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َسَ�ٌء َصاِفيٌَة وِميَاٌه َهاِدئٌَة، يَوٌم ِمثَاِ�� للَغْوِص!

انْطَلَْقَنا ِ�ْ قَاْرٍِب َصِغ�ٍ َعَ� أََمِل أَْن نَْحظَى ِ�َُغاَمرٍة كَِب�ٍَة.
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اتَِنا َوَوَضْعَنا زََعانَِفَنا َوأَقِْنَعتََنا. ِعْنَدَما َوَصلَْنا إَِِ� َمْوِقعِ الَْغْوِص قُْمَنا ِبَفْحِص َجِميعِ ُمَعد�
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ِ�َُجر�ِد أَْن أَْصبَحَنا تَْحَت ا�َياِه، اْسِتْقبَلََنا ِ�ٌْب ِمْن أَْسَ�ِك فُوِسيلِ� َصْفرَاِء الظ�ْهِر.
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:ِ�كَانَْت ُهَناَك الَعِديد ِمَن ا�َْخلُوقَاِت ا�ُْختَلَِفِة التي ُ�ِْكُن ُرْؤيَتَُها َحْوَل َهَذا ا�َرَْجاِن الَكِب

اِش، وَحتَى َعاِريَاُت الَخيُْشوِم ا�َْنُقوَشُة الَجِميلَُة. ِْقي�ة، َسَمَكُة الببغاِء، َسَمَكُة الُخف� سويتلبس ال��

�عرفة ا�زيد عن هذه الكائنات ، انتقل إ� القسم الخلفي من هذا الكتاب.
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َْت َسَمَكُة البُوِق َهِذِه لَْونََها لِتَُحاِوَل أَْن تَْنَدِمَج َمع ِ	ٍْب ِمْن َسَمِك الت�انْغِ اْ�َْصَفِر، َغ��

ولَِكْن ُ�ِْكُنُكْم إِْخرَاُجَها ِبُسُهولٍَة، أَلَيَْس كََذلِك؟ 
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ِمَن الَجي�ِد أَن�َنا َحافَظَْنا َعَ� َمَسافٍَة آِمَنٍة بَيَْنَنا َوبَْ�َ َسَمَكِة الت�ِنِ� َهِذه،

ًة ِجًدا. ُ�ِْكُن أَْن تَُكوَن ا�َْشَواُك َعَ� ظَْهرَِها َسام�
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قَاَمْت أَْسَ�ُك ا�َُهر�ج َهِذه ِبِحرَاَسِة َمْنزِِل َشَقائِق الُنْعَ�ِن ِبِعَنايٍَة َشِديَْدٍة،

َوِر.  َ�ِح ِ� ِبالِتَقاِط بَْعِض الص� ولَِكْن � الن�َهايَِة َوافََقْت َعَ� الس�
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َم لََنا َدْغَدَغًة. لََقْد َرأَيَْنا ثُْعبَاَن «موراي» الَعَسِ�� يَُنظ�ُف أَْسَنانَه َزْوٌج ِمْن أَْسَ�ِك الن�ظَافَِة، وَعرََض َزْوٌج آَخُر أَْن يَُقد�
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وَكَاَن ُهَناَك سَمُك عنِز الَْ�ِْء َوقََناِفُذ البَْحِر.

يَْضَة. َعاِب ا َرَْجانِي�ِة يَلَْعبُوَن الُغم� َحتَى أَن�َنا َرأيَنا الَهاُموَر ا َرَجاِ�� وأُْخطُبُوَط الش�



11

. ي� فَاَز ا�ُْخطُبُوُط ِبالل
ْعبَِة. إِن�ُه َسي�ُد الت�َخف�

ي� أَيًْضا. َهْل ُ�ِْكُنَك تَْحِديد اثَْنتَْ� ِمْن أَْسَ�ِك َشبَِح ا�ُنْبُوِب ِ� َهِذِه الُصورَِة؟ أَْسَ�ُك ا�ُنْبُوِب َجي�َدٌة ِ� الت�َخف�
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َوَمَررْنَا ِبزَْوٍج ِمْن أَْسَ�ِك ِقرِش الَحيِْد ُذو الط	رَِف ا�َبْيَِض يَْسَ�ِيُح ِبالُقرِْب ِمَن الَقاِع.

إِن	َها َغْ�ُ ُمؤِذيٍَة َ�َاًما، لَِذا َسبَْحَنا ِ�لَقاِء نَظْرٍَة َعْن قُرٍْب.. 
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 َوتَِبْعَنا َهِذِه الُسلَْحَفاَة َصْقِري�َة اِْنَقاِر لَِفْ�ٍَة ِمَن الَوقِْت

َعاِب اَرَْجانِي�ِة َعْن إْسِفْنَجِة البَْحِر لِتَتََناَولََها َعَ الَغَداِء.. بَيَْنَ� كَانَْت تَبَْحُث َحْوَل الش�
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َوِ� طَِريِق الَعْوَدِة إَِ� الَقارِِب، كُن�ا ُسَعَداَء ِبُرؤيَِة َسَمَكِة

َشيْطَاِن البَْحِر تَُحل�ُق َعْ�َ ا�ِيَاِه َمَع اثَْنتَْ�ِ ِمَن أَْسَ�ِك الِر ُوَرا (اللزاق).
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وِعْنَدَما اْعتََقْدنَا أَنَناْ لَْن نََرْى َماْ ُهَو أَكَُ�ُ إِْدَهاْشاً، َرأَيَْنا ا	َطوَم يَْرَعى َعَ� بَْعِض أَْعَشاِب البَْحِر.
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يَا لََها ِمْن تَْجِربٍَة ُمْدِهَشٍة! � أَْستَِطيُع ا�نِْتظَاَر َحت�ى أَْذَهَب لِلَْغْوِص َمرًَة أُْخَرى!



17

َعاُب ا�َرَْجانِي	ُة:هي نَبَاتَاٌت وَحيََوانَاٌت َعَ� َحٍد َسَواء. الش�

َعاِب ا�َرَْجانِي	ِة،  ِغ�َِة تَِعيُش َداِخِل الش� ا�َ�ُف ِمَن الط	َحالِِب الص	

. لََديِْهُم َهيَاكُِل َعظِْمي	ٌة َصلْبٌَة َخارِِجي	ٌة  َوَ�َْنُحُهم الط	اقَة للن�ُمو�

َوتَْنُمو ِ¥ الَعِديِد ِمْن ا¤َْشَكاِل ا�ُْختَلَِفِة. 

الَعَوالُِق: ِهَي ا�َْصَدُر الرَئيِ©� للِغَذاِء لَِكِث�ٍ ِمَن الَكائَِناِت البَْحِري	ِة.

َوِهَي َمِزيٌج ِمْن الط	َحالِِب َوالْبَْكِت�يَا َوالَحيََوانَاِت الَصِغ�َِة َوالْبَيِْض

َويَرَقَاِت الَْحيََوانَاِت اْ¤َكَْ±ِ ال	ِتْي تَطُْفو َمَع تَي	اَراِت ا�ُِحيِط.

زَنَاِبُق البَْحِر: قَْد تَُكوُن ِمثَْل الن	بَاتَاِت، لَِكن	َها َحيََوانَاٌت ِبالِْفْعِل.

يِْشي	َة لَِصيِْد َوأَكِل ِقطَعِ الَْعَوالِِق الَْعاµَِِة.  إِن	ها تَْستَْخِدُم أَْذُرَعهاْ الر�



18

أَْسَ�ُك الْبَب
َغاِء: لََدى أَْسَ�ِك الْبَبَْغاِء أَْسَناٌن قَِوي
ٌة تَُشك�ُل ِمْنَقاًرا يُْشِبُه

ِمْنَقاَر الْبَب
َغاِء، َوال
ِتْي تَْستَْخِدُمَهاْ لِتَْقِش�ِ الط
َحالِِب ِمْن ا�َرَْجاِن الصلِْب. 

َعاِب ا�َرَْجانِي
ِة أَيًْضا،  بَْعُض ا�َنَْواِع � ُ�َانُِع ِبتََناُوِل أَْجزَاٍء ِمْن الش�

 ثُم
 تُْخِرُج ª وقٍْت َ�ِحٍق رَِماً� نَاِعَمًة َوال
ِتْي تَْنَجرُِف إَِ¡ اليَاِبَسِة 

لِتَُشك�َل َشَواِطَئ بَيَْضاَء َجِميلًَة.

َ� البَْعَض. تَِعيُش أَْسَ�ُك ا�َُهر�ِج وَشَقائُِق الن²ْعَ�ِن َمًعا ويَُساِعَداِن بَْعَضُهِ

وتَُساِعُد أَْسَ�ُك ا�َُهرج َشَقائِق الن²ْعَ�ِن ªِ تَْنِظيِف َمَخالِِبِهاْ وَجْذِب 

ا�َْسَ�ِك ا�ُْخَرى لَِشَقائِِق الن²ْعَ�ِن. وَشَقائُِق الن²ْعِ�ِن، ªِ ا�َُقاِبِل،

ِة ُدوَن لَْدِغَهاْ. 
ام 
تَْسَمُح ِ�َْسَ�ِك ا�َُهرِج ِبا�ْخِتَفاِء بَْ«َ َمَخالِِبَها الس

 أَْسَ�ُك الن
ظَافَِة: ِهَي أَْسَ�ٌك َصِغ�ٌَة تَُحاِفُظ َعÁَ نَظَافَِة ا�َْسَ�ِك ا�َكَْ¾ِ

ِمْن ِخÇَِل الت
َغِذي َعÁَ طَُفيْلِي
اتَِها وِجلِْدَها ا�َي�ت. تَتََعر
ُف ا�َْسَ�ُك

ا�َكَْ¾ُ َعÁَ أَْسَ�ِك الن
ظَافَِة ِمْن ِخÇَِل أَلَْوانَِها وطَِريَقِة الر
قِْص ال
ِتْي تَتََحر
ُك ِبَها. 
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ي ِمْن ِخَ�ِل تَْغِي�ِ لَْونِِه وَملَْمِسِه. 
ا�ُْخطُبُوُط ا�َرَْجاِ�: ُ�ِْكُنُه الت�َخف

َعاِب ا�َرَْجانِي�ِة، أو يَْدِفُن نَْفَسُه ِ�ْ الر
َماِل. 
ويَْصَنُع َمْنزِلَُه ِ�ْ ثُُقوٍب ِ�ْ الش

ُ�ِْكُن الُعثُْوُر َعَ� أَْسَ�ِك َشبَِح ا�ُنْبُوِب ِ�ْ أَْزَواٍج،

َعا¬ًَة و ُرُؤوُسُهم إ§ ا�َْسَفِل، أَْوُمْختَفيًة بَْ£َ أَْعَشاِب البَْحِر 

َعاِب ا�َرَْجانِي�ِة أو زَنَاِبِق البَْحِر، وِمثْل ا�ُْخطُبُوِط ا�َرَْجاِ�، 
والش

ُوا لَْونَهم لِيَْنَدِمُجوا ِبَشْكٍل ِمثَاِ°¯.  
ُ�ِْكُنهم أن يَُغ�

َسَمُك ِقرِش الَحيِْد ُذو الطَرِف ا�َبْيَِض لََديِْه ِجْسٌم نَِحيٌف وَرأٌْس

يِْل. َعِريٌض ونََصائُِح بَيَْضاٌء َعَ� زَْعَنَفِة الظ�ْهِر والذ�

يَْصطَاُدوَن ِ� الل�يِل وِيَناُموَن ُمْعظَم اليَْوِم. 
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لِْحِفاِة َصْقِري�ِة ا�ِْنَقاِر ِجْسٌم ُمَسط�ٌح، وَصَدفٌَة َذاُت  لََدى الس�

ُقوِر. َحَواف� َخِشَنٍة، وفٌَم َحاد� ُمْنَحٍن يُْشِبُه ِمْنَقاَر الص�

أَْسَ�ُك َشيْطَاِن البَْحِر ِهَي أَْسَ�ٌك َضْخَمٌة ِبزََعانَِف تُْشِبُه ا�َْجِنَحَة

َ̈ َجَوانِِب أَْجَساِمَها. َهِذِه الز�َعانُِف الَكِب¢َة تَُساِعُدُهم َع

بَاَحِة ِبرََشاقٍَة َعْ®َ ا�َاِء. ُ»ِْكُن أَْن تَِصُل ا�ََسافَُة ِ©  َ̈ الس° َع

َ́خِر إ²َِ 23 قََدًما!  بَْعِض أَْسَ�ِك َشيْطَاِن البَْحرِِمْن طَرَِف الَجَناِح إ²َِ ا

ُل ُهَو ُعْشُب ا�َطَْوُم َحيََواٌن ثَْدِيي� بَْحِري� نَبَاِ½�. ِغَذاُؤُه ا�َُفض�

ْكِل الَْخاِص.  البَْحِر ال�ِذي ُ»ِْكُن أَْن يَْرَعى َعلَيِْه الْخطُم ُذو الش�

َ̈ ا�َطَْوِم أَيًْضا أَبَْقاُر البَْحِر.  يُطْلَُق َع
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