ذوو األصوات الناعمة الجذّابة
Those with the Soft and Attractive Voices
ترجمة ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ،ال8تي رواه8ا راض8ي ب8ن األم8ني ب8ن ص8ال8ح ص8دق8ة ال8صباح8ي )رت8سون ب8ن ب8نيميم
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ب 8ن ش 8لح تس 8دك 8ه ه 8صفري .١٩٩٠-١٩٢٢،أب 8رز ح 8كيم ف 8ي ال 8طائ 8فة ال 8سام 8ري 8ة ف 8ي ال 8قرن العش 8ري 8ن ،م 8حيي ال 8ثقاف 8ة
واألدب ال 8سام 8ري الح 8دي 8ث ،م 8تقن ل 8تالوة ال 8توراة ،م 8تمّكن م 8ن ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ،ال 8عرب 8ية ،ال 8عبري 8ة ال 8قدي 8مة واآلرام 8ية
ص ب 8ارع ،أدي 8ب أص 8در
ال 8سام 8ري 8ة ،ج 8ام 8ع ل 8تقال 8يد ق 8دي 8مة ،م 8رتّ 8ل ،ش 8يخ ص 8الة )זקן תפלה/סלותה( ،ش ّ8ماس ،ق 8ا ّ
ساخ م 8عاص 8ري 8ن ،ش 8اع 8ر ن 8ظم ح 8وال 8ي  ٨٠٠ق 8صيدة وأ ُن 8شودة
ق 8راب 8ة ال 8ثالث 8ني ك 8تاًب 8ا ،وه 8ي ب 8مثاب 8ة م 8صدر ل 8كت ّاب ون ّ 8
)שירים ושירות( ،وب 8اح 8ثون ك 8ثيرون ت 8عّلموا م 8نه ع 8ن ال 8تقليد اإلس 8رائ 8يلي ال 8سام 8ري .ك 8ان ال 8سام 8ري ال 8وح 8يد ال 8ذي
سّ8ماه سّ8يد ال8باح8ثني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة امل8عاص8رة ،زئ8يڤ ب8ن ح8اي8يم ب8اس8م ) :(٢٠١٣-١٩٠٧م8عّلمي وم8رش8دي
)מורי ורבי( ب8ال8عبري8ة ع8لى م8سام8ع اب8نه األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي ب8دوره نّ8قحها ،اع8تنى ب8أس8لوب8ها
ونش8 8ره8 8ا ف8 8ي ال8 8دوري8 8ة ال8 8سام8 8ري8 8ة أ .ب -.أخ8 8بار ال8 8سام8 8رة ،ع8 8دد  ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ت8 8موز  ،٢٠١٧ص .٧٥-٧٣ .ه8 8ذه
ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إّن8ها تس8تعمل أرب8ع ل8غات
ب 8أرب 8عة خ 8طوط أو أرب 8ع أبج 8دي 8ات :ال 8عبري 8ة أو اآلرام 8ية ال 8سام 8ري 8ة ب 8الخ ّ 8
ط ال 8عبري ال 8قدي 8م ،امل 8عروف ال 8يوم ب 8الح 8روف
ط امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
ال8سام8ري8ة؛ ال8عبري8ة الح8دي8ثة ب8الخّ 8
ط ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة
)أحياًنا لغات أخرى مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية والبرتغالية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وزَّع مّ8جاًن8ا ع8لى ك8لّ
ب 8يت س 8ام 8ري ف 8ي ن 8اب 8لس وح 8ول 8ون ،ق 8راب 8ة ال 8ثمان 8مائ 8ة س 8ام 8ري ،وه 8ناك مش 8ترك 8ون ف 8يها م 8ن ال 8باح 8ثني وامله 8تّمني ف 8ي
ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،ف8ي ش8ت ّى أرج8اء ال8عال8م .ه8ذه ال8دوري8ة م8ا زال8ت حّ8ية ُت8رزق ،ال ب8ل وت8تطّور ب8فضل إخ8الص وم8ثاب8رة
ج8لي امل8رح8وم راض8ي )رت8سون( ص8دق8ة ) ٢٢ش8باط ١٩٢٢ــ٢٠
املحّ8ررْي8ن ،ال8شقيَقني ،األم8ني وح8سني )ب8نيام8يم وي8فت( ،ن ْ8
كانون الثاني .(١٩٩٠

’’قراءة التوراة على شرف املّيت
ف رأس8ه وي8قرؤون ت8وراة م8وس8ى بُ8رّم8تها .وف8ي ال8جيلني األخ8يري8ن
ع8ندم8ا ي8توفّ8ى ش8خص م8نّـا ي8جتمع كّ8ل أب8ناء ال8طائ8فة خ8ل َ
ت8بن ّت ال8طائ8فة ن8هًجا ج8ديً8دا وه8و ق8راءة ال8توراة ب8أك8ملها ب8عد ص8الة ص8باح الس8بت ال8تال8ي ل8لوف8اة أي8ضا .ال تس8لني ف8ي م8ا
إذا ك 8نت راض ً8يا ع 8ن ط 8ري 8قة ِت8 8الوة ال 8توراة ع 8لى ذك 8رى امل ّ8يت ال 8يوم .ال 8يوم ال ي 8قرؤون ك 8ما ق 8رأوا ف 8ي امل 8اض 8ي .ال 8يوم
صا م 8ا ي 8طارده 8م )ك 8ن ّه واح 8د الح 8قن ب 8عصاي( .ول 8كن ذات م ّ8رة ف 8ي امل 8اض 8ي ،ق 8رؤوا ب 8شكل
ي 8قرؤون بس 8رع 8ة ك 8أّن ش 8خ ً
سمون ب8قية ال8توراة ع8لى ع8دد م8ن ال8قّراء ،وك8ل
م8غاي8ر .ال8يوم ي8قرؤون س8فر ال8تكوي8ن )ال8سفر األّول( وأح8ياًن8ا ل8يس كّ8له وي8ق ّ
واح8د ي8تلو ق8طعته ف8ي ال8وق8ت ذات8ه س8وي8ة .م8ا أن يج8لس ال8حضور ل8لقراءة و إذا ب8ها ت8أت8ي إل8ى ت8مام8ها ،ك8أّن ع8بئ ًا ع8لى
كاهلنا ينبغي تفريغه دون تأخير .ال أحد يتحّمس للموت إطالقا ،ولكن يجب توقير املّيت.

ف8ي عه8د ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق ب8ن خ8ضر )متس8ليح ب8ن ف8نحاس (١٩٤٣-١٨٦٩ ،ك8ان ال8وض8ع كّ8له م8ختلفا .أّوًال وق8بل ك8لّ
ج 8لوه .ك 8ان م 8ن امل 8فروض أن ي 8راه امل 8رء م ّ8رة وه 8و ي 8مشي ف 8ي ال 8شارع  ،ن 8ازًال م 8ن
ش 8يء ،ج 8ميع أب 8ناء ال 8طائ 8فة ق ّ8دروه وب ّ 8
ي العتيق لسوق نابلس ،لكي يدرك مّرة واحدة ولألبد ،ما معنى فكرة/مصطلح الهيبة والكرامة.
الح ّ
ص ح8كاي8ة أخ8رى .م8ا وددت س8رده ه8و أن ج8زًء م8ن ال8تقدي8ر ال8ذي ك8ن ّه اآلخ8رون
ل8م أن8و أن أح8كي ل8ك ع8ن ه8ذا ،ف8هو ي8خ ّ
ل8لكاه8ن األك8بر ت8وف8يق ،ك8ان ن8ابً8عا م8ن ال8حقيقة ب8أّن أش8قاءه ال8ثالث8ة ،إب8راه8يم ون8اج8ي )أب8يشع( وغ8زال )ط8اڤ8يا( اح8ترم8وه
ون8فّذوا ك8ل م8ا ك8ان ي8طلبه أخ8وه8م األك8بر ع8لى أك8مل وج8ه .ك8ما قّ8دره ب8نفس ال8قْدر ال8كاه8ن أب8و ال8حسن )أڤ حس8ده( ب8ن
ي 8عقوب وال 8كاه 8نان ال 8شقيقان ال 8شاب 8ان ع 8مران وص 8دق 8ة )ع 8مرم وتس 8دك 8ه( .و إذا أخ 8ذن 8ا ب 8عني االع 8تبار ال 8حقيقة ب 8أّن ك 8ل
األسماء التي ذكرتها ،قد كّونت عائلة الكهنة آنذاك ،أدركت املكانة التي تبّوأها الكاهن توفيق لدى طائفته.
موت عبد اهلل بن مرجان )عبد-إيله بن أب سكوّه( الدنفي
ع 8ندم 8ا ت 8وف 8ي امل 8سّن ع 8بد اهلل ب 8ن م 8رج 8ان ال 8دن 8في رئ 8يس ع 8ائ 8لة ال 8دن 8فية ع 8ام  ١٩٣٧تج ّ8مع خ 8لف رأس 8ه ج 8ميع أف 8راد
ال8طائ8فة .ك8م ك8ان ع8ددن8ا ح8ينئٍذ؟ رّب8ما ح8وال8ي  ٢٤٠ن8سمة س8ام8ري8ة ف8ي ك8اّف8ة أص8قاع امل8عمور .ب8ال8طبع ،ل8م يخ8طر ألح8د
من ّا أّن يستهّل بالقراءة قبل إقبال الكاهن األكبر توفيق.
ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق قِ8د اح8ترم امل8رح8وَم ال8شيخ ع8بد اهلل ب8ن م8رج8ان جًّ8دا ،ألّن8ه ك8ان رج8ل ع8لم وث8قاف8ة ون8سخ ال8كثير م8ن
ت اب8ن خ8مسة عش8ر رب8يًعا ف8قط ،ول8كنني ع8رف8ت ع8نده8ا ،ك8اآلخ8ري8ن ال8كثيري8ن ،ب8أّن م8وت ال8شيخ اع8تبر
ال8كتب .آون8تها ك8ن ُ
خسارة جسيمة بالنسبة للسامريني.
ت امل8توَّف8ى ب8عد أن أن8هى ص8الة امل8ساء ف8ي م8نزل8ه .م8ن ك8ان ي8فّكر أّال ي8صّلي ك8ل ص8باح
وص8ل ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق ب8ي َ
ت ج 8اء ال 8كهنة ووق 8ف ك 8ل ال 8حضور إل 8ى أن ج 8لس ال 8كاه 8ن األك 8بر ف 8ي م 8كان 8ه .ف 8تح الج 8ميع
وم 8ساء؟ وب 8عد دخ 8ول 8ه ال 8بي َ
ف ي 8ده ال 8يمنى ول 8لتّو خ ّ8يم
ال 8توراوات ال 8تي ب 8أي 8دي 8هم للش 8روع ب 8ال 8قراءة ،إّال أّن ال 8كاه 8ن األك 8بر ف ّ8كر ب 8شيء آخ َ8ر .رف 8ع ك ّ 8
الهدوء على جميع أركان الغرفة الرحبة.
خ 8زي ،ل 8م ي 8نبس أح 8د ب 8بنت ش 8فة .ع 8نده 8ا أش 8ار ال 8كاه 8ن
رم َ8قنا ج 8ميًعا ب 8نظرة ص 8ارم 8ة ف 8أح 8نينا رؤوس 8نا بخج 8ل ش 8دي 8د و ِ 8
ت8وف8يق ب8إص8بع ن8حو ال8كهنة ق8ائ8ال :أن8ت ي8ا أب8ا ال8حسن ت8قرأ س8فر ال8تكوي8ن ،وأن8ت ي8ا إب8راه8يم ت8قرأ س8فر الخ8روج وأن8ا أق8رأ
س8فر ال8الوي8ني وأن8ت ي8ا ن8اج8ي ت8قرأ س8فر ال8عدد وال8كاه8ن ص8دق8ة ب8ن إس8حق ي8قرأ س8فر ت8ثنية االش8تراع ،ل8قد ف8قدن8ا ال8يوم
رجًال جليًال ،والكّل مطالب باإلصغاء للقراءة جّيدا.
ال أحَ8د فّ8كر ف8ي غ8ير ذل8ك .ن8عم ي8ا ح8بيبي ،ج8لسنا ط8وال ال8ليلة ف8ي م8رم8ى ع8يني ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق ال8ثاق8بتني .ل8كن
صّ8دق8ني ل8م ن8شعر ب8الضج8ر وامل8لل ول8و للح8ظة واح8دة .ق8رأ ال8كهنة ال8توراة ال8واح8د ت8لو اآلخ8ر .وع8ندم8ا ان8تهى ال8كاه8ن أب8و
ى أم8ام أع8يننا ل8كان
ال8حسن م8ن ق8راءة س8فر ال8تكوي8ن ،ب8دأ ال8كاه8ن إب8راه8يم ب8تالوة س8فر الخ8روج .ل8و ل8م ي8كن املّ8يت م8سج ً
من املمكن قطًعا القول إن االستماع لتالوة الكهنة كان من ألّذ وأعظم املتع في حياتي.
صوت رخيم متسلسل
س 8معت ك ّ8ل ك 8لمة .وع 8ند وص 8ول 8ه ل 8قصص ي 8وس 8ف أج 8هشنا
اس 8تهّل ال 8كاه 8ن أب 8و ال 8حسن ب 8صوت 8ه ال 8رخ 8يم وال 8عذب ج ّ8دا8 8ُ ،
ب8ال8بكاء .ث8م ت8اله ال8كاه8ن إب8راه8يم ف8تال س8فر الخ8روج وي8ا ل8ها م8ن ت8الوة ،إّن8ها ت8نغيم ب8صوت8ه ال8ثرّي لحّ8د ب8عيد ،ال8جهوري
وال8قوّي ،ف8الم8س ش8غاف ق8لوب8نا ج8ميًعا .ب8عده ق8رأ ال8كاه8ن األك8بر س8فر ال8الوي8ني ال8ذي ال أحَ8د م8ن ّا ي8رغ8ب ف8ي ت8الوت8ه .ول8كن
ع8ندم8ا ي8قرأه ال8كاه8ن ت8وف8يق ي8صبح ه8ذا ال8سفر امل8مّل أك8ثر األس8فار إم8تاًع8ا .ث8م ق8رأ ش8قيقه ال8كاه8ن ن8اج8ي بتمّه8ل س8فر

ال 8عدد وخ 8تم ال 8قراءة ب 8سفر ال 8تثنية ال 8كاه 8ن ال 8شاب ص 8دق 8ة ب 8صوت آم 8ر ص 8ارم ك ّ8له س 8يطرة ،وم 8نذ ذل 8ك ال 8حني ق 8د ُ8ع 8رف
بذلك.
انته8ت ال8قراءة ُق8بيل ال8صباح ون8حن ل8م ن8شعر ك8يف مّ8رت ال8ساع8ات ال8واح8دة ت8لو أخ8تها .رّب8ما س8اه8م ف8ي ذل8ك أك8ثر م8ن
اآلخ8ري8ن ال8كاه8ن إب8راه8يم ب8ن خ8ضر ب8قراءت8ه ال8رائ8عة جّ8دا ال8تي ب8ها بّ8دد ق8سًما ك8بيًرا م8ن الح8زن واألس8ى ع8لى م8وت ع8بد
ف م8ن األس8ى والح8زن .ه8ذا م8ثال ع8لى م8ا ب8وس8ع
اهلل ال8دن8في ،ل8درج8ة أّن الج8ميع س8ار ف8ي م8وك8ب ال8جنازة ب8شعور أخّ 8
ح8داد ح8ول رأس امل8توف8ى ،أب8اس8تطاع8تك أن
ق8راءة ال8كاه8ن إب8راه8يم ل8لتوراة أن ت8فعل .ه8كذا ح8صل ف8ي أوق8ات الح8زن وال ِ8
تتخّيل إنشاد وتنغيم الكاهن إبراهيم في مناسبات الفرح؟ في أيام العيد؟ رحمه اهلل وظلل على روحه الطاهرة“.

