نحن أبناء املوت
أسامء الغول
هل تستطيع أن تبقى حياً؟
ابق حيا إذن ،راوغ املوت ،ال تجعله يغلبك ،ال تفكر به ،ال تتخيل هذه الجثث ألطفالك ،اقفز عن
َ
ابق حياً فقط ..ال تفكر باللغة..لن تجدها ،ال تبق يف بيتك..
خوفك ،ال تنتظر تهدئة ،وال تأمل بالنجاةَ ،
ابحث عن املكان اآلمن يف زمن الحرب..
***
املشهد يبدو بتلك البساطة والفداحة :انه لحم محرتق ..ال معامل إنسانية سوى صندل يف إحدى
األقدام ،شعرت أين أهتز ،األرض تتمدد من تحتي ،كان اليوم األول يف الحرب حني تواجدت يف تلك
الزاوية بالصدفة من صالة املستشفى ،مل تنقذين سوى يد الطبيب التي وضعها عىل عيني ،منذ تلك
اللحظة بدأت أتعرف عىل روائح جديدة سأكتشفها بعد ذلك ..لكنها هذه املرة كانت اللحم البرشي
املحروق مخلوطة بالبنزين.
***
يف الحرب تصبح الذاكرة واحدة ،فتقسم أن هذه العائلة استشهدت يف حرب  2012ولكنك تكتشف
أنهم قضوا يف حرب  ،2008وتؤكد جازماً أن ذاك املنزل قصف من قبل يف  2008ولكنك تكتشف
أنه يف  ،2012ثم تقول أن هذه الطفلة استشهدت يف حربنا هذه  2014ولكن األيام تتامهى وتطول
لتصبح ثعباناً واحدا ً فال تتأكد هل يف الحرب قبل التهدئة أم بعدها؟.
***
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ال أرتدي درعاً واقيا ،ليس عندي واحد ،ومل يكن عندي يف تغطيتي لثالثة حروب ،فكرت أن الصحايف
خالد حمد مات بقذيفة قتلته وهو يرتدي هذا الدرع يف حي الشجاعية ،فمن أي موت سيحميني؟
انه مخصص للقتل األنعم األكرث منطقية ورمبا آدمية ..لرصاصة ،لقنبلة يدوية..وليس لقذائف
وصواريخ  ..تهبط عليك لتنهشك
***
يف الحربني السابقتني واجهت مشكلة مع الخوف..يف هذه الحرب أشعر أن الخوف انفصل عني
وميش بعيدا..كنت أرتعب من فكرة أنك حني متوت ال تعرف أنك متوت ،متوت وفقط..فلم يرجع
إلينا أحد الشهداء ليقول لنا عن املوت قصفاً..هل يختلف عن املوت عادياً؟..هل يتشابهان..؟..هل
نكف عن القلق عىل أبنائنا وإيجار املنزل ،ودين الدكانة..؟ وإذا كنا أحياء عند ربنا كيف ال نقلق
عىل أحبائنا من بعدنا..هل هناك درجة من الرىض والراحة ال تجعلنا نقلق؟..هل نصل إىل السعادة
الكاملة فنعرف أن أهل الدنيا مثقلون بخوفهم وحياتهم وحربهم فنشفق عليهم؟.
يبدو أنني مازلت أواجه مشكلة مع الخوف..مع املوت..
***
الصورة من وراء الكامريا مضخمة ..مهيبة..تفخم اللحظة ،لكن يف الواقع إن جسد الشهيد كتلة صامء
تخضع للفيزياء متاما وليس للحياة التي نقيسها عليه..مل يعد يحتاج إىل مالبس أو عطر أو استحامم.
ميوت اإلنسان ومتوت معه كل الحكايات ،حني تراهم يف الثالجات أو عىل أرضيات املستشفيات
أو يف املنازل املهدومة ..تبدو نهاية حاسمة حازمة ليس كام تشعرها يف اإلعالم مبقدمات ومتهيد..
املوت ال يسألك رأيك حني يقرتب منك ..تنتهي..هكذا دون رحمة من أحد وال يبقى منك سوى
صورك أو حسابك عىل الفيسبوك..وال يشفع لهذه قسوة حينها سوى اإلميان
***
السامء تختلف..طعم ريقك يختلف..رائحة املكان تختلف..مشاعرك األوىل التي عادة ما كانت
تجتاحك حني تعود ملدينتك األم ويف حالتي هي رفح يصبح التعبري أمامها عاجزا ً..كان يوم السبت
الثاين من أغسطس بعد الجمعة السوداء التي قصفت فيها املدافع املدنيني بعشوائية..اكتشفت أين
أحفظ الكثري من األدعية وأنا أرددها أثناء توجهي إىل هناك مع ثالثة صحافيني وهذه املرة أرتدي
درعا أعطاين إياه السائق الشجاع رغم أين نبهته أنه ليس وقت النبالة اآلن.
مجرد دخولنا تم قصف منزل عياد أبو طه وقتلت الطائرات أربعة منهم ،توجهنا ملستشفى
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الكويتي رأيت الطفل رزق أبو طه (عاما واحدا)..تشعر أن سخونة الحياة واللعب والضحك ال تزال
عالقة بجسده..كنت أول من أبلغت أمه عن استشهاده..شعرت أين لوكنت مبكانها لن أقبل إخفاء
األمر عني..أمسكت صدرها صارخة يب "كيف بدو يرضع هلقيت؟"..شعرت بالفجيعة وأنني لن
أتلو األدعية يف املرواح ،فبعد ما فعلته بنفيس وبها لن أفجع مبويت..وهذا ما حدث مل أمت ولكني
رددت األدعية..اإلنسان ضعيف حتى يف يقينه ،مكابر حتى يف ذنبه.
***
ماتت هنادي وأسامء..ابنتا عمي ومعهام عمي وزوجته وابنيه محمد ووائل وثالثة من أبناء وائل
ملك واسامعيل ومصطفى بعد قصف صواريخ طائرات االف  16منزل املخيم االسبست بصاروخني،
ومات معهم منزل الذاكرة والطفولة والوعي األول واالنتفاضة األوىل يف مخيم يبنا برفح ..منزل
جدي جمعة الغول الذي ولدنا جميعاً أحفاده من جيل الثامنينات فيه..
ماتت هنادي وأسامء دون أن أنفذ وعدي لهام "بدنا نطش يف غزة" ،مل يكن الحلم الشخيص أكرب من
سعادة بسيطة تتغلب عىل الفقر والهم..الكل يقول أنهام اآلن يف "طشة" السعادة األزلية فيخف
األمل وأمتنى لقاءهام ألرى االبتسامة املفتوحة عىل األبد.
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