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حلة ال�ُمنتَظرة، فاس�تيقظْت سالي من  حاَن موعُد الرِّ
ه�ا وأخيها  نومه�ا، وج�ّه��زْت نفَس�ها لتنض�مَّ إلى جدِّ

مازن اللَّذيِن ينتظرانِ�ها أماَم البيت.
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اصطح�َب الجدُّ الطِّفَليِن إل�ى البحر، ول�ّم�ا وصُلوا 
الَح�ُظوا ش�يئًا غريبًا يطُفو على س�طح البحر، فتس�اءَل 

مازن: 
هل هي سفينٌة ُتشبُه سمكَة القرش؟ 

قالْت سالي: أين السفينة؟
، وقال: رحلُتنا اليوم ستكوُن بالغّواصة. ضحَك الجدُّ
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صّفَق مازٌن، وقاَل: ستكوُن رحلُتنا في أعماق البحر! 
َصِع�َدوا إلى الغّواصة اّلتي ظّلْت على س�طح الماء، 
ول��م َتُغ�ْص، فقالْت س�الي: كيَف س�تغوُص غّواصُتنا 

اآلن؟
: في الماء ُقّوٌة تدفُع األجس�اَم إلى األعلى،  قاَل الجدُّ
ُتدع�ى »ُق�ّوة الطَّفو«، وحين تكوُن ه�ذه الُقّوُة أكبَر 
األعل�ى  إل�ى  َتدَفُع�ه�ا  األجس�ام،  م�ن وزن 

بُسهولٍة، فتطُفو على سطح الماء. 
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فّك��َر مازٌن، وق�ال: نحتاُج إذًا إل�ى أن نزيَد من وزِن 
غّواصتِنا، حّتى ُيصبَح وزُن�ها أكبَر من ُقّوة الطَّفو. 

: أحسنَت يا مازن!  قاَل الجدُّ
الغّواص�ة،  أزرار  م�ن  زّرًا  الج�دُّ  ضغ�َط  وبُس�رعٍة 
خّزان�ات  إل�ى  الم�اَء  أدخَل�ِت  صمام�اٌت  فُف�تِ�َح�ْت 
الغّواص�ة، فازداَد وزُن�ها، وبدأْت تنزُل ش�يئًا فش�يئًا إلى 

األعماق.
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كاَن ال�منظ�ُر جمي�ًا، فُه�ن�اَك ف�ي األعماق تس�بُح 
األس�ماُك بأم�ان، والنَّبات�اُت تتماي�ُل مَع الم�اء. راقَبْت 
س�الي جماَل الحي�اة البحرّي�ة، لكنّ�ها صرخ�ْت فجأًة: 

جّدي! انُظر! ث�ّم�َة غمامٌة سوداء. 
فاع  : إّنُه حبٌر أس�وُد ُيطلُِق�ُه األخطبوُط للدِّ ق�اَل الجدُّ

عن نفِسه. 
وبع�َد قلي�ل انزاَح�ِت الغمام�ُة، وظه�َر األخطب�وُط 

بأْذُرِع�ِه الثَّ�ماني، فقاَل مازن: 
هل تعلميَن أنَّ لألخطبوط ثاثَة ُقلوٍب يا سالي؟!
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قالت س�الي: معلومٌة غريب�ة، لكْن ماذا ع�ن النَّ�جم 
الذي يسبُح أماَمنا؟ 

، وق�ال: إّن�ُه ن�ج��ُم البح�ر بأْذُرِع�ِه  ضح�َك الج�دُّ
ال�َخ�ْمس. 

اس�تغرَبْت س�الي، وقالت: وكيَف ي�رى ُدوَن عينَيِن 
ورأس؟ 

: في نهاية ُكلِّ ذراٍع من أْذُرِع�ِه ث�ّم�َة نقطٌة  ق�اَل الجدُّ
داكنٌة صغيرة ُتساعُدُه في اكتشاف التَّغيُّ�رات الضوئّية.
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صّفق�ْت س�الي إعجاب�ًا، وراح�ْت ُتراق�ُب ال�مناظَر 
ال�ُمتنّوع�ة، فش�اهَدْت ش�قائَق النّ�عم�ان البحرّي�ة التي 
تصط�اُد ما يقترُب منها، وش�اهَدِت ال�مرج�اَن الجميل 
�ُن مياَه البحر، وقب�َل أن ُت�متِّ�َع ناظَرْي�ها بُكلِّ  ال�ذي ُيزيِّ

شيء، أعلَن الجدُّ موعَد العودة، فقالت سالي: 
وكيَف سنطُفو على السطح؟ 

ردَّ مازن: سنُنِقُص من وزن الغّواصة. 
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ضغ�َط الج�دُّ ال��ّزرَّ لُيف�ِرَغ الخّزان�اِت م�ن الم�اء؛ 
 : فَصِعَدت الغّواصُة إلى السطح، وحينها قاَل الجدُّ

هذا ما ُيسّمى قانون أرخميدس في الطَّفو. 
سمعْت سالي صوَت مازن، فاستيقَظْت من أحامها، 

وقالت:
مازن! لقد ُك�نّ�ا في رحلٍة مَع جّدي. 

ضح�َك مازٌن، وق�ال: ال ُب�ّد أّنِك َت�حُلمي�ن! جّدي 
ينتظُرنا أماَم البيت لنذهَب إلى البحر. 

س�ٌة لزي�ارِة البح�ر  أس�رَعْت س�الي، وه�ي ُم�َت�ح�مِّ
ها الذي ينتظُرها. وروايِة ما شاهَدْتُه في ال�ُحلم لجدِّ
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