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KATA PENGANTAR

Noura...

Gadis kecil yang Tuhan kirimkan dari surga itu 
bernama Noura. Noura yang berasal dari kata 
nur, yang berarti cahaya. Naoura memang selalu 

memancarkan cahaya bagi orang-orang di sekelilingnya. 
Orang-orang yang mencintainya, juga orang-orang yang 
dicintainya. Cahaya itu berasal dari keceriaan Noura. 
Noura adalah anak yang selalu riang dan ceria dalam 
hidupnya. Tidak pernah bersedih. Sekalipun hidupnya 
sangat sulit. Sangat berat untuk ukuran anak seusianya. 
Namun, dalam kesulitannya Noura selalu tersenyum 
menyenangkan. 

Itulah Noura. Gadis kecil yang akan menceritakan 
rahasia keceriaannya. Keceriaan yang didapat karena 
sebuah permainan yang sangat menarik. Permainan 
yang bisa membuat siapa saja yang memainkannya 
menjadi senang, ceria, dan riang setiap hari. Sekalipun 
yang memainkannya sedang bersedih. Seperti Noura 
yang cacat dan tidak disenangi oleh Ayahnya. Tapi, 
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dengan permainan jangan bersedih, Noura tidak ingat 
dengan keadaan dirinya. Cacatnya tidak membuat ia 
rendah diri. Dan ketidaksayangan Ayahnya juga tidak 
membuat Noura membenci Ayahnya. 

Sebaliknya, dengan permainan itu, Noura menjadi 
selalu senang dan bahagia dengan keadaan dirinya. 
Noura semakin sayang pada Ayah dan Mamanya. 
Permainan itu diberi nama “permainan jangan 
bersedih” permainan yang membuat siapa saja yang 
melakukannya menjadi tidak sedih dan selalu ceria. 
Inilah yang menjadi rahasia keceriaan Noura. Kenapa 
demikian, berikut akan diceritakan rahasia keceriaan 
Noura.

Penulis
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Keluarga Noura

Noura adalah gadis kecil yang lahir dari pasangan 
Nyonya Farida dan Tuan Hari. Noura adalah anak 
yang selalu terlihat gembira. Dia selalu terlihat 

manis dengan senyumnya yang sederhana. Sedangkan, 
Nyonya Farida dan Tuan Hari adalah pasangan yang 
sangat bahagia. Keduanya berasal dari keluarga yang 
kaya raya. 

Namun kehidupan keluarga Noura tiba-tiba turun 
drastis semenjak kelahiran Noura. Perusahaan yang 
Tuan Hari jalankan selama bertahun-tahun tiba-tiba 
bangkrut tanpa sebab. Kini keluarga Noura hidup 
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sederhana, dapat dibilang cukup untuk sebagian 
kalangan yang hidup di kota. Tuan Hari masih 
menjalankan perusahaan. Rumah sederhana dengan 
dua pembantunya.

Dengan keadaannya kini yang serba cukup, 
padahal dulunya sangat kaya-raya, Tuan Hari tidak 
bisa menerima kenyataan ini. Tuan Hari menganggap 
kebangkrutan perusahaannya karena kelahiran Noura. 
Noura yang lahir dalam keadaan cacat.

“Kenapa setelah kelahiran Noura ekonomi rumah 
tangga kita menjadi begini, ya, Ma? Padahal Papa 
selalu bekerja keras untuk ini. Papa sungguh tidak 
tahu kenapa tiba-tiba perusahaan Papa bangkrut. Papa 
mengira semua karena Noura.” Tuan Hari mengeluhkan 
keadaannya selepas pulang dari kantor.

“Jangan salahkan anak kita, Pa. Ini jelas tidak ada 
hubungannya dengan Noura. Noura tidak tahu apa-
apa. Ini semua sudah menjadi takdir Tuhan, Pa.Kita 
harus menerimanya dengan ikhlas,” Nyonya Farida 
menasihati.

Sungguh di dalam lubuk hati terdalam, Nyonya 
Farida sangat sedih mendengarkan keluh kesah 
suaminya. Sebagai seorang ibu, ia sangat menyayangi 
anaknya, Noura. Sekalipun Noura cacat. Nyonya 
Farida tidak mau anaknya disalahkan. Nyonya Farida 


