תמורה תרבותית בראו הספרות
ראשות המלפור הערבל הקצר מאת להודים בעוראק

ראובן שניר

מבוא
הרבע האחרון של המאה

והרבע הראשון של המאה .

ה 19 -

היו מכריעים

ה 20 -

בהתפתחותה של הספרות הערבית החדשה  .בשנים אלה עוצבו מגמות התפתחותה
יבואו ,

לימים

שתיעלוה לעבר המודרניזם  .פתיחות העולם הערבי כלפי המערב

בתקופה זו איפשרה עיצוב מגמות אלו תוך מאבק מתמיד ופורה בין גורמי הפנים
והחננן

:

המורשת הערבית והמוסלמית הנערצת על היחיד והקהילה  ,לעומת התרבות

האירופית הקוסמת ורבת ההשפעה  .בתחום השירה היתה תקופה זו עדה בראשיתה
הניאו  -קלאסית ,

לדומינאנטיות בלתי מעורערת של האסכולה

אך אט אט חילחלו

יסודות חדשניים ונעשו נסיונות ראשוניים לפרוק את המסגרות המסורתיות המעיקות .

לקראת סופה של תקופה זו עלתה האסכולה הרומאנטית  ,בעיקר בזכות פועלם של
משוררים נוצריים שהיגרו לארצות  -הברית  ,ומשוררים מצריים  ,והכשירה את הקרקע

זמננו .

לצמיחת השירה הערבית בת

בתחום הפרוזה התוודעה לראשונה הספרות

הערבית בראשיתה של תקופה זו לז ' אנרים פרוזאיים  ,בצורתם המקובלת כימינו  .לאחר

תירגום וחיקוי רומאנים אירופיים  ,כתיבה פרוזאית דידאקטית ורומאנים

היסטוריים ,

בלטו לקראת סופה של תקופה זו נסיונות ראשונים של כתיבה עצמאית

הריאליסטי הראשון  ' ,זינב '

( ) 1914

של מחמד חסין היכל

( , ) 1956 - 1888

:

הרומאי

כמו גם תחילת

הנסיונות המורכבים בכתיבת הסיפור הקצר  .בתחום הדראמה פעל בתקופה זו היהודי
המצרי יעקב צנוע

( , ) 1912 - 1839

שנחשב לאחד מאבות התיאטרון הערבי

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

; 105 - 101
; 116 - 110

.

סומך  ,רומאן עמ '

מורה .
עמ '

סיפור  ,עמ '

850

עאנוס .

:

; 138 - 131

; 4- 3

:

מורה ,

קוי .

עמ '

עבד אל  -עזיז  ,עמ '  . 132 - 62ראה גם נג ' ם  .על התפתחות

ראה  :מורה  ,קוי  ,עמ ' ; 108 - 107

.

.

מורה  ,שירה  ,עמ '  ; 122 - 54מורה  ,קוי עמ '

בדוי עמ '  . 203 - 14על התפתחות הז ' אנרים הפרוזאים  -ראה

המחזה ותרומת יעקב צנוע -

108

המאמר .

על התפתחות השירה הערבית בת זמננו  -ראה

.

המודרני  .ו

מורה  ,חיבורי עמ '

; 75 - 72

.

.

מורה תיאטרון  ,עמ '

יודאיקה ספרות  ,עמ '

; 1463

; 76 - 75

יודאיקה  ,צנוע ,

והרשימה הביבליוגראפית המצורפת ; בצלאל  ,עמ '  . 307 - 304ראה גם  :כמאל אל  -דין

;

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

ן

109

תקופה זו גם היתה מכרעת בחיי הרוח של יהדות עיראק  ,שעברה בשנים אלו
תהליכים חשובים של תמורה

והתחדשות .

במאמר זה יידונו תהליכים אלה מבעד

לחבלי הלידה של אמנות הסיפור הערבי הקצר מאת סופרים יהודיסי שהיו בין חלוצי

אמבות זו בעיראק  .כתיבת הסיפור האמנותי הראשון בעיראק מיוחסת לסופר והמשורר
מראד מיכאל

היו יהודים .

ובין ארבעת חלוצי כותבי הסיפור הקצר בארץ זו שלושה

( , ) 1986 - 1909

2

א  .החילת והמעבר ללצלרה בלשך הערבית
הפעילות הרוחנית בקרב יהודי עיראק עד אמצע המאה

ה 19 -

התנהלה באווירה רוחנית

של ' קהילה המקפידה בקיום המצוות  ,שלא פסק בה לימוד התורה '  .ואף זו  ' ,ככל שאנו
מתקרבים אל סוף התקופה כן משתכללים הכלים והדרכים להעמיק לימוד זה
ולהרחיבו '  3 .עד ראשית שנות

ה 1860 -

לא היו בעיראק מוסדות חינוך יהודיים כלליים

והפעילות החינוכית התמקדה במוסדות דתיים  .תקופה זו אף היתה עדה להתעוררות

רוחנית בקרב גולה יהודית עתיקת יומין זו  ,לתחיית הלשון

העברית  ,ולפריחה של

לימוד התורה  ,בלי שהיו כל אפשרויות חינוך אלטרנאטיביות  4 .בשטח הספרות הלא -

דתית היתה עד ראשית המאה

ה 20 -

דומינאנטיות לספרות העממית  ,שנסמכה על ערכי

התרבות היהודית המסורתית  ,השתמשה בלשון הערבית  -יהודית העממית  ,ונכתבה

באותיות עבריות  5 .החל מאמצע המאה

ה 19 -

היתה אף תנופה בהדפסת ספרות זו  ,עם

ייסוד בתי  -הדפוס העבריים בבגדאד ובקרב קהילות יהודי בבל בכלכותה

ובבומביי .

6

ספרות עממית זו נועדה לבידור ולשעשוע  ,כמו גם לשיקוף בעיות היהודים בתוך

הקהילא וביחסיהם עם החברה הסובבת  .ככל ספרות מסוג זה  ,היא מטיפה מוסר

השכל ,

מבארת מאורעות ודידאקטית .
דווקא בשנים אלה של תחייה רוחנית דתית נזרעו הזרעים הראשונים של אחד

התהליכים החשובים שעברו על יהודי בבל בזמן החדש  :תהליך החילון

ראה

:

ראה

:

.

עבד אל  -אלאה  ,עמ '  ; 86 - 85מורה  ,סיפור  ,עמ '  ; 16מורה  ,יצירה עמ '

תולדות היהודים  ,עמ '

השווה  :יפתח  ,עמ '
עמ ' רפג  -רפת

;

; 32

מאיר  ,עמ '  . 430 - 429על מערכת החינוך הדתית  -ראה  :בן  -יעקב  ,בבל ,

בן  -יעקב  ,מילואים  ,עמ ' ס  -עד

;

מאיר  ,עמ '  . 435 - 433על פריחת לימוד התורה

( ) 1889 - 1813

יעקכ  ,בבל  ,עמ ' קנ  -קנו  .ראה גם  :מורה  ,סיפור  ,עמ '

. 85

. 65

. 44

בקהילת בגדאד בימי הרב עבדאללה סומך
והשווה

וההתמערבות ,

ויסוד בית  -מדרש לרבנים  -ראה  :בן -

; 10 - 7

מורה  ,יצירה  ,עמ '

; 61

מורה  -חקק  ,עמ '

רג ' ואן  ,עמ ' . 188 - 187

:

.

על הספרות העממית של יהודי עיראק ראה  :מורה סיפור  ,עמ '

; 7- 5

אבישור  ,ספרות  ,עמ '

; 90 - 83

אבישור  ,מחקרים  ,עמ ' ג  -ד מן ההקדמה וההפניות הביבליוגראפיות ; נוי  ,הנערה ; שנהר  ,ספרות ,
עמ '

; 146 - 133

שלה  -ראה

כתאב מסלי
ראה

חזן  -רוקם  ,עמ '

:

:

; 196 - 186

.

מורה יצירה  ,עמ '

60

מורה  ,טנטל  ,עמ '  . 201 - 189על התכלית המוסרית  -דתית

והציטוט המובא בהערה שם מספרו של מנשה יחזקאל ,

אל -וקת .

אבישור  ,ספרות  ,עמ '

; 84

וכן יסיף .

עמ ' . 65

ן

110

ראובן שניר

שמצא את ביטויו הבולט בהתגברות החינוך החילוני  ,ולימים אחת מתוצאותיו

הבולטות היתה ירידת מעמדה של הדת  .גורם מכריע בתהליך החילון היה פעילות
חברת ' כל ישראל חברים ' בעיראק וייסודו של בית  -הספר ' אליאנס ' בבגדאד

בדצמבר . ) 1864

( 10

כך קמה מערכת חינוך כללית  ,שהתפתחה באופן מואץ ועברה

תהפוכות רבות עד עליית יהודי עיראק לישראל בראשית שנות החמישים  .התפשטות
החינוך החילוני המודרני לא היתה קלה ולוותה  ,בראשית דרכו  ,בנסיונות להצר את
צעדיו ובהסתיגויות של החוגים הדתיים השמרניים  7 .הגיעו דברים לכך שהורים הששו

מטעמים דתיים לשלוח את ילדיהם ל ' אליאנס '  ' ,וכדי לסלק חשש זה קבעו המנהלים
הראשונים לימודי קודש בתוכנית הלימודים ואף הנהיגו תפילה מנחה וערבית
כמוסד ' .

הלימודים ב ' אליאנס ' השאירו את רישומם העמוק על התלמידים  ,ואכן

8

המשורר והסופר אנור שאול

( ) 1984 - 1904

מביט בגעגועים אל תקופת לימודיו בבית -

ספר זה ורואה בו את הגורם המכריע לשינוי העצום שחל ביהדות בבל בזמן החדש .
בנימה פיוטית משהו הוא נפרד ממנו בזכרונותיו במילים הבאות

היה שלום בית  -הספר ' אליאנס ' האציל  ,רחב הלב

:

והאופקים  .היית לי

מורה ,

מחנך ומדריך  .מגדלור היית וחלדן בהשכלה שהענקת  ,וקרש קפיצה מעידן
פרימיטיבי אל עידן מהפכני  .כל זאת בפרק זמן כה קצר  ,שאפשר להתייחס אל
ההתפתחות שהושגה בו כאל אחד מפלאי המהצית הראשונה של המאה
העשרים .

9

בעקבות החילון וההתמערבות נסתמנו מגמות שבישרו תמורות מרחיקות לכת גם

בספרות  ,בעיקר בשל המעבר לכתיבה בשפה הערבית הספרותית  .אמנם הערבית לא
תפסה מקום מרכזי בבית  -הספר ' אליאנס '  ,לפחות לא בתחילת פעילותו  ,אך היא היתה
חלק מתוכנית הלימודים נוסף לעברית  ,תורכית  ,צרפתית ואנגלית  .בשנות

ה - 1920 -

שנותיה הראשונות של היצירה הערבית הספרותית בקרב יהודי עיראק  -תופסת

התלמידים .

הערבית מקום מרכזי בליבות
7

10

הערבית היתה לשון האינטליגנציה

על תהליך החילון וירידת מעמד הדת  -ראה  :יפתח  ,עמ '  . 78 - 77על השפעת החינוך המודרני -
ראה  :רג ' ואן  ,עמ '  . 191 - 185על גורמים נוספים לחילון ולהתמערבות  -ראה  :אגסי  ,עמ '

 . 313 - 312על פעילות ' אליאנס '  -ראה  :בן  -יעקב  ,בבל  ,רפח  -רצב ; תוינה  ,עמ '  ; 231בן  -יעקב ,
מילואים  ,עמ ' קכב ; מאיר  ,עמ '  . 432 - 430בעיראק נוסדו מוסדות חינוך נוספים של כי " ח כמו ,

ראה  :יפתח  ,עמ '

ביה " ס לבנות שנוסד בשנת

- 1893

היהודית הכללית בשנות

1951 - 1864

-

ראה

:

; 38

מאיר  ,עמ '  . 438 , 430על מערכת החינוך

יפתח  ,עמ '

; 50 - 36

בן  -יעקב  ,מילואים  ,עמ '

קכב  -קכג  .ראה גם  :תוינה  ( .וראה גם מאמרה של ר ' סימון בחוברת זו  -המערכת  ) .על החינוך

החילוני  -השווה  :יפתח  ,עמ '  ; 37 - 36רג ' ואן  ,עמ '  ; 185שוחט  ,סיפור  ,עמ '  . 101על המאמצים
לגדור בעד החילון  ,על  -פי דרושי החכם שמעון אהרון אבא בר אבא אגסי  -ראה  :אגסי  ,עמ '
. 314 - 306
8

ראה

:

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' רפט .

9

ראה

:

שאול  ,קצה  ,עמ ' . 76

10

ראה

:

מורה  ,סיפור  ,עמ '

; 12

ב ' חדרים '  -ראה  :תוינה  ,עמ '

בן  -יעקב  ,בבל  ,עמ ' רצ  .בשנת
; 61

1905

הוחל אף בלימוד הערבית

מאיר  ,עמ '  . 434אגור שאול מעלה זכרונות רוויי געגועים על

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

ווו

העיראקית  ,וכיוון שאחד מסממני החילון היה יציאה מתהן לגדר הקהילה  ,אימצוה
האינטלקטואלים היהודים והעדיפוה על פני הלשון העברית .

!1

בצמוד להינתקות

החלקית המודעת מהשפעת הדת והתרבות היהודית  ,לווה תהליך החילון וההתמערבות
בפתיחות לתרבויות זרות  ,הן למורשת המוסלמית והערבית

17

והן לתרבות האירופית ,

לרבות התעניינות באמנות התיאטרון  ,שהיתה ' אמצעי יעיל לחינוך  ,לביקורת חברתית

ולפעילות תרבותית ' .
היתה טבעית

:

!3

זיקתם של אנשי  -הרוח היהודים החילוניים לתרבות האירופית

אירופה סימלה את המודרניזם  ,השאיפה להתפתחות ולקידמה  .זיקתם

למורשת הערבית והמוסלמית מובנת על רקע חייהם בסביבה ערבית ומוסלמית  ,כמו
בתקופות הקדומות של תולדות היהודים במזרח 4 .י האינטלקטואלים היהודים לא
הסתירו את רצונם להידמות לעמיתיהם הערבים

:

התפשטות ההשכלה  ,ירידת מעמד

הדת בחברה היהודית  ,ובמידת  -מה בחברה הערבית הסובבת  ,עליית רמת  -החיים
והצטרפות יהודים רבים לבתי  -הספר הממשלתיים  -הגבירו את מגמת ההתקרבות
בין שני הצדדים  .יתרה מזו  ,היו שנים שבהן ניתנו תמריצים לנערים יהודים כדי

ממשלתיים " .

להצטרף לבתי  -ספר תיכוניים

לכך יש להוסיף גם את העלייה במספר

היהודים במוסדות החינוך הגבוה  ,שחלה אחר מלחמת  -העולם הראשונה  .גם היו
בתוכם שלא הסתפקו במוסדות הגבוהים בעיראק ונסעו לרכוש השכלה גבוהה
בעיקר באוניברסיטה האמריקאית בביירות .

בחו " ל ,

16

לא היתה זו הינתקות מן התרבות היהודית והחלפתה בתרבות אחרת  ,אלא יניקה
משני מקורות בעת ובעונה אחת  .פרט אחד בחייו של אנור שאול  ,נציג הדור היהודי

הראשון שיצר בלשון הערבית  ,ממחיש באופן מטאפורי יניקה כפולה זו  .כתינוק הוא
ינק משתי נשים  :מאימו היהודייה וגם ממינקת מוסלמית  .שבעה חודשים הניקה אותו
שיעורי הערבית

ב ' אליאנס '  ,אף שמעיבה עליהם פעילותו של אחד המורים  ,אשר לאחר שנים עסק

בהפצת תעמולה נאצית בעיראק  -ראה
11

מלמאן דרויש כותב על

כך :

:

שאול  ,קצה  ,עמ ' . 67 - 62

' התחלנו ללמוד את הלשון וההיסטוריה הערבית  ,והעברית הפכה

ללשון קודש בלבד  ,למרות מאמצי הקהילה היהודית ללמדנו על ידי מורים בוגרי האוניברסיטה

העברית בירושלים  ,שהובאו במיוחד למטרה זו '  -ראה

:

דרויש  ,עמ ' . 200

אינטלקטואלים

יהודים צעירים רבים לא ידעו כלל עברית כמו  ,למשל  ,ששון סומך ( ראה  :בסר  ,עמ '  ) 32ודוד צמח
( כפי שמסר לי בשיאה אישית בחיפה

ב 26 -

בערבית היתה עובדה חיים מכרעת '  -ראה
12

ביוני . ) 1988
:

וכן דברי יצחק בר  -משה

בר  -משה  ,עמ '

:

' דבקותנו

. 231

בבתי  -הספר הכלליים בבגדאד הונהגה חטיבת מקצועות ערביים  -ראה  :יפתח  ,עמ '  . 90לאחר
עצמאות עיראק

שלטונית

:

( ) 1932

ותחילת הרדיפות כנגד היהודים  ,במקום הפתיחות היהודית באה כפייה

בוטלו עד למינימום לימודי הקודש  ,ובכמה בתי  -ספר למדו תנ " ך בערכית  .היו בתי -

ספר תיכוניים שבהם לימדו במקום תולדות ישראל תולדות ימי האסלאם  -ראה  :בן  -יעקב  ,בבל ,
עמ '
13
14

שא  -שב ; וגם יפתח  ,עמ '  ; 50 - 45על איסור לימוד העברית  -ראה גם  :תוינה  ,עמ ' . 230

ראה  :מורה  ,תיאטרון  ,עמ '

ראה ,

. 97

לדוגמה  :גויטיין  ,עמ ' - 223 - 222

על האופי של התרבות המוסלמית  ,ש ' הטביע זרז חותמו

על מי שחי במחיצתה ' .
15

השווה  :יפתח  ,עמ '

16

יעקב  ,מילואים  ,עמ ' קיד .
ראה  :מאיר  ,עמ ' . 439

, 80

וכן עמ '  . 46על ראשוני המצטרפים לבתי  -ספר ממשלתיים  -ראה  :בן -

ן

2ו ו
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אימו  ,אך כשהתייתם ממנה  ,התנדבה מוסלמית רחמנייה

להניקו .

17

אפיזודה זו עשויה

לשמש מטאפורה למקורות השראתם של היוצרים היהודים בלשון הערבית  :הם ינקו
הן מן המסורת היהודית בהיותם בני דת משה והן מן המסורת המוסלמית בשל היות

הערבית שפתם מבטן ומלידה  .אך היו גם מקרים קיצוניים של הרהורים על הינתקות
טוטאלית מן התרבות היהודית  .בהקשר זה אביא מדברי ד" ר סלמאן דרויש
( ) 1982 - 1910

על מידת הערביזאציה והאסלאמיזאציה של חבורת האינטלקטואלים

שהוא השתייך

אליה :

הלשון והתרבות הערבית חדרו לדמנו  .כאשר אילץ ארשד אל  -עמרי  ,המנהל
הכללי של הדואר והטלגראף  ,את הפקידים היהודים לעבוד ביום הכיפורים ,
שאם לא כן הם יפוטרו  ,הוציא ' אל  -מצבאח ' של סלמאן שינה גיליון מיוחד כדי
להגן על זכויות הפקידים היהודים  .בגיליון זה הסתיעו הכותבים היהודים
בפסוקי קוראן ובחדית ' ים של הנביא  ,כפי שלא מצאנו כמותם אפילו בכתבי
המוסלמים עצמם 8 .י
דרויש אף אינו מסתיר שהשתייך לחבורת אינטלקטואלים שהתכנסו בחשאי וגמרו
אומר להתאסלם

!

הדבר גונב לאוזני שכניהם המוסלמים  ,ונערה מוסלמית שחשקה

בסלמאן דרויש אמרה לו  ,שאם יתאסלם תוכל היא לממש את חלומותיה  .דרויש

מודה ,

שרעיון ההתאסלמות לא יצא אל הפועל לא בשל שיקולים עקרוניים ודתיים אלא בשל

עליית היטלר לשלטון ובוא המופתי אמין אל  -חסיני לבגדאד להפיץ תעמולה אנטי -

יהודית

:

דבר זה שיכנע את בעלי רעיון ההתאסלמות  ,שרעיון זה עקר  ,לאחר שהתברר כי
הנאציזם אינו מתייחס למציאות כפי שהיא אלא לטוהר הדם הארי  ,שלא זוהם
על ידי הדם השמי  ,במשך מספר דורות  ,ולאחר שהתברר כי היהודים הגרמניים
שהתנצרו לא נצלו מכיליון .

הקבוצה שהשתייך אליה דרויש היתה חריגה  .מרבית האינטלקטואלים היהודים שמרו
על קשר עם התרבות היהודית  ,יחד עם ניסיון להתקרב לשכניהם

המוסלמים  ,כאשר

הלשון המשותפת  -השיחה  ,המאמר בעיתון או היצירה  -משמשת מכנה  -משותף
מוצק  .היות הערבית לשונו של האסלאם הביאה אף להופעת יסודות אסלאמיים לא
מעטים ביצירותיהם של הסופרים היהודים וסגנונם הערבי היה רהוט .

19

יש לראות זאת

על רקע מאמציהם להיטמע בחברה העיראקית  ,שהרי הם ראו את עצמם חלק בלתי

. 23 - 21

ראה

:

שאול  ,קצה  ,עמ '

18

ראה

:

דרויש  ,עמ '  . 201 - 200הציטוט מדבריו להלן

19

על ' יסודות אסלאמיים בשירה הערבית המודרנית של יהודי עיראק ' הרצאתי בקונגרס הבינלאומי

17

:

שם  ,עמ ' . 202 - 201

השלישי לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח ( ירושלים ,
ראה :

4

ביולי  . ) 1988על סגנונם הרהוט -

.

עבד אל  -אלאה  ,עמ '  ; 242מורה  ,סיפור  ,עמ '  ; 9מורה  ,יצירה עמ '

. 61

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

113

נפרד מן המולדת העיראקית ולעיתים אף ניסו לטשטש את זהותם היהודית  .יחד עם

זאת לא היה כאן ניסיון לברוח מן ההוויה היהודית להתבוללות אלא  ,אם נשתמש

בדימוי של יצחק בצלאל  ,מעין ריחוף בין שני הצדדים .

20

ב  .נטרנות ראשונים בצל הספרות העממית
היצירה

הספרותית בערבית היתה תולדה של תהליך החילון והתחזקות החינוך המודרני

בקהילה היהודית

בעיראק  ,כמו

בקהילות יהודיות אחרות  .י 2ראשית הכתיבה של יהודים

בעיראק בערבית היתה בסוף העשור הראשון של המאה העשרים  ,והיא נעשתה נפוצה
בקרב היהודים לאחר
וההתמערבות  .ע

מלחמת  -העולם

עם התגברות המודרניזאציה

הראשונה ,

בשנותיה הראשונות לא היתה זו כתיבה ספרותית  ,אלא עיתונאית

שהרי העיתונות שימשה בשנים אלו כלי ביטוי מרכזי לאינטלקטואלים

בעיקרה ,

החילוניים והטיפה בדרך  -כלל לזירוז ההתמערבות והאצת המודרניזם .

23

כך  ,בעקב ות

הפתיחות והליבראליזם ששררו באימפריה העות ' מאנית לאחר מהפכת ' התורכים
הצעירים '

( , ) 1908

הערבי  -תורכי

הופיע בנובמבר

' אל  -זהור ' ,

ערבית בתחומים אחרים

הגיליון הראשון של העיתון הדו  -לשוני

1909

בעריכת נסים יוסף סומך  .אז גם התחילו יהודים לכתוב

24 ,

ואילו היצירה הספרותית צמחה רק בתחילת שנות העשרים .

בשנים אלו נעשים נסיונות ראשונים של יהודים באמנות הסיפור הקצר

בערבית ,

שהיתה עדיין בחיתוליה בעולם הערבי בכלל  ,לא כל שכן בעיראק .
את אופיה של אמנות זו בקרב יהודי עיראק בראשית דרכה משקף הסיפור ' בין

אניאב אל  -בחר ' ( בין מלתעות
 -פתא אסראא ' יל ( נער

העממית .

20

25

ישראל) .

 :מורה  ,סיפור  ,עמ ' ; 5

,

זהותם העצמית  -ראה להלן סוף הערה . ) 60

מורי  -חקק  ,עמ '  . 84על קהילות אחרות  -השווה  :בצלאל  ,עמ ' . 43

21

ראה

22

על המודרניזציה בשנים אלה

23

בסיפור זה מוטמעים מרכיבים רבים של הסיפורת

הסיפור מובא להלן עם השמטות

ראה  :בצלאל  ,עמ '  ( 41על

על

הים ) ,

שפורסם בשנת

ראה  :מאיר  ,עמ '

העיתונות היהודית בשפה הערבית  -ראה

. 436 - 435
:

.

מורה  ,סיפור עמ '

 ; 63 - 61מורה  -חקק  ,עמ '  ; 91 - 88שוחט  ,סיפור  ,עמ '
24

; 12 - 9

.

עמ '

; מורה  ,יצירה  ,עמ '  ; 61מורה  ,חיבורי ,

. 54 - 53

הסיפור פורסם ב ' אל  -מצבאח '  ,גליונות

.

סיפור עמ '

; 55 - 51

 , 2 - 1שנה

.

מורה יצירה ,

עמ '

. 122 - 121

החיבור הראשון היה מאת סלים יצחק ' אל  -אנקלאב אלעת ' מאני ' ( בגדאד
סיפור עמ ' 9

25

1924

בידי מחבר שחתם בשם בדוי

עמ ' . 46

 - ) 1909ראה  :מורה ,

על סלים יצחק  -ראה גם

 :תוינה ,

באפריל . ) 1924ראה גם

מורה .

ראשונה ן. 10

17

:

והשווה  :שם  ,עמ '  . 50 - 49זהותו ושמו האמיתי של כותב יהודי אלמוני זה אינם

.

ידועים  .בתרגום הסיפור נשמרו  ,ככל האפשר המאפיינים הסגנוניים המיוחדים לו  ,גם אם גרם
הדבר לסירבול  -מה של התרגום .

114
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ן

בין מלתעות הים
השמש התרווחה על כס מלכותה וזיוה הבהיק בלב הרקיע ומזג  -האוויר היה בהיר וצח והים
שוקט ורוגע  ,כמו היה מרבד משי העוטה את פני האדמה  ,כאשר נראתה ספינה לא גדולה ולא
קטנה מתנודדת על כתפי המים ככלה בערב ליל כלולותיה  26 .על סיפונה היו תיירים  ,מאלה
הנוטשים את ארצותיהם לתור את אדמת האל רחבת הידיים ופרושת המרחבים [  ] . . .הנוסעים
ישבו פזורים פה ושם  ,משתעשעים עם דא ועם הא ודעתם מוסחת מן העולם  .אחד מתלוצץ
ומצחקק  ,אחר נהנה לספר מעשיות  ,שלישי שקוע בספר ויש השולח מבט רווי הנאה אל נוף
יפה  ,שובה עין ומרנין לב  .הך
אוי לך בן  -אדם אומלל  ,בעיניי אתה כציפור המרחפת בחלל העולם הרחב הזה  ,פעם אחת
אתה למעלה ופעם אחרת למטה  .יש שאתה מרפרף בכנפיך ופוצח ברון  ,מלא עליצות  ,ויש
את
שאתה נותר גלמוד  ,כבול באזיקי השתיקה והדממה  ,עת גורל בוגדני אורב ומכוון אליך 28
נשמעה] . . .
חיצי בוגדנותו  ,ממתין להזדמנות ללכוד אותך  ,ואתה אינך יודע ולא רוצה 29לדעת [
זעקה
אפיריון השמש קרב לשקוע [  ] . . .ובעוד הספינה במצב זה שהזכרנו ,

אדירה  ,שרעמה כפצצה וקרעה את הדממה הזו והגיעה עד לב השמים  ' :אש ! אש ! '  .באחד
מתנורי הספינה פרצה אש ולשונותיה לחכו את אשר בקירבתה ובלעוהו במהירות עצומה
פני
אדםעל
להמלחים ניצבו הלומים  .לא עברו דקות רבות והספינה היתה גזרי עץ פרודים 31 ,צפים
שהיה
המים  ,והגלים משליכים אותם לכל עבר  30 .לו שוטטת אז במבטך יכולת לראות
טובע אילולא אחז בלוח  -עץ שבקירבתו והצליח במאמץ רב להתיישב עליו  .ובעוד הוא חותר
בשתי ידיו  ,בשארית כוחותיו  ,כדי להגיע אל החוף  ,שלא היה רחוק  ,שמע קול חנוק  ,כמעט
לוחש  ' :הצילו

,

הצילו ! '  .אצילות רוח מילאה את לב הנער הזה והוא פנה לעבר מקור הקול

וראה שיער ארוך צף על פני המים וידיים עדינות נגלות ונעלמות לסירוגין  .הוא התקרב לגוף
הזה

26

[  ] . . .החזיק בו עד שהצליח למשותו מן המים ולהושיבו על לוח העץ [ . .

 ] .עד

שהגיעו

.

תמונה שלווה ורוגעת בפתח הסיפור המעוררת תחושות חיוביות  .הנוסח הערבי יוצר  ,כדברי

עליזה שנהר על המעשייה העממית  ' ,בעזרת חזרה ( חריזה פנימית ) וסממנים שיריים  -צורניים
ומקצביים  -תמונת עולם הרמוני ושלם  ,המעורר בקהל תחושות חיוביות והזדהות '  -ראה

שנהר  ,סיפור  ,עמ '  . 161ראה גם אולריק  ,עמ '

דימוי

; 132 - 131

מורה  ,סיפור  ,עמ '

; 7

הספינה ל ' כלה בערב ליל כלולתה ' מרמז על משאלות לב של הכותב  -השווה

סיפור  ,עמ '

- 49

:

נוי  ,צורות  ,עמ ' . 9 - 8
:

מורה .

כמו גם על הסוף הטוב  ,שעדיין נעלם מעיני הקוראים  .השווה גם עם מוטיב

.

27

' המשאלה הכמוסה '  :נוי  ,צורות עמ ' . 18
הנוסח הערבי מרבה בשימוש באנאפורות ( ' חזרה על אותה מילה [  ] . . .בראשי משפטים [ . .
רצופים  ,כשהמילים מתפקדות באותם חלקי משפט '  -ראה

:

.

אבן עמ '

, ) 142

].

מדרכי החזרה

הלשונית המקובלות  ,אשר הספרות העממית נוטה אליהן  .החזרה  ,מעין פזמון חוזר  ' ,מחזקת את
הזדהות הקהל ורצונו להיות שותף במסופר

[. . .

מדגישה אלמנטים מסוימים ויכולה להגביר את

]

.

המתח הדראמטי  ,כשהיא מעוררת בשומעים ציפיות '  -ראה  :שנהר  ,סיפור עמ '  . 162ראה גם
להלן
28

:

הערה . 38

התערבות נדיבה של המספר ופנייה ישירה אל

הקורא ,

בנוסח של פניית המספר העממי אל

.

המאזין  ,בעוד התערבות כזו בסיפור הקצר המודרני היא קלושה ( ראה  :אבן עמ '  . ) 3השווה
להתערבות דומה ברומאן ' זינב ' מאת היכל  ,שנתפרסם  10שנים לפני סיפור זה ( היכל  ,עמ '

. ) 137 - 136

ההרהורים על אפסות

האדם  ,בשעת

.

הנסיעה על הים שהיא כשלעצמה מוטיב רווח

.

בספרות ימי  -הביניים העברית והזרה ( ראה  ,לדוגמא דוד  ,עמ '
הלוי כמו  ,בשיר ' יועץ ומקים ' ( ראה
29
30

:

יהודה הלוי  ,עמ ' . )251 - 248

ביטוי שמשמש בדרך  -כלל בפי המספר העממי .

האפשר .

תיאור דינאמי של טביעת הספינה והטלת נוסעיה אל הים  ,שבו נמנע המספר  ,ככל
מתקבולות ומקישוטים צורניים  .השווה  ' :את הסיפור העממי [  ] . . .מאפיינים תיאורים דינאמיים ,
קצב מהיר  ,תנועה  ,פעלים ועשייה '  -שנהר  ,סיפור  ,עמ '

31

, ) 65 - 57

מוכרים גם משירי יהודה

. 161

פנייה אל הקורא כפניית המספר העממי אל המאזין  .ראה גם להלן  ,הערה

. 35

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

לחופו של הים המפחיד הזה [ . .

].

ושם בחיק הנוף הטבעי הנפלא הזה

32

[. .

ן
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 ] .נגלה לו מראה ,

שחשב בתחילה שהוא רואה אותו בחלום  ,עד שעלה בראשו כל אשר קרה באותו לילה  ,בים
הגועש הזה .
מה הוא ראה מולו ?  33ראה על הקרקע קומה תמירה ומתניים דקות ופני עלמה יפהפייה ,
שהיו כירח במילואו המבהיק בלב השמים .

34

עיני הנערה היו עצומות  ,שערותיה פזורות  ,דבר

שהוסיף לה נוי והדר בעיני הנער המושיע  .על שפתותיה הורודות ריצד חיוך מתוק  ,שאינך יכול
להבין פשרו או לדעת השפעתו  ,הו הקורא הנכבד  ,אלא אם ראית אותו בעיניך  ,ומה רב ההבדל
בין הרואה בעיניו ובין המאזין לתיאור זה 35 .
עמד הנער בקרבת היפהפייה הזו  ,מדמה את עצמו מול בתולה מבתולות גן  -עדן  ,שאותן
הבטיח האל למאמיניו הצדיקים

[.

.

הנערה פקחה אט אט את עיניה  ,כנרקיס הפותח את

36 ] .

עליו כאשר רוח הנעורים מנשבת עליו  ,וכאשר חשה בנער בקרבתה עמדה על רגליה  ,רועדת
כרעוד נוצה בנשוב הרוח  ,והבושה צבעה את לחייה בסומק כאודם הכלנית והפחד כבל את
לשונה  ,אך לא אמרה דבר  .אז קרב אליה הנער ואמר לה בנימה ידידותית ואוהבת  ' :אל תחששי ,
הו עלמה  ,ממי שסיכן חייו כדי להצילך ממלתעות הים ושנותר עירני כדי לשמור עלייך עד רגע
זה '  37 .זכרה הנערה את שאירע לה והבינה שניצלה בזכות אותו נער אציל  ,פתחה את פיה ורצתה

לומר לו דברי תודה והנה לא היתה יכולה לעשות זאת  .אולם הנער הצליח לקרוא בעיניה את
שרצתה לומר  ,כרע על ברכיו  ,אחז בידה ונשק אותה בחום רב  .חשה הנערה בשפתי הנער הנאה
הזה הנוגעות בידה  ,חשה רעד בפרקי ידה וצמרמורת עזה בליבה  ,חשה בשטף קר וחם ומתוק
ומרענן  ,הזורם במעמקי ליבה ממבטי אותו נער וממלא את ריקנותו  ,חשה במה שלא חשה בו
מעודה  ,חשה בכוח שאין לה שליטה עליו  ,שמילא את מחשבתה ומבטה וליבה וחזה וכל אבר

מאבריה  ,חשה במה שהבינה זה עתה את משמעותו  ,חשה באהבה  38 .היפהפייה בדיעה39
התאהבה עד למעלה מראשה במצילה הצעיר האמיץ סלים וסלים אהב את בדיעה אהבה שאיש
לא ידע את עוזה זולתו  .כעבור שבועיים נישאה הבתולה היפה והחסודה בדיעה לאהובה האציל
והאמיץ סלים 40 .

סיפור זה מהווה חוליה מגשרת בין הספרות העממית ובין אמנות הסיפור הערבי
המודרני בראשית דרכו  .הוא משלב יסודות לא  -מעטים מן הספרות

העממית  ,כמפורט

בהערותי לסיפור  ,אך גם מאפיינים של הסיפור האמנותי הקצר .
תיאורים של טביעת ספינה  ,סכנת חיים לנוסעים  ,והגעה אל חוף מבטחים  ,בדרך  -כלל בעזרת

היאחזות בלוח  -עץ  ,שגורים בספרות העממית הערבית  .ראה  ,לדוגמה  :אלף לילה ולילה  ,א ,

, 82

ב  , 254 - 253 ,ג  , 275 - 274 ,ד . 424 ,
לילה ולילה כמו  ,למשל  ,שם  ,א . 81 ,

תיאור הים כ ' מפחיד ' גם הוא שאוב מתיאורים דומים באלף

השימוש בשאלות רטוריות  ,שאינן מחויבות מן העלילה  ,רגיל בספרות העממית  .מטרתן להגביר

את המתח  ,לעורר תשומת  -לב המאזין וליצור בו אשליה של שותפות פעילה  -ראה  :נוי  ,צורות ,
עמ '

. 17 - 16

השורה

:

מורה  ,סיפור  ,עמ '
( ' בדר ' )

. 50- 49

פני נערה כירח במילואו
ניקולסון  ,עמ '  , ) 243וקיים גם בספרות העממית הערבית  ,למשל  :אלף לילה ולילה  ,ד ,

הוא מוטיב נדוש בשירה הערבית הקדומה ( ראה  ,למשל

פנייה ישירה אל הקורא כפנייה אל המאזין בספרות העממית
מוטיב ידוע מן המסורת המוסלמית הקדומה  -ראה ,

( השווה :

לדוגמה :

:

. 42

לעיל  ,הערה . ) 31

ניקולסון  ,עמ '

. 138

כמו בספרות העממית הנוטה להשתמש בדיבור ישיר ונמנעת מדיבור עקיף  -ראה  :נוי  ,צורות ,
עמ '

14

 :השווה

:

מורה  ,סיפור  ,עמ '

_ 49

פיסקה שכולה בנויה על אנאפורות ( ראה גם לעיל  ,הערה

דמות בעלת שם זהה  -ראה ,

לדוגמה :

. ) 27

אלף לילה ולילה  ,ד . 215 ,

כמו בספרות העממית  ' ,הסוף הטוב  ,בדומה למצבה התחילתי של המעשייה  ,מעורר בקהל

המאזינים תחושה חיובית  ,כי הוא מזדהה עימו ורוצה בו והמספר [ . . .
ראה  :שנהר  ,סיפור  ,עמ '  . 161ראה גם  :אולריק  ,עמ ' ; 132
. 49 , 7

]

מבטא את משאלותיו ' -

נוי  ,צורות  ,עמ '

; 10

מורה  ,סיפור  ,עמ '

ן
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מבחינת זיקתו לספרות העממית

ן4

יש להדגיש בו את הרכיבים הבאים  :כפיפותו

לחוק ההתחלה והסיום ; חזרות רבות לצורך הדגשה ; שימוש מוגבר בצורות רטוריות

;

ניגודים חריפים שמטרתם להעצים את המתח הדראמאטי  ,כמו הניגוד בין השקט
והשלווה שאפפו את הספינה לפני פרחן האש ובין ' זעקה אדירה  ,שרעמה

כפצצה ,

וקרעה את הדממה הזו  ,והגיעה עד לב השמים '  .לאלה יש להוסיף את התחושה המלווה

את הקורא  ,במיוחד במקור הערבי  ,שהמספר מוסר את סיפורו כמו היה מספר עממי ,
שנמצא
בקשר ישיר והדוק עם קהל השומעים [  ] . . .כוונתו לרתק את השומעים בפתיחת
הסיפור

[. . .

]

הסוף הטוב  ,בדומה למצבה התחילתי של המעשייה  ,מעורר בקהל

המאזינים תחושה חיובית  ,כי הוא מזדהה עימו ורוצה בו והמספר [  ] . . .מבטא
משאלותיו  .ש

את

מבחינת התוכן  ,מנצל הסיפור אלמנטים סיפוריים עממיים  ,ממסכת סיפורי הגורל

בעניינים שבינו לבינה  ,פגישות מקריות  ,או מעשי חילרן מסכנת מוות שמובילים

לנישואין  ,בעיקר מל הטיפוס הסיפורי העממי של ' זיווג מן השמים ' .

43

אולם אין בו

סיבוך של העלילה  ,אלא ניטרול של קשיים ומכשלות  ,שעומדים בפני הזיווג בספרות
העממית  .במקום זאת יש מכשלה של הטבע וגם היא מתבררת בדיעבד  :כאשר הנער
הציל את הנערה לא ידע שהיא נערה  ,אף שהדבר תמוה  ,שהרי הוא ראה ' שיער ארוך
צף על פני המים  ,וידים עדינות '  .יש כאן אידיאליזאציה של מעשה ההצלה  ,שלא היה
מותנה בכך שזו נערה יפהפייה וכדי להדגיש שהזיווג לא נעשה בכפייה  .עוד זיקה בין
הסיפור ובין הספרות העממית היא איזכור סיטואציות דומות לסיטואציות מן הספרות
העממית הערבית  ,בעיקר מ ' אלף לילה ולילה '  .הדבר מובן על רקע יניקתה של הספרות
העממית של יהודי בבל מן המקורות הערביים .

44

מבחינה לשונית ניכר רצון המחבר לשמור על לשון ספרותית גבוהה  ,כנהוג בספרות
הערבית במאה

ה 19 -

ותחילת המאה

41

על  -פי :

42

ראה :

43

ראה  :אארנה  -תומפסון  ,עמ '

ה , 20 -

תוך הימנעות מאלמנטים דיאלקטולוגיים .

אולריק  ,עמ '  ; . 141 - 129נוי  ,צורות  ,עמ '

שנהר  ,סיפור  ,עמ '

עמ '

; 56

עמ '

. 74-71

שורצבאום  ,עמ '

. 17 - 8

השווה :

מורה  ,סיפור  ,עמ '

.7 -5

. 161 - 160
327 - 326

; 275 - 273

( סיווג

; ) 930

תומפסון  ,כרך  , 6עמ ' , 602 , 500

שנהר  ,סיפור  ,עמ '  , 134וההעררה בעמ '

ראה גם  :נוי  ,הנערה  ,עמ '

217 - 215

וכן הערות בעמ '

; 265

; 144

; 641

תון ,

שנהר  ,עימות ,

נוי  ,מארוקו  ,עמ '

; 90 - 88

נוי  ,טוניסיה  ,עמ '  ; 44 - 40שנהר  ,עיון  ,עמ '  ; 213 - 209בהרכ  ,עמ '  ; 24 - 22כגן  ,עמ '  ; 28 - 24כהן ,
עמ '  ; 51 - 49ראה גם פיינגולד על מוטיב ' הזיווג הכפול '  .בסיפור העממי ' יעקב  ,בת המלך והדייג '
( נוי  ,חודש  ,עמ '  , ) 126 - 125קיימים מספר מרכיבים דומים לסיפורנו  :הצלת נערה מגורל אכזר

;

המציל הוא החתן המיועד ; נסיעת הנאהבים בים ; היטרפות הספינה בין הגלים והנאהבים על סף
טביעה ; הצלת
44

ראה  :אבישור ,

שניהם  ,אך על ידי דייג כדי לאפשר את הסוף הטוב והשלמת הזיווג .
ספרות  ,עמ '  ; 84שנהר  ,ספרות  ,עמ '  ; 133חזן -רוקם  ,עמ ' . 196 - 186

על שימוש

בלהג מוסלמי בספרות העממית של יהודי בבל  -ראה :

ערביים בימי  -הביניים  -ראה  ,לדוגמה  :יסיף  ,עמ '

מנצור  ,עמ ' . 56 -44

. 57- 56

על יניקה ממקורות

יהדות בבל  -מודרניזאציה

:

בראי הספרות

ן
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הכנסת אלמנטים מסוג זה ל ' היכלה של הספרות הקאנונית '  ,כדברי ששון סומך  ,החלה
רק מאוחר יותר .

הערבית

45

הקלאסית ,

מבחינה סגנונית רצוף הסיפור תחבולות סגנוניות של הספרות

כמו תקבולות או מעין תקבולות  ,וחלוקת המשפט ליחידות

מקבילות מבחינה מבנית ומקצבית  .תכונה זו יוצרת סגנון מוגבה  ,ולעיתים אף הופכת
אותו למסורבל  .לצד תכונה זו אנו מוצאים  ,כבסגנון הקלאסי  ,שימוש בזוגות של

מילים נרדפות  ,לא תמיד מתוך הצרכה של הטקסט ,

46

כמו למשל  ' ,מזג האוויר היה

בהיר וצח  ,והים שקט ורוגע ' .

הסיפור הזה  ,נוסף להיותו כתוב בלשון הערבית התקנית ונועד לקריאה  ,כולל גם
יסודות של הסיפור הקצר המודרני  ,כגון

:

בשל הקפו המצומצם יש בו הבלטה של

מרכיב מרכזי  ,העלילה  ,תוך דחיקת שאר המרכיבים

;

הוא מצטיין ב ' קו התרחשות

ישיר  ,בהיר וחד כיווני ' ; הוא מעצב רק ' פרק זמן מועט  ,אם כי מהותי בחיי הגיבורים '

;

הדמויות מוצגות ' בצורה סלקטיבית ותוך בחירת הבטים נבחרים  ,הנדרשים לסיפור
ולנושאו המרכזי ' .

47

יש בסיפור גם מאפיינים רומאנטיים  ,הבאים לביטוי בעיקר

בתיאורי טבע אידיאליים  ,ובאנאלוגיות בין תיאורים אלה לחיי

אנוש  ,כמו  ,למשל ,

' פתחה הנערה את עיניה אט אט  ,כנרקיס הפותח את עליו '  .לא מן הנמנע שהכותב

הושפע מ ' זינב ' של מחמד חסין היכל  ,שבו מרובות אנאלוגיות מן הסוג הזה

48 ,

מה גם

שהרבע הראשון של המאה העשרים עמד בסימן התבלטותם של יוצרים רומאנטיים הן

במזרח הערבי  ,כמו מצטפא לטפי אל  -מנפלוטי
כמו ג ' בראן ח ' ליל ג ' בראן

( , ) 1931 - 1883

( , ) 1924 - 1876

והן אלה שהיגרו

ממנו ,

שהשפעתם הקיפה את כל העולם הערבי .

49

סיפורו של פתא אסראא ' יל משקף את תחילת דרכה של אמנות הסיפור הערבי

הקצר שנכתב בידי יהודים בעיראק  ,שעמדה  ,כפי שראינו  ,בסימן השפעה של שלושה
גורמים מרכזיים

:

הספרות העממית  ,ששלטה בחיי הרוח הלא  -דתיים של הקהילה

היהודית עד תחילת המאה

ה ; 20 -

אמנות הסיפור הקצר ההולכת ומתגבשת בעולם

הערבי בשנים אלה ; האסכולה הרומאנטית  ,שהחלה לצבור תנופה בשנות ה  . 1920 -ככל
שאנו מתקדמים בשנים נחלשת השפעת הספרות העממית  ,ועם התגברות השפעת
הספרות המערבית מתבלט תחילה ביתר שאת הכיוון הרומאנטי .

ג  .השפעת הספרות האירופית
השפעת הספרות המערבית על הספרות הערבית בתחילת המאה

בהשפעת האסכולה

הרומאנטית ,

במיוחד בתחום השירה  .בולטת השפעת בחירי

. 53

45

ראה

46

על אמצעים אלה בשימוש המתרגמים לערבית במאה

:

סומך  ,תרגומים  ,עמ '

. 56 - 54
47

48
49

ה 20 -

התמקדה בעיקר

על -פי  :אבן  ,עמ ' . 4 - 3
ראה לדוגמה  :היכל  ,עמ ' . 69 - 56
השווה  :מורה  ,קווי ,עמ ' . 116

ה 19 -

-

ראה

:

סומך  ,תירגומים  ,עמ '

8וו

ן
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המשוררים

האנגלים

( , ) 1822 - 1792

במאה

ה , 19 -

כמו ו ' וורדסוורת '

( , ) 1850 - 1770

פ " ב שלי

ג ' קיטס (  , ) 1821 - 1795לורד ביירון (  , ) 1824 - 1788ס " ט קולרידג '

( - ) 1834 - 1772

שהיו מוכרים

וידועים בעולם הערבי ' .
0

היוצרים היהודים לא חמקו

מהשפעה זו  ,בצד השפעת אמנות הסיפור הקצר המערבי עליהם  ,הן באופן ישיר והן
מבעד לתרגומים .

51

על מרבית הנסיונות הראשונים של היהודים בעיראק בכתיבת

הסיפור הקצר נסוכה אווירה רומאנטית  .אין תימה בכך  ,שכן כדברי לאה

גולדברג ,

' הסיפור הקצר של העת החדשה החל כובש מקומו בספרות עם עלייתו של הזרם
הרומנטי '  .גם השפעת הספרות העממית על ראשית אמנות הסיפור הערבי הקצר בקרב

יהודים הכשירה מספרים אלה לקלוט את ההשפעה הרומאנטית ביתר קלות  ,שהרי
הפולקלור קרוב ללב הרומאנטיקאנים  ,מה גם שהיצירות הפולקלוריסטיות הקצרות

קרובות מבחינות מסוימות לסיפור הקצר .
שאא ' ס ' ( האומלל) מאת מראד מיכאיל

52

דוגמה לסיפור המשקף שלב זה הוא ' אל -

] 53

האומלל
השמש אספה את קרניה הפזורות על פסגות ההרים ודממה אפפה את אשר על האדמה ובשמים
והחשכה פרשה את צעיפה המשובץ והוא עודנו מתדפק על הדלתות  ,מתחנן לצדקה כדי
לפרנס את משפחתו  .הדרכים היו שוממות והעיר צפופת האוכלוסין הפכה לבית  -קברות ענק ,

מדיף ריח נבלות ולזירה להתגוששות בין יצרים ותשוקות  ,אך פעמי צעדיו מתנפצים היו על סף
הדממה הנוראה  .משהתעייף  ,ישב מתחת לחלון בית  ,שאוצרות בעליו שופעים זהב  ,בעוד
היאוש הסתנן אל בין תקוותיו והאכזבה ארבה בקרקעית נפשו  .כשהתעשת הגיעו לאזניו מן
הבית קולות עליזים ושקשוק כוסות  .ובעוד הוא רועד כיונה רכה בציפורני נץ דורס  ,אמר :
' סלח לי ילדי היקר  ,כחיוך אתה על שפתי הגורל האכזר  ,ורד פורח בישימון ההוויה הזו  .סלח
לי אם לא אוכל להביא פת לשבור רעבונך  ,כל אשר לאל ידי עשיתי אך הגורל התאכזר אליי ,
אויה לי ! מה רב יהיה יגוני אם ימוגו אורות חיוכיך המבהיקים  ,עת אבוא אליך וידי ריקות ! !
קצרה לשוני להביע את רחמיי כלפיך  ,לכן מבקש אני מאלוהים כוח לעמוד בפני הרוע ' .
אך סיים דבריו והנה נפתחה דלת הבית ומשרתת יצאה ובידה שאריות ארוחת הערב  ,ולאחר
שהניחה זאת בפינה רחוקה  ,נחפזה לחזור וסגרה את הדלת  .הוא קם ממקומו והלך לעבר
האוכל  ,הכניס בקערתו הריקה את שהיה מיועד לכלבים וחש אל ביקתתו ובליבו כיסופים אל
ילדו  ,ככיסופי הזר אל ביתו והישיש אל ילדותו  .בדרכו אל הביקתה ישב לנוח  ,נמנם קמעא
ונרדם כשעל שפתותיו חיוך של ניצחון ובליבו גלים של שמחה  .ואז עבר זקן  ,שפניו נבולים
והרעב כילה את גופו וכשראה את הקערה ישב בזהירות  ,כדי לא להעיר את אשר נרדם רעב
ואכל את אשר בה  .כשסיים קם והלך לו  .לאחר שעה קלה פקח העני את עיניו ומצא את הקערה
ריקה  .הביט מסביבו ולא מצא איש  ,מלבד אור חיוור של פנס רחוב שריצד באפלה  .הרים ראשו
אל השמים ומשמצא את הכוכבים לועגים לו  ,נפל על פניו מתייפח בבכי מר .

50

ראה  ,לדוגמה  ,רא ' ופ ; ורשימת הביקורת של כותב שורות אלה על הספר באל  -כרמל ,

עמ '
51

. 202 - 197

השווה :

מורה  ,סיפור  ,עמ '

; 17

52

ראה  :גולדברג  ,עמ ' , % 09

53

הסיפור פורסם באל  -חדית '  ,כרך
עמ '

8

( , ) 1987

. 77 - 76

; 112

מורה  -חקק  ,עמ ' . 107
ריר  ,עמ '

. 29 -27

 , 1גליון  ( 3יאנואר  , ) 1928עמ ' . 100 -98

ראה גם  :מורה  ,סיפור ,

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

ן

9וו

בסיפור זה אנו מוצאים שיפור באמנות הסיפור הקצר בהשוואה לסיפורו של פתא

אסראא ' יל  ,אף שמיכאיל לא לגמרי השתחרר מהשפעת הספרות העממית  :יש כאן
התרכזות חרה יותר בסיטואציה ; החזרות מעטות ; קיימת נטייה לגיבוש מסוגנן והצגה
מחודדת ,

ואולי אף רומזנית

;

אין התערבות של המספר

הדמות מוצגת בצורה

;

סלקטיבית ; כמו כן יש בסיפור  ,אם אשתמש בדברי יוסף אבן על אמנות הסיפור הקצר ,
' קו התרחשות ישיר  ,בהיר  ,וחד  -כיווני [  . . .אשר ] נמנע מסטיות ומאפיזודות והוא

נשבר [ . .

].

בנקודת המיפנה החד והפתאומי ' .

54

או על  -פי נביל ראע ' ב

:

כותב הסיפור הקצר מביט אל המאורע מזווית מסוימת  .הוא מעוניין להציג

אפיזודה מסוימת [  ] . . .ולא את החיים בשלמותם  .לכן הסיומת בסיפור הקצר
מקבלה משמעות מיוחדת  .זו הנקודה שבה מקבל הסיפור את המשמעות
המסוימת  ,שהסופר חותר להבהירה היטב .

55

למרות המרכיב הריאליסטי המרומז של העושק החברתי בסיפור  ,שולטת בו נקודת -

ראות רומאנטית  ,בעיקר על  -פי הכיוון הסוציאלי של הרומאנטיקה הצרפתית  ,והזדהות
עם הנדכאים  .ביסוד התפיסה הרומאנטית מונחים  ,כידוע  ' ,ההכרה על תהום  -העד בין
האמת האידיאלית המטאפיסית ובין האמת המציאותית ' ,

היחיד

לרבים ,

56

הקיטוב בין הטוב לרע  ,ובין

מאיסה בחברה הסובבת ובמוסכמותיה והתקוממות כנגד אי  -הצדק

וחוסר  -השוויון  ,לצד העריגה לגן  -העדן האבוד  ' .הרומאנטיקאים כמהים לאושר שנגזל

מהם על  -ידי החברה ' .

57

אנו מוצאים זאת במונולוג הדמיוני של העני  ,המופנה אל בנו

והפותח במילים  ' :כחיוך אתה על שפתי הגורל האכזר  ,ורד פורח בישימון ההוויה הזו ' .
אולם אין בסיפור  ,כפי שאנו מוצאים לעיתים קרובות ברומאנטיזם  ,את נצחון הטוב על

הרע  ,או הצדקת פעילות לא  -מוסרית של הנעשק  .בסיפור ניכרת גם השפעת ' עלובי
החיים ' מאת ויקטור הוגו

( , ) 1885 - 1802

סיפורו מהשם של יצירה זו בתרגום ערכי

ונראה שמראד מיכאיל שאב את כותרת

( ' אל  -ןטסאא ") .

58

כמו בסיפורו של פתא אסראא ' יל גם הסיפור שלפנינו פותח בתיאור נוף רוגע  ,אך
התיאור קצרצר ומבליט כאנטיתזה את מצבו האומלל של הגיבור  .בנקודה זו אנו
מוצאים דמיון ליצירה ' זינב ' מאת היכל  ,הרצופה תיאורי נוף ותופעות טבע  ,למרות

העלילה הטראגית  ,וכוללת התייחסויות רבות לאי  -הצדק ולפער בין המעמדות .

ראה

:

אבן  ,עמ ' . 3

ראה

:

ראע ' ב  ,עמ '

60 - 159

,

59

.

ראה  :אוכמני  ,ב . 260 ,
ראה  :הלאל  ,עמ ' . 123
על לימוד הספרות הרומאנטית הצרפתית  ,לרבות כתבי ויקטור הוגו  ,ב ' אליאנס '  -ראה  :שאול ,
קצה  ,עמ '

. 68

מותה של זינב בסוף הרומאן מזכיר את המוות ב ' גברת עם הקמליות '

( . ) 1895 - 1824

השווה  :בדר  ,עמ '

למשל  :היכל  ,עמ '

. 239 - 231

; 335

( ) 1848

מאת אלכסנדר דומא

מחסב  ,עמ '  . 38התייחסויות לאי  -צדק ולפערים  -ראה ,

אגור שאול

מראד מיכאיל

' האומלל ' משקף את הנסיונות של מחברים יהודים בעיראק להשתחרר מהשפעת
הספרות העממית  ,בצד השפעה גוברת והולכת של הספרות המערבית  .התוצאה היתה

שיפור משמעותי באמנות הסיפור הקצר  ,יחד עם ניצנים של ריאליזם  ,והתייחסות
לחוליי החברה העיראקית  .סיפורים מסוג זה הכשירו את הקרקע לסיפור הריאליסטי
המקומי הקצר  ,ששאב את חומריו מן המציאות שבה חי ופעל הסופר .

ד  .ניצני ומריאליזם
דחיקת האלמנטים של הסיפורת העממית מל הסיפור הקצר של יהודי עיראק באה
בעקבות התעצמות תהליך החילון  ,המודעות להתפתחות הספרות הערבית בשנים

אלה ,

התפתחות העיתונות והשפעת הספרות המערבית  .אנור שאול  ,שטבע את חותמו על
התפתחות הסיפור הערבי הקצר בעיראק  ,היה מחלוצי העיתונות היהודית בערבית בזמן

החדש  ,ותירגם סיפורים קצרים מן הספרות המערבית  ,בין יתר תירגומיו  .הוא מייצג
את הדור הראשון של היוצרים היהודים  ,שרובם חונכו ב ' אליאנס ' ובבית  -הספר

למשפטים בבגדאד  ,וכתיבתם הספרותית חתרה לחרוג מחומות הקהילה  .לא עוד רק
ספרות דתית או עממית  ,אלא ספרות ערבית  ,המיועדת לא רק לקוראים היהודים  ,אלא

גם  ,אולי בעיקר  ,לקורא הערבי בכללו  ,ולא רק בעיראק  .אין תימה שבקרב סופרים
יהודים  ,כמו אנור שאול ומאיר בצרי ( נולד

היהודית .
60

, ) 1911

היה ניסיון לטשטש את הזהות

60

על פועלו של שאול בעיתונות  -ראה
תרגומיו -

ראה :

שאול  ,קצץ

;

וגם מורה  ,חיבורי  ,עמ '

סיפור  ,עמ '  ; 17מורה  -חקק  ,עמ ' . 112
עמ ' . 9 - 8

:

מורה  ,ראשון  ,עמ '

על ציבור היעד שלהם -

; 129

, 63 - 62

מורה  ,סיפור  ,עמ ' . 10

מורה  ,יצירה  ,עמ '

; 65

שאול  ,קצה  ,עמ '
120

מורה ,

על הדור הראשון של הסופרים  -השווה  :מורה  ,סיפור ,

השווה :

מרמורשטיין  ,עמ ' . 189

על גאוותו הבלחי מוסתרת

של אנור שאול על תגובות חוקרים וקוראים בעולם הערבי לקובץ סיפוריו הראשון -

. 274 - 270

על

על טישטוש הזהות היהודית -

ראה :

השווה  :מרמורשטיין  ,עמ ' . 198

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

121

אנור שאול היה הדמות הדומינאנטית בהתפתחות הסיפור הערבי הקצר בקרב יהודי
עיראק בשנות העשרים  ,ותרומתו נחשבת גם בהתפתחות ספרות זו בעיראק בכלל  .הוא
לראשוניותו ,

היה מודע

כדבריו בהקדמתו לקובץ סיפוריו הראשון

:

' אני מאותם

יוצרים עיראקיים  ,המנסים לברוא את הסיפור העיראקי הקצר יש מאין [  ] . . .נסיונותי
בתחום זה אינם אלא צעד ראשון בדרך זו '  .הוא התייחס לאמנות הסיפור הקצר לא
כממשיכה של הסיפורת העממית או כאמנות המתמקדת רק בהגיגים רחוקים מן
המציאות
מודע ,

 ,ן6

אלא גם כאמצעי לשרת את החברה ולתקן עוולות חברתיות  ,שלהן היה

כפי שמעידה פעילותו העיתונאית .

62

כמו סופרים יהודים אחרים  ,ראה את

פעילותו הספרותית במסגרת מאמצי האינטליגנציה היהודית

:

להתערות בחיי הספרות  ,התרבות  ,הכלכלה והחברה של ארץ מוצאם  ,ליצור

ספרות ערבית  -עיראקית טיפוסית

[]. . .

העיראקית ,

ולתקן את החברה

כדי

שתוכל עיראק להיות מדינה עצמאית וחילונית בעלת רמה תרבותית  ,שאינה
נופלת משאר ארצות ערב המפותחות ואף מארצות אירופה .

63

לכן גם עודד אחרים לכתוב בז ' אנר הסיפור הקצר  ,שיש לו הבט חברתי נוסף להבט
האסתטי כך גם הכיר את אשתו לעתיד אסתרינה בת אברהם חיים  ,שפירסמה סיפורים
בשבועונו

' אל  -חאצד ' .

64

ספרו ' אל  -חצאד אל  -אנל ' ( הקציר הראשון )  ,ובו
ב , 1930 -

31

סיפורים קצרים  ,פורסם

אך הסיפורים שבו נכתבו עוד בהיותו תלמיד  ,בראשית שנות

ופורסמו בעיתונות קודם ליקוטם בקובץ .

65

העשרים .

על סיפורים אלה נטען שהם מנותקים

מהמציאות החברתית של עיראק בשנות העשרים  ,על  -כן המחבר לא היטיב לתאר את
ליקויי החברה העיראקית .

66

קשה להסכים לטענה זו  ,ודאי לא לנוסח הכוללני שלה .

סיפורי ' אל  -חצאד אל  -אול '  ,אמנם לא כולם  ,נטועים במציאות החברתית של עיראק
באותן שנים  .אחד הסיפורים הסותר את הטענה דלעיל הוא ' בנפסג ' ה '
61

ראה

:

67 ,

שאול  ,חצאד  ,עמ '  , 5 - 4מן ההקדמה  .וראה דבריו בהמשך  ' :הסיפור אינו יכול להתבסס רק

על נשיקות לוהטות של אוהבים  ,או יסורי אהבה '  -שם  ,עמ '
62

שממחיש את

ראה  ,לדוגמה  ,כתבתו על בעית ההתמכרות לסמים ( אל  -חאצד ,
קצה  ,עמ '

) 160 - 155

החמורה הזו

[. . .

]

.

שאותה חתם במילים

:

30

.6
ביולי . 1930 ,

השווה  :שאול ,

' מחובתנו להסב את תשומת לב האחראים לסכנה

צרותיה ואסונותיה הרבים של עיראק אינם מאפשרים לה לשאת אסון מוסרי

חברתי בריאותי נוסף כמו האסון הזה  ,שעלול להמיט עליה שואה וכליה '  .על מאבקו בנטל

המיסים  -ראה

:

שאול  ,קצה  ,עמ ' . 173 - 171

יצירה  ,עמ ' . 61

63

ראה  :מורה ,

64

בשבעונו  ,הוא פירסם מודעות לעידוד אמנות הסיפור הקצר והביע נכונות לשלם שכר סופרים

תמורת כל סיפור שיפורסם  -ראה  :עבד אל  -אלאה  ,עמ '

מורה  -חקק  ,עמ '
65

ראה

:

. 108

שאול  ,פי  ,עמ '

על הכרותו עם אסתרינה  -ראה
3

מן ההקדמה

; השווה :

; 237
:

השווה  :מורה  ,ראשון  ,עמ '

שאול  ,קצה  ,עמ '

שאול  ,קצה  ,עמ '

 ; 270עבד

; 130

. 154 - 153
אל  -אלאה  ,עמ '

. 243 - 242
66

ראה ,

67

ראה

:

לדוגמה

:

עבד אל  -אלאה  ,עמ '

שאול  ,חצאד  ,עמ '

היהודית בעיראק .

. 13 - 9

. 239

בנפסג ' ה ( סגלית )  ,בצרפתית

:

ויולט  ,היה שם שכיח בקהילה

122

ן

ראובן שניר

ההתפתחות שהכניס אנור שאול באמנות הסיפור הקצר של יהודי עיראק  ,מה גם
שבהקדמתו לקובץ הוא מדגיש את ההכרח שהיוצר ישאב את החומרים ליצירתו מן

המציאות  ,על מאפייניה השונים  ,גם השליליים  .הסיפור  ,המבוסס על סיטואציה
אמיתית  ,עוסק במאבקה של נערה בת

19

להשתתף בקביעת גורלה ועתידה .

68

משולבים

בו אלמנטים של ביקורת חברתית כלפי החברה המזרחית  ,בעיקר כלפי מעמד האשה
בה  .כך לדוגמה  ,הוא מדגיש שהנערה היתה נועזת והלכה ללא ה ' נ ' אב ' ( רעלה )

~
המסורתי  ,ועל  -כן ניסו למצוא בה דופי  ,רמיזה ברורה למנת חלקה של כל אשה שאינה

מצייתת לקני  -המידה ולמוסכמות המסורתיים  .הנערה היתה חייבת להמתין שהוריה
יקבעו את החתן המיועד לה  ,אך היא מורדת במוסכמות ויוצרת קשר רגשי עם בחור
כלבבה  .אולם קשר זה עומד להיקטע  :הוריה מתכננים להשיאה לאיש מבוגר ואמיד .
היא מחליטה להיאבק בגזרה  ,והמחבר שם בפיה דברים המייצגים את הנערות שאינן

מוכנות לקבל את גזר  -הדין של המסורת  ' :הם לא יצליחו לבצע את המזימה הזו  .האם
אני סחורה בשוק אשר מוכרים וקונים אותה בהתאם להיצע

ולביקוש ? '

המחבר מתאר

בסיפורו באופן קאריקאטורי את האופן שבו נקבע גורל הנערה בחברה
מבעד

לשיחה בין בני המשפחה על גורלה של

בנפסג ' ה

המזרחית ,

:

האם

:

האם האהוב שלה  ,ג ' מיל  ,הוא

האח

:

הוא פקיד בדרגה ראשונה  ,ואינני חושב שיש לו יותר מעשרת אלפי

פקיד ?

כמה כסף יש

לו ?

רופיות .
האם

:

זה לא כלום לעומת עושרו של ידידנו .

האח

:

אבל היא אוהבת אותו והוא גם . . .

הסבתא

אוף  .מה הדברים הנפסדים

:

הללו ?

מה איכפת לנו

מאהבה  ,הכסף

מעניין אותנו לפני כל דבר אחר  .מה זה אוהבת אותו  ,האם בגדאד הפכה להיות
לונדון או פארים
האח

:

? !

לא  ,אך האם איננו צריכים להתחשב ברגשות הנערה

?

האב  :אני רואה שאתם מפליגים בדיבורים  ,דעו לכם  :אני לבדי אקבע את גורל
בנפסג ' ה .
האח

:

אומרים שגילו של החתן המיועד העשיר הוא למעלה מארבעים .

האם  :אתה בור ועם  -הארץ  .מה זה משנה ארבעים שנה או יותר  ,העיקר שיש לו
הרבה כסף .
האב

:

נכון  .מחר אחרי הצוהריים יהיו האירוסים .

בשיחה זו נחשפים הצדדים הלא  -אנושיים ביחסה של החברה המזרחית המסורתית אל
נערה שהגיעה לפרקה  :גורלה נקבע בשיחה שכה משתתפים כל בני המשפחה מלבד
הנערה עצמה

;

הויכוח מזכיר ויכוח על קנייה או מכירה של בהמה  ,המחיר וערכו

הכספי של החתן הם הגורמים המכריעים ; פער הגילים בין בני הזוג אינו חשוב  ,גם אם
68

ראה :

שאול  ,חצאד  ,עמ '

6

מן ההקדמה .

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

ן

123

גיל החתן המיועד כפול משנותיה של הנערה  .בשיחה זר מעומתים הדור הצעיר לעומת
דור ההורים והורי ההורים  ,וכן אהבה לעומת כסף  .את הדור הצעיר מייצג האח המעלה

.

טיעונים חסרי ערך בחברה המסורתית  :אהבה  ,רגשות הנערה פער הגילים העצום בינה

ובין החתן המיועד  .בני הדור הישן ממשיכים לפעול על  -פי המסורת  ,למרות ידיעתם

שיש חברות שנוהגות אחרת ( ' האם בגדאד הפכה להיות לונדון או פארים ? ! ' )  .בצורה

.

זו מצליח המחבר להעלות  ,אף כי בצורה פשטנית ונאיבית את מאבק הדורות -

מוטיב שגור בספרות הערבית של יהודי

עיראק ,

כמו בספרות הערבית בכלל .

69

הנערה היודעת את הגורל המר המצפה לה מחליטה להשיב מלחמה שערה  .בשעת
ההכנות לאירוסין אין היא מגלה את אשר בליבה  ,עד כי כולם משוכנעים שהיא  ,כמו
חברותיה במצב דומה  ,מקבלת את הדין  .אולם בהגיע החתן המיועד עם אורחיו ועם
איש הדת שהוזמן לערוך את הטקס  ,הנערה נועלת עצמה בחדרה ומסרבת לצאת  .לא
מועילים הבקשות והאיומים

:

' אתה יכול  ,אבא  ,לשבור את הדלת אך לא תוכל לשבור

את דלת ליבי '  .בסופו של דבר  ,הניצחון כולו שלה  :החתן העשיר חוזר לביתו אבל

וחפוי ראש  ,ולאחר זמן  -מה מוזמן המחבר לחתונת זוג האוהבים  .הסיפור נחתם
במילים

' וכך ניצחה

:

האהכה ' .

סיפור זה כולל מאפיינים ז ' אנריים יסודיים של אמנות הסיפור הקצר  ,כפי שנוסחו
החל מראשית המאה העשרים
מרכזי

;

70 :

יצירה סיפורית בעלת הקף מצומצם ; הבלטת מרכיב

קו התרחשות ישיר  ,בהיר וחד  -כיווני  ,תוך הימנעות מסטיות ומאפיזודות

צדדיות ; מקום מועט יחסית לחיי הנפש ; עיצוב פרק זמן קצר  ,אבל מהותי בחיי הגיבור
 -בניגוד לרומאן  ,שהרי  ,כדברי נביל ראע ' ב  ' :הרומאן מתאר את הנהר מנביעתו עד

הישפכו לים  ,בעוד הסיפור הקצר מתאר מערבולת אחת ובודדת על  -פני המים ' .
כדברי החוקרך הפולנייה אולגה שרר  -וירסקי

ן7

או

' אם נשווה את הרומאן לשמש ,

:

שגלימתה הנוצצת עוטה את העולם כולו  ,אזי הסיפור הקצר הוא הבזק אור  ,אשר
מאיר  ,לזמן קצר  ,פינה אחת  ,או אובייקט אחד

בלבד ' .

72

יש לציין  -גם את הנייטראליות של שם הסיפור  ,בניגוד לשני הסיפורים הקודמים
אשר שמותיהם מעוררים רגשות של פחד או רחמים ויוצרים עוד קודם קריאתם
תחושות של הזדהות עם הנקלעים ' בין מלתעות הים ' או עם ' האומלל '  .יש עוד לציין
את העדרו של תיאור טבע בפתיחת הסיפור  .חדשנות אנו מוצאים גם בניצנים של
שימוש במונולוגים פנימיים  ,ומתוך כך הצצה אל חיי הנפש של הגיבורה .

בין מאפייני הסיפור הקצר המודרני  ,שאיננו מוצאים בסיפור זה  :על  -פי האיפיונים

הז ' אנריים של אמנות זו מצומצם מקום המספר  ,ואילו בסיפור זה אנור שאול הוא
69

השווה :

מורה  ,יצירה  ,עמ '

; 67

מורה  ,סיפור  ,עמ ' . 18

בספרות הערבית בכלל  -ראה ,

לדוגמה :

היכל .
70

על  -פי  :ריר ,

; 65 - 54

שיפלי  ,עמ '

. 79 - 78
71

ראה

72

ראה :

:

ראע ' ב  ,עמ '

. 160

שרר  -וירסקי  ,עמ ' . 3

; 374 - 373

קודון  ,עמ '

; 626 - 623

אבן  ,עמ '

; 4- 3

אוכמני  ,ב  ,עמ '

ן
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' מספר מתערב ' ,

המרבה לפרש את דמויותיו ואת מניעיהן  ,את דעתו החיובית על

73

הנערה או הבלטת דמותם השלילית של כני משפחתה  .הסיפור אינו נקי

מפגמים ,

בעיקר בעיצוב השטוח והרדוד של הדמויות  .מגוחכת הסיטואציה  ,שבה הנערה
המסתגרת בחדרה ומסרבת לצאת אל הטקס הערוך לכבודה מעיינת דווקא ב ' אל -
חאצד '  ,שבועונו של אנור שאול

הסיפורת

ברור

:

העממית  ,כמו

!

יש בסיפור גם שאריות  ,אמנם מעטות  ,של מאפייני

גם מאפיינים רומאנטיים  .עם זאת  ,יש לסיפור מסר חברתי

יש לשחרר את האשה בחברה המזרחית מגורלה המר ולהעניק לה את הזכות

לקבוע את

עתידה .

אנור שאול היה בין ראשוני הסופרים העיראקים  ,שנרתמו למאבק למען שיפור

מעמד האשה  ,תוך דרישה להשוותו לזה שבחברה המערכית .
בכללותה שיקפה ברבע הראשון של המאה
ב ' זינב ' של

היכל 16 ,

ה 20 -

74

הספרות הערבית

בעיה זו  ,כפי שאנו

מוצאים  ,לדוגמה ,

שנים קודם פירסום הסיפור של שאול  .אין לפסול אפשרות של

השפעה ישירה של ' זינב ' על אנור שאול  ,למרות הסוף הטוב בסיפורו  ,המנוגד לסוף
הרומאן של היכל .

75

אנור שאול גורס  ,כי לספרות יש גם שליחות חברתית  :אחד מיעדי הסיפור
כמו השירה

והעיתונות  ,הוא

תיקון החברה העיראקית .

76

הקצר ,

מלחמתו מעל דפי ' אל  -חאצד '

היתה בעצם מלחמה דומה  :לתקן עוולות בחברה של זמנו ולהצעידה לעבר עתיד טוב
יותר  ,ואכן פעילותו העיתונאית התמקדה  ,כאמור לעיל  ,לא  -מעט במצב העשירונים
הנדכאים של החברה .

סיכום
רק בתחילת שנות

ה 1920 -

נולדה אמנות הסיפור הערבי הקצר בקרב היהודים בעיראק

ועד סוף אותו עשור עשתה קפיצת דרך גדולה  .לאחר נסיונות ראשונים בצל הספרות
העממית ובהשפעתה העמוקה  ,באו גישושים רומאנטיים הססניים  ,שעיקרם ניסיון
להחלץ מהשפעת הספרות העממית ולסגל את עקרונות הספרות האירופית  .אט  -אט
חילחל הריאליזם  ,וכל יוצר אימץ לו סגנון עצמאי ואישי  .יצוין כי התפתחות זו באה
כאשר אמנות הסיפור הקצר כעולם הערבי ככללו עשתה את צעדיה הראשונים  .אמנות
הסיפור הערבי הקצר של יהודי עיראק משקפת בראשיתה השפעה בלתי מבוטלת של
73
74

75

ראה  :אבן  ,עמ ' . 70 - 69
השווה  :יודאיקה  ,שאול  ,עמ ' . 1319 - 1318
התרסה

כנגד מעמדה הנחות של האשה ראה

האחרונות של זינב על ערש  -דווי  :שם  ,עמ '

. 335 - 330

. 330

השווה  :סומך  ,רומאן  ,עמ '

יצוין  ,כי מלבד רעיון שחרור האשה המשותף לשתי

כמו היכל  ,בחליפת המכתבים

76

במיוחד :

היכל  ,עמ '

, 212 - 196

וכן מילותיה

; 132

בדר ,

עמ '

היצירות  ,משתמש אנור שאול ,

בין האוהבים  ,כדי להציג את רגשותיהם האמיתיים ולהבליט את

חוסר האנושיות של החברה הכופה נישואין ללא התחשבות ברגשות הנערה .
בסיפור הקצר  -השווה  :מורה  ,סיפור  ,עמ '  . 17בשירה  -שם  ,עמ ' . 14- 13

בעיתונות  -שם ,

עמ '

. 11

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

הספרות העממית ,
זו ,

בגולה

77

125

אולם מבעד לה משתקף תהליך המודרניזאציה של חיי הרוח

היציאה ממסגרת הקהילה והחתירה להיטמע בסביבה הערבית  .אימתן

יסודות הספרות הערבית התקנית  ,תוך ניסיון להחלץ מן הספרות העממית מזה ולסגל
את עקרונות הספרות המערבית מזה  ,הטביע את חותמו על ראשיתה של יצירה זו  .אין
תימה אפוא כדברי שמואל

מורה  ,ש ' רוב

הסיפורים הקצרים שנכתבו בשנות העשרים

מושפעים מן הסיפור העממי מבחינת הצורה ומן הסיפור האירופי מבחינת התוכן ' .

78

המוטיבים ביצירות הסופרים היהודים לא נבדלו מאלה של הסופרים המוסלמים בני

אותו מעמד ( כמו  :התמודדות עם מצבים שבהם מתחבטת החברה העיראקית  ,בעיות
של בני השכבה הבינונית
הדורות  ,ערכים

להשתחרר

והנמוכה  ,פער המעמדות ,

השאיפה לצדק חברתי  ,פער

אנושיים  ,פאטריוטיזם  ,אהבה  ,מעמד האשה ,

כבלי המסורת והנסיון

מהם ) .

תהליך המודרניזאציה הביא להזנקת האינטלקטואלים היהודים אל קידמת
האינטליגנציה העיראקית באותן שנים  ,כמו גם להתבלטותם על רקע הפעילות
הספרותית היהודית בגולות אחרות במזרח  .את התבלטותם הספרותית של יהודי עיראק
יש להשוות לא רק אל הפעילות היצירתית של היהודים בארצות ערב  ,אלא גם אל מה
שנעשה בספרות הערבית  ,שבמסגרתה פעלו ויצרו וממנה גם הושפעו  .לא לשוא מונים
חוקרים ומבקרים את הסופרים היהודים בעיראק בין מניחי היסוד של הסיפור הערבי

הריאליסטי הקצר  ,שעוסק בעולמם החומרי והנפשי של פשוטי העם  ,או של בני

המעמד הבינוני  ,ובאידיאלים של חברה

בורגנית ,

ערכיה ומאבקה לצדק חברתי .

79

במיוחד מודגשת תרומתו החלוצית של אנור שאול  ,עד כדי כך שעורך ' אל  -רסאלה '
אחמד חסן

אל  -זיאת ,

שפירסם בשנת

1933

סיפור של שאול  ,תיאר אותו כ ' אחד

משניים  ,שהציבו את אמנות הסיפור העיראקי הקצר על יסודות אמנותיים נכונים ' .

%

לדעת עכר אל  -אלאה אחמד  ,שהקדיש בספרו פרק מיוחד ליצירתו החלוצית של אנור
שאול  ,הוא היה

:

בין הראשונים שעסקו באמנות הסיפור הקצר בעיראק ומן הראשונים אשר
תפסו את חשיבותה ופעלו להפצתה והשרשתה בארץ זו  ,הן ביצירתו

העצמית ,

הן בתירגומיו מן הספרות הזרה והן בעידוד שהעניק לאחרים לעסוק באמנות
זו .

81

דומה כי עבד אל  -אלאה התקשה לותר דברי שבח על רמת יצירתו של שאול  ,בשל

77

על השפעת

הספרות העממית על הסיפורת האמנותית המזרחית העברית  -ראה  :הלוי  ,עמ '

. 76 - 75
78

ראה :

79

ראה

:

עמ '

. 67 - 65

מורה  ,סיפור  ,עמ '

. 23 - 17

מורה  ,חיבורי  ,עמ '  , 143 - 141וכן עמ '  . 179השווה  :מורה  ,סיפור  ,עמ '

80

ראה

:

אל  -רסאלה ,

81

ראה

:

עבד אל  -אלאה  ,עמ '

15

בפברואר

. 237

. 1933

השווה :

הפרק על

שאול  ,קצה  ,עמ '

שאול :

שם  ,עמ '

; 270

. 256 - 237

; 15

שוחט ,

מורה  ,יצירה ,

לזכר .

ן
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יהדותו  .איננו חולקים על חלק נכבד מביקורתו של החוקר הערבי  ,אך אין מקום
בביקורת ספרות למשפט כמו  ' :היות אנור שאול יהודי מסבירה את הגישה החומרנית

ביצירתו בביטויה המכוער ביותר  -ממאפייניהם הבולטים של היהודים בעולם -
שהשתלטה על נפשו של המחכר  ,ומשתקפת ביצירותיו ' .

82

שאול בין ראשוני כותבי הסיפור הקצר בעיראק והוסיף

גם יוסף עז אל  -דין מנה את
,

כי שאול ' כתב סיפורים

המשתלבים במציאות של עיראק '  ,אך עיסוקיו הנוספים בעיתונות ובשירה מנעו ממנו

להותיר חותם מרשים יותר בהיסטוריה של הספרות הערבית .

83

יצוין כי מרבית חוקרי

יצירתו של שאול רואים את שיאה דווקא בתחום השירה  ,אף שבתחום זה לא היה
חלקן  .אפילו חוקרים שראו את עיקר מעלתם של סיפורי ' אל  -חצאד אל  -אול ' בהיותם
נסיונות ראשונים  -אמנם בלתי מוצלחים ברובם  ,לפי ראות עיניהם  -באמנות
הסיפור הערבי הקצר  ,חייבים היו להודות בתרומה המשמעותית של לפחות חלק

מסיפורים אלה להתפתחות אמנות זו בספרות הערבית  .לדוגמה  ,דאוד סלום אומר  ,כי
אמנם מרבית הסיפורים של שאול בלתי מוצלחים אולם

מצוינים בעלי משמעות חברתית ' .

סיפורים

' קובץ הסיפורים כולל מספר

84

הרהורים נוגים עולים בראשו של המשקיף ממרחק השנים על הספרות הערבית שכתבו
יהודי עיראק

:

התקוות שעמדו למראשותיה  ,גורלה המר  ,דעיכתה והעלמותה

שאינן אלא שאלה של זמן כלבד  .ספרות זו צמחה רק בשנות

ה 1920 -

בימינו ,

והתפתחותה

המואצת  ,המשתקפת מבעד לצמיחת אמנות הסיפור הקצר  ,היא פועל  -יוצא של מאמץ
עצום של הסופרים היהודים להיות בני האומה העיראקית  ,יחד עם היותם בני דת
משה .

סיסמתם

היתה

:

לאלוהים והמולדת לכולם '  .תקוותיהם הרקיעו

' הדת

86

למרומים

85 ,

תוך שהם נאחזים בהן גם בשעות קשות לקהילה היהודית .

שנות  -חסד

מועטות מאוד ניתנו להם והיבול היה מבטיח  ,אך כשלונם היה צורב ומר  .הם סברו
שרק כשרונם ייחשב להם  ,כדברי המשורר היהודי מימי הג ' אהליה  ,אל  -סמואל בן
87

עאדיאא '  ,ש ' אם כבודו של אדם אינו מוכתם בשפלות
82

/

כל כסות יעטנה הדורה תהא ' .

ראה  :עבד אל  -אלאה  ,עמ '  . 245 - 244הסיפור ' בנפסג ' ה ' מוכיח את ההפך  :הדמויות השליליות הן
בעלי הגישה החומרנית  ,בעוד הנערה ואחיה המדגישים את ערך האהבה על פני הכסף הם
הדמויות החיוביות .

83
84

85

אל -דין  ,עמ ' . 228

ראה

:

עז

ראה

:

סלוח  ,עמ '

. 129

ראה  ,לדוגמה  ,שאול  ,קצה  ,עמ '  ; 223 , 119דרויש  ,עמ '  . 202הרחיק לכת בתקוותיו המשורר
אברהם עובדיה ( נולד  , ) 1924שנשא עיניו אל משרת משורר חצר המלוכה  -ראה  :מורה  ,סיפור ,
עמ '

; 13

מורה  ,עובדיה  ,עמ ' . 117

לאחר שנים אומר עובדיה

:

' לא הייתי תמים לחשוב שהארמון

ההאשמי יאמץ בשנות הארבעים יהודי כמשורר חצר  .אך הבעתי את נאמנותי לכס המלוכה ,
באחד משלבי חיי כאזרח עיראק "  -ראה  :מורה  ,עובדיה  ,עמ ' . 120
86

עד כדי כך שהם עברו בשתיקה על מאורעות ה ' פרהוד '  ,שכן חששו שאיזכור מעשי תועבה של
שכניהם המוסלמים יפגע במאמציהם להשתלב בחברה העיראקית  -השווה  :מורה  ,פרהוד ,
עמ '

87

ראה

. 146
:

חמאסה  ,א  ,עמ ' 36

;

וגם

:

גורן  ,עמ '

. 63 - 62

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

אולם נאמנותם למולדת

העיראקית ,

כנאמנות אל  -סמואל ,

88

127

לא עמדה להם  .בשל

סיבות שונות  ,שחלקן קשורות באקלים הפוליטי במזרח  .התיכון  ,הקיאה אותם מקירבה
החברה שכה רצו להיטמע בה  .אט אט התנכרה להם גם הלשון הערבית  .חלק מבני
הדור השני חשו  ,עם עלותם לישראל  ,זרים ומנוכרים בה  ,ועברו לכתיבה בעברית ,

למרות הקשיים הכרוכים בכך  .עתה נותרו רק בודדים הנאחזים בערבית  ,אף שנהיר גם

להם  ,שאין ליצירה הספרותית היהודית בלשון הערבית בימינו כל תוחלת .
88

הפתגם

' נאמן יותר מאל  -סמואל ' נפקן בעקבות סירובו של המשורר היהודי להפר את נאמנותו ,

גם לא במחיר חיי בנו -

ראה  :ניקולסון  ,עמ ' . 73

לא במקרה פעל אגור שאול בתחילת דרכו

הספרותית והעיתונאית תחת השם הבדוי אבן אל  -סמואל ( ראה  :שאול  ,קצה  ,עמ '

, ) 77

ויותר

מאוחר אף ביטא את נאמנותו במרובע שנחתם בבית  ' :אשאר נאמן כאל  -סמואל  ,בין אם אומלל

אהיה בבגדאד או מאושר ' ( שאול  ,קצה  ,עמ '

; 331

עמ ' . ) 69

שאול  ,ובזע ' ,

על השימוש שעשה

שאול במרובע זה למען הצלת חברו מאיר בצרי מבית  -האסורים  -ראה  :שאול  ,קצה  ,עמ '

. 333 - 329

המנוות בובלווגראמוות
אגורנה  -תומפסון

.

) . Aarne , T e Types ofthe Folktale translated and enlarged by 5 .ל
Thompson , ~Helsinki 1964 .

אבישור  ,מחקרים

" אבישור ( עורך )  ,מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם  ,ב  ,אור  -יהודה
. 1982

אבישור  ,ספרות

  ' , -הספרות העממית של יהודי בבל בערבית יהודית '  ,פעמים  ( 3 ,תש " ם ) ,עמ '

. 90 - 83

אבן  ,מלון מונחי הסיפורת  ,ירושלים

תשל " ח .

אבן

"

אגסי

א ' אגסי  ' ,ראשית החילון בקהילה היהודית בבגדאד והמאמצים לגדור בעדו ' ,
הגות עברית בארצות האיסלאם  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 314 - 306

אוכמני

אולריק

.

 "Folkloreט .
ע ' אוכמני  ,תכנים וצורות  ,לקסיקון מונחים ספרותיים  ,תל אביב תשל
. Olrik, 'Epic Laws of
 The Study ofתNarrative ' , 1

14

 . 129 - 141 .קק Englewood Cfiff 1965 ,

תאריך ] .

אלף לילה

אלף לילה ולילה

נפיי

.

בדר

עבד אל  -מחסן טה בדר  ,תטור אל  -רואיה אל ~ -
ערביה אל  -חדית ' ה , 1938 - 1870

( בערבית ) ,

בירות [ ללא

Critical Introduction ro Modern Arabic Poetry

ress 1976 .

קאהיר

ג

% 1 . % 4 . Badawi ,

Cambridge University

. 1976
. 1968

בהרב

ז ' בהרב  ,מדור לדור  ,תל אביב

בן  -יעקב  ,כבל

א ' בן יעקב  ,יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו  ,ירושלים

בן  -יעקב  ,מילואים

 , - -יהודי בבל בתקופות האחרונות  ,ירושלים

תשכ " ה .

. 1980
. 32

בסר

" בסר  ,ראיון עם ששון סומך  ,עתון  , 77ינואר  -פברואר

בצלאל

" בצלאל ( עריכה ומבוא )  ,כתבי סופרים יהודים ספרדיים ומזרחיים בלשונות
יהודיות וזרות  ,א  ,תל אביב

 , 1988עמ '

תשמ " ב .
. 1983

בר  -משה

אמחק באר מושיה  ,בית פי בע ' דאד  ,ירושלים

גויטיין

ש " ד גויטיין  ' ,עולמה הרוחני של יהדות המזרח בתקופת פריחתה '  ,הגות

גולדברג

גורן
דוד

עברית בארצות האיסלאם  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 227 - 219
ל' גולדברג  ,אמנות הסיפור  ,תל  -אביב תשל " ה .
א ' גורן  ,משירת ערב  ,ירושלים . 1970
ח דוד  ,ר ' יהודה הלוי  ,ירושלים תשי " ט .

128

ן
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דרויש
היכל
הלאל
הלוי
חזן  -רוקם

סלמאן דרויש  ,כל שיא ' האדא ' פי אל  -עיאדה  ,ירושלים . 1981
מחמד חסין היכל  ,זינב  ,קאהיר . 1967
ע' נימי הלאל  ,אל  -רומאנתיכיה  ,בירות . 1981
ג" הלוי  ' ,מהסיפור העממי לסיפור האמנות "  ,פעמים  ( 26 ,תשמ " ו)  ,עמ ' . 76 - 75
' חזן  -רוקם  ' ,עיון במקורות לסיפורי העם של יהודי בבל  :פתגמים בסיפורים ' ,
מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם  ,א  ,אור -יהודה  , 1981עמ ' . 196 - 186
תאריך] .

חמאסה

אבו חמאם  ,אל  -חמאסה  ,קאהיר [ ללא

יהודה הלוי

שירי יהודה הלוי ( אוסף שירי קודש וחול  ,ערוך ומבואר על  -ידי ש '

ברנשטיין ) ,

ניו יורק תש " ה .

.

יודאיקה  ,ספרות

 . 1462- 1467 .קק Encyclopaedia Judaica Vol . % 11 ,

יודאיקה  ,צנוע

 . 850 .ק Encyclopaedia Judaica, Vol . XIV ,

יודאיקה  ,שאול
עון

 . 1318 - 1319 .קק ~ xiv

Encyclopaedia Judaica, Vol .

ה ' יזון  ,מפתח הטיפוסים הסיפוריים של סיפורי  -עם בישראל  ,ב  ,ירושלים

תשל " ה .
יסיף

ע ' יסיף  ' ,הסיפורת העברית בארצות  -המזרח '  ,פעמים ,

26

( תשמ " ו )  ,עמ '

. 70 - 53
יפתח

צ" יפתח  ,החינוך היהודי בעירק בדורות האחרונים  ,נהלל תשמ " ד .
' כגן  ,חודש חודש וסיפורו  , 1963 ,חיפה . 1964
מ ' כהן  ,מפי העם  ,תל  -אביב תשל " ו .

כמאל אל  -דין

מחמד כמאל אל  -דין  ,רואד אל  -מסרח אל  -מצרי  ,קאהיר . 1970

כגן
כהן

מאיר

1974 - 1830
בשנים447
בעיראק ' - 429
תשמ " ב  ,עמ
היהודים
ירושלים
האיסלאם ,בקרב
בארצות ההשכלה
התפתחות
עברית
מאיר ' ,
הגות
"

.

חיבורי יהודים בלשון הערבית  ,ירושלים . 1973

מורה  ,חיבורי

ש ' מורה

מורה  ,טנטל

 ' , - -עלייתו ונפילתו של השד טנטל בספרות שבעל  -פה של יהודי עיראק ' ,

( עורך ) ,

הגות עברית בארצות האיסלאם  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

מורה  ,יצירה

 ' , - -היצירה הרוחנית של יהודי עיראק בשפה הערבית '  ,מחקרים בערבית

ובאסלאם  ,ב  ,רמת  -גן תשל " ח  ,עמ '
מורה  ,סיפור

בעברית .

 ' , - -אל  -שאער אל  -ע ' נאא ' י אבראהים עובדיא בין אל  -עראק ואסראא ' יל

אל  -שרק  ,אוקטובר  -דצמבר
מורה  ,פרהוד

. 68 - 60

  ( -עורך )  ,הסיפור הקצר של יהודי עיראק  ,ירושלים תשמ " א  .ושם מבואמאת העורך

מורה  ,עובדיה

. 201 - 189

 , 1978עמ '

. 122 - 115

 ' , - -הפרהוד  -פרעות חג השבועות תש " א

( ) 1941

-

והשתקפותו

בספרותם של יוצאי עיראק '  ,מחקרי משגב ירושלים בספרויות עם ישראל ,
ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

מורה  ,קוי

ובאסלאם  ,א ,

מורה  ,ראשון

. 151 - 143

 ' , - -קוי יסוד בהתפתחות הספרות הערבית החדשה '  ,מחקרים בערבית

רמת  -גן תשל " ד  ,עמ ' . 122 - 95

 ' , - -אנזר שאול ראשון המשוררים היהודים בעיראק בשפה הערבית

. 131 - 129

פעמים  , ) 1985 ( 22 ,עמ '

מורה  ,שירה
מורה  ,תיאטרון

5 . Adoreh , Modern Arabic Poetry 1800- 7 70, Leiden 1976 .
  ' , -התיאטרון היהודי ~בעיראק במחצית הראשונה של המאה העשרים ' ,

פעמים  , ) 1985 ( 23 ,עמ '

מורה  -חקק

. 98 - 64

 - -ול ' חקק  ' ,יצירתם הספרותית והמחקרית של יוצאי עיראק בעיראק

ובישראל בדורנו '  ,מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם  ,א  ,אור  -יהודה
 , 1981עמ '

מחסב
מנצור

מרמורשטיין

. 132 - 83

חסן מחסב  ,קצ ' ית אל  -פלאח פי אל  -קצה אל  -מצריה  ,קאהיר . 1971

תשמשבערבית  -יהודית של
בסיפורים
ירושלים
מוסלמי
האיסלאם ,
מנצור  ' ,להג
בארצות
"
" ב  ,עמ ' . 56 -44
Writers : 1

צ ] 510

,

ז5 % 0

rraqi Jewish

' Two

בגדאד '  ,הגות עברית
Marmorstein ,

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :בראי הספרות

,

,

-

0
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 . 187 - 200 .קק vol . 1 , 2 ( December , 1959 ( ,
נג ' ם

מחמד יוסף נג ' ם  ,אל  -קצה פי אל  -אדב אל  -ערבי אל  -חדית '

, 1914 - 1870

בירות

. 1961
נוי  ,הנערה
נוי  ,חודש
נוי  ,טוניסיה
נוי  ,מארוקו
נוי  ,צורות
ניקולסון
סומך  ,רומאן
סומך  ,תרגומים

ד ' נוי  ,הנערה היפהפיה ושלושת בני המלך  ,תל אביב . 1965
  , -חודש חודש וסיפורו  , 1977 - 1976 ,ירושלים תשל " ט .  , -שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי טוניסיה  ,ירושלים  , -שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי מארוקו  ,ירושלים , - -צורות ותכנים בסיפור העממי ,ירושלים תש " ל .

ק "ן  , 1970עמ ' . 145 - 131

 ' ,תרגומי יצירות ספרות לערבית במאה ה  , ' 19 -הספרות ,

--

 , ) 1979עמ '

סלום

תש" ך .

ר " א ניקולסון  ,תולדות הספרות הערבית  ,ירושלים

ש' סומך  ' ,ראשיתו של הרומאן המצרי '  ,אופק .

תשכ " ז .
תשכ "ז .
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( אפריל

. 57 - 52

דאוד סלום  ,תטור אל  -פכרה ואל  -אסלוב פי אל  -אדב אל  -עראקי פי אל  -קרנין
אל  -תאסע עשר ואל  -עשרין  ,בגדאד

. 1959
. 1984

עאנוס

נג ' וא אכראהים עאנוס  ,מסרח יעקוב צנוע  ,קאהיר

עבד אל  -אלאה

עבד אל  -אלאה אחמד  ,נשאת אל  -קצה ותטורהא פי אל  -עראק

בגדאד

. 1969

,

1939 - 1908

עבד אל  -עזיז

The Modern Arabic Short Story, Cairo

עז אל  -דין

יוסף עז אל  -דין  ,פי אל  -אדב

פיינגולד

ב " ע פיינגולד  ' ,גלגולו של מוטיב הזיווג הכפול '  ,מחקרי ירושלים בפולקלור

Abdel-Aziz

Abdel-Meguid

 . . [ .ת]

יהודי  ,ז ( תשמ " ד )  ,עמ '

קודון
רא ' ופ
ראע ' ב

enguin 1979 .

שאול  ,חצאד
שאול  ,פי
שאול  ,קצה
שאול  ,קצץ
שוחט  ,לזכר

אל  -ערבי  ,בגדאד . 1967

. 48 - 22
of

Terms,

.4 Dictionary

) . Cuddon ,ע 7 .

ג ' יהאן צפות רא ' ופ ~,שלי פי אל  -אדב אל  -ערבי פי מצר  ,קאהיר

נביל ראע ' ב  ,דליל אל  -נאקד אל  -אדבי  ,קהיר

. 1982

. 1981

"

רג ' ואן

ריד
שאול  ,ובזע '

"

Rejwan , The Jews fhae, London 1985 .

1 . Reid, The Short aary, Methuen 1977 .

אגור וגאול  ,ובזע ' פג ' ר ג ' דיד  ,ירושלים . 1983
  , -אל -חצאד אל  -אול  ,בגדאד . 1930  , -פי זחאם אל -מדינה  ,בגדאד . 1955  , -קצת חיאתי פי ואדי אל  -ראפדין  ,ירושלים  , -קצץ מן אל -ע ' רב  ,בגדאד . 1937נ ' שוחט  ' ,לד ' כרא צאחב אל  -חאצד '  ,אל  -אנבאא ' ,

שוחט  ,סיפור

Exile, Tel Aviv 1982 .

. 1980
7

בינואר

. 1985

1) . Shohet , The Story of

שורצבאום

orldfolklore, Berlin 1968 .

שיפלי
שנהר  ,סיפור

'~
Shipley, Dictionary of World Literature
Totowa 1972 .
ע' שנהר  ,הסיפור העממי של עדות ישראל  ,תל -אביב . 1982

שנהר  ,ספרות

--

.

עאם  Jewishה!  . SchwaEbaum , ,Studiesא

, 1981

עמ '

. 146 - 133

  ' , -עיון בשלושה סיפורי  -עם יהודיים מכורדיסתאן '  ,הגות עברית בארצותהאיסלאם  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

שנהר  ,עימות

] .ך 7 .

 ' ,הספרות העממית של יהודי בבל וזיקתה לספרות האגדה '  ,מחקרים

בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם  ,א  ,אור  -יהודה ,
שנהר  ,עיון

1) .

. 215 - 202

  ' , -העימות המשפחתי בסיפורי העם של עדות ישראל '  ,חיבור לשם קבלתתואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית ירושלים

" Modern Polish Short Story.

שרר  -וירסקי

1955 .

תוינה

א ' תוינה  ,החינוך היהודי בבגדאד 1951 - 1832

Mouton

תשל " ד .

0 . Scherer-Virski , 7 %

( גולים וגאולים  ,ה )  ,רמלה

תשל" ה .
תולדות היהודים

י ' טובי " ,
ירושלים

תומפסון

ברנאי  ,ש ' בר  -אשר  ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם  ,א ,

תשמ" א .

Bloomington 1975 .

.
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8 . Thompson , Motif

