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تقديم

عاطف أبو سيف
ليست الكتابة فعل استنطاق للحارض ،وال هي تأمل يف املايض وال ابحار يف الدهشة املتولدة من
املستقبل ،بل هي لحظات وعي وارتداد وسط سكرات غياب حادة .إنها نوبة من نوبات الحياة فيام
املوت بالكاد يرتك متسعاً لقدميك الصغريتني تتلمسان أفق الخطو.
وبذلك فإن الكتابة ال تسعي ألن تكون برهاناً عىل يشء ،وال تفسريا ً ليشء آخر ،كام ال تزعم أنها
االكرث تعبريا ً واألصدق ،وال هي متثل فاحشة القسوة املريعة امام مشاهد املوت ،وال هي صليب
الرهبان وال سوط الحسينيني يجلدون به آالمهم ،بل هي تفصيل آخر ،رمبا صغري أيضاً ،من تفاصيل
لحظات الحرب املهولة ،مجرد فعل آخر من تلك األفعال القليلة التي تقوم بها وانت غري واثق من
أنك ستعيش اللحظة القادمة.
ال ترف يف الكتابة وسط املوت ،وال متعة يف الحديث عن وقع خطواته يف النواحي ،كام أنك ال تجد
يف الجلوس يف قلب العتمة ضائعاً تحاول أن تلتقط شيئاً مام يعنيه ما يحدث سياحة ذهنية ،وال يف
التفكري فيام يدور حولك عبادةً .لست وحدك لكنك وحيد رغم كل يشء .فاملوت قد ال يرتكك تكمل
السطر الذي تخطه ،كام أن صوت زناناته – رسله املزعجني يف السامء -يقرتح عليه بقوة أن ال محال
فهو قادم قادم وأن األمر مجرد وقت .وعليه فأنت تعرف أن ما تقوم به بال فائدة تقريباً ،وانك تلهو
مثلام تلهو طفلتك "يافا" بلعبتها فزعة وهي تنظر صوب السامء عرب النافذة تالحق عيناها الصاروخ
الخاطف للحياة يف الشارع الخلفي .تسأل نفسك ملاذا عليك أن تتحمل كل هذا؟ ملاذا عليك ان تفكر
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به .األمل ال يعود أملاً حني ننساه ،األشياء مثل ملسة الريح لطراوة الفاكهة تحيا بالتفكري وباملعايشة،
فقط تجاهل آالمك قليالً ،تعمد نسيانها ،ستكتشف انها مل تعد موجودة .خ ّدر مشاعرك واحاسيسك،
وضع قلبك يف صندوق صدئ وأقفل عليه بكل ما اوتيت من جحود ونكران.
لكنك اآلن تفعل عكس ذلك .تفكر بعمق فيام يدور حولك ،متسك بالتفاصيل من قاع البرئ ،تخرجها
من سبات األمل الغايف عىل حواف الروح ويف اتون القلب ،إنك تصب بنزيناً عىل نار تأكل هشيم
الحياة فيك وحولك ،تشعل شيب الرأس الفتّي ،وتخرج أسامك العمر من بحر الحياة .تحارص أنامل
يديك بحرب الكتابة ،تقتل نسيانك الجميل بسكني نهم يتلذذ بقطع الرشايني واالوردة.
تحس بأنك فقط عرب هذا األمل تتأكد انك حي .كأنك تريد ان تعلن رصاخك شارة نجاة من قاع البرئ
لعل الس ُعاة واالدالء يلتقون صوتك يف عتمة الصحراء أو لعل زبد املوج يحمل ترانيم الصدى إىل شطآن
وخلجان يكون للروح فيها عالمات الحياة .انت تقول أنا ال أريد أن انىس ،أريد أن اتذكر ،أن احفر
اخدودا ً يف قوقعة الواقع الصلبة تسري يف حكايات هذا األمل ،ان اعيد عزف األغنية للمرة األلف حتى ال
تضيع ترويدة األمل يف فم األطفال حني يولدون يف بهجة النسيان .أريد أن أقول أنني مازلت حياً وسط
الركام اتنفس ويدق قلبي ،يعلو ويهبط صدري ،وتتحسس أصابعي قسوة األسمنت يحارص جسدي،
وتدفع قدمي أسياخ الحديد املدببة عن نعومة ساقي .مازلت تفصيال صغريا يف تفاصيل الدمار التي
خلفتها الصواريخ والبوارج والدبابات والطائرات ،لكنني التفصيل الذي يلمع يف وجه قاتيل ،يعمي
برصه ويدل عليه .مازلت يف مكاين مل يخطفني املوت وال حملني إىل ملكوت أجهل كنهه .انا الشاهد
الحي عىل املجزرة ،انا دليل الحياة التي كانت هنا قبل ان تلتهمها الزنانة ،انا صديق من رحلوا وحامل
حكاياتهم ،وانا صدر البيت وعجزه ،وانا اول القول وآخره ،وانا حدوتة الرواية ،وانا سطرها األخري.
مازلت أرقد هناك يف بحرية األمل أسبح فيها حتى أصل شاطيء األمن .ال سفينة لدي وال قارب صيد
حتى أعرب برسعة الرصاصة من عامل إىل عامل .مازلت أقف وسط دهشة املوت أعلن أن الحياة أبقى
وان النجاة بصعوبة عناقها ممكنة ،وانني اليتيم الذي تلذذ رجال ونسوة الحي برتكه يعبط األمل،
وانني املجروح الذي وقف وسط الخلق يتشعبط اطراف الرسير لينجو ،وانني تُركت يف الجب
وحيدا ً دون تنهيدة أمل منهم وهم يسريون بلذة ورضا عىل طريق الخيانة.
****
ملاذا الكتابة إذا ً ،خاصة وانت محاط بكل وسائل املوت ،وانت كاإلسفنجة مشبع ببحريته ،تقطر
كل جوانبك شاهدا ً آخر عيل وجوده .ملاذا الكتابة إذا مل تكن متأكدا ً من أنك ستقرأ ما كتبت ،وان
الحياة ستعطيك فرصة تأمل تلك العبارات التي خرجت منك يف كرسات املوت؟ ملاذا ال تستمتع مبا
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تبقي لك من سويعات باللهو مع أطفالك او بتأمل برهة الحياة القصرية التي تتوفر لديك اآلن بدالً
من الجلوس أمام ورقة بيضاء يف عتمة الليل والسري عىل أسطرها حافياً مكشوف الرأس والقلب
والعقل ،عارياً بأملك وحزنك وخوفك وضعفك.
ال إجابة عىل اإلجابة.
فثمة أشياء نقوم بها ألن مثة حاجة غري مدركة للقيام بها .وليس تفسري اليشء باليشء اآلخر برهاناً عىل
وجوده ،بل قد يكون نفياً له .لكن املؤكد انك حني تكتب وسط كل هذا القتل واالنفجارات ورصاخ
الجريان وزعيق سيارات اإلسعاف ،ووسط طنني الزنانة وهدير البوارج وفحيح الدبابات ،وسط كل هذا
فإن مثة فعالً ما يشري إىل انك حي وانك قادرعىل املشاركة يف إدارة القرص يف االتجاه املخالف ،فكل يشء
حولك يقود إىل املوت ويشري إليه  ،إال أنت فتشري إىل الحياة املتبقية وسط هذا التسونامي املستيقظ
حولك كل دقيقة .أنت بذلك تقول كلمة واحدة ملن سيقرأ ما كتبت بان هناك يف تلك املدينة التي
رضبها املوت من أسفل ومن اعىل ومن الرب ومن البحر ،يف تلك املدينة التي قست عليها ريح الصحراء
وعض البحر نسيم قلبها ،مثة نفوس تتنفس ومثة أياد ترتعش وقلوب ترتجف وقهوة صباح مل ترشب
وكؤوس شاي تنتظر الصباحات الطازجة ،وشباك مل يرمها الصيادون يف البحر ،واغنية مازال يدندن بها
يف الطريق إىل املدرسة – يتواصل اللحن وهو ال يصل ،وأن مثة عاشقة مازلت تنتظر بحرقة وميض
جوالها يبعث رسالة من شاب ميسك العمر يف عنق املوت .ومثة صورة لرجل وزوجته مع أطفالهم
الخمسة يبتهل إىل املوت كل ثانية أن ال يلمس أيا منهم وان تظل الصورة حياة وليست مجرد صورة.
****
هذه النصوص ،يف هذا امللف ،تقول كل ذلك .تقول بان الحياة ممكنة ليس ألننا منارسها ما استطعنا
لها سبيالً ،وليس ألنها جميلة وممتعة ،ولكن ألن الحياة مثل شعلة اللهب تدل عليه ،وهي شامة
الفتي تدركه امه وهي فنار امليناء .هذه النصوص عىل اختالفها وتنوعها يف شارات جديدة من
أرض الحياة هنا يف غزة حيث يصارع املوت نفسه من أجل أن يقيض عىل كل يشء حتى عىل ملك
املوت نفسه وعىل إرسافيل حتى ال يفيق الناس بعد ذلك .املوت يلتهم كل يشء حتى أسنانه الحادة
يلتهمها ،حتى عينيه املوغلة يف زئري الرعب يلتهمها .ال يبقي عىل يشء إال هذه النصوص.
هذه النصوص تسجل الحياة .الفن ليس محاكاة للواقع وفق الفهم األرسطى ،هنا يصبح الفن –
الكتابة -الواقع الحقيقي .ال واقع آخر غري هذه النصوص وال جملة مفيدة واحدة يف كتاب املوت
الذي تربع وكاالت االنباء يف قراءة سطوره كل لحظة كخرب عاجل من غزة إال تلك الجملة الصغرية
الحادة املفجعة ولكن املليئة ببهجة البقاء التي تخطها هذه النصوص.
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ال يشء يدل عىل جوهر الحياة وغناها اكرث من تلك الحفلة املتواضعة التي يقيمها أحمد يعقوب
لطفلته فيام شقته يف أبراج املقويس يف ضاحية النرص مبدينة غزة ترتنح من مثالة القصف يف كل
ناحية .لحظات الفرح تلك إدانة لبحث الطائرات املحموم عن املوت.
"حان وقت االحتفال مع خمسة أشخاص( ،نحن العائلة )..ويف وقت التصوير ،انفجر صاروخ بالقرب
من املبنى( .يف الصورة يبدو طفيل األصغر وهو خائف جدا) .وبدال من غناء عيد ميالد سعيد لك يا
ليندا ،بدأنا بغناء أغنية تيمون ووبومبا  stand by meاملعروفة واملحبوبة ألطفايل " هكذا تحتفل
العائلة بالحياة رغم وقع املوت.
وال أكرث أملاً من بروفة النجاة التي تقوم بها رنا الشابة التي مل تبلغ السابعة عرشة يف حال باغتهم
الصاروخ .بروفة الكاتبة الشابة عىل اإلمساك بكل تفاصليها فقد يكون امامها  39ثانية ألن تنجو عليها
أن تتأكد من أنها تستطيع فعل ذلك .ألنها ال تريد ان يباغتها الشيطان وهي ضعيفة يف مناجاة مؤملة.
" أمتنى أال يرى صديقي الذي يرقد شهيدا ً يف قلبي ،وأال يرى البسمة التي ستذكرين فيام بعد بالبكاء،
أمتنى أال يراين وأنا أبيك جثثاً وموىت ،أمتنى أال يراين عاجزة عن حرص ما أريد يف حقيبة واحدة وأنىس
أن أخبئ ما تبقى يف روحي يف فضاء كبري".
إنه ذات االشتياق للحياة بعاديتها ونعومتها وانسيابيتها التي تفتقدها منال مقداد وهي تشتاق
لصوت بائع الحلب برتنيمته الشهرية حني يدعو األطفال للرشاء منه .منال بعاملها الفطري تكتب
حياتها كام هي بال تأمل وال تفكري فالحياة تباغتها كام املوت ،لكنها ال تخطب ودها بل تلوح لها من
بعيد حيث تلتقط أنفاسها األخرية .وتناجي منال الله قائلة
يِ
رسائل؟ هل تسم ُع صوتَ بكايئ املختنق؟ هل َ
ضعفي وقلّ َة حيلتي؟ يا
تدرك
[يا الله ...هل تصل َُك
َ
أتوس ُل إليك :ال أريد الحرب وال أريد لحيايتَ أن تنتهي؟!]
الله ملاذا ال تص ّدقني حني ّ
تلك الحياة التي ستكون رغم كل يشء تشعر بها هند جودة حيث ستجتاز غزة عقبة املوت .تقول
هند ألصدقائها
"أشعر يا أصدقايئ أننا سنعيش وسنمأل غزة التي بقروا بطنها شعرا وموسيقى وحياة.
ستقرش غزة الحزن عن جلدها يوما فآخر"
لذا فهي تطلب من قلبها أن يغني لها
"غن يل
دع صوتك يعرب إىل حلمي
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يجمع ابتسامات الصغار قبل انفجارهم اﻷخري
ليكملوا ألعابهم والحكايا".
أما حني تعيش يف علبة الحرب ويصري عليك عصياً أن تفلت من تروس خالطها فالكتابة تصري حباالً
تتسلقها لتخرج من القاع كام يود ان يفعل وسام عويضة
"ال حبال ألتسلقها ،أنا يف قاع علبة الحرب ،خالط الدم الذي يقتل كل ما تبقى من إنساني ٍة وعقلٍ ،
الحرب خارج إطار املعقول".
ويسجل سليم النفار بعجالة الواقف يف وجه الريح تريد أن تقتلعه شذرات من يومياته يف الحرب حيث
نرى جاره محمد الذي يندفع النقاذ خطيبته هيفاء يف حي الشجاعية فتباغته الطائرة تسلبه الحياة.
يخرج النفار بعد سبعة وثالثني يوماً مضت سلحفاة ودهرا ً فيجد ان "رائحة املوت تفوح يف كل االرض...
وركام البيوت املدمرة لوحات سوريالية يف متحف النازية املعارصة ,فهذه امرأة ذاهلة تحدث نفسها عن
فقد عزيز ,وتلك شاردة تطارد ظل حبيبها الغارق بدمه ,وتسأل نفسها :هل يعود؟؟ واطفال يفتشون بني
الركام عن مقتنياتهم الشخصية ..عن العابهم ,عن ذكرياتهم تحت الدمار ,ولكنهم يبتسمون".
****
جل هذه النصوص هي مناجاة شخصية كام ميكن أن نتبني من متونها ،وهي كتبت يف لحظات كان
ميكن لها أن ال تكتمل ،كام مل يكن كاتبوها فيام سيفعلون بها بقدر حاجتهم ألن ميارسوا طقس
الحياة عربها .لذا فإن بعضها متيز بالتدفق واالنسياب الرسدي واالندياح يف أفق مفتوح ومتتابع
فيام خرج بعض آخر عىل شكل عبارات قصرية وفقرات مبتورة .كام ان بعضها ظهر شعرا ً وكثريها
نرثا ً واختلط الجنسان يف دروب عدة حيث أن هاجس الكتابة أكرث الحاحاً من رشوطها.
كان الكثريون يكتبون عىل صفحاتهم عىل الفيس بوك يسجلون ما يدور حولهم او يصفون مشاعرهم
بكثري من االجتهاد لذا فإن العفوية عالية يف الكثري من هذه النصوص والتشارك والتخاطب يتوفران
يف بعضها حيث القارئ االفرتايض دون إشعار للكاتب يقوم بالتفاعل مع هذه الكتابة .كانت الكتابة
التي انتجها هذا الواقع يف الكثري منها اكرث قسوة من الواقع ومل تكن هذه الكتابة إال إيغاالً يف دهاليز
هذا األمل الذي خلفه لذا فهي ،أي هذه النصوص ،تحيك وترسد قصصاً عن الحياة وعن املوت ،عن
الحب وعن الكراهية ،وهي تروي ما رأي وما سمع وما خرب وما ملس كتابها ،دون أن تفرسه ودون
ان ترشحه .حتى يف لحظات التأمل العميقة التي تنكشف يف سهول هذه النصوص فإن ثيمة املوت
والحياة تظل مهيمنة الرتباطها مبدى وعي الكاتب او الكاتبة بوجوده او عدمه.
وإذا كان لهذا امللف من غاية فهو أن يكون شاهدا ً آخر عىل الجرف الساقط عىل غزة من فوهة الربكان.
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