يف علبة الحرب
وسام عويضة
أنا ٌ
غارق يف هذه الحرب حتى أذين ،والحرب ام ٌر ال يعرفه سوى من يعيش الحرب.
“أيتها النجمة هناك ،أرجوك ال تكوين طائرة”

أنا أهذي ،عقيل خارج السيطرة ،تتحول الحرب إىل علب ٍة مغلق ٍة تضيق يوماً بعد يوم ،جسدي
متيبس ،ولغتي جاف ٌة وممزقة.
ٌ
خائف طبعاً ،لكن خويف يغرق يف دوامة القلق عىل كل يشء ،حتى
األمر أكرب من الخوف ،رغم أين ٌ
عىل سالمة عقيل.
مخجل جدا ً اآلن،
ٌ
أشعر بالحزن الشديد ،أبيك حد التقيؤ أحياناً ،لكني أفعل هذا رسا ً ،فالحزن
سازج أمام كل هذه البشاعة.
والبكاء أم ٌر ٌ
ال حبال ألتسلقها ،أنا يف قاع علبة الحرب ،خالط الدم الذي يقتل كل ما تبقى من إنساني ٍة وعقلٍ ،
الحرب خارج إطار املعقول،
ٌ
قريب ورحي ٌم أيضاً ،كل االحتامالت األخرى احتامالتٌ أكرث سوءا ً وسوادا ً،
املوت
احتامل ٌ
من هو الصديق الذي ميكن أن يكون ميتاً االن؟ ،أيهم تحت األنقاض يتنفس ومتر حياته القاسية
أمامه يف ظالم ما بعد الغارة؟ ،كيف تبدو املدينة اآلن؟ ،هل ستنتهي الحرب وأنا قطع ٌة واحدة؟،
أين سأقيض الليلة القادمة؟ ،هل هناك ليل ٌة قادمة؟ ،كيف سيمر الوقت حتى الصباح التايل؟ ،هل
هناك صباح؟؟
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الخيار األسهل يف الحرب هو املوت ،واالنتظار هو األسوء.
حي اآلن؟
هل أنا ٌ
هل أنا ميت؟

****
محظو ٌظ أنت،
تقف وحيدا ً عىل حافة الحطام الهائل للمدينة والناس،
وحي ٌد وحي،
وأزرق،غريب،
تنظر إىل وجهك الشاحب يف املرآة ،وتضحك من فكرة "الغد" التي متد لك لساناً طويالً
ٌ
وفار ٌغ إال من صداع رأسك ،وأحتامالت القذيفة القادمة
محظو ٌط أنت
تلفظ أنفاسك قهرا ً ،وتعد املوىت
تعد ثقوب الحرب ،وأفكار الحرب ،وقصص الحرب
تسجل صوت الطائرة ،وصوت الصاروخ ،وصوت املدفع
تغلق عينيك عن الوجع املمتد ،عن األشالء،
قوي جدا ً
لكن رصاخ األطفال ٌ
ورائحة الدم تعذب روحك يف العتمة
والليل طويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
وأزيز الطائرة يلوث روحك
"محظو ٌظ أنت ألنك حي"
****
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مل أعد أعرف كيف أجيب عىل األسئلة التي ال تبدو غبية سوى من هنا ،أقصد من غزة ،أقصد من
داخل إعصار املوت الذي يجرف كل يشء؟
يسألني صديقي البعيد ،كيف حالك؟
معق ٌد هذا السؤال يا صديقي ،أنا نفيس ال أعرف كيف أسأل عن "حايل" ،هذا الحال املمزق جدا ً
حد الالتعريف ،هل لحايل "كيف" ،وكيف ميكن أن أعرف كيف حايل ،أو كيف ميكن أن أطرح هذا
السؤال ،ومتى ؟
أنا حتامً أريد أن أفتح حوارا ً انسانياً من نوع ما مع "أحدهم" خارج هذه الحرب ،لعيل أشعر ولو
للحظ ٍة أين ما زلت جزءا ً من هذا الكوكب ،أو واحدا ً من األحياء ،لكني ال استطيع؟،
فحتامً سيسألني ذلك االنسان عىل الطرف اآلخر من الحياة "كيف حالك" وسيبدو غبياً جدا ً أن ال
أعرف اإلجابة.
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