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   1الفصل

 مرحبا
  

 أیمكنك سماعي؟
  

  تفضل بالجلوس                                                           
  

 ھل انت مرتاح؟
  

 .ھیا نبدأ
  

 .لدي قصة ألخبرك بھا
 .إنھا قصة ، حتى اآلن ، مخفیة بعیًدا

  
 .لم یسمعھا أحد

  
 .إنھا قصة حدثت بالقرب من مكان جلوسك اآلن

  
 .وألن ھذه قصة عن المكان الذي تعیش فیھ ، سنذھب في نزھة بینما أحكیھا

  
 !لیس بعد

  



 .أرید أوالً أن أقدم لكم الفتاة التي تدور حولھا ھذه القصة
  

 .ھبة. شخصیتنا الرئیسیة. بطتلنا
  

 :إذا طلبت من ھبة إخبارك عن نفسھا ، فستخبرك بثالثة أشیاء
 .یوًما 2942 رقم واحد ، عمرھا

 .مم 54 رقم اثنین ، عندما تبتسم تمتد ابتسامتھا إلى
 .٪ من جمیع األسرار التي قیلت لھا من قبل98.4 رقم ثالثة ، لقد احتفظت بنسبة

  
 سنوات ، ولدیھا ابتسامة كبیرة ، وھي جدیرة بالثقة 8 بعبارة أخرى ، لقد بلغت لتوھا

 .للغایة
  

 .تبدأ ھذه القصة بجلوس ھبة ، تماًما مثلك اآلن
  

 ھل انت مرتاح؟
  

 ھل یمكنك ان تكون مرتاحا اكثر ؟
  

 ھل یمكنك الشعور بالراحة بقدر ما تستطیع؟
  

 ھل انت مرتاح االن؟
  

 .حسنا
 .ھبة لم تكن

 كانت جالسة على أریكة جدیدة ، في غرفة جدیدة ، في منزل جدید ، على طریق
 .جدید ، في بلدة جدیدة ، عابسة

  
 .كما ترى ، أحبت ھبة منزلھا القدیم. كانت تحب الطقس. كانت تحب رائحة الموقد

  



 كان لدى ھبة أصدقاء في منزلھا القدیم. كان لدیھا أصدقاء یمكن أن تلعب معھم ،
 أصدقاء یمكن أن تمزح معھم وأصدقاء یمكن أن تشاركھم مشاكلھا .في منزلھا القدیم ،

 .٪ من األصدقاء الذین تحتاجھم100 كان لدى ھبة
  

 .لكنھا اآلن في مكان جدید
  

 منزل ھبة الجدید لم یكن بھ موقد. كان الجو بارًدا في الخارج. ولیس لدیھا أصدقاء.
 .وال صدیق على االطالق . صفر بالمائة

  
 .التقطت ھبة وسادة من األریكة ووضعتھا فوق رأسھا

  
 ھل لدیك وسادة في مكان جلوسك؟ لماذا ال تفعل مثل ھبة؟

 التقطھا. وضعھا فوق رأسك. ھل یمكنك فعل ذلك بدون استعمال االیدي؟
  

 وقفت ھبة ، واستخدمت الجزء العلوي من رأسھا لموازنة الوسادة ، وعقلھا للتفكیر في
 .خطة ، وسارت ببطء من أحد طرفي الغرفة إلى الطرف اآلخر

  
 كانت ھبة بحاجة إلى أن تجعل منزلھا الجدید یعطي نفس شعور منزلھا القدیم. ھذا

 سیجعلھا تشعر بتحسن
  

 ولكن كیف؟
  

 .لم تستطع تغییر الطقس. لم تستطع سحر الموقد
  

  لكن یمكنھا أن تخرج وتجد أصدقاء جدد. ھذا كان الحل
 .ھذا ما ستفعلھ .

  
  كانت المھمة واضحة في ذھن ھبة: البحث عن االطفال

 التحدث مع األطفال. و تكوین صداقات معم



  
  

 اآلن لیس لدیھا أي أصدقاء ، بنسبة صفر بالمائة. بحلول نھایة الیوم سیكون لدیھا من
 .الصدقاء  ٪100

  
 .أسقطت ھبة الوسادة على األریكة وذھبت بحًثا عن حذائھا ومعطفھا

  
 .وقد حان الوقت بالنسبة لك لكي تفعل الشيء نفسھ

  
 .انزع الوسادة من رأسك

  
 انطلق و ارتدي ثیابا دافئة تماًما مثل ھبة ، وارتدي حذائك الخارجي ، وتوجھ إلى باب

 .منزلك ، وعندما تكون مستعًدا ، استمع للفصل التالي
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 أھال بك من جدید

  
 .ننضم اآلن إلى ھبة عند بابھا األمامي ، وھي تشعر بالدفء ، مثلك تماًما

  
 این یجب ان تذھب؟

 أین یمكنھا ان تجد أطفاال في ھذه البلدة؟
  أین یمكنھا تكوین صداقات؟

 !! طبعا                                                                        
 .الحدیقة

 
   سوف تستمع الى ھذه الفقرة باللون االزرق باللغة االنجلیزیة طوال القصة

 .بدایة المھمة
 .٪ أصدقاء100 : الھدف

  
 .فتحت ھبة بابھا األمامي وانطلقت

  
 واآلن ستفعل الشيء نفسھ. ستتبع المسیرة التي قامت بھا ھبة في ذلك الیوم. سوف تتبع

 خطواتھا. ضع جھازك في جیبك ، أو اسمح للكبار باإلمساك بھ - لن تحتاج إلى
 .االستماع إلي حتى تصل إلى الحدیقة

  
 .لكن انتظر! لقد نسیت شیًئا مھًما

  
  

 خذ وقتك في المشي ، فال داعي للعجلة . سأنتظرك عند مدخل الحدیقة عندما تكون
 جاھًزا. إذا كان علیك عبور أي طرق ، فتأكد من القیام بذلك عندما یسمح لك بالعبور،

 .وامنح اآلخرین في الشارع مساحة كبیرة



  
 أثناء المشي ، یمكنك أن تتخیل أنك جدید ھنا ، تماًما مثل ھبة ، وأنك تمشي إلى الحدیقة

 ألول مرة. ما األشیاء الجدیدة التي تراھا وتشمھا وتسمعھا؟
  

 ستكون ھذه ممارسة جیدة لحواسك ، فھناك الكثیر من األشیاء المخفیة في ھذه القصة
 لتكتشفھا ... سألتقي بك في الفصل التالي ، عندما تكون داخل الحدیقة ، بالقرب من

 .المدخل
  

 .ھل أنت جاھز؟ ھیا نذھب
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 .مرحبا! إذا كنت تستمع إلي اآلن ، یجب أن تكون عند مدخل الحدیقة

  
 .لقد فعلتھا ، أحسنت

  
 .ابحث عن مكان بعید عن الناس ، مكان ما یمكنك االستماع إلي دون إزعاج

  
 افتح ذراعیك على نطاق واسع وأرجحھما. حقا افعلھا! ھیا ، أعط ذراعیك أرجوحة. إذا

 ! لم تضرب أي شخص ، فنحن بالمكان المناسب
  

 تحدیث المھمة
  .الوصول إلى الحدیقة

 .أصدقاء بنسبة صفر بالمائة
   

  .وقفت ھبة داخل مدخل الحدیقة
 .اخذت نفسا عمیقا

  
 .لماذا ال تفعل نفس الشيء؟ امأل رئتیك بالھواء

  
 .نظرت ھبة حول الحدیقة

  
 .ماذا یمكنك أن ترى من حیث أنت واقف؟ انظر إلى یسارك

  
 األشجار؟ أعشاب ؟ شجیرات؟ مسارات؟ صنادیق؟

  
 .انظر یمینا

  



 ھل یوجد أي ناس ؟ھل یمكنھم رؤیتك
  

 فقط فكر، لیس لدیھم اي فكرة أنك تسیر على خطى ھبة ، فھم یعتقدون أنك في نزھة
 !عادیة

  
 تماًما مثل األشخاص الذین رأوا ھبة في الحدیقة ، لم یكن لدیھم أي فكرة عن أنھا كانت

 .في مثل ھذه المھمة الھامة
  

 .مھمة للعثور على أصدقاء
  

 كیف تجعل شخصا ال تعرفھ صدیقك؟
  

 اسرد نكتة؟
 إلعب لعبة؟
 ساعدھم؟

  
 ال ، لقد احتاجوا إلى معرفة من ھي أوالً. احتاجت ھبة إلى سطر لتفتتح الكالم، بعض

 .الكلمات التي من شأنھا أن تخبر اآلخرین عن ھویتھا وما الذي تدور حولھ
  

 ".سنوات 8 مرحبا اسمي ھبة وعمري"
  

 .ممل جدا
 ".مرحبا اسمي ھبة وكتبت ذات مرة قصة عن قرصان أحب أكل الموز"

  
 .غریب جدا

 سنوات وأحب آیس كریم بالشكالطة 8 مرحبا اسمي ھبة ، عمري"
  

 . ممتاز! تعریف مفید و مرتبط 



  
 صوت قطة مكشوفة

  
 .كانت ھبة تمتلك الكلمات ، واآلن ھي فقط بحاجة للعثور على بعض األطفال

  
 .نظرت ھبة حول الحدیقة

  
 ھل یمكنك أن تفعل الشيء نفسھ؟

  
  

 صوت قطة مكشوف
  

 .ما ھذا الصوت…؟ استمر في البحث
  
  

 صوت القطط بصوت عاٍل
  

 .بینما كانت ھبة تبحث عن أصدقاء كان یصرفھا صوت
  
  

 (صوت قطط عالي الصوت (یتحرك من األذن إلى األذن
  
  

 .یجب على المھمة االنتضار . كان على ھبة أن تجد مصدر الصوت
  

 من این یأتي ھذا الصوت ؟من شجرة؟
  

 انظر إلى شجرة
   



 ال ... انظر إلى الشجیرات
  
  

 كال ... انظر إلى سلة المھمالت
  

 صوت القط بصوت عاٍل للغایة
  

 .إنھ في سلة المھمالت! بالتأكید في سلة المھمالت
  

 ابحث عن أقرب سلة إلیك و قف بجانبھا. ال تقترب كثیًرا ، فقد یكون األمر خطیًرا -
 .لیس لدینا أي فكرة عما بداخلھا

  
 صوت القط بصوت عاٍل للغایة

  
 !سأقابلك قرب سلة المھمالت للفصل التالي
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 حسًنا ، یجب أن تكون بجوار سلة المھمالت اآلن. ال تقف قریًبا جًدا ، فربما تكون

 ... الرائحة كریھة
  

 تحدیث المھمة
 . الوصول إلى الحدیقة ، صوت غریب قادم من سلة المھمالت

 .أصدقاء بنسبة صفر بالمائة
  

 .وقفت ھبة محدقة في سلة المھمالت
  

 صوت القط
  

 !ماذا كان ھناك؟ كائن حي؟ مخلوق فضائي؟ شبح؟
  

 .أخذت ھبة نفًسا عمیًقا ، وأمسكت أنفھا
  

 .یمكنك أن تفعل الشيء نفسھ؟ ضع یدك على أنفك
  

 أطلت ھبة في سلة المھمالت. رمش زوج من العیون الخضراء البریة في وجھھا في
 .الظالم. انھ كائن حي

  
 صوت القط

  
 كانت مجرد قطة! عالقة في قاع السلة. كیف دخلت ھناك؟

  
 .شمرت ھبة عن أكمامھا ووقفت على أطراف أصابعھا ووصلت إلى الداخل

  



  صوت القطط المھوس
  

 وضعت یدیھا حول القطة ، لكنھا اندفعت على ذراعیھا، وصعدت على رأسھا وتشبثت
 بھا. تلھث ھبة وھي تحاول إبعاد القطة عن رأسھا. لقد حفرت مخالبھا. قفزت ألعلى

 .وألسفل وھزت نفسھا من جانب إلى آخر
  

 .أخیًرا ، قفزت القطة إلى األرض وحدقت في ھبة ، وعیناھا واسعتان ، وذیلھا مرتفع
  

 كانت ھبة غاضبة. كل ما حاولت فعلھ ھو مساعدة ھذه القطة المشاكسة وماذا حصلت
 .في المقابل؟! ذراع مخدوشة وإلھاء كبیر عن مھمتھا

  
 .أدارت ھبة ظھرھا للقط وفحصت العشب بحًثا عن أصدقاء محتملین

  
 لماذا ال تفعل نفس الشيء؟ أدر ظھرك للحاویة. ماذا یمكنك أن ترى أمامك مباشرة؟

 ماذا یمكنك أن ترى في المسافة البعیدة جدا جدا؟
  

 ... ھبة ، رأت شیًئا بعیًدا في العشب. لم یكن صدیًقا ، لكنھ قد یكون مفیًدا جًدا
  

 .بدأت تمشي
  

 اآلن إفعل الشيء نفسھ. اعثر على البقعة الخضراء من العشب في الحدیقة وسألتقي بكم
 .ھناك في الفصل التالي
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 نحن اآلن في أكثر العشب خضرة في الحدیقة. انتظر - ھل نحن على یقین من أن ھذا
 ... ھو األكثر إخضرارا؟ تفحص العشب عن كثب

  
 ماذا یمكنك أن ترى أیًضا عند قدمیك؟ اوراق اشجار؟ اثار اقدام؟ سناجب؟ استمر في

 ... التمعن
  

 تحدیث المھمة
 .الوصول إلى الحدیقة ، خدوش من القط المشاكس ، ھروب إلى العشب

 .٪ أصدقاء0
  

 عند قدمي ھبة ، كان ھناك قفاز واحدا منفردا .كان القفاز أسود اللون وعلیھ جمجمة
 قرصان وعظمتین متقاطعتین. كانت بحجم ید ھبة ، لذا فمن المحتمل أن یكون عمر

 .صاحب القفاز بنفس عمر ھبة
  

 ھذا یمكن أن یكون صدیقا محتمال! لكن أین كان؟
  

 .درجة كاملة 360 نظرت ھبة حول المنتزه ، مستدیرة
  

 ھل یمكنك أن تفعل الشيء نفسھ؟ ھل یمكنك االستدارة والنظر في كل اتجاه؟
  

 ھبة توقفت. استطاعت رؤیة طفلین من بعید. كانوا یلعبون تحت أطول شجرة رأتھا
 .على اإلطالق

  
 صوت القط

  



 نظرت ھبة إلى األسفل. كانت القطة المشاكسة عند قدمیھا ، تشم القفاز على األرض.
 حملت ھبة القفاز وأنقذتھ من رائحة وجھ القطة. وضعت القفاز في جیبھا وبدأت في

 .التحرك نحو الشجرة ، حریصة على االبتعاد عن القطة
  

 ابحث عن أطول شجرة في ھذه الحدیقة. سألتقي بك ھناك في الفصل التالي. ال انتظر ،
  .سأسابقك ھناك
 !ھیا!ھیا!ھیا
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 .لقد وصلت إلى أعلى شجرة ... وھزمتني. عمل جید
  
  

 .وقفت ھبة في قاع الشجرة أیًضا
  

 .تخیل أنك في أعلى فرع بالشجرة، ستتمكن من رؤیة كل شيء
  

 خذ نفسا عمیقا .ھل یمكنك شم رائحة اللحاء؟
  

 تحدیث المھمة
 .وصلت إلى الحدیقة ، خدشتھا القطة المشاكسة ، وجدت قفاًزا وحیًدا

 ... زیادة النقاط المئویة
  

 .٪ أصدقاء40
  

 كانت أمام ھبة فتاتان. كان أحدھما طویلة واألخرى قصیرة ،كان لدیھم نفس الشعر ،
 ونفس الحذائین، ومن الواضح أن الفتاة االطول كانت الزعیمة .لقد كانوا بالتأكید

 .أخوات
  

 ابتسمت ھبة. لقد وجدت أول أصدقاء لھا. لیس واحد فقط ، بل اثنان. مارست ھبة
 .جملتھا في رأسھا

  
 .سنوات وأحب آیس كریم الشوكوالتة 8 مرحباً اسمي ھبة ، عمري

  



 كانت األخوات یلعبن لعبة. غطت األخت الصغیرة عیني أختھا الكبیرة بغطاء أصفر ،
 وربطتھ بإحكام حول مؤخرة رأسھا. بمجرد أن أصبحت آمنة ، بدأت األخت الكبرى في

 .العد
  

 (یستمر العد تحت الراوي) 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
  

 .وابتعدت األخت الصغیرة على أطراف أصابعھا ، مختبئة خلف الشجرة
  

7 ، 8 ، 9 ، 10! 
  

 .بدأت بالبحث مع یدیھا أمامھا ، مثل الزومبي
  

 ضحكت ھبة بینما كانت األخت الزومبي الكبیرة تبحث ... وتلتقط شجیرة…. بحثت…
 .احتضنت فرًعا… بحثت…. اصطدمت بشجرة …. بحثت…. بدأت بالسیر نحو ھبة

  
 .جمدت ھبة

 .ظلت األخت الكبرى تأتي مثل الزومبي الذي ال یمكن إیقافھ
  

 ماذا  یمكن ان تفعل ھبة؟
 االختفاء ؟                                                                    

 الصراخ؟                                                                      
 الھروب؟                                                                      

  
 بعد فوات األوان. أمسكت االخت الزومبي الكبیرة ھبة من كتفیھا ، ودغدغتھا في بطنھا

 .، وصرخت ضاحكة ، ونزعت الوشاح من عینیھا ، ثم توقفت
  

 .حدقت في ھبة
  

 .سقط الوشاح األصفر على األرض بینھما



  
 .فتحت ھبة فمھا

  
 "!سنوات وأنا أحب ھبة 8 مرحبا آیس كریم اسمي شوكوالتة"

  
 .لم تقل االخت الزومبي الكبیرة أي شيء

  
 .ھبت الریاح على األشجار

  
 حملت العاصفة الوشاح األصفر ، ونفختھ في الھواء ، وأسقطتھ على أعلى فرع من

 .الشجرة
  

 نظرت ھبة إلى الوشاح. لقد كان ھذا خطأھا. لقد جعلت الفتاة تسقط وشاحھا، واآلن
 .أصبح في اعلى الشجرة

  
 .استدارت ھبة وركضت

  
 كانت بحاجة لالختباء. أین یمكن أن تذھب؟

  
 القرار عندك االن. ما ھو أفضل مكان لالختباء في الحدیقة برأیك ؟

  
 !اذھب إلى ھناك ، وسألتقي بك في الفصل التالي. كن سریعا
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 .لقد وجدت مكاًنا جیًدا لالختباء

 .یجب أن نكون في مأمن من اإلحراج ھنا، اختیار جید
  

 تحدیث المھمة
 وصل إلى الحدیقة ، خدشتھا قطة ، وجدت قفاًزا ، محرجة للغایة ، مختبئة بعیًدا عن

  األنظار
 ... جاٍر إعادة الحساب للفشل .…%40أصدقاء

  
 .صفر بالمائة أصدقاء

  
  
  

 ھبة جاثمة على األرض. لم تصدق ذلك. لقد دمرت لعبة اإلخوة ونسیت كل كلماتھا.
 .كان  ھذا أسوأ شيء حدث ألي شخص على اإلطالق

  
 صوت القط

  
 .كان ھذا كل ما تحتاجھ ھبة. عادت القطة المشاكسة

  
 .كان لدیھا شيء في فمھا. انحنت ھبة إلى األمام ونظرت عن قرب

  
 ! كان وشاح االخت الزومبي الكبیرة

  
 أنقذتھا القطة المشاكسة من الشجرة .. واآلن تحاول أكلھ! انتزعت ھبة الوشاح من فم

 .القطة ووضعتھ في جیبھا



  
 .نظرت إلى السماء

  
 لماذا ال تنضم الیھا؟ انظر الى السماء .ماذا ترى؟

  
 استطاعت ھبة أن ترى قطیًعا من الطیور یطیر عبر السحب. فكرت في المنزل. فكرت
 في أصدقائھا القدامى. تنھدت. یجب أن یكون ھناك بعض األصدقاء في ھذه الحدیقة لھا

 .في مكان ما
  

 صوت القط
  

 .حان الوقت للعودة إلى المھمة. وقفت ھبة
  
  

 في ذلك الوقت ، اندفع ثالثة أوالد من أمامھا وھم یصرخون ویضحكون. كان األوالد
 !في عمرھا. الكثیر من النقاط المئویة المحتملة

  
 .الحظ اثنان من الصبیة ھبة وكانا یتجھان نحوھا اآلن

  
 .بدأ قلب ھبة ینبض بسرعة . األطفال یسیرون نحوھا. كانت ھذه فرصتھا

  
 تحدیث المھمة

 زیادة نقاط النسبة المئویة
 .٪ أصدقاء60 

  
 كان الصبیان یرتدیان معاطف كبیرة وقفازات وأحذیة. لقد بدوا مثل رواد الفضاء في

 .مھمة فضائیة. صدیقھم في الخلف ، ویبحث حولھ على األرض
  

 .مارست ھبة الجملة في رأسھا ، وأخذت نفسا عمیقا ، وتحدثت



  
 "سنوات وأحب آیس كریم الشوكوالتة 8 مرحبا اسمي ھبة ، عمري"

  
 .ابتسم لھا أطول رائد فضاء

  
 ".مرحبا ھایبر"

  
 "إنھا ھبة"

  
 "ھي-بار"

  
 "ھبة"

  
 "ھیب أرغ"

  
 "ھي با"

  
 "ھي با"

  
 .أومأت ھبة برأسھا

  
 .أخرج رائد الفضاء األطول قبعة صوفیة حمراء من جیبھ وسلمھا لھبة

 قال الصبي
  

 ".ضعي ھذا في جیبك وال تقولي شیًئا"
  

 .فعلت ھبة ما قیل لھا
  



 فجأة ركض الصبي الثالث وانضم إلى المجموعة. بدأ یتحدث مع مالحظة ذعر في
 صوتھ - لقد فقد قبعتھ الصوفیة الحمراء ، ھل رآى أي شخص ذلك ، كانت ھدیة من

 .جدتھ
  

 .ھز أصدقاؤه رؤوسھم
  

 التفت الصبي إلى ھبة وسألھا ھل رأت قبعتھ الحمراء الصوفیة؟
  

 .ضغطت ھبة على القبعة في جیبھا
  

 ماذا تفعل؟
  

 .إذا كذبت ، فقد یكون لھا صدیقان
 .إذا أعادت القبعة ، فستصنع صدیقا واحدا فقط

  
 .٪ أصدقاء بنھایة الیوم100 .تذكرت ھبة مھمتھا

  
 . ھزت رأسھا ، لم ترى أي قبعة

  
 .تنھد الولد ، بینما ابتسم صدیقاه االثنین لھبة

   
 صوت قطة غاضبة

  
 . عادت القطة المشاكسة

  قال الصبي
 "ھل ھذه قطتك؟"

  
 .ھزت ھبة رأسھا

  



 .مسحت القطة المشاكسة نفسھا على ساق ھبة
  قال الصبي

 حسًنا ، إنھا معجبت بك. ربما ألن رائحتك مثل طعام القطط. دعونا نذھب ، نحن ال"
 " !نرید اشخاصا تائھین

  
 .ضحك الصبیان وابتعدوا وتبعھم صدیقھم الذي اضاع قبعتھ

  
 كانت ھبة تشعر بشعور رھیب في بطنھا. مثل الجوع ولكن مختلف. كانت بحاجة

 .للجلوس
  
  

 ھل یمكنك رؤیة مقعد؟ ھل ھناك واحد على یسارك؟ أم على یمینك؟ ھل وجدت ذلك؟
 ھل المقعد فارغ؟ توجھ إلى المقعد ، یمكنك أن تمشي ببطء ھذه المرة. سنمر للفصل

 .التالي بمجرد أن تكون  جالسا ھناك
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 .لقد وجدت المقعد. ھل ھو فارغ؟ تفضل بالجلوس
  

  خذ نفًسا عمیًقا و تنھد
  

 .ھذا الشعور ، ھذا التنھد - ھكذا شعرت ھبة
  

 تحدیث المھمة
 وصلت إلى الحدیقة ، خدشتھا قطة ، وجدت قفاًزا ، محرجة للغایة ، مختبئة بعیًدا عن

 ... األنظار ، كذبت على الصبي
60٪  

 .أصدقاء بنسبة صفر بالمائة
  :إعادة حساب النقاط المئویة للقسوة

-20٪ 
  

 .جلست ھبة على ھذا المقعد بالضبط ، حیث أنت اآلن ، محدقة في قدمیھا
  

 .انظر إلى قدمیك. أرجحھما ذھاًبا وإیاًبا
  

 كان الیوم على وشك االنتھاء وما الذي كان على ھبة أن تظھره مقابل ذلك؟
  

 :عد على أصابع یدك
 قفاز منسي ، •

 وشاح ضائع ، •
 قبعة مسروقة ، •
  و قطة مشاكسة •

 .ال أصدقاء. نسبة الصفر •



  
 .تنھدت ھبة. مرة أخرى

  
  

 صوت القط الناعم
  

 قفزت القطة المشاكسة في حضن ھبة. كان یالمس ساقیھا بكفیھ األمامیتین ، ویلتف
 .ویریح نفسھ

  
 صوت نفاث القط

  
  

 .ارتجف فم ھبة ... كانت االبتسامة تحاول الخروج
  

 ! ال ، یجب أال تبتسم. یجب أن تصرخ على ھذه القطة المشاكسة
  

 ھذه القطة الحمقاء التي تتبعھا في كل مكان ذھبت إلیھ. ھذه القطة الحمقاء التي ھسھسة
 على ھؤالء األوالد رواد الفضاء الكاذبین. ھذه القطة الحمقاء التي أنقذت وشاح االخت
 ...الزومبي والتقطت قفاز القراصنة وھذه القطة الحمقاء التي ... لم تترك جانبھا بالمره

  
  

 .لم یكن لھذه القطة أي أصدقاء ... بالضبط . مثل. ھبة
  

 وبدالً من االندفاع في أرجاء الحدیقة ، واالستحواذ على نقاط مئویة ، كانت القطة
 .المشاكسة قد ضلت معھا لالن وساعدتھا عندما احتاجت إلیھا

  
 .كانت القطة المشاكسة تحاول فقط أن تكون صدیقتھا

  
 .وھبة لم تدرك ذلك



 .ربما كانت ھبة السخیفة بعد كل شيء
  

 تحدیث المھمة
 . تم العثور على صدیق اسمھ القطة المشاكسة

 .إعادة معایرة البیانات
  

 .ملم 54 ابتسمت ھبة - ابتسامتھا الكاملة
  

 مدت ھبة یدھا إلى جیوبھا وأخرجت المحتویات - قفاز أسود واحد ووشاح أصفر وقبعة
 .حمراء من الصوف

  
 نظرت إلى العناصر وفكرت في الصبي الذي كانت قد سرقتھ ، والفتیات اللواتي ھربت

 .منھن والمالك الغامض للقفاز الوحید
  

 تحدیث المھمة
 .إعادة ضبط المھمة: إعادة المالبس الشتویة إلى أصحابھا

 .عناصر ال تزال قید اإلرجاع 3 من 3
  

 .أبعدت ھبة بن كات بلطف ووقفت
  

 أوالً ، كان علیھا البحث عن صاحب القبعة وتصحیح األمور. كان علیھا أن تعود إلى
 .المخبأ

  
 .بدأت ھبة بالركض و القطة المشاكسة بجانبھا

  
 !ھیا نذھب ، أعد تتبع خطواتك بأسرع ما یمكن ، ولنعد إلى مخبأك



 الفصل9 
  

 حسًنا ، لقد عدنا إلى مكان االختباء. عمل جید ، لكن لیس لدینا وقت طویل. تفحص
 المنطقة ، أي عالمة للصبي بال قبعة؟

  
 تحدیث المھمة

 .وصل إلى مخبأ ، مسح منطقة للعثور على الصبي المخدوع
 .عناصر ال تزال قید اإلرجاع 3 من 3

  
 .انھ ھناك! الفتى الذي ال یرتدي قبعة ، كان وحده

  
 .ھبة ھرعت إلیھ ، القطة بجانبھا

  
 رفعت ھبة القبعة الصوفیة الحمراء. بدا الصبي مرتبًكا فوضعت القبعة على رأسھ

 .وشدتھا على أذنیھ
  

 ابتسمت لھ ھبة ابتسامة كبیرة ، ولوحت لھ وداعا واندفعت نحو أطول شجرة في
 .الحدیقة

  
 .بسرعة! عد إلى أعلى شجرة ، وسنلتقي ھناك في الفصل التالي
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 .لقد وصلت إلى الشجرة! عمل سریع

  
 تحدیث المھمة

 .جمع شمل الصبي مع قبعة ، ووصل إلى الشجرة ، ومسح المنطقة بحًثا عن االختین
 .عناصر ال تزال قید اإلرجاع 3 من 2

  
 .نظرت ھبة حولھا ، لكن لم یكن بإمكانھا رؤیة االختین الزومبي ... لقد فات األوان

  
 صوت القط

  
 !رأت القطة المشاكسة شیئا. اتبعت ھبة اتجاه نظراتھا- ھا ھم

  
 ... ركضت ھبة إلى األخوات ، وأخذت الوشاح من جیبھا. أخذت نفًسا عمیًقا ، و

   
 .سنوات وأحب آیس كریم الشوكوالتة. ھا ھو وشاحك 8 مرحبا. اسمي ھبة ، عمري'

  
 .نعم! ال كلمات مختلطة! فرحت االختین الزومبي ، ممتنات للم شملھن مع الوشاح

  
 كانت ھبة على وشك النجاح! تسابقت عائدة إلى العشب األكثر خضرة في الحدیقة ،

 .وكان ال یزال ھناك قفاز قرصان أسود وحید یحتاج إلى مالكھ
  

 !ھیا بنا نقوم بذلك! اتبع ھبة ، عد إلى العشب األكثر خضرة. اراك ھناك
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 .لقد عدنا إلى العشب. رجعنا حیث وجدت ھبة القفاز
  

 تحدیث المھمة
 .لم شمل الصبي بقبعتھ ، األختان عندھما الوشاح ، وال یزال صاحب القفازات مفقوًدا

 .عناصر ال تزال قید اإلرجاع 3 من 1
  

 .وقفت ھبة على العشب ونظرت في أرجاء الحدیقة
  

 لماذا ال تفعل نفس الشيء؟ ابدأ بالنظر إلى األمام مباشرة. ماذا ترى؟
  

 .رأت ھبة امرأة تركض
  

 .استدر قلیالً إلى یمینك
  

 .رأت ھبة كلباً یطارد طائراً
  

 . استدر اكثر
  

 .صبي وأمھ یسیران على طول الطریق
  

 . استدر اكثر
  

 .رجل یقفز في بركة
  

 . استدر اكثر
  



 !سنجاب یأكل ... انتظر
  

 !التف... ومرة أخرى
 !كان الصبي مع والدتھ یرتدي قفاًزا واحًدا

 !یجب أن یكون القفاز المفقود لھ
  

 .ركضت ھبة نحو الصبي وأمھ ، القطة المشاكسة بجانبھا
  

 كلما اقتربت كانت تسمعھم یتحدثون. كانوا یتحدثون بلغة ال تفھمھا ھبة ، لكن كان من
 .السھل معرفة ما یجري

  
 .كانت األم غاضبة ما الصبي .ربما ألنھ فقد قفازتھ

  
  

 عرفت ھبة ماذا تفعل. غمزت القطة المشاكسة ، ثم تسللت إلى الصبي ولمست كتفھ.
 استدار وعرضت علیھ ھبة سرا قفاز القرصان. أضاءت عینا الصبي مثل األلعاب
 .الناریة ، وأمسك بھا. واصلت والدة الصبي الحدیث ، غافلة عما یحدث بجانبھا

  
 توقفت ھبة والقطة المشاكسة على الممشى ، یشاھدان الصبي وأمھ یبتعدان. لّوح بالقفاز
 العائد ألمھ مثل الساحر وضحك كالھما. ضحكت ھبة أیضا. كانت القطة المشاكسة

 ستضحك ایضا، إذا كان من ممكن للقطط الضحك
  

 تحدیث المھمة
 .لم شمل الصبي مع قبعة ، واألخوات مع الوشاح ، وقفازان یصنعان زوًجا

 .سلع 3 من أصل 3 تم إرجاع
  
   

 اه اوه! لقد كان بالتأكید ، بال شك ، وقت عودة ھبة الى المنزل. سارت نحو مدخل
  .الحدیقة

 .عد إلى المدخل ، حیث سألتقي بك في الفصل األخیر
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 . نحن ھنا. عدنا إلى حیث بدأت ھیة المھمة
  

 .ھل انت في مكان جید؟ بعیدا عن االخرین ؟أعط ذراعیك أرجوحة للتحقق
  

 .وقفت ھبة عند مدخل الحدیقة التي كانت اآلن مخرجھا. مألت رئتیھا بالھواء
  

 .خذ نفًسا عمیًقا وانظر حولك
  

 !لقد حدث الكثیر
  

 ألقت ھبة نظرة أخیرة على األشجار والعشب وحتى سلة المھمالت! نظرت إلى أسفل
 .إلى القطة المشاكسة ومسحت على الفراء على رأسھ

  
 القط میاو

  
 .نظرت ھبة حول حدیقتھا الجدیدة. لم تكن مثل الحدیقة في منزلھا القدیم

  
 .لكن ھذا لم یكن شیًئا سیًئا. كان مجرد ... شيء جدید

  
 وبینما كانت تستدیر لتذھب ، رأت ھبة ومیًضا من اللون األصفر في زاویة عینھا.

 .نظرت عبر الحدیقة. لقد كانت االخوات الزومبي. كانوا یستخدمون وشاحھم للتلویح بھ
 ثم ، على الجانب اآلخر من الحدیقة ، الحظت موجة من اللون األحمر. كان الولد الذي

 .ال قبعة لھ یلوح بقبعتھ الصوفیة الحمراء ، و على وجھھ ابتسامة كبیرة
  

 مر شخصان بجانبھا ، كان الصبي مع قفاز القرصان وأمھ. وضع الولد یده مرتدیة
 .القفاز لمصافحة سریة

  



 .ضحكت ھبة ، استدارت وبدأت في السیر إلى المنزل ، القطة بجانبھا
  

  تحدیث المھمة
 .مھمة مكتملة

  
 شكرا النضمامك إلى مھمة ھبة الیوم. لقد نجحت في ذلك وساعدت ھبة في العثور على

 .راحتھا في منزلھا الجدید
  

 اآلن انتھیت ، فلماذا ال تستمر في استكشاف الحدیقة؟
  

 وبعد ذلك ، عندما تعود إلى المنزل ، إذا كنت ترغب في مواصلة رحلتك مع ھبة ،
 Hidden من موقع Hidden winter activity یمكنك تنزیل حزمة

Winter. 
  

  صوت الوداع من القطة
  

 .النھایة


