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– ها قَ ْد َمضى على اختفائ ِه يومان اآلنُ ،
تقول لينا.
يملك كيم ولينا قطٌ .اسم ُه ستوريه .لون ُه رما ّد ٌي وأبيض
ومخط ٌط كالنمرِ .لك ّنه مختفي اآلن.
بالقلقِ .ماذا لو َدهست ُه سيار ٌة ما .يمكن أن
يَشعركيم ولينا
ِ
يكو َن قد تأذى أو مات .
نفعل شيئاً ما! ُ
تقول لينا.
يجب أ ْن َ
– ُ
– ماذا تعني َن؟ يتسا َء ُل كيم.
نذهب في البحث عن القطط! ُ
تقول لينا .ن َّوزع صو ًر
–
ُ
لـستوريه!
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ِ
هرب إلى رجلِ
يشع ُر كيم
بالخوف ِم ْن أ َّن يكو َن ستوريه قد َ
ِ
بالقرب ِم ْن بَي ِتهماُ .
الناس عن ُه
يعيش
رجل ُ
القطط .إنَّ ُه ٌ
ِ
يقول ُ
بأنَّ ُه يَ ْجم ُع ال ِقططَ .يمك ُن أن يكو َن شَ خصاً َعصب ّياً وشريرا ً.
تكتب جائزة
ُ
تجلس لينا إلى الحاسوب .تج ُد صور ًة لـستوريهُ .
ورقمي هاتفهما .ث ُ َّم تطب ُع مائ َة نسخة.
مائ َة كرون
ّْ
– سن َّوز ُع األور َاق اآلنُ ،
تقول لينا.
أَخب َر كيم ولينا والدتهما بأنَّ ُهما َسيخرجان .تَعتق ُد والدتُهما بأنَّه
ِم َن ِ
الجيد أ ْن يَبْحثا عن ستوريه.
وضعت لينا نسخ ٍة ِم َن اإلعالنِ في كلِ صندوقِ ٍ
بريد في الحي.
ِ
البيت القديم لرجلِ
القطط .يوجد
في أسفلِ الشارعِ ،اجتازا َ
َ
حول المنز ِل حديق ٌة كبيرةٌ.
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رجل
يقابل َ
البيت يبدو غامضاً .ال يري ُد أ ْن َ
– يظ ُن كيم بأ ّن َ
ِ
رعب.
القطط ال ُم ِ
َ
الدخول إلى المنز ِل؟ يسأل كيم.
يجب علينا
– ْ
هل ُ
تجيب لينا.
– يمك ُن أ ْن يكو َن ستوريه هنا،
ُ
الحشائش تُغطي
ُ
كانت
أحس كيم بالقلق عندما فتحا البواب َةْ .
َّ
ُمعظ َم الحديق ِة .شاهدا العديد من ال ِقططَ .
هناك قط ٌة نحيل ٌة
جرح في ظهرِها.
وثاني ٌة فقدتْ إحدى عينيها وأخرى لديها ٌ
الباب.
كانت تَق ِف ُز عب َر فتح ٍة صغير ٍة َ
أسفل ِ
بدتْ القط ُط خائف ًةْ .
– ستوريه ليس هناُ ،
يقول كيم.
داخل المنز ِلُ ،
تقول لينا.
– يمك ُن أ ْن يكو َن َ
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ط ِ
فتح .ث ُ َّم شاهد كيم أرب َع ِقططْ.
الباب .لك َّن أحدا ً ل ْم يَ ْ
َرقت َ
العشب الطويل وعيونهم مغلقة .يحلق الذباب
يتم َّددو َن على
ِ
حولهم.
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