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 ُيظر إاعدة نرش جزء أو لك املحتوى أو حىت تصميم الغالف و كذلك احلفظ أو انلقل إو
 اإلرسال بأي وسيلة إلكرتونية أو مياكنيكية أو كيميائية أو برصية سواء بالتسجيل أو الطبع

 .بدون موافقة خطية من دار نرش بواك و آباجو س.ل
.نرُِشت بواسطة دار نرش بواك و آباجو س.ل

إىل أنهار حرة اتلدفق

 تم كتابة هذا الكتاب لصالح يوم هجرة األسماك العاملية 2020
 و لألنهار حرة اتلدفق ألجل اإلنضمام إىل قضيتهم، متمنيا أن

معرفة اعملنا ستساعدنا يف حتسني ذلك
جبانب اإلهلام  مصدر  العاملية  األسماك  هجرة  مؤسسة   تعترب 
األشخاص الشغوفني بعملها اذلين قابلناهلم ىلع طول الطريق

 .

 .

978-84-121976-9-3 :



 يورو هو ببغاء قرمزي، ُودِلَ و نشأ يف بويلفيا. يطري فيظهر لك
 الريش امللون، وهو يفعل ذلك يلعجب ببغاءه. هبط ذات مرة

.  ىلع فرع شبه قلوي جبانب مياه نهر املامور



 ألقت سمكة القط اذلهيب اتلحية ىلع يورو وقال “ مرحبا
إيها ابلبغاء

 رد عليها ابلبغاء و قال “لقد عدت يا برايش”،  لقد رأيتك
 آخر مرة وأنت تبدو قلقا ولم أعرف إنك ُعدت إىل هنا

اعرضتين أن  إىل  القلق  إىل  يدعو  شيئ  هناك  يكن   لم 
 سمكة اكنديرو “ سمكة خلة األسنان، السلور” يف طرييق

من ماديريا إىل آخييلو

“

 . 

 .



يف  هناك  كنت  حيث  آخييلو  يف  مياه  أرسع  إىل  وصلت   لقد 
 حتدى مع مهارايت يف السباحة. لقد اكنت بداية مثايلة لصغاري،
يف املامور  أنهار  و  آخييلو  من  السفر  عليهم  سيكون   الذلين 
 بويلفيا إىل ماديريا و أنهار األمازون يف الربازيل. إنها رحلة من

األنديز إىل املحيط األطلنطي
 سأل يورو برايش وقال: أنت سيد هذا انلهر يا برايش فلماذا 

 تبدو حمبطاً ؟
 رد برايش وقال: اكن يُفرتض أن أجد سمكة قطية ذهبية هناك،

 فقد اكن جيب يلّع تلقيح بيضها. ربما لم أفهم رسائل انلهر

”

 .

.



 سأل يورو: أّي رسائل تتحدث عنها؟
 رد برايش : هل تعلم أن لك اعم حينما يأيت موسم املطر
 يرتفع مستوى انلهر و يفيض ىلع السهول.يقوم املاء حبمل
 الطعام و ابلذور من خالل تيار املاء للسهل. يمكننا وقتها
 اإلحساس بهذه اتلغريات يف درجة حرارة املاء و الرواسب
 حينما تصل لفم انلهر، و تعترب هذه عالمة بلدء السباحة

 ضد اتليار يف اجتاه املنبع من أجل اتلاكثر
الربازيل و بويلفيا  يورو متعجباً: هل تسافر خالل   قال 

 تلخصيب ابليض؟!” ياهلا من رحلة
 إنها رحلة هجرة ألكرث من أربعة آالف كيلومرت للوصول
 للماء الرسيع بالقرب من مصدر انلهر و اليت قد تكون
 بال فائدة إن لم جند ابليض نلخصبه، وهذا قد يعين نهاية

أسماك القط اذلهبية عند نهر املامور

 .  ”

 !

 . 



 سأل يورو مرة أخرى  برايش :   هل أنت فقط من يالحظ هذه 
 اتلغريات؟ هل من املمكن أن السمكة تلقت الرسائل لكنها

لم تستطع احلضور؟
 رد بررايش ىلع يورو:   بكل تأكيد، كما قلت تماما، فقط كنت
 بالفعل أىلع انلهر حيث توجد بعض العقبات من األمازون إىل

املامور
أحد أعرف  أنا  أفكر...  ، دعين  ليس جيدا  يورو:   هذا   قال 
املزيد من بدون  ثم طار  فعله.   ما جيب  يعرف  تأكيد   بكل 

 الرثثرة
 همهم يورو نلفسه: مساعدة برايش شئ حمفز للتحدث إىل آرا

 ”

 ”  ”

 ”  ”

 ”
 .



 آرا، يه ببغاء ذات ألوان سبعة مثل يورو، مغامرة و شجاعة واكن
 هذا سببا تلصبح صديقة للعديد من البرش الذلين ساعدوها
 بعد حادث هبوط تعرضت هل تسبب هلا يف أن تكون أحدى

 رجليها بإصبعني فقط
 أما جوزيه فهو صياد يف آخييلو يعيش جبانب ابلنوك يف ماموري،

 إعتاد أن يكون هو و آرا قريبني من بعضهما ابلعض

 .

 .



 صاح يورو كعالمة ىلع طلب اهلبوط حينما أقرتب 
تنحت هل جانباً من الفرع اذلي تطفو عنده آرا، فضحكت آرا و

سأتله آرا بشلك حمدد و 
يمألها الفضول: ما اذلي أىت بك 
 ىلع طول شاطئ املامور يا يورو؟ 

 رد عليها يورو وقال: أتيت ألجل مجال انلهر...
 و مهمة نبيلة، ثم قّص عليها مشلكة السمكة 

القطية برايش
 ردت عليه آرا بشلك حاسم: علينا أن خنرب جوزيه،

فقد
أىلع  قطية  أسماك  أية  وجود  عدم  من  يشتيك   اكن 

انلهر

 .

 .

 .



ألىلع أعوام  اثلالثة  ذات  القطية  السمكة  إيارا  تعوم   اكنت 
 انلهر يف اجتاه املنبع ، و يًعين إسمها سيدة املاء. اكن دلى إيارا

إحساس بأنها أقرتبت من وجهتها

يف اتليار  ضد  شهور  مخس  حوايل  ملدة  بالسباحة  إيارا   قامت 
 اجتاه املنبع مارة باألمازون، مامور، آخييلو عكس اإلجتاه اذلي
لذلهاب حمظوظة  إيارا  اكنت  انلهر.  لفم  مودلها  عند   اختذته 

ألىلع انلهر قبل اإلنتهاء من بناء سدود ماديريا
 

 لم تمكث إيارا كثريا عند نهر املامور، ووصلت آلخييلو فقد
 اكن اتليار قوي واكن من الصعب عليها مواجهته

 .

 .

 .



 اكن جوزيه يريد فقط أن جيد أنىث سمكة قطية ذهبية ليسأهلا
و شبكته  بريم  فقام  انلهر،  أىلع  برايش  مقابلة  يمكنها   هل 

جلس ينتظر
 لم تأخذ إيارا وقت طويل تلصل إىل جوزيه، فقد وجدت شبكة
و صياد ياول أن يثبت نلفسه أنه ماهراً جداً يف إحضارها إيله

يذهب جوزيه يف العادة ملاكن الصيد بصحبة
آرا الىت حتوم دوماً بالقرب منه، قرر جوزيه أنه لن 

 يستخدم صنارة الصيد و الطعم، ألنه ال يريد أن يصطاد 
سمكة قطية ذهبية بل هو يريد أن جيد واحدة

.حية فقط 

 .

 .



أوقف  توتر ملحوظ ىلع غري اعدتها حينما  ابلبغاء يف   قالت 
 جوزيه السمكة إيارا: أنا آرا. أنا أعرف شخصاً يبحث عنِك و
  أنا و جوزيه نساعده يف ذلك. لم تضيع آرا املغامرة إلجياد رفيق

برايش
و تابعت: إنه اذلكر الوحيد أىلع انلهر   عند املنبع

ماذا )آرا و جوزيه(:    الغريب  للثنايئ  املاء  إيارا سيدة   قالت 
تريدان مين؟ فأنا متجهة بعيدا ً قلياًل عن هنا ألضع بييض

 .
 ”

 

”

 ”

 

”



 قالت آرا بنربة حزن و إحباط: علييك إنتظار برايش يلأيت ألىلع،
 لم يعد إال سواكما، ثم طارت تلحذر يورو اذلي بدوره سيقوم

بتحديد موقع برايش

 و بعد أن اغدرت آرا، تمىن جوزيه رحلة سعيدة إليارا ورتب 
ملقابلتها مرة أخرى يف طريقها للعودة

 .

 .



 همهمت آرا:   يورو ابلبغاء القرمزي، ذات السبعة ألوان، صديق
   السمكة القطية، الطائر املزعج

يكون أن  بالفعل  قررت  اليت  إيارا،  إيل  بعدها  آرا   وطارت 
 رشيكاً حلياتها

معا طارا  ثم  إيلها  أومأ  و  صديقتها  إىل  مذهوال  يورو   استمع 
 ملقابلة برايش

 ”

 ... 

”

 .

 .



لقد وجدنا سمكة قطية!  إنها سمكة   : يورو   تابع 
 قطية ذهبية إسُمها إيارا و يه يف

إنتظارك يف آخييلو

 قال يورو لربايش:  لن تصدق هذا، لقد وجدنا سمكة صغرية 
أصدق أنا ال   : وقال  برايش  كيلوجرامات، صاح   تزن عرشة 

ذلك أيها ابلبغاء
آخييلو اجتاه  يف  ألىلع  العودة  عليك  حسناً،  يورو:  هل   فقال 

 فأحدهم ينتظرك هناك

 

”

 ”

 .

 .

 .



 وجد جوزيه مجعية لإلبالغ عن نقص األسماك القطية، فقد 
ىلع احلصول  و  قلقه  عن  اتلعبري  ىلع  قادراً  انلهاية  يف   أصبح 

. إجابات حوهل

 تم لم شمل السمكتان بعد أياٍم قليلة و رأى  يورو و آرا ابليض
 يف املاء ، و يف وقٍت الحق ظهرت أسماك صغرية يف نهر املامور.

. وهذا آخر قطيع سيشهده اآلخييلو



األسماك  و  املامور،  نهر  من  انلهر  لفم  تصل  الرسائل  تعد   لم 
 اليت حتاول أن تسبح للمنبع ضد اتليار يف اجتاه نهر املامور جتد

سدود نهر املاديرا اليت تتسبب يف فشل رحلتها للتاكثر
 فُقد إتصال انلهر! فالسدود ال تسمح بتدفق األسماك. حتتفظ

السدود بالرواسب و تمنع فيضان انلهر يف العادي
آخر سمكة قطية تم صيدها يف آخييلو اكنت يف اعم 2019
فاآلن نفهم جيدا أنه جيب علينا فعل شيئا ما حيال ذلك

 .

 .

 .



 انلهر حر اتلدفقهل تعلم أّن

سكنوا الذلين  تارخيياً  األصليون  الساكن  هم  ايلوروياريز  أو   ايلورااكريز 

 احلوض أو اخلزان العلوي نلهر اآلخييلو يف بويلفيا أمازون و إسم يورو هو

  حتية هذه األشخاص

تم ذلا  ألوان  السبعة  ذو  ابلويليف  للببغاء  العليم  اإلسم  فهو  مااكو  آرا   أّما 

اختياره يلكون هو إسم بطلة قصتنا

روساوكيس، براشيبالتيستوما  هو  اذلهبية  القطية  للسمكة  العليم   اإلسم 

ذللك بطل قصتنا إسمه برايش

 هو نهر يمكنه أن يافظ ىلع اإلتصال من خالل أربعة طرق
 إتصال اعىل ادلورة- منخفض ادلورة : وفيه يتدفق املاء و املغذيات و الرواسب

للمصب “ يف اجتاه جمرى انلهر” و تسبح األسماك ضد اتليار يف اجتاه املنبع

مرة ويعود  السهول  الفيضان تلخصيب  قناة  املاء  يرتك  وفيه   إتصال جانيب: 
 أخرى للقناة حامال الغذاء اذلي تستخدمه صغار األسماك القطية اذلهبية

أثناء رحلتها ملصب انلهر

 إتصال عمودي: وفيه يترسب ماء انلهر داخل املياه اجلوفية و يزودها كجزء
من دورة املياه

 إتصال موسيم: للنهر دورة فيضانات موسمية هلا دور يف تناغم اإليقاع اذلي
 يعتمد عليه العديد من الاكئنات احلية

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .



قائمة املصطلحات 
الرافد: فرع ثانوي أو نهر صغري يمل مياهه إىل انلهر الرئييس أو األسايس

 سمكة االاكنديرو: يه سمكة طفيلية: اسمها العليم فانديليا سريبوزا، تعيش يف

 حوض نهر األمازون

اإلتصال: هو املقدرة ىلع إنشاء أو إبقاء اتلواصل، اإلتصال أو اإلرتباط
 فم انلهر: هو ماكن إنسياب انلهر أو مداخل أخرى، اكبلحرية أو ابلحر

 سمكة القط اذلهبية:و أسمها العليم  براشيبالتيستوما روساوكيس، يه سمكة

 مياه عذبة مهاجرة من اعئلة األسماك القطية الكبرية. تسافر هذه السمكة ملسافات

 طويلة تعرف بأطول مسافة للهجرة يف املياه العذبة و اليت تصل إىل حواىل 12000

 كم ذهابا و إيابا يف بعض روافد بريو ) األواكيايل(. بلغت الرحلة ذهابا و إيابا حيث

 خزان ماديريا حيث تقابل برايش و إيارا حوايل 8000 كم

 ختصيب: يه عملية تسهل من ختليق احلياة أو تطورها.ابليض املخصب هو بيض

وُضع بواسطة اإلناث و تم تلقيحه باحليوانات املنوية لذلكور

 ابلبغاء: أو ابلبغاء القرمزي ذات اإلسم العليم آرا مااكو، هو ببغاء يعرف يف بويلفيا 
بابلبغاء بارابا صاحب السبعة األلوان

القطيع: هو جمموعة من الصغار أو النسل
 شجرة الكينا: أسمها العليم سينسبونا أوفيسينالزي و يه شجرة تنمو يف اإلنديز

 ذات أوراق عريضة يمكن أن يصل إرتفاعها إىل مخسة عرش مرتا وهلا عالقة بالقهوة.

الشبه قلوية جعلت من الشجرة نوع مشهور ولكنها سيئة احلظ حيث تعترب  صفة 

 شجرة شبه منقرضة يف أمريكا

 السد: هو مانع أسمنىت يتم إنشاؤه بهدف إرجاع املاء ورفع مستواه يلتكون خزان من
 املياه يستخدم يف تويلد الكهرباء أو كمزود للماء

 الرواسب: ىه الطني و األجزاء الصلبة الىت تتدحرج مع األنصار أو مياه األمطار
داخل قاع انلهر
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األمازون. نهر  فم  إىل  تصل  ال  املرسلة  املامور  نهر  رسائل   ألن 
ابلويلفية( القرمزية  ابلبغاوات  من  )إثنان  آرا  و  يورو   سيقوم 
اذلهبية( القطية  األسماك  من  )إثنان  إيارا  و  برايش   بمساعدة 

.للوصول إىل منبع نهر املامور

 سوف تكشف هذه القصة أهمية األنهار حرة اتلدفق وغموض
 إتصال انلهر، و كذلك تعلم دورة حياة سمكة القط اذلهبية و

أرسار رسائل انلهر اليت تعتمد عليهم احلياة

ايلوتيوب  ىلع  قناتنا  ىلع  لكتبنا  األصلية  لألاغين  الوصول  يمكن 

ISBN 978-84-121976-9-3
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