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ميدار
ملاذا سعر صبغ الطراد 
أغلى من صبغ السيارة؟

سمك الزراع.. 
سمي بذلك لكثرة حركته 

والنبش والحفر

الزراع قلما يقترب من الشــــاطئ كثيرا 
ويبقى في املياه قليلة العمق وفي القيعان 
ذات النباتــــات القصيرة ويختبئ في حفر 
صغيرة بني تلك النباتات ولونه يختلف عن 
لون احلاسوم وسمي الزراع لكثرة حركته بني 
تلك النباتات والنبش واحلفر التي يكونها 
لنفسه، ويندس فيها في اثناء اخلطر، يوجد 
على اجلسم بقع وخطوط بنية داكنة ونقط 

سوداء في مؤخرة اجلسم على الذيل.

سمكة الزراع

نوع من السفن الكويتية الشراعية تستخدم لالسفار 
البعيدة وحمــــل البضائع من الكويت والعراق الى الهند 
وشرق افريقيا والبغلة تشبه السفن البرتغالية القدمية 
وهي من اقدم انواع الســــفن التي استخدمها الكويتيون 
للسفر في البحار العالية وطول الواحدة ما بني 120 و150 
قدما وعرضها ما بــــني 18 و30 قدما وارتفاعها ما بني 30 

و40 قدما وحمولتها ال تزيد على 400 طن.

سفن الكويت القديمة »البغلة«

أخوه فيصل مع شعم احليشان وفي االطار صديقه سيد ماجد مع الفسكرة العجيبةعبداهلل اخلليفي مع سبيطي الليل وفي االطار صديقه يحمل البواليل السنعة

عبـــداهلل اخلليفي حداق يصعب عليه مفارقة البحر والصيد وقد ابحرت معه صفحة بحري هذا 
االسبوع لتتعرف على بداياته البحرية وافضل اماكن الصيد اآلن وافضل احملادق لديه والسمكة 
املفضلة لديه وافضل اوقات صيد ســـمكة السبيطي والشعم ونوع الييم الذي يستخدمه خالل 

رحالته البحرية، وامور اخرى حدثنا عنها اخلليفي في هذا اللقاء:
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق منذ الصغر عندما كنت ارافق والدي واقاربي الى محادق مختلفة ومع 
املمارسة تعلمت الكثير من طرق الصيد وكيفية الترديع وانواع الييم املستخدم للصيد واوقات 
احلداق حسب املوسم وحالة البحر وحسب الوقت من حيث احلمل والفساد وكل مكان بالبحر 

يختلف عن املكان اآلخر في جميع النواحي.
ما افضل اماكن الصيد اآلن؟

افضل اماكن الصيد اآلن قد تختلف من موســـم آلخر وحســـب نوع السمك املراد صيده الن 
هناك اوقاتا ومواســـم يزداد الســـمك من نوع معني ولكن افضل اماكن الصيد بالنسبة لي هي 

الدوحة واحليشان.
ما افضل اوقات واماكن صيد سمكة السبيطي والشعم؟

بالنســـبة الى سمكة الســـبيطي فأفضل وقت لصيدها تكون عادة خالل فصل الصيف وحتديدا 
بشهر يوليو مبنطقة احليشان والدوحة وتوجد بكثيرة وبأحجام 

كبيرة اما بالنسبة للشعم فأفضل وقت لصيده في 
فصل الشتاء لتواجده بكثرة ويتمركز بأماكن 

معينة مثل الرشدان واحليشان.
مللن يرافقك خللالل رحالتك 

البحرية؟
انا ال اذهب بأي رحلة 

حداق اال ومعي اخي 
»فيصل« وأصدقائي 

»حمزة« وسيد 
ماجـــد »وال 

حتـــال 
الطلعة اال 

معاهم«.
ما اكثر 

مللا يضايقك 
بالبحر؟

االمـــور 
تضايق  التي 

الواحد بالبحر كثيـــرة مثال ما يقوم به احلداقة من رمي 
العلب واالكياس الفارغة بالبحر، ويفضل وضعها في كيس في 

الطراد وهناك بعض اصحاب الطراريد من يأتي بسرعة ومير بالقرب 
منك غير مراعي مشـــاعر الناس تقول كأنه الحق احدا او انه خايف 

انك تصيد السمك كله.
هل حدقت خارج الكويت؟

لالســـف أل، بس امتنى ان احدق بدولة عمان الني سمعت ورأيت 
في التصوير كثرة السمك واحجامه الكبيرة.

ما حجم طرادك؟
امتلـــك طرادا بحجم 16 قدم الروضان عليه ماكينة 75 حصانا وما شـــاء 

اهلل »مكفي وموفي معاي«.
ما السمكة املفضلة لديك؟

بصراحة هذا السؤال أالحظه أكثر من مرة يتكرر خالل قراءتي للصفحات 

البحريـــة، ووجدت ان أكثر احلداقة يذكرون نوعا واحدا من األســـماك أو نوعني وأكثرهم يفضل 
نوعني معروفني وأنا واحد منهم، وهذان النوعان طعمهما مميز وهما الشـــعم والسبيطي عديل 

الروح.
ما احملادق املفضلة لديك؟

ال أعتقد ان هناك شيئا اسمه محادق ممتازة للصيد اآلن وذلك بسبب التلوث والقراقير 
واملشـــابك وأخطر شيء هو التلوث الذي تســـببت به املصانع وبعض احلداقة لألسف اثر 
تأثيرا كبيرا على هجرة األسماك من محادقنا فلهذا جند ان أكثر احملادق أصبحت شحيحة 
باألســـماك والصيد، عموما ان أفضل احملادق لدي هي احملادق الشمالية وبأماكن خاصة ال 

أحب ان أذكرها خوفا عليها من أصحاب القلوب املالية.
ما نوع الييم الذي تستخدمه خالل رحالتك البحرية؟

أفضـــل أنواع الييم هـــو الروبيان واخلثاق والبربوج وصالخة امليـــد ولكن نوع الييم 
يعتمد على املكان والسمكة التي ترغب فيها وهذا أمر معروف لدى كثير من احلداقة. وهناك 
من يقوم بعمل خلطات ســـرية لليم من العجني والقطن وبعض البهارات وأمور أخرى لصيد 

السبيطي في وقت الصيف.
هل تفضل حداقة الليل أم النهار؟

حداقة الليل أو النهار لكل منهما حســـبة معينة وسمكة معينة، وهناك من يفضل النهار 
أكثر من الليل والعكس صحيح، ولكن يبقى أهم شـــيء وهو انك تصيد وترجع للبيت 
بصيد طيب، اما بالنســـبة لي فأنا أفضل دائما الصيد في وقت النهار ألن اجلـو 

يكون مناسبا واألمان أكثر والصيد ال بأس به، وأحيانا ليال.
هل لديك أمنية؟

نعم عندي أمنية وحيدة وأمتنى ان يأتي اليوم الذي تتحقق 
ـــــــــذه  ه
األمــنــيــة 
أو هـــــــذا 
احللم، وهو ان 
تنعدم املشابك 
والقراقير والعديد 
من  الصيد(  )شباك 
تأثيرا  لها  بحرنا ألن 
في  وواضحا  كبيرا 
وقلة  األسماك  قلة 

صيدها.
تخرج  مللرة  كم 

للحداق باألسبوع؟
الطلعـــة  أوال 
تعتمد بالدرجة األولى على حالة اجلو وعلى الظروف 
التي قد تصادف الواحد خالل حداقه، وأنا اطلع ما 

بني 2 و4 طلعات في األسبوع.
دعوة حتب ان توجهها والى من؟

اوجه دعوتي الى كل احلداقة وارجو منهم االهتمام 
بنظافـــة البحر واحترام القوانني البحرية من حيث 
السالمة واحلفاظ على الثروة البحرية، كما ارجو 
من جميع احلداقة اخذ احلذر من تقلبات الهواء 
وخاصة في شهر ابريل وهي فترة السرايات 
وفـــي اخلتام امتنى لكم الســـالمة والصحة 
وراجيا من ربي العزيز القدير ان يدمي علينا 

هذه النعمة، والسالم عليكم.

الخليفي: أماكن الصيد تختلف من موسم آلخر وأفضلها الدوحة والحيشان 
طرادي 16 قدماً »مكفّي وموفّي معاي«

صديقه حمزة أسيري 
مع السبيطي ذي الحجم الكبير


