س بشرف الكاهن األكبر
هكذا ُيفَعل بمن يَم ّ
So Will be Done to He Who Harms the High Priest’s Honour
ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ،ال5تي رواه5ا ال5كاه5ن األك5بر ع5بد امل5عني ب5ن ص5دق5ة ب5ن ال5كاه5ن األك5بر إس5حق
ف5ي م5ا ي5لي ت5رج5مة ع5رب5ية له 5ذه ال5ق ّ
ال 5حفتاوي ] ،٢٠١٠-١٩٢٧ك 5اه 5ن أك 5بر ب 5ني ال 5سنتني  ،٢٠١٠-٢٠٠٤ع 5نه أن 5ظر ف 5ي ال 5شاب 5كة :ح 5سيب ش 5حادة ،ع 5بد
امل5عني ص5دق5ة ال5كاه5ن األك5بر ف5ي ذم5ة اهلل[ ب5ال5عرب5ية ع5لى م5سام5ع األم5ني )ب5نيام5يم( ص5دق5ة ،ال5ذي ن5قلها إل5ى ال5عرب5ية،
نّ5قحها ،اع5تنى ب5أس5لوب5ها ونش5ره5ا ف5ي ال5دوري5ة ال5سام5ري5ة أ .ب -.أخ5بار ال5سام5رة ،ع5دد  ١٥ ،١٢٣٩-١٢٣٨أّي5ار ،٢٠١٧
ص .٥٤-٥١ .ه5ذه ال5دوري5ة ال5تي ت5صدر مّ5رت5ني شه5رًي5ا ف5ي م5دي5نة ح5ول5ون ج5نوب5ي ت5ل أب5يب ،ف5ري5دة م5ن ن5وع5ها ــ إّن5ها
تس5تعمل أرب5ع ل5غات ب5أرب5عة خ5طوط أو أرب5ع أبج5دي5ات :ال5عبري5ة أو اآلرام5ية ال5سام5ري5ة ب5الخّ 5
ط ال5عبري ال5قدي5م ،امل5عروف
ط امل 5رّب 5ع/األش 5وري ،أي الخ ّ 5
ال 5يوم ب 5الح 5روف ال 5سام 5ري 5ة؛ ال 5عبري 5ة الح 5دي 5ثة ب 5الخ ّ 5
ط ال 5عبري ال 5حال 5ي؛ ال 5عرب 5ية ب 5ال 5رس 5م
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 مّ5جاًن5ا 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 تُ5رزق ،ال ب5ل وت5تطّور ب5فضل إخ5الص وم5ثاب5رة
املحّ5ررْي5ن ،ال5شقيَقني ،األم5ني وح5سني )ب5نيام5يم وي5فت( ،نْج5لي امل5رح5وم راض5ي )رت5سون( ص5دق5ة ) ٢٢ش5باط ١٩٢٢ــ٢٠
كانون الثاني .(١٩٩٠
”معِرض الشباب السامري في نابلس في العام ١٩٨٦
أت5رى سّ5يدي ال5حاك5م امل5عروض5ا ِ
ت ال5كثيرةَ ،ال5كتب وال5رس5وم وال5صور؟ ه5ذا م5ا ق5ام ب5ه ش5باب5نا ال5ناب5لسي ل5عرض ث5قاف5تنا
وت5قال5يدن5ا وكّ5ل م5ا ق5منا ب5ه طَ5وال ح5يات5نا أم5ام ج5ميع امل5عنيني .ت5عال أل ُري5ك ش5يئ ًا يش5رح ق5لبك .أت5رى مج5موع5ة املخ5طوط5ات
ه5ذه؟ ه5نا ف5ي الحج5رة ال5تي ت5حت ص5ور ال5كهنة ال5كبار ،م5نذ ال5كاه5ن األك5بر ع5مران ب5ن س5الم5ة )ع5مرم ب5ن ش5لمة( وح5تى
ال5كاه5ن األك5بر امل5رح5وم ث5قي ب5ن ت5وف5يق )ف5نحاس ب5ن متس5ليح(؟ ج5زء ك5بير م5ن ه5ذه املخ5طوط5ات ُك5تب أّل5فتها أن5ا .إن ش5ئت
ه5ا أم5ام5ك ف5ي امل5عرض كّ5ل م5ا أنج5زت ف5ي ح5يات5ي م5ن أج5ل ال5ثقاف5ة واألدب ل5دى ال5طائ5فة ال5سام5ري5ة ،ف5ي األّي5ام وال5ليال5ي،
في ساعات املساء املتأ ّ
خرة وفي ساعات الصباح الباكرة.
ت ع5ن أص5ل كّ5ل
أ ُن5ظر ه5ذا ك5تاب ضّ5منته كّ5ل األس5ماء ال5واردة ف5ي ال5توراة ،أس5ماء أم5كنة ،أش5خاص ،آب5اء األّم5ة ،وك5تب ُ
م5نها ،وكّ5ل م5ا ورد ع5نه ف5ي ال5تقليد ال5سام5ري .ج5معت أس5ماء ك5ثيرة جًّ5دا ف5ي ه5ذا ال5كتاب ،و إذا غ5اب ع5ن ّي اس5م م5ا م5ثل
اس5م ”أرض ال5بهاء“ ،ك5ما ل5فت األم5ني )ب5نيام5يم( ان5تباه5ي ،ف5لم أت5وان ف5أض5فته .وم5ثال أن5ظر ه5ذا ال5كتاب ”ت5اري5خ أه5رون
ال5كاه5ن“ أو ال5ذي ب5جان5به ،ت5فسير م5طّول ح5ول ض5رب5ات م5صر .وه5ا ه5نا ك5تاب آخ5ر ج5معت ف5يه ك5ل م5ا ن5ظمت م5ن أش5عار
ص ف 5ي امل 5عِرض ف 5هو رك 5ن ح 5ساب ال 5تقوي 5م .ف 5يه
دي 5نية م 5نذ أن م 5سكت ال 5قلم .ول 5كن إذا أردت أن ت 5رى ح ًّ5قا رك 5ني ال 5خا ّ
ع5رض5ت مخ5طوطً5ا ق5ديً5ما ُيظه5ر م5نهاج ح5ساب ال5تقوي5م ال5سام5ري امل5متّد ل5قرون وك5ذل5ك ح5ساب5ات أ ُج5ري5ها أن5ا .إّن5ك ت5سمع
م5ا ي5قول األم5ني )ب5نيام5يم( ب5أن5ي خ5بير ال5طائ5فة ف5ي ح5ساب ال5تقوي5م ،وه5و ي5عرف م5ا ي5قول .كّ5لنا ن5قوم ب5أف5ضل جه5دن5ا وال
أحد منا يتوّقع الشكر واالمتنان من الغير.
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إّن5ك ت5رى ي5ا أم5ني )ب5نيام5يم( امل5ئات م5ن ج5يران5نا ي5أت5ون مل5شاه5دة اف5تتاح امل5عرض .وه5ذا ي5نّم ع5لى ت5غيير ط5رأ ف5ي ال5عالق5ات
صة ع5ن
ص ع5ليك قّ 5
ب5ني ال5سام5ري5ني وج5يران5هم ،م5قارن5ة ب5األّي5ام ال5صعبة ال5ي ع5رف5تها ع5الق5ات5نا ف5ي امل5اض5ي .ت5عال ل5بيتي ألقّ 5
تلك األّيام الصعبة في املاضي غير البعيد.
ي من ال ِ
صصة للقربان
خمس ليرات ذهب وخروف ح ّ
خراف املخ َّ
صة ال 5تي س 5أس ُ5رده 5ا ع 5ليك م 5عروف 5ة م 5نذ أج 5يال ف 5ي أوس 5اط
ي 5ا ش 5فيقة ،أّم و ّ 5 5 5
ض 5اح ،أع ّ5دي ف 5نجان ق 5هوة ل 5ضيفنا .ال 5ق ّ
ال5طائ5فة ،وُتس5رد دوًم5ا ف5ي أّي5ام ال5فسح .ل5ذل5ك ال وق5ت أنس5ب لس5رده5ا م5ن ه5ذه األّي5ام ال5تي ن5نشغل ف5يها ف5ي ال5تجهيزات
صة بح5ذاف5يره5ا ،ألّن ب5طَلها أب5و جّ5دي ال5كاه5ن األك5بر ع5مران ب5ن س5الم5ة
ل5لصعود إل5ى ب5يتنا ع5لى ال5جبل .أع5رف ه5ذه ال5ق ّ
صة
ال5ذي أن5جب إس5حق وس5الم5ة ،و إس5حق أول5د ع5مران وص5دق5ة ،وأن5ا اب5ن ص5دق5ة ،رح5مة اهلل ع5ليهم ج5ميًعا .ت5عود ه5ذه ال5ق ّ
ص5لب ال5قصة ال بّ5د م5ن أن ت5عي خ5لفّيتها .ت5لك ك5ان5ت أّي5ام ع5سيرة جًّ5دا ب5النس5بة
إل5ى ال5قرن ال5تاس5ع عش5ر .ق5بل ال5ول5وج ف5ي ُ 5 5
ل5لسام5ري5ني .ب5فضل ت5د ّ
خ5ل ال5قنصل ال5بري5طان5ي ج5يمس ف5ني ف5ي ال5قدس ،ت5مّكن ال5سام5ري5ون ب5عد عش5رات ال5سنني ،م5ن
اس 5تئناف إق 5ام 5ة ق 5رب 5ان ال 5فسح ف 5ي ال 5قسيمة ال 5تي اب 5تاع 5ها إب 5راه 5يم ب 5ن ي 5عقوب ال 5دن 5في امل 5عروف ب 5كنية ال 5عية ،ف 5ي
املنتصف الثاني من القرن الثامن عشر.
ب 5عد اس 5تئناف االح 5تفال ب 5عيد ال 5قرب 5ان ع 5لى ال 5جبل ب 5بضع س 5نني ،وج 5د ال 5سام 5ري 5ون راع ً5يا ج 5دي ً5دا أو ش 5ري ً5كا ج 5دي ً5دا
الح5تفال5هم .ج5اء أه5ل ال5قري5ة ال5قري5بة ب5وري5ن ب5اق5تراح ول5ضعف ال5سام5ري5ني وقّ5لة ع5دده5م واف5قوا ع5ليه .أصّ5ر م5خات5ير ال5قري5ة
ف5ي خ5الل س5نوات ك5ثيرة ع5لى تسّ5لم رس5وم ح5راس5ة خ5يام ال5سام5ري5ني ع5ند م5كوث5هم ع5لى ال5جبل .رس5وم الح5راس5ة ك5ان5ت
م5ختلفة ،م5ثًال خ5مس ل5يرات ذه5ب وخ5روف م5ن الخ5رف5ان امل5عّدة ل5قرب5ان ال5فسح .خ5شي ال5سام5ري5ون م5ن رف5ض اق5تراح أه5ل
ب5وري5ن خ5وًف5ا م5ن م5نعهم ال5صعود إل5ى ال5جبل ف5دف5عوا ال5رس5وم وه5م ص5اغ5رون .ك5ان أه5ل ب5وري5ن ي5قفون ب5جان5ب ال5سام5ري5ني
وقت النحر ويتسّلمون ما ”يستحّقون“ من القربان .ويلي على ذلك العار وتلك املسكنة التي عرفتها الطائفة.
ه 5 5كذا ك 5 5ان 5 5ت ال 5 5حال ط 5 5يلَة ف 5 5ترة ك 5 5هنوت ال 5 5كاه 5 5ن األك 5 5بر س 5 5الم 5 5ة ب 5 5ن غ 5 5زال )ط 5 5اب 5 5يه( ] ١٨٥٧-١٧٨٢وك 5 5اه 5 5ن أك 5 5بر
 [١٨٥٧-١٧٩٨وع5ند تسّ5لم اب5نه ع5مران )ع5مرم( ،أب5ي ج5دى ،ال5كهنوت األك5بر .وفّ5رت ال5طائ5فة كّ5ل ع5ام م5ن ق5وت ف5قرائ5ها
م5بلغ خ5مس ل5يرات ال5ذه5ب ،م5بلغ ك5بير جًّ5دا ف5ي ذل5ك ال5وق5ت ،إذ أّن5ه ك5ان ي5كفي إلع5ال5ة ع5ائ5لة طَ5وال س5نة .غ5رام5ة الح5راس5ة
ُدفعت ملختار قرية بورينِ ،زد إلى ذلك تكاليف شراء ثمانية خراف للقربان ،سبعة للطائفة وواحد للمختار.
مختار بورين يضرب الكاهن األكبر
ف5ي س5بت ال5كاه5ن األك5بر م5ن إح5دى ال5سنني وب5عد ص5الة ظُه5ر ال5يوم ال5ساب5ق ل5لقرب5ان ،وص5ل ع5لى ح5ني ِغّ5رة م5ختار ق5ري5ة
ب5وري5ن ،ال5ذي ال أوّد أن أ ُف5صح ع5ن اس5مه اح5تراًم5ا ألح5فاده وأب5ناء أح5فاده األح5ياء م5عنا ال5يوم ،وص5ل إل5ى خ5يمة ال5كاه5ن
األك5بر ع5مران ب5ن س5الم5ة .ف5ي ذل5ك ال5وق5ت ،ج5لس ع5ند م5دخ5ل خ5يمته وج5هاء ال5طائ5فة واب5نا ش5قيقه ال5شاّب5ان ،ي5عقوب ب5ن
أه5رون وخ5ضر )ف5نحاس( ب5ن إس5حاق .ط5لب امل5ختار بح5زم رس5وم الح5راس5ة ف5وًرا وع5لى املحّ5ل ،ول5يس ك5ال5عادة ف5ي ك5ل
ج5ل ط5لبه إل5ى م5ا ب5عد ان5تهاء
س5نة ي5تّم دف5ع خ5مس ل5يرات ال5ذه5ب ف5ي ي5وم ال5قرب5ان .ح5اول ال5كاه5ن األك5بر ع5مران أن ي5ؤ ّ 5
الس5بت ف5امل5بلغ م5حفوظ ع5نده ،ول5كّن امل5ختار أصّ5ر ع5لى تسّ5لم امل5ال ف5ورا .وح5ينما ل5م يس5تجب ل5ه ال5كاه5ن األك5بر ص5فعه
املختار على وجهه ،دفعه وطرحه أرضا ،يا للعار!
خ5يار ،ع5لم أن ُ
خ5طوة امل5ختار ال5قادم5ة ،وب5رف5قته رج5ال5ه األشّ5داء ،س5تكون ال5قتل .ن5اول ال5كاه5ن األك5بر
ل5م ي5بق ل5لكاه5ن أّي ِ5
ال5فدي5ة ل5لمختار ،خ5مس ل5يرات ال5ذه5ب فتسّ5لمها م5طلًقا أص5وات ازدراء .م5ن امل5فروغ م5نه أّن5ه م5ن ال5صعوب5ة ب5مكان وص5ف
ح5زن ال5كاه5ن األك5بر وح5زن ال5طائ5فة ال5صغيرة ف5ي ذل5ك ال5عام .رب5طت ال5كاه5ن ع5مران ب5ن س5الم5ة ع5الق5ة ص5داق5ة م5ع ح5اك5م
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ل 5واء ن 5اب 5لس .ب 5عد ان 5تهاء ال 5فسح ،ن 5زل ال 5كاه 5ن ل 5زي 5ارة ال 5حاك 5م ال 5ذي ”اش 5تلق“ )الح 5ظ( أّن ال 5كاه 5ن ل 5يس ك 5عادت 5ه ،ك 5ان
ح ال 5حاك 5م ع 5لى ال 5كاه 5ن األك 5بر أن ُي 5فصح ع 5ن س 5بب م 5زاج 5ه امل 5تعّكر ال 5كئيب .ب 5عد وق 5ت ل 5يس
م 5تجّهم ال 5وج 5ه ك 5ئيبا .أل ّ 5
ب5ال5قصير ،اس5تجاب ال5كاه5ن األك5بر ف5أخ5بر ال5حاك5م م5ا حّ5ل ب5ه ع5لى ال5جبلُ .ذع5ر ال5حاك5م م5ن ال5عمل ال5وق5ح ال5ذي ق5ام ب5ه
ح5كم ع5لى امل5ختار ل5لحال م5ائ5ة ج5لدة س5وط
م5ختار ب5وري5ن ،ف5أرس5ل ح5اًال ك5تيبة ج5نود إلح5ضار امل5ختار إل5يه ل5لمحاك5مة5 ُ .
على ظهره في ساحة املدينة ،وحكم كهذا يؤّدي فوًرا إلى موت بطيء.
ح ع5لى ال5حاك5م إلل5غاء الُ5حكم .ل5م يس5تجب ال5حاك5م وحّ5ذر
شِ5فق ال5كاه5ن األك5بر ع5مران ب5ن س5الم5ة ع5لى م5ختار ب5وري5ن ف5ألّ 5
ال5كاه5ن ب5أّن5ه س5يلقى ال5ضرب أيً 5
ضا إن اس5تمّر ف5ي إل5حاح5ه .أم5ر ال5حاك5م أح5د ج5نوده ب5تنفيذ الُ5حكم ،رب5ط م5ختار ب5وري5ن
ب 5عام 5ود ال 5عار ،ن 5صف ج 5سمه األع 5لى ع 5اٍر ،ي 5رت 5جف ،ي 5نتظر ج 5لدة ال 5سوط األول 5ى م 5ن امل 5ائ 5ة .ب ّ5ينت زع 5قته امل 5خيفة ب 5عد
الج5لدة األول5ى آلالف امل5تفرج5ني أّن م5ختار ب5وري5ن سُ5يفارق ال5حياة ق5بل الج5لدة الخ5مسني .ب5دأ امل5ختار ب5ال5صراخ ط5ال5بًا
ال 5رح 5مة م 5ن ال 5حاك 5م إْث َ5ر ك ّ5ل ج 5لدة”.ب 5جاه مح ّ5مد ن 5بينا ،إرح 5م!“ زع 5ق امل 5ختار .أم 5ر ال 5حاك 5م بتس 5ري 5ع وت 5يرة الج 5لدات.
”ب5جاه ال5حاك5م ،ع5ال ش5أن5ه ،إرح5م ع5بدك األم5ني!“ ،بّ5دل امل5ختار ن5غمة زع5قات5ه وأس5لوب5ه ،ول5كن ه5ذه املّ5رة ك5ان5ت ال5زع5قات
أكثر وهنا .لم يستجب الحاكم وأمر بمتابعة الجلدات.
ح5اول امل5ختار م5ن ج5دي5د ،وب5عد الج5لدة الخ5مسني ”ب5جاه ح5ضرة ال5كاه5ن األك5بر ع5مران!“ ،ت5أّوه امل5ختار ب5صوت خ5اف5ت.
ي ع5ليه .ع5ندم5ا اس5تفاق امل5ختار م5ن اغ5مائ5ه،
أش5ار ال5حاك5م ب5يده ل5لجالد أن ي5توّق5ف ع5ن الج5لد ،وأم5ر ب5فّك امل5ختار امل َْ5غم ّ
سّ5رح ب5فضل ال5كاه5ن األك5بر ع5مران .ال5تفت امل5ختار م5ن ع5ام5ود ال5عار إل5ى
ب َدل5وي5ن م5ن امل5اء ع5لى رأس5ه ،ت5ذّك5ر أّن5ه ُ 5
ب5عد صّ 5
س بش 5رف 5ك ث 5ان 5ية
ال 5كاه 5ن وارت 5مى ع 5لى رج 5ليه وب 5دأ ب 5تقبيلهما” :أن 5ا ع 5بدك األم 5ني ،أش 5كرك ع 5لى إن 5قاذ ح 5يات 5ي ،ل 5ن أم ّ 5
أبدا“! صاح والدموع تبّلل قدمي الكاهن األكبر.
منذ ذلك العام ،توّقف دفع رسوم الحراسة و إعطاء خروف ملختار قرية بورين.

“

3

