
 االنسان و البحر
 النص : 

األعاجيب ، والشعراء يف كل لغة تفّننوا يف وصف مجالو ، وتصويره يف انطالقاتو ووثباتو ، والعلماء والبّحارة والذين عرفوا  أعجوبةالبحر   
مهما يف حياة اإلنسان ادلستمرة ، ومدى التكاثر بني سّكان عادلو الرحيب اليت دتثل دورا عظمة البحر عرفوا أيضا مصدر قوتو اذلائلة 

الذي ينأى عن انظران . ولكّنو يرتبط بنا بسبب أو أكثر ، أسئلة كثرية تراود اإلنسان وخيالو لدى وقوفو على شاطئ البحر ، أمل يدر 
ية ؟ كثري من الناس يتمّنون ذلك ، ال سيما بعد تلك العمليات خبلدك ىذا السؤال : دلاذا ال تكون ادلياه البحرية حلوة كادلياه النهر 

ادلعقدة جلعل مياه البحر صاحلة للشرب ، ولو أن ىذه األمنية حتققت ، وصارت ادلياه كلها حلوة ، لتحّولت عفنا منتشرا ، فمياه البحار 
 واحمليطات مياه واقفة ، وادللح فيها مادة حافظة دتنع عنها العفن والتلوث.

لبحر ال يعرف اذلدوء ، واألمواج تتالطم بصورة دائمة على شواطئو كل يوم ، وعلى كل شاطئ يطغى البحر ، ويتصاعد مهامجا وا   
انطالقو ، وادلّد واجلزر ىو إحدى عجائب البحر اليت أذىلت األقدمني ، وكان الفضل يف حل لغزىا احملرّي  مركزاألرض مث ينسحب إىل 
كانوا أول من ربط بني ظاىرة ادلد واجلزر وجاذبية القمر . ولكن البحر برغم عنفو تتسم شواطئو جبمال رائع، إىل العلماء العرب الذين  

يقضي فيها الناس أمجل أوقاهتم ، يهرعون إليها يف أوقات فراغهم ، تصافح وجوىهم نسيمات البحر العليلة ، وختّفف عنهم جهدىم 
مياه البحر النقّية الصافية ، تشاىد العني أعجب العوامل اخلفّية ، حيث تعيش أسراب األمساك وتعبهم بعد أعماذلم ادلضنية ، وحتت أغوار 

 من كل لون هبيج وشكل غريب ، يفوق عددىا طري اليابسة .
العلماء طريقهم حنو أعماق البحار، وقاموا بنزىات حتت ادلاء ، حيث ميثل ىذا العمل أكرب ظفر علمّي يف العصر احلاضر،  شقوقد   

 يتمثل فيو انتفاع اإلنسان ابلبحر حّق انتفاع .
ولكن ىل تعلم أن العلماء يتجهون إىل البحر ألخذ  ادلتزايدة.إن العامل يتجو إىل البحر ىذه األايم ليوفر منو الغذاء لألعداد البشرية   

احمليطات ليال شاىدوا منظرا مذىال ، مئات الطاقة الكهرابئية منو ؟ فقد نشرت التقارير العلمية أن الغواصني الذين ىبطوا إىل أعماق 
ره  ادلصابيح الكهرابئية ادلتعددة األلوان تنبعث من األمساك ادلضيئة ، وحتيل ظالم البحر إىل هنار ساطع ، حىت أن ما قام الغواصون بتصوي

 كان على أضواء ىذه األمساك .
واعتبار ىذه  ومدهنا،وتستعني ابألمساك ادلضيئة إلانرة منازذلا  البحرية،" ىل ميكن أن تستفيد البشرية من تلك ادلعجزة  العلماء:ويقول   

   الكائنات مصدرا للطاقة يوّفر ثروة مالية ىائلة ؟" ىذا مايسعى العلماء إىل حتقيقو .
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