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السمكات األخوات و حبرية السد

السعادة و الهناء،تلعب
كان يا ما كان ثالثة أسامك صغرية،عاشت يف بحرية كبرية يف غاية ّ
و تسبح طوال ال ّنهار يف مياه البحرية اآلمنة التي كانت خالية من األسامك الكبرية أو
السمكات بعيداً عن أ ّمهم.
التامسيح الجائعة.و كانت الـمياه هادئة فال ت ّيارات ق ّوية تجرف ّ

الصغار العديد من األصدقاء
للسمكات الثّالث ّ
و كانت تعيش يف تلك الحرية أسامك أخرى،فكان ّ
لتلعب معهم،فكانت تتسابق فيام بينها ،و تسبح الواحدة منها أمام األخرى .و تقفز عالياً يف
الهواء و تغوص عميقاً إىل قعر البحرية،كام كانت تلعب لعبة اسمها " األستغامية" فكانت
جدها بالقرب
الصخور و ال ّنباتات،و عندما مت ُّر أ ّمها أو أبوها أو ّ
الصغريات تختبئ خلف ّ
السمكات ّ
ّ
منها كانت تسبح برسعة و هي ترصخ لتخيفهم .و كانت األسامك الكبرية تتظاهر بالخوف ،
لك ّنها تعلم أن البحرية آمنة و ال يشء ميكنه أن يؤذيها.
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السمكات األخوات إىل جزء من البحرية مل تصله إليه من قبل،فبدأت
و ذات يوم ذهبت ّ
السمكات
السباحة برسعة و القفز يف الهواء ،و يف إحدى القفزات رأت إحدى ّ
باللّعب و ِّ
الشء! فدخلت برسعة إىل
جداً،و مل يكن قد سبق لها رؤية مثل هذا يَّ
الصغار جداراً كبرياً ّ
ّ
تصدقاها .
املياه و أخربت أختيها مبا رأته بالضّ بط فلم ّ
ماذا يفعل جدار يف بحريتنا؟

ال أعرف،و لكن إن كنتام ال
تصدقان اقفزا عالياً و سرتيانه.

ضحكتا األختان و سبحتا برسعة لتتمكنا من القيام بقفزة عالية و فجاة ارتطمتا بالجدار فرصختا":آه"!
و أخرجتا رأسيهام من املياه لتتمكنا من رؤية الجدار .و بالفعل كان هناك جدار كبري قائم ! و سبحتا
مبحذاته فوجدتاه ميتدُّ حتى الشَّ اطئ فسبحتا نحو الجهة األخرى فرأيتا أن الجدار يصل إىل قعر البحرية
رس وجوده يف البحرية.فقررن االستفسار من جدّ هم الذي كان
أيضاً و مل تستطع السمكات الثالث معرفة ّ
مستغرقاً يف ال َّنوم.
جدّي جدّي جدّي!
وجدنا جداراً كبرياً !

جدّي جدّي جدّي!

إ ّنه ممتد عىل
طول البحرية!
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ماذا قلتم؟ جدار !

إ ّنه يصل حتى قعر البحرية !

نعم يا جدنا العزيز!

إ ّنه س ّد يوفر لنا األمان يا حفيدايت!
و يبقي التامسيح و األسامك الكبرية
املفرتسة بعيد ًة عنا و كذلك باقي
الحيوانات التي ميكن أن تلتهمنا!

جدار !

كام أ ّنه يحمينا من التّيارات التي ميكن أن تجرفنا
السد يحفظ مياه
بق ّوة و تجعلنا نصطدم ّ
بالصخور،و ّ
البحرية و بفضله فنحن يف سعادة و أمان ألنها يحفظنا
و يحمينا فهو حصننا الحصني!
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ماذا يوجد خلف
السد يا جدي؟
ذلك ّ

هناك أخطار عديدة،فمن املمكن إن خرجتم إىل الجهة
األخرى من الس ّد أن ال تعودوا أبداً إىل هذه البحرية ثاني ًة!

اقتنعت السمكات بتفسري جدّها فرتة من الوقت
و لكنّ فضولها كان يتزايد يوماً بعد يوم لتعرف ماذا
السدّ،و أخرياً ق ّررن ذات يوم ان يذهنب
يوجد خلف ّ
و يرين األمر بانفسهن .فابتعدن إىل الوراء كثرياً حتّى
تكون انطالقتهنّ قو ّي ًة و سبحن بأقىص رسعة ممكنة
نحو األمام و فقزن بأعىل ما يستطعن فوق السدّ.

و كان أ ّول ما راته السمكات األخوات الصغريات ّأن مستوى املياه كان منخفضاً جداً أكرث بكثري عن
الشديد،و أرادت العودة فوراً
السقوط،و شعرت بالخوف ّ
مستوى املياه يف البحرية،و لذلك بدأت يف ُّ
إىل البحرية،و لكنّها مل تعرف كيف! و هوت نحو األسفل أكرث فأكرث إىل أن وصلت املياه مصطدمة
بق ّوة حتى شعرت باألمل يف كل جزء من اجسامها،و جرت املياه برسعة كبرية و جرفتها بعيداً عن
الصخور و قد ّمترغت رؤوسها يف ال ّرمال.و يف النهاية وصلت أخرياص غىل مكان
الس ّد و ألقت بها عىل ُّ
ّ
خ ّفت فيه رسعة املياه بعض اليشء فا ّتكأت عىل بعض الحجارة الناعة لتأخذ قسطاً من ال ّراحة.
جسمي كله يؤملني !
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من رأيس إىل ذييل !

كان يجب أن ال
نغادر بحريتنا!

فجأ ًة ظهر للسمكات متساح كبري يسبح بجوارهن و كانت تلك أ ّول مرة يبرصن هذا
املخلوق و عندما شهدنه صحن عىل الفور لنختبئ فوراً و من حسن حظهن أن سمكة اخرى
كانت تسبح يف الجوار و مل تنتبه للتمساح املفرتس الذي التهمها يف لقمة واحدة! بينم متكنت
الصخور .
السمكات من النجاة باالختباء خلف ّ

قريباً سوف نصبح طعامه!
هل رأيتم كيف ابتلعها !

نعم !
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السمكات و ارتعشت ذيولها و قلن لنذهب بعيداً عن هذا
و اشت ّد الخوف و الرعب يف قلوب ّ
السباحة عكس اتجاه التّيار،و بطونها تصطدم بال ّرمال و هي
الجحيم! و رشعت السمكات يف ّ
تكافح من صخرة إىل صخرة سابحة ّ
بكل ما فيها من ق ّوة لبلوغ الس ّد و يف النهاية وصلت إىل
بالصخور حتى ال يجرفها التّيار بعيداً م ّرة أخرى
متسكت ّ
قاعدته فأخرجت رؤوسها من املياه و ّ
و هي تح ّدق ببرصها نحو األعىل .و كان الس ّد عالياً ج ّداً لدرجة أنها فقدت األمل يف أن تتم ّكن
من القفز فوقه فرصخن يا حرصتاه لن نرجع أبداً لحصننا الحصني".

الصغار و عندما راتها،قفزت
السمكات ّ
يف هذه ال ّلحظة بال ّذات سبحت سمكة كبرية جائعة بالقرب من ّ
عيونهن من محاجرها من شدّة الخوف،و اقرتبت منهن فاغرة فاها.مل يكن هناك وقت للهرب أو االختباء،و
بدون أدىن تفكري قفزّت السمكات األخوات بأعىل ما استطعن يف وقت واحد معاً! و هكذا قفزن مسافة
السدّ".
الس ّد و سقطنّ م ّرة أخرى يف البحرية عىل الجانب األخر من ّ
عالية بحيث استطعن عبور ّ
أخرياً وصلنا بأمان !

أمنا لن نرتك حصننا أبداً !
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االخراج الفني قناة نافذة بهائية
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