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ى الثلج أرجاء ال/وادي حي/ث من/زل بوب/و الثعل/ب الص/غير. ك/انت ك/ل الحيوان/ات مخت/بئة ف/ي Sها قد جاء الشتاء وغط 
بيوتها. بوبو ل يحب الشتاء كثيراb، ولكن_ هناك يوم واحد فقط ينتظره بشغف وترقSب...



 غداb هو عيد الميلد، وكان بوبو متحمساb جداb إلى درجة لم يستطع فيها النوم. يا ترى ما الهدية ال//تي سيحض//رها ل//ه
جاb في السماء. Sما متوه mالتمع شيء ،bاجة هوائية؟ أو... وفجأة Sها درSجة؟ أو لعلSجديدة؟ أم زل mبابا نويل؟ هل هي كرة 



 ما هذا؟ شهاب؟ طائرة؟ أو لعلSه طائر عملق؟ أياb ما يكون فقد ته/اوى خل/ف الغاب/ة الس/وداء. قف/ز بوب/و م/ن س/ريره
وارتدى شاله السميك.



ف/اه م/ن ح/ول tس/ابق م/ن النه/ار، ك/ان بوب/و ووال/ده ق/د كش/طا الثل/ج وجر uبررر... البرد قارس في الخارج. في وقت 
البيت، ولكن الوادي نفسه بقي مثقلb بالثلوج الكثيفة. 



...bومخيفا bسيكون السير في الطريق صعبا



 قام بوبو أخيراb باجتياز الغابة المظلمة، وأخذ يرتج/ف وه/و ينظ/ر م/ن ح/وله. وم/ع أن/ه ك/ان يرتع/ش قليلb، فق/د ك/ان
م كل شيء، وكانت هناك رائحة لشيء جديد مجهول. Sعلى تشم bأنفه قادرا



وأخيراb، عثرt عليه! إنه كيس أحمر كبير. 
ر بوبو. "كيف يمكن أن يهبط كيس من السماء؟ الكياس ل تستطيع الطيران..."  Sكم هذا غريب!" فك"

ه واكتشف كل شيء... tح tثم فت



، والس/نجاب... ه/دايا الجمي/ع. م/ن الواض/ح أن الكي/س ق/د Sإنه كيس بابا نويل! ه/ا ه/ي ذي هدي/ة القنف/ذ، وف/راخ الب/ط 
سقط من الزلSجة أثناء طيران بابا نويل فوق الوادي. 



ع قدر ما يستطيع حمله من الهدايا، وحثS خطاه مسرعاb في طريق العودة إلى الوادي.  tهذا رائع!" قال بوبو. وجم"



                                       bجميل المنظر  كان  النافذة.  خلل  من  ونظر  لد،  الخ~ بيت  عند   bأول  توقSف 
ة بزينتها اللمعة. كان بوب/و يرغ/ب ف/ي ال/دخول، ولك/ن Sالنار مشتعلة  في المدفأة، وشجرة الميلد متوهج :bومضيافا 

.bهدية الخلد بجوار الباب، وغادر مسرعا tل مجال لديه، يجب أن تصل الهدايا إلى أصحابها. وهكذا، وضع



 ثم ذهب إلى بيت الرنبين وترك لكل منهما هديته. كان البيت يضجS بالض/حك والبهج/ة. بوب/و يح/بS اللع/ب والم/رح
مع الرانب كثيراb، ولكن هذه الليلة لديه عمل مهمS ليؤديه.



 ثم توقSف عن/د الش/جرة حي/ث بي/ت الس/نجاب. ك/ان ال/وقت مت/أخراb، وهن/اك
 صوت شخير من الداخل. تثاءب بوبو، ثمS قرص ذيله ك//ي يق//اوم النع//اس.

وبخفSة تسلSق الجذع وعلSق الهدية في تجويف الشجرة.



Sيصبح أصعب وأص/عب. فق/د أخ/ذت ري/اح عاتي/ة ته/ب bما ع الهدايا. كان السير ق~د~ Sقضى بوبو الليلة بأكملها وهو يوز 
ت عاصفة ثلجية. Sوتندفع باتجاهه، وسرعان ما اشتد



ه في حفظ tكان من الصعب الستمرار وسط هذه العاصفة. لم يعد بإمكانه رؤية أي شيء، وحده أنفه الحساس ساعد 
أثر الطريق. 



 ولكن العاصفة الثلجية ص/ارت أك/ثر عنف/اb م/ع الري/اح، فق/ام بوب/و الخ/ائف وق/د ن/ال من/ه الض/عف وال/برد، بالختب/اء
ر بوب/و عل/ى نفس/ه، ول/فS جس/ده ب/ذيله، Sداخ/ل الكي/س. ك/ان يت/وق إل/ى أن يك/ون الن ف/ي ال/بيت م/ع أم/ه وأبي/ه. تك/و 

وغرق في النوم.



واصلت الرياح هبوبها الشديد. كان الثلج قد غطى آثار أقدام بوبو وكيس بابا نويل... 



ط بوبو قوائمه واستيقظ. إنه مدثSرm ببطانية سميكة، ومحاطm بالدفء اللذيذ. Sمط
نظر من حوله مندهشاb! ها هو ذا في بيته، إلى جانب المدفأة في غرفة الجلوس. 

"هل أنا في حل~م؟" تساءل بوبو بصوت مسموع.
"ل، هذا ليس حل~ماb." أجابه صوتm مألوف.



ب بوبو، مفعماb بالبهجة. Sأمي! أبي!" تعج"
 "لق//د قلقن//ا علي//ك ك//ثيراb ي//ا بوب//و"، ق//الت أم//ه. "ك//ل الحيوان//ات ك//انت تبح//ث عن//ك، ولك//ن ل//م تك//ن هن//اك آث//ار~ أق//دام. نح//ن
ل//د م//ن الوص//ول إلي//ك، والتنقي//ب  محظوظون لن والدك تتبSع رائحتك بواسطة أنفه الكبير، وتمكS//ن بمس//اعدة حيوان//ات الخ~

والحفر في الثلج في موضع الكيس. المهم الن هو أنك في أمان، وأن الجميع حصلوا على هدايا عيد الميلد." 
 "ليس الجميع"، قال الب. "حين عثرنا عليك، كانت هناك هدية واحدة متبقSية في الكيس: إنه//ا ه//ديتك أن//ت. هيS//ا، افتحه//ا.

ه لك بابا نويل." tدعنا نشاهد ما الذي جلب



ابتسم بوبو وقال: 
ي على أفضل هدية في عيد الميلد. في هذه الليلة اكتشفت~ أن الشيء الوحيد الذي أرغ//ب في//ه لعي//د Sلقد حصلت~ لتو" 

الميلد هو أن أكون معك ومع أمي. هذا أفضل من كيس مليء بالهدايا."



 النهاية 
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