
 

 

 ماهرالخياط الصغير ال

 

سيداتي وسادتي، صغيراتي وصغاري، سوف أروي لكم اليوم 

 الوحيد في العالم الّذي ُ أمهر خياط في العالم. إنه الخياطَقصة

 واحدة!!!ٍبضربة ً... سبعة َاستطاع أن يقتل

كان يا ما كان في قديم الزمان، خياط يعمل في متجره. فجأة بدأت 

  تصدر أصواتا.ُمعدته

  المربى.َخبز ووضع عليها بعضَ قطعة  وأخذئع!«. فقال: »أنا جا

 هذه السترة قبل أن آكل َوقبل أن يأكلها قال: »سوف أنهي خياطة

  لقمة«. فترك قطعة الخبز في الصحن وبدأ يخيط.َأية

 وفجأة امتلأ المتجر بالذباب الّذي شم رائحة المربى اللذيذة.

ات المزعجة!«. فصرخ الخياط غاضبا: »اذهبي من هنا أيتها الذباب

 وأخافها فخرجت. ولكن الذبابات عادت مجددا إلى المتجر. 

غضب الخياط غضبا شديدا فأمسك بقطعة قماش وضرب بها 

  ذبابات على الفور.ُالذبابات. فماتت سبع

وقطع حزاما من القماش  .«قال الخياط لنفسه: »يا لك من خياط ماهر!

  واحدة!«.ٍ بضربةٌوخاطه وكتب عليه: »سبعة

 



راح الخياط يتباهى بنفسه ويخبر كل شخص يراه عما فعله. 

 ووضع الحزام وراح يسير في الشوارع بين الجميع.

 

 تعب كثيرا  ور الخياط أنهارا وجبالا، ومر بحدائق قصر. َبَع

فنام. وراح المارة ينظرون بفضول إلى حزامه ويقولون: »أوه! من هو 

  بضربة واحدة؟«.ٍ سبعةَتلهذا المقاتل البارع الّذي استطاع ق

 م إلى إخبار الملك عنه.ُودفعهم فضوله

فوجئ الملك، وقال: »همممممم! هل قلتم سبعة بضربة واحدة؟ إذا كان 

 هذا الرجل شجاعا إلى هذه الدرجة، فسوف أجعله يعمل عندي«. 

  الرجل.ِ ذلك  باحضار َ الحراسُوأمر الملك

انحنى الخياط أمام الملك إلى قصر الملك. فَأحضر الحراس الخياط 

  جلالتك!«. فى خدمةوقال له: »أنا هنا 

 

بعد أيام قليلة، عرض الملك على الخياط عرضا. كان عملاقان 

شريران يعيشان في غابة في المملكة. إذا نجح الخياط في 

قتلهما، وعده الملك بأن يزوجه ابنته الوحيدة ويعطيه نصف 

  فارس.  مائةعه المملكة. وقال له إنه سيرسل م

 . ذهبية ً العرض فرصة ذلكاعتبر الخياط 

 



ذهب الخياط مع الفرسان إلى الغابة. وحين وصلوا إلى هناك، قال 

الخياط للفرسان: »انتظروني هنا. سوف أقتل العملاقين وأعود 

 .«إليكم في الحال

 

دخل الخياط إلى الغابة فوجد العملاقين نائمين تحت شجرة. لم 

ضيع الخياط الوقت، وراح يملأ جيوبه بالحجارة ثم صعد إلى ي

أعلى الشجرة. وبدأ يرمي من هناك الحجارة على رأس عملاق من 

 العملاق غاضبا وبدأ يصرخ على  ذلكالعملاقين. فاستفاق 

 العملاق الآخر قائلا: »لماذا ترمي عليّ الحجارة؟«.

 « عليك أية حجارة.فأجابه العملاق الآخر: »لا بد أنك تحلم. لم أرم

 فأمسك الخياط حجراً كبيراً ورمى به العملاق الثاني على رأسه.

 

صرخ العملاق الآخر صرخة ألم، ووضع يده على رأسه. وقال للعملاق 

 الأول: »سوف ترى الآن!«.

 وفجأة بدأ كل منهما يضرب الآخر بقوة حتى ماتا.

لعملاقين!«. عاد الخياط إلى القصر وقال للملك: »لقد قتلت ا

 وطلب الخياط من الملك أن يفي بوعده له.

ولكن الملك رفض. ندم الملك على عرضه وراح يبحث عن عذر كي 

لا ينفذ وعده، فقال للخياط: »قبل أن تتزوج ابنتي، عليك أن 

تقوم بعمل بطولي واحد . يجب أن تمسك بوحيد القرن الّذي 

 .«يلحق الأذى بغابتي



 قرن؟ أنا لا أخاف من وحيد القرن. لا تنس فقال له الخياط: »وحيد 

  أنني قتلت سبعة بضربة واحدة«.جلالتك

ذهب الخياط مجددا إلى الغابة. وبعد قليل، ظهر وحيد القرن وبدأ 

 يركض باتجاه الخياط.

لم يخف الخياط، بل انتظر اقتراب وحيد القرن منه واختبأ 

جرة وغرز بسرعة خلف الشجرة. اتجه وحيد القرن بسرعة نحو الش

 قرنه فيها بقوة فعلق هناك.

 

 . جلالتكذهب الخياط إلى الملك وقال له: »لقد قمت بما أمرتني به 

 الآن يمكنني أن أتزوج الأميرة«.

 ولكن الملك رفض أن يزوج الخياط ابنته وطلب منه مطلبا ثالثا.

عليك أن تمسك بخنزير بري كبير يلحق الضرر بالمزارعين. -

 سوف تتزوج الأميرة.وبعد ذلك، 

 يجرى ذهب الخياط مجددا إلى الغابة. وحين رآه الخنزير البري، بدأ 

، ويصدر صوتا مخيفا. ولكن الخياط اختبأ في كنيسة باتجاهه

صغيرة. فلحق به الخنزير. ولكن الخياط عاد وقفز من نافذة 

 صغيرة في الكنيسة وحبس الحيوان المفترس في الداخل.

 

ار إلى القصر، ولم يعد للملك أي خيار إلا أن يزوج وصلت الأخب

 ابنته للخياط.

 



هذه هي سيداتي وسادتي، صغيراتي وصغاري، قصة الخياط 

 الصغير الذي قتل سبع ذبابات وأصبح بطلا. 

لقد كان متفاخرا ، ولكنه أثبت أن الذكاء هو سر النجاح وليس 

 القوة.

 وحكمها لعدة أصبح الخياط بعد موت الملك ملك تلك البلاد

الحزام الّذي كتب عليه: دائما سنوات. وبقي  خلال حكمه يضع 

 »سبعة في ضربة واحدة!«.

 


