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عها  عها زاَرْت نــورا صديقَتـــها ماســا لُتودِّ زاَرْت نــورا صديقَتـــها ماســا لُتودِّ
ــة  ــاء عطل ــر لقض ــفرها إىل البح ــَل س ــة قب ــاء عطل ــر لقض ــفرها إىل البح ــَل س قب
الّصيــف، وطلبْت إليها أن ُتبقـــَي قّطَتـــها الّصيــف، وطلبْت إليها أن ُتبقـــَي قّطَتـــها 

لولــو لدهيــا ريثــا تعــود.لولــو لدهيــا ريثــا تعــود.

ــي!  ــا صديقت ــِري ي ــا: أْب ــْت ماس ــي! قال ــا صديقت ــِري ي ــا: أْب ــْت ماس قال
ــة،  ــُظ األمان ــا، وأحف ــأعتني هب ــة، س ــُظ األمان ــا، وأحف ــأعتني هب س

 لكــن انتظرينــي قليــًا ريثــا أســتأذُن  لكــن انتظرينــي قليــًا ريثــا أســتأذُن 
                   أّمـي.                    أّمـي. 
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ـــها، فوافقــت.  ـــها، فوافقــت.  ذهبــت ماســا، وأخــرت أمَّ  ذهبــت ماســا، وأخــرت أمَّ
              شكَرْت نورا صديقَتـها، ووّدَعـْتـها.              شكَرْت نورا صديقَتـها، ووّدَعـْتـها.

ــاء  ــريًا باالعتن ــا كث ْت ماس ــرَّ ــاء                     ُسـ ــريًا باالعتن ــا كث ْت ماس ــرَّ                     ُسـ
ــا  ــْت بفرِوه ــو، وُأعِجَب ــة لول ــا                      بالقّط ــْت بفرِوه ــو، وُأعِجَب ــة لول                      بالقّط
                         الناعــم وكثــرة َلِعـبِـــها، فطلَبــْت                          الناعــم وكثــرة َلِعـبِـــها، فطلَبــْت 
                              إىل جّدهتــا أن تصنــَع هلــا ُكــرًة                               إىل جّدهتــا أن تصنــَع هلــا ُكــرًة 
ــوف لَتـْلـُهـــَو هبــا،  ــوف لَتـْلـُهـــَو هبــا،                        مــن الصُّ                        مــن الصُّ
                 واختــاَرْت ألواَنـــها بعنايــة: األمحــر مَع                  واختــاَرْت ألواَنـــها بعنايــة: األمحــر مَع 

األزرق واألصفر. األزرق واألصفر. 
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ــا رأِت  ــرورًة لـّمـ ــو م ــُة لول ــَزت القّط ــا رأِت قف ــرورًة لـّمـ ــو م ــُة لول ــَزت القّط قف
ــها  ــها، وَضَبـْتـ ــُملّونة. َدْحـَرَجـْتـ ــرَة الـ ــها الُك ــها، وَضَبـْتـ ــُملّونة. َدْحـَرَجـْتـ ــرَة الـ الُك
ــًا،  ــرُة عالي ــاَرت الُك ــة، فط ــًة قوّي ــا ضب ــًا، بيِده ــرُة عالي ــاَرت الُك ــة، فط ــًة قوّي ــا ضب بيِده
ــها  ــة، وَتبَعـْتـ ــذة املفتوح ــن الناف ــت م ــها  وخرج ــة، وَتبَعـْتـ ــذة املفتوح ــن الناف ــت م  وخرج
ــُش  ــُش               القّطــة. هرعــت ماســا ُمرعــة ُتفّت               القّطــة. هرعــت ماســا ُمرعــة ُتفّت
                         عنهــا يف احلـــّي، وطلبــت                          عنهــا يف احلـــّي، وطلبــت 
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ــا  ــا ليبحث ــا إىل أخيهــا مــازن الـــُمساعدة، فافرَتق ــا ليبحث إىل أخيهــا مــازن الـــُمساعدة، فافرَتق
ــا  ــريًا وجَده ــجاه، وأخ ــة يف ُكلِّ اّتـ ــن القّط ــا ع ــريًا وجَده ــجاه، وأخ ــة يف ُكلِّ اّتـ ــن القّط ع
مــازن متــوُء بفــرح، وقــد عثــَرْت عــى ُكرتِـــها مــازن متــوُء بفــرح، وقــد عثــَرْت عــى ُكرتِـــها 
الـــُملّونة، فأعاَدهــا إىل أختِه ُمســتغربًا خوَفـــها الـــُملّونة، فأعاَدهــا إىل أختِه ُمســتغربًا خوَفـــها 
العثــور عليهــا،  العثــور عليهــا، الشــديد وإرصاَرهــا عــى  الشــديد وإرصاَرهــا عــى 
ــٌة لدهيــا، ومــن الواجــب  ــها أمان ــُه بأّنـ ــٌة لدهيــا، ومــن الواجــب فأخَرْت ــها أمان ــُه بأّنـ فأخَرْت
عليهــا حفــُظ األمانــة لتكــوَن عنــَد ُحســِن ظــنِّ عليهــا حفــُظ األمانــة لتكــوَن عنــَد ُحســِن ظــنِّ 

ــا.  ــا. صديقته صديقته
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ــِة  ــعيدٌة بُصحب ــا س ــاُم، وماس ــِت األي ــِة  مَض ــعيدٌة بُصحب ــا س ــاُم، وماس ــِت األي  مَض
ــفر  ــفر القّطــة لولــو، ولـّمـــا عــادْت نــورا مــن السَّ القّطــة لولــو، ولـّمـــا عــادْت نــورا مــن السَّ

ــا. ــرتجاع قّطته ــا الس ــها ماس ــا.زاَرْت صديقَتـ ــرتجاع قّطته ــا الس ــها ماس زاَرْت صديقَتـ
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َبــت ماســا بنــورا، وعانَقْتـــها بحــرارة،  َبــت ماســا بنــورا، وعانَقْتـــها بحــرارة، رحَّ رحَّ
ويف هنايــة الزيــارة، أرجَعــْت إىل نــورا قّطَتـــها ويف هنايــة الزيــارة، أرجَعــْت إىل نــورا قّطَتـــها 
 عــى الرغــم مــن ُحزهنــا الشــديد عــى  عــى الرغــم مــن ُحزهنــا الشــديد عــى 

فــراقها، لـكّنها مل حتتفْظ هبـا، ومل ُتزعْج فــراقها، لـكّنها مل حتتفْظ هبـا، ومل ُتزعْج 

قهــا بالقّطــة، وأحّبــت  قهــا بالقّطــة، وأحّبــت صديقَتهــا بإظهــار َتعلُّ صديقَتهــا بإظهــار َتعلُّ
وفّيَة  وفّيَة االلتــزاَم بالوعــد، وأعَطْتـــها الُكــرَة الصُّ االلتــزاَم بالوعــد، وأعَطْتـــها الُكــرَة الصُّ

الـــُملّونة أيضــًا كذكــرى للقّطــة لولو. الـــُملّونة أيضــًا كذكــرى للقّطــة لولو. 

بعَد ُمــّدٍة قصرية، جــاَء عيُد ميــاد بعَد ُمــّدٍة قصرية، جــاَء عيُد ميــاد 

ماسا، فزاَرْتـها نورا لتحتفَل معها، وهي ماسا، فزاَرْتـها نورا لتحتفَل معها، وهي 

حتمُل بيدهــا ُعلبًة ملفوفًة بشـريٍط أمحر.حتمُل بيدهــا ُعلبًة ملفوفًة بشـريٍط أمحر.
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فتحــت ماســا الُعلبــَة، فُفوِجَئــْت هبــّرٍة صغــرية فتحــت ماســا الُعلبــَة، فُفوِجَئــْت هبــّرٍة صغــرية 
وفّيــة  الصُّ بالُكــرة  تلعــُب  اللــون  وفّيــة رمادّيــة  الصُّ بالُكــرة  تلعــُب  اللــون  رمادّيــة 

ــُملّونة َعـْيـنِـها.  ــُملّونة َعـْيـنِـها. الـ الـ

فرَحْت ماسا هبذه اهلدّية كثريًا. فرَحْت ماسا هبذه اهلدّية كثريًا. 

ــَع  ــو أرب ــي لول ــت قّطت ــورا: وَضَع ــْت ن ــَع قال ــو أرب ــي لول ــت قّطت ــورا: وَضَع ــْت ن قال
قطــٍط صغــرية، ورغبــُت يف أْن ُأهدَيــِك واحــدًة قطــٍط صغــرية، ورغبــُت يف أْن ُأهدَيــِك واحــدًة 

منهــا يــا أعـــزَّ صديقــايت!منهــا يــا أعـــزَّ صديقــايت!
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ـــها لُتـِرَيـــها هدّيــَة  ـــها لُتـِرَيـــها هدّيــَة ركَضــْت ماســا نحــَو أمِّ ركَضــْت ماســا نحــَو أمِّ
نــورا، قائلــًة: أّمـــي! انُظــري إىل مجــال قّطتــي نــورا، قائلــًة: أّمـــي! انُظــري إىل مجــال قّطتــي 

ــا!  ــعيدٌة هب ــا س ــم أن ــرية! ك ــا! الصغ ــعيدٌة هب ــا س ــم أن ــرية! ك الصغ

: مــا أمجَلـــها! أحَســْنِت يا ماســا!  : مــا أمجَلـــها! أحَســْنِت يا ماســا!  قالــت األمُّ  قالــت األمُّ
           َحِفْظــِت األمانــَة، فَحـِفَظـْتـــِك، وعــاَدْت            َحِفْظــِت األمانــَة، فَحـِفَظـْتـــِك، وعــاَدْت 

               عليك هبديّة أيضاً.                عليك هبديّة أيضاً. 




