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كما عودتك صفحة »بحري« في كل أسبوع، على 

االلتقاء بحداق ذي خبرة يعطينا من معلوماته 

البحرية ليس���تفيد أكبر ع���دد ممكن من حداق 

الصيد ومواقع األسماك وأفضل أنواع الييم التي 

تس���تخدم لصيد بعض انواع األسماك الصعبة 

واليوم نلتقي باحلداق يوسف مال يوسف الذي 

حدثنا عن بداياته وموسم صيد سمكة السبيطي 

والشماهي واهم الشروط التي تعتمد عليها لصيد 

حبيب املاليني كما اطلعنا املال يوسف على ممارسة 

هواية الغوص والنصائح املهمة التي قدمها الخوانه 

في ختام هذا اللقاء، فإلى احلوار:

بداي���ة: الوالد واخلال هما من علماني الصيد من حس���بة املاياة 

وأماكن تواجد األس���ماك واملوادع والترديع ومواسم الصيد وأفضل 

أنواع األسماك وأشياء أخرى وأنا بعمر 5 سنوات عندما كنت أرافقهم 

برحالت صيدهم إلى احملادق الشمالية مثل الركسة والدفان وفي ذلك 

الوقت كان اخلير موجود والصيد متوافر وندخل للبحر ونطلع منه 

بصيد طيب من بواليل وش���عوم ونويبي وفروخ شماهية ونقرور 

س���مكتنا متنوعة أما اآلن فالصيد تغير والس���مكة قلة بسبب كثرة 

احلداق والقراقير واملشابك وشباك الصيد »العديد« والتلوث، وبعد 

أن كبرت معي هواية احلداق وكبرت احالمي بأن أمتلك طرادا خاصا 

فيني وفعال اشتريت طرادا بحجم 14 قدما وأنا بعمر 16 عاما وبدأت 

أذهب به مع األصدقاء إلى أماكن األسياف الطيبة التي حتتوي على 

الصيد واحليش���ان والدفان وقطعة الدعية والركس���ة ودائما وابدأ 

صيدي يعتمد على موسم األسماك.

أفضل أوقات السنة بالصيد

ويضيف املال يوس���ف: ان اوقات صيد األسماك تختلف من مكان 

إلى آخر ومن موقع إلى موقع وكل هذا يحدده املوس���م وكل نوع من 

األسماك له وقته ومنطقته ومن يتحلى باخلبرة التي أتتت عن طريق 

املمارسة يكون دائما هو صاحب النصيب األكبر في الصيد وافضل 

أوقات الس���نة عندي بالصيد تكون من ش���هر اكتوبر ولغاية يناير 

وأح���ب أن أحدق مبكان واحد في ذلك الوق���ت وهو عوهة ام اخلير 

ألن في هذا الوقت الذي ذكرته جتد جميع انواع األس���ماك موجودة 

وحاضرة من ش���عوم وبواليل ونويبي ونقرور وطبعا هذا الشيء 
مطلب كل احلداقة.

موسم السبيطي والشماهي

وتابع: أنا أحب دائما أبحث عن السمكة احلالل باحلداق ودوارتي 

السبيطي حبيب املاليني والشماهي والسبيطي ليس له موسم معني 

وإمنا يعتمد في صيده على املناطق ويكثر صيد أكثر ش���يء بشهر 

فبراير باحليش���ان والدفان، اما الش���ماهي فمواسمه كثيرة وأفضل 

وأماكن���ه التي يتواجد فيه���ا بكثرة هي ال���دردور وعوهة واالقواع 

اجلنوبية مثل بنيدر واالري���اق وقاروه واألماكن التي حتتوي على 
احلطام أو احلديد 

أفضل ماياة صيد السبيطي

ويقول: اختلفت طرق صيد السبيطي وكل حداق وخبرته، وهناك 

اشخاص يس���تخدمون طرقا وييما معينا في مكان معني ويفوزون 

ولكنهم ال يس���تطيعون استخدامها في مكان آخر، والسبب ان صيد 

السبيطي يختلف من مكان الى آخر ومن منطقة الى اخرى، اضافة الى 

ذلك املاياة التي ينصاد فيها السبيطي تكون مختلفة مبعنى ان هناك 

اماكن يحتاج لصيد السبيطي ماياه معينة وجتده يضرب عليك في 

ماياه السجى ومبكان آخر يضرب عليك بآخر البثر وكل مايه حتتاج 

الى ييمة معينة، وافضل انواع الييم التي يضرب عليها السبيطي هي 

املصير والسلس والنقاقة والليواف، ومن خالل خبرتي املتواضعة 

اقول ان حداق الس���بيطي الفجر يحتاج الى انك حتدق له بالسلس 

واذا فكرت انك حتدق للسبيطي بالليل عليك باملصير.

يوم لك ويوم عليك

ويضيف مال يوس���ف: اصعب ش���يء على الواحد ان يكون حاط 

هدف في راسه وعندما حتني ساعة حتقيقه يضيع فجأة عندها يشعر 

الواحد بحالة من اليأس وه���ذا ما حصل معي عندما كنت ذاهبا مع 

االصدقاء في رحلة صيد الى القفص البحري، يومها كنت افكر انني 

اصيد شماهي عود، وفعال ضرب على خيطي شماهي راهي وعندما 

قم���ت مبوادعته تذكرت ان خيطي ناعم بحجم 35، ومتلكني اخلوف 

ان اخليط ال ينقص وجلست اوادعه ملدة عشر دقائق تقريبا، وفجأة 

حصل اللي كنت خايف منه وقص اخليط وضاع مني هدفي وحلمي 

الشماهي، عندها اصبت بضيقة صدر كبيرة، ولكن تذكرت ان الرزاق 

حي وبيده كل ش���يء وعسى ان يعوضني بشيء اكبر، وفي النهاية 

هذا حال البحر يوم لك ويوم عليك.

هواية الغوص تعلقت بها ألكتشف خفاياها

وقال: دخلت في عالم االعماق في العام 2005 وكانت اول جتربة 

لي في الغوص في ذلك العام، والذي دربني على هذه الهواية اجلميلة 

خالي خليل مال يوسف، وقد احببت هواية الغوص جدا وتعلقت بها 

وبدأت اطور من نفس���ي فيها واحاول اكتشاف خفاياها واطلع على 

اسرار االعماق وحياة االسماك من خالل النزول لالعماق اكثر شيء، 

وقد غصت في اكثر من موقع ومنطقة في الكويت ومنها قاروه واالرياق 

واس���ياف الزور وبنيدر وايضا غصت خارج الكويت بسلطنة عمان 

واملالديڤ والبحرين، وافضل جتربة لي باملالديڤ عندما غصت مع 

سمكة »الويل شارك« وتعتبر من فصيلة اسماك القرش، اال انها اليفة 

وال تشكل خطرا على كل من يقترب منها وهي تتغذى على االعشاب 

واالحياء البحرية الدقيقة، كما ان مسدسي البحري يبحث دائما عن 

اسماك معينة واكثر ما افضله هي اسماك البالول والطالح والربيب 

واحلم بصراحة بصيد سمكة چنعد عمالقة.

ختامية

ويختم مال يوس���ف قائال: ال تفكر في اخلي���ط فقط وحاول انك 

جترب اكثر من طريقة بالصيد واضف الى قاموس���ك البحري اشياء 

جديدة وخبرة مناسبة واجعل الس���ؤال الصحاب اخلبرة فخرا لك 

واتبع الطرق الصحيحة واهتم بعدة الس���المة واالسعافات االولية 

كامل���ة، وطبعا كل ما تقدم انصح ب���ه اخواني احلداقة، وفي اخلتام 
امتنى للجميع الصيد الوفير.

مالَّ يوسف: الشماهي مواسمه كثيرة.. والسبيطي ماياته مختلفة


