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 أن تكون/ي جدة وأم وامرأة وتعيش في قطاع غزة 

To Be A Grandmother, A Mother, and A Woman in the Gaza Strip 

 

 * عندليب عدوان

5/18/2021 

 

 ماذا يعني أن تكون/ي جدة وأم وامرأة، أوجدك هللا في هذه البقعة المسماة غزة في هذه األوقات ...؟  

ال يظن أحدكم أني أوجه خطابي للجنسين من باب حرصي على المساواة الجندرية ومراعاتي لتكون لغتي حساسة للنوع االجتماعي،  

  أنتم الذين أوجدكم الخالق خارج غزة، سواء أكنتم فلسطينيين/ات أم غير ذلك  –.. ولكني قصدت أن يحاول كل منكم رجل وامرأة    أبدا

اعتبروه شكل من أشكال التضامن مع أهل غزة التي خرجتم -أن تحاولوا جديا تخيل أنفسكم/ن في غزة اآلن، ولو لدقائق معدودة،    –

 .للتظاهر من أجلها

عاطف أو إثارة المشاعر، بل إن هناك مئات اآلالف في غزة من النساء  ما سأقوله ليس فريدا وال خاصا، وال أسجله بقصد كسب الت

يتيسر لهن تسجيل معاناتهن ألسباب ال تنتهي، بعض من هذه   الجدات واألمهات اللواتي يعشن معاناة ال يمكن تصورها، ولكن لم 

بسبب فقدانهن لبيوتهن، ولم يتمكن من  األسباب أنهن استشهدن أو جرحن أو تشردن في الشوارع ولدى األقارب أو مدارس األونروا 

  ..انتشال أي أوراق خاصة ربما بدأن بتسجيل مخاوفهن عليها بين القذيفة والقذيفة بينما هن يحرسن نوم األطفال المبلل رعبا وكوابيس

بونك عبر حساباتك عاما وأم ألربعة من الشباب، ثالث منهم مغتربين في آخر الدنيا، ويراق  55أن تكون/ي امرأة بلغت من العمر  

على وسائل التواصل االجتماعي، وعبر حسابات أصدقائك وصديقاتك والجيران، ويراقبون األخبار عبر القنوات اإلعالمية المحلية  

والدولية، ويتصلون على مدار الساعة رغم فارق التوقيت الشاسع بينك وبينهم، مع اإلصرار على ان تكون مكالمة بالصوت والصورة، 

بأعينهم مالمحك وما يمكن أن تخفيه كلماتك، ويعايشون رعبك وخوفك وقلقك أضعافا مضاعفة تحت ثقل شعورهم بالعجز    ليقرأوا

عن مساعدتك من ناحية وخوفهم من فقدك وانضمامك لقوافل من يٌْفقًدون على مدار الساعة دون سابق إنذار ويذهبون دون وداع.. 

عندما تقمع مشاعرها وتكبت رعبها فال تصرح عنه بأي طريقة كانت، خاصة وأن االبن    هل تتخيلون ذلك النزاع الذي تعايشه األم

البعيد عنك حوالي   اللحظة ويمكث في مكتبه  قيامة غزة وحتى  قامت  البيت منذ  الغائب عن  ليقوم بواجبه    4او    3الرابع  كيلو متر 

الصديق في آخر الدنيا من الناحية األخرى، ويراقبك هو  كصحفي يغطي األحداث على مدار الساعة ويبثها ليشاهدها الشعب الياباني

اآلخر من هناك عبر كاميرا منصوبة على نافذة في طابق في بناية مرتفعة، ويتابع أخبارك لحظة بلحظة، ويتصل كلما حانت له  

اسك عليك هو اآلخر، ويستمد الفرصة ليطمئن عليك ووالده وزوجته الحامل في شهرها التاسع وابنه الطفل ذو الثالث سنوات، يعد أنف

قوته من قوتك ليواصل عمله بعيدا عن عائلته تحت الخطر الذي يالحق اإلعالميين ومكاتبهم وكاميراتهم التي تنقل بشاعة ما تفعله بنا  

  ..إسرائيل وداعميها

الثالث بعد، وهللا فاتح عليه    أن تكون/ي أم، كوم، وأن تكون/ي جدة خمسة عشر كوما آخر في المقابل.. جدة لطفل لم يكمل سنواته

 .بقدرة رهيبة على الكالم والسؤال والتحليل والتخيل والتمثيل والغناء والرقص والنط واالستعراض و"المفادرة" بشكل ال يصدق

، فيقذفك يرميك برشقة من األسئلة دفعة واحدة، وعليك أن تقوم بدورك كقبة حديدية وأن تمسك ببعض األسئلة وأن تبدأ باإلجابة عليها

  برشقة جديدة قبل ان تكمل إجابة واحدة، ثم تأتيكما أنتما االثنان رشقة قذائف تصم أذنيكما وتخلع قلوب سكان المنطقة كلها هلعا، فيطير

الصغير بغمضة عين ويقع في حضنك، واضعا يديه الصغيرتين على أذنيه محاوال تفادي األصوات المرعبة المصحوبة باهتزازات 

تعتصره /يه محاولة لوضعه في جوفك شفقة عليه... وما إن تتالشى أصوات القذائف، يعود اليك باألسئلة من حيث انتهيت  كالزلزال، ف

أنت باإلجابة، لماذا، وكيف، وأين، وهل نحبهم؟ وهل هم حبيبي؟ هل سنموت؟ هل هم يموتوا؟ هل نحن أقوى منهم؟ هل يقدرون 

ون علينا؟ لماذا يضربوننا؟ لماذا ال نضربهم؟ لماذا ليس لدينا طائرات مثلهم؟ هل مصر علينا؟ هل نضربهم؟ هل نهرب منهم؟ هل سيأت

تحبنا؟ هل طاب حمزة؟ هل جاء العيد؟ أين ذهب رمضان؟ متى سيرجع بابا؟ ويجب أن تنظر في عينيه بينما هو يتحدث معك، وأن 

نيك، ويأمرك بالرد، ردي علّي، كلميني، تاتا سامعاني؟؟  تظهر/ي جدية واهتمام، واال سيسحب الموبايل من يدك او السماعات من أذ

ثم تأتي دفعة جديدة من دوي القذائف القريبة منك هذه المرة بشكل أوضح من سابقاتها، فيصبح قلب الصغير مثل موتور كبير على  

عل كممثل محترف يداري سيارة صغيرة، وتسمع/ين دقاته كزئير هادر، ويصٌم أذنيه بيديه الصغيرتين ويبدأ بضحك هستيري مفت

  ..هلعه... وحينها ليس أمامك اال أن تقمع/ي هلعك أمام محاوالته إظهار الشجاعة وعدم الخوف
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القلب، ستتغير مالمحه مباشرة،  تخلع  التي  الفيديوهات  فيديو من سيل  لتسقط وأنت تشاهد/ين  بعد  تتجمع  لم  وإن ضبطك والدموع 

 ... سك بيدك بلطف بالغ ويسألك، أنت بتعيطي يا تاتا؟ فيفرط عقد دموعك حينها أنهاراوسيكسوها الحزن والتعاطف والحنان وسيم

وأن تكون/ي جدة لطفلة ما زالت جنين في الشهر التاسع في بطن أمها الخائفة القلقة، وأن ترجو هللا في سرك أن ال تقرر النزول الى  

جاءك هذا تحت مبرر المزح مع االم الحامل كلما اشتكت وجعا وأمسكت هذا العالم في هذا الوقت وهذه الظروف بالتحديد، وأن تعلن ر 

بطنها ألما، فتقول/ي لها امسكي نفسك، ليس هذا وقت للوالدة أبدا، في ذات الوقت الذي يعالج فيه عقلك كل االحتماالت والتفاصيل  

وهذا الرعب وفي غياب زوجها وانشغاله بعمله الخاصة بعملية الوالدة، لو كانت اآلالم هذه آالم المخاض فعال، وتحت هذا القصف  

الصحفي، والدمار المتناثر في الطرقات واكتظاظ المشافي.. أين سنذهب؟ وكيف سنصل؟ وهل سيستطيع طبيبها اإليفاء بوعده ومباشرة 

ت العادة لدى األمهات  والدتها، وهي التي ترتب منذ أكثر من شهرين معه ومع طبيب التخدير؟ وهل ستتمكن والدتها من القدوم كما جر 

أن يساندن بناتهن في الوالدة؟ هل سيأتي المخاض ليال في هذه العتمة الملتهبة بالقذائف؟ هل سيصحو الصغير الفيلسوف أثناء خروج  

  أمه للوالدة؟؟؟ كيف سنقنعه بالمكوث مع جده وانتظار أمه لتعود بأخته؟ هل ستجري عملية الوالدة بسالم؟ ماذا لو كان القصف في 

القذائف من مصارعة أفكارك وافتراضاتك حول قضية والدة   منطقة المستشفى؟ ماذا ... ثم ينقذك دوي انفجارات دفعة جديدة من 

الحفيدة، فتعود/ي لمصارعة األفكار النمطية المعتادة التي تسيطر عليك كلما اشتدت حدة دوي القذائف حولك.. ماذا سآخذ معي بالضبط  

لمنزل وإخالئه مثل ما تفعل العائالت في كل أنحاء غزة؟ اين سنختبأ إن لم نخرج من المنزل واستمر إن اضطررنا للخروج من ا

القصف؟؟ لن اختبأ في "البدروم" أو "البيسمنت" كما تسميه زوجة ابني، وهو غرفة تحت مستوى األرض في منزلنا، ال أريد الموت  

الموت على وجه األرض، خاصة وأن غرفتنا التحت أرضية هذه ذات    مدفونة تحت المنزل ال يستطيع أحد الوصول لجثتي، أفضل

مدخل ومخرج واحد وليس لها مخرج آخر.. وإن خرجنا من منزلنا.. أين سنذهب والى أين سنصل ومعنا زوجة ابني الحامل بمشية  

األحرى من سيحملنا جميعا، السلحفاة، والفيلسوف الصغير من سيحمله ومن سيحمل شنطة األوراق وشنطة الوالدة المجهزة، أو ب

وهل سيتمكن ابني من الوصول لنا وحملنا في الوقت المناسب؟؟ سيناريوهات وسيناريوهات للخروج والهروب والوالدة واألمان  

وكلها فاشلة في ظل المعطيات التي تجري حولك.. ثم تتذكر/ي كونك امرأة أنك البد أن ترتدي ثيابا الئقة للخروج، هل معك وقت؟  

تنتعل/ي حذاء ام شبشب، وتضرب عينك نظرة خاطفة على الشبشب تحت قدميك ان كان موجودا ام اختفى ألي سبب، بينما هل س 

انت تتربع/ين على الكنبة مستندا/ة بظهرك على الحائط غارق/ة في هذه األفكار النمطية حول سيناريو اإلخالء إن اضطرك األمر..  

الن تقفز مستخفا/ة التفكير في قضية  واللباس ثم  الهروب  تعرقلك لجة  ان  قبل  الركام حتى  الموت تحت  التفكير في  عل وتبدأ/ين في 

والحذاء، تفكر/ين في الرسالة التي يراودك محتواها كلمة بكلمة، كلما فكرت بالموت ألي سبب كان، سواء لحادث عارض، كورونا  

ى صدرك؟؟ رسالة توجهها/ينها البنك الموجود معك في  أو غيره، فكيف اآلن والموت يحوم في كل األنحاء ويحيط بك ويطبق عل

غزة، أو هي باألحرى وصية، تود أن تخبر/ي بها عن أشياء وترتيبات خاصة بأبناءك المغتربين والموجودين في غزة، وفي كل مرة 

 ..تهم/ين بكتابة الرسالة، تقمع/ين هذه الرغبة بكل قسوة رحمة بأوالدك وخوفا عليهم من خوفهم عليك

تقمع كل هذه األفكار الشخصية، وتذهب/ين للتفكير بأمور نمطية أيضا خاصة وأنها أصبحت مملة ومتكررة من العدوانات السابقة.    ثم

أفكار على شاكلة كيف سنعرف عن إنذار بالقصف ألي من الجيران في المحيط؟؟ وتهجم عليك ثانية األفكار المتعلقة باإلخالء، الثياب  

وراق الخاصة، الطفل الفيلسوف، الحامل السلحفاة، الزوج الرافض لفكرة االخالء جملة وتفصيال، فتستقر على الالئقة بالخروج، األ

رأي أن الموت في بيتك مفضل أكثر من الموت في الشارع، أو في بيوت الناس اذا كان البد من الموت.. تهدأ نفسك لهذه الفكرة  

أو دوار   لهزة متواصلة كزلزال خفيف  نفسك ومن حولك  وتستسلم/ين  فتواسي  تفلح/ين،  بالنوم فال  التهرب منه  شديد، وتحاول/ين 

 بالتفكر في األهداف والتكتيكات وراء كل مايحدث لك، لنا جميعا في غزة، فيعجز عقلك عن استيعابها 

م في الشوارع، ومن تستكين/ين لتدعو لنفسك وللناس بالصبر والثبات والقوة والعون، خاصة لمن تدمرت بيوتهم وتشردوا وأطفاله

فقدوا أحباءهم تحت انقاض البيوت ومن شهدوا سقوط مساكنهم وذكرياتهم أمام أعينهم، ومن تكتظ بيوتهم بالناس وتخلو من الطعام  

ومن لديهم مرضى ومسنين وذوي إعاقة ممن يحتاجون رعاية متواصلة، وتستودع/ي نفسك وأهلك وناسك وبيتك لدى من ال تضيع  

 .بداعنده الودائع أ 

 

 الشخصية على موقع فيسبوك.  حة عندليب عدوان*نقاًل عن صف

 .منظمة مركز اإلعالم المجتمعي غير الحكومية في مدينة غزة ةومدير  ةس ؤس  م  و ،ةومجتمعي ةنسوي ةناشط يهعندليب عدوان 
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To Be A Grandmother, A Mother, and A Woman in the Gaza Strip 

 

Andaleeb Adwan* 

18/5/2021 

 

What does it mean to be a grandmother, a mother and a woman that God put on this piece of earth 

called Gaza during these times…? 

Don’t think that I’m addressing this to both genders out of concern for gender equality or to ensure 

gender sensitive language. No. I want each of you, man or woman--those that God placed outside of 

Gaza, whether you’re Palestinian or not--to try to seriously imagine yourselves in Gaza now, even 

for just a few moments. Think of it as a form of solidarity with the people of Gaza, those you went 

out to protest for. 

What I am writing is neither unique nor special, and I am not writing it to gain sympathy or 

sensationalize. There are hundreds of thousands of grandmothers and mothers in Gaza that are living 

through unimaginable suffering, but for countless reasons, they cannot document that suffering. 

Maybe they have been martyred, injured, or displaced into the streets or among their relatives or into 

UNRWA schools after their homes have been destroyed. They may not have been able to keep any 

papers on which they documented their fears amidst the falling bombs, as they kept watch over their 

sleeping children, made wet by the horror and the nightmares.  

Imagine you are a 55-year-old woman, a mother to four young men. Three of them are exiled, living 

at the end of the world. They monitor your social media accounts and those of your friends and 

neighbors. They monitor the local and international news. They call you constantly despite the vast 

time difference between you. They insist on both voice and video calls, so they can observe your 

gestures and try to figure out if your words are hiding anything. They are living your horror, fear, 

anxiety, which are multiplied exponentially under the weight of their helplessness on the one hand 

and their fear of losing you on the other. They don’t want you to join all the others they’ve been 

losing nonstop, those lost without any warning, without a chance for last goodbyes.  

Can you imagine the conflict that a mother experiences when she has to suppress her terror by any 

means necessary? Her fourth son has been gone since the beginning of Gaza’s final hours. He’s been 

in his office, 3-4 kilometers away, fulfilling his duty as a journalist covering the events all day and 

all night. He’s broadcasting the news so that Japanese people can see them across the world. He’s 

also keeping track of you from his office, through a camera installed on a window of a tall building 

nearby. He’s tracking you moment by moment, calling every time he gets a chance to make sure you 

and his father and his pregnant wife--now in her 9th month--and his three-year-old son are okay. He’s 

counting your breaths too, he draws his strength from your strength so that he can keep doing his 

work. His work that keeps him far from his family and in danger--the danger that is facing all 

journalists, their offices, and their cameras--the ones that transmit the ugliness of what Israel and its 

supporters are doing.  

To be a mother is one thing. To be the grandmother of fifteen grandchildren is yet another. A 

grandmother to a child who has yet to turn 3, that God has blessed with an incredible talent for 

speaking, for questioning, for analyzing, for imagining and acting and singing and dancing and 
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jumping and performing. He throws a bunch of questions at you, all at once, and you have to keep 

being his rock. You try to catch some of the questions and answer them, but he keeps throwing more 

out before you can get an answer out. Then the shelling is thrown at both of you, deafening you and 

freezing the hearts of everyone in your neighborhood. The little one jumps up in the blink of an eye 

and lands in your lap, covering his ears with his tiny hands to avoid the frightful sounds accompanying 

the tremors. You squeeze him, wishing you could hide him away inside of you.  

And as soon as the sounds of the shelling fades away, he returns to questioning you. “Why? How? 

Where? Do we love them? Do we call them ‘habibi’ too? Will we die? Will they die? Are we stronger 

than them? Can they destroy us? Do we hit them? Do we run away from them? Will they come here? 

Why are they attacking us? Why can’t we attack them? Why don’t we have airplanes like they do? 

Does Egypt love us? Did Hamzah recover? Is Eid here yet? Where did Ramadan go? When will Baba 

come back?” 

And you have to look him in the eye as he speaks. You have to appear serious and interested, or else 

he’ll take the phone out of your hand or the headphones out of your ears and demand you answer. 

“Answer me!” “Talk to me!” “Tetah, do you hear me?” Then more shelling, another round, closer 

this time. The little one’s heart gets louder, like an enormous engine in a tiny car. You hear it roaring. 

Again, he covers his ears with his tiny hands, he begins laughing hysterically--like a professional 

actor trying to disguise his fear. At that point, you have no choice but to bury your own fear in the 

face of his attempts at bravery and fearlessness.  

You are watching the stream of heart-stopping videos coming in, and he catches your tears preparing 

to fall, his face will change immediately. It will be overcome with sadness, sympathy and tenderness. 

He will hold your hand with great kindness and ask you, “are you crying, tetah?” Then, your tears 

will finally fall like a river. 

And imagine you are the grandmother of a child who is still a nine-month foetus in her mother’s 

womb. Her mother, who is fearful and anxious. You ask God, under your breath, that she doesn't 

decide to come into this world in this moment and under these circumstances. You even vocalize this 

hope as a joke, to the pregnant mother whenever she complains about pain and holds her stomach. 

“Hold on,” you tell her, “this is no time to give birth.” At the same time, your brain is considering all 

the possibilities of the birthing process. If these are actually birthing pains--under this shelling, in this 

horror, in the absence of her husband and his preoccupation with his journalism, in the destruction of 

the streets and the overcrowding of hospitals--where will we go? How will we get there? Will her 

doctor be able to fulfil his promise and oversee her labor? She’s been preparing for this for over two 

months, with him and with the anaesthesiologist. Will her mother be able to come help out, as mothers 

usually do for their daughters during childbirth? Will her labor come at night, in this darkness ablaze 

with shelling? Will our Little Philosopher wake up while his mother goes out to give birth? How will 

we convince him to stay with his grandfather and wait for his mother to bring his sister home? Will 

birthing go safely? What if there is bombing near the hospital? What if….  

Then another round of explosions wakes you from wrestling with your thoughts and what ifs about 

your granddaughter’s birth. You go back to wrestling the usual thoughts that overtake you whenever 

the shelling intensifies. What exactly will I take with me if we have to flee the house, just like so 

many other families have had to do throughout Gaza? Where will we hide if we decide to stay and 

the shelling continues? We can’t hide in the “bunker” or the “basement,” as my daughter-in-law calls 

it. It’s a room underground beneath our house. I don’t want to die buried under my house, no one will 

be able to find my body. I would rather die on the surface of the earth, especially since this 

underground room only has one entrance. 
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If we leave our house, where will we go? How far can we get with my daughter-in-law nine months 

pregnant, only able to walk at the pace of a tortoise. Who will carry the Little Philosopher? Who will 

carry the suitcase full of documents? The suitcase prepped to take to the hospital when she goes into 

labor? Actually--who will carry us? All of us? Will my son be able to reach us and carry us in the 

right moment? Scenario after scenario for getting out, for fleeing, for childbirth, for safety--all of 

them are doomed to fail given the situation surrounding you.  

Then you remember that, since you are a woman, you have to wear appropriate clothing to leave the 

house. Will you have enough time? Will you wear shoes or slippers? You look down to see if your 

slippers are still on your feet or if they’ve disappeared. You are sitting cross-legged on the couch, 

leaning your back against the wall, immersed in imagining your evacuation scenarios in case they 

become necessary.  

Then your mind wanders from the shoe issue to the idea of dying beneath the rubble, before you have 

a chance to worry about your escape, your clothes or your shoes. You start composing a message--

word by word. You do that whenever you think about dying for any reason, whether it’s because of 

Corona or something else. Now it’s worse, with death hovering all around you, surrounding you, 

pressing down on your chest. You address this message to your son who lives with you in Gaza--

actually it’s more of a will than a message. You want to tell him things, to give him instructions 

especially for how to deal with your exiled children. Every time you start to write the letter though, 

you suppress that desire out of mercy for your children and fear of their worries for you. 

Then you suppress all these personal thoughts. You go on to think about mundane things that have 

become normal, even repetitive and boring given the previous assaults [on Gaza]. Like--how will we 

hear of a shelling warning from nearby neighbors? Again, you start thinking about evacuation, the 

right clothes for leaving, the important documents, the Little Philosopher, the Pregnant Tortoise, the 

husband who refuses the notion of evacuation all together. You settle on the idea that if dying is 

inevitable, dying in your house is better than dying in the street or in other people’s houses. This idea 

calms you and you succumb to the constant tremor, like a mild earthquake or an intense dizziness. 

You try to escape it by sleeping, but you don’t succeed. You console yourself and those around you 

by thinking through the goals and strategies behind everything happening to you, to all of us in Gaza. 

But your mind can’t comprehend them. Instead you calm yourself by praying for patience, 

perseverance, strength and help--for yourself and for everyone, especially those whose homes have 

been destroyed, those who have been displaced into the streets along with their children, those who 

have lost their loved ones under the rubble, those who have witnessed their homes and memories 

falling before their eyes, those whose homes are now over-crowded with people without food, those 

who have sick and elderly and disabled people needing constant care. And you entrust yourself, and 

your family and your people and your home to He who never breaks a Trust. 

 

*Andaleeb Adwan is the founder and director of the Community Media Centre NGO in Gaza City 

and a long-time feminist and community activist. 


