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  يف الذاكرة

  
  

  
_________________  

  عبد القادر وفدوى احلسيني

  
  كلمة يف حفل تأبين والدهما

  
  

من األسهل عليّ اليوم أن أخاطب فيصل احلسيني جميباً على أسئلة لطاملا بقيت  قد يكون
وقد يكون من . يف قلبه لسنين، على أن أخاطب أياً منكم وخطابي كله حيرة وأسئلة بدون إجابات

سهل عليّ أيضاً أن أوجه أسئلتي، وأشكون حيرتي إىل فيصل احلسيني، وقد يسعفني اشتياقي إىل األ
  .خماطبته فيسهّل عليّ طرح األسئلة والبحث عن اإلجابات

أقول لك، أوًال، إن أمي التي كثيراً ما كانت تطلب منك أن ال جتهد نفسك أكثر فتتركها 
أنت : تي هذا اليوم، فأنا بدونك ضعيفة، وكنت أنت ترد بقولكمبكرًا، وتقول لك، وتعيد، ال أريد أن يأ

ولكن، . أريد أن أقول لك إن أمي وكما أردتها وكما يجب أن تكون، قوية وصابرة وصامدة... قوية
ومع ذلك، فأنا ال أعرف ماذا أقول لهذه العظيمة التي انتظرت بصمت يوم إجازة حقيقياً واحدًا 

  .ة آالف يوم ومل يأت ولن يأتيتقضيه معك، منذ أكثر من عشر
وأقول لك، ثانياً، إن تلك الطفلة الصغيرة التي كنت تلمح يف عينيها ذات يوم خماوف تفلت 
منك الدموع، فتسعى لتحقيق وعد عليك بأالّ تعاين فدوى اخلضوع، فدوى هي تلك القطعة احلية 

لفدوى وهي تفتقد اليوم األب   ولكن ماذا أقول. منك والتي تلمح، إذا ما نظرت يف عينيها، عينيك
  احبة السمو األميرة؟صالذي اعتبرها دوماً طفلته وناداها ب

إىل ذكريات لهم معك تمتد  وأقول لك، ثالثاً، إن أعين أخوال يل تالحقني كل يوم، تعود بي
إىل فترة هي أطول من عمري، عندما دخلت حياتهم قبل أكثر من أربعة وثالثين عاماً، أنت الضابط 
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زمن النكسة واالنسحاب، فاحتضنوك وأحبوك  من الشرق عبر النهر إىل الغرب يفلشاب، املتقدم ا
  وساروا معك، ثم أصبحت كل شيء يف حياتهم، إىل أن رحلت، فماذا أقول لهم؟

أكثر من أربعين يوماً على رحيلك، فال زلتُ إىل اليوم، حين أفتح وأقول لك إنه وبعد مرور 
الكلمات التي .... قلوب الشباب تكاد تنسج الكلمات التي تسكن يف أعينهمباب بيتك أسمع نبضات 

هل يطل علينا أبو العبد مرة أُخرى؟ هل يخرج من البيت ولو ملرة واحدة .... يسألون بها إىل اليوم
  فماذا أقول لهم؟.. لنقول له بأرواحنا نفتديك؟

جاءنا هاتف الرجل .... وىلوأقول لك إنه يف صبيحة ذلك اليوم الذي رحلت مع ساعاته األ
الذي كان عليه يوم أن يجمع ما امتلك من شجاعة وهو ال يزال طفالً وأن يأتي إليك أنت أخوه 

عن هذا  لطاملا حدثتنا. األصغر منه ليخبرك باستشهاد أبيك لتخبر أنت بدورك أخاك األصغر منك
ثم يأتي هاتف عمي بكل . املوقف، وكنتُ دوماً أسمع روايتك وأتخيل عمي وهو يبلغك بالنبأ

للحظة فيصل احلسيني،  فأتخيل نفسي .يا عبد القادر أنت رجل وأنت قوي :شجاعة ورباطة جأش
  وأقاطع عمي بالقول هل رحل والدي؟

لهذا الرجل الذي حاول ذات يوم أن يسد فراغاً تركه أبوك فتخلى عن طفولته مبكرًا 
  ....واعتبرك ابنه ورعاك لسنوات على هذا األساس

  ماذا أقول له؟.... إىل أن رحلت
... اطن العقل صوراً وحمطاتبإنها الذكريات التي تبقى لنا يف هذه الدنيا، تتشكل يف 

فأنت بالنسبة لنا جميعًا تشكل أجمل الذكريات عن حمطات يف طفولتك نحفظ رواياتك عنها، عن 
األوىل إىل  ة، عن زيارتكن هيفاء وموسى وغازي، عن بغداد ومكة والقاهرعالوالد والوالدة، و

  .القدس وعين سينيا
يف بغداد، ناشطاً وحمطات يف شبابك، مقاتالً يف مواجهة العدوان الثالثي، وقومياً عربياً 

ثم الذكريات التي عشناها، والدتي وأختي وأنا معك، منذ أن عملت . وضابطاً مقاتالً يف دمشق
وفني أشعة لدى طبيب، وبائعاً متجوالً بين  حارثاً لألرض يف أريحا، وموظف استقبال يف فندق،

غزة والضفة، وطالباً للعلم مرة أُخرى يف بيروت، ثم مؤسساً جلمعية الدراسات العربية أنت ورفاقك 
هد آثار هراوة طبعت على رأسك د االحتالل منذ اليوم األول، وتشوقبل هذا كله ناشطاً ض.... األوفياء

: االحتالل ذات يوم عندما طلب منك أن حتني رأسك، قلتتشهد على صدق كلمات قلتها جلندي 
  .رأسي يمكنك أن حتطمه ولكن ال يمكنك أن حتنيه
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إنها ذكريات يوم الرحيل ويوم .... إنها الذكريات التي استقرت أخيرًا يف رأسي كصور
ىل القدس فهذا شريف القادم إليك من غربة الفلسطينيين يف اليمن واجلزائر، القادم إ. الوداع األخير

هذا شريف ... همه أن يدفن يف ترابها الذي لعب عليه طفالً ثم شُرِّد عنه شاباً وقاوم يف سبيله دهراً
العائد إليك يجد نفسه، العائد بك من الكويت إىل عمان ومن عمان إىل القدس ليسلم األمانة يف 

على رأس املودعين يف  وهذا ابن عمك كمال وهو يف الثمانين من عمره، يقف. باحة احلرم الشريف
ملك، ونحن برفقتك، وحت. املطار ينظر إىل البطل احملمول على األكتاف بشموخ واعتزاز

وأقول لك من ... وأنظر من النافذة إىل جموع املستقبلين يف رام الله عسكرية إىل فلسطين؟طائرة
بيد، برباطة جأش، بين املستقبلين ظهر حرسك، حرس بيت الشرق، بلباس موحد ووقفة موحدة، يداً 

كنت تقول دائماً إن بهم أمشي مرفوع الرأس، وهم يف ذلك اليوم كانوا بالفعل ... بشجاعة وبانتظام
  ....يرفعون الرأس

رافقك يف رحلتك األخيرة من رام الله إىل القدس، أبناؤك، أبناء الشعب الفلسطيني، رافقك 
يف اجلهاد املقدس مع عبد القادر احلسيني،  شيوخ مشوا من مدينة إىل مدينة، كانوا ذات يوم جنوداً

قلنا لهم ... ومشوا ذات يوم يف وداع عبد القادر احلسيني، واليوم مشوا معك يف رحلتك األخيرة
  .الشمس ساطعة واحلر شديد واملسافة طويلة، وأبوا إالّ أن يسيروا يف وداع ابن عبد القادر

ي تربط رام الله بالقدس، ثم ودعك ودّعك جيش فلسطين بوداع عسكري عند النقطة الت
ودعتك صبية فلسطينية .... الثوار يف قلندية بدموع الثوار التي تخرج نيراناً من فوهات البنادق

كانت ذات يوم جارة لك، ودعتك بطريقتها اخلاصة وهي تلبس ثوبها الفلسطيني املطرز وهي تقول 
اً ألنها تنتمي إىل شعب أحد أبنائه لك كم هي فخورة بكونها فلسطينية أللف سبب وسبب، وأيض

ودعتك أجراس الكنائس يف بيت حنينا، كما ودعتك أطفال على الطريق . اسمه فيصل احلسيني
نساء كانوا ذات وودعك رجال . ودعك اجليران يف شعفاط. برش الورود على السيارة التي أقلّتك

إالّ أن  اثم ساروا معك يف مواجهة القبضة احلديدية، قبضة االحتالل، أبويوم يف صف األعداء 
ودعك  .يعبروا من الغرب إىل بيت الشرق رغم احلواجز التي تمنع السالم من الوصول إىل القدس

اآلالف الذين سمحوا لنا أن نلقي يف املكان نظرة الوداع األخيرة على .... اآلالف يف بيت الشرق
ذي يعبر عن ضميرك املرتاح، ثم على األكف حملوك ورفعوك فوق رؤوسهم، ويف وجهك اجلميل ال

  .القدس حبيبتك ساروا بك
رغم أنني عشت معظم طفولتي بين بغداد ومكة والقاهرة ومل آت إىل : كنت تقول لنا دائماً

يتكرر إالّ إنني كنت دائماً يف نومي أحلم حلماً ... القدس يف طفولتي سوى مرة واحدة ولوقت قصير
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وأقول ... بأنني فيصل الطفل الذي يمشي يف ذلك الشارع الذي يفصل بين بيت جدي وبيت الشرق
.... إىل باب العمود.... لك لقد سار بك ومعك اآلالف يف ذلك اليوم، يف ذلك الشارع، وللمرة األخيرة

لشريف إىل جوار والدك يف وداع ولو لساعة إىل احلرم ا.... إىل القدس احملررة.... إىل البلدة القديمة
الشهيد وشيخ املناضلين جدك، إىل حيث كنت تسعى، وإىل حيث قرر الشعب الفلسطيني يف ذلك 

  .اليوم أن يودعك وأن يزرعك
وهذا ناصر، احلارس واملرافق واالبن والصديق، آخر من تكلم إليك، أول من علم برحيلك، 

  ....من الكويت إىل القدساألخيرة رفيق درب رحلتك 
يف روضة اخللود بإذن  ا هو يودّعك، ويحسد بعض دموع له أبت إالّ أن ترافق جسدكه

  ....ثم أَنظر يف عينيه، أنسحب من املكان وأسحبه معي، ولكن ال أعرف ماذا أقول له.... الله
ويف خروجي من تلك البقعة املقدسة أغمض عيني فأراك وأستذكر كلماتك، إنها كلمات 

يات، عاهدت فيها أُسرتك والقدس والوطن كما عاهدت الله رب العاملين ثم لك، صغتها يف أب قديمة
  :صدقت ما عاهدت عليه

  ومنك األحبة يل كالدروع      فأنت النجاة وسر احلياة
  ويبقون حلمي بيوم الرجوع    يشدون أزري يصونون نفسي
  خماوف تفلت مني الدموع    وأملح يف وجه تلك الصغيرة

   تعاين مثلي اخلضوعبأالّ      فأسعى لتحقيق وعد عليّ 
  شموس تسابق يوم الطلوع    وتلمع يف عين ذاك الصغير

  وأمضي لدرب يضم اجلموع      فأدفع للنفس سيل األمل
  وتزرع بذراً بكل النجوع    جموع تنادي بحق بالدي
  وعشويمأل قلبي رضاً وخ    فيزدهر وينمو بكل الفخار

  نكون جذوراً لبعض اجلذوع      ويأتينا يوم نكون هنا
  ليشتد جذعاً يمد الفروع    ي نحو عميق الثرى فنمض

عن اإلجابات يف كلماتك، يف مقابالتك العديدة واملسجلة، يف كتاباتك  هل نبحث
وأشعارك، يف اإلجناز الذي حققته يف بيت الشرق، يف األوراق التي تركتها، يف خط يدك، يف 

.... ها معك أمي وفدوى ناصرحقيبتك األخيرة التي عادت من الكويت بدونك، احلقيبة التي رتبت
ولكن حقيبة فيصل احلسيني كانت تتسع لكل ما حملت كما .... وتقول لهم لن تكفي حقيبة واحدة

  .اتسع قلبه لكل القدس



  113، ص )2001 خريف( 48، العدد 12المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية  ةرآاذلا يف

 

5 

 

عادت احلقيبة من الكويت إىل القدس، بدونك، وكان على فدوى التي رتبتها معك أن 
  ....فدوى... تفتحها

_______  
  كلمة فدوى

مل يكن يعنيني أن أعرف . ي غادر فيها رتب أوراقه وجمعها يف حقيبة واحدةيف الليلة الت  
وكنت بينما هو يرتبها أحلظ . هذه امللفات بالتحديد ألنني أعرف ماذا حمل والدي دائماً  ماذا يف

وكانت تعود حقائبه دوماً معه ومل أفكر بفتحها أبداً، ولكن عادت . عنواناً هنا وعنواناً هناك
ووجدت نفسي أمام آخر حقيبة حملها والدي . أيام من مغادرته ومل يعد ليفتحهاحقيبته بعد 

ففتحتها وكأين أفتح جزءاً من عقل وقلب أبي، الذي حمل القدس دائماً يف قلبه، ومل يكن إالّ ليحمل 
مؤسساتها التي رأى يف استمرارها وعطاء أبنائها رغم القليل القليل  آمال أهلها يف حقيبته وآمال

يتقاضونه والعجوزات املالية التي حتملتها درعًا واقياً لعروبة القدس التي تقدم ألبنائها  يالذ
وكان يف تلك احلقيبة آخر ما حمل . خمتلف اخلدمات التي تقدمها أي عاصمة من عواصم العامل

أمّا آخر . من ملفات فشملت كل القطاعات يف القدس وجزءاً من همومها وحمل الباقي يف قلبه
  :لفات التي حملها يف تلك احلقيبة فكانتامل
 ملف صندوق البيوت املهددة باملصادرة لصالح البنوك اإلسرائيلية. 
 .ملف احتياجات ومتطلبات القطاع السكاين □
 .ملف احتياجات ومتطلبات القطاع االجتاعي □
  .ملف احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي، وملف آخر بمشاريع الصحة يف القدس الشريف □
  .قائمة أسماء طالب جامعيين □
  .ملف احتياجات ومتطلبات مؤسسات ثقافية □
  .ملف املعمل □
  .ملف جامعة القدس □
  .مشاريع التعليم يف القدس الشريف □
  .احتياجات ومتطلبات القطاع الرياضي □
مشاريع املركز الفلسطيني لتطوير املشاريع الصغيرة، وتشمل الصحة والتعليم واخلدمات  □
  .جتماعية والثقافيةاال
  .مشروع دعم فريق عمل القدس، ملراجعته على الطائرة □
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  .تذاكر السفر
  .دواء الضغط

  .قلم حبر
  .بطاقات تعريف

هذا ما حمله فيصل يف جولته لدول اخلليج؛ هذا آخر ما حمله يف حقيبته؛ ولكن ليس كل ما شاء أن 
القدس التي حملتها لفيصل، فحملها عبرت هذه املشاريع عن جزء من احتياجات مؤسسات . يحمله

يف قلبه ويف حقيبته، ولكن مل يعرف أن الوقت قصير وهو الذي صارعه دائماً وسابقه، ولكن مل 
  .يسبق هذه املرة، وعادت امللفات لبيته دونه فأبكتنا

. ساعات من رحيله 6أمّا آخر ما نطق به فيصل عن ما أراد أن ينفذه يف القدس، فكان قبل حوايل 
بيت يف القدس، ورفع  1600ي نقاش دار بينه وبين رفيقه وصديقه وقريبه ذكر أنه يريد ترميم فف

حسابية ليحسب ما حتتاجه هذه البيوت التي حتمل أهل القدس فكان يسعى يف رحلته  كعادته آلة
وأكمل ما كان عليه من أعمال يف تلك الليلة وخلد إىل . ترميم هذه البيوت للحصول على احتياجات

  .يف قلوبنا أبداً فخلد النوم متأخراً 
نعدك بأن . نعدك بأن ال تبقى ذكراك جمرد ذكريات يف مساحة من العقل بل أن تبقى يف القلب حية

  .نكون األوفياء لكلماتك، لفكرك، ملؤسساتك، وللقدس وللوطن
  .نعدك بأن نبقى نروي تلك اجلذور لتبقى الفروع طيبة، وحللمك أن يتحقق  

  ■. ا نقول شهيدوالله على م
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


