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ميدار
يا غواصني ديرو ا بالكم 

من الشباك العالقة 
مبنطقة »أم ديرة«

اللخمة إذا أحست بالخطر ترفع 
ذيلها كالعقرب

هناك عدة أنواع مـــن اللخم منها 
الرقطة وأم سعيفة واللخمة  اللخمة 
السوداء التي ترافق أسماك الزبيدي 
وهي من األسماك اخلطرة وذات شوكة 
مؤذية في مؤخرة ذيلها وشـــوكتها 
رمحية يسهل دخولها ولكن خروجها 
يصعب فقد ميزق اللحم الذي دخلت 
فيه وهي ال تهاجـــم إال إذا حوصرت 
وشـــعرت باخلطر فإنها ترفع ذيلها 

كالعقرب.

سمكة اللخمة

قلة المحادق سببها القراقير والمشابك وكثرة الطراريد

الحسن: أفضل أماكن صيد النقرور القفاصة 
البحرية والدفان.. والشعم على األسياف

عبدالرزاق احلســــن حداق يعشــــق البحر والصيد الى ما ال نهاية 
وقد أبحرت معه صفحة »بحري« هذا األسبوع لنتعرف على بداياته 
البحرية وافضل احملادق لديه وافضل أماكن صيد ســــمكتي الشــــعم 
والنقرور وافضل مواسم صيد األسماك ونوع الييم الذي يستخدمه 
خالل رحالته البحرية واكبر كمية صيد كانت له وأمور أخرى حدثنا 

عنها احلسن في هذا اللقاء.
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هواية احلداق منذ الصغر عندما كان عمري 8 سنوات تقريبا 
مع الوالــــد وكان الوالد يأخذني معه خالل ذهابه للصيد الى احملادق 
الشمالية مثل الركسة والدفان واحليشان والرشدان وقد تعلمت منه كل 
شيء يخص البحر والصيد من ترديع وحسبة املاياة واملوادع وأمور 
بحرية كثيرة وعندما أصبح عمري 18 عاما اشتريت طرادا بحجم 28 
قدما وبدأت اذهب واصطاد وحدي خالل ذهابي الى احملادق الشمالية 

مثل الدعية والدوحة والرشدان.
ما أفضل احملادق لديك؟

اآلن أصبحت احملادق قليلة وشــــبه معدومة من األســــماك وذلك 
بسبب الصيد اجلائر من القراقير واملشابك وكثرة احلداقة والطراريد 
لها دور كبير في قلة احملادق وقلة األسماك، عموما ان افضل احملادق 

عندي هي احملادق الشــــمالية مثل 
عوهة واحليشان والرشدان والدوحة 
والدفان وأيضــــا احملادق اجلنوبية 
مثل أم املرادم وأقواع قاروه وارياق 

قاروه.
ما السمكة املفضلة لديك؟

كما ذكرت في الســــابق فقد قلت 
أماكن الصيد واحملادق وقلت األسماك 
معها وذلك بسبب الصيد اجلائر ولكن 
أنا أفضل دائما نوعني من األسماك 
األول هو الشــــعم أمــــا الثاني فهو 

النقرور.
م��ا أفض��ل أماكن صيد س��مكتي 

الشعم والنقرور؟
بالنسبة حق الشعم فإن أفضل 
أماكن صيده تكون بالدفان واحليشان 
واالسياف أما بالنسبة حق النقرور 
فإن أفضل أماكن صيده تكون بالدفان 

والقفاصة البحرية والطبعانة.
هل تفضل حداق الليل أم النهار؟

حداق الليل أو النهار لكل واحد 
فيهما حسبة معينة وموسم وسمكة 
معينة ولكن بالنسبة لي فأنا أفضل 
أكثر شيء وقت النهار وذلك ألسباب 
عدة، أوال األمان والرؤية تكون أوضح 

من الليل وهذا أهم شــــيء وثانيا الســــمكة تكون حاضرة وترعى في 
النهار أكثر من الليل.

هل حدقت خارج الكويت؟
نعم لقد حدقت في اململكة العربية الســــعودية والصيد هناك وال 
أروع واحملادق على كيف كيفك واألسماك هناك جتدها بأحجام خيالية 

وبكثرة وهناك الطراريد قليلة واملشابك والقراقير معدومة.
ما أكبر كمية صيد كانت لك؟

أذكر في احدى الرحالت البحرية كنت ذاهبا أنا والنوخذة الكبير 
الوالد اهلل يحفظه، الى احملادق الشــــمالية وحتديدا االقواع البحرية 
قبل حوالي السنتني ويومها اهلل رزقنا ورجعنا بصيد طيب وترسنا 
ثالجتني من احلجم الكبير وكانت احلصيلة النهائية للصيد من الشعوم 

والبواليل والنويبي ما يقارب 150 سمكة.
ما حجم طرادك؟

أنــــا أمتلك وهلل احلمد أكثر من 5 طراريد ولكن اذكر أول طراد لي 
كان بحجــــم 28 قدما وعليه ماكينتان بقــــوة 200 حصان لكل واحدة 

وآخر طراد أمتلكه اآلن هو بحجم 30 قدما وعليه ماكينتان أيضا بقوة 
250 حصانا لكل واحدة.

كم مرة تخرج للحداق في األسبوع؟
الطلعة تعتمد بالدرجة األولى على حالة اجلو والربع الشــــقردية 

وانا اطلع ما بني مرتني الى 3 مرات في األسبوع.
ما أفضل أوقات صيد سمكتي الشعم والنقرور؟

شــــوف، الشــــعم متواجد على مدار العام وال يتوقف أبدا وصيده 
يكون بكل مكان حتى على األسياف أما بالنسبة للنقرور فأفضل وقت 

لصيده يكون من بداية شهر مايو لغاية شهر أغسطس.
ما نوع الييم الذي تستخدمه خالل رحالتك البحرية؟

نــــوع الييم يعتمد بالدرجة األولى على املكان الذي تنوي الذهاب 
اليه وعلى الســــمكة التي ترغب في اصطيادها وأنا أفضل أكثر شيء 
ييم الربيان واخلثاق وامليد وال استغني عن هذه األنواع في أي رحلة 

صيد.
ما أكثر ما يضايقك بالبحر؟

أوال السرعة التي يســــتخدمها بعض احلداقة في البحر من غير 
أي مبرر ويطوف عليك بســــرعة جنونية وانت جالس حتدق وكأن 
البحر ملكه وحــــده، وثانيا ما يقوم به بعض احلداقة، اهلل يهديهم، 
عندما يضيق عليــــه البحر ويأتي 
ويرمي خيطه بجانبك وأحيانا يكون 
خيطه بني مكائن طرادك، فلماذا هذه 
التصرفات من البعض؟! وهناك أمر 
ثالث وهو اجلت سكي وهذا أخطر 
شيء على بيض األسماك والطفيليات 
ورواد الشــــاطئ فمخاطره أكثر من 

فائدته.
ما حجم خيوطك؟

أيضــــا هــــذا األمــــر يعتمد على 
املكان والســــمكة التي ترغب فيها، 
وانا استخدم خيوطا بحجم 35 – 40 
حق احملادق الشمالية وخيوطا بحجم 

50 – 70 حق احملادق اجلنوبية.
رحالت��ك  خ��الل  يرافق��ك  م��ن 

البحرية؟
أنا ال أذهــــب في أي رحلة صيد 
الرفاعي  إال ومعي أصدقائي محمد 
وعبداهلل الفوزان وبدر الشــــبيكي 
واحمد اخلطاف وال اســــتغني عن 
هذه املجموعة فــــي أي رحلة صيد 

كانت.
ما أول صيد كان لك؟

أول صيد كان لــــي اذكر عندما 
كنت صغيرا وذهبت مع الوالد الى 
احملادق الشــــمالية وقد أعطاني والدي خيطا وبعد حلظات اصطدت 
وكان الصيد مفاجأة لي ولوالدي حيث اصطدت شماهي ومن الفرحة 

لم أصدق عمري.
هل لديك هواية أخرى بجانب احلداق؟

نعم عندي هواية جميلة جدا وهي من الهوايات البحرية املعروفة 
ولكنها لألسف ليس لها اهتمام من قبل املسؤولني وهذه الهواية هي 
»سباق الزوارق السريعة« وقد يظن البعض انها هواية خطيرة جدا 
ولكــــن خطورتها تكمن في أمرين فقط، أوال إذا كان هناك هواء قوي 
وثانيا إذا تواجد متسابقون جدد وغير محترفني فهنا تكمن اخلطورة 

فقط وغير ذلك ال يوجد.
دعوة حتب ان توجهها الى من؟

أحب ان أوجه دعوتي الى اخواني احلداقة وارجو منهم احملافظة 
على بحرنا الغالي وعدم رمي العلب واألكياس الفارغة به كما ادعوهم 
الى االهتمام بعدة الســــالمة واإلسعافات األولية كاملة دون نقصان 

وفي اخلتام أدعو للجميع بالصحة والصيد الطيب.

عبدالرزاق مع فروخ الشماهية السنعة

احلسن مع صيده املفضل النقرور

يا سالم أحلى شعم

هذا السبيطي الطيب

بالول احملادق اجلنوبية

مزيزي وال اروع

بصراحة راهي مع الهامور

كانت طيور اللقلق تشـــاهد فـــي املاضي على 
الشـــواطئ الكويتية لكنها ال توجد بأعداد كبيرة 
ورمبـــا كان اللقلق يبني أعشاشـــه هو اآلخر في 
السواحل الشمالية كســـابقه طائر الغنتير شكله 
انسيابي وحجمه كبير لونه أبيض والنصف اآلخر 
من جهة الذيل لونه أســـود والرأس كبير واملنقار 

طويل، كما ان املنقار والسيقان برتقالية اللون.

طيور الكويت البحرية »لقلق«


