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مجيل،  ُبستاٍن  عىل  ُتطِلُّ  التي  ُغرفتي  يف 
فُكّلـمـا  الـمرآة،  يف  النَّظَر  دومًا  اعتدُت 
أّنني أمجل، لكنّني ُأميض  إليها رأيُت  نظرُت 
َتعّلقُت  أّنني  درجِة  إىل  ذلك  يف  طوياًل  وقتًا 
األشياء، وشعرُت  تعكُس  أّنـها  طالـمـا  هبا 
ترتاءى  إذ  عالـَمـنا،  ُيشبُِه  عاملًا  كأنَّ خلَفـها 

يل فيها أشياُء غريبة. 
ثـّم  هـَر،  السَّ أطلُت  الليايل،  إحدى  يف 
استيقظُت  ولـّمـا  طويلة،  غفوٌة  أخَذْتني 
غرفتي  يف  وجلسُت  ووجهي،  يديَّ  غسلُت 
قلياًل، ثـّم مررُت من أمام مرآيت، وُفوِجئُت 
لـّمـا رأيُت شيئًا يلمُع يف عينَـّي. نظرُت إىل 
الـخلف، فلم أِجـْد شيئًا ُيـمكُِن أن َتعكَِسه. 
يشء.  َيـحُدْث  فلم  جّيدًا،  عينَـيَّ  فركُت 
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فدخَلْتـها!  املرآة  تلك  عىل  إصبعي  وضعُت 
دهشُت كثريًا، فقد َتـحّقَق ُحلمي. 

تتـمّوُج  الـمرآُة  فأصبحِت  يدي،  وضعُت 
كأّنـها بركُة ماء. يا إهلي! إّنـني أدخُل ُبْعدًا آخر! 
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كنُت أتـخّيُل تلك األشياء، لكْن لـم أُكْن أتوّقُع 
ُمْسَتوحًى  عجيبًا  عالـمـًا  دخلُت  حقيقّية.  أّنـها 
َيتنّقُل  فيِه  الـجامَد  لكنَّ  متامًا،  عاَلـِمـنا  من 
ما  تفعُل  تـميش.  مى  والدُّ األلعاُب  وَيتكّلـم. 

تشاُء يف عالـٍم خاصٍّ هبا. 
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أنا خائفٌة، ويف الوقِت نفِسِه ُمنَدِهَشة. أميش، 
والربيُق يف عينَـّي. مشيُت خطوًة إثَر ُأخرى، وأنا 
آخر،  باٌب  إّنُه  العجيب.  العالـم  ذلك  إىل  أنظُر 
فانفتَح،  بيدي،  دفعُتُه  قرص.  كبّوابة  كبرٌي  لكنُّه 
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الـمكان.  أضاَء  ساطٌع  نوٌر  منُه  يشعُّ   وبدأ 
انعكاسًا  كانت  التي  الـمعرفة  أنواُر  إهّنا 
مكتبتي.  يف  وضعُتـها  التي  والُكتب   للقصص 
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الُبْعِد تلَك القصص، ومنها:  لقد عشُت يف هذا 
والـمـارد،  حرّي  السِّ املصباُح  الّطائر،  »البساُط 

األبطاُل اخلارقون، األقزاُم واألمريات«... 
كم كانت مجيلًة تلك الـَمشاِهد! إّنني سعيدٌة 
اُب  والشَّ هـيُّ  الشَّ الطَّعاُم  َمِعَديت  جّدًا. مأَل 
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اللذيذ! كلُّ ما هو خيالـيٌّ يف عالـم القصص 
مَع  ُمـمتعًا  وقتًا  أمضيُت  لقد  حقيقًة.  أصبَح 
أّلـْفُتـها يف منزيل.  لقّصٍة  شخصّيٍة رَسْمـُتـها 

سعدُت بوقتي كثريًا. 
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َفـَرْغُت من ُكلِّ يشء. ماذا بعد؟ 
لكنّني ال  الـمنزل،  العودَة إىل  أريُد 
أعلـُم أيَن الباب! بحثُت عنُه كثريًا، 
وأنا  بالـخوف،  أشعُر  وبدأُت 
تلك  داخَل  عالقًة  بقائي  يف  ـُر  ُأفكِّ
الـمطاف،  هناية  يف  لكْن   الـمرآة، 



15



16



17

وجدُت بابًا غرَي الذي دخلُت منه، وبعَد دخويل 
أبوابًا  أفتُح  وأنا  باٌب آخر، وجريُت،  بدا يل  منُه 
كثرية، وُكّلـمـا فتحُت بابًا أصبَح أصغر! شعرُت 
بأّنني يف كابوٍس لـّمـا علقُت يف باٍب صغري جّدًا. 
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فجأًة، استيقظُت من النَّوم، وأنا أهلُث. اّتـجهُت 
إىل الـمرآة ُمبارشًة، ووضعُت يدي عليها، فلـم 
أَر شيئًا. آه! إّنُه ُحلم. لقد نـمُت ُمتأّخرًة، لذلك 
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شعرُت بأنَّ الـُحلـَم كاَن طوياًل، وبعَد ذلَك لـم 
أزاُل  وال  كثريًا،  الـمرآة  إىل  النَّظَر  ُأطِيُق  أُعـْد 
ِمـن  هو  أم  حقيقًة  رأيُتُه  ما  أكاَن  نفيس:  أسأُل 

وحي خيايل فحسب؟!
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