صداقة على املِح ّ
ك
Friendship is in Test
ترجمة بروفيسور حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ب ;ال ;عبري ;ة ،رواه ;ا ع ;بد ال ;لطيف ب ;ن إب ;راه ;يم الس ;راوي ال ;دن ;في
ف ;ي م ;ا ي ;لي ت ;رج ;مة ع ;رب ;ية له ;ذه ال ;ق ّ
)ع ;بد ح ;نون ;ه ب ;ن أب ;راه ;ام هس ;تري ه ;دن ;في ،١٩٩٥-١٩٠٣ ،ح ;ول ;ون( ب ;ال ;عبري ;ة ع ;لى ِب; ;نيام ;يم ص ;دق ;ة
) ،(-١٩٤٤ال; ;ذي أع; ;ّده; ;ا ،ن; ;ّقحها ،ونش; ;ره; ;ا ف; ;ي ال; ;دوري; ;ة ال; ;سام; ;ري; ;ة أ .ب - .أخ; ;بار ال; ;سام; ;رة ،ف; ;ي
العددين  ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠حزيران  ،٢٠١٧ص.٩٨-٩٥ .
ه;ذه ال;دوري;ة ال;تي ت;صدر م;ّرت;ني شه;رًي;ا ف;ي م;دي;نة ح;ول;ون ج;نوب;ي ت;ل أب;يب ،ف;ري;دة م;ن ن;وع;ها :إّن;ها
تس;تعمل أرب;ع ل;غات ب;أرب;عة خ;طوط أو أرب;ع أبج;دي;ات :ال;عبري;ة أو اآلرام;ية ال;سام;ري;ة ب;الخ; ّ
ط ال;عبري
ال ;قدي ;م ،امل ;عروف ال ;يوم ب ;الح ;روف ال ;سام ;ري ;ة؛ ال ;عبري ;ة الح ;دي ;ثة ب ;الخ ; ّ
ط
ط امل ;رّب ;ع/األش ;وري ،أي الخ ; ّ
ال;عبري ال;حال;ي؛ ال;عرب;ية ب;ال;رس;م ال;عرب;ي؛ اإلنج;ليزي;ة )أح;ياًن;ا ل;غات أخ;رى م;ثل ال;فرن;سية واألمل;ان;ية
واإلسبانية والبرتغالية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب;دأت ه;ذه ال;دوري;ة ال;سام;ري;ة ف;ي ال;صدور م;نذ أواخ;ر ال;عام  ،١٩٦٩وم;ا زال;ت ت;صدر ب;ان;تظامُ ،ت;وَّزع
م;ّجاًن;ا ع;لى ك;ّل ب;يت س;ام;ري ف;ي ن;اب;لس وح;ول;ون ،ق;راب;ة ال;ثمان;مائ;ة س;ام;ري ي;عيشون ف;ي م;ائ;ة وس;ت ّني
ب;يت ًا ت;قري;بًا ،وه;ناك مش;ترك;ون ف;يها م;ن ال;باح;ثني وامله;تّمني ب;ال;دراس;ات ال;سام;ري;ة ،ف;ي ش;ت ّى أق;طار
ال;عال;م .ه;ذه ال;دوري;ة ،م;ا زال;ت ح;يّة تُ;رزق ،ال ب;ل وت;تطّور ب;فضل إخ;الص وم;ثاب;رة املح;ّرريْ;ن ال;شقيقني،
ج; ;لي امل; ;رح; ;وم راض; ;ي ص; ;دق; ;ة ال; ;صباح; ;ي )رت; ;صون ص; ;دق; ;ة
ح; ;سني( ،ن ْ;
ب; ;نيام; ;يم )األم; ;ني( وِي; ;ِفت ) ُ;
الصفري ٢٢ ،شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
”الكاهن األكبر توفيق )متسليح(
م; ;اذا ي; ;عِرف أص; ;ًال ج; ;يل الش; ;باب ع; ;ن ال; ;كاه; ;ن األك; ;بر ،ت; ;وف; ;يق ب; ;ن خ; ;ضر ب; ;ن إس; ;حاق )متس; ;ليح ب; ;ن
ف ;نحاس ب ;ن ي ;تسحاك( امل ;عروف ب ;كنيته ”أب ;و واص ;ف“؟ ل ;م ي ;عرف ;وه؛ ول ;كن م ;ن ع ;اش ف ;ي ف ;ترت ;ه ورآه
يس ;تطيع ،ف ;ي ن ;ظرة إل ;ى ال ;وراء ،أن ي ;عي م ;دى ع ;ظمة ش ;خصيته .ال ن ;ظيَر ل ;ه ف ;ي أيّ ;ام ;نا ه ;ذه .ك ;ان
ع;مالق ال;عمال;قة ،ف;ًّذا م;ن األف;ذاذ ،أك;بر م;ن ك;ّل م;ن ت;سن ّى ل;ي م;عرف;ت ُه ف;ي خ;الل األرب;ع وث;مان;ني س;نة
من حياتي.

أ ُن ;ظر ،إل ;ى أّي م ;دًى األم ;ر ُم ;ده ;ش ح ;ت ّى ف ;ي أّي ;ام ;نا .ف ;ي ك ;ّل م ;ّرة ت ;جتمع ف ;يها مج ;موع ;ة م ;ن ال ;ناس
وُي;ذك;ر اس;م أب;ي واص;ف ف;ي مج;رى الح;دي;ث ،ت;سَمع ع;لى ال;فور ك;َّل ال;حضور ي;قول;ون ب;صوت ج;هوري
واح;د وب;لهفة ل;تلك األيّ;ام الج;ميلة ف;ي ك;هنوت;ه ال;سام;ي :رح;مُة اهلل ع;ليه .ك;ما وي;شكرون ال;خال;ق ال;ذي
م;نحهم ف;رص;ة ال;تعّرف ع;ليه .ك;ان إن;ساًن;ا اس;تثنائ;يًا م;ن ح;يث ال;صورةُ ،امل;هاب;ة وال;خشوع ال;ذي ك;ان
ي;مأل ك;ّل ف;ؤاد ،ه;ال;ة م;ن ال;وق;ار ،إال أّن أب;ا واص;ف م;ع ه;ذا ُع;رف ب;تواض;عه أك;ثر م;ن أّي;ة م;يزة أخ;رى.
ل;م ي;ترفّ;ع ق; ّ
ط ،ول;م ي;بحث ع;ن ال;ترفّ;ع وال;تفاخ;ر .ك;ان ب;مقدوره ال;حصول ع;لى أّي ش;يء ل;و رِغ;ب ف;يه ،إالّ
أّنه حَرص على التحّلي بالتواضع والبساطة والبراءة.
أكرم زعيتر  -رئيس بلدية نابلس
صة ت;عِكس ك;ّل ه;ذه ال;خصائ;ص امل;غروس;ة ف;ي ش;خصية أب;ي واص;ف ،رح;مه اهلل.
ص ع;ليك ق; ّ
دع;ني أُق; ّ
ن ;عود إل ;ى ث ;الث ;ينات ال ;قرن ال ;فائ ;ت ،ك ;ّل أه ;ال ;ي ن ;اب ;لس ،ال ;كبير وال ;صغير وح ;ت ّى رئ ;يس ال ;بلدي ;ة ال ;سّيد
أك; ;رم زع; ;يتر ) ،١٩٩٦-١٩٠٩أدي; ;ب وس; ;ياس; ;ي ،م; ;ن م; ;ؤل; ;فات; ;ه :ال; ;قضية الفلس; ;طينية١٩٥٥ ،؛ وث; ;ائ; ;ق
الح;رك;ة ال;وط;نية الفلس;طينية ،١٩٣٩-١٩١٨ ،ع;ام ١٩٨٠؛ ب;واك;ير ال;نضال ،م;ن م;ذك;رات أك;رم زع;يتر،
 ،١٠٣٩-١٩٠٩ع;ام ١٩٩٣؛ م;ن أج;ل أّم;تي ،م;ن م;ذك;رات أك;رم زع;يتر ،١٩٤٦-١٩٣٩ ،ع;ام (.١٩٩٣
اح;ترم;وا وق;ّدروا ال;كاه;ن األك;بر ت;وف;يق .دأب رئ;يس ال;بلدي;ة ع;لى ق;ضاء وق;ت ط;وي;ل م;ع ص;دي;قه ال;كاه;ن
األك ;بر ال ;سام ;ري ،وع ;لى دع ;وت ;ه مل ;راف ;قته ف ;ي ك ;ّل ل ;قاء رس ;مي .وف ;ي ك ;ثير م ;ن األح ;يان ،ك ;ان االث ;نان
ي;مشيان م;ًعا ف;ي ش;وارع ن;اب;لس م;شية ج;ذب;ت أن;ظار ال;ناس .اع;تبر ال;سيّد أك;رم زع;يتر أب;ا واص;ف ن;بّيًا
بحّق وحقيق واعتاد اإلصغاء بكّل ر ً
ضى لنصائحه.
مج;ّرد ه;ذا ال;تقارب م;ا ب;ني رئ;يس ال;بلدي;ة املس;لم وال;كاه;ن األك;بر ال;سام;ري ،أث;ار غ;يرة ال;كثيري;ن .ب;عض
أه;ال;ي ن;اب;لس ل;م ُي;خف ت;ذّم;ره م;ن ذل;ك ،وف;ي ك;ّل م;ّرة م;ّر ب;هم ه;ذان االث;نان ف;ي أح;د ش;وارع امل;دي;نة
ك;ان;وا ي;ذك;رون;هما ب;الش;ّر وال;سوء .رئ;يس ال;بلدي;ة ل;م ي;الح;ظ ذل;ك ،إال أّن ال;كاه;ن األك;بر ت;وف;يق ان;تبه ج;يًدا
ل;ذل;ك ب;فطنته ال;كبيرة .ع;لِم ال;كاه;ن أّن س;بب ال;غيرة األس;اس;يَّ ل;يس ه;و ول;كن ع;الق;ته ال;طيبة م;ع رئ;يس
ال;بلدي;ة .ب;بساط;ة ،أول;ئك ال;وج;هاء ال;ذي;ن ك;ان;وا ي;قدح;ون ب;هما رغ;بوا ف;ي ال;حصول ع;لى ال;عالق;ة ذات;ها م;ع
رئيس البلدية.
ب; ;ال; ;رغ; ;م م; ;ن أّن أب; ;ا واص; ;ف ع; ;رف الس; ;بب إال أنّ; ;ه خ; ; ِ
شي وب; ;حّق أن األم; ;ور س; ;تصل رئ; ;يس ال; ;بلدي; ;ة
وس;تضّرر ع;الق;ته ب;ه .ع;لم أّن;ه ال ب;د م;ن اّت;خاذ خ;طوة م;ا إلي;قاف س;يل ال;همز وال;لمز الس;ّري ض;د رئ;يس
ال;بلدي;ة .ل;ذل;ك ع;زم أب;و واص;ف ع;لى ال;تقليل ب;قدر اإلم;كان م;ن ل;قاءات;ه ب;رئ;يس ال;بلدي;ة ،وع;ند ال;لقاء ك;ون
الكاهن عضو شرف في البلدية ،عامله رئيس البلدية كمعاملة غيره من أعضاء البلدية.

س ش ;رف رئ ;يس ال ;بلدي ;ة
ن ;ّية أب ;ي واص ;ف ك ;ان ;ت ح ;سنة ،إّن ;ه ل ;م ي ;رغ ;ب ف ;ي أن ي ;قوم أح ;د م ;باش ;رة ب ;م ّ
ص;دي;قه ،وم;ن ن;اح;ية أخ;رى وب;نفس ال;قدر أراد أن ي;حاف;ظ ع;لى ع;الق;ات ط;ّيبة م;ع وج;هاء ن;اب;لس وذل;ك
ل;صال;ح ط;ائ;فته ال;صغيرة .أك;رم زع;يتر ،ذل;ك ال;رج;ل الح;ليم ،ش;عر ب;اب;تعاد ال;كاه;ن األك;بر ال;سام;ري ع;نه
وقّرر أن يستقصي ما وراء األكمة.
صداقة على املح ّ
ك
س ال ; ;بلدي ; ;ة ال ; ;كاه ; ;َن األك ; ;بر ت ; ;وف ; ;يق إل ; ;ى ب ; ;يته ع ; ;ن ط ; ;ري ; ;ق إرس ; ;ال م ; ;ساع ; ;ده
ذات ي ; ;وم اس ; ;تدع ; ;ى رئ ; ;ي ُ
ال;شخصي .ل;بّى ال;كاه;ن ت;وف;يق دع;وة رئ;يس ال;بلدي;ة ُم;كرًه;ا ،إّال أّن;ه ت;ظاه;ر بجه;له س;بب االس;تدع;اء
ت وأخ;طأت ب;حّقك ح;ت ّى
ال;عاج;ل إل;ى ه;ذا الح;ّد .ت;و ّ;
ج;ه إل;يه رئ;يس ال;بلدي;ة ف;وًرا ق;ائ;ال ”ال أع;رف م;ا اق;ترف; ُ
ب; ;ات; ;ت ع; ;الق; ;تنا ب; ;اردة إل; ;ى ه; ;ذا الح; ;ّد ،ال ع; ;لم ل; ;ي ب; ;أّي ش; ;يء ُي; ;مكنني ذك; ;ره ب; ;خصوص ت; ;عكير ص; ;فو
ت لي ماذا حدث؟“
عالقتنا .هّال أوضح َ
ج;ل،
أوم;أ أب;و واص;ف بح;رك;ة رأس;ه م;ن األع;لى إل;ى األس;فل م;بتسًما” :ال ي;ا س;ّيدي ،رئ;يس ال;بلدي;ة املب ّ;
ل;م يح;دث ب;يننا ش;يء ،م;ا ف;علته ف;ي امل;ّرة األخ;يرة ك;ان مل;صلحتك ال;شخصية“ .ت;عّجب رئ ;يس ال;بلدي;ة
ن
س;رع;ان م;ا أض;اف أب;و واص;ف” :لس;ت أدري ف;ي م;ا إذا اس;ترع;ى ان;تباه;ك أ ّ
ج;ّدا م;ن اإلج;اب;ة ول;كن ُ ;
ث ال;قيل وال;قال ع;نك وع;ن ّي .ح;دث ذل;ك ف;ي ك;ّل م;ّرة ك;ن ّا ن;سير ف;ي ش;وارع ن;اب;لس بس;بب
ك;ّل امل;دي;نة ت;ب ّ
ال;غيرة والحس;د ،وأن;ا لس;ت ال;شخص ال;ذي ي;نقد ذل;ك .إّن;ي أس;عى ل;صال;حك وس;الم;تك ،ل;ذل;ك ام;تنعت
ع;ن ال;ظهور ف;ي ب;يتك ك;ما ك;ان س;اب;ًقا ،وك;ذل;ك ال;سير م;عك ف;ي ال;شوارع ،ال أري;د أن ي;لحقك أّي ش;ّر“،
أنهى أبو واصف حديثه منفِعال.
ب;دا رئ;يس ال;بلدي;ة م;رت;بًكا ع;ند س;ماع ذل;ك .ب;عد ب;ره;ة اس;تجمع ق;واه وج;رى ن;حو أب;ي واص;ف” :م;ن ه;م
ه;ؤالء ال;ناس ال;نّمام;ون؟“ ص;رخ ب;ان;فعال وغ;ضب ”ּ -أع;لم أنّ;ك ل;ن تُ;فصح ع;نهم ول;كن ع;ليك أن ت;عرف
أّن; ;ي أوث; ;رك أل; ;ف م; ;ّرة أك; ;ثر م; ;ن ك; ;ل واح; ;د م; ;نهم .س; ;أ ُري; ;ك اآلن أيّ; ;ة م; ;عام; ;لة س; ;يعام; ;لون; ;نا م; ;ن ال; ;يوم
فصاعًدا“.
دع;ا رئ;يس ال;بلدي;ة ص;دي;قه ال;كاه;ن مل;راف;قته ل;لتّو ف;ي م;شوار ف;ي ش;وارع امل;دي;نة” :ع;لى س;ّكان امل;دي;نة
ص;ة ال;تي ت;رب;طنا .إّن;ك ب;النس;بة ل;ي امل;واط;ن
س ب;ال;عالق;ة ال;خا ّ; ; ;
أن ي;عوا أّن;ه ل;يس ب;مقدور أح;د م;نهم امل; ّ
ن
األف;ضل ف;ي م;دي;نة ن;اب;لس“ .ح;اول أب;و واص;ف أن ي;ث ْني ال;سيّد أك;رم زع;يتر ع;ن ت;نفيذ م;شيئته ،إّال أ ّ
رئ ;يس ال ;بلدي ;ة ك ;ان ح ;ازًم ;ا ف ;ي رأي ;ه .خ ;رج االث ;نان إل ;ى ال ;شارع ،وي ;ا ل ;لعجب ف ;في ك ;ّل م ;كان م ;ّروا ب ;ه
تقّدم املاّرون إليهما وقبّلوا أيديهما منحنني وهم يطرحون التحيّة والسالم.

أح ;ياًن ;ا ،ت ;وّق ;ف ٱالث ;نان ع ;ن ال ;سير ألّن رئ ;يس ال ;بلدي ;ة ح ;ِرص ع ;لى أن ُي ;علن ع ;لى م ;سام ;ع املحتش ;دي ;ن
ص;ة ع;نده وت;فّهم الج;ميع ذل;ك .ع;ندم;ا ع;اد ال;كاه;ن ورئ;يس ال;بلدي;ة إل;ى ِع;مارة ال;بلدي;ة
م;كان;ة ال;كاه;ن ال;خا ّ ; ;
ال;تفت أك;رم زع;يتر إل;ى ال;كاه;ن األك;بر ال;سام;ري ق;ائ;ال ل;ه” :ه;ل ت;راه;م ،ه;ؤالء ال;كالب؟ إّن;هم ي;فهمون
هذا فقط ،من املمنوع التنازل لهم“.
ب;دا أب;و واص;ف خ;ج ًِال ب;عض ال;شيء مل;شارك;ته ف;ي م;كيدة رئ;يس ال;بلدي;ة” :م;ا ق;مت به;ذا إّال مل;صلحتك
ال;شخصية ف;قط ،ربّ;ما أنّ;ك ت;عرف أه;ل امل;دي;نة أف;ضل م;ن ّي“ ،ق;ال ه;ام;سا .ض;حك رئ;يس ال;بلدي;ة ف;رح;ا،
ول;كن م;نذ ذل;ك ال;يوم ف;صاع;ًدا ع;ادت امل;ياه إل;ى م;جاري;ها ب;النس;بة ل;عالق;ة االث;نني .إذن ،م;ا ق;ول;ك؟ أت;بدو
صة ج;ميلة ل;درج;ة أّن;ها غ;ير ح;قيقية؛ إّن;ك ال ت;دري م;ا ت;نطق ب;ه .إّن ال;قصة ح;قيقية ال غ;بار ع;ليها ،ل;م
ال;ق ّ
أسمعها من أحد ،كنت شاهَد ِعيان لها“.

