
 

 الضوء

  

 التي  الأساطيرة من مايوركا وهي من  أسطورة شعبي هناك

لا ،تثير العجب. وأنا أعني ذلك بالفعل! إنّها قصّة شبح 

لأنّها مخصصة فقط للصبيان والبنات الذين ، أرويها عادة 

لا يشعرون بالخوف أبداً. لكن بما أنني أعرفكم جميعاً 

 وأعرف أنكم تتحلّون بالشجاعة، سأخبركم القصة اليوم.

يعيش  Bielزمان صبيّ صغير يدعى بيال كان في قديم ال

 .Catalinaعلى جزيرة مايوركا مع أمه التي تدعى كاتالينا 

 لم يكن لديهما منزل، لذا كانا  حتى أنهماكانا فقيرين جداً 

يمضيان أيامهما وهما يتنقلاّن من قرية الى أخرى يتسوّلان 

 المال أو الطعام.

 وكانا يشعران  ابنها، مع في عصر أحد الأيام كانت الأم 

 خالية ،  يمشيان في طريق وهما قارس، وبردبجوع شديد 

   تلبّدت السماء  بغيوم سوداء كبيرة.وفجأة

 بيال عندما شعر بأوّل نقطة مياه على رأسه: "يبدو أننا  قال

وسط عاصفة كبيرة يا أمي، أرى أنّ علينا أن نجد مكاناً 

 نختبئ فيه من المطر هذه الليلة."



خلال خمس دقائق بدأ المطر يهطل بغزارة. بدأ وبالفعل، 

بيال وكاتالينا يركضان على الطريق وعندما وصلا الى 

منعطف، وقد أصبحا مبلّلين، شاهدا منزلاً يقع على قمّة 

 تلّة صغيرة.

فصرخ بيال عندما رأى المنزل قائلاً: "انظري يا أمي، إننا 

قدّمون محظوظان جدا! لنذهب ونرَ إن كان أصحاب المنزل سي

 لنا ملجأً من المطر."

قفز بيال وأمه فوق حائط حجري منخفض وتوجّها نحو 

المنزل على أمل إيجاد مأوىً جاف ينتظران فيه انتهاء 

 العاصفة. 

. فقد لاحظا ر غرابة الأمو زادتلكن كلّما اقتربا من المنزل، 

أنه لا يوجد دخان يتصاعد من المدفأة، على الرّغم من أن 

 جدّاً في الخارج. كما لم يشاهدا أيّ أنوار من خلال المناخ بارد

 الباب  مخلوعاً ومشرّعاً على  وجداالنوافذ. إضافة الى ذلك 

مصراعيه. كان الأمر غريباً جدّاً. وأدركا على الفور أن 

  مهجور . ل المنز

 عدّة مرّات وهما يدخلان الى المنزل: "هل يوجد أحد؟" ثم  صرخا

يوجد أحد ما ولم يسمع نداءهما الأوّل: "هل كرّرا ليعرفا إن كان 

 يوجد أحد؟"



لكن لم يجب أحد، وكان الصوت الوحيد حولهما هو صفير 

 الرياح.

 الدخول، إذ ا  تعبا من انتظار جواب ولم يريا أحداً ، قرّر ولما

إن البرد وصل عظامهما. فشقّا طريقهما داخل المنزل المظلم 

ليها شمعة أُشعِل الى أن وجدا طاولة مطبخ خشبية وع

نصفها. فأضاءاها بعود ثقاب وجلسا إلى الطاولة يستمعان 

 الى الرعد في الخارج والى صوت المطر الهاطل على النوافذ.

كانا يجلسان بهدوء حول الطاولة عندما سمعا فجأة صوتاً 

 يقول: "أحضروا لي ضوءاً! أحضروا لي ضوءاً!"

  في مكانهما وشعرا بخوف شديد. تجمدا

 ل بيال الخائف أمه: "أسمعت هذا الصوت؟"وسأ

 أجابته أمه بتوتر: "هيّا الآن يا بيال! لا أسمع شيئاً."

بعد لحظات سمعا الصوت الغامض من جديد في أرجاء المنزل: 

 "أحضروا لي ضوءاً! أحضروا لي ضوءاً!"

كانت الأم وابنها على ثقة بأن مالك المنزل هو الذي ينادي 

 فنزلا السلالم الى المكان الذي حسبا أن الصوت صدر منه.

وكرّر الصوت بإصرار: "أحضروا لي ضوءاً! أحضروا لي 

 ضوءاً!"



 عبر بيال وكاتالينا رواقاً يؤدّي الى باب مفتوح جزئياً.

 هنا. إن الصوت فقال بيال وهو يرتجف كالورقة: "أمي، إنه

 يصدر من هذه الغرفة."

فتحا باب الغرفة ببطء شديد ودخلا بهدوء اليها. كانت 

 كرسيّ كبير في الداخل.  علىرجل يجلس و  ،غرفة جلوس 

 عام، بلحية بيضاء  مائةَكان مسنّاً جدّاً،  كأنه تخطّى 

 الأكثر غرابة  أنه  وطويلة جدّاً لدرجة أنها لامست الأرض. 

 كتاباً مفتوحاً بين يديه.كان يحمل 

قال الرجل المسنّ: "تعال الى هنا أيها الشاب الصغير، لا 

تخف. أحضر الشمعة الى هنا لأنني لا أرى الكلمات على هذه 

 الصفحة."

فعبر بيال الغرفة بطاعة وحمل الشمعة بالقرب من 

 الكتاب.

 ". الرؤية. الآن يمكنني  ُبنىّ"شكراً يا 

 الصفحة تلو الأخرى   ويطوى يقرأ، وهكذا بدأ الرجل المسن

 كلمة.ب  دون أن يلفظ 

، أغلق الرجل المسن الكتاب بقوّة. ورفع رأسه قليلوبعد 

 ببطء وقال:



 ت أعتقد لقد الكتاب.  قراءة إنهاءتمكنت من"بفضلكما 

 أبداً. إذ أنا ميت منذ خمسة  قرائته من إنهاء  أتمكنأنني لن 

ر يوم ممطر كهذا اليوم وسبعين عاماً. توفيت فجأة في عص

 هذا الكرسي وأقرأ هذا الكتاب  علىبينما كنت أجلس 

المثير. وبما أنني لا أحب ترك الأمور من دون إنجازها 

بالكامل، لم أتمكّن من الراحة قبل أن أنهي قراءته. 

وبفضلكما تمكّنت من ذلك. الآن يمكنني الذهاب بهدوء الى 

ن أعبّر لكما عن تقديري مكاني في الجنّة لكن أوّلاً أريد أ

 لما فعلتما من أجلي."

 الى باب سرّي في أرض غرفة الجلوس وأخبر بيال  وأشار

أنه سيجد كنزاً مخبّأً تحته وهو صندوق مليء بالنقود 

  لبيال ولأمه على لطفهما.  ، هذه النقود مكافأة  الذهبية 

زحف بيال الى المكان السرّي وعاد في وقت قصير حاملاً 

وق المليء بالنقود الذهبية بينما نظرت أمه إليه الصند

 بدهشة كبيرة.

قال بيال وهو يبتسم ابتسامة عريضة: "انظري يا أمي... 

أصبحنا ثريين! يبدو أننا لن نجوع بعد اليوم ولن 

 نضطر للتسول."

 يتلاشى  بدأ العجوز  أنبعد برهة، لاحظ بيال وكاتالينا 

 .ًتدريجاً في الهواء كما لو كان شبحا



فصرخ بيال عندما لم يعد يرى الرجل قائلاً: "وداعاً أيّها 

الرجل الطيّب. فلترقد بسلام. وشكراً جزيلاً على 

 الكنز!"

 هذه القصة منذ سنين. بمال الكنز اشترت الأم وابنها  حدثت

ذلك المنزل المهدّم في الريف، وشيئاً فشيئاً، ومن خلال 

ى مزرعة جميلة جدّاً ، تمكّنا من تحويله ال فى العملالكدّ 

محاطة بأشجار اللوز التي تزهر كالساعة عند حلول فصل 

الربيع. ويعلم بيال وكاتالينا أنه أفضل منزل في العالم 

وهما يعيشان هناك بسعادة وهناء بفضل نور الشمعة الخافت 

 الذي أضاء الكلمات في كتاب الشبح.

 

 


