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فــي الســادس عشــر مــن مايو/أيــار  ،2021فــي تمــام الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل ،قصفــت طائــرات
ـول بالســكان فــي شــارع الوحــدة وســط مدينــة غــزة دون ســابق إنــذار .نتــج عــن
حربيــة إســرائيلية
ـكنيا مأهـ ً
مربعــا سـ ً
ً

القصــف الــذي اســتمر لدقائــق معــدودة  43ضحيــة ( 19منهــم أطفــال) بمــن فــي ذلــك  14امــرأة و 9طفــات.

ـخصا مجتمعــة فــي مبنييــن ســكنيين كانــوا يقطنــون
فــي تلــك الليلــة ،كانــت عائلــة القولــق المكونــة مــن  35شـ ً
بهما .

عامــا ،وكانــت تســتعد لخــوض االختبــارات النهائيــة لتتخــرج مــن قســم اللغــة اإلنجليزيــة
كان عمــر زينــب حينهــا ً 22
فــي جامعتها.

ـردا مــن عائلتهــا ،بمــن فــي ذلــك والدتهــا ،وأختهــا الوحيــدة ،واثنيــن مــن
فقــدت زينــب فــي تلــك الليلــة  22فـ ً

إخوتهــا الذكــور ،إلــى جانــب العديــد مــن األعمــام والعمــات وأبنــاء العمومــة واألجــداد .بلمــح البصــر ،جــزء كبيــر
مــن عائلــة زينــب أبيــد بالكامــل ،فيمــا نجــت هــي مــع والدهــا شــكري وأخيهــا أســامة ،و 10آخريــن مــن أقربائهــا.
بقيــت زينــب تحــت ركام منزلهــا لمــدة  12ســاعة ،حاولــت خاللهــا التقــاط أنفاســها ،بينمــا لــم تكــن تعلــم مــاذا
حــل بعائلتهــا .فــي الســاعات األولــى مــن تواجدهــا تحــت الــركام ،تمكنــت زينــب مــن التواصــل مــن خــال هاتفهــا
الــذي كان مــا يــزال فــي يدهــا مــع مسـ ٍ
ـعف لطلــب النجــدة ،قبــل أن تنفــد بطاريــة هاتفهــا وتقضــي ســاعات أخــرى
طلبــا للنجــدة قبــل أن تفقــد صوتهــا ،إلــى حيــن تمكــن الدفــاع المدنــي مــن انتشــالها مــن تحــت ثالثــة
تصــرخ ً
طوابــق وأســقف.

بعــد مــرور أشــهر ،أنهــت زينــب اختباراتهــا النهائيــة فــي الجامعــة ،بينمــا لــم تحتفــل بتخرجهــا الــذي كانت تنتظــر .ارتدت
زينــب ثــوب التخــرج فــي منزلهــا دون والدتهــا وأشــقائها ،ووصفــت نفســها بـــ «الجثــة» التــي ترتــدي ثــوب تخرج
ُأنتج هذا العمل بدعم من المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان وهيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين
* اآلراء الواردة في هذا المنشور ال تعبر بالضرورة عن آراء المرصد األورومتوسطي أو هيئة األمم المتحدة للمرأة أو األمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها.

طفل.
فلسطينيا ،بمن في ذلك  40امرأة و66
* خالل العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في المدة ما بين  21 – 10مايو/أيار ُ ،2021قتل 256
ً
ً
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مامــا أمــل ،وأختــي هنــاء ،وأخــي أحمــد ،وأخــي األكبــر طاهــر .جــدي أميــن ،وجدتــي
ســعدية وعمتــي بهــاء .زيــد ،وآدم وأمهمــا دعــاء ،ووالدهمــا عــزت .زوجــة عمــي ختــام،
وعمــي فــواز ،وابنــه عبــد الحميــد ،وابنــه اآلخــر ســامح ،وزوجتــه آيــات ،ويتوســطهم
طفلهــم قصــي وابنــة عمــي ريهــام.
حال ،ورولى ،ويارا ،ووالدهم محمد.
كنــت أتخيلهــم واحـ ًـدا تلــو اآلخــر بداخــل تلــك األكفــان ،كلمــا انتهيــت مــن رســم أحدهــا
ودعــت قريبــي الــذي تخيلتــه بداخلــه.
اثنــان وعشــرون ً
روحــا رحلــت فــي ليلــة وضحاهــا .تلــك األكفــان
كفنــا ،اثنــان وعشــرون ً
ليســت متشــابهة كمــا تــرى علــى اإلطــاق ،كل كفــن منهــا يحتــوي علــى قريبـ/ـــة لــي.
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صراخ وهلع وبكاء وأصوات الصواريخ المدمرة.
كان األطفال والنساء أكثر أشخاص خائفين ،لم يدركوا ما يحدث.
اي ،وشــكل الحائــط الذي أمامي وهو يتشــقق،
أخو ّ
هــذا صــوت أمــي ويــد أختــي ونظــرة َ
وهــذه األرض التــي ابتلعتنــا ،والمبنــى الــذي انهــال فوقنــا ،ثــم األســقف التي قســمت
ظهورنــا والحجــارة التــي جرحــت أجســادنا ،والرمــاد الــذي نتنفــس وأجســادنا العالقــة،
والظلمــة الحالكــة والــدم الــذي يســيل ،وانعــدام الهــواء ورائحــة الــركام والتــراب الــذي
نبتلــع ،والحجــارة اللعينــة التــي فصلتنــي عــن أهلــي الذيــن كانــوا بجانبــي ،وصراخــي
وصــراع أفــكاري وصراخــي وصــراع أفــكاري وصراخــي وصراخــي إلــى أن تالشــى صوتــي
تمامــا.
حتــى اختفــى
ً
هــذا مــا ّ
تذكرنــي بــه الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل ،وقتمــا قصفــت الطائــرات
ـردا مــن عائلتي
الحربيــة اإلســرائيلية بيتــي الــذي أســكن ،حينمــا فقــدت اثنــي وعشــرين فـ ً
بينمــا كنــت أنــا ُ
األخــرى أصــارع المــوت.
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شهرا وأفزع من رقمهم ،مر عام!
مر 12
ً
يســتفزني مــرور األيــام وشــمس كل صبــاح ،مــا زلــت أنتظــر أن أفتــح عينــاي كما عهدت
ـن واحــدٍ مــن
ً
دومــا علــى ابتســامة أمــي واهتمامهــا المفــرط بــي كطفلــة .متلهفــة لحضـ ٍ
هنــاء .اعتــدت الســهر مــع أحمــد ليخفــف عنــي عبء أيامــي بضحكاته ،ما زالــت ضحكاته
تتــردد فــي أذنــي للحــد الــذي يجعلنــي ألتفــت أبحــث عنــه .اشــتقت لفنجــان قهــوة واحــد
ً
حديثــا ونمــر بألــف قصــة لــم ننـ ِـه ًّأيــا منهــا ولكننــا نضحــك أخيـ ًـرا ،لــم
مــع طاهــر لنفتــح
عاديــا ،فقــدت أخــي األكبــر وصديقــي المفضــل .ال أســتطيع االلتفــات ُلبرهــة
أخــا
يكــن ً
ً
ـوقا .ألــم الفقــد يتســع،
إال و ذكــرى ألحدهــم أو لجميعهــم تباغتنــي ،هلكــت روحــي شـ ً
يــزداد بمــرور الوقــت وال يهــدأ وال يســكن وال يصمــت.
وندوب ال تلتئم.
ما أنا إال صدوع ألم تتسع
ٌ

9

ـي األرض وتبقــى المقبــرة هــي المــكان الوحيــد الــذي
لــم أتخيــل ً
يومــا أن تضيــق علـ ّ
ـا أنــي لــن أكــون قــادرة
أســتطيع فيــه إخبــار عائلتــي بأنــي تخرجــت أخيـ ًـرا ،لــم أتصــور قبـ ً
علــى إخبــار أمــي كــم كنــت ممتنــة لليالــي االختبــار التــي نامتهــا بجانبــي لطمأنتــي ،لــكل
كــوب قهــوة أحضرتــه لــي فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل بينمــا كنــت أدرس ،لــم أخبــر
أختــي هنــاء بعــد كــم آنســني دعاؤهــا وأحاديثهــا حيــن كنــت خائفــة مــن االختبــار ..لــم
طويــا أن تنقلــب لكابــوس بشــع ،أن تنتهــي
أتخيــل كيــف ألحالمنــا التــي تمنيناهــا
ً
ـت جثــة ترتــدي زي تخــرج.
أعــوام مــن الدراســة وقــد أصبحـ ُ

11

تخذلني ذكرياتي ومحاوالتي ،كلما أردت ردم الصدع في روحي اكتشفت أنه يتسع.
ال تعلــم معنــى أن تحتضــن أختــك أو أخيــك تطمئنــه وقلبــك يرتجــف! أن تخبــره أال يخــاف
وأنــت هــو الخائــف!
أن يلجــأوا إليــك لتضحكهــم أو تخبرهــم قصــة كمــا اعتــادوا ،بينمــا تنظــر إليهــم وتتمنــى
أن تقــول لهــم ليخبرنــي أنــا أحدكــم قصــة تنســيني مــا يحــدث حولــي.
ربما أزالوا األنقاض من فوقي ،ولكن من سيزيلها من داخلي!
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منــذ ســنة واحــدة فقــط ،كان الجميــع حولــي .كانــت المــرة األخيــرة ألن
ـويا ،لــدي صــور ومقاطــع مصــورة توثــق ضحكات ذلــك اليوم.
يجتمعــوا سـ ً
لــدي صــور لــم يبـ َـق منهــا أحــد ســواي.
نذوب من الفقد…
بات الليل يسكننا ،كما باتت مآسيه تبتلعنا.
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ـاال حتــى
ربمــا كانــت معضلــة عائلتــي أن الحنــان يفيــض منهــم ،صغارهــم يبقــون أطفـ ً
طفــا لهــذه العائلــة
وإن كبــروا ،يطعموننــا الحــب ويســقوننا االهتمــام ،أن تكــون
ً
يعنــي أنــه ســيكون فــي جعبتــك محاصيــل حــب مــن األجــداد لآلبــاء لألبنــاء ،أن يكــون
قلبــك معلــق بجميعهــم ،لــم تكــن تخلــو تفاصيــل أيامنــا منهــم .فــي يــوم كهــذا كنــت
أحصــل علــى قبلــة مــن أمــي قبــل نومــي ،وحضــن مــن أختــي عنــد اســتيقاظي ،تدفــىء
قلبــي رســالة حــب طويلــة مــن أخــي األكبــر ودندنــة وضحــك مــن أخــي األصغــر ،كنــت
ســأحصل علــى حضــن دافــئ مــن جدتــي و قبــات مــن جــدي وأمشــي ودعواتهمــا
ـاء يرافقنــي مــن زوجــة عمــي،
ـي مــن عمتــي ،و دعـ ٌ
تحفظنــي ،وكلمــات غــزل تطــرأ علـ ّ
ـددا تفاصيــل والدتــي وعيونهــا تلمــع والحــب يفيــض ..أخــاف
كانــت أمــي ســتخبرني مجـ ً
المالبــس المعلقــة ،أبكــي ارواحهــا الغائبــة.
ٌ
لوحة ألوانها اختلطت بالدموع،
أقسى ما ّ
خطت يداي.

17

ـكرا ألنــك اســتطعت مالحظــة تحريكــي لطــرف قدمــي
عزيــزي رجــل الدفــاع المدنــي ،شـ ً
فــي جســد خائــرة قــواه ،رأســه عالــق لألســفل بيــن حجــارة كبيــرة ،صوتــه غيــر مســموع،
ُ
ـكرا ألنــك اســتطعت مالحظتــي فــي الثوانــي األخيــرة بعدمــا باتــت
وظـ ّ
ـن بأنــه جثــة .شـ ً
الجرافــة بجانبــي وقــد غــرزت أســنانها بالقــرب منــي حتــى بــت أرتعــش مــن حرارتهــا ،وأنــا
ـكرا ألنــك صرخــت بأنــي
عاجــزة
ً
تمامــا عــن إيصــال صــوت قــد ُح ِبــس فــي داخلــي .شـ ً
ـا آخــر النتشــالي!
لســت جثــة ،وبــأن يجــدوا حـ ً
أصــر علــى إنقــاذ والــدي رغــم صعوبــة الموقــف
شــكرا لرجــل الدفــاع المدنــي الــذي
ً
ّ
ـكرا
وبدائيــة األدوات ،ذلــك الــذي كاد يختنــق مقابــل إيصــال األوكســجين لوالــدي .شـ ً
ـال الذيــن انتشــلوني وعائلتــي مــن تحــت
ـاء ورجـ ً
إلــى جميــع أفــراد الرجــال المدنــي نسـ ً
ذاك الــركام ،رغــم صعوبــة الموقــف واســتحالة أســباب النجــاة ،ورغــم الطائــرات التــي
كانــت مــا تــزال تقصــف مــن فوقهــم .ســخيفة جـ ً
ـكرا فــي هكــذا مواقــف،
ـدا كلمــة شـ ً
يقــدر جهودكــم.
ال شــيء يوفــي حقكــم أو ّ
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اثنتــا عشــرة ســاعة بكافــة تفاصيلهــا كنــت أراجــع ذكرياتهــا ثانيـ ًـة بثانيــة وانــا أرســم اللوحــة،
حتــى اننــي ســمعت صــوت المســعف مــرة أخــرى وهــو يحــاول معرفــة مكانــي تحت الــركام،
ـددا ،كنــت التفــت باحثــة عــن مصــدر رائحــة الرمــاد والتــراب التــي
شــعرت أنــي اختنــق مجـ ً
ـي ،حتــى أننــي نظــرت لــأرض وتخيلتهــا تهــوي ،امســكت بهاتفــي ،تشــبثت
ســيطرت علـ ّ
بــه ،ووضعــت رقــم نفــس المســعف أمامــي ،فــي حــال أي طــارئ!
أذكــر آخــر مــا قلتــه لــه قبــل أن تنفــد بطاريــة هاتفــي ،أســمع مــرةً أخــرى صــوت هاتفــي
وهــو يهــوي مــن يــدي لألســفل ويرتطــم بالــركام ،أرانــي وأنــا عاجــزة أحــاول ،أرانــي وأنــا خائــرة
القــوى أحــاول ،أرانــي وأنــا أشــاهد بطاريــة هاتفــي تنفــد وأنــا مــا زلــت عالقــة تحــت الــركام
وأحــاول ،أرانــي فــي ظلمــة حالكــة فــي ألــم شــديد فــي جــروح غامــرة ،أرانــي وأنــا أفقــد
صوتــي وأنــا أبحــث عــن هــواء وأنــا أبتلــع التــراب وأحــاول ،ومــا زلــت حتــى اليــوم أحــاول.
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هــذه رســوماتي ،ترجمــة ضئيلــة لمــا أحملــه فــي داخلــي ،وتلــك كتاباتــي ،تعبيــر
بســيط عــن صمتــي .ربمــا ســتصفقون لمأســاتي وتمدحــون آالمي ،الفن الــذي أكره.
السالم والرحمة لروح أمي وأختي وأخواي وعائلتي.
شــكر خــاص لوالــدي العزيــز شــكري ،ولرفيــق قلبــي أخــي أســامة ،وألســتاذي الفنــان
أحمــد الســحار ،وللمرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ،وهيئة األمــم المتحدة
للمــرأة لدعمهــم الدائــم إلنجــاز هــذا المشــروع ،كل االمتنــان لجهودهــم.
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نحو
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من الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة
والحروب هم من النساء واألطفال.1

اآلراء الواردة في هذا المنشور ال تعبر بالضرورة عن آراء المرصد األورومتوسطي لحقوق
اإلنسان أو هيئة األمم المتحدة للمرأة أو األمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها.

1 https://www.un.org/en/chronicle/article/armed-conflict-and-women-10-years-security-council-resolution-1325
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