
 

 موت العرّاب

  

 يرتجف خوفاً. بدأ كل شيء في الشجاع قصّة تجعل هذه 

كوخ صغير في البراري. كان منعزلاً جدّاً حتى إنّ أقرب 

  على الأقدام. وكان  من السيرقرية منه كانت على بعد ساعة 

 متواضعاً جدّاً مبنيّاً من بعض قطع الخشب كوخا

الموصولة بعضها ببعض. بناه أحدهم بالقرب من شجرة 

  عام. مائةمرها أكثر من تين قديمة ع

والكوخ مهجور الآن لأنّ الناس يخافون كثيراً من العيش 

فيه. يقولون إنّ لعنة رهيبة حلّت عليه. ففي الليالي 

 الحالكة الظلام، يمكن أن نرى الموت يحوم حول المكان.

منذ سنوات بعيدة، عاشت في هذا المنزل امرأة تدعى ليونورا 

LEONORAمنينة قبل أيام قليلة  . توفي زوج المسك  

 .AMBROSEولادة ابنها أمبروز 

وفي الليالي الأكثر ظلمة، يحوم ظلّ رهيب حول الكوخ 

الخشبي الصغير. كان ظلّ الموت الذي أتى ليأخذ ليونورا 

 أيضاً.

وهكذا أصبح أمبروز المسكين يتيماً عندما كان في أسبوعه 

بروز في سريره  أحد للاهتمام به. نام أم هناكالأوّل ولم يكن 



وبكى كثيراً. بكى بشدّة حتى إنّ الموت، الذي تعب من 

 ، عاد الى المنزل ليسكت الصبي نهائيّاً.صياحه  

 لم يعلم أمبروز الصغير أنّه منذ ذلك اليوم، كان عليه أن....

مع مرور الوقت، كبر أمبروز. وذهب للعيش في المدينة 

الطبيب وأصبح أفضل طبيب في المنطقة بأسرها. كان 

أمبروز يزور دوماً المرضى. وحمل معه حقيبة تحتوي أدواته 

 الطبية الى كلّ مكان كان يذهب اليه.

كان أمبروز مشهوراً جدّاً في المدينة. وقد زاره المرضى من 

قرىً تبعد أميالاً عن المدينة. اتفق الجميع على أنّه كان 

لحقيقة،  كلّ منهم. وهذه هي ا مرضطبيباً بارعاً لأنّه علم  

 فهو لم يخطئ أبداً! لكن ما لم يعلمه الناس هو أنّه كان يعلم 

  لأنّ الموت كان يساعده.حقيقة المرض

فقد رافق الموت دائماً الطبيب أمبروز خلال زياراته 

للمرضى. كان يدخل أمبروز الى غرفة النوم، ويقف الى 

جانب السرير كسائر الأطباء، لكن قبل أن يقوم 

ينتظر ليرى أين سيقف رفيقه الموت. بتشخيصه، كان 

فإن وقف عند رأس السرير، يعني ذلك أنّ المريض 

 سيستعيد عافيته.

 لكن، على العكس، إن وقف الموت عند أقدام السرير...



... يعني أنّ المريض المسكين سيموت وسيحمله الموت الى 

 الحياة الأخرى.

بفضل مساعدة الموت، انتشرت شهرة الطبيب أمبروز 

بسرعة الى أن وصل الخبر الى القصر حيث كان يعيش 

 .CAMILLA مع ابنته، الأميرة كاميلا TARUKالملك تاروك 

 ، الروعة وفى غايةوكما ترون، كانت قلعة حصينة جدّاً 

 ارتفعت أبراجها من قمّة الجبل وصولاً الى السماء.

ك حاكماً جيّداً. لكنّه كان قلقاً كثيراً. فقد كان الملك تارو

مرضت الأميرة كاميلا ولم يتمكّن أيّ من أطباء القصر من 

 معرفة سبب مرضها. 

فقال الأمير الى وزرائه آمراً: "استدعوا الطبيب أمبروز! 

 أريده أن يرى ابنتي. اذهبوا وأحضروه على الفور!" 

، لم يبتعد الملك  للبحث عن الطبيب أمبروز بينما ذهب 

تاروك عن سرير ابنته حيث نامت وأخذت تهذي بسبب 

 ارتفاع حرارتها.

عندما وصل أمبروز الى القصر، ذهب الى غرفة الأميرة 

كانت الأميرة جميلة وحسّاسة جدّاً، وناعمة وشاحبة  مباشرة. 

 أيضاً، فوقع أمبروز في غرامها من النظرة الأولى.

رأى الموت يقف عند أقدام وغمرت الدموع عينيه عندما 

 السرير. فهذا يعني أنّ الأميرة كاميلا ستموت قريباً.



فعانقها بصمت. وبجهد أخير، همست كاميلا في أذنه راجية 

  تحبه إنّها تريد أن تعيش كي  لهقائلة منه أن ينقذها 

 أكثر ممّا أحبّت أيّ شخص آخر في حياتها.

ّر الطبيب ثم فجأة، على الرغم من شعوره باليأس، غي

أمبروز مكان السرير بلمح البصر. دفعه بقوة كي يصبح 

بالإتجاه الآخر. وفعل ذلك بسرعة فائقة حتى إنّ الموت 

 فوجئ تماماً. كان أمبروز سريعاً جدّاً لدرجة أنّ الموت لم 

  مكانه.يستطع تغيير

ما م أقدامه.  بدلا منوأصبح الموت الآن يقف عند رأس السرير 

 حداً. وهو أنّ الأميرة ستعيش.يعني أمراً وا

شعر الموت بغضب شديد. لقد استخدم الطبيب أمبروز 

حيلة قذرة وغيّر مصير المريضة. وبدأ الموت يطير حول 

القصر والمدينة بشكل عام، وحول الكوخ الخشبي الصغير 

حيث ولد أمبروز بشكل خاص. ويقول الناس إنّه ألقى لعنة 

 .رهيبة على الكوخ منذ ذلك الوقت

  من ذلك اليوم، فقد الطبيب أمبروز جميع قدراته. لكنّه لم  

 فى مقابل  للأمر. فقد كان سعيداً بالتخلي عن الطب يهتم

  الأميرة كاميلا بالكامل.أن تتعافى



وبعد وقت قصير، قرعت أجراس العرس في القصر. 

وتزوّج أمبروز والأميرة كاميلا وعاشا بسعادة وهناء لأنّ 

 رّاب أمبروز.الموت لم يعد ع

 

 


