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שפת אילמים
רונית חכם

את ָנעים הִאיֵלם הכירו כולם. הוא היה חלק בלתי נפרד מנוף השוק של טבריה. 
הוריו. אולי הגיע עם שיירות הסוחרים  היו  ומי  ידע מאין הוא בא  אף אחד לא 
שהביאו בדים ותבלינים מַדֶמׂשק או מאלכסנדריה, ואולי מצאו אותו הדייגים ליד 
ֶנרת? איש גם לא ידע מי הביא את נעים לשוק. אני זוכרת את היום שהוא  חוף הּכִ
הופיע. כשבאו הסוחרים בבוקר לשוק הם מצאו ילד, בן שמונה בערך, ישן בין 
ארגזי הירקות והפירות. הם ניסו לדבר איתו אבל הוא הביט בהם במּבט מבוהל ולא 

ענה. ראו שהוא רֵעב וצֵמא ומיד ֶהֱאכילו וִהשקּו אותו.
למראה  נצּבט  השוק  סוחרי  של  ִלּבם 

עזובה  חיה  כמו  שנראה  הילד 
והשמיע ְנָהמֹות. אף אחד לא ידע 

שלא  ובטח  איתו,  לעשות  מה 
לַסּפר  אותו. הלכו  לָגֵרש  רצו 
שהוא  אמרו  סלאח.  לחכם 
והוא  ועברית  ערבית  מבין 
סלאח  החכם  יהודי.  כנראה 

אמר שלא משנה מיהו ומיהם 
הוריו, הוא אסף אותו לביתו ונתן 

לו את שמו. 
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עד אז גר החכם סלאח לבדו. מחלון הבית שלי יכולתי לראות את החצר שלו, 
וככה גם יכולתי ַלֲעקוב אחרי הילד האיֵלם. עוד לפני שהגיע היה לי מנהג קבוע 
לעמוד בחלון, להסתתר מאחורי הווילון ולצפות בחצר של החכם שתמיד היתה 
שבאו  וערבים  יהודים  שבסביבה,  והכפרים  טבריה  תושבי  וגברים  נשים  מלאה 
לבקש ֵעָצה וְבָרָכה והביאו לחכם ַמֲאכלים שּבישלו, פירות וירקות שגידלו, ֶשמן 
זית, גבינה ודברי ַמֲאֶפה שהכינו לכבודו. בכל רגע פנוי הייתי רצה לחלון לראות 
מי בא, מה הביאו ועל מה דיּברו. כמעט כל מה שאני יודעת למדתי מאותן שיחות 
שהתַנֲהלּו בחצר של החכם סלאח תחת עץ התמר. ובכלל אהבתי להתבונן דרך 
החלון באנשים שעברו בִסמטה שמתחת לבית שלי בדרך לשּוק. ככה ִהּכרתי כמעט 
את כל אנשי טבריה. לנו הבנות לא ִהרשו לצאת הרבה מהבית, ולכן אהבתי כל כך 
את החלון. אבל תמיד כשהייתי עומדת שם, פוערת עיניים כדי לא לַהפסיד דבר 
ממה שקורה שם בחוץ, היתה אמא שלי מתרגזת ואומרת: "ַנעימה, אולי תפסיקי 
לנעוץ עיניים בכל מי שעובר בִסמטה! עוד ייפלּו לך העיניים מרוב שאת מוציאה 
אותן החוצה." אבל אני לא ֶהְחַמצתי אף הזדמנות לעמוד בחלון, וכשהגיע הילד 
המוזר, הלא מובן, על אחת כמה וכמה הייתי חייבת לעקוב אחריו. אחרי הכול, 

היה לו שם דומה לשלי. מעניין מי היו הוריו. 
בָאָגם,  לשחות  הולך  ברחובות,  מסתובב  אותו  לראות  יכולתם  ובלילה  ביום 
קופץ מגג לגג. לפעמים אפילו קיֵנאתי בו שהוא יכול לעשות כל מה שמתחֵשק 
לו. תושבי טבריה לא ידעו איך להתייחס אליו. מצד אחד כולם ריחמו על הילד 
העזוב, אבל גם צחקו עליו – על הבגדים שלבש שהיו גדולים ממידתו, על השיער 
נעים  הזמן  רוב  משהו.  להגיד  כשרצה  שִהשמיע  הֲחנּוקים  הקולות  על  רּוע,  הּפָ
רָחח שּפֹוֵלט אוויר חם מבין שפתיו רק  הטריד אותנו. הוא לא הפסיק לשרוק כמו ּפִ
כדי להרגיז, אפילו בלילות, והפריע לישון. וכשביקשו ממנו שיפסיק, היה ממשיך 
דווקא כדי להכעיס. כשהילדים שיֲחקו בסמטה היה נעים עומד מהצד ומתבונן 
בהם ושורק. אולי תגידו שהוא רצה להיות כמוהם ולא ידע איך. הם הלכו לבית 
הספר והוא לא. להם היו הורים ולו לא. להם היו מילים ולו לא. כשהם לעגו לו 



24    תה מתוק עם נענע ועוד סיפורים

ושרו לו: "נעים הרזה, יש לו דג בפה" הוא היה מרביץ להם או זורק עליהם אבנים. 
קשה היה לסלוח על הדברים המרגיזים שעשה. 

לפעמים נראה שיש לו לב של זהב – הוא עזר לאבו אחמד מוכר הדגים, 
או לשֹלמה מוכר התמרים והדבש, או לסמי בעל בית הקפה שּביֵקש ממנו 
שהזמינו  ומתוק  חם  קפה  או  תה  כוסות  ועליו  מגש  עם  בשוק  להסתובב 
ֵחי מים כדי  הסוחרים או הקונים. לזה הוא עזר ְלָהרים ַארָגזים, לזה הביא ּפָ
לשטוף את הדוָכן. יום אחד היה כולו דבש ויום אחר יכול היה להיות בצל 
מהסוחרים  שמישהו  דבר  כל  ועושה  עוזר  היה  אחד  יום  בצל.  או  עסל   –
סלי  או  הֶלּבן  ֵדי  ּכַ עם  הנשים  את  ודוחף  מגיע  היה  אחר  ויום  ממנו,  ּביֵקש 
הביצים. כשֵהעירּו לו שהוא מתנהג כֶפֶרא חסר נימוס היה מתרֵגז וַמּפיל את 
הסחורה מעל הדוכנים ובשוק היתה פורצת אז מהומה. היהודים היו אומרים 
לערבים – קחו אותו וחנכו אותו, והערבים אמרו – לא, הוא שלכם. לא פעם 
ניסה החכם סלאח להעיר לו, לדבר אל ִלּבו, ללמד אותו לכתוב ולקרוא ואת 
החכם  ונעלם.  בורח  היה  נעים  אבל  הילדים,  כאחד  שיהיה  כדי  התפילות 
היה מחפש אותו, יושב בחצר ומחכה לו בְדָאָגה. אחרי כמה ימים היה נעים 
ירות שקטף  חוזר ומביא לחכם אבנים ֲחָלקֹות שמצא על שפת הכינרת, או ּפֵ
ָרמים שבכפרים הסמוכים. החכם ליטף את ראשו ואמר: "תודה  בּבּוסָתנים ובּכְ
הֲאָבנים  ִרצּפת  את  שֹוֵטף  אותו  ראיתי  בערבים  שחזרת!"  שמח  אני  נעים, 
חים הצבועים בתֵכֶלת. לא פעם  בחצר של החכם, משקה את הצמחים שבּפָ
ר סיפורים על  עם ֶרֶדת הלילה, ראיתי אותם יושבים יחד בחצר. החכם סיּפֵ
קיעין ונעים הקשיב לו בעיניים ּפעּורות. היו לו עיניים  חכמי טבריה וְצָפת וּפְ
במשך  מסתכל  הָשטּוח,  הגג  על  עולה  נעים  היה  מֵלא  יֵרח  בלילֹות  יפות. 
היֵשנה,  העיר  בבתי  או  בהם  השתקף  שהירח  הָאָגם  בֵמי  בּכֹוכבים,  שעות 
ּובֹוֶכה. אולי מגעגועים להוריו, למקום הולדתו, אולי ִמַצַער או מחָרָטה על 

המעשים שעשה. 
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ֶסה לעשֹור, ימי התשובה שבין ראש השנה ליום  יום אחד, היה זה בימים שבין ּכֶ
כיפור, הגיעו אל החכם שתי ָנׁשים. ראיתי את נעים מַמֵהר לִהסתֵתר מאחוֵרי אחד 
הׂשיחים כדי להקשיב לׂשיחה. גם הוא ראה אותי מַמֶהרת להסתתר מאחוֵרי הווילון. 
לִהתוַודֹות  ביקשה  הנשים  אחת  ִנפְגשּו.  הראשונה שמבטינו  הפעם  היתה  לא  זו 
ַגע בְקרֹובת משפחה שלה. "אמנם ביקשתי ממנה  בפניו על מעשה שעשתה, שּפָ
סליחה והיא סלחה לי" אמרה האישה, "אבל עדיין לא סלחתי לעצמי. ואני לא 

יודעת אם אלוהים סלח לי," היא פנתה לחכם בעיניים מֵלאֹות ְדָמעֹות.
החכם הקשיב, פנה אל האישה השנייה ושאל אותה: "גם את באת לספר לי על 
משהו שמעיק על לּבך?" ענתה האישה השנייה: "לא. אין לי מה לספר. באתי ללוות 
את חברתי. אין דבר שמציק לי או מכביד על מצפוני." בירך החכם את האישה 
השנייה ואמר שהוא שמח לשמוע שכל מעשיה טובים. אמרה לו האישה השנייה: 
שהוא  בטוחה  ואני  פעוט  משהו  היה  בוודאי  זה  טוב,  לא  מעשה  עשיתי  אם  "גם 

ייָסלח לי. אין סיבה שאגזול מזמנו של החכם כדי לספר לו."
לאישה  החכם  פנה 
"צאי  לה:  ואמר  הראשונה 
גדולה  גדולה.  אבן  וַחפׂשי 
ככל האפשר, גדולה כגודל 
החרטה שלך, והביאי אותה 
השנייה  ולאישה  אלי." 
וִאספי  ְלכי  "ואת,  אמר: 
אבנים קטנות, כי המעשים 
הם  שעשית  טובים  הלא 
קטנים, והביאי אותן אלי."
יצאו שתי הנשים לאסוף 
של  בקשתו  פי  על  אבנים 
עם  הראשונה  חזרה  החכם. 
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אבן גדולה וכבדה, והשנייה אספה סל מלא אבנים קטנות. אמר להן החכם: "יפה 
עשיתן. עכשיו החזירו את האבנים למקום שממנו לקחתן אותן וִחזרו אלי." הלכה 
האישה הראשונה למקום שממנו לקחה את האבן הגדולה והכבדה והחזירה אותה 
למקומה. ואילו השנייה – היא לא הצליחה לזכור מאין לקחה כל אחת מהאבנים 

הקטנות שאספה, וחזרה אל החכם עם כל האבנים הקטנות בסל. 
אמר החכם לראשונה: "את זכרת מאין לקחת את האבן הגדולה והחזרת אותה 
בו, אך לא  גם את המעשה שעשית. הוא הציק לך, התביישת  זכרת  למקומּה. 
התביישת לספר לי עליו. לכן ביום הכיפורים, כשייפתחו שערי שמים וסליחתך 
הלא־טובים  המעשים  "ואת,  אמר:  השנייה  ולאישה  לך."  ִייָסַלח  ַמעָלה,  ַתֲעֶלה 
שעשית קטנים הם ולא הכבידו על ִלּבך. הם לא הכאיבו לך ולא ציערו אותך, 
גם לא התחרטת עליהם. לא ביקשת סליחה וגם לא ביקשת לתקן אותם, ואיך 

ִייָסַלח לך?"
מים  להן  למזוג  והציע  האורחות  אל  נעים  ניגש  ללכת  הנשים  שקמו  לפני 
"איזה  בחביבות.  אליהן  מתנהג  והפרוע  הגס  הופתעו שהילד  האורחות  צוננים. 
ׂש אותי בחלון. היה  ילד, לא ידענו שאתה כזה!" קראו. נעים ֵהרים את מבטו וחיּפֵ
לו חיוך ּכֹוֵבש. חייכתי אליו בחזרה. לפעמים הוא נרָאה לי עדין ונדיב ולפעמים 

ֵנאתי אותו. כמו אז, בערב יום הכיפורים.  ׂשָ

בשעות הבוקר ניכרה בשוק תכונה גדולה. אנשים מיהרו לגמור את הקניות. 
החנויות.  את  ולשטוף  הדוכנים  את  לקפל  התחילו  כבר  היהודים  הסוחרים 
השוק התרוקן במהירות. הסוחרים המוסלמים והיהודים בירכו אלה את אלה 
הזדרזו  היהודים  למחילה.  יזכו  הסליחה שלהם  ובקשות  ייענו  שתפילותיהם 
להגיע הביתה, להכנות אחרונות לקראת היום הקדוש. באמצע ההכנות לסעודה 
המפסקת נגמר לאמא שלי הסוכר. היא שלחה אותי למכולת וביקשה שאחזור 
מיד ולא אתעכב כהרגלי. אבל כשעברתי ליד הדוכן של שֹלמה מוכר התמרים 
את  לסגור  לשֹלמה  עזר  נעים  להתעכב.  חייבת  הייתי  שבגללו  משהו  קרה 
הדוכן, ובדיוק אז הגיע בריצה אברם מוכר הפחמים, האיש הכי עני בטבריה. 
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הוא לא הספיק לקנות מצרכים לסעודה המפסקת. אברם ניגש לדוכן הדגים 
של אּבו אחמד, שנשאר לו רק דג אחד אחרון. באותו רגע ממש הגיע לדוכן 
הדגים גם העוזר לֹשר הגליל. השר שלח אותו לקנות דג לסעודת הערב. אבו 
אחמד לא יכול להחליט למי משני הקונים ימכור את הדג. שניהם הגיעו ביחד. 
מה יעשה? הוא החליט להעלות את מחירו, אך שני הקונים הסכימו לשלם. 
מוכר הדגים שוב לא ידע מה לעשות והכפיל את מחירו של הדג, ושני הקונים 
עדיין הסכימו לשלם. החליט אבו אחמד לשלש את מחירו של הדג, והשניים 
עדיין הסכימו. ידעתי שאמא תכעס שאני מתעכבת, אבל הייתי חייבת לדעת 
מי יקנה בסוף את הדג. בינתיים ריּבע אבו אחמד את מחירו של הדג. בשלב זה 
החליט עוזר השר לוותר. הוא חשש שאדונו יכעס עליו אם ישלם מחיר גבוה 
כל כך תמורת דג לא גדול במיוחד. אברם הוציא מכיסו צרור ישן וקרוע וספר 
את המטבעות שבתוכו. היה לו בדיוק הסכום שביקש מוכר הדגים. אבו אחמד 
עטף לו את הדג ובירך אותו בגמר חתימה טובה. כל הסוחרים מסביב עמדו 

פעורי פה. 
לפני שפנה ללכת פנה עוזר השר אל אברם ושאל אותו: "מדוע הסכמת לשלם 
מחיר יקר כל כך תמורת הדג?" ענה לו אברם: "לנו היהודים יש יום אחד שבו 
אנחנו מכפרים על כל העוונות שעשינו כל השנה – יום הכיפורים. איך לא אכבד 

את היום הזה?" 
שלמה מוכר התמרים הסתכל על נעים, שצפה במתרחש, ושאל אותו לעיני 
כל האנשים שהתאספו שם: "ומה איתך נעים? איך אתה מתכוון לכפר על כל 
העוונות שלך?" נעים האדים מבושה, ואז זרק בכעס את ארגז התמרים שהחזיק, 
זינק, חטף את הדג מידיו של אברם והתחיל לרוץ לכיוון הכנרת. אברם נבהל 
והתחיל לצעוק, אבו אחמד מוכר הדגים צעק גם הוא, ושניהם מיהרו לרוץ אחרי 
נעים. עוזר השר הצטרף. אני, עם שקית הסוכר שאמא מחכה לה בדחיפות בקוצר 
רוח, רצתי אחריהם, מוכרות הפטרוזיליה והנענע שישבו על הארץ קמו בבהלה 
שיעצור,  לו  וצעקו  נעים  את  לתפוס  לעזור  רצו  אנשים  ועוד  עוד  הן.  גם  ורצו 
אבל אף אחד לא הצליח להשיג את נעים הזריז, שהגיע למים, השליך אליהם את 
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ס על עץ, ישב על הענף הכי גבוה והסתכל למטה על כל האנשים  הדג, ואז טיּפֵ
הזועמים שאיימו עליו בכל האיומים האפשריים.

"איך אתה לא מתבייש לקחת ליהודי ששילם את כל כספו על דג לסעודה 
המפסקת?!" צעק עליו אּבו אחמד בפנים אדומות מזעם. 

"שלא תעז להראות את הפרצוף שלך בשוק!" קרא שלמה בגרון ניחר.
ואני הוספתי עוד שמן למדורה וצעקתי לעברו: "אני מאחלת לך שאף אחד לא 

יסלח לך לעולם!"
אּוב ומאוכזב. אולי קיווה שאבין את עלבונו ותסכולו.  הוא הביט בי במבט ּכָ

מהילד  נמאס  לכולם  ובאו.  התאספו  הצעקות  את  אנשים ששמעו  ועוד  עוד 
הזה, שיש לו פנים חמודות אבל מעשיו בלתי נסבלים. ורק השייח' נימר, ששמע 
את המהומה והגיע בריצה, ניסה לדבר אל נעים בנועם: "עכשיו ֵרד מהעץ וָבֵקש 

סליחה מאברם, כדי שתוכל להתחיל את השנה החדשה בלב נקי."
אבל נעים נשאר לשבת על העץ. בינתיים אספו כל האנשים הטובים ירקות 
למשפחתו.  להביא  מצרכים  לו  שיהיו  כדי  לאברם,  ונתנו  ועוגות  וחלה  ופירות 
רצתי הביתה מהר ככל שיכולתי. ידעתי שאמא תכעס עלי. סיפרתי לה בהתרגשות 
כל מה שקרה וביקשתי שתסלח לי. אמא אמרה שמזלי שעכשיו יום הכיפורים, 
כי ביום אחר אולי לא היתה סולחת, והוסיפה שהיא מקווה שגם אחיי יסלחו לי 

כשיאכלו את העוגה שהכינה בלי סוכר. 
אמא הדליקה נרות וכולנו יצאנו לבושים בבגדים לבנים לבית הכנסת לתפילת 

ּכל ִנדֵרי. שליח הציבור הוציא את ספר התורה מארון הקודש ואמר בקול רם: 

ועל  ובישיבה של מטה, על דעת המקום ברוך הוא  בישיבה של מעלה 
דעת הקהל הקדוש הזה אנו מתירין להתפלל את העבריינין.

עיני שוטטו בקהל, ביקשתי לראות אם גם נעים הגיע לבית הכנסת. חיכיתי לו. 
קיוויתי שיבוא לבקש סליחה. שליח הציבור וכל הקהל אמרו בלחש: 

כל ִנְדֵרי ֶוֱאָסֵרי ּוְשבּוֵעי ַוֲחָרֵמי ְוקֹוָנֵמי ּוְקָנֵסי
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חזרתי ומלמלתי את המילים. הסתכלתי על אחיי וקיוויתי שהם סלחו לי על העוגה 
הלא מתוקה. שליח הציבור המשיך, וכל הקהל אחריו: 

ר בתוכם כי לכל העם ִּבְשָגָגה. ר ַהגָּ ונסלח לכל עדת בני ישראל וַלגֵּ

שאלתי את אמא למה הכוונה שכל העם בשגגה, והיא הסבירה לי שכולנו טועים. 
יום הכיפורים  כולנו עושים דברים שאיננו מתכוונים לעשות, ולכן יש לנו את 
לבית  מחוץ  עומד  נעים  את  ראיתי  החלון  דרך  כשהצצתי  הכול.  על  בו  לכפר 

הכנסת, לבוש בגדים לבנים. פניו היפים היו מלאי עצב. 

באותו לילה, ראיתי בחלום את שערי השמים נפתחים, ואור גדול האיר את העיר 
בין  הסתובב  השמים,  ברחובות  שוטט  נעים  מעלה.  של  לעיר  שהפכה  שלמטה 

הבתים והחצרות, קפץ על הגדרות והגגות ולא חדל לבכות.
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החתולים והכלבים ענו לו והיללות הרעידו את העיר. בחלונות עמדו אנשים 
שהצביעו על נעים וצחקו. נעים רצה לברוח, אך מכל עבר הופיעו עוד ועוד 
אנשים לבושים לבן וצחקו. יצאתי החוצה. ראיתי את נעים עומד שם ומשפיל 
את עיניו מבושה ואמרתי: "איך נוכל לבקש שִייָסַלח לנו אם אנחנו לא יודעים 
מילים  די  אין  "לנו  המשכתי:  ואני  השתתקו  כולם  פסק.  הצחוק  לסלוח?" 
להודות בדברים האיומים שעשינו, אולי נוכל להבין את נעים שאין לו מילים 
בכלל? ואולי כולנו כמוהו, מבקשים מעט רחמים, מעט הבנה, כי כולנו בני 

אדם שבורים ותועים?" 
מכל עבר נשמעו כולם אומרים: "כל העם בשגגה". 

שקועה  היתה  העיר  לחלון.  ומיהרתי  מהמיטה  קפצתי  מהחלום,  התעוררתי 
בשינה. מעבר לגגות העיר ובין כפות עצי התמר הזקופים ראיתי את מי הכנרת 

רגועים, והירח שלמעלה משתקף בהם.  

בשכונת  הפזורים  הקטנים  הכנסת  בתי  בין  מסתובב  נעים  את  ראיתי  למחרת 
ולפעמים  גדול  בכי  בקול  לפעמים  מתוכם  העולות  לתפילות  היהודים, מקשיב 

בלחש. נראה שהוא רוצה מאוד להיכנס לבית הכנסת, אבל לא מעז. 
הילדים בחצר בית הכנסת הצביעו עליו ושרו בלעג: "נעים הרזה, יש לו דג 
בפה". עמדתי בצד והצטערתי שאין לי די אומץ להגיד שוב את הדברים שאמרתי 

בחלום.  
הרעבים  המתפללים  להסתיים.  עמד  הקדוש  היום  שוקעת.  החלה  השמש 
עולות  ואז  בשופר  תוקעים  הנעילה, שאחריה  לתפילת  במתח  חיכו  והתשושים 
התפילות והתחינות לשמים, שערי התשובה ננעלים, כוכבים נראים בשמים ויום 
הכיפורים נגמר. רגע לפני תקיעת השופר נכנס נעים בריצה, הכניס שתי אצבעות 
אל בין שפתיו ושרק שריקה שהרעידה את קירות בית הכנסת ובטח גם את שערי 

השמים. 
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במכות  עליו  התנפלו  המתפללים 
את  לעצור  שניסו  היו  ובקללות. 
ואחרים  הזועמים,  המתפרעים 
לסלוח  אי אפשר  "די,  צעקו: 
להפריע  שיפסיק  הזה.  לילד 

לנו!" 
את  מעט  הרים  סלאח  החכם 
צום  כי  "זכרו  ואמר:  קולו 
הכיפורים הזה מחילה וסליחה 
בבית  הושלך  הס  הוא." 
ראו  המתפללים  כל  הכנסת. 
נעים מביט אל אברם בעיניים  את 
מבט  לו  החזיר  ואברם  חרטה,  מלאות 
סולח. גם אנחנו. הרגשנו שהורדנו מעלינו אבן 

גדולה. כשחכם סלאח אסף את נעים תחת טליתו נראו כוכבים בשמים. 
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لُغة الُخرسان
رونيت حاخام

ترجمة من العبرية: الطيب غنايم

كاَن الجميُع يَْعرُِف نَِعيًما األخرس. فقد كان جزًءا ال يتجزَّأ من سوق طبرية. لم يعرف 

أحد من أين َجاَء ومْن هما والداه. لربّما َوَصَل مع قوافِل التّّجاِر الذين َجلَبُوا أقمشًة 

الّصيّادون عليه بجانب بحيرة  َعثََر  ربّما  أو  وبهارات من دمشق ومن اإلسكندريّة، 

طبرية! كما لم يعرف أحٌد َمن َجاَء بنعيم إلى الّسوق. أتذكّر اليوَم الذي ظََهَر فيه.  

حينما َوَصَل التّّجاُر َصبَاًحا إلى الّسوق َعثَُروا على طفٍل يبلغ من العمر ثماني سنوات، 

كان نائما في صندوق الخضروات والفواكه. 

إليهم  نَظََر  لكنه  معه  التّحّدث  َحاَولُوا 

بارتياٍب ولم يُِجْب. الحظوا أنّه جائع. 

أطعموُه وسقوه على الفور. بالطّبع، 

لكي  ذهبوا  بطرده.  يرغبوا  لم 

له  قالوا  صالح.  الحاخام  يخبروا 

أنّه يفهم اللغة العربيّة والعبريّة 

قال  يهودّي.  أنّه  يبدو  ما  وعلى 

الحاخام صالح أنّه ال يهّم من هما 

والداه. أََخَذُه إلى بيته وَمَنَحُه اسَمُه.
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كان الحاخام صالح يعيش حتّى تلك اللحظة وحيًدا. كان بإمكاني أن أرى من 

قبل وصوله،  األخرس.  الَولَد  تعّقب  بإمكاني  كان  بيِتِه. وهكذا،  ساَحَة  بيتي  شبّاك 

إلى  الّستارة وأنظر  أتخّفى وراء  الّشباك، أن  أَِقَف عند  الثّابتة أن  كان من عاداتي 

ساحة بيت الَحاَخام التي كانت تعجُّ على الّدوام بالّنساء والرّجال من أهل طبرية 

والقرى المجاورة، يهوًدا وعربًا، قدموا طلبًا للمشورة والّنصيحة والبركة، وقد َجلَبُوا 

الّزيتون،  زيت  أرضهم،  من  وخضروات  فواكه  طبخوها،  مأكوالت  للحاخام  معهم 

أُتِيَحت لي كنُت أركُُض نحو  جبنة ومخبوزات أعّدوها خّصيًصا له. في كّل لحظة 

أعرفه  ما  كّل  يتحّدثون.  َوَعمَّ  إلى هنا  به  الذي جاَء  ما  القادم،  َمن  لرؤية  الّشبّاك 

تقريبًا، تعلّمتُه من تلك المحاَدثَات في ساحة الحاخام صالح تحت شجرة الّنخيل. 

الذين مّروا من  الناس  الّشبّاك في  الّنظر والتّمّعن عبر  إلقاء  وبشكل عاّم، أحببُت 

الزّقاق الذي تَْحَت بيتي في طريقهم إلى الّسوق. هكذا، تعرّفُت تقريبًا على كّل 

كان  فقد  ولذلك  البيت،  مغادرة  من  ممنوعات  كُنَّ  البنات،  نحن  طبرية.  سّكان 

الّشبّاك مكاني المفّضل. لكن، دائًما، حينما كنُت أقف بجانب الّشبّاك، فاتحة عينّي 

كي ال أُفَوَِّت شيئًا مّما يحدث في الَخارِِج، كانت أُّمي تغضب وتقول: "نعيمة، هالّ 

توقّفت عن غرز نظراتك في كل من يمّر من الزّقاق! سوف تسقط عيناك من كثرة 

ْت أيّة فرصة للوقوف عند الّشبّاك ُخُصوًصا حيَنَما قَِدَم  ما تُطلعيهما". لكنني لم أُفَوِّ

بَه، فقد كان له اسم يشبه اسمي.  َب علّي أن أتعقَّ ذلَك الَولَُد الغريب الغامض. توجَّ

من ُهم يا تُرى أهلُه؟

كان بإمكانكم رؤيته ليَل نهار يطوف الّشوارع، يذهب للسباحة في البحيرة، يقفز 

من سقٍف إلى آَخَر. أحيانًا، شعرُت بالغيرِة منه. كان بمقدوره فعل كّل ما يحلو لَُه. 

لم يعرف سّكان طبريّة كيف يتعاملون معه. من جهة، أشفق جميعهم على الولد 

المتروك، لكنهم، من جهة أخرى، ضحكوا منه ـ من مالبسه التي كان يرتديها والتي 

كانت أكبر من حجمه، من شعره المتناثر ومن أصواته المخنوقة التي أصَدرََها حينما 
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أراَد أن يقوَل شيئًا. كان نعيم يزعجنا باستمرار، فال يتوقّف عن التّصفير مثل أزعر، 

يطلق الهواء من بين شفتيه فقط ليغيظنا. حتّى في الليالي كان يقّض مضَجَعنا. حينما 

كان البعض يطلب منه التّوقّف، كان يتمادى إمعانًا في إغضابنا. وحينما كان األوالد 

يلعبون في الزّقاق، كان نعيم يقف جانبا، يتمّعن ويصّفر. قد تظّنون أنّه أراد أن يكون 

مثلهم ولكنه لم يستطع. فهم يذهبون إلى المدرسة، وهو ال يذهب. كان لجميعهم 

أهل أما هو فال. كانت لهم كلمات وهو عجز عن الكالم. حينما كانوا يسخرون منه 

ويهتفون: "نعيم النحيف، في فمه سمكة"، كان يضربهم أو يرشقهم بالحجارة. كان من 

الّصعب مسامحته على أفعاله المغيظة.

أحيانًا بََدا وكأّن له قلبًا من ذهب، فقد كان يساعد أبا محّمد، بائع الّسمك، أو 

شلومو، بائع التّمر والعسل، أو سامي، صاحب المقهى الذي كان يطلب منه أن يدور 

في الّسوق حامالً صينيّة مليئة بكؤوس الّشاي أو القهوة الحلوة الّساخنة التي كان 

التّّجار أو المتسوقون يطلبونها. ساعد فالنًا في رفع الّصناديق، وساعد عالّنًا في إحضار 

دالء الماء لغسل الّدكّان. كانت له أيام عسل وأيام بصل. أحيانًا، كان يساعد ويفعل كّل 

ار، وأحيانًا كان يصُل الّسوق ويَْدفَع النَّاس حاملي ِجرَاَر اللَبَِن أو ِسالََل  ما يطلبه التُّجَّ

البَيِْض. حينما قالوا له إنّه يتصرّف كالمتوّحش َعِديِم األَْخالَق، كان يغتاُظ ويُْسِقُط 

البضائَِع عن البَْسطَات، فتثور ثائرة الّسوق. عندها يقول اليهود للَعرَب: "ُخُذوُه، أَدِّبُوُه"، 

ويرّد الَعرُب: "بل ُهو لَُكم". أكثر من مرّة َحاَوَل الَحاَخام صالح أن ينصحه بالتي هي 

لَوات ليكون كباقي األوالد. لكن نعيًما كان  أحسن، أن يعلّمه الِكتَابََة والِقرَاَءَة والصَّ

البيت  في ساحة  يجلس  أو  عنُه،  يبَحُث  الَحاَخام  كاَن  األنظار.  عن  ويتوارى  يهرب 

ِة أيَّام ويجلب معه حجارًة ملساَء َعثََر عليها  وينتظره ِبَقلٍَق. كان نعيم يعوُد بعد ِعدَّ

على شاطئ بحيرة طبريّة، أو فواكَِه قَطََفَها من البساتيَن والكروم من الُقرَى الُمَجاِورَة. 

كَاَن الَحاَخام يداِعُب شعره، ويقول: "شكرًا يا نعيم، أنا مسرور بعودتك!". في ساعات 

المساء، رأَيْتُُه ينظّف األرضيّة الَحَجريّة في ساحة الَحاَخام. يْسِقي الّنباتَات المزروعة 
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في الّدالء الزرقاء. رأيتهم أكثر من مرّة عند ُحلول الليل جالَِسيِْن َمًعا في الّساَحِة. كان 

الَحاَخام يحكي الَحَكايَات عن حاخامات طبريّة وَصَفد والبقيعة ونعيم يصغي بأعين 

ا. في الليالي التي يكتمل فيها الَقمُر، كان نعيم  مفتوحة. كانت عيناه جميلَتَيِْن َحقًّ

يتسلّق الّسطح، يتأمل الَكَواكِب َساَعاٍت طويلة، ينظر إلى ماء البحيرة التي انَعكَس فيها 

الَقَمُر، أو إلى بيوت الَمِديَنِة. ويبكي. ربما بكى من األشواق لوالديه أو لَِمْسَقِط رَأِسِه، 

أو ربّما بكى أَسًفا أو نََدًما على ما كان يفعله خالل النهار.

في أََحِد األيّام "ما بين كِِسيه وَعُسور"، وهي األيّام العشرة التي تفصل بين 

رأيُت  امَرأَتَان.  الحاخام  إلى  قَِدمت  )كيپور(،  الُغْفرَان  ويوم  الّسنة  رأس  عيد 

نعيًما يُْسِرُع باالختباء َخلَْف إحدى الّشجيرات ليُصغي إلى المحادثة. هو أيًضا، 

رَآنِي أُْسِرُع لالختباء وراء الّستارة. لم تكن هذه المرّة األُولى التي تلتقي فيها 

لََها.  بقريبٍَة  أََضرَّ  ارتََكبَتُْه  بَعَمٍل  له  تَْعتَرَف  أن  الّنساء  إحدى  طلبت  نَظَرَاتَُنا. 

ثم  المرأة.  قالت  َساَمَحتِْني"،  وهي  تسامحني،  أن  منها  طلبت  أنني  "صحيح 

أضافت والدموع تترقرق في عينيها: "لكنني لم أغفر لنفسي، وال أعلم إن كاَن 

الله قَْد َغَفَر لي".

جئِت  أيًضا  "وأنِت  َوَسأَلََها:  األُْخَرى  للمرأة  َه  تََوجَّ ثم  ألقوالها،  الَحاَخام  أصغى 

ثُك به.  تحّدثينني عن شيء يثقل قلبك؟" أجابت المرأة الثّانية: "ال. ليس لََديَّ ما أَُحدِّ

كل ما هناك أني جئت برفقة صديقتي. ال شيء يضايقني أو يُثِْقُل على ضميري". 

َحيَّا الَحاَخام المرأََة األخرى، وقال إنّه سعيد من أجلها، فقالت له: "حتّى إن ارتكبت 

عمال سيئا، فسيكون بالطّبع أمرا تافًها، وأنا واثقة أّن الله سيغفر لي، وال داعي أن 

أبّدد وقت الحاخام".

َه الَحاَخام إلى المرأة األُولى وقال لََها: "اخرُجي وابحثي عن َحَجٍر كَِبيٍر. حجر  تََوجَّ

بحجم نََدمِك واْجلِِبيِه لي". وقال للمرأة األخرى: "اخرجي وابحثي عن حجارة صغيرة 

بحجم األفعال السيّئة التي قُْمِت بها واْجلِِبيها لي".
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لَجْمعِ  الَمْرأَتَاِن  َخرََجِت 

منهما  طَلََب  كَما  الِحَجارَة 

األُولى  المرأة  عادت  الحاخام. 

مع َحَجٍر كبيٍر وجمعت األخرى 

الّصغيرة.  بالحجارة  مليئة  سلّة 

"حسن  الحاخام:  لهما  قال 

إلى  الِحَجارَة  أعيدا  فعلتما. اآلن 

توّجهت   ." إلِيَّ وعودا  مكانها، 

الذي  المكاِن  إلى  األُولى  المرأة 

أََخَذت منه الَحَجَر الَكبيَر الثّقيل 

األخرى  أما  َمَكانِِه.  إلى  وأعاَدتُه 

فلم تَْنَجح في تذكّر األماكن التي أخذت منها الحجارة الّصغيرة، فعادت إلى الحاخام 

بكّل الحجارة الّصغيرة. 

قاَل الحاخام للمرأة األولى: "أنِت تذكّرِت من أين جئِت بالَحَجر الكبير وأََعْدتِِه 

إلى َمَكانِِه. تذكّرِت أيًضا الَعَمَل الذي قُْمِت ِبِه. لقد أزَعَجِك. َخِجلِْت منه. لكن لم 

الّسماء،  تُْفتَح أبواب  الغفران، حينما  التّحّدث عنه. ولذلك، في يوم  تخجلي من 

األخرى  للمرأة  توّجه  ثم  تَُساَمِحيَن".  الّسماء، سوف  نحو  ويصعد طلب غفرانك 

ولم  تؤلمِك  لم  قلبك.  تُثِْقل  ولم  تافهة  كانت  السيئة  أعمالِك  "وأنِت،  لها:  وقال 

تؤسفِك، كما لم تندمي عليها. لم تطلبي المغفرة ولم تُصلحي ما فعلت فكيف 

سيُْغَفُر لَِك؟"

قبل أن تغادَر المرأَتَان َجاَء نعيم وقدم للّضيفتين الماء البارد. فوجئت الّضيفتان 

ب، يتصرّف بمنتهى اللطف، فقالتا:  َرأَتَا ذلك الولد، المعروف بغير المهذَّ حينما 

"يا لك من ولد! لم نعلم أنّك كذلك!" رَفََع نعيم نظره بَاِحثًا عّني خلف الّشبّاك، 

وقد اعتلت وجهه ابتسامة رائعة. بادلته االبتسامة. كان هذا الفتى يبدو لي أحيانًا 
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لطيًفا كريًما، ولكن في أحيان أخرى كرهته، كما حدث في أحد أيام الغفران.

في ساعات الّصباح كانت التّحضيراُت في الّسوق على قدم وساق. َساَرَع الّناس 

إلنهاء مشترياتهم، وراح التّّجار اليهود يغلقون حوانيتهم وينظّفونها. وسرعان ما 

خال الّسوق من الناس. هّنأ التّّجار المسلمون رفاقهم اليهود بيوم الغفران وتمنوا 

أن تُستجاب صلواتهم ويُغفر لهم. استعجل اليهود العودة لبيوتهم لتحضير الوجبة 

عندنا،  الّسّكر  نََفد  اإلفطار  لوجبة  التّحضيرات  أثناء  في  المقّدس.  لليوم  األخيرة 

ر كعادتي. لكن، حينما  فأرسلتني إلى الّدكّان وطلبت أن أعود في الحال وأالّ أتأَخَّ

نعيم يساعد  للتأّخر. كان  أمر اضطرّني  التّمر، حدث  بائع  بدكّان شلومو،  مررت 

شلومو في إغالق دكّانه. حينها، َجاَء أبراهام بائع الفحم راكًِضا، وهو أَفَْقُر َشْخٍص 

في طَبَِريَّة. لَْم يسعفه الوقت ليتمّكَن من اقتناء مشتريات وجبة اإلفطار. تقّدم 

أبراهام نحو بسطة سمك أبي أحمد حيث بقيت سمكة واحدة أخيرة. في اللحظِة 

َسَمٍك  لشراء  أرسله  فقد  الَجليل.  وزير  مساعد  أيًضا،  البسطة،  إلى  َوَصَل  نفسها 

مكة، فََقْد َوَصَل  لوجبَِة اإلفطَار. لم يستطع أبو أحمد أن يقّرر ألّي منهما يبيُع السَّ

َمَكَة. لكّن الزبونين وافََقا  كالُهَما َمًعا. ماذا عليه أن يفعل؟ فَقرََّر أن يرفََع سعر السَّ

على َدفْعِ الثّمن. ومرّة أُْخَرى لم يعرف ماذا عليه أن يفعل. قّرر أن يضاعف سعر 

َمَكِة لكن الُمْشتَِريَيِْن ظاَلَّ مواِفَقيِْن على َدفْعِ الثّمن. قَّرَر أبو أحمد أن يجعَل  السَّ

الُمْشتَِريَيِْن ظاَلَّ مواِفَقيِْن  من الّسعر ثالثََة أضعاف الّسعر األصلّي للسمكة. لكن 

على َدفْعِ الثّمن. َعلِْمُت أَنَّ أُمِّي ستغضب ألنّني تأّخرت لكنني كنت مضطرًّة أن 

َمَكَة في الّنهاية. في هذه اللحظات َجَعَل أبو أحمد من  أعرَف من سيشتري السَّ

الّسعر أربعة أضعاف الّسعر األصلّي. هنا، قَرََّر مساعد الوزير التََّنازل. خاف من 

أن يغضب منه سيّده في حاِل َدفََع سعرًا عاليًا إلى هذا الحّد ُمَقاِبَل َسَمَكٍة ليست 

بكبيرٍة جًدا. أَْخَرَج أبراهام من َجيِْبِه ُصرًَّة قَِديَمًة ممزَّقًَة. َعدَّ ِقطََع الّنقود داِخلَها. 

وهّنأه  َمَكة  السَّ أحمد  أبو  لفَّ  بالّضبط.  البائع  طَلَبَه  الذي  المبلََغ  بحوزته  كَاَن 

بالعيد. َوقََف كّل التّّجار من حولهم مشدوهيَن.
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قبل أن يعوَد أْدَراَجُه، َسأََل مساعُد الوزيِر أبراهام: "لماذا وافقَت على َدفْعٍ سعر 

ُر  كبير إلى هذا الحّد مقابل َسَمَكٍة؟". فَأََجابَُه أبراهام: "نحن اليهود، لنا يوم واِحد نَُكفِّ

أقّدس هذا  الغفران. فكيف ال  يوم   - الّسَنة  ِطيلََة  ارتََكبَْناَها  التي  الذنوب  فيه عن 

اليوم؟"

نَظََر شلومو، بائع الّسمك، إلى نعيم الذي َراقََب ما يجري من حوله، وَسأَلَُه أمام 

َر أنت عن  تَُكفِّ أن  تنوي  يا نعيم؟ كيف  "ماذا عنك  الذين تجمهروا:  الّناس  جميع 

ذنوِبَك؟" احَمرَّ وجُه نعيم من الَخَجِل، فرمى بغضب صندوق التّمر، ثم قََفَز والتقَط 

َمَكَة من يَِد أبراهام وبََدأَ يركض باتجاه بحيرة طبريّة. ُذِهَل أبراهام وراح يصيح،  السَّ

وراح هو وأبو أحمد يركضان خلف نعيم. وسرعان ما انَضمَّ إليهما مساعد الوزير 

بائعات  تبعتنا  ثم  الصبر.  بفارغ  أُّمي  تنتظره  الذي  الّسّكر  أيضا، وبيدي كيس  وأنا 

البقدونس والّنعناع وغيرهن من الذين أرادوا اإلمساِك بنعيم. لكن أََحًدا لم يستطع 

َمَكِة.  اإلمساك بنعيم الذي ركض بسرعة جنونية حتى َوَصَل البحيرة وأَلَْقى فيها بالسَّ

بعد ثوان كان قد تََسلََّق َشَجرَة وَجلََس على أعلى ُغْصٍن فيها، ونظر إلى األسفل، إلى 

كّل األشخاص الذين هّددوه وتوّعدوه.

"كيف ال تخجل أن تسرق يهوديًّا َدفََع كّل مالِِه لشراء سمكة لوجبة اإلفطار؟"، 

وبّخه أبو أحمد وقد استشاط غضبًا.

"إيَّاَك أن تَتََجرَّأَ على أن تريني وجهك في الّسوق!" قال شلومو بصوت أجّش.

لألَبَد!".  أحٌد  يساِمحَك  أالّ  "أتّمنى  نحَوُه:  الموقف وصرخت  زدُت من حّدة  وأنا 

فَنظََر إلَيَّ نظرًَة متألمة وخائبة. ربّما كان يأمل أن أتفهم شعوره باإلهانة وخيبة األمل.

غير  األفعال  وصاحب  اللطيف  الوجه  ذي  الولد  هذا  من  الجميع  يئس  لقد 

المحتََملَة. وحده الّشيخ نمر الذي جاء بعد أن سمع الّضوضاء، َحاَوَل التّحّدث إلى 

نعيم بلطف: "اآلن، انزل عن الّشَجرَة واُطْلُب الّسماح من أبراهام، لكي تستطيع أن 

َنَة الجديد بقلٍب طَاِهٍر". تبَدأَ السَّ
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األشخاص  كّل  َع  َجمَّ األثناء  هذه  في  الّشجرة.  على  جالًسا  ظّل  نعيًما  لكّن 

الطّيّبين خضروات وفواكه وخبزًا وكعًكا وأعطوها ألبراهام ليكون له طعام يُعّده 

لعائلته. ركضت نحو البيت مسرَعًة قَْدَر اإلمكان. عرفُت أّن أُّمي ستغضب مّني. 

حّدثتها بانِفَعاٍل عما َجَرى وطلبُت منها أن تساِمَحِني. قالت أُّمي إنّي محظوظٌة 

ألننا في يوم الغفران، وإنّها غير واثقة من أنّها كانت ستسامحني لو كان ذلك 

رَتَْها  يوما آخر. تمّنت كذلك أن يسامحني إخوتي عندما يأكلون الكعكة التي َحضَّ

دون سّكر.

الَكِنيس لصالة "كول  إلى  بيَضاَء  الّشمع وخرجنا جميعنا بمالبس  أُمي   أشَعلت 

ندري". أخرج القارئ كتاَب التّوراة من خزانة القدس وقال بصوت عاٍل:

نيا، برضا الخالق تعالى، وبرضا هذا الحشد 
ّ

عالي، وفي المحكمة الد
أ
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ُجلُْت بأنظاري بين الجمهور، ألفَحَص إذا كان نعيم قد َوَصَل إلى الَكنيس. انتظرتُه. 

تمّنيُت أن يجيء ويطلب المغفرََة. همس القارئ والناس معه: 
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كَرَّرُْت الكلمات. نظرُت إلى إخوتي وتمّنيت أن يسامحوني على الكعكة الخالية من 

الّسّكر. رّدد القارئ وخلفه الناس:
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َسألُت أُّمي ما القصُد من "جميع الّشعب ِبَسْهٍو"؟ فقالت لي: "إّن جميَعَنا يرتكب 

َر عن كّل  األخطاَء. كلّنا نرتكب أفعاال ال نقصدها، ولذلك لََديَْنا يوم الغفران، لكي نَُكفِّ

شيء". حينما نظرت َعبَْر الّشبّاك رأيُت نعيًما يقف خارج الَكِنيس مرتَِديًا المالبس 

البيضاء والحزن يعلو وجهه الجميل.

كبير  منها ضوٌء  ويخرج  تنَفِتُح  الّسماء  أبواب  رأيُت  الُحلِْم،  في  ذاتها،  الليلة  في 

يضيء المدينة السفلى وقد تحّولت إلى مدينة عليا. تجوََّل نعيم في شوارع الّسماء. 

تجوََّل بين البيوت والّساحات. قََفَز عن الّدَرجِ وعن األسقف ولم يتوقَّف عن البَُكاء. 
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لم يجبه سوا نباح الكالب ومواء القطط. وقف عند الّشبابيك أشخاص أشاروا 

بأصابعهم إلى نعيم وضحكوا. أراد نعيم أن يهرب لكن أطلّت من جميع الجهات 

فرأيُت  َخرَْجُت،  منه.  بيضاء ويسخرون  ثيابًا  يرتدون  الناس  متزايدة من  أعداد 

نعيًما يقُف مطأطَئ الرأس خجالً، فقلُت: "كيف نطلب أن يغفر الله لنا، إذا كنا 

ال نستطيع أن نغفر لغيرنا؟" توقََّف الضحك وَصَمَت الجميع. واَصلُْت: "ال نملك 

نستطيع  ربّما  ارتكبناها،  التي  فظاعة  األمور  بأكثر  نعترف  لكي  تكفي  كلمات 

من  القليل  نطلب  مثله،  كلّنا  نكون  قد  بتاتًا.  لديه  كلمات  ال  الذي  نعيم  فهم 

الناس:  جواب  فجاء  ونخطئ؟"  بشر  جميًعا  ألنّنا  التّفّهم،  من  القليل  الرّحمة، 

"جميع الّشعب ِبَسْهٍو".

المدينة  كانت  الّشبّاك.  إلى  وهرعت  الّسرير  من  قفزُت  الحلم.  من  استيقظت 

غارقًَة في نومها. رأيت من وراء األسقف وبين سعف الّنخيل المنتصب ماء بحيرة 

طبريّة هادئًا. كان القمر العلوّي ينعكُس على الَقَمِر الّسفلّي.

اليهود،  حارة  في  الموزّعة  الّصغيرة  الكُنِس  بين  يتجّول  نعيًما  رأيُت  الغد  في 

ينصت للصلوات التي تعلو بنبرة بكاٍء عالية أحيانا وبنبرة خافتة هامسة أحيانًا أخرى. 

يبدو أنّه َرِغَب كثيرًا في الّدخول إلى الَكِنيس لكنه لم يجرؤ.

أشار األوالد الذين كانوا في ساحة الكنيس نحوه بسخرية: "نعيم الّنحيف، في 

فمه سمكة". وقفُت جانبًا وأسْفُت أنّني ال أملك الجرأََة الكافيََة لقول األشياء التي 

قلتها في الحلم.

المصلّون  انتظر  االنتهاء.  على  المقّدس  اليوم  وشارَف  للغروب،  الّشمس  مالت 

لَوات والّدعوات  المنهكون بتوتّر صالَة الخاتمة التي يليها الّنفخ في البُوق لترتفع الصَّ

الغفران.  يوم  فينتهي  الّسماء  في  الّنجوم  وتظهر  التّوبة  أبواب  تُقفل  السماء.  إلى 

قبل لحظة من الّنفخ في البوق َدَخَل نعيم راكًِضا، أَدَخَل إصبَعيِْن بين شفتيه وَصَفَر 

صفيرًا َهزَّ جدران الَكنيس، فارتعدت أبواب الّسماء. 



44    شاي ُحلٌو بالنعناع وقصص أخرى

  فما كان من المصلِّين إال أن انهالوا

باب. منهم من  عليه بالّضرب والسِّ

َحاَوَل أن يوِقَف الثائرين، ومنهم 

يمكن  ال  "يكفي،  قال:  من 

فليتوقَّف  الولد.  مسامحة هذا 

الحاخام  رفََع  إزعاجنا".  عن 

وقاَل:  قليالً  صوته  صالح 

الغفران  يوم  صوم  أّن  "تذكّروا 

َساَد  وغفران".  مسامحة  هو 

جميع  رأى  الَكِنيس.  في  صمٌت 

أبراهام  إلى  ينظُر  نعيًما  المصلّين 

بَاَدلَه  بينما  بالنََّدم  مليئتين  بعينين 

أبراهام نظرَة مساِمَحة. نحن كذلك شعرنَا أننا أزحنا عن قلوبنا َحَجرًا كبيرًا. وعندما 

َضمَّ الحاخام صالح نعيًما تحت منديل الّصالة، سطعت النجوم في الّسماء.


