غيرة الكتّاب التي لم تُكثر من الحكمة
The Writers’ Envy that Did not Increase Wisdom
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صة ،ال 8تي رواه 8ا ال 8كاه 8ن خ 8ضر ب 8ن إب 8راه 8يم ب 8ن خ 8ضر ال 8حفتاوي )ف 8نحاس ب 8ن
ف 8ي م 8ا ي 8لي ت 8رج 8مة ع 8رب 8ية له 8ذه ال 8ق ّ
س8ا
أب8راه8ام ب8ن ف8نحاس ه8حفتئي ،١٩٩٢-١٩٢٣ ،ن8اظ8م ش8عر دي8ني ،م8علم دي8ن ،م8رّت8ل وم8تقن ق8راءة ال8توراة ،ع8مل شّ8ما ً 8
ف 8ي ُ8ك 8نس ن 8اب 8لس وح 8ول 8ون ،ان 8تقل إل 8ى ح 8ول 8ون م 8ع ع 8ائ 8لته ب 8عد ح 8رب  (١٩٦٧ب 8ال 8عبري 8ة ع 8لى م 8سام 8ع األم 8ني )ب 8نيام 8يم(
ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي ب8دوره نّ8قحها ،اع8تنى ب8أ ُس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب -.أخ8بار ال8سام8رة ،ع8دد
 ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤آب  ،٢٠١٧ص .٧٨-٧٨ .ه 8ذه ال 8دوري 8ة ال 8تي ت 8صدر م ّ8رت 8ني شه 8رًي 8ا ف 8ي م 8دي 8نة ح 8ول 8ون ج 8نوب 8ي ت 8ل
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
ال8راه8ن؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة )أح8ياًن8ا ل8غات أخ8رى م8ثل ال8فرن8سية واألمل8ان8ية واإلس8بان8ية وال8برت8غال8ية(
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 ُت8رزق ،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
”مؤِّلفان من القرن السابع عشر
ه8ذه ال8حادث8ة س8معتها م8ن آب8ائ8ي ال8كهنة ع8ن م8ؤّل8فْني ب8ارزي8ن ع8اش8ا ف8ي ال8قرن ال8ساب8ع عش8ر ،م8رج8ان ب8ن إب8راه8يم ال8دن8في
)أب س 8كوه ب 8ن أب 8راه 8ام ه 8دن 8في( ال 8ذي ن 8دع 8وه ال 8يوم م 8رج 8ان ال 8كبير وم 8فرج ب 8ن ي 8عقوب امل 8فرج 8ي )م 8رح 8يڤ ب 8ن ي 8عقوب
ه8مرح8يڤي( .ك8اله8ما أّل8فا م8ؤل8فا ٍ
ت ك8ثيرة م8نها م8ا ه8و أح8سن م8ن اآلخ8ر ،وال8سمة ال8بارزة أك8ثر م8ن أّي أم8ر آخ8ر ف8ي ح8ياة
ال 8طائ 8فة ال 8سام 8ري 8ة ف 8ي ن 8اب 8لس ف 8ي ال 8قرن ال 8ساب 8ع عش 8ر ،ك 8ان ال 8تناف 8س امل 8ري 8ر ب 8ينهما ف 8ي ب 8داي 8ة ط 8ري 8قهما ف 8ي ن 8ظم
الشعر.
إذا اس8تثنينا م8ؤِّل8ف ك8تاب ال8تاري8خ أب8ا ال8فتح ب8ن أب8ي ال8حسن )أب8ي ه8فتح ب8ن أب حس8ده( ال8ذي ع8اش ف8ي ال8قرن ال8راب8ع
عش8ر ف8إّن م8رج8ان ب8ن إب8راه8يم ال8دن8في ال8ذي ك8ان وال8ده أح8د الج8ئي ط8ائ8فة دم8شق ال8ذي8ن ه8رب8وا إل8ى ن8اب8لس ،وم8فرج ب8ن
ي8عقوب امل8فرج8ي ال8ذي ك8ان أب8وه م8ن ب8قاي8ا ال8سام8ري8ني ف8ي غ8زة ال8ذي8ن ان8تقلوا إل8ى ن8اب8لس ،ن8رى أن م8رج8ان وم8فرج ك8ان8ا
امل 8ؤل 8فني األول 8ني ف 8ي ع 8ائ 8لتيهما ال 8لذي 8ن ق 8رض 8ا ال 8شعر .وم 8ن ه 8نا ي 8مكن ت 8فّهم ال 8تناف 8س ال 8ذي اح 8تدم ب 8ينهما ف 8ي ف 8ترة
الشباب.
االبن ُيخطّىء األب
أب8و م8فرج ك8ان ذا م8كان8ة م8حترم8ة جًّ8دا ف8ي ط8ائ8فته إّال أّن م8صيره ك8ان ق8اسً8يا ع8ليه ف8ي ش8يخوخ8ته ف8فقد ب8صره ول8ذل8ك
سّماه السامريون في زمنه بالكنية ”يعقوب الضرير“ .مثله مثل سامريني كثيرين عرف يعقوب بن إبراهيم والد مفرج

قطًعا كاملة من التوراة والصلوات غيبًا وعليه ففقدان بصره لم يضايقه في الصالة.
م 8ا ال 8ذي ف 8عله م 8فرج اب 8نه ل 8كي ي 8ترك ان 8طبا ً8ع 8ا ج ّ8يًدا ل 8دى أب 8يه ال 8ضري 8ر ب 8إن 8تاج ك 8تبَه؟ إّن 8ه اخ 8تار أن ي 8ختلس ق 8لب أب 8يه
ب8اق8تطاع8ه أب8يات ش8عر ك8ام8لة م8ن ن8ظم ال8رب8ان أب8يشع ب8ن ف8نحاس اب8ن ال8قرن ال8راب8ع عش8ر ك8ما ه8ي وأدرج8ها ف8ي ان8تاج8ه
األّول ال8ذي ك8ان ن8ظًما ”س8بّحوا“ ل8صالة رأس الشه8ر األّول إذا حّ8ل ي8وم الس8بت .أعّ8د م8فرج ألب8يه ي8عقوب م8ائ8دة ع8ليها
صا طبق أبيه املف ّ
ضل .عندها وقف أمام أبيه وأخذ يلقي عليه ما نظمه.
كل ما لّذ وطاب وخصو ً
ت8أّث8ر ي8عقوب ال8ضري8ر جًّ8دا م8ن ج8ودة م8ا س8معه .أث8نى ع8لى اب8نه ال8ذي ف8ي ع8مله األّول ق8د أف8لح ف8ي ال8وص8ول ملس8توى ع8ال
ف8ي ال8تعبير ب8ال8رغ8م م8ن وج8ود ب8عض الِ8قطع ال8تي ت8حتاج ل8تصحيح وتش8ذي8ب .غ8اب ع8ن ي8عقوب ب8ن إب8راه8يم امل8فرج8ي أن
اب8نه ق8د ن8سخ م8ن ان8تاج ال8رّب8ان أب8يشع ،وه8ي ال8قطع ال8جّيدة ف8يما ق8رأ اب8نه .ل8م ي8طرأ ع8لى ب8ال8ه أّن اب8نه ي8قوم ب8عمل م8ا ق8ام
سن ل 8يغدو
ب 8ه ي 8عقوب أب 8ينا ألب 8يه إس 8حق؛ ه 8ن ّأ ي 8عقوب م 8فرج اب 8نه م 8فر ً 8
ج 8ا وش ّ8جعه ف 8ي م 8تاب 8عة ال 8كتاب 8ة واالن 8تاج وال 8تح ّ
صة ولطائفته بعاّمة.
مصدر فخر ألبناء أسرته بخا ّ
تقليد غير مرغوب به
ال8ذي ع8لم به8ذا ل8م ي8كن إال م8رج8ان ب8ن إب8راه8يم ال8دن8في م8ناف8س م8فرج ال8ذي قّ8لد م8فرج8ا .ن8ظم قLصيدة ديLنية )پLيوط(
ج 8ه م 8رج 8ان إل 8ى ي 8عقوب
ب 8داي 8تها ون 8هاي 8تها م 8ن ت 8أل 8يفه أم 8ا امل 8نت ف 8منسوخ م 8ن ع 8مل ال 8رّب 8ان أب 8يشع ب 8ن ف 8نحاس ذات 8ه .ت 8و ّ 8
ال 8ضري 8ر ل 8ينال ب 8رك 8ته أي 8ضا .وك 8ان ي 8عقوب ال 8ضري 8ر ع 8لى دراي 8ة ب 8امل 8ناف 8سة ال 8قائ 8مة ب 8ني اب 8نه وم 8رج 8ان ،إال أن 8ه ب 8ارك ت 8لك
الخطوة مؤمن ًا بأّن غيرة الكت ّاب تكثر من الحكمة.
ح8ينما ق8ال ل8ه م8رج8ان ب8ن إب8راه8يم ال8دن8في إّن8ه اخ8تاره ل8يسمعه ب8اك8ورة ن8تاج8ه ه8ن ّأه ي8عقوب ع8لى ذل8ك ،واب8تسام8ة م8فعمة
ب8الس8رور أض8اءت وج8هه الج8ميل .وق8ف م8رج8ان أم8اَم ي8عقوب ال8ضري8ر وت8ال رويً8دا رويً8دا ”ع8مله“ ول8كن كّ8لما ك8ان ي8تاب8ع
القراءة كّلما أخذت االبتسامة بالتالشي من على وجه يعقوب مفرج ،وعاله تكشير فيه غضب ودهشة.

ن
”ك8فى ،ك8فى“ ،ص8اح ي8عقوب ال8ضري8ر ن8حو م8رج8ان وأض8اف ”إّن8ي س8معت ن8فس الس8طور م8ن ف8ي اب8ني م8فرج وي8بدو أ ّ
غ8يرة ال8كت ّاب ال8تي ب8ينكما ل8م ُت8كثر م8ن ح8كمتكما .م8ا ت8تلوه ع8لى م8سام8عي بح8ماس ش8دي8د ل8يس م8ن ان8تاج8ك .واآلن أع8رف
ي
ب8جالء أي8ضا أن8ها ليس8ت م8ن ن8ظم اب8ني امل8عرب8د امل8تفاخ8ر .م8ا ق8رأت8ما ل8يس م8ن ب8نات أف8كارك8ما ب8ل آلخ8ر .ال ي8راودن8ي أ ّ
ج8د ال8كاه8ن ال8حفتاوي ع8بد اهلل ب8ن س8الم8ة ال8ذي
ش8ك ب8أنّ8ه ال ب8د م8ن إع8ادة إس8ماع8ك و إس8ماع اب8ني م8ا ك8تبه ال8حكيم املم ّ8
نّ 8 8
ظم أع8 8مال ال8 8رب8 8ان أب8 8يشع ب8 8ن ف8 8نحاس” :הממלל ממלל רבי אבישע הוא“ أي :ال8 8تأل8 8يف ه8 8و ت8 8أل8 8يف س8 8يّدي
أبيشع.
ش8عر امل8تناف8سان ب8الخ8زي وال8عار ،ه8ذه ال8واق8عة عّ8لمتهما أّن ال8تناف8س الج8ميل ي8كون ب8ما ت8نضح ب8ه ق8ري8حتك .وحًّ8قا م8نذ
ذل8ك ال8وق8ت أخ8ذ االث8نان ي8نتجان ب8نفسهما ،وأّل8فا م8ؤل8فا ٍ
ت ج8يدة ل8درج8ة أّن8هما ُن8عتا ب8نفس ال8كنية ل8دى ال8سام8ري8ني ب8عد
موتهما بقرون :مرجان الكبير ومفرج الكبير“.

