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שלושת הספרים הנסקרים להלן מקיפים ומסכמים תקופה ארוכה בהיסטוריה של יהודי האימפריה
העות׳מאנית ומדינות הבלקן .הספר הראשון עוסק בתקופה המעצבת של האימפריה העות׳מאנית,
ומתרכז בקהילת אסתנבול משנת 1453עד שנת ;1566שני הספרים האחרים דנים במאה העות׳מאנית
האחרונה ומעבר לה ,עד תום מלחמת העולם השנייה .הספרים חושפים את תקופת הזוהר של
היהודים באימפריה העות׳מאנית מחד־גיסא ,ואת תקופת הירידה במעמדם הפוליטי והחברתי למן
ראשית המאה הי״ט ואילך ,מאידן־־גיסא .בשלושת הספרים נוסף מידע חדש רב המבוסס על מקורות
מגוונים ובכללם חומר ארכיוני ,תיעוד בתי עלמין ,עיתונות במיגוון לשונות ועוד ,והם תורמים
תרומה רבה למחקר העוסק בתולדות היהודים באימפריה העות׳מאנית ובארצות הבלקן.

א
הספר הראשון מהספרים הנסקרים כאן מוקדש לקהילת אסתנבול ומקיף 113שנים ,שהן תקופת העיצוב
של הקהילה היהודית בעיר הבירה של האימפריה העות׳מאנית ,מאז כיבושה של קונסטנטינופולי
( - )Constantinopleבירת האימפריה של ביזנטיון  -בידי הסולטאן מחמד השני ()Mehmet
ועד מותו של נינו ,סולימאן המפואר .מחמד השני שם קץ לאימפריה של ביזנטיון ,שינה את שם
עיר הבירה שלה לאסתנבול והחל בשיקומה ופיתוחה .בשל מדיניותו לבצר את העיר ולהגדיל את
אוכלוסייתה ,נוצרה באסתנבול קהילה חדשה ,שתחילה נבנתה על ידי היהודים שהובאו בתור
גולים בכפייה(״סורגוך )Sürgün ,מאנטוליה ורומליה ,ולאחר מכן על ידי הגולים מחצי האי האיברי
ופליטים ממערב אירופה(״הבאים מרצון״  -״קנדי גלך .)kendi geien ,רוב גולי ספרד ופורטוגל
הגיעו לעיר בימי בנו של מחמד השני ,ביזיד השני ,ובימי נכדו סלים הראשון ,אך ההגירה היהודית
לעיר נמשכה גם בימי הנין ,סולימאן המפואר .תקופה ארוכה זו היתה תקופת העוצמה והשגשוג
של האימפריה העות׳מאנית ,ושל עיר הבירה אסתנבול; חיו בה מוסלמים ,נוצרים ויהודים אלה
לצד אלה .רוזן מראה בספרה כיצד היחס המעשי של הסולטאנים העות׳מאנים ליהודים סיפק בסיס
יציב להתפתחות הקהילה באסתנבול.
חיבורה של מינה רוזן מבוסס בעיקרו על עיון מעמיק במקורות מגוונים ,יהודיים ועות׳מאניים,
שחלקם נבדק בעבר על ידי חוקרים שונים וחלקם נחשף ונחקר לראשונה על ידי רוזן .בין המקורות
העיקריים שרוזן התבססה עליהם יש לזקוף את ספרות השו״ת והדרשות ,בדפוסים ובכתבי יד,
ספרי מסעות ,דיווחים דיפלומטיים ,מסמכים מארכיון ראש הממשלה באסתנבול מן המאות הט״ז
והי״ז וספר ההיסטוריה של המלכים העות׳מאניים(כתב יד בספרדית יהודית) שכתב הדרשן הנודע
מסלוניקי ,ר׳ משה אלמושנינו ,בעקבות שהייתו בעיר בעת ששימש שליח קהילתו סלוניקי בשנים
 .1568-1566רוזן עושה שימוש נרחב גם במצבות מבתי העלמין היהודיים ששרדו באסתנבול
למן שלהי המאה הט״ז ואילך ,שאותם תיעדה וחקרה ביסודיות .נוסף לכך בדקה רוזן את ספרות
המחקר הנרחבת הדנה באסתנבול וביהודיה ,כשהיא מגיעה לעתים קרובות למסקנות שונות מאלו
שהגיעו אליהן החוקרים בעבר .ללא ספק ,מצב המחקר היום ,לאחר יותר ממאה שנות מחקר,
ובמיוחד לאור המחקרים הרבים שנכתבו בדור האחרון ,בצירוף מאמץ אינטלקטואלי מרשים
של המחברת איפשר כתיבת חיבור מעניין ומרתק ,הכולל בשנים־עשר פרקיו את מרב המידע
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על יהודי אסתנבול בתקופה הנידונה .המחברת מנתחת לעומק את התהליכים השונים שעברו על
יהודי העיר ,ועורכת אבחנות בין מידע היסטורי ודאי לבין מיתוסים שבעבר נתקבלו כאמת
היסטורית.
להלן אתייחס לפרקי החיבור ואציג מספר מסקנות שהגיעה אליהן רוזן ,לעתים תוך עימות עם
חוקרים קודמים .בשני הפרקים הראשונים דנה רוזן בפרוטרוט בכיבוש אסתנבול בידי מחמד השני
ובסוף הקהילה הביזנטית(רומניוטית) שחייתה בה .היא דנה בטבח שנערך באוכלוסייה היהודית
שלא נמלטה בזמן הכיבוש ,ומראה שאין בסיס להשערות שהיהודים ניצלו בניגוד לנוצרים .לאחר
מכן היא דנה במעמדם החוקי ,להלכה ולמעשה ,של יהודי אסתנבול לאורך התקופה ,ויחסם למדינה
העות׳מאנית :היא מראה שבשל יחסם הטוב של הסולטאנים העות׳מאנים ליהודים נוצר המיתוס
שהגולים הספרדים הוזמנו על ידיהם .היא מוכיחה גם כיצד לאינטרסים של הקהילה היהודית
היתה עדיפות בחברה היהודית שעה שהם התנגשו עם האינטרסים של המדינה ,ומראה לאורך
החיבור כיצד הקהילה באסתנבול ידעה להתנהל כלפי חוץ ולהוכיח נאמנות מופלגת לסולטאנים
תוך שמירה על האינטרסים של הצימר היהודי.
המחברת מוכיחה בדוגמאות רבות את הגמישות שגילו השלטונות העות׳מאניים בהחלת ׳׳תנאי
עומר״ על היהודים ,וכי בפועל הם לא התאמצו לכפות על היהודים את כל התקנות המפלות .להלן
כמה דוגמאות :הידיעה כי רופאו של סולימאן ,משה המון ,קיבל רשות לבנות בית אבן בן ארבע
קומות והאפשרות שניתנה לבני משפחת מנדס־נשיא לבנות להם ארמונות; היהודים קנו בגדים
יקרים והקימו מצבות יקרות :היו ביניהם שרכבו על סוסים; ויהודים אף החזיקו במשרתים ,בעבדים
ובשפחות ,לאורך כל התקופה.
בפרק ג׳ רוזן דנה בהגירה היהודית לעיר וביצירת הקהילה ,ומקדישה דיון לעדות השונות:
רומניוטים ,ספרדים ,פורטוגלים ואשכנזים .פרק ד׳ מוקדש לדמוגרפיה ,נושא שנחקר בהרחבה
על ידי חוקרים קודמים ,בעיקר חליל אינלציק ( ,)Halil inaicikעומר לוטפי ברקן (,)O.L. Barkan
ס׳ ירוסימוס ( ,)s. Yerosimosיוסף הקר ,מרק אלן אפשטיין וחיים גרבר .חשיבות פרק זה נעוצה
בעיקר במסקנותיה של רוזן ,המבוססות על חלוקתה האתנית של הקהילה היהודית ,שלפיהן משנות
השלושים של המאה הט״ז יותר ממחצית יהודי העיר היו ממוצא איברי ,ובסוף המאה היחס היה
חמישים ושלושה אחוז רומניוטים וארבעים אחוז איברים(ספרדים ופורטוגלים).
פרק ה׳ עוסק בהיסטוריה גאוגרפית של הקהילה ,והוא כולל את מפת ההתיישבות של יהודי העיר
למן הכיבוש ועד שלהי המאה הט״ז .המחברת מציינת את מקומות ישיבתם של הרומניוטים אחרי
הכיבוש העות׳מאני ב־ ,1453ומתמקדת גם בהשפעת ההגירה מחצי האי האיברי על הגאוגרפיה של
הקהילה .ניתן ללמוד כי העוצמה של הקבוצה החדשה של המתיישבים מאירופה הובילה ליצירת
מרכזי התיישבות לאורך הבוספורוס בשנות החמישים והשישים; תחילה רק עשירים מעטים ורבי
השפעה עברו למקומות כמו קורוג׳ישמי ( ,)Kurugemeארנאוטקוי ( ,)Amautkoyבשיקטאש
(  ,)Be iktaאורטהקוי ( )Ortakoyוקושגונג׳וק ( .)Kuzgun?ukמידע מאלף מצוי בפרק זה על
סוחרים יהודים עשירים שרכשו בתים וארמונות חוף במקומות אלה ,שהיו קטנים יותר מאשר
השכונה היהודית בבאלאט ( .)Baiatמסקנה חשובה העולה מן הדיון בשינוי מפת ההתיישבות
במהלך התקופה ,היא כי ״הבאים מרצון״ לאימפריה העות׳מאנית יכלו להתיישב היכן שרצו ועשו
שימוש בזכותם להקים אזורים חדשים בעיר.
פרק ו׳ דן בארגון הקהילתי של העדות השונות למן כיבוש העיר .המחברת עוסקת בנושאים
שנידונו בעבר במחקרים חשובים ,אך לעתים קרובות מגיעה להבנות חדשות ולהערכות הסותרות
דעות של חוקרים קודמים .מלבד הדיון בעיר העות׳מאנית והקהילה היהודית ,בהשתתפות היהודים
בגילדות ,ובמתח בין הכוחות בקהילה ,היא סבורה שהכחיא ( ,)kahyaנציג הקהילה לפני השלטונות
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העות׳מאנים) ,שאלתיאל ,ששלט שנים רבות בעדה היהודית בעשור הראשון והשני של המאה
הט״ז ,הודח על ידיה והוחזר לתפקידו ,לא היה ספרדי .היא סבורה גם שבדומה ל״רב המנהיג״
הראשון ,ר׳ משה קפשאלי ,גם יורשו ר׳ אליהו מזרחי(נפטר בשנת  )1526ורבני העדה הרומניוטית
הבאים אחריו איישו משרה זו וקיבלו הכרה רשמית מידי השלטון העות׳מאני ,ולא רק הכרה של העדה.
היא מדגישה כי בניגוד לרומניוטים לא היתה לספרדים סמכות רבנית אחת על כל החכמים .המחלוקות
בין ה״קהלים״ בעיר והדיון בתלותו של היחיד בקהל שאליו השתייך זוכים לסיקור מעמיק.
בפרק ז׳ נידונים היחסים בין העדות והמגמות שנוצרו כתוצאה מן המפגש העדתי ,כגון
הסתפרדותה של הקהילה .חשיבותו של פרק זה ,להערכתי ,בעיקר במסקנותיה של רוזן לאור
החלוקה האתנית בבית העלמין בחסקוי( ,)1700-1582והשוואה עם טבלה אחרתשל המפקד העות׳מאני
של יהודי העיר .אחת המסקנות המעניינות היא שבנישואין בין עדתיים ,הצד הספרדי היה חזק יותר.
המחברת סוקרת את מנהגי העדות וכן דנה בהתמודדות חכמי הקהילה עם בעיית האנוסים.
פרק ח׳ הוא הפרק המקיף ביותר בספר ( 99ענ ,)7ומוקדש לדפוסי המשפחה היהודית בעיר,
שהיתה בעלת אופי פטריארכלי .בשנים האחרונות נידון נושא זה ,ובכללו מעמד האשה ,במחקר
הדן בחברה היהודית ובחברה העות׳מאנית לאורך כל התקופה העות׳מאנית .מעניינת ההשוואה
בין מעמד האשה היהודייה באסתנבול בתקופה הנידונה אצל רוזן ,הדנה בנשים הרומניוטיות,
הספרדיות והאשכנזיות שחיו בעיר ,לבין מעמד הנשים היהודיות במצרים ,ארץ ישראל וסוריה
במאה הט״ז ,שחקרה רות למדן בספרה ״עם בפני עצמן״ ,הדן בעיקר בנשים מוסתערביות ,ספרדיות
ואשכנזיות 1.רוזן מתמקדת בנושאים הבאים :מסורת ומשבר ,משבר המשפחה לאחר הגירוש מחצי
האי האיברי ,מוסד הנישואין ,גיל הנישואין ,מעמד הגבר במשפחה ,ריבוי נשים ,ייבום ,גירושין,
עגינות ,פריה ורביה ,גידול ילדים ,חינוך ,מצב הבנות ,והיחס לילדים ועבדים ומשרתים בבית
היהודי .תרומה חשובה מצויה בדיון על היחס לילדים .בדומה לחוקרים יהודיים אחרים הדנים
בחברה היהודית המסורתית 2,עומדת רוזן על מרכזיות הילדים במשפחה .היא תורמת לדיון מידע
מאלף בכל הנוגע ליחס ההורים למות ילדיהם ,ומראה כיצד הצער הרב מוצא את ביטויו בהשקעה
במצבות יקרות ובנוסח המצבות.
דיון נוסף נערך בנוגע לנורמות ההתנהגות במשפחה .לאור המידע הרב בנושאים אלה רוזן
חותמת את הפרק באפיונה של המשפחה המאושרת :זו כללה שני הורים ,ילדים נשואים ,נכדים
ואפילו משרתים ועבדים .במציאות ,משפחות כאלו היו מעטות ,בעיקר בגלל תנאי הסביבה שגרמו
לתמותה רבה :תנאים סניטריים ירודים ומחלות.
פרק ט׳ עוסק במבנה הסוציאלי של החברה היהודית בעיר ובמרכיבי העושר והעוני בה.
רוזן דנה ביהודי החצר ובתרומתם לחוסנה של הקהילה היהודית  -נושא זה נחקר היטב במחקר,
ולהערכתי תרומתה הבולטת של רוזן היא בארגון מחדש של המידע המוקדש לנשים היהודיות
בארמון המלוכה ,שנשאו את התואר ״קירה״ ( )Kiraובכתיבת ביוגרפיה מדויקת על כל אחת מהן.
1
2

רות למדן ,נשים בפני עצמן ,תל אביב תשנ״ו! Ruth Lamdan, a Separate People: Jewish Women in
Palestine, Syria and Egypt in the 16th Century, Leiden, 2000
ראו למשלS.D. Goitein, A Mediterranean Society ; The Jewish Communities o f the Arab World :
as Portrayed in the Documents o f the Cairo Geniza, Vol 3: The Family, Berkelly, Los Angeles
 ;1978יעקב כץ ,מסורת ומשבר ,החברה היהודית במוצאי ימי הבינים ,ירושלים תשל״ח; יוסף הקר ,״גאון
ודכאון ,קטבים בהוויתם הרוחנית והחברתית של יוצאי ספרד ופורטוגאל באימפריה העות׳מאנית״ ,בעריכת
ראובן בונפיל ואחרים ,חברה ותרבות בימי הבינים ,קובץ לזכרו של חיים הלל בן־ששון ,ירושלים תשמ״ט,
עמ׳  ;586-541אברהם גרוסמן ,חסידות ומורדות ,נשים יהודיות באירופה בימי־הביניים ,ירושלים תשס״א;
אלישבע באומגרטן ,אמהות וילדים ,חיי משפחה באשכנז בימי הביניים ,ירושלים תשס״ה.
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כך נלמד שהקירה הראשונה היתה סטרונגילה(מתה בשנת  ,)1548שלאחר התאסלמותה נקראה
פאטימה קאדין :היא היתה קראית ,בתו של אליהו גיבור מקרים .כמה מבניה נותרו ביהדותם ונהנו
מפטור ממסים שהעניק סולימאן המפואר לצאצאי קירה זו :בתכתובת העות׳מאנית הם נקראים ״בני
קורד״ ומופיעים בתור קבוצה נפרדת .הקירה השנייה היתה אסתר חנדאלי ,שהיתה פעילה עוד
לפני  .1566היתה לה השפעה פוליטית רבה והיו לה מעריצים ואויבים בחוגים הפוליטיים ,והיא
גם זכתה בהערכה רבה בקהילה היהודית בשל פעילותה לטובתה והיותה פילנטרופית .אסתר
חנדאלי נפטרה בין השנים  .1574-1566הקירה השלישית היתה אספרנצה מלכי ,שהתפרסמה
בגין המכתב שכתבה מטעם סאפיה ,אמו של מחמד השלישי ,למלכת אנגליה אליזבת הראשונה,
ב־ .1599רוזן מעלה את ההשערה שאספרנצה מלכי היא זאת שנרצחה ב־ 1באפריל ,1600
ולא אסתר הנדאלי ,שלהערכתה נפטרה מוות טבעי ,וחושפת את הרקע לרצח.
בפרק ט׳ עוסקת רוזן בחשיבות הייחוס ולימוד התורה בחברה היהודית באסתנבול.
פרק י׳ מוקדש לחיי הכלכלה ,והוא פרק קצר יחסית ,שבו המחברת מציינת את כל הידוע על חיי
הכלכלה של יהודי אסתנבול לפני הכיבוש העות׳מאני ולאחריו ,ומתבססת על מקורות רבים ובכללם
על כתב היד של ספרו של ר׳ משה אלמושנינו על נפלאות אסתנבול .היא עוסקת בחברות היהודים
בגילדות השונות ,בעוצמתם הכלכלית של הרומניוטים ,בהתעשרותם של הספרדים ,בשוק הבשר,
בשליטתם של יהודים בעיר בסחר הזהב ובחכירת בית המטבע לאורך התקופה .היא דנה בהרחבה
בעשרות אומנויות שיהודי אסתנבול עסקו בהן ,בנוכחות היהודים במסחר המקומי והבין לאומי
ובשיטות המסחר המקובלות .מקום מיוחד מוקדש להשפעת המלחמות עם מדינות אירופה ,ובעיקר
עם ונציה ,על המסחר היהודי ,ונידון מחדש גם הניסיון להטיל חרם על העיר אנקונה בשנת .1556
המחברת מלמדת על ההגנה שהעניקו הסולטאנים העות׳מאניים לנתיניהם היהודים ,״הסוחרים
הלבנטינים״ ,שעה שאלה שהו בוונציה ובערים איטלקיות נוספות ,ועל הפריבליגיות שקיבלו סוחרים
אלה מהרפובליקה של ונציה לאחר  ,1541ובעיקר את הזכות לגור בגטו הישן .רוזן הגיעה
למסקנות רבות ,ובכללן שלא היה תיחום מקצועי באסתנבול והיהודים יכלו לעסוק בכל מקצוע
ובכל פרנסה ,וכי הפיתוח האדיר של העיר איפשר תעסוקה ופרנסה לרבים והיה מקור להתעשרות.
מסקנה נוספת היא שמגורשי ספרד הצליחו לבנות גשר לאירופה הנוצרית בשל תרבותם המקורית.
פרק י״א דן בהרחבה בעילית הלמדנית לאור פעילותו של הדפוס העברי בעיר למן שנת רס״ד
( )1504ואילך ,וכן בתרבות הפופולרית .המחברת דנה בזרמים השונים בחיי הרוח :הלכה ,קבלה
ופילוסופיה יוונית ,ודנה גם בעיסוק במדעים ובדמויות האינטלקטואליות הבולטות בחברה היהודית
הרבנית והקראית ,ובפולמוסים שהתנהלו בנוגע ללימוד הפילוסופיה ולימוד תורה לקראים .רוזן
מקדישה מקום נרחב לסוגות הספרותיות שנדפסו בעיר ,ומראה שלמרות העובדה שחכמי העיר
פיתחו תרבות עילית וראו עצמם כעילית ,לא תורגמה מציאות זו למעמד גבוה בעיני העילית
החברתית הכלכלית והחברה בכלל .רוזן מלמדת גם על השפעה רבה של החברה העות׳מאנית על
דרך בילוי הזמן הפנוי בחברה היהודית.
בפרק י״ב ,החותם את הספר ,המחברת דנה בהשפעה על החברה היהודית בעיר שהיתה
לנורמות שונות של הסביבה העות׳מאנית ,כגון בלבוש (לבוש היהודים לא הלם את מעמדם
כ״בני חסות״) ובאמנות.
בסוף הספר מובאים נספחים :תרגום מוער של מספר שו״ת ( 58ענ )7וביבליוגרפיה עשירה
ומעודכנת ( 25עמי); הביבליוגרפיה מהווה תרומה חשובה לכל העוסק בהיסטוריה של יהודי
האימפריה העות׳מאנית.
לסיכום :מדובר בספר שתרומתו חשובה לא רק לחוקרים העוסקים בתולדות היהודים
באימפריה העות׳מאנית ,אלא לכל המתעניין בהיסטוריה של עם ישראל במאות הט״ו והט״ז .יש
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לצפות לכרכים נוספים על קהילת אסתנבול למן שנת  1566ואילך .ניתן לקוות גם שתופיע מהדורה
של הספר בעברית.

ב
הספר השני של רוזן הנסקר כאן ,בחלקו החדש ,עוסק בהיסטוריה של היהודים באימפריה
העות׳מאנית ובמדינות הלאומיות שצמחו ממנה למן שנת  1808עד שנת  ,1945כדי להבין את
עוצמת התנועות הלאומיות המודרניות בחלק זה של העולם .לתנועות אלו היתה השפעה דרמטית
על גורל היהודים שחיו שם ,ובמיוחד על התפתחות התנועה הציונית .המחברת מוכיחה את הקשר
שהיה בין התמוטטות האימפריה העות׳מאנית לבין גורלן של הקהילות היהודיות במדינות הנזכרות,
ועוסקת בהערכה מחדש של נושאים רבים אשר נידונו עד לאחרונה במחקר ההיסטורי .היא מציגה
גם פתרון לשאלות שעד היום המחקר ההיסטורי פתרן רק באופן חלקי.
החיבור שלפנינו תורם תרומה מחקרית חשובה להיסטוריה של יהודי האזור הנידון גם בשל
השימוש שעשתה רוזן בספרות מחקר בעלת היקף רב ,ובעיקר בשל השימוש בחומר ארכיוני מקיף,
כגון פנקסי בתי הדין באסתנבול ,ארכיון קהילת סלוניקי הנמצא במוסקבה ,וארכיונים היסטוריים
בתורכיה ,יוון וארצות הבלקן האחרות ,לצד שימוש במצבות בתי העלמין ,בעיתונים יהודים ולא־
יהודים רבים במיגוון של שפות ובמקורות נוספים .בעשרת פרקי הספר רוזן מתמקדת בהיסטוריה
של קהילות אסתנבול ,סלוניקי ,סרביה ,קרואטיה ,סלובניה ובולגריה בתקופה הנידונה ,ומדגישה
את הלאומיות היהודית וקרקע צמיחתה בארצות אלו.
בפרק הראשון רוזן עוסקת בתאוריות של תאורטיקנים שונים על אודות הלאומיות המודרנית.
עם אלה נמנים ישראל זנגויל ,פטר שוגר ,ארנסט גלנר ,א״ד סמית ,בנדיקט אנדרסון ותום נאירן,
הלא־ציונים ,אריק הובסבאום ואליה כדורי האנטי־ציונים ,וישעיה ברלין הציוני .רוזן דנה בכשלון
התאוריה המסורתית של הלאומיות האירופית ,שהמדינה תפתור את ״הבעיה היהודית׳׳ ותעניק
ליהודים בכל מקום ביטחון פיזי ,ומתייחסת גם להתקפות על הלאומיות לאחר מלחמת העולם השנייה
ואילך ,ולדיון שנערך לגבי זכות היהודים למדינה משלהם .היא דנה בהקמת מדינת ישראל ,היותה
היום המקום הבטוח ביותר ליהודים ,ומביאה את הגישות השונות הקיימות בחברה הישראלית
ללאומיות היהודית .בפרק זה רוזן מתייחסת גם לאסכולה של ׳׳ההיסטוריונים החדשים״ ולתפיסת
הלאומיות על ידי ההיסטוריון החברתי א״ד סמית 3,שגדעון שמעוני מצא את תפיסתו מתאימה
להסברת עוצמת הציונות 4.בד בבד היא מתייחסת למחקריו של ירון צור שבהם הוא מתייחס לתאוריות
של סמית וגלנר 5,ומצביע על התהליכים הלאומיים לצד התהליכים הדתיים שעברו על יהודי צפון
אפריקה לפני עלייתם לארץ .רוזן סבורה שחלק ממסקנותיו של צור הנוגעות ליהודי צפון אפריקה
מתאימות גם ליהודי ארצות אחרות של המרחב האסלאמי בתקופה המודרנית .לאורך הספר רוזן
בוחנת את התאוריות השונות לאור המציאות העות׳מאנית והבתר־עות׳מאנית.
בפרק השני רוזן דנה במשמעות הלאומיות התורכית ובתנועות לאומיות אחרות במפנה התקופה
העות׳מאנית ,ומוכיחה כי היהודים נשארו זרים ושונים משום שהלאומיות התורכית היתה כרוכה
3
4
5

בספרו ׳׳האומה בהיסטוריה׳' ,ירושלים A.D. Smith, The Nation in History: Historiographical ;2003
Debates about Ethnicity and Nationalism, Hanover, N.H . 2000
גדעון שמעוני ,״הלאומיות היהודית בלאומיות אתנית״ ,לאומיות ופוליטיקה יהודית  -פרספקטיבות
חדשות ,בעריכת יהודה ריינהרץ ואחרים ,ירושלים ובוסטון  , 1996עמ׳ .92-81
ירון צור ,״הרעיון הדתי במפגש בין הציונות לבין יהודי הכפרים בהרי האטלס״ ,ציונות ודת ,בעריכת
שמואל אלמוג ואחרים ,ירושלים ובוסטון  , 1994עמ׳  ;404-385הנ״ל ,״לאומיות פזורה ומשברים חמורים
בתפוצות״ ,בעריכת יחיעם וויץ ,בין חזון לרביזיה ,ירושלים תשנ״ז ,עכ. 191-171 7
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באסלאמיות .היא הגיעה למסקנה שבכל מקום באימפריה העות׳מאנית היהודים פעלו בהתאם
לצרכיהם המשתנים ,שהיו תוצאה של מאורעות שסביבם .הפרק השלישי והפרק הרביעי דנים
ברפורמות באימפריה העות׳מאנית ,במעמד היהודים ובהשפעת הרפורמות על עולמם החברתי
והרוחני של יהודי האימפריה העות׳מאנית .רוב הנושאים הנידונים בפרקים אלה ,כגון עלילות דם,
פעילות חברת ״כל ישראל חברים״(כי׳׳ח) ,התפתחות העיתונות היהודית והתנועה הציונית ,כבר
נידונו בהרחבה במחקרים קודמים ,ובמיוחד בדור האחרון על ידי אילן כרמי ז״ל ויבל״א אבנר
לוי ,אביגדור לוי ,יעקב מ׳ לנדאו ,אסתר בנבסה ,אהרן רודריג ,ירון הראל ,יונתן פרנקל ופאול
דמון ‘,ורוזן תורמת את תרומתה בעיקר בהעלאת מידע חדש ,בבחינה מחודשת של הנושאים הללו
ובהסקת מספר מסקנות .להלן אציג כמה ממסקנותיה בשני הפרקים:
א  -החברה היהודית בערי האימפריה נותרה שמרנית לאורן תקופה ארוכה ,ונשלטה בידי
אוליגרכיה עשירה שחבריה רצו בעיקר לשמר את הסטטוס־קוו.
ב  -פעילות כי״ח לא הביאה רק את המודרנה ליהודי האימפריה ,אלא חיזקה גם את המעמד
של היהודים כ״אחרים״ הנטועים בתרבות זרה ,והעניקה לבוגריה את הכלים לבחור בהגירה או
בלאומיות .רבים מבוגרי כי״ח היו לציונים ,אף שכי״ח לא כיוונה לציונות אלא דגלה בחינוך צרפתי
ושאפה שהבוגרים ישתלם במדינה שהם חיים בה.
ג  -הלאומיות היתה מושרשת בחברה היהודית באימפריה העות׳מאנית מאז ומתמיד ,והתבטאה
בדרכים שונות ,כגון בסוגה של ספרות שבחים לציון ,שנכתבה בקהילות מרכזיות במשך הדורות,
במסעות לארץ ישראל ,ברומנסות בלדינו לארץ הקודש ובקשרים ההדוקים באמצעות היישוב
בארץ לבין הגולה באמצעות השד״רים( .על התקווה לציון בשירה הספרדית היהודית ראו בדיון
להלן על מאמרו של שמואל רפאל בחלק ב׳ של הספר ,עמ׳ ).218-207
ד  -הפראנקוס (הנתינים הזרים ,רובם ממוצא איטלקי) מילאו תפקיד חשוב מאוד בחיים
הפוליטיים ,הכלכליים ,החברתיים והרוחניים בקהילות המרכזיות ,בהיותם שוחרי השכלה ,אך
רק במחציתה השנייה של המאה הי״ט נרתמו לרפורמות במשטר הקהילות.
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ראו במיוחדIlan Karmi, The Jewish Community o f Istanbul in the Nineteenth Century, Istanbul :
 ;1996יעקב ברנאי ,״היהודים באימפריה העות׳מאנית״ ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם ,ב ,בעריכת
שמואל אטינגר ,ירושלים תשמ״ו ,עמ׳  ;300-183אבנר לוי ,״התמורות במנהיגות הקהילות הספרדיות
המרכזיות באימפריה העות׳מאנית במאה התשע־עשרה״ ,ימי הסהר ,בעריכת מינה רוזן ,תל אביב תשנ״ו,
עמ ;273-237 ,יעקב מ׳ לנדאו(עורך) ,תולדות יהודי מצרים בתקופה העות׳מאנית ( ,) 1914-1517ירושלים
תשמ״ח; אהרן רודריג ,חינוך ,חברה והיסטוריה ,כל ישראל חברים ויהודי אגן הים התיכון , 1929-1860
ירושלים תשנ״א; Aron Rodrigue, French Jews, Turkish Jews, The Alliance Israélite Universelle
,)and the Politics o f Jewish Schooling in Turkey, 1860-1927, Bloomigton, Ind. 1990; idem (ed
,Ottoman and Turkish Jewry: Community and Leadership, Bloomington 1992; Stanford J. Shaw
,The Jews o f the Ottoman Empire and the Turkish Republic, New York 1991; Avigdor Levy
The Sephardim in the Ottoman Empire, Princeton, N. J. 1992; idem, The Jews o f the Ottoman
; ; Empire, Princeton, n . j . 1994צבי זוהר ,מסורת ותמורה ,התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה
עם אתגרי המודרניזציה  , 1920-1880ירושלים תשנ״ג; ירון הראל ,ב״ספינות של אש למערב״ ,תמורות
ביהדות סוריה בתקופת הרפורמות העות׳מאניות  , 1880-1840ירושלים תשס״ג; אסתר בנבסה ,היהדות
העות׳מאנית בין התמערבות לציונות , 1920-1908 ,ירושלים תשנ״ז; אסתר בנבסה ואהרן רודריג ,יהודי
ספרד בארצות הבלקן ,ירושלים תשס״א; יונתן פרנקל ,דם ופוליטיקה  -עלילת דמשק ,היהודים והעולם,
ירושלים Paul Dumont, “Jewish Communities in Turkey during the Last Decades of the ;2003
Nineteenth Century in the Light of the Archives of the Alliance Israélite Universelle”, Christians
and Jews in the Ottoman Empire, eds. Benjamin Braude and Bernard Lewis, I, New York 1982,
pp. 209-242
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בפרק החמישי רוזן דנה בקהילת אסתנבול בין הצו הסולטאני הנקרא ה״חטי שריף״ של ג׳לחאנה
( ,Hatt-i Serif of Güihaneהצו הנעלה של ארמון הוורדים) לחוזה לוזאן ,כלומר משנת  1839עד
 ,1923ומתמקדת בירידת העוצמה היהודית עם הוצאתם להורג בראשית התקופה של עשירי העדה
בני משפחות קארמונה ,אג׳ימאן ,גבאי ואבן זונאנה ,אף שצאצאיהם מילאו אחר כך תפקידים חשובים
בקהילה .היא דנה במעמדו המרכזי של אברהם קאמונדו בקהילה ובתרומתו לקיומה הכלכלי ,וכן
מקדישה דיון נרחב לתקציב הקהילה ,שהושתת בעיקר על ה״גבילה״ ,ודנה בהרחבה במאבקים
הפנימיים לאורך כל התקופה הנידונה בתוך הקהילה בנוגע לתקציב 7.נושאים חשובים נוספים
המועלים בפרק זה הם הנסיונות לשפר את מצב החינוך וההשכלה ,מעמדם הפוליטי של היהודים,
המאבקים על משרת ה״חכם באשי״ ,מקומם של יהודים רבים במינהל ובכלכלה העות׳מאניים,
הרכב ״הוועד הגשמי״(מג׳לס ג׳יסמאני) ועוד .התיעוד הרב שהמחברת השתמשה בו שופך אור
חדש על נושאים אלה.
בהמשך הפרק רוזן דנה בהשתתפותם של יהודים במהפכת ״התורכים הצעירים״ בשנת ,1908
שבה התחילה גם הפעילות הציונית באסתנבול ,נושא שנידון בהרחבה במחקריה של אסתר בנבסה8.
רוזן מדגישה את ציפיות ראשי הציונים באסתנבול ש״התורכים הצעירים״ יגלו בסופו של דבר גישה
חיובית לציונות ,אך מוכיחה גם את חוסר התוחלת שבתקווה זו ,וכי במציאות לא היה לתנועה הציונית
כוח רב באסתנבול למרות שהיו גם אישים חשובים בקהילה שאהדו את הציונות(דוגמת נסים רוסו
והרב ד״ר דוד מרכוס ,רב האשכנזים בעיר) .היא דנה בהרחבה בשאלת הנאמנות לממשלה ומתמקדת
גם באופוזיציה הרחבה בקהילה לשלטון האוליגרכיה ,ובהשלכות שהיו לכך על גידולה של התנועה
הציונית והרחבת פעולותיה .פרק זה מסתיים באובדן זכויותיה הלאומיות של הקהילה היהודית
בעקבות הקמת הרפובליקה התורכית .המחברת מסבירה את הרקע הפוליטי להסכמת היהודים
לוויתור על זכויותיהם כמיעוט דתי ,ועומדת על התוצאות הקשות שנבעו מכך למיעוט היהודי.
הפרק השישי מוקדש למלחמות של עמי הבלקן להשגת עצמאות ולגורל הקהילות היהודיות
בארצות אלו .רוזן דנה בהרחבה בלאומיות היוונית למן הקמת מלכות יוון בשנת  1830ואילך,
ובמצב המיעוט היהודי במדינה ,ומתבססת על ספרות מחקר נרחבת ומעודכנת ,ובכללה מחקרים
בשפה היוונית(בעיקר של מריה אפטימיו  ,Maria Efthymiouשתמצית של מחקרה המקיף מופיע
בכרך ב׳ ,עמ׳  .)44-33היא דנה ביחסו השלילי והמתנכל בדרך כלל של השלטון ביוון ליהודים עד
השואה ,בעלילות דם ובפוגרומים שפרצו בבלקנים(ראו גם מאמרה של ג׳ני לבל ,שם ,עמ׳ .)66-45
ניתן ללמוד כי תנועת המרד הבולגרית ראתה ביהודים בעלי ברית של העות׳מאנים ,וכי דמות
היהודים בעיני האוכלוסייה הנוצרית הבולגרית היתה שלילית באופן קיצוני.
רוזן מעריכה גם כי האלימות שליוותה את מלחמת העצמאות של עמי הבלקן נחשבת למקרה
מסורתי של התקפת ״האחר״ בתקופה של חוסר יציבות ומעבר ממימשל אחד לאחר ,וכי ההתקפות
המוקדמות על היהודים דחפו להתקפות האלימות מאוד שלא חדלו עד לשואה.
בפרק השביעי נידונה ההיסטוריה של קהילת סלוניקי משנת  1839ועד שנת  ,1923תוך השוואה
למציאות באסתנבול .רוזן מבחינה בין סלוניקי ואסתנבול בכל מה שקשור ללאומיות .באסתנבול
היהודים היו מיעוט קטן בכלל האוכלוסייה ,אך נאמנותם לשלטון היתה מוחלטת ,בכל הדורות,
בעוד שבסלוניקי היהודים היו עד  1912המיעוט האתני הגדול ביותר ,ומשום כך גילו פעילות רבה
יותר גדולה מאחיהם באסתנבול .זו התבטאה בהשתתפותם הן במהפכת ״התורכים הצעירים״ והן
7
8

ראו גם מאמרה ,״ליטרת הבשר  -סחר הבשר והמאבקים החברתיים באסתנבול היהודית1918-1700 ,״,
פעמים ( 106-105תשס״ו) ,עמ׳ . 126-83
ראו אסתר בנבס ה(לעיל הערה .)6
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בארגוני פועלים .היא מראה גם כיצד הפראנקוס בסלוניקי נכנסו לפעילות קהילתית מאוחר יותר
מאשר בני קבוצה זו באסתנבול .בשתי הערים היו הפראנקוס ראשי ״הנאורים״ ויסדו מוסדות
חינוך לציבור היהודי הרחב .רוזן דנה בהרחבה גם בשיכבת העילית המתבוללת ובמהפכת
״התורכים הצעירים׳׳ אשר פתחה את השער הן ללאומיות יהודית והן לסוציאליזם .היא בוחנת את
תולדות יהודי סלוניקי ומעמדם הפוליטי והחברתי למן  1912ואילך לאור השינויים האתניים בעיר
(בעקבות חוזה לוזאן קיבלה סלוניקי מאה אלף פליטים יוונים עניים מאסיה הקטנה) ,שגרמו לכך
שהקהילה היהודית כבר לא היתה הקבוצה העיקרית בעיר ,ולאור האירועים והמשברים הפוליטיים
העולמיים .היא מראה כי אירועים אלה ,בצירוף פחד לא מבוסס מהשפעת פוליטית של יהדות אירופה
וארצות־הברית ,הם מפתח להבנת יחסו העוין ליהודים בשנים  1919-1912של ראש ממשלת יוון
היא עוסקת בהרחבה גם בגילויי האנטישמיות ובנישול יהודי
וניזלוס(»)!^^י
סלוניקי מרכושם בעקבות ״השרפה הגדולה״ ב־ 1917כדי לקדם את תהליך ההלניזציה של העיר.
בד בבד רוזן מציינת כי גידולה של הציונות בעיר נבע בעיקר מחוסר שביעות רצון מן המצב
הקיים ומן הנהגת הקהילה ,פחד מן העתיד ,ומן העובדה שהציונים היו היחידים בקהילה אשר
העלו רעיונות קונסטרוקטיביים ,נאבקו בממשלת יוון למען קרבנות השרפה ,ובאותו זמן הפיצו
את רעיון ההתיישבות בארץ ישראל .רוזן אף למדה מן העיתונות היוונית כי פוליטיקאים יוונים
שונים התלהבו מהתנועה הציונית ,איתרה חומר ארכיוני מאלף על הפעילות הציונית ביוון ,והגיעה
למסקנה כי המוני היהודים שראו עצמם ציונים לא התכוונו לעזוב את סלוניקי בעתיד הקרוב ,אך
ראו בזאת אפשרות בעת משבר.
בפרק השמיני נידון מצבה של יהדות הבלקן מייסוד מדינות הלאום השונות עד סוף מלחמת
העולם הראשונה ,והפרק התשיעי מוקדש ליהודים ברפובליקה התורכית וליהודי יוון ,סרביה,
קרואטיה ובולגריה בין שתי מלחמות העולם .רוזן מתרכזת בעיקר בגורל יהודי סרביה וקרואטיה,
ומציינת הן את הרדיפות הקשות שעברו יהודי ארצות אלו והן את הנסיונות מצידם להיקלט בחברה
הנוצרית אף במחיר התנצרותם של רבים .היא מונה את הסיבות השונות לכך שהעבודה הציונית
העיקרית נעשתה בקרואטיה ולא בסרביה ,ובכללן מציינת את העובדה שיהודי סרביה ,רבים מהם
ספרדים ,השיגו שוויון זכויות והיו בטוחים שישתלבו במדינה ,ואילו הקהילה הקרואטית ,שהיתה
אשכנזית ,נטתה לקבל יותר את השפעת הציונות .רוזן מגיעה למסקנה שיהודי האזור העריכו
שהציונות מהווה עבורם פתרון טוב.
הדיון ביהדות בולגריה מקיף נושאים רבים ,ובכללם מעמדם הפוליטי ,הארגון הקהילתי,
יחסי הקהילה עם המינהל הבולגרי ,המלחמה באנטישמיות ,היחסים בין יהדות בולגריה וקהילות
אחרות ,חינוך ועוד .רוזן מדגישה את התערות יהודי בולגריה במדינה הבולגרית תוך חשיפתם להשפעות
תרבותיות של ארצות מרכז אירופה ,מצד אחד ,ואת החברה הבולגרית שביטאה בדרכים רבות את
חוסר שביעות רצונה לקבל את המיעוט היהודי ,מצד אחר .כתוצאה מכך התקיימה מגמה לא לתת
לגיטימיות ליהודי המדינה ,ופרצו עלילות דם רבות בערים השונות משנות השמונים של המאה הי׳׳ט עד
 .1915רוזן מצביעה על פעילותם של יהודי בולגריה נגד האנטישמיות ,ומגיעה למסקנה כי השתתפותם
במלחמות הבלקן ובמלחמת העולם הראשונה הקנתה להם יכולת רבה להגן על כבודם.
רוזן מקדישה סקירה רחבה גם להתפתחות התנועה הציונית בבולגריה ולפעילותו של מבשר
הציונות יוסף מרקו ברוך ( ,)1899-1872שיסד את התנועה הציונית בה עוד לפני פעילותו של
הרצל ,והיה לדמות כריזמטית וטרגית כאחת .התפשטות התנועה הציונית בבולגריה היתה מקיפה
והיתה הנרחבת ביותר במדינות הבלקן( .)19%רוזן מציינת את הפעילות התרבותית הנרחבת וכן את
תהליך ההגירה עד חיסול הקהילות ,ומוכיחה כי הפנייה לציונות היתה תגובה גם נגד האנטישמיות
שגאתה בקרב האוכלוסייה הנוצרית.
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עיקר הדיון במצב יהודי הרפובליקה של תורכיה מוקדש לסבל שהם סבלו למן  1923ואילך
בעקבות ויתורם על זכויות המיעוט שהוענקו להם בחוזה לוזאן ,עניין שנידון במחקריהם של אבנר
לוי ,סטנפורד ג׳ שאו ,רפאת נ׳ באלי ואחרים 9.עם זאת רוזן מרחיבה את היריעה על סמך מקורות
חדשים ומראה כי רדיפות היהודים ברפובליקה התורכית בשנות העשרים והשלושים של המאה
הס הבליטו את נחיתותם לעומת האזרחים המוסלמים והוכיחו את חוסר היציבות שבמעמדם
הפוליטי ,החברתי והכלכלי .בתנאים אלה נאסרה הפעילות הציונית ,התגברה התעמולה האנטישמית,
ובשנות השלושים אף התחזקו קשרי הפךתורכים והנאצים .עם זאת ,יהודי תורכיה עשו את מרב
המאמצים להשתלב בחיי הרפובליקה ולהוכיח את נאמנותם לה .רוזן מוכיחה לאור מחקר מצבות
בתי העלמין באסתנבול(מפעל בעל חשיבות היסטורית רבה) ,כי למרות רצונם של היהודים להשתלב
בתרבות התורכית ,היתה התרבות היהודית מושרשת מאוד בחברה היהודית .רובן המכריע של
המצבות כתובות עברית וספרדית ,ורק מיעוטן כתובות תורכית .רק בשנים  1960-1946התגבר
השימוש בתורכית ,ועשרים ואחד אחוז מהמצבות דאז כתובות תורכית מודרנית .רוזן מקדישה דיון
נרחב גם להגירה מן הרפובליקה התורכית ומסלוניקי ,על פי מקורות חדשים רבים.
הפרק העשירי דן בסופן של התפוצות במדינות הבלקן בתקופת השואה ,שבה נרצחו רוב יהודי
ארצות אלו .רוזן יוצאת באופן חד־משמעי נגד המיתוס על המלך מריס מבולגריה ,שכביכול שאף
להציל מהשמדה את יהודי ארצו ונאנס להקריב לצורך כך אלפים מנתיניו היהודים ,ומציגה את
המלך כאנטישמי ומשתף פעולה עם הנאצים .לעומת יחסה המחפיר של בולגריה לנתיניה היהודים
היא מציינת את הסיוע שהעניקה תורכיה לנתיניה היהודים שנלכדו בארצות הכיבוש ,ואת היותה
המדינה המוסלמית הראשונה שהכירה במדינת ישראל במרץ .1949רוזן מסיימת את ספרה באפילוג
על הלאומיות לאור המידע הרב שהובא בספר .בין דבריה היא מסבירה את עלייתם לארץ של רוב
יהודי בולגריה ,יוגוסלביה ותורכיה מיד לאחר הקמת המדינה ,בכך שהם מימשו את הערגה לארץ
שחייתה בזיכרון הקיבוצי שלהם .בכך היא סותרת את הנחת אילן פפה שהעולים עלו מטעמי תועלת
ורק אחר כך בראו אידאולוגיה 10.בסוף הספר שני נספחים.
החיבור שלפנינו מרים תרומה מחקרית חשובה ומעודכנת להיסטוריה של יהודי תורכיה
והבלקנים ולחקר הציונות בארצות הנידונות ".הספר שלפנינו יצא לאור באנגלית ,ולהערכתי ראוי
כי יופיע גם בשפה העברית כדי שיהא לתועלת לציבור רחב יותר של קוראים בארץ.
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אבנר לוי ,תולדות היהודים ברפובליקה התורכית ,מעמדם הפוליטי והמשפטי ,ירושלים תשנ׳׳ב:
;Stanford. J. Shaw, The Jews o f the Ottoman Empire and the Turkish Republic , New York 1991
רפאת נ׳ באלי ,״התוכנית החברתית של הרפובליקה התורכית ליצירת אזרח למולדת״ ,תירגם מתורכית
והוסיף סוף דבר דן ד״י שפירא ,פעמים ( 107תשס״ו) ,עמ׳ . 104-67
ראו :אילן פפה ,״הציונות במבחן התאוריות של הלאומיות והמתודה ההיסטוריוגרפית״ ,עיונים
בתקומת ישראל ( 6תשנ״ Han Pappe, The Making o f the Arab-Israeli Conflict, ;258-251 W ,0
,London 1994; idem, A History o f M odem Palestine, One Land, Two P eoples ,1948-1951
Cambridge. 2004
חומר מעניין נוסף ,המחזק רבות מהערכותיה של רוזן וגם מוסיף מידע חדש ,מתגלה במחקר העתיד
לראות בקרוב אור ומתבצע על ידי ד״ר ירון הראל ,וכולל התכתבות ענפה שהתקיימה בין החכם באשי
באסתנבול לאורך רוב התקופה הנידונה עם קהילות רבות באימפריה העות׳מאנית .ראוי להפנות את
הקוראים גם ל ע רן המצוין ״סלוניקי״ בעת החדשה ,שנכתב בידי יצחק כרם וברכה ריבלין בפנקס
הקהילות  -יוון ,בעריכת ברכה ריבלין ,ירושלים תשנ״ט ,עמ׳  ,299-217ולספרו של אילן כרמי העוסק
בקהילת א  0תנ ם ל במאה הי״טIlan Karmi, The Jewish Community o f Istanbul in the 19th Century , :
.Istanbul 1996
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ג
הכרך השני של הספר שנידון עתה נערך בידי מינה רוזן וכולל שמונה־עשר מאמרים על פי הרצאות
שנישאו בכנס בין לאומי על אודות הקהילות היהודיות בבלקנים ובתורכיה במאות הי״ט והס ,עד
מלחמת העולם השנייה ,שהתקיים באוניברסיטת תל אביב בחודש יוני  ;1995המאמרים מבוססים
רובם ככולם על חומר ארכיוני ומקורות שבעבר לא נעשה בהם שימוש .אציין בקצרה את תוכני
המאמרים וכמה מן החידושים הכלולים בהם.
סטיבן באומן דן בלאומיות יוונית ויהודית בבלקנים בראשית המאה הי״ט ,וטוען כי הרב יהודה
אלקלעי הושפע מן העובדה שהיוונים יסדו מדינה עצמאית וסבר שבדרך זו יכולים ללכת גם
היהודים.
מריה אפטימיו(שספרה ביוונית נזכר לעיל) ,דנה ביחס ליהודים בתקופת המרד היווני .היא
מזהה את הקבוצות השונות שנטלו חלק במרד וטוענת שמנהיגיהם האידאולוגיים ניסו למנוע
מעשי אלימות .היא מציינת את היחס השלילי ליהודים מצד היוונים ,שנגרם בשל שונותם של
היהודים בחצי האי הבלקני שהיו ברובם ספרדים ומקורבים למוסלמים התורכים יותר מכל ״מילת״
( ,milletעדה דתית שהשלטונות העות׳מאניים הכירו בזכותה לארגון עצמי בראשות מנהיג דתי)
אחר באימפריה העות׳מאנית .היא מתייחסת גם לאיכרים שלא הכירו את היהודים העירונים
ורווחו ביניהם אמונות תפלות ,מציינת את נבדלותם החברתית של היהודים ומסבירה את הרקע
להתפתחות השנאה כלפיהם ביוון.
מאמרה של ג׳ני לבל דן בהתפתחות המדינה הסרבית ומאבק יהודי סרביה לשוויון זכויות.
בהתבססה על מסמכים רבים מתרכזת לבל בבלגראד ,שהיתה עיר בעלת אוכלוסייה אתנית
מגוונת ,ומציינת את הפוגרומים ביהודי העיר בתקופות שונות ,מקרים של כפייה להתנצר ,והגליה
ממנה לערים וארצות אחרות .בהמשך המאמר לבל עוסקת בתקופת ״תור הזהב״ הקצרה של
יהודי בלגראד תחת שלטונו של נסיך סרביה מילוס אוברנוביץ ( ,)Milos Obrenovicשבה הם
נהנו משוויון זכויות ,ושנסתיימה בשנת  ,1839ואחר כך דנה ברדיפות היהודים בערי סרביה עד
קבלת החוקה שהעניקה להם שוויון ,בשנת  .1888במאמר זה שמה לה לבל למטרה להפריך טענה
רווחת אצל ההיסטוריונים הסרבים כאילו היחס ליהודים בסרביה היה אידאלי ,והיא מוכיחה
כי דווקא העילית האינטלקטואלית ,חברי פרלמנט ועורכי עיתונים ,ולא רק סוחרים ,הובילו את
התפשטות האנטישמיות בחברה הסרבית.
צבי קרן כותב בתמציתיות על יהודי רוסצ׳וק .ניתן לקרוא בהרחבה על נושא זה בספרו
״קהילת יהודי רוסצ׳וק :מ׳ירכתי תגרמה׳ לבירת מחוז הדנובה  -צמיחתה של קהילה באימפריה
העות׳מאנית ופריחתה1878-1788 ,״ ,ירושלים תשס״ה12.
מאמרי(לאה בורנשטיין־מקובצקי) דן במומרים לאסלאם ולנצרות באימפריה העות׳מאנית
במאה הי״ט ,לאור מידע רב ,בעיקר מספרות השאלות ותשובות(כגון רשימות גיטין) ומהעיתונות
היהודית ,ומדיווחי חברות המיסיון השונות והעיתונות המיסיונרית .המאמר דן במניעי ההמרה
של גברים ונשים ובאחוזי ההמרה ,שלהערכתי לא עברו את השיעור של חמישה-שישה אחוזים
בחברה היהודית אף שחל רפיון בשמירת מצוות בחברה היהודית העות׳מאנית ,בעיקר במחציתה
השנייה של המאה הי״ט .המאמר דן גם בגיל המומרים ,השפעת המרת הדת על החברה היהודית
ועל חיי המשפחה וחזרת מומרים ליהדות .נראה לי שהמרת הדת לא איימה על יציבותה של החברה
היהודית העות׳מאנית במאה הי״ט ,וכי במקרים רבים נשים התאסלמו או התנצרו בעקבות סטייה
12

ראו על ספר זה לאה בורנשטיין־מקובצקי ,׳׳קהילה יהודית על גבול האימפריה העות׳מאנית״ ,פעמים
( 106-105תשס״ו),עמ׳ .282-278
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מנורמות המוסר המיני בחברה היהודית .מובא גם נספח ובו שמות של  142מומרים ומומרות
מרחבי האימפריה העות׳מאנית.
אילבר אורטיילי ( )ilber Ortayiiדן ביהודי האימפריה העות׳מאנית והשפה התורכית .הוא
מתבסס על מקורות מגוונים ובכללם מקורות עות׳מאניים (המובאים בנספחים) ובהם מידע על
לימוד השפה התורכית בבתי הספר של כי״ח ,ואת התוצאות שנלוו לכך ,כגון היכולת של בוגרי
בתי הספר להיקלט במינהל הממשלתי באימפריה העות׳מאנית ולאחר מכן במינהל של הרפובליקה
התורכית ,ומקורות המעידים שהשפה התורכית התפשטה בין האינטלקטואלים היהודים .מתפרסמת
כאן מחאה בחתימת ממלא מקום החכם באשי ,הרב משה הלוי ,מ־ 24באפריל  ,1900שנשלחה
למשרד המשפטים והדתות ובה הוא מבקש שהשפה התורכית תוכר כשפת הקהילה של יהודי
האימפריה העות׳מאנית ,בעוד שעד אז השפה הספרדית היהודית היתה שפתם .הממשלה אישרה
את הצעתו ופעלה להוצאתה לפועל בקרב אנשי מינהל יהודים ידועים בממשלה .מזמן זה ואילך
חלה ירידה בשימוש בלדינו בבתי הספר והיא החלה לאבד בהדרגה את עוצמתה גם כשפת־אם
בבתי הכנסת ובעיתונות .המחבר חותם את המאמר בכך שאצל יהודי תורכיה כיום השפה הספרדית
היהודית היא שפה ארכאית.
סלים דרינגיל ( )SeiimDenngiiכותב על הגירה יהודית לאימפריה העות׳מאנית בזמן הקונגרס
הציוני הראשון .הוא מתייחס לנושא בעיקר לאור מקורות ממשלתיים עות׳מאניים על אודות יחסו של
הסולטאן עבד אלחמיד השני להגירה יהודית ,ודן במדיניות הרשמית להלכה ולמעשה של האימפריה
העות׳מאנית משנת  1890עד  ,1914להגירה היהודית לאימפריה העות׳מאנית בכלל ולארץ ישראל
בפרט .נלמד כי השלטון לא היה מעוניין בפליטים הרבים מרוסיה ששטפו את אסתנבול ,הערים
קשיים על ישיבתם בה והעביר חלק מהם לקהילות וערים אחרות רחוקות .מאידך־גיסא דרינגיל
מפרסם מסמך מ־ 23בינואר  1891על רצון הסולטאן להושיט סיוע ליהודים העות׳מאנים שהתיישבו
בירושלים .המידע במאמר זה יוסיף מידע חשוב למחקריו הנודעים בנושא זה של פרופ׳ ישעיהו
פרידמן 13.המחבר מדגיש גם שיש לבדוק את ההגירה היהודית לאימפריה העות׳מאנית בתקופה
הנידונה בהקשר רחב יותר ,משום שמיליוני מוסלמים הגיעו לאימפריה העות׳מאנית מרומליה
ומרוסיה בתור פליטים .להערכתו ,הסולטאן לא התנגד שיהודים עות׳מאנים יעברו לערים אחרות
של האימפריה ,אך חשש מנוכחות יהודית גדולה בארץ ישראל שתביא את המתיישבים לתבוע
פרוטקטורט .המחבר דן בביצוע מדיניות זו הלכה למעשה עד שנת .1914
הית וו׳ לאורי ( )Heathw. Lowryמפרסם מחקר מעניין מאוד על השגריר האמריקאי באסתנבול,
הנרי מורגנטאו ,שנתמנה על ידי נשיא ארצות־הברית וודרו וילסון ושבתקופת כהונתו(דצמבר
 - 1913ינואר )1916מילא תפקיד חשוב בסיוע ליהודי האימפריה .ידוע שעם חזרתו לארה׳׳ב התנגד
מורגנטאו לציונות ,דבר שגרם לקרע בינו לבין מנהיגים יהודיים נודעים בה .תגלית המאמר ,המבוסס
על יומנו האישי ומכתביו המשפחתיים של מורגנטאו ,היא חשיפת עזרתו הרבה של מורגנטאו
לאינטרסים יהודיים באימפריה ,הסיוע שהעניק לעניי קהילת איסתנבול ,לחינוך ולמוסדות
הקהילה ,והתערבותו אצל ״התורכים הצעירים׳׳ לטובת התנועה הציונית בבירה העות׳מאנית.
מתברר שמורגנטאו נפגש לעתים תכופות עם ראשי הציונות בעיר ,ויקטור יעקובסון וריצ׳רד
ליכטהיים ,ועם החכם באשי הרב חיים נחום ,שייתכן כי שאף להתמנותשגריר האימפריה העות׳מאנית
בארה״ב .לאורי מביא מידע מאלף ומרתק על הפוליטיקה העות׳מאנית באותה תקופה ,הבעיה
הארמנית ומדיניותם של מורגנטאו והרב נחום ,ומוסיף נופך לחייו ולפעילותו של החכם באשי,
13

ראו במיוחד :ישעיהו פרידמן ,שאלת ארץ ישראל בשנים  , 1918-1914ירו שליס-תל אביב תשמ״ז :הנ׳׳ל,
גרמניה ,תורכיה והציונות ,ירושלים תשנ״ו.
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שנחשפו במחקריה החשובים של אסתר בנבסה עליו ועל הציונות בתורכיה 14.ניתן ללמוד שפעילותו
של מורגנטאו היתה לברכה למתיישבים בארץ ישראל ,ועשייתו היתה בקנה מידה רחב ומשמעותי
יותר מזו של מנהיגים ציונים רבים באירופה ובארה״ב .המחבר סוקר גם את הרצאתו של מורגנטאו
בסיום תפקידו ,שנישאה בסינסינטי ,ואת ההדים שעוררה בפוליטיקה העות׳מאנית.
ואסיליס קולונאס( )Vassilis Coionasכתב מאמר חשוב ומקיף מלווה בטבלאות רבות על תרומת
הקהילה היהודית למודרניזציה ולשגשוגה של סלוניקי בסוף המאה הי״ט .הוא מתבסס על מידע
רב בספרות המחקר ובארכיונים ומשרטט את פני העיר לפני השריפה של שנת  1890ולאחריה,
וכן לאחר השרפה הגדולה של  .1917קולונאס מתאר גם את השכונות שהיהודים ישבו בהן ואת
יושביהן על פי רמתם החברתית־הכלכלית ,את תנאי ההיגיינה בהן ,מוסדות הצדקה וכיוצא בהם.
הוא עוסק גם ברכוש היהודי שנהרס בשנת  ,1917בתקציבי הפיתוח והבנייה ,ומייחס חשיבות
רבה לעוצמת האוטונומיה היהודית ולניסיון שרכשה הקהילה בעבר בטיפול בנזקים העצומים של
השרפות ובסיוע בשיקום ההריסות .קולונאס מבליט את השיקום המרשים של הקהילה למרות
המחסור באמצעים חומריים בציבור היהודי.
רנה מולכו ( )Rena Moihoכתבה מאמר על שכונות פועלים יהודיות שנבנו בסלוניקי בעקבות
השריפות בשנים  1890ו־ .1917חשיבות המאמר במיפוי שכונותיה היהודיות של סלוניקי ובהבאת
חומר ארכיוני רב חדש על מצבם הכלכלי של היהודים בכל שכונה ,תנאי התברואה ,אומדן הרכוש
היהודי בעקבות שריפת  1917ועוד מידע רב ערך השופך אור על מצבם הכלכלי של יהודי העיר.
אחת המסקנות שמולכו הגיעה אליהן היא שלמרות האובדן הכבד ברכוש לא איבדו היהודים את
יכולות הארגון שלהם.
אוונגלוס חקימוגלו ( )Evangheios Hekimoglouכתב מאמר על הקבצנות היהודית בסלוניקי
בשנים  .1941-1940הוא עוסק בהגדרת הקבצנות לפי דגמים שונים ובכללם המרכסיזם ,ובודק
לפי רשימות שונות ,כגון של מובטלים ושל חלוקת מזון בבתי הספר היהודיים ,וכן לפי מידע על
תנאי מגורים ,את היקף העוני בשנים אלו בחברה היהודית בעיר .הוא בוחן גם סיבות שונות לעוני,
כגון גיוס לצבא.
שמואל רפאל כתב על הגעגועים לציון בסוגות השונות של שירת הלדינו .רפאל בדק אוספים
שונים של שירי ציון ,חילקם לקטגוריות שונות כגון שירי הודיה לה׳ ,שירים המבטאים את המסר
הציוני ,שירים המתארים את הגאולה ובוא המשיח ,שירי געגועים לציון ,שירי ציון שתורגמו
מעברית ללדינו ,כגון ״התקווה״ ,שירי מסע לארץ ישראל ועוד .רפאל מציין שיש עדיין עמדה רבה
באיתור שירים נוספים ,ועומד על חשיבותם לתולדות ההיסטוריה של הספרות היהודית הספרדית
הן באימפריה העות׳מאנית והן בארץ ישראל.
מאמרו של שלמה שאלתיאל ,חוקר יהדות בולגריה ,דן במדיניות הנהגת הקהילה היהודית
בתקופת השינויים בבולגריה בשנים  - 1941-1939תקופה הרת גורל מבחינה משפטית ,כלכלית
וחברתית .בשנים אלו התחזקה האנטישמיות בבולגריה והיהודים הוצאו אל מחוץ למסגרת החוק.
המחבר סוקר את מבנה ההנהגה היהודית במדינה ,דן בתוצאות שהיו לשינויים הפוליטיים בבולגריה
על מצב היהודים ,והאם ההנהגה היהודית הופתעה מהתמורות לרעה ,ומביא את השגותיו בנידון.
הוא דן בפעולותיה של ההנהגה מול השלטונות והאוכלוסייה המקומית הלא־יהודית ,מצד אחד,
ומתאר את פעולותיה בתוך הקהילה היהודית מצד אחר .הוא מקדיש מקום חשוב לעלייה מבולגריה
ולפעילות הציונית בשנים ההן ולוויכוח הפנימי באיזו מדיניות לנקוט :האם לעודד עלייה גדולה
14

אסתר בנב ס ה(לעיל הערה  ;)6אסתר בנבסה ,״התנועה הציונית בתורכיה בשלהי המאה הי״ט והתחלת
המאה העשרים״ ,פעמים ( 40תשמ״ט) ,עמ׳ . 75-54
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לארץ גם באופן לא חוקי ,או שעדיין ישנו סיכוי לעתיד יהודי וציוני בבולגריה .הוא מגיע למסקנה
כי חיוניות העלייה תפסה מקום מרכזי בקרב הנהגת יהדות בולגריה בשנים אלו.
במאמר קצר על הקהילה היהודית בבולגריה בשנות הארבעים של המאה הס עוסקת בויקה
ואסילבה ( )Boyka Vassiievaבבידודה של הקהילה היהודית ,בחוקי הפליה נגד היהודים,
באנטישמיות ובמסכת ההתנכלויות כלפי יהדות בולגריה עד השמדת חלק ממנה בידי הנאצים;
בין מקורותיה יש גם מקורות ראשוניים .המאמר מסתיים במצב יהדות בולגריה בשנות החמישים,
שבהן שלטו הקומוניסטים במדינה.
מאמרה הקצר אף הוא של מריה פאנדווסקה ( )Mana Pandevskaעל הצלת יהודי מקדוניה
בשנים  1943-1941עוסק במספר הניצולים במלחמת העולם השנייה מן ההשמדה באיזור ורדאר
( )Vardarבמקדוניה ,שבא באפריל  1941תחת שלטון הכיבוש הבולגרי הפשיסטי .היא מנתחת את
התנאים האובייקטיביים והמעשיים שהיו לפעולות הצלה של יהודי האזור ,יחידים וקבוצות ,על
פי מקורות ראשוניים.
דניאל קארפי ז״ל פירסם מאמר מרתק העוסק בגישה חדשה לשלוש אפיזודות בהיסטוריה
של יהודי סלוניקי בתקופת השואה ,ובוחן באמצעותן את זכרון הניצולים ואת המיתוס שטוו
סביב האירועים ,ודן בתרומת התיעוד לאמת ההיסטורית .הוא מתבסס על מסמכי הקונסוליה
האיטלקית בסלוניקי ,שמילאה תפקיד חשוב בהצלת יהודים מקומיים עד סגירתה בידי הגרמנים ב־8
בספטמבר  .1943קארפי מעלה אמנם השערות לאור המסמכים ,אך מראה שלא ניתן לתת תשובה
מוחלטת לשאלות שונות כל זמן שאין בידי החוקרים מלוא התיעוד! וכי אולי עדיף שכמה פרשות
תישארנה בתחום האגדה ,ועומד על משמעות הדמיון ,שלעתים בורא את ״האמת״15.
רנה הירשון כתבה מאמר על יהודי רודוס בתקופה המודרנית וסופה של קהילה עתיקה זו.
במאמר היא משתמשת גם בחומר סטטיסטי על יהודי רודוס משנות העשרים של המאה הס,
ודנה בהרחבה בנושאים חברתיים ואנתרופולוגיים .הנושאים העיקריים המוארים במאמר הם ההגירה
היהודית מן האי ,ריבוי נישואים בין בני הקהילה(כרבע מכלל מקרי הנישואין) ,הערכות דמוגרפיות
כגון מספר הלידות ,מקצועות ,התנאים בזמן המלחמה ,וסופה המר של הקהילה ב־ .1944מסתבר
שההגירה הגדולה מן האי בשנות השלושים של המאה הס הביאה להצלת רבים מבני הקהילה,
המפוזרים היום ברחבי העולם ומשתדלים לשמר את זהותם העצמית.
המאמר המקיף ביותר בספר ( 114עמ׳) ,והחותם אותו ,נכתב על ידי טוביה פרילינג ודן בתורכיה
והיהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה .המחבר דן בנושא טעון אירועים היסטוריים מגוונים,
והתבסס בעיקר על מיגוון של מקורות מארכיונים אמריקאים ,בריטים וישראלים ,ועל מקורות
דיפלומטיים וצבאיים מאותה תקופה ,אך לא יכול היה להישען על מקורות תורכיים בני התקופה
משום שהם סגורים לפני החוקרים .המידע הרב שבמאמר וניתוח מהלך האירועים הרבים שהתרחשו
במהלכה ,כוללים גם מידע חשוב מאוד על היישוב בארץ ועל מאמצי ההצלה שנעשו להציל את
יהודי אירופה ,ומדגיש את נסיעתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ז״ל לתורכיה לצורך השגת
מטרה זו ,ואת היחס השלילי של המינהל התורכי הגבוה ,כולל שר החוץ התורכי ,לסייע לפליטים
שנזקקו לוויזות מעבר לארץ .המאמר עוסק גם גם בפרשת טרנסדניסטריה ,הניסיון להציל את יהדות
יוון ,ההעפלה הבלתי לגלית ועוד פרשות חשובות .פרילינג הגיע למסקנה שכל נסיונות ההצלה
נעשו בידי ראשי היישוב בארץ וארגונים יהודיים אחרים בלבד.
15

ראוי לציין את ספרו של דניאל קארפי שיצא לאור לאחרונה ,׳׳תעודות דיפלומטיות איטלקיות לתולדות
שואת יהודי יוון1943-1941 ,׳׳ ,תל אביב תשנ׳׳ט ,והביקורת על הספר שכתבה ברכה ריבלין בפעמים 97
(תשס׳׳ד) ,עמ׳ . 144-142
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שלושת הספרים הנסקרים לעיל מוסיפים מידע רב ומעניין לתולדות יהדות האימפריה העות׳מאנית,
הרפובליקה התורכית ומדינות הבלקן ,ומכוונים את ציבור החוקרים והקוראים לכיוונים חדשים
של מחקר ולתיעוד חדש ,שוודאי יפרה את המחקר במידה רבה.
לאה בורנשטיין־מקובצקי
■ אלכהינה  -הערות והארות על הרומן ההיסטורי של דידיה נמת
reine d ’Ifrïkia , Editions Anne Carrière, Paris, 1998, 324 pp.

Didier Nebot, La Kahéna,

בשנת  688חידשו הערבים את המערכה על כיבוש המגרב ,לאחר שנכשלה מתקפתם הראשונה
בשנת  .665תבוסת הביזנטים היתה מהירה ,בעוד האוכלוסיה הבךבךית נלחמה בנחישות והביסה
את הערבים באלג׳יריה ,באזור הרי אוראס). .(Aurèsבראש צבאות הברברים עמדה ״אלכהינה״
 דמותה ניצבתכעין פרשתמים בתולדות יהודיאלג׳יריה ,בעת העתיקה עדלימיהביניים המוקדמיםעד אליה וממנה ואילן .ליהודי אלג׳יריה היתה השפעה רבה על השבט ים הברבריים באלג׳יריה עד
לגיורם ההמוני בתקופה הביזנטית .תהליך זה הצמיח שבט ים ברבריים שה יתה להם זהות יהודית
מוצקה ,עד כדי העמדת מנהיגה בשיעור קומתה של דהיה ) (Datóaאו דמיה) ,(Damiaבתו של
טאבת) ,(Tabetראש שבט ג׳ראווא),(Djéraouaשהכל כינוה ״אלכהינה״ ,כלומר ״הכוהנת״ .נפילתה
בקרב(כמה גירסאות :בשנת  693או  701,698או אף  )703עומדת בסימן שקיעת היישוב היהודי
באלג׳יריה עד להתחדשותו בשנת  .1391לאחר נפילתה התאסלמו בניה :אחר כך הם עמדו בראש
צבא של שניבדעשר אלף פרשים ,שהשלים את כיבוש המגרב ואף איסלם אותו .דומה כי לאחר
מותה לא היו עוד קהילות יהודיות פעילות ,עד המאה הי״א .המוחדון ( )1147-1142רק החריפו
את השממה היהודית עד הגעתם של ״מגורשי״ ספרד הראשונים ( ,)1391ובראשם הריב״ש ( ר ׳
).יצחק בר ששת פרפת) והרשב״ץ(ר׳ שמעון בר צמח דוראן
המיתוס הנשי בדמותה של ״אלכהינה״ ,המצביאה היהודיה שעמדה אל מול צבאות המוסלמים
,הכובשים במאה השביעית באלג׳יריה ( ,)693-688הסעיר את דמיונם של מוסלמים ,יהודים ונוצרים
בעת החדשה 1.מיתוס זה הוא גם מקור ההשראה של דידיה נבות ,רופא בהכשרתו ,שכתב רומן היסטורי
.על ״אלכהינה״ שפורסם בשנת ,1998זכה להצלחה מסחררת באירופה וקנדה ואף תורגם לשש שפות
הרומן עורר עניין עצום בקרב קהל הקוראים הצרפתי בכלל ובקרב יהודי אלג׳יריה בפרט ,והיכה
גלים גם בקרב אגודה ברברית בצרפת ,המבקשת לתור אחר שורשיה היהודיים והברבריים .תופעה
.חברתית־תרבותית זו מעוררת את השאלה בדבר מקור ההתעניינות המחודשת במיתוס זה
ספרו של נבות מפגיש אותנו עם ממלכת אלכהינה ,עם העולם הברברי ,על שבטי ג׳ראווא
)גרים?!) ובראנס ) ,(Bérénesשמצאו מקלט בהרי אוראס שבמגרב המזרחי  -עולם שהתמזג
ראו

Nabile Farès, Mémoire de VAbsent, Paris 1974; Marcelle Magdinier, La Kahéna, Vépopée :1
d'une, reine berbère, Paris 1953; Germaine Beauguitte, La Kahéna, reine des Aurès, Paris 1959.

וראו ברתה אבולקר־בנישו ,שהמחיזה בשירה את דמות ה״כהינה״Berthe Benichou-Abouiker, La :
 .Kahéna, reine berbère, Alger 1933ועוד רבים אחרים .דמות גיבורה זו משלהבת גם את עטם של
המחברים הבאיםRosette et Jean Bataille, L ’Epopée berbère; El Kahéna, Bruxelles 1935; Pierre :
Cardinal, La Kahéna, Paris 1975; Ahmed Djelloul, Al Kahana, Paris 1957; Simone Guiramand,
;Kahéna, Tunis 1977; J. Hilaire, La Kahéna, Rouen 1919; Roger Ikor, La Kahina, Paris 1979
;Boisnard, Magalli, Le Roman de la Kahéna d ’après les anciens textes arabes, Paris 1929
Abdallah Nekli, El Kahina, Alger 1953; Mohammed Ouadith, Bir al Kâhina, Alger 1974 (en
arabe); E. Roudié, La Kahéna, Paris 1922; Sénac Jean, La Kahéna, inédit
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עם אלוהי אברהם והתייהד 2,עולם שנאבק בפולש המוסלמי ,עולם שבו ״אלכהינה״ היא
הדמות המרכזית .״אלכהינה״ היא אשה קשת רוח ,לוחמת ומרפאה טבעית ,מנהיגה נוקשה
ואכזרית ,אבל מעל הכל היא אם ,הדואגת שבנה יהא גאה ובן חורין ושישא את השם סעדיה,
שם שנשא אחד מאבות אבותיו ,שנדד מיהודה לקרינאיקה .בדיאלוג בין ״אלכהינה״ ודודתה
סלמינה מתפעלת האחרונה מהשם שנתנה אלכהינה לבנה:
 זהו שם יפה ,היא אמרה בפשטות .סעדיה היה שם אביו של גרא ,המלך הראשון שלשבטנו .הוא היה אב קדמון שנדד מארץ יהודה לעבר קירנאיקה .זה היה לפנים ,מזה זמן
רב .אנו נוצרים זיכרון עמום מאוד.
 אם כן דודה ,אני גאה בשם בני(עט׳ .)104והכהינה תקרא בשמות אבותיה לפני ההכרעה שתביא לקץ ממלכתה(עמ׳ .)275
נבות משמיע ברקע הסיפור צלילים קביליים .הוא מציג את כלי המלחמה בדמות הגמל ,ומצייר
סינקרטיזם פניקי־יהודי .ברקע הכללי יותר מופיעות בספר תרבויות אגן הים התיכון הנאבקות על
הבכורה  -יוונים ,ביזנטים ,ערבים ויהודים ,המתמודדים עם יחסי שכנות מורכבים .המיתולוגיות
היוונית והיהודית  -כמקור השראה למיתוס ״אלכהינה״  -משמשות בערבוביה .האינטריגות
המאפיינות את המיתוסים היווניים ,דוגמת בן הבוגד באמו על מנת למשול ,והגבורה היהודית
בדמותה של השופטת דבורה הנביאה ועורמתה של יהודית העורפת את ראש הולופרנס ,נמצאות
בסיפורה של ״אלכהינה״ .יותר מכך ,אפשר לראות דמיון וזהות בין דמותה לזו של אנטיגונה ,ואף
אפשר לראות בה כעין ז׳אן ד׳ארק של המזרח .בראש לוחמים בחבל אפךיקיה ,הכולל את גלילות
נומידיה ומאוריטניה ,הצליחה ״אלכהינה״ להביס את צבאות המוסלמים בקרב אלמסקיאנה
( ,Maskianaשנת  ;696ענ.)230-227 7
המצביא המוסלמי חסן אבן נעמאן אלע׳סאני ( ,)Hassan ei-Ghassaniבתכסיסנות המזכירה את
״אלף לילה ולילה״ ,הצליח ללכוד את ה״כהינה׳׳ וערף את ראשה ליד באר הנושאת את שמה עד
היום הזה :׳״אלכהינה׳ כרעה ברך .כמעט ברוך היא הושיטה את צווארה הזהוב לחרב ,שיד האמיר
הניפה״(עמ׳  .)276כך תם העידן הברברי של המגרב והחל העידן המוסלמי.
מיתוס אלכהינה העסיק כבר בסוף המאה הי״ט את הסופר ,חוקר הלשונות השמיות,
ההיסטוריון ,הנוסע והמתורגמן ,נחום סלושץ ( 5.)1966-1871הוא העסיק גם היסטוריונים רבים
אחרים ,והחשוב שבהם הוא ההיסטוריון המוסלמי אבן ח׳לדון ,בן המאה הי״ד 4.גם דידיה נבות
נדרש לעיון היסטורי שיטתי בחפשו אחר ״שבטי ישראל האבודים״ ,כדבריו5.
המסורת מדברת על גיור המוני של השבטים הברבריים בימי ר׳ עקיבא באחד ממסעותיו באפריקיא
2
(המאה השניה לספירה).
ראו  :נחום סלושץ ,מסע בארץ לוב ,א ,תל אביב תרצ״ח ,עט־  138ואילך; הנ׳׳ל ,נפוצות ישראל באפריקה
3
הצפונית  -מימי קדם ועד ימינו אלה ,ירושלים תש׳׳ו ,עט׳ N. siouschz, Travels in North ;42-37
Africa, Philadelphia 1927, pp. 96-103
;67-61 4
הבולטים שבהם הם חיים זאב הירשברג ,תולדות היהודים באפריקה הצפונית ,א ,ירושלים  , 1965עמ׳
אנדרה שוראקי ,André Chouraqui, Histoire des Juifs en Afrique du Nord, Paris 1985, pp. 84-86
דרר נהון Gérard Nahon, “Le Judaïsme algérien de l’antiquité au décret Crémieux”, Les Nouveaux
 Cahiers 29 (1972), p. 4ורישר איון Richard Ayoun & Bernard Cohen, Les Juifs d ’Algérie, Paris
1982,pp. 59-67
Didier Nebot, Les tribus oubliées d ’Israël, l ,Afrique judéo-berbère, des origines aux Almohades
5
essai historique, Paris 1999
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במחקר על אודות הספרות הצרפתית במגרב נידון מיתוס זה 6.כל סופר מגייס את ״אלכהינה״
לצרכיו הוא .הצרפתים נהנו לנבור בעבר הקדכדמוסלמי(׳׳המיתוס הקבילי״) ,אולי כדי לחולל מידה
של דה־אסלאמיזציה באלג׳יריה ולעמעם את תוקפו של האסלאם בצפון אפריקה; המוסלמים אהבו
את התאסלמותה של ״אלכהינה״ וראו בה דמות של מוסלמית קלסית ,מופת לחיקוי; ולבסוף ,היהודים
אהבו את הגיור ההמוני של הברברים ורוח המרד והגבורה על שמירת הריבונות והזהות ,את גבורת
״יהודית״ ואת דמות ׳׳דבורה״ שב״אלכהינה״ .מיתוס ׳׳אלכהינה׳׳ היה לימים למקור השראה ,אולי לא
במודע ,למחתרת היהודית באלג׳יריה ,במלחמת העולם השנייה ,בפיקודו של ז׳וזה אבולקר (José
( )Albouker, 1942בנה של המחזאית ברתה אבולקר־בנישו ,שהמחיזה את ״אלכהינה״) 7.מעבר
לשונה ,הנעוץ בנקודות המוצא ובאידאולוגיות השונות ,יש מכנה משותף המוקרן מאישיותה של
״אלכהינה״ על האשה במגרב ,שהיא דמות מלאת סתירות :פטריוטיזם ,פמיניזם ,רוח לחימה ,אומץ
והתלהבות ,תקווה ונחישות ,הקרבה ,כנות וישירות  -ואף אכזריות ,חשדנות ,רגשות אשם אימהיים
ובוגדנות ,חולשה נשית וזעם נסתר על אי־צדק :ולבסוף ,יחס דו־ערכי לתרבות השלטת.
הספר ,כאמור ,עורר מאוד קבוצות אתניות בעלות מוצא ברברי בצרפת ובאלג׳יריה.
התכתבות ערה התקיימה בין הסופר לבין אגודה ברברית שקמה בעקבות ספרו של נבות:
 ;Association culturelle berbère Chaoui de France - Aurès & Kahinaאגודה זו מחפשת
את זהותה .אסיים בציטוט של נשיא האגודה ״אוראס־כהינה״ ,צאדק מוסאוי (Sadec Moussaoui(,
מתוך מכתבו לדידיה נבות:
כברברים מהרי אוראס ספריך מעוררים בנו רגשות ומחשבות הנטועים בנו עמוק ...רבים
מאתנו משוכנעים כי אנו מתייחסים לשבטים יהודים־ברבריים עתיקי יומין .לדוגמה ,משפחתי
מיוחסת למשה רבנו .משפחתי שייכת לשבט אוואזאני ( )Ouazzaniהמיוחס לשבטי לוי
ובנימין ולשבט איט־דאוד (( )Ait-Daoud״בני דוד״) ,המיוחס לדוד המלך .משפחתי שוכנת
בעיר ששמה ״טוב״ ,כשם עיר השופט יפתח המקראי מ״ארץ טוב״ .ובאופן נקודתי יותר,
היא גרה במקום ששמו יישוקאן ( ,)ichoukaneשמשמעותו ״קן הנשרים״ ,שהיה המעוז
האחרון של ׳׳אלכהינה״8.
6

7

8

Jean Déjeux, “La Kahina; de l’histoire à la fiction littérraire, Mythe et Epopée”, Studi Magrebini
15 (1983), pp. 1-42; idem, Femmes d'Algérie, Légendes, Traditions, Histoire, Littérature, éditions
“La Boîte aux Documents”, 1987, pp. 75-178 (La Kahina); idem, Littérature maghrébine de langue
française; Introduction générale et auteurs, Ottawa 1973; idem, Image de l ’étrangère-U nions
mixtes franco-maghrébine, Editions “La Boîte aux Documents”, 1989; idem, “Elissa Rhaïs,
conteuse algérienne (1876-1940)”, ibid. 37 (1984), pp. 47-79; idem, “Regards sur la littérature
;maghrébine d’expression française”, ESNA, Cahiers Nords-Africains 61 (1957), pp. 98-111
Colette Touitou-Benitah, “L’Etoile et la plume. Le 8 novembre 1942 dans la litérrature judéomaghrébine”, Littérature et Résistance, eds. R. Reichelberg et J. Kauffman, Presses Universitaires
;de Reims 2000, pp. 159-173; Denise Brahimi, Maghrébines, Portraits littérraires, Paris 1995
Valerie Orlando, Nomadic Voices o f Exile, Feminine Identity in Francophone Literature ofthe
Maghreb, Ohio University Press 1999; Nedjima Plantade, La guerre des femmes: Magie et
Amour en Algérie, Editions “La Boîte aux Documents”, 1988; Marta Segarra, Leur pesant de
poudre: Romancière francophones du Maghreb, Paris 1997
Déjeux (supra n. 6), pp. 38-39; Touitou-Benitah (ibid.), note 8; David Knout, Contribution
à l ’histoire de la Résistance juive en France, 1940-1944, Paris 1947, p. 89; Guy Dugas, La
littérature judéo-maghrébine d’expression française. Entre Djéha et Cagayoux, Paris 1990
הציטוטים מתוך ארכיון פרטי של דידיה נבות (אני מודה לסופר על הרשות לעיין ם); ראיון עם הסופר.
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באיגרת אחרת ,מאת זעיר קדבו ש(1>:116ן^ £131<0
בולטת עוד יותר:

,cz.au

התהייה אחר המרכיב היהודי בזהותו

שם אמי בטרם נישאה היה דג׳ראוי(ש6« 0ןס) ,הקרוב מאוד לשם »!()™¿¡ס ...האם אני
יהודי? אשמח מאוד להיות כזה .אשמח לשוחח עמך על ספרן .אני ,שחשבתי כי אני
צרפתי־גאלי־ברברי ,אולי איני אלא יהודי .נ״ב :תמונתה של ״אלכהינה״ דומה להפליא
לתמונת אמי( .שם)
יוסף שרביט
■ חזות מזרחית  -הווה הנע בסבך עברו הערבי ,בעריכת יגאל נזרי ,תל־אביב :בבל 201,2004 ,עמי.
הספר ״חזות מזרחית״ הוא ספר ביקורתי על היחס לזהות ולתרבות המזרחית בארץ ועל מצבן .הספר
הוא חלק מגלשל ספרים ביקורתיים שהתפרסמו בשנים האחרונות בישראל ,שנמנים עמו גם ״מזרחים
בישראל״ ,״המאבק המזרחיבישראל״ ,״היהודינדהערבים״ ,״המצב הפוסטקולוניאלי״ ו״קולותמזרחיים״1.
בניגוד לספרים אלה ,את ״חזות מזרחית״ אי־אפשר למיין בקלות כ״ספרות אקדמית ביקורתית״  -הספר
שובר דיכוטומיות כאלה ואחרות ,כגון אקדמי/אישי ,עיוני/אמנותי או ספר עיון/אלבום .ייתכן שמשום
כך הוא גם עורר תגובות יותר מן האחרים .לספר שני שערים :הראשון פותח חלק שהוא מעין אלבום
של יצירות מתוך התערוכה ״שפת אם״(המשכן לאמנויות עיךחרוד ,)2002,עם טקסט הנלווה ליצירות
בעברית ,בערבית ובאנגלית ,מאת האוצרת טל בךצבי .בין היצירות המרשימות אפשר למצוא את
יצירותיהם של יעקב רונן מורד ,אלי פטל ,יגאל נזרי ודוד עדיקא(שעל תצלומי הפורטרטים שלו בא
מאמר מאלף מאת ורד מיימון בחלק השני של הספר) .בחלק השני באים מאמרים העוסקים במיגוון
נושאים ושאלות על התרבות והזהות ה״מזרחית״ ובייצוגה בתרבות הישראלית .המאמרים נעים בין
חיבורים אישיים ופרגמנטריים יותר(למשל מאמריהם של חביבה פדיה ,יוסי כהן ואריאלה אזולאי)
לבין מאמרים עיוניים יותר(כגון מאמריהם של אלה שוחט ורז יוסף).
המאמר הפותח את הספר ,מאת צבי בךדור ,עוסק בהיסטוריה של המזרחים וביחסם הבעייתי
לשפה הערבית .בן־דור מראה במאמרו כיצד מתחלפים לעתים האישי והציבורי ,ומה קורה כשהשפה
הערבית  -השפה הפרטית(הגלותית ,שמדברים בבית)  -נעשית לעתים לציבורית ,כמו במקרה
של הזמר היהודי שהיגר מעיראק לישראל ,פלפל אלגות׳י ,שצופים בכל העולם הערבי נהגו לצפות
ולהאזין לשירת פרקי הקראן שלו ,בשידורי הטלוויזיה הישראלית .מקום ציבורי נוסף שהערבית
התגלגלה אליו הוא מערכת החינוך ,ובךדור דן ברגישות ביחס התלמידים והחברה אל הערבית
ואל המורים לערבית ,שחלק גדול מהם היו מזרחים .גם הערבית החינוכית־הציבורית הזאת ,כמו
הערבית הפלסטינית וכמו העברית ,התנגשה בשפתו הפרטית של בן־דור הילד ,שרצה לתרגם שיר של
נאץם אלג׳זאלי ששמע בבית ,ובמקום זאת תירגם משפטים מ״העברית הבטחונית״ ,כפי שהוא קורא
לה  -או ״אינפג׳ךת קונבולה״ ,כשם מאמרו  -״התפוצצה פצצה״2.
1

2

יהודה שנהב ,היהודים־הערבים  -לאומיות ,דת ואתניות ,תל־אביב תשס״ג :חנן חבר ,יהודה שנהב ופנינה
מוצפי־האלר(עורכים) ,מזרחים בישראל  -עיון ביקורתי מחודש ,הקיבוץ המאוחד ומכון ון־ליר ,ירושלים
 ;2002סמי שלום שטרית ,המאבק המזרחי בישראל  ,2003-1948תל־אביב תשס״ג :יהודה שנהב(עורך),
קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי ,ירושלים  ;2004גיא אבוטבול ,לב גרינברג ופנינה מוצפי־האלר,
קולות מזרחיים  -לקראת שיח מזרחי חדש על החברה והתרבות הישראלית ,תל־אביב תשס׳׳ה.
"אינפגירת קונבולה׳׳ הוא ביטוי שכיח ואופייני לערבית הבטחונית של ספרי הלימוד בבתי הספר ,כפי
שאפשר למצוא במשפטים לתרגול מתוך ספר הלימוד לערבית לכיתות זי מאת שלמה אלון וחייא דהאן,
הלשון הערבית הספרותית  -ספר לימוד למתחילים ,האוניברסיטה העברית ,תשל״ח.
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המאמר השני בספר  -ארוך ותאורטי יחסית לשאר המאמרים בקובץ  -הוא מאמרה של אלה
שוחט ״שבירה ושיבה  -עיצוב של אפיסטמולוגיה מזרחית״ 3.המאמר דן בביקורתיות בגבולות
המושגיים והתודעתיים של הקשר בין השיח המזרחי והשיח הציוני .שוחט משתמשת ,בעקבות
גיאטרי ספיבק ,במושג ״אלימות אפיסטמולוגית״ ,ומניחה שאלימות כזאת טבועה בשיח המזרחי
והציוני ,והיא מתבטאת בהעלמת תפקידה של הציונות בקרע התרבותי של יהודים מזרחים .לפיכך
מציעה שוחט עיון ועיצוב מחדש של מושגים ותחומים :השמות המסווגים והמתייגים את יהודי
המזרח ,מושגים בתחום הגבולות ,ההגירה והעלייה ,שאלות על מודרניזציה וקידמה ,ועוד .למחקר
המושגי והמתודולוגי החדש מציעה שוחט את השם ״לימודי מזרחים״ ,והחלק האחרון במאמרה
דן בצורך של התחום החדש להתמודד ולשמש חלופה לקטגוריזציה ולדיסציפליניזציה של הידע
האקדמי כפי שהוא נהוג במחקר האקדמי כיום.
מאמר נוסף בספר ,שעוסק כולו בשאלת השפה המזרחית ,הוא מאמרו של דרור משעני ,״המזרחי
כהפרעה לשונית״ .מאמר מצוין זה עוסק במקומה של העברית המזרחית ובייצוגה הפרודי בתאטרון
ובטלוויזיה .משעני מנסה להיחלץ מתיאורים ביקורתיים בינריים של התרבות המזרחית ,המצויים
לרוב במחקר האקדמי ובתקשורת .תיאורים אלה מתחלקים לרוב לתיאורים המבקרים את ההצגה
הסטראוטיפית המגחיכה את התרבות המזרחית מחד־גיסא ,או לתיאורים הטוענים שאפשר למצוא
חתרנות בהצגה כזאת של התרבות ,מאידך־גיסא .משעני טוען שלא ״חתרנות״ הוא המונח המתאים
לתיאור התרבות המזרחית כפי שהיא שיוצגה בתאטרון ובטלוויזיה(וודאי שלא היותה מגוחכת),
אלא דווקא היותה במצב של אי־נחת תמידי ,כתרבות שמסומנת כ״אחרת״ מצד אחד ,ומשתוקקת
מצד אחר אל העברית התקינה(ה״לבנה״).
אי־הנחת שמשעני מדבר עליה ניכרת לאורך הספר כולו .זהו ספר מחאה ,שאחד מנושאי הדיון
והכתיבה בו הוא המחאה עצמה .המחברים מתחבטים :כמה חזק מותר לצעוק? מתי הצעקה תהפוך
ל״בכיינות״? כמה כעס מותר להפגין ,ומהי מידת התועלת בהפגנת כעס בחברה הישראלית כיום?
יש בספר מיגוון של צעקות מחאה :צעקות בוטות ,כגון זו של יוסי כהן ושל אריאלה אזולאי; צעקות
״אקדמיות״ ,כגון אלה של אלה שוחט ורז יוסף :וצעקות אישיות ,כגון אלה של חביבה פדיה ודרור
משעני .כל ״הצעקות״ יוצרות ספר נוקב ומעניין ,שלא יכול להשאיר את הקוראים אדישים אליו.
קשה להישאר אדישים גם לעיצוב הספר .כספר שכותרתו ״חזות מזרחית״ ,גם חזותו קשורה
קשר הדוק לתוכנו העיוני ,ונראה שכמעט כל החלטה לגבי עיצוב הספר היא מטאפורית .למשל,
ההחלטה על שני השערים ,המציעה שתי ״התחלות״ של קריאה בספר(מימין או משמאל) ,ויוצרת
גם היפוך בין ״למעלה״ ו״למטה״ במעבר בין שני השערים .בולטת יותר מכל היא ההחלטה שלא
לכתוב באותיות שחורות על גבי נייר לבן ,אלא באותיות חומות .כאמור ,שבירת הדיכוטומיות היא
מאפיין מובהק של הספר 4,וביחס למחאה ,וגם ביחס לביקורת ,הטקסטים מסרבים להיות ״שחור
או לבך .סירוב זה ,לדעתי ,רק מוסיף לרגישותם כמו גם לחריפותם.
יאיר עדיאל
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The Shaping of a Mizrahi Epistemology”, Hagar 2, 1 (2001), pp. 61-92
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