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في ه��ذا العدد

تتناول أغلبية املقاالت يف هذه الكراسة املثلثة واالحتفالية لـ”پعاميم”

م������وض������وع ال�������ص�������ورة ك�����ن ّ
�����ص وت������ع������رض وج������ه������ات ن����ظ����ر م������ن زواي�����������ا مختلفة
للتشبيهات والعروض البصرية للطوائف اليهودية يف الشرق.

ي��ف��ت��ت��ح ال���ك���راس���ة م��ق��ال ي��ت��ن��اول ق��ص��ي��دة م��وش��ي��ه س���ارط���ل “ح��ج��ر واحد
ُ
وضعته من رخ��ام مرمرة” ،التي تصف رحلة ُتشبه ُ
تحدث
الحلم للمُ ِّ
يف ال��ق��ص��ي��دة ب���ال���ع���ودة إىل م��س��ق��ط رأس�����ه ،وم���رت���ع ط��ف��ول��ت��ه إستانبول.
ي ّ����ت����ب����ع امل������ق������ال ط����ري����ق����ة مُ �������راوح�������ة ال����ق����ص����ي����دة ب���ي��ن ال َّ
��������ذاك��������رة وإع�������������ادة إحياء

م����ش����اه����د وأص������������وات م������ن ح�����ي�����اة ال����ج����ال����ي����ة ال�����ي�����ه�����ود َّي�����ة يف إس����ت����ان����ب����ول وبني
االعرتاف بخسارتها ،و ُيلقي ضو ًء عىل َّ
الطريقة التي يبدع بها سارطل

ً
الرّثاء اليهودي ،التي ترت َّد ُد فيها أصداء آيات الحداد
لغة جديدة من ِ
والدمار منذ ّ
َّ
َّ
وخاصة.
التوراة إىل اآلن ،وهي يف نفس الوقت غامضة

ت���درّس ال��دك��ت��ورة روتيم فراغري فيغرن يف ب��رن��ام��ج بحث ثقافة األطفال
وال َّ
���ش���ب���ي���ب���ة يف ج���ام���ع���ة ت����ل أب���ي���ب ويف ق���س���م األدب ال����ع��ب�ري وامل�����ق�����ارن يف
جامعة حيفا.

rotemwagner@gmail.com
صدرت َّ
الصحيفة امل ُ َّ
صورة  L’Avenir Illustréباللغة الفرنسيَّة يف
ّ
ّ
ميّز هذه ّ
الصحيفة أنها
الدار البيضاء خالل األعوام  .1940-1926ما ُي ِ
ّ
ُ
للرّسالة البصر َّية ،ولذلك َّ
صفحات
خصصت يف ك ِل عدد
ٍ
أولت أهميَّة ِ
لصور مشفوعة ِب ُنصوص قصرية .يتناول املقال الرَّسائل البصريةَّ
كاملة ُ
َ
ُ
كما ص��اغ��ه��ا امل���ص ِّ���ورون ،وح��رَّرت��ه��ا هيئة ّ
الصحيفة ،وك��م��ا رآه���ا القرّاء.
هدف َّ
التحليل يف املقال هو كشف اإليديولوجيا ومفاهيم الحياة عند

أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال ّ
���ص���ح���ي���ف���ة ،وال���� ّرس����ائ����ل امل����ق����ص����ودة وغ��ي��ر امل����ق����ص����ودة التي
ُ
ُ
َّ
ح���اول���ت ال َّ
ُ
��ص��ح��ي��ف��ة إي��ص��ال��ه��ا إىل ج��م��ه��ور ق���رّائ���ه���ا .ي�ت�رك���ز امل���ق���ال يف ثالث

الصور ّ
مجموعات من ّ
التمثيالت البصر َّيةّ :
الشخصيَّةُ ،
صور من أرض

إسرائيل ُ
وص َور من حياة الجاليات اليهود َّية يف املغرب.
التاريخ اليهودي يف جامعة تلّ
دافيد غيدج هو طالب بحث يف قسم ّ

أبيب.

davidgedg@gmail.com
ال ش ّ
����ك يف ّ
أن ق َّ
���ص���ة ح���ي���اة داف���ي���د ع������رويس ،امل����ص ِّ����ور ال���ي���ه ّ
���ودي األ َّول يف
ال�����ي�����م�����ن ،ق َّ
���������و ُر امل������ق������ال مسار
�����ص�����ة غ���ي��ر ع�������اد َّي�������ة وم������زرك������ش������ة األل����������������وانُ .ي���������ص ِّ

ح����ي����ات����ه امل������ده������ش ،ال���������ذي ُي����ت����ي����حُ ل����ن����ا ك�����ذل�����ك م���ت���اب���ع���ة ال����ط����ائ����ف����ة اليهودية
اليمنية يف صنعاء يف مدينة املنشأ وفروعها يف القدس ومصرُ .تظه ُر
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ّ
يمني قد ع��اش عىل هامش
يهودي
االكتشافات الجديدة س�يرة حياة
ّ
ال��ح��ي��اة ال��ي��ه��ود ّي��ة التقليد ّية امل��ُع��ت��ادة .يعالج امل��ق��ال مسألة ع��دم قبوله

يف امل��ج��ت��م��ع ال����ي����ه ّ
����ودي س������واء يف ص���ن���ع���اء أو ال����ق����دس ،م����ش��ي�رًا إىل ثالث
العثماينّ
دوائ����ر :حياته ال َّ
��ايس وف��ش��ل ال��خ��ي��ار ُ
��س��ي��اق ال��س��ي ّ
��ش��خ��ص�� ّي��ة ،ال ِّ

ُ
ّ
صورين يف اليمن.
يف اليمن ،واملوقف من التصاوير وامل ِّ
مناشيه َع ْ
الدكتور َ
ّ
اليهودي يف جامعة
��ان��زي محاضر يف قسم التاريخ
بن غوريون يف َّ
النقب.

menashe.anzi@gmail.com
ُ
املقال اللقاء بني يهود القفقاس وبني ّ
ُّ
يدر ُ
والتصورات
الصهيونيَّة،
ُس
ُ
ْ
َ
ال����ت����ي اس ُ����ت����خ ِ����د َم����ت وت����س����ت����خ����دم يف ه������ذا ال����ل����ق����اء ،وم������ن ض��م��ن��ه��ا ّ
الصورة

ال��ت��ي ت��ص ُ
��ف م��م ّ��ث�لي ي��ه��ود ال��ق��ف��ق��اس يف امل��ؤت��م��ر ال ّ
��ص��ه��ي��وين م���ع بنيامني

زئ��ي��ف ه���رت���زل .ل��ه��ذه ال ّ
���ص���ورة م��ك��ان��ة ه ّ
��ام��ة ب�ين أب��ن��اء ال��ط��ائ��ف��ة يف املايض
ّ
وال���ح���اض���ر ،ع�ل�ى ال���رغ���م م���ن َّ
أن ال ّ��ن��اش��ط�ين م���ن أب���ن���اء ال��ط��ائ��ف��ة يعرفون
الت ُ
يفحص املقال هذا ّ
ّ
أن ّ
ُ
ناقض،
الصورة مجرَّد مُ عالجة فوتوغرافيَّة.

ّ
���������وع آخ���������ر .ت����ك����مُ ����ن ق���� ّوت����ه����ا من
وي������ق���ت��رح أن ت�����ك�����ون ال�������ص�������ورة أص����ل���� َّي����ة م������ن ن ٍ
ّ
التقليدي ،وت ِّ
الطريقة ال��ت��ي ُت��ث�ير بها الخطاب الوطني ّ
��ؤك ُ��د ّ
الهويةَّ
أن ُ
ُ
ّ
َّ
��زي املمثلني إىل املؤتمر ّ
القفقاسيَّة ،التي تتمثل ب ّ
ُ
والهو َّية
الصهيوين،
ّ
لعملة واحدة.
الصهيونيَّةُ ،يمكنهما أن يكونا وجهني
ٍ

����ؤرّخ اج��ت��م��اع ّ��ي ،زميل
ال��دك��ت��ور ِح�ين ْب����رَام ه��و ع��ال��م أن�ثروب��ول��وج��ي ،وم ِ
ب������اح������ث يف م����ع����ه����د ت��������روم��������ان ألب�������ح�������اث ال َّ
��������س����ل���ام يف ال�����ج�����ام�����ع�����ة العرب َّية،
ومحاضر يف الجامعة العرب َّية ُ
وكليَّة هداسا.
chen.bram@mail.huji.ac.il
���ص ّ
ي��ت��ن��اول ن���اح���ام إي��ل��ان ص�����ورة ت���خ���رُّج ث���م���اين ت��ل��م��ي��ذات يف ال ّ
���ف الحادي
ع����ش����ر يف م������درس������ة “ال�������وح�������دة ال ّ������ث������ان������و َّي������ة” ()Unity High School

ّ
منهن مسيحيّات (ينتمني
الربيطانيَّة يف الخرطوم عام  ،1948خمس
إىل ث�لاث ك��ن��ائ��س) واث��ن��ت��ان مسلمتان ،وي��ه��ود َّي��ة واح����دةُ .ي��ح�� ِّل ُ��ل املؤ ِّلفُ
الصورة ،باإلضافة إىل ّ
ّ
الدالالت الظاهرة املوجودة يف ّ
الدالالت الخافية
املُ�������ض�������م�������رة ،وم���������ن خ����ل����ال ذل���������ك ي�����ت َّ
�����أم�����ل يف ط������اب������ع ال�����ح�����ك�����م االستعماري
اإلمربيايل للربيطانيني ،ويف املغزى ّ
الثقايف ّ
للصورة.

الربوفيسور ناحام إيالن هو رئيس كليَّة ّ
الدراسات اليهود َّية يف امل ُ َّ
جمع
األكاديمي أونو  -صاحة ُ
القدس.

nahem.ilan@gmail.com
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يف ه��ذ ا ا لعد د

م���ن ال ّ����ن����ادر ج ًّ�����دا ال ُ���ع���ث���ور م���ن ب�ي�ن  20,000ص�����ورة م���وج���ودة يف أرشيف
م����ت����ح����ف إس������رائ������ي������ل يف ال�������ق�������دس ُ
وت����������و ِّث����������ق أزي�������������اء ون������م������ط ح������ي������اة الجاليات

اليهود ّية ،ع�لى مثل ه��ذا ال��ع��دد الكبري م��ن ال ُّ
��ص��ور الم���رأة واح���دة فقط
ً
وه���ي دف����ورا داف���ي���دوف ال��ت��ي وص��ل��ت إىل ال��ق��دس ع���ام  1929ق��ادم��ة من
ط���ش���ق���ن���د يف أوزب����اك����س����ت����ان م�����������رو ًرا ب���م���وس���ك���و .ت���ع���ت���ق���د ن�����وع�����ام ب������ارع������ام بن

ّ
ُ
الهامة يف حياتها
تعكس امل��راح��ل واألح���داث
يوسف أن ه��ذه ال��ص��ور ال
تعكس ً
أيضا ّ
ُ
التغيريات الحضار َّية التي طرأت عىل املنطقة،
فقط ،بل
ّ
ً
ً
طبعا يف املالبس واملوضة أيضا عند القادمني من ُبخارى
والتي تجلت

فالصور ً
هامة ًّ
ُّ
إذا هي أداة ّ
جدا لفهم مجموعة
وأوزبكستان وروسيا.
ُ
مالبس الجاليات املختلفة املوجودة يف مُ تحف إسرائيل بالقدس.

نوعام بارعام بن يوسف هي أمينة كبرية لإلثنوغرافيا يف قسم ُ
الفنون
ِ
والحضارة اليهود َّية يف مُ ْت َحف إسرائيل يف ُ
القدس.
noambe@imj.org.il

ُ
ُ
مراسم ّ
املقال ّ
النوتيش دي فنيوس،
التغيريات التي طرأت عىل
يتناول
ِ
(الحناء) التي تسبق حفل َّ
ّ
الزواج عند يهود ِت ْطوان الواقعة
ليلة العروس
ُ
زودنا
يف شمال املغرب ،كما تنعكس يف صور فوتوغرافية ويف رسومات ت ِّ

يتفح ُ
ّ
ص
بمعلومات عن مشاهد املايض ،وباالس ِتناد إىل البحث امليداين.
ُ
ّ
التصوير يف العملية االحتفاليةّ ،
املقال جوانب ّ
أمل يف ُّ
الت ُّ
الصور وكأنها

أغراض بيوغرافيَّة ،وتناوُل قضايا يف مجال البحث الفولكلوري ،مثل:
الهو َّية ،تمثيلها ّ
الحضارة املا ّد َّية ،بلورة ُ
والتضامن معها ،ومكانة لغة

ه��ذه الطائفة املعروفة بالحاكيتيا وه��ي اللغة اإلسبانيَّة اليهود َّية التي
كانت ُتستعمل يف شمال املغرب أثناء ُّ
الطقوس.

ال��دك��ت��ورة نينا بِينتو  -أفقصيص ،معهد دراس�����ات ال�لادي��ن��و ع�لى اسم
َس ْ
الطي ،جامعة بار إيالن والجامعة املفتوحة.
pintonina@hotmail.com
ُ
يستخدم هذا البحث نظرة دقيقة عىل نتائج استطالع املقابر اليهود َّية

يف إستانبول من أجل فحص ثقافة يهود العاصمة الذين ينتمون إىل
َّ
ُ
الطبقة الراقية خالل القرن ّ
املقال حول شواهد
الثامن عشر .يتمحو ُر

القبور الفاخرة واألكرث فخامة لنساء هذه ّ
ُ
الطبَقةَّ .
إن دراسة الهندسة
َّ
تحم ُلها،
�������ارف�������ه�������ا ،وال�����ك�����ت�����اب�����ات ال ّ������ت������ي
ِ
امل����ع����م����اري����ة ل�����ه�����ذه ال������ش������واه������د ،وزخ ِ
م���ن م��ن��ظ��ور مُ ���ت���ع ِّ���دد امل����ج����االت ،ت���دم���جُ ب�ي�ن ال ّ���ت���اري���خ وال���ف ّ
والدراسات
���ن
ِّ
ال�� َي��ه��ود َّي��ة وال ّ��ت��اري��خ ال ُ��ع��ث��م ّ
��اين وال��ع��ل��وم االجتماعية م��ن ش��أن��ه أن ُيلقي

ض����و ًء ج���دي ً���دا ع�ل�ى ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ع��ال��م األح���ي���اء وم��ف��ه��وم امل����وت لديهم،
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ّ
ّ
وب��ش��ك ٍ��ل خ ّ
مر
����اص ع�ل�ى ط��ري��ق��ة ن��ق��ل ال��ت��ع��اب�ير ال��ث��ق��اف�� َّي��ة اإلن��س��ان�� َّي��ة ع�ل�ى ِّ

األجيال وبني املجتمعات واألديان املختلفة.
ُ
روزي���ن يف قسم التاريخ اليهودي ،جامعة
تحاض ُر الربوفيسورة مينة ِ
حيفا.
minna.rozen@gmail.com
م��ح��ور ه��ذا امل��ق��ال ه��و ُرس��وم��ات أط��ف��ال م��وج��ودة يف صفحات مجموع
م�����زام��ي��ر ش���ب���ت���ائ��� َّي���ة (م���خ���ط���وط���ة ال������ق������دس ،م���ع���ه���د ب�����ن ت���س���ف���ي  )2270لم
ُ
األبحاث ّ
حتى اليومّ .
إن تحديد تاريخ هذه الرُّسومات ،وفهم
تتناولها
��س��ي��اق ال���ذي أت���اح رس َ��م��ه��ا ُي ّ
مكننا م��ن تتبُّع امل��راح��ل املُختلفة يف تاريخ
ال ِّ

امل��خ��ط��وط ،وت��اري��خ جماعة “امل��ؤم��ن�ين” الشبتائيّني يف سالونييك خالل
حقبة زاخرة ّ ُّ
العشرين.
بالتقلبات خالل ال ِّنصف األ َّول من القرن ِ

ه��ادار فيلدمان – ساميت هي طالبة باحثة يف مدرسة جاك ،جوزيف
وم���ورت���ون َم ْ���ن ِ���دل ل��ل ِّ��دراس��ات ال ُ��ع��ل��ي��ا يف اآلداب وق��س��م ال��ف��ك��ر اليهودي،

الجامعة العرب َّية.

hadarfeldman@hotmail.com
خدمت الرُّسومات َ
القبّاليَّة ّ
ُ
عهد قريب لتزيني أدبيّات البحث،
حتى ٍ
است ِ
ُ
ّ
ً
بحد ذات��ه .يطرح يوسف حايوت يف مقاله
موضوعا للبحث
ول��م تكن

أس��ئ��ل��ة أس��اس�� َّي��ة ت��ت��ع َّ��ل��ق ب���دراس���ة امل ّ
�����واد ال ّ��ت��ش��ك��ي��ل�� َّي��ة ال��ق�� ّب��ال�� َّي��ة ن��ش��أت من
خالل ّ
الت ُّ
أمل يف أحد الرّسومات اللوريانيَّة املب ِّكرة .كيف ُيمكن الوقوف

ع��ل��ى دالالت ال������ ُّرس������وم������ات ال����ق���� ّب����ال���� َّي����ة؟ مل��������اذا أض��������اف ال����ع����ل����م����اء القباليون
رُسومات إىل ّ
مؤلفاتهم؟ ماذا كانت مكانتها اإلبستمولوجيَّة؟ وما هو

ُ
وتوضحها؟
صورها
ِّ
طابع املعلومات التي كان من املفروض أن ت ِّ
د .يوسف حايوت ،م��ح��اض��ر يف ق��س��م ال ّ��ت��اري��خ ال��ي��ه��ودي وم��رك��ز دراسة
الثقافة اليهود َّية ،جامعة حيفا.
chajes11@gmail.com
ُ
أوجدهما
ُي�����ع�����ال�����ج امل������ق������ال دور ن�����وع��ي��ن م������ن ش������ج������رات ال�����ق����� ّب�����ال�����ة ال�����ل�����ذي�����ن

��ص امل��ق��ال َّ
ال��رام��ح��ال (ال��ح��اخ��ام م��وش��ي��ه ح��اي��ي��م ل��وت��س��ات��و) .ي��ت��ف َّ��ح ُ
الدور
امل���رك���زي ل���ل���مُ ���ص ّ���ورات يف ال��ع��ال��م ال����رّوح ّ
����اين ل��ل��ح��اخ��ام م����ويش لوتساتو،

م����ن خ��ل��ال ع�����رض ش���ج���رت�ي�ن ك���ج���زء م����ن ص������ورة واس����ع����ة ل���ل��� ُّرس���وم���ات يف

ال���خ���ط���اب ال����ق���� ّب����ايل ب���ش���ك ٍ���ل ع������ام ،وال���ش���ب���ت���ايئ ب���ش���ك ٍ���ل خ ّ
������اص خ��ل��ال هذه
الحقبة .يضع الحاخام موشيه لوتساتو يف مركز َّ
النشاط القبّايل عالم

���ح ُ
ال��ق��ب��ال��ة "ال������ذي ُر ِف َ����ع����ت َع���ن ُ���ه ال ُ
���ج���ب" م���ن ال َّ
���س���م���وات ال ُ����ع��ل�ى ،ومقابل
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ّ
ويتم
ذل��ك يضع علماء القبالة ال��ذي��ن ُي��ح��اول��ون اس�ترج��اع ه��ذه ال��رُّؤي��ا.
االس�ترج��اع ب��واس��ط��ة َّ
التفسري ،أو ب��واس��ط��ة ال�� ُب��ع��د ال ّ��ت��ص��وي��ري للشجرة

���س���ر ه����ذا األم�����ر ك��ي��ف�� َّي��ة اس���ت���خ���دام ال���ش���ج���رة ك������أداة َّ
للنشاط
ال���ق��� ّب���ال���ي���ةُ .ي���ف ِّ
ّ
ّ
ال��ق�� ّب��ايل  -ال ّ���ن���ب���ويئ ،وال��خ��ط��اب ح���ول ت��ح��ق��ي��ق ال������ذات اإلل��ه�� َّي��ة ع��ن��د أتباع
الحاخام مويش حاييم لوتساتو.

ُي����ح����اض����ر ال ُّ�����دك�����ت�����ور إل����ي����ع����زر ب�����اوم�����غ�����ارت�����ن يف ق����س����م ال�����ت�����اري�����خ ال�����ي�����ه�����ودي يف
جامعة حيفا.

eliezer.baumgarten@gmail.com
������س������ن������وات األخ�����ي�����رة اه�����ت�����م ٌ
ط�������رأ يف ال َّ
�����ام ب�������دراس�������ة ال�����ه�����و َّي�����ة املُ����ت����خ���� َّي����ل����ة لليهود
ُّ
ّ
الفن
ب���اع���ت���ب���اره���م ن���ب�ل�اء وف�����رس�����ان ،س������واء يف ال���ن���ص���وص ال���ي���ه���ودي���ة أو يف

ّ
ال��ي��ه ّ
البصري
��ودي خ�ل�ال ال��ع��ص��ور ال��وس��ط��ى .ي��ت��ن��اول ه���ذا امل��ق��ال التمييز

ّ
والفكري بني املقاتلني العنيفني من جانب والوجه اإليجابي للفروسيَّة
ُ
زين تربيكات
من
جانب آخر ،وذلك من خالل دراسة حالة من الرُّسوم ت ِّ
ٍ
ُّ
ومزامري ّ
ُسمت يف كتالونيا يف الثلث
قصة عيد الفصح (الهاجادا) التي ر ِ
األ َّول من القرن الرَّابع عشر ،واملعروفة باسم “هاجادا برشلونة”.

ال�����دك�����ت�����ورة س��������ارة أوف������ن���ب��رغ م����ح����اض����رة يف ق����س����م ال����ف����ن����ون يف ج����ام����ع����ة بن

غوريون يف النقب.

offenbergs@gmail.com
َ
وص َ��ل��ن��ا ت��ف��س ُ
�ير أق��س��ام امل��ِي��ش��ن��اه ال��س ّ��ت��ة (ال ّ
���س���داري���م) ال���ذي ك��ت�� َب ُ��ه الرّمبام
ّ
(م������وىس ب����ن م���ي���م���ون) يف أرب����ع����ة مُ ����ج����ل����دات .اث����ن����ان م��ن ُ��ه��م��ا م���ح���ف���وظ���ان يف

امل��ك��ت��ب��ة ال���ب���ودل���ي���ان��� َّي���ة يف أك����س����ف����ورد ،واث����ن����ان اش�ت�رت���ه���م���ا ح���ي���ن���ذاك املكتبة
ال����وط����ن���� َّي����ة وال����ج����ام����ع���� ّي����ة يف ال ُ������ق������دس (ال�����ت�����ي ب����ات����ت ُت�������ع�������ر ُ
َف ال�����ي�����وم بمكتبة

��اول امل��ق ُ
إس��رائ��ي��ل ال��وط��ن�� َّي��ة)ُ .ي��ح ُ
��ال إث��ب��ات آراء الباحثني ال��ذي��ن اعتقدوا
َّ
ّ
ب ّ
���أن ه���ذه امل��خ��ط��وط��ة ه��ي ُن��س��خ��ة ب��خ��ط ال�� ّرم��ب��ام م��ن خ�ل�ال أ ِدل����ة جديدة

تتعلق بعلم الخطاطة (ال��ب��ال��ي��وغ��راف��ي��ا)ُ ،ت��ض ُ
َّ
��اف إىل ال�براه�ين املعروفة
ُ
تصنيف كتابات الرّمبام ال��واردة يف مئات ُّ
ّ
حتى اآلنَّ .
النصوص من
إن
ّ
الجنيزة ال��ق��اه��ر َّي��ة ،وال��ت��ي ت ّ��م ال َ��ق��ط��ع دون أدىن ش ّ
��ك ب ّ
يده،
��أن��ه��ا ب��خ��ط ِ
َو ْف َ
�����ق م��ع��اي�ير ب��ال��ي��وغ��راف�� َّي��ة ،وت��ت�� ُّب��ع ال َّ���ت���غ�ُّي�رُّ ات ال ّ��زم��ن�� َّي��ة ال��ت��ي ط����رأت عىل
ّ
خطه ،يُتيحُ َلنا تأكيد هذا الرّأي.
ِ
ال ُّ����دك����ت����ورة ِع����دن����ة إن���ج���ي���ل ه����ي ب���اح���ث���ة ك���ب�ي�رة يف م����ش����روع ع���ل���م الخطاطة
ال�����ع��ب��ر َّي�����ة يف ال ُ�������ق�������دس ،وخ�����ب��ي��رة يف دراس����������ة ع����ل����م ال ُ
�����خ�����ط�����وط ال�����ع��ب��ر َّي�����ة يف
ُ
العصور الوُ سطى.

edna.engel@mail.huji.ac.il
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ُ
فسر القرّايئ يافث
تتناول مقالة الباحثة املرحومة إيالنا ساسون رأي امل ِّ
بن عيل ،الذي كان يعمل يف ال ِّنصف ّ
الثاين من القرن العاشر امليالدي

يف القدس ،حول تأليف سفر األمثال وتحريره .اعتقد يافث بن ّ
عيل ّ
أن
ِ
ّ
َّ
للسفر ،وحسب مذهبه فإن بعض
امللك ُسليمان هو املؤ ِلف الرّئييسّ ِّ
ُ
تعود إىل أقوال األنبياء واألجداد الذين سبقوا امللك
السفر
أجزاء هذا ِّ
ّ
نصا واح ً���دا ع�لى األق���ل ِل�� َب ْ
��س َ
��ب ًّ
ُسليمان ،ب��ل ّإن��ه َن َ
��ت شيبع وال���دة امللك

ملوئيل ُ -سليمان .اعتقد يافث ّ
أن امللك ُسليمان أمىل أقواله يف البداية

تمت فيما ُ
شفهيًّاَّ ،
السفر ق��د َّ
بعد
وأن عمليّة ت��دوي��ن وجمع وتحرير ِّ
��دون�ين) واعتقد ّأن ُهم األنبياء الذين
محر
من قبل
��دوّن/مُ ِّ
ّر/محرّرين (مُ ِ
ِ
ِ
عاشوا أ ّي��ام امللك ِح ِ��ز ْق��ي��ا ،وال��ذي��ن جمعوا امل���وا ّد بوحي من الله .كانت
ٍ
ه������ذه اآلراء ح������ول م�����وض�����وع ت�����دوي�����ن وت����ح����ري����ر وت���ن���ظ���ي���م وج����م����ع ُنصوص

���س���رون ال����ق����رّاؤون ّال���ذي���ن تجرّأوا
ال��ك��ت��اب امل���ق���دس ش���ق ط��ري��ق أن���ج���ز ُه امل���ف ِّ
ّ
���ص ال ّ����ت����ورايت ب ُ���ع���م���ق ،وال ُ
ع�ل�ى ت��ح��ل��ي��ل ال���ن ّ
تتعلق
����خ����روج ب��ن��ت��ائ��ج ج���ذر َّي���ة
ِ
بمسألة صياغة وجمع وتحرير ورواية الكتاب املقدس.
ّ
مؤخرًا ،زميلة باحثة يف
كانت املرحومة د .إيالن ساسون ،التي تو ِّفيت
مشروع “بيبليا عرابيكا” يف جامعة ّ
تل أبيب ،كما زاولت ّ
التدريس يف
��ام��ي ْ��دراش) للحاخامني يف نيويورك (Jewish
املدرسة الدينيَّة (بيت َه ِ

 )Theological Seminaryويف ج����ام����ع����ة “ال�����ق�����ل�����ب األق��������������دس” يف
كونيتيكت (.)Sacred Heart University

ي����ت����ن ُ
����اول امل����ق����ال ال���ق���ص���ص ال َّ
�����ش�����رق أوروب������ َّي������ة امل���ح���ف���وظ���ة يف ك����ت����اب أعمال
ْ
ال��ص��ال��ح�ين ل��ل��ح��اخ��ام أب َ
�����راه�����ام َخ���ل���ف���ون م���ن ط���راب���ل���س ال���غ���رب (األبرخ،

ُ .)1819-1735د ِّون��������ت يف ه����ذا امل���خ���ط���وط ب��ع��ض ال��ق��ص��ص ال��ق��دي��م��ة عن

الحاخام إسرائيل بن إليعزر (البعل ِشيم توف) وعن الحاخام يعقوب
ُ
���وس���ف م���ن ب���ول���وين ،وع����ن ش��خ��ص�� ّي��ات أخ�����رى م���ن ش����رق أورو ّب�������ا ،وهي
ي ِ
ُس���ل الحاخامني يف ال�� ِّن��ص��ف ّ
حكايات َرواه���ا ت�لام ٌ
��ذة ج ّ��وال��ون ،ور ُ
الثاين

من القرن ّ
ُ
تكشف
الثامن عشر ،ووصلت إىل الحاخام خلفون ،وهي
الح ْقبَة .كان خلفون أ َّول
جانبًا من نقل الحكايات شفهيًّا خالل هذه ِ

م����ن َد َّون ُج��������ز ًءا ع��ظ��ي ً��م��ا م����ن ال���ح���ك���اي���ات ّال����ت����ي س��م��ع��ه��ا ،وه�����ي حكايات
ُطب َعت بنسخ مختلفة خالل القرن ّ
التاسع عشر .تتميَّز هذه املجموعة
ِ
ً
إذا ب��أ ّول�� ّي��ت��ه��ا ،وب ّ
��أن��ه��ا ت��ع��ود إىل ن��ق��ط��ة زم��ن�� ّي��ة ح��اس��م��ة ،س��ب��ق��ت مرحلة

ط��ب��اع��ة آداب ف��ض��ائ��ل ال ُّ
مكان
���ص���وف��� َّي���ة ال���ي���ه���ود َّي���ة (ال���ح���اس���ي���دوت) ،ويف
ٍ
ُ
���ات م���ن أص���ق���اع م��ت��ب��اع��دة ج���غ���راف��� ًّي���ا .وعىل
ح���اس���م أت�����اح ل���ه ج��م��ع ح���ك���اي ٍ

ال��� ّرغ���م م���ن ّ
أن ع���دد ال��ق��ص��ص امل��ب��اش��رة ع���ن ال��ح��اخ��ام ال��ب��ع��ل ش ِ��ي��م توف
َّ
قليلة ،إلاّ َّ
أن الحكايات الشرق أوروبيَّة يف هذه املجموعة ُيمكن لها أن
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��زودن��ا بمعلومات وف�يرة عن َّ
ُ
الطريقة التي ر ُِو َي���ت فيها الحكايات عن
ت ِّ
ُ
ّ
َ
ش��خ��ص�� ّي��ات ص��وف�� َّي��ة ي��ه��ود َّي��ة يف ال ِ��ح��ق��ب امل��ب�� ِك��رة ،ب��اإلض��اف��ة إىل املواضع
ُ
الجغرافيَّة املفتوحة النتقال هذه القصص شفهيًّا.

ال���ب��روف������ي������س������ور ي�������ون�������ات�������ان م������ئ���ي��ر ،ق�����س�����م ال����ف����ل����س����ف����ة ال������ي������ه������ود َّي������ة ع���ل���ى اسم
غولدشتاين  -غورن ،جامعة بن غوريون يف َّ
النقب.
ِ
meirj@bgu.ac.il
يتناول هذا املقال قصص الفضائل ،ومن ضمنها القصص َّ
الشخصيَّة،
وامل َّ
����ذك����رات ال��ت��ي س��ج��ل��ه��ا أب���ن���اء ال��ط��ائ��ف��ة ال��ج��ورج�� َّي��ة يف إس���رائ���ي���ل ،حيث

ي��ت��ن��اول امل���ق���ال ك�ًل�اً م���ن ال��ح��اخ��ام ب���ن ص��ه��ي��ون أف��ري��م��اش��ف��ي�لي والحاخام
يعقوب دبراشفييل ،حيث ُيم ّثل ُّ
ً
ً
مختلفا من
نموذجا
واحد منهما
كل
ٍ
ِ

الزعيم الدينيّ .
قوة الحاخام يعقوب يف املواعظ ،بينما تتجلىّ َّ
جل َّ
قوة
��ش��ف��اء واإلت��ي��ان ب��امل��ُع��ج��زاتُ .تقسم القصص
الحاخام ب��ن صهيون يف ال ِّ
إىل ن��وع�ين أس��اس�� ّي�ين :ال��ق��ص��ص ال��ت��ي س��رداه��ا بنفسيهما وه���ي قصص
ّ
مذكرات ،وقصص أخرى تتناول ما قيل عنهما وهي قصص الفضائل.

وق��������د روي����������ت ج����م����ي����ع ه��������ذه ال����ق����ص����ص ش����ف����ه���� ًّي����ا ،وه��������ي مُ �����ق َّ�����دم�����ة كقصص
ح��ق��ي��ق�� َّي��ة ت��ع��ك��س امل��ج��ري��ات ح��س��ب ت��ص�� ُّور واع��ت��ق��اد أب��ن��اء ال ّ��ط��ائ��ف��ة .وقد

فخر
أص����ب����ح����ت ه�������ذه ال����ق����ص����ص ج����������ز ًءا م�����ن ال ُ�����ه�����و َّي�����ة ال����ع����رق���� َّي����ة ،وم�����ص�����در
ٍ
ج��م��اع ّ��ي ،ف��ال��غ��اي��ة م��ن��ه��ا ت��ع��زي��ز وت��م��ج��ي��د ال ّ
��ش��خ��ص�� َّي��ة وص�����ورة الجماعة
عام ،وقيم ّ
وقيم َّ
ّ
بشكل ّ
خاص.
بشكل
الطائفة
الثقافة اليهود ّية
ٍ
ٍ
تامار ألكسندر ه��ي أس��ت��اذة ف��خ��ر َّي��ة يف قسم األدب ال��ع َّ
�بري يف جامعة
بن غوريون يف َّ
النقب.
talex@bgu.ac.il
كذلك يف الكراسة :استعراض للدكتور إسحاق بتسالئيل حول كتاب

أريه إلياساف "حي البخاريني".
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