عن بائع الحلب
منال مقداد
يف غ ّزة كم م ّرة علينا أن منوتَ لتقتن َع الحيا ُة بجدارتِنا بها؟ وكم معجز ًة تلز ُمنا لنداف َع عن أحال ِمنا
وكرام ِتنا؟
قلوب َ
وأي قدر ٍة
أي ٍ
يجب أ ْن نحملَها حتّى ال نرصخ ونبيك –نح ُن الكبار -أما َم صغارِنا؟ ّ
ُّ
تلك التي ُ
ِ
ِ
والطائرات إىل موسيقى،
والقذائف
عجيب ٍة أو موهب ٍة عليها أن ت ُولَ َد معنا؛ لنح ِّو َل صوتَ الصواري ِخ
ِ
نرقص ُّ
ونزف شهداءنا عىل إيقاعها؟
نطرب
بسقوطها املفاجئ عىل آذانِنا أو ُ
ُ
يف غزة...
َ
َ
وعليك أيضاً أن تكون رسيعاً
عليك أن تكو َن بارعاً يف نس ِج الحكايا ،لطاملا صغار ُرها يكربون فجأة،
كالصاروخ ،تقن ُعهم بالحيا ِة رغ َم أ َّن املوتَ يوشّ ح أروا َحهم.
مفاجئاً ّ
خفيف الظّل،
أنا بخريٍ متاماً،
حاولت ال ّنوم مرارا ً عندما ع ّبأ الهدو ُء سام َء املدينة ،ولك ّنه ما زال ضيفاً َ
ُ
ٍ
غارات جديدة.
يغاد ُرنا مرسعاً؛ لتش َّن الطائرات

روحي عىل تق ُّبلِ هذا الضجيج ،وقلبي عىل ٍ
مزيد من التّ ِ
امسك
زلت أد ّر ُب
كل ما يف األمر أنيّ ال ُ
َ
والقوة.
حلويات تسمى كرابيج حلب
نحرسها وندللها حتى تتعاىف من وجعها.
وألن غزة مصابةٌ ،وعاجزة أن تنام ،من حقِّها علينا أن َ
ال تقلقوا أبدا ً...
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غ ّزة ما زالت قادر ًة عىل الغناء حني تو ّدع شهداءها ،غ ّزة ما زالت تفتح ذراعيها لتستقبل أبناءها
شهدا َء وتغطيهم برتابها ،غزة ما زالت بخري !
والصمود من عد ِمها ،الليلة املاضية كانت
الوضع أسوأ مام تتخيلون ،األمر ال عالقة له بالشّ جاعة ّ
األعنف منذ بداية الحرب أو العدوان عىل غزة ،هذه املرة مل ِ
الصوت املتواصل
أبك -كعاديتّ -
العنيف الذي سمعتُه ربمّ ا منعني من أية ردة فعل.
هجوم نفّذته الطائرات عىل املدينة،
الصباح بعد آخر
ٍ
ُ
قواي وبدأتُ عملي َة جمعٍ
يف ّ
استجمعت َ
ملمتلكايت الخاصة ،من أوراق ثبوتية ،شهادات مدرسية وجامعية ،دروع تكريم ،هدايا ،ما تبقى من
كنت قد تلقّيتها من عمي داخل السجون اإلرسائيلية ،هاتفي املحمول ،الالبتوب وغريها.
رسائل ُ
السهل حمل
نظرتُ مطوالً إىل مكتبتي الخاصة ،الب ّد أن أحتفظ بأقل عد ٍد ممكن منها؛ ألنه ليس من ّ
أحسست
تحمل توقيعاً خاصاً من كاتبها.
كل هذه الكتب وقت الهروب ،قر ّرت فرز الكتب التي ُ
ُ
بغص ٍة ال أريد أن أفق َد مكتبتي للمرة الثانية كام يف الحرب األوىل.
أحسست بالقهر يكاد يقتلني ،ما هي كل هذه التفاصيل التي تشغلني وربمّ ا لن أقدر
للحظ ٍة أخرى
ُ
عىل االحتفاظ بها عندما يكون املوت أرسع منها إ ّيل؟

سأذهب معه مج ّردة ،بال ذاكرة أو أوراق أو
ولطاملا املوت سيأيت مباغتاً رسيعاً دو َن اتفاقٍ بيننا،
ُ
كتب أو أحبة أو أصدقاء أو هدايا أو أحالم .سأذهب معه وحيد ًة خفيفة...
هامش:
أصدقايئ اليل استعاروا كتب مني ،ملا أموت مسامحتكم فيها ،بس كامن ديروا بالكم كتري عليها،
وابن عمي مكتبتي إن سلمت وما صارت ملك للحرب فهي الك.
أكلّ ُم الله كثريا ً ،وغـ ّزة!

السام ِء قل َبها إىل ال ّنور ،بعد ليلٍ قد امتألَ
ِ
ِ
فكيف
بالقذائف
والخوف والصرُّ اخَ ،
تفتح صفح ُة ّ
هناُ ...
ُ
نقول صبا ُح ِك خ ٌري يا غزة؟!
ِ
قدميك التّعب،
وأصاب
الجراح وج َه ِك،
صباح خريٍ يا غ ّزيت؛ بع َد أن وشّ َحت
ُ
مل ُء األملِ أقول :لعلّه ُ
َ
لعلّه َ
القتل حق ِّك يف الحيا ِة والغناء ،لعلّه كذلك.
سلب ُ
كذلك بعد أن َ

بالصالة ،ورو َح ِك بالسكينة].
[يا غ ّزة ل ّوين سام َء ليلِ ِك بوجوه األطفال والشهداء ،ولتملئني حنجرت َِك ّ
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رس،
فيام طائراتُ االستطال ِع ُ
تأكل َ
رأسك؛ مت ُّر قذيف ٌة ربمّ ا تُس ِقط َُك بعد أ ْن مأل رو َحك االنهيار .تنك ُ
ِ
ترصخُ ،تبيك بجنونٍ  ،ومث ّة أغني ٌة ثوريّة تقط ُع رصاخ ََكَ ،
والصمود فتهده َدك.
متلؤك
بالحامس ّ
–نصف األموات -الحياة؟]
[يا غ ّزة هل متيت َني خوفَك باألغنيات؟ وهل تعطينا نح ُن
ُ
ِ
القذيف ُة التي أخافتَ َك أو مل ت ُِخ َ
وأصابت
َـت أحدا ً من أصدقائِ َك أو جريانِ َك أو أقاربِك،
فك ،قـتَل ْ
ِ
الكثريين؛ ترك ََت َ
َ
أرواحهم ،بكاءهم،
اختناق
بؤس عائالتِهِم،
فيك مشاه َد ال ّد ِم واألجسا َد املتناثرةَ ،
وتستعجل الخالص.
ُ
وعجزا ً كبريا ً تكلِّم فيه الله واملدينة
السامء ،كم عليِها أن تنتظ َر لتختبئ يف حضنِ أ ّمها؟
[يا الله ...الطّفلُة التي صارت فراش ًة وذهبت إىل ّ
كيف سيص ُرب الطّفل الذي ق ّبل عائلته وغابت يف أطراف الغيم؟]
صدري مكت ٌّظ باالختناق؛ أمألَ
أرواح األصدقاء بالحيا ِةُ .
أحيك من قل ِقهم ستائر ،أل ّو ُن فيها
فيام
َ
َ
شحوبَهم .هذا الوج ُع يقتل ُع شيئاً من قلق ال ّروح .ويف حرضتِه ،تدنو ساع ُة األجل وال ذاكر َة سوى
ّرقات الباهتة ،وصفريِ ِ
الط ِ
املوت ح َني يعلو يف صدري!
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 ّ

غابت أصوات ُهم ألنّهم ظ ّنوا أ ّن منازلَهم
صباحاً ال يو ِقظ َُك صوتُ بائعِ الكعك ،أو بائعِ الرسدينْ .
استهداف الط ِ
ِ
ُ
الهدف
ّائرات الحرب ّي ِة اإلرسائيلية ،مل يكونوا يعلمون أ ّن بيوت َهم هي
ستحميهِم من
األسايس لهذه الحرب.
ّ
ٍ
مسجد ،أو ٍ
أرض فارغ ٍة ،أو مستشفى،
صباحاً يو ِقظ َُك صوتُ صاروخ طائرات  ،F16وهو يسق ُط عىل منز ٍل ،أو
أو مبنى حكومي بالقرب من َ
بيتك فيدمره .أو ربمّ ا يكو ُن بعيدا ً عنه ،ولك ّن صوتَه ميأل الفضاء فتسمعه.
للهروب من منزلك ،أو قد تستقبل املوتَ فجأةً؛
نفس َك
ِ
يف هذه اليقظ ِة القلقة ،تكو ُن قد ه ّيأتَ َ
ٍ
ِ
الحتامالت
قب
طويل من
ٌ
وقت
الخوف والقلقِ والترّ ِ
ببساطة ألن القذيفة أحبّ ْت أ ْن تعانقَكٌ .
ِ
الس ِ
والصواريخ
اعات القادمة .وحني يختفي صوتُ
القذائف ّ
مفتوح ٍة ملا سيكون خالل الدقائقِ أو ّ
تظل طائراتُ االستطالع تحل َّق
حي آخر لتنف ّذ ذات الغاراتُّ ،
من سام ِء الحي الذي تسكنه لتتّجه إىل ٍّ
فتنشغل برتتيب ِ
ُ
البيت وتنظيفه ،ربمّ ا من
َ
تحاول أن تنىس وجودها؛
حتّى تنز َع الطّأمنين َة من قلبِك.
ِ
القصف الغريب ،أو ألنّك ق ّررتَ أن َ
ترتك نواف َذ بي ِت َك مفتوح ًة صباح
آثار الغبار الذي تطاي َر جراء
زجاج ال ّنوافذ ويسبب ألحدكم األذى.
مساء خوفاً من صارو ٍخ ٍ
قريب قد ينفجر ،فيسق ُط ُ
ترافق انشغالَك ،أو أغني ًة يس ُه ُل عىل قلب َِك أن تدن َدنها؛ ألنه ال قدر َة َ
لديك أن
ال موسيقى هادئ ًة
ُ
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ِ
والسال َم بالحرب .ألنّه ال قدر َة َ
َ
رصخات الثّكاىل ،ودمو ِع
لديك إال أن تستذك َر
تخل َط
الجامل بالقبحّ ،
ِ
كل ذكرى مع غيابها.
وجثث الشّ هداء ،واملناز ِل التي أصبحت ركاماً وابتلعت َّ
الصغار،
ال ّناجني ،وهلعِ ّ
أحب األصدقا ِء عىل قلوبِنا.
ُّ
كل يش ٍء عىل ما يرام ،البيت اآلن َ
أصبح وكأنّه عىل استعدا ٍد الستقبا ِل ّ
لجلب ِ
بعض حاجياتهم الضرّ ورية.
الشّ ار ُع خا ٍل متاماً إال من بعض املارة الذين قد خرجوا من بيوتهم ِ
حليب لألطفال ورمبا
يخرج من السوبر ماركت يحمل موادا ً غذائية ،وآخر يحمل علبة
أح ُدهم
ٍ
ُ
مالمح وجهِه.
شاب يبيع السجائر أمام باب منزله قد رس َم الحزن
َ
أدويةٌ ،
منارس الحياة؟ أم أن املوت
كل هذا البؤس يا الله؟ هل ستنتهي
متى سينتهي ُّ
ُ
الحرب ونحن ال زلنا ُ
سيختطفنا جميعاً
كل أحالمنا؟
ومييت ّ
ُ
بائ ُع الحلب مل مير ،كان جميالً صوتُه حني يردد مغنياً" :وصل بيّاع الحلب ،وصل يا حبايب ..وصل
كل الوجو ِه التي رأيتُها َ
طوال
هوس ما قد أصابني؛ أري ُد أن أرى ّ
بياع الحلب ،حلب يا حبايب" ٌ -
حيايت يف غزة ،اآلن وهي عىل ِ
قيد الحياة ،حتى أولئك الذين ال أعرفهم  -ربمّ ا يكون اآلن مع أبنائه
الحرب قليالً ،أو ربمّ ا يبي ُع الحلوى يف منزلِه للجريان ،ولكن من
القصص حتى يشغلَهم عن
يروي لهم
ِ
َ
ٍ
حاجيات ميكن االستغناء عنها؟!.
سيأكل الحلوى يف هذه األوقات؟ ومن سيخاط ُر بالخرو ِج إلحضار
ُ

خارج غزة ،أحدثهم وأطمئنهم ،سأقول لهم أننا بخري ،حينها
أتواصل مع أصدقايئ وأقاريب
َ
ال ب ّد أن
َ
سيظنون أن األمور عادية ،وهم ال يعلمون بتاتاً أنني أعني أننا هربنا من فك املوت هذه املرة وال
عيني والخوف يع ّب ُئ روحي ،أكتب ما أكتب حتّى أطمئنهم،
زلنا أحياء .أستجم ُع قواي والدمو ُع متأل ّ
أتصف ُّح املواق َع اإلخبارية ,أبحث جاهد ًة عن آخ ِر األخبا ِر عن الحرب؛ عد ِد الشّ هداء يرتفع وكذلك
أترقب خربا ً ما يقول :سيتم إنهاء الحرب عىل غزة...
املصابني ،تدمريِ عدد كبري من املنازل واملنشآت،
ُّ
ولكن بال فائدة.
ِ
اليوم قد تضاعف ،أو أ ّن ال ّنهار يبدو يل طويالً جدا ً .ال ب ّد يل من غفو ٍة
عىل األرج ِح أن عد َد
ساعات ِ
ُ
أنال فيها قسطاً من الراحة .أتو ّجه نحو رسيري ،أسدل الستائر خوفاً من دخول الشظايا عرب نافذة
عيني ألجدين قد احتميت بجسد ابن أخي الصغري بعد
غرفتي وتقطيع جسدي إىل أشالء ،أغمض ّ
أن سقط صارو ٌخ ال أدري مكانه وهربت.
أشعل الراديو ألستمع إىل آخر التطورات ،تنقطع الكهرباء ،وننقطع عن العامل ،ووحدنا نحن
وأصوات الصواريخ والقذائف وأفكارنا املؤملة التي ال تنقطع!
ألنيّ نسيت
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حدائق
مالمح غرفتي ،سطو َة ال ّنوم،
السامء ،رائحة الورد ،لون ال ّرصيف ،دف َء الشّ ارع،
َ
َ
شكل ّ
َ
الصغار ،طع َم املزاح ،وجو َه املدينة ،صوتَ الهدوء
ال ّنشيد ،عبثَ ّ
متى ستنتهي هذه الحرب؟
يف لحظات القصف القريب من منزلك ،أقىص ما ميكن أن تفعلَه أن تهرب بأقىص رسع ٍة إىل املكانِ
ُ
االتفاق عليه يف اللحظات األوىل للحرب أنّه األكرث أماناً.
الذي قد ت َّم

قوي لصاروخني ت َّم إطالقهام من طائرة َ F16
الحي بأكملِه ،هذه اللحظة كافي ٌة
صوتُ انفجا ٍر ٍّ
زلزل َّ
َ
ألن ت ُذكّ َر َك بأناني ِت َك املفرطة ،وانحياز َِك لحياتِ َك ثم اآلخرينّ .
وتحاول أن
تهرب
أول ما تفعلُه أن َ
نفسك ،ومن ِ
ذات املكانِ تبدأ بال ّندا ِء عىل َم ْن تبقّى من أهلِ بي ِت َك ممن ال يتواجدون يف هذه
تحمي َ
َ
ِ
النقطة املتّفق عليها.
بعدما تبينّ َ أن
القصف كان ملنز ٍل يف الشّ ارع املجاور ،وت َّم تدم َريه بالكامل ،تبينّ َ أيضاً أ َّن جمي َع
َ
املصابني والشهداء يف ِ
البيت املجاور له.
الصف الرابع االبتدايئ ،هذا ما أكّده حتى اللحظة
ْ
ماتت معلمتي – معلمة اللغة العربية -يف ّ
بالحزم
املتواجدو َن يف املكان والذي تناقله أهل الحي حتّى وصلنا الخرب .هذه املعلمة التي امتازت
ِ
والذّكا ِء واملرح ،كانت تنادي جميع طالباتها يف الفصل "يا إمي" .رحلت أ ُّم األجيال املتعاقبة ،وتركتنا
أجهشت بالبكاء حني بدأنا تعلّم خط
نعي ُد ذكرياتها معنا .لن أنىس ما قالته يل حني أمسكت يدي ملا
ُ
ال ّرقعة ،قائلة" :اليل بيكون خطه جميل بالنسخ ،رح يكون جميل بالرقعة"
يا الله لو أنيّ تذكّرت فقط أن أمأل حنجريت بال ّدعاء لهؤالء املستهدفني والقريبني ،ربمّ ا لنجت من
ِ
املوت معلمتي!
األمان يف غزة ،هو أن تبحثَ عن املكان األكرث أماناً يف املكان الخطر!
السكنية .منذ أن بدأت
يسك ُن أخي شقّته املجاورة لشقتنا من الناحية الرشقية يف نفس العامرة ّ
تطل عىل الشّ وارع ال ّرئيسية أو
الحرب يجتم ُع أخي وزوجتُه وأطفالُه الثّالثة يف الغرف ِة التي ال ُّ
ٍ
الست سنوات  -وهو الحفيد األول
بكلامت أخرى الغرفة األكرث أماناً يف بيته .ابن ُه األكرب يف عم ِر ّ
للعائلة -أذكر متاماً قبل تاريخ عيد ميالده بشه ٍر كاملٍ كنا نرتب لحفل ٍة كبرية ،ولسوء حظ هذا
الست أعوام عاش حتى
أكمل عا َمه األ ّول يف
الطفلَ ،
ِ
الحرب األوىل عام  ،2009ما يعني أن يارس ابن ّ
كل هذا الفرح والحب وهو
اللحظة ثالث َة حروب .ك ّنا نع ّزي أنفسنا بأنه ما زال صغريا ً ،ولن يتذكّ َر َّ
السنة األوىل من حياتِه ولكن مثة غص ًة تحرق قلوبنا.
يف ّ
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تسمح لهؤالء الصغار
الصغرية مل
تس ُع ثوانٍ من امليش املتأين فقط ليكونوا يف ضياف ِتنا ،ولك ّن هذه املساف ِة ّ
ُ
أن يطلوا علينا كل نصف ساعة كام اعتدنا منهم - .برصاحة  -أفتقد بشدة اآلن كل الضّ وضاء التي كانوا
يصنعونها مبج ّرد دخولهم البيت ،أفتقد أسئلتَهم التي كثريا ً ال تج ُد إجاب ًة عليها ،أفتقد كيف كان يستف ّزين
يارس حني يلقي أوامره عيل برضورة مساعدته يف إنجاز رسوماته يومياً وتلوينها ،أفتقد كل هذا الضجيج.
ساعتان من بعد الغروب والهدوء يع ُّم املنطقة التي نسكنها ،يتّصل أيب بزوجة أخي لتنض َّم إلينا
مع أطفالها وزوجها قليالً ونجتم َع يف هذا الليل حول كأس شاي ،يركض األطفال وكأ ّن دهرا ً م َّر
دون أن نراهم .يبدأون باللعب وملء أركان البيت بالرصاخ .حني نادى أيب الصغار أن يجلسوا
ٍ
بجانبه ويهدأوا قليالً ليرشبوا الشاي ،عبود قال مرتددا ً
وبصوت خجول :ما بدي أرشب شاي .تبادلنا
النظرات وفهمنا مقصده ،فقد يبول ليالً من الخوف حني يسمع صوت القصف .أكمل عبود بذكاء:
انت بتحبنا؟ جيبلنا بوظة من السوبر ماركت.
الدنيا شوب ،وأنا جاي عىل بايل بوظة ،سيدو مش َ
ه َّم أيب بالخروج وبدأتُ بحواره حتى َ
ويظل يف البيت ،ال أمان لطائرات االحتالل
يعدل عن أمرِه َّ
الصهيوين ،وكالعادة اختتم نقاشنا الطويل بكلمته التي رصت أحفظها عن ظهر قلب – اليل اله عمر
ما بتهينوا شدة -التزمت الصمت.
ناديت عليه
خرج أيب وأنا أراقب خطواته عرب النافذة وأدعو الله أن يسلّ َمه ويبع َد الطائرات عنه.
ُ
ِ
الطائرات الحربيّة :بابا ارسع ،بال ما يصري قصف .ابتسم أيب،
الصدى معي ممزوجاً بصوت
ور ّدد ّ
وللحظة خلته سيعيد نفس جملته الذي يختم بها خو َيف من الحرب.
قبل عودة أيب ،وجه يارس –ابن أخي -كالمه يل مستنكرا ً :مش ِ
أنت قبل يومني قلتي جاي عبالك
بوظة؟ ليش بتقويل لسيدو ما يروح؟ وال ما بدك ناكل معك؟ أجبتُه :بس مشان الحرب يا عمتو،
بعدين إذا صار لسيدو شو نعمل؟ أجابني وكلّه ثقة :اليهود ما رح يقصفوه ،ألنهم بيصوروا من
الطيارات ،ورح يعرفوا إنه رايح عالسوبر ماركت مش رايح يقتلهم .أجبته :أل بيقتلوا ،ألنه قتلوا
كتري أطفال ،بدون ما يعملوا يش ،كانوا متخبيني ببيتوهم ،ذهب إىل أ ّمه صارخاً :يعني بتكزيب علينا؟
يعني اليهود رح ميوتونا كلنا.
استدركت أمي املوقف وأجابته :عمتو بتمزح معك ،بس بدها تخوفك ،فأجبته وكيل غضب :ما
مبزح :اليهود بيقتلونا بال سبب .ويف هذه اللحظة فتح أيب الباب ،وركض الصغار نحوه يقبلوه ،وقال
عبود الصغري :تصدق يا سيدو إين زمان ما أكلت شوكو ،والله بحبك.
وأنا أتاب ُع ابتساماتهم بهذه األشياء الصغرية ،شعرت بال ّندم ألنني رمبا أخفت الصغار ،ولكن ال ب ّد لهم أن
يل أن أكون أكرث لطفاً معهم .كلّهم يرشبون الشاي ويتناولون
يعرفوا الحقيقة دون تجميل ولكن كان ع ّ
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البسكويت ويتجاذبون أطراف الحديث ،وأنا أفكر حتى تقذف طائرة الـ  F16بإحدى صواريخها عىل
منزل يف الشارع املجاور ،نهرب لنجلس يف ممر البيت وهو املكان األكرث أماناً بعد أن أغلقنا باب املطبخ
املواجه للشارع الثاين .املمر هو املكان األكرث أماناً يف هذا الخطر الذي يح ّدقُ بنا يف هذه اللحظات.
رش شخصاً من شظايا الصواريخ القاتلة.
 3*1.5امتارا ً مربع َه ،كانت مساح ًة كافي ًة ألن
تحمي أحد ع َ
َ
كيف يفلت منك الصباح يف غزة؟
بعد ليلة حجبت فيها الطائرات الحربية ،ال  ،F16واالستطالع نجوم السامء التي تزين وحدتنا يف
املساء ،صوبت فيها صواريخها القاتلة إىل أحالم الصغار وبراءتهم.
بعد ليلة ظل بحرها يرصخ عله ينقذ شاطئه من الوجع الذي أصابه حني أمست الزوارق الحربية
تدكه حتى مطلع الصباح؛ صار يبيك ملا اتهمه أبناؤه وظنوا أنه قد خطف حياتهم وأرواحهم.
بعد ليلة كانت قد منحت لكل عني يف كل بيت قذيفة دبابة ،كانت قد اختارت أن تنهي حياة من
زال يغني ويؤمن بالوطن واالنتصار.
هكذا قد يطلع الصباح هادئا؛ وفيام أنت تكون قد سقطت حني أنهكك التعب حتى غالبك النوم،
تكون قد فقدت صباح املدينة الثكىل.
أو رمبا تقتنص ليال هادئا ،فتامرس فيه عادة النوم التي كنت قد تعودت عليها قبل بدء الحرب.
لست اﻵن بحاجة ملنبه حتى تستيقظ باكرا إىل عملك  -فالحياة معطلة اﻵن  -حتى ترسم نوما
طويال ،يعوض نقصا اجتاح جسدك منذ أيام.
وفيام أنت تسلم جسدك للنوم بعد أن أنهكه التعب ،تصحو عىل صباح تنبهك فيه أصوات املوت
الذي يحيط بك ،وينتظرك ،حتى تظل مختبئا دون أن متلك الشجاعة لتمد نظرك إىل الخارج ،وحتى
إن كان هناك شجاع؛ فلن ينتبه للصباح يف هذه املدينة الدامية.
تعلموا...
هكذا تفلت الصباحات من روحك دون أن تنتبه!
لن يعتني أح ٌد بقلوبِنا الجريحة ،ولن ميسحوا الصرّ ا َخ عن أعامرِنا.
الصباح
هذا ّ
سنبتل ُع حزنَنا
لينطفئ الجميع!
َ
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محاوالت إلقناع ِ
ٍ
وتحمل من الق ّو ِة ما مل يحملُه
ُ
زلت بخري،
أن تصح َو من ال ّنوم بعد
نفس َك أنّك ما َ
ِ
ِ
البحث عن طرقٍ
ساعات الليل يف
بأس ب ِه من
تحت الحرب ،حتّى
ُ
َم ْن مل ال يقعوا َ
قضيت عددا ً ال َ
لتغيريِ الج ِّو العام يف البيت.
كنت قد ق ّررتُ اليو َم تحديدا ً أن أع َّد فناجني القهوة التي اعتدنا عىل رشبها قبل الحرب لنرشبها
ُ
الحليب لجديت التي نزحت إىل بي ِتنا خوفاً من القصف يف شام ِل قطاع
سوياً ،وأن أجه َّز كوباً من
ِ
أعلنت َ
طوال
غزة .ق ّررتُ أن أصن َع وجب َة الغداء بنفيس اليوم وندعو عائلة أخي ملشاركتنا  -بع َد أ ْن
ُ
ِ
بالبالونات قليالً،
الصغا َر لنلهو
الحرب أن ال عالقة يل يف تجهيز الطعام ُ -
كنت قد ق ّررتُ أن أجم َع ّ
وأن أكون َ
أطول باالً وأنا أرس ُم مع الصغار أحالمهم .سأخترب هذه الق ّوة والفرحة التي اصطنعتها
تسمح يل بالنزول إىل السوبر ماركت.
لرمبا
ُ
ٍ
صباحاً
صباح
هت إىل غرفة الجلوس،
فتحت باب غرفتي مبتسمةً ،تو ّج ُ
ُ
وبصوت ميل ٍء بالفر ِح قلتُ :
انسحبت وأكاد أحس قلبي يتوقف دو َن أن أسألهام ما الذي
الخري ،مل أج ْد ردا ً غري دموع أمي وايب،
ُ
اتجهت مرسع ًة ألقطع عىل رأيس كل هذه األفكار متسائلة:
جرى؟! هل استشه َد أح ٌد من أقاربِنا؟
ُ
أجاب أيب :خال زوجة ِ
أخيك.
مني مات؟ َ
ما الذي ميكن أن أفعله اآلن؟ كيف سنقنعها أن تتحىل بالصرب؟ ماذا ميكن أن افعل حني سأواجه
َعت أ ّمي كل هذه األفكار
خربا ً كهذا؟ فقط سأرصخ يف وج ِه كل َم ْن يُسمعني كلم َة عزا ٍء واحدة .قط ْ
لتقول :بعدها ما بتعرف إنو خالها استشهد.
ها هي دوامة األفكار تعو ُد من جديد ،ما يعني أنني سأشه ُد ر ّدة فعلها األوىل حني تعل ُم بخرب
ّصلت بأخي يك أخربه األمر وعليه أخذ كل االحتياطات ملنعها من التواصل مع أحد اليوم
االستشهاد ،ات ُ
أو سامع نرشات األخبار ،وإذ بها تجيب هاتفه لتخربين أنه نائم ،ويف ق ّمة ارتبايك سألتني :يف ايش مهم؟
أجبتها :أل ،بس كنت بدي أقولك إنو اليوم غداكم عنا ،ما تطبخي .ضحكت وأقفلت الهاتف.
يا للمصيبة ...ماذا علينا أن نفعل؟ كيف ميكن أن نعطل هاتفها والراديو؟ كيف ميكننا أن مننعها من
سامع األخبار اليوم؟
بعد دقائق قصرية ،تأيت حامل ًة ابنها األصغر ،تبتسم لنا ،قائلة :صباح الخري ،خايل دانيال استشهد !
سنكفكف دمو َع الطّفل ِة ِ
ذات املالمح التي تش ّبعت بالحزن والقه ِر وعمرا ً
بأي ِيد من دف ٍء وأموم ٍة
ُ
ِّ
ِ
قلت لها" :خلصت الحرب حبيبتي،
يكبرُ ها
بنصف قرن؟ الطّفلة التي استوقفتني اليو َم؛ وبعد أن ُ
وكل يش رح يرجع أحسن من أ ّول" يف محاولتي الفاشل ِة ألطمئنتها أو رسمِ ابتسام ٍة عىل وجهِها.
أجابت " :ودارنا مني بدو يرجعها؟ أمي وأخوي صاروا عند الله ،والله ما برجع حدا .احنا تعبانني!"
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