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ُيدعــى  عنيــد  صغــرٌي  محــاٌر  ُهنــاَك  كاَن 
ــض. ــذا أبي ــه: ه ــوَن ل ــوا َيقوُل ــت. كان ألفافي

فُيـجيُب: بل أسود.
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َيقوُلوَن له: أليَس الـجوُّ رائعًا اليوم؟

فُيـجيُب: قريبًا سيـهطُل الـمطر.

ومــا كاَن يف إمــكان أحد أن ُيـــحاوَر الـــحامَر 
ألفافيــت. كاَن ُيعــارُض أيَّ شــخٍص كان.
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ــد  ــحامر العني ــن الـ ــرَب م ــوم، اق وذاَت ي
ــه: ــاَل ل ــكا، وق ــى كنوب ــرٌي ُيدع ــٌر صغ خنزي

ـها الـحمـار، عنيٌد جــّدًا،  أنَت، أيُّ

لكّنني أعنُد منك!

فأجاَبـُه الـحامر: ال يا كنوبكا! 

أنا األكثُر عنادًا بنَي الـجميع!
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حيَنـــها أخــرَج الـــخنزيُر مــن جيــب معطفــه 
اولة، ثـــّم  ُتـــّفاحًة ناضجــة، ووضَعـــها عىل الطَّ

ــحامر: قاَل للـ

تعاَل نـَر من الذي جيعُل اآلخَر 

ـّفاحَة، وسيكوُن هو يأكُل هذه التُّ

األكثر عنادًا!
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أجــاَب الـــحامر: حســنًا، لكّننــي لــن آُكـــَل 
ـّفاحة! التُّ

- كام ُتريد، ولكْن َفـْلـَتـُذْقـها!

- ال أريُد أْن أُذوَقـها.

- لكن اقضـْم منها ولو قضمًة واحدة.

- َفـْلـَتـقضْمها أنت.
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- لكّنـها ليست لذيذة!

- بل هي لذيذٌة جّدًا. 

لـم يستسلـم الـحامر.

حيَنـها قاَل اخلنزيُر بـُخبث: 

- ما داَمْت لذيذًة فسآُكـُلها أنا.



15



16

أجاَب الـحامُر بِعناد:

- بل أنا سآُكـُلها.

- ال، أنا من سيأُكـُلها.

وُهنا هنَق الـحامُر ألفافيت بإرصار:

بل أنا من سيأُكـُلـها. 
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ــى  ــة، وم اول ــن الطَّ ــّفاحَة ع ـ ــَف التُّ وخط
ــدَقيه. ــنَي ش ــٍة ب ــها بُسع َيـمَضُغـ

ضحَك الـخنزيُر كنوبكا ُمـنترصًا، وقال: 

ـــّفاحة.  أرأيــت؟! لقــد أجربُتَك عــىل أْكِل التُّ
أنــا أكثــُر عنــادًا منــك.

َيقوُلــوَن إّن الـــحامَر ألفافيــت مل َيـُعـــْد ُيعانُِد 
أحــدًا منــُذ ذلــَك اليــوم حّتـــى اآلن.
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