
 

 

 شبح الكمنجة ال
 

كان السيد غريزني خبازا يعيش في شمال إيطاليا. وكان 

رجلا هادئا ووحيدا. وحتى بعد ظهر أيام السبت، كان يرتدي 

 قبعته ويخرج للتنزه في المدينة.

 

ه َسبت، ارتدى السيد غريزني قبعت من أيام اليوموفي 

ليخرج في نزهة. وتوقف كالعادة بالقرب من متجر لآلات 

موسيقى. ولكنه لم يبق هذه المرة في الخارج ينظر إلى ال

الآلات الموسيقية. هذه المرة دخل السيد غريزني إلى 

 كمنجةالمتجر، وقرر شراء 

 

ة على الحائط: »هذه كمنجقال له البائع وهو يشير إلى 

 أوتار، ُها أربعةلة عندي. أحب لون خشبها، وكمنجأفضل 

 ها مناسب«.ُوسعر

ريزني: »حسنا، سأشتريها! لا تزعج فقال له السيد غ

 نفسك في تغليفها! سآخذها كما هي!«.



ة، وأسرع إلى لكمنجوهذا ما حصل. دفع السيد غريزني ثمن ا

 المنزل. فقد كان متحمسا للعزف عليها.

ولكن السيد غريزني لم يكن يعلم أنه سيصبح ضحية 

 ة. كمنجشبح ال

. فقد لم يكن السيد غريزني يتخيّل ما كان سيحصل له

ه، َوصل إلى المنزل فرحاً للغاية. وبعد قليل، خلع قبعت

ة. وانتشرت الموسيقى المزعجة في كمنجوبدأ يعزف على ال

 كل أنحاء الغرفة.

ه ُ. كان عزفيُجيدُ العزفَلم يكن السيد غريزني المسكين 

 عزفه! َلُ لم يستطع تحمُّ! حتى الذبابللغايةسيئاً 

 .ً كبرىيدرك أنه يحدث ضجة في العزف، ولم َّولكنه استمر

ة تطلق صوتاً شبيهاً بصوت هرة كمنج الُعندما راحت أوتار

 فجأة أمام السيد ٌها، ظهر شبحِبَنَ على ذهممذعورة داس أحد

غريزني. خاف السيد غريزني كثيرا! يا إلهي! إنه شبح 

 القامة ونحيلاً، ذا شعر طويل يتدلى َحقيقي! كان طويل

 على وجهه الشاحب.

 قلبه، ُلسيد غريزني كثيراً. وتسارعت نبضاتخاف ا

فأصدرت صوتا مثل صوت قرع الطبول: »بوم! بوم! 

 بوم!«.



بدأ السيد غريزني يرتعش مثل ورقة شجر في مهب الريح. 

 ة، وخرج مسرعا من الغرفة.كمنجفرمى بال

 

ه ثانية. الكمنجبعد أيام قليلة، هدأ السيد غريزني، فحمل 

طاته، وأن يعزف عليها في غرفة ولكنه قرر أن يأخذ احتيا

 أخرى. 

 يعزفها مزعجاً. ولكن يبدو بدأكان صوت الموسيقى التي 

أخرى أن هذا الصوت المزعج كان يجذب الشبح، لأنه ظهر مرة 

 لسيد غريزني الّذي خاف كثيرا.ل

 

لاحظ السيد غريزني أن المكان الّذي يعزف فيه لا يهم. لا 

 في الحمام، أو في غرفة يهم إذا كان يعزف في المطبخ، أو

النوم، أو في غرفة الجلوس...ولا يهم إن راح يعزف في 

ة، كمنجالليل أو في الصباح الباكر.. فكلما عزف على ال

 الشبح.ظهر

 

مرت الأسابيع وبدأ السيد غريزني يعتاد على خوفه من 

 ك الشبح الكئيب.لذ

 



ها تتكرر. كان الشبح ُفي كل يوم، كانت القصة نفس

ة. كان ينظر إلى السيد كمنج كلما عزف على اليظهر له

غريزني دون أن يغمض عينيه، ثم يسير ويختفي خلف 

 الجدار.

تساءل السيد غريزني: »أين يذهب الشبح بعد أن يختفي 

 خلف الجدار؟«.

كان السيد غريزني فضوليا  إلى درجة أنه قرر ذات يوم أن 

 يلحق بالشبح.

شبح وهو يعزف وحضر السيد غريزني نفسه وانتظر ال

ة لحنه المزعج: »نيييي! نيييييي! كمنجعلى ال

 نيييي!«.

 في أقل من خمس دقائق ظهر الشبح.

وبعد قليل، مشى الشبح واختفى كالعادة خلف جدار 

 صغير.

فقال السيد غريزني لنفسه بتصميم: »إما الآن، أو لن 

 أكتشف ذلك أبدا!«.

جوة وراح السيد غريزني يضرب الحائط إلى أن أحدث ف

 . هكبيرة في

 وقد فوجئ حين وجد علبة غريبة مخبأة داخل الجدار.



فسأل نفسه بخوف: »ما هذه بحق السماء؟ يبدو أنها علبة 

 قديمة جداً. ماذا لو كانت المكان الّذي يعيش فيه الشبح؟«.

أخرج السيد غريزني العلبة من الجدار، وراح يفتحها 

 مرتعداً من الخوف.

بداخلها، بل وجد كنزا حقيقيا. وجد ولكنه لم يجد أي شبح 

 ة رآها.كمنجة فريدة من نوعها في العالم. كانت أجمل كمنج

 السيد غريزني. َةكمنج ُةلكمنجمنذ ذلك الوقت، صارت هذه ا

 َك اللحنلوالمفاجأة أن السيد غريزني لم يعد يعزف ذ

 ُه الخبراءَ. بل صار يعزف ألحانا جميلة، واعتبرَالمزعج

 ة.لكمنجي ا أهم عازفَأحد

ويقول بعض الأشخاص إن من يعزف ليس السيد غريزني، 

ة الحقيقي. كمنج اليدان الخفيتان لشبح مالك ال هي بل

 ذلك. الشخصان الوحيدان َولكن لم يستطع أحد إثبات

 أنت. ششششش! اصمت!  أنا واللذان يعرفان الحقيقة هما

 سيبدأ الحفل الموسيقي! برافو! برافو!

 

 


