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صة ،ال8تي رواه8ا م8اج8د ب8ن األم8ني ب8ن ص8ال8ح ص8دق8ة ال8صباح8ي )ه8يلل ب8ن ب8نيميم ب8ن
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ش8لح ص8دق8ه ه8صفري ،١٩٣٩ ،ف8ي األص8ل  ، -١٩٤٠م8ن م8ثّقفي ح8ول8ون ،م8علم ل8لعرب8ية ،رج8ل أع8مال ،ينش8ر م8ا تخ8طّه
ي8ده م8ن خ8يرة األدب ال8سام8ري( ب8ال8عبري8ة ع8لى م8سام8ع األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي ب8دوره نّ8قحها ،اع8تنى
ب8أس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب -.أخ8بار ال8سام8رة ،ع8دد  ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ت8موز  ،٢٠١٧ص.٥٧-٥٤ .
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 :ال8عبري8ة أو اآلرام8ية ال8سام8ري8ة ب8الخّ 8
ط ال8عبري ال8قدي8م ،امل8عروف ال8يوم ب8الح8روف
ط امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
ال8سام8ري8ة؛ ال8عبري8ة الح8دي8ثة ب8الخّ 8
ط ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة
)أحياًنا لغات أخرى مثل اإلنجليزية والفرنسية 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

صور سامريني ذوي ذقون
صور ،ص8ور أج8دادن8ا ال8تي ال8تقطت ألج8ل دائ8رة امل8عارف ال8يهودي8ة ال8صادرة ف8ي ن8هاي8ة ال8قرن
أ ُن8ظر جّ8يًدا إل8ى ه8ذه الُّ 8
ال8تاس8ع عش8ر .وان8ظر إل8ى ه8ذه ال8صور ال8تي صّ8وره8ا ف8ي ع8يد ال8فسح ع8ام  ١٩١٤وأث8ناء ح8ج ت8لك ال8سنة م8صِّورون م8ن
املس 8تعمرة األم 8ري 8كية ف 8ي ال 8قدس؛ أل ِ8ق ن 8ظرة ه 8نا ع 8لى ص 8ور ال 8تقطها م 8صِّورون أمل 8ان ف 8ي ع 8يد ف 8سح ال 8عام ١٩٣٤
وحت ّى صور سامريني ُنشرت في نطاق بحث أنثروبولوجي في أيار .١٩٣٣
ت ،م8عظم ال8رج8ال
ي8ا ُت8رى ،م8ا األم8ر األّول ال8ذي يس8ترع8ي االن8تباه وي8مكن م8الح8ظته ف8ي ال8صور ك8اّف8ة؟ أج8ل ،ل8قد أص8ب َ
ذوو ل 8حية .آن 8ذاك ك 8ان 8ت ت 8رب 8ية ال 8لحية ف 8ي امل 8وض 8ة ول 8يس ك 8ما ف 8ي أّي 8ام 8نا ال 8يوم ،ح 8يث أّن أب 8ناء ع 8ائ 8لة ال 8كهنة ح 8ت ّى ال
يحِ8رص8ون ع8لى ذل8ك إال ح8ني ب8لوغ8هم ع8مًرا م8تقدم8ا .ف8ي أّي8ام8نا ه8ذه ت8رب8ية ال8لحية/ال8ذق8ن ب8مثاب8ة م8وض8ة .ول8كن إن ت8سأل8ني
ب8ال8رغ8م م8ن أّن8ني لس8ت م8ن ب8ني م8سن ّي ال8طائ8فة ،ف8إّن8ي ق8د ت8عّلمت م8ن األوائ8ل أّن8ه ذات مّ8رة ف8ي امل8اض8ي ال8بعيد ك8ان8ت
ت 8رب 8ية ال 8لحية إل 8زام 8ية ،ح 8ت ّى ن 8و ً8ع 8ا م 8ن م 8وض 8ة ك 8ان 8ت ت 8نّم ع 8ن ال 8عمر واالح 8ترام .أج 8ل ،اح 8ترام وش 8رف ك 8ما ل 8دى ب 8عض
املجتمعات التي ترُِبط بني تربية الشارب والشرف الشخصي ،حلقت شاربه يعني مسست بشرفه.
ش8قيقي راض8ي )رت8سون( رح8مه اهلل ،ك8ان ي8قِرن ب8ني ت8رب8ية ال8ذق8ن وال8شيخوخ8ة .دأب ع8لى ال8قول ،ع8ندم8ا ت8طلق ال8ناس
ع 8لى ش 8خص م 8ا ”أب 8و ل 8حية“ وك 8ان م 8سّن ًا ف 8امل 8قصود أن ل 8فظة זקן أي ذق 8ن/ل 8حية ه 8ي ب 8مثاب 8ة זה קן أي ه 8ذا ُ8ع ّ 8
ش
)ت 8الع 8ب ب 8األل 8فاظ( ل 8لحكمة وامل 8عرف 8ة .ال 8يوم ال ي 8مكن ق 8ول ذل 8ك ع 8ن ال 8ذق 8ن ،ح 8يث نج 8د ب 8ني ظه 8ران 8ينا رج 8اال ف 8ي ال 8ثمان 8ني
والتسعني من العمر يحِرصون على حالقة الوجه بعناية فائقة ،ال ذقن وال أثر له.

ول8كن ك8ما ذك8رت ،ذات ي8وم ك8ان8ت ال8ناس ت8عزو مل8وض8وع ت8رب8ية ال8ذق8ن م8عنىً ك8بيرا .كّ8ل م8ن رّب8ى ذق8ن ًا ك8ان ذل8ك ي8ضفي
مالمح محترمة ووزنًا في املجتمع .حول هذا املوضوع تدور القصة التي أنوي سرَدها عليك.

أجمل ذقن
صة م8ن أن أت8طّرق إل8ى أج8مل ل8حية رأي8تها ف8ي ص8ورة م8ا ،إّن8ها ل8حية ال8كاه8ن األك8بر
ال بّ8د ق8بل أن أب8دأ بس8رد ه8ذه ال8ق ّ
ت8وف8يق ب8ن خ8ضر )متس8ليح ب8ن ف8نحاس( ،رح8مة اهلل ع8ليه .ع8لى كّ8ل ح8ال ،ل8حية ج8ميلة كه8ذه ال ت8راه8ا إّال ن8ادًرا .ال8كاه8ن
األك8بر ت8وف8يق ،ال8شهير ب8أب8ي واص8ف غ8ادر ه8ذا ال8عال8م ع8ام  ١٩٤٣وع8نده8ا ك8نت اب8ن أرب8ع س8نوات .وه8نال8ك أش8ياء ُت8حفر
ف8ي ذاك8رة اب8ن األرب8ع س8نني .إّن8ها ت8لك امل8شاه8د األول8ى ال8تي ع8اي8شها ف8ي مّ 8
خه امل8تنام8ي وال ت8تالش8ى م8ن ن8اظ8ري8ه .وب8عد
ذل8ك ي8كتمل املشه8د ال8ذي ان8طبع ف8ي ذاك8رت8ك م8ع ال8صور ال8تي ت8راه8ا ف8ي ال8كتب وال8قصص ال8رائ8عة ال8تي ت8سمعها م8ن
أفواه شيوخ الطائفة.
ك8ان ال8كاه8ن األك8بر ،ت8وف8يق ب8ن خ8ضر ،ال8ذي ت8رأ ّس س8ام8ري8ي ن8اب8لس ف8ي ث8الث8ينات وب8داي8ة أرب8عينات ال8قرن امل8نصرم ،م8ن
ن 8وع ن 8ادر م 8ن ال 8رج 8ال ال 8ذي 8ن ال ي 8مّحون أب ً8دا م 8ن ال 8ذاك 8رة ال 8جيدة ل 8دى ال 8ذي 8ن ع 8اش 8وا ب 8معيته ،والح 8ري 8صني ع 8لى ن 8قل
ح8ا ،ح8ازًم8ا
سا ورو ً8
مج8ده8م ألب8نائ8هم .ك8ان ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق رجً8ال وس8يًما ب8كّل م8ا ف8ي ال8كلمة م8ن م8عنى ،أص8يًال ن8ف ً
ول 8طيفا ،ذا أّب 8هة أض 8فت وق 8اًرا ح 8يثما ح ّ8ل .قس 8ط ك 8بير م 8ن ه 8ذه األّب 8هة ي 8عود إل 8ى ذق 8نه الج 8ميل ال 8ذي ج ّ8مل وج ً8ها ن 8بيالً
ح 8ازًم 8ا ،ول 8عينني ج 8ميلتني ج 8دا وث 8اق 8بتني ت 8غِرس 8ان ال 8هيبة واالح 8ترام ف 8ي ف 8ؤاد ك ّ8ل ن 8اظ 8ر .و إذا أض 8فت إل 8ى ذل 8ك ق 8ام 8ته
املمشوقَة وظهره الصلب املتني ،انتصب أمامك رجُل وقار ،والوقار الحقه حيثما ذهب وحّل.
ل8حية ش8قراء ك8بيرة زّي8نت وج8هه .س8معت م8ن أس8يادي أّن8ه ع8ندم8ا ك8ان ي8نِزل إل8ى ال8سوق ،ك8ان ال8عرب ي8نحنون وُي8قبّلون
أط8راف َع8باي8ته إذ أّن ع8يون8هم ل8م ت8ر قّ 8
ط ف8ي ح8يات8هم رجً8ال وس8يًما له8ذه ال8درج8ة )ك8ل ه8لقّده( م8ضفًيا ع8ليهم ه8يبة ووق8ارا.
م8ن ال8صعوب8ة ب8مكان إح8صاء ال8قصص ال8تي ي8عرف8ها ش8يوخ8نا ع8ن أب8ي واص8ف .يظه8ر أّن8ك ال تج8د ف8ي ال8طائ8فة رج8الً
ت8عرف8ه أو س8معت ع8نه وي8كث ُر الح8دي8ث ف8ي م8دح8ه وال8ثناء ع8ليه .إّن8ه ع8ام8ل اآلخ8ري8ن ب8اح8ترام وف8ي ال8وق8ت ذات8ه ع8رف ك8يف
يحافظ على علّو شأن كهنوته أيضا .وهذه املنقبة جعلت وجهاء نابلس يحترمونه.
رجل الحصافة
ع8ند دخ8ول ال8كاه8ن األك8بر ل8لقاء م8ا ،ك8ان ي8قوم الج8ميع اح8تراًم8ا ل8ه ،وِث8قوا ب8ه وب8قّوة م8زاي8اه .وع8ند ان8دالع خ8الف داخ8لي
في الطائفة بشؤون املكانة والشرف ،ف ّ
ضل وجهاء املدينة تأييد أبي واصف ألّنهم أيقنوا أّن اهلل معه.
س ع8رب8ي ج8اه8ل بش8رف8ه وط8لب ق8ضاة امل8دي8نة م8عاق8بته ع8لى ه8ذا ال8فعل ال8دن8يء ،ك8ان ي8رى ب8ال8كاه8ن ش8فيًعا ل8ه
وع8ندم8ا مّ 8
أم8ام ال8قاض8ي .وه8كذا ك8ان أب8و واص8ف ي8حّول ال8عدو إل8ى ح8بيب ،ط8امل8ا ه8و ح8ي ي8رزق .ذل8ك ال8خصم ال8ذي أص8بح ص8ديً8قا
ب8ذل م8نذ ذل8ك ال8وق8ت كّ8ل م8ا ب8اس8تطاع8ته إلرض8اء ال8كاه8ن األك8بر ف8ي ت8لبية كّ8ل ط8لب وغ8رض .ب8بساط8ة ،أص8بح ع8بًدا ل8ه أبَ8د
الدهر .حوادث كهذه حصلت لكهنة آخرين نهجوا نهج أبي واصف والقصص معروفة.
ي ش8قيقي األك8بر .ال8كاه8ن
ص ع8ل ّ
ال أروع م8ن م8شاه8دت8ه ق8اعً8دا ع8لى رأس ح8فل ف8رح ،أو ع8ند ق8راءة م8ول8د م8وس8ى ،ك8ما قّ 8
األك8بر ،ت8وف8يق ،ضخ8م ال8جسم ،ذو ذق8ن أب8يض ك8بير ي8غ ّ
طي وج8هه وي8صل إل8ى وس8ط ص8دره .م8ا أروع ذل8ك امل8نظر .وع8لى
ِ
شّ8لة امل8حترم8ة
ي8مني ال8كاه8ن األك8بر وع8لى ي8ساره ق8عد ش8يوخ ال8طائ8فة .ول8م يج8رؤ أّي ش8اب ع8لى الج8لوس ب8جوار ه8ذه ال 8
خ8شية ال8تقاء ع8ينه ب8نظرة أب8ي واص8ف ال8ثاق8بة امل8ؤّن8بة ل8عدم ال8عثور ع8لى م8كان8ه .ع8نده8ا ك8ان ُينش8د ن8شيًدا ط8ريً8فا م8ن ن8ظم

أب8يه خ8ضر ب8ن إس8حق ال8شاع8ر ال8شهير .وع8ند إن8شاده ل8م ي8فّكر أح8د ف8ي التحّ8دث ،الج8ميع ُي8صغون ب8اس8تمتاع وب8اح8ترام
جم.
إّن8ه ل8م ي8فرض ن8فسه ع8لى املخ8لوق8ات .ح8ضوره امل8غناط8يسي ج8عل ال8ناس ي8أخ8ذون8ه ب8عني االع8تبار وي8الئ8مون خ8طواِت8هم
ح 8ياَل أوالئ 8ك
بحس 8ب م 8دى ت 8عام 8له .إّن الحس8د وال 8تناف 8س ه 8ما دوًم 8ا م8ن ن8صيب ك ّ8ل م8جتمع ص8غير .ن 8هج أب8ي واص 8ف ِ8
ال8ذي8ن ط8لبوا ن8صيبًا م8ن ال8كهنوت م8ثله ،ج8عل خ8صوم8ه ي8صمتون لعج8زه8م ع8ن إس8ماع ان8تقادات8هم ب8معّيته .ن8هجه وك8يان8ه
أّثرا عليهم بشكل كاسح جدا.
ص ت8قري8بًا ،ف8از ب8مبتغاه .وب8فضل ح8كمته وت8جارب8ه ع8رف ك8يف ي8ضع إص8بعه ع8لى كّ8ل خ8الف
ه8كذا ،وب8دون أّي جه8د خ8ا ّ
أو مشكلة بعد فحص قصير ،بينما استغرق ذلك لدى اآلخرين زمن ًا طويًال.

سبب تربية اللحية
اه8تّم أب8و واص8ف ،ال8كاه8ن األك8بر ،دائً8ما ب8أن ي8عرف كّ8ل ف8رد م8ن ط8ائ8فته ال8صغيرة أن ي8الئ8م ن8فسه وس8لوك8ه ت8مشًيا م8ع
ع8مره ،ف8إذا ك8ان أح8د م8سن ّي ال8عائ8لة أو أّي إن8سان م8تقّدم ف8ي ال8سّن ف8عليه أن ي8رّب8ي ف8وًرا ذق8ن ًا .وق8ال أب8و واص8ف إن
اللحية تضيف لإلنسان ثقًال إيجابًيا ،وتحّدد لحّد ال يستهان به تعامَله مع اآلخرين.
ف8ي أّي8ام8ه ت8مّكن أب8ي األم8ني وعّ8مي م8مدوح م8ن أن ي8كون8ا ض8من رؤس8اء ع8ائ8لة ص8دق8ة ال8صباح8ي .وف8ي ت8لك األّي8ام ل8م ي8كن
م 8عّدل ع 8مر اإلن 8سان ع 8ال ً8يا ،وك ّ8ل م 8ن ت 8جاوز األرب 8عني ع 8اًم 8ا م 8ن ال 8عمر ٱع 8تبر أح 8د م 8سن ّي ال 8عائ 8لة .زاول وال 8دي وع ّ8مي
ال8تجارة وتّ8جوال ك8ثيًرا ف8ي ط8رق ال8بالد وس8وري8ا ل8بيع ت8جارت8هم .رّب8ما بس8بب ذل8ك ل8م يحِ8رص8ا ف8ي ب8داي8ة ش8يخوخ8تهم ع8لى
إظهار ذلك من خالل تربية لحية أو سكسوكةُ/ذقني أو أثر ذقن.
هن األك8بَر ت8وف8يًقا جًّ8دا ،إال أّن8ه ك8ظم ذل8ك ول8م ي8قل ل8هما ش8يئا .ذات ي8وم ،ع8ندم8ا ج8لس أب8ي األم8ني
ه8ذا ال8شيء ض8اي8ق ال8كا 8
وعّ8مي م8مدوح ف8ي م8دخ8ل دّك8ان8هما ف8ي س8وق ن8اب8لس ،وه8ما ح8ليقان ت8ماًم8ا ف8ي س8اع8ة ال8صباح ي8نتظران رزق8هما ،مّ8ر أب8و
واص8ف ب8هما .وق8فا ع8لى ال8فور وط8رح8ا ع8ليه ت8حّية الس8الم .اب8تسم ال8كاه8ن وق8ال :آه ،ك8م رفّ8ه ع8ن ّي ال8بارح8ة ب8عد الظه8ر
مهِّ8رج وص8ل ن8اب8لس وع8رض ع8لى ج8مهور امل8تفّرج8ني امل8رح8ني ق8ردي8ن أض8حكا ال8حضور ،ال س8يما ألّن املهِّ8رج حِ8رص ع8لى
نت ْف كل شعرات رأسيهما! قال هذا الكاهن األكبر ولم ُيفصح.
س8ر ل8هما ك8الم ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق .مّ8ر ب8هما ال8كاه8ن ول8م يج8لس
وال8دي األم8ني وعّ8مي م8مدوح ل8م ي8كون8ا ب8حاج8ة مل8ن يف ّ 8
كعادته من زمن بعيد .منذ تلك اللحظة لم يلمس املوس وجهيهما.

