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مقدمة
شعب من الشعوب هوي ٌة يعت ّز بها ،تنطلق من تراثه ،وتربطه بأجداده ،وتع ّبر عن قيمه
لكل ٍ
وثقافته التي توارثها اآلباء عن األجداد حتى غدت سم ًة مميزة لهذا الشعب ،ينطلق منها في
أداء رسالته والقيام بدوره الريادي في بناء احلضارة اإلنسانية.
وميثل البحر في حياتنا رمزاً تراثي ًا وحضاري ًا بارزاً ،فقد كان ألجدادنا مبثابة شريان احلياة،
فهو شغلهم الشاغل ،ومحور حياتهم االقتصادية واالجتماعية ،التي تنوعت بني الغوص
بحث ًا عن اللؤلؤ واملرجان ،وصيد األسماك ،وبناء السفن الشراعية ،واستخدامها في الصيد
والسفر ونقل البضائع .وما زال البحر معلم ًا بارزاً في حياتناُ ،يضيف ملساته اجلمالية على
كافة إماراتنا اجلميلة ،ويستقطب املجمعات السكنية لتعيش فيه ومن حوله ،ملا ُيضفيه على
النفس من راحة وطمأنينة .إنه بحق حلقة الوصل بني األجيال.
ومن هنا يأتي اهتمام هيئة املعرفة والتنمية البشرية في دبي ،بتشجيع كافة األعمال الرامية
إلى نشر الوعي بني أجيالنا املقبلة بأهمية التراث والثقافة الوطنية ،فهما األساس القوي الذي
تقوم عليه التنمية املجتمعية ،كما تراها خطة دبي االستراتيجية  ،2015وميثل التعليم قنا ًة
رئيسية نستطيع من خاللها زيادة احلس باالنتماء الوطني والوعي بتراث األجداد ،وذلك
عبر توفير مثل هذه املواد التعليمية والثقافية املساندة ملنهاج التربية الوطنية ،على أن تُرافقها
مجموعة من األنشطة الالصفية التي تغرس في أبنائنا وبناتنا مثل هذه القيم التي جتمعنا،
ونعتقد بأنها متثل جسراً للتواصل مع الثقافات األخرى التي تعيش معنا على هذه األرض
املعطاء.
الدكتور عبد اهلل الكرم
رئيس مجلس املديرين
املدير العام
هيئة املعرفة والتنمية البشرية في دبي
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تقدمي
دائم ًا كانت تراودني فكرة العمل على جتميع املفردات واملصطلحات البحرية واأللفاظ
واملسميات التي كان يستخدمها األجداد  ،والذين ال تفصلنا عنهم فترة طويلة  ،بل إن
بعضهم مازالوا يعيشون بني ظهرانينا .ويوم ًا بعد يوم بدأت تتضح الفكرة عبر سنوات خمس
مضت  ،ومن خالل مراجعة املراجع جمعت الكثير من املصطلحات  ،ومشافهة حصلت على
الكثير منها مبقابلة الكثير من آبائنا الذين عاصروا تلك الفترة ولهم العلم باملفردات التي كان
األجداد يستعملونها  ،أيض ًا هناك مصدر آخر ال يقل أهمية  ،وهو ما يستعمله ولغاية اآلن أبناء
االمارات في لغتهم احملكية اليومية  ،فهم ومن دون شك امتداد لهذا املوروث وأهله .
وما إن كانت الرؤية واضحة لي متام ًا في هذا العمل  ،وتتطلب مني جمع هذه املعلومات
واملفردات في مخطوط  ،حتى بدأت بتفنيدها حسب االترتيب األلفبائي للحروف ،لتكون
متكامله وجاهزة للطبع ضمن معجم املصطلحات البحرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،
لتكون مرجع ًا تفيد الباحث والدارس على اختالف مراحلهم .
أقدم بني أيديكم هذا الكتاب الذي حوى الكثير الكثير من املصطلحات واملفردات القدمية
واحلديثة فيما يتعلق في هذا اإلرث العريق  ،ملا له من أهمية في احملافظة على الهوية الوطنية ،
التي هي مرتكز استمرارية وحياة هذا الشعب العريق .
وأود أن أنوه إلى القارىء العزيز  ،بأن املفردات التي وردت في هذا املعجم كتبت كما تلفظ في
اللهجة احمللية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .
وال يسعني إال أن أقدم جزيل الشكر لكل الذين كان لهم األثر الكبير في إجناح هذا العمل .

جمعة خليفة بن ثالث
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جمعية اإلمارات للغوص
مت إشهار جمعية اإلمارات للغوص بتوجيهات كرمية من صاحب السمو املغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه وبناءا على القرار الوزاري رقم (  ) 23لسنة 95م بتاريخ
1995/2/23م والصادر من معالي وزير الشباب والرياضة و مسجلة في الهيئة العامة لرعاية
الشباب و الرياضة و حاصلة على قرار املجلس احلاكم لبرنامج األمم املتحدة للبيئة باالعتراف
باجلمعية كمنظمة بيئية دولية تعنى بحماية البيئة البحرية وتعميق مفهوم الغوص البيئي
والسياحة البيئية املستدامة لدى كافة شرائح املجتمع.
أهداف اجلمعية:
¸ تنظيم رياضة الغوص ومرافق الغوص في دولة االمارات وذلك لضمان تشغيلها
وفقا للمعاييـــر الدوليــة.
		
¸ تأسيس قاعدة معلومات للغواصني األعضاء.
¸ القيام مبهمة مراقبة وحماية البيئة البحرية واحملافظة عليها.
¸ التوعية البيئية للمهتمني برياضة الغوص عن طريق تنسيق اجلهود ضمن
مجتمع الغوص.
		
¸ وضع أسس معيارية للممارسة في مجال:
 vالغوص الترفيهي.
			
 vالغوص التجاري.
			
¸ ترسيخ واحملافظة على تراث الغوص القدمي وذلك عن طريق التعريف باجلوانب
التاريخية للغوص في منطقة اخلليج.
		
¸ دعم منظمات الغوص احمللية في ترويج ونشر رياضة الغوص في دولة االمارات
العربية املتحدة.
		
¸ االتصال والتنسيق مع منظمات تدريب الغواصني الدولية.
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يرأس اجلمعية سعادة  /فرج بن بطي احمليربي غواص لؤلؤ إماراتي قدمي بدأ رحلة الغوص على
اللؤلؤ و هو في السابعة من عمره و ما يزال يقوم برحالت الغوص على اللؤلؤ و يروج لهذا التراث
للشباب اإلماراتي و للعالم أجمع عن هذا العمل الشاق الذي كان يقوم به األجداد.
يأتي هذا التعاون ما بني اجلمعية و هيئة املعرفة و التنمية البشرية – دبي لدعم الهوية الوطنية
حيث يصاحب طباعة و نشر هذه املوسوعة و التي سيتم توزيعها على كافة مدارس دبي دورات
تدريبية و تثقيفية للمعلمني و املعلمات و الطلبة و اعتماد هذه املوسوعة كمرجع داعم ملنهاج
التربية الوطنية.
كما ال يقتصر التعاون على هذه املجال بل ميتد أيضا إلى الترويج لرياضة الغوص حيث يتم
تنسيق دورات تدريبية على الغوص املفتوح للطلبة في املدارس احلكومية خالل ملتقى املعرفة
الصيفي و الذي تنظمه مؤسسة التعليم املدرسي – إحدى مؤسسات هيئة املعرفة و التنمية
البشرية.

سعادة  /فرج بن بطي احمليربي
رئيس مجلس اإلدارة  -جمعية اإلمارات للغوص
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أ

حرف األلف
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حرف األلف

أ

األبيض :
أبو
ْ
أكبر جزر اإلمارات التابعة إلمارة أبوظبي .
اللغليغ :
أبو
ْ
من األسماك التي ال يؤكل حلمها .
أبو ِحيفه:
نوع من أسماك اجلش له عني بارزة يتواجد بكثرة عند الشعاب املرجانية وفي املياه العميقة.

أبودليوه :
من فصيلة األخطبوط يعيش في صدفة رقيقة ،وهو متوسط احلجم ،ويظهر في بعض فصول السنة
.
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أ
أبو سريحه :
نوع من أنواع سمك ( اللخمة ) ،ويسمى أيض ًا (شرص).
أوشــار :
هي السفينة اجلديدة التي لم يكتمل بناؤها ولم تالمس مياه البحر ،وهي قـيـد اإلنشاء .

أبو شويچه :
هي سمكة البسار الصغيرة .
اتعامل :
فتحة القرقور التي تدخل منها األسماك ،غالب ًا ما تكون هذه الفتحة بها عـطل فتأكل األسماك
الطعم الذي بداخل القرقور ومن ثم تخرج  .وتسمى هذه الفتحة بابه .
أخــطبوط :
هو من فصيلة احلبار له ثمانية أذرع وهو من احليوانات البحرية اخلطيرة.

10
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أ
اشتبت:
اشتبت السفينة أي حادت عن خط سيرها ودخلت في عني الريح رغم ًا عن محاولة ماسك
الدفة في تعديل مسارها.
أز َيب :
األزيب هي ريح موسمية تضرب بحر العرب ،ويطلقون عليها ريح اجلنوب ،وذلك ألنها
تعصف الرياح وتثير البحر ويعلو على أثرها املوج .
أستان :
مصطلح بحري يستخدم عندما يكون القارب أو السفينة في حالة الرجوع إلى اخللف بواسطة
احملرك املوجود على القارب .
أشـتـيا :
من مغاصات اللؤلؤ في مملكة البحرين وأشهرها .
إكـلـيل :
من اجتاه البوصلة .
األحيمر :
األحيمر جنم يسبب ظهوره ريح ًا وزوابع رعدية وأعاصير تغرق السفن  .لذا كان أصحاب
السفن الشراعية قدمي ًا يتجنبون اخلروج من املوانئ إال بعد التأكد من غيابه .
الـدُّ وم :
هو حبل الدامن من حبال الشراع في السفينة .
التبراه :
الهير املليء باحملار الغني باللؤلؤ .
الـثنـية :
من املناطق الساحلية املعروفة بعد منطقة جميرا مباشرة .
احلـد :
من مغاصات اللؤلؤ القليلة العمق .
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أ
احلضيبة :
احلضيبة من املناطق الساحلية البحرية املعروفة ،وسميت بهذا االسم لوجود احلضيب في ذاك
املكان .واحلضيبة هي شجرة الغاف الصغيرة .
احلمل:
هو املد الكبير الذي يحدث مرتني في الشهر .
الرداد :
هو باقي احملار الذي لم يفلق .
ا ْلسجـي :
هو املد .
ا ْلسيِفيه :
من مغاصات اللؤلؤ .
الصفوح :
من املناطق الساحلية البحرية املشهورة بالتالل الرملية البيضاء .
ا ْلـعميرة :
من مغاصات اللؤلؤ الغنية باحملار .
الغـربي :
رياح معتدلة تهب من الغرب  ،يبتدئ موسمها بعد نهاية فصل الشتاء مباشرة وتسمى
بالغرابي.
الفلس :
اإلناء الذي يجمع فيه اللؤلؤ أثناء فلق احملار( انظر فلس ).
الگاف أو اجلاف :
هي من املناطق الساحلية التي يقع فيها حوض دبي اجلاف حالي ًا .
الكوس :
رياح تهب على السواحل الغربية والشرقية للدولة ،وتكون شديدة التأثير على السواحل الشرقية
مثل الفجيرة وخور فكان .اجتاهها من الشمال الشرقي والشرق محدثة أمواج ًا عالية أحيان ًا .
حيث تؤدي إلى حفر السواحل الرملية الساحلية ،وذلك بسبب التيار الساحلي الناشئ من جـراء
ذلك ،خاصة في الساحل الواقع على مياه اخلليج العربي .
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أ
اللجــه :
من مغاصات اللؤلؤ العميقة القريبة من جزيرة صير أبونعير .
اللوهه :
من طيور البحر املقيمة واملعششة بكثرة ،وتتواجد بأعـداد ضخمة وتعيش في مستوطنات كبيرة
على بعض جزر اخلليج العربي.
املرجان املروحي:

املـــزر :
رياح تهب من اجتاه آلخر وبسرعة  20إلى  40عقدة  ،وسميت بهذا االسم ألنها تساعد على جمع
السحب في املنطقة التي تهب عليها ،وقد يكون املزر من رياح مختلفة كالشمال والسهيلي أو ريح
املطلعي أو رياح الكوس  ،ويكون ذلك ملدة قصيرة  ،وعادة ما يعقبها املطر.
املسكر:
حاجز صخري يستخدم كوسيلة لصيد األسماك حيث حتجزها بعد انحسار املياه.
الـولم :
اجتاه الريح.
ا ْلـيربـا أو اجلربا :
من املناطق الساحلية البحرية وسميت بهذا االسم لعدم وجود أي شجرة كبيرة في هذه املنطقة التي
تقدر مبسافة  15كيلو متراً أو أكثر قبل منطقة جبل علي.

املصدر :سعيد بن سيف  ،عبد اهلل بن جرش – مقابلة .2005
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أ
اليــوالت :
رياح متغيرة االجتاه .حيث تغ ّير الريح اجتاهها من جهة ألخرى في فترة قصيرة نسبي ًا  ،وهي
ظاهرة معروفة تسبق غياب الثريا بحوالي عشرة أيام وبالتحديد من تاريخ  28 -18إبريل ،
وغالب ًا ما تكون أيامها ممطرة.
أم الـحـال :
من أنواع أسماك اجلش تتميز بهذا االسم ،وذلك لوجود نقاط صفراء على جسمها وكأنه
صدأ ،ومعناه في اللهجة العامية حـال أي صدأ.

أم الدلخ :
من مغاصات اللؤلؤ  ،مياهها متعكرة من شدة التيارات البحرية.
أم ِ
يف :
الش ْ
من أكبر مغاصات اللؤلؤ في دولة اإلمارات وأشهرها.
أم الـقـرم :
من مغاصات اللؤلؤ.
َلـق :
ُأم الف ْ
من مغاصات اللؤلؤ.
ُأم ُ
الك ْر ُك ْم :
من مغاصات اللؤلؤ.
أم النمل :
من مغاصات اللؤلؤ.

14
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أ
أنويج :
أم
ْ
نوع من أسماك فصيلة اجلش.
أم سقيم :
من املناطق الساحلية البحرية التي اشتهر أهلها بصيد سمك السردين ( العومة ).
إ ْم َخ َملْ :
مجموعة الآللئ ،جمعت في قطعة قماش لونه أحمر.
أمـبند :
هو الشخص الذي نفـد عنه وقــود محرك السفينة وهو في عرض البحر وتوقف احملرك عن الدوران
واليستطيع احلركة.
آنـه:
وحدة وزن من أوزان اللؤلؤ.
أنـهزه :
تغير حالة البحر من الهادئ إلى الهائج في مدة قصيرة ال تتعدى يوم ًا أو يومني .
أنواع األشرعة في السفن اخلشبية :
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أ
أيـنوف :
إشارة بقطعة قماش أو غيره ،وذلك لطلب املساعده ،أو النجدة ،وغالب ًا ما حتدث هذه اإلشارة
في وسط البحر ،وهي إشارة متعارف عليها عند البحارة.
أنـيـر :
مرساة السفينة التي تكون مخمسة الرؤوس يسمى كل واحد منها (مچ) وغالب ًا ما تستعمل
في السفن الصغيرة واملتوسطة .

أبوكـريـبة :
من املناطق الساحلية البحرية املشهورة عند الصيادين القريبة من منطقة جبل علي.
أيـدا أو يـدا :
هو احلبل الذي ميسكه الغواص بيده عندما ينزل إلى قاع البحر ويصعد إلى السطح.
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املصدر  :النواخذة  -راشد بن درويش املزروعي _ عبيد بن ثالث  -مصبح بن محمد بن قبا املهيري.
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أ
أيظـــر ْب :
َ
هي عملية ربط قـاعـدة القرقور بالسقف باحلبال مع ربط فتحة دخول األسماك .
ْ
أيـعـدل :
مصطلح بحري يستخدم عندما يضع الصياد بعض القراقير في املكان الذي توجد فيه أسماك
بكثرة ،ويعتبر هو املكان الصحيح .
َأ َيـم :
طريقة جتهيز الشباك لرميها في البحر .
ايهب :
هي عملية جتفيف شباك الصيد أو جتفيف بعض األسماك الصغيرة مثل أسماك السردين (العومة)
التي تستخدم كسماد للزراعة أو نشر شباك الصيد على اليابسة وذلك لتجف .
أثمدي :
إذا كان اللؤلؤ لونه رمادي ًا صار اسمه أثمدي .

ابـوچـمـيمـه :
من الطيور البحرية ،له رأس أسود ومنقار أصفر ويقال عنه في املصطلح العامي (صالل ابوچميمة)
.
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أ
الصدفة البوقية :
توجـد في البحر األحمر وبحر العرب ولها عدة ألوان .

ْأحــمسه :
هي السلحفاة البحرية .

اإلسطرالب:
آلة لقياس األجرام السماوية.
آلة السدس:
آلة لرصد خط العرض .
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أ
إمزورى :
هو البحار الذي يعمل من سفينة إلى أخرى بأجرة يومية.
املول :
الساحل الطويل ويقال بر املول أي ساحل مستطيل.
الفنجري :
الشخص الذي يعلو الدقل لالستكشاف والكلمة عربية قدمية.
اإلستاد:
صانع السفينة  ،وتطلق عليه تسمية أخرى وهي القالف.

املصدر :ربابنة اخلليج العربي ومصنفاتهم املالحية _ خالد سالم محمد _ الطبعة األولى _ . 1982
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أ
أ ْقـرن :
نوع من أنواع أسماك القرش (اليريور ) له زوائد على جانبي رأسه توجد بها العيون ويعرف
علمي ًا باسم( :أبو مطرقة ) وعند أهل اخلليج يقال له جرجور أقرن أي ذو قرون.
النهام :
هو شخص متخصص في أداء األغاني املصاحبة للعمل على ظهر السفينة ووجوده في السفينة
له أهمية خاصة بالنسبة للبحارة وربان السفينة على السواء  ،خاصة إذا كان من محبي الطرب.
وبالنسبة للبحارة فإن وجوده معهم ومشاركته بالغناء تعني الكثير لهم حيث يقوم النهام أيض ًا
بأداء أغاني السمر للترفيه عن البحارة في أوقات الفراغ  ،ولذلك فإن لهذه الوظيفة أهمية خاصة
في سفينة الغوص  ،ولذلك االعتبار فإنه يأخذ نصيب ًا مقرراَ في األرباح يقدر بسهم ونصف .
ويكرم النوخذا املشهورين منهم بإجزال العطاء لهم .ويصاحب النهام سفن السفر أو التنقل
أيض ًا  ،ويوجد في السفن الكبيرة التي تعمل في الغوص أكثر من نهام  ( .راجع حرف النون ).
إبزميي _ أو معيزو _ و مزميي :
لون اجلزء العلوي من اجلسم أخضر زيتي بينما اجلزء السفلي رمادي ما عدا البطن فهو أبيض ،
يعيش سمك البزميي في املياه الساحلية الصخرية ذات النباتات التي تعرف باسم الزريع.
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أ
أم احلطب :
جزيرة مجاورة لساحل أبوظبي  ،جنوب شرقي رأس مشيرب.
أم صنني :
طائر بحري لونه بني مائل إلى السواد رقبته بها طوق أبيض وبطنه أبيض ،ريشه به طوق أقواس
بيضاء ،سيقانه رمادية مائلة إلى البني ،وله منقار أصفر مائل إلى البرتقالي ،ويوجد بكثرة في جزيرة
صير أبو نعير.

الكمال أو السدس :
آلة بحرية لقياس النجوم.

مصدر الصورة :علي خليفة بن ثالث .2007 -
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21
6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 21

أ
األمواج:
تنشأ األمواج نتيجة لفعل عامل ظاهري من عوامل التعرية  ،وهو الرياح  ،أو بفعل عامل باطني
داخلي هو الزالزل  .وفي احلالة األولى تعرف األمواج باسم األمواج السطحية  ،أما الثانية فتعرف
بأمواج التسونامي  .وجتدر اإلشارة إلى أن األمواج السطحية تنشأ في العادة من هبوب الرياح
والعواصف واألعاصير والصواعق وبتأثير حركات املد واجلزر  .أما احلركة الفعلية لألمواج وقت
هياج البحر فهي تختلف  ،إذ إنها حركة معقدة  ،فعندما تهب الرياح العنيفة على سطح البحر
أو احمليط فإن حركة املياه تكون شاملة وفي جميع االجتاهات ويبرز سطح املاء وبه أجزاء مرتفعة
وأخرى منخفضة  ،قد تستمر لفترة ،وبعيدة عن مصدر ،تنشأ األمواج نتيجة لفعل عامل ظاهري
من عوامل التعرية  ،وهو الرياح  ،أو بفعل الرياح أو مكانها األصلي الذي نشأت فيه  .وتعتبر
األمواج من أهم العوامل التي تؤدي إلى تطوير وتآكل السواحل واملناطق الشاطئية  .ونظام حركة
األمواج في البحار واحمليطات نظام مضطرب بحد ذاته فهو خليط من العديد من األمواج في
شكل مجموعات أو سالسل متالصقة تختلط ببعضها بعض ًا في تناسق وتسابق مستمر تظهر
نتائجه على الشواطئ بشكل واضح ويجب اإلشارة إلى أن لكل موجة ارتفاع ًا يقاس من قاعها
إلى قمتها  ،ولها طول يقاس باملسافة بني قمتها وقمة املوجة التي تليها  .واجلدير بالذكر أن كتلة
املياه ال تتحرك وال تنتقل مع املوجة  ،ولكن الذي ينتقل هو الطاقة الدافعة لها فقط  .وميكن
متثيل حركة املوجة بقطعة من الفلني تطفو فوق مياه متأرجحة ،فإنها تعلو وتنخفض مع املوجة ،
ولكنها ال تكاد تغير موضعها ما لم جترفها رياح أو تيار مائي.
ويظهر جلي ًا تأثير قوة املوج على الشواطئ الصخرية  ،حيث ال يقتصر تأثير األمواج على نحت
اجلدار الساحلي وإمنا ميتد إلى عمق قد يصل إلى  30متراً  ،إذ إن األمواج بعد هذا العمق وحتى
عمق  50متراً تقريب ًا ال تقوم بأكثر من حتريك بطيء للذرات الناعمة من الرمال والوحول ثم
ينعدم أثر املوج بعد ذلك .
أما عن التأثير الواضح لقوى املوج فال يقتصر على عرض البحر في حتطيم السفن وإزهاق األرواح ،
ولكنه يتعدى ذلك إلى السواحل واملناطق الشاطئية حيث التدمير أعنف واخلسائر أفدح  .فحني
تصطدم األمواج العاتية بالسواحل فإنها حتطم املباني واألرصفة وكاسرات األمواج وغيرها.
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أ
املد واجلزر :
هي حركة املياه باالنخفاض واالرتفاع بشكل دائم نصف يوم تقريب ًا بالقرب من السواحل فارتفاع
مستوى املاء يسمى املد في حني انخفاضها يدعى اجلزر ،أما في املصطلح العامي فيقال عنه ( ثبر
وسجي ) حيث تتراجع املياه وتنحسر عن الشاطئ  .علم ًا بأن مستوى املد واجلزر ال يتم على وتيرة
ثابتة ومبقدار واحد كل يوم  ،وإمنا يحدث أقصى مد في أول ومنتصف الشهر القمري ويدعى
في هذه احلالة املد األعظم بينما يبلغ أخفض منسوب ملستوى احمليطات والبحار في اليوم الثامن
واحلادي والعشرين من الشهر القمري وتوصف هذه احلالة باملد األصغر  .وعادة ال يظهر املد واجلزر
في وسط املسطحات املائية ،كالبحار واحمليطات ،بل على الشواطئ ذات االنحدار التدريجي بصفة
خاصة.

ووفق ًا للمالحظات املسجلة من قبل العلماء اتضح أن املياه بطبيعتها تستجيب لقوى جذب األجرام
السماوية القريبة منها ولكن بشكل ضعيف  .خلص العلماء أن هناك ثالث قوى رئيسية تؤثر على
عملية املد حول العالم ،واتضح أيض ًا أن ظاهرة املد واجلزر تنشأ عن قوى جذب القمر والشمس
ملياه احمليطات والبحار .وجتدر اإلشارة إلى أن تأثير القمر في إحداث املد أقوى بكثير من تأثير
الشمس لبعدها عن األرض ،ولكن تأثير الشمس يقتصر على تقوية تأثير القمر أو إضعافه إذا
كانت موجودة في اجلهة املعاكسة للقمر.
والعامل الثالث واألخير هو قوة الطرد املركزي الناجتة عن دوران األرض حول نفسها والتي تساوي
قوة جذب القمر على الكتلة املائية ،ولكن يتضح تأثير هذه القوة بشكل واضح في اجلهة املخالفة
والبعيدة من القمر.

البحار واحمليطات إعجاز وكنوز _ د .حسن أحمد عنبر _ جمعية اإلمارات للغوص _  2006ص .154
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ب

حرف الباء
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ب
حرف الباء
بــابه:
هي الفتحة التي تدخل منها األسماك داخل (القرقور).

ـارح:
َب ْ
هي رياح موسمية مدتها شهر أو أكثر تتسبب في هياج البحر ،وهي رياح شمالية غربية مثيرة
للغبار وغالب ًا ما تنشط في شهر يونيو من كل سنة ،والبعض يطلق عليها اسم (غربي أو غرابي)،
وقد تغنى كثير من شعراء املنطقة برياح البارح ،وقال الشاعر :راشد بن حميد بن درويش هذه
األبيات:
شرتاك ال سبـــــق وال عـــال
منــــك الهزر والظن مافـــال
منك الوعيدة راس لهـــالل

قــبــل الــــــوعــد مـــــاييت يبـــريـح
تـصــبـح شـمـق لـك فـي املساريــح
وعــقب رمضان أصلف وال اتطيح

بـارز:
هو كل ما يكون جاهزاً على ظهر السفينة من حبال أو غيره.
باع:
وحدة قياس أعماق البحر ،وطولها ست أقدام.
بالسـال:
َ
من مغاصات اللؤلؤ.
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ب
بـالول:
هي سمكة الهامور متوسطة احلجم.

بانكي:
لوح من اخلشب يوضع بشكل عرضي على القارب ليجلس عليه من يجدف.
َبـاوره:
هـي مـرساة السفينة.

باعيل:
سمكة لها شوكة ظهرية بارزة قوية لونها رمادي غامق.
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ب
َبـــاية:
وحدة وزن اللؤلؤ الصغير احلجم.
بـتيل:
يبلغ طول سفينة (البتيل)  80قدم ًا وعرضها  17قد ًما ،وارتفاعها  8أقدام .يستخدم (البتيل) في
الغوص على اللؤلؤ ونقل البضائع وفي احلروب ،وذلك لسرعة مناورته ومرونته ،ويشابه إلى حد ما
قارب (البقارة) مع بعض االختالف في مقدمة امليل.

بحر العرب:
يعد بحر العرب :جزءاً من احمليط الهندي ،وميتد من النهاية الشرقية خلليج عدن من الغرب حتى
السواحل الغربية للهند في الشرق ،ويحده من الشمال خليج ُعمان ،والسواحل اجلنوبية لسلطنة
ُعمان ،بينما ميتد جنوب ًا ليتصل مع احمليط الهندي اتصا ًال واسعاً ،ويقع بني شبه اجلزيرة العربية وشبه
اجلزيرة الهندية.
ويقع إلى الشمال من خط وهمي ميتد من ( رأس كمور ) في الطرف اجلنوبي للهند حتى شبه
جزيرة (حافون) على الساحل الشرقي للصومال .يحده من الشمال كل من إيران وباكستان .وميتد
منه كل من البحر األحمر وخليج عدن واخلليج العربي وخليج ُعمان.
ومن أهم اجلزر الرئيسية على طول هذا البحر هيزر ( املالديف ) قرب الساحل الغربي للهند وسومطرة
إلى الشمال من الصومال .ويقع خليجا ( كتش ) و( خمبهات ) بطول الساحل الهندي .ويصب
في بحر العرب كل من نهري السند ونرمادا .وقد أثبت التاريخ أن بحر العرب كان طريق ًا بحر ّي ًا
مهم ًا في األزمنة القدمية ،إذ كانت السفن احململة ببضائع الشرق األقصى تفرغ حمولتها في موانئ
ّ
ساحله الغربي ،ومن ثم تنقل إلى الداخل على قوافل اجلمال واحلمير.
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ب
َبـدا ْم:
وحدة وزن اللؤلؤ ،و(البدام) يعادل (  )1من الدوكرة.
َب ْد َحة:
نوع من السمك ،واجلمع (بدح) طول جسمها يساوي ارتفاعه مرتني ،والزعنفة الظهرية
والشوكة الثانية للزعنفة الظهرية طويلة ،تكثر في األخوار واملياه الضحلة ،وهي من األسماك
التي توجد قريبة من الشاطئ ،ويتم صيدها بالشباك ،ولها ثالث فترات في السنة تضع فيها
البيض.

بـدع:
من أنواع القراقير ،بيضاوي الشكل ،له فتحتان لدخول األسماك ،ونادراً ما يستخدم في الوقت
احلاضر ،وكان يصنع من جريد النخيل الذي يقال عنه (شراخ).
َبـدلة:
نوع من الآللئ.
بـدوه:
البدوة هي بداية صناعة اجلزء األول من فتحة الدخول للقرقور ،وهي البابه.
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ب
بـدن:
أخشاب ضخمة من الساي مشقوقة على شكل ألواح جتلب من الهند لصناعة السفن .والبدن أيض ًا
من السفن اخلليجية القدمية.

براكـة:
جبل بجوار جبل الوتيد من اجلهة الشمالية الشرقية لساحل إمارة أبوظبي.
برد حلج:
رأس على احلدود بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت ،حوله (رقة) أي مياه ضحلة.
برصات:
رياح موسمية تهب على احمليط الهندي ،تتسبب في تأخر عودة السفن الشراعية.
بـر ِمـيل:
ْ
خشبة تشبه (امليل) ،تضاف إليه من اخلارج لتزيد من عرضه وتقويته ،وتكون في مواجهة الصدمات
في أثناء سير السفينة.
برندة:
بكرة تشد برأس الصاري أعلى اجلامعة ،مير بها حبل يصل إلى سطح السفينة ،وتستخدم ملساعدة
احلبال التي تشد الصاري ولبعض األعمال األخرى في السفن الكبيرة.
ــر َوة:
َب ْ
البروة عبارة عن ورقة تعطى للغواص أو (السيب) من قبل النوخذا بأنه حر التصرف في الذهاب
مع أي نوخذا آخر ،ويذكر في (البروة) مبلغ الدين الذي على الغواص.
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ب
بـرقع اللخمـه:
هو حيوان بحري رخوي يشبه القرص  ،يتحرك ببطء ويعيش في األرض الرملية  ،وله رسمة على
ظهره على شكل وردة ،وغالب ًا ما يظهر في آخر املد  ،وتتغذى عليه بعض األسماك.

بـربار:
هي الفقاعات الهوائية التي تخرج من قاع البحر.
بـريج:
نوع من أنواع السفن اخلشبية التي تستخدم في األسفار البعيدة مثل الهند وإفريقيا.
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ب
برية:
سمك البرية ،له عـدة أسماء مختلفة ،منها (جاشع ،ومتوت) ،وغالب ًا ما تصطاد هذه األسماك
في املنطقه الشرقية من دولة اإلمارات ،مثل إمارة الفجيرة ،ولها معدات صيد خاصة بها وهي
(العاملة).

بــريو:
نوع من احلبال السميكة القوية ،تستعمل جلر األشياء الثقيلة ،وغالب ًا ما تستعمل في السفن
الكبيرة.
َبـزمة:
صدف يشبه احملار يعلق بالصخور وبداخله حيوان صغير.
بســار:
نوع من األسماك السطحية لها أشواك حادة على ظهرها ،وغالب ًا ما تكثر في موسم الصيف.
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ب
سار فارس:
َب ْ
نوع من سمك (البسار) ولكن يختلف بعض الشيء من حيث الشكل ،لون ظهره أزرق والبطن
فضي وهو من األسماك املهاجرة.

َبسـاره:
هشاشة تصيب السفن اخلشبية ،حيث يبدأ التآكل في اجلزء الغاطس منها في املاء.
ْ
بساط:
طريقة الصيد العشوائي بالشباك ،بالقرب من الشاطئ.
َبسـة:
مجموعة احلبال التي تستخدم في رفع الشراع وإنزاله .فإذا جذبت ارتفع بواسطتها الشراع وإذا
ُأرخيت نزل الشراع .وتتكون (البسة) من عـدة حبال وبكرات لتسهيل عملية رفع الشراع
وإنزاله.
بستانه:
رأس وبندر بساحل إيران جنوب شرقي جزيرة قيس ،بجواره (رقة) أقل عمقاً ،فيها باعان
ونصف ،على الطريق من جزيرة قيس إلى جزيرة طنب.
بسطه:
هي مجموعة تتكون من ثالثة (قـراقير) مربوطة بعضها ببعض.
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ب
بشتختة:
صندوق صغير مصنوع من اخلشب يحفظ فيه اللؤلؤ وأدوات الطواش ومقسم إلى خمسة أقسام
بينها فواصل خشبية :طوس،ميزان ،مقارف ،كتاب اللؤلؤ ،أوزان أحجار العقيق وغيره.

بطـن:
البطن حجم من أحجام اللؤلؤ وشكل من أشكاله.
بـغـلة:
نوع من السفن الشراعية كانت تستخدم لألسفار البعيدة إلى الهند وإفريقيا.
بفـتاه:
سمكة جميلة الشكل ،لها عـدة ألوان ،لها شوكة حادة في مؤخـرة الذيل ،تعيش بالقرب من
صخور الشعاب املرجانية ولها عـدة أشكال ،كما يختلف اسمها من مكان إلى آخر.
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ب
ـقـارة:
َب َ
سفينة محلية الصنع تختلف بشكلها عن بقية السفن من حيث املقدمة واملؤخـرة.

ْبقَـرة:
البقرة قطعة من الصخور يكون عليها املاء ضحالً ،كما يطلق هذا االسم على حيوان بحري
يسمى بقرة البحر ،وتعيش في املناطق الضحلة في إمارة أبوظبي.
ْبقَرة:
البقرة تأخذ صفات الكوز إال أنها قصيرة الشكل ضخمة اجلسم بالنسبة للقواقع األخرى ،عليها
نتوءات بارزة وغير جارحة ،ومنها بقرة لها أشواك وفتحاتها السفلية كبيرة ،ويؤكل ما بداخلها،
وألوانها مغبرة ورملية.
ب ْلبزم:
من مغاصات اللؤلؤ التي يكثر فيها محار (البزم) ،ولذا سمي بهذا االسم.
َب ْلخوص:
من املغاصات املشهورة في إمارة دبي وتكثر األسماك في هذا املغاص.
ضلوع:
َب ْل
ْ
من مغاصات اللؤلؤ املشهورة بسمكة الضلع ،وأطلق عليه هذا االسم ( بلضلوع ).
قر ْب:
َب ْل َ
من مغاصات اللؤلؤ ،واشتهر بكثرة التيارات البحرية.
ـغيـلم:
َب ْل
ْ
جزيرة من جزر إمارة أبوظبي.
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ب
َب ْلفنايِيلْ :
من مغاصات اللؤلؤ ،اشتهر بهذا االسم لعثور أحـد الغواصني على مجموعة من (الفان َي ْ
يل) في قاع
البحر ،والسبب يرجع إلى غـرق إحـدى سفن الغوص قبل سنتني في هذا املكان إثر عاصفة قوية.
َب ْلـقطير:
من املناطق الساحلية البحرية القريبة من ميناء جبل علي.
ب ِْن َع َـذبي:
من مغاصات اللؤلؤ.
بنت النوخذا أو فسكره:
سمكة لها لونان؛ أصفر وأسود ،وهي من األسماك القاعـية تتخذ من الكهوف الصخرية أماكن
جتمعها وتسير في مجموعات.

َبـ ْن َدر:
البندر ،ملجأ السفن عن الرياح ،سواء كان ميناء أو خوراً.
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ب
بندول:
يطلق على سطح سفن الغوص ،حيث يوجد (بندول) في ميني مقدمة السفينة وآخر في يسارها
ويسميان (بندولي العالية) .وهناك (بندول) الوسط من ناحية مؤخرة السفينة .وجميع
هذه(البناديل) تقع في الثلث األوسط من سطح السفينة.
بِـ ْن ِديرة:
البنديرة ،سارية خشبية للعلم ،وعادة تكون في مؤخرة السفينة ،وفي السفن الكبيرة توجد
خشبة أخرى للعلم في مقدمة السفينة.

بهو:
خشبة على شكل هالل تثبت في مؤخرة السفن من نوع البتيل والبقارة وفي منتصف السكان
من اخللف ،وتربط بها احلبال التي حترك السكان ميين ًا وشما ًال.
بوالقروس:
من الطيور البحرية الشائعة جـدّ اً ،وتنتشر حول األخـوار والبرك.
ِ
بوخ ْر ْس:
من مغاصات اللؤلؤ.
تـور:
ْ
بـودس ْ
من مغاصات اللؤلؤ املعروفة.
بود َليخة:
ْ
من املغاصات ضحلة املياه.
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ب
بورييشـه:
طائر بحري له ريش في مؤخرة الذيل طويل بعض الشيء.
بوزيزي:
هو فرس البحر.

بوسـه:
مصطلح يطلق على عملية ربط حبل املرساة في خشبة في مقدمة السفينة.
بـوصلة:
البوصلة أو القمباص البحري.

ـور:
ُ
بوص ْ
من مغاصات اللؤلؤ ،وهي منطقة تكثر فيها األسماك املشهورة مثل الشعري ،واجلش.
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ب
بوظلما:
من مغاصات دبي العميقة ،وأطلق عليه الغواصون هذا االسم لقلة الضوء في هذا الهير.
بـو َق ْرعـة:
من مغاصات اللؤلؤ.
ُب َ
ـوكـه:
نوع من أنواع اللؤلؤ الناعم جداً .
بوميـه:
هي مقدمة السفينة.

بوخط :
سمكة من فصيلة سمك الشعري لها خط أحمر خلف اخلياشيم  ،وهي من األسماك القاعية
املتوفرة على طول العام.

ُبــويـه:
عالمة داللـة مضيئة في البحر ،وغالب ًا ما توضع هذه (البويه) عند مداخل املوانئ التجارية.
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ب
َب ْـي:
حبل من الكتان أو من نوع يشبه الكتان ،ويعد من أقوى احلبال ،ويستعمل في عدة أغراض في
السفينة.
بــيـاحه:
سمكة ،لون اجلزء العلوي جلسمها بني مخضر ،واجلوانب رمادية ،والبطن فضي .والبياح عدة
أنواع منها العربي ،والصفطي ،والبرداه ،والهديباه.

بيرشْ ت:
َ
حبال أو سلسلة متصلة بالكانة التي حترك السكان ،وتكون ملفوفة حول الصوفي املتصل بالچرخ
الذي يدار باليد فيشد هذا احلبل أو السلسلة ويتحرك السكان تبعا لذلك إلى اليمني أو الشمال.
بـِيـروانه:
هي مروحة السفينة التي تتحرك بها من مكان إلى آخـر.
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ب
بِـيص:
أول خشبة رئيسية تمُ د على األرض لبناء السفينة ،وهي قاعـدة السفينة.

بِـيطة:
احلبال اجلديدة اخلاصة باملرساة ،والتي لم تستخدم.

بِيــلي:
نوع من السفن الصغيرة تستخدم للصيد بالقرب من الشاطئ وفي األخوار.
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ب
بوسكينِ ْ :
من مغاصات اللؤلؤ العميقة.
بـوزوري:
نوع من فصيلة قنديل البحر ،ينشط ويتكاثر في فصل الصيف ولونه أزرق فاحت.

بـوم:
من أشهر أنواع السفن في اخلليج العربي وقد استخدمت في الغوص والنقل البحري.
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ت

حرف التاء
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ت
حرف التاء
ارس:
َت ْ
ُيقال :الهواء (تارس) ،أي شديد قوي عاصف ،يصعب على السفن السير فيه ،أو رمبا تكون
مبعنى ُملئ الشراع بالهواء.
تباب:
هو من األوالد الصغار الذين لم يتجاوز عمرهم عشر سنوات ،يقومون بخدمة البحارة على ظهر
السفينة كإحضار املاء وصب القهوة وجتفيف املالبس وغيرها من األعمال ،وذلك حتى يتدربوا على
ركوب البحر ،وهذا من خالل موسم الغوص.
ِتبــان:
التبان من فصيلة أسماك التونة ،وهو متوسط احلجم.

َتبابـه:
كيس من القماش يوضع به اللؤلؤ بعد عدة أيام من جمعه.
ِت ْـبـراه:
التبراه ،هي املنطقة التي يوجـد فيها محار وبه لؤلؤ.
َتـبــه:
إذا غاص الغواص مرة واحدة يقال عنها( :تبه) ،واجلمع (تبات).
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ت
اصير:
َحت ْ
مصطلح يطلق على آخر اجلزر ويقال (املايه حتاصير).
تخيش:
ْ
هي عملية تعبئة أسماك السردين في أكياس بعد جتفيفها.
تـد ِمـيِـنه:
ْ
طريقة صيد بعض األسماك باخليط ،حيث تربط الصنارة بعيداً عن البلـد ،وذلك خلداع
السمكة.
ِت ْـر:
سمكة صغيرة توجد بالقيعان الرملية أو املسماة بالقيعان .والتر ،طويلة اجلسم ،وهي سمكة
غير صاحلة لألكل ،وتعد من األسماك التي تعمل على نظافة البيئة البحرية.

تـرچــيس:
ْ
الترچـيس هي عملية ربط طعم صناعي باخليط على شكل سمكة ورميه في البحر وجره بسرعة
لكي تلمحه سمكة فتمسك به والقارب متوقف عن احلركة ،وهذا يعتمد على ساعد الشخص
الذي يجر اخليط.
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ت
ِت ِـريچ:
هي حافة السفينة اخلشبية ،وهي ممشى عرضه حوالي قدم واحدة ،ميكن السير عليه من مقدمة
السفينة الى مؤخرتها.

َتسگام:
هو العربون أو الدفعة النقدية أو العينية ،كالطعام مثالً ،التي يدفعها تاجر اللؤلؤ إلى ربان املركب
والبحارة والغواصني والسيوب قبل املباشرة برحلة الغوص.
ِتسو:
هي البوصة ،وتستخدم في حسابات األخشاب في الهند.
َتشاله:
التشاله ،من السفن التي كانت تقوم بتمويل أسطول سفن الغوص باملاء واألكل وغيره مما كانت
حتتاجه السفن طوال فترة الغوص ،وكان يوجـد هناك عـدد كبير من سفن (التشاله).
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ت
ِت ْعـراضة:
التعراضة ،هي العارضة التي توضع على القوائم فوق السفينة.

فـر:
َتـ ْ
ال عن
التفر ،هو اجلزء اخللفي من السفينة حيث تقع (الفنة) ،وهي خشبة مسطحة ترتفع قلي ً
قاع السفينة يجلس عليها الركاب والبحارة ،تسمى (فنة تفر) ،وهناك (فنة) أصغر في مقدمة
السفينة تسمى (فنة صدر).
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ت
َتــالي:
بعض من الطيور التي تطير مبحاذاة الشاطئ ،وذلك للبحث عن بعض األكل أو األسماك التي
قـذفتها األمواج على الشاطئ ،ويطلق هذا االسم على بعض حبال الشراع.
َت ْل َ
بوكة:
لون من ألوان اللؤلؤ ،فإذا كان لونه فقاعياً ،أي توجـد به فقاعات سمي (تلبوكة).
َتنــبول:
من أنواع اللؤلؤ.
كاسه:
ِتـ ْن َ
خشبة توصل إلى أضالع السفينة لقصر في أضالعها ولتكمل هذه األضالع في الوصول إلى أعلى
لبلوغ حافة السفينة.
تـوح أو يتوح:
مصطلح بحري يطلق على الصياد الذي (يتوح) ،أي يلقي كل أداة من شباك أو قرقور في
البحر.

ِتـيـتي:
نوع من سمك اجلش متوسط احلجم.
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ث

حرف الثاء
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ث
حرف الثاء
ـــبر:
َث ْ
الثبر خالف املد ،ويقال (املاية ثـبر) أي ماء البحر في حالة اجلزر منحسر عن اليابسة.

ــرا:
ْث َ
نوع من اخليوط القوية التي تربط بها شباك ( اليل ) ،انظر ( يل ).
ثـــريا:
الثريا من النجوم التي كان يهتدي بها البحارة في سيرهم في الليل ،وهي عبارة عن مجموعة جنوم
تغيب في فصل الصيف وملدة أربعني يوماً.
ثلتعشري أو ثنعشري:
نوع من شباك الصيد.
َثـنــيه:
هي عباره عن نصف دائرة من املاء داخل اليابسة أحدثتها التيارات البحرية الساحلية.
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ث
ثنيـه أو الثنيه:
من املناطق الساحلية املعروفة بعد منطقة جميرا مباشرة.
الثنيات على الساحل الغربي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأهمها:
ثنية السنني.
ثنية الشغب.
ثنية الشليلة.
ثنية العواهي.
ثنية الغبينة.
ثنية القصاصيب.
ثنية القطع.
ثنية بالريش.
ثنية بنيدر.
ثنية بوجفير.
ثنية قريب.
ثنية الهدوانية.
ثنية ميدف.
ثنية يالط.
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ج

حرف اجليم
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ج
حرف اجليم
ــالبوت:
َج
ْ
اجلالبوت من السفن الشراعية ،يتراوح طولها ما بني  20إلى  60قدماً ،ويتراوح عرضها ما بني 6
–  16قدماً ،وارتفاعها من  7- 3أقدام ،تستعمل في الغوص على اللؤلؤ وصيد األسماك ونقل
الركاب ،وهو من القوارب احمللية الصنع.

جـزاي أو يجزا:
عملية تتبع بعض أسراب األسماك ليالً ،وتكون في األيام التي اليوجد فيها قمر ،ومن أهم األسماك
التي يتتبعها الصيادون سمك اخلباط والكنعد ،وهناك أشخاص لهم خبرة في عملية (اجلزاية)،
والدليل على هذا أنهم مييزون بني األسماك الكبيرة والصغيرة ،وكم عـددها تقريباً.
ْ
ـــالف:
َج
هو صانع السفن اخلشبية.
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ج
َجــراد البحـر:
أسماك صغيرة مجنحة تطير فوق املاء من حني إلى آخـر ،وهي وسيلتها في الهروب من أعـدائها،
وتعرف باألسماك الطيارة ،وهي أسماك صاحلة لألكل ،قشورها ذات أشواك ،رأسها مخروطي
الشكل ،فكها السفلي أعلى من الفك العلوي ،لها زعانف كثيرة ،لون ظهرها أزرق فاحت ،أما البطن
واجلوانب ففضيا اللون مع وجود بقع داكنة على الغطاء اخليشومي.
جـزيرة أبوالسيايف:
جزيرة الــــجبيل:
جزيرة احلـــنيورة:
جزيرة احلــــيل:
جزيرة اخلويصــات:
َج ِ
ـراجــي ِْر:
هي األقفاص التي تصنع من أسالك حـديدية ،ولها عدة أحجام مختلفة ،الصغير يقال عنه:
(قرقور) ،والوسط( :فردي) ،والكبير( :دوباية) .وهذه املسميات تستخدم عند أهل البحر.

املصدر :سالم جمعة الروم ،راشد بن علي ،جمعة بن كدفور.

20/11/08 18:39:27
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ج
جــوزاء:
اجلوزاء أحـد النجوم ،عندما يغيب هذا النجم يرتفع على إثره موج البحر محدث ًا أمواج ًا يصعب
على السفن اإلبحار فيها.
ـيـب:
ِج ْ
شراع مثلث الشكل يستخدم في املسافات القريبة ،ويستخدم الغواصون اجليب بكثرة في
سفنهم للتنقل من هير إلى آخـر بحث ًا عن محار اللؤلؤ.
َجــا ِلي:
غطاء خشبي لفتحة أو كوة في السفينة تؤدي إلى ( اخلن ) وهو سرداب السفينة ومخزن
البضاعة.

جزيرة السعديات.
جزيرة السويفة .
جعيدة:
هو الشخص الذي يحرس السفينة ،وهي راسية في امليناء.
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ج
جـاشع:
نوع من األسماك الصغيرة جـدّ اًّ .إذا جففت بعد صيدها طحنت على شكل مسحوق يقال عنه
(سحناه).

َجــنا:
نوع من العصي السميكة تربط حتت القرقور كي ال تتحرك قاعدتها ،وهي تقاوم املاء لفترة تقارب
ثالثة أشهر أو أكثر ،وتستورد من الهند.
جـبيِب:
بعض شباك الصيد التي تستخدم في األماكن ضحلة املياه ،وذلك خوف ًا من أن متسك بالصخور
القاعية وتتقطع.
جـنيــع:
ْ
هي من شباك الصيد ،تستخدم في املياه العميقة بعكس شباك (اجلبيب).
جــداح:
مصطلح يطلق على (اجلداح) ،وهو سحر البحر الذي يشاهد في الليلة التي ال يوجد بها قمر.
جزيرة السينية:
ـس:
َجا ِل ْ
نوع من أنواع اللؤلؤ ،إذا كانت اللؤلؤة ذات قاعدة جتلس عليها.
ـس ْد أو يسد:
َج َ
هيكل السفينة .
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ج
ِج ْـع ِـد ْي:
اجلعدي هو الشخص املستأجر والذي يحل محل النوخذا في السفينة  ،و ُيدير شؤونها .
ْجليِعة:
من مغاصات اللؤلؤ في دولة الكويت.
َج ِ
ـــد ْر:
هو اجلز الشديد التقعر من غالف محارة اللؤلؤ.
ِجي َو ْن:
اجلي ون تلفظ باإلجنليزية ( )g.Oneهي أحسن أنواع اللؤلؤ وأكبره وأكمله.
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ج
َجـــداف:
اجلداف ،هو املكان الذي ترفع فيه السفن إلى اليابسة لصيانتها وتنظيفها.

جـــد:
نوع من األسماك ذات جسم مستطيل ومضغوط قليالً .تتواجد أساس ًا في مناطق املياه العميقة ولها
عدة أحجام تتغذى على األسماك .ويزداد متركزها حول السفن الغارقة والشعاب املرجانية.
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ج
جزيرة أم البرك.
جزيرة أم النـار.
جزيرة أم عميـم.
جزيرة أم غميغيم.
جزيرة أم يفينـة.
جزيرة بـلرميـد.
جزيرة بلـغيلـم.
جزيرة بلكـعبار.
جزيرة بوالسياييف.
جزيرة بوالشعوم.
جزيرة بوكشيشة.
جزيرة بو يريات.
جزيرة جــنانة.
جزيرة راس غراب.
جزيرة رمحـان.
جزيرة شريعـة.
جزيرة الشويهات.
جزيرة صالحـة.
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ج
جزيرة غـشــا.
جزيرة غميـس.
جزيرة مــروح.
جزيرة نشــيلة.
جزيرة جـــالع.
جزيرة صير بني ياس.
جزيرة صير أبونعير.
جزيرة أبوموسى.
جزيرة أرزنــه.
جزيرة ازركـوه.
جزيرة جــرنني.
جـــزيرة داس.
جزيرة طنب الكبرى.
جزيرة طنب الصغرى.
جزيرة اليـاسات.
جزيرة أم احلطب.
جزيرة نعيتــة.
جزيرة غاغـــه.
جزيرة القفــاي.
جزيرة مهـملية.
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ح

حرف احلاء
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ح
حرف احلاء
حـادة الظالم :
من مغاصات اللؤلؤ التي تشتهر قيعانها بشدة الظلمة.
َحـادة َم ْجـبلْ :
من مغاصات اللؤلؤ.
حـادي :
احلادي هو عبارة عن اجنراف نسبة كبيرة من الرمال داخل املاء أحـدثتها بعض التيارات البحرية.

َحــاس :
حاس احلبل أو محتاس.
حـاسو ْم :
من األسماك التي تعيش بالقرب من الشاطئ وتتكاثر في فصل الشتاء.
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ح
حاشية :
خشبة توضع على تريچ السفينة  ،من جانب إلى اجلانب اآلخر وتستخدم لربط بعض احلبال
والقراقير.
حاصلة :
دفعة نقدية يدفعها النوخذا للبحارة .
ْ
حـاقـول :
احلاقول من األسماك التي تعيش على سطح املاء وله أسنان حادة وهي عـدة أنواع.

حـالة :
تظهر (احلالة) في آخـر اجلزر  ،واحلالة بيضاوية الشكل وتنشأ من الرمال التي تقذفها األمواج
على األماكن الضحلة التي بالقرب من الساحل  ،واليعلو احلالة املاء إال في املـد القوي .
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حالة البحراني :
من املناطق الساحلية البحرية وهي عبارة عن (حالة) وتقع بعد إمارة أبوظبي.
من احلاالت املعروفة واملشهورة في دولة اإلمارات العربية املتحدة:
حالة احلنيـورة.
حالة املقطــع .
حالة بن عويشة .
حالة بونييــدة .
حالة مييلـــة
حالــة حاوطني .
حالـــة حديد .
حالة حميلـــة .
حـــالة سعيد.
حـالــة سويدة.
حـــالة عالق.

ح

َحـا ُل ْ
ـول :
من اجلزر املعروفة في اخلليج العربي .
حامية :
(املاية حامية) مصطلح يطلق على التيار في آخــر الشهر القمري  ،حيث تزداد فيه سرعة التيار .
حايس :
هو احلبل الذي تربط به املرساة أو القرقور وملتف على بعضه عده مرات ويقال عنه حايس أو
محتاس.
َحــبلْ :
للحبال عـدة أسماء منها حبل بي  ،وحبل كنبار  ،وحبل مسد  ،وحبل عضف  ،وحبل برشوت
وحبل نايلون  ،وحبل بريو ...ولكل حبل استخدامه بعضها للربط وآخر للجر ولرفع األشياء
الثقيلة.
ِح ْبلْ أو حبول :
هي بيوض األسماك اجلاهزة للتفقيص.
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ح

ِح ْد :
رمال ممتدة ينحسر عنها املاء أحياناً ،وغالب ًا ما تكون امتداداً أللسنة البر الداخلة في البحر.
َحـداب :
احلداب مصطلح يستخدمه أهل البحر ويطلق على األرض املستوية التي ال كهوف فيها وال
شقوق ويغطيها رمل خفيف.
َحـدادي :
غناء بحري يعتمد في إيقاعاته على بعض القطع احلديدية.
حـدق أو حـداق :
احلدق هو صيد السمك بالصنارة.
حــدوه :
ْ
من أغاني البحر التي كان يرددها البحارة عندما يرفعون املرساة.
حـدي :
ِ
من األسماك القاعية ،لها قرنا استشعار ولها عـدة ألوان منها األحمر ،واألصفر والبني ،وذلك
حسب املكان الذي تعيش فيه.
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ح
حــريشه :
من طيور البحر املهاجرة في فصل الشتاء ،لها منقار أحمر.

ْح ِـر ْمي َلة :
من مغاصات اللؤلؤ.
حسحاسة :
صغار احملار الذي تقذفه األمواج على الشاطئ من جـراء املـد واجلــزر.

حصاة أ ْم َالجْ ِ
ـيب :
باج ْ
من املناطق الساحلية وأطلق عليها هذا االسم لكثرة اجلباجيب فيها.
حصاة سهيلة :
من املناطق الساحلية الصخرية بالقرب من منطقة غنتوت.
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ح
حصـاة الغوص:
هي عبارة عن قطعة من احلجر الثقيل يتراوح وزنه بني خمسة أرطال أو اكثر ،وفائدة هذا احلجر
أنه يساعد الغواص على الوصول إلى قاع البحر بسرعة وخصوص ًا في املغاصات العميقة  ،وذلك
اعتماداً على ثقل احلجر في جـذب الغواص لألسفل.

ْ
حــظـرة :
احلظرة مصيدة لألسماك الساحلية تبنى من اجلريد أو القصب على الساحل وفي األماكن التي
ينحسر عنها املاء ،تدخل فيها األسماك أثناء املد فال تهتدي إلى اخلروج منها  ،وفي أثناء اجلزر
يلتقط مالكها ما بها من األسماك وغالب ًا ما تستخدم احلظرة في املنطقة الغربية من دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
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ح
َحـــف :
سمكة طويلة فضية اللون مضغوطة من اجلانبني  ،كبيرة الرأس لها أسنان متصلة على شكل صف
تبرز منها أنياب قشورها صغيرة.

ـج :
َحـ ْل ْ
من مغاصات اللؤلؤ.
حـ ْلـقة :
احللقة عبارة عن صنارة كبيرة احلجم تستخدم لصيد أسماك القرش  ،يوضع لها طعم عبارة عن
نصف سمكة.

َحـاللي :
هي طريقة صيد سمكتني في خيط واحـد بصنارتني.
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ح
حلوايوه :
من األسماك املشهورة محلياً ،وهي من األسماك التي عليها إقبال كبير ،وتكثر في فصل الشتاء
ولها قيمة سوقية عالية.

حمارين:
هو اجتاه على البوصلة.
حـمامه :
من األسماك املعروفة واملشهورة.
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ح
َح ْـمبوص ْ :
احلمبوص من القواقع الساحلية التي تظهر في آخـر اجلزر لكي تتغذى.

َحـمـرا :
سمكة متوسطة احلجم اسمها على لونها وتعتبر من أسماك املياه العميقة.

رار :
َح ْـم ْ
جتمع كبير من األسماك على شكل دائرة كبيرة تتميز بلونها األحمر عن لون ماء البحر.
ّ
حـملْ :
زيادة في مياه املد وكذلك زيادة في اجلزر ويحدث مرتني في الشهر القمري أحدهما في أول الشهر
واآلخر في منتصفه  .ويقال ( :املايه حمل ارتفاع املد) وهو مصطلح بحري.
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ح
َح ْـم َله :
هو اجلزء الذي يغمره املاء من السفينة  ،وسمي هذا اجلزء (احلمله)  ،حلملها السفينة على سطح
املاء وهو جسم املركب الغاطس حتت املاء.
َح َـو ْاد بن حدحود :
من مغاصات اللؤلؤ العميقة.
َح َـو ْاد عـوا ِفي :
من مغاصات اللؤلؤ.
ُحوي َتة أو عواي :
قوقعة حلزونية الشكل تلتصق بالصخور القريبة من الشاطئ  ،وتشاهد بكثرة في أوقات اجلزر
معلقة بتلك الصخور الكبيرة  ،لونها زيتي وبداخلها حيوان رخوي يشبه الدودة ،مخطط
باللونني األبيض واألسود  ،وحال قلعها من الصخرة تغلق بابها.

حـي :
نوع من فصيلة أسماك القرش.
حـياب :
جانب السفينة األمامي اخلارجي.
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ح
ح ّياري :
ال
احلياري هي عملية الغوص املسماة ( ْح َجاري ) فالغواص الذي يغوص ( حجاري ) أي مستعم ً
حجارة حصاة الغوص وذلك لتساعده على النزول إلى القاع.
ْحـيا ْز أو حيازات ْ :
أرض صخرية تنبت بها بعض األعشاب البحرية وتعتبر مرعى لبعض األسماك.
حــيبـه :
َ
مصطلح يطلق على املجداف الثاني في كال جانبي السفينة.
ِح ْـيسانة :
سمكة احليسانة تعتبر من القروش الصغيرة التي تقطن القيعان  .وتفضل االختباء في الشقوق
املفتوحة بني الصخور.
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ح
ُحـيـور :
فجوات في أسفل السفينة تسمح بسيالن املاء الذي يدخل إلى السفينة بواسطة الرشح حيث
يستقر في (اليمة) وهو جتمع املاء في السفينة.
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خ

حرف اخلاء
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خ
حــرف اخلاء
خاكه:
أردأ أنواع اللؤلؤ.
َخ ْ
الوف:
اخلالوف صدفة مخروطية الشكل زاويتها حادة منغمسة في الرمل.

خـان أو اخلان:
هي املنطقة البحرية التي تبعد عن الشاطئ  100متر تقريباً ،واخلان منطقة في إمارة الشارقة.
خـانة:
املسافة بني خطني في آلة الهندسة ومقدارها  6 , 5درجات .كما أن الفراغ بني كل شلمان وعطفة
داخل السفينة يسمى خانة أو فسحة.
خـاجنيه:
من مواسم الغوص ،يأتي في آخـر فصل الربيع ،أي بعد موسم اجلني ( املينا أو املجني)  ،وذلك
في شهر إبريل ،ويستمر إلى بـدء موسم الغوص الكبير.
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خ
خــايور:
اخلايور ،هي عملية قلب الشراع من جانب إلى آخـر لتغيير اجتاه السفينة.

ْ
خــباط:
سمكة كثيرة احلركة  ،يتم صيدها من املياه البعيدة عن الشاطئ بواسطة الشباك اخليشومية واخليط
والصنارة ،ولها قيمة سوقية عالية.
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خ

خــبط:
قفازات جلدية سميكة يضعها الغواص في أصابعه حلمايته من الصخور واألشواك البحرية،
عندما يقوم بقطع احملار امللتصق في قاع البحر أو الهير.

خـبطه:
ْ
اخلبطه ،مسمى يطلق على القـراقير املشبوكة بعضها ببعض وتكون في حبل واحد.
ْ
خـثـاق:
من فصيلة احلبار ،صغير احلجم ،يتكاثر وبأعـداد كبيرة ،ويستخدم كطعم لصيد األسماك.
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ــد:
َخ ْ
اخلد هو اللوح الثاني في بناء هيكل السفينة من أسفل إلى أعلى.

خ

َخــداع أو خدعة:
موضعان عن ميني سفن الغوص ويسارها جتاه مؤخرتها ،وهي عبارة عن غرف صغيرة من اخلشب
في عنبر السفينة تستخدم خلزن ما يزيد من محار اللؤلؤ الذي لم يفلق بعد.
خــدود:
ُ
هي ألواح سميكة وقوية تضاف إلى رأس الصاري من اجلبهتني إذا كان الصاري ال يتحمل الثقوب
املستطيلة التي توضع فيها البكرات ،وتثبت هذه األلواح باملسامير.
خــراب:
ْ
هو حبل مرساة السفينة ،وغالب ًا يربط به ( السن ) وهو كتلة من احلجر تلقى في البحر في موسم
الغوص لتشد السفينة وتوقفها.
َخ ْـر ِجـيه:
َ
التسكام ) أي الدفعة املالية أو العينية ،التي يدفعها النوخذا للغواص سلفاً.
اخلرجية هو (
خـــرسان:
ْ
من املصطلحات البحرية التي تطلق على القرقور أو احلبل الذي ترك فترة من الزمن تقارب شهراً أو
أكثر داخل البحر وعلقت بها عوالق وأعشاب بحرية يصعب التخلص منها.
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خ

َخ ْ
ـــرط:
حلم محار اللؤلؤ بعد أن يقطع من الصدفة وينظف ويكون جاهزاً للطبخ.

خـريس:
من مغاصات اللؤلؤ.
خـريس ا ْلطير:
ْ
من مغاصات اللؤلؤ.
اخلشاش:
خريس أم
ْ
من مغاصات اللؤلؤ العميقة.
خريس داس:
ْ
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من جزيرة داس.
خـزر:
إنْزال الشراع والصاري.
خشاش:
طائر بحري يوجد بأعداد كبيرة في اجلزر مثل صير أبونعير وقرنني ،وهو طائر رمادي اللون مائل
للزرقة في صدره ورقبته.
خـشب:
يطلق مصطلح خشب على مجموعة من سفن الغوص املتوقفة على أحـد الهيرات وتكون
متقاربة بعضها من بعض.
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خـصـيفي:
طير شائع مهاجر غير معشش  ،يطير من أغسطس إلى إبريل ،يفضل األخوار والسبخات والبحيرات
وأماكن املياه الضحلة التي حتتوي على األسماك والديدان البحرية.

خ

َخ َـطـف أو خطيفه:
خطفت السفينة ،أي أقلعت ونشرت أشرعتها للرياح.

خـ ّفيش:
نوع من اإلسفنج البحري.

َخـ ْلع:
بعض العوالق الطينية التي تتراكم على قرقور الصيد عندما يترك مدة طويلة داخل البحر.
ِخـ ْلـويه:
هي من سفن الغوص التي يكون مالكها هو ربان السفينة ويكون حـ ّراً في بيع اللؤلؤ حلسابه
اخلاص.
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خ

خليج عمان:
يبدأ خليج ُعمان من مضيق هرمز أو ما يعرف بباب السالم في الشمال الغربي من شبه اجلزيرة
العربية ،عند خط الطول شرقاً ،وميتد نحو اجلنوب الشرقي حتى خط الطول  60درجة شرقاً،
حيث يتصل مع بحر العرب اتصا ًال واسعاً .وسواحل هذا اخلليج صخرية تقل فيها الرؤوس
واخللجان واجلزر ،بينما تالزم معظم سواحله التشكالت املرجانية .ونظراً ملرور مدار السرطان
في اجلزء اجلنوبي من خليج عمان ،والنفتاحه الواسع على بحر العرب ،فإننا جند أن حرارة مياهه
وملوحتها مشابهة حلرارة مياه بحر العرب وملوحتها.

تكمن أهمية هذا اخلليج في كونه معبراً أساس ّي ًا ووحيداً من اخلليج العربي وإليه ،كما كان له
قدمي ًا مع اخلليج العربي وقبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح ،شأن مهم في نقل بضائع آسيا وشرق
إفريقيا إلى أوروبا وبالعكس ،حيث كانت القوافل البحرية في السابق والقادمة من جنوب شرق
آسيا وشرق إفريقيا ،حتمل البضائع عبر هذين اخلليجني إلى ميناء البصرة على شط العرب ،وتعود
من هناك محملة ببضائع الغرب .وكانت القوافل البرية تستمر في نقل البضائع ،بني مياه شط
العرب وموانئ بالد الشام وبالعكس .وعندما فتحت قناة السويس ،ضعف مركز خليج عمان
واخلليج العربي جدّ اً ،حتى مت اكتشاف النفط في اخلليج العربي والدول احمليطة به ،فعاد إليه وإلى
خليج عمان نشاط بحري جديد ،وفي مقدمته األساطيل الناقلة للنفط ومشتقاته.

80
20/11/08 18:42:19

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 80

خــــن السفينة:
ْ
عـنبر السفينة ،ويطلق (اخلن) أيض ًا على كل ما غطاه سطح السفينة.

خ

ـــن أو چـم:
َخ ْ
سمكة متوسطة احلجم ملساء ،لها زوائد أمامية دقيقة تشبه الشوارب تتحسس بها الغذاء ،خشنة
امللمس من األمام ،لها ثالث أشواك بارزة وخطرة.

املصدر  :األسماك العظمية في املياه الكويتية – بوستر – تصوير:عبدالرحمن يوسف  ،إشراف  /د .سليمان املطر.
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خ

ُخ َـو َاه ْـر:
ركود الهواء وعـدم هبوب أي نسمة .ويقال البحـر (خـواهر) أي راكد.

ُخـور:
لسان من البحر داخل في البر يشبه النهر ،ومن أشهر األخوار خور دبي.
خـور التنور:
خليج ساحلي تكثر فيه الطيور في فصل الشتاء.
ُخـــورة:
اخلورة عبارة عن انخفاض مستدير بالقرب من الساحل ،ويكون أعمق مما حوله ،وغالب ًا ما يكون
له مدخل ،في أثناء اجلزر تنحسر املياه من حوله.

خور بن ناشر:
من مغاصات اللؤلؤ.
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خ
خـ ّياي:
من أسماء الرياح احمللية.
خيشه:
اخليشه ،هي (الشوال) أو الكيس املصنوع من خيوط احلبال الناعمة والتي يعبأ بها األرز والسكر
وما إلى ذلك من مواد غذائية ،ويستفيد منها (الصياد) في استعماالته املتعددة ،منها اجللوس
ال ويضع فيها صيده ،ويستغلها حلفظ أشيائه اخلاصة.
عليها إذا كان سطح السفينة مبل ً
خـيلْ البحـر:
سمكة طليقة السباحة تعيش بعيداً عن الشاطئ .تتغذى على األسماك احلية والرخويات .ميكنها
الهجرة ملسافات بعيدة.
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د

حرف الدال
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د
حرف الدال
دابــر:
إذا أعطت السفينة مؤخرتها للرياح ،سواء أكان ذلك بأشرعتها أم دونها يقال :دبرت السفينة.
والدبرة هي اإلبحار مع الرياح.
َداسي:
هو احلبل الذي يدخل في طرف الشراع من األسفل.
داعــو َمـه:
ُ
خشبة صلبة توضع في أسفل مقدمة السفينة لتقيها الصدمات.
د َا ْم:
هي األسماك متوسطة احلجم ،مثل القباب أو الكنعد أو التبان ،تسير على شكل مجموعة كبيرة
ال تفترق عن بعضها بعض ًا فيقال عنها (دام) واجلمع (دامات).
دانـه:
من أجود اللؤلؤ.
دا َنــه واجلمع دانات :
الدانه ،اللؤلؤة الكبيرة ،وتكون غالية الثمن.

املصدر :معجم األلفاظ العامية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،د.فالح حنظل.1998 ،
املصدر  :معجم املصطلحات البحرية في الكويت ،أحمد البشر الرومي.1996 ،
املصدر  :شركة اإلمارات واليابان لزراعة وجتارة اللؤلؤ ( لؤلؤ )2007 ،م.
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د
داو:
لفظة سواحلية مبعنى املركب ،ويقال إن سفن (الداو) تعد امتداداً للسفن الشراعية السومرية،
وهناك من يقول إن (الداو) اسم لنوع من السفن يقوم برحالت سنوية إلى شرقي إفريقيا .والداو
اسم أطلق على إحدى السفن الكويتية من نوع ( البوم) عام .1914
داور:
ْ
مصطلح يطلق على الرياح التي تتغير من جهة إلى أخرى.
ْد َبـــاغْ :
هي عملية يقوم بها الغواصون عندما يدبغون جلودهم مبادة تتكون من عشبة القرط واجلفت
وأعشاب أخرى تعالج حروق الشمس.
دباوي:
رياح شمالية تهب على املنطقة الواقعة ما بني جزيرة سالمة وساحل الباطنة في ُعمان.
ِد ْبــسي:
نوع من فصيلة سمك اجلش ،اجلسم مستطيل ومضغوط نوع ًا ما .لون اجلسم أصفر فاحت مع لون
مييل إلى األزرق واألخضر على الظهر.
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د
دحـــي:
هو آخـر املد ،وبـدأ ارتطام األمواج باليابسة محـدثة أصوات ًا عندما تتكسر بالقرب من الشاطئ.

َدرخ:
هي عملية تنظيف لوح اخلشب و(التدريخ) هو تنظيف ألواح السفينة بعد االنتهاء من صنعها.
َد ْركة:
حبل مثبت في طرف السفينة ( الزبدرة ) وتدخل فيه عصا مربوط بها أحد القفافي ،وجمعها
(درك).
َدردمانه أو دردمان:
سمكة نشطة السباحة .تعيش في مجموعات يزداد متركزها في املناطق البعيدة.
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د
ِد ْرميت:
الدرميت ،لوح سميك ،عرضه ال يقل عن أربعني سنتيمتراً في السفن الكبيرة ،وبطول السفينة،
ويوضع حتت سطح السفينة ،ويثبت باملسامير في أضالعها.

دريشة:
فتحة صغيرة على اجلانب األمين في مؤخرة السفينة تستخدم إلدخال األخشاب منها إلى داخل
جسد السفينة ،ولها غطاء يحكم سدها قبل سفر السفينة.
َد ْريـــه:
خيط غليظ يستخدم لصيد األسماك الكبيرة مثل الهامور ،والكنعد ،والسكل.
َد ْستـة:
الدستة ،هي أدوات الطواش التي تتكون من صندوق (البشتختة) ومجموعة (الطوس) التي
يصنف بها اللؤلؤ ودفتر أوزان اللؤلؤ والعدسات وامليزان وغيرها.
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د
َدسـتور:
الدستور ،خشبة أسطوانية طولها ال يزيد على نصف طول السفينة ،يوضع طرفها األمامي الذي
يزيد مبقدار ثالثة أمتار أمام السفينة .ويحرك الدستور إلى اخللف واألمام ،ويستخدم في ربط طرف
الشراع األمامي (اليوش) ،ثم يدفع الدستور إلى األمام ليشد مقدمة الشراع.

دسم:
من أنواع فصيلة سمك الدردمان من احلجم الكبير.
َدشـــه:
يوم (الدشه) ،هو أول أيام الغوص ،ويسمى (الدشه) صياد السمك عندما يدخل إلى البحر
للبحث عن الرزق.
ـــر:
َد ِغ ْ
اجلزء األسفل من الشراع الذي تدفعه الريح إلى اخلارج فيبتعد عن السفينة ويصعب تناوله واإلمساك به.
فـــار:
َد ْ
عملية صيد بالشباك على شكل دائرة بالقرب من الشاطئ ،ومن األسماك التي تُصطاد بالدفار
أسماك القرفا ،والبياح وغيره.
َد ْف َـرة:
مجموعة من احلبال جتدل وتلف بطريقة خاصة وتعلق بجانب السفينة من اخلارج حلماية جوانب
السفينة من الصدمات التي حتدث لها.
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د
دقـص:
سمكة الـدولفني.

دقـــل:
صاري السفينة ،ويكون في السفن الكبيرة مثل البوم واجلالبوت ،وطول الصاري الكبير يكون
عادة بطول وجه السفينة أي من مقدمتها إلى املؤخرة ،ويسمى الدقل العود.

د ْلـج:
هي السفينة كثيرة احلركة والتمايل عن اليمني وعن الشمال ،يقال عنها عند أهل البحر:
(دجله).
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د
َد ْلــخ:
تعكر مياه البحر ،من شـدة األمواج العالية.
دمـّي:
من الطيور البحرية التي تستوطن بعض اجلزر في دولة اإلمارات ومقيمة طوال السنة.
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د
دنـجية:
نوع من السفن الشراعية الهندية أقل انتشاراً في دول اخلليج العربي ،وتشبه البوم الكويتي.
دنكور:
قطع ضخمة من اخلشب طول الواحدة منها متر أو متران ،تعلق على جانبي السفينة حديثة
الصنع حني يبدأ إنزالها للماء ،ويستخدمها القالليف كاملطرقة لضرب القواعد التي تستقر عليها
السفينة بغرض حتريك السفينة لألمام.
دهان:
يدهن جسد السفينة بالكامل مبادة ( الصل ) املستخرج من كبد سمك القرش ،وذلك ملنع
تشبع األلواح باملاء ،ولتخفيف االحتكاك باملاء في أثناء سير السفينة.
َدهـباليه:
الدهباليه ،من األمواج الكبيرة التي ال تتكسر إال بالقرب من الشاطئ محدثة صوت ًا عند
انكسارها.
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د
دوبـاية:
هي احلجم الكبير من قراقير الصيد.
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د
د ُوچـه أو دوچ:
نوع من احملار الذي يتكاثر بالقرب من الشاطئ ،وغالب ًا ما يتم العثور عليه مدفون ًا في الرمل،
وذلك عندما يبدأ اجلـزر باالنحسار.

ُدوحـة:
الدوحة كل ما استدار من خليج على شكل نصف دائرة ،ويوجد في اإلمارات عدد من الدوحات،
مثل دوحة بشر ودوحة راس غميس وهناك بعض من أسماء الدوح:
دوحة الســـمير:
دوحة الضبيعـــة:
دوحة الظنة الشرقية:
دوحة الظنة الغربية:
دوحة الفــــرع:
دوحة املــعترض:
دوحة النخـــلة:
دوحة الهدوانيـة:
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د
دوحة أم اخلرشف:
دوحة جــــالع:
دوحــــة ردمي:
دوحة صانيـــة:
دوحـــة طريف:
دوحـه بشر :من املناطق الساحلية البحرية.
ُدود البحر:
نوع آخر من الديدان الساحلية ،لونه بني مائل للحمرة ،طويل ،يندس في الرمال بسرعة ،يستعمل
كطعم لألسماك في حدائق الساحل ،ترغبه أسماك كثيرة وخاصة سمكة احلاسوم.
ُد ْ
وق:
سكون الرياح وهدوء تام للجو ،فاجلو اخلالي من الهواء واألمواج يطلق عليه (دوق) ،والهواء إذا سكن
قالوا :دوق الهوى.
دوكـره:
وحــدة وزن من أوزان اللؤلؤ.
ُدوم:
طرف الشراع األعلى.
ُدومـي:
هي كل سفينة تسير بالشراع يطلق عليها (دومي) ورأس الدقل العالي -وهو أعلى ناحية من الشراع-
تسمى (دوم).
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د
ديـايوه:
نوع من األسماك املشهورة ،وليس لها قيمة سوقية.

ديـك البحر:
أسماك تعيش أساس ًا في مناطق الشعاب املرجانية ،بطيئة العوم ولكنها جيدة التخفي .أسماك
جميلة على وجه العموم ،وقد حتمل غـدداً سامة عند أشواكها نظراً لنوعية البيئة التي تعيش
فيها .وتسمى في بعض اإلمارات دجاجة البحر.
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د
ِديــلْ :
الديل ،ثقل يربط في احلبل السفلي من الشباك ،وذلك لفردها إلى القاع ومنع خروج األسماك من
أسفل الشباك.

ديـيـنه:
جزيرة تقع في الشمال الغربي من إمارة أبوظبي.
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ذ

حرف الذال
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ذ
حرف الذال
ذ ْبلــيه:
الذبلية ،نوع من السالحف البحرية ،صغيرة احلجم تعيش بالقرب من اجلزر.
ذيِبه :
نوع من أسماك القرش املفترسة واخلطيرة ،وال يوجـد هذا النوع في مياه اخلليج العربي.
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ر

حرف الراء
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ر
حرف الراء
مرجي:
راجي أو ْ
مصطلح يطلق على السفينة إذا حملها املاء وارتفع بها عن القاع.
رادي:
املبلغ الذي يضاف على سلفة الغواص التي اقترضها قبل الذهاب للغوص.
رازنـه:
حجر يزن أربعة كيلو جرامات ،يربط بني القرقور ،والچيبال ،وذلك ليثبت القرقور في قاع البحر.
راس:
نوع من اللؤلؤ ،الذي يتمسك (بالطاسه) األولى عند (الغربلة).
راس:
هي صنارة صيد مثبتة في قطعة من رصاص تربط بخيط وترمى خلف القارب الصطياد االسماك بها ،
ومن أهم األسماك التي متسك بها سمك القباب واخلباط.

الرؤوس الساحلية البحرية:
راس أبو ضبعة:
راس أبوأحمـد:
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ر
راس أبيض قطا:
راس األچــلية:
راس البحـوث:
راس البربــار:
راس احلالة الغربي:
راس احلريضـة:
راس احلــضرة:
راس احلـويالت:
راس اخلرسانـة:
راس اخلــورة:
راس الــدغس:
راس الدنـــان:
راس الرشـــا:
راس الركبــات:
راس الرنقيـــة:
راس الرييعـــة:
راس الزرمـــة:
راس السمــالية:
راس السمــيرة:
راس الشيـــخ:
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ر
راس الصبصـوب:
راس الصـــدر:
راس الصمــدة:
راس الضبــعية:
راس العاضــد:
راس القلقلــي:
راس القــهيب:
راس الكــهف:
راس اللفلـة:
راس املاشية:
لسان اليابسة من اجلزيرة ممتد داخل املاء.
اش:
َر ْ
الراش ،هو الرذاذ الذي يتطاير من البحر عندما تهوي السفينة مبقدمتها على املاء أو أثناء سيرها.
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ر
ِر ْبش:
لوح من اخلشب الساج يزخرف ويكون على حافة السفينة في الثلث األخير نحو املؤخرة.

ربيان:
مصاب
الربيان ،هو قريدس ،وهو عـدة أنواع ،منها الشحامي والنعيري ،ويتكاثر بالقرب من
ِّ
األنهر التي تصب في البحار.

رتـب:
ْ
مجموعة من األسماك متجمعة بعضها فوق بعض.
رتـي:
وزن من أوزان اللؤلؤ.
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ر
رداد:
هو باقي محار اللؤلؤ الذي لم يفلق.
َردة:
فترة من فترات موسم الغوص على اللؤلؤ تكون بعد الغوص الكبير.
ــدة:
ر ِْد ْي َ
الرديدة ،هي فترة غوص بعد (الردة) ومدتها من أسبوع إلى عشرة أيام.
رزامـه:
مجموعة من حبال الصيد التي تكون على شكل كومة.
رضيف:
واجلمع (رضيفة) ،وهم مجموعة من الصبية الذين ال تزيد أعمارهم عن أربعة عشر عاماً ،ويقومون
باخلدمة اخلفيفة والتدريب على أعمال الغوص ،وأحيان ًا يقومون مقام (السيب).
ْ
رعــاف:
مرض يصيب الغواصني من كثرة الغوص.
رغـاصني:
املادة اللزجة ،املوجودة على جسم السمكة بعد صيدها.
رفـعــه:
نوع من شباك الصيد ،تنصب بالقرب من الشاطئ لصيد سمك (البياح) في فصل الشتاء.
رقـامـه:
قطعة من األسالك احلديدية تستخدم لقفل فتحة القرقور الذي ينفذ منه السمك.
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ر
رقاي أو رقايه :
اسم يطلق على السفن الصغيرة التي تستخدم في املياه الضحلة القريبة من الشاطئ.
رقــة بوا ْلطحني:
من مغاصات اللؤلؤ العميقة ،ويتجنب بعض نواخذة الغوص أن يغوصوا في (رقـة أبو الطحني)؛
لكثرة الروايات التي قيلت عنها بأن بها مخاطر شديدة.
غانــم:
ر َقــة
ْ
من مغاصات اللؤلؤ ،وسميت بهذا االسم نسبة إلي غامن الذي اكتشف هذا املغاص.
رقـعـة:
مؤخرة السفينة ،وتكون مربعة الشكل تقريباً.
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ر
رقيلي:
اجلسم مبطط ،املنطقة الذيلية ممتدة ،اللون بني فاحت من أعلى ،يعيش على القاع حيث يتحرك
ببطء ،يتغذى أساس ًا على الكائنات القاعية ،له منقار غضروفي ،وهو من األسماك الساحلية.

ر ِِكــني:
مصطلح يطلق على السفينة التي تتحمل هبوب الرياح.
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ر
ُرمـانة:
كل خشبة ناتئة على حافة السفينة ،رأسها كروي يطلق عليها رمانة ،وتستخدم لربط احلبال
بها وتكون مثبتة تثبيت ًا جيداً.
رمـاي:
هو قنفذ البحر ذو األشواك الطويلة والذي يشابه الشيت ويتواجد في املناطق الصخرية والقيعان
مؤذ إذا المس جسم اإلنسان.
وهو ٍ
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ر
روابـــه:
الروابة ،هي عملية إصالح الشباك التي قطعتها األسماك والصخور املرجانية أثناء عملية الصيد.
ْرويسي:
حبل طويل (يربط بالفرمن) في الربع األخير من ناحية مؤخرة السفينة مهمته توجيه الشراع إلى
ناحية الريح بشدِّ ه أو إرخائه.
ريـاح الشمال:
رياح شتوية باردة معروفة لدى سكان املنطقة ،وغالب ًا ما يسبقها رياح السهيلي ومدتها من ثالثة إلى
أربعة أيام ،وعند نهاية السهيلي تهب رياح الشمال ويثور البحر ،ومدتها من أربعة أيام إلى أسبوع،
وأحيان ًا تلحق بها شمال أخرى ( ترضف ) ومتتد لفترة أطول .ومن إحـدى عالمات الشمال رؤية
السحاب املتقطع من ناحية الشمال الغربي كـداللة على هبوب الرياح من هذا االجتاه.
ريـه:
هي ما حتدثه بعض األسماك السطحية أثناء مرورها بالقرب من السطح فترى اهتزازات ورعشة مت ُّر،
فيطلق عليها (رية سمك) ،هي تيارات أسماك عابرة.

املصدر :معجم املصطلحات البحرية في دولة الكويت -أحمد البشر الرومي – .1996
النواخذة  :مصبح بن محمد بن قبا  ،راشد بن علي بن شفيا.
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ز

حرف الزاي
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ز
حرف الزاي
زانـه:
الشص الكبير.
ز ْبدرة
هي ألواح تغطى بها حافات السفينة العليا ،ويقع هذا الغطاء على اللوحني الداخلي واخلارجي
ليغطي األضالع والثغرات التي بني األضالع.
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ز
زبـوت:
من أسماء القواقع البحرية ،ويستخـدم حلمه ُطعم ًا لصيد األسماك في بعض احلاالت.
زبـيـدي:
من األسماك املشهورة ،وخاصة في دولة الكويت الشقيقة.

َزرقـي:
نوع من فصيلة اإلسفنجيات ،لونه أزرق ،ينمو في األراضي الصخرية.
ز ِْر ْن:
الطرف األعلى من محار اللؤلؤ.
زريـدي:
من األسماك املشهورة واملرغوبة لدى أهل املنطقة ،ولها قيمة سوقية عالية.
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ز
ْزرف:
هو السرب من الطيور املهاجرة في فصل الشتاء.
ِريـع:
ز ْ
نبات بحري أصفر اللون ،ليس له أوراق عادية ،ولكن له أوراق مدببة.
زطي أو زطيطي:
أنواع من طيور البحر املهاجرة في فصل الشتاء بحث ًا عن الدفء.
زفـاره:
بعض من جريد النخيل يربط على شكل حصير ويثبت في جوف سفن صيد
األسماك.
ْزقـبة أو ازغبه:
ازغبه ،هي خشبة تضاف إلى الفرمن في موضع متاس بالصاري ،طولها متر تقريباً.

زلزال:
عندما تكون التيارات املائية شديدة في أيام احلمل والتي جاء ذكرها أكثر من مرة،
هذه التيارات املائية تزلزل خيط الصيد أو حبل املرساة وجتذبه بعيداً عن قاع البحر،
ويشعر املاسك بطرف اخليط كأنه يهتز بشدة ،فيقال( :املايه زلزال).
َز ْنـد:
هي خشبات توضع بقرب مربط املرساة ،ويشد في هذه اخلشبات حبل املرساة بعد
ربطه منع ًا من انفالته.
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ز
َز ْنـده:
الزندة ،هي السمكة الطازجة التي يوضع بداخلها صنارة (ميدار) ،وتستخدم لصيد بعض
الطيور البحرية أو األسماك الكبيرة مثل الهامور أو الكنعد.
ِزنّي أو زنية:
نوع من احملار ،مستطيل الشكل ،لونه أسود ،حجمه أكبر من حجم محار اللؤلؤ وغالب ًا ما يوجد
به لؤلؤ.

زهري:
لون من ألوان اللؤلؤ.
زولـي:
مرحاض السفينة ،عبارة عن رف مربع من اخلشب يحيط به سياج خشبي يشد إلى طرف
السفينة له فتحة في الوسط تؤدي إلى مياه البحر.
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ز
زي:
هي املنطقة القريبة من الشاطئ ،وهي عبارة عن أرض صخرية تكثر بها األعشاب البحرية ،ويصل
عمقها من  3إلى  5أمتار.

ْزيار:
حبل يربط الصاري الكبير بالعبد أو اخلشبة التي أمامه.
َز ْيـله:
مصطلح يطلق على بعض التيارات البحرية القوية التي حتدث في قاع البحر.

املصدر  :جمعة بن حميد  ،سعيد محمد بن ثالث  ،سيف الزبادي 1998 -م.
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س

حرف السني
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س
حرف السني:
ســابه:
هي احلبال التي حتـدد طول حبال (الصداق) ( .انظر صداق )
ساج أو ساي:
من األخشاب املمتازة ،والتي تصنع منها املراكب والسفن منذ القدم ،يسهل استعماله حسب الطلب،
فهو شديد االحتمال ال يتشقق وال يتقلص ،يكثر منوه في جنوب الهند وبورما وإندونيسيا.

ساحب:
مصطلح بحري يطلق على املرساة إذا لم متسك السفينة و حتركت من مكانها من شدة التيار البحري،
وكذلك القراقير  ،وخاصة إذا ارتفع املوج في آخـر الشهر يقال عنها( :ساحب أو سحوب).
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س
سافلْ :
مسمى بحري يطلق على املنطقة اجلنوبية من اخلليج العربي بالنسبة للسفن ،وعكسها
(عالي).
سـالية:
السالية ،شبكة مستديرة يحيط بها حبل تشد به قطع صغيرة من الرصاص ميسكها الصياد بيديه
ويلقيها في البحر ،تنفتح على شكل دائرة وهو على الساحل ويصطاد بها صغار السمك :مثل:
(املتوت وامليد ،والعومة).
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س
سـايف:
ْ
تعني أن السفينة جنحت على السيف.
سايوره:
بعض التيارات البحرية التي تتكون بالقرب من الشاطئ ،وتكون أحيان ًا خطيرة.
نب:
سـ ْ
سمكة جسمها عريض مضغوط ،عومها سريع جدّ اً .توجد بني الشعاب املرجانية الصخرية ،تتغذى
على القشريات .وجودها موسمي ،يتم صيدها بالشباك اخليشومية والقراقير الكبيرة ،ولها قيمة
تسويقية.
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س
سب ِ
ِيطي:
سمكة لونها رمادي فضي ،الظهر أزرق فاحت ،توجد بقعة داكنة على جميع القشور حيث
تشكل خطوط ًا طويلة على اجلسم ،وتزداد هذه اخلطوط وضوح ًا في اجلزء القريب من اخلط
اجلانبي ،مقدمة الرأس خطوطها أشد دكنة من بقية اخلطوط ،الزعنفة الظهرية الشوكية فضية
وعليها بقع داكنة .

سجني:
ِ
اللؤلؤ بيضاوي الشكل.
سجي
هو املد العالي.
سچلْ أو سكل:
اللون بني مع شريط أو اثنني يجريان طولي ًا على كل جانب من اجلسم أحدهما من العني
حتى الزعنفة الذيلية واآلخر من قاعدة الزعنفة الصدرية .تعيش مفردة وتتغذى على األسماك
والسرطانات املوجودة حول الشعاب املرجانية .تصطاد بالشباك اخليشومية وباخليط (ميدار).
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س
ْسديري:
لوحان في مقدمة السفينة ( البوم ) على اجلانبني فوق لوح (التريچ) ،يحميان (الكشتيل) من
األمواج.
ِس ْردال:
هو القائد ،وعند أهل البحر ( السردال) ،وهو البحار الذي يقود أسطول الغوص ،السنيار إلى
مغاصات اللؤلؤ ،وهو الذي يعلن نهاية موسم الغوص.
سرده:
ْ
السردة ،الفترة التي يصبح فيها الصيد شحيحاً ،وترتفع تبع ًا لذلك أسعار األسماك.
سريدان:
مكان الطبخ في السفينة.

املصدر  /جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف.
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س
سطاح أو سطح:
السطح الذي يغطي عنبر السفينة.

ْ
سطح:
مصطلح بحري يستخدمه الغواصون ويطلق على عـدد من مغاصات اللؤلؤ ومنها ( سطح بن
لوتاه وسطح الرازبوت وسطح البتيل ).
َس ّفار:
السفار ،هي السفن التي تنقل البضائع بني دول اخلليج وإلى الهند وجنوب شرق إفريقيا وترجع
من هناك محملة بالبضائع.
ِسقَب:
هي عملية إعادة الدقل بعد إنزاله ووضعه داخل الفلس.
سوايب:
هو هواء البحر أو الرياح .
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س
سكان:
دفة السفينة ،ويلتصق السكان بالسفينة بواسطة (النرات) .وسمي سكان ًا ألنه يسكن السفينة عن
االنحرافات واحلركة واالضطراب.

سكب أو َسقب:
تثبيت الدقل في السفينة  ،استعداداً لرفع الشراع.
ِسكتلي:
أعمدة من اخلشب تقطع بواسطة اآللة بحيث تكون مستقيمة وليس على شكل ألواح ،وذلك
الستخدامها كعوارض وأسقف للسفن.
َس ْكوني:
السكوني ،هو الشخص الذي ميسك بدفة السفينة ويوجهها تبع ًا ألوامر النوخذا.
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س
سـلبار:
من اجتاهات البوصلة.
َس ْلـچ:
مصطلح يطلق على السفينة اخلشبية التي يكون حتركها أو سيرها انسيابي ًا في املياه ،وتختلف
عن بقية السفن األخرى ،وتكون أسرع في سيرها.
ِسـلس:
سمكة نشطة طليقة السباحة ،وقد تتجمع في أفواج في املناطق الشاطئية .تتغذى على املكونات
النباتية الدقيقة ،غير موجودة بوفرة ،تصطاد أحيان ًا بالشباك في املناطق القريبة من الشاطئ.

ْس َماري:
هي السفينة التي تركت التيار أو الريح يتصرف فيها ب ُِح ِّرية في أي اجتاه ،فيقال( :افالن يحدق
سماري).
َس ْ
ـماك:
من اجتاهات البوصلة.
َس ْم ْت:
السمت ،هو شد احلبل بقوة ،كما يقال احلبل (مسموت) أي مشدود بقوة.
مسمر:
َس ّـمر أو
ْ
هي السفينة التي تركت للتيار أو الريح يتصرف فيها بحرية في أي اجتاه.
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س
ِسن:
ثقالة حجرية ذات قاعدة عريضة ،ورأس هرمي الشكل ،يكون فيه ثقب ،ويربط به حبل سميك.
وغالب ًا ما كانت تستخدم في سفن الغوص فقط.

َس ّنان:
مصطلح يطلق على السفينة املتجهة في اخلليج من الشمال إلى اجلنوب .
َس َني:
قد يفقد الغائص وعيه عندما يفقد األكسجني من رئتيه فيغمى عليه ويدخل املاء في رئتيه وقد
ينجو وقد ميوت.

مصدر الصورة  :جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف – ناصر الكاس – .2006م
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س
سنبله:
نوع من أنواع جدل احلبل ،ويتدرج اجلدل في سمك احلبل حتى يصل إلى سمك قلم الرصاص
تقريباً .والغاية من ذلك إمكان إدخاله في األماكن الضيقة بسهولة.
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س
سنـبوك:
هي لفظة عربية قدمية ،وكانت تطلق على أشهر السفن العربية في اخلليج العربي وعمان وجنوب
اجلزيرة العربية ،وتاريخ بدء استخدام السنبوك قدمي ،فهو من السفن املعروفة منذ القرن الرابع عشر
امليالدي تقريباً.

سند:
وجه السفينة في مجراها الصحيح.
سنقباسي:
ال إلى الزرقة.
نوع من اللؤلؤ يكون لـونه مائ ً

127
20/11/08 18:47:17

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 127

س
س ْنيار:
مصطلح بحري يطلق على السفن الكثيرة الراسية في ميناء ما أو تسير على شكل مجموعات.

سهچ:
هي رائحة السمك الزفرة.
سـهيلْ :
من اجتاهات البوصلة ،ويرمز إلى اجتاه جنم سهيل الذي يصادف طلوعه في  8/15من كل
سنة.
َس ّـو ْار:
السوار هو نوع من أسماك القرش.
سيـنه:
اجلمع  ،سني وهي شكل لسمكة البسار مع اختالف قليل في احلجم.
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س
سوس:
ْ
سمكة جسمها مبطط .يتراوح الطول بني  180 -60سم ،وقد يصل إلى  300سم ،تصطاد من
املياه الساحلية الضحلة.

سـولي:
نوع من السمك ،جسمه مضغوط إلى حد ما ،الرأس طويل جدّ اً ( أطول من عرض اجلسم) تتراوح
في الطول بني 40 -25سم ،وقد تصل الى  90سم .تتوافر في املنطقة الصخرية على القيعان بعيداً
عن الشاطئ .يتم صيدها بالقراقير واخليط واحلداق.

املصدر  :خميس بوزوره  ،عبد اهلل بن جرش  ،محمد بن سعيد الطاير – مقابلة 2002م.
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س
ُس ْـون:
هي األيام األخيرة من أيام الشهر القمري .30 ،29 ،28
سي أو سيه:
أمـر يعطيه النوخذا للبحارة بـرفع الشراع.
سـيب:
السيب هو الرجل الذي ميسك حبل اليدا املوصل بينه وبني الغواص الذي يكون في قاع البحر،
وهذا احلبل مبثابة حبل النجاة للغواص.

َسـيدان:
خشبة ملتصقة بالقائم ،مير بها حبل السكان.

130
20/11/08 18:47:37

املصدر  :أحمد بن ماجد  ،مطر راشد اجلميري  ،ثاني محمد املهيري – مقابلة 1998م.
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س
سـيودين:
نوع من اإلسفنج البحري امللتصق بالصخور املرجانية ،ولونه أسود.
س ّيافـه:
من أنواع أسماك القرش لكنه غير مفترس ومسالم جسمه مضغوط ورأسه مفلطح عريض وله مقدمة
تشبه الذراع بها أشواك على اجلانبني ،ولونه رمادي منقط بنقاط بيضاء لونها صدفي ،وفمه صغير
في أسفل رأسه ،وعيناه في قمة الرأس.
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ش

حرف الشني
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ش
حرف الشني
شاحن أو شاحنة:
هي السفينه احململة بالبضاعة.

شاحوف:
زورق صغير يستخدم لصيد األسماك القريبة من الشاطئ واخلور.
شـاخي:
يستعمل (الشاخي) في سفن الغوص حيثما يوجد محار لدى من يغوصون في جهة من
جهات السفينة وال يوجد لدى من يغوصون في اجلهة املقابلة فيحرك النوخذا السفينة ويربطها
بطريقة الشاخي لتجنب تشابك حبال الغاصة.

املصدر :سالم جمعة بالعبيدة ،سيف املنصوري ،علي حسن _ .2006
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ش
شَ ــارب:
هو ما يحيط (بخرط) احملارة ،أي جسمها من الداخل.

شَ ـاربية:
تسمية لصنف من أصناف اللؤلؤ غير اجليد.
شـارعة:
الشارعة ،هو الطرف األول لشباك الصيد ،وأول ما يرمى في البحر ترمى (الشارعة) ولها عالمة
بارزة من الفلني.
شـاشـه:
وهو مركب صغير بدائي ،يصنع من سعف النخيل ،تربط أجزاؤه باحلبال ثم ميأل الهيكل بلحاء
شجر النخيل وألياف جوز الهند وأغصان النخيل التي تساعد على الطفو.
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ش
ـايـر:
شَ ْ
مصطلح بحري يطلق على أي حـبل أو خيط يعلق في قاع البحر ويصعب حتريره مما علق به  ،يقال
عنه( :شاير).
ـــب:
شَ ْ
أحـد طرق الصيد بالطعم الصناعي ،أي رمي اخليط وبه صنارة مغلفة بجزء من مادة الرصاص ،وجتر
بسرعة حيث يلفت انتباه السمكة ،فتمسك به.
شَ ـبا:
الشبا ،لها عـدة أنواع ،وهي من األعشاب البحرية التي تنشط في فصل الصيف ،وذلك الرتفاع
درجة حرارة املاء ،مما يساعد على تكاثرها وخاصة في املناطق شبه املغلقة التي ال توجد بها تيارات
بحرية.

شَ باقي:
حبل في مقدمة السفينة يلف على مقدمة الدستور.
بمبع :
ِش ْ
يطلق البعض على فرخ سمك الشماهي أو صغار الشيم (شبمبع) ،وغالب ًا ما يستخدم هذا االسم
في بعض دول اخلليج العربي.
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ش
ِش ْبي َبو:
نوع من األسماك التي تعيش بكثرة بالقرب من الشعاب املرجانية.

شـ ْتر:
هي السفينة التي تكسرت ألواحها وانشطرت إلى نصفني.

ِشـجه ِ
وشجِ يج:
هي شقة الشراع من القماش السميك ،وعرضها متر واحـد أو متران.
اصة:
شْ َخ َ
لوح يشبه ألواح السفينة ،ويستخدم لسد الثغرات في السفينة.
شَ ِخ ْر:
من أسماء طرف محارة اللؤ لؤ من األعلى.
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ش
ــدت:
شَ ْ
شدته املرساة ،أي علقت بالقاع وثبتته.

شـــده:
مجموعة (ميادير) جاهزة للصيد.
شـرا:
نوع من احلساسية تصيب البحارة عندما تالمس جلودهم شباك ًا أو حبا ًال أخرجت من املاء وبها
عوالق أو نوع من األعشاب البحرية.
شـ ّراخ:
َ
الشراخ ،هو بعض من جـريد النخيل ،كانت تصنع منه قـراقير لصيد السمك في املاضي.

137
20/11/08 18:48:21

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 137

ش
شـراع:
شراع السفينة.

شـربت الربطة:
ربطة احلبل عندما يصعب فكها أو حلها.
شَ ْرت:
طوق من احلبال يربط بالصاري.
شَ ْـرص:
نوع من أسماك اللخمـة اخلطر ،له شوكتان في وسط الذيل.
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ش
شَ َر َعت:
يقال :شرعت السفينة ،إذا وصلت امليناء أو شاطئ البحر.
شريح أو شرايح:
ِ
حلم السمك يقطع إلى شرائح وميلح.
ـريخ:
شَ ْ
مصطلح يطلق على الشباك التي ال متسك األسماك ،لصغر حجمها وكبر فتحاتها.
شَ ـرين:
نوع من اللؤلؤ ،مييل لونه إلى األصفر الفاحت ،والتسمية فارسية األصل.

شَ ّط ْـن:
شطنت السفينةُ ،ربطت بحبلني أو مرساتني في مقدمتها ومؤخرتها.

املصدر  :عيسى عيسى اليديوي  ،راشد بن درويش – مقابلة 1997م.
تصوير  :سيف جمعة بن ثالث.
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ش
شَ ـعروفة واجلمع شعاريف:
الشعاريف ،هي زعانف سمك القرش ،تستخدم في أشياء كثيرة بعد أن جتفف ،ولها قيمة
سوقية عالية جداً وتصاد أسماك القرش من أجل زعانفها.

شـعـري:
الشعري ،نوع من أنواع السمك ،يعني ظهوره بداية موسم (احلداق) ،والشعري سمكة لونها
وردي مائل للون البني الفاحت ،فمها ممدود وواسع نوع ًا ما ،ويبدأ موسم (احلداق) وصيد الشعري
قبل اشتداد البرد.
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ش
شعـم:
الشعم سمكة لونها فضي المع ،تظهر على جميع القشور بقع بنية داكنة ،تشكل خطوط ًا طويلة
على اجلسم وتظهر على اجلزء األخير للغطاء اخليشومي بقعة داكنة ،الزعنفة الظهرية شفافة الشوك
وعليها بقع داكنة ،يصل طول السمكة إلى  35سم ،وهي من األسماك القاعية.

غار:
شَ ْ
هي خشبات توضع بصفة مؤقتة عند بداية صناعة السفن.
شفرة:
الطرف األعلى في الشراع مما يلي مؤخرة السفينة ،واملمتد عمودي ًا من رأس (الفرمن) إلى ما يقرب
من سطح السفينة من جهة املؤخرة.
ِشقَة:
اجلمع (شقيق وشقايق) ،وهو قماش الشراع ،يصنع من القطن ،وال يزيد عرض (الشقة) على 25
بوصة ،أما الطول فقد يزيد على  70متراً ،وال يلتزم في صناعته بطول معني.
شَ لـة:
تطلق (الشلة) في املصطلح البحري على املنطقة الطينية التي ال توجـد بها حياة.
شقته:
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من مملكة البحرين.
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ش
شـلمـان:
الشلمان ،ضلع من أضالع السفينة.

شمال:
هي الرياح الشمالية الغربية التي تساعد على ارتفاع موج البحر وغالب ًا ما تكون باردة في فصل
الشتاء.
شمال الثمانني:
هي أقوى رياح الشمال ،وترتفع األمواج إلى أعلى حـد ،وغالب ًا ما تهب هذه الرياح في الفجر،
ومن مالمح هبوبها هـدوء البحر ،وتقوم هذه الشمال في در الثمانني من  2/3إلى .2 /12
شماهي:
الشماهي ،من األسماك كبيرة احلجم ،يصل طول السمكة الواحدة منها إلى  90سم ،وهي
عريضة وكبيرة احلجم ،لونها رمادي داكن ،يوجد على اجلانبني من أسفل اجلسم لون برتقالي
يخالطه لون بني محمر ،أسفل البطن أبيض مائل للرمادي الفاحت ،تغطي جسم هذه السمكة
قشور كبيرة احلجم.
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ش
شول:
شَ ْم ُ
سروال أسود يلبسه الغواص عند النزول إلى البحر.

شمندي:
شراع ثالث يرفع في مؤخرة السفينة.
شْ َناف
قطعة من النحاس على شكل هالل تعلق في مقدمة السفينة للزينة.
شْ ِني ُنوه:
شنينوه ،واجلمع (شنينو) ،سمكة لون جسمها بني داكن مائل للحمرة ،بها بقع خضراء مائلة للزرقة
منتشرة بشكل منظم على جميع اجلسم والرأس ،الفم كبير يشبه إلى حد كبير فم (البالول).
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ش
شَ ـ ْنيوب:
هو حيوان من السرطانات البحرية التي تعيش على الشاطئ.

شواش:
حزم اخلشب حني شحنها أو إنزالها إلى البر.
واص:
ِش ْ
سمكة مفلطحة الشكل ،لها عينان فوق رأسها ،وهي من أسماك القاع.
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ش
شُ ِـوعـي:
الشوعي ،من السفن التي تستخدم لصيد األسماك ويغلب استعمالها في الغوص ،وهي من السفن
التي كانت تصل إلى بعض املوانئ اخلليجية.

شُ ــو َن ْه أو چـونه:
تخلط مادة الوِ َدك مع الشحم املذاب في وعاء كبير ويترك على النار مدة قصيرة ومن ثم يغرف
ويصب ويضاف إليه النورة .ويطلى به اجلزء الذي يغمره املاء من السفينة.
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ش
ِشــياب:
خشبة قوية تكون بارتفاع مترين وتربط بها بكرة تستخدم لرفع األشياء الثقيلة إلى وسط
السفينة ،وهي مبثابة الرافعة التي تساعد البحارة على رفع احلمولة الثقيلة.
شيب:
اللوح املقابل للوح (التريچ) من الداخل ،ويوجد حتته لوح يسمى حزام ،وثالث أسفل منه
يدعى لوح الفرار الذي يستقر فوق (الغنچ).
شـيته أو شيت:
هو قـنفذ البحـر ،ذو أشواك سوداء ،يعيش في املناطق الصخرية.

شيف:
نوع من الشجر يصل ارتفاعه إلى قامة الرجل ،وهو على شكل األشجار املوجودة على اليابسة،
ويوجد في بعض مغاصات اللؤلؤ.
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ص

حرف الصاد
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ص
حرف الصاد
صـار ِْط:
مصطلح يطلق على السمكة التي ابتلعت الصنارة والطعم وأصبها في جوفها.
صـافي:
ِ
من األسماك املشهورة محلياً ،لها أشواك حادة.

صافي صنيفي:
سمكة خليجية رمادية اللون بشكل عام ،اجلزء العلوي داكن واجلزء السفلي فاحت مائل للفضي
غير الالمع ،على جسمها بقع صغيرة دائرية الشكل رمادية اللون ،تصبح هذه البقع بيضاوية
وتشكل خطوط ًا طويلة ،الزعنفة الظهرية والذيلية لونها بني داكن وعليهما بقع سوداء.
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ص
صـاقول:
هو احلجر الذي يربط بني القرقور والچيبال الطافي على سطح املاء.
صال أو صا ّلة:
نوع من فصيلة سمك اجلش ،شكلها عريض وخالية من القشور.

اول أو اتصاول:
َص َ
مصطلح بحري يطلق على السفينة الراسية عندما يكون التيار عكس الريح ،وتظل السفينة تلف
وتدور حول املرساة وال تستقر في مكان واحد.
صـدا:
سمك من فصيلة أسماك التونة
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ص
َص َد َجت:
من املصطلحات البحرية القدمية التي تستخدم عندما تكن املرساة ثابتة في قاع البحر
الصخري.
ِصــداق:
مجموعة من احلبال متشابكة بعضها ببعض ،توضع بالقرب من الشاطئ كحاجز لألسماك لتغيير
مسار األسماك ومن ثم تقع في الشباك.
َصدر السفينة:
هي مقدمة السفينة ،وهو اجلزء األمامي من السفينة.

صدفة:
توجـد في البحر األحمر وبحر العرب ،ولها عدة أحجام وألوان.
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ص
صـرخوه:
ْ
من األسماك القاعية ،وتوجد بكثرة في اخلليج العربي ،تتخذ من حطام السفن الغارقة والصخور
املرجانية أماكن حتتمي فيها وتتكاثر.

صرناي:
آلة نفخ موسيقية عند بعض البحارة.
صفرا املاء:
من املناطق الساحلية البحرية في إمارة دبي.
َص ْف:
قطعة خشبية مربعة الشكل تلصق باملجداف بواسطة فتحات ثم تربط باحلبال.
صفق أو صافق:
يقال الشراع (صافق) ،إذا لم يكن هناك أي نسمة هواء حترك الشراع وظل متدلي ًا الصقا بالدقل.
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ص
صفو:
صفاء ماء البحر ،ورؤية القاع والصخور التي يصعب رؤيتها في بقية فصول السنة ،ويصادف
الصفو أياما معدودة في فصل الصيف.
صفوح أو الصفوح:
من املناطق الساحلية البحرية املشهورة بالتالل الرملية البيضاء.
َصـلْ :
مادة تستخرج من كبد سمكة القرش بعد أن تطبخ وتبرد يدهن بها جسم السفينة من الداخل
واخلارج ،وكانت السفن تدهن كل سنة مرتني أو ثالث مرات.
صـالخـه:
نوع من األسماك تقطع إلى قطع صغيرة وتستعمل طعم ًا لصيد أنواع من األسماك مثل الشعري
والهامور.
َصلاّ ل:
هو طائر النورس اليافع.
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ص
لب:
َص ْ
اشتداد الرياح املوسمية ومدتها من عشرة أيام إلى عشرين يوماً.
صلصله:
محار لونه أحمر يوجد في الهيرات أو مغاصات اللؤلؤ  ،وهناك إحـدى املغاصات املشهورة في دولة
اإلمارات ويطلق عليها اسم (أم الصلصل) ،وذلك لكثرة محار الصلصل فيها.
صلعه:
منطقه رملية فيها بعض الصخور واألعشاب البحرية اخلفيفة ،ونادراً ما توجـد فيها أسماك.
يـج:
ص ِل َ
وقوع أشعة الشمس على سطح ماء البحر ،وانعكاس هذه األشعة على سطح املاء مما يعوق رؤية
األشياء التي تقع حتت هذا اخلط ،ويحدث هذا في الصباح أو العصر.

صمعـا:
سفينة يتراوح طولها ما بني  25قدم ًا إلى  80قدماً ،ويتراوح عرضها ما بني  18 – 8قدم ًا وارتفاعها
 9 – 4أقدام ،وتستخدم في الغوص على اللؤلؤ والتجارة ونقل الركاب ،وتعد من القوارب احمللية
األصل ،تشبه إلى حد ما قارب السنبوك وتختلف عنه في املقدمة (ميل صدر) فقط.

املصدر :علي بن دميثان القمزي – رحلة الغوص .2000
املصدر :إبراهيم حسن عبيد اجلالف و عيسى عيسى اليديوي – مقابلة.
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ص
صندوق البحر:
سمكة صغيرة احلجم على شكل صندوق ،جسمها صلب ،تعيش بني الشعاب املرجانية ،ولها
عدة اشكال ،وحركتها بطيئة .

صنفير:
وهو احملور الذي يدخل في ثقب البكرة أعلى الصاري والذي عليه البكرة أثناء جر احلبال.
صنقريري:
مؤخرة السفينة من نوع البغلة فقط.
صنكريري:
عارضة قوية أسفل الرقعة في السفن من نوع البغلة أو الغنجة ،ويدخل طرفها في حفرة في امليل
اخللفي وتثبت به جيداً ،ثم تبنى فوقها باقي ألواح الرقعة والشالمني .ويطلق على أسفل لوح
من ألواح الرقعة في السفن من نوع السنبوك صنقريري كذلك.
صنكل:
سلسلة من احلديد تستخدم في إدارة دفة السفينة ،وفي ربط املرساة كذلك.
َصـو:
بعض الصخور اجلـيرية التي تلتصق باحلبال والقراقير التي بقيت مدة تزيد على سنة أو أكثر في
قاع البحر.
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ص
ُص َو ْر:
هي خشبات قوية تشد بعرض السفينة .وللسفينة ثالث (صوارة) :صور املقدمة يسمى صور
الصدر ،وصور الدقل ،وهو الذي يشد فيه صاري السفينة ،وصور ِتفر.

صورة:
بعض من حبال (ال َّيل) ،التي تستخدم في صيد أسماك ( العومة).
ُصو ْي ْف:
الصويف ،من أنواع األعشاب البحرية التي تعلق بالقراقير ويصعب إزالتها.

155
20/11/08 18:50:18

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 155

ص
صـيـر ْم:
ْ
سلة تصنع من أسالك حـديدية توضع فيها األسماك متوسطة احلجم ،ولها عـدة أحجام.

صيمه واجلمع صيم:
نوع من األسماك الصغيرة فضية المعة بطول أصبع اليد وطولها يساوي عرضها ثالث مرات،
وتوجد بأعداد كبيرة وهي من األسماك شبه السطحية ال تعوم على سطح املاء وال تغور في
األعماق ،ونشاهد أعدادها متر أثناء رسو السفينة أو سيرها.
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ض

حرف الضاد
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ض
حرف الضاد
ضـربة:
مصطلح بحري يطلق على العاصفة القوية املفاجئة التي تتعرض لها السفن في وسط البحر.
ضغاء أو ضغوه:
الضغاء ،هي طريقة صيد أسماك السردين ( العومة ) بشباك يقال عنها ( يل ) ،و(ال َّيل)
يتكون من حبال وشباك جترها مجموعة من الرجال من كل جانب معتمدين على سواعدهم،
ويوجد في مؤخرة (ال َّيل) كيس كبير تتجمع فيه األسماك بعد أن تحُ اصر من اجلانبني فتدخل
في الكيس الكبير.

ضم البحرية:
اختيار البحارة للرحلة.
ضــيح أو ضيوح:
هي املياه الضحلة غير العميقة ،وتكثر (الضيوح) في السواحل الغربية لدولة اإلمارات.
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ط

حرف الطاء
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ط
حرف الطاء
طابق أو مطابق:
إذا لصقت السفينة بأي سفينة أو برصيف امليناء يقال عنها :طابقت السفينة.

طاح الهواء:
طاح الهواء ،سكن بعد أن كان يعصف بعنف.
َطـاري:
هي خشبات طول كل منها نصف متر ،تثبت في جانب السفينة.
طــير الشاه:
طير مقيم وشائع في أغلب أيام السنة ،يتكاثر في شهر إبريل حتى يونيو على أشجار القرم
وعلى بعض اجلزر.

160
20/11/08 18:50:49

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 160

ط
ـاسـة:
َط َ
طاسة ،واجلمع (طوس) ،وهي طاسات بها ثقوب تستخدم لتصفية اللؤلؤ حسب أحجامه من قبل
الطواش.

طالع الذراع – املرزم:
ويشتهر باملرزم ،وعند طلوعه يتوسط اخلط اللبني ( احملبا ) القبة السماوية ويحني موسم استخراج
اللؤلؤ ،وبطلوعه تبدأ هجرة الطيور إلى املنطقة ،وتسمع أصواتها مهاجرة ليالً ،ويشاهد طائر
الطليلي على السواحل في الصباح ،ويالحظ أيض ًا جفاف السواحل وجزرها (الثبر) طول الليل،
وهو بداية انخفاض درجة حرارة البحر.
َطا ِن ْف:
حبل سميك يرمى من سفينة إلى أخـرى أو رصيف امليناء لكي يتناوله البحارة جلذب احلبل
السميك.
ْط َباب ْارحمه:
من مغاصات اللؤلؤ.
اب ِديِي َنه:
ْط َب ْ
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من جزيرة ديينة.
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ط
اب شَ َراعو:
ْط َـب ْ
من مغاصات اللؤلؤ التي بالقرب من جزيرة شراعـو.
ط ّباخة القار:
طائر بحري مهاجر يكثر على السواحل واألخوار ،له ظهر أسود وبطن أبيض.
طباقة:
الطباقة ،هي (اللخـمة) الكبيرة التي تطبق على األسماك الصغيرة.
طبع أو طبعانه:
طبعت السفينة ،أي غرقت.

طبق َل ْـز ْق:
ْ
نوع من فصيلة (اللخمة) ،كبيرة احلجم ،تعيش في املياه العميقة.
طبي ِلي:
ْ
صنف من اللؤلؤ ،له قاعدة تشبه الطبل يقال عنه (طبيلي).
َطبـن أو مطنب:
هي عملية التخفي التي تقوم بها بعض األسماك بدفن جسمها في الرمل عندما حتس باخلطر.
َطـراد:
هو القارب السريع املصنوع من (الفيبر جالس).
َط ْـر ْ
بال:
هو القماش السميك الذي يوضع ليظلل ويقي من وهج الشمس ،ويستعمل في السفن
الكبيرة.
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ط
ْطراقه:
الطراقه ،هي عملية صناعة شباك صيد األسماك ،وكانت (الطراقه) حرفة مهمة عند الصيادين،
يستخدمون في صناعتها اخليوط القطنية التي كانت جتلب من الهند.

َط َـر َحـت:
إذا أنزلت السفينة أشرعتها وتوقفت عن السير في وسط البحر بعد أن رمت مرساتها يقال عنها
طرحت.
طـرشه:
ْ
السفرة الواحدة ،واجلمع (طرشات) و (الطرشة) ال تزيد على شهر واحد.
طـعان:
ثقل يوضع داخل السفينة إذا كانت فارغة لتتحمل ضغط الرياح على الشراع ،وعادة يكون هذا
الثقل من أكياس رمل ،وغالب ًا ما يستعمل الطعان في الوقت احلاضر لسباقات السفن الشراعية.
ْطـلى:
الطلى ،هو احلبل الذي يشد املجداف على القص.
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ط
طـليلي:
ْ
من طيور البحر التي تعيش بالقرب من اخلور.
ان:
َط ّن ْ
ألم بني العينني عند نهاية أعلى األنف يحدث في أثناء الغطس عند بعض الغاصة وعلى األخص
في املياه التي يزيد عمقها على سبع قامات.
طنب الكبرى وطنب الصغرى:
من اجلزر البحرية اإلماراتية القريبة من مضيق هرمز.
طن ّير:
نوع من األخطبوط صغير احلجم يعيش في قوقعة.
َط َه ْف:
من العواصف القوية التي حتدث أضراراً كبيرة وخاصة في البحر.
ـواش:
َط ْ
الطواش ،هو تاجـر اللؤلؤ الذي يبيع ويشتري ،والطواش ينقسم إلى قسمني :طواش البحر،
وطواش البر ،طواش البحر هو تاجر اللؤلؤ الذي يدور مبركبه بني مراكب الغوص ليشتري من على
ظهر سفينة الغوص ،أما طواش البر فيشتري وهو في املدينة.

ْطـواَشَ ة:
هي جتارة اللؤلؤ.
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ظ

حرف الظاء
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ظ
حرف الظاء
ِظــراب:
هي خياطة األخشاب باحلبال ،أي مترير احلبل من خالل عدة ثقوب ليمسك بخشبة أخرى.
ظـــلاّ ل:
هو ما يوضع على السفينة من القماش األبيض ليحمي بحارتها من وهج الشمس.

ظهر دملا:
من مغاصات اللؤلؤ املشهورة القليلة العمق.
َظ َه ْر دي َِينه:
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من جزيرة ديينة.

املصدر :معجم الغوص واللؤلؤ في اخلليج العربي_ د .فالح حنظل .1984 ،
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ع

حرف العني
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ع
حرف العني
َعـارِض:
العارض في مصطلح أهل الغوص هو صخور مستطيلة في قاع البحر ،ومن أشهر العوارض
البحرية عارض اجلد وعارض العود ،وهناك عدة عوارض في اخلليج العربي.
عارض ا ْجلد:
ْ
من مغاصات اللؤلؤ التي اشتهرت بأسماك اجلد ( البركودا ) ،الذي كان يخيف الغواصني من
كثرة أعداده.
عاروك:
كيس يعلقه الغواص برقبته ليجمع به احملار في قاع البحر.
َعـالقَة:
هي اللؤلؤة العالقة بداخل احملارة.
عالي:
لي).
مصطلح يطلق على السفينة التي تتجه شما ًال إلى قطر والبحرين والكويت ،يقال ( :ا ْم َع ِ
والعكس ( َسنان ).
عاملة:
مصطلح بحري يطلق على سفينة الصيد التي تعمل في البحر طوال املوسم بالقرب من الشاطئ.
ومتخصصة في صيد ( العومة والبرية )  ،وعدد بحارتها ما يقارب عشرين إلى خمسة وعشرين
شخص ًا معتمدين على سواعدهم في جر شباك العاملة.
َعباري:
املسافة بني مدخل اخلن ( جوف السفينة ) والفتحة األخرى أمامه.
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ع
َع ْـبد:
خشبة موازية للدقـل عمودياً ،بينها وبني الدقـل خشبة الصور ،وينزل أسفلها في ثقب الفلس،
وأعالها يكون مشدوداً مع الدقـل لتسند الدقـل ومتنعه من احلركة.

َعـبرة:
يبلغ طولها  20قدم ًا وعرضها  5أقدام وارتفاعها قدمني فقط ،وهي من القوارب احمللية األصل،
وتستخدم لنقل الركاب بني ضفتي األخوار ،حيث كانت وال تزال تستخدم لالنتقال بني ضفتي
خور دبي.

مصدر الصورة :متحف دبي الوطني .
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ع
َعـ َّب ْط:
مصطلح يطلق على البحار إذا مرض ولزم الفراش ،يقال عنه (عبط).
عبيات:
العبيات ،قوائم خشبية مستقيمة علوية متبادلة مع أخـرى حديدية في حواجز ربع سطح
السفينة.
عبيسي:
من أسماك األخوار واملياه الضحلة ،لونها بني ،وبها خطان في اجلوانب.

عـبيلة:
نوع من فصيلة اإلسفنج.
عـتاد:
العتاد ،هو كل ما يستخدمه الصياد من أدوات شباك وقراقير وغيره.
عـدسي:
نوع من اللؤلؤ الصغير يكون على شكل حبة العدس.
ريش أو عرشان:
َع ْ
نوع من املرجان الذي تتكاثر حوله بعض اليرقات.
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ع
َع ّـزال:
هو الغواص الذي يذهب مع مجموعة غواصني ،إال أنه يغوص على حسابه اخلاص وله سيب خاص
به.
َعـشار:
مصطلح بحري يطلق على السفينة القدمية.
عضاي:
زيادة حجم السفينة عن طريق إطالة قاعدتها األصلية ،فتصبح أكبر حجم ًا وأطول مما كانت عليه
من قبل ،كما تزداد مقدرتها على حمل البضاعة تبع ًا لذلك .والعضاي هي أيض ًا عملية ربط
حبلني بعضهما ببعض.
عضيمية:
نوع من أسماك فصيلة اجلش لونها فضي  ،لها زعنفة طويلة متيزها عن بقية األسماك.

ِع ْطف َْه:
هي نوع من أضالع السفينة ،يكون منتصفه على (بيص) السفينة.
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ع
َع ّفاده:
العفادة ،هي سمكة البياح التي تقفز من فوق شباك الصيد عندما حتس باخلطر.
عـفد:
إذا قفز الغواص في املاء ،يقال عنه( :عفد).
عقربي:
نوع من الرياح احمللية تنشط في فصل الصيف ،وتهب من اجلنوب الغربي ،وسميت بهذا االسم
نسب ًة إلى قدومها من اجتاه جنم العقرب.
َع ْلـقَه:
حبل ُيعلق به حجر الغواص ،وطرفه األعلى يربط بالقلطة.
عماد:
عماد ،سمكة مفلطحة الشكل تتغذى على الطحالب البحرية.

ِع َمار:
حبل املرساة الغليظ في السفينة.
َعـنافة:
العنافة ،ساطور معقوف ،يكون في مقدمة السفينة اخلشبية .
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ع
عـنتـق:
سمكة لون جسمها أحمر وردي ذو ملعة فضية ،يوجد على اجلسم من  5- 4خطوط طويلة صفراء،
تعيش هذه األسماك بني الصخور القريبة من الشواطئ والصخور املرجانية ،وهي متوسطة اجلودة
والطلب عليها.

ع ْنفوز:
هو من فصيلة أسماك الشعاب املرجانية امللونة إال أنه أكبر حجم ًا منها ،ينفرد عنها ويتجول بعيداً
عن الشعاب ،لون اجلسم أزرق مائل إلى الرمادي الداكن يكاد يكون السواد غالب ًا عليه ،ومضغوط
من اجلانبني ،اجلزء اخللفي منه عليه بقعة صفراء دائرية الشكل ،الزعانف الزوجية بنفسجية فاحتة
اللون بينما الزعانف الشرجية والظهرية لونها أزرق فاحت ،الزعنفة الذيلية صفراء وعليها خطوط
زرقاء فاحتة وتوجد على القشور بني اجلزء األمامي للجسم بقع داكنة هاللية ،ويصل طول هذه
السمكة إلى  30سم.

مصدر الصورة  :محمية دبا الفجيرة _ تصوير :جمعة بن ثالث .2005
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ع
عـوال:
صغار سمك اليريور ( القرش ) ،يجفف في الهواء بعد أن يقطع ويعرض ألشعة الشمس.
عـومه:
العومة ،هي سمكة السردين.

عويسي:
نوع من القوارب اخلشبية متوسطة احلجم.
عويسية:
نوع من السفن الشراعية شبيهة بالبدن ،إال أن االمتداد الذي في املقدمة أقصر من البدن .ولكنها
أكبر من البدن وتستخدم لإلبحار عبر احمليطات والبحار ،ويبلغ طولها ما بني (  ) 60إلى () 80
قدماً ،وحمولتها ما بني (  ) 50إلى (  ) 100طن .
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ع
ـوعو:
ُع ُ
العوعو هو جنم البحر وكان هذا العوعو في املاضي له رواج عند األطفال فعندما يعود الغواصون
من رحلة الغوص يحضرون معهم مجموعة من العوعو كهدايا لألطفال فعندما يعثر الغواص على
العوعو يحتفظ به لولده أو أي طفل قريب له ،فيقوم بضم إصبعني من األصابع اخلمسة لهذا العوعو
أو جنم البحر جهة الشقوق بعد أن يزيل مخلفات وأحشاء هذا العوعو ويتركه في الشمس أو الهواء
اجلاف حتى يثبت على وضع يكون له فيه أربعة أطراف كأنها قوائم دابة واخلامسة تكون مبثابة
الرأس فكان األطفال يستعملون العوعو على شاكلة الدواب يحملون عليها الصخر أو الرمل أو املاء
تقليداً ملهن الكبار في املاضي ويجرونها بخيط وراءهم فكانت هذه مبثابة تسلية لألطفال وهدية
مفرحة لقلوبهم.

املصدر :احلداق موسوعة صيد األسماك في الكويت – محمد يعقوب بكر البكر .2001 -
املصدر :عبد اهلل بن جرش – سعيد بن سيف بن حويرب – مقابلة .1993
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ع
َعـ ّياي:
العياي ،هي األمواج التي تتكسر بالقرب من الشاطئ عندما يكون البحر هائجاً.

عيسرينه:
نوع من فصيلة احملار ،إال أنه أصغر من احملار.
عـيطن:
ْ
نوع من أسماك القرش متوسطة احلجم ،تتغذى على األسماك الصغيرة.
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ع
عيفـا:
سمكة الصبور ،مستطيلة اجلسم ،مضغوطة من اجلانبني ،الظهر داكن اللون مائل للزرقة ذو ملعة
شبيهة بصدر احلمام األزرق ،لون اجلانبني من البطن فضي مائل للبياض المع ،قشوره كبيرة سهلة
االنتزاع.

عني الريح:
اجلهة التي تهب منها الريح.
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غ

حرف الغني
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غ
حرف الغني
غادوف:
هو املجداف الذي يستخدم في سفن الغوص.
غَ ـاغَ ـا:
جزيرة تتكون من عدة جزر ،تكثر فيها طيور القاق ( اللوهه ) ،وتعد محمية طبيعية ،ويوجد
بالقرب منها مغاص للؤلؤ يسمى (هير غاغا).
غا ّله:
منطقة بالقرب من الشاطئ مباشرة ،يتجمع فيها املاء في آخـر اجلزر.
غالة العماميل:
اسم منطقة بحرية ساحلية يتجمع فيها عدد من الصيادين الذين يعملون في مهنة الصيد القريبة
من الشاطئ ،ولهذا سميت بهذا االسم.
غُ ـبه:
البحر العميق ،كاحمليطات مثالً.
غَ
ـرافـه:
ْ
عصا غليظة ،برأسها دائرة من اخلشب ،تستخدم في القوارب الصغيرة جـداً وهي مبثابة مجداف.
غرانيج:
هي املنطقة التي تكون حتت (الفنه) الصدرية مباشرة في السفن اخلشبية.
غربي:
رياح معتدلة تهب من الغرب ،ويبدأ موسمها بعد نهاية فصل الشتاء مباشرة ،وتسمى بـ
(الغرابي).
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غ
ــز ْر:
غَ ِ
هي املياه العميقة.
غـشه:
جزيرة بالقرب من جزيرة صير بني ياس.
غَ َلق املوسم:
مصطلح يطلق على ابتداء هبوب الرياح املوسمية في احمليط الهندي فال تبحر سفن السفر.
ــالن:
ِغ ْ
من املناطق البحرية الضحلة.
غَ ـ ِلي:
من فصيلة سمك البركودا ذي احلجم الصغير.

ِغـليـلْ :
خور تكثر فية الطيور واألسماك.
غَ ّـمـازِي:
حبل يربط في أعلى القرقور وفي مؤخـرته قطعة من الفلني ،ويعد هذا احلبل مبثابة حبل احتياطي،
عندما ينقطع احلبل الرئيسي يحل محله .والغمازي أيض ًا اسم يطلق على آلة بسيطة بدائية
تستخدم ملعرفة اجتاه الريح وكانت تستخدم في السفن الكبيرة.
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غ
غناظـه:
رأس وخور شمال شرقي ساحل أبوظبي.
غــواص:
هو الشخص الذي يغوص في املاء ويقوم بأي عمل.

غَ ّـواي:
طائر بحري من فصيلة (اخلرشنه) ،له رأس أسود ومنقار أصفر.
غَ ّياضـة:
الغياضة من الرياح احمللية التي تهب بسرعة وتهدأ في نفس الوقت ،وتكون فترتها قصيرة تستغرق
عشر دقائق تقريباً.
ـيــص:
ِغ ْ
هو الغواص الذي يغوص جلمع محار اللؤلؤ من قاع البحر.
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ف

حرف الفاء
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ف
حرف الفاء
َفا ُروه:
الفاروه ،كيس تفرغ فيه حصيلة سمك السردين من (ال َّيل).

َف ِ
اغيـه:
نوع من نبات البحر ،يشبه اإلسفنج ،وهو بحجم قبضة الكف أو أكبر قليالً.
فاقي:
نوع من اإلسفنج ذي احلجم الكبير ،ينبت في أعماق البحار.
فـا ِل ْت:
هو احملار الذي يوجد بكثرة في قاع البحر أو على الصخور ،إال أنه غير ماسك بالصخور.
َفـاجله:
عـدة قطع من شباك الصيد ،وتستخدم لصيد سمك اخلباط ،واجلمع (فوالج).

املصدر :النواخذة :فرج بن بطي احمليربي ،سيف املنصوري ،راشد بن علي بن شفيا.2006 ،
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ف
فـا ْلكي:
ال من لوح الربش ،ويكون خالي ًا من الزخرفة.
لوح أعـرض قلي ً
فــايز:
من مغاصات اللؤلؤ املشهورة.
فـتيل:
قطن بشكل حبل ،رخو جدّ اً ،يغمس في زيت ويسد به الفراغ بني لوحني من ألواح السفينة،
ويثبت في الداخل بواسطة املطرقة وتسمى هذه العملية (الكلفتة).
فـجِ ِـري:
نوع من الغناء وحدوات البحارة املعروفة.
َفــخ:
بكرة في صدر السفينة ،يوضع عليها حبل املرساة في أثناء سحبها ،وال تستخدم في سفن
الغوص.
َفخـذ:
حبل من حبال شباك ( الـ َّيـل ).
اي:
ــر ْ
َف َ
مصطلح يطلق على صفاء مياه البحر ،حيث إن قاع البحر يكون واضح ًا في األعماق.
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ف
ــرسوق:
َف ْ
من األسماك التي تنتشر في اخلليج العربي والبحر األحمر ،وتوجد في املياه الضحلة ومتوسطة
العمق ،تتغذى على أشكال من الكائنات القاعية ،ليس لها قيمة تسويقية.

فــرش:
ْ
سمكة متوافرة في املياه البعيدة عن الشاطئ .واسعة االنتشار في دولة اإلمارات ،ويعم وجودها في
القيعان الرملية عند أعماق تتراوح بني  20 -10قامة ،وتسبح في أفواج وتتغذى على الالفقاريات
القاعية كالسرطانات والربيان واألسماك الصغيرة .تصطاد األحجام الكبيرة منها طوال العام ،وتدخل
القراقير في أشهر الشتاء ،وذلك باستخدام القراقير واخليط.
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ف
َف َـرص:
مصطلح بحري يقال إذا مرت السفينة من مضيق بني جزيرتني ،يسمى هذا املضيق (مفرص).
ـرضـه:
ُف ْ
الفرضة ،هي امليناء ،وكذلك محل رسو السفن.
فـرقـد:
ْ
من اجتاهات البوصلة.
َفـرمن:
الفرمن ،خشبة تتقاطع مع أعلى (الدقل) في السفينة.
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مصدر الصورة  :النادي البحري الرياضي الكويتي -يوسف النجار – 2007م.
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ف
ــر َمـه:
َف ْ
خمسة أو ستة أضالع تشكل هيكل السفينة بصفة أولية في بداية صنعها ،وتصنع هذه األضالع
من األلواح اخلشبية وتبنى عليها السفينة إلى منتصفها ،ثم تزال هذه األضالع بعد تثبيت األضالع
الفعلية للسفينة ،وتكون (الفرمة) مبثابة القالب للسفينة.
فـرو:
الفرو ،من فصيلة سمك اجلـش ،يسير على شكل مجموعات ال تفترق.

ِف ْر َيا َله:
سمكة سامة لونها رمادي غامق وظهرها مدبب ،ولها وجه قبيح ،وتلسع بزعنفتها ،وتعد من
األسماك اخلطرة.

ِفريس:
عصا طويلة ميسكها أحـد البحارة ويقف في مقدمة السفينة يقيس بها عمق البحر ،خاصة في
حاالت اجلزر ،لينبه الربان إلى األعماق التي قاسها لئال يرتطم املركب بالقاع .
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ف
ِفسا َقـة:
نوع من احملار الذي يلتصق مبحار اللؤلؤ.
َف ْس َحه:
الفسحة بني (الشالمني) أضالع السفينة ،أي الفراغ بني كل شلمان وعطفة.
فسكره:
ـسكـر أو ْ
َف ْ
فسكر جمع ،واملفرد فسكرة ،ويطلق عليها أهل الغوص اسم :بنت النوخذة؛ لكونها جميلة
الشكل ذات خطوط سوداء وصفراء على الرأس وبداية اجلسم ،وهي تشبه إلى حد كبير سمكة
الكوفر لوال وجود تلك األلوان التي تزينها ،ولون الزعنفة الظهرية والصدرية والذيلية أصفر،
وأطراف هذه الزعانف سوداء ،توجد الفسكرة بني الصخور الكبيرة املعروفة بالقصاصير.

فـش أو فشية:
هي قطعة تشبه الفلني ،وتكون على ظهر حيوان احلبار ( نقـر ).
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َف ْشت:
الفشت ،هي الصخور املرجانية الهشة ،يكون عليها املاء ضحالً ،وكثيراً ما متتد إلى مساحات
كبيرة ،ويكثر وجودها حول اجلزر ،ومن أشهر الفشوت في اخلليج العربي فشت اجلارم وفشت
الديبل ،بالقرب من مملكة البحرين.

ف

َف ِش ْت اجلا ِر ْم:
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من مملكة البحرين ،وهو من أكبر الفشوت في اخلليج العربي.
فشت م ّينا:
من مغاصات اللؤلؤ القريب من جزيرة غاغـا.
فصم:
نوع من صغار احملار ،وهو الذي ميسك باحلبال التي ظلت مدة طويلة في البحر.
فقلول:
مؤذ وتتغذى عليه
حيوان بحري دائري الشكل ،له عدد من األصابع لونه وردي فاحت ،وهو غير ٍ
بعض األسماك السطحية والسالحف.
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ف
ْف َطــا ْم:
الفطام ،عظم يصنع من عظام السلحفاة أظالف املاعـز ،فيه شق يكبس على جانبي منخر
الغواص عند غوصه في قاع البحر.

فـقــل:
سمكه قبيحة الشكل ،لها أشواك وأسنان حادة ،وهي من سمك الشعاب املرجانية.
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ف
فك النهم:
من مغاصات اللؤلؤ العميقة.
َفـك يريور:
هو فك سمك القرش.

ِفـ ْلس:
خشبة من النوع القوي جـدّ اً ،ال يتجاوز طولها في السفن الكبيرة مترين وتقل عن ذلك في
السفن الصغيرة ،ويوجد وسط الفلس حفرة مستطيلة يثبت الصاري داخلها ،فتكون قاعدة الدقـل
السفلي.
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ف
فـلس:
اإلناء الذي يجمع فيه اللؤلؤ أثناء فلق احملار.

فـلوكـة:
نوع من الزوارق الصغيرة ،تستخدم في نقل األشخاص من السفن الكبيرة إلى الشاطئ.
يــج:
ِف ِل ْ
الفليج ،هي عملية فلق احملار واستخراج اللؤلؤ ،وهذه العملية يقوم بها اجلالسة.
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ف
ير:
َفـ ْنـ ِت ْ
من طيور البحر ،مهاجر شتوي  ،يكثر قرب األخوار والسبخات على ساحل اخلليج العربي ،وهو
شائع على خور دبي وحلكومة دبي دور كبير في حمايته بعد إنشاء محمية لتعشيشه وسط
اخلور.

ِف ْنطـاس:
الفنطاس ،وعـاء كبير ملاء الشرب يصنع من اخلشب ،وموضعه في خـن السفينة.

مصدر الصور :متحف دبي الوطني -علي خليفة بن ثالث .2007 -
املصدر :سيف محمد مليح  ،راشد بن ثاني  ،مصبح محمد املهيري.
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ف
َفـنـه:
سطح صغير في مؤخـرة السفينة ،يتخذ للجلوس عليه ،وفي السفينة (فنتان)( ،فنة) صدر
و(فنة تفر).

ِفـيز:
الفي ْز ،هي فتحة تفريغ احلصيلة من شباك الصيد التي على شكل كيس كبير وهو ( ال َّيل ).
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ق

حرف القاف
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ق
حرف القاف
قــابط:
القابط من األسماك القاعية التي تعيش بالقرب من الشعاب املرجانية.

قـابـية:
شراع يرفع فوق الشراع الكبير.
َقـا َمة:
ال يقال :البحر قامة أو
وحــدة قياس معروفة مثل قامة اإلنسان ،وهي قياس عمق البحر ،فمث ً
قامتان أو ثالث قامات.
َقامي:
هي دعامات خشبية تكون في (فنة التفر) من سفينة السنبوك.
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ق
ـب الدقـل:
َق ْ
يطلق على أعلى الدقـل.

قبة سالمه:
هي املنطقة الواقعة على مدخل اخلليج العربي  ،وتعتبر من املناطق العميقة  ،وكانت في املاضي
تعرف من املناطق اخلطرة أو املسكونة.
قبطان:
هو قائد املركب أو السفينة.
َق ْب َعـة:
القبعة ،إناء يستخرج به املاء العذب من فنطاس السفينة ،وكان يصنع من ثمرة جوز الهند ،بعد
استخراج لبها ،وفي جلب املاء من الفنطاس الستخدامه في املطبخ ،يستعمل دلو صغير من اجللد
أو سطل حتى يجلب كمية من املاء أكثر من تلك التي جتلب بالقبعة.
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ق
قبقب أو قبقوبه:
ْ
حيوان يشاهد بالقرب من الشواطئ عند بداية املد ونهاية اجلزر في املياه الضحلة ،ومناطق مياه
البحر التي يخلفها اجلزر ،له ريشتان في مؤخرته من اجلانبني تستعمالن مروحتني ليسبح في
املياه ،ويتم التمييز بني الذكر واألنثى باللون ،غالب ًا ما يكون لون الذكر أزرق وأكبر حجماً ،أ َّما
األنثى فيكون لونها أصفر وأصغر من حجم الذكر ،وهذا احليوان كثير التزاوج واإلجناب.

قحة أم القيوين:
من املغاصات القريبة من مدينة أم القيوين وعمقها من  6إلى  7أبواع.
َقحـةْ دبي:
تقع قـرب مدينة دبي ،يصل عمقها إلى عشرة أبواع.
َقحة رأس اخليمة:
من املغاصات القريبة من مدينة رأس اخليمة ،عمقها يصل إلى سبعة أبواع.
َق َحـمـة:
مصطلح يستخدمه غواصو اللؤلؤ ،ومعناه أن الغواص غاص عشر مرات.
قـحه:
املغاص القريب من البلد.

تصوير حتت املاء :جمعة بن ثالث .2004
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ق
قـراح:
آخـر اجلزر ،ويسمى :آخـر ( الثبر ).

َق ْـر َعـة:
مصطلح يستخدمه نواخذة الغوص ،وتعني ما جمع من اللؤلؤ ملدة أسبوع واحـد أو خمسة أيام.
قـرفـا:
ْ
من األسماك املعروفة محل ّياً.

املصدر  :سيف محمد بن مليح  ،راشد بن ثاني املهيري  ،محمد بن سعيد الطاير2000-م.
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ق
قـرقـنبه:
ْ
من أسماك الشعاب املرجانية ،لها أسنان حادة وتسمى في بعض دول اخليلج (حماره).

قـرقـور:
القرقور ،هو مصيدة األسماك ،وله عـدة أحجام.
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املصدر :محمد بوحميد  ،علي بن خميس القبيسي مقابلة 2001
تصوير حتت املاء  :جمعة بن ثالث – 2005م.
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ق
قـرم :أو ( منقروف )
ْ
هي األشجار البحرية التي تكثر في األخوار البحرية ،ولها أهمية كبيرة في احلياه البحرية.

َقـص:
القص ،عصا بطول قدمني تقريباً ،توضع على حافة السفينة ويغرز ثلثها داخل احلافة ويبقى الباقي
خارجها ليربط فيه املجداف.
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ق
قصار:
ّ
هي الصخرة البارزة في وسط البحر.
واجلمع قصاصير ،والقصار صخرة كبيرة في قاع البحر قـد يبلغ ارتفاعها حوالي أربعة أمتار أو أكثر،
مخروطية الشكل قاعدتها كبيرة ورأسها األعلى حـاد ،واملاء عليها ضحل ،ويشكل القصار خطورة
على السفن .ونذكر هنا بعض القصاصير املعروفة ولها عدة أسماء.

أسماء بعض القصاصير البحرية.
قصار أبو الثعـــالب.
قصار أبو السيــاييف.
قصار أبو الشــــير.
قصار أبو سعيــــد.
قصار البعيــــــا.
قصار التـــــويت.
املصدر :األطلس الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العني.1993 ،
النواخذة :مصبح بن محمد بن قبا املهيري ،سيف بن محمد بن مليح الشامسي ،سالم جمعة بالعبيدة.
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ق
قصار اجلليعـــــه:
قصار اخلـــــلف:
قصار السويــــدة:
قصار الـــــشراك:
قصار الشـــــير:
قصار الصـــــل:
قصار الصـــــور:
قصار الفطــــيم:
قصار الفلقــــات:
قصار القطــــعي:
قصار القـــــوم:
قصار الكـــــير:
قصار املدفـــــر:
قصار املرقـــــة:
قصار املـــستديرة:
قصار امللـــــح:
قصار املنــــدبان:
قصار املـوثــــق:
قصار الـــــــواالت:
قصار بالشقـــــانيف:
قصار بــحــــــير:
قصار بن صبــــــاح:

203
20/11/08 18:55:25

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 203

ق
قصار بوتـــــــاج:
قصار بوغــــــرايبة:
قصار بوقصيـــــصير:
قصار بـومـــــهيـر:
قصار بـوديــــــوة:
قصار جليعـــــــه:
قصـار جـمـــعــه:
قصار خميـــــــس:
قصار خــــنـــون:
قصـار ضــــــاوي:
قصــار عــجيـــلة:
قصار عـفـــــيـج:
قـصـار مـــانـــع:
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ق
قصقوص:
نوع من سمك القرش متوسط احلجم ( اليريور ).
َق ّطــاع:
هي سفينة البوم التي تستخدم في التجارة في اخلليج العربي فقط.
قطعة:
القطعة أكبر من القصار وهي من الصخور املغمورة في املياه الضحلة.
َق ْطـو:
سمكة تشبه إلى حد كبير سمكة البالول ،ونستطيع أن نقول ؛ إنها من فصيلة
الهامور ،إال أن الفرق واضح ملن مييز بني هذه وتلك ،فالقطو جسمه مضغوط قليالً،
وعليه نقط تشبه حبات العدس الداكنة ،وتنتشر هذه النقط إلى جميع الزعانف
وفمه أقل اتساع ًا من فم البالول أو الهامور.

قـفـال:
أي انتهاء موسم الغوص وعودة السفن والغواصني إلى البالد.

املصدر :ساملني جمعة بالعبيدة ،يعقوب مبارك.
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ق
قـفْ َدار:
نوع من فصيلة سمك الزريدي كبير احلجم ،له لون أصفر باهت ،توجد عليه نقط سوداء فاحتة.

َقفْ ــية:
بكرة في السفينة مصنوعة من اخلشب القوي ،تسمى (قـفـية) ،متر حبال الشراع من خاللها.

ْق َ
ال َطـةَ:
القالطة ،هي حصة البحار النقدية.
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املصدر :النواخذة :سيف الزبادي ،سيف بن درويش ،عبداهلل بن جرش.
املصدر :جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف.2006 .
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ق
قلص:
قارب يربط بالسفينة ،ويكون تابع ًا لها ،ويستخدم في حالة الطوارئ.
َقـ ْلص:
هو احلبل الذي ميسك بسفينة أخـرى لقطرها.
َقـلطة:
حبل سميك ،نوع ًا ما ،طرفه السفلي في (العلقة).
قـلقالنـي:
آخر اجلزر ،ويكون البحر هادئاً.
قـلمي:
هو الدقل الصغير في السفينة ،يحمل الشراع األوسط ،وهو ثاني شراع من حيث سعة حجمه بعد
الشراع الكبير ،أي اخللفي.
قـمارة:
القمارة ،هي الغرفة التي ينام فيها النوخذا أو البحارة ،وذلك لالحتماء فيها من البرد أو (الراش)
وهو املاء املتطاير أثناء سير السفينة(.انظر حرف الراء راش).

قمازي:
ّ
حبل يربط في وسط القرقور وبه قطعة من الفلني ،وهو مبثابة حبل احتياطي إذا انقطع احلبل الرئيسي
يستخدم (القمازي) بد ًال منه.

207
20/11/08 18:55:50

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 207

ق
قملــوة:
سمكة من فصيلة سمك اجلش ،مع اختالفات بسيطة.

َقـ ْنقون:
القنقون ،هي خياشيم السمكة الداخلية ،وغالب ًا ما تتميز السمكة الطازجة من خياشيمها.
قـواض:
هي املقدمة النقدية أو العينية قبل املباشرة برحلة الغوص.
قوشي:
من األشرعة الصغيرة التي تضاف للشراع الكبير.
قـوع:
مصطلح يطلق على قاع البحر إذا كان صخرياً.
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ك

حرف الكاف
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ك
حرف الكاف
َكــابر:
قضيب من احلديد على شكل حربة ،بطرفه حلقة يربط بها حبل ،يستخدم لصيد أو طعن
السمك الطافي على السطح.
ِكـا ْتـلي:
أريكة من اخلشب فوق سطح النيم أعلى السفينة عند مؤخرتها ،ترتفع على سطح (النيم)،
يجلس عليها النوخذا وكذلك السكوني ،وال يوجد (الكاتلي) إال في السفن الكبيرة فقط.
ـارون:
َك ْ
من مغاصات اللؤلؤ املعروفة.
كاسر األمواج:
هو احلاجز الصخري الصناعي الذي يحجز األمواج من الوصول إلى الشاطئ ويخفف من ارتفاع
املوج.
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ك
كاسور:
كاسور واجلمع كواسير ،سمك ،لون ظهره وأعلى جانبيه بني داكن ،وهو من األسماك غير املرغوب
فيها ،وتختلف تسميته من منطقة إلى أخرى ،ويسمى في بعض املناطق ( جد عاشوه ).

َكــــا َنه:
خشبة طويلة تدخل في جتويف أعلى سكان السفينة ،ميسك بها النوخذا أو من ينوب عنه
ليتحكم في اجتاهها ،تستخدم في السفن الصغيرة واملتوسطة.

املصدر :عبداهلل خليفة الشمالن ،بناء السفن اخلشبية في دولة البحرين.1992 ،

20/11/08 18:56:15

211
6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 211

ك
كــاويه:
الكاويه ،مسمار كبير جـــداً يدق (بالبيص) ويربط بأضالع السفينة ،وطول هذا املسمار حوالي
متر في السفينة الكبيرة ،ويقل طول هذا املسمار في السفن الصغيرة.
َكبش:
خشبة مثلثة الشكل بها حبل ،وفي وسطها ثقبان لطرفي احلبل الذي أحاط بها ،تدخل فيها
القباقيب واخلرز التي بالصاري.
كــتـر:
قارب صغير لصيد السمك والتنقالت القريبة ،وأصل التسمية ( اكتواري ) من أسماء السفن
القدمية.
كرتـه:
ْ
خشبة توضع فوق أخرى بغرض زيادة االرتفاع ،وتستخدم (الكرتة) كمرتكز على األرض
لذراع رافعة يدوية.
رش احملارة:
ِك ْ
هو جـزء من أجـزاء (اخلرط) في محارة اللؤلؤ.
ـــرف:
َك ّ
كرف املركب ،أو هبوب عاصفة قوية مفاجئة فيلتصق الشراع بالصاري.
كرموني:
قطعة من حبال (ال َّيل) ،تستخدم في صيد سمك السردين ( العومه ).
َك ْـر َوة:
زاوية لربط خشبتني ،وقد تكون زاوية قائمة أو منفرجة تبع ًا لنوع املوضع في السفن.
كـز:
مقياس تقاس به األخشاب في الهند عند بيعها وشرائها ،وأصلها هندية.
ان:
ِك ْش ِت َب ْ
الكشتبان ،هو (اخلبط) التي يضعها الغواص على أطراف أصابعة حلمايتها من الصخور
واحملار.
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ك
َك ْش ِتيل:
الكشتيل ،يوجد في سفن الغوص ،ويكون في مؤخرة السفينة ،ويشبه السرير.
كشير:
خط محفور بواسطة املسمار أو الرندة على طرف اللوح للزينة.
كلب أو چلب:
خشبات في مقدمة السفينة تربط بها حبال املرساة .وهي خشبة غليظة يخرج طرفاها قليالًُ ،يطوى
أو ُيشدّ عليها بعض احلبال.

املصدر  :د  .يعقوب يوسف احلجي – صناعة السفن الشراعية في الكويت – 1998م.
مصدر الصورة  :جزيرة مصيرة بسلطنة عمان – 2007م.
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ك
َكـ ْلفَات:
هو حشو الفراغات التي بني ألواح السفينة بفتائل مغموسة في الزيت؛ لكي ال يتسرب املاء إلى
السفينة.
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ك
ـــمـبار:
ُك َ
حبل مصنوع من ليف جوز الهند ،متعدد األحجام واملقاسات ،وله عـدة استخداماتَّ ،
وحل مكانه
حبل النايلون.

َك ْنخـه:
الكنخة ،هي عملية ربط الفرمن بالصاري ،وهذه العملية يقوم بها املهرة من البحارة ومن لهم خبرة
تامة بطريقة ربطها.
عـد:
َكـ ْن َ
كنعد واملفرد كنعدة ،ويلفظ چنعدة أو چنعد ،وهي سمكة تشبه إلى حد كبير سمكة اخلباط،
لكن هناك فرق ًا واضح ًا ملن يعرف السمك ،ويدقق في االختالف،
خصوص ًا إذا كانت مملحة ّ ،
فالكنعد له زعنفة ظهرية طويلة وللخباط زعنفتان ظهريتان متباعدتان ،وكذلك اللون ،فالكنعد
لونه داكن واخلباط فضي المع مائل للسواد قليالً ،وحجم الكنعد أكبر من اخلباط.
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ك
كــوتية:
سفينة شراعية تشبه البغلة ،وتستخدم في السفر والنقل ،وكانت تستخدم لنقل التمور والبضائع
في منطقة اخلليج العربي.

كـورية أو كورجة:
مقياس لعدد القطع اخلشبية الالزمة ،فيقال مثالً :حتتاج السفينة إلى (  ) 5كورجات ،والكورجة
عبارة عن  20قطعة.
كوس:
رياح تهب على السواحل الغربية والشرقية للدولة وتكون شديدة التأثير على السواحل الشرقية
مثل الفجيرة وخورفكان ،اجتاهها من الشمال الشرقي والشرق محدثة أمواج ًا عالي ًة أحياناً،
حيث تؤدي إلى حفر السواحل الرملية الساحلية ،وذلك بسبب التيار الساحلي الناشئ من جـراء
ذلك خاصة في الساحل الواقع على مياه اخلليج العربي.
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ك
كوفــر:
من األسماك التي تعيش في املياه العميقة ،لها لون وردي ،وهي متوسطة احلجم.

كويـك:
مقياس في الهند لتقدير حجم األخشاب ،ومقداره قـدم واحـدة مكعبة ،أصلها (كيوك).
كـيـت:
قارب صغير يلحق باملركب على شكل قارب جناة ،ولعل التسمية محرفة عن لفظة (كيك) ،وهي
من السفن الشراعية املصرية في العصر العثماني.
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چ
حرف الچاه
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چ
حــرف الچاه

چاسوحة:
هدية (للقالليف) ،عبارة عن حلوى يحضرها لهم صاحب السفينة حني يتمون تركيب لوح
(الدرميت) ،ثم أخرى بعد أن يتموا (قلفطة) السفينة ،ويحدث هذا في بعض دول اخلليج
العربي.
چـافـتوه:
خشبة تركب على (البيص) العمود الفقري لهيكل السفينة لتقبض وتشد أخشاب (الشالمني)،
وذلك عند أول املباشرة ببناء السفينة.
چـاكة:
قطعة من الطباشير على شكل قطعة من الصخر ميسك بها األستاذ ويعلم بها على األخشاب كي
يقوم القالليف بإعدادها للسفينة.
َچـاوية أو كاوية:
مسمار حـديدي يشد أخشاب (الشالمني) مع (البيص) في بدن السفينة.
َچـرخ:
دائرة لها نتوءات ميسك بها صاحب الدفة ،وبواسطة إدارتها ميين ًا أو شما ًال ليحرك الدفة فيتغير اجتاه
السفينة.

چـسـفه:
ْ
قطعة من األسالك على شكل دائرة تربط داخل القرقور يوضع داخلها الطعام ،وذلك لدخول
األسماك في القرقور .
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چ
چـسيف:
الچسيف ،هو السمك الذي يفتح بطنه ،وينظف جوفه ،ثم ميلح ،وبعدها يعرض للشمس
ليجف منه املاء.

چـليبني:
من النجوم التي تظهر بعد ظهور اجلوزاء.
چلة الشتاء:
شدة البرد في أيام الشتاء.
چـلنكه وشلنكه:
نوع من أخشاب الشالمني ،أي أضالع السفينة اخلشبية.
َچـنعـد:
هو سمك الكنعـد املشهور محل ّياً.
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چ
َچـ ّنـه:
حبال مصنوعة من الكنبار تكون على املجداف أو على (الغص) في قوارب التجديف لتقيه من
احتكاكه (بالدريچ)
َچـو:
وحــدة وزن من أوزان اللؤلؤ.
َچـوز واجلمع چـيزان:
نوع من احملار من فصيلة القواقع البحرية.

املصدر :معجم األلفاظ العامية في دولة اإلمارات العربية املتحدة  -د .فالح حنظل – . 1998
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چ
ُچـو َنـه:
شحم يذاب على النار ،ويخلط بالنورة والودك ،يطلى به اجلزء الذي يغمر باملاء من جسم
السفينة.

چـيبال:
قطعة من (كرب) شجرة النخل ُيشد بعضها إلى بعض بطريقة خاصة ،ويربط بها حبل وترمى
في البحر ،وذلك ليستدل عليها الصياد(بالچبال) الذي يطفو على سطح املاء.
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چ
چــيرةْ:
َ
طرف احلبل املتحرك في البكرات وميسكه البحارة أثناء الشد لرفع ثقل ما ،مثل الشراع ،أو جلر
شيء ثقيل( .الچـيرة) آخر حبل يخرج من البكرات.
چـيـسه أو صيرم
سله تصنع من أسالك حديدية ،تستخدم في فرز األسماك وعرضها للبيع ،وتعد وحدة قياس
لكمية السمك متوسط احلجم ،كما تسمى أيض ًا (صيرم).
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ل
حرف الالم
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ل
حرف الالم
ِ
الحــم:
إذا جزر البحر وثبتت السفينة على األرض قيل :حلمت ،وكذلك إذا مس بيصها شيء من الصخور
في أثناء سيرها ثم توقفت ،أو باصطدامها مبوضع ضحل.

لويفي:
نوع من قـنديل البحر اخلطر.
ِـس:
ِلب ْ
هو لبس الغواص ،وهو مكون من قميص وسروال قصير أبيض اللون ،يغطي جسمه ويقيه من
حيوان الدول.
ــبط أو يلبط:
ُل َ
هي السمكة التي تلوي جسمها بعد صيدها.
لـجـة:
من مغاصات اللؤلؤ العميقة.
حلف بوباوره:
أطلق هذا االسم على حلف بوباورة حلصول أحد الصيادين على باورة كبيرة احلجم فيه.
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ل
حلف أبودرام:
من اللحوف القريبة من الساحل.
حلف الطويل:
هو من اللحوف الكبيرة ،ويشتهر بكثرة األسماك وكبر حجمها.
حلف الغافة:
من اللحوف املشهورة التي كان يرتادها الصيادون ،وهو قريب من الشاطئ ملسافة ميل فقط.
حلف سرور:
نسب هذا اللحف إلى شخص يدعى (سرور) ،وهو أول من اكتشف هذا اللحف الغني
باألسماك الكثيرة.
حلوف أم باب:
مجموعة حلوف تقدر بخمسة حلوف أو أكثر.
حلف بوسيدافه:
هي عبارة عن كهوف وشعاب مرجانية كبيرة احلجم ،وسميت بهذا االسم نسبة إلى نوع
من األشجار البحرية الساحلية من نوع ( سيداف ) ،واألصل يعود إلى شخص
يدعى(أبو سيدافه) ،وهو أول من بدأ ارتياد هذا املكان.
ـحف أو حلـوف:
ِل ْ
هي الكهوف البحرية التي تـختبئ فيها األسماك وبعض احليونات البحرية.
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ل
خلمــة املناطق الطينية:
اجلسم قرصي كالطائرة الورقية والذيل قصير .اللون بني من أعلى وأبيض من أسفل وعلى الذيل
من  8إلى  9شرائط حمراء داكنة تتبادل مع مساحات بينية بيضاء .السطح الظهري عليه بقع باهتة
متناثرة.
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ل

خلمة:
َ
اللخم أنواع :منها اللخمة الرقطة وأم سعيفة واللخمة السوداء والبيضاء ،وهي من األسماك
اخلطرة وذات شوكة مؤذية في مؤخرة ذيلها ،وشوكتها رمحية يسهل دخولها ولكن خروجها
صعب فقد ميزق اللحم الذي تدخل فيه ،وهي ال تهاجم إال إذا حوصرت وشعرت باخلطر ،فإنها
ترفع ذيلها كالعقرب.

َل ْست:
مصطلح يطلق على السفينة إذا مس أسفلها الرمل بخفة ،ثم جتتازه دون خطورة.
ّ
لطام:
هي األمواج املتالطمة القادمة من عدة اجتاهات.
َلـف:
من املصطلحات التي تستخدم في عملية لف الشراع على الدقل إذا رست السفينة وهي تنوي
اإلقالع بعد ساعات.
ِلـفَاح:
هي عملية صيد السمك باخليط الذي يرمى ويجر.
ِل ّقــاط:
هو احملار املتباعد في قاع البحر ،ويكون بني كل محارة ومحارة مسافة طويلة يصعب على
الغواص أن يجمع كمية كبيرة منه.
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لنشات:
مفردها لنش ،يلفظها أهل اخلليج( :لنجات) ،ورمبا تكون مأخوذة عن (اولنجات) ،وتعني
املراكب ذات احلجرات املتعددة .واللفظة صينية.

ل

لــوث:
كل ما تقذفه األمواج على الشاطئ يقال عنه :لوث أو اليث.
لوبستر أو أم الربيان :
من فصيلة الربيان لها قرون استشعار طويلة ،تعيش بني الصخور املرجانية.

لـــوح:
اجلمع ألواح ،ومن أجود هذه األلواح لوح خشب الساج الذي يجلب من الهند ،واليتأثر الساج
باملاء املالح.
ــه:
ـوه ْ
ُل َ
من أكثر الطيور البحرية انتشاراً ،وتشاهد على القصاصير البحرية في أوقات املساء.
ليـّـان:
نوع من املرجان على شكل وعـاء.

املصدر :ربابنة اخلليج العربي ومصنفاتهم املالحية ،خالد سالم محمد ،الطبعة األولى.1982 ،
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م
حرف امليم
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م
حرف امليم
مادة:
قطعة من النحاس تثبت حول عمود املؤخرة (ميل تفر ) وبها ثقب يدخل فيه مسمار( نر ) مثبت
في أحـد جوانب الدفة لكي يسهل دورانه حوله.
ماشـوه:
قارب يستخدم إلنزال النوخذا والركاب والبحارة .ويستخدم أيض ًا لنزع الباورة من البحر .وله
سطح خلفي وسطح أمامي مع فراغ في الوسط .ويستخدم عادة املجاديف ،وله ألواح متفرقة في
الوسط ليجلس عليها الركاب.
مـاصر:
ْ
يستعمل للعاملة ،يصنع من ليف النخيل.

املصدر :الدليل البحري عند العرب ،حسن صالح شهاب.1983 ،
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م
مـصيجيلـه:
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من منطقة جبل علي الساحلية.
مالچ:
هو اللوح الذي يوضع فوق (البيص).
مايات:
هي التيارات البحرية القوية التي حتدث في وسط اخلليج العربي.
مجــداف أو مجاديف:
املجاديف لها عدة أشكال ،وتستخدم هذه املجاديف لتحريك السفينة من مكان إلى آخر.

مجدّ ِمي:
َ
هو رئيس البحارة ،وهو الذي يتلقى األوامر من النوخذا ويأمر البحارة بتنفيذها حتت إشرافه.
ـجـرا:
َم ْ
املجرا ،هو خط سير السفينة الذي يحدده قائد السفينة.
مجسي:
صابر على قوة الرياح واألمواج.
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م
مـچــوه:
هي سمكة بطيئة العوم ،تتوافر في املياه البعيدة عن الشاطئ في أواخر الصيف والشتاء .وتقتات
على الكائنات الدقيقة النامية على الصخور واملرجانيات ،كما ترعى األعشاب البحرية.

ـح:
َم ْ
حبل من القطن يوضع بطرف الشراع اخللفي الذي يلي مؤخرة السفينة ويكون عمودي ًا عليها ،ويلف
على طرف الشراع ثـم يخاط طرف الشراع واحلبل بداخله ليحفظ طرف الشراع من التمزق.
مخ ْ
باط:
ْ
عصا تستخدم لضرب القرقور ،وذلك لتنظيفه من الشوائب البحرية العالقة به ،ويستخدم املخباط
في ضرب القرقور بعدما يخرج من املاء مباشرة.

233
20/11/08 18:58:34

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 233

م
َمخملْ أو امخمل:
مجموعة من الآللئ محفوظة في قطعة قماش أحمر.

مـد أو مدوا:
تطلق هذه العبارة على الفرد أو اجلماعة التي ذهبت إلى رحلة الغوص.
املـد و اجلزر:
هي حركة املياه باالنخفاض واالرتفاع ،ويستمر دائم ًا نصف يوم تقريب ًا بالقرب من السواحل،
فارتفاع مستوى املاء يسمى املد ،في حني انخفاضها يدعى اجلزر ،أما في املصطلح العامي فيقال
عنه ( ثبر و سجي ) حيث تتراجع املياه وتنحسر عن الشاطئ .علم ًا أن مستوى املد واجلزر
ال يتم على وتيرة ثابتة ومبقدار واحد كل يوم ،وإمنا يحدث أقصى مد في أول الشهر القمري
ومنتصفه ،ويدعى في هذه احلالة املد األعظم ،بينما يبلغ أخفض منسوب ملستوى احمليطات
والبحار في اليوم الثامن واحلادي والعشرين من الشهر القمري ،وتوصف هذه احلالة باملد األصغر.
وعادة ال يظهر املد واجلزر في وسط املسطحات املائية ،كالبحار واحمليطات ،بل على الشواطئ
ذات االنحدار التدريجي بصفة خاصة.
ووفق ًا للمالحظات املسجلة من قبل العلماء اتضح أن املياه بطبيعتها تستجيب لقوى جذب
األجرام السماوية القريبة منها ولكن بشكل ضعيف .وتوصل العلماء إلى أن هناك ثالث قوى
رئيسية تؤثر على عملية املد حول العالم ،واتضح أيض ًا أن ظاهرة املد واجلزر تنشأ عن قوى
جذب القمر والشمس ملياه احمليطات والبحار .وجتدر اإلشارة إلى أن تأثير القمر في إحداث املد
أقوى بكثير من تأثير الشمس لبعدها عن األرض ،ولكن تأثير الشمس يقتصر على تقوية تأثير
القمر أو إضعافه إذا كانت موجودة في اجلهة املعاكسة للقمر .والعامل الثالث واألخير هو قوة
الطرد املركزي الناجتة عن دوران األرض حول نفسها والتي تساوي قوة جذب القمر على الكتلة
املائية ،ولكن يتضح تأثير هذه القوة بشكل واضح في اجلهة املخالفة والبعيدة من القمر.

234
20/11/08 18:58:40

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 234

م
ْم َـدفا:
هو سمك النيسر أو البدح ،ميلح ويجفف.

مراماه:
هي عملية حترك السفينة وميالنها  ،وذلك عندما يرتفع موج البحر فتكثر حركتها على اجلانبني.
ِم ْز ِلقا َنــة:
سمكة بنية اللون مفلطحة الشكل ،لها جفنان يكونان على جانب واحد أحياناً،
وتنقل أحدهما إلى اجلانب اآلخر لتنام ،طولها حوالي عشر بوصات.

ْمزوري:
عامل يساعد القالليف في نقل األخشاب وقت صنع السفن.
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م
ِم ْس َكر:
حظيرة لصيد األسماك ،تبنى من احلجر ،أو هي شكل طبيعي من الصخور في (ضحضاح)
البحر ،على ارتفاع قدمني أو أربعة ،فإذا ارتفع املد إلى آخـره دخل بعض السمك في هذا
املسكر ،فيصاد بهذه الطريقة.
مشـابك:
من مغاصات اللؤلؤ وصيد األسماك املشهور بسمك الشعري.
مشاره:
هو املنشار الذي يستخدمه النجار في تقطيع اخلشب.

ِمشط:
هي اجلهة السفلى من الصاري التي توضع داخل الفلس.
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م
ْ
مـشط:
املشط ،من أنواع األسماك التي تعيش بالقرب من الشعاب املرجانية ولها عدة ألوان.

مشـعوره:
ْ
من أعشاب البحر ،وتنبت في األرض الطينية التي ال توجد فيها حياة.
ْ
مشك:
حبل رفيع يستخدم لشك األسماك يدخل في خياشيمها ويخرج من فمها.
مشالب:
ْ
ثالثة ميادير ،يلتصق بعضها ببعض ،وتستخدم لصيد األسماك الكبيرة.
مصاباه:
هو املكان الذي يوجد فيه أسماك كثيرة ،ويعثر عليه بالصدفة.
مصاوخ:
خيط صيد ،يرميه الصياد في البحر ويترك لفترة من الزمن.
مصقول:
املصقول ،هو احملار الذي يكون خارج صدفته ،ولونه أبيض ،ويكون نظيفاً ،والسبب يرجع إلى
قنفذ البحر ،وهو الشيت الذي يظل الصق ًا دائم ًا باحملار.
مطراش:
رحلة أو سفرة بحرية.
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م
مطالع أو منشل:
املطالع له أربعة رؤوس معكوفة ،وظيفته التقاط حبل القرقور من على سطح املاء.

ْ
مطلع:
أحـد االجتاهات التي يستخدمها البحارة في سيرهم ،واملطلع يرمز إلى اجتاه طلوع الشمس.
مـعاشي:
عصي تثبت في األرض لشباك احلضرة املمتدة من السيف إلى داخل البحر مبسافة  100متر.

ِم ْع َب َطه:
حبل من حبال الغوص به ثالثة رؤوس ،يربط أحدها بحبل الزينب ،واثنان باحلصاة.
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م
َمـعـي:
املعي ،هو املكان الذي تتكسر فيه األمواج بالقرب من الشاطئ.
َمغر:
املغر ،فتحة خروج املاء في أسفل السفينة عند غسلها ،ويسد بقطعة خشبية ،وغالب ًا ما يستخدم
املغر للسفن الصغيرة.
مغ ِـزي:
ْ
أحد األضالع التي تك ِّون اإلطار اخلشبي الذي يبنى حوله خزان املاء وعددها أربعة ،كما يطلق
على (الشلمان) الذي يوضع عند اتصال ألواح اجلسد بألواح ( الرقعة) في السفن البغلة وغيرها،
وجمعها (مغازي).
ِب:
مغي ْ
املغيب ،هو اجتاه مغيب الشمس ،وهو من املصطلحات التي يستخدمها البحارة في حتديد سيرهم
ال ( عالي املغيب أو سافل املغيب ).
فيقال مث ً
مغيب:
من اجتاهات البوصلة ،وهو اجتاه الشمال الغربي ملغيب الشمس.
مفلقة:
هي مفلقة محار اللؤلؤ.

مقطـعات:
إحـدى مناطق صيد األسماك ،وهي مجموعة ( حلوف ).
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م
مـقْ ـراف:
ذراع في طرفه ملقط يستخدمه القبقب لإلمساك بالفريسة.
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م
ْ
مكسر أو مقصر:
قطعة خشبية يلف عليها خيط الصيد ،ليكون جاهزاً وقت احلاجة له.

ملطاني:
قطعة خشبية مثلثة الشكل تقريباً ،بها بكرات تدخل فيها احلبال التي تربط الفرمن بالصاري ،وهي
تشبه (القفيه).
م ْنـتب:
املنتب ،عصا سميكة ،لها صنارة كبيرة في مؤخرتها ،تستعمل لرفع األسماك الكبيرة العالقة
باخليط بعد أن تصاد وخوف ًا من أن تقطع اخليط فترفع بواسطة (املنتب).

مـ ّن ْحر:
هي السفينة التي تسير في وجه األمواج ،مبعنى :تنحر املوج في سيرها.

مصدر الصورة  :علي خليفة بن ثالث – 2007م.
املصدر  :ساملني جمعة بالعبيدة  ،سلطان بن عيسى اليديوي .

20/11/08 18:59:25
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م
مـ ْنـدبان:
مكان مرتفع عن األرض صنع من بعض األخشاب أو جريد النخيل توضع فوقه أدوات الصيد من
شباك وحبال ،وذلك في أول فصل الصيف عندما يذهب صيادو األسماك إلى الغوص ،ويكون
قريب ًا من الشاطئ.

منــدي:
خشبة متينة تستخدم لتثبيت السفينة ،على اجلانبني وهي على اليابسة ،وذلك بعد الرجوع من
رحلة الغوص.
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م
مـ ْنـزفه:
وعاء يستخدم جلمع املاء املتجمع في قعر السفينة ،ويطلق على هذه العملية (نزف اليمه).
منشلة:
املنشلة ،هو خيط صيد سمك يربط به عـدة ميادير ،من  20إلى  ،50وكل ميدار يوضع له طعم،
ومن ثم ينزل إلى قاع البحر ويترك ملدة ليلة واحدة ويرفع بعد ذلك.
م ْنصب:
قطعة من شباك الصيد طولها مايقارب  100متر ،تنزل إلى القاع وتترك ملدة ساعة أو أكثر ،ثم ترفع
من قاع البحر.
منقر:
املنقر ،من أدوات النجار التي تستخدم في صناعة السفن ،ويضرب باملنقر املثل الذي يقول ( :منقر
في العدة) ،مبعنى :شخص يهمه الكالم الذي يقال عنه ،والعدة هي صندوق أدوات النجار.

َ
منكسي:
هي سمكة اخلن كبيرة احلجم ،تختلف عن سمكة اخلن العادية من حيث احلجم والرأس.

املصدر :سيف محمد مصبح بالقيزي _ إبراهيم حسن عبيد اجلالف  ،مقابلة .2006

20/11/08 18:59:38
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م
مواسم السفر حسب مواسم الرياح وأيام النيروز:
موسم أول رياح الكوس ،وهو الدبور ويسمى رأس الريح ،وذلك ،لتوقف سفر املراكب بعده في
البحر الهندي ،ويتوقف السفر من مئتني إلى مئتني وتسعني نيروزية ( .)24وتسافر املراكب
من مئة وعشرين إلى مئة وسبعني نيروزية من بالد العرب وشرق إفريقيا ،إلى الهند ،ومن الهند
إلى البنغال.
موسم آخر الكوس ويسمى (تيرمه) و ( الداماني ) ،وتسافر فيه املراكب من بالد العرب
وشرق إفريقيا إلى الهند ومن الهند إلى البنجال وسيام وإندونيسيا .كما تسافر فيه من شرق
إفريقيا اجلنوبية إلى بالد العرب ،ومن بالد العرب تسافر مباشرة إلى البنغال وسيام واجلزر
اإلندونيسية.
مواسم ( ريح القبول ) وهو األزيب .وتسافر فيه املراكب من الشرق األقصى إلى الهند وبالد
العرب ،ومن الهند إلى بالد العرب وشرق إفريقيا.

مـوجه أو مويه:
هي موجة البحر.
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م
مـوقلـة:
قطعة خشبية محفورة الوسط توضع حتت السفينة عند نزولها إلى البحر  ،وذلك ملرور خشبة
(البيص) في وسط (املوقلة) ،تدهن مبادة شحمية تساعد على نزول السفينة وحركتها عندما
تدفع بواسطة مجموعة من األشخاص ،وكان هذا في املاضي.

ـــيد:
ِم ْ
امليد جمع واملفرد ميدة ،ويقال رأس ميد أي مجموعة من سمك امليد مجتمعة تشكل قطعة كبيرة
من هذا السمك يطلق عليها (راس) وأكثر من مجموعة تسمى (روس ميد) ،ألن امليد عادة يظهر
رأسه فوق سطح املاء في أثناء جتمعه في مجموعات كبيرة منه ،وسمك امليد يوجد بكثرة بالقرب
من الشواطئ ،ويتغذى على ما تنقله األمواج من يرقات صغيرة ومخلفات بعض األحياء املوجودة
بالقرب من الشواطئ ،فتعمل على نظافة الشاطئ.
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م
ِمـيـدار:
امليدار ،هي صنارة صيد السمك ،ولها عدة أحجام.

ميفرة:
امليفرة ،عبارة عن الكهوف الصخرية الصغيرة التي حتتمي داخلها األسماك مثل الهامور ،والشعري
وغيرهما من احليوانات البحرية.

ِم ْي ْ
ـول:
نوع من األسماك تشبه أسماك السردين ،ولكنها أكبر منها حجماً.
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ن
حرف النون
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ن
حرف النون
َنـاچـوت:
هو من احليوانات الشرسة التي تتخذ الصخور املرجانية بيوت ًا لها.

ـاشـب:
َن
ْ
سمكة ابتلعت الطعم وبدأت تشد اخليط وبدأ الصياد بسحبها من القاع ،وهناك مصطلح يطلق
على البلد إذا انغرس في األرض الطينية ،ويشعر صاحب البلد عند نزعه بواسطة احلبل أن البلد
كان ممسك ًا بشيء ثم أفلت.
َنـاعـر:
نوع من الرياح احمللية تنشط بعد الظهر ملدة قصيرة.
نـاقـه:
من اجتاهات البوصلة.
َنباش:
الوصلة من اخلشب توصل بها الفرمن عند احلاجة.
ِن َتـر:
مصطلح تستخدمه السفن ،إذا اشتدت الريح على السفينة في املغاص ،وغادرت املغاص إلى
جزيرة أو ميناء ،قيل( :نتر فالن).
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ن
نـجم سـهيل:
يوافق طلوعه  17من أغسطس ،وهو بداية تغير املناخ احلار إلى جو لطيف ،ويظهر حينما يظهر
جنمان من (النعش) ،وغالب ًا ما يكون اجتاه الريح من الساحل ،غير أنه ال يتأكد التغير في اجلو إال
بعد  40يوم ًا من تاريخ طلوع هذا النجم ،حيث تكون الفترة معتدلة ال حارة وال باردة.
ــر:
َن ْ
اجلمع نرات ،وهي مفاصل تشد بواسطة مسامير ومهمتها تسهيل حركة الدفة.

َنــزاف:
هي املضخة التي تسحب املاء من جوف السفينة وتقذفـه إلى البحر.
ِنســع:
النسعة ،دفع الدستور إلى األمام ليشد الشراع.
َن َشاب:
لوح يدخل بني الصوارات احلاملة لسطح السفينة ،كما أنه يطلق على قطعة من اخلشب متنع الفلس
من احلركة إلى اليمني أو الشمال.
نعش:
َ
أعمدة توضع فوق أرضية السفينة من الداخل وتغطى باحلصير حتى ترفع البضاعة عن أماكن البلل
وسط السفينة.

249
20/11/08 19:00:16

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 249

ن
نعـش:
من اجتاهات البوصلة.
َنعــشي أو انعشي:
النعشي من الرياح احمللية القوية التي تهب من الشمال الشرقي وتنشط في فصل الشتاء وتساعد
في حترك الغيوم إلى منطقة اخلليج العربي.
نعيمية:
سمكة لونها أحمر فاحت ،تعيش في املياه العميقة ،ولها قيمة سوقية عالية ،وهي من األسماك
املوسمية.

َنـ َغـر:
هو احلبار ،حلمه يستعمل ُطعم ًا لصيد األسماك ،وله عدة أحجام.
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ن
نـِقْ ـده:
طيور شاطئية صغيرة توجد بأعداد كثيرة في موسمي الربيع واخلريف ،سريعة العدو وقوفها سريع
ومفاجئ ،تعدو تارة عدواً جماعي ًا وتقف وقوف ًا جماعي ًا بشكل إيقاعي جميل ،وتتابع مياه الشاطئ،
فإذا ما تراجعت مياه الشاطئ إلى البحر أسرعت اللتقاط ما خلفته تلك املياه ،وتعود مسرعة إذا ما
عادت تلك املياه إلى الشاطئ حتى ال تبتل أقدامها ،وهي طيور جميلة وذات ألوان متعددة ،يغلب
عليها اللون البني والبرتقالي واألسود ،سيقانها قصيرة وسمراء اللون ،ريشها أبيض يخالطه اللون
األصفر في بعض الطيور.
َنـقْ ُـرور:
النقرور ،سمكة لها قشور كبيرة وتعرف باسم السفط عند أهل اخلليج ،والنقرور له موسم صيد
يكثر فيه وهو أواخر شهر إبريل حتى نهاية يوليو.

ــقـف:
َن َ
شخص ما حـ َّرر املرساة بعد أن كانت عالقة بصخر في قاع البحر ،فيقال( :فالن نقف السن أو
املرساة).
َنهـام:
هو الرجل الذي يبدأ بالغناء ،وهو ( النهمه ) على ظهر السفينة.
ِنـهـم:
النهم ،هو حوت البحر.
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ن
ــو:
َن ْ
النو ،نوع من القواقع الثابتة يتكون على ألواح السفينة إذا طالت مـدتها في املاء ،وهو ذو شكل
مخروطي ( .انظر حرف امليم ).

َنـوا ْم:
النوام ،سمكة من فصيلة القرش ،شكلها مفلطح الرأس ،تعيش بالقرب من الشاطئ ،وتتغذى
على الرخويات.

ُنـوخــذا:
النوخذا ،هو ربان السفينة وقائدها ،وقد يكون مالك السفينة في الوقت نفسه.
ُنــوف:
النوف ،قطعة من قماش ترفع على أحـد الصواري لتراها السفن من مسافة بعيدة ،وهي عالمة
طلب املساعدة.
نـول:
أجرة نقل البضاعة على السفن الشراعية.
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ن
ْن ِويِبـي:
اجلمع نويبي واملفرد نويبية ،نوع من السمك ،لون الظهر فضي المع وعليه قشور متراصة ،والبطن
أبيض ناصع البياض ،اجلسم مغزلي ممتلئ ،الفم واسع وبه صفوف أسنان وله أنياب بارزة.

َنــيـزه:
قطعة حـديدية ذات رأس مدبب ،على شكل رمح يصاد به القبقب والنقر.
نيسر:
ِنيـسره أو
ْ
من األسماك املشهورة ،تصاد بالياروف ،وهي شباك خاصة بسمك النيسر.

ِرين:
يم ِشي ْ
ِن ْ
من أنواع اللؤلؤ ،وهي لفظة فارسية ،وهو اللؤلؤ األبيض غير مكتمل االستدارة.
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ن
نيوة آدم:
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من مملكة البحرين.
نيوة أرحمة:
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من دولة قطر.
ات:
يـوة ِ
يح ْ
الفر َ
َن َ
من مغاصات اللؤلؤ املشهورة التي يصل عمقها إلى عشرة أبواع.
َن ْـي َوة أم العرشان:
من مغاصات اللؤلؤ ،يكثر بها املرجان الذي يطلق عليه اسم ( عرشان ).
َن ْـي َوة بن حاسوم:
من مغاصات اللؤلؤ التي يصل عمقها إلى تسعة أبواع تقريباً.
َن ْـي َوة بن حنضول:
من النيو املشهور بكثرة محار اللؤلؤ ،ويصل عمقها إلى عشرة أبواع.
نيوة حشف:
من مغاصات اللؤلؤ.
َن ْـي َوة راس غراب:
من مغاصات اللؤلؤ القريبة من الشاطئ.
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هـ

حرف الهاء
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ه
حرف الهاء
هاب ريح:
البحار النشط ،سريع احلركة ،املنتبه لكل حركة أو أمر يصدر عن النوخذة أو
صفة تطلق على َّ
املجدمي.
هـامور:
هامور ،واجلمع هوامير ،وهي من األسماك الكبيرة ،يصل طولها إلى أكثر من املتر ،ولها رأس
كبير وفم واسع ،وهي سمكة ضخمة كبيرة احلجم ،ولها مكانة عند الصيادين ،وصيدها ممتع،
وهذا النوع من السمك كسول ال يحب احلركة وتراه دائم ًا في سكون بني الشعاب املرجانية
والصخور ذات الشقوف ،ويوجد باألماكن التي تكثر فيها الكهوف الصخرية.

هــچ:
النورة التي تستخدم في دهان السفينة.
هــد:
مصطلح يطلق على الغواص عندما يسحبه احلجر من رجله إلى القاع.
هـ ْـر َيـا:
َ
من مصطلحات البحارة ،مبعنى أنزل الشراع.
َهـ َلس :
وضع املجداف في املاء والتجديف في اجتاه معاكس.
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ه
ِهـــ َ
ال ِلـي:
من أنواع أسماك الشعاب املرجانية وقيعان املياه العميقة.

َهـ َله مال:
من األهازيج البحرية املعروفة.
هندازة:
هي األداة الهندسية التي تستخدم في قياس زوايا االرتفاع ،وهي عبارة عن ربع دائرة مقسمة إلى
تسعني درجة يقيس بها (اجلالف) درجة ميل ألواح السفينة عند صناعتها.
هنداسة:
هي قطعة من النحاس تشكل على هيئة ربع دائرة عليها خطوط تبني مقداراً معين ًا من الزوايا ،وبني
كل خط وآخر مسافة تدعى اخلن .وكل خن يساوي حوالي خمس درجات ونصف تقريباً ،وفي
رأس الهنداسة خيط معلق به ثقل من احلديد يحدد مقدار الزاوية أو ميالن العمود املراد تثبيته في
السفينة .ولوال الهنداسة ما كان باإلمكان التأكد من اتزان السفينة على سطح املاء بعد االنتهاء من
صنعها .والهنداسة تأتي عادة من الهند.
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ه
هــوري:
وهو قارب صغير منحوت من جذوع األشجار ،يتراوح طوله بني  10و  20قدماً .ويستخدم
هذا القارب في صيد األسماك ونقل السلع اخلفيفة إلى مسافات قصيرة .ويستخدم (الهوري)
في كثير من مناطق اخلليج العربي وخاصة في املناطق القريبة من الساحل ،ويستخدم لتحريك
الهوري املجاديف.

يت:
ِه ْ
السير في السفينة أو القارب إلى األمام ،فيقال ملن يقود السفينة( :روح هيت) أي حترك إلى
األمام ،وعكس (هيت أستان) ،أي الرجوع إلى اخللف بالسفينة.
هــير:
هو مغاص اللؤلؤ ،وهو عبارة عن منطقة ضحلة وسط املياه العميقة.
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و

حرف الواو
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و

حرف الواو
وادرة:
هي احلفرة على طول امليل أو البيص ،وتدخل فيها أطراف األلواح البانية جلسد السفينة.
واقــع:
من اجتاهات البوصلة.
وا ِنـس:
هو اخلن الرئيسي في السفينة .
ْو َح َـرة:
من األسماك التي تعيش بالقرب من السواحل الرملية ،لها رأس مفلطح الشكل.

وِ َدا ْم أو إيدام:
هو السمك الذي يعزل من الصيد كل يوم لوجبة الغداء.
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َو َد َعة واجلمع و َدع:
نوع من القواقع مشهور ،وله مسميات مختلفة في البالد العربية ،ومنه أحجام صغيرة وكبيرة
ومتوسطة ،وله ألوان متعددة ،أشهرها ذات البقع البنية واملربعات التي تشبه ظهر السلحفاة ناعمة
امللمس ،تعلو مقدمتها عن مؤخرتها ،مقوسة الظهر ،تنحدر من الرأس إلى املؤخرة.

و

ودك أو ودچ:
الودك ،هو ما يسلى على النار من إليات اخلراف وشحومها ،ويستخدم مبزجه بالنورة لطالء اجلزء
الذي يغمره املاء من السفينة.
ورة:
هو ما يدفعه البحار لالشتراك مع من يود االشتراك معهم من البحارة في شراء ما يحتاج إليه من
طعام.
وريـق:
ْ
الوريق ،نوع من األعشاب البحرية ذات الورق العريض .ولذلك سمي بهذا االسم.
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و

وريــه:
ْ
الوريه ،هو الضوء الفسفوري الذي يظهر على سطح ماء البحر في الليلة التي يختفي فيها
القمر.
ْوزار:
هو اإلزار ،وهو قطعة قماش يلفها البحار على خصره.
وِسواسي:
وزن من أوزان اللؤلؤ ومعايرته.
ِوشــار:
الوشار ،هي السفينة حديثة الصنع.

وكــر:
ْ
الوكر ،هو انحراف السفينة الراسية عن مجرى التيار بفعل معاكسة الريح للتيار .وفي هذه احلالة
ال يكون للسفينة اجتاه معني .الوكر ال يهم غير سفن الغوص ،ألنه يؤذي الغائص في جانب
من جانبي السفينة ،حيث يخرج الغائص أثناء جره بواسطة السيب من اجلهة الثانية للسفينة،
مما يضطره إلى الغطس للمرور من حتت السفينة ليخرج من اجلهة التي غطس منها في أثناء
الغوص.
َو ْلــم:
هي الريح املناسبة واملالئمة لوجهة السفينة.
ْو ِل ْـيد:
هو التباب ،أي الغواص احلدث الذي يساعد البحارة والغواصني.
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و
ولـد الولـد:
هي صغار سمك القرش ( اليريور ).

والده:
نوع من أسماك احلاقول الكبير احلجم.

263
20/11/08 19:01:44

6-8-2008 BOOK-A4 1.indd 263

ي

حرف الياء
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ي
حرف الياء
يـاَردي َله:
اليارديلة ،هي عجلة البكرة التي متر فيها احلبال.

َي ْ
اروف:
شبكة لصيد سمك النيسر ،وغالب ًا ما تستخدم في فصل الصيف فقط.

يازي:
مصطلح يطلق على السفينة التي يكون بحارتها مكتملني وجاهزين للرحلة.
يـالس:
ْ
صفة من صفات شكل اللؤلؤ ،فإذا كانت اللؤلؤة ذات قاعدة جتلس عليها سميت جالسة.
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ي
ياملوه:
هي األلواح التي تكون حاجزاً على جانبي سفن الغوص من اخللف.
ـود:
يا ُم ْ
هو سرب من األسماك متوسطة احلجم تسير على شكل مجموعة واحـدة.
يــاه:
هو اجتاه الشمال اجلغرافي.
ياهي:
من أسماء الرياح احمللية ،وتهب من اجتاه جنم (الياه).
ِـب:
ي ْ
من أنواع سمك اجلش كبير احلجم.
يـدا:
هو احلبل الذي ميسك به الغواص عندما ينزل إلى قاع البحر وميسك بطرفه اآلخر السيب الذي
يقف على ظهر السفينة ،ليسحبه من املاء.
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ي
يـداف أو جداف:
هو املكان الذي ترفع فيه السفن إلى اليابسة للصيانة والتنظيف.

َيـ ّز ْ
اف:
هـو تاجر السمك.
َي ْـز َوه:
هم بحارة السفينة.
ي َِساي ِْف أو مسايف:
املركب (يسايف) ،أي مال على جانبه بعد أن راح عنه املاء.
يـكه:
صنف من أنواع اللؤلؤ اجليد.
يـ ِلـّـي:
نوع من أسماك الشاطئ ،لها أشواك حادة.
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ي
يـماه أو ميا:
سمكة شكلها قريب من سمكة الشعري ،وهي من األسماك القاعية.

يــوش:
اليوش هو أقصر أضالع الشراع ،ويقع في مقدمة السفينة.
َيـمة:
هو املاء الذي يتسرب من البحر ويتجمع في قعر السفينة اخلشبية بجوار الصاري ،ويقولون
وقتها( :إن السفينة تعطي بحر) ،أي أن بها فتحات وعيوب ًا تسمح بدخول املاء إليها ،فيبدأ
النوخذا بإصالحها على اليابسة.
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ي
َيـمة سمك:
اليمة ،عبارة عن مجموعة من األسماك من فصيلة واحـدة تشكل دائرة عندما تتجمع في مكان
واحد ،وال تخالطها أسماك أخــرى.

يـمزر أو تـمزر:
بعض من سفن الغوص تتزود باملاء العذب القريب من الشاطئ.
يـِ ْم َيا َمة:
هو نوع من األسماك ،لون اجلزء العلوي بني باخضرار ،والزعنفة الشوكية الظهرية رمادية ،وفي اجلزء
العلوى للجسم بقعة سوداء أو بنية ،والزعنفة الذيلية لونها بني هاللي قليال وعليها خطان عريضان
لونهما فاحت.
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ي
يـ ْندل:
بعض من الصخور املرجانية امليتة ،ال توجد حياة بقربها.
ينزف:
ُيخلي املاء املتجمع في (اليمة) من قاع السفينة.
َي َنـمه واجلمع ينم:
ينم واملفرد ينمة ،وهي سمكة قاعية توجد في الشعاب املرجانية وشقوق الصخور القاعية قليلة
العمق ،وتوجد أحيان ًا في املياه العميقة في موسم الربيع ،ويكون حجمها أكبر من املعتاد ،حيث
يصل إلى  45سم تقريباً ،ويكون لونها أفتح من ذات األحجام الصغيرة ،ولونها عادة رمادي
داكن.

ْي َـواف:
يوجد نوعان مختلفان إلى حد ما :يطلق على األولى (يوافة عربية) ،والثانية (خكرية) ،فاألولى
وهي (اليوافة العربية) توجد في فصل الربيع ،ويالحظ الفرق بينهما باللون والزعنفة الظهرية،
حيث يكون لون (اليوافة العربية) فضية باهتة ،وحجمها أكبر ،وبها نقطة داكنة خلف اخليشوم،
أما الثانية وهي (اخلكرية) لونها أصفر ،والزعنفة الظهرية أطول ،وجسم كليهما مضغوط.
يـوره:
ُ
بكرة تشد في طرف الفرمن األمامي في سفن السفر ،ومير بها حبل ميكن بواسطته التحكم في
الفرمن من على سطح السفينة.
يوالت:
رياح متغيرة االجتاه ،حيث تغير الريح اجتاهها من جهة ألخرى في فترة قصيرة نسبياً ،وهي ظاهرة
معروفة تسبق مغيب الثريا بحوالي عشرة أيام وبالتحديد من تاريخ  28 -18إبريل ،وغالب ًا ما
تكون أيامها ممطرة.
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املراجع :
األحياء املائية اخلطرة باخلليج العربي  ،الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،مراقبة
الثروة السمكية  ،الكويت.1985 ،
األسماك الشائعة في املياة القطرية ،د .سيفا سبرا مانيام  ،د .محمد أمني إبراهيم.1982 ،
األسماك العظمية في املياه الكويتية – وبستر – تصوير :عبد الرحمن يوسف
– إشراف :د .سليمان املطر.
األسماك والالفـقاريات البحرية ،د .حميد العــلوي .
أسماك من اإلمارات ،ناصر حسن الكاس آل علي .2002 ،
األطلس الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.1993 ،
البحار واحمليطات إعجاز وكنوز ،د .حسن أحمد عنبر  ،بالتعاون مع جمعية اإلمارات
للغوص.2006 ،
تقومي بني ياس البحري ،محمد خلفان الروم .1990 ،
احلـداق  :موسوعة صيد األسماك  ،محمد يعقوب بكر البكر  ،مركز البحوث والدراسات
الكويتية  ،الطبعة األولى  1420 ،هـ 2000م.
ربابنة اخلليج العربي ومصنفاتهم املالحية – خالد سالم محمد – الطبعة األولى 1982 -
رحلة الغوص ،علي بن دميثان القمزي.2000 ،
صناعة السفن الشراعية في الكويت ،د  .يعقوب يوسف احلجي  ،مركز البحوث والدراسات
الكويتية . 2001 ،
معجم األلفاظ العامية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،د .فالح حنظل .
معجم الغوص واللــؤلــؤ في اخلليج العربي  ،د .فالح حنظل .1984 ،
معجم املصطلحات البحرية في الكويت  ،أحمد البشر الرومي.1996 ،
معجم املصطلحات واملسميات البحرية الكويتية ذات األصول العربية ،خالد سالم محمد،
. 2004
من أسماك اخلليج العربي في كتب اللغة واألدب.2000 ،
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شكر لكل من ساهم في إجناح هذا العمل:
علي خليفة بن ثالث – مصور
أمينة أحمد اجلميري – مصورة
ندا جمعة مطر الفالسي – تنسيق
روضة جمعة بن ثالث – متابعة ومعاجلة الصور.
إبراهيم نوري الزعبي – مهندس /مدير قسم البيئة والدراسات – جمعية اإلمارات للغوص.
بهية شهاب  -موجهة تربوية – منطقة الشارقة التعليمية
زيد محمد العتيبي  -مطبعة سويس انترناشيونال ذ.م.م.
مصطفى الفردان .
علي راشد الظنحاني -تصوير حتت املاء.
د .يعقوب يوسف احلجي – مركز البحوث والدراسات والكويتية.
طارق الفيلكاوي -شركة نفط الكويت.
إسماعيل اخلواري – شركة نفط الكويت.
يوسف النجار  -النادي البحري الرياضي الكويتي
متحف دبي
جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف .ناصر الكاس
وزارة البيئة واملياه  /مكتب دبا – علي الظنحاني
النادي البحري الرياضي الكويتي
عيسى العوضي – مملكة البحرين .
وفاء احلريبي – شركة نفط الكويت.
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الرواة واملتعاونون
سالم جمعة الروم
سلطان بن عيسى اليديوي
راشد بن علي بن شفيا
راشد بن درويش املزروعي
ساملني جمعة بالعبيدة
سيف بن سعيد الزبادي
سيف محمد بن مليح الشامسي
أحمد بن ماجد
فاضل بن سالم الهاملي
عمر سيف املزروعي
سعيد بن محمد بن ثالث
مصبح بن محمد املهيري
عتيق بن عابد املهيري
محمد بوحميد
راشد بن ثاني املهيري
علي اخلضر
مطر بن راشد اجلميري
سيف بن درويش
عبد اهلل بن جرش
عبيد بن ثالث احلميري
سيف محمد بالقيزي
عثمان بالل النغاج
جمعة بن كدفور
جمعة بن حميد
بو حاجي
خليفة بن فاضل
علي عسكر
محمد الزعابي
عبد اهلل راشد السويدي
فرج بن بطي احمليربي  :رئيس مجلس اإلدارة  -جمعية اإلمارات للغوص
جمعة البقيشي  :مدير جمعية راس اخليمة للفنون .
ناصر الكاس  :مدير جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف.
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جمعة خليفة أحمد بن ثالث احلميري.
من مواليد إمارة دبي.
عمل موظف ًا في وزارة التربية والتعليم ملده 21سنة.
رئيس فريق الغوص في مهرجان دبي للتسوق ملدة  7سنوات.
عضو في احملميات البحرية في املنطقة الشرقية ( .دبا الفجيرة )
عضو فريق الغوص التابع لشركة نفط الكويت.
بدأ رياضة الغوص في عام .1991
حاصل على عدة رخص في الغوص .
متخصص ومحترف تصوير حتت املاء.
محاضر في الغوص واللؤلؤ و باحث في التراث البحري.
يشــــــــغل حاليــــــــ ًا منـــصب مدير املشاريع التراثية بجمعية اإلمارات
للغوص.
مقدم برامج تراثية في قناة ( سما دبي ) .
صدر له :
 )1كتاب الغوص واللؤلؤ في دولة اإلمارات العربية املتحدة.2006 ،
 )2خارطة مغاصات اللؤلؤ في دولة اإلمارات.
Bin.thaleth@hotmail.com
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