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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 ّ
أب8يشع ،٢٠٠١-١٩١٩ ،ك8اه8ن أك8بر  ،٢٠٠١-١٩٩٨م8ثّقف وق8ارىء ل8لتوراة ق8دي8ر ،ش8اع8ر[ ب8ال8عرب8ية ع8لى م8سام8ع األم8ني
)ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،(-١٩٤٤ال8ذي ن8قلها ب8دوره إل8ى ال8عبري8ة ،نّ8قحها ،اع8تنى ب8أس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة
أ .ب -.أخ8بار ال8سام8رة ،ع8دد  ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ت8موز  ،٢٠١٧ص .٤٦-٤٣ .ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا
ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إّن8ها تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط أو أرب8ع أبج8دي8ات:
ال 8عبري 8ة أو اآلرام 8ية ال 8سام 8ري 8ة ب 8الخ ّ 8
ط
ط ال 8عبري ال 8قدي 8م ،امل 8عروف ال 8يوم ب 8الح 8روف ال 8سام 8ري 8ة؛ ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ب 8الخ ّ 8
امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
ط ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة )أح8ياًن8ا ل8غات أخ8رى م8ثل ال8فرن8سية
واألملانية واإلسبانية والبرتغالية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وزَّع مّ8جاًن8ا ع8لى ك8لّ
ب8يت س8ام8ري ف8ي ن8اب8لس وح8ول8ون ،ق8راب8ة ال8ثمان8مائ8ة س8ام8ري ي8عيشون ف8ي م8ائ8ة وس8تني ب8يت ًا ت8قري8بًا ،وه8ناك مش8ترك8ون
ف8يها م8ن ال8باح8ثني وامله8تّمني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،ف8ي ش8ت ّى أرج8اء ال8عال8م .ه8ذه ال8دوري8ة م8ا زال8ت حّ8ية تُ8رزق ،ال ب8ل
ج8 8لي امل8 8رح8 8وم راض8 8ي
وت8 8تطّور ب8 8فضل إخ8 8الص وم8 8ثاب8 8رة املحّ8 8ررْي8 8ن ،ال8 8شقيَقني ،األم8 8ني وح8 8سني )ب8 8نيام8 8يم وي8 8فت( ،ن ْ8
)رتسون( صدقة ) ٢٢شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
”ما يضَمن وجودنا
ص8د خ8طوات8نا داخ8ل ال8شعوب ،ال8تي ن8عيش ب8ينها ،وال
إذا أردن8ا ٱالس8تمرار ف8ي امل8حاف8ظة ع8لى وج8ودن8ا ف8ما ع8لينا إّال ت8ر ّ8 8 8
س8ري8ن
سّ8يما ص8يان8ة ل8سان8نا ،ك8قول امل8ثل امل8عروف :ل8سان8ك ح8صان8ك إن ص8نەت8ه ص8ان8ك و إن خ8ن ْته خ8ان8ك .ق8ال أع8ظم املف ّ 8
وال8شعراء وأح8صف م8ن ج8ميع ك8هنتنا َمْ8رِق8ه ع8ليه الس8الم :اإلن8سان ي8محو ذات8ه ب8يده وم8ن ي8قدر ع8لى امل8جيء إلن8قاذه .ك8ما
ق 8ال ب 8حكمته ال 8غزي 8رة أي 8ضا :ال يج 8د ال 8عمل املش 8ني م 8كاًن 8ا ي 8ذه 8ب إل 8يه إل 8ى أن ي 8قِفل ع 8ائ ً8دا إل 8ى ف 8اع 8له .ل 8ذل 8ك ع 8لينا أن
ب ف8ي خ8ان8ة ه8دف واح8د وه8و ض8مان
ن8عترف دائً8ما ب8قّوت8نا ال8ضئيلة ،وأن ن8كون ح8ذري8ن ب8أق8وال8نا وب8أف8عال8نا .كّ8ل ذل8ك ي8نص ّ
استمرار وجودنا.
ه8ذا ه8و س8لوك8نا م8نذ أم8د ب8عيد م8ع كّ8ل ج8يران8نا وال8جهات امل8سيطرة أو امل8سؤول8ة ع8ن ّا .ل8م ن8تصّرف دائً8ما به8ذه ال8طري8قة،
ألّن 8نا ل 8م ن 8رض ب 8االع 8تراف ب 8تعدادن 8ا ال 8ضئيل م 8قارن 8ة ب 8األع 8داء ال ِ8عظام ال 8ذي 8ن ان 8ق ّ
ضوا ع 8لينا ف 8تناق 8ص ع 8ددن 8ا ،وك 8دن 8ا
نتالشى من على وجه األرض ،التي أقسم اهلل آلبائنا إعطائها لنا ،األرض التي تدّر لبن ًا وعسال.
ب8لى ،م8نذ أن ب8دأن8ا ب8ان8تهاج ه8ذه ال8سياس8ة ب8دأن8ا ب8ال8تعاف8ي وب8زي8ادة ع8ددن8ا .ال8فضل ال8كبير ف8ي ه8ذا ي8عود ل8لكهنة ال8كبار
األواخ8ر ال8ذي8ن أبح8روا ب8سفينة ال8طائ8فة ه8ذه ب8ني أم8واج الس8لطات امل8ختلفة ف8ي ه8ذه ال8بالد .ه8نال8ك ،ع8لى س8بيل امل8ثال،
الكاهن األكبر عمران بن سالمة وممثلو الُحكم التركي في البالد في منتصف القرن املاضي.
ال8حاك8م املح8لي ٱع8تدى ع8ليه وأه8ان8ه أم8ام الج8ميع .إّن8ه أم8ر أن ُي8رك8به ع8لى ح8صان ووجُ8هه إل8ى الخ8لف وي8داه م8رب8وط8تان
س بشرف جندي تركي.
بذيل الحصان وذلك بسبب اّدعاء كاذب بأّن الكاهن قد م ّ

تحّ8مل ال8كاه8ن األك8بر ه8ذا املشه8د امل8ذّل جّ8دا ب8صمت ،ول8م ي8نبس ب8بنت ش8فة .ع8لم أّن8ه إذا اش8تكى ل8دى ج8هات ع8ليا ف8إنّ
ذل 8ك سيتس 8بّب بح 8لول م 8صيبة ع 8لى ك 8ل ط 8ائ 8فته ال 8صغيرة ،ال 8تي ب 8لغ ع 8دده 8ا آن 8ذاك  ١٥٠ن 8سمة ف 8قط .إّن 8ه ك 8ظم ال 8عار
وال ِ
خزي والذ بالصمت و إيمانه باهلل قّواه بصمته.
الكاهن األكبر أبو واصف
ن8 8هاي8 8ة ذل8 8ك ال8 8حاِك8 8م ال8 8عسكري ال8 8ترك8 8ي ك8 8ان8 8ت م8 8ري8 8رة جّ8 8دا .ل8 8قد فّ 8 8
ضل ال8 8كاه8 8ن األك8 8بر ص8 8ال8 8حَ ش8 8عِبه ع8 8لى م8 8صلحته
ال 8شخصية ،وت 8نازل ع 8ن ش 8رف 8ه ح 8فاظً 8ا ع 8لى اس 8تمرار ب 8قاء ش 8عبه ،ك 8ما ف 8عل ب 8عده ك 8اه 8ن أك 8بر آخ 8ر ،ع ّ8مي ت 8وف 8يق ب 8ن
خضر )متسليح بن فنحاس( املعروف للجميع بكنيته العربية ”أبو واصف“.
ك8نت ق8د ذك8رت عَ 8
ظمة أب8ي واص8ف وش8رف8ه ال8عظيم ف8ي أع8ني املخ8لوق8ات أك8ثَر م8ن مّ8رة ف8ي ق8صصي ،ول8م يتخّ8لف به8ذا
ال8صدد مح8دث8ون آخ8رون .س8ناء وج8هه الج8ميل وق8ام8ته امل8مشوق8ة م8ث ّال أب8رز م8ا ف8ي ك8هنة ال8سام8ري8ني .ش8خصية ب8ارزة ل8ها
حضورها املركزي في أوساط السلطات في نابلس وفي لقاءات وجهائها ،زعماء الحمائل الكبيرة في نابلس.
ك8ان يش8ترك ف8ي ت8لك ال8لقاءات رج8ال دي8ن وش8يوخ مس8لمون ،ول8م ي8فّوت8وا أّي8ة ف8رص8ة ف8ي ت8عثير ال8كاه8ن األك8بر ال8سام8ري
ف8ي م8سائ8ل دي8نية ،وب8مواض8يَع ذات ص8لة ب8ال8فروق ب8ني ال8تقال8يد ال8سام8ري8ة اإلس8رائ8يلية وال8دي8ن اإلس8الم8ي .وك8ان ال8كاه8ن
األك8بر ت8وف8يق ق8د تخ8طّى ك8اف8ة ال8عوائ8ق وال8عثرات ال8تي ن8صبت ل8ه ،إّال أنّ8ه خ8رج م8ن كّ8ل ج8دال ب8اح8ترام ووق8ار مّ8ما زاد م8ن
املعاملة الطّيبة التي كانت سائدة عادة بني وجهاء نابلس والسامريني.
م 8عام 8لة رج 8ل ال 8شارع ف 8ي ن 8اب 8لس ل 8لسام 8ري 8ني ك 8ان 8ت م 8ختلفة .ج ّ8هال ع 8رب ن 8اب 8لس ل 8م ي 8نقطعوا ع 8ن إغ 8اظ 8ة و إه 8ان 8ة
ال8 8سام8 8ري8 8ني ،وك8 8ان يحّ8 8رض8 8هم ع8 8لى ذل8 8ك ُوّع8 8اظ وع8 8لماء دي8 8ن ف8 8ي امل8 8ساج8 8د .م8 8شاه8 8د إذالل الش8 8باب ال8 8سام8 8ري ون8 8زع
ط 8راب 8يشهم م 8ن ع 8لى رؤوس 8هم و إط 8الق ق 8هقهات ال 8تهّكم والسخ 8ري 8ة ك 8ان 8ت ي 8وم 8ية ،وق ِ8ل األم 8ر ذاَت 8ه ب 8خصوص اإلغ 8اظ 8ة
والتحّرش بدون أّي سبب ،وعانى السامريون وصمتوا.
لقاء وجهاء نابلس
ع 8لى خ 8لفية ه 8ذا ال 8واق 8ع ،م 8ارس ال 8كاه 8ن األك 8بر ت 8وف 8يق ب 8ن خ 8ضر ع 8ادة االس 8تضاف 8ة ال 8تي ٱش 8تهر ب 8ها ،ك 8ما ق 8ام ب 8رّد
زي 8ارات وج 8هاء ع 8رب ن 8اب 8لس ب 8كّل ك 8ياس 8ة وأدب .واع 8تاد ال 8وج 8هاء ف 8ي ل 8قاءات 8هم التح ّ8دث ع 8ن ال 8تطورات ال 8سياس 8ية ف 8ي
امل8نطقة ]م8حارب8ة امل8حتل ال8بري8طان8ي وامل8ناوش8ات ب8ني ال8يهود وال8عرب[ وع8ن م8واض8يعَ مح8ليةُ .ي8ذك8ر أّن ه8ذه ال8لقاءات ك8ان8ت
ج8هون إل8ى ال8كاه8ن األك8بر ل8سماع
تحّ8دد ع8ادة ن8هج كّ8ل ن8اب8لس ال8سياس8ي .ب8ني ال8فينة واألخ8رى ،ك8ان رؤس8اء امل8دي8نة ي8تو ّ8
رأيه حول مواضيَع شت ّى.
دأب ال 8كاه 8ن األك 8بر ت 8وف 8يق ع 8لى اإلج 8اب 8ة بح 8ذر ش 8دي 8د ،وأح 8ياًن 8ا ب 8لغة غ 8ام 8ضة ُت 8فهم ع 8لى وجه 8ني ،وذل 8ك إلرض 8اء ك 8اّف 8ة
األط8راف ،إّال أن ه8ذه ال8حقيقة ل8م ت8منع ال8وج8هاء ف8ي إح8دى ال8حاالت م8ن إرغ8ام ال8كاه8ن األك8بر ع8لى نش8ر ب8يان أرض8اه8م
جّ8ل ال8حاالت ك8ان8ت ُت8رض8ي
ش8ا ف8ي ال8طرف اآلخ8ر امل8خال8ف .والج8دي8ر ب8ال8ذك8ر أّن إج8اب8ة ال8كاه8ن ت8وف8يق ف8ي ُ8
ه8م ،وأث8ار ن8قا ً 8
سامعيه.
م 8عظم األس 8ئلة ،ك 8ما ُن ّ8وه ،ك 8ان 8ت ح 8ول ال 8شؤون ال 8دي 8نية ،وق 8سم ض 8ئيل م 8نها ت 8طّرق مل 8واض 8يع س 8ياس 8ية أو ه 8دف 8ه ك 8ان
ص ع8ليكُم اآلن .ع8ندم8ا
االس8تهزاء والسخ8ري8ة ال غ8ير .ع8ن إح8دى ال8حاالت ال8تي ح8اول8وا ف8يها االس8تهزاء ب8عّمي ت8وف8يق ،أُقّ 8
ك8ان ال8كاه8ن األك8بر ي8دخ8ل إل8ى أح8د ت8لك ال8لقاءات ك8ان ي8قف الج8ميع دائً8ما اح8تراًم8ا ل8ه ،وي8دع8وه ص8اح8ب امل8نزل للج8لوس

ف8ي ص8در ق8اع8ة ال8ضيوف ال8رح8بة .وك8ان الخ8دم ي8بذل8ون جه8ده8م ل8تجهيز أرج8يلة ف8اخ8رة بس8رع8ة ،ووض8عها م8قاب8ل م8قعد
الكاهن األكبر أبي واصف ،وصاحب البيت ُيناوله بوقار بربيش/نبريج األرجيلة.
ب8ال8طبع ك8ان ال8كاه8ن األك8بر ي8رف8ض ف8ي ال8بداي8ة ال8عرض م8عتذًرا ب8أّن8ه ال ي8وّد إزع8اج م8ضيفه .وب8عد ب8عض اإلل8حاح ك8ان
يقبل ويمسك فّوهة األرجيلة بيده ،ثم ينفث الدخان بدماثة جدية وباعتدال شديد ،والجميع منفعل من أّبهته ووسامته.
مذاق فضالت الغنم
ج8ه أح8د ش8يوخ املس8لمني إل8ى ال8كاه8ن األك8بر ق8اصً8دا إغ8اظ8ته و إذالل ”ال8كفرة ال8سام8ري8ني“ أب8ناء ط8ائ8فته،
ذات ي8وم ت8و ّ 8
وط 8ري 8قة ط 8رح ال 8سؤال ك 8ان 8ت ب 8مثاب 8ة ح 8فل بح ّ8د ذات 8ه .ف 8ي ال 8بدء ط 8لب ال 8سائ 8ل م 8ن ص 8اح 8ب امل 8نزل أن ي 8عّم اله 8دوء ف 8ي
أوس8اط امل8جتمعني ال8كثر ،ال8وج8هاء ،ع8لماء ال8دي8ن وال8شيوخ م8ن ق8رى ن8اب8لس ل8بلوغ أق8صى االن8تباه وااله8تمام .ب8عد ذل8ك
وف8ي ال8جو ال8هادىء ال8ذي خّ8يم ،ق8ال ب8صوت ج8هوري م8توجً8ها ن8حو ال8كاه8ن وم8عتذًرا ب8شكل ل8م ُي8بق أي م8جال ل8لمسؤول
إال اإلجابة.
ي 8قال ع 8نكم ،أن 8تم أّي 8ها ال 8سام 8ري 8ون ب 8أّن 8كم ال 8خبيرون ب 8كل ش 8يء ع 8لى وج 8ه األرض ،وع 8ليه ٱس 8مح ل 8ي أّي 8ها ال 8كاه 8ن أب 8و
واص8ف إذا أزع8جتك ب8سؤال ُي8قلقني م8نذ ل8ياٍل ك8ثيرة ،ول8م أع8ثر ع8لى ج8واب ل8ه .إّن8كم تّ8دع8ون أّن8كم أب8ناء ي8وس8ف ال8صّدي8ق
س بش8رف8ك،
ال8ذي ع8لم اإلج8اب8ة ع8ن كّ8ل س8ؤال ،فه8ال ي8تكّرم ال8كاه8ن ف8ي ال8رّد ع8لى س8ؤال8ي م8هما ك8ان م8ربً8كا وال أق8صد املّ 8
حاشى وكّال.
ت8ف ّ
ضل ي8ا ح8ضرة ال8شيخ ،أج8اب8ه ال8كاه8ن أب8و واص8ف ،إس8أل ف8الح8لول ع8ند اهلل .ب8ما أّن8كم ،ك8ما نّ8وه ،خ8بيرون ب8كل ش8أن،
ت ل8ي أي8ها ال8كاه8ن أب8و واص8ف ،م8ا م8ذاق ف8ضالت ال8غنم ،أح8ام8ض ه8و أم م8ال8ح؟ ان8طلقت أص8وات
اب8تسم ال8شيخ ،هّ8ال ق8ل َ
م8ن ك8ل ج8هات ال8قاع8ة ت8نّم ع8ن ع8دم ال8رض8ا م8ن ه8ذا ال8سؤال املس8تهزىء امل8ؤل8م ،ول8كن ال8كاه8ن أب8و واص8ف ل8م ي8تراج8ع ول8م
يرتبك ولو للحظة واحدة .ابتسم ابتسامته املشرقة والتفت إلى الشيخ الوقح:
ب ه8ذا ال8سؤال ،ع8ليه أن ُيجّ8رب ال8تذّوق م8ن َفَ 8
ضالت ال8غنم م8لء ف8مه ك8ي ي8تحّقق م8ن ط8عمها؛ ول8كن ن8حن
م8ن ال ي8عرف ج8وا َ
ال8سام8ري8ني م8عفيون م8ن ذل8ك ألّن اهلل ت8عال8ى أرش8دن8ي ل8تقدي8م إج8اب8ة م8نطقية ع8ن س8ؤال ت8اف8ه ،ال م8عنى ل8ه ،اس8تميحك
عذًرا يا حضرة الشيخ.
س8معت م8ن كّ8ل ج8هة ،وت8اب8ع ال8كاه8ن أب8و واص8ف :ك8ما أّن الُّ8ذب8اب ال ي8رف8رف ع8لى امل8لح وي8تحاش8ى مل8س
أص8وات امل8واف8قة ُ 8
ال8ليمون ،إّال أّن8ه ي8رف8رف ب8كثاف8ة ع8لى ف8ضالت ال8غنم ،وع8ليه ف8امل8نطق الس8ليم ُي8ثبت ب8أّن ط8عم ف8ضالت ال8غنم ح8لو ب8النس8بة
للذباب.
كالم رائع ،عّلق الحضور وس ِ
خروا من خذالن الشيخ وسقوطه“.

