
بحري
االربعاء 21 ديسمبر 2011

28

محمد الكندري مع صيده املفضل السبيطي

قال: كل صفعة من أمواج البحر علمتني شيئًا جديداً

الكندري: أحب الغوص واألكشن حتت املاي
أكثر من مسكتي للخيط

تعتبر البحار كنزا من كنوز 
االرض مل���ا حتتويه من ثروات 
كثيرة ومتنوعة وبه ايضا الكثير 
من االسرار والغموض، كما تعتبر 
العطاء والسخاء  البحار كثيرة 
وايضا شديدة الغضب عند هيجان 
امواجها وارتفاعها، وهنا يأتي دور 
االنسان وباالخص »احلداق«، فهو 
يعتبر كالطبيب النفسي ملعرفته 
بكيفية التعامل مع البحر واالوقات 
التي جتعل���ه يتمتع في رحلته 
وسط املياه باخراج بعض ثرواتها 
واستغالله لكرمها له، والصياد 
الذي ميارس هوايته بالطريقة 
الصحيحة سيجد االماكن املناسبة 
للصيد، كما يس���تطيع التعرف 
انواع كثيرة من االس���ماك  الى 
من خالل املواس���م املتجددة كل 
عام. وصفح���ة »بحري« تلتقي 
في هذا العدد حداقا عرف كيف 
اللون االزرق  يتعامل مع ه���ذا 
وعرف اسراره وكيفية التعامل 
معه واالستفادة من خيره الكثير، 
هو احلداق محمد الكندري، فالى 

تفاصيل اللقاء:

محمد، كيف متكنت من 
ممارسة هواية احلداق 

ومتى كانت بداياتك 
البحرية؟

٭ ماذا اقول عن تلك االيام اجلميلة 
التي اذكرها جيدا، فقد كنت بعمر 
6 س���نوات وكان والدي وخالي 
يأخذاني معهم���ا خالل رحالت 
صيدهما على يال املقهى الشعبي، 
وحاليا مكانه سوق شرق، وقد 
تعلمت من الوال���د امورا طيبة 
باحلداق، ام���ا خالي فقد زودني 
بكل املعلومات البحرية من ترديع 
املاياه واملوادع وحتى  وحسبة 
السباحة، وعندما كبرت واصبحت 
هواية احلداق بدمي بدأت اذهب 
للح���داق مبفردي ال���ى احملادق 
الشمالية وحتديدا منطقة الدفان 

واحليشان ومداخن الصبية.

هناك اشخاص كثيرون 
دخلوا البحر وهم ال 

يعرفون شيئا عن اماكن 
صيد االسماك وايها 

االفضل وبعد فترة من 
الزمن تعرفوا الى منابع 

صيد االسماك، فهل انت 
احد هؤالء االشخاص؟ وما 

االماكن التي تفضلها؟
٭ ش���وف، م���ن الطبيع���ي ان 
الواحد ال يعرف ش���يئا في هذه 
الدنيا اال عندما يخوض جتارب 
كثيرة ويستفيد منها وال ميكن 
ألي شخص ان يولد وهو يعرف 
كل شيء، فهذا شيء مستحيل، 
لكن وهلل احلمد دخلت الى البحر 
وخضت فيه جتارب ومغامرات 
امواجه  كثيرة، فكل صفعة من 
ام���ورا بحرية كثيرة،  علمتني 
فالبحر دائما فيه اجلديد واجلديد، 
ومع مرور الوقت عرفت محادق 
كثيرة ومن ابرز احملادق املميزة 
احملادق الشمالية مثل احليشان 
والدوحة وال يحلى صيد الشعم 

يحظى بسمكة، أما الغوص فشيء 
مختلف متاما فهو يشعرك دائما 
باملغامرة واخلوف واملتعة وانا 
أحب مواقف األكشن حتت املاي 
اكث���ر من أن اكون فوق املاي أو 

ماسك خيطا.

بحر الكويت فيه من 
اخلير الشيء الكثير 

ولكنه يحتاج الى شخص 
ذي خبرة حتى يتعرف 

على أفضل أماكن تواجد 
األسماك املفضلة لديه، 
فهل توصلت الى تلك 

األماكن؟
٭ نعم لق���د صدقت بحرنا فيه 
أنواع كثيرة من األسماك فقد أنعم 
اهلل علينا ببحر عجيب بكل ما 
تعنيه الكلمة ولكن هناك من يدمر 
هذا اخلير ويقضي على خيراته 
وال يهمه سوى ملء جيبه باملال 
من خالل رمي القراقير واملشابك 
وشباك الصيد والعديد وانا ومن 
خالل خبرتي املتواضعة توصلت 
الى أماكن سمكتي املفضلة عندك 
السبيطي يكون دائما متواجدا على 
األسياف وبالدوحة واحليشان 
والش���عم حاليا وبه���ذا الوقت 
حتديدا جتده بالدفان وغير ذلك 
فهو يتواجد باحليشان والدوحة 

ومداخن الصبية.

يقولون »الصاحب ساحب« 
هل وجد محمد أصدقاء 

له يشاركونه رحالته 
البحرية؟

٭ ب���ال ش���ك ما في إنس���ان إال 
وله أصدقاء يح���ب ان يرافقوه 
ويش���اركوه ليس ف���ي رحالته 
البحرية بل في كل شيء وهناك 
أصدقاء مقربون يكونون معك 
بالسراء والضراء والفرح واحلزن 
ويشجعونك وجتدهم على ميناك 
فالصدي���ق احلقيقي ال يظهر إال 
عند األزمات والظروف الصعبة، 
ومن وجهة نظري اصبح الصديق 
بهذه األيام شيئا نادرا، فلهذا دائما 
أح���ب أن يش���اركني أصدقائي 
املقربون خالل رحالتي س���واء 
كانت تلك الرحالت للغوص أو 
للحداق فمعهم حتلو املش���اركة 
ويكون هناك شيء من التحدي 
واإلثارة ومن ه���ؤالء األصدقاء 
فيصل اخلليفة وحمود العازمي 
وغ���ازي الديحاني وعبدالعزيز 

الشمري.

صفحة »بحري« تتمنى 
لك التوفيق في حياتك 
البحرية فهل لديك ما 
تقوله في نهاية لقائنا؟

٭ أحب أن أشكر جريدة »األنباء« 
على تخصيصها صفحة أسبوعية 
الهوايات  ب���كل  بحري���ة تعنى 
البحرية، كما أوجه كلمة الى كل 
اخواني احلداقة والغواصني بأن 
يحافظوا عل���ى بحرنا وثروتنا 
فإذا نحن لم نحافظ عليها فمن 

يا ترى سيهتم بها؟!

أبحث عن أفضل أماكن الغوص 
والصيد باملسدس البحري ولم 
أجد خالل كل هذه السنوات أفضل 
من احملادق اجلنوبية يا سالم يا 
سالم على الزور وشنو اللي فيها 
وال اخليران والرؤية الواضحة 
شيء خيالي، أما بنيدر فحدث وال 
حرج يا أخي الغواص ما يدور إال 
على أهم شيئني السمكة الطيبة 
والرؤية الواضحة وما اعتقد ان 
أحدا راح يلقى أأمن وأحسن من 

هذه األماكن التي ذكرتها.

البحر شديد الغضب إذا 
ارتفعت أمواجه وهو ايضا 

شديد اخلطورة، وقالوا 
عن هيجان البحر انه نوع 
من أنواع غضب الطبيعة.. 

حدثنا عن املخاطر التي 
واجهتك خالل رحالتك 

بالغوص.
٭ شوف كل شيء في هذه الدنيا 
توجد به أمور س���لبية واخرى 
إيجابية وهذا ينطبق على البحر 
ايضا، فهو كما ينعم علينا بالثروة 
واخلير الوفير واملتعة، من جانب 
آخر يثير فينا اخلوف واحلذر منه 
واجب، ويجب ان يكون الواحد 
مهيئا دائما وجاهزا للتعامل مع 
اللطيف وانا وهلل  هذا الشرس 
احلمد لم أصادف أي شيء خطر 
لكن يجب دائما احلذر من األسماك 
السامة وان يكون الواحد هادئا 
عند ظهور أشياء حتدث بالصدفة 
حت���ت املاء حتى يس���تطيع أن 

يتجاوزها بسالم.

احلداق والغوص مثيران 
ما الفرق بني الهواتني؟

٭ أح���ب أن أق���ول ان الغوص 
واحلداقة يشتركان بعامل واحد 
وهو الصيد ويختلفان في امور 
كثيرة فباحل���داق تكون املتعة 
بضرب���ة الس���مكة على اخليط 
ولكنها تأخذ وقتا أطول فأحيانا 
الواحد يجلس بالساعات حتى 

اال بالدفان مبوسم الشتاء.

دائما االنسان يحب 
التغيير ويبحث عن كل 

ما هو جديد، وانت حدقت 
ووصلت به الى القمة، 

فما جديدك؟ وهل تركت 
احلداق؟

٭ انا اصال ل���م اترك الحداق، فهو 
شيء اساسي في حياتي وغير ذلك 
فهو هوايتي منذ الصغر، واالنسان 
اذا شب على شيء شاب عليه، لكني 
وجدت فيما بعد ان هناك هواية اخرى 
جميلة وممتع���ة جدا وتحتاج الى 
بعض المهارات، وهذه الهواية هي 
الغوص، والغوص يجعلك تشعر 
بروح المغامرة، وانت تغوص في 
عمق البحر واحيانا اخرى المجهول 
هو الذي يدفعك الى ممارسة مثل هذه 
الهواية، وللغوص شيئان جميالن 
وهما الغوص والصيد وغير ذلك، 
فإن للغوص فوائد كثيرة وعديدة 
منها تعليمك الصبر ويقوي العضالت 
ويزيد من لياقة الجسم، وال ننسى 
ان الغوص كان مصدر رزق اساسيا 
ومهنة آبائن���ا واجدادنا الكويتيين 

قديما.

غاص آباؤنا وأجدادنا 
في بحر الكويت وجنوا 

منه اخلير الكثير من 
اللؤلؤ واملرجان واألسماك 

فكانوا يختارون دائما 
أفضل األماكن لغوصهم 

وصيدهم فهل سار محمد 
على خطاهم ووجد لنفسه 

أماكن مميزة للغوص؟
٭ احنا أصال ما راح نوصل الى ما 
وصل اليه آباؤنا وأجدادنا هؤالء 
رموز بحرية كتبوا أس���ماءهم 
بخيوط من ذهب بصفحات التاريخ 
البحري ولقد عانوا الكثير والكثير 
حتى وصلوا الى منبع املغاصات 
البحرية املعروفة بعطائها سواء 
من اللؤلؤ أو األسماك، صدقني 
جلس���ت س���نوات طويلة وأنا 

يا سالم عليك يا فنان على هالشعم

مجموعة صيد متنوعة بإحدى الرحالت

بواليل جاهزين للطبخ

شعري اجلنوب غير شكل

هذا الهامور وال بالش

اإلصابة الدقيقة هي األهم

 »بحري« صفحة تستقبلكم كل أربعاء 
بكل ما يعنى بالبحر وهواية احلداق

اسبوعيا نسلط الضوء على هذه الهواية، ونستقبل مشاركاتكم وصوركم وآراءكم.   ٭
bahri@alanba.com.kw :للتواصل معنا عبر هذه الصفحة أرسلوا تعليقاتكم على االمييل

اعداد: هادي العنزي  ٭

للتواصل

من شب
على »احلداق«

شاب عليه

الغوص واحلداق 
يشتركان بعامل واحد 

وهو.. الصيد


