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ف "ي م "ا ي "لي ت "رج "مة ع "رب "ية له "ذه ال "قصص األرب "ع ب "ال "عبري "ة ،ك "تبها ال "سّيد ع "بد ال "لطيف )ح "نون "ة( ب "ن
إب" "راه" "يم الس" "تري/الس" "راوي ال" "دن" "في ،أب" "و رام" "ي ) ،(١٩٩٥-١٩٠٣نج" "ل آخ" "ر س" "ام" "ري" "ة م" "ن س" "بط
ب " "نيام " "يم ،ونُش " "رت ف " "ي ال " "دوري " "ة ال " "سام " "ري " "ة أ .ب - .أخ " "بار ال " "سام " "رة ،ال " "عددان ١٠ ،١٢١٨-١٢١٧
حزيران  ،٢٠١٦ص.٢٤-٢٠ .
ه"ذه ال"دوري"ة ال"تي ت"صدر م"ّرت"ني شه"ريً"ا ف"ي م"دي"نة ح"ول"ون ج"نوب"ي ت"ل أب"يب ،ف"ري"دة م"ن ن"وع"ها :إّن"ها
تس"تعمل أرب"ع ل"غات ب"أرب"عة خ"طوط أو أرب"ع أبج"دي"ات :ال"عبري"ة أو اآلرام"ية ال"سام"ري"ة ب"الخ" ّ
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 " ّ
ط
ط امل "رّب "ع/األش "وري ،أي الخ " ّ
ال"عبري ال"حال"ي؛ ال"عرب"ية ب"ال"رس"م ال"عرب"ي؛ اإلنج"ليزي"ة )أح"يانً"ا ل"غات أخ"رى م"ثل ال"فرن"سية واألمل"ان"ية
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"وّزع
م"ّجاًن"ا ع"لى ك"ّل 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 ف"ي ال"دراس"ات ال"سام"ري"ة ،ف"ي ش"ت ّى ب"قاع ال"عال"م .ه"ذه ال"دوري"ة ،م"ا زال"ت ح"يّة
ج "لي
ت "رزق ،ال ب "ل وت "تطّور ب "فضل إخ "الص وم "ثاب "رة ال "شقيقني ب "نيام "يم )األم "ني( وي "فت )ح "سني( ،ن ْ "
املرحوم راضي )رتسون( صدقة ) ٢٢شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
قصص
”ق"صص ك"ثيرة ،ارت"بطت ب"قدس"ية ق"بور ال"كهنة ال"كبار م"ن نس"ل أه"رون ،ف"ي ق"ري"ة ع"ورت"ا ال"واق"عة إل"ى
ال"جنوب الش"رق"ي م"ن ن"اب"لس ،وُع"رف"ت ف"ي امل"اض"ي ب"اس"م ع"بورت"ا ،وي"دّل اس"مها إل"ى م"وق"عها إل"ى م"ا
وراء ج"بل ج"ري"زي"م .أذك"ر م"نذ ص"باي ،أس"ماء ال"قبور ل"دى أه"ال"ي ق"ري"ة ع"ورت"ا ،وال"قرى امل"جاورة ال"ذي"ن
ورث "وا م "ن آب "ائ "نا ت "قليد ت "قدي "س ال "قبور ،إل "ى أن ج "اء أح "فاده "م ودّن "سوا ق "دس "ية ق "بر ال "كاه "ن األك "بر
ف"نحاس )خ"ضر( ،ب"ن ال"كاه"ن األك"بر ال"ُعزي"ر )إل"عزار( ،اب"ن أه"رون ال"كاه"ن ،ش"قيق س"يدن"ا م"وس"ى ع"ليه
السالم.
ح" "ت ّى ال" "يوم ي" "مكنكم س" "ماع أس" "اط" "ير وح" "كاي" "ات م" "ن ش" "يوخ ال" "قري" "ة ،ال" "ذي" "ن ق" "د ي" "كون" "ون أح" "فاد آب" "اء
صون ع "ليكم ع "جائ "ب ع "ن م "قبرة ال "ُعَزي "ر أي إل "عزار ،وال "عجائ "ب ال "تي
س "ام "ري "ني م "تأس "لمني .إّن "هم ي "ق ّ
ح"دث"ت ح"ول ق"بر امل"نصور ،أي ف"نحاس ب"ن إل"عزار ،وال"عجائ"ب ال"تي ح"دث"ت ب"جان"ب ق"بر امل"ف ّ
ضل ،أي
اي "تمر ،ش "قيق إل "عزار .ك "ما وه "نال "ك ،ش "ت ّى ال "قصص ع "ن م "غارة الس "بعني ُم "سّن ًا ،وق "بر ن "اس "خ ال "كتاب
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امل"قّدس ،ال"كاه"ن األك"بر ،أب"يشع ب"ن ف"نحاس ب"ن إل"عزار ،رض"ي اهلل ع"نهم ج"ميًعا ،وج"معنا م"عهم ف"ي
جن ّة عدن في املستقبل.
صها ع "ليكم
م "ن ال "قصص ال "كثيرة ،ال "تي س "معتها ف "ي ص "باي ،م "ن ك "هنة وم "سن ّني ،أرب "ع أح "فظها وأق " ّ
اآلن ،وأن "ا اب "ن  ٨٧ع "ا ً"م "ا ت "قري "با ،إال أّن ذاك "رت "ي ،والح "مد هلل ،ل "م ت "خن ّي ب "ال "رغ "م م "ن ج "يلي امل "تقّدم ،
صها ك"ما س"معتها ب"ال"تمام وال"كمال .ل"يس ال"سام"ري"ون وح"ده"م ي"قّدس"ون ه"ذه ال"قبور ،ب"ل ك"ثيرون م"ن
أق" ّ
اليهود واملسلمني أيضا .كّل من يزورها يمتأل خوفًا من اهلل ،والكافر بها سيلقى ِعقابه عاجال.
أ .حبّة العنب والنرجيلة/الشيشة
ص ع "ليّ إب "راه "يم أّن الح "دث
صة األول "ى ت "عود ألّي "ام ص "باي ،ف "ي عه "د األت "راك ف "ي ه "ذه ال "بالد .ق " ّ
ال "ق ّ
ح"دث ف"ي ح"وز )ح"وزة( ال"كاه"ن األك"بر ف"نحاس .اخ"تفى ال"قبر م"نذ خ"مس وعش"ري"ن س"نة ،ألّن س"ّكان
ال"قري"ة أق"ام"وا ع"ليه مسج"ًدا ،وأب"قوا ع"الم"ة ص"غيرة مل"كان ال"قبر .م"نذ م"ئات ،وربّ"ما آالف ال"سنني ،وح"ت ّى
يومنا هذا ،كان شاهد القبر كبيًرا على القبر ،وساحة رحبة من حوله.
شج"رة ك"رم"ة ضخ"مة ،غ" ّ
ض"فت ع"ليه ج"ماًال ورون"ًقا ،ك"ان"ت ع"الم"ة ف"ارق"ة ل"لقبر .وص"ل
طت ش"اه"د ال"قبر ،وأ ْ " "
إل"ى ه"ناك ،أح"د ال"ضبّاط األت"راك ،وال ع"لم ل"ه ال"بت ّة ب"قدس"ية ال"قبر .ج"لس ب"اس"ترخ"اء ع"لى م"قعد ب"دون
ظهر بجانب القبر ،وهو منتعل جزمته ،وخّدامه لّقموا النرجيلة بالتبغ والجمر.
ج"لس األم"باش"ي ال"ترك"ي مس"ترخ"يًا ع"لى ذل"ك امل"قعد ،وم"ت ّع ن"اظ"ري"ه ب"امل"نظر ال"خّالب مل"رج ال"بهاء ،وج"بل
ج"ري"زي"م إل"ى ال"غرب م"نه .ك"ان ذل"ك ف"ي ب"داي"ة م"وس"م ن"ضوج ال"عنب ،وآون"تها اع"تاد ال"سام"ري"ون ق"ضاء
ب "عض األيّ "ام ،وي "وم الس "بت أي " ً
ضا ،ف "ي ح "وزة ق "بر إل "عزار ،ينش "دون وي "صّلون ويس "تري "حون ل "تناول
ال"طعام ال"دس"م .ب"ال"طبع ك"ان آب"اؤن"ا يس"تغّلون زي"ارت"هم ل"قبور ال"كهنة اآلخ"ري"ن م"ن نس"ل أه"رون ،وف"ي
م"غارة الس"بعني ش"يخا .وه"كذا ت"واج"د ب"عض ش"يوخ"نا ف"ي م"كان ق"بر ف"نحاس ،ف"ذه"لوا وارت"عبوا ،ع"ند
رؤي "تهم األم "باش "ي ال "ترك "ي ،ي "دّن "س ق "بر ال "كاه "ن ال "غيور إلل "ه إس "رائ "يل  ،ف "نحاس ب "ن إل "عزار .ك "ّل م "ن
س"ا كه"ذا ،ع"ليه ال"تصّرف ب"خشية وت"واض"ع ،إال أّن ال"ضاب"ط ال"ترك"ي ،اس"تلقى ع"لى
ي"دخ"ل م"كاًن"ا م"قّد ً "
املقعد منتعًال جزمته ،مصدًرا األوامر لخادميه وللقرويني الذين أتوا لتقديم نذورهم لقبر فنحاس.
ּأك"بر املج"موع"ة س"ّن ًا ،تج"ّرأ ول"فت ان"تباه ال"ضاب"ط ال"ترك"ي ،ح"ول ت"صّرف"ه غ"ير ال"الئ"ق ف"ي ه"ذا امل"كان،
ص ،ك"يف س"مح ل"ه ف"ؤاده ب"تدن"يس م"كان ال"قبر بج"زم"ته .اس"تغرب ال"ضاب"ط ال"ترك"ي
وس"أل"ه ب"شكل خ"ا ّ
واغ"تاظ م"ن س"ؤال ال"شيخ ال"فاض"ل ال"سام"ري ،ده"ش ج"ًّدا م"ن ال"سؤال وأراد أن ي"عرف م"ا غ"لبة ق"دس"ية
قبر املنصور ،كما يدعوه قرويو املنطقة.
ي
ص ال "شيخ ل "لضاب "ط ع "ن ال "كاه "ن ف "نحاس ق "ائ "ًال ،إّن ق "دس "يته مس "تمرة إل "ى ال "يوم ،وُيح "ظر ع "لى أ ّ
ق" ّ
س به"ذه ال"قدس"ية ،ل"ئال ي"لحقه أذى ش"دي"د .ش"ّك ال"ضاب"ط ال"ترك"ي ب"قول ال"شيخ ال"سام"ري،
إن"سان أن ي"م ّ
ض "حك وق "ال :إذا ح "دث "ت ح "ًّقا م "ثل ه "ذه ال "عجائ "ب ال "كثيرة ف "ي ه "ذا امل "كان ،ف "لماذا ال تح "دث ع "جيبة
أخ"رى؟ ه"ا أن"ا أق"طف ح"بّة ع"نب م"ن ال"دال"ية ال"تي ت"غ ّ
طي ال"قبر ،وأض"رب ب"ها وع"اء ال"نرج"يلة ال"زج"اج"ي؛
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إذا كان هناك حًّقا أّي سّر عظيم دفني في هذا القبر املقّدس ،فإّن بذرة العنب ستكسر النرجيلة.
ق" "ال وف" "عل ،ق" "طف ال" "حبّة وق" "ذف ال" "نرج" "يلة ب" "ها ،ف" "ان" "فلقت ل" "قسمني م" "تساوي" "ني ،وان" "سكب م" "اؤه" "ا ع" "لى
ش"اه"د ال"قبر ال"ذي ع"لى ال"قبرُ .ذه"ل ال"ضاب"ط ذه"وًال ك"بيًرا ،ووّل"ى ه"ارب"ا م"ن امل"كان وه"و ي"صرخ :م"قّدس،
م"قّدس امل"نصور! م"ن ف"ضلك اغ"فر ل"ي ألّن"ي خ"دش"ت ُق"دس"يتك ،واق"بل م"ن ّي ف"دي"ة .أم"ر ال"ضاب"ط بج"مع
فدية من املال لقبر فنحاس ،لتصليح الشقوق في جدران حوز )حوزة( القبر.
حلم
ب( فنحاس الذي ظهر في ال ُ
صة ال"ثان"ية م"تعّلقة أي" ً
ضا ب"قبر ف"نحاس ،ح"ادث"ة وق"عت ل"شيخ م"ن ع"ائ"لة ص"دق"ة ال"صباح"ي ،اس"مه
ال"ق ّ
ي "وس "ف ب "ن ح "بيب )ح "وف "يف( ب "ن ي "عقوب ال "صباح "ي ،ال "ذي ك "ان ال "سام "ري "ون ي "طلقون ع "ليه اح "ترام "ا،
ال "كنية أب "و ج "الل .ذات ي "وم رغ "ب أب "و ج "الل ف "ي أن يس "تعطف ق "بور ال "كهنة ال "كبار ،بنح "ر خ "روف ف "ي
صة م"نه ح"ول نَ"ذر ن"ذره ،وح"ضر
ح"وز )ح"وزة( ق"بر ال"كاه"ن األك"بر ،ف"نحاس ب"ن إل"عزر .س"مع ُ
ت ه"ذه ال"ق ّ
ل" "يفي ب" "ه ب" "جان" "ب ق" "بر ف" "نحاس ،وم" "عه زوج" "ته م" "لكه .ان" "شغلت ال" "زوج" "ة ب" "تحضير ال" "طعام ،وه" "و بنح" "ر
الخ" "روف وش" "يّه .ف" "ي زاوي" "ة ال" "حوز )ال" "حوزة( ،ك" "ان ب" "عض الح" "طب ال" "ذي ج" "معه ال" "قروي" "ون م" "ن أج" "ل
ال"سام"ري"ني ،ال"ذي"ن ك"ان"وا ي"أت"ون الس"تخدام امل"وق"د ه"ناك .اس"تعمل أب"و ج"الل ب"عض ذل"ك الح"طب .ع"ندم"ا
ه"ّم ب"مغادرة امل"كان ،وق"ع ن"ظره ع"لى ج"ذع شج"رة س"ميك ،م"لقىً ب"جان"ب ك"وم"ة الح"طب .اش"تهت )ه"ّفت(
ن "فسه ذل"ك الج"ذع ،ذه "ب وأخ "ذه م "عه إل"ى م "نزل "ه ف "ي ن "اب "لس .ف "ي ال"طري"ق ،ح "ّذرت "ه زوج "ته :ل "م تُ "حسن
ص"نًعا ف"ي أخ"ذك ش"يئ ًا ت"اب"ًعا ل"قبر م"قّدس”.أ ُس"كتي ي"ا ام"رأة ،م"اذا ت"عرف"ني أن" ِ
ت؟ غ"ضب ع"ليها ،م"اذا
ع شجرة لتحضير وجبتنا كلينا؟“
في أخذي جذ َ
ص ع"ليّ أب"و ج"الل ،ق"لِق ول"م ي"نم ،إال أّن"ه ف"ي ال"نهاي"ة ت"عب وغ"في ،وه"ا ه"و ي"رى
ف"ي ت"لك ال"ليلة ،ك"ما ق" ّ
ح "لمه ك "اه "ن ًا ط "وي "ل ال "قام "ة ج "ليًال ،ل "حيته ط "وي "لة ب "يضاء م "تدل "ية ،م "رت "ديً "ا أف "وًدا )م "عطف ال "كاه "ن(
ف "ي ُ "
أخ"ضر وع"يناه ت"نفث رع"با .ن"ظر إل"يه ال"كاه"ن وق"ال ألب"ي ج"الل امل"رت"جف ك"ورق"ة م"بعثرة” :وي"ل ل"ك ع"لى م"ا
ت م"ن م"كان ق"بري .ك"يف أخ"ذت م"ن ه"ناك ش"يئ ًا ل"يس ل"ك؟“ .اس"تفاق أب"و ج"الل م"ضطربً"ا ،وك"ّل
أخ"ذ َ
ج "سمه ي "تصبّب ع "رًق "ا ب "اردا .ق "بل أن ي "بزغ الفج "ر ،أس "رج ح "ماره وح "ّمله ج "ذع الشج "رة ،وأع "اده إل "ى
محّله ،بجانب قبر فنحاس .بعد ذلك نام الليالي كطفل صغير.
عجوبة
جـ( الخروف الذي ظهر بأ ْ
ال "حكاي "ة ال "ثال "ثة ،وق "عت ع "ند ق "بر إل "عزار .س "بق ال "سام "ري "ون املس "لمني ب "قرون ك "ثيرة ،ف "ي ع "ادة خ "لع
ال"نعال م"ن ال"قدم"ني ،ع"ند دخ"ول م"كان م"قّدس .ذات ي"وم ،ت"واج"د ف"ي امل"كان وج"يه ي"هودي وم"عه ح"اش"ية
ك"بيرة م"ن األص"دق"اء والخ"دم .س"أل ال"سام"ري"ني ال"ذي"ن ك"ان"وا ف"ي امل"كان ،ع"ّما ي"فعلون"ه ع"ادة ف"ي امل"كان.
أخ"بره ال"سام"ري"ون أنّ"هم ي"ؤّم"ون ح"وز )ح"وزة( ال"قبر امل"قّدس م"ع ع"ائ"الت"هم ،ي"قيمون ال"صلوات ،ي"طلبون
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ب"رك"ة ال"كاه"ن إل"عزارُ ،ي"شعلون ال"شموعَ ،يبس"طون ط"لباِت"هم م"ن أج"ل ال"توف"يق وال"فالح ف"ي ك"ل أع"مال"هم.
وبني هذا وذاك ،يقيمون وليمة كبيرة ،ويتمت ّعون بمذاق الخراف املشوية ،التي نحرت في املكان.
م"ن ج"هة أخ"رى ،ال ي"نزع ال"يهود وامل"سيحيون ن"عال"هم ع"ند دخ"ول"هم أم"اك"ن ع"بادت"هم ،ك"نيس أو ك"نيسة،
أو أّي م "كان م "قّدس آخ "ر .وه "كذا ت "صّرف ذاك ال "وج "يه ال "يهودي ،ال "ذي دخ "ل م "ع ح "اش "يته إل "ى ح "وز
)ح"وزة( ق"بر ال"كاه"ن األك"بر إل"عزار ،م"نتعلني أح"ذي"تهم .ح"ّذره ال"سام"ري"ون ب"أال ي"فعل ذل"ك ،ف"في األم"ر
ت"دن"يس ل"قدس"ية امل"كان .ل"م ي"أب"ه ال"وج"يه ال"يهودي لتح"ذي"زات ال"سام"ري"ني ،ووق"ف ب"تكبّر ب"جان"ب ش"اه"د
القبر.
ض "حك ال "يهودي امل "حترم وق "ال :إّن م "ا ي "نقصني ح "ًّقا اآلن ،خ "روف ل "تقري "به ف "ي ه "ذا امل "كان .إذا ك "ان
ب ع"جائ"ب ح"ًّقا ،ف"ليأ ِ
ت ل"ي م"ن ال ش"يء ف"ي ه"ذه اللح"ظة بخروف ل"لقرب"ان .ل"م
ال"كاه"ن إل"عزار ،ص"اح" َ
ُي" "كمل ك" "الم" "ه ،و إذا ب" "قروي م" "ن ع" "ورت" "ا ،ي" "دخ" "ل إل" "ى م" "كان ال" "قبر ،ج" "اًّرا ك" "ب ً
شا ب" "قرن" "يه وه" "و ي" "مأم" "ىء،
وأح" "ضره إل" "ى ال" "وج" "يه ال" "يهودي .أس" "رع ال" "يهودي ،فخ" "رج م" "ن ح" "وز )ح" "وزة( ال" "قبر آم" "ًرا ج" "ميع أف" "راد
حاشيته أن يفعلوا مثله كي ينزعوا أحذيتهم عند مدخل بوابة حوز )حوزة( القبر“.

ولت إلى أفعى
د .قطعة القماش التي تح ّ
صة ال"راب"عة ح"دث"ت ف"ي ح"وزة ق"بر إل"عزار أي"ضا .ام"رأة م"ن ق"ري"ة ع"رب"ية م"جاورة ،ي"بدو ل"ي ،م"ن
ه"ذه ال"ق ّ
ي ب "نذره "ا .ك "ان "ت ه "ناك شج "رة ضخ "مة ج "ًّدا
ُرج "يب أو م "ن ب "يت ف "وري "ك ،وص "لت إل "ى ح "وزة ال "قبر ل "تف َ
ظللت أغصانها شاهد القبر وما حوله .مشاغبون أحرقوا الشجرة قبل سنوات كثيرة.
ك"ان ال"قرويّ"ون ي"عّلقون ع"لى ف"روع الشج"رة ن"ذوره"م ،م"ثل ه"دي"ة ن"قدي"ة م"لفوف"ة ف"ي ك"يس ق"ماش"ي ،أو
ِقطع من الحرير الدمشقي .القائمون على حوزة القبر ،كانوا يستخدمون النذور في ترميم املكان.
ت"لك ال"قروي"ة ال"تي وص"لت ،وف"ت ب"نذره"ا ،وق"بل م"غادرت"ها ل"لمكان ب"رف"قة اب"نها ،أم"عنت ال"نظر ف"ي ق"طعة
ح"ري"ر دم"شقي ب"لون ي"ميل إل"ى ال"زرق"ة ،ك"ان"ت م"عّلقة ع"لى أح"د األغ"صان .ال"تفتت امل"رأة ي"مين ًا وش"ماًال،
ستها بسرعة في صدرها )ُعبّها(.
لم تر أحًدا ،فمّدت يدها وأنزلت قطعة القماش ،ود ّ
س"ت ي"ده"ا إل"ى ص"دره"ا ل"ترى م"ا
س"ت ث"قًال ف"ي ص"دره"ا وب"شيء م"ا يتح"ّرك .د ّ "
ع"ندم"ا غ"ادرت امل"كان أح ّ "
ه"ناك ،ف"ُذع"رت ،ع"ندم"ا ال"تّفت أص"اب"عها ح"ول ذن"ب أف"عى ك"بير .ق"فلت ع"ائ"دة بس"رع"ة إل"ى ح"وزة ال"قبر
ست ،أّن ال شيَء في صدرها ،سوى قطعة القماش.
وأح ّ
ظ"ن ّت أن"ها تح"لم أح"الم ال"يقظة ،وع"ليه اس"تعادت ج"أش"ها ،وع"ادت ث"ان"ية م"ن ه"ناك وق"طعة ال"قماش ف"ي
ع"بّها .ع"اد ص"دره"ا وث"ُقل ،وت"حّول"ت ق"طعة ال"قماش إل"ى أف"عى .رج"عت امل"رأة ال"قروي"ة إل"ى ال"قبر ف"شعرت
ب "راح "ة ف "ي ص "دره "ا .اآلن أدرك "ت أّن "ها ارت "كبت خ "طيئة ك "بيرة  ،س "رق "ة ن "ذر م "ن ق "بر ال "ُعزيْ "ر ،أس "رع "ت
وأعادت قطعة القماش إلى محّلها.
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ب"عد ذل"ك ،ن"ذرت ن"ذًرا آخ"ر ،أّن"ه ف"ي ح"ال ع"ودت"ها إل"ى ال"بيت س"امل"ًة ،ف"إّن"ها س"تجلب ن"ذًرا م"ضاع"ًفا ل"قبر
إلعزار ،وهكذا فعلت.
ب ،ح"صلت ف"ي ق"بر إي"تمار ،ول"كن أن"ظروا م"وق"ع ال"قبر.
ص"حيح ،أّن"ني ل"م أق" َّ
ص ع"ليكم ش"يئ ًا ع"ن ع"جائ" َ
ك"ّل م"ن ي"قف ه"ناك ف"ي ط"رف"ه ال"جنوب"ي الش"رق"ي ،ي"رى م"ن ت"لك ال"زاوي"ة ،أّن ق"بر امل"ف ّ
ضل م"ت ّجٌه ن"حو ج"بل
صة.
فق ّ
جريزيم الواقع ُقبالت َه .هذه الحقيقة تساوي أل َ
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