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َشعرْت القصة ذات الغالف األزرق بضيٍق شديد، يكاُد يخنُق 
أنفاَسها، بعد أن ُحِشرت هي ومجموعة من الكتب في 

صندوٍق من الورق المقّوى، تّم إغاّلِقه بإحكام، فال الهواُء 
يصُل، وال النور يَنُفذ، إالّ بمقداٍر ضئيٍل.







اعتادِت القصة الزرقاء قبل ذلك على أشعة الشمس التي 
ُتوِقُظها باكراً كلّ صباح، وعلى نسماِت الهواء المنعشة، 

التي تداعب صفحة وجهها الجميل، منذ أَن اقتنتها "آمنة" 
من معرض الكتاب، واختارْت لها رفًّا مريحًا، في أعلى 

مكتبتها األنيقة.



مالْت إلى كتاِب األناشيد الذي كان يجاوُرها في الصندوق، 
وهمسْت في أذنه: ترى لَم قررت صديقتنا "آمنة" التخلَي 
عنّا، وأّي مصير ينتظُرنا ؟! فقال: ال أدري.. ولكْن لعّلها 

صارت ُمْغرَمًَة بتصّفح الكتب االلكترونية، من خالل جهاز 
الحاسوب، أو عبر الهواتف الذكيّة.





تدّخلَ كتاب التاريخ محاوالً تفسيرَ ما حدَث: ربما ألننا 
هَِرمنَا، مقارنة بالقصص التي تَِلُدها المطابع كلّ يوم.. 

فأرادْت آمنُة استبدالَ قِديمها بالجديد.







لكّن القصة الزرقاء لم تجْد في إجاباِت الكتابين ما 
ثًة نفسها: ما يهّمني اآلن هو  يقنُعها، فقالت بقلٍق ُمحَدِّ

مصيرنا الذي سننتهي إليه، هل سيكون سّلَة النفايات، أم 
مكانا آخر ال يخطر على البال.



عندما َسكَن الليل استسلمِت القصص للنوم، ولم ُيوقْظهنَّ 
إال صوُت عامل، حمل الصندوق على كتفه، وهديُر 

محرِّكاٍت ضخمة.
فَْجأًة صاحْت أقصوصٌة كانت تَختَلُس النظرَ من ثقب 

صغير، في جدار الصندوق:
ـ إنّها الطائرُة، يبدو أنّه أوَصلَنا إلى المطار.

ـ المطاُر! ..إذاً سنسافر ..ولكْن لماذا؟ وإلى أين ؟ تساءلْت 
كلُّ القصِص داخلَ الصندوق باندهاش.







قال كتاب الرحالت: من يدري؟ ربما ستتاح لنا جولٌة حول 
العالم، تتضّمُن الكثيرَ من المغامرات، كالتي قام بها الرّحالة 

المعروف "ابن بطوطة".



ها  فرحِت القصة ذات الغالف األزرق، وبدأت تَحُلُم بَسْفرَتِ
القادمة، دون أن يعرف النوُم لجفنيها سبيالً ..للمرّة األولى في 

حياتها ستغادُر المكتبة، لتحلَِّق بالطائرة.
بعد محّطاٍت عّدة، تّم فَتُح صندوق الكتب داخل خيمة، 

عََداء. فتنّفست القصة الزرقاء الصُّ




