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�عتاَ�   Eأل�ما� 	حد   Z ملك¬   Eّ	 ُيحكى 
 .eير�/ مع  صيٍد   Xحال, Z يذهب  E	
كانا iوباE �ملر�عي /�لو�حاZ X �تلف 
كّلما حد¨  	ّنه  �لو�ير  عا��  من   Eكا/ ..Xالجتاها�
 eُعسا  ..qفيقو  
باخل  qÕلتفا�  c- يسا,ُ�   Óٌ,طا 	مٌر 

خ
°.. ح# لو كانت �ألمو, تبد/ سّيئًة Z �لّظاهر!.
 Xملغامر�� تلك  	حد   Z ¬مع مّرٍ� /عندما كانا   X��/
	حُد  فُكِسَر  حصانه  ظهر  عن  �مللك  سقط   ..�
�ملث
فما  /عالجه..  حلمله  ,جاله  فركض   ..eيد 	صابع 
كعا�ته..  �لفو,  /على   qقا  E	 -ال   eير�/ من   Eكا
غضب¬  منه  /غضب  �مللك  -ليه  فنظر    ..°
خ  eعسا
�لعجّب..  	شّد   eير�/ من  /تعّجب  شديد°.. 
/	مر  -صبعه؟  كسر   Z  Eسيكو  jلذ�  
�خل فما 
 Z  Eو���/ �لعذ�|   eيذيقو/  eيسجنو  E	 ,جاله 
من   Eكا فما  �ألمر  لتنفيذ   qلّرجا� فهر�  سجنه. 
	يض¬..   qقا E	 ُيكّبل /ُيقبُض عليه، -ال �لو�ير، /هو 

 .!..°
عساeُ خ

�ملرير�..  معاناته  /بد	  �لّسجن   c- �لو�ير  سيَق 
�ملختلفة..  ,حالته   Z �لعا�ية  حياته  �مللك  /تابع 
- c	E  �هب يوًما -c منطقٍة غريبٍة ³ يؤمَّها من 
�ألطو�,..  غريبـي   bٍنا	 بوجو�  /فوجئ  قبل.. 
 �ّ �ملوحشة.  مساكنهم   c-  eخذ	/  eبأسر قامو� 
	ّنهم  جلبتهم  من  /فهم  غريٍب   Eٍمكا  c-  eساقو
به..  /يضّحو�  قربان¬   eيقّدمو  E	  E/يريد كانو� 
فر	�   eيد  c- 	حدهم  نظر  حّظه  /حلسن  /لكن 
 Eآلخرين بذلك فما كا� pصبعه �ملكسو,.. فأخ-
iب  عندهم   Eلقربا�  Eّأل  ..eتركو  E	 -ال  منهم 

 .Àمنقو 
	E يكوE كامًال غ
 eّنه جنا من ميتته �ملحتومة تذّكر /�ير	,� �	عندما /
	Z Eّ كسر  �لّسجن.. /فعًال ,	�   Z نسيه  jلذ�
�ملكسو,  �ليوC كل �خل
.. فأصبعه   ��� Z صبعه	
 Eكا  jلذ� �حلكيم   eلو�ير فيا  جناته..  سبب  هو 
سّيئًة  ظاهرها   Z /تبد قد  �ألمو,  بعض   Eّ	 يد,� 

لكن يكوE فيها خٌ
 عظيم. 
على   eير�/  xبإخر� 	مر   e,يا�  c- عا�  /عندما 
عن  /حّدثه  عنه..  /�لتر/يح  سجنه..  من  �لفو, 
 qسأله سؤ� ��لذj جر� له /عن جناته �لعجيبة.. 
 Eصبعي كا	كسر  Eّ	 �ملتعلِّم.. لقد 	�,كُت متام¬ 
بإ�خاِلَك   Xُمر	 عندما   
�خل 	ين  لكن   ..
خ فيه 
�لّسجَن حني قلَت عساe خ
°؟!.. فأجابه �لو�ير.. 
لو ³ تدخل� �لّسجن حينها لكنُت معك Z تلك 
�لّرحلة /لكنُت 	نا �لقرباE �ملناسب أل/لئك �لغربا0.. 
فضحكا مع¬ /عا�� -c حياִדما ,�ضيني باألْقد�,.  
      

بقلم: خالد البراقي (سوريا)
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