
 

 ذراءالأفعى والع
 

 –لى قلب أفريقيا إوتستمر المغامرة. سنسافر اليوم 

 لى منظقة واغادو حيث تعيش قبيلة بامبار.إ

 

منذ زمن بعيد، كانت واغادو إحدى أغنى الأراضي في 

أفريقيا كلها. لكن الأرض لم تكن غنية بفضل الناس 

وعملهم الشاق بل بفضل أفعى ضخمة تدعى بيدا 

  الأرض.خترق وتعيش في النهر الذي ي

 

 التي تعيش في واغادو تعبد ُكانت القبائل السبع

بيدا. ومن لم يكن يعبد بيدا؟ فالأفعى كانت تجلب 

الأمطار التي تروي حقول القطن وحدائق الخضار 

 وبساتين الفاكهة.

 

بفضل الأمطار، كان سكان واغادو ينعمون بالملابس 

 والطعام الكثير الوفير. كان السلام يعمّ في كل مكان



وكانت الأرض مزدهرة. كانت واغادو حقاً كالجنة على 

 الأرض.

 

 سكان منالأمطار التي تجلبها بيدا، كانت تطلب مقابل 

 ربيع. لقد أرادت أن َّالمنطقة أن يقدموا لها قرباناً كل

 ها.ِّتبتلع أجمل عذراء في الأرض كل

 

كان يحين دور إحدى القبائل السبع لتقدم التضحية 

. واستمرت هذه  كلَّ ربيعطلبها الأفعىالمؤلمة التي ت

ى أن حان دور قبيلة بامبار وهي إلالعادة عاماً بعد عام 

 الأكثر ولعاً بالقتال بين القبائل السبع.

 

عندما حان الوقت، اجتمع رؤساء القبيلة كي يقرروا من 

تكون الفتاة التي سيضحون بها. وبعد مشاورات طويلة، 

ويين بأن اختيارهم وقع أخبر كبير رجال القبيلة القر

 على سيا لتكون قرباناً للأفعى.

 

كانت سيا بالتأكيد أجمل العذارى في قبيلة بامبار. 

كانت تبلغ السادسة عشرة من العمر ولها عينان داكنتان 



ه طوق. وسلبت سيا بجمالها ُزينيُ ُوشعر طويل أجعد

  أمادو.قلبَ قلوب المحاربين الشبان في القبيلة و

 

 في حب سيا الحسناء، بل كان مجنوناً بحبها. وقع أمادو

لهذا لم يصدق أذنيه عندما سمع أن سيا ستكون التضحية 

 المقدمة لبيدا فثار على هذا القرار.

 

ن هذا الخيار غير عادل إطلاقاً وكان مستعداً لفعل أي أوجد 

 شيء كي ينقذ الفتاة من فك الأفعى.

 

ن يتصرف مع الأفعى ألى لإنقاذها مُثفوجد أن الطريقة ال

 الفظيعة.

 

 َّعشية تقديم التضحية، أخذ أمادو أفضل رماحه وانسل

لى ضفة النهر إخارج القرية دون أن يراه أحد. ثم ذهب 

واختبأ بين الآجام قرب المكان الذي تقطن فيه الأفعى 

 الضخمة.

 



حريصعلى ألاّ يصدر أي وهوالليل  طول وظل يراقبها 

 صوت.

 

، رأى أمادو من مخبئه موكب القرويين عندما أشرقت الشمس

 يقترب برفقة سيا وقد ألبست ملابس التضحية.

 

وأجلسوها على منصة خشبية كانت قد صنعت خصيصاً 

 للمناسبة على ضفة النهر.

 

 خرجت الأفعى برأسها القبيح من النهر وقد  ، بعد برهة

جذبها صوت الطبول والأناشيد التي يطلقها القرويون. 

 ا، بيدا...!""بيدا، بيد

 

 لقد حان الوقت لتقديم التضحية.

 

 سبحت الأفعى نحو سيا، وقد فتحت فمها كبيراً.

 

 والقبيلة تنشد:"بيدا، بيدا...!"



 

خرج  حتى لكن ما إن أوشكت الأفعى على ابتلاع الفتاة، 

 أمادو من مخبئه وأطلق رمحه بكل ما لديه من قوة.

 

 الأفعى َقه عنُ فاخترق رمحَلقد أصاب أمادو الهدف

 .اختراقا

 

لكن على الرغم من جرحها المميت، استجمعت بيدا قواها 

 لتتكلم.

 

تني! ماذا فعلت؟ من سيجلب قتلفهست قائلة: "لقد 

لكم الغيوم والأمطار؟ من سيروي حقول القطن وحدائق 

 وبساتين الفاكهة؟ ماذا ستأكلون؟ من أين ةالخضر

 ستجدون ما تلبسونه؟"

 

 مات وماتت.قالت بيدا هذه الكل

 

منذ ذلك اليوم، رحلت الغيوم وانقطعت الأمطار عن واغادو. 

 .قاحلةوجف النهر وعطشت الأرض فأصبحت واغادو 



 

اتهم رؤساء القبائل السبع واغادو وحبيبته سيا 

بالخيانة ونفوهما. لكن الثنائي الشاب وجد له أرضاً 

 أخرى وعاش سعيداً حتى آخر العمر.

 

 ى الأبد.إ قبائل واغادو ِاتهما عادُّلقد غيّر حب

 

مع موت بيدا، أصبح أفراد القبائل السبع مضطرين و 

 لأن يعملوا بجهد ويصنعوا مصيرهم بأيديهم.

 

 

 


