قوّة عظيمة لكلمات اإلنشاد
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ترجمة ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ،ال8تي رواه8ا راض8ي ب8ن األم8ني ب8ن ص8ال8ح ص8دق8ة ال8صباح8ي )رت8سون ب8ن ب8نيام8يم
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ب8ن ش8لح تس8دك8ه ه8صفري ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،أب8رز ح8كيم ف8ي ال8طائ8فة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8قرن العش8ري8نُ ،م8حيي ال8ثقاف8ة
واألدب ال8سام8ري8ني ف8ي ال8عصر الح8دي8ثُ ،م8تقن لِ8تالوة ال8توراة ،م8تمّكن م8ن ال8عبري8ة الح8دي8ثة ،ال8عرب8ية ،ال8عبري8ة ال8قدي8مة
ص ب 8ارع ،أدي 8ب أص 8در ق 8راب 8ة ال 8ثالث 8ني
واآلرام 8ية ال 8سام 8ري 8ة ،ج 8ام 8ع ل 8تقال 8يد ق 8دي 8مة ،م 8رّت 8ل ،ش 8يخ ص 8الة ،ش ّ8ماس ،ق 8ا ّ
ساخ م8عاص8ري8ن ،ش8اع8ر ن8ظم ح8وال8ي  ٨٠٠ق8صيدة وأن8شودة ،وب8اح8ثون ك8ثيرون
ك8تاًب8ا وه8ي ب8مثاب8ة م8صدر ل8كت ّاب ونّ 8
ت 8عّلموا م 8نه ع 8ن ال 8تقليد اإلس 8رائ 8يلي ال 8سام 8ري .ك 8ان ال 8سام 8ري ال 8وح 8يد ال 8ذي س ّ8ماه س ّ8يد ال 8باح 8ثني ف 8ي ال 8دراس 8ات
ال8سام8ري8ة ،زئ8يڤ ب8ن ح8اي8يم ب8اس8م :م8عّلمي وم8رش8دي( ب8ال8عبري8ة ع8لى م8سام8ع اب8نه األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة )،( -١٩٤٤
ال8ذي ب8دوره نّ8قحها ،اع8تنى ب8أ ُس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب -.أخ8بار ال8سام8رة ،ع8دد ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤
آب  ،٢٠١٧ص .٧٢-٦٩ .ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها
ــ إّن 8ها تس 8تعمل أرب 8ع ل 8غات ب 8أرب 8عة خ 8طوط 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،
ط امل 8رّب 8ع/األش 8وري ،أي الخ ّ 8
امل 8عروف ال 8يوم ب 8الح 8روف ال 8سام 8ري 8ة؛ ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ب 8الخ ّ 8
ط ال 8عبري ال 8راه 8ن؛ ال 8عرب 8ية
بالرسم العربي؛ اإلنجليزية )أحياًنا لغات أخرى مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية والبرتغالية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وزَّع مّ8جاًن8ا ع8لى ك8لّ
ب8يت س8ام8ري م8ن امل8ائ8ة والس8ت ّني ف8ي ن8اب8لس وح8ول8ون ،ق8راب8ة ال8ثمان8مائ8ة س8ام8ري ،وه8ناك مش8ترك8ون ف8يها م8ن ال8باح8ثني
وامله8تّمني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،ف8ي ش8ت ّى أرج8اء ال8عال8م .ه8ذه ال8دوري8ة م8ا زال8ت حّ8ية ُت8رزق ،ال ب8ل وت8تطّور ب8فضل
ج8لي امل8رح8وم راض8ي )رت8سون( ص8دق8ة )٢٢
ح8سني )ب8نيام8يم وي8فت( ،ن ْ8
إخ8الص وم8ثاب8رة املحّ8ررْي8ن ،ال8شقيَقني ،األم8ني و ُ8
شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠

”عالقة عاطفية
رب 8طتني ب 8ال 8كاه 8ن ص 8دق 8ة ب 8ن إس 8حق ع 8الق 8ة م 8ر ّ8ك 8بة ج ّ8دا م 8ن م ّ8د وج 8زر ،م 8ن ص 8عود وه 8بوط .ف 8ي أوج زع 8ام 8ته ل 8لطائ 8فة
ت ش8اًب8ا ل8م ي8بلغ ب8عد ال8ثالث8ني م8ن ال8عمر ،وي8كبُرن8ي ال8كاه8ن ب8ثمان8ية وعش8ري8ن ع8ام8ا .م8ا ك8ان ي8دور
ال8سام8ري8ة ف8ي ن8اب8لس ك8ن ُ
بيننا من تنافس دائم في نمط التفكير وووجهات النظر والتأّمل ،جعل عالقتنا متوّترة دوما.
ف8ي غ8ير مّ8رة ك8نت أع8ارض8ه ب8خصوص أداء م8هّمته زع8يًما ،ش8فوًي8ا أو ك8تابً8يا ف8ي نش8ر م8قاالت ف8ي ال8صحاف8ة ال8عرب8ية،
ي ال8تي فش8لت .ول8كن ف8ي أم8ر واح8د ،ال شّ8ك أّن ال8واح8د ق8د قّ8در اآلخ8ر
وه8ذا أغ8اظ8ه جّ8دا لحّ8د م8حاول8ة إع8الن الح8رم8ان ع8ل ّ
ي ل8فترت8ني :األول8ى ح8ت ّى ال8عام  ١٩٥١وال8ثان8ية
ف8ي م8جال م8عرف8ة ال8شعائ8ر ال8دي8نية .م8ن امل8مكن ت8قسيم ع8الق8ات8نا ب8شكل ج8ل ّ
منذ  ١٩٥١وحت ّى وفاته في العام .١٩٧١

ن
ف 8ي ال 8عام  ١٩٥١ان 8تقلت م 8ن ن 8اب 8لس ل 8تل أب 8يب ،وال 8توّت 8ر الش 8دي 8د ال 8ذي راف 8ق ع 8الق 8تنا ،زال وح ّ8لت مح 8له ص 8داق 8ة أل ّ
الحدود السياسية فصلت بيننا ،واألّيام القليلة التي تقابلنا فيها في خالل عيد الفسح كّل عام كانت قد قّربتنا.
انقطاع الكهرباء في الكنيس
ت 8عود ال 8قصص ال 8قصيرة ال 8ثالث ال 8تال 8ية إل 8ى ال 8فترة األول 8ى .وامل 8قام املش 8ترك ل 8ها ه 8و رغ 8بتي الش 8دي 8دة املس 8تمّرة ف 8ي
اخ8تبار ذك8اء ال8كاه8ن ص8دق8ة .إض8اف8ة مل8هاّم8ه ال8عاّم8ة ال8تي ت8قّلده8ا ،ك8ان ال8كاه8ن شّ8ماس ال8طائ8فة ال8رئ8يسي ف8ي ك8نيس
نابلس.
ف8ي ال8فترة االن8تقال8ية م8ن ال8كنيس ال8قدي8م إل8ى ال8كنيس الج8دي8د ف8ي ن8اب8لس ،ان8قسمت ال8طائ8فة إل8ى ق8سمني ،وأن8ا اخ8ترت
أن أص ّ8لي ف 8ي ال 8كنيس امل 8ؤّق 8ت ال 8ذي ف 8تحه ال 8كاه 8ن ع 8مران )ع 8مرم( وأخ 8وه ص 8دق 8ة ف 8ي م 8نزل 8هما الج 8دي 8د .ف ّ 8
ضلت ه 8ذا
ال8كنيس ألّن ف8ي املج8موع8ة ال8تي ك8ان8ت ت8صّلي م8ع ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق )متس8ليح( ع8لماء ُك8ثر ف8ي كّ8ل م8كّون8ات ال8صالة
واملنافسة هناك كانت أصعب وأشَّد مقارنة باملكان اآلخر.
وه8كذا أ ُت8يحت ل8ي إم8كان8ية أك8بر ل8لتعبير ع8ن ن8فسي ف8ي إن8شاد األش8عار ال8دي8نية امل8ختلفة ف8ي الس8بوت واألع8ياد .ول8كن
ذل8ك ،ك8ما نّ8وه8نا ،ك8ان م8ؤّق8تا .ب8عد إت8مام ت8شييد ال8كنيس الج8دي8د ان8تقل ِ
ت ال8طائ8فة ف8ي ن8اب8لس ب8رّم8تها إل8يه وُهج8ر ال8كنيس
العتيق نهائيا.
ُي8ذك8ر أّن ال8كاه8ن ص8دق8ة ب8ن إس8حق ،ك8ان أّول م8ن أدخ8ل الكه8رب8اء إل8ى ال8كنيس ،إل8ى م8دخ8له ف8ي ال8واق8ع ،ول8يس إل8ى
ال8قاع8ة داخ8له .ه8ذا ال8نور الكه8رب8ائ8ي ،ج8اء ع8الم8ة ف8ارق8ة إلن8هاء ف8ترة ط8وي8لة ام8تازت ب8ال8تعّلم ال8تلقيني ال8شفوي ،بس8بب
ص8ا ف8ي ص8الة ي8وم ال8غفران ،املس8تمّرة ب8ال ان8قطاع م8ن امل8ساء إل8ى امل8ساء .وغ8ال8بًا م8ا ك8ان8ت
ال8ظالم ف8ي ال8كنيس ،وخ8صو ً 8 8
صيمي( .وه8ذا م8ا ج8رى
ت8نقطع الكه8رب8اء ف8ي ال8كنيس ف8ي ن8اب8لس ،وك8ان ذل8ك ب8مثاب8ة ع8يد ل8لحاف8ظني ع8ن ظه8ر ق8لب )ال8ب ّ
في غضون مثل هذا االنقطاع األّول.
ح 8ا ه 8نال 8ك ق 8طعة ”تس 8بيح“ )يش 8تبح( ع 8لى ال 8كاه 8ن ال 8شّماس أن ي 8رّت 8لها أم 8ام امل 8صّلني.
ف 8ي ص 8الة ك ّ8ل ي 8وم س 8بت ص 8با ً 8
وه8 8ذا التس8 8بيح ي8 8تباي8 8ن م8 8ن س8 8بت آلخَ8 8ر ،وع8 8لى ال8 8شّماس ال8 8ذي ي8 8قف أم8 8اَم ج8 8ماع8 8ة امل8 8صّلني أن ي8 8حفظه غ8 8يبًا خ8 8الل
ص 8دف 8ة ،ول 8كن ال 8حقيقة أّن الكه 8رب 8اء ق 8د ان 8قطعت
األس 8بوع ،ل 8ئال ُيخ 8طىء ،ال س 8مح اهلل .ق 8د ال ي 8كون ه 8ذا ،ال 8ذي ح 8دث ُ 8 8 8
ب8ال8ضبط ف8ي ال8وق8ت ال8ذي ك8ان ُينش8د ف8يه ال8كاه8ن التس8بيح ب8صوت ج8هوري .ل8م يس8تطع رؤي8ة م8ا ه8و م8دَّون ف8ي ك8تاب
التسابيح ،فصمت الكاهن صدقة وتوّقف اإلنشاد.
ك8ان8ت ت8لك ف8رص8تي ال8عظمى .ب8ال8رغ8م م8ن ال8عداوة ال8تي ك8ان8ت ق8ائ8مة ب8يننا ،ل8م أقَ8و ع8لى رؤي8ة ارت8باك ال8كاه8ن ص8دق8ة ،وه8ا
أن8ا ح8فظت كّ8ل ال8تساب8يح ع8ن ظه8ر ق8لب .آن8ذاك ك8ان8ت امل8وض8ة ت8عّلم ك8ل ال8صلوات غ8يبا .رف8عت ع8قيرت8ي م8ن داخ8ل اله8دوء
املخّيم في الكنيس ،شرعت بتالوة بقية التسبيح ،وبعد تالوة كّل سطر كان الكاهن صدقة ينشده إلى النهاية.
وال8حّق ُي8قال ل8صال8حه إّن ال8كاه8ن ت8غاض8ى عّ8ما ك8ان ب8يننا م8ن خ8صوم8ة وع8داء .رّد ع8ليّ ب8امل8ثل ،ال8تفت إل8ى الخ8لف وه8زّ
رأس8ه ت8جاه8ي ش8اك8را .ك8ان ذل8ك ب8النس8بة ل8ي ب8مثاب8ة ف8وزي ب8ال8جائ8زة األول8ى ف8ي ال8يان8صيب )ال8ل ّ
ن
طو( األم8ري8كيُ .ي8ذك8ر أ ّ
الكاهن صدقة كان من أفضل الشمامسة الذين عرفتهم ،وشكُره لي ليس باألمر االعتيادي البسيط.
تفّكٌه فشل

ن
وف 8ي م 8ناس 8بة أ ُخ 8رى ،ح 8اول 8ت أن أ ُث 8ير أو أس 8تفّز م 8تفّكًها أح 8د األش 8خاص م 8ن ع 8ائ 8لة ك 8هنة ال 8طائ 8فة .م 8ن امل 8عروف ،أ ّ
ه8ناك أج8زاًء م8ن لح8م ال8بقر وال8ضأن م8قتصرة ع8لى أب8ناء ع8ائ8لة ال8كهنة .وُت8دع8ى ت8لك األج8زاء ف8ي ال8توراة ب8اس8م ع8ام جّ8دا
”ُقْدس“.
ج8اء ف8ي ال8توراة ”س8اك8ن إِم8ام وأج8ير ال ي8أك8ل ق8دس8ا“ ]أن8ظر :ح8سيب ش8حادة ،ال8ترج8مة ال8عرب8ية ل8توراة ال8سام8ري8ني،
املج ّ8لد ال 8ثان 8ي :س 8فر ال 8الوي 8ني ،س 8فر ال 8عدد وس 8فر ت 8ثنية االش 8تراع .ال 8قدس :األك 8ادي 8مية ال 8وط 8نية اإلس 8رائ 8يلية ل 8لعلوم
واآلداب ،٢٠٠١ ،ص [١١١-١١٠ .وه 8ذا ي 8عني أّن م 8ن ي 8سكن ع 8ند ك 8اه 8ن أو ف 8ي ب 8يته ال ي 8حّق ل 8ه ت 8ناول لح 8م ال 8قدس،
وهذا الُحكم ينطبق على أجير يعمل عند كاهن أيضا.
ب ُم8ماح8كة ال8كهنة ف8ي ك8ل م8وض8وع ،وك8ان ُي8خفق ف8ي كّ8ل مّ8رة منكسً8را منه8زًم8ا ،وي8داه ف8وق
ع8رف8ت ذل8ك ال8شخص ال8ذي أحّ 8
رأس8ه .ن8ادي8ته وق8لت ل8ه ك8يف ت8سمح أن ي8أك8ل ال8كهنة ”ق8دس8ا“ ،وه8ذا محّ8رم ع8ليهم َوف8ق م8ا ورد ب8صراح8ة ف8ي ال8توراة؟
س8ا ،إّن8ك ت8علم م8ا ورد ف8ي ال8توراة ”س8اك8ن
ب8رق8ت ع8ينا ال8رج8ل بح8ماس ش8دي8د وس8أل8ني ل8لتّو ،وم8ن أي8ن ل8ك ذل8ك؟ أج8بته رأ ً 8
وكاهن أجير ال يأكل قدسا“ .حّرفت اآلية عن قصد ،فبدًال من ”ساكن إمام“ قلت للرجل ”ساكن وكاهن“.
إّن8ك ع8لى ص8واب! ن8طق ال8رج8ل ،وه8رول ف8وًرا إل8ى ب8يت ال8كاه8ن ص8دق8ة ل8تأن8يبه ع8لى اإلج8حاف ال8ذي تس8بّبه ع8ائ8لة ال8كهنة
ل 8لطائ 8فة ب 8صدد ه 8ذه ال 8فري 8ضة .ض 8حك ال 8كاه 8ن ص 8دق 8ة وق 8ال :ي 8قين ًا إّن 8ه راض 8ي ب 8ن األم 8ني ال 8ذي ض 8حك ع 8ليك .اف 8تح
ال8توراة واق8رأ! م8كتوب ”س8اك8ن إم8ام“ ول8يس ”س8اك8ن و إم8ام“ .ل8قد ن8جح راض8ي ف8ي االس8تهزاء م8نك أّي8ها ال8ساذج ،سه8ل
االنخداع الذي يصّدق كّل شيء .خرج الرُجل من بيت الكاهن صدقة وهو متفجٌع ُمهان.
صْلح
ال ُّ
ال م 8وع 8د أك 8ثر م 8الئ 8مة إلب 8رام ال 8صلح وال 8تصال 8ح ،م 8ع خ 8صم ل 8ك م 8ن ن 8هاي 8ة ال 8صالة ف 8ي ال 8حج إل 8ى ”چ 8ڤعات ع 8والم/ت ّ8لة
ال8عاَل8م“ .ح8اول أف8راد ع8ائ8لة أل8طيف ،ال8ذي8ن م8ن رّواد ب8يت ال8كاه8ن ص8دق8ة ال8دائ8مني ت8سوي8ة ال8نزاع ب8يني وب8ني ال8كاه8ن.
ط 8بيعتي ال 8هادئ 8ة ال 8تي م 8نحني إّي 8اه 8ا اهلل ،ل 8م ت 8عارض م 8حاوال ِ
ت امل 8صال 8حة .ع 8طفًا ع 8لى ذل 8ك ،ف 8ي آخ 8ر ص 8الة ال 8حج
اق 8ترب 8ت م 8ن ال 8كاه 8ن ص 8دق 8ة وط 8لبت ت 8قبيل ي 8ده ال 8يمنى ك 8ما ي 8ليق وي 8نبغي .ف 8وج 8ئت ك 8ما ف 8وج 8ىء ك 8ثيرون ب 8أّن ال 8كاه 8ن
صدقة أبعد يده ولم يدعني أقبّلها .ويعتبر مثل هذا الرفض إهانة حارقة ال نظير لها.
ج ف8ي ط8ري8قهم خ8لف ق8بر ال8شيخ غ8ان8م ف8ي ق8مة ال8جبل ،ثّ8مة أك8لوا
م8ع ه8ذا قِ8بلت م8راف8قة أب8ناء ع8ائ8لة أل8طيف ف8ي ن8هاي8ة ال8ح ّ
وش8رب8وا ب8معّية ال8كاه8ن ص8دق8ة .قّ8دم ل8ي أح8ده8م ك8أس ع8رق ف8ثان8ية ف8ثال8ثة .وب8عد اح8تساء ال8كأس ال8راب8عة مل8لمت م8ا أوت8يت
من جراءة وأنشدت بصوت عاٍل ما طرأ برأسي في تلك اللحظة:
ت تقبيَل يدَك
ودد ُ
ألّنك سّيد املعّلمني:
ت تكريًما سأكّرمك:
قل ُ
وها منعك اهلل
ت أهًال للتكريم(
من التكريمات )لس َ
ت ه8ذا ب8صوت ع8اٍل س8معه الج8ميع .س8ال8ت ال8دم8وع م8ن ع8يني ال8كاه8ن ص8دق8ة وف8تح ذراع8يه ات8جاه8ي وق8ال :ت8عال ي8ا
أنش8د ُ
راضي ،ال غضب وال زعل مع شخص موهوب مثلك ،تعال وقبّل يدي ،سامحت ُك.
هذه قّوة اإلنشاِد العظيمة“.

