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ة ـــــ� 
ـــ	� هــه.. إذن .. 

 ..و������� .. وأ���ؤه� .. و��را��.. ه�� ه	 ��ار��� 

 ..ه�� ه	 ��ؤه� 

 ..و��ا�� .. و���ه� .. ه�ا ه� ���ه� 

 ����� .. ����� .. و����� ..و� �ؤه� .. وأ�

ة ـــــ� 
ـــ	� هــه.. 
 ..�ب و��1 ا%0/.. وا�.-ف ا+*�م .. )'اع ا%$��#"! 

ة ـــــ� 
ـــ	� هــه.. 
 ..ا%9 ا8./$7 �56 ا%.'34 

 ..?�HIاF ��G ا%��E ذات آA?! ) را?3 ( �"� أن �>6ُ: 

 ..�"�� ��1و�ً� ذات ا�* �ر ) ��رون ( إK أن ��ج 

 N�� OP.# Q.. 

 
  ..هنا منذ أسبوع      

  ..هنا منذ أسبوع           
  ..هنا منذ أسبوع                

    ..رأى ا���او��ن ا���� �
ر�ً
 .. ه�
 	�� أ���ع 

  ..سقطت أوراق التوت الممزقة أصالً عن عورات أصحاب الدعاوى العريضة 

بين السيف ..  أنهم بمفردهمأدرك الغزاويون كما لم يدركوا من قبل 
  ..وال مفر .. والجدار 

أحرق كل واحد منهم سفن األمل في أمة ال تملك إال الشجب 
  ..والدعاء العاجز.. تنكارواالس

البحر : الذي قال لجيشه ) طارق بن زياد ( ليتجسد فيهم جميعاً 
  .. وراءكم والعدو أمامكم 

  ..زة ـــــي غـــذه هــإذن ه

  ..دخلنا من المعبر إليها 

  ..خطفت قلوبنا قبل عقولنا ..  كانت زيارة خاطفة 

يتنا الكاملة عن أصرت السلطات المصرية على أن نوقع إقراراً بمسؤول
  .. 2009فبراير  5مع وجوب العودة قبل يوم .. سالمتنا الشخصية 

الذي ) اتحاد األطباء النفسيين العرب ( كانت الزيارة تحت مظلة      
��( يترأسه األستاذ الدكتور
�� �والذي بادر بإنشاء شعبة طب  ) أ��

) $� ه��ي وا"! أ( نفسي للطوارئ والكوارث وأسندت رئاستها للدكتور 
  .أستاذ الطب النفسي في جامعة الزقازيق 

أو هي هكذا في األساس .. هذه الزيارة كانت استطالعية في مجملها 
  فما الذي يمكن أن يملكه الطبيب النفسي الزائر لغزة غير االستطالع .. 

ما زالت غزة أكبر مسرح واقعي لعرض مآسي المظلومين والبؤساء 
ألكثر من ملياري إنسان .. والصامدين أيضاً .. .والراقدين تحت التراب 

من سكان المعمورة الذين ال يملك أكثرهم غير الشجب واإلدانة 
بينما دماء أبطال المسرحية تسيل من خشبة المسرح .. والمظاهرات 

) المناديل ( صباح مساء لتصل إلى أقدام المتفرجين الذين يمسك بعضهم  
أيضاً ) المناديل ( ا البعض اآلخر يمسك بينم.. لمسح دموع العجز والذل 

إلخفاء نظرات الشماتة والبهجة والفرح حتى ال يراها أصحاب الدموع 
  .. العاجزة الذليلة 

وكأنهم في مسرح روماني قديم أطلق فيه امبراطور الديمقراطية 
وحوشاً كاسرة لتمزق أجساد أسرى حرب بائسين ال يملكون في أيديهم 

  ..تفتت بين أنياب الوحوش غير حجر سرعان ما ي

  ..ه ـــــــــيا الل
هنا منذ أسبوع كانت الدبابات والطائرات والزوارق اإلسرائيلية تدك 
البيوت والمساجد والمباني والشوارع والشجر والحجر والرجال والنساء 

  ..واألطفال 

بمعدل طن لكل ( هنا منذ أسبوع ُألقي مليون ونصف طن من المتفجرات 
  ..أكثر مما ألقي هتلر النازي على لندن في أربع سنوات  أي) مواطن 

  ..هنا منذ أسبوع محيت من الوجود عائالت بأكملها 

  ..هنا منذ أسبوع صفَّ المدنيون على الحوائط وأطلقت عليهم النيران 

هنا منذ أسبوع ركض أب إلى داخل بيته المهدم ليتفقد أسرته فعثر 
  ..ه برأس طفلته ليقع على أشالء طفل

هنا منذ أسبوع هرول طبيب في المستشفى لينقذ جريحاً جاءت به 
سيارة اإلسعاف وعندما كشف الغطاء عن الجريح وجد جثة بال رأس 

  ..فبحث في األشالء عن الرأس لتطالعه رأس ابنته 
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&�
لم يقصف منزلنا ، وإنما قصف منزل .. صحيح :  أ	
 إ��
ن )'
ولكني أخاف جداً .. لقد تعودنا على ذلك .. بن عم لي أختي واستشهد ا

عند النوم من أن أمد أقدامي على طرف السرير فأقوم من النوم وقد بترت 
ومن كثرت ما .. قدماي جراء شظية أو قنبلة أو صاروخ من طائرة 

   ..سمعت عن بتر األطراف صرت أنام وقدماي في حضني 


.. وال أريد .. ال : ؟؟ قالت هل أنت مخطوبة أو متزوجة :  �,�+*
أما أن أتزوج ويقصف زوجي بصاروخ .. يكفيني تحمل مسؤولية أهلى 

  .فهذا ماال أريده ..ويترك لي أوالداً 


ءتدخلت �.�  ..ولن نتوقف مهما صار .. ليه ؟؟ هذه سنة الحياة : قائلة  

) القصف أم الزواج ( هل تقصد شيماء بسنة الحياة :  �3& )/ 012/
  ..الحياة في غزة تختلف عن سنن الحياة في غيرها فسنن 

واهللا لقد تعودنا على أصوات : يقول بتماسك واضح وحزين أيضاً  )5اد
القصف ، ونحن نحمل أرواحنا بين أيدينا طوال الوقت ومسألة الموت 

لقد كنتُ مع صديق محبب إلى قلبي وفي اليوم الثاني .. والحياة منتهية 
  ..وقد رأيته .. هامدة مفصولة الرأس  جاء إلى المستشفى جثة

فوجئنا بأصوات الصواريخ تنفجر في المستشفي ، توقعنا : ثم يضيف 
خرجنا لنخلي المبنى فوجدنا أن الذي قصف هو .. أن المستشفى قصفت 

وعندما رأى الدكتور ).. مسجد الشفاء ( المسجد الذي يقع أمام المستشفى 
رغم أنه رأي .. ارة عن ركام بكي حسين مدير المستشفى المسجد وهو عب
  .بكى فقط عندما قُصف المسجد .. أهوال الحرب في المستشفى ولم يبك 

لقد رأينا هنا في المستشفى : أما محمد الذي يعمل بأمن المستشفى فيقول 
وكنا نرفع الرجل فتتساقط أجزاء جسمه منه أو يقع .. أشالء وبقايا أجزاء 

  ..الحكي عن هذه المشاهد المروعة  وقد أفاض في.. رأسه من جسده 

  ..قتالنا في الجنة وقتالهم في النار .. لقد تعودنا : ويقول عادل 

كانت المالحظة األعم في أغلب المتحدثين عن هذه األهوال أنهم قد 
فقد كانوا يتحدثون عن هذه الفظائع وكأنها أمر .. حيدوا مشاعرهم تماماً 
ها أن هذا التحييد تلقائي وغير مصطنع علمتُ بعد.. عادي يحدث كل يوم 

وهو نوع من الدفاع النفسي الذاتي تتدثر به النفوس األبية لحمايتها من .. 
  ..هول المآسي وبشاعة الذكريات 

  ..أو ال مجال إلبرازها وتسييدها .. ال مجال للعواطف هنا 

فلو ظهرت واضحة جلية النهار كل شيئ منذ اليوم األول الذي خسر 
ل غزة ما يقارب المائتي شهيد تناثرت أشالؤهم في ساحة مبنى من فيه أه

وكانت الصورة الشهيرة ألحد الجرحى منهم وهو .. مباني األمن في غزة 
  ..يرفع سبابته بالشهادة قبل أن يفارق الحياة 

�� ه� �����ت ���س ه��ء ؟؟ ��  :لقد كنت أسأل نفسي دائماً      
ا.�-�ن ا*,+ أو أ*�� أو آ�' &%ى .. #"! �ا آ� ه	ا 

أ��8 أو أ8"+ أو أ�+ أو زو6"+ أو 25&4+ و23 0�1/ 
 9��9 اA�0@ � ?<�د >� �;�ا:  B "آ Cأ6-�ده@ إ

 �DE�;رأى ..  أ� �� �: I &�4ل ... و#<� G0 �9 آ
  ..N O4P,Q ه	� اMرض �� D"&�K@ .. و0<,,� �5�2ون 

  


	ـــــ�ون؟؟؟؟ آ.ــــــ7 ؟؟؟ :  
تذكر الشعارات القديمة الجديدة عن الصمود والتصدي فتراودك نفسك أن ت    

هذا الرجل ليس سوى مخدوع آخر بهذه الشعارات التي خدعوا بها الماليين 
: ثم يعود إليك وعيك في لحظة صفاء وتجٍل لتقول لنفسك .. من أبناء األمة 

خلف شاشات إن الذين رفعوا هذه الشعارات لم يرفعوها إال في المظاهرات و
التلفزة وفي الصالونات األدبية ومقاهي المكلمة الفارغة والنضال الحنجوري 

  ..فال يمكن أبداً أن يتساوى هذا وهؤالء .. فقط 

وتقييم األوضاع النفسية ألهل غزة على أرض الواقع ، وتحديد االحتياجات 
  ..النفسية لهم بعد العدوان 

نة منكوبة ُألقي على كل كيلو مترمربع لقد كنا نعلم أننا في طريقنا إلى مدي
وتعرض أكثر من أربعة .. فيها ثالثة آالف كيلو من المتفجرات من الجو فقط 

عشر ألف منزل ، وثمانية وستون مبنى حكوميا ، وواحد وثالثون مبنى 
ألف طن  600وأن األنقاض فيها أكثر من .. لمؤسسات أهلية للقصف المباشر 

  ..جريح  5380والجرحى .. شهيد  1440والشهداء .. من الركام 

إلى األراضي الفلسطينية قوبلنا بحفاوة ) رفح ( عندما تخطينا معبر
  .. بالغة من اإلخوة المسؤولين عن استقبال الوفود وكأن شيئاً لم يحدث 

كان غريباً أن يصر الغزاويون على أن يوضع كل شيئ في مكانه ، 
أو على .. قد تعودوا على الكوارث فهم .. وأن تسير األمور على منوالها 

  ..تعايشوا مع كوارثهم .. األصح 

واألمن ال بد له من رجال لحفظه .. الحياة ال ينبغي أن تتوقف أبداً 
  ..وإحسان استقبالهم أيضاً .. بل .. والوفود ال بد من استقبالهم ..

أو الخوف .. ولم تمنعهم مشاعرهم .. الجميع في أعمالهم من أول يوم 
  .أو القصف المتكرر من الخروج للعمل والتعامل مع الواقع اليومي ..

لم نسمع عن حادث سرقة واحد ، أو اعتداء من أحد المواطنين على 
أحد المواطنين ، ولم يقع هرج أو مرج مدني بين صفوف الشعب كما يقع 

كل شيئ يسير على .. مثله في مدن الدول العظمى أوقات الكوارث 
ا زاد التضامن والتكافل االجتماعي في غزة أضعافاً طبيعته ، بل ربم

  ..مضاعفة إلحساس الناس أن المصيبة عامة 

وكان من حسن حظي أنني وجدت بين المستقبلين أحد رجال المقاومة 
.. ـ رغم أن جميعهم مقاومة ـ بادرت إليه فسلمت عليه وقبلت رأسه 

س أحد الرجال ولو لم يكن من بركات هذه الزيارة علي إال تقبيل رأ
  ..  الرجال لكفاني ذلك 

  	ــــ= �?+ــــ
ج  	ـــــ=؟.. >ـــــ�ة 

ومستشفى الشفاء هي أكبر .. .بدايات عملي كانت في مستشفى الشفاء 
مجمع طبي في فلسطين ، تقع وسط غزة ، وخدماتها تغطي مرضى 

سرير ، وبها أكثر من  600الجنوب والشمال ، ويبلغ عدد األسرة فيها 
ومن .. موظف بين طبيب وممرض وإداري وأعمال أخرى  1400

الطبيعي أن تستقبل هذه المستشفى النصيب األكبر من الجرحى والشهداء 
  ..فضالً عن أسرتها وحجراتها .. لتفيض بهم ممراتها وطرقاتها 

شيماء ، ..  الطاقم اإلداري للمستشفىكانت البداية مع مجموعة من 
كان هؤالء من الذين عاصروا المجزرة  ..مة إيمان ، فؤاد ، محمد ، فاط

  ..الرهيبة في األسابيع الثالثة الماضية 

لمشاعر نفسية  تفريغ انفعاليبدأت معهم جلسة أولية كانت عبارة عن 
  ..مختلطة تتمحور كلها حول أهوال األحداث اليومية في أسابيع الحرب 


ء�.� &�
أنا  واهللا: وهي مبتسمة رغم شحوبها الواضح ـ  ـ 3
قُصف منزلنا مرتين .. محتاجة جداً لنفساني ألني بموت من الخوف يومياً 

اختلط الدخان والتراب .. وفجأة .. كنت بإحدى الغرف ..  16بإف
بعدها .. لم أفق إال في المستشفى .. والصراخ بدوي االنفجار الرهيب 

ر ومن وقتها صا.. بيوم قُصفت بقايا المنزل مرة أخرى وتكرر اإلغماء 
  .يغمى علي أو أشعر بخوف شديد كلما سمعت صوتاً عالياً أو مدوياً 

وعند أول فرصة سأرجع .. لقد تعلمت كل تعليمي في مصر : )
A ��B'�ل 
  ..ومازال .. لقد كان كابوساً .. من جديد للعيش بعيداً عن هذا الدمار 
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!�م أ� ?ور �U3 ؟؟ STآ"+ وذهP/ إC اR: و�3ل 
 / -
�-A/ د���� و I B��Q 'W� 9� %XآM �>*أ /  Yو

  .وD6� و�2ت �%ة أ8%ى 

ه,�ك [P+ ا?��ق � O أ� &%ى أ�2] د��ع لقد الحظت  أن 
ال بد من .. هكذا يقول أغلبهم .. البكاء ليس من شيم الرجال ..  أ�2

وإن كان وال بد فليكن البكاء بعيداً عن .. تماسك الجميع أمام الجميع 
  ..األنظار حتى ال يفت ذلك في عضد اآلخرين 

وتكرر معها .. تكررت نفس القصص من المسعف و المراسل 
إحساسي بتلك السحابة الرحيمة التي غطت على مشاعرهم وحيدتها وهم 

  .. يحكون ويحكون ويحكون 

وإن كنت أخشى أن تنقشع سحابة الرحمة هذه في يوم من األيام 
وقد تحمل هؤالء ما .. فلكل إنسان طاقة ..  وتظهر شمس الكآبة المحرقة

  .ال يتحمله البشر 

  ..أ�� أ��bل 
ة DT@ ا0%�6ل ا�aW0ر `_ 

وقد رأينا في بعض القنوات الفضائية تقريراً مفصالً جميالً عن أطفال 
غزة أوضح فيه أصحابه جوانب كثيرة من حياتهم قبل العدوان وبعده ، كما 

فليس .. يقة اللعب التي يمارسونها هناك ركزوا تركيزاً الفتاً على طر
أمامهم سوى البنادق الخشبية ، واالختفاء فيما يشبه األنفاق ، والهجوم على 

  ..العدو المفترض وأسره أو خطفه 

لقد صبغتهم الحياة بصبغتها ، وأجبرتهم البيئة على أن يتعاملوا معها 
  ..الها فيها لعبة الحرب وما أقسى البيئة التي يلعب أطف.. بقوانينها وقواعدها 

تركزت زياراتي المنزلية في شارع صالح الدين وسط غزة ، ومخيم 
الشاطئ ، وبيت حانون ، ووجدت أن أكثر من قابلت من األطفال أو 
الصبيان ينظرون إلى القصف نظرة من اعتاده وتعايش معه حتى صار 

  ..جزءاً من حياته اليومية 

240 : ول الثانوي قال لي اإلفرنجي في الصف األ ����c 2ل
 'W40ا O � د���d? .. :�Q2,D�.. و�,2�� أآeQ Uآ�ن 

في الصف الخامس  Q�* 2!i@وأكد كالمه  ..gd] 9h ا�Pfر&9 
2�� &<U االبتدائي ,� :�P�Pb أن &<�ن g
  ..ا0	ي &%

  ..كان هؤالء األطفال من الذين لم تقصف بيوتهم 

ن مثالً فقد جمع لي أحد أما الذين قصفت بيوتهم في بيت حانو
المتعاونين معي مجموعة من األطفال في منزل مقابل تماماً لمسجد عمر 

فوجدت أنهم  F16بن عبد العزيز الذي قصف عدة مرات من طائرات 
وقد أخبرني بعض أولياء .. جميعاً تبدو عليهم مظاهر القلق واالكتئاب 

اهرة منتشرة بكثرة أمورهم أن بعضهم لديه تبول ليلي ال إرادي ، وهي ظ
  ..لدى األطفال في مناطق القصف 

) أي األطفال الذين قُصفت منازلهم ( الغريب أن أمنيات هؤالء جميعاً 
كانوا .. كانت تتمحور حول المقاومة ، وأنهم سيلتحقون بها عندما يكبرون 

ساعتها تذكرت ذلك .. يتكلمون بغضب مكتوم ، ورغبة عارمة في االنتقام 
لقد خلقنا في : سرائيلي الذي قال في األسبوع الثاني للقصف الضابط اإل

  .صدق وهو كذوب ..  غزة جيالً سيقتلنا 

وقد فُتح حوار مع األطفال حول مفهوم المقاومة ، وسع فيه بعض 
أولياء األمور مفهوم المقاومة ليشمل التمسك باألرض ، والتعليم ، والدين 

فالبد أن تكون .. وجرف األرض  فالعدو قد قصف المصانع والمساجد.. 
  . المقاومة في كل هذه المجاالت 

( فحاالت الخوف والرعب الشديدين والتوتر .. ولكن الطفل طفل 
  ما تزال مسيطرة على األطفال هناك ألنهم لم يفيقوا بعد ) خاصة في الليل 

هؤالء يتكؤون .. بينما هذا خسر كل شيئ .. هؤالء لم يخسروا شيئاً 
بينما هذا يتكئ على أشالء أحبابه .. ئكهم ويصرخون بالمقاومة على آرا

  ..وشتان شتان .. ويصرخ بالمقاومة 

لم أعرف معنى حقيقياً للشعارات التي أتخمت الوطن العربي إال في 
  ..ألنها وببساطة شديدة تأخذ منحى آخر هناك .. غزة 

  ..ب اآلخر بل ربما ال تدري أيهما يعق..القول يعقبه الفعل .. في غزة 

  ..وفعالً مدوياً .. بل ترى فعالً .. في أحيان كثيرة ال تسمع قوالً 

لقد فكرت كثيراً في سر صمود هذه النفوس األبية التي صقلتها 
فكان سؤالي األبرز لنفس المجموعة .. المصائب ومحصتها االبتالءات

  السابقة في اليوم التالي عن هذا السر ؟؟

  كيف ؟؟: قلتُ لهم 

  :ا جميعاً على اآلتي اتفقو

  .ا.�nن اl�* 2&2m0 و*E�;4+ و23ر�  -

�9 ا�D�T o>�"0 أو  - Uآ��/ أآ BP�Wp2ة ا]
  .اS6اره� 

-  �q 2وانd 0 :�r%d� s�!fا / d6 t0ا BP�Wpم ا�!�
 GQ�!"0ا0"<�?' وا Cإ s�!fا sTد.  

-  B��,� �,P-ت أآ��2W0ار ا%>?.  

%uن وأ��د&v اB,-0 اt0 اu :�d�c ��%;A"Q&�ت ا40 -
 �!A"0وا UW0ا O � w1.  

  ..ا���ـــــ= .. إذن ه� ا���ـــــ= 

  .به بهو هو الذي يحيون بس.. ه بالدين الذي قُصفوا بسب

لقد قابلت في المستشفى طبيباً مصرياً كان قد أمضى في غزة ثالثة 
2 40: همس لي هذا الطبيب قائالً .. أسابيع ختمت بزيارته ألم نضال 


ة رو�����ت  N م و240 و26ت�d0ا ا	ه xR9 ا��2ت 
 xR9 رو�����ت ا� oX>* O هكذا كانت مشاعره في  ..أ�

  .أرض الرباط 

ولقد أطلعوني على صور العمليات في المستشفى وهي شئ بالغ 
.. ولكنها كانت فرصة للتفريغ وإعادة التذكر في موقف مطمئن .. القسوة 

  .ومع صحبة كبيرة 

: وعة الثانية التي جلست إليها في المستشفى كانت مع ثالثة المجم
وكلهم لم يغادروا المسشتفى طيلة .. ومتطوع .. ومسعف .. مراسل 
  .الحرب 

�9 ��-� : عن دوره فيقول  أبو نعيميحكي  /��y? 240
8u	 D&2&e*@ وأذآ%ه@ .. 2��QM أه� اf%�� وا2Dm0اء 

 l�* .. z] �|}B6 ا?�p�  O � / !� 24T.. رأ&/ آ
 U8 @D��} ر�T s�!fم ا�u و[�ه2ت ، O�m"-p�*

 vXfم ا{"Qد أو �,2 ا�Dm"Qن .. ا�>? ��و��دة 
&W!/ آA"-& +�e;% ا�PX0ت آ !� .. ��Pرة �9 أ[}ء 

�+ I &�4ل �"* %d] : �4T .. ت%d] /&آ !� رأ
 2&2m0ا g;a0�* .. 9�أر�6 أن �,"4@ �,N @D &�م 

6� .. 2 أن �,"4@ � *.. اM&�م �d0ا g&%40ا Nو .. T
وأ�� أwd* 2��Q ا0,�س �3ل � أ�N .. 2 &�م :  #�Vل

إن T}ن ا2Dm"Q ـ وT}ن ه	ا �9 أ3%ب : ا�325Mء 
: �3ل .. أ&9 ه� : ا0,�س � ـ B�R �/>Q ، و3 / 

اQ"2رت ور�/ إ�0+ و�-O � /A وD6+ وود�"+ .. وراءك 
 .. +�T أ�� �� Cإ /T%Wا� I .. %d]أ&�م و� أ B|{|

O4&2W* _&2W0ا �  *zm ، وN اB � 0 ا0%ا*Bd ذآ%�� ��

Arabpsynet e.Journal: N°24 – Autumn  2009 
 

�ـــــــــ� �
	�ـــــ���  �ــــــ����
ــ�� � ــــ ـــ� �
	���ـ   ���2009ـــــــــــــــ�        -  24�
ـ	ــــ��    : �ــــ

     143    



�����������������و�א����������������������������א����و�و�����������א��دא���.�.�.���ز����������� �

 

وقف إطالق النار ، والخيام التي نصبت على عجل لم يسكن بها أحد في 
  ..برد غزة القارس 

ـ وهي إحدى المزارع التي دمرت تماما بما تحتويه  	�ر�� ا���1/
: قال صاحبها .. يها حوالي مليون شيكل من مواشٍ ـ قدرت الخسارة ف

  ..عوضي على اهللا سأبدأ من جديد 

آخر زيارة لي كانت مع أحد أفراد الشرطة إلى مكان توجد فيه عدة 
هذا .. ألقيت ولم تنفجر زنة الواحد منها طن متفجرات  16صواريخ إف 

عدا صواريخ أخرى أقل حجماً وبعض المقذوفات التي جاءت من الزوارق 
أغلقوا معبر رفح كما تريدون : مازحني الشرطي قائالً .. حرية الب

فالصاروخ الواحد من هذه الصواريخ يمكن من خالله صنع عشرات 
    ..الصواريخ القسامية 

  : قول الشاعرتذكرت ساعتها 
�D"! Y 9��9 3-�ة ا25Mاف   

  ?,x P ا20رة
 o9 ر�@ ا���  

  &�20 ا2,0ى
  وN ا�"�Dء ا�W0ت 

  &2Pأ ا2W0ى
  G0 ا��Rة N ا0%دى
  G0 ا��Rة N ا0%دى

  أ&"�D ا0ه%ة
  أ&"�D ا�0<%ة

 t0رض اMا �D"&أ  
�9 دو��: أ�K �%ة �?  

:DEـــــــــــــ �  

�9 ا�Dfد  oXآ Cة #"�ج إ
 N %�Mا..  

�9 و�Tد ا�PbMء ا0,�-��  oXة آ
�9 .. 240 زار 
B�*%d0د ا{P09 ا� اMردن واd0%اق و�W% و
oه� 

 B�P,6Mوا .. + d�? �� �D&20 د � *2 أن�T�0ا �	وه
 .. B�-�,0ا B|�
T � ?��2ت ا�Dfد 1/ را&B,f B ا.


o ا25%0  z�] �!� 9�*��1د ا�PbMء اd0%ب 0"!<,� 
واBd*�"p وآ"�*B ا0"�4ر&% اB�-�,0 اt0 90 &4%أه� 

 @D 69 أ� /P"9 آ� ..  

 �!d0ا By8 2���? إن و�2ت ( إن (� @"�Q +0{8 9
�s ا�|�ر  ���d"0ا O � �3درة B�,�y- T آ�ادر g&2ر?

واd& � t0 @ إ� اl .. اA 0 B�-�,0%ب اp-"!%ة ه,�ك 
 �D","Q ��  ..و��2 

 t0ا �Q�pا O � �,"!5 ل�b أ�,� إذا Om8وأ
�B ا�dm0ب �d0 ��-�� ء�Pbأ Cج إ�"h ��%T  رأ&,�ه�

 G02 ذd* B�*%d0ا ..T ة
 gdm0 � . �4 و�0

غير أنه من .. من آثار الصدمة التي يتحدثون عنها وكأنها وقعت لغيرهم 
الالفت للنظر أن تعبيرهم عن الحزن والخوف ال يكاد يظهر لآلخرين أبداً 
ألن غالب اآلباء قد تربوا أوالً وربوا أبناءهم ثانياً على عدم إظهار مشاعر 

النساء فقط .. متماسكاً  الحزن والحنق والجزع أمام األطفال ليظل الجميع
  ..هن من يبكين هناك أما الرجال فال 

وإن كان هذا التصرف أضعف أسلوب من أساليب المقاومة الواقعية 
إال أنه أقوى أساليب المقاومة النفسية على اإلطالق ؛ ألنه يحفظ جسد 

: إنه يقول للعدو .. المقاومة القوي ، ويمده بالدماء النقية يوماً بعد يوم 
ما تسيل دم جسدي ولكنك لن تسيل دمع روحي الذي سأحوله لماء عذب رب

  .. يروي نبتة المقاومة في قلوب أطفالي 

وقد وضح ذلك جلياً في جاهزية الطفل الفلسطيني للمجابهة والحديث 
مع الغرباء وأمام الكاميرات دون حياء أو خجل لشرح ما يفهمه من قضيته 

  ..ألشكال العادلة ، والتعبير عنها بكافة ا

2��ت إال أن W09 ا�
ة  N ن���d& 9&	0ل ا��bM2د ا�
صحيح ..  اB�-�,0 أو ا�yr%ا*�ت &داد &���: *2d &�م

أن هذه الصدمات ال تصل في معظمها إلى االنهيار الكامل الذي يحول 
فهو يرى والده ووالدته ) في معظمها : أقول ( الطفل إلى مريض مزمن 

فالدنيا ليست .. ما رغم اضطراب كل شيئ حولهم وأهله متماسكين نوعاً 
وردية هناك ، ولكنها صدمات واضطرابات ال بد من احتوائها سريعاً حتى 

خاصة وأن عدد األخصائيين .. ال تتفاقم وتتحول إلى أمراض مزمنة 
بل ونادر مقارنة بالحاالت المتراكمة ، وكثير .. النفسيين في الميدان قليل 

ال تعرف أين تذهب بأطفالها الذين تظهر عليهم من العائالت هناك 
  .أعراض األمراض النفسية 

ورغم أن المسؤولين في التربية والتعليم قد أعلنوا أن األسبوع األول 
من الدراسة سيكون أسبوعاً ترفيهياً للحديث حول الحرب والرسم واللعب 

حتى ) الطب النفسي ( إال أن هذا األمر يحتاج إلى أن يكون داخل إطار 
يخرج بنتائج أفضل ؛ ألن المدرسين العاديين غير مؤهلين لتفعيل هذه 

  . ولكنها كفكرة تحسب لهم .. الفكرة بالشكل األمثل 

***  

Fر$ـــــ �  ��$ــــ� ��ــــ

ما حدث في عزبة عبد .. لم أتخيل أن يكون هناك دمار بهذا الشكل 
لقد .. قل من الواقع وما نقلته القنوات الفضائية كان أ.. ربه غير عادي 

شوارع بأكملها ال .. وسويت المنازل باألرض .. دمرت تدميراً شديداً 
يرتفع فيها إال بقايا مصعد للمنزل ، وقطع الفرش واألجهزة المنزلية بين 

  ..الركام 

  لقد غادر الجميع إلى منازل األهل واألقرباء في األحياء األخرى بعد 
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