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صة ب 7ال 7عبري 7ة ،رواه 7ا ص 7بري ب 7ن إس 7ماع 7يل الس 7راوي )الس 7تري(
ف 7ي م 7ا ي 7لي ت 7رج 7مة ع 7رب 7ية له 7ذه ال 7ق ّ
ال 7دن 7في ) (١٩٩٤-١٨٩٨ب 7ال 7عرب 7ية ع 7لى ب 7نيام 7يم ص 7دق 7ة ) (-١٩٤٤ال 7ذي ن 7قلها إل 7ى ال 7عبري 7ة ،أع ّ7ده 7ا
نّ7قحها ،ونش7ره7ا ف7ي ال7دوري7ة ال7سام7ري7ة أ .ب - .أخ7بار ال7سام7رة ،ال7عددي7ن  ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦ك7ان7ون
ثان  ،٢٠١٧ص.٧٥-٧٢ .
ه7ذه ال7دوري7ة ال7تي ت7صدر مّ7رت7ني شه7رًي7ا ف7ي م7دي7نة ح7ول7ون ج7نوب7ي ت7ل أب7يب ،ف7ري7دة م7ن ن7وع7ها :إّن7ها
تس7تعمل أرب7ع ل7غات ب7أرب7عة خ7طوط أو أرب7ع أبج7دي7ات :ال7عبري7ة أو اآلرام7ية ال7سام7ري7ة ب7الخّ 7
ط ال7عبري
ال 7قدي 7م ،امل 7عروف ال 7يوم ب 7الح 7روف ال 7سام 7ري 7ة؛ ال 7عبري 7ة الح 7دي 7ثة ب 7الخ ّ 7
ط
ط امل 7ربّ 7ع/األش 7وري ،أي الخ ّ 7
ال7عبري ال7حال7ي؛ ال7عرب7ية ب7ال7رس7م ال7عرب7ي؛ اإلنج7ليزي7ة )أح7ياًن7ا ل7غات أخ7رى م7ثل ال7فرن7سية واألمل7ان7ية
واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب7دأت ه7ذه ال7دوري7ة ال7سام7ري7ة ف7ي ال7صدور م7نذ أواخ7ر ال7عام  ،١٩٦٩وم7ا زال7ت ت7صدر ب7ان7تظام ،تُ7وَّزع
مّ7جاًن7ا ع7لى كّ7ل ب7يت س7ام7ري ف7ي ن7اب7لس وح7ول7ون ،ق7راب7ة ال7ثمان7مائ7ة س7ام7ري ،وه7ناك مش7ترك7ون ف7يها
م 7ن ال 7باح 7ثني وامله 7تّمني ب 7ال 7دراس 7ات ال 7سام 7ري 7ة ،ف 7ي ش 7ت ّى دول ال 7عال 7م .ه 7ذه ال 7دوري 7ة ،م 7ا زال 7ت ح 7يّة
ج 7لي
ُت 7رزق ،ال ب 7ل وت 7تطّور ب 7فضل إخ 7الص وم 7ثاب 7رة ال 7شقيقني ،ب 7نيام 7يم )األم 7ني( وي 7فت )ح 7سني( ،ن ْ 7
املرحوم راضي )رتصون( صدقة الصباحي ) ٢٢شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
ب العيش
”يج ُ
ف7ي م7دي7نتنا ال7قدي7مة ف7ي ن7اب7لس ،ك7ان ع7لى رأس سّ7لم أول7وّي7ات كّ7ل ال7سّكان ،ورّب7ما ف7ي األس7اس ل7دى
ال7سام7ري7ني ،أن ي7دّب7ر كّ7ل ش7خص أم7وره .ص7حيح ،ال أحَ7د م7ات ج7وًع7ا ،ألّن ال7سام7ري7ني ،ب7غ ّ
ض ال7نظر
عّ7ما ت7قول ع7نهم ،ف7إّن7هم ف7ي ن7هاي7ة امل7طاف ُرح7ماء ،أب7ناء ُرح7ماء ،ي7وّف7رون م7ن ل7قمتهم ل7كي ُي7طعموا اب7ن
ت أض7ع خ7بزًا ب7ني رغ7يفني م7ن ال7خبز
ط7ائ7فتهم .الش7رف ال7شخصي ل7م ي7سمح ب7ذل7ك دائ7ما .أح7يانً7ا ك7ن ُ
وأت7خيّل ب7أّن7ني أت7ناول لحً7ما ،وذل7ك ف7قط ل7ئال اح7تاج ه7دي7ة إن7سان .أثُ7ق ب7اهلل واح7ترم ك7ل إن7سان ح7ت ّى
إّن7ي ال أ ُه7ني حجً7را ج7مادا .ه7كذا أن7ا ،وع7لى ه7ذا ال7نحو ُربّ7يت م7نذ فج7ر والدت7ي ،ول7كن ال7حياة عّ7لمتني
أّن 7ه أح 7ياًن 7ا ال ب ّ7د م 7ن ال 7قيام ب 7أع 7مال غ 7ير م 7قبول 7ة ،م 7ن أج 7ل ال 7بقاء ح ّ7يا .ل 7كن ه 7ذه األم 7ور ك 7ان 7ت دوًم 7ا
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ب7مثاب7ة ”ه7ذا ال ي7نعم وه7ذا أيً 7
ضا غ7ير ن7اق7ص“ .م7ثال ف7ي األّي7ام األول7ىُ ،ب7عيد دخ7ول اإلنج7ليز ال7بالد.
ُع7رف ع7ن ال7جنود اإلنج7ليز ب7أّن7هم ع7ادة م7غَرم7ون ب7تناول الخ7مرة؛ إّن7هم غ7ير مس7لمني وك7ان الش7رب حّ7د
س 7سنا رزق 7نا ع 7لى ول 7عهم ب 7الش 7رب .ت 7مّكن ّا م 7ن اس 7تغالل
ال 7سكر م 7أل 7وًف 7ا ع 7نده 7م .ن 7حن ال 7سام 7ري 7ون أ ّ 7 7
جه7لهم ب7مذاق ال7عرق ال7حقيقي ب7ال7كام7ل .ظ7ن ّوا أّن7هم ي7حتسون مش7روبً7ا م7أل7وًف7ا ف7قط ف7ي الش7رق ون7حن
أّمن ّا معيشتنا.
م7اذا ك7ن ّا ن7فعل؟ ك7ن ّا نش7تري الَ7عَرق أو ن7نتجه ب7أن7فسنا ،ع7رق ف7اخ7ر م7ن ال7درج7ة األول7ى  .ه7ناك ع7رق ف7يه
ي7 7ان7 7سون وه7 7و األح7 7سن ،و إن س7 7كبت ع7 7ليه ق7 7طرة م7 7اء ي7 7شحب ،وب7 7قطرت7 7ني ي7 7بّيض .ي7 7وج7 7د ع7 7رق ب7 7دون
ي7ان7سون ،وع7ند خّ 7
ضه ب7قّوة ،ف7امل7اء ال7ذي ت7ضيفه إل7يه ي7بيّضه ،أو أقّ7له ي7ضفي ع7ليه ل7ونً7ا ش7اح7با .م7اذا
ك 7ن ّا ن 7فعل أي ً 7
ضا؟ ك 7ن ّا ن 7مأل ث 7لث ال 7قارورة ع 7رًق 7ا ب 7ال ي 7ان 7سون وث 7لثني م 7اء .ه 7كذا زاول 7نا ال 7تجارة ،وه 7كذا
عشنا ،من اليد للفم ،وبدون ،ال سمح اهلل ،غنى وثراء.
إّن 7ي أذك 7ر ،ف 7ي ك ّ7ل م 7رة ك 7ان ال 7جندي ال 7بري 7طان 7ي أو ال 7ضاب 7ط ي 7أت 7ي لش 7راء ق 7ن ّينة ع 7رق ،ك 7نت أم ِ 7
سك
ّ
ال7قنينة ب7عناي7ة ف7ائ7قة ،وأن7زل رويً7دا رويً7دا ال7درج7ات ،خ7شية م7ن أّن اه7تزاز ال7قنينة س7يجعل امل7اء ال7كثير
ف7يها ل7وَن ال7عرق ش7اح7بًا ،وه7كذا ي7كتشف ال7بري7طان7ي أّن7نا خ7دع7ناه .ح7دث ذل7ك أك7ثر م7ن مّ7رة ،إّال أّن7نا
خ7رج7نا دائً7ما م7ن امل7أزق ب7عذر م7ا .ك7يف دّب7ر غ7ير ال7سام7ري7ني أم7وره7م ،ال7ذي7ن ألس7باب دي7نية ل7م ي7تسن
صة التالية.
لهم مزاولة تجارة املشروبات الروحية؟ هذا السؤال يقع في مركز الق ّ
أبو شمط خفيف اليدين
ص ع 7ليكم إح 7دى ق 7صصه .إّن 7ه إن 7سان م 7حبوب ع 7ادة7ُ ،ع 7رف ب 7كنيته ”أب 7و ش 7مط“ وب 7خّفة ي 7دي 7ن ع ّ7ز
أق ّ 7
ن7ظيره7ما .ل7و ك7ان حًّ7يا ال7يوم الع7تاش م7ن أع7مال سح7ري7ة وع7جائ7ب ،إذ أّن7ه ك7ان م7ن ال7صعب ل7كّل م7ن
ب ب 7ل للنش 7ل واالخ 7تالس 7ات
ع 7رف 7ه م 7تاب 7عة خ 7فّة ي 7دي 7ه .أب 7و ش 7مط ل 7م يس 7تغّل ه 7ذه ال 7خفّة ل 7لقيام ب 7عجائ َ 7
س7رق بس7رع7ة ف7ائ7قة له7ذا الحّ7د ،وع7زا فُ7قدان م7ا ف7ي ال7جيب
ال7خفيفة ،وق7سم م7ن ض7حاي7اه ل7م ي7در أّن7ه ُ 7
ملجّ7رد ض7ياع ف7ي م7كان م7ا .ب7عض ال7سام7ري7ني ك7ان7وا م7ن ض7حاي7اه أي7ضا .وف7ي ح7ال7ة إل7قاء ال7قبض ع7ليه
سا ،وذل 7ك ن 7ادًرا م 7ا ك 7ان يح 7دث ،ل 7م ُي 7عاَق 7ب ألّن 7ه ُ7ع 7رف ب 7طبيعته امل 7رح 7ة وب 7ال 7جّو الح 7لو ال 7ذي ك 7ان
م 7تلبّ ً
ُيضفيه على من حوله.
دائً7ما ك7ان ه7ناك َم7ن ل7م ي7تقبّلوا انح7راف7ات7ه ب7روح ري7اض7ية ،ب7ل ط7لبوا م7عاق7بته ل7و أت7يحت ل7هم إم7كان7ية
س7رق م7نهم ش7يء م7ا ف7ي كّ7ل مّ7رة ،مّ7ر ف7يها أب7و
ال7قبض ع7ليه ع7ند اق7تراف ف7علته .ش7كا ال7كثيرون أّن7هم ُ 7
ش7مط ف7ي ط7ري7قهم ،إّال أنّ7هم اس7تصعبوا ت7قدي7م ال7دل7يل ع7لى ِ
خ7فة ي7دي7ه .ذات ي7وم ،رأى ك7اه7ن م7ن ك7هنتنا
الش7باب ،أب7ا ش7مط يس7تغبي ش7ابّ7ني م7ن ال7طائ7فة ،أو ربّ7ما ُ
ش7ل م7نهما
خ7يّل ل7ه أّن7ه ش7اه7د أب7ا ش7مط ين ِ 7
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سوا ب 7ذل 7ك .ق 7بل أن ت 7قّدم ال 7كاه 7ن ال 7شاب لتح 7ذي 7ره ،ح َ7رص أن ُي 7خبّىء ف 7ي ِ7ع 7مام 7ته ال 7تي
ب 7دون أن ي 7ح ّ
ش وب ّ 7
ع 7لى رأس 7ه ،ق 7طعتي ال 7ذه 7ب ال 7لتني ك 7ان 7تا ك َّ7ل م 7ا ي 7ملِك .ح 7ينما رأى أب 7و ش 7مط ال 7كاه َ7ن ه ّ 7
ش ل 7ه
قائًال بصوت عاٍل :أهال وسهال وربّت بإصبع خفيفة على ِعمامته عالمة للصداقة والوّد.
ه 7ذا االس 7تقبال الح 7ميمي أن 7سى ال 7كاه 7ن التح 7ذي 7ر ال 7ذي ن 7وى ت 7وج 7يَهه ألب 7ي ش 7مط .وب 7دل ذل 7ك رأى
ص أب 7ي ش 7مط امل 7ضحكة ،ول 7م ي 7وّف 7ر ب 7لسان 7ه الس 7ليط ب 7ع َ
ض
ال 7كاه 7ن ن 7فسه واق ً7فا ي 7قهقه ل 7سماع 7ه ِق 7ص َ
وج7هاء ن7اب7لس ال7عرب امل7حترم7ني جّ7دا .وع7لى ح7ني ِغّ7رة ،ت7وّق7ف أب7و ش7مط ع7ن س7رده مّ7دع7يًا ب7أنّ7ه مس7تعجل
للذهاب ملكان ما ،وانصرف بعد أن وّدع الشابّني السامريني والكاهن الشاب.
الغالب من يضحك أخيًرا
أس 7رع ال 7كاه 7ن إل 7ى ال 7سوق لش 7راء ب 7عض ح 7اج ّ7يات ل 7بيته .اش 7ترى م 7ا اش 7ترى ،وق ّ7دم ب 7ائ 7ع ال ُ 7
خضار
س إص7بعه ب7ني ث7ناي7ا
ال7حساب ع7لى ب7طاق7ة ورق .ف7حص ال7كاه7ن ال7حساب ،وب7عد أن وج7ده ص7حيًحا ،د ّ
ِع7مام7ته ليُخ7رج واح7دة م7ن ال7قطعتني امل7عدن7يتني امل7خبئتني ه7ناك .ألس7فه الش7دي7د ول7قلقه ال7كبير ل7م ي7عثر
ع7لى ال7نقود ،ف7أط7لق ص7رخ7ة ح7زي7نة ،ع7لِم أّن ي7دي أب7ي ش7مط ال7خفيفتني ه7ما وراء االخ7تالس .ل7م ي7نتظر
ال 7كاه 7ن ول 7و لح 7ظة واح 7دة ،أس 7رع ف 7وًرا إل 7ى الش 7رط 7ة ال 7بري 7طان 7ية واش 7تكى ع 7لى أب 7ي ش 7مط .أم 7رت
ح 7ا ف 7ي
الش 7رط 7ة ب 7إح 7ضار أب 7ي ش 7مط ح 7اًال ،خ 7رج ش 7رط 7يان واع 7تقال أب 7ا ش 7مط ب 7ينما ك 7ان ي 7تسّكع ف 7ر ً 7
الشارع الرئيسي .أبلغاه سبب االعتقال ،ولم تسعف صيحاته بأنّه بريء.
ي ب7الط7ة ش7رق7ي ن7اب7لس.
ال7كاه7ن ان7تظره م7ع ق7ائ7د الش7رط7ة ف7ي غ7رف7ته ف7ي ب7ناي7ة الش7رط7ة امل7جاورة ل7ح ّ
”ه 7ا ه 7و الح 7رام 7ي!“ ص 7رخ ال 7كاه 7ن” ،اع 7تقله“ ،ق 7ال ل 7لضاب 7ط” .م 7ا ذن 7بي وم 7ا ج 7رم 7ي؟“ ص 7اح أب 7و
ش7مط ،اق7ترب م7ن ال7كاه7ن وق7ال ب7صوت ع7اٍل” :ك7يف ي7ا س7يدي ال7كاه7ن ت7ت ّهم م7واط7ن ًا ن7زيً7ها م7ثلي بس7رق7ة
م7ال7ك ،ك7يف أق7وم ب7مثل ه7ذا ال7فعل ل7كاه7ن ف7اض7ل ،ي7عتمر ِع7مام7ة م7حترم7ة كه7ذه“؟ ق7ال ذل7ك أب7و ش7مط
ت
م7رّب7ت ًا ث7ان7ية ب7خّفة ع7لى الِ7عمام7ة م7عيًدا ب7يدي7ة ال7رش7يقتني ق7طعتيي امل7عدن إل7ى م7كان7هما” .أن7ت س7رقَ 7
ت ل7 7لسام7 7ري7 7ني امل7 7سكينني ال7 7لذي7 7ن ك7 7ان7 7ا ب7 7رف7 7قتي” .ال أع7 7رف عّ7 7ما
م7 7ال7 7ي“ ،ص7 7رخ ال7 7كاه7 7ن ،ك7 7ما ف7 7عل َ
تتحّ7دث“ ،ق7ال أب7و ش7مط م7ضيفًا ”ل7م آخ7ذ م7نك ش7يئ ًا“ ،ب7ذق7ن ال7نبي أق7سم أيّ7ها ال7سيّد ال7ضاب7ط ،إّن7ني
ل7م آخ7ذ م7نه ش7يئا” .أي7ن وض7عت ن7قودك؟“ ،س7أل ال7ضاب7ط ال7كاهَ7ن ،ف7أج7اب ال7كاه7ن ”ه7نا ف7ي ط7يّات
س إص 7بعه ل 7يُري ال 7ضاب 7ط امل 7كان ب 7ال 7ضبط ،إال أن ّ7ه ،ه 7ذه امل ّ7رة ول 7دهش 7ته ،وج 7د ق 7طعتي
ع 7مام 7تي“ ود ّ
الذهب في محّلهما.
ت ب7أّن7ي ل7م أمّ7د ي7دي
”أال ت7رى ي7ا سّ7يدي ال7كاه7ن أّن7ك ع7ثرت ع7لى م7ا ف7قدت ،بِ7عمام7تك امل7حترم7ة ،أق7سم ُ
قّ 7
ط ألخ7تلس“ ،ق7ال أب7و ش7مط م7رّب7ت ًا م7ن ج7دي7د ع7لى ِع7مام7ة ال7كاه7ن ،ن7اش7ال ه7ذه املّ7رة ب7خّفة ،ال7قطعتني
ب7دون أن يلح7ظ ذل7ك أح7د .فِ7رح ال7كاه7ن ل7عثوره ع7لى ن7قوده وف7رح أك7ثر م7ن ذل7ك ألّن أب7ا ش7مط ل7م ي7حَقد
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ع7ليه بس7بب اّت7هام7ه ب7الس7رق7ة .وف7قط ع7ندم7ا وص7ل ال7كاه7ن ب7يته ،ع7لِم أّن املس7روَر ال7حقيقي ه7و أب7و ش7مط
الرشيق.
في تلك األيام العصيبة كانت هذه إحدى طرق الحصول على الرزق أي ً
ضا“.
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