هناك دائًما من يحتاج إلى تعويذة
Always there is Somebody Who Needs an Amulet
ترجمة ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ،ال 8تي رواه 8ا ك ّ8ل م 8ن ف 8ياض ب 8ن ل 8طفي ل 8طيف )زب 8ول 8ن ب 8ن ي 8وس 8ف ال 8طيف،
ف 8ي م 8ا ي 8لي ت 8رج 8مة ع 8رب 8ية له 8ذه ال 8ق ّ
 ،٢٠١٨-١٩٢٩م8ن زع8ماء ال8طائ8فة ع8لى ج8بل ج8ري8زي8م ،ش8يخ ص8الة ،س8كرت8ير ل8جنة ال8سام8ري8ني األول8ى ع8لى ال8جبل ،م8عّلم
اإلنج8ليزي8ة ل8سنوات ك8ثيرة ف8ي ن8اب8لس( وص8دق8ي ب8ن ت8وف8يق ص8باح )تس8دوك ب8ن متس8ليح ي8هوش8وع ، -١٩٣١ ،م8ن زع8ماء
ط8ائ8فة ح8ول8ون ،ش8يخ ص8الة ،ن8اش8ط ف8ي امل8جال ال8عام( ب8ال8عرب8ية ع8لى م8سام8ع األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي
ب8دوره ن8قلها إل8ى ال8عبري8ة ،نّ8قحها ،اع8تنى ب8أس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب -.أخ8بار ال8سام8رة ،ال8عددان
 ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤آب  ،٢٠١٧ص .٦٦-٥٩ .ه 8ذه ال 8دوري 8ة ال 8تي ت 8صدر م ّ8رت 8ني شه 8رًي 8ا ف 8ي م 8دي 8نة ح 8ول 8ون ج 8نوب 8ي ت 8ل
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
ال8راه8ن؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة )أح8يانً8ا ل8غات أخ8رى م8ثل ال8فرن8سية واألمل8ان8ية واإلس8بان8ية وال8برت8غال8ية(
بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وزَّع مّ8جانً8ا ع8لى ك8لّ
ب8يت س8ام8ري ف8ي ن8اب8لس وح8ول8ونُ ،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 ُت8رزق ،ال ب8ل
ج8 8لي امل8 8رح8 8وم راض8 8ي
ح8 8سني )ب8 8نيام8 8يم وي8 8فت( ،ن ْ8
ت8 8تطّور ب8 8فضل إخ8 8الص وم8 8ثاب8 8رة املحّ8 8ررْي8 8ن ،ال8 8شقيَقني ،األم8 8ني و ُ8
)رتسون( صدقة ) ٢٢شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
”تعاويُذ؟ ليس للسامريني
ج8ه ألح8د ال8كهنة ال8ذي8ن ي8كتبون ال8تعاوي8ذ ،وي8طلب أن ي8كتبوا ل8ه ت8عوي8ذة/ت8ميمة؟ إّن َم8ن
ت ،أرأي8ت مّ8رةً س8ام8رًي8ا ي8تو ّ8
ُق8ل ل8ي أنَ 8
ي8ؤم8ن ب8توراة م8وس8ى ،ي8خشى اهلل ،وي8ت ّكل ع8ليه ،ال ي8ؤم8ن ب8مثل ه8ذه األش8ياء .ن8علم أّن ه8ذا األم8ر مح8ظور ب8موج8ب ال8توراة،
ول8كن م8ا ه8و م8منوع ع8مله ب8النس8بة إلس8رائ8يلي ي8جوز ف8عله ل8لغري8ب امل8ؤم8ن به8ذه ال8تعوي8ذات؛ ومس8تعّد أن ي8دف8ع م8قاب8ل كّ8ل
ت8ميمة م8اًال ط8ائً8ال ،ح8ت ّى ول8و أّن ال8تميمة ب8مثاب8ة ق8طعة م8قصوص8ة م8ن ال8رك8ن ال8عبري ف8ي ال8دوري8ة أ .ب .أخ8بار ال8سام8رة،
ونحن نكون آخَر من ُيلحق الضرر برزق بعض كهنتنا.
م8ثل ه8ذا ال ي8طرأ ح8ت ّى ع8لى ب8ال8نا .ط8امل8ا ل8هم ج8مهور واس8ع م8ن ال8زب8ائ8ن ،وتّ8يار ط8ال8بي ال8تمائ8م ال ي8توّق8ف ،ف8هنيئ ًا ل8هم؛
ف ال 8يد .م 8ن
”ف 8صحتني ع 8ليهن“ .م 8ن ي 8دري م 8ا ي 8جول ف 8ي رأس ض 8يف غ 8ري 8ب أت 8ى ط 8ال 8بًا ت 8ميمة أو ب 8رك 8ة أو ق 8راءة ك ّ 8
ال8واض8ح أّن8هم ي8أت8ون ع8ندم8ا ي8شعرون ب8سوء وم8كروه ف8قط .أت8عرف إذن م8ا ي8ختلج ف8ي ن8فسه؟ إّن8ه ف8ي وض8ع ي8ؤم8ن ف8يه ب8كلّ
ش 8يء .أم 8ن ح 8اج 8ة ألح 8كي ل 8ك ع 8ن م 8تخّفني ك 8هؤالء ال 8ذي 8ن ل 8هم آالف امل 8ؤم 8نني ،امل 8كتفني ب 8امل 8اء م 8ن ال 8حنفية وب 8رك 8ة م 8ن
”القّديس“.
صداع ،إن ك8نت ال ت8ؤم8ن ب8نجاع8ة ال8حبّة ف8لن ي8زول ال8وج8ع .و إن آم8نت ،ول8و أع8طاك ال8طبيب
أت8علم؟ ه8ذا م8ثل ح8بّة ض8د الُ 8
ح 8بة م 8صنوع 8ة م 8ن ال 8طحني ،ف 8إن ال 8وج 8ع س 8يختفي .ال 8حبّة ُت 8سعف أح 8ياًن 8ا وأح 8ياًن 8ا أخ 8رى ال ،وه 8كذا ال 8تميمة .وه 8نا ال
نجّ8دد ل8ك ش8يئا ،ن8أم8ل ف8قط ب8أّن األج8يال ال8قادم8ة ل8ن ت8زاول ه8ذا ال8كار ،ويج8دوا ِ
ح8رف8ة أجّ8ل ل8يعتاش8وا م8نها .وك8ن ّا ق8د رأي8نا

ك8يف أّن ه8ذه ”ال8صنعة“ ق8د ُتس8بّب م8شاك8ل ع8وي8صة ف8ي ح8ال اش8تباه ال8شخص ب8أّن8ه ق8د ُ
خِ8دع .ل8كن ،دع8نا ن8ضع ه8ذا
جانبا.
ول8كن لِ8م ن8حاس8ب ال8ذي8ن ي8عيشون م8عنا ،ت8عال ن8تطّرق ألم8ور ف8ي ط8يّ ال8نسيان ،مس8لية ح8ول قّ8وة ال8تعاوي8ذ .ثّ8مة ق8صص
مس8لية ك8ثيرة ع8ن امل8حتاج8ني ل8لتمائ8م .ب8اس8تطاع8تنا ت8عبئة م8ئات ال8فصول م8ن ق8صص ال8طائ8فة ح8ول ال8تمائ8م ،ال8تي أح8ببنا
وع8ن ب8اله8ة ط8ال8بيها .أت8علم م8اذا؟ وج8دن8ا أّن8ه ال ص8لة ب8ني ث8قاف8ة اإلن8سان وال8حاج8ة ل8لتعوي8ذة .ذل8ك ال8غري8ب ق8د ي8كون وزيً8را
ف8ي ح8كوم8ة ،م8حامً8يا ،ط8بيبًا أو ق8د ي8كون م8وظًّفا ه8اّم8ا ،ف8الًح8ا ،ع8ام8ال ،راع8ي ض8أن أو مجّ8رد إن8سان ،كّ8ل واح8د م8ن ه8ؤالء
زار في وقت ما منازل كهنتنا مستفهًما عن ”ح ّ
ظه“.
الكاهن صدقة بن إسحق
خ8ذ ع8لى س8بيل امل8ثال ال8كاه8ن ص8دق8ة ب8ن إس8حق ،ال8ذي ت8وف8ي ع8ام ١٩٧١؛ ل8سنا ب8حاج8ة إلخ8بارك ع8ن م8كان8ة ه8ذا ال8كاه8ن
ع8ند كّ8ل ف8رد م8ن أب8ناء ط8ائ8فتنا .ق8ل م8ا ت8ري8د ع8ن ال8كاه8ن ص8دق8ة ،رح8مة اهلل ع8ليه ،ول8كن ّك ال تس8تطيع أن ُت8نكر أّن8ه ك8ان
زع8يًما ب8كل م8ا تحِ8مل ال8كلمة م8ن م8عنى .ك8ان ح8كيًما ،ذكً8يا وال غ8باَر ع8لى ه8ذا ،أل8يس ك8ذل8ك؟ إنّ8ه ورث ش8مائ8ل ك8ثيرة ع8ن
أب8يه ال8كاه8ن األك8بر إس8حق ،وكّ8لنا ن8علم ،دون ري8ب ،أّن8ه ح8ت ّى ال8عام  ،١٩٦٧ك8ان ه8و ال8رج8ل امل8عروف للج8ميع ب8أّن8ه زع8يم
السامريني في نابلس ،قائل الكلمة األخيرة في بيته وبيت شقيقه الكاهن األكبر عمران )عمرم(.
ال
صة ال 8تي س 8نروي 8ها ،إذ أّن وص 8فًا ش 8ام ً 8
ن 8كتفي ه 8نا ب 8ال 8تنوي 8ه ب 8خصلتني ب 8ارزت 8ني تح ّ8لى ب 8هما ،وه 8ما ذات 8ا ع 8الق 8ة ب 8ال 8ق ّ
ل8لرج8ل ق8د ي8تطّلب أك8ثر م8ن خ8مسة أع8داد م8ن دوري8ة أ .ب .أخ8بار ال8سام8رة .ك8ان ش8خصية ذا مظه8ر أب8وي وس8لطان،
س8ا
ت8مت ّع ب8معرف8ة إدارة الح8دي8ث ،واألخ8ذ وال8رّد ب8حكمة وذك8اء م8ع كّ8ل م8ن ك8ان ع8لى ص8لة م8عه .ه8ات8ان ال8صفتان ج8ذب8تا أ ُن8ا ً 8
من جميع أنحاء البالد إلى منزله ،مثل انجذاب الفراشات نحو النار.
م8ثله م8ثل م8عظم ال8كهنة ،اش8تغل ص8دق8ة ب8كتاب8ة ال8تعاوي8ذ .ع8ندم8ا ك8ان ي8كتب ت8ميمة ل8شخص م8ا ،ل8م ي8كن ذل8ك ك8ما ت8كتب
ال8يوم .ول8كن ّها ك8ان8ت ت8حفة ف8نية ل8درج8ة أّن ط8ال8بها ك8ان ي8غادر ب8يته وه8و م8قتنع ب8إي8جاد الح8لول ل8كّل م8شاك8له .م8ا ك8ان ي8كتبه
ل8يس خ8رب8شات ع8لى ُق8صاص8ة ورق ،ب8ل ك8تاب8ة م8رّت8بة ذات آي8ات وك8لمات م8ن ك8نز أدب ال8تعاوي8ذ ال8سام8ري8ة ،م8شفوع8ة ب8برك8ة
الكاهن الشخصية ،ذي املظهر املثير لإلعجاب ،واالهتمام وجذب القلوب.
قوّة التمائم
ج 8ه
إّن ك8تاب8ة ال8تمائ8م ق8د أكس8بت ال8كاه8ن ص8دق8ة أص8دق8اَء ك8ثيري8ن ،ك8ما ف8علت أش8غال8ه األخ8رى .ع8رف أن ي8لِج ق8لب امل8تو ِّ8
إل8يه م8ن امل8حادث8ة األول8ى .ف8ي ال8كثير م8ن األح8يان ،ك8ان ع8الج ال8شخص ن8اجً8حا ،ل8درج8ة أّن ال8زب8ون دع8ا ال8كاه8ن ص8دق8ة
ل 8زي 8ارت 8ه ف 8ي ق 8ري 8ته أو ف 8ي م 8دي 8نته ،مل 8تاب 8عة امل 8عال 8جة و إس8داء ال8نصيحة ال8حسنة ،وف 8ي امل 8ناس8بة ذات 8ها اع 8تنى ب 8آخ 8ري 8ن
م 8حتاج 8ني ل 8لتعاوي 8ذ ،إّال أّن وض 8عهم االق 8تصادي ق 8د ك 8ان ي 8مّكنهم م 8ن دف 8ع رس 8وم ال 8تميمة ،ول 8كن ّه ل 8م ي 8كن ك 8اف ً8يا ل 8دف 8ع
تكاليف السفر إلى نابلس أيضا.
س 8ع ال 8كاه 8ن ص 8دق 8ة ن 8طاَق أص 8دق 8ائ 8ه وم 8عارف 8ه ،وف 8ي ب 8عض األح 8يان ش 8كّلت ك 8تاب 8ة ال 8تعوي 8ذة م 8دخ ً8ال ل 8صداق 8ة
وه 8كذا و ّ8 8
ط8وي8لة األم8د ،وإلق8ام8ة روابَ 8
ط اق8تصادي8ة ف8ي ق8ضاي8ا ب8عيدة جًّ8دا ع8ن ك8تاب8ة ال8تمائ8م ،ول8كن ّها ت8م ّ
خضت ع8ن ف8ائ8دة جّ8مة ل8كال
الطرفني.

ف8ي ب8عض ال8حاالت ك8ان8ت ك8تاب8ة ال8تعوي8ذة ب8مثاب8ة م8قّدم8ة م8ؤات8ية ل8طلب ٱس8تجيب ع8ادة ،م8ثل م8ساع8دة ال8طائ8غة ال8سام8ري8ة
بعاّمة أو إيجاد وظيفة ُمربحة ألحد أفراد الطائفة في مكتب حكومي في نابلس.
ه8ل ت8عرف م8اذا ،م8ا ك8ان غ8ير م8ا ه8و ك8ائ8ن وغ8ير م8ا س8يكون .آون8ت َها ل8م ي8طلبوا م8قاب8ل ك8تاب8ة ال8تميمة م8ا ي8طلبون ال8يوم.
س ب8ه ،ول8كن ال ي8جوز م8قارن8ت ُه ب8ما ُي8طلب ال8يوم .ول8كن ّا ل8م ن8أ ِ
ت ه8نا للح8دي8ث ع8ن ال8نجاح8ات ،إذ ف8ي
آن8ذاك ك8ان ال8ثمن ال ب8أ َ
بعض الحاالت كانت هناك حاجة لذكاء وحصافة للخروج من األفشال والخيبات.
محبّة
امرأة هائجة و ُ
ذات ي 8وم ،وص 8لت إل 8ى ب 8يت ال 8كاه 8ن ص 8دق 8ة ب 8ناب 8لس ام 8رأة م 8حترم 8ة ،ط 8رق ِ 8
ت ال 8باب ب 8أص 8اب 8عها ال 8عصبية ،ك 8ان 8ت ه 8ائ 8جة
س8ة دون شّ8ك ل8لعون وامل8ساع8دة م8ن ال8كاه8ن .ك8ان م8ن ال8واض8ح ،أّن8ها ام8رأة وج8يهة م8ن ِعْ8لية ال8قوم.
م8حتّدة ،وه8ي ب8حال8ة م8ا ّ 8
ع8بد امل8عني )إل8عزار( ،اب8ن ال8كاه8ن ف8تح ال8باب ب8ترّدد ،وس8ألِ 8
س8ا :ه8ل ال8كاه8ن ص8دق8ة ف8ي ال8بيت؟ وع8ندم8ا ك8ان
ت امل8رأةُ رأ ً 8
ت م8ن أص8دق8اء ح8يفاوي8ني ،ب8أّن خ8الص8ي ال8وح8يد م8ن
ال8جواب إي8جابً8يا ن8طقت ب8صوت ع8ال ”حًّ8قا وص8لت م8بتغاي ،س8مع ُ
ح8ال8تي ال8كئيبة امل8غتّمة م8توفّ8ر ع8ند ال8كاه8ن ص8دق8ة ف8قط“ .اب8ن ال8كاه8ن ال8ذي ك8ان م8عتاًدا مل8ثل ه8ذه ال8حاالت ،ط8لب م8ن
امل 8رأة أن ته 8دأ وأن ت 8نتظر ح 8ت ّى ُي 8نهي ال 8كاه 8ن ل 8قاءه م 8ع ض 8يوف ح 8ال 8تهم ال ت 8قّل ك 8آب 8ة وغ ّ8مة ع 8ن ح 8ال 8تها ،وه 8م ي 8عّلقون
اآلمال عليه كلسان حالها هي.
”ال ته8تّمي وال ت8غتّمي“  -ق8ال اب8ن ال8كاه8ن ،م8ضيفًا ”وص8ل ِ
ت س8امل8ة وس8تعودي8ن إل8ى ب8يتك ب8الس8الم8ة“ .اب8تسمت االم8رأة
ل 8سماع ه 8ذه ال 8كلمات وروي ً8دا روي ً8دا ه 8دأ اه 8تياج 8ها .دخ 8ل االب 8ن غ 8رف 8ة أب 8يه وأخ 8بره ع 8ن ق 8دوم ض 8يفة وج 8يهة م 8ن ح 8يفا
ص8ة ك8ان8ت ت8دف8ع ال8ناس ل8لقيام
ال8نائ8ية .ف8ي ت8لك األّي8ام ،أرب8عينات ال8قرن العش8ري8ن ،وال8حّق ي8قال ،إّن ح8اج8ة ذات أه8مية خ8ا ّ 8 8
بمثل هذا السفر الطويل.
املرأة تصف وتُعّدد مصائبَها
أس8 8رع ال8 8كاه8 8ن ص8 8دق8 8ة ف8 8ي ت8 8ودي8 8ع ض8 8يوف8 8ه ،وه8 8و ي8 8راف8 8قهم ف8 8ي خ8 8روج8 8هم ،م8 8رّدًدا آالف وم8 8الي8 8ني ال8 8تحيات ،مس8 8تقبالً
س8رع8ان م8ا ان8كشف أّن امل8رأة اب8نُة أح8د ال8تّجار األث8ري8اء ف8ي
ال8ضيفة ،وداعً8يا إّي8اه8ا ل8لدخ8ول خ8لفه إل8ى غ8رف8ة االس8تقبال8 ُ .
صتها ،أن ُي8ق ِ
ح8يفا ،وه8و ص8دي8ق م8حترم ل8لكاه8ن ص8دق8ة .ط8لب ِ
سم ب8أّال ي8كشف أم8ر
ت امل8رأة م8ن ال8كاه8ن ،ق8بل أن ت8حكي قّ 8
زيارتها ألحد فاستجاب لها.
ت8متم ِ
صة ح8ياة أو م8وت ف8ي ن8ظره8ا ،وم8ن ه8ذا ال8قبيل م8ن ال8قصص ،ك8ان ال8كاه8ن ص8دق8ة ق8د
صتها ،قّ 8
ت امل8رأة ب8ان8فعال قّ 8
س ِ8مع امل 8ئا ِ
صت ع 8ليه ب 8صوت م 8ضطرب وب 8مقاط َ8ع م 8تقطّعة
ت م 8نذ أن ب 8دأ ب 8كتاب 8ة ال 8تعاوي 8ذ لتحس 8ني الح 8ظ وال 8بخت .ق ّ 8
ش8مال ال8بالد ،ول8كن م8ا ال8فائ8دة
ب8أّن8ها ،ك8ما ي8علم ال8كاه8ن ص8دق8ة ،اب8نة إح8دى ال8عائ8الت ال8عرب8ية األك8ثر اح8تراًم8ا وغ8نىً ف8ي َ ِ8
م8ن كّ8ل ه8ذا االح8ترام وال8سعادة ،إذا ل8م ي8قوي8ا ع8لى ت8حقيق م8ا ت8صبو ل8ه ن8فسها؟س8ألِ 8
ت ال8كاهَ8ن ص8دق8ة ال8ذي ه8زّ ب8رأس8ه
م 8واف ً8قا ع 8لى م 8ا ق 8ال 8ت ،وأس 8معها ك 8لما ٍ
ش 8ر ب 8مقدرت 8ه ع 8لى إش 8فاء آالم 8ها ال 8نفسية وال 8تئام ش 8ظاي 8ا
ت م 8شجعًة ومه 8دئ 8ة تب ّ8 8
قلبها.
إّن8ها ح8كت ل8لكاه8ن ع8ن ذل8ك ال8شاب ،اب8ن أ ُس8رة م8حترم8ة ب8ال8طبع ،وس8يم ك8مالك اهلل وذك8ي م8ثل ال8نبي محّ8مد ت8قري8بًا ،ف8رح
م8رح م8بتهج .كّ8ل ف8تيات ح8يفا ون8ساؤه8ا ي8فّكرن ويحُ8لمن ب8ه ع8لى م8ضاج8عهن امل8بّللة ب8ال8دم8وع واألش8واق .ي8بدو أّن8ها ل8م ت8علم
ش8يئ ًا ع8ن وج8وده ل8وال ذل8ك ال8لقاء ال8عائ8لي ،ح8ول ش8ؤون أع8مال وت8جارة ،ن8عم ي8ا س8يدي ال8كاه8ن ،وه8و ف8طن داه8ية ف8ي ت8لك
الشؤون ،عندها تمّكنت من رؤية وجهه املتوّهج ،ومنذ ذلك الحني لم تعد ت ُِ
س بالحياة.
ح ّ

ش 8كُله سح 8ره 8ا ،وك 8ذل 8ك م 8ا س 8معت ْه م 8ن أق 8ارب 8ها م 8ن ق 8صص وت 8جارب ون 8مائ 8م ع 8نه ،ول 8م يخ 8طُر ب 8بال 8ها أن ُت 8فصح ل 8ه ع 8ن
ح8بّها؛ ه8ذا ال م8كان ل8ه ف8ي م8جتمعنا ،ح8تى ول8و ب8واس8طة ِمْ8رس8ال ،ف8هي ت8ؤم8ن ب8الِ8قسمة وال8نصيب ف8ي ال8زواج .كّ8ل ش8يء
في قبضة القضاء والقدر .وما الحياة إال ما يمنحنا املصير ،قالت وأضافت ،أليس كذلك يا سّيدي الكاهن الفاضل؟
سلت أن يكتب لها الكاهن تعويذة تجعل فؤاد الشاب ُيحبّها ويتوّلع بها!
من فضلك ،تو ّ
الكاهن صدقة سّلم التعويذة للمرأة
ن
”إه8دئ8ي أّي8تها امل8رأة ال8فاض8لة“ ،ق8ال ل8ها ال8كاه8ن ص8دق8ة” ،س8أش8فيك ب8عون اهلل م8ن آالم8ك ،ول8كن ي8جب أن ت8عرف8ي أ ّ
ي أن أك8تب .ال بّ8د م8ن ت8عوي8ذة
األم8ر ي8تطّلب ال8كثير م8ن ال8تفكير .إّن8ي ب8حاج8ة ألس8بوع ك8ي أ ُقّ8رر أّي ن8وع م8ن ال8تعاوي8ذ ع8ل ّ
ب ت8بثينه ن8حوه .ال8وض8ع أعس8ر،
ب واالن8فعال وال8توّق8ع م8ن ق8لب م8ختوم ول8طيف ل8ح ّ
ذات ف8اع8لّية ف8ي ت8قري8ب ق8لب م8فعم ب8ال8ح ّ
ألّن ال8شاب ال ي8علم ب8جالء ع8ن ح8بّك الجّ8م ل8ه .ول8ذل8ك ال بّ8د م8ن ت8عوي8ذة ن8تمّكن ب8واس8طتها ال8تغّلب مً8عا ،ب8عون اهلل ،ع8لى ع8دم
معرفته.
”م 8ن ف 8ضلِك ي 8ا س ّ8يدي ال 8كاه 8ن امل 8حترم ،ق 8م به 8ذا ،وك ّ8ل م 8ا ت 8طلبه س 8أدف 8عه ب 8سخاء وأري 8حّية“ ،ق 8ال 8ت االم 8رأة ب 8صوت
م 8خنوق م 8ن ج ّ8راء دم 8وع االن 8فعال” .ح ًّ8قا ،يس 8توج 8ب األم 8ر ت 8أّم ً8ال م 8عّمقا“ ،أج 8اب ال 8كاه 8ن ص 8دق 8ة م 8ضيفا ”ع 8ودي إل 8ى
ي ب 8عد أس 8بوع“ .ق 8ام ال 8كاه 8ن م 8ن م 8قعده ،ع 8الم 8ة واض 8حة الن 8تهاء ال 8لقاء.
ب 8يتك ف 8ي ح 8يفا ،ول 8يكن اهلل م 8عك وارج 8عي إل ّ 8
راف8قها ،وه8ي أخ8ذت ته8دأ ،الح8ت اب8تسام8ة أول8ى ع8لى وج8هها األ ّ
خ8اذ ،ف8همس ال8كاه8ن ق8ائ8ال ”ح8سن ًا ت8صنعني ل8و ت8دف8عني
س8لفة ق8دره8ا عش8ر ل8يرات فلس8طينية وع8ند ع8ودت8ك إل8ى ه8نا ب8عد أس8بوع ،س8أ ُخ8برك ب8باق8ي امل8بلغ ،ب8عد أن أك8ون ق8د خّ8منت
ُ8
ثمن أتعابي في تجهيز التميمة“.
ج8زداًن8ا ك8بيًر،ا س8حبت م8نه عش8ر ورق8ات م8ن ف8ئة ال8ليرة ،ودس8تها ف8ي ي8دي
ف8تحت االم8رأة ِم8حفظتها ب8ال ت8رّدد ،ال8تقطت ِ8
ت ل8يرات.
ال8كاه8ن امل8مدوت8تني ،م8بلغ ضخ8م ف8ي ذل8ك ال8زم8ن ،إذا أخ8ذن8ا ب8عني االع8تبار أن م8عّدل ال8رات8ب الشه8ري ك8ان سّ 8
أس8رع8ت االم8رأة ودخ8لت ال8سيارة ،ال8تي تحّ8لق ح8ول8ها كّ8ل أب8ناء ال8حي ،وه8م يخّ8منون امل8بلغ ال8ذي ت8قاض8اه ال8كاه8ن ص8دق8ة
من الزائرة .وبدون تأخير انطلق ِ
ت السيارة مسرعًة إلى حيفا.
ت ط8لبك وق8د أن8هكني“ .ت8طّرق ال8كاه8ن إل8ى م8دى أه8مية
ب8عد أس8بوع ،ع8ادت االم8رأة إل8ى ال8كاه8ن ص8دق8ة ،ف8قال ل8ها ”جّه8ز ُ
ب ،وف8ي س8اع8ة ص8باح م8بّكرة ف8ي ال8يوم ال8ساب8ع ،ش8اه8د ال8كاه8ن ع8بر ن8اف8ذة م8نزل8ه أب8ناء
ت8حقيق امل8رأة م8ا ت8صبو إل8يه وُت8ح ّ
طائفته يتجمهرون ثانيًة حول سّيارة املرأة الفاخرة.
سّ8لم ال8كاه8ن ص8دق8ة امل8رأةَ ال8تعوي8ذةُ ،ق8صاص8ة ورق ش8بيهة ب8ال8رّق ،م8لفوف8ة وم8رب8وط8ة ب8خيط ص8وف أزرق ،وك8تب ب8داخ8لها
ص8 8ة ب 8اهلل ت 8بارك وت 8عال 8ى ،وب 8جواره 8ا
ب 8عمود ط 8وي 8ل ال 8رم 8وز/ال 8شفرات امل 8عروف 8ة م 8ن م 8فردات األس 8ماء وال 8كناي 8ات ال 8خا ّ 8 8
ج8علت كّ8ل ت8عاب8ير ال8شعارات واألس8ماء ت8الئ8م اس8م
ش8عارات م8أخ8وذة م8ن ُ8ك8تب ال8تعاوي8ذ امل8وج8ودة ف8ي م8كتبة ال8كاه8ن8 ُ .
ِ8
االم8رأة واس8م أّم8ها .ك8ما أع8طاه8ا ال8كاه8ن ص8دق8ة ب8عض ال8نبات8ات ال8جاّف8ة ،ال8تي ال8تقطها ب8نوه م8ن أرض ج8بل ج8ري8زي8م،
وأوص8اه8ا ب8طحنها ن8اعً8ما وخ8لطها ب8شاي8ها فجً8را وم8ساء .وط8لب م8ن االم8رأة أن ت8رُب8ط ال8تميمة ب8أّي ش8كل ت8شاء ل8جسمها،
ب ف 8ي ق 8لب ال 8شاب ،ال 8ذي أح 8بّته ل 8يقتنع ب 8أنّ 8ه ل 8ن يج 8د ف 8ي ك ّ8ل ال 8عال 8م
و إال ب 8طَل م 8فعول 8ها امل 8قصود ف 8ي غ 8رس ب 8ذرة ال 8ح ّ
زوجة مناسبة له أكثر منها.
”م8ن األه8مية ب8مكان ،أن ت8علمي أّن ال8قول ال8فصل ف8ي آخ8ر امل8طاف ،ي8عود إلرادة اهلل .ال8تعوي8ذة م8ا ه8ي إال ع8بارة ع8ن
ج8 8زء داع8 8م فحس8 8ب .إذا وج8 8د اهلل حًّ8 8قا ب8 8أّن8 8ك أنِ 8 8
ت ،أو ال8 8شاب ،أو ك8 8الك8 8ما مً8 8عا ،يس8 8تحّق ال8 8واح8 8د األخ8 8رى ،وال سّ8 8يما
تس8تحّقان رح8ماِت8ه ال8وف8يرة ك8ال8يم ،ف8سيكتب ل8كما ال8نجاح ،و إال ف8ال ف8ائ8دةَ ُت8رج8ى م8ن ال8تميمة .ع8لى ك8ل ح8ال ،س8أ ُصّ8لي

ش8خصًّيا م8ن أج8ل ن8جاح8ك“  -ه8ذا م8ا ق8ال8ه ال8كاه8ن ص8دق8ة ل8الم8رأة ،ال8تي ب8دت م8رت8اح8ة س8عيدة ،وه8ي ت8م ِ
سك ب8إح8كام
ف يدها.
التميمة في ك ّ
س8لفة“؟ .أج8اب
ي إض8اف8ته ع8لى ال ُّ 8
”ال8شكر ل8ك سّ8يدي ال8كاه8ن ،ل8ن أن8سى ص8نيعك ال8حسن ه8ذا أبً8دا ،م8ا امل8بلغ ال8ذي ع8ل ّ
ال8كاه8ن ”أ ُش8كري اهلل ي8ا ام8رأة ،أن8ا أك8تفي بس8بع ل8يرات وال ح8اج8ة ل8ي ألك8ثَر م8ن ذل8ك“ .أس8رع8ت االم8رأة ودف8عت وه8ي
ت8فيض ب8ال8بسمات وض8حكات ال8رض8ا ،غ8ادرت مه8رول8ة ،ب8ينما ك8ان ال8كاه8ن ص8دق8ة يس8تقبل ب8بشاش8ة ض8يوَف8ه الج8دد ،ال8ذي8ن
أتوا للحصول على تعويذه منه أيضا.
هناك دائًما من يحتاج إلى تعويذة
ل8م ي8م ِ
ن
هن ص8دق8ة ع8لى عج8ل .سّ8لم ابَ 8
ض س8وى شه8ر ع8لى ذ8لك ا8لحادث ،وه8ا م8بعوث م8ن ا8لبر8يد املحّ8لي ي8صل م8نزل ا8لكا 8
صّ8رة م8ن أوراق
ال8كاه8ن م8ظروًف8ا ك8بيًرا رس8مًّيا ،وع8ليه ط8واب8عُ ح8كوم8ة ال8بالد .ف8تح ال8كاه8ن ص8دق8ة ف8وًرا امل8ظروف ووج8د ف8يه ُ 8 8
س8رع8ان م8ا ت8بّدى ل8لكاه8ن،
رس8مية ،وع8ليها خ8تم ك8ات8ب ع8دل ع8ائ8د مل8حام ٍ ح8يفاوي م8عروف ،م8ن م8عارف ال8كاه8ن ص8دق8ة .و ُ 8
ب8أن م8ا أ ُرس8ل م8ا ه8و إال ع8بارة ع8ن ن8سخة ،ل8دع8وى ق8ضائ8ية قّ8دم8تها االم8رأة ذات8ها ،ض8د ال8كاه8ن بلح8مه وشح8مه .وت8قول
ش8ا،
صلت ع8لى ت8ميمة ح8ظ ،ت8بّني أّن8ها ال ت8سوى ق8ر ً 8
ال8دع8وى أّن8ه ح8صل خ8طأ ،إذ أّن8ها م8قاب8ل أج8ر م8باَل8غ ف8يه دف8عته ،ت8ح ّ
فال فائدة لها.
وع 8ليه ،ت 8طال 8ب االم 8رأة م 8ن ال 8كاه 8ن ،ق 8بل أن ت 8قّدم ال 8دع 8وى ل 8لمحكمة رس 8مًيا ،أن ُي 8عيد ل 8ها م 8ا دف َ8عت ْه ل 8ه ،وك 8ذل 8ك م 8بلغ
ن
مس8تحّق ع8لى ال8ضرر ال8نفسي ال8ذي تس8بّب ل8ها .وامل8حام8ي امل8عروف ،م8مث ّل االم8رأة ،اق8ترح ف8ي رس8ال8ة م8رف8قة ت8قول ب8أ ّ
صنًعا إذا حضر حاًال إلى حيفا لتسوية الدعوى.
الكاهن صدقة ُيحسن ُ
ل8م ي8نتظر ال8كاه8ن ص8دق8ة ول8و لح8ظة واح8دة ،أم8ر اب8نه ب8اس8تدع8اء س8يارة ،اس8تقّلها م8توّجً8ها ل8حيفا ،ل8بيت امل8حام8ي ،ومحّ8ذًرا
اب8نه ب8أّال ي8كشف األم8ر .ل8كن ذل8ك التح8ذي8ر ك8ان ب8ال ج8دوى ،ألّن كّ8ل م8ا ي8صل إل8ى م8كتب ب8ري8د ن8اب8لس ،ك8ان ُي8قرأ ق8بل أن
يتسّلمه صاحبه.
”م8ا األم8ر؟ م8اذا ت8ري8د م8ن ّي ه8ذه االم8رأة؟“  -س8أل ال8كاه8ن ص8دق8ة ص8ديَ8قه امل8حام8ي م8ضيًفا ”ع8ليك أن ت8ساع8دن8ي ب8فضل
ص8داق8تنا ،و إّال ف8الشّ8ر ل8ن ي8لحقني أن8ا ف8قط ب8ل س8يشُمل كّ8ل أب8ناء ط8ائ8فتي .س8اع8دن8ي!“ .اس8ترس8ل امل8حام8ي ف8ي س8رد
صة ال8غري8بة ل8لمرأة ،ال8تي اق8تنعت حًّ8قا ب8أّن ب8مقدور ال8تعوي8ذة ،ال8تي سّ8لمها إّي8اه8ا ال8كاه8ن تحّ8ل كّ8ل م8تاع8ب ق8لبها.
ال8ق ّ
ً
ّ
واألم8ر امل8ده8ش ف8ي ك8ل ه8ذه ال8قضية ،ه8و أّن ق8درة ال8تميمة ل8م ُت8متحن ق8ط .ق8بل أن ت8سن ّى ل8لمرأة أن ت8أخ8ذ قس8طا م8ن
ف أف8راد ب8يتها خ8بر دع8وة ع8ائ8لة م8ن أح8بّت م8ن ك8لّ
ال8راح8ة ب8عد رح8لتها املتسّ8رع8ة م8ن ن8اب8لس ل8حيفا ،ف8ي املّ8رة ال8ثان8ية ،ز ّ
قلبها لالشتراك في حفل زواجه ،إذ أّنه وجد أخيًرا حبيبة قلبه ،واحدة من صديقات االمرأة القريبات.
”ي8قين ًا س8تبتهجني جًّ8دا ب8سماع ه8ذا ال8خبر ،وك8لنا أّك8دن8ا ب8أّن8ك س8تكون8ني أّول8ى م8ن ي8هن ّىء ال8عروس8ني“ ،ق8ال أق8رب8اؤه8ا ل8ها.
غ8اص8ت االم8رأة ف8ي س8وي8داء .ف8ي ال8ظاه8ر ،أب8دت أّن8ها حًّ8قا س8عيدة ب8سعادة ال8عروس8ني ،وه8ن ّأت ص8دي8قتها ال8تي ان8قلبت
ع8دّوة ل8دودة لُ8حسن حّ 8
ظها .ف8ي أع8ماق ق8لبها ع ّ
شش8ت ب8غضاء ش8دي8دة ل8لعاَل8م ،ل8لكاه8ن ص8دق8ة ال8ذي أع8طاه8ا ت8عوي8ذة ل8م
تجتِز االمتحان .توّجهت دون تأخير للمحامي متوّعدة بتقديم دعوى ضد الكاهن.
أع 8مل ال 8كاه 8ن ص 8دق 8ة ك ّ8ل م 8ا أوت 8ي م 8ن ق ّ8وة اإلق 8ناع ،ل 8درء ال 8حكم ال 8ذي ن 8زل ع 8ليه/س 8وء ال 8طال 8ع )רוע הגזרה( .وك 8ان
ص8ل
ال8كاه8ن م8عروفً8ا به8ذه ال8قدرة ،ل8درج8ة أّن8ه ك8ان ب8ميسوره إق8ناع أص8لعَ ب8اب8تياع دّزي8نة أم8شاط .ب8عد أخ8ذ ورّد ط8وي8ل ت8و ّ 8 8

ال8جان8بان ل8تسوي8ة ،ت8قضي ب8أن ُي8عيد ال8كاه8ن ص8دق8ة ل8الم8رأة م8ا دف8عته ل8ه ،س8بعَ عش8رةَ ل8يرة ،وه8ي ب8دوره8ا ت8تنازل ع8ن
مبالَغ أخرى وُتسقط تقديم الدعوى.

ب
ام 8تأل ال 8كاه 8ن رح 8مة وع 8طفًا ح 8ياَل م 8نظر االم 8رأة ،ال 8تي ظه 8رت وك 8أنّ 8ها خ 8رب ٌ8ة م 8تداع 8ية ،ن 8حيفة ع 8جفاء ،ال ذّرةَ م 8ن ح ّ 8
س 8رع 8ان م 8ا ت 8وارت االم 8رأة م 8ن ه 8ناك وال 8ليرات ف 8ي ِ8م 8حفظتها.
ال 8حياة ف 8ي ع 8ينيها .دف 8ع ال 8كاه 8ن ل 8لتّو امل 8بلغ امل 8طلوب ،و ُ8 8
س ت8ميمة االم8رأة ف8ي ج8يبه م8ضيفا ”ع8ن اذن8ك ي8ا ص8دي8قي
”ش8كًرا ع8لى م8ساع8دت8ك“  -ق8ال ال8كاه8ن ص8دق8ة ل8لمحام8ي ،ود ّ
املحامي ،سأعود اآلن إلى نابلس فعائلتي تنتظرني ملعرفة ما استجّد“.
”ح ًّ8قا ،ق 8م ب 8ذل 8ك“ ،ق 8ال امل 8حام 8ي وأردف ق 8ائ ً8ال ”ول 8كن أرج 8وك أّوًال ي 8ا س ّ8يدي ال 8كاه 8ن أال ت 8غادر م 8كتبي ق 8بل س 8ماع
صة االم8رأة .ت8ف ّ
ضِل اق8عد ،اس8تمع به8دوء واس8ترخ8اء ،رّب8ما ك8ان ب8حوزت8ك
صتي ال8شخصية ،ال8تي ال ت8ختلف ك8ثيًرا ع8ن قّ 8
قّ 8
تعويذة لي فقلبي مح ّ
صته بإفاضة.
طم أللف شظية“  -قال املحامي هذا وأخذ بسرد ق ّ
رّبت الكاهن صدقة على التميمة التي في جيبه وابتسم وقال ”هذا ُيكّلفك سبع عشرة ليرة وتكاليف السفر“.

