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ـوار فتاُة السِّ
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سارة طفلٌة ُتـحبُّ القراءَة واخليال، وُتـحبُّ أن 
ـها، وأن تلبَس مالبَسها  تتزّيـَن بـُمجوهراِت أمِّ
وأحذيَتها. تتـخّيـُل نفَسها أمريًة تعيُش يف قرٍص 
احلقول.  يف  وتعُدو  احلدائق،  يف  تـجري  مجيل. 
ـها كِتابًا قدياًم  يف عيِد ميالِدها الّثامن أهَدْتـها أمُّ

يبدو  ُنقوٍش غريبة،  ذا  الفّضة  وِسوارًا مجياًل من 
قدياًم جّدًا.
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ثـّم  بعناية،  وَلـّمَعْتُه  واَر،  السِّ سارة  َنّظفْت 
فجأًة،  القديم.  الكتاَب  تقرُأ  وجلسْت  َلبَِسْتُه، 
فإذا  وراَءها،  التفَتْت  قوّية.  قهقهًة  َسـِمَعْت 
انسلَّ  ثـمَّ  كلَّـها،  الُغرفَة  أضاَء  ُشعاعًا  ترى  هبا 
القوّي،  عاع  الشُّ ناحيَة  وطاَر  يِدها،  من  واُر  السِّ

وتـحّوَل إىل فتاٍة مجيلة، قالْت ُمـخاطبًة سارة: 
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القادم  رفيقي  عاُع  الشُّ وهذا  وار،  السِّ فتاُة  أنا 

معي من زمٍن بعيد، وقد َسـَمـْحِت يل بالـمرور 
ُق لِك  ـْعـتِني، لذلَك سُأحقِّ َنظَّْفتِـني وَلـمَّ لـّمـا 

ُكربى ُأمنياتِك.
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عىل  جتلُس  وهي  قَدَمـيها،  إىل  سارة  نظرْت 
وار  السِّ فتاُة  فأَحّسْت  الـُمتحّرك،  ُكرسّيـها 

بـُمعاناتِـها، فقالْت هلا: 

كام  إعادَتـها  نستطيُع  ال  أشياُء  ثـّمـَة  سارة! 
أحالمًا  ُتـحقِّـقي  أن  تستطيعنَي  لكنِّك  كانت، 
اإلرادِة  أماَم  ُمستحيٌل  ثـّمـَة  ليَس  ُأخرى. 

والعزيمة القوّية.

َصمَتْت سارة قلياًل، ثـّم قالت: 

قصصًا  أكتَب  أن  أريُد  جّدًا.  بسيطٌة  أحالمي 
مثَل التي أقَرُؤها. 
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وار من مكتبِة سارة الّصغرية،  اقرتَبْت فتاُة السِّ
وُكـّلـمـا أْمَسَكْت بكِتاٍب أو جمّلة سألْتـها: 

هــل قــرأِت هــذا الكتــاب؟ ُتـــجيُب ســارة: 
 قرأُتـــُه ُكـلَّه. أو ُتـجيب: قرأُت نِصَفُه أو َبْعَضه. 
ــاُة  ــرْت فت ــدًا. نظ ــرْأُه أب ــم أق ــُس: لــ أو هتم

ــت: ــّم قال ــارة، ثـ ــوار إىل س الّس
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أن تصقيل  تتـحّقَق أحالُمِك هكذا. جيُب  لن 
مواهـَبِك بالقراءة والبحث حّتى ُتصبحي كاتبَة 

قصص.

- لكنّني ُأريُد الكِتابَة، ال القراءة فقط

- بالقراءة سَتـْكَتِسبنَي رصيدًا ُلغوّيًا ُمـِهـّمـًا 

عوب  الشُّ حكاياِت  وسَتتعّرفنَي  راقيًا،  وأسلوبًا 
وجتارَب اآلخرين.

إّياُه  أهَدْتني  الذي  الكِتاب  هبذا  إذًا  سأبدُأ   -
ُأْنـِهـَيُه  حّتى  القراءة  عن  أتوّقَف  ولن  أّمـي، 

كاماًل. 
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قالت فتاُة الّسوار:

قراءِة  من  تفرغنَي  حنَي  سارة!  يا  أحسنِت 
معك،  سُأناِقُشها  الكتاب،  من  األوىل  احلكاية 
ُثــمَّ سأحكي لك قّصًة جديدًة من بالد األساور 
أن  ُتـحاولنَي  ذلَك  بعَد  كنُت.  حيُث  واألشّعِة 
ًة من خيالِـِك بطريقتِـِك وُأسلوبِك.  تكُتبي قصَّ
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بعَد أّياٍم قليلة، كانت سارة قد قرأِت الُكتَب 
الـُمقابل  ويف  الّصغرية،  مكتبتِـها  يف  الـُمتوافرَة 
كتَبْت كثريًا من القصص بأسلوٍب شائق وبُلغٍة 
عربّيٍة سليمة، ثـّم شاركْت يف ُمسابقة القصص 
َجْت بلَقب »الكاتبة  التي َنظََّمـْتـها املدرسة، وُتـوِّ

غرية«.  الصَّ
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كاَن الّتالميُذ مجيعًا يف املدرسة َيقَرُؤوَن قصَص 
سارة، وهم ُسعداء بخياهلا الـِخْصِب وأسلوبِـها 
بفرح،  إليهم  تنظُر  وكانت  الشائق،  البسيِط 
تعُدو  بل  تسرُي،  أْرُجاًل  لقصِصها  أّن  ُمـَتـخـّيلًة 
ُكلَّها  األحالَم  أنَّ  أخريًا  سارة  أدركْت  ُمرسعًة. 

ُق بالعزيمِة واإلرادِة والـُمثابَرة. َتتـحقَّ




