من يوميات
رئيس المجلس
يقوم مركز الحكم المحلي بإعداد ،ورقة سياسية
توجيهية حول "استراتيجية الخروج" .حسب
مسودات الورقة التي وصلتني ،بدءا من يوم
السبت مساء ،سيكون خروجا تدريجيا من
التقييدات خالل شهر كامل ،مع اإلبقاء على
تقييدات أساسية بعد ذلك.
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يوم الثالثاء ،كانت جلسة مع كل رؤساء طواقم
الطوارئ والمناعة .أتحدث مع رؤساء بلدات
مسغاف ورؤساء طواقم الطواىء ،أكثر من أي
وقت مضى.

مفاجئة السرعة ،التي اعتدنا فيها على االتصال
والتواصل تحت التقييدات .يوم األحد "التقيت"
رؤساء المجالس اإلقليمية ،سكرتاري البلدات في
مسغاف ،وإدارة المركز الجماهيري.

عشية العيد ،وبمساعدة عمال المجلس،
ومتطوعين كثر وأعضاء طواقم الطوارئ ،نجحنا
بتوزيع هدية متواضعة لسكان مسغاف.

يوم اإلثنين التقيت رؤساء سلطات منتدى
"إشكول" بيت الكرمة ،مديري اللواء في سلطة
أراضي إسرائيل ،سلطة الطبيعة والحدائق ،وزارة
الزراعة وتطوير القرية والجبهة الداخلية .كما
عقدنا جلسة للجنة التطوير االقتصادي ،وللهيئة
البلدية ،للشركة االقتصادية وإدارة بارك مسغاف
(تريديون)
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ابتداء من يوم األربعاء ،دخلت لعزل عائلي ،تماما
ً
(تقريبا) حسب تعليمات اإلغالق.

عظمة "الرواية" عابرة لألجيال ،عابرة للثقافات،
وتتغلغل لمكان عميق بداخلنا.

أجواء العيد في ظل التقييدات كانت مليئة
بالتحدي .نظرت خالل "زوم" على أمي وعلى مائدة
العيد ،التي جهزتها لنفسها ولوحدها ،بعد عدم
خروجها شهر من شقتها الصغيرة في حيفا،
وشاهدت كل أحفادي وأبناء إخوتي والعائالت
الشابة مع كل األوالد الصغار .الجميع "مقيدون"
ويحتفلون بليلة العيد لوحدهم وليس معا.

 430سنة كان أبناء إسرائيل في مصر ،وأربعين
سنة في الصحراء.

في ليلة العيد ،تحدثت مع أصدقاء وأقرباء ،من
أمكنة مختلفة ،وبضمنها مدينة نيويورك (المدينة
التي ولدت فيها) .صراحة وبسذاجة ،اعتقد أننا،
سكان مسغاف ،نعيش في "الجنة".
لكل جزء في تراثنا ،وأيضا في تراث جيراننا
المسيحيين والمسلمين ،يوجد معنى "داخلي".
القصد للمعنى داخل المجتمع/القبيلة/العائلة،
وأيضا ،وبدرجة أكبر ،معنى شخصي داخلي ،وحتى
داخل الجسد.
موسى في الصندوق ،هروبه للصحراء ،السنا
الملتهب ،استالم الرسالة ،الضربات العشرة،
ليلة المخلالت وخروج مصر ،اجتياز البحر األحمر،
التجارب والمعارك ،معجزة هامان وبعدها معجزة
هشاليف ،موقف جبل سيناء ،خطيئة العجل،
التوبة والعفو ،بناء المسكن ،إرسال الجواسيس
والتيه والضياع في الصحراء أربعين سنة ،موت
هارون وكل جيل الصحراء وأيضا موت سيدنا
موسى ،قبل دخول البالد.

نحتفل بعيد الفصح كل سنة عند بزوغ القمر الكبير
الكامل األول بعد يوم "االعتدال" الذي يتساوى فيه
النهار والليل في الربيع .ننظف البيت ونتخلص من
كل شيء غير حالل بالعيد ،نجهز طقس ليلة العيد،
ّ
ونذكر في "الرواية".
ونأكل خبز الفقر ،كي نتذكر
لنحظى جميعا بحرية وتحرر من ما يستعبدنا.
يوم السبت قرأنا عن اللقاء السري جدً ا بين سيدنا
موسى وهللا سبحانه وتعالى على جبل سيناء ،وعن
معجزة ورؤية العظام الرميم .هذه هي أيام "عد
العومر" .لكل أسبوع من األسابيع السبعة ،بين
الفصح لعيد شفوعوت ،يوجد ميزة" -العد" ،وأيضا
لكل يوم في األسبوع .اليوم "مجد النعمة".
مناسبات سعيدة ،أعياد وأوقات كلها سرور،
وفصح مجيد ورمضان كريم إلخوتنا ولجيراننا.
مع خالص المودة واالحترام
داني عبري

