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صة ،ال8تي رواه8ا إس8حق ب8ن ف8رج ب8ن ص8ال8ح م8فرج امل8فرج8ي )ي8تسحاك ب8ن م8رح8يب ب8ن
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ش8لح/ح8يفتس م8رح8يب ه8مرح8يبي ، - ١٩٣٨ ، ،م8ن م8ثّقفي ال8طائ8فة ال8سام8ري8ة ف8ي ن8اب8لس وج8بل ج8ري8زي8م ،ك8ات8ب م8قاالت
م 8متاز ب 8ال 8عرب 8ية( ب 8ال 8عرب 8ية ع 8لى م 8سام 8ع األم 8ني )ب 8نيام 8يم( ص 8دق 8ة ) ،( -١٩٤٤ال 8ذي ب 8دوره ت 8رج 8مها ل 8لعبري 8ة ،ن ّ8قحها،
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.
 .٧٧-٧٦ه8ذه 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 ُ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
ي األّول
حِف ّ
ص َ
”أ .ال َّ
ي السامر ّ
ص ع8ليّ م8ن وم8ا ك8ان ال8كاه8ن األك8بر ي8عقوب ب8ن ش8فيق ب8ن ي8عقوب ال8حفتاوي .ف8ور إع8الن
أن8ت لسَ 8
ت م8جبًَرا ع8لى أن ت8ق ّ
وف8ات8ه املح8زن8ة ل8نا ج8ميًعا ف8ي ال8عام  ١٩٨٧ج8لست ب8جان8ب ال8طاول8ة ،وح8اول8ت رس8م ب8عض الخ8طوط ال8عري8ضة ل8شخصيته
األص8 8يلة ال8 8نادرة ف8 8ي ال8 8فضاء ال8 8سام8 8ري .دّون8 8ت ذك8 8ري8 8ا ِ
ت ل8 8قاءات8 8ي ال8 8كثيرة ال8 8تي ج8 8معتني ب8 8ه .ط8 8لبت م8 8عرف8 8ة ب8 8عض
س 8رع 8ان م 8ا ت 8بّدى ل 8ي أن ِ8ك 8تاًب 8ا ضخ ً8ما ل 8ن ي 8كفي ل 8تدوي 8ن ك 8لّ
ال 8تفاص 8يل ال 8شخصية م 8ثل ي 8وم والدت 8ه وم 8صادر رزق 8ه .و ُ8 8
األحداث واملناسبات التي اشترك فيها.
ه8ل ت8علم؟  -ه8ناك أ ُن8اس تج8لس م8عهم وب8عد دق8يقتني ت8شعر ب8امل8لل وال8سأم ،ف8ي ح8ني أّن8ي ك8نت ق8ادًرا ع8لى الج8لوس ب8معّية
ال8كاه8ن األك8بر ي8عقوب ب8ن ش8فيق ،رح8مة اهلل ع8ليه ،أّي8اًم8ا ك8ثيرة ب8ال ان8قطاع ،ف8في طّ8يات ك8ل لح8ظة ج8دي8دة ش8يء ذو ب8ال
تتعّلمه .كان حكيًما جّدا ،وكان أشهر من نار على علم بني طائفته.
ه 8ل ت 8علم؟ ه 8نال 8ك ب 8ني ظه 8ران 8ينا ف 8ي ال 8طائ 8فة أن 8اس ي 8حُكمون ع 8لى اآلخ 8ر بحس 8ب م 8دى ت 8عّلمه األش 8عار ال 8دي 8نية وت 8الوة
س ه 8ذا
ال8توراة غ8يبًا ،ع8ن ظه8ر ق8لب ،وك8أّن ال ش8يء آخ8ر ف8ي ع8امل8نا ُي8مكن أن ي8عود ب8ال8فائ8دة ل8لمجتمع ال8سام8ري .م8قيا ُ
الحكم األحمُق ،قد يكون نابًعا من الحقيقة ،أّن أوالئك األشخاص ليسوا على دراية وعلم بأّي مجال آخر.

ول 8كن إذا ج 8ئنا ل 8تقييم م 8ساه 8مة ال 8كاه 8ن األك 8بر ي 8عقوب ب 8ن ش 8فيق ل 8لطائ 8فة ال 8سام 8ري 8ة ،ل 8تبّني ل 8نا أّن 8ه ال وج 8ود ت 8قري 8بًا
ل 8سام 8ري 8ني ن 8عرف 8هم ب 8لغوا ق ْ8در إن 8جازات 8ه ال 8شخصية .ال ري 8ب أّن ال 8كاه 8ن األك 8بر ي 8عقوب ك 8ان أّول ص 8حفي س 8ام 8ري ف 8ي
ال8تاري8خ .وال نس8تطيع أن ُن8نكر أّن ع8دد أس8فار ال8توراة ال8ذي ن8سخه ي8فوق ك8ثيًرا م8ا ن8سخه ال8كت ّاب م8ن ق8بله وم8ن ب8عده.
ط ي 8ده ب 8ال 8عرب 8ية وب 8ال 8عبري 8ة ال 8قدي 8مة والخ ّ 8
خّ 8
ط املج 8لس )כתב עברי רהוט( م 8ثال للج 8مال ُي 8حتذى ب 8ه .ل 8م ي 8كن ف 8ي
الطائفة أّي منافس له من حيث معرفة ماّدتي الفلسفة وعلم النفس.
وه8ا ل8ك أيً 8
ضا إن أردت ه8ذا اإلن8جاز ال8شخصي ب8ام8تيازَ ،م8ن م8ن ال8سام8ري8ني ال8ذي8ن ت8عرف8هم أن8جب عش8رة أوالد ،خ8مسة
ص8بيان وخ8مس ب8نات وج8ميعهم ب8وض8ع اق8تصادي ال ب8أس ب8ه ،ث8مان8ية م8تزّوج8ون وي8عيلون أن8فسهم وح8ظوا ب8عون م8باش8ر
م 8ن ك 8رم 8ه وس 8خائ 8ه؟ م 8ن أس 8هم م 8ثله ف 8ي إن 8ماء ال 8طائ 8فة ال 8سام 8ري 8ة ف 8ي ال 8وق 8ت ال 8راه 8ن؟ َم 8ن م 8ن ال 8سام 8ري 8ني ي 8متلك ف 8ي
م 8كتبته مخ 8طوط 8ا ٍ
ت ك 8ام 8لًة م 8ن ت 8أل 8يفه ه 8و؟ ال أح 8د .به 8ذا ال 8شكل تس 8تطيع أن ت 8قّدر م 8دى ف 8قدان ال 8كاه 8ن األك 8بر ي 8عقوب
للطائفة السامرية املتع ّ
طشة جًّدا لحكماء على شاكلته ،رحمة اهلل عليه.

