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يه الرنب أوسكار والقنفذ ريكو إلى المخيم الصيفي على شاطئ  ها قد جاء فصل الصيف، وقد انطلق الثعلب بوبو مع صديقي
البحر. كانوا يتعلممون البحار، وحفر النفاق في الرمال، والسباحة وأشياء أخرى كثيرة. 

 أحد اليام، بينما كانوا يشيمدون قلعة رملية كبيرة، لحظ بوبو شيئا  يلتمع في البحر بين المواج.وفي



صاح بوبو "كنز!" وهو يقفز راكضا  إلى المياه، ويسبح بأقصى ما يستطيع من سرعة. 
بحح عائدا  إلى الشاطئ... وحين اقترب أكثر، وجد أنها ليست أكثر من مجرد زجاجة. التقطها بأسنانه ثم سي
ص الزجاجة. جذب أوسكار وريكو صديقهما خارج المياه، وبينما بوبو يجفف نفسه، أخذ أوسكار يتفحم

"همممم... هنالك شيء في الداخل!"
ادة بإحدى أشواكه، واستخرج سعفة نخيل كرتب عليها شيء  ما.  انتزع القنفذ ريكو السدم

بالقراءة... الثلثة الصدقاء وبدأ



النجدة!

لقد ألقى بنا البحر على جزيرة منعزلة.

الماء والطعام في تناقص.

ة جدا . الشمس حادم

، ساعدونا! رجاء 



تبادل الصدقاء الثلثة النظرات.
قال ريكو: "أنا سآخذ الطعام والماء!"

واقترح أوسكار قائل : "حسنا ، وأنا سأهيمئ الشرعة!"
للستعداد. يركض وهو بوبو صاح الن!" من ساعة خلل السفينة متن على سألقاكم والخرائط. البوصلة عن سأبحث "وأنا



فحعت المرساة.  وخلل ساعة كانت السفينة جاهزة، وقد رر
 تسلمق الرنب أوسكار إلى قمرة المراقبة في أعلى سارية السفينة،
 أما القنفذ ريكو فقد اهتمم بأمر الشرعة والحبال، ووقف بوبو خلف

دفمة القيادة يتبع التجاهات بحسب البوصلة.
كانت الرياح قويمة، والسفينة تجري سريعة جدا .

 كل شيء كان هادئا ، ولكن في اللحظة التي همم فيها بوبو بأخذ
غفوة، صاح أوسكار قلقا : "أسماك القرش على يميننا!"



اختطف بوبو جهاز التلسكوب ونظر فيه.
كان سرب  من سمك القرش يطارد أنثى حوت صغيرة.

كانت أنثى الحوت جريحة، وأسماك القرش 
قد اقتربت منها كثيرا .

ليس هناك وقت لضاعته.
ة إلى اليمين وصاح:  فة بزاوية حادم أدار بوبو الدم

را للمعركة!" "أوسكار! ريكو! الحوت في خطر! تحضم



، وهو يرتجف من الخوف.  نزل أوسكار بسرعة خلل ثوان،
"معركة؟ مع أسماك القرش المرعبة؟ هذا مستحيل..."

كان ريكو قلقا  أيضا .
"سمعتر قصصا  رهيبة عن سمك القرش. من الفضل أن ندعها وشأنها. ثم إننا في مهمة إنقاذ وعلينا أن نرسرع."

"أعرف ذلك... ولكن الحوت أيضا  بحاجة إلى النقاذ. وإن لم نساعد نحن فمن يفعل؟" تساءل بوبو. 
تبادل أوسكار النظرات مع ريكو وقال محتارا : 

"قد تكون على حق يا بوبو. ولكن كيف سنحارب أسماك القرش؟" 
"حتى الن، أنا ل أعرف، ولكن سأبحث في عنبر السفينة.



سأعود إليكما خلل برهة."
ن حوله. دخل بوبو بسرعة إلى المستودع ونظر مح

 لو أنه يعثر على شبكة صيد حتى يلقي بها على أسماك القرش... أو لعلمه يجد مدفعا ... أو بعض الصفارات التي ترخيف سمك
القرش...

ولكن لم يكن هناك أي شبكة صيد، ول مدفع، ول صفارة.
ولكن ربما لو... فكمر بوبو.

، أمسك بأحد الصناديق وأسرع به إلى سطح السفينة. مم ومن ثي



 خلل هذا الوقت، كان ريكو قد رفع وأعدم كل ما يصلح ليكون شراعا 
للسفينة، حتى مفارش الطاولة، ومنديله الشخصي. 

 رمى أوسكار إلى البحر كل ما ل يلزم من الغراض، كي تصبح
السفينة أخفم وأسرع. 

م بسرعة عالية، ولكنم أسماك القرش كانت أقرب  كانت السفينة تتقدم
منها إلى أنثى الحوت الصغيرة. 
يه و... وفتح أحد أسماك القرش فكم



يا نفسيكما!" صاح بوبو، وقد أشعل عود كبريت، وأغمض عينيه.  "غطم
أنفاسهما. وحبسا السفل إلى وريكو أوسكار غاص



باااااااام! بوووووم! باااااااام!
وانطلقت عشرات اللعاب النارية والصواريخ، المتبقية من احتفالت رأس السنة الماضية، وأخذت تهدر وتررعد في السماء. 

وانبعث دخان كثيف من السفينة، متشكمل  بهيئة تنين بحري هائل. 
 أخذ الصدقاء الثلثة بوبو وأوسكار وريكو يصيحون بأعلى ما يمكنهم، مع أنهم ليسوا على يقين كيف يمكن أن يكون هدير

تنين البحر. 



 "تعالي معنا يا كيتمي"، قال بوبو، "نحن في مهمة إنقاذ،
وسيكون مفيدا  جدا  أن ينضم إلينا سباح ماهر مثلك."

 "كنت أودم المجيء حقا "، قالت كيتمي، "ولكن يجب عليم
العودة إلى البيت. فأهلي سيكونون قلقين جدا  الن." 

 "يا للسف. حسنا ... نحن أيضا  يجب أن نذهب. وداعا  يا
كيتمي!"

حت لهم كيتمي  "وداعا ! وحظا  سعيدا  لكم في مهمتكم"، لوم
بذيلها.

د بوبو وريكو ذيلها الجريح،  ها قد تم إنقاذ أنثى الحوت! وقد ضمم
وجلب لها أوسكار أطيب أنواع البسكويت من مؤونة السفينة. 

 "شكرا  لكم أيها الصدقاء"، قالت أنثى الحوت وقد استعادت أنفاسها
أخيرا ، "لولكم، لـ..." 

، كان هذا أمرا  بسيطا "، قال أوسكار، "لقد سبق أن  "ل عليكح
صارعنا مخلوقات أكبر من هذه وأكثر وحشية".

"حقا ؟ ولكن من أنتم؟" سألتهم أنثى الحوت.
؟" "أنا أوسكار، وهذان هما بوبو وريكو. ما اسمكح

"كيتمي."



وا الشراع. واستمروا في البحار طول اليوم، وما إن بدأ بوبو يشكم في أنهم على الطريق  رفع الصدقاء الثلثة الحبال وأعدم
الصحيح، صاح أوسكار: "اليابسة!"

ح بيأس على الشاطئ. نظر بوبو خلل التلسكوب وتنهمد بارتياح، كان أحدهم يلوم



 وسرعان ما ألقى الصدقاء بالمرساة، وصعد إليهم أهل الشاطئ. لقد كانوا شديدي الجوع والعطش، وقد أعدم لهم ريكو وليمة
حقيقية من البسكويت وحساء أعشاب البحر. 

كان الجميع يرغبون في العودة إلى بيوتهم بأقصى سرعة ممكنة، لذا فما إن انتهوا من العشاء حتى أبحروا من جديد.



ت على السفينة. ولكن رحلة عودتهم لم تكن بتلك السهولة. كانت غيوم داكنة تغطي السماء، وهبمت عاصفة قوية وانقضم
"اختبؤوا في قمرة القيادة"، صاح بوبو وهو يحاول إبقاء السفينة بشكل عمودي في مواجهة المواج. 



. كانت المواج تضرب السفينة وتقتحمها وتجرف معها كل شيء، بينما بوبو وحيد على سطح  أخذت العاصفة تشتدم وتشتدم
السفينة، يرتجف من البرد، ويتمسك بصعوبة بالدفمة المنزلقة من بين يديه. 



وفجأة ، أقبلت موجة عاتية وارتطمت بالسفينة. 
فة.  "تمسكوا جيدا !" صاح بوبو متشبثا  بالدم

كسرت الموجة سطح السفينة بقوتها الهائلة، وهي تجرف من أمامها كل شيء، وقذفت بوبو من مكانه فأطاحت به بعيدا ...



كانت قدما بوبو معلمقتين بشيء ما، وكان يترنمح فوق المواج تماما .
ك جيدا ! سوف نسحبك إلى العلى." ع!" صاح أوسكار من فوق. "تمسم "تشجم

ه فم بوبو وأذنيه.  در بي ولكن موجة كبيرة ضربت السفينة من جديد. وقد ملت مياه البحر وزي
هم يصيح خائفا ... ثم غاب عن الوعي. "السفينة تغرق"، سمع أحدي



فتح بوبو عينيه، وهو يمجم مياه البحر، وتلفمتي حوله.
"ماذا حصل؟ أين أنا؟"

 "لقد غرقت السفينة"، قال ريكو بيأس. "لم يبق لنا سوى هذه القطعة من السارية. ماذا سنفعل؟ ليس معنا طعام، ول ماء،
ونحن في عررض البحر..."

سفينة." إنها إنقاذنا! تمم لقد نحونا! قادم  ما "شيء الفرح، يملؤه أوسكار الرنب تقافز هناك!" انظروا "هاي،



ولكنها لم تكن كذلك...



كانت أسماك القرش تحيط بهم وقد أخذت تسبح حولهم في دائرة، وهي تسنم أسنانها. 
"ل تخافوا"، قال بوبو وهو يحاول ألم يرتعش خوفا ، "ريكو، نحن في حاجة إلى سيوف". 

ة.  أطبق القنفذ ريكو بأسنانه، واقتلع أطول أشواكه وأكثرها ححدم
"ل نستطيع إيقافها بهذه..." قال أوسكار وهو يلتقط شوكتين ويهزم برأسه، "لقد قرضي علينا". 

كان أحد أسماك القرش يبتسم بمكر وهو يغوص في الماء. 
"تمسكوا جيدا ، سوف يهاجمنا من السفل!" صاح بوبو.



د. هناك شيء ما ضرب قطعة السارية بقوة عنيفة، وأطاح بها بعيدا . بي  ولكن المياه من حولهم تطايرت وتحولت إلى رغوة وزي
وقد بدا وكأن البحر انشقم وانبثقت من أعماقه جزيرة هائلة.

"ما الذي يجري؟ ما هذا؟" صاح أوسكار خائفا . 
ا  ما يكون، فقد كان مرعبا  للجميع ـ كانت أسماك القرش تسبح مبتعدة عن المكان بأقصى ما تستطيع من سرعة.  أيم



"أهل  يا أصدقاء!" قال صوت  مألوف.
"كيتمي؟!؟" هتف بوبو وهو يتلفمت حوله مندهشا . "ولكن كيف؟!؟ من أين؟!؟ ولكن إذن..."



ق. هذه لم تكن جزيرة ، بل حوتا  عظيما .  فرك بوبو عينيه غير مصدم
 "ل تخافوا"، قالت كيتمي، "هذا أبي. حين بدأت العاصفة البارحة فكمرت أنكم قد تكونون في

خطر. وقد خرجتر مع والدي بحثا  عنكم، وها نحن أولء الن."
"تماما  في الوقت المناسب"، ابتسم بوبو وجلس منهكا ، ولكن بارتياح. 

وأخيرا  أصبحوا جميعا  في أمان.



 وفي وقت لحق، حين دخلوا إلى الميناء، خرج كل الناس ليرحبوا بهم. وكان عليهم أن يسردوا مغامراتهم من جديد،
لمئات المرات على القل، والجميع يرغب في أن يأخذهم والد كيتمي في جولة بحرية قصيرة. 



 وعندما حلم المساء، كان بوبو وأوسكار وريكو وكيتمي جميعا  على رصيف الميناء، وهم يأكلون البسكويت، ويروي
واحدهم للخر حكايات عن مغامرات البحار. 

وفي النهاية، كان وقت النوم قد حان، حين اقترح بوبو فكرة.
"هل ترغبون في الذهاب غدا  للبحث عن كنز القراصنة؟"

"فكرة رائعة!" هتف أوسكار، وريكو، وكيتمي في وقت، واحد.
"حسنا ... اتفقنا!" قال بوبو. "نوما  هانئا  إذن. ونلتقي على رصيف الميناء فجر الغد..." 
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