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صة ب8ال8عبري8ة ،رواه8ا ع8اه8د ب8ن غ8زال ب8ن خ8ضر )ب8ري8ت ب8ن ط8اب8يه ب8ن
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ف 8نحاس (١٩٨٧-١٩٢١ ،ال 8كاه 8ن وراض 8ي ب 8ن ب 8نيام 8يم ب 8ن ص 8ال 8ح ص 8دق 8ة ال 8صباح 8ي )رت 8صون ب 8ن
ب8نيميم ب8ن ش8يلح ب8ن ص8دق8ة ال8صفري (١٩٩٠-١٩٢٢ ،ب8ال8عبري8ة ع8لى ب8نيام8يم ص8دق8ة ) ،(-١٩٤٤ال8ذي
أعّ8ده8ا ونّ8قحها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب - .أخ8بار ال8سام8رة ،ال8عددي8ن ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦
س8ا م8عروًف8ا ،ش8اعً8را ونش8ر م8قاالت ح8ول
ك8ان8ون ث8اٍن  ،٢٠١٧ص .٧٢-٦٧ .ال8كاه8ن ع8اه8د ك8ان شّ8ما ً 8
الش8ري8عة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8دوري8ة امل8ذك8ورة .م8ن ن8اح8ية أخ8رى ،راض8ي ص8دق8ة ك8ان م8ن أب8رز ال8شخصيات
ال8 8 8سام8 8 8ري8 8 8ة ف8 8 8ي ال8 8 8قرن العش8 8 8ري8 8 8ن ول8 8 8عب دوًرا رئ8 8 8يسًّيا ف8 8 8ي إح8 8 8ياء األدب وال8 8 8ثقاف8 8 8ة ال8 8 8سام8 8 8ري8 8 8ني
الح 8دي 8ثني،أج 8اد ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ،ال 8عرب 8ية ،ال 8عبري 8ة ال 8قدي 8مة واآلرام 8ية ال 8سام 8ري 8ة ،خ 8بير ف 8ي ق 8راءة
ص ب8ارع ،شّ8ماس ،ج8مع ت8قال8يد س8ام8ري8ة ق8دي8مة ،أص8در ق8راب8ة ال8ثالث8ني ك8تابً8ا ،ل8ه ق8راب8ة
ال8توراة وه8و ق8ا ّ
الـ  ٨٠٠قصيدة.
ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها :إّن8ها
تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط أو أرب8ع أبج8دي8ات :ال8عبري8ة أو اآلرام8ية ال8سام8ري8ة ب8الخّ 8
ط ال8عبري
ال 8قدي 8م ،امل 8عروف ال 8يوم ب 8الح 8روف ال 8سام 8ري 8ة؛ ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ب 8الخ ّ 8
ط
ط امل 8ربّ 8ع/األش 8وري ،أي الخ ّ 8
ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة )أح8ياًن8ا ل8غات أخ8رى م8ثل ال8فرن8سية واألمل8ان8ية
واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظامُ ،ت8وَّزع
مّ8جانً8ا ع8لى كّ8ل ب8يت س8ام8ري ف8ي ن8اب8لس وح8ول8ون ،ق8راب8ة ال8ثمان8مائ8ة س8ام8ري ،وه8ناك مش8ترك8ون ف8يها
م 8ن ال 8باح 8ثني وامله 8تّمني ب 8ال 8دراس 8ات ال 8سام 8ري 8ة ،ف 8ي ش 8ت ّى دول ال 8عال 8م .ه 8ذه ال 8دوري 8ة ،م 8ا زال 8ت ح 8يّة
ج 8لي
ُت 8رزق ،ال ب 8ل وت 8تطّور ب 8فضل إخ 8الص وم 8ثاب 8رة ال 8شقيقني ،ب 8نيام 8يم )األم 8ني( وي 8فت )ح 8سني( ،ن ْ 8
املرحوم راضي صدقة الصباحي.
جز
” مدخل مو َ
ع 8ن األج 8واء ال 8تي ك 8ان 8ت س 8ائ 8دةً ف 8ي ت 8لك األّي 8ام ف 8ي ال 8كنيس ال 8ناب 8لسي ،ف 8ي أوق 8ات ال 8صالة ،ح 8يث
ال8ظالم ،إذ ل8م ت8توّف8ر ح8ينها الكه8رب8اء ،سِ8معنا ب8ال8تناوب م8ن ال8كاه8ن ع8اه8د ب8ن غ8زال ال8حفتاوي ال8الوي
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وم8ن راض8ي ب8ن ب8نيام8يم ب8ن ص8ال8ح ص8دق8ة ال8صباح8ي ف8ي ف8ترات م8تباي8نة .تشه8د ت8لك ال8تجارب ع8لى
أيّام خلت ،حيث ال نوَر في الكنيس ،إال أّن نوًرا آخَر ،نور ال ِّ
شعر ،دحر الظالم.
مال أكثر ،روح أقّل
ص ع8ليك ع8ن أّي8ام أخ8رى ،أّي8ام ع8صيبة ،إال أّن8ها أف8ضُل ب8كثير م8ن أّي8ام8نا ه8ذه ال8تي
اث8نان8ا ن8وّد أن نُ8ق ّ
ف8يها ال8قرش م8وج8ود ب8وف8رة ف8ي ال8جيب ،إال أّن ه8ذا ال8قرش ال8لعنيُ ،ي8بعد ال8واحَ8د ع8ن اآلخ8ر .إن أق8رض8ت
ص8دي8قك م8اًال ،ف8إنّ8ك تخُ8لق إن8سانً8ا م8دي8ن ًا ل8ك ،ذا ِنَ8قمة وح8قد ن8حوك ،تُ8بعد ع8نك ص8ديً8قا وم8حّبًا إل8ى أب8د
اآلب 8دي 8ن .أت 8دري م 8اذا؟ آن 8ذاك ال 8كّل ك 8ان ف 8قيًرا ،ول 8ذل 8ك ك 8ان م 8ن السه 8ل ال 8تغّلب ع 8لى ال 8خالف وم ّ8د ي 8د
السالم والوئام.
ن 8عم ،ك 8ان 8ت أّي 8ام ان 8قسمت ف 8يها ال 8طائ 8فة إل 8ى م 8عسكري 8ن ،وص ّ8لوا ف 8ي كنيس 8ني م 8ؤّق 8تني ،ول 8كن ك 8ان 8ت
ت8قدم8ة أو ال8تفات8ة ب8سيطة ك8اف8يًة ل8نسيان كّ8ل ش8يء .س8الم ،س8الم إل8ى األب8د ،ك8ما ي8غن ّي األوالد .ال8يوم،
أي8ن ن8حن؟ م8ن ي8ملِك أل8ف ش8يقل ج8دي8د ف8ي ج8يبه ي8تبختر وي8نسى أّن ل8آلخ8ري8ن ،م8بلًغا ال ي8قّل ع8ن ذل8ك ب8ل
سي ال8قلب ،وي8زي8د ال8غطرس8ة ال8تي ال ق8اع8دة ل8ها .وم8ا ل8نا ن8حن لنس8رد
ول8بعضهم أك8ثر م8ن ذل8ك .امل8ال ُي8ق ّ
حديثنا عليك؟ هذا ال يعني أنّه ال يمكن اإلصالح ،ممكن بل وأكثر من ذلك.
ه8 8نال8 8ك ح8 8سنات ال ب8 8أس ب8 8ها ل8 8وض8 8ع كه8 8ذا ،ح8 8يث ت8 8توّف8 8ر امل8 8متلكات وب8 8وف8 8رة ل8 8دى الج8 8ميع .وّل8 8ت ف8 8ترة
ال8دك8تات8وري8ني ال8قائ8لني ل8ك م8ا ت8فعل ،وي8وفّ8رون ل8ك ع8مال ،ب8فضل امل8ال ال8ذي أق8رض8وك .ال8يوم ،ال أحَ8د م8ن ّا
ب8حاج8ة مل8ساع8دة ص8دي8قه ،و إِن اح8تاج أحٌ8د ف8ال8عائ8لة تُ8مّد ي8د ال8عون ،وال أح8د ي8دري ب8ذل8ك .ول8كن م8اذا
ي8مكن ف8عُله؟ يح8دث ل8نا غ8ير مّ8رة ب8أّن8نا نش8تاق ل8تلك األيّ8ام ال8بعيدة ،ح8يث قّ8ل امل8ال ف8ي ال8جيب أو ح8ت ّى
ب أكبُر في القلب.
انعدم ،ولكن الح ّ
صالة في الظالم
ق8بل وص8ول الكه8رب8اء إل8ى ن8اب8لس ف8ي أواخ8ر أرب8عينات ال8قرن امل8اض8ي ،اع8تاد ال8سام8ري8ون ع8لى أداء
ص 8لوات الس 8بوت واألع 8ياد ف 8ي ال 8كنيس ال 8قدي 8م ب 8ناب 8لس ف 8ي ظ 8الم ُم8 8طبق .ل 8م ي 8ر ال 8واح ُ8د اآلخ َ8ر ف 8ي
ال8صالة ،أص8وات امل8صّلني وح8ده8ا شه8دت ع8لى وص8ول8هم ل8لكنيس .ل8م يِ8غب أح8د .ك8ان ال8كنيس ف8ي ق8لب
ح8ارة ال8سام8ري8ني ال8قدي8مة ،م8حاطً8ا م8ن ك8ل ال8جهات ب8بيوت أع8لى م8نه وب8سقوف ،وه8ذا زاد م8ن ال8ظلمة
فيه.
ن
ف8ي ال8كنيس ال8قدي8م ُعّ8لق ق8ندي8الن ل8إلض8اءة ،ول8كن ال أح8د فَّ8كر ف8ي إش8عال8هما ف8ي الس8بوت واألع8ياد .إ ّ
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ال8صالة ف8ي ال8ظالم ،ال سّ8يما ف8ي ل8يلة ع8يد ال8غفران ،أن8شأت أج8ياًال ك8ثيرة م8ن امل8تعّلمني ع8ن ظه8ر ق8لب،
كّ8 8رروا األش8 8عار امل8 8رَّت8 8لة ف8 8ي ل8 8يلة ع8 8يد ال8 8غفران وال8 8سفري8 8ن األول8 8ني م8 8ن ال8 8توراة ،س8 8فر ال8 8تكوي8 8ن وس8 8فر
الخروج ،وحفظوها.
نقل حبّات الحّمص من جيب آلخَر عند الحفظ غيبا
ش8ر( ل8م ي8رض8يا أن أك8ون ف8اش8ال.
روى راض8ي ص8دق8ة ق8ائ8ال :أب8ي األم8ني )ب8نيام8يم( وعّ8مي م8مدوح )آ ِ 8
إنّ 8ي ال أتح ّ8دث ع 8ن س 8نوات ش 8باب 8ي ،ب 8ل ع 8ن س 8نوات ال 8طفول 8ة .ف 8ي ن 8ظره 8ما ”غ 8ير ن 8اج 8ح“ م 8عناه ذل 8ك
ال 8ذي ل 8م ي 8نجح ف 8ي ح 8فظ أش 8عار ل 8يلة ال 8غفران غ 8يبًا وس 8فري ال 8توراة األّول 8ني .ف 8ي ع 8مر عش 8رة أع 8وام
ي ال 8 8كاه 8 8نني ،أب 8 8ي ال 8 8حسن )اب حس 8 8ده( ب 8 8ن ي 8 8عقوب و إب 8 8راه 8 8يم ب 8 8ن خ 8 8ضر
اج 8 8تزت ام 8 8تحان م 8 8علم ّ
)ف8نحاس( ال8حفتاوي ال8الوَي8ني .وه8كذا أص8بحت االب8ن ال8عزي8ز امل8دّلَ8ل ل8دى م8لقي ال8شعر ال8كبير ف8ي ذل8ك
ال 8زم 8ن ،س 8لوم ب 8ن أب 8ي م 8رج 8ان )ش 8لوم ب 8ن أب س 8كوه( ال 8دن 8في؛ ك 8ان ُيج 8لسني ب 8جان 8به ف 8ي ل 8يلة ع 8يد
ال 8غفران ألق 8رأ م 8عه آي 8ا ِ
ت ف 8ري 8ق ال 8يمني ف 8ي ال 8توراة ،وك 8ان يه 8تّم ش 8خصّيًا ب 8أال يُ 8غمط ح ّ8قي ف 8ي ِ8ت 8الوة
أشعار مساء يوم الغفران.
ع8ند س8ماع أص8وات م8حتّجة ت8قول :م8اذا ي8فعل ول8د ص8غير ف8ي ِت8الوة أش8عار م8عّدة ل8لكبار؟ دأب س8لوم،
ص 8ة ع 8لى ت 8أم 8ني ن 8صيبي ف 8ي ال 8تالوة .ك 8ان ُي 8علن س 8لًفا ع 8ن ن ّ8يته ف 8ي إل 8قاء
رح 8مه اهلل ،ب 8طري 8قته ال 8خا ّ 8 8 8
ال8قصيدة امل8رك8زي8ة ،وب8ال8طبع ل8م ي8عارض8ه أح8د ،إِذ الج8ميع ت8مت ّع ب8إن8شاده .ف8ي ال8وق8ت امل8الئ8م ك8ان ي8قوم
ويبدأ في اإلنشاد ،ليضمن أّن ال أحد يتوّجه إلى ركن اإلنشاد في الكنيس.
س رك8 8بتي بح8 8ذر ب8 8عصاه ألق8 8ف
ب8 8عد ب8 8يتني ،ث8 8الث8 8ة أب8 8يات ،ك8 8ان س8 8لوم يخ8 8طو ن8 8حوي ف8 8ي ال8 8ظالم وي8 8م ّ
ش 8د ،ك 8ان س 8لوم ي 8ردّ
س 8ماع أص 8وات اح 8تجاج ع 8ند ت 8بّدل ص 8وت املن ِ 8
واس 8تمّر ف 8ي اإلن 8شاد .وف 8ي ح 8ال 8ة َ8 8
بحزم ،وينتقد بغضب أوالئك الذين يمنعون الجيل الصاعد من االندماج في طقس الصالة.
ال8ظالم ف8ي ال8كنيس أّدى إل8ى م8ناف8سة ب8ني الش8باب ،م8ن ي8نجح ف8ي ال8حفظ ع8ن ظه8ر ق8لب ب8دون خ8طأ.
ت أم 8أل ج 8يبة س 8روال 8ي
ك 8ان 8ت ل 8ي ط 8ري 8قة خ 8ا ّ 8 8 8
ص 8ة ف 8ي ال 8حفظ غ 8يبا .ي 8بدو ،ل 8ي أن ال أح 8د م 8ارس 8ها .ك 8ن ُ
ال8يمنى بَ8حفنة م8ن ح8بّات الحّ8مص أو ح8بّات الح8لوى .ك8نت أكّ8رر وأح8فظ ع8ن ظه8ر ق8لب ،وع8ند وق8وع أي
خ8طأ ،ك8نت أن8قل ح8بّة حّ8مص م8ن ج8يبي األي8من إل8ى ال8جيب األيس8ر .وح8ينما ك8نت أكّ8رر ال8قطعة ب8دون
خ 8طأ ف 8ي امل 8وض 8ع ال 8ذي أخ 8طأت ف 8يه م 8ن ق 8بُل ،ك 8نت أ ُع 8يد ح 8بّة م 8ن ال 8جيب األيس 8ر إل 8ى األي 8من ح 8ت ّى
تفريغ الجيب األيسر بالكامل .وهكذا نجحت في حفظ النشيد أو النوبة غيبًا بدون خطأ باملّرة.
سْ8فري
ه8ذه ك8ان8ت ُم8هّمة ش8اّق8ة ،ل8درج8ة أّن8ه ف8ي ش8هادة ال8زواج اع8تادوا م8دح ال8عري8س ال8ذي ك8ان ي8تلو ِ 8
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ال8توراة األّول8ني غ8يبا .ال8يوم ،إض8اءة ل8يلة ال8غفران ت8ثير ب8ي سخ8ري8ة ،ألت8اب8ع كّ8ل ال8ذي8ن يّ8دع8ون ب8أن8هم قّ8راء
وم8صّلني ،وأم8اَم8هم ك8تاب م8فتوح .ول8كن وب8ال8طبع ،ال بّ8د م8ن ال8تكّيف م8ع كّ8ل ت8بدي8ل ،إذا أ ُدخ8ل ب8مبادرة
الكهنة.
وق8ال ال8كاه8ن ع8اه8د ب8ن غ8زال :ال8ذي بّ8دل ع8ادات وم8مارس8ا ٍ
ت ق8دي8مًة ف8ي ه8ذا ال8صدد ،ك8ان ال8كاه8ن ذات8ه،
بس 8بب ق 8وة ت 8أث 8يره ،أص 8بحوا ُي 8شعلون م 8صباح ال 8كاز ف 8ي ل 8يلة ع 8يد ال 8غفران .إّن 8ه ال 8كاه 8ن ص 8دق 8ة ب 8ن
س 8فري ال 8توراة
إس 8حق رح 8مه اهلل ،ال 8ذى اّدع 8ى ص 8ادًق 8ا ،ص 8حيح ل 8قد ن 8شأ ف 8ي ص 8فوف 8نا م 8ن ي 8عرف 8ون ِ 8
األّول8ني ع8ن ظه8ر ق8لب ،ول8كّن م8عظم امل8صّلني ب8عيدون ع8ن ذل8ك ويس8تغّلون ال8ظالم ف8ي ل8يلة ال8غفران ل8لنوم
حتى انبالج الفجر.
ل 8قد ق 8ال ال 8سّيد َمْ8 8رِق8 8ه ،ع 8ليه الس 8الم :ال 8وي 8ل مل 8ن ال ي 8صوم ومل 8ن ي 8صوم وال ي 8صّلي ،إّن 8ه ك 8األع 8مى ف 8ي
ال8 8ظالم ،ي8 8تعث ّر ف8 8ي ال8 8ليل وال8 8نهار .ب8 8دأ ال8 8سام8 8ري8 8ون ب8 8إش8 8عال ق8 8ندي8 8ل ك8 8از ف8 8ي ال8 8كنيس ف8 8ي ل8 8يلة ي8 8وم
ال8غفران .وه8ذا التج8دي8د ،ك8كّل تج8دي8دُ ،ق8بل ف8قط ب8عد م8عارض8ة ش8دي8دة م8ن ِق8بل أك8ثري8ة أب8ناء ال8طائ8فة.
ف ال8 8ظالُم ب8 8عد تح8 8طيم
وص8 8لت األم8 8ور ح8 8ت ّى لتس8 8دي8 8د ال8 8واح8 8د ض8 8رب8 8ات ش8 8دي8 8دة ل8 8آلخ8 8ر ،وأن8 8قذ امل8 8وقَ 8 8
امل8صاب8يح ف8ان8تهى ال8شجار .ه8كذا ت8كّون8ت مج8موع8ة ال8تاب8عني امل8ؤيّ8دي8ن إلش8عال امل8صاب8يح ]ب8ال8طبع ق8بل
ي 8وم ال 8غفران ،ق 8بل ب 8داي 8ة ال 8صالة ،اش 8تعل امل 8صباح ح 8ت ّى ان 8طفأ[ ومج 8موع 8ة م 8عاِرض 8ي التج 8دي 8د .ال
ح8 8اج8 8ة ل8 8إلش8 8ارة ،ب8 8أّن أوالئ8 8ك ال8 8ذي8 8ن ع8 8رف8 8وا األش8 8عار وأس8 8فار ال8 8توراة ع8 8ن ظه8 8ر ق8 8لب ،ك8 8ان8 8وا ض8 8من
سرقت منهم مكانتهُم املحترمة لحّد بعيد.
املعارضني .هم ،وأنا واحد منهم ،رأْوا بحسرة وأسىً كيف ُ
ال8يوم ،ع8ندم8ا أت8ذ ّ8ك8ر ذل8ك ،أرت8جف ب8كلّيتي ب8ضحك م8كبوت .ال يجُ8مل ال8ضحك ب8صوت ع8اٍل ع8ندال8قيام
ب 8عمل م 8قّدس .خ َ8لقت ك ّ8ل ه 8ذه االش 8تباك 8ات م 8وج ً8ة م 8ن ال 8قصص ،وال 8حكماء ب 8ني ظه 8ران 8ينا دأب 8وا ع 8لى
م 8قارن 8ة األيّ 8ام ال 8جيّدة ،ال 8تي ك 8ان 8ت ق 8بل إش 8عال ال 8نور ف 8ي ال 8كنيس ،ب 8األيّ 8ام ال 8سيّئة ال 8تي ب 8دأوا ف 8يها
ب8إش8عال ال8نور ف8ي ال8كنيس .ال8يوم ،ف8ي ن8ظرة إل8ى ال8وراء ،إّن8ي ع8لى ي8قني ب8أن ال8كاه8ن ص8دق8ة آن8ذاك
ت م8ن ب8ني ال8ساخ8ري8ن وك8نت ق8لًقا ع8لى إم8كان8ية اس8تمرار
ك8ان ع8لى ص8واب ف8ي ه8ذا ال8شأن .ح8ينها ،ك8ن ُ
ت 8فاخ 8ري ب 8معرف 8تي ،ه 8ذا ك 8ان ك ّ8ل ك 8يان 8نا آون 8تها .ال 8نقاش الش 8دي 8د ال 8ذي أث 8اره ه 8ذا امل 8وض 8وع ،خ 8لق
ح 8اال ٍ
ب أب 8ناء ال 8طائ 8فة ك 8اّف 8ة ،وال 8يوم ي 8ذك 8رون ذل 8ك ب 8ال ُّ8دع 8اب 8ة وال 8ضحك .ح 8ول
ت أله 8بت ،ف 8ي وق 8ته ،ق 8لو َ
ص عليك.
إحدى هذه الحاالت أُق ّ
صته) :ص(٧٢-٧٠ .
الكاهن عاهد يتابع ق ّ
مؤِّيدون ومعارضون
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ال ش 8يَء ع 8ندن 8ا ُي 8قبَل ب 8سهول 8ة .ه 8ناك م 8عارض 8ة ل 8كل تج 8دي 8د ،وتج 8دي 8دات ق 8ليلة ف 8قط ُت 8قبل ،ب 8عد م 8عرك 8ة
ط 8وي 8لة م 8ره 8قة .ه 8كذا ك 8ان ال 8وض 8ع ع 8ند إدخ 8ال اإلن 8ارة ل 8لكنيس .ال 8يوم ،األم 8ر م 8فروغ م 8نه ،ع 8ند ِ8ت 8الوة
األن 8اش 8يد ف 8ي الس 8بت أو ف 8ي ال 8عيد ،يُ 8شعلون ال 8نور ق 8بل ح 8لول الس 8بت أو ال 8عيد ،وي 8بقى ال 8نور ح 8ت ّى
م8ساء ال8يوم ال8تال8ي .ل8كن ف8ي ذل8ك ال8وق8ت ،ف8ي ث8الث8ينات ال8قرن العش8ري8ن ،ك8ان ه8ذا تج8ديً8دا ك8بيًرا ،وك8ما
في حاالت مماثلة ،رافقت التجديَد معركٌة ضارية بني مؤّيدي التجديد ومعارضيه.
ال8حّق ُي8قال ،إِّن ب8ني ال8طائ8فة اإلس8رائ8يليني ،وق8فوا ج8ان8بًا وان8تظروا ن8تائ8ج ال8شجار ،ال8ذي دار ف8ي ع8ائ8لة
ال8كهنة .اح8تراًم8ا ل8لكهنة ال8ذي8ن ق8ادوا ال8كفاح ،واح8تراًم8ا ألب8نائ8هم ال8صقور ،ل8ن أ ُف8صح ع8ن أس8مائ8هم ،إذ
أّن م8ا تّ8م ق8د تّ8م )إّل8ي ف8ات م8ات( ،و إن أردت ف8إّن ه8ذا ال8كفاح ن8موذج8ي ل8كّل ال8كفاح8ات وال8نضاالت،
ح8ياَل كّ8ل تجّ8دد .ب8ال8طبع ،ه8ذا ب8دأ ف8ي ال8كنيس .ن8حن نتحّ8دث عّ8ما ج8رى ف8ي ث8الث8ينات
ال8تي ن8قوم ب8ها ِ8
ت ط8رًف8ا
ت م8ا ج8رى ،ب8ال8رغ8م م8ن أّن8ني ل8م أش8ترك ف8ي الحَ8دث ،وم8ع ه8ذا اع8تبر ُ
ال8قرن ال8غاب8ر .إّن8ي ش8اه8د ُ
ت ف8ي ِ8ع8داد امل8عارض8ني
ف8ي ال8نقاش ،ه8ل ي8جب إدخ8ال إن8ارة إل8ى ال8كنيس ف8ي ي8وم ال8غفران أم ال؟ ك8ن ُ
س 8فري
م 8ثل ش 8باب آخ 8ري 8ن ،ع 8رف 8وا م 8عظم األن 8اش 8يد غ 8يبًا ف 8ي ل 8يلة ال 8غفران ،وك 8ذل 8ك أج 8زاء ك 8بيرة م 8ن ِ 8
ال8تكوي8ن والخ8روج .آون8تها ال كه8رب8اء ف8ي ح8ارت8نا ال8قدي8مة ف8ي ن8اب8لس ،وال ب8ال8تأك8يد ف8ي ال8كنيس .ك8ن ّا
نستخدم قناديل كاز لإلنارة.
ح8ا/ل8وك8سا وم8ألوه
ش8اّب8ان أو ث8الث8ة م8ن ع8ائ8لتنا ،اج8تمعوا ب8ضعة أّي8ام ق8بل ع8يد ال8غفران ،واش8تروا م8صبا ً8
س8بوا ووج8دوا أّن س8عة ال8قندي8ل م8ن ال8كاز ،ت8كفي ل8إلن8ارة أقّ8له
ب8ال8كاز إلش8عال8ه ق8بل ح8لول ي8وم ال8غفرانَ .ح َ 8
س8فري ال8توراة األّول8ني .وم8ن ال8واض8ح أّن8هم ق8ام8وا ب8ذل8ك ب8شكل ع8لني ،وصّ8رح8وا ب8أّن8هم
ح8تى ن8هاي8ة ق8راءة ِ8
ي8نوون وض8ع حّ8د ل8هيمنة ال8حاف8ظني غ8يبًا ،ال8ذي8ن ي8زدرون كَّ8ل م8ن ل8م ي8ضّيع وق8ته ف8ي ال8حفظ ع8ن ظه8ر
ي
ق8لب .ه8ذا ال8عمل الج8دي8د ،وض8ع كَّ8ل ح8اف8ظ غ8يبًا ف8ي ام8تحان ع8سير ،ألنّ8ه ال ي8هّم أي8ن تُ8لقي ال8سام8ر ّ
فإّن أول شيء يبحث عنه قبل الرزق ،هو الشرف واالحترام.
وه8ذا الج8دال ب8ني األن8صار وامل8عارض8ني أ ُث8ير ب8كّل حّ8دة ،ووص8لت األم8ور إل8ى ال8لكمات ب8األي8ادي ،ال8واح8د
ش8حني ال8قري8بني م8ن وراث8ة وظ8يفة ال8كاه8ن األك8بر،
ض8د ق8ري8به وأخ8يه .أح8د أق8رب8ائ8ي ،وه8و ال8يوم أح8د امل8ر َّ 8
اس8تغّل ه8ذا اله8رج وامل8رج ،وب8ينما ك8ان ال8كّل م8شغوًال ب8ال8نقاش وال8شجار ،راح ن8حو ال8قندي8ل وب8دون أن
ب بدل ذلك ماء .لم نعلم بذلك بالطبع إال بعد ذلك.
يراه أحد ،فّرغ نصف سعته من الكاز ،وص ّ
الكاهن الشاب املحِّرض
إّن مج 8د وره 8بة ي 8وم ال 8غفران امل 8قترب ق 8د أدخ 8الن 8ا ك َّ8لنا ف 8ي ج ّ8و م 8فعم ب 8ال 8ترّق 8ب واالن 8فعال ،ن 8اه 8يك ع 8ن
األدع8ية ال8تي أط8لقناه8ا ب8سخاء ،ط8ال8بني رح8مات اهلل ف8ي ت8سعة أّي8ام ال8توب8ة ال8تي س8بقته .ف8ي وق8فة ع8يد
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ال8غفران ،ح8ني خ8رج عّ8مي ال8كاه8ن األك8بر ت8وف8يق ب8ن خ8ضر )م8تصليح ب8ن ف8نحاس( رح8مه اهلل ،خ8ارج
ال8كنيس وال8توراة ب8يده وُي8حيط ب8ه ج8مهور امل8صّلني ،وص8ل م8ؤّي8دو إش8عال ال8قندي8ل .أث8بتوا ال8قندي8ل أم8ام
ال8كنيس إل8ى ال8يسار م8ن أس8كفية ال8باب ،ل8ينير ل8لذي8ن خ8رج8وا ل8لصالة ف8ي س8اح8ة ال8كنيس ،ه8ارب8ني م8ن
الحّر الشديد في الداخل .ال أحد أراد تدنيس شرف اليوم العظيم الرهيب.
ف8ي س8اع8ات امل8ساء األول8ى أض8اء ال8قندي8ل ،ف8ساع8د ف8ي ق8راءة ال8نصف األّول م8ن س8فر ال8تكوي8ن ،إذ أّن8ه
ف م8ن امل8اء ،وه8كذا ط8فا ع8لى الس8طح .ول8كن ف8ي ح8وال8ي ال8ساع8ة ال8حادي8ة
ك8ما ه8و م8عروف ،ال8كاز أخّ 8
عش8رة ل8يًال ،وق8ت إن8شاد ال8نشيد ال8كبير ب8قلم ال8ربّ8ان ن8اج8ي ب8ن خ8ضر )أب8يشع ب8ن ف8نحاس( ”إل8ى ف8تحة
رح 8مات 8ك ن 8تقّدم“ أو اإلن 8شاد ال 8ثان 8ي ل 8ه ”ل 8يس ك 8اهلل ي 8ا ب 8ني إس 8رائ 8يل“ ،ب 8دأ ض 8وء ال 8قندي 8ل ي 8خفت،
ج8لب م8ن ”ع8ني العس8ل“ امل8جاورة.
ن8ضب ال8كاز وت8دّف8ق اآلن ف8ي وع8اء ال8قندي8ل خ8ليط ك8از وم8اء ،وامل8اء ُ 8
الوحيد الذى ابتسم بينه وبني نفسه ،كان الذي وقف من وراء هذه الفعلة ،االحتيال.
اس8تغرب الج8ميع ،امل8ؤّي8دون وامل8عارض8ون ل8لنور ،مّ8ما ح8دث ل8لقندي8ل .أوالئ8ك ال8ذي8ن ل8م ي8عرف8وا اإلن8شاد
غ8يبًا أص8يبوا ب8ال8فزع الش8دي8د ،أّم8ا م8عارض8وه8م ف8فرح8وا واب8تهجوا .أخ8ذ ن8ور ال8قندي8ل ي8علو وي8خبو .وأن8ت
ب ،غ8ادْر رك8نك ف8ي ال8كنيس ،ح8يث ت8قف منشً8دا اإلن8شاد ال8كبير وال8كتاب ب8ني ي8دي8ك،
أيّ8ها ال8كاه8ن ال8شا ّ
ت من قّوة.
و إذهب إلى القنديل لهزّه بكل ما أوتي َ
يا له من عار وخجل!“
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