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صة ،ال 8تي رواه 8ا ال 8كاه 8ن ع 8اط 8ف ب 8ن ال 8كاه 8ن األك 8بر ن 8اج 8ي ال 8حفتاوي )ل 8يڤي ب 8ن
ف 8ي م 8ا ي 8لي ت 8رج 8مة ع 8رب 8ية له 8ذه ال 8ق ّ
أب 8يشع ه 8حڤتئي ،٢٠٠١-١٩١٩ ،ك 8اه 8ن أك 8بر  ،٢٠٠١-١٩٩٨م 8ثّقف ،ش 8اع 8ر ،م 8رّن 8م وم8رش 8د ف 8ي الش8ري8عة ال8سام8ري8ة(
ع 8ام  ١٩٩٢ب 8ال 8عرب 8ية ع 8لى م 8سام 8ع األم 8ني )ب 8نيام 8يم( ص 8دق 8ة ) ،( -١٩٤٤ال 8ذي ب 8دوره ت 8رج 8مها إل 8ى ال 8عبري 8ة ،ن ّ8قحها،
اع8تنى ب8أس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب -.أخ8بار ال8سام8رة ،ع8دد  ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ت8موز  ،٢٠١٧ص.
 .٦٠-٥٧ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إّن8ها تس8تعمل
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 ال 8قدي 8م ،امل 8عروف ال 8يوم
ط امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
ب8الح8روف ال8سام8ري8ة؛ ال8عبري8ة الح8دي8ثة ب8الخّ 8
ط ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛
اإلنجليزية )أحياًنا لغات أخرى مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وَّزع مّ8جاًن8ا ع8لى كّ8ل
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
” بني أسياد مدينة نابلس ومعارضيهم
أن8 8ا اب8 8ن ث8 8الث وس8 8بعني س8 8نة ال8 8يوم .م8 8ا زل8 8ت أت8 8جّول ب8 8ني أب8 8ناء ِ
ج8 8لدت8 8ي والح8 8مد وال8 8شكر هلل ع8 8لى م8 8ا أن8 8عم ع8 8ليّ وع8 8لى
ط8ائ8فتي .مّ8رت ع8لينا ج8ميًعا أّي8ام ع8صيبة واآلن ن8نعم ب8أّي8ام طّ8يبة وع8لينا أن ن8تضّرع هلل م8ن أع8ماق ق8لوب8نا ب8أّال ت8رج8ع ت8لك
األّي8ام ال8ردي8ئة م8ن ج8دي8د .ن8ظرة إل8ى ال8وراء ،ب8عد م8رور كّ8ل ه8ذه ال8سنني وبس8بب أع8اج8يب ال8ده8ر ،ال ت8بدو ل8نا ال8يوم أن ت8لك
األّي 8ام ك 8ان 8ت ق 8اس 8ية له 8ذا الح ّ8د )ك ّ8ل ه 8لقّدة( .وم 8ا ت 8سعف ف 8ي ه 8ذا ه 8ي ال 8ذاك 8رة ال 8قصيرة امل 8توّف 8رة ل 8دى ك ّ8ل واح 8د م 8ن ّا
بشكل طبيعي ،أضف إلى ذلك الحقيقة بأّن فترة حلوة تُمّر على طائفتنا.
ل 8دى ك ّ8ل واح 8دة م 8ن امل 8ائ 8ة وس 8تني ع 8ائ 8لة س 8ام 8ري 8ة ال 8يوم م 8نزالن ،واح 8د ف 8ي ن 8اب 8لس أو ف 8ي ح 8ول 8ون واآلخ 8ر ع 8لى ج 8بل
ج8ري8زي8م .وه8ذه امل8نازل ب8معظمها ك8بيرة واس8عة ،وف8ي ب8عض األح8يان تج8د أن ال8بيت ف8ي ق8ري8ة ل8وزه أك8بر .ف8ي م8ثل ه8ذه
األح8وال ي8طيب ل8لمرء ت8ذ ّ8ك8ر أّي8ام خ8لت وأش8خاص ق8ادوا س8فينة ن8وح ال8سام8ري8ة ع8بر م8ياه ال8طوف8ان ال8سياس8ي امل8تمثلة
باألحداث التي حّلت بالطائفة في نابلس.
صتنا .ف8ي س8نوات ك8هنوت عّ8مي ال8كاه8ن ت8وف8يق ب8ن خ8ضر )متس8ليح ب8ن ف8نحاس( ب8ن إس8حق ك8اه8ن ًا أك8بر،
ل8نبدأ إذن ب8ق ّ
 ١٩٤٣-١٩٣٣ل8لطائ8فة ال8سام8ري8ة ال8صغيرة ،ك8ان سّ8كان م8دي8نة ن8اب8لس م8نقسمني مل8عسكري8ن س8ياس8يني ،ووج8هاؤه8ا أي
االئ 8تالف ك 8ما ي 8سمون 8ه ال 8يوم .امل 8عسكر اآلخ 8ر أو املج 8موع 8ة ال 8ثان 8ية ح 8ملت اس 8م ”امل 8عارض 8ني“ وض ّ8مت أي 8ضا أوالئ 8ك
الوجهاء الذين لم يكونوا في ِعداد ”الفاعلني/النافذين“ في املدينة ،أي ”املعارضة“ في قاموسنا اليوم.

ك8اه8ن ال8سام8ري8ني األك8بر ك8ان ع8ضو ش8رف ف8ي املج8لس ال8بلدي ،وع8ليه ف8اع8تبر ك8رج8ل ”املج8لسيني“ .وي8ذك8ر أن كّ8ل ك8اه8ن
خ 8ل ب 8أّي ش 8كل م 8ن األش 8كال ف 8ي ال 8صدام 8ات امل 8تكّررة ب 8ني
س 8ام 8ري أك 8بَر ك 8ان يح ِ8رص ع 8لى ال 8نأي ب 8ال 8نفس م 8ن ال 8تد ّ8
ص8ة وب8ال8حياة ال8سياس8ية ف8ي ن8اب8لس ب8عاّم8ة .ال بّ8د أن ن8شير إل8ى أّن ع8ضوي8ة عّ8مي ف8ي املج8لس ال8بلدي
امل8عسكري8ن ب8خا ّ8 8 8
ك 8ان 8ت ب 8مثاب 8ة اس 8تمرار ل 8تقليد ،ت 8بن ّاه وج 8هاء م 8دي 8نة ن 8اب 8لس ف 8ي ت 8خصيص م 8كان ش 8رف ف 8ي املج 8لس ل 8كاه 8ن ال 8سمرة
ص للطائفة.
األكبر ،تعبيًرا عن تقديرهم الخا ّ
لس8ت م8تأ ّ8كً8دا ف8يما إذا ك8ان8ت ب8داي8ة ه8ذا ال8تقليد ع8ائ8دةً إل8ى عه8د ك8هنوت ال8كاه8ن األك8بر ي8عقوب ب8ن ه8ارون ب8ن س8الم8ة
)ش8لمه(  ،١٩١٦-١٨٧٤ح8يث ك8ان ع8ضًوا ف8ي املج8لس ال8بلدي ف8ي ن8اب8لس ،وك8ان8ت ك8لمته ُت8سمع وُت8بحث ب8اح8ترام ش8دي8د
وت8قدي8ر ،وقِ8ل األم8ر ذات8ه ب8النس8بة ل8رج8ال ”املج8لسيني“ ،وج8هاء امل8دي8نة ،أع8ضاء مج8لسها ال8بلدي ،م8وظ8فيه وق8ضات8ه .وه8ذه
املعاملة حظي بها عّمي الكاهن األكبر أبو واصف أيضا.
مكيدة إلذالل الكاهن األكبر
سن ح8ياة ط8ائ8فة ال8سام8رة ب8أّي ش8يء ،ول8كن ّها س8اع8دت ال8طائ8فة
م8كان8ة ال8كاه8ن األك8بر ل8دى أع8ضاء املج8لس ال8بلدي ل8م تُ8ح ِّ
ب8رّم8تها ف8ي ص8راع8ها ال8يوم8ي م8ن أج8ل ال8بقاء .إض8اف8ة إل8ى ذل8ك8ُ ،كّ8رم ال8كاه8ن ال8سام8ري األك8بر ب8ال8توق8يع ع8لى أح8كام
صتنا.
قضاة املجلسيني .التنويه بهذه الحقيقة هاّم جدا لق ّ
ذات ي8وم ت8آم8ر امل8عارض8ون م8ع ع8رب8ي ن8اب8لسي ف8قير م8عروف ب8معارض8ته الش8دي8دة للمج8لسيني ،واّت8فقوا م8عه م8قاب8ل دف8ع
م8 8بلغ م8 8حترم م8 8ن امل8 8ال أن يج8 8مع أل8 8فاظ8 8ه ال8 8فاح8 8شة ال8 8بذي8 8ئة ال8 8تي ك8 8ان ُي8 8طلقها ع8 8ادة ن8 8حو أع8 8ضاء املج8 8لس ال8 8بلدي،
وي 8صّوب 8ها ه 8ذه امل ّ8رة ن 8حو ال 8كاه 8ن األك 8بر ال 8سام 8ري .وق 8د أح 8اط امل 8تآم 8رون امل 8كاي 8دون ع 8لى ال 8كاه 8ن ذل 8ك ال 8فقير ع 8لًما
ب8امل8سار ال8يوم8ي ال8ذي يس8لكه أب8و واص8ف ،ل8يكمن ل8ه ف8ي إح8دى ُق8رن ال8شارع .وح8امل8ا ي8مّر أب8و واص8ف ب8ه ي8قوم وي8نقض
عليه بالهراوات والشتائم وألفاظ اإلهانة واإلذالل؛ كل ذلك لذّمه والقدح فيه على املأل.
ذل8ك ال8عرب8ي ال8فقير امل8تمّرس ج8يًدا ب8أل8فاظ اإله8ان8ة والش8تائ8م ،تسّ8لم م8ا ع8رض ع8ليه م8ن م8ال وف8ير بح8ماس م8وافً8قا ع8لى
ال 8قيام ب 8ذل 8ك ال 8فعل املش 8ني .أب 8و واص 8ف ،ع ّ8مي ال 8كاه 8ن األك 8بر ،ك 8ان م 8دي 8د ال 8قام 8ة ،ضخ 8م ال 8بدن ،ش 8عر رأس 8ه ذه 8بي
وم 8غطّى ب 8قلنسوة/ب 8عّمة م 8لفوف 8ة ب 8لفة م 8ن ن 8وع أغ 8بان 8ي )ي 8بدو م 8ن االس 8م آغ 8ا ،ول 8يس غ 8رب 8ان 8ي أو راغ 8بان 8ي ك 8ما ورد ف 8ي
األص 8ل ،أش 8كر ص 8دي 8قي ال 8عزي 8ز ال 8كاه 8ن ع 8زي 8ز ب 8ن ال 8كاه 8ن األك 8بر ي 8عقوب أب 8ي ش 8فيق ع 8لى ه 8ذا ال 8تصحيح( ]ش 8ري 8ط
ح8ري8ري ب8أش8كال زه8ور ،زه8ور م8ذه8بة ع8لى خ8لفية ح8ري8ر أب8يض؛ أم8ا ال8كاه8ن ع8زي8ز ف8يقول :رداء أب8يض ق8طني وم8طرز
ب8خيوط ذه8بية أح8يان8ا اس8تخدم ك8عّمة أو ق8لنسوة[ وذق8ن ذه8بي ك8بير ي8تدّل8ى إل8ى أع8لى ص8دره ،زد إل8ى ذل8ك أ ُّب8هة وج8هه
حيث العينان الزرقاوان الواسعتان الثاقبتان لدرجة استحالة التغاضي عن حضوره الرائع املدهش حّقا.
سوا غ8ير مّ8رة ب8قّوة س8رّي8ة ت8قيمهم ع8لى أرج8لهم اح8تراًم8ا ل8لكاه8ن أب8ي واص8ف
صون ل8ي أن8هم أحّ 8
ك8ان ش8يوخ ن8اب8لس ي8ق ّ
ع8ند م8روره ب8هم ،وه8كذا اح8ترم8وه وقّ8دروه .ل8ذل8ك اس8تغرب8وا األم8ر ،ألّن8هم ك8ان8وا ع8لى ع8لم ب8أّن امل8عارض8ني أيً 8
ضا ق8د اح8ترم8وه
وعليه فكيف يخرج نابلسي من قرنة الشارع ويبدأ بشتم و إهانة الكاهن األكبر السامري.
صص بدًال من عقاب
مخ َّ
ل8م ي8رّد ال8كاه8ن ع8لى الش8تائ8م وت8اب8ع س8يره .ش8رط8يان ع8برا م8ن ه8ناك ب8ال8صدف8ة ،أم8سكا ال8رج8ل وأودع8اه ال8سجن ري8ثما
ي 8حاك 8م أم 8ام ق 8اض .ح ّ8ل ي 8وم امل 8حاك 8مة ،وَوف 8ق اإلج 8راءات امل 8عمول ب 8ها آن 8ذاك ،ال ب ّ8د م 8ن ح 8ضور ث 8الث 8ة ق 8ضاة .وح ّ8قا،
ح8ينما أ ُح8ضر ال8شات8م وم8ث ُل أم8ام ال8قضاة وشه8د ع8ليه الش8رط8يان ب8أنّ8ه ش8تم وأه8ان ال8كاه8ن أب8ا واص8ف ،ح8كم ال8قضاة

ع8ليه غ8رام8ة ق8دره8ا عش8رون ل8يرة ،وه8ذا م8بلغ ضخ8م ف8ي ت8لك األّي8ام ،وك8ذل8ك ال8سجن ال8فعلي مّ8دة شه8ري8ن .ق8اض8يان وّق8عا
ح ِّ8ول ه 8ذا ال 8حكم ل 8لكاه 8ن األك 8بر أب 8ي واص 8ف ل 8لتوق 8يع ع 8ليه ك 8قاض ث 8ال 8ث .ف 8وج 8ىء
ع 8لى ه 8ذا ال 8حكم ،وبحس 8ب ال 8نظام ُ 8
ال8قاض8يان جًّ8دا ع8ند س8ماع8هما م8ن عّ8مي ال8كاه8ن األك8بر أب8ي واص8ف ه8ذه الج8ملة” :لس8ت مس8تعًدا ل8لتوق8يع ألّن الُ8حْكم
في نظري قا ٍ
س أكثر من اللزوم“.
س بش8رف8ك
”ول8كن ،ي8ا سّ8يدن8ا ال8كاه8ن ال8وج8يه ،ك8يف ت8زع8م أّن ال8حكم ال8ذي أن8زل8ناه ع8لى ال8شات8م أث8قل م8ن ال8الزم ،ف8هو مّ 8
أمام الجميع؟ “ سأل القاضيان اآلخران.
سًكا ب 8رأي 8ه .ف 8هم ال 8قاض 8يان أّن ه 8ذه ه 8ي رغ 8بته ،م ّ8زق 8ا ورق 8ة ال 8حكم وك 8تبا ح 8كًما آخ َ8ر  ١٥ :ل 8يرة وشه 8ر
ب 8قي ع ّ8مي م 8تم ّ
ون8صف الشه8ر ف8ي ال8سجن .وع8لى ه8ذا ال8حكم رف8ض عّ8مي ال8توق8يع .م8زّق ال8قاض8يان ث8ان8ية ورق8ة ال8حكم الج8دي8دة وك8تبا
ح8كًما ج8دي8دا :عش8ر ل8يرات وشه8ر ف8ي ال8سجن .رف8ض ع8مي ال8توق8يع مجّ8ددا ،وه8كذا ف8عل م8رة ت8لو امل8رة  ،غ8رام8ة عش8ر
ُ8
ليرات بدون سجن ،غرامة خمس ليرات ،ليرتان ال غير.
ي 8ئس ال 8قاض 8يان م 8ن رف 8ض ع 8مي امل 8تكّرر وأ ُص 8يبا ب 8ال 8ذه 8ول .ق 8اال ل 8ه” :ل 8يكن إذن ال 8حكم ل 8ك ،م 8ا ع 8قاب ال 8رج 8ل ف 8علينا
االن8تقال ل8لمت ّهم ال8تال8ي“! ت8اب8ع امل8تهم ب8عينني ك8لهما ده8شة وت8عّجب ذل8ك األخ8ذ وال8رّد ال8ذي دار ب8ني ال8كاه8ن األك8بر أب8ي
واصف والقاضيني .وكّلما طال زمن التفاوض بني الطرفني قّل إدراك املتهم ملا يجري.
ف8ي ال8نهاي8ة ،ق8ام ال8كاه8ن أب8و واص8ف وق8ال ل8لقاض8يني وللج8مهور ال8غفير ال8ذي ح8ضر مل8شاه8دة امل8حاك8مة” :ل8يكن م8علوًم8ا
ل8كم أّن امل8ت ّهم رج8ل م8دَق8ع ،وكّ8ل م8بتغاه ك8ان ال8حصول ع8لى ب8عض ل8يرات إض8اف8ية إلع8ال8ة ع8ائ8لته ال8كبيرة .أرس8له أ ُن8اس
ي8نوون الشّ8ر ل8ي .إذا ق8اص8صناه ف8لن ت8كون ف8ي ذل8ك ف8ائ8دة ألح8د ألّن8نا ن8عرف أّن ال م8ال ل8ه ل8دف8ع ال8غرام8ة وع8ليه س8يبقى
ف 8ي ال 8حبس وأس 8رت 8ه ت 8صبح ب 8دون م 8عيلها ال 8وح 8يد .ب 8ناء ع 8لى ذل 8ك أق 8ترح ع 8لى ال 8قاض 8يني أن ي 8عطيا ت 8عليمات للمج 8لس
البلدي يقضي بتخصيص ليرتني شهرًيا للرجل إلعانته في إعالة عائلته“.
ل8م ي8صّدق ال8قاض8يان والج8مهور آذان8هم .ه8ذا حًّ8قا ك8ان اق8تراح عّ8مي .إن8هار امل8ت ّهم ف8ي م8كان8ه ف8اقً8دا ال8وع8ي ،وب8عد أن
اس 8تعاد وع 8يه ،ارت 8مى ع 8لى ِرج 8لي ال 8كاه 8ن ٌُم 8قبًّال إي 8اه 8ما وه 8و ي 8تمتم ك 8لما ِ
ت ال 8شكر وال 8تبري 8كات :س 8ام 8حني ي 8ا س ّ8يدي
ي اهلل“.
الكاهن األكبر ،إّنك حًّقا اإلنسان الطاهر النقي الذي عرفته في حياتي .ال ريب عندي بأّنك نب ّ

