
 

 لغز  السفينكس
  

 حلّ الألغاز؟من لا يحب 

 هيا، لنر من يمكنه حل هذه الأحجية؟

 تراه دائماً يأتي ويذهب

 لكنّه دوماً في المكان نفسه.

 ما هو؟

 إنّه الباب!

  أخرى...مرة لنجرّب 

 أمي تتمتم.

 أبي يغني.

 وأنا أرتدي الأبيض 

 وتجري في قلبي دماء صفراء.

 من أنا؟

 جيدّ جدّاً... البيضة!



أحجيات المماثلة عليكم لأنني أعرف يمكنني طرح الكثير من ال

 .لي أحجية مميزةكمية كبيرة منها. ل

 إنّها أقدم أحجية معروفة والآن سأخبركم القصة.

منذ سنوات عديدة ، بنى سكّان اليونان القديمة طريقاً الى مدينة 

 طيبة.

كانت طريقاً مهمّة ، ليس لأنّها الطريق الوحيدة التي تؤدّي الى 

لى إل لأنّ كل البضائع والأغذية كانت تصل حسب، ب والمدينة 

 المدينة عبر هذه الطريق.

لم يعد بإمكان أحد و في أحد الأيام الرهيبة.  الطريق قطعت لكن

 .بأكملهالدخول الى المدينة أو الخروج منها وانقطع السكان عن العالم 

ومن يُلام على هذا الأمر هو السفينكس المرعب، وهو كائن خارق، رأسه 

ه كجناحي النسر، وأسنانه كأسنان ا امرأة، وجسمه جسم أسد، وجناحرأس

 .يسمح لأحد يالمرورسمكة القرش. وقف في الطريق ولم 

بعد أن جلس أرضاً، قال السفينكس إنّه سيطرح أحجية على جميع 

المسافرين العابرين بالقرب من المكان. لكن الأسوأ هو أنّه 

 الطريق َخليُلصحيح. ولن يالجواب ا إلى وا يهتدسيأكلهم إن لم 

 لى أن يحلّ أحدهم الأحجية... أحجية السفينكس.إ

عرفت مدينة طيبة جموداً كبيراً بسبب مزحة السفينكس 

لى حدّ اليأس. وبدا إرعب ووصلوا في الصغيرة. وعاش السكان 

 مستقبلهم قاتماً.



 خيار محاولة حلّ إلاوبالطبع، لم يكن أمام المسافرين القادمين 

 هم الوحش.فترسلا ي ية كيالأحج

قال السفينكس لأوّل مسافر تجرّأ على المرور من هناك: "أنت! 

توقّف، أيّ حيوان يمشي على أربع قوائم في الصباح، وعلى 

 اثنتين خلال فترة بعد الظهر، وعلى ثلاث في المساء؟".

 حاول السيطرة على ولكنه  المسافر الأوّل بخوف شديد، شعر 

 : "السمكة!"كير دون تفنفسه وقال

 جواباً آخر لأن قدملكن الرجل المسكين لم يحظ ولو بلحظة لي

 السفينكس ابتلعه حيّاً وتلذّذ بطعمه!

بعد فترة، وصل المسافر الثاني وسأله السفينكس السؤال 

 قوائم في الصباح، وعلى نفسه: " أيّ حيوان يمشي على أربع

 اثنتين خلال فترة بعد الظهر، وعلى ثلاث في المساء؟".

فأصيب المسافر الثاني بالذهول. وشعر بالرعب لدرجة أنّه لم 

  كلمة.ةأيبلفظ من التيتمكّن 

 لكّنه تمتم قائلاً: "الأفعى!"

 فأكله السفينكس قبل أن يتمكّن من قول كلمة وداع.

سأله السفينكس السؤال نفسه: " أيّ  المسافر الثالث وجاء و

حيوان يمشي على أربع قوائم في الصباح، وعلى اثنتين خلال 

 فترة بعد الظهر، وعلى ثلاث في المساء؟" 

قال المسافر الثالث وهو يحاول كسب الوقت: "انتظر، انتظر، لا 

 تخبرني، أعرف الجواب. إنّه على رأس لساني... إنّه إنّه البطّة." 



 لسفينكس دفعة واحدة وكأنّه حبة زيتون.فابتلعه ا

مع مرور الأيام، حصل الأمر نفسه مع جميع المسافرين. فكل من و

 عبر هذه طريق

فك طيبة انتهى به الأمر في معدة السفينكس. ولم يتمكّن أحد من 

 .اللغز

 في يوم حار ورطب، مرّ شاب يدعى أوديبوس بالقرب من و

 السفينكس المرعب.

قاً بسبب الحر الشديد وكان يرتدي قبّعة وصل أوديبوس مره

 لاً قصيراً.سرواو

 لى أين تذهب؟"إسأله السفينكس: "

 لى مدينة طيبة."إفأجابه أوديبوس: "أنا ذاهب 

وشرح له السفينكس قائلاً: "عليك أوّلاً أن تحل هذه الأحجية. وإن 

، فسآكلك حيّاً كما أكلت جميع من أتوا ا صحيحك جوابيكن لم 

 أنت مستعد؟"قبلك. هل 

 ردّ عليه أوديبوس باختصار: "هات ما عندك."

"أيّ حيوان يمشي على أربع قوائم في الصباح، وعلى اثنين خلال 

 فترة بعد الظهر، وعلى ثلاث في المساء؟".

 لم يتردّد الشاب لحظة في الإجابة.

"إنّه الإنسان. ففي بداية حياته، عندما يكون طفلاً، يدبّ )يحبو( 

جليه. وفي عزّ شبابه، عندما يكون بالغاً، يمشي على يديه ور



على قدميه. لكن عندما يكبر ، ويصبح في خريف العمر، يستخدم 

  يمشي على ثلاث قوائم".هكذا العصا و

 فردّ السفينكس بخيبة: "أنت محق!"

بصر محرّراً  اللمح في وما إن قال ذلك حتى اختفى السفينكس 

 طريق مدينة طيبة.

 أعينهم عندما رأوا أوديبوس يدخل  يصدقون يبة سكان ط لم يكد 

المدينة. وركض الرجال والنساء، الصبية والبنات، في الشوارع 

  السفينكس وحرّر الطريق.فك لغز لتحية المسافر الذي 

  أوديبوس!"ليحياوصرخوا مردّدين: "

 وافق الجميع في المدينة على أنّ أوديبوس كان أذكى شخص عرفوه.

 الكثير من الحشود، جعلوه ملك طيبة. وسلّموه وخلال حفل حضره

 لا تسند إلا  ،ا لهميدالية تقديرقلدوه  و.صولجان الملك ليحكم

 حكماء.لل

لى أن أصبح يمشي على ثلاث إوهكذا حكم أوديبوس طيبة الى... 

 .َقوائم

 

 

 


