قصص قصرية
صابرين الصباغ

طهي الوجع

ليتني أستطيع تقطيع لحمي وطهيه لهم! ...أوجعني ابني الصغري عندما قال:

 أمي ،أشتهي أكل اللحمة.ألول مرة أرى الحروف مسنونة كسكاكني حادة متزق ،دون أن تعبأ بحجم نزف الجروح ،ما أقىس قلة
الحيلة ،وأن يضع عمرك يده عىل صدغ حياتك ينتظر ال يشء.
بت أدخر الربع والنصف جنيه ،وعندي قطعة قامش جديدة ،ووعاءان من األلومنيوم بعتهم لجاريت.
كل يوم أفتح العلبة ،التي أدخر فيها ،وأشمها حتى توهمت أن رائحة العلبة كرائحة اللحم! ...قرب
املبلغ من مثن كيلو لحم بالعظم.
قبلت ابني ،وأخربته أن هناك مفاجأة عىل الغداء ،رستُ  ،ال بل طرتُ وأنا أتشبث مبندييل الذي أُخفي
ُ
فيه جنيهايت الهزيلة.
انتفخ صدري من السعادة ،وأنا أدخل محل الجزارة ،وأرى اللحمة املعلقة تنادي األفواه.
تذكرت ...كم مرة مررت أمامها دون أن أعريها اهتام ًما؛ ...فقد دربت نفيس وأدبتها عىل أال تنظر إىل
ما ال تستطيعه.
فتحت مندييل ،وخزينتي ،أخرجت النقود ،ومددت يدي بها إىل الجزار مبنتهى السعادة وقلت ...ال بل رصخت:
 كيلو لحم بالعظم ،ورجاء قلل قطع العظم فهى ألطفايل الصغار.شعرت وكأنها ساعات مرت! ...وهو يخرج اللحم من الثالجة ،ويضعها أمامه ،ويحرض السكني ،ويرضب
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اللحم بيده يعدل من وضعها ،وبدأ يف تقطيعها ،وعيني تهرول سبعة أشواط مع السكني ذهابًا وإيابًا،
حتى تفجرت زمزم فرحتي! ...لرتقص عيني فوق حدها ،وأنا أتخيل أبنايئ ،وهم يأكلونها وينزعون
العظم بسعادة لتخليص اللحم منه.
استيقظ عىل صوت الجزار:
 -أهال يا باشا تفضل ،جهز ياولد طلب الباشا املعتاد ،أثنان كيلو لحم بالعظم للكالب.

حجر كريم

تنساب منهام نظر ٌة باكي ٌة
أوق َف ُه عند نقطة التفتيش ..ينظ ُر للجندي بعيني ِه الربيئتني..
ُ
ِ
يجذ ُب حقيبتَ ُه من يد ِه التي متتلئ بكتب ِه الصغرية مثله ..وج ُه ُه الوا ِج ُم يُ ِ
ِ
نبضات استفهام .
رس ُل

ماذا ت ُري ُد من حقيبتي؟ ال أح ِم ُل داخلها سوى كتبي ودفاترى .
عن أي ىش ٍء تبحثُ متفجرات؟ حقيبتي ليست مفخخة؛ بل إ َن عقيل وروحي ودمي مد َجج ٌة باألسلحة.

يُخر ُِج الجندي كراس َة الرسمِ ..
فتح َ
أول صفح ٍة  ..بها عل ٌم ُمحرت ِْق ..يغضب .
َ

يطوي صفح ًة  ..فريى رسامً لبندقي ٍة تُطلِ ُق عيارا ً نارياً ..يشت ُد غضَ ب ُه .
ِ
يطوي صفح ًة أُخرى  ..في ِج ُد شاباً متدثرا ً
باملتفجرات ..فيشتا ُط غيظاً .
الطفل يد ُه عىل ِ
األرض ليلتق َط حجرا ً؛ وما إن يرا ُه حتى يجري صارخاً..
ُ
ومي ُد
ال  ..ال تنزع فتيلها .

الضائعة

سيديت مل ِ
أخف عليه ،ومل أفعل شيئا إال بعد أخذ موافقته ،برغم صغر سنه فهو مل يتجاوز الثالثة عرشة.
تركنا والده ،منذ أن كان عمره تسع سنوات يف حادث ألتهم أمننا وأماننا .
ترك غرفته ،وشاركني غرفتي ،تغطيه أنفايس وهو يدفئني بذراعيه النحيلتني.
ىل ليال باردة مل يقتل بردها آالف األغطية! فأصبحت هناك عالقة طردية بني الغطاء والربد.
كانت متر ع َّ
فكلام زاد الغطاء زاد الربد توحشً ا!
أنوثتي التي تخيلت أنها رافقت زوجي لقربة ،عادت لألسف لتؤرقني بضعفها ،واحتياجها إىل رجل
يحنو عىل عجزها .
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قابلته ووجدته اليد الحانية ،لكني كلام نظرت لرجيل الصغري أخاف.
فأسترشت صديقتي ،فكان ردها :
 لن يقتل بردك إال دفء رجل.عبارتها كانت هي قوة الدفع ألن أحظى بهذا الدفء ،وكأين أتخذتها ذريعة لتكون هى الحل الوحيد واألمثل .
استرشت رجيل الصغري فلم يوافق ومل يرفض بل صمت ،ألححت عليه؛ ليس طل ًبا يف موافقته بل ألريح
ضمريي تجاهه ،وحدث مامتنيت.
نسيت لحظة رهيبة مل أفكر فيها؛ عندما وقف االثنان أمام باب غرفتي،تجاذبنى شعوران فتمزقت
بينهام :عينا ابنٍ بهام حرسة قاتلة؛ عىل جالئه من وطنه ،واآلخر عيناه تنضحان بسعادة مستعمر.
لحظة عمرها خمسون ألف سنة مام تعدون!
تكلس لعايب بحلقي ،ومتدد صويت فوق أحباله فاق ًدا وعيه!
كل منهام ينتظر قراري ،طفيل ينتظر إعدامه وتحويل أوراقه إىل غرفته وحي ًدا ،واآلخر ميد يديه،
ليحصل عىل عرشه الجديد ،لريفع عليه أعالمه.
تركتهام يتنافسان ،ورحلت ،أشعر أين مل أعد إىل اآلن برغم وجودي بينهام!

نبض الباب

شاب العمر ،تهدمت أركانه!
نجلس أنا وزوجي نسامر وحدتنا ،نتذكر األيام الخوايل ..
هذا البيت الصامت الذي كان يشع ضجيجا يسعدنا ،كنا نلهو بأرجوحة تسمى الحياة.

ويوماً …
 أال تسمع طرقات عىل الباب؟ كال ،ال أسمع شيئًا . هناك من يطرق الباب لعلهم أحبابنا. قلت لك ال يوجد أحد. أرجوك ،إنهم هم قلبي يخربين بهذا.يذهب ويعود...
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 أمل أقل ِلك ال يوجد أحد.
 أرأيت ..تباطأت يف فتح الباب فظنوا أننا بالخارج ،ورحلوا ،يا ترى متي سيعودون؟أعود ألسمع همس أعضايئ؛ تنئ أملاً من حمل تلك السنوات الكثرية .
ليالً...
 استيقظ ،هناك من يطرق الباب .ِ
أرجوك نامي ،لن يأيت أحد يف هذا الوقت املتأخر.
 صدقني طرقاتهم هى التي أيقظتني. أرجوك ،إنها تهيؤات .بدأت تبيك ليصدق قلبها الذي سمع طرقات أحبابه.
رق لها قلبه؛ فنهض يحاول إيقاظ قدميه الناعستني ...،عاد.
 قلت ِلك ال يوجد أحد.
) -باكية) يل ساعة أوقظك حتى ذهبوا ،ترى متى سيعودون مرة أخرى؟
متر األيام لريحل آخر صوت كان يشعرها بطعم الحياة ،فتنهشها الوحدة وتقتلها سيوف الصمت.
تسمع طرقات عىل الباب...
تستحث قدميها للسري ،تتحرك األوىل وتستجدي الثانية لتلحق بأختها ،فتعاندها ،وبعد حروب طويلة
تصل إىل الباب فال تجد أح ًدا.
 أه منكام رصمتا هرمتني ال تقويان عىل حميل والسري يب حتى الباب  ،ليتنيفقدتكام فال فائدة منكام بل صار وجعكام اليحتمل من تلك اآلالم التي تنترش بكام .
تجلس تفكر كثريا..
 نعم ،إنها فكرة جيدة .تدفع الكريس العتيق الذي التهم جسد عمرها ،وقد صار ثقيال ال تقوى عىل دفعه! تحدثه …
 تحرك ،أتذكر عندما كنت ألكزك بإصبعي فتفر مذعورا أمامي.وبعد معاناة طويلة ...كأن الكريس يلتصق مبكانه ،وال يريد أن يربحه أو أن األرض تتمسك بأقدامه
خشية أن تفقد ملساته عىل وجهها.
أخريا يقرتب الكريس من الباب ..فجلست عليه صامتة..
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