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The Honour of the Dead and his Community
ترجمة بروفيسور حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ب ;ال ;عبري ;ة ،رواه ;ا ال ;كاه ;ن ع ;اط ;ف ب ;ن ال ;كاه ;ن األك ;بر ن ;اج ;ي
ف ;ي م ;ا ي ;لي ت ;رج ;مة ع ;رب ;ية له ;ذه ال ;ق ّ
ال;حفتاوي ) ،٢٠٠١-١٩١٩ل;يڤي ب;ن أب;يشع ،ك;اه;ن أك;بر ب;ني ال;سنتني  ،٢٠٠١-١٩٩٨ش;اع;ر وخ;بير
ف;ي ق;راءة ال;توراة( ب;ال;عرب;ية ع;لى ب;نيام;يم ص;دق;ة ) ،(-١٩٤٤ال;ذي ن;قلها إل;ى ال;عبري;ة ،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 ال ;عددي ;ن  ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠ح ;زي ;ران
 ،٢٠١٧ص.١٠٠-٩٨ .
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 :إنّ;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 ;ربّ ;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;سكنون ف;ي م;ائ;ة وس;ت ّني
ب;يت ًا ب;ال;تقري;ب ،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;ّية ُت;رزق ،ال ب;ل وت;تطّور ب;فضل إخ;الص وم;ثاب;رة املح;ّررْي;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
ت ك ;ثيرة ع ;لى ه ;ذا ال ;سؤال ،وك ;ّلها ن ;اب ;عة م ;ن ال ;قلب
ت ل ;لخال ;ق؟ ف ;ي ُ ;
”ت ;سأُل ;ني ،م ;ا ف ;عل ُ
ج ;عبتي إج ;اب ;ا ٌ
ب اهلل ب ;كل ق ;لبي وروح ;ي وق ;ّوت ;ي .أوّد أن أع ;بُده وال أن ;قطع ع ;ن ال ;تضّرع ل ;ه
وال ;جسم وال ;روح .إّن ;ي أ ُح ; ّ
ع ،وه ;ذا م ;ا ف ;علته ح ;ت ّى اآلن ،وه ;ذا م ;ا س ;أف ;عُله ح ;ت ّى
ل ;يوف ;ّقني .ه ;ذا م ;ا ف ;علته ل ;لخال ;ق ه ;ذا األس ;بو َ
مماتي .آه ،أتنوي الكتابة عن شؤون مقّدسة؟ إذن ،إّني أقوم بهذا من وق ٍ
ت آلخَر ،أكت ُب لنفسي.
صة ع ;ن ش ;خصية أ ُق ;ّدره ;ا ع ;لى ال ;دوام ،ع ;ّمي ال ;كاه ;ن األك ;بر ت ;وف ;يق ب ;ن خ ;ضر
ت ;عاَل ألح ;كي ل ;ك ق ; ّ
)متس;ليح ب;ن ف;نحاس( امل;كن َّى ب;أب;ي واص;ف .ك;ان ك;اه;ن ًا أك;بَر ب;ني ال;سنتني  .١٩٤٣-١٩٣٣وق;د ُك;تب
ال ;كثير ع ;ن ش ;خصيته ون ;هجه ف ;ي ال ;حياة .ب ;ُوس ;عي أن أق ;ول ل ;ك إّن أح ;د األم ;ور ال ;تي أدهش ;تني ه ;و

كيف تمّكن أبو واصف أن يحتّل منزلة مرموقة في طائفته ،وفي أوساط سّكان نابلس؟
ك;ّل م;ن ع;اص;ره وع;رف;ه ع;ن ك;ث َب سيه;زأ م;ن ه;ذا ال;سؤال ال;ذي ق;طًعا ل;ن ت;سأل;ه أن;ت ،ت;ف ّ
ضل واس;مع!
ص;باي وب;لوغ;ي .م;ن أص;دق;ائ;ي ال;قري;بني آن;ذاك وك;ثير م;نهم ال;يوم
صة إل;ى م;رح;لتي ِ ; ;
ت;عود ب;ي ه;ذه ال;ق ّ
أي ; ً
ضا :ال ;كاه ;ن ع ;اه ;د ب ;ن غ ;زال )ب ;ري ;ت ب ;ن ط ;اب ;يه( رح ;مه اهلل ،وأط ;ال اهلل ف ;ي أع ;مار ك ;ّل م ;ن ال ;كاه ;ن
خ ;ضر )ف ;نحاس( ب ;ن إب ;راه ;يم اب ;ن ع ;ّمي ،راض ;ي ب ;ن األم ;ني )رت ;سون ب ;ن ب ;نيام ;يم( ص ;دق ;ة وخ ;ليل ب ;ن
شاكر مفرج )إبراهيم بن يششكر مرحيب(.
ب; ;النس; ;بة ل; ;نا ،ن; ;حن ال; ;فتية والش; ;باب ،ل; ;م ي; ;كن أب; ;و واص; ;ف ع; ;بارة ع; ;ن إن; ;سان أو م; ;سّن م; ;ن ال; ;واج; ;ب
اح;ترام;ه ك;ما ورد ف;ي ال;توراة ”م;ن ح;ضرة/ق;بل ذي ش;يبة/ال;شيبة ت;قوم/ت;قف“ )س;فر ال;الوي;ني ،٣٢ :١٩
أ ُن;ظر ح;سيب ش;حادة ،ال;ترج;مة ال;عرب;ية ل;توراة ال;سام;ري;ني ،املج;ّلد ال;ثان;ي ،س;فر ال;الوي;ني ،س;فر ال;عدد
وس ; ;فر ت ; ;ثنية االش ; ;تراع .ال ; ;قدس :األك ; ;ادي ; ;مية ال ; ;وط ; ;نية اإلس ; ;رائ ; ;يلية ل ; ;لعلوم واآلداب ،٢٠٠١ ،ص.
 ،(٩٧-٩٦ك;ما اع;تدن;ا م;عام;لة ك;ّل إن;سان آخ;ر .ك;ان أب;و واص;ف ب;النس;بة ل;نا ك;َّل ش;يء ع;لى اإلط;الق،
إّن ;ه امل ;حيي وامل ;ميت ت ;قري ;با .ه ;و امل ;قِّرر ،ال ;ساق ;ي وامل ;طِعم وه ;و ال ;ذي أوج ;د م ;ن أج ;لنا ع ;امل َ;نا ال ;دي ;ني
ال;سام;رّي ال;حقيقي .إي;مان;ه ب;قدرت;ه ل;تنفيذ ك;ّل م;ا ي;طرأ ب;بال;ه ك;ان راس; ً
خا ج;ّدا ،إي;مان أع;مى م;حض.
ل;م ن;فّكر ق; ّ
ط ول;م ن;تصّور أّن ه;ناك ش;يئ ًا ف;ي ال;وج;ود ي;تعّذر ع;ليه إن;جازه .م;ن اس;تطاع أن ي;قف أص;الً
أم ;ام أب ;ي واص ;ف؟ ال أح ;د ،ل ;م ت ;طرأ ب ;ذه ;ننا م ;ثل ه ;ذه اإلم ;كان ;ية .ك ;ن ّا ن ;ول ;ي األدب ;ار ح ;ينما ي ;مّر ف ;ي
ال;شارع أل ُبّه;ته وج;الل;ه .ب;كل ب;ساط;ة ِ
خ;فنا م;نها خ;وًف;ا ق;ات;ال .خ;فنا ،ل;عّله ع;زم ع;لى ان;تزاع روح ك;ل واح;د
من ّا ،إن لم نسلك الطريق القويم ،كما ينبغي.
صة ،أّن ال ;طائ ;فة شِه ;دت ن ;زا ً;ع ;ا ش ;دي ;ًدا أّدى أح ;ياًن ;ا إل ;ى ت ;قسيمها
الج ;دي ;ر ذك ;ُره ف ;ي خ ;لفية ه ;ذه ال ;ق ّ
وك;ان أب;و واص;ف ال;وح;يَد ال;ذي ع;ِمل ع;لى ته;دئ;ة األوض;اع .م;ع ك;ل ذل;ك ،ح;دث م;ن وق;ت آلخ;َر أن األم;ور
ت ;أزّم ;ت م ;ن ج ;ّراء ال ;عالق ;ات ب ;ني ال ;عائ ;الت ال ;سام ;ري ;ة ،ن ;تيجة ال ;وض ;ع االق ;تصادي ال ;عصيب ،وبس ;بب
ال; ;تناف; ;س ب; ;ني ُع; ;ْزب ال; ;طائ; ;فة آن; ;ذاك ،إلق; ;ام; ;ة أ ُس; ;رة وت; ;عّذر ل; ;بعضهم ذل; ;ك بس; ;بب ن; ;قص ف; ;ي ال; ;جنس
ال;لطيف .ف;ي ب;عض األح;يان ك;ان;ت ال;قطيعة ح;اّدة ،ف;لم ي;أب;ه ه;ذا ال;طرف ب;اح;ترام امل;توف;ي م;ن ال;طرف
اآلخر.
س;جال ح;ول م;كان دف;ن امل;ّيت ،ه;نا أم ه;ناك ،ف;ي امل;قبرة ال;صغيرة
ش;ب ِ ;
صة ال;تي أس;ُرده;ا ،ن ِ ;
وف;ي ال;ق ّ
ي رأس ال; ;عني ف; ;ي ن; ;اب; ;لس ،ف; ;ي ال; ;جان; ;ب ال; ;غرب; ;ي ال; ;شمال; ;ي م; ;ن ج; ;بل ج; ;ري; ;زي; ;م .ك; ;ان ه; ;ناك
ف; ;ي ح; ; ّ
م;عارض;ون ل;دف;ن امل;يّت ب;جوار ق;بور أق;رب;ائ;هم ألّن;ه ل;يس م;ن”ج;ماع;تهم“ .ق;ّرر أب;و واص;ف ب;دف;ن امل;توف;ي
ف;ي م;كان م;ا وأم;ر ح;اًال ب;حفر ال;قبر .ب;ينما ك;ن ّا م;نشغلني ف;ي ال;حفر ،و إذا ب;وص;ول ب;عض أف;راد م;ن
ال;طائ;فة وح;اول;وا ث;نينا ع;ن ال;عمل ،م;ّدع;ني أنّ;ه ي;جب دف;ن امل;يّت ف;ي م;كان آخ;ر .اس;ت ُدع;يت ف;وًرا ف;قلت

ل;هم” :ال;كاه;ن األك;بر ت;وف;يق أب;و واص;ف أم;َرن;ا ب;حفر ال;قبر ه;نا ،و إذا أم;ر ب;ذل;ك ف;ال ح;ول ل;نا ف;ي ت;غيير
امل;كان .س;يغضب ع;لينا ج;ّدا ،أم;ُره ال ُي;على ع;ليه ،إّن;ه امل;قّرر ول;سنا ن;حن“ .ص;رخ امل;شاغ;بون ن;حوي:
”م;ن ه;و أب;و واص;ف ل;يقّرر أي;ن م;كان ال;دف;ن ،إّن;ه ال ي;قّرر ب;النس;بة ل;نا“ .إل;ى ه;ذا ال;َدَرك وص;ل ال;خالف
س بشرف الكاهن األكبر.
في الطائفة ،امل ّ
املوتى ي ُ
صون الجميع
خ ّ
ل;م ي;نتبه أّي واح;د م;ن ال;صائ;حني ب;وج;ود أب;ي واص;ف ب;ال;قرب م;ن امل;كان .إنّ;ي م;تأ ّ;ك;د أنّ;ه ل;و ش;عروا
ب ;وج ;وده مل ;ا ت ;فّوه ;وا ب ;تلك ال ;عبارات ال ;ناب ;ية .م ;ن امل ;عروف أّن ;ه ح ;ت ّى م ;عارض ;و أب ;ي واص ;ف األلِ ;ّداء ،ل ;م
يجرؤوا على قول أّي شيء بحضوره ،إّنه مأل قلوبهم خوًفا وهلعا.
ع ;لى ك ;ّل ح ;ال ،اغ ;تاظ أب ;و واص ;ف ج ;ّدا م ;ن ك ;الم ;هم .أم ;رن ;ي أن ;ا واب ;ن ع ;مي خ ;ضر ب ;مالح ;قة أوالئ ;ك
األش;خاص ال;ذي;ن أس;رع;وا ب;ال;فرار م;ن ه;ناك ب;عد أن رأوه .أم;َرن;ا ب;إل;قاء ال;قبض ع;ليهم وت;عذي;بهم ع;لى
ت ;صّرف ;هم .اث ;نان ;ا ان ;طلقنا وك ;أن ث ;عباًن ;ا ل ;دَغ ;نا وأخ ;ذن ;ا ب ;مطاردت ;هم .رك ;ض ن ;حون ;ا ف ;ي ط ;ري ;قنا ال ;كاه ;ن
س; ;رع ;ان م ;ا اس ;تجمع ق ;واه
ع ;اه ;د ب ;ن غ ;زال واس ;تغرب ع ;ن س ;بب ه ;ذه اله ;رول ;ة .ش ;رح ;نا ل ;ه الس ;بب و ُ ;
وانضّم إلينا في املطاردة ،ال بديل لذلك ،صدر األمر من أبي واصف.
أم;سكنا ب;ال;فاّري;ن وأش;بعناه;م ض;رًب;ا م;بّرح;ا ً ل;يرى ال;شعب وي;رت;دع .ال ب;ّد م;ن ال;تنوي;ه أّن;نا ك;ن ّا ث;الث;تنا
س;ون بش;رف ال;كاه;ن األك;بر
آن;ذاك ف;ي ع;نفوان ش;باب;نا وق;ّوت;نا .ب;ضع ض;رب;ات ك;ان;ت ك;اف;يًة ل;يعبّر امل;ا ّ ;
عن أسفهم العميق وندمهم عّما صدر منهم.
ف;ي س;اع;ات م;ساء ذل;ك ال;يوم ،ت;د ّ
خ;ل ب;عض ال;وج;هاء ف;نظّموا ل;قاء ل;لمصال;حة ب;ني امل;تطاول;ني ال;سفهاء
وأب ;ي واص ;ف .اس ;تغّل ال ;كاه ;ن األك ;بر ج ;ّيًدا ذل ;ك ال ;لقاء ليش ;رح ب ;جالء ك ;يف ع ;لى أب ;ناء ال ;طائ ;فة أن
يتصّرفوا إزاء احترام موتاهم .جملتان مّما قال محفورتان عميًقا في ذاكرتي.
ق ;ال ل ;هم ع ;ُّمنا أب ;و واص ;ف” :إّن وف ;اةَ ك ;ّل إن ;سان م ;ن ط ;ائ ;فتنا ال ;سام ;ري ;ة ه ;ي خ ;سارة ل ;كافّ ;ة ال ;طائ ;فة
ب;غ ّ
س بش;رف ه;ذا ه;و
ض ال;نظر ع;ن ال;عائ;لة ال;تي ي;نتمي إل;يها .ش;رف امل;ّيت ه;و ش;رف ك;ّل ط;ائ;فتنا .امل; ّ
س ،في املقام األّول ،بشرفنا نحن ،بني إسرائيل املحافظني على الحّق“.
م ّ

