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صة ،ال5تي رواه5ا راض5ي ب5ن األم5ني ص5ال5ح ص5دق5ة ال5صباح5ي ]رت5سون ب5ن ب5نيام5يم
ف5ي م5ا ي5لي ت5رج5مة ع5رب5ية له5ذه ال5ق ّ
تس 5دك 5ه ه 5صفري ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،أب 5رز م 5ثقف س 5ام 5ري ف 5ي ال 5قرن العش 5ري 5ن ،م 5حيي ال 5ثقاف 5ة واألدب ال 5سام 5ري 5ني ف 5ي
ال 5عصر الح 5دي 5ث ،خ 5بير ب 5قراءة ال 5توراة ،م 5تمّكن م 5ن ال 5عبري 5ة الح 5دي 5ثة ،ال 5عرب 5ية ،ال 5عبري 5ة ال 5قدي 5مة واآلرام 5ية ال 5سام 5ري 5ة.
س اخ
ص ب 5ارع ،ك 5ات 5ب أص 5در ح 5وال 5ي ث 5الث 5ني ك 5تاًب 5ا وه 5ي م 5صدر ل 5كت ّاب ون ّ 5
ج 5ام 5ع ت 5قال 5يد ق 5دي 5مة ،م 5رنّ 5م ،ش ّ5ماس ،ق 5ا ّ
م5عاص5ري5ن ،ش5اع5ر ن5ظم ق5راب5ة ال5ثمان5مائ5ة ق5صيدة ،ت5عّلم م5نه ب5اح5ثون ُك5ثر ع5ن ال5تراث ال5سام5ري؛ سّ5ماه امل5رح5وم زئ5يڤ ب5ن
ح 5اي 5يم ،أع 5ظم ب 5اح 5ثي ال 5دراس 5ات ال 5سام 5ري 5ة ف 5ي ع 5صرن 5ا ”أس 5تاذي وم 5رش 5دي“[ ب 5ال 5عبري 5ة ع 5لى م 5سام 5ع اب 5نه األم 5ني
)ب5نيام5يم( ،ال5ذي نّ5قحها ،اع5تنى ب5أس5لوب5ها ونش5ره5ا ف5ي ال5دوري5ة ال5سام5ري5ة أ .ب -.أخ5بار ال5سام5رة ،ع5دد ،١٢٣٩-١٢٣٨
 ١٥أّي5ار  ،٢٠١٧ص .٥٧-٥٤ .ه5ذه ال5دوري5ة ال5تي ت5صدر مّ5رت5ني شه5رًي5ا ف5ي م5دي5نة ح5ول5ون ج5نوب5ي ت5ل أب5يب ،ف5ري5دة م5ن
ن 5وع 5ها ــ إّن 5ها تس 5تعمل أرب 5ع ل 5غات ب 5أرب 5عة خ 5طوط أو أرب 5ع أبج 5دي 5ات :ال 5عبري 5ة أو اآلرام 5ية ال 5سام 5ري 5ة ب 5الخ ّ 5
ط ال 5عبري
ط امل 5رّب 5ع/األش 5وري ،أي الخ ّ 5
ال 5قدي 5م ،امل 5عروف ال 5يوم ب 5الح 5روف ال 5سام 5ري 5ة؛ ال 5عبري 5ة الح 5دي 5ثة ب 5الخ ّ 5
ط ال 5عبري ال 5حال 5ي؛
العربية بالرسم العربي؛ اإلنجليزية )أحياًنا لغات أخرى مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب5دأت ه5ذه ال5دوري5ة ال5سام5ري5ة ف5ي ال5صدور م5نذ أواخ5ر ال5عام  ،١٩٦٩وم5ا زال5ت ت5صدر ب5ان5تظام ،ت5وزَّع مّ5جانً5ا ع5لى ك5لّ
ب 5يت س 5ام 5ري ف 5ي ن 5اب 5لس وح 5ول 5ون ،ق 5راب 5ة ال 5ثمان 5مائ 5ة س 5ام 5ري ،وه 5ناك مش 5ترك 5ون ف 5يها م 5ن ال 5باح 5ثني وامله 5تّمني ف 5ي
ال5دراس5ات ال5سام5ري5ة ،ف5ي ش5ت ّى أرج5اء ال5عال5م .ه5ذه ال5دوري5ة م5ا زال5ت حّ5ية ُت5رزق ،ال ب5ل وت5تطّور ب5فضل إخ5الص وم5ثاب5رة
املحّ5ررْي5ن ،ال5شقيَقني ،األم5ني وح5سني )ب5نيام5يم وي5فت( ،نْج5لي امل5رح5وم راض5ي )رت5سون( ص5دق5ة ) ٢٢ش5باط ١٩٢٢ــ٢٠
كانون الثاني .(١٩٩٠
سن
”العالقات تتح ّ
سنت ك5ثيًرا م5نذ ت5لك ال5فترات ،ق5بل آالف ال5سنني ،ح5يث
ال5عالق5ات ب5ني ق5سمي ش5عب إس5رائ5يل ،ال5يهود وال5سام5ري5ني ،ت5ح ّ
س5ادت ب5ينهما ع5الق5ات ع5داوة .قّ5لة ف5قط م5ن ال5يهود ال5يوم ،امل5تزّم5تني جّ5دا ،ي5كن ّون ال5حقد وال5ضغينة ل5لسام5ري5ني وي5تفادون
أي ت5واص5ل م5عهم ك5ما ي5تحاش5ى ال5سام5ري5ون أي أخ5ذ وع5طاء م5عهم .ت5نبع ع5ادة ع5الق5ات ع5داوة ال5يهود ل5لسام5ري5ني م5ن
س ال5يهود امل5تزّم5تون
الجه5ل ،غ5ياب ال5فهم وامل5عرف5ة واالع5تماد ع5لى م5راجَ5ع م5كتوب5ة ال ت5م ّ
ت ب5صلة إل5ى ال5واق5ع ال5راه5ن .أحّ 5
ب5عالق5ة ن5فور ش5دي5د م5ن ال5سام5ري5ني ح5تى ب5داي5ة ال5قرن العش5ري5ن ،ف5ي م5دن فلس5طينية س5كنتها ط5وائ5ف م5ن أوالئ5ك ال5يهود،
ف5 5ي ص5 5فد وط5 5بري5 5ا وال5 5قدس ،ون5 5اب5 5لس وأم5 5اك5 5ن أخ5 5رى .ب5 5عد ذل5 5ك وف5 5ي أع5 5قاب هج5 5رات ال5 5يهود إل5 5ى ال5 5بالد ذوي اآلراء
سن املوقف العام إزاَء السامريني ،وهذا أّثر إيجاًبا على تطّور طائفتنا.
التقدمية واملتسامحة تح ّ
ل5كّن أوالئ5ك ال5يهود امل5تزّم5تني ف5ي ال5قرن5ني ال5تاس5ع عش5ر والعش5ري5ن ،ال5ذي5ن ك5ان5وا ب5عيدي5ن ع5ن ال5تقّدم ،أورث5وا َع5الق5ة ال5عداء
وال 5كراه 5ية ال 5تي ن 5قلوه 5ا م 5ن آب 5ائ 5هم ألب 5نائ 5هم وأح 5فاده 5م م 5ن ب 5عده 5م .م 5ن ن 5تائ 5ج ه 5ذا اإلرث م 5عان 5اة ب 5عض ال 5سام 5ري 5ني
أحياًنا هنا وهنا ،ولكن في معظم الحاالت يرد أبناء طائفتنا على مثل أوالئك األشخاص بالضحك والسخرية.
يهودي يكره السامريني
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ص ع5ن أح5د ه5ؤالء ال5يهود ،ال5ذي ك5ان ي5قطن ف5ي ط5بري5ا ف5ي ال5قرن ال5تاس5ع عش5ر .ذل5ك ال5يهودي ك5ان ي5كره
ب5وّدي أن أقّ 5
ال5سام5ري5ني ك5رًه5ا ش5ديً5دا جّ5دا .ك5ان م5ن ال5يهود ال5سفاردي5م )ال5يهود الش5رق5يني( ودأب ع5لى تح5ذي5ر ج5يران5ه ب5أّال ي5تعام5لوا
م5ع ال5سام5ري5ني ال5تّجار ال5ذي5ن ك5ان5وا ي5أت5ون إل5ى ط5بري5ا .ص5يته ذاع ف5ي أوس5اط ال5سام5ري5ني ف5ي ن5اب5لس ك5شخص ُم5عاد
لهم وكمن اعتاد أن يعلن بأّن كّل مأكل ومشرب سامري دنس ،وال يجوز لليهودي ملسه.
ت ب5حاج5ة ألق5ول ل5كم ب5أّن ه5ذا األم5ر س5بّب اس5تياء ك5بيًرا ل5دى ال5سام5ري5ني ال5ذي5ن ب5حثوا ع5ن ط5ري5قة ل5يقت ّ
ض م5ن ذل5ك
لس ُ 5
ِ
ال5يهودي ال5ذي ج5علهم م5وض5ع سخ5ري5ة وازدراء م5ن ق5بَل سّ5كان ط5بري5ا .ك5ان ذل5ك ال5يهودي ي5تاج5ر ب5الخ5مر وي5علن ل5كّل م5ن
ي 5وّد س 5ماع 5ه ب 5أن ال خ 5مر ك 5اش 5ير وص 5اف ً5يا م 5ثل ال 5ذي ي 5بيعه ألّن ي ً5دا س 5ام 5ري 5ة ملس 5ته .ك 5ما وأع 5لن ذل 5ك ال 5يهودي ك 5اره
ال5سام5ري5ني ب5غية إذالل ال5سام5ري5ني أّي5ما إذالل ب5أنّ5ه ي5ف ّ
سه ي5د س5ام5ري .ف5ي ك5ل وق5ت،
ضل ب5يع خ5مره ل5لعرب ع5لى أن تَ5م ّ
ك5ان ال5تّجار ال5سام5ري5ون ي5عودون ف5يه م5ن ط5بري5ا إل5ى ن5اب5لس ،ك5ان5وا يتح5دثّ5ون ع5ن ِف5عال ذل5ك ال5يهودي ال5طبراوي ،إل5ى أن
سا لن ينساه أبدا.
ب على تلقني ذلك العدو در ً
عزم الكاهن يعقوب بن هارون الشا ّ
ذات ي5وم س5نحت ل5ه ال5فرص5ة ل5الق5تصاص م5ن ذاك ال5رج5ل .اص5طحبه ال5كاه5ن األك5بر ع5مران )ع5مرم( ب5ن س5الم5ة ف5ي رح5لته
سوة ال5كاه5ن ع5مران الح5مراء فج5ذب5ت أن5ظار امل5اّري5ن ف5ي ط5ري5قهما
إل5ى ط5بري5ا .اع5تمر ال5كاه5ن ال5شاب ط5رب5وش5ه ،أّم5ا َقَ5لن ْ ُ
ال 5طوي 5لة م 5ن ن 5اب 5لس إل 5ى ط 5بري 5ا .وص 5ل االث 5نان ط 5بري 5ا ب 5عد ي 5وم 5ن م 5ن ال 5سفر .ك 5ان ل 5لكاه 5ن األك 5بر ع 5مران ص 5دي 5ق ف 5ي
ط5بري5ا وه5و رب5ي ي5عقوب أب5و ال5عاف5ية ال5ذي ك5ان ق5د زاره ف5ي ن5اب5لس م5را ٍ
ت ك5ثيرة ان5شغال ف5ي خ5الل5ها ف5ي ن5قاش5ات ك5ثيرة
ح 5ول املش 5ترك وامل 5ختلف ب 5ني ال 5يهود وال 5سام 5ري 5ني .،ف 5ي أك 5ثَر م 5ن م ّ5رة وص 5لت ال 5نقاش 5ات ب 5ينهما ح ّ5د ت 5شاب 5ك األي 5ادي
تقريبًا ،ولكن في نهاية كّل جدال تّم التصالح املتبادل الذي قلب النقاش املّر لصداقة وثيقة.
ك5ان اله5دف م5ن زي5ارة ال5كاه5ن ع5مران ل5طبري5ا ت5لبية ل5دع5وة ال5راب5ي ي5عقوب أب5ي ال5عاف5ية الس5تضاف5ته ب5ضعة أّي5ام ل5لتروي5ح
ب
ع5ن ال5نفس وال5تمت ّع ب5ال5جّو امل5ري5ح ع5لى ش5اط5ىء ب5حيرة ط5بري5ا .ال5كاه5ن األك5بر وم5ساع5ده ،اب5ن ش5قيقه ال5كاه5ن ال5شا ّ
ي5عقوب م5عتمر ال5طرب5وش ،اس5تراح5ا ف5ي ب5يت أب5ي ال5عاف5ية ،وف5ي ال5يوم ال5تال5ي ان5طلق االث5نان ب5رف5قة م5ضيفهما ل5لتجّول
ف 5ي امل 5دي 5نة .ب 5عد ت 5مت ّعهما م 5ن امل 5ناظ 5ر ال 5خالب 5ة ،أخ 5ذه 5ما م 5ضيفهما إل 5ى ال 5سوق .ف 5ي ت 5جوال 5هم ف 5ي س 5وق ط 5بري 5ا م 5رّ
ال 5ثالث 5ة ع 5لى ال 5حوان 5يت ،ال 5واح 5د ت 5لو اآلخ 5ر .ص 5ورة ال 5كاه 5ن األك 5بر م 5عتمر ال 5قلنسوة الح 5مراء ج 5ذب ِ 5
ت اه 5تمام أص 5حاب
الحوانيت ،في حني أن الكاهن يعقوب معتمر الطربوش ،بدا مثل العرب في السوق.
انتقام صغير وحلو
ع 5ند ع 5بوره 5م ب 5حان 5وت ت 5اج 5ر الخ 5مر ت 5ناه 5ت إل 5ى س 5مع ال 5كاه 5ن ي 5عقوب املس 5بّة ال 5تي أط 5لقها ال 5تاج 5ر ”خ 5لقة س 5ام 5ري
ن
ن
جس!“ ل5م ي5سمع ال5كاه5ن األك5بر ع5مران وم5ضيفه ك5الم ال5تاج5ر ،ول5كن ال5كاه5ن ي5عقوب س5مع ب5ال5تأك5يد .ف5هم ع5لى ال5فور أ ّ
ه5ذا ال5شخص ه5و ك5اره ال5سام5ري5ني ال5ذي تحّ5دث ع5نه أب5ناء ط5ائ5فته .اح5تّد غ5ضب ال5كاه5ن ي5عقوب م5ن ك5الم ال5تاج5ر وقّ5رر
ال 5رّد ب 5ما يس 5تحّق ل 5لحال .ع 5ندم 5ا اب 5تعد ال 5كاه 5ن األك 5بر وال 5راب 5ي ي 5عقوب أب 5و ال 5عاف 5ية ع 5ن امل 5كان ،ط 5فق ال 5كاه 5ن ي 5عقوب
راج ً5عا ودخ 5ل د ّ5ك 5ان ال 5تاج 5ر .ل 5م ي 5شّك ال 5تاج 5ر ب 5شيء ،ب 5دا ال 5كاه 5ن ي 5عقوب ل 5لتاج 5ر م 5ثل أي واح 5د م 5ن ال 5عرب ال 5كثيري 5ن
ج5ه ال5كاه5ن ي5عقوب إل5ى ال5تاج5ر ب5عد ت5رّدد ك5بير س5ائً5ال إّي5اه ع5ن أص5ناف ال5نبيذ امل5وج5ودة ف5ي
ال5ذي5ن ي5دخ5لون دّك5ان5ه .ت5و ّ5
د ّ5ك5ان5ه .وأض5اف أّن5ه ي5نوي إه5داء ص5دي5قه ال5يهودي دزي5نة م5ن زج5اج5ات ن5بيذ ع5ال5ي ال5جودة ،ل5كن ّه ال ي5دري أي ن5وع م5ن
الخمر سيروق له.
تحّ5مس ال5تاج5ر جًّ5دا م5ن ال5زب5ون الج5دي5د ،ف5أخ5ذ ي5بال5غ ف5ي م5دح ال5نبيذ ال5ذي ي5نتجه .س5ار ال5تاج5ر م5ع ال5كاه5ن األك5بر م5ن
ف ،ي5تناول ِق5نينة ت5لو األخ5رى ،ي5تلّمسها ،ي5فحص ل5ون ال5نبيذ،
م5كان آلخَ5ر ف5ي ال5دّك5ان .ك5ان ال5كاه5ن ي5توّق5ف ب5جان5ب كّ5ل ر ّ
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ف .ه5كذا ف5عل ب5كّل ق5نان5ي ت5اج5ر ال5نبيذ ت5قري5بًا ،ال5ذي ك5ان ي5دي5ر
يس5تفسر ع5ن ال5ثمن ،يُهّ5ز ك5تفيه وي5عيد الِ5قنينة إل5ى ال5ر ّ
ح5ا وم5بجًال كّ5ل ِق5نينة.أخ5يًرا ،ه5زّ ال5كاه5ن ك5تفيه ق5ائً5ال ”ل5م أج5د أّي5ة ِق5نينة ُت5عجبني ،وب5ال5تأك5يد ل5ن ُت5عجب أب5ناء
ال5قنان5ي م5اد ً5
ط 5ائ 5فتي أي ً 5
ضا!“ ”أب 5ناء ط 5ائ 5فتك؟“  -س 5أل ال 5تاج 5ر م 5غتاظً 5ا ،وأخ 5ذ ي 5شّك” .وم 5ن ظ 5ننتني أن أك 5ون“  -س 5أل ال 5كاه 5ن
وم5جيبًا ” -إّن5ي ك5اه5ن س5ام5ري!“ ”أن5ت ك5اه5ن س5ام5ري؟“ زع5ق ال5تاج5ر ” -ومل5اذا ل5م ت5قل ل5ي ه5ذا؟“” .ومل5اذا ل5م ت5سأل؟“
رّد الكاهن يعقوب ضاحًكا.
ب5رأس م5رف5وع خ5طا ال5كاه5ن ب5ت َُؤدة وه5ناء وغ5ادر ال5حان5وت .ب5ينما ك5ان ي5بتعد م5ن ال5دّك5ان ش5اه5د ب5طرف ع5ينيه و إذا ب5ال5تاج5ر
ال5حان5ق ُي5لقي كّ5ل م5حتوي5ات دّك5ان5ه ف5ي أي5دي ع5رب ال5سوق ،ال5ذي5ن ت5هاف5توا ع5ليه م5ن ك5ل ح5دب وص5وب .ظّ5ل ال5تاج5ر ي5زع5ق
ح5ا ،منش5رَح ال5صدر إل5ى م5نزل
ويش5تم وق5ت ًا ط5ويً5ال ،ك5يف ي5مكنه أن ي5بيع خ5مًرا مل5سها س5ام5ري؟ ع5اد ال5كاه5ن ي5عقوب ف5ر ً5
أبي العافية ،بعد هذا االنتقام الصغير بالتاجر كاره السامريني.
ع5ندم5ا ع5ادا ف5ي ال5يوم ال5تال5ي إل5ى ن5اب5لس ،ت5ذّك5ر ال5كاه5ن ي5عقوب ،ال5ذي أص5بح ب5مرور ال5وق5ت ك5اه5ن ًا أك5بر ،ب5أّن ع5ودت5هما
إلى نابلس كانت إحدى أجمل الرحالت في حياته“.
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