
 

 حرب السمك

 

  لدرجة أنّ البعض يقولون إنّ  البحر مليء بالأسماك. قاع 

 يفوق عدد البشر الموجودين على  فى البحرعدد الأسماك

 الأرض. وبالطبع إن لم تغطس فلن تراها أبداً.

 من كل الأحجام والألوان. منها الكبيرة ومنها  فى البحر أسماك

 الصغيرة، منها الجميلة ومنها البشعة. يوجد الكثير منها 

 . علينا أن نحصر أسماءها   لدرجة أنه من الصعب

لكن... لديّ فكرة! لمَ لا نضع نظّارتين واقيتين من الماء 

 وزعانف ونغوص في الماء لإلقاء نظرة على الأسماك؟ 

 أنضع أداة التنفس لفترة كي نراها عن قرب؟

 حسناً لنذهب... الجميع الى الماء!

 تبدو المياه جيّدة!

فصيلة أسماك القرش انظروا، إنّها سمكة أبو مطرقة. وهي من 

وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها وُلدت برأس يشبه المطرقة. 

 وهي  دائما مزاجها سيئ  لأنعندما ترون واحدة منها احذروا 

 تعض بسرعة. 



وهذا أنقليس. يبدو كأفعى لكنه ليس كذلك. يعيش 

 قبل أن يأكل، يحب أن  والأنقليس مختبئاً بين الصخور، 

 ليلاً.يخرج ويمرّن ذيله ق

  تثيرهكي ل و،انظروا، إنّه أخطبوط! تسخر الأسماك منه

تناديه بالرأس السمين. وهي على حقّ. فالأخطبوط لديه 

أيادٍ كثيرة تسمّى مجسّات وهي مغطّاة بالممصّات التي لا 

 تدع أحداً يهرب.

 الأصابع!  لعضوهذا سرطان! يا لمخالبه! فهي مناسبة 

ّ كالحجر وهو يسير الى والسرطان حيوان غريب. رأسه قوي

 الخلف دائماً. لا أعرف كيف يمكنه ذلك من دون أن يتعثّر.

  أمّا هذا الشيئ الذي يبدو كقطعة شوكولا فهو قنفذ البحر

بين الصخور. إذ يختار صخرةً،   معظم الوقت  أيضايعيش

يلتصق بها ولا يتحرّك. ويبدو مع كل الإبر على ظهره 

 كمسند دبابيس.

 إنّه سرب من أسماك السردين. وداعاً، وداعاً! وانظروا الآن!

تبدو كسيّاح يسافرون دوماً كمجموعات. إنّها تسبح جنباً 

 الى جنب ولا تنفصل أبداً لأنها تخشى أن تبقى وحيدة. 

  تعتقد على الأرجح أنه كلّما ازداد العدد، ازداد المرح!وهى

حسناً؟ ألم أكن محقّاً عندما قلت إنّ السباحة بين الأسماك 

 رائعة؟



إنّها هادئة جدّاً الآن مع بعضها، وكلّ سمكة تقوم بعملها. 

ونحن محظوظون لأنّ صديقاً لي وهو غطّاس قد أخبرني أنّه 

 وجد نفسه مرّة وسط... حرب أسماك!

في ذلك اليوم أرادت أكبر وأشرس الأسماك مكاناً أوسع 

 البحر. فاعتقدت أنّ أفضل طريقة  قاعفسها في لن

للوصول الى غايتها هي أكل الأسماك الصغيرة. يا للأسماك 

 المفترسة!

لقد تحدّثت عن الموضوع لوقت طويل وقرّرت في النهاية 

أنّ أسماك أبو مطرقة تأكل السرطان، والأخطبوط يأكل قنفذ 

 سعيدة!البحر والأنقليس يأكل السردين. لذا كانت جميعها 

  السرطانوهذا ما فعلت! فانقضّت أسماك أبو مطرقة على 

الذي كان نائماً. لكن... عندما كانت على وشك ابتلاعه، 

استفاق السرطان وعض شفة السمكة الكبيرة وسبّب لها 

ألماً شديداً! وتحرّك الأخطبوط ببطء على كل مجسّاته نحو 

اول الصخور مستعدّاً لأكل قنفذ البحر. لكن عندما ح

إمساكه، غرز القنفذ إبره في أحد مجسّات الأخطبوط. فشعر 

 هذا الأخير كأنّه وضع يده في كيس مليء بالإبر.

كما جرّب الأنقليس حظّه أيضاً. فعندما رأى سرب السردين، 

خلق حقلاً مغناطيسيّاً لإيقاعها في شركه ثمّ انقضّ 

عليها. لكن أسماك السردين سريعة جدّاً فأحاطته بلمح 

 لبصر.ا



فاتفّقت أسماك أبو مطرقة والأخطبوط والأنقليس أنّها لن 

 تكرّر هذا العمل مرّة أخرى.

منذ ذلك الحين، يهتمّ كل منها بشؤونه الخاصّة. وتترك 

 الأسماك الصغيرة وشأنها. وهي  القويةالأسماك الكبيرة 

 . وانسجامتتشارك معها أعماق البحار بسلام 

 أسماك العالم  ويسع البحر اع قالمكان واسع جدّاً في ف  

 بأجمعها.

 كلّها عاشت بسعادة منذ تلك اللحظة. أترون فرس البحر! 

 

 

 


