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ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذا امل8قال ال8ذي ك8تبه ب8ال8عبري8ة األم8ني راض8ي ص8دق8ة )ب8نيام8يم رت8سون تس8دك8ه، - ١٩٤٤ ،
س8فير ال8سام8ري8ني ف8ي ال8عال8م؛ محّ8رر دوري8ة أخ8بار ال8سام8رة م8ع ش8قيقه ح8سني؛ رئ8يس معه8د ي8فت ل8لدراس8ات ال8سام8ري8ة
ف 8ي ح 8ول 8ون؛ م 8ن م 8ؤل 8فات 8ه :م 8ختصر ت 8اري 8خ اإلس 8رائ 8يليني ال 8سام 8ري 8ني) ٢٠٠١ ،ب 8ال 8عبري 8ة(؛ َ8م ْ8رق 8ه ل 8كل ق 8ارىء٢٠٠٨ ،
)ب8 8ال8 8عبري8 8ة(؛ مج8 8موع8 8ة املخ8 8طوط8 8ات ال8 8سام8 8ري8 8ة ف8 8ي م8 8كتبة ك8 8الو ف8 8ي أه8 8اي8 8و) ٢٠١١ ،ب8 8اإلنج8 8ليزي8 8ة(؛ ت8 8رج8 8مة ال8 8توراة
ال8سام8ري8ة ل8إلنج8ليزي8ة٢٠١٣ ،؛ ت8اري8خ اإلس8رائ8يليني ال8سام8ري8ني بحس8ب م8صادره8م) ٢٠١٦ ،ب8ال8عبري8ة(؛ ت8فسير ال8توراة
ال 8 8سام 8 8ري 8 8ة ،خ 8 8مسة أج 8 8زاء ،٢٠١٧ ،ب 8 8ال 8 8عبري 8 8ة( ونش 8 8ره ف 8 8ي ال 8 8دوري 8 8ة ال 8 8سام 8 8ري 8 8ة أ .ب -.أخ 8 8بار ال 8 8سام 8 8رة ،ع 8 8دد
 ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠ح8زي8ران  ،٢٠١٧ص .٧٥-٤١ .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
ط امل8رّب8ع/األش8وري ،أي الخّ 8
ط ال8عبري ال8قدي8م ،امل8عروف ال8يوم ب8الح8روف ال8سام8ري8ة؛ ال8عبري8ة الح8دي8ثة ب8الخّ 8
ب8الخّ 8
ط ال8عبري
ال 8حال 8ي؛ ال 8عرب 8ية ب 8ال 8رس 8م ال 8عرب 8ي؛ اإلنج 8ليزي 8ة )أح 8ياًن 8ا ل 8غات أخ 8رى م 8ثل ال 8فرن 8سية واألمل 8ان 8ية واإلس 8بان 8ية( ب 8الخ 8طّ
الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،تُ8وَّزع مّ8جانً8ا 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
ج 8 8لي امل 8 8رح 8 8وم راض 8 8ي )رت 8 8سون( ص 8 8دق 8 8ة ) ٢٢ش 8 8باط
املح ّ8 8ررْي 8 8ن ،ال 8 8شقيَقني ،األم 8 8ني وح 8 8سني )ب 8 8نيام 8 8يم وي 8 8فت( ،ن ْ 8
١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
أ .حنني تسع عشرة سنة
كيف يولد االستجواب؟
ف 8ي ال 8ثالث 8ني م 8ن آب ع 8ام  ١٩٤٩وص 8ل الج 8ئون س 8ام 8ري 8ون م 8ن ن 8اب 8لس إل 8ى دول 8ة إس 8رائ 8يل الج 8دي 8دة ع 8ن ط 8ري 8ق م 8عبر
الح8دود ف8ي ط8ول8كرم ،وذل8ك ب8عد ع8ملية م8رّك8بة أش8رف ع8ليها ع8ضو الكنيس8ت إس8حاق ب8ن ت8سڤي .ت8رأ ّس أوالئ8ك ال8الج8ئني
ال 8سام 8ري 8ني ح 8سني )ي 8فت( إب 8راه 8يم ص 8دق 8ة اب 8ن الخ 8مس والخ 8مسني س 8نة .ب 8مساع 8دة وج 8يه ع 8رب 8ي م 8ن ع 8ائ 8لة ق 8رم 8ان
ال8حيفاوي8ةُ ،هّ8رب8ت م8ري8م زوج8ة ح8سني واب8نته ع8بر الح8دود ب8ني إس8رائ8يل واألردن .ب8لغ ع8دد مج8موع8ة ال8الج8ئني ت8لك ،ت8سع
عش8رة ن8سمة ،م8عظمهم أق8ارب ح8سني .س8كن م8عظمهم ع8لى س8طح ب8يت ي8قع ف8ي ش8ارع إي8الت رق8م  ٦٢ف8ي ت8ل أب8يب،
في تخشيبات صغيرة وخيام.
تس8بّبت ت8لك املج8موع8ة ف8ي ت8قدي8م اس8تجواب ،ع8رض8ه ع8ضو الكنيس8ت إس8حاق ب8ن ت8سڤي ع8لى وزي8ر ال8خارج8ية م8وش8يه
ش8اري8ت ف8ي أواخ8ر  :١٩٤٩م8ا ال8وض8ع ال8قان8ون8ي ل8لسام8ري8ني ال8ذي8ن ان8تقلوا م8ن ن8اب8لس إل8ى ت8خوم دول8ة إس8رائ8يل؟ س8بقت
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ص،
ذل8ك االس8تجواب م8راس8لة ب8ني إس8حاق ب8ن ت8سڤي وم8وش8يه ش8اري8ت ،ش8رح ف8يها األّول ل8لثان8ي وض8ع ال8سام8ري8ني ال8خا ّ
ان 8قسموا ب 8ني دول 8ة إس 8رائ 8يل وب 8ني غ 8ال 8بيتهن ال 8تي ت 8قطن ف 8ي ن 8اب 8لس ،ف 8ي أع 8قاب ح 8رب اس 8تقالل دول 8ة إس 8رائ 8يل ع 8ام
 .١٩٤٨استجاب وزير الخارجية شاريت على الفور :نعم ،نعم.
ل8م ت8بدأ الح8رب ع8ام  .١٩٤٨ك8ان8ت ه8ناك اش8تباك8ات وم8واج8هات ي8وم8ية م8خ ّ
ضبة ب8ال8دم8اء ب8ني ال8يهود وال8عرب .س8ام8ري8و
خ8ارج ن8اب8لس س8كنوا ع8لى خّ 8
ط ال8تماس ب8ني امل8دي8نتني ،ت8ل أب8يب وي8اف8ا ،ح8يث م8رك8ز االش8تباك8ات ب8ني األول8ى ال8يهودي8ة
وال8ثان8ية ال8عرب8ية .ح8سني ص8دق8ة ،أك8بر ال8سام8ري8ني خ8ارج ن8اب8لس سّ8ن ًا ل8م يس8تطع أن ي8تذّرع ب8ال8صبر وق8ت ًا أك8ثر ،ق8ام ه8و
ج ً8ها إل 8ى ن 8اب 8لس ،ب 8اح 8ث ًا ع 8ن م 8لجأ ف 8يها .س 8كن ف 8ي ب 8يت اب 8ن ع ّ8مه
وع 8ائ 8الت أخ 8رى وغ 8ادر ي 8اف 8ا ف 8ي ن 8هاي 8ة  ١٩٤٧م 8تو ّ 8
م8مدوح )آش8ر( ص8ال8ح ص8دق8ة ،ال8ذي س8اع8د الج8ميع ف8ي ال8عبور ،ب8إح8ضاره س8يارات م8ن ن8اب8لس .ك8ان ذل8ك ال8بيت ب8يت
وال8د صه8ر ح8سني ،زوج اب8نته ب8ات8يه ،راض8ي )رت8سون( ب8ن األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة .أ ُع8طي ل8سائ8ر ال8الج8ئني م8سكن
في أسفل الكنيس الجديد في نابلس في ظروف مذّلة.
ب8ني اغ8تيال امل8لك ع8بد اهلل ف8ي مسج8د األق8صى ف8ي ال8قدس ،م8ن ِق8بل ق8ات8ل ع8رب8ي وب8ني ت8توي8ج ح8فيده الحس8ني م8لًكا ع8لى
األردن ،ع8اش األردن ف8ترة ض8باب8ية ،ح8يث ف8يها ت8اب8ع ال8بري8طان8يون ف8ي ال8حكم ف8ي األردن ،مس8تغّلني ال8حال8ة ال8صحية
ال8ضعيفة ل8لملك ط8الل ب8ن ع8بد اهلل ،ال8ذي ع8ول8ج ف8ي مس8تشفى ف8ي س8ويس8را .ع8ند إق8ام8ة دول8ة إس8رائ8يل س8عى ح8سني
ل8لعودة إل8ى ت8ل أب8يب ،وس8اع8ده ف8ي ذل8ك راع8ي ال8سام8ري8ني ،إس8حاق ب8ن ت8سڤي .ت8كّللت ال8جهود ب8ال8نجاح ف8ي ن8هاي8ة آب
 .١٩٤٩ورًّدا ع8لى اس8تجواب إس8حاق ب8ن ت8سڤي ق8ال وزي8ر ال8خارج8ية م8وش8يه ش8اري8ت ”ال8وض8ع ال8قان8ون8ي ل8لسام8ري8ني
القادمني من نابلس إلى دولة إسرائيل كوضع اليهود القادمني من الدول العربية إلى إسرائيل“.
لّم شمل عائالت سامرية بني األردن و إسرائيل
ف8تح ج8واب وزي8ر ال8خارج8ية م8وش8يه ش8اري8ت ،ف8تحة ف8ي ات8فاق8ية اله8دن8ة ب8ني إس8رائ8يل واألردن ،الس8تيعاب س8ام8ري8ني م8ن
ن8اب8لس ف8ي ت8ل أب8يب ي8اف8ا .وه8كذا اع8ترف ب8ال8سام8ري8ني ف8ي ن8طاق ق8ان8ون ال8عودة ،وع8ام8لتهم إس8رائ8يل ك8يهود ق8ادم8ني إل8ى
إس8رائ8يل .وف8ي ع8ام  ١٩٥٠ان8ضّمت مج8موع8ة م8ن امل8هاج8ري8ن ال8سام8ري8ني م8ن ن8اب8لس م8ن ع8ائ8لة م8فرج )م8رح8يب( وس8كنت
ف8ي ي8اف8ا ،وه8كذا س8نة ت8لو أ ُخ8رى ان8تقل ال8قليل م8ن ال8سام8ري8ني م8ن ن8اب8لس إل8ى ت8ل أب8يب ف8حول8ون ،ح8يث ب8دع8م إس8حاق
ي ال8سام8ري الج8دي8د س8نة  .١٩٥٥ت8حت إش8راف ح8سني إب8راه8يم ص8دق8ة
ب8ن ت8سڤي ورؤس8اء ب8لدي8ة ح8ول8ون ،أ ُق8يم ال8ح ّ
ي الج8دي8د ف8ي ح8ول8ون .راف8قت ال8جهوَد ل8دع8م
ان8تقل ال8سام8ري8ون امل8وّزع8ون ف8ي ت8ل أب8يب وي8اف8ا ورم8ات غ8ان ل8إلق8ام8ة ف8ي ال8ح ّ
اس8تيعاب كّ8ل ع8ائ8لة س8ام8ري8ة ن8اب8لسية ف8ي إس8رائ8يل ج8هوُد س8ام8ري8ي دول8ة إس8رائ8يل ب8مساع8دة إس8حاق ب8ن ت8سڤي ال8ذي
سا ثانًيا لدولة إسرائيل لتجديد التواصل مع سامريي نابلس.
انتخبته الكنيست عام ١٩٥٢رئي ً
س8مح ل8لمّرة األول8ى ل8سام8ري8ي إس8رائ8يل ب8االح8تفال ب8عيد ال8قرب8ان مّ8دة
ت8كّللت ت8لك ال8جهود ب8ال8نجاح ع8ام  ،١٩٥٢ح8ينما ُ 8
ث 8الث 8ة أّي 8ام ع 8لى ج 8بل ج 8ري 8زي 8م .ن 8صب ل 8هم أق 8رب 8اؤه 8م ف 8ي ن 8اب 8لس ال 8خيام ب 8جوار خ 8يام 8هم .ط 8لبات س 8ام 8ري 8ي إس 8رائ 8يل
ل8لعبور ف8ي ع8ام8ي  ١٩٥٠و ١٩٥١إل8ى ج8بل ج8ري8زي8م ل8الح8تفال ب8عيد ال8فسح ،رف8ضها األردن8يون .ف8ي ال8عام8ني  ١٩٤٨و
ح الح8رب ل8لسام8ري8ني ال8باق8ني ف8ي ت8ل أب8يب وي8اف8ا ح8ت ّى ال8تفكير ف8ي ال8صعود ل8لفسح إل8ى ج8بل ج8ري8زي8م.
 ١٩٤٩ل8م ت8سم ِ
ال8زي8ارة األول8ى ب8عد خ8مس س8نوات ال8قطيعة ،ك8ان8ت ذات ط8عم ي8طمح ب8امل8زي8د ،وم8نذ ال8عام ُ ١٩٥٣مّ8دد امل8كوث ع8لى ج8بل
صة ،استمّر هذا الوضع حتى عام .١٩٦٧
جريزيم لثمانية أّيام حت ّى اليوم التالي لحجّ عيد امل ّ
الطائفة السامرية في إسرائيل تتجّذر/تُرسي قواعدها في حولون
ت8رأ ّس ال8سام8ري8ني ف8ي ن8اب8لس ال8كاه8نان األك8بران ،ن8اج8ي ب8ن خ8ضر )أب8يشع ب8ن ف8نحاس( ح8تى أوائ8ل  ١٩٦١ف8عمران
)ع8مرم( ب8ن إس8حاق .ع8دد أف8راد ال8طائ8فة ف8ي ن8اب8لس ب8قي ب8ان8تظام ك8ما ه8و ول8م ي8تجاوز امل8ائ8تي ن8سمة ،ألّن م8وج8ة ان8تقال
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س8ام8ري8ني إل8ى دول8ة إس8رائ8يل ل8م ت8توّق8ف ،وه8ي ب8دوره8ا قّ8للت ال8تكاث8ر ال8طبيعي ل8دى ال8طائ8فة ف8ي ن8اب8لس ،ف8ي ح8ني أخ8ذت
ال8طائ8فة ف8ي ح8ول8ون ف8ي ال8نمو وال8تكاث8ر م8ن ب8ضع عش8رات إل8ى امل8ائ8ة ونّ8يف .ف8ي س8نة  ١٩٦٥س8اف8ر كّ8ل أب8ناء ال8طائ8فة
الحولونية ،قرابة املائة وعشرين نفًرا ،إلى جبل جريزيم ملناسبة عيد الفسح.
ت 8لك األّي 8ام ك 8ان 8ت ع 8سيرة ج ًّ8دا ل 8كال ق 8سمي ال 8طائ 8فة ،ف 8صل ال 8طائ 8فة ب 8ني دول 8تني ع 8دّوت 8ني ،األردن و إس 8رائ 8يل .ال 8رئ 8يس
ص8ا ل8الع8تناء ب8ال8سام8ري8ني امل8توّجه8ني مل8كتبه ،اس8تمّر أيً 8
ضا ف8ي ت8قدي8م ال8عون
إس8حاق ب8ن ت8سڤي ال8ذي عّ8ني م8وظًّ8فا خ8ا ًّ 8 8 8
ل8لطائ8فة ب8كون8ه رئ8يسا .م8ن ض8من ت8لك امل8ساع8دة ت8مّكن إس8حاق ب8ن ت8سڤي ت8قدي8م م8ساع8دة م8ال8ية م8ن ال8جوي8نت األم8ري8كي
ل8سام8ري8ي ن8اب8لس ع8ن ط8ري8ق م8نظّمة ال8صليب األح8مر ال8سويس8ري .تسّ8لم س8ام8ري8و ن8اب8لس ب8اإلض8اف8ة ل8لمال ال8قليل وم8ا
صصات للطعام ،الطحني ،السكر والزيت إلعالتهم.
أضافه أقرباؤهم الحولونيون من مخ ّ
ل8م ي8نعم ال8سام8ري8ون ف8ي إس8رائ8يل ،م8ثلهم م8ثل كّ8ل م8واط8ني إس8رائ8يل ف8ي خ8مسينات ال8قرن العش8ري8ن .أدخ8لت ح8كوم8ة
إس8رائ8يل ن8ظام ال8تقنني وال8تق ّ
شف .وق8ف أوالد ال8طائ8فة وم8ن ض8منهم ك8ات8ب ه8ذه الس8طور ،ال8ذي ك8ان آن8ذاك اب8ن ث8مان8ية
ٍ
ت س8نوات ،ف8ي ال8دور ي8ومًّ8يا س8اع8ات ف8ي م8درس8ة غ8وردون االب8تدائ8ية ل8لحصول
أع8وام وش8قيقه ح8سني )ي8فت( اب8ن السّ 8
ع8لى الِ8غذاء م8قاب8ل ق8سائ8م )ك8وب8ون8ات( ح8كوم8ية .رويً8دا رويً8دا أخ8ذت ال8طائ8فة ت8نتعش ف8ي أع8قاب ت8شييد امل8ساك8ن األول8ى
شّ8قي ال8طائ8فة ن8حو أواخ8ر خ8مسينات
سن ال8وض8ع ال8عاّم ق8ليًال ف8ي ن8اب8لس .ه8كذا ك8ان8ت ح8ال8ة ِ8
ف8ي ال8عام ١٩٥٥؛ ك8ما وت8ح ّ
ال8قرن العش8ري8ن .اس8تعرض م8رك8ز اإلح8صائ8يات امل8رك8زي ب8ان8تظام ج8دول الهج8رة إل8ى دول8ة إس8رائ8يل وأش8ار إل8ى ع8بور
ال8سام8ري8ني م8ن ن8اب8لس إل8ى ال8بالد ف8ي خ8ان8ة ”الهج8رة م8ن األردن“ .وم8ن امل8عان8اة الش8دي8دة ت8أّل8ق ب8صيص م8ن األم8ل ،وم8ن
الضغط الداخلي الكبير يبدو الفرج قريبا.
ه ِ8م ْ
شمار“ ح 8ول ال 8عبور األّول م 8ن إس 8رائ 8يل إل 8ى األردن مل 8ناس 8بة ع 8يد
ف 8ي م 8ا ي 8لي خ 8بران م 8ن ال 8صحيفة ال 8يوم 8ية ” َ8ع ْ8ل َ8
ال8فسح؛ األّول ك8ان ف8ي ال8تاس8ع م8ن ن8يسان  ١٩٥٢وال8ثان8ي ف8ي ال8راب8ع عش8ر م8ن ن8يسان  ،١٩٥٢وف8ي ه8ذا ال8خبر ن8نّوه
ب8أّن ال8طفل ال8تل-أب8يبي ،ال8ذي ُول8د ف8ي غ8ضون اّي8ام امل8كوث ال8ثالث8ة ع8لى ج8بل ج8ري8زي8م ،ك8ان امل8رح8وم ن8تنائ8يل ب8ن ص8بحية
)أوره( ويعقوب بن فارس )پيرتس( صدقة ،رحمهم اهلل الثالثة.
ب .إسرائيليون يهود و إسرائيليون سامريون في فسح  ١٩٤٢على جبل جريزيم
خلفية
ُي8ورد ال8كات8ب امل8قال8ة ال8تي ُنش8رت ف8ي ال8صحيفة امل8سائ8ية ”م8عري8ڤ“ ف8ي ال8خام8س عش8ر م8ن ن8يسان ع8ام  ١٩٥٢ك8ما
ه 8ي .ف 8ي أع 8قاب ح 8رب ُ ،١٩٤٨رس 8مت الح 8دود ب 8ني امل 8ملكة األردن 8ية ال 8هاش 8مية و إس 8رائ 8يل .ك 8ثيرون م 8ن ك 8ال ال 8طرف 8ني
تسّ8للوا م8ن ال8دول8ة ال8واح8دة إل8ى األخ8رى .ف8ي العش8ري8ن م8ن ت8موز  ١٩٥١اغ8تيل ع8بد اهلل األّول ،م8لك األردن ف8ي مسج8د
األق8صى ف8ي ال8قدس ،م8ن ق8بل امل8عتدي م8صطفى ع8شو الفلس8طيني ،ال8ذي اخ8تبأ وراء بّ8واب8ة املسج8د .ع8ندم8ا دخ8ل امل8لك
ع8بد اهلل اب8ن ال8تسع والس8تني س8نة إل8ى املسج8د ،خ8رج امل8عتدي م8ن خ8لف ال8بّواب8ة ،وأط8لق ع8ليه ال8رص8اص ف8أرداه ق8تي ً
ال
صفِّي املعتدي.
أمام عيني حفيده الفتى ،حسني ابن الستة عشر ربيعاُ .
س8رع8ان م8ا ت8بّني أنّ8ه ي8عان8ي م8ن اض8طراب8ات ن8فسية ،ف8بُعث ل8لمعال8جة ف8ي س8ويس8را.
تُّ8وج ط8الل م8لًكا ب8دًال م8ن ال8قتيل ،ل8كن ُ 8
ف8 8ي ال8 8حادي عش8 8ر م8 8ن آب ُ ١٩٥٢تِّ8 8وج الحس8 8ني اب8 8ن الس8 8بعة عش8 8ر رب8 8يًعا م8 8لًكا ع8 8لى األردن ب8 8رف8 8قة أّم8 8ه زي8 8ن ذات
ال8شخصية ال8قوي8ة املتسّ8لطة وب8مساع8دة وزراء ب8الط8ه .ف8ي املّ8دة ال8واق8عة ب8ني اغ8تيال ع8بد اهلل ورس8وخ الحس8ني م8لًكا ك8ان
ال 8بري 8طان 8يون ه 8م ال 8حّكام ف 8ي ال 8واق 8ع ف 8ي األردن .اع 8تبرت ت 8لك ال 8فترة ف 8ترة ض 8باب 8ية .اس 8تمّر ال 8بري 8طان 8يون ف 8ي ت 8قّلد
م8ناص8ب رئ8يسية ف8ي األردن .غ8لوب ب8اش8ا ،ق8ائ8د ال8جيش ال8بري8طان8ي ف8ي األردن ،ك8ان ال8رج8ل ال8قوي ف8ي امل8ملكة إل8ى أن
ب ،ال8ذي ت8لّقى ال8تدري8ب ال8عسكري ف8ي إنج8لترا ،إل8ى أن أ ُس8تدع8ي ل8يرأس امل8ملكة األردن8ية .ه8ذه
نّ8حاه امل8لك حس8ني ال8شا ّ
3

س8مح ل8لسام8ري8ني ف8ي
ه8ي الخ8لفية ل8لحقيقة أّن8ه ف8ي ن8طاق ات8فاق8ية اله8دن8ة ب8ني إس8رائ8يل واألردن ،وب8عد ال8رف8ض امل8تكّرر8 ُ ،
إس8رائ8يل ول8لمّرة األول8ى ب8عد ق8طيعة دام8ت أرب8ع س8نني ،ب8االح8تفال ب8عيد ال8فسح ع8لى ج8بل ج8ري8زي8م ف8ي ال8عام  ١٩٥٢مّ8دة
صة
ث8الث8ة أّي8ام ،وم8ن ض8منها ق8رب8ان ال8فسح .وم8نذ ذل8ك ال8وق8ت ُمِّ8ددت ال8زي8ارة ال8سنوي8ة لس8بعة-ث8مان8ية أّي8ام ف8ي ال8فسح واملّ 8
ح8تى ال8عام  .١٩٦٧ه8كذا ف8ي ف8سح ال8عام  ١٩٥٢ش8اه8د ج8مهور امل8تفّرج8ني ف8ي ق8رب8ان ال8فسح الس8بعة والس8تني س8ام8رًي8ا
ال 8ذي 8ن أت 8وا م 8ن ت 8ل أب 8يب وي 8اف 8ا ل 8ينضّموا إل 8ى إخ 8وت 8هم ف 8ي ن 8اب 8لس ل 8الح 8تفال س 8وي 8ة .ف 8ي ت 8لك ال 8سنة ب 8لغ ع 8دد ال 8طائ 8فة
حوالي ثالثمائة نسمة.
ّ
ه8ذه ه8ي خ8لفية امل8قال م8ثير ال8كثير م8ن االه8تمام ،ال8ذي خ8طه م8راس8ل ”م8عري8ڤ“ چ .ش8ارون8ي ح8ول ال8فسح ف8ي ج8بل
جريزيم سنة .١٩٤٢
عيد الُقربان في جبل جريزيم ١٩٤٢
اسcتقبلتْنا نcابcلس بcالcترحcاب عcند الcسامcريcني فcي عcيد الcفسح بcقلم چ .شcارونcي ،مcعريcڤ  ١٥نcيسان
١٩٥٢
اّت 8صلت ب 8مكات 8ب ل 8واء ط 8ول 8كرم ،وأخ 8برت امل 8وظّ8ف ال 8عرب 8ي ه 8ناك ب 8أّن 8ي أوّد التح ّ8دث م 8ع ال 8كات 8ب )امل 8وظّ8ف( ال 8سام 8ري.
ب اب8ن ال8ثمان8ية وال8ثالث8ني ع8اًم8ا،
س8أل8ني ”ه8ل ت8قصد س8ليم أف8ندي؟“ ”ن8عم س8ليم أف8ندي“ )امل8قصود ،ع8لى م8ا ي8بدو ،ال8شا ّ
أب 8راه 8ام ب 8ن زب 8ول 8ن أل 8طيف امل 8عروف بخ 8ليل ف ّ8ياض رح 8مة اهلل ع 8ليه ،خ ّ8ري 8ج ث 8ان 8وي 8ة ه 8رت 8سيليا ف 8ي ت 8ل أب 8يب ،ال 8ذي ت 8كّلم
ال8عبري8ة ب8طالق8ة طَ8واَل ح8يات8ه ح8تى وف8ات8ه ع8ام  .(١٩٨٣ب8عد لح8ظة ،تحّ8دث ال8سام8ري م8عي ب8ال8عبري8ة ب8طالق8ة ق8ائ8ال” :إذا
ك8ان ُم8رادك8م امل8جيء ل8حضور ق8رب8ان ال8فسح ع8لى ج8بل ج8ري8زي8م ،ف8أهً8ال وسهً8ال ب8كم“ ،وأردف س8ليم أف8ندي ق8ائً8ال ”ي8طيب
لي مرافقتكم وأكون دليًال لكم والحالة األمنية على ما ُيرام“.
ك 8ان ذل 8ك ث 8الث س 8نوات ب 8عد أن خ َ8مدت ث 8ورة فلس 8طني ]ف 8ي األص 8ل ال 8عبري :ال 8تمّرد ال 8كبير ،وأض 8اف ب 8نيام 8يم ص 8دق 8ة
امل 8 8عّلق مس 8 8تعمال الح 8 8رف 8 8ني ب .ص ،[١٩٣٩-١٩٣٦ .وب 8 8عد اج 8 8تياز ال 8 8قاوق 8 8جي ال 8 8روم 8 8نسي ]ي 8 8ضيف ب.ص :.ف 8 8وزي
قاوقجي الذي ترأس التمّرد العربي ضد البريطانيني .أ ُضيف أنا إحالة إلى الكتاب التالي عن القاوقجي:
[Laila Parsons, The Commander Fawzi Al-Qawuqji and the Fight for Arab Independence
1914-1948].
لنه 8ر األردن ن 8حو ت 8خوم ع 8بد اهلل ]آن 8ذاك األم 8ير ع 8بد اهلل ال 8ذي أص 8بح م 8لًكا ف 8ي ال 8عام  ،١٩٤٦ص .ب .[.وب 8غية ال 8تيّقن
ي ل8لقلق ،وم8ع ه8ذا وع8د ب8تأم8ني
اّت8صلنا ه8ات8فًيا ب8حاك8م ن8اب8لس ال8سيد تش8رت8ش ) (Churchال8ذي أ ّ8ك8د ب8دوره أن ال داعَ 8
مرافقة الشرطة عند عودتنا ليًال من نابلس.
الـ”هاچده“/صالة الفسح والكفتة …
ك 8ن ّا مج 8موع 8ة ك 8بيرة لح ّ8د ب 8عيد م 8ن ”ال ُ8حّجاج“ ،ح 8اف 8لة ب 8أك 8ملها .انج 8ذب الش 8باب ،ف 8ي ال 8واق 8ع ،ل 8يس إل 8ى ال 8هاج 8دة
ال8سام8ري8ة ب8ل ق8صدوا َك8باب ع8اص8مة امل8ثلث ]ن8اب8لس ،ب .ص [.ولح8مها امل8شوي )الشيش8لك( ال8لذي8ن ل8م ي8تذّوق8وه8ما م8نذ
ن
ب 8ضع س 8نني .ك 8ان 8ت ال 8ساع 8ة ُم 8بّكرة ع 8ند وص 8ول 8نا ل 8طول 8كرم .ذه 8بنا الح 8تساء ال 8قهوة ف 8ي م 8قهى أب 8ي م 8صطفى ،إّال أ ّ
أس 8راب ال 8ذب 8اب ان 8ق ّ
ح 8ا ع 8بث ًا بخ 8رق 8ة ق 8ذرة ب 8يده ،ش 8ات ً8ما أب 8ا آب 8اء
ص ْ8وب .وق 8ف م 8ضيفنا م 8لّو ً 8
ح َ8دب و َ 8 8 8
ضت ع 8لينا م 8ن ك 8ل َ 8
ِ
الذباب الذي لم يتركنا )يفّك عن ّا( إلى أن ُلذنا بالفرار.
ج ب8الح8مير والج8مال ،ال8تي ك8ان8ت تُ 8
شّن ح8رًب8ا ي8ائ8سة أيً 8
ضا ضّ8د ال8ذب8اب ،ول8و ل8م
ك8ان8ت ط8ول8كرم غ8اف8ية .وك8ان8ت ال8سوق تِ8ع ّ
ت 8كن م 8قّيدة ألدب 8رت ب 8أرواح 8ها ،ال َم 8حال َ8ة م 8ثلنا .ت 8اب ْ8عنا س 8يرن 8ا م 8ن ه 8نا إل 8ى ن 8اب 8لس ف 8ي ق 8اف 8لة ج 8ذل 8ة .ال 8فالح 8ون ال 8عرب
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ال8ذي8ن م8ررن8ا ب8هم ،وق8فوا ف8اغ8ري8ن أف8واه8هم .ه8ا ه8نا ن8ور ش8مس وع8نبتا ال8قري8ة ال8كبيرة ف8مفرق دي8ر ش8رف ،ك8روم ال8زي8تون،
ح 8قول ال 8قمح ،ق 8طعان ال 8ضأن ع 8لى س 8فوح ال 8جبال الصخ 8ري 8ة .ك ّ8ل ه 8ذا امل 8حيط ك 8ان غ 8اي ح 8زي 8ون/وادي مشه 8د ح 8قل
سمع صوت إطالق الرصاص من بني ُ
شقوق الصخور.
معارك ،ففقط البارحة ُ
ِ
سليمان بيك و … الخرفان
ب االس8تطالع ،تحّ8لق ح8ول8نا أش8قياء وق8ال8وا” :ي8هود ،ي8هود“ وتحّ8دث8وا م8عنا ب8ال8عبري8ة ،ي8ا ل8ها
ت8واجُ8دن8ا ف8ي ن8اب8لس أث8ار حّ 8
ش 8ا
م8ن م8باغ8تة .ك8ان ف8ي ان8تظارن8ا ف8ي م8رك8ز امل8دي8نة س8ليم أف8ندي ،دل8يلنا وه8و ي8رت8دي ال8لباس اإلف8رن8جي وي8عتمر ط8رب8و ً 8
م8كوًّي8ا جّ8يدا .ك8ان م8عه واح8د م8ن م8عارف8ي ال8قدام8ى ،ي8عقوب ال8كاه8ن ]ال8كاه8ن ي8عقوب ب8ن ع8زّي ب8ن ال8كاه8ن األك8بر ي8عقوب،
اب8ن ث8الث وأرب8عني س8نة ح8ينئٍذ ،ب .ص [.ال8ذي عِ8مل م8راسً8ال ف8ي ن8اب8لس ل8صحف ع8بري8ة .وف8ي س8نوات االض8طراب8ات
س8سة ال8تجسس ال8تاب8عة للـ”ص8هاي8نة“.
ج8اب8ه ن8وائ8ب ك8ثيرة م8ن جّ8راء ذل8كِ .رج8ال الِ8عصاب8ات شّ8كوا ف8يه ب8أّن8ه ي8تعاون م8ع م8ؤ ّ 8
أكرم زعيتر ،املحِّرض املعروف ،طالب بقتله إّال أّن يعقوب نجا بفضل تد ّ
خل سليمان بيك طوقان ،رئيس البلدية.
”ع8لى ال8عكس م8ن ذل8ك“ اّدع8ى ال8بيك س8ليمان ”ل8يحكي ل8لصهاي8نة ع8ن أف8عال امل8جاه8دي8ن وع8ن ي8قظتنا ال8قوم8ية األص8يلة
إلل8قاء ك8ل ال8يهود ف8ي البح8ر .ال ض8يَر ف8ي ذل8ك ،ل8يكشف ل8هم“ .ك8شفت ل8نا رح8لتنا ف8ي ش8وارع وأس8واق ن8اب8لس ب8أّن8نا ل8م
ن8كن غ8ير م8رغ8وب ف8يهم لحّ8د ك8بير .ص8حيح ،رم8قنا الش8باب ب8نظرات اس8تطالع8ية ص8ام8تة ،ول8كّن امل8سن ّني ك8ان8وا ُيس8بّحون
ب8مساب8حهم ال8تي ب8أي8دي8هم واب8تسموا ن8حون8ا .اس8تقبَلنا أص8حاب امل8طاع8م ب8عبارة ”أهً8ال وسهً8ال“ ص8اخ8بة وه8رع8وا إلع8داد
امل8وائ8د .ك8ان8ت ف8ي امل8داخ8ل ِ
س8لخت ق8بل ق8ليل .ص8وان8ي ال8بقالوة ”ف8تحت ال8ن ِّْفس“ )أث8ارت ال8شهية(،
خ8راف س8مينة م8عّلقة8 ُ ،
ومن على الجدران تطّلع علينا امللك جورج وفاروق وتشرتشل والقاقوجي بجانب حسناوات من صالونات الحالقة.
عند السامريني على ”جبل البركة“
ض ّ8يفنا ،أن 8ا وم 8عارف 8ي
ح ْ8كَمت امل 8صري ،ص 8اح 8ب ال 8طاح 8ون 8ة ال 8كبيرة ف 8ي ن 8اب 8لس ]ال 8يوم وزي 8ر ف 8ي ال 8حكوم 8ة األردن 8ية[ َ 8 8 8
ِ8
ب 8ال 8قهوة ال 8عرب 8ية ف 8ي م 8كتبه ،إال أنّ 8ه ل 8م ي 8كن م 8رت 8اح 8ا .ي 8بدو أن 8ه ت 8خّوف م 8ن أن ُي 8ضبَط م 8قترفً 8ا اث ً8ما وه 8و يس 8تضيف
ص8حفيني ي8هودا .أخْ8ذن8ا ق8بل امل8ساء ن8صعد إل8ى قّ8مة ج8بل ج8ري8زي8م ف8ي س8بيل منح8در ،ح8يث ي8نكشف م8نظر أ ّ
خ8اذ مل8دي8نة
ن8اب8لس ،وع8لى ج8بل ع8يبال ف8ي ال8جهة امل8قاب8لة ال8شمال8ية .ن8اس وب8هائ8م ،ب8ائ8عو ح8لوي8ات ومش8روب8ات ”ت8مر ه8ندي“ اك8ت ّ
ظوا
ص ُ8عًدا إل 8ى ال 8جبل .ت 8جبّرن 8ا وص 8عدن 8ا وق 8ت ًا ط 8وي 8ال .ك 8ان ع 8لى ق ّ8مة ال 8جبل ج 8مهور
م ً8عا ف 8ي املس 8رب الصخ 8ري امل 8تفت ّل ُ 8 8 8
املحتفلني ،عرب من نابلس وضواحيها وضيوف جاؤوا من قريب ومن بعيد.
ي8صَعد أب8ناء ال8طائ8فة ال8سام8ري8ة م8ع ن8سائ8هم وأط8فال8هم امل8قيمني ف8ي ال8خيام والُ8عرش ]ت8خشيبات ،ب .ص [.إل8ى ”ج8بل
ص8ة
صة وي8طبّقون ع8ادات ال8فسح ال8خا ّ 8 8
ال8برك8ة“ أي ج8بل ج8ري8زي8م أس8بوًع8ا واحً8دا ق8بل م8راس8م ق8رب8ان ال8فسح .ي8خِبزون املّ 8
بهم.

مع غروب الشمس ...
ب 8ذل س 8ليم أف 8ندي ُق 8صارى ُجه 8ده ل 8جعل رح 8لتنا ج 8ميلة ح 8لوة .أسه 8ب ف 8ي الش 8رح ،أخ َ8ذن 8ا إل 8ى خ 8يام ال 8سام 8ري 8ني ث 8م
ت8جّول8نا ف8ي خ8رائ8ب ه8يكل ال8سام8ري8ني ال8قدي8م ع8لى ال8جبل ]امل8قصود :ال8كنيسة ال8بيزن8طية ،ب .ص .[.ع8ند غ8روب ال8شمس
ب 8دأت م 8راس 8م ال 8قرب 8ان؛ ب 8ضع عش 8رات م 8ن ال 8رج 8ال تج ّ8معت ل 8لصالة ف 8ي س 8اح 8ة رح 8يبة م 8حاط 8ة ب 8سياج حج 8ري ،وف 8ي
م8رك8زه8ا م8ذب8ح ق8دي8م .ارت8دى الج8ميع ال8عباءا ِ
ت ال8بيضاَء ،واع8تمروا ال8طراب8يش الح8مراء .فَ8رد ال8كاه8ن األك8بر ي8دي8ه واس8تهلّ
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ب 8صالة ب 8اآلرام 8ية ]ب 8ال 8عبري 8ة ال 8قدي 8مة ،س 8فر الخ 8روج ،األص 8حاح  ،١٢ب .ص .[.رّدد ك 8ل أب 8ناء ال 8طائ 8فة ب 8عده ب 8صوت
جهوري.
س 8لخت ع 8لى عج 8لُ ،م ّ8لحت
خ 8رف 8ان ]س 8بعة خ 8رف 8ان ،ب .ص [.وُنح 8رت ع 8لى امل 8ذب 8ح8 8ُ ،
ع 8ند ان 8تهاء ال 8صالة أ ُح 8ضرت س 8ت ّة ِ 8
وأ ُدخ8لت ف8ي ف8رن م8بنيّ ف8ي ج8وف األرض .ع8ندم8ا حّ8ل ال8ظالم أخ8ذ دخ8ان ك8ثيف ض8باب8ي ي8تصاع8د م8ن ال8فرن ورائ8حة
ال8شواء عّ8مت كّ8ل ال8جبل ]امل8قصود األع8ضاء املحّ8رم أكُ8لها واملح8روق8ة ع8لى امل8ذب8ح ،ب .ص .[.ف8ي ح8وال8ي م8نتصف ال8ليل
أ ُخ8رج8ت الخ8راف امل8شوي8ة م8ن ال8فرن وأخ8ذ ال8سام8ري8ون ب8تناول8ها ع8لى عج8ل ،ك8ما ك8ان ال8حال ف8ي ل8يلة الخ8روج م8ن م8صر
خ 8رة ،ن 8زل 8نا ث 8ان 8ية ف 8ي الس 8بيل املنح 8در إل 8ى ن 8اب 8لس ال 8هاج 8عة .ح 8رس الش 8رط 8ة ال 8ذي
ب 8ال 8غناء وال 8رق 8ص .وف 8ي س 8اع 8ة م 8تأ ّ8
رافَقنا حتى نتانيا ،كان قطًعا غير ضروري.
چ .شاروني ،معريڤ  ١٥نيسان .١٩٥٢
ب 8 8نيام 8 8يم ص 8 8دق 8 8ة ي 8 8ضيف :ي 8 8عكس ه 8 8ذا ال 8 8تقري 8 8ر ب 8 8شكل ص 8 8حيح ،ول 8 8كن ه 8 8ناك ب 8 8عض ال 8 8تصحيحات ،وض 8 8ع ن 8 8اب 8 8لس
ت س8نني ق8بل ح8رب  ١٩٤٨و إق8ام8ة دول8ة إس8رائ8يل وف8صل ال8سام8ري8ني م8ا ب8ني
وال8سام8ري8ني وج8بل ج8ري8زي8م س8نة  ،١٩٤٢سّ 8
اململكة األردنية ودولة إسرائيل.
ت .انتقالنا إلى تل أبيب
في مغارة الحرم اإلبراهيمي/املضّعفة
چ َب 8عو ِ8م 8ر ]ال 8يوم ال 8ثال 8ث وال 8ثالث 8ون إلح 8صاء ح 8زم ال 8حصاد ،ال 8ثام 8ن عش 8ر م 8ن أّي 8ار ،ذك 8رى ب 8ار ي 8وح 8اي ف 8ي
م 8واق 8د َل” ْ
م8يرون وذك8رى ع8يد ان8تصار ب8ار ك8وخ8با ع8لى ال8روم8ان[ ال8تي ُي8قيمها وُي8شعلها ال8يهود ،ه8ي ع8ادة ج8دي8دة وال أس8اس ل8ها
ف 8 8ي م 8 8صادر ال 8 8يهودي 8 8ة ،وي 8 8قين ًا ل 8 8يس ف 8 8ي ال 8 8توراة امل 8 8دّون 8 8ة ،اس 8 8تقبلتنا ف 8 8ي ت 8 8ل أب 8 8يب ف 8 8ي ال 8 8عام  ١٩٥١ح 8 8يث وص 8 8ل
ح 8سني )ي 8فت( اب 8ن الخ 8مس س 8نوات م 8باش 8رة م 8ن ب ّ8واب 8ة م 8ندل 8باوم
ال 8شقيقان ،األم 8ني )ب 8نيام 8يم( اب 8ن الس 8بع س 8نوات و ُ 8
ّ
امل8قدس8ية .ك8ان8ت جّ8دت8نا زي8نب )ف8وع8ه( تُ 8
ضّمنا ف8ي س8فرن8ا م8ن ن8اب8لس إل8ى ال8قدس ،واس8ت ْنا وت8منيت ل8نا ك8ل خ8ير .ب8النس8بة
ل8كلينا ك8ان8ت ت8لك رح8لة أ ُخ8رى م8ع ال8وال8دي8ن .ق8بل ذل8ك ب8أ ُس8بوع أخَ8ذن8ا وال8دان8ا ،راض8ي ب8ن األم8ني ص8دق8ة )رت8سون ب8ن
ب8 8نيام8 8يم تس8 8دك8 8ه( وب8 8ات8 8يه ح8 8سني )ي8 8فت( ص8 8دق8 8ة ف8 8ي رح8 8لة ل8 8تودي8 8ع األم8 8اك8 8ن امل8 8قّدس8 8ة .أقّ8 8لتنا س8 8يارة األ ُج8 8رة ال8 8تي
اس 8تأج 8ره 8ا أب 8ي أ َّوًال إل 8ى ق 8بر ي 8وس 8ف وق 8بور ال 8كهنة ال 8كبار ف 8ي ع 8ورت 8ا ،وف 8ي ال 8نهاي 8ة إل 8ى م 8غارة الح 8رم اإلب 8راه 8يمي/
املضّعفة في مدينة الخليل.
ش8ا أح8مر ،وارت8دى ب8ذل8ة ،ٱس8تقبل ب8وق8ار ك8أف8ندي ف8ي م8غارة امل8ضّعفة .أ ُّم8ي لبس8ت م8نديً8ال م8ن
أب8ي ال8ذي اع8تمر ط8رب8و ً8 8
الح8ري8ر امل8لّون ب8ال8زه8ور .ب8دون8ا ك8عائ8لة مس8لمة ف8ي كّ8ل ش8يء .ب8دأن8ا ف8ي ال8نزول ف8ي امل8غارة إل8ى أس8فل أن8صبة آب8اء األّم8ة
ش 8ا ب 8ال 8عرب 8ية م 8ن ال 8قرآن م 8نقوش 8ة بح 8روف ذه 8بية ،وغ 8طّت
ال 8تذك 8اري 8ة .ش 8يخ مس 8لم أش 8عل ش 8مو ً8ع 8ا ك 8بيرة ،أن 8ارت ن 8قو ً 8 8
ض8ا م8ن األع8لى إل8ى األس8فل .آون8تها ع8لِم أب8ي أّن8ه ل8ن ي8ران8ا ،أّم8نا وك8لينا ،إل8ى أن ي8نضّم إل8ينا ك8ما وع8د
الج8دران ط8وًال وع8ر ً 8 8
في مسكننا الجديد في تل أبيب.
في معبر مندلباوم في القدس
ج 8ا ب 8فرح 8ها ل 8لقاء
ع 8واط 8ف أّم8 8ي ك 8ان 8ت م 8ختلطة .ح 8زن ف 8راق األب ال 8ذي ب 8قي ف 8ي ن 8اب 8لس إلت 8مام أش 8غال 8ه ،ك 8ان م 8مزو ً 8
وال 8دي 8ها ح 8سني وم 8ري 8م م 8ن ج 8دي 8د ،ب 8عد ق 8طيعة دام 8ت س 8نتني ،م 8نذ وّدع 8ت أب 8اه 8ا ال 8ذي ع 8اد ف 8ي أواخ 8ر آب  ١٩٤٩م 8ن
ن8اب8لس إل8ى ت8ل أب8يب .رك8ب ف8ي س8يارة ث8ان8ية ال8عم م8مدوح )آش8ر( وأخ8وا أب8ي س8ميح )س8لوح( وم8اج8د )ه8ليل( .ك8ان أب8ي
ي َ8د ال 8عم م 8مدوح ال 8يمنى ،ش 8قيق أب 8يه األم 8ني )ب 8نيام 8يم( اب 8ن ال 8تسع وعش 8ري 8ن س 8نة ،وش 8قيقه س 8ميح اب 8ن ال 8تسع عش 8رة
سنة ،والشقيق األصغر ماجد ابن اإلحدى عشرة سنة.
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ت ِ8ك 8بر ح 8زن ال ِ8فراق .ض ّ8متنا ج ّ8دت 8ي ،أن 8ا وش 8قيقي ل 8لمّرة
ف 8قط ه 8ناك ع 8لى ال 8جان 8ب األردن 8ي م 8ن م 8عبر م 8ندل 8باوم ،أدرك ُ 8
األخ8يرة .ك8ما وضّ8منا أب8ي وال8عّم م8مدوح وال8دم8وع ت8ترق8رق ف8ي األع8ني .أخ8ذ أب8ي أّم8ي ج8ان8بًا وب8كيا .ن8طق أب8ي ب8تعليمات8ه
األخ 8يرة ل 8لوال 8دة ب 8ات 8يه ال 8تي ذه 8بت أدراج ال 8ري 8اح بس 8بب ح 8زن ال ِ8فراق .ك ّ8رر أب 8ي وع 8ده ب 8أن 8ه س 8يلَحق ب 8نا ب 8عد أق َّ8ل م 8ن
ن8صف ع8ام” .ي8ا راض8ي ،ال ت8ترك8نا! أم8ني وح8سون ي8نتظران8ك“ ،ق8ال8ت أّم8ي ب8ات8يه .اج8تزن8ا م8عبر م8ندل8باوم مخّ8لفني وراءن8ا
أق8ارب8نا ي8بكون ف8ي ال8جان8ب األردن8ي م8ن ب8واب8ة م8ندل8باوم .أ ُدخ8لنا ث8الث8تنا ف8ي ت8خشيبة امل8عبر ف8ي ال8جان8ب اإلس8رائ8يلي.
ش8هادة تخّ8رج8ها م8ن ال8سيمينار ف8ي ت8ل أب8يب ل8قائ8د محّ 8
طة امل8عبر،
ف8ي مج8رى ال8تحقيق ال8قصير أب8رزت وال8دت8ي ب8اف8تخار8 َ ،
الذي بدوره أبلغها بأّن أباها وأّمها وأخواتها ينتظرونها في الخارج ،في شارع شمعون الصديق في القدس.
منا لسامريي تل أبيب
انضما ُ
خ8رج8نا ث8الث8تنا م8ن ال8تخشيبة ،م8سكت أّم8نا ب8يدي ك8لينا وق8ادت8نا إل8ى وال8ده8ا ج8ينجي ،ط8وي8ل ال8قام8ة وذي ال8عضالت ،اب8ن
س8بعة وخ8مسني ع8ام8ا .ان8ق ّ
ضت أ ُّم8ي ع8لى ي8ده ال8يمنى ف8قبّلتها ب8ان8فعال ش8دي8د ،ذارف8ة ال8دم8وع .ان8ضّم اث8نان8ا إل8ى ال8بكاء
ح8سني أس8رع ل8يعان8قنا وليهّ8دئ8نا ب8كلمات داف8ئة .ك8ن ّا ن8ظّن أنّ8نا م8ا زل8نا ف8ي ال8رح8لة وس8نعود ف8ي امل8ساء إل8ى
إّال أّن الجّ8د ُ8
ي ف 8ي ال 8جان 8ب اإلس 8رائ 8يلي م 8ن م 8عبر م 8ندل 8باوم م 8ختلفًا ع 8ن ال 8جان 8ب األردن 8ي ،وال ع 8ن
ب 8يتنا ف 8ي ن 8اب 8لس .ل 8م ي 8بُد ال 8ح ّ
شوارع نابلس مدينتنا .عندها لم نستوعب بعد بأّننا لن نرى نابلس ملّدة طويلة.
ت وأص 8غره 8ن أمل 8ازة )ْپ 8نينه( اب 8نة األح 8د عش 8ر رب 8يعا ،م 8عان 8قات
ب 8عد ذل 8ك ت 8قّدم 8ت ن 8حو وال 8دت 8ي م 8ري ُ8م وش 8قيقات 8ها الس ّ 8
وُق 8بالت ج ّ8مة .ث 8م دخ 8لنا ك ّ8لنا س ّ8يارا ِ
ت األ ُج 8رة ال 8ثالث ،ال 8تي ان 8تظرت 8نا ج 8ان 8با .أش 8ار ج ّ8دي ل 8سائ 8ق س 8يارت 8نا ب 8التح ّ8رك.
س8ر جّ8دي ح8سني ،وك8ان ُي8جيب ب8أن8اة ع8ن أس8ئلتي ال8كثيرة ب8ال8عرب8ية .وص8لت سّ8يارات
س8اف8رن8ا ف8ي اّت8جاه ت8ل أب8يب ك8ما ف ّ 8
األ ُج8رة امل8كان امل8قصود ،ش8ارع إي8الت رق8م  ٦٢ف8ي ت8ل أب8يب ،ع8لى ُب8عد ب8ضعة م8ئات األم8تار م8ن ي8اف8ا .خ8رج8ت أّم8ي م8ن
ال8سّيارة إل8ى أذرع أق8ارب8ها ،ب8نات عّ8مها امل8متّدة ،دخ8لنا الِ8عمارة .وق8بل ص8عودن8ا ال8درج8ات ،أدرك8نا ب8وض8وح ب8أّن8نا ل8سنا
ع8ائ8دي8ن إل8ى ن8اب8لس .أج8هشنا أن8ا وش8قيقي ب8بكاء مّ8ر ه8زّ ال8شارع .ضّ8منا الجّ8د ح8سني وح8ملنا ب8ذراع8يه ال8قوّي8تني إل8ى
الس 8طح .س 8كن ف 8ي ال 8طاب 8ق ال 8ثان 8ي م 8ن ال ِ8عمارة أب 8ناء وب 8نات ش 8قيقي الج ّ8د ح 8سني :إس 8حاق وي 8عقوب ول 8دي ف 8ارس
)پرتس( ،بهجة )يافه( وصبحية )أوراه( ابنتي مصباح )نور( واألوالد شفره ،فارس ،كوكبة )كوخاڤه( وليلي.
ان8 8تظَرن8 8ا ع8 8لى الس8 8طح ال8 8الج8 8ئون ال8 8ذي8 8ن ح8 8ضروا إل8 8ى ت8 8ل أب8 8يب ع8 8ام  ١٩٤٩ب8 8رئ8 8اس8 8ة الجّ8 8د ح8 8سني ،ن8 8صبوا خ8 8ياًم8 8ا
وت8خشيبا ٍ
ت ٍص8غيرة .ان8ضّم اآلن إل8ى العش8ري8ن ال8حاض8ري8ن ث8الث8ة .ان8تقال8نا م8ن ب8يت م8رّت8ب ف8ي ن8اب8لس إل8ى ال8تخشيبة
س8ط م8ن الس8طح أن8عشنا .ل8م ت8ر ع8يناي بحً8را ك8بيًرا
ع8لى الس8طح ،ث8بّطنا وزاد م8ن ب8كائ8نا .إّن م8نظر البح8ر األب8يض امل8تو ّ 8
وأزرق إل 8ى ه 8ذا الح ّ8د ق ّ 8
ح 8جيرة ب 8جان 8ب درج الس 8طح ك 8ان 8ت وف 8يقة ،ح 8ماة خ 8ال 8تي ع 8صفورة )تس 8پوره( ت 8قلي
ط .ف 8ي ُ 8
ش8رائ8ح ال8بطاط8ا .ش8عرن8ا ب8االط8مئنان .ال8يوم األّول ف8ي ب8الد ج8دي8دة .الجّ8د ح8سني ،ال8ذي أط8لْقنا ع8ليه ف8ي م8ا ب8عد ،الُ8كنية
”س8يدو“ ،جّ8د الج8ميع ،وَع8دن8ا ب8أّن إق8ام8تنا ه8نا ل8ن ت8طول .ك8ن ّا م8نَهكني م8ن ال8يوم امل8فعم ب8ال8حوادث امل8ثيرة ،ف8ترك8تنا أّم8نا
لنخُلد لنوم هادىء بال أحالم .حسني هدأ أيضا ،املهّم أّن أّمنا معنا.
ث .خطواتنا األولى في حولون
األّيام األخيرة في تل أبيب
ب8دأن8ا رويً8دا رويً8دا ن8تكّيف م8ع ن8مط ال8حياة الج8دي8د ف8ي ت8ل أب8يب” .س8يدو“ وف8ى ب8وع8ده ب8أّال ت8طول إق8ام8تنا ف8ي امل8دي8نة،
ط8موح8ات8ه ك8ان8ت أع8لى ب8كثير م8ن امل8بيت م8ع عش8ري8ن س8ام8رًي8ا ت8قري8بًا ،ع8ادوا م8ن ن8اب8لس ،ع8لى س8طح ِع8مارة ف8ي ش8ارع
إي8الت .وص8لنا ت8ل أب8يب ق8بل إج8ازة ال8صيف ال8كبرىُ ،ق8بيل ن8هاي8ة ال8عام ال8دراس8ي ،وه8كذا ت8بّقى ل8نا ث8الث8ة أشه8ر ونّ8يف
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الف8 8تتاح ال8 8عام ال8 8دراس8 8ي الج8 8دي8 8د .م8 8ن امل8 8عروف أّن األوالد ي8 8تكّيفون ف8 8ي كّ8 8ل األح8 8وال أك8 8ثر م8 8ن ال8 8بال8 8غني .م8 8ا اع8 8تبره
ال 8راش 8دون ح 8ياةَ ف 8اق 8ة ،اك 8تظاظ ع 8لى س 8طح ب 8يت ع 8اٍل ف 8ي خ 8يام ص 8غيرة وت 8خشيبات ،ك 8ان ف 8ي ن 8ظرن 8ا ب 8مثاب 8ة مس 8رح
ت م8ع ف8ارس اب8ن عّ8مي اب8ن ال8ثمان8ي س8نوات وم8ع أخ8ته ك8وك8بة
م8غام8رات وش8قاوة إل8ى م8ا ال ن8هاي8ة8 ُ .
س8رع8ان م8ا ت8صاح8ب ُ
)ك8وخ8اڤ8ه( اب8نة الس8ت س8نوات اب8ني ب8هجة )ي8اف8ه( ،وم8ع ش8فره اب8نة ال8تسع س8نوات ول8يلي اب8نة األرب8ع س8نوات وه8ما ب8نتا
ص8بحية )أوره( .ه8ؤالء ،ف8ي ال8واق8ع ،ك8ان8وا كّ8ل األوالد ال8ذي8ن ت8عرّف8نا ع8ليهم .أص8دق8اؤن8ا الج8دد س8اع8دون8ا ف8ي ت8عّلم ال8عبري8ة
بس8رع8ة ف8ائ8قة .م8ساك8ن م8كتظّة ،وال ع8لم ل8نا ب8املس8تقبل ،كّ8ل ه8ذا ل8م ينش8ر الس8الم وال8وئ8ام ب8ني س8اك8ني الس8طح .ت8فاق8مت
الكثافة بعد انضمام عائالت وصلت من نابلس.
شّ8قة إس8حاق وي8عقوب وب8هجة وص8بحية امل8زدوج8ة .ول8م تبخ8ل األخ8يرت8ان ف8ي إط8عام8نا.
ن8حن األوالد وج8دن8ا دوًم8ا م8لجأ ف8ي َ 8
وف 8ي رك 8ن الش 8رف 8ة ال 8صغيرة ك 8ان ال 8بري 8موس )واب 8ور ك 8از ل 8لطبخ( مش 8تعًال وع 8ليه ِم8 8قالة ق 8ليت ف 8يها ك ّ8ل ي 8وم ال 8بطاط 8ا
وال8سمك وخ8ضار أخ8رى .ل8م أذق م8ثل ذل8ك ال8خبز األب8يض ه8ناك م8نذ ذل8ك ال8وق8ت وح8ت ّى ال8يوم ]ذات ي8وم ك8ان ط8عم ال8خبز
أزك 8ى ب 8كثير م ّ8ما ه 8و ع 8ليه ف 8ي أّي 8ام 8نا[ .تسّج8 8لت أّم8 8ي مل 8تاب 8عة دراس 8تها ف 8ي دار امل 8علمني/ال 8سمينار ل 8لحصول ع 8لى
شهادة تدريس ،لتصبح معّلمة في إسرائيل” .سيدو“ شّجعها على ذلك باستمرار.
ح 8داده 8ا ع 8لى وف 8اة س 8عدي 8ة ،ج ّ8دة ب 8هجة ول 8يلي ،وك 8ان 8ت ال 8وف 8اة األول 8ى ب 8عد
س 8عت ك ّ8ل ال 8عائ 8لة الس 8تعادة ع 8اف 8يتها ب 8عد ِ 8
الح8رب .كَّ8د ”س8يدو“ ج8ماه8يرًي8ا ب8مؤازرة إس8حاق ب8ن ت8سڤي م8ن أج8ل دف8نها ف8ي إس8رائ8يل ،ف8عارض ذل8ك ال8حاخ8ام8ون
وف8ي ال8نهاي8ة ُدف8نت خ8ارج س8ياج امل8قبرة امل8دن8ية ف8ي ق8ري8ة ش8اؤول ،م8قاب8ل امل8قبرة ال8عسكري8ة .ال8كّد امل8ذك8ور وص8ل إل8ى
ص 8ة ب 8ال 8سام 8ري 8ني ،م 8سّيجة م 8ن ك ّ8ل ال 8جهات ،ون 8ادًرا م 8ا
صصت ق 8سيمة خ 8ا ّ 8 8 8
ت 8مام 8ه ب 8عد ذل 8ك ب 8ثالث س 8نوات ،ع 8ندم 8ا ُ8
خّ 8
تس8تخدم ح8ت ّى ال8يوم .ف8ي ي8وم الس8بت صّ8لى الج8ميع ف8ي ص8ال8ون أ ُس8رة ص8دق8ة .ون8حن ال8شقيقان ك8ن ّا أيً 8
ضا ف8ي ع8داد
امل 8صّلني .ش 8عْرن 8ا ب 8غياب أب 8ينا ،ول 8كن م 8حبّة س 8يدو وازن 8ت ب 8ني األش 8واق .اب 8نه ال 8وح 8يد ص 8دق 8ة ،ك 8ان اب 8ن خ 8مسة عش 8ر
رب 8يًعا ،ق 8وًي 8ا ك 8األس 8د ول 8كن ال ح 8ول ل 8ه وال إرادة ح 8ياَل ت 8وب 8يخات ”س 8يدو“ .أح 8ببناه ك 8ثيرا .ال ي 8مكن ال 8قول إّن 8نا ن 8عمنا
ب8ال8راح8ة .ف8ي كّ8ل ي8وم ك8ان ي8عود ف8يه ”س8يدو“ م8ن ع8مله ف8ي دّك8ان ال8خضار ،ال8تاب8ع الب8ن عّ8مه ع8اب8د/أب8و ي8وس8ف )ع8وڤ8ادي8ا(
كانت أ ُّمنا ،ابنته تسأله عّما يجري ،ومتى سننتقل من السطح ملكان سكن آخر؟
االستقرار في حولون
ذات ي8وم أخ8بر ”س8يدو“ جّ8دت8ي م8ري8م زوج8ته ،ب8نات8ه  -ب8ات8يه وب8هجة )ي8اف8ه( وأمل8ازة )پ8نينه( واب8نه ص8دق8ة )تس8دوك( ب8وج8وب
رزم أغ8راض8نا ال8قليلة .ال8بنتان ع8صفورة وراح8يل ك8ان8تا آن8ذاك م8تزوج8تني .راح8يل س8كنت م8ع زوج8ها أب8راه8ام ف8ي م8نزل
ي راس8كو ب ف8ي ح8ول8ون ،ح8يث س8كنت أ ُّم8ه وب8نتاه م8زال وط8وڤ8ه .ع8صفورة وزوج8ها وأّم8ه وف8يقة واالب8ن رام8ي اب8ن
ف8ي حّ 8
شّ8قة ف8ي ال8طاب8ق ال8راب8ع ف8ي ع8مارة ف8ي ح8ول8ون .ه8كذا أخ8ذ ع8دد
األرب8ع س8نوات وأخ8و ال8زوج س8ليم )ش8ال8وم( س8كنوا ف8ي َ 8
ساكني السطح يتضاءل.
اب8تاع ”س8يدو“ واب8ن عّ8مه ع8اب8د )ع8وڤ8ادي8ا( ق8طعة أرض رم8لية ك8بيرة ف8ي ح8ول8ون .ع8اب8د ب8ن ح8سني )ع8وڤ8ادي8ا ب8ن ي8فت(
ج8ل ط8وي8ل
ص8دق8ة ،زوج8ته راح8يل واألوالد ي8وس8ف وس8الم8ة وح8سني وم8لكه وزه8ڤه س8كنوا ف8ي ب8يت ف8ي ي8اف8ا .ال8عّم ع8اب8د ر ُ8
ال8قام8ة وص8لب م8نذ خ8دم8ته ف8ي ش8رط8ة االن8تداب ال8بري8طان8ي ،ل8م ي8نتقل ل8لسكن ه8ناك .ن8حن ن8عم ان8تقلنا ،س8كن ّا ف8ي ال8بداي8ة
ي ِن8ئوت راح8يل .ف8صَلنا ع8ن ال8شارع ال8جنوب8ي ح8وال8ي ن8صف
ف8ي ال8خيام ف8ي ق8لب بح8ر ال8رم8ال ح8يث ي8تواج8د ال8يوم حّ 8
ك8يلوم8تر م8ن ال8شجيرات وال8رم8ال .ف8ي ال8طرف الش8رق8ي لبح8ر ال8رم8ال ،ان8تصبت ِع8مارة ب8لدي8ة ح8ول8ون .غ8رًب8ا ل8م ت8فصلنا
ب8يوت ع8ن البح8ر ال8كبير س8وى ب8عض ال8بيوت ال8تي هج8ره8ا أص8حاب8ها ال8عرب ،ال8ذي8ن ه8رب8وا م8ن ه8ناك أث8ناء الح8رب .ك8ذل8ك
ُهجرت كروم العنب ،ونحن استمتعنا بالعنب األخضر.
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ي
ج8لتني أ ُّم8ي ف8وًرا ف8ي م8درس8ة غ8وردون االب8تدائ8ية وح8سني ل8روض8ة األط8فال .ف8ي ن8هاي8ة ال8دوام ك8ان ح8سني ي8أت8ي إلّ 8
س ّ8
صص ال8طعام م8قاب8ل ق8سائ8م )ك8وب8ون8ات(ُ ،ن8زع8ت م8ن دف8تر زّودت8ني ب8ه أّم8ي ق8بل ال8ذه8اب
ل8نقف س8وي8ة ف8ي دور لتسّ8لم م8خ ّ
ف ال8 8ثال8 8ث ل8 8يالئ8 8م ذل8 8ك ع8 8مري أي8 8ضا .اش8 8ترى ”س8 8يدو“ ك8 8لب وول8 8ف
ف األّول ،ق8 8فزت ل8 8لص ّ
ل8 8لمدرس8 8ة .ف8 8ي ن8 8هاي8 8ة ال8 8ص ّ
ب ال8عناي8ة ب8ه .م8هّمته ك8ان8ت
)ال8راع8ي األمل8ان8ي( أط8لق ع8ليه االس8م ”ج8ون“ .عُّ8منا ص8دق8ة/تس8دوك امل8كن ّى ت8سودي8ك ،أحّ 8
ح8راس8ة م8خّيم ال8خيام ف8ي ق8لب بح8ر ال8رم8ال .ل8م ي8نعدم املتسّ8للون م8ن الح8دود ،ومجّ8رد ل8صوص ف8ي امل8نطقة .ال8كلب ج8ون
منَحنا األمان وأيقظ الجميع في نبيحه عند اقتراب املشتبه بهم من املخّيم.
جّ8دت8ي م8ري8م ت8بن ّتني م8نذ ي8وم خ8تان8تي ف8ي ن8اب8لس .ه8ي وس8يدو ن8قالن8ي ف8وًرا ب8عد ذل8ك إل8ى ت8ل أب8يبُ .ول8دت َ
خ8ديً8جا ب8عد
س8بعة أشه8ر ،مه8زول ال8جسم ع8لى وش8ك امل8وت م8ن ال8وه8ن وع8دم امل8قدرة ع8لى ت8ناول ط8عام ج8ام8د .ت8بن ّتني جّ8دت8ي ولً8دا
إض 8اف ً8يا ف 8ي ح 8ني أّن أ ُ ّ8م 8ي ف 8ي ن 8اب 8لس ك 8ان 8ت ت 8رّب 8ي ش 8قيقي ح 8سني ال 8ذي ول 8د ب 8عدي ب 8سنتني وشه 8ر .ج ّ8دت 8ي م 8ري 8م
ي ب8ضعة ش8هور ف8ي ال8عام  ١٩٤٥زارن8ي وال8داي
أرغ8متني كّ8ل ي8وم ع8لى اب8تالع ِم8لعقة ك8بيرة م8ن زي8ت ال8سمك .ب8عد م8ض ّ
ت م 8ع ج ّ8دت 8ي ،ال 8يهودي 8ة
م 8ن ن 8اب 8لس ول 8م ي 8عرف 8ا ال 8طفل م 8متلىء ال 8جسم ب 8يني )ب 8نيام 8يم = األم 8ني(8 8ُ .
س 8رع 8ان م 8ا ت 8عام 8ل ُ
ال8روس8ية س8ابً8قا ،ك8أّم8ي وس8ار ف8ي أع8قاب8ي ش8قيقي أي8ضا .س8ميناه8ا ”إي8ما“ )م8ام8ا/يّ8ما( ح8تى وف8ات8ها ب8ال8سكتة ال8قلبية
ف8ي ب8داي8ة ال8عام  ١٩٥٤وه8ي ف8ي الخ8مسني م8ن ع8مره8ا ف8قط .دع8ون8ا أ َُّم8نا ال8بيول8وج8ية ب8ات8يه ب8اس8مها ال8شخصي .ه8ذه
كانت أّيام استقرارنا األولى في حولون.
جـ .بداية الطائفة السامرية الحولونية
نتعّلم العبرية
ذات ي 8وم ف 8ي أواخ 8ر شه 8ر آب ال 8عام  ،١٩٥١ث 8الث 8ة ش 8هور ب 8عد دخ 8ول 8نا دول 8ة إس 8رائ 8يل ف 8ي ال 8ثال 8ث والعش 8ري 8ن م 8ن أّي 8ار
ال8عام  ،١٩٥١اس8تيقظنا وه8ا ن8حن م8ع أ ُّم8نا ف8ي خ8يمة ص8غيرة ف8ي بح8ر ضخ8م م8ن ال8رم8ال م8ن ك8ل ال8جهات ون8حن ف8ي
ق 8لب البح 8ر .وف 8ي ال 8خيام امل 8جاورة اس 8تيقظ س 8ائ 8ر امل 8نتقلني/ال 8عاب 8ري 8ن م 8ن ت 8ل أب 8ي ل 8حول 8ون ،م 8قاب 8ل ش 8ارع ه 8حيال/
ال 8جندي ،ع 8لى ُب 8عد ن 8صف ك 8يلوم 8تر ت 8قري 8بًا م 8ن ّا .وف 8ي ال 8خيام امل 8جاورة اس 8تفاق م 8ن ال 8نوم الج ّ8د ح 8سني والج ّ8دة م 8ري 8م
وأوالدهما بهجة ،تسدوك وأملازة .كانت هذه بداية استيطان الطائفة السامرية الصغيرة في حولون.
ب8عد أّي8ام م8عدودة ،أ ُدخ8ل ال8شقيقان ،ال8كات8ب ل8لصف األّول ف8ي م8درس8ة غ8وردون ف8ي ح8ول8ون وح8سني ،ش8قيقي ل8روض8ة
األط 8فال .ك 8الن 8ا اس 8توع 8بنا امل 8ناظ 8ر وال 8حقيقة أّن 8نا ان 8تقلنا ل 8عال 8م غ 8ير م 8بني ،بح 8ر م 8ن ال 8رم 8ال ،وأخ 8ذن 8ا ف 8ي تخ 8طيط
خُ 8
امل8غام8رات ال8قادم8ة .ت8عّلم ح8سني أش8عار ب8يال8ك ف8ي ال8روض8ة ،وأن8ا ب8اش8رت ف8ي ُ
طوات8ي األول8ى ف8ي امل8درس8ة االب8تدائ8ية.
ي ال8سام8ري ف8ي ن8اب8لس .ه8ناك ت8لقينا ض8رب8اتٍ
ق8بل م8غادرت8نا ن8اب8لس ان8تظمنا ف8ي امل8درس8ة امل8سيحية ال8كائ8نة ب8جوار ال8ح ّ
ج8نا وال8دان8ا م8ن ه8ناك ل8لسفر إل8ى
صعداء ح8ينما أخ8ر َ8
ب8املس8طرة ع8لى أص8اب8ع ال8يدي8ن ،ع8قاًب8ا ع8لى ك8ل إزع8اج ،وت8نّفسنا الُّ 8
تل أبيب.
ال8شهور ال8ثالث8ة ال8تي ق8ضيناه8ا ف8ي ت8ل أب8يب عّ8لمتنا ال8عبري8ة الح8دي8ثة ،ول8كن ل8م ن8نس ال8عرب8ية ال8تي ت8كّلمنا ب8ها ف8قط ح8تى
ذل8ك ال8وق8ت وح8اف8ظنا ع8ليها إل8ى ي8وم8نا ه8ذا .ال8كلمات ال8عبري8ة ال8تي ت8عّلمناه8ا ك8ان8ت م8ن م8جاي8لينا وع8ائ8لتنا ش8فره ،ف8ارس،
ت ف8ي
ك8وك8بة ول8يلي ،وه8كذا وص8لنا ح8ول8ون م8زّودي8ن ب8قدر ك8اف م8ن امل8فردات ت8مّكننا م8ن إج8راء م8حادث8ة8 ُ .
س8رع8ان م8ا ت8كّيف ُ
ف األّول ،اس8تقبلني امل8علمة وال8تالم8يذ ب8ال8ترح8اب .كّ8لما ت8قّدم8نا ،أن8ا وأخ8ي ،ف8ي ت8عّلم ال8عبري8ة كّ8لما ب8دأن8ا ن8نسى
ال8ص ّ
العربية.
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ي ول8م ي8عاق8بون8ي ك8ما ي8جب ،ألّن8ني ك8نت مه8زول ال8جسم ب8دون
ك8نت ولً8دا ش8قًيا ”ف8يه ال8برك8ة“ ،ول8كن أق8ارب8ي شِ8فقوا ع8ل ّ
م8ؤ ّ
خ8رة ل8لترب8يت ع8ليها .الجّ8دة م8ري8م اع8تنت ب8ي ج8يًدا م8نذ ق8دوم8ي ،ول8م ت8توان ف8ي اه8تمام8ها ب8ي وب8شقيقي ،ألّن ال8وال8دة
ت ج ّ8دت 8ي م 8ري 8م ال 8تي رّب 8تني ف 8ي ت 8ل أب 8يب ف 8ي
والح ً8قا ال 8وال 8د ق 8ضيا ج ّ8ل وق 8تهما خ 8ارج ال 8بيت ل 8تأم 8ني ال 8رزق .اع 8تبر ُ
م8نتصف أرب8عينات ال8قرن العش8ري8ن أ ُّم8ا ل8ي ف8ي ت8لك ال8سنوات ح8تى إع8ادت8ي مج8دًدا إل8ى ن8اب8لس ل8يدي وال8دت8ي ب8ات8يه،
وثمة نشأنا األمني وحسني وتلقينا بداية تعّلم التوراة والصالة من قبل الكاهن خضر )فنحاس( بن إبراهيم.
ي السامري في حولون يتطوّر
الح ّ
ل 8ذل 8ك ك 8ان م 8ن ال 8طبيعي أن أع 8ود إل 8ى أح 8ضان ج ّ8دت 8ي ال 8داف 8ئة ال 8تي اس 8تمّرت ف 8ي إج 8باري ع 8لى ب 8لع ِ8م 8لعقة م 8ن زي 8ت
ال8سمك ك8ل ص8باح .إج8ماًال ،ه8ذه الج8رع8ة ال8يوم8ية قّ8وت ج8سمي ،وزادت م8ن ش8هّيتي ل8تناول م8ا أعّ8دت8ه جّ8دت8ي م8ن ط8عام
غ 8ير م 8تعّدد األل 8وان .ف 8ي ك 8ثير م 8ن األح 8يان ،ت 8ناول 8نا املج 8درة )أرز وع 8دس( ال 8تي ك 8ان 8ت آن 8ذاك ق ّ8مة أح 8الم 8نا ف 8ي ف 8نّ
ال8طبيخ .ك8ان8ت ف8ترة ت8ق ّ
ي ال8صغير ي8تبلور .ج8ن ّد
شف وت8قنني ،ل8م نس8تطع امل8طال8بة ب8أك8ثَر م8ن ذل8ك .رويً8دا رويً8دا ،أخ8ذ ال8ح ّ
”س 8يدو“ اب 8نيه ،أب 8رش 8كه االب 8ن ال 8رب 8يب )اب 8ن ال 8زوج/ال 8زوج 8ة( وص 8دق 8ي )ت 8سودي 8ك( ل 8بناء ال 8تخشيبات ل 8لسكن .ت 8خشيبة
صصت ل 8لوال 8دي 8ن ،إذ أن ال 8وال 8د وص 8ل شه ً8را ب 8عد ان 8تقال 8نا ل 8لخيام ع 8لى
واح 8دة ذات ث 8الث غ 8رف ل 8كل ال 8عائ 8لة ،غ 8رف 8ة ُ8
خّ 8
الرمال.
ان8فعلنا ك8ثيًرا ع8ند ل8قائ8نا ب8األب راض8ي )رت8سون( ب8عد ِف8راق دام ب8ضعة ش8هور .ذات ي8وم ج8اءن8ا ع8لى ح8ني ِغّ8رة .اخ8تبَرن8ا
ف8ي م8ا إذا ك8ن ّا م8ا زل8نا ن8تذّك8ره .ق8فزن8ا وع8ان8قناه م8نادي8ن اس8مه ”راض8ي ،راض8ي!“ ،ان8ضّمت األم وضّ8م ال8وال8د ث8الث8تنا.
ف 8ي ال 8بداي 8ة ل 8م ي 8عثر األب ع 8لى ع 8مل ،إّال أّن 8ه ج 8لب م 8عه ب 8عض امل 8ال م 8ن ن 8اب 8لس .ق 8ضى األب األس 8اب 8يع األول 8ى ال 8تي
سبقت عثوره على شغل في الخيمة ونسخ من املخطوطات.
السكن في التخشيبات
اس8تقبل ”س8يدو“ ِ
صه8ره ب8ال8ترح8اب ،م8تذّكً8را إق8ام8ته ف8ي ب8يت أب8يه األم8ني )ب8نيام8يم( ف8ي ن8اب8لس مّ8دة عش8ري8ن شه8را .ك8ما
واب8تهجت الجّ8دة م8ري8م ألّن اب8نتها ال8بكر ب8ات8يه ح8ظيت م8ن ج8دي8د ب8زوج8ها وت8الش8ت كّ8ل ال8تكهنات ح8ول م8جيئه م8ن ن8اب8لس.
”س8يدو“ أع8ان8نا ج8ميًعا ل8تمضية األشه8ر األول8ى ع8لى رم8ال ح8ول8ون إل8ى ال8سكن ف8ي ال8تخشيبات ال8تي أق8ام8ها لج8ميعنا
”س8يدو“ واب8ناه .اب8نته ب8هجة )ي8اف8ه( وج8دت ع8مال ف8ي متج8ر )س8وب8رم8ارك8ت ص8غير( ق8ري8ب وأمل8ازة )پ8نينه( ت8اب8عت ت8عليمها
ف8ي م8درس8ة ال8بنات االب8تدائ8ية ب8اس8م ي8حيئيلي ف8ي ح8يّ ن8يڤيه ت8سيدك ف8ي ت8ل أب8يب .تّ8م ب8ناء ال8تخشيبات .ب8فضل ج8هود
”س 8يدو“ وص 8لتنا ب 8لدي 8ة ح 8ول 8ون بش 8بكة امل 8ياه وش 8رك 8ة الكه 8رب 8اء ب 8الكه 8رب 8اء .أق 8يمت ت 8خشيبة إض 8اف 8ية إلع 8داد ال 8طعام
واالغ 8تسال .أ ُق 8يم ِوج 8ار ل 8جون ال 8وول 8ف األمل 8ان 8ي .اع 8تاد ”س 8يدو“ ك ّ8ل ب 8ضعة أّي 8ام اص 8طحاب زوج 8ته م 8شًيا إل 8ى م 8وق 8ف
الحافلة على بعد نصف كيلومتر ،وانتظار عودتها من تسّوقها أو زيارة أ ُختها أهوڤه وأخيها يعقوب في تل أبيب.
أب 8ي ع 8مل أوًال ف 8ي ال 8بناء وال 8تلميع/ل 8يطوش إل 8ى أن وج 8د ع 8مًال دائ ً8ما ف 8ي ال ِ 8
خياط 8ة ع 8ند ص 8اح 8ب ال 8عمل س 8لوت 8سكي.
ت ف 8يها ف 8ي ص 8باه 8ا .أن 8فق أب 8ي
ح 8صلت أ ُّم 8ي ع 8لى ش 8هادة ت 8دري 8س وب 8دأت ب 8ممارس 8ة ال 8تعليم ف 8ي امل 8درس 8ة ال 8تي ت 8عّلم ْ
شف ،ن ّ 8
م 8عظم دخ 8له ع 8لى إع 8ال 8ة ع 8ائ 8لته .ب 8ال 8رغ 8م م 8ن ف 8ترة ال 8تق ّ
شأن 8ا ال 8وال 8د ك 8أوالد ال 8شوك 8والت 8ة ،اش 8ترى ف 8ي ال 8سوق
ب أب8ون8ا إط8عام8نا ال8شوك8والت8ة ت8ذوّق8ها ه8و ب8نفسه .ح8بّه
ال8سوداء أل8واح ال8شوك8والت8ة ب8اه8ظة ال8ثمن .ف8ي ن8فس ال8قدر ال8ذي أحّ 8
لها رافقه مدى حياته.
حـ .جهود الوصول إلى جبل جريزيم
أشواق
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ن8مت أش8واق أب8ي ل8ألق8ارب ف8ي ن8اب8لس م8نذ م8جيئه م8ن ن8اب8لس ،ف8ي أّي8ام م8كوث8ه األول8ى ف8ي ح8ول8ون ،ف8بدأ ف8ي ال8ضغط ع8لى
”س8يدو“ ليس8تغّل ص8داق8ته ال8شخصية م8ع ع8ضو الكنيس8ت إس8حاق ب8ن ت8سڤي مل8نع ت8كرار م8ا ح8دث ف8ي ف8سح ال8عام8ني
 ١٩٥٠و ،١٩٥١ق8بل ق8دوم8نا م8ن ن8اب8لس ف8ي ع8يد ف8سح ال8عام  .١٩٥٢ك8ل س8ام8ري8ي ت8ل أب8يب ش8اط8روه ه8ذا ال8طلب .ف8ي
ال8عام  ١٩٥٠ل8م ت8زِل االش8تباك8ات ب8ني ال8يهود وال8عرب ق8ائ8مة ،وم8عظم س8ام8ري8ي ت8ل أب8يب خُ 8
شوا م8ن ال8وص8ول إل8ى ج8بل
ج8ري8زي8م ،ول8م ي8تقّدم8وا ب8طلب ال8سفر إل8ى ه8ناك ف8ي ع8يد ال8قرب8ان .عش8رون س8ام8رًي8ا ف8قط م8ن ض8من س8بعة وس8بعني ن8سمة
خ8ارج ن8اب8لس جُ8رؤوا ل8لتوج8ه مل8مثلي ال8صليب األح8مر ف8ي ت8ل أب8يب ب8غية ال8حصول ع8لى ت8صري8ح ل8زي8ارة ن8اب8لس ف8ي أّي8ام
ج8ه العش8رون ل8عضو الكنيس8ت ب8ن ت8سڤي ل8يساع8ده8م وه8و ال8ذي أوص8ى ع8ليهم ل8دى س8لطات إس8رائ8يل.
ع8يد ال8فسح .ت8و ّ8
ُبّلغ رجال الصليب األحمر في آخر املطاف بأّن اململكة األردنية برئاسة امللك عبد اهلل رفضت الطلب.
ف8ي ال8عام  ،١٩٥١وف8ي أع8قاب ال8تصري8ح ال8ذي أ ُع8طي ل8لكاه8ن ع8مران )ع8مرم( ب8ن إس8حاق ،ن8ائ8ب ال8كاه8ن األك8بر ن8اج8ي
)أب8يشع( ل8زي8ارة أب8ناء ال8طائ8فة ف8ي ت8ل أب8يب ان8بلج األم8ل ل8دى ال8طائ8فة ب8أن ي8سمح األردن8يون ل8سام8ري8ي ت8ل أب8يب ف8ي
ال 8عام  ١٩٥٢ول 8لمّرة األول 8ى ب 8عد ال 8عام  ١٩٤٧ب 8ال 8عبور إل 8ى ج 8بل ج 8ري 8زي 8م ل 8الش 8تراك ف 8ي ال 8قرب 8ان .ت 8بّرع امل 8لك ع 8بداهلل
صة .س 8ام 8ري 8و ت 8ل أب 8يب ك 8ان 8وا ج 8اه 8زي 8ن ل 8لسفر ب 8حقائ 8بهم
ن 8فسه ل 8سام 8ري 8ي ن 8اب 8لس ب 8مائ 8ة دي 8نار ل 8حنطة وط 8حني امل ّ 8
وم8زّودي8ن ب8تأش8يرات ع8بور م8ن ق8بل ال8صليب األح8مر وح8كوم8ة إس8رائ8يل .ف8ي اللح8ظة األخ8يرة أع8لن األردن8يون ع8ن ع8دم
س 8ماح 8هم ب 8ال 8عبور .وروت ال 8صحاف 8ة ”ع 8لى س 8طح ال 8بيت ف 8ي ت 8ل أب 8يب ،ي 8كت ّ
ظ عش 8رات ال 8رج 8ال واألوالد ف 8ي ت 8خشيبات
وخيام أقيمت مؤقت ًا إليواء العائدين“.
وص8ول أب8ينا وأش8واق8ه الش8دي8دة ألّم8ه و إخ8وت8ه ،ال8تي ت8فاق8مت ي8وًم8ا ب8عد ي8وم ،ج8علت م8ن م8طال8بته لـ”س8يدو“ أمً8را ي8ومً8يا
ج 8ه ل 8صدي 8قه ب 8ن ت 8سڤي .ف 8ي ف 8سح ال 8عام  ١٩٥٢وب 8عد ج 8هود إق 8ناع ك 8ثيرة ق 8ام ب 8ها أي ً 8
ضا ال 8شقيقان
وال 8ذي ب 8دوره ت 8و ّ 8
س 8مح ل 8لسام 8ري 8ني وم 8ن
ال 8كاه 8نان ع 8مران ن 8ائ 8ب ال 8كاه 8ن األك 8بر وأخ 8وه ص 8دق 8ة ل 8دى رج 8ال ال 8بالط امل 8لكي ف 8ي ع ّ8مان8 8 ُ ،
ض8 8منهم أب8 8ي وأّم8 8ي وأن8 8ا اب8 8ن ال8 8ثمان8 8ي س8 8نوات وأخ8 8ي اب8 8ن الس8 8ت س8 8نوات ب8 8زي8 8ارة ج8 8بل ج8 8ري8 8زي8 8م ل8 8ثالث8 8ة أّي8 8ام ف8 8قط
ل8الش8تراك ف8ي اح8تفال ق8رب8ان ال8فسح .أق8منا ن8حن وس8ام8ري8و ت8ل أب8يب ف8ي خ8يام أق8ام8ها أق8ارب8نا ال8ناب8لسيون .س8ت ّة ش8بان
ُم8نعوا م8ن ال8دخ8ول م8ن ِق8بل األردن8يني ب8حّجة أّن8هم يخ8دم8ون ف8ي ج8يش ال8دف8اع اإلس8رائ8يلي ،ون8فاه8ا س8ام8ري8و ت8ل أب8يب
ألس 8باب ت 8تعّلق ب 8أم 8ن ال 8طائ 8فة ف 8ي ن 8اب 8لس .ف 8ي ال 8نهاي 8ة ع 8بر ف 8ي ف 8سح ال 8عام ١٩٥٢س 8بعة وس 8ت ّون س 8ام 8رًي 8ا إل 8ى ج 8بل
ج8ري8زي8م وع8ادوا م8ن ه8ناك ب8عد ث8الث8ة أّي8ام .ف8ي م8عبر م8ندل8باوم وق8بل س8فره8م ل8ناب8لس ج8بى األردن8يون م8ن كّ8ل س8ام8ري
مائة وتسعني قر ً
شا ،مبلغ كبير في ذلك الوقت ،وكان يكفي إلعالة عائلة ملّدة أسبوع.
االحتفال بختم التوراة في يافا
ل8لمّرة ال8ثان8ية وص8ل ال8كاه8ن ع8مران ت8ل أب8يب ف8ي آخ8ر ت8موز ال8عام  ١٩٥٢ل8حضور اح8تفال ع8ائ8لة ع8اب8د )ع8وڤ8ادي8ا( ص8دق8ة
صا ل8زي8ارة ع8ضو الكنيس8ت إس8حاق ب8ن ت8سڤي ول8صدي8ق ال8سام8ري8ني دك8تور يس8رائ8يل ب8ن
صي ً
ب8ختم ال8توراة ال8ذي أق8يم خّ 8
زئ 8يڤ )إس 8رائ 8يل ول 8فسون ،أب 8و ذؤي 8ب( م 8فت ّش ال 8لغة ال 8عرب 8ية ف 8ي وزارة امل 8عارف ،ال 8ذي أص 8بح مس 8تشار ب 8ن ت 8سڤي
ل8لشؤون ال8سام8ري8ة .أ ُق8يم اح8تفال خ8تم ال8توراة ل8لشقيقني ي8وس8ف اب8ن ال8ثالث عش8رة س8نة وس8الم8ة اب8ن اإلح8دى عش8رة
س 8نة اب 8ني ال 8عّم ع 8اب 8د )ع 8وڤ 8ادي 8ا( .ح 8ضور ال 8كاه 8ن ع 8مران و إس 8حاق ب 8ن ت 8سڤي وغ 8بطة االح 8تفال ال 8عاّم8 8ة ب 8إش 8راف
”س8يدو“ رف8عا س8قف ال8توّق8عات ف8ي أن ي8سمح األردن8يون ف8ي ال8عام  ١٩٥٣لج8ميع س8ام8ري8ي ت8ل أب8يب وح8ول8ون أن ي8مكثوا
صة/متسوت ،وهكذا كان.
على جبل جريزيم كّل أّيام الفسح وامل ّ
سن اق8تصادي ف8ي أراض8ي امل8ملكة األردن8ية .ع8ندم8ا اج8تزن8ا ع8ام ١٩٥١
ف8ي امل8قاب8ل تحّ8دث8ت ال8صحاف8ة ال8عبري8ة ع8ن ت8ح ّ
الح8دود ،اس8تغرب ع8رب ن8اب8لس ك8يف ن8ترك ال8وف8رة االق8تصادي8ة ف8ي ن8اب8لس ون8نتقل إل8ى ت8ل أب8يب ح8يث ال8تق ّ
شف وال8تقنني.
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ال 8حقيقة ك 8ان 8ت ش 8يئ ًا آخ 8ر .ف 8ي ن 8اب 8لس أي ً 8
يء .ص 8حيح ،ال 8حوان 8يت ك 8ان 8ت م 8ألى
ضا ك 8ان ال 8وض 8ع ال 8سياس 8ي ج ّ8د س ّ 8
صص
ب8امل8نتوج8ات ول8كن ت8مت ّع ب8ذل8ك م8وس8رون ق8الئ8ل ول8م ي8كن ال8سام8ري8ون م8ن ض8منهم .اس8تمّر ال8سام8ري8ون بتسّ8لم م8خ ّ
ش8ا ون8صف ل8لنفر ال8واح8د شه8ري8ا[ ،وِغ8ذاء ]زي8ت وط8حني ف8ي األس8اس[ ،م8ن م8ن ّ
ظمة
زه8يد م8ن امل8ال ]س8بعة وث8مان8ني ق8ر ً8 8
ا8لجو8ينت ب8واس8طة ا8لصليب األح8مر وب8جهود ب8ن ت8سڤي .ب8لغ س8عر ك8يلو ا8لطحني ث8مان8ية ق8روش ،أّم8ا ث8من ل8تر ا8لز8يت ف8كان
ش8ا ،وه8ذا ك8ان ب8عيًدا ع8ن م8تناول أي8دي ال8سام8ري8ني .ف8ي أم8ر واح8د ع8لى األقّ8ل ،ك8ان س8ام8ري8و ن8اب8لس ال8بال8غ
أرب8عني ق8ر ً 8
ي ال8سام8ري الج8دي8د ،ي8تمت ّعون بح8ري8ة ت8نّقل ك8ام8لة ف8ي ك8ل
ع8دده8م ح8وال8ي م8ائ8تني وأرب8عني ن8سمة ع8ام  ١٩٥٢ف8ي ال8ح ّ
ّساعات اليوم ولدى جميعهم هوّيات أردنية .لم يقاطع عرب نابلس السامريني بالرغم من قرابتهم من اليهود.
خ .إسحاق بن تسڤي والسامريون
تذليل الصعوبات
سا ث8انً8يا ل8دول8ة إس8رائ8يل .ي8ذك8ر
ف8ي ك8ان8ون األّول ع8ام  ١٩٥٢ان8ت ُخب ب8ن ت8سڤي ب8أغ8لبية أص8وات أع8ضاء الكنيس8ت رئ8ي ً
أن ب8ن ت8سڤي ال8ذي ق8دم م8ن روس8يا ل8لبالد ،وه8و اب8ن ث8الث8ة وعش8ري8ن ع8اًم8ا ،ك8ان ق8د ق8ضى مّ8دة غ8ير وج8يزة ف8ي ب8يت وال8د
ج8ل إب8راه8يم ب8ن م8فرج )م8رح8يب( ص8دق8ة ،أح8د ع8لماء ال8طائ8فة ال8بارزي8ن ب8عاّم8ة وف8ي
س8يدو ،ال8شاع8ر وم8علم الش8ري8عة املب ّ8
ب ال8صهيون8ي املتحّ8مس امل8ؤم8ن ب8أس8مى م8فهوم ل8تحقيق االس8تيطان
ال8قرن ال8تاس8ع عش8ر ب8خا ّ8 8 8
ص8ة .دع8ا إب8راه8يم ال8شا َ
ف8ي فلس8طني )أرض إس8رائ8يل( ،أن ي8سكن ع8نده ف8ي ب8يته ال8واس8ع ال8ذي ت8حيطه بّ8يارة ف8ي ي8اف8ا .ال8تقى ال8حكيم امل8س ّ
ن
وال8شاب امل8تع ّ
طش ل8لمعرف8ة ص8دف8ة ع8ندم8ا ك8ان ب8ن ت8سڤي ي8بحث ع8ن م8عّلم ل8لغة ال8عرب8ية ف8ي س8وق ي8اف8ا ال8عرب8ية ،ال8تي
وص8لها إب8راه8يم ق8بل ذل8ك ب8سنتني أي ع8ام  .١٩٠٥آم8ن ب8ن ت8سڤي امل8ثال8ي كّ8ل ح8يات8ه ب8أّن ال8عرب وال8يهود ق8ادرون ع8لى
العيش سوية ،وتعّلم العربية أفضل وسيلة ملّد الجسور بينهم.
ب ال8شاب امل8فعم ب8ال8حيوي8ة م8نذ لح8ظات ال8لقاء األول8ى ،دع8اه ل8الن8تقال م8ن ال8علية ال8تي اس8تأج8ره8ا
ال8حكيم إب8راه8يم أحّ 8
ل8لسكن ف8ي م8يناء ي8اف8ا إل8ى ب8يته ال8واس8ع .ه8ناك س8كن ب8ن ت8سڤي ب8املّ8جان س8ت ّة أشه8ر ،ت8صاح8ب ف8ي خ8الل8ها م8ع أب8ناء
ص وك8أّن ع8دد ش8عبه م8الي8ني ول8يس ك8ما ك8ان ت8عداده ف8ي
إب8راه8يم الس8ت ّة .ال8كّل ع8رف والء إب8راه8يم ل8شعبه ول8تقليده ال8خا ّ
سمات.
تلك السنة  ،١٩٠٧مائة وسبع َن َ
الحكيم إبراهيم أث ّر على بن تسڤي
ب 8ن ت 8سڤي أخ 8ذ ان 8طبا ً8ع 8ا ج 8يًّدا ع 8ن ش 8خصية إب 8راه 8يم ال 8حكيم )أوالد إب 8راه 8يم ب 8ن ف 8رج/م 8رح 8يب ص 8دق 8ة ه 8م :ف 8ارس/
پ8يرت8س ،ص8دق8ة/تس8دك8ه ،م8صباح/ن8ور ،ح8سني/ي8فت ،ب8دي8ع/چ8وئ8يل ،ج8مال؛چ8مليئيل( ن8سي ه8دف م8جيئه إل8ى ب8يته وت8رّك8ز
ف8 8ي ق8 8صص م8 8اض8 8ي إب8 8راه8 8يم ،ح8 8ول أم8 8جاد ش8 8عبه ،وم8 8ا نّ8 8كلت ب8 8ه ال8 8شعوب ال8 8كثيرة وامل8 8ختلفة ال8 8تي غ8 8زت األراض8 8ي
امل8قدس8ة ،وج8علته ي8قف ع8لى ح8اّف8ة االن8قراض ،أقّ8ل م8ن م8ائ8ة وث8مان8ني ن8سمة ب8عد أن ك8ان ع8دده ف8ي أوج8ه ق8راب8ة امل8ليون
ص م8ن اإلي8مان ال8عميق ال8ذي ت8مت ّع ب8ه إب8راه8يم
ون8صف امل8ليون ف8ي ال8قرن ال8خام8س ل8لميالد .ت8أّث8ر ب8ن ت8سڤي ب8شكل خ8ا ّ
ال8حكيم ،ال8ذي ت8وّق8ع مس8تقبال زاهً8را م8ن ج8دي8د ل8شعبه .ت8مّكن إب8راه8يم ال8حكيم ق8بل وف8ات8ه ع8ام  ١٩٢٨م8ن رؤي8ة ب8راع8م
ت8حّقق ن8بوءت8ه .وص8ل ع8دد أف8راد ال8طائ8فة ع8ام  ١٩٢٨إل8ى ح8وال8ي امل8ائ8تي ن8سمة وَوف8ق اإلح8صاء االن8تداب8ي ال8بري8طان8ي
ل8عام  ١٩٣٤ب8لغ ال8عدد م8ائ8تني واث8ني عش8ر ونّ8يف .ف8ي اإلح8صاء ال8بري8طان8ي األّول ال8ذي أ ُج8ري ف8ي آذار ع8ام ١٩١٩
ب 8لغ ع 8دد ال 8سام 8ري 8ني م 8ائ 8ة و إح 8دى وأرب 8عني ن 8سمة ف 8قط ،ث 8مان 8ني م 8ن ال 8ذك 8ور وواح 8دة وس 8تني م 8ن اإلن 8اث .ه 8بوط ع 8دد
ال8سام8ري8ني امل8ذه8ل م8ن م8ائ8ة وث8مان8ني ن8سمة ع8ام  ١٩٠٨إل8ى م8ائ8ة و إح8دى وأرب8عني ن8سمة ع8ام  ١٩١٩تس8بّب ع8ن ت8جنيد
األت8راك القس8ري ف8ي الح8رب ال8كون8ية األول8ى ألرب8عة وعش8ري8ن ش8اًب8ا س8ام8رًي8ا ،جّ8لهم ل8م ي8رج8ع م8ن الح8رب؛ وال8باق8ي ق8ضى
نحبه في الوباء الذي تف ّ
شى في البالد ،عند نهاية الحكم العثماني في فلسطني الذي استمّر أربعة قرون.
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إس8 8حاق ب8 8ن ت8 8سڤي ال8 8عائ8 8د إل8 8ى ال8 8بالد ع8 8ام  ١٩٢٩ب8 8عد أن ط8 8رده األت8 8راك م8 8ع داڤ8 8يد ب8 8ن غ8 8وري8 8ون بس8 8بب ن8 8شاط8 8هما
امل8 8ناوىء ل8 8سياس8 8ة الس8 8لطان ع8 8بد الح8 8ميد ،ع8 8ام ب8 8عد زواج8 8ه م8 8ن راح8 8يل ي8 8نئيت ذات ال8 8روح ال8 8سام8 8ية ك8 8زوج8 8ها ،أخ8 8ذ
ب 8اس 8تئناف ع 8الق 8ات 8ه م 8ع أص 8دق 8ائ 8ه ال 8سام 8ري 8ني وال س ّ8يما م 8ع األخ 8وي 8ن م 8صباح )ن 8ور( وح 8سني )ي 8فت( ول 8دي ال 8حكيم
إب 8راه 8يم .ال 8تقى ب 8هما ف 8ي ك 8ثير م 8ن األح 8يان ،واطّ 8لع ع 8ن ك 8ثب ع 8لى أح 8وال ال 8طائ 8فة ال 8عاّم8 8ة .ن 8شاط 8ه ج 8عله ف 8ي ق ّ8مة
ال 8يشوڤ )ال 8سّكان ال 8يهود ف 8ي فلس 8طني ُق8 8بيل إق 8ام 8ة إس 8رائ 8يل( م 8ع ب 8ن غ 8وري 8ون وح 8اي 8يم س 8وك 8ول 8وڤ ودك 8تور ح 8اي 8يم
سا ل 8لجنة ال 8قوم 8ية ال 8تي س 8عت ل 8تأس 8يس
ڤ 8اي 8تسمان وآخ 8ري 8ن .وف 8ي أرب 8عينات ال 8قرن العش 8ري 8ن ان 8ت ُخب ب 8ن ت 8سڤي رئ 8ي ً
ال8دول8ة ال8قادم8ة .وع8ند ق8يام ال8دول8ة ان8تخب ب8ن ت8سڤي ل8يكون ع8ضو كنيس8ت م8ن ِق8بل الح8زب ال8حاك8م م8پاي )ح8زب عّ8مال
ص8 8ة أوالئ 8ك ال 8ذي 8ن ب ُ8قوا ف 8ي إس 8رائ 8يل ب 8عد ال 8نكبة )ح 8رب
أرض إس 8رائ 8يل( .ه 8و ل 8م يهُج8 8ر أص 8دق 8اءه ال 8سام 8ري 8ني وخ 8ا ّ 8 8
اس 8تقالل إس 8رائ 8يل ،ح 8رب الـ  .(١٩٤٨ت 8وف 8ي م 8صباح/ن 8ور وب 8قي ل 8نب ت 8سڤي ص 8دي 8قه اآلخ 8ر ح 8سني ،ج ّ8دي امل ُ 8كن ّى
”س8يدو“ ال8ذي فّ8ر إل8ى ن8اب8لس ع8ند ان8دالع األح8داث ال8قاس8ية ب8ني ال8يهود وال8عرب ف8ي ب8داي8ة ال8عام  ،١٩٤٧واش8تّدت ع8ند
إع 8الن اس 8تقالل دول 8ة إس 8رائ 8يل ف 8ي أّي 8ار  .١٩٤٨ج 8هود ب 8ن ت 8سڤي ب 8عد ان 8تهاء الح 8رب إلرج 8اع ص 8دي 8قه ح 8سني إل 8ى
أقاربه في تل أبيب تكّللت بالنجاح في الثالثني من آب .١٩٤٩
إسحاق بن تسڤي ُينقذ حياة الكثيرين
سا ث 8ان ً8يا ل 8دول 8ة إس 8رائ 8يل ف 8ي ك 8ان 8ون ال 8ثان 8ي ع 8ام  ،١٩٥٢أس 8عد ال 8كثيري 8ن وال س ّ8يما
ان 8تخاب إس 8حاق ب 8ن ت 8سڤي رئ 8ي ً
ال8سام8ري8ني ال8قالئ8ل ال8باق8ني ف8ي ت8ل أب8يب وي8اف8ا ب8عد الح8رب .ذل8ك االن8تخاب شّ8جعهم ورف8ع م8ن م8عنوي8ات8هم .وع8ند ان8تقال8ه
إل8ى م8سكن ال8رئ8اس8ة امل8تواض8ع ف8ي ال8قدس عّ8ني ب8ن ت8سڤي س8كرت8يره أل8كسندر دوت8ان ل8يعتني ش8خصيا ب8كّل م8ا ي8توّج8ه ب8ه
س8سات م8ختلفة ب8تشغيل ال8سام8ري8ني .وك8ذل8ك اس8تمّر ف8ي اه8تمام8ه ب8أن ي8تاب8ع ال8جوي8نت
ص8ى م8ؤ ّ 8
ال8سام8ري8ون إل8يه ،ك8ما و ّ 8 8
ال8يهودي ت8قدي8م امل8عون8ة م8اًال وغ8ذاء ل8سام8ري8ي ن8اب8لس ع8بر م8نظّمة ال8صليب األح8مر ال8سويس8ري .وب8فضل ج8هوده ت8سن ّى
ل 8لكاه 8ن ع 8مران ب 8ن إس 8حاق ال 8ناب 8لسي ،ن 8ائ 8ب ال 8كاه 8ن األك 8بر ن 8اج 8ي )أب 8يشع( أن ي 8زور ال 8سام 8ري 8ني ف 8ي ت 8ل أب 8يب ف 8ي
ص 8ة م 8ع ص 8دي 8قه
ال 8سنتني  .١٩٥٢-١٩٥١ك 8ان 8ت ل 8نب ت 8سڤي م 8راس 8الت ش 8به ي 8وم 8ية م 8ع أص 8دق 8ائ 8ه ف 8ي ت 8ل أب 8يب وب 8خا ّ 8 8 8
ج 8هات إل 8يه .وق 8د ع 8ال 8ج
الح 8ميم ح 8سني ب 8ن إب 8راه 8يم ص 8دق 8ة .وخ 8ير ش 8اه 8د ع 8لى ذل 8ك امل 8ئات ال 8كثيرة م 8ن ال 8رس 8ائ 8ل وال 8تو ّ 8
صّ8ورت ك8ل ه8ذه امل8راس8الت وه8ي ق8سم م8ن
أل8كسندر دوت8ان كّ8ل م8وض8وع ب8إخ8الص ش8دي8د .حِ8فظ ال8رئ8يس كّ8ل رس8ال8ة ،وق8د ُ 8 8
أرشيف معهد أ .ب .للدراسات السامرية في حولون.
جل الشعب
ر ُ
ك ّ8ل ط 8بقات ال 8شعب أح 8بّت إس 8حاق ب 8ن ت 8سڤي .اع 8تنى ش 8خصًيا بج 8لب امل 8بَعدي 8ن ال 8يهود م 8ن ب 8الد الش 8رق إل 8ى ال 8بالد.
وع8ليه ل8م ُي8نتخب ع8بث ًا ث8الث مّ8رات ل8رئ8اس8ة ال8دول8ة .ك8ان امل8بادر ف8ي إق8ام8ة ”ال8بيت امل8فتوح“ ف8ي ع8يد ال8عرش ،ال8ذي ف8يه
ي8زور آالف امل8واط8نني ب8يت ال8رئ8يس .ل8ذل8ك أخ8ذ س8ام8ري8و ت8ل أب8يب وح8ول8ون ع8ند ان8تخاب8ه ع8ام  ١٩٥٢ي8توّق8عون أك8ثر ف8أك8ثر
سن ًا ف8ي مس8تقبلهم ف8ي دول8ة إس8رائ8يل .أص8بحت ل8دي8هم اآلن أ ُذن ص8اغ8ية ف8ي أع8لى ق8مة ل8ليشوڤ ال8يهودي املتجّ8دد
ت8ح ّ
في فلسطني )أرض إسرائيل(.
د .يلعقون جراح الحرب
جدد
تجّمع مت ّ
”س8يدو“ يجّ8مع م8ن ج8دي8د ق8اط8ني ت8ل أب8يب وي8اف8ا ملّ8دة ت8سعة أشه8ر ق8بل أن ي8صل ال8شقيقان ،ك8ات8ب ه8ذا الس8طور وأخ8وه
إل8ى ت8ل أب8يب ،وك8ان ع8دده8م ث8مان8ية وخ8مسني س8ام8رًي8ا م8ن رج8ال ون8ساء وأوالد وع8اش8وا ف8ي ظ8روف ع8صيبة وب8خوف م8ن
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امل 8ضاي 8قني ف 8ي االش 8تباك 8ات امل 8تكّررة ب 8ني ال 8يهود وال 8عرب .ع 8ضو الكنيس 8ت إس 8حاق ب 8ن ت 8سڤي ت 8بن ّاه 8م ب 8بساط 8ة .ك 8ان
زع8يمهم ح8سني ب8ن إب8راه8يم ق8د ان8تقل ف8ي ن8هاي8ة  ١٩٤٧إل8ى ن8اب8لس ف8ي ح8ني س8فك ال8دم8اء ك8ان ج8ارًي8ا ب8ني ي8هود ت8ل أب8يب
وع8رب ي8اف8ا .أق8ام ال8سام8ري8ون ع8لى خّ 8
ط ال8تماس ب8ني امل8دي8نتني ،ي8اف8ا ال8قدي8مة امل8عادي8ة م8قاب8ل رج8ال ت8ل أب8يب الج8دي8دة
والشجعان منهم لم يقفوا متفّرجني بل تقاتلوا مع أبناء األحياء املجاورة في يافا.
ب 8عض ال 8صحفيني ان 8برى ل 8لدف 8اع ع 8ن ال 8سام 8ري 8ني ال 8قالئ 8ل ووص 8فوا ح 8ياة ف 8اق 8تهم؛ ك 8ان 8وا ف 8ي ال 8صباح ي 8قول 8ون ي 8ا ل 8يت
امل 8ساء ي 8أت 8ي ،وف 8ي امل 8ساء ي 8ضرع 8ون مل 8جيء ال 8صباح م 8ن خ 8وف 8هم م ّ8ما ش 8اه 8دوا .ف 8ي الس 8بت ك 8ان 8وا ي 8رت 8دون امل 8الب 8س
ا
ل8تقليدي8ة ال8تي ذّك8رت ج8يران8هم ب8لباس ال8عرب؛ ن8زع8وا ال8بنطال وال8قميص األوروب8يني ول8بسوا ت8ون8يات الس8بت ،ال8تي ال ت8متّ
ل8لباس ع8رب ي8اف8ا ب8أّي8ة ص8لة .ع8ند إرت8دائ8هم م8الب8س ال8عمل ”األوروب8ية“ ف8ي خ8الل األس8بوع ظ8ن ّهم ع8رب ي8اف8ا ي8هودا وع8ند
إرت8دائ8هم ت8ون8يات الس8بت ظ8ن ّهم ج8يران8هم ال8يهود ع8رًب8ا ،واع8تدي ع8ليهم وأ ُص8يبوا جس8دًي8ا ف8ي ك8لتا ال8حال8تني .ب8ن ت8سڤي
جن ّد الصحافة العبرية لصالحهم فطلبت من اليهود التوّقف عن اإلساءة إليهم ألّنهم ”إخوتنا بنو إسرائيل هم“.
ل8تفادي أّي8ة إم8كان8ية اح8تكاك ،اخ8تلى الش8بّان ال8سام8ري8ون ال8قالئ8ل ف8ي ب8يوت8هم وت8خشيبات8هم ،ول8م ي8غادروه8ا طَ8وال ي8وم
الس8بت مل8نع وق8وع إص8اب8ات م8ن ق8بل ال8قبضاي8ات ال8عرب وال8يهود؛ وف8ي ال8نهاي8ة ع8ندم8ا ب8لغ ال8سيل الُّ8زب8ى ،قّ8رر ال8سام8ري8ون
ع8دم ارت8داء ل8باس الس8بت ،و إق8ام8ة ال8صالة ب8ال8لباس األوروب8ي ل8ئال ي8نظر إل8يهم ك8عرب .خ8زن8وا ال8طراب8يش ف8ي الخ8زائ8ن
واس 8تعاض 8وا ع 8نها ب 8قلنسوات ال 8رأس ) ِ8ك ُ8پوت( وال 8قبعات .أق 8ام 8وا ال 8صالة ف 8ي ال 8صال 8ون ال 8صغير ف 8ي ال 8بيت املش 8ترك
ص بإسحاق ويعقوب ابني فارس )پيرتس( صدقة .أوالئك اآلتون من خارج الِعمارة مكثوا هناك طيلَة السبت.
الخا ّ
ص ب8ال8رغ8م م8ن األح8داث ،ول8كن م8ع ذل8ك ف8إّن ك8بري8اءه8م ال8قوم8ية
ت8بّني أّن8هم ي8حاول8ون جه8ده8م امل8حاف8ظة ع8لى إي8مان8هم ال8خا ّ
ك8أب8ناء ط8ائ8فة ق8دي8مة ق8د أ ُص8يبت لحّ8د م8ا؛ ن8ظر ال8يهود إل8يهم ك8عرب ،ون8ظر ال8عرب إل8يهم ك8يهود .ع8ندم8ا ع8اد ح8سني ب8ن
إب8راه8يم ص8دق8ة ث8ان8يًة م8ن ن8اب8لس إل8ى ت8ل أب8يب ف8ي آخ8ر آب ع8ام  ،١٩٤٩ع8لى رأس مج8موع8ة م8ن ت8سع عش8رة ن8سمةُ ،رب8ع
ع8دد س8ام8ري8ي ت8ل أب8يب وي8اف8ا ،س8بع وس8بعني ن8سمة ،وج8د إخ8وت8ه وأق8ارب8ه ف8ي ه8ذه ال8حال8ة امل8حبطة؛ ح8اول ت8شجيعهم
ورف8ع م8عنوي8ات8هم .أك8بره8م سّ8ن ًا ك8ان ي8عقوب ب8ن ش8معون س8راوي ال8دن8في ال8عائ8د م8ع ح8سني ب8ن إب8راه8يم م8ن ن8اب8لس؛
س8ا ب8زم8ام
وت8اله م8ن ح8يث ال8عمر ”س8يدو“ اب8ن الخ8مس والخ8مسني س8نة ،أص8غر م8ن ي8عقوب ب8سنتني” .س8يدو“ أم8سك رأ ً 8
قيادة الطائفة محاوًال توجيهها ،بالرغم من الوقت العصيب واملتوّتر أمنًيا عند مخاض إقامة الدولة الجديدة.
ف8ي وق8فة الس8بت األول8ى دخ8ل ”س8يدو“ غ8رف8ة ال8ضيوف ،ال8صال8ون امل8عّد ل8لصالة ف8ي الس8بت .ل8بَس ل8باس الس8بت وه8مّ
ب8اف8تتاح ال8صالةُ .ذع8ر ع8ندم8ا رأى أب8ناء إخ8وت8ه وأق8ارب8ه ج8الس8ني ب8ال8بنطال وال8قميص؛ ط8ال8بهم ب8إخ8راج م8الب8س الس8بت
خ 8زان 8ة ق 8بل ش 8روع 8ه ب 8ال 8صالة .ل 8م ي 8قبل ش 8رح 8هم ع 8ن اع 8تداء ال 8جيران وط 8ال 8بهم بح 8زم ت 8نفيذ ت 8عليمات 8ه .اس 8تجاب 8وا
م 8ن ال ِ 8
فلبَسوا مالبس الصالة ،بدأت الصالة كما يجب.
لجنة الطائفة األولى
ل8م ي8كن ذل8ك ك8اف8يا .ع8لم ”س8يدو“ أّن ال8طري8ق ال8وح8يدة إلخ8راج ال8سام8ري8ني م8ن ح8ياة ال8فاق8ة ،ك8ان8ت ال8بحث ع8ن مخ8رج
ل 8هم .أول 8ى م 8حاوالت 8ه ك 8ان 8ت االّت 8صال ب 8صدي 8قه ب 8ن ت 8سڤي ل 8يعمل رس 8مًيا م 8ن أج 8ل ال 8سام 8ري 8ني .وم 8ن أج 8ل ذل 8ك ،ط 8لب
س 8س َل ْ8جنة ع 8مل أخ 8ذت ب 8عقد ج 8لسات
س 8رع 8ان م 8ا أ ّ8 8
م 8ساع 8دة اب 8ن أخ 8يه وصه8ره ،زوج اب 8نته راح 8يل -إب 8راه 8يم ب 8ن ن 8ور و ُ8 8
خُ 8
م8نتظمة الّت8خاذ ُ
طوات ع8ملية م8ن أج8ل ال8سام8ري8ني خ8ارج ن8اب8لس ،وم8ن أج8ل أق8ارب8هم ال8ذي8ن بُ8قوا ف8ي ن8اب8لس .ث8الث8ة
أع 8ضاء ال 8لجنة األول 8ى ،ك 8ان 8وا م 8ن س 8ام 8ري 8ي ت 8ل أب 8يب ال 8بال 8غني ،ح 8سني رئ 8يس ال 8طائ 8فة ،ي 8عقوب ب 8ن ش 8معون س 8راوي
وم8بارك ب8ن س8عيد امل8فرج8ي )وب8اروخ ب8ن س8عد م8رح8يب( م8مثل ال8عائ8لة ال8ياف8وي8ة .ه8ذا االن8تخاب أث8ار م8عارض8ة م8ن ِق8بل
ال8ذي8ن ل8م ُي8مث َّلوا ف8ي ال8لجنة .شه8دت الج8لسات األول8ى ال8تي ُدع8ي إل8يها دك8تور يس8رائ8يل ب8ن زئ8يڤ )أب8و ذؤي8ب( م8ناق8شاتٍ
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م8ري8رةً ب8ني امل8ؤّي8دي8ن وامل8عارض8ني .ال شّ8ك أن وق8وف ب8ن ت8سڤي وب8ن زئ8يڤ إل8ى ج8ان8ب ح8سني ب8ن إب8راه8يم دع8م ت8رك8يز
ال8طائ8فة ال8صغيرة .ب8عد ان8تخاب ال8لجنة ،ع8قد األع8ضاء وال8سكرت8ير أب8راه8ام ب8ن ن8ور ص8دق8ة ج8لسة ث8ان8ية ،ص8ادف8ت س8نة
ب 8عد ع 8ودة ”س 8يدو“ م 8ن ن 8اب 8لس ف 8ي ال 8ثال 8ث م 8ن آب ال 8عام  ،١٩٥٠ل 8لبحث ف 8ي امل 8واض 8يع امل 8طروح 8ة واّت 8خاذ ال 8قرارات.
ال8دك8تور ب8ن زئ8يڤ روى ل8كات8ب الس8طور مس8تذِكً8را م8ا ك8ان ف8ي الج8لسات األول8ى م8ن ص8خب ع8ال دار ب8ني الش8بان .ف8ي
آخ8 8ر امل8 8طاف رج8 8حت كّ8 8فة ”س8 8يدو“ ،إذ أّن م8 8عظم امل8 8وج8 8ودي8 8ن ك8 8ان8 8وا م8 8ن أق8 8ارب8 8ه ،أب8 8ناء أخ8 8وت8 8ه” .س8 8يدو“ ك8 8ان ُي8 8ملي
ال8قرارات ال8نهائ8ية ف8ي امل8واض8يع امل8طروح8ة ،ع8لى أب8راه8ام اب8ن أخ8يه وصه8ره ال8ذي دّون امل8حضر بخ8طّه الج8ميل جّ8دا ف8ي
الحروف العبرية الحديثة وفي الحروف العبرية القديمة )السامرية( على حّد سواء.
التجنيد لجيش الدفاع اإلسرائيلي
امل 8وض 8وع 8ان ال 8رئ 8يسّيان ك 8ان 8ا :م 8وض 8وع ال 8تجنيد ل 8جيش ال 8دف 8اع اإلس 8رائ 8يلي )ج 8دإ( وم 8وض 8وع إي 8صال ال 8دع 8م ألق 8ارب
س 8ام 8ري 8ي ت 8ل أب 8يب ف 8ي ن 8اب 8لس .ب 8صدد امل 8وض 8وع األّول ،ف 8قد ُقّ8 8رر ف 8ي الج 8لسة األول 8ى ت 8جنيد ك ّ8ل ال 8ذي 8ن ب 8لغوا س ّ 8
ن
ال8تجنيد ك8أّي م8واط8ن إس8رائ8يلي ،أض8ف إل8ى ذل8ك أّن ح8كوم8ة إس8رائ8يل ط8بّقت ق8ان8ون ال8عودة ع8لى ال8سام8ري8ني م8ثلهم م8ثل
أي ق8 8ادم ي8 8هودي ج8 8دي8 8د إل8 8ى إس8 8رائ8 8يلُ .قِّ8 8رر ب8 8شأن امل8 8وض8 8وع ال8 8ثان8 8ي ب8 8أن ُي8 8نقل دع8 8م س8 8ام8 8ري8 8ي ت8 8ل أب8 8يب إلخ8 8وت8 8هم
ج 8مع م 8بلغ م 8حترم ،م 8ائ 8ة وخ 8مس وعش 8ري 8ن ل 8يرة
ال 8ناب 8لسيني م 8رف ً8قا ب 8مساع 8دة ال 8جوي 8نت ب 8واس 8طة ال 8صليب األح 8مر8 ُ .
إس8رائ8يلية )آن8ذاك ح8وال8ي خ8مسمائ8ة دوالر أم8ري8كي( .ك8ما وت8قّرر ت8بن ّي اق8تراح ت8نظيم كّ8ل عّ8مال ال8فسيفساء وم8لّمعي
ال8درج وح 8اف 8ات امل 8بان 8ي م8ن ال8سام8ري8ني ،ودع8وة كّ8ل ال8عّمال ال8سام8ري8ني ل8الن8ضمام له 8ذة امل8ن ّ
ظمة .حً8قا ،ف8ي ال8سنوات
األول8ى ل8تنظيم ال8طائ8فة ف8ي ت8ل أب8يب ،ن8جح ال8عّمال ف8ي ال8عمل مً8عا وامل8طال8بة ب8أج8ر أع8لى .ت8بّني أّن ال ُ
خ8طوة األول8ى ن8حو
بلورة الطائفة برئاسة ”سيدو“ قد تكّلل بالنجاح.
ذ .شتات السامريني خارج نابلس
الجئون سامريون
ص
ي خ8ا ّ
ق8بل ال8نكبة )ح8رب اس8تقالل إس8رائ8يل( ،إق8ام8ة دول8ة إس8رائ8يل ،الح8رب وس8نوات ال8دول8ة األول8ى ،وق8بل ان8تقال8هم ل8ح ّ
ب 8هم ع 8ام  ،١٩٥٥ك 8ان 8ت ب 8ضع عش 8رات ال 8سام 8ري 8ني خ 8ارج ن 8اب 8لس ،م 8وّزع 8ة ع 8لى أم 8اك 8ن م 8ختلفة .ب 8عد ق 8يام ال 8دول 8ة وف 8ي
ال8سنوات  ١٩٥٤-١٩٤٩ت8وزّع ال8سام8ري8ون ع8لى ال8شكل ال8تال8ي :ع8ائ8لتان ،ع8ائ8لة ع8اب8د )ع8وڤ8ادي8ا( ص8دق8ة وع8ائ8لة م8فرج
)م8رح8يب( س8كنتا ف8ي م8كان8ني م8ختلفني ف8ي ي8اف8ا .أس8رة ش8قيق ”س8يدو“ ج8مال )چ8ملئيل( وب8نوه س8كنوا ف8ي ح8ي ال8ذي8ن
أ ُخ8لوا ف8ي رم8ات يس8رائ8يل ف8ي ش8رق ت8ل أب8يب ،أس8رة ”س8يدو“ و ِ
صه8ره راض8ي ص8دق8ة واب8نته ب8ات8يه ع8لى رم8ال ح8ول8ون؛
صه8ره ال8ثان8ي اب8ن أخ8يه أب8راه8ام ف8ي ح8ول8ون أيً 8
ضا؛ اب8نته ع8صفورة )ت8سيپوره( وزوج8ها ال8عبد ال8لطيف )ع8بد ح8نون8ه( ،
ش8قة ف8ي ح8ول8ون .ش8قيق ”س8يدو“ اآلخُ8ر ب8دي8ع )چ8وئ8يل( س8كن ف8ي ش8مال ت8ل أب8يب؛
س8ليم )ش8ال8وم( وأخ8وه س8كنوا ف8ي َ 8
األم8ني )ب8نيام8يم( ب8ن إس8ماع8يل ي8وش8ع وصه8راه ص8دق8ي )ت8سادوك( و إف8راي8م س8كنوا ف8ي رم8ات چ8ان .ع8ائ8لتا إس8حاق
شّ8قة ف8ي ال8طاب8ق ال8ثان8ي .وع8لى
وي8عقوب اب8ني ش8قيق ”س8يدو“ بُ8قوا س8اك8نني ف8ي ش8ارع إي8الت رق8م  ٦٢ف8ي ت8ل أب8يب ف8ي َ 8
سطح تلك الِعمارة بقيت بقايا الجئي نابلس العائدين مع ”سيدو“ سنة .١٩٤٩
كّ8ل ه8ذا الش8تات ك8ان ي8جتمع ل8لصالة ف8ي ال8كنيس امل8ؤّق8ت ،ال8ذي أق8يم ف8ي ت8خشيبة ك8بيرة أق8ام8ها ”س8يدو“ ف8ي م8نطقة
ال8رم8ال .وص8ل إل8يه م8ن ن8اب8لس أك8بر آل ص8دق8ة سّ8ن ًا ،ذك8ي ب8ن ن8مر )زك8اي ب8ن أري8ه( وزوج8ته ح8سون  ،اب8نه ن8مر )أري8ه(
وزوج8ته ن8ادي8ا ص8دق8ة .أق8ام ”س8يدو“ ت8خشيبة ل8ثالث8تهم ب8جان8ب ت8خشيبته ال8واس8عة ع8لى ال8رم8ال .ك8ما ك8ان ي8جتمع الج8ميع
ف8ي األع8ياد ال8يهودي8ة ع8لى رم8ال ب8ات ي8ام ف8ي م8ا سِّ8مي بـ”ش8طحة“ س8نوي8ة ل8الن8تعاش وال8تمت ّع ب8ما أعّ8دت8ه ال8نساء م8ن
ج 8هوا إل 8يه
أل 8وان ال 8طعام .ك ّ8ل أوالئ 8ك ال 8سام 8ري 8ني اع 8تبروا إس 8حاق ب 8ن ت 8سڤي ع 8ضو الكنيس 8ت الج 8دي 8د ،م 8نقًذا ل 8هم وت 8و ّ 8
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ح 8ت ّى ف 8ي أبس 8ط األم 8ور .م 8ن جه 8ته رأى إس 8حاق ب 8ن ت 8سڤي ف 8ي ه 8ذا امل 8وض 8وع رس 8ال 8ة س 8ام 8ية ،إلح 8ياء ب 8قاي 8ا م 8ملكة
ف تعتبر نفسها من ساللة مملكة إسرائيل.
إسرائيل من جديد ،كما تعّرف في رحالته في آسيا على طوائ َ
إس 8حاق ب 8ن ت 8سڤي ،ال 8ذي ك 8ان رم 8ز ال 8تواض 8ع ف 8ي مس 8لكه وم 8سكنه ف 8ي ال 8قدس ،ت 8بن ّى ج 8ميع أب 8ناء ال 8طائ 8فة ،اس 8تغّل
ص8الت8ه امل8تشعبة ك8ون8ه أح8د زع8ماء ال8يشوڤ ال8يهودي ،وه8كذا ٱس8تجيبت ت8وج8هات8ه وت8وص8يات8ه ل8كّل ال8جهات ب8غية م8ساع8دة
ال8سام8ري8ني خ8ارج ن8اب8لس .ك8ما أس8لفنا ،ب8ال8رغ8م م8ن الح8دود ال8سياس8ية امل8عادي8ة ب8ني إس8رائ8يل وامل8ملكة األردن8ية ،أف8لح ب8ن
ت 8سڤي اب 8تداء م 8ن ال 8عام  ١٩٤٩ف 8ي ت 8جنيد دع 8م امل 8نظمة ال 8يهودي 8ة األم 8ري 8كية ”ال 8جوي 8نت“ ب 8رئ 8اس 8ة ت 8شارل 8ز غ 8وردون
صصات مالية وغذائية لكاّفة سامريي نابلس.
و إيصال مخ ّ
ال أحذية جديدة إلبراهيم ومبارك )ألبروم وباروخ(
م8ن اإلن8جازات الجّ8مة وال8رائ8عة ،ال8تي ق8ام ب8ها امل8الك اإلن8سان8ي إس8حاق ب8ن ت8سڤي م8ن أج8ل س8ام8ري8ي ت8ل أب8يب ،ال8ذي8ن
صتني ن8موذج8يتني .خ8دم ب8ن ت8سڤي ج8ميع
خّ8لفوا ك8تاب8ات ف8ي األرش8يف ال8شخصي له8ذا ال8رج8ل ال8عظيم ،وأورد ه8نا قّ 8
أب8ناء ش8عب إس8رائ8يل م8نذ هج8رت8ه إل8ى ال8بالد ع8ام  ١٩٠٧وح8تى وف8ات8ه ف8ي ن8يسان ال8عام  ١٩٦٣ب8عمر ت8سعة وس8بعني
ع8اًم8ا ف8ي ال8فترات ال8ثالث امل8تتال8ية ال8تي ش8غل ف8يها م8نصب رئ8يس دول8ة إس8رائ8يل ال8ثان8ي .ي8عود ال8حادث األّول إل8ى ال8فترة
ث
س 8سة ال 8عليا ل 8ليشوڤ ال 8يهودي ف 8ي ال 8بالد .وه 8و ح ّ 8
ال 8تي ش َ8غل ف 8يها ب 8ن ت 8سڤي م 8نصب رئ 8يس ال 8لجنة ال 8قوم 8ية ،امل 8ؤ ّ8 8
ج8ه إل8يه م8باش8رة ،وه8كذا وص8ل إل8ى ب8يته ف8ي ال8قدس ش8قيق ”س8يدو“ ال8ذي س8كن م8ع أب8نائ8ه يس8رائ8ل
ال8سام8ري8ني ل8لتو ّ 8
ي ال8ذي8ن أ ُ ْ
ي رم8ات
خ8لوا ،ال8ذي ك8ان ج8زء م8ن حّ 8
وأب8راه8ام )وأب8روم( وم8بارك )ب8اروخ( وال8بنت أف8يفه وال8زوج8ة إس8تير ف8ي حّ 8
غ8ان ف8ي ت8ل أب8يب ،وب8وس8ائ8طه امل8تواض8عة أع8ال أف8راد أ ُس8رت8ه بش8رف .ت8عّلم األب8ناء وال8بنت ف8ي م8درس8ة ح8كوم8ية م8جاورة.
يس8رائ8يل ت8عّلم ف8ي م8درس8ة ث8ان8وي8ة وأب8روم وم8بارك )ب8اروخ( ف8ي م8درس8ة اب8تدائ8ية .ش8حنات امل8الب8س املس8تعملة واألح8ذي8ة
سن وض 8عهم
الج 8دي 8دة ال 8تي ج 8ادت ب 8ها ع 8ائ 8الت م 8وس 8رة ف 8ي ت 8ل أب 8يب ل 8صال 8ح أب 8ناء أح 8ياء ال 8ذي 8ن أ ُ ْ8
خ 8لوا ،إل 8ى أن ي 8تح ّ
بقواهم الشخصية.
ب 8ني ال 8فينة واألخ 8رى ك 8ان ت 8الم 8يذ امل 8درس 8ة االب 8تدائ 8ية ي 8صطفّون أم 8ام غ 8رف 8ة امل 8دي 8ر ،ال 8ذي ك 8ان ي 8وزّع ع 8ليهم امل 8الب 8س
واألح8ذي8ة ال8تي وص8لت امل8درس8ة .ك8ان ال8تلميذان أب8روم وم8بارك )ب8اروخ( م8ن ب8ني ال8ذي8ن ان8تظروا وت8وّق8عوا تسّ8لم ن8صيبهم.
ع8ندم8ا ج8اء دوره8ما ،ول8ألس8ف الش8دي8د ،طّ8ل امل8دي8ر ،ال8ذي أخ8بر ك8ات8ب ه8ذه الس8طور ب8عد خ8مسني ع8اًم8ا م8ن ال8حادث،
وأع8لن ع8ن ع8دم وج8ود أح8ذي8ة ل8لتوزي8ع وع8لى األوالد ال8ذي8ن ل8م ي8حصلوا ع8ليها ،االن8تظار ح8ت ّى ال8شحنة ال8قادم8ة .أح8سّ
أب8روم وم8بارك ب8أّن8هما م8نبوذان وج8ري8ا إل8ى ال8بيت ل8يشكوا ألب8يهما ج8مال )چ8مليئل( ال8ذى اس8تمع ل8شكواه8ما وب8كائ8هما.
م8حاوالت ال8شقيق الِ8بكر يس8رائ8ل للته8دئ8ة ل8م ُتجِ8د .ف8ي ال8يوم ال8تال8ي س8اف8ر ج8مال )چ8مليئل( إل8ى ال8قدس ل8يتقّدم ب8شكوى
م8باش8رة إلس8حاق ب8ن ت8سڤي ع8لى ال8غنب ال8جسيم ال8ذي ل8حق ب8ال8عائ8لة ال8سام8ري8ة .ف8وج8ىء ال8سيد ه8ول8تس م8دي8ر امل8درس8ة
ال8يهودي8ة جًّ8دا ع8ندم8ا دع8ا ط8ارَق ب8اب غ8رف8ته ل8لدخ8ول ،ب8عد ب8ضعة أّي8ام ،ورأى أن ض8يفه ه8و ال8سّيد إس8حاق ب8ن ت8سڤي
رئ 8يس ال 8لجنة ال 8قوم 8ية ب 8عظمه ولح 8مه .ت 8عّجب امل 8دي 8ر م 8ن ال 8زي 8ارة ،ل 8م ي 8تلق إخ 8طاًرا مس 8بًقا ب 8شأن زي 8ارة ال 8ضيف رف 8يع
املس 8توى ،ع 8نده 8ا ل 8كان ك 8لس )رش 8ق( وده 8ن امل 8درس 8ة اح 8تفاء ب 8ال 8ضيف .ك 8ان ب 8ن ت 8سڤي م 8تجّهم ال 8وج 8ه ورف 8ض دع 8وة
م8ضيفه للج8لوس .رف8ع ي8ده وه8و واق8ف محّ8ذًرا ،وس8مع ص8وت8ه املج8لجل ط8ال8بًا م8عرف8ة مل8اذا ي8ظلم امل8دي8ر األوالد ال8سام8ري8ني؟
م8ضى وق8ت ط8وي8ل ح8ت ّى ت8مّكن امل8دي8ر م8ن إق8ناع ب8ن ت8سڤي ب8أن ال ش8يَء وراء األك8مة ،وأوض8ح ت8فاص8يل ال8حادث .ن8تيجة
ذل8ك ارت8ضى ب8ن ت8سڤي فج8لس وش8رح ق8ائً8ال إّن ال8سام8ري8ني إخ8وت8نا ه8م ،ب8نو إس8رائ8يل ه8م ويح8ظر ظ8لمهم .وع8د امل8ديُ8ر
ابَ8ن ت8سڤي ب8أّن8ه ف8ي ش8حنة امل8الب8س واألح8ذي8ة ال8قادم8ة س8يكون ال8شقيقان أب8ره8ام وم8بارك )وب8اروخ( أول ال8حاص8لني ع8لى
ن 8صيبهما .أع 8رب ب 8ن ت 8سڤي ع 8ن رض 8اه وغ 8ادر مل 8عال 8جة ش 8ؤون ،وق 8فت ف 8ي أع 8لى أول 8وي 8ات ك ّ8ل ال 8يشوڤ ال 8يهودي ف 8ي
البالد .هكذا كان إسحاق بن تسڤي.
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حادثة أنس مفرج/املفرجي )أنوش مرحيب/همرحيبي(
ب أن 8س ب 8ن ش 8اك 8ر امل 8فرج 8ي )أن 8وش ب 8ن ي 8ششكر م 8فرج( ال 8ذي س 8كن م 8ع ش 8قيقه خ 8ليل
ال 8حادث ال 8ثان 8ي ي 8تعّلق ب 8ال 8شا ّ
)إب 8راه 8يم( وم 8ع ع 8ائ 8لة ب 8ني م 8فرج ف 8ي ي 8اف 8ا .ذات ي 8وم أ ُص 8يب أن 8س ف 8ي ح 8ادث 8ة ط 8رق ع 8ندم 8ا ك 8ان راك 8بًا ع 8لى دّراج 8ته
ال8ناري8ة ،إذ أّن سّ8يارة ش8حن أص8اب8ته بِ8رج8له إص8اب8ة ب8ليغة .رك8ض ش8قيقه ال8بكر خ8ليل ع8لى ال8فور ل8لعّم ع8اب8د )ع8وڤ8ادي8ا(
سا م8نه امل8ساع8دة إلدخ8ال8ه املس8تشفى إلج8راء ع8ملية ف8ي ِرج8له وظه8ره .ف8ي
ص ع8ليه م8حنة أخ8يه م8لتم ً
ص8دق8ة ال8ياف8اوي وقّ 8
ن8فس ال8يوم س8اف8ر ال8عّم ع8اب8د ص8دق8ة إل8ى إس8حاق ب8ن ت8سڤي ط8ال8بًا إح8ال8ة م8نه للمس8تشفى .ب8قي خ8ليل )إب8راه8يم( م8ع
ش 8 8قيقه أن 8 8وش وه 8 8و ي 8 8ئن م 8 8ن آالم ش 8 8دي 8 8دة ج ّ8 8دا .ل 8 8م ي 8 8ترّدد ب 8 8ن ت 8 8سڤي ف 8 8أح 8 8ال أن 8 8وش وأخ 8 8اه إلدارة مس 8 8تشفى ت 8 8ل-
ل8يطڤينسكي ف8ي ت8ل أب8يب ،ذاكً8را ت8عليمات م8ناس8بة واس8تجاب املس8تشفى وع8ال8ج الج8ري8ح .رق8د أن8س ب8ال8جبس س8نتني
ت8قري8بًا ،ووص8ل ج8بل ج8ري8زي8م ع8بر ب8واب8ة م8ندل8باوم امل8قدس8ية ع8لى س8ري8ر امل8رض ب8مساع8دة أف8راد ع8ائ8لته .اع8تنى ش8قيقه
إب8راه8يم ب8ه ب8إخ8الص ك8بير وف8ي الس8بوت ك8ان ي8مشي إل8ى املس8تشفى ،يج8لب ل8ه ال8طعام وي8قضي س8اع8ا ٍ
ت م8عه ل8رف8ع
م8عنوي8ات8ه .ال8كات8ب ي8تذّك8ر زي8ارت8ه م8ع وال8دي8ه وق8ت س8كناه8م ع8لى س8طح ال8بناي8ة ف8ي ش8ارع إي8الت رق8م  ٦٢ف8ي ت8ل أب8يب.
أ ُنقذت ِرجل أنس إّال أّنه بقي يعُرج طَوال حياته .هكذا كان إسحاق بن تسڤي.
ب على رمال حولون
صة ُ
ر .ق ّ
ح ّ
”سيدو“ ومريم
ف8ي ت8لك األّي8ام ،ح8ينما ك8ان ع8مر ال8كات8ب ي8تراوح ب8ني ال8ساب8عة وال8عاش8رة ،ف8ي األع8وام  ١٩٥١و ،١٩٥٤ل8م ي8عرف م8عنى
ت م 8عنى ح 8بّ
ب األّم وامل8ناف8سة ب8ني أّم ب8يول8وج8ية وجّ8دة ح8بيبة مل8حبّته .ت8عّلم ُ
ب م8ا ب8ني رج8ل وام8رأة .خ8بَر غ8ير مّ8رة حّ 8
ال8ح ّ
ب ال8ذي
ال8رج8ل ل8زوج8ته م8ن خ8الل م8تاب8عتي ل8شخصني أح8ببتهما حّ8بًا جًّ8ما ،وقّ8درت8هما ب8كّل م8ا ل8دى ال8فتى م8ن قّ8وة .ال8ح ّ
ن8ما ب8ني ”س8يدو“ ف8ي عش8ري8نات ال8قرن العش8ري8ن ،ع8ندم8ا ب8ادر م8شّغله ال8دك8تور كس8پي ،م8دي8ر املس8لخ ف8ي ي8اف8ا ،ف8ي
إج 8راء ”ل 8قاء أع 8مى“ ) (blind dateل 8ه م 8ع َ8م 8ن أص 8بحت الح ً8قا زوج 8ته ،ال 8يهودي 8ة األول 8ى ،م 8ري 8م ح 8اي 8كني-خ 8ودوروڤ،
أرم8لة ل8ها ول8د ،وك8ان ذل8ك ع8ام  ١٩٢٤وت8زّوج8ها ف8ي ي8اف8ا ب8برك8ة ال8كاه8ن إب8راه8يم ب8ن خ8ضر )ف8نحاس( ب8ن إس8حاق ال8ذي
صا لعقد القران.
صي ً
قِدم من نابلس خ ّ
ب م 8ن ال 8نظرة األول 8ى ،ك 8ما شه 8د ”س 8يدو“ )ح 8سني ب 8ن إب 8راه 8يم ص 8دق 8ة ال 8صباح 8ي = ي 8فت ب 8ن أب 8راه 8ام
ك 8ان ه 8ذا ال 8ح ّ
تس 8دك 8ه ه 8صفري( وك 8ان زواج 8ه ه 8ذا املتج ّ8دد ،م 8ري 8م ك 8ان 8ت اب 8نة أرب 8ع وعش 8ري 8ن س 8نة وح 8سني اب 8ن ث 8الث 8ني س 8نة ،م 8ن
ي8هودي8ة األّول ب8عد ان8قطاع دام أل8في س8نة .م8ري8م ان8ضّمت ت8ماًم8ا إل8ى ال8طائ8فة ل8حبّها ل8حسني أح8مر ال8شعر )ال8جينجي(،
ط 8وي 8ل ال 8قام 8ة وذي ال 8عينني ال 8خضراوي 8ن ال 8واس 8عتني امل 8ت ّقدت 8ني ،ش 8خصية غ 8ال 8ب ،زع 8يم م 8ن ال 8والدة .ش 8اط 8ره 8ا ح 8سني
ب؟ ال8نزر ال8يسير .م8ن ه8ذا ال8نزر ت8عّلم ك8ات8ب الس8طور ك8ثيًرا م8ن
ب ذات8ه .ول8كن م8اذا ن8حن ف8ي ال8واق8ع ن8عرف ع8ن ال8ح ّ
ال8ح ّ
ّ
ً
ب مل8ري8م .ل8م ي8حبّها ع8بثا .ك8ان8ت ام8رأة ق8وي8ة روحً8يا وجس8دًي8ا ،ك8ل م8ا ن8درك8ه ب8خيال8نا
ال8طري8قة ال8تي رّد ف8يها ”س8يدو“ ال8ح ّ
ح 8ا .أس 8مت ب 8نات 8ها
ت ب 8نات واب 8ن ًا أص ّ8حاء جس ً8دا ورو ً 8
ع 8ن م 8عنى امل 8فهوم ”أّم روس 8ية“ .أن 8جبت م 8ن زوج 8ها ح 8سني س ّ 8
ب8أس8ماء ش8قيقات8ها .االس8م ال8وح8يد ال8ذي اخ8تاره ح8سني ك8ان أن أط8لق ع8لى امل8ول8ود ال8سادس م8ن الس8بعة اس8م ش8قيقه
املّ8يت ص8دق8ة ،ال8ذي ق8ضى م8ن ال8وب8اء ف8ي الح8رب ال8عامل8ية األول8ى ،وُدع8ي ص8دق8ة ت8سودي8ك ع8لى ال8طري8قة ال8روس8ية .وك8ان
ب .ن ّ
شأ االثنان أوالدهما على محبّة أقدم تقليد إسرائيلي مبني على التوراة فقط.
هذا تجسيًدا للح ّ
رافقته في دربه
راف8قت م8ري8م ح8بيبها ح8سني ل8كل م8كان ق8صده .ت8عّرف إل8يها ح8ني ك8ان ف8ي ي8اف8ا ،وب8عد ذل8ك ان8تقل االث8نان إل8ى ش8ارع
ع8ني ي8عقوب ع8لى خّ 8
ط ال8تماس ب8ني ي8اف8ا ال8عرب8ية وت8ل أب8يب ال8يهودي8ة .س8اف8را م8ع أوالده8ما م8ن ي8اف8ا وم8ن ت8ل أب8يب ف8ي ك8ل
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ع 8يد ف 8سح مل ّ8دة أس 8بوع وأق 8ام 8وا ف 8ي خ 8يمة ن 8صبوه 8ا ع 8لى ج 8بل ج 8ري 8زي 8م .ك 8ان 8ت م 8ري 8م ال 8سام 8ري َ8ة األول 8ى ال 8تي أرس 8لت
ي ن8يڤي ت8سيدك ف8ي ت8ل أب8يب .ث8م ان8تقلت م8ع زوج8ها م8ن ت8ل أب8يب
ب8نات8ها مل8درس8ة ن8ظام8ية ،م8درس8ة ي8حيئلي ل8لبنات ف8ي حّ 8
إل8ى ن8اب8لس ع8ام  .١٩٤٧ك8ان8ت م8عه ع8لى س8طح ال8بناي8ة ف8ي ت8ل أب8يب ،وب8عد ع8ودة ح8سني م8ن ن8اب8لس ف8ي أي8لول س8نة
 ١٩٥١ان8 8تقلت م8 8عه ل8 8لسكن ف8 8ي خ8 8يمة ث8 8م ف8 8ي ت8 8خشيبة ع8 8لى بح8 8ر م8 8ن رم8 8ال ح8 8ول8 8ون ،م8 8قاب8 8ل ُنُ8 8زل/ش8 8يكون ال8 8قدام8 8ى
)شيكون ڤتيكيم( على بعد نصف كيلومتر رملي من أقرب شارع ،شارع العمل )هعڤوداه(.
ب الس8طور ،إث8ر م8راس8م خ8تان8ته ف8ي ن8اب8لس إل8ى ي8اف8ا م8ن اب8نتهما ال8بكر ب8ات8يه و ِ
صه8ره8ما راض8ي.
”اخ8تطف“ االث8نان ك8اتَ 8
حْ8مل ع8لى ي8د ال8قاب8لة أم رف8يق ب8حال8ة ُي8رث8ى ل8ها،
أصّ8را ع8لى ت8رب8ية امل8ول8ودُ .ول8د ال8كات8ب خ8ديً8جا ،ب8عد س8بعة أشه8ر م8ن ال َ8
ع8لى ح8افّ8ة امل8وت .ع8ندم8ا ك8ان ع8مره س8نتني ع8اد إل8ى ن8اب8لس ف8ي ال8عام  .١٩٤٦ك8ان ط8بيعًيا له8ذا ال8طفل ال8غ ّ
ض أن ي8رى
فيهما موضع حبّه وتقديره غير املتناهيني .وعندما انتقلنا مع األّم باتيه من نابلس إلى تل أبيب تبن ّى ”سيدو“ ومريم
ب ب8قدر اس8تطاع8تهما ك8ول8دي8ن
ب ه8ذه الس8طور وأخ8اه األص8غر م8نه ب8سنتني .ال8كات8ب وأخ8وه أع8ادا ال8حب ب8ح ّ
مجّ8دًدا ك8اتَ 8
غ ّ
ضني ولبّيا كّل أمر ومطلب بسرور وحبور.
ب هو األقوى
الح ّ
ب ”س8يدو“ ”ِإلي8ما/ل8ألّم“ )ه8كذا ب8ال8عبري8ة ن8ادي8نا الجّ8دة م8ري8م ح8ت ّى م8وت8ها امل8فاج8ىء( ك8ان األق8وى ،ك8ما تشه8د ع8لى
حّ 8
صة ال8تال8ية .اع8تادت م8ري8م ال8تسّوق ف8ي ت8ل أب8يب أس8بوع8يا .ك8ان ”س8يدو“ ي8راف8قها إل8ى م8وق8ف ال8حاف8لة ف8ي ش8ارع
ذل8ك ال8ق ّ
ال 8عمل .ك 8ات 8ب الس 8طور ه 8ذه ك 8ان ي 8قف ب 8جان 8ب ت 8خشيبة ال 8سكن ،ي 8تاب 8ع م 8شيتهما س 8وي 8ة ب 8تواض 8ع وال ي 8لمس ال 8واح 8د
األخ8رى ع8لن ًا ،ح8يال األرض وال8سماء ،ي8تهام8سان كّ8ل ط8ري8ق ال8كثبان ال8رم8لية إل8ى ال8شارع” .س8يدو“ ك8ان ي8نتظر إل8ى أن
تج8د زوج8ته م8قعًدا ف8ي ال8حاف8لة ،وع8ند تح8رّك8ها لّ8وح ل8ها ب8يده وط8فق ع8ائً8دا ال8هوي8نا وك8أّن8ه ال ي8ري8د الِ8فراق ،إل8ى ال8تخشيبات
ال 8تي ب 8ناه 8ا أل ُس 8رت 8ه .وب 8ما أن وق 8ت وص 8ول ال 8حاف 8لة ب 8ال 8تقري 8ب ك 8ان م 8علوًم 8ا ل 8كليهما ،ك 8ان ”س 8يدو“ يخ 8رج إل 8ى م 8دخ 8ل
ال8تخشيبة وُي8لقي ن8ظره م8عنا ن8حو ال8شارع امل8كشوف .م8ن ت8لك امل8ساف8ة ك8ان ب8اإلم8كان رؤي8ة ال8صاع8د ل8لباص وال8نازل م8نه
بجالء .وكان بهجة )يافه( وصدقة )تسوديك( وأملازة )وپنينه( ،يقفون معنا لرصد كّل باص يصل إلى املوقف.
ه8ذا املشه8د ،ك8ان ي8تكّرر كّ8ل أس8بوع ،ي8وم الخ8ميس .ن8حن األوالد الح8ظنا ب8ال8حال ن8زول ”األ ُّم“ م8ن ال8حاف8لة” .س8يدو“
أصّ8ر ع8لى ال8ذه8اب ل8وح8ده الس8تقبال8ها ع8ند امل8وق8ف .ق8لنا ،ل8يذه8ب؛ ”س8يدو“ أح8مر ال8شعر امل8نتصب وط8وي8ل ال8قام8ة اب8ن
ال8ثمان8ي وخ8مسني س8نة ك8ان ي8عدو ك8ال8ظبي إل8ى ال8شارع ل8يالق8ي زوج8ته .ال ،ه8ما ل8م ي8تعان8قا ،أب8قيا ذل8ك ب8ينهما ف8قط!
أخ 8ذ م 8نها الس 8الل وال 8حقيبة وب 8يده ال 8ثان 8ية أم 8سك ب 8يده 8ا وب 8دآ ي 8قطعان ن 8صف ال 8كيلوم 8تر ال 8رم 8لي ال 8ذي ف 8صل ب 8ينهما
ب“؟
وبيننا .تلقينا الدرس األسبوعي في موضوع ”ما هو الح ّ
ظه8 8ر أّن ”األّم “ ت8 8عبت م8 8ن ال8 8سفر وال8 8تسّوق ول8 8قاءات أق8 8ارب8 8ها ف8 8ي ت8 8ل أب8 8يب” .س8 8يدو“ ع8 8رف ذل8 8ك وأب8 8طأ ف8 8ي م8 8شيه
وس8نده8ا ب8مشيتها وواءم وت8يرة س8يره ب8وت8يرة م8شيها .الس8الل وال8حقيبة ب8النس8بة ل8ه ك8ان8ت ك8وزن ال8ري8شة .تحّ8دث8ا ط8ول
ال8طري8ق ،ن8حن رك8ضنا ن8حوه8ما ورددن8ا ع8لى ع8ناق8ات ”األّم “ ب8عناق إزاء ع8يني ”س8يدو“ املحّ8ذرت8ني ،ف8عالق8تنا ب8ه ك8ان8ت
ب .ع8ندم8ا ك8ان8ت م8ري8م ت8مَرض أح8ياًن8ا ك8ان ”س8يدو“ ي8روح إل8ى ج8ان8ب س8ري8ره8ا ك8أس8د ف8ي ق8فص
م8زيً8جا م8ن ال8خوف وال8ح ّ
وي8صّلي سًّ8را )ب8ينه وب8ني ن8فسه( ل8شفائ8ها ع8اج8ال .كّ8لنا وق8فنا ب8جان8ب س8ري8ره8ا ،األ ُّم ب8ات8يه واألب راض8ي وأن8ا وأخ8ي وه8ي
أح8بّت ج8ميع ب8نات8ها وأص8هاره8ا واب8نها ،وك8ن ّا أن8ا وأخ8ي ن8نتظر م8ا ت8ن ِ
ش8فيت أش8رق8ت
طق ب8ه ل8نلبّي ط8لبها ح8اال .ع8ندم8ا ُ8 8
عيون الجميع.
إّن8ها ك8ان8ت م8تمّكنة م8ن ال8لغتني ،ال8روس8ية واإلي8دش ،وك8ان8ت ت8غن ّي الث8نينا ال8تهال8يل ب8هما .ل8م ن8فهم أّي8ة ك8لمة إّال أّن8نا ن8منا
س8رع8ان م8ا ب8دأت تتحّ8دث ب8ال8عبري8ة
بس8رع8ة م8ن ن8غمة األغ8ان8ي .ك8ان ل8ها ،م8ثلها م8ثل ي8هود روس8يا ،م8يل ل8تعّلم ال8لغات ،ف ُ 8
18

وال8عرب8ية .عّ8لمت ب8نات8ها ”سْ8مَرن8ة“ )ج8عل ال8شيء س8ام8رًي8ا( ط8بَق ال8باس8طا )امل8عكرون8ة( بلح8م ال8دج8اج وال8بصل ال8ذي ي8حتلّ
صة في األعراس.
مكانه على موائد السامريني كّل أسبوع وخا ّ
* أش8كر ال8كات8ب ،ص8دي8قي األم8ني راض8ي ص8دق8ة )ب8نيام8يم رت8سون تس8دك8ه( ،ع8لى إي8فائ8ي ب8بعض األس8ماء ال8عرب8ية
صة بأبناء وبنات طائفته السامرية في نابلس وفي حولون.
لبعض األسماء العبرية الخا ّ
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