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 بنت سعٌد البطرانٌّةمروة للكاتبة: 

 

 

 

 

 ،عمن

 العلٌم، ساردي أنا

 أنا، وساردي

 واحدة، بذات   نكتب

 للماضً، مدٌنة  

 !حًٌّا باستعادته األجداد ولتراث

 :واحد بصوت نمول

 ٌورث طوٌلة مدة الماضً نماء عن االنمطاع"

  ."الماهر الملل شعور النفس فً
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 بنت سعٌد البطرانٌّةمروة للكاتبة: 

 

 ةـنَ ـِرٌــَوٌــــش  

 الفجر، بعد امسةـالخ

ًّ  صباح  لطٌف، صٌف

 .ةـَغضّ  فٌّةـرٌ رٌةـل

 ،العائلة مسكن باحة فً ولَفَتْ 

 اءـــالكهرب أسالن تتأمل

 الضواحً بٌن المتشعبة

 لهاــــداخ إلى تدةـــالمم

 شبٌّة،ــالخ األعمدة عبر

 ئرانــالف ددـــع سبــتح

 !الواحدة الدلٌمة فً والنخٌل واألسالن الغاف أشجار بٌن المتنملة المارة

 مسلًكا؟ األسالن من لتتخذ تعود أن الفئران لهذه أنّى -

 1"سرهكَ " لضربات هدفًا منها جعل حٌن سعٌد ابن فعله ما تأنسٌ -

 ؟األسالن على تمشً وهً

 !ممرفة مجزرة كانت -

 بالمطٌعة، آمنت مجموعة من الفئران كانت إنْ  -

 !به تموت وداء ٌنعشها دواء عنه االنمطاعأرادت  مام صنعت األخرى تكون

 ،الذكرٌات بتر ٌستطٌع ممص من ما لكن -

 ،كانت كما إعادتها على ٌمدر لصك وال -

 !األمر فً ما هذا فحسب، تبعثرت -

 ة(آآه )تنهدت بحرلآآآآآ -

 بعمك، تنفست

 ،شدٌد ببطء عضالتهما بعدها لترتخً ؛كتفٌها رفعت

 ،تنتفض جعلتها ة،روحٌّ  بمشعرٌرة أحست

 .فراشها إلى عائدة متثاللة بخطوات أدبرت

 

                                                             
1
ًّ التملٌدي  االسمالَكسر:    للسالح المستخدم فً صٌد الطٌور.المحل
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 بنت سعٌد البطرانٌّةمروة للكاتبة: 

 

 ،2"ةالبازجٌّ " 1"شوٌرٌنة" عبك من جرعة تعٌدنً هل

 ،3"السمديّ " فلج من بمطرات م زجت

نى سنا" روح من نفحة فٌها ن فخ  ،4"الم 

 الذكرٌات؟ سلن إلى

  أره، لم ما فت رٌنً

 !أسمعه لم ما ت سمعنً أو

 ٌوًما خشٌت

 ،الشتات ةلملمَ  عن فٌه أعجز

 الصغرى، األعمى الشٌخ ابنة كخشٌة منه خشٌتً

 ،جافة بئر فً النبك لطفهن إثر أخواتها مع سمطت عندما

 بعمولهن، لعبت التً المكر لعبة تلن

 محاسنهن، غٌرت التً والغٌرة

 ،والدهن الفاضل األعمى الشٌخ طعام تدنٌس إلى أوصلهن الذي والحسد

 :ٌأكل أن أراد كلما أبٌها مسامع على تردد الصغرى جعلت إذ

، باه ٌو"  "ال   باه ٌو ال 

 (تأكل ال أبتاه ٌا: أي)

 :علٌها فٌرد

 "حال   كله خواتش عٌش"

 (كله حلو )لذٌذ( أخواتن طبخت ما: أي)

 باهلل، إال له حٌلة ال أعمى المسكٌن لكن

 ،ببناته الظن وحسن

 نجاسة؛ من شًء لحٌته فً علك من ترحم ال المسجد فً المصلٌن جماعة أن نسً

 .علٌه سخطهم محل فكان

 ت رى؟ ٌا سالمب الحادثة هذه ستمر كانت هل -

 "ىعص لمن العصا"فـ ذلن أظن ال -

                                                             
1
ًّ لعالج أمراض العٌون.الشوٌرٌنة   : نبتة صغٌرة ذات أزهار بنفسجٌّة، ٌستخدمها سكان الرٌف السمائل
2
 مزرعة.اسم البازجٌّة:  
3
 أشهر أفالج والٌة سمائل.: السمديّ  
4
 سنا المنى: اسم صبٌة فً الحكاٌات الشعبٌّة الخرافٌّة العمانٌّة، ذكرت  لصتها فً "حلٌفة الخٌال". 
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 بنت سعٌد البطرانٌّةمروة للكاتبة: 

 

 ،النبك ثمار لحصاد بناته األب أرسل

 البئر، فتحة ٌ خفً بساًطا لهن فرش

 ،المتسالط الثمار لجمع تهافتن ما إذا حتى

 ،جمٌعًا فٌها سمطن

 ،معهن الذهاب من الصغرى منع لكنه

 حذّرها، البداٌة منذ

 جاهلة، كانت أنها إال

 ،كلبٌب اإلشارة تفهم لم

 "دمٌر والفمٌر"

 !عنٌد الٌابس ورأسها

 تجهل؟ كانت ما لها تبدي لألٌام أمرها أوكل هل -

 .فؤاده لشحمة مكٌدة ٌدبر من األب لٌس -

 .ٌجهلون كانوا ما للجمٌع تبدي أن لألٌام أراد إذن -

 مناسبًا مكانًا كانت البئر

 ،الصغٌرة ختهنأل والكٌد العتاب أنواع شتى األخوات فٌه تهٌل

 والشراب، الطعام من منعنها

 .وحسدهن معاملتهن سوء عن ناهٌن

 ؟م صغر سنهابحك؛ المسكٌنة هذه مع التعاطف ٌجوز هل -

 !أبٌها كالم سماعها لعدم لومها نرٌد ال -

 جوًعا، لماتت أخواتها أٌدي من المتسالط الطعام فتات لوال نهإ -أعلم هللا- ٌمال

 ،األلمشة لطع بماٌا من إلٌها الملماةالمتناثرة  المماش 1"شناطٌط"بـ التهاؤها ولوال

 .لهًرا لماتت بحوزتهن كانت التً

 ،حظهن سوء من مأ حظهن منأ علمٌ   ال

 .الطرٌك من مرأى على كانت البئر أن

 ك ثر، المارة

 ٌختلفون لكنهم

                                                             
1
 المماش الطولٌّة الزائدة عن حاجة الخٌاطة.الشنطوط: لطع  
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 بنت سعٌد البطرانٌّةمروة للكاتبة: 

 

 وٌتفاوتون،

 !متشابهة الٌد أصابع لٌست

 :مستغٌثة الكبرى صاحت حٌنها

 "له زوًجا نأك ٌخرجنً من"

 "له زوًجا نأك ٌخرجنً من"

 "له زوًجا نأك ٌخرجنً من"

 الفجل، بائع فأخرجها

 له، زوًجا فكانت

 !كان لما المتعجرف لسانها به ٌنطك لم ول الذي للشرط تحمٌمًا

 آخر، فجل لرجل حظها ٌكون أال الخوف من بملٌل ثم

 ،الخروج بفرج ذان الوسطى البنت شعور امتزج

 صغرى مع المكوث من أفضلهو  -األلل على-

 ،"شنت وال شهت ال"

 .ٌفعلن كنّ  كما شكوى كلمة ببنت تنبس وال

 ،لتنادي المذاق مجهولال االنتصار غرور دفعها

 :ختهاأل حدث كما، لها مجٌب من علّ 

 "له زوًجا نأك ٌخرجنً من"

 "له زوًجا نأك ٌخرجنً من"

 "له زوًجا نأك ٌخرجنً من"

 هوٌة، له الرواٌات تذكر ال من فأخرجها

 !الفجل بائع من أفضل ٌكون لن لكنه

 .منهن واحدة كلّ  ونصٌب لسمة كانت هكذا

  وحدتها، تداري الصغرى بمٌت هنان

 :وحشتها وتكلم

 العادل؟ اإلله أٌن

 !المظلوم دعوةل ٌستجٌب

 !أبتاه ٌا سامحنً
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 بنت سعٌد البطرانٌّةمروة للكاتبة: 

 

 !ٌعموبً ٌا سامحنً

  العزٌز، ٌوسفن أكن لم

 للت، مما حرفًا سمعت لٌتنً

 !السوء رؤٌا عنً ٌدرأ

 !عنمً حول السوداء السماوات فلتلتف

 !أمت أو السٌارة دلو فلتخرجنً

 !الرب لٌسامحنً

 المخلصة، 1(لٌر) كبنت المسكٌنة هذه تكون أن ٌمكن ال -

 ؛بالشنك لهًرا لتموت بمشاعرها 2(شكسبٌر) ٌلعب أن ٌمكن ال -

 شنموها، المسكٌنة وحبٌبتً" :األب فٌرثٌها

 ،فٌها الحٌاة تنبض تعد لم ال

 والفأر؟ والحصان الكلب بالحٌاة ٌتمتع لماذا

 النفس، عدٌمة هكذا أنت تبدٌن بٌنما

ًّ  تعودي لن  "أبًدا أبًدا أبًدا ثانٌة إل

 .وصبرها عافٌتها بكامل البنت هذه -

 وحٌدة؟ بمائهال تجزع كٌف -

  !طلوعه أول البدر هً -

 

 

 

 

 

 

 

ـتـ ...  !بعتـ 

                                                             
1
تحكً مأساة ملن مسن لام بتمسٌم مملكته بٌن بناته الثالث، لٌكتشف بعدها أن ابنته  ،تراجٌدٌا مسرحٌة لشكسبٌرالملن لٌر:  

 لن.حصول على النصٌب األكبر من الم  الالصغرى أكثرهن إخالًصا، وما لدمته الكبرى والوسطى كان تملمًا؛ طمعًا فً 
2
 William Shakespeare: (1564 – 1616) 


