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عــاَش حّطــاٌب يف قريــة صغــرية. كان فقــريًا 
إىل درجــِة أّنــُه ال يســتطيُع رشاَء طعــام أُلرستِه. 
ــب،  ــَع احلط ــِه ليجم ــَب كعادتِ ــوم، ذه ذات ي
بثمنِــِه خبــزًا ألطفالــه،  ويبيَعــُه، ويشــرَي 
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فاحتمــى  الغابــة،  يف  وهــو  املطــُر،  فهطــَل 
بكهــٍف انفتــَح أماَمــُه فجــأًة، ووجــَد فيــِه 
حطبــًا كثــريًا، مل يكــْن لــرياه حّتــى يف أحالِمــه.
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ــاَل يف  ــاُب، والفــرُح يغمــُره، وق ــَر احلّط فّكـ
ــايل  ــرَي ألطف ــتطيُع أن أش ــوم أس ــه: الي نفِس
الثِّيــاب  وأمجــَل  الطعــام،  ألــذَّ  ولزوجتــي 
ــَل  ــَم حف ــًا أن ُأقيـ ــتطيُع أيض ــب، وأس َع واللُّ
 عيــِد ميــالٍد البنتــي الصغــرية، وُأصلــَح بيتــي، 
             وُأغيِّـــَر أثاَثــه، وُأوّســَع مســاحَته، وأبنــي 

                    فيه ُغرفًا كثرية.
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ــاُب احلطــَب، وذهــَب بــِه إىل  مجــَع احلطَّ
الســوق، وحصــَل عــى مــاٍل كثــري، واشــرى 
مــا كاَن حيلــُم بــِه مــن طعــام وثيــاب ألرستِــه.
ــق العــودة، صــادَف طفــاًل صغــريًا  ويف طري
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ــوُع،  ــُب واجل ــه التع ــدو علي ــاب، يب رثَّ الثي
ــه  ــدُّ ب ــذ مــا يس ــام اللذي ــن الطع ــاُه م فأعط
جوَعــُه، كــا ألبَســُه مــَن الثيــاب التــي اشــراها 
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ــريًا، وشــكَرُه عــى  ــه الصغــري، ففــرَح كث لطفل
ــه. كرِم

قــاَل احلّطــاُب يف نفِســه: ســيحزُن طفــي 
كثــريًا ألّننــي مل أجلــْب لــُه ثيابــًا، لكّنــُه ســيفرُح 
إذا عــرَف أّننــي أعطيــُت طفــاًل ُمــّردًا الّثيــاَب 

ــها له. ــي اشريُتـ الت
تابــَع احلّطــاُب مســرَيُه، حّتــى صــادَف ُأرسًة 
ــار،  ــبب األمط ــها بس ــاوى بيُتـ ــد هت ــرية، ق فق
ــيوُل بعيــدًا. حــزَن ألجــِل اأُلرسة،  فجرَفْتــُه السُّ
وفّكـــَر يف أن ُيعطَيـُهـــم املــاَل الــذي خّصَصــُه 
، لكنَّ  لرميــم بيتـِـِه، لكّنــُه تــرّدَد، فــأوالُدُه أحــقُّ
رصخاِت األطفال أوقَفْتُه ُمـــجّددًا، فأعطاُهـــم 
مــا مَعــُه مــن مــال ومالبــس، ولـــم يبــَق مَعــُه 

ــه. ــى يف طريِق يشٌء، وم
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ــا  ــى ب ــد ضّح ــريًا، وق ــاُب كث ــزَن احلّط ح
ــه.  ــالَم ُأرستِ ــِه أح ــحّقُق ب ــاٍل ُيـ ــن م ــُه م مَع
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تــرّدَد قليــاًل قبــَل أن يدخــَل بيَتــُه، فكيــَف 
ســُيواِجُه زوجَتــُه وأطفاَلــُه اجليــاع؟! لكّنــُه 
قـــّرَر أن ُيـــخرَبهم با جرى مَعـــُه، وال شكَّ يف 
أّنـــهم سيتفّهـــُموَن موقَفــُه، فهم مثَلُه ُيـــحّبوَن 

ــري. ــَل اخل فع
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ــي  ــدَأ حيك ــُه، وب ــاُب بيَت ــَل احلّط ــا دخ لـّمـ
البــاب،  ُطــِرَق  مــا جــرى معــه،  ألرستِــهِ 
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ــوَل  ــوُم ح ــن حت ــة ذات جناح ــاة مجيل ــإذا بفت ف
البيــت. حّطــت الفتــاُة أماَمـــهم، وهي َفـــِرَحٌة، 
ــَت  ــد نجح ــنت! لق ــاب: أحس ــت للحّط وقال
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يف االختبــار. لــَك ثــالُث أمنيــاٍت سُأحّقـُقـــها 
ــك. ل
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قــاَل احلّطـــاُب مــرورًا: أمتـّنـــى أن ينتهـــَي 
ــَح  ــامل، وأن ُيصب ــذا الع ــُر يف ه ــؤُس والفق الب
ــوَن  ــٌة حيتم ــٌة وُمرحي ــازُل قوّي ــع من ــدى اجلمي ل

ــار.  ــن األمط ــا م هب
ــَق  ــَل أن ينط ــرية قب ــُة الصغ ــِت الطفل تدّخَل

ــت:  ــة، وقال ــِه التالي األُب بأمنيتِ
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ــَب  ــنَّ يل قال ــالدي، َتـمـ ــد مي ــبِة عي يف مناس
حلــوى كبــريًا بحجــم القريــة، وعليــِه ُشــموٌع 
ــيُء  ــاء، فُت ــها إىل الس ــُل ُشعالُتـ ــريٌة تص كث

ــامل. الع
ذاُت  الفتــاُة  فقالــِت  اجلميــع،  ضحــَك 
اجلناحــن للطفلــة: ستتحّقـــُق أمنيُتــِك، ويبقى 
 لديكــم أمنيــٌة ثالثــة، اختاُروهــا بحكمــٍة حّتــى 

                   صباح الغد.
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ثـــّم اختَفــْت، وهــي تســحُب وراَءهــا ِعقــدًا 
ـــجوم الالمعة. ثمينــًا مــن النُّ
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