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תרבות

בארן

החמה,

היכה

בראנוית

דין,בתימסמכי

פטירהתעודות

לציבורוהנחיות
בצפוןהיהודי

שרואיםאפריקה,

בהוצאתאורעכשיו

ייל,אוניברסיטת
צוהרפותחים

היהודיםלרחובות

האיסלאםבארצות
לגולהקולונותנים

נויתבראלהמזרחית

וןיהודישלבתרבותםעיונים

אפריקה

פראד.ומטיבןבר־אשרמשהעורכים:

שלהיהדותלמדעיהתוכניתהוצאת

ללשונותוהמרכזיילאוניברסיטת

באוניברסיטהוספרויותיהםהיהודים

מאגנס,בירושלים,העברית

שקלים102עמודים,280

הספרותיהאווירחלל

fSJונד־האחרון,בזמןממלאים$TS1$\ונד$TS1$

$DN2$\ונד$DN2$פצעיםמתמיד,שיותרמה

השלישיהדורעדתית.זהותשל
המא־אתוהמחדשמזרחיתהמדבר

בק

$TS1$המאבק$TS1$

$DN2$המאבק$DN2$שלבייצוגיםמתמקדהמזרחי

ילידיהוריודורלביןבינושבר:
המ־ושיכוניהמעברותילדיהארץ,

צוקה,

$TS1$,המצוקה$TS1$

$DN2$,המצוקה$DN2$וסבותיוסביודורלביןובינו

אסיה,ומערבאפריקהצפוןילידי

המ־ראשיתימישלהמהגריםדור

דינה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$הואזהבמקרההשברייצוג

בניבנפשםנושאיםאחדמצדכפול:

שלההגירהכאביאתהשלישיהדור
אותםירשוכאילווהסבתות,הסבים

קוללתתומתעקשיםגנטי,כמטען
התנ־שסבלוהוריהםשללכאביהם

שאות,

$TS1$,התנשאות$TS1$

$DN2$,התנשאות$DN2$ושתקו.והחלשהגזענות

הדורבנימייצגיםהאחרמהצד

לקייםהיכולתחוסראתהשלישי
נציגימשפחתםבניעםדיאלוג

השפהאובדןאתשמעליהם,הדורות

ולפחותכישלונה,ואתהמשותפת
ההתאמצותשלהרביםמעקשיהאת

דובריםשאינםשפתלדובבשלהם

מקבלים.אינםשתיקתהואת
והיאזעקה,אלאשיחה,אינהזו

מו־סבלשלבמקוםמילויאלאאינה

כחש

$TS1$מוכחש$TS1$

$DN2$מוכחש$DN2$.רח־יהודיותקהילותומושתק

שו

$TS1$רחשו$TS1$

$DN2$רחשו$DN2$אפ־בצפוןועשיריםמלאיםחיים

ריקה

$TS1$אפריקה$TS1$

$DN2$אפריקה$DN2$וש־קהילהכלהעתיקה.מהעת

פתה,

$TS1$,ושפתה$TS1$

$DN2$,ושפתה$DN2$לקודשיחסהומנהיגיה,מנהיגה
ודרכישבההתרבותובעיקר:ולחול,

עלהמעידותהלשונית,התבטאותה
הערביתביןשכבתי,רבחברתימרקם

ליומיום.תורהביןלעברית,
מכי־אנחנוהאשכנזיתהעיירהאת

רים

$TS1$מכירים$TS1$

$DN2$מכירים$DN2$המתוזמריםהספרותייםמכתביהם

עלי־שלוםכמויוצריםשלעושרברוב
כם

$TS1$עליכם$TS1$
$DN2$עליכם$DN2$הרחובותאודותעלאךעגנון.וש״י

רסי־מלקטיםאנחנובמזרחהיהודיים

סי

$TS1$רסיסי$TS1$

$DN2$רסיסי$DN2$,מקו־ומהםמדומייניםמהםחיים

טעים,

$TS1$,מקוטעים$TS1$

$DN2$,מקוטעים$DN2$הב־שלמאומץשחזורמתוך

נים

$TS1$הבנים$TS1$

$DN2$הבנים$DN2$,שב־מתחיםרבבייצוגוהנכדים

מיטבו

$TS1$שבמיטבו$TS1$

$DN2$שבמיטבו$DN2$,דוריתשלביצירותיהם)למשל

בנו־המתמקדותסוכריויוסירביניאן

פי

$TS1$בנופי$TS1$

$DN2$בנופי$DN2$)גרי־זיכרוןבועותלנומציגהגלות

דא:

$TS1$:גרידא$TS1$

$DN2$:גרידא$DN2$מת־אךומקסימותצבעוניות

נפצות

$TS1$מתנפצות$TS1$

$DN2$מתנפצות$DN2$מאודדתיבמרחבמהרה.עד

חלקהיתהלאחולספרותשבוברובו,
מדר־יצירהפרחההפנאי,מתרבות

שית

$TS1$מדרשית$TS1$

$DN2$מדרשית$DN2$מכ־כתיבתשלומסורתופיוטית

תבים

$TS1$מכתבים$TS1$

$DN2$מכתבים$DN2$.הקו־מןונדירקטןחלקואיגרות

לות

$TS1$הקולות$TS1$

$DN2$הקולות$DN2$בארכיוניםנשמרהללוהכתובים

לחוקריפרושהכרשתאוניברסיטאיים

לומקדישיםואלההיהודים,לשונות
פר־לומעניקיםמפורטים,מחקרים

ספקטיבה

$TS1$פרספקטיבה$TS1$

$DN2$פרספקטיבה$DN2$אךותיאורטית,היסטורית

הלבולתשומתלמרכזיותזוכיםאינם

ז׳אנרספרותיות.יצירותלהשזוכות

לקוראים,קשההמחקריתהספרות

הע־עתיריספריםאותםלצלוחוקשה

רות

$TS1$הערות$TS1$

$DN2$הערות$DN2$,כתיבהלכלליהמצייתיםשוליים

אישית.נימהוממעטינוקשים

״עיוניםהמאמריםאסופתכמוכרך

אפריקה״,צפוןיהודישלבתרבותם

משהפרופ׳ישראלפרסחתןבעריכת

שק־צוהרהואפראד,וםטיבןבר־אשר

שה

$TS1$שקשה$TS1$

$DN2$שקשה$DN2$החברהתוךאלבחשיבותולהפריז

שקד־במאותאפריקהבצפוןהיהודית

מו

$TS1$שקדמו$TS1$

$DN2$שקדמו$DN2$חברהישראל.מדינתשללהקמתה

הםואורחותיהלשונותיהזו,יהודית

במשימהולערוםלחפורשישהאבנים

לגולהקולהענקתשלהארכיאולוגית

שלדרשותשבועה,נוסחיהמזרחית.
לכ־והועברופהבעלשנמסרושבת
תב,

$TS1$,לכתב$TS1$
$DN2$,לכתב$DN2$תפי־תיקוניחוזים,ומיניאיגרות

לות

$TS1$תפילות$TS1$

$DN2$תפילות$DN2$לער־התרגוםהואה??רח,ואפילו
בית

$TS1$לערבית$TS1$
$DN2$לערבית$DN2$בכלשנתקייםמקרא,ספרישל
מסו־יהודיחינוךבהשנשתמרקהילה

רתי

$TS1$מסורתי$TS1$

$DN2$מסורתי$DN2$לדורעדכמעטפהבעלשנמסר
במ־הכתבעלוהועלהלגלות,האחרון

קרים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$השתמ־אלהכלבלבדנדירים

רו

$TS1$השתמרו$TS1$

$DN2$השתמרו$DN2$וארונותהמרופטותהמזוודותמתוך

בצרורותותויקוסבינושלהסוכנות

שלבקטלוגיםוהעתקיםתעודותשל

אמריקאיות.באוניברסיטאותספריות

הסבו־הרשתשלוהבנתההכרתה

כה

$TS1$הסבוכה$TS1$

$DN2$הסבוכה$DN2$האיס־בארצותהיהודיהקיוםשל

לאם,

$TS1$,האיסלאם$TS1$

$DN2$,האיסלאם$DN2$עלואמונותיה,התנהגויותיהעל
עס־התבדחויותיה,התכתבויותיה,

קאותיה

$TS1$עסקאותיה$TS1$

$DN2$עסקאותיה$DN2$המש־והרבניות,הכספיות

פטיות

$TS1$המשפטיות$TS1$

$DN2$המשפטיות$DN2$דווקאממלאתוהחינוכיות

היאערך.בעלהיסטוריתפקידהיום

הזהותשללכינונהבמיוחדרלבנטית

ומתנ־ששבההמפולשת,המזרחית

סחת

$TS1$ומתנסחת$TS1$

$DN2$ומתנסחת$DN2$קולות.באלףהרףללאמחדש

ללבנוגעיםכמהעדלגלותהופתעתי

תעודותדין,בתימסמכילהיותעשויים

תיבותראשילציבור,והנחיותפטירה

כאילוייחודיים,שגוריםצירופיםשל
ועדשחרב,מעולםשלוםדרישתהיו

רגשיתלהפעילמסוגליםהםכמה

למק־הרגשיתמההיפעלותפחותלא
רא

$TS1$למקרא$TS1$
$DN2$למקרא$DN2$שירה.אופרוזה

שלבסקירהמצאתימיוחדעניין
חיפה,מאוניברסיטתהנשקהיהודית

יששכרהרבשלהארכיוןאתהמתארת

שבס־שלוהמסמכיםשאוסףחכמון,

פריית

$TS1$שבספריית$TS1$

$DN2$שבספריית$DN2$כתבים300מ-יותרכוללייל

סוףמאזשנה,90כ-פניעלהנפרשים

20ה-המאהאמצעועד19ה-המאה

שלתמלילועדוירושותמצוואות
הערבית־הלשוןהערבי,בשפתמחזה

יהודית

$TS1$הערביתיהודית$TS1$

$DN2$הערביתיהודית$DN2$בלוב,היהודיםקהילתשל

אמורהיהואשרהצדיק,יוסףשגיבורו

חכ־הרב20ה-שנותבאמצעלעלות

מון

$TS1$חכמון$TS1$

$DN2$חכמון$DN2$עטיה,בןאליהואביו,של)ששמו

אניוכנראהז״ל,אבישללשמוזהה

הדיןביתסופרהיהמשפחתו(קרובת

עבו־ובמסגרתטריפולי,הבירהבעיר

דתו

$TS1$עבודתו$TS1$

$DN2$עבודתו$DN2$משפטיים,הסכמיםרקלאכתב

מנה־שלותיעודהלכהפסקיגםאלא

גי

$TS1$מנהגי$TS1$

$DN2$מנהגי$DN2$היהודיים.העירבני

״כתאב״,עצמואתכינהחכמון

קהילתלוועדכשפנהסופר.היינו:

כתבמשרה,קבלתלצורךטריפולי

אלכיום,הרוחמדעילבוגרבדומה

״אח־שלו:הפוטנציאלייםהמעסיקים

רי

$TS1$״אחרי$TS1$

$DN2$״אחרי$DN2$עליכם,לאבפרעות,לישקרהמה
לה־לינותרלאכולו,כספיבהםשאבד
תפרנס

$TS1$להתפרנס$TS1$
$DN2$להתפרנס$DN2$למדתיהאשרהתורהמןאלא
זליתןאנשיומהכתיבה.צעירותימן

יכו־כולםנולד(שבההחוף)=עיירת

לים
$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$ובתו־בעושרשחייתיעלילהעיד

רה.

$TS1$.ובתורה$TS1$

$DN2$.ובתורה$DN2$)...(מכבודכםמפציראניזהועל

ותחפ־אלילבבכםשתסבוזהבמכתב

שו

$TS1$ותחפשו$TS1$

$DN2$ותחפשו$DN2$סו־בתור)...(עבודהלכםישאםלי

פר

$TS1$סופר$TS1$

$DN2$סופר$DN2$ועדאחריותתחתכלשהו,במקום

שיגזורמהבכלמסתפקאניהקהילה.

שאוכלכדילשבועפרנק15אפילוה׳,
אישאניוילדי.אשתיאתבהםלהחיות

קול־חציובכתיבה:בקריאהשרגיל
מוס

$TS1$קולמוס$TS1$
$DN2$קולמוס$DN2$תעשו)...(רש״י.ואפילוומרובע

לכםיראהלאיתברךוה׳פתרוןלי

ושלום״.ושלוםרצוןיהיכןאמןצער,

שלתכולתואתבוחנתהנשקה

ספורותעדויותבוומגלההארכיון

הכרזהבכללןהעולם,מלחמותלשתי

בעק־תעניתיוםעלהדיןביתמטעם

בות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$ריכוז.למחנותלוביהודישליחת

טריפו־הבירהבעירהיהודיתהקהילה

לי

$TS1$טריפולי$TS1$

$DN2$טריפולי$DN2$ונח־20ה-המאהבאמצעטולטלה

רבה

$TS1$ונחרבה$TS1$

$DN2$ונחרבה$DN2$המסמכיםמתוךאךכליל,כמעט

העיקשותעללמדיםאנוחכמוןשל

המסורתיהמוסדיהעולםאתלשמר

זו.קהילהשל

ר׳שלהעברייםמכתביוב-&גם

תיטואן,שלהראשיהרבכלפון,ליאון

שנ־הספרדית,מרוקושלהבירהעיר

כתבו

$TS1$שנכתבו$TS1$

$DN2$שנכתבו$DN2$וקובצו7191-5391השניםבין

ניכרותבן־טולילה,יעקבהחוקרבידי

עולהזו.תקופהשלהעתיםמהמורות
אור־אתלשמרהכפולההתשוקהמהם

חות

$TS1$אורחות$TS1$

$DN2$אורחות$DN2$ולהצ־מכאן,המסורתייםהקהילה
טרף

$TS1$ולהצטרף$TS1$
$DN2$ולהצטרף$DN2$הח־הרוחותגביעלהנישאיםאל

דשות

$TS1$החדשות$TS1$

$DN2$החדשות$DN2$מכאן.היהודיבעולםהמנשבות

בא־שנשתמרושורותמעטלאמתוך

רכיון

$TS1$בארכיון$TS1$

$DN2$בארכיון$DN2$,ובתוכםמגווניםבתחומיםייל

כל־הרבכיניכרציונית,פעילותגם
פון

$TS1$כלפון$TS1$
$DN2$כלפון$DN2$ההסת־עםקשרעללשמורהקפיד

דרות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$לייסדוביקשבאירופה,הציונית
נציגולשלוחבתיטואןציוניתחברה

לרב1919מ-במכתבוהציוני.לקונגרס

ראהשבספרד,מדרידבעירציוניפעיל

מברצלונה״האדוניםלהדגיש:חשיבות
שלחוברותמאותכשש)...(לישלחו

ולשוןבכתבכתוביםציוניתפרופגנדה
מאוד,מזהרצוןשבעתיאנוכיספרד.

כל)...(עמנו.בניביןאותםוהפיצותי

אותםשתווכמורברצוןשבעופעם

הל־אתמאודהעירהוקריאתיבצמא
בבות.

$TS1$.הלבבות$TS1$
$DN2$.הלבבות$DN2$)...(חב־פהתוםדימיםבקרב

רה

$TS1$חברה$TS1$

$DN2$חברה$DN2$.ציונית״

לספרהרבשלבחירתומפתיעה

בט״ובעירושנערכהפיוטחגיגתעל

המסו־אתנסעלהעלהובהבשבט,

רת

$TS1$המסורת$TS1$

$DN2$המסורת$DN2$דרשתי״אנוכיהעברית:השירית

דיברתי)...(מאודהצליחאשרנאום

כמהומניתי)...(בעמנוהשיראודות

דיברתיגםבעמנו.היומשורריםוכמה

האשהתתפוסאשרהנכבדהמקוםעל

רבות־ולפיהקודשכתבילפיבעמנו

נו

$TS1$רבותנו$TS1$

$DN2$רבותנו$DN2$האומריםפיויסתמוהתלמודחכמי

כךאחר)...(בזויה.היאהאשהשבעמנו

והחגיגהנערים,ארבעים׳התקוה׳שרו

מאוד״.עדיפהעלתה

המ־כלאתלקרואבמיוחדמעניין

כתבים

$TS1$המכתבים$TS1$

$DN2$המכתבים$DN2$ההכרהעםיחדזהאחרבזה

שורותדרךבזמןהמסעהואאפשריכי

בשלבבעשרות.ומועדותממוספרות
המ־סגנונוואהובמוכרנעשהמסוים

חודד

$TS1$המחודד$TS1$

$DN2$המחודד$DN2$החייםשמחתעלכלפון,הרבשל

שבוהיצירתיוהאופןשלוהמאופקת

מקראיים.צירופיםכלשונומשבץהוא

ומצ־רופפתאחיזה,לאאםזהכלומה

מררת,

$TS1$,ומצמררת$TS1$

$DN2$,ומצמררת$DN2$ואםשאיבדנו,שורשיםבקצות

הריואנשים,בתיםביןלעמודנוכללא

מימ־הואהאפשריהיחידשהמימזיס

זיס

$TS1$מימזיס$TS1$

$DN2$מימזיס$DN2$אנושי.דיבורשל


