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سرعة بعض الطراريد  كأنها 

سباق السيارات في البحر!
فما احلل؟!

سمكة الحمام.. »الخضراء«
ال طعم وال نكهة

ان اسماك احلمام كثيرة األنواع ومتعددة 
األشكال وهي من أسماك اجلنوب وتسمى 
السمكة اخلضراء أو سمكة الغوص وهي 
ليســــت ذات طعم ونكهة جيدة ومنها ما 
يعرف بالقرفة والبكو والربيبة واللحالح 
والبنقلــــة والقباب والديايــــوه والقفدارة 
والضلعة والطالح والضليعي والدبشــــة 
والصدا واملنجوسة والعنفلوصة وكل هذه 
األنواع تســــتطيع ان يطلق عليها عائلة 

احلمام او احلماميات.

سمكة احلمام

هي واحدة من مصايد األسماك تقام بالغرب من الشواطئ يعتنى 
بنظافتها وجتدد كلما تقادمت وهي حتتاج الى متخصصني يعرفون 
كيفية التعامل معها واســــتخراج الصيد منها وحتتاج جهدا وسهرا 
فأوقات الصيد فيها غير ثابتة فهي تتحكم بالصياد وحتكمه حسب 
أوقات اجلزر او الليل وأحيانا آخره واحلظرة تبقي األسماك محاصرة 
فيها عند انحســــار اجلزر كما السجن واحلظرة مفتوحة من ناحية 

اجلزر ومغلقة من ناحية املد.

الحظرة.. أوقات الصيد فيها غير ثابتة

عبدالعزيز بن شيبة حداق يعشق 
البحر والصيد الـــى ما ال نهاية وقد 
أبحـــرت معه صفحـــة »بحري« هذا 
األســـبوع لتتعـــرف علـــى بداياته 
البحرية وأفضل احملادق لديه والسمكة 
املفضلة لديـــه وأفضل أماكن تواجد 
سمكة السبيطي والهامور ونوع الييم 
الذي يستخدمه خالل رحالته البحرية 
وحجم طراده وأمور أخرى حدثنا عنها 

بن شيبة في هذا اللقاء.
متى بدأت هواية احلداق؟

بدأت هوايـــة احلداق منذ الصغر 
مع والدي وهو أحد مؤسسي النادي 
البحري الكويتـــي وانا كنت من بني 
اخوتي ارافقه دائما خالل ذهابه الى 
احملادق الشمالية ومنها عوهة واألقواع 
الشمالية ومنطقة اخلرايب وصوب 
ميناء البكر وقد تعلمت منه كل شيء 
يختص بالبحـــر والصيد من ترديع 
وحسبة املايات واملوادع وأمور بحرية 

أخرى كثيرة.
 ما أفضل احملادق لديك؟

 احملادق كثيرة ومتنوعة ولكنها في الوقت احلالي قلت وقل 
الصيد واألسماك فيها بسبب الصيد اجلائر والتلوث ولكن أفضلها 
عندي هي احملادق الشمالية ومنها الدفان وقطعة الرشدان والعارض 
البري والبحري تبع عوهة وما بني فيلكا وعوهة وتفضيلي لهذه 
احملادق يرجع الى وجود كل أنواع األسماك التي ترغب فيها من 
نقرور وشعم وسبيطي ومزيزي وبواليل وهوامير وغير ذلك 
األمان أكثر، خصوصا ان املوج في الشمال أقل من اجلنوب واملوج 

في اجلنوب تخليك تطبع إذا ما اشتدت الرياح.
 ما السمكة املفضلة لديك؟

 األســـماك في بحرنا ما شاء اهلل كثيرة ومتنوعة ولكن كما 
ذكرت في السابق قلت األسماك وقلت محادقها بسبب الصيد اجلائر 
والتلوث وتفضيل نوع معني من األســـماك يختلف من شخص 
آلخر على حســـاب ما يريد وانا أفضل دائما نوعني من األسماك 

النوع األول هو شيخ السمك الهامور وبعدها السبيطي.
 ما أفضل أماكن تواجد سمكة الهامور والسبيطي؟

 إن أفضل أماكن تواجد سمكة الهامور هي األماكن التي يوجد بها 
صخور وشقوق وايضا بأقواع الـ 6060 و90 والصفر أما بالنسبة 
ألفضل أماكن تواجد السبيطي فهو موجود بكل مكان ولكن يريد 

من يعرف كيف يخرجه والفنان الذي يحصل عليه.
 ما أفضل طريقة لصيد شيخ السمك الهامور؟

 أفضل طريقة لصيد الهامور هي بدرية 120 محاياة أو يكون 
الييم راس خثاق أو زمرور وهذا كله يعتمد على حســـب املكان 
الذي تريد ان تصطاد به، ثانيا الهامور ال يتشرط عليك وصيده 
سهل وليس كما السبيطي الذي يتدلع ويجب ان تختار الوقت 

واملكان املناسبني لصيده.
 ما نوع الييم الذي تستخدمه خالل رحالتك البحرية؟

 أوال نوع الييم يعتمد بالدرجة األولى على املكان الذي تنوي 

الذهاب اليه وعلى نوع السمك الذي 
ترغب في اصطياده وهناك أشخاص 
يقومـــون بتصنيع ييـــم خاص بهم 
وبخلطات ســـرية الســـتخدامها في 
أوقات وألســـماك معينة وهي عبارة 
عن عجني وبعض البهارات ولكنني 
استخدم الييم العادي خالل رحالتي 
البحريـــة وهذا الييم هو الشـــريب 

والربيان واخلثاق.
 ما حجم طرادك؟

 في السابق كنت أمتلك طرادا بحجم 
24 قدما وعليـــه ماكينتان بقوة 90 
حصانا لكل واحـــدة أما اآلن فأمتلك 
طرادا بحجم 28 قدما وعليه ماكينة 

واحدة بقوة 140 حصانا.
 ك��م م��رة تخ��رج للح��داق ف��ي 

األسبوع؟
 الطلعة تعتمد بالدرجة األولى على 
التي تصادف  حالة اجلو والظروف 
أي شـــخص وعلى الربع الشقردية 
وأنـــا اطلع بني 3 الـــى 4 طلعات في 

األسبوع.
 ماذا تعلمت من البحر؟

 البحـــر مهما تعلمت منه أو علمـــك تبقى ناقص املعلومات 
واالســـتفادة ألنه مليء باملعلومات وكل يوم تتعلم منه ما هو 
جديد وانا تعلمت منه حسب خبرتي الصبر والطموح واجلرأة 

والتواضع والشجاعة.
 ما حجم اخليوط التي تستخدمها خالل رحالتك البحرية؟

 هذا األمر يعتمد ايضا وبالدرجة األولى على حسب املكان الذي 
تنوي الذهاب اليه وعلى نوع السمكة التي ترغب بصيدها وهناك 
مثل قاله األجداد »قولي شنو خيوطك أقولك شنو سمكتك« وأنا 

استخدم خيوط تبدأ أحجامها من 35 الى 120 الدريات.
 ما أكثر ما يضايقك في البحر؟

 األمور أو األشياء التي تضايق كل احلداقة ورواد البحر كثيرة 
ومتنوعة ولكن أذكر على سبيل املثال األشياء الشائعة والرائجة 
أوال: كثرة مشاهد بعض األشخاص الذين يقومون برمي السن 
وســـط الشعاب املرجانية ما يؤدي الى تلف الشعاب خصوصا 
بالقـــرب من بعض اجلزر مع العلم ان هناك مرابط يســـتطيع 
الشخص ان يربط طراده عليها دون احلاجة الى رمي السن على 
املرجان وأيضا ما يقوم به بعض األشـــخاص من رمي األكياس 
والعلب الفارغة في البحر وايضا ما يقوم به بعض احلداقة من 

رمي املشابك والقراقير في عرض البحر.
 دعوة حتب أن توجهها وإلى من؟

 أوال أحـــب أن أوجه دعوتي وشـــكري الى جريدة »األنباء« 
لتخصيصها صفحة أسبوعية تعنى بالبحر والصيد، كما أوجه 
دعوتي الى اخواني احلداقة وأرجوهم االهتمام بعدة الســـالمة 
واإلسعافات األولية كاملة دون نقصان وعدم رمي العلب واألكياس 
الفارغة في البحر ويجب أخذ بطارية احتياط وبنزين كاف بكل 

طلعة بحر.

عبدالعزيز بن شيبة مع الشعم

حصيلة صيد احدى الرحالت

الصيد الفرش دائما أحلى شعم 

أحلى شيء صيد الشتاء مزيزي تستاهلون هالنقرور الطيب خوش شعم واهلل

صيد وال أروع مزيزي

شاكر األستاذ مع الفسكر

يا سالم على املزيزي العجيب

بن شيبة: قطعة الرشدان والعارض البري والبحري في عوهة من أفضل المحادق
البحر يعلمك التواضع والجرأة والصبر والطموح


