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 والعبرية، الفرنسية باللغتين ثم أوالً، اإلنكليزية باللغة شهيد احلسيني لسيرين" القدس ذكريات" كتاب صدر

 باللغات الفريدة املذكرات هذه عن كُتب ما إن أقول أن ويؤملني. احلالية السنة نهاية قبل بالعربية وسيصدر
 قيد يف بيننا القدس، ابنة احلسيني، سيرين بقيت لو أتمنى كنت وكم بدرجات؛ بالعربية كُتب ما فاق األجنبية

 فبراير/شباط من عشر الثاين يف األعلى امللكوت إىل انتقلت فهي العربية، باللغة سيصدر الذي كتابها لترى احلياة،
 الكبير احلب أو وحدها، العاطفة بدافع هذا أقول وال. القدس عن كتب ما أروع من وهو كتابها، لنا تاركة ،2008

  ملن؟ القدس: السؤال عن إجابة عن البحث منطلق من لكن وسيرين، القدس: معاً لهما
 وما العامل؛ يف مدينة أي لسكان التاريخ يف مثله يحدث مل يومياً عذاباً  هذه أيامنا يف العرب القدس سكان يجابه

 رفعت لهيمنتها، التابعة األُخرى الغربية والدول العظمى، الدول أن لو ليكون والتهويد واجلور العذاب هذا مثل كان
 وبالتايل، سواهم، أحداً يعني ال وتاريخها وحدهم، اليهود إالّ تخص ال القدس كأن يجري، ما ضد واحداً صوتاً

 وحجارتها بتاريخها القدس، مدينة أن على وبرهان برهان ألف فيها املذكرات وهذه. بأيديهم فمستقبلها
 هي وثقافتها وعاداتها وأزيائها وناسها وأشجارها ومآذنها وكنائسها وأرصفتها وسورها القديمة وشوارعها

 القرن وأوائل عشر التاسع القرن منذ لهم، ابتنوا والذين األجنبية، اجلوال من سكنوها ينللذ أيضاً وهي للعرب؛
 كما – هؤالء أن غير. واليونانية واألميركية والروسية كاألملانية ،"الكولونيّات" بـ عرفت سكنية جممعات العشرين،

  .العرب املدينة لسكان كأصدقاء بل كمحتلين، تصرفوا ما – شهيد سيرين تروي
 ،"واحلقيقة الوهم بين أورشليم" بحثه مطلع يف شيفلد، جامعة يف التوراتية الدراسات دائرة رئيس وايتالم، كيث ردد
 أفضّل مل إن أذكرك، مل إن بحنكي لساين ليلتصق. يميني تنسني أورشليم يا نسيتك إن: "137 املزمور يف جاء ما

 والضياع األمل مشاعر عن تعبير أفضل اليوم لتعبر ذاتها الكلمات هذه إن: "بقوله وعلّق." فرحي أعظم على أورشليم
 وايتالم واسترسل." إليها العودة حق وحُرموا القدس، مدينتهم عن حديثاً انفصلوا الذين الفلسطينيين أولئك لدى

 القدس، مدينتها يف ويَفْعِها طفولتها قصة مؤثر بأسلوب الكاتبة تسترجع حيث: "شهيد سيرين كتاب عن يتحدث
 املزمور مؤلف انتزاع كان مثلما مدينتها، من انتزاعها كان لقد... والسكينة الطمأنينة من مفقوداً عاملاً وتبتعث
  )1."(أبداً باقيين وأسى حلزن مدعاة ،137

 فلسطين أن من منطلقاً الفعليين، سكانها وبأعين الصهيونية، وبالعين اآلخرين، بعيون فلسطين وايتالم يدرس
 تُصورها بينما" القدم، يف مغرق ملاضٍ كتجسيد" الدوام على األوروبية الغربية املؤلفات يف تُصوَّر كانت

 أي – الوقائع تلك ويقاومون يتحدون الذين أولئك أمّا." التشكل طور يف حديثة يوتوبيا" أنها على الصهيونية
 شهيد احلسيني سيرين أمثال من أفراد شهادات إن: "القول إىل ويخلص. الذكرى أمل هو لهم بقي ما فكل – سكانها

  )2."(أورشليم عن وحقيقية بديلة ذاكرة بناء يف حيوياً أمراً  تغدو
  

  ؟"الذكريات" هذه حكاية ما
 يعرفون ال ملن بل وحدهم، وأحفادها ألوالدها تكون أالّ  أرادتها ألنها اإلنكليزية، باللغة ذكرياتها سيرين كتبت

 شهيد ليلى ابنتها يل روت وقد. كتاب دفتي بين املبعثرة أوراقها تستقر بأن حتلم تكن مل أنها غير أيضاً، العربية
 يف هذه أوراقك تُنشر أن يجب سيرين،: "لها يقول سعيد إدوارد إىل تستمع وهي أمها وجه على الدهشة بانت كيف

 إىل وصلت دهشتها أن غير. ذكرياتها تكتب إنها فقالت بأيامها، تفعل ماذا سألها لندن، يف زارها فعندما." كتاب
 أنك تقصد هل: "مصدقة غير فقالت. يديها بين ما أنهت هي إن لكتابها مقدمة سيكتب إنه لها قال حين ذروتها
  ..."يعرفني أحد وال... كاتبة لست أنا معقول؟ اسمي؟ جانب إىل اسمك تضع بأن ترضى
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 الدقة يعرف ومن والتحرير، التحقيق بمهمتَي مقدسي سعيد جين قامت أن بعد الكتاب وصدر بوعده، منهما كل ويف
 سيرة فيه روت الذي ، )Teta, Mother And Me(" وأنا أمي، جدتي،" كتابها قرأ ومن جين، بها تتصف التي

 من كتابال يلف الذي العفوي الطابع على حرصها مع به، قامت الذي الكبير اجلهد يقدّر النساء، من أجيال ثالثة
  .يائه إىل ألفه

 طبيعة من وهذا الذكريات، فيها وتختلط أمكن، ما زمنياً فتتالحق النصوص أمّا فصالً، 36 الكتاب يحتوي
 العلمي وآل احلسيني آل حتى!! وفلسطين القدس هما احلقيقيين األبطال أن القارئ يكتشف ما وسرعان". املذكرات"

 نسائهم بعض عند تتوقف ومل عنهم، تتحدث مل فإنها القدس، عائالت أعرق من وهم الكاتبة، إليهم تنتمي الذين
  .القدس عن احلديث أجل من إالّ ورجالهم

 األميركية الكولونية يف حضانة مدرسة إىل أرسلت الرابعة ويف ،1920 سنة يف القدس يف احلسيني سيرين ولدت
 الشرعي للمجلس تابعة مدرسة إىل انتقلت الثامنة ويف. اإليطالية" الساليزيان" حضانة إىل ثم البيت، من القريبة

 أن سيرين وتذكر. اللغات ال والتربية العلوم مواد على تشدد املدرسة هذه وكانت السور، داخل تقع األعلى اإلسالمي
 أمّا. مقصد وزاهية حممصاين، وإحسان وداد منهن فتذكر أيضاً، لبنان من بل وحدها، فلسطين من يكنَّ  مل معلماتها

 بدر إيفا علمتها حيث الله، رام يف الداخلية الفرندز مدرسة إىل فانتقلت املاضي، القرن من الثالثينيات مطلع يف
 يف إليها العائلة انتقلت التي بيروت يف األميركية اجلامعة يف فكانت اجلامعية دراستها أمّا. العربية اللغة مادة

  .1936 سنة يف الكبرى الثورة اندالع أعقاب
 العربي للحزب التابعة" اللواء" جريدة تصلها كانت يوم الفرندز، مدرسة يف السياسي وعيها بداية عن سيرين تروي

 كل وتتباهى اجلريدة، يتخاطفن املراهقات الطالبات كانت. احلسيني جمال والدها يرئسه كان الذي الفلسطيني
 لقد السبب؛ لها اتضح ثم اجلريدة، عنها صديقاتها فيه أخفت يوم كان أن إىل األنباء، على اطالعها بحسن منهن
 هي بعدها، أدركت أيام ومرّت للمجرمين، إالّ عادة يكون ال االعتقال أن منها ظناً كثيراً بكت. والدها اعتُقل

  ).79 – 78 ص( السياسي االعتقال معنى ما ورفيقاتها،
 من املاء يرشح كما تلك أو الفقرة هذه من ترشح السياسة أن غير تروي، كما همومها، أحد السياسية الشؤون تكن مل

 الصفحات، بين التاريخ بهيبة يشعر والقارئ ترويه، ال كأنها شديدة ببساطة ترويه فهي التاريخ أمّا املآلنة؛ اجلرة
 بلدة يف الصيف أيام أو دراستها، أيام فيها أمضت التي األماكن أو القدس، يف طفولتها عن شيئاً تروي حين فهي

 عدسة إىل ودقة جودة األقرب هي بذاكرة مستعينة التفصيالت، أدق تسرد أريحا، يف الشتاء أيام أو شرفات،
  .املصورة املشاهد خالل من يُقرأ احلسيني سيرين عند فالتاريخ الكاميرا؛

 وهن الفالحات تصف أن تنسى ال القديمة، القدس تصف حين أو واألبنية، والشجر الشوارع سيرين تصف حين
 وسيلة تنسى وال املدينة؛ يف لبيعها القرية حماصيل رؤوسهن على حامالت التطريز، البديعة بأثوابهن يتهادين

 ومناداة الشراب أنواع عن الكاتبة تتحدث ذلك، إىل باإلضافة. احلمير وهي السور، داخل حينئذٍ الوحيدة النقل
 أزياء وحتى والرجال، النساء أزياء عند أيضاً وتتوقف سواه، على وذاك الزبيب، عصير على ينادي فهذا البائعين،

 نافذة من يوم كل يف تراه كانت كما وصفته فقد املبارك، األقصى املسجد أمّا. ومسيحيين مسلمين من الدين رجال
  .اململوكي الطراز ذات املدرسة وهي املدرسة،

 يف يوم كل يف تسمع كانت وكيف فقط، ذكرياتها بل قصائد، وال مواعظ جند ال األديان، تآخي عن حديثها ويف
 سيرين تميزت لقد ؛"الصالة على حي" نداء مع املسكوبية، حي يف الروسية الكنيسة أجراس املصرارة يف بيتها
 املرصوفة الشوارع فوق املارين أقدام أصوات عن حتى كتبت فهي تبارى، ال بدقة عينها تميزت كما مرهفة، بأذن

  .مميز موقع من نفسها يف لها كان ملا باحلجارة،
  

  حقاً  القدس هي هذه
 شوارع هم فاألبطال والقرية، واملدينة بالوطن كملحقين يظهرون أنهم غير الكتاب، يف مكانهم لهم أيضاً البشر

 أو البشر، قاله ما ببعض الوطن هذا عن احلديث يكتمل ثم القديمة، واملنازل أريحا وبيارات شرفات وبساتين القدس
  .به قاموا

 فلسطين، أعالم من وكالهما العلمي، موسى وخالها احلسيني جمال والدها عنهم، احلديث يتكرر الذين القليلين من
 هو والدها إن قالت. منهما كل عن معروف هو مما العكس على ودقيقاً موجزاً  وصفاً منهما لكل تعطي أنها غير

 يجمع صديقين كانا. تشاؤمه من الرغم على املتألق أنه غير املتشائم، هو خالها بينما دوماً، واملتفائل احلامل
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 حس كان يتجادالن، كانا وحين اآلخر، عن خمتلفاً كان منهما كل مزاج إن إالّ  واملُثل، األفكار من كثير بينهما
 من املتخرج احملامي( خالها عن بساطة بكل وروت). 97 ص( اختالفاتهما على يطغى منهما كل لدى الدعابة
 أُحلق الذي الظلم ويدرك النهاية يف العامل يصحو بأن أمل على كلها حياته عاش وكيف) كمبردج جامعة

 يقرأ ال فلسطيني كل حلم هو هذا أليس)!! 224 ص( الفادح الظلم حمو أي اخلطأ، تصحيح إىل فيبادر بالفلسطينيين،
  اخليمة؟ غير له سقف وال اجلريدة، إالّ

 الست" عن فكتبت بمفرده، فصالً  الكبير األثر نفسها يف تركن اللواتي من لكل أفردت فقد. أيضاً مكانها وللمرأة
. القسطل شهيد زوجة وكونها وجمالها، ثرائها غير كثير عنها يُعرف مل التي احلسيني القادر عبد زوجة" وجيهة
  ).164 – 159 ص( معنى من الكلمة يف ما بكل مناضلة كانت أنها كيف فتذكر

 الثانية الزوجة وهي وجذابة، قوية شخصية صاحبة كانت وكم احلسيني،" زكية الست" عن تتحدث آخر فصل ويف
 األوىل زوجته من القادر عبد ابنه وعن البلد، زعماء وأحد التنفيذية، اللجنة رئيس احلسيني، باشا كاظم ملوسى

 زوجة أن نبأ يوم، ذات وصله القائد إن فتقول والثورة، اإلضراب قادة من أصبح والذي ،)زكية الست شقيقة وكانت(
. مطلبها بتلبية أمر السامي املندوب وأن ملنزلها، املاء توفير منه لتطلب هاتفياً السامي باملندوب اتصلت أبيه

 بثيابه املنزل يدخل وهو به فخورة وكانت بزيارته، فرحت وقد والده، منزل زكية، الست منزل إىل فسارع
 سمعت العزيزة، خالتي: "قال به، مرحبة القهوة له تقدم كانت وبينما دقائق، وبعد وباركته، يدها، فقبل العسكرية،

 هذه يف وحدك لست بأنك ألذكرك جئت. انقطاعه بعد املاء توفير يف للمساعدة السامي باملندوب اتصلت أنك
 واحدة مكاملة. بالديناميت زنروه لقد. منزلك رجايل يحاصر اآلن، نتكلم نحن بينما إذ ألحذرك، جئت كما. املعاناة

 إىل القدس زكية الست مغادرة يف سبباً  احلادثة هذه وكانت." املنزل نسف إىل تؤدي السامي املندوب مع ثانية
  ).146 – 145 ص( بيروت

 أتقنت التي وهي وثقافتها، املرأة هذه بصالبة وتوحي متناثرة، العلمي فيضي نعمت أمها عن سيرين ذكريات
 ،1972 سنة يف للقدس وبناتها األم زيارة عند نتوقف وهنا. واإلنكليزية والفرنسية اإليطالية: أجنبية لغات ثالث

 بناتها من أي جترؤ ومل العصا، على معتمدة األم نزلت حتى منزلهن، أمام السيارة وصلت إن ما إنه سيرين فتقول
 توفيق الدكتور منزل بينما حاله، على البيت أن الحظن لكنهن النزول، على وجمانة، وهالة وملك سيرين األربع،
  .حجر منه يبق ومل باألرض سوي قد له، املواجه كنعان
 وسمعت العمر، متوسط يف يهودية امرأة وظهرت الباب فُتح. مرات ثالث الباب وقرعت الثالث الدرجات األم صعدت
." اشتريناه نحن بيتك؟: "بدهشة املرأة قالت" بيتي؟ ألرى بالدخول يل تأذنين هل: "وحزم بأدب تقول أمهن البنات
 بيتنا لنا كان. اللعنة عليهم: "فقالت يجري، ما" البيت صاحبة" أدركت هنا." بيتي أبع مل أنا: "بأنفة حسن أم وردت

 منزلها حسن أم تدخل كي وابتعدت." كهذه حالة لنواجه هنا إىل نأتي أن إىل يحوجنا ما هناك كان ما. العراق يف
  )!!198 – 196 ص(

 والبسطاء القرى أبناء عن أيضاً  تتحدث فهي الكبرى، العائالت أو األقرباء، على تقتصر مل شهيد سيرين ذكريات
  .عبد أم عايشة حكاية سيما وال أشد، بل نفسها، وباحلماسة

 أمامها شهيداً  ولدها تشاهد عندما منهن الواحدة كانت اللواتي القرويات األمهات عن فلسطين تاريخ يف كثير كُتب
... وتقتيالً  وحرقاً هدماً بالقرية، والعبث منزله، نسف إىل اإلنكليز اجلنود يبادر ال كي تصرخ، ال القرية، ساحة يف

  .التاريخ كتب يف عما قليالً  تختلف رائعة وطنية حكاية عبد، أم حكاية يف وجدت لكنني
 ثورة قامت وعندما. وتعليمه بتربيته قامت وحيداً طفالً  لها تاركاً زوجها تويف البيرة، قرب صغيرة قرية من عبد أم

 جعل الذي األمر الغروب، حتى الصباح من ويهذبها احلجارة بإزميله يقطع حجّاراً، وأصبح كبر قد عبد كان 1936
 اجلنود دهم يوم ذات. باجملاهدين التحق ومتى كيف تتنبه مل أنه غير ولدها، مستقبل يف التفكير من ترتاح عبد أم

 أسىً  يفطر وقلبها الطويل، الصف يف الواقفين مع عبد أم وقفت. الساحة يف شهيد فلسطيني جثمان ووضعوا القرية،
 املفاجأة صعقتها. مسجى عبد وحيدها فرأت اجلثمان، من بالقرب مرت دورها، جاء وعندما! الشهيد أم على

 وهي تئن فراحت" ابنك؟ هو هذا إذاً،: "يشتمونها اجلنود صاح وهنا منه، قريباً سقطت حتى وترنحت بشدة فارجتفت
 أنقذت وهكذا!.." األمهات كل أجل من! أمه أجل من أبكي أنا. األمهات كل ابن هو ابني؟ إنه قال من! ابني: "تقول

  ).109 – 105 ص( قصي مكان يف ودفنوه ولدها جثمان اجلنود حمل بينما بهدوء، أحزانها ودفنت قريتها،
 مقراً كان الذي ،"الشرق بيت" حكاية تروي وهي أفادتنا كم تعلم ال لكنها السياسة، يف تكتب مل إنها سيرين قالت

  .الثانية االنتفاضة إبان يف اإلسرائيليون أقفله وقد كله، للشعب وبيتاً  احلسيني، القادر عبد فيصل للمناضل
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 يف وألسرته له بيتاً العثماين، العهد أواخر يف القدس يف التعليم مدير احلسيني، موسى حقي بك إسماعيل شيّد لقد
 أكثرهم بل بينهم، كان كثيرين، زوار استقبال وشهد القدس، بيوت أجمل من كان ،1897 سنة يف جراح الشيخ حي

 احلميد عبد للسلطان الشهيرة زيارته أثناء يف بالقدس مر يوم أملانيا، إمبراطور الثاين، ويلهلم وشهرة، أهمية
 كلها، القدس يف األفخم فهو منزله، إىل اإلمبراطور بك إسماعيل يدعو أن القدس أهل ارتأى لقد. 1898 سنة الثاين،

 احلفالت جمرد يكن فلم بك، إسماعيل مآثر أبرز أمّا ألعوام؛ القدس عنه حتدثت احتفاالً وكان. وحديقة وأثاثاً بناء
 والفرنسية التركية يتقن نفسه هو وكان للفتيان، كما لإلناث حكومية مدارس افتتاح على إصراره بل والدعوات،

 – 209 ص( أعوام خمسة بعد إالّ بالعودة له يُسمح ومل أضنة، يف املنفى إىل قاده هذا إصراره أن غير. واإلنكليزية
  ".الشرق بيت" إىل انتهى حتى اجلميل الفسيح البيت نسله وتوارث). 210
 الذاكرة، من التاريخ حملو قراراً بل كالعادة، تعسفي سياسي إسرائيلي قرار جمرد يكن مل إذاً،" الشرق بيت" إقفال

 استقبل الذي البناء لهدم يمهد قرار وهو احلسيني، كإسماعيل رجال ظهور شهدت القدس تاريخ من مرحلة وإللغاء
  !!فلسطين على االستيالء يف هيرتسل رغبة بتلبية احلميد عبد السلطان إقناع يف فشل الذي أملانيا قيصر يوماً

. بالوطن مباشرة عالقة له عما إالّ  تتحدث مل لكنها الواقع، األمر بحكم فلسطين خارج إىل بذكرياتها سيرين انتقلت
 زوجها عن أهمية ذا شيء وال وزينة، وليلى ميّة بناتها، أسماء حتى وال العامل، حول رحالتها عن شيئاً تذكر مل

 عودة" املمتعة الغنية مذكراته يف القدس عن الكتابة يف سبقها من وهو حسن، شقيقها عن أو شهيد، منيب الدكتور
 مل فقلمها العناوين، إالّ  املتعدد نشاطها عن أيضاً  يذكر شيء وال ،)Return to Jerusalem, 1989(" القدس إىل

 فيما وأريحا للقدس زيارتها عن التفصيلية الكتابة إىل دعاها ما وهذا وفلسطين، القدس إىل إالّ  الشوق يحدوه يكن
  .بعد
  ملن؟ القدس: السؤال عن جواب املذكرات هذه ويف البداية، يف طرح الذي السؤال إىل العودة إىل داع من فهل
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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
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