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ان لباب الشرفة ك مصاريع.من الممر الذي لم تكن لنوافذه  الليلي ضوءالقليل من ال ودخلت إلى الغرفة المظلمة، ودخل معها إياه للقطة: "تعالي إلي. لم أنم بعد." دفعت القطة الباب فاتحة   البنتقالت 

 بنفسها أمام القمر فقد أعمت زجاج النافذة.دفعت غيوم العاصفة في الخارج قد  ، واآلن، وبما أنرقيقةنفذ منها إال أشعة ضوء ت، ال ستائرفي غرفة األطفال 
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سوداً طويالً، ، وبدت وكأنها لم تعد سوى خياالً أأنام، ولكني أريد التحدث معك. البيت كبير. كلتانا صغيرتان. إننا وحيدتان." تمطت القطةالسرير. "علَي أن من القطة اقتربت : "تعالي." البنتهمست 

 يسسم  لي بأخك  بطانية. الالربي مني أكثر. اجلسي فوق : "إنها بعيدة من هنا. اقتلتطمئن نفسها البنتثم استدارت باتجاه باب الشرفة وكأنها أرادت أن تقول: أال تسمعين ذلك، ستهب عاصفة. رَدت 

 لى القطة.ع البنت. ربتت نظر كل منهما إلى اآلخرونظرتا حولهما ثم إلى  الري  إلى صوتنبها. أنصتتا بجاوالقطة  مستلقية بصمت البنت. ال، وال حتى ونحن لوحدنا." كانت تحت البطانية

بدا البيت  .كاعلي أن أخاف هكليس  :البنت ترعلى الفور: "في الحقيقة، ليس ذلك بالضروري. األمر على ما يرام هككا أيضاً." فكس وأكملت  ،تنتظر رداً لم "يمكنك أن تقولي شيئاً أنت أيضاً." ولكنها 

من ذلك للسهر معا." بدأت القطة تهرهر. كان ذلك مألوفاً ولكن ليس  ولكنهما خرجا  على الرغم ،حتى بمزاج جيدنفسها والقطة فيه. "لماذا ذهب الوالدان؟ لم يكونا  هي أنها معمهجوراً وخالياً 

 نشعل الضوء؟" ولكن القطة اكتفت بالهرهرة.هل "  بمطمئن.
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 فضل حاالً أ سنكون: علَي أن أكون قطة، عندها البنتُذعرت لذلك. فَكرت  .هناك كنيلو ،المنزلتكثًفت أركان الغرفة السوداء. فَكرت الطفلة: أود الذهاب إلى  .": "ال أجرؤ على النهوضالبنتقالت 

و كانت ل البنتنفسها أو الحيوان قادران على التحَول. بدأت العاصفة تهب على المدينة. تمنت  هي تحب القطة لدرجة تجعلهافراء القطة األسود، وعانقتها، وأرادت أن على  شعرها مسحت ب .معاً 

ثوان على اآلن ل انعكسلم تجرؤ على النهوض إلقفال الباب حتى ال ترى ضوء البرق الذي عالياً.  على سحب البطانية ها لم تقويايبالشجاعة، إال أن يدولكن على الرغم من جهدها للتحلَي  قوية.

 األرض وأنار الغرفة.

االضطراب:  شدةعلى الكالم بصوت مرتفع من البنت إلى العاصفة. لم تجرؤ البنت أنصتت   ذلك. كانت القطة رقيقة وخفيفة.البنت لم تلحظ . البنتانتصبت القطة وأسندت كفيها األماميين على جسد 

 تختبئلتستطيع أن تكون صغيرة  ، وبما أنها لم تكنمخرج من خوفها وأرادت أن تبدأ بشيءبحثت عن  الخوف بعد اآلن."أنت كذلك. ال أرغب في  قطة. أو عليك أن تكونييا "أريد أن أكون قوية 

  في فراء القطة األسود فقالت: "سأجعلك أسداً، أسداً كبيراً وناضجاً!"  
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