צורמוה כסף
9

של יהודים בבורדיסתאן
אורה שורץ  -בארי

במאמר זה אדון במיגוון מוצרי הכסף אשר נעשו בידי צורפים יהודים או שימשו
יהודים בכורדיסתאן  .מוצרים אלה מקיפים קשת רחבה  ,החל מכלים לצרכי יומיום עד

תשמישי  -קדושה .

1

.

המוצרים יידונו על  -פי טיבם  ,איכות חומריהם סגנון עיטוריהם

ומקורותיו .
המאמר מושתת על נתונים שנאספו בעבודת  -שדה שנעשתה בארץ  ,במסגרת מחקר
על תרבותם החומרית של יוצאי כורדיסתאן  2 ,ושכללה ראיונות עם צורפים  ,עם צרכני
מוצרי הכסף  ,עם נשות הצורפים

3

ובנותיהם ועם ' חכמים '

במוצרי הכסף עצמם המצויים בבתי
ובכורדיסתאן האיראנית

;6

4

מבני העדה ; על התבוננות

בבתי  -כנסת ובמוזיאונים ,

מידענים ,

5

בארץ

ועל תכשיטים אשר נעשו בידי צורפים יהודים ומצויים

כיום במוזיאון האתנוגראפי בברלין .

7

פרוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
1

סיכומים ראשונים על הצורפות בכורדיסתאן  -ראה
ותכשיטים '  ,עמ '  ' ; 203קמיעות '  ,עמ ' : 179

:

שורץ  -בארי  ,קטלוג  ,במאמרים ' צורפות

' בתי  -כנסת '  ,עמ '

. 241

מוצרי זהב  ,שהיו מבוקשים

ונפוצים ביותר בקרב יהודי כורדיסתאן  ,כללו תכשיטים ומעט קמיעות בלבד  ,ואלה אינם מעניינו
של מאמר זה .
2

את

המחקר ערכתי במסגרת המחלקה לאתנוגראפיה במוזיאון

, 1979 - 1974

ותוצאותיו הוצגו כתערוכה ופורסמו בקטלוג  -ראה

ישראל ,
:

ירושלים ,

כשנות

שורץ  -בארי  ,קטלוג  .אני

מבקשת להודות לבני העדה בארץ על הידע שהעניקו לי במהלך המחקר  ,ברוח טובה וברוב חן .
3

רישום הראיונות  ,פרטים על המידענים ועל החפצים ותצלומי החפצים מצויים במחלקה
לאתנוגראפיה ויודאיקה במוזיאון ישראל .
דתי  ,כמו  :מורה ,

חזן  .מוהל ושוחט .

4

' חכם ' הוא מי שממלא תפקיד קהילתי רוחני או

5

תכשיטי כסף של האוכלוסיה מכורדיסתאן מצויים במוזיאונים הבאים

:

המוזיאון האתנוגראפי

בטהראן  ,המוזיאון האתנוגראפי בקופנהאגן והמוזיאון לתכשיטים בפורצהיים ( גרמניה )  .חשיבות
המוצגים היא בהיותם חומר משווה למימצאים המתוארים במאמר זה .
6

בשנת

1977

שהיתי במשך חודש בכורדיסתאן

האיראנית  ,כהשלמה

לידע ולחפצים שצברתי במשך

שנות המחקר בארץ  ,ושם ביקרתי בבתי יהודים  ,בבתי  -כנסת ובשווקים

ב 10 -

ישובים  -ראה

:

אורה שורץ  -בארי  ,התחדשות .
7

אוסף תכשיטי כסף מהעיר סלימאניה שבכורדיסתאן העיראקית  ,המצוי כמוזיאון האתנוגראפי

בברלין  ,לוקט בשווקים ובבתי התושבים בראשית המאה בידי פאול בורכארד  .הוא פירסם את

ממצאיו  -ראה
 02ו

:

ברלינר  -בורכארד .

ן
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103

המספר הכללי של חפצי  -הכסף מכורדיסתאן שאותרו הוא קטן  .כמו כן מצויים
אוספים מעטים בעולם של חפצים אלה ונכתבו מחקרים בודדים בלבד על תרבות
כורדיסתאן בכלל ועל צורפות של יהודים בכורדיסתאן או באזורים הסמוכים לה

בפרט ' .

כל אלה מגבילים את היקף הדיון בנושא זה .

א  .צורפים רצורפרת

ו.

צורמות ותנאי תעסוקתם

צורפות היתה אחד המקצועות שאיפיינו את תעסוקת היהודים בכורדיסתאן  ,בצד
עבודת  -אדמה ,
ניכר ,

אריגה .

רפסודאות ,

מסחר ורוכלות  .מקומם במקצוע הצורפות היה

כמו בארצות מוסלמיות רבות  .על צורפים יהודים בכורדיסתאן ידוע לנו

.

ממקורות כתובים  ,בעיקר ספרי מסעות החל מן המאה

ה , 18 -

9

במקורות אלה חסר

תיאור מפורט של עיסוקם אף שהצורפים מוזכרים  ,בדרך  -כלל  ,בלשון רבים  .בעדות
מראשית המאה

העשרים .

של פאול

בסלימאניה כמתורגמן של

בורכארד  ,ששהה

השליט התורכי  ,ניתן לראשונה תיאור רב  -צדדי של מלאכת צורפות הכסף שם  ,והודגש
מקומם המרכזי של היהודים בענף זה .

המידע שבעדות זו אומת והורחב מפי

לן

מידענים מאותו אזור ומאזורים נוספים בכורדיסתאן .

צורפי הכסף הידועים לנו הם מכורדיסתאן האיראנית והעיראקית ( חבלי ארץ
נוספים של כורדיסתאן נכללים בתורכיה  ,בסוריה

ובברית  -המועצות ) .

מרבית הצורפים

מכורדיסתאן הסבו מקצועם לאחר עלותם לארץ  .הצורפים הבודדים שהמשיכו
בעיסוקם בישראל בדרך  -כלל התאימו את מוצריהם לדרישות הלקוחות החדשים
ולאופנה המשתנה .
הצורפים עבדו בערים שהיו מרכזים של עבודת צורפות  ,אשר התפרשו על פני
הארץ כולה וסיפקו גם את הביקוש של האוכלוסיה הכפרית שמסביכם  .מרכזים אלה
בכורדיסתאן

העיראקית היו הערים

:

זאכו .

עקלה ,

ארכיל ,

שנג ' וין ,

כוי  -סנג ' ך ,

סלימאן  :ה ומוצל  .מוצל היוותה גם מרכז שסיפק את צרכי הצורפים בחומרי  -גלם
ובמוצרים  ,מוגמרים או מוכנים בחלקם  ,אשר שווקו בערי כורדיסתאן  .בכורדיסתאן
האיראנית התרכזו הצורפים בערים

:

אורמ ה  ,בשאן  ,באנא  ,ס ה וקצר  -שירין .

:

.

בצורפות מיספרם בכלל
אף כי שיעור הצורפים היהודים היה ניכר בכלל העוסקים
~
המפרנסים היהודים

8

מאמרים העוסקים כהיבטים שונים של אמנות הצורפות בקהילות היהודיות במזרח
בעיראק ,

9

בתימן

ועוד )

-

ראה

 :פעמים 11 ,

(

( באיראן ,

תשמט ) .

ריכוז של עדויות על צורפים יהודים בכורדיסתאן מתוך ספרי מסעות  -ראה  :בן  -יעקב  .במפתח

העניינים .
10

( במסחר ,

בחקלאות ואף

באריגה )

היה קטן יחסית .

האומדן ,

ראה

:

ערך

ברלינר

צורפים .

עמ ' . 249

ובורכארד  ,עמ ' . 8 - 1

ן
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א ' שורץ  -בארי

המושתת על דברי מידענים  ,של מספר העוסקים בצורפות במחצית הראשונה של
המאה הנוכחית היה כדלקמן

בארכיל פעלו בשנת

1930

:

בערך

15

.

צורפי כסף וזהב מתוך

כ 200 -

המשפחות היהודיות

שבעיר זו .
בכוי  -סנג ' ך מנתה האוכלוסיה היהודית

והם עבדו

בכ 10 -

25

חנויות .

בסלימאניה היו בראשית המאה
בעיר זו מנתה בשנת

בכ 10 -

כ7-

 1888כ 1400 -

כאורמיה היו בראשית המאה
הצורפים עבדו

.

משפחות וכמחצית המפרנסים היו

צורפים ,

כ 300 -

חנויות של צורפים יהודים  ( .האוכלוסיה היהודית
נפש ) .

משפחות יהודים  ,מתוכן התפרנסו מצורפות

כ . 25 -

חנויות .

בכמה מערים אלו היו כל הצורפים יהודים

.ח

הצורפות בכסף ובזהב היתה מקצוע

המפרנס את בעליו בכבוד  ,מקצוע מסורתי שעבר מדור לדור  ,מאב לבן או לחתן  ,והיה
גם פתוח לשוליות שלא מבני המשפחה  .היתה זו תופעה נדירה למצוא ביניהם מתלמד
מוסלמי  ,ואחת הסיכות לכך היא שהאסלאם אוסר על המאמינים בו לעסוק במתכות

באיראן היתה לכך סיבה נוספת והיא שהיהודים נחשבו טמאים והמוסלמים

יקרות 2 .ג

נמנעו מללמוד

אצלם " .

עבודת הצורפות התנהלה לרוב בשוק הצורפים  ,בחנויות שכורות  ,ואילו בהתחלת
המאה עוד עבדו בשוק  ,במקום פתוח  .בכל חנות עבדו בני  -משפחה או שותפים  ,דבר

שהקל על ביצוע עבודות מסוימות  ,כמו הכנת שרשרת ' ? ינג ' יוה
בעלי המקצוע היו גברים

בלבד ,

ברימה ' 4 .י

הצורפים

ואילו בנות הצורפים ונשותיהם הכירו כמה מן

הטכניקות ועסקו במלאכות עזר בביתן  .גם לנשים מבין הלקוחות היה חלק בהכנת
תכשיטים  ,הן השחילו את חלקיו הזעירים של התכשיט לפי טעמן  .נוסף לעבודה בשוק
עבדו צורפים גם  -כן בביתו של לקוח עשיר  .כדי להכין נדוניה לכלה לי עבד צורף בבית

המזמין במשך חודש ויותר  ,והמזמין דאג לכל צרכיו  ,לרבות שמירת השבת והכשרות .
היו צורפים שנדדו בין כפרים על גבי

בהמה ,

וכלי  -עבודתם ,

עם סחורתם

שבועות וחודשים  .הם השתכנו בימים קבועים באותם כפרים ובאותו

במשך

בית ,

סחרו

בתכשיטים שהביאו עמם ועסקו בתיקונים  .את התמורה לאיכסונם וכלכלתם שילמו

צורפים אלה בעבודה או במוצרים  .הצורף עבד לרוב על  -פי הזמנת הלקוח ורק בשנות

על העיר מוצל בכורדיסתאן  -ראה

ראה
על

:

בן  -יעקב  ,הוספות

 :כן  -יעקב  ,עמ '  . 29גודל

האוכלוסיה היהודית בערים אלו -

ומילואים  ,עמ ' . 59 - 17

המגבלות החלות על מוסלמים לעסוק כמתכות יקרות  -ראה

:

שנער  ,עמ '

. 33 - 32

החוקים המפלים יהודים כטמאים בוטלו כתקופת שלטונו של רזא שאה ( עלה לשלטון בשנת

. ) 1925
ראה

:

שורץ  -בארי  .קטלוג  ,איור בעמ ' . 204

על החשיבות שנודעה לתכשיטי הנדוניה אפשר ללמוד מן העובדה שפירוטם נכלל בכתובה

.

לרבות שמותיהם והחומרים שמהם נעשו  .ראה למשל  ,כתובה משנת

באוסף מכון בן  -צבי כת . 640 /

. 1923

מזאבו ,

,

המצויה

ן
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רווחה הכין מלאי של מוצרים  .הוא גם היה המשווק של תוצרתו  .את רוב העבודה עשה
בעונת החורף

,

בעובדו עד שעות  -הלילה המאוחרות  .בקיץ היה יום העבודה

קצר ,

מפאת החום ששרר בחנויות הדחוסות  .הצורפות היתה מקצוע מכניס בעיתות שלום
אולם פגיע בעיתות מלחמה

ובצורת ,

שבהן קיבלו הצורפים את שכרם לא בכסף

,

כמקובל  ,אלא במצרכי מזון  .בתקופות קשות במיוחד היו צורפים שנאלצו להסב את
מקצועם .

.2

הנימחות  ,חומרום  ,חמצים  ,תלארוף

הצורפים היהודים יצרו בזהב או בכסף  ,אבל לא נהגו להשתמש בשתי המתכות בחפץ
אחד ואף לא להזהיב מוצרי כסף .
תכשיטי זהב נפוצו בעיקר בקרב משפחות יהודיות  ,כמו כן רכשו אותם האגאים
( השליטים המקומיים ) ומשפחות עירוניות אמידות  .ואילו תכשיטי כסף היו מקובלים

בין שכבות רחבות יותר באוכלוסיה המוסלמית  ,ובמיוחד הכפריים והנוודים  .אפשר
לומר שלא היה שוני בין דגמי תכשיטים שנועדו לנשים יהודיות ובין אלה של לא -
יהודיות .
פרט לתכשיטים יצרו מוצרים נוספים מכסף  ,כמו תשמישי קדושה ומצווה יהודיים .
דגמי התכשיטים היו

מסורתיים .

חלק ניכר מהם נעשה מצירופים של חלקים

זעירים  ,הקרויים ל ' ייגי ; ' ה  ,ועל  -כן היה מקום לגוון אישי של התכשיט על  -פי טעמו
ויכולתו הכלכלית של

הקונה  .מכאן  ,שמספר הדוגמאות הנפוצות היה רב יחסית  .שינוי

בדגמי התכשיטים חל לאחר מלחמת  -עולם השנייה כאשר הגיעו לאזור  ,בעיקר

דגמים

לערים ,

ואילו בכפרים המשיכו לענוד תכשיטים מסורתיים  .הדגמים

מודרניים ,

המסורתיים נשתמרו אפוא בעיקר בתכשיטי הכסף  ,שהיו נפוצים בכפרים .
צורפי הכסף

,

כמו צורפי

הזהב ,

התמחו איש איש בחומרים שונים ובטכניקות

שונות  .היו שעסקו בעבודה בכסף מאיכות גבוהה  ,אחרים היו אמני פיליגראן

שעסקו רק בתיקונים  ,אחרים יצרו כלים  ,היו שהוסיפו עיטורים לחפצים .

לן

6 ,ן

היו

תלמיד

.

מוכשר נהג להתמחות במספר בתי  -מלאכה כדי להכיר כמה טכניקות  .שמעם של
צורפים יהודים מעולים הלך לפניהם גם מחוץ לאזור מגוריהם  .היו לא רק אמנים
בודדים  ,אלא גם ערים או אזורים שהתפרסמו בטיב מוצריהם  .כך למשל  ,נודעה עקרה
בטיב אמניה וביפי
6ן

תכשיטיה " ,

ן

מוצל היוותה מרכז חשוב של תשמישי  -קדושה

עבודה בטכניקת פיליגראן היתה עדינה ומורכבת ביותר  .בעת עריכת המחקר נמצאו רק שלושה
פריטים מכסף עשויים בטכניקה זו

:

מסכרת ,

תיק לסיגרים ויד לקריאה בתורה מכורדיסתאן

האיראנית  .מיעוט החפצים מסוג זה אינו מאפשר להרחיב עליהם את

זן

חרבות יוצרו בידי

.

החרב הנדן
18

מוסלמים ,

והידית .

הדיבור .

שכן היו אסורות כנשיאה על  -ידי יהודים  .אך העיטור של חלקי

נעשה בידי צורפים יהודים .

בעקרה עסקו בצורפות חלק ניכר

ברובע סמוך להם  -ראה

:

מהנוצרים .

שגרו ברובע נפרד בעיר  .הצורפים היהודים גרו

בן  -יעקב  .הוספות ומילואים  ,עמ ' . 47

ן

 06ו

א ' שורץ  -באו

ו  .משמאל  :נרתיק לקמיעות
כסף רקוע ועליו

קלף  ,עשוי

דגמי דרקונים

סלימאניה  ,כורדיסתאן העיראקית

.2

מימין

:

קמיע ( כתוב בידי חכם חביב

עלוק  ,ועליו סמלים הלקוחים מיספר
הקמיעות '

זאבו  ,כורדיסתאן העיראקית

.

מהודרים ושל לוחיות לקמיעות צורפי כורדיסתאן האיראנית מעידים על עצמם כמי
שעלו במומחיותם על צורפי כורדיסתאן העיראקית  .בעיירות הקטנות היתה התמחות
מצומצמת והצורפים עסקו בכול  ,אולם רמת מוצריהם היתה

,

יי

.

.
;

הטכניקה והן מבחינת החומר  .ברבות השנים חלה בדרך  -כלל ירידה בטיב עבודתם של

 ".י .

,

הצורפים בכורדיסתאן

;

 .י

. ..

 ,א= י
ןי

הצורפים להתמחות ( תופעה דומה ידועה גם מעיסוקם וטל יהודים בכורדיסתאן

=:

?Ti

:

ן

== .ן

5 .יי .ינ , ..

 .%וה
ןו ן
' 71י

,

באריגהד ביטוי אחר מתחום זה הוא הנוהג טל יהודים לוטאול תכשיטים ממשפחה

ל
; ,

'.

קי

סביבתם ,

שכן ה ' אגא ' וטמקק לשרותיהם פרעו עליהם את חסותו  .יתכן שעובדה זו אף דירבנה את

 .=. . ,יין ,, .
-7

9ן

למומחעתם וטל הצורפים היהודים היתה מוטמעות מבחגית היחסים עם

, , ., .,
,

נמוכה ,

הן מבחינת

מוסלמית אמידה בשביל כלה יהודייה שלא השיגה ידה לרוכשם .

= לי

את הכסף כחומר  -גלם השיגו הצורפים ממקורות שונים

:

(ו

)

שיצאו מן האופנה או נמכרו על  -ידי בעליהם שנזקקו למזומנים

מהתכת

; ) 2 ( 20

משברים של

כלי כסף  ,במיוחד כלים שהוברחו מרוסיה באותו זמן ( כעדותם של צורפים
( )3

ממטבעות כסף של מדינות שונות שהותכו ( דבר שנגד את

מטבע כמות שהיא כחלק מחפץ ( כאשר רק פניה

מעובדים ) ,

החוק ) ,

תכשיטים ,

מאורמיה ) :

ולעיתים שימשה

או כמרכיב בתכשיט וחלק

מעיטוריו .

,

ן וה

"

ן(

ע :ו " "

" ' '-
1

י =:

ך

הצורפים בכורדיסתאן ידעו את הטכניקה של שינוי טיב הכסף על  -ידי הוספת סיגי

.

' לל

18
88

מתכות כמו נחושת

ובדיל ( ' 7ורשה '

בלשונם ) ,

באחוזים

גבוהים .

איכות

הכסף

בתכשיטים ירדה ככל שהתקשו הלקוחות  ,במיוחד מקרב אוכלוסיית הכפריים  ,להבחין
בטיבו והסתפקו בצבעו הבהיר של התכשיט  .בתכשיטי כסף מיעטו לשבץ אבנים

.

טובות  .האבן המקובלת היחידה היתה טורקיז או חיקויים שלה שהוסיפה חפץ נופך
19

בורכארד מעיד על מוכרי התכשיטים בסלימאניה בראשית המאה  ,שידעו לאמוד את גיל

התכשיטים שרכש מידיהם על  -פי טיב העבודה  .שכן  ,לדבריהם  ,בימיהם לא יכלו הצורפים לבצע
עבודה מאיכות כה טובה כמו בעבר  -ראה
20

כרלינר

:

ובורכארד  ,עמ '

בורכארד שהה בסלימאניה בתקופה כלכלית קשה ( מלחמת  -העולם

כסף נמכרו לצורף על  -ידי משפחות
במתכת  ,ובכך

.8- 1

הראשונה ) ,

כאשר תכשיטי

נזקקות  .ובורכארד רכשם מהצורף שעמד להתיכם ולהשתמש

הצילם לדורות הבאים  -ראה

:

כרלינר ובורכארד  .עמ ' . 8 - 1

ן

צורפות בכורדיסתאל

7סו

מאגי  .לקמיעות לילדים צירפו אבנים בעלות צורות וצבעים שיוחסו להם סגולות

.

מאגיות ויש תיקים של ספרי  -תורה עם

מיגוון של חפצים יוצרו מכסף

מיאות

בצורת קרטושים .

תשמישי  -קדושה  ,לרבות תיקים

:

רימונים  ,יד  -לתורה  ,לוחיות הזמנה לקריאה בתורה ; קמיעות

מאוד

לספרי  -תורה ,

; תכשיטים  ,שהיו

נפוצים

.

כלים להגשה לרבות כלים שנועדו בעיקר לתשמישי מצווה ולחגים .

;

טכניקות מעטות שימשו לעיטור החפצים  ,הנפוצות במיוחד שבהן היו  :ריקוע  ,וכן
הטבעה וחריטה  .גם דגמים הגזורים מפח מתכת היו מקובלים  .בעבודת פיליגראן עסקו
רק בעלי  -מקצוע מעולים  .לא מצאנו חפצים שנעשו בטכניקות של יציקה ושל

ניילו ,

אך המידענים מסרו לנו מידע כללי ומעורפל על טכניקות אלו .

.3

יד לקריאה בתורה עשוי

כסף  ,עבודת

פיליגראן

כורדיסתאן האיראנית

.

העיטורים  ,כדגמים בודדים או בצירופיהם על חפצי  -הכסף בכורדיסתאן הם ברובם

מעולם הצומח  :ענפים  ,עלים  ,פרחים  ,לוזים  ,חבצלות ועצי  -חיים ; מיעוטם הם מעולם

.

החי כמו ציפורים או דרקונים

מודגש

,

קרטושים

מעוינים ,

,

;

מצויים גם דגמים גיאומטריים  :מעגלים בעלי מרכז

רשת

רשת מעוינים  ,משולשים ודגמים

קרטושים ,

סלילניים  .דמות האדם לא שימשה לעיטור  .חלק חשוב הן מן התכשיטים והן מן

תשמישי  -הקדושה הוא שרשראות ותליונים בעלי צורות שונות  ,בעיקר פעמונים
ומטבעות  .על תשמישים של קדושה ושל מצווה ועל קמיעות מצוי כתב עברי מרובע
או

אשורי ,

וכן עיטורים כמו

:

לוחות  -הברית  ,מגן  -דוד  ,ריבועי  -קסם  ,חמסה וחרב .

מבחר הדגמים של החפצים השונים מצומצם בדרך  -כלל ועשוי בצורה קבועה .
את מקורות ההשראה למבנה של חפצי הכסף ולעיטוריהם יש לחפש במרחב

התרבותי  -גיאוגראפי שבו הם נוצרו  .ואכן חלק מן החפצים יש להם מקבילות
באדריכלות האיראנית  ,הן בצורות המבנים והן בדגמים המאפיינים אותם  .קשר בון
אדריכלות לאמנות זעירה יהודית נמצא גם בארצות אחרות  :הדסים לבשמים
חנוכיות

בצפון  -אפריקה

האיראנית .

]2

ועוד .

מקור

נוסף

להשפעה

מהווה

האמנות

באירופה ,

הזעירה

.

ולבסוף יש דמיון בין חלק ממוצרי הכסף ובין סוג מוגדר של כתבי  -יד

עבריים ( ראה

בהמשך ) .

מוצרי הכסף הידועים לנו מתוארכים ברובם באופן כללי לסוף המאה
והתחלת המאה

ה . 20 -

לרוב אי  -אפשר לדייק יותר

בתיארוכם ,

ה 19 -

משום שהצורפים

בכורדיסתאן לא נהגו לחתום את שמם וגם השלטונות לא הטביעו חותמת רשמית על
י2

דגמים

.7

שעל חפצי מתכת מאיראן  -ראה  :צ ' ירוואני  -דגם סלילני

, ) 282

מעוינים ובהם דגם צמחי ( עמ '

) 347

ועוד .

( עמ ' , ) 272

קרטושים

( עמ '

108

ן

א ' שורן  -בארי

המוצרים המוגמרים  .לעומת זאת  ,על תיקים הדורים לספרי  -תורה  ,תשמישי  -קדושה

ולוחיות צוין בדרך  -כלל תאריך בכתובת ההקדשה  .הקמיעות הן לרוב מתקופה

מוקדמת יותר מזו שצוינה לעיל  ,משום הנוהג שרווח להורישן מדור לדור  ,במיוחד
קמיעות שהוכיחו את יעילותן  .התכשיטים אשר הובאו מסלימאניה ומצועם עתה
באוסף המוזיאון העירוני בברלין ידוע עליהם שבאספו מבתי התושבים בשנת

, % 916

ושם נשמרו כמה דורות .

את חפצי הכסף נמיין על  -פי

:

אופי העיטור  ,מהות העיטור ואיכות החומר -

לשלוש קטגוריות  ,ובכל אחת מהן מצויים חפצים מהסוגים השונים שהוזכרו  .שלוש
הקטיגוריות הן

)1( :

חפצים עם עיטור עשיר  -בחפצים אלה הושם דגש על

העיטור ,

והוא מגוון  ,עשיר ומכסה את השטח בצפיפות  .לרוב גם מצוי על החפץ כתב

כהקדשה  .הכסף הוא מאיכות גבוהה .

( )2

עברי ,

חפצים עם מישטחים חלקים וכתב  -מראה

החפצים מצטיין בקווים פשוטים ובמישטחים בקיים  .העיטור נעשה על  -ידי

חריטה ,

הוא מינימאלי ועל  -ידי כך מבליט את מרכזיותו של הכתוב על גבי הח פץ  .איכות הכסף
גבוהה  ) 3 ( .חפצים מעוטרים כדגמים עממיים  -העיטור לקוח מרפרטואר קבוע של
דגמים מקובלים הגזורים מפח מתכת ( בולט בתיקים

לספרי  -תורה ) ,

שרשראות ,

תליונים ומטבעות ( בעיקר בתכשיטים )  .אופייני לחפצים אלה העדר כתב  .החומר הוא
מאיכות ירודה  ,לרוב חיקוי לכסף וגם

נחושת .

להלן אדון בפירוט בכל אחת מקטגוריות אלו .

ב  .מיוד

החפצים על  -פי עדטורידןם

ו  .חמצים עם עיטור עשיר
החפצים עם העיטור העשיר כוללים תשמישי  -קדושה ותכשיטים ומייצגים עבודת
צורפות מן המעולות בכורדיסתאן  .טכניקות העיטור המקובלות הן כעיקר

ריקוע ,

הבלטה בעזרת תכנית  ,לפעמים בתוספת חריטה  .המיחבר הוא סימטרי  .מקובלת חזרה

על דגם מסוים  ,כאשר המוטיבים בו שאובים מעולם הצומח  .עיטור עשיר דורש מן
הצורף מיומנות וכן עבודה מרובה ומדויקת  .בין הסוגים השתים של חפצים
תשמישי  -קדושה מזה ותכשיטים

מזה ,

אלה ,

יש זהות בסגנון העיטור  ,היונק ממקורות

וממסורות איראניות  .אבל כל אחד משבי הסוגים זכה מסיבה שובה לעיטור עשיר
ומרובה  .את תשמישי  -הקדושה מצווה לפאר ככל האפשר  ,על  -פי הכתוב  ' :חיב אדם

לכתוב ספר  -תורה נאה בדיו נאה וקולמוס נאה ולבלרין באים ובקלפים נאים ועורות

צבועים  ,ויעטפנו כשיראין נאין שנאמר " זה אלי ואנוהו " ' ( שמות סו

 :ב)  .ע

ואילו

התכשיטים הודגשו ופוארו  ,במיוחד הכיפה והחגורה  ,משום מסורת עתיקה של הידור

22

מסכת

סופרים  ,פרק ג  ,פסוק ה .

,

,

,

, , ,, ,
,

,.

,

, , ,,

 , , , ,, , , , , . , ,, ,ץ
. ,.
,, , . , ,
"
,

,

, ,,,

, . , ,,

, ,,

(

1; 11

( ,

(

;

.

.',

,,

;

,.

נ%4

.

 . 4מבהר עיטורים מאדריכלות איראן שדוגמתם מצויה בתיקים לספרי  -תורה ובתשמישי  -קדושה

.

( אן שורת חבצלות סטוקו  ,איראן  ,התקופה הסאסאנית ( ב ) דגם סלילני על עמודי מסגד ווקיל  ,שיראז

המאה ה  . 18 -התקופה האסלאמית ( ג ) רשת קרטושים על דלת כסף במבנה הקבר של שיח ' מאפי אל  -דין
4רדביל המאה ה  ( 14 -ד ) קבר פירי  -אי  -ילאמדר ( ונסו ) ( ה ) קבר גונבר  -אי  -קאבוס ( 6ססו 7 -ססו )

.

ן

סוו

א ' שורץ  -בארי

הלבוש באביזרי נוי  ,אשר מאפיינת ומייחדת את תלבושות הכורדיות הכפריות עד
היום .

23

באמצעות תכשיטים אלה נשמרה והועברה לדורות הבאים מסורת שאיפיינה

את התלבושת באזור זה עוד מן התקופה הסאסאנית  ,כפי שהיא נראית בתבליטי סלע
ששרדו גם בכורדיסתאן האיראנית .

24

בדיון על עיטור תשמישי  -קדושה  -תיקים לספרי  -תורה ורימונים  -בכורדיסתאן
העיראקית ובכורדיסתאן האיראנית מן הראוי לתור תחילה אחר מקורות  -השפעה

אפשריים לעיצוב צורת התיקים  ( .הדיון להלן יכלול גם תיקים שצורתם ועיטוריהם
דומים ) .

מעיראק ,

מאיראן ואף מהודו .

25

המבנה האופייני לתיק הנדון הוא גוף מצולע או גלילי  ,שראשו הוא פיראמידאלי

או דמוי  -בצל בהתאמה ומסתיים בכותר  .מקבילה קרובה לצורה זו מצויה באדריכלות
מונומנטאלית של מבני קבורה ומסגדים הפזורים באיראן  ,וחלקם אף בכורדיסתאן
האיראנית

הצפווית

החל מן המאה

ובשוליה ,

( , ) 1736 - 1502

ואילך  .מבנים אלה  ,במיוחד מהתקופה

ה 11 -

מצטיינים בעושר של עיטורים רב  -גוניים הלקוחים מעולם

הצומח  ,המקיפים את גוף המבנה הגלילי  ,ובמיוחד את הכיפה שעליה מתנוסס תורן
ועליו עיטור כדורי .

26

גם אלמנטים עיטוריים באדריכלות כמו  :תבליטי סטוקו  ,ציורי

.

קראמיקה על קירות ועל תקרות ריקועים על דלתות כסף  ,גילוף עץ ועוד  ,משמשים
דגמים לעיטורים על תיקים
לאדריכלות

האיראנית ,

לספרי  -תורה ועל חפצים אחרים מכסף  .זיקה זו

וכמיוחד

המרכיבים

לאלמנטים

את

המבנים

ולדגמים

המעטרים אותם  ,ניכרת גם  -כן בכתבי  -יד עבריים וברקמות של יהודים באזור זה .
באומנות הזעירה האיראנית מצויים חפצים כמו
שנשתמרו מן המאך

ה 16 -

27 ,

:

קסתות דיו  ,מנורות

וקופסאות ,

בהם ניכרת השפעה של מבנה המסגדים בצורה השלמה

ביותר  .לא רק במבנה ובאלמנטים העיטוריים אלא גם בחלק מן המיחבר של התיקים
לספרי  -תורה יש דמיון למיחבר של המבנים האסלאמיים האמורים  .כאן וגם כאן הגוף
ובעיקר הראש מעוטרים בעיטורים צמחיים  ,או לפעמים גיאומטריים

( מעוינים ) .

מיקום רצועת הכתב הוא בחלקו העליון של הגליל  .כן אפשר לראות את שורת
החבצלות כעיטור המופיע בבסיס הכיפה ( בחלק הפנימי של

המסגד ) .

ריבוי אלמנטים

באדריכלות ובעיטוריה הזהים לאלה המצויים בתיקים לספרי  -תורה מצביע על מקור
השראה אפשרי למבנה התיקים ולעיטוריהם .

ראה

:

גלוק  ,עמ '  . 170לדעתם יש השפעה ישירה מן הפאר של בגדי המלכים הסאסאנים על

המלבושים הכורדיים כפי שהונצחו בתבליטי הסלע  ,ושם באים ליד ביטוי בחגורות ובכיפות .
תבליטי סלע מהתקופה הסאסאנית בחאקי

בוסתאן  ,כרמאנשאה -

תיקים מטיפוס זה שמקורם בעיראק  -ראה

:

ראה  :פוראדא  ,עמ ' . 231 - 227

יניב  ,וכן באוסף המחלקה ליודאיקה  ,מוזיאון

ישראל .

מבנים מן התקופה האסלאמית המוקדמת  -ראה
הצפווית -

ראה

שם ,

:

פופ  ,אדריכלות  ,עמ ' 76

עמ ' . 206

 :צ ' ירוואני  ,עמ ' ; 285 , 283 - 282

פהרווארי  ,עמ '

, 81

. 96

;

מבנים מהתקופה

צורפות בכורדיסתאן

ן

11

א

 . 5קסת  -דיו מן המאה

ה 16 -

( בשימוט של

מוסלמים )

התיקים המהודרים הם בעלי גוף גלילי מעץ  .כמות העיטור שעליהם נקבעת במידה
רבה על  -ידי מזמין התיק  ,היחיד או הקהילה  ,בהתאם למצבו הכלכלי  .מצויים תיקים

מהודרים אשר רק בחלקם מעוטרים בכסף  ,ואחרים שכל כולם עטופים בפח כסף
רקוע  .בתיקים מכל הסוגים נשמר בהקפדה הקשר למסורת העיטור שתוארה לעיל .
תיקים שהעיטור בהם מועט מכוסים בקטיפה ארגמנית ומוקפים בשלוש רצועות
כסף בלבד  .הרצועה העליונה  ,ולפעמים גם התחתונה  ,נושאת כתובת הקדשה רקועה

בכתב עברי מרובע וכוללת פרטים כמו  :שם המזמין ושנת ייצור התיק  ( .וזאת בניגוד
לצורות מקבילות במבנים לא  -יהודיים  ,שבהם מצויה כתובת מסוגננת בערבית שהיא
חלק ממרכיבי העיטור  ) .רצועה זו נושאת מעליה שורת שיניות בדגם של כפות תמר או
של חבצלת בעלת שלושה עלים או יותר  .על הרצועה המרכזית מוטבע ורקוע דגם
צמחי חוזר ונשנה .

תיקים שעיטורם עשיר יותר כוללים גם קרטושים גזורים מפח  -כסף  .בתוכם וכן
בשני קצותיהם רקוע דגם צמחי  ,החוזר בקרטושים השונים  ,והם פזורים בסדר מסוים

על  -פני כיסוי הקטיפה של התיק  .העדפת הקרטושים כדגם חוזר בעיטור תיקים על  -פני
דגמים נפוצים אחרים נובע אולי ממשמעותו של דגם זה  ,המשמש צורה לקמיעות

נפוצים וכן לכתבי  -יד ולרקמות בקרב יהודי כורדיסתאן .

 . 6תיק מהודר לספר  -תורה עם יד לקריאה

הגוף הגלילי מעוטר ברשת קרטושים מעוינים
ובתוכם דגם חוזר של עץ  -חיים  .בדגם זה  ,המאורגן
בצורה אנכית  ,הראש מעוטר  .בחלק העלית של
הגליל  -כתובת הקדשה בעברית  ,נושאת שורה
של חבצלות  .הראש מסתיים בבותר דמוי רימון

 . 7רימון מכסף
וסלילני

*

רקוע  ,מעוטרבדגם צמחי

בשכאלא  ,כורדיסתאן התורכית

פח כסף רקוע  ,זאבו  ,כורדיסתאן העיראקית

התיקים המהודרים ביותר  ,הגוף הראש והכותר שלהם עטופים

בפח  -כסף ' .

:

את

המיחבר מהווה רשת של קרטושים או של מעוינים  ,שבתוכם טבוע דגם צמחי חוזר
ונשנה  .בחלקו העליון של הגליל רצועה עם כתובת הקדשה ומעליה שורת חבצלות .
הראש מעוטר בענפים ובפרחים  ,המאורגנים בצורה אנכית  .בכורדיסתאן האיראנית
מצויים גם תיקים מעץ גלוי או צבוע  .על ראש התיק מצוירים ענפים ופרחים רב -
גוניים ,
28

112

שהבולט ביניהם הוא הצבע הכחול  .תיקים אלה קרובים בצבעוניותם

מרכז חשוב לתיקים מהודרים העטופים בפח  -כסף  ,מן הסוג הנדון כאן  ,היה גם בבגדאד .

צורפות בכורדיסתאן

ן

113

.

ובעיטוריהם למבנים מל התקופה הצפווית שהזכרנו לעיל ומייצגים מעיל שלב  -ביניים
הקודם לעיטור שעל גבי תיקי הכסף המהודרים  .הדגם של רשת קרטושים מעוינים על
תיקי הכסף קרוב וכמעט זהה לדגם המצוי על גבי דלת כסף מקברו של השיח ' ספי אל -

דין מן המאה
שתואר

ה 14 -

לעיל ,

בעיר ארדביל שבצפון איראן  .בעיטור התיקים המהודרים  ,כפי

נמצא גם ואריאציות

:

רשת קרטושים ( כקו

מתאר )

המעטרת תיקי

.

קטיפה או קרטושים כבודדים המהווים את עיטורו של תיק מכוסה בפח  -כסף ( ראה
תיקים מהודו ומאיראן במוזיאון

ישראל ) .

בכורדיסתאן מצויים גם רימונים מכסף עשירים בעיטור  .גוף הרימון האופייני הוא
כדורי  ,מתחדד בקצהו ,

וצורתו קרובה מאוד לפרי הרימון  .הגוף  ,ולפעמים גם הרגל .

עטוף דגם צמחי או סלילני  .מהיקפו של הרימון או מקודקודו משתלשלות שרשראות
עם תליונים בקצותיהן  .לפעמים מקיפה כתובת הקדשה את גופו של הרימון המהודר .

צורה דמוית רימון יש גם לכותר המעובה של תיקים לספרי  -תורה  .על הכותר

מצויים אותם אלמנטים עיטוריים  ,המתאפיינים בריבוי דגמים צמחיים רקועים על
פח  -כסף וכן בשרשראות ובתליונים  .דמיון זה בולט בתיקים עטופים קטיפה אשר רק
הכותר שלהם עטוף ומעוטר בפח  -כסף רקוע בדומה לרימונים .

תכשיטים עם עיטורים מעין אלה לא מצאנו בסקר שערכנו  ,אך אוסף חשוב שלהם
מצוי במוזיאון האתנוגראפי בברלין המערבית .

29

בולטים באוסף זה כמה פריטים .

הכיפה ( ' טאשה ' )  ,העשויה פח  -כסף רקוע  ,צורתה עגולה ושטוחה בעלת בליטה דמוית
כיפה במרכז  ,ומשובצת בה אבן טורקיז  .מסביב למרכז מצויים דגמי פרחים ומעין

שיחים לחילופין  .מהיקף הכיפה גולשות שרשראות עם תליונים  ,המתקצרות באזור

הכיפה

המצח .

היתה

מרכיב

חשוב

בתכשיטי

האשה

העיראקית

בכורדיסתאן

ובכורדיסתאן התורכית והיתה חלק מתלבושתה  .ואילו בכורדיסתאן האיראנית היה
רווח סוג נוסף של כיסוי  -ראש דמוי כתר  ,מורכב מרצועת

אריג ,

הנלבשת סביב הראש .

ואליה היו צמודים מדליונים של כסף ואבנים טובות  .כיום אפשר לראות דגם

זהה ,

כ 10 -

ס"מ

שעיטוריו הם היקויים העשויים מחומרים סינתטיים .
החגורות
רוחבו

ו 25 -

( ' 2אמר ' )

ס"מ

מצויות בשני סוגים  .האחד -

אורכו  ,מורכב

בעלת אבזם מכסף .

משני חלקים זהים דמויי לוזים או רבועים  ,ואליו

מחוברת רצועה של עור או של אריג  .השני  -חגורה שמוצמדים אליה מדליונים
בדגמים חוזרים ונשנים ( דגמים שקישטו גם מטפחות  ,צמות

ואפודות ) .

הסוגר עשוי

פח  -כסף עגול ומעוטר בצפיפות בדגמים צמחיים  .קוטרו כ  7 -ס " מ  .חגורה לכלה היתה

לעיתים עשויה רצועת כסף גזורה  ,שעליה נחרטו דגמים צמחיים  .חגורות מן הטיפוס
הראשון

נמצאו אמנם גם בארצות הבאלקאן ובתורכיה  ,נ '
.7

אולם אבזמים הזהים מבחינת

לעיל .

29

ראה הערה

30

אבזמים בסגנון קרוב לזה הנדון מצויים באוסף תורכיה  ,במחלקה לאתנוגראפיה  .מוזיאון ישראל .
אבזמים מאזור הבאלקאן מצויים באוסף מוזיאון התכשיטים בפורצהיים  ,גרמניה .

 . 8כיפה
דגם

לאישה  ,עשויה כסף רקוע
חוזר ,

צמחי

במרכז

משובצת אבן טורקיז

ומסביבה תליונים

סלימאניה  ,כורדיסתאן העיראקית

. 9

אבזם לחגורה ובו דגמים צמחיים  .כסף רקוע

סלימאניה .

כורדיסתאן העיראקית

הצורה והדגמים לאלה המצויים נאוסף בברלין נמצאו בכורדיסתאן גם בתקופות
מאוחרות

.2

יותר ,

ן3

עדות להיותם חלק ממסורת מקומית .

תפעלם וקלקלם ושטוחום  ,עם כתב

קמיעות הכסף הנפוצים בקרב היהודיות בכורדיסתאן העיראקית מאופיינים על  -ידי
מישטח כסף מאיכות גבוהה
' יאהדונהי ' .

חלק

,

ומרובע ,

מעוגל

בפינותיו ,

המכונים

' שדי '

או

עיטור יחיד המצוי עליהם הוא שורת כדורים זעירים דמויי פנינים  .סביב

השוליים  ,שמקורם באמנות הזעירה האסלאמית  ,מורשת דגמים סאסאניים  .בשני עברי
הקמיע

חרוטים ,

בהתאם

נוסחים מסורתיים מתוך

ליעודו ,

בכתב אשורי או

בחצי  -קולמוס ,

בשורות

צפופות ,

' ספר הקמיעות ' .

קמיעות הכסף הם למעשה העתק של קמיעות קלף  ,העשויים מרצועת  -קלף מגוללת
ונתונה בנרתיק מעור או ממתכת  .בכורדיסתאן לא נהגו לעטר את גוף קמיעות הקלף
( כשם שלא עיטרו את מגילת אסתר  ,שלא כנהוג בקהילות
סמלים

מקובלים ,

הלקוחים

מ ' ספר

הקמיעות ' .

אחרות ) .

ספר זה ,

המכונה

ורק הוסיפו להם
בפיהם

' שמות

.

מלאכים ' והמצוי בכתב  -יד הוא קובץ של נוסחים מסורתיים לקמיעות שונים שהיה

בשימושם של ' חכמים ' ושל סופרי סת " ם שכתבו קמיעות  .בין הסמלים המופיעים

בו ,

מגן  -דוד  ,כף

יד ,

המורכבים לפעמים מאותיות עבריות  ,מצויים דגמים חוזרים  ,כמו
31

אבזמים בדגמים אלה מצויים במוזיאון האתנוגראפי בטהראן  .חגורה עם אבזם כסף מסוג זה
נרכשה בשוק בסלימאניה בשנת

4דו

:

1961

-

ראה

:

האנסן ,

עמ ' . 85

צורפות בכורדיסתאן
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סו  .דף מספר קמיעות

וו  .קמיע עשוי כסף חריטה  -לוח מרובע ע

זאבו כורדיסתאן העיראקית

עיטור של כף  -יד

.

כורדיסתאן העיראקית

חרב  ,עיגולים  ,ריבועי קסם ועיטור המכונה ' חבושה ' ( חבוש )  .הכתיבה על קמיע הקלף

וכן החריטה על לוח הכסף נעשות לא בידי סתם צורף  ,אלא בידי
זה גלף

( ' נקר ' ) ,

' חכם ' ,

שהוא לצורך

המאציל מקדושתו על מלאכת הכתיבה .

קמיעות הכסף המוכרים לנו הם מאוחרים יותר מקמיעות הקלף ונפוצים פחות

ממנו בגלל עלות החומר  ,אך הם עמידים יותר ומשמשים גם כתכשיט  .נראה כי קמיע

.

עשוי כסף מקודשת מעצם החומר שממנו הוא עשוי הוא גם משמר הן את התוכן והן

את הצורה והסמלים של קמיע הקלף שקדם לו  ,ולפעמים הוא אף נראה כהעתק ישיר
של דף מ ' ספר הקמיעות '  .בקמיע הכסף ניכר קשר הדוק לכתבי  -יד יהודיים וההשפעות
המקומיות עליו הן מועטות  .הסגנון שהוזכר לעיל נמצא על קמיעות כסף שטוחים
שצורתם כצורת אחד הסמלים המקובלים

,

כמו

:

כף  -יד ,

חרב .

קרובות לקמיעות הכסף הן לוחיות כסף  ,המוגשות לאדם בבית  -הכנסת קודם שהוא

נקרא לעלות לתורה  .כדי למנוע מצב שאדם שהוזמן לעלות לתורה יסרב  ,ובכך יגרום
לביזוי התורה ויהיה צפוי לעונש

חמור " ,

מגישים לו תחילה את הלוחית והוא

ועדין אין קוראין בשמו  ,רוצה לעלות קם ממקומו  ,אינו רוצה מוסיף לשבת

מנשקה ,

במקומו .

לוחיות אלו היו נתרמות לבית  -הכנסת על  -ידי בני הקהילה לרגל שמחה או לזכר

נפטר ,

ומאחורי הלוחית נחרטה הקדשה  .גם על לוחיות הכסף חרט ה ' חכם '  ,בדומה לקמיעות
32
33

ראה  :שחר  ,עמ ' . 229 - 227

על מנהג זה  -ראה

:

בראואר .

עמ ' . 225

על חומרת הסירוב לעלות ולקרות בתורה נאמר  ' :שלשה

דברים מקצרים ימיו ישנותיו של אדם מי שנותנין לו ספר תורה לקרות ואינו

קורא ' וגו '

,

בבלי

ברכות גה ע " א )  .אני מודה לחכם חביב עלון על שסייע לי למצוא הסימוכין בתלמוד למנהג

לה .
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חרב
ענק ק
מימזז :ודמויי
מרובעים
.

"

1

4י  .משמעל

:

ף

כוס לקידוש עשויה כסף

חריטה ,

ועליה

הקדשה בעבררת
כורדיסתאן הערראקית

כסף  ,אותם סוגי כתב עברי  ,ובכך הוסיף קדושה על קדושתן  ,הנאצלת בעיקר מן
לוחות  -הבריתת החרוטים עליהן כדגם קבוע  .הלוחית קרובה לקמיע הכסף בשל מיעוט
עיטוריה  ,הכתב העכרי שמהווה בה את המרכיב העיקרי ובשל צורתה שעיקרה מלבן
מאורך  ,פרט לחלקה העליון  .החלק העליון מסתיים לרוב במעין כיפה בעלת קו

מיתאר  ,לפעמים גלי  ,או בדגם של חבצלת  .צורת הלוחית מסמלת את יעודה  -הזמנה

לקריאה בתורה  -שכן היא דמוית תיק של ספר  -תורה  ,לוחות  -הברית מסמלים את
התורה שבתוך התיק  ,ואילו החלק העליון של הלוחית  -את ראש ספר  -התורה .

העיטור על החלק העליון של הלוחית  ,לאורך השוליים  ,כולל דגמים של ענפים ושל

פרחים  ,והוא איור צבעוני מקובל בחלקו הפנימי של ראש התיק ( דגמים אחרים הם
חבצלות  ,לוזים ומגן  -דוד )  .יש לוחיות שבמרכז העיטור שבחלקן העליון חרוט דגם
 35יתכן
דמוי כתר תורה  ,ויש לוחית שחרוטות עליה במפורש האותיות כ " ת ( כתר תורה ) .
שגם לוחית הכסף באה במקום מגילת קלף ששימשה לאותה מטרה  ,אלא שלוחית
הכסף עמידה יותר ונוחה להקדשה לבית  -הכנסת  .הצורה של לוחית הקריאה רווחת

34

35

בכורדיסתאן האיראנית חרוט דגם לוחות  -הברית גם על תליונים של קמיעות מזהב .
לוחיות מסוגים אלה  -ראה

:

שורץ  -כארי .

קטלוג  ,עמ '

. 255 - 254

 . 15מימין  :לוחית להזמנה לעלייה לתורה
עשויה כסף חריטה  ,בחלקה העליון  -דגם של

ראש תיק לספר  -תורה
עמאדיה  ,כררדיסתאן העיראקית
משמאל  :מבנה

. 16

עם קשתות גליות

מקום קבורת אמאם ריעה  ,משהד  ,איראן  ,המאה

בקמיעות מאיראן

36

וכן גם בפתחים של מבנים או של קברי קדושים מוסלמים  .לוחית

הקריאה עושה אפוא שימוש בצורה המקובלת של קמיע אבל יוצקת בה תוכן נוסף על -

ידי שנוי ייעודה

ועיטוריה .

רכיבים סגנוניים אלה

:

מישטחים חלקים  ,מיעוט עיטור ותוספת של כתב עברי

המשמש כהקדשה בלבד  -מצויים גם  -כן בתשמישי קדושה נוספים  ,כמו  :יד לתורה
ורימונים

;

וכן בתשמישי מצווה  ,כמו  :כוסות לקידוש  ,צלחות לפסח ונרתיקים

לקמיעות ( ' לולה ' ) .

ב  .חפצים מעוטרים בדגמים עממיות
החפצים בסוג זה עשויים לרוב מכסף באיכות ירודה מאוד שמעורבים בו נחושת או
בדיל באחוזים גבוהים  ,או ממתכת שאין בה כסף  ,וכוללים תיקים לספר  -תורה
ותכשיטים .
עממיים ,

העיטורים הנפוצים בחפצים אלה הם דגמים

השאולים מעיטורים

מורכבים ועשירים של מבנים או של אמנות זעירה באיראן  ,כגון

 :שטיחים  ,אריגים ,

רקמות  ,כלי מתכת  ,כלי קראמיקה ותכשיטים  .כאשר דגמים אלה משמשים כעיטור
בחפצים שאנו דנים בהם  ,צורתם היא אלמנטארית וסכמאטית מאוד  ,ובמקרים רבים

אף מדורדרת  .בצורתם זו הם חוזרים גם בחפצים מחומרים אחרים  ,כמו  :כתבי  -יד
36

טיפוסי קמיעות מאירגון לצורת הלוחית  -ראה

:

.

שחר עמ ' . 261

אי-4

. 17

"

ן

י

 -- 4ה

דגם פרח עם עלי כותרת משגלים  ,קישוט בסטוקו

נידאפור  ,איראן  ,המאה

ה , 8-

התקופה האסלאמית

ורקמות יהודיים  .ואלה הדגמים הבולטים שבהם
( רוזטה )  ,חבצלות  ,לוזים  ,עצי  -חיים ,

פרחים עם עלי  -כותרת עגולים

:

זוגות ציפורים

37 ,

דרקונים  ,קרטושים ,

עיגולים

וכוכבים  .עיטורים אלה נפוצים כשהם גזורים על  -פי צורת הדגם עם תוספת מזערית
של ריקוע או חריטה .
עם התכשיטים מסוג זה נמנים

:

כיפות ,

עגילים ,

שרשראות

למטפחות  ,ענקים ,

צמידים ועכסות  .שרשראות תליונים ומטבעות מהווים חלק חשוב בתכשיט  .מוצרים
אלה יוצרו בטכניקות פשוטות מאוד ובחומרים מאיכות ירודה  ,ללא הקפדה על דיוק

המציינת את התכשיט או החפץ ששימשו מקור להם  .דלות העיטור נגזרת גם  -כן
מקשיים בביצוע עבודות עדינות בחומר מסוג ירוד .
כורדיסתאן המבודדת והרחוקה מן מרכזי תרבות ודרכים ראשיות שימרה מסורות
של תרבויות שבקרבתה  .מצויות דוגמאות לכך בצורפות העממית  .אחד התכשיטים

.

שרווחו באזור זה הוא שרשרת לקשירת מטפחת מורכבת משני עגילי רקות דמויי

סלסלה .

המחוברים זה לזה בשרשרת עם תליונים ובתוכם דגם גזור של

ציפור " .

3

תכשיט זה דומה בצורתו הכללית לתכשיט מאיכות מעולה העשוי עבודת זהב עדינה
37

למיטיב הציפור בתרבות החומרית של ארצות האזור  ,במיוחד באפגאניסתאן  -ראה  :קאמאן .

38

ככלל  .קיימת

עגילים כדוגמת אלה אופייניים לאיראן במאה

ה 8 -ן -

ראה

 :אקרמן  ,עמ ' : 2670

לדבריה השפעה חזקה מן התקופה הסאסאנית על תכשיטי כורדיסתאן .

ו
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תרשימי דגמים של עיטורים לחפצי  -הכסף בכורדיסתאן

לוז ;  . 2עיגול עם מרכז מודגש ;  . 3פרח עם עלי כותרת משגלים ;  . 4שורת דרקונים

118

. 19

מימין

:

צמידי חישוק עשויים כסף חריטה

פתאים  ,בקצותיהם התעבויות של קוביות קטומות

-

כ . 2משמאל  :שרשרת ( עשויה כסףו ) לקשירת מטפחת

,

.

זאבו כורדיסתאן העיראקית

עגילי סלסלה עם דגם של ציפור ותליונים
מהאבאד  ,כורדיסתאן האיראנית

,,

,,

,,

,

,

%

 .%ע

.

משובצת באבנים יקרות ובפנינים בשילוב עבודת אמאיל רב  -גונית  ,שמקורו באזור
איראן

39

ואפגא ניסתאן .

ל4

דוגמה אח רת היא צמיד חישוק  ,בעל

פתח ,

מעובה בשני

קצותיו ודומה לריבועים שקודקודיהם קטומים  .דגם דומה לצמידים אלה מצוי
בעכסות לילדים  .תכשיט זה שומר בצורה סכמאטית על דגם של צמיד מסורתי שהיה

.

באיראן כבר בתקופה הסאסאנית אלא שקצותיו הסתיימו בראשים של
עד לפרטיהם הקטנים ביותר .

חיות  ,שעוצבו

ן4

כיפות ראש לנשים מהשכבות העשירות בכורדיסתאן היו עשויות מפח  -כסף או זהב
רקוע  ,ובדגמים מרובים ( ראה

לעיל ) ,

ואילו הנשים הכפריות שמרו על צורה כללית

דומה של התכשיט ועל הפונקציה שלו אולם השתמשו בכיפה מורכבת ממטבעות

כסף .

או מעיגולים דמויי מטבעות  ,שחיברו בצפיפות לאריג  .יתכן שצורה זו קדמה

לכיפות מכסף .

עם סוג זה של חפצים נמנים גם תיקים מנסרתיים לספרי  -תורה  ,אשר היו בשימוש
39

חפצים שנעשו בטכניקה דומה של עבודת אמא ~ ל מצויים באוצר המדינה באיראן  -ראה

תכשיטי

הכתר  ,עמ '

ד . 35 ,

40

תכשיט מאפגאניסתאן מצוי באוסף מוזיאון ישראל  -ראה

41

טיפוסי צמידים מן התקופה הסאסאנית  -ראה

5

.5

:

6

 :פופ  ,עמ '

7

 :הדשות  ,עמ ' 95

( תצלום במרכז ) .

. 122 - 121

8

זוג ציפורים ;  . 6כוכב ;  . 7קרטים ;  . 8חבצלת
119

120
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.

 . 21תיק לספר  -תורה עשוי עץ ועור

. 22

עם דגמים גזורים של פרחים  ,חבצלות  ,דגמי

ומתכת

עיגולים עשויים ראשי מסמרים

על גוף התיק פזורים דגמי ציפורים .

מקז  ,כורדיסתאן האיראנית

לוזים  .כוכבים ועיגולים גזורים  .על
ראש התיק  -דגמי צמחים רב -

תיק

לספר  -תורה ,

עשוי

גוניים
כורדיסתאן האיראנית

בקרב קהילות קטנות ודלות אמצעים או יוצרו בעיתות מצוקה  .תיקים אלה הם מעץ
צבוע בארגמן או מצופה עור  ,ומעוטרים בדגמים גזורים שהוזכרו

לעיל ,

בתוספת

.

מסמרים עגולי ראש  .על אחד התיקים מצוי דגם של עיגול עם מרכז מודגש שהוא
קמיע המופיע גם

בכתבי  -יד  ,בריקמה ,

מעל פתחי בתים ובקמיעות צדפים  .הדגמים

פזורים על פני חזית התיק והם צפופים ומאורגנים יותר לאורך הפתח  ,אך משתנים
מתיק לתיק  .תיקים

אלה ,

שעיטורם לא דרש מומחיות ועלותם היתה

נמוכה ,

וכן

התכשיטים מסוג זה יוצרו בידי בעלי  -מלאכה מקומיים  ,יושבי עיירות וכפרים  ,שלא

היו אמנים במקצועם  .כמו  -כן אפשר להניח על  -פי סוג הדגמים העממיים המעטרים

צורפות בכורדיסתאן

ן

121

תיקים אלה  ,כי הם מייצגים מסורת עיטור שהיא קדומה למסורת העיטור שעל גבי
תיקי הכסף המהודרים ( ראה

האומנים המקומיים נהנו מיתרון של עיטור

לעיל ) .

.

התיקים על  -פי טעמם מתוך רפרטואר מסורתי של דגמים  .לעומת זאת  ,העיטור שעל

תיקי הכסף המהודרים היה אחיד  ,עם ואריאציות קלות  ,כיוון שהוכתב על  -ידי המסורת
של מרכזי ייצור התיקים  -בבגדאד ובמוצל  -שהגבילה את חרות הביטוי של האמן
לדגם קבוע .

ג  .שיכרם
הצורפות בכורדיסתאן התפתחה בין שתי תרבויות  ,האיראנית ממזרח והעות ' מאנית

מצפון  ,קלטה והפנימה במרכיבי הסגנון והמוטיבים שלה במיוחד השפעות איראניות

:

הן זו הסאסאנית והן האסלאמית  ,וזאת למרות מאות שנות שלטון עות ' מאני על חלקים
מכורדיסתאן  .צורפים יהודים בכורדיסתאן גם לא נרתעו משאילת צורות ממבנים

מקודשים לדת לא  -יהודית והעתקתן לחפצים המשמשים לצרכי דת  .קשה לראות
בצורפות הכסף בכורדיסתאן יצירה מקורית  ,פרט אולי לקמיעות וללוחיות המזמינות
לקריאה בתורה  .מיקומה הגיאוגראפי של הארץ והמבנה הטופוגראפי שלה גרמו
שכורדיסתאן היתה אזור שהשתמרו בו מסורות תרבותיות שונות  ,כהד רחוק לתרבות
של מדינות ששלטו בה או שכנו בסמוך לה  .מסורות אלו נשתמרו בה אולי אף יותר
מאשר במרכזים תוססים שהיו חשופים להשפעות רבות .
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פסח שנער  ' ,יסודות מאגיים בתכשיטנות המגרבית בעת החדשה '  ,פעמים ,
( תשמ " ב )  ,עמ '

] 1

. 45 - 27

תכשיטי הכתר

1973

 , Tehranחם -זן Je~tels Of

e /- own

rhe

מקורות התצלומים והאוורום
א ' בראואר ( ראה בהפניות

נעם ברעם

3

בנימין זאס

4ג

יורם להמן

 , 6ס21 , 2

המוזיאון האתנוגראפי ,
נחום מלפק

הביבליוגראפיות )

7

ברלין

ו

9 ,8 ,

22 , 15

פופ  ,אדריכלות ( ראה בהפניות)
צ ' ירוואני ( ראה בהפניות )

אורה שורץ  -בארי

,2

סו ,

4א 4 ,ב 4 ,ד 4 ,ה 17 , 16 ,

5
19 , 18 , 14 , 13 , 12 , 11

כל החפצים שבתצלומים צולמו באהן  .החפצים הוכנו בידי צורפים יהודים או היו בשימוטם של
יהודים  ,אלא אם צוין אחרת

