ﻋﯿـﺪ »ﺳﻮﮐـﻮت«؛ ﺑﯿـﺮون آﻣـﺪن ﻗـﻮم اﺳـﺮاﺋﯿﻞ از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن آزادی
ﮐﻠﻤﻪی ﺳﻮﮐﻮت ﺟﻤﻊ ﮐﻠﻤﻪی ﻋﺒﺮی »ﺳﻮﮐﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن اﺳﺖ .ﺳﻮﮐﺎ ﺟﺸﻨ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﺧﺮوج ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن آزادی اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﯿﺪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻏﺮوب روز ﯾﺸﻨﺒﻪ ) ۲۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( آﻏﺎز ﻣﺷﻮد و ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ )ﻏﺮوب ﯾﺸﻨﺒﻪ ۳۰

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﻔﺖ روز ﻧﺨﺴﺖ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن در داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ »ﺳﻮﮐﺎ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻧﺎم ﻋﯿﺪ را ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ واژه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ» .ﺳﻮﮐﺎ« ﺳﺎﯾﺒﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ

ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻘﻒ آن را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺨﻞ ﯾﺎ درﺧﺘﺎن دﯾﺮ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ
و دﯾﻮاره ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن از ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﭼﻮب اﺳﺖ و داﺧﻞ آن ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﻮارﻫﺎی رﻧﺎرﻧ و ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎ
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺳﻘﻒ ﺳﻮﮐﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﻮارﻫﺎی رﻧﯿﻦ و
ﻣﯿﻮه و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ ﻏﺬای روزاﻧﻪ ﺧﻮد را در »ﺳﻮﮐﺎ« ﺻﺮف ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺷﺐ را در داﺧﻞ آن

ﺑﻪ روز ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨ ‐ﻣﺬﻫﺒ ،اﻃﻼق واژۀ »ﺳﻮﮐﻮت« )ﺟﻤﻊ »ﺳﻮﮐﺎ«( ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻫﺎ ،ﯾﺎدآور و
ﯾﺎدﮔﺎر ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﺼﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺧــ ﻣﻔﺴــﺮان ﺗــﻮرات ،ﻣﻨﻈــﻮر از ﺳــﺎﯾﻪ ﺑــﺎن )»ﺳﻮﮐــﺎ«( در ﺑﯿﺎﺑــﺎن ،اﺑﺮﻫــﺎی ﺧﺎﺻــ ﺑــﻮد ،ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر
ﻣﻌﺠﺰهوار ﻣﺮدم را در ﺑﯿﺎﺑﺎن از اﻃﺮاف اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰﻧﺪ و آﺳﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﻧﺖ در »ﺳﻮﮐﺎ« ،ﯾﺎدآوری ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن از ﻣﺼﺮ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ.

ﻋﯿﺪ »ﺳﻮﮐﻮت« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻨ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺻﻠاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺟﺸﻦ ﻣﺬﻫﺒ ﯾﻬﻮدی ،دارای ﯾ
ﺟﻨﺒﮥ ﺟﻬﺎﻧ ﻫﻢ ﻣﺑﺎﺷﺪ و آن ﻫﻤﺒﺴﺘ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﯿﺪ »ﺳﻮﮐﻮت« در دو ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻠ و ﻣﺬﻫﺒ رﯾﺸﻪ دارد و ﻧﺸﺎن واﺑﺴﺘ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺪاد آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣ زﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨ و آﺋﯿﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن در آن ﻣﺎن ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﯿﺪ »ﺳﻮﮐﻮت« از ﯾ ﺳﻮ ﯾﺎدآور دوراﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از اﺳﺎرت ﻣﺼﺮ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺳ آزاد ﺷﺪﻧﺪ
و در راه ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﭘـﺪری ﺧـﻮد اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣـﺪت ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬـﺎ ﻣـ زﯾﺴـﺘﻨﺪ و ﻋﯿـﺪ
»ﺳﻮﮐﻮت« ﯾﺎدآور اﯾﻦ رﻫﺎﺋ از ﺑﻨﺪﮔ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ آزادی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﺮ ،اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎﯾﺎن درو ﮔﻨﺪم و ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪن ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺳﺖ.

