
 

 

  الصغيرةاثةالخنازير الثل

 

ه الصيفية في قرية صغيرة. َفي كل سنة، يمضي )ماكس( عطلت

بأكمله َ، يمكنه أن يمضي الصيف  مدرسية لديه  فروضأن لاوبما 

في القيام بهوايته المفضلة: اللعب بطابته الحمراء. ولكن 

 في عصر أحد الأيام، من اللعب بالطابة وحده. فطلب َ)ماكس( ضجر

 عب معه:من والده أن يل

 ـ أبي، هل يمكنك أن تركل لي الكرة؟

 ـ لا يا )ماكس(، لا أستطيع. لدي الكثير من العمل.

 ـ ولكن ألا يمكنك القيام بعملك غدا؟

 ُتِّـ لا يا )ماكس(، عليّ أن أنهيه في أسرع وقت. أولا سوف أثب

. ! ألا تعرف قصة  أهدافا معك وأسجل ُالسقف. وعندما أنتهي ألعب

 ؟ِ الصغيرةالثلاثة  رالخنازيَ

 ؟ُ الصغيرة  الثلاثةُـ الخنازير

 ـ أممممم... يبدو أنك لا تعرف هذه القصة!

 

خنازير صغيرة. كانت هذه ُ ثلاثة ، في قديم الزمان، كان يا ما كان

  تخاف كثيرا. و ت كان و وكانت تعيش في مزرعة.ًالخنازير إخوة

ه الكفاية  بما فيًجاعةُ تفكر متى ستصبح شٍتمضي ساعات



وتغادر المزرعة. فتتخلص من الديك الّذي يزعجها بصياحه كل 

 صباح. 

 بحثا عن َوذات يوم تشجعت هذه الخنازير، وقررت أن تغادر المزرعة

 متحمسة جدا، فقفزت من فوق سور المزرعة ُمغامرة. كانت الخنازير

  في الخارج.َلترى العالم

 

 مدن العالم. وفي يوم َارت أكبر وز وتجولتوهكذا مشت هذه الخنازير 

  رأتها. فقالت:ٍمن الأيام، وصلت الخنازير الثلاثة إلى أجمل مدينة

 ـ واوووووووووووووو! إنها رائعة!

 وقررت من دون تردد أن تستقر في تلك المدينة.

قال الخنزير الأكبر: »كل ما نحتاج إليه الآن هو منزل لنا. لديّ 

لقرميد ونبني منزلا نعيش فيه فكرة. يمكننا أن نشتري بعض ا

 «نحن الثلاثة.

 ولكن فكرته لم تعجب أخويه.

 ثقيل جدا. سوف أبني ُفقال الصغير: »لا، لا أريد. القرميد

 منزلي من القش.«

بهذا العمل المتعب. َوقال الخنزير الأوسط: »لا أريد حتى أن أقوم 

  وأبني منزلا من الخشب.« الأعوادِ بعض  أبحث عنسوف 

 

هو أن يبني َ الأفضل َ، قررت الخنازير أن الحل طويل ٍبعد جدال

  خنزير منزلا خاصا به.ُّكل



 منزلا صغيرا   منهفأحضر الخنزير الأصغر بعض القش ، وبنى

 بسرعة.

وبنى الخنزير الثاني منزلا خاصا به أيضا. فأحضر بعض 

 الأغصان وبنى منها منزلا.

 

كثيرا. لم يرتح أبدا. وبقي ينقل ولكن الخنزير الكبير تعب 

 قرميدة قرميدة. تأخر الخنزير الكبير كثيرا في بناء َالقرميد

منزله. ولكنه بنى أخيرا منزلا قويا له سطح قوي. منزل يتحمل 

ر الكبير بتعب كبير ولكنه لم ُ والثلج. شعر الخنزيَالشتاء

 يتوقف، مع أن أخويه كانا يلعبان الكرة الطائرة.

 

دما هبط الليل، انتهى الخنزير الكبير من بناء منزله. كان القمر عن

 َيلمع في السماء تلك الليلة. أطفأت الخنازير الثلاثة الأضواء

 في منازلها لتنام.

 

 .  مخيف ٌعواءالسكونَ   شقَّفجأة 

 ـ وووووووووووو!

 

 كان هذا عواء ذئب جائع.

  طازج!« لحمَ رائحةُّسال لعاب الذئب وقال: »أشم

 وعندما رأى الذئب منزل القش، راح يضحك بصوت عال.



 ـ ههههههههههه. سوف أنفخ نفختين وأهدم هذا المنزل.

سمع الخنزير الّذي كان بداخل منزل القش ما قاله الذئب، فخاف 

  نحو منزل أخيه الخشبي.َوركض

 

 توجه الذئب نحو المنزل الخشبي.

 فختين وأهدم هذا المنزل.ـ هههههههههههههه، سوف أنفخ ن

 الخنزيران ما قاله الذئب فخافا، وتوجها نحو منزل الخنزير  سمع

 الأكبر.

 

 ولكن الذئب لحق بهما.

 وأنفخ وأهدم هذا المنزل!ُـ هههههههه. سوف أنفخ 

فنفخ الذئب بكل قوته، ولكن المنزل لم يقع. حاول مرة ثانية. 

الأشجار طارت ووقعت الأشجار، نفخ الذئب بقوة إلى درجة أن أوراق 

  بقي مكانه.َواختفى القمر. ولكن المنزل

 

غضب الذئب كثيرا لأنه لم يحصل على عشاء. وعرف الذئب أن 

الطريقة الوحيدة للإمساك بالخنازير هي بالدخول إلى المنزل. 

 إلى َمن الباب. سوف يحاول الدخولَالدخول َ  يستطيعولكنه لن 

 نة مثل سانتا كلوز.المنزل من المدخ



 َفي المنزل، كانت الخنازير الثلاثة خائفة كثيرا. ولكن الخنزير

الأكبر عرف أن الذئب سوف يأتي من المدخنة. فأشعل المدخنة 

 بسرعة.

نجحت خطة الخنزير. فوقع الذئب على النار واحترق قفاه. و صرخ 

ة. بصوت عال إلى درجة أنه أيقظ الأسد النائم في أفريقيا البعيد

 من  أيا، ولم يره التى أمسكت بهوراح يركض بسرعة ليطفئ النار

 الخنازير الثلاثة بعد ذلك اليوم.

 

مرت عدة سنوات وبقي الحرق في مؤخرة الذئب يؤلمه. فكان يجلس 

  إنه أصبح بعدها حيوانا عاشبا وبدأ البعضعلى جنبه. ويقول 

 بتناول اللبن القليل السعرات.

 

 روه مجددا؟ـ ولم ي

ـ لا، فقد كان الدرس الذي تعلمه قاسيا. ولم يعد يرغب في أكل أية 

  نعمل؟ أمخنازير. ماذا سنفعل الآن؟ هل نلعب 

  السقف أولا. سوف أساعدك.«َأجاب ماكس: »لننه بناء

تعاون )ماكس( مع والده لإنهاء بناء السقف. ثم لعبا معا بالطابة 

 الحمراء.

 


