ִעם
הספר

איוון פרידמן

מלך ,קדוש ואביר:
לואי הקדוש ומסעי הצלב
ז'אן ז'ואנוויל ,חיי לואי הקדוש ,תרגום ,הקדמה,
אחרית דבר והערות שולמית שחר ,ירושלים :כרמל,
תשע"א 213 ,עמ'
והמטיב' ,כך
כפי שמברכים על יין טוב ברכת ‘הטוב ֵ
ראוי לברך על תרגומה של שולמית שחר לספרו של
ז'אן ז'ואנוויל על חיי לואי הקדוש ,אחד המקורות
החשובים על מסעי הצלב באמצע המאה השלוש־
עשרה .חסד גדול עושה פרופ' שחר עם הקורא
העברי — בניגוד למנהג הרווח במקומותינו (שמקורו
בהערכות של ועדות מינויים אוניברסיטאיות) ,אין
היא כותבת את מחקריה בשפות לעז אלא מגישה
אותם תחילה לקורא העברי ,ורק אחר כך הם
מתורגמים .ספריה המפורסמים ‘המעמד הרביעי:
1
2
3
4
5
6

תרגום גרמני  ,1983תרגום אנגלי  ,1990מהדורה
שנייה .2003
תרגום אנגלי .1992
תרגום אנגלי  ,1997מהדורה שנייה .2004
‘גוף ראשון בשני קולות :האוטוביוגרפיות של גיבר
מנוז'ן ויהודה־הרמן'.
‘ספר החיזיון'.
במקביל פרסמה מחקרים‘ :קבוצות שוליים בימי
הביניים' (‘ ,)1995נשים בתנועת מינות של ימי הביניים:

האשה בחברת ימי הביניים' (תשמ"ג)‘ 1,ילדות
בימי הביניים' ( 2)1990ו'החורף העוטה אותנו:
להזקין בימי הביניים' ( 3)1995הקנו לה שם עולמי
כהיסטוריונית חברתית של ימי הביניים ואת פרס
ישראל בהיסטוריה לשנת תשס"ג .מאז  1997היא
מגדילה לעשות ומעניקה לקורא העברי תרגומים
של טקסטים חשובים לעברית‘ :מכתבי אבלר
ואלואיז' ( ,)1997האוטוביוגרפיות של הרמן היהודי
ושל גיבר מנוז'ן ( 4,)2003החזיונות של כריסטין
דה פיזן ( 5)2008ועתה ספרו של ז'ואנוויל6.
ק ת ד ר ה  ,1 4 5ת ש ר י ת ש ע " ג  ,ע מ ' 1 7 6 - 1 7 3
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ז'ואנוויל ,המחבר של ‘חיי לואי הקדוש' ,עמד
בצומת של סוגות ספרותיות שבהן יצרו כותבי
העתים של מסעי הצלב .הכרוניקה ,שנכתבה
בלטינית ,שסיפרה את תולדות מעשי הגבורה של
לוחמי הצלב ,ושפיארה את ניצחונותיהם ,שלטה
בתיאור המסעות הראשונים .את הכרוניקות
הראשונות כתבו עדי ראייה למאורעות או מי
ששמעו מכלי ראשון על האירועים וסיפרו
אותם למען הדורות הבאים .במחצית השנייה
של המאה השתים־עשרה כתב גיום ,ארכיבישוף
צור ,כרוניקה רחבת היקף שכללה גם ביקורת
חברתית ,פוליטית ודתית על מנהיגי הממלכה
שקמה במזרח .מחברי הכרוניקות של מסעי
הצלב היו רובם אנשי כנסייה; בתארם את ‘מעשי
האל על ידי הפרנקים' 7שזרו בכתביהם פסוקים
ודברי מוסר ,ועל פי המסופר בכרוניקות מעשי
הגבורה והקרבות הוכרעו כולם ברצון האל וכחלק
מתכניותיו.
במחצית השנייה של המאה השתים־עשרה
התפתחה סוגת שירת העלילה ()chansons de geste
שסיפרה את סיפורי מסעי הצלב כעלילות גבורה
של אבירים אמיצים .יצירות שיריות אלה נועדו
לקריאה בקול בפני קהל שלא ידע לטינית ,ועל כן
נכתבו צרפתית עתיקה ,ה־ lingua francaשנהגה

במזרח ובמערב במאה השלוש־עשרה .ספרות זו
הדגישה את מה שעניין את קהל השומעים ,שלא
היו אנשי כנסייה — צחצוח חרבות ,מעשי גבורה
דמיוניים או אמתיים ,דמויות הגיבורים וסיפורי
עלילה מסמרי שיער .עירא כהנמן בתרגומה
הנפלא ל'סיפור הקורות של המלחמה הקדושה:
שירת מסעו של ריצ'רד לב הארי לארץ ישראל'8
זיכתה את הקורא העברי בדוגמה לסיפור קורות
מסע הצלב השלישי בשירת אבירים.
סוגה נוספת הייתה ההגיוגרפיה ,תולדות חיי
קדושים .סוגה זו של סיפורים עממיים שתכליתם
הייתה לעורר התפעלות ורגש דתי נועדה אף
היא לקוראים או לשומעים שלא היו אנשי ספר.
עניינו של המחבר בסוגה זו לא במה שקרה באמת,
אלא בהצגת דמותו של איש מורם מעם מבחינה
דתית ,קדוש ,שיכול להעניק מזכויותיו למאמינים
בו .ספרות הגיוגרפית נכתבה לעתים כדי להביא
להקדשתו של מועמד לדרגה גבוהה זו ,וזו הייתה
אחת ממטרותיו של ז'ואנוויל — להוכיח שלואי
התשיעי מלך צרפת ראוי להימנות עם קדושי
הכנסייה.
כל אחת מהסוגות הספרותיות היו לה
קיום משלה ומטרות משלה ,לעתים סותרות.
הניסיון של ז'ואנוויל ,אציל מרוזנות שמפאן
( ,)1317‑1225לשלב את שלושתן יצר ספר
מיוחד .עיקרו של הספר הוא תולדות מסע הצלב
השביעי ,שאליו יצא ז'ואנוויל עם מלכו לואי
בדמיאט שבמצרים ,הכישלון
התשיעי ,הניצחון ֻ
הצבאי הצורב באלמנצורה ,הנפילה בשבי והפדות
ממנו ושהייתם של המלך ופמלייתו בארץ הקודש.
הסגנון חי מאוד וקולח ,וברור שהספר נועד
לקריאה בפני קהל ולכן יש בו סיפורי גבורה ,אך
בו בזמן הוא נועד לעורר התפעלות דתית ולהוסיף

דומה שהצד המשותף לטקסטים שבחרה
לתרגם לעברית הוא הביוגרפיה האישית —
העמדת דמות האדם כפרט במרכז ובחינת
השפעתו על האירועים ההיסטוריים .בתרגומיה
הוסיפה שחר נדבך חשוב להבנת ההיסטוריה
החברתית ופתחה לפני הקורא העברי מחוזות
שהיו סגורים בפניו.

אנייס ואיגט הוולדנסיות' (‘ ,)2001 ,1990הצוענים :עם
הנוודים של אירופה' (.)2006
כשם הכרוניקה של גיבר מנוז'ן ,Gesta Dei per Francos

בכעין תוכחה על שם הכרוניקה האנונימית המוקדמת
( Gesta Francorumעלילות הפרנקים).
ירושלים תשס"ו.

הספר ומחברו
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נדבך בפוליטיקה הכנסייתית ,ועל כן פיאר את
אישיות גיבורו לואי התשיעי .דא עקא שמסעו
הצבאי של לואי מלך צרפת למצרים היה כישלון
חרוץ .לאחר הצלחה ראשונית וכיבוש העיר
דמיאט ,הוא חזר על שגיאות שנעשו במסע הצלב
החמישי ,הפך מגיבור מנצח לשבוי מושפל ,ונאלץ
לפדות את עצמו ואת עמו בהחזרת העיר דמיאט
ובתשלום סכום כפול מהכנסתה השנתית של
ממלכת צרפת .איך הופכים תוצאה כזאת לסיפור
הצלחה וגבורה? ז'ואנוויל עשה זאת בעזרת קווים
הגיוגרפיים שהעניק לדמות גיבורו :מאחר שנועד
להיות מרטיר המוכן למות על קידוש אמונתו ,לא
ביזתה אותו המפלה אלא ביטאה את סבלו למען
ישו ואת עליונותו הדתית.
ובכל זאת ז'ואנוויל היה קודם כול מספר
עלילותיו של גיבורו .כמו אמברואז ,המשורר
שכתב את קורות המלחמה הקדושה לפניו ,הוא
התעכב על שמותיהם של הלוחמים שהצטיינו
לטובה או לרעה בקרב ותיאר את בגדיהם ,נשקם
ואורחותיהם של האבירים הלוחמים .נראה שקהל
השומעים הכיר את הדמויות ,והיה לו חשוב
לשמוע בפרטי פרטים את עלילות הגבורה של
בני מעמדו .למשל תיאורו של ‘ז'אן הגדול' דומה
לתיאור טורניר ספורטיבי של אבירים יותר מאשר
לתיאור מלחמה בין אויבים (סעיפים ,)551‑548
ואזכור ה'נשים שניצבו על החומות כדי לצפות
במתחולל' מוסיף לאווירה זו.
אחת הדרכים של ז'ואנוויל לשלב בין שלוש
הסוגות הייתה חלוקת הספר לחטיבות :תחילה
תיאר את ‘אמרותיו הקדושות ומעשיו הטובים של
מלכנו הקדוש לואי' (סעיפים  ,107‑1עמ' .)46‑19
אחר כך ,ללא כל מעבר ,סיפר על ההכנות למסע
9

Yusuf ibn Rafi‘ Ibn Shaddad, The Rare and Excellent
History of Saladin, or a Nawādir al-Sultִ āniyya wa’lMahִ āsin al-Yūsufiyya, trans. D.S. Richards, Aldershot
2002

הצלב ,על המסע עצמו ועל השהייה במזרח בדרך
של סיפור עלילה כמעט רציף (סעיפים ,617‑108
עמ'  .)160‑47לבסוף סיפר על החזרה לצרפת
ועל הנהגת המלך עד מותו (סעיפים ,759‑618
עמ'  ,)192‑160ובחטיבה זו שיבץ סיפורי נסים
רבים ,והתיאור הוא הגיוגרפי יותר מהיסטורי.
בסעיפים ( 768‑657עמ'  ,)194‑169אחרי החזרה
מהמזרח ,הדגיש ז'ואנוויל את צדקותו של המלך
ואת היותו מלך טוב ,לא רק אדם קדוש.
כך עלה בידי ז'ואנוויל לכתוב תיאור כרונולוגי
של מסע הצלב על כל עלילות הגבורה וסיפורי
הכישלונות בלי לפגוע במטרה של הקדשת המלך
ובלי לקטוע את הרצף הסיפורי .שיטה זו לא הייתה
ייחודית לו .כשבעים שנה לפניו ביקש אבן שדאד
ַּבהא א־דין ,מקורבו של צלאח א־דין ,לתאר את
גבורתו של אדוניו 9,ובנה את ספרו באופן דומה:
בהקדמה הביע את הערצתו לתכונותיו הדתיות
ולשיעור קומתו של צלאח א־דין; אחר כך,
בחטיבה נפרדת ,סיפר בדרך של כרוניקה בעלת
רצף סיפורי על מעשי גבורתו ,על ניצחונו בקרב
קרני חיטין ועל מלחמותיו עד סוף מסע הצלב
השלישי; ולבסוף ,באחרית דבר ,סיפר את סיפור
מותו .ספק רב אם ז'ואנוויל הכיר את ספרו של
בהא א־דין ,אך ייתכן שבהיותו במזרח למד על
שיטות כתיבה שהיו מקובלות בקרב המוסלמים.
לחלופין ייתכן שהמטרה הדומה — לשבח ולפאר
את גיבורו ובה בעת לכתוב כרוניקה שמתארת
ברצף סיפורי את השתלשלות האירועים שהיה
מעורב בהם — הביאה לפתרון ספרותי דומה בלא
השפעה ישירה.
בשני המקרים המחברים היו מקורבים מאוד
לגיבוריהם ועדי ראייה לאירועים ,וכתבו עליהם
באהבה גדולה .שניהם הרבו לשזור בסיפוריהם
דיאלוגים אמתיים או מדומים ,שמחיים את
הקרבה האישית של
הסיפור ,ושמבליטים את ִ
המחבר אל הגיבור ,ואת היותו איש אמונו המסוגל
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לספר את הסיפור האמתי בנאמנות ובאופן בלתי
אמצעי .ז'ואנוויל ִהרבה לספר על עצמו וכתב
אפילו על המשא ומתן הכספי הקשוח שניהל
עם מלכו על התמורה לשירותיו .אמונה דתית
ונאמנות אבירית למלך לא סתרו את השמירה
על זכויותיו הכלכליות של המחבר ,וגם המלך
וכנראה גם קהל שומעיו הבינו זאת היטב (סעיפים
 ,441‑439עמ'  .)119‑118אמנם לדברי ז'ואנוויל
המלך דאג גם ללוחמים הפשוטים ולא היה מוכן
להציל את חייו במחיר הפקרתם ,אך הספר כולו
הוא סיפור של אביר אציל שנועד לאבירים
אצילים בני מעמדו ,שיכלו להעריך את הפרטים
שעניינו אותו.
בכך תרומתו החשובה של הספר להיסטוריון
המודרני ולקורא העברי שרוצה ללמוד על
הממלכה הצלבנית .ז'ואנוויל צייר תמונה חיה
של חיי יום יום בעכו באמצע המאה השלוש־
והרבה בסיפורי אנקדוטות שמדגימים
עשרהִ ,
כיצד חיו למעשה .הוא סיפר למשל על המשרת
‘הגנב האדיב ביותר' ,שהשלים לאדונו את הציוד
הצבאי החסר בלקיחה במשיכה (סעיף  ,417עמ'
 ,)114ותיאר ציד אריות (סעיף  ,494עמ' )132
וקניית חזירים וכבשים לקראת החורף (סעיף ,502
עמ'  .)134הסופר לא נמנע מסיפורי רכילות על
המלך והמלכה ,שנאלצו להיפגש בהיחבא בגרם
המדרגות המפריד בין חדרי השינה שלהם בארמון
בצרפת כדי שהמלכה האם לא תפריע להם .ומנגד
ביקר את המלך על אדישותו כלפי המלכה בהיותם
בעכו‘ :לא דבר ראוי הוא להיות אדם מנוכר כך
מאשתו ומילדיו' (סעיף  ,594עמ' .)155
ז'ואנוויל תיאר באותו אופן את השינויים
הפוליטיים והצבאיים המרכזיים בדורו .הוא
סיפר על עליית הממלוכים לשלטון במצרים,
 .J. Monfrin, La vie de Saint Louis, Paris 1995 10לפי
קטלוג  Israel Union Listהספר קיים רק באוניברסיטת
חיפה ובאוניברסיטת בר־אילן.

עבדים שהפכו למלכים ,ותיאר את ה'זקן מן
ההר' ,ראש כת החשישיים ,שניהל ממקומו בהרי
השוף מגעים דיפלומטיים עם המלך הצרפתי
בעכו .מנהגי הקבורה של הקומנים — עם נוודים
ממוצא תורכי ששירתו כחיילים שכירים — אף הם
תוארו בחיבורו ,וכן התקרבותם של המונגולים
לממלכת ירושלים בכיבושיהם מצפון וממזרח.
חלק מתיאורים אלה מבוססים על השמועה,
והאגדה התערבבה בהם בסיפור העובדות ,אך
המחבר עצמו ציין מתי הוא מספר עובדות שהיה
עד להן ומתי לא ראה את הדברים במו עיניו.
הספר תורם גם להבנת התמונה החברתית במזרח
ומציין למשל את המתח בין האצולה המקומית,
הּפּולאנים (פרנקים ילידי הארץ) ,לבין הצלבנים,
שבאו מעבר לים .התיאורים יוצרים פסיפס
צבעוני הכולל את הבגדים ,הסעודות ,משחקי
הקובייה ודרכי התפילה של האביר הצלבן והמלך
הקדוש.
המתרגמת שומרת על סגנונו הסיפורי של
ז'ואנוויל ,והערותיה המחכימות מאפשרות לעקוב
אחרי פרטים שלעתים קוטעים את הרצף הסיפורי
ומסופרים בדרך אסוציאטיווית .חבל שלעתים
קרובות המתרגמת מפנה בהערה להערותיו של
ז'ק מונפרין בצרפתית 10מבלי לסכמן אף שיש לה
הידע והיכולת להאיר את עיני הקורא בידיעות
המבוססות על הכרת הארץ .חבל גם שיש בספר
רק מפה כללית אחת .היה מועיל מאוד לצרף מפות
של אזור דמיאט ואזור בניאס ,שהיו מבהירות
את תיאורי המסעות הצבאיים לשם .אולם ייתכן
שמפות כאלה היו מייקרות את הספר ומבטלות
את היתרון של ספר בכריכה רכה שכל סטודנט
או קורא שמתעניין בתולדות הארץ יכול להרשות
לעצמו לרכוש .אין לי ספק שהספר יצורף מיד
לרשימת הקריאה של קורסים רבים ,ושתרומתו
לידיעת ימי הביניים בכלל ומסעי הצלב בפרט
תהא גדולה מאוד.

