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صة ،ال8تي رواه8ا ال8كاه8ن خ8ضر ب8ن إب8راه8يم ب8ن خ8ضر ال8كاه8ن ال8حفتاوي )ه8كهن
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األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي ب8دوره نّ8قحها ،اع8تنى ب8أس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب -.أخ8بار
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ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إنّ8ها تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط أو أرب8ع أبج8دي8ات :ال8عبري8ة أو
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واألملانية واإلسبانية والبرتغال( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظامُ ،ت8وَّزع 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
املحّ8ررْي8ن ،ال8شقيَقني ،األم8ني وح8سني )ب8نيام8يم وي8فت( ،نْج8لي امل8رح8وم راض8ي )رت8سون( ص8دق8ة ) ٢٢ش8باط ١٩٢٢ــ٢٠
كانون الثاني .(١٩٩٠

”مقّدمة
ص8ني ال8ثالث8ة امل8ذك8ورة أس8ماؤه8م
اس8تمعت إل8ى ه8ذه ال8قصص ال8قصيرة ال8ثالث ال8تال8ية ف8ي أوق8ات م8تباي8نة ع8لى ل8سان ال8قا ّ 8 8
ج8لتها إث8ر س8ماع8ها ب8فترة وج8يزة ،وه8ي ت8دور ح8ول ش8خصية م8رك8زي8ة واح8دة :ال8كاه8ن إب8راه8يم ب8ن خ8ضر ب8ن
الحً8قا ،وس ّ8
إس8حق ال8الوي ال8حفتاوي )أب8راه8ام ب8ن ف8نحاس ب8ن ي8تسحاك ه8ليڤي ه8عڤتئي .(١٩٤٠-١٨٧٨ ،إب8راه8يم ال8كاه8ن ك8ان
س8سها امل8حسن األم8ري8كي ت8شارل8ز وارن .وك8ان ال8كاه8ن إب8راه8يم ذا
أح8د أع8ضاء ال8هيئة ال8تدري8سية ف8ي امل8درس8ة ال8تي أ ّ 8
ت 8قليد م 8ن ال 8درج 8ة األول 8ى وس 8ام 8ري 8ون ُ8ك 8ثر ت 8عّلموا م 8نه ال 8شعر وال 8صالة .ك 8ما ع 8مل ل 8سنوات ك 8ثيرة ج 8زّارا ف 8ي ال 8طائ 8فة
س8ا ب8ارًع8ا وم8رّن8ما م8طلوب8ا ل8عذوب8ة ص8وت8ه .وق8د رث8اه ش8قيقه ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق ب8ن خ8ضر )متس8ليح ب8ن ف8نحاس(
وش8ما ً 8
عند موته بعمر اثنني وست ّني عاًما وحزن عليه حزًنا شديدا و”لحقه“بعد ذلك بثالث سنوات.
ال أمّر من املوت
ب امل8وت ع8لى اإلط8الق؟ أثّ8مة م8ن ي8ري8د امل8وت إط8الًق8ا؟ ول8كن ال بّ8د م8ن ال8تعّود ع8لى كّ8ل ش8يء وع8لى ال8حقيقة أيً 8
ضا
م8ن ي8ح ّ
ي .أب8ي ال8كاه8ن إب8راه8يم م8ات ش8اّب8ا ،اب8ن اث8نني وس8ت ّني ع8اًم8ا ف8قط .وجّ8دي خ8ضر أيً 8
ضا غ8ادر ه8ذه
ب8أّن امل8وت ن8هايُ8ة كّ8ل حّ 8
ال8دن8يا ب8عمر ث8مان8ية وخ8مسني ع8ام8ا .١٨٩٨-١٨٤٠ ،وه8نال8ك أس8باب ك8اف8ية ت8جعلنا ج8ميًعا ن8كره امل8وت .اهلل م8نحنا إم8كان8ية
االخ8تيار ب8ني امل8وت وال8حياة ،وق8طًعا ن8حن أح8ياء ن8رزق ف8إّن8نا ن8زدري امل8وت ،إال أّن8ه آ ٍ
ت ف8ي آخ8ر امل8طاف ،ك8ما ق8ال أح8د

ح8كمائ8نا :كّ8ل م8ا ي8فّكر ب8ه اإلن8سان ي8بطله امل8وت .ب8اس8تطاع8ة كّ8ل واح8د م8ن ّا أن ي8ضع خ8ططًا م8تنّوع8ة ول8كن وع8لى ح8ني غّ8رة
ُ8
وب8دون أّي إب8الغ مس8بَق ي8أت8يه امل8وت ُم8بقًيا أق8رب8اءه م8ذه8ول8ني م8تأ ّ 8مل8ني .م8هما ال8تفتنا ه8نا وه8نا ف8إّن8نا نج8د دائً8ما أّن ه8ناك
سببًا ما للموت .ال أحد يفارق الحياة هكذا ،ثمة سبب لكل شيء.
ح8داد .ه8ل ت8سن ّى ل8ك أن ت8رى ص8دور ب8عض العش8رات
م8ا ال أف8همه ب8املّ8رة ه8و م8وق8ف ب8عض أب8ناء ط8ائ8فتنا ح8ياَل ِك8تاب ال ِ8
م8ن ك8تب ال8صالة وم8ن أس8فار م8قّدس8ة أخ8رى؟ ك8تاب ال ِ
ح8داد ل8م ي8كن ب8ينها .إس8أل8ني م8ا الس8بب أل ُج8يبك! بس8بب االع8تقاد
ال8تاف8ه ل8دى ب8عض أب8ناء ِ
ت ب8امل8وت ب8صلة ،كّ8لما قّ8ل ح8لول امل8يت ع8لينا.
ج8لدت8نا أّن8ه كّ8لما قّ8للنا م8ن ال8تطّرق واالن8شغال ب8ما يُ8م ّ
ح8داد ك8ي ي8تعّلم الش8باب ك8يف ن8تعام8ل م8ع الح8داد ف8ي ال8طائ8فة،
صلة ي8نبغي إص8دار ك8تاب ال ِ8
ه8وذا ُه8راء ُه8راء .ف8ي امل8ح ّ
والكتاب صغير أيضا.
ع8ندم8ا م8ات خ8ال8ي ع8اب8د ص8دق8ة )ع8وڤ8ادي8ا تس8دك8ه( ،رح8مة اهلل ع8ليه ،ق8ررت أخ8يًرا ق8ائً8ال م8اذا سيح8دث إذا ن8سخت ال8كتاب
ل8ي؟ ك8م م8ن ال8وق8ت اس8تغرق ه8ذا ال8نسخ ف8ي ظ8ن ّك؟ ث8الث8ة أّي8ام! ،ن8عم ث8الث8ة” ،ش8و ف8ي“ ،ل8تكن ب8حوزت8ي ن8سخة م8ن ك8تاب
ح8داد أع8لم أّن ال أحَ8د م8نهم ق8د أم8سك
ح8داد ف8ي ال8بيت .ع8ندم8ا أش8اه8د ب8عض ش8باب8نا ج8الس8ني ك8ال8بُكم ف8ي م8راس8م ال ِ8
ال ِ8
الكتاب بيده ولم يره أيضا.
ه8ا ه8و ص8دي8قي راض8ي ص8دق8ة )رت8سون تس8دك8ه( ك8ان ق8د أران8ي ق8بل أرب8ع س8نوات تح8ري8ره ل8كتاب ال ِ
ح8داد ب8غية إص8داره.
ج8ل اإلص8دار كّ8ل ه8ذه ال8سنوات .ح8سن ًا ،م8اذا ك8نت أن8وي س8رده ع8ليك؟ آه ،ن8عم ،ع8ن أب8ي
وتس8تطيع أن ت8سأل8ني مل8اذا أ ّ8
ب دائً8ما أن ي8حكي ل8ي ع8ن جّ8دي ه8ذه
ال8كاه8ن إب8راه8يم وجّ8دي خ8ضر .ل8سنا ب8صدد قّ 8
صة رأي8تها ب8أ ُّم ع8يني ول8كن أب8ي أحّ 8
الحكاية القصيرة املتعّلقة بسفر ال ِ
حداد ،أو كما اعتدنا القول بالعربية كتاب الكره.
ت ع8 8ن جّ8 8دي خ8 8ضر .م8 8ات ق8 8بل والدت8 8ي ب8 8سنني ك8 8ثيرة ،ول8 8كن ت8 8كّلموا ع8 8ن ال8 8كم ال8 8هائ8 8ل م8 8ن األش8 8عار
ي8 8قين ًا ،ق8 8د س8 8مع َ
وال8تفاس8ير وامل8دراش8يم ال8تي خّ8لفها وراءه .أض8ف إل8ى ذل8ك أّن8ه ن8سخ ك8تبًا ك8ثيرة ،وك8تاب ال8كره ل8م ي8كن م8ن ب8ينها .اب8تعد
ب ال8حياة .ف8ي واق8ع األم8ر
جّ8دي خ8ضر دوًم8ا ع8ن ك8تاب ال8كره .ل8م ُيِ8رد ن8سخه .ل8م ي8نو مل8س أّي ش8يء ذي ص8لة ب8امل8وت .أحّ 8
َمن من ّا ليس على هذه الشاكلة؟
ك8ان وال8دي إب8راه8يم ابَ8ن عش8ري8ن رب8يًعا ع8ندم8ا ت8يت ّم م8ن أب8يه ،ألّن جّ8دي م8ات ص8غيَر ال8سن ،ب8ال8كاد ب8لغ ث8مان8ية وخ8مسني
س 8نة ،وم 8ع ذل 8ك ت 8مّكن م 8ن إن 8جاز ال 8كثير ف 8ي ح 8يات 8ه .ك ّ8ل أب 8ناء ج ّ8دي ،أع 8مام 8ي وأب 8ي ق ّ8دروه ك 8ثيًرا وص 8ان 8وا ش 8رف 8ه .ف 8ي
الواقع كان أبي الوحيد الذي كان يجرؤ على قول شيء ما بحضوره.
ص َ8غر س 8ن ّه ي 8سأل ج ّ8دي ب 8اس 8تمرار ،مل 8اذا ال وج 8وَد ل 8كتاب ك 8ره واح 8د ض 8من م 8ئات ال 8كتب ال 8تي
ك 8ان أب 8ي ب 8ال 8رغ 8م م 8ن ِ8 8 8
ب ه8ذا ال8كتاب وُي8ف ّ
ضل أّال ي8نسخه .م8اذا يح8دث ل8و ك8ان ف8ي ب8يتنا ك8تاب ك8ره
ن8سخها؟ وك8ان ج8واب جّ8دي خ8ضر أّن8ه ال ُي8ح ّ
واح8د؟ س8أل أب8ي جّ8دي .لجّ8دي ك8ان8ت م8كتبة ليس8ت ب8صغيرة .وح8ينما ك8ان ي8عتزم أب8ي ع8لى ال8قيام ب8عمل م8ا ف8ال ش8يَء
كان يمنعه من ذلك .قعد أبي ثالثة أّيام فنسخ كتاب ال ِ
حداد ،كتاب الكره وعرضه على جّدي.
الج ّ8د خ 8ضر مل 8ا ي 8كن راض ً8يا ع 8ن ع 8مل اب 8نه ،أخ 8ذ ال 8كتاب م 8ن ي 8دي أب 8ي وأخ 8فاه ت 8حت إح 8دى ال 8وس 8ائ 8د ال 8تي ع 8لى أح 8د
األسّرة” .هذا الكتاب ال محّل له في مكتبتي“ ،قال الجّد.
”ملاذا خبّأته تحت الوسادة“؟ استفسر أبي.
”م8ن األف8ضل أّال ي8راه أح8د ،ال أمّ8ر م8ن امل8وت ،ع8لينا االب8تعاد ع8نه“! ق8ال الجّ8د .وم8نذ ذل8ك ال8وق8ت حَ8رص ع8لى أن ي8بقى
الكتاب مختبئ ًا في موضعه الثابت تحت الوسادة.

ال
ּأت8ظّن أّن أب8ي إب8راه8يم ال8كاه8ن أح8ب ّ ه8ذا ال8كتاب أك8ثر م8ن جّ8دي؟ ال وأل8ف ال! ف8ي كّ8ل مّ8رة ك8ان ي8نسخه ك8ان ي8بيعه ح8ا ً
ألح8د ال8سّواح ال8ذي8ن ك8ان8وا ي8ترّددون ب8اس8تمرار ع8لى ن8اب8لس .وه8كذا ل8م ن8عثر ف8ي تِ8رك8ة أب8ي ع8لى أّي8ة ن8سخة م8ن ك8تاب
الكره .كما أخبرتك ،قمت بنسخ الكتاب لي قبل بضع سنني فقط.

“

