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ــمُع  ــرية، تس غ ــمكُة الصَّ ــويل، السَّ ــت ج كان
عــن الـــُمحيط أينــا ذهبــت. 

كاَن بعُضهــم يقــول: الـــُمحيُط أمجــُل مــكان 
يف العــامل.

ــمُّ  ــُمحيُط أهـ ــول: الـ ــُر يق ــم اآلخ وبعُضه

ــه. ــاُج إلي ــا نحت ــه كلُّ م ــامل، وفي ــكان يف الع م

وهلذا أرادْت جويل ُرؤيَتُه، وأصبَح ذلك 

جلّيًا لدهيا.
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أرى  أن  ُيـمكــــُنني  كيـــَف  تســـاءَلْت: 
الــــُمحيط؟ وأيـــن؟

ــَث  ــيَّ أن أبح ــها: علـ ــْت يف نفس ــّم قال ثـ
ــُه  ــّدُث عن ــذي يتح ــع ال ــكان الرائ ــن ذاَك امل ع
ــَع  ــررُت إىل أن أقط ــو اضط ــى ل ــع، حّت اجلمي
مســافات طويلــة، فالـــُمحيُط رائــٌع جــّدًا عــى 

ــدو. ــا يب م
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خــور  بــدأت جــويل البحــَث حتــَت الصُّ
حالــب وعــى ســطح امليــاه، وبــنَي  وخلــَف الطَّ
غم مــن اجلهــد  ــفن، لكــْن عــى الـــرَّ ُحطــام السُّ
الكبري الذي بذَلـــْتُه لـــم َتعُثـــْر عى الـــُمحيط.
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فّكرْت جــويل: علـيَّ أن أطــُلَب 
ُمساعدَة أولئَك الذيَن رَأوا الـُمحيط.

اقرتَبْت من سمكَتني كبريَتني، وقالت 
هلا:

مــرحبًا، أنــا أبحُث عــن الـُمحيط.
 َسـِمعُت أّنـكا رأيُتـمـاه. هل ُيـمِكُنكا 

إرشادي إليه؟
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حــك، وقالت  انفجــَرت الّســمكتان مــن الضَّ
إحداُهـمـا:

صغــرييت! الـــمحيُط هــو أنــِت ونحــُن وكلُّ 
مــا تَريَنــُه حوَلـــك ُهنــا.

ــُه  ــا قصَدْت ــتيعاَب م ــويل اس ــتطْع ج ــم تس لـ

ــْت:  ــمكُة، ورصَخ الّس
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ال، أنــت ال تعلمــنَي مــا أقصــد. أنــا أبحــُث 
عــن الـــمحيط، هــــذا املــكان اجلميل جــّدًا، 

والـُمدهش جّدًا، والرائع جّدًا.
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ــمحيُط  ــم، الـ ــرية: نع ــمكُة الكب ــت الّس قال
هنــا، واحلقيقــُة أّنِك ُجــزٌء مـّمـــا تبحثــنَي عنه.

الــكالم،  هــذا  جــّدًا  جــويل  اســتغرَبْت 
ــن  ــث ع ــة إىل البح ــُت يف حاج ــْت: لس وقال

ــُمحيط. الـ
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وأضاَفْت، وهي تنظُر حوَلـها:

األصــداُف  هنــا!  رائــٌع  يشء  كلُّ  حّقــًا، 
األســاُك  وهــذه  واملرجــان،  والفقاعــاُت 
وهــذه  الرمــُل،  وهــذا  األلــوان،  ُمتعــّددة 

أيضــًا... الّتـــّياُر  وهــذا  خــور،  الصُّ

وشيئًا فشيئًا، أدركْت أّن هذه األشياَء 
كّلـها كانت استثنائّية.
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ــها  ــا حوَلـ ــُر إىل كلِّ م ــويل تنظ أصبحــت ج
باهتــام شــديد، وبــَدِت امليــاُه، التــي هــي جــزٌء 
منهــا، تكشــُف عــن نفســها أكثــَر فأكثــر، 

كأّنـــها كانــت كنــزًا غــرَي مرئـــّي.

سبـــَحْت، ويف قلبها فرحٌة غامــرة، وأدركْت 
أّن ُوجوَدهــا أساســـيٌّ يف هــذا املــكان الرائــع، 
وأهنــا كانت تبحــُث عـّمـــا كاَن موجــودًا دائًا.

ُرّبـمـــا نكــوُن مجيعًا ُجــزءًا مــن يشٍء عظيم، 
ســواءٌ أدركْنا ذلكَ أم لـــم نُدرِكْـــهُ.
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