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الغصن الذي انكرس يف الحرب
كان يد طفلة

نجوى شمعون
كم جميل أن يكتب لك إنسان وهو يواجه الحرب واملوت  ...كم صعب وقاس ذلك.
جميلة هي كتابة زمن الحرب ألنها ترقى بالعالقات اإلنسانية إىل مستويات من الصفاء والنبل
يصعب الوصول إليها خارج الحرب .فليك يكتب إليك إنسان باستمرار يف الحرب ,يجب أن يرى
فيك مجموعة من القيم اإلنسانية التي تشكل نقيض الحرب  .إذا كانت الحرب حربا ,يجب أن يرى
فيك السالم  ,إذا كانت كراهية وعدوانا  ,يجب أن يرى فيك الحب .إذا كانت دمارا ,يجب أن يرى
فيك البناء .إذا كانت خوفا يجب أن يرى فيك األمان .وإذا كانت موتا ,يجب أن يرى فيك الحياة.
صعبة هذه الكتابة ,ألنك أنت املكتوب إليه ,مطالب ألن تكون يف مستوى مامثل من الرقي والنبل,
وأنت ال تعيش الظروف ذاتها التي ميكن أن تساعد عىل التواصل بشكل قريب مع جوانب الروح
األكرث إضاءة.
قاسية ألنها تحرك إحساسا سلبيا وقاتال بالعجز الطفويل .الالوعي هو صوت الطفل فينا .وحني ال
يستطيع طفل إنقاذ شخص يشعر بالتبخيس لذاته ,تبخيس قد يصاحبه مدى الحياة ويؤثر حتى
عىل نوعية عطائه.
املخططون للحروب يلعبون كثريا عىل هذا اإلحساس بالعجز عند املتعاطفني مع ضحايا الحروب
,ويسعون اىل تعميقه بداخلهم لدفعهم مستقبال إىل التوقف عن التضامن.
حني كلمت نجوى بالتليفون يف مرحلة من الحرب .كان ضوتها ضعيفا جدا وخائفا ومرتجفا.
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كنت واقفة فجلست ,فجأة أحسست اين أصبحت طفلة مرتبكة ال تعرف ما الذي يجب أن يقال
و يفعل ؟ ما الذي ميكن أن نقوله إلنسان يواجه موتا يف ظروف نجهلها متاما؟ يصبح الوضع
سورياليا وعدميا يف قربه وبعده .فجأة أحسست أن تلك الحرب البعيدة أصبحت قريبة جدا
مني  ...فشعرت بالخوف ...حصل يل نوع من التامهي الالشعوي مع نجوى ...دخلت يف روح
إنسانة ووجدت صعوبة يف الخروج ...أو بتعبري أصح ,دخلت يف الحرب ومل أستطع الخروج منها
إال بصعوبة .أصبحت الصواريخ تسقط من السامء عىل رأيس  ...أصبح يل أبناء شهداء ...ومنزل
مفقود ...وككل من يعيش داخل الحرب ...مل أنم تلك الليلة.
بعد ذلك اختفت نجوى...وألنني مل أكن أعرف كيف ميكن أن أبحث عنها يف غزة  ,بدأت أبحث
عنها عىل صفحات الفيسبوك .أصبح الفيسبوك عاملا وصفحاته دوال ...أصبح دولة وصفحاته مدنا
...أصبح مدينة وصفحاته شوارعها .كتبت لكل من يعرفها وال يعرفها ,كنت أريد أن اتقاسم ذلك
القلق مع اشخاص آخرين ,فلم يكن من العدل ان أحمله وحدي .هكذا اصبحت من خالل العالقة
مع امرأة واحدة  ,قريبة من كل الناس الخائفني عىل أحبابهم وأوالدهم من املوت .أصبحت أعرف
كيف يكون الخوف من الفقد يف الحرب .والحرب هنا ليست اي حرب .انها حرب ضد غزة وهي
جزء حي ونابض من فلسطني الجريحة بكل ما لها من دالالت عاطفية وجدانية حملتها معي منذ
طفولتي.
وأنا أبحث عن نجوى يف شوارع الفيسبوك بعدما تعطل الهاتف .صادفت فلسطينيني كثريين  ,منهم
من كان يلعن العرب ,خالطني بني أنظمة عربية قد تختار ألسباب اسرتاتيجية وسياسية أال تتدخل
يف القضية .وبني شعوب متعاطفة بكل الجوارح ونبضات القلب .تأملت أكرث ...رأيت كيف يخطئون
بالفهم واإلحساس ,لكني فهمتهم.فالتعرض للظلم القاتل أحيانا يعمي ويقتل بدوره .للظلم القاتل
صواريخ غري مرئية غالبا ما ال نراها.
أجمل مايف نجوى ,أنها رغم كل ما تتعرض له غزة من عدوان وظلم منذ سنني  ,مل تشكك يف نوايانا
نحن الذين نحب فلسطني .ظلت تؤمن بكونية املحبة االنسانية  ,وحني اختارت أن تتوجه بالنداء
والصداقة النبيلة اىل امرأة عربية يف املهجر ...قالت يل ,ومن خاليل للعرب مثيل الذين يؤمنون
بعدالة القضية الفلسطينية " .إننا نراكم ونبادلكم حبا بحب".
فشكرا لها عىل الثقة النبيلة  ,وشكرا ألنها اختارت أن تخاطب يف الجوانب األكرث نبال يف اإلنسان ...تلك
الجوانب التي تدفعني أنا وآخرين للتعاطف مع القضايا العادلة ويف مقدمتها القضية الفلسطينية.
فريدة العاطفي :كاتبة من املغرب مقيمة يف فرنسا
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 9يوليوز:
قصف عنيف يكرس الظهر  ,تداخل كل يشء يا فريدة ...ال منيز االيام والوقت  ,نتعب من كرثة رصد
املوت للضحايا ...نتعب من األمل ثم نواصل ...نتعب وال ننحني أبدا أبدا
املوت يف كل مكان يا فريدة  ,والوضع صعب وخطري جدا.
مجازر يا فريدة عائالت برتوح كلها مرة وحدة للموت والعدو بيحيك يف تصعيد أكرث عىل غزة خالل
األيام القادمة يف كل قطاع غزة القصف مل يتوقف طوال الليل والنهار.
املوت يف كل مكان عزيزيت .كل مكان عزيزيت البرش واألرض والحجر واملساجد كل يشء هدف
للطائرات األطفال ايضا هدفهم .عائالت بأكملها قتلوا تحت بيوتهم من الصواريخ.
من  3ايام الطائرات ليل نهار يف السامء طائرات مراقبة ورصد اهداف وطائرات تقصف وأي قصف
لبيت بريوح معه كل البيوت من حواليه أو أجزاء منها

 10يوليوز:
فريدة صديقتي ال تسأيل القلب لوال بقايا النور يف القلب ملتنا من الجنون.
الله رس قوتنا يا فريدة ميدنا بالنور لننهض.
الوضع خطري جدا  .ومع ذلك اتابع كتابة األخبار أقصد توثيق االخبار مع مجموعة من الزميالت والزمالء.
طيب فريدة الوضع صعب اآلن .أختي وعائلتها وعائلة ابنتيها هربوا من بيوتهم تعرضت جمعية
للقصف بجانب البيت مالصقة لبيتهم ثالث عائالت وكلهم اطفال .الهجوم االن اصبح من البحر
والسامء .ربنا يحمي غزة كلها.

 11يوليوز:
مل أفعل ما اتفقنا عليه أمس يا فريدة.كان القصف عنيفاً كوجه غزة ,وهادئاً جاء املوت ،ال أجد
وصفاً يليق بهذا املوت حتى وإن وصفت ،كانت مجزرة يا فريدة ،مل أعد أعرف الوقت وال
الكلامت،حني كتبت لك عىل الشات كانت عائلة أختي يف مدينة اخرى وعائلة ابنتيها يرتكون
البيت لبيت الجريان،القصف ال يرحم يا فريدة وال يعرف رصاخ األطفال العرشة ،ال يرى عيونهم
ملء الوجع ،العيون التي تصب من الكأس دمعها،حتى أنا خانتني اللغة ،خانني جسدي وتوقفت
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عن تنفس الهواء للحظة،أصابتني ربكة القصف املتواصل فوق لحمنا،مارا ً بالروح ليحصد كعادته
ضحكاتنا التي صنعناها بعد كل حرب.
أنا واقفة عىل كل جبهة هكذا شعرت ,وأنا أقرأ عىل صفحات الفيس طاقات الحقد املنادية بإعدام
غزة وهى تنفض عنها املوت.
ويف نفس اللحظة مرتبكة لرؤية شهيد هناك عىل مرمى البرص ،قصف لدراجة هناك ،ولبيت دكته
الصواريخ فجرا ً فبىك من وحدته لتعود إليه الصواريخ مرات ومرات .ماذا أقول لك يا فريدة ؟
غزة رغم ذلك تنهض وتنفض كل الكالم ،كل الساحة مفتوحة عىل البدايات ،ال الصواريخ ميكنها أن
تحسم الحرب ,وال املوت ميكن ان يتكهن بيشء،كل يشء يغلفه موت يكتب األسامء ،وينرث الرتاب
عىل األشالء املنذورة ألهلها.
وسط كل هذا توقفت للحظة ألستدعي نور الله ليمدين بالقوة ألكمل التغطية اإلخبارية،ألواصل
يف وقت من املفروض عىل كل صحايف ان يصبح جنديا داخل بيته  ,أو داخل امليدان .يف امليدان
يغيل دمي ويفور أما أنا فأصبح واحدة أخرى تغلف دمها برهبة املكان فال عادت هى كام هى
وال شعرت بنفسها كام هى ،ال تعود النفس كام كانت ذاتها ،تصبح مغلفة بهواء ملوث من أثر
القصف،إنها ذاتها ولكن ليست هي ،تقارع املوت وتكمل ما بدأت للحياة .دامئاً نحارب ألجل الحياة
حتى لو سقط منا دمنا.

 11يوليوز
فريدة مهام حدث يل ال أريدك ان تقلقي ما كتبه الله يل نافذ .وما أريدك ان تعرفيه أن وجودك
ساعدين كثريا شعرت بأن معنا قلوبا راقية تشد عىل قلوبنا وقت الوجع.
املواقف اإلنسانية يا فريدة هى أساس الروح بحثها عن السالم لها ولآلخرين وهذا ما تفعلينه انها
رسالتك سواء مع الفسطينيني او غريهم إنها رسالة راقية.
انت أكرث وطنية من كثريين .قلبك يغمره النقاء والحب لإلنسانية.

 12يوليوز
يف الحرب يا فريدة تفتش يف القلب عمن يسأل عنك وقت املوت ،عمن يتفقد ذكرياتك،وللقلب
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أيضا ذاكرته العصية عىل النسيان،ألننا هنا يف غزة ال نستطيع التفكري  ,فالجميع يتصل ليبلغ عن
هروبه من بيته مع عائلته وجريانه بسبب القصف،احياناً نضيع  ,ال نعرف عىل من يجب األطمئنان,
الجميع محارص بالصواريخ،الجميع يهرب من بيته،الجميع هدف للطائرات،لذا نبحث يف الخارج
عمن هو أقل ربكة منا ،ليهدهد االصابع الراعشة والقلب املكلوم  ,وإن مل تجد فوحيد أنت يف
الرصاخ و يف الغناء لغزتك  ,أما األمهات فينسج الله من نوره خيطا عىل قلوبهن.
أكتب إليك اآلن فيام أوثق خربا عن خمسة اطفال جراء اطالق صاروخ عىل منزلهم بحي الشجاعية
رشق غزة .حالتهم خطرية وكذا القلب.
الكلامت تكتب مبتورة يا فريدة عىل ساق واحدة تقف .تلكم بعضها فتتهاوى لتصبح ارضحة
للراحلني .أكتب ألن الكتابة رئة املحارص يف الحرب .نقف مندهشني من واقعنا رغم الحرب .نتأمل
وقفتنا كل مرة لرنى غزة شامخة رغم الحرب.

 12يوليوز :

ِ
فكرت بأخذ
انها حرب ال ضحكة فيها،ال تفكري برفع شعرك عالياً أو اسداله،ال تفكري بالطعام،وإن
حامم "لالغتسال " خذيه عىل عجل وباريك للامء كل هذا الصفاء رغم الحرب

،ال تفكري بالغد،أنت يف اللحظة اآلن ،أنت رسها وانكشافها وحقيقتها،كل يشء يتجرد امامك
وينزوي،يزداد وهج الروح فيك،أنت املراقب لكل يشء حني تستيقظ روحك وت ُبرص وت ُدرك،هذا
كله لن يحدث أو يُفهم إال إذا جربتيه ،لذا ال تحرصيني كجسد مادي يف الفكرة،الجسد سجن الروح
والروح تعيش يف كل العوامل األخرى ،ال أفكر باملوت إال قليالً ،وال أحد لديه املوعد معه ،يأيت عىل
غفلة منا،لذا اهتمي بنفسك واتجهي ناحية الضوء داخلك.
املوت يحدق بكل غزة اآلن ,وال احد فينا يعرف ذلك املوعد ،هو يرتبص بنا ونحن عىل طريقتنا
نرتبص به خائفني فقط من اللقاء ونحن أشالء،ليأخذنا كاملني يف فتنتنا وضحكتنا ال ناقصني من
قطعة لحم أو من ابتسامة ترتشف الحياة كلها فينا ،هكذا يكون املوت خالصاً لوجه الحياة..

 13يوليوز:
غزة مذبح متحرك يا صديقتي ..وحدها تحارب قاتلها .اليوم ملا صار القصف لبيت الجريان بقيت
ساعة واقفة بالبيت  ,انتظر  ,وأقول يا رب اسرت ,والشارع مليان بالناس ينتظرون ويضحكون
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ويرصخون  ...ال بديل عام انت فيه اآلن  ...االحتالل مجرم ال يعرف الرحمة ال لطفل وال امراة وال
صبي وال رجل وال بيت او مسجد.
يف التغطية للحرب غصبا عنك تشاهد كل يشء ,لكني أحاول عدم التدقيق يف األشالء .وال
اريدك مشاهدتها ألنها ترتك يف النفس ما ترتك .أما عنا فبمجرد ما نسمع صوت الطائرة...
نتخيل كل يشء ...هذا الجو النفيس نحاربه بالضحك  ,وبأشياء كثرية نحتال عىل الحرب
واملوت يا فريدة.

 15يوليوز
فريدة  ...يا صويت نحو العامل
فريدة  ...يا يدي التي أقذف بها كل الكلامت لتكتب غزتنا
ال أعلم إىل متى هذا الفكر أن يبقى وأن يساورين وأساوره
يف لحظة املوت ال تبقى يف يدي زهرة أو حتى قلم ألقابل به قاتيل،ذلك املحتل الذي يطري يف ساميئ
ليل نهار ,يقتل العصافري يف السامء وعصافري الطفولة عىل االرض .أي وردة تلك التي أقبل أن اقطفها
من حياتها ألرميها عىل دبابة تقرتب من حدودي ؟ لتخربها بأين اريد السالم ...السالم الفعيل .أي يد
هذه التي تحمل الوردة لتقول للمحتل هذه وردة الحياة مقابل املوت الذي توزعه علينا باملجان.
هل سيقبل القاتل بالوردة ...؟؟
الوردة التي تقول نعم للحياة ...؟
أعتقد يقبل بها محملة بأرواح كثرية من غزة وجريانها.

 17يوليوز
قتلوا أطفاال يا فريدة .كثري من األطفال رحلوا امس واليوم وقبل ذلك  ,قتلوهم وهم يلعبون
أو نامئني يف بيوتهم .كتبت لك عن عائلة بكر ,األطفال بيتهم قرب امليناء ذهبوا للبحر من الحر
,وليلعبوا فالحقتهم قذيفة وحني هربوا منها رموهم بأخرى.
اه لو أستطيع حامية األطفال ور ّد املوت عنهم ...اه قلبي يتمزق عليهم
األطفال يا فريدة عصافري األرض ومالئكة الكون
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 19يوليوز
يف الليل يتمدد النوم بعيدا ً عنا ،ال نعرفه كام ينبغي للجسد املنهك،النوم عادة بعيدة املنال ،صار
أقرب للموت،واألطفال هدف الطائرات هدف القتلة من كل لون وصوت،اجتمعوا لحرب مع
الطفل،صوت الطائرة يعلو وكأنها يف رشاكة دامئة مع السامء،هل من طيور أم غادرت بعيدا تبحث
عن أمن يف بالد تتوحش فيها آلة الحرب؟
أكتب لك فريدة :وأنا موقنة أن هذه الليلة أيضاً هرب منك النوم ,وهربت روحك أحسها تحوم يف
سامء غزة لعلها تحمي االطفال هنا من دبابة تهرس لحمهم..

 25يوليوز السابعة مساء
قبل قليل قصفوا بيتاً يف شارعنا يا فريدة بصاروخني استشهد االب وابنه
مع عرش اصابات منها اصابات خطرية جدا.
ا قصف البيت وأصحابه نيام ..يا الله ملاذا يحوم املوت يف كل زاوية وشارع ومئذنة،يف كل صليب
ويد تفتش عن غدها،امتأل املكان برائحة املوت ممتزجاً بالدماء الزكية ،ال أعرف هل كانوا يحلمون
بغد أجمل قبل أن يستفزهم صوت الصاروخ؟
الصوت أيضاً يخطف الروح يا فريدة،الصوت يأيت ُمعلقاً كل ذاكرة األرض.يف يده،هل كانوا مستيقظني
ويعدون فراشهم ليناموا؟ اكتب والطائرة امللعونة تحلق يف خيط الحياة الخيط الذي قصفته
بنباحها،وأغلقت خلفها كل األبواب املؤدية للحياة،أيب كعادته خاف ليس الخوف الذي نعرفه نحن
خوفه يعيده للهجرة األوىل حني هجرهم الصهاينة بالسالح واملجازر،نفس الصورة تتكرر لديه أعمق
وأشد حفرا ً يف لحم الذاكرة،كنا نلومهم كيف تركوا بيوتهم وأراضيهم؟ اآلن عرفت يا فريدة أن املجازر
ال ترتك أي فرصة للنازحني غري الحفاظ عىل حياتهم حياتهم يسألنا كثريون هل تهربون اثناء القصف
؟ أيب مثال كبري بالسن وال يستطيع الحركة اال بالكريس املدولب بسبب هشاشة العظام وال يعلم أن
الصاروخ ال يرتك أدىن فرصة لنا نحن الذين نقفز مرسعني من امكنتنا ال نستطيع هذا الهروب ألنه
ببساطة الصاروخ ميزق لحمنا بذات اللحظة،نتساوى معه الراكض واملقعد بذات الصفة العجز،وألن
من يهرب حتى قد يطري نصفه العلوي يف جهة ونصفه السفيل يف جهة اخرى وكأنهام تخاصام.الصاروخ
ال يرتك فرصة ألحد يف النجاة ومن ينجو قد يرتكه ينجو ببرت يف القدمني او يف اليد او يف الروح .ال أعلم
متى ينتهي هذا املسلسل الطويل؟ حقاً ال نعلم متى تنتهي مجازرهم يف جسدنا الحي .
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ميوت الفلسطيني وهو واقف اصابعه عىل الزناد او يف عني محتله.
(هال فريدة وانا اكتب اليك قصفوا بيتا بشارعنا ربنا يسرت)
كوين بخري دامئاً وتذكري ":ال أحد ميوت ناقص عمر "
 25يوليوز الواحدة زواال
كانت رسائيل اليك تخفف عني قسوة الحرب يا فريدة،وتربط عىل قلبي بقبلة .كل ليلة كانت
أعنف مام سبقها ،اطفال يصعدون للسامء،قلوب تتهاوى ،جثث تتفحم وأقدام تدوس يف هروبها
ومن خوفها فوق األجساد امليتة .يل هنالك صديق هنا نكتب سوية األخبار نوثقها ونضحك نبيك
ونتبادل النكات واألغنيات ،حتى وجه آخر للحرب تكتشفي مالمحك إنسانيتك وإنسانيته ضعفك
وضعفه يف الحرب ،تتبادلني األخبار فيبيك عىل اطفال هربهم املوت بقسوة،ونجمع شملنا وننهض
بعد كل مجزرة أو بعد كل توثيق ،هذه الحرب أخذت أشكاال كثرية،عرفت منها رغم جربوتها أننا
نصمد ليولد اإلنسان فينا اإلنسان الذي قتلته األسلحة وأحياه املوت،نعم املوت يجعلك تبرصين
الحياة أقوى وأجمل وأبهى ،يجعلك اكرث ألفة مع املوت،أكرث ظناً بالله وبالنجاة وبالحياة.

 26يوليوز الثامنة مساء
انتهى وقت الهدنة يا فريدة .امتدت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء .لكن طوال هذه
الهدنة املزعومة كانت الطائرة تحلق يف سامء غزة.اآلن عادت الطائرات الحربية أيضاً وعادت
املدافع لقصف وتقصف غزة اراضيها ومواطنيها.
وقت الهدنة تم انتشال الكثري من الجثث تحت الركام وأنقاض البيوت تقريبا أكرث من  60شهيدا تم
انتشالهم  .وصل عدد الشهداء  1000شهيد ،هل هذا العدد ٍ
كاف للمجتمع الدويل ليوقف الحرب
!!..؟ هل يكفي عدد األطفال لتصمت الحرب.

 26يوليوز العارشة ليال
االن هدوء فريدة ...لكن طائرة تزعجنا ...هي طائرة استطالع يسمونها "الزنانة" تبقى ليل نهار
تزن بصوت مزعج جدا ال نعرف معها النوم وهي مهيأة للقصف يف أي لحظة ...قصف إنسان ,أو
بيت  ,او مسجد.
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 -27يوليوز
هههه كامن شوي بدي اصبغ شعري بلون "احمر برغندي " انتصارا للحياة.
اقصد أحاول أن أنترص للحياة ...أحاول يا فريدة ..لكن كل غزة مفجوعة ،ال اعرف الوصف ،فقدنا
القدرة عىل الكالم والكتابة كام كنا ..هل سرنجع كام كنا؟ ....

 28يوليوز
سأخرج ...أنا املاكرة الوحيدة الذاهبة لالحتفاء بالحياة يا فريدة،فيام وجوه الناس عابسة تفتش
عن فرحتها املنهوبة يف الحرب،وعيون األطفال املدهشة تبتكر ضحكتها للهواء الطائر،الجميع منذ
الصباح يخرجون ملعايدة األقارب،لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو الحرب وما تالها،ال احد
يتحدث عن العيد كعيد حتى السالم يكون غالباً سالمتكم من الحرب.الحرب التي افرتست كل يشء
يف يدها ومل متض بعد،واقفة او جالسة تنتظر ضحاياها الجدد،أخرج ألجدد الحياة يف نسيج الروح،
علينا نحن العابرين يف جوف الحرب أن نجدد البيعة للحياة،أن ننهض
ونرفع للحياة عالياً نخب الحياة .سأخرج وإن عدت كتبت لك يف حال
 ...مل تنفصل الكهرباء نصف ساعة وأخرج ،أعرف ما سأراه سلفاً حفظته عن ظهر قلب،العيون
التي تتفرس األجساد للتتأكد من كونها عىل قيد الحياة لرمبا هذا التفرس لتعمق يف نفسها فكرة
أنها عىل قيد الحياة،والعيون التي تفتش عن دليل يف العيون ,دليل عىل الحياة برمتها،الثقل الهائل
للتفسري لالحساس العايل بالحياة،هل ندركه وسط استهداف مشاعرنا وقت الحرب املستمرة حتى
اللحظة لقنص إنسانيتنا.

 29يوليوز
.يل صديقة تأخذ حبوب املنوم مل أرها الليلة عىل الفيسبوك ،رمبا ماتت من الخوف فقط ..الليلة ال
تشبه أي ليلة يا فريدة قاسية جدا واألكرث امتالء باملوت ،انها الليلة األعنف واألقىس علينا جميعا.
حتى اللحظة الطائرات يف السامء واحيانا عىل انخفاض كبري لتقنص من تريد ،رمبا طفل آخر يلعب
أمام باب بيته ،أو داخل غرفة نومه ،كوين بخري دامئا ،سانام اآلن او أحاول النوم ليلة أمس كانت
حافلة وعنيفة جدا وقاسية
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 :::::::كلنا يف غزة توصلنا أن من له حياة سيعيش ومن اختاره املوت بآلة القتلة سيموت ،هكذا
يصبح املوت أقل وحشة ووحشية يا فريدة.

 31يوليوز
مل يعد تبادل أغنيات فريوز وغريها يفيد يا فريدة ..صار كل يشء باهتا وشاحبا كاملوت،محاوالت
االحتيال عىل املوت صارت صعبة صعبة جدا الطريق إىل الحياة ممتلئ باملوت يا فريدة ,كلام
رفعت روحك عاليا بعيدا عن املوت نادتك الحرب،إنهم يقتلون اإلنسان ينهبون روحه.... .

اب 1
الوضع غري واضح يا فريدة حتى اللحظة  ،يف منطقة حي الجنينة بيوت امنسحت عن األرض ويوجد
قناصة ،النازحون صاروا باآلالف يف املدارس.
وصل عدد الشهداء حتى اللحظة  63شهيدا ،هذا غري املفقودين والشهداء تحت األنقاض أو يف
الشوارع ال تستطيع سيارات االسعاف الوصول اليهم وان وصلوا تستهدفهم الطائرات الحربية ,
استهداف ثالثة مسعفني وصلوا جثثا متفحمة للمشفى.
هذه هي الحرب يا فريدة  ,والكتابة يف الحرب هي ابنة الحرب بكل هواجسها وانزياحها.
أن أكتب آه الكتابة هنا مختلفة كأنها لغة عىل عكازها تحاول أن تقف ألرى وجهك .نور وجهك
يقودين للخارج ألحمل أصواتهم أصواتنا جميعا يف املقربة الجامعية ،والهدنة يا فريدة تشبه الحرب
كثريا ً ,نعرفها حني تهبط كطائر مفرتس متعطش لدمنا هى أيضا تأكل لحمنا كالحرب متاماً ألن
صانعيها هم أيضا صناع حرب  ،ما أن يبدأ اعالن الهدنة لساعات حتى يُكمل القصف دورته يف
كل مكان
البداية وال نهاية إنه استمرار للطائرات واملدفعيات لتنهب األرواح بكل الطرق املمكنة والغري
ممكنة ،ما أن تحتمي عائلة مثال بأكملها تحت الدرج ،حتى تصبح تحت األنقاض ،صاعدة مرة
واحدة نحو السامء،أكلت الحرب منا كثريا ً .وكذا الهدنة امل ُسيسة أكلت مثلها يف محاولة للسباق
عىل لحمنا.
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