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حديث البحر ال ينتهي كل أسبوع تلتقي بكم صفحة »بحري« بحداق هاو يعشق اخليط وركوب 
الطراد، واليوم ركبنا مع احلداق ناصر العماني من أصحاب اخلبرة، طراده وأبحرنا معه بخبرته 
العميقة حملادق الشمال واجلنوب، وقد أطلعنا العماني على األماكن التي يتمركز بها صيده ومتى 
وأين يكون صيد أسماك السبيطي والشعم وبعض املواقف البحرية املضحكة، وأكثر األشياء التي 

تسببت في قلة الصيد ودمار بحر الكويت، فإلى احلوار:

وخصوصا للش���خص الذي 
يبحث عن أس���ماك الچنعد 
والظلعة والس���كن وأيضا 
الدوح���ة فيما من أس���ماك 
العود  السبيطي والش���عم 
م���ا يعجز عنه الوصف هذه 
األماكن الت���ي ذكرتها تكون 

رحالتي متمركزة فيها.

ما أنواع األسماك التي 
متتعك بالصيد أكثر 

شيء؟
٭ أسماكنا.. أين هي أسماكنا؟ 
يا أخي اليوم بحرنا نش���ف 
ولم يبق فيه سوى »الچم« 
واملتردية والنطيحة، أما باقي 
الطيبة فاسأل عنها  األنواع 
أصحاب القراقير واملش���ابك 
وش���باك الصي���د »العديد« 
وس���تجد اجل���واب عندهم، 
بصراحة لقد تعبنا من هؤالء 
وال نعرف متى اخلالص منهم، 
وم���ع كل ما يفعل���ه هؤالء 
بالبح���ر إال أن البحر يبقى 
صامدا بوجهه���م ويعطينا 
وال يبخل علينا، وأكثر أنواع 
األسماك التي أمتتع بصيدها 
هي أسماك السبيطي والشعم، 
والسبب ان هذين النوعني لهما 
ضربة على اخليط تفزز قلبك 

وموادعهما فيه فن.

متى صيد السبيطي 
والشعم وأكثر األماكن 

التي يتواجدان فيها؟
٭ ش���وف بالنس���بة ح���ق 
السبيطي فهو موجود على 
م���دار العام، وخ���الل فصل 
الصي���ف جتد الس���بيطي 
موجود عند األسياف واألماكن 
القريبة، وعندما يدخل فصل 
الس���بيطي  الش���تاء يترك 
األس���ياف ويتجه الى داخل 
البحر للبحث عن دفء املاء 
ووقت صيد السبيطي يكون 
من نهاية شهر مارس وحتى 
نهاية شهر مايو وخالل هذه 
الفترة يك���ون تواجده أكثر 

حاللي بكل ما تعنيه الكلمة، 
يعني قط خيطك واس���حب 
حتصل رزقك، والشعم جتده 
بكبر حجم السبيطي عندنا، 
والنقرور حجمه خيالي، أما 
أسماك احلمام فأنواعه كثيرة 
واألحجام طب وتخّير، لدرجة 
ان الواحد يستطيع اصطياد 
أنواع أسماك احلمام  بعض 
على الي���ال، وال يحتاج أنك 
تتعن���ى لها داخ���ل البحر، 
باختصار صيد عمان »يونسك 

ويعلقك«.

موقف مضحك
٭ أذكر ف���ي إحدى رحالت 
الصيد م���ع األصدقاء وكنا 
ذاهبني يومه���ا الى احملادق 
الش���مالية وحتديدا مداخن 
الصبية وكان يرافقنا حينها 
صديق لنا هاو للحداق ولكنه 
»عليم���ي«، وفعال جلس���نا 
جميعن���ا نصطاد الس���مكة 
تلو األخرى وصاحبنا فقط 
قاط خيطه ولم يصطد شيئا، 
عندها قلت له باحلرف الواحد 
»أنت يا فالن شكلك ما راح 
تصيد غير نويبي 
ر  ع���و

وبعني واحدة«، وفعال ما هي 
إال حلظات وصاحبنا العليمي 
صاد نويبي بع���ني واحدة، 
واندهش اجلميع بأن كالمي 
حصل بالفعل، وهو طبعا من 
باب املصادفة، عندها جلسنا 
نضحك ومعنا صاحبنا بشكل 
هستيري، ولكن بعد فترة من 
الزمن صاحبنا تعدل وضعه 

باحلداق وأصبح محترفا.

ما أكثر األشياء التي 
خربت البحر وبسببها 

قل الصيد؟
٭ بصراحة يا أخي هذا السؤال 
مهم جدا، والصيد منذ خمس 
سنوات والى اآلن قليل جدا، 
والسمكة شحت بشكل مخيف 
حتى ان البعض ظن أن البحر 
ما فيه شيء، وأكثر األشياء 
التي تسببت في قلة الصيد 
هي أصحاب القراقير واملشابك 
وشباك الصيد »العديد« هؤالء 
ال يرحمون وال يجعلون رحمة 
رب العاملني تأتينا، ألن الطمع 
املادي أعم���ى بصيرتهم وال 
يهمهم البح���ر أصال، ناهيك 
عن الصيادين الوافدين وماذا 
يفعلون باجل���ون من رمي 
شباك الصيد »العديد« دون 
حسيب أو 

رقيب واملسؤولني ال حياة 
مل���ن تن���ادي، وأيضا من 
األش���ياء األخرى التلوث، 
لقد تدم���ر بحرنا من مياه 
الصرف الصحي والزيوت، 
وكث���رة احلداقة س���اهم 
أيضا ف���ي قلة الصيد وما 
البع���ض من رمي  يفعله 
الفارغة  العلب واألكياس 
بالبحر شيء مؤسف، كل 
األمور التي ذكرتها حتتاج 
إلى من يكون عنده حس 
املسؤولية، ولكن الكل في 

»آذانه وقر«.

دعوتك األخيرة؟
٭ دعوتي األخيرة أقولها 
جلميع اخواني احلداقة 

احلذر من الس���رايات، 
فقد دخل موس���مها، 
تباع���دون  وال 
وخلك���م قريبني، 
كم���ا أدعوه���م 
االهتمام  إل���ى 
بعدة الس���المة 
واإلس���عافات 
األولي���ة كاملة، 
وف���ي اخلت���ام 
للجميع  أمتنى 
الصي���د الطيب 

والسالمة.

ش���يء بالدوحة واحليشان، 
أما بالنس���بة حق أس���ماك 
الشعم فحالها حال السبيطي 
موجودة على مدار العام ولكن 
ييمتها تختلف من مكان الى 
آخر وأيضا تختلف ييمتها 
بالصيف عن الشتاء، وأكثر 
األماكن التي تتواجد بها هي 
الطبعانة والدوحة والدفان 

واملزارع.

مع دخول فصل 
الصيف أين تتجه 

بصيدك؟ وهل تتوقف 
عن احلداق؟

٭ عند دخول الصيف وارتفاع 
درجة احل���رارة جتد أغلب 
احلداقة تخف طلعاتهم وأنا 
واحد منهم ولكني أغير اجتاه 
رحالتي الى احملادق اجلنوبية 
والهرب من الضيف املزعج 
الذي يتواجد بالشمال بكثرة 
وهو »الچ���م«، وأيضا اجته 
الى هواية أخرى ممتعة جدا 
وهي الغوص احلر والصيد 
باملسدس البحري، أما سؤالك 
عن تركي للحداق والتوقف فهذا 
شيء من سابع املستحيالت 

ولن يحدث أبدا.

هل تعطل فيك الطراد 
وانت داخل البحر؟ 

وما هي أكثر األعطال 
شيوعا؟

٭ ال يوج���د صاح���ب طراد 
ولم يتعطل فيه الطراد ألي 
سبب كان واألعطال دائما ما 
حت���دث بالصدفة وليس لها 
وقت معني، ولكن احملافظة 
على الصيانة الدورية للطراد 
واملاكين���ة والقي���ر تعطيك 
االستمرارية والتمتع بالرحلة، 
وقد تعطل الطراد فيني بإحدى 
رحالت الصي���د قبل فترة 
وعند التشييك وجدت ان 
بطارية الطراد ضعيفة وقد 
طلبت املساعدة من اخلفر 
ولم يقصروا معي حيث 
جاءوا وساعدوني بعمل 
اشتراك للبطارية وعدت 

فورا للمسنة، أما األعطال 
الش���ائعة الت���ي حتدث 

للطراد دائما فهي الفيوزات 
وضعف البطارية.

هل جربت الصيد 
خارج الكويت؟

٭ نعم، لقد جربت الصيد 
بإحدى دول اخلليج، 

وهناك وجدت املتعة 
احلقيقية بالصيد، 
بصراحة شيء ما 
يتطوف، وهذه 
الدول���ة ه���ي 
ُعمان، وحتديدا 
صي���دي كان 
ة  ي���ر بجز
 ، ة مصي���ر
والصيد هناك 

متى زاد حب البحر 
لديك؟

٭ البحر متعة لكل واحد 
ينظر إليه، فما بالك بالذي 
عشق شيئا اسمه حداق، 
صدقن���ي كل أمور البحر 
فيها متعة ولذة ليس لها 
وصف وأنا حبي للبحر 
زاد عندما كنت بعمر ال� 12 
عاما أثناء مرافقتي للوالد 
ربي يرحم���ه الى الصيد 
بنهاية عطلة االسبوع إلى 
احملادق الشمالية، وحتديدا 
الركسة والبويه الصفرا 
وصيدنا بذلك الوقت ممتاز 
وأكثر طلعاتنا كانت حق 
صي���د أس���ماك النويبي 
»املطاعة«، وأيضا لصيد 
البواليل السنعة والشعوم 
الطيبة، وبعد أن تعلمت 
املاية  احلداق من حسبة 
وكيفية موادع الس���مكة 
الترديعة  واشلون تكون 
الصحيحة وأشياء أخرى 
كثيرة أصبح���ت أعتمد 
على نفسي بالصيد، وقد 
رافقت األصدق���اء بعدما 
كب���رت وكب���رت هواية 
احلداق معي الى احملادق 
الشمالية واجلنوبية مثل 
عوهة وفيلكا وقاروة وأم 
املرادم وصوب اخليران.

أين يتمركز صيدك 
دائما؟

٭ شوف كل حداق عرف 
مكانا معين���ا فيه صيد 
واكتشف قوعة طيبة ال 
ميكن أن يعطي احداثياتها 
ألي ش���خص كان سوى 
املقربني منه، وذلك خوفا 
عليها من أصحاب املشابك 
والقراقي���ر، ولكن اليوم 
معي الوض���ع مختلف، 
وخصوصا أنتم يا صفحة 
»بحري« لن أبخل عليكم 
مبواقع صيدي أوال عندك 
ال���زور فيها صيد ممتاز، 

العماني: صيد الركسة والبوية 
الصفرا بواليل ونويبي »مطاعة«

أمتتع بصيد السبيطي والشعم وموادعهما فيه فن

ناصر العماني
 مع شعري اجلنوب


