جروح التلميذ صادقة
The Pupil’s Wounds are True
ترجمة بروفيسور حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ب ;ال ;عبري ;ة ،رواه ;ا فخ ;ري ب ;ن ش ;اك ;ر ب ;ن خ ;ليل م ;فرج امل ;فرج ;ي
ف ;ي م ;ا ي ;لي ت ;رج ;مة ع ;رب ;ية له ;ذه ال ;ق ّ
ال;حول;ون;ي )رف;ائ;يل ب;ن ي;ششكر ب;ن أب;راه;ام م;رح;يب ه;مرح;يبي (٢٠٠٢ -١٩٣١ ،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.٩١-٨٩ .
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 ;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 ;ّجانً ;ا ع ;لى ك ;ّل ب ;يت س ;ام ;ري ف ;ي ن ;اب ;لس وح ;ول ;ون ) ١٦٠ب ;يت ًا ت ;قري ;با( ،ق ;راب ;ة ال ;ثمان ;مائ ;ة س ;ام ;ري،
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 ُت ;رزق ،ال ب ;ل وت ;تطّور ب ;فضل إخ ;الص وم ;ثاب ;رة املح ;ّرريْ ;ن ال ;شقيقني ،ب ;نيام ;يم
ج;لي امل;رح;وم راض;ي ص;دق;ة ال;صباح;ي )رت;صون ص;دق;ة ال;صفري٢٢ ،
)األم;ني( وي;فت )ح;سني( ،ن ْ;
شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
”مهابة حضرة الكاهن األكبر توفيق بن خضر )متسليح بن فنحاس(
ت أص;ًال ال;كاه;ن األك;بر ،ت;وف;يق ب;ن خ;ضر ،رح;مة اهلل ع;ليه؟“ .أي; ٍ
ش ه;ذا ،إّن;ه ت;وف;ي
”ُق;ل ل;ي ه;ل ع;رف; َ
ت غ;الًم;ا ي;اف;ًعا اب;ن اث;ني عش;ر رب;يًعا ع;ند م;وت;ه.
صة ك;ن ُ
ق;بل أن ُول;د َ
ت ب;أك;ثَر م;ن س;نة .ص;حيح ،ف;ي ال;ق ّ
ل;قد ش;ّرف;ني اهلل ،ل;يس ف;ي ال;تعّرف ع;ليه فحس;ب ب;ل وبخ;دم;ته .ل;يس ك;ّل إن;سان يس;تحّق ه;ذا الش;رف
ال ;عظيم ،س ;واء ص ;ّدق ;تني أم ل ;م ت ;صّدق ;ني .م ;ن ال ي ;عرف ال ;كاه ;ن األك ;بر ت ;وف ;يقا ،ال ;ذي اع ;تدن ;ا ع ;لى
ي ب;حّق وح;قيق،
ت;سميته ب;أب;ي واص;ف ،ال يس;تطيع أن ي;تصّور ُك;نه ه;ال;ة االح;ترام.؟ إّن;ه ك;ان ن;بّيًا ،ن;ب ًّ
صّدقني ،كان على ما يبدو نبيّا في جيله.
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صة م;الئ;مة ،ت;صف ل;ك
م;اذا أق;ول ل;ك؟ ال أس;تطيع أن أص;ف ع;ظمته ب;ال;كلمات .ول;كن ،ف;ي ُ ;
ج;عبتي ق; ّ
صة ل;م أس;معها ول;كن ح;صلت م;عي ش;خصًيا وأروي;ها ل;ك.
م;دى ع;ظمة أب;ي واص;ف ال;خارق;ة .إّن;ها ق; ّ
م;اذا أق;ول ل;ك؟ م;ن ال;صعوب;ة ب;مكان وص;ف ال;رج;ل ب;ال;كلمات .ط;وب;ى ل;ي ألّن;ني ح;ظيت بخ;دم;ته ،وك;ان
ه ;ذا ش ;رًف ;ا ك ;بيًرا ل ;ي وأّي ش ;رف .ك ;م أش ;تاق إل ;ى ش ;خصه ،وك ;م وددت أن ي ;كون ل ;نا ك ;اه ;ن م ;ثل أب ;ي
واصف .ما أسُرده عليك أتذّكره كأّنه حدث لي فقط البارحة.
ضربات املِسطرة على أصابع اليد
ذات ي;وم ،ذه;بت ف;ي ال;صباح ال;باك;ر إل;ى امل;درس;ة ،وب;ينما ك;نت ن;ازًال ف;ي ال;طري;ق ،الح;ظت م;ن ب;عيد
ش;خص ال;كاه;ن األك;بر أب;ي واص;ف .ت;صّرف;ت م;ثلما ك;ان ي;تصّرف ك;ّل ال;ناس ع;ند رؤي;ته ،انح;رف;ت ع;ن
م ;ساري م ;هاب ;ًة ،وان ;تقلت إل ;ى ال ;جان ;ب اآلخ ;ر م ;ن ال ;شارع خ ;وًف ;ا م ;ن ن ;ظرت ;ه امل ;رع ;بة .ك ;ان ذل ;ك ع ;ند
الساعة السابعة والنصف صباًحا تقريبًا ،أو رّبما الثامنة إال عشر دقائق ،ال أذكر بالضبط.
رآن;ي ال;كاه;ن األك;بر أب;و واص;ف ودع;ان;ي ب;رف;ع ي;ده ”ت;عال ه;ون ي;ا ول;د ،أن;ا ع;اوزك“ .ت;قدّم;ت ن;حوه وأن;ا
أرت ;جف م ;ن اإلن ;فعال ،ه ;كذا ك ;ان ;ت ح ;ال ك ;ّل م ;ِن اس ;تدع ;اه ال ;كاه ;ن م ;ن االن ;فعال وال ;خوف” .ت ;عال ،ال
ت;خف !“ ،ه;ّدأن;ي ،ث;م ق;ال ب;صوت ح;ازم ” ُ
خ;ذ ه;ذه ال;نقود واش;تر ل;ي ِرزم;ة م;ن ال;تبغ/ال;تمباك“ .ك;ان;ت
ل;دّي عش;ر دق;ائ;َق ل;حني ق;رع ج;رس امل;درس;ة ،ق;لت ل;لكاه;ن ب;خوف ع;ظيم ”ول;كن ّي مس;تعجل إل;ى امل;درس;ة
و إ ن تأ ّ
خرت فسيضربني األستاذ عبد الهادي“.
”ال ته ;تّم/وال ي ;هّمك“ ،ق ;ال ل ;ي ال ;كاه ;ن أب ;و واص ;ف م ;ضيًفا ”ق ;ل ل ;ه إّن ;ني ب ;عث ْك لش ;راء ش ;يء م ;ا م ;ن
خ ;رت“ .خ ;طفت ال ;نقود م ;ن ي ;د ال ;كاه ;ن وط ;رت ك ;ري ;ح ع ;اص ;فة إل ;ى ال ;د ّ;ك ;ان .اش ;تري ;ت
ال ;د ّ;ك ;ان ول ;ذل ;ك ت ;أ ّ;
ال;تبغ ،س;ّلمته ل;لكاه;ن ورك;ضت ف;وًرا إل;ى امل;درس;ة .ت;أخ;ّرت رّب;ما دق;يقة أو ح;ت ّى ن;صف دق;يقة ال أك;ثر.
اس;تدع;ان;ي األس;تاذ ع;بد ال;هادي ح;اًال” ،مل;اذا ت;أ ّ
خ;رت؟“ ،أخ;برت;ه ب;ما ح;صل؛ ”أن;ت ك;ذّاب“ ص;اح ب;ي
عبد الهادي ”هذا غير صحيح ،أنت تكِذب“.
ال;حّق ُي;قال ،ع;ندم;ا ط;لب ال;كاه;ن م;ا ط;لب ت;رّددت ك;ثيًرا ول;م أع;رف م;ا األف;ضل ،ف;ّكرت وع;لمت أّن;ه إن ل;م
ي ان;تظار ض;رب
ي ت;وّق;ع ض;رب م;بِّرح م;ن أب;ي ،و إن ل;بّيت ط;لبه ف;عل ّ
ب ط;لب ال;كاه;ن األك;بر ت;وف;يق ،ف;عل ّ
أ ُل; ّ
امل;عّلم ،وف; ّ
ض;ّم/اق;بض أص;اب;عك“ ،ص;رخ األس;تاذ ،وض;رب;ني ع;ليها ب;املِس;طرة
ضلت اإلم;كان;ية ال;ثان;ية; ; ُ ” .
فنزف الدم منها .في ذلك اليوم لم أتمّكن ال من الكتابة وال من اإلمساك بأّي شيء.
حلويات كتعويض
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ع;ند ع;ودت;ي إل;ى ال;بيت س;أل;تني وال;دت;ي روزا ف;وًرا ”م;اذا ج;رى ل;ك؟“ ،ش;رح;ت ل;ها ،اس;تغرب;ت ق;ائ;لة:
ه;ل ط;رأ ع;لى ب;ال;ك أص;ًال ع;دم ت;لبية ط;لب ال;كاه;ن أب;ي واص;ف؟ ف;ي ال;يوم ال;تال;ي ،ال;تقى ب;ي ال;كاه;ن
األك ;بر ب ;نفسه ،س ;أل ;ني ع ;ن س ;بب ت ;ضميد أص ;اب ;عي وأخ ;برت ;ه ب ;ما ج ;رى” .ال ع ;ليك ي ;ا ف ;تى ،س ;أت ;دبّ ;ر
األمر“ قال.
ف;ي ن;فس ذل;ك ال;يوم ش;اه;دت ال;كاه;ن األك;بر ي;دخ;ل امل;درس;ة وي;تهام;س م;ع األس;تاذ .ت;رك ع;بد ال;هادي
ك;ّل أش;غال;ه وخ;رج إلع;داد األرج;يلة ل;لكاه;ن ال;ذي ك;ان يج;لس ع;لى م;قعد ف;ي ح;دي;قة امل;درس;ة .ح;اول;ت
س ;ماع م ;حادث ;تهما ،ول ;كن ّي ك ;نت ب ;عيًدا أك ;ثر م ;ن ال ;لزوم .ع ;لى ح ;ني ِ;غ ;ّرة ،اس ;تدع ;ان ;ي األس ;تاذ ُق ;بيل
ال;ظهيرة .خ;فت ك;ثيًرا ،م;ن ي;علم ك;م س;أ ُض;َرب م;ن ج;دي;د ،ول;كن ب;دل ذل;ك ربّ;ت ع;بد ال;هادي ع;لى ك;تفي
وع;ان;قني ،أع;طان;ي ح;لوي;ات ،ف;واك;ه وه;دي;ة ص;غيرة وق;ال ل;ي ”اآلن ،تس;تطيع أن ت;ذه;ب إل;ى ال;بيت“.
ت م;ذه;وًال ،رح;ت وق;صصت ألب;ي” .أف;هم مل;اذا ت;لّقيت ك;ّل ه;ذه اله;داي;ا“ ،ض;حك أب;ي،
ف;ي ال;حقيقة ك;ن ُ
”ال;كّل ب;فضل ال;كاه;ن أب;ي واص;ف ،أال ت;دري أّن امل;عّلم ع;بد ال;هادي وح;ت ّى امل;دي;ر ن;فسه ال ي;ساوي;ان
شيئ ًا مقارنة بأبي واصف“.
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