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صة ،ال "تي ك "تبهاع "طا اهلل )ن "تنائ "يل( ب "ن إب "راه "يم ب "ن خ "ضر )ف "نحاس( ال "كاه "ن
ف "ي م "ا ي "لي ت "رج "مة ع "رب "ية له "ذه ال "ق ّ
ال" "حفتاوي ) ،٢٠١٣-١٩٣٠ش" "ّماس م" "عروف ،زع" "يم رزي" "ن( ب" "ال" "عبري" "ة وُنش" "رت ف" "ي ال" "دوري" "ة ال" "سام" "ري" "ة أ .ب -.أخ" "بار
ال" "سام" "رة ،ع" "دد ٢٠ ،١٢١٤-١٢١٣آذار  ،٢٠١٦ص .٣٧-٣٦ .ه" "ذه ال" "دوري" "ة ال" "تي ت" "صدر م" "ّرت" "ني شه" "رًي" "ا ف" "ي م" "دي" "نة
ح"ول"ون ج"نوب"ي ت"ل أب"يب ،ف"ري"دة م"ن ن"وع"ها ــ إّن"ها تس"تعمل أرب"ع ل"غات ب"أرب"عة خ"طوط أو أرب"ع أبج"دي"ات :ال"عبري"ة أو
ط ال "عبري ال "قدي "م ،امل "عروف ال "يوم ب "الح "روف ال "سام "ري "ة؛ ال "عبري "ة الح "دي "ثة ب "الخ " ّ
اآلرام "ية ال "سام "ري "ة ب "الخ " ّ
ط امل "رّب "ع/
األش"وري ،أي الخ" ّ
ط ال"عبري ال"حال"ي؛ ال"عرب"ية ب"ال"رس"م ال"عرب"ي؛ اإلنج"ليزي"ة )أح"ياًن"ا ل"غات أخ"رى أي" ً
ضا م"ثل ال"فرن"سية
واألملانية واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب"دأت ه"ذه ال"دوري"ة ال"سام"ري"ة ف"ي ال"صدور م"نذ أواخ"ر ال"عام  ،١٩٦٩وم"ا زال"ت ت"صدر ب"ان"تظام ،ت"وزّع م"ّجاًن"ا ع"لى ك"لّ
ب"يت س"ام"ري ف"ي ن"اب"لس وح"ول"ون ،ق"راب"ة ال"ثمان"مائ"ة س"ام"ري ،وه"ناك مش"ترك"ون ف"يها م"ن ال"باح"ثني وامله"تّمني ب"ال"دراس"ات
ال"سام"ري"ة ،ف"ي ش"ت ّى أرج"اء ال"عال"م .ه"ذه ال"دوري"ة م"ا زال"ت ح"ّية ت"رزق ،ال ب"ل وت"تطّور ب"فضل إخ"الص وم"ثاب"رة املح"ّررْي"ن،
ج "لي امل "رح "وم راض "ي )رت "سون( ص "دق "ة ) ٢٢ش "باط ١٩٢٢ــ ٢٠ك "ان "ون
ال "شقيقني ،ب "نيام "يم وي "فت )األم "ني وح "سني( ،ن ْ "
الثاني .(١٩٩٠
ح"ا ل"لصالة ،ال"صالة األخ"يرة ف"ي أرب"عة عش"ر ي"وم الح"راس"ة .ف"تحت ال"ناف"ذة ألع"رف
ت ُق"بيل ال"ساع"ة ال"راب"عة ص"با ً"
”ن"هض ُ
م"ا ه"ي ط"بيعة ال"طقس ،ث"ّم أغ"لقتها بس"رع"ة بس"بب ال"ري"ح ال"قارس"ة ج"ًّدا ،ال"تي تس"ّرب"ت إل"ى ال"بيت .خ"رج"ت م"اش"ًيا إل"ى
ن
ال "كنيس ف "ي وس "ط غ "يمة رط "بة وب "اردة ج "ًّدا ح "ّلت ع "لى ال "جبل .ق "طرات م "ن امل "طر ال "بارد ل "سعت وج "هي .ب "ال "رغ "م م "ن أ ّ
ي
امل"ساف"ة إل"ى ال"كنيس ع"لى ال"جبل ق"صيرة ،إّال أّن ال"ري"اح ال"عاص"فة ح"ال"ت دون وص"ول"ي بس"رع"ة .ك"ّل م"ن ك"ان ي"نظر إل" ّ
ف"ي ت"لك اللح"ظة ،الح"ظ ح"تًما ال"هّم ال"عميق ال"ذي ارت"سم ع"لى وج"هي .ع"لمت أّن"نا س"نقوم ب"تأدي"ة م"راس"م ق"رب"ان ال"فسح
بالكامل ،غير آبهني للحالة الجوية .كن ّا مّرة قِد احتفلنا به والسماء تمطر َبَرًدا ،بدون مبالغة.
س ب "االرت "ياح ،أ ُق "سم ب "أّن ل "جنتنا ق "د أح "سنت ص "نًعا ف "ي إق "ام "ة س "قيفة لخ "دم "ة ال "عام "لني ف "ي ت "نظيف
ول "كن ب "دأت أح " ّ
الخ"راف ب"عد النح"ر .ول"كن م"ع ذل"ك ،ك"نت ع"لى ي"قني ب"أّن"نا س"ن ُمضي ف"سًحا ص"عبًا ج"ّدا .ب"يني وب"ني ن"فسي أخ"ذت ف"ي
ال"بحث ع"ن األس"باب ال"تي ج"علت اهلل ال ي"لتفت إل"ينا ه"ذه ال"سنة ،وي"ا ل"ها م"ن ب"داي"ة غ"ير م"وّف"قة ل"لكاه"ن األك"بر الج"دي"د،
صهري )شقيق زوجتي نعمة( يوسف بن أبي الحسن )حسده( ،الذي تقّلد الكهنوت عام .١٩٨٧
ل"م ي"توّق"ف ه"طول امل"طر ح"ت ّى ب"عد رج"وع"نا م"ن ال"صالة .ع"بّر ش"قيقي ال"كاه"ن خ"ضر )ف"نحاس( ع"ن ق"لقه أي" ً
ضا م"ن ح"ال"ة
ال"طقس امل"توّق"عة وق"ت ال"قرب"ان .ق"لقه ك"ان م"عّلًال؛ إّن"ه ي"بُذل ُق"صارى جه"ده ف"ي ع"مله ج"زاًرا رئ"يسًيا ف"ي ال"قرب"ان .ال ت"نس
أي" ً
ضا أنّ"ه ل"يس ص"غير ال"سّن ب"امل"ّرة .اس"تمعنا ل"كّل نش"رات األخ"بار ف"ي خ"الل ث"الث"ة األّي"ام ال"ساب"قة ل"لقرب"ان ،ك"يما ن"عرف
ال"حال"ة ال"جوي"ة ي"وم ال"قرب"ان ،وأ ُع"لن ع"ن ت"وّق"ع ط"قس أك"ثر رداءة ي"وم ال"عيد .ف"ّكرت ع"ن ط"ائ"فتي ال"صغيرة ،ك"م س"تكون
م"سكينة ف"ي س"اع"ات النح"ر ف"ي ج"ّو ع"اص"ف ،ب"ارد ورط"ب ،وت"واج"د ض"يوف م"دّث"ري"ن وم"رت"جفني؛ ال"كّل م"نذه"ل ،مل"اذا ف"عل
اهلل هذا لهذه الطائفة الصغيرة اآلتية لتسبيحه وتبجيله .مع كل ذلك علمت أن القربان ،ال محالة ،سيتّم.
ه"كذا م"ّرت ع"ليّ س"اع"ات ال"صباح .ب"قيت ح"ال"ة ال"طقس ع"لى ح"ال"ها ،إّال أّن ال"ري"اح ال"الس"عة خ"ّفت ق"ليال .زارن"ي ب"عض
أب"ناء ال"طائ"فة ف"ي ب"يتي ،وك"ان م"حور ح"دي"ثنا ب"ال"طبع ح"ول ع"دد س"يول امل"طر ال"تي س"تهطل ح"ت ّى ت"أدي"ة ال"فري"ضة؛ ال
أح "د ف "ّكر ف "ي ق "رب "ان ل "ذي "ذ امل "ذاق .ت "غّيٌر م "ا أخ "د ي "طرأ ُق "بيل الظه "ر ،م "ا يش "به األع "جوب "ة ،أخ "ذت ال "سماء ت "صفو روي "ًدا

ت ألح"سّ
روي"دا ،وال"ري"اح ل"م ت"عد ك"ما ك"ان"ت ف"ي ال"صباح ال"باك"ر ب"اردة .إّن"ها ري"اح أخ"رى ق"طعت ال"غيوم إرًب"ا إرب"ا؛ خ"رج" ُ
بالتغيير.
غ "دت ال "ري "اح أدف "أ ،وي "مكن ال "قول إّن "ها ل "طيفة .رأي "ت حش "ًدا ك "بيًرا م "رت "دًي "ا م "الب "س بش "ت ّى األل "وان ،ي "نزل إل "ى م "كان
االح"تفال .إخ"وت"ي ،أب"ناء ال"طائ"فة ،ك"ان"وا ي"تراك"ضون ح"ول امل"ذب"ح واألف"ران األرب"عة .آخ"رون م"شوا ب"ت َُؤدة ن"حو م"كان ح"فل
استقبال الكاهن األكبر ملن قدم لدعوته إلى مكان القربان ،وكنت من ضمن تلك الحاشية.
ع"لى أن"غام ”ن"شيد البح"ر“ ]س"فر الخ"روج  [١٩-١ :١٥ال"رائ"عة خ"طون"ا ع"لى مه"ل إل"ى امل"ذب"ح .ال"كاه"ن األك"بر ي"وس"ف
س"ًال م"ن أج"ل ش"عبه .أوش"ك ال"غروب وح"ّل ال"غسق؛ ك"ان"ت ال"سماء ص"اف"ية وال"ري"اح
ص"عد ع"لى صخ"رة ،راف"ًعا ي"دي"ه ،وم"تو ّ "
ساكنة؛ أشعة غروب الشمس أضاءت القبّة الزرقاء في نزال أخير مع الليل وشيك الوقوع.
وه"ا ح"دث"ت األع"جوب"ة ،م"رّب"ع ك"بير م"ن ال"نور ح"ّلق م"ن ع"لى امل"صّلني وال"عام"لني ف"ي ت"حضير ال"قرب"ان ،وق"د ظه"ر ذل"ك ال"نور
ت أّن ص"الة ال"كاه"ن األك"بر الج"دي"د وك"هنوت"ه ق"د ُق"بال] .ف"ياض )زب"ول"ن( أل"طيف ،يس"رائ"يل
ع"ن ب"عد ل"دق"ائ"َق ك"ثيرة .ع"لم ُ
أل "طيف وزه "اڤ "اه )ول "دت ف "ي ي "اف "ا ول "م ي "عط ل "ها اس "م ع "رب "ي؛ أش "كر ص "دي "قي ال "سام "ري ب "نيام "يم راض "ي ص "دق "ة ع "لى
موافاتي بهذه املعلومة وبمثيالتها( ألطيف أّكدوا ما رآه الراوي[.
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