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 يوسف عزيزي: قصة ، من

. أحضرت معي رميي لتأكل الفئران وهاهي قامت بإبادهتم بفاعلية ونفذت مهمتها بشكل جيد 
 . مل نعرف الراحة أبدا قبل جميء رميي هنا ، وكانت الفئران كامللوك تسرح ومترح يف كل أقسام الباخرة 

يف عبادان طلب مين الربان قطة ذات شهية كبرية ألكل الفئران وقد أحضرت له إحــدى قططـي املدللــة وأطلقتـها يف                          
أحببت رميي يف بيتنا كأطفايل ومن صميم قليب ويف الفترة األخرية أصبحت أنيسيت الوحيدة يف الباخرة ؛ أحضـرت                              .  الباخرة  

رميي الُليب طلب الربان فقط ؛ لكن لو كان هذا الطلب من رئيس الباخرة لرفضت ألنين كنت أفضل أن يصـاب بالطـاعون                                 
 . وميوت موت الزؤام 

 . لعلكم تسألوين عن سبب كرهي لرئيس الباخرة وياليت ترون وجهي ويدي كي تعرفوا احلقيقة 
أنا وزمالئي كنا نسـتعد لتصــليح غاليــة         .  هذا احلادث أيضا وقع يف عبادان ، عندما كانت الباخرة راسية قبالة املصفاة                     

 . الباخرة ، إذ فجأة تسرب خبار غليظ وساخن من الغالية ومأل األطراف ، ولو استمر تسربه حلظات أكثر الختنقنا مجيعا
أن شخصا ما قـام         –ودون شك     –جيد ، البخار مل يتسرب بشكل اعتباطي ومل يفتح أحد من زمالئنا صمام الغالية ؛ إذن                   

اأا متأكد أن أحدا مل يقم هبذا العمل إال رئيس الباخرة وهو الذي أعطـى                     .  بفتح الصمام ليمأل البخار الغرفة مبثل هذه الكثافة                
أوامره لتنفيذ هذا العمل اإلجرامي ؛ هذه ليست هتمة موجهة ألحد؛ ومجيع زمالئنا يعرفون جيدا السبب الذي يكمن وراء مثل                                 

 . هذه التصرفات الرعناء وهبذه الطريقة اخلطرة 
هو نفسه  .  كان رئيس الباخرة يصر أن ال نقوم بتصليح الباخرة يف ميناء عبادان وكان يفضل ميناء األسكندرية هلذا الغرض                             

اآلن وبعد أن قررنا أن نتأخر بعض الوقت للتصليحات ، ملاذا ال نرسـوا يف                      "  قال ألحد الزمالء باالنكليزية وبلهجته اليونانية           
 ". ميناء االسكندرية ، عروسة البحر ومدينة االستجمام والكازينوهات والبالجات الذهبية 

طبعا الرئيس اليعترب نفسه مذنبا ويدعي أن احلــادث      .  وها حنن عوقبنا هبذا الشكل إلصرارنا على تصليح الغالية يف عبادان          
 . وقع بسبب خطأ ارتكبه زمالؤنا املصلحون 

لذلك حناول اال نظهر كثريا على         .  ويا لألسف قد احترقت وجوهنا وأيدينا قبل أن نصل إىل الشاطئ الذهيب يف االسكندرية                        
ظهر املركب ، غري أن طبيعة العمل تتطلب شيئا آخر ، حيث ينبغي أن نكون يف كل مكان ؛ داخل الباخرة أو على ظهرها ،                                 

 . يف احلقيقة أن أشعة الشمس تعمق من جروحنا وحروقنا . حتت الشمس احلارقة أو يف الظالل 
يف الفجر لوهنا أخضر      :  مدى العني تنظر ؛ مياه البحر مبسوطة على بساط اهللا وللمياه ألوان يف كل ساعة من ساعات اليوم                          

 . ويف الصباح الزوردي ويف الظهرية لوهنا فضي ويف املساء مييل إىل الذهيب ويف الليل يتحول إىل أسود قامت 
واأت عندما تقف على شاطئ البحر ، ترى املاء عظيمــا              !  مل نر شيئا يف األفق املنظور سوى املاء ؛ إذن هو ماء وليس سرابا                 

مجيال عزيزا على القلب لكن عندما تركب الباخرة ومتكث يف املياه البعيدة عن اليابسة ألكثر من يوم أو يـومني أو شـهر أو                                 
 . شهرين فتصبح كاملاء مادة سائلة بالطعم واللون 
أحيانا نصاب مجيعا حبالة تشبه االجنذاب ؛ مل يبق يل وجلميع زمالئي أي مزاج ؛                        . صار لنا أربعون يوما وحنن عائمون يف املياه
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مل يهمنا أي شيء ، ال صوت أم           . حىت الكالم أصبح بالمعىن وتركنا الثرثرة ؛ كما أن الراديو مل يستطع أن يغري من أحوالنا                         
الربان هو الوحيد الذي ُيسمح له أن يعيش مع            .  كلثوم املفعم بالدفء واحليوية وال رواية العجوز والبحر الرنست هيمينجوي                  

 . زوجته يف الباخرة ؛ وها هو يقضي وقته يف اللعب واللهو 
أرى رميي منهكة ومتضايقة ؛ رميي املفعمة بالنشاط واحلركة والـيت كانـت                      .  الرئيس سكري والبحارة مجيعا سكارى دائما         

جتوب الباخرة عرضا وطوال وطبقات وتصطاد الفئران يف أاي حلظة تشاء باتت اآلن تتسكع على ظهر الباخرة وحتملق يف مياه                                
 . البحر 

أصيبت رميي قبل نصف شهر تقريبا مبثل هـذه احلالــة      .  فكرت أنه ال بد من إخفائها مرة أخرى وعزهلا عن العامل اخلارجي   
كانت .  وأصبحت شبه مسعورة ؛ كانت متوء باستمرار وتدور حول نفسها ، كأمنا أصيبت بدوار البحر أو ضاع منها شيء ما                               

 . تفتح كفها كاألسد وهتاجم أي شخص يواجهها 
أمسكتها ألعصب عينيها بقطعة قماش حىت ال ترى أي شيء ؛ قاومتين بكل قواها وخدشــت يـدي ووجهـي ومزقـت                          

كان عمال شاقا جدا غري أين استطعت يف النهاية أن أعصب عينيها وأخبئها يف مكان ما حىت ال ترى البحر وال تشم                                .  قميصي  
 . رائحة املياه الزفرة 

 . بعد مخسة أيام فتحت العصاب ؛ هدأت رميي وحتسنت أحواهلا بعض الشيء وبدأت تصطاد الفئران من جديد 
فكلما تطول فترة اإلحبار تنطـوي        .  وبعد كل ما جرى ، هاهي اآلن أمست أكثر منطوية على نفسها وال يسليها أي شيء                          

 . والبحارة يسلون أنفسهم باللهو واللعب ليملؤوا الفراغ القاتل يف حياهتم . رميي أكثر فأكثر على نفسها 
رميي وقد تغري مزاجها وأصبحت كما كانت قبل نصف شهر ؛ تركض على ظهر الباخرة                   اآلن ويف هذا املساء اململ ، أرى            

وخترج لساهنا أحيانا وال ينقطع مواؤها حلظة واحدة ؛ جتلس على حافة الباخرة وحتملق يف مياه البحر ؛ أتصور أهنا تريد أن تقرأ                       
 . شيئا أو هتاجم شيئا ما ، أو كأمنا تتابع أثر مسكة يف البحر 

 يبدو هي أيضا أصبحت منجذبة ؛ . ال، ليس حتملقها يف املياه الصطياد السمك 
 . صار هلا ساعتان وهي حمدقة يف املياه ، رمبا هناك عالقة مغناطيسية بني عيون رميي الربتقالية ومياه البحر الذهبية 

 . ال أستطيع بعد اآلن أن أعصب عيون رميي اجلميلة وال ميكنين أن أراها معصوبة العينيني ال تراين 
مهينجواي يصارع السمكة الكبرية وحنن مصابون مبرض الصمت الرهيب ؛ صمت البحر و االنسان ومصـابون                         "  عجوز"  

بداء العزلة واالنطواء ؛ حنن النصارع الصمت الواسع كالبحر ، بل نصارع أنفسنا حيث من املمكن هلذا الصراع أن ينتهي إىل                                 
 . خيبة أمل مطلقة 

مل ميكث يف زورقه الصغري يف البحر سوى عدة أيام وحنن صار لنا أربعون يوما منقطعني عن العامل اخلارجي يف هذه                             "  العجوز"  
 . الباخرة اليت تشبه مدينة لألموات املتحركة 

الربان يبدو يف أمت الراحة ألن غرفته حتتوي على كل ما يشاء من محام ومغسلة ومطبخ ويعيش مع زوجته مثلما يعيــش يف                              
 . بيته ؛ لكن هؤالء أيضا صار هلم زمان مل يتكلموا مع بعض 

قاه                    .  أنا متفرج فقط أو يف احلقيقة كلنا أصبحنا متفرجون                   القطة حتملق يف البحر الالمنتهي ، رمبا تفكر يف ذكرهــا وال تل
 . وهذه احلالة تكون السبب بأال ترى إال الظلمة و السواد 

ظن أن                   .  القطة تغيب عن نظري     .  هنيهة وأمسع صوت سقوط شيئ يف البحر          أنظر إىل مجيع اجلهات ، لكنين ال أراهـا ، أ
 . البحر قد فعل فعلته وجذهبا إليه 

أحدق يف مياه البحر ، األمواج تقذف رميي إىل هنا وهناك ؛ ال حترك ساكنا وال حتاول أن ختلص نفسها ؛ وها أنا أراها كيف                
 . تغطس يف مياه البحر رويدا رويدا لتصل إىل القاع ، فريسة مسينة وطازجة لسمكة قرش أو حوت جائع 
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 1996ديسمبر  –االهواز 
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