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!!ه!*!"!يصطسينمادتمأاولو

عنثواساتسلسلةان)1!!لاولالمجلدظهر16.لأعمفي

ا!م(اكااء53مه؟9"3ياحهاول!ح3دا*4؟هـالبعنوانلي!ودياالىلهـلور

(ا!لاهم!53ياء3!ء8!"حهـأول!3)لفو!لورياالبجثمركراصدرء

(اافىولاول15أهيا"أ*ءلول؟4؟ءأ)ليهوديةالدرا-،تاومعهد

"لقدس.فيالعبريةلبامعةتابعانعلىانمعهدانوهما

بلغاتامنوبةللمواساتالاول،قمسينمنالمجلد!ذاويتكون

اسوبر--ةلل!راسأتوالثاني(والفربةكالانجليزية)اعبرإةاغببر

ا5:،ثراسإتست)ثراسةثلائينالمجلداهلا،يتضمن،بالعبرمة

والتحايلسةبالدراانيوهاكاافي!يتناولأافرن!يةوابالانجليزبة

به.يتصامماببرهوعلاقته،ال!وديالتراثمنعدةجوانب

شوانةف!تحهلالذيالكعابمقممةفىذكرتانسبقوقد

اك-3!الدراساتلهذهالاساسيةالاهدافان)2!السةالد!اهذه

:اثباتهـيالمجلدهذايتضمنها

الشرفى1بمنطقةالخماصالفولكلوريةاوا!شعبيةالماثوراتان:اولا

مأذامتماثاةاو،ننشابهة-بألطبعاسرائيلفيهابما-الاوسط

المنطقة،شعوباصولكعددمنالرغمعلى،اننعبيرفيالدقةشئنا

وقالي!عا.عاداتهاواختلاف،اتلهاوتنوع

ن!سواءالعرديةاًلشعبيةال!يلاهامظاهرمنحير"ان:!انيا

اصولعبرية،الىتعودانمانجبرهمااوالسلوكاواللذةناصية

قديمة.يهوديةمنا.بعاو

تاريخهم،طو"لباايهودلصقتالتيالف!راتبععيتنيير:ثالثا

عاشواالتيالشعوبمنغيرهمامامصورتهمتشويهفيواسهمت

ظهرانيها.بين

و!صو،معاالاهلمافهذهكليجمعرابر+!اهمفأهناواضيف

استخدهـ"الذيبألمفىلألالراًتيليلىمصطلحاستخدمنالهـ(

فيتراءثا،زيفمناليلإدادخلمابهقصدواعنمماالاوائلعلم!نا

الزيف"البهنهنيفنع!نوبذلك

.آخرانمجلدانمؤخرا!مر(1)

ليلياتالاسراوالةولهـلور:جودكاوفاروي،مرساحمد"2)

.المعار!دار-

كلذلك!مستخعمين،بهـ3الخاصفولكاورهملليهودانااثبات

الحلإقةهـعاستقامتسواء،اس"نخدامهايفكئهـم!التىالوسأئل

لاغرافهـم،فمتجيبلكيالعلميةلحقيقةاءتاوتاام،الملهية

وا،حكايىاتمنيحكوس5مااوامثالىمنا،يهوديقولهاءفكل

الى!3حملوهوماالخ...عاداتمنكارسوتءما

-فربمدهاولأثروا،فيهاعاشوااليا،وطاناختلاؤطعلىفلسطين

!وروهاوجيرعمامنته"روهالىواء"الالرأئييي.الغوملورالتحته

"هدافهم.ليناسسب

رلى،الاحاشعوبافوأكأوردراسةعلىا-ر.!اكلحرصوااأقد

ذاناو6ببرة3إ،ودقيتجمعاتشهدتلة!ااشعوباكتاوخاصة

؟كنأماااًلتيالاصرىاثه!بالى؟لقياس،امتميزةخصوصية

الص،رءعلىإتهرهـوالكممهوذلك،بر3شانفيهااليهودإةللعنجمعات

علمىذلكواؤمكا!ىودي8ايىلس-صيةالثحوبهذهكونت!ا"ن!

لهم.دالنعبةجلإلةفائدةذوامراوهو،ازاءهماسلوكهم

المعرو؟!منانهذلك،كبيرااهضمامامثلا!ولندااهتموالقد

اوروبا،فيالكبيرةاليهودصتااًلتجمعاتاحد1تضمكا"تبوك!اان

الاوروهـةأشهوبا!روجهةيوضحمثالاتصلحانمم!نثمومن

بصقةوركروا،العربية1بألاثطارايضااهتمواكما.اليهودآجاه

لاسىطببهكبيريهوديآجمعلوجودانوبلا،فلسطين!اخاصة

ث*ةلونالي!نإهودانودلك،ايضأاليصنوعلى،معروفةتارإخية

اوية.ا)!ثةااوالرأيةاوااتاريخيةاًلأحيةمن-واء.خاصاامكانا

اهدافهمسمعتساأ؟5-ثراسلالهم9!الي!ودارهـونالداركز

رسم!كطاليهوديلش!صيةالثابتاوالمت!ررانموذجادواسةعلى

،3بيرااترجمبزاتهاوماثور،لمثىه:صةاتطئقافاوالمختلمةلأاالثمعصوب

الث!ا!4فياليهودءعورةالءنلدراسةنوصذجدينااواببت

صو:ةتقدإمالىالدظسةهذهو-هدف،)3(،،البولندقيالمشعبز1

ثادحتنحو!اتظهركماالشض!يةاهذهمختهرةوصفية

البوكدية.الثقافةافيمتكرر

ضبمبدنيثكل-*ددانقحاولنأريةبرور!قدمةالدراد+4تيدا

كما،انهطيةاالصورة!رزهو*!دأ!اادتاالضىالا-تماء.ةامماياتا

جماعهمفهومياوبىةاىاتؤديالتيلعواءلاخاعىبمثكلتحددانتحاول

جم!.جولداوأجا:،الكاتب!3)



ناالصراسةكاتبةوترى،اخرىجماعةت!ه،معينةثقافةفيما

اتعاملين:هذينفيتلخيصهايمكئلألعواملهذه

للجماعة.الثقافيةاً!لفية-ا

افجماعة.هذهاطار*افيتعيشأقتاثهبيةالثفافةخصمائص-؟

،'ودباله"لحاص!ءوالازيا،والقيم،الاخةانالىتنمبثم

موامم!ي!معندا'ي!وفصل،صلبفاضلجدارخلقفياسهمتفد

ةنثفاووعندبيرحدالىوعزلهم،عنهموابص!م،لبولنديينا

لندثصة.لبوا

ص-!لمنأليهودية(لشخصيةملامحتحديدفيالكاتبةوتبدا

تهائعايهودياصورةانء!رى.البوأنديةل!ثفافةوألشقرائها.حليلها

نا؟فنجنمكل،كفرافكررنمطيهصورة،أصةحاصاحبو01ةمت!بول

لا.نختماف،اأيهوديبهاظهرالتيالاخرىالصورةانكما،يتفيرلا

ماشية،كتا-راحياناتظهرفىهو،اأصورةهذهعن-وهريااختلاما

ليهوديايبدوانادنأدر1من4،مست!ملةاثواتاو،دقيقتاجراو

يرؤديانايضاالنالرهـنانهكما،كحرفيالشمبيةالمخيلةفي

التيوا،هنال!ظانف،ـ..خ!منء!ة!اووظصةانندعبيةاالمخه!ةفي

واالحاخاممل،،.!سهملليهـ!دبالنسبهخاهةاهمبذاتتعد

مثلا.ثدرسا

!ؤا)رئيسيةالي!وديةالثخ!يةتكون6الحالاتمعظموفي

الحكايةمرحعلىنالرالا5ذالمرذ:كرولا.رجلاالث!عنيةلحكايات

من-أحالبماالموقفتعدرطيةاللمالعماذجهذه.وغال!ييةالشعبي!ة

ب!ضهمزالومااليهود?هاعاشلتياللمبئة-اتبةالكانظروجهة

ايضا،عضوفوتهم،تجاههمالأل!مشاعرتعكسكما،في!يعيش

ي!بس،المثالس:.ليعلىالحكاياتاحدى1فيمرةالشيطانصورفقد

.يهوديراسغطاء

نط،المرحعلىاما،ال!ئاياتفياليهوديصورةعنهذا

كلريقعنممروسهودةفيع*يهاالتعرفيمغناليهوديشخصية

كاا":4،بهاهماتصفوااو،عليهمألمجتمعااضفاهااننيالخصائص

يشخصالذيفالممثلالخ..واللضة،الز!طاوالتقليدي!الشكل

يوخيميوجههعلىقصناعايضع،السنويةاالاحتصالاتفيايههوديا

اليهود،تالملامحهـنيعبرالذيالفا؟وهذا،اليهـوديةبشخصيته

ناففةوجةون،رفيةؤشفاهوسوالفلحيةءنيتكونالخاصة

طويل.وانف،بارذة

كاانحتالتشكيليةالفنونفييظهرالذيالهمطيالنصدج1اما

اخت!فتوان،نفسهللاسلوبيخضعفانه،مثلاالشبيوالرسم

.الاقليمافليممنتفاصيل!!بعضفيالصورة

الدارسينحره!مدى،اورشاهاالذي،لثالاهذامناذا-ئفء

عاشاكخاالمجت!معاتة!اليهوديصورةعلىالهرفعلىالبهود

وء!-6الصورةكريههعدىففو-همهووـذكانت،مهمااليهودؤي!ا

اءهـمتلأررومو،حة!مااخرهدفالىالمراسةاناالا1،اظوبهمالى

أببهـ-وداتميزاثبآتيرجمون،اذا:ليهوديةالدراساتمنكثيرفي

،أصالخعاهذهامرهـنكانمهماثابتةوملامع،محدثةبخصلألص

اليها.الاخريننظرةمناوالملامحوتلك

الشاكل-رعننقلا"باومثفارتزحاب!الورده11مافيولمل

رهىافقسىد،اًلحره!هلااًيؤكدما،،مي!قنشادم"البولندعك!

سأفرقدكان،يهوديبسائقلقائهعنلهلصديق"ميكيفتشادمال

ا،،ةإبحكااعميةاثرانفسمهفيتركقدا،سا؟ف1هذاان،يومينلممةامعه

هىالقص.هذه"ن)،ا!ماويقول،الرحلةاثناءلهح!االتي

.مخهاة-كأالي!وديةالقصصثخصيةاناتوضحالسائقرواهاالتي

البيفلأتمثلبولندالانمنالرغمعل!ا،البولندية!مصناعنتماما

وان،ابطالهاحركةمجالوهي،الفعصهدهف!ماتعيشالتي

وليلة.ليلةصالفبحكاياتيذكرناالقصواسلوبحبكتهاتركيب

فيامحونتاواًسيامنجامتلأنهااماسالموتيظت-العنامروهذه

اليصد،تتخللالاسيويةانالروحبسيه،مشابهبشكلنفسهابولندا

تشهدفانها،الاسيويةاالروحتلكتظهروحيثما،ب!ينهموتنتشر

.(،الاصيل،الحلقعمادايعةقدرةعك

ويحرصون،تصايعدياعالماهفكانكيديريدرونالهم

المجتمعاتلفةعنتختلفاتيلغتهمفلهم،الحرصللدلكعا!

تقالي!ل!مدعالاات!،المتميزة،از؟ؤهمو!م،ظصانيهابينعاشوالتيا

ونقائهاليهودي،لمجتمعوحثفطنيدمثونهمايوكدمما،الخاصة

كثيروشهادةاقعالوإكذبهالني1،مر،واجتهاعياوثقافياعرقيا

التاصالمثالضمنولعلنا،اليصدوكيراليهود1الدارسيهنمن

ليقالكماداحدبجرعص!ريننفربتهملراس!نماذجمن

.الملألورات1

الخاصةالمفاهيميععيتفممرلياتهد!لدراسةنموذجا-!ادهو:الاول

اليصدية.اشخصيةبا

عدممعىوبيان،أليعديالمجتمعوحدةفيةعليالددهو:والثاة!ى

،الفكرةهذهعهـسالمراسةكاتبأستفدماذ،اصحتهاعمم

.يريدهماصحة-!كدلكي

النكتةمفهومكيجدعل!نظرة":بعنوانهيلألدراسةان

عنوتعبيرهااليهـديةاننكنةموف!متنا!ثيومحه،)!أأ"اليىدية1

النكتةبينالعلاق!ةعن(،يدفر"ابحاثانذلك،اليهوديةالشخصية

الاساسوضعتفد،لأليعديةبالتةالظص"وملاحظلاله،واللاوعي

الدار-ونذهبثمومن،اليهودية1الشخصيةابنا?لميهحللتالنيي

الألاستخفافهياليعديةللشخصيةالمميزةالسمةانالىذلكبمد

نا،النتيجةهذهمكتىفقدذلكوصه"الذاتتضيي!اوبالذات

بارزةيهوديةسمةعدقدبالفسوةيتسمالذيلذاقي7التانيب

سلوكهم."موع

النتيجة،2هذهتمدياالىكاعآموسبخادان")مداسةوتهدف

كافيةغيروهواد،نا!ة!وماتعدبنيتقدانهاثباتوا

،2النتيجةهذهع!ممواالذينانذلك،الصحعحالعلميأللتحليل

لدواةالاجندمايةالظروفاعننبارهمفي!والمبصعتهاوسلموا

انهمالىيتنبعالمانهملألىبالاضا؟ة،نإحيةمناليعدالن!ت1

اليهوديةبالامةيسىماانوهوصحيعغيرفىضوراءانسافوا

والفئاتلإلسنية،الا!نعاعيةالطبقاتمنخاليةوانهاواحدةوحم!

.اخرىناحيةمنالغ.."لمهنيةوالاختلافات

فيالامريكبببنالباحثينبعضلصراساتنتيصةانهاًلكاقبويرى

وءدهيصلحلاالش!عبيالادبي!صاانترىوالنني،الةواهلورمجال

ثتبط4االحدثايضالأليهيضالىانمنبدلااذ6للتحليلاساساا

و*هةمناليصديةالنك!ةادالنطريمكنفانه،ةليهالمتضمناوبه

ألشنافجامنحعيرايصححمما،تمامامختلفةزاويةومناخرى

بيئةاههاواالموضوعهذاحولاخروندارسوناليهاتوعلات!ا

نااتثر!ناتهإالعامةالقاعدةانالىويثص.ولواتاادكتة

نااو،الاجتماعقيبطبقتهخماموضوعهايمونفكظكثعخصيحكى

القوليمكنثمومن،المهنيةاوادظيفيةمجموعتهمنافسانيسخر

لالنقدولكن،اتهمنكافىاليهودرفخهممنيسعوون!اليهودان

بعضفيموجطيكونو!دمباشر،غيريكونالنكتةؤ!االمتضمن

نغمى4يهدالذينالاشخاصاوالنكتة1راويشخصادالاميانا

هووفوحااحمعورولكن./الخ0.ثقافيا:اوبخنواعيااالي!3متنميا

عاموسبخادان:الكلالب(!أ)



المباثرة،؟الاجتماعيةاداويدالرةخارجانما!اليالموجهالنقدذلك

فرو؟*ااصقهاالتيا"لذاتإةقهتيب"س!لآانالىالكا،-وينتى

..صحيحةفيرسمةباليهودواتباعه

مجىعةعأ،اخري!و:يدارسبهان!ماخرىلداسة،هذه

بعنؤ:ندمتو!،المغربفيجمعت،لهربيةاالشعبية"لامثالمن

شاهداتقفايضاوهيله("المغربمنيهوديشعبيومثلمثلالف"

ايضا.سنناقشهومانذكرهماعص

علىيحتويإ:نهيدسواحدمخطوطعاىالكانبانمنمدلقد

اليهوديه،التنمعبيةيالأثل،أفىنورةاليهوديةالاقوالمنمجموهة

استمالاممد!متداولةإلمنربإيهودالستلآعلىشالعةكالتالتي

-ودالي!بعالمالمفنمينللدارسينيتح."انهويمى.لأليومية

ا!منالامفاقليلعدد)أ،،لمخطوطاهذاعلىالثوراقفبللثقافياالمغاربة

ومعارفهمحكمتهمعلىالتعربئخلالهامنيه!نالتيالمفربيةاليعدية

ثغرة؟مدانيمكنالمجموعةهذهفانثمومن،عيامبوجهوفافتهم

يستكماواانللدارسينتيسرانهااذ،لالجانبهذافىكنيرة

عنص.مطوملأمم

مدىاىانشيركلكيمن!لمبعضاسنوردالتيالامثلهذهان

تكاد،المفاربةامنفيرهمالون،المغاربةاي!وداالىتبتهافيالربف

ا!تر،فيلألعربيةلشببيةاالمجتمعاتكلفيمعر!فةةشا،+تكون

توفجاتالىاينعبالطتب.انمنالرغمعلى،العربيالوطن

اجيالهمخبرةتشخصانوتحاول،اليهوديةللحياةمعينانمونجا

والعلاقاتالعائلة1انعن!يكشفانهلاأالىبالافافةعامةاثمعافبة

ذاته،قت41كلواساسياكبيراجانبااحتلتقدخاصةالاجتماعية

ماء!!التياالمهنالىالاشارةاإشتضمنانهاكما،الييهودخيالفي

الاخكية.القيموبعض،منهاعانواالتيالعملومشحل!اليهود

،المتخصصآلدارساقولولا،الاامثاللهذهالعربي1والماري

مالولمحةالامثلاهذهفلبيةانعناءودونسهولةفييكتشفسولى

الض!عبية،ثقافتهفيلمتداولةةالحيةماثوراتهمنجزءوانط،لديه

يثبتماوهوبمعناهافسيجدها،بلفالهايجدهالمن5وهو

الاهمية.منكبيرةثرصتملىامو-!

اليهوداتدارسونكلثيهما+نالمحترضنااذاانظ:لاولا.الامر

ص5غيرهمعن،بهمخاصةوعاداتبحياةوتميزهماليهودانفصالمن

هذافان،صحبحطويلةقىوناديخنهاءإلى!والالتيالشعوبافراد

3"يشارومماذساتلاتمامابكلخاصةبقيمتميزهمبا!رورةيستلزم

ثةد!ثمومنالاخربتاعاداتمعتتش!ابهلاوعادات،صرهمفيهما

مر؟ةتعدالتيتعبيرهمانماطعلىالخصوصيةتلكو،التمييزهظ
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برحبيصىمن'انالمثلومعنى،9-مرسياًحمد-"78ل

بوء4يمنيانهكما،جمالااقلهمممنعليهفلا،جميلةامراة

ا!ا.هوبمابالهيشنى،لاواحبرللاممعندهمنانعام

103-الاهوانيعبدالديز.د-(97



ا.فىعاقلالمصتنتيكون،هبيلالمصدكاناداامي

)81"عاقلالمستمعيكونمجنونبيتمالليكاناذأ

الشاريربح6البايعخسراف!ا*

82"لالبايعبخسرة،الشداريسعد

)82(رسمالفعضماموالقلاماتاذا*

)(كهـميلراس!امالفيلإعطباذا

ىديموتواحتى:!اقالت،نتحاسبواؤومييمىيا*

ههلهيعر!نا

*ر!اللي!وموتلماقال،شرفناقوميابا

)86،يه!ؤ:!اللييهوتلمافال،شز!!بروياياقال

ول)7عبطنيالتسللامو،ترا!يقو!طيمايا*

ين3ءأاناممااكلاميسمعاللي

يوضالناسكلام

)88"يناممايس!عواللى،ال!مغيرماش،رماادإس

)98(الداخلمنخباركااش،برامنفيوجيا*

)091ريقهعلىوالافطرص،حبه،وتزويقهألبابميعجبكمأ

)19(عل!ديقهوالا!طرهوترىيا،وتزويقهالجدعشايفيا

)29(عميتهلماب!يت،جوهمنشفتان

واالقصا!يكانذا11ة)الكاتباثرحهكماالمثلامعنى-(.8"

يتهـحع!ندماانهوي!ضيفعاؤسلاالمستمعليزن،مبوناالمتكلم

4عممتصلإةالحاضرينمنالمتهميطبالتهمبخدىاخرشخص

المثل.،(اًلخ..المص!كاناذا)ةثلا"ملا

املاميوننانينبغيآي،201-تيمورآحمدا-أ8ال

كانهـانعواهنهعلىيقال!-اكل،ؤصهـلا،العقل!ميفىان

ءإةلأ.السامعفلإكنمجنوناالمتكلم

الميداذيؤ!عمليكا9جمعتياتيالامثالمجموعةمن-!8آ)

تطبع(لمامصر

هانالفيلماتاظ"آبالكاشرحهكماالمثلمحعش-(83)

تركبل،ضائقةفيابناءهيتركولمماتلمنويمرب!ة،عطامه

ادفيالشاءلبالغاللانسانكذ(كولحرب،كثيرابالالهم

لكارثة.يعرضهلاذلكوتكنثروتهمنجزءاًيخسر

003-الاهوانييزلعزعندا.د-"48)

لفتخر،تالياميياالالكاتبشرحهكماا!ثلضا-(85)

يعرءوننا.الذينهؤلاءيموتحشلهاقلت

،05ستيموراًحمد-"86)

وفضانلكاصلمكبذكربي2ياشرت!والمعنى36لأ-تميوراحمد

المعنىتفسالموسويواورده.يوفشءتي!تحهفافقال

."يعرفواماالليعنداتشرفوا"احياناايضاويقالتقريبا

اف!ري،فومياميمياالا!ا.نباشرحهكماالمثلمصى-!87)

يستطيىعلاالذيللان!إنويضرب"اتعتيلناساكلاملان

.ضدهوالكلنفسهعنالمفاع

لمدانياعهليدي*معتهااتربطالامثالمجصعةمن-،88ل

معر.في

منالخاربم،أكزينايهاالل!رحهالكالبكماالمثلمعنى-(98)

."الطاخلمنحالككيف

والمعنىولو051و7،5-تي!راًحمد-!62و19و.9)

يجدلمؤاهلمهعنهابحثواومظهرزينةمنتراهيغرلد.مالا"

علسوهواظاهراللحنويغرب"جوعهبهيسهط!ما

فاقة.

+91لعيتىبالعودانتوا،تعمكبالملقمااناا

)491اوتاادي(قلع\وفي)بتقطموانتباداثجفيكانا

)59(الظلياالدارمنللموتبقياشم!

لالب!منالربمياخذايش

)69(وماتمرضقالنظ،يالمرهبوكبممنتباش*

)79،و!تجبملهقال،ايهلكخل!ابوكق!ال

9،ولبرانيهوماناسياضنالهتبويا*

والدملأاللحممنيطلعثيما:الضفر-ميهيبقىمااسمعمر*

)99(ميهيهث!انرما

ل..ا،كلتتسصي،كلتمااولنت،آلميده!جفست!غ

)101(!يكوبحك3لا،عليكوأتحسبااكله

)201،عربأنتموسو!،ثيعاناوانكحدثوس*

قدموانت،ماما.!فمكقعم3انا"المثلمعنئى-،39)

.المعروفلآاجا!دللرجليمرب،،لينالود

بكواعتنمياسيكاو:ثدادي09-ئيموراممد-44*)

اوتابىيبرلقطعتجازينيوانت،،ال!أثة)المربيةتصلكما

بأنشر.الخيرمطبلةفييفرب،خياميوتقويض

،،متهممبيتمنلموتاياخذماذاالالمثلامعنىس-!59)

فكيف،ياكلهمالديهوليسبنقودالمدينللصء،يحرب

يسددديونه.

بالت؟،المراةايهاابيكموتسببما،للألمثلمعنى(69)

خاصة،بضفةحساسةكانتامراةعنويح!(،طتثممرض

وجباتتناولاننأءيسالهازوجهاكانآبوهاماتانوبعد

ونتد،امرابكاءتنثيفكانت،ابيهاموتسببعنالطعام

اهي!حكتبكانهاسببجاراتها.عنسألتهاانوحلأث،الطعم

القادكةالمرةنيعليهتجيببأنفنصحنها،السببعن

.وماتمرض:قائلة

ي!رثحمد1-!67،)

احدمنسجتلهافىبفةحكابفا،ظاهتامناسبةفيويروى

،الط!املتناولاتهصديقاثكارجلاانوملخصها،الرواة

اكهكاداعيهيشغلانفاراد،اكولاوالثرهاالصديقوكان

ا!صما،3اًلطهآحضرعاندماثمومن،بههوينفردحتى

يفطنولم،ابوهلهخلفهعمابسكلالهص!يقهالمد!وياص

ابوهتركعمدآمستفيضايحكيفاخذ،للمكيمةالطيب1الرجل1

،واكتشف.تلهالطعملآلتهاممنالمسوانتهىحتى،ثروةمن

ان!و!دلى،منها،نتقمعليفصممصديقهخديعةالرجل

وضععمنثعاع!ديقهفل،.قنقسهينتقمانافاراد،بيتهالى

فرد،لهسألهانيص:فا!لذيالسؤال،لطعاملمامامهممما1

افسدوبذلك،احلفياستمرثم،،وتبئجصي"صديقه

انتقامه.ص!يقهعلى

ات"،عنايتيومحلناجيهو؟بي"المثلمعنى-،ول)

.("غريباايس

033و..3-تيموراًحمد-(99)

كلا2ثعدفانك،،المائدةالىجلستان"اثملععنى-ا،ة.ه

."تثللماماكلتسطاء

اتساعهما،علىالعينيننتح:بحلق،*-تيمورحمدا-ا)10

احلفيشرعتدمتكلالمعنىماالحياءعدم!لتعبيرعنونستخمم

لمامسواءشبعتأحلةعليكصبتفقد،ا،لحياءفلالرك

تشبع.

امامهمفمر.ولا،"جلالهاقرانك1اماممرالالمثلامعنى-41)2.

.،(حافياعريانا



3.اًلمثرشتمثعيولا،معرشفاصثي

)4.ا!!حشيعل!تفوتو،،م!لاع!وكعلي!وت

اكرهو.كرهكودى،حبوحبكدي

بيعوباعكودى،براتامحبنوواعهل،حبوحبكدى

)ما.1(قيلأتا

)601(زيدهبعدكض!باو"ندهررادكمن

والمثضةبي!باعكمن:ايضاويقال،فوتهفاتكمن

اً()7.نصيب

)801(عبدهعيالكواجعلحبهيعبك"للي

1901(متاعهمتاعناوصارحباهحبفمن

عهاج!طعلينايحرمكرهناهلر!اومن

)0111وخليهااـأسكت،اتةكيغحبتدله

ا"الاوخليهاسكت!فنكيهبنككانان

112(لماتبايشعرفولومابناتع!ندومادى

113،لماتاـمتيالظسميرفوثيبناتبالوشاللي

د!-موتيعرفنيما،حياتيفنىعر!!طدى

الممةتعنددمعهيوفر،حبشفييعرفنيمالل!ا

،ال؟االمماتوافتدموعهيوفر،حياتيو!علييبكيماابلي

(1الهالحبلمنافيخا،الششعضهدى

(1للااالحبلجرةمنيخاف،'ألنعبانمنالمقروص

تةرصهألميااو)الحبلجرةمني!خافألحيهإقرصهافى

(171ل(..الطنش

1(اولتصبحعليه،تبيتعلالثىدى

.جمض"التبمالامثالمجموعةمن-3.،1،ل

باحسنمكتسياع!دزكعيامرة)036تي!راًحمد-ا(91.أ

لالانهبالطعاممحشواعليهتمرولا،بكيشمتلاحىالثيب

."ظاهركيهمهوانما،بطنكفيمايملم

موانا،محبتهواجعل،احببهاحبكك!الالمثلم!لا-)501(

.(،ثلا"داابعهمرةباعكومن

.76،و!46تيموراًحمدس(701و6.1)

-!عتها.انتيلالامظلم!موعةمن-،901و801)

اسكتهزافىكه.6بهت!ءرزيءنت!بمن؟هـثل!ما.-4اا)ة

اردتاذا،وتن!تغيق:تن!لمها20ً-جميمور-.احمه1111(

تجبه.ولااتركه؟لسفيهشيظبان

الناسبصفلا،بنأتلهليىمن"المثلمصما-)112(

."نسببهاوبصته

البغاتانويعش،جمهتهاالضءالامالمج!عةما-ا!13ة

وفقىالوفاةح!وثعنداهنوعويعراخهنيعاناللأ!هن

عصر.ة!ىللموتانصاحبةإاالعاداتمنمعروفهولما

يعرفنيلن،حياىفييهر!!لممنالالمثلاممنى-)،11(

يقعر/كيلن،الحياةقيدعلىوانايقمرنيلمومنموتيبعد

."مو-س.بع!

."اًل!لمنيخافالحيةعضشهمنالالمثلممنى-ا،ااةه

الحيةألقرصهاللي1"ايضاو؟روى61،-تيموراحمد-1(ا)6

الحبل"منيخافالثعبانيهرعهواللي".."يخاذءدياكامن

يفردالحيهلدننهنهمنالامثالهافيالعربفولمناصلدا

."الرشهـن

ع!ندالظاح!ينالثعبان.ووالعنش،11-مربساحمد-،117،

يين.لممرا

.،،عليهنصبح،عليهنبيتماللا!لثلضا-ا!18ل

911(لفيهنصبح4فينباتاس

ل.12،يحيىفرحافي،نحيىنموت

-معت.كوقالأمفئنكواذاشبعتقولطعامفالكاذا*

)21"ا"شبعتاقولالظعامفاتك.اذا

شعبيةمثالاةمنشالعكلتداولهومآنسبةعلىالامريقتصرولا

اللةسةافاثباتالىذلكيهتجاوزالامرانبل،إليهوداليعربية

عنصف!بحثالفي،البريةاللغةالى1اصولهااأبعضفيتعودالعربية

فيالاناتداودلأالعبريةاللنةفيوندبكراكلمةضهال

،الافويالتم!لميلأءنهجاصطظعاانالكاتبيوضح،)122(اليمااس!ا

،الا-رمعمنهمكليتكاملالفولكلوراليهماامضافا،الاثريوالبحث

ذاكعلىمثالالالكاتبويسننخدم.اتوفىاةفيلغويةمشكلةيحلوالكي

يؤثلاثةمطنله،(كرى"الجذراانفيرى"نررب"و"كراالكلمتي

هي:اتونراة

.يشتري-ا

يحذر.-آ

وجبة.اومادبةيعدس3

تماما،ولأضحينليساوتاريخهاالهـلمة1اصانالىويل!ب

نايحاولفهوثماومن،يضااغامضةالثلا!ةالمعاتيبينالعلافةانكما

وءا،اثار1منعنه11!شفتممامستخدماوتاريخهااكلمةااصيجلو

تلكعنتمتالتيالات،يةا،بحاثعلىمبنيةنتائعمةاليهالتوصلتم

ضالميلادقدبلالرابعةالالف1الى1السالسةالالفمنالممتدةالفترة

هو،بالترابمملوءةحفرةوجمضحيث،ابيبلتلالمجاورةالمنطقة

الحفرهذهانالباحثيناإحدافترضوفد،حيواناتوف!مال!ارمن

عامةيوضعكانال!مهذاوان،الصاملثييومذاتاستخدعتااقد

الحفرإتفطىئم.،الحفرةتلكداخلفىمتوهجيةكبيرةجارةعلى

-ةكل!فان،الفرضهذاعلىوب!ء.الط!امنضعيتمصتببالتد2

الكاتبويثعب،عامبشكلمعاماووجبةاعدادالىتشيرلكي"كراال

عامة،والعرب،السامرةابناء1منكلالانيتبعهاالتيالعاداتانالى1

اليهود4يت!بهكانماابىتصدانيمكن،حملشييرتلمونع!ند.ا

."كر"(كلمةفيالمتضمنةالمعانيةعليهتكلماوهو،عالاتمنالقدامى

الصرفي،إجعرهايناقشفانه(،لدب)ءوهيالثانيةالكلمةاما

وان"لااخلهااللعميشولىاقيالبئبرالتعنيالبلمةانالىوبتهي

"كرااللم!:ىافترضتاننيانفسهاالاصليةالدلالةتعمل؟نهايمنى!كأا

حفرةؤكايوضعالذفيال!م"وهيالرعيةوالدلالة،"الحؤ"وهي

!-كاثمنياصبحا)كلمةمعنىانويقول،"والتراببالا-جارضه

يت!امبححتىاست!خدامهفىتوسعفيالحظيرةالفصىاالعوبية

يت-لكنه،العرييالمغرب!المستخدمةالله!تفي،،سوراال

ابفاإويضيف.ال!ورعنهايصنعالتيوالاشساكالاكصانايضا

هذاانوا،العربيةاللمفةفيالصائدةفخايضايعني(،زرب"الجغران

الفخانوحيثعادةتسورالفخاخلان،(سور"بالمعنىصلمةفوالمعنى

لكيهعناهاادكعاقدالكلهةفان،حنرةفيعالةينصبكان(الزربا)

بها.-مذالديالطعامالامراخرأتضاصبحتثمنفس!،لحفراتعني

غايةظاهرةالىتلفتناانابدلاالعراشاتكاالنطذجهذهان

هذامثلفيالمعلنةغيرباه!افهممعانسياقاانهمهي،الاهميةفي

منو!لكلورهاالشفوبءثقافاتمعيتعاماون-الدراسأت1منالنوع

قياالفواكاورالعربيةلثقافةاالىين!رونفهم،تمامامختلفتينفىاويتين

للمشغوليفرب67،194-تيموراحمد0س(012واا9)

اوفحه.جميعفيبالشيء

.992-الاهوانيعبمالؤ-فى-12(ال

في"الفدلوتكاملاالب!ثتر!و.افظر.بلاوويوشعيا)122(

.اييا7ولر!ادار"ليلياتالاسراو



الىخلالهامنينظروناننيللزاويةتمامامناقضةناويةمنالعربي

العربية.تنطقلاالتيالشعوبوؤولهـلورلالعربيةغيرالثقأفاتمنغيرها

اثباتعلى-اسلفناكو،سالحرصكلحريصونانهم1

ولكنهم،وغيره!والامروكيةالاوربيةاجتمعاتافيوتميزهمخصوصيتهم

فييختلؤنلاانمثباتاعلىصيصونتماماذلكمنالعكبىعالا

لابخنشابهكلهذلكعنوالتعبير،واحدةالننقاليد+إالعربعنشيء

وهيلننعبيرافيالمستخدعةلاداةافيالا-اخظفاذاهذا-يغتلف

الائلةهيواحمةعائلةمنوابعبريةالعربيةاللغتينإانبل،اللغة

قليلمنذلخصاهالذيالبحثمنراأ.ناكطالعربيةواللغةالسمامية

يالكثير.-نظرهمفياًلاقدم-للعبريةمدينة

ا-للهجاتفيالولادةتهإنيآو.دمموات"عنأخرإبحثوفي

الدممواتحعصيلةمنظمبثمعكليقممانال!تبيحاول"ا(آ3لالعربية-

براثناءها3الحهلترةالي)اولادة.أقبلعادةتقالالتيالعربيةوالتهاني

اعتهدكما،ارونةاتالعربلنصوكياعلى.ألكانباعتمدوقد.وبعدها

العاديينللنداستسجيلنمن4بنفسجمعهوماالشخصيةملاحظاتهعلى

ا،متيمدكماالخ..ودهو،ود!وز،وي!ود،ومسيحبنمسلمينمن

النضفىبلادمنوغيرهاالوبيةالادطارمنالجددالمهاجرونحملهماعك

فييقالمامعكلتضمالحصيلةفانثمومن،فلسطينالىالاوس!

العربرلية.واالاقطارالاسلا!ةال:لملأدمختلفهيالمنابةهذه

مابيئ،!لةلأفر!يجدلنوالتهاني"سدمواتلهذهوالقارىء

الرقعةهذهاتساععلىوغيرهم،واليهودالمسي!يونوااورلمهونيقوله

غيربننمكليقولادحتوىن،اسيائيلدييقالوما.،الارض1من

الهادات!ها،العائمفيكثرةوهم،يقرأونالذينمخاطبامباشر

مئ-إلعرباي-يقولونهممايئ!ا،متشلابهثهادالنعبيرواحدة

؟ااًلعربةالامةجسدفيزرعغريبجزءاسائيلان

ن"الهلملهم-ئيحهانيمثنماكليستخم!وننراهمهكذا4
هذهاخطرولهل،ت!قيقهيريدونماخدمةفييوظفوهلكياساليب1

،()124(القرآنأفياسرائيلارض"عنالدراسةتلكجميطالمحاولات

لكريم"االقرانفيوردتااتيالاياتعلىديلاكاتبهااعتهددراسةوهي

اذكلالاياتفلكوخاصة،تلميحااوااشارةاونصاالرائيلبنيعن

تعوره!!ال!دنصرهاسراًئيلبنياليواع،لىسبحانهالله1في!(صعد

يوردولا،الخ..مطرودين،مضطهدتصمسننضعفين،باللةمؤمنين

تلكولا،نهمهمنا-اهمبمااكفرهمفي!اا!هلعنهمادت1الاياتالكاتب

دائبين،لرموافيقناقضين،بألعهودناكئينفيهايعورهمآتيالايات

وهي،المسلمينمحاربردينو.ا&ملامالصلاةءليهللرسولالسى!لى

عنتخرجلموضوعاهذامناقشةانإهنالرغموعلى.جداكيرةاًيات

الى؟الاشارةءنبدلاانهأرىاتاالا،الفوركلورفيثراستنلا.نطا!

الدراسةلتقد؟ماستعدادالىانناعلهولؤكدينلطورتلأالد!راسةفه5

اتيحبما01ويأندويناقمتعوهالكيألاسلامياتفيللمهتخصصينكاملة

العجالة.هذهفيلنامتداحانهنزعملاعلممنلهم

القر"انفيادكااشيرإؤ-دالراًقيارفيانالكاتبدلقول

واضتحبشكلالمساينء:ددينيكظباهم1بانهيصفهالذي،الكريمل

ادخلواةوميا)ءالايةؤكا"المقسه"إالارضالباسمهرة،مزات"بن

فت!نقلبواادبراركمعلىتر.دو.اولا،اكماللهكتباتيالمقسمةالارض

الاية:في((المباركةالارضالبأسمثانيةومرة،()125(يئمالر

وثالثة"'ا()26لاما،هيئافيهاباركأاالتيالارضااًلىولوطاونجيناه"

فيللب!ثالكاملةلترجمةاآنظر)منطاهفياموش-)123(

ليه.االاشارةالسابق"والاسياليليلاتالفلكلور.ال

ؤيلنإني.ذئيببقإمسةالحرا-124(ل

02:لمائدةاسورة-ا()25

07:الانبياء1سورة-)1126

75

يشضعفونكانواالذينالقوماورثنا"الاية1في(،الارض"انهاعلى

ال!ىربككلهاتوتمت،فيهاب!ركنااتيومناربهاالارضمهثارق

وماوفومهفرعونيصنعكانماودمرنا،اصبروابمااسرائلبنيعلى

اسباطيثتورهوفيلكالمقصودانويقول،")127(!عرمثسنكهانوا

الارهن.نهرضفتيكلآ،اسراليلبني

،(الارضادتى"ةتعبيرفمرواؤ+المضريخ!اانا&.اللذنبويذهب

غلبهمبعدمنوهمالارضادن!ف!بي،الرومغبتمأل"الاياتفي

لانها،اعراًليلاأرضالىتلميحاو:آشارةبانه،1)128،لسيفلبون

الرواياتانالىيلهبكما،تالىاطهالىارضا!ربالقسميتها

لان!،"احمثرااولالاو،(،لحثر)ءا!رائيل،رصتمى!يبالاسلابف

للبعث،ت!داالامرىءبأدءفيؤيهااد،سلسيثمئرا/تجميالارض

وهـوا،رضفيومدالس!اتفىماللهيسبع"الايات1الىاستنادا

هـناتكتاباهلمنكؤواالذيناخدجالتيهو،الحكيمألزيزإ

مانعتهمانهموظنوا،يخرجواانإظننتمما،ال!شرلاولديارهم

قلو!مفئوةففيحت:والمحيثمنالله.!ناهماللهمنحعونم

اويييافاعتبرواالمؤهنينوايدبم!بايديهمبييوتهميخربونارعب

."912(ةالابصار

ابفىاقدآي!الكااننسجلهاانيجباتتي1الاولىالالاحظةولعل

فلقد،وتعالىسبطنهواللهاليهودبينالعلافةسيداقمنالايلىهذه

مؤمنينباغنبارهميستعند+نهمممانواممنونطهمبفضلهاللهحباهم

وفتلوا،اعقابهمعلىانقلبؤآفل!،لهمطيعين،الاحدالواحدبالله

ناالاخيرةفرصتهموكافتصرأرابأللهوكفروا،وعوهمان!بيا!م

ولكنهم6كافةللبشر.أرسل،اللهعندمنرسولاب!*هديرمنوا

اللعنةعليهماللهفكتبه6معهموائيههماونحيي،وحاربوهآنوهكعادتهم

اتاريخ،إذلككلالكاتبيجاهل..رحمتهمنوطرله!اوالشن!ات

التفاشرعلىاحيانامعتمدا،وو!اهيوافقماالبريمالقرآنمنليأخذ

وء!،التفسيوفيااًسراًليلياتمناليهودادخلهوها،الضعيفة

يوجدلا،المثالهسبيل!ا.والسلامالصلاةعليهالرسولاحاديث

اسراًليطارفأ".أةركاادةىالبتببيرالمقصودانصهاحدواشاهد

الارفي"،اوومسورةمنآلأياتتف!سيرر!!الزمخمثرييذكراذنصا،

كليواوالمعني،ارضكلايوبشد.المعهودةالارضلان،"الربارض

عاىةارضماراداو،ثم15اطرا!وهيمنمالوبارضادنىمن-

عدوهم،ألىاارضهماشفيارى،ايه01المضدالىمنابالسلامانابة

،فارسالىاالرومارضادمهوهي،الجزيرةارضهمامجاهدق!

،انكما.(").113وفلسطينا،ردق"عنهالهارفيعباسابنوعن

فيالرمخشرييقولاد،ائيلاسراارضإايضايعنيلا"الحشرا!ل"

"..أتكناباهلمنلؤواالذيناخرج''للبهيهو"الالاتتغسير

الذينوكانوا"الشامالىحشرهماولىه!اأنالحثمراولومنى

منالكتاباهلمنهاجزمناولوهم،فجملايصب!لغسبط

جلاءاحشرهمواخر،حمثرهماولهذااو،الشاماىاالعربهأجزيرة

،وقيلالقيامةيومحشرهمأ'!ئرو؟يل،الشامالىخيبرمناياهمعور

.126:الاعرا!سورة-ا()27

2:3:ا:الرومسورة-)28.11

2:ا:لحشر9سيرةس)912،

يااشلاولوعمنى،اخرالبمكانمنجمعاخراجالحشر

قبلالنليصبهملم.أذ،العرباجزبزةمنحشرهماولفي

،واخرالشامالىالجلاءاوللقتمالحثرهماولافياو،دلك

الىخيبرمنياهم5-عنهاللهرضي-عمرالج!،حشرهم

.الشام

مابيانهوالاياتهذهومناسبة-(.56ص:البيضا!ي)

الرسولمحاربتهمبسببوالاجلاءالاخراجمنا)نضيرببنيحل

معه.عهولهعموفكمهموالسلامالصحهعليه

امشالى:الزمخشريس)0113



فا.،كامقالاوللانه،لقتا!محشرمالاولديارهـما،منضهم11معناه

فبه،اسرائيىلالارضذورءددمآنهانرىوه!ا"ا()31اللهرسولا

ارضهم،الشاماا!شبروفدايى،ث-انبو.وافى،؟لزمخسريذكره

ا!هاوفالواوقطفوابهـ،!م!!امر!ءأثامإذكروردككلمائمومن

ذءرهاوردالضان3الاءات!ديدقياللخابيسض.ر!.ارفظلىااشمارة

عات،(،ألمقدسابت"آو"الأقم!ى)،وخاصه!؟للارالفرآنفى

4أدلأ1،المووفبانىمهاالمدينةيذكرمعمد،5!يوجشلاآنهمنالرغم

بهـ،ألمنصود.-كونانيمكنا"تمددةآشاىاتو:هوا!دا!فسرينان!رى

في+االقد،راتجاه1ء-البدايهوءصلواثددأء-لم!ن،اءلقدسمدتة

ىالالقبا!-اولتأنالى،شهراعشرلستةلمدة،اليهوديةاللعادات

بعهارةالةدسالىأشيرأنه-هوقويو"المهـرمةمذة،).:اىلجنوبا

لسعفهاءاصيةولالتالايا!ءوردتاك!"تلى!انوافيافتيقبلتهـلمال

اجربواالمشر!للهقل،عليهاكانواالت!ه!قبلتهـ3عنولاهممماالناسمن

ك*وزواسنطاوامةكمجعاظوكذلك.مسضقيمصيا!الىيشاءمنيهمعيم

اقبلةاجعلناوما.شهيداط!يكملرسولاكونو،الناسعلىشهداء

وان،عقبيهعلىيضقاباممنالرسوليخنبعمنلنطمالاعلإهاكنتانني

نا،ايمافكماليضميعكانوما،أاطهه!دىنالتشعاىالألكبيرةكانت

-4عبارنصوهذاسالةوللى"وفيتصال؟12(!ؤوؤ!رحيم4!بألناالله

ذكرايبدالطبعيرد!الولالاولى:القبلةاسرائيلارضتمىلهفىاو

كطوهي،الاياتيوردإكاتبوآ*ن،الاياتهذهفيةاسرائتللارض

فسيسينالمفاقى،الالىويشتد،يلا!راًببني؟رضاتحدداـمفىى

ية*لعءا،الكررمالةرآنيفص!الغالن!الاسسطءومعرفة،أخديط!ا

دومواستمع"الاقيتي"إو-بمكانال!نىتفسيرفيأيضاذلك

بة"قراركاتربوة"ومضى،"133(أإبفى!ملانمنالم!شاد،:،دي

ؤترارذاتربوةالىوآويناهما،آيةوامهمريرحآبنوجعلندأ"ااًلايات

."آلقسيالتعنيآلاهاكنهذهانكا(،1ا3ة!أومعين

ألاولهـنإمخننلفدكرفيهايردا)تيالكريمةتاالايايوردكط

لىول،بأسمبتالتيفلسطينفيالاماكنبعضواسماء،ع!ند!مالمقدسة

الهريه.ا!رانؤيذكرهموردالذ!ن1(اللامعليهم)الانبياءبعض

،أبالجا"هذا!،قشةفي!نستفيضأننريدلانحنحالاية1على

الدراساتفيخصصينلمهاامامنضحهاوانما،هظمجالنلاعنيخرجالانه

ءدثوؤد-يقالأنان!هماواثى،ؤيهرآيهميروالكيالاسمة

تا11-آلامرهذاحولمعه!طمنازشةفيئفلدإنرجلمنذلك

وةةد،وترائنا.تفاسيرنالىادخلتاسراًئيلياتهناكأنجميعانعرف

أنهذلك،رىماي!زنكفلا،الا-لملاءعلمائنامنالفثمدأءالي!شبه

تنرك،انناادانفسناابهتطامنوما،بتراثنه!رادوماقرا!اهـايحزنني

،4دوالتعريف،ونقده4وتنقيتتراثظفياكظراعأدةعنبتقاعسنا

بزاليندا.منهاينفدلعدونافرجة

الفوكلور،امجالفيجهودهمعلىالامثلةبهضربنا!صأنباوالى

يرنبغي،واه!ايتهالجانبهذالخطورةبألداكهميثيمما،وب!خادراسة

ممكنة،والابحاثالصراسإتهذهجهلالذيالمساسأنا،ىثجران

ءلمىال!ارس!قومالتياوادابرطاورحني6العا.+4الامكانياتتوافرهو

ففوعلمياتصنيفا.،مصنفة،مجموعةؤهبما،تحليلهاودراستها

الزمخشري-1311(

إنالمف!راغلبويذصب.ا3؟،1(؟:لبقرةاسورة-)132(

كان"الهجرةبعدالمقدسربءتاتجاهفيبدالعلاةالامرانالى1

ثعالىاللهامر،كفرهمعلىظلواعةمماول!هم،لل!!ودتالفا

،وهيللابةاالىمتجهاباا!ملأةوالسمال!لأةعليهطسوله

وسلم(علأ!يهآلمهاصاى)!ولالرسكانعن!ماالاولاكلجاه

بمكة.نالء-ا

.؟ا:!هسورة-)133،

05:ا!ؤمني!نالورة!1،113(

7!

الىبالافاسة،)135(مملهالعالمفيبهالمعمولالهإثيللاسلوب

ء-نمجموعةايض!اوهي،عنهاللباحثغةنلاالنيوالمصالرةالمراصع

تيبرص.ال!لحثلى-وفرفي1ر3بيبلوثبتؤكياًلعالمان!،ءمختلففى!انها

،ايى،تديباوجراا،فهقموذجالىنشبدولهكا.كبيرينوعناء-!دا

كسرالفوهدد"ساتعنمشمارةبيبلوجرا!يا0791عامفىنثرلمحقد

ماتة،027اؤبالببما!ءراهذهوفضمن،()6!ا!6891عامفيالببهودي

وكلء!ا،الاورييئاللفاتفيأ5و،والييديشيهبالعبريةكتب!ها255

.مادةهناكأنذ!كمضى.ا،ؤلفينلاسماءتبعاابجديا،إزتيبامرتنة

.أما!اأنحاءمنمام!نء!يالي!وديالفولكلورء!اعلاميةاوعلمية

"الفو)كلاور:.المو.ادوصفسأوب2المصنفاتبع،تلايةعاى

بهقدشهلى!افقدنم،واضحةدلالةمضاامين""عي!عناواث،اتكللاقيدالتبم

عدةءوا:ةالبيباو-را!"هذهوتضم،وبمحهةاها،بهاتوفه،موشزه

بخأةالتورا1كالقصص،ثابر!ة4االيهودفيالفولكلوربمبادىءتتصل

وارزأء،اليهوديةوالتقاك!دللعاداتوالمدراشية4التامودوالمصادر

نءمواداتضاتتضمنكطا.اليهـوديالةو!اورإمشاكلعلىالضوء1

راز4امع،اسرائيلفيتعيشالضياليهوديةيرالعرفيةالمرموعات

الجماعاتهـذهبينالمتبادلةاةيةالثقا1بادإثيراتالخاصةاوادا

5768،الي!ودية1السنةخلالشرتعبريةومواد،اليهوديةوالجماعات

.67!االهامخلالنشرآنهيحتطقامما

ا!وإدهذهاخت!يارتمالذيألاسم!ميالمببادإانالمصنفوتكأكر

رتحفز،.*ديداشيئاتضيفالمادةكانتاذا،ماهواساسهعلىجميعا

والتل!هضاتالموادبعضنجانثمومن.بألعكساو،.أخرىابحاتعلى

اطألاتا.اوالابرحاثبعضانحينفي،اضيفآؤداليومية1الجر.ائدفي

االبيباوجراؤ.ذيلتطوقد،حنفتفدالدوريةالشهريةالم!جلاتفي

وضوعي.5بفهرس

بحثمركزمعيشنركالفلكلوراريفاننذكرآنالم!ك!منو

عامعشروعفي،(القدص"في،العبرإفالجا!ة1فياليهود؟ةالموسيقى

:مجلداتثلافةفي.تقعسوف"ال!ديةللفواكلوربيبلوجوافيا"عن

.م0091قدبلنشرت'لتيالمواديتضمنالاولاًلم!لد-ا

0091منلفترةافيفشرتالهتالموادايننضىآلثانيأاًلحجلد-؟

0491الى.

.،091عامد،5نثرتتنىاللموادخصصالثالثاًلمجلد-3

تب!ا6ل!تالموضوبمللمخططوفقاالموادهذهترتب،صولى

بر"،رسوستذيل،عاباالممتمد،افو!تلورياوالضنسيق،لموضوعاتها

:-؟مضيالبيلوجرافياهذهمنعينةنثستوق!للمئزل!نلأبجدي

نهايةفي(،الي!وديالضقويمحسب9572عامتقابلوهي)م65!ا

.0791عام

الداروربنلدراهـ؟تلماذجمنآوردناهاماآناعننقدوأخيرا

لشعوباترايواستخدام،لهمشعبياث:راايجادآجلمناليهود

هـاوت!فيقيريمونهوللآكيد،العربيشعبناوضامة،المختلفة

واثبات،ناحيةمنلليهودمتميزةقوميةذاتيئايجادمناليهثرمون

ألىنتنبهلكيليكفي،اخرىناحيةمنمنطقتناثقافةمنجزءانهم1

لهـحالفرصةنتيعلاحتى،عليماالهكوف1وضرورة،الميدانههـاخطورة

فينرىانناالىبالاضافة،انفسهمالىينسبوهوانيزيفوه.لكي

.!ووفىعل!مملاودداسةوتصنيفاجمعاالشعبيةثوراتنابطالاهضمام

الافرادو!نايةرءايةمنبهجديرهـومايلقىانبئبغيوقوميلا

.(،،العربيةاالعلميةوالمؤس!عات

ءمثرةيضم،للفلكلأورارلثيفالاناسرائيلفييوجد-ا()35

.وشر!الاغانيمنكبؤىومجهوعة،شعبيةحكايةآلاف

.،(تولثوءلىاللبيبلوفيافياااعد-اله)36

تينثرابفدادفيللفلكورالعوبيةاالندوةالىقعمبحث!*)

.."ا؟دابالمنالماضيالعمدفيبحاث!اابهض


