المماثلة لها      سم ٢٠ إنما زعنفة رأسية يبلغ ارتفاعها       ؛الظهر . سمك الـشراع  ب

 صدناها في المنطقة مـن الـرأس الـشمالي    أمتار ٥و، ٤وهي كذلك تقفز في الهواء بما يبلغ     

 ،١٩٦٦، وكان ذلك في صـيف      سم ٢١٣ ويبلغ طولها    ، كجم ٦٣ وكانت تزن    ، شدوان لجزيرة

  .  دقيقة٢٥وبلغ زمن الصراع 

    ::SSaaiill  FFiisshhسمكة الشراع سمكة الشراع 

.. Sail Fishيفخر أي ممارس لرياضة صيد األسماك بصيده إلحدى أسماك الـشراع  

 Sail Fishالـ  وكان حظي في صيد ،والكثير منهم يتمنى رؤيتها فقط في صراعها مع الصياد

 في مرسى   ١٩٩٨ وكانت أول سمكتين من هذا النوع في يوم واحد من شهر أغسطس              ،وفيرا

 عنـدما ضـربت     ، واألستاذ مـصطفى الـشافعي     ، وكان يرافقني المهندس خالد الزيات     ،علم

 كم شمال مرسى علم في      ١٢كنا نبعد حوالي    .. السمكتين واحدة تلو األخرى على خالد الزيات      

 أي ؛٦ رقـم  .Diving B  مركبة علـى Jelly Billy اكان الطعم صناعي.. الرصاصاتجاه جبل 

 سـم   ١٧٠و ، سم ١٦٠ وطولهما   ، كجم ١١ والثانية   ، كجم ٩ كانت األولى تزن     .متوسط الحجم 

  .على التوالي

 وسأستئذن القارئ   ،هي التي أعتز بها وبذكراها كثيرا     ، ف أما ثالث سمكة من هذا النوع     

  .صيالً لما تنطوي عليه من تجربة مثيرةفي رواية قصتها تف

 وحدي   عندما خرجت  ،٢٠٠٠ أغسطس عام    ٤ وكان يوم    ،كانت كذلك في مرسى علم    

وكانت عادتي وضع بوصتين    ..  ومعه البحري جمال   ،ده الريس محمود رزق   يقو" بركة"باللنش  

   ا وسنار صغير مثبت به ريش فراخ أبيض من أجـل صـيد الطعـم               محملتين بخيط رفيع جد

  ."القملة"الذي يعرفه الصيادون باسم  و،الطبيعي

ـ  نفس الحجم محملPenn ٠٩ وDaiwaأما البوصتين الرئيستين فكانتا  ، ٧٠ين بخـيط  ت

 D.B والثانيـة عليهـا      ا، متر ٩٠ ويبلغ طول الخيط خلف اللنش       إحداهما مركب عليها رايال،   

  . مترا٦٠ ويبلغ طول الخيط خلف المركب ،وطعم طبيعي
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 متجهين شماالً إلى جبـل      ، ميناء نادي الصيد المصري إن صحت التسمية       خرجنا من 

 وكانـت   ، كيلومترات رأيت البوصة التي على يساري تهتز بـشدة         ٧ وبعد حوالي    ،الرصاص

 عليها خـيط  ،ا صغيرة جدPenn ٠٢ ماكينة ا وعليه، متر٤طولها  بوصة مصمتة من قطعتين

 ،انتقلت إلى البوصة للم السمكة.  مترا٩٠يد عن  ولم يكن طول الخيط عليها يز،مم ٠,٤٥قطر 

فـالخيط ال    ؛ ولكن كان األمـر مختلفًـا      ،نها إحدى أسماك الماكريل أو البياض الصغير      ا أ ظان 

 وأنا أنطلـق    ، حتى وصل الخيط على البكرة إلى نهايته       ، وما هي إال ثوانٍ    يتوقف رغم الفرملة  

فـي هـذه    .. ى تحمل الخيط فال مناص من فرقعته       فما دام هناك شد يزيد عل      ،"حنقطع"ا  تلقائي

  وقائد اللنش يـصرخ    ، أمتار ٤اللحظة كانت السمكة تطير في الهواء فوق سطح المياه بحوالي           

كانت فرصتي أن ألم على البكرة هذه األربـع         و ،)فهذا هو االسم الذي يطلقونه عليها     (" فرسة"

وط السمكة في المـاء عـادت تـسبح         وعند سق . أمتار من الخيط ألعاود المقاومة مع السمكة      

وهنا أتوقف  ..  مترا أخرى  ٣٠ مما سمح لي بلم حوالي       ؛ ولكن في اتجاه مقدمة اللنش     ،مسرعة

ـ               بقًا إ ر بما قلته سا   ألذكِّ ا ن صيد األسماك هو رزق أو حظ بالدرجة األولى قبـل أن يكـون فن

ه السابق لقطعت الخيط ال     فلو أن السمكة بعد سقوطها في الماء سبحت في نفس االتجا          .. وخبرة

وكان تغيير اتجاه سباحتها بعد نزولها للماء ناجما عـن قفزهـا فـي الهـواء       .. محالة وأفلتت 

ثم كان أن استدارات بعد تجاوزهـا مقدمـة         . وسقوطها بوضع يجعلها تسبح في عكس االتجاه      

تقـال مـن    فـسارعت باالن ،المركب مترا لتعود من جديد في اتجاه مؤخرة        ٢٠اللنش بحوالي   

، وبعـد أن تجـاوزت      الجانب األيمن للقارب إلى الجانب األيسر ألكون في مواجهة الـسمكة          

  . عادت من جديد لتسبح في اتجاه مقدمة المركب؛ مترا٤٠كب بحوالي مؤخرة المر

 ،كانت في هذه األثناء قد فقدت قدرا كبيرا من طاقتها في المقاومة والمناورة والصراع             

ث أمكن رفعها بالوجلة إلى      حي ؛في االقتراب من جانب اللنش     وبدأت   ، دقيقة ١٧الذي طال لمدة    

  . كجم١٥ سم ووزنها ١٨٥كان طولها اللنش، و

في اليوم التالي تمكنت من صيد السمكة الثانية من أسماك الشراع في نفـس المنطقـة                

 وكان  ،ثالثة وفي اليوم الثالث صدت السمكة ال      ، كجم ٢٣ ووزنها   ، سم ٢٠٠ وكان طولها    ،تقريبا

 ولكن ظلـت  ،مم٧٠ وخيط Penn ٠٩إنما االثنين بماكينة ..  كجم٣٥  ووزنها، سم٢١٥طولها 

  . السمكة األولى هي القصة وهي موضع االعتزاز لظروف صيدها

 في المنطقة مـا بـين رأس        ،٢٠٠٥وكانت السمكة السادسة من هذا النوع في يونية         
 Readعلى راباال وضربت .. جنوب مرسى علممتر   كيلو١٥مسافة  وعلى ،بناس إلى حماطة

Head،    نظـم االتحـاد     ٢٠٠٥ عـام     يونيو ٢٧في  .  كجم ٣٠، ووزنها    سم ٢١٠ وكان طولها 
 مـسابقة لـصيد     ؛ بالتعاون مع نادي اليخت الملكي األردنـي       ،الملكي األردني لصيد األسماك   

  . ه المسابقة وسعدت بالسفر لمتابعة هذ،أسماك الشراع بمنطقة ميناء العقبة األردني
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 ٥٣ سم ووزنهـا     ٢٥٠وتمكن فريق المملكة العربية السعودية من صيد سمكة طولها          

  . كجم

 ،ويتميز اإلخوة األردنيون الذين نظموا هذه المسابقة بكرم الضيافة وحفاوة االسـتقبال           

 ٦٤,٢٠٠ويبلغ الرقم القياسي المسجل لهذه السمكة       .  مما أسعد جميع المتسابقين    ؛وحسن التنظيم 

  . )يوليو( ٨٦كجم بالغردقة عام 
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  ::TTuunnaaسمكة التونة سمكة التونة 
 والرقم القياسي ،)شق الزور (Ship Jack، و)المعجمة (Blackfin-Bigeyeويوجد فيها 

  .  كجم بالغردقة٤٤,٢٠٠لها 

    ::BBaarrrraaccuuddaa العجام  العجام ––أسماك البراكودا أسماك البراكودا 

ألخرى بعد   وا ،وتظهر الصورة المرفقة إحدى أسماك البراكودا بعد خروجها من الماء         

 ويبلغ الرقم القياسي المسجل لهـذه الـسمكة         ،الوصول إلى استراحة نادي الصيد بمرسى علم      

  .  كجم بالغردقة٢٧,٤٠٠

    ::TTaann  gguuiigguueeسمكة الدراك سمكة الدراك 

 كجم بشرم الـشيخ فـي نـوفمبر         ٢٣,٨٠٠ويبلغ الرقم القياسي المسجل لهذه السمكة       

١٩٩٧ .  

    ::RRoovviinngg  GGrroouuppeerrسمكة الناجل سمكة الناجل 

 كجم بشرم الـشيخ فـي ديـسمبر         ٢١,٦٠٠القياسي المسجل لهذه السمكة     ويبلغ الرقم   

١٩٩٣ .  

  ::AAmmbbeerr  JJaacchhسمكة اإلنش سمكة اإلنش 

فـي   كجم في مرسـى مطـروح        ٢٦,٨٠٠ويبلغ الرقم القياسي المسجل لهذه السمكة       

 ولكـن لـيس     ، الطعم أثناء الجر   ربوتوجد بعض األسماك األخرى التي تض      ،٢٠٠٥سبتمبر  

  .  أو الهامور، والفينوسي، والكنايا، والبهار،مثل بياض السليخ ؛بانتشار األسماك السابقة

  .نهاية صيد الجر في البحر األحمرأظننا بذلك نكون قد وصلنا ل
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    ::أسماك مؤذيةأسماك مؤذية

في النهاية نلفت نظر القارئ إلى بعض األسماك السامة أو المؤذية التي يلزم البعد              إنما  

  .  والمورينا،Scorpion مثل العقرب ؛عنها

فيما يلي نورد بعض المالحظات أو اإلرشادات فيما يخص صيد كل نوع مـن هـذه                

  .األسماك

    ::الشراعالشراعسمكة سمكة   --١١

      وهي  ،ساعة/  كم ١٥٠ا تصل إلى حوالي     سمكة الشراع سمكة تسبح بسرعة عالية جد 

      ا عندما تقفز من الماء تهز رأسها هزفيجب الحرص   ؛ بما يمنحها فرصة إلفالت الطعم     ،ا شديد 

يجب على الـصياد أن يكـون سـريع         و.. ال يرتخي في أي لحظة     ى شد الخيط دائما حتى    عل

  .  بسرعة ليتماشى مع سرعتها واتجاههاه ويغير اتجاه،اورة ليكون في مواجهتها دائماالمن

  ::سمكة التونةسمكة التونة  --٢٢

 وتستمر في الجذب الشديد للخيط دون توقف أو أي فتـرة            ،عادة ما تكون في األعماق    

  . تضرب الطعمأن على صراع مستمر منذ  -حسب حجمها  - نفسك  فوطن؛هدوء

  ::سمكة البراكوداسمكة البراكودا  --٣٣

 فتـسبح فـي اتجـاه       ؛ا في السباحة وشد الخيط    اكودا اتجاهه أحيانًا ما تعكس سمة البر    

إنما عليه أن يستمر    ؛ ألن الشد قد خف فجأة؛       عندها قد يظن الصياد أن السمكة أفلتت      .. الصياد

ظل الخيط محربـا طـوال مـدة         وهو أن ي   ؛ تحت المبدأ األساسي   ،رعةفي اللم بالماكينة وبس   

مع مالحظة أن البراكودا بأسنانها الحادة       زالت موجودة،    عندئذ سيحس أن السمكة ما    الصراع،  

  .  من الصلب تفاديا لقص الخيطWire ولذا ننصح بأن يشمل الدليل ؛يمكن أن تقص الخيط

  ::سمكة الحصانسمكة الحصان  --٤٤

 فإن ضربت إحداها الطعم وقمت      ؛حصان في مجموعة أو اثنين    عادة ما تسير سمكة ال    

 ، أخرى قبيل رفع الحصان المصاد إلى اللـنش         فاحرص على إرخاء أو ترشيح راياال      بسحبها

  . فغالبا ما تصيد زميله أو آخر من أفراد المجموعة

  ::سمكة جرم البياضسمكة جرم البياض  --٥٥

      حرص على  ا من اللنش ا   وعند اقترابه .. اجرم البياض من األسماك شديدة المقاومة جد

 ففـي هـذا     ؛ حتى ال يصل الجرم إلى تحت اللـنش        ،٩٠أن تزيد زاوية العود مع الخيط عن        

الوضع يصعب جداا إخراجه رأسي .  
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  ::مع السمكةمع السمكة عامة أثناء الصراع  عامة أثناء الصراع إرشاداتإرشادات

  . اجعل الخيط مشدودا طوال فترة التعامل مع السمكة -

 أثناء الشد القـوي مـن الـسمكة ال          :ك مع السمك ما يلي    ثناء الصراع وتعامل   أ راِع -

 ابـدأ   إنما عند هدوء الشد من الـسمك      .. تحاول الشد المضاد أو تحريك يد الماكينة      

 ؛ ثم لم الخيط بالماكينة    ، في حركة انسيابية إلى الخلف     بالشد المضاد بواسطة البوصة   

 . شد بالبوصة ولم بالخيطأي

 خاصـة  ،إلـى العمـق الغزيـر   ) العاري(ق الصغير عن العمراِع االبتعاد بالسمكة     -

قـاع أو الـشعاب      أي االشـتباك مـع ال      ؛)للتوعير( حتى ال تتعرض     ؛ألسماك القاع 

 .المرجانية

إنما بعد أن تضرب السمكة فـال تحـاول قفـل           ..  ضبط الفرملة جيدا قبل الجر     راِع -

  . ادريجيوإن اضطررت لذلك فليكن ذلك بحساسية شديدة أو ت.. أو العكس الفرملة

  ٦٩صورة ص 
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  ::تدكيك الطعم الطبيعي للجر في البحرتدكيك الطعم الطبيعي للجر في البحر

 تؤخذ من جانبي    ، سم ١٥ويستعمل كطعم طبيعي إما شريحة من السمكة بطول حوالي          

 صـلب   Wire ويستخدم للتدكيك بهذه الطريقـة       ،)Fillet(السمكة من الرأس إلى الذيل بانتظام       

 حـوالي   Wireاستخدم من هذا الـ     : تاليعلى النحو ال  )  كجم ٩٠حوالي  ( مفرد عالي المقاومة  

 ى فتحة عين السنارة،    ولفه عل  ،)العين( في فتحة السنارة     Wireالـ   ل أحد طرفي  ، وأدخ  سم ٢٠

 ولف الطرف اآلخر من     ، بعد إمراره من عين السنارة ليصبح موازيا للساق        ٩٠ثم اثنه بزاوية    

 Wireأدخل طـرف الــ      و ،١ عدة مرات كما هو مبين بالرسم رقم         Wireعين السنارة الـ    

 ويراعـي أن يكـون      ، سم من رأس الشريحة    ١,٥القصير في رأس الشريحة على بعد حوالي        

 علـى أن تكـون نقطـة        ،٢إدخال الواير من اللحم إلى الجلد كما هو مبين بالكروكي رقـم             

  . االختراق في منتصف الشريحة بقدر اإلمكان

ة في الشريحة مراعيـا     غرز سن السنار   ثم ا  ،وازي جسم الشريحة  ثم قم بثني السنارة لت    

عـدم شـد أو ثنـي    على   واحرص في عملية الفرز      ،رز من اللحم لينفذ من الجلد     أن يكون الغ  

 وإال ستنثني في    ، والسنارة في موضعها   ، فيجب أن تكون الشريحة مفرودة ومستوية      ؛الشريحة

  . الماء
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    ::الجر بسمكة كاملة ميتةالجر بسمكة كاملة ميتة

) البحر األحمر ( وتصلح أسماك البالميطة     ،ل في مصر  وهي الطريقة الشائعة لالستعما   

 أو أسـماك الماكريـل      ، والكبريت من البحـر األبـيض      ، جم للواحدة  ٥٠٠التي تزن حوالي    

 من فوق ذيل الـسمكة      Hook المثبت به الشص     Wireالـ    وذلك بإمرار  ؛والسكومبري والكتايا 

 في نهايته ليتـصل      وعمل خية  ، ليخرج من الفم   ؛ سم في جسم السمكة    ٢بمسافة مناسبة حوالي    

 سواء بـاإلبرة    ،اوأهم ما يخص هذه الطريقة هو إغالق فم السمكة جيد         .. بخيط الصيد بمدور  

 ويمكـن   ، أو سلك نحاس طري حتى ال تدمر السمكة من دخول المياه إليها من الفـم               ،والخيط

 راعـى ، علـى أن ي    إمرار أكثر من شص في جسم السمكة في حال كبر حجم السمكة وطولها            

  . توزيعهم بما ال يخل بتوازن حركة السمكة أثناء الجر في الماء

  ::الجر بسمكة حيةالجر بسمكة حية

؛ لعمـل   ويتم ذلك بإمرار إبره بخيط داكرون من جانب حدقة عين السمكة دون إيذائها            

ويمكن بهذه الطريقة أن تظل السمكة خالل الجر        ..  أسفل الشص يربط بها خيط الداكرون      عقدة

 وتمثـل المراحـل األربعـة الموضـحة         ،ماءال وهي في    ،عشر ساعات حية لمدة تزيد على     

  . بالكروكي هذه العملية
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  ::الجر بطعم مركب من السمك الطبيعي والصناعيالجر بطعم مركب من السمك الطبيعي والصناعي

ص في جـسم الـسمكة      فرد عالي المقاومة المثبت به الش      صلب م  Wire وذلك بإمرار   

 ،غطـي رأس الـسمكة     الـذي ي   ، فم الطعم الرخو الصناعي    مخترقًا ليخرج من فمها     ؛الطبيعية

من السمكة الطبيعية كما هو موضح بالكروكياوتغطي الشراشيب جزء  .  

    ::أسماك البحيراتأسماك البحيرات

 وقـارون وإدكـو     ، والبحيرات المـرة   ،وأشهر البحيرات المصرية المنزلة والبردويل    

 وتعتبر مياه البحيرات المصرية أقل ملوحة من ميـاه البحـر الختالطهـا              ،والبرلس ومريوط 

  .  وتتواجد بها أسماك اللوت والقاروص والدنيس والبوري، أو مياه الصرف،لجوفيةبالمياه ا

  :أسماك اللوت

وتـصاد الـسهلية    .. ويفضل لصيد اللوت استخدام طعم حي من أسماك السهلية الحية         

 ، أو كـشاف   ،٥، سواء بلمبة بلدي نمرة      نش المتحرك ل نور على الماء من الفلوكة أو ال       ةبإضاء

 ويصاد اللوت أثناء وجود تيار بتوشيح الطعم في         ،ضعها في عياشة للبقاء حية    تلقفها حية ون  نو

  . عكس اتجاه التيار الذي يحمله لمقابلة السمكة وتلتقطه
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  ::أسماك القاروصأسماك القاروص

 وأفـضل أوقـات     ،ا وأغالها سـعرا   هي من ألذ األسماك طعم    أما أسماك القاروص ف   

 ويجـب   ،)٨ إلـى    ٥,٥( العصر مـن      وبعد ،)٨ إلى ٥من  (صيدها صيفًا في الصباح المكبر      

 ويجب لصيدها استخدام خيط رفيع      ، والطعم المستعمل لها الجمبري الصاحي     ،وجود تيار كذلك  

  .٢ وسنار صغير ،٤٠ إلى ٣٠من 

 ويجب أن يكون الصياد على نفس الدرجـة مـن           ،والقاروص سمكة شديدة الحساسية   

 مع تفادي خط النخاع     ،ض مليمترات  فتغرز السنارة الصغيرة فوق ذيل الجمبري ببع       ؛الحساسية

  .. الشوكي

وبعد إلقائها في الماء يشعر الصياد باقتراب السمكة من هز الخـيط هـزات سـريعة                
نتظر دون  ، ثم يحس بالتقاط السمكة للطعم وي       بما يعني خوف الطعم من اقتراب السمكة       ؛متتالية

؛ أي ال   بدأ التعامل معها   حتى ي   إلى أن تطمئن السمكة تماما ثم يجذب الخيط مبتعدا         جذب للخيط 
  . السمكةيجذب الخيط إال بعد أن تجذبه

  ::أماكن الصيد بالبحر األحمر وخليج السويسأماكن الصيد بالبحر األحمر وخليج السويس

؛ فعليك إن كنت بالقاهرة     إن أردت الوصول إلى ساحل خليج السويس والبحر األحمر للصيد         

يج السويس حتى   ق ساحل خل   ثم التزم طري   ، كم ١٢٠الجيزة استخدام طريق القطامية السخنة بطول       و

مـزدوج بطـول    (، ثم الغردقة    ) كم ١٠٥مزدوج بطول   ( كم إلى رأس غارب      ٧٠ بطول   الزعفرانة

 إلـى مرسـى   ، كيلومتر٧٥ وسفاجا القصير بطول     ، كيلو متر  ٦٠والغردقة سفاجا بطول    )  كم ١٦٠

  .  ومنها إلى شالتين وحاليب، كم١٥٠ ثم مرسى علم رأس بتاس بطول ، كم١٤٥علم بطول 

 فعليـك إن    ؛) الـسويس  -اإلسماعيلية–بورسعيد  (ت في الشرقية أو مدن القنال       وإن كن 

 إلى السويس حتى الكيلومتر     ، ومنه  السويس /الشرقية الوصول إلى طريق القاهرة     من   كنت آتٍ 

  .ا إلى طريق السخنة عبر عتاقة ثم تنعطف يمينً، قبل السويس١١

ةنتى السويس ثم السخا من مدن القنال فالزم طريق القنال حوإن كنت قادم.  

   ا من الوادي فاستخدم أحد الطرق التي تربط الـوادي بـساحل البحـر              أما إن كنت آتي
الزعفرانـة  ثم   الكريمات، : وهي على التوالي كما هو موضح على الخريطة المرفقة         ؛األحمر
 ،رأس غـارب  / واستخدم سيارة خاصة أو مستأجرة، أو طريق المنيـا        .  كيلومتر ١٥٠بطول  
، أو   كيلـومتر  ٢٢٠ أوتوبيس النقل العام بطـول       ستخدام سيارة خاصة أو مستأجرة أو     اويمكن  

 ويمكنك استخدام القطار    ،مرسى علم / ، أو طريق إدفو    كيلومتر ١٥٠سفاجا بطول   / طريق قنا 
أحسبنا بذلك قد أتينـا     ، و  كيلومتر ٢٢٠مرسى علم بطول    / ، ثم سيارة مستأجرة إدفو    حتى إدفو 

  . ي البحر األحمر وخليج السويسعلى ما يتصل بالصيد ف
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  ::البحر األبيض المتوسطالبحر األبيض المتوسط

 فتـشترك   ؛الصيد في البحر األحمر   مع  يتماثل الصيد في البحر األبيض إلى حد كبير         

 وهو ما يقابل الناجل في البحر األحمـر والـدراك واإلنـش             ،أسماك الجر في أسماك الوقار    

أما أسماك التـسقيط فمتعـددة      . المياسي وتزيد عنهم بأسماك     ،)البالميطة(والحصان والكبريت   

  . لبورياتي على رأسها الدنيس والمرجان ويأ

 فاإلسكندرية هي أقدم وأكبر الموانئ      ؛ويعتبر هواة الصيد باإلسكندرية أساتذة في صيد البحر       

، ويـستعملون    فتراكمت لديهم خبـرات الـصيد      ،ومارس أهلها الصيد من قرون طويلة     .. المصرية

  . ولهم خبرة وفن في استخدامها بكفاءة وفاعلية وسرعة،ر لألسماك الكبيرةصيد الجالسبحة ل

 كجم على طول خط الصيد فـي        ٥ إلى   ٣وهي عبارة عن تثبيت الثقل الذي يبلغ من         

ا في الخيط  جم تثبت جيد   ٢٥ تزن الواحدة حوالي     ،صورة قطع من الرصاص على شكل البلحة      

 وينتهـي   ،ا في خط الصيد    وينتج ذلك تناغم   ،رى سم بين الواحدة واألخ    ٣٠على مسافة حوالي    

 وتثبت الطعم في نهاية هذا السالح الذي يبلغ طوله حوالي           ، من الرصاص  بسالح أو دليل خالٍ   

٢٥ا متر،ا بضعة أمتار عن قاع البحر يجعل الطعم كأنه في حالة حركة حرة مرتفع .  

   يـف الـصيد الرياضـي      قى مـع تعر   نها ال تتال  ، ولو أ  ا للصيد وهي طريقة فعالة جد

Angling،والخيط الذي يشكل زاوية مع البوص ، الذي يعني البوص والماكينة Angle .  

  ::الصيد في المياه العذبةالصيد في المياه العذبة

 وطولهـا   ، في شـاطئ النيـل وفرعيـه دميـاط ورشـيد           وتتمثل المياه العذبة للهواة   

تر  كيلـوم  ١٢٠٠=٢×٦٠٠يبلغ طـول شـواطئها      ، والرياحات و   كيلومتر ٢٢٠٠=٢×١١٠٠

اإلبراهيميـة والمحموديـة واإلسـماعيلية      (والترع الكبـرى    ،  )لتوفيقي والبحيري والمنوفي  ا(

 بخالف الترع   ، كيلومتر ٥٠٠٠  أي حوالي  ؛ كيلومتر ١٨٠٠-ويبلغ طول شاطئيها    ) والنوبارية

 ويكاد يكون لم يجرب رغم أني أنـصح         ، وليس مألوفًا صيد الجر في النيل      .الرئيسية والفرعية 

 والتي ال ينقص اإلمكانيـات      ،اة الصيد في النيل بتجربة صيد الجر والشجرية       األصدقاء من هو  

  . نش للجر رغم توافر اللنشات الخاصةللها إال ال

  أو مـن علـى الكبـاري       ،يمارس هواة الصيد في المياه العذبة الصيد من الـشواطئ         
 وأهمها البلطـي    ،المجاري المائية لصيد أسماك المياه العذبة     والقناطر من على النيل وفروعه و     

لـسردين،   والرايـة والقرمـوط وا     ، والبـويزة،   وكلب السمك  ،النيلي والبياض وقشر البياض   
 ، وأهمه الديدان التي تتواجد باألرض الطينية بالحدائق       ،مستخدمين لذلك الطعم الطبيعي للتسقيط    

  .وأفضله الدود البعلي لصيد أسماك البلطي والشال والقرموط
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للترشيح إلى األعماق البعيدة عن الشاطئ لصيد قـشر          -يعي  الطعم الطب ويستخدم من   

ويحسن في هذه الحالة لـصيد      .. األسماك الصغيرة مثل الراي واألنومة     -والقرموط   البياض

     ٠,٦ و ٠,٥ سـنارة    ٣ أو   ٢، بوضع   ا الصيد باألنومة الحية   قشر البياض ذو الحجم الكبير نسبي 

 تدخل هذه السنارة في ظهر الـسمكة        ،٤رة مقاس    يثبت بالواحدة سنارة صغي    ،بالخيط الرئيسي 

 حتى تمنع السمكة الطعم من اإلفالت مع إبقائها حية فـي            ،الطعم تحت بداية الزعنفة الظهرية    

  .نفس الوقت

  ::الصيد في بحيرة ناصرالصيد في بحيرة ناصر

 إذ تبلـغ مـساحتها      ؛وبحيرة ناصر من أكبر البحيرات العذبة الصناعية فـي العـالم          

 ويبلـغ طولهـا   ،High Damجدت نتيجة إنشاء السد العالي وقد و..  كيلومتر مسطح٦٥٠٠٠

 ويوضـح   ، داخل حدود الـسودان    ٣٠٠ كم داخل حدود مصر، وحوالي       ٢٥٠ منها   ، كم ٥٥٠

فـي أسـماك النيـل      وتتواجد بجوار األسماك السابق ذكرها      . الكروكي موقع البحيرة وشكلها   

ا وشيح لألعماق بعيد  صاد بالت ، والقرموط الذي ي    وكلب البحر  ،مثل الساموس أسماك صيد الجر؛    

   : وتستخدم المعدات التالية للجر،من الشاطئ

  ::RRooddالفايبر الفايبر   --١١

 متر إلى   ٢,٧٠ واحدة أو اثنين بطول من       ، سواء وصلة  ويفضل للجر النوع المصمت   

٣,٦٠ .  

  ::RReeeellالماكينة الماكينة   --٢٢

 حيث تستعمل للجـر مـن       ؛يفضل استعمال الطرازات التي تجمع بين الجر والتوشيح       

 ومـن الممكـن     ، وفي نفس الوقت يمكن استعمالها في التوشيح للجر من وضع الثبات           ،ربالقا

  .٦استخدام ماكينات الجر العادية ويفضل أال تزيد عن 

  ::LLiinneeالخيط الخيط   --٣٣

 ولعلـم  . رطـالً ٢٤ إلى ٢٠يفضل دائما استخدام الخيوط الرفيعة التي تتحمل قوة شد   

بياض من بحيرة ناصر مسجل لصياد إنجليزي بوزن        القارئ فإن الرقم القياسي العالمي لقشر ال      

  .  رطال٢٠ً والخيط يتحمل شد ،) كجم١٠٠تزيد عن ( رطل للسمكة ٢٣٠

    ::BBiittaaالطعم الطعم   --٤٤

 ويفـضل الحجـم     ،ختلف بعض الشيء عن راياالت البحر     ي Rapallaالطعم الصناعي 

راياالت لعمق  ة مفلطحة يبلغ طولها طول الراياالت لتحمل ال       ق، وملع ١٠الصغير مقاس حوالي    

   .ويفضل انتقاء األلوان الزاهية والعاكسة ألشعة الشمسار، متأ ٥حوالي 
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  ::الطعم الطبيعيالطعم الطبيعي

 وتستخدم الديدان الحية بغـرس      ،ستخدم األسماك الصغيرة مثل الراي أو اللبيس      حيث ت 

 المتحركـة    وهكذا حتى تتكون مجموعة من الديدان      ، ثم دودة أخرى   ،السنارة في وسط الدودة   

وبتوشيحها ناحية العمق بعيدا عن الشاطئ توقع صيد القرمـوط أو           تعددة االتجاهات،   حركة م 

  . قشر البياض
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    ::))تجربةتجربة((الجر من الشاطئ أو القارب من وضع الثبات الجر من الشاطئ أو القارب من وضع الثبات 

 ، أو عند وقوف القارب بجوار الجـزر النيليـة         ،والصيد بهذه الطريقة يتم من الجزر     

  ثـوانٍ  ٦، ويراعي االنتظار حوالي     )ا متر ٣٠ ىإل ٢٠حوالي  (فتلقي الراياال على بعد مناسب      

ثـم  .  متر من سطح المياه قبل إدارة يد ماكينة الصيد وتثبيت الخيط           ٢لتنزل الراياال إلى عمق     

  . للشاطئ ذهابا وجيئةيط بواسطة الفايبر في اتجاه مواٍزيحرك الخ

  ::TTrroolllliinngg  الجر من القاربالجر من القارب

 ويفرد الخيط على بعد     ات، عقد ٣د عن    أن يسير القارب بسرعة بطيئة ال تزي       ويراعى

 والخيط المستخدم ال    ، أو في الخيران   ،ا بعد مؤخرة القارب بجوار الجزر      متر ٤٠  إلى ٣٠من  

 ويالحظ أن أسماك    .٠,٥أو   ٠,٤ وسنارة   ، رطالً ٢٤ ليتحمل شد حوالي     ؛ مم ٥٠يزيد قطره عن    

 ؛ مـع لـبس جـوانتي      ، اليد  بما يسمح بإخراجها من الماء بواسطة      ؛ليس لها أسنان  " الساموس"

 سـم دون إيـذاء      ١٥ وترفع من الماء أو باستخدام وجلة قـصيرة          ،فتدخل اليد في فم السمكة    

  . السمكة

 تقـوم   ،"إنجليزيـة "ويقوم على إدارة نشاط الصيد الرياضي ببحيرة ناصر مجموعـة           

ا للنظـام   طبقً) مأيا ٤ أو   ٣(ي البحيرة للمدة المقررة     بترتيب تحضير اللنش وممارسة الصيد ف     

القهـا لميـاه    فالسمكة المصادة يعـاد إط Catch & Release ويرفعون شعار الموضوع لذلك،

  . وكذا مجموعة فرنسيةالبحيرة بعد صيدها وأخذ الصور معها، 

 ويشتهر بأسـنانه  ،أما في حالة كلب السمك فيستخرج بالرجلة أو الملقاف حسب حجمه   

  ). Tiger Fish(الحادة وهجوميته التي لعلها سبب تسميته 

يد في المياه العذبة وبحيرة      من المعلومات عن الص    نحسبنا بذلك قد أتحنا قدرا معقوالً     

  .  الهاوي على الطريق الكتساب خبرته الخاصة وتجاربهعنضل ناصر؛
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  مجاالت الصيدمجاالت الصيد

  الرياضي الدولي والقواعد الدولية الرياضي الدولي والقواعد الدولية 

 والــ   Reelوالبوصـة   يعرف الصيد الرياضي أنه صيد األسماك باستخدام الماكينة         

Rod. لصيد الرياضي الدولي ثالثة مجاالتيشمل او:   

  .  الصيد في المياه العذبة:  أوالً

  .  الصيد في المياه المالحة:  ثانيا

   .Fly Fishing :  ثالثًا

 Fly أما الـ ،وقد قمنا ببعض الشرح للصيد في مصر في المياه العذبة والمياه المالحة

Fishing ..حشرات  صناعي فقط خفيف الوزن على هيئة       خدام طعم   است" :فيعني"Files"،  يماثل 

 ولصيد أسماك بعينها غير     ،ويطبق في أماكن من البحار بعينها     .. أو ما شابه   الدود أو الفراشة  

 وأحـسب أن أحـد   . ال تقع في دائرة معرفتنـا Fly Rod & Fly Reel  وباستخدام،متاحة عندنا

  . " هو توسيع مجال التصنيع للمعدات المختلفةأسباب تقديم هذا النوع من الصيد

 وتقديم التكنولوجيا واالختـراع لتـسهيل وتحـديث         ،إنما عموما ومع تطوير الرياضة    

 فقد قام رواد الصيد بوضع القواعد والمعايير للصيد الرياضي لكـل المجـاالت              ؛عملية الصيد 

،  والماكينـة  ،Rodوالغـايبر    وتشمل المواصفات لخط الصيد والـدليل        ،الثالثة التي أوردناها  

 ... أو جيلي بيلـي    ، سواء راباال أو معلقة    ،Luresوالـ   ،والشصوصوتدكيك الطعم الطبيعي،    

 بدءا من لحظة    ، كما ضمنوا هذه القواعد كل ما يتصل بعملية الصيد         ، وأي معدات أخرى   ،إلخ

  . Lureضرب السمكة للـ 

ال إذا تم تسجيل أي رقم قياسـي إ وفرضت الجمعية الدولية لرياضة صيد األسماك أال ي      

 كما فرضت تطبيق هذه القواعد في أي مسابقة دولية في صـيد             روعيت هذه القواعد والنظم،   

  .األسماك

نهـا  إال أ  ،المجـال ال يحتملـه    أن   حيث أظـن     ؛لن أطيل الحديث في هذا الموضوع     

ا فـي   ها سـنوي   حيث تقوم هذه الجمعية الدولية لصيد األسماك بنشر        ؛موجودة عندي ) القواعد(

طـالع  ، وهو تحت تصرف أي من الهواة، ومن يريد االWorld Record Game Fishesكتاب 

  . أو االستفسار عن أي شيء يتصل بهذا الموضوع
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  : : ليس قتالً أو استهالكًاليس قتالً أو استهالكًاووالصيد رياضة الصيد رياضة 

    أصبح من المتعارف عليه دولي        ا رياضة  ا اعتبار هذه القواعد والنظم هي التي تحكم فني

وهي خطوة جيدة في طريق االقتراب بهذه الرياضة إلـى مـستوى اللعبـة              .. صيد األسماك 

   .رياضية التي يحكمها قانون وقواعدال

إعالن أن رياضتهم تغلفهـا     ذه الرياضة في الغرب وأمريكا في       ورغبة من ممارسي ه   

إلطالق السمكة   فقد أعلنوا عن اتجاه      ؛وأن الرياضة أخالق قبل أن تكون لعبة      ..األخالق الرفيعة 

 واذ، واتخA Fish is too Valuable to be Caught Onc، وشجعوا عليه بعد صيدها لتعود للماء

 إنما علينا في مصر أال نحاكي الغرب محاكاة ، وهو مبدأ محمود؛Catch & Release  شعاراله

ه الرياضـة    ونعمل كهواة ورواد لهذ    ،وإنما نستنبط ونقتبس ما يصلح لظروفنا ومجالنا      .. عمياء

 وجعلهـا   ،بوضع النظم والقواعد لتحكم المسابقات التي تقام من أجل نشر الهواية وتنـشيطها            

وال بأس من مراعاة القيم التي يجـب        . موثقة معتمدة ال تخضع للتغير والتبديل إال بآلية محددة        

فبالنسبة لشعار .  لعملية الصيد الرياضيامراعاتها لتكون إطارCatch & Release تمده كمبدأ نع

 فيجـب    تقل في الوزن عن المقرر لكـل نـوع؛         يطبق فقط على األسماك التي    ، ولكن   أخالقي

 أما  . من األسماك التي يجوز للصياد االحتفاظ بها من كل نوع          ويحدد عدد . إعادتها للماء فورا  

 فـأظن أن مـن   ؛Catch & Spend" اصطد وتصدق ":ما يزيد عن ذلك فيطبق عليه مبدأ آخر

فيقـوم  محتاج لهذه السمكة إلطعـام أوالده؛       طالق السمكة بينما يوجد بيننا الفقير وال      السخف إ 

أو المسابقة بالتصدق بما يزيد من أعداد السمك المقرر عـدم تجاوزهـا              المشرف على الرحلة  

 وأخرى  ، وال بأس من تحديد نسبة يتصدق بها الصياد أو الفريق بمعرفته           ،للصيد من كل نوع   

  .الرحلة أو المسابقةتتصدق بها قيادة 

  كـان  سطرتهما  وطبعا  .. في مصر " صيد األسماك "أحسبني بذلك قد أتيت إلى نهاية       

فـسبحان   .ا نسبة ضئيلة جد   ؛ لم يكتشف العالم منه إال     عجالة أو قطرة في بحر من العلم      في  

  : عزيزي القارئ أنفهل تعلم. ما لم يعلم علَّم اإلنسان، اهللا الخالق العليم

  .  مليونًا٢٥با فقط يبلغ ورسي رياضة صيد األسماك في أورعدد مما -

 . ٩,٨ وللبنات ٦,٨السن المتوسط لبدء ممارسة هواية صيد األسماك لألوالد  -

 .  سمكة١٠٠عدد األسماك المقدر صيدها برطل واحد من الجمبري هو  -

  وتبلغ الحصيلة  ،١٧٠٠٠عدد مراكب الصيد التجارية التي تعمل في مياه أالسكا هو            -

 . ا سنت٢٨ً ويبلغ سعر الرطل الواحد ،ن رطليي بال٥لما تصيده  السنوية
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 . سترالي بليون دوالر من االقتصاد األ١,٨٦تبلغ حصيلة الهواة ما قيمته  -

ـ ١٩٩٤؛ فقد قدر عدده عام      تناقص عدد الحوت األزرق بشكل ملحوظ      -  وقدر  ،٦٥٤ ب

 .٣١٣ بـ٢٠٠٢عام  عدده في

 .  قدم٤٠٠٠ هو Goblin) لنادرا(العمق الذي يعيش فيه القرش  -

 . ٧,٤عدد صفوف األسنان في فك سمكة القرش يتراوح بين  -

 ثم تتحول إلى الـذكورة فـي مرحلـة          ،كثير من األسماك تبدأ حياتها الجنسية كأنثى       -

 يتحول إلى أنثى فـي مرحلـة        ، ثم  كذكر ؛ فالبعض يبدأ حياته   والعكس صحيح .. تالية

 . تالية



 - ٦٧ -

  تعريف بالمؤلفتعريف بالمؤلف

  ::ن طه الشافعين طه الشافعيجمال الديجمال الدي

القاهرة ( من جامعة فؤاد األول      ١٩٤٨مهندس، بكالوريوس في الهندسة المدنية عام        -

  .)اآلن

 حتى وظيفة مساعد مـدير      ، عاما كمهندس ري   ٥٨مارس نشاطه المهني على مدى       -

 حتى أصبح رئيسا ألشغال القطـاع الجنـوبي         ،أعمال، ثم مهندس بهيئة قناة السويس     

ى أصبح رئيسا لمجلس إدارة شـركة        حت ،لقطاع العام لألعمال  ، ثم ا  )السويس(للقنال  

 . للمقاوالت، ثم القطاع االستثماري والخاص"العبد"

-         ا عامسـويلتك فيبـرا   "ا لشركة   أسس شركة مصر النمسا للبالستيك، ثم كان مدير"، 

أساسات "بمشاركة ألمانية في مجال األساسات الميكانيكية، ومن أهم أعمالها بالقاهرة           

القـاهرة االمتـداد    وأساسات فنـدق شـيراتون      ) سميراميس(تال القاهرة   ننتركونتنإ

)Externtion(شركة مقاوالت خاصةأسس  ثم .، وأساسات السفارة األلمانية . 

 ٤٥مارس رياضة صيد األسماك وشارك في معظم المسابقات القومية أو الدولية من              -

 .عاما

  . يداعضو بالجمعية الدولية لصيد األسماك بفلور -

  
 
  

  


