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صة ،ال8تي رواه8ا راض8ي ب8ن األم8ني ب8ن ص8ال8ح ص8دق8ة ال8صباح8ي )رت8سون ب8ن ب8نيام8يم
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ب8ن ش8لح تس8دك8ه ه8صفري ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،أب8رز ح8كيم ف8ي ال8طائ8فة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8قرن العش8ري8نُ ،م8حيي ال8ثقاف8ة
تالوة ال 8توراة ،م 8تمّكن م 8ن ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ،ال 8عرب 8ية ،ال 8عبري 8ة ال 8قدي 8مة واآلرام 8ية
واألدب ال 8سام 8ري الح 8دي 8ثُ ،م8 8تقن ֵ
ص ب8ارع ،أدي8ب أص8در ق8راب8ة ال8ثالث8ني ك8تاًب8ا وه8ي
ال8سام8ري8ة ،ج8ام8ع ل8تقال8يد ق8دي8مة ،م8رّت8ل ،ش8يخ ص8الة ،شّ8ماس ،ق8ا ّ
ساخ م8عاص8ري8ن ،ش8اع8ر ن8ظم ح8وال8ي  ٨٠٠ق8صيدة وأن8شودة ،وب8اح8ثون ك8ثيرون ت8عّلموا م8نه ع8ن
ب8مثاب8ة م8صدر ل8كت ّاب ونّ 8
ال8تقليد اإلس8رائ8يلي ال8سام8ري .ك8ان ال8سام8ري ال8وح8يد ال8ذي سّ8ماه سّ8يد ال8باح8ثني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،زئ8يڤ ب8ن
ح8اي8يم ب8اس8م :م8عّلمي وم8رش8دي( ب8ال8عبري8ة ع8لى م8سام8ع اب8نه األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي ب8دوره نّ8قحها،
اع 8تنى ب 8أ ُس 8لوب 8ها ونش 8ره 8ا ف 8ي ال 8دوري 8ة ال 8سام 8ري 8ة أ .ب -.أخ 8بار ال 8سام 8رة ،ع 8دد  ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤آب  ،٢٠١٧ص.
 .٧٨-٧٨ه8ذه 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 ال8راه8ن؛ 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
ب 8يت س 8ام 8ري م 8ن امل 8ائ 8ة والس 8ت ّني ف 8ي ن 8اب 8لس وح 8ول 8ون ،ق 8راب 8ة ال 8ثمان 8مائ 8ة ن 8سمة ،وه 8ناك مش 8ترك 8ون ف 8يها م 8ن ال 8باح 8ثني
وامله8تّمني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،ف8ي ش8ت ّى أرج8اء ال8عال8م .ه8ذه ال8دوري8ة م8ا زال8ت حّ8ية تُ8رزق ،ال ب8ل وت8تطّور ب8فضل
ج8لي امل8رح8وم راض8ي )رت8سون( ص8دق8ة )٢٢
ح8سني )ب8نيام8يم وي8فت( ،ن ْ8
إخ8الص وم8ثاب8رة املحّ8ررْي8ن ،ال8شقيَقني ،األم8ني و ُ8
شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
” ع8ادة ك8ان ي8عمل اب8ن عّ8مي ن8صوح )ي8وع8يتس( ص8دق8ة ف8ي ن8اب8لس وأن8ا ف8ي ت8رج8مة ون8سخ م8ا يخّ 8
طه س8ام8ري8و ن8اب8لس م8ن
م8قاالت وك8تاب8ات م8وج8زة ل8لدوري8ة أ .ب .أخ8بار ال8سام8رة .وم8ن ب8ني أوالئ8ك ال8كت ّاب ب8رز ب8علّو ش8أوه ال8كاه8ن األك8بر ي8عقوب ب8ن
س8ا ب8دون ت8كرار ال ي8حصى ،وب8معرف8ة ث8ري8ة ب8كنوز ال8لغة ال8عرب8ية
ت ب8صلة ب8طري8قة ال8تعبير ع8ن األف8كار رأ ً 8
ش8فيق ب8كّل م8ا يُ8م ّ
الغنية باملترادفات واملفاهيم املرّكبة.
سنوا
ان8تمى ال8كاه8ن األك8بر ي8عقوب ب8ن ش8فيق ل8ذل8ك ال8صنف ال8نادر م8ن ال8كت ّاب ،ال8ذي8ن كّ8لما ت8قّدم8وا ف8ي ال8سّن كّ8لما حّ 8
ك8تاب8تهم وث8راء أف8كاره8م وآرائ8هم .ك8ان ال8وح8يد م8ن ب8ني ك8ت ّاب ال8لغة ال8عرب8ية ،ال8ذي ل8م أ ُصِّ8حح ل8ه ش8يئ ًا فحس8ب ب8ل ت8عّلمت
منه الكثير بخصوص كيفية التعامل مع ثراء اللغة العربية.
ذات ي 8وم ،اش 8ترك ال 8كاه 8ن ي 8عقوب ب 8ن ش 8فيق ف 8ي ل 8قاء أدب 8اء ع 8رب ن 8اب 8لسيني ،ل 8بحث ك 8تاب م 8ثّقف ب 8ري 8طان 8ي م 8عّني ح 8ول
م8عنى األل8وه8ة .أدار ال8لقاء م8ترج8م ال8كتاب إل8ى ال8لغة ال8عرب8ية ،أك8رم ع8مر زع8يتر ] ،١٩٩٦-١٩٠٩م8عّلم وم8فت ّش ،م8حام،
س8سي ح8زب االس8تقالل ف8ي فلس8طني وش8ارك ف8ي ت8أس8يس ع8صبة ال8عمل ال8قوم8ي ف8ي
س8ياس8ي ق8وم8ي وأدي8ب .م8ن م8ؤ ّ 8
س 8 8وري 8 8ا؛ ك 8 8ان ل 8 8ه دور ب 8 8ارز ف 8 8ي ث 8 8ورة ال 8 8عام ١٩٣٦؛ م 8 8مثل األردن ف 8 8ي األم 8 8م املتح 8 8دة؛ س 8 8فير األردن ف 8 8ي س 8 8وري 8 8ا
وأف8غانس8تان و إي8ران ول8بنان وال8يون8ان؛ وزي8ر ل8لخارج8ية األردن8ية؛ رئ8يس ال8لجنة امل8لكية األردن8ية ل8شؤون ال8قدس .م8ن ك8تبه:

ال8قضية الفلس8طينية١٩٥٥ ،؛ وث8ائ8ق الح8رك8ة ال8وط8نية الفلس8طينية١٩٧٩ ،١٩٣٩-١٩١٨ ،؛ ال8حكم أم8ان8ة١٩٧٩ .؛ ب8دوي
ال8جيل و إخ8اء أرب8عني ع8اًم8ا١٩٨٧ ،؛ ي8وم8يات أك8رم زع8يتر١٩٨٠ ،١٩٣٩-١٩٣٥ ،؛ ب8واك8ير ال8نضال ،م8ن م8ذك8رات أك8رم
زع8يتر١٩٩٣ ،١٩٣٩-١٩٠٩ ،؛ م8ن أج8ل أّم8تي ،م8ن م8ذك8رات أك8رم زع8يتر١٩٤٦-١٩٣٩ ،؛  [١٩٩٣وق8د أل8قى ال8كاه8ن
كلمة.
وف8ي ن8هاي8ة ال8تباح8ث لّ 8
خص زع8يتر ب8قول8ه” :ت8بّني ل8ي أّن ث8الث8ة ف8هموا جّ8يًدا م8حتوى ال8كتاب ،امل 8ؤل 8ف ،امل 8ترج8م وال8كاه8ن
يعقوب ،أبو شفيق“.

