امل ُْم ِ
محيي الطائفة
طر و ُ
He Who Brings down Rain and Revives the Community
ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ،ال 5تي رواه 5ا ال 5كاه 5ن ي 5عقوب ب 5ن ش 5فيق )ع ّ5زي( ب 5ن ال 5كاه 5ن األك 5بر ي 5عقوب
ف 5ي م 5ا ي 5لي ت 5رج 5مة ع 5رب 5ية له 5ذه ال 5ق ّ
ال5 5حفتاوي ) ،١٩٨٧-١٨٩٩ك5 5اه5 5ن أك5 5بر  ،١٩٨٧-١٩٨٤رج5 5ل ح5 5كيم ب5 5شكل اس5 5تثنائ5 5ي ،عِ5 5مل ص5 5حفًيا ف5 5ي ث5 5الث5 5ينات
وأرب5عينات ال5قرن العش5ري5ن ف5ي ال5صحف ال5عبري5ة  -ه5آرت5س/األرض/ال5بالد ،دڤ5ار.أم5ر/ش5يء ،دوئ5ر ه5يوم/ب5ري5د ال5يوم،
ب5 5وك5 5ر/ص5 5باح  -وف5 5ي ال5 5صحيفة اإلنج5 5ليزي5 5ة  ;Palestine Postم5 5ؤِّل5 5ف ب5 5ال5 5عرب5 5ية ،ذو ش5 5خصية م5 5حبوب5 5ة ومحّ5 5دث لِ5 5بق(
ب5ال5عرب5ية ع5لى م5سام5ع األم5ني )ب5نيام5يم( ص5دق5ة ،ال5ذي ب5دوره ن5قلها إل5ى ال5عبري5ة ،نّ5قحها ،اع5تنى ب5أس5لوب5ها ونش5ره5ا ف5ي
ال 5دوري 5ة ال 5سام 5ري 5ة أ .ب -.أخ 5بار ال 5سام 5رة ،ع 5دد  ١٥ ،١٢٣٩-١٢٣٨أّي 5ار  ،٢٠١٧ص .٦٠-٥٧ .ه 5ذه ال 5دوري 5ة ال 5تي
ت5صدر مّ5رت5ني شه5رًي5ا ف5ي م5دي5نة ح5ول5ون ج5نوب5ي ت5ل أب5يب ،ف5ري5دة م5ن ن5وع5ها ــ إّن5ها تس5تعمل أرب5ع ل5غات ب5أرب5عة خ5طوط أو
أرب 5ع أبج 5دي 5ات :ال 5عبري 5ة أو اآلرام 5ية ال 5سام 5ري 5ة ب 5الخ ّ 5
ط ال 5عبري ال 5قدي 5م ،امل 5عروف ال 5يوم ب 5الح 5روف ال 5سام 5ري 5ة؛ ال 5عبري 5ة
ط امل5رّب5ع/األش5وري ،أي الخّ 5
الح5دي5ثة ب5الخّ 5
ط ال5عبري ال5حال5ي؛ ال5عرب5ية ب5ال5رس5م ال5عرب5ي؛ اإلنج5ليزي5ة )أح5ياًن5ا ل5غات أخ5رى
مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب5دأت ه5ذه ال5دوري5ة ال5سام5ري5ة ف5ي ال5صدور م5نذ أواخ5ر ال5عام  ،١٩٦٩وم5ا زال5ت ت5صدر ب5ان5تظامُ ،ت5وَّزع مّ5جاًن5ا ع5لى ك5لّ
ب 5يت س 5ام 5ري ف 5ي ن 5اب 5لس وح 5ول 5ون ،ق 5راب 5ة ال 5ثمان 5مائ 5ة س 5ام 5ري ،وه 5ناك مش 5ترك 5ون ف 5يها م 5ن ال 5باح 5ثني وامله 5تّمني ف 5ي
ال5دراس5ات ال5سام5ري5ة ،ف5ي ش5ت ّى أرج5اء ال5عال5م .ه5ذه ال5دوري5ة م5ا زال5ت حّ5ية ُت5رزق ،ال ب5ل وت5تطّور ب5فضل إخ5الص وم5ثاب5رة
املحّ5ررْي5ن ،ال5شقيَقني ،األم5ني وح5سني )ب5نيام5يم وي5فت( ،نْج5لي امل5رح5وم راض5ي )رت5سون( ص5دق5ة ) ٢٢ش5باط ١٩٢٢ــ٢٠
كانون الثاني .(١٩٩٠

”أهذا مطر؟
أه 5ذا امل 5طر م 5طر؟ ح 5سن ًا ،ه 5طلت ب 5عض ال 5قطرات ب 5عد أشه 5ر م 5ن ال 5جفاف .ه 5ا ن 5حن ف 5ي أواخ 5ر ك 5ان 5ون األّول ،وف 5صل
الش 5تاء ال 5حقيقي مل ّ 5ا ي 5بدأ ،ب 5ضع ق 5طرات ه 5نا وأخ 5رى ه 5نا ،ل 5كن ال م 5طر ح 5قيقيا .أّك5 5د راص 5دو ال 5جّو ب 5أّن ه 5ذه ال 5سنة
س 5تكون ج 5اّف 5ة ،م 5فتشو امل 5ياه ي 5رث 5ون ح 5ال 5ة الخ ّ5زان 5ات ال 5خاوي 5ة ،وامل 5زارع 5ون ُيح ِّ5ذرون أن امل 5حصول ه 5ذا ال 5عاَم س 5يكون
ف م5حصول ال5عام امل5اض5ي .ال5طقس ب5ارد ف5ي ال5ليل ،إّال أن امل5طر ِمْ5درارا ،ال5ذي نعَه5ده كّ5ل ع5ام ل5م يهِ 5
طل ب5عد .وّل5ى
ن5ص َ
ً
شه 5ر أي 5لول وب 5عده تش 5ري 5ن األول ول 5حقهما تش 5ري 5ن ال 5ثان 5ي ،ف 5كان 5ون األول ك ّ5له ت 5قري 5بًا ب 5دون م 5طر .ف 5ي ه 5ذا األس 5بوع
فقط ،في آخر كانون األول ،بدأت تتجّلى ُبشرى املطر .حت ّى مسن ّو نابلس تسن ّى لهم نسيان مثل هذه السنة.
ب ،أّي 5ها ال 5رح 5من ال 5رح 5يم ،وك 5ذل 5ك أ َك 5ثر امل 5رّن 5مون ف 5ي ال 5كنيس م 5ن
رف 5عنا أك ّ5فنا ن 5حو ال ُ5عال م 5تضّرع 5ني ب 5صفاء ن ّ5ية ،ي 5ا ر ّ
ح5مات5ه وتهِ 5
طل األم5طار إلرواء األرض .ت5لبّدت ب5عض ال5غيوم ه5نا وه5نا
س5الت وال5تساب5يح ل5لخال5ق ،ك5ي ي5رحَ5منا ب5وف5رة َر َ5
ال5تو ّ 5
ّ
وس 5قط م 5طر خ 5فيف ب 5لل أط 5راف الس 5طوح .ح 5ت ّى امل 5طر األّول ل 5م ي 5كن ك 5اس 5مه ،ووي 5ل ل 5نا إذا ك 5ان ذل 5ك امل 5طر ،امل 5طر
صي أف5عال5نا ون5رى أي5ن
ج5ه وأي5ن ُن5خفي ِ5
األخ5ير )بْ5دري ول5قشي( .إل5ى أي5ن ن5تو ّ5
خ5زي5نا ،رّب5ما ال نس5تحّق ،وح5ان ال5وق5ت ل5تق ّ
أخطأنا.
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ال أح َ5د س 5يقول إّن الس 5بب ل 5يس ف 5ينا .ي 5بدو أن 5نا ن 5فتقر ل 5رج 5ال ن 5موذج 5يني .ال ش ّ5ك ف 5ي أّن 5ه ذات م ّ5رة ك 5ان ب 5ني ظه 5ران 5ينا
رج 5ال م 5ن ه 5ذا ال 5نمط .ال ح 5اج 5ة ل 5ذك 5ر ك ّ5ل األس 5ماء ،س 5يأت 5ي دور ك ّ5ل واح 5د م 5نهم .ك 5ان ه 5ؤالء رج 5اًال ح ّ5ققوا م 5ا ي 5بتغون
ب 5حيوي 5ة ص 5الت 5هم .ك 5ان ذل 5ك ب 5ال 5طبع ف 5ي ح ّ5يز امل 5مكن ،ول 5يس م 5ا ب 5عد ال 5خيال .م 5ن امل 5عقول أن ه 5ناك رج 5اًال تس 5تجاب
ص5 5الت5 5هم ف5 5ي ال5 5حال دون أي ت5 5أج5 5يل .ي5 5صّلي ال5 5شخص وتس5 5تجاب ص5 5الت5 5ه ع5 5لى ال5 5فور .ال ،ل5 5يس م5 5ثل ه5 5ؤالء ال5 5ذي5 5ن
ينتظرون يوًما غائًما لكي يشرعوا بصالة االستسقاء.
الكاهن األكبر املستجابة صالتُه
واح5د م5ن ه5ؤالء األش5خاص ك5ان جّ5دي ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب ب5ن ه5ارون ،أو ك5ما ك5ان امل5سن ّون ع5ندن5ا وم5ا زال5وا ي5طلقون
ع5ليه ب5وق5ار اس5م ”ي5عقوب ال5كاه5ن“ .س5اس ي5عقوب ال5كاه5ن ط5ائ5فت َه ب5يد م5ن ح5دي5د ول5كن ّها ُم5حبّة وت5مّد ال5عون .ك5ان ال5رج5ل
ح ف5ي أعس5ر األّي5ام ف5ي ت5اري5خ ال5سام5ري5ني .ل5يس ع5ن ه5ذا األم5ر ن5وي5نا الح5دي5ث ،ب5ل ع5ن رج5ال ُتس5تجاب ص5لوات5هم
ال5صحي َ
تَّ5وا .ك5ان ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب أحَ5د ه5ؤالء األش5خاص ال5قالئ5ل .ه5ذا م5ا س5معته م5ن أب5ي ال5ذي ش5اه5د األم5ر ب5أّم ع5ينيه.
صة ال 5طري 5فة ال 5تي أن 5ا ب 5صدد س 5رده 5ا ع 5ليكم ،ح 5دث 5ت ف 5ي م 5ثل ه 5ذه األ ّي 5ام ،ول 5كن ل 5يس ال 5يوم ب 5ل ف 5ي مس 5تهلّ
ه 5ذه ال 5ق ّ
ال5قرن العش5ري5ن .ك5ان5ت ت5لك ال5سنة ش5اّق5ة ،س5نة قح5ط وج5فاف .ع5ند ان5عدام ال5يناب5يع ال5جاري5ة ب5زخ5م ف5ي ن5اب5لس بس5بب قّ5لة
سّد عطش كّل أهالي نابلس.
األمطار ،تتكاثر األمراض .بلغ السيل الُّزبى ،ما كانت مياه ،والنزر الذي كان لم ي ُ
صا ن5حو ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب .ط5لب الج5ميع م5نه أن
ارت5فعت ع5يون أب5ناء ال5طائ5فة ،أق5ل ب5قليل م5ن امل5ائ5ة وخ5مسني ش5خ ً
ج5ل ال5كاه5ن ص5الت5ه م5ن س5بت آلخَ5ر ،إل5ى أن ل5م ي5قَو ب5عد
ب ل5يمنح امل5دي5نة وال5طائ5فة م5ن أم5طار رح5مته .أ ّ5
ي5رف5ع ص5الت5ه ل5لر ّ
ال5صمود أم5ام إل5حاح أب5ناء ط5ائ5فته .ح5دث ذل5ك ،ذات ي5وم س5بت ع5ند ص5الة الظه5ر ،وال5سماء ك5ان5ت زرق5اء ص5اف5يًة ،ال غ5يمة
ب5امل5رة .ال5جفاف هّ5دد ب5تجفيف ن5سمات األح5ياء .أَّم أب5ناء ال5طائ5فة ال5كنيس ف5ي ك5ل س5بت م5حاول5ني ت5مضية س5بت آخَ5ر م5ن
الجفاف.
نشيدة الرّبان أبيشع املصنِّف
سا
ح5ينما ت5و ّ5
ج5ه امل5صّلون ك5عادت5هم ف5ي ال5صالة ن5حَو م5رك5ز ال5كنيس ،ك5ان ال5كاه5ن األك5بر وامل5رِّن5م ي5عقوب ب5ن ه5ارون ،ج5الً 5
ف5ي م5كان5ه ال5دائ5م .ك5ان ال5كاه5ن ق5وًي5ا جس5دًي5ا وق5وًي5ا جًّ5دا ف5ي روح5ه .ك5ما ن5وّه5نا ،ك5ان5ت ال5طائ5فة آن5ذاك ب5حاج5ة ل5شخص
س5فر ال5توراة ب5يده اليس5رى
صة .ب5عد أن رف5ع ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب ِ 5
م5ن ه5ذا ال5قبيل .ل5كن ،دع5نا ال ن5حيد ع5ن ج5وه5ر ال5ق ّ
ل5لتبّرك ،وغّ 5
طاه ب5غطاء ح5ري5ري م5ائ5ل إل5ى ال5خضرة ،ع5ينه ع5لى خ5اص5رت5ه ،أّم5ا راح5ة ي5ده ال5يمنى ف5فرده5ا ب5تضّرع وتخّ5للت
رج5فة ف5ي ص5وت5ه ال5قوي ال5جهوري وف5ي ق5لوب امل5صّلني ع5ندم5ا رّن5م ال5كاه5ن ي5عقوب ن5شيدة ال5رّب5ان أب5يشع امل5صن ّف ،ال5تي
ُت5رّن5م ع5ادة ف5ي ص5الة س5نوات القح5ط .ت5بدأ ال5نشيدة ب5ال5كلمات :أ ُصّ5لي قّ5داَم5ك ي5ا سّ5يدي اهلل وأرم5ي )ن5فسي( .ف5ي ه5ذه
ال5 5نشيدة اث5 5نان وعش5 5رون ب5 5يت ًا َوف5 5ق ال5 5ترت5 5يب األبج5 5دي ،وف5 5ي ك5 5ل ب5 5يت س5 5بعة أس5 5طر ،وف5 5ي آخ5 5ر كّ5 5ل ب5 5يت يُ5 5رّد ج5 5مهور
املصّلني على الكاهن برّدة/قرار ذي سطر واحد فقط :يا سّيدي فِّرج علينا من الضائقة التي نحن فيها.
ت 5مت ّع ج ّ5دي ال 5كاه 5ن األك 5بر ي 5عقوب ب 5ذاك 5رة خ 5ارق 5ة ،وه 5و م 5عّلم ج 5ميع م 5جاي 5ليّ .م 5ا ك 5ان ي 5م ِ
ت ت 5رن 5يمه
سك ِ 5
س 5فًرا ب 5يده وق َ 5
ال 5نشيدة ،ع َ5رف امل 5ائ 5ة واألرب 5عة وخ 5مسني س 5طًرا ف 5ي ال 5نشيدة ع 5ن ظه 5ر ق 5لب .ك 5ما ع 5رف غ 5يبًا ج 5ميع ن 5شائ 5د وأش 5عار
ي ال5قدي5م
ال5سام5ري5ني .ت5اب5ع ال5كاه5ن ف5ي إن5شاده والج5مهور ي5رّدد م5ن ب5عده ال5قرار .ك5ان ذل5ك ف5ي ال5كنيس ال5قدي5م ف5ي ال5ح ّ
ف5ي ن5اب5لس .ف5ي س5قف ذل5ك ال5كنيس ك5ان5ت ط5اق5تان م5فتوح5تني ع5لى م5صراع5يهما ل5لتهوي5ة بس5بب الحّ5ر امل5ضاي5ق .اس5تمّر
ب امل 5سن ّون ال 5سام 5ري 5ون س 5ماع ص 5وت
ال 5كاه 5ن ف 5ي إن 5شاده ب 5يت ًا ت 5لو اآلخ 5ر ،و إن 5شاده ك 5ان ن 5قًيا م 5ثل ف 5ؤاده .ك 5م أح ّ 5
ت5رن5يمه .ع5يون ب5عض امل5صّلني ذرف5ت ال5دم5وع ف5ي خ5الل اإلن5شاد ،ألّن ك5لما ِ
ت ال5تضّرع ون5غمة ط5لب ال5رح5مات ف5ي إن5شاد
الكاهن كانت مؤثرة .على حني ِغّرة ،بدا الكنيس ُمعتًما أكثر مّما هو.
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جاء املطر
ان5تهى إن5شاد ب5يت ال5الم ،ان5تظر ال5كاه5ن ق5ليًال ليجّ5دد ن5شاط5ه ،ح5ت ّى أن5هى الج5مهور ت5رن5يم ال5قرار ،وع5نده5ا أع5لى ي5ده
املبسوطة وأنشد بصوت جهوري بيت امليم:
ما أعظَم هذا املكاَن
الذي فيه أخُلص لخالقي
وأرفع صوتي بالتسابيح
وأفرد كلتا يدّي
وأّتجه بوجهي
نحو ُقدس سجودي
ما أحلى هذا على قلبي
وما أحاله على كبدي
يا رّبي ٱجعلني من املخلصني
وأنج ِح أفعالي
وأقم لي قولك
ملوسى معّلمي
وطُلبت ثمة لبني إسرائيل
ونقّدسه بمجدي/بكرامتي
ع5ندم5ا أنش5د ال5كاه5ن ي5عقوب ه5ذه ال5كلما ِ
ت ”م5ا أع5ظم ه5ذا امل5كاَن“ و إذا ب5امل5طر ي5نهمر ب5غزارة ع5لى ق5اع5ة ال5كنيس ع5بر
ال 5طاق 5تني امل 5فتوح 5تني ف 5ي ال 5سقف .ك 5ان 5ت ه 5ذه أع 5جوب ً5ة ه ّ5زت ق 5لوب ج 5ميع امل 5صّلني ،ص 5الة اس 5تجيبت ع 5لى ال 5فور .ظ ّ5ل
امل5طر ي5تدّف5ق ب5دون ان5قطاع ع5بَر ال5طاق5تني ،ول5م يخُ 5
طر ب5بال أّي م5ن امل5صّلني إغ5الق5هما .كّ5ل ال5حضور ك5ان م5تر ّ5كً5زا ف5ي
ص5وت إن5شاد ال5كاه5ن ال5كبير ي5عقوب ب5ن ه5ارون ،ال5ذي ت5اب5ع م5رّنً5ما كّ5ل ال5نشيدة إل5ى ن5هاي5تها ،وق5طرات امل5طر ك5ان5ت ت5بّلل
ح5زن وغّ5م ب5ل بح5ماس ك5بير ي5نّم ع5ن
س5فر ال5توراة .ل5م ُي5تَل ال5قرار ب ُ5
ع5باءت5ه )ط5ال5يت( ال5زرق5اء ال5بيضاء ،ع5باءة امل5رّن5م راف5ع ِ 5
ت5قدي5ر م5تزاي5د ل5لكاه5ن األك5بر ي5عقوب ،ال5واق5ف ف5ي ال5وس5ط ،منشً5دا ب5صوت م5فعم ب5ال5فرح وال5حبور ل5شخص ٱس5تجيبت
صالته.
ت 5مّعنوا ب 5صورت 5ه ،ب 5ذق 5نه م 5ثير اإلع 5جاب ،ب 5سحنته ال 5طوي 5لة ،وال س ّ5يما ف 5ي ع 5ينيه ال 5طّيبتني ،ال 5واس 5عتني ،ال 5فاح 5صتني،
ال5حازم5تني! ك5يف م5ن امل5مكن ع5دم إط5اع5ة ش5خص م5ن ه5ذا ال5قبيل؟ ه5ذا م5ا وددت س5رَده ع5ن ُم5نِزل امل5طر ،جّ5دي ي5عقوب
بن هارون الكاهن األكبر الذي أنعش طائفت َنا“.
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