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 للكاتبة: مروة بنت سعٌد البطرانٌّة

 

... 

 -األقل على- أفضل خالٌة رجوعها أنّ  لحظتها ظنّت

 1بغول رجوعها من

 ! إٌاه تزوٌجها منهم تطلب

  األفكار، مشتتة هناك ظلت

 الظُّلمة، رهٌنة بنفسها لقًت   أم بالحطب أتعود

 !زاد نطفة وال ماء ال

 !حجر وال بشر ال

 حلبة إلى لٌلً  تتحول ساحة

 .فٌه للشفقة مكان ال 

 تجازف، أن المسكٌنة ترٌد ال

 !جارف نهر خوض إال شًء كل

 ؟الغائب العالم مهزلة بسماع لنفسها ستسمح هل

 ،مبكٌة لتراجٌدٌا أٌقونة ناـات  ت  ـف   تكون لن

 !ساخرة لكومٌدٌا أو

تْه    الحطب، مع ل ْمل م 

 .واقعًا أمًرا ق بِل تْه  

 عجب، منها ط لب

 !منه باألعجب فأتت

تْه    الحطب، مع ل ْمل م 

 العمة، بٌت إلى به ذهبت ثم

 !قبل من تعد لم كما عادت

 !هذه عودتها لوال تعود ستظل كانت

 طلبًا، علٌهم تلقً عادت

 وتهشمه، برأسها منه العمة تمسك

 بالخروج، لها لسماحها ذلك تفعل تظل

                                                             
1
 .نهم مقدرته على التحول إلى بشريّ ٌ سمً البعض قدًٌما األفعوان غواًل لظ 
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 الموت، حتى والشرب األكل نفسها عن تمنع أو

 !األمر هذا أطلق الذي لسانها تقطع أو

 !وفصًل  أصلً  لٌحدث ٌكن لم ذلك من شٌئًا لكن

 جذلة فرحة العمة حضرة هً ها

 .به قرانها عقد البنت بطلب

 ؟كهذا جنونًٌّا طلبًا سترفض أنها ٌتخٌل كان من

 ،ذهب من طبق على إلٌها أتت حٌلة

ت   ال ذهبٌّة فرصة  .منها للتخلص ت ف وَّ

 لٌلتها،

 .الغرفة وزوجها البنت أدخلوا

 اللحظة تلك فً هناك

 المجهول، النبٌل غرفة من أصوات تعالت

 قاتلة لدغات أنها من العمة تٌقنت

 .المسكٌنة البنت روح على الموت توجب

 قلب، رقٌقِ  من الساحة خلو ٌ عقل هل

  حال، على مشفق   أو

 قرٌب؟ مغٌث   أو

 كان، ذلك لعل ٌدري من

 بشدة، منعته العمة لكن

 :بنشوة مرددة

 !"وزٌـد صّوغ"

 !"وزٌـد صّوغ"

 !"وزٌـد صّوغ"

 وحدهما؟ والحسد الغٌرة فعائل من هذه تكون هل

 ؛ذلك فً وأشك أظن

 .2الكبٌر الشٌخ بنات مع قبل من حصل فاألمر

                                                             
2
 عرفة تفاصٌل الحكاٌة إلى الجزء األول من هذه الكتابة المعنونة بـ"شوٌرٌنة".انظر لم 



3 
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 بنبٌلها، المخلصة الصغٌرة ظفرت هناك

 تماًما، وعدها كما نبٌلً  الغول تحول وهنا

 قدمٌها، أخمص حتى رأسها عقب من ٌصّوغها أخذ

 وٌاقوتًا، ذهبًا وٌزٌدها

 .آنذاك والزٌنة الحلً من تعلمه لم أو المرأة هتْ م  لِ ع   وما

 الشمس أشرقت إذا حتى

لدت  ،طرٌة أخرى شمس   و 

 !للتو مكنونها من خرجت

 للتعزٌة؟ استعد من استعد وقد ذلك أنّى

 !للمفاجأة ٌا

 ماتت، حسبتها الخبٌثة العمة

 ،حقٌقة دموًعا هنا تبكً أن علٌها حقًّا

 .الفارغة التعزٌة دموع من األقل على مزٌفة لٌست

 كهذه حادثة بعد

 سٌستٌقظ، المٌّت العّمة ضمٌر أن الجمٌع ظنّ 

 !كذلك نحن وظننا

 رحمها، من ابنتها أنها لو كما زوجها ابنة األب زوج ستعامل: قلنا

 ،علٌها تشفق

 ،أمها حنان فقد ت نسٌها

 ؛برفق تحتوٌها

 صفح من شٌئا تنال علّها

 .أفعالها سوء من كان ما لها ٌغفر

 لٌحدث ٌكن لم ذلك من شٌئا لكن

 !وفصًل  أصلً 

 البرٌئة، خٌاالتنا إنها

 !عشر التاسع القرن وتراجٌدٌّات

 زوًجا، غوالً  رحمها من البنتها العمة طلبت هناك
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  ذلك على تلحّ أ

 شًء، على قبل من تلح لم كما

 ٌوجهها، الذي الوحٌد المحرك الطمع أصبح

 3والشمام البطٌخ شباك عملت

 .الصدفة النبٌل هذا الصطٌاد

 مّرة؟ كل فً حلٌفًا الصدفة تكون هل لكن

 النتٌجة مجهولة التجربة ستكون

 !المّرة هذه حلٌفها

 !ذلك على حصلتلكنها 

 المنصوبة، الشباك فً أفعوان وقع

 !"للّا  هداه ال" جملة سوى ٌحتمله وصف ال

 زوجها، بابنة فعلت كما وفعلت

 ؛واحدة خطوة إنقاص دون تماًما

 .نفسها النتٌجة على للحصول ضمانًا

 لٌلتها،

 هما بكل سعادة، إلى عشّ  والغول ابنتها أدخلت

 .تلكل كان ما لها ٌكون أن راجٌة

 سمعته ما فسمعتْ 

 .لٌلتها اللٌلة كأن

 !اختلفها أشد وما اللٌالً أشبه ما

 ؛المشرقة شمسها خروج الصبر بفارغ انتظرتْ 

 !الكون ضٌاؤها لٌغطً

 وانتظرنا معها بلــهفة،

 !هامدة وجثة الشمس تلك شتان لكن

 ،المحتم الموت إلى بابنتها هوت سذاجتها هكذا

 .للثانٌة فكان لألولى ر  ظ  ت  نْ الم  ذاك 
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 طرٌقة  تقلٌدٌّة قدٌمة الصطٌاد الثعابٌن الكبٌرة. 
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ًّ  الزوج قّصر ما  األفعوان

 !تصوٌغها فً النبٌل الغول

 .بنفسه هو فٌها لٌقع ألخٌه المرء ٌحفرها حفرة فً آٌة ذلك كان

 "!فٌك ٌوقعها للّا   ألخٌك، حفرة حافًرا ٌا: "فقالوا

 هكذا

 عدت  أنا

 ولم أحصل على شًء

 سوى اللنهاٌة؛

 إذ ال نهاٌة لخٌاالتنا.


