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אברהם גאלאנטו
מרעה בחינור  ,בעוהוגוה ובקהולה

אלברט א ' קלדרוד

אברהם גאלאנטי

( ) 1961 - 1873

היה איש חינוך  ,עיתונאי  ,סופר שכתב דברי  -ספרות

בספרדית  -יהודית  ,איש  -ציבור שניהל מאבקים פוליטיים במחנה היהודי  ,חבר
בית  -הנבחרים התורכי  -ויותר מכל מלומד וחוקר  .הוא פירסם

בצורת ספרים וקונטרסים ויותר

מ 100 -

60

חיבורים

מאמרים בעיתונים ובכתבי  -עת  .תחומי

התעניינותו וכתיבתו היו מגוונים  ,אבל יותר מכל תרם לידיעותינו על תולדות
היהודים בתורכיה ובארצות הבאלקאן  .הוא נולד בבודרום שבדרום תורכיה  ,צאצא
למשפחה של מגורשי ספרד  ,שהיגרה לאיטליה וממנה לתורכיה העות ' מאנית ,

ועימה נמנו רבנים גדולי  -שם  .ראשית חינוכו היה בתלמוד  -תורה מסורתי בנוסח

ישן  .בהיותו בגיל תשע נשלח לבית  -ספר חדש בשיטותיו  ,שנפתח באי רודוס  .בית -

הספר לא האריך ימים  ,מחמת התנגדות מצד שמרנים קנאים לתוכנית  -הלימודים
בו  ,משום שהתוכנית לא הצטמצמה בלימודי  -קודש ואף כללה הוראת שפות זרות .
הנער גאלאנטי חזר לעירו ולמד בבית  -ספר תיכון תורכי חילוני והמשיך לימודיו

בבית  -ספר תורכי באיזמיר  .כבר מגיל צעיר רכש ידיעה בשפות ( ספרדית  -יהודית ,
עברית  ,צרפתית  ,תורכית  ,ערבית  ,פרסית  ,ומאוחר יותר

:

יוונית  ,גרמנית ) וגילה

התעניינות בפילולוגיה  ,בהיסטוריה  ,בארכיאולוגיה ובתחומי  -מדע נוספים  .היה
מחלוצי המאבק להוראת הלשון התורכית בבתי  -ספר יהודיים ולהנהגת חינוך
מתוקן בהם  .בנושאים אלה הוא אף החל את פעילותו הציבורית  ,כמתואר בדפים
הבאים .

רודוס  -ראשית פעילותו החינוכית
לקראת סוף שנת

מחנך .

1894

חזר אברהם גאלאנטי לרודוס  ,נלהב להתחיל בקאריירה של

בעת שהותו באיזמיר הוא פיתח מודעות חריפה לבעיותיה של המערכת

החינוכית בקהילה היהודית  .הוא התרשם לטובה מן הגילויים המעודדים מצד הזרם
הליבראלי  ,בהנהגתו הנאורה של ר ' אברהם פאלאג ' י  ,להקניית חינוך מודרני לבני

העניים .

ן

הליבראלים באותם ימים ביכרו בתי  -ספר  ,אשר תוכנית  -הלימודים בהם

עשויה להכין את תלמידיהם לקראת

דפוסי  -החיים המשתנים בחברה העות ' מאנית .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

102

נחמה  ,ז  ,עמ '

. 657

המאמר .

אברהם גאלאנטי

ן

03

ו

אברהם גאלאנטי
( ) 1961 - 1873

אוסף מכון בן  -צבי

השמרנים  ,לעומתם  ,התנגדו לבתי  -ספר מחדשים ולרעיונות חדשים שלא עלו בקנה

אחד עם האורתודוקסיות  .הם נאבקו נואשות  ,על  -פי רוב בהנהגת רבנים שמרניים מן
הזרם הישן  ,נגד כל ניסיון לסטות מתפיסת  -העולם הרבנית המסורתית  .הכללת הלשון

התורכית והצרפתית בתוכנית  -הלימודים נחשבה בעיניהם בלתי מתקבלת על הדעת
וגובלת בכפירה  .גאלאנטי הבחין בסכנה שהיתה טמונה במצב זה  .באותו זמן הוא ידע
היטב על התקדמותה המרשימה של יהדות  -המערב  ,במיוחד בגרמניה ובצרפת ,
בתחום התרבות  ,החברה

והמדעים .

בעיניו היה זה עוול להניח לילדים היהודים

בתורכיה להיות נתונים לשבט שיטות  -הוראה מיושנות

וחונקות .

הוא היה נחוש

בדעתו לנסות לשנות את פני החינוך  ,תחילה על  -ידי שינוי המצב ברודוס  ,בקוותו כי
הקהילה שלה תהיה יותר פתוחה לרפורמות  .נסיונו האישי של גאלאנטי מלימודיו
בבית  -הספר ה ' פרוגרסיבי '

2

חיזק את החלטתו הנחרצת להיאבק במגמות חינוכיות ,

שהנסיגה והבערות ביסודן .
בחודשים הראשונים לשנת  , 1895מיד לאחר שהתיישב ברודוס  ,ייסד גאלאנטי

בית  -ספר יסודי בשם ' תפארת ישראל '  .הוראת עברית  ,תורכית וצרפתית נכללה כמובן
מאליו בתוכנית  -הלימודים  .לאכזבתו הגדולה  ,נכשל ניסיון זה  ,כמו שנכשלו נסיונות

קודמים .

גאלאנטי סבר  ,שהכישלון נבע בעיקר ממחסור

בכספים .

' לא מוסדות

הקהילה ולא שום איש אחר סייעו בידי להציל את בית  -הספר  ' . . .כתב גאלאנטי

2

אברהם גאלאנטי למד בילדותו בבית  -ספר  ,שנחשב מתקדם באותו זמן ברודוס  .אולם המוסד
נאלץ לנעול את שעריו בגלל התנגדות החוגים הדתיים הקנאיים בקהילה לתוכנית הלימודים בו

( המערכת) .

 04ו

ן

א ' קלדרון

אלברט

מספר .

כעבור שנים

התנגדות גדולה מדי

3

אולם האמת היא  ,שגישה ליבראלית בחינוך עדיין עוררה

בקהילה .

גאלאנטי  ,שעקשן היה  ,לא ויתר  .הוא ייסד בית  -ספר מודרני אחר ואף תרם לו

רהיטים וחומרים אחרים  .עזרו לו בכך יוסף ס ' אלחדף  ,בנו של האיש העשיר ביותר
ברודוס  ,וכן חברו לספסל הלימודים רחמים כהן ואחרים  ,שהיו מעוניינים בשינוי פני

החינוך בקהילה .
לתלמוד  -תורה  .לא

בית  -הספר התחיל בפעולתו במיבנה הישן  ,ששימש בעבר

4

הרבה נשתנה מאז היה גאלאנטי עצמו תלמיד במקום זה  .החדרים

היו קטנים ולא מאווררים כהלכה  .למרות שכבת הצבע הטרי  ,היו חדרי  -הלימוד
כהים  ,והבניין
שלא שילמו

כולו חמור  -סבר .

5

תשעים תלמידים  ,שקובצו ללא מיון  ,ובהם חמישים

שכר  -לימוד  ,החלו בלימודיהם .

6

כדי להבטיח את המשך קיומו של בית -

הספר גייס גאלאנטי את מיטב כשרונו העיתונאי  ,במגמה להסב אל בית  -ספרו את

תשומת  -ליבם של חוגים יהודיים פילאנתרופיים בצרפת  ,ובמיוחד לעורר את
התעניינותה של חברת כי " ח  .הוא פירסם בשבועון היהודי  -צרפתי ' ארשיב יזראליט ' ,
שהיה בעל תפוצה רחבה בחוגי כי " ח  ,סדרה של רשימות קצרות  ,המתארות את

ההישגים האקדמיים של התלמידים היהודים ברודוס  .כהמשך לסקירותיו הקצרות ,
הוא פירסם

ב 15 -

בנובמבר

898ן

רשימה ושמה ' פנייה לנדיבות  -ליבם של יהודים

למען הקמת בית  -ספר '  .לאחר סקירה על התפתחות מערכת החינוך בקהילה היהודית
ולאחר הקביעה שלא קיימת ברודוס בעיה רבנית  ,כתב גאלאנטי ברשימה זו  ,כי ' בגלל
חמדנותם של כמה מחברי הקהילה ומצוקתה של כלל האוכלוסיה לא ניתן להקים
בית  -ספר

בערות . . .

חדש .
?'

ובינתיים מה יקרה לשש מאות הנערים ברודוס  ,הגדלים בתנאי

ובקטע אחר הוסיף

:

' היהיה זה נכון להניח לקהילה שלמה להתנוון ,

משום שלרוע מזלה ניצבים במרכזה אנשים אדישים

?

האין זה מחובתה של חברת

כי " ח להיחלץ לעזרת אלה שהמזל לא האיר להם פנים

?'

הוא סיכם ב ' קריאה אל

הנדבנות היהודית  ,ובמיוחד זו של כי " ח  ,וכן אל הבארון רוטשילד והבארונית הירש
ואל כל מי שיחפוץ להשתתף במפעל הקמתו של

בית  -ספר . . .

קהילת רודוס תהיה

אסירת  -תודה מעומק ליבה לאלה שיושיטו לה יד ויגאלוה מניוון וממצוקה

אינטלקטואלית '  .עורך השבועון  ,איזידור כהן  ,כה התרשם מפנייתו של גאלאנטי  ,עד
שהוסיף בשולי הרשימה

:

. 47

3

גאלאנטי  , 1935 ,רודוס  ,עמ '

4

שם  ,שם ( לרבות

5

מכתב מליאון צמח אל כי " ח ,

6

גאלאנטי  ,א " י ,

ההערות ) ;

, ) 1900 ( 61

אנג ' ל  ,עמ '

. .

. 79

, 16 11 1904

אכי " ח 0 . 836 / 6 , 1904 ,א  ( ,ב ) Ilhoaes V [ iE , 97

מס '  , 31עמ '  . 253בשחזור הפעילויות של גאלאנטי למען הקמת

מערכת  -חינוך מודרנית ברודוס העדפנו את המאמרים שפירסם באותן שנים בכתב  -העת א " י על -

פני זכרונות  ,שכתב שלושים שנה מאוחר יותר  .על  -פי התכתבותו עם כי " ח בשנת

1937

נראה  ,כי

הוא לא שמר העתקים מהמאמרים שפירסם בכתב  -עת זה  .קרוב לודאי  ,שהוא לא היה יכול

לאסוף את כל הפרטים  ,הנוגעים למאבקיו המוקדמים  .על  -כן כתביו מאותן שנים עדיפים כמקור

היסטורי .

ן

אברהם גאלאנטי

105

אנו מכבדים את צורת פנייתו התמה והנוגעת ללב של כותב המאמר בעתירתו

המופנית מעל דפי ' ארשיב ' לכי " ח ולאחינו  -לדת הנדיבים  .המצב המתואר

מחייב תיקון מיידי  .כי " ח  ,שכה רבים המעשים המופלאים הנזקפים לזכותה ,
ודאי לא תישאר אדישה לפנייה כה רוטטת וכנה שלפנינו ולא תמנע בגלל
מניעים משניים את תמיכתה האיתנה מקהילה  ,השרויה במצוקה ובמחסור
כספי והנזקקת לתשומת  -ליבה האוהדת של

החברה .

7

זעקה זאת לעזרה היתה המעשה הדראמאטי ביותר  ,שעשה גאלאנטי למען הקהילה ,
ואפשר גם שהיתה האמצעי היעיל ביותר  ,שסלל את הדרך למעורבותה בפועל של

כי " ח  .שכן  ,כמו האחרים  ,הכיר גאלאנטי בכך  ,שבלעדי הדרכתה ותמיכתה הכספית

של כי " ח לא יעמוד בית  -הספר שבבניין התלמוד  -תורה על קרקע
בשנת

1900

איתנה .

ניסו כמה מראשי הקהילה להשיג את עזרתה של חברת כי " ח דרך

המועצה המינהלית של התלמוד  -תורה ובאמצעות שירותיו הטובים של יוסוף

קריגר .

קריגר  ,יהודי יליד הונגאריה  ,שישב ברודוס וניהל את ענייני הציבור בארכיפלג  ,נודע
בזכות השפעתו הרבה על עניינים הנוגעים לחיי היהודים בתורכיה  .הוא נענה לפניית

מועצת  -המנהלים להשיג מורה צרפתי

לבית  -ספרם .

8

ואמנם בשנת  , 1901בעקבות

ההתכתבות שניהל קריגר עם פארים  ,סונף בית  -הספר לבנים ברודוס למערכת בתי -

הספר של כי " ח  .לקראת סיומה של תקופה זאת נתחנכו במסגרת בית  -הספר מאה
ושמונים תלמידים בשבע

מחלקות .

9

ליאון צמח  ,שקיבל את הכשרתו בצרפת ושירת

תחילה במאניסיה  ,נתמנה למנהל בית  -הספר ברודוס במשכורת שנתית של

פראנק בתוספת הוצאות  ,סכום גבוה  ,בהתחשב בתקציבה הצנוע של
בשנת

1902

800

הקהילה .

0ן

לא מילאה חברת כי " ח אחר שום מחויבות כספית לבית  -הספר  ,ואף

שההדרכה בתחום ההוראה היתה מובטחת  ,היו פקפוקים בדבר יכולתה של הקהילה

לשאת בעול הכספי של המוסד לאורך ימים  .נוסף לכך היה צורך דוחק לקבל גיבוי

מוסרי של הציבור היהודי בהיקף רחב  .גאלאנטי סבר  ,שדרוש סיוע כספי נוסף לבית -

הספר  .הוא יזם הקמת ועדת  -היגוי  ,שנודעה בשם ועד מקומי ,

ו1

וזו היתה אמורה

לעשות פרסום לעבודת כי " ח ולגייס סיוע כספי מהציבור היהודי  .בראשית צעדיה

התחולל מאבק כוח בין מנהל בית  -הספר לועדה  .ליאון צמח לא היה מוכן לקבל את

7

8

גאלאנטי  , 1898 ,עמ '

-

. 38 %

6%

(  , ) 1900מס '  , 31עמ '  . 253ביוגראפיה קצרה של יוסוף קריגר מאת א ' גאלאנטי

 -ראה  :א " י 59 ,

קריגר נודע בין יהודי תורכיה כ ' הפחה היהודי ' ( אל

גאלאנטי  ,א " י ,

פאשא

(  , ) 1898מס '  , 36עמ '

ג ' ודיאו) -

ראה גאלאנטי ,

.292

, 1935

9

בילטן  ,סידרה ו , ) 1903 ( .מס '  , 28עמ '

%0

גאלאנטי  , 1903 ,עמ ' . 197

רודוס  ,עמ '

. 84

. 206

ההסכם נחתם בין ליאון צמח ליוסף אלחדף בשם קהילת רודוס בכ " ג

בניסן תרס " ב  ,והוא שמור באמתע " י  ,מסמכי גאלאנט ?  ,תיק מס '
11

. 17

הועד המקומי  , Cosniti local -על סוגיה זו  -ראה  :מכתב מאת גאלאנטי אל נארסים לוון ,
נשיא כי " ח  ,אכ " יח  ,תיק

 , 81מס ' , 3388

~

. % 7 . 6 . % 904

ן

 06ו

אלברט א ' קלדרון

התערבותה של המנהיגות המקומית  .גאלאנטי קבע  ,כי

' הועדה נשארה איתנה

בעמדתה וכפתה על המנהל את תנאיה  ,כלומר  :פיקוח מלא על בית  -הספר  ,על
תוכנית  -הלימודים בהתאם לצרכים האקטואליים ופיקוח משותף על ההוצאות 2 .י

כתוצאה מכך  ,לדברי גאלאנטי  ,התנהלו ענייני בית  -הספר לשביעות רצונם של

הכל .

הועדה נהיתה משענת איתנה של המנהל  ,תכופות השיגה כספים נוספים מן הקהילה ,

ובלעדיהם היו המטרות החינוכיות בסכנה  .נראה כי הושג מצב אידיאלי  .צעירי
היהודים ברודוס  ,לדברי גאלאנטי  ,קיבלו חינוך מאוזן  ,שכלל עברית ולימודי  -דת
מסוימים  ,וכן צרפתית ותורכית  ,לפי דרישתם של אלה אשר רצו להמשיך את

לימודיהם בבתי  -ספר ממשלתיים  .הניסיון כה הצליח  ,עד שבשנת
בית  -ספר נוסף לבנות  ,ובו

175

1902

נפתח ברודוס

חניכות וחמישה מורים  ,בהנהלת לוציה עובדיה .

3ן

ואכן  ,לא בכדי רואה החוקר מארק ד ' אנג ' ל בגאלאנטי אחד האישים  ,שלזכותם יש
לזקוף את נצחונו המוחלט של החינוך המודרני ברודוס 4 .י
למרות הניצחון שהושג  ,חשף גאלאנטי נקודות  -תורפה בניהול בתי  -הספר ברודוס

ובמקומות אחרים  .אף כי עברית  ,תורכית וצרפתית היו חלק מתוכנית  -הלימודים ,
הושם בהכרח הדגש המרבי על הצרפתית  .הגם שהכל הסכימו בדבר ההכרח להורות
תורכית  ,נמצאו כמה בעלי תפקידים בארגון המרכזי של כי " ח שגרסו  ,כי הצרפתית

חייבת להיות שפה ראשית יחידה במוסדות החינוך שבפיקוחם  .בגלל מחסור במורים
מיומנים ולעיתים בגלל דוגמאטיות מקומית קיצונית  ,היתה הוראת התורכית שטחית
ביותר או שהיא לא נלמדה

ובאזור

איזמיר  -איידין .

כלל .

5ן

כך היה בשלביה הראשונים של התוכנית ברודוס

מכל מקום  ,היו כמה אינטלקטואלים יהודים ספרדיים

מקומיים  ,שגרסו כי כי " ח לא תמלא את המשימה שנטלה על עצמה  ,אם לא יינתן
לתורכית מקום

ברודוס שהגיב

ראוי בתוכנית  -ההוראה .
על חסר זה  .הוא זכר היטב ,
6ן

גאלאנטי היה מהיחידים במדינה והיחיד
שבימי לימודיו בבית  -הספר התיכון

התורכי באיזמיר היה שיעור גבוה של נכשלים בין בוגרי בתי  -הספר של כי " ח בגלל
ידיעתם הקלושה בלשון

התורכית .

17

כחניך של תרבות צרפת  ,היה בעל השקפה

מציאותית לגבי העתיד וגרס  ,שיהודי תורכיה חייבים ללמוד את שפת ארצם  ,אם
ברצונם להשתלב בחברה התורכית  ,כאזרחים בעלי מיומנות תכולת להתחרות על

מישרות  .גישתו בעניין זה הביאה לקרע בינו ובין הפראנקופילים המקומיים  .ולפי

12
13

גאלאנטי ,

, % 903

עמ '

. % 97

וינוסה  ,עמ '  . 230גב ' עובדיה נישאה מאוחר יותר לליאון צמח  -ראה  :גאלאנטי  , 1935 ,רודוס ,
עמ ' . 47

14

אנג ' ל  ,עמ ' . 78

15

רימון  ,עמ ' . 105
 -ראה

:

16

גאלאנטי ,

17

שם  ,עמ '

למסקנה דומה הגיע א ' לוף  ,שביקר בבתי  -הספר של כי " ח בקושטא בשנת 1889

לווי  ,עמ '
, 190 %

198

. 69 - 58

תורכית  ,עמ ' . 126

( חלק

שני) .

ן

אברהם גאלאנטי

שאין שמו מופיע ברישומי כי " ח כמורה בבתי  -הספר שלה ברודוס ,

8ן

107

אפשר שבחוגים

המקורבים לה לא שררה אווירה אוהדת כלפיו בגלל עמדתו בעניין הוראת הלשון

התורכית .
גאלאנטי האמין באמונה שלמה בכוחה של העיתונות .
ציבורי  ,כגון השאלה הזאת  ,היו ראויות לדיון פתוח  .ככתב ' ארשיב יזראליט '  ,פירסם

שאלות בעלות עניין

בשנת

1901

מאמר על הלשון התורכית ועל יהודי תורכיה  ,בו דן בכל אותן נקודות ,

שעליהן נאבק

בלהט .

9ן

אמנם מאבקו בעניין זה לא הועיל לשינוי דעתם של חברי

הועד המרכזי של כי " ח בפארים  ,ואף  -על  -פי  -כן הוא עורר רושם אוהד ברודוס  .בתי -
הספר באי היו בין המועטים ברחבי האימפריה  ,שלימדו בהם

תורכית .

מאז בואו לרודוס הבטיח גאלאנטי לעצמו מישרת הוראה בבית  -הספר התיכון

העות ' מאני האימפריאלי  .תפקיד זה מילא במשך שש

שנים .

20

את הכנסתו השלים

מעבודתו כצנזור ממשלתי  ,שבה עסק בעיקר במיון דברי  -דפוס זרים ובפסילת

פרסומים  ,המותחים ביקורת על הסולטאן ועל מדיניותו  .גאלאנטי היה פיקח דיו
להוציא מתוק מעז בתפקיד מביך זה  ,ואכן חלק ניכר מכתביו הביקורתיים ביותר ביחס
לקהילתו  ,שהיו משולבים ברעיונות חדשניים ובדרישות לשיפורים  ,הגיעו לאירופה
ללא הגבלה  .היתה זאת  ,בתנאי אותם ימים  ,ממש עזות  -רוח  ,שכן משטרו של עבד

אל  -חמיד פעל נחרצות נגד כל סוג של תסיסה אינטלקטואלית  .גאלאנטי גם ניסה
להשתמש במעמדו ולמנוע שיוכנסו לרודוס שני ספרים בעברית על התנועה
הרפורמית  ,שיצאו לאור בפאריס ובביירות  .עדות לכך  .נמצאת בהתכתבותו עם משרד
החינוך  ,שממנו ביקש כי יוכרז עליהם חרם .
גאלאנטי גם שימש מפקח מטעם

21

משרד החינוך ,

העות ' מאני ; מרכזו המינהלי היה ברודוס  ,והוא כלל את צ ' יו

איים

קטנים .

22

הממונה על הארכיפלג
( סאקיז ) ,

כוס ואחד  -עשר

נוסף על ארבעת אלפי היהודים ברודוס  ,חיו מאתיים וחמישים יהודים

בצ ' יו ( סאקיז ) וחמישים בכוס  .במסעות שערך במסגרת תפקידו כמפקח  ,לא פסח
גאלאנטי מעולם על הקהילות היהודיות באיים אלה  .כאשר היה מבקר אצל אחותו
הנשואה  ,שהתגוררה בכוס  ,נהג להיפגש עם חברו  ,ד " ר רודולף הרצוג מברלין ,
ולעמוד על התקדמות החפירות  ,שערך במקדש האסקולאמיני  ,אחד ממוסדות -

יו

מכתב אל המחבר מאת ג ' ורג וייל  ,ספרן ארכיבר של

19

גאלאנטי היה היחיד שפירסם את דבריו בעיתונות הצרפתית  ,למראית  -עין כדי להשפיע על

כי " ח .

. 25 . 5 . 1981

מדיניותה של כי " ח  ,ולמעשה כדי לקדם את רעיונותיו בדבר הוראת הלשון התורכית בבתי  -ספר

יהודיים  .אולם כעיתונות המקומית היהודית  -ספרדית נאבקו דוד פרסקו  ,יחזקאל גבאי  ,משה
דלמדיקו ואברהם גאלאנטי בחריפות למען השפה התורכית  .חברה להפצת השפה התורכית
בקרב היהודים  , Tamimi Lisani Osmanl ,נוסדה בשנת

גאלאנטי ,

 , 1947עמ '

 1900בהשתתפות

. 157

. 32

20

גאלאנטי  , 1953 ,עמ '

21

חליפת  -מכתבים בין מנהל מחלקת החינוך ברודוס לגאלאנטי בשנת
מסמכי גאלאנטי  ,תיק מס '

22

גאלאנטי ,

, 1949

עמ '

יהודים  -ראה

:

. 30

1ן .

1901

-

ראה

:

אמתע " י ,

 08ו

ן

אלברט א ' קלדרון

הרפואה הראשונים הידועים בתולדות האדם  ,שבו עסק היפוקראטס ברפואה והורה

מקצוע זה .

הוא היה חוזר מסיוריו  ,ופנקסו גדוש פרטים  ,שנאספו ונרשמו בקפידה ,

23

על המורשת החברתית והלשונית של יהודי האיים האלה  .מתוך חומר זה פירסם
ב ' רווי היספאניק '  ,בכמה המשכים  ,בסך  -הכך

481

ו 14 -

משלים

רומאנסות .

24

בעת שהותו ברודוס לא היו הפילולוגיה והאתנוגראפיה החברתית תחומי
התעניינותו

הבלעדיים .

הוא היה מעורב בענייני החינוך וההוראה  ,נוסף לנושאים

הקשורים במוסדות כי " ח  ,והוא נתן ביטוי לכך בסידרה בת

ביומון התורכי ' היזמט '

( 1ס11212י) .

25

19

מאמרים  ,שראו אור

כבר הכותרת של הסידרה  ' ,כיצד אפשר לקדם

את שיטת החינוך הנהוגה אצלנו ? '  ,מלמדת  ,שלא רק מבנה החינוך בקהילות היהודית

העות ' מאניות העסיק אותו  ,אלא גם החינוך התורכי החילוני  ,החדש יחסית  .את אי -

שביעות רצונו מן הדרך שבה נוהלו בתי  -הספר של כי " ח באיזמיר ובאסתאנבול  ,הביע
במאמר  ,בשם ' בתי  -הספר של כי " ח בתורכיה והצורך המוחלט בהנהגת שינויים

ארגוניים בהם '  .במאמר זה  ,המהווה כתב  -אישום חריף נגד דרכי הניהול של מוסדות
החינוך של כי " ח  ,טען גאלאנטי  ,שמאז ייסודם בשנת

1867

מילאו בתי  -ספר אלה את

המטרה הראשונית של החברה  ,והיא האמאנסיפאציה של היהודים העות ' מאניים

באמצעות התרבות הצרפתית  .אולם עתה  ,ככל הנראה עם הופעת מחשבה עות ' מאנית

צעירה  ,משתנים הזמנים  ,ועל כי " ח גם כן לשנות את גישתה  .תביעתו המגובשת
לטובת העניין הזה היתה מבוססת על קביעות משכנעות  ,כגון  ' :המשפחות האמידות

שבקרבנו חייבות לשלוח את ילדיהן לבתי  -ספר קאתוליים ופרוטסטאנטיים  ,שם ניתן
להם חינוך דתי ובסוף השנה זוכים הם ב " פרס הגדול של הקאתשיזם

הנוצרי " ' .

בפיסקה אחרת הוא קובע  ,כי ילדי היהודים ' גדלים עם ידיעה מזערית של לימודי דת ,
ובקיאים יותר בתולדות האפוסטולים הנוצרים

מאשר בתולדות נביאי ישראל ' .

26

הוא

הוכיח את כי " ח  ,בהטילו את האשמה על מנהליה  ,שלדעתו  ,גילו על  -פי  -רוב חוסר

רגישות לצורכי הקהילה  .המנהלים  ,כתב גאלאנטי  ' ,חייבים לזכור  ,כי בוגרי בתי -
הספר ממשיכים את חייהם בתורכיה וזקוקים לשליטה בלשון המקום '  ,וכדי להביא

לתיקון המצב  ,יש להעניק לועדות המקומיות שליטה רבה יותר על ענייני בית  -הספר .
בסיכום העלה עשר הצעות לשיפור התנאים הקיימים  .גאלאנטי לא היה מבודד
גאלאנטי  ,א " י ,

64

(  , ) 1903עמ ' . 300

המשלים נתפרסמו בהמשכים  -ראה

:

' רווי היספאניק '  .הרומאנסות פורסמו מאוחר יותר ,

בלוויית הערות ופרשנות בידי ראמון מננדס פידאל  -ראה מננדס  -פידאל  .גאלאנטי קיים יחסי

ידידות עם עורך ' רווי היספאניק '  ,פולש דלסבוסק  ,במשך העשור הראשון של המאה  .דברי -
ביקורת על גאלאנטי על שתירגם את המשלים ללשון מודרנית  -ראה  :רווח  ,עמ '

בנארדט  ,עמ '

;2

גאלאנטי ,

1948

.

 ; 186 - 181וכן

נספח  ,עמ ' . 16

הכותרת הכללית של המאמרים בסידרה היא ' כיצד יכולה להתקדם מערכת החינוך שלנו ' -
ראה

:

קאראליאוגלו  ,עמ '

; 567

אלמאליח  ,עמ '

89

( הביוגראפיה של א ' גאלאנטי מאת א '

אלמאליח הופיעה בנוסח צרפתי בשנת  , 1946 / 7ובנוסח עברי בירושלים תשי " ד  .ההפניות כאן הן
אל הנוסח

גאלאנטי ,

הצרפתי ) .
, 1902

בתי  -ספר  ,עמ '

. 206

ן

אברהם גאלאנטי

109

בטענות אלה  ,אך לבטח קולו נשמע יותר מקולות אחרים  .גם העיתונות היהודית

באסתאנבול  ,באמצעות עט  -הסופר שבידי הליבראלים  ,יצאה בהכרזות

דומות .

גאלאנטי  ,מכל מקום  ,הוא האחד והיחיד אשר גילה די אומץ להעלות את השאלה
בצרפת  ,באמצעות כתב  -עת  ,הערוך בידי איזידור כהן  ,מתומכיה האיתנים של חברת

כי " ח .
ראוי לציין היבט נוסף בעמדתו של גאלאנטי  ,למרות היותו שולי ביחס לנושא
העיקרי  ,והוא רגישותו הרבה לעובדה  ,שכי " ח לא העריכה כראוי את יכולתם של
האינטלקטואלים המקומיים  -בדומה לו עצמו  -להעריך כיאות את מערכת
החינוך בקהילתם  .בעוד הוא מסכים עם מרבית מאמציה של כי " ח לקידום החינוך ,
לא היה יכול להסכין עם רעיון היהדות הליבראלית  ,שהיה בעיניו צורה של התבדלות

דתית  ,שבתי  -הספר כפו על תלמידיהם  .בדבריו אלה ניתן לגלות את עקבותיה של
גאווה פגועה  ,מרד נגד גישתם המתנשאת של המנהלים הצרפתיים המיומנים של
בתי  -הספר  ,שלא הסתירו את נימת הזלזול כלפי האינטליגנציה היהודית

המקומית .

בהמשך דבריו הסביר גאלאנטי כיצד השפיעו המנהלים בפועל על המצב -

בהשפילם את האוכלוסיה היהודית בתורכיה בעיני כי " ח על  -ידי הניסיון ,
הנמשך אפילו כיום [ הכוונה לימיו ]  ,להפיץ עליהם  ,כי הם במצב נחשל

ומסרבים לעלות על נתיב הקידמה  ,על  -ידי התקפה על הכותבים ישירות לכי " ח
וראייתם כאויבים ותככנים

;

בקיצור על  -ידי שכנוע הועד המרכזי  ,שאין

בתורכיה יהודים מוכשרים דיים להבין את המצב המוסרי והמינהלי של בתי -
הספר היסודיים של כי " ח  ,שמנהלינו עוסקים בניהולם בגאווה כה רבה

,

2

ייתכן שהיתה מידה מסוימת של אמת בטענתו של גאלאנטי  ,אולם  -כדברי
פרופסור פול דיומון  -הדו " חות ששלחו מנהלי בתי  -הספר לא תמיד היו נקיים
משגיאות  ,וכללו גם דברי גוזמה ועיוותי

עובדות .

28

אין צורך לומר  ,כי דו " חות

המנהלים על מצב הקהילות לא היו אך ורק פרי דמיונם  .יהודי תורכיה  ,להוציא מתי -
מעט  ,היו נתונים במצב עגום  ,וגאלאנטי  ,מתוך גאוות נעורים וישרות לא היה מוכן

להודות בכך ונמצא נכשל בטיעון רגשני  .אולם מעניין כי במכתביו ובמאמריו של
גאלאנטי מתגלה אותה איכות מיוחדת של לאומיות יהודית והכרת  -ערך עצמית ,
המסמנות את אותותיה הראשונים של הגאווה הקיבוצית  ,שהחלה מתעוררת בקרב

יהדות תורכיה  .ההקבלה בין צמיחתה של תנועת ' התורכים הצעירים ' ובין התעוררות
של גאווה לאומית יהודית אפשר שאינה צירוף מקרים סתמי  ,אלא תוצאה של חדירת
רעיונות בדבר חרות ואמאנסיפאציה שיובאו מצרפת  ,ופשטו בעת ובעונה אחת בקרב

אינטלקטואלים מוסלמים ויהודים כאחד  .אצל היהודים נמצא ביטוי לרעיונות אלה

27
28

שם  ,עמ '  ( 270חלק

דימוי

 ,עמ '

. 124

שני ) .

ן

110

אלברט א ' קלדרון

בפעילותו של גאלאנטי  .ואמנם גאלאנטי היה מודע מאוד לתפקידו בקרב היהודים
ולא היסס לחתום על מכתביו לכי " ח

:

' אברהם גאלאנטי ,

פובליציסט ' .

29

אי אפשר שלא להבחין במידה מסוימת של דמיון  ,אם לא במהות כי אז בהיקף  ,בין
רעיונות בדבר לאומיות יהודית  ,שביצבצו בצרפת  ,ומבטאם היה ברנאר לאזאר ,

39

ובין

הלכי מחשבתו של גאלאנטי בשיא פעילותו  .גאלאנטי ניצב בקצהו של זרם  ,ששפע

כתובים על אודות משבר הזהות שנתנסו בו יהודי צרפת  .אין לקבוע בודאות עד כמה
היה מעודכן באשר למצב בצרפת  ,במיוחד בעת משבר דרייפוס  ,מכל מקום ברור כי
האמאנסיפאציה נוסח צרפת  ,השזורה רעיונות על התבוללות  ,הותירה רושם עז על
גאלאנטי  .כי " ח היתה המכשיר הצרפתי להפצת הדוקטרינה של ההתבוללות בארצות
שמחצן

לה .

31

המאמצים להביא לאמאנסיפאציה של יהדות  -המזרח היו מבוססים

בעיקר על מושגי התרבות הצרפתית  ,שיהודי צרפת הרגישו עצמם חלק בלתי נפרד

ממנה  .גאלאנטי אמנם קיבל את מושג האמאנסיפאציה  ,כפי שכי " ח הטיפה לו  ,אולם
סבר כי באשר ליהודים בארצו שלו  ,האמאנסיפאציה חייבת להיות מותאמת ליהודים
תורכים  ,החיים בתורכיה מתקדמת  .כמו אינטלקטואלים אחרים בארצו  ,האמין כי
קרבים ובאים ימים  ,הצופנים עתיד טוב יותר  ,וכי תורכיה לא תוכל להישאר לנצח
מבודדת מעולם התרבות

המערבית .

לפיכך הכיר בבהירות  ,כי המוני היהודים

הנבערים זקוקים לקידמה באמצעות חינוך  ,שלא יזנח את לימודי הדת והמסורת  ,אבל
יכלול בהכרח את הוראת הלשון התורכית  ,שבה ראה גאלאנטי מפתח להתערות

חברתית .

בתוקף עמדתו זאת היה גאלאנטי -

ככל שהדבר עשוי להיראות

פאראדוקסאלי בעיני ספרדופילים דהיום  -אחד האישים הראשונים במעלה ,
שהטיפו לזנוח את הספרדית  -יהודית ולאמץ את התורכית כשפת  -האם של יהודי

האימפריה  .אף כי היסטוריוגראפים יהודים בני  -זמנו  ,לרבות גאלאנטי עצמו  ,טוענים
כי הראשון שעודד את לימוד התורכית היה רבי משה פרסקו  ,לא היה שום
אינטלקטואל יהודי אחר מאז שנת  , 1840שהטיף למטרה זאת באותה עוגמה שבה
הטיף לכך גאלאנטי בראשית

המאה .

32

תקופת חייו של גאלאנטי ברודוס כה שופעת פעילות עיתונאית  ,עד שהיא עשויה

להעיד על מידה של אי  -שקט  .תסיסה זאת ודאי היתה קשורה גם  -כן בהחרפה של
אווירת הדיכוי החברתי הפוליטי בארץ תחת שלטונו של הסולטאן עבד אל  -חמיד
השני  ,שהורגשה היטב ברודוס  .חופש הביטוי היה בעל חשיבות מהותית לפעילותו

29

30

גאלאנטי  , 1899 ,הטפה  ,עם ,
ראה :

. 111

וילסון .
. 116

31

מארוס  ,עמ '

32

את הרעיון לטפח את השפה התורכית בקרב היהודים מייחסים בדרך  -כלל לרבי משה

פרסקו .

למעשה  ,הוא כמעט לא השתמש ולא דיבר בשפה זו  .ההצעה לעודד את הוראת התורכית מקורה

במשה מונטיפיורי  ,אשר אחרי שסייר בכמה מבתי תלמוד  -תורה וישיבות ברובע ח ' אצכוי
שבקושטא  ,פנה אל הרב הראשי למען ינקוט צעדים לשם הוראת התורכית והבטיח לשאת

בהוצאות  -ראה

:

לווי  ,עמ ' . 270

ן

אברהם גאלאנטי

ווו

היוצרת של גאלאנטי  ,שהיתה בעצם צמיחתה  .במובן זה היה תמים  -דעים לחלוטין
עם האינטלקטואלים התורכיים הממורמרים  .ואמנם ברוח זאת הצטרף גאלאנטי  ,כמו
יהודים רבים בסאלוניקי ובמקומות אחרים  ,אל אחד התאים הסודיים של ' הוועד
לאיחוד וקידמה ' ויצר קשרים אמיצים עם רבים מן התורכים הגולים ברודוס  ,בהם

הסופר והמשורר אשרף  .כיוון שמעמדו כצנזור עמד בסתירה ברורה לחברותו בועד

ממישרתו .

לאיחוד וקידמה  ,התפטר מרצונו

על אף עיסוקיו הרבים כמורה  ,לא זנח גאלאנטי את הקהילה היהודית  .במיוחד
חרה לו כאשר עלילות  -הדם חזרו ועלו אל פני השטח  ,כשהן מאיימות על יהודי

רודוס  .גאלאנטי היה פעוט בן שנה  ,כאשר הוטחו עלילות דומות נגד יהודי איזמיר ,
בשנת  , 1874וכעבור עשר שנים בצ ' ורלו  ,אולם המאורעות במאניסה בעת מגיפת
הכולרה בשנת  , 1893ושנה אחת קודם לכן בטקירגה ובשנת

זכורים לו והשפיעו עמוקות על רגישותו

כיהודי .

33

1899

בבורסה  -היו

דעתו היתה נחרצת  ,כי אסור

ליהודים להחריש נוכח עלילות  -דם  ,ועליהם לחדול לסמוך אך ורק על הגנתן הנדיבה

של רשויות השלטון העות ' מאני  .כיון שמרבית ההאשמות פרצו ממקורות יווניים ,
החליט גאלאנטי ללמוד את לשונם כדי להיטיב להבין את הטיעון היווני  ,שנדון
תכופות בעיתונות היוונית ובפרסומים אחרים  ,שהופצו על  -ידי הכמורה  .כומר מקומי
היה מורהו

בשנת

ליוונית .
פירסם גאלאנטי מאמרים אחדים על  -כך בעיתונות בתורכיה34

1901

ובצרפת  ,ובהם דחה את ההאשמות המרושעות  .עלילת  -הדם פרצה  ,כאשר ילד יווני
קטן ושמו אנסטי נעלם באיזמיר בימי הפסחא  .המאורע עורר כמעט התמרדות נגד
היהודים  ,גרם למותם של אחדים מהם  ,וגוויותיהם התגוללו ברחובות  .כאשר נמצא
הילד  ,הביא גאלאנטי לידיעת קוראיו את מהלך המשפט  ,הנודע בשם משפט אנסטי ,

הקולקטיבי .

שבו טוהרו היהודים מאשמת הרצח

35

המאבק העיתונאי שלו התנהל

נוכח ציבור יהודי אדיש לפרשה  .הוא התאכזב מרה מרבה הראשי של יהדות תורכיה

באותו זמן  ,הרב משה הלוי  ,שזנח  -לטענת גאלאנטי  -את ענייני הקהילה  ,בשל
רדיפתו אחר שאיפותיו

האישיות .

36

הרב משה הלוי הסתפק במחאה קלושה בפני

השער הגדול ובביקור אצל הפאטריארך של אסתאנבול  ,בעת שהיתה חשיבות
ראשונה במעלה לתגובה תקיפה נגד העלילות מצד מנהיגם הרוחני של היהודים

בתורכיה  .חוסר המעש הזה של הרב משה הלוי היה מחפיר בעיני גאלאנטי ' .
7

יתר על

כן  ,קשה היה לגאלאנטי להסכים לצורה העלובה של ניהול ענייני הקהילה על  -ידי

33

דימון  ,עמ ' . 134

34

בתורכיה הוא פירסם את דבריו בעיתון ' איל מיסיריט '  ,שיצא לאור באתמיר בלשון הספרדית -
יהודית  .על העיתון ראה  :לוי

35

גאלאנטי ,

36

אלמאליח  ,עמ '

37

, 1901

פראנקו  ,עמ '

( המערכת) .

עלילות דם  ,עמ '

. 24

. 192

; 132

הנ " ל  ,א " י ,

62

(  , ) 1901עמ ' . 357

ן
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הלוי  .מאורעות אלה היו הגרעין  ,שהצמיח מאוחר יותר מערכה חריפה  ,ממושכת
ורוויה השמצות ארסיות של גאלאנטי נגד הרב משה

הלוי .

כוחה של העיתונות בצרפת  ,שהתגלה בתפקיד שמילאה בשחרורו של דרייפוס ,

וכן מאמצי העיתונים היהודיים במרכז  -אירופה לקדם את רעיון הקמתו של בית לאומי

ליהודים בארץ  -ישראל הותירו רושם עז על

גאלאנטי .

בדרכו שלו תרם גם הוא

לספרות הנרחבת  ,שנתפרסמה על נושא זה  .בין היתר הוא פירסם מאמרים אחדים
ב ' ארשיב

יזראליט '

על

והשפעתה

פרשת דרייפוס

בתורכיה .

38

ככתב ' ארשיב

יזראליט '  ,הוא הכיר בערך התפקיד שעיתונות יהודית חזקה עשויה למלא מחוץ
לגבולות המדינה בעניינים חיוניים לקיום

היהדות .

הוא היה משוכנע  ,כי הדרך

היעילה ביותר להתמודד עם מבקשי נפש  -עמו היא באמצעות כלי  -התקשורת  .כדי

להיטיב להעביר את הטיעון  -שכנגד היה דרוש לו עיתון רב  -לשוני  ,שיופיע בתורכיה

ובספרדית  -יהודית .

ביוונית

בנובמבר

1901

פנה גאלאנטי אל מושל הארכיפלג

בבקשה לקבל רשיון לעיתון  ,ושמו ' עות ' מאנלי מוסווילרי '

( יהודים עות ' מאניים ) .

העיתון היה אמור לצאת באיזמיר  ,שבה היו שירותי הדפוס טובים במידה ניכרת
מאלה שברודוס  .באפריל

902ן

דחה משרד הפנים את בקשתו  ,בטענה כי מספר

העיתונים היומיים הקיימים כבר מהווה משא על

הצנזורה .

39

בשל כך גם הקונטרס המיוחד  ,שהיה בדעתו לפרסם בעניין עלילות  -הדם  ,לא
פורסם

מעולם .

חודשיים קודם לכן  ,בפברואר  , 1902שמע גאלאנטי על תזכירים

אחדים שהפיץ הפאטריארכאט היווני האורתודוקסי  ,אשר הטיפו לאחווה בין יוונים

ליהודים .

נחוש בדעתו להילחם בעלילות  -הדם  ,כתב גאלאנטי אל הפאטריארך

יואכים השלישי באסתאנבול  ,שנודע ברגשותיו הפילושמיים עוד מימי שהותו

בסאלוניקי  ,בבקשה לתת פומבי לעמדת הכנסייה האורתודוקסית בעניין עלילות  -הדם
נגד

היהודים .

באמצעות המטרופוליט האורתודוקסי ברודוס שלח יואכים אל

גאלאנטי העתקים מארבעת התזכירים  ,שהוצאו בין השנים

1873

ל . 1898 -

40

בבואו

לתרגם מסמכים אלה נוכח גאלאנטי  ,כי הזמן והמאמץ שהשקיע בלימוד היוונית היו
כדאיים  .הוא סבר  ,כי פרסום התזכירים הללו  ,אף כי לא היתה בהם הוקעה מפורשת

של עלילות  -הדם  ,עשוי לסייע לקהילה היהודית כנגד הרגשות השליליים  ,המעוגנים

עמוקות בלב היוונים  ,נגד היהודים  .אין הוכחה העשויה לסייע בהערכת תוצאות
מאמציו  ,זולת העובדה שגאלאנטי נותר דמות מבודדת  ,שניסתה נואשות להעמיד
דברים על אשורם ולהגן על אמיתותיה של קהילה אדישה  ,שלא עשתה זאת למען

עצמה .
38

39

גאלאנטי ,

, 1899

העיתונות המוסלמית  ,עמ '

. 232

אלמאליח  ,עמ '  ; 93 - 90ייסוד עיתון חדש לא היה מחושב כראוי מבחינה מעשית והיה עלול
להיכשל מבחינה כספית  .גאלאנטי היה מוכן להסתכן במשימה זאת כדי להשיג את יעדיו
החברתיים והפוליטיים ולספק את הדחף האינטלקטואלי שכקרבו  .הדבר מלמד  ,שהצלחות

כספיות לא היו קנה  -מידה ראשון
40

גאלאנטי  , 1931 ,עמ '

. 239 -223

בשיקוליו .

ן

אברהם גאלאנטי

3וו

איזמיר  -מאבק לקידמה
הקהילה היהודית הקטנה ברודוס לא היוותה כר נרהב דיו להגשמת שאיפותיו של
גאלאנטי בן ה  , 29 -והוא עזב את האי בשנת

1902

ועבר לאיזמיר  .הוא לא היה זר בעיר

זו  ,שבה קיבל מישרה של מורה לצרפתית בבית  -הספר התורכי דאר אל  -אירפאן ,
וחברים רבים היו לו בין העיתונאים והכתבים בעיתונות הספרדית  -יהודית  .שוב היה

מעורב בענייני הקהילה  ,ולמשך זמן מה שימש כמזכיר החברה ' עוזר דלים '  -ארגון
נוער יהודי  ,שהציב לו

מטרה להביא לחיסול הקבצנות  ,ובראשו עמד אהרון חזן .

ן4

עד

מהרה מצא את עצמו נתון בסבך היריבויות הנושנות בקהילה  ,בצדדו בליבראלים נגד

מתנגדי הקידמה  .שלא בדומה לקהילות אחרות  ,נמנו עם הליבראלים באיזמיר עניים ,
בני המעמד הבינוני ורבנים  ,ואילו המתנגדים לאמאנסיפאציה תרבותית היו בני
השכבה הבורגנית העשירה  ,שהתאמצה לקיים בידה את

השליטה על ענייני הקהילה .

אברהם אלמאליח  ,שהיה חברו של גאלאנטי במשך כל ימי חייו  ,תיאר אותו בזו

הלשון  ' :תמיד היה למען העם ונגד רבנים רודנים  ,עם העניים נגד העשירים  ,מעוניין
בחיים יותר מאשר בויכוחים עקרים  ,המטשטשים את הראייה ומצמקים את

החמלה ' ,

4

כתיבתו העיתונאית של גאלאנטי היתה רבת  -היקף  ,עיקרה מאמרים

בעניינים חברתיים ורובם בעלי אופי פולמוסי  ,שבהם ניסה להבהיר את עמדתו תוך
כדי ליכוד דעת  -הקהל

היהודית .

הוא המשיך לכתוב לעיתונים התורכיים ' היזמיט ' ו' איזמיר '  .אחדים ממאמריו
נתפרסמו בעיתונים

היהודיים ' לה בואינה איספיראנסה ' ו ' איל נוביליסטה ' .

זאת הופיעו באתמיר שישה עיתונים בספרדית  -יהודית ,

44

43

בתקופה

וניתן לשער  ,כי אלה שבהם

לא פירסם גאלאנטי היו בעלי מגמה שמרנית  .כמה ממאמריו נתפרסמו אפילו בעיתון

היווני ' הארמוניה '  .כן המשיך לפעול ככתבו של העיתון הפילושמי ' לה רפורם ' ,

שיצא  -לאור באיזמיר  ,ובשנת

1903

פירסם בו  ,בעקבות פוגרום קישינב  ,את מאמרו

' היהודים '  ,על התפתחותם ההיסטורית ועל מקור

האנטישמיות .

45

כקודם הוסיף

לשמש ככתב מיוחד של ' ארשיב יזראליט '  ,הפאריסאי  ,ואילו עבודותיו היותר
מחקריות התפרסמו ב ' רווי פדאגוז ' יק '  ,שיצא  -לאור

בפארים .

באיזמיר הוסיף גאלאנטי לעקוב מקרוב אחר פעולות כי " ח  ,ובשנת

1903

פירסם

את מאמרו ' הערות אחדות על מכתב ושני תזכירים של כי " ח '  ,שהיה מעין הכחשה
למידע רשמי מוטעה  ,שהוכן בידי מנהלי בתי  -הספר ונועד למשרד הראשי של החברה

בפאריס .

מאמר זה היה כה חריף בטיעוניו הקשים נגד בתי  -הספר של כי " ח  ,עד

שעורך ' ארשיב יזראליט ' שפירסמו ראה לנכון להוסיף בשוליו הערת הסתייגות ,
41
42

גאלאנטי  ,עמ ' . 91
אלמאליח  ,עמ ' . 22

,

43

גאלאנטי  , 935 ,העיתונות  ,עמ ' 12

44

לפי אבנר לוי  ,הופיעו באותו פרק זמן באיזמיר רק

45

גאלאנטי ,

, 1903

איזמיר .

;

על העיתונים היהודיים באעמיר  -ראה
4

עיתונים יהודיים -

:

לוי .

ראה לוי ( המערכת) .

ן

4וו

אלברט א ' קלדרון

המציינת שאין הטענות במאמר מייצגות את העיתון  .גאלאנטי היה ודאי בלתי מרוצה
מן הדרך שבה נוהלו בתי  -הספר של כי " ח במקום ,

וב 17 -

ביוני

כתב בנימה

1904

מאוכזבת ביותר אל נארסים לוון  ,נשיא החברה  ,שישב בפאריס  ,כי ' מצבם של בתי -

הספר של כי " ח הוא גרוע שבגרוע '  ,כי המנהלים אדישים נוכח ההכנסות ההולכות
ופוחתות מקרנות המגבית המקומית  ,ובמיוחד כי ' הוראת השפות תורכית ועברית היא

אפסית '  .הוא הציע להקים באיזמיר ועדות אזוריות  ,בניגוד לדעת איש  -ההנהלה

במקום  ,גבריאל אריה  .לביסוס טענתו  ,כלל גאלאנטי במכתבו נתונים סטאטיסטיים
השוואתיים  ,המלמדים כי בערים שקיימות בהן ועדות מקומיות מתנהלים הדברים

יותר .

בדרך טובה

כדי לשכנע את לוון  ,שאמנם מצבם של בתי  -הספר של כי " ח

באיזמיר גרוע  ,הוא כתב

אליו :

' כאשר תקרא בשורות אלה אל נא תבקש  ,אדוני

הנשיא  ,את אותותיו של מצב נפשי  ,שבו עשוי לשקוע איש שליבו מלא טרוניה  ,או זה
המבקש לו טובת  -הנאה כלשהי  .לא  ,זוהי האמת והאמת בלבד '  .בקטע אחר  ,התאונן
גאלאנטי על כי מכתביו הקודמים  ,שנכתבו ברודוס  ,לא נענו כלל  ,בהאשימו את

מזכיר כי " ח בהתעלמות מתלונותיו של ' יהודי תורכי  ,פרא  -אדם '  .תוכחותיו מעורבות
בנקודה זאת ברגשות עזים  .עם כל חריפותו  ,המכתב חושף בבירור את צדקתו של
גאלאנטי  ,שהיה שש לקרב במאבקו עם הפוליטיקה הפנימית הקטנונית ועם מנגנוני -

הכוח שבה  .לא ידוע אם השיב לוון על מכתב זה  ,וספק אם הועילה תלונתו של
גאלאנטי על כך  ,שהדו " חות השנתיים ששלחו מנהלי בתי  -הספר באיזמיר לפארים

אינם משקפים במדויק את המצב במקום  .אולם תביעתו מלוון לקבוע קווי  -מדיניות ,
המחייבים להקים ועדות מקומיות באזור אתמיר ,
הושבו על

46

נענתה  ,והועדות המקומיות

כנן .

כאשר התגורר באיזמיר חקר גאלאנטי בשיטתיות יותר מתריסר קהילות יהודיות ,

שהיו פזורות ברמת אנאטוליה המערבית  ,לרבות סיורי  -שדה נרחבים  .מביקוריו אלה
ערך רישומים ושמר הערות  ,לוח  -זמנים ותוכניות סיורים  ,על  -פי מפה ששירטט  .ניכר
שהרעיון לכתוב את תולדות יהודי איזמיר ואנאטוליה העסיקו כבר אז  ,והוא השתמש
בחומר שאסף כעבור

ואנאטוליה
שנת

,

שנים  ,בחיבורו בן שני הכרכים על יהודי איזמיר

35

4

1903

היתה פרק  -זמן מרגש לקהילה היהודית באיזמיר  .ביקורו הצפוי של

הבארון אדמונד דה רוטשילד גרם לציפייה חגיגית  ,שדמתה לאווירה שליוותה את
ביקור סר משה

מונטיפיורי בתורכיה בשנת . 1840

ב 17 -

באוגוסט הגיע רוטשילד עם

פמלייתו לנמל איזמיר ביאכטה שלו ' אטמה '  ,בדרכו לארץ  -ישראל  .בין מקבלי פניו ,
46

גאלאנטי  , 1903 ,כי " ח  ,עמ ' 196

 , 818מס '
47

, 3388

;

מכתבו של גאלאנטי אל נארסיס לוון  -ראה

:

אכי " ח  ,תיק

. 17 . 6 . 1904

ראה ספרו  :גאלאנטי ,

, 1937

. 1939

ברשומות שבפנקסו של גאלאנטי משנת

1904

מצויות הערות

ספוראדיות וקווי רישום ממסעות  -הרצאות באנאטוליה המערבית  .סעיף נפרד מעיד  ,שהוא נהג
בכל אחד מביקוריו בערים השונות לאסוף מידע בנושאים הבאים
ומוסדות  .ראה

:

אמתע " י  ,מסמכי גאלאנטי  ,תיק מס '

. 14

:

קהילה  ,חקלאות  ,תעשייה

אברהם גאלאנטי

ן

115

שעלו על סיפון היאכטה  ,היה העיתונאי גאלאנטי  ,שייצג את ' ארשיב יזראליט '  ,וגם

היה לו הכבוד להילוות אל הבארונית בסיורה בבית  -היתומים של הקהילה  .משפחת
רוטשילד תרמה ביד נדיבה למוסדות הקהילה  ,לבית  -החולים היהודי  ,לבית  -הכנסת
ולעניים  .הזרמת כספים אלה לקופה הריקה של מוסדות הקהילה נתקבלה ברגשי

הקלה  .מיד לאחר שעזבה היאכטה את רציף הנמל באיזמיר מיהר גאלאנטי ושיגר
מברק לרודוס  ,לידיד נעוריו רחמים כהן  ,ובישר על כוונתו הלא  -מוצהרת של

רוטשילד לעצור באי  ,בהדגישו את גודל נדיבותו בתמיכה במוסדות  -צדקה

מקומיים .

ענייני הקהילה ברודוס היו עדיין קרובים לליבו  ,והוא ביקש להיות לעזר  .רחמים כהן
וליאון צמח קלטו את הרמז ואירגנו פגישה עם הבארון בהגיעו לאי  .התוצאה היתה
מענק נדיב של

לבנות .

15 , 000

פראנקים לבית  -הספר לבנים

ו 10 , 000 -

פראנקים לבית  -הספר

כעבור חמישים שנה סיפר גאלאנטי על ההודעה שהעביר לרחמים כהן ,

ובדרכו האופיינית להעמיד דברים על דיוקם  ,ציין את חלקו שלו באותה יוזמה  ,ואת

הערותיו חתם בהעתיקו את כתובת הזיכרון החקוקה על דלתות בית  -הספר  ,לאמור
' קרן רוטשילד זאת יש לזקוף לזכות יוזמתם הנדיבה של אדון

וגב ' ליאון צמח ' .

48

:

לא

היה שום זכר לידידו רחמים כהן  .ברור כי דמותו הכל  -יכולה של צמח האפילה על
תרומתם של כהן וגאלאנטי  .למרות הזמן שחלף  ,עדיין היה שמור בלבו זכר יחסיו
המתוחים עם

צמח .

אשר לחזית הפנימית  ,אין צריך לומר שכתיבתו של גאלאנטי לא זכתה להערכת
החוגים השמרניים בקהילה  ,ואויביו ניסו יותר מפעם אחת להלשין עליו בפני הצנזור ,
כמי שעוסק בפעילות

חתרנית .

ואכן  ,האקלים הפוליטי היה נוח מאוד ליריביו

במאמציהם לשכנע את המשטרה החשאית של הסולטאן  .גאלאנטי עמד איכשהו בכל

הלחצים האלה  ,ואולם חברותו במחתרת המהפכנית של ' הוועד לאיחוד וקידמה ' ,
שהחלה בימי שהותו ברודוס  ,סיכנה ביותר את מצבו  .כמו אינטלקטואלים רבים
בארצו  ,העדיף רפורמה קיצונית בממשלה והחליט להיאבק עד לכניעת משטרו

הרודני של עבד אל  -תמיד והחלפתו במימשל קונסטיטוציוני  .בינתיים  ,כיוון שלא חל
שיפור במצבו של גאלאנטי באיזמיר  -לאחר עשרים חודש של פעילות עיתונאית

רצופה  ,אינטנסיבית ומשופעת תסכולים  ,עקב דחיית רעיונותיו על  -ידי הקהילה ואי -
יכולתו להתבטא באופן חופשי במשטר הקיים  -החליט להצטרף אל שורות הגולים

במצרים .

קאהיר  -גלות ומאבק לחרות
ב 14 -

באוקטובר

יהודים

48

1904

עלה על סיפון ' אודיסה '  ,אונייה רוסית  ,שהעבירה עולים

לארץ  -ישראל .

הוא השאיר אחריו את הצרות

הנסיעה נעמה לגאלאנטי

גאלאנטי  , 1903 ,עמ ' 299

;

הנ " ל  , 1958עמ ' . 20

;

116
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'

המרובות  ,כנאלץ להתמודד עימן באתמיר  .עתה היה צופה לח "  -עירה חדשים  .על
סיפון האונייה התיידד עם כמה אינטלקטואלים יהודים מרוסיה  ,ולצלילי מוסיקה
שופעת געגועים לציון  ,לרבות ' התקוה ' שהושרה תכופות  ,הגיע תחילה לטריפולי

שבסוריה  ,משם ליפו ולפורט  -סעיד ולבסוף לחוף

אלכסנדריה .

הוא נשאר בעיר

במשך שלושים ושש שעות  ,ובפרק  -זמן זה הספיק לבקר אצל הרב הראשי אליהו חזן
ולתת דעתו לניגוד המשווע שבין קהילה זאת לקהילות היהודיות בתורכיה  .הוא
התרשם מאוד מן הסדר והיעילות שבארגון החיים הקהילתיים  .את אלכסנדריה עזב

למחרת ברכבת  ,וב  -וב באוקטובר

1904

הגיע

לקאהיר .

בקאהיר מצא עיר הומה תיירים ודברים רבים המושכים שימת לב  .כעבור שבוע
לשהותו בעיר כבר נפגש עם כמה אישים חשובים  :פרופסור גוטהייל מאוניברסיטת
קולומביה  ,המשתתף ב ' ג ' ואיש אנציקלופדיה '  ,ד " ר סוסקינד  ,עורכו של כתב  -עת

חקלאי בוינה  ,וסיר סמואל מונטאגיו  ,מן האגודה האנגלית  -יהודית  ,ובנו  ,שהיו

בדרכם לירושלים  .גאלאנטי  ,שהיה דרוך יצר  -עשייה אינטלקטואלית  ,הבהין מיד
במאמרי המערכת העוינים  ,שנתפרסמו בכתבי  -העת היווניים ' קאירון ' ו ' כרונוס ' ,

שיצאו לאור בקאהיר  .המאמרים  ,שנשאו את הכותרת ' ייהוד האי קפריסין '  ,כללו
התקפה על הסוכנות להתיישבות יהודית  .בשבוע הראשון לשהותו בעיר זו הוא גם

התוודע אל העיתון הדו  -לשוני ' מצרים '  ,שיצא לאור בקאהיר בספרדית  -יהודית
ובערבית  -יהודית  ,בבעלות יצחק כרמונה  ,גולה מאסתאנבול  ,ואף הספיק להשיב על
האשמות היוונים בשני מאמרים  ,שנדפסו בכתב  -עת

זה .

49

במסירות וללא כל שיקול אנוכי  ,הוסיף גאלאנטי בעת שהותו בקאהיר לנהל מאבק
לשיפור בתי  -הספר באיזמיר  ,וזאת מתוך הסתכנות באי  -פופולאריות  .ואכן  ,דעותיו
באשר לדרך ניהולם של בתי  -הספר של כי " ח לא היו מקובלות לא רק בחוגי

השמרנים  ,אלא גם בקרב חלק מן הליבראלים המתונים  .במכתב שכתב מקאהיר אל

נארסים לוון התעניין גאלאנטי בכתב  -יד ששלח ללוון מאיזמיר  ,תחת הכותרת ' בתי -
הספר הקהילתיים של כי " ח בתורכיה '  .במכתב זה הבהיר את מניעי יציאתו לגלות

:

' פרופסור ותיק בבית  -הספר התיכון האימפריאלי ברודוס  ,צנזור לשעבר ומפקח על
החינוך העממי בארכיפלג  ,שלוש מישרות שעליהן ויתרתי מרצוני כדי לחיות במדינה
חופשית ולתת ביטוי חופשי לנטיותיי האינטלקטואליות

והמוסריות ' .

50

במכתבו אל

לוון הדגיש גאלאנטי גם את דאגתו נוכח ההתקפות האנטישמיות  ,שכוונו נגד כי " ח
מצד חוגים  ,התומכים בבתי  -ספר ציבוריים  ,והציע את מאמרו בתור מענה על
התקפות

אלה .

חברת כי " ח לא הגיבה על כך והוסיפה להתעטף בשתיקה  ,ואילו

המאמר עצמו לא פורסם

מעולם .

בשנים הראשונות למאה העשרים היתה קאהיר מקום מועדף על גולים פוליטיים

.44

49

גאלאנטי ,

50

מכתב מא ' גאלאנטי אל נארסיס לוון  ,אכי " ח  ,תיק  , 811מס '

 , 1904עמ ' ; 364

הנ " ל  ,א " י

 , ) 1905 ( 66עמ ,

, 3388

904נ . 17 . 6 .

ן

אברהם גאלאנטי

7וו

ומרכז חשוב של תנועת התורכים הצעירים  .הרבה אינטלקטואלים תורכיים  ,שמספרם
נאמד ב  , 700 -עברו דרך קאהיר בדרכם אל בירות

אירופיות .

51

אף שמצרים היתה

נתונה עדיין תחת שלטון הסולטאן התורכי  ,נהנו שליטיה הח ' דיבים ממראית  -עין של

אוטונומיה  ,במיוחד לאחר הכיבוש הבריטי בשנת  , 1881ונקטו מדיניות אוהדת כלפי
התורכים הצעירים  ,בספקם להם מיקלט חופשי בשערי האימפריה העות ' מאנית

עצמה .
לאחר שהסתדר במקום החדש  ,ייסד גאלאנטי את כתב  -העת ' לה בארה '

וערכו .

היה זה דו  -שבועון בספרדית  -יהודית  ,שנדפס באלכסנדריה  ,בבית  -הדפוס היחיד
שהיה מצויד לכך  ,וגליונו הראשון הופיע

ב 14 -

ביולי  . 1905גאלאבטי הגדיר את כתב -

העת שלו ' מכשיר מהפכני  ,ששם לו למטרה לבקר את מנהיגי הקהילות היהודיות

באימפריה ' .
בשנת

52

נתמנה הרב משה הלוי למישרת הרב הראשי בפועל

1873

בקושטא .

53

גאלאנטי  ,שנולד באותה שנה  ,גדל בתקופה נסערת בחיי היהודים  ,שבה רווחו מאוד

השחיתות והשימוש הקלוקל בכספי  -ציבור במרכזים היהודיים הגדולים ברחבי
האימפריה  .העוני והמצב העלוב של האוכלוסיה היהודית דרשו את מלוא תשומת -
הלב והסיוע הכספי  ,שהיה אפשר לגייס לכך  .אולם משנת

1873

ואילך  ,במשך קרוב

לשלושים שנה  ,סירב הלוי לארגן בחירות כדי לאייש את משרת הרב הראשי
באימפריה  .במקום זאת הוא הוסיף לעמוד בראש הרבנות הראשית בתור ממלא -
מקום  ,תוך זלזול מחפיר בכללי התחיקה הסטאטוטורית הקהילתית  ,שנכנסה לתוקפה
בשנת

1861

וכללה סעיפים בדבר מילוי מישרת הרבנות  .כאשר בשנת

1902

נמנע

מארבעת בוגרי הסמינר הרבני של כי " ח באסתאנבול לכהן כרבנים  ,בטענה שקיבלו
חינוך חילוני  ,משום שצרפתית ותורכית נכללו בתוכנית לימודיהם בסמינר  ,סבר
גאלאנטי כי המצב נעשה בלתי בסבל

ביותר .

54

הרשימה הארוכה של מעשים שלא

ייעשו  ,שנצטברו והלכו לחובתו של הרב משה הלוי והמחדלים שיוחסו לו בביצוע
תפקידו  ,העירו את חמתו של גאלאנטי  .הוא היה ער מאוד למעמד הבלחי מחמיא של
היהדות העות ' מאנית בקרב היהדות המשכילה  ,שזכתה באמאנסיפאציה בארצות

אחרות  .במאבק זה לא גישתו העיקשת של הרב משה הלוי וגם לא שמרנותו בנוסח

ימי  -הביניים עמדו על כף המאתיים  ,אלא עתידה של הקהילה היהודית בתורכיה

 . .י. -

ער 11 /

אחד הראשונים  ,שהרים קולו במחאה נגד ניהול לקוי זה של ענייני הקהילה  ,היה

היומת בלשון הספרדית  -יהודית ' אל טיימפו ' מאסתאנבול  ,בבעלותו ובעריכתו של
דוד פרסקו  ,אחד מחבריו של גאלאנטי  .אין צריך לומר  ,שהגבלת חופש  -העיתונות
51

קוראן  ,עמ '

52

גאלאנטי ,

53

פראנקו  ,עמ '

. 184

54

בן יוסף  ,עמ '

. 267

 , 439הערה

, 1899

.1

העיתונות המוסלמית  ,עמ '

. 187

ן

8וד

במשטרו

אלברט א ' קלדרון

הרודני של עבד אל  -תמיד הקשה על כל גורם ליבראלי שהוא בתורכיה

לעורר אופוזיציה יעילה בכל עניין שהוא  ,אפילו היה מוגבל לנושאים יהודיים
מקומיים  .ואכן  ,יותר מפעם אחת פנה הרב הראשי הלוי אל הממשלה  ,בנצלו את
נטיותיה

האוטוקראטיות ,

בדרישה

את הליבראלים

להשתיק

ואת עיתוניהם ,

המתייחסים בביקורת אל גישתו האורתודוקסית ; ואילו גאלאנטי ניצל את היתרון של
חופש הביטוי במצרים  ,ובהיותו חופשי מכל הגבלה מצד מנגנתי הממשלה ומוסדות
הקהילה  ,תקף בחריפות כמעט בכל אחד מגליונות עיתדנו  ' ,לה בארה '  ,את אלה
שהרחק בבית ניצבו למכשול על דרך הקידמה  .היו אלה אנשים שכמותם עמדו מאז
ומתמיד בדרכו  ,ברודוס  ,באיזמיר ובאסתאנבול  .בטוריו בעיתון כיוון את דבריו
במיוחד נגד הרב הראשי משה הלוי
השחורה ' ,

55

וחבורתו .

הוא כינה אותם בבוז ' הכנופיה

בהציגו כל בדל הוכחה  ,שהיה יכול להשיג ושהיה בה כדי לחשוף את

ליקויי הניהול  .מאמריו היו חריפים ונוקבים ביותר  ,ובהם הוא שם ללעג בהומור
חסר  -טאקט את הרב הזקן  ,עד כדי כך שהיו שסברו  ,כי גאלאנטי הרחיק לכת  .הוא לא
התנצל על האשמותיו ולא היה בכוונתו להתפשר על

חשבון אמת שהיה משוכנע בה .

אף לאחר מות משה הלוי לא ריכך גאלאנטי מעולם את עמדתו והוסיף להמציא
פרטים המתעדים מאורעות מן העבר  ,שהיה מלווה אותם בהערות מעטות  ,כשהוא
משאיר לקורא את הפרשנות

לעובדות .

56

בקאהיר נעשה גאלאנטי מעורב עד מהרה בפעילות ' התורכים הצעירים '  .הוא קיים
קשרים ידידותיים עם רבים ממנהיגיהם  ,בהם הפוזיטיביסט הקוסמופוליטי בעל
החינוך הצרפתי  ,אחמד ריזא ביי  ,שהיה בעבר המפקח על החינוך

העממי בבורסה .

57

היו ביניהם גם יהודים אחדים  ,אזרחים עות' מאניים  ,אשר חיפשו מיקלט במצרים

בגלל השקפותיהם הליבראליות .

גאלאנטי אירגן יהודים גולים אלה לחבורה ,

שנקראה ' האגודה היהודית של מצרים '
והיהודים '

( מיסיר ג ' מעת ישראליסי ) .

בספרו ' התורכים

הסביר גאלאנטי  ,כי בשם החברה נזכרת מצרים ולא האימפריה

( ) 1947

העות ' מאנית כדי לא למשוך את תשומת  -ליבה של המשטרה העות ' מאנית אל קרובי

בתורכיה .

החברים  ,שהתגוררו

58

אלמאליח תיאר אגודה זאת כמפלגה יהודית

פוליטית  ,שמטרתה לעודד הענקת זכויות שוות לכל האזרחים העות ' מאניים  ,ללא
הבדל בין מוצאם או השתייכותם הדתית  ,אולם המטרה העיקרית של האגודה היתה ,

על  -פי גאלאנטי  ,לסייע בידי ' התורכים הצעירים ' להפיץ ספרות מהפכנית בתורכיה
ולהסביר לציבור את הפעילויות של

55

אלמאליח  ,עמ '

; 24

על המינהל הלקוי של משה הלוי  -ראה גם

א " י  , ) 1890 ( 51 ,עמ '

56

גאלאנטי .

57

אחמד  ,עמ '

58

גאלאנטי ,

59

שם  ,עמ ' ; 40

התנועה .

59

בעת שהותו במצרים פגש גאלאנטי

 , 1955עמ '

. 141
. 20 - 16

. 177

 , 1947עמ '

. 40

אלמאליח  ,עמ '

. 43

:

מאמר שהופיע בעילום  -שם ,

ן

אברהם גאלאנטי

שנית את המשורר התורכי אשרף  ,שישב בקאהיר משנת , 1903

מתקופת גלותו הקודמת של המשורר

ברודוס .

60

9וו

ואשר אותו הכיר

רשימותיו הסאטיריות של אשרף ,

שכללו ביקורת חריפה על ליקויי השלטון  ,פורסמו במלואן במצרים  .באמצעות חבריו
שהתגוררו עדיין בתורכיה  ,ובאמצעות שירות הדואר הצרפתי  ,שפעל בתורכיה באופן
עצמאי  ,הפיץ גאלאנטי יצירות מרובות של אשרף ,

והסולטאן '

( ) 1908

ו ' אש בוערת באיראן '

( . ) 1908

לרבות :

' עזרה ' (  ' , ) 1905השאה

כאשר הוחזרו אל גאלאנטי כמה מן

הספרים  ,ששלח באמצעות הדואר הצרפתי בקאהיר  ,בגלל תוכנם הרגיש  ,היה אמיץ

דיו להתלונן בפני משרד הדואר הצרפתי ואף למחות על העוול  .את עמדתו זאת
העריכו ' התורכים הצעירים ' במצרים  ,ובזכותה הוא נעשה מקורב יותר אל אחמד ריזא
ביי  .א ' אלמאליח  ,שהיה באותם ימים כתבו הירושלמי של ' לה בארה '  ,מסביר ,
שגאלאנטי היה מוקף חבורה של אנשים  ,שהיו מוכנים להסתכן במאסר ולהוסיף
לשלוח לו בקביעות מידע שוטף  ,שיאפשר את המשך מאבקו נגד המינהל הכושל של
הקהילות היהודיות בתורכיה  .האחראי על החדשות באסתאנבול היה יצחק נבון  .הוא
סיפק לגאלאנטי מסמכים ועובדות חשובות

;

אחרים סיפקו לו מידע מסאלוניקי

ומאיזמיר  ,ואילו שמואל אשכנזי וד " ר יצחק לוי היו מפיצים את הידיעות  ,שנתפרסמו
ב ' לה בארה ' בעולם המערבי  ,בדווחם על נושאים אלה בעיתוני צרפת

ואנגליה .

ארבע השנים שעשה גאלאנטי בקאהיר היו הטובות ביותר בעבודתו העיתונאית

בעמלו .

ובהן ראה ברכה

הוא ניצל היטב את זמנו למאבק במינהל המושחת של

הקהילות היהודיות ולחשיפת תחבולותיהם של משה

הלוי ושל משפחות אלנקווה .

ן6

למאבקו הנחוש היתה השפעה ניכרת על דעת  -הקהל  ,ויש לזקוף במידה רבה לזכותו
את השינוי שחל במנהיגות יהודי תורכיה  .לאחר מות משה הלוי נבחר איש מתקדם
לכהונת הרב
בשנת

, 1907

לראשונה .
' משורת '

הראשי .
בעת ביקורו של אחמד ריזא ביי בקאהיר  ,נפגש עימו גאלאנטי

אחמד ריזא שמע עליו מאלברט פואה  ,עורך המהדורה הצרפתית של

( פארים ) .

dv Caire

גאלאנטי הציע את תמיכת ' הועד היהודי של קאהיר '

(

""

Le ) 2012

 , ( israeliteהשם שבו נודעה הועדה בין יהודים דוברי צרפתית בקונגרס של

' התורכים הצעירים '  ,שעמד להתכנס בפאתוס .
שהצעתו נתקבלה על ידי אחמד ריזא .
62

מן ההתכתבות ביניהם מתברר ,

' הועד ' ייצג את היהדות העות ' מאנית

המתקדמת  ,בדומה לחברות דומות בקרב קבוצות אתניות אחרות  .ראוי לציין  ,כי
היהודים היו פחות לחוצים מהמיעוטים הנוצריים באימפריה העות ' מאנית  .על  -כן
התנועה

שקמה

בקרב היהודים היתה מוגבלת בעיקר לקבוצה מובחרת של

אינטלקטואלים וליבראלים  ,ולא זכתה לתמיכה המונית בקהילה דתית זו  .לא יהיה זה

60

שם  ,עמ '

. 42

61

שם  ,עמ '

. 28 - 27

62

גאלאנטי ,

, 1947

עמ '

. 42 -41

ן

120

אלברט א ' קלדרון

נכון להניח  ,כי חברי ' הועד ' שילמו בעיקר מס  -שפתיים לעניין העות ' מאני  ,שכן הם
היו אידיאליסטים בעלי שכנוע פנימי מלא  ,נחושים בשאיפתם לשקם את החיים
הדמוקראטיים  ,לא רק למען החברה היהודית  ,כי אם לטובת כל אזרחיה הרב -

לאומיים של המדינה .

על  -פי דיווחיהם של היסטוריוגראפים תורכים  ,נראה  ,כי

ההשתתפות היהודית בתנועת ' התורכים

הצעירים ' לא היתה בעלת משקל כהשתתפות

אחרות .

הארמנים וקבוצות עות ' מאניות פורשות

63

מכל מקום  ,השאיפה ליחס שווה

היתה עניין חשוב  .חברי הועד של גאלאנטי הצביעו פה אחד לטובת אחמד ריזא ביי ,
שהיה פחות פופולארי ממתחרהו בפארים  ,הנסיך צבאת אל  -דין  .באותו פרק  -זמן
פירסם גאלאנטי מספר מאמרים פאטריוטיים  ,שהדגישו את רעיון החרות והופיעו

בעיתונים  ,שבאותם ימים היו מחוץ  -לחוק  ,כמו

עות ' מאנייה ' ו ' דוגרו סוז ' ( האחרון יצא לאור

:

' משפרת '  ' ,שוראי אומת'  ' ,שוראי

באלכסנדריה ) .

נוסף לכך כתב במשך

שש שנים ב ' לה פרוגרס ' ( קאהיר ) וניצל כל הזדמנות לכתוב על פעילויותיהם של שבי
הפלגים בקרב ' התורכים הצעירים '

:

' איחוד וקידמה '  ,ו ' דצנטראליזאציה

וחוקה ' .

היסטוריונים תורכיים בני  -זמננו  ,מסיבות שלא קשה להבינן  ,התעלמו מתרומותיו
אלה של גאלאנטי  ,צנועות ככל שתהיינה  ,לאמאנסיפאציה הפוליטית של

ארצם .

גאלאנטי כאילו חזה ברוחו התעלמות זו  ,והשאיר עדות ברורה על פעילות ' הועד
היהודי '  ,בתעדו מקורות מזמן ההתרחשות  ,כהוכחה לחלקם של היהודים במהפכה
בשנת

. 1908

פעילותו הפוליטית באותם הימים כללה ניסיון להביע את תימן להצטרף

אל שורות ' התורכים הצעירים '  .הוא כתב בעביין זה אל הגומאם של תימן  ,יחיא חמיד

אל  -דין  ,ותיווך בינו ובין אחמד ריזא .

(4

בד בבד עם מעורבותו בעניינים פוליטיים  ,לא זנח גאלאבטי את התעניינותו
בהיסטוריה

ובאתנוגראפיה .

פנקסי  -ההערות שלו כבר היו גדושים מידע מפורט ,

שכלל מיגוון נרחב של נושאים  .בין ניירותיו שנשתמרו מצויים כתבי  -יד שלא פורסמו
על  -אודות שלשלת המלוכה של הפרעונים  ,לרבות הערות של כתב  -החרטומים ועל
מצרים

העתיקה .

65

גאלאנטי גם התכוון לכתוב על תולדות יהודי מצרים  ,אולם לא

פירסם דבר על נושא
בשנת

1906

זה .

הטיל היומון הקאהירי

' לה פרוגרס ' על גאלאנטי לכסות את טקס

חנוכת פורט סודאן  .בדרכו חזרה ביקר בח ' רטום ובילה שם יום בחברת ידידים  .יהודי
סודאן משכו את התעניינותו  ,והוא אף פירסם עליהם הערות

ורשימות .

66

הוא התעניין ביהודי סודאן לא רק כהיסטוריוגראף  .במהלך מסעו ברכבת לפורט
סודאן ולת ' רטום הוא התבונן במתרחש באזורים הכפריים שבעמקים הפורים ,

. 414 -406

63

קוראן  ,עמ '

64

גאלאנטי ,

65

אמתע " י  ,מסמכי גאלאנטי  ,תיקים מס ' , 3

66

רשמיו התפרסמו תחילה בעיתון  -ראה

 , 1947עמ ' , 41

. 97
. 10
:

גאלאנטי ,

בתוספת זכרונות אחרים באחד הקבצים שלו  -ראה

, 1906
:

סודאן  ,עמ '

גאלאנטי ,

, 1956

; 412

עמ '

ואחרי שנים

. 51 -48

אברהם גאלאנטי

ן

ובז

הסמוכים לנילוס  ,והתרשם מעושר הקרקע וממיגוון יבוליה  .תוך כדי הנסיעה בחז את
המחשבה  ,שחבלי הארץ הנרחבים של אדמה פורייה זו בסודאן עשויים לשמש
להתיישבות של יהודים  ,העקורים ממקומם והנמלטים מל הפוגרומים במזרח -

אירופה  .גאלאנטי לא היה ציוני אדוק  .הוא סבר  ,כי תורכיה לא תסכין לעולם עם בית

בארץ  -ישראל .

לאומי יהודי

על  -כן ראה מאז ומתמיד את התנועה ההרצליאנית

כתרגיל שווא  .טריטוריות פחות עמוסות תביעות פוליטיות נראו לו היעד ההולם
להתיישבות יהודית  .בשובו לקאהיר העשיר את רשימותיו על סודאן באיסוף מידע על
החקלאות  ,הדמוגראפיה והגיאוגראפיה שלה ממקורות שהיה יכול להשיג

בספריות .

הוא ערך בקפידה רשימות על מיגוון המוצרים החקלאיים ויבוליהם השנתיים  ,לרבות

מצבה של מערכת ההשקיה  .הוא חקר אפילו היבטים בריאותיים של האזור ורשם

הערות אפידמיולוגיות על המאלאריה ומחלת -השינה  ,שנפוצו באפריקה  .לבסוף  ,ב -
 28ביאנואר  , 1907היה מוכן חיבורו  ,בכתב  -יד בצרפתית  ' :פרויקט חדש להתיישבות

יהודית בסודאן '  .הוא הגיש אותו לישראל זנגוויל  ,מייסדה ונשיאה של ' הסתדרות
טריטוריאלית יהודית '  ,שמושבה

בלונדון .

העתקים ממיסמך זה שלח גאלאנטי

לארגונים היהודיים הגדולים באירופה ובאמריקה  ,ולא פסח גם על מנהיגים יהודים ,
בהם לורד רוטשילד  ,הבארון אדמונד דה רוטשילד  ,אוסקר שטראוס ויעקב

ישראל זנגוויל השיב לגאלאנטי במכתב מיום

בפברואר

15

1907

שיף .

והבטיחו  ,כי הצעתו

תועמד לדיון הועדה הגיאוגראפית של ההסתדרות לשם הערכה  ,ואף הסב את

תשומת  -ליבו של בעל ההצעה לאי  -דיוקים אחדים  ,שנפלו במיסמך שלו  ,בהערכותיו
על האוכלוסיה ועל שטחי  -הקרקע של סודאן ?

6

זמן רב ציפה גאלאנטי לחדשות

בעביין הצעתו  ,אבל בראה שעיסוקיו בקאהיר והמצב הפוליטי המשתנה במהירות
בתורכיה האפילו על התעניינותו בגורל

הצעתו .

בעתיים חזר גאלאנטי לכתיבת מחקריו  .בעת שהותו במצרים כתב את מאמרי -
המחקר  ' :הערות אחדות על שיבויים בתעתיקי שמות גיאוגראפיים בעולם המוסלמי '

;

' ההשפעה הפונטית והצלילית של היומית על הפונטיקה והצליל של העברית '

;

ולבסוף את המאמר  ,שבודעו לו תוצאות מופלגות מכל פרסומיו עד אז  ,והוא ' השפה
הספרדית במזרח והשינויים שחלו

בה ' .

68

עניינו בנושא זה לא היה חדש  .עוד בגיל צעיר  ,אל  -נכון בהיותו בן ארבע  -עשרה ,

 Kanaiza de:בהקשר למוהר שניתן

שמע את המילים 11יפן  Kaaiza deו -

~
בבודרום  69 .מאז גילה עניין במקורן של המילים
בטקסי הנישואין  ,שבהם היה נוכח

ובגמישותז של הלשונות  ,הניתנות לשעויים בהשפעת לחצים חברתיים  .אין תימה ,

67

לנדאו  ,עמ '

. 20 -9

כל המידע בדבר מעורבותו של גאלאנטי בתוכנית ההתיישבות בסודאן לקוח

ממאמר זה  .המחבר מודה לפרופ ' לנדאו  ,על שהמציא לו את
68

חיבורים אלה נתפרסמו בקונטרסים נפרדים בקאהיר  -ראה

גאלאנטי ,
69

מאמרו .

 , % 906הערות ;

גאלאנטי ,

גאלאנטי  , % 948 ,איספאניולית  ,עמ '

, 1907

.1

ספרדית .

:

גאלאנטי ,

 , 1906השפעה ;

ן
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אלברט א ' קלדרון

שגילה עניין בהמשך קיומה העיקש של הספרדית במזרח ובשינויים שחלו בה  ,אשר
יש לראותם כתופעה לשונית ייחודית  .הנושאים האלה שימשו יסוד לסידרת הרצאות ,
שנתן גאלאנטי ב ' חברה הח ' דיבית לגיאוגראפיה ' בפני קהל נבחר  .הרצאתו על השפה
הספרדית במזרח נדפסה באופן פרטי  ,והוא שלח מספר עותקים ממנה למוסדות
השכלה בספרד  ,לרבות עותק אחד בכריכה אל מלך ספרד  ,אלפונסו
ב 11 -

באוקטובר

השלושה  -עשר .

קיבל גאלאבטי ממזכירו הפרטי של המלך מכתב הוקרה על

1907

תשומת  -ליבו  .יש מן המחווה האירונית של ההיסטוריה בכך  ,שהעיתונות הספרדית
הכריזה בקולי  -קולות על תרומה זאת כעניין לגאווה לאומית  ,כאשר היא חוזרת
ומתוודעת לעובדה  ,ששפת  -האם של סרוואבטס עדיין חיה ונושמת בפיהם של גולי
האינקוויזיציה  .המאמר של גאלאנטי הגביר ככל הנראה את העביין בקרב אלה בספרד
שהתעניינו בתרבות

היהודית  -ספרדית .

70

למשל  ,זמן מה רבו המאמצים והנסיונות

לעניין ספרדים בתרבותם של היהודים שגלו סספרד ולקשור מחדש יחסים לבביים
עם צאצאיהם שבמזרח  ,חאת במגמה  ,שיסודה באשליה  ,לעודד את חזרתם

לספרד .

ראש החץ של התנועה הזאת היה הסנאטור הספרדי ד " ר אנג ' ל פולידו פרנאבדז ,
מחבר הספר ' ספרדים במולדת והגזע הספרדי ' י7

TELZEL

a

atria

פו

Espag oles
~

שבים מספר  ,בשיאה
יוזמתו  .כעבור ~
 , ( Sefardשגם בירך את גאלאנטי בחמימות על ~
~של תנועה זאת  ,חשה כנראה האקדמיה הלאומית ללשונות במאדריד  ,כי הכרה
בגאלאנטי כאינטלקטואל ספרדי אענה צעד מתאים  ,אף כי באותו זמן כבר נודע היטב

בין הספרדופילים  ,כמי שתרם רבות לקידום התרבות וההיסטוריה הספרדית  .לפיכך
זיכתה האקדמיה בחברות גם את רבי אברהם דנו 7מאסתאנבול ואת רבי חיים בז ' רבו ,
אז בבוקארשט  .נראה כי האקדמיה  ,שלבגד עיניה עמדה המטרה הסמויה לכתן יחסים
הדוקים עם המיגזר הדתי של יהדות הגולה  ,ראתה בגאלאבטי אישיות חילונית מדי
למטרותיה

,

7

המהפכה של ' התורכים הצעירים ' הביאה באופז מיידי לשינוי באקלים הפוליטי

במרעה  .הסולטאן עבד אל  -תמיד אולץ לחזור לשיטה של מימשל

פארלמנטארי .

73

מאורע זה  ,שבודע בתורכיה בשם ' חוריית ' ( החרות )  ,נחגג ברוב התלהבות על  -ידי כל
העדות  ,כולל היהודים  .אלה שסבלו תחת שלטון העריצות של עבד אל  -חמיד  ,טיפחו
עתה תקוות רבות להתחלה

חדשה .

ביולי  , 1908יום הכרזת החוקה החדשה בתורכיה  ,החליט גאלאבטי לסיים

ב 14 -

את הופעת עיתונו ' לה  -בארה '  ,בהיותו משוכנע  ,שאין עוד צורך בעמידה על המשמר ,

כיוון שחופש העיתונות הובטח על  -ידי המשטר החדש  .בגיליון האחרת של עיתדו ,

אלמאליח  ,עמ '

ראה

:

. 53 - 52

פולידו פרנאנדז  ,עמ '

ביהודים הספרדיים  -ראה
פולידו פרנאנדז  ,עמ '
אחמד  ,עמ '

. 15 - 14

. 10

; 10
:

יהודה  ,עמ '

ארונספלד  ,עמ '

; 14

עיון מעמיק יותר כהתעניינותה של ספרד

. 29 - 19

ן
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אברהם גאלאנטי

 את סבכיו ואת הקשיים, '  סקר גאלאנטי את פעילותו של ' לה בארה, במספר

65 - ה

 גם צוינו,  שאת שערו עיטרה תמונת העורך,  באותו גיליון. שעמדו על דרכו במאבקו
 שהברו עם גאלאנטי בעבודתו העיתונאית,  העט- השמות האמיתיים של כמה משמות

 אף שעד מהרה, צדק גאלאנטי בהערכתו את העתיד

1908

 ואמנם בשנת. ובמאבקו

 סיום,  מכל מקום.  כי תורכיה טרם בשלה דיה למימשל חוקתי, הוכיחו המאורעות
 שוב לא עסק. הופעת ' לה בארה ' סימן את קץ פעילותו הפוליטית של גאלאנטי
 אף שהתנאים שחוללו בזמנו את פעילותו חזרו על עצמם במתכונת, בעניינים כאלה

. דומה
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