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»ميـدار«
تدرون ما أهم شيء

في الطراد؟
طبعا طفاية احلريق.

لونها أكسبها
اق« اسمها »برَّ

هي نوع من األسماك الصغيرة، فضية 
المعة، تكون بطول أصبع اليد وطولها 
ضعف عرضها ثالث مرات ونتواجد بأعداد 
كبيرة وهي من االســـماك شبه سطحية 
وال تعوم على سطح املاء وال تغور في 
االعماق وكثيرا ما نشاهدها متر في أثناء 
رسو السفن أو سيرها، ولونها أكسبها 

اق« اسمها »برَّ

سمكة البرَّاق

ال شـــك أن اهم حرفة مارســـها اهل الكويت هي 
حرفة الغوص على اللؤلؤ والبد من استخدام السفن 
العديدة ملزاولة هذه املهنة، وسفينة البوم هي احدى 
تلك السفن املشهورة وهي حادة من املقدمة واملؤخرة 
ويستخدم الصغير منها في الغوص واملتوسط في 
القطاعة أما الكبير منها فيستخدم في رحالت التجارة 

لقطع احمليط الهندي.

سفن الكويت القديمة »البوم«

سيد يوسف الرضوي مع السبيطي الوحش

حصيلة الصيد بإحدى الرحالت

شوف أحلى مزيزية

عبداحملسن مع السبيطي

صيد الليل وأحلى شعوم

وأنا أطلع ما بني ثالث الى خمس طلعات باالســـبوع 
تقريبا.

ما أول صيد كان لك؟
اول صيد كان لي اذكر في احدى الرحالت البحرية 
وكنـــت ذاهبا يومها مع اخي الى احملادق الشـــمالية 
وحتديدا الركسة »البوية الصفرا« واصطدت نويبي 
ومن الفرحة حسيت وكأني حصلت على شيء ثمني 

وليس سمكة.
ما السمكة املفضلة لديك؟

االسماك في بحرنا متنوعة ولكن نريد االحساس 
من بعض االشخاص احملافظة عليه لكي يعطينا كما 
نعطيه وتفضيل ســـمكة معينة يختلف من شخص 
إلى آخر وأنا أفضل دائما وأبدا وحتى اآلن ســـمكتي 

السبيطي والشعم.
ما أفضل أوقات صيد سمكة السبيطي والشعم؟

أفضل وقت حق صيد السبيطي يكون عند الفجر 
حلظة شق النور وبالنسبة حق صيد الشعم فأفضل 

وقت له يكون من املغرب حتى الفجر.

مللا نللوع الييم الللذي تسللتخدمه خللالل رحالتك 
البحرية؟

نوع الييم يعتمد بالدرجة األولى على املكان الذي 
انت ناوي الذهاب إليه وعلى السمكة التي ترغب في 
اصطيادها وانا استخدم خالل رحالتي البحرية ييم 
الربيان والشريب حق الشعم والزوري )محاياة( حق 
السبيطي وهناك طريقة اقوم بها وانصح بها خصوصا 
عند استخدام املصير انه يجب ان يتم تنظيف املصير 
جيدا وبعدها ميلح وذلك لكـــي يكون اثناء احلداق 
اقوى ويصبح مثل »املطاط« وال  تستطيع االسماك 

الصغيرة ان تخطفه من امليدار بسهولة.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

أكبر كمية صيد كانت لـــي اذكر منذ حوالي عام 
وكنت ذاهبا انا واالصدقاء طبعا إلى احملادق الشمالية 
وحتديدا منطقة القفاصة البحرية ووفقنا ورجعنا 
بصيد طيب من السبيطي والشعم والنويبي وترسنا 

ثالث ثالجات كبيرة.
ما حجم طرادك؟

في السابق كنت امتلك طرادا بحجم 18 قدما اما اآلن 
فامتلـــك طرادين االول بحجم 16 قدما أملنيوم وعليه 
ماكينة واحدة بقوة 40 حصانا والثاني بحجم 18 قدما 

وعليه ماكينة واحدة بقوة 140 حصانا.
من يرافقك خالل رحالتك البحرية؟

أنا ال أذهب بأي رحلة صيد إال ومعي اخي فاضل 
العبداحملسن وسيد ماجد  واصدقائي عبداحملســـن 
وسهيل الشمري وياسر الهندي وال استغني عن هذه 

املجموعة بأي رحلة كانت.
ما افضل أماكن تواجد سمكة السبيطي والشعم؟

أفضل أماكن سمكة الســـبيطي تكون بالرشدان 
والصبية والييمة تكـــون زورية حية )محاياة( أما 
بالنسبة حق الشعم فأفضل مكان لتواجده بالرشدان 

وصوب ميناء الشويخ والييمة ربيان او شريب.
ما أفضل احملادق لديك؟

احملادق كثيرة ومتنوعة وافضلها عندي احملادق 
الشمالية وحتديدا منطقة الرشدان والقفاصة وصوب 

املضخة.
دعوة حتب أن توجهها وإلى من؟

أحب أن اوجه دعوتي الى اخواني احلداقة وارجو 
منهم احملافظة على بحرنا الغالي وعدم رمي العلب 
واالكياس الفارغة بالبحر وارجو منهم االهتمام بعدة 
السالمة واالسعافات االولية كاملة دون نقصان وفي 

اخلتام ادعو للجميع بالسالمة والصيد الطيب.

سيد يوسف الرضوي حداق تصعب عليه مفارقة 
البحر والصيد وقد أبحرت معه صفحة »بحري« هذا 
األســـبوع لنتعرف على بداياته البحرية والسمكة 
املفضلة لديه وأفضل أوقات صيد ســـمكة السبيطي 
والشـــعم ونوع الييم الذي يستخدمه خالل رحالته 
البحرية وأكثر ما يضايقه بالبحر وأفضل احملادق لديه 

وأمور أخرى حدثنا عنها الرضوي في هذا اللقاء.
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلـــداق والصيد منذ الصغر عندما 
كان عمري 16 عاما وكنـــت أرافق أخي األكبر فاضل 
خالل رحالته البحرية الى احملادق الشمالية وحتديدا 
الدفان والركسة والطبعانه وقد تعلمت من اخي كل 
شيء يخص البحر والصيد من حسبة املاياة والترديع 
واملوادع وأمورا اخرى كثيرة وبعدها تطورت مع هذه 
الهواية اجلميلة واشتريت طرادا بحجم 18 قدما وبدأت 

أذهب وأصطاد لوحدي وأحيانا مع األصدقاء.
هل تفضل حداق الليل أم النهار؟

حداق الليل او النهار لكل واحد فيهم حسبة معينة 
وسمكة معينة وكثير من األشخاص يفضلون حداق 
النهار اكثر من الليل والعكس صحيح ولكن يبقى األهم 
وهو ما السمكة التي تبحث عنها وفي أي وقت تتواجد 
وأنا أفضل وقت الليل اكثر من النهار وخصوصا في 
فصل الصيف وذلك لعدة أسباب أوال في الليل يكون 
اجلـــو وال أروع والهدوء وزحمة الطراريد واحلداقة 

تكون أخف والصيد طبعا أحلى مع ضوء القمر.
هل تفضل حداق الشمال أو اجلنوب؟

احلداق حداق، سواء كان في الشمال أو اجلنوب 
ولكن يبقى ان الواحد اين يرتاح وسمكته اين تتواجد 
وانا دائما ما افضل احملادق الشـــمالية بسبب تنوع 
االســـماك في احملادق الشـــمالية وأنا تعودت عليها 
وحلم الســـمك في الشـــمال أطيب وأحلى من سمكة 

اجلنوب.
هل تقوم بتنقيع خيوطك؟

هذا شـــيء مهم ويجب ان يكون التنقيع قبل كل 
طلعة بحر وبعد كل طلعة ومباء عذب ودافئ وغير ذلك 
يجب ان يشيك الواحد دائما على خيوطه ويتفقدها 
جيـــدا ما اذا كان هناك اي تزلق باخليوط ويجب ان 
يقص مـــن اخليط الذي يحتوي على تزلق مترا الى 

مترين.
كم مرة تخرج للحداق باألسبوع؟

أوال أحب ان اقول ان الطلعة تعتمد بالدرجة األولى 
على حالة اجلو والظروف التي قد تصادف اي شخص 

الرضوي: أفضل أوقات صيد الشعم تكون من »المغرب« حتى »الفجر«
القفاصة البحرية رجعنا منها بـ »3« ثالجات متروسة صيد


