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הקדמה
חקר קהילות יהודי מרכז אסיה הוא תחום מתפתח ,ונדרשו מחקר וכתיבה חדשים כדי לכתוב
חלק מפרקי הספר .על כן כמה פרקים הם מעין מבוא או סקירה ראשונית לנושאים ,ולא סיכום
של מחקר עומד קיים .נוסף על כך ,בשנת  2013נפטר בטרם עת העורך הראשון של הכרך ,פרופסור
משה גמר ז"ל .פטירתו יצרה חלל שהיה קשה למלא .פרופ' משה גמר ז"ל עסק בחקר הקווקז
ובמשך כמה שנים ניהל מחקר רחב בנושא יהודי מרכז אסיה .בשנים האחרונות לחייו הוא ריכז
את תחום הלימודים בנושא מרכז אסיה והקווקז באוניברסיטת תל־אביב וקיים בנושא זה סמינר
מחקרי בין־אוניברסיטאי שנגע גם לתחום היהודי .לצערי ,עם פטירתו נגנז מפעל זה וכיום התחום
של לימודי מרכז אסיה והקווקז בעת החדשה אינו קיים באף אוניברסיטה ישראלית .במהלך
שנת  2016החליטה הוועדה האקדמית של הסדרה להוסיף אל פרקי הכרך חלק נוסף שיתאר את
יס ָטן ,וזאת בשל הקשרים ההיסטוריים ,הכלכליים והתרבותיים שלהן עם
תולדות קהילות ַא ְפגָ נִ ְ
קהילות מרכז אסיה .גם עניין זה הרחיב את היריעה והאריך את העבודה על הכרך.
בניגוד לכרכים אחרים בסדרה ,הכרך עוסק בקהילות יהודיות במרחב גאוגרפי רחב יחסית,
ולא בקהילה מובחנת שהתקיימה ביחידה פוליטית אחת .הקושי בהגדרת המרחב נבע מכך
שלאורך המאות התשע־עשרה והעשרים המרחב המדובר לא היה יחידה פוליטית אחת ,וביחידות
שהתקיימו בו היו תהפוכות שהשפיעו באופן משמעותי על עיצובן ואופיין של הקהילות היהודיות.
במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה עברו חלק מיהודי האמירות של בּ וּכָ ָרה משלטון של
ֲא ִמ ִירים מוסלמים לשלטון קולוניאלי רוסי ,ואילו חלק אחר נשאר בחסות שלטון האמיר .בו בזמן
יהודי אפגניסטן זכו לחסות האימפריה הבריטית ,אך בפועל הם לא הושפעו כמעט באופן ישיר
משליטה הקולוניאלית .לאחר המהפכה הבולשביקית נותקה אפגניסטן ממרכז אסיה הסובייטית
ונוצרה הפרדה ממשית בין הקהילות במרחב .השלטון הסובייטי השתלט על שטחי אמירות בוכרה
וחילק את המרחב לרפובליקות לאומיות .כך נוצרו למן אמצע שנות העשרים רפובליקות הברית
יס ָטןָ ,קזָ ְח ְס ָטן ִוק ְירגִ יזְ ְס ָטן .רפובליקות
'יק ְ
נִיס ָטן ,ואחר כך גם ָטגִ ִ
יס ָטן ּותו ְּר ְּכ ְמ ְ
הסובייטיות :אוּזְ ֵ ּב ִק ְ
אלה המשיכו להתקיים עד שנת  ,1991עת הכריזו על עצמאות ופרשו מברית המועצות.
הגדרת נושא המחקר ,בדומה להגדרת המרחב הגאוגרפי ,גם היא הייתה בעייתית .עד היום אין
תמימות דעים בקרב יהודי בוכרה לגבי הגדרתם הקיבוצית .למעשה ,הגדרתם המובחנת נוצרה
במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה והשתנתה לאורך המאה העשרים .יש שמצמצמים את
ההגדרה לבני העיר בוכרה בלבד ומדגישים את ההבדלים בין יוצאי ערים שונות במרחב .יש
שמחילים אותה על נתיני ֲא ִמירוּת בוכרה ,שבמהלך המאה התשע־עשרה השתנו תכופות השטחים
שבשליטתה ,עד שפסקה להתקיים ב־ .1920יש המרחיבים את ההגדרה ומחילים אותה על כלל
'יקית־היהודית ,כולל המהגרים מן המרחב הפרסי שהצטרפו
הטגִ ִ
האוכלוסייה היהודית דוברת ָ
ונטמעו בציבור זה במהלך המאה התשע־עשרה .הגדרה אחרת ,על דרך השלילה ,מתייחסת לכלל
הציבור היהודי הלא־אשכנזי במרכז אסיה .אם לא צוין מפורשות אחרת ,בכרך זה תנהג ההגדרה
הרחבה ויהודים בוכרים יוגדרו ככלל הציבור הדובר טג'יקית־יהודית .מנגד ,למרות מספר גלי הגירה
אל אפגניסטן וממנה ,הגדרתו של הציבור היהודי באפגניסטן תתייחס אל הגבולות הפוליטיים
המודרניים של אפגניסטן.
פיזור האוכלוסייה היהודית בין הרפובליקות השונות של מרכז אסיה חייב התייחסות לכל
המרחב .התהפוכות הפוליטיות והחברתיות במרחב במהלך המאה העשרים יצרו גלי הגירה
משמעותיים של יהודים אל המרחב ,בתוכו וממנו .במשך שנות השלטון הקומוניסטי למשל היגרו
אל הרפובליקות המרכז אסייתיות רבבות יהודים אשכנזים ,הגירה שהחלה עוד לפני המהפכה
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והגיעה לשיא בתקופת מלחמת העולם השנייה .הללו התיישבו בבירות הרפובליקות ובמרכזי
התעשייה החדשים שטיפח המשטר .החלוקה הלאומית בין אוזבקיסטן לטג'יקיסטן יצרה פיצול
בקהילה היהודית הבוכרית .במקביל ,במשך רוב המאה העשרים הייתה הגירה יהודית מן המרחב:
עלייה לישראל והגירה לארצות אחרות .אף שהעניין המרכזי של הכרך הוא בקהילות יהודי בוכרה
ואפגניסטן ,לא ניתן היה להתעלם מנוכחותם רבת השנים ומהשפעתם של היהודים האשכנזים
במרכז אסיה ,שברבות השנים הפכו לרוב מבחינה דמוגרפית ברפובליקות הסובייטיות של מרכז
אסיה.
אחת הבעיות הנוספות של כותבי הפרקים והעורכים הייתה שאלת התעתיק .עד התקופה
הסובייטית נכתבו שפות מרכז אסיה באל"ף־בי"ת ערבי־פרסי .לאחר המהפכה הבולשביקית
יזם השלטון המרכזי מהפכה תרבותית שבאה לידי ביטוי בשינוי הכתב בשפות של עמי ברית
המועצות .במסגרת זו עברו השפות של עמי מרכז אסיה התאמות :תחילה עברו לכתב לטיני
ואחר כך לכתב קירילי .כשבראשית שנות התשעים הצהירו הרפובליקות על עצמאות ,חלקן יזמו
רפורמה נוספת שאימצה את הכתב הלטיני במתכונת חדשה .שפתם של יהודי בוכרה ,הטג'יקית־
היהודית ,שהייתה בעיקר שפה מדוברת ,הפכה בתקופה הסובייטית לשפה לאומית רשמית ועברה
ִמיסוּד בלשני והתאמות דומות :מכתב עברי לכתב לטיני ואחר כך לכתב קירילי .בליל התעתיקים
וחוסר האחידות הפונטית יצרו קושי רב בקביעת מערכת תעתיק אחידה .התעתיק לעברית של
טג'יקית־יהודית שנבחר לשמש בכרך זה מבוסס על התעתיק שפיתח בסוף המאה התשע־עשרה
הרב שמעון חכם ( .)1910-1843כדי לעזור לקורא העברי בהגייה המדויקת של המילים נוסף גם
תעתיק ללועזית בפרקים על הטג'יקית־היהודית ועל היצירה העממית שבעל פה וסוגת הפתגם,
ובכמה מקומות נוספים .שמות מקומות תועתקו על פי הצורות הנפוצות והמקובלות כיום בעברית
(לכן :בוכרה ולא בוח'ארא) .בציטוט מספרים ומפרסומים שונים נשמר התעתיק המקורי ,גם אם
לא תאם למסגרת התעתיק שנבחרה .תעתיקים מפרסית ,מערבית ומרוסית מבוססים על מפתח
ספריית הקונגרס (ראו בלוחות תעתיק בסוף הספר).
הכרך מציג בפני הקורא מגוון קהילות יהודיות שהתקיימו במרחב הגאוגרפי של מרכז אסיה
ואת המגמות העיקריות שאליהן נחשפו במהלך המאות התשע־עשרה והעשרים .התמורות
המשמעותיות היו קשורות לתוצרי הקולוניאליזם ,שהביא עמו חשיפה למודרניזציה ,השכלה,
תיעוש וחילון (פחות באפגניסטן ,שנותרה מחוץ להשפעה הישירה של המעצמות האירופיות,
ויותר באזור ַט ְש ֵקנְ ט ועמק ֵפ ְרגָ נָ ה) .הקולוניאליזם הביא גם לחידוש הקשר בין הקהילות הנידחות
הללו אל קהילות יהודיות אחרות ,ובמיוחד אל ארץ ישראל ,דבר שהביא לחיזוק רוחני וקהילתי
ולהגירה לארץ ישראל .שנות השלטון הקומוניסטי במרכז אסיה השפיעו רבות על היהודים שחיו
במרחב ויצרו הבדלים גדולים בין בני הקהילות שהיגרו ממרכז אסיה בסוף המאה התשע־עשרה
לאלו שנשארו בה עד סוף המאה העשרים.
הכרך מרכז אסיה :בוכרה ואפגניסטן ,כמו כל הכרכים שיצאו בסדרה "קהילות ישראל במאות
התשע־עשרה והעשרים" ,הוא פרי שיתוף הפעולה בין מכון בן־צבי למשרד החינוך .ראשית ברצוני
להודות לעמיתים שבלעדיהם מיזם זה לא היה מגיע לידי סיום .תודתי והוקרתי נתונה למחברים
שתרמו רבות לכרך ,ייעצו ,העשירו אותו מידיעותיהם והיו סובלניים לשינויים שנדרשו .תודה
מיוחדת לשופטי הפרקים .הערותיהם תרמו תרומה חשובה ועזרו לחדד ולשפר את הטיעונים
בפרקים.
ברצוני להביע את תודתי למר משה זעפרני ,מנהל אגף א' שפות במשרד החינוך ,המלווה את
הסדרה מראשיתה; לצוות מכון בן־צבי :לפרופ' חיים סעדון ,העורך המייסד של הסדרה שהניח
תשתית איתנה עבור כתיבת הכרך ,למזכירים האקדמים מר מיכאל גלצר (דאז) וד"ר יהודית
לובנשטיין־ויצטום ,לסגני ראשי המכון ד"ר מנשה ענזי (דאז) וד"ר יואל מרציאנו ולגב' שרית נוי
עוזרת המנהל ,שסייעו רבות בקריאה ובמתן עצה טובה ועידוד במהלך הכנת הכרך; לגב' מרינה
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שומונוב ,מזכירת המרכז לחקר יהדות בוכרה ,שתרמה רבות מידיעותיה; לראשי המכונים פרופ' יום
טוב עסיס ז"ל ,שפעל ללא לאות לקידומו של הכרך ,אך לצערי הרב לא זכה לראות את פרסומו;
לפרופ' מאיר מ' בר־אשר ולפרופ' אייל ג'יניאו ,ששימשו כראשי המכון בשלבים המתקדמים של
הכנת הכרך ,אני חב חוב גדול על תמיכתם ומסירותם בשלבים השונים של העריכה.
עיקר תודתי והערכתי נתונות לצוות המסור של פרויקט הקהילות במכון בן־צבי .אני מבקש
להודות במיוחד לד"ר יוליה רובנוביץ' ,ראש המרכז לחקר יהדות בוכרה שהחליפה את פרופ'
משה גמר ז"ל בתפקיד העורך ,על שקדנותה ועל מסירותה גם אחרי סיום תפקידה הרשמי.
הערותיה המלומדות תרמו רבות לכרך ובמיוחד לפרקים על הטג'יקית־היהודית ועל היצירה
העממית שבעל פה וסוגת הפתגם .מר יוחאי פרימק ,שהיה חלק מהמיזם מראשיתו ,קרא ,העיר
ותרם רבות מרוחב ידיעותיו לצד מלאכת תעתיק הכרך שעליה הופקד .מר לאון וולפובסקי,
עוזר המחקר היה אחראי לכתיבת המושגים בכרך ולבדיקת התעתיק והביבליוגרפיה .שקדנותו,
מסירותו וחריצותו היו ללא רבב ותרמו רבות להתקנת הכרך לדפוס .ד"ר סמדר כהן עורכת לשון,
ערכה חלק מפרקי הכרך .עריכתה הייתה יסודית ומרחיבת דעת .ד"ר יאיר עדיאל השלים את
מלאכת עריכת הלשון ביסודיות ,במקצועיות ובחריצות .חלק מפרקי הספר נכתבו באנגלית או
ברוסית ואני חב תודה למתרגמי הפרקים :ד"ר גיתית הולצמן ,גב' רחל (ברמן) מדר ,ד"ר אירנה
קנטורוביץ' ומר לאוניד ריז'קוב .הגב' טל פוקרד־צלאל עיצבה בשום שכל ובטוב טעם .לבסוף,
חוב מיוחד אני חב לגב' נעמה שי כתריאלי .בשנים שבהן עבדנו על הכרך נעמה הייתה תמיד עם
היד על הדופק ,ובהתבסס על ידיעותיה הרבות ועל ניסיונה רב השנים ידעה לכוון ולייעץ בכל
נושא הקשור למהלך העבודה .חוץ מריכוז העבודה על הכרך בכל שלבי הפקתו עמלה נעמה גם
על תחקיר התמונות ,שהן אחד החלקים המרכזיים בו .ללא מסירותה ,ללא כושר הארגון שלה
וללא נמרצותה ,כרך זה לא היה רואה אור.
לסיום ובנימה אישית ,הקשר שלי אל מרחביה של מרכז אסיה נוצר לפני כעשרים שנים,
בתקופת לימודיי .עד אז כמעט ולא ידעתי דבר על המרחב ,על תולדותיו ועל ההרכב האנושי שלו.
להיכרותי הראשונית עם המרחב אני חב תודה אישית ומיוחדת למורי ורבי פרופ' יעקב רואי,
שהיה סובלני והכיל את כל מגרעותיי .ממנו למדתי לחקור ולכתוב .תודה נוספת אני חב לפרופ'
מיכאל זנד ז"ל .אף שלא נמניתי על חוג תלמידיו הישירים ,מחקריו המעמיקים והראשוניים על
אודות יהודי מרכז אסיה היו ועודם בסיס למחקריי ולמחקרים של רבים אחרים.
תחום התיעוד והמחקר של הציבור היהודי במרכז אסיה הוא תחום חדש יחסית .ד"ר זלמן
אמיתין־שפירו ( )1968-1893ומר יצחק לוריא ( ,)?1938-1874שהיו מהראשונים שלמדו ותיעדו את
הקהילות היהודיות הבוכריות מקרוב ,חיו בתקופה מאתגרת ומורכבת .בשנות הטרור הסטלניסטי
הם נאסרו בגלל נושאי מחקריהם ,שנחשבו אז על ידי השלטונות כמייצגים של תפיסה בורגנית־
לאומנית .ככל הידוע לוריא לא שרד את תקופת המאסר ,ואילו אמיתין־שפירו שרד אמנם ,אך לא
שב לפעילותו המחקרית .אני מבקש להקדיש כרך זה לזכרם ולזכר מזרחנים סובייטים נוספים
שנרדפו ונספו בשל נאמנות לעיסוקם.

זאב לוין
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