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ْي ُحَنْيٍ َرَجَع بـُِخفَّ
رسوم: 
وفــاء 
شــطا

اِء َما ُأِريُد َوَلـْم َيْبَق  َلَقْد َفَرْغُت ِمْن ِشَ
ْيِ َجِديَدْيِن لِـي ِسَوى َأْن َأْشَتَِي ُخفَّ

ٍء  َهْل َتْبَحُث َعْن َشْ
َيا َأَخا الَعَرِب؟

ا َماِهًرا   َنَعْم، ُأِريُد إِْسَكاِفيًّ
َزْيِن ْيِ ُمـَميَّ ْشَتَِي ِمْنُه ُخفَّ ِلَ

وِق   َل ُيوَجُد بِالسُّ
إِْسَكاِفٌّ َأْمَهُر ِمْن ُحَنْيٍ

نِي َعَلْيِه َلَعلِّ   إَِذْن ُدلَّ
َأِجُد ِعْنَدُه َما ُأِريُد

 ،  َها ُهَو َحاُنوُت ُحَنْيٍ
َوتِْلَك بَِضاَعُتُه
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ْيِ َرائَِعْي، َل ُبدَّ   َيا َلـُهَم ِمْن ُخفَّ
َم بَِثَمٍن ُمَناِسٍب ِمْن َأْن َأْشَتَِيُ

اِن  َهْل َأْعَجَبَك الـُخفَّ
َيا َأَخا الَعَرِب؟

اِن َجيَِّداِن.. بَِكْم َتبِيُعُهَمـا؟ َمـا ُخفَّ ُ َنَعْم، إِنَّ

اِن   َهَذاِن الـُخفَّ
َثَمُنُهَمـا ِديَناَراِن

اِن   َل َتُكْن َجِشًعا َيا َرُجُل.. الـُخفَّ
َل ُيَساِوَياِن َأْكَثَر ِمْن ِديَناٍر

ُهْم َيْعِرُفوَن َأنَّنِي َلْسُت َجِشًعا وِق ُكلُّ  َأْهُل السُّ

ْيِ  إَِذْن بِْعنِي الـُخفَّ
بِِديَناٍر َواِحٍد

 َيا َرُجُل َل َتْبَخِس النَّاَس َأْشَياَءُهْم.. َأُقوُل َلَك 
ـا بِِديَناٍر َواِحٍد! ْيِ ِديَناَراِن َوُتِريُدُهَ ابُِح َلْو َثَمُن الـُخفَّ  َأْنَت الرَّ

بِْعَتُهَمـا لِـي بِِديَناٍر، 
َفَأَنا ُموَفُد َقْوِمي 

وِق َوَسْوَف  إىِل السُّ
َأْشَتِي ِمْنَك َدائًِمـا
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اِن   َيا َأَخا الَعَرِب! الـُخفَّ
َثَمُنُهَمـا ِديَناَراِن، 

َوالـَجِميُع ُهَنا َيْعِرُف َأنَّ 
َكِلَمتِي َواِحَدٌة َوَأنِّ َل 

َأْقَبُل الـُمَساَوَمَة

ْأِي   َل َتُكْن ُصْلَب الرَّ
ا  اُهَ ا! بِْعنِي إِيَّ ا َهيَّ َهَكَذا.. َهيَّ
بِِديَناٍر َواِحٍد َكَمـا ُقْلُت َلَك 

 َوَأَنا َل َأبِيُعُهَمـا بَِأَقلَّ 
ا َأْن  ِمْن ِديَناَرْيِن .. إِمَّ

َمِن َأْو  َذا الثَّ َتْبَتاَعُهَمـا ِبَ
َكنِي َوَشْأِن َتْتُ

؛   َبْل َأْتُرُكَك َوَأْنَت الـَخاِسُ
َمـا َأَحٌد بَِأْكَثَر  َلْن َيْشَتَِيُ

ِمـمَّ َعَرْضُت َعَلْيَك

 َيا َلَك ِمْن 
.. َل  َأْعَرابِـيٍّ َفظٍّ

ُبدَّ  ِمْن َأْن ُأِغيَظَك 
 َما َأْشَبَه َهَذا الـُخفَّ بُِخفِّ ُحَنْيٍ َكَمـا َأَغْظَتنِي

، َوَلِكْن بَِم َيْنَفُعنِي َهَذا الـُخفُّ  اإِلْسَكاِفـيِّ
َمـا َخْذُتُ َوْحَدُه؟ َلْو َكاَن َمَعُه الـُخفُّ اآلَخُر َلَ

أسع حني إىل املكان الذي سيمر 
منه العرايّب، ووضع أحد اخلفي 

وسط الّطريق، وسار مسافة، ثّم ألقى  
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َرَجْعُت 
ْي ُحَنْيٍ بُِخفَّ

 َما َهَذا َيا َرُجُل! َأْيَن 
اَقُة َوالبَِضاَعُة؟ بَِمـاَذا  النَّ

َرَجْعَت ِمْن َسَفِرَك؟

 َيا َوْيَلَتى.. َلَقْد َنَصَب 
َق  ا َوَسَ لِـي َأَحُدُهْم َفخًّ

اَقَة َوالبَِضاَعَة النَّ

ا  َ َسْوَف َنَرى َأيُّ
اَلْعَرابِـيُّ اَلْحـَمُق 
ا َسَيُموُت بَِغْيِظِه َمْن ِمنَّ

ُل..   َها ُهَو الـُخفُّ اَلوَّ
اِن لِـي َلَقْد َأْصَبَح الـُخفَّ

ُه الـُخفُّ   إِنَّ
اآلَخُر، َسَأُعوُد 

َوُأْحِضُ الـُخفَّ 
َل َوَأْحُصُل  اَلوَّ
َعَلْيِهَمـا َدْوَن 

ُمَقابٍِل، َوْلَيُمْت 
ُحَنْيٌ بَِغْيِظِه

َلَقْد َوَقْعَت ِفـي الـِمْصَيَدِة 

ا اَلْعَرابِـيُّ اَلْحـَمُق،  َ َأيُّ

َسْوَف َتـِجُد الـُخفَّ 

اآلَخَر َبْعَد َقِليٍل َوِعْنَدَها 

تِي َمَعَك ُذ ُخطَّ َسْوَف ُأَنفِّ

يتك العرايب الناقة والبضاعة ويذهب ليأيت باخلف الول

يرسع حني إىل الناقة والبضاعة فيستويل عليهم


