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في بيِت الكالب
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في إحدى الليالي، ظنَّ ذئٌب أّنُه 
يتسّلُق جداَر حظيرة أغنام، فوقَع 

في بيٍت للكالب.
ئب  ت الكالُب رائحَة الذِّ اشتـمَّ
فنَبـَحْت،  الـُمخيف،  الـُمزعج 

وتأّهـَبْت لتنقضَّ عليه.
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أنَّ  فظنُّــوا  الـُحـّراُس،  َسـِمـَعـها 
الحظيرة،  إلى  انسلَّ  البشر  من  لّصًا 
وأحَكـُمـوا  أبـوابها،  إلى  فـَهـْرَوُلوا 
إغـالَقها، ثـّم أوقــُدوا مشــاعَلـهم، 
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اللّص،  عن  يبحثوَن  واندَفُعوا 
وبدالً ِمـن أن َيـِجُدوا لّصًا من 
ئَب قابعًا في  البشر، وجُدوا الذِّ
َشْعـُرُه،  انتصَب  وقد  ُركٍن، 
إلى  َظـْهـَرُه  ُمْسنٌِد  وهــو 
بعينَيِن  إليهم  وينظُر  الجدار، 
كّشَر عن  تقدحاِن شَررًا، وقد 
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كلِّ  لـحـِم  بتمزيِق  دًا  ُمـهدِّ أنيابه، 
ـُر في االقتـراب منُه للقبض  من ُيفكِّ

عليه.
ِد  ئُب ُفرصَة تردُّ انتـهـَز الذِّ
فخـاطَبـُهـم  الـُحّراس، 

بلساٍن معُسوٍل، قائاًل: 
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ـها  األصدقاُء  األعـّزاء!  أخبِـُروني  أيُّ
مـا الّداعي إلى كلِّ هذا االضطراب؟ 
لقد أتيُتـكم بُكلِّ عواطف اإلخالص 
والـُحّب، ولم َيـخُطـْر لي أيُّ خاطٍر 
فيه شـرٌّ لكم وألغنامكم، َفـْلـنَـنَْس 

ما مضى، وَدُعونـا نتهاَدن إلى أن 
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نتصالح، وإّننـي أعُدكم وعدًا صادقًا 
بـأالَّ آُخـَذ أّيًا من أغنامكـم بعَد اآلن، 
وإذا شـئُتـم أن تتُرُكـوا أمـَر حراسـِة 
أغنامكـم لي فإّنني ُأقسـُم لكـم بُكلِّ 
مـا هـو عزيـٌز علــيَّ وعليكـم أّننـي 

سأحميها، وُأدافُع عنها بُكلِّ ُقواي.
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ُهـنا قاطَعُه رئيُس الـُحـّراس 
قائاًل: 

الكــالم  َدْعنا من كلِّ هــذا 
ــي  ــْرن ـــ الـــــمــعــســول! وأِع
ئــُب  الــذِّ ـهــا  أيُّ َسـْمـَعــَك 
أفهـُم  أّنني  اعلـْم  الــُمّدعي! 
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جّيدًا طبيعَة الّذئاب التي ال تتغّير، 
ذئبًا،  ُأسالِـَم  أْن  علـيَّ  ويستحيُل 
أو ُأهاِدَنـُه، فـَمْن شبَّ على شيٍء 
شاَب عليه، لذلك استعدَّ للعقاب 
القـاسـي ُكّلـمـــا فّكــرَت في أن 

تقترَب مـنّا أو من األغنام.
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