ونشلتم املاء بفرح
And You Will Draw Water with Joy

ترجمة ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ،ال8تي رواه8ا األم8ني ب8ن إس8ماع8يل ي8وش8ع امل8فرج8ي ]ب8نيام8يم ب8ن ي8شمعيل ي8هوش8ع
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ه8مرح8يبي ،٢٠٠٥-١٩١٨ ،م8ن م8سن ّي ح8ول8ون[ ب8ال8عرب8ية ع8لى م8سام8ع األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي ن8قلها
ب 8 8دوره إل 8 8ى ال 8 8عبري 8 8ة ،ن ّ8 8قحها ،اع 8 8تنى ب 8 8أس 8 8لوب 8 8ها ونش 8 8ره 8 8ا ف 8 8ي ال 8 8دوري 8 8ة ال 8 8سام 8 8ري 8 8ة أ .ب -.أخ 8 8بار ال 8 8سام 8 8رة ،ع 8 8دد
 ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ت8موز  ،٢٠١٧ص .٤٦-٤٣ .ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل
أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إنّ8ها تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط أو أرب8ع أبج8دي8ات :ال8عبري8ة أو اآلرام8ية ال8سام8ري8ة
ط امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
ط ال8عبري ال8قدي8م ،امل8عروف ال8يوم ب8الح8روف ال8سام8ري8ة؛ ال8عبري8ة الح8دي8ثة ب8الخّ 8
ب8الخّ 8
ط ال8عبري
ال 8حال 8ي؛ ال 8عرب 8ية ب 8ال 8رس 8م ال 8عرب 8ي؛ اإلنج 8ليزي 8ة )أح 8ياًن 8ا ل 8غات أخ 8رى م 8ثل ال 8فرن 8سية واألمل 8ان 8ية واإلس 8بان 8ية( ب 8الخ 8طّ
الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وزَّع 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

”أُيمكن العيش بدوم ماء؟
ي 8شكو ال 8ناس ف 8ي ح ّ8ينا ال 8حول 8ون 8ي م 8ن أّن 8ه م 8نذ أن ُوص 8لت م 8دي 8نة ح 8ول 8ون ب 8ال 8ناق 8ل ال 8وط 8ني/ه 8موڤ 8يل ه 8أرت 8سي وان 8قطع
ال8ناس ع8ن نش8ل امل8اء م8ن اآلب8ار ،ل8م ت8صبح امل8ياه ع8دي8مة امل8ذاق فحس8ب ،ب8ل ي8كون تّ8يار امل8اء ف8ي س8اع8ات م8عّينة ض8عيًفا
ل8درج8ة أنّ8ه ال ي8قوى ع8لى ال8صعود إل8ى ال8طاب8ق األّول .ق8سًما ب8اهلل ،إّن ال8ناس ال8يوم م8دّل8لون .ع8مري س8بعون س8نة ونّ8يف
في هذه الدنيا ولم يتسّن لي التعّرف على مدّللني كهؤالء.
تُ8صيبني الُ8ق َ
شْعري8رة ح8ينما أق8ارن ه8ذا ال8وض8ع ب8ذل8ك ال8ذي ك8ان ق8ائً8ما ع8ندن8ا ف8ي ف8ترة ص8باي وش8باب8ي ف8ي ن8اب8لس .ف8ي
ش8باب8نا ل8م ت8كن ه8نال8ك ح8نفيات .آون8تها ك8ن ّا ن8روح لنش8ل امل8اء م8ن الُ8حفر واآلب8ار ،ن8مأل الِ8دالء وال8تنكات ب8امل8اء ،ن8ضع ال8نير
ع8لى ال8كتف وع8ليه َدل8وان وأرب8ع ت8نكات ع8لى الح8مار ،ون8وزّع امل8اء ع8لى ب8يوت ال8سام8ري8ني .إع8تاش أب8ي وأع8ال8نا م8ن ه8ذا
الكار.
آن8ذاك ك8ان ال8وض8ع ص8عبا .أح8ياًن8ا ،س8كنت كّ8ل األس8رة ف8ي غ8رف8ة ص8غيرة ،أح8ياًن8ا ف8ي خ8يمة أو ف8ي ت8خشيبة .ب8رم8يل ك8بير
ك 8ان ب 8جوار ك ّ8ل خ 8يمة ،وك 8ن ّا ن 8مأله ب 8امل 8اء للغس 8ل وال 8غسيل وش 8طف آن 8ية امل 8طبخ ،واالس 8تخدام ك 8ان ب 8اق 8تصاد واع 8تدال.
ال8يوم ،ت8كفي إدارة ال8حنفية ل8يتدّف8ق امل8اء ال8بارد أو ال8ساخ8ن بشّ8دة أو ب8خّفة وب8دون تح8دي8د ،بحس8ب رغ8بتك ع8لى رأس8ك.
إّن 8ها ج 8ن ّة ع 8دن ح ًّ8قا ،ن 8اه 8يك ع 8ن أوالئ 8ك ال 8ذي 8ن ُي 8ثبتون أح 8واض ال 8جاك 8وزي ح 8يث امل 8اء ال 8فّوار ب 8غية ت 8دل 8يك أج 8سام 8هم
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ال8غ ّ
ضة .ف8ي أّي8ام8نا ل8م نحُ8لم به8ذا ،وع8ن ال8وض8ع آن8ذاك ل8تعرف8وا ال8فرق ف8قط ،أوّد أن أح8كي ل8كم ع8ن م8عنى ال8حياة أث8ناء
مكوثنا على جبل جريزيم في مواسم األعياد.
ثالث آبار
ف 8ي ال 8جبل نش 8لنا امل 8اء م 8ن ث 8الث آب 8ار ،ب 8ئر إس 8حاق ،ع 8لى اس 8م أح 8د أف 8راد ع 8ائ 8لة ال 8دن 8في ،ص 8اح 8ب أرض ال 8بئر؛ ب 8ئر
ال8بصل ال8تي م8نها ق8طفوا ال8بصل األخ8ضر ع8ندم8ا ك8ان8ت ج8اّف8ة وال8بئر ال8جنوب8ية ،ج8نوب قّ8مة ج8بل ج8ري8زي8م ع8لى ال8سفح
الجنوبي.
نش8ل امل8اء ل8م ي8كن سه8ال .ل8م ي8صل امل8اء دائً8ما إل8ى فّ8وه8ة ال8بئر .وف8ي ال8سنوات ش8حيحة األم8طار ك8ان امل8اء ي8تكّدس ف8ي
ق8عر ال8بئر واس8تعن ّا ب8ال8فتيان .ك8نا ن8رُب8ط ال8فتى ب8حبل ح8ول خ8اص8رت8يه ،وب8يده دل8و ون8نزل8ه ب8بطء إل8ى ق8عر ال8بئر .ك8ان ي8مأل
ال8دل8و ،ي8سحب ال8حبل إل8ى أع8لىُ ،ن8فرغ8ة وُن8نزل8ه ث8ان8ية وه8كذا دواَلْ8يك .ك8ان ال8فتى ي8تأرج8ح ف8ي ف8ضاء ال8بئر وي8دان ق8وّي8تان
ت8مسكان جّ8يًدا ب8ال8حبل ل8ئال ي8غَرق ال8فتى .ع8ملية النش8ل ه8ذه ك8ان8ت تس8تغرق أح8ياًن8ا أك8ثر م8ن ن8صف ي8وم .ه8طول األم8طار
الغزيرة لم يمنعنا من النشل .وهذه العملية كانت محفوفة بخطر املوت ،إذ بال ماء ال حياة.
ماء لقربان الفسح
حّ8ل ال8رب8يع ،أرب8عة عش8ر ي8وم ال8حفاظ ع8لى ال8قرب8ان .اس8تعّد أب8ناء ال8طائ8فة الس8تقبال أح8لى ي8وم ف8ي ال8سنة ،ي8وم ال8قرب8ان.
خ8راف امل8نحورة؟ وك8يف ن8نظّف ج8وف ال8ذب8يحة م8ن ال8دم الجّ8م؟
وال8قرب8ان ال ي8تّم ب8ال امل8اء ،إذ ك8يف ي8مكن ن8تف ص8وف ال ِ8
وك8يف نتطّه8ر الس8تقبال ال8حفل؟ ال8حاج8ة ل8توف8ير امل8اء ك8ان8ت م8لّحة .خ8رج ال8كاه8ن األك8بر واب8ناه واب8ن ش8قيقه إل8ى اآلب8ار
لجلب املاء .في ذلك الوقت اهتّم أبناء أسرة الكهنة بتوفير متطّلبات القربان.
ال8كاه8ن األك8بر ك8ان ت8وف8يق ب8ن خ8ضر )َمت ْس8لَيح ب8ن ف8نحاس( امل8عروف ب8ال8عرب8ية ب8أب8ي واص8ف ،وك8ن ّا ن8رت8جف ع8ند رؤي8ته
ل 8يس خ 8وًف 8ا ب 8ل اح 8تراًم 8ا وت 8بجيًال ف 8ائ ً8قا ل 8ه .راف 8ق ال 8كاه 8ن األك 8بر ،ك 8ما ن ّ8وه ،ول 8داه واص 8ف وت 8قي )آش 8ر وف 8نحاس( واب 8ن
شقيقه عادل بن ناجي )تسديك بن أبيشع( رحمهم اهلل جميعا.
ب
س8ا جً8دا وال م8ناص م8ن نش8ل امل8اء ح8ت ّى ول8و أث8لجت ال8دن8يا .وف8ي ال8طري8ق راف8قهم ال8كاه8ن ال8شا ّ
ك8ان ال8طقس ش8توًي8ا ق8ار ً 8
ي 8وس 8ف ب 8ن أب 8ي ال 8حسن )حس 8ده( ب 8ن ي 8عقوب ،وه 8و اآلن ال 8كاه 8ن األك 8بر .ب 8ال 8طبع أل 8قيت م 8هّمة النش 8ل األس 8اس 8ية ع 8لى
األص8غر سّ8ن ًا ،ال8الوي ال8فتى ي8وس8ف اب8ن اب8نة ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق أخ8ت ول8دي8ه ال8كاه8نني واص8ف وت8قي .رب8ط ال8كاه8نان
ال 8شقيقان خ 8اص 8رت 8ي ال 8فتى ي 8وس 8ف ث 8م أن 8زاله روي ً8دا روي ً8دا إل 8ى ب 8ئر إس 8حاق .م 8طر غ 8زي 8ر ب 8دأ ي 8نهمر ع 8لى ق ّ8مة ج 8بل
جريزيم ،ومع هذا عرفوا أنّه ال بّد من إحضار املاء للقربان.
وق8ف ال8كاه8ن األك8بر ي8راق8ب ع8ملنا ل8يتأّك8د أّن ك8ل ش8يء ع8لى م8ا ُي8رام .ك8ان ال8فتى ي8وس8ف ي8تأرج8ح ح8ول ال8حبل ف8ي ف8ضاء
ال8بئر امل8ظلم ،أس8نان8ه اص8طّكت م8ن ب8رودة م8اء ال8بئر وامل8طر امل8نهمر م8ن ف8تحة ال8بئر .أنج8ز م8هّمته ب8إي8مان و إخ8الص .إنّ8ه
م8 8أل دلً8 8وا ت8 8لو اآلخ8 8ر وت8 8نكة ب8 8عد ت8 8نكة ف8 8ي ح8 8ني أن ال8 8شقيقني ال8 8كاه8 8نني واص8 8ف وت8 8قي ي8 8سحبان ال8 8دالء وال8 8تنكات إل8 8ى
األعلى ،إلى خارج البئر.
ح8ينما وص8لت ع8ملية النش8ل إل8ى ت8مام8ها ص8اح ي8وس8ف م8ن داخ8ل ال8بئر :إس8حبون8ي وأص8عدون8ي! ح8ت ّى ال8كاه8ن األك8بر
أب8و واص8ف ان8ضّم ل8لجاذب8ني ،وول8داه وال8كاه8ن ص8دي8ق ب8ن ن8اج8ي .لّ8فوا ال8حبل ح8ول أج8سام8هم وأخ8ذوا يج8ذب8ون ال8كاه8ن
يوسف من داخل البئر .الحبل كان مبلوًال أملس ،انزلقت أيديهم من على الحبل عند جذبهم إّياه.
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يوسف في خطر املوت
ل8ألس8ف الش8دي8د ع8لق ال8حبل ب8شّق/ب8نتوء صخ8رة ف8ي ال8بئر ،ع8ملية الج8ذب ل8م تُج8د ن8فًعا .ب8قي ي8وس8ف م8عّلًقا ف8ي ف8ضاء
ال8بئر ،ي8صيح ب8أص8وات م8كتوم8ة وك8ان واضً8حا أن8ه م8توّرط ف8ي م8أزق .أرخ8ى ال8جاذب8ون ال8حبل ل8فّكه م8ن شّ8ق الصخ8رة،
وف8ي كّ8ل إرخ8اء ك8ان ال8كاه8ن ي8وس8ف ي8رت8طم م8راًرا وت8كراًرا ب8ماء ال8بئر ال8بارد ك8الج8ليد .ت8فاق8مت م8كاب8دت8ه ،ف8على ق8عر ال8بئر
كانت حجارة حاّدة خدشت باطني قدميه وسال الدم.
ن8ظرت إل8ى خ8مستهم ع8ن ب8عد ،إل8ى ال8كاه8ن األك8بر أب8ي واص8ف ال8ذي خ8ارت ق8واه ،ول8م ي8قَو ع8لى االس8تمرار بشّ8د ال8حبل
م 8ع ول 8دي اب 8نيه واب 8ن ش 8قيقه .وك 8ان 8ت ك ّ8ل ص 8رخ 8ة ص 8ادرة ع 8ن ال 8كاه 8ن ي 8وس 8ف م 8ن ال 8بئر ب 8مثاب 8ة أم 8ارة خ 8بطة أخ 8رى
ي
ل 8جسمه ب 8قعر ال 8بئر .أ ُص 8يب ج 8سمه ب 8كدم 8ات ش 8دي 8دة .ع 8لى ح 8ني ِغّ8 8رة رأي 8ت ال 8كاه 8ن األك 8بر ،أب 8ا واص 8ف ،ي 8شير إل ّ 8
ي ملاذا تتأ ّ
خر ،تعال ساِعدنا في إخراج يوسف من البئر.
بإصبعه أن تعال .قال لي ،يا ُبن ّ
هبب ُ
ت للمساعدة
ك8نت ع8لى ع8لم ال ب8أس ب8ه ب8خفاي8ا ض8خّ امل8ياه .ت8قّدم8ت إل8ى ه8ناك ورأي8ت ال8كاه8ن ي8وس8ف واقً8فا ع8لى أرض8ية ال8بئر ب8عيًدا
ف8ي ال8داخ8ل .ك8يال ي8نزل8ق ال8حبل م8ن ج8دي8د ق8لت ل8لكاه8نني واص8ف وخ8ضر أن أت8ول8ى ب8مفردي ج8ذب ال8حبل ،وه8ما ي8مسكان8ه
ب8طرف8ه وي8قّوي8ان ج8ذب8ي .رويً8دا رويً8دا ،س8نتيمتر ب8عد آخ8ر أخ8رج8ت ي8وس8ف م8ن ال8بئر .ع8ندم8ا وص8لت ي8ده ف8م ال8بئر ش8عرت
ب8أّن ق8واي ق8د خ8ارت ب8ال8تمام ،ال ح8يل ل8ي أك8ثر ،غ8ادرت8ني ك8ل روح .م8ع ه8ذا ح8اف8ظت ع8لى وض8عي إذ أّن أّي إرخ8اء م8ن ّي
معناه إلقاء الكاهن يوسف إلى قعر البئر .ومثل هذا السقوط فيه خطر املوت.
ت ع 8لى ف ّ8وه 8ة ال 8بئر .ت 8اب 8ع
ت م 8ا ت 8بّقى م 8ن ِق8 8واي ،وط 8لبت م 8ن ال 8كاه 8ن ي 8وس 8ف أن ي ُ8مّد إل ّ 8
ي ي 8ده ال 8يمنى ،وان 8حني ُ
مل 8لم ُ
ال8كاه8نان ب8مسك ال8حبل ل8ئال ي8نزل8ق مجّ8ددا .م8ددت ي8دي وم8سكت راح8ة ي8ده ال8يمنى .ص8رخ8ت ن8حو ال8كاه8نني :إج8ذب8ا ش8يئ ًا
ف8شيئ ًا ألت8مّكن م8ن ق8بض ي8ده اليس8رى أي8ضا .جّ8رة ح8بل أخ8يرة و إذا ب8يوس8ف ال8كاه8ن خ8ارج ال8بئر ال8عميقة ،ل8م أق8در ع8لى
التفّوه بأّي صوت .الجهد الجهيد أنهك قواي بالكامل .استلقيت على فم البئر خائَر الِقوى ،منَهكا.
رَّب8ت ال8كاه8ن األك8بر أب8و واص8ف ع8لى ك8تفي م8بارًك8ا إّي8اي ب8تحّية ع8اف8اك اهلل .ق8ال ل8ي إّن8ه ل8ن ي8نسى ص8نيعي ه8ذا .وب8عد
أن تعافيت حّملنا جميًعا الِّدالء وتنكات املاء على أكتافنا وتوّجهنا إلى املخّيم حول مكان املذبح.
س م 8راف 8قتنا ب 8عد غ 8د لنش 8ل امل 8اء ث 8ان 8ية“  -ك 8ظم ال 8كاه 8ن األك 8بر
”ي 8وس 8ف“ ،ق 8ال ال 8كاه 8ن األك 8بر ت 8وف 8يق ل 8حفيده ” -ال ت 8ن َ
اب 8تسام 8ته .ون 8حن ج 8ميعا انفج 8رن 8ا ب 8ال 8ضحك ،وال 8كاه 8ن ي 8وس 8ف م 8عنا .إذا ظ 8ننتم أّن 8ه ل 8م ي 8قم ب 8نفس امل 8هّمة ث 8ان 8ية آالف
املّرات فإنّكم يقين ًا مخطئون .إنّه كان يقوم بنشل املاء مّرة تلو األخرى.
واآلن اس8 8محوا ل8 8ي ،ق8 8صتي وص8 8لت إل8 8ى ت8 8مام8 8ها وع8 8ليّ س8 8قي امل8 8رج8 8ة )العش8 8ب األخ8 8ضر( ح8 8اًال ق8 8بل أن ت8 8صفّر م8 8ن
الجفاف“ .
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