س النصراوي إلياس مرمورة )(١٩٤٧-١٨٨٧
هل ترجم الِق ّ
التوراة السامرية إلى العربية؟
Did the Nazarene Pastor Eliās Marmūrah Render
?the Samaritan Pentateuch into Arabic
ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي
ي5ذك5ر ال5بدوي امل5لثم )اس5م مس5تعار ل5يعقوب ح5ن ّا ال5عودات  (١٩٧١-١٩٠٩ف5ي م5قال5ه امل5وس5وم بـ ”ِم5ن أع5الم ال5فكر واألدب
ف5ي فلس5طني ،ع5صام ع5اش5ور ،ال5قس إل5ياس م5رم5ورة ،رش5اد ب5يبي“ ،األدي5ب ج ٥ .س ،٣١ .م5اي5و ،١٩٧٢ ،ص،٣٥-٣١ .
س ال5نصراوي إل5ياس م5رم5ورة ) ،(١٩٤٧-١٨٨٧ال5ذي ع5مل راعً5يا ل5لطائ5فة اإلن5جيلية ف5ي ن5اب5لس مّ5دة خ5مسة عش5ر
ب5أن ال5ق ّ
عاًما ،كان قد نقل توراة السامريني إلى العربية )ص (٣١ .وفي الصفحة التالية  ٣٢ورد ما يلي:
” ومن الكتب التي خّلفها الفقيد:
) (١السامريون :وهو كتاب طبع على مطابع دار األيتام اإلسالمية بالقدس .١٩٣٤
) (٢ت5وراة ال5طائ5فة ال5سام5ري5ة ب5ال5كتاب5ة ال5عرب5ية )ف5قدت مخ5طوط5ة ه5ذه ال5ترج5مة ال5عرب5ية م5ن ب5يت ال5فقيد ف5ي ال5قدس ب5عد ان
اغتصب العلج الصهيوني املدن والقرى العربية بفلسطني“.
س م5رم5ورة وه5و :ت5ران5يم م5يالدي5ة
وه5نال5ك ك5تاب ث5ال5ث ،أو ب5األح5رى ك5تّيب ،ل5م ُي5ذَك5ر ف5ي امل5قال ق5يد ال5بحث ،ج5معه وط5بعه ال5ق ّ
ُرّت 5لت ف 5ي ك 5نيسة م 5ار ب 5ول 5س وم 5درس 5ة ص 5هيون اإلن 5كليزي 5ة )م 5درس 5ة امل 5طران ك 5وب 5ات( ف 5ي ال 5قدس .م 5طبعة دار األي 5تام
ال 5سوري 5ة١٩٣٤ ،؟) ،ه 5كذا ورد ف 5ي ك 5ات 5ال 5وج م 5كتبة ال 5جام 5عة ال 5عبري 5ة(  ٢٤ص .وال 5كتّيب م 5توّف 5ر ف 5ي امل 5كتبة ال 5جام 5عية
وال5وط5نية ف5ي ال5قدس ال5غرب5ية .وال بّ5د م5ن اإلش5ارة إل5ى أّن ي5عقوب ال5عودات ق5د أّل5ف ك5تاًب5ا صخً5ما ب5عنوان ”م5ن أع5الم ال5فكر
واألدب في فلسطني“ ،صدر في عّمان عام ١٩٧٦؛ ط ،١٩٩٢ ،٣ .القدس :دار اإلسراء.
س إل 5ياس م 5رم 5ورة ق 5د ”ن 5قل“ ب 5معنى ”ت 5رج 5م“ ال 5توراة
إزاء ه 5ات 5ني امل 5علوم 5تني ُي 5طرح ال 5سؤال امل 5تشّعب ال 5تال 5ي :ه 5ل ال 5ق ّ
ال 5سام 5ري 5ة إل 5ى ال 5عرب 5ية وم 5ن أّي 5ة ل 5غة؟ أم 5ن األص 5ل ال 5عبري ال 5سام 5ري أم م 5ن ال 5ترج 5مة اآلرام 5ية ال 5سام 5ري 5ة؟ وه 5ذا ف 5ي
ت5قدي5رن5ا م5ن امل5حتمل ال5بعيد جّ5دا ،إذ أّن5نا ل5م نج5د أّي دل5يل ع5لى ذل5ك ،ال ف5ي م5ا ت5وّف5ر ل5دي5نا م5ن م5صادَر اطّ5لعنا ع5ليها ف5ي
غ 5ضون عش 5رات ال 5سنني اب 5تداًء م 5ن ع 5ام  ١٩٧١ألب 5حاث 5نا ف 5ي م 5وض 5وع ال 5سام 5ري 5ني ،س 5واء أك 5ان 5ت م 5كتوب 5ة أم م 5نقول 5ة
شفويا .والجدير بالذكر ورود هذه الفقرة في املقال آنف الذكر في ص:٣١ .
”وف 5ي ال 5فترة ال 5طوي 5لة ال 5تي ع 5اش 5ها ف 5ي ن 5اب 5لس ) ١٥س 5نة( ات 5صل ب 5كهان ال 5سام 5ري 5ني وت 5علم ل 5غتهم ون 5قل ت 5ورات 5هم ال 5ى
ال5عرب5ية ووض5ع ك5تاب5ا ع5ن ه5ذه ال5طائ5فة ط5بعه ع5ام  ١٩٣٤وف5يه ت5ناول ت5اري5خ ال5سام5ري5ني واص5ول5هم  “...م5ا امل5قصود ي5ا
ُت5رى بـ ”ل5غتهم“ ف5ي ه5ذا ال5سياق ،أه5ي ع5بري5ة ال5توراة أم آرام5يتها )ال5ترج5وم( وك5لتاه5ما غ5ير م5حكيتني م5نذ ق5رون؟ أض5ف
إل 5ى ذل 5ك أّن م 5ثل ه 5ذا ال 5عمل الضخ 5م ك 5ان م 5ن امل 5فروض أن يُح 5دث ب 5عض ”ال 5ضجة“ واألص 5داء ع 5لى األق ّ5ل آن 5ذاك ف 5ي
اإلع5الم ،وي5ترّدد ص5داه ف5ي ال5تقال5يد ال5سام5ري5ة ال5شفوي5ة ع5لى األقّ5ل ،ث5م مل5اذا م5ثل ه5ذه ال5ترج5مة ،وق5د ت5رج5مت ال5توراة
ال 5سام 5ري 5ة ف 5ي ال 5قرون ال 5وس 5طى ،وث ّ5مة عش 5رات املخ 5طوط 5ات ال 5تي ك 5ان 5ت م 5توّف 5رة ف 5ي امل 5كتبات ول 5دى ال 5سام 5ري 5ني ف 5ي
ن5اب5لس ،ول5كن ب5الح5رف ال5سام5ري ع5ادة .أض5ف إل5ى ذل5ك ،ال ذك5ر مل5ثل ه5ذه ال5توراة ف5ي ك5تاب5ه ع5ن ال5سام5ري5ني امل5شار إل5يه
و إل5ى م5حتوي5ات5ه الحً5قا .م5ثل غ5ياب ه5ذا ال5ذك5ر ،ال ي5عني ب5ال5ضرورة ع5دم وج5ود م5ثل ه5ذه ال5ترج5مة ،ف5من امل5مكن أن ت5كون
الترجمة أو النقحرة قد أنجزت بعد طباعة ونشر الكتاب عن السامريني في عام .١٩٣٤
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ح 5ر )ن 5قل ح 5روف( ال 5ترج 5مة ال 5عرب 5ية ل 5لتوراة
س إل 5ياس م 5رم 5ورة ق 5د َنْق َ 5
م 5ن امل 5حتمل ال 5قري 5ب ف 5ي ت 5قدي 5رن 5ا ،أن ي 5كون ال 5ق ّ
ال 5سام 5ري 5ة م 5ن ال 5رس 5م ال 5سام 5ري إل 5ى األب 5تثية ال 5عرب 5ية .وال 5سؤال ي 5دور أي ً 5
ضا ح 5ول م 5ا خ ّ5لف م 5رم 5ورة م 5ن ك 5تب أو م 5ن
مخ5طوط5ات ،أص5درت ه5ذه ال5ترج5مة ب5شكل ك5تاب وم5تى ك5ان ذل5ك ف5ال ذك5ر له5ذا ،أم أّن5ها ،ع5لى األغ5لب ،مخ5طوط ،وال ن5دري
ب 5ال 5ضبط م 5ن س 5رق 5ها م 5ن م 5كتبة م 5نزل م 5رم 5ورة ف 5ي ال 5قدس ف 5ي أع 5قاب ح 5رب ال 5عام  ،١٩٤٨م 5ثلها م 5ثل ع 5دد ك 5بير م 5ن
امل5ؤّل5فات ال5عرب5ية الفلس5طينية ،ال5تي ان5تقل ق5سم ك5بير م5نها إل5ى امل5كتبة ال5عبري5ة ال5وط5نية وال5جام5عية ف5ي ال5قدس ال5غرب5ية،
إال أّن ه 5 5ذا املخ 5 5طوط امل 5 5ذك 5 5ور ال ذك 5 5ر ل 5 5ه ف 5 5ي ال 5 5كات 5 5ال 5 5وج 5 5ات ال 5 5تي ف 5 5حصتها ح 5 5تى اآلن وال ع 5 5لم ل 5 5لقيمني ع 5 5لى ق 5 5سم
املخ 5طوط 5ات وت 5صاوي 5ره 5ا ف 5ي امل 5كتبة امل 5ذك 5ورة ،وم 5ن امل 5حتمل أن ي 5كون املخ 5طوط امل 5ذك 5ور ق 5د وق 5ع ف 5ي ي 5د أح 5د امله 5تّمني
بجمع الكتب.
س إل 5ياس م 5رم 5ورة ُول 5د ف 5ي ال 5ناص 5رة ،ت 5عّلم ف 5ي م 5درس 5تها االب 5تدائ 5ية ،أن 5هى دراس 5ته ال 5ثان 5وي 5ة ف 5ي م 5درس 5ة ص 5هيون
ال 5ق ّ
امل 5 5قدس 5 5ية اإلنج 5 5ليزي 5 5ة ،انتس 5 5ب ل 5 5كلية الش 5 5بّان ،درس ال 5 5عرب 5 5ية ع 5 5لى امل 5 5عّلم ال 5 5لبنان 5 5ي امل 5 5عروف نخ 5 5لة ج 5 5ري 5 5س زري 5 5ق
سا
صْ5هيون .اخ5تار م5رم5ورة الخ5دم5ة ال5دي5نية ف5ي ال5عام  ،١٩٠٨فُ5رس5م شّ5ما ً 5
) ،(١٩٢١-١٨٦١وعّ5لم ف5ي م5درس5ة َ ِ 5 5
سي ً
س5ا ف5ق ّ
ف 5ي رام اهلل ف 5ناب 5لس ف 5رام اهلل ف 5بيت امل 5قدس ،وك 5ان راع 5ي ك 5نيسة م 5ار ب 5ول 5س اإلن 5جيلية امل 5قدس 5ية ف 5ي ش 5ارع أس 5باط
إس 5رائ 5يل ف 5ي األع 5وام  ١٩٤٣-١٩٣٩وت ّ5م ت 5كري 5س ه 5ذه ال 5كنيسة ف 5ي  ١ك  ١س 5نة  ١٨٧٤ف 5ي أح 5د االدڤ 5نت )م 5جيء
س أس5عد
س خ5ليل الج5مل )أن5ظر :ت5اري5خ ال5ناص5رة م5ن أق5دم ازم5ان5ها ال5ى اي5ام5نا ال5حاض5رة ت5أل5يف ال5ق ّ
امل5سيح( ورس5م ال5ق ّ
ّ
س م5رم5ورة
م5نصور ،م5ؤس5سة اله5الل ب5مصر ،١٩٢٤ ،ص ٢٠٠ .م5لحوظ5ة ) ١ال5كتاب م5توف5ر ع5لى ال5شاب5كة(  .ع5ان5ى ال5ق ّ
األمرّين من السلطات التركية في خالل الحرب الكونية األولى فنفي مع عائلته إلى أدرنه بتركيا.
س م5رم5ورة م5تضلًعا م5ن ال5لغة ال5عرب5ية امل5عياري5ة ،وتشه5د ع5لى ذل5ك ُ
خ5طَبه االرت5جال5ية وع5ظات5ه وش5عره ال5رق5يق .ك5ان
ك5ان ال5ق ّ
ي5دع5و امل5سؤول5ني م5ن رج5ال ال5دي5ن إل5ى االه5تمام ب5ال5لغة ال5عرب5ية ،والح5رص ع5لى ت5عّلمها ،ب5ل وف5رض5ها م5اّدة إج5باري5ة ع5لى
س5س مج5لة ”األخ5بار ال5كنسية“ س5نة  ١٩٢٦ف5ي ال5قدس ،وص5درت
ط5الب ال5اله5وت ف5ي االم5تحان5ات .وك5ان م5رم5ورة ق5د أ ّ 5
سا للمج5مع ال5وط5ني ال5كنسي ف5ي فلس5طني
مّ5دة أرب5عة عش5ر ع5اًم5ا ب5دون ان5قطاع .وك5ان م5رم5ورة ق5د ان5ت ُخب ع5ام  ١٩٣٤رئ5ي ً
واألردن ،ل5غاي5ة ع5ام ت5قاع5ده بس5بب إص5اب5ته ب5امل5رض س5نة  .١٩٤٤وف5ي ع5ام  ١٩٣٧ك5ان م5مث ًّال ل5لكنيسة اإلن5جيلية ال5وط5نية
ف5ي اح5تفاالت إق5ام5ة م5طران5ية ال5قدس اإلنج5ليكان5ية ف5ي ل5ندن ،وأط5لع رج5ال ال5دي5ن اإلنج5ليز ع5لى ال5قضية الفلس5طينية،
م5لبًيا ب5ذل5ك ط5لب امل5فتي ال5حاج مح5مد أم5ني ال5حسيني ) .(١٩٧٤-١٨٩٥وق5ام م5رم5ورة ب5رح5لة إل5ى أدن5برة م5مث ًّال ل5لكنيسة
العربية اإلنجيلية وأبلى هناك بالء حسن ًا لنصرة قضية وطنه.
س م5رم5ورة ف5ي
س م5رم5وره اف5تخاره ال5دائ5م ب5لغة ال5ضاد وب5مقاوم5ته للح5رك5ة ال5صهيون5ية .ي5أت5ي اس5م ال5ق ّ
م5ن خ5صائ5ص ال5ق ّ
ِع5داد م5ثل ه5ذه ال5شخصيات ال5عرب5ية امل5سيحية ،ال5تي تنبّه5ت لخ5طر الح5رك5ة ال5صهيون5ية وق5اوم5تها :ن5جيب ع5ازوري ،ن5جيب
س ح5ن ّا بّ5حوث ،س5عيد ع5ودة ،ش5دي5د ب5از
ن5صار ،غ5ري5غوري5وس حّ5جار ،ع5يسى ال5عيسى ،ت5وف5يق ك5نعان ،ع5يسى ال5بندك ،ال5ق ّ
حّداد ،جورج حبش ،وديع حّداد إلخ.
س م5رم5ورة ق5د خّ5لف م5ا ُذك5ر آنً5فا ب5خصوص ال5توراة ال5سام5ري5ة وث5انً5يا :ك5تاب
ب5ناء ع5لى امل5علوم5ات امل5توّف5رة ل5دي5نا ،ك5ان ال5ق ّ
ب5عنوان :ال5سام5ري5ون ،وال5كتاب ي5تضّمن ت5اري5خ ال5سام5ري5ني واص5لهم وم5نشئهم واع5ياده5م وم5قادس5هم )ه5كذا ف5ي األص5ل(
وت 5ورات 5هم وال 5فروق ب 5ينهم وب 5ني ال 5يهود وف 5يه مل 5ح م 5ن ت 5اري 5خ ش 5كيم )ن 5اب 5لوس( وال 5سام 5رة )س 5بسطية( وآث 5اره 5ما .ال 5قدس:
م5طبعة دار االي5تام ال5سوري5ة ،ي5طلب م5ن م5كتبة فلس5طني ال5علمية ،ال5قدس وم5ن امل5ؤل5ف ب5ال5قدس١٠٠ ،١٩٣٤ ،ص .ن5سخة
م5ن ه5ذا ال5كتاب م5توفّ5رة ف5ي امل5كتبة ال5وط5نية وال5جام5عية ف5ي ال5قدس وف5ي م5كتبة وزارة ال5خارج5ية اإلس5رائ5يلية ورق5مه 55B
 367في األولى و  0318في الثانية )بحسب النسخة املصّورة التي بحوزتي منذ بداية سبعينات القرن العشرين(.
ي 5شار أوًال إل 5ى أّن ه 5ذا ال 5كتاب ع 5بارة ع 5ن مج 5موع 5ة م 5ن امل 5قاالت ،ال 5تي ك 5ان امل 5ؤِّل 5ف م 5رم 5ورة ،ينش 5ره 5ا ت 5با ً5ع 5ا ف 5ي مج 5لة
2

”األخ5بار ال5كنسية“ ،وق5د س5اع5ده ف5ي ك5تاب5ة ب5عض ال5فصول ،كّ5ل م5ن امل5طران ن5جيب أ .ق5بعني )م5طران(١٩٧٦-١٩٥٨ :
وال 5كاه 5ن األك 5بر ع 5مران ب 5ن إس 5حق ،أب 5و س ّ5لوم ) ،١٩٨٠-١٨٨٩ك 5اه 5ن أك 5بر  .( ١٩٨٠-١٩٦٠ي 5ضّم ه 5ذا ال 5كتاب ه 5ذه
صة ي5وس5يفوس ع5ن س5نبلط
ال5عناوي5ن :أص5ل ال5سام5ري5ني ص١٤-٢ .؛ خ5الص5ة ت5اري5خ ال5سام5ري5ني ص١٥-١٤ .؛ خ5الص5ة قّ 5
وصه 5ره م 5نسى ال 5كاه 5ن ص٢٠-١٦ .؛ خ 5راب اورش 5ليم وش 5كيم ص٢٦ -٢٠ .؛ ال 5سام 5ري 5ون ت 5حت ح 5كم املس 5لمني ص.
٢٩-٢٦؛ ال5سام5ري5ون ف5ي ال5وط5ن وف5ي الهج5رة )ه5كذا ف5ي األص5ل( ص٣٠-٢٩ .؛ ت5واري5خ ال5سام5ري5ني ص٣٢-٣١ .؛ ن5بذة
م 5ن س 5فر ي 5شوع ال 5سام 5ري ب 5لغته االص 5لية ،ن 5سخة ال 5كتاب ،خ 5بر م 5ا ك 5ان م 5ن ن 5بيح وم 5ا اج 5راه ،ص٣٤-٣٢ .؛ ع 5اص 5مة
ال5سام5ري5ني ،ص٤٢-٣٥ .؛ ش5كيم وض5واح5يها ،ص٤٤-٤٢ .؛ ع5يبال ص٤٥-٤٤ .؛ ب5لوط5ة م5ورة ،ب5ئر ي5عقوب ص٤٧-٤٦ .؛
ش5كيم )س5يكم( وس5وخ5ار ص٤٩-٤٧ .؛ ب5الط5ة وآث5اره5ا ،ص٥١-٤٩ .؛ ع5ورت5ا ص٥٢-٥١ .؛ ك5فل ح5ارس او ك5فر ح5ارس
ص٥٢-٥٢ .؛ اع5ياد ال5سام5ري5ني ص٥٤-٥٣ .؛ دي5ان5ة ال5سام5ري5ني ص٥٧-٥٤ .؛ ال5توراة ال5سام5ري5ة ص٦٢-٥٧ .؛ م5لحق
 ،١ف5صل م5ن رح5لة ال5قس ه5نري م5ون5درل م5ن ح5لب ال5ى ال5قدس ف5ي ف5صح  .١٦٩٧االرب5عاء ف5ي  ٢٤اذار ص٦٥-٦٢ .؛
م 5لحق  ،٢آث 5ار م 5دي 5نة ال 5سام 5رة ص٧١-٦٦ .؛ امل 5دي 5نة ال 5تي ق 5بل ع 5صر ه 5يرودس ٧٢-٧١-٧١؛ امل 5دي 5نة االس 5رائ 5يلية ص.
٧٣؛ ال5 5نقوش االس5 5رائ5 5يلية ص٧٩-٧٤ .؛ ال5 5عاج ف5 5ي ال5 5سام5 5رة ص٨٤-٨٠ .؛ ف5 5هارس ال5 5كتاب و إص5 5الح خ5 5طأ ١٠٠-٨٥
)الكتاب متاح على الشابكة باملّجان(.
ق5د ال ن5حيد ع5ن ج5اّدة ال5صواب ،إذا ق5لنا إّن ك5تاب م5رم5ورة ح5ول ال5سام5ري5نيُ ،ي5عتبر م5ن ب5واك5ير ال5كتاب5ات ال5عرب5ية ف5ي ه5ذا
امل 5ضمار ،إن ل 5م ي 5كن ال 5باك 5ورة األول 5ى )أن 5ظر .(http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=279573&r=0 :وي 5ذك 5ر
س م5رم5ورة ف5ي ال5صفحة امل5رّق5مة األول5ى ،أّن5ه ل5م ي5طال5ع ف5ي ال5عرب5ية ش5يئ ًا ح5ول ال5طائ5فة ال5سام5ري5ة ،س5وى م5قاٍل لج5رج5ي
ال5ق ّ
زي5دان ) (١٩١٤-١٨٦١وه5و ع5بارة ع5ن ان5طباع5ات5ه وم5ا ع5لمه ع5ن ال5سام5ري5ني م5ن خ5الل زي5ارت5ه ل5هم ف5ي ن5اب5لس ع5ام ١٩١٣
ب5رف5قة م5رم5ورة .مّ5ما يج5در ذك5ره أّن ال5طائ5فة ال5سام5ري5ة ،ع5اش5ت ف5ي ن5اب5لس م5نذ الِ5قدم ول5م ت5ترك5ها ع5لى مّ5ر ال5قرون ،ف5جبل
ج5ري5زي5م ف5ي ج5نوب ن5اب5لس ،ه5و أق5دس م5كان ب5النس5بة ل5ها ،وه5و أح5د أرك5ان ال5عقيدة ال5سام5ري5ة الخ5مسة :إاله واح5د ه5و
ش5 5يما أي االس5 5م؛ أس5 5فار م5 5وس5 5ى الخ5 5مسة ،ال5 5تي ت5 5ختلف ع5 5ن ال5 5توراة ال5 5يهودي5 5ة ف5 5ي س5 5ت ّة آالف اخ5 5تالف ب5 5ال5 5تقري5 5ب
وال 5سام 5ري 5ون ال ي 5ؤم 5نون ب 5غيره 5ا ]م 5رم 5ورة ي 5كتب ف 5ي أس 5فل ص” :٥٨ .وال 5توراة ال 5سام 5ري 5ة ه 5ي ال 5يهودي 5ة ن 5فسها ل 5كنها
ت5فترق ع5نها ف5ي ب5عض ال5قراءات ك5ما ت5ختلف ع5نها ف5ي الح5رف“ ،وه5ذا ال5قول غ5ير ص5ائ5ب ،وي5ضيف ف5ي ال5صفحة ال5تال5ية
”وال5توراة ال5سام5ري5ة م5حفوظ5ة ع5ند ال5سام5ري5ني ف5ي خ5زان5ة ح5دي5دي5ة ف5ي ال5كنيس ف5ي ص5ندوق ف5ضي م5ذه5ب ول5قدم5ها ق5د
ُرق5عت ف5ي ام5اك5ن ك5ثيرة وه5ي م5كتوب5ة ع5لى رق وي5دع5ي ال5سام5ري5ون ان5ها م5ن خ5ط اب5يشوع ب5ن ف5ينحاس ب5ن ه5رون ال5كاه5ن
… ف 5ي ب 5اب ال 5خيمة ع 5لى ج 5بل ج 5رزي 5م ف 5ي ال 5سنة ال 5ثال 5ثة عش 5ر م 5ن ح 5كم االس 5رائ 5يليني الرض ك 5نعان … وق 5د ح 5اول
االروب 5يون ان ي5بتاع5وه5ا م5ن ال5سام5ري5ني ف5رف5ضوا ذل5ك ك5ما ان ك5ثيري5ن ح5اول5وا س5رق5تها “[؛ م5وس5ى ك5ليم اهلل ه5و ال5نبي
الذي ال نبي مثله؛ مجيء التاهب أي املسيح العائد في عاقبة األيام.
س إل 5ياس م 5رم 5ورة ب 5ثالث 5ة ع 5قود
أق 5دم امل 5ؤل 5فات ال 5عرب 5ية ال 5تي ُت 5عنى ب 5ال 5سام 5ري 5ني رأت ال 5نور ب 5عد ع 5ام ص 5دور ب 5اك 5ورة ال 5ق ّ
ف5أك5ثر م5ثل م5ا أّل5فه ال5تال5ية أس5ماؤه5م :إي5اد ال5برغ5وث5ي وحس5ني أح5مد ش5ري5ف ،سّ5يد ف5رج راش5د ،أح5مد ح5جازي ال5سّقا،
مح5مد ح5اف5ظ الش5ري5دة وع5مر ع5بد ال5خال5ق غ5وران5ي ،ع5دن5ان حس5ني ع5ياش ،ع5بد امل5عني ص5دق5ة ،إب5راه5يم ال5فني )مخ5طوط
ف5ي م5كتبة ن5اب5لس ،(١٩٨٧ ،إي5اد ه5شام مح5مود ال5صاح5ب ،ح5سيب ش5حادة )أن5ظرA.B.-Samaritan News-Weekly, :
.(index to Issues no. 959-952, 11/4/2006, pp. 2-27. http://shomron0.tripod.com/2014/septoct.pdf
س إل 5ياس م 5رم 5ورة ال 5ناص 5ري وه 5ي ض 5من ق 5صيدة ُي 5حّيي ف 5يها م 5سقط
وأخ 5يًرا ن 5قتطف ب 5عض األب 5يات ال 5تي ن 5ظمها ال 5ق ّ
رأس5ه ال5ناص5رة ،ف5ي ح5ني أن عش5رات ال5قصائ5د ال5تي ن5ظمها ق5د ف5قدت ”م5ع آث5اره ال5قلمية وري5اش م5نزل5ه“ )ص ٣١ .ف5ي
س أس5عد م5نصور
ال5عام5ود األيس5ر م5ن م5قال امل5لثم آن5ف ال5ذك5ر( وه5ذه ال5قصيدة م5حفوظ5ة ف5ي ك5تاب :ت5اري5خ ال5ناص5رة ل5لق ّ
امل5ذك5ور آنً5فا ،ص ،٢١-٢٠ .وم5ن ش5عراء ت5لك ال5حقبة إض5اف5ة مل5رم5ورة ن5نوه بج5رج5ي ع5طية وال5شيخ ي5وس5ف ب5ن إس5ماع5يل
النبهاني والشيخ أبو إقبال اليعقوبي وبشير ياغي.
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تراءت لنا من يزرعيل مدينة

تزاحم سحب الجو في طلب املجد

تلوح كوشي في مطارف غادة

أو الوشم في زند أو الشام في الخد

وقد ركبت منت الجبال وأشرفت

على مرجها واليم والغور والنجد

مليكة حسن فوق عرش تربعت

محاسنها تبدو على القرب والبعد

تشير إلى تابور طورا وتارة

إلى الكرمل الالهي عن الجزر واملد

وترنو إلى حرمون تلهو بشيبه

وجلبوع❅ مشغوف بها فاقد الرشد

ومصعر❅ قد ذاب التياعا وحرقة

فلم يلق اال صارم الهجر والصد

ويبدو وميض من أعالي قصورها

كإشراق نجم الصبح أو مرهف الحد

لقد شرفت ذكرا بأشرف سيد

بمن ذكره يربو على الطيب والند

ومن فضله شمس ومن طّيب اسمه

بأفواهنا أحلى من القطر والشهد

هو السيد األعلى يسوع بن مريم

مآثره جلت عن الحصر والعد

نصير النصارى الناصري صانع الفدا بموت وبعث قاهر املوت واللحد
مخلصنا فادي األنام الذي له

على الخلق طًرا واجب الشكر والحمد

نلوذ به في كل خطب ونرتجي

شفاعته يوم القيامة والحشد

فكن حاف ً
ظا موالي بلدتك التي

نشأت بها يا صادق الود والعهد

مجيًرا لها من كل خطب وناصرا

على عاديات الدهر الشّر والضد

❅ج5 5لبوع وم5 5صعر :ج5 5بالن ي5 5مر ب5 5ينهما ال5 5قطار م5 5ن ح5 5يفا ش5 5رًق5 5ا ب5 5عد مح5 5طة ال5 5عفول5 5ة ج5 5لبوع ع5 5ن ال5 5يمني وم5 5صعر ع5 5ن
الشمال.
سيس إل5ياس م5رم5ورة ب5ال5توراة ال5سام5ري5ة ال5عرب5ية ،وأي5ن املخ5طوط امل5ترج5م أو املنقح5ر
وأخ5يًرا ي5بقى ال5سؤال :م5ا ص5لة ال5ق ّ
آنف الذكر؟
ملحوظة :أشكر كّل من يوافيني بأّية معلومة موثّقة حول املوضوع.
Haseeb.Shehadeh@Helsinki.Fi
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