بعرق جبينك تأكل خبزا
With the sweat of your forehead you shall eat bread
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 ال 8سام 8ري الح 8دي 8ثنيُ ،م 8تقن ل 8تالوة ال 8توراة ،م 8تمّكن م 8ن ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ،ال 8عرب 8ية ،ال 8عبري 8ة ال 8قدي 8مة واآلرام 8ية
ص ب8ارع ،أدي8ب أص8در ق8راب8ة ال8ثالث8ني ك8تاًب8ا وه8ي
ال8سام8ري8ة ،ج8ام8ع ل8تقال8يد ق8دي8مة ،م8رّت8ل ،ش8يخ ص8الة ،شّ8ماس ،ق8ا ّ
ساخ م8عاص8ري8ن ،ش8اع8ر ن8ظم ح8وال8ي  ٨٠٠ق8صيدة وأن8شودة ،وب8اح8ثون ك8ثيرون ت8عّلموا م8نه
ب8مثاب8ة م8صادر ل8كت ّاب ونّ 8
ع8ن ال8تقليد اإلس8رائ8يلي ال8سام8ري .ك8ان ال8سام8ري ال8وح8يد ال8ذي سّ8ماه سّ8يد ال8باح8ثني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،زئ8يڤ
ب8ن ح8اي8يم  ٢٠١٣-١٩٠٧ب8اس8م :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 ١٥ ،١٢٤٧-١٢٤٦
آب  ،٢٠١٧ص .٦١-٥٨ .ه 8ذه ال 8دوري 8ة ال 8تي ت 8صدر م ّ8رت 8ني شه 8رًي 8ا ف 8ي م 8دي 8نة ح 8ول 8ون ج 8نوب 8ي ت 8ل أب 8يب ،ف 8ري 8دة م 8ن
ن 8وع 8ها 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
ط امل 8رّب 8ع/األش 8وري ،أي الخ ّ 8
ال 8قدي 8م ،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 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 وال 8برت 8غال 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 م 8ن امل 8ائ 8ة والس 8ت ّني ف 8ي ن 8اب 8لس وح 8ول 8ون ،ق 8راب 8ة ال 8ثمان 8مائ 8ة ن 8سمة ،وه 8ناك مش 8ترك 8ون ف 8يها م 8ن ال 8باح 8ثني
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
”في مدح إبراهيم الصباحي
ل8ن أِكّ8ل أبً8دا ع8ن م8دح إب8راه8يم ب8ن ف8رج )م8رح8يب( ص8دق8ة ال8صباح8ي )ه8صفري( وه8ذه ال8سنة  ١٩٨٨ه8ي ذك8رى الس8تني
ي ب8أّن8ني ل8م أف8قد
ل8وف8ات8ه )ول8د  ١٨٥٢وم8ات  ،(١٩٢٨ل8نضوب ي8نبوع فّ8ياض م8ن اإلن8تاج وال8شعر ال8غزي8ري8ن .أن8عم اهلل ع8ل ّ
ش8يئ ًا م8ن آث8اره ال8تي أح8فظها ع8ن ظه8ر ق8لب ،وأراج8عها ف8ي كّ8ل م8ناس8بة ،ف8ال8رج8ل ك8ان فخً8را ل8طائ8فتنا ،وس8يأت8ي آالف
ال8باح8ثني لس8بر ك8نوز ش8عره وان8تاج8ه .كّ8ل أل8فاظ ال8ثناء واإلط8راء والتح8ميد وال8تمجيد ال8تي أض8عها أم8ام م8ذب8ح ك8تاب8ات8ه ل8ن
خ 8ى ال 8تعّرف ع 8لى ان 8تاج 8ه وس 8بر أع 8ماق 8ه .أس 8تميحكم ع 8ذًرا ألّن 8ني أع 8ود وأب 8ال 8غ ف 8ي
ت 8كفي إال إلي 8ضاح ال 8قليل مل 8ن ي 8تو ّ8
ال 8تقري 8ظ ،وه 8ذا أق ّ8ل ال 8قليل ال 8ذي ب 8اس 8تطاع 8ة خ 8يال 8ي أن ي 8صف م 8دى م 8ساه 8مة إب 8راه 8يم ب 8ن ف 8رج ال 8صباح 8ي ل 8ألدب
السامري.
سً8را ل8لتوراة وواعً 8
ج8لته
ظا فحس8ب ،ب8ل ك8ان أًب8ا ل8عائ8لة ك8بيرة ب ّ 8
ل8م ي8كن إب8راه8يم ب8ن ف8رج ال8صباح8ي ش8اعً8را وأدي8بًا ومف ّ 8
وح8اول8ت االق8تداء ب8ه ف8ي ت8صّرف8ات8ه آخ8ذة ال8قليل م8ن ب8هاء ان8تاج8ه ل8نقله له8ذه األج8يال ،لينه8لوا ق8ليًال م8ن ب8ئر م8اء ال8حياة.
س8ميه م8ن اآلن ف8صاعً8دا ب8الُ8كنية ال8شائ8عة ”أب8و ف8ارس“ ،أك8ثر م8ن أّي ش8يء آخ8ر
ول8كن ُع8رف إب8راه8يم ب8ن ف8رج ،ال8ذي س8أ ّ 8

سكه ب 8اهلل ت 8بارك وت 8عال 8ى وب 8موس 8ى ن 8بّيه ع 8ليه الس 8الم ،ب 8تورات 8ه امل 8قّدس 8ة وب 8جبل ج 8ري 8زي 8م م 8كان
ب 8إي 8مان 8ه ال 8راس 8خ وت 8م ّ
سكينته.
أّي ش8يء تّ8م ت8نفيذه وك8ان ف8يه خ8وف أو شّ8ك ف8ي إل8حاق أذًى ب8دي8ان8ة إس8رائ8يل أو ب8ال8توراة ك8ان ي8جعله ي8رت8عش وي8رت8جف
سكه ب8ال8توراة ألب8نائ8ه ُم8بدًي8ا ق8لقه الش8دي8د إزاء دي8ان8ة م8وس8ى وت8خّوف8ه م8ن ع8دم
بشّ8دة .وق8د ع8مل ج8اهً8دا ل8توري8ث إي8مان8ه وت8م ّ
ال8حفاظ ع8ليها ك8ما ي8جب .ف8ي كّ8ل م8راح8ل ان8تاج8ه ح8اول ت8وض8يح ال8حاج8ة إلي8مان ك8ام8ل ب8ال8خال8ق وب8سائ8ر أرك8ان ال8عقيدة.
ل8م ي8توان ع8ن دح8ض كّ8ل ري8ب م8ن ج8ان8ب ال8غرب8اء ب8خصوص صّ8حة وص8دق دي8ن ال8حّق ،وسخ8ر م8ن ع8قائ8ده8م امل8ختلفة
وال 8غري 8بة .ك 8ما ع 8ارض بح 8زم إم 8كان 8ية اإلش 8ارة إل 8ى أم 8اك 8ن م 8قدس 8ة أخ 8رى ل 8لباري ،وك 8ان ي 8نتظر ع 8اق 8بة األّي 8ام وع 8نده 8ا
تنجلي حقيقة الديانة اإلسرائيلية األصلية ،التي يتشبث بها بنو إسرائيل املحافظون على الحّق.
زاوية سامرية في يافا
س8كن إب8راه8يم ال8صباح8ي ف8ي ب8داي8ة ال8قرن العش8ري8ن ف8ي ي8اف8ا .وآون8تها ل8م ت8كن امل8دي8نة ك8ما ن8عِرف8ها ال8يوم ،ك8ان8ت ع8بارة
ع8ن س8وق ص8غير ،ب8عض األزّق8ة ،ش8وارع م8هملة ت8حيطها ال8بّيارات والبح8ر األزرق ال8خّالب غ8رب8ا .ع8ندم8ا ان8تقل أب8و ف8ارس
مع عائلته من نابلس إلى يافا ،وجد مسكن ًا في إحدى البيارات.
راف8ق إب8راه8يَم ب8نوه وب8نات8ه ،ف8ارس ،ص8دق8ة ،م8صباح ،ح8سني ،ب8دي8ع ،ج8مال ،رف8يقة وزي8نب )پ8يرت8س/م8رح8يب ،تس8دك8ه،
صة ال8 8تال8 8ية ح8 8ول م8 8ا ج8 8رى ب8 8ني األب واألب8 8ناء .ك8 8ان8 8وا
ن8 8ور ،ي8 8فت ،چ8 8وئ8 8يل ،چ8 8مليئيل ،ن8 8سيئه وف8 8وع8 8ه( .ت8 8دور أح8 8داث ال8 8ق ّ
ي8كّرس8ون م8عظم ال8وق8ت ف8ي ي8وم الس8بت ل8لصالة ول8قراءة ال8توراة .ه8كذا رّب8اه8م األب أب8و ف8ارس وعّ8لمهم .وق8بل االن8تهاء م8ن
ت 8ناول وج 8بة ال 8فطور ف 8ي ي 8وم الس 8بت ك 8ان أب 8و ف 8ارس يس 8تعّد ل 8صالة الظه 8ر .ل 8م ي 8توّف 8ر ل 8ألوالد أّي وق 8ت ت 8قري 8بًا ل 8تفري 8غ
القليل من الطاقة الكامنة فيهم باأللعاب.
الكنز
ب8عد ت8ناول الُ8فطور ف8ي أح8د أّي8ام الس8بت ،خ8رج ح8سني وش8قيقاه ال8صغيران ل8لعب ف8ي ال8بّيارة امل8حيطة ب8بيتهم .وب8ينما
ك8ان8وا ي8رك8ضون ف8رح8ني م8رح8ني وص8لوا ك8نيسة م8هجورة أص8بحت أثً8را ب8عد ع8ني ،ل8م ي8بق ش8يء ي8دّل ع8ليها .وع8نها ُع8رف ف8ي
املاضي أّنها كانت تِعج ّ بالحيوية والنشاط.
دخ 8لوا ب 8اح 8ة ال 8كنيسة وأخ 8ذوا ي 8رك 8ضون ب 8ني حج 8رات 8ها امل 8هجورة ،ي 8لعبون ال ُ8غّمْيضة .وف 8جأة أط 8لق ح 8سني ص 8وت ف 8رح
ح 8بور .ارت 8طمت ِرج 8له ب ُ8علبة ح 8دي 8د ث 8قيلة ،م 8قفلة وص 8دئ 8ة .أزال ح 8سني وأخ 8واه ال 8تراب ع 8ن ال 8علبة وأخ 8ذوه 8ا .وع 8ند ه ّ8ز
و ُ8
ح 8ا ال ح ّ8د ل 8ه .ه 8ا ق 8د ج 8اء
ال 8علبة ظ ّ8ن اإلخ 8وة أّن ف 8يها ق 8طع م 8عدن 8ية ص 8غيرة ،أو رّب 8ما ُعْ8 8مالت م 8ن ال 8نقود ،ف 8فرح 8وا ف 8ر ً 8
يء ،إذا كان الرنني الصادر من ُعلبة الحديد الصدئة هو رنني نقود.
الخالص من وضع أبيهم االقتصادي الس ّ
ح8مل ح8سني وأخ8واه ب8فرح8ة ك8بيرة الُ8علبة وأح8ضروه8ا إل8ى ال8بيت ،إل8ى أب8يهم وق8ال ح8سني  :ي8ا أب8ي ،ل8قد ع8ثرن8ا ع8لى
ح8ا إال أّن8ه ت8وّق8ف ع8نه ع8ندم8ا الح8ظ ت8جّهم وج8ه أب8يه .ل8م
ه8ذه ال8علبة ال8صدئ8ة ،اف8تحها ف8فيها م8ال ك8ثير .ض8حك ح8سني ف8ر ً8
س امل8ال .ض8عوا ال8علبة ف8ي زاوي8ة الحج8رة وف8ي امل8ساء ب8عد ال8صالة
ي8فرح أب8وه ول8كن ّه ق8ال :ال8يوم ي8وم س8بت .ال ي8جوز ل8نا ملُ 8
نفتحها ونرى ما بداخلها وعندها سنقّرر ما العمل.

ل8م ي8كن ص8بر ح8سني و إخ8وت8ه ج8ميًعا ق8صيًرا له8ذا الحّ8د ق8ط .رغ8بوا جًّ8دا ف8ي م8عرف8ة م8ا ف8ي ال8علبة ،إال أّن ال8وق8ت وك8أّن8ه
ت8وّق8ف وع8قارب ال8ساع8ة أب8ت التحّ8رك .وك8ان8وا م8قتنعني ب8أّن8هم سيح8ظون به8دي8ة ،ب8ضعة ق8روش ،م8كاف8أة ع8لى ال8لْقية .مّ8رت
الدقائق زاحفة ببطىء ببطىء.
أخ8يًرا حّ8لت س8اع8ة امل8ساء ،ب8دأوا ب8ال8صالة ثّ8م ب8أن8شودة ”راح س8الم“ وخ8تموا ب8ال8نشيد ”أّي8ها ال8فاض8ل ال8ذي ال راج8يَ.“...
و إذا ظّ8ن أح8ده8م أّن أب8ا ف8ارس س8يغّير ش8يئ ًا م8ا م8ن ع8ادت8ه م8ن جّ8راء ال8لقية ف8قد أخ8طأ .وك8عادت8ه ف8ي كّ8ل م8ساء س8بت
وب8ينما ك8ان8ت زوج8ته ق8مر )ي8رح8ه( ت8ضع غ8الي8ة ال8قهوة ع8لى ب8ري8موس ف8تلة ال8كاز ،أق8عد أب8و ف8ارس أوالده ورّت8لوا ب8صوت
ج8هوري ن8شيد ”الس8الم ع8لى م8وس8ى“ ،وب8عده ب8وق8ت ط8وي8ل أك8ثروا م8ن اإلن8شاد ب8مدح م8زاي8ا م8وس8ى ال8نبي ال8كبير ب8قلم
أبي فارس.
ف8ي أم8سيات الس8بت ال8عادي8ة ك8ان األب8ناء ي8قوم8ون ب8كّل ه8ذا ب8اش8تياق ك8بير ول8كن ف8ي ه8ذا الس8بت ق8ام8وا ب8ذل8ك ”ب8دون
ج8ه أب8و ف8ارس ن8ظره إل8ى ع8لبة الح8دي8د ال8تي ع8ثروا
ِنِ8فس“ .أخ8ذ ص8بره8م ي8نفَد ،ك8ان8وا ي8توق8ون ل8تلك اللح8ظة ال8تي ف8يها ي8و ّ8
عليها في الكنيسة املهجورة.
وأخ8يًرا ان8تهى أب8و ف8ارس م8ن اإلن8شاد وأش8ار ألب8نائ8ه ب8ال8توّق8ف ع8ن ذل8ك أيً 8
ج8ه أب8و ف8ارس ن8حو
ضا ف8فعلوا ب8دون ت8أخ8ير .ت8و ّ8
زاوي8ة ال8غرف8ة وأب8ناؤه م8توّت8رون ي8تاب8عون8ه .ط8لب أب8و ف8ارس م8ن ح8سني أن ي8فتح ش8نكل ال8علبة ول8كنه ل8م يس8تطع .ت8ناول أب8و
ف8ارس ال8علبة وب8ضرب8ة خ8فيفة ع8لى ظه8ره8ا ان8فتح ال8شنكل ال8صدىء .ك8ان8ت ال8علبة م8ملوءة ب8قطع م8عدن8ية ن8قدي8ة ،وك8م ك8ان8ت
عارمة فرحة األبناء.
أب8و ف8ارس ل8م ي8شاط8ره8م ه8ذه ال8فرحَ8ة ه8ذه امل8رة أي8ضا ،ب8قي وج8هه ص8ارًم8ا ول8م ت8رت8سم ع8ليه أّي8ة ب8سمة .ول8م ي8دع ف8رح8تهم
ح8 8كم امل8 8ال ال8 8ذي ُع8 8ثر ع8 8ليه ي8 8وم الس8 8بت كُ8 8حكم م8 8ال مس8 8روق ،ال نس8 8تطيع
ت8 8لك مل8 8ا رأت ع8 8يون8 8هم ت8 8طول ف8 8قال ألب8 8نائ8 8ه ” ُ8
اس8تغالل8ه“ .إس8وّدت ال8دن8يا ف8ي ع8يون األب8ناء ع8ند س8ماع8هم ه8ذا ال8كالم ،ول8م ي8صّدق8وا م8ا س8معت آذان8هم” .ول8كن ي8اب8ا
…!“ صاحوا إلى أبيهم طالبني إقناعه بخطأه.
بعرق جبينك تأكل خبزا
س8ا رافً8عا ي8ده ”ي8ا ح8سني اذه8ب أن8ت و إخ8وت8ك إل8ى ال8دّك8ان ال8قري8ب واش8تروا ب8كّل
ب8دون ”ول8كن!“ أوق8فهم أب8و ف8ارس رأ ً 8
ي .ح 8رام ع 8لينا اس 8تعمال ه 8ذا امل 8ال ،ب 8ه نش 8تري ال 8تبغ
ه 8ذا امل 8بلغ ك ّ8ل م 8ا ت 8قِدرون ع 8لى ح 8مله م 8ن ال 8تبغ وع 8ودوا ب 8ه إل ّ 8
ونحِرقه وال يكون لنا دخل في هذه الِفعلة.
كّ8ل م8حاوالت اإلق8ناع ،م8ثل وض8عهم االق8تصادي ذه8بت َه8باًء .أب8و ف8ارس ك8ان ح8ازًم8ا ب8رأي8ه .ق8ام ح8سني ب8تلبية ط8لب أب8يه
ع8لى م8ضض .ك8ظم ب8كاءه وذرف ال8دم8وع وذه8ب لش8راء ال8تبغ ب8كّل م8ا ك8ان ف8ي ال8علبة م8ن ن8قود .وع8ند ع8ودت8ه و إخ8وت8ه م8عه
ح8ام8لني أك8ياس ال8تبغ ،تجّ8مع ال8وال8د واألب8ناء لح8رق8ه ف8ي ال8بيارة .واس8ى أب8و ف8ارس أوالده ق8ائً8ال ”ل8يكن م8علوًم8ا ل8كم أّن م8ا
ي8أت8ي ب8سهول8ة ي8ذه8ب ب8سهول8ة؛ ق8ال8ت ال8توراة :ب8عرق ج8بينك ت8أك8ل خ8بزك .ال ته8تّموا ،سُ8يرس8ل اهلل ل8نا أض8عاًف8ا م8ضاع8فة
ألّننا لم ننتهك ُحرمة السبت“.
ماذا كنتم أنتم ستفعلون لو عثرتم في يوم السبت على علبة مملوءة بقطع من النقود؟“

