אדונים ומשרתים
הקהילה היהודית במצרים ובני הארץ המוסלמים בראי הספרות
היהודית־המצרית במחצית הראשונה של המאה העשרים
א בי ת
הקהילה היהודית במצרים ,העתיקה והמשגשגת ,התחסלה בשנות החמישים והשישים של
המאה העשרים ,ולא נותרו ממנה אלא שרידים בודדים; בראשיתה של המאה הנוכחית נאמד
מספרם של היהודים החיים במצרים במאה בלבד,י רובם ככולם זקנים .הרבבות שהיו ואינם
היגרו ממצרים ,אולצו לעזוב או שגורשו ,בשלושה גלים :עם קום מדינת ישראל ומלחמת
העצמאות ( ,)1949-1948לאחר מבצע קדש ( ) 1957-1956ובעקבות מלחמת ששת הימים
( .)1967בני הקהילה ,שיותר ממחציתם עלו לישראל ,הניחו מאחוריהם לא רק נופי ילדות אלא
גם מורשת עשירה שנידונה לכליה .לפיכך ,הספרות שנכתבה בידי יוצאי מצרים  -זכרונות,
הגיגים מפויטים או עלילות בדיוניות המעוגנות בחיי הקהילה  -באו לשמר משהו מדמותה
של חברה שעברה מן העולם :להציב לבנה קטנה באנדרטת זיכרון אדירה לקהילה ששקעה,
בלשונו של מוריס שמאס ,אחד הכותבים2.
מכאן שחיבוריהם של יוצאי מצרים אוצרים בתוכם ערכים ,מסורות ,אורחות חיים ,מנהגים,
דרכי חשיבה ,אופני ביטוי ועוד ,ובקצרה :תרבות .עניינו של מאמר זה הוא אותה תרבות,
מפגשיה עם תרבות הרוב המוסלמי והשפעות הגומלין שהיו בין שתי התרבויות בדור האחרון
של הקהילה ,כפי שהם משתקפים בכתבים של בניה ובנותיה .אלא שכבר בקריאה שטחית,
ראשונית ,מתברר כי השאלה העולה מן היצירות הללו איננה מה היו מגעי התרבות בין היהודים
והמוסלמים במצרים במחצית הראשונה של המאה העשרים ,אלא האם התקיימו בכלל מגעים
כאלה .בחיבורים אחדים ,אלמלא הוזכרו במפורש קהיר או אלכסנדריה  -ואולי עוד קומץ
של פרטים מסגירים  -היה הקורא טועה לחשוב כי העלילה מתרחשת בפריס ,בלונדון או
בעיר אירופית אחרת.
על דרך ההכללה ניתן לומר כי התמונה המצטיירת מן היצירה הספרותית שתיבחן בעמודים
הבאים היא של קהילה מתבדלת ,מנותקת מסביבתה ,מעין בועה אירופית המסתייגת מן המזרח
שבתוכו היא יושבת .הואיל ותמונה זו אינה משקפת נאמנה את פני הדברים ,יש להקדים לה
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יסודו של מאמר זה בעבודה סמינריונית שכתבתי בשנת  1990בעת לימוד־י באוניברסיטת תל־אביב לתואר
מוסמך ,במסגרת הסמינר ״מגעי תרבות יהודים־מוסלמים׳׳ ,בהדרכת פרוסי יואל קרמר(כעת באוניברסיטת
שיקגו) .אני מודה לפרום׳ ששון סומך על סיועו הנדיב בעצה ובחומר בעת הכנת המאמר.
דלה פרגולה ,ענד  ,607טבלה .6
שמאס ,שבתאי ,עמי . 7

פעמים ( 102-101תשס״ה) עמי 109-63
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סקירה קצרה על הקהילה היהודית בתקופה הנדונה ,ואחר כן לברר אילו חיבורים נחקרו
במאמר זה ובידי מי נכתבו .כך יתבהר כי לא כל חלקי האוכלוסייה היהודית מיוצגים בין
הכותבים השונים ,וכמובן  -ביצירות הספרותיות שנכתבו והתפרסמו .אף תתעורר השאלה
באיזו מידה יכולות היצירות הללו לשמש מקור מהימן למחקר היסטורי ,חברתי ,תרבותי או
אחר ,שעניינו הקהילה והמרחב שבקירבו התקיימה.
הקהילה3

באמצע המאה הי״ט ,בשנת  ,1850מנתה הקהילה היהודית במצרים שבעת אלפים נפש .רובם
התפרנסו בדוחק מעיסוקים יהודיים מסורתיים ,כגון מסחר זעיר ,חנוונות ,אומנויות מסוימות
או חלפנות והלוואה בריבית ,והם דמו באורחותיהם ובלשונם לסביבתם המצרית .כבכל ארצות
האסלאם ,נחשבו היהודים לבני חסות ,אהל אלד׳מה ,נסבלים ונחותים ,אבל מצבם השתפר
והלך בימי שלטונם של מוחמד עלי ( ) 1848-1805ושושלתו .סעיד באשא () 1863-1854
ביטל את הג׳זיה ,מס הגולגולת ,כבר בראשית שלטונו ,ועם הכיבוש הבריטי ,בשנת ,1882
זכו היהודים בשוויון מלא 4.בימיו של הח׳דיו אסמאעיל ( )1879-1863ידעה מצרים שגשוג
כלכלי גדול והיא נפתחה להשפעה אירופית גוברת ,ובעקבותיהם זרמו אליה המוני זרים .עם
הזרים הללו נמנו יהודים רבים שהיגרו מן המזרח ,מצפון אפריקה ומאירופה :חלקם ביקש
לנצל את הפריחה שמצרים נהנתה ממנה ,ואחרים נמלטו אליה מפני רדיפות ופרעות בארצות
מולדתם .בשנת  1882מנתה הקהילה היהודית כעשרת אלפים נפש ,ב־ 1897גדלה ל־25,200
ועשר שנים אחר כך ,ב־ ,1907כבר נספרו בה  38,653נפש .במלחמת העולם הראשונה גירשו
השלטונות התורכיים מארץ ישראל את היהודים שלא החזיקו בנתינות עות׳מאנית ,ואלפים
מהם  -רובם ילידי רוסיה ופולין  -מצאו מיקלט במצרים השכנה .בשנת  1917היו אפוא
במצרים  59,581יהודים ,ובשנת  1947עלה המספר ל־ .65,639הרוב המכריע של היהודים
התגורר בקהיר(למעלה ממחצית) ובאלכסנדריה(ארבעים אחוז לערך) :היתר חיו בפורט סעיד,
בטנטא ,במנצורה ובכמה יישובים קטנים אחרים(שם ,עט׳  .)42-41רבע מיהודי מצרים היו
בעלי נתינות זרה(איטלקית ,צרפתית ,בריטית ועוד) ,וכך נהנו מחסות של מעצמות מערביות
ומזכויות היתר המשפטיות והכלכליות שהוענקו לזרים במסגרת הסכמי הקפיטולציות :למעלה
מארבעים אחוז היו חסרי נתינות ,ורק פחות משליש החזיקו בנתינות מצרית.
הגירת היהודים למצרים הפרה את ההומוגניות של הקהילה וחוללה שינוי משמעותי
בהרכבה האתני .בתקופת דיוננו ,המחצית הראשונה של המאה העשרים ,נחלקה הקהילה
לארבע קבוצות עיקריות:
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תת־פרק זה מבוסס בעיקר על קרמר ,קהילה .חרף כותרתו ,מאמרה של קרמר דן בקהילה היהודית
במצרים כולה .הנתונים הדמוגרפיים לקוחים מן הטבלה ,שם ,עמי  .6מראי מקום בתת־פרק זה יציינו
שימוש במקורות נוספים.
ראו לנדאו ,עמי .416-415
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 - 1הספרדים .זו הקבוצה שהיתה בעלת העוצמה הגדולה ביותר ,הן מבחינה מספרית והן
מבחינת מעמדה החברתי .אנשיה נימנו עם המעמד הבינוני היהודי והמעמד הגבוה .חלקם
היה מצאצאי המגורשים מספרד ומפורטוגל ,וחלקם מהגרים מאיטליה ,ממחוזות האימפריה
העות׳מאנית ומארצות אגן הים התיכון .מתוכם עלו המשפחות שהנהיגו את קהילות קהיר
ואלכסנדריה.
 - 2המזרחים .אלה היו המעמד הנמוך ברובם ,היותר עניים והפחות משכילים .הם התגוררו
בשכונות היהודיות ,דיברו ערבית ונהגו כמצרים .בהיותם ״מקומיים״ ,צאצאי יהודים שחיו
במצרים דורות רבים ,כינו אותם ״בלדי״(מקומי ,בערבית) 5.מעמד חברתי דומה היה גם
ליהודים מזרחים שהיגרו למצרים מארצות ערביות  -בייחוד מצפון אפריקה ,מסוריה ,מחבלי
עיראק ומתימן  -לפני מלחמת העולם הראשונה.
 - 3האשכנזים .קהילה אשכנזית נוסדה בקהיר כבר בשנת  ,1865אבל הגל העיקרי של
מהגרים אשכנזים בא למצרים לאחר הפוגרומים ביהודי רוסיה ומזרח אירופה בשלהי אותה
מאה .רובם השתקעו באלכסנדריה .בדרך כלל האשכנזים לא דיברו ערבית והיו מעורים פחות
מן האחרים בחברה המצרית.
 - 4הקראים .בני קבוצה זו נטמעו במידה רבה בסביבתם המצרית ,דיברו ערבית ונשאו
שמות ערביים או עבריים .פרט לבודדים ,הם חיו בשכונה משלהם בקהיר ,עטפת אליהוד
אלקראאין(בקירבת רובע היהודים ,חארת אל:הוד) .הקראים היו קהילה נפרדת ,עם פרנסים
ומוסדות משלה.
המהגרים החדשים חדרו אל ענפי הטקסטיל והסחר ,ומשגבר הביקוש לכוח אדם מינהלי
תפסו יהודים רבים משרות פקידותיות במפעלים פרטיים ,בבנקאות ובמינהל הציבורי .יהודים
התבלטו בקרב בעלי המקצועות החופשיים ,בעיתונות ובתחומי הכלכלה השונים(תעשייה,
יבוא ויצוא ,בנייה ,עבודות ציבוריות ,פיתוח חקלאי ,בורסה ועוד) .כך צמחו אפוא מעמד בינוני
חדש ומעמד עליון דליל ,אבל עשיר מאוד ,של בנקאים ,אנשי עסקים ובעלי קרקעות .בקהילה,
שהיתה אמנם מאורגנת היטב והחזיקה מוסדות רווחה וסעד ,נפערו סדקים חברתיים־כלכליים,
שהתרחבו והלכו 6:העניים נותרו ב״חארה״ ,בתנאי מצוקה ,צפיפות ולכלוך; בני מעמד הביניים
הספרדים והאשכנזים ,שעברו להתגורר בבתי מותרות בשכונות אמידות ,התערבבו בבתי הספר
ובמועדונים; ושיכבת העילית ,שהורכבה בעיקר מספרדים ,השתכשכה בחוגים אקסקלוסיביים
משלה .בניגוד ליהודים המזרחים ,שדיברו ערבית בניבים שונים ,ולאשכנזים ,ששפתם היתה
בדרך כלל יידיש או רוסית ,לשון הספרדים היתה לדינו ,יוונית או תורכית .לאחר מלחמת
העולם הראשונה אימצו המעמד הגבוה והמעמד הבינוני את הצרפתית לשפתם העיקרית,
ורובם ידעו גם איטלקית או אנגלית; רק מיעוטם שלט בערבית.
פרט לקשרים עסקיים ,המגעים החברתיים בין יהודים ,מוסלמים ואחרים(קופטים ,יוונים
ואירופים) היו שכיחים ברבדים העליונים בלבד .בתקופה הנדונה חיו רוב אוכלוסי מצרים
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גורמזאנו ,ראיון.
ראו טיגנור ,עמי .98-95
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באזורים כפריים ,ואילו המעמד העליון המצרי היה רחוק מלהיות מצרי באמת :הוא הורכב
ממספר לא גדול של משפחות ,רובן ממוצא תורכי־אלבני ,שחלשו על אחוזות גדולות וריכזו
בידיהן עושר רב ועוצמה ניכרת :השכלתו היתה אירופית ולשונו צרפתית ותורכית .לשיכבות
העילית היהודית והלא־יהודיות היו לא רק אינטרסים חופפים אלא גם מערכת תרבותית
משותפת ,שעוצבה בבתי הספר הצרפתיים והבריטיים הפרטיים המובחרים 7.גם בני המעמד
הבינוני התחנכו בבתי ספר צרפתיים ,בריטיים או איטלקיים ,אבל חלק ניכר מאנשי קבוצה זו
הדגיש את יהדותם והדבר הגביל בהכרח את המגעים עם הלא־יהודים .לעומת מעמדות אלה,
קשריו של המעמד היהודי הנמוך עם המוסלמים ,מחוץ לתחומי העסקים ,היו מצומצמים ביותר,
כיוון ששיכבה זו התגוררה בשכונות היהודיות הנבדלות ושלחה את ילדיה לבתי ספר יהודיים.
תמורות חברתיות ,כלכליות ובייחוד פוליטיות ,שהתחוללו במצרים למן המחצית השנייה של
שנות השלושים של המאה העשרים ,הרעו את יחסי היהודים והמוסלמים .התמרמרות פלאחים,
שזרמו בהמוניהם מהכפרים אל הערים ולא מצאו תעסוקה ,תורגמה בידי תנועות קיצוניות ,כגון
״האחים המוסלמים״(אלאח׳ואן אלמסלמון) ו״מצרים הצעירה״(מצר אלפתאת) ,להשתתפות
בהפגנות המוניות אשר לבשו צביון לאומי ודתי ,והופנו כנגד הזרים והלא־מוסלמים .הסכסוך בארץ
ישראל תרם מניע נוסף לרגשות אנטי־יהודיים ,שבמחצית השניה של שנות הארבעים התבטאו
לפעמים בהתפרצויות אלימות .אמנם מרבית יהודי מצרים היו אדישים לציונות(שם) ועד 1948
נותרו הציונות הפוליטית והשאיפה לעלות לארץ ישראל זרות למרבית יהודי מצרים 8,אבל בסופו
של דבר נפלה הקהילה  -החילונית ואף המתבוללת לעתים  -קרבן לאנטי־ציונות הערבית.

היצירות והמחברים
החיבורים שייבחנו במסגרת מאמר זה  -מרביתם פרוזה ומקצתם שירה  -נכתבו בידי יוצאי
הקהילה היהודית במצרים שבחרו לחיות בארץ ישראל :רובם המכריע נכתב במקורו בעברית
(או שתורגם לעברית) .הגבלת היריעה מיוסדת על ההנחה שהיצירות הללו משקפות לא רק
את תמונות העבר של כותביהן אלא גם את נופי ההווה  -ומכאן שמוטב כי יימצא להן מכנה
משותף מובהק יותר ,מה גם שדיון בתקפותם של כתבים כאלה כמקור מחקרי איננו דורש
יותר מאשר מידגם שלהם .החיבורים השונים נבדלים זה מזה באופיים ,ברקע החברתי שלהם,
בתקופת העלילה ,וכמובן ברמתם .חלקם כתובים היטב וחלקם בוסר .נושאיהם מעוגנים בקהיר
ובאלכסנדריה ,משנות העשרים ועד ראשית שנות החמישים ,וברבדים שונים של הקהילה .כולם
משקפים  -גם כאשר הסיפור הוא ,לכאורה ,בדיוני  -זכרונות אישיים של הכותבים :באותם מקרים
שבהם המחברים עזבו את מצרים בהיותם ילדים ,הם נשענו על זכרונותיהם של בני משפחה9.
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טיגנור אומר כי קשריה החברתיים של ״הבורגנות הגדולה״ מקרב הקהילה היהודית התבססה על האינטרסים
המשותפים שלה ״עם עשירי צמרת מקבוצות מיעוט אחרות במצרים״  -שם ,עמי  ;98ההדגשה שלי.
קרמר ,ציונות ,עמי . 125
עם זאת ,בחרתי להתעלם מיצירות המתבססות על מורשת משפחתית שכותביהן לא נולדו במצרים ולא
חיו בה  -למשל :רונית מטלון ,זה עם הפנים אלינו ,תל־אביב  ;1995רון ברקאי ,כמו סרט מצרי ,תל־אביב
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הנה ״תעודות זהות״ תמציתיות של
הכותבים העיקריים.
ז׳קלין כהנוב :מסאית וסופרת ,שעלתה
לישראל בשנות החמישים ופירסמה
בעיקר בירחון הספרותי ״קשת״ .ספרה
״ממזרח שמש״ הוא אסופת מסות ,חלקן
אישיות מאוד ,שהראשונה שבהן קרויה
״ילדות במצרים״ ,ובה מתארת כהנוב את
ילדותה בקהיר ,בשנות השלושים .כהנוב
(לבית שוחט) נולדה בשנת  1917לאב
ממוצא עיראקי ולאם ממוצא תוניסאי ,וגדלה
במשפחה עשירה מן המעמד הבינוני הגבוה.
בשנת  ,1941בהיותה בת עשרים וארבע,
נישאה לרופא אמריקאי ועקרה ממצרים10.
בכתיבתה הדגישה את מעלותיו של ״הטיפוס
הלבנטיני״ ,תוצר ההכלאה בין התרבויות:
״הריני לבנטינית טיפוסית ,במובן זה שאני
מעריכה במידה שווה מה שקיבלתי ממוצאי
המזרחי ומה שהוא עתה נחלתי בתרבות המערבית .הפראה הדדית זו ...אני רואה בה העשרה
ולא דילדול״ ".ז׳קלין כהנוב נפטרה בשנת .1979
רחל מכבי :ספרה ״מצרים שלי״ מביא את זכרונות ילדותה באלכסנדריה ,שבה נולדה בשנת
 , 1918בגרה והתחנכה ,עד לעלייתה לארץ ישראל בשנת  ,1935בהיותה בת שבע עשרה,2.
מכבי(לבית גרץ) גדלה בבית עשיר מאוד ,מן המעמד הבינוני הגבוה .סבה ,אבי אביה ,הגיע
למצרים ממזרח אירופה ,התיישב בקהיר ונשא לאשה בת למשפחה ותיקה .אביה של מכבי
למד בבית ספר חקלאי בקהיר ,שלט היטב בערבית - ■3בניגוד לכל קרובי המשפחה וידידיה

10
11
12
13

 .2001אנדרה אסימן(ת3מ6 ^ 011ז4ח^) ,לעומתם ,נולד אמנם באלכסנדריה(בשנת  ,)1951גדל והתחנך
בה עד מלאת לו ארבע־עשרה שנה ,אלא שהוא בחר לחיות בארצות הברית .מטעם זה נמנעתי מלכלול
במחקר את ספר הזכרונות היפה שלו 0 !< )1.001100 1996( ,מ׳ : >4 ^ £ו ק ^  ,01110/ £אף על פי שתרגומו
העברי ראה את אור הדפוס באחרונה :לילה אחרון באלכסנדריה(תל־אביב  .)2003אסימן מגולל סאגה
משפחתית המשתרעת על פני יותר ממחצית המאה ,והמזכירה לעתים בקולותיה ,בצבעיה ,בטעמיה
ובחושניותה ,את הרביעיה האלכסנדרונית של לורנס דארל (16x011^ ><!77 ,611^^ 10דז<11מ 06ח6ז׳\\ 3ע
.)01*07• ^ , 1.011)1011 1969
רונית מטלון ,״תלושה מהמזרח״ ,מוסף הארץ 1 ,באוגוסט  , 1986עמ׳  ;14וכן כהנוב ,ממזרח שמש ,עמ׳
.63-61
כהנוב ,שם ,עמ׳ .48
מכבי ,ראיון.
מכבי ,מצרים שלי ,ענ.30-29 7
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(שם ,עט׳  - )16ועסק בניהול אחוזות חקלאיות(עט׳  .)71נתינותו היתה הונגרית(עט׳ ) 126
והוא היה חבר עיריית אלכסנדריה(עט׳  .)47משפחת אמה של מכבי ,משפחת מנשה ,ירדה
למצרים מחברון בראשית המאה הי״ט ונמנתה עם נכבדי הקהילה .הם היו בעלי נתינות אוסטרית
ולאבי סבה אף הוענק התואר ברון(עמ׳  .)32מכבי ,לימים לוחמת בפלמ״ח וחברת קיבוץ חצור,
מתארת בספרה חברה אירופית ,קוסמופוליטית ומודרנית מאוד .היא נפטרה בשנת .2003
יצחק גורמזאנו גורן :מחזאי וסופר תל־אביבי ,אשר פירסם שלושה רומנים שעלילותיהם
מתרחשות באלכסנדריה בתחילת שנות החמישים ,לקראת מהפכת ״הקצינים החופשים״(יולי
 :)1952״קיץ אלכסנדרוני״ ,״בלאנש״ ו״משה־מוריס־ומוסא״ .גורמזאנו מודה כי הדמויות ששירטט,
ובייחוד הגיבורים המשותפים ל״קיץ אלכסנדרוני״ ול״בלאנש״ ,מנציחות את בני משפחתו,
קרוביה ומכריה ,הנמנים עם המעמד הבינוני בקהילה ,4.הילד רובי הוא בן דמותו של המחבר:
גורמזאנו גורן נולד באלכסנדריה בשנת  1941ועלה לישראל עם משפחתו בחורף  ,1951בהיותו
בן עשר 15:במאמר שחובר על פי הרצאה שנשא ב־ 1989במרכז האקדמי הישראלי בקהיר,
העיד על עצמו כי ״אירע הנס ורובי ,גיבור סיפורי ,חזר למצרים״ 16.החברה האלכסנדרונית
שתיאר ,אף שאיננה אמידה ביותר ,מנהלת אורח חיים מערבי המושפע מתרבות היהודים
הספרדים ומערכיהם של יהודי המזרח.
עדה אהרוני :תושבת חיפה ,נולדה בקהיר בשנת  1933ועלתה לישראל ב־ .1950סבה וסבתה
דיברו לדינו ,בני משפחתה למדו ודיברו צרפתית ,אבל אביה ,סוחר קמח ,שלח אותה ללמוד
בבית ספר אנגלי כדי שבבוא היום יעסיק אותה כמזכירה 17.ספרה ״יציאת מצרים השנייה״,
שאותו היא מגדירה ״רומן היסטורי,״ 18משקף ,לדבריה ,מציאות אוטוביוגרפית בחלקה :״כל
מה שבספר קרה :אן לא הכל קרה לי.״ ,9עלילת הספר ,שנכתב במקורו באנגלית וראה אור
לראשונה בארצות־הברית 20,היא סיפור אהבתם של נערה יהודיה בת קהיר ופליט שואה צעיר,
המתפתחת במהלך פעילות בתנועת נוער ציונית .כעבור עשור יצא הספר לאור שוב ,בשם
״מהנילוס לירדן״ ,בתוספת פרק אחד שלא היה בקודמו .אהרוני פירסמה גם אסופת שירים,
״מהפירמידות לכרמל״ ,הספוגים ברשמים וזכרונות מילדותה בקהיר .אחדים משירים אלה
הועתקו לספרה ״נשים יוצרות עולם ללא מלחמות ואלימות״ .ספר שלישי כתבה אהרוני ביחד
עם תאה וולף ,יהודיה ילידת גרמניה שעבדה כאחות בבית החולים היהודי באלכסנדריה משנת

14

15
16
17
18
19
20

גורמזאנו ,ראיון .לאחר השלמתו של מאמר זה פירסם גורמזאנו רומן רביעי שעניינו מצרים ,״בדרך
לאצטדיון״(גורמזאנו ,בדרך) ,המוצג כחלק השלישי של הטרילוגיה האלכסנדרונית שלו ,בהצטרפו
לחלקיה הראשון והשני ,״קיץ אלכסנדרוני״ ו״בלאנש״ .רומן זה ,שעיקר עלילתו מתרחש בישראל ,חושף
בבירור כי הדמויות ביצירתו של גורמזאנו הן של בני משפחתו ,וכי הילד רובי הוא אכן המחבר עצמו.
למעשה ,כותרת־המישנה של ״בדרך לאצטדיון״ מכריזה :״רומן על אלבר גורמזאנו ועל בנו.״
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,ענ 7ז; גורמזאנו ,בלאנש ,עמ׳ . 1
גורמזאנו ,מאמר ,עמי .56
אהרוני ,ראיון ,עמי . 12
שם ,וכן ,למשל ,אהרוני ,מאמר ,עמי . 196
אהרוני ,ראיון ,עמ׳ . 12
אהרוני ,יציאת מצרים(אנגלית).
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 1932ועד סוף שנת  .1946הספר ,״תאה :זכרונות מאלכסנדריה״ 21,מנציח את חוויותיה של
האחות תאה משנותיה במצרים ,והוא מהווה לכאורה עדות היסטורית חשובה לגבי אותה
תקופה 22.בכל זאת ,מידת אמינותו כמקור תרבותי וחברתי מוטלת בספק :״אני הוספתי כמה
סיפורים משלי״ ,הודתה אהרוני במבוא לספר ,״והחלטנו לתאר אותם כמסופרים על־ידי
אחדים מבין הפציאנטים.״23
אנדה הראל־דגן :שיריה ,שקובצו בספר ״פואמה קהירית״ ,חוברו בעקבות ביקור ראשון בעיר
הולדתה ,יותר משלושים שנה לאחר שנפרדה ממנה .הראל־דגן ,חברת קיבוץ חצור  -קיבוצה
של רחל מכבי  -נולדה בקהיר בשנת  1934לאב שמשפחתו חייתה במצרים דורות רבים
(בלדי) ולאם שמשפחתה היגרה מתורכיה בראשית המאה העשרים .בבית הוריה התנהלה מעין
״מלחמת תרבות״ :אמה דיברה צרפתית ואביה השיב בערבית :היא עצמה השתמשה בשתי
השפות .על פי שכונת מגוריה ואורחותיה ,המשפחה נמנתה עם המעמד הבינוני .הראל־דגן
התחנכה בבית ספר נוצרי ולאחריו בגימנסיה צרפתית .בשנת  ,1949בהיותה בת חמש עשרה,
עלתה לישראל 24.שיריה מבטאים געגועים לנופי ילדותה ,לריחות ולקולות.
אף על פי שמאמר זה מטפל ביצירות עבריות של יוצאי מצרים ,כללתי גם את הסיפורים
הקצרים של מוריס שמאס ,בערבית  -המכונסים בקובץ ״שיח׳ שבתאי״ והמתרחשים
בחארה  -כדי לתת ייצוג כלשהו לחלק זה של קהילת מצרים .שמאס ,קראי ,נולד בקהיר
בשנת  1930וגדל ברובע היהודים 25.הוא יצא את מצרים ב־ 1951ועלה לישראל ,כשהוא
נושא את ״זיכרונות ילדותי בחארת אל־יהוד ...החיים בליבי כניחוח של בושם טהור״(שם,
עמ׳  .)7-6סיפוריו פותחים לקורא אשנב שמבעד לו נשקפים החיים ברובע ותושביו .אין זה
מקרה שהסיפורים נכתבו בערבית ,והדיאלוגים מובאים אף בלהג המדובר(עאמיה) .אסופה
זו היא היחידה מבין הכתבים הנדונים במאמר זה שעניינה הווי הבלדי ,היהודים המקומיים
מן המעמד הנמוך 26.משום כך ,בניסיון להרחיב מעט את היריעה ,הסתייעתי גם במאמרו של
ז׳ק חסון ,״היהדות המסורתית של החארה״27.

21
22
23
24
25
26

27

גם ספר זה התפרסם תחילה באנגלית ,בארצות־הברית ,ואף התפרסם שם בשנית ,בגירסה מורחבת מעט
ובשם אחר.
זו ,למשל ,דעתו של פרופ־ מיכאל לסקר מאוניברסיטת בר־אילן :״[הספר הוא] אחד המקורות החשובים
והחיוניים לקורות יהודי מצרים בתקופת מלחמת העולם השנייה׳׳  -לסקר ,עמי .217
אהרוני ווולף ,עמי .7
הראל־דגן ,פואמה קהירית :הראל־דגן ,ראיון :השיר ״ג׳הנטאב עבדלה״ ,וגב הספר.
שמאס ,שבתאי ,בגב הספר.
לאחר השלמתו של מאמר זה פירסם מוריס שמאס (״אבו פריד״) ספר חדש ,׳׳עזה חפידת נפרתיתי״
(עזה נכדתה של נפרטיטי) ,שהוא אוטוביוגרפי במידה רבה ,כפי שמעידה כותרת־המישנה שלו :״מקהיר
לירושלים ולנהריה״  -ראו שמאס ,נפרתיתי .בפרקים הקהיריים מתאר שמאס את ההתנכלויות לתושבי
חארת אל יהוד מצד חברי האחים המוסלמים בעקבות תבוסת  , 1948ומספר על קצין משטרה מצרי צעיר
שנרתם לעזרת היהודים המותקפים.
ז׳ק חסון הוא עורכו של קובץ מאמרים המטפל בהיבטים חברתיים של חיי היהודים במצרים  -ראו חסון,
נילוס.
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השתמשתי גם ב״במיה ,מלוכיה ובדינגאן״ ,ספרו שובה הלב של שחקן התאטרון נסים זוהר,
יליד אלכסנדריה שעלה לישראל בשנת  ,1950המציע לקוראיו מתכוני מאכלים אלכסנדרוניים,
מתובלים בסיפורים השאובים מהווי עיר הולדתו 28.קראתי את ״מלחמות״ ,ספרה של רות דותן,
ילידת צרפת ,שבו היא מתעכבת בריפרוף על אלכסנדריה ,העיר שבה עשתה גיבורתה שש
שנים מנערותה :אף עיינתי בחיבוריה של מרסל פישר ,״ארמנדו״ 29ו״החמסינים דאשתקד״30,
וביצירתה של פאולה ז׳ק ,״אור העין״ 31,הכתובים צרפתית.
סקירת הרשימה של היצירות ומחבריהן מגלה כי הספרות שנכתבה בידי יוצאי מצרים
משקפת בעיקרה את חיי השכבות הגבוהות של החברה היהודית בקהיר ובאלכסנדריה .השכבות
הנמוכות ,על מורשתן העתיקה ,אינן זוכות לביטוי הולם ,אף על פי שמנו אלפי נפשות ,והקהילות
שמחוץ לשתי הערים הגדולות אינן מיוצגות כלל .עובדות אלה חייבות לעמוד לנגד עיני החוקר,
המתיימר לצייר תמונה היסטורית ,תרבותית וחברתית ,באמצעות הכתבים הללו.
יתר על כן :השימוש בספרות כמקור היסטורי מחייב זהירות רבה ,גם כאשר מדובר בספרי
זכרונות .על הקורא להביא בחשבון את תעתועי הזיכרון האנושי  -בייחוד אצל אלה שעזבו את
מצרים בהיותם ילדים והם משחזרים סיפורים ומעשיות ששמעו מהוריהם וקרוביהם  -את
נטיית הלב של כותבים ״לשפץ״ את העבר ולייפותו(ולפעמים אפילו להפך) ,ואת השימוש
בהצטעצעויות ספרותיות הנעשה ,לעתים מזומנות ,על חשבון האמת העובדתית .סכנה
נוספת טמונה ב״ראייה לאחור״ ,שעל פיה נכתבים דברים שהתרחשו בעבר בהתאם לערכיו
ולאמונותיו של הכותב בהווה :בשום אופן אין לקבל את השקפתה של עדה אהרוני ,הרואה
בכך מעלה דווקא 32.הקורא חייב לחשוד במניעים ,גלויים או סמויים ,של הכותב ,המושתתים
על תפיסותיו ודעותיו  -תמיכתו בהסכם השלום בין ישראל ומצרים ,למשל ,או התנגדותו לו,
עשויות להשפיע על האופן שבו יתאר את יחסי היהודים עם המצרים.

הקהילה ,דמותה ומאפייניה
המעמד הבינוני ושיכבת העילית
המשפחות היהודיות חיו ברווחה ,בבתי מידות ולעתים בפאר רב .״היו אלה חיים של לוקסוס״,
כותבת רות דותן ,״דירה ענקית ,משרתים ,קבלות פנים״ 33.עדה אהרוני מספרת על דודה ז׳ק

28
29

30
31
32
33

הקדימה את זוהר בהגשת מתכונים מצריים לבנה זמיר ,בסיפרה תבשילים מארץ הנילוס ,תל־אביב
.1982
גיבור הספר הוא ארמונד קרמונה ,אבי המחברת .הוא התגורר בבית משפחתה של מרסל ניניו ,שנאסרה
ב־ 1954בעוון השתייכותה לרשת החבלה הישראלית במצרים .קרמונה נחקר ושוחרר ,וכעבור יומיים
נמצא תלוי בביתו .בתו ,מרסל פישר ,טוענת(בראיון) כי יש ספקות אם היתה זו התאבדות.
אחד הסיפורים בקובץ זה ,״הבריחה הגדולה״(במקור. 67-79 :קק 111946" ,ז ^ §12186-מ^י 3111קים״),
תורגם באורח פרטי לעברית.
במוקד חיבור זה עומדת עקירתה המכאיבה של משפחה יהודית ממצרים לאחר מבצע קדש ,ב־. 1956
אהרוני ,מאמר ,עמ׳ . 194
דותן,עמ׳ . 12
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שהתגורר בשכונת דיקי בקהיר ,בווילה ובה בריכת נוי 34,והדוד ג׳ק של רחל מכבי חי ב״טירה
קסומה״ ,״ארמון עצום״ רב חדרים ,בשכונת מחרם ביי נכך] באלכסנדריה ,שהיה לפני כן ביתם
של הורי אמה 35.גם תנאיה של משפחה מהמעמד הבינוני ,כמו זו המתוארת ב״קיץ אלכסנדרוני״,
היו נוחים מאוד :דירתה הגדולה ,בשכונת ספורטינג קלאב ,שכנה בבניין בן שבע קומות,
שנשמר דרך קבע בידי שוער 34.הריהוט וחפצי הנוי היו כמעט תמיד מערביים ,ולעולם לא
מצריים .הנה ,על קירות חדרה של הילדה רחל מכבי  -משפחתה התגוררה בבית דו־קומתי
ברחובה הראשי של אלכסנדריה  -צוירו ״שיירת סוסים המדגימה סיפור מתוך !11115617
165זזץ! 1ז  -האיכר רוכב על סוס מגושם(כמותו לא ראו עיני ברחובה הראשי של עיר הולדתי)
בעקבותיו רכבה גבירה חבושה כובע באולר ,ועלם־חמד ,רוכב מיד אחריה״ 37.בארבעת חדרי
האורחים ,״העצומים והמגוונים־להחריד״ ,שהשתרעו בקומת הקרקע של הבית
לא נעדר דבר ממש :החל בשעון־קיר ענקי ומכוער להפליא ,וכן בארומטר בסגנון
איטלקי ...הספה ישרת־הגב והכורסות הפלורנטיניות ,וכלה בשלל הרב של דמויות
סיניות ,יאפאניות ,הודיות ,מיתולוגיות וכו׳ שאיכלסו בשפע ויקטוריאני את האולמות
האלה ,בהם היתה נברשת של נטיפי בדולח שופכת אורה על רהיטים בסגנון לואי הט״ז,
נאפוליאון וכר(שם ,עמ׳ .)18
גם שלושים שנה אחר כך ,בראשית שנות החמישים ,גרסה האופנה ״חפצי־חן סיניים ,או
חיקויים .כאלה היו בבית משפחת רובי״ 38.גסטון בן־רשיד ,בנו המצועצע של יצואן כותנה
עשיר ,התהדר בחדר־עבודה ,ץ11ט ,31בדירתו האלכסנדרונית הראוותנית ,ש״מרוהט היה בסגנון
ויקטוריאני כבד ,כאילו נלקח מתפאורה של סרט בריטי .שולחךעבודה גדול ומוצק למראה,
כורסאות של עור כהה ,באר של משקאות וקיר ספרים מסביב לאח לא מבוערת״(שם ,עמ׳
 .)175לעומת התיאור הלגלגני הזה מעטו של גורמזאנו גורן ,מתפעמת עדה אהרוני מביתה
״הגדול והמרשים״ של ענבר ,גיבורת ״יציאת מצרים השנייה״ ובת דמותה של המחברת ,ברובע
החווילות זמאלכ בקהיר ,המתואר כגדוש ב״יצירות אמנות ותמונות אימפרסיוניסטיות״ ומרוהט
בספרייה עשירה ובה מיטב הקלסיקונים3,.
היו אמנם בתים שנשאו אופי פחות אירופי .למשל ,דירתו הגדולה והנאה של סלומון־מוני
אלפאסי ,סוחר עשיר שגר ברובע קליאופטרה האמיד :אבל לטעמו של מוריס ,אחיינו הצעיר
של אלפאסי ,היה חדר האורחים ״מקושט בצורה מזרחית מדי[ ...היו בו] ׳דיוואנים׳ נמוכים
למעשני נרגילות .בכל פעם שראה את דודו חובש תרבוש ומגלגל חרוזים כערבי מלידה ,קצת

34
35
36
37
38
39

״הוילה בדוקי  /טבולה ביסמין  /ובה קוף וברכה  /עם דגי זהב דולגים״  -״דודי ז׳אק :מסואץ לפריס״,
אהרוני ,מהפירמידות ,עט׳  ;12אהרוני ,נשים ,עמי .93
מצרים שלי ,עמ׳ .9
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמ׳ . 7
מכבי ,מצרים שלי ,עמי .7
גורמזאנו ,בלאנש ,עמי .38
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמ׳ . 16-15
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התבייש בו״ 40.לא פלא :הוריו של משה־מוריס הטיפו לבנם כי אל לו לשכוח ״שהוא חלק מן
התרבות המערבית הגדולה״(שם) .ואכן ,ראול ,פליט שואה שמצא מיקלט זמני במצרים ,איבחן
לאחר שהות קצרה כי ״אתם [יהודי קהיר] חיים בלב המזרח ,אך ברור שהנכם מערביים יותר
מאשר מזרחיים ...אחת ההוכחות הבולטות היא העובדה שאינכם שולטים היטב בערבית״4,.
וכמותם גם יהודי אלכסנדריה :״כן ,כאלה הם ,עירוניים עד לשד עצמותיהם .מדברים זה עם זה
צרפתית ,אנגלית ,ספרדית ,איטלקית ,יונית .ערבית הם יודעים כמידת ההכרח המינימלי בלבד.
המשרתים רובם דוברי צרפתית ,והלוא הם המקשרים בין האדונים ובין בני המקום״42.
יצחק גורמזאנו גורן קושר את מידת אי־השליטה בלשונה של מצרים עם האוריינטציה
החברתית־תרבותית של היהודים :״המבוגרים האלה! חיים באלכסנדריה .ערבית? חלילה!
צרפתית ,לעתים אנגלית ,פוזלים פזילה זנותית מתחנחנת לעבר מרכזי האפנה של אירופה,
עושים מאמץ ראוי לשבח שלא לפגר אחר ה׳דרנייה קרי׳ [ 1ז ;>161:0161• 0צרפתית :הצעקה
האחרונה] מפריס ,מלונדון או מניו־יורק .וביחוד הנשים ,בשעה שהן משחקות ׳רמי׳״ 43.הנשים
הללו ליגלגו על הילד רובי ,שעה שהתחמק מלהיענות לבקשה להראות את ציוריו :״הוא
עסוק ...האם הוא יוצא לקניות בחנויות הקונפקציה של ׳האנו׳ כמונו? האם הוא משחק קלפים
אן־מאטינה [ 01311066ת :6צרפתית :בשעות הבוקר] כמונו? לא .האם עליו לגעור במשרתים
מפעם לפעם כמונו?׳׳(שם ,עמ׳ .)11
כיום קשה להתפעל מנשים שעניינים כאלה מילאו את עולמן ,אלא שאורח החיים הזה
נכפה עליהן ,בעצם .כבר בשנות העשרים הצהירה אם צעירה מן המעמד הבינוני באוזני בתה
הקטנה :״אשה יהודיה במעמדי אינה יכולה לעבוד״ 44.הדבר היה נכון בייחוד לגבי בנות לא־
אשכנזיות מן הרבדים הגבוהים בחברה היהודית :״אינך יכולה [לעבוד]״ ,אמרה כעבור עשור,
בשנות השלושים ,אמה של ז׳קלין כהנוב לבתה ,״יחשבו שאביך פושט רגל״ 45.לאחר בחינות
הבגרות היו נערות אשכנזיות שנסעו לאירופה להמשך לימודיהן ,ואילו על הלא־אשכנזיות
נגזר להישאר במצרים :״נלך למסיבות ,נשתעשע ונשתה עד להחפיר ,משועממות ,נכזבות,
ממתינות לבעלים ,נמשכות למרי ,אך באין העזה לכרות את עבותות המשי הקושרים אותנו
אל משפחותינו האמידות .נשחק בריג׳ ,נקרא ,נתעצב ,ונמשיך בנוסח החברתי־משכילי הזה,
40
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גורמזאנו ,משה־מוריס ,עם׳ .26
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי .74-5
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עט׳  ;14ההדגשות שלי .מן הראוי לשים לב להבחנה בין ׳׳האדונים־׳ ל׳׳בני
המקום״ :אם האדונים נזקקו למתווכים בינם לבין בני המקום ,פירוש הדבר שהם ,״האדונים״ היהודים,
אינם בני המקום :ובכל מקרה ,בני המקום שונים מהם ,ובעיקר נחותים לעומתם .נושא זה יידון בהרחבה
בהמשך המאמר .גיבורתה של רות דותן(ובת דמותה של המחברת ,ככל הנראה) היתה בת חמש־עשרה
בהגיעה עם משפחתה מפריס לאלכסנדריה ,ובשש השנים הבאות היה לה די בלימוד מילים מעטות בערבית,
״כדי להסתדר בשוק ועם העוזרת״ .הכל דיברו צרפתית ,במיוחד היהודים .״אפשר היה לשמוע ברחובות
ערבית ,צרפתית ,אנגלית ,יוונית ,איטלקית ,ארמנית ,ועוד שפות שונות ומשונות׳׳ ,כותבת דותן על הרב־
לשוניות האלכסנדרונית :׳׳כל מצחצח נעלים קטן ידע להסתדר לפחות בארבע שפות״  -דותן ,עמ׳ . 12
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי . 10
אהרוניווולף,עמ׳ .57
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי .28
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עד לנישואים ,לידה ,בגידה ,ואולי גירושים״(שם ,עמ׳  .)27רק בימי מלחמת העולם השנייה
ניתנה לגיטימציה לעבודת נשים ״למען הניצחון״ ,ונערות רבות ,ששלטו בשתי לשונות או
יותר ,הועסקו בנציגויות השונות של בעלות הברית(שם ,עמ׳ .)164
שיחותיהן של אותן נשים יהודיות מהמעמד הבינוני באלכסנדריה טבלו ביומרה קוסמופוליטית,
אשר חשפה ,לא אחת ,קרתנות מעוררת גיחוך .לדוגמה:
אני שוננננאת את המדבר!
הוא מחניק והוא כל־כך לוקאלי .ההה ,פיקניק באלפים המושלגים ,ביערות העבותים
של אירופה ...ההה ,לבלות את חג־המולד בפריס!
מתי היית בצרפת ,אנט?
לא הייתי בצרפת .אבל למדתי ב״ליסה פראנסה״ [?2186תגז?  :1^ 066בית ספר תיכון
צרפתי]46.
אלכסנדריה היתה באמת עיר קוסמופוליטית באופיה ,אירופית מאוד ביחס לקהיר .״קשה לתאר,
כנראה ,את המרחב התהומי שהפריד בין קהיר של אז״ ,כותבת רחל מכבי על ראשית המאה,
״על יהודיה הלבושים בסגנון מזרחי וחיים בעולם מסורתי פטריארכלי ופרימיטיבי למדי ,לבין
הסביבה בה גדלה אמא [אלכסנדריה]״ 47,והיא מספרת על סבה ,אבי אביה ,שראשו הבהיר היה
חבוש תרבוש ,״כמנהג היהודים בקהיר בימים ההם״(שם) .גסטון לוי ,דמות באלכסנדריה של
נסים זוהר ,נהג להתהלך ב״חליפות שלושה חלקים מבד אנגלי משובח ,עניבות משי תואמות
וכובע בורסלינו רחב תיתורת״ ונעליים בשני צבעים :פריטי לבושו ״שיוו לו מראה של מאפיונר
בחופשה .באלכסנדריה של אותם ימים ,זה לא היה מחזה יוצא דופן״ 48.הנשים שם ,בבואן
לחגיגת בר־מצוה בבית הכנסת ,הקפידו על ״המראה החדש״ בהתאם לצו האופנה האירופי,
שכלל ,בין השאר ,כובע ״בסגנון ׳המלכה אליזבט׳״(שם ,עמ׳  .)68לקראת אמצע המאה סיגלו
גם היהודים בקהיר גינונים מערביים יותר ,אבל השוני בין שתי הערים נותר בעינו ושימש,
לפעמים ,נושא לוויכוחים לוקל־פטריוטיים .כך ,למשל ,ביקש הילד ויקטור ,שבא לעשות את הקיץ
באלכסנדריה ,בבית דודנו רובי ,לשכנע את מארחו כי קהיר ,עירו שלו ,עדיפה :״קהיר בירה״,
אמר .רובי הגיב כי באלכסנדריה הנמל הגדול ביותר במזרח התיכון .קהיר גדולה יותר ומאוכלסת
יותר ,השיב ויקטור .״אלכס״ ,החזיר רובי ,״יותר תרבותית!״ 49.עם זאת ,תרבות  -אירופית,
כמובן  -הוצעה בשפע גם בקהיר :הצגות ומופעים של ה״קומדי פתסז״(53186מ3ז?16-ג>6מז)00
מפריס ,ה״אולד ויק״ ( )01)1¥10וה״רויאל פסטיבל באלט״ ( )110741 ?681:1^ 1831161מלונדון;
אופרה איטלקית 50:סרטי קולנוע ותזמורות מן המערב(שם ,עמ׳  ;)84ואפילו ״הצעקה האחרונה׳׳
של אופנת פריס ,כדוגמת שמלתה של ענבר (שם ,עמ׳  .)41״כל האמנות ,לה נצרכו אניני
46
47
48
49
50

גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי . 14
מכבי ,מצרים שלי ,עמי .21
זוהר ,עמ׳ .46
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי .24
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי .42
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הטעם ,תרבות של יבוא היתה״ ,מסכמת רחל מכבי ,וקובעת כי שתי עריה הגדולות של מצרים
״דבק בהן יותר מקורטוב של פרובינציאליות״ 51.ובכל זאת ,אלכסנדריה היתה שונה מקהיר:
עיר שנתנה בידך לחיות חיי לורד חסרי דאגות בלי שתהיה מיליונר .די היה לך להיות
יהודי או אירופי ,ובעל אינטליגנציה מינימלית ,וגם זו אינה הכרח תמיד .כסף? הכסף
נועד לבזבזו על תענוגות והוללות .רק הזקנים צוברים ליום סגריר .נשפים ,טיולים ,שיט,
מירוצים ומשחקי קלפים .אתה משתכר משלושים עד מאה לירות שטרלינג לחודש .משלם
ארבע וחצי לירות שכר דירה ,וחי בארמון ,מוקף משרתים שכל אחד מהם משתכר שתי
לירות לחודש .איזה פער נפלא! והלא בסך-הכל אינך אלא בורגני זעיר עלוב ...אינך
יכול להיות אפס אם יש לך שני משרתים ,זכר ונקבה ,שגרים בביתך ועובדים בו עשרים
וארבע שעות ביממה ,ששה וחצי ימים בשבוע(במחצית היום הפנויה הם נוסעים אל
כפרם העלוב לראות את הוריהם החולים ואת אחיהם הקטנים והמכונמים)52.
עבודת כפיים ,כמעט מיותר לציין ,נחשבה בזויה .משום כך התחלחלה הסבתא למקרא המכתב
ששלחו שני אחיו של רובי ,אשר כבר עלו לישראל :״אומרים שבפלשתינה עובדים בבנין .כן,
גם בחורים בעלי השכלה .שהנכד שלי ישים את ידו בתוך הסמנטו? וי־די־מי־נו!״(שם ,עמ׳ .)32
הדגם הרצוי היה הטיפוס ההולל דווקא :כמו דודנה של רחל מכבי ,״שהשתתף במירוצי־מכוניות,
עסק במשחק־פולו ,רכב על סוסים והחליף בחורות כהחליפו את חולצותיו יוצאות־הדופך,
ואשר ״סימל בעינינו את כל הקסם והמסתורי המתלווה למושג הבגרות המושלמת״53.
ראוי לשים לב לעיסוקים אשר הרכים את הווייתו של אותו צעיר  -מירוצים ,פולו,
סוסים  -שביטאו אימוץ של תרבות מיובאת ,אירופית כל כך ,כל כולה בלתי מזרחית וחילונית.
המזרחיות והדתיות היו נחלתם של מעטים ,בעיקר זקנים ,שרצו לשמר מורשת עתיקה,
ובקהיר יותר מאשר באלכסנדריה .הדוד אלפאסי שמר מצוות ,בניגוד לאחיו ,אביו של הנער
משה־מוריס 54,ובליל הסדר נהג לשבת בראש השולחן כשהוא לבוש גלימה צפון אפריקאית
מסורתית .למוריס ,שהתקשה להבין מדוע הדוד מתעקש להתלבש בחג יהודי ״כמו ערבי״,
הסביר הדוד שכך נהגו אביו ,סבו ואבי סבו בצפון אפריקה ,ולכן חשוב לו להמשיך בקהיר את
מסורת אבותיו(שם ,עט׳  .)28-26גם הורי אביה של ז׳קלין כהנוב ,שהיגרו לקהיר מבגדאד,
הקפידו על סממני אדיקות דתית ומזרחיות .הסב לבן־הזקן ״היה חובש תרבוש ועוטה גלימה
ארוכה ...בחדר אחר היתה סבתי יושבת על ספה מחופה משי אפור ורגליה משוכלות תחתיה.
יראת־שמים היתה ,ולכן חבשה שביס מעל לפיאה נכרית שחורה״ 55.לעומתם ,נטשו הצעירים
את שמירת המצוות ,ואם הצעיר דויד חמדי־עאלי ,למשל ,נמנע מאכילת בשר חזיר ,״הבייקון
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מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳ . 104
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עט׳  ;15ההדגשות שלי.
מכבי ,מצרים שלי ,עמי .32
גורמזאנו ,משה־מוריס ,עמי .25
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי . 12
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נוטף השומן״ ,הרי היה זה מחמת דיאטה שנגזרה עליו 56ולא בשל הקפדה על כשרות .אביו,
ז׳וזף ,לבש בגדים אירופיים(שם ,עט׳  ) 188אבל חבש תרבוש(שם ,עמ׳  ;13ועוד) ,ולפעמים
היה משכל את רגליו בישיבה מזרחית ,מעשן נרגילה ומגלגל באצבעותיו את חרוזי ה״מסבחה״
(שם ,עט׳  .)100,64אלא שז׳וזף חמדי־עאלי היה חריג ,יחיד מבין גיבורי ״קיץ אלכסנדרוני״
שהפגין מקצת מגינוני המזרח  -ולא בכדי :הוא נולד למשפחה מוסלמית באיזמיר שבתורכיה,
והתגייר באלכסנדריה בשנות העשרים כדי לשאת לאשה את אהובתו אמילי ,אמו של דויד
(שם ,עט׳  ;)183-180 ,136,117-116ז׳וזף אף לא נפטר מזיקתו לאסלאם ,אם כי תהה על
הדרך הנכונה :״האם אללה הוא היושב במרומים ...או שמא אלוהי היהודים הוא? והרי ייתכן
שהאב שבשמים אב אחד הוא״(שם ,עמ׳ .)136
ז׳וזף חמדי־עאלי נודה בידי אביו בשל החלטתו להתגייר(שם ,עמ׳  .)117על עזיזה ,צעירה
מוסלמית מושכת שהתאהבה בגסטון לוי ,איים אחיה כי ישבור את מפרקתה אם לא תחדל
להתראות עם היהודי .בסופו של דבר ,נישאו עזיזה וגסטון :הצעיר התאסלם ,והמיר את חליפותיו
המהודרות בג׳לאביה ואת כובע הבורסלינו בטאקיה ,הכיפה המוסלמית הלבנה 57.גם משפחות
יהודיות היו רחוקות מלהתלהב מנישואין של ילדיהן עם לא־יהודים .אביה של אמילי ,רעייתו
של ז׳וזף  -טענה מכרה של המשפחה  -״לא היה נותן אותה למוסלמי!״ 58.סבתו של רובי,
שהשתוקקה לראות את אחותו ״מיס אנאבלה״ נישאת ומקימה בית משלה ,הזהירה :״הרי היא
תישאר בסוף בתולה זקנה ,או תתחתן עם איזה יוני־נוצרי או קופטי ,או גרוע מזה  -עם ערבי,
חס וחלילה!״(שם ,עמ׳  .)22ברומן ״בלאנש״ הזדעזעה אמה של פלור ,נערה שהתרועעה עם
צעיר יווני :״להתחתן עם גוי? בר־מינן!״ 59.ואף על פי כן ,כיוון שהעלמות היהודיות בחרו בעצמן
את חתניהן ולא אולצו להיכנע לשידוכים כפויים 60,נענו רבות מהן לחיזוריהם של לא־יהודים,
ואפילו נישאו להם .לפי ז׳קלין כהנוב ,הלגיטימציה לעבודת נשים בזמן המלחמה היא שאיפשרה
להן להיפגש ולצאת עם גברים שמחוץ לבני עדתן 61.מכל מקום ,״מיס אנאבלה״ נהגה לבלות
עם עורך דין קופטי שמנמן 62:מחזר יווני היה גם לתופרת היהודיה הצעירה שהוזמנה לעבודות
תיקונים בביתה של רחל מכבי 63:דודניות של מכבי מצד אביה נישאו לאנגלים נוצרים(שם ,עמ׳
 ;)22דודה אחרת מצד האם ,לואיז שמה ,אלמנה ,ובעלה המנוח ״היה ,כפי הנראה ,ממזר של
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גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי .72
זוהר ,עמי .48-47
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עט׳ . 19
גורמזאנו ,בלאנש ,עט׳ .53
אמה של ״מים אנאבלה״ אמרה במפורש :״׳הילדה כבר גדולה והיא צריכה להחליט בעצמה .בענין הזה
אבא שלה תקיף מאוד .הוא אומר שאסור בשום פנים לדחוף אותה נגד רצונה לזרועותיו של איזה חתך.
׳כמו שעשו לי ...ההורים שלי...׳ ממהרת סבתא לראות צד שווה .׳אבא שלך ...הכריחו אותי׳״  -גורמזאנו,
קיץ אלכסנדרוני ,ענו  .21רחל מכבי מספרת על ניסיון לשדך אותה עם בן למשפחה עשירה מאוד ,אבל
בלא כל כפייה  -מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳ . 137-135
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמ׳ . 164
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי . 109,36
מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳ .57-56
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הח׳דיב אסמאעיל״(שם ,עט׳  .)33-32ניכרת אפוא מידה לא מבוטלת של סובלנות ופתיחות,
ובניגוד לסברתה של כהנוב  -שנים רבות לפני מלחמת העולם השניה .אלא שבולטת לעין
העובדה ,שמוסלמים  -שלא לדבר על מצרים  -לא היו צד לנישואי התערובת הללו .אם
בכל זאת התממש קשר נישואין בין יהודיה ומוסלמי ,כי אז אותו מוסלמי נמנה עם שיכבת
העילית(כדוגמת בנו הלא־חוקי של הח׳דיו אסמאעיל) והדבר התקבל בהבנה מסוימת .עם זאת,
הנכונות להבין ולקבל נעדרה כשדובר באישיות בעלת שם ,והתגובה היתה חריפה במיוחד
אצל המעמד הנמוך :הידיעה על התאסלמותה של הזמרת היהודיה המפורסמת לילא מראד,
בת הקהילה בקהיר ,היכתה בהלם את תושבי חארת אליהוד ,הרובע היהודי של העיר .״האם
כל מי שמתאהב חייב לשכוח את מקורו?״ ,שאל בכאב תושב השכונה64.
עולם הערכים האירופי ,על סממניו וגינוניו ,עטף את בני הקהילה  -פרט לתושבי השכונות
היהודיות העניות  -כבר מילדות .הפעוטות טופלו וטופחו בידי אומנות ומשרתות :ז׳קלין
כהנוב ,למשל ,גדלה עם משרתת איטלקיה ומטפלת אנגליה 65:ואילו לרחל מכבי היתד .אומנת
אנגליה ,שהתפטרה בעלבון משנשכרה לילדה מורה איטלקיה כדי ללמדה את האל״ף־בי״ת
בצרפתית ,והחליפה אותה אומנת אנגליה אחרת 66.דודותיה הזקנות של מכבי שטפו את מוחה
במאמץ להבהיר לה היטב מה מצופה ממנה :״כך־וכך יאה שתעשה נערה אירופית :כך־וכך
אדם אירופי עושה :כך־וכך נוהגים אנשים מהוגנים״(שם ,ענ .)38 7המשוואה ברורה בתכלית
אפוא :אדם אירופי הוא איש הגון :ונובעת ממנה המסקנה ,שהלא־אירופי איננו מהוגן .לפיכך,
כששיחקו הילדים ויקטור ורובי בגולות  -הם שיחקו בבית ,הואיל ו״באלכסנדריה אין ילדי
המעמד הבינוני משחקים ברחובות ,חלילה״ - 67ואחד מהם טען שחברו זכה שלא כהלכה,
הטיח בו חברו :״אתה לא יודע להפסיד בכבוד .תלמד מן האנגלים!״(שם ,עמי  .)123הבנות
נשלחו לבתי ספר 68צרפתיים ,אנגליים או אמריקאיים 69,שם למדו בחברת ילדות ממלטה,
יווניות ,ארמניות ,צרפתיות 70,אנגליות ,ואפילו מצריות 71.רודי ,בן דמותו של נסים זוהר,
למד  -כמו יתר ילדי המשפחה  -בבית הספר הסקוטי באלכסנדריה :אבל כאשר הביא
הביתה ציור של סנטה קלאוס ,שזיכה אותו בשבחים ממורתו  -נחרדו אמו ודודתו :״הוא
עוד יתחיל להצטלב!״ 72.היו אפוא מי שחששו כי הפנייה מערבה עלולה להרחיק לכת ככל
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שמאס ,שבתאי ,עמ׳  . 78- 77נראה כי עוצמת התגובה בחארה נבעה מהיות תושבי הרובע שמרנים ושומרי
מצוות יותר מאשר היהודים בני המעמדות האחרים .דיון על יהודי ההארה בהמשך המאמר.
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי . 11
מכבי ,מצרים שלי ,עמי .48,14-13
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמ׳ . 11
בדרך כלל בגיל שש  -ראו ,למשל ,אהרוני ווולף ,עמי  .57היו הורים שחששו מחשיפת ילדיהם להשפעות
חיצוניות מזיקות ודחו משום כך בשנים אחדות את שיגורם לבית הספר  -ראו ,למשל ,מכבי ,מצרים שלי,
עמי .49
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי .84
מכבי ,מצרים שלי ,ענד .53
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי .10
זוהר ,עמי .33
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שמדובר בילדים .המבוגרים ,כגון האב והסבתא ב״יציאת מצרים השנייה״ ,למדו בבתי ספר
יהודיים של הקהילה ,וגם בהם ניתנו חינוך ותרבות צרפתיים ,ביחד עם הנחלת ערכים
יהודיים ".במוסדות לימוד מצריים קנו השכלה ,אם בכלל ,רק בנים :אביה של רחל מכבי,
לדוגמה ,למד בבית הספר החקלאי הממשלתי בקהיר ,שם רכש שליטה בערבית ובאנגלית74.
כמותו משה מרזוק ,צעיר קראי תושב קהיר ,שרצה להתקבל ללימודי הרפואה באוניברסיטת
פואד ולמד לשם כך בבית ספר ממלכתי מצרי ועמד בבחינות הבגרות הערביות 75.רמת בתי
הספר המערביים והיהודיים נחשבה
! לגבוהה מזו של הממלכתיים (שם ,עמ׳
\!  ,)150והנערות היהודיות למדו בהם כיוון
ש כ ל ה ה י ת ה סמלו של המעמד הפנוי,
ש ״ ה ה
ן
ן שהרי השכלה לבנות אין לה שום תכלית
|
]מעשית״ 76.הייצוג הנכבד שיש לנשים
ב כותבי הספרים על אודות קהילת
ר
ק
ב
ן
ם  ,מעיד היטב על רמת חינוכן77,
י
ר
צ
מ
|
ואולי גם על התכלית המעשית שנבעה
ממנה בכל זאת.
לימוד הלשון הערבית הוזנח בבתי
הספר שהיהודים למדו בהם .רחל מכבי,
שחבשה את ספסלי הגימנסיה הצרפתית
באלכסנדריה ,מתארת ״נסיון קצר ומאכזב״
של לימוד ערבית ,שעה אחת בשמע ,שממנו
׳׳נותרה בידי יכולת בסיסית לפענח את שמו
ל עתון ערבי ,ולפעמים את שם הארץ
ש
|
]| הכתוב על בול״ .במקום ערבית ,היא
העדיפה ללמוד איטלקית 78.עדה אהרוני
מספרת כי בגימנסיה הצרפתית בקהיר היתה הערבית שפה שנייה ,ואילו בבית הספר האנגלי
לבנות  -שבו למדה גיבורת עלילתה ,ענבר  -צרפתית היתה השפה השנייה וערבית לא למדו
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אהרוני ,יציאת מצרים ,עט׳ .25
מכבי ,מצרים שלי ,עמי .29
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי  . 113-112אף על פי שהספר הוא ״רומן״ ,לא מדובר כאן בדמות בדיונית.
המחברת מתכוונת לד״ר משה מחוק ,שנשפט והוצא להורג בראשית  , 1955בעקבות ״הפרשה״ או ׳׳העסק
הביש״ :חשיפתה של קבוצת החבלה היהודית שפעלה במצרים בשליחות המודיעין הישראלי.
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי .27
אהרוני ,מאמר ,עמי .192
מכבי ,מצרים שלי ,עמי  .54בראיון אמרה רחל מכבי כי את מעט הערבית שהיא יודעת רכשה בחילופי
דברים עם משרתי הבית .לדבריה ,די היה אז באוצר מילים דל ,כגון ״אפתח אלבאב״(פתח את הדלת)
או ״ג׳יב מאאה״(הבא מים) ,כדי להסתדר.
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שם כלל .״ענבר יכלה לדבר ברהיטות ערבית־מצרית ולקרוא ולכתוב בערבית פשוטה את
המעט שאביה הספיק ללמדה .אך לא יכלה להבין את שידורי־הרדיו בערבית קלאסית באותו
שטף שבו הבינה צרפתית או אנגלית״ 79.צרפתית היתה השפה הראשונה אפילו בבתי הספר
היהודיים ,השנייה אנגלית ,השלישית עברית והרביעית ערבית 80:״הילדים לומדים ערבית
במידה מספקת כדי להתבטא בחופשיות בחנויות וברחוב״ 81.לכן ,כשסיפרה ענבר לחבריה על
קיבוץ שהקימו יוצאי מצרים ליד פתח־תקוה ובסוכנות היהודית הציעו לו את השם ״מפלסים״,
פרצו המאזינים בצחוק :כיוון ששמעו ערבית ,הם ידעו ש״מפלסוך פירושה בערבית ״פושטי
רגל״(שם ,עמ׳  .)86אהרוני ,שעלילת סיפורה מתרחשת בקהיר ,מספרת על המדריך בתנועת
הנוער שלה ,״מכבי״ ,שנהג להאזין לשידורי הרדיו בערבית(שם ,עמ׳  ,)90ועל אביה ואחיו
אשר קראו בקביעות את היומון ״אלאהראם״(שם ,עמ׳  .)26ז׳קלין כהנוב ,אף היא מקהיר,
ציינה שיהודים אשר נתפסו לקומוניזם בשנות הארבעים טרחו ללמוד היטב ערבית 82.גם
באלכסנדריה היו דוברי ערבית ,כגון יצואן הכותנה העשיר פליקס ק־רשיד ,שהלשון הערבית
״שימשה אותו בשעת כעסו״ 83,אבל נראה שהם היו מעטים יותר ,יחסית .אביה של רחל מכבי
היה היחיד ,מכל קרובי המשפחה וידידיה ,שידע לקרוא ערבית 84,בעוד שאמה ידעה ערבית
בסיסית בלבד ,אשר לא אפשרה לה אלא לשאת ולתת עם המשרתים הסודאנים או לרכל עם
חברותיה בנוכחות אנשים שאינם שומעים ערבית כלל(שם ,ענ .)59-58 7יתר על כן :הואיל
והפקיד היהודי במשרדו של האב לא שלט בערבית ,נשכר עובד נוסף ,קופטי ,ששימש ״כאתב״
(לבלר) וניהל את התכתובת הדרושה בלשון הארץ(שם ,עמ׳ .)71-70
שפת־האם בבתי יהודים אלה במצרים היתה אפוא ,בדרך כלל ,צרפתית 85.העיתונים
שהם קראו  -הכלליים והקהילתיים  -נכתבו בצרפתית 86ולפעמים גם באנגלית 87.הספרים
שריתקו אותם היו ממיטב היצירה הצרפתית(דיומא־האב ,זולא ,פרוסט ,סטנדל ,רוסו ,סן־
סימון ,וולטר) 88,האנגלית(שייקספיר ,דיקנס ,פילדינג) והקלטית(הומרוס) 89.עלמות אנגליות
קראו באוזני ילדים יהודים מתוך ״אליס בארץ הפלאות״ ומורות צרפתיות לימדו בקהיר
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89

אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי .26
שם ,ענד  .83גורמזאנו גורן מספר על בית ספר יהודי פרטי באלכסנדריה ,שבו הערבית היתה השפה
השלישית והעברית רביעית  -גורמזאנו ,משה־מוריס ,עט׳  .8בספרו הראשון נכתב כי ״הליצאום [1ז06111ץ]1
היהודי של אלכסנדריה היה מוסד יחיד במינו ,שעיקר לימודיו בצרפתית ,עם מנה זעומה של עברית ושל
ערבית ,ומנה מעט יותר גדולה של אנגלית׳׳  -גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי .57
אהרוני ,יציאת מצרים ,שם.
כהנוב 7 ,ימים ,עמי .11
גורמזאנו ,בלאנש ,ענד .21
מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳ . 16
ראו ,למשל :אהרוני ,יציאת מצרים ,עמ׳  ;83,43גורמזאנו ,משה־מוריס ,עמ׳ .8
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי  ;193אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי  ;26מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳  ;16זוהר,
עמי . 19
מכבי ,מצרים שלי ,שם .על עיתונות יהודית במצרים ראו הלל ,התעוררות לאומית; הלל ,ישראל במצרים.
שם ,עמי  ;16-7גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,ענד  ;26גורמזאנו ,בלאנש ,עמי  ;65,29אהרוני ,יציאת מצרים,
ענד .26,16
אהרוני ,יציאת מצרים ,שם.
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על האבות הגאלים הקדומים 90.חינכו אותם להשקפות ליברליות 91.בתיהם קושטו בתמונות
כגון ״נוף כפרי ,פאסטורלי .עצים ירוקיכרחומים ,עדר של כבשים מלחכות בירק־מרעה ...נוף
אירופי זר ומעורר געגועים ,שכמוהו ראה רובי רק בסרטים או בספרי־הלימוד הצרפתיים״92.
דימוייהם ערגו אל
עולמות־אגדה אירופיים רחוקים של ימי־הביניים ,טירות של חומות משוננות ,מלכים
שמנים ,טיפשים וטובי־לב ,מלכות שהן לרוב אמהות חורגות רעות וקנאיות ,נסיכות
יפהפיות חבושות כובעים חרוטיים ,מכונפים בטול מתנפנף ,וכמובן וד1מ3מדנג1ב>06ת,?!-1
הנסיך הבא תמיד ברגע הנכון להציל את היפהפיה מידי פיות או מכשפות או דרקונים
(שם ,עמ׳ .)128-127
בשלהי דצמבר ,בהתקרב חג המולד ,דמתה אלכסנדריה ליער של אשוחים(שם ,עמ׳ .)111
יהודיה בילו במועדוני לילה ורקדו טנגו ,״צ׳יק־טו־צ׳יק  ;01166^ 10 >±6610אנגלית :לחי אל לחי]״
(שם ,עמ׳  .)166,69-68לגברים היו מועדונים משלהם :אביה של רחל מכבי נהג להתעכב מדי
יום ,לפני שובו הביתה ,במועדון מוחמד עלי ,כדי לעשות שעה בחברת ״כל ה׳מי־ומי׳ האירופי
של העיר ...המטרה המוצהרת  -שתיית כוס ויסקי ,ערק מהול במים(שצבעו כחלב) ו׳מאזא׳
(פרוסות גבינה צהובה שקיסמים נעוצים בהן ,זיתים שחורים ושאר מלוחים)״ 93.בקיץ ,ליד שפת
הים ,נישא באוויר ריח הפלאפל ,אבל רק בבואה ארצה טעמה רחל מכבי לראשונה מאכל זה
ומאכלים מזרחיים אחרים(שם ,עמ׳  .)66בעיניה ,אלכסנדריה הנוצצת היתה לא יותר מאשר
כלוב של זהב(שם ,עמ׳ .)135
עם כל אלה ,נקל להבין כיצד התעוררה אצל רבים מהיהודים התחבטות נוקבת בשאלת
זהותם .אבל קודם שנבחן את ביטוייה הספרותיים של ההתחבטות בסוגיה זו ,נפנה ליהודי
מצרים מן המעמד הנמוך.

המעמד הנמוך ותושבי החארה
עשרת המעשיות התמימות שכינס מוריס שמאס בספרו ״שיח׳ שבתאי״ מתארות היטב את
חייהם הפשוטים והדלים של בני הבלדי ,תושבי הרובע היהודי בקהיר .בדברי ההקדמה לקובץ
אומר שמאס כי יהודי מצרים חיו בתוך העם המצרי ,כחלק ממנו ,״שתו ממעיין תרבותו וסיגלו
לעצמם את תכונותיו ומסורותיו״ ,וכי חארת אליהוד שימשה מופת נאמן לאותה התאקלמות
בסביבה המצרית 94.ז׳ק חסון כותב כי יהדות מסורתית זו ,שחייתה בתנאים עלובים ברבעים
העתיקים בקהיר ,באלכסנדריה ,במחלה ,במנצורה ועוד ,ושיעורה נע בין שלושים לארבעים
אחוז מכלל הקהילה ,השתלבה היטב בתרבות המקומית :״מלבושיהם ,מיטבחם ,נימוסי
90
91
92
93
94

כהנוב ,ממזרח שמש ,ענ. 13 7
מכבי ,מצרים שלי ,עמי . 122
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,ענד .90-89
מכבי ,מצרים שלי ,ענ. 70 7
שמאס ,שבתאי ,עמ׳ .6
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השולחן והמנטליות שלהם שיקפו את דרך החיים המצרית״ .מחמת עוניים ,נזקקו יהודים
אלה למוסדות הרווחה שהפעילו נדבנים יהודים מן המרכזים החברתיים הקהילתיים .ילדי
הבלדי למדו בבתי ספר שמימנה הקהילה בקהיר ,באלכסנדריה ובמקומות נוספים ,והם נאלצו
להסתפק בהשכלה עממית ובתעודה יסודית מצרית ,כיוון שנגזר עליהם  -פרט ליוצאים מן
הכלל ספורים  -להיות בבגרותם בעלי מלאכה ,עובדים טכניים ,אנשי מסחר זעיר ,סוכני
מכירות מדלת לדלת או רוכלים 95.בני השכונות היהודיות הפגינו מחויבות דתית עמוקה
(שם ,עמ׳  ,)170וכבר צוין לעיל דבר הזעזוע שחוללה בחארת אליהוד התאסלמותה של בת
הרובע ,הזמרת לילא מראד.
מן היצירות הספרותיות שנסקרו עולה ,כי המגעים בין בני המעמד הנמוך לבין אחיהם
לאמונה מן המעמדות הבינוני והגבוה היו מצומצמים מאוד .״אילו יחסים״ ,שואל חסון,
״יכלו להתקיים בין יהודים אלה ויהודי החארה? בין עולם הח׳ואג׳ות היהודים ,בעלי
האוריינטציה כלפי פאריס ולונדון ואשר הוכתר בחוגים הנוצצים של הביים ,הפאשות
והבארונים היהודים  -ועולם הג׳לאביה והקפטאן ,הפול ,המלוחיה והקולקס ,של אלה שבשבילם
אפילו הסידור הזה צריך להיות מתורגם לערבית?״(שם ,עמ׳  .)172ואמנם ,יצחק גורמזאנו
גורן אמר כי לבני משפחתו לא היה כל קשר עם אותם יהודים ,הבלדי ,דוברי הערבית;96
מרסל פישר ,ילידת קהיר ,סיפרה כי בחארת אליהוד ביקרה לראשונה בחייה ב־ ,1989כשבאה
למצרים כתיירת 97:וז׳קלין כהנוב כתבה כי בשנים  , 1957-1956לאחר מלחמת סואץ ,פגשה
במשרדי התאחדות עולי מצרים בישראל ״טיפוס של יהודים שלא היכרתי במצרים עצמה:
יהודי הכפרים שלבושם לא היה לבוש אירופי ובפיהם ערבית בלבד״98.
לכהנוב ולבחורות יהודיות נוספות בנות מעמדה היה קשר מסוים  -ומאכזב  -עם החארה:
לאחר סיום לימודיהן התיכוניים ,הן התנדבו לפעילות סעד ופתחו מרפאה ברובע היהודי .הן
הסתייעו בנערות השכונה ושילמו להן שכר גבוה ״שלא נשמע כמותו ב׳חארה׳ .דבר זה הביא
עלינו חורבן .לא ידענו מאומה על ארגונה של הקהילה היהודית ,ונדהמנו כאשר השמיע ה׳שיח׳
אלחארה׳ איומים מצועפים״ .לאמיתו של דבר ,האיומים היו ברורים וחד־משמעיים :כהנוב
וחברותיה נאלצו לפרוש מפעילות משהתברר כי השיח׳ מחק מרשימתו משפחות שילדיהן
באו לטיפול במרפאת המתנדבות ,והמשפחות הללו שוב לא קיבלו סיוע מקופות הצדקה של
הקהילה 99.יש בפרשיה זו כדי ללמד על מגמת ההתבדלות של פרנסי השכונות היהודיות,
גם מפני אחיהם בני השכבות האחרות ,ועל הסתייגותם מניסיון חיצוני לערער את הסדרים
המסורתיים של חייהם.
המיפגש עם הרובע היהודי בקהיר הותיר אצל כהנוב מישקע כבד .כך ,כאשר ביקרה בארץ
ישראל ,בשנת  ,1937וניצבה לנוכח הכותל המערבי בירושלים כתבה :״הצחנה החמצמצה
95
96
97
98
99

חסון ,מצרים ,עט׳  .170-169הציטוט מעמי . 170
גורמזאנו ,ראיון.
פישר ,ראיון.
כהנוב ,״יציאת מצרים השניה״ ,מעריב 16 ,באפריל .1973
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמ׳  ;31-30הציטוט מעט׳ .30
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שער כניסה לבית מגורים בשכונת היהודים
המקור :יורם מיטל ,אתרים יהודיים במצרים ,מכון בךצבי ,ירושלים תשנ״ה

של מבוי סתום זה היתה כצחנת החארת אל־יהוד ,הרובע היהודי בקהיר״(שם ,עט׳ :)153
וכך בעת שסיפרה על השמש של בית הכנסת אבן עזרא :״כהרבה תושבים בשכונות הרעועות
האלו ,שאליהן כמעט לא חדרה השמש ומי־הביבים שטפו בהן בצדיהם של מבואות סתומים,
היה גם מיסייה ויקטור חולה שחפת״(שם ,ענ.)162 7
לעומת כהנוב ,רחל מכבי כלל לא הכירה את הרובע היהודי בעיר הולדתה ,אלכסנדריה;
היא רק שמעה על ״שכונה יהודית מובהקת ,בקרבת הנמל [הזידועה בשם המקסים ׳חארת
אל למון׳ .אודה שמעולם לא הגעתי לשם ,אן ידוע לי כי שפת דיבורם היתה ערבית ואולי גם
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איטלקית״ 100.אם פגשה יהודים מבני אותה שכונה ,היו אלה בעלי מלאכה ונותני שירותים
שבאו לבית הוריה :תופרת צעירה שהוזמנה לתיקונים 101,או אשה ושמה מחטוקה ,״מטפחת
הקרויה מנדיל(בעלת ציציות פרחוניות) לראשה״ ,שסיפקה דברי מאפה מזרחיים והכינה
״חינה״ לצביעת שערה של האם102.
עד כמה היו הרבעים היהודיים ותושביהם שונים וזרים ליהודים בני המעמדות הבינוני
והגבוה ניתן להיווכח מפסוקי שיריה של אנדה הראל־דגן:
ייא וללד!  /הו ילדי אהובי! שמחת חרת־אל־יהוד היום  /בערב פורים  /... /הנגנים
מכונים את הכלים / :מומה העור שעל העוד  /אלי האלמן שעל המנדולינה  /וסוסו בדה,
אבול־בנאת / ,השולט ברמה על התפים  /... /כי עוד בטרם חג  /נפגשים על כל גג / -
גלביות בשלל צבעים  /... /תרבושים ועגלים103.
שורות אלו חושפות בעליל על הפער באורחות החיים ,ואילו השורות הבאות ,משיר אחר,
מעידות על מצוקות המחיה של אנשי המעמד הנמוך:
אם תכון את לבך אל  /שוק היהודים  /המוציאים ממרכלתם  /את פרנסת בני ביתם/ ,
תראה את אבי הגאה  /מחליק בידו על שפמו / ,מחשב שכרו ,חוזר  /ומחשב ואומר בינו
לבינו  /״ברוך השם ,יהיה מזון ,תהיה גם חפה104.
אבל על אף ההבדלים ,שלא לומר התהום המפרידה ,הוטרדו הן עשירי השכונות האמידות
והן עניי החארה באותו עניין עצמו ,שיידון להלן.

שאלת הזהות
ז׳קלין כהנוב זוכרת את מיסייה ויקטור ,שמש בית הכנסת אבן עזרא בקהיר ,״לבוש גלבייה
ומקטורת [כך :וצ״ל ״מקטורן״] שחוק נוסח־מערב ,לראשו תרבוש ומאחרי אזנו ורד או בדל
יסמין״ 105.על כפילות תרבותית זו ,המוצאת את ביטויה בפריטי לבושו של השמש  -המעיל
האירופי והתרבוש המזרחי  -ועל משמעותה עומד ז׳ק חסון :״על יהודי מצרים היה ...להתמודד
עם סתירות עקב ההשתייכות לשני העולמות .משנתפסו לשניות זו ,נראה כי הם קוראים ,כמו
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מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳ .90
שם ,ענ .57-56 7לתופרת זו מ״רחוב היהודים״ היה מאהב יווני ,כפי שנזכר לעיל.
שם ,עמ׳  ;89וכן ,בראיון.
הראל־דגן ,פואמה קהירית ,השיר ״בחרת אל־יהוד״ .הראל־דגן גדלה אמנם במשפחה מן המעמד הבינוני,
אלא שמוצא אביה היה מן הבלדי(ראו במבוא ,לעיל) ,ואחדים מקרוביו העניים התגוררו בחארה; לדברי
המחברת(בראיון) ,שיר זה מבטא רשמים שספגה במהלך ביקור אצל אותם קרובים.
שם ,השיר ״ברחוב עבסיה״ .המחברת גילתה(בראיון) כי בדתה את שם הרחוב וכי הכוונה לרחוב מוסכי.
בקהיר ,אשר דמה באופיו לחארה.
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמ׳ .162
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עבדאללה אל־יהודי ,הקבצן מרחוב תתויג׳ באלכסנדריה :׳רואים אתם את הג׳לאביה שלי ,אני
מצרי! רואים את הז׳קט שלי ,אני אירופי׳!״' 06.
חיבוריהם של יהודי מצרים בני המעמדות הבינוני והגבוה משקפים היטב את ההתחבטות
באותה כפילות תרבותית ,אשר אפיינה יהודים אלה יותר מאשר את יהודי החארה .דוגמה
מובהקת היא סיפורה של כהנוב על חופשת קיץ שעשתה עם משפחתה במלון באלכסנדריה.
המלון היה מלא קצינים אנגלים ונשיהם ,״וגברת אחת שאלה אותי מה אני .לא ידעתי מה להשיב.
ידעתי שאינני מצריה בדומה לערבים״ .הילדה ענתה אפוא שהיא פרסיה .מאוחר יותר סיפרה
לאמה על השאלה והתשובה :האם גערה בה ו״אמרה שכאשר בני־אדם שואלים אותי שאלה
כזאת עלי לומר שאני אירופית״ 107.אירוע דומה חוותה ענבר ,גיבורת הרומן של עדה אהרוני:
על החוף באלכסנדריה היא פגשה זוג אמריקאי ,שלמשמע האנגלית הטובה שבפיה ביקש לדעת
אם היא אנגליה .משהשיבה בשלילה ,שאל הבעל אם היא מצריה ,וגם על כן ענתה בלאו .״אז
מה את?׳׳ התעניינה רעייתו :״׳אינני יודעת מה אני׳ ,פלטה לבסוף ונמלטה על נפשה ,כשדמעות
מרות צורבות את עיניה וכאבה תקוע במעייה כארוחה שלא הצליחה לעכל״!08
הדילמה בשאלת זהותם של יהודי מצרים מן המעמדות הבינוניים והגבוהים היתה פרי
הערכים שספגו הזאטוטים .אומרת ז׳קלין כהנוב :״הדבר המיוחד בילדותי היה זה שגדלתי
בארץ מוסלמית ,אבל חונכתי על־ידי אירופים נוצרים :וכן ,מכוח הנסיבות ,עמדתי מגיל צעיר
על כך שנבדלים אנו [היהודים] מן הנצרות ומן האסלאם כאחד״ 109.״אני למדתי היסטוריה
צרפתית כהיסטוריה שלי״ ,מציין יצחק גורמזאנו גורן :״למדתי איך האבירים הנועזים שלנו
יוצאים לגאול את קבר המשיח .על שחיטת עשרות אלפי יהודים בדרך ,בכלל לא ידעתי .דבר
נוסף ,היינו מאד מושפעים מהסרטים  -אמריקניים ,צרפתיים ואנגליים״ " 0.כהנוב מספרת על
תולדות המהפכה הצרפתית שלמדו בבית הספר היא וחברותיה היהודיות ,היווניות ,הארמניות
והמוסלמיות ,ומגיעה לכלל מסקנה כי
דומה שסבורות היו [המורות] שראוי לנו שנרצה להיות כילדות צרפתיות ,אף כי בוודאי
ידעו שלא נוכל להיעשות צרפתיות באמת גם לא רצו באמת שנשתווה אליהן או שתהיינה
לנו כאחיות ,ומכאן שלאמיתו של דבר לא היינו ולא־כלום .מה עלינו להיות לכשנגדל
אם אין אנו יכולות להיות לא אירופיות ולא ילידות .ואף לא יהודיות ,מוסלמיות או
נוצריות ׳דתיות׳ כדרך שהיו סבותינו?111
והיא מסכמת :״עקורים ומנושלים היינו מבחינה תרבותית״(שם ,עמ׳ .)17
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חסון ,מצרים ,עמי  . 169חסון מצטט מקובץ המאמרים שבעריכתו ,חסון ,נילוס.
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי . 12
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמ׳ . 11
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי .193
ענת לויט ,׳׳אי־אפשר לכתוב על החוויה הדקאדנטית והייצרית של אלכסנדריה  -ולסתום את הפה״,
מעריב 6 ,בפברואר  . 1987ההדגשות במקור.
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמ׳ . 16
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המכשול העיקרי שחצץ בין היהודים לבין הגדרת זהותם היה הלשון .״חסרו לי המלים
לבטא בהן את מחשבותי״ ,כותבת ז׳קלין כהנוב .״אכן ,עולת־ימים הייתי ,ובכל־זאת חשתי
כי אף באחת מן השפות שאנו יודעים לא נוכל להביע את מחשבתנו שכן אף אחת מהן אינה
שלנו .היינו אנשים בלי לשון ,לא יכולנו לדבר אלא באותות ובסימנים״(שם ,עמ׳  .)16רחל
מכבי משווה בינה לבין היוונים באלכסנדריה ,ששמרו על זיקה למולדתם ,ומודה כי ״חשתי
עצמי בת־בלי־ארץ ובלי שפה ,וזאת עד אשר נכבשתי לאהבת ארץ ישראל והשפה העברית״" 2.
ואילו ענבר ,ב״יציאת מצרים השנייה״ ,חשה קינאה כלפי בנות כיתתה האנגליות ,הצרפתיות
והמצריות:
להן יש ארץ משלהן ,תרבות משלהן ,זהות מוגדרת  -לא כמוני ,חשבה בלב כואב .מי
אני? מה אני? אני מדברת צרפתית בבית ,אך אינני צרפתיה .אני לומדת בבית־ספר אנגלי,
אך אינני אנגליה .אני חיה במצרים ,אך אינני מצריה! יהודיה ,כן ,כמו שאלה מוסלמיות
ואלה נוצריות  -אך היכן ארצי? היכן התרבות שלי ושל עמי?113
בעיית הזהות החריפה למן המחצית השנייה של שנות הארבעים ,ככל שגברו גילויי האיבה
וההתפרצויות האלימות כנגד היהודים במצרים .ענבר ,שהיתה חברה בתנועת נוער ציונית,
נתקפה ״געגועים עזים ...לארץ משלה .כבר בגיל צעיר התחוור לה ,שלמרות שנולדה במצרים
ושמשפחתה חייתה שם מזה שמונה דורות ,לא יכלו לקבל אזרחות מצרית בשל היותם יהודים״.
אביה הסביר לה כי המצרים ״נותנים לנו להישאר כאן כ׳אורחים רצויים׳ אך לא כאזרחים.
אנחנו נחשבים ל׳אחל־אל־דימה׳ נכך!] ,לבני־חסות ,אך לא לאזרחים שווי־זכויות״(שם) .כתוצאה
מתחושת ניכור זו גיבשה ענבר כמיהה לזהות ברורה ומוגדרת :״כמה רוצה הייתי בארץ משלי,
בתוך עמי ,כאחת מכולם ,ולא כזרה וכאורחת־קבע .המצרים מיטיבים עימנו ,אבל אינני רוצה
להמשיך ולהתארח בארץ נוכריה :הגיע הזמן שנודה להם על הכנסת־האורחים ונתחיל לחשוב
על מולדת משלנו״(שם ,עמ׳  .)12המאורעות הביאו ,אולי בלי משים ,להדגשת הזהות היהודית
גם אצל אלה שנטו לחילוניות גמורה :ב״קיץ אלכסנדרוני״ ,למשל ,אומר מישהו :״נוצרים או
קופטים .כולם היינו הך  -אינם אוהבים את היהודים!״ 114.ענבר ,שהמשך העלילה מגלה כי
״זהותה היהודית היתה חזקה״ ,מצאה שהיהדות היא דת בלבד ,והיא תהתה היכן שורשיה
הלאומיים :״באיזו ארץ מוסתרים הם? בישראל?״115
בכל אופן ,הנתק התודעתי של היהודים מבני הארץ המצרים בולט מאוד .בחלק הבא של
המאמר יתברר כי הנתק בין היהודים והמוסלמים היה  -להוציא חריגים ספורים  -לא רק
תודעתי אלא גם פיזי.
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מכבי ,מצרים שלי ,עט׳ .140
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמ׳ . 10
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,ענד . 109
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי .62
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יהודים ומוסלמים ,מוסלמים ויהודים
יחס היהודים למצרים
אף על פי שהקהילה היהודית היתה מנוכרת לבני הארץ שבתוכה ישבה ,לא היה לה מנוס
ממגע עם אוכלוסיית הרוב  -מוסלמים ,מצרים ופשוטי עם .ואמנם ,בחיבוריהם של יוצאי
מצרים אפשר למצוא אותם כרוכלים ,מוכרי אבטיחים ,מדליקי פנסים ,פועלים ,גננים ,שוטרים,
קבצנים ,סתם עוברי אורח ואפילו אספסוף ,אבל קודם כל ,ובעיקר ,הרבה מאוד משרתים,
שוערים ,טבחים ועובדי בית למיניהם .כבר ראינו לעיל עד כמה היה נמוך שכר המשרתים
הללו ,וכי הם שימשו מקשרים ״בין האדונים ובין בני המקום״ .היצירות שנסקרו גדושות בגישה
מתנשאת כעין זו ,המבחינה בין ״האדונים״ היהודים לבין ״בני המקום״ המצרים ,והן ספוגות
יחס של זלזול ואף של דחייה .״כאן יש לך אוכלוסיה של ילידים מפגרים״ ,אומר ,למשל ,יהודי
שהיגר למצרים ממרוקו במאה הי״ט 6,״ וז׳קלין כהנוב כותבת כי ״המטפלות [האנגליות] נהגו
לומר  -׳אל תנהג כאחד הילידים׳ ,ומובן מאליו ,כי לא אני ואף לא אחד מחברי לא רצה להיות
כאחד ׳הילידים הגועליים ,המלוכלכים הקטנים׳ הללו״" 7.
המיאוס איפיין במיוחד את היחס לפלאחים .״כשאמי ז״ל היתה מסתכלת על תמונתו של נג׳יב
[נשיאה הראשון של מצרים לאחר מהפכת הקצינים ,מוחמד נג׳יב]״ ,מספרת רחל מכבי ,״היתה
אומרת בבוז :׳פלאח׳  -וזו היתה מלת־גנאי חריפה ביותר״ " 8.עובדי האדמה האומללים הללו
מתוארים בגבהות לב אטומה כיצורים מזוהמים ומטושטשי זהות :׳׳סרחונות של כפריים לא
מרוחצים:״ " 9״הפלחים העלובים שתו מן המים נגועי־הבילהרציה:״ 120״הפלחים אפלי הפנים
מקומם לא יכירם במחלקה הראשונה״ 121.מאלפים במיוחד הם תיאוריה של רחל מכבי ,שהתלוותה
בילדותה אל אביה ,מנהל אחוזות חקלאיות ,והכירה טוב מן האחרים את הפלאחים:
השדות ,ריבועיכדריבועים ,היו מוקפים תעלות־השקאה גדושות מים אדמדמים ,שהיו
אסורים ברחצה(ובשתייה ,כמובן) .אמנם טבלו בהם הכפריים ,במערומיהם ,בחברת
הג׳מוסים .לא גוזמה היא :בין המתרחצים נראתה לא אחת נבלת בהמה שטה ,מבחילה
ונפוחת עור122.
הפלאחים היחפים ,בצעדם באיטיות בטיט הבוצי והדביק ...ראיתי כפר שלם ,שקוע
בעבודת שתילת האורז ,גב כפוף ,פנים חסרות הבעה ,עיניים עטורות זבובים ...לא
האמנתי שהם אוהבים להתגורר בבקתות הטין חסרות החלונות ,יחד עם חמורם ופרתם,
כאשר התרנגולות מדלגות על הטף .לא האמנתי שהם בוחלים במים זורמים וחפצים
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גורמזאנו ,בלאנש ,עמי .22
כהנוב 7 ,ימים ,עמי .9
מכבי ,כתבה ,עמי . 18
גורמזאנו ,בלאנש ,עמי . 128
אהרוני ,יציאת מצרים ,ענד . 7
גורמזאנו ,בלאנש ,עמ׳ . 148
מכבי ,מצרים שלי ,עמי .37-36

דווקא ב״ברכה״ שבטבור הכפר ,במימיה המרופשים המשמשים לנטילת ידיים ,לשתייה,
לרחצה ,ולכל יתר הצרכים .אף על פי כן היתה רווחת בין האירופים הסברה ש״הם
אוהבים לחיות כף׳(שם ,עמ׳  ;76-75ההדגשה שלי ,א״ר).
עם ה״אירופים״ נמנו ,כמובן ,גם היהודים .רק תאה וולף ,האחות היהודייה מגרמניה ,מביאה
תיאור אוהד של הפלאחים ,אם כי אף הוא אינו נקי מנימה פטרונית :״״הפלאחים הפשוטים
שם היו מאד אדיבים כלפינו ,והתפלאתי משלוותם ,חום לבם ורגישותם העדינה ...אנשים
ידידותיים אלה ,שאינם יודעים קרוא וכתוב ,הם לפעמים יותר חכמים ממני ומאנשים משכילים
אחרים שאני מכירה!״125.
ייתכן שהסלידה מן הפלאחים נבעה מנהירתם אל הערים ,אשר גברה והלכה מאמצע שנות
השלושים .בעצם ,היחס כלפיהם לא היה שונה כל כן מן היחס למצרים בני הארץ בכלל.
האידאל היה בן המערב :״לבית ׳הגון׳  -יהודי או אירופי  -לא היה נכנס מצרי״ ,אמרה רחל
מכבי ,וסיפרה כי אפילו המשרתים הסודאנים נהגו להביט במצרים מלמעלה למטה 124.ראינו
לעיל כי רווחה התפיסה שגרסה כי אדם אירופי הוא אדם הגון ,ומכאן שהלא־אירופי איננו
מהוגן .ועוד ראינו לעיל ,שכאשר עלה החשש פן תינשא בת המשפחה ללא־יהודי ,האיום
החמור ביותר היה הסיכוי שהחתן יהיה מצרי :״תתחתן לה עם איזה יוני־נוצרי או קופטי ,או
גרוע מזה  -עם ערבי ,חס וחלילה!״ .משמע ,בעיני היהודים ניצב הערבי המצרי בתחתית
הסולם החברתי .נראה כי יחס זה נבע ,בין השאר ,מדלותם הנוראה של המצרים :המחסור
לעולם אינו מיטיב עם הבריות ,ולכן מוצאת אנדה הראל־דגן ,למשל ,כי בקהיר ״הסמטאות
כונסות ילדים  /מכי תחלואים ובלהרציה״ 125.ואילו באלכסנדריה של שלהי שנות הארבעים,
נכתב ב״בלאנש״ ,״היה מקובל שהערבים עניים ואילו היהודים והאירופים אמידים״ 126,ולהיות
קבצן  -כלומר ,דלפון  -״אין לך באלכסנדריה חטא גדול מזה״(שם ,עמ׳  .)64אלא שלא
הכל היו שרויים בעוני ,וז׳קלין כהנוב הקפידה להבחין בין המצרים חסרי־הכל לבין אחיהם
העשירים ,שנבדלו מהם אפילו במוצאם:
חשתי שהערבים מרובים יותר משאר בני־אדם ,ושהם עניים :הם היו משרתים ,רוכלים,
אביונים הפושטים זרועות שאין להן ידיים ,רגליים שאין להן כפות ,עיניים שאין בהן
מאור ,הקוראים אל אללה שיעורר את הבריות לתת להם גרוש של כלום ,וילדיהם היו
מחטטים בפחי האשפה למצוא בהם דבר למאכל .הערבים העשירים היו פחוות ,אך
הללו תורכים היו בעצם ,והגבירות התורכיות היו נסיכות .רק במעוף־עין היו מבחינים
בהן בעברן במרכבותיהן .פיסה של צעיף לבן עוטה היתה את ראשיהן וסנטריהן ,בעוד
אשר הנשים הערביות כל־כולן היו עטופות שחורים127.
123
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אהרוני וורלף ,עמי .34
מכבי ,כתבה ,עמי . 18
הראל־דגן ,פואמה קהירית ,השיר ״קהיר׳׳.
גורמזאנו ,בלאנש ,עמי .8
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי . 11
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הזרות של המוני המצרים ,ריחוקם ,אורחותיהם ומנהגיהם הבלתי מוכרים הביאו לעתים את
היהודים לידי פחד ,כפי שמבהירים היטב זכרונותיה של רחל מכבי מימי ילדותה:
מול ביתנו ,בין שני בתים מודרניים ביחס ,הסתופף מסגד קטן צבוע־פסים ...ליד בית
זה נראה ,באפלה ,פתחו של רחוב צר העולה במדרגות מרופשות לשכונה של ערבים -
קום אל־דיק(תל התרנגול) .מוזר הדבר :מעולם לא עליתי במדרגות אלו ,ואינני יודעת
כלל לאן הוליכו ומה ניצב לארכן .ראיתי רק זרם שחור של נשים רעולות־פנים ,אשר בין
עיניהן נשען גליל של עץ מוזהב ,לאחוז ברעלתם השחורה לחלוטין .כך נהגו להתעטף נשי־
העם המצריות בימים ההם .אף ערבים מצרים התהלכו במעלה הרחוב הצר ,בגלימותיהם
הרחבות ,בראשה העטוף ״לפה״ [סוג של כיסוי ראש] .משוס־מה נעדרו דמויות אלו מן
הרחוב הראשי; עולמן היה נפרד ,מוזר ובלתי־ידוע ,אף מבהיל מעט.
אינני יודעת מתי באתי לכלל מסקנה שעולם המצרים הוא מפחיד ,רוחש המונים ,פולט
צעקות־זעם ...בתודעתי הילדותית שררה אימה סתומה בפני ההמון כהה־העור ,הפורץ
כנחל לרחוב שבו אינו נראה בדרך כלל128.
הערבים המצרים הללו ,חסרי הפנים ,מתוארים בצורה נלעגת ומבזה .ב״קיץ אלכסנדרוני״ אומר
המחבר על חליפתו של הנער ויקטור כי ״מצד הגב היא חרושת קמטים ופסי זוהמה כפניה של
ערביה זקנה מכפר נידח״ 12, .על הנילוס הוא כותב שהינו ״מטונף מדי ,ושורץ ערבים״(שם,
עמ׳  .)14כלומר ,זוהמה וטינופת פירושם ערבים(ולהפך) .גם מלינת לילה בסביבת המקדשים
בכתאכ מסתייג גורמזאנו גורן ,ואחת הסיבות לכך היא היותו של המקום ״מלא ערבים ,רחוק
מישוב של בני אדם״(שם) .ב״בלאנש״ מסופר על אלמנה וחמשת בניה אשר עקרו לאלכסנדריה
מאחד הכפרים בדלתא; המשפחה המצרית השתכנה בבית שהתפנה עם מותה של דיירתו
היווניה ,״למגינת לבה של סבתא״ היהודייה שגרה בשכנות ו״פחדה מהם פחד מוות״130.
היהודים ביקשו להתרחק מבני הארץ ,ומשום כך נהגו הנופשים באלכסנדריה לשכור צריפונים
ב״קורניש״ ,הרחוב המשקיף על הים ,״כדי שלא יהיו אנוסים להתפשט במלתחות הציבוריות
׳עם כל הערבים׳״ 131.לדברי רחל מכבי 132,המצרים נחשבו למלוכלכים ואף ללא־ישרים ,וזו
הסיבה שמשרתים סודאנים הועדפו על פניהם .ראו במצרים יצורים מתרבות נחותה :לכן,
הרהרה אמו המזועזעת של רובי ,כאשר תפסה את בנה ודודנו ויקטור מתעלסים :״ידוע לכל
שמשכב־זכר אינו כדרך הטבע ,נכון? אינו מקובל בחברה מהוגנת £15,ק681-06-׳מ? [צרפתית:
לא כן?] אולי הערבים ביניהם ,מי יודע״ 133.ביטוי בוטה במיוחד להתנשאות תרבותית זו
נמצא אצל ז׳קלין כהנוב .לאחר שהיא מספרת על חוסר העניין שלה ושל חברותיה ללימודים
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מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳ .9-8
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי  ;13ההדגשה שלי.
גורמזאנו ,בלאנש ,עט׳ .35 ,30
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עט׳ .9
מכבי ,ראיון.
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי  ;134ההדגשה שלי.
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בכתבי הפילוסופים דקארט ,קאנט ושפינוזה ,ועל תורתו של דרווין שקוממה אותה ,היא
קובעת שבכל זאת ״חשוב היה לדעת את הדברים האלה ,ואנחנו ,היוונים ,היהודים ,הסורים
והקופטים ,המיעוטים השקדניים ,אנשי־התרבות לאמיתם ,אנחנו נוכל לתפוס את מקומם
[של אותם מלומדים]״ 134.ומכאן שהמצרים אינם נמנים עם ״אנשי־התרבות לאמיתם״; הם
נחותים מהם ולא יוכלו למלא את מקומם .ובעוד רחל מכבי מסתפקת בתיאורים לגלגניים של
יחידים  -כגון תיאורו של מוכר אבטיחים :״מצרי כרסתן ופוזל היה אץ לחטוף את הקונה,
מחריש את אוזניו בהמלצותיו שופעות־הגוזמה״ - 135כהנוב מזלזלת בכל :״כלום אין אנו ,בני
המיעוטים ,אומרים בבוז על המצרים שהאספסוף המתפרע לעולם לא יחולל מהפכה לאמיתה
משום שעם שקיעת החמה הכל נושאים רגליהם ומסתלקים?״136
אף המוסלמים שעימם היה ליהודי אלכסנדריה וקהיר מגע יומיומי ובלתי אמצעי  -המשרתים
ועובדי הבית  -לא זכו ליחס של כבוד .ב״קיץ אלכסנדרוני״ מסופר על המשרת סאלם ,ש״מימיו
לא הצטיין בתודעה סוציאלית ועצם הדבר שיש בעולם אדונים ומשרתים היה בעיניו יסוד
מוסד של חברה נורמלית וסדרי עולם ,מריחת השמש וכזרימת הנילוס״ 137.אם זוכרים שאת
הדברים הללו שם בפי סאלם מחברו היהודי של הספר ,המסקנה היא שתפיסה זו של פני
הדברים מעידה דווקא על השקפתם של מנסחה ובני מעמדו .ואמנם ,בספר אחר שכתב מחבר
זה נאמר ברורות :״מילדות חינכו הוריו [של גיבור העלילה] את מוריס לראות במשרתים בני־
המקום בריות נכנעות״ 138.יתר על כן :על פי ההתבטאויות כלפיהם ,הם לא נחשבו לבני אדם
של ממש ,בעלי זהות ,ערך ורגשות ,אלא למעין מכשירים אנושיים :משל היו פריטי ריהוט.
לדוגמה ,ויקטור נחמיאס (שהיה כתב הטלוויזיה הישראלית בעידנה החד־ערוצי ואחר כך
שירת כדיפלומט בשגרירות ישראל בעמאן) ,אשר נולד וגדל בקהיר ,סיפר בראיון כי מעולם
לא הדיח שם כלים :״בבית שלנו במצרים היה איזה מוחמד שעשה את הדברים האלה״13,:
וכך גם כאשר הכעיס בנו של השוער את הילדים ויקטור ורובי :״הם לא יתעכבו על איזה
עבדו קטן ולא יטרחו לעמוד ולהעיף לו מכה״ 140.בעת שסיפרה אחת הנשים על המשרת של
דודתה ואמרה ״אחמד קראו לו ,אם איני טועה...״ ,העירו לה :״לכולם קוראים אחמד״(שם,
עמ׳  .)16המשרתים עבדו עשרים וארבע שעות ביממה ,שישה ימים וחצי בשבוע ,ושכרם
היה זעום  -שתי לירות וחצי לגבר ולירה וחצי לאשה  -ואף על פי כן הכריז מישהו ב״קיץ
אלכסנדרוני״ כי ״לא מגיע להם יותר מזה!״ ,ואחר הסכים :״הם עצלים כל־כך!״(שם ,ענ7
 .)16-15לעומת זאת ,נכתב על סאלם ועבדו ,המשרת ובן השוער ,כי ״זריזותם של שני הערבים
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כהנוב ,ממזרח שמש ,ענד .26
מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳ .64
כהנוב ,ממזרח שמש ,ענד .26
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי  . 173השקפה זהה שמה עדה אהרוני בפי אחת הדמויות ברומן שלה,
מוסלמית דווקא :״אדונים ומשרתים בחברה שלנו ,זה המיבנה הבסיסי ,וכך זה יהיה תמיד ,דבר טבעי,
כמו זרם הנילוס״  -אהרוני ,יציאת מצרים ,עמ׳ . 122
גורמזאנו ,משה־מוריס ,עמ׳ .42
אתי חסיד ,״כמו שגריר״ ,מוסף הארץ 26 ,בינואר  , 1990עמי  ;18ההדגשה שלי.
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי  ;25ההדגשה שלי.
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הקטנים ומבטי ההתרפסות שבעיניהם מרמזים על תקוות גדולות לבאקשיש נדיב מידיו של
המידי״(שם ,עמ׳  .)18גורמזאנו גורן מתאר על דרך ההלעגה אפילו את האופן שבו מבלה
סאלם את שעות חופשתו:
לובש גלביה חדשה ומסתרק בטרזנות  -בשכבה של בריליאנטין שנתן לו אדוניו ,אביו
של רובי  -ויוצא לבקר אצל הוריו הזקנים ואחיו המרובים בכפרם שבדלתא של הנילוס.
שם היה מתקבל כבן העולם הגדול .כלאחר־יד היה מחלק לאחיו הקטנים המורעבים
כל מה שהצליח לגנוב מאדוניו היהודים .אז היה יושב ומחליף כמה מלים עם אביו
ומעשן עמו את בדלי הסיגריות שאסף כל השבוע בבית האדונים .ובזמן שסיפר בפלאי
העיר סכנדריה [אלכסנדריה] לא הקפיד להגביל את תיאוריו בתחומן הצר והקטנוני
של העובדות דוקא .דבריו נתקבלו בצמא ,והוא התהלך בכפר כטוס .מפעם לפעם היה
פולט כמו בלי משים מלה צרפתית או אנגלית ,והיה מתלבט למצוא את המלה הערבית
המתאימה ,כאילו שכח את שפת מולדתו .כל אלה עשו רושם על רבים וטובים אבל לא
עליו עצמו ...סאלם ידע שבלי ידיעת קרוא וכתוב לא יצליח לעולם להתעלות ממעמדו
הנחות141.
אם כן ,המשרת המצרי היה בעיני היהודי לא רק טיפוס עצלן ,מתרפס ותאב תשר ,אלא גם
גנב ,שקרן ,רברבן ,שנורר ,נברן אשפתות ,נבער מדעת ונחות .מכלול התכונות השליליות
הללו הצדיק אפוא דפוס התייחסות נוקשה כלפי בעליהן ,עד כי ב״בלאנש״ נאמר על רפאל,
אחד מגיבורי הרומן ,שהיה ״שונה מבני משפחתו ומעמדו ,שלא ראה פחיתות־כבוד לעצמו
לנהוג ידידות בשוער ערבי פשוט״(שם ,עמ׳  .)148גם באחות תאה ,ילידת גרמניה ,ניתן
לראות חריג ,הואיל ומצאה לנכון לשבח את העובדים המוסלמים  -סודאנים ומצרים  -בבית
החולים היהודי באלכסנדריה :״המשרתים היו אנשים ישרים מאוד ועבדו קשה כמונו ...היו
מסודרים ,ממושמעים ונקיים״ - ,42ובכל זאת קשה שלא להבחין בצליל האדנותי ,המתנשא,
העולה מן הדברים.
פרט למגעים ההכרחיים עם המשרתים ,היו הקשרים בין יהודים ומצרים מצומצמים
מאוד ,כפי שניווכח להלן.

קשרי יהודים ומוסלמים
במבט ראשון נראה כי שרר נתק מוחלט בין היהודים והמצרים .עד כדי כך ,שבפרק ״באלכסנדריה״,
ב״מלחמות״ של רות דותן ,המסכם שש שנות חיים בעיר ,אין זכר לקשר כלשהו בין יהודים
ובין בני האוכלוסיות האחרות 143.״בילדותי הביך אותי״ ,כתבה ז׳קלין כהנוב ,״ששום איש

 141גורמזאנו ,בלאנש ,עט׳ .67
 142אהרוני ווולף ,עמי .36
 143דותן ,עט׳ . 17-10
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מחוג־הבית שלנו לא היה מצרי״ ,44.יצחק גורמזאנו גורן אמר כי ״הערבים ,המוסלמים ,לא היו
קיימים מבחינתנו .שום קשר״ ,45.לדבריו ,אם היו קשרים ,הרי שהם התנהלו בין יהודים מן
המעמד הבינוני לבין שיכבת העילית של החברה המצרית .רחל מכבי נזכרת כיצד טיילה לעתים
במכוניתו של אביה ,״ואז היינו חולפים על־פני שכונות־הילידים ,פרוורי־הנמל שרחובותיהם
הצרים המו אדם ...על שרפרפי־קש ,בבתי־קפה שעל המדרכות ,ישבו המון גברים כהי־פנים,
מטושטשי־דמות ,בוהי־עיניים .אך פתע והנה כל ההמון מאחורינו״ ,46.פרט לטיולים אקראיים
אלה ,כמעט שלא הזדמן לה להשקיף על תושבי הארץ .אמה ,היא מספרת ,לא הרשתה לילדיה
להשתתף במסיבות חג המולד שנערכו אצל חבריהם ,פן ישבה אותם ״הקסם הגויי״(שם ,עמ׳
 ;)17מכבי איננה מציינת חשש דומה בלב האם מפני ״קסם מוסלמי״ ,וניתן להניח בביטחון
שבהיעדר חברים מוסלמים לא היה מקום לחשש כזה .״הכרנו רק מעט מוסלמים בני־גילנו״,
כתבה ז׳קלין כהנוב; ,47בבית ספרה ״אף מוסלמי אחד לא נותר בתוכנו ,וכמעט כך היה הדבר
גם בבתי־הספר הקתוליים ...הנערים המוסלמים למדו בבתי־ספר אנגליים או ערביים ,אבל
התרבות המערבית היתה ענין כמעט אך ורק למיעוטים .החינוך הרחיב את התהום שהפרידה
בינינו״(שם ,עמי  .)24בראיון רדיו ,שבו נשאלה ״היו לכם חברים מצרים ,מוסלמים?״  -ענתה
כהנוב ״זה היה יותר קשה ,כי אז אנשים גרו בעיקר בתוך הקהילות שלהם ,חוץ מאנשים מרמה
מאוד־מאוד גבוהה .ואנחנו היינו מעמד בינוני״ ,48.לדבריה ,חברותיה המוסלמיות ,״בנות פחות
[כך] תורכיים ורופאים מצריים שאתן שיחקנו בילדותנו פרשו והתרחקו מעט־מעט ,תחילה
לארמון ואחר־כך לנישואים:״ ,49״כאשר היינו ילדות קטנות ,נפגשנו בגן ,וגם בבית־ספר ,אבל
בגיל שלוש־עשרה או אולי שנה־שנתיים יותר ,הבנות המוסלמיות עזבו ונכנסו ל׳חארם׳ ואז
כמעט לא היה קשר ,ואם נפגשנו ברחוב או בכל בו ,לא היה על מה לדבר״ ,50.את הנתק ששרר
בין היהודים והמצרים מסמל ,בדרך ציורית מאוד ,אותו אורח בנשף מסכות שנערך לכבוד
השנה האזרחית החדשה בבית יהודי באלכסנדריה ,שבחר להתחפש לשיח׳ ערבי :הוא דמה
״לרודולפו ולנטינו בסרט ׳השיח״ ׳ולא לשיח׳ אמיתי דוקא״,5,.
ובכל זאת ,היו קשרים בין יהודים ומוסלמים ,ואפילו יחסי רעות ,שנמצאו להם הדים
בחיבוריהם של יוצאי הקהילה היהודית במצרים .קודם כל ,נשמר קשר ידידותי בין בית
המלוכה לבין היהודים .רחל מכבי מספרת כי מדי שנה התקבלו הגבירות היהודיות  -ואמה
בתוכן  -אצל מלכת מצרים ,שנהגה להתאונן באוזניהן כי חיי ההרמון היו לה לטורח .גם
אביה של מכבי השתתף בקבלות פנים שנתיות אצל המלך פואד ,52.תאה וולף מזכירה כי
144
145
146
147
148
149
150
151
152

כהנוב 7 ,ימים ,עט׳ .9
גורמזאנו ,ראיון.
מכבי ,מצרים שלי ,עט׳ .35
כהנוב ,ממזרח שמש ,עט׳ .17
כהנוב ,מאמר ,עמי . 13
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי . 17
כהנוב ,מאמר ,עמי . 13
גורמזאנו ,בלאנש ,ענד .69
מכבי ,מצרים שלי ,עמי .46
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המלך פארוק ,בנו של פואד ,נענה מדי פעם להזמנות לנשפי נישואין יהודיים ,שנערכו בבית
הכנסת הגדול באלכסנדריה .יתר על כן :לפעמים הופיע המלך בבית הכנסת הגדול לתפילות
יום הכיפורים ,שהוכר כחג רשמי במצרים 153.עדה אהרוני מצטטת שיר שנהגו יהודי מצרים
לשיר בבתי הספר  -״המלך פארוק ניזון מלחם וריבה ובעגלת קארו [צ״ל כארו :עגלה דר
אופנית המובלת ביד או רתומה לחמור] נוסע העירה״  -אשר ביקש לתאר את המלך באור
אנושי ולקרבו ליהודים; הכותבת מסבירה בהערת שוליים :״בפזמון מוצג המלך כאוכל ריבה
ולחם בדומה ליהודים ,במקום לאכול את הפול המסורתי; כי הרי אין מפחדים מאדם האוכל
את אשר אתה אוכל״154.
הקשר עם בית המלוכה נשא ,כמובן ,אופי רשמי ומכופתר ,ומטבע הדברים היה מצומצם
בהיקפו .אבל בנוסף לו התקיימו מערכות יחסים אינטנסיביות יותר ,שהושתתו על בסיס אישי
ויומיומי :בין ילדים וחברים לספסל הלימודים; בין נשים בעלות רקע חברתי משותף ,לרבות
שכנות; בין גברים מאותו מעמד ,שהתיידדו במועדונים חברתיים; ולבסוף ,קשרים שנוצרו
באקראי ,ואף סתם גילויים של הושטת עזרה.
ילדים ותלמידים .״לא ,לא שכחתי אותה  /נערה ביישנית  /כן ,ישבה לידי בליסה פרנסה
דוקר״ ,אומרת אנדה הראל־דגן בשיר שהקדישה לחברה מוסלמית מימי התיכון בקהיר,
״פניה  -פני  /וצחוקי  -צחוקה / .אחותי; ג׳יהנטאב עבדלה  /יה אוחתי יה אלבי  /ג׳יהנטאב
נפרטיטי״ 155.ב״יציאת מצרים השנייה״ נאלצת משפחת הגיבורה ,ענבר ,לעזוב את מצרים,
וחברתה ללימודים של ענבר ,סלימה ,נפרדת ממנה בדמעות ,56.כעבור שנה הקדישה ענבר,
בקיבוץ בישראל שבו חייתה ,שיר לידידתה בקהיר :״לסלימה הקרובה רחוקה״(שם ,עמ׳
 .)136-135עדה אהרוני ,המחברת ,כללה שיר זה גם בספרה ״מהפירמידות לכרמל״ ,אלא
ששם שונה שם החברה לקךךיה ,והשיר נקרא ״מחיפה לקהיר הקרובה רחוקה״ ,57.אהרוני
אף חתמה את ספר שיריה במכתב ״אוטוביוגרפי״ שכתבה כעבור שנים אל קדריה זו ,״חברתי
לספסל־הלימודים בבית־הספר האנגלי לבנות בזמלק״ [זמאלכן ,והיא מזכירה כי ״ראיתיך
לאחרונה ב־ ,1949כאשר באת ליטול פרידה מאתנו לפני נסיעתנו לצרפת״ ,58.אהרוני חוזרת
אל אותה חברת ילדות בשיר אחר ,״השלום והספינקס״ ,והיא מצהירה בו כי ״שלום ...זה לחבק
את קדריה בקהיר״(שם ,עמ׳  .)38גם ז׳קלין כהנוב נזכרת בחברה מוסלמית קרובה ,חךךיה
שמה .ערב הפסח ,מששמעה חדריה מפי כהנוב על ייסורי היהודים בתקופת פרעה ,אמרה:
״יא אללה ,איך אפשר? אני בטוחה שאבא שלי ואבא של אבא שלי ,ואף אחד מאתנו לא היה
עושה דברים כאלה לך או לאבא שלך או לאבא של אבא שלך .אני אוהבת אותך ,את חברה
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אהרוני ווולף ,עמ׳ .30
אהרוני ,יציאת מצרים ,ענ.43 7
הראל־דגן ,פואמה קהירית ,השיר ״ג׳יהנטאב עבדלה״.
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמ׳ . 134
אהרוני ,מהפירמידות ,עמ׳  . 15-14שיר זה מופיע גם באהרוני ,נשים ,עמ׳ .26
שם ,״מחיפה לקהיר באהבה״ ,עכ ;80-75 7הציטוטים מעמ׳  .75בהערת שוליים שם מבהירה המחברת:
״אגרת זו אוטוביוגרפית״ .באהרוני ,נשים ,נדפס שוב גם המכתב(עמ׳  )25-19וההערה מוסרת את שמה
המלא של נמענתו :קדריה פיומי.
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שלי!״; ״גם אני אוהבת אותך״ ,השיבה כהנוב .חדריה :״מצרים היא הארץ שלך ,ואנחנו תמיד
נהיה חברות טובות״ .לאחר ליל הסדר ביקשה חדריה לדעת הכל על אודות הפסח ,אך כהנוב,
שחששה כי סיפור עשר המכות יפגע בחברתה ,התחמקה בתואנה שהדת ותפילותיה סודיות.
חדריה נעלבה ,והחברות בין השתיים הצטננה ,עד שנותקה כליל 159.ב״בלאנש״ מסופר על ידידות
שנרקמה בין רפאל ,צעיר יהודי בן שבע־עשרה ,לבין סטודנט מוסלמי ,חאלד א־רושדי נכך]
שמו ,המתואר כאינטלקטואל מצרי שהשקפותיו מרקסיסטיות־קומוניסטיות 160.הרומן ״יציאת
מצרים השנייה״ מתעכב על סיפורו של סמי עזר ,סטודנט להנדסה באלכסנדריה ,שסיפר כי
״האחים המוסלמים״ מנעו מהסטודנטים היהודים לבוא ללימודים ,ו״חבר מוסלמי בפקולטה,
בשם איברהים ,מעתיק לי את כל ההרצאות״ 161.במקום אחר מוזכרת משפחה של פליטים
מיפו אשר עקרה לקהיר ובתם לומדת בכיתתה של ענבר :״היא בת כיתתי״ ,אמרה ענבר ,״ואני
משתדלת לעזור לה בלימודים .הכל כל־כך זר לה עדיין ,המסכנה״(שם ,עמ׳ .)127
גברות ושכנות .ב״מצרים שלי״ אומרת רחל מכבי כי לאמה היתה ידידה מוסלמית אחת
ויחידה ,מרת סידקי פחה [כך] ,שהתגוררה בקהיר :״אשה תורכיה זו ,בעלת ייחוס רם ,נישאה
לידיד של אבי ,חברו משנות־לימודיו בבית־הספר החקלאי ,תורכי אף הוא ,אשר כפי שנדמה
לי כיהן בתפקיד ממשלתי .הגברת  -״שמעולם לא יצאה פתח־ביתה בלתי רעולה ...לבושה
הסגול ,אף הוא ,היה מכוסה ,ביציאתה ,בגלימה שחורה״  -היתה אחותה של אשת המנהיג
המצרי הנערץ סעד זע׳לול .עם אמה של מכבי היא שוחחה ״צרפתית ,כמובן ,שהרי [אמה של
מכבי] לא ידעה כמעט ערבית״ 162.ב״יציאת מצרים השנייה״ שמעה בצער השכנה המוסלמית,
הגברת סועד שהדה ,על ביטול רשיון העבודה של השופט היהודי מוסרי [כך] ,ועל כוונתו
לעקור ממצרים .״ביתי הוא ביתך״ ,אמרה בלבביות ל״נונה״ ,אמו של השופט המודח ,״אם
בנך יחליט לעזוב ,אום אברמינו ,תוכלי תמיד לבוא לגור איתנו! חביבתי ,כבוד גדול יהיה לנו
אם תשהי עמנו ...את משפחתי ,חביבתי ,ואת יודעת זאת״ 163.מרסל פישר סיפרה על גילויי
ידידות מעין אלה מצד משפחתה המוסלמית של חברתה חמידה ,בתו של חבר פרלמנט :בימי
מערכת אלעלמין פרשה האם חסות על פישר ואמרה ״את תהיה הבת שלנו״ ,ובזמן מלחמת
 ,1956כאשר נאסרה על היהודים הכניסה למועדון הספורט המקומי ,הודיעה האם להנהלת
המועדון שכל עוד יעמוד האיסור בתוקפו תימנע גם היא מלבוא בשעריו164.
גברים ומועדונים .ב״יציאת מצרים השנייה״ מדברת הגיבורה ,ענבר ,בתו של השופט מוסרי,
על ״חברו של אבי ,השופט חסן העוסק בפלילים״ 165,וב״קיץ אלכסנדרוני״ מוזכר שופט־חוקר
מוסלמי ש״רבים מחבריו היו יהודים ,והוא היה גאה על כך דוקא״ 166.במקרה הראשון נקשרה
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כהנוב ,ממזרח שמש ,עט׳ .23-22
גורמזאנו ,בלאנש ,עמי .74
אחרוני ,יציאת מצרים ,עט׳ . 111-110
מכבי ,מצרים שלי ,עמ׳ . 101-100
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הידידות בין שניים היושבים יחדיו על כס המשפט ,ואילו במקרה האחר אין לדעת כיצד הכיר
השופט־החוקר את חבריו היהודים .אבל בדרך כלל ,כך נראה על פי החומר הנחקר ,התחברו
היהודים והמוסלמים במועדונים ( .)0111138למשל ,אביו של מוריס מ׳׳משה־מוריס־ומוסא״ היה
חבר במועדון ברידג׳ ושם שיחק פעמים רבות עם השר סעדי פאשה ,מקורבו של המלך פארוק,
והתיידד איתו 167.אביו של רובי מ״קיץ אלכסנדרוני״ נהג לשחק ״בלוט״ בקפה ״זיסיס״ עם קצין
המשטרה נאואס [כך]; נאואס היה ל״ידידו הטוב של אביו של רובי״ ולידיד המשפחה כולה168,
״ולא פעם עזר להוריו [של רובי] וידידיהם להיחלץ ממצבים קשים״ 169.רובי הוא ,לאמיתו
של דבר ,יצחק גורמזאנו גורן ,המחבר; הלה אמר 170כי מלבד נאואס נימנו עם ידידי אביו גם
אחד משרי מצרים ועורך דין ממוצא סורי :את שניהם הכיר ב־נ 011!1שלו .ז׳קלין כהנוב סיפרה
כי חבורת בריונים התכוונה פעם לקרוע לגזרים את דודה ,בחשד שהלה אחראי להתפוצצות
מיטען חבלה .למזלו ,עבר במקום ״אחד ממכריו המוסלמים ,שהיה יחד איתו חבר במועדון הסיף
המלכותי״ ,והציל אותו מידי תוקפיו 171.אחד משני רעיו של אבי כהנוב היה רופא מוסלמי ,דוקטור
מחמוד ,״איש מאוד־מאוד נחמד ...שהתחתן עם אנגליה״ .כהנוב ,מפוכחת מאוד ובעלת כושר
הבחנה ,ראתה יום אחד את אביה ומחמוד יושבים בבית קפה ומשוחחים; היא השגיחה בעובדה
ש״משפחת מחמוד אף פעם לא באה לביתנו .היו חברים טובים ,אבל בבית קפה ,לא בבית״172.
קשרים אחרים .האחות תאה וולף מספרת על שורה של מקרים שאנשי משטרה ופקידי רשות
מצרים נחלצו ,ביוזמתם הם ,להצלת יהודים במצוקה .למשל ,משטרת הנמל של אלכסנדריה
נהגה לעצור יהודים שנמלטו מגרמניה הנאצית ,אבל אנשיה טרחו להודיע על כך לאנשי בית
החולים היהודי .״היה זה מעשה של חסד טהור״ ,כותבת תאה .״׳אחות ראשית׳  -אמר השוטר
המצרי פעם בהתרגשות ,׳הם כה אומללים ואבודים ,שזה נוגע ללב .בואי אתי וראי בעצמך״׳,73.
תאה מביאה דוגמאות אחדות של גילויים אנושיים מצד פקידי שלטון מצרים למען יהודים
חסרי ישע ,74.בין אלה היא מגוללת פרשה מקיץ  ,1939שבמרכזה עמדו שלושה עשר יהודים
קשישים אשר הוחזקו כלואים בבטנה של ספינת מיטען גרמנית שעגנה בנמל אלכסנדריה.
הזקנים עלו על הספינה בהמבורג בתקווה להימלט מפני הנאצים ,אלא שהקברניט סיכל את
כוונתם והתעקש להחזירם לגרמניה .אחד הימאים ריחם עליהם ,ובעזרת שוטר מצרי ששמר
על האוניה הגיע לבית החולים היהודי ,ושם הוסכם על תחבולה שאילצה להוריד את היהודים
אל החוף .שוטרים מצרים סייעו אחר כך בהברחתם ממצרים לארץ ישראל המנדטורית(שם,
עמ׳  .)76-73עוד מספרת תאה כיצד נזעקה לעזרתה הנסיכה עמינה [כך] טוסון ,קרובתו של
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168
169
170
171
172
173
174

גורמזאנו ,משה־מוריס ,עמי .48
גורמזאנו ,בלאנש ,עמי  ;205גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי  :190,150,114הציטוט מקיץ אלכסנדרוני,
עמי . 150
גורמזאנו ,בלאנש ,שם.
גורמזאנו ,ראיון.
כהנוב 7 ,ימים ,עמי .58
כהנוב ,מאמר ,עמי . 13
אהרוני ווולף ,עמי .64
ראו שם ,עמי .100-99,92-90,84-83
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המלך פארוק ,ומנעה את מעצרה של האחות היהודייה בחשד של ריגול לטובת גרמניה(שם,
עמ׳  ;)88-87ועל קצין מכס מוסלמי שהכירה ,אשר שמע כי אין היא חשה בטוב והתעקש
להצטרף אליה למסעה ברכבת ממצרים לארץ ישראל ,כדי להשגיח עליה ולדאוג לאשפוזה
בירושלים(שם ,עמ׳ .)114
לכאורה ,הקשרים שבין יהודים ומוסלמים היו הדוקים :שהרי שורות כה רבות הוקדשו לעיל
לפירוט המגעים הללו .אלא שאם מביאים בחשבון כי בכל אותן שורות כונסו כל גילויי הקשר
והרעות שנמצאו בחיבורים הנסקרים  -אין מיפלט מן המסקנה ,שיחסי היהודים והמצרים
היו מוגבלים מאוד.
ב״ממזרח שמש״ מספרת ז׳קלין כהנוב על יחסי ידידות שהתפתחו בין יהודים ומוסלמים
מתוניסיה דווקא ,שעשו בקהיר .״התוניסאים האלה ,טיפוסים עצומים״ ,התפעם דודה של
הכותבת ,״הם שונים תכלית שינוי מן הערבים שכאן״ .קשרי היהודים והתוניסאים ניזונו מן
הלשון המשותפת ,צרפתית ,ומהרקע התרבותי הזהה 175,ויש בכך כדי להסביר  -על דרך
השלילה  -מדוע היחסים עם המוסלמים בני הארץ ,דוברי הערבית והנבערים ביחס ,היו כה
מצומצמים .אגב ,הוריה של כהנוב אף נהגו לשכן תוניסאים בביתם (שם ,עמ׳  ,)38ובמשך
שנתיים התגורר אצלם מוסלמי מארץ צפון אפריקאית אחרת ,משכיל ורחב אופקים ,שהתחבב
עליהם מאוד .האיש הציג עצמו בשם ״חליל חאלד״ [כך] וסיפר תחילה כי הוא סוחר בקרביים
של בהמות :לימים התברר כי שמו אמיתי הוא אחמד בן בלא  -ממנהיגיה הבולטים של התנועה
הלאומית האלג׳יראית(ראו שם ,עמ׳ .)46-39
אפשר להצביע גם על קשרים בעלי אופי אינטרסנטי מובהק ,כגון קשריו של עמיל מכס
יהודי :״את הדרגים הבינוניים של משטרת אלכסנדריה הוא מחזיק בתוך ארנקו ממש .כמה
מקציני משטרת הנמל אף כאילו היו סמוכים על שולחנו-1011 .ץ 3ק ץ1מ מ11£7 ^ 0ד1הם
ברשימת מקבלי השכר ממני] ,היה אומר באנגלית ומצטחק״ 176.או הקשר המפוקפק שנרקם
בין סוכן ההימורים היהודי ליאון אלפנדרי לבין גובה החובות ואגרוף־להשכיר המוסלמי
ג׳עפר אלפטאוו :השניים עשו יד אחת במזימה אשר נועדה לנקום במוסלמי אחר ,על שהונה
את היהודי ,77.והיו קשריו של סעדיה ,בריון יהודי שהטיל אימה על סוחרים בחארת אליהוד
וגבה מהם דמי חסות ,עם בריונים (פתואת) בשכונות מוסלמיות דלות סמוכות :הגברתנים
הללו נהגו לשתף פעולה ולסייע זה לזה במידת הצורך .סעדיה שקד על הידוק הקשרים הללו:
מדי פעם ביקר אצל עמיתיו המוסלמים וכיבד אותם במתנות ,והם החזירו לו ביקורים בחגים
יהודיים 178.הבריונים המוסלמים הוזמנו ובאו אפילו לנשף החתונה של סעדיה ,שהתקיים
בחארה(שם ,עמ׳ .)39

175
176
177
178

כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי  ;38,35הציטוט מעט׳ .35
גורמזאנו ,בלאנש ,עמ׳ .97
זוהר ,עט׳ .65-58
שמאס ,שבתאי ,עט׳ .38-37
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יחס המצרים ליהודים
ששון סומך מספר על מאמר שפירסם בשנת  1908בעתון ״אלג׳ךיךה״ המסאי והמשורר הקראי
מראד פרג׳ ,שבו גינה את המצרים המוסלמים על נוהגם לפנות אל מכריהם הלא־מוסלמים בתואר
״ח׳ואג׳ה״ ,לעומת התואר ״אפנדי״ שנשמר למוסלמים בלבד .כן תקף פרג׳ את המוסלמים על
שמיאנו לברך את הלא־מוסלמים בברכה ״אלסלאמה עליכם״ ,והמציאו לו תחליף :״נהאךכם
סעיד״(ברוך יומכם) .הוא ציין לרעה גם את ההימנעות מן המילה ״רחמה״(רחמים) ונגזרותיה
(המשמשות להבעת צער על פטירה) ,בהקשר של לא־מוסלמים 17,.אמנם ,כל אלה לא כוונו
כלפי היהודים בלבד ,אבל היה בכך כדי להצביע על ההבחנה שעשה הרוב המוסלמי בינו לבין
בני המיעוטים השונים ,והיהודים בתוכם .ומשנעשית הבחנה ראשונית מעין זו ,בין מוסלמים
ללא־מוסלמים ,קצרה הדרך להבחנה מבדילה המציינת את היהודים בנפרד.
״מה יגידו עלינו הישמעאלים?״ ,נחרדה מישהי בחגיגת בר־מצוה משהבחינה כי אחד
הקרואים נועל מה שנראה בעיניה כאנפילאות 180.מה באמת אמרו המוסלמים על היהודים?
יחסם ,שיתואר להלן ,שאוב מסיפוריהם של יהודים יוצאי מצרים ולפיכך אין בדברים להעיד
אלא על אשר חשבו היהודים לגבי יחס המוסלמים כלפיהם; הדיון בשאלת יחסם הממשי לא
יהיה שלם בלי בדיקה רצינית של דברים שכתבו או אמרו המוסלמים עצמם  -עניין החורג
מגדר חיבור זה.
אם כן ,על פי הכותבים היהודים ,במרוצת שתי עשרות שנים חלה תמורה קיצונית ביחס
המוסלמים ליהודים .בשנת  , 1927בלווייתו של סעד זע׳לול ,השתתפו נציגים מכל העדות ,הדתות
והארגונים במצרים ,ולדברי ז׳קלין כהנוב ״הרגשנו כל כך יחד ,כל כך כאן ,כל כך מאוחדים,
מצריים ,ונגד האנגלים״ 181.ואילו בראשית שנות החמישים אומר הצעיר היהודי רפאל לידידו
הסטודנט המוסלמי ח׳אלד ,״אתה מדבר אלי כאילו אינני מצרי כמוך״ ,וח׳אלד משיב :״ודאי
שאינך מצרי כמוני ,גם לו החזקת בדרכון מצרי .אזרחות נקנית באהבה ,בנאמנות ובדם .אתה
בעצם לא רוצה להיות מצרי״ 182.לפי כהנוב ,מצרים רבים נטרו ליהודים על שאינם דוברים
ערבית אף על פי שנולדו בארץ הנילוס 183.אפילו נוכל מוסלמי התרעם על היהודים ,משום
שהם נזהרים מלהסתבך :״אתם הרי שומרים על עצמכם״ ,84.ובכל אופן ,המוסלמים סייגו את
קשריהם עם יהודים  -למשל ,נערות יהודיות היו לפילגשים של מוסלמים ,אבל לעולם לא
לנשותיהם 185.עם זאת ,אנדה הראל־דגן זוכרת את נשי קהיר הידידותיות :״הנה בנותיה רעולות
פנים  /אומרות ברכה  /אינשאללה!״ 186.תאה וולף מספרת על המשרת עיוב [כך] שמרוב צער
179
180
181
182
183
184
185
186

סומך ,קולות אבודים ,עמ׳ . 13
זוהר ,עמ׳ .69
כהנוב ,ימים ולילות ,ענ. 10 7
גורמזאנו ,בלאנש ,עמ׳ . 134-133
כהנוב ,ימים ולילות ,ענ. 11 7
זוהר ,ענ.60 7
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמ׳  .24על קשרים רומנטיים בין מוסלמים ויהודיות ראו לעיל ,בפרק ״הקהילה,
דמותה ומאפייניה״.
הראל־דגן ,פואמה קהירית ,השיר ״רחוב דהר״.

 96אבי רז

על מחלת אדונו ,הכירורג היהודי ד״ר כ״ץ ,חדל לאכול ומת 187.מוריס שמאס משרטט דיוקן
של ״הדוד מחמוד״ הזקן ,מוסלמי אדוק ,שהשתכן בחארת אליהוד והתקבל בידידות ובחום;
״האנשים הטובים שאני חי עימם ,תקופה שהיא מן המאושרות בחיי״ ,אמר הזקן הזה לבנו הרופא
על יהודי הרובע ,88.ולבסוף ,עדה אהרוני שמה בפי ענבר ,גיבורת הרומן שלה ,את הדברים
הבאים :״מצרים מארחת אותנו יפה ואין ליהודים טענות כלפיה ...נכון ,הם לא מעניקים לנו
אזרחות מצרית ,אך הדבר אינו משנה את העובדה שאנחנו אורחים רצויים״,89.
ראשית התמורה ביחס ליהודים חלה עם המרד של ערביי פלסטין ( .)1939-1936בעידודן
של תנועות קיצוניות ,במיוחד ״האחים המוסלמים״ ,החלו המצרים לגלות התעניינות בסכסוך
הארץ ישראלי במידה גוברת והולכת ,וזו התבטאה בכמה מקרים בהפגנות אלימות .לאחר
החלטת החלוקה בעצרת או״מ ( 29בנובמבר  ) 1947גברו הפגיעות ביהודים וההתנכלויות
להם ,אלא שעתה הצטרפה אל המון המתפרעים גם הממשלה ,ומאות יהודים נעצרו ורכושם
הוחרם ,90.כל אלה משתקפים בחיבורים שכתבו יוצאי מצרים .כבר ראינו לעיל כי בוטל רשיון
העבודה של השופט היהודי מוסרי ,שהחליט לעזוב את מצרים בשל כך .באותו ספר ,״יציאת
מצרים השנייה״ ,שומעת ענבר מפי חברתה ראשל כי היא ובני משפחתה עומדים להגר לארצות־
הברית כיוון שאביה של ראשל ,רופא עיניים בעל מוניטין בינלאומיים ,אינו מקבל את ראשות
המחלקה בבית החולים שבו הוא עובד  -על שום היותו יהודי ,9,.אהרוני ,המחברת ,טוענת
עתה כי הקשיים בהשגת אזרחות מצרית באו לרמוז ליהודים ״שאיננו רצויים כאזרחים״ ,וכי
״שלטונות מצרים לא רצו בנו כמצרים״(שם ,עמ׳ .)83,82
הכותבים משרטטים בצבעים עזים את המתרחש ברחוב ואת התנהגות ההמון .אנדה הראל־
דגן ,למשל ,מספרת על פעוטה יהודיה שחולצה מידי האספסוף ״במסר־קהיר השואגת  /׳נטבח
אל יהוד׳״ ,92,ובשיר אחר היא מדברת על ״ימי סער של  /פרעות ומעצרים / ,בימים של ׳ילה
בררה הסהיונים׳  /בלילות של אזעקה ו׳נטבח אל יהוד״׳ ,93.נסים זוהר כותב על הקריאות
״מוות ליהודים״ שנשמעו בחוצות ,ועל בלונים שנמכרו באותם ימים רעים באלכסנדריה ,בכינוי
״מעיים של ציוני״ ,94.אהרוני מקדישה עמודים אחדים לתיאור השתוללות פראית במיוחד
של ציבור קהירי מתלהם כלפי חבורת צעירים יהודים ,שפרצה בבית קולנוע ,בתום הקרנת
הסרט :״לפתע פגעה אבן [במצחו של אחד היהודים] ומישהו בקהל צעק :׳אל יאהוד אל כלאב
אל ערב!׳  -׳היהודים הם כלבי הערבים׳׳ הצעקה זכתה להדים נרגזים נוספים ,ולפתע מצאו
עצמם החברים מוקפים המון עויין ,צועק ומאיים באלימות הולכת וגוברת .׳מות ,מות ,מות אל
יאהוד!׳  -מוות ,מוות ליהודים!׳״ .הנערים יצאו מהקולנוע והמון מתפרע ,חמוש בסכינים
187
188
189
190
191
192
193
194

אהרוני ווולף ,ענד . 111-109
שמאס ,שבתאי ,עמי  ;53-43הציטוט מעכ1׳ .52
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמ׳ .46
ראו לעיל ,בפרק המבוא; וכן קרמר ,קהילה ,עמי .28-27,21
אהרוני ,יציאת מצרים ,ענ. 73 7
הראל־דגן ,פואמה קהירית ,השיר ״סעיד אל־בוב״.
שם ,השיר ״גיהנטאב עבדלה״.
זוהר ,עמי . 77 ,59

אדונים ומשרתים 97

ובמקלות ,רדף אחריהם ,היכה ללא רחם באחדים מהם ,ולבסוף אף רצח שוער סודאני שחילץ
את האחרים195.
מ״קיץ אלכסנדרוני״ עולה כי יריבויות או מחלוקות מצומצמות בין שניים ,יהודי ומוסלמי,
התפרשו כסכסוכים בין־עדתיים והתפתחו להתפרעויות־רבתי .יצחק גורמזאנו גורן מספר כי
בתום מירוץ סוסים שבו גבר אחמד תלעוני המוסלמי על דויד חמדי־עאלי היהודי ,״הקהל
השתולל מרוב התלהבות ,ביחוד הערבים :אחדים התחילו אפילו לצעוק ׳מאת אל יאהוד׳!״,96.
כעבור זמן התחרו השניים פעם נוספת ,היהודי ניצח והמוסלמי מצא שסוסו סומם ,ובאיצטדיון
פרצה מהומה אדירה:
ההמון הערבי שהתחיל משתולל לאות הזדהות עם גיבורו ...״מות ל׳ליאהוד!״ החלו
הקולות להישמע .״סהיוני! סהיוני!״ קראו קולות אחרים .הקריאה ״ציוני״ הריהי פתיחה
נוחה למהומות ולהפגנות ,למתן פורקן לרגשות עמוקים של מפח־נפש ...כל עילה היתה
טובה להפגנות אנטי־בריטיות ,אנטי־ציוניות ,לביטוי ספונטאני למפח־נפשם של המצרים,
שראו את עצמם מרומים מאות שנים(שם ,עמ׳ .)151-150
ההשתוללות חרגה אל מחוץ לזירת המירוצים ונמשכה ברחובות אלכסנדריה(שם ,עמ׳ .)152
עם הזמן נעשה הרוכב תלעוני ,בךוי במוצאו ,למעין סמל לאומי ,שהפיח ״געגועים לימי עזוז
וגבורה באויר החפשי של המדבר הלוהט״ ,והזכיר להמון את הנביא מוחמד דוהר ממכה למדינה
ואת הח׳ליפים אבו בכר וןןמר אשר שלהבו את המאמינים 197.אנו רואים אפוא כיצד לבשה
תחרות ספורטיבית בין שני מתמודדים צביון לאומי־דתי ,ואולי אפילו מיסטי .ניתן להיווכח
כי המוסלמים נזקקו לאמתלה של מה־בכך כדי להתפרץ ולבטא את תסכוליהם ,וכי היהודים
שימשו קרבן נוח .אבל אין זה משנה :היו הגורמים אשר היו ,כזה היה אז יחסם של המצרים
ליהודים  -לפי הכותבים היהודים.
מה הניע את המצרים לנהוג כן? עדה אהרוני שמה בפי אשה מוסלמית דווקא את
הדברים הבאים :״המוני אנשים ,בורים ועמי־ארצות ,נוהרים מדי יום מהכפרים לעיר ...והם־
הם המחוללים את כל המהומות .אלה הם הצועקים את כל הסיסמאות המטופשות הללת...
אלה סתם אנשים שפלים שמסיתים אותם״ 198.ז׳קלין כהנוב מצטטת את דברי דודנה ,שאמר
לה ב־ 1946כי ״הערבים ...הושחתו קצת על־ידי היטלר ,וכיום הם אנטישמים ,בגלל העסק
הזה של פלשתינה״ 199.יצחק גורמזאנו גורן מספר על משרת מוסלמי בבית יהודי ,מוסא שמו,
שהודיע למשטרה על פגישה חשאית של פעילים ציונים :מוסא הבהיר אחר־כך כי הוא אוהב
אמנם את בני המשפחה שאותה הוא משרת ,אבל את מצרים הוא אוהב יותר  -והציונות היא
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אהרוני ,יציאת מצרים ,עט׳  :97-92הציטוט מענד .93-92
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי .114
שם ,עמי  ;175-174הציטוט מעט׳ .175
אהרוני ,יציאת מצרים ,עט׳ .122
כהנוב ,ממזרח שמש ,עט׳ .35
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אויבתה של מצרים 200.הסבר נוסף הוא שונותם של היהודים ,שלא דמו בחיצוניותם למצרים.
במכתב לחברה מימי בית הספר לבנות בקהיר ,שבו חותמת עדה אהרוני את ספר שיריה
״מהפירמידות לכרמל״ ,היא מגוללת מעשה שאירע לה בהיותה בת שבע :המשרתת מוחסנה
הובילה אותה בשוק ההומה ,ומכל עבר הגיעו לאוזניה הקריאות ״אפתג׳יה״ שכוונו כלפיה.
הזאטוטה לא ידעה מה פשר המונח ,והיא נעלבה מאוד .לבסוף למדה מפי סוחר באחת החנויות
בשוק כי ״אפרנג׳יה״ פירושה ״אירופית״  -״זאת אומרת שאינך ערביה כמונו ...פניך לבנים
ולא חומים כשלנו :את נוכריה ,זרה״201.
ערב מהפכת הקצינים כבר נתפסו מצרים רבים לשנאה ליהודים ,עד כדי כך ,שעיכוב קל
של התנועה ברחוב היה עילה מספקת לגידוף כגון ״יהודי מלוכלך״ 202.השבועון ״אח׳ר סאעה״
פירסם באותה תקופה מכתב פתטי שנשלח בידי מצרי מוסלמי בהיר עור :״כל אימת שאני
נוסע בחשמלית ,אנשים סביבי מצביעים עלי ואומרים :ייהודי ,יהודי!׳ לא פעם הוכיתי בגלל
זה .אני מבקשכם שתואילו ותפרסמו את תמונתי ,להבהיר שאינני יהודי׳׳ 203.היהודים ,כך
נראה ,שילמו עתה את מלוא המחיר על הינתקותם מבני הארץ והתנשאותם עליהם :ובתוך
שנים מעטות אף יבוא הקץ על הקהילה העתיקה במצרים.

מגעים תרבותיים
השפעות גומלין
חברת מיעוט איננה יכולה להימלט מהשפעתה של חברת הרוב השלטת שבתוכה היא חיה,
בייחוד כאשר חברת המיעוט איננה מסוגרת אלא היא בעלת אופי פתוח ומתערב .הקהילה
היהודית במצרים ,באלכסנדריה ובקהיר ,המתוארת בספרות שנחקרה במסגרת מאמר זה,
השתייכה למעמד הבינוני ומעלה  -והיא אכן הושפעה מחברת הרוב שבקירבה חייתה .אלא
שחברה זו ,אשר כללה זרים רבים ,אימצה גינונים ,סממני תרבות וערכים אירופיים מובהקים,
ושמרה על ריחוק מן ההמונים שהיוו את הרוב האמיתי של אוכלוסי מצרים .לא פלא אפוא,
שמחיבורי הכותבים היהודים מצטיירת תמונה של קהילה המתקיימת במעין בועה מערבית:
יש סמליות רבה בעובדה שהיום החגיגי ביותר בשנה היה לקהילה היהודית דווקא יומו של
200
201

202
203

גורמזאנו ,משה־מוריס ,עמ׳ .43-42
אהרוני ,מהפירמידות ,ענד  :78-77הציטוט מענד  .78אהרוני מסכמת את האירוע בהצהרה דרמטית :״לחויה
המזעזעת הזאת היתה השלכה מכרעת על עמדתי כלפי החיים ,למרות גילי הרך״  -שם ,עמ׳  . 79אלא
שהסיפור כולו מפוקפק במקצת ,שכן הוא מופיע גם ב״יציאת מצרים השנייה״ (עט׳  ,)72-48אבל בגירסה
מורחבת ושונה(הילדה בת תשע ולא שבע ,ושמה ענבר :שם המשרתת הוא מונירה ולא מוחסנה) ,ששיאה
הוא ניסיון לאנוס את הילדה כדי לנקום באביה ובאחיה .אהרוני כותבת כי לימים הגיעה ענבר למסקנה
״שבאמצעות נסיון האונס נקם אחמד לא רק באבי ובאחי ,כי אם ביהודים בכלל״  -שם ,ענד  ;70גירסה זו
גדושה תיאורים של ערבים אכזרים ,דוחים או נלעגים .תיאורים אלה נעדרים מהגירסה ב״מהפירמידות
לכרמל״ ,וגם לנסיון האונס אין בה שום זכר .ב״מהנילוס לירדן״ ,שמציע את הנוסח המפורט והמחמיר
של הפרשיה(עט׳  ,)94-68ניתן לילדה שם חדש :אתי.
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,ענד . 12
צבי זוהר ,״הקהילה היהודית במצרים״ ,סקירה חודשית  ,)1979( 9עט׳  ;30ההדגשה שלי.
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הקדוש הנוצרי סילבסטר ,ערב השנה החדשה למניינם ,והוא צוין בנשפי מסכות עליזים 204.יתר
על כן :נמצאו עדויות להשפעה הפוכה ,ואף מבדחת ,של מתמערבים על מוסלמים מסורתיים.
כך ,לדוגמה ,התנהלו חילופי הדברים בין הצעיר היהודי רפאל ,ששב מביקור בארץ ישראל,
והמשרת המוסלמי סאלם:
״חואגה רפאל ,קומון־טלה־וו [0118׳\6111:31162-מעת ;00צרפתית :מה שלומך]?״ אמר
סאלם שפתח את הדלת.
״כויס״ אמר רפאל .״ואנת?״ [ערבית :טוב ,ואתה?]
״טרה בין ,מרסי בוקו״ [ק63110011נ61-011מז  ;11-68 51611,צרפתית :מצוין ,תודה רבה],
השתעשע סאלם בשפתו של וולטר .״קומון סה וה לה פלסטין [/3 13י 1 §3מ6מ00!111
 ;? 316811116צרפתית :איך היה בפלסטין]?״205.
הנה ,דווקא המשרת מדבר צרפתית  -הגם שאין הוא שולט בשפה זו  -ואילו היהודי בוחר
לענות לו בלהג הערבי .מילים ומונחים בצרפתית אומצו בידי דוברי הערבית ,ולשון תערובת זו
חדרה אפילו לסרטים :׳״אה ,פרדון [ ;031x1011צרפתית :סליחה] ,יא סידי נאדוני ,בערבית] ,שכחתי
שהמאדאם נאימה [ישנה ,בערבית]׳ ,חיקתה [בלאנש] את שחקניות הקרטוע המצרי״(שם ,ענ.)1767
אף על פי כן ,הכותבים היהודים טוענים כי קהילתם הושפעה מן המזרח .עדה אהרוני אומרת
כי ״ברוב הבתים היהודים במצרים ...היתר .תערובת של מסורת יהודית ,תרבות אירופית
ומינהגים מזרחיים״ 206.לדבריה ,בזכות התערובת של תרבות אירופית־יהודית עם מנהגי המזרח
״אנו בני תרבות המערב אך יש לנו גם ערכים מצריים ויהודיים־ציוניים...״(שם ,עמ׳ .)83-82
ז׳קלין כהנוב פיתחה תיזה מעניינת על הכלאת תרבויות זו ,שתוצאתה היא ״הטיפוס הלבנטיני״,
החיובי מאוד בעיניה 207.יצחק גורמזאנו גורן תורם אף הוא לטיעונה ,בקובעו כי יהודי מצרים
נטלו מן הרחוב המצרי תכונות רבות מאוד 208.השאלה היא מה היו אותם מנהגים מזרחיים או
ערכים מצריים שאהרוני מדברת עליהם ,התרבות המזרחית לפי גירסת כהנוב ותכונות הרחוב
אליבא דגורמזאנו; חיבוריהם אינם מספקים מענה של ממש .האם ,לדעת כהנוב ,המזרחיות
פירושה שימוש במילים ערביות כגון ״מכתוב״ או ״אנשאללה״ ,כדרך הזקנים היהודים ששמרו
מצוות? 209או שמא האופן שבו נהג אביה לספר לה סיפורים :״הוא תמיד היה קופץ מענין
לענין ,כדרך שקורה בזמן שבני־אדם מספרים מעשיות בערבית ,עד שאין אדם יודע אל־נכון
היכן תחילתו של הסיפור והיכן סופו ,מה חשוב ומה אינו חשוב״(שם ,עמ׳  ?)14עדה אהרוני,
שהצהירה על שורשיה המזרחיים ,ניסתה להבהיר למה כוונתה :״כל הפולקלור ,המאכלים,
מי הוורדים בכל המאכלים ,המנהגים המיוחדים כמו עין הרע והאמונות השונות .התפיסה
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מכבי ,מצרים שלי ,ענד  :98גורמזאנו ,בלאנש ,עמי .66
גורמזאנו ,בלאנש ,עמי . 149
אהרוני ,יציאת מצרים ,עמי .25
ראו כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי  ,50וכן ב׳׳היצירות והמחברים״ בפרק המבוא לעיל.
גורמזאנו ,מאמר ,עמי .56
כהנוב ,ממזרח שמש ,עמי .16
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המיוחדת למזרח״ 210.הסבר כוללני ולא־משכנע מעין זה היה גם בפי גורמזאנו גורן :התכונות
שנטלו היהודים מהרחוב המצרי ,אמר ,היו רוח השעשוע ,כשרון המסחר ,הפיקחות והיכולת
לראות את הצד הנאה במצבים קשים 21,.משהתבקש לפרט 212,היה עוד יותר לקוני; התכונות
שאליהן התכוון ,סיכם ,הן סובלנות ,הומור וחומרנות המלווה בערמומיות ״חיובית״ ,ללא
רוע לב .התשובות וההסברים הללו ,בצירוף העדויות הזעומות ביצירותיהם של יוצאי מצרים
(אשר יידונו להלן) ,מוליכים אל המסקנה הבלתי נמנעת כי השפעת המצרים־המוסלמים על
היהודים בני המעמדות הבינוני והגבוה היתה מוגבלת ביותר.
גם השפעתם של היהודים על התרבות הערבית במצרים במחצית הראשונה של המאה
העשרים היתה דלה 213.פרופ׳ ששון סומך מצביע על השתתפות פעילה של יהודים בתחומי
האמנות ,הקולנוע ,התאטרון והמוסיקה :אחדים מהם הגיעו להישגים נכבדים וזכו בהכרה.
יהודים מילאו תפקיד חשוב גם בענפי הדפוס וההוצאה לאור ,שהיו חיוניים לתחייה התרבותית
במצרים .סומך מציין כי היהודים שהתבלטו בתרבות הערבית לתחומיה השונים נמנו בדרך
כלל עם הקראים ,בזכות התמזגותה של עדה זו באורחות החיים המקומיים .לעומת כל אלה,
תרומת היהודים במצרים לספרות הערבית היתה זעומה 214.מראד פרג׳  -גם הוא קראי  -היה
הבולט שבין היוצרים היהודים־המצרים שכתבו ערבית .פרג׳ ( )1956-1866טען כי היהודים
הם חלק בלתי נפרד מהתרבות הערבית האסלאמית ,ובכמה משיריו דיבר על אחווה יהודית־
ערבית ויהודית־מוסלמית המבוססת על אבות קדמונים משותפים ,מסורות תאומות ואפילו
זהות בלשון .אמנם ,בין היהודים היו שגילו עניין בלשון הערבית  -הרב הראשי בקהיר ,הרב
חיים נחום ,נימנה עם מייסדיה של האקדמיה ללשון הערבית שקמה בבירת מצרים בשנת 1932
 ויהודים היו פעילים גם בחוגים ובסלונים הספרותיים בקהיר ,אבל בסך הכל מדובר במספרמצומצם של משתתפים .האוריינטציה האירופית שאליה נטו ,והעדפתה של הלשון הצרפתית על
פני הערבית ,הביאו לכך שהכותבים מקרב הקהילה התבטאו בצרפתית וכן באנגלית ,בעברית
ואולי גם בשפות נוספות  -אך לא בערבית .מאלפת היא העובדה ,שהעיתון היהודי בלשון
הערבית ,״אלשמס״ ,אשר יצא לאור בקהיר משנת  1934עד שנת  ,1948נדחה במידה רבה על
ידי הקהילה היהודית והיה ,בעיקרו ,מפעל יחיד של עורכו ,סעד יעקב מלכי215.
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אהרוני ,ראיון ,עט׳ . 12
גורמזאנו ,מאמר ,עט׳ .56
גורמזאנו ,ראיון.
פיסקה זו ,פרט למשפט האחרון(העוסק בעיתון אלשמס) ,מבוססת על סומך ,השתתפות יהודים ,וכן על
סומך ,קולות אבודים.
במחצית השנייה של המאה הי״ט טבע היהודי יעקוב צנוע ( ) 1912-1839חותם של ממש על חיי התרבות
במצרים ,ואף על השיח הפוליטי בה .בן לאב שהיגר מאיטליה ולאם ילידת מצרים ,היה צנוע  -״שיח׳
גייימס צנוע אבו נט׳ארה [בעל המשקפיים]״ ,כפי שבחר להיקרא  -יוצר שנון וביקורתי ,שהתמחה בכתיבה
עיתונאית וספרותית ,וגייס אותה למאבק בשליט ,הח׳דיו אסמאעיל ,אשר גמל לו בגירוש ממצרים(ב־
 .)1878צנוע נחשב לאחד מאבות התאטרון המצרי המודרני.
על ״אלשמם״ ראו ויקטור נחמיאם ,׳״אל־שמם׳  -עיתון יהודי במצרים1948-1934 ,״ ,פעמים ( 16תשמ״ג),
עמ׳ . 141-129
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לסיום חלק זה ,העוסק בהשפעות גומלין ,מן הראוי להביא את הסיפור המעניין הבא ,ששמעה
האחות תאה וולף מפי משרת במלון ״מינא האוס״ בקהיר:
אני בא מכפר סמוך בשם מינה ,שבו חי בתקופת התנ״ך פרעה מפורסם .בכפרנו שעל
גדות הנילוס מספרים אגדה עתיקה ,הנמסרת מאב לבן במשך דורות רבים ,על מרים,
אחת מבנותיו של פרעה .היא אהבה לטייל עם נערותיה לאורך הנהר ,ויום אחד היא
ראתה תיבת גומא קטנה צפה על מימי הנילוס בין קני הפפירוס ,ושמעה בכי של תינוק.
היא ציוותה של שפחותיה למשות את התיבה מן המים ,ובתוכה מצאה להפתעתה
תינוק יפה וחזק הממרר בבכי .הילד הובא אל ארמון אביה ,שם חונך וגודל ,וניתן לו
השם מוסה או משה ,שפירושו ״זר״ .כעבור זמן היה משה למנהיגם של היהודים ,שהיו
עבדים לפרעה .לבסוף הירשה לו פרעה לעזוב את מצרים יחד עם העם היהודי ולצאת
לארץ כנען שהובטחה להם על־ידי האל .מאז קוראים לכל הבנים הבכורים הנולדים
בכפר מינה ״מוסה״ ,וגם אני שמי מוסה216.
גם אם שמעה האחות את הדברים הללו מפי אותו מצרי ,אין שום ביטחון באמיתותם .בהחלט
ייתכן שהסיפור נבדה ,על יסוד המקור התנ״כי ,כדי להרשים תיירים (יהודים או נוצרים)
מבאי המלון .אבל אם יש בו ממש כלשהו  -וכדי לברר זאת יש לבדוק ,קודם כל ,אם אמנם
לכל הבנים הבכורים באותו כפר ניתן השם מוסא  -הרי זו עדות מרשימה להשפעה מובהקת
של התרבות היהודית על זו של קבוצה מבני הארץ במצרים.

אימוץ מנהגים
ביצירות הנחקרות ניתן למצוא ,פה ושם ,הערות שיש בהן רמז לאימוץ מנהגים או דרכי
התנהגות .רחל מכבי ,למשל ,מתארת את סבה שנהג לחבוש תרבוש ״כמנהג היהודים בקהיר
בימים ההם״ 217.ב״קיץ אלכסנדרוני״ מסופר על ״ריקוד נפרטיטי״ ,שהוא ״מחול מצרי עתיק
יומין״ ,אשר הפגין הילד רובי להנאת אורחיה של משפחתו 218,וב״תאה :זכרונות מאלכסנדריה״
מצוטטת אשה יהודייה צעירה הנזכרת בסיפור מימי ילדותה ואומרת ,״שתקתי ,נאמנה
לנוהג המקובל במצרים ,שילדים צריכים להיראות ,אבל לא להישמע״ 219.״במיה ,מלוכיה
ובדינגאך גדוש לא רק מאכלים מצריים אופייניים שהכותב מתרפק על זכר טעמיהם ,אלא הוא
מראה גם כיצד שתי נשים יהודיות מעלות בבית ״קטורת בוח׳ור״ ומקיימות טקס לסילוק שד
רע  -על פי הצעת המשרתת המוסלמית ,ובניצוחה; מן התיאור עולה שהמנהג אינו זר להן220.
ולעומת אלה ,האחות תאה מספרת על מנהג מצרי רווח שלא אומץ :ה״באקשיש״ .על אנשי
216
217
218
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אהרוני ווולף ,עמי .108-107
מכבי ,מצרים שלי ,עמי .30
גורמזאנו ,קיץ אלכסנדרוני ,עמי .55
אהרוני ווולף ,עמי .56
זוהר ,עט׳ .34
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הצוות של בית החולים היהודי באלכסנדריה נאסר לקבל סכומי כסף שנועדו לשמש אות
תודה לטיפול טוב(שם ,עמ׳  .)35פרט להערות המקריות הללו ,יצירותיהם של יוצאי מצרים
מגלות מעט מאוד מנהגים מקומיים ואורחות חיים שננקטו בידי בני הקהילה היהודית .הנה
מה שנמצא בכל זאת.
בינו ובינה .נערה בת־עשרה לא היתה רשאית להזמין לביתה בחור זר מבלי לקבל רשות
מהוריה :״במצרים של אותם ימים היה זה מעשה שלא ייעשה מצד נערה ׳ממשפחה טובה׳״.
נערה שהפרה את הכלל הזה היתה צפויה לתגובה חריפה 22,.גורל מר לאין שיעור המתין לנערה
שהותקפה מינית .ענבר ,שבהיותה בת תשע ניצלה מנסיון אונס ,הסבירה מדוע לא התלוננה
על המעשה :״למרות שנותרתי בתולה ,בעיני החברה הייתי נחשבת כמי שחולל כבודו לנצח,
וצפויה הייתי לכל אותן תופעות מכוערות שמצב כזה מביא עמו במצרים״(שם ,עמ׳ .)71
מאידך־גיסא ,היהודים היו שונים מהמוסלמים ביחסם לבנות סוררות .ז׳קלין כהנוב סיפרה על
חברתה דינה ,שהתאהבה בעוזרו של מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת פואד הראשון ,פייר
שמו .מששמע אביה של דינה כי בתו שכבה עם פייר ,השליך את הבחור מהבית וכלא את בתו
בחדרה .היא הצליחה להימלט ,ולבסוף נישאה לאהובה .בינתיים השתמש האב בקשריו ודאג
לפיטוריו של פייר ממישרתו באוניברסיטה 222.אם כן ,האב לא נשאר שווה נפש אבל הוא לא
פגע לרעה  -פיזית  -בנערה או בבחור :ואף כי ב״בלאנש״ מכה רפאל את אחותו פלור לאחר
ששמע מפיה כי שכבה עם חברה היווני קונסטנטין ,״היא ידעה שהוא לא יהרוג אותה .רק
הערבים הורגים בגלל דברים כאלה״223.
חג האביב .מדי שנה ,ביום שני בשבוע הראשון של חודש מאי ,נהגו המצרים לצאת
לחיק הטבע כדי לחגוג את ״יום שם אלנסים״ ,הוא חג האביב .מרסל פישר ,שגדלה בקהיר,
מספרת כי החג היה יום שבתון ,שבו יצאו המצרים  -מבני המעמדות הנמוכים ועד שיכבת
העילית  -לפיקניקים על גדות הנילוס או בגנים ,כאשר נשי הפלאחים וילדותיהן מתקשטות
בשמלות בצבעים רועשים .לדבריה ,גם היהודים ציינו את ״שם אלנסים״ ,ולפעמים בילו
בפיקניקים משותפים עם מוסלמים 224.לעומתה ,רחל מכבי אומרת כי את חג האביב ,שמקורו
פרעוני ,חגגו באלכסנדריה בני השכבות העממיות בלבד וכי לא עלה על דעת היהודים ליטול
חלק בחגיגה או ללבוש בגדים רועשים כמו המוסלמים הפשוטים 225.״פעמים אין־ספור שמעתי
את משפטה הפסקני של אמא״ ,כותבת מכבי ,״אדום נועד להרגיז את השדים ,והוא מתאים
רק ל׳ילדות הבייראם נבירם; ערבית :חג]׳ ,הן הילדות הקטנות הנראות בהמוניהן מהלכות
בחוצות העיר ביום חג־האביב אשר למצרים״ 226.ואילו יצחק גורמזאנו גורן ,שילדותו עברה
עליו באלכסנדריה שני עשורים אחרי מכבי ,טוען כי היהודים נהגו לחגוג חגים שמחים ,בין
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אהרוני ,יציאת מצרים ,עט׳  ;18-17הציטוט מעמ׳ .17
כהנוב 7 ,ימים,עמ׳ .11
גורמזאנו ,בלאנש ,עמי .156
פישר ,ראיון.
מכבי ,ראיון.
מכבי ,מצרים שלי ,ענד .63
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צוות בית החולים של הקהילה היהודית .המקור :יורם מיטל ,אתרים יהודיים במצרים

אם היו אלה חגים יהודיים ,אסלאמיים או נוצריים ,והם חגגו אפוא את שם אלנסים ויצאו גם
הם לפיקניקים227.
שתיית מי הנילוס .האחות תאה וולף מספרת כי בקיץ  ,1942כאשר גייסותיו של רומל
קרבו והלכו לאלכסנדריה ,הוחלט שהיהודים בעלי האזרחות הגרמנית ייצאו את העיר .בבית
החולים היהודי נערכה לעוזבים מסיבת פרידה חפוזה ,שבה ״כולנו שתינו כוס מי־הנילוס .לפי
משל מצרי עתיק ׳כל מי ששותה ממי־הנילוס ,תמיד ישוב למצרים׳״ 228.ומשחלפה הסכנה,
והעוזבים שבו ,קידם בשימחה עוזר־האח מחמד את האחות היהודיה :״אמרתי לך שתחזרי מהר,
שווסטר [אחות ,בגרמנית] תאה ,הרי שתית ממי הנילוס לפני שנסעת ,נכון?״(שם ,עמ׳ .)82
״כי זו ששתתה ממי היאור באדות חיוך אליו תחזשר״ ,שוררה אהרוני בהזדמנות אחרת229.
גם רחל מכבי מספרת על מנהג זה ,אלא שעל פי גירסתה מקורו אינו מצרי:
כשהיינו נוסעים אל מחוץ לגבולות מצרים ניצב היה הסודאני ובידו מגש עמוס כוסות
מים  -חייב היית לגמוע  -וזאת משום שאמור ברומית ״מי אשר שתה את מי הנילוס
ישוב וישתה אותם״ .לימים ,כאשר התחלתי מבחינה בדברים ,תפסתי כי בפירוש אין

 227גורמזאנו ,ראיון.
 228אהרוני ווולף ,עמ׳ .79
 229אהרוני ,נשים ,עמ׳  ,87השיר ״שוב על גדות היאור״.
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אלה מי היאור אלא מי תעלה מרופשת .אך ליתר־בטחון ,כך גמרתי בלבי ,אקפיד שלא
לשתות ,ואולי סוף־סוף אזכה לא לשוב למצרים230.
אשה נפגעת .המינהג הבא שירת נשים אשר ביקשו להפגין מורת רוח כלפי בעליהן:
להיות ״זעלאנה״(נפגעת) הינה מוסכמה חברתית נפוצה במצרים .כאשר אשה נפגעת
עמוקות ע״י התנהגות בעלה וחשה שעליה לעשות מעשה קיצוני ,אזי במקום לקפוץ
למי הנילוס ,היא ארזה את חפציה שלה ושל ילדיה וברחה אתם אל אמה .אפשר היה
להכיר אשה ״זעלנה״ בכך שהיא נשאה בידיה בדרך כלל ״בוגה״ ,חבילה עגולה ובה
בגדים וחפצים אחרים ,כמו שלוקחים כשיוצאים למחנה קיץ231.
דרך אגב ,בעוד שסיפורו של המנהג מושם בפי האחות תאה ,ששמעה אותו כביכול מהחולה
אמילי ,הרי שבמבוא לספר מגלה עדה אהרוני כי היא ששמעה זאת ,מפי אמה232.
לילת אלתוחיד .ז׳ק חסון מספר על מנהג לימוד תורה אור לא׳ בניסן ,ראש השנה הקדום,
שהיה מקובל בקהילות יהודיות רבות במזרח ,אבל נשא במצרים אופי ייחודי אשר ניזון גם
ממנהגי הארץ:
זהו לילה שבו מוכרזת בבית־הכנסת אחדות האל (תוחיד) .הלילה מתחיל בקריאת
הפרשה ובתפילת הלל הגדול .אחר־כך שרים הנכבדים שבמתפללים שירים ליטורגיים
(פיזמונים ,מזמורים ,פיוטים) ,לעתים קרובות על־פי מוסיקה מצרית .השירים מתורגמים
פסוק־פסוק לערבית .לבסוף ,בחצות ,זוכה זקן החזנים לקרוא את ״סדר אל־תוחיד״,
התפילה הנערצת אשר מהללת את גדולת האל .הנוסח הוא בערבית ,ויש בו נוסחאות
אסלאמיות רבות :הוא מתחיל בקריאה המוסלמית ״באסם אללה אל־רחמן אל־רחים״;
הוא נוקב בתשעים ותשעה התארים של האל ,כמעט כמו הצופן הצופי; והוא עושה
שימוש במונחים שהושפעו מן הקראן לגבי דמויות בתורה (אברהם הוא אל־ח׳ליל;
אהרון ,אל־אמאם :משה ,רסול אללה).
חסון אומר כי שורשיו של טקס דתי חשוב זה נעוצים בעבר הרחוק ,בן מאות רבות של שנים,
וכי ייתכן מאוד ש״סדר אלתוחיד״ נכתב בידי בנו של הרמב״ם ,ר׳ אברהם הנגיד233.
הכנסת אורחים .ולבסוף ,אצל רחל מכבי מסופר על האופן שבו התקבלו הבאים לבתי
התושבים האירופים של אלכסנדריה ,לא־יהודים כיהודים:
אם צילצלת בדלת ,והופיע סודאני לבוש לבנים ,אבנט אדום למתניו ,וצעדת לתוך חדר־
מלתחה ,והובאת אל חדר־אורחים כזה או אחר .מעולם לא יכולת להמתין זמן רב בלא
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מכבי ,מצרים שלי ,עט׳ .58-57
אהרוני ווולף ,עט׳ .55
שם ,עמ׳  .7ראו גם הפיסקה העוסקת באהרוני ,בסעיף ״היצירות והמחברים׳׳(המבוא ,לעיל).
חסון ,מצרים ,עמי  .170על סדר אלתוחיד ראו פליישר.
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שיוגש לך הכיבוד הרגיל והמקובל  -ספלון קפה תורכי ,על טס־כסף ,לידו גביע עתיק
ויפה פחות־או־יותר של ריבה סמיכה שכפיות תקועות בה .טעמת מן הריבה כהוא־זה,
ולגמת מן המים הצוננים(בטעם כלור!) שעמדו ליד הקפה בכוס מהבילה מצינה.
להלן מגלה מכבי ,כי לימים למדה לדעת שצורת כיבוד זו איננה אופיינית למצרים בלבד אלא
היא ״מסורת תורכית ,שהתפשטה לכל ארצות השלטון העותומאני״ 234.ועם זאת ,עובדה היא
שמנהג זה קנה שביתה במצרים ,ואומץ בידי יהודים ,אשר חיקו את שכניהם ,בני שיכבת
העילית העות׳מאנית־המצרית.

סיכום
עניינו של מאמר זה הוא מגעי התרבות שהתנהלו בין יהודים ומוסלמים במצרים .מגעים אלה
נידונו בחלקו האחרון של המאמר ,שהוא הקצר שבפרקיו .תוכן החלקים שקדמו לו מבהיר היטב
מדוע אורכו כה דל ביחס :יצירותיהם של יוצאי מצרים משרטטות דמות של קהילה כמו־אירופית,
שאיננה שולטת בלשון הארץ אלא דוברת צרפתית או אנגלית ,מתייחסת בהתנשאות ובזלזול
לבני הארץ המוסלמים ,מקיימת איתם בעיקר קשרי אדונים ומשרתים ,ומנותקת אפילו מבניה
הנמנים עם המעמד הנמוך והדומים באורחותיהם למצרים .הישות המוסלמית היתה ליהודים,
לפי היצירות שנחקרו ,בבחינת תפאורה ,או מקור לדימויים :״וידו [של אבי] רחבה כמסגד
ביום חג / ,או עגלה ססגונית ,שעליה  /בתולות מרקדות לאללה  -רק אחד״ 235.השפעתה של
אוכלוסיית הרוב ,הערבית־המוסלמית ,על אותו מיעוט יהודי־מערבי התמצתה בכך שהגברת
גולדשטיין ,לדוגמה ,אשכנזייה על פי שמה ,אימצה את הברכה ״אהלאן וסאהלאן״ [כך]236.
ההתייחסות להמון המצרי ,הערטילאי ,האנונימי ,מדיפה  -במקרה הטוב  -ניחוח עז של עליונות
בנוסח ״משא האדם הלבן״(ת!-)16ט !1 1 1 6 8ז\\) של רודיארד קיפלינג מסוף המאה הי״ט:
״הם [המצרים] נדיבים וטובי־לב ,וכל רצונם הוא להתקיים בשקט ובכבוד .שנית ,הם בהחלט
מעריכים את מה שהיהודים עשו למען מצרים .עזרנו להם להיבנות מבחינה כלכלית ,מסחרית
וטכנולוגית ,לפתח את שירותי המשפט ,החינוך והבריאות ועוד כהנה וכהנה״(שם ,עמ׳ .)47
מאמר זה לא התיימר להקיף את מכלול כתביהם של יוצאי מצרים ,אלא נשען על מידגם
שלהם .אך לא משום כך ניתן לומר ,במידה רבה של ביטחון  -אף ללא השוואה עם ממצאי
מחקרים היסטוריים וחברתיים  -כי החיבורים הללו מציירים תמונה מעוותת במידת־מה .זאת,
קודם כל ,משום שכמעט מחצית הקהילה  -בני המעמד הנמוך ,הבלדי ,וכן הקראים  -אינם
מיוצגים כמעט בספרות ממין זה(כאן ייצג אותם קובץ סיפורים אחד) .רוב היצירות נכתבו
בידי אלה שנמנו עם המעמד הבינוני והמעמד הבינוני־הגבוה :רבים מהם לא חיו במצרים
שנים רבות(גורמזאנו גורן ,למשל ,עלה לישראל בהיותו בן עשר :אנדה הראל־דגן עזבה את
 234מכבי ,מצרים שלי ,עט׳ .67-66
 235הראל־דגן ,פואמה קהירית ,השיר ״אבי היה׳׳.
 236אהרוני ,יציאת מצרים ,ענד .77
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קהיר בהיותה בת חמש עשרה :רחל מכבי באה מאלכסנדריה בת שבע עשרה) ,ובתודעותיהם
התערבבו ,מדרך הטבע ,זכרונותיהם הם עם סיפורים שהתהלכו במשפחותיהם .גם לעובדה
שמדובר בנופי ילדות אשר הכותבים נעקרו מהם ,בדרך כלל על כורחם ,ובארץ שנחשבה
אויב מר של ישראל ,נודע משקל רב שעה שבאים להעריך את מידת מהימנותם של תיאורי
היחסים הבין־קהילתיים ומשמעותיהם .״לעזאזל האמת,״ הכריז בגילוי־לב אחד המחברים,
״אני לא מתעד ,אני מחבר סיפורים״ 237,והמשיך:
חלקים רבים מן הכתוב מבוססים על זיכרונות .זיכרונות של חוויות שחוויתי אני במציאות,
או שסופרו לי מפי אחרים ,שעל־פי עדותם ,אכן חוו אותם במציאות .יש ומובאות לעתים
עובדות מוכחות ואין מאחוריהן אפילו קורטוב של אמת ,ויש לעתים בדיה מוחלטת
שאני מוכן להישבע עליה .בכלל ,גם אם לפעמים המסגרת העלילתית נולדת מן הבדיון,
הרי שלאחר שנוצרה ,כל מה שאני יוצק לתוכה הוא עבורי בחזקת ״זיכרונות״ ,בין אם
באים הם ממאגר הזיכרון ובין אם ממאגר הדמיון ,שהגבולות ביניהם מיטשטשים ככל
שהשנים עוברות .לא כל שכן כאשר מציאות ובדיה מתערבבות ממש238.
לאלה יש להוסיף גם את הסכנות שהקורא הוזהר מפניהן כבר בראשית הדברים :תעתועי
הזיכרון האנושי ,נטיית הלב של כותבי זכרונות לייפות את עברם או לבוא חשבון עימו ,השפעת
אמונותיהם וערכיהם על אופן כתיבתם ,וכן הלאה.
אצל המחברים ,מרביתם לפחות ,ניכרת המגמה לאידאליזציה של החיים במצרים .בספר
זכרונותיה של דידאר פוזי־רוסאנו ,יהודיה ילידת מצרים שהיתה פעילה קומוניסטית נלהבת,
מוקדשים עמודים רבים לתיאורים מתפעמים של נופי קהיר ,ניחוחותיה ,טעמיה ,אתריה
ואנשיה ,הכתובים באהבה גדולה וספוגים בהרבה געגועים 239.ומה הפלא? הרי אחרי ככלות
הכל מדובר בקהילה מפוארת שהיתה ואיננה ,ולא נותר לשרידיה אלא לנסות לשמר את זכרה.
וכך ,למשל ,בעוד שהמחקר קובע כי אפילו בכפרים מצריים שבהם לא ישבו יהודים מאות שנים
נפוצו דימויים המציגים את היהודים ככופרים ארורים ,המתקוממים נגד האל וסופם לרשת
גיהנום 240,כותבת ז׳קלין כהנוב :״לא חשתי איום לעצמי מצד המסורת המוסלמית כשם שלא
חשתי איבה כלפיה״ 241.גם היתה אם זו באמת הרגשתה של כהנוב כלפי האסלאם ומאמיניו
במצרים ,יש בכך כדי להעיד על הפער בין התחושה הסובייקטיבית שלה ,לבין המציאות
האובייקטיבית שנעלמה מידיעתה.
אם כך ,השאלה היא אפוא מהו ערכם המחקרי של חיבורים כגון אלה של ז׳קלין כהנוב
והיוצרים האחרים .ברור שהם אינם ראויים לשמש מקור היסטורי עצמאי; ובדרך כלל ,יצירות
כאלו אף אינן מתיימרות לכך .האם יש בספרות מעין זו לתרום תרומה כלשהי למחקר ההיסטורי?
237
238
239
240
241

גורמזאנו ,בדרך ,ענד .253
שם ,עם׳ .254
ראו פוזי־רוסאנו.
ראו שמואל אטינגר(עורך) ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם ,ב ,ירושלים תשמ׳׳ו ,עמ׳ .340
כהנוב ,ממזרח שמש ,ענד .193
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לדעתי ,בהחלט כן :אמנם ,לא ״עובדות היסטוריות״ ,אבל עדויות היסטוריות  -על רוח של
תקופה ,תפיסות ,ערכים ,אמונות ,השקפות וכדומה .ג׳ואל ביינין ,למשל ,אכן עשה שימוש נרחב
בכתבים שפרסמו יוצאי מצרים  -אלה שנזכרו כאן ,ואחרים  -במחקרו המקיף על תולדות
הקהילה במאה שעברה ,ובעיקר לאחר  242.1948החוקר הקפדן יבחין בסיפורים בעלי תוכן
ומסר זהים ,החוזרים ביצירות שונות מאת מחברים שונים .לדוגמה :ב״קיץ אלכסנדרוני״ נכתב
כי בעיני המשרת סאלם היתה החלוקה לאדונים ולמשרתים טבעית מריחת השמש ומרימת
הנילוס ,וב״יציאת מצרים השנייה״ אומרת אחת הדמויות ש״אדונים ומשרתים בחברה שלנו,
זה המבנה הבסיסי ,וכך זה יהיה תמיד ,דבר טבעי ,כמו זרם הנילוס״ 243.מי באמת חושב כך,
שהחלוקה לאדונים ולמשרתים היא סדר הדברים הטבעי? לא המשרת סאלם ולא הדמות
האחרת ,שהרי הם יצורים בדויים :מי שמאמינים בזה הם יוצריהם ,המחברים ,שבדו את הדמויות
הללו ושמו את הדברים בפיותיהם .לפנינו אפוא דפוס מחשבתי העשוי ללמד דבר־מה על תפיסה
שרווחה בתקופה הנדונה .היצירות שנסקרו במאמר זה גדושות בדפוסים כאלה ולפיכך ,מחקר
זהיר עשוי להעשיר את הידע ההיסטורי שלנו דווקא בתחום שהתיעוד הארכיוני חסר כל כך.
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