
المنقذ  الدرفيل
 

 واين جروفربقلم 
 
بدا  فالجوّ . نذهب للغطس بحثاً عن الكنز أالّ  وشكعلى  اليوم كنت أنا وأيمن 

معرفة باألجواء  يمنوأل. غم بزوغ الشمس بين السحبمنذراً بسوء األحوال ر
ولم يعجبه ما رأى عندما اتجه بالقارب إلى  ،آخر الساحلية أكثر من أي شخص

. داخل البحر
 
كنت قد أنقذت صديق  درفيل المياه في كل االتجاهات بحثاً عن تفحصت 

وأطلقت عليه اسم  ،صغيراحياته بنزع صنارة صيد سمك من ذيله عندما كان 
. رفيقي تحت الماء منذ ذلك الحين وظلّ  ،بوبو

 
 قديمة سبانيةإحطام سفينة  أول مرة بجانبي عندما اكتشفتكان بوبو يسبح  

. ن متراً يوعلى عمق واحد وعشر ،كيلومترات من الشاطئ ةعلى بعد حوالي خمس
أصدرت  وكنت ؛لة ذهبيةمْ ل عُ كل حركاتي عندما وجدت أوّ  أيضا كان بوبو يراقب

حتى اآلن  وجدنا مالكن و. ةبوبو أصوات قرقع أضاف إليهمرح ح وفرصوت 
. مغامرةحقيقة كانت  لكنها .القليل من العمالت الذهبية سوى

 
            :قوس مقدمة القارب الصاعد الهابط فيالنظر  نعمي وهو أيمنقال  

صديقي كان  إذاأتساءل  كنت" .أيضاح قوية اريتعصف وغزير  مطرسينزل " 
 ،الهائج البحرزعنفة في  أيّ  لم أر لكنني ،الدرفيل سيأتي في يوم عاصف كهذا

. قلقشعرت بأول وخزة و
 
ت الغوص وثبّ  بذلة تارتدي .منأيصاح  ،"!هناالق المرساة  ،وصلناها قد " 

 في ارتميتثم  ،ن دقيقةيبه هواء يكفي لخمس وأربعو ،ى ظهريأنبوب الغطس عل
 ن دقيقةوقد مرت ثالثكانت  .رأيت قاع المحيط حتى  تماديت في الغوص. الماء
وفي اللحظة  .إلي الفضولية نظرات بوبو افتقدت .صخورالولم أشاهد سوى  تقريبا
لصعود إلى السطح شاهدت وميض اوقت  إلىالهواء  شر أنبوبمؤ فيها أشار التي
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وبدأت تظهر  ،رفقجذبت السلسلة بكل  !حلقات من سلسلة ذهبية عّدةكانت ف .معدن
 ،بعد جزء حتى صار طولها أكثر من نصف متر جزء ،خارج الرمالرويداً رويداً 

 .ثم علقت
 
 !اآلن ...لسطحبد من الصعود إلى ا وال ،بدأ ينفذقد خزان الهواء  نكا 

. كانت عالقة بشكل كبير ولكنّهاالسلسلة من الرمال أنتزع حاولت مرة أخرى أن 
 
قبل أن  رائثاح بذراعيه في الهواء يلوّ  أيمنكان  ،عندما وصلت إلى السطح 

هناك تحذير بأعاصير . بد أن نرفع المرساة ال"قال  .خباره عما وجدتإأتمكن من 
 "!نتحركفل ،شديدة

 
هناك سلسلة من الذهب مرصعة  !لقد وجدت ذهباً  ،أيمن اانتظر ي" 

أريد أن أعود إلى قاع . لكنها عالقةوعن كيلوجرام وزنها قل يبالمجوهرات وال 
 "!تساوي ثروة إنها ،المحيط آلتي بها

 
أعلى من أربعة أمتار  اإلعصارستكون أمواج " ،أيمنقال " !هيهات" 
من  أن نبتعديجب علينا لى القارب وإ عليك أن تصعد ،ال يهم الذهب اآلن .صفنو

. األمواج يخترقانوالبرق وصوت الرعد  اوكان الجو فعالً مكفهرّ ". هنا
 
سآخذ أنبوباً جديداً " ."؟نالكن ماذا عن كنزو ،أيمنعلى حق يا  إنك": قلت له 

 ".من الهواء وأنزل إلى القاع ألحرر السلسلة
 
م ريح تزأر واألمطار القوية تلطِ ال .حبال المرساة بعنف وبدأ القارب يشدّ  

لحبال خمس دقائق أخرى ا أن تصمد مكني" ،أيمنقال " ،احسنً . "وجهينا بشدة
" .وليس أكثر من ذلك

 
هي السلسلة ترقد وكأنها  وها. قفزت داخل المياه واتجهت مباشرة إلى القاع 

 كأنّ  يل بداحتى وحفرت عميقاً حفرت . حية ذهبية ملتفة حول نفسها في قاع البحر
ر السلسلة وأن أعود علّي أن أحرّ كان  إذ ،الزمن أصارع كنت. نهاية لسلسلةلليس 
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ويمكن أن تكون األمواج العاتية  ،دقائقأربع  مّرت .نظرت إلى ساعتي .إلى السطح
. القارب بعيداً بقد دفعت 

 
عة بالياقوت ميدالية مرصّ إنّها . لمست أصابعي شيئاً مختلفاً  ،في تلك اللحظة 

فصل ت مرصعةأللماس الا وكانت ،حوالي المتر هابلغ طولالتي  نهاية السلسلة في
قلبي يدق فرحاً وأنا ألفها  أخذ. جمالها يأخذ األلباب كانو، خمس حلقاتكل  نيب

وربما كنت عندئذ بالقرب من باقي الكنز إالّ أن الوقت لم  ،حول ذراعي اليسرى
. من الصعود إلى السطح بدّ  ال .يسعفني

 
كان و رة،ويس يمنة نيدفعأن وصلت إلى السطح حتى أخذت األمواج ت ما 

سحب  كانت. الرياح تتالطم فيهوحيداً في بحر تائها صرت ف !القارب قد اختفى
لم  .ني قشعريرة في كل جسديتنتابا .وانقلب النهار إلى ليل حالك ،سوداء العاصفة

. ة األمطار من تحديد اتجاه الشاطئلشدّ ن أتمكّ 
 
أتنفس بين كل وأجاهد كي  ،طافياً على السطح كي أبقىساعات لأكافح بقيت  

أشعر كنت كنت وحيداً منهكاً و .تصفعني على وجهي والموجة األخرى ةموج
ولماذا؟ بسبب مرساة  ،آخر يوم في حياتي كان هأنّ كشعور نتابني وا ،بالبرد الشديد

. ذهبية تسحبني إلى القاع
 
 .كني ألم شديدوتملّ  ،صبحت عاجزا عن الحركةأى عب حتّ التّ  أصابنيقد كان  

مددت يدي اليمنى أللمس السلسلة الثقيلة التي ما زالت ملفوفة حول ذراعي 
وفككت السلسلة وتركتها تنساب بين أصابعي لتغوص ببطء في الماء إلى  ،اليسرى

. عام مائة ثالثقاع البحر حيث كانت ترقد منذ 
 
" .أرجوكم ،ني أحديساعدْ فلْ ". "!النجدة !النجدة" :صرخت في الظالم 

. أحد يسمعني هناك يكن لمأنه  موظللت أصرخ وأنا أعل
 
أعذب صوت   تبعه يصحبه دوي كبيروبدأ موج البحر حولي يثور  ،وفجأة 

" هل هذا أنت يا بوبو؟"فهمست  ،درفيلصوت همهمة كان ال. في حياتي سمعته
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 بكلتا قأن أتعلّ ولكن استطعت  ،ذراعيّ  أستطع تحريكلم  أننيلدرجة كنت منهكاً 
بدأ بوبو يزقزق ويسبح ببطء ويسحبني معه عبر و. بزعنفته التي على ظهره يديّ 

. الماء ساعة بعد ساعة
 
ومع ذلك فقد  ،هقصدّ ال أكاد أُ نفسي  أنا؟ هذامن سيصدق  ...أفكر طفقت 

بوبو أوصلني .  عليه وهي تنكسراألمواج أسمع اقتربنا من الشاطئ وبدأت  .حدث
. األرض وأصبحت في أمان يولمست قدما ساقيَّ إلى الشاطئ حيث أنزلت 

 
ين له دِ أُ  إنني. سعيدةبأغنيته الى الماء بجانبي وهو يتمتم ظل بوبو طافياً عل 

استدار بوبو وسبح في ثم  ،ها بغباء للخطر من أجل سلسلة ذهبيةتُ ضْ بحياتي التي عرّ 
 ،بوبويا شكراً " :صحت بصوت عالف .يواختفى عن ناظر ،اتجاه البحر العميق

 ."حياتي إلنقاذكشكراً 
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 المنقذ الدرفيل إنقاذ: أسئلة 
 
للفقرة األولى ؟  الفكرة الرئيسية يما ه -1

. تسيير القارب أيمنكيف كان باستطاعة ن تبيّ - أ 
. احتمال حدوث متاعب في المستقبلن تبيّ - ب 
. كان يتحسن ن أن الجوّ تبيّ - ج 
. بوجود الكنز يعلمأن الغطاس كان ن تبيّ - د 

 
القصة وبين بوبو الدرفيل ؟  راوي صاوبين الغالصداقة  كيف بدأت -2

. صنارة صيد من ذيل بوبو صاوالغ انتزع- أ 
. في البحث عن الكنز صاوالغساعد بوبو - ب 
. يعطي بوبو الطعام كل يوم صاوالغكان - ج 
. ت الماءصيد تح ةمن شبك صاوالغحرر بوبو - د 

 
: حدد الجزء الخاص بالقصة والموجود بجانب صورة سحابة المطر -3
؟ قلق بأول وخزة(سبب شعور الغطاس  ما 

. الشاطئ نمكان القارب يبعد حوالي خمسة كيلومترات - أ 
. النظر في قوس مقدمة القارب يمعن أيمنكان - ب 
. أثر لبوبو أي لم يكن هناك- ج 
. خزان الهواءمن الهواء في  كفيما يلم يعد هناك - د 

 
عندما بدأت كمية الهواء تنفذ ؟  واصما الذي شاهده الغ -4

 سفينة غارقة- أ 
 عملة ذهبية- ب 
 ئٌ دِ مدفع صَ - ج 
 سلسلة ذهبية- د 
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أيمن لماذا أراد : المرساة حدد الجزء الخاص بالقصة والموجود بجانب صورة -5
؟  "بتعد من هنان"أن 

 
.  هوجاءب عاصفة اقترا- أ 

. أراد أن يبحث عن بوبو- ب 
. كانت السلسة ثقيلة- ج 
. فقط دقيقة 45كان الهواء يكفي لمدة - د 

 
أن يغوص مرة أخرى؟  الغواصهل تعتقد أنه كان على  -6
. ضع دائرة حول إجابتك 
نعم   
ال   

. لماذا تعتقد ذلك توضحمن القصة  سببينذكر ا     
    1-  

 ......... ...................................................................................
  ............................................................................................

    2-  
 ..................................................................... .......................
  ............................................................................................
 

 ما يصعدكان هناك تحذير في القصة من احتمال اختفاء القارب عند -7
. ثانية إلى السطح الغواص

. من القصة هذه المعلومةكيف عرفت  بطريقتين ذكرا
    1-  

  ............................................................................................
  ............................................................................................

    2-  
 ........................................................... .................................
  ............................................................................................
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؟  "مرساة ذهبية"بأنها السلسلة نعت عندما  الغواصأدرك  ذا ما -8

    1-  
 ......................................................... ...................................
  ............................................................................................

      ............................................................................................ 
............................................................................................ 

 
؟ القصة خاتمةفي  -إلى الشاطئ الغواص كيف وصل 9

. سبح إلى الشاطئ- أ 
. سحبه بوبو إلى الشاطئ- ب 
. في القارب أيمنأخذه - ج 
. دفعت به األمواج إلى الشاطئ- د 

 
في القصة ؟  أيمنما أهمية  -10
. صديقاً لبوبو كان- أ 

. كان يعرف مكان الكنز- ب 
. الغوصكان يحب - ج 
. الخطرنبه بحدوث - د 

 
في هذه القصة؟  الغواصتعلمهما  اللذانما الدرسان الهامان  -11
. إجابتك لتوضيحاث القصة دحأاستخدم      

 ............................................................................................
  ............................................................................................
  ............................................................................................
 ............................................... .............................................
  ............................................................................................
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من الكتيب   هذا الجزء نهاية توقف –
الرجاء التوقف عن العمل 


