بيت تبنيه وال تسكن فيه
A House that You Build but You Do not
Live in it
ترجمة ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ب 8ال 8عبري 8ة ،رواه 8ا ص 8بري ب 8ن إس 8ماع 8يل الس 8راوي ال 8دن 8في
ف 8ي م 8ا ي 8لي ت 8رج 8مة ع 8رب 8ية له 8ذه ال 8ق ّ
) (١٩٩٤-١٨٩٨ب8 8ال8 8عرب8 8ية ع8 8لى م8 8سام8 8ع ب8 8نيام8 8يم راض8 8ي ص8 8دق8 8ة ) (-١٩٤٤ال8 8ذي ب8 8دوره ن8 8قلها إل8 8ى
ال8عبري8ة ونّ8قحها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب - .أخ8بار ال8سام8رة ،ال8عددي8ن ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦
كانون ثان  ،٢٠١٧ص.٦٧- ٦٥ .
ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها :إّن8ها
تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط أو أرب8ع أبج8دي8ات :ال8عبري8ة أو اآلرام8ية ال8سام8ري8ة ب8الخّ 8
ط ال8عبري
ال 8قدي 8م ،امل 8عروف ال 8يوم ب 8الح 8روف ال 8سام 8ري 8ة؛ ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ب 8الخ ّ 8
ط
ط امل 8رّب 8ع/األش 8وري ،أي الخ ّ 8
ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة )أح8يانً8ا ل8غات أخ8رى م8ثل ال8فرن8سية واألمل8ان8ية
واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظامُ ،ت8وَّزع
مّ8جاًن8ا ع8لى كّ8ل ب8يت س8ام8ري ف8ي ن8اب8لس وح8ول8ون ،ق8راب8ة ال8ثمان8مائ8ة س8ام8ري ،وه8ناك مش8ترك8ون ف8يها
م 8ن ال 8باح 8ثني وامله 8تّمني ب 8ال 8دراس 8ات ال 8سام 8ري 8ة ،ف 8ي ش 8ت ّى دول ال 8عال 8م .ه 8ذه ال 8دوري 8ة ،م 8ا زال 8ت ح 8يّة
ج 8لي
ُت 8رزق ،ال ب 8ل وت 8تطّور ب 8فضل إخ 8الص وم 8ثاب 8رة ال 8شقيقني ،ب 8نيام 8يم )األم 8ني( وي 8فت )ح 8سني( ،ن ْ 8
املرحوم راضي صدقة الصباحي ) ٢٢شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠

حياة صعبة في يافا
إج 8لس ألح 8كي ل 8ك ع 8ن أح 8د األح 8داث ال 8تي ح 8صلت ف 8ي ح 8ياة ه 8ذه ال 8طائ 8فة ،ف 8ي أرب 8عينات ال 8قرن
العش8ري8ن .ف8ي ت8لك ال8سنوات ،وق8بلها وب8عده8ا ،س8كن عش8رات م8ن أب8ناء ال8طائ8فة ف8ي ي8اف8ا ال8قدي8مة ،ف8ي
األس8اس م8ن أج8ل ال8رزق وال8عيش ب8كرام8ة .ون8حن ،ب8نو ع8ائ8لة الس8راوي أيً 8
ضا ،س8كن ّا ف8ي ي8اف8ا ب8جان8ب
ش 8ا
مس 8تشفى دون 8ول 8و .اش 8تغلنا ف 8ي ال 8نجارة وال 8خياط 8ة ،وأك 8لنا ب 8عرق ج 8بيننا .إذا ك 8ن ّا ن 8تقاض 8ى ق 8ر ً 8 8
واح8دا ف8ي ال8يوم ،أو خ8مسة ف8ي األس8بوع ،ف8رح8نا وك8أّن رح8مة اهلل حّ8لت ب8نا .أّم8ا إذا م8ا وّف8قنا ف8ي ت8وف8ير
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ل8يرة واح8دة ك8ام8لة ”م8دح8وش8ة“ جّ8يًدا ف8ي زاوي8ة ال8جارور ،أو ف8ي م8كان م8خفيّ ع8لى ج8سمنا ،ك8نا أس8عد
ال 8ناس ف 8ي امل 8دي 8نة .إّن 8ي ال أب 8ال 8غ ،ال س 8مح اهلل ،ه 8كذا ك 8ان وض 8عنا ف 8ي ت 8لك ال 8سنني .ل 8يس ك 8ما ه 8و
ال8وض8ع اآلن ،ح8يث ف8ي ج8يب ك8ل واح8د م8ن ّا م8حفظة )ج8زدان( م8ليئة ب8ال8شواق8ل ،وال8واح8د ي8أك8ل ويش8رب
ك8يفما ي8وّد .آن8ذاك ،ق8منا ب8أع8مال ش8اّق8ة جًّ8دا ،م8قاب8ل ك8ل ق8رش ح8صلنا ع8ليه ،ش8كرن8ا اهلل مّ8رت8ني ي8ومّ8يًا
على خيراته ولطفه إزاءنا.
أق8منا ع8الق8ات ص8داق8ة وط8يدة م8ع ال8كثيري8ن م8ن ع8رب ي8اف8ا ال8قدي8مة .ب8رز ف8يهم ش8خص اس8مه أب8و ي8وس8ف
البري ،عرفه الكبير والصغير ،بسبب قيامه بأعمال نذلة ،حالته كانت بعيدة كل البعد عن حالتنا.
أبو يوسف البخيل الطّميع
أب8و ي8وس8ف ك8ان ث8رًّي8ا ك8بيًرا ،م8ئات وآالف ال8عمالت ال8ورق8ية ك8ان8ت م8ن ّ
ضدة ف8ي ج8واري8ر خ8زائ8ن م8نزل8ه.
ت8لك ال8عمالت ك8ان8ت م8كتظة ف8ي ال8جارور ،ب8حيث ي8صُعب إغ8الق8ه ب8يد واح8دة ،وال بّ8د م8ن ال8يد ال8ثان8ية .كّ8ل
ه 8ذا امل 8ال ،ج 8معه أب 8و ي 8وس 8ف م 8ن إدارة ب 8يوت دع 8ارة )ك 8راخ 8ان 8ات( ع 8دي 8دة ،ك 8ان يتس ّ8لم أ ُج 8رة شه 8ري 8ة
م8نها ،وأب8و ي8وس8ف ُع8رف ببخ8له الش8دي8د وب8طمعه .س8كن ّا عش8ري8ن س8نة ك8ام8لة ف8ي ي8اف8ا ،ورأي8نا ك8يف ك8ان
س8رع8ان م8ا اش8ترى ال8بيتني ال8لذي8ن ك8ان ق8د
ه8ذا ال8رج8ل الشّ8ري8ر ،أب8و ي8وس8ف ال8بري ،يج8مع رأس امل8ال .و ُ 8
اس8تأج8ره8ما ب8أج8رة شه8ري8ة ،وحّ8ول8هما ل8فندق8ني م8عروف8ني ب8سمعتهما ال8سيئة .اغ8تنى ال8رج8ل ك8ثيًرا ،إل8ى
أن أت8اه ذات ي8وم ش8يوخ ي8اف8ا وط8لبوا م8نه ال8توّق8ف ع8ن إدارة ب8يوت ال8دع8ارة ،وت8رك ط8ري8ق ال8سوء ،إذ ع8ليه
أن ي8علم أّن ه8ناك دن8يا وآخ8رة ،وه8ذا ه8و ال8وق8ت امل8ناس8ب ل8لعودة إل8ى خ8ال8قه ب8كل ق8لبه ون8فسه ،م8ن أج8ل
ح 8يات 8ه .ه 8ا ق 8د ك ّ8دس ث 8روة ك 8بيرة لح ّ8د ي 8سمح ل 8ه ب 8إي 8قاف أع 8مال 8ه ال 8سيّئة ،و إك 8مال ب 8اق 8ي س 8ني ح 8يات 8ه
بشكل محترم ،كشيخ عزيز في املجتمع.
أب 8و ي 8وس 8ف ال 8بري س 8مع أق 8وال 8هم ،ول 8م ي 8كتف ب 8ال 8ضحك والسخ 8ري 8ة م 8نهم بس 8بب س 8خاف 8ات 8هم ال 8تي
أس8معوه إي8اه8ا ،ع8لى حّ8د ق8ول8ه ،ب8ل أس8رع وأخ8رج ِب8طاق8ة م8ن ج8يبه وك8تب ع8ليها :أن8ا أب8و ي8وس8ف ال8بري
س ال8بطاق8ة ب8ني أك8وام ال8عمالت ال8ورق8ية ،ع8لى م8رأى أع8ني ش8يوخ امل8دي8نة امل8فعمة
بُ8ن ْدوق اب8ن بُ8ن ْدوق .د ّ
ب8 8ال8 8ده8 8شة وال8 8غضب ،وب8 8عد ذل8 8ك أض8 8اف ق8 8ائً8 8ال :ه8 8ا ه8 8ي ب8 8طاق8 8ة ال8 8ورق ال8 8تي ك8 8تبت ع8 8ليها م8 8ا ك8 8تبت
م8دح8وش8ة ب8ني ع8مالت ال8ورق ال8تي ال ُت8حصى ،وك8ما أّن ع8ني اإلن8سان ال تس8تطيع ال8عثور ع8ليها ب8ينها،
ك 8ذل 8ك ال ي 8تمّكن أح 8د أن ي 8درك أّن 8ني أب 8و ي 8وس 8ف ال 8بري ك 8ما أن 8ا ،وع 8ليه ف 8أن 8ا ل 8ن أت 8غيّر .ح ِ8زن ش 8يوخ
امل 8دي 8نة ج ًّ8دا ع 8ند س 8ماع 8هم ه 8ذه األق 8وال .خ 8رج 8وا م 8ن ب 8يت ال 8بري ق 8ان 8طني خ 8جول 8ني ،وم 8نذ ذل 8ك ال 8حني
تركوه يفعل ما يشاء.
القصر األفخم في يافا
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ع8زم أب8و ي8وس8ف ال8بري ذات ي8وم ع8لى ت8شييد ق8صر ل8ه وألب8ناء ب8يته ،ل8يسكنوا ف8يه ،ك8ي ي8علم الج8ميع م8دى
ث8رائ8ه .ل8يس ه8ذا فحس8ب ب8ل خ8رج وأع8لن ع8ند بّ8واب8ات امل8دي8نة ول8دى كّ8ل م8ن ي8نوي ال8سماع ،أّن8ه ل8م ُي8نب
م 8ثل ه 8ذا ال 8قصر الفخ 8م ق 8يد اإلن 8شاء .اس 8تأج 8ر ال 8بري خ 8يرة م 8هندس 8ي ت 8ل أب 8يب ال 8ذي 8ن ع 8ملوا ب 8كدّ
ش8هوًرا ك8ثيرة ف8ي ت8صميم ب8ناء ال8قصر .ع8ندم8ا ُوض8ع حج8ر ال8زاوي8ة ف8ي ال8قصر امل8زم8ع إن8شاؤه ،ذب8ح
البري أغناًما وكبا ً
شا وأثبت ألهل مدينته أنه يستطيع أحياًنا أن يكون كريما.
اس8تغرق ت8شييد ال8قصر س8نتني ،وب8رز ق8صر فخ8م ف8ي ق8لب ي8اف8ا ،م8بني ك8له م8ن ال8رخ8ام وف8يه م8نحوت8ات
راق8ية وم8عّقدة .وح8ول ال8قصر ح8دي8قة خ8ضراء ،بس8تان ف8اك8هة م8ن ك8ل األص8ناف ،ت8ماث8يل ون8واف8ير كّ8للت
مسارات الحديقة ،وأ ُثبتت مقاعد خشبية وأخرى رخامية بني أشجار النخيل الباسقة.
مّ8رت س8نتان ،ف8أع8لن أب8و ي8وس8ف أّن8ه ف8ي خ8الل شه8ر م8ن ص8يف  ١٩٤٧س8يدخ8ل ه8و وأس8رُت8ه ال8قصر
الج8دي8د ،ووع8د ب8أّن ذل8ك س8يكون م8قروًن8ا ب8اح8تفال ت8دش8ني ف8اخ8ر ،وس8يدع8و آالف أص8دق8ائ8ه وم8عارف8ه .ك8ما
وذك 8ر أّن ك ّ8ل م 8ا اّدخ 8ره م 8ن م 8ال ط 8يلَة ح 8يات 8ه ق 8د اس 8تثمره ف 8ي ب 8ناء ال 8قصر ،ول 8م ي 8بق ف 8ي ج 8يبه س 8وى
ب8ضع م8ئات م8ن ال8ليرات ف8قط .ال ،ال ت8شَفق ع8ليه ،ب8ضع م8ئات م8ن ال8ليرات وح8ت ّى ب8دون ال8قصر ،أب8قته
بني أثرياء املدينة.
مصير ”ُبنْدوق ابن ُبنْدوق“
ول 8كن م 8ا خ 8في آون 8تها ع 8ن ع 8ني اإلن 8سان ،ل 8م ي 8خف ع 8ن ع 8ني اهلل .وب 8ال 8ضبط ف 8ي ن 8فس األس 8بوع ال 8ذي
ن 8وى أب 8و ي 8وس 8ف ال 8بري ال 8دخ 8ول إل 8ى ق 8صره ،ان 8دل 8عت امل 8ناوش 8ات الش 8دي 8دة ب 8ني ي 8هود ي 8اف 8ا وع 8رب 8ها.
م8واط8نون ك8ثيرون ف8ي ي8اف8ا ،ح8زم8وا أم8تعتهم ال8قليلة وب8دأوا ب8اله8روب ب8شكل ج8ماع8ي م8ن امل8دي8نة خ8وًف8ا
م 8ن ال 8يهود ،ال 8ذي 8ن ق 8صدوا اح 8تالل ي 8اف 8ا .خ 8اف 8وا ب 8أّن ك 8ل م 8ا ه ّ8ددوا ب 8ال 8قيام ب 8ه ب 8ال 8يهود ،س 8يكون م 8ن
ن8صيبهم ،ول8ذل8ك ه8بّوا وغ8ادروا ب8يوت8هم وفّ8روا ،م8نهم إل8ى ش8رق8ي األردن وم8نهم إل8ى ن8اب8لس أو ب8قية م8دن
شمال الضفة الغربية.
أ ُص8يب أب8و ي8وس8ف ال8بري ب8فزع ش8دي8د .كّ8ل األم8تعة ال8تي أراد ن8قلها إل8ى ال8قصر ،ك8ان8ت محّ8ملة ع8لى
الح8مير ف8ساق8ها ف8ي اّت8جاه ن8اب8لس .ع8ندم8ا مّ8ر ب8جوار ال8قصر ،انفج8ر ب8ال8بكاء وارت8جف ك8ل ج8سمه :آه
دع8ون8ي أدخ8ل ل8بضع دق8ائ8ق ف8قط ،ل8فتح ال8قصر ب8امل8فتاح الج8دي8د ،مل8س ج8دران8ه ول8و مّ8رة واح8دة .أب8ناؤه
وزوج8ته رف8ضوا ذل8ك ،ح8ث ّوه ف8ي اإلس8راع واله8رب ل8ئال ي8صفّيهم ال8يهود ال8قادم8ون الح8تالل امل8دي 8نة .ل8م
ي8 8نقطع ب8 8كاؤه ال8 8ذي هّ8 8ز كّ8 8ل ج8 8سمه .ع8 8نده8 8ا ع8 8لِم ال8 8بري أّن ه8 8ذا ه8 8و أج8 8ر م8 8ن ل8 8م يس8 8تمع ل8 8نصيحة
ال8شيوخ ،ول 8م يهج 8ر ط 8ري 8ق الش ّ8ر ف 8ي إدارة ب 8يوت ال8دع8ارة امل8منوع8ة ب 8أم 8ر دي 8نه .ح ًّ8قا ،ك 8ان بُ 8ن ْدوق اب 8ن
ُبن ْدوق!
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وقد صدق ما جاء في التوراة ”ويبني بيت ًا فال ُيقيم فيه“ ]سفر التثنية [٣٠ :٢٨
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