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فترة طويلة ال يخُل مع�شمي من منذ 

ربطتين. ال اأذكر �شدقًا متى 

قررت اأن اأربطهما واأن اأخت�شر االإجابة عن 

ف عني
ّ
جذوري االأ�شلية، فاأنا، واإن لم تعر

ربطة يدي، ت�شتطيع ال�شل�شلة التي ُكتب عليها 

''بين عكا وبيروت'' اأن تك�شف هويتي. واإذا 

ب على البع�ض التعرف على جذوري، فاإن 
ُ
�شع

نا كلمة ''اآه'' كاإجابة 
ّ
حرَفين يجتمعان ليكو

بلهجة فل�شطينية بـ ''نعم'' ت�شدح من حنجرتي 

بكل حزم وثقة، يدالن على اأ�شلي.

لم اأختر اأن اأكون ابنة هذا ال�شعب العظيم، 

اإاّل اإنني، واإن كنت يومًا اأريد اأن اأ�شكر اللـه على 

ِنعمة ما، فاأنا لن اأ�شكره على �شيء اأكثر من 

كوني فل�شطينية. لكن يمكنني اأن اأكون اأكثر 

�شراحة وو�شوحًا، اإذ ال اأريد اأن اأقول �شكراً 

على كوني الجئة وفي لبنان تحديداً.

 
ّ
ب علي

ّ
المو�شوع معقد للغاية وي�شع

ال�شرح، الأنني اأعاني هذه االأيام اأوجاعًا تكاد 

انتفا�ضة املخيمات

�صماح حمزة*

غ�صلتمُ َعَلمي

* نا�شطة فل�شطينية.

تظاهرة لبنانية – فل�صطينية يف �صيدا.



047 حمور/شهادات

اكت�شفت ما لم يكن موجوداً يومًا: اأعالم 

فل�شطين منت�شرة في اأحياء �شيدا كلها، 

وكثيرون هنا عّلقوا االأعالم على حبل الغ�شيل، 

كي يثبتوا هوية هذا البيت. اأعجبتني الفكرة 

وقررت اأن يبقى العلم على حبل الغ�شيل لفترة 

ال اأعلم مدتها.

الجميع في المخيم ينتظر اأن يجتمع النا�ض 

كي يبداأوا بالهتاف، ويعلو ال�شوت مناديًا 

وا اإلى التظاهرة ال�شلمية. 
ّ
اأبناء المخيم لين�شم

كنت اأحّدث نف�شي واأنا في طريقي اإلى العمل: 

هل �شيكون اليوم هو اآخر يوم لي هناك؟ هل 

�شاأحتاج اإلى اإجازة عمل كي اأزاول مهنتي؟ 

الت�شاوؤالت تنخر راأ�شي. وبحركة ال اإرادية 

اأ�شع يدي اليمنى على مع�شمي االأي�شر، اأعدل 

الربطة ليطمئن قلبي، ثم اأحرك نظري نحوها، 

واأردد ب�شوت عاٍل بع�شًا من ن�شيد ''موطني''، 

.. ''ال�شباب لن يكّل''.
ّ
كي ت�شمعها كل خلية في

دائمًا ما تلحق اأمي بي اإلى التظاهرات 

ما، اأو لحاجتها هي اأي�شًا اإلى 
ّ
، رب

ّ
خوفًا علي

ال�شراخ والتعبير عن رف�شها لجميع ما 

يحدث، واأنا اأعلم ذلك من نظراتها وارتباكها 

وقلقها عندما اأحمل كوفيتي واأم�شي. ولعل 

اأكثر ما يطمئنها اليوم اأنني موجودة في مقر 

عملي، واأنني اأم�شي وقتي كله في العمل ال 

في االعت�شامات. قبل يومين، عدت اإلى 

البيت ولم اأجدها.. اأخَذت اأمي كوفيتي 

وذهبت لتهتف عني وتطالب بحقي في 

العمل. 

تجعلني اأكفر باإن�شانيتي ال بهويتي فقط، 

 بال بيت وال ماأوى، فاإن قلبي، 
ّ
فواللـه لو بت

بل حتى ل�شاني، ال ي�شتطيعان اأن ينطقا بكلمة 

ده من معاناة 
ّ
ا نتكب

ّ
ر عن امتعا�شي مم

ّ
تعب

الأننا فقط ''فل�شطينيون''.

مكبرات ال�شوت ت�شدح في �شيدا االآن، 

تدعو اإلى تظاهرات حا�شدة. وهناك على بعد 

كيلومترات قليلة تقع عا�شمة ال�شتات، مخيم 

عين الحلوة لالجئين الفل�شطينيين. انق�شى 

حتى االآن اأحد ع�شر يومًا على االإ�شراب تنديداً 

بقرار وزير العمل الجديد، وهو قرار لي�ض 

بجديد الأنه موجود اأ�شاًل منذ ت�شعة اأعوام، 

ق القانون، 
ّ
لكن معالي الوزير قرر اأن يطب

فاأ�شبحنا نقول: ''عندما و�شلنا �شيدا في 

الع�شر �شرنا اأجانب''، بداًل من ترديد قول 

ال�شهيد غ�شان كنفاني: ''عندما و�شلنا �شيدا 

في الع�شر �شرنا الجئين.''

 ال؟ اأنا الع�شرينية التي ولدت وكبرت 
َ
وِلم

 المدن اإلى قلبي، 
ّ
فوق اأر�ض بيروت، اأحب

اأُ�شبح غريبة واأجنبية عنها. لكنني بكل �شدق، 

اكت�شفت بعد كل ما يحدث اليوم، اأن لقب 

الجئة اأف�شل كثيراً من جميع ال�شفات التي 

يمكن اأن ينعتوني بها. على االأقل اأ�شتطيع اأن 

اأطالب بحقي في العودة، واأعلم اأن وجودي 

هنا وجود موقت.

 
ّ
َلمي الفل�شطيني الكبير، بعد اأن مر

َ
غ�شلت ع

وقت طويل على اآخر مرة اأخرجته فيها معي 

من البيت، وعّلقته على حبل الغ�شيل ولي�ض في 

تي �شيء. �شباحًا عندما توجهت اإلى عملي، 
ّ
ني


