زيارة
حكمة مغربية مشتركة
القيّم :عميت حي كوهن
ذه@بت ل@بحث ال@تاري@خ ف@ي ق@ري@ة ت@يزك@ي ال@تي ال ذك@ر ل@ها ع@لى أي خ@ارط@ة ف@ي ال@عال@م .وص@ل ج@د أب@ي ،ش@ال@وم ع@مار ل@لعيش
ف@@يها ف@@ي أوائ@@ل ال@@قرن امل@@اض@@ي .ك@@ان م@@نزل@@ه ال@@وح@@يد امل@@بني م@@ن ال@@باط@@ون ف@@ي ال@@قري@@ة ،بحس@@ب ال@@بناء األم@@ازي@@غي ال@@قدي@@م
وال@بني  -ن@بوؤة للمس@تقبل ،ح@يث ي@تفوق الج@دي@د ع@لى ال@قدي@م ،ي@رت@كز ع@ليه وي@علو ن@حو ارت@فاع@ات أخ@رى ،ي@بدو ك@ال@رق@عة ع@لى
خ@لفيته أح@يان@ا ،وي@نتج ج@مال@ية ج@دي@دة .نه@ر ج@ا ٍر ع@لى ب@عد خ@طوات م@ن ال@باب األم@ام@ي ف@ي مشه@د ط@بيعي ضخ@م .ب@جوار
املنزل ،على بعد حوالي عشرة أمتار ،هنالك مسجد .اهلل أكبر.
ب@دأ ك@ل ذل@ك م@ن أرض ع@اري@ة وصح@راء ق@اح@لة .ك@ذل@ك ف@ي ن@تيفوت ،ح@يث ت@رع@رع@ت ،ل@م ي@ب ُد ف@ي األف@ق ش@يئا س@وى ال@سماء.
ل@@كن ه@@ذا ال@@فراغ ال@@ذي يلتج{ إل@@يه ال@@روم@@ان@@سيون ل@@يمكثوا ف@@ي سح@@ره ه@@و م@@لل ال ن@@هاي@@ة ل@@ه مل@@ن ي@@عيش ف@@يه ،وه@@و األرض
ال@@ذي ت@@نبثق م@@نها ال@@خياالت ،ه@@و الس@@بب ل@@رغ@@بتك ف@@ي اله@@روب إل@@ى امل@@دي@@نة .خ@@ذوا الصح@@راء وأص@@ال@@تها وأع@@طون@@ي أس@@فلتا
وشرفة تطل على صف من املقاهي .سوف آتي لزيارتكم.
وب@@ني امل@@غرب ون@@تيفوت ال ت@@راوم@@ا م@@نفى ت@@ذك@@ر :إس@@أل@@وا أي أي ام@@رأة ع@@جوز وس@@تخبرك@@م ف@@ي ال@@حال ع@@ن ال@@تمور الضخ@@مة
ه@@ناك .ب@@ينما ال ي@@زال ق@@لب امل@@صري@@ني وال@@عراق@@يني وال@@بول@@ندي@@ني مج@@روح .ت@@تفوق ال@@ذاك@@رة ع@@لى ال@@تاري@@خ .ع@@لى ب@@عد س@@نوات
يسه@ل ن@سيان امل@وح@دي@ن ،وال@ذم@يني وق@وان@ني ع@مر .إذا ك@ان امل@نفى ت@صدع@ا ب@النس@بة ل@آلخ@ري@ن ،ف@إن ال@تصدع ل@دى ال@يهود
امل@@غارب@@ة ي@@كمن ف@@ي ال@@قدوم إل@@ى ال@@بالد ،وه@@و ت@@صدع يج@@ردن@@ا م@@ن أي تس@@لسل ت@@اري@@خي ،م@@ن أي وع@@ي ي@@رب@@ط ب@@ني 2500
ع@@ام@@ا ويس@@تطيع أن ي@@مد خ@طًا ب@@ني أم@@ازي@@غي م@@ن ت@@حنوت وب@@ني أم وح@@يدة م@@ن ال@@عفول@@ة ،ب@@ني م@@زام@@ير ال@@صال@@حني م@@ن ال@@قرن
ال@ثام@ن عش@ر وب@ني ف@يدي@و ع@لى ي@وت@يوب يظه@ر ف@يه هيبس@تر ي@علم ال@توراة ب@ال@عرب@ية امل@غرب@ية .ال ي@وج@د ع@ال@م واح@د ف@ي خ@يال@نا،
إنما تقاليد صور .التصور البصري للمنفى موجود هناك ،ونحن هنا.
م@@رت ع@@دة أج@@يال ،وأص@@بحت ال@@قدس م@@نفى ،م@@دي@@نة ي@@وم@@ية ،ب@@ينما ي@@ساف@@ر إل@@ى امل@@غرب أع@@داد ك@@بيرة م@@ن ال@@يهود ب@@حثًا ع@@ن
ال @@قداس @@ة .ف @@ي َ@ك @ ْون م @@وا ٍز ،ي @@عيد امل @@غارب @@ة املس @@لمون ص @@ياغ @@ة ت @@وق @@هم ل @@ليهود ف @@ي األب @@حاث ،ف @@ي ال @@ثقاف @@ة وف @@ي امل @@وس @@يقى.
م@ثقفون م@غارب@ة ي@دع@ون إل@ى ت@رم@يم امل@بان@ي ال@يهودي@ة ،م@صممو األزي@اء يس@تخدم@ون امل@الب@س ال@تقليدي@ة ال@يهودي@ة امل@غرب@ية
ك@@مصدر إل@@هام .رس@@ام@@ون ي@@لصقون ع@@لى ال@@خيش ش@@االت ص@@الة يج@@دون@@ها ف@@ي أس@@واق م@@راك@@ش .وف@@ي ع@@ال@@م االنس@@تغرام،
ح@@يث ال م@@كان أو س@@لطة ل@@لمحاف@@ظني ال@@ذي@@ن ي@@قدس@@ون ال@@تقال@@يد ،ن@@رى ف@@جأة ال@@عالق@@ة ب@@ني غ@@يتار ح@@اي@@يم ب@@وط@@بول ال@@عراق@@ي
وب@ني ه@يب ه@وب ع@صام ،ب@ني ص@ور س@قف م@راك@ش ف@ي ع@يون إس@ماع@يل زي@دي وب@ني ب@راءة ج@دات@نا ال@الت@ي ع@ ّلقن ال@غسيل
@حارة .ف@ي ه@ذا ال@عال@م ال@واس@ع ،ي@نتج امل@غارب@ة ف@ي ك@ل م@كان ل@غة ب@صري@ة ع@ميقة
ال@ذي ال ن@هاي@ة ل@ه ع@لى ش@رف@ات ن@تيفوت ال ّ
تو ِ
جد حكمة واحدة.

