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حسني )يفت( بن إبراهيم صدقة الصباحي )هصفري(
١٩٨٢-١٨٩٤
123 Years since the Birth of the Head of the Samaritan Community in Israel, Yefet b.
Abraham Tsedaka ha-Ṣafri, 1894-1982
ترجمة ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

ح 8سني ب 8ن راض 8ي )ي 8فت ب 8ن رت 8سون( ص 8دق 8ة ) ( -١٩٤٦أح 8د
صة ،ال 8تي ك 8تبها ُ 8
ف 8ي م 8ا ي 8لي ت 8رج 8مة ع 8رب 8ية له 8ذه ال 8ق ّ
مح ّ8رري ال 8دوري 8ة أ .ب .ع 8نه وع 8ن ج ّ8ده وال 8د وال 8دت 8ه امل 8لّقب بـ ”س 8يدو“ ،ال 8ذي ل 8عب دوًرا رئ 8يسًيا ف 8ي ب 8لورة ش 8خصيته،
صة ف 8ي ال 8دوري 8ة ال 8سام 8ري 8ة أ .ب -.أخ 8بار ال 8سام 8رة ،ع 8دد
وال 8حفيد م 8دي 8ن للج ّ8د ال 8ذي ك 8ان ق 8دوة ل 8ه .نش 8رت ه 8ذه ال 8ق ّ
 ،١٢٤٥-١٢٤٤ف8ي  ١آب  ،٢٠١٧ص .٢٢-٢٠ .ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل
أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إّن8ها تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط أو أرب8ع أبج8دي8ات :ال8عبري8ة أو اآلرام8ية ال8سام8ري8ة
ط امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
ط ال8عبري ال8قدي8م ،امل8عروف ال8يوم ب8الح8روف ال8سام8ري8ة؛ ال8عبري8ة الح8دي8ثة ب8الخّ 8
ب8الخّ 8
ط ال8عبري
ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة )أح8ياًن8ا ل8غات أخ8رى م8ثل ال8فرن8سية واألمل8ان8ية واإلس8بان8ية وال8برت8غال8ية(
بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وَّزع مّ8جاًن8ا ع8لى كّ8ل
ب8يت س8ام8ري ف8ي ن8اب8لس وح8ول8ون ،ق8راب8ة ال8ثمان8مائ8ة س8ام8ري ي8عيشون ف8ي م8ائ8ة وس8تني ب8يت ًا ت8قري8بًا ،وه8ناك مش8ترك8ون
ف8يها م8ن ال8باح8ثني وامله8تّمني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،ف8ي ش8ت ّى أرج8اء ال8عال8م .ه8ذه ال8دوري8ة م8ا زال8ت حّ8ية تُ8رزق ،ال ب8ل
ج8 8لي امل8 8رح8 8وم راض8 8ي
ح8 8سني )ب8 8نيام8 8يم وي8 8فت( ،ن ْ8
وت8 8تطّور ب8 8فضل إخ8 8الص وم8 8ثاب8 8رة املحّ8 8ررْي8 8ن ،ال8 8شقيَقني ،األم8 8ني و ُ8
)رتسون( صدقة ) ٢٢شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
صة ع8ندم8ا ك8نت اب8ن خ8مسة عش8ر رب8يعا .ك8نت ف8ي ال8صف ال8تاس8ع ف8ي امل8درس8ة ال8ثان8وي8ة ”ك8وچ8ل“ ف8ي
”ح8دث8ت ه8ذه ال8ق ّ
ِ
ِ
ح8ول8ون ،وع8ان8يت ح8ينها م8ن ِرج8لي ال8يمنى ن8تيجة دْوس8ي ع8لى م8سمار ص8دىء ع8ندم8ا ك8نت اب8ن خ8مس س8نوات ون8صف.
في كّل مّرة كان ”سيدو“ يبحث عن أطبّاء أفضل كي ُينقذ ِرجلي التي كانت معّرضة للبتر مّرتني.
وف8ي ع8مر خ8مسة عش8ر ع8اًم8ا رق8دت ف8ي مس8تشفى ”ش8يبا“ اث8نني وأرب8عني ي8وًم8ا ،وك8ان8ت ح8ال8ة رج8لي آخ8ذة ب8ال8تده8ور إل8ى
أن أ ُج 8ري 8ت ل 8ي ع 8ملية .وك 8ان ”س 8يدو“ ال 8ذي دأب ع 8لى زي 8ارت 8ي ي 8وم ًّ8يا ف 8ي مس 8تشفى ش 8يبا ق 8د أودع 8ني ب 8أي 8دي أمه 8ر
طبيبي ِعظام في البالد آنذاك ،ڤايسمان وحرموش.
ف ال8رج8ل )ال8قدم( إلن8قاذ
ف8ي أع8قاب ال8تجارب ال8تي اس8تّمرت مّ8دة ط8وي8لة ب8غية إن8قاذ رج8لي ال8يمنى ،اُّتخ8ذ ال8قرار ب8بتر كّ 8
ب8قية ال8رج8ل .ان8ق ّ
ض ت8سعة أط8باء ،ك8ان م8ن امل8فروض أن ي8قوم8وا بـ”ال8بتر“ ع8لى ”س8يدو“ ال8ذي وص8ل املس8تشفى وق8ال8وا
ل8ه” :ي8ا سّ8يد ح8سني ،ان8تظرن8اك أن8ت أو وال8دي ح8فيدك ب8فارغ ال8صبر ،ألنّ8نا س8نبتر ق8دم ح8فيدك وع8لينا ال8حصول ع8لى
ت8وق8يعك ع8لى ال8وث8ائ8ق امل8ناس8بة“” .س8يدو“ رّد ف8وًرا )ح8ينها ج8لست ع8لى ك8رس8ي م8تنقل/ك8رس8ي املْ8قَعدي8ن ورج8ل مخّ8درة/
م8بن ّجة س8اك8نة( ”ه8ل أن8تم م8جان8ني؟ ه8ل أوّق8ع ع8لى ق8طع رج8ل ح8فيدي؟ أي8ن ال8دك8تور ش8يبا ،م8دي8ر املس8تشفى؟ أري8د أن
أكّلمه“ .أخذ في الحال كرسي املقعدين وجّرني ملكتب الدكتور شيبا.

ج 8ه ل 8لموظّ8فة س 8ائ ً8ال ”أي 8ن ح 8اي 8يم؟“ ،أت 8ق ِ
صد دك 8تور ش 8يبا؟ اس 8تفسرت ،ف 8أج 8اب 8ها ن 8عم ،ن 8عم ،ف 8قال 8ت
وص 8لنا امل 8كتب ،ت 8و ّ 8
امل8وظّ8فة إّن8ه ف8ي ج8لسة وال يس8تطيع اس8تقبال8كم اآلن .أج8اب8ها س8يدو :ق8ول8ي ل8ه إّن ح8سني ه8نا وي8ري8د ال8تكّلم م8عه .ق8ام8ت
املوظّفة ودخلت غرفة الجلسات ،همست لدكتور شيبا وبعد عشرين ثانية كان معنا.
ج8ل س8يدو جّ8دا ،وع8الق8ة ص8داق8ة وط8يدة وع8ميقة رب8طتهما ب8نب ت8سڤي .ت8قّدم وع8ان8ق
ُي8ذك8ر أّن ال8دك8تور ش8يبا ك8ان ي8قّدر ويب ّ8
جّ8ن ،ي8ري8دون8ني أن
س8يدو وق8ال ل8ه ”ن8عم ي8ا ح8سني ،ك8يف ي8مكنني م8ساع8دت8ك؟“ .رّد س8يدو ”أن8ظر ،إّن ط8اق8م أط8بّائ8ك ق8د ُ8
أوّقع على بتر قدم حفيدي ،هذا مستحيل“.
ع8ان8ق ال8دك8تور ش8يبا س8يدو وق8ال ”ول8كن ي8ا ح8سني اف8هم أّن ه8ذا ال8قرار ال يت ّخ8ذ م8ن لح8ظة ألخ8رى .ك8ان8ت ه8ناك ت8رّددات
ك8ثيرة ق8بل اّت8خاذ ال8قرار ب8بتر ج8زء م8ن ج8سم اإلن8سان ،ك8ما ه8ي ال8حال ب8النس8بة ل8حفيدك ،وأن8ا م8شارك ف8ي اّت8خاذ ه8ذا
القرار“.
ل8م ي8كن س8يدو مس8تعًّدا ل8لسماع ،ال8تفت ت8جاه ال8دك8تور ش8يبا وق8ال ل8ه ب8ثقة م8طلقة ”اهلل م8وج8ود وه8و ي8رح8م وي8ساع8د ،م8ا
أن 8تم إال أدوات ب 8يدي 8ه ،أج 8روا ال 8عملية ل 8لصبي ب 8دون ب 8تر ق 8دم 8ه وب 8عد ذل 8ك نُ 8كمل الح 8دي 8ث“” .ول 8كن ي 8ا ح 8سني ،م 8ع ك 8ل
االح8ترام إلي8مان8ك ف8هنال8ك ح8قائ8ق ع8لى األرض“ ،ق8ال ال8دك8تور ش8يبا ف8قاط8عه س8يدو م8جيبًا ”ب8دون ول8كن ،أج8روا ال8عملية
بدون بتر“ .جاوب الدكتور شيبا ”حسن ًا ،ليكن كما تشاء ثم سنرى بعد ذلك!“ ،كان سيدو راضًيا جّدا وابتسم.
اع8تذر ال8بروف8يسور ش8يبا ل8لذي8ن ان8تظروه ف8ي غ8رف8ة الج8لسات ،وراف8قنا ل8غرف8ة ال8عمليات ح8يث ان8تظره ت8سعة أط8بّاء ل8سماع
م8ا ل8دي8ه .أع8طى ال8بروف8يسور ش8يبا ال8تعليمات ”أ َْدخ8لوا ال8صبي إل8ى غ8رف8ة ال8عمليات“ ،ول8كن ص8اح األط8باء ي8ا ب8روف8يسور
ت لغرفة عمليات.
فرّد عليهم بدون ولكنُ .ذهل كل األطبّاء.أ ُدخل ُ
ك8ان ب8روف8يسور ش8يبا ي8زورن8ي مّ8رت8ني ف8ي ال8يوم ،ف8ي األ ّي8ام ال8تال8ية ل8يطمئن ع8لى ح8ال8تي ف8ي ج8ناح  ٢٥ف8ي ت8ل ه8شوم8ير.
ك8ما ك8ان ي8زورن8ي س8يدو مّ8رت8ني ي8ومً8يا م8سافً8را ب8ال8باص أرب8ع س8فرات .ك8ان ذل8ك ي8وم خ8ميس ب8عد ال8عملية ب8أس8بوع ت8قري8بًا
وب 8روف 8يسور ش 8يبا ت 8واج 8د ع 8ندي ل 8يسأل ع 8ن ص ّ8حتي وك 8ذل 8ك وال 8داي وأط 8باء آخ 8رون م 8ن ال 8ذي 8ن أج 8روا ال 8عملية وك 8ان 8وا
ج 8ه إل 8يه ب 8روف 8يسور
ي 8زورون 8ني ب 8ني ال 8فينة واألخ 8رى ،و إذا ب 8سيدو ي 8دخ 8ل ال 8غرف 8ة وي 8رى الج 8ميع ع 8ندي .وح 8ال دخ 8ول 8ه ت 8و ّ 8
شيبا وقال له ”يا حسني ،يجب أن أتكّلم معك على انفراد“ .والداي وأنا خشينا مّما سيقوله لسيدو.
ال8تفت ن8حو س8يدو ال8ذي ك8ان أط8ول م8نه ب8رأس ون8صف ب8ال8تقري8ب وق8ال ل8ه ”أري8د أن أخ8برك ب8أنّ8نا ال8يوم ب8دأن8ا ب8مالح8ظة
ع8الم8ات ت8عا ٍ
ف ف8ي م8كان ع8ملية ح8فيدك ،وب8ناًء ع8لى ال8وض8ع ال8راه8ن ي8بدو أّن8نا ل8ن ن8حتاج إل8ى ب8تر ق8دم ِرج8ل ح8فيدك“!
أل8قى س8يدو ن8ظرة ع8ليه م8ن األع8لى إل8ى األس8فل ،واب8تسام8ة ع8ري8ضة ارت8سمت وس8أل8ه ”ي8ا ب8روف8يسور ش8يبا ،م8ن أع8ظم،
أن8ت أم اهلل؟“ .صّ8وب ب8روف8يسور ش8يبا ن8ظره إل8يه رافً8عا ك8لتا ي8دي8ه وق8ال ”إّن8ي أرف8ع ي8دي م8قاب8ل إل8ه ال8سام8ري8ني؛ ال أح8د
من ّا آمن بهذه اإلمكانية وها هي تتحّقق أمام عيونناِ ،رجل حفيدك أ ُنقذت“.
ف البش 8رى ع 8لى
أحسس ُ 8
ت ب 8ح ّ
ب س 8يدو الج ّ8م ل 8ي .س 8ال 8ت ال 8دم 8وع م 8ن ع 8يني ب 8روف 8يسور ش 8يبا .ع 8اد إل 8ى ال 8غرف 8ة ل 8يز ّ
ال8حاض8ري8ن .ش8عر األط8بّاء وك8أّن ذل8ك ب8مثاب8ة ان8تصار ل8هم .أج8هش أب8ي وأّم8ي ب8ال8بكاء ف8رح8ا .أن8ا ب8كيت وف8رح8ت أك8ثر م8ن
الجميع.
هكذا كان سيدو ،رحمه اهلل وأسكنه جن ّة عدن مؤبدا“.

