
سارة والكتاب

بعد أن انتھت سارة ووالدتھا من العمل معا، طلبتسارة ووالدتھا كانتا یقومان بتنظیف وتنظیم مكتبة المنزل،
من الكتب التي اشتراھا والدھا باألمس وتبدأ في قرائتھاألم من سارة أن تلعب قلیال ومن ثم تأتي لتختار كتاب

تنھي سارة لعبھا اآلن وحاال.لم تكتفي سارة من اللعب إال أن والدتھا أصرت على أن

الصیف ھیا اآلن.األم: حسنا سارة ارجعي مكانك وابدئي باختیار كتابك لھذا

ثم اختارت كتابا، سمعت سارة صوت األطفالجاءت سارة مسرعة إلى مكتبتھا الخاصة وبدأت تنظر للكتب
تشاھد األطفال ...ذھبت مسرعة إلى أمھامجددا وھم یلعبون وضعت الكتاب وذھبت مسرعة تنظر من النافذة

:

...ماما أرجوكي..سارة : ماما األطفال في الخارج یلعبون أرید الخروج معھم
قراءة الكتاب الذي قمت باختیاره ھیا اآلناألم : حسنا سارة ھذا یكفي اآلن ارجعي لمكانك وأكملي

قالت األم ذلك وھي غاضبة...

تفتح الكتاب وتتصفحھ ثم بدأت بقراءة مقدمةعادت سارة للمكتبة وھي تتململ وذھبت إلى زاویة المكتبة،
الطفل القارئ لم قد تقرأ كتابا یزید من معرفتك،الكتاب وبدأت بالقراءة بصوت مرتفع قلیال "عزیزي أیھا

سارة من ھذه الجملة، فأغلقت الكتاب بقوةوفي ذات الوقت تترك اللعب بالخارج مع أصدقائك " اندھشت
نظرت إلى أمھا وھي تكمل ترتیب الكتبالبد أن ھذا الرجل یعرف أمي جیدا،،وقالت في صوت منخفض:

الجدیدة، ثم قالت بصوت منخفض لكي ال تسمعھا أمھا :
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من اللعب…؟  ھل اقول ألمي أن رجال ما غریبا یعرف بأنك تمنعینني

الصفحة مجددا, وأخذت تكرر ما قرأتھ قبل قلیل...لكنھا عادت ففتحت الكتاب من جدید، وبدأت بقراءة نفس
معرفتك، وفي ذات الوقت تترك اللعب بالخارج مع"عزیزي أیھا الطفل القارئ لم قد تقرأ كتابا یزید من

" سوف أجیبك بكل سرور بدأت تزیدأصدقائك " بدأت تخرج ضحكات صغیرة جدا, ثم واصلت القراءة
تفھم العالم بشكل أفضل, ألم تسأل نفسك نفسك ذاتاھتمامھا بالقراءة ثم بدأت بالقراءة "ألن المعرفة تجعلك

تسأل أمك وھي تعد الطعام من أتت ھذهمرة , كیف تطیر الطائرة ؟ ما ھي الشمس لم ھي ساخنة ؟...ألم
یمكنني صناعة المزید منھا؟"الخضروات والفواكھ ؟ كیف تصنع الشكوالتة والبسكویت ھل

معھا الكتاب وركضت إلى غرفتھا وأغلقتبدأ السرور على وجھ سارة عندما قرأت ھذه الكلمات, أخذت
تطیر الطائرة ؟ولماذا الشمس ساخنة؟ لكنني"أنا أرید أن أعرف كیفالباب! أخذت دفترا وقلما وكتبت

سأصنع المزید منھا وسوف یكون بإمكانيسوف أكون سعیدة إذا عرفت كیفیة صنع الشكوالتة ألنني
تناولھا دائما"

صنع الشكوالتة أو الكعكة أو البسكویت أو حتىواصلت سارة القراءة وبدأت تقلب الكتاب لعلھا تجد طریقة
لم تجد سارة ماتبحث عنھ ال صورة وال طریقةصورة لشىء ما, لمطبخ أو أي شيء یمكن صناعتھ وتناولھ,
للمكتبة تبحث بین الكتب عن كتاب یتحدث عنصنع الشوكوالتة ...بدأت تشعر بالضجر وبدأت تتذمر عادت
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" لم ال أذھب إلى المطبخ وأبحث بین كتب ماماصنع الشوكوالتة لكنھا لم تجد شیئا على اإلطالق ...فقالت
دوالیب المطبخ حتى وجدت كتبا للطبخ بدأت سارةبدأت سارة تبحث فيالخاصة بالطبخ فربما أجد الطریقة"

بجانبھا الكثیر من األطعمة والحلویات ثم قرأتتتأمل في  غالف الكتاب الذي یحمل صورة ألمرأة طباخة
عنھ, ال حاجة لي بذلك الكتاب بعد اآلن سوف أتعلمالعنوان "أشھى األطباق" ثم قالت في نفسھا ھذا ما أبحث

كیف تطیر الطائرة ألني سوف أتعلم كیفمن ھذا الكتاب كیف تصنع الشكوالتة وبعدھا سأبحث عن كتاب
تطیر الطائرة!

وقالت :دخلت أم سارة فوجدت سارة تبحث في دوالیب المطبخ فاستغربت
لم ...وبدأت سارة تفتح المجالت والكتب التيسارة ماذا تفعلین داخل المطبخ، ثم لماذا ھذه الجلبة...سارة

وجدتھا.
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