
 נדב יצחק השומר של תבוסתו וסיפור וקלמן שושנה
 הישראלית הטלוויזיה על שהיה הסאגה הם הם —

 עתיד סיפור מרגשות, אמיתות של סיפור זה לצלם.
בישראל. העדות מהילת

מחקרים
מקנאס יהודי

אס יהודי הכותרת תחת לוי* גבי מביא מקנ
 יהודית קהילה של לדמותה קווים ובו מחקר

 היהודי הישוב בשירטוט נפתח הספר במארוקו.
 ההברתי־חוקתי. ומעמדו תולדותיו במקנאס,

 ומוסדותיה, הקהילה חיי אירגון תיאור מובא בהמשך
ומינהגים. אמונה הווי, ולונטריים, אירגוניס
 חיי תיאור מובא הכלכלה חיי הכותרת תחת
 עסקו. שבהם והמלאכות מקנאס יהודי של המיסחר

 יהודי של והזיקה העליה סיפור מובא המסכם בפרק
 ופאס, מקנאס בין הקשרים לארץ־ישראל, מקנאס ״*

 השבתאית ההתעוררות אודות המופלא והסיפור
במקנאס.

אס ביהודי יש  נקי מדעי חיבור משוס מקנ
 עיר קהילת של פורטרט להציג המצליח ומרתק,

עולמה. על במארוקו, אחת

שורשים

ארדוטיאל
 העט (מילחמת הרב מעשה הכותרת תחת

 יצחק ב* טוב שם ר׳ מאת והמיספריים)**
 ההדירו דה־קריון, סנטו דון הוא ארדוטיאל

 ומאיה ניני יהודה ופירושים מבוא עם והביאו
 14ה־ המאה בראשית שנכתבה זו, פרובטמן.יצירה [
 של כה) העלומות(עד מיצירותיו אחת היא בספרד, 1

זה. יהודי ומלומד חכם ר
 ביד הכתובים עמודים 13 מכיל הרב מעשה

 היצירה שורות. 22כ־ עמוד בכל סופר־אומן, על־ידי
 המשורר מן מנע אשר עז, קור גל עקב נכתבה

 בבחינת והיא רעיו, עם פגישות של אפשרות
 ממנה. עולים וצחוק עליצות שרוח נאה, מהתלה
 עט במקום במיספריים בכתיבה עוסקת ברב מעשה

 לדומם אדם בין מדיאלוגים בנוייה והיא שהכזיב,
 בין ויכוח כעין עצמם. לבין ובינם הדוממים ובין

וסייפא. ספרא
 כדיו ״ולא המחבר: כותב הראשונות בשורות כבר

 להעמידן / פיות. שתי חרב בציר / כי וקולמוס
 הרב מעשה להיות...״ ושם ולתהילה / תרים לתר
 על ומעיד השב ומרתק, מרטיט כתב־שירה הוא

 כמאמר או ספרד, משוררי של הלשונית המתירנות
 אין והוות — בה אין ומים יפה ״כולה המחבר:

 יסתיתה איד — נאווה תהילה ולה — בקרבה; י*
 וכישלון דופי בה אין ואם — ערווה? / כמסתיר

קלון...״ בכוסה / היבסוה —
 יצירתי מיבנה בעלת יצירה היא הרב מעשה

 שבמהלכו עלילה, סיפור דרך בפתיחה, החל שלם,
 ניסיון העט, תיאור קור, יום אותו תיאור מובא

 הקול העט, ולבין הסופר בין והוויכוח הכתיבה
 העט מלחמת המיספריים, את המציע המי״סתורי

 צד להכרעת ההסכמה — המישפט במספריים,
 הסופר העט, תהילת את המספר הסופר שלישי,
 דחקו בשעת לו עמרם על למיספריים המודה

 המרכיבים כל בעלת יצירה שזו ספק, אין והחתימה.
 יהודה עשו וטוב מהשורשים, קלאסית יצירה של
 אותה, וביארו שההדירו פרוכטמן, ומאיה ניני

 האוצרות ואת יופיה את ימינו בן לקורא והביאה
בקירבה. חובנת שהיא התרבותיים

כתבי־ננת
ומים מקדם

ביהדות מחקרים של קובץ הוא ומים*** מקדם

 אל־ף; הוצאת מקנאס; יהדות - לוי גגי *
קשה). (כריכה עמודים 144
 דון הוא ארדוטיאל יצחק בן טוב שם ר׳ * *

 העט (מילחמת ברב מעשה - דה־קריון סנטו
 ניני יהודה ופירשו ההידרו והמיטפריים);

 אוניברסיטת הוצאת פרוכטמן; ומאיה
תל־אביב,

 ביהדות מחקרים - ומים מקדם ***
 חיפה; אוניברסיטת הוצאת האיסלאם; ארצות

_______________רכה). עמודים(כריכה 295

 בחוברת חיפה. אוניברסיטת של האיסלאם ארצות
 יהודה, צבי ברנאי, יעקב בעריכת הראשונה,

 ועליזה שיטרית יוסף עודד, בוסתנאי
שערים. בכמה המחולקות רשומות מובאות שנהר,

 של רשימתו את מביא מקורות הראשון, השער
 של השרעי בית־הדין ארכיון גרבר חיים

 יהודי לתולדות היסטורי כמקור בורסה(העיר)
 הארכיונים סיפור את מביא כוהן אמנון העיר.

 יהודי לתולדות כמקור וערביים התורכיים
 נפתח וכלכלה, חברה השני, השער ארץ־ישראל.

 לתולדות קווים על ברנאי יעקב של במאמרו
 בוחן בשן אליעזר הי־ח. במאה קושטא קהילת

 הכלכלה בחיי היהודייה האשה של חלקה את
 את סוקר דויד אברהם צפון־אפריקה, יהודי של

 הט־ז במאה מצריים יהודי של הכלכלי מעמדם
 שלמה בן דודי (רביהרדב־ז תשובות לאור
 את משרטטת רוזן מינה זמרא). אבי אבן

 המסחר בתולדות פרק הפטוריאה
 שוחט עזריאל הט״ז־יייז. במאות הים־תיכוני

 של הקהילתי האירגון לסוגיית הערות מביא
הטין. במאה העותימאנית באיפריה היהודים
אבנר ולשון. לספרות מתייחס השלישי השער

 העדות. בזימרת ספרד שירת את בוחן בהט,
 - בלאדינו התורכי היסוד על כותב לוי אבנר

 את בודק מסורי־בספי מישאל הסיומות.
 היהודים בשירת לציון והעלייה הגאולה מוטיב
 נושא עם מתמודד שיטרית יוסף בתימן.
 בערבית־יהודית והחברתית האישית השירה

 די ל״קצידא ועד מתולדותיה מרוקו, יהודי של
 סכת על תחבו די ופלחן כמיד מי פלחן חיטלר

־מרבעא״  ימי של הלחן על־פי היטלר סיפור (
 מרובע). השיר שכן שתרצו, לחן כל של או כמוך

 להמעשיה במאמרה מתייחסת שנהר עליזה
 הרביעי, השער עיראק. יהודי אצל והאגדה
 יהודה צבי של רשימתו את מביא ועליה הציונות

 הציונית הפעילות על שהשפיעו גורמים על
יהודה החוקר .1917—1897 בשנים במצריים
 )1792־1713( פראנקו־מאנדס, דויד

 ההשכלה, בתקופת סופר בהולנד, משורר־עברי
 יהודיים אישים של ביורגרפיות לכתוב, הירבה
 ,גמול בשם היסטורי ומחזה ספרד יוצאי

 צרפת, ראש־ממשלת של מאבותיו אחד עתלית.
באחרונה. שנפטר מאנדס־פראנס, פייר

 תרמ״ב עליית על חדשה כרוניקה מביא ניני,
 יהודי עליית על נצר ואמנון מתימן !1882(

 המאה משלהי בארץ־ישראל והתיישבותם פרס
בלפור. הכרזת עד הי־ט

ח מיזר ממעו־ב מ ג־ ו
 - וממערב ממיזרח של השלישי הכרך

 המיזרח בארצות היהודים בתולדות מחקרים
 בהוצאת אור שראה *, ובצפון־אפריקה

 איגרתו מתוך במוטו נפתח בר־אילן, אוניברסיטת
 שמריה רב אל גאון שרירא רב של

 שבחבורה...״ ארי וממערב ״ממיזרח בן־אלחנן:
 שוורצפוקם, שמעון של בעריכתו זה, קובץ
 תקנות על בארי אברהם של ברשימתו נפתח

 מתייים בנטוב חיים מודעה. בביטול גאונים
 הצרפתי וידאל רבי •טל ומשנתו עולמו להשקפת

 הרוגי סיפור את מביא ?1619—1545 פאס נשני,
 לסוחרים שאירע פוגרום סיפור שהוא דולייא,
 בשנת דולייא מיריד ששבו מסאלוניקי, יהודים

1617.
 רבי של לדמותו קווים מעלה עמאר משה

שוורצפוקס, שמעון העורר. צור. אבן יעקב

 המתאר ,1788—1783 מארסיי פינקס את מביא
 זו. קהילה של אירגונה שלבי את ובעברית בספרדית

 רבי של מסע יומן את מביא טולידאנו הנרי
 החוקר לארץ־ישראל. טולידאנו ניסים יצחק

 אחים אגודת סיפור את מעלה רצהבי יהודה
 בשנות ביפו תימן יהודי מסיפור פרק שהוא תימנים,

תרע״א־תרע״ד.
 על חדשות עובדות הושף חיים אברהם

 הסתדרות / הספרדיים הצעירים הסתדרות
 ספרדי יהודי אירגון של דיוקנו - המיזרח חלוצי

 מייסדיו ובין 1918ב־ שנוסד אירגון בארץ־ישראל,
 חברים, ישראל כל חברת של בתי־הספר בוגרי היו

בפרט. בארץ־ישראל הספרדיים של ציוני אירגון

ת סו אנ מ רו
לחקר המרכז מחקרי של השישי הכרך

 בתולדות מחקרים וממערב. ממיזרח *
- ובצפון־אפריקה המיזרח בארצות היהודים

 אוניברסיטת הוצאת שוורצפוקס, שימעון עורך
קשה). (כריכה עמודים 190 בר־אילו;

 מוקדש נוי, דוב שבעריכת הפולקלור,
 של ואורחות־חיים רומאנסות לסיפורי־עם.

 זה, כרך גרונוואלד*. מאיר מאת ספרד יהודי
 גרונוואלד, מאיר של ומחקריו מאמריו את המקבץ

 עשרה ביניהם סיפורי־עם. של עצום מכלול מביא
 של נודעת מספרת דמות אותה ג׳וחא. סיפורי
 יורד ג׳והא הבא. העולם מן האורח (כמו: המיזרח

 וגוער אותו מוצא השוער כאשר בו. ולן פתוח לקבר
 רק הבא. העולם מן אורח ״אני ג׳וחא: אומר בו,

מעט...׳׳). פה טיילתי

 השירים את במאמרה סוקרת מעוז בתיה
 נוסף ובמאמר גרונוואלד, באוסף הספאניוליים

 רומאנסות תשע־עשרה המחברת אותה מעלה
 אל קום, להשכים הנוהג ״המלד, כמו: מוכרות,
 רא׳טה שיער המלכה, של ראשה שיער סר. המלכה

 שנרשם כפי ביופיה...״ היתה מתבוננת פזור. היה
 המלך פוקד שבסופה רומאנסה תורכיה. יהודי מפי

 :במילים מותה לפני מקללת שהיא בעוד להרגה,
בגברים.״ המאמינות לנשים .,אבוי

 כמה מובאים גרונוואלד מאיר מאמרי במיסגרת
 פורים. שירי ספרד. יהודי של ולידה חתונה שירי

 חבר בלא סאראייבו(״אדם יהודי של פיתגמי־עם
 של נוספים מאמרים ימין״). בלא שמאל כיד

 סגולות הספרדי; בהחוטר מתמקדים גרונוואלד
 בפולקלור הילד ספרד; נוסח וקמעות

ועוד. היהודי־ספרדי
 שבקובצי מהמרתקים אחד הוא זה כרך

בעברית. האחרונות בשנים אור שראו הפולקלור

 יהודי מנו־שדז
ד ר פ ח ס ר מיז ה ו

 ספרד יהודי מורשת של הראשון הכרד
 מביא בן־עמי, יששכר שבעריכת והמיזרח**

 הראשון הבינלאומי בקונגרס שהועלו ההרצאות את
 לזיכרו מוקדש־ זה כרך והמיזרח. ספרד יהדות לחקר

ז״ל. אלישר אליהו של

 את ליפינר אליהו מביא הפתיחה במאמר
אס יהודי  כרו־ של בעיניו השש־עשרה במאה פ
 את סוקר נחמה דויד בן־דורם. פורטוגלי ניקאי

 מבשר נחמה: יעקב יהודה ר׳ של תולדותיו
 ביטן אליעזר בסאלוניקי. ההשכלה תקופת

 כמקור אירופאיים תיירים של עדויות מביא
 המיזרח־התיכון יהודי של הכלכלה לתולדות
 בוחן בן־יעקב אברהם העותימאנית. בתקופה

 במאה לארץ־ישראל בבל יהודי עליית את
 את סוקר קפלן יומך בעוד התשע־עשרה,

 - באמשטרדאם הפורטוגאלים היהודים
 מכמן, יוסף ליהדות. לשיבה בשמד מחיים
 בין ברשימתו האמסטרדאמי בנושא ממשך

באמסטרדאם. ואשכנזים ספרדים

 ההתארגנות את סוקר חיים אברהם
 בשנות הספרדיות הקהילות של העולמית
 אבנר והמעשה. הרעיון - והשלושים העשרים

 בן־גיאת אלכסנדר של סיפורו את מביא לוי
 בלאדינו. היפה והספרות לעיתונות ותרומתו
 וירושלים ציון נושא את מעלה אלוני נחמיה
 שאלת עם מתמודד קורא א״ד ספרד. בשירת
 ותוכן. לשון - מוסרנית ערבית־יהודית ספרות
 של העממית הספרות את סוקרת *טנהר עליזה
את בוחן דיווים עלי ארץ־ישראל. ספרדיי

 המזרח, יהודי אצל רפואיים קמיעות שאלת
מי ייטיטכד הקובץ. ועורך ע  על מספר בן־

 הצדיקים קברי סביב הקהילתית הפעילות
במארוקו.

 מאמרים, עוד מצטרפים אלה ומאמרים לרשימות
 בתהליך ממשיכים האחרים לקבצים שבדומה
 היתה לא לישראל ארצות־המיזרת שעולי ההוכחה,
 יהודים של אלא אדם". ״אבק של עלייה בבחינת

 בשנות שנרמסה גבוהה, תרבותית מורשת בעלי
 משיבים והאחרים זה קובץ הראשונות. המדינה
למקומה. העטרת

 כרך הפולקלור, לחקר המרכז מחקרי *
 (כריכה עמודים 247 מאגנס, הוצאת - שישי
קשה).

- והמיזרח ספרד יהודי מורשת **
 משגב הוצאת בן־עמי, יששכר בעריכת מחקרים

 עמודים 390 מאגנס. הוצאת + ירו־שלים
קשה). (כריכה

יר כוכב י ־מנדס*: דויד של מצו פראנקו
ם א טרד מס א ם ״כתבו כתוב: הכוכב על תקמ״ט) - תצ״א ( טני ת בי הפיי  בהיו

קל שקול, כשיר מחובר עניין איזה ה חיברתי לבן זכירתו ת ת חרוז  מכרז
ת האמור, כל בחיל ב ת כ ם ומצדיקי שם על כוכב בציור נ  ככוכבים, הרבי

טב קצוות שש ובה קו ב ת המרכז ו ת נעוץ בה אשר ה האו ל חי ת כל ת  דל
ת (מאוצרות סוגר" כל וסוף ס, / עץ״חיים ספריי טזינו ת מונ ם בי  הספרי

אי הלאומי ט אוניברסי ה ירושלים). ו

*




