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להתרחשות כדי

לפחות לא על  -פי ערכים אמנותיים מער -
ביים  .החשש  ,שג ' קדמן נותנת לו ביטוי ,

לקבוע  ,אם ריקודי  -העדות בישראל עוב -

הוא לא מפני השינוי כשלעצמו בריקודי -

רים תהליך של חידוש מועט או של שינוי

העדות

השינוי

קיצוני  .מכל מקום  ,הקפאה ושימור של
צורות ריקוד אינם נחשבים רצויים ,

לרעה

פות של קיפאון או של חידוש

אנחנו

קרובים

מדי

מועט ' .

7

;
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אלא

מפני

חשש מפני ויתור על רב  -גוניות

הסגנונות  ,המציין את הריקוד הישראלי
כיום  ,והמרתו בצורות  -ריקוד בינלאו -

מיות  ,כמו ג ' אז
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האתני בישראל כיום  ,אשר משתקפות
בצורה

כה

ובתצלומים

מרשימה

בדפי

הספר

שבו .
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מרומ ' ועפרני וחקר ההגדה

בברברוה  -להודות

במאמרי ' לחקר היצירה של יהודי מארוקו בערבית  -יהודית ובברשרית  -יהודית '
( פעמים  , 17 ,תשמ " ד  ,עמ '  ) 140 - 134התייחסתי לחקר ההגדה של פסח בשרברית -

יהודית  .מניסוח דבריי אולי עשוי להשתמע כאילו את עיקר עבודת המחקר על הטקסט
הנדון עשתה פרופ ' גאלאן  -פרנה  ,שהיא מומחית לדיאלקטים ברשריים ולא זו היתה

כוונתי  .עליי להבהיר  ,כי ידוע לי שפרופ ' זעפרני ופרופ ' גאלאן  -פרנה עשו עבודה
משותפת ומאומצת  ,בכל שלבי המחקר של הטקסט  ,שארך כחמש שנים  ,ואלמלא
שיתוף  -הפעולה ההדוק ביניהם לא היה אפשר לעמוד על ייחודה של לשון ההגדה
לעומת דיאלקטים ברבריים אחרים  .לא התכוונתי להמעיט כהוא  -זה מחלקו המובהק
והמובן מאליו של פרופ ' ח ' זעפרני בחקר ההגדה בברברית ולא מזכויותיו כמגלה
הטקסט ומוציאו לאור  .התכוונתי דווקא להדגיש זכויות אלה .
בברכה
יוסף שיטריח
חיפה

