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يقضون خاللها أوقات ًا ممتعة في الصحراء

صيد األرانب هواية الصفوة في موريتانيا

اصبح صيد األرانب البرية أحدث هوايات
أثرياء موريتانيا وهكذا باتت جماعات
الصيد جتوب مناطق عدة من البالد محملة
باألسلحة واملعدات واملؤن وقبل كل شيء
سيارات عابرة للصحارى شعار هؤالء
«من لم يأكل حلم أرنب مشوي في نهاية
األسبوع فاألفضل له أن يصوم» على أن
الكثيرين يعترفون بأن رحالت الصيد هي
أمتع األوقات بالنسبة لهم فخاللها ينسون
هموم «املاليني» وهم يعودون الى واحدة
من أقدم املهن التي مارسها اإلنسان حيث
ثقافة الطرائد وصراع املفترس والفريسة.
رافقنا اح��دى ف��رق صيد األران���ب البرية
في ضواحي مقاطعة «واد الناقة» شرقي
العاصمة نواكشوط وبعد ساعة واحدة
على الرحلة كانت أضواء السيارات حتول
الكثبان الرملية الى مرآة ضخمة تنبئ بأننا
لسنا وحدنا كما توقع الدليل.
من الصالونات تنفتح نافورة احلديث عن
«بطوالت» رحالت الصيد التي قام بها فالن
وف�لان واحلصيلة وأشياء كثيرة وألننا
نحمل آلة التصوير كانت املهمة شاقة في
العثور على من يقبل مرافقتنا لتسجيل
أح��داث رحلة الصيد ففضال عن قوانني
حماية البيئة التي متنع الصيد البري من
دون ترخيص يتطلب الكثير من االجراءات
واالنتظار كان الكثيرون يرفضون أن «تفك»
آلة التصوير وصفحات الصحف طالسم
رحالتهم في مطاردة األرانب البرية.
محمد سالم تاجر شاب نزل عند رغبتنا
على أن نتقيد بتعليماته وهكذا اعتمادا ً على
خبرته قرر جتنب الصيد ليلتي العطلة
األسبوعية «اجلمعة والسبت» ألن زحمة
جماعات الصيد ذات اخل��ب��رة الواسعة
في مراوغة األران��ب ستجعلنا في هاتني
الليلتني نعود خاوي الوفاض.
ضربنا م��وع��دا ً ليلة األح��د وف��ي الساعة
التاسعة ك��ان ف��ي امل��وع��د حيث توجهنا
أوالً ال���ى «اخل���ب���اط» «ال��ق��ن��اص» ال��ذي
استقبلنا بحفاوة كبيرة في بيته الريفي
وكان «احلسن» الشاب األربعيني واألب
ألطفال واملوظف باحدى الشركات جاهزا ً
مع بندقية «بوفلكه» و«البروجيكتور»
وجراب الرصاص .يتأكد «احلسن» أنه لم
ينس شيئا ً يعيد ترتيب العدة قبل أن يأخذ
مكانه في املقعد الى جانب السائق أما منظم
الرحلة فيأخذ مكانه في املقعد اخللفي
ليشكل بذلك ثنائي مراقبة ال يخطئ العني
تصدر األوامر الينا بتولي قيادة السيارة

وتتواصل األوام���ر س��ر كيلومترين الى
الغرب ثم انحرف عن الطريق املعبد الى
اليسار في هذه املرحلة سنتجنب االشتباه
فينا من طرف قاعدة عسكرية تؤمن أول
محطة مركزية لتزويد العاصمة باملياه
بعد جتاوزها بخمسة كيلومترات نتوقف
في أولى «سباخ» بلدة «الربينة» يتم نصب
«البروجيكتور» ف��وق السيارة ووصله
بالبطارية لكن «البروجيكتور» ال يعمل
سوء احلظ يغلق أول باب سنعتمد على
ض��وء مصابيح السيارة ه��ذا ليس جيدا
بالنسبة للحسن ال��ذي يؤكد أن األران��ب
البرية سريعة العدو «بل لها صلة نسب
بالبرق» وفق تعبيره نقطع السبخة األولى
والثانية وال يقفز من أمامنا غير اجلرابيع.
نشعر باليأس بدأ يتسلل الى النفوس وألن
جماعات الصيد هنا معروفة بالتشاؤم
وال��ت��ف��اؤل م��ن األش��خ��اص اجل���دد الذين
ينضمون اليها وحصيلة الصيد هي ما
يحدد «بركة» الشخص الطارئ من السهل
في هذه اللحظة فهم حديث «احلسن» الذي
قال انه لم يعد بأقل من أرنب واحد في أي
رحلة قام بها باستثناء رحلته مع رجل
أعمال قبل أسبوعني نسبيا ً نتجاهل ما
يرمي اليه «احلسن» فمن الواضح أن حظ
الرحلة يعود الينا نحن الوافدين اجلدد.
خالل ساعة أصبحنا نطبق التعليمات في
القيادة بهدوء واللف من حني آلخر وتركيز
الضوء على حواف النباتات والروابي من
حول السباخ .نعرف أيضا ً أن آخر رحلة
حلسن اصطاد خاللها أربعة أران��ب وهي
حصيلة مشرفة ونادرة.
خ�لال الكيلومترات التالية ونحن نعبر
الكثبان الرملية امل��غ��ط��اة باحلشائش
الطويلة من سبخة الى أخرى نتعلم الكثير
عن مهنة صيد األرانب القمر ما يزال عاليا ً
واألران���ب تتجنب ال��ن��زول للسباخ حتت
ض��وء القمر فهي تنزل للسباخ من أجل
التناسل وه��ذه فرصة املفترسني لصيد
األران��ب من حيث أرادت التكاثر ال تزال
«بركتنا» على احمل��ك ف»احل��س��ن» لم ير
قطا ً بريا ً في كل هذه الفيافي التي قطعناها
وحيث ما وجدت القطط وجدت األرانب.
يؤكد «اخل��ب��اط» أن آث��ار السيارات تدل
على أن جماعات الصيد مسحت األرض
خالل الليالي املاضية وهذا ينفر األرانب
ويجعلها تتوغل بعيدا ً في ه��ذه البيداء
يأمرنا بالتوقف ويتفحص آث��ار الشواء
وبقايا العلب الفارغة من ماركات ماليزية

وسعودية وصينية «انظروا لم يتركوا لنا
شيئا ً لسنا وحدنا أيضا ً فشرق التل هناك
جماعة صيد».
يجزم «اخلباط» أن أحد أشهر رجال األعمال
في البلد أمضى الليلتني املاضيتني هنا
مصحوبا ً بأمهر الرماة يتعرف على ذلك
من بقايا السيجار الكوبي كل بقايا صغيرة
هنا تكشف كما ً كبيرا ً من املعلومات عن من
خلفوها .أخيرا ً الح حتت ضوء مصابيح
السيارة قط بري تلمع عيناه الناريتان في
الظالم احلالك وكأنهما ماستان براقتان في
جيد غادة سوداء .واألهم أن الغيوم بدأت
حتجب ض��وء القمر يعلن «اخل��ب��اط» أن
اناث األرانب هي أول ما ينزل الى السباخ
وهي أكبر وأسمن وأخيرا ً «مبب» تسقط
األرن��ب التي قفزت من وراء شجرة طلح
وسط السبخة ما بني رؤية األرنب واطالق
الرصاصة عليها وذبحها ووضعها في
حوض السيارة ثواني معدودة تتم العملية
بصورة مفاجئة وبسرعة فائقة «احلسن»
مدرب جيدا ً وال يخسر طلقة واح��دة وهو
يسدد على أرجل األرنب أو رأسه حتى ال
يفسد البارود األجزاء املهمة.
ما ان نقطع نصف كيلومتر حتى تكون
املفاجأة وبطلقة واح���دة يسقط أرنبان
التقيا للتو لكن «احلسن» يجري باجتاه
آخ��ر ويسدد نحو احلشائش القريبة ثم
يعود حامالً أرنبا ً آخر أربعة أران��ب هذا

• أثناء صيد أرنب

شيء جيد يفصح «احلسن» اآلن أكثر «أنتم
مباركون شككت فيكم في البداية».
ثم يبدأ احلديث عن سر اعداد أفضل وجبات
األران���ب البرية لكن «ال����رادار» البشري
في املقاعد اخللفية يقطع حديثه «عندك»
ويسدد «احلسن» ثم ينزل من السيارة
ويجري رافعا ً األرن��ب متحدثا ً عن وزنه
وكونه سميناً.
يخبرنا أن نعود فهذه حصيلة كبيرة
وميكن لألرانب أيضا ً أن تنزل للسباخ التي
قطعناها في رحلة الذهاب ويصدق حدسه
مع الطلقة التي أسقطت أرنبا قفز للتو من
جانبنا فيما جنا أرنب آخر من طلقة مميتة
ألنه اندفع داخل شجرة «هذا األرنب سبق
أن تعرض حملاولة الصيد األران��ب التي
تنجو حني تشاهد أض��واء السيارة تفر
هاربة نحو األشجار قبل أن تكون في مرمى
النار» يقول احلسن ال��ذي يضيف «ستة
أرانب أنتم مباركون هذه حصيلة نادرة في
أقل من ثالث ساعات».
يعود «احلسن» للحديث عن أجود طريقة
الع��داد وجبة األران��ب فيقول «ما عليك اال
أن تقليها في قليل من الزيت ثم تضيف
لها كيلوغراما ً من البصل وقليالً من الفلفل
وسوف تذوق طعما ً لن تنساه .أما الوجبة
الثانية األفضل فهي طهو األرنب مع األرز
من دون أي اض��اف��ات .لكن يبدو أن لكل
طريقته في اع��داد وجبات األران���ب وفق
األذواق فالبعض يفضل شواء األرنب في
الرمال النقية حتت نار األخشاب.
يقرر «احلسن» العودة لكننا نالحظ وجود
جماعة صيد أخ��رى في املنطقة يطفئون
أض��واء سياراتهم حتى يتجنبونا وحني
نتجه اليهم نكتشف أنهم ساروا من دون
أضواء مبتعدين .يتعرف «احلسن» على
اجلماعة من آثار سيارتهم ويؤكد أنهم لم
يصطادوا شيئا ً «هذا فالن شقيق فالن لم
يحصل على شيء».
ي��ن��ض��م ك��ث��ي��رون م��ن م��رض��ى ال��س��ك��ري
واألم����راض امل��زم��ن��ة ال��ى ج��م��اع��ات صيد
األرانب اذ يعتقدون أن حلم األرانب مفيد
للجسم عموما ً خاصة أولئك الذين يعانون
مرض السكري واضطرابات القلب ويروي
رفيق رحلتنا محمد سالم أن «مرضى كانوا
يعانون مشاكل صحية استعادوا كامل
صحتهم بفضل حلم األران���ب» ويضيف
«أع���رف ت��اج��را ً ع��اد م��ن رحلة استشفاء
من اسبانيا وكان يحمل عشرات األدوية
وخ�لال أسبوعني م��ن التغذي على حلم

األرانب استعاد صحته وأخبره الطبيب أنه
لم يعد بحاجة لألدوية».
مع اقترابنا من بيت «اخل��ب��اط» نكتشف
تقاليد الصيد في هذه املنطقة التي ترقى
ملستوى «ال��ق��وان�ين» اخل��اص��ة ب�ين فرق
الصيد فبالنسبة لذوي االمكانات املادية
الكبيرة فانهم يحصلون على كل األرانب
التي يتم اصطيادها فيما يكون نصيب
«اخلباط» مبلغا ً معينا ً من املال يصل الى
مائة ألف أوقية عن الليلة الواحدة فيما
يشترط بعض القناصة املهرة حصولهم
على مبلغ معني عن كل أرن��ب يصيبونه
وغالبا ً ما يكون ثالثني ألف أوقية «100
دوالر».
أما بالنسبة ملتوسطي الدخل فان «اخلباط»
يحصل لوحده على نصف احلصيلة مقابل
توفير الشركاء لتكاليف الرحلة من سيارة
وب��ن��زي��ن ورص���اص ومستلزمات .على
أن م��ا تستهلكه اجلماعة م��ن أران���ب في
االستراحة خالل رحلة الصيد ال يحتسب
من احلصيلة.
فيما متسح عيناه املنطقة باستمرار يروي
«احلسن» حكايات كثيرة وطريفة فيقول
انه ذات ليلة أصاب طائرا ً كبيرا ً ال يعرف
فصيلته وح�ين سلخه وش��ق بطنه وجد
بداخله خامتني أحدهما من الفضة وعليه
أحرف يعتقد أنها أملانية كما يروي قصصا
بالغة الطرافة عن األثرياء الذين يصرون
ع��ل��ى ت��ول��ي دور ال��ق��ن��اص ويخطئون
التصويب مفوتني الفرصة تلو األخرى.
في موريتانيا والى ماض قريب كان صيد
األران��ب يتم بشكل عابر وعلى يد أف��راد
يدفعهم اجلوع ألكل حلم األرانب وكان يعد
ذلك أمرا ً معيبا ً ال يقدم عليه اال املنحدرون
من الطبقات االجتماعية السفلى لكن خالل
العقدين املاضيني انقلب األمر الى العكس
مع وصول الصيادين من ال��دول العربية
والغربية فتحول صيد األرانب الى «رمز»
للثراء ووسيلة للتفاخر بني كبار القوم
وهكذا ينفق رجال األعمال اآلالف من أجل
القيام برحلة صيد واح���دة رحلة كلها
مسلية بني احلكايات وصنع الشاي داخل
السيارة وتوقع مكان الفريسة التي تظهر
في ذات اللحظة التي تعانقها رصاصة
قناص ال يخطئ أو هذه اللحظة حيث أعد
«احلسن» الوجبة بتلك الطريقة السحرية
وقرر أن يطبخ زوج األرانب الذي أصابه
برصاصة واحدة فانتقل لقاء األرنبني الى
هذا الصحن الشهي الساخن.

