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עמודים בלועזית  +טקסט תווים .

א.

שלמה ראובן מרדכי ( ) 1985 - 1908

כבר

שנים

רבות

משמשים

אסתר

המלכה ואירועי פורים בשושן הבירה חומר דרמטי בלתי נדלה למחזות עבריים

י " ד גורדון  ,גדליהו גיטלוויץ  ,קדיש

ויהודיים רבים  .אוסף מחזות ה ' פורימשפיל ' היידי ,
יהודה סילמן  ,קאהן ביסטריף קלמן  ,עזרא ששון [ יערי

] 1956

וכמובן איציק מאנגר

הם רק כמה מהכותבים שהמחיזו וכך מימשו משהו מהפוטנציאל הדרמטי העצום
הגלום בסבך הפוליטי  ,הלאומי  ,המיני והכוחני שבמגילה  .בכתיבתם הם נתנו במגילת
אסתר וחומריה פרשנויות עדכניות שבאמצעותן ניהלו דיאלוג עכשווי עם הטקסט
הישן  .כך הסבירו את עצמם דרך התנ" ך ואת התנ " ך דרך הוויות

חייהם .

ב.
לעת כזאת  ,בתחום הלא  -נחקר דיו של הדרמה והתיאטרון העבריים  ,הוא מחקר

חשוב המגלה מחדש את המחזה אסתר כטפח מאוצרות המופע העממי -קהילתי
היהודי -ספרדי  .לעת כזאת מביא את הטקסט השלם של המחזה אסתר מאת שלמה
ראובן בלאדינו  ,בשפת המקור ובתרגום עברי כשאליהם נלווים שני מחקרים  :האחד
על המוסיקה של המחזה והשני  ,העוסק ברקעו ובמקורותיו של המחזה .
ההתייחסות לאסתר כאל יצירה מקורית  ,כפי שתמר אלכסנדר טוענת בצדק ,
נובעת לא רק משום שהטקסט מוכר היטב לקהל היעד  ,אלא גם חלק מפרשנויותיו
הרבות ' המתווכות בינו ובין הטקסט הראשוני '

[ לט ]

מצוי בתודעתו של קהל היעד.

אמנם לקח ראובן את מיבבה המחזה שלו מהמחזאי הצרפתי הניאו -קלאסי ז ' אן רסין ,
אך ניתן לומר שעשה זאת כמי שמשיב עטרה ליושנה ומחזיר את אסתר למקורותיה
התנ" כיים העבריים האותנטיים  -וזאת על אף שהמחזה הוצג בלאדינו  .בתפיסה

ובמסורת היהודית ( המתבטאת בניסוחה התמציתי בפתיחת ' פרקי אבות ' )  ,ככל
שהמקור קדום יותר רבה יותר גם סמכותו וממילא גדול ערכו של הסיפור התנ " כי

שמעון לו

הפגנת חברי האגודה

האנטשמית ' שלושה אפסילון ' -

תרצ " א

( ) 1931

מערכם של עיבודיו  ,גירסותיו וגלגוליו למיניהם  .כך נמצא גם ראובן  ,כמו מחזאים
יהודים אחרים  ,מנכס מחדש אוצר שנשבה בין

הגויים .

כתיבת המחזה  ,העלאתו כהצגה וודאי גם אופני התקבלותו מצד הקהל הם גם
אירוע תרבות מעניין וגם תופעה הראויה להיבחן מצד היחס בין המציאות המסוימת
בשאלוניקי בראשית שנות השלושים במאה שלנו לבין התפתחותו של התיאטרון
היהודי בכלל והעברי בפרט באותה תקופה  .הניכוס המחודש של אסתר המלכה
מחוזק  ,כמובן  ,גם לאור הגישה הלאומית  ,הבית" רית  ,הפעילה של בני קהילת
שאלוניקי  .אין כאן אפוא העלאה בלבד של מה ש' שלנו ' ממילא  ,אלא גם שימוש
יעיל במיתוס לאומי מוכר לאור נסיבות חברתיות ופוליטיות ייחודיות .
אסתר המלכה היא דימוי מובהק ואהוב ללאומיות עברית  .אם נסתייע בדגם ידוע
מהסיפור העממי  ,ניתן להיווכח שבדומה ליפהפיה הנרדמת  ,מקיצה עתה גם אסתר
מתרדמתה בת מאות השנים  .אבל עתה היא מקיצה לא מנשיקת האהבה של הנסיך ,
אלא

מדקירת אחד מעוקציה החדים

הרבים של האנטישמיות  .ביוון בשבות

השלושים  ,כפי שמוסר מחקרה של אלכסנדר  ,ובכך ממקם את המחזה בהקשר
היסטורי ספציפי  ,כבר ניכרה השפעת המשטר הנאצי שהשתלט והלך על גרמניה
והשפיע על תנועות לאומניות גם במקומות אחרים .
מן הראוי לציין בהקשר זה שבעוד ידוע שבשנים מסוימות שבת הנמל בשאלוניקי
בימי חג יהודיים בגלל השפעתם של בני הקהילה שם  ,הרי בראשית שנות השלושים
השתנה המצב  .באסתר של שלמה ראובן מוצבת לאומיות מתנגדת לזו של הנאצים
באותן שנים  ,וזמן קצר קודם שיושמדו במחנות הריכוז הרבה מבני הקהילה שהציגה
את אסתר .באירוניה המרה של ההיסטוריה לא זכו בני הקהילה לבס פורים  ,אלא
שכאשר הועלתה ההצגה לא ידע  ,כמובן  ,איש מהם מה צפוי  .פוגרום ' קמפבל ' ,

לעומת זאת  ,היווה רקע מיידי לרלוונטיות של ההצגה .

י  . . .שלום אסתרומהייעשהבה ' . . .
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ג.
בעוד הטקסט של ההצגה כסוגה עשוי להחשב עוד עיבוד של עיבוד  ,הרי שהצגת
אסתר  ,כממצע ציבורי וחברתי מובהק  ,בתור טקסט כולל תת  -טקסט וקונ  -טקסט ,
והרבה יותר מהטקסטיבלבד שלה  ,היא האירוע המעורר עניין מיוחד  .אסתר מגלה
דמיון מעסין לאותי הביכוס בדיעבד של ערכים לאומיים  ,המתקיימים בספרות
העברית בכלל ובעיקר בממצע הציבורי של הדרמה ושל התיאטרון העבריים בשלהי
המאה הי " ט ובראשית המאה שלנו  .משכילים כגון זלקינסון תרגמו את רומאו ויוליה
של שקספיר כ ' רם ויעל ' או את אותלו כ ' איתיאל הכושי '  ,על מנת להופכם ל ' שלנו '
ולהוכיח ש ' גם אנחנו יכולים  /עם הליברליזציה ומתן זכויות ליהודים ובהעדר

מסורות תיאטרון יהודי  ,היה התרגום לעברית של מחזות קלאסיים אחד הצעדים
הראשונים בדרך להקמתו של תיאטרון יהודי  ,עברי  ,ואחר כך גם ארץ ישראלי

וישראלי .
בכל הנוגע למחזות תנ כיים המצב קל ונוח יותר מלכתחילה  :הרי גיבורי התנ" ך
צמחו בתרבות העברית  .עתה  ,ובמיוחד ' לעת כזאת ' ,אנחנו בסך הכל מחזירים

"

לעצמנו את שהיה שלנו תמיד  ,אך  ,כביכול  ,לא תמיד בידינו  .מחזאים אלמוניים בימי
הביניים המחיזו תמונות רבות מהתנ" ך ומ ' הברית החדשה ' אך גייסו את התוכן
ורתמו אותו במושכות הכנסייה הקתולית  .אפילו ראסין  ,שעל מיבנה מחזהו אסתר
בנה שלמה ראובן את יצירתו שלו  ,נחשב פונדקאי זמני לאושפיזה תרבותית שאיננה
באמת שלו  .על אף הטיפול הראוי לשבח  ,במיוחד בקרב אוהדי תרבות צרפת שבקרב
בני קהילת שאלוניקי  ,שנתן לה ראסין באכסנייתו הדרמטית  ,עדיין לא הצליח
להפקיע מאיתנו את אסתר .בהקשר המוציו -תרבותי דאז ניתן לחשוב עליה כמי

ששהתה אצל ראסין כשם ששהתה בחצר אחשוורוש  :כדי להצילנו מיד זדים בבוא
העת  .כך במצא ראסין מספק לאסתר אשר הוצגה בשאלוניקי מבנה דרמטי יאות  ,מין

ארמון מכובד אך ארעי שאסתר תסתופף בחדריו עד שיגיע הרגע והדרמה העברית
כמו גם מקבילותיה החברתיות של היהודים יוושעו באמצעותה .
כהצגה פעלה אסתר של ראובן גם על פי כלליה של המסכת ; כלומר כמופע
קהילתי בעל צביון פולחני שבו מאשרת הקהילה את ערכיה מעצמה  ,בעצמה
ולעצמה  .מעניין לציין שהמסכת היא תת  -סוגה דרמטית שמקורותיה בגרמניה

ובברית המועצות מראשית המאה [ עפרת  1979 : 224-200וכן יואלי  ,מחקר בתהליך ] .
אין תמה שמופעי קהילה מסכתיים באופיים שמאוחר יותר הפכו סממנים
' אומבותיים ' למישטרים טוטאליטריים היו בתחילת דרכם אישרורים לאומנות
מגויסת של קהילות מקופחות מבחינה לאומית  ,כמו קהילת שאלוניקי עם גבור
השפעתו של המישטר הבאצי גם ביוון בשבות השלושים .

ד.
תכנית הערב המלא  ,שבו הוצגה גם אסתר ,כוללת רק חלק דרמטי אחד ,כלומר

המחזה המוסיקלי עצמו ; ושני חלקים שכללו  ,כמסכת ' קלאסית '  ,גם מפגני הדר,
משמעת וכח פיסי כגון מסדרים  ,תרעלי דגלים והתעמלות  ,סיוף ואיגרוף בצד
ההוכחות שגם בתרבות הרוח יש מה להציע  -מונולוגים ודקלומים  .מאחר
שהמיבנה הוא בדרך כלל מטפורי למשמעות האירוע ,קל להיווכח שהצגת אסתר
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היתה קשורה אורגנית עם יתר שני החלקים ואף היוותה גולת הכותרת  ,שיא השמור
לסיום .
במהלך התפתחות התיאטרון העברי  ,הצגת אסתר נענית לדגם של היחס

הסימביוטי ממש בין ' החיים ' לבין ' האומנות  :האופייני לסוג אומנות זה החדש
יחסית בחברה היהודית  .מאחר שתיאטרון ודרמה עבריים התפתחו מאוחר הרי
כאשר קרו  ,היו חלק מתהליך ההתפתחות של הקהילות היהודיות לא רק לאומנות
אלא לכל מה שבצידה  -זכויות לנשים  ,תרבות חילונית בכלל וכן הלאה  .לאור
ההקשר ( ' קונ -טקסט ' ) של המתח הלאומי הרב באותה עת בשאלוניקי והאידאולוגיה
( כ ' תת  -טקסט ' משלים ) של בני הקהילה החוגגת  ,מקיים אסתר גם דיאלוג סמוי בין
שפות תיאטרון שונות  .אם נבדוק את היחס המתקיים בין השפה המילולית לבין
החלל ושפת התנועות המוצעת בהוראות הבימוי  ,נמצא שהמחזה מציע שתי
התייחסויות משלימות לדמות המלכה הגיבורה אסתר  .כדמות יהודית אופיינית
חלשה המתגברת על חולשתה  ,מתחזקת אסתר ומצילה את בני עמה  .כמי שחייתה
ב ' גלות ' כבר בטקסט המקורי  ,ברור לחלוטין מדוע הייתה אסתר סמל  ,אכן ' אורגאני ' ,
גם בגלויות מאוחרות הרבה יותר .

אסתר  ,כדמות דרמטית  ,איננה נעדרת אף לא מאחת מי" ג הסצנות

שבמחזה .

מכאן מסתבר שהמחזאי בפרשנותו הדרמטית השונה מעט מהפרשנות ההיסטורית

היהודית הכללית אך מדויקת להפליא בהקשרה הייחודי בשאלוניקי אינו סומך על
כוחה מאחורי הקלעים  ,בחוץ  -בימה הדרמטי  -היסטורי ולמעשה האקטואלי  -ולו
לרגע קט  .יתר על כן  ,החלל שהקצה ראובן לדמותה של אסתר השאלוניקאית איננו
אלא חלל מאלון המגורים הכאילו מלכותי שלה כדמות בת המקום הזה  ,לא בימים
ההם אלא בזמן הזה .
התפאורה בהצגה איננה משתנה לאורך המחזה המוסיקלי כולו  .עלות התפאורה
היתה אולי אחת הסיבות העיקריות לפישוט הצד החזותי בהצגה ולשימוש בריהוט
ובאבזרים שוודאי נמצאו ברוב הבתים הפרטיים של בני הקהילה  .כך נמצא ה ' דפקט '
הכלכלי מפוצה ב ' אפקט ' של המסר וביכולת המישמוע הישיר של הפן החזותי
בהצגה  .אם הסאלון של אסתר נראה כמו הסאלון ' שלנו '  ,וודאי היא אחת מאיתנו .
כמו כן  ,אופיה המוסיקאלי של ההצגה הפחית מן הצורך בריאליזם מסוגנן  .סביר
להניח שיוצרי ההצגה בפרט והמופע כולו רצו לחסוך מעצמם הפעלה מסובכת של
במה לא מקצועית  .המחזאי שהיה גם הבימאי  ,ולפיכך מוחזק אחראי על כל המופע ,

בחר בחלל המגורים  ,כלומר בהוויה  -לצורך  -ההצגה  ,של גיבורתו  .היא סגורה ונעולה
בחלל העלילה היחיד וכמעט איננה יוצאת ממנו .
חלל ההצגה  ,כדימוי תיאטרוני עיקרי ודומיננטי  ,אם במתכוון ואם לאו  ,משמש
באסתר

רה  -לוקאציה

חזותית

אקטואלית

לאירועי

שושן

הבירה .

בין

החלל

האקטואלי לבין התוכן המקורי העתיק נוצר פער באמצעות שימוש בשתיים מתוך
שפותיו האפשריות הרבות של ממצע התיאטרון  :השפה המילולית משלחת הרמזים
הידועים למשתתפים ולקהל גם יחד על אודות אחד מסיפורי המפתח בהווי היהודי .
באופן כזה נוצרת התקרבות על בסיס של צופני תרבות ומסורת ייחודיים לבני
הקהילה  ,מה שבדרך כלל גורם בכל הצגת תיאטרון לתחושת משפחתיות ולספיגה
נוחה יותר של המסר המתאשר מחדש  .היחס בין התוכן הישן של המגילה ללאדינו

י  . . .שלום אסתר ומה ייעשה בה ' . . .
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כשפה חיה מודרנית ממקם את העלילה מבחינת זמנה הדרמטי במעין על  -זמן של

תיאטרון הווי  ,מיידי ובלתי אמצעי .

פער גדול יותר נבעה בין זמן ההווה המיוחד

הזה  ,שהוא מושעה ולא מושעה באותה עונה ועת לבין הזמן הזה  .זהו יחס

'אינקלוסיבי ' שבו  ,כפי שמציין ראפ בספרו ' סוציולוגיה ותיאטרון ' ( תל -אביב , 1967
עמ '  , ) 67מתנסה האדם בעצמו ' כלוקח חלק ואת העלילה שהוא משתתף בתווייתה
בחינת עלילת מראית עין ' [ ראפ  ,הסוציולוגיה של התיאטרון  ,ספרית פועלים , 1967

עמ '  . ] 67מאידך גימא  ,הקהל חווה את חלל התפאורה של ההצגה כמזוהה מיידית
בתור ' כאן ועכשיו ' ,בשאלוניקי בתאריך ההצגה ,

27
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בין החלל הזה לבין הזמן ' הזה ' נוצרת עלילה  -ובעוד ראסין היה מגדולי המקפידים
על הקונבנציה של האחדויות האריסטוטליות הידועות  ,הרי שלמה ראובן  ,אם
בתבונה  ,אם באינטואיציה ואט מתוך הליכה בדגמים ידועים של עיבוד חומרים ,
יוצר באסתר עלילה שהיא היסטורית  ,על זמנית ובכל זאת אקטואלית  ,ובכך היא גם

חדשמת מבחיבת פוטנציאל ההתקבלות ( כפי שבהחלט נראה מתוך תגובותיו
הנלהבות של הקהל) וגם מסורתית במובן היהודי הכללי .

ה.
אלכסנדר מקדישה קטע ממאמרה להצגה וסוקרת כמה מהוראות הבימוי  .עניין זה

ראוי לתשומת לב בוספת כדי לבחון בקצרה את מעמדה של האישה על פי מה שניתן
להסיק מהיחס בין הטקסט הדיאלוגי לבין הטקסט של הוראות הבימוי  .ראשית  ,אין
ספק באשר למרכזיותה של אסתר בהצגה  .כבר באמר שהיא עוזבת את הבמה רק בין
המערכות  ,ולמעשה נמצאת עליה כל הזמן  .אמנם  ,במערכה השבייה היא נכנסת
לסאלון שלה אחרי שיצאה ממנו בסוף הראשונה כדי לבקש רחמים מאחשוורוש על
בבי עמה  .אך בתמונה זו היא מדווחת על הפגישה עם המלך וכך משמשת שליחה
דרמטית  -וזוהי מוסכמה דרמטית עתיקת יומין המוכרת מהדרמה היוונית העתיקה
וכן מהניאו  -קלאסיקניט הצרפתיט כמו ראסין  ,קורניי ואחרים  .באסתר של ראובן
השימוש איננו קלאסי כלל ועיקר  ,שכן אסתר משמשת שליחה מדווחת לדברי עצמה

וכך מנכיחה סצנה חוץ-בימתית בעצמה  .אבי מניח שהמחזאי לא היה מודע די הצורך
לאפקט הקומי העשוי להיווצר בתחבולה התמימה הזאת  .כך או כך  ,אסתר יוצרת
פעלול בימתי יפהפה של הצגה בתוך הצגה  .כפי שאלכסנדר מציינת בצדק [ לג -לד ] ,
המונולוג מובא על פי קני  -מידה של סיפור עם  .הצגה בתוך הצגה זו משמשת מקדם
תיאטרוני מודע למחצה להתבוננות עצמית של הקהל באותו אופן שבו היתה
תחבולה זו מנוצלת מימי אריסטופנס ,דרך שקספיר ומולייר ועד פירנדלו (שאולי
היה מוכר לראובן ) ועד בקט והנדקה בימינו אנו  .באסתר מדגישים קטעי השיחזור
את מרכזיותה של הדמות

הדוברת .

עיון בהוראות הבימוי מצביע על קו עקבי בתיאור שפתה הבלחי מילולית של
הגיבורה לא פחות מכפי שעושה זאת הטקסט המדובר .בפתיחה מופיעה אסתר עם
משרתותיה ומיד היא זוכה למיקוד הן בגלל עצם הופעתה המלכותית  ,כמובן עם
בנות הלווייה שלה  ,והן בגלל אופן הופעתה  ' :עצובה  ,מוטרדת  ,מגלה סימנים של אי

מנוחה וחוסר סבלנות  /מתח בימויי

מתגלה  ,אפוא  ,בין מעמדה הכללי כמלכה לבין

מצבה ' היהודי ' המיוחד ממש עתה  .ועתה היא נושאת דברי שיר על אודות ליבה
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ההומה ודאגתה לדוד מרדכי  .הדיאלוג הקצר והענייני פורש את מיפעם העלילה

הראשון  ,לא בלי שימוש דווקא בהקשר הנוצרי ממש ' :אלי  ,למה עזבתנו ?  [ ' . . .צב ] .
האמנם גם פה נעשה ניסיון לרה -לוקאציה של פסוק אמנם עברי אבל מצוי בשימוש
נפוץ בהקשרו הנוצרי כל כך  .מול ההדר של המלכה מתגלה מרדכי בבגדיו הקרועים
לאות אבל ומציב  ,כפי שמבקש ממנו המחזאי  ,כעט לנוכח דאגתה של המלכה

אסתר .ברמה האל -מילולית  ,ובמתכונת הידועה היטב מהמלודרמה  ,עשוי הקהל
לחוש אהדה כלפי אסתר שזה עתה ראיבוה מביעה דווקא דאגה רבה .
עם כניסת מרדכי מסתבר שאסתר קמה לכבודו וכך בעבית הדמות לצופן
התנהגות המתאים יותר ליחס של אחיינית כלפי גבר ,דוד  ,קרוב משפחה בכיר
בנוסח יהודי

שאלוניקי ; ופחות מכן

כנסיון לשחזר משהו מממוסי חצר בשושן

הבירה שבה לא בהכרח נאלצה מלכה לקום בנוכחות גבר ולו דודה בעצמו  .שפת
התנועה הנדרשת מאסתר מפילה אותה על הספה ' מוכה  ,חלשה  ,רפויה וללא
כוחות /

עתה נוצרת שתיקה דרמטית רבת מתח  .עם צאתו של מרדכי מלווה אותו

אסתר בעיניה  ,סממן מלודרמטי יעיל במיוחד לאור הושטת הידיים של מרדכי
לאסתר  .מגע אל  -מילולי מתרחש כמפעם אינטימי בין העיניים לבין הידיים  .האם
אסתר גם מנשקת את

ידיו ?

לא כתוב  .מתוך שכתוב בהמשך שאסתר ' מתיישבת

בכורסה ' ניתן להבין שקודם יציאתו של מרדכי היא שוב עמדה  ,כאות כבוד .
כפי שמתברר ממהלך תנועותיה של אסתר על הבמה  ,יש לה חלל בתוך
בסאלון שלה היא נעה בעיקר בין הספה לבין הכורסה  ,מקומות מיבטחיט

חלל :

שהתכנסות בהם או יציאה מהם מסמנות מצבי רוח והלכי נפש  ,תבועה בין פעילות
לבין סבילות  ,בין קריסה תחת עול הבשורות הרעות לבין נכונות להתמודד

איתן .

אגב  -קריאה צמודה לטקסט המילולי מאשרת שערכן הדרמטי של השורות
הקוראות לסיוע אלוהי הן אמנם נפוצות בטקסט אבל גם מגלה שהן קלישאיות
באופיין  .לעומת זאת השורות הנוגעות לגאווה אישית ולאומית ובצורך שידינו
תושענה אותנו הן מדוייקות יותר ומתפקדות באופן יעיל לקידום העלילה  .כך גם

המונולוג השני ( בעמ ' צד) משכנע יותר מקודמו  .בפנותה לאלוהים אומרת
שחרר אותנו  ,עזור לנו ! אלוהים  ,אין לי מגן זולתך ! אתה הוא

אסתר :

הכל !

במונולוג השני נאמר  ,לאחר שהמלכה ' מתאוששת מעלפובה ' הצרפתי למדי בסגנונו ,
' ציון  ,את שהתעלית עד שמיים  ,עכשיו את מושפלת עד תהום ' . . .
אחר כך נוספת שורה קולעת

וכו /

ודימהית :

' אתה יודע כמה שנאתי תהילת רשעים ואת סמל התהילה שעל ראשי אבי
מתעבת כסמרטוט מלוכלך ' . . .
שורה חריפה ומעניינת בהרבה מקודמתה  .היחס בין הדבריט הנאמרים לבין ההקשר
שבו נאמרו  ,דהיינו לאחר העלפון  ,מגביר כמובן את עצמת המונולוג השני לאור

השפה הבלתי -מילולית המנוצלת בו .

י  . . .שלום אסתר ומה ייעשה בה ' . . .
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המערכה השנייה נפתחת בכניסה עייפה ונפולה של אסתר המשליכה עצמה  ,שוב ,
על הספה בעוד שפת התנועה של משרתותיה מדגישה את כניסתה היגעה
המרשימה  .בתמונה השלישית זמן קצר קודם כניסת המן ואחשוורוש עומדת אסתר

שוב ומתפללת בשירה וחוזרת על המלים ' אלוהי  ,מדוע תעזבני ? '  ,עדות למשקל הרב
שמקנה ראובן לפסוק .
סצנה מקסימה מתרחשת עם השינוי הפנימי הקל שעורך ראובן בארגון החלל על
הבמה  ,כהישתנות

מוציו  -דרמטית :

עתה אחשוורוש יושב באמצע  ,בין אסתר לבין

המן  .שלושתם פונים כהוראת הבימוי המפורשת בטקסט היישר לקהל  ,וכאן הקפיד

הבימאי ' לפתוח ' את הסצנה  scenelחט  [ Misכדי שאיש לא יוכל להתעלם
מהמשמעות הסמלית  .בעוד המלך מדבר  ,מתבטא הניגוד הדרמטי בהבדל החזותי
והאל  -מילולי בין המן האוכל בתיאבון רב לבין אסתר שאינה נוגעת באוכל  .הדואט
השירי מעביר את הקהל מממצע דרמטי ' טהור ' לשירה תיאטרונית  .בהקשר זה
משמש המפעם הבימויי הן פעלול קומי ובידורי והן אמצעי הזרה ' ברכטיאני ' כמעט ,
החוסך דיאלוג ממושך באמצעות המטענים הרגשיים הישירים של השירה  .ראובן
מכניס עתה רקדניות המעצימות את אווירת הנכאים ההולכת ומשתררת ב ' ריקוד
אילם ומלא עצב /
אחר כך משולב במפעם תיאטרוני מדויק נאום הסניגוריה המתוחכם של אסתר ,
לא בלי הבעה מרוגשת של רחשי לבבה הגואה  .כך מתאחדים בנקודה זו במחזה

הטיעון הלוגי  ,המטען הרגשי ועיקר העיקרים  -רצונה של הדמות להשיג משהו .
לקראת סיום המערכה השניה מתגלה המן הכורע על ברכיו לפני אסתר  .אמנם

במגילה כתוב ' והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך  " :הגם לכבוש
את המלכה עמי בבית ? ף '

[ ז ; ] 8:

אך אין ספק שפוריטניות מסוימת היתה נחוצה

בהצגה שנועדה לכל המשפחה ולכל הקהילה והיא שגרמה להצנעה מסוימת של

האירוע ולניסוחו במונחים דרמטיים של פארסה צרפתית ( פיידו  ,סארדו וכו ') .
בתמונה הרביעית מנצל המחזאי /בימאי שוב את הספה ואת הכיסא  ,אבזרים שנוצלו
היטב  ,בחסכונות וביעילות דרמטית  ' :אסתר קמה מכיסאה ומתרווחת בספה ' שסוף
סוף ממלאת את ייעודה האמיתי  :לגרום ליושבת לחוש בנוח .
מעמדה של אסתר נדחק מעט הצידה לאחר שעשתה את הנדרש ממנה ובמערכה
השלישית תפקידה משני לעומת נוכחות המקהלה  ,אחשוורוש

ומרדכי .

מפעם

התנועה העיקרי של אסתר מתברר כנע בין תנועה לבין עצירה  .בחלל הפרטי שלה
היא עושה ככל יכולתה למלא את הצפוי ממנה  .בתשתית המחזה מבוטאת בעדינות ,
ואולי ללא מודעות  ,התנגשות בין עולם גברי תובעני לבין עולם נשי נענה  .מרדכי
תובען ' חיובי '  ,המן  ,כמובך רשע וזד התובע זדון  ,אחשוורוש נשאר גם בגירסה
השאלוניקאית קצת מטומטם נמו

במסורת .

על רקע זה שתי הדמויות הנשיות הן הגיבורות הנבונות אם גם מדוכאות
חברתית ודרמטית  .לאה  ,בת לווייתה הנאמנה והמאומצת של אסתר  ,היא אישה
נמרצת  ,המשמשת כדמות קונטרפונקטית וכמשקל  -נגד תנועתי משובב לבב  .כשם
אם האומה ולא במקרה  ,תפקידה של לאה באסתר הוא תפקידה של ' אשת סוד
תמה ' הממריצה  ,מנחמת  ,מעודדת  .האמנם כדיכוי סמוי של נשים היא אט אט
נעלמת עם חלוף הצורך בשירותיה הדרמטיים ומבחינה זו גם מטרימה את תיפקודה
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נשים יהודיות משאלוניקי בשיר ובריקוד

המוציו דרמטי של הגיבורה

אסתר ?

לאה היא מעין ' סוברטה ' חינפת  ,השלמה זוגית

לאסתר שמחמת מעמדה ההיסטורי והדרמטי נזקקת למשרתת  .במיטב המסורת
הצרפתית ' בשריותה ' המשעשעת מעומתת כנגד חולשותיה של גבירתה ומשהו
מצביון

ה ~Femme fatale -

שמקנה לה ראובן  ,וכך נמצאת לאה מחזקת את אסתר

מבחינת הרושם התיאטרוני  .ללאה כמשרתת ' מותר ' לצאת  ,מה שאסור למלכה  .היא
בת שיח לאסתר שבלעדיה היתה נאלצת לשאת מונולוגים שאולי אינם מעניינים די
הצורך בהצגה המיועדת .

.1
 . . /שלום אסתר ומה ייעשה בה  ' . . .איננה רק כותרת פרובוקטיבית התלושה רק במעט
מהקשרה המקורי שהוא ' ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית  -הנשים לדעת

י  . . .שלום אסתרומהייעשהבה ' . . .

ן

249

את שלום אסתר ומה ייעשה בה  ' . . .ראוי לבדוק לפרטים את מעמדן וזכויותיהן
הרשמיות  ,החברתיות והקהילתיות של הנשים היהודיות בשאלוניקי בתחילת שנות
השלושים  ,אך במידה ובאופן שמחזה עממי מסוג זה משקף מנהגים  ,מתברר שהיה
פער ניכר בין הציפיות מנשים לבין ה ' חלל ' שהחברה הגברית הקצתה להן  .עם זאת ,
מרכזיותה של אסתר  ,תבונת הלב והראש שלה מעוצבות היטב ביצירה  .מתחת
לתדמית הדכאנית עדיין מסתמן קו חתרני מעניין  :מסתבר שחירות יצירה
תיאטרונית עולה בקנה ובקנמון אחד עם חירות אישית ולאומית  ,אם של נשים ואם
של יהודים .

.

הות של כבוד

=  ' , ' = " - ' - ' = ' , -' -י
'"=

'

עירית קיץ
מנחם

שלח ,

המלחמה

על

הכבוד

האבוד  -צבא איטליה נגד הגרמנים

בבלקמם ,

אוגוסט -ספטמבר

, 1943

ספרית פועלים  ,תל -אביב , 1995

168

עמ /

א.
פרופ ' מנחם שלח ז" ל נפטר לפני כחצי

מנחם שלח

( ) 1995 - 1933

שנה ממחלת הסרטן  ,לאחר שנאבק

בה מאבק איתנים בדרך ראויה להערצה  :בנחישות  ,בכוח ובידיעה שלא יוכל לנצח ,
אך אולי יוכל לדחות את הקץ  ,בהומור ובקסם אישי שהיו אופייניים לו בחייו תמיד.
עד ימיו האחרונים התמיד פרופ ' מנחם שלח בעבודתו  ,שהייתה גם אהבתו

הגדולה  -כתיבת היסטוריה  .אין זה מקרה שספרו האחרון עוסק במלחמה שניהל
צבא איטליה נגד הגרמנים בבלקנים במלחמת העולם השנייה  .שכן כפי שכתב
ב ' פתח דבר' לספרו הוא היה ' איטלופיל ללא תקנה '  .האיטלקים הצילו את חייו  ,יחד
עם יהודים רבים אחרים  ,בגוננם עליהם מפני הגרמנים ומפני בני בריתם הקרואטים
באזור הכיבוש האיטלקי ביוגוסלביה .
מנחם  ,אז ילד יהודי נרדף  ,ברח עם משפחתו מקרואטיה לאיטליה  .עיני הילד שלו
קלטו מראות  ,קולות ומעשים שלא יכלו להישכח  ,ואשר כפי שהעיד על עצמו
במבוא לספר שלפנינו  ,השפיעו על כל דרכו כהיסטוריון  .ספרו הראשון ' חשבון
דמים ' הוקדש כולו להצלת יהודים בידי איטלקים  ,וספרו האחרון הוא הצדעה
למלחמתו הנואשת וחסרת הסיכוי של הצבא האיטלקי בבעלי בריתו לשעבר ,
הגרמנים .
אינני יודעת עד כמה האמין מנחם שימיו ספורים  ,אך הוא ידע שבקרב בגד
המחלה  -הפסיד .ידיעה זאת גרמה לו  ,ודאי  ,לרצות עוד יותר להשלים את ספרו
האחרון המלחמה על הכבוד האבוד  -צבא איטליה בגד הגרמנים בבלקנים  ,אוגוסט-

ספטמבר  , 1943אותו ראה לו

כחוב :

מפעל להנצחת ביטחונם של בני אדם  ,מיעוט

שבמיעוט  ,שסירבו לשתף פעולה עם הרוע  ,למרות היותו החזק  ,והתמידו בהצלת
בני אדם אחרים  ,עד הרגע האחרון .

ב.
הטפך צבא איטליה נגד הגרמנים בבלקנים  ,אוגוסט  -ספטמבר

הנוראה של הצבא האיטלקי  ,שבספטמבר

1943

1943

דן

בתבוסתו

קרס לחלוטין תוך פחות משלושה
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שבועות  ,שבמהלכם השתלטו הגרמנים על מרבית שטחי איטליה (על רומא השתלטו
תוך פחות

מ 24 -

שעות )  .כמיליון חיילים נפלו בשבי  ,מהם

בגרמניה ובמזרח ,

45 , 000

תזונה  ,עינויים ומחלות ,

כ 600 -

אלף נכלאו במחנות

נרצחו  ,הוצאו להורג  ,הוטבעו בים  ,או מתו במחנות מתת -

וכ 15 , 000 -

נוספים מתו לאחר השחרור כתוצאה מקורותיהם

במחנות .
למרות אהבתו של המחבר לאיטלקים  ,אין הוא נמנע מלבקר את הצבא האיטלקי
ואת רשתות השלטון השונות של איטליה ביקורת נוקבת וחריפה  .מן הניתוח עולה
תמונה של קריסה כללית  .בית המלוכה וההנהגה הפוליטית של איטליה מצטיירים
בספר כאפופים פחדנות  ,רשלנות  ,חוסר מעש  ,וכמי שנכשלו כשלון טוטאלי בתכנון ,
בקבלת ההחלטות ובהבאתן לידי מעשה  .היוזמה לפרישתה של איטליה מן המלחמה ,
שנבעה מחשש לכיבוש איטליה בידי בעלות הברית  ,טופלה ברשלנות ' כושלת ובלתי
מובנת '  ,שכתוצאה ממנה נכבשה איטליה בידי הגרמנים וצבאה חוסל  ,למעשה .
הצעדים הצבאיים לקראת הפרישה תוכננו על בסיס הנחות

מוטעות ; המשא ומתן

עם בעלות הברית בוהל בחוסר תיאום בין הגורמים השונים בתוך איטליה ; ומפחד
הגרמנים נשמרה תוכנית הפרישה בסודיות כה רבה  ,עד שגם מי שצריכים היו לפעול
כדי לאפשר פרישה מסודרת מן המלחמה לא ידעו על המתרחש  .מאחורי ההחלטות
שנתקבלו עמד פחד מלווה בהפרזה רבה בהערכת כוחם של הגרמנים מצד אחד ,
והערכה מוגזמת מאוד לגבי כוחן של בעלות הברית ונכונותן להגן על איטליה  ,מצד
שני  .בית המלוכה וראשי השלטון והצבא דאגו בעיקר
שהגרמנים מקיפים את רומא  ,הם פשוט נמלטו על נפשם .

לעצמם ,

ומשנסתבר

גם כלפי הצבא שולח המחבר חצי ביקורת נוקבים  :הפיקוד העליון היה שקוע
בדמורליזציה ולמעשה הפקיר את יחידות הצבא

לגורלן ; הוראות סותרות

הועברו

למפקדי הכוחות בחזיתות השובות ; ומרבית הח " ליט העדיפו להיכנע ולהימלט
משדה הקרב  .החמור מכל היה שהצבא האיטלקי לא רק שבותר בלא ראש ,אלא
שההוראות האחרונות שהותיר הפיקוד העליון לפני שברח מרומא  ,לחד עם ההנהגה

הפוליטית  ,היו מבולבלות  ,מלאות סתירות פנימיות באשר לשאלה ' מיהו האויב ? ',
ואף אסרו על יוזמה של פעולות איבה כבגד הגרמנים  .במציאות זו התמוטט הצבא
תוך ימים גם באותם מקומות שעלה בכוחו על הגרמנים .

ג.
קריסתו של הצבא האיטלקי תוארה כבר במחקר  ,אך ספרו של פרופ ' שלח מחדש

במספר נושאים בעלי חשיבות  .החשוב שבהם לדעתי  ,הוא הרצח ההמוני של שבויי
;

המלחמה האיטלקים בידי מי שהיו בעלי בריתם ימים ספורים קודם לכל  -הדוגמא
הקשה ביותר לכך היא זו של האי קפלוביה  ,הגדול באיי הים היווני  .בראשית

ספטמבר במצא באי חיל מצב איטלקי שמנה כ  -וו אלף חיילים

ו 525 -

קציתם .

ההודעה על שביתת הנשק הגיעה אליו  ,כמו גם אל שאר היחידות האיטלקיות ,

לאחר מעשה וללא התראה ; וכללה הוראות סותרות שיצרו בלבול ומבוכה  .לאחר
ויכוחים פנימיים קשים  ,כולל מרד של קבוצת קצינים וחיילים שסירבו להיכבע
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עירית קיץ

לגרמנים את נשקם  ,החלה לחימה שנמשכה מספר ימיט ונסתיימה  ,כצפוי ,

בניצחון גרמני .
בעיצומם של הקרבות באי ובמיוחד לאחר הכניעה  ,ביצעו חיילי הוורמכט רצח
המוני של שבויי מלחמה איטלקים  .המחבר מתאר את התדרדרות האירועים כמעין
תסריט של איבוד כל רסן מרגע שניתן האות הראשון להתרת דמט של החיילים
האיטלקים  .ההתחלה היתה הוראתו של היטלר מ  -וו בספטמבר  ,שעל פיה יש
להוציא להורג בלא משפט קצינים איטלקים אשר ימשיכו להילחם נגד הגרמנים ,

ואילו את החיילים להעביר למחנות עבודה במזרח  .השלב הבא  ,הכמעט מיידי  ,היה
הוצאה להורג של עשרות קצינים איטלקים באופן שרירותי וללא קשר לשאלת
לחימתם כנגד הגרמנים .

ב18 -

בספטמבר שינה היטלר את הוראתו והודיע לכוחותיו

ש' לא יילקחו שבויים איטלקים '  .כתוצאה מהוראה זו איבדו חיילי
ורצחו בלא אבחנה קצינים  ,חיילים  ,חובשים  ,פצועים ששהו בבתי חולים  ,ואף ירו

הוורמכט כל רסן

בשבויים שפרפרו במים לאחר שהאוניה בה נשלחו למחנות במזרח עלתה על מוקש

וטבעה  .בסך הכל נרצחו באי קפלוניה בתוך ימים ספורים
חיילים  .עוד כ 2 , 500 -

325

קצינים

וכ 5 , 000 -

טבעו בשעת ההעברה למחנות  .בהביאו עובדות אלו  ,מוסיף

המחבר נדבך חשוב לניפוץ האגדה על ' הומאניות יחסית '  ,כביכול  ,של הצבא הגרמני

(בניגוד לס .ס. ) .
מניתוח הקרב בקפלוניה  ,ומחלקים נוספים בספר ,משתקף גם פן נוסף של הצבא
האיטלקי  ,שאינו תואם את הדימוי המקובל  .זהו הפן של אותם חלקים מן הצבא
שגמרו אומר להילחם נגד הגרמנים ויהי מה  .למרות הבלבול  ,למרות ערפול
הפקודות  ,למרות העדר כל גיבוי מן הפיקוד העליון  ,היו קצינים וחיילים שאף הכריזו
מרד על מפקדיהם שהורו להם להיכנע .אלה לחמו בגבורה עד הכדור האחרון ,
שלאחריו נרצחו על ידי שוביהם .
פרק מיוחד במינו הוא זה הדן בקורותיו ובגורלו של הגנרל ג ' וזפה אמיקו  ,מפקד
דיביזיות מרקה  ,שהוצא להורג בלא משפט בידי הגרמנים

ב 13 -

בספטמבר ,

בדוברובניק  .שם  ,בניגוד למקומות אחרים  ,לא ביצעו הגרמנים הוצאות להורג
שרירותיות של איטלקים  ,לא של קצינים ולא של חיילים  .שני הגנרלים האיטלקים
ששהו במקום באותו זמן נוסף לגנרל אמיקו נשלחו לשבי בלא שפגעו בהם  .הגנרל

ג ' וזפה אמיקו  ,שקורותיו משקפות את הפרק ההרואי של הצלת היהודים בידי הצבא
האיטלקי  ,היה היחיד שהוצא להורג בדוברובניק .

פרופ ' שלח חיפש ומצא ששמו של אמיקו מופיע שוב ושוב  ,מאז סתיו , 1941
במסמכים גרמניים וקרואטיים  .בכולם הוא מתואר כאורב הגרמנים והקרואטים ,
וכאוהבם ומגינם של היהודים והסרבים  .בכך העלה עליו את חמתם של הגרמנים
ושל הקרואטים גם יחד .הגנרל אמיקו היה אחראי על החלק הדרומי של החוף
הדלמטי  ,וניהל עם השלטונות הקרואטיים  ,עם ראשי האוסטאשה  ,ואף עם
הגרמנים  ,מאבק עיקש על הגנת היהודים שבשטח יחידתו  .השמועות על ההתנהגות
ההומאנית של הצבא האיטלקי הגבירו את זרם הפליטים שהסתננו לאזור,
היהודים שחיו בדוברובניק לפני המלחמה התווספו

1 , 500

ול 150 -

פליטים ועוד מאות מצאו

מקלט בעיירות ובכפרים בסביבה  .גם כאשר באה הוראה ממוסוליני למסור את

היהודים שבשטח הכיבוש האיטלקי לגרמנים ( הערה שכלאחר יד על

מסמך בנושא ) ,
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סירבו ראשי הצבא האיטלקי ביוגוסלביה למלא את הפקודה  ,בטענה ש'חובת הצבא
האיטלקי היא להגן על אנשים חסרי ישע'  .בשיתוף עם בכירי משרד החוץ ברומא
שהזדהו עם מניעיו של הצבא להגנה על היהודים  ,גיבשו תוכנית של השהייה ,
הטעייה ועיכוב  .עד כניעת איטליה בספטמבר
אחד  ,ורוב היהודים ניצלו

ממוות .

1943

לא במסר לגרמנים אף לא יהודי

זאת חרף לחץ גרמני בלתי פוסק  .כמו הגנרל

אמיקו פעלו גם מפקדים איטלקים אחרים  ,והממונים במפקדת הארמייה השניה
וברומא אישרו את החלטותיהם בקול

רם .

ייחודו של הגנרל אמיקו היה בכך שלמרות היותו ' רק ' מפקד דיביזיה  ,העז לפעול
באקטיביות ובתקיפות כנגד כל ניסיון לפגיעה בחייהם ובזכויותיהם של היהודים
שבשטחו  ,והוא אף הרחיק לכת בהביעו בפומבי סלידה ממעשיהם של הקרואטים
והגרמנים  .במסמכים הגרמניים הרבים שמתייחסים לניסיונם לקבל את היהודים
לידיהם  ,נזכר הגנרל אמיקו פעמים רבות  ,לצד מפקדים בכירים וראשי הממשל
האיטלקי  ,ותמיד בשמות גנאי שונים  .בסופו של דבר הוא נרצח בגלל מעשים אלה ,
שהותירו את הגרמנים בתחושת תסכול וכעס על הפרתו העקבית והבוטה את
מדיניותם  .בפרק שיוחד לג' וזפה אמיקו  ,עשה פרופ ' שלח מחווה לדמותו של הגנרל
האמיץ  ,והחזיר לו בכך חוב של כבוד .

ד.
' המלחמה על הכבוד האבוד ' תועדה היטב בספר  ,שנקרא בעניין רב  .המחבר סרק
מקורות ארכיוניים נרחבים ותמך את ניתוחיו ומסקנותיו במגוון רחב של מקורות
היסטוריים  .אך למרות הנושא ההיסטורי הכבד  ,הכתיבה שוטפת ודינמית ומעמידה
תמונה חיה ובהירה  .עומס הפרטים ההכרחי בניתוח מהלכי קרבות אינו מונע מן

הספר לשמור על רעננות  ,ואף לעורר התרגשות מדי פעם  .מן הסגנון משתקף אופיו
המיוחד של המחבר  ,אם באמצעות החן וההומור שמשולבים בכתיבה המדעית  ,ואם

על ידי שיבוץ ביטויים

שכמו לקוחים משיחת רעים  .יהיו אולי מי שיחשבו שראוי

היה לערוך את הספר עריכה קפדנית שתיטול ממנו סוג זה של התבטאויות  ,שאיננו

מקובל בספרי מדע  .אך

מי

שזכה להכיר מקרוב את המחבר  ,שמח על שלא נעשתה

כל עריכה  .כך שומר הספר על סגנונו האותנטי של מנחם  ,ומאפשר לחיוכו השובבי
לעלות מדי פעם מבין הדפים .

היסטוריון יהודי בו המאה הי " ג
מיכאל ויכפור
ספר

דביי

יוסף לר' יוסף ב" ר יצחק

סמבה  :אלף ומאה שנות תולדה

יהודית בצל

האסלאם  .יוצא לאור על -פי כתבי -ידות ודפוסים ראשונים עם מבוא  ,הערות  ,ומפתח

מאת שמעון שסובר .מכון בן -צבי ויד בן -צבי והאוניברסיטה העברית

ירושלים  ,תשנ" ד .

420

בירושלים ,

עמ '  ,נספחים  ,ביבליוגרפיה  ,מפתח .

חכמי ישראל בתקופה הטרום  -מודרנית לא הרבו לכתוב ספרי היסטוריה  .ידועה
היטב גישתו של הרמב" ם  ,המזלזלת בפירוש בהיסטוריה  .לכן יש עניין מיוחד באותם
מעטים שהשאירו לנו כרוניקות בעברית  ,ואלה אכן ראויות להבדק הן מבחינת תכנן
והן מבחינת לשונן  .הספר שלפנינו הוא כרוניקה שכתב יוסף בן יצחק סמברי  ,מלומד
יהודי תושב קהיר בן המאה

רק מעט

מאד :

ה 17 -

( חי כנראה בין השנים

1640

ו  . ) 1703 -על חייו ידוע

הוא היה בן חסותו של צראפבאשי יהודי ( כלומר  ,ראש החלפנים ,

ממונה על הכספים ויועץ פיננסי של הפאשא העות ' מאני  ,מושל מצרים )  .כרוניקה
נרחבת זו משמשת אשנב לתמונת עולמו והשקפתו על ישראל בין העמים  ,בעיקר
תחת שלטון האסלאם ובאופן מיוחד במצרים .
מבחינות מסוימות יש באן המשך היסטוריוגראפי לכרוניקה של אליהו קפשאלי ,

בן המאה ה  , 16 -אשר גם הוא כתב בהרחבה על יהודי המזרת  .הבדל חשוב בין השנים
הוא התמקדותו של סמברי במצרים  ,בהיותו בן המקום  ,בעוד שקפשאלי היה בן
כרתים  ,ואף שחיבורו כולל מידע חשוב על מצרים ויהודיה  ,לא ביקר מעולם בארץ
זו  .קפשאלי מצמצם את ספרו לתולדות יהודי האימפריה העות ' מאנית  ,ואילו סמברי
כותב על כל יהודי המזרח  ,גם בתקופה הטרום  -עות ' מאנית .

ד" ר שמעון שטובר ,שהכין את המהדורה המדעית של החיבור ( קטעים נבחרים
אחדים יצאו לאור בעבר ובצורה לא

מספקת )  ,עשה זאת על סמך ארבעה כ" י

ודפוסים ראשוניים  .ד" ר שטובר הקדיש לכרוניקה של סמברי עבודה

עצומה ,

שבסיסה הדוקטוראט שלו על מפעלו ההיסטוריוגראפי של סמברי  .קביעת הטכסט
נעשתה במיומנות

ובדקדקנות ,

וההערות המלוות וכן המבוא המפורט הם מאירי

עיניים ומשקפים את למדנותו הרחבה והמעמיקה של העורך בלימודי היהדות
ובמקורותיה וכן בערבית ובתולדות האסלאם  .שטובר מפגין כאן חוש לשוני  ,ספרותי

והיסטורי מרשים והעבודה נעשתה מתוך אהבה לנושא  .גם מכון בן -צבי השקיע
מאמץ מיוחד והוציא תחת ידו כרך אסתטי  ,המאויר באיורים רבים שנבחרו בטוב
טעם .
חלקו הראשון של הכרך הוא מבוא מפורט ( עמ '

) 73 - 13

על המחבר וזמנו  ,על

החיבור  ,שיטת הכתיבה ועוד  .החלק השני והמרכזי הוא הטכסט  ,המלווה בחילופי
הנוסחאות העולים מתוך כתבי היד השונים והדפוסים שנשתמרו  ,וכן בהערות רבות
והפניות ביבליוגרפיות וענייניות .

היסטוריון יהודי בן המאה הי " ז

כפי ששטובר מפרט במבוא  ,החיבור בנוי על שלושה מעגלים

ן
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קונצנטריים .

הראשון מספק לכרוניקה את המסגרת ' האוניברסלית '  -תולדות האסלאם מראשיתו

ועד לשלהי המאה ה  , 17 -זמן כתיבת הכרוניקה  .המעגל השני  -תולדות עם ישראל
באותה תקופה  ,תוך פירוט קורותיהן של כמה מתפוצות ישראל  .השלישי  ,מעגל ארץ

מצרים  ,היכול להחשב כמרכז החיבור  .לכרוניקה כולה מטרה דידקטית  -להמחיש
את עליונות תורת ישראל על

האסלאם .

סמברי סוקר את תולדות האסלאם ( כמו גם את תולדות ישראל ) באופן בלתי
פרופורציונלי בעליל  ,והוא מתרכז בתקופות ובנושאים הנראים לו חשובים
כשלעצמם  ,או הנוגעים ישירות לגורל יהודי מצרים  .ראשית האסלאם  ,הנביא

מוחמד ותנאי עמר ( הם חוקי האפליה כלפי בני החסות  ,הנוצרים והיהודים ,

המעניקים להם הגנה תמורת קבלת מעמד נחות ) מובאים בפירוט רב יחסית ( עמ '

 . ) 101 -90מן הראוי לציין שראשית האסלאם ותיאור הנביא מוחמד מתוארים על
סמך מקורות חוץ  -אסלאמיים ולכן גם פולמוסיים ובלתי היסטוריים לחלוטין  .תיאור
ראשית האסלאם שאותו כתב סמברי בעקבות קפשאלי מבוסס על כתב פולמוס

יהודי השואב במישרין ממקורות נוצריים  .לפי הצגת הדברים  ,רבים מחבריו של
הנביא מוחמד  ,אפילו אבו בכר ועלי  ,הראשון והרביעי מבין הח ' ליפים 'ישרי הדרך ' ,
היו ממוצא יהודי  .דמותם ההיסטורית מעוותת לבלי הכר .הטענה  ,אשר סמברי חוזר
עליה  ,היא כי הם התאסלמו כדי להציל את עם ישראל ממזימותיו של בחירא  ,הנזיר
הנוצרי הרשע  ,אשר לפי המסורת היה הראשון שהכיר כי מוחמד עתיד להיות נביא .
בעמ ' 101 - 95

מובאים בהרחבה ' תנאי עומר ' ,הן ההגבלות שהוטלו על ידי

האסלאם להשפיל ולהפריד את הד ' מים ( ' בני החסות '  ,היהודים והנוצרים )  ,תוך

שמירת זכויותיהם לחיים  ,לבטחון ולאמונתם הדתית  .הטכסט המובא על ידי סמברי
מתאים לנוסת המקובל בערבית  .המסמך הוא בעל חשיבות היסטורית ופסיכולוגית
רבה  ,ואף כי בדרך כלל לא הוחלו כל התקנות על המיעוטים הדתיים  ,הרי בעת
התפרצויות דתיות היו ניסיונות ' לרענן ' את תוקפן  .לעצם הבאתן בפירוט בחיבורו
של סמברי יש משמעות  ,הן להשקפת עולמו ואולי גם לאווירה כלפי היהודים

שהיתה פחות טובה במאה ה 17 -מאשר במאה ה . 16-השושלות הראשונות של
הח ' ליפות המוסלמית נסקרות בחטף .המידע של תולדות מצרים בשאב מהכרוניקות
הערביות המצויינות של ההיסטוריונים המצרים בני התקופה הממלוכית  .הפרק
הארוך יחסית על הגיאוגראפיה וההידרולוגיה של הנילוס תורגם מילולית מתוך אל-
ח ' טט  ,ספרו האנציקלופדי של

פרק ארוך במיוחד ( עמ '

אל -מקריזי  ,ההיסטוריון הנודע בו המאה ה . 15 -

) 238 - 151

מוקדש לרמב " ם  ,לפעילותו הספרותית ולחכמי

ישראל במצרים בני דורו  .לסולטאנות הממלוכית ששלטה במצרים ובסוריה במשך
267

שנים מוקדש עמוד אחד .לעומת זאת ,

נסקרים בהרחבה הסולטאנים

העות ' מאנים  ,הנקראים בפי סמברי ' מלכי חמד /כבר במאה ה , 16 -בראשית השלטון
העות ' מאני במצרים ובסוריה  ,עמד קפשאלי בצדק על יחסם האוהד של העות ' מאנים
אל היהודים וראה במעבר מהשלטון הממלוכי הקנאי והעריץ לשלטון העות ' מאבי
הסובלני והפרגמטי שינוי לטובה  .בהקדמתו מציין שסובר  ,כל בעוד שקפשאלי ראה
בכיבוש העות ' מאבי צד משיחי -גאולתי  ,תיאר סמברי את תבוסת הממלוכים בידי

הסולטאן סלים כהתגוששות בין מלכים מוסלמים ותו לא (עמ '  . )39זוהי הבחנה
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מיכאע וינטר

מעניינת  :אין ספק  ,כי מאה וחמישים שנות שלטון עות ' מאני הפיגו את ההתלהבות
הראשונית  ,מה גם שהאימפריה נמצאה בשקיעה מאז שלהי המאה ה , 16 -ושקיעה זו
כרגיל התבטאה גם ביחס פחות טוב ליהודים  ,והשתקפה במצבם הכללי  .למרות
זאת  ,למדו העות ' מאנים לנצל לתועלתם את כישוריהם וקשריהם של היהודים ומינו
יהודים רבים למשרות רמות בשירות הפיסקאלי של מצרים כמנהלי מכס  ,מנהלי בית
המטבע ויועצים פיננסים  .עם זאת קובע שסובר ,כי סמברי הפריז בתיאור מעמדם
הרם של יועצים יהודים בחצרות השליטים המוסלמים  .חוקרי תולדות יהודי מצרים
העות ' מאנים עמדו זה מכבר על טעותו ההיסטורית של סמברי  ,שייחס תואר ' נגיד'
לגבירים יהודים  ,שפעלו כמנהלי בית המטבע וכיועצים פיננסים לפאשות  ,למרות

שמשרת הנגידות עברה מן העולם עם הכיבוש העות ' מאני של מצרים ב. 1317 -
תיאור כיבוש מצרים על -ידי

העות ' מאנים מלא בשיבושים היסטוריים  ,שמקורם

במסורות שונות שרווחו במצרים בתקופה העות ' מאנית

המוקדמת  .כן ניכרת

השפעת הכרוניקה הקצרה של אבן זנבל המספרת על תקופת המעבר משלטון
ממלוכי לעות ' מאני  .אבן זנבל  ,שכתב ברוח ממלוכית אנטי  -עות ' מאנית  ,מביא חומר
מעניין הנותן מושג על האתוס הממלוכי  ,אבל חסר ערך כמעט לחלוטין כמקור

היסטורי מהימן  .סמברי ( כהיסטוריונים מודרניים רבים ) לא הכיר את הכרוניקה
המצויינת של אבן איאס ,עד הראייה אשר תיעד במדויק את האירועים ההיסטוריים .

חוקרי מצרים העות ' מאנית מכירים את דלות המקורות ההיסטוריים לגבי המאות
ה  16 -וה 17 -ומבחינה זאת גם סמברי אינו תורם דבר  .עם זאת  ,יש בעמודים , 310 -307

 , 317 -313חומר מעניין על יהודי מצרים  ,פרטים על יחסים בין הקהלים  ,על עסקנים ,
מנהיגים  ,רבנים ועל 'גזרת היין ' מ , 1671 / 2-שבאה בשיאה של קנאות מוסלמית נגד
המיעוטים הדתיים  ,וקטע על רבני מצרים  ,עמ ' . 420 -403
את הספר חותמים פרקים על חכמי צפת  .פרק ארוך במיוחד על האר " י  ,הכולל

סיפורי נסים המיוחסים לו  ,פירוט חכמי ישראל בירושלים  ,בארם צובא ( חלב ) ,
בדמשק  ,בקושטא  ,בסלוניקי ולבסוף על רבני קהיר ( ' מצרים ' בלשונו  ,בעקבות
השימוש הערבי )  ,הכולל פרטים על הקהלים השונים שבה והיחסים בגביניהם  ,ועל

חיי הדת והחברה .
תרומתו היחודית של הספר היא בכך שהוא משקף את השקפת עולמו ההיסטורי
והדתי ואת אופקיו ההיסטוריים והתרבותיים של תלמיד חכם יהודי במצרים
העות ' מאנית  .מבחינה היסטורית צרופה התרומה היא בתחום ההיסטוריה היהודית

בלבד ,בניגוד

לקפשאלי ,

המוסר גם

ידיעות בעלות חשיבות לחקר ההיסטוריה

הכללית  .ניתן להעריך את הישגו של סמברי  ,אשר כתב כרוניקה בעברית  ,לשון שלא
היתה אמונה על

ממש.

כך  ,ולא

יכול היה להשען על מסורת היסטוריוגראפית יהודית של

