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 مقدمة
 ا.. ليكون المفرنماتفرش األرض بكل الخطايا تحت أقد أحيانا

 ! إلى الجحيميقودنا  الوحيد أمامنا
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 الجحيم في قصة

 لكربسي سفيان: بقلم

 لكربسي سفيان: الغالف تصميم
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 :هام
  عصري الكتبهذه النسخة حرصية ملوقع 

 إذن خطي من الكاتب نالترصف هبذه القصة دووال حيق ألي طرف نرش أو 

  كل احلقوق حمفوظة للكاتب سفيان لكربيس
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 مقدمة

فرش األرض بكل اخلطايا حتت أقدامنا.. ليكون املفر الوحيد أحيانا ت  

 ! أمامنا يقودنا إىل اجلحيم
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 القصة

 

، قبته مبتساميف ر السكني غرسي امقاهلا بصوت بارد بين أراك يف اجلحيم،

لب يف حجر تبدأ حتى ناه تتق نه هتعي بدلا ولو خد يت امء س  بلون  أ

ماهي إال حلظات ، س  ده الل ني إىل األبداحلياة من ج غربت .الغروب

صاحب الروح روحه وحتى أخ قليلة ستخفاف وهو  الغريب نطقد  با

حية يا لتنمنح س   يدة باتنتص  ارة أطلق رصخ ،رس  وريبتس  م حد ال

حة الس  ق   خيوط الش    الص   ت و لت عف حت التي تس  ل

 بحروف ثقيلة جاحة كقلبه:  وأك ل ؛ة شامله

 كلب آخر صار عفة كغريه..  -

عها هناك ليص  بس روز ، ثم حتس ح هض  حيتهمس  س س  كينه عه وجه 

بتس  م .. امت طش لل وت ش  يطان ك أنه من ح ليخييل إل املنظر ل ينا  

 الرش ورحل هبدوء..مستهرتا بجاللة املشهد وأخد نفسه حامال 
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رش إ سيد األمر. انقىض املوت وراح ال ص ت مازال  سبيله، وال  ذنمىل 

ه، ال يص  دق كي  اريكان الطفل خيتبئ مرت ش  ا من هول ما البداية 

، وب د دقائق وما إن تأكد من رحيل الس  هولةلل وت أن يكون بتلك 

بدقة  عمامها يتطلأخد يتس  لل ببطئ نحو اجل،ة، وق  أ الرجل، حتى

رش التي ل س تلوحة ال شيطانر  ، ثم زرع ك  يده يفبإتقان أمامه ها يد 

باملال وب ض األوراق أمامه لت، ر حمفظ الض  حيةجيب  ئة  لتي اة ملي

ما أن أحرغ املال من جيوب غري مبال بام حيها،  ارض  ا أهطرحاس  تلها و

 مل ت عيناه:  الراحل حتى

غريب.. س  يحبه كم هو مجيل هذا اخلاتم، كأنه يل ع بش  كل  -

 والدي

صوت تغلبه الدكل   سه ب سكقتله الط ع، شة ويهم نف هو ومن يده  هأم

ستل  ويرت ش من حرط احلامس   حرغأوأك ل امله ة بخفة حتى  ،خامته ا

ل ورح ،ترك الراحل للص   ت حيتض  نه وعون عليه، كل يشء ث ني

سلل عائدا لبيته كان  ،الطريقطوال  وت يدة هضحكة هوجاء تأخد .يت

 بخطوات، وأرسها مس  ك الس   ادة بيدهأخييل إليه أنه ي يش   مرس  عا 
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سارعة  سامة غائرة عه ثغره مل تغاملكان  مواقتحالباب  حتسمت فلها وابت

  بته..اتحصاح عام يف جلوالدته، لت د يدعا تطالبه تلك ال يون احلادة 

 :تل ع ساخرة ببهجة هاج ل عينا، املوتما جادت به هلا مد 

 هذا الكنزر ال، ني...  عه ع،رتكي   -

 ي اليومتاعجيا أمي، لن تصدقي ش كنت كالنرس -

سم الطفل ذو ال،انية عرش وهو حيكي ما حصل، ويطلع والد ه عه تابت

القاتل، وكل  هوهدوءه التام الذي مل يلحظ ،وحت له لل ش  هد ،قوته

 اتفرد هو باجل،ة ليستبيس حرمتها..حتى رحل الرجل و ،إنجازه ال ظيم

 شأنهن ماألم حخورة بشجاعة الولد وربتت عه كتفه وهي ت يل  تكان

 ... كام تن ته دوما صوهتا وحتتفي برجلها الصغريب

 هذا هو رجيل الصغري، أنظري لشجاعته -

وانطفأت الس  امء  ،ال، واس  ودت الدنياجامحرت وجنتاه خبإطرائها 

بدأت  نيا،الديف يزداد ن ز، واحلبينام تزداد البهجة بني اتثننيأس  فا. و

س الباب حت، وتس  تل ب ض القلق ،تش  وش حلن الفرحة نقرات القفل
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ل رجحلقه  حوق الرمال تس  ريعه األرض كحي ة  وتس  لل ظل طويل

هجة ب، نظر غري مبال بالالقامتةأس   ر يدلدل يديه أمامه ببدلته الزرقاء 

مه لد وأ بالو مام  ،التي حتيط  ها أ بة ترك وأمر الطفل أن خيرج ليجر عل

 ،باب البيت.. ابتس  م غص  با عنه واحتض  ن زوجته ليقبل ش  فتيها

بيدعا وس  جبها إليه بش  دة خرص  ها  وي تص ب د الراحة منها، أحاط

 قائال:حيث حيب خفيفة حب ليرضهبا رضبة 

 الناعمأحتاج بشدة هلذا اجلسد  -

فه يديه وهي ترض  به عه كتم،لت كأن األمر حاجئأها لتس  تل من بني 

 رضبة خفيفة وتضحك برقاعة:

 وقت املناسب ألحكارك املريضةالا ذاستحي لي  ه -

 م ك كل األوقات مناسبة -

 تبدوا مت با -

 آه حبك أرهقني -

 كن جادا قليال -

 أحبك بجد -
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 ضحكت وهي ترد باستسالم

ا لك اليوملست  ن -  د 

م ايا حبيبتي أنت تكسبني كل يشء وما أنا إال رجل ض ي  أم -

 عينيك

صوكضح صار ،عال تت ب خيل له أهنا مل وت ب يدة عنه حجأة حتى 

ل به وأن ت جان بل كتكن ب به مل تكن إ األحض   ان والق ياال س  ب ال خ

 ليها، رحع رأس  ه ليتحققبلة ص  امتة إالت ب... ابتس  م وهو يب ت ق

 ق..ع ي ص تة ويغط يف كه يتهاوى عه األريدسج كترثم طريقه 

ت محل ،عه الطاولة بلووض ت كل ال  ت الزوجة عه الكريسجلس

كانت تتحقق من كل عدد، وكل  ت باحلس  اب،مفكرة ص  غرية وبدأ

  خ ك ادهتاترص، حتسب كل يشء بدقة لتفتس عينيها ووما ب دها حاصلة

  :باغتياض وترح ها وهي تقدم شفتها السفه كل يوم

يك أن  - قات، عل كل النف نا ل هذا ال يكفي  ترس  قيا حبيبي 

 املزيد...
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 ابتسم الزوج وهو يرد بصوت أهنكه الت ب: 

 ل كل جهدي يا حبيبتي.. ذإين أب -

 لرتد عليه وهي منزعجة: 

لن يكفينا كل هذا، لوال ما أتى به رجيل الص  غري ش  وقي ملا  -

 متكنا من قضاء الشهر.. 

سباته ال  يق  سه ويك ل  رسقة املزيد.. ليهز رأ ثم أكدت عليه جمددا ب

 لل ني...قبل ال ودة مساءا ل  له ا

 

 

******* 

 

ب د خمفيا ما بج بته،كأنه يرتقب ه الليلة، ذحل الظالم مس  ت جال ه

وانطفأت  رت األنواأالص   ت أرجاء املكان وراح كل لس  بيله، انطف
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 وسحب الرجل بابهاألصوات وراحت األجساد كل يف طريقه، اقفل 

 زوجته:

 ىل سبيل اخلالصكل حلظة، دليني إ كاشتاق إلي -

 كم أنت شقي -

 مجالك عل ني أك،ر من هذا -

د يه وهي حترك جسدها بإغراء لتشتدت بغرور وانسلت من بني ي ابتس

بالغة.. مل ينتظر حلظة حتى  له أك،ر وأك،ر.. وتش   ر هي بس   ادة  حا

ض دأ وب حيجب احلب عنهسحب كل يشء ها حلبه،  انقض عليها وأخ

يديه لكل ذيتغزل بكل م اين احلب التي ي رحها وال ي رحها،  رة ي د 

 هبصوت مرت ش كالما ال يفه  مه  ،يرشب احلب من مصدرهحيها، 

ال من هم يف حاهلا.. اس  تس  ل ت متاما وغطته بأنوثتها وحبها ليبدأ إ

  ...هامحي ليشت  باحل

سهام املتقط ة  شهوة الذي ووسط أنفا ستائر الص تغصوت ال ، طته 

، وق  يزداد شدة يف كل حلظة ،بدأ صوت تصفيق خفي  يتسلل إليهام
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صل إىل  صدره، لي صوت وما م ضبا مرتقبا ماهذا ال س ر غا الرجل األ

 :بصوت يكاد يشبه دق الطبول نظره ظل حيدق حيه ويقول

 ي جبني أداؤك دوما -

س سامة  سم ابت صوهتا كحفي  أح ابت صدق الرجل، كي ى ع   ، مل ي

صدة، وقبل أن يتخد قراره  اأتى هذ يشء إىل منزله وكل األبواب مو ال

 وينقض عليه س  ه جمددا:

 ألنك استدعيتنيظهرت  -

 ماذا -

قاهلا والغض  ب حيوط بأنفاس  ه، ويرس  ي يف عروقه الناحرة.. مس  ت دا 

 ال...يلينقض عه هذا الغريب يرديه قت

 اخلاتم -

 أشار الغريب ليدي الرجل األس ر وأكد له جمددا..

 حني يلب  أحد اخلاتم، وأنت كذلك يريريتم حت -
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صب يالغريب شد  صدر ح هإ ء رق ة خفيفة ليحول الغرحة البالية ليشوأ

 ة قرلي يد ح، كأنه بيت من عامل آخر.. مآخر، كأهنا جناح يف قرص   عظي

إصب يه جمددا وت ود الغرحة عه حاهلا، كاحلة قامتة بالفقر والغضب... 

 ضاف الغريب..مستدركا أ

 تقلق ظهرت ألجلك. ألحقق لك أمنياتك..ال  -

، نظر حوله اش  تد اخلوف، وبدأت مش  اعر الط ع ت رف طريقها إليه

لغرحة تكاد تش  به مكب نفايات بأثاثها القديم البا ، وتلك اللوحات 

 الشاحبة ألواهنا، مط وسة التفاصيل كأهنا صورة حلياهتم، تأمل طويال

 وهو يسأل بصوت قوي:

 تريدمن أنت، وماذا  -

وهو يوقد النور من عدم ويظهر نفس ه، ليجده لل  الغريب ض حك 

سه أرضا وهو يقهقه بصوت مس وع، حيني رأحجأة، عه حاحة الرسير 

 ويك ل حدي،ه:

 .رس ب  رحه، حانسى أمر من أكونلست من النوع الذي ت   -
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م لتقع عيناه عه عيني الرجل األس ر ويبتس يسارا والتفت ورحع رأسه

 ابتسامة ماكرة كال، الب:

 جمددا، ظهرت ألج لك من األسياد.. -

يف عينيها ورغبة زائغة تطوف حول أحكارها تدح ها اِلت َع ط ع ل ني 

صوت واثق، بلك بحرف زوجها قبل أن ينطقدح ا للقبول، و نة قالت ب

 :يغلفها الط ع

 ان، ولكن حدد ماذا تريد بدقةلو األمر مربس نحن مواحق -

نُّ حيه أجراس احلذر، اله،ا كا بصوت مست جل تررقاطها الزوج مستد

 خوف يسود قلبه:من 

 دعنا نفكر قليال -

صةوق  الغريب تاركا  صا صوت  ق رسير وهو يقول ب صغرية عه ال

 :يغلفه اهلدوء وال،قة
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سأحرر .ال نوان هناك - حقرك، وكل  من كحررين من ل نتي، و

 خماوحك.

صوت عال   ضحك صف  ب شى النور ليج لق مرة واحدة ، و  م ه يتال

 ال م نى واحد أدركاه رسي ا: نظرة لي  هلا إل رحيله رمى بوق

 تلك حرصة لن ت وض أبدا -

مل يدركوا كي  جاء وكي  رحل.. س  ارعت الزوجة وهي  ..رحلو

حياول اس  تي اب  ها الزوج  ها، وبجوار ماحي قة لتقرأ  تنقض عه الور

 األمر...

ىل اره، س  د  كل أبواب ال قل وأحاله إض  جيك كريه ماكر احتل أحك

 حيث الط ع سيد الكالم.. حيث  عتدي الرش دوما.

ور اخلس  ة إىل  أحالمها ال ظي ة، أحذه ش   مننظر لزوجته املنتش  ية 

سيدها، حيث ي لك كل ما يريد، وكل ما ال  حيث حيلم. إىل أرض هو 

شتد به الط ع حتى ذروته. ليأخد القصاصة من زوجته ويبدأ  يريد. وا

 ..متسائال قراءهتايف 
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 الذي أت امل م هالل ني ما هذا اليشء  -

لك الوهك  قة، وذ لدقي لك النقوش ا بدأ يت  ن ت خلاتم و مل ا تأ

 ولكن خبث النزوات أشد من خوحه.. ..كان مرت با الغريب...

هبا إتأمال طويال ومل ينجس يف ترك  بر ىليز أحكاره املت ردة والوص  ول 

 خاطبها سائال: األمان.

 ما ال  ل -

 كانت الزوجة حاس ة موقفها

 إح لها -

تص  فس عيوهنا جيدا حلظات قليلة، ودس الورقة ب دها حتت املخدة 

 عينيه ليفسس للظالم جماال راجيا الرحيلوسحب الغطاء ليسدل ستائر 

 بنفسه ألرض األحالم التي كانت ب يدة املنال هذه الليلة..

 

*** 
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، ش  ج ته زوجته وقالت بأنه إن الورقة وبقي يتأمل طويال مرتددا قرأ

قة حقد يكس  بوا الك،ري، وإن مل يكن كذلك حهم لن  فاق حقي كان اتت

بة بكالمها ولكنه قرر خوض التجر خيرس  وا إال القليل... مل يقتنع متاما

 وحت ل ال واقب، حكل وردة هلا أشواكها...

قت  ته يفكران يف األمر، حتى ش   له، وبقي وزوج يل بطو مل ينم الل

ش   بنورها ع سللت خيوطها إليهم. محلت الزوجة ال سامء وت ت ة ال

وبدأت تش  د جس  دها النحيل لتتخلص من أوجاع الرس  ير نفس  ها 

لة وبدأت ك ادهتا ختلص خص  الت خطواملتهالك. تقدمت  ات قلي

ش   رها املتش  ابكة يف أمل مزعك. وما إن خلص  ت حتى أخدت حتاول 

 ةن يتص  نع نوما مل عنئ به قط لينهض من غفلإيقاض زوجها الذي كا

 قامتة عاب  الوجه ثقيل اجل،ة ك ن مر  عليه الدهر بكل ثقله.
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*** 

 

 احلياة، نداء بائ نيحل الص  باح بلون ش  احب وص  وت بليد منفر من 

نا بينهم . حتى أص  وات متجولني ورصا خ أطفال ال ترى الراحة مكا

قه  يه ال يطي كأن اليوم يوم جنازة رجل كر يه  نت بط م كر كا الطبي ة 

 برش..

ومحل م ه ك  زوجته ليقبلها مس  ت جال عه  مرس  عا ك ادته جخر

رص الطريق، الباب ستل دراجته ال، متخبطا يف خطاه ال يكاد يب صدئة ا

شؤومة.  صة امل صا سه ليبدأ ما تقرر يف تلك الق فكر يف يصار وأخد نف

كل يشء.. يزيد تردده ب د كل خطوة، متس  ائال هل ينفذ ما طلب منه، 

 ءاوطه حتى س حبته احلديقة اجلرداأو ينس ى األمر.. بقيت األس ئلة حت

ليزيد  هناك دتطنني عجلته يشتد ويش أبد .الغائمإليها بصوهتا  املجاورة

 يخيل لسام ه كس ال رجل حيترض..لاملنظر قبحا 
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ش  ق طريق الص   ت املغل  برص  ير ال جلة، وس  ار يقدف برماح 

صدا رصاره نحو إ ضلمكانهناية الغابة قا ك ل لي ةال جل تيقاف ه املف

 ..الطريق مشيا

، مت ن يف ال نوان جيدا، وقبل أن ل الورقة جمددا ليتحقق من وجهتهمح

ض ها  سارت رمادا  هيف جيبي سواد حتى  بدأ لوهنا ي يل إىل احل رة حال

تتناثر ذراته بني يديه ويف النس  يم... اقتلع الرعب قلبه، ويف حلظة عاد 

سيحصل، البد أن  شده وقرر أن يك ل ما بدأه.. اآلن مل ي د عم ما  لر

 يك ل األمر...

 أمام مستشفى األمل، مسائال:

 املوت أو املرضمل وأنت عه رسير وهل هناك أ -

ا، وأك ل إىل الشارع  ابتسم متجاهال الحتة املستشفى التي سخر منها تو 

كان  يب،  قة الغر حمددا يف ور كان  ها ويف آخر الرواق كام  األول ب د

هناك زقاق ص  غري أخده حتى وص  ل لنهاية مس  دودة ووق  هناك.. 

 ضواستدار متأمال كل ما حوله، ال يشء غري جدار قصري حييط به، وب 
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ص ت متاما،  صوت قامتا كال شوه مجال الطبي ة.. كان ال البنايات التي ت

 .. ي إشارةعن أوالش   ذابلة حوقه.. بقي يلت  كل دقيقة باح،ا 

 حتى رسم عه اجلدار باب من عدم، حتس وخرج منه الغريب مرحبا:

 ها قد أتيت -

 ! كي ... كي  ظهرت -

سلل عف رشايينه، ال ي شة اخلوف تت سأل ورع فكري يف ستطيع التكان ي

رسي عليه قواعد  يشء حقد بدأ خياف من هذا الغريب الل ني الذي ال ت

 احلياة الدنيا...

 ابتسم الغريب وهو يرحب به جمددا، ويدعوه:

 أهال بحظورك، تفضل للداخل، ستجد ما يرسك -

نه مل يكن.. بقي الرجل األس    كأ ،ه حتى اختفى   رما إن أك ل حدي

 حاق وقرر امليض..ة حتى أمتس را مكانه حلظات طويل
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اتبع الرواق وكانت هناك ورقه عه طاولة هناك يف آخره.. بدأ يطالع 

شى حدوث يشء، حذلك الغريب  شديد احلرص، كان خي الورقة وهو 

 الل ني يظهر وخيتفي كطي  من عامل لي  ك امل األحياء..

انقلب املكان حجأة، ص  ار داخل غرحة ما إن محل الورقة ال،انية حتى 

 ظهر حل عليها،ما من ك،ر الوقوف  ل تجدراهنا ال تكاد حتص  غرية، 

ش  سلل عف   نور ال سق الفاتر جمددا وهو يت شىتوي شقوق ال  ال

ى به حتبدقات قل ، وما إن اس  تقر األمركلام مرت س  حابة عابرة عليه

 ..ما حيهامحل الورقة جمددا مت  نا 

 حيدثما هذا الذي  -

 ر يغرقهكأن البحختنق أنفاسه،  صةغ تتقلبت مشاعره وبدأقاهلا حيث 

 ذا األمل بداخيلهما -

ش ستبدتا شاعر األمل واحلزن وا ض   بد تدت كل م .. لهخاحرقة ال

ب يد، ليس   ع طرق ة عرف  منيض  حك  عظيام احتى س   ع ص  وت

 مصدرها وصاحبها..
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ا ص   ديقي الل ني، أعتذر. هل جربت تلك يتأخرت ك،ريا  -

 لي  كذلك؟انقة، مجيلة، أالغصة اخل

غريب دائري ص  اح الغريب وهو يظهر من عدم، حيرك يديه بش  كل 

ا مك ال حدي،ه:  كساحر بدأ عرضه تو 

 اآلن حان وقتك -

آخدا روحه  األس ر سكني سار برسعة مهولة اخرتقت حنجرة الرجل

 الشقية إىل حيث تنتهي.

تك - بل راح ماهو ش   ورك أجرب ب ض األمل ق عا ، واآلن 

 إنتهت احلكاية احلقري، 

ضاحكا وهو يقرتب من اجل،ة  سه عاليا، قاهلا  بخطوات بطيئة راح ا رأ

 مك ال حدي،ه.

 كم أنتم أغبياء أعا البرش -
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سكني  مد يديه آخذا سحها بوجه امليت ويزرعها يف حليال س  ه   ها را

 . لوحة رش غظي ة

 أراك يف اجلحيم -

شهد قاهلا بصوت بارد  ساخرةليختم امل سامة  كي  االي، راح ا يديه عبابت

غة، بال قة م له ب، يا يفويبت د  حييي الص   ت والفراغ حو الظالم  خمتف

 ح ل اخلاتم ب ده...سيمنتظرا من حامال الرش م ه هبدوء..

 

 

 

 يتبع يف اجلزء ال،اين: أرباب اجلحيم
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 من أعامل الكاتب:

 قصة مشهد -

 قصة ب د اخلوف بقليل -

 قصة يف اجلحيم -

 أرباب اجلحيمقصة  -

 رواية يوم واحد -


