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וביקורות

דיצה כמשל  -סיפור בשר ודם אז דרשת מוסרי
טו ב ה רחן

מתי הוס ,מליצת עפר ודינה לדון וידאל בנבנשת  -פרקי עיון ומהדורה ביקורתית,
הוצאת מאגנס וקרן הרב דוד משה ועמליה רוזן ,ירושלים תשס׳׳ג 248 ,עמ׳.
אשמאי זקן נטול כח גברא נושא לאשה ,בעל ברחה ,בתולה יפה וממאנת ,ונופח את נשמתו
לאחר נטילת אפרודיזיאק קטלני  -מחומרים סנסציוניים אלה עשויה עלילת ״מליצת עפר
ודינה״ .סיפור עברי מחורז זה זכה עתה למהדורה מדעית מצוינת מידו של מתי הוס ,מי
שהתגדר כבר מראשית דרכו בשדה הנרחב(והבלתי מעובד עדיין דיו) של הסיפורת העברית
המחורזת .המהדורה שהוס מגיש לנו בזה ,פרי מחקרו הקפדני והמנופה ,מלווה במנגנון
ביקורתי מופתי הכולל לא רק ביאורי מילים אלא אף מראי מקום משפע עצום של מקורות
(מקרא ,תלמוד ומדרש ,פרשנות מקרא וכתבים פילוסופים ,רפואיים ,הלכתיים וספרותיים
מימי הביניים) ,וכן מבוא נרחב בן מאה וחמישים עמודים ,שהוא כספר בפני עצמו .המבוא
המעמיק מעניק לקורא את הרקע ההיסטורי והספרותי הנחוץ להנאה מן היצירה ,להערכתה
ולשיפוטה.
בהשפעתו של חיים שירמן השתרשה ,כידוע ,במחקר התפיסה כי היצירה העברית שנכתבה
בספרד הנוצרית בתקופה שלאחר תור הזהב האנדלוסי עומדת בסימן של ירידה והתנוונות.
תפיסה זו ,אשר כבר במחקריו של דן פגיס איבדה את אחיזתה הגורפת ,התערערה עוד יותר
במהלך העשור האחרון עם מחקריו המאלפים של מתי הוס .עיוניו בסוגת המקאמה ובמודוס
האלגורי(אשר ראו אור עד כה רק בכתבי עת) ,ועימם גם המבוא למהדורה זו ,מעמיקים
את הבנתנו בדרכיה האומנותיות המגוונות והמתוחכמות של הסיפורת המחורזת העברית
בתקופה זו.
מתוך הפרק הראשון במבוא של הוס עולה תמונה תוססת וססגונית של ״מועדון ספרותי״,
שחברו בו כמה וכמה משוררים עבריים שהחליפו איגרות שיריות אלה עם אלה ,והיו מצויים
בקשרים עם גדולי דורם  -פילוסופים ,מתרגמים וחצרנים יהודיים .חבורה ספרותית זו,
שנתכנתה בשם ״עדת נוגנים״ ,פעלה בסוף המאה הי״ד ובראשית המאה הט״ו ,בעיקר בסרגוסה,
וגובשה על פי דגם הגילדות הנוצריות ,כאגודה מקצועית שתפקידה לטפח את אומנות השירה;
בראשה עמד מנהיג והיו לה תקנון קבלה וקני מידה לשיפוט .תחייה זוטא זו של השירה העברית
התאפשרה בזכות המפגש בין כמה דורות מבני משפחת בן לביא ,חצרנים בממלכת ארגון,
לבין המשורר שלמה דיפיארה ,ששימש מזכירם והופקד על חינוך ילדיהם וילדי ילדיהם .עם
חבורה זו נמנה דון וידאל בנבנשת ,מחבר ״מליצת עפר ודינה״ .בבירור המקיף שעורך הוס
בפרק השני במבוא הוא מצליח  -בהסתמך על חליפת האיגרות בין משוררי ״עדת נוגנים״ ,על
פעמים ( 104תשס״ה) עמי 134-125
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מאפיינים סגנוניים ,וכן על תעודות היסטוריות שונות  -לייחס את היצירה באורח חד־משמעי
לדון וידאל בנבנשת ,ולהעמיד את עיקרי הביוגרפיה שלו1.
״מליצת עפר ודינה׳׳ מורכבת משני חלקים עיקריים :סיפור בדיוני על אודות עפר ודינה,
וה״נמשל״ ,דרשה אלגורית על הראשון .הקשר הבעייתי בין שני החלקים עומד במרכז הדיון
העיוני של הוס ,והוא מקדיש לו את הפרק החמישי ,המרכזי ,של המבוא .אני מבקשת להרהר
בשאלה זו מחדש ,ולהעמידה במרכז סקירתי .אך לפני שאגש לעצם השאלה ,הנה תמצית
ה״מליצה״.
עפר ,זקן עשיר ,רע מראה ורע מעללים ,התאלמן זה עתה ממהיטבאל ,אשת חיל ,יראת
אלהים ורבת פעלים  -זו נפטרה מעגמת נפש לאחר שתוכחותיה להשיב את בעלה למוטב היו
לשווא .כשקם האלמן הטרי מאבלו ויצא לרחוב העיר ,התאהב מיד בנערה יפה וברה ושמה
דינה .הזקן השתוקק להתעלס עם דינה ,ואף הביע תקווה שתטפל בו לעת זקנתו .הוא ביקש
את ידה מאביה ,הבטיח להעמיד לה צאצאים ,לשאתה על כפיים ,ולהוריש לה את הונו :יתר על
כן ,הוא הבטיח אף לפרנס את האב המרושש .האב הנלהב שלח בינתיים את הזקן ללבוש בגדי
חמודות ו״לכסות את ערוות העצמות היבשות׳׳(שורות  ;63-62להלן אציין רק מספרים) ,אך
דינה דחתה את ההצעה על הסף .היא לעגה לכיעורו של הזקן והיתה מודאגת מתפקודו המיני.
ועוד הוסיפה ,ברוח קינות עממיות ידועות של נשים צעירות שהוריהן השיאו אותן לזקנים:
״ומה בצע בכספו או זהבו  /ועל חמדת נשים לא יבוא?  /האמנע מחפץ בחורי חמד למשכב
דודים בימי בחורותי  /ושכבתי עם אבותי?״( 2.)89-88האב הפליא לגייס נימוקים שונים ,ואף
סותרים ,לשכנע את בתו :למראה יופיה ישוב כוח הגברא של עפר  -וגם אם לאו ,הרי מובטח
לה שלא יבגוד בה ויהיה לה בעל נאמן .נוסף לכך ,הן גם גברים צעירים כושלים לעתים בעת
המעשה .אברהם אבינו הוליד בנים אחרי מלאת לו מאה :רות המואביה לא נטתה אחר הבחורים
וכגמול על כך יצא ממנה המלך דוד .ולבסוף ,הנימוק האמיתי :הן גם כוחו שלו ,של האב האביון,
כבר ״תשש ...כנקבה״ ( ,)129ואין בידו לעדן את בתו ב״לחם ושמלה״(דהיינו לספק לה את
שארה וכסותה) .דברים אלה של האב ,וכן גם דברי דינה ״ושכבתי עם אבותי״ ,יוצרים זהות
בין שני הגברים ,האב והבעל המיועד ,ויש בהם יותר מאבק של גילוי עריות.

1

2

זיהוי מחבר המליצה גרם ,ועדיין גורם ,מבוכה לחוקרים .לעומת אחרים הנוטים לראות בדון וידאל בנבנשת
ובדון וידאל בן בנבנשת(בן לביא) אדם אחד ,וייחסו לזה את יצירותיו של זה ,מסקנתו של הוס היא כי
מדובר בשני אישים שונים .בשאלת זו עסקה גם פרופ׳ יהודית טרגרונה בוראס(35ד3-601ח 0^ 0ע ^ 1ז ) .
מאוניברסיטת מדריד בהרצאה שנשאה ביוני  2004בכנס האגודה האירופית לחקר השירה העברית
מימי הביניים .היא אינה חולקת על כך שדון וידאל בנבנשת הוא אכן מחבר ״עפר ודינה׳׳ ,אבל על סמך
האונומסטיקון הספרדי ותעודות ארכיוניות נוספות ,היא שבה וקובעת שמדובר באדם אחד ,ובשתי צורות
כתיב לאותו שם; כן הוסיפה חומרים ביוגרפיים חדשים לזהות המחבר ולקשריו המשפחתיים והספרותיים
הסבוכים .ממצאיה יראו אור בהקדמה שכתבה יחד עם ד׳יר תרצה ורדי למהדורה המדעית של חליפת
המכתבים השירית לשלמה דיפיארה [ואשר דון וידאל(בן) בנבנשת היה אחד מנמעניו העיקריים] .אני
מודה לפרופ׳ טרגרונה שבאדיבותה נתנה לי לעיין בהקדמתן לחליפת המכתבים.
בדומה לזה מופיעה גבירה הנשואה לזקן חסר כח גברא אף במחברת השש־עשרה ( )211-160לעמנואל
הרומי ,והיא מקוננת בדברי שיר על היעדר סיפוק מיני ועל אובדן עלומיה.
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דינה משקיפה על החתן דרך החלון ומבקשת למות בחניקה .האב מדווח לעפר על מאמצי
השכנוע שעלו בתוהו .עפר מציע לאב מוצא חוקי שלא יוכל לסרב לו :אם לא יספק לדינה את
״עונתה״  -יגרש אותה ויעניק לה פיצוי כספי גבוה .העיסקה נחתמה .דינה מבינה כי נחרץ
דינה ,לא רק על ידי ״אבותיה״ אלא אף מאת האל ,ומקבלת את הדין.
טקס החתונה נערך ברוב עם ,ובתשעה באב דווקא  -רמז עבה לחורבן הצפוי של הנישואים.
עפר לא חסך מקרואיו מטעמים  -והמחבר אינו חוסך מקוראיו את כשרונו ההומוריסטי.
הכתובה ( ,)277-258שנקראה בקול באוזני הנוכחים ,היא פרודיה על טופס הכתובה 5.בלילה
הביא עפר את דינה ״החדרה אצלו לעשות מלאכתו״ ( ;)289אך מלאכתו נעשית בעיקר בלשון.
הוא מחמיא לדינה ,מבטיח לה שמלות ונעליים  -״ותרדמה גדולה נופלת עליו ...ודינה בפאת
המיטה שכבה למעצבה ...דמתה בבית עפר אל שוכבי ן5פר״ ( .)300-298בבוקר עפר מודיע
להורי דינה כי הבתולה הביישנית ,שאינה מנוסה עדיין ב״דת שעשועים״(כלומר ,בהלכות
ארוס) ,הביסה את גברותו ,והוא ,בעדינותו ,לא כפה עצמו עליה :והוא מבטיח ל״רכך״ אותה
בלילות הבאים .אך גם בליל המחרת  -״בין רגליה כרע נפל״ ( .)326הפעם הוא יוצא במתקפה
וטוען כי דינה ״סגורה ומסוגרת ...גן נעול״ (.)354-353
האב דורש גירושים ,ועפר יעשה עוד ניסיון אחרון להצלת נישואיו .באופן אירוני למדי,
דווקא עבדו הסריס (!) חרבונה ,משמש כיועצו לענייני זיקפה :לא פחות אירוני הוא הרמז
העולה משמו של חרבונה לחורבנו הקרוב של עפר .הסריס מציע לעפר סגולת פלאים מעוררת
תאוות המשגל :״הדג הנקרא סיקינקור ...האיש האוכל מעט מטבורו ...יצא כחתן מחדרו ...כי
בזה די למלאת את תאות האשה עד פעמים ששה״ ( .)386-382עפר הלהוט מדי לוקח מנת
יתר ״וימת האיש בצירים כציךי יולדה״ ( .)396שר העיר מאשים את עבדיו של עפר בהרעלה,
משליכם לבית הסוהר ,מענישם בעינויים קשים ומפקיע את רכושו של עפר .סופו המגוחך
והמשפיל של האימפוטנט מסומן אפוא כמוות נשי טיפוסי  -״כיולדה״(ובכך נמתח קו נוסף
של הקבלה בין האב שכוחו ״תשש כנקבה״ לבין עפר הזקן) .עד כאן החלק הראשון.
אם נקבל את ההנחה שסיפור זה אינו רק אוסף של ״טופוי״ ספרותיים אלא הוא נכתב
בתוך ,ועבור ,חברה הצורכת והמייצרת טקסטים כאלה ,נוכרח לשאול מהו התפקיד החברתי
או האנתרופולוגי או הפסיכולוגי של הסיפור לעצמו? האם נועד רק להצחיק? ואם כן ,את
מי? והאם ייתכן(כפי שקורה לא אחת) שיש להומור גם ערך מוסף ,חתרני? ומהי הסוגה של
הסיפור  -האם נכון לכנותו ״סיפור עגבים״(כפי שעושה בעקיבות מתי הוס)? אם מעמידים
במרכז הסיפור את עפר הגרוטסקי שטוף הזימה ,אזי לפנינו אכן סיפור עגבים בעל נופך
קומי בולט  -לעומת זאת ,שימת הדגש על סופו המר של עפר תהפוך סיפור ״פורנוגרפי״
זה לסיפור מוסר ,סיפור על אודות החוטא ועונשו .אבל גם דינה היא גיבורת ה״מליצה״ ,ולא
פחות מעפר ,והעמדת סבלה במרכז הסיפור תהפוך אותו ממהתלה ארוטית למלודרמה בעלת
תווים אלגיים ,סנטימנטליים ,ואולי אף טרגיים .העמדה כזאת תדגיש בו אף יסודות חתרניים.
בקריאה כזאת ייצג קולה הטרגי של דינה קולות מושתקים של נשים אשר במסגרת יחסי
3

זהו חיקוי של דוגמה מוקדמת יותר ב״מנחת יהודה שונא הנשים״ ,מאת יהודה אבן שבתי.
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הקניין הפטריארכליים גופן הוא סחורה המחליפה ידים גבריות .יתרה מזו ,קולה של דינה
עשוי לייצג גם מחאה חברתית סמויה כנגד הנישואים המוסדרים הממשטרים את תשוקות
הנעורים ומדכאים אותן.
כפי שעולה מספרות השו״ת שאלת נישואי זקן וצעירה היתה שאלה הלכתית רווחת למדי.
בשו״ת ,וכן במסמכי הגניזה ,נשמעים הדים למצוקתן של נשים ,בעיקר צעירות ,שבעליהן
אינם מספקים אותן ,וכן גם עדויות למורת רוח של הרבנים לנוכח מצבים מעין אלה 4.אף
דינה ב״מליצה״ אומרת לאביה ״אל אבי ,אל תחלל את בתך להזנותה .להשיאה לזקן בימי
בחרותה׳׳ ( ,)224-223ובכך היא מוכיחה בקיאות הלכתית בהוויות דאביי ורבא (סנהדרין
עו ע״א; וראו הוס ,ענ .)101 7לעג וולגרי לחתן זקן ולא־יוצלח נשמע גם בשיר חתונה יהודי
בפרובנסלית־קטלנית(הוס מצטטו בעמוד .)49
המסורת הלטינית ,כפי שמראה שולמית שחר בספרה ׳׳החורף העוטה אותנו  -זיקנה בימי
הביניים״(תל אביב  ,1995עמ׳  ,)104-103עוד מגדילה לעשות בשימה ללעג את ^senex
( amansזקן מאוהב :אשמאי זקן) המגוחך .ישיש זה הוא כעור ועלוב ,שפוף ושדוף ,קרח
בראשו ושעיר בגופו ,נאנח ונאנק ,משתעל ויורק  -ועם זאת מתאווה ומשתוקק .כמו עפר
(וראו שורות  )63-62אף טיפוס זה נוהג לקשט את עצמו ,לצבוע את זקנו ,לתת סומק בלחייו
וכדומה .גם חוקי הנישואים הלטיניים לא ראו בעין יפה נישואי זקן וצעירה ,ותיארו אותם
כמעשה כלאיים לא טבעי .בספר החוקים של המלך אלפונסו העשירי(שחר ,שם ,עמ׳ )103
יש איסור מפורש על זיווגים כאלה.
בהקשר למסורות טקסטואליות אלה ,אני מבקשת להזכיר גם את הפרקטיקה הלא־
ספרותית של טקס ^ Charivariשהיה קיים ברחבי אירופה .תזמורת צורמנית ,או מקהלת
נערים ,שהשמיעה יללות רמות ,היתה מתמקמת מתחת לחלונם של אלמן או אלמנה מבוגרים
שהתכוונו להינשא 5.שולמית שחר רואה בכך ביטוי של עוינות בתוך המשפחה(מצד צאצאים
של הורים קשישים שרוצים להינשא בשנית) ,וביטוי למתח חברתי(בין מבוגרים לצעירים
על משאבי המין והשידוכים) .הצ׳אריווארי ביטא אפוא חרדה פסיכולוגית וכלכלית של דור
הצעירים אל מול המבוגרים המנוסים יותר מינית ,והאמידים יותר כלכלית .עיקר חיצי הגינוי
והלעג כוונו אל הדחף המיני המוגבר של הזקן .המחשבה על אודות הזקן העלוב המבקש לקיים
יחסי מין ,אומרת שחר ,עוררה בגברים צעירים לא סתם גועל ,אלא בעיקר חרדת אימפוטנציה
וחרדת סירוס 6.הגחכת הזקן היתה אפוא אחת הדרכים להתגבר על חרדות אלה.
4

5

6

הוס(ע מ׳  )50-49מביא דוגמאות לעניין זה ,ומציין את מחקריו של יום טוב עסיס על ההתנהגות המינית
של יהודי ספרד הנוצרית שיש בהם דגמי מציאות מקבילים ל״מליצה״ ( עמ׳  .)49בהקשר זה יש להזכיר
גם את מחקריו של אברהם גרוסמן ,למשל ,״נישואי בוסר בחברה היהודית בימי הביניים עד המאה השלוש
עשרה״ ,פעמים ( 45תשנ״א) ,ענ. 125-108 7
ואולי אפשר כי הביטוי ״קל קרנא משרוקיתא״ ( ;264״קול השופר והמשרוקית״) רומז למנהג הצ׳אריווארי?
משמעו של הביטוי בהקשרו ביצירה הוא כי הנדוניה המגוחכת תביא לחתן בוז ולעג ,וכן מוסיף הוס
בהערה שזהו גם רמז ״לקרניים שהכלה הצעירה עלולה להצמיח לבעלה הזקן״ .הכרזת המחבר כי כיוון
את היצירה לקהל של ״נערים אשר לצון חמדו להם״ ( ) 187נוגעת גם היא אולי לעניין זה.
כנספח למהדורת ״מליצת עפר ודינה״ צירף הוס חיבור נוסף(עכ ,)224-212 7המכונה ״הלצה״ ,פרי עטם
של דון וידאל ועוד שניים מבני חבורתו הספרותית .ב״הלצה״ לועגים המחברים לביצועיו הכושלים של
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חלקה השני של היצירה ,מוסר ההשכל שלה ( ,)568-410הוא דרשה אלגורית
ההופכת סיפור עסיסי כמעט־פורנוגרפי זה ל״אקזמפלום״  -כל פרט בסיפור הבדיוני
זוכה לפשר טיפולוגי בדרשה .״עפר״ הוא ״משל אל האדם בתבל ועניניו״ ( .)479הוא מעין
״כלאדם״ ( Everyman -כשמו של מחזה המוסר האנגלי הידוע מימי הביניים) .״בחייו עפר
ובמותו אפר״ ( ,)485-484הוא מסמל את החילוף והכיליון ואת רפיסות ההוויה האנושית.
ארצו של עפר ,״ארץ נד״ ,היא ״עולם ההפסד״ ( ,)436עולם החומר המתכלה בשיני הזמן.
לעומת עפר החומרי והגופני ,״מהיטבאל״ החכמה ,אשתו הראשונה ,מייצגת את ״הנפש
המשכלת״ ( .)520היא ״אשת חיל״ ואביה הוא ״איש חיל רב פעלים״ ,דהיינו ״השכל הפועל״
שממנו נאצלה .היא ״בתו״ ,ועל כן תשאף לשוב ולהתחבר אליו .הנפש המשכלת מנחה את
התנהגותו המוסרית של האדם ,אך עפר נמשך אחר ״דינה״ ,אשר על פי הנמשל ״היא משל
לתענוגי בני אדם״ ( .)535דינה מסמלת את הנאות הגוף והמין ,וכל השוגה באהבתה סופו
להיענש .דינה המינית היא היפוכה של מהיטבאל הלא־מינית .שתי הנשים מסמלות אפוא את
הדילמה הטרגית בנפש האדם(כלומר הגבר!) בין האידאל הגברי של התבונה לבין המשיכה
אל הגוף והמיניות .״חרבונה״ המשרת הנאמן מסמל בנמשל את היצר היועץ רע לאדם ,ואילו
דג ה״סיקינקור״ את התאווה היוקדת כאש.
בראש הנמשל ( )436-410מעמיד המחבר ״הוראות שימוש״ מפורטות .ראשית הוא טוען כי
״לא לדברי המשל הזה באשר הוא שם נתכוונה דעתי .ולא להבליו ולהתוליו היתה מחשבתי״
( .)414-413הוא מודה כי נקט ב״פדגוגיה של פיתוי״ תוך ניצול חולשתו של ציבור קוראים קל
דעת(״הנערים״) ,והגיש להם סיפור ארוטי מפתה שצפון בו מסר מוסרי :״לפתות את הנערים
אשר לצון חמדו להם .ומוסר השכל רחוק מכליותיהם״ ( 7.)421-420בעודדו את קוראיו
לחתור לרובד האזוטרי של המשל ,מצטט המחבר ״חכם״ אנונימי :״כמאמר החכם .אל תשיתו
לב לחצוני הענינים וגשמותם .הביטו למה שבתוכם ופנימיותם״ .אני סבורה כי החכם שמדובר
בו כאן הוא הרמב״ם 8,וכי דון וידאל מבקש להישען כאן על התאורטיזציה של המורה הגדול

7

8

ידידם(האמיתי) אברהם ,אשר בליל כלולותיו ״תשש כחו כנקבה״ .הידידים(כן הוס ,עמי  )208״חוששים
שאנשי הקהילה ונשותיה ילמדו ...מאין אונותו של אברהם על חוסר אונם שלהם״; דהיינו ,כשלון ידידם
מעורר בם חרדת ביצוע .כמו הציאריווארי ,אף ״הלצה״ זו ,לדעתי ,היא טק(0ט) קולקטיבי שנועד להביע
חרדות ובה בעת לעדן אותן.
על פי הבנתו של הוס רומז המחבר בהצהרותיו לשתי מטרות(ובהתאמה ,לשני תהליכי קריאה) :המטרה
האחת ,אזוטרית ,מכוונת ל״חכמים ונבונים המסוגלים לחלץ בכוחות עצמם את המסר המוסרי הנסתר
הטמון בסיפור העגבים :והאחרת שהיא אקזוטרית ,נועדה להציג בפני נערים צעירים באמצעות סיפור
העגבים מוסר השכל דידקטי גלוי ומפורש״(עמ׳  .)39אך בעצם שני קהלים אלה חד הם ,כי בשל התובנות
המוסריות שנתגלו ל״נערים״ במהלך הקריאה הם יהפכו לאותם ״חכמים״ שלהם נועד הנמשל .לדעת
הוס יש התאמה בין שני תהליכי הקריאה ושני קהליהם לבין שני דגמים מובחנים של אלגוריה :האלגוריה
הפרשנית והאלגוריה הקומפוזיציונית (עמ׳  .)73-72הוס סבור כי האלגוריה של דון וידאל בנבנשת
היא הכלאה בין שני הדגמים האלגוריים :רובד המשל כתוב על פי דגם האלגוריה הפרשנית(המספרת
ברובד הגלוי שלה סיפור דמוי מציאות ,אך מפוזרים לאורכה סימפטומים המערערים את אמינות הסיפור
והמעידים על רובד מובלע ,אזוטרי) ,ואילו רובד הנמשל כתוב על פי הדגם הקומפוזיציוני של האלגוריה
(שבו הסיפור חסר מעמד של פשט הגיוני ומהותו האלגורית מסתברת מיד).
בהערתו למשפט זה כותב הוס ״כמאמר החכם[ :ההדגשה במקור  -ט״ר] ולא מצאתי מקורו״ <עמ׳ 187
הערה .)418
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בסוגת המשל המקראי .כזכור ,אומר הרמב׳׳ם במבואו ל״מורה נבוכים״ ,כי השימוש במשלים
וחידות הוא אילוץ פדגוגי .סיפורי התורה סופרו ב״שמות משותפים״(משלים ומטפורות);
ההמון הנבער יבין את הציורים באופן מילולי ,על פי קוצר השגתו ,ואילו הקורא האידאלי
(״השלם היודע״ בפי הרמב״ם) ידע לפרשם באופן אלגורי.
השאלה הנושנה ״למה התכוון המשורר?״(או לענייננו :״האם התכוון המשורר למה
שאמר שהתכוון״) ,שאלה שהיתה נהוגה בביקורת הספרות לפני שסר חינה מלפני מבקרי
^ ,new criticismואשר שבה לימים להעסיק את המבקרים בגירסותיה השונות של ״תורת
ההתקבלות״ ,היא אפוא יותר מרלוונטית לעניין ״מליצת עפר ודינה״ .הפרק החמישי ,שהוא
הפרק העיקרי במבוא של הוס ,מפעיל מערך ביקורתי מדוקדק הבוחן את מעמדה של חטיבת
הנמשל .עיקר המאמץ הפרשני והטיעוני של הוס מוקדש להוכחת כנותה של ההצהרה
הפדגוגית שדון וידאל מעמיד בראש הנמשל ,וכן להוכחת תפיסתו של דון וידאל כי המשל
והנמשל משלימים זה את זה ליחידה אינטגרלית אחת (״ויהיו יחד תמים״;  .)416מסקנתו
של הוס היא כי יש לתת אמון מלא בכנות הצהרותיו של המחבר ,וכתוצאה מכך גם בכוונות
האלגוריות של היצירה .הוס מבסס את מסקנתו על ניתוח מעמיק ומפורט של האמצעים
הספרותיים ,מעמד המספר ,אפיון הדמויות ,הפואטיקה של האלגוריה בכלל ,והופעותיו של
המודוס האלגורי בספרות העברית של ימי הביניים בפרט .הוס מפגין במבוא בכלל ,ובפרק
זה בפרט ,ידע מופלג של הרקע הספרותי וניתוח דק־מן־הדק של הרכיבים הטקסטואליים.
הוא נותן בידי הקורא ,וגם בידי הקורא שיחלוק עליו בסופו של עניין ,שפע של מידע וכלים
לפרשנות היצירה ולהערכתה.
הבנתי את היצירה היא שונה מזו של הוס ,והיא דומה במסקנותיה(אם כי לא בהנמקותיה)
לקריאתם של פרשנים קודמים .חיים שירמן ,יהודה רצהבי ,דן פגיס ועזרא פליישר
(הוס ,עמ׳  ,)84שהוס חולק על פרשנותם ,ראו ב״עלילת העגבים״ עיקר ,ובנמשל האלגורי
ראו נספח אפולוגטי המטהר את השרץ .בדומה להם אף אני מתייחסת בחשדנות להצהרותיו
ההרמנויטיות של המחבר וסבורה כי הנמשל הוא מסכה חסודה ותו לא ,שנועדה לתת הכשר
לשימוש בנושאים מיניים( .הצעות פרשניות אחרות אביא בהמשך סקירתי).
קריאתי תצביע על סדקים הנבעים ביצירה בין ההצהרות הגלויות לבין העשייה הספרותית
בפועל של המספר ושל האלגוריסט ,סדקים שהוס כנראה אינו ער להם .ברצוני להצביע על
הפער בין הסיפור הבדיוני ,הבנוי לתלפיות ,ואשר יש לו חיים משלו ,היגיון פסיכולוגי וטעם קיום
משל עצמו ,לבין הנמשל שמתגלות בו חולשות ,סתירות ,פערים וכפילויות מוזרות; ואמנה כמה
מהם - 1 :מהי המקבילה האלגורית של האב בנמשל? זוהי הדמות היחידה בסיפור שהמחבר
״שכח״ להצמיד לה פשר אלגורי ,ועל כן אין לה תאום בנמשל - 2 .מדוע ״המית״ המחבר
את מהיטבאל במשל? האם ״שכח״ שהיא נועדה לייצג בנמשל את ״הנפש המשכלת״ ,זו שלפי
הנאו־פלטונים מחוברת לשכל הכללי ,ואיננה מתה במות הגוף? האם על מזבח האלגוריה היה
מוכן מחברנו לשגות שגיאה פילוסופית חמורה כגון זו?  - 3ללא כל התאמה לסיפור הבדיוני
קיימת בנמשל הפרדה משונה למדי בין היסודות השליליים שבאדם :תאוות הממון(עפר),
התאווה הארוטית(דינה) ,היצר הרע(חרבונה) ויצר המין(הדג) .האם בסיפור הבדיוני אלה
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הן רשויות נפרדות? האם לעפר אין יצר הרע ויצר המין? הרי בסיפור עפר מייצג את התאוותנות
המינית המוגברת ,ולאו דווקא את תאוות הבצע :את תאוות הממון והחמרנות מייצג בסיפור
דווקא האב - 4 .על אי־התאמה בדמותו של חרבונה(משרת נאמן במשל; יצר הרע ויועץ רע
בנמשל) מצביע הוס עצמו ,אך פותר אותה בדרך מפותלת למדי תוך הכפפת המשל לנמשל
(עמ׳  .)123הנחתו היא כי המשל והנמשל תואמים(״ויהיו יחד תמים״;  ,)416ולכן חזקה על
רכיבי המשל שיקבילו בדייקנות לרכיבי הנמשל .כתוצאה מכך הוס מציע ,למעשה ,להשלים
פערים במשל באמצעות תובנות שמספק הנמשל.
במיוחד בולט עניין זה בהתייחסותו של הוס לדמותה של דינה(עמ׳  .)98-96הוס מקיש
מהצגתה השלילית של דינה האלגורית ,להיותה של דינה־בשר־ודם שלילית אף היא .לדעתו,
עצם השימוש בשם דינה ״מעורר קונוטאציה שלילית״ על סמך האשמת דינה באונס ובטבח
במקרא ובמדרש .אך דא עקא ,שמספר ה״מליצה״ ,שלא כמו המקורות הקדומים ,אינו מייחס
לגיבורתו שום אשמה .הקווים ״השליליים״ בדמות דינה אינם מטעמו של המספר(כמשתמע
מדברי הוס) אלא נמסרים באמצעות ״מיקוד״ דמותה מבעד לעיני דמויות אינטרסנטיות
בסיפור .כך ,האב קורא לדינה ״אשה קשת רוח״ ומגנה אותה על שסיכלה את העיסקה שפילל
לה משום שאין ליבה הולך אחר זהב ותכשיטים .אבל מבחינת המספר אמורה אי־חומרנותה
להיות תכונה חיובית דווקא(כל שכן לשיטתו של הוס הטוען כי קולו של המספר הוא אחד
במשל ובנמשל  -והרי הנמשל מוקיע את תאוות הבצע של עפר) .ועוד ,כדי להמאיס את דינה
על עפר משמיץ האב את בתו(סרבנית המין!) כי היא ״כבכרה משרכת דרכיה ...תחשוק בדודים״
( .)169גם דברים אלה מגויסים על ידי הוס למסקנה המתמיהה כי ״התנהגותה של דינה מונעת
לכל אורך העלילה על ידי תאות הבשרים״ .ברור כי גם טענה זו נשענת על הצורך להתאים
את המשל לנמשל .אך כל שדינה רוצה הוא בעל מתפקד שיקיים מצוות עונה ופרו ורבו .היא
איננה נכספת להתהולל עם בחורים אלא רוצה בשידוך מתאים ( .)226אין במשאלותיה דבר
החורג מן הנורמות של חז״ל וחכמי ימי הביניים ,שהתנגדו לנישואי צעירה וזקן משום אותו
נימוק  -ביטול מצוות פרו ורבו.
ועוד ,אני מתקשה להסכים עם הוס הטוען כי ״השלמתה עם הנישואים הנכפים עליה
חושפת חשיבה דטרמיניסטית ...כלומר אפיון האל כישות שרירותית שהחלטותיה נובעות
מגזרה קדומה  -תפיסה שהיא זרה לחלוטין לרוח היהדות[ ,וממשמשת את המחבר כאמצעי
אפיון שלילי״(ענד  .)98ממה נפשך  -אם תפיסת העולם של היצירה היא פטריארכלית־
שמרנית ,הרי השלמתה של דינה עם גורלה היא עדות לסגולותיה הנשיות החיוביות דווקא,
צייתנות וכיבוד אב .ואם נקבל את היצירה(כהצעתי לעיל) כיצירה חתרנית המכוונת כנגד
עריצות האבות והנישואים המוסדרים (עריצות שבאה לביטויה הקיצוני בנישואים כפויים
של צעירה לזקן)  -הרי דינה המקבלת את הדין היא קורבן השיטה הזאת .הוס(ולא המספר)
מאשים את דינה אף בסטייה תאולוגית מ״רוח היהדות״ 9.השימוש במונח הכוללני והעל־זמני
9

סוגיית ״ההשפעה הזרה״ על ״מליצת עפר ודינה״ זוכה לדיון נרחב בפרק הרביעי במבוא (״מקורותיה
הספרותיים של ׳מליצת עפר ודינה״ .),פרק זה הוא הפגנה מדהימה של ארודיציה והיכרות מעמיקה עם
המקורות .יש בו אוצר בלום של תקדימים ומקבילות הן לתמטיקה של ה״מליצה״ והן לתבניות הצורניות
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״רוח היהדות״ מטשטש את העובדה כי ב״יהדות״ ימי הביניים היה טווח רחב של אמונות
דתיות ופילוסופיות ,עממיות ומשכיליות ,רציונליסטיות ומיסטיות( .אותו דטרמיניזם ה״זר
לרוח היהדות״ מצוי בשפע בשירי הפרישות העבריים מספרד שנושאם הוא ״זמן״ ו״תבל״
המשחקים בגורלות אנוש).
לדעתי מגלה המספר את דעתו על הדמויות בגורל שהוא מועיד להן הלכה למעשה
בסיפורו  -בהמיתו את עפר ובהצילו את דינה הוא מודיע מי הוא הנבל של הסיפור ,הראוי
לעונש ,ומי ראויה להינצל(אף שבאופן תמוה איננו יודעים דבר על גורלה של דינה לאחר
שהתאלמנה) .בעוד עפר והאב מוצגים כשני זקנים חורשי מזימות ,התנהגותה של דינה מופתית,
ודווקא על פי הנורמות הימי ביניימיות :היא מצייתת ל״אבותיה״ ,סובלת בדממה ,ובוחלת
בתכשיטים .בניגוד לאב ולעפר השקרנים  -היא דוברת אמת .עפר אמנם נלכד בקסמיה ,אבל
המספר אינו מאשים אותה בפיתוי פעיל שלו .אביה מכנה אותה ״אשה חכמת לב ומשכלת״,
והראיה שאין אלה מחמאות בעלמא היא שהוא בוחר לדבר אליה בשיח פילוסופי מובהק
( .)110-109כמו כן ,המספר מאפיין את דינה כבקיאה במקורות ובתקדימים מקראיים ,ואף
בסוגיות תלמודיות .על אף שבסופו של דבר דינה נכנעת בעל כורחה למערכת דכאנית,
המספר מצייר אותה כאשה עצמאית בעלת דעה משלה ורצונות משלה :כסובייקט המתנגד בכל
האמצעים(הרטוריים בעיקר) הנתונים לו להפיכתו לאובייקט בידי אחרים .דמותה של דינה
האלגורית(בנמשל) ,המסמלת את התשוקה הארוטית ,היא אפוא רדוקציה של דמות נשית
תלת־ממדית לממד אחד בלבד  -הפיתוי .נראה כי בתקופה זו היה השם דינה שם גנרי הקשור
באופן כלשהו למיניות הנשית 10.מעניין להזכיר בהקשר זה ספר רפואי בשם ״ספר התולדת״,
שעיקרו שיחות בין אב בקיא ברפואה לבין בתו/תלמידתו על אודות נושאים גניקולוגיים שונים,
ונראה שאין זה מקרה שגם בחיבור זה קרויה הבת דינה".

שלה .הוס קובל בפרק זה על חוקרים(שירמן ורצהבי) שסברו כי ׳׳הנושאים המפוקפקים והגסים״ מעידים
על השפעה ספרותית זרה .בצדק גמור הוא טוען לעומתם כי הסבר אתנוצנטרי זה יוצר חלוקה מיתממת
וצדקנית בין צניעות ״אצלנו״ ופריצות ״אצלם״(עמי  ,)41ונחלץ להוכיח כי התרבות היהודית  -התנ״ך,
ספרות חז״ל וספרות ימי הביניים  -התברכה בשפע של ארוטיקה משלה(עמי  .)45-41עם זאת ,נראה כי
הוס מרחיק לכת בכיוון הנגדי כשהוא מבקש לגונן על ״מליצת עפר ודינה״ ולטעון שאין בה כלל נושאים
ארוטיים ״החורגים מהמקובל״ בסיפורת ובשירה של יהודי ספרד ,וכי עלילתה ״איננה מעידה בהכרח
על השפעה זרה״(עמ׳  .)45הביטוי ״איננו מעיד על השפעה זרה״ חוזר כמעט בכל עמוד ועמוד בפרק -
כך בנושא ההתעלסות בין זקן לצעירה(עמי  ;)48-46בעניין השילוב בין סיפור דידקטי ״גבוה״ לסיפור
עגבים ״נמוך׳׳(עמי  ;)50לשימוש במקאמה ,ובמודוס האלגורי(עמי  ;)56-54לשימוש במשל שנמשלו בצידו
(עמי  ,)57וכן בשימוש בדגם פרשני אלגורי שנהוג בכתבי הפילוסופים היהודיים(אך לא בספרות היפה;
עמ׳  .)58אך דא עקא ,שמהלך מגמתי זה של הוס מגיע לשיאו דווקא בהודאה ב״השפעה זרה״! הוס טוען
כי את הלגיטימציה לשילוב שלושה דגמים עבריים(המקאמה ,המשל והדגם הפרשני־האלגורי) ב״מליצה׳׳
נטל דון וידאל מאלגוריות לטיניות בעלות משל ארוטי; טענה זו נראית לי משכנעת ביותר .לאור מסקנה
זו עוד פחות ברור איזה צורך אפולוגטי באה לשרת טענת היעדר ההשפעה הזרה ,ומדוע הוס רואה ערך
חיובי בהסתגרות תרבותית דווקא.
 10וראו גם הוס(עמי  ,)49המצטט משו״ת הרא״ש מעשה בדינה שהיתה נשואה לסריס.
 11ראוRon Barkai, Les infortunes de Dinah: le Livre de la generation ou la gynécologie juive au :
Moyen Âge, Paris, 1991
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מן הראוי להתבונן אף באופן העדין והאמפתי שהמספר בוחר לתת ייצוג לא רק לדיבורה
הישיר של דינה ,אלא ,באורח כה נדיר בספרות הזאת ,גם למחשבותיה ( .)97-81המספר חודר
להרהוריה של דינה ומשמיע לנו אותם כדברי שיר ,תוך שמוש בטכניקה הידועה כ״דיבור
משולב״ (:)free indirect speech
נוחם לנפשה מאנה לקחת  /דינה בקרחת וגם גבחת...
לא י־?5לדז רוחה בחמדת אוצרות  /כסף ולא מצאה לנפשה נחת
יערב משוש גילה בבן גילה ואל  /חברת צבי עופר זמיר פוצחת)95-92( .
לא זו בלבד שאין כאן שמץ של ביקורת על העדפותיה המיניות של דינה ,אלא דומה כי המספר
מבין לליבה .וכאשר משקיפה דינה מן החלון ורואה ,לזוועתה ,את עפר בתור גוויה ערטילאית
ומגוחכת המהלכת ברחוב ( ,)158-138שוב חודר המספר להרהוריה ומוסר את חששותיה
בדיבור משולב :״התבטח בו כי רב כוחו? ...התאמץ כי ישוב לימי עלומיו?״; כן הוא מוסר לנו
את הוויכוח המר שהיא מנהלת בדמיונה עם אביה :״ואיך הבל תנחמני״ וכר ( .)147יותר מכל
דמות אחרת דינה היא דמות דרמטית במובן העמוק של המילה ,שכן היא נתונה בקונפליקט
מטלטל בין רגשות לערכים.
עצמאותו של הסיפור ואי־תלותו בנמשל ניכרת לדעתי גם בהבדל ברמה האומנותית בין
שני החלקים .הנמשל האלגורי הוא לא רק ״רזה״ וסכמטי(כדרכן של אלגוריות בדרך כלל),
אלא גם מרושל ובלתי מספק  -לעומת זאת ניכרת תשומת לב אומנותית רבה בעיצוב הסיפור
הבדיוני .בייחוד ניכר הדבר בעיצוב העדין ,האמפתי והמורכב שניתן לדמות דינה ,תוך חדירה
פסיכולוגית ושימוש באמצעים ספרותיים משוכללים .נימוק נוסף התומך ,לדעתי ,בעצמאות
הסיפור ובאי־תלותו בנמשלו הוא הדגם הספרותי החריג של ה״מליצה״ .הוס ,שחקר את כל
תקדימיה האפשריים של היצירה בספרות העברית ,לא מצא בה תקדים של סיפור ראליסטי־
ארוטי שנמשלו אלגורי(עמ׳ .)60,57
מסקנתי מכל אלה היא שאף ששני חלקי היצירה נכתבו ביד אחת ,הרי מאחורי כל חלק
עומדת סמכות שונה :בראשון זוהי סמכותו של המספר הבדיוני ,ובשני זו של האלגוריסט -
והראשון אינו כפוף לשני( .זוהי אפשרות שהוס מעלה ומסלק באחת ,עמ׳  ).84לדעתי ,המהלך
האלגורי בנמשל בוצע בתורת מחשבה שלאחר מעשה(וכאמור ,ברישול) .ומכל מקום ,משמוע
הסיפור ,לדעתי ,אינו כפוף לדרשה האלגורית .לאור הדגם הספרותי החריג של ״המליצה״ אף
אין להוציא לגמרי מכלל אפשרות את ההיפותזה שלפנינו חיבור ששני חלקיו נכתבו על ידי
שני מחברים שונים ,כשהאחד מסיים את היצירה של קודמו(כדוגמת ״רומן הוורד״ הצרפתי
המפורסם)12.

ראו  .Guillaume de Lords, Le Roman de la Rose , ed. F. Lecoy, Paris 1970-73, pp. 112-156 :12״רומן
הוורד״ מורכב כידוע משני חלקים :האחד מאת גיום דה לורים(ראשית המאה הי״ג) והשני מאת דאן דה
מן) (Jean de Meunנכתב כמה עשורים מאוחר יותר .שני החלקים הם אלגוריים ,אך בעוד החלק הראשון
.משגיב את אידאל האהבה החצרנית ,לחלק השני מסר שונא נשים משולח רסן
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בין אם מדובר במחבר אחד ובין אם מדובר בשניים ,ברצוני להציע היפותזה נוספת ,והיא כי
הנמשל אינו אלא פרודיה .הצעה מעין זו הציע כבר ,למען האמת ,עזרא פליישר ,כשראה בנמשל
תרגיל רטורי בפרשנות אלגורית שהמחבר הוכיח בו ,בין שרצה בכן ובין אם לאו ,ש״אין טקסט
בעולם שאי אפשר לדרוש עליו דרשה חסודה״(מצוטט על ידי הוס ,עט׳  .)70-69ראיית הנמשל
כ״פרודיה על נמשל״ הופכת את היוצרות ,ומציבה את המשל בתור החלק הרציני(והטרגי)
דווקא של היצירה ,ואת הנמשל בתור החלק הקומי שלה .ועוד ,הבנת הנמשל כ״פרודיה על
נמשל״ מתייחסת לא לתוכן ה״מליצה״ ,אלא בעיקר לטקסטואליות ול״ספרותיות״ שלה .מה
שמושם ללעג בנמשל הפרודי אינו הערכים המוסריים המובעים בו(השליטה בתאוות ,כיבוש
היצר וכדומה) אלא ההרמנויטיקה האלגוריסטית עצמה ,אותה הסתכלות הרואה בכל דבר
סימן לדבר אחר ,ואף במחיר של מלאכותיות ,עיוותים ו״עיגול קצוות״.

מיפת לשם ושוב ליפת
ת ר ג ו ם א נ ג ל י ש ל ״ מ א ו ר עינ יים״ מ א ת ע ז ר י ה מ ן ה א ד ו מ י ם
דוד מ ל כי א ל

Azariah de’Rossi, The Light o f the Eyes, translated from the Hebrew with an introduction
and annotations by Joanna Weinberg. New Haven & London: Yale University Press
[Yale Judaica Series; vol. 31] 2001. xlix + 802 pp.

על המחבר וחיבורו
לפנינו תרגום לאנגלית של אחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו בעת החדשה המוקדמת,
״מאור עיניים״ מאת עזריה מן האדומים ( ,)Bonaiuto de’Rossiמגדולי החכמים בקרב יהודי
איטליה בתקופת הרנסנס ( 1577-1511בקירוב) .לספר שלושה חלקים .החלק הראשון ,״קול
אלוהים״ ,מתאר בפרוטרוט רעידת אדמה שפקדה את פירארה ,עיר מגוריו של עזריה ,בשנת
 .1570עזריה תיאר את שהתרחש ,ודן גם בתפיסות השונות שהועלו בתקופה הקלסית ובימי
הביניים לגבי הסיבות לרעידות אדמה :הוא תיאר את ההסברים הטבעיים שהציעו חכמי אומות
העולם ,וכנגדם את הגישה היהודית(לשיטתו) ,הרואה ברעש ביטוי לרצון האל.
בימי רעידת האדמה קיים עזריה שיחה עם חכם נוצרי ,שהשתומם שאין בעברית גירסה
של איגרת אריסטאס ,חיבור ביוונית מלפני חורבן הבית השני על סיפור תרגום התורה
ליוונית במצוות תלמי פילדלפוס ,מלך מצרים .בעקבות השיחה הכין עזריה  -בתוך עשרים
יום ש  -תרגום עברי ,על סמך תרגום בלטינית שבדפוס ,וזהו חלקו השני של ״מאור עיניים״,
הנקרא ״הדרת זקנים״.
״אמרי בינה״ ,החלק השלישי של הספר ,הוא גם עיקרו ,מבחינה כמותית ואיכותית כאחד.
בשישים פרקים ,הממוינים לארבעה מדורים (״מאמרים״) ,בוחן עזריה שורה מגוונת של
נושאים מתקופת הבית השני ,המשנה והתלמוד :פילון האלכסנדרוני :תרגום השבעים :תולדות
היהודים בימי הבית השני :מניין השנים לבריאת העולם :אגדות חז״ל :הכרונולוגיה היהודית
של העת העתיקה :בגדי הכהונה ,ועוד .העיסוק בהיסטוריה לא היה בגדר חידוש ,שכן במאה
הט״ז כתבו מחברים יהודיים שורה של ספרי היסטוריה ,דוגמת ״עמק הבכא״ ליוסף הכהן
ו״שלשלת הקבלה״ לגדליה אבן יחיא ,אולם במקום לכתוב סיפור(נרטיב) ,כמקובל ,חידש
עזריה בכך שבחר להשתמש בסוגה של עיונים ממוקדים בסוגיות היסטוריות ספורות.
אולם החידוש הגדול בספר הוא בתוכנו ולא בצורתו .תוצאות מחקריו של עזריה דה־רוסי
היו מהפכניות .לדוגמה ,עזריה הראה כי מניין השנים לבריאת העולם אינו קדום ,אלא הונהג
פעמים ( 104תשס״ה) עמי 143-135
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רק בתקופת הגאונים .הוא ביטל גם את מהימנותן ההיסטורית של כמה מאגדות חז״ל ,כגון
האגדה על סיפור מותו של טיטוס מיתוש שחדר למוחו .מסקנותיו הרדיקליות של עזריה נבעו
מן השימוש האינטנסיווי שעשה במקורות יהודים־הלניסטיים מחד־גיסא ,ובמקורות לא־יהודיים
מאידך־גיסא ,לרבות כתבי אבות הכנסייה .אין פלא אפוא שמלומדים נוצריים אשר שלטו
בשפה העברית(שאמנם לא היו כל כך מרובים) התרשמו מספרו של עזריה ,כגון התאולוג
הצרפתי רישאר סימון (.)Richard Simon, 1638-1712
״מאור עיניים״ נדפס במנטובה בשנת שמ״ג ( )1573ומייד עורר התנגדות ,בדמות כרוז
חתום על ידי רבני ונציה ,ובראשם ר׳ שמואל יהודה קצנאילנבוגן ,ושורה של רבנים מערים
אחרות באיטליה(שאמנם לא נימנו עם גדולי הרבנים האיטלקיים בתקופה זו) .הכרוז אסר על
כל יהודי להחזיק בספר ולקרוא בו ללא היתר מחכמי עירו 1.עזריה אסף דברי ביקורת והתייחס
אליהם במהדורה שנייה שהדפיס שנה לאחר מכן ,ובכך בעצם בא הפולמוס האיטלקי אל
קיצו .עזריה המשיך להגיב לדברי ביקורת בחיבוריו ״מצרף לכסף״ ו״צדק עולמים״ ,שנדפסו
רק במאה הי״ט.
״מאור עיניים״ הותקף גם מחוץ לאיטליה .במאה הי״ח פירסם ר׳ חיים יוסף דוד אזולאי
(החיד״א) איגרת שנשלחה מאת הרבנים אלישע גאליקו ומשה אלשייך ,שניים מתלמידי ר׳
יוסף קארו בצפת .באיגרת נמסר כי ״מרן״ היה בדעה שהחיבור ראוי להישרף ,אך הוא נפטר
בטרם הספיק לעשות מעשה .מקור נוסף של התנגדות חוץ־איטלקית היה ר׳ יהודה ליוואי בן
בצלאל מפראג(המהר״ל) ,בחיבורו ״באר הגולה״(פראג שנ״ח) .המהר״ל תקף את עזריה על
שפקפק במהימנותן של אגדות חז״ל ,ניתח אותן בעזרת מקורות לא־יהודיים והציג את חז״ל
כ״נבערים מדעת״ .המהר״ל סבר שאין מקום לבחון בעין ביקורתית את תוכן האגדות ,שכן
המשמעות האמיתית של אלה היא במישור פנימי ורוחני ,ולא במישור המילולי והמוחשי.
ההתנגדות לא מנעה מחכמים רבים וידועים במאות הי״ז והי״ח מלעיין ב״מאור עיניים״
ולהפנות אליו ,אך עובדה היא כי אחר הדפסת הספר במאה הט״ז ,הוא לא נדפס מחדש עד לעת
החדשה .המיפנה בא בימי המשכילים וחוקרי ״חכמת ישראל״ ,אשר הוקירו מאוד את הספר
ואת מחברו בזכות החוש הביקורתי־ההיסטורי שלו .בשנת  1794הופיעה בברלין מהדורתו
של המשכיל יצחק סטנוב ,ובמאה הי״ט נדפס הספר ארבע פעמים נוספות.
הקורא בן זמננו מסוגל אפוא לגשת אל ספרו של עזריה מן האדומים במישרין ,בתנאי שהוא
קורא עברית .אולם העברית של עזריה רחוקה מן העברית המודרנית ,והרצאת הדברים ארוכה
ומייגעת ,ורצופה בהפניות לחיבורים עתיקים המוכרים רק למי שמתמחה בכאלה .לפיכך
היטיב פרופסור ראובן בונפיל עם קהל הקוראים כשהוציא לאור ,בשנת תשנ״א ,לקט מכתביו
של עזריה ,בליווי מבוא נרחב והערות2.

1
2

חכמי מנטובה פרסמו תקנה נפרדת ,פחות קיצונית ,שבה הם הגבילו את העיון בספר לאלו שטרם מלאו
להם עשרים וחמש שנה  -ראו צונץ ,עמ׳ . 142
ראו בונפיל ,כתבי עזריה.
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יצירת המופת של ויינבת
כעת מגישה פרופסור ג׳ואנה ויינברג את ״מאור עיניים״ גם לציבור שאינו קורא עברית3.
המתרגמת השתדלה להיצמד ,במידה רבה ,אל לשון המקור ,אך לעתים נאלצה לפצל משפטים
לשניים ,להשמיט מידי פעם מילה או שתיים ,ולסטות מן התחביר העברי על מנת לספק תרגום
רהוט וברור :הערות השוליים הן בעיקר הפניות למקורות המצוינים בחיבור .ויינברג העירה
באורח לקוני כי ״כל ההפניות לטקסטים אותרו״(עמ׳  ,)xivוציבור החוקרים חב לה חוב עצום
על הישג אדיר זה .אין בהערות אלא מעט דברי פרשנות ,וברור כי ויינברג הצטמצמה על מנת
שלא להכביד ,בהתחשב בממדיו הגדולים של הספר .חבל שתוכן העניינים אינו מפנה לפרקים
השונים של ״אמרי בינה״ ,החלק המרכזי של החיבור ,והקורא נאלץ לדפדף הרבה כדי למצוא
את הפרק שהוא מבקש .לעומת זאת ,מפתח המקורות בסוף הספר הוא כלי רב־ערך ,המשרת
קוראים המעוניינים בייחסו של עזריה אל מחבר או אל חיבור מסוים.
לפני התרגום בא מבוא יסודי על עזריה וחיבורו .ויינברג סוקרת את המקורות המרכזיים
ששימשו את דה־רוסי בעבודתו .ספרות התלמודים והמדרשים תפסה ,כמובן ,מקום מרמי,
אך עזריה השתמש ביותר ממאה וחמישים חיבורים יהודיים אחרים ,כגון פירושי דון יצחק
אברבנאל .לפי החוקרת־המתרגמת ,״הדעת נותנת שעבודתו של אברבנאל דירבנה את דה־רוסי
לחקור שאלות [היסטוריות] אלה ביתר עומק״4.
חשובים עוד יותר בעיני עזריה היו פילון האלכסנדרוני ,יוסף בן מתתיהו והמחבר עלום
השם של איגרת אריסטאס .כפי שמסבירה ויינברג ,עזריה הדביק לפילון את הכינוי ״יפת״ וכינה
את יוסף בן מתתיהו ״שם״ ,אך כל השלושה ראויים לכינוי ״יפת״ מבחינת כתיבתם ביוונית,
והגדיל עזריה לעשות בהחזרתם לתודעה היהודית 5.המהדורה שלפנינו חושפת תרומה זו
לעיני ״בני יפת״ המודרניים ,דהיינו קהל הקוראים המערבי ,יורשי המורשת התרבותית
הקלסית והאירופית.
עזריה נעזר גם במקורות לא־יהודיים ,ובמידה שלא נראה כדוגמתה בספרות העברית
עד לימיו  -למעלה ממאה במספר .ויינברג מדגישה את מקומם של החיבורים שנכתבו
במאה הט״ו על ידי הנזיר הדומיניקני אניוס ( )Anniusמוויטרבו ( ,)Viterboשייחס אותם -
בזדון  -למחברים קדמונים 6.עוד דמות חשובה הוא סבסטיאן מינסטר ( ,)Münsterאיש
האשכולות הגרמני ,אשר חי כשנות דור לפני דה־רוסי וכתב על כמה וכמה מן הסוגיות
הנידונות ב״מאור עיניים״.
הודות לעבודת הנמלים של ויינברג באיתור המקורות ,המהדורה שלפנינו מביאה את
המחקר לפסגה חדשה בשחזור ארון הספרים של דה־רוסי .כיוון זה של המחקר העסיק את
החוקרים מימי ״חכמת ישראל״ ועד עתה ,ודומה כי כעת הוא הגיע למיצויו .אך חשיבותו של
3
4
5
6

תרומתה העיקרית של ויינברג לחקר דה־רוסי היתה עד עתה עבודת הדוקטור שלה  -ראו ויינברג,
דיסרטציה.
ויינברג ,מאור עיניים ,עמ׳ .XXXV
על פילון ראו ויינברג ,פילון.
ראו ויינברג ,אניוס.
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ארון הספרים בכן שהוא מאיר את עולמו המנטלי של המחבר .המשימה העיקרית אפוא היא
לשבץ את הכותב בהקשרו ההיסטורי ,תוך הבלטת ייחודו וחשיבותו .חלק זה של המלאכה הוא,
כמובן ,פרשני ,ולכן דיוקנו של מושא המחקר שונה מחוקר לחוקר ,ובוודאי מתקופה לתקופה.
גורלו של עזריה בהיסטוריוגרפיה היהודית החדשה דורש דיון מעמיק ,ואין זה מקומו ,ובכל
זאת אשרטט בקווים כלליים את התחנות העיקריות בהיסטוריוגרפיה של עזריה ,כדי להבהיר
את מקומה של ויינברג בתולדות המחקר עליו.

היסטוריון בעיני ההיסטוריונים
בשנת  1841פירסם יום טוב ליפמן צונץ ,מגדולי החוקרים באסכולת ״חכמת ישראל״ וממייסדיה,
סקירה נרחבת על עזריה וספרו 7.כשהגיע לסיפור ההתנגדות לספרו של עזריה לא יכול היה
להסתיר את הממד האקטואלי שנשא העניין בעיניו:
גם קנאת הרבנים המורים בערה בר׳ עזריה ,כי לא חדל אפם לקצות בחכמי הדור יחיד
הסגולה אשר הליכות שכל למו ,וזה דרך בני אופקנו גם היום ,כל איש ואיש אשר יבוא
אל חצר העיון הפנימי אחת דתם להמיתו בשוט לשון רמיה ,מלבד אשר יושיט לו הזמן
את שרביט הזהב וחיה8.
דברים אלה רומזים למאבק שהתנהל בראשית העידן המודרני נגד נסיונות החוקרים לפרוץ
את המסגרת האינטלקטואלית היהודית המסורתית , .צונץ הראה כי ספרו של עזריה התקבל
יפה על ידי חכמים בני המאות הי״ז והי״ח ,אף שמקצתם השתמשו בדבריו תוך העלמת שמו.
מן הרשימה של מחברים שהתייחסו ל״מאור עיניים״ ,שצונץ פירסם ,דומה כי לדעתו חלה
נקודת המיפנה ביחס כלפי עזריה בשנת תקכ״ח ( ,)1768כאשר ר׳ יעקב עמדן(יעב״ץ) לימד
עליו סנגוריה ,אחר שמתח עליו ביקורת חריפה שלושים שנה קודם לכן .מכאן עבר צונץ למנות
את החכמים ששיבחו את דה־רוסי ,ורשימה זו נמשכה ברציפות מן המאה הט״ז עד לתקופת
ההשכלה .על ערך הספר לימיו העיר צונץ במפורש במילים הבאות :״ועוד היום גדול ללמוד
ממנו ובכל שעה אנחנו צריכים למדעו כי מאשרי דרך רמיזותיו ובהבל פיהו ימית חנף״10.
הפתוס בנוגע ל״מאור עיניים״ ,חדשנותו והמערכה שהתנהלה נגדו ,איננו מתגלה בכתבי
החוקר הבא שהתמסר לחקירת דה־רוסי וחיבורו  -שלום בארון ,מגדולי החוקרים בתולדות
ישראל במאה העשרים .בארון אף פתח את אחת ממסותיו על דה־רוסי במשפט ״עזריה דה־רוסי
בתור אדם אינו בעל חשיבות לנו ,המודרניים ,שעולמנו כה שונה משלו״ 11.משמע ,שבארון
צונץ,עמי .158-131
7
 8שם ,עט׳ .141
 9מלבד הערה מפורשת זו ,שתל צונץ התייחסויות נוספות ,מוצנעות יותר ,לעניין זה .למשל ,הוא שיבח
את עזריה ש״הוא הראשון אשר למד את בני ישראל חכמת החקירה אשר היא יסוד הלמוד כי על ידיה
יובדל בין האמת ובין השקר׳׳(עמי .)139
 10שם ,עמ׳ .149
 11בארון ,גישה לחיים ,עמ׳  .174כאן ולהלן התרגומים הם שלי  -ד״מ.
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לא חש את ההזדהות עם עזריה שאפיינה את ההיסטוריונים במאה הי״ט ,אלא בחן אותו בעין
ביקורתית יותר ומנוכרת .ואמנם ,שלושת המחקרים שהקדיש בארון ל״מאור עיניים״ מקעקעים
את התדמית הרומנטית ששיוו לו אנשי חכמת ישראל 12.בארון הטעים כי דרכו של עזריה לא
היתה כל כן חדשנית  -העיון במקורות לא־יהודיים עתיקים היה מקובל על חכמי איטליה
מזה דורות ,ועזריה חידש רק בהיקף העצום של הכתבים הזרים שהשתמש בהם.
יתרה מזאת ,בארון הבהיר כי ״בדבר אחד עיקרי ,בבקורת המקורות ,לא הצטיין עזריה
כשם שלא הצטיינה בכך כל הספרות ההיסטורית־ההומניסטית״ ,ויעיד על כך השימוש שעשה
בזיופים של אניוס מוויטרבו 13.קביעתו של בארון בדבר חוסר הביקורתיות של עזריה שוללת
ממנו את הדמות של ״איש הרנסנס״ ,דוגמת לורנצו ולה ( ,)Valiaשידע להבחין באנכרוניזם
ולחשוד במהימנותם של מקורות היסטוריים .ברם ,שאלת הביקורתיות של דה־רוסי מורכבת
ודורשת זהירות .מצד אחד ,בארון ,למרות הביקורת שמתח על דה־רוסי בתחום ביקורת
המקורות ,שיבח את הביקורת הטקסטואלית שלו ,שבאה לידי ביטוי במאמציו להשוות בין
גירסאות שונות של טקסטים ,בדפוס ובכתב יד 14.מצד אחר ,יש לדייק בתיאור חדשנותו של
עזריה ביחס למקורותיו ,ותעיד על כך שאלת התייחסותו לספר יוסיפון .עזריה נודע כיהודי
הראשון שהבחין בין ספר יוסיפון(שנכתב בימי הביניים) לבין כתבי יוסף בן מתתיהו ,אך
בארון הבהיר כי דה־רוסי לא ידע שיוסיפון נכתב על ידי מחבר אחר ,בן תקופה אחרת ,ולפיכך
התאמץ להשלים בין שתי היצירות ,5.ברור אפוא מדוע סייג בארון את תהילתו של עזריה
בניתוח שיטתו ,וסיכם כי ״ככלל ,עבודתו של עזריה לא סימנה התקדמות רבה כל כך מעבר
קודמיו ,כפי שמניחים לעתים״,6.
גם במקומות אחרים הביע בארון אכזבה מהישגיו של עזריה כהיסטוריון .אומנם
הוא שיבח את עזריה באומרו כי ״מאור עיניים היה כה חשוב עד שעשה את מחברו לאחד
מגדולי  -ואפשר שגדול  -ההיסטוריונים היהודיים במשך שבע־עשרה המאות שבין יוספוס
ליוסט״ ,אך מייד הסתייג וציין כי מפעלו של עזריה אינו עומד בשום יחס לזה של בני תקופתו,
גויצ׳רדיני ( )Guicciardiniומקיאוולי ( Machiaveiii(.17אכזבתו של בארון התמקדה בתמימותו
של דה־רוסי ובדעות השגויות שהחזיק בהן .לחשיפת חסרונות אלו הקדיש בארון עמודים
שלמים ,שניתן לסכמם במשפט הבא :״בעוד ההיסטוריוגרפיה האיטלקית במאות הט״ו והט״ז,

12

13

14
15
16
17

לבד מן המאמר המצוין לעיל ,ראו :בארון ,שיטה היסטורית :בארון ,סקירה ביוגרפית .המאמר האחרון
הוא הרחבה של בארון ,אדומים .למרבה הפלא ,בארון לא דן כלל בעזריה בחיבורו הגדול ,היסטוריה
חברותית ודתית של עם ישראל.
ראו :בארון ,אדומים ,עמ׳  ;691בארון ,שיטה היסטורית ,עמ׳  .225-219אולם בארון הודה כי הזיופים
של אניוס מוויטרבו התקבלו כמהימנים על ידי מרבית בני התקופה(בארון ,שיטה היסטורית ,ענ.)228 7
ועוד ציין בארון שעזריה הבחין בין עקילס לאונקלוס(שם ,עמי  ;220מאור עיניים ,אמרי בינה ,פרק מה,
עמ׳ .)393-383
בארון ,אדומים ,עמי  ;691בארון ,שיטה היסטורית ,ענ.218-216 7
בארון ,שיטה היסטורית ,עמ׳  ;223מאור עיניים ,אמרי בינה ,פרק יט ,עמ׳ .234
בארון ,שם ,עט׳ .225
בארון ,גישה לחיים ,עמ׳  .174והשוו בונפיל ,כתבי עזריה ,עמ׳ .14
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בדמויותיה המייצגות ביותר ,יצקה תשתיות למחקר ההיסטורי המדעי־הטהור ולכן גם ׳המודרני׳.
ההיסטוריון היהודי המוביל בתקופה זו נשאר ,בדעותיו הבסיסיות ,׳ימי ביניימי׳ טיפוסי״18.
בארון התאכזב משום שעזריה היה ונשאר בן המאה הט״ז ולא היה בן העת החדשה .מגישתו
לעזריה עולה שבארון ,אף שדחה את התלהבותם של אנשי ״חכמת ישראל״ בהערכת ״מאור
עיניים״ ,שפט את דה־רוסי מנקודת מבט מודרנית מובהקת .בארון עלה על צונץ בכך שהתייחס אל
עזריה בעין ביקורתית ,ממרחק מסוים ,במקום לראות בו גיבור ומופת להיסטוריונים המודרניים,
אך הוא היה שותף לתפיסת העולם המודרנית ,המאופיינת בביקורתיות היסטורית.
בדור האחרון ,כשנות דור אחר חקירותיו של בארון ,הקדיש ראובן בונפיל מספר מחקרים
ל״מאור עיניים״ ולמחבת 19.בונפיל הדגיש את המטרה האפולוגטית ב״מאור עיניים״ ,וטען
שדה־רוסי לימד סנגוריה על הדת היהודית על מנת לבלום את הלחצים שהופעלו עליה מצד
הכנסייה הקתולית בעידן הקונטרה־רפורמה 20.לדוגמה ,ההוכחה שהכרונולוגיה היהודית אינה
עתיקה ,ואף לא אמיתית ,סותרת את טענת הנוצרים על הזיקה בין צליבתו של ישו לחורבן
בית שני .לפי בונפיל ,דה־רוסי שאף לחזק את תודעתם הלאומית של בני עמו לנוכח המשבר
הפוליטי והאידאולוגי שפקד אותם באותם ימים :גירוש היהודים ממדינות שונות באיטליה,
לרבות מדינת האפיפיור ( )1569והרפובליקה הוונציאנית ( ,)1571וכן מאמץ בלתי פוסק לצייר
את היהדות כדת בלתי רציונלית ובלתי מוסרית.
התזה של בונפיל משקפת את תרומתו לנושא הרחב יותר של תולדות היהודים באיטליה
בתקופת הרנסנס .בעקבות החוקרים מאסכולת חכמת ישראל ,עמדו אלו שבאו בעקבותיהם,
בעיקר בצלאל רות ומשה אביגדור שולוואס ,על מעורבותם של יהודי איטליה בחברה ובתרבות
האיטלקית הכללית ,ואלו שימשו בעיניהם דוגמה ומופת לאידאל המודרני של השתלבות
יהודים בתרבות ובחברה האירופית .לעומתם הדגיש בונפיל את הלחץ הבלתי פוסק שלחצה
הכנסייה הקתולית את יהודי איטליה במאות הט״ו והט״ז ,הן במישור הפוליטי והן במישור
הדתי .לדבריו ,היצירה התרבותית של יהודי איטליה בתקופה זו מאופיינת בניסיון לטפח את
״ייחוד עם ישראל״ ,כלומר את התודעה הלאומית היהודית ,לנוכח מאמצי האויב הנוצרי
לפורר את רוח היהודים ולהביא להעלמותם ,מרצון או מאונס 21.לפיכך טרח בונפיל להחליף
את דמותו של ״מאור עיניים״ כחיבור מהפכני בדמות של מוצר תרבותי המשקף נאמנה את
ההקשר התרבותי שהוליד אותו.
ויינברג מסתייגת מן התיאור של ״מאור עיניים״ כיצירה ״לאומית׳׳ ,שכן החיבור עוסק
בנושאים שהעסיקו לא רק את היהודים ,והוא משבץ את התרומה היהודית לנושאים אלה
בהקשר רב־תרבותי .ויינברג מקבלת את הטענה שיש ב״מאור עיניים״ גוון מתנצל ,כדברי בארון
ובונפיל ,והיא מביאה גם דוגמאות לכך ,אך היא סבורה שיש בספר הרבה יותר מהתנצלות,
18
19
20

21

בארון ,גישה לחיים ,עם׳ .196
לבד מן המהדורה הנ״ל(בהערה  ,)2ראו :בונפיל ,כמה הרהורים; בונפיל ,תור הזהב ,בפרט עמי .101-96
בונפיל ציין כי בארון העיר לפניו על המגמה האפולוגטית  -ראו :בונפיל ,כמה הרהורים ,ענד  ;38בונפיל,
כתבי עזריה ,עמי  ;58בארון ,שיטה היסטורית ,עמ׳  .212דברים ברוח זו כתב גם בצלאל ספרן בעבודת
הדוקטור שלו  -ראו ספרן.
ראו :בונפיל ,ביטויים ,ועל עזריה בפרט בעמי לט; בונפיל ,תמורה; בונפיל ,במראה כסופה ,עמי .103-87
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והיא רואה בהדגשת מאפיין זה ״הקטנה״ של משמעות החיבור .היא מטעימה כי דה־רוסי
לא זו בלבד שהסתיר את מגמתו האפולוגטית ,כפי שתיאר בונפיל ,אלא שבכמה מקומות
הוא התבטא באורח חיובי כלפי הדת הנוצרית .בפרט גילה עזריה הבנה ואף הוקרה לצעדים
המניפולטיוויים שעשו חכמים  -נוצרים ויהודים כאחד  -במאמציהם לשכנע את קוראיהם
באמיתות דתם .על כך אומרת ויינברג כי ״ייתכן שיש בדברי דה־רוסי שמץ של אירוניה ,אך
הם בוודאי אינם אפולוגטיים ,ועוד פחות פולמוסיים״22.

היסטוריון חוקר היסטוריון
מדוע משך עזריה את תשומת ליבם של ההיסטוריונים בעת החדשה? הסיבה המרכזית היא,
כאמור ,הזדהותם עם מי שנצטייר בעיניהם כ״מייסד הביקורת ההיסטורית״ 23.כפי שראינו
אצל צונץ ,דה־רוסי נתפס בתור ״מבשר״ ההיסטוריוגרפיה המודרנית ,וההיסטוריונים הצביעו
עליו כדי להצדיק את מפעלם .אך מעבר לכך ,דומה כי ההיסטוריונים קרובים אצל עצמם ,כמו
שמשוררים מתעניינים במשוררים ,וכיוצא בכך .המחקר ההיסטורי יש בו ממד חוזר(רפלקסיווי),
שבו החוקר מפיק ממושא מחקרו מסרים או לקחים בעלי השלכות לחייו ולהשקפת עולמו,
וממד זה בולט לעין כאשר מושא המחקר הוא היסטוריון24.
הממד החוזר ניכר אפילו בדברי בארון ,שהדגיש את הפער הפעור בין תקופת דה־רוסי
לתקופתו .באחת ממסותיו העיר בארון כי ״בעת החדשה הסיסמה ( )watchwordשלנו היא
הקידמה ,ובאורח אינסטינקטיווי אנו רואים בהיסטוריה האנושית ,חרף הגאות והשפל שלה,
התקדמות מצורות נמוכות לגבוהות יותר .הרעיון הזה ,של אבולוציה וקידמה ,היה זר לחלוטין
לתפיסתו של איש הרנסנס״ 25.אידאל ההתפתחות והקידמה ,״סיסמת העת החדשה״ כדברי
בארון ,שימש כאן אמת מידה להערכת התקופה הנחקרת על ידיו ,ומכאן שגם הוא התבונן
ב״מאור עיניים״ בראי תקופתו.
במחקרים של ראובן בונפיל בולט הממד החוזר אף יותר .לדוגמה ,בונפיל שתל משפט
בעל גוון אוטוביוגרפי בדבריו על המאמץ המיסיונרי באיטליה בשלהי המאה הט״ז :״שמא
רק מי שרכש ניסיון מסוים עם התוקפנות המיסיונרית האדוקה של נזירות רחמניות בימינו,
או עם הלוחמנות הנלהבת של מיסיונרים העובדים בקרב לא־נוצרים עניים וחולים ,יכול
להעריך נכונה את המציאות המעיקה של חיי היהודים בתקופה ההיא״ 26.מעבר לכך ,בונפיל
הצהיר במפורש כי ״על ההיסטוריה להיות בעלת עניין אקטואלי להיסטוריון עצמו ,אחרת

22
23
24
25
26

ויינברג ,מאור עיניים ,עכ .xxxi 7לא דנתי בספרו של לסטר סיגל(״סיגל״) ,על אף תרומתו הנכבדה לנושא
הנידון ,כיוון שסיגל לא הציע תפיסה חדשה.
ראו בארון ,שיטה היסטורית ,עמ.206 ,
הגלגול האחרון בדינמיקה זו הוא דברי הביקורת הבאים כאן ,שבהם היסטוריון חוקר היסטוריון(נים)
שחקהו) היסטוריון.
בארון ,גישה לחיים ,עמ׳  . 198וראו גם ליברלס ,עמ׳ . 114
בונפיל ,כמה הרהורים ,עמ׳ .33
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לא תהיה רלוונטית״ 27.אמירה זו מחזקת את הרושם שבונפיל הזדהה עם מאמצי המנהיגים
האינטלקטואליים באיטליה לפעול לביצור התודעה הלאומית לנוכח הלחץ ״הצנטריפוגלי״
(לדבריו) של תרבות הסביבה .אשר לעזריה ,בונפיל סיים את אחד ממאמריו בהערכה כי ״דומני
שדה־רוסי צדק :אי אפשר להגן על היהדות בעתות משבר על ידי מחסה במבצר שהוקם על
יסודות כוזבים״ 28.במלים אחרות ,בונפיל הכריז על אמונתו במשימת ההיסטוריון על פי דרכו
של עזריה ,דהיינו לחזק את האמונה והביטחון של העם היהודי במורשתו ובזהותו הלאומית
על ידי בחינת העבר בעין ביקורתית.
אין בספרה של ויינברג אמירות מפורשות או רמזים הבוחנים את דה־רוסי באספקלריה של
זמנה ,כפי שעשה בארון ,או כאלה המביעים הזדהות עם הקשרו ההיסטורי ,כפי שנמצא בכתבי
בונפיל .אן דומה כי קיים ממד רפלקטיבי בעבודתה ,במישור אישי יותר .ויינברג חותמת את
דיונה על ה״מושב בחיים״ של עזריה במשפט הבא :״כן ,מסע החיפושים אחר האמת שערך
דה־רוסי הביא אותו לתווך בין שני העולמות של המחקר היהודי והנוצרי״ 2,.דברים אלו נכונים
גם לוויינברג עצמה ,שמפעלה הגדול מתווך אף הוא בין עולם המחקר העברי ללועזי.
יתרה מזו ,על ויינברג ועל דה־רוסי אפשר לומר ״מצא מין את מינו״ .מפעלה השאפתני
של ויינברג דורש בקיאות עצומה בספרות קלסית  -יוונית ,יהודית ונוצרית  -ועשרות שנים
של חקירה שיטתית אחר מקורותיו; לכך יש להוסיף את הרגישות והזהירות שנדרשו בשלב
התרגום .תכונות אלה משותפות לוויינברג ולעזריה עצמו ,ולפיכך דומה שוויינברג קשורה
אל עזריה בקשר נפשי ,והוא המשווה למחקרה עומק מיוחד.
27

שם ,עמי  .39ובניסוח אחר :״ההיסטוריה היא בעלת משמעות ,במידה והמעיין בה חש את משמעותה לעצם
תפישת עולמו התרבותי ,בחינת חיפוש אחר האמת״  -בונפיל ,כתבי עזריה ,עמי  ;72ובדומה בעמ׳ :73

״אין אדם שואל שאלות וחוקר חקירות אלא בעניינים הנראים משמעותיים לתודעתו העצמית שלו״.
 28בונפיל ,כמה הרהורים ,עמ׳  .42וראו גם בונפיל ,כתבי עזריה ,עמי .120,38
 29ויינברג ,מאור עיניים ,עמ׳ ¡ ג ».
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פריחת העניין והמחקר בלשונם של מגורשי ספרד ובתרבותם הביאה לפרסומם של
מילונים אחדים .המילונים הראשונים שהתפרסמו היו חד־כיווניים :הערכים בספרדית
יהודית(ס״י) תורגמו לצרפתית אבל המילון לא ניתב את המעיין בכיוון ההפוך :מילים
צרפתיות לא תורגמו לס״י .במילון הקטן והישן של שריזלי מלפני כמאה שנה(תרנ׳׳ט),
נכתבו המילים בס״י באותיות עבריות ותרגומן הובא בצרפתית :לא נכללו בו מילים
עבריות וארמיות ששולבו בס״י ,מתוך הנחה תמימה שמי שקורא עברית ,חזקה עליו שידע
את משמעותן של המילים בס״י .לכן ,מילים כמו ״חבר״ או ״חאב׳יר״(שותף) ,״חברנסה״
או ״חאב׳רנסה״(שותפות) ,״דיזמזלדו״ ,או ״דיזמאזאלאדו״(ביש מזל ,אומלל) ,אינן
ערכים במילון הזה .מילונו של נחמה משנת  1977תיעד את הס״י של סלוניקי בתעתיק
לאותיות רומיות ,ונכללות בו מילים עבריות וארמיות הקיימות בס״י ,בצד מילים רבות
שמקורן תורכי ,איטלקי ,צרפתי ועוד .תעתיקיו של נחמה פונטיים בעיקרם ועקיבים
מאוד :הסימן  sמייצג ש׳ ימנית :מייצג  chבאנגלית ,צ׳ בעברית חדשה ,ג׳ בס״י:
 zמייצג ז׳ ,אבל את החי״ת העברית מייצגת האות  , jכמקובל בספרדית החדשה .המילון
שיטתי בציון מקורותיהן של המילים ,בציון משמעויותיהן ובהדגמות לערכי המשנה
ולמשמעויות המגוונות.
בשנים האחרונות התפרסמו מילונים אחדים לספרדית־יהודית ואלו הם לפי מועד
פרסומם ,מן המוקדם למאוחר - 1 :פסקואל רקוארו - 2 :רומאנו - 3 :בנדיין - 4 :פרחיה
ופרחיה - 5 :פרחיה ועמיתיה - 6 :פאסי;  - 7בנשימול וכהךסראנו .8 :מילון העזר
אצל בוניס (ג׳ודזמו ,עמ׳  .)551-464רוב המילונים חד־כיווניים ,ומיעוטם דו־כיווניים
( :)7,6,5אחד מהם רב־לשוני בתרגומיו ( ,)2אחד מתרגם לצרפתית ( ,)4אחד לתורכית
( ,)5שניים מתרגמים את המילים לספרדית (  ,)3,1ושניים לעברית ( .)8 ,7רק מילונו
הדו־כיווני של פאסי ( )6מתרגם את המילים לאנגלית ומאנגלית .בכל המילונים האלה
המילים מתורגמות ,ויש ציונים מעטים לגבי חלקי הדיבר או לגבי מינם של השמות
(פנועל] ,ש1ם] :זנכר] ,נ1קבה]).
עתה נוסף אל מדף הספרים המילון שערכו אלי כהן ודליה כהן־גורדון ,והוא דו־כיווני:
לדינו-אנגלי ואנגלי-לדינו .שלא כקודמיו ,המילון הזה אינו רק מתרגם :במקרים רבים הוא מוסיף
מידע אטימולוגי או הסברים וניבי לשון המצויים בספרדית־יהודית ,כפי שנראה להלן.
פעמים ( 104תשס״ה) עמי 151-145
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בראשית הספר באה הקדמה ,ובה המחברים דנים במספר עניינים .הם מונים שלושה סוגי
לדינו - 1 :אלו שהתפרסמו בתרגומים הליטורגיים; - 2 1ספרדית יהודית מדוברת וכתובה
לסוגיה - 3 :לשון פורמלית למדנית של גברים בעלי ידע תורני .נראה שהסוג השלישי מכוון
אל הלשון הספרדית היהודית בעלת המשקע העברי־הארמי הרב ,שאינו נפוץ בדיבורם של
יהודים ספרדים חסרי השכלה או של נשים.
הכתיב הספרדי־יהודי המקובל היה כתב קולמוס עברי ,סוליטריאו 2בפי היהודים
הספרדים ,שנקרא גם גאנצ׳וס (גאנג׳וס בכתיב ס״י; כתב ווים או קרסים) על שום צורתו:
עצם הכתיבה של ספרדית באותיות עבריות נקראה אלחאמיאדו ( .)aljamiadoכתב זה ,שהחל
לשמש עוד בספרד בימי הביניים ,היה נהוג במשך דורות רבים ,ויש בו תוספת של אימות
קריאה לציון התנועות3.
עורכי המילון מונים בהקדמה את הס״י בין הלשונות הרומאניות ,בצד איטלקית יהודית,
צרפתית יהודית ,פרובנסלית יהודית ,פורטוגלית יהודית ועוד ,אבל משום מה נכללות אצלם
הלשונות ערבית יהודית איברית וערבית יהודית צפון אפריקאית בין הלשונות הרומאניות.
בטעות הם קוראים גם לערבית היהודית הצפון אפריקאית בשם חכיתייה ,והלוא זה שמה
של הספרדית היהודית של יהודי מרוקו ,והיא שונה לחלוטין מן הערבית היהודית של יהודי
מרוקח
בהקדמה נעשית הבחנה מוצדקת בין דיאלקטים של ספרדית־יהודית באימפריה
העות׳מאנית :הדיאלקט של אסתנבול ,אדירנה ואיזמיר :הדיאלקט של סלוניקי וסביבותיה;
הדיאלקט של מונסטיר :והדיאלקט של סופיה .הבחנות אלו ניכרות בתחומי דקדוק אחדים
שאינם נידונים כאן ,אבל עיקר ההבחנה צריך להיות מבחינת השימוש הלקסיקלי.
עורכי המילון מעלים את הבעיות הניצבות בפני משתמשי המילון בלדינו ,כדלהלן - 1:שיטת
התעתיק ,שאינה אחידה .ומכיוון שיש שיטות תעתיק מגוונות ,הם החליטו שלא להתמודד עם
שיטה מסוימת אלא לתת את כל האפשרויות - 2 4:סוגי הדיאלקטים - 3 :הרצון להתקרב אל
הכתיב הספרדי המודרני ,אשר שונה במהותו מן הכתיב המסורתי של הס״י באותיות עבריות,
ובמקרים רבים התרחק ממנו מאוד ,או שהוא כולל מילים והגיים שאין בספרדית החדשה.
1

2

3
4

לטענת המחברים ,תרגומי הלדינו נכתבו בכתב רש״י ,אף על פי שהמוקדמים ביותר נכתבו באותיות
מרובעות ובניקוד .כל תרגומי המקרא נדפסו באות מרובעת ומנוקדת ,רק חלק מתרגומי ההגדות ופרקי
אבות נדפסו בכתב רש׳׳י.
לנוחות הקורא העברי יינתנו המילים בכתיבן המקובל היום באותיות עבריות ,בסוגריים תצוין דרך כתיבן
באותיות עבריות בס״י ,שאינה תמיד זהה לכתיב העברי המודרני ,ובסוגריים רבועים תצוין מדי פעם דרך
כתיבתן במילון .כאמור ,במילון אין בכלל מילים בכתב עברי.
עורכי המילון מציינים את יולנדה מורנו קוך (ללא ציון ביבליוגרפי) ,שתעתקה לאחרונה את תקנות
ואליאדוליד משנת  .1432התקנות תועתקו בידי חוקרים אחדים ,ראו למשל מינרוויני.
נושא הכתב והכתיב נידון במסגרות שונות ,וננקטות היום דרכים מוסכמות ,פונטיות למדי ,לייצוג
האורתוגרפיה הס״י ,העברית במקורה .בראשית שנת תש״ס(סתיו  ) 1999התקיים בירושלים כנס בינלאומי
לדיון בבעיות הכתיב והכתב בס״י מטעם ״הרשות הלאומית ללאדינד .המחברים מזכירים רק את מכון
אריאס מונטנו בספרד ,אבל כאמור ,רבים נדרשו לנושא הזה גם בישראל .במסגרת Aki Yerushalayim
ננקטת דרך מקובלת ופשוטה למדי לתעתיק הס״י .וראו בונים ,כתיב.
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העורכים בחרו בדרך משלבת הכוללת את הלשון הפופולרית והפולקלורית ,את המקורות
המקראיים והליטורגיים ,את הרומנסות ואת הפרסומים הספרדיים האחרים .המטרה היא
לתת כלי עזר נוח למשתמש שלא יצטרך לחפש את הערכים במקומות אחדים  -ברם ספק
הוא בעיני אם המילון יכול להיות נוח לשימוש ,מן הסיבות שאפרט להלן.
לאחר ארבעת עמודי ההקדמה מופיע דף קיצורים ולאחריו המילון הלדינו-אנגלי
(עמ׳  .)406-7המילון האנגלי-לדינו מרוכז בעמודים ,570-407ובעקבותיו באה רשימת פתגמים
שכיחים עם הסבריהם באנגלית (עמ׳  .)598-571במילון הלדינו-עברי הערכים מוסברים
באנגלית ובחלקם יש הסברים מפורטים יותר ,ולא רק תרגומם לאנגלית .ההסברים שייכים
הן לעולם היהדות ,הן לתרבות ולמנהגים שאפיינו את יהודי ספרד באימפריה העות׳מאנית.
לחלק מן הערכים נוספו גם ביטויים שגורים הקשורים לאותו ביטוי ,למשל ,בערך צ׳ופאדו
[( ]çupadoג׳ופאדו בכתיב ס״י; מצוץ) ,מובא הביטוי גואיסו צ׳ופאדו []gueso çupado
(איש רזה מאוד :מילולית :עצם מצוצה) ,אבל יש גם ערכים מורכבים עצמאיים,
כמו צ׳ופאר אה אונו [( ]çupar a unoג׳ופאר בכתיב ס׳׳י; לנצל עד תום ,להפיק את המרב),
או צ׳ופארסי לוס דידוס [( ]çuparse los dedosללקק את האצבעות ,ליהנות מן התבשיל).
במילון האנגלי-לדינו מובאות רק המקבילות למילים האנגליות בס׳׳י ,ללא תוספות.
כאמור ,ייחודו העיקרי של המילון הזה בכך שאין הוא נאמן למסורת כתיב כלשהי .כל
מילה המופיעה באותיות רומיות בטקסט שהמחברים ליקטו ממנו ,מיוצגת במילון ככתבה,
וכל מילה המוכרת לעורכים בס״י שבעל פה או שהמילה נכתבה במקורה בכתב העברי,
נכתבת במילון בתעתיק פונטי כלשהו .אבל אין שום מפתח לדרך התעתיק ,וזו לדעתי
המגרעת העיקרית במילון .כדי להקל על המעיין את מציאת המילים בו ,אותה מילה יכולה
להיכתב בכמה דרכים ,למשל :המילה ״קמח״ באה בשלושה מקומות ובשלושה כתיבים -
 - arina ,farina ,harinaולא נאמר שם שהגיית  farinaמאפיינת ,למשל ,את יהודי סלוניקי,
יוגוסלביה ועוד .המילה ״עכשיו״ נכללת שלוש פעמים בצורת  ;aora ,agora ,ahoraהמילה
״אפילו״ נכתבת  ;afiiiu ,afiiou ,afilu״ציפור״ נכתבת  ,pajaro, pasharo ,paxaroועוד רבות
הן הדוגמאות מן הסוג הזה .כשהמעיין נדרש למילה מסוימת שהוא נתקל בה בטקסט הכתוב
באותיות לטיניות ,אין קושי באיתור המילה הס״י ,ברם ,אם המעיין רק שמע את המילה או ראה
אותה בכתיבה העברי ,והוא מבקש לדעת את משמעותה ,הוא ייאלץ לדפדף במילון ולחפש
את המילה המתאימה .המילה ״גדי״ ,למשל ,נכתבת רק  ,cavretikoולא  ,kavretikoכמתבקש
לשיטתם .המילה ( hallarלמצוא) אינה מופיעה שנית בכתיב  ,fallarכמצוי בטקסטים ליטורגיים,
וגם לא בכתיב הפונטי  . ayarאת המילה אב׳לאר(לדבר) ימצא המעיין רק בכתיב  .aviarההגייה
 ,faviarהשכיחה בסלוניקי ובקהילות אחרות ,מופיעה רק בצירוף ( faviar míntirasלשקר,
לומר שקרים  -במסורת מונסטיר) .תחת זאת באות הצורות הנטויות כפי שנמצאו בטקסטים
הכתובים ,בכתיבים הספרדים המקובלים fabio :או [( habloהוא] דיבר) 5.לעומתה ,את המילה

5

מילון אינו אמור לכלול צורות נטויות של מילים כערכים עצמאיים .צורות נטויות חריגות נכללות בפירוט
הערך הראשי או כתת־ערך .לכן אין מקום לבחירה אקלקטית של צורות נטויות.
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אב׳ריר(לפתוח) ימצא הקורא הן בכתיב  ,abrirכמקובל בספרדית או בטקסטים ליטורגיים
באותיות רומיות ,והן בכתיב  ,avrirכמקובל בהגייה הס״י.
יש שני ערכים לציון ״למטה׳׳ ,abaxo :כפי שנמצא בתרגומים ליטורגיים מן המאות הט״ז
והי״ז(אף שהמקור לא ניתן כאן ,בניגוד למקומות רבים אחרים שבהם מצוין המקור) 6,וכן
 abachoעל פי מסורת הכתיב הצרפתית(ואין לדעת מה מקור)  -לא ברור למה לא נבחר
הכתיב  ,abashoהנהיר יותר לדוברי האנגלית; בצד שני אלו מופיע הפועל ( abasharלרדת).
אותו הגה נכתב אפוא בשלוש דרכים שונות במילון .sin x, ch :לו כל § (שי״ן ימנית)
היתה נרשמת בדרך אחת ,היה קל לקורא .כפי שהדברים כתובים כאן ,אין ידע המעיין
^ abachoנהגית אבאש׳ו ,ולא *אבאצ׳ו כבמילים ספרדיות רבות ,או אבאקסו ^abaxo?7
המילה ״הרבה״ ,למשל ,נכתבת במילון ( muchcnלטענת העורכים על סמך סידור פרארה)
וכ־110כ>מ111ז ,1והיא הגויה מוצ׳ו או מונצ׳ו(בכתיב ס״י מוג׳ו או מונג׳ו ,בחילוף חופשי בטקסטים
רבים מאוד :הראשון אינו מוגבל לתרגומים ליטורגיים ,אף על פי שכך מציינים העורכים).
חמור מזה המצב בייצוג  .hאותה  hמשמשת לייצוג ח׳ או לחסרונו של עיצור ,על פי הכתיב
השכיח בספרדית במילים מסוימות .לפיכך ,מי שאינו יודע ס״י והוא נעזר במילון ככלי עזר
ללימוד השפה ,לא יוכל לדעת בכוחות עצמו מתי ההגייה היא ח׳ ומתי איננה כך .הבה נבחן
את שלוש המילים הראשונות של האות ( haber :Hחדשות) ,נהגית ונכתבת באותיות עבריות
חאביר[( hablo :הוא] דיבר) ,נהגית בס״י ונכתבת אב׳לו( hachgaha :השגחה) ,שמקורה עברי,
נהגית בפי כל תושבי האימפריה העות׳מאנית ללא  hתחילית(כמו אשגחה) .בהמשך נרשמות
המילים  .haháin hahamעל הראשונה נאמר שהיא רב ספרדי ,ואין ציון שמקורה עברי(חכם);
על השנייה נאמר רק שהיא רב(יש לשים לב גם לחוסר העקיבות בסימון הטעם)( halva .חלבה)
מופיעה סמוכה ( hambreéרעב :אמברי בס״י)( harneará ,לחמם ,ללא ציון המקור העברי)
^( hametsחמץ; גם היא ללא ציון המקור העברי) .בראשונה ובשתי האחרונות  hנהגית
כחי״ת ,ואילו בשנייה היא הגויה כתנועה בלבד .אם הנחת עורכי המילון היא שהמשתמשים
יכירו את המילים לפני שיפתחו את המילון ,מה טעם בו?
יוצא אפוא ,שהקלת הכתיב(לכאורה) שנוקטים העורכים באפשרם למשתמש לבחור את
הכתיב הנוח לו ולפיו לאתר את הערך ,אינה אלא מכשלה גדולה למעיין ,שאינו יכול ללמוד
על דרך הגייתן של המילים בפועל.
אף שבהקדמה נידונים ההבדלים הדיאלקטיים ,למרבה הצער אין להם ייצוג הולם במילון,
וכבר נזכרו דוגמאות אחדות לעיל .למשל ,המילה התורכית פארלאק ( ;parlakמבריק) היא
גם גפרור אצל הסלוניקאים .המילה  abiasyonמפורשת כאן כהסרה או הרחקה; לפי מילון
נחמה המילה נדירה מאוד; ואני מכירה את משמעות המילה כפטפוט גרידא .בפועל ,מצאתי
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למשל( nouedades :חדשות :סידור פרארה) ,ואין הערך השכיח ( nouenta ;novedadesתשעים :תרגום
פרארה לספר בראשית) ,בצד ( noventaעמי .)266
וכבר קרה לזמרים שלא ידעו לפענח את התעתיק כהלכה ושרו על פאקסארוס(ציפורים) במקום פאשארוס,
בגלל הכתיב ההיסטורי .paxaros
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במילון אפיון דיאלקטי של מילים רק אם הן ממונסטיר ,למשל ,אגראדאב׳לי (;agradavü
ידידותי) ,דאדי ( ;dadeמכה :במקום  dadaבשאר הדיאלקטים) ,אאינדי ( ;aindeעדיין,
בכל זאת :במקום  aíndaבשאר הדיאלקטים) ועוד .לא רשום מקורם של הערכים חמין
דולסי ( ;hamín dulcíבשר עגל עם פרות :מילולית :חמין מתוק) או דולסי די רוזאס (dulcí
 ;di rozasמעדן שושנים ,ריבת שושנים) ,אף כי הגייה זו מאפיינת את סופיה ומונסטיר.
בשאר המקומות הוגים את ( duise^ dulcíבמילון מובא גם הכתיב  .)dulceיתר על כן ,אם
יש התייחסות לדיאלקטים ,מן הראוי היה למנות את  ahueraבצד ( afueraאחואירה בצד
אפ׳ואירה :בחוץ) ,את ( shuegraסחואיגרה) בצד ( suegraחותנת ,חמות; ומדוע לא מופיעה
גם  suegroלזכר?)
על פי שמו המילון הוא מילון אנציקלופדי מרוכז ,אבל המידע האנציקלופדי שבו מתייחס
רק לערכים אחדים הראויים להרחבה ,לדעת העורכים .לדוגמה ,הערכים אפיקומין ,אחטאר
(חנות לכלי סדקית וממתקים בתורכיה) ,צ׳ינצ׳ה(פשפש המיטה :בכתיב ס״י ג׳ינג׳ה) ,צ׳ירק
(סרט ירוק או אפור בקדמת הטוקאדו ,ה״כובע״ ,כיסוי הראש המסורתי של נשות הספרדים
הנשואות ,שמקורו בסימן הזיהוי היהודי הצהוב שהיהודים חויבו בו) ,קופיה (כיסוי הראש
המסורתי מבד וסרטים של הנשים הנשואות בצאתן מביתן או בקבלן אורחים; במסגרת הבית
הן כיסו את שערן בבמבולה ,״מטפחת ראש׳׳) ,כהן ,פ׳ידיאו(אטרייה שהנשים הספרדיות נהגו
להכין בבית) ,דונמי(בן לכת השבתאים) ,ליחלי(יהודי פולין או גרמניה שגרו באסתנבול ,ולא
נהגו להתחתן בהם :וראוי להעיר שהמילה האחרונה היתה נפוצה גם בקהילות יוון ובאדירנה,
ולא רק באסתנבול) ,קאשיקה(תיבה קטנה בסיומת ־יקה להקטנה ,כפי שבדיאלקט באראגון
שבספרד :הסיומת ־יטו של הספרדית המודרנית אינה נהוגה כמעט בס״י) ועוד .ההחלטה
בדבר המידע האנציקלופדי שרירותית היא ,ועוד הרבה ערכים היו ראויים להסבר מפורט
אבל הם רק מתורגמים.
לפעמים יש ציון אטימולוגי של המילה  H -לציון עברית T ,לציון תורכית  Gnלציון
היוונית ,אבל אין שום עקיבות ברישום :ליד הערך חזיר רשום ( ,)Hאבל לא ליד חתן ,עכבר
או חזן .המילה טבת משויכת לעברית(ותרגומה :ינואר! ,)8אבל תפילה ,הבאה שני ערכים
אחריה ,אינה מסומנת כעברית .ליד חאזיני ( ;hazineאוצר) או באבה ( :babaאבא) רשום
מקורן התורכי ,וכן גם ליד חאיירי ( :hayreתועלת) ,ושם נאמר גם שהמילה התורכית המקורית
היא  .hayírהמילה חאאיר עצמה ,שאף היא מצויה בס״י אינה נמנית עם ערכי המילון .המילה
בויירון(ברוך הבא) אינה מצוינת כמילה ברכה תורכית ,וכמוה גם המילה קאיימאק(שכבת
קרום שמנת בדרך כלל) ,שמקורה תורכי ,והיהודים הספרדים השתמשו בה גם לציון הקצף
הטבעי הנוצר בקפה התורכי בעת בישולו המסורתי; משמעות זו אינה נזכרת במילון .המילים
איפיסטולה ( ;epístolaמכתב) ,אירגאט ( ;ergatפועל לא מקצועי) ,פירון ( ;pirónמזלג) מקורן
יווני ,אבל בפ׳וסטה ( ;fustaחצאית) אין ציון למקורה היווני .המילה נונה ( ;nónaסבתא) משויכת

וכך מתורגמים גם החודשים העבריים האחרים למקביליהם האנגליים ,אם כי אין תמיד חפיפה שלי
8
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לאיטלקית דווקא ,אף שמקורה יכול להיות גם יווני ,בעוד שלגבי נונו(סבא) אין ציון מקור.
אלקונייה ( :aicunyaשם משפחה) משויכת לתורכית ואינני בטוחה שזה מקורה :מקורה ערבי
קדום ,ככל הנראה ,עוד מספרד .המילה קאפ׳רו ( )kafroאינה מן התורכית ,ומקורה הפועל
״כפר״ העברי 9,והיא נמצאת כבר בהגדות קדומות מאיטליה בראשית המאה הי״ז .חבל שנפלו
טעויות אטימולוגיות רבות מן הסוג הזה ,כי יש בהן להטעות את המשתמש במילון.
מסורת הלשון הס״י שמחזיקים עורכי המילון היא זו של תורכיה בעיקר .כך התרשמתי
מאוצר המילים המיוצג במילון ומן האטימולוגיות הרבות המשויכות לתורכית ,וגם מן הכתיב
שנבחר ,במיוחד לגבי הייצוג של  çת על פי נוהג הכתיב התורכי .גם הדוגמאות הרבות מן
( Kanun Nameספר העיקרים) ,מעידות על המקורות התורכיים שהסתמכו עליהם 10.אין רע
בכך .לו טענו הכותבים מלכתחילה שהם מתמקדים בדיאלקט הזה ,שהוא דיאלקט נפוץ ומקובל -
הדבר היה פותר גם אחדות מבעיות הכתיב ,לו ננקטה יתר עקיבות .נסיונם למצות את
הדיאלקטים ,את כל הכתיבים ,את הערכים האנציקלופדיים ואת האטימולוגיות הוא בחינת
״תפסת מרובה לא תפסת״.
אגב עיון במילון מצאתי שחסרים בו ערכים רבים מאוד ,חלקם יהודיים ,חלקם כלליים.
לא נמצאו ערכים כמו כשר ,כשרות ,מחזור ,טיפסין(מכסה) ,ניקוצ׳ירה (ניקוג׳ירה בכתיב
ס״י; בעלת בית מוכשרת) ",צידאקירו ( :sedakeroנדבן בסלוניקי; קבצן בתורכיה ובישראל)
ועוד .פה ושם יש טעויות דפוס ,כגון  bambalaבמקום ( bambuiaמטפחת ראש :עמ׳ ,)217
 cautivo cavayoכערך אחד במקום שני ערכים נפרדים(עכל paras para la faidakuera ,)79
(כסף קטן ,מעות; מילולית :כסף לכיס) ,במקום ( faidukueraעמ )169 ,ועוד ,וחסר הערך ג,יפ
(מן התורכית ,שאף הוא כיס).
כתיבת מילון מצריכה מיומנות בלשנית ועקרונות בלשניים מנחים ,ולא די באיסוף מילים
ממקורות שונים ומגוונים .האיסוף ודרך התיאור צריכים להיות שיטתיים ולא אקלקטיים .המילון
החדש של כהן וכהךגורדון אמנם מחזיק ערכים רבים ,אבל ככלי עזר שיטתי שיעמוד לימינו של
לומד השפה הספרדית־יהודית ושל החוקר ,אין בו ברכה מרובה מן הסיבות שנמנו לעיל.
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יש הרבה מילים ערביות בתורכית ,ולחלקן דמיון למילים העבריות ,שהרי העברית והערבית לשונות
שמיות הן .לפיכך שיוכן של מילים בס״י לתורכית טעון זהירות רבה.
ראו ירושלמי ,וסקירת שורצולד לספר המוסר והמילון שם.
מקבילה לבאלאבאייה שמקורה עברי [בעל הבית בנקבה] ,כמו בלבוסטה ביידיש.
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