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صة ،ال8تي رواه8ا ال8كاه8ن ع8بد امل8عني ب8ن ص8دق8ة ب8ن ال8كاه8ن األك8بر ص8دق8ة ب8ن إس8حق
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ال 8 8حفتاوي )إل 8 8عزر ب 8 8ن تس 8 8دك 8 8ه ه 8 8حتڤئي ،٢٠١٠-١٩٢٧ ،ش 8 8اع 8 8ر ،م 8 8عّلم دي 8 8ن ،م 8 8تقن ل 8 8تالوة ال 8 8توراة ،ك 8 8اه 8 8ن أك 8 8بر
 (٢٠١٠-٢٠٠٤ب 8ال 8عرب 8ية ع 8لى م 8سام 8ع األم 8ني )ب 8نيام 8يم( ص 8دق 8ة ) ،( -١٩٤٤ال 8ذي ب 8دوره ن 8قلها إل 8ى ال 8عبري 8ة ،ن ّ8قحها،
اع8تنى ب8أس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب -.أخ8بار ال8سام8رة ،ع8دد  ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ت8موز  ،٢٠١٧ص.
 .٨٠-٧٨ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إّن8ها تس8تعمل
أرب 8ع ل 8غات ب 8أرب 8عة خ 8طوط أو أرب 8ع أبج 8دي 8ات :ال 8عبري 8ة أو اآلرام 8ية ال 8سام 8ري 8ة ب 8الخ ّ 8
ط ال 8عبري ال 8قدي 8م ،امل 8عروف ال 8يوم
ط امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
ب8الح8روف ال8سام8ري8ة؛ ال8عبري8ة الح8دي8ثة ب8الخّ 8
ط ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛
اإلنجليزية )أحياًنا لغات أخرى مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية والبرتغالية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وزَّع مّ8جاًن8ا ع8لى ك8لّ
ب8يت س8ام8ري ف8ي ن8اب8لس وح8ول8ون ،ق8راب8ة ال8ثمان8مائ8ة س8ام8ري ي8عيشون ف8ي م8ائ8ة وس8تني ب8يت ًا ت8قري8بًا ،وه8ناك مش8ترك8ون
ف8يها م8ن ال8باح8ثني وامله8تّمني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،ف8ي ش8ت ّى أرج8اء ال8عال8م .ه8ذه ال8دوري8ة م8ا زال8ت حّ8ية تُ8رزق ،ال ب8ل
ج8 8لي امل8 8رح8 8وم راض8 8ي
ح8 8سني )ب8 8نيام8 8يم وي8 8فت( ،ن ْ8
وت8 8تطّور ب8 8فضل إخ8 8الص وم8 8ثاب8 8رة املحّ8 8ررْي8 8ن ،ال8 8شقيَقني ،األم8 8ني و ُ8
)رتسون( صدقة ) ٢٢شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
”مدخل بقلم املحّرر بنياميم تسدكه
ف8ي ع8ام  ١٩٩١وب8عد رج8وع وف8د معه8د أ .ب .ف8ي ح8ول8ون م8ن ال8زي8ارة ال8تاري8خية ل8روس8يا ل8فحص مج8موع8ة ضخ8مة م8ن
املخ8طوط8ات ال8سام8ري8ة امل8حفوظ8ة ف8ي م8دي8نة ل8يننغراد )س8ان8ت ب8طرس8بورغ( ،وال8سؤال ي8ترّدد ب8كل ع8نفوان ف8ي رؤوس8نا:
ك8يف اس8تطاع إن8سان واح8د ف8ي م8نتصف ال8قرن ال8تاس8ع عش8ر ،أن ي8نقل م8ن أي8دي أب8ناء ال8طائ8فة ال8سام8ري8ة ب8ناب8لس،
مجموعة املخطوطات القديمة هذه التي يفوق ثمنها اليوم كل خيال.
بحس 8ب ال 8تقدي 8ر ال 8عام آن 8ذاك ،ق 8بل م 8ائ 8ة وث 8الث 8ني س 8نة  ،ك 8ان 8ت أوض 8اع ال 8طائ 8فة االق 8تصادي ُ8ة م 8تدن 8يًة ل 8درج 8ة ع 8دم ت 8وّف 8ر
ال8طعام ،وع8ليه ك8ان8وا مس8تعّدي8ن أن ي8عطوا كّ8ل م8ا ف8ي ح8وزت8هم م8ن أج8ل سّ8د رم8قهم ،أض8ف إل8ى ذل8ك ف8املج8موع8ة الضخ8مة
ك8ان8ت م8كّون8ة م8ن ك8تب م8بتورة وأوراق ب8اآلالف ت8راك8مت واغ8بّرت ف8ي غ8ضون ق8رون م8ن ال8زم8ان ع8لى رف8وف ال8كنيس ال8عتيق
في نابلس.
سن ال 8وض 8ع االق 8تصادي .ف 8ي ال 8وق 8ت ذات 8ه ،ب 8دأ ال 8كثيرون م 8ن أب 8ناء ال 8طائ 8فة ُي 8قّدرون م 8ا ب 8ني
ت 8غّير ال 8نهج ال 8عاّم م 8ع ت 8ح ّ
أي8دي8هم إج8الًال أيً 8
ضا ل8لذي8ن أورث8وه8م املخ8طوط8ات .ب8اإلض8اف8ة إل8ى ذل8ك ،ك8ان ت8قري8بًا ل8كّل مخ8طوط ق8دي8م ل8دى ال8طائ8فة أك8ثر
م 8ن م 8ال 8ك واح 8د وح 8ت ّى ل 8و ن 8وى أح 8ده 8م ب 8يع املخ 8طوط ك 8ان م 8ضطًرا أن ي 8عدل ع 8ن ذل 8ك م 8ن ج ّ8راء م 8عارض 8ة الش 8رك 8اء
اآلخرين.

ت8لك املخ8طوط8ات ال8سام8ري8ة ال8تي ب8اع8ها ج8ام8عون م8ن خ8ارج ال8طائ8فة م8قاب8ل م8ئات ك8ثيرة م8ن آالف ال8دوالرات ،ق8د وطّ8دت
ال8 8صلة ب8 8ني أب8 8ناء ال8 8طائ8 8فة واملخ8 8طوط8 8ات ال8 8تي ب8 8حوزت8 8هم .وال8 8قيمة امل8 8ال8 8ية امل8 8تعاظ8 8مة أض8 8اف8 8ت ت8 8قديً8 8را ف8 8وق ت8 8قدي8 8ره8 8م
للمخ8طوط8ات ال8قدي8مة .ال8يوم ال تج8د س8ام8رًي8ا مس8تعًدا أن ي8وّدع املخ8طوط8ات ال8تي ب8حوزت8ه .ك8ما أّن ق8يمة املخ8طوط8ات
س8 8د االخ8 8تالف إي8 8جاًب8 8ا ب8 8صدد ال8 8تعام8 8ل م8 8ع
الح8 8دي8 8ثة قِ8 8د ٱرت8 8فعت م8 8قارن8 8ة بعش8 8رات ال8 8كتب امل8 8طبوع8 8ة ،وه8 8ذا األم8 8ر يج ّ 8
املخطوطات التي انتقلت بامليراث من جيل آلخر.
الرهينة
ك8ان8ت ل8عّمي ال8كاه8ن األك8بر ع8مران ول8وال8دي ص8دق8ة ،رح8مهما اهلل ،م8كتبة ضخ8مة ،ف8يها امل8ئات م8ن املخ8طوط8ات ال8قدي8مة
وم8ن ض8منها ال8توراوات ،ك8تب ال8صلوات ،ال8تفاس8ير وامل8دراش8يم ،ك8تب ت8اري8خ وك8تب ش8ري8عة .ج8زء م8ن ه8ذه ال8كتب أودع
عندهما وعند آبائهما كرهينة ،وبقي عندهما طاملا لم ُيرّد مبلغ املال الذي ُجبي مقابلها.
س8فًرا اب8ن أخ8تهما ه8دي8ة ،ع8اب8د ب8ن ح8سن ص8دق8ة ال8صباح8ي )ع8وڤ8ادي8ا ب8ن
وك8ان أح8د األش8خاص ال8ذي أودع ع8نده8ما ِ 8
ي8فت تس8دك8ه ال8صباح8ي( .ك8ان ب8حوزت8ه ك8تاب الش8ري8عة ”ال8كاف8ي“ م8ن ت8أل8يف ال8حكيم ي8وس8ف ب8ن س8الم8ة ال8عسكري وه8و
مخطوط قديم ورثه من آبائه.
ف8ي ت8لك األّي8ام ،ف8ي ث8الث8ينات ال8قرن العش8ري8ن ،ك8ان م8ضطًرا إل8ى إي8داع ال8كتاب ف8ي أي8دي8هما م8قاب8ل ق8رض أع8ال ب8ه أّم8ه
ونفسه .وقد حفظ عابد في قلبه أمر الوديعة ،وانتظر طَوال أّيامه الفرصة املناسبة من أجل استعادة املخطوط.
ف8ي ال8عام  ،١٩٤٨كّ8ل س8ار ف8ي ط8ري8قه ،اف8ترق8نا؛ الح8دود ف8صلت ب8يننا .ع8اب8د ال8ذي ت8زّوج ،أن8جب أوالًدا ،رّب8اه8م وأع8ال8هم،
سن وض8عه االق8تصادي ج8نبًا إل8ى
ورويً8دا رويً8دا أق8ام ب8يتا ،ف8ي ال8بداي8ة ف8ي ي8اف8ا وب8عد ذل8ك ف8ي ح8ول8ون .ش8يئ ًا ف8شيئ ًا ت8ح ّ
ج8نب م8ع ال8تحسن االق8تصادي ل8لطائ8فة ب8رّم8تها .وف8ي م8نتصف س8بعينات ال8قرن ال8فائ8ت ب8عد وف8اة وال8دي ص8دق8ة ،رح8مة
اهلل ع8ليه ،أزف8ت ال8فرص8ة امل8الئ8مة .وك8ان عّ8مي ال8كاه8ن األك8بر ع8مران ق8د ط8لب م8ن ّي أن أع8مل س8كرت8يًرا ل8ه مل8ساع8دت8ه ف8ي
ت ف8ي كّ8ل ش8أن م8تعّلق ب8ال8كاه8ن األك8بر ،وبه8ذا
إدارة ش8ؤون8ه .وظّ8ن ال8كثيرون بس8بب م8ا ،أّن وظ8يفني ه8ذه ت8منحني ال8ب ّ
أخطأوا.
ي واس8تقبلته خ8ير اس8تقبال .وب8عد ال8تحاي8ا امل8أل8وف8ة
ذات ي8وم ،وص8ل ع8اب8د ص8دق8ة ،رح8مه اهلل ،إل8ى ن8اب8لس وحّ8ل ض8يًفا ع8ل ّ
ي ق8ائً8ال” :ي8ا اب8ن عّ8مي ،ع8بد امل8عني ،ف8ي م8كتبتكما ك8تاب ال8كاف8ي ال8ذي ك8نت ق8د
واح8تساء ال8قهوة ،ل8م ي8توان ب8ل ال8تفت إلّ 8
ً
أودع8ته ع8ندك8ما أّي8ام امل8جاع8ة .ب8وّدي اس8ترج8اع8ه و إّن8ي مس8تعّد ل8دف8ع م8بلغ ال8ره8ينة م8ضاع8فا م8قارن8ة ب8قيمته ال8حال8ية ب8عد
الفائدة وسعر اليوم “ .قال عابد ومّد يده لسحب جزدانه من جيبه.
”تم ّ8ه 8ل“  -أم 8سكت ب 8يده” ،ب 8حضور ع ّ8مي ،ال 8كاه 8ن األك 8بر ع 8مران ،ال ن 8اق 8ة ل 8ي ف 8يه وال ج 8مل وال الب 8ن ع ّ8مي وال ألخ 8ينا
صه وم 8ن ض 8من ذل 8ك امل 8كتبة ال 8كبيرة ذات املخ 8طوط 8ات .إذا أردت
وألب 8نائ 8نا أي 8ضا“ .ك ّ8ل ش 8يء ،ك ّ8ل م 8ا ف 8ي ال 8بيت ي 8خ ّ
ج 8ه به 8ذا ال 8خصوص م 8باش 8رة
مخ 8طوطً8ا ت ّ8دع 8ي أّن 8ه ل 8ك م 8ن امل 8كتبة وم 8ن ض 8منها م 8كتبة املخ 8طوط 8ات ال 8كبيرة ف 8عليك ال 8تو ّ 8
لعّمي“  -قلت لعابد الذي حاول أن يشّكك بكالمي ،ولكن ّه أقّر بجدية إجابتي بعد أن كّررتها عليه.
ي عمران
الكاهن األكبر السخ ّ

ل8م ي8نتظر ط8وي8ال .ف8ي األس8بوع ذات8ه ُدع8ي كّ8ل ال8سام8ري8ني وم8ن ض8منهم ع8اب8د ل8كون8ه أح8د رؤس8اء ع8ائ8لة ص8دق8ة ،ل8حضور
ح8فلة زواج ف8ي ن8اب8لس .ج8اء ع8اب8د إل8ى ن8اب8لس ق8بل ال8وق8ت املحّ8دد م8توجً8ها مل8نزل عّ8مي ودع8ان8ي مل8راف8قته .ط8لب م8ن ال8كاه8ن
األكبر عمران استرجاع املخطوط الذي أودعه عنده.
عّ8مي ال8كاه8ن األك8بر ع8مران ،رح8مة اهلل ع8لى روح8ه ال8نبيلة ،ل8م ي8نتظر ح8ت ّى ه8نيهة .دع8ان8ي ل8لتّو وأم8رن8ي ب8إخ8راج ك8تاب
ال8كاف8ي م8ن امل8كتبة وتس8ليمه ل8يد اب8ن أخ8ته .أم8سك ع8اب8د املخ8طوط ب8يدي8ن م8رتعش8تني وب8تأث8ر ب8ال8غ ،وال8دم8وع ت8غمر وج8نتيه.
ثّ8م اس8تعاد قّ8وت8ه ومّ8د ي8ده الل8تقاط ج8زدان8ه ط8ال8بًا ب8صوت م8خنوق تس8دي8د رس8وم ال8ره8ينة بحس8ب م8ا ي8قّرره ال8كاه8ن األك8بر
عمران.
”ال ،ال“ ،ه8زّ ال8كاه8ن األك8بر ع8مران ب8رأس8ه ي8مين ًا وي8ساًرا” ،م8هما ك8ان8ت رس8وم ال8ره8ينة ،ال ُت8عده8ا ل8ي ،دع8ها ت8كون ذك8رى
ل8روح أخ8تي ه8دي8ة ال8طّيبة ،رح8مة اهلل ع8ليها“ .ل8م ي8تمال8ك ع8اب8د ن8فسه ع8ند س8ماع ذل8ك ،ان8ق ّ
ض ع8لى رج8ليه وأم8طره ق8بالت
على ظهر يده اليمنى .ضحك الكاهن األكبر وبارك ِمراًرا وتَْكرارا ابن أخته” .ال حسابات بيننا باملّرة“ ،قال عّمي.
اس8ترّد ع8اب8د ح8يله م8ن ج8دي8د ،ط8لب م8ن ّا اس8تدع8اء سّ8يارة أج8رة ف8لبّيت ط8لبه .ن8زل مس8رًع8ا ،اس8تقل ال8سّيارة آمً8را ال8سائ8ق
أن ي8نقله ف8وًرا وبس8رع8ة إل8ى ب8يته ف8ي ح8ول8ون .وال8سعادة ال8عارم8ة ب8املخ8طوط ال8ذي ي8حتضنه ،ن8سي ع8اب8د ك8لًّيا ح8فلة ال8زواج
التي كانت في ذلك اليوم ،رحمة اهلل عليه“.

