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شمعة واحدة ...ومطر من الصواريخ
أحمد يعقوب
ليندا ،ابنتي طيلة شهر كامل ،وهي تفكر بعيد ميالدها ،وتتخيله .وتقدم يل كل يوم خطة تعدلها يف
اليوم التايل .ليندا أرادت أن تقيم حفلة كبرية ،أرادت أن تدعو تلميذات وتالميذ صفها كله والجريان
وأصدقاءها وصديقاتها الذين يشرتكون معها يف تدريبات املوسيقى والجمباز  .أرادت ان اشرتي
الهدايا لكل املشاركني يف الحفلة ،كتقدير لطيف ملشاركتهم ،وألنها سوف تتلقي الهدايا منهم .ليندا
ارادت رشاء  100بالون من جميع األلوان واألحجام ،وأن اقوم انا بنفخهم ...وكانت ترغب يف رشاء
فستان جديد موضة الفالمنكو  ،وأن تصفف شعرها عىل الطريقة الفرنسية غارسون (.)garçon
وبالطبع أرادت كعكة مع صورة لها فوقها مصنوعة من الكريم وبنكهة الكراميل .أرادت عدة أنواع
من العصري .وموسيقى لشاكريا والفالمنكو  .وارادت وارادت وارادت..
وألين كسول وأؤجل االشياء اىل النهاية  ،قلت لنفيس  " :سأحرض لها ما أقدر عليه من طلباتها يف
يوم واحد قبل تاريخ عيد ميالدها" .ولكن فجأة ،انفجرت الصواريخ يف سامء غزة ،وصنعت يف
االرض زالزل وبراكني.
طائرات ال  F16مع طائرات ال  ، Dronبدون طيار  ،يف ذهاب واياب ترمي وابال من الصواريخ.
،و كذلك أطلقت حامس الصواريخ .وبدأت األجواء تفيض اىل كارثة .
 .نحن يف غزة نعاين من نقص الكهرباء لسنوات ،ولكن االن مع عدم وجوداإلنارة فإن املناخ الحريب
يخلق صورة شبحية للمدينة .غياب الكهرباء ،يعني عدم وجود املاء ،ويعني أنك سوف تستخدم
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االدراج نحو الطابق الحادي عرش حيث أعيش مع عائلتي قريبا من شاطئ البحر شامل مدينة غزة.
عدم وجود الكهرباء هو غياب الحياة ،واآلن ،مع التفجريات ،هو تدمري حياة الكثريين.
كانت ليندا حزينة جدا ،وتبيك ملجرد أنها خرست حفلة عيد ميالدها ،وتسالني "ماذا أقول لصديقايت
وأصدقايئ؟" وتبيك ايضا الهدايا املفقودة .وعدتها أن نفعل ذلك عندما تنتهي هذه الكارثة ،وسوف
نفعلها متاما كام أرادت .ولكني قلت لنفيس " .إن نجونا " .
غالبا ما يؤسفني أنني تزوجت وأنجبت أطفاال ..و أتساءل "ما ذنب هذه املخلوقات؟" لكنني اعود
وأقول" .الشعوب التي تحت االستعامر ،أال يجب أن يكون لها أطفال؟ " .
الضحايا الحقيقيون هم األطفال ،كم من الخوف يعانون؟ كم من الصدمات يتعرضون ؟ ،كم من
الذكريات السيئة يخزنون يف ذاكرتهم؟ ويف الالوعي  .وما نوع الشخصية التي ستكون لهؤالء
األطفال مع كل هذا العنف الذي ميتصونه؟ .
أطفال الحي ،ال يلعبون بطرق أخرى غري لعبة الحرب؟ أنا نفيس عندي طفولة مليئة باملعاناة،
نتيجة لعدة حروب عشتها ،وقررت القراءة والبحث وبعدة لغات وكان لسفري إىل مختلف البلدان
أن يعلمني التعايش مع الثقافات املختلفة ،وكان عيل أن أجادل طويال وكثريا ،وأن أدخل يف تجارب
مختلفة .ومثة أشياء كثرية كان عيل أن أخرسها ،يك أصل إىل بدايات التسامح. .
يف كثري من األحيان ال أعطي أجوبة عىل أسئلة أطفايل وعام تقوله الصور املأساوية التي يتم متريرها
عىل شاشة التلفزيون ،وأقول لهم  ":سوف أرشح لكم يف وقت الحق"  .لكن األحداث عىل األرض
تضعني يف مواقف محرجة مع أطفايل  .فأطفال الحي ،و املدرسة .يتحدثون عن كل يشء ،ويعرفون
القصة املأساوية كاملة. .
أدونيس ،ابني األكرب( 10سنوات) يقول يل؟ "ملاذا عيل اإلعتياد مع الحرب ملاذا ؟ ،ملاذا مل انولد يف
بلد آخر دون حرب ؟ وملاذا ال ميكن أن نسافر؟ ملاذا ارسائيل تغلق الحدود؟ وملاذا يهاجموننا ؟ وما
السبب يف أننا نهاجمهم ،.وملاذا  ...وملاذا ،وملاذا .؟
نديم ،طفيل األصغر( 4سنوات) ،يفهم ما كان يتحدث به أدونيس ،ويضع يده اليمنى قرب رأسه
.ويبدأ برتديد النشيد الوطني الفلسطيني ،بلغته الطفولية غري املكتملة بعد ..اما ليندا فإنها ترص
عىل حفلتها.
املدينة مغلقة ،والشوارع فارغة ،مشهد محزن للغاية ويعطي الشعور باملهانة .مولد كهرباء العامرة
يعمل بنظام متقشف " حريب "..مثة صور تلفزيونية لضحايا القصف يف مختلف أنحاء قطاع غزة،
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الغالبية العظمى من األطفال تحت األنقاض ،والبعض متفحمني ،وأخرين تناثرت اجسادهم اىل
قطع وأشالء .ال أريد ألطفايل رؤية هذا .فأغري القناة ،ألن الدرا ما الكربى كانت عندما ذكرو أسامء
الضحايا ،احداهن هي صديقة ليندا ،وكان اسمها عىل قامئة املدع ّوين لعيد امليالد.
زوجتي متكنت من إعداد كعكة ،فلقد كان لدينا بعض املكونات يف البيت .مع شمعة واحدة
مخصصة لالنارة.
ليندا غريت تعاليم وجهها عندما رأتها ،وبدأت تبتسم .األطفال لديهم معجزة النسيان…فأن
يكونوا سعداء فتلك غايتهم التي يبحثون عنها وحتى لو كانت جزئية ومؤقتة فإنها تجعلهم ينسون
كل املعاناة.
وأخريا 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 ،
يف عدة حروب ومنذ عدة سنوات ،تعلمت أن ألعب دور املهرج ألوالدي ،فعندما يثور انفجار،
ويصابون بالهلع ،ويقفزون من أماكنهم بوجوه شاحبة ،وعيون بال دموع ،وأفواه مفتوحة دون
رصاخ ،وبعيون مليئة بالحرسة ،ينظرون اىل وجهي وكأنهم يقولون" :بابا افعل شيئا ألجلنا "
أنا نفيس ال أعرف ما يجب القيام به ،وأنا نفيس لست بطال ،وكشخص أنا خائف أيضا ،لكن عيل
تغيري املأساة إىل ملهاة والبدء بالتهريج ،يك احافظ عىل صورة األب أمام أبنايئ ،ألول مرة يف اول
حرب خرجت معي اغنية  ، stand by meألنها تبدأ ب " دوم دوم دوم …"dom ..dom..dom
وهم يرددونها بأصوات عالية وصاخبة وساخرة..وبالتايل كانت مبثابة العالج النفيس لألطفال
إلخراج الغضب من دواخلهم .ومل نغني  ، happy birthday to youومل نضع موسيقى الفالمنكو،
أو شاكريا،امنا كانت اغنية ...تيمون وبومبا " قف اىل جانبي …" stand by me
ليندا أمتت مثانية سنوات من عمرها ،فرتة زمنيةعانت فيها من عملية الرصاص املصبوب و كارثة
عام  2012وجميع املعارك من  2006حتى اليوم .كم حرب اخرى ستعيشها ليندا إذا مل ينته هذا
الرصاع املزمن ألكرث من ستني عاما؟
ليندا ترص:عندما يتوقف القصف وينتهي كل يشء فإنها ستقيم حفلة عيد ميالدها كام تخيلتها
وكامخططت لها .وأنا أقول لنفيس " :ان نجونا "
 2014غزة
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