יחמי 9הודים8מוט  %מים בהפרות
ונע9הונוה ש  %יהודי ע9ראק
ראובר

שכלר

הקדם ה
את הרומאן ' ויקטוריה ' פותח סמי מיכאל ( נולד

להוויה העיראקית

) 1926

בשני משפטים המתייחסים

:

מעודה לא העזה להרחיק כל  -כך מביתה בלי השגחה של גבר  .נחשולי הנהר
הגואה הרעידו את גשר הדוברות תחת רגליה  ,עד שנדמה היה לה שהנה יינתק
מכבליו ויתמסר לזרם

העכור  .י

הרומאן מסתיים במשפט המתייחס להוויה

הישראלית :

בקומת הקרקע השתרע לפניה עוד מסדרון

מבהיק ,

ארוך מאוד

2,

פתיחת הרומאן וסיומו משקפים את המהפך שעבר הסופר מאז החל בכתיבתו
הספרותית בשנות החמישים ועד ימינו

:

לאורך כמעט

300

עמודים מתוארת

בפרוטרוט הוויה עיראקית מעוררת סלידה  ,שבה פועלות דמויות דינאמיות ומלאות
חיים  ,ובראשן ויקטוריה ובעלה רפאל  .ואילו בפרק

, 24

הפרק האחרון ברומאן ,

נתחלפו היוצרות  .הוויה ישראלית מלבבת  ,תופסת את מקומה של ההוויה העיראקית
המאוסה ,

וזאת למרות הסיטואציה האנושית הטראגית

שארית ימיו בבית האבות ' בית

בתיה ' .

גשר הדוברות תחת רגליה של

:

רפאל הקשיש החי את

בניגוד לנחשולי הנהר הגואה המרעידים את

ויקטרריה ,

רמיזה למצבה המתנדנד של הקהילה

היהודית בעיראק  ,מסמל בית האבות הישראלי הוויה אחרת  -של בית ומולדת

:

מוסד יעיל  ,נקי ומודרני  ,שעומד בפאתי פרדסים מלבלבים  .האחיות החייכניות
שקולן מלחשש במסדרונות המבהיקים  . . .בין הכתלים הלבנים האלה הכל
נעשה על פי כללי טקס אחרים  .כפריים חסונים מיפים את המאושפזים  ,נערות
מנופפות סדינים צחורים  ,אחרות שולפות

מזרקים  .י

מחקר זה הוכן הודות למענק מחקר של הקרן הלאומית למדע  .הפניות ביבליוגראפיות  -ראה בסוף

המאמר .
1

ראה

:

מיכאל  ,ויקטוריה  ,עמ '

.5

2

ראה

:

מיכאל  ,ויקטוריה  ,עמ '

. 304

3

ראה :

מיכאל  ,ויקטוריה  ,עמ '

. 303

6

ן

ראובן שניר

סמי מיכאל של ' ויקטוריה ' הוא אותו סמיר מארד  ,שסיפוריו ומאמריו שפורסמו
בשנות החמישים בערבית בעיתונות הקומוניסטית תיארו את ההוויה החברתית

הקשה בישראל של שנרת החמישים  4 .בין השיטין ניתן היה למצוא בכתיבתו רמזים
לבירא

עמיקתא ,

שאליה

צנחו

העולים

החדשים

האיגרא רמה

מן

של ההוויה

העיראקית המלבבת  .הדים לתדמית זו של ההוויה העיראקית  ,אפילו בתקופה הקשה
ביותר של היהודים אחרי פרעות ה ' פרהוד '  ,מהדהדים גם בספרו ' חופן של ערפל '
( : ) 1979

הנה בשנת
ורופאים

1946

היהודים  ,וביניהם משוררים ומשפטנים והוגי  -דעות ועתונאים

וסופרים ,

היהודים מקבלים עליהם לעצב את דמרתה של מדינה

נאורה  ,כאילו הם אומרים לשבת בה לנצח  .ואמנם כך הדברים נראים לרוב בני

הקהילה העתיקה  .היהודים מפתחים רבעים חדשים בעיר  ,והמליונים מוסיפים
לזרום  ,ובמירוץ המטורף אל המאה העשרים היהודים הם חיל  -החלוץ  .אין איש
חושש לאכזבה  .אבות אבותיהם חיו בארץ הזאת ובני בניהם יוסיפו לחיות בה .

נמל בצרה מלא סחורות שהביאו  ,והרי כורדסטן היו למין נוה  -קיץ
והחידקל היה לנהר שעשועים .

המוני ,

יש ליהנות עד תום מן הברכה הזאת  .רבים

מוצאים להם עילות והזדמנויות לחגוג .

5

לאחר ארבע עשרה שנים משלים סמי מיכאל ב ' ויקטוריה ' מהפך של תדמיות בנקודת
התצפית של המספר

:

הסביבה העיראקית המלבבת הופכת לסביבה עוינת

ומאוסה ,

ואילו הסביבה הישראלית העוינת והמאוסה הופכת לסביבה ידידותית ומלבבת .
מהפך זה ממחיש את הבעייתיות הכרוכה בפער הקיים בין התדמית ובין המציאות
האוביקטיבית  .דומה שבמעבר מכתיבה בערבית לעברית הסתגל סמי מיכאל להרויה
הישראלית  .הוא הפך לסופר מקובל בחוגים קובעי הטעם של הספררת העברית  ,אימץ

את ערכיה של התרבות הישראלית  -המערבית והתרחק מן ההוויה הערבית  -עיראקית
והתרבות הערבית  -מוסלמית .

6

המהפך בתדמיות אצל סמי מיכאל הינו ביטוי למהפך גדול יותר בכתיבתם
הספרותית של יהודי עיראק  .והדברים אמררים לא רק במעבר מכתיבה בערבית
בעברית ,

לכתיבה

במסגרת המערכת

אלא בראש ובראשונה במעבר מכתיבה

התרבותית והפוליטית הערבית  -מוסלמית לכתיבה במסגרתה של המערכת התרבותית

4

ראה

:

5

ראה

:

6

אחד

( ראה

שניר  ,היינו ,עמ ' . 162
מיכאל  ,חופן  ,עמ ' . 77
משיאיו של תהליך זה אצל סמי מיכאל בא לידי ביטוי בספרו לנוער ' אהבה בין הדקלים '
:

מיכאל ,

אהבה ) ,

שהתפרסם כספר הראשון בסדרת ' המשימה

:

העפלה '  ,שראתה אור

בשיתוף העמותה לחקר מערכות ההעפלה ע " ש שאול אביגור  .הספר מתבסס על הנאראטיב
הציוני המקובל  ,שמיכאל דחה אותו לחלוטין בשנות החמישים  ,קערה מזו  ,הוא מאמץ בו את
המודל של ספרי ' חסמבה ' של יגאל

האינטלקטואל הישראלי '  ,האוץ ,

מוסיגזון .

השווה

 5באוגוסט  , 1994עמ '

:

ראובן שניר  ' ,ארגז הכלים של
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יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

7

והפוליטית עברית  -יהודית  -ציונית של ארץ  -ישראל  .כשם שתדמית ההוויה העיראקית
ויחסי יהודים  -מוסלמים ביצירותיו האחרונות של סמי מיכאל כפופה לנאראטיב

הציוני  ,כך גם יחסי יהודים  -מוסלמים המשתקפים בספרות היפה ובעיתונות הערבית
המציאות  ,אלא

של יהודי עיראק עד הקמת מדינת ישראל אינם תמיד שיקוף נאמן של

פועל יוצא של משאלות  -לב  ,תקוות  ,תפיסות תרבותיות ופוליטיות וכדומה  .תדמיות

אלו כפופות לאילוצים שונים  ,תרבותיים וחוץ  -תרברתיים  ,והתפתחותן תלויה
בשינויים שחלו באילוצים אלה  .התדמית איננה  ,אפוא  ,אלא תבנית נוף ההוויה
החיצונית  -כללית והפנימית  -נפשית  ,והיא מעוצבת במסגרת הנאראטיב התרבותי

שפועל בתוכו היוצר  .ואכן  ,כפי שאראה במאמר זה בשלב הראשון של הכתיבה
היהודית בלשון הערבית בעיראק ברבע הראשון של המאה העשרים היתה תדמית
היחסים בין היהודים למוסלמים כפופה לחזון האוטופי שטיפחו האינטלקטואלים

היהודים באותן שנים  -בניית תרבות ערבית שבה שותפים בצורה שווה

מוסלמים ,

נוצרים ויהודים .

א  .הרקע התרבושי
במחצית השנייה של המאה התשע

עשרה והרבע הראשון של המאה העשרים עברה

המערכת התרבותית של יהדות בבל תהליכים חשובים של
ומודרניזציה .

עד ראשית שנות השישים של המאה התשע עשרה לא היו בעיראק

7

מוסדות חינוך יהודיים

התורה .

8

תמורה ,

התחדשות

והפעילות החינוכית התאפיינה בעיקר בלימוד

כלליים ,

בעקבות הרפורמות העות ' מאניות אף נוסד בית המדרש לרבנים בבגדאד ,

שהיה בין הגורמים לפריחת לימוד התורה  ,ובעיקר בזמנו של הרב עבדאללה סומך

( . ) 1889 - 1813

9

והנה דווקא בשנים אלה של תחיה רוחנית  -דתית נזרעו הזרעים

הראשונים של החילון וההתמערבות  ,שמצאו את ביטוים הבולט ביותר בהתרחבותו
של החינוך החילוני בחיי הקהילה  ,על חשבונו של החינוך הדתי 0 .י תפקיד מרכזי
בתחום זה מילאה חברת ' כל ישראל חברים '

בבגדאד את

7

ביה " ס

לתהליכים אלה בהקשרים שונים הוקדשה חוברת ' פעמים '

עמ '

13 - 109ן .

9
10

ראה  :יפתח  ,עמ '

; 32

מאיר ,

.

:

שגיר ,

עמ ' . 435 - 429

הספרות .
על מערכת החינוך הדתית ראה  :בן יעקב  ,יהודי בבל ,

עמ ' רפג -רפח ; בן יעקב בתקופות  ,עמ ' ס -עד ; סיימון  ,עמ ' . 56 - 54
ראה  :בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ ' קנ -קנו ; צמחוני  ,עמ ' . 15 - % 2
על תהליך זה והשפעת החינוך המודרני ראה

עמ '
11

36

( תשמ " ח ) וראה  :שניר  ,תמורה ,

על הדינמיקה הפנימית של המערכת התרבותית היהודית ויחסי הגומלין עם

המערכת התרבותית הערבנה ראה
8

( כי " ח )  ,שיסדה ב 10 -

בדצמבר

1864

' אליאנס '  .וי במעשה זה הונחו היסודות למערכת חינוך יהודית

:

יפתח  ,עמ '

; 78 - 77

רג ' ואן  ,עמ '

; 191 - 185

אגסי ,

. 313 - 312

על פעילות כי " ח בקרב יהדות בבל ראה  :בן יעקב  ,יהודי בבל  ,רפח  -רצב ; תוינה  ,עמ '

; 231

בן

8
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כללית  ,שהתפתחה באופן מואץ ועברה תהפוכות רבות עד עלייתם ההמונית של יהודי
עיראק לישראל בראשית שנות החמישים 2 .י
התפשטותו של החינוך החילוני המודרני לא היתה קלה ולוותה בראשית דרכו
בנסיונות להצר את צעדיו  :היו הסתיגויות של החוגים הדתיים השמרניים

3 ,י והושקעו

מאמצים לגדור בעד החילון  ,כפי שאנו למדים מדרושיו של החכם שמעון אגסי
( 4 . ) 1914 - 1852י

היו אף מקרים שבשל חששם של הורים לשלוח את ילדיהם

ל ' אליאנס ' שולבו לימודי קודש בתוכנית הלימודים ואף הונהגה תפילת מנחה והרבית
במוסד .

למרות הקשיים  ,ובעידודם של רבנים מרכזיים ופרגמאטיים בקרב יהדרת

5ן

.

בבל  ,הפך אט אט ביה " ס ' אליאנס ' כמו גם יתר מוסדות כי " ח  ,לשם דבר לא רק בקרב
יהודי עיראק אלא גם בחוגים מוסלמים ונוצרים .

6ן

הרב עבדאללה סומך שהיה אחת

הדמויות המרכזיות שסייעו בתהליך זה לא רק שהיה ער לרוח הזמן והפגין היענות

לתמורות החדשות  ,הוא אף תמך בפעילותה של כי " ח בשולחו את בנו ונכדו להתחנך
במוסדותיה .

]7

תוכנית הלימודים ב ' אליאנס ' היתה מגוונת ביותר  .היא כללה לימודי קודש  ,לצד

ברורה .

לימודי חול  ,עם אוריינטאציה מודרנית ומערבית

הלימודים השאירו את

רישומם העמוק על התלמידים  ,והללו רואים בהם ממרחק השנים גורם מכריע
לתמורות שחלו ביהדות בבל בזמן החדש  .כך  ,למשל  ,באוטוביוגראפיה שנכתבה
לאחר עלייתו לישראל  ,מדגיש אנור שאול

( , ) 1984 - 1904

שהיה מחלוצי העיתונות

היהודית בשפה הערבית בזמן החדשיי את תפקידו של ' אליאנס ' ורואה בו ' קרש
קפיצה מעידן פרימיטיבי אל עידן מהפכני  ,וכל זאת בפרק זמן קצר כל כך שאפשר

יעקב  ,בתקופות  ,עמ ' קבב ; מאיר  ,עמ '

; 432 - 430

עמ '  ; 59 - 56צמחוני  ,עמ ' . 31 - 24

סיימון ,

לצידו

של ' אלשנס ' נוסדו גם מוסדות חינוך אחרים כמו  ,לדוגמא  ,ביה " ס לבנות ( ראה  :יפתח  ,עמ '

סיימכן  ,עמ '
צמחוני  ,עמ '
12

; 56

מאיר  ,עמ '

על מערכת החינוך היהודית הכללית בין השנים

13

14

ראה

15

בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ '

ראה

:

 1951 - 1864ראה :

תוינה ; יפתח  ,עמ '

; 37 - 36

סיימון  ,עמ '

; 57

צמחוני  ,עמ '

; 25

רג ' ואן  ,עמ '

רפט .

צמחוני  ,עמ '  ; 28בצרי  ,עמ ' . 15

אינטלקטואל עיראקי נוצרי  ,שלמד בנעוריו בבית הספר בין

על לימודי מוסלמים בבית הספר ' אליאנס ' באל  -חלה  ,שנפתח בשנת

18

 ; 185שוחט  ,עמ '

. 101

אגסי  ,עמ ' . 314 - 306

השנים  , 1902 - 1898משבח את יחס התלמידים וסגל המורים היהודים

17

; 50 - 36

בן

קכב -קכג .

השווה  :יפתח  ,עמ '
:

על הקשיים בחינוך הבנות ראה

:

. 28

יעקב  ,בתקופות  ,עמ '

16

; 438 , 430

סחייק  ,עמ '

. ) 84 - 81

; 38

כלפיו ( ע ' נימה  ,עמ ' . ) 178
, 1907

ראה  :סוסה  ,חיאתי ,

עמ ' . 110
ראה  :זוהר  ,עמ '  ; 107 - 89צמחוני  ,עמ '  ; 27 - 26סיימון  ,עמ ' . 58
גונית  -גונית של שאול ראה :
הוא פעל כמתרגם ואף שלח ידו בתחום המילונאות  .על פעילותו הרב
שאול  ,קצה  ,עמ '
עמ '

; 94 - 91

, 142 , 72 - 71 , 63 - 62

שניר  ,תמורה  ,עמ '

. 177 , 144

; 124 - 120

מורה  ,ראשון  -,עמ ' 129

;

מורה  ,חיבורי ,

ראוי לזכור שהיהודים היו בין הראשונים בעיראק שתירגמו

ספרים מלשונות אירופאיות לערבית ( השווה

:

שיבלאק  ,עמ '

. ) 28

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

ן

9

להתייחס להתפתחות  ,שהושגה בו  ,כאחד מפלאי המחצצו הראשונה של המאה
העשרים ' .

9ן

החילון וההתמערבות הביאו לשבירתן של המחיצות בין הקהילה היהודית
לעבר ,

והחברה הערבית הסובבת  .בניגוד

החלו אינטלקטואלים יהודים לגלות

מעורבות בחיים הפוליטיים  ,החברתיים והכלכליים בעיראק וגם בחיי הרוח  ,התרבות
הספרות והאמנות .

על רקע זה בצבץ אט אט אצל היהודים חזון תרבותי

20

חדש ,

ולראשונה מאז הופעת האיסלאם על בימת ההיסטוריה ראו בעיני רוחם אפשרות
שערביותם תוכר כלא נחותה מזו של המוסלמים והנוצרים  TITn .זה השתקף יותר מכל
ביצירתם הספרותית של היהודים בלשון הערבית  .הקרקע הוכשרה לכך כבר  .מסוף
העשור הראשון של המאה

הערבית

העשרים ,

( ה ' פצחא ' ) ,

התקנית

כשהחלו יהודים לא מעטים לכתוב בלשון

שהפכה לנפוצה בקרב היהודים

עם התעצמות

המודרניזציה  .י 2רצונם של האינטלקטואלים היהודים ליטול חלק בבניית תרבותה של
עיראק

למודרנית דירבן

אותם

להעמיק בלימוד הלשון

האינטליגנציה העיראקית  .הערבית לא תפסה  ,אמנם

,

הערבית ,

לשונה של

מקום חשוב בבית הספר

' אליאנס ' בתחילת פעילותו  ,אך היא היתה חלק מתוכנית הלימודים בנוסף
תורכית  ,צרפתית ואנגלית .

22

לעברית ,

ברם בשנות העשרים של המאה הנוכחית כבר תפסה

הערבית מקום מרכזי ב ' אליאנס '  ,כפי שאנו למדים מזכרונותיו רוויי הגעגועים של

אנור שאול  ,הגם שמעיבה עליהם פעילותו של אחד המורים  ,לאחר שנים  ,בהפצת
התעמולה הנאצית בעיראק .

23

בהתחלה נזקקו היהודים ללשון הערבית בתחום העיתונות  ,ששימשה בשנים אלו
כלי

ביטוי

ההתמערבות

מרכזי

לאינטלקטואלים

המודרניזם .

והאצת

24

החילוניים
התפתחות

והטיפה ,

בדרך

כלל ,

בעקבות

העיתונות ,

לזירוז

הפתיחות

והליברליזם ,

ששררו באימפריה העות ' מאנית  ,לאחר מהפכת ' התורכים הצעירים '

908ן ) ,

התרחשה בעת ובעונה אחת עם התעוררות התעניינותם של היהודים

( יולי

בפעילות פוליטית  .מעורבות פוליטית ופובליציסטית זו היתה בניגוד לפסיביות
שנקטו אותה היהודים קודם לכן  ,לפיכך היא היתה לצנינים בעיניהם של החוגים

19
20

שאול  ,קצה  ,עמ ' . 76
עדות

להערכה לתרומתם ומעורבותם של היהודים בעיראק בעת החדשה מצאנו אצל ע ' נימה ,

עמ ' , 178

. 188

מעורבות דומה מוכרת גם בקהילות יהודיות אחרות במזה " ת וצפון אפריקה ,

שעברו תהליכים דומים של מודרניזציה והתמערבות ( על הפעילות הספורתית היהודית בהן
ראה

:

בצלאל  ,עמ '

; 140 - 130
21
22

23
24

 ; 310 - 279מורה ,

סומך  ,קולות  ,עמ '

חיבררק  ,ובעיקר במצרים ( ראה

. ) 14 -9

על המודרניזציה בשנים אלו ראה  :מאיר  ,עמ ' . 436 - 435
ראה  :בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ ' רצ ; צמחתי  ,עמ ' . 25
שאול  ,קצה עמ ' . 67 - 62

.

על

התפתחות העתונות היהודית בשפה הערבית

היהודים  ,עמ '

45ן 57 -

,

.

:

סומך  ,השתתפות  ,עמ '

ראה :

.

שוחט  ,סיפור עמ '

; 122 - 121

קזז ,

10

ן

ראובן שניר

השמרנים .

25

בעקבות הכתיבה העיתונאית התחילו אינטלקטואלים יהודים לכתוב

בלשון הערבית גם בתחומים אחרים ,

כך ,

26

למשל ,

צמחה הספרות היפה בלשון

הערבית בתחילת שנות העשרים  .תופעה זו מהווה חריגה משמעותית מבחינת יחסי

הגומלין המסורתיים בין המערכת התרבותית הערבית  -מוסלמית הכללית והמערכת
מזו  ,הספרות הערבית של היהודים התאפיינה בחדשנות

התרבותית  -יהודית  .יתרה

השואבת מן המודרניזם הספרותי הערבי של אותן שנים ומן האסכולות
ובעיקר הרומנטיזם

27 .

המערביות ,

בשנים אלו התפתחה השירה הערבית של היהודים ונעשו

ניסיונות ראשונים באמנות הסיפור הערבי הקצר  ,שהיתה עדיין בחיסוליה בעולם
הערבי .

28

אימוץ כלי ההבעה הספרותיים הערבים המקובלים היה תוצאה ישירה

והכרחית של שבירת המחיצות בין הקהילה היהודית והחברה הסובבת והתקרבות
האינטליגנציה היהודית לאינטליגנציה העיראקית  ' .ראינו עצמנו בתור ערבים ממוצא
יהודי '  ,אומר סמי

מיכאל ,

' הרגשנו אפילו ערבים יותר מערבים  . . .לא רק הרגשנו

שייכים למקום אלא שהמקום שייך לנו ' .

29

גם הסביבה הערבית התייחסה אליהם כך

ו ' הסופרים והאמנים היהודים בעיראק היו למעשה חלק מהחיים התרבותיים הכלליים
במזרח הערבי ' .

30

זה היה הרקע התרבותי שהזין את התדמית האוטופית של יחסי יהודים  -מוסלמים .
שטיפחו האינטלקטואלים היהודים בשנות העשרים  ,תוך סינון עובדות מן המציאות
הממשית העלולות לפגום בתדמית זו .

ב.

הדמיות בשנות העשרים

השבועון ' אל

מצבאח ' ,

( , ) 1978 - 1898

הגדיר את עצמו כ ' עיתון ספרותי  ,מדעי וחברתי '  .כדי לקבל מושג על

שבעל הזיכיון שלו ומנהלו האחראי היה סלמאן שינה

התדמית  ,שהיתה שכיחה אז בכתיבה הערבית של היהודים  ,די להעיף מבט על עמודו
הראשון של הגיליון הראשון  ,שהתפרסם

ב 10 -

באפריל . 1924

באמצע הכותרת מופיע

שמו של השבועון בערבית באותיות גדולות ( ' אל  -מצבאח ' )  .מתחת מופיע שם
השבועון בעברית באותיות עבריות ( ' המנורה ' ) וכן שלושה תאריכים

ברמצ ' אן

להג ' רה ) ;

342ן

העברי

(6

25
26

מורה  ,חיבורי  ,עמ '

28
29

30

והנוצרי ( כאמור

לעיל 10 ,

.

השווה  :קזז  ,הפעילות עמ ' . 49 - 40
החיבור הראשון היה של סלים יצחק

27

בניסן שנת

) 5684

:

המוסלמי

(6

השווה  :צמח

.

. 46

על סלים יצחק ראה גם תוינה  ,עמ '

בצרי  ,עמ '

; 122 - 120 , 102 - 100

ראה  :שניר  ,תמורה  ,עמ ' . 124 - 113
' במחנה '  22 ,במרץ  , 1989עמ ' . 23
שיבלאק  ,עמ ' . 28

( ) 1948 - 1877

ראה  :יצחק  .השווה  :מורה  ,יצירה  ,עמ '

השווה

:

; 54 - 53

בצרי  ,עמ '

בלס  ,תוג ' ה  ,עמ ' . 60 , 27

צמח  ,בצרי  ,עמ '

. 89 - 88

. 60 - 59

; 61

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק
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ן

( ו1גז-

שמסמל את החזון

12

ן

ראובן שניר

באפריל . ) 1924

דהיינו  ,מוסלמים ,

נוצרים ויהודים חיים בעיראק כאחים באותה

מולדת אהובה  .התדמית האוטופית מקבלת חיזוק מהעובדה ששמו של העורך ,

.

המופיע לצד בעל הזיכיון הוא דווקא אבן אל  -סמואל  ,שהוא שם העט של המשורר
אנור שאול .

] 3

בראיית העורך את עצמו כממשיכו של המשורר היהודי אל  -סמואל בן

עאדיאא ' ( שמואל בן

עדיה )

מתקופת הג ' אהליה יש מעין מבע לתקוות שעמדו

בבסיסה של התדמית האוטופית  :דילוג מעבר למסגרות הדתיות אל הערביות שאיננה

כרוכה בדת האסלאם  .תדמית זו איננה משקפת בהכרח  ,כאמור  ,מציאות חיצונית ,
אלא

את מאוויה

אינטלקטואלית ,

של אותה אליטה

ששאפה

לחדור למרכז

האינטליגנציה העיראקית ולקחת חלק בבנייתה של עיראק המודרנית  .הסביבה

הערבית  -המוסלמית לא הראתה בשלב זה כל סימן של הסתייגות מתדמית זו ואף
עודדה את ביסוסה והפצתה בקרב היהודים  .ואמנם פחות משלוש שנים לפני פירסום
הגליון הראשון של

' אל  -מצבאח '

פירסם העיתון העיראקי ' דג ' לה ' מאמר תחת

הכותרת ' אל האזרחים היהודים ' ובו נאמר

:

יהודי עיראק הם ערבים ועיראקים  .ערכיותו של כל אחד מהם היא כערביותו
של אל  -סמואל היהודי הערבי אשר אמר בקצידה ה ' לאמיה ' שלו  ,שמעמדה
אצלנו הוא כמעמד ה ' אליאדה ' אצל היוונים ויצירות שקספיר אצל

את המילים הבאות

האנגלים ,

:

' אם כבודו של אדם אינו מוכתם בשפלות  ,כל כסות יעטנה הדורה היא ' 2 .י

במאמר הפותח את הגיליון הראשון של ' אל  -מצבאח '  ,הנושא את הכותרת ' מילתנו
הראשונה

:

תוכניתנו '  ,יש ניסיון לעצב תדמית של קהיליה שכל מעייניה נתונים

לקידומה ופיתוחה של האומה העיראקית  ,המאמצת אל חיקה את אזרחיה היהודים

ללא כל אבחנה בינם ובין אזרחיה המוסלמים והנוצרים
בל יחשוב איש שהעיתונות

היא ,

,

:

לדידנו  ,מקצוע או אמצעי להשגת מטרה

כלשהי  .כל שאיפתנו  ,ואלוהים עדנו על כך  ,אינה אלא לשרת את העם ולהפיץ
ידע והשכלה לתועלת הכלל ולחיזוק האמת האוביקטיבית והעתיד עוד יוכיח
זאת  .אנו נחתור בכל מאודנו ש ' אל  -מצבאח ' יגלם את התחייה הספרותית
והפעילות המדעית .

33

בפירוט מטרותיו של כתב העת יש הקפדה על הדגשת שיתוף פעולה בין ערבים -
עיראקים בני כל הדתות

31

אנור שאול

היה עורכו של כתב העת עד

הבעלים סלמאן
32

בצרי  ,אעלאם ב ' ,
' אל  -מצבאח ' ,

10

4

בפברואר  1925ולאחר מכן עברה עריכת העיתון לידי

שינה .
עמ ' . 9

של אל  -סמואל ראה
33

:

:

על השיר ראה  :אבו חמאם ,

גורן  ,עמ '

.

. 65 - 62

באפריל  , 1924עמ '

. 2- 1

א '  ,עמ ' . 36

לתרגום עברי מלא של שירו זה

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

ן

13

א  .הרחבת אופקיו של האזרח כאמצעי לקידומה של האומה העיראקית בכללותה

,

ב  .תיקון הפגמים החברתיים והמוסריים בחברה העיראקית .
ג  .עידוד הנוער העיראקי לכתיבת מאמרים ספרותיים ומדעיים .
ד  .חיזוק הקשר הרוחני בין אנשי הספרות היהודים ואנשי הספרות העיראקים
האחרים ואיחוד הכוחות המשותפים למען קידומה של המולדת .
ה  .הבלטת הספרות העכשווית בלבוש המתאים לתחייה העיראקית הנוכחית .
גם הספרות היפה מתגייסת לתת תוקף אותנטי לתדמית אוטופית זו  ,ששיקפה
מציאות חיצונית ונפשית ונבעה מאמונה כנה שעתידה של הקהילה היהודית בבגדאד
כרוך בעתידה של האומה העיראקית  .עולמם של המשוררים והסופרים היהודים

התאפיין מאז שנות העשרים בזיקה בלתי אמצעית למורשת הערבית  ,מתוך אמונה

שלימה שזו הדרך הנאותה והיחידה ליצירה הספרותית בלשון הערבית  .לפיכך בהיותן
מסמכים אותנטיים המשקפים את תחושותיהם בימים

ההם  ,מאפשרות לנו

יצירות

הספרות להציץ אל עולמם של יוצרים אלה  .בניגוד לשימוש בלשונה של תרבות הרוב
לצרכים מעשיים ויומיומיים  ,משקפת כתיבת ספרות יפה על ידי בן המיעוט בלשונה
של תרבות הרוב הזדהות פנימית עם אותה תרבות  ,ושינוי סדרי העדיפויות
התרבותיים  ,ולעיתים אפילו הדתיים  .תדמית יחסי יהודים  -מוסלמים בראשית שנות

.

העשרים על דפי ' אל  -מצבאח ' לא שיקפה אפוא  ,מציאות חיצונית אוביקטיבית  ,אלא

הוויה נפשית סובייקטיבית  .במסגרת זו יש לקרוא את שני השירים המופיעים בגיליון
הראשון מיד לאחר המאמר הראשי  ,שהראשון בהם  ' ,האביב '  ,פרי עטו של העורך
אבן אל  -סמואל ( אגור

בהקדמה לשיר מאיץ המשורר בקוראיו  ,יהודים ,

שאול ) .

.

מוסלמים ונוצרים בלשון מליצית עד מאד
עורו עורו אתם הסופרים והמשוררים

:

הגיע עת אביב  ,אדון העיתים  ,חייכן

!

ושוחק  .הטבע מחייך לבני האדם לאחר חלרף החורף המבעית  .הביטו אל
השדות והעמקים  ,הבוסתנים והגנים  ,שעטו גלימות משי מבהיקות  .הריחו את
ניחוח הפרחים

ובשמיהם ,

הנודפים בין השיחים והנהרות  .הסכיתו לזמירים

ולציפורים השוכנים על ענפי האילנות ומקבלים בברכה בציוציהם המשעשעים
את בוא האביב האהוב .
האינכם זמירי הספרות

? !

ואתם ,

הסופרים

והמשוררים ,

מדוע דוממים אתם

?

מדוע לא תקבלו בברכה את נעורי הטבע הרעננים

?

מדוע לא תברכו לשלום את בוסתאן החיים הפורח
האביב

?

34

מבחינה אמנותית מעוצב השיר במתכונת ניאו  -קלאסית
למורשת הספרותית הערבית של ימי הביניים .

34

ראה

35

כך  ,למשל  ,בית מספר

:

?

מדוע לא תברכו את

' אל  -מצבאח ' ,

בן אל  -פארצ '

10

5
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35

משוכללת ,

עם אלוזיות

השיר  ,בצירוף ההקדמה  ,מצטרפים

.2

בשיר יוצר זיקה אינטרטקסטואלית ברורה לשיר של המשורר הצופי עמר

( ) 1234 - 1181

( אבן אל  -פארצ '  ,עמ '

. ) 165 - 162

המשוררים אזור שאול זמיר בצרי עם המשורר העיראקי מחמוד אל  -מלאח בשנת 1964

לנימה האופטימית הכללית של הגיליון הראשון בדבר אביב תרבותי חדש המצפה
לעם העיראקי על כל עדותיו ובניו  .לא נמצא בשיר רמז ליהדותו של המשורר  ,החש
עצמו כנביא המבשר תקופה חדשה מלאת תקוות לאומתו הערבית העיראקית .

השיר השני  ' ,המסירות לאהבה ' של מראד מיכאל

( 906ן , ) 1986 -

משתלב באותה

תדמית אוטופית  .בהקדמה לשיר מוצג המשורר כמי שנוטה ל ' ספרות

העכשווית ,

וכשואף בכל מאודו לראות את ארצו זוכה בידע ובספרות היאים לה כמו לשאר

המתפתחות ' " .

הארצות

3

בניגוד לשירו של אנור שאול מעוצב שירו של מיכאל

במתכונת סטרופית וחרוז משתנה  ,שאפיינו בשנים ההן את האסכולה הרומאנטית
בשירה הערבית .
' אל -מצבאח ' הופך להיות  ,החל מגיליונו הראשון  ,לאבן דרך בתדמית האוטופית

של יחסי יהודים  -מוסלמים  ,שהיוצרים המשתייכים למיעוט היהודי בעיראק מעצבים
החל משנות העשרים  ,עם שבירת המחיצות בין החברה היהודית והחברה הסובבת .
מן הראוי לציין שתדמית זו מבטאת באותן שנים גם הינתקות מסוימת מתחום
השפעתה של הדת והתרבות היהודית  .משום כך כבר בשלב זה מתחיל להיווצר פער
בן התדמית ובין המציאות  ,שבה לא היה ויתור על היחוד הדתי

היהודי  ,לי שנשמר .

כמו בתקופות קדומות  ,למרות אופיה של התרבות הערבית המוסלמית שהטביעה את
על

חותמה

מי שחי

' אל  -מצבאח ' ,

36

ראה

37

השווה :

38

השווה  :גויטיין  ,עמ '

:

במחיצתה " .
10

באפריל ,

 , 1924עמ '

.2

.4

אייזנשטדט  ,עמ '

. 223 - 222

בעברית ' בעיר התחתית '

הניסיון להשתלב בחברה העיראקית בכל

:

דוגמא מאלפת מספק לנו שמעון בלס באפילוג לקובץ סיפוריו

"

' בדרכי לב ע הספר הייתי נתקל לפעמים בלוריות יהודיות או

מוסלמיות  ,שדמו תכלית דמיון אלו לאלו  .הארון נישא על הכתפיים והמקוננות היכו על TTn

ומרטו את שערן  ,והכל אצו רצו במהומה רכה ' ( בלס  ,בעיר  ,עמ '

. ) 140

ן

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

15

התחומים 39לא בא על חשבון ויתור מודע על התרבות הדתית היחודית  .התדמית ,
זאת ,

לעומת

מציגה שינוי מהותי של יחסי הגומלין התרבותיים והמסורתיים

שהתקיימו עד אז בין הקהילה והחברה הסובבת  :לא עוד קיום בשולי תרבות

הרוב ,

אלא חתירה להפוך לחלק בלתי נפרד של האליטה המקומית  .התפתחויות חוץ -
למשל ,

ירידת מעמד הדת בחברה היהודית

ספרותיות

כמו ,

והכללית ,

ועליית רמת החיים הזינו תדמית זו  .גם החינוך החילוני הממשלתי

ההשכלה ,

התפשטות

שהתבסס בעיראק במחצית השניה של המאה
פאשה כמושל בגדאד

( 869ן , ) 1872 -

ה , 19 -

ובעיקר בעת כהונתו של מדחת

וזאת כחלק מתהליך המודרניזאציה באימפריה

העות ' מאנית  ,נטל חלק בהזנתה של התדמית  .תלמידים יהודים רבים הצטרפו לבתי
הספר המ משלחיים

לבתי ספר אלה .

40 ,

ומ אוח ר יותר ניתנו א ף תמריצים לנערים יהודים כדי להצ טרף

אחרי מלחמת העולם הראשונה חלה עלייה במספר היהודים

ן4

הלומדים במוסדות החינוך הגבוה  ,והיו אף לא מעטים שנסעו לרכוש השכלה גבוהה
מחוץ לעיראק .

42

ברם גם אם התרחב הפער בין התדמית לבין המציאות הממשית  ,לפחות פן אחד

של התדמית לא היה רחוק מן המציאות לגבי האינטליגנציה היהודית  :גילוי קסמה
הכתובה  ,דהיינו  ,השימוש

של המילה הערבית

האקטיבי בלשון הערבית התקנית

בקרב האליטה האינטלקטואלית של יהדות בגדאד  .סמי מיכאל מתאר זאת כדלקמן

:

בטלטלה האדירה של הכיבוש הבריטי כמו ננערה הקהילה היהודית מתרדמה .
המאה העשרים פלשה בבוהק של נורות חשמל ובנהמת מכוניות דוהרות .
היהודים פרצו מן הרובע הדחוס ופשטו דרומה לאורך החדקל  ,כרתו דקלים
ושתלו בתים יפים בפרחים במקומם  .חליפתו האקזוטית של רפאל נעשתה
לבושם של רבים  .הגברים גילו את העצמה הטמונה במלה הכתובה ושבו אל
כדור הארץ והסתערו עליו בנחישות של מטפסי הרים  .העסקים שיגשגו והשפע
שינה אורחות חיים  .אביה של ויקטוריה המיר את הגלימה ואת העביה בחליפה

אירופאית  ,והתקשט כמו רפאל במקל הליכה הדור  .הוא ויהודה הניחו את בית -
המסחר ושיקמו את בית  -המלאכה למחברות שהפקיר אליהו .

3

"

ההתעמקות בלשון הערבית ובתרבותה השתלבה במאמצי האינטלקטואלים היהודים
להשתלב באליטה העיראקית  .אצל אותם אינטלקטואלים אפשר

ראה  ,לדוגמא  ,בצרי  ,עמ '

השווה

:

יפתח  ,עמ '

; 80

לאתר .

כאמור ,

. 24 - 23

בר משה  ,עמ '

. 336

על ראשוני המצטרפים לבתי ספר ממשלתיים ראה

:

בן יעקב  ,בתקופות  ,עמ ' קיד  .האפשרות להצטרפות יהודים לבתי ספר אלה  ,כמוגם לבתי הספר
הנוצריים  -מיסיונריים  ,נפתחה  ,גם אם לא נוצלה בממדים נרחבים  ,עקב תהליך הרפורמות
העות ' מאניות במאה
ראה

:

ראה

:

ה 19 -

( ראה :

סיימון  ,עמ '

, 53 - 52

יפתח  ,עמ '  . 46על החינוך החילוני הממשלתי
מאיר  ,עמ '

; 439

מיכאל  ,ויקטוריה  ,עמ '

סיימון  ,עמ '

. 149

. 63 - 62

. ) 56
ראה :

סיימון  ,עמ '

. 62 - 60

16

ן

ראובן שניר

טישטוש מסוים של הזהות היהודית ,

44

אך אין ליחס זאת  ,בדרך כלל  ,לניסיון לברוח

מן ההוויה היהודית לעבר התבוללות  .היה זה מעין ריחוף בין שני הצדדים  .נקודת
מוצאו היתה התפיסה שאין כל סתירה בין דבקותו של היהודי בדתו ובין היותו אזרח
שווה זכויות וחובות במולדת העיראקית .

45

תפיסה זו קיבלה חיזוק בראשית שנות

העשרים ממנהיגי עיראק  ,ובעיקר ממי שיהיה לימים המלך פיצל הראשון  .בעודו נסיך
ערכה לכבודו הקהילה היהודית בבגדאד קבלת פנים

ב 18 -

ביולי

, 1921

בנוכחות

ראשי השלטון הבריטי  ,שרי ממשלה ערבים ונכבדיה המוסלמים והנוצרים של
בגדאד  .בנאום שנשא בהזדמנות זו אמר

:

אהבת המולדת אינה מכירה בדבר ששמו מוסלמי  ,נוצרי או יהודי  . . .יש רק

ארץ אחת ושמה עיראק  . . .אני דורש מבני ארצי שלא יהיו אלא עיראקים  ,כי
כולנו בנים לאב אחד  ,הוא שם בן נח  .כולנו בני הגזע השמי ללא הבדל בין
מוסלמי  ,נוצרי ויהודי .

46

היצירות בשירה ובפרוזה בערבית שפורסמו בשנות

העשרים ,

כמו גם מאמרי

העיתונים היהודיים משקפים תדמית אוטופית של יחסי יהודים ומוסלמים  .הדבר

בולט במיוחד לכל המרפרף בגליונות כתבי העת ' אל  -מצבאח '
חאצד '

( ) 1938 - 1929

( ) 1927 - 1924

ו ' אל -

47 .

ואמנם בשנות העשרים עברו האינטלקטואלים היהודים מהפך תרבותי מעולם יהודי
מסורתי סגור אל ערלם ערבי מודרני מתמערב ועובדה זו היוותה אילוץ חשוב בעיצוב
תדמית זו  .כך ,

למשל ,

אנור שאול ספג בילדותו חינוך דתי מסורתי ,

48

אך רכישת

השכלה חילונית מערבית ורצונו להשתלב בחברה הסובבת הביאו הן את יצירתו
הספרותית והן את כתיבתו העיתונאית לחרוג מחומותיה של הקהילה  ,ולשרת את
החברה העיראקית בכללותה  .אין תמה אפוא שהתדמית שעיצב בכתביו שירתה את

האידיאל של אוטופיה יהודית  -מוסלמית .

כך  ,למשל  ,את אחת מכתבותיו  ,שהוקדשה

לבעית ההתמכרות לסמים בחברה העיראקית  ,הוא חתם במילים הבאות

:

מחובתנו להסב את תשומת לב האחראים לסכנה החמורה הזו  . . .למען יהרהרו
בדבר וימהרו לשים קץ לנגע הסמים לפני שיתפשט  .צרותיה ואסונותיה הרבים

44

השווה  :מרמורשטיין  ,עמ '
50

45

46
47

ו , 93 -

; 198

שניר  ,תמורה  ,עמ '

112

להלן .

השווה ; בצלאל  ,עמ ' . 41
קזז  ,היהודים  ,עמ ' . 64

ראה גם אייזנשטדט  ,עמ '

.

. 6 -3

ראה  ,לדוגמה הסיפורים המובאים באנתולוגיה מורה  ,סיפור

, 109 - 104 , 92 - 88 , 80 - 78

138 - 119

,

, ) 153 - 141

ראה  ,לדוגמה  ,שאול  ,קצה  ,עמ ' , 42

, 56 - 47

( עמ ' , 77 - 76 , 72 - 65 , 62 - 59 , 55 - 51

שהתפרסמו

והארבעים .
48

; צמח  ,בצרי  ,עמ ' . 88 , 84

ראה גם הערות

. 74 - 71

בשנות

העשרים  ,השלושים

ן
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17

של עיראק אינם מאפשרים לה לשאת אסון מוסרי חברתי בריאותי נוסף כמו

.

האסון הזה שעלול להמיט עליה שואה וכליה .

49

לא מדובר עוד בעיסוק בלעדי במתרחש בין חומות הקהילה  ,אלא בהפניית המבט
לחברה הסובבת  .לא עוד רק כתיבה דתית או ספרות עממית  ,שערכה עומד לה כל עוד
היא בגבולות הקהילה  ,אלא ספרות בלשון הערבית  ,המיועדת לציבור הקוראים
הערבי  ,ולא רק בעיראק .

50

על רקע זה נוכל אף להבין את מאמציהם של סופרים  ,כמו אגור שאול ומיר בצרי ,
לטשטש את הזהות היהודית

ביצירותיהם  .יי

באוטוביוגראפיה שלו  ,שנכתבה בסוף

שנות השבעים בישראל לאחר שנכזב מן המולדת העיראקית  ,מתאר שאול כיצד
הסתופף בחברתם של אנשי דת מוסלמיים בעלי נטיות ספרותיות2י ונטל חלק
במאורעות עיראקיים לאומיים

פומביים ,

שבהם הוזמן לדקלם מפרי יצירתו  .יתרה

מזו  ,הוא הוזמן אף להופיע במסגדי בגדאד  ,במסגרת אירועים פומביים כמו  ,למשל ,

בטקס המספד שנערך במסגד אל  -כילאני בבגדאד בדצמבר
ממשלת עיראק עבד אל  -מחסן אל  -סעדון .

53

1929

לזכרו של ראש

מקרה זה מלמדנו על המיית ליבו

הפטריוטית של המשורר עצמו  ,שחש עצמו חלק בלתי נפרד מן העם העיראקי המקונן
על מות מנהיגו  .באחד משיריו גואה אהבתו למולדת ועולה על גדותיה

אני אוהב את מולדתי  ,ומי יתן

מי יאהב אותה אם לא אני

49

ראה  ' :אל  -חאצד ' 30 ,
 ( 173 - 171על

, 121
50

ביולי . 1930 ,

?

,

:

וידעתי ,

54

השווה

:

שאול  .קצה .

עמ ' . 160 - 155

ראה גם שאול  ,קצה  ,עמ '

14 - 13

שניר  ,תמורה  ,עמ '

מאבקו בנטל המיסים )  .וכן מררה  ,סיפור  ,עמ ' , 11

,

; 17

. 124

השווה

:

מרמורשטיין  ,עמ '

. 189

ראה גם גאוותו של שאול על התגובות בעולם הערבי לקובץ

סיפוריו הראשון ( והארל  ,קצה  ,עמ ' . ) 274 - 270

הסופרים והמשוררים היהודים המשיכו לכוון את

יצירותיהם לקהל הקוראים הערבי הכללי אפילו בשנות הארבעים המאוחרות כשהמתח בין
היהודים למוסלמים בעקבות הסיכסוך בארץ ישראל הגיע לשיאו ( ראה  ,למשל  ,דרויש  ,בעצ '

המחבר) .

והקדמתו של

תגובותיהם של אנשי רוח ערביים ליצירות הללו מעידות שהבעיות

שהועלו בהן אמנם נגעו לכלל הקוראים הערביים [ ראה  ,למשל  ,תגובתו של עבד אל  -חק פאצ ' ל ,
ששירת בסוף שנות הארבעים כקונסול עיראק באנקרה  ,על קובץ הסיפורים הנ " ל של דרויש
( דרויש  ,ביצ ' ה  ,עמ '
, 93

להלן .

51
52

ראה  ,לדוגמה

53

על

.

מרמורשטיין עמ '

השווה

:

. ] )86 - 85

:

על כך ראה

. 198

שאול  ,קצה  ,עמ '

גם צמח  ,בין  ,עמ ' . 6 - 5

שניר  ,תמורה  ,עמ '

ראה גם הערה  , 44לעיל  ,והערה

. 112

. 116

כל הפרשיה  ,וקטעים מן השיר שדוקלם באותה הזדמנות ראה

ראה גם שוחט ,

לזכר .

:

שאול  ,קצה  ,עמ '

ההערכה בעיראק לשאול לא חדלה גם לאחר הקמת מדינת ישראל

והתבטאה בהכללתו  ,יחד עם מאיר בצרי  ,בין חברי המשלחת הרב

הערבים שנערכה
54

ב  1969 -בבגדאד

שאול  ,רבזע '  ,עמ ' . 36
 . 316 , 265 , 229ראה גם

( שאול  ,קצה ,

. ) 337 - 335

124

בוועידת הסופרים

-

על הפטריוטיזם של המשורר ראה גם שאול  ,קצה  ,עמ ' , 98

עמ '

. 32

. 124 - 120

, 223 , 180 - 169

דבריו של צאלח טויק לזכרו של שאול  :אל  -שרק  ,ינואר -אפריל ,

, 1985

ן

55

ראובן שניר

יחד עם זאת  ,בשנות העשרים לא היתה תדמית היחסים בין היהודים למוסלמים
בספרות היפה ובעיתונות הערבית של יהודי עיראק רחוקה מאד מן המציאות  ,ומכל

מקום לא עמדה בניגוד לה  .המשטר העיראקי ניסה לטפח אווירה של סובלנות ומכנה
משותף בין בני כל הדתות וגם אם המציאות בשטח לא היתה אוטופית  ,התקוות
הרקיעו שחקים והיהודים האמינו באפשרות מימושן בלב שלם  .תדמית זו הצליחה
לשרוד עד תחילת שנות החמישים  ,גם כאשר הפער בינה ובין המציאות החיצונית

הלך והתרחב בהדרגה  ,ובעיקר מאז תחילת שנות השלושים עם החרפת הסיכסוך
בארץ ישראל  ,התגברות התעמולה הנאצית בעיראק וההתנכלויות ליהודים  ,ששיאם
בפרעות ה ' פרהוד '  .התדמית אמנם שיקפה מציאות נפשית מסוימת  ,אך יחד עם זאת
היא

שיקפה

גם

הפניית

והתכחשות

עורף

המוחשית ,

למציאות

שמצטיירות

בפרספקטיבה היסטורית כנאיביות קיצונית .
מוכרים לנו רק ניסיונות מועטים לפגום באותה תדמית אוטופית ולסגור את הפער

בינה ובין המציאות  .ניסיונות אלה עשויים היו לבוא משני כיוונים  :ראשית  ,החברה

.

הסובבת  ,ובעיקר המוסלמית שעלולה היתה לחשוש כבר בשלב מוקדם זה מביטול
היתרונות שהיו

לה ,

מאז ראשית

האסלאם ,

על היהודים

;

שנית  ,החברה

היהודית .

שעשויה היתה לחשוש משחיקה בזהות התרברתית והדתית היהודית  .והנה  ,דווקא
משני כיוונים אלה לא היו ניסיונות לפגוע בתדמית  .התדמיני  ,מן הסתם  ,לא סיכנה
בשלב זה את העליונות המוסלמית בחברה העיראקית  ,למרות נסיונות האינטליגנציה
היהודית להציג חברה לאומית  ,שבה  ,כדבריה  ' ,הדת לאלוהים והמולדת לכולם ' .

55

למעשה העובדה שבשנות העשרים איננו מוצאים השגות על תדמית זו בקרב
אינטלקטואלים מוסלמים אלא דרוקא שיתוף פעולה שחזק את התדמית הזו רק
מעידה על שוליותה של התופעה  ,ובעצם של התדמית  .על שוליותה של התופעה
מעידה גם העובדה שאיננו מוצאים התבטאויות נגד התדמית מקרב אינטלקטואלים
יהודים

,

שחששו משחיקתה של הזהות היהודית .

והנה ,

דווקא

לא

מכיוון

צפוי

באה

הסתיגות מן

האינטליגנציה היהודית לעצב בשנות העשרים

:

התדמית הזו

שניסתה

לא מן החברה המוסלמית  ,ולא מן

החברה היהודית השמרנית  ,אלא מקרב מי שחשב שהתדמית מציגה מצב בלתי

אפשרי  ,כיוון שלאומיות ערבית עיראקית איננה יכולה להיות נפרדת מן האסלאם .
מדובר בד " ר ניסים סוסה
עיראק

56 ,

( , ) 1982 - 1900

המומר היהודי המפורסם ביותר בקרב יהודי

שלאחר התאסלמותו נוסף לו השם אחמד  .הוא מספר בזכררנותיו שהוא היה

מלא תהיות למראה כתב העת ' אל  -מצבאח '  ,שכן התדמית מציגה מצב בלתי אפשרי

55

ראה  ,לדוגמה  ,שאול  ,קצה  ,עמ '

, 119

למחמאות מצד כותבים ערבים כמו ,
56

על סוסה ראה  :הערה , 94

להלן .

 ; 223דרויש  ,עמ ' . 202
למשל  ,ע ' נימה עמ ' . 188

.
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אישור בית המשפט השרעי בקהיר המאשר את התאסלמותו של ד " ר אחמד נסים סוסה

שבועון ערבי המתפרסם בלשון הערבית  ,כשהמולדת היא אחת  ,ובאותו זמן
ר.ש ,) .

עוסק בידיעות ובהתרחשויות של עדה מסוימת ( העדה היהודית -

בעוד שכולנו ערבים ובמולדת אחת

במכתב שהוא משגר לעורך אגור שאול

? 57

ב 16 -

בספטמבר

1924

תריסר שנים לפני

התאסלמותו מפרט סוסה את הסתייגויותיו מתכניו של השבועון ומוצא דווקא בו
' קנאות יהודית '

:

אסור שהעיתון

יגביל עצמו

בעיסוק

בקהילה

היהודית .

עליו להשתתף

בשמחותיהם ויגונותיהם של כל בני המולדת  .הפירוד והקנאות מונעים את
התקדמותנו ותחייתנו ולפיכך על כל צעיר משכיל לדאוג לקיום חובותיו
הלאומיות ולהוקיע את הקנאות  .האדם נברא לשרת את מולדתו ולא את
עצמו  . . .אנו נמצאים בתקופה שבה אין אומה שיכולה להתקדם ולחלץ עצמה
מתהום הבורות וההתנונות ללא איחוד לאומי ושיתוף פעולה והבנה הדדית .
מה לנו ולדת

? ! 58

מאוחר יותר מבקש סוסה לפרסם מאמר

סוסה  ,עמ '

57

ראה :

58

ראה  :סוסה  ,עמ '

. 135
. 136

ב ' אל  -מצבאח '

תחת הכותרת :

'

" אל -

20

ן

ראובן שניר

מצבאת " משקף את רוח הקנאות והפירוד '  .הוא מאשים את כתב העת בהפצת ' רוח
של קנאות עיוורת ' ואת בעל העיתון בבגידה בחובתו כלפי מולדתו ולאומיותו

הערבית  .יתרה מזו  ,הוא מאשים א ת הבעלים סלמאן שינה ( שבינתיים החליף את אנור
שאול בתפקיד העורך ) שהוא לא מבטא בשבועון אלא את דעת עצמו שהרי היהודים

בעיראק הם ' ערבים  ,שאינם מוכנים לתת יד לדבר פרט לאחדות הלאומית

מבין הדוגמאות וההוכחות לקנאותו הדחית של

נמצאות ברשותו  ,הוא בוחר להביא רק אחת

העיראקית ' .

השבועון  ,שסוסה טוען שרבות מהן

:

אחד העיתונים בבגדאד פירסם במסגרת הידיעות המקומיות ידיעה על בואם
של מספר סטודנטים עיראקים שלומדים באוניברסיטה האמריקאית בבירות
לבלות את חופשותיהם בחברת בני משפחותיהם  .בין הנזכרים בידיעה היו

מוסלמים  ,נוצרים ויהודים ללא הבחנה שהרי כולם בני מולדת אחת  ,שגמאו

מגביעי ההשכלה מאותו מעיין  .המולדת מצפה מכל העיראקים  ,מוסלמים

,

נוצרים ויהודים  ,לשרת אותה בכל מאודם לקראתחיי המחר  .האם אתם יודעים
מה פירסם בעל ' אל  -מצבאח '

?

הוא בחר מבין הבאים לבלות את חופשתם רק

את הסטודנט היהודי ופירסם את דבר בואו  .זו אחת הדוגמאות מני רבות על
סטייתו של ' אל  -מצבאח ' מדרך הישר 59והפצת אוירה של קנאות עדתית
מכוערת  .הזיקה הלאומית היא אצילה ונשגבת מכדי שתהפוך קורבן לקנאות
דתית עדתית .

60

את מאמרו סיים סוסה בקריאה מליצית לאנשי העט לשרת את מולדתם בכל מאודם
מאמר זה  ,הנושא את התאריך

15

באוגוסט

, 1925

,

לא התפרסם מעולם ב ' אל  -מצבאח '

וגם לא בכתב עת אחר  .התדמית שביקשה האינטליגנציה היהודית לעצב באותן שנים
היתה כל כך יקרה לליבה וכל כך מבוססת על משאלות נפש איתנות  ,שכל ניסיון
ליצור בה בקיעים כלשהם  ,ובודאי מצד אינטלקטואל הסולד מן היהדות  ,נגדע באיבו .

אגב  ,בדיקת גיליונות ' אל -מצבאח ' לא מעלה בשום מקרה שקיימת בו ' קנאות דתית ' ,
כלשונו של סוסה  .במטרה לבסס את התדמית  ,נהג השבועון לפרסם ברכות לרגל

חגים מוסלמיים  ,נוצריים ויהודיים  ,בלי נימה כלשהי של קנאות דתית  .יש לזכור
שהחזון ההרבותי שעמד בתשתיתו של כתב העתלא הבליע בשום פנים ואופן נטישת

הדת היהודית לטובת דת אחרת כלשהי  ,ובוודאי לא האסלאם  .נתקיימה אפוא מציאות
שבה מבחינה ספרותית ותרבותית הצביון של כתב העת היה ערבי ואילו מבחינה
דיווחית אינפורמטיבית לא זנח העיתון את התענינותו בבני העם היהודי הן בעיראק
והן בעולם בכלל  .אינטלקטואלים יהודים מסוגו של סוסה תפסו את הלאומיות
העיראקית כזניחת המסגררת הדתיות בכלל  ,אלא שתביעה זו לא הועלתה מצד גורם

59

סוסה משתמש

במילה ' צ ' לאל ' שיש לה קונוטאציות ברורות של סטייה מדרך האסלאם  ,למרות

שהוא מגנה קנאות דתית מכל סוג
60

ראה
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2%

כלשהו כלפי המסגרת הדחית המוסלמית  .התוצאה היא שדרישתו של סוסה מכתב
העת היהודי היתה פועל יוצא של האיסלאמיזציה התרבותית שהוא עבר ושל הסלידה
שחש כבר בשלב זה מן הדת היהודית כמו גם מן התדמית השיקרית והבלחי
מציאותית

בעיניו  .בכתביו הוא אף הצדיק את התאסלמותו בטענה שמוצא משפחתו

בשבט בנו

סוקסה  ,אחד השבטים הערביים הקדומים בדרום חצי האי ערב  ,שהתגיירו

.

טרם הופעת האסלאם והיגרו בתקופת הח ' ליף עמר בן אל  -ח ' טאב לעיראק י6
על התרחקותו ההדרגתית מן המסגרתהיהודית כבר באמצע שנותהעשרים מעידה

יותר מכל הדוגמא שהוא מביא ל ' קנאות הדתית ' של ' אל  -מצבאח '  .הדברים אמורים
בפרסום מאמרו של סטודנט יהודי  ,כנראה  ,עבדאללה שינה בן משפחתו של בעל

העיתון  .הלה פירסם על דפי ' אל  -מצבאח ' בשני גיליונות רצופים

62

מאמר שכותרתו

' מורינו ומוריהם ' ובו  ,על סמך חוויותיו כסטודנט באוניברסיטה האמריקאית בבירות ,
עמד על ההבדלים בין מורי ביה " ס ' אליאנס ' רבין אלה של האוניברסיטה בבירות  .הוא
משבח את מורי האוניברסיטה  ,התייחסותם האישית לתלמידיהם  ,רוחב אופקיהם
והתועלת הרבה שמפיקים התלמידים מלימודיהם  .בין היתר מדגיש עבדאללה שינה
את חיזוק התודעה הלאומית שמורי האוניברסיטה פועלים

למענה ,

וכל זאת כדי

למתוח ביקורת על מנגנון החינוך של הקהילה היהודית שלא עושה די למען השכלת
הנוער  .בסיום מאמרו הוא גם קורא לצאת ל ' מלחמה קדושה למען ביסוס תפארת

המולדת '  .אין בדבריו של עבדאללה שינה שמץ קנאותדתית  .נהפוך הוא  .מפעם בהם
רצון לחזק את השכלתו של הנוער היהודי כדי שיהיה כשיר לשרת את מולדתו האחת

.

והיחידה  .סוסה לעומת זאת  ,תופס  ,כנראה  ,את עצם הרשות שנותן בעל העיתון לבן
משפחתו להביע את רחשי ליבו מעל דפי העיתון כ ' קנאות דתית '  .נראה שאת חמתו

של סוסה הציתה במיוחד עליית כוחה של הציונות  ,גם אם בעיראק עצמה לא זכתה
תנועה זו לתמיכה רבה  .כדרכם של מומרים בהיסטוריה של העם היהרדי היו
התקפותיו על היהדות חריפות יותר מאשר אלו של המוסלמים .

63

כמה שנים לפני

שהתאסלם פירסם סוסה קול קורא ליהודים המאיץ בהם להאבק כנגד הציונות

:

אתם היהודים במזרח הערבי  :המדינות הערביות העניקו לכם עושר רב וחיים
מאושרים  .לפיכך עליכם לזעוק יחדיו  ' :נולדנו יהודים אך אנו ערבים לפני כל

דבר אחר '  .האבקו בציונות עם כל השפעתכם  ,שכן היא אויב מר לדת האמת

.

והצדק  .על כל אדם אציל וררדף צדק יהודי או נוצרי או מוסלמי  ,לההנדב
למאבק נגד הציונות .

64

. 61 - 52
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ראה
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ראה  :אל  -מצבאת  16 ,ביולי  , 925עמ '
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מלבד כתביו המעידים על כך  ,ראה גם האנקדוטה שמספר מיר בצרי על אחד מאנשי הדת

:

סוסה  ,חיאתי  ,עמ '

המוסלמים שנחלץ
64
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ביולי

להגיב על התקפותיו של סוסה גונית

אל  -אחראר ( בירות )  28 ,באוגוסט

1930

 , 1925עמ '

. 2- 1

היהדות והתורה ( בצרי  ,רחלה  ,עמ '

( מצוטט על פי סוסה  ,חיאתי  ,עמ '

. ) 248

. ) 172

ן

22

ראובן שניר

למרות מאמציו של סוסה לסדוק את התדמית של יחסים אוטופיים בין היהודים
למוסלמים  ,התדמית החזיקה מעמד  ,אך הפער בינה ובין המציאות התרחב יותר
ויותר .

.

ג ולדמיות בשנות השלושים והארבעים
הדים להתרחבותו של הפער בין התדמית למציאות המוחשית והנפשית ניתן למצוא
בזכרונותיו של אגור שאול לגבי הטקס לזכרו של ראש ממשלת עיראק עבד אל  -מחסן

אל  -סעדון שאליו הוזמן גם הוא  .המשורר אינו מסתיר את גאוותו על הזמנה זו  ,אבל
חשוב לענייננו להזכיר שיחה מיקרית בין שני מוסלמים שנטבעה בזיכרונו  .השיחה

מובאת במסגרת פרק שכותרתו ' יהודי במסגדי

בגדאד ' :

שמעתי שיחה בין שניים שהלכו לצידי  .אמר האחד

:

' בתוכנית מופיע שם של

מישהו שלא שמעתי עליו דבר עד היום  .מי זה  ,בכלל  ,אגור שאול

נראה לי

?

שזהו יהודי '  ' .אכן הוא יהודי  ,משורר מתחיל '  ,משיב חברו  ' ,האם לא שמעת
עליו

?'

' משורר יהודי המעז להספיד א ת אל  -מעדון במסגד יחד עם המשוררים

הדגולים ובלשון הערבית

,

?

' אומר הראשון  ' ,הגיעו ימות המשיח ' .

65

שיחה זו מעידה שהשתתפותו של שאול היהודי בטקס מספד במסגד לראש ממשלה

.

מרסלמי עוררה  ,אפוא פליאה ואפילו רתיעה בקרב המוסלמים  .עדויות על חריגרתה
של התופעה

נשמעות בשנות השלושים גם מקרב האינטלקטואלים הערבים -

מוסלמים עצמם  .בזכרונותיו של איש החינוך והסופר הסורי השיח ' עלי אל  -טנטאוי
( נולד

, ) 1906

שעסק בהוראת הספרות הערבית ודת האיסלאם בבתי הספר

בבגדאד ,

מופיעה פיסקה מעניגות תחת הכותרת ' התלמידים היהודים המצטיינים ' הסותרת
לחלוטין את התדמית האוטרפית

:

תשע עשיריות מן ה תלמידים במגמות העיוניות בבתי הספר ( בבגדאד -

ר.ש ).

היו יהודים והללו היו משיגים את הציונים הגבוהים ביותר במבחנים  ,אפילו
בספרות ערבית  ,שאותה הייתי מלמד  ,לצד הוראת דת

האסלאם .

חמשת

התלמידים המצטיינים היו יהודים  .דבר זה הכעיס א ת מנהל בית הספר  ,שהיה
בחור צעיר ומסור שהתלהבותו עלתה על גדותיה  .הוא היה מ תעב את היהודים
ומגלה איבה כלפיהם  . . .הוא שוחח עימי בענין זה אך אני השבתי לו  :הדבר

מרגיז ארתי  ,באותה מידה שהוא מרגיז אותך  ,אך מה אני יכול לעשות

?

מחובתי

להעריך את הציונים על פי המבחנים  ,ואפילו אם בני או אחי היו בין הנבחנים
לא הייתי מעלה את ציוניהם מעבר למה שהם ראוים לו  .יתרה מזו  ,גם אם היה

65

ראה  :שאול  ,קצה  ,עמ '
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ביניהם רוצחו של אבי לא הייתי מוריד את ציונו מתחת למה שהוא ראוי לו  .זה
הרי מה שאללה ציוונו לעשות כאשר אמר
לבלתי היות ישרים  .היו ישרים

!'"

:

' ואל תחטיאכם שנאת אנשים

אם תוכל למצוא דרך להבטיח את טובת

ש

.

המולדת ולהתנהג כלפי היהודים כפי שהם ראויים לכך  ,אודה

לד

בתנאי שלא

,

אצטרר לנקוט אי  -שוויון בין התלמידים  . .הוא חכך בדעתו  ,ולאחר מכן אמר

:

אם כך  ,נשלב את השיעור העוסק בדת האסלאם עם השיעור העוסק בספרות
( הערבית -

ר.ש.

)

ונעניק ציון אחד  .אמרתי

אבל נותרו עד למבחן רק

:

שבועיים  ,והיהודים יופתעו מן ההחלטה הזו ויתקוממו נגדה  .הוא השיב

;

הם

מעטים ומושפלים מכדי שיתקוממו  .מיזוג שני השיעורים כלול במסגרת
העניינים המינהלתיים

שבסמכותי ,

ואני האחראי על כך  .הסכמתי איתו בעל

כורחי  .ההחלטה פורסמה ובוצעה  .ולא הועלתה כל התנגדות שהרי במסגרת

הפרשנות .

החומר בתחום דת האסלאם נלמדו שתי סורות מן הקוראן עם

והקוראן הוא ספר הערבית והאסלאם  ,ואין זה מוזר שבין הקטעים הספרותיים

.

הנלמדים יהיו קטעים גם מן הקוראן  ,נהפוך הוא זה המקור וזה מה שצריך
להיות  .הגיעה שעת המבחן  ,תקנתי את המבחנים  ,והנה על פי התוצאות היו

.

הראשון השני  ,השלישי  ,הרביעי והחמישי יהודים

שפירסמתי את התוצאות ואמרתי לו
ואל עפר נשוב

עצלנים ולא

ברצינות .

!

:

מה דעתך

?

!

ניגשתי אל המנהל לפני

תשובתו היתה

:

מעפר אנו

מה אני יכול לעשות  ,אם התלמידים הערבים המוסלמים

לומדים ,

בעוד בני הבליעל הללו ( היהודים -

ר.ש).

לומדים

67

דברים אלה של השיח ' עלי אל  -טנטאוי  ,שהיה ער לזיקה המשולשת בין הדת

המוסלמית  .התרבות הערבית והלאומיות הערבית .

68

מהווים עדות מאלפת השרפכת

אור לא רק על הפער המתרחב בין התדמית למציאות  ,אלא גם על הסביבה הערבית -
מוסלמית  ,שאיננה מוכנה לוותר על הנורמה המוסלמית של התרבות הערבית .
ככל שאנו מתקרבים לסוף שנות הארבעים החזון האוטופי של שנות העשרים
שובק חיים לכל חי אבל התדמית ממשיכה

להתקיים ,

כמעט ללא כל שינוי  .יתרה מזו .

יצירות הספרות מעידות על איסלאמיזציה גוברת וטישטוש הזהות היהודית למרות
שהמציאות היתה רחוקה מאד מתדמית זו  .ראוי להעיר בהקשר זה שהתרבות הערבית

כרוכה  ,מאז המאה השביעית לסה " נ  ,במורשת הרוחנית של האסלאם  .אימךן כלי

הקוראן :

אל  -מאא ' דה  . 8 ,תירגום על פי ריבלין  ,א  ,עמ ' . 105

66

מן
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ראה  :אל  -שרק אל  -אוסט  24 ,במאי  , 1984עמ '

. 10

תלמידים יהודים בבתי ספר ממשלתיים

בעיראק אף ביקשו  ,לעיתים  ,להשתתף בשיעורי הקוראן והדת המוסלמית למרות שהיו
משוחררים מחובה זו ( ראה  ,לדוגמא  ,מעלם  ,עמ '
68

ראה :

. ) 110

מאמריו הרבים ותגובותיו שהתפרסמו בכתב העת המצרי ' אל  -רסאלה ' בשנות השלושים

כמו  ,למשל  ,הקושיות שהציג בפני העורך אחמד חסן אל  -זיאת על תפקידה הלאומי של הספרות
ותשובתו של העורך ( אל  -רסאלה ,

4

בדצמבר

 , 1933עמ '

. ) 21 - 19
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ן
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ההבעה הספרותיים הערביים על ידי האינטלקטואלים היהודים

חייב .

אפוא ,

כבר

.

בשלבים הראשונים של התהליך מעורבות במורשת המוסלמית גם אם הדבר נעשה
מבלי משים  .כך נוצר מצב פרדוקסאלי

:

יוצרים יהודים מנסים לממש חזון החותר

למכנה משותף תרבותי ערבי בין מוסלמים

,

נוצרים ויהודים ולצורך זה אף נכונים

לטשטש את זהותם היחודית  .בעת ובעונה אחת עצם נסיונם למצוא מכנה משותף
מסוג זה תובע מהם להתקרב למורשת המוסלמית .

התדמית משקפת  ,אפוא  ,לא רק אוטופיה של שיחרף פעולה

מוסלמי  -נוצרי  -יהודי ,

.

שאיננה קיימת במציאות אלא גם איסלאמיזציה של המרכיב היהודי באוטופיה זו .
כך  ,למשל  ,אנו מוצאים ביצירותיו של אנור שאול מושגים ותכנים אסלאמיים רבים ,
שביצבצו  ,כאמור  ,כבר בשירו שפורסם בגליון הראשון של ' אל  -מצבאח ' .

69

גם כשלא

היה ספק שהחזון האוטופי נכשל כשלון חרוץ  .ושהתדמית איננה אלא מס שפתיים

של אינטלקטואלים יהודים החוששים מנחת זרועו של השלטון  ,אין שאול מסתיר את
זיקתו העמוקה

הוא אומר

לאסלאם .

בשירו ' הדת והלאומיות '  ,שנכתב בסוף שנות השישים ,

:

ממשה ,

אומנם ,

שאבתי את

אך אני חי בחסות דתו של

אמונתי ,
מחמד ,

רוחב ליבו של האסלאם הוא

מקלטי ,

ואמנות הדיבור של הקוראן היא מעיני ,
היותי בן דת

משה ,

אינה פוגמת באהבתי לאומתו של מחמד ,
אשאר נאמן

כאל  -סמואל ,

בין אם מאושר אהיה בבגדאד או אומלל .

70

יהדותו של המשורר אינה פוגמת בנאמנותו למולדתו  ,כנאמנות המשורר היהודי מן

התקופה הפרה  -אסלאמית אל  -סמואל בן עאדיאא '  ,שלא חס על חיי בנו כדי לעמוד
בהבטחתו .

ן7

שאול  ,שפעל בתחילתדרכו הספרותיתוהעתונאית ב ' אל  -מצבאח '  ,תחת

השם הבדוי אבן אל  -סמואל

72 ,

ניצל שורות אלו בסוף שנות השישים כדי לחלץ את

ידידו סיר בצרי  ,שנכלא לאחר שניפגש עם חוקרת אמריקאית  ,שחקרה את צמיחתו

.

של השלטון הלאומי בעיראק  .שאול ניסה לשחרר את חברו בדרכים המקובלות אך
משמתברר לו שאין ביכולתו של ראש הקהילה היהודית לעשות זאת  ,הוא פנה לשני

.

חברים מוסלמים  .אחד מהם סרב לסייע מחשש שמעורבותו תזיק לו אך השני הוכיח

69

על היסודות האסלאמיים ביצירתו של שאול ראה

:

. 69

70

ראה

71

אנקדוטה זו הולידה את הפתגם הערבי הידוע ' נאמן

:

שאול  ,ובזע '  ,עמ '

גם הערה , 106
72

בהרחבה שניר  ,בחסות  ,עמ '

. 179 - 175

להלן .

ראה גם שאול  ,קצה  ,עמ '

. 77
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הפנים

את ידידותו  .הלה הביא בתי שיר אלה לידיעתו של סגן ראש הממשלה ושר

העיראקי דאז צאלח מהדי עמאש  ,שהיה חובב שירה  ,כדי להוכיח את נאמנותו של

ולאסלאם .

אזרח יהודי למולדת העיראקית

באותה הזדמנות הובא לידיעתו של

עמאש דבר מעצרו של מיר בצרי תוך הדגשה שגם הוא  ,כמו אנור שאול  ,נאמן

למולדתו  ,ואוהב את האסלאם ואת הלשון הערבית  .בעקבות התערבות זו שוחרר
בצרי ממאסרו ולמחרת פרסם העתון ' אל  -ג ' מהוריה ' העיראקי את השיר תחת הכותרת
' יהודי בחסות

האסלאם ' .

73

השיר זכה גם להדים מחוץ לעיראק ופורסם במספר

עיתונים בעולם הערבי ובאחד

מהם ,

כתב העת הלבנוני

' אל  -ציאד '  ,הודפס השיר ,

במזיד או בשוגג  ,בשינוי מסוים כך שהשתמע ממנו גינוי של המשורר לדתו היהודית .
המשורר מספר שהוא נחפז לשגר מכתב חריף שבו הוא דורש לתקן את הטעות וכתב
העת אומנם תיקן את הטעות והתנצל .

74

האיסלאמיזציה לא פסחה על איש מבין המשוררים והסופרים היהודים בני

דורו ,

שאימצו את הלשון הערבית למטרות ספרותיות  .כך  ,למשל  ,גם על יצירתו של מראד

מיכאל נסוכה לא רק אווירה פטריוטית עיראקית אלא גם דתית אסלאמית  .כחבר סגל
ההוראה של בית הספר ' שמאש ' בבגדאד הפגין את אהבתו ללשון הערבית ולתרבות

הערבית  -מוסלמית ואף הקדיש מאמצים רבים כדי להעלות את רמת הלימודים
בתחומים אלה ולמשוך לבית ספרו סגל הוראה מעולה .
השתרעה על ענפים ספרותיים מגוונים

:

75

פעילותו של מראד מיכאל

פרוזה  ,שירה ואף עיתונות והוא גם הוזכר

כאחד מחלוצי הסיפור הערבי הקצר בעיראק  ,וכמחברו של הסיפור האמנותי הראשון
בארץ זו .

76

עוד בהיותו בן

שנפתח במילים

16

נתפרסם שירו הראשון  ,שנשא את הכותרת ' הו מולדתי ' ,

:

הו מולדתי  ,הו

מולדתי ,

אהבתך הפכחני לעבד נרצע לך .

77

היותו של מיכאל ' מושרש בתרבות הערבית  -מוסלמית איפשרה לו להפגין מקוריות
וחדשנות ולחרוג מן המסגרות הצורניות המקובלות של השירה הערבית  ,שטרם
השתחררה ברבע הראשון של המאה העשרים מסד הכבלים המסורתיים המעיקים .

73

78

על פרשיה זו ראה  :שאול  ,קצה  ,עמ '  , 333 - 329בפרק הנושא את הכותרת  ' :מרובע שירה מגוייס

לפעולת הצלה '  .על אותה פרשיה ראה גם בצרי  ,רחלה  ,עמ ' . 144 - 139
74

75
76

ראה  :שאול  ,קצה  ,עמ ' . 334 - 333
השווה  :מיכאל  ,עמ ' . 12
כותרתו :

' חלל המולדת וחללת האהבה ' והוא פורסם בעתון ' אל  -מפיד '  ,גליונות , 16 , 15

באפריל  . 1922ראה
ראה
77

:

:

אחמד  ,עמ '  . 86 - 85על תרומתו בהתפתחות הסיפור הערבי הקצר בעיראק

שניר  ,תמורה  ,עמ '

נתפרסם בעתון ' דג ' לה '

. 120 - 117

העיראקי ,

11

באפריל

. 1922

ראה גם מיכאל  ,עמ '

הנקוב בהקדמתו של המשורר לקובץ שיריו ( מיכאל  ,עמ '
המובע בשיר זה ראה
78

השווה :

מיכאל  ,עמ '

17

:

בצרי  ,מראד  ,עמ ' . 90

; 24 - 22

כקאש  ,עמ '

. 22

) 24

. 182 - 181

התאריך

שגוי  .על הפטריוטיזם של המשורר

26

ן

ראובן שניר

חדשנותו היתה כה בולטת עד כי משכה את תשומת לבם של גדולי היוצרים

העיראקים המוסלמיים של אותה עת כמו ג ' מיל צדקי אל  -זהאוי

( ) 1936 - 1863

79

הוא אף הוזמן ,

ומערוף אל  -רצאפי

( ) 1945 - 1875

והאחרון אף נתן פרסום להערכתו .

כמו אנור שאול  ,לקח ת חלק באזכרות שנערכו לנכבדי המדינה שהלכו לעולמם .

0

'

אין

תמה  ,אפוא  ,שבשירתו בולטים מאד היסודות האסלאמיים  ,וניכר בו שהושפע
במיוחד מן הספרות המיסטית האסלאמית  ,עד כי כונה ' שאער אל  -תצופ ' ( משורר
הצופירת ) .

] 8

ואמנם

ביצירתו היסודות המיסטיים  .כך ,

בולטים

המשוררים הצופיים הקדומים ראבעה אל  -עדויה ( מתה
פארצ '

( , ) 1234 - 1181

וביסודות פנתאיסטיים

801

לסה

לדוגמא ,

"נ )

כמו

ועמר בן אל -

הוא עושה שימוש בסמלי יין להמחשת האהבה לאלהים

שונים .

82

אנור שאול ומראד מיכאל פרצו את גדרות הקהילה היהודית  ,השתלבו בחברה

הסרבבת מבחינה תרבותית ערבית  ,ויצירתם הספרותית נטענה אט אט במאפיינים
אסלאמיים  .טבעי הוא שאצל יוצרים יהודים שנולדו בשנות העשרים אל תוך האווירה
התרבותית החדשה תהיה האיסלאמיזציה בולטת יותר בתדמית המובלעת ביצירתם .
כך  ,אנו מוצאים תופעה זו למשל ביצירתו של המשורר אברהם עובדיה ( נולד

, ) 1924

שהיה משורר פורה ופעיל מאד בחרגי הספרות בבגדאד בשנות הארבעים  .תחנת

הרדיו העיראקית שידרה את שיריו  ,וביניהם שירי שבח למלך פיצל השני ויורש העצר
עבד אל  -אלאה ולכבודו של הצבא העיראקי  .שיריו  ,שנתפרסמו גם בעיתונים בולטים
בעולם הערבי  ,מעידים על תחושת קירבה מיוחדת אל חצר המלוכה  ,עד כי מיוחסת
לו אף שאיפה להגיע למשרת משורר החצר  .לאחר שנים ולאחר האכזבות שהיו מנת

חלקו  ,אומר עובדיה שלא היה כה תמים לחשוב שהארמון ההאשמי יאמץ בשנות

.

הארבעים יהודי כמשורר החצר ונאמנותו לכס המלוכה היתה פועל יוצא של היותו
אחד האזרחים העירא קיים .

83

יח ד עם זא ת גם לאחר שנים רבות שנטש א ת עיראק הוא

עדיין מדבר בהערצה רבה על המלך פיצל הראשון שלדבריו
בתבונתו הפוליטית והנהגתו

הלאומית ,

:

הצליחה עיראק להנות מעצמאות

ואחדות לאומית וחירות מדינית  ,שנשללו ממנה במשך שבע מאות

ארוכות ,

שבהן סבלה פלישות וכיבושים .
יתרה מזו  ,הוא מסנגר על מחדליו של המלך פיצל השני  ,ואומר שככל אזרח עיראקי
מבוגר הבין שלמלך הנער

ראה

:

מיכאל  ,עמ '

ראה

:

יהושע בן  -חנניה  ' ,סופרים ומשוררים יהודים בעיראק '  ,הד המזרח ,

עמ '

ראה

; 17 - 15

מורה  ,השירה  ,עמ '

.7
:

שאול  ,ובזע '  ,עמ ' . 145

על היסודות האסלאמיים ביצירתו של מיכאל
ראה

; 38 - 37

בצרי  ,מראד  ,עמ '

. 94
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:

מורה  ,עובדיה  ,עמ '

. 120

ראה :

בהרחבה שניר  ,בחסות  ,עמ '

. 183 - 179

ן

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

27

אין כל השפעה אישית על הנהגת השלטון ומדיניות עיראק  ,כך שאין על מה
לגנות אותו או לנטור לו טינה  .לא היה זה סוד שיורש העצר עבד אל  -אלאה
ונורי אל  -סעיד ניהלו את מדיניות החוץ והפנים של עיראק כרצונם .

84

שירתו של עובדיה  ,שנמנע בדרך כלל מחדשנותצורנית  ,שופעת יסודות מוסלמיים

והמשורר עצמו מתרץ זאת באימרה העממית

:

5,

'

' אללי יקעד ויא אל  -קום ארבעין יום

יציר מנהם ' ( מי שיושב עם אנשים ארבעים יום הופך לאחד

מהם )

86 .

על רקע החינוך

שקיבל בבית הספר הממשלתי בבצרה ולאחר מכן בבית הספר התיכון האמריקאי
בבגדאד אין לראות בתופעה זו תופעה מתמיהה  .הלימודים בבית ספר תיכון

האמריקאי התמקדו אומנם בדת הנוצרית ובתרבות המערבית  ,אך לשון השיעורים
היתה ערבית  ,והעיסוק הספרותי העיקרי היה בספרות הערבית  .המשורר עצמו גם
אומר שאחרי שעזב את בית הספר התיכון התמסר לקריאת המורשת הספרותית
הערבית והמוסלמית .

87

אחד ממאפייני היסודות האסלאמיים בשירתו של עובדיה הוא

גודש הרמיזות והסמלים מן הקוראן  ,אך קיימים אצלו  ,כמו אצל שאול ומיכאל  ,גם
יסודות מן המיסטיקה

האסלאמית .

אפילו בשירים שנכתבו לאחר עלייתו ארצה

ופורסמו בישראל שורה אווירה אסלאמים וגם אם אינם עוסקים במוטיבים
אסלאמיים בולטים לא קשה להבחין באלוזיות ובקונוטאציות הדתיות

הברורות .

88

אחת הדוגמאות הבולטות לכך שתהליך הערביזציה  ,שהאינטלקטואלים היהודים

קיבלוהו בברכה רבה  ,היה מלווה גם בתהליך של איסלאמיזציה תרבותית הוא הרופא
והסופר סלמאן דרויש

( 910ן . ) 1982 -

דרויש מדגיש שבד בבד עם ההשתקעות

בלימודי הלשון  ,התרבות וההיסטוריה הערבית והמוסלמית  ,נזנחה הלשון

למרות המאמצים שהשקיעה הקהילה היהודית למנוע זאת .

89

העברית ,

דבריו של דרויש

מעידים על השתקעותם העמוקה של האינטלקטואלים היהודים בתרבות המוסלמית

:

הלשון והתרבות הערבית חדרו לדמנו  .כאשר אילץ ארשד אל  -עמרי המנהל
הכללי של הדואר והטלגרף 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 הסתייעו הכותבים היהודים בפסוקי

.

קוראן ובחדית ' ים של הנביא כפי שלא מצאנו כמותם אפילו בכתבי המוסלמים
עצמם .

90

84

ראה

85

ברשותי אסופה ,

:

מורה  ,עובדיה  ,עמ '

. 120

שהכין המשורר  ,על פי בקשתי  ,ובה למעלה

מ 150 -ן ! )

בתי שיר הכוללים

מוטיבים אסלאמיים שונים .
של המשורר לכותב שורות אלו מיום

86

מכתבו

87

ראה  :מורה  ,עובדיה  ,עמ '

88

על היסודות

89

ראה :

90

ראה  :דרויש  ,כל ,
עמ '

. 119 - 116

האיסלאמיים בשירתו של עובדיה ראה

דרויש  ,כל  ,עמ '

. ) 217

29

במרץ

. 1988

:

בהרחבה שניר  ,בחסות  ,עמ '

. 186 - 183

. 200

עמ ' . 201 - 200

השווה  :לאנקדוטה שמספר מיר בצרי בזכרונותיו ןבצרי  ,רחלה ,

ש2

ראובן שניר

ן

חבורת האינטלקטואלים

היהודיים ,

וחבריה גמרו אומר להתאסלם

!

שאליה השתייך

דרויש ,

אף התכנסה בחשאי

דרויש מודה שרעיון ההתאסלמות לא יצא אל

הפועל ,

לא בשל שיקולים עקרוניים ודתיים  ,אלא בעקבות עלייתו של היטלר לשלטון
בגרמניה ובואו של המופתי אמין אל  -חסיני לבגדאד להפיץ תעמולה אנטי  -יהודית

:

דבר זה שיכנע את בעלי רעיון ההתאסלמות שרעיון זה עקר  ,לאחר שהתברר

שהנאציזם אינו מתיחס למציאות כפי שהיא  ,אלא לטוהרו של הדם הארי  ,שלא
זוהם על ידי הדם

השמי ,

דורות ,

במשך מספר

הגרמניים אשר התנצרו לא ניצלו מכליון .

ולאחר שנתברר שהיהודים

] 9

אימוץ הלשון הערבית לצרכים ספרותיים הוביל את היוצרים היהודים  ,גם אם מבלי

משים  ,להשתקע יותר ויותר בתרבות הערבית  -המוסלמית  .יסודות ותכנים אסלאמיים

הוטעמו ביצירותיהם מכח היותה של הלשון הערבית לשונו של האסלאם  .יש לזכור
גם שהלשון הערבית  ,כמו הלשון העברית  ,עוברת מאז המאה התשע עשרה תהליך
של חילון מושגים דתיים  ,שמאבדים אט אט את משמעותם הדתית המובהקת
ומשמשים גם בענייני חולין  ,אם כי המשמעות האיסלאמית המקורית אינה

עקב היותו של האסלאם דת חיה

היהודים היו

ונושמת .

92

אובדת ,

יצירותיהם של המשוררים והסופרים

עמוסות  ,כאמור  ,גם רמיזות ישירות ומודעות למקורות אסלאמיים ,

ושימוש במטבעות לשון מן המסורת המוסלמית  .לפיכך מוצאים בהם גם שימוש
ביסודות מן הדת המוסלמית  ,אבל לאחר שהוטענו במשמעות חדשה  .כך הביעו
המשוררים היהודים את חוויותיהם החילוניות  ,תוך שהם מתייחסים כמובן מאליו

לכך שקהל קוראיהם מכיר את הקונוטאציות הדתיות הכרוכות בהן  .כן ניתן למצוא

ביצירותיהם  ,כאמור  ,גם את האסלאם ( ולא את היהדות

באמצעות

ובעיקר

שימוש

כתכנים

ומושגים

מן

!)

כמייצג דתיות צרופה ,

המיסטיקה

האסלאמית .

אך

הערביזציה התרבותית הביאה לא רק לאיסלאמיזציה תרבותית  ,אלא גם להתפתחות

של סלידה מסרימת מן הדת היהודית  ,ניסיון לטשטש את הזהות היהודית 93ואף

דרויש  ,כל  ,עמ '

91

ראה

92

הרחבת

:

. 202 - 201

הלשון באמצעות חילון מונחים דתיים מצומצמת בערבית הספרותית מאשר בעברית ,

שכן אף אנשי עילית חילוניים ~ רביים אינם מעיזים לרוב לצאת גלויות נגד הדת ( השווה  :בלאו ,
עמ '  . ) 105 - 104על חילון מוטיבים מיסטיים איסלאמיים בשירה הערבית המודרנית ראה  :שניר ,
יסודות  ,עמ '
93

. 477 -454

דוגמא טובה לעניין זה יכול לשמש הסופר שלום דרויש שטישטוש היסודות היהודיים ביצירתו
בלט על רקע התדרדרות היחסים בין היהודים למוסלמים בעיראק ובארץ

ישראל :

בשני קבצי

הסיפורים שפירסם בעיראק בשנות הארבעים ( ראה  :דרויש  ,אחראר ; דרויש  ,בעצ ' ) דאג המחבר ,
שנולד בכפר עלי אל  -ע ' רבי בעיראק וחי בנעוריו בסביבה מוסלמית  ,לנטרל את כל האלמנטים

היהודיים כולל שמות הגיבורים והשכונות  .הוא גם עשה שימוש בניב המוסלמי בקטעי הדיאלוג

שבסיפורים כדי לבטל את תחושת הזרות שעשוי לחוש קורא ערבי מוסלמי  .הגיעו דברים לידי כך

שבסיפורים מסוימים שניכר בהם יסוד אוטוביוגראפי מסוים  ,כמו ' שיירה מן הכפר ' ( דרויש ,
בעצ '  ,עמ '

) 29 - 1

או ' שודדים ' ( דרויש  ,בעצ '  ,עמ '

, ) 55 - 30

כינה את גיבורו סלים ( שערוב שמו

ן

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

להופעת ניצנים ראשונים של התבוללות והמרת

דת 4 .ע

29

תופעה זו קיבלה משנה תוקף

עם תחילת הרדיפות כנגד היהודים והפחתת לימודי הקודש עד למינימום  .במספר בתי

ספר אף למדו תנ " ך בערבית  ,ובמספר בתי ספר תיכוניים במקום תולדות ימי ישראל
למדו תולדות ימי האסלאם  ,והיו גם מקרים של איסור לימוד

העברית .

95

בשנות הארבעים נפער פער רחב מאד בין התדמית שנבנתה ביצירות הספרות
ובעיתונות הערבית של היהודים ובין המציאות הממשית  .יחד עם זאת  ,התדמית
המשיכה לשרוד גם לאחר התנכלויות חוזרות ונשנות לקהילה היהודית ואפילו לאחר
מאורעות ה ' פרהוד '  .חשוב היה ליוצרים היהודים לשמור על התדמית בכל מחיר ולא
להגיב על מאורעות דמים אלה  ,וזאת מן הסתם כדי לא לפגוע במאמציהם להשתלב
בחברה

העיראקית " .

9

גם בהשקיפם לאחר שנים רבות על שנות

הארבעים ,

ובכלל זה על מאורעות

ה ' פרהוד '  ,בוחרים יוצרים יהודים למקד את תשומת הלב דווקא על נקודרת האור של

.

שיתוף הפעולה בין יהודים ומוסלמים ונוצרים  ,כמו גם על אותם מוסלמים שחשו
לעזרת היהודים בימים הקשים ההם .

97

הדבר מעיד שגם אם התדמית לא היתה

הפרטי של המחבר המופיע על עטיפת הספק  .לעומת זאת בקובץ סיפוריו שפרסם דרויש
בישראל ( ראה  :דרויש  ,ביצ ' ה ) לא עשה המחבר כל מאמץ לטשטש את יהדותו וארבעה מתוך
ששת הסיפורים עוסקים בדמויות יהודיות בעיראק ובישראל  .יחד עם זאת גם בקובץ זה
שהתפרסם עשרים וחמש שנים לאחר עלייתו לישראל ניכר יחסו הלא אוהד של המחבר לדת
היהודית ולרבנים כמו  ,למשל  ,בסיפור ' בעל הזקן ' ( דרויש  ,ביצ ' ה  ,עמ '
ההערכה למוסלמים כמו בסיפור
הערות
94

44

ו , 50 -

) 46 - 39

ולעומת זאת יחס

' מחוגי השעון מסתובבים ' ( דרגש  ,ביצ ' ה  ,עמ ' . ) 25 - 15

ראה גם

לעיל .

מספר היהודים בעיראק שהתאסלמו בעת החדשה אמנם זעום  ,וחלק מהמרות דת אלו יכולות

להיות מנומקות במצוקה אישית ומצב כלכלי וחברתי ירוד ( ראה

קזז  ,היהודים .

עמ ' , 69

. ) ! 89 - % 83

:

קזז  ,המרות  ,עמ '

; 166 - 157

יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מאותן המרחי דת שהמניע

העיקרי להן היה העדפה מודעת של התרבות האיסלאמית  ,ובעקבות כך גם של האיסלאם  .דוגמה
לכך הוא ד" ר אחמד

( נסים ) סוסה

(  , ) 1982 - 1900המומר המפורסם ביותר בקרב יהודי עיראק בעת

החדשה  ,שהפטריוטיות העיראקית שלו הערבותו הערבית הביאוהו להעדיף את האיסלאם על
1936

הוא כורך בפטריוטיות שלו

( סוסה ,

חיאתי  ,עמ '  , ) 72שכן ' קשה

היהדות  .כך  ,למשל  ,את ההכרזה על התאסלמותו ב  7 -בנובמבר

ובחזרתו לעיראק לשרת את מולדתו לאחר לימודיו בארה " ב

לשכנע את הערבים שיהודי יכול לשמור על דתו ולהיחג נאמן לעניין הערבי בעת ובעונה אחת '
( סוסה  ,חיאתי  ,עמ '  . ) 257תקופת לימודיו באוניברסיטה האמריקאית בבירות ופעילותו החברתית

שם התמקדו בשאיפה להשיב לערבים את תפארת תרבותם ( סוסה  ,חיאתי  ,עמ '  . ) 163 - 127דמותו
של סוסה  ,שלאחר התאסלמותו המיר את שמו המקורי ניסים באחמד  ,עומדת במרכז רומאן עברי
של שמעון בלס
95

ראה :

עמ '
96

יפתח  ,עמ '

( ראה :

בלס ,

; 90 , 50 - 45

והוא ) .

בן יעקב  ,יהודי בבל  ,עמ ' שא  -שב ; תוינה  ,עמ '

. 75

השווה

:

מורה  ,פרהוד  ,עמ '

. 146

ראה גם מכתבו של דוד צמח ב ' מעריב '  26 ,בינואר  , 1989על

הפטריוטיות של יהודי עיראק גם לאחר
97

; 230

מורה  ,לקאא ' ,

ראה :

שאול  ,קצה  ,עמ '

. 248 -247

הפוגרום .

ראה גם הנסיון לתון יחס של מוסלמים ליהודים כטמאים

בטענה שהדבר נעשה ' כמסורת דתית קנאית ולא מתוך שנאה ליהודים ' ( מעלם  ,עמ '

, ) 110

וכן

עיצוב דמותה של ח ' יריה המוסלמית אצל אלי עמיר ( עמיר  ,עמ '  . ) 141השווה גם רג ' ואן  ,זכרונות ,
עמ '

. 179 - 170

30

ן

ראובן שניר

מבחינה אוביקטיבית קרובה למציאות הממשית הרי שהיא עדיין שיקפה  ,אפילו
בשנות הארבעים  ,מציאות אותנטית בנפשם של האינטלקטואלים היהודים  .הם ניסו
ככל יכולתם ' להשתלב ברוב ולהתמוסס בתוכו '

מתוך אמונה שיהדות בבל  ,שחיה

98

בעיראק יותר מאלפיים שנה  ,תמשיך להיות בה ' עוד אלפיים שנה  ,יתכן שעד לימות
המשיח ' .

רק בדיעבד הם הבינך שמולדתם האהובה לא גמלה להם כגמולם והחברה

99

שרצו להשתלב בה כאזרחים שווי זכויות הקיאה אותם מקירבה .
שנות הארבעים ותחילת שנות

החמישים ,

ואומנם רק בסוף

00ן

עם חיסולה של קהילת יהודי

בבל .

אנו

מוצאים ניסיון לסגור את הפער בלן התדמית ובין המציאות  .תופעה זו נמצא לא רק
אצל הכותבים בעלי האורינטציה הציונית  ,אלא גם אצל אותם כותבים שהיו חסידי

הקומוניסטית .

האוריינטציה העיראקית וחסידי האידיאולוגיה

ד  .תדמיות מאז תוף שנוה הארבעים
תחושת העלבון
היהודים ,

העמוקה .

שהיתה מנתה חלקם של האינטלקטואלים והסופרים

מצאה לה ביטויים שונים ומגוונים  .אברהם עובדיה  ,שהקדיש את קובץ

שיריו ' ואבל

וטל ' ( ) 1946

למלך פיצל

השני ,

מבטא בשיריו החל מסוף שנות

הארבעים את סלידתו מבגידת העיראקים באחיהם

היהודים  .ן0י

העלבון היה גדול

ירתר אצל אותם אינטלקטואלים  ,כמו מיר בצרי  ,שלמרות הקמת מדינת ישראל מיאנו

להאמין שנסתם הגולל על יהדות בבל  .סירבו לנטוש אתעיראק ולעלות לישראל ואף
פעלו בעוז כנגד הציונות 02 .י בצרי  ,שראה עצמו ' עיראקי ערבי שדתו

יהודית ' ' .

0ן

המשיך ליצור בשנות החמישים ספרות ערבית נטולת כל זהות יהודית  ,שנמצאה אף
ראוייה לייצג את הספרות הערבית במערב 04 .י על רקע זה ביטא בצרי את עלבונו
בעקבות התנכלות השלטונות אליו במילים הבאות

איזה חטא חטאתי

:

בחיי ,

שעליו נענשתי עונש אכזר וקשה

?

האם בשל מאבקי ועמידתי האיתנה
לצד עיראק שלי והחידקל רהפרת
98

ראה

דרויש  ,עמ '

:

שלי ? '

. 201

דרויש  ,היחסים  ,עמ '

. 83

השווה

מיכאל  ,חופן  ,עמ ' לד

99

ראה :

100

השווה

101

השירים קובצו לאחרונה בעובדיה ציחה וראה

102

:

0ן

:

דברי סמי מיכאל ב ' מאזנים '  ,יולי -אוגוסט

.

במכתבו של מרדכי בן פורת מיום

9

ביוני

, 1950

:

. 16

ההקדמה לקובץ  ,עמ '

. 24 - 21

הראשון מאז החלה העלייה הליגלית מעיראק ,

הוא מונה את בצרי בראש הפועלים כנגד הציונות
צמח  ,בצרי  ,עמ '

1986

 ,עמ '

;

צמח  ,בצרי  ,עמ '

. 121

( ראה :

המכתב אצל  :יהודה  ,עמ '

. ) 215 - 214

. 88

103

ראה :

104

המבקר מחמד חמדי אל  -נאבהי מספר שבקובץ סיפוריו של בצרי ( ראה

:

בצרי  ,רג ' אל) מצא

דוגמאות הראויות לתרגום לאנגלית ולפירסום בכתבי עת אמריקאיים כ ' דוגמה לספרות הערבית

העכשווקע ' ( נאבהי  ,עמ ' . ) 9
105

ראה

:

בצרי  ,רחלה  ,עמ '

; 143

בצרי  ,עמ '

. 11

השווה

:

מורה וחקק  ,עמ '

. 96

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

ן

3%

למרות התחושה שהפטריוטיות הערבית  -עיראקית לא זכתה לגמול מתאים  ,המשיכו
האינטלקטואלים היהודים שנותרו בעיראק לדבוק בה גם בשנות השישים

 ,אבל

התדמית כבר נסדקה ובקיעים רחבים נתגלו בה  .אנור שאול ביטא זאת בפני ועידת

הסופרים הערביים  ,שנערכה בבגדאד באפריל  , 1969כשאזרחי עיראק צופים בו מעל
מרקע הטלוויזיה

:

ליבי פועם באהבת

הערבים ,

האין מקור ומוצא משותף לי

ופי מדבר את שפתם ומפאר ,
ולהם ,

העבר הרחוק קבצנו

יחדיו .

עת רשם אל  -סמואל בספר הנאמנות מופת ערבי באל  -אבלק ,

06ן

והיום אל התפארת נצעד  ,ואל המחר המאושר נשתוקק יחדיו ,
על הפרת פרחה ילדותי  ,ומן החידקל לגמו ימי נערותי הטהורה ,
הו מולדת הערביות  ,ברוכה תהי כמחסה  ,שהנדיבות בוהקת ברחביו . . .
אוהב אני את מולדתי היקרה  ,ואת אלה שהאצילו עלי אהבתם . . .

גורלותינו נכרכו במולדת זוהרת  ,היא לנו כמים ואויר .

07ן

בראשית שנות השבעים הגיעו גם בצרי ושאול  ,ואנשי עט אחרים  ,כמו סלמאן דרויש ,

למסקנה שנסתם הגולל על יהדות בבל  ,והם נאלצו לנטוש את עיראק  .חלק מהם
המשיכו לטפח את החזון התרבותי האוטופי ולהביע אהבתם למולדתם
גם ביושבם הרחק ממנה .

העיראקית ,

08ן

בקרב המשוררים והסופרים היהודים  ,שעלו לישראל בראשית שנות
חלה שחיקה מהירה בתדמית האוטופית 09 .י בעקבות מפגשם עם התרבות

החמישים ,
הישראלית ,

נטשו מרביתם א ת הכתיבה הספרותית והללו שהמשיכו בה עשו זא ת רק לאחר שעברו
מהפך תרבותי ואימצו את הלשון העברית כלשון כתיבה  .דוגמה מובהקת לתהליך
בלתי נמנע זה הוא פרסומו בשנת
930ן ) ,

1964

של הרומאן ' המעברה ' של שמעון בלס ( נולד

הרומאן העברי הראשון של סופר יהודי יוצא עיראק  .רומאן זה נכתב במקורו

בערבית אך הסופר בחר לפרסמו בסופו של דבר בעברית .

0ן ]

דחיית האופציה של

פרסום הרומאן בערבית והעדפת הלשרן העברית כמדיום לספררת היפה בקרב יוצאי
עיראק בישראל

106

ן ן

י

מעידות על ה תמוטטותו הסופית של החזון שצמח בתחילת שנות

טירתו של אל  -סמואל בתימאא ' מצפון לאל  -מדינה  .ראה גם הערה , 71

שאול  ,קצה  ,עמ '

107

ראה

108

ראה  ,לדוגמא  ,בצרי ,

:

לעיל .

. 336 - 335

אע ' אני  ,עמ ' . 154 - 153

השווה  :צמח  ,בצרי  ,עמ ' 20 , 86ן  .בצרי  ,היושב כיום

בלונדון  ,ממשיך לגרוס שאיש לא היה פוגע לרעה ביהודי עיראק אלמלא קמה מדינת ישראל
( השווה :
109

שיבלאק .

עמ '

. ) 57 - 56

על הפעילות הספרותית בערבית של יוצאי עיראק בישראל בשנות החמישים ראה  :שניר ,

והיינו .

לי .

110

טיוטה של הגירסה הערבית של הרומאן נמצאת ברשות המחבר  ,כפי שמסר

111

כמעט כל הסופרים והמשוררים יוצאי עיראק ניסו כוחם בלשון העברית  ,אך רק מעטים דבקו בה

בכתיבת ספרות יפה  .הבולטים שבהם  ,מלבד שמעון בלס  ,הם סמי מיכאל ( נולד

זמיר ( נולד  , ) 1929שלום כתב ( נולד

, ) 1930

ואלי עמיר ( נולד

. ) 1938

, ) 1926

שלמה

כל מי שעבר לכתיבה

בעברית חכה להצלחה כלשהי נטש לחלוטין את הכתיבה הספרותית כערבית  .חריג מסוים הוא

ראובן שניר

אד מיכאל

חלפו עשרים ושתיים שנים ואפילו שלום דרויש  ,מן המוכשרים בקרב

העשרים .

היוצרים היהודים יוצאי עיראק  ,מרים גם הוא ידיים ומפרסם  ,למררת הקשיים  ,רומאן

ראשון בעברית הנושא את הכותרת ' פריים

התדמית האוטופית של יחסי

!

,

פריים ' 2 .יי

יהודים  -מוסלמים

בשנות העשרים

שעוצבה

התמוטטה בימינו סופית  .יותר מכל מסמל את התמוטטותה של התדמית האוטופית
של יחסי יהודים  -מוסלמים דווקא מי שאיננו מוכן להודות בשיברי של החזון  :הסופר

.

היהודי יוצא עיראק סמיר נקאש הממשיך עדיין לכתוב ספרות יפה בערבית  .ברם

למרות ערכן של יצירוהיו  ,הן מבחינה ספרותית ערבית והן מבחינה תרבותית

יהודית ,

אין לו קהל קוראים והוא יוצר בחלל תרבותי ריק  .המערכת התרבותית הישראלית
העברית דוחה

אותו ,

בעיקר משיקולים פואטיים הנוגעים למעמדה של התרבות

הערבית בישראל  .גם המערכת התרבותית הערבית דוחה

שמעון בלס שבתוקף היותו חוקר הספרות הערבית החדשה

אותו ,

בשל שיקולים

ממשיך  ,לצד הכתיבה הספרותית

בעברית  ,להשתמש בערבית בכתיבת מחקרים  ,עוסק בתרגום מן

הספרית הערבית לעברית  ,ואף

משמש כעורך כתב העת המדעי ' אל  -כרמל '  ,המפרסם מחקרים בתחום הלשון והספרות הערבית
בלשון הערבית  .הוא שב לכתיבה הספרותית בערבית רק כשנתבקש לערגם את סיפורו ' בעיר

התחתית ' ( בלס  ,בעיר  ,עמ '
( נובמבר  , ) 1993עמ '

 ) 135 - 117עבור כתב העת

. ] 157 - 152

' פראדיס ' המתפרסם בפארים [ גליון
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השוואת התרגום למקור מעלה שלא תמיד הקפיד להסתפק

בתפקיד של מתרגם  .כך  ,למשל  ,השורות הראשונות של הסיפור אינן תרגום אלא כתיבה מחדש
של הטקסט  .על המהפך של בלס לכתיבה בעברית ושוליהעו בתרבות הישראליו; בשל העדפותיו

התרבותיות ראה  :ראובן שניר  ' ,גבולות השיח הנכון ' ( מסה בשני

 ,עמ ' ב8

1992

112

ראה

:

; 25

בספטמבר  , 1992עמ ' ב9

;

חלקים ) ,

אלקלעי  ,בלס  ,עמ '

האוץ  18 ,בספטמבר

. 187 - 180

דרויש ביבליוגראפיה  .ערכו של הררמאן עומד לו יותר בתחום התיעוד החברתי מאשר

בתחום הספרותי  .אין להשוות את כתיבתו העברית של דרויש לכתיבתו הערבבי ודומה שהסופר
עצמו הבין זאת וניסיונו הראשון לכתוב ספרות יפה בעברית הוא גם

האחרון .

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

מזו  ,תחושת הניכור

פואטיים ופוליטיים  .יתרה

בין יצירותיו וקהל הקוראים

ן

33

הערבי ,

שהוא קהל היעד של יצירותיו  ,היא בלתי ניתנת לגישור  ,זא ת בעיקר מאחר שלא מעט
מיצירותיו עוסקות בזכרונות וגעגועים אל חיי הקהילה היהודית בבגדאד ועושות
שימוש בדיאלוגים בדיאלקט הערבי

היהודי  : 3 .י

אין תמה  ,אפוא  ,שאליבא

דנקאש ,

העלייה לישראל וחיסול גולת בבל עתיקת היומין הם בגדר ירידה קורעת לב
' התמוטטות של מבצר רם

ונישא ' ;  : 4י

;

או אפילו גירוש מגן העדן העיראקי האבוד אל

גהינום ישראלי פיסי וררתני  .יש אירוניה לא מעטה בעובדה שנקאש בשבתו בישראל
מעצב בין השיטין של יצירותיו תדמית ארטופית של חיי היהודים בעיראק שבאופן
מפתיע דומה לתדמית האוטופית שעיצבו האינטלקטואלים היהודים בשנות העשרים .
יחד עם זאת ההבדל ברור

:

בדיעבד אנו מתייחסים לתדמית של שנות העשרים

כנאיביות של אליטה אינטלקטואלית

שלימה ,

אבל אי אפשר לטעון שהיא היתה

משוללת כל בסיס במציאות המוחשית הסובבת  .התדמיתשל נקאש  ,לעומתזאת  ,היא

פנטסיה חריגה של יחיד  ,שאין לה שותפים  .את החיים בארץ הוא רואה כמוות רוחני
לעומת גן העדן העיראקי

:

בסוכתנו התאספו אז נשמות המתים ורבות מאד היו אותן נשמות  ,שהרי לכל מי
שישב בסוכתנו היו מתיו שלו  .עם זאת נדמה לי שאותן נפשות היו עולצות
איתנו בלילה ההוא  .זמן רב חלף מאז שכולם מתו  .גן עדן היה שם בלי
גהינום  . . .את המוות במובנו הפיסי לא קלטתי אז בראייה  .היום מבין אני
היטב את משמעות שני סוגי המוות  ,המוות הפיסי וגם המוות הרוחני  .זה
האחרון הוא הנורא בסוגי המוות והמכוער שבהם

5 .ח

מול סמיר נקאש המקונן בערבית על הגירוש מגן העדן העיראקי  ,ניצב סמי מיכאל
המשבח בעברית א ת גן העדן הישראלי  .גן העדן של האחד הוא הגהינום של עמיתו .
שניהם מספרים מצוינים אבל אל לנו לשכוח ש ' מיטב השיר

113

כזבו ' .

ראה  ,למשל  ,סיפוריו ' בבית הסמרטוטים והנפלאות ' ו ' ליל הערבה ' ( ליל הושענא רבא בפי יהודי

עיראק )  ,המתרחש בסוכה יהודית  -בגדאדקז ( נקאש  ,עמ ' , 105 - 57

הסיפורים ראה

:

נקאש  ,יום  ,עמ '

, 84 - 47

. ) 170 - 121

. 226 - 159

תרגום עברי של

סיפורים אלה כונסו בקובץ שכל כולו עוסק

בדמויות יהודיות והציור על עטיפת הספר ( מתפלל יהודי עטוף טלית מעשה ידי הצייר דרור

גקאש ) עשוי רק להעמיק את תחושת הזרות כלפי הספר הקיימת
על מודעותו של נקאש לחריגותו ראה
114

נקאש  ,עמ ' . 63

15ן

נקאש  ,עמ ' . 197 - 196

:

אלקלעי  ,נקאש  ,עמ '

בלאו הכי אצל הקורא הערבי .

. 205 - 204
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מי נום
החל משנות העשרים של המאה העשרים חתרו האינטלקטואלים היהודים  ,ובכלל זה
הסופרים והמשוררים  ,להשתלב בחברה העיראקית  .הספרות והעיתונות הערבית של
יהודי עיראק  ,שהן  ,אף כדברי חוקר ערבי  ,ערביות ' בתוכן ובצורה '

מאמצים אלה וגם יכולות לשמש מטפורה לחזון

ולשיברו .

6וו

גם משקפות

7ון

בשנות העשרים לא היתה תדמית היחסים בין היהודים למוסלמים בספרות היפה
ובעיתונות הערבית של יהודי עיראק רחוקה מן המציאות  .המשטר העיראקי ניסה

לטפח אווירה של סובלנות ומכנה משותף בין בני כל הדתות  ,לפיכך גם אם המציאות

.

בשטח לא היתה אוטופית התקוות היו מרקיעות שחקים והיהודים האמינו בלב שלם
באפשררת מימושן  .תדמית זו שרדה עד תחילת שנות החמישים  ,גם כאשר הפער בינה

ובין המציאות החיצונית הלך והתרחב  .עם החרפת הסיכסוך בארץ ישראל  ,ההגברות
התעמולה הנאצית בעיראק וההתנכלויות  .ליהודים  ,ששיאן בפרעות ה ' פרהוד '  ,הפער
בין התדמית ובין המציאות נעשה לבלתי ניתן לגישור  .התקוות בדבר יצירת אוטופיה
פוליטית ותרבותית חדשה בעיראק נכזבך  ,אך הסופרים והעיתונאים היהודים המשיכו

.

לדבוק בתדמית לפחות עד העלייה ההמונית לישראל בראשית שנות החמישים .
תדמית זו שיקפה לאורך כל התקופה הזו מציאות נפשית מסוימת  ,ולעיתים אף

הפניית עורף והתכחשות למציאות המוחשית  ,שמצטיירות בפרספקטיבה היסטורית

כנאיביות קיצונית  .יחד עם זאת  ,יש לדחות כל ניסיון לראות בדיעבד את כשלון
מימוש התדמית כדבר שהיה אמור להיות ברור לחלוטין להוגיו כבר מתחילת הדרך
בשנות העשרים  .שכן בפרספקטיבה היסטורית אמנם בולטת מאד תמימותם אך אותו
חזון אוטופי קסום נראה להם אז  ,טרם החריף הסיכסוך על ארץ ישראל  ,בהישג

יד .

אמונתם העמוקה בסיכויי מימוש החזון והעידוד שקיבלו מן החברה הערבית

הסובבת  ,לפחות בראשית הדרך  ,דירבנו אותם לפעול במרץ למען מטרה זו  .אין תמה
שחלק מהם החיים עימנו כיום בישראל אינם מוכנים עדיין להשלים  -עם הכשלון
הצורב למרות שכיום אין על כך כל עוררין  .עד ימינו אתה מוצא נאיביות זו אצל

אינטלקטואלים וסופרים יוצאי עיראק  ,כמו סמיר נקאש  ,המתקשה גם בישראל של

שנות התשעים להיפרד מן התדמית  .אחרים  ,כמו שמעון בלס  ,אינם מתכחשים לפער
בין התדמית הנאיבית למציאות אך תולים את הסיבות לכך בנסיבות הפוליטיות  .הם
מאמינים שהאופציה של השתלבות תרבותית של ישראל במרחב היא ברת  -השגה .
מולם עומדים

אחרים ,

כמו סמי

מיכאל ,

הנאראטיב התרבותי הציוני .

116
117

שיבלאק  ,עמ '
השווה

:

. 28

שניר  ,ביקורת  ,עמ '

. 493 - 487

שזנחו לחלוטין את החזון ואימצו את

בין מלתעות הים
סיפור מאת פתא אסראא ' יל
הסיפור ' בין אניאב אל  -בחר ' ( בין מלתעות

שנכתבו על ידי יהודים

בעיראק .

הים ) ,

שהיה אחד הסיפורים הראשונים

משקף את ראשיתה של אמנות הסיפור הקצר של

יהודי עיראק  .הסיפור פורסם ב ' אל  -מצבאח '  ,גליונות

באפריל

. 1924

 , 2 - 1שנה ראשונה 10 ,

ו 17 -

מחבר הסיפור  ,מזהרתו האמיתית אינה ידועה  ,בחר בשם הבדוי פתא

אסראא ' יל ( מילולית

:

נער ישראל )  .עם זאת ברור שהוא יהודי הן בשל השם הבדוי

שבחר לו והן בשל האכסניה היהודית שבה

נתפרסם  .פרסום ספרות יפה בשם בדוי היה

.

מקובל ברבע הראשון של המאה העשרים בעיקר בשל העובדה שלא היתה בשנים
הללו יוקרה לספרות מן הסוג הזה  .המקרה המפורסם ביותר הוא של הסופר המצרי
מחמד חסין היכל

(  , ) 1956 - 1888שאת ספרו

' זינב '

( . ) 1914

הנחשב לרומן האמנותי

.

הערבי הראשון פרסם במהדורתו הראשונה תחת השם ' מצרי פלאח ' ( איכר מצרי ) .
בהקדמתו למהדורה מאוחרת יותר הוא מודה שעשה זאת מחשש שפרסום שמו יפגע
במעמדו החברתי ובעיסוקו כעורך דין .
בתרגום הסיפור  ,נשמרו  ,ככל האפשר  ,המאפיינים הסגנוניים המיוחדים לו  ,גם אם
הצריך הדבר סרבול מה של מבנה המשפטים .

השמש התרווחה על כס מלכותה וזיווה 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  .על
סיפונה היו תיירים  ,מבין אלה הנוטשים את ארצותיהם לתור את אדמת האל רחבת
הידים ופרושת

המרחבים ,

ולפגוש מעט מבריותיו בני הדתות השונות והנטיות

המגוונות  .הנוסעים ישבו פזורים פה ושם  ,משתעשעים עם דא ועם

הא ,

ודעתם

מוסחת מן העולם  .יש אשר מתלוצץ ומצחקק  ,אחר נהנה לספר מעשיות  ,ושלישי
שקוע בספר  ,ויש השולח מבט רווי הנאה אל נוף יפה שובה עין ומרנין לב .
אוי לך בן אדם אומלל  ,בעיני אתה כציפור המרחפת בחלל העולם הרחב הזה  ,פעם

אתה למעלה ופעם למטה  .יש שמרפרף אתה בכנפיך ופוצח ברון  ,מלא עליצות  ,ויש
שנותר אתה

גלמוד ,

כבול באזיקי השתיקה והדממה  ,עת גורל בוגדני אורב רמכוון

אליך את חיצי בוגדנותו  ,ממתין להזדמנות  ,ללכוד אותך  ,ראתה אינך יודע ולא רוצה
לדעת  .ולא רק זאת  ,בעיני אתה כוורד פורח  ,הפותח את ליבו בבוקר לנשום את אוויר

החיים הקריר  ,ואם ירחם עליו הטבע יתיר לו לבלות את עננת יומו עד רדת החשכה ,

.

ואז תמוג רעננותו  ,ויבלו עליו והוא יכלה  ,ואבריו יתפזרו על פני האדמה  .אך אם לא
ירחם עליו הטבע יעורר עליו עוד בראשית היום את חרון הסערה העושקת ויעקור
אותו ממקומו וישלח את עליו והיו כאבק פורח נעלם מן העין .
אפיריון השמש קרב לשקוע וצבאות החשכה כבשו כל חלקה וספינתנו חוצה את
גלי הים כמו היתה מספריים החוצים פיסת קטיפה

ללא געש או סער

כחולה ,

המדליחים את טוהרם  .ובעוד הספינה במצב שאותו הזכרנו נשמעה זעקה
שרעמה כפצצה  ,וקרעה את הדממה הזו  ,והגיעה עד לב השמים

:

' אש ! אש

אדירה ,

! '  .באחד

.

מתנורי הספינה פרצה אש ולשונותיה לחכו את אשר בקירבתה  ,ובלעוהו במהירות
עצומה  ,והמלחים ניצבו הלומים  .לא עברו דקות

רבות ,

והספינה היתה גזרי עץ

פרודים  ,צפים על פני המים  ,והגלים משליכים אותם לכל עבר .
לו שוטטת אז במבטך יכול היית לראות אדם שהיה טובע  ,אילו לא אחז בלוח עץ
שהיה בקרבתו  ,והצליח במאמץ רב להתיישב

עליו ,

ובעוד הוא חותר בשתי ידיו ,

ן
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בשארית כוחותיו  ,כדי להגיע אל
לוחש

:

' הצילו

!

הצילו

! '.

החוף ,

שלא היה רחוק  ,שמע קול חנוק  ,כמעט

אצילות רוח מילאה את ליבו של הנער

מקור הקול  ,וראה שיער ארוך צף על פני

הזה  ,והוא פנה לעבר

וידים עדינות נגלות ונעלמות

המים ,

לסירוגין  ,התקרב לגוף הזה והחזיק בידך בכוח עז  ,פרי התלהבותו ברגע זה  ,והחזיק

בו עד שהצליח למשותו מן המים  ,ולהושיבו על לוח העץ  ,אולם זה לא יכול היה

לשאת שני אנשים  ,לפיכך נאלץ ידידינו לרדת מדי פעם ולדחוף אותו ולעלות עליו
שוב וכך עד שהגיעו לחופו של הים המפחיד הזה .
הגיע לחוף ונשא על כתפו את האדם הזה  ,שהציל מטביעה  ,ואשר היה

מעולף ,

הניחו על מרבד עשבים רכים  ,בקרבת עץ ערבה  ,וישב לשמור עליו בעיניו ולדאוג לו .
השלווה שררה באותו מקום והרוח היתה מנשבת  ,קרירה ונעימה ומשובבת
והירח הסיר הצעיף מעל

נפש ,

פניו וקרן ובהק ושלח את קרני הכסף שלו אל פני האדמה .

ועטה אותה בגלימה הדורה מסנוורת מבט  ,מבלבלת דעת ויקרה  ,חי אלוהים  ,מפז .
ושם בחיק הנוף הטבעי הנפלא הזה עמד נער במיטב עלומיו והביט במלוא מבטו

.

בגוף השרוע למרגלותיו כרע והצמיד אוזנו לליבו  ,ושמע את פעימותיך  ,כפעום כל
הלבבות  .וכאשר היה בטוח שיצור זה חי  ,עמד והביט בו שנית ואז נגלה לו מראה ,
חשב בתחילה שהוא רואה אותו בחלום  ,עד שעלה בראשו כל אשר קרה באותו

לילה ,

בים הגועש הזה .
מה הוא ראה מולו

?

ראה על הקרקע קומה תמירה ומתניים דקות  ,ופני עלמה

.

יפהפיה  ,עד כי לא ידע האם הם הם הירח במלואו או זה המבהיק בלב השמים  .עיני
הנערה היו עצומות  ,שערותיה פזורות  ,דבר אשר הוסיף לה בעיניו של הנער המושיע

נוי והדר  .על שפתותיה הוורודות 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 .
עמד הנער בקרבת היפהפיה הזו  ,והוא מדמה עצמו מול בתולה מבתולות גן

עדן ,

אשר האל הבטיח אותן למאמיניו הצדיקים  ,לאחר מכן הניח כף ידו על ליבו שפעם

בחוזקה  ,כאילו רצה לאחוז בו פן ימלט ממנו  .לא היה ברשותו דבר מה מרענן שיוכל
לסייע בעדו לעורר את

הנערה ,

לפיכך  ,עמד והתפלל לאל ירומם ויתעלה  .פתחה

הנערה את עיניה אט אט  ,כנרקיס הפותח

עליו .

כשרוח הנעורים מנשבת

עליו ,

וכשחשה בנער בקרבתה עמדה על רגליה  ,רועדת כרעוד נוצה במשב הרוח  ,והבושה

צבעה את לחיה בסומק הדומה לאודם הכלנית  ,והפחד כבל את לשונה אך לא אמרה

דבר  ,ואז התקרב אליה הנער ואמר לה בנימה ידידרתית ואוהבת

:

' אל תחששי  ,הו

עלמה  ,ממי שסיכן חייו כדי להצילך ממלתעות הים  ,ונותר עירני כדי לשמור עליך עד
רגע זה '  .זכרה הנערה את שאירע

לה ,

והבינה שהיא ניצלה בזכות אותו נער אציל .

ופתחה פיה ורצתה לאמר לו דברי תודה  ,והנה לא היתה יכולה לעשות זאת  ,אולם

.

הנער הצליח לקרוא בעיניה את שרצתה לאמר 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  .היפהפיה בדיעה התאהבה

ן

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

עד למעלה מראשה במצילה הצעיר האמיץ

סלים .

וסלים אהב את

בדיעה ,
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אהבה

שאיש לא ידע את עוזה זולתו  .ולאחר שבועיים מאז אותו מאורע נישאה הבתולה
היפה והחסודה בדיעה לאהובה האציל והאמיץ סלים .
תרגם

:

ראובן שניר

האומלל
סיפור מאת מראד מיכאל
הסיפור ' אל  -באיס '
( ינואר

. ) 1928

עמ '

של מראד מיכאל פורסם ב ' אל  -חדית ' כרך

( האומלל )

100 - 98

, 1

גליון

3

.

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  ,ולזירת התגוששות 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

אמר

:

דורס ,

' 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

אלי ,

אויה לי

!

מה רב יהא

המבהיקים  ,עת אבוא אליך וידי ריקות

מבקש אני מאלוהים כוח לעמוד בפני

! !

יגוני ,

אם ימוגו אורות חיוכיך

קצרה לשוני להביע את רחמי כלפיך  ,לכן

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  ,והכניס בקערתו הריקה את שהיה מיועד לכלבים  ,וחש
אל

ביקתתו ,

ובליבו כיסופים אל ילדו  ,ככיסופי הר אל ביתו והישיש אל ילדותו .

ובדרכו אל הביקתה ישב לנוח  ,נמנם קמעה 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 ,

וכשסיים קם והלך לו  .לאחר שעה קלה פקח העני את עיניו רמצא את הקערה ריקה .
הביט מסביכו ולא מצא

איש ,

מלבד אור חיוור של פנס רחוב  ,אשר ריצד באפלה .

הרים ראשו אל השמים  ,ומצא את הכוכבים לועגים לו  ,נפל על פניו מתייפח בבכי
תרגם

:

ראובן שניר

ן
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ראובן שניר

הפתות ביבליוגראפיות
אבו חמאם

אבו תמאם  ,אל  -חמאסה  ,קהיר

אבן אל  -פארצ '

עמר אבן אל  -פארצ '  ,תרג ' מאן אל  -אשואק  ,בירות

אגסי

א ' אגסי  ' ,ראשית החילון בקהילה הההודית בבגדאד והמאמצים לגדור בעדו ' ,
בתוך

( חסר

שנת

דפוס) .
. 1983

מ ' זהרי ואחרים ( עורכים )  ,הגות ערבית בארצות האסלאם  ,ירושלים

:

תשמ " ב  ,עמ ' . 314 - 306
עבד אל  -אלאה אחמד  ,נשאת אל  -קצה ותטורהא פי אל  -עראק

אחמד

בגדאד

אייזנשטדט

, 1969 - 1908

. 1969

ש " נ אייזנשטדט  ' ,מודרניזאציה בלי התבוללות  -הערות למבנה החברתי של

יהדות בבל '  ,פעמים  ( 36תשמ "

אלקלעי  ,בלס

with Shimon

ח )  ,עמ '

. 6 -3
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 . 180 - 187 .קק ( Ballas ' , The Literary Review 37 , 2 ) 1994
אלקלעי  ,נקאש

Samir

בלאו

 the Great I isorder : 140 Znterview withמ ] -- , ' Signs
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תשל " ו .

י ' בלאו  ,תחית העברית ותחית הערבית הספרותית  ,ירושלים

ש'

בלס  ,בעיר

בלס  ,בעיר התחתית  ,תל אביב תשל" ט .
 , -והוא אחר  ,זמורה  -ביתן תשנ " א .

בלס  ,והוא

-

בלס  ,תוג ' ה

 ' , - -אל  -תוג ' ה אל  -ואקעי פי קצצ שלום דרויש '  ,אל  -כרמל

, ) 1989 ( 10

עמ '

. 60 - 27
בן יעקב  ,בתקופות

א ' בן יעקב  ,יהודי בבל בתקופות האחרונות  ,ירושלים . 1980

בן יעקב  ,יהודי בבל

- -

בצלאל

י ' בצלאל  ,כתבי סופרים יהודים ספרדיים ומזרחיים בלשונות יהודיות וזרות  ,א ,

 ,יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו  ,ירושלים

תל אביב

בצרי

תשכ " ה .

תשמ " ב .

מיר בצרי  ,אעלאם אל  -יהוד פי אל  -עראק אל  -חדית '  ,ירושלים . 1983
אע ' אני

בצרי ,

- -

בצרי  ,אעלאם ב

.

 ,אע ' אני אל  -חב ואל  -ח ' לוד ירושלים . 1991

 , - -אעלאם אל  -יהוד פי אל  -עראק אל  -חדית '  ,חלק ב '  ,ירושלים

בצרי  ,מראד

 ' , - -מראד מיח ' אא ' יל ואדבה '  ,אל  -שרק  ,יולי -אוגוסט  , 1990עמ '

כצרי  ,רג ' אל

 , - -רג ' אל וט ' לאל  ,בגדאד . 1955

. 1993
. 96 - 90

בצרי  ,רחלה

 , - -רחלת אל  -עמר  ,ירושלים . 1991

בר משה

אסחק באר מושיה  ,בית פי בע ' דאד  ,ירושלים . 1983

גויטיין

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

:

הגות  ,עמ ' . 227 - 219

א ' גורן  ,משירת ערב  ,תרגומים ורשימות  ,ירושלים . 1970

גורן

ש ' דרויש  ,פריים

דרויש

דרויש  ,אחראר

.

דרויש ביצ ' ה

דרויש  ,בעצ '
דרויש  ,היחסים

!

פריים !  ,תל אביב . 1986

שאלום דרויש  ,אחראר ועביד  ,בגדאד . 1941
.

- -

 ,ביצ ' ת אל  -דיכ  ,ירושלים . 1976

 , - -בעצ ' אל  -נאם  ,בגדאד

 .-בתוך :

. 1948

' היחסים בין מוסדות הקהילה לבין המחתרת החלוצית בבגדאד ' ,

יהודה  ,עמ '

. 85 - 82

דרויש  ,כל

סלמאן דרויש  ,כל שיא ' האדא ' פי אל  -עיאדה  ,ירושלים . 1981

זוהר

צ ' זוהר  ' ,יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הצ' ט כמשתקף

יהודה

ביצירתו ההלכתקז '  ,פעמים  ( 36תשמ " ח)  ,עמ ' . 107 - 89
צ ' יהודה ( עורך)  ,מבבל לירושלים  ,תל אביב תשמ" א .

יפתח

י ' יפתח  ,החינוך היהודי בעירק בדורות האחרונים  ,נהלל תשמ " ד .

. 1909

יצחק

סלים יצחק  ,אל  -אנקלאב אלעת ' מאני  ,בגדאד

מאיר

י ' מאיר  ' ,התפתחות ההשכלה בקרב היהודים בעיראק בשנים , ' 1974 - 1830
בתוך :

מ ' זהרי ואחרים ( עורכים )  ,הגות עברית בארצות האסלאם  ,ירושלים

תשמ " ב  ,עמ '

 - 429ד. 44

יהודים ומוסלמים בספרות יהודי עיראק

מורה  ,השירה

ש ' מורה  ,השירה הערבית המודרנית של יהודי עיראק  ,ירושלים ,

מורה  ,חיבורי

ש ' מורה

מורה  ,יצירה

--

מורה  ,סיפור

מחקרים בערבית ובאסלאם  ,ב '  ,בר אילן תשל " ח  ,עמ '

 ( - -עורך )  ,הסיפור הקצר של יהודי עיראק  ,ירושלים

 ' , - -אל  -שאער אל  -ע ' נאא ' י אבראהים עובדיא בין

. 151 - 143

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

. 131 - 129

פעמים  ( 22תשמ " ה )  ,עמ '

ש ' מורה ול ' חקק  ' ,יצירתם הספרותית והמחקרית של יוצאי עיראק בעיראק
ובישראל בדורנו '  ,בתוך

:

ש ' מורה

ובתרבותם  ,חלק א '  ,אור יהודה

מיכאל
מיכאל  ,אהבה

. 122 - 115

מחקרי משגב ירושלים בספרויות עם ישראל ,

בתוך :

ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

מורה וחקק

1978

 ,עמ '

תשמ" א .

אל  -עראק ואסראא ' יל '

  ' , -הפרהוד  -פרעות חג השבועות תש " א (  ) 1941והשתקפותו בספרותםשל יוצאי עיראק ' ,

מורה  ,ראשון

. 68 - 60

. 76 - 71

אל  -שרק  ,אוקטובר -דצמבר
מורה  ,פרהרד

בתוך :

"

מנצור

  , , -לקאא ' מע אל  -אסתאד ' מאיר זכריא '  ,אל  -שרק  ,אוגוסט  -דצמבר , 1983עמ '

מורה  ,ערבדיה

. 1973

 ' ,היצירה הרוחנית של יהודי עיראק בשפה הערבית ' ,

( עורך ) ,

מורה  ,לקאא '

( עורך ) ,

חיבורי יהודים בלשון הערבית  ,ירושלים

תשמ " ב .

( עורך ) ,

 , 1981עמ '

מחקרים בתולדות יהודי עיראק

. 132 - 83

מראד מיכאל  ,אל  -אעמאל אל  -שעריה אל  -כאמלה  ,תל אביב
ס ' מיכאל  ,אהבה בין הדקלים  ,דומינו

מיכאל  ,חופן

--

מיכאל  ,ויקטוריה

 , - -ויקטוריה  ,עם עובד
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 ,חופן של ערפל  ,עם עובד . 1979
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