جبعونيو عورتا
The Gebonites of Awarta
Rendered from Hebrew
Haseeb Shehadeh
The University of Helsinki
صة رواه"ا ب"ال"عبري"ة ال"كاه"ن األك"بر ،ي"عقوب ب"ن ع"زّي امل"عروف ب"أب"ي ش"فيق ،١٩٨٧-١٨٩٩) ،ك"اه"ن أك"بر م"نذ
ه"ذه ال"ق ّ
ج"لها ،ص"اغ"ها م"ن ج"دي"د
ع"ام  ١٩٨٤وح"ت ّى وف"ات"ه( ع"لى م"سام"ع ب"نيام"يم راض"ي ص"دق"ة )١٩٤٤ــ( ال"حول"ون"ي ،ال"ذي س ّ"
ون"ّقحها .أب"و ش"فيق م"ن أشه"ر ال"شخصيات ال"سام"ري"ة ف"ي ال"عصر الح"دي"ث ،ك"ات"ب وص"حفي ،ل"ه ع"ّدة ك"تب م"ا زال"ت
مخ"طوط"ة م"ثل ك"تاب ال"سام"ري"ني ،وص"يتي وت"اري"خ ح"يات"ي؛ ك"نت ق"د ت"عّرف"ت ع"ليه ف"ي ب"داي"ة س"بعينات ال"قرن امل"اض"ي ف"ي
م"كتبه ف"ي ن"اب"لس ،واس"تفدت م"ن ع"لمه ف"ي إع"داد أط"روح"تي ل"لدك"توراة ف"ي ح"ينه ب"إش"راف األس"تاذ زئ"يڤ ب"ن ح"اي"يم
).(٢٠١٣-١٩٠٧
صة امل " "نشورة ف " "ي ال " "دوري " "ة ال " "سام " "ري " "ة أ .ب - .أخ " "بار ال " "سام " "رة ،ال " "عددان
ف " "ي م " "ا ي " "لي ت " "رج " "مة ع " "رب " "ية له " "ذه ال " "ق ّ
 ١٠ ،١٢١٨-١٢١٧ح"زي"ران  ،٢٠١٦ص .١٩-١٦ .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
ط امل"رّب"ع/األش"وري ،أي 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" ّ
ب"الخ" ّ
ط 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 واإلس "بان "ية( ب "الخ "طّ
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"وّزع 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 ،وه "ناك مش "ترك "ون ف "يها م "ن ال "باح "ثني وامله "تّمني ف "ي
ال"دراس"ات ال"سام"ري"ة ،ف"ي ش"ت ّى أرج"اء ال"عال"م .ه"ذه ال"دوري"ة م"ا زال"ت ح"ّية ت"رزق ،ال ب"ل وت"تطّور ب"فضل إخ"الص وم"ثاب"رة
ج"لي امل"رح"وم راض"ي )رت"سون( ص"دق"ة ) ٢٢ش"باط ١٩٢٢ــ ٢٠ك"ان"ون
ال"شقيقني ب"نيام"يم )األم"ني( وي"فت )ح"سني( ،ن ْ"
الثاني .(١٩٩٠
ي ح"كاي"ا ٍ
صها ع"ليك ب"عض آب"اء ال"طائ"فة ح"ول ع"جائ"ب ق"ري"ة ع"ورت"ا وق"بر
ص ع"ل ّ
ت ق" ّ
”ن"عم ي"ا ِب"نيام"يم ،ي"ا اب"ني ،أن"ت ت"ُق ّ
ال"كاه"ن األك "بر ،إل"عزار ب "ن أه "رون ،اب"ن ش "قيق س "ّيد األن "بياء ،م "وس "ى ع "ليه الس"الم .ن "عم ،ح "كاي "ات ح "يث ال"خيال ف "يها
صوا ع "ليك ،ألّن م "وق "ع ق "بر إل "عزار ف "ي ع "ورت "ا رائ "ع
ي "طغى ع "لى ال "واق "ع .ال ،ال ،ال س "مح اهلل ،لس "ت ب "صدد ازدراء م "ا ق " ّ
وع"جائ"ب ك"ثيرة ح"صلت ف"يه .م"نها م"ا س"معته م"ن وال"دي ،وج"ّدي ال"ذي رّب"ان"ي ب"نفسه ،الج"ّد ال"كبير ،ي"عقوب ب"ن أه"رون
رحمة اهلل عليه .في الواقع ال أ ُ
شّك في قصصهم ،حول ما شاهدوا هم أو آباؤهم في ذلك املكان.
صة ع "ن ذل "ك ال "قروي ال "ذي ت "واج "د ف "ي امل "كان وح "ّمل ح "ماره ب "أك "ياس م "ملوءة ب "ورق ال "عنب
ع "لى س "بيل امل "ثال ،ه "ناك ق " ّ
س "رق "ها م "ن أش "جار ال "كرم "ة ،ال "تي ن "بتت ف "ي م "وق "ع ال "قبر .ع "ندم "ا وص "ل ب "يته ،وأن "زل الح "مول "ة املس "روق "ة ع "ن ح "ماره،
س"رق م"ن ه"ناك ق"د َدَّود ل"درج"ة ع"دم ص"الح"يته ل"لطعام ،ب"ال"رغ"م م"ن
اك"تشف ل"دهش"ته الش"دي"دة ول"قلقه امل"تفاق"م ،أّن ك"ّل م"ا ُ "
أّنه قبل قليل ،كانت األوراق طازجة غ ّ
ضة.
صة ق "صيرة ع "ن م "ن ي "مّد ي "ده ل "يختلس ،ون "هاي "ته ت "كون ل "عنة ع "مله ح "اّل "ة ب "ه .ق "د ق "ال س "ّيد ال "شعراء ،م "رق "ه ،ف "ي
ه "ذه ق " ّ
ق"صيدت"ه ”أن"ظر إل"ينا“ ]أن"ظر زئ"يف ب"ن ح"اي"يم ،ع"بري"ة وآرام"ية ال"سام"رة ،م"ج ،٣ .س"فر ث"ان ،ال"قدس  ،١٩٦٧ص١٣٣ .
إل"خ .ف"ي األص"ل ب"ال"عبري"ة[ ال"تي ال ن"ظير ل"ها ،وق"يل الخ"زي ال ي"عرف إل"ى أي"ن ي"سير ،ح"ت ّى ي"عود ويح"ّل ب"فاع"له .ال ت"رت"اح
ي أن أ ُث"بت ل"ك ،ب"ناء ع"لى أم"ور تح"دث ل"نا ف"ي ال"وق"ت ال"راه"ن؟ أث"ّمة
الخ"طيئة ح"ت ّي ت"عود وت"ضرب ال"خاط"ىَء ن"فسه .أع"ل ّ

ح"اج"ة ت"قضي ب"أن أش"ير إل"يك ع"ن ه"ذا ال"شخص أو ذاك ،ح"يث أّن أف"عال"ه املنح"رف"ة ف"ي امل"اض"ي ،ت"عود اآلن وت"ضرب"هم
هم ،وبصورة شديدة لحّد بعيد.
ب أ ُخ"رى م"ن امل"اض"ي ال"قري"ب ،ك"نت ق"د س"معت ع"نها وك"أّن"ها ج"رت ف"ي
ول"كن ،ال أ ُوم"ن ب"أّي ش"كل م"ن األش"كال ،ب"عجائ" َ
ع "ورت "ا .وع "الوة ع "لى ذل "ك ،شه "د ال "راوون ب "أّن "ني ك "نت ح "اض "ًرا ع "ند ح "دوث ب "عض ت "لك ال "عجائ "ب .م "ثال ع "لى ذل "ك ،ت "لك
صوه"ا ع"ليك ح"ول ص"ينية املج"درة )ع"دس وأرز( ،ال"تي أش"بعت خ"مسني أل"ف م"واط"ني ال"قري"ة ال"عرب"ية
صة ال"تي ق" ّ
ال"ق ّ
عورتا ،الذين انق ّ
ضوا عليها في موقع القبر ،بدل االنقضاض على السامريني ،الذين حضروا لزيارة املكان.
ت ه"ناك .ع"دد س"ّكان ع"ورت"ا ال"يوم أق"ّل م"ن خ"مسة آالف؛ ل"م ي"كن ه"ناك خ"مسون أل"فًا ،ب"ل خ"مسة أش"خاص س"بّبوا ل"نا
ك"ن ُ
صني امل ُجن ّح.
إزعاًجا في زيارتنا .عندما يعمل الخيال الشرقي ،فال حّد لخيال القا ّ
ختم التوراة و ِ
خطبة في عورتا
صة ل"ي ف"يها ش"خصًيا ض"لع ،وه"ي ت"دور ح"ول م"ضاي"قة أه"ال"ي ع"ورت"ا ل"نا
صة ح"قيقية .ق" ّ
صه ع"ليك ه"ي ق" ّ
م"ا أوّد أن أق" ّ
ف"ي م"وق"ع ق"بر إل"عزار ،وك"يف ن"جون"ا م"نهم ب"فضل ص"مودن"ا وح"يلتنا .م"ثل ه"ذه امل"ضاي"قة ل"م ت"كن أم"ًرا ن"ادرا .ف"ي ك"ل زي"ارة
ت"قري"بًا ،ك"ان ش"باب ال"قري"ة وف"تياُن"ها ،يتج"ّمعون ح"ول ح"فنة م"ن ال"زّوار ال"سام"ري"ني ،وي"حاول"ون التح"ّرش ب"هم واالع"تداء
ع"ليهم .ك"ل ه"ذا ل"م ي"ردع ال"سام"ري"ني م"ن ال"عودة ل"زي"ارة امل"كان ،ال س"ّيما ف"ي امل"ّدة ال"واق"عة ب"ني ال"فسح وأي"ام م"ا ب"عد ع"يد
األس"اب"يع .ك"ان ال"سام"ري"ون ُي"حضرون م"عهم ال"كثير م"ن امل"أك"ل واملش"رب ،يج"لسون ف"ي م"وق"ع ال"قبر ح"يث ال"نسيم ال"عليل
املنعش.
ٍ
ه" "ناك ج" "لسنا ن" "حن أي" " ً
ضا ،وأم" "ضينا س" "اع" "ات ط" "وي" "لًة م" "ن ال" "فرح واالط" "مئنان ،ب" "ال" "رغ" "م م" "ن اللح" "ظات ال" "قاس" "ية ال" "تي
صة ال "تي أوّد التح "ّدث ع "نها ،ح "صلت ف "ي ب "داي "ة أرب "عينات ال "قرن
اس "تخدم "ت ف "يها أذرع زع "ران ال "قري "ة ال "عرب "ية .ال "ق ّ
امل"اض"ي .ح"ت ّى ت"لك ال"زي"ارة ،ك"نت آم"ل ع"لى م"دى س"نني ،أن أع"ود وأزور ق"بر إل"عزار ،إال أّن ال"ظروف ح"ال"ت دون ذل"ك.
لوال تلك املناسبة التي طالتني ،لكانت زيارتي للمكان أمًرا مشكوًكا فيه ومؤَّجًال ألعوام كثيرة.
ح"سني )ي"فت( ب"ن إب"راه"يم ص"دق"ة ،ص"دي"قي ال"غال"ي رح"مه اهلل ،أن ي"قيم ف"ي امل"كان ث"الث"ة أف"راح
ك"ان ذل"ك ع"ندم"ا ن"وى ُ"
ت سنوات ،وفرح الخطوبة الثنتني من بناته الجميالت.
لثالثة أبنائه .فرح ختم التوراة البنه الوحيد صدقة ابن الس ّ
ال ش"ّك أن ذل"ك ك"ان أس"عد ي"وم ف"ي ح"ياة ح"سني ،ح"ت ّى ذل"ك ال"وق"ت .إّن"ه رج"ل ط"وي"ل ال"قام"ة ،ع"ري"ض ال"كتفني ،أش"قر
ال"شعر ،م"نتصب ووس"يم وال ن"ظير ل"ه .ك"ان ال"سام"ري األول ال"ذي ت"زّوج م"ن ي"هودي"ة ،وك"ما ت"علم ل"م ي"نظر ال"سام"ري"ون إل"ى
ذل"ك ب"عني ال"رض"ا ق" ّ
ت ب"نات وب"عثت األم"ل ف"ي ق"لوب ال"ُعْزب
ط ،ب"ل ب"ال"عكس .ل"م ي"رض"وا ع"نه إل"ى أن أن"جبت زوج"ته م"ري"م س" ّ
السامريني ،الذين خاب أملهم في الزواج يوًما ما قبل ذلك.
ت الج "ميالت الج "ّذاب "ات .اب "تسم ل "كّل ال "قادم "ني ،ك "هنة
وق "ف ع "ند ب "ّواب "ة م "وق "ع ال "قبر وأح "اط ب "ه زوج "ته ،اب "نه وب "نات "ه الس " ّ
وش"يوخ وش"باب ون"ساء وأط"فال ،وص"لوا ب"سّيارات اس"تأج"ره"ا ح"سني ب"مال"ه .ك"ان م"وس"ًرا واع"تاش ج"ّيًدا م"ن ع"مله ف"ي
املسلخ في يافا.
ِ
أظ"ّن أّن ج"ميع س"ام"ري"ي ن"اب"لس ت"قري"بًا ق"د ح"ضروا ف"ي ذل"ك ال"يوم إل"ى ع"ورت"ا .وك"ذل"ك ق"دم ال"سام"ري"ون ال"قالئ"ل ال"ذي"ن
ص " ا ف "ي م "كان
ي ،وخ "صو ً " " "
ح "ا م "ثلث ًا كه "ذا ي "قيمه ح "سني ال "سخ ّ
س "كنوا ف "ي ي "اف "ا .ال ري "ب أّن ال أح "د أراد أن ي "فّوت ف "ر ً "
ح"رت الخ"راف وُم"ّلحت .أ ُع"ّدت أل"وان ك"ثيرة م"ن
ج"ّذاب إل"ى ه"ذه ال"درج"ة ،م"ثل م"كان ق"بر إل"عزار ب"ن أه"رون ف"ي ع"ورت"اُ .ن ِ"
الطعام ،شت ّى السَلطات ،النبيذ والعرق بوفرة .فرح حقيقي حًّقا خّيم على املكان .آآآخ! أين هي تلك األّيام الحلوة؟
أص "وات ال "فرح وامل "رح ،ض "حكات ال "نسوة ،وص "ياح ال "فتية اس "تدع "ت ف "تيان ق "ري "ة ع "ورت "ا وش "باب "ها ال "عنيف .تج "مهروا
ص"ا أوالئ"ك ال"ياف"وي"ات .أخ"ذوا ب"ال"غمز
بعش"رات"هم ع"لى أس"وار م"وق"ع ال"قبر ،أخ"ذوا يح"ّدق"ون ب"ال"نساء الج"ميالت وخ"صو ً" " "
البشع نحوهن ،ولم ينقطعوا عن مضايقتهن واستفزازهن.
تآمر

أخ "ذ ال "جّو ب "التكه "رب لح "ّد إم "كان "ية إل "حاق األذى ب "نا ج "ميًعا ب "عراك األي "ادي .ف "ي ت "لك األّي "ام ،ع "ملت م "راس "ال ل "لصحف
ال "عبري "ة ف "ي ن "اب "لس وس "اع "ي ال "صحيفة اإلن "كليزي "ة  Palestine Postوال "يوم  .Jerusalem Postع "لمت أّن "ه إن ل "م أق "م
ب"شيء م"ا ف"إّن"نا سنه"لك .دع"وت أح"د ال"ضيوف ال"ناب"لسيني ،ب"دون أن ي"الح"ظ ذل"ك أح"د ،وس"ّلمته رس"ال"ة ق"صيرة ل"يوص"لها
ع "لى ج "ناح الس "رع "ة إل "ى م "كتب الش "رط "ة ف "ي ن "اب "لس .اس "تجاب ذل "ك ال "ناب "لسي ع "لى ال "فور ،وّدع امل "ضيفني ،اس "تقّل
سّيارته وسافر إلى نابلس .كتبت للكولونيل پشچيرالد ) (Pichgeraldمدير الشرطة البريطانية:
عزيزي الكولونيل پشچيرالد،
نحن في خطر كبير ،إن لم تنقذ حاًال الطائفة السامرية املسكينة ،فسيقتلنا أهالي عورتا.
يعقوب بن عّزي
فلسطني پوست.
ب ال"سام"ري"ني ك"ثيرا ،وك"نت واث"ًقا م"ن وص"ول امل"ساع"دة
رب"طتني ع"الق"ة ص"داق"ة وط"يدة م"ع ال"كول"ون"يل پ"شچيرال"د ال"ذي أح" ّ
حاال في حال تسّلمه البطاقة.
االنقاذ
ل"قد ن"جحت امل"حاول"ة ،ب"عد وق"ت ق"صير ،رأي"ناه م"ن أص"عب األوق"ات ب"النس"بة ل"نا ك"ّلنا ،ك"ل ال"حضور ،ألّن ق"بضاي"ات ال"قري"ة
س"معت ج"يًدا أص"وات س"ّيارات ج"يب الش"رط"ة ال"بري"طان"ية املس"رع"ة ف"ي أع"ال"ي ال"تّلة ،وع"نده"ا ه"رب
ب"دأوا ب"ضرب ش"بّان"نا" ُ .
ع"رب ع"ورت"ا إل"ى ق"ري"تهم .ال"كول"ون"يل پ"شچيرال"د ك"ان ق"د أرس"ل وح"دة ش"رط"ية ل"تتمرك"ز ف"ي م"داخ"ل ال"قري"ة .وه"كذا اع"تقلت
الشرطة كّل الهاربني وأعادتهم إلى مكان القبر.
”م"ن ض"رب ال"سام"ري"ني ي"عتقل ف"ي ن"اب"لس ،أم"ا اآلخ"رون ف"عليهم ج"مع الح"طب ونش"ل امل"اء لج"ميع املش"ترك"ني ف"ي ال"فرح
ط"امل"ا ال"سام"ري"ون م"تواج"دون ه"ناك“ ،ه"ذا ك"ان أم"ر ال"كول"ون"يل پ"شچيرال"د ل"شيوخ وم"ختار ق"ري"ة ع"ورت"ا ،ال"ذي"ن أ ُح"ضروا
إلى املكان.
ت م"ن ال"كول"ون"يل أن يس"ّرح أه"ل ال"قري"ة ،ألّن"نا ن"غفر ل"هم أع"مال"هم امل"تهّورة املتس"ّرع"ة .اس"تجاب ال"كول"ون"يل ،ول"كن ّه أص"رّ
ط"لب ُ
ع"لى أن ي"قوم عش"رة م"ن أه"ال"ي ال"قري"ة بخ"دم"تنا كح"طّاب"ني وس"ّقائ"ني ،م"ثل ال"جبعون"يني ف"ي عه"د ي"وش"ع ب"ن ن"ونּ] .أن"ظر
سفر يشوع بن نون اإلصحاح العاشر[“.

