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يف إحــدى الغابــات البعيــدة، كاَن ُهنــاَك 
ــوام،  ــعَة أع ــُغ تس ــاد يبل ــريان: ج ــان صغ طف
يف  يعيشــان  أعــوام.  عــرَة  يبلــُغ  وجــود 
كــوخ صغــري وحَدمهــا، فهــا يتيــان، وال 
يعيــُش معهــا أحــٌد يف هــذه الغابــة الـُمـــمتلئة 
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باحليوانــات الـــُمفرتسة. عــاَش الطفــان مــن 
غــري مؤونــة يف كوخهــا، وُكّلـمـــا جاعــا بحثــا 

ــا.  ــدُّ جوَعه ــام يس ــن طع ــة ع يف الغاب

يف يــوم مــن األيام ذهبــا ليبحثــا عــن الطعام، 
وبقيــا يمشــيان حّتــى غروب الشــمس، ولـّمـــا 
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حــلَّ الظــاُم جلســا ليســرتحيا، وفجــأًة لـــمَع 
ــاءا  ــا، فأض ــرتاب منه ــدأ باالق ــب ب يشٌء غري
ــُب  ع ــدبَّ الرُّ ــم، ف ــٌر ضخـ ــه نم ــه، وإذا ب علي
قلبيهــا، وبــدأا يرجتفــان مــن اخلــوف،  يف 
ــَس  ــا انعك ــا. لـّمـ ــجُه نحومه ــّيارة تّتـ وإذا بس
ــوع  ــُر بالرج ــدأ النم ــا ب ــّيارة عليه ــوُء الس ض
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ــن  ــزَل م ــّم ن ــوات، ثـ ــَض اخلط ــوراء بع إىل ال
الســّيارة سائُقـــها، ونظــَر إىل النمــر، واقــرتَب 
ــرتَب  ــا اق ــه، وبعَده ــُح علي ــدأ يمس ــه، وب من
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الطفــان مــن النمــر، واحتَضنــاه، فسأَلـُهـمـــا 
ُجـــل: مــن أنتــا؟ وأيــن أهُلـــكا؟  الـرَّ
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قــاَل جــود: نعيــُش وحَدنــا يف كــوخ صغــري. 
ــهر، وال  ــة أش ــُذ مخس ــا من ــا ُتوّفي ــا وأبون ن أمُّ
ــر  ــاح الباك ــُذ الصب ــا من ــا، فخَرْجن ــاَم لدين طع

ــام.  ــن الطع ــَث ع لنبح
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ُجل: مــا رأيكــا يف أن تذهبــا معــي  قــاَل الـــرَّ
إىل منــزيل لكــي تســرتحيا، وتــأُكا بعــَض 

ــام؟  الطع

قــاَل جــاد: لكــنَّ ثياَبنــا يف الكــوخ، وال 
يشء.  أيَّ  نحمــُل 

قاَل هلا: اذهبا معي، وسرَتيان. 
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ُجل، ولـّمـــا  ذهــَب الطفــان والنمُر مَع الـــرَّ
وصُلــوا إىل املنــزل وضُعــوا النمــَر يف حديقتــه، 
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ثـــّم دخُلــوا. ســألْت زوجــُة الرُجل: 

من هذين الطفلني؟! 

ي لنــا الطعــاَم، وبعَدهــا  قــاَل هلــا: أعــدِّ
ــك.  ُثـ ُأحدِّ



15



16

جلُســوا حــوَل مائــدة الطعــام، وبــدُؤوا 
ُجـــُل البنتِِه  يأكلون، ولـّمـــا َفـَرُغـــوا قــاَل الـرَّ
الُكــرى: ُخــذي هذيــن الطفلــني، وأْلـــبِسيها 

ــدة.  ــًا جدي ثياب
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ُجـــُل زوجَتــُه وأوالَدُه  بعــَد ذلَك حــّدَث الـرَّ
عـّمـــا جــرى معــه يف الطريــق، ولـّمـــا خــرَج 
الطفــان قــاَل هلــا: منــُذ اآلن أصبحـُتـــا منّــا. 

مــا رأيكــا يف أن تعيشــا معنــا؟ 

قــاَل جــود: َنشــكُرَك لـــُمساعدتك، فلوالَك 
لــكاَن النمُر الـَتـَهـَمـــنا! 
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ُجل: ال ُشكَر عىل واجب.  قاَل الـرَّ

ثـّم قاَل ألوالده: اذهـُبوا والعُبوا مَعـها. 

لعــَب األوالُد مــَع الطفلــني، وفرُحــوا مجيعًا، 
ــود اآلالَم  ــاد وج ــَي ج ــن ن ــرور الزم ــَع م وم

التــي عاشــاها بعــَد وفــاة والَدهيــا. 
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