הדנה ' הבאזאר האומיי '
צורפי נחושה יהודיים בדמשק ,
1992 ~ 1925

עירית כיפר

במוזיאון ארץ ישראל  ,תל  -אביב  ,מוצגת בימים אלה התערוכה אמנות המתכת
האסלאמית  .במסגרת התערוכה משולבת סדנת אומני מתכת סורית  -שחזור צנוע

של בית המלאכה ' הבאזאר האומיי ' של מר מוריס מיסירי
הבולטות בקהילת יהודי

בדמשק  ,מן הדמויות

סוריה .

בסוף המאה הי " ט היתה אמנות המתכת הסורית אומנות יהודית מובהקת  .מוריס
מוסירי  ,נצר למשפחת צורפי נחושת דמשקאים למן ראשית המאה הכ ' ובעליו של

' הבאזאר האומיי ' בטאלע אלפצ ' ה  ,המשיקה אל הרובע היהודי בדמשק  ,ורב  -אומן
בדרכי העיצוב והעיטור  ,הוא אחרון יוצרי כלי המתכת המשובצים לשימוש יומיומי
ולנוי  .בשנת  , 1992משהתיר הנשיא אסד את יציאתם של יהודי סוריה מארצו  ,עזב

את דמשק עם משפחתו  .עובדיו של מוריס מוסירי היגרו אף הם מסוריה  ,מרביתם
לישראל  ,ומיעוטם לארצות הברית  .עם אלה שהשתקעו בגולה האמריקנית נמנה גם
מוסא סעדיה  ,צייר הדגמים של ' הבאזאר האומיי '  ,שהתחנך אצל אביו של מוריס ,

ציון מוסירי  ,מייסד סדנת ' הבאזאר האומיי ' בשנת  . 1925לימים העסיקה סדנתו את
יוצאי בית המלאכה לצורפות כלי מתכת

' קואופרטיב אוריינטל '  ,שנסגר בשנות

השלושים  ,ואשר אחד מבעליו היה מוסא מיטה  ,סבו מצד האם של מוריס מוסירי .
ציון מוסירי החל את דרכו בעולם המתכת בהיותו בן שמונה  ,כשוליה בבית

המלאכה של האדון נעסאן  ,מבני הקהילה הנוצרית בדמשק  .בית מלאכה זה התמחה

בחרטות עץ  ,שהיתה מלאכה מוסלמית  ,ובשיבוצו  -בידי

נוצרים  ,ובחרושת הפליז

ושיבוצו בכסף ונחושת  ,שהיו מלאכות יהודיות אופייניות  .ציון מוסירי לא חבש
מימיו את ספסל בית הספר  .בנו מוריס מגדירו כ ' אמי '  -עם הארץ  .קרוא וכתוב למד
מתוך צורכי

עבודתו .

הלטינית בדמשק .

בשנת

בשנת

1935

1940

עיצב ציון מוסירי את דלתות הפטריארכיה

נשלח מטעם השלטונות לאיטליה  ,כאחד מנציגי

חרושת המתכת הסוריים  .שם התוודע לראשונה לאמנות המערב  .בשנות החמישים
והשישים נקלעה סדנת ' הבאזאר

האומי " לקשיים .

צורפי נחושת יהודיים בדמשק

ב 1965 -

ן
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הצטרף מוריס מוסירי לסדנתו של אביו  ,היחיד מבני הדור הצעיר

במשפחה שהמשיך את מסורת אבותיו והפיח חיים חדשים בעסק  .קטלוג הסדנה
המסחרי שהכין  ,הכולל פריטים מתוצרתה וכן פריטים עתיקים שנרכשו במשך
השנים או נשמרו אתה  ,הופץ באירופה ובעיקר בגרמניה  ,שבה היתה נהייה אחר
חפצים מן
בשנת

המזרח .

1974

שב ציון מוסירי לאירופה  ,והפעם לפארים  ,בה שהה

כמה חודשים .

במסעותיו רכש ספרי אמנות  ,שהותירו את רישומם בעבודותיו  .בשנת

1977

הלך

ציון מוסירי לעולמו  ,כשהוא מותיר אחריו מורשה של עיצוב משובח  ,רעיונות
חדשניים בתחום עבודת המתכת ועסק משגשג  ,שהעסיק את מיטב האומנים וביניהם
מוסא

סעדיה .

שנתיים לאחר מות האב נעל מוריס מוסירי את דלתות החנות שלו  ,אסף את
משפחתו ויצא לישראל  .בגבול לבנון נתפסה המשפחה בידי חיילים סוריים  .מוריס
ושני אחיו הושמו במעצר במשך

55

ימים .

עם שחרורם חזרו לדמשק ומוריס שב אל סדנתו  .בשנות השמונים התרכזו מוריס

מוסירי ומוסא סעדיה בעבודות פליז משובצות כסף  .רעיונות  ,שנרקמו במוחו של
מורים מוסירי  ,תורגמו במדויק במתכת בידיו המוכשרות של מוסא סעדיה  .מוריס ,
שטעמו האמנותי היה אמין על הלקוחות  ,תכנן את עיצוב החפצים ועיטורם  .מוסא

היה רושמם על הנייר ומעצב אותם במתכת במו ידיו  .לקהל המוסלמי  ,שהיה חלק
הארי של הלקוחות  ,הותאמו דגמים אסלאמיים מסורתיים  ,שבהם שליטים הדגמים

הגיאומטריים החוזרים על עצמם  -סמלים קוסמולוגיים וסמלי ההרמוניה עלי

אדמות  ,ודגמים צמחיים  -ערבסקות  -ביניהם כאלה ש ' שופרו ' כבר כיד הדמיון
הטובה על ציון מוסירי  ,בכך ששולבו בהם דגים  ,שהיו מבעלי  -החיים האהובים
עליו  .כך פיתח גם את דגמי ' בריכות הדגים ' של דגים החגים סביב דגם טבורי מרכזי
כשראשיהם פונים אל המרכז ויוצרים חוגה סובבת  ,לאפריזים

רציפים .

אפילו בחפצים שהוזמנו למסגדים ניתן להתחקות אחר רעיונות העיצוב של
מוריס מוסירי  .לאלה נוספו באופן טבעי עיטורים קליגראפיים של פסוקי הקוראן
המסורתיים  .למען הקהל האירופי  ,שנפשו יצאה לעבודה מזרחית שנושאי עיטורה

מוכרים  ,יצרה הסדנה מגשים גדולים ועליהם דגמים אנושיים  -בעיקר מסיפורי
המקרא ומן המרובעים ( רבאעיאת ) של עמר ח ' יאם ואף מנושאים הלקוחים מכלים
יווניים שחורי דמויות ואדומי דמויות  .ברקע משולבים לעתים מבנים אדריכליים

דמיוניים וכלים דמויי אלה שייצרה הסדנה  .לאירופה הופצה גם סחורה שדגמי

העיטור שלה מזרחיים  .בייצוג דמויות האדם שאבו ציון מוסירי ומוסא סעדיה מן
האמנות הביזנטית  ,מן הדמויות הפרסיות של האמנות הצפווית ואף מן הסגנון

הפיגורטיבי הממלוכי .
בשלבן ישן עם חדש  -מסורות אסלאמיות עתיקות יומין עם אסתטיקה מערבית

 -משקפות יצירות ' הבאזאר האומיי ' את ההתהפוכות שעברו עם האמנויות
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האסלאמיות בעקבות הקולוניזציה המערבית במאה הי " ט  .משנפלו בתי המלאכה
הגדולים שפעלו בחסות שליטים פטרונים  ,שיווקו האומנים את תוצרתם לא עוד

לעלית המקומית אלא לממכר לתיירים  .הנהייה אחר מותרות מערביים ואסתטיקה

מערבית גברו על המסורות המקומיות עתיקות היומין  .חיקוי והעתקה מן המערב ,
מלווים לעתים בעבודה מרושלת תפסו את מקומם של החידוש והיצירתיות  .לאחר
מלחמת העולם השנייה ועצמאותן של אומות אסלאמיות גברה המודעות למסורת

האסלאמית העשירה  ,שהיתה שוב מקור גאוותם של עמי האסלאם  .בהגדירם מחדש
זהות לאומית אותנטית  ,החלו עמי האסלאם להחיות את האומנויות

המסורתיות .

יחד עם זאת לא נמחקה ההשפעה המערבית על אמנויות האסלאם  .כיום שואפים
נושאי האמנות האסלאמית לגיבוש זהות אמנותית  ,שתשאב מאמנויות המערב
וסגנונותיו ותתאימם לתפישות ולאסתטיקה היונקים ממבוע מזרחי  ,ובכך לנסח
פורמולות אמנותיות חדשות  ,המשרתות את התרבות האסלאמית ואת יחסי הגומלין
בין

האמנויות המזרחיות למערב .

הצילומים
צילומי החפצים באדיבות מוזיאון ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב  .צלמים  :גרגורי ויניצקי וליאוניד פדרול -
קביטקובסקי .
צילומי הסדנה בדמשק והעתקות על נייר באדיבות מוריס מוסירי .

( ראה תצלום בשער החוברת) מגש מעוטר בסיפורי בתורה  ,עשוי פליז ומשובץ
מעשה ידיו של ציון מוסירי  .דמשק  ,שנות השישים .

בכסף ובנחושת

במרכז  -אדם וחוה בגן  -עדן  .מסביב בכיוון

השעון  :קין הורג את הבל אחיו ן נוח בתיבה ן עקידת יצחק ; יצחק מנסה להבחין בין שני בניו ן אחי
יוסף משליכים אותו הבורה ן משה מציג את לוחות הברית במעמד הר  -סיני .

צורפי נחושת יהודיים בדמשק

ן
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העתקה של המדור המרכזי בדלת בית הכנסת ' בני אירופה ' בדמשק
( ראה תבלוס בשער אחורי ) דלתות כניסה לבית הכנסת אלאפראנג ' ( ' בני אירופה ' ) שעיצב מוריס

מוסירי לזכר אביו המנוח  ,מעשה ידיו של מוסא סעדיה  ,בשנת 980ג  .הדלת הדו  -כנפית מרוקעת
בפח פליז וחויתה משובצת בכסף ובנחושת  .משקוף הכניסה עשוי ככתר תורה ומעליו הכתובת

מחולקת לשלושה מדורים
כנפיו
הדלת
נושא על
מכנפות
אחתנשר
הכנים ,
שבעת כל
בצאתך ' .
מנורת
ובהםאתה
בבואךזהוברוך
אתהזה מעל
מסודרים
' ברוך
ספר תורה וסמלי שישה
משבטי ישראל

; לוחות

הברית נשר נושא על כנפיו ספר תורה וסמלי ששת השבטים

הנותרים .
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העתקה על נייר של מגש מושלם מעשה

ידי ציון מוסירי

או מוסא סעדיה  ,ועליו מפותח תיאור

משפט שלמה  .בתוך אולם עמודים ובטבורו ניצב שלמה המלך ומאחוריו ארבע דרגות מאוכלסות
אריות רובצים  ,המרמזות על כס שלמה

(בתיאור כס שלמה בספר מלכים א י

 :ח  -כן  .מעליו נישאת

קשת צמחית הנשענת על עמודים ומעליה מרחפת מנורת שבעת הקנים .
שלמה מוקף בנביאים  ,מלכים ואנשי צבא בדמות אנשי

דת  ,היושבים בשתי שורות

של שמונה -

עשר איש משני צדיו  .לפניו יועציו  .הנשים עטורות נורי ראש דמויי כתר האוריאוס המצרי  .האשה

המבקשת על חיי התינוק עטורה כתר נץ  ,המאפיין את המלכות המצריות הראשיות ( שני נושאים
פופולריים ביבאזאר האומיי ' היו בת פרעה המוצאת את התינוק בתיבה ואהבת יוסף וזליחה ) .

צורפי נחושת יהודיים בדמשק

מושא סעדיה בעבודתו בסדנת ' הבאזאר האומיי '  ,דמשק ,

שיבוץ חוטי כסף טהור בלוח פלין

האומיי '  ,דמשק ,

1992
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1992

חקוק  .במלאכת השיבוץ

העדינה עסקו רק הנשים  ' .הבאזאר
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אברהם פתיחה יוצא סדנת נעסאן ובתו איבון  ,חניכת ' הבאזאר האומיי ' מדגימים את צורפות
תל  -אביב  .הוא

המתכת בתערוכה במוזיאון ארץ  -ישראל ,
בפלין  ,והיא משבצת במיומנות את חוטי הכסף .

מצייר את הדגמים בציור חופשי וחוקק

אגרטל פליז משובץ בכסף ובנחושת ועליו דגם כוכב בעל שש  -עשרה קרניים המבוסס על דגם
המתומן הכפול  .דגמים המבוססים על הכפל הריבעוני מייצגים כפולות של דגמי ארבע העונות
או ארבעת היסודות  ,שמהם מורכב כל עצם טבעי

( אדמה  ,מים  ,אוויר

ואש )  .כפל השמונה לסיבוב

המאדים החג במהירות סביב כדור הארץ  .הכוכב נתון בתוך שדה ממולא דגמי שריגי עלים .
השילוב בין הדגם הגיאומטרי לדגם הצמחי מייצג את הקר והיבש  -צורה גבישית  ,לעומת החם
והלח  -כוחות פורמטיבים העומדים מאחורי הצורה הביומורפית .

אגרטל פליז משובץ ועליו מפותחים דגמי ערבסק המשתלבים ליצירת כרטוש קליגרפי

' המידות '

אגרטל ( זבקה ) פליז משובץ ועליו דגם העכביש ( ענכבות ) ומדליונים קליגרפיים ומדליוני תשליב .

