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ترجمة ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ،ال8تي رواه8ا خ8ليل ب8ن ش8اك8ر ب8ن خ8ليل م8فرج امل8فرج8ي )أب8راه8ام ب8ن ي8ششكر ب8ن
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
س 8ر ل 8لتوراة ،أص 8در ش 8رح 8ا ك 8ام 8ال ل 8ها ب 8ال 8عبري 8ة ال 8سام 8ري 8ة،
أب 8راه 8ام م 8رح 8يڤ ه 8مرح 8يڤي ،١٩٨٩-١٩٢٢ ،ش 8اع 8ر ومف ّ8 8
ح8ول8ون( ب8ال8عبري8ة ع8لى م8سام8ع األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي ب8دوره نّ8قحها ،اع8تنى ب8أس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي
ال 8دوري 8ة ال 8سام 8ري 8ة أ .ب -.أخ 8بار ال 8سام 8رة ،ع 8دد  ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ت 8موز  ،٢٠١٧ص .٦٤-٦١ .ه 8ذه ال 8دوري 8ة ال 8تي
ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إّن8ها تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط 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 ال 8سام 8ري 8ة؛ ال 8عبري 8ة
ط امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
الح8دي8ثة ب8الخّ 8
ط ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة )أح8ياًن8ا ل8غات أخ8رى
مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وَّزع مّ8جاًن8ا ع8لى كّ8ل
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 تُ8رزق ،ال ب8ل وت8تطّور ب8فضل إخ8الص وم8ثاب8رة
املحّ8ررْي8ن ،ال8شقيَقني ،األم8ني وح8سني )ب8نيام8يم وي8فت( ،نْج8لي امل8رح8وم راض8ي )رت8سون( ص8دق8ة ) ٢٢ش8باط ١٩٢٢ــ٢٠
كانون الثاني .(١٩٩٠

ب أجوف وكراهية جوفاء
”ح ّ
صة وددت س8رده8ا ع8ليك م8نذ زم8ن ول8م ي8تسّن ل8ي ذل8ك
ب8ينما ن8حن اآلن ف8ي عّ8ز أّي8ام ع8يدي ال8فسح واألس8اب8يع ،أت8ذّك8ر قّ 8
الن8شغال8ي الش8دي8د ب8دّك8ان8ي .ح8يث أق8ضي أح8لى أّي8ام8ي ب8عمل ش8اق ،ب8خياط8ة خ8يام وأغ8طية سّ8يارات وم8الب8س للس8بت
في ساعات النهار ،ومن ناحية مخالفة باملّرة أنخرط في ساعات املساء بنسخ التوراة.
وع8لى اإلن8سان أن ي8نام ب8عض ال8ساع8ات كّ8ل ل8يلة أي8ضا ،لتج8دي8د الِ8قوى ف8ي اس8تقبال ال8نساء ال8لوات8ي ت8طرق8ن ب8اب ب8يتي
ف8 8ي س8 8اع8 8ات ال8 8صباح امل8 8بكرة .إّن8 8هّن ال ي8 8أت8 8ني ب8 8أّي رزق ل8 8ي ول8 8كن ّي أق8 8وم ب8 8ال8 8عمل ل8 8وج8 8ه اهلل ،ذب8 8ح دج8 8اج8 8ات م8 8ن ك8 8لّ
األصناف واألحجام.
ص8لة ف8ينا ال8يوم وم8نذ أج8يال ك8ثيرة .ال ج8ديَ8د ت8حت ال8شمس ،أص8بت ب8قول8ك .ل8و
م8ا اب8تغيت س8رَده ع8ليك م8تعّلق ب8عادة م8تأ ّ8 8 8
ك 8ان ك ّ8ل ال 8سام 8ري 8ني ع 8لى ق 8لب واح 8د ورأي واح 8د مل 8تنا ج 8ميًعا م 8ن امل 8لل والضج 8ر .م 8ثل ه 8ذه ال 8حال 8ة تح 8لو ألّي 8ام م 8جيء
ال8تاه8ب )ال8عائ8د ،م8سيح ال8سمرة( مجِّ8دًدا أّي8ام ال8رض8وان .ول8كن ف8ي ال8وق8ت ال8راه8ن تج8د أن ق8لوب ال8سام8ري8ني ق8د ت8كون
م8فعمة ب8ال8حب ات8جاه اآلخ8ر وق8د ت8كون م8ليئة ب8ال8كراه8ية .ال ج8دي8د ت8حت ال8شمس ،كّ8ل ش8يء ق8دي8م .وه8ذا ه8و ال8فرق ب8ني
حَ8جب اهلل وج8هه وب8ني أّي8ام ال8رض8وان ال8تي ك8ان ف8يها راضً8يا ع8ن ّا .ط8امل8ا األم8ر م8تعّلق ب8نا ف8إنّ8نا
أّي8ام السخ8ط ال8تي ف8يها َ8
نسير على هدي القول ”يوم عسل يوم بصل“ .إّن األّيام الجميلة الحقيقية ميراث املستقبل ،اآلخرة ،ما بعد املوت.

صة م 8ن أب 8ي ال 8ذي ع 8اش ك 8باق 8ي ج 8ميع ال 8سام 8ري 8ني أّي 8اًم 8ا ع 8صيبة ج ّ8دا .ت 8عّلم أّن ال 8خصوم 8ات
اس 8تمعت إل 8ى ه 8ذه ال 8ق ّ
وال8عداوات ف8ي ال8طائ8فة ك8ان8ت ق8ائ8مة ،ول8كن م8ن امل8مكن ت8فّهم ذل8ك ،ف8قد ك8ان8وا ي8مضون ك8ل أس8بوع ب8صعوب8ة ش8دي8دة ،ب8ال8قّلة
وال8جوع .اخ8تبروا أّي8اًم8ا ع8صيبة جّ8دا .ال غ8رابَ8ة ف8ي أّن8هم ف8ي ب8عض األح8يان ،وق8ت ال8ضيق الش8دي8د ،اّت8هموا أص8حاب8هم
وأفراد عائلتهم أو أفراد طائفتهم لهذا الوضع .وكان من املمكن فهمهم عند نشوب ال ُ
خلف في ما بينهم.
أّم8ا ال8يوم ف8إّن8ي أعج8ز ع8ن ف8هم أص8غر خ8صام أو ت8نازع .م8ا ال8داع8ي وامل8وج8ب؟ أي8نقص ال8واح8د ش8يء م8ا؟ ه8نال8ك ب8ني
ج8ر م8ن ت8واف8ر ال8رض8ا و”االن8بساط“ واآلخ8رون ال ي8نقصهم ش8يء أي8ضا .إذن ع8لى م8اذا ي8تخاص8مون؟
ظه8ران8ينا م8ن يتف ّ8
وق 8د ت 8نده 8ش أن لـ ”س 8بت ع 8مال 8يق“ ]س 8فر ال 8تثنية [١٩-١٧ :٢٥ض 8لًعا ف 8ي ه 8ذا األم 8ر .ك ّ8ل واح 8د م 8ن ّا ي 8تصّرف س 8اع 8ة
الخصام وكأنّه يهوشع يحارب العماليق.
الِفرار إلى مدينة السلط
صة .ي 8عود ال 8حادث إل 8ى ق 8رن م 8ن ال 8زم 8ان ت 8قري 8بًا ،ح 8ينما ان 8دل 8عت خ 8الف 8ات ف 8ي ال 8رأي ب 8ني اب 8ني
واآلن دع 8نا ن 8بدأ ب 8ال 8ق ّ
ال8كاه8ن األك8بر خ8ضر )ف8نحاس( ب8ن إس8حق األك8بري8ن م8ن ب8ني س8ت ّة أوالده ،ب8ني ال8بكر ت8وف8يق )متس8ليح( وش8قيقه إب8راه8يم.
ال أن8وي ال8تطّرق لس8بب ال8خالف ول8كن ّي أس8تطيع أن أق8ول ف8قط ،ب8ناء ع8لى م8ا س8معته م8ن أب8ي ،إّن ال8باع8ث ك8ان ت8اف8ها.
ول8كن ك8ما ي8قول امل8ثل ال8عرب8ي ”ش8يخني ب8ال8بلد ب8عيشوش“ ح8ت ّى و إن ك8ان8ا ش8قيقني .غ8ضب ال8كاه8ن إب8راه8يم ب8ن خ8ضر
غ8ضبًا ش8دي8دا وت8واق8ح ع8لى ش8قيقه ال8بكر ،ح8ت ّى ل8يس ع8لى وج8هة ن8ظره؛ وق8ال ألب8ي ،ي8ششكر ب8ن أب8راه8ام امل8عروف أك8ثر
ب8اس8مه ال8عرب8ي ش8اك8ر ب8ن خ8ليل” ،م8ا رأي8ك ف8ي ال8ذه8اب م8عي إل8ى ب8لدة الس8لط ف8ي ش8رق8ي األردن لنجّ8رب حّ 8
ظنا ه8ناك“؟
آون8تها ك8ان أب8ي ش8اك8ر أع8زب وع8اط8ال ع8ن ال8عمل ،ف8اس8تجاب ل8لتّو الق8تراح ال8كاه8ن إب8راه8يم .ل8م ي8راود أب8ي أّي ري8ب ف8ي
أّن ال8كاه8ن إب8راه8يم سيج8د ال8رزق ال8كاف8ي ل8هما ه8ناك .ذات ص8باح ب8اك8ر وب8دون إب8الغ أح8د ،ق8ام االث8نان وغ8ادرا ن8اب8لس
ووص8ال الس8لط ب8عد ي8وم8ني .ف8ي ذل8ك ال8زم8ن ،ه8ذا امل8كان ك8ان ق8ري8ة ك8بيرة م8ليئة ب8ال8بدو ،ال8ذي8ن ع8ند رؤي8تهم ال8كاه8ن إب8راه8يم
امل 8عتمر ق 8لنسوة ح 8مراء ،امل 8متلىء ال 8جسم وص 8اح 8ب مظه 8ر ي 8بعث ع 8لى ال 8هيبة وال 8لطاف 8ة ،أت 8وا الس 8تقبال 8ه وت 8ساب 8قوا ف 8ي
التشّ8رف ب8اس8تئجار م8أوى ل8ه ومل8عاون8ه وال8دي ش8اك8ر ،ك8ما عّ8رف8ه ال8كاه8ن أم8ام أه8ال8ي ال8بلدة .كّ8ل ذل8ك بس8بب س8معة ك8هنة
السامريني الطّيبة في كل الشرق األوسط بأّنهم قارئو بخت.
ب8عد ان8تهاء االس8تقبال ال8عادي ط8لب االث8نان ،ال8كاه8ن وم8عاون8ه الش8روع ب8ال8عمل .ول8كن ف8ي األس8اب8يع األول8ى ل8م ي8تدّف8ق
ع8ليهما ال8زب8ائ8ن ط8ال8بني دواًء روح8انً8يا ألم8راض8هم وع8للهم ،وال8قالئ8ل ال8ذي8ن اف8تقروا إل8ى ذل8ك ل8م ي8ملكوا س8وى م8ال زه8يد.
ص8رره8م امل8ثقوب8ة( ل8درج8ة ع8دم ت8وّف8ر م8ا ي8كفي م8ن امل8ال ل8تأم8ني ال8عودة إل8ى
س8رع8ان م8ا أف8لسا )ج8لسا ع8لى ُ 8 8
م8عنى ذل8ك أّن8ه ُ 8
نابلس.
الجندي التركي البريء
وذات ي8وم ب8دا ك8ل ش8يء م8يؤوس م8نه ،اس8تجاب اهلل ل8صالة ال8كاه8ن وم8عاون8ه .ج8ندي ت8رك8ي اقتح8م ال8دار ي8تصبّب ع8رًَق8ا
ص ع 8ليهما س 8يرة ح 8يات 8ه ال 8صاخ 8بة .ت 8بّني أن 8ه م 8ن أف 8راد ال 8كتيبة ال 8ترك 8ية ف 8ي
ويله 8ث ط 8ال 8بًا إن 8جاد ال 8كاه 8ن إب 8راه 8يم .ق ّ 8
م8عسكر ب8جان8ب الس8لط .ت8هّكم ب8ه الح8ظ ال8تعيس ب8مرارة .ح8دث أّن أح8د أص8حاب8ه ف8ي ال8وح8دة اش8تكى أّن ب8ندق8يته ق8د
س8رق8ت ف8ي عّ8ز ال8ليل )ف8ي س8اع8ة م8تأ ّ
خ8رة م8ن ال8ليل( وأ ُل8قيت ال8تهمة ع8لى ال8جندي ،ف8قادوه دون إب8طاء إل8ى امل8عتقل غ8ير
ُ8
آبهني بصيحاته وزعقاته بأن ال ضلع له في السرقة ،ولم ُيعثر على البندقية.
ف8ي ال8يوم ال8تال8ي ُعّ8ينت م8حاك8مته ،إّال أّن8ه س8بق وق8ام ب8عمل م8ا .ب8ال8رغ8م م8ن أّن8ه ت8لّقى ال8ضرب ع8لى أي8دي ال8سّجان8ني ف8ي
امل8عتقل ،إال أّن8ه ت8مّكن م8ن اله8روب م8ن خ8الل ف8جوة ف8ي ال8سياج ،والح8رس ي8غ ّ
ط ف8ي ن8وم به8دوء .اخ8تبأ ط8واَل ال8ليل ف8ي

مخبأ وفي الصباح الباكر أسرع إلى بيت الكاهن على أمل أن يحظى بالخالص والنجاة.
ت8فّحص ال8كاه8ن إب8راه8يم ت8صّرف ال8جندي وك8الَم8ه م8لًّيا ف8صّدق8ه ع8لى ال8فور ب8أنّ8ه ال ض8لع ل8ه ف8ي س8رق8ة ال8بندق8ية .ط8لب
الكاهن منه الرجوع على جناح السرعة إلى مخبأه واعًدا إياه بإيجاد الحّل بإذن اهلل حت ّى اليوم التالي.
ب االس8تطالع مل8عرف8ة م8اذا ي8ري8د
اس8تدع8ى ال8كاه8ن ض8اب8ط ال8جيش ال8ترك8ي إل8يه ف8لبّى ال8دع8وة ب8ال ت8أخ8ير ،وه8و م8فعم ب8ح ّ
ال8كاه8ن م8نه .ق8ال ل8ه ال8كاه8ن ب8أّن8ه ع8لى عْ8لم ب8مسأل8ة امل8عتقل ال8فاّر ،وب8أّن8ه م8تأّك8د م8ن اع8تقال ال8رج8ل الخ8طأ .أج8اب8ه ال8ضاب8ط
ب ه8ذا ال8جندي جّ8دا ومس8تقبل زاه8ر ي8نتظره ،أس8فت ج8دا ل8سماع خ8بر الس8رق8ة .إذا اس8تطاع ال8كاه8ن
ال8ترك8ي” :إّن8ي أحّ 8
ي ف ع ل ه ؟“
العثور على السارق الحقيقي ،فسأدفع له من خيرة مالي كّل ما يطلب .قل لي فقط ما عل ّ
كعكة مّرة أكثر من اللزوم
أم 8ر ال 8كاه 8ن إب 8راه 8يم ال 8ضاب َ 8
س 8رق 8ت ال 8بندق 8ية إل 8ى س 8اح 8ة م 8نزل 8ه .ان 8شغل
ط ب 8اج 8تالب ج 8ميع ج 8نود ال 8وح 8دة ال 8تي م 8نها ُ8 8
ِ
ال 8كاه 8ن وم 8عاون 8ه ب 8ال 8تحضيرات إل 8ى أن أق 8بل ال 8جنود .م 8أل االث 8نان ق 8دًرا ك 8بيرة م 8ن ح 8اج 8يات ومخ ّ8درات م 8ختلفة وغ 8ري 8بة
وخلطا الخليط فوق نار شديدة حت ّى صار جبلة عجينية ال لوَن لها وطعُمها فظيع.
ف ج8نود ال8وح8دة ب8أم8ر م8ن ال8ضاب8ط ال8ترك8ي ،وبحس8ب إش8ارة م8ت ّفق ع8ليها س8لًفا ،خ8رج إل8يهم ال8كاه8ن
ف8ي األث8ناء ،اص8ط ّ
س8معت خ8شخشات ف8ي ص8فوف ال8جنود وشّ8عت ه8يبة م8ن
م8رت8دًي8ا ع8باءة وم8عتمًرا ق8لنسوة ح8مراء ن8اس8بت ذق8نه ال8طوي8لة8 ُ .
عيونهم .حمل الكاهن إبراهيم صينية كبيرة وعليها كعكات عجني صغيرة من الجبلة التي أعّدها مع أبي.
ن8ظر ال8كاه8ن إب8راه8يم ب8غيظ ش8دي8د إل8ى ال8جنود وق8ال” :واح8د م8نكم س8لب ب8ندق8يًة وأخ8فاه8ا .إّن8ي أع8رف م8ن ق8ام ب8ذل8ك وه8و
ج 8بان رع 8دي 8د وال يج 8رؤ ع 8لى االع 8تراف .ه 8ذه ال 8كعكات ال 8صغيرة س 8تكشفه .ف 8ليتناول ك ّ8ل واح 8د م 8نكم ك 8عيكة ،ي 8مضغها
ف8يبلعها .ال8سارق ال8ذي س8يبلع ال8كعيكة س8يموت ب8أوج8اع م8رّوع8ة ح8تى ح8لول امل8ساء“ .ال8تقط ال8جنود ،ال8واح8د ت8لَو اآلخ8ر
ك8عيكته وب8دأوا ب8امل8ضغ وع8الم8ات االش8مئزاز م8رت8سمة ع8لى وج8وه8هم .ج8ندي واح8د ف8قط ،ال8سارق ،ل8م ي8قدر ع8لى اب8تالع
ال8كعيكة .انسّ8د ح8لقه وكّ8حات8ه ال8كثيرة شه8دت ع8لى اث8مه .اع8ترف ح8اًال ب8الس8رق8ة ودّل ال8ضاب8ط ع8لى امل8خبأ ال8ذي أخ8فى ف8يه
البندقية؛ اقتيد للتو إلى السجن وأ ُطلق سراح السجني الفاّر وأ ُعيد إلى وحدته.
س8رع8ان م8ا ك8ثرت
صَعداء ،وانتش8ر ال8خبر ف8ي كّ8ل ال8نواح8ي و ُ 8
وف8ى ال8ضاب8ط ب8وع8ده ودف8ع ب8جود وس8خاء وت8نّفس االث8نان الَّ 8
زب8ائ8نهما ،إّال أّن الخ8طط ت8بّدل8ت .ب8عد ذل8ك ب8أس8بوع وص8ل رس8ول م8ن ط8رف ال8كاه8ن ت8وف8يق ال8بكر ،ش8قيق ال8كاه8ن إب8راه8يم
وب8يده رس8ال8ة .وال8رس8ال8ة ت8نبض ب8األش8واق وال8حنني ،وف8يها ت8أن8يب وأم8ر ل8لشقيق األص8غر م8نه إب8راه8يم ب8ال8رج8وع ف8ي ال8حال
إل8ى ن8اب8لس .وك8ان ال8كاه8ن إب8راه8يم م8فعًما ب8ال8حنني إل8ى ن8اب8لس ول8م ي8طرأ ع8لى ب8ال8ه ع8دم االن8صياع ألم8ر ش8قيقه األك8بر،
أض8ف إل8ى ذل8ك أّن غ8ضبه ق8د خ8مد م8نذ زم8ن ب8عيد ب8ل ون8سي س8بب ال8غضب  .اص8طحب ”م8ساع8ده“ وط8فقا راج8عني إل8ى
نابلس ،ولم يكونا بحاجة لدعوة أخرى“.

