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 للكاتبة: مروة بنت سعٌد البطرانٌّة 

 بكامل عافٌتها، وصبرها. البنتهذه  ...

 بمائها وحٌدة؟كٌف تجزع ل 

  1أول طلوعه. بدرهً ال

 كانت األجمل بصبرها،

 الصابر ظافر!

 ظفرت بنداء النبٌل الَخٌَّال،

 ،ن ذلن بعد تملبها فً ظلمات الكٌدنعم، كا

 ؛لكنها لٌست النهاٌة

 ال نهاٌة لألحالم، 

 !إنها نهر متدفك

 خرجت،

 خروجها آٌة فً الوفاء!كان 

 تتبعت أخبار أختٌها،

 علمت محل إلامتهن،

 ذهبت لزٌارتهن،

 أثناء زٌارتها لها:  فً سألت الصغرى إحداهن

 ؟ًأختٌا ماذا أنجبِت، 

 أجابت متشائمة متثاللة، بصوت خافت ملؤه المكر:

 ماذا أنجبت أنا؟

 "!2ما أنجبت إال "َكْربَة

 الحال،لم ٌكن جوابها ذان حمٌمة بطبٌعة 

 لكنها كانت تخفً كل ذرة نعمة.

 ة،تالٌفً زٌارة 

 ألخرى،على كررت السؤال 

 لكن جوابها كان نسخة عن أصل:

 ماذا أنجبت أنا؟
                                                             

1
 نهاٌة الجزء األول. 
2

ًّ الصلب من جذع النخلة   .الكرب: الجزء البن
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 للكاتبة: مروة بنت سعٌد البطرانٌّة 

 ما أنجبت إال "كذا"!

 لم تستطع األخت الصغرى تفسٌر تأففهن،

 ،بدل غناه الفمرَ ِلَم ٌُظهر اإلنساُن 

 على رغم فطنته، ٌؤثر مكره

 دون اتباع الهداٌة؟ الضالل ٌُرائً ب

 ؟الموهوبٌخفً أثر الواهب على 

 وهو ٌحب أن ٌراها علٌه.

 !ما حّدثت به األخت الصغرى ٌومها هنان تحول ما أنجبت كل واحدة منهن

 ،ا الزٌارة لربتهن إحسانًا وفضالً فلما بادلنه

 ،ٌن ما أنجبت عجبًا آٌة فً الجمالرأ

 " المباركة،ىنا المن"سبنتًا تحدثت عنها رواٌات تربطها بشخصٌة 

 ،تلن سمعنا لصتها من لبل

 فارلنا أصحابها فارغً األٌدي؛

 فال أجرة لنالل الصوت.

 اٌومً  خشٌتُ 

 ،فٌه عن لملة الشتاتعجز أ

 ،شٌتً من ذلن الٌومخ

 أبٌها، فتاة من عدم إٌجاد طلب عمتها زوجخشٌة 

 أرادت التخلص منها،

 أرسلتها فً رحلة احتطاب،

 تمتضً البحث عن حطب عجٌب،

 حطب...

 ابس،ـ"ال رطب وال ٌ

 ،شمســـالال من 

 ،ظلــــــالوال من 

 !ال عوج وال مستمل"

 مساعدتها عجزوا، فلما أراد الجمع الذٌن خرجت معهم لالحتطاب



3 
 

 للكاتبة: مروة بنت سعٌد البطرانٌّة 

 ما كان لهم إال أن ٌتركوها

 وحٌدة فً الفٌافً،

 ٌائسة من فهم ما عنته العمة بوصفها األخرس،

 ا من بلد العجائب فً ألف لٌلة ولٌلة،ــأكان حطبً 

 عنترة؟أم حطبًا من أطالل 

 هنان بكت، كما لم تبِن من لبل،

 تردد بكاؤها،

 ،اخترق صداه منافذ األسماع

 ،حتى انتشى ثم عاد إلٌها

 كأن شٌئا لم ٌكن!

 !"1من "رعاة تحتنه ظل هكذا حتى سمعها من ٌمال إ

 أولئن الذٌن ال نعلم حمٌمة هٌئتهم،

 أجن أم إنس؟

 ،ناداها صوت من تحتها

 أبٌها، كشف لها عن مراد زوج

 تجلى لها جامعًا الحطب فً كومة محزومة.

 ٌزهو أمامها،بدا كل شًء لحظتها 

 .رأت دلٌلها نوًرا مرشًدا لطرٌك العودة

 : سأرافمن إلى منزلن،متهالاطع صد

ا أنِت سبٌلً  ،ألعٌش حرًّ

ًّ أن أتمدم لخطبتن!  وعل

 تلمت كالمه كأن شٌئًا ما لطمها بموة: أنى ذلن أٌها العزٌز؟

 ملتفًا حول الحطب، غوالً سأتحول ـ 

 ،ًلتل نأهلحتى إذا أراد 

 ذلن، رفضتِ 

 منهم عمد لرانن بً! وطلبتِ 

                                                             
1

 سكان أسفل األرض. 
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 للكاتبة: مروة بنت سعٌد البطرانٌّة 

 !األخرس إال أن تنهار خرساء كحطب عمتها ما كان للمسكٌنة

 -على األلل-أن رجوعها خالٌة أفضل  لحظتها تظنّ 

 تزوٌجها إٌاه! منهم من رجوعها بغول تطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !بعتُــتـ ...


