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בלאדינו

עיון בסוגה ובפואטיקה
שמואל רפאל

ה99טור9ה ושפרוה
בחקר ההיסטוריה של היהודים הספרדים  ,דוברי הספרדית -היהודית ( לאדינו )  1 ,ידועה
התקופה שבין שלהי המאה הי " ט לראשית המאה העשרים כתקופה רבת תמורות  .תקופה

זו ידועה בספרות המחקרית כ " שלב הביניים " בתולדות היהדות העות) מאנית ,והיא מתוחמת
מבחינה היסטורית בין סוף האבסולוטיזם התאמדי

הרפובליקה התורכית ( . ) 1923

2

( ) 1909 - % 876

לערב כינונה של

תקופה זו בישרה התפתחות חדשה  ,שבאה בעקבות

המהפכה השקטה שחוללו " התורכים הצעירים " ביולי  . % 908המרחב העות ' מאני עבר
אז תהליך מדיני רחב היקף ורב משמעות  .הקיסרות הלכה ונחלשה בהדרגה עד כדי

? מצומה בצורה משמעותית ; עלה כוחן וגברה השפעתן של המעצמות האירופיות  ,ומעל
לכול החלה מתעוררת השאיפה להגדרה לאומית של עמי האזור  .הסכמים וחוזים סירטטו
גבולות חדשים והאימפריה העות ' מאנית נושלה מחלק גדול של מחוזותיה האירופיים ,

שבהם ישבו אוכלוסיות של יהודים ספרדים שהגיעו לאזור לאחר גירוש ספרד  3 .היהודים
שנהנו מחסותה של האימפריה העות ' מאנית החלו גם הם בתהליך איטי של התעוררות
לאומית  .לדעת אסתר בנבסה  ,הכוחות הסמויים שבקהילה היהודית החלו להתעורר ,
והקבוצות הפילנתרופיות או הפוליטיות שפעלו בתוך הקהילה התארגנו כקבוצות לחץ
פוליטיות .

4

בתוך התמורות הפוליטיות החלה צומחת על אדמת הבלקאן העשייה הציונית  ,שלא
במנותק מן העשייה הציונית הכללית  .אט אט הלכה ותפסה הזיקה לאדמת המולדת
מקום מרכזי בתודעתם של דוברי הלאדינו  5 .הרבה פנים  ,ולא מעט חילוקי דעות  ,היו

לאותה זיקה שהחלו מגלים היהודים הספרדים  :לארץ ישראל פעילות בציבור וביחיד ,
מבע בעל פה ובכתב  ,עשייה דתית ועשייה חילונית  ,פעילות פוליטית ולא פוליטית ,

1

מכאן ואילך נוהג הקיצור לאדינו .

2

ראה בנבסה  , 3עמ ' . 12

3

שם  ,עמ ' . 13 - 11

4

שם ,

עמ ' . 12

5

על ימי הבראשית של העשייה הציונית בבלקן ועל ההשפעות שלה על חיי היהודים
בנבסה ; 1

בנבסה

;2

בנבסה

;3

מואיסיס ; רודריג ; שילה .

ראה  :בנבנשתי ;
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פעילות לגברים ופעילות לנשים  ,אגודות אידאולוגיות ואגודות ספורט  ,תמיכה שתוקה

לצד עשייה רעשנית  .מפרספקטיבה בת מאה שנים נראים ימי הבראשית של העשייה
הציונית בבלקאן היהודי כימי מפנה .
לצד שינויים גאו  -פוליטיים שידעה האימפריה העות ' מאנית  ,החל משתנה גם מרקם
החיים היהודי  .החינוך המסורתי נדחק לקרן זווית ואת מקומו תפסה ההשכלה

הכללית ;

הספרות והתרבות של היהודים הספרדים החלה מתרחקת מצביונה העממי ; לשונות
אירופה החלו מחליפות בהדרגה את לשון הבית היהודי הספרדי  -הלאדינו  -ותפסו
מקום מרכזי בחיי החברה והתרבות של היהודים הספרדים  .העתיד נראה מסקרן  ,אך
בה בעת מבלבל ומאיים .

6

לצד הפעילות במישור הפוליטי ידעה התקופה הזאת גם תמורות במישור הספרותי .
היהודים דוברי הלאדינו החלו מפתחים לעצמם כלים ספרותיים חדשים כדי לצקת לתוכם
את התכנים הפוליטיים המתהווים  .בכך הם ביקשו לתת לחוויה הלאומית ביטוי ספרותי
עצמאי  .במוקד המאמר הזה תעלה לדיון הסוגה של ההימנון הציוני שתפס מקום מרכזי
בחיי היהודים דוברי הלאדינו בבלקן  .במאמר אנסה למרטט את תווי הפנים של הסוגה
על מגמותיה הפואטיות ועל ייחודה הצורני  ,כפי שהוא בא לידי ביטוי מניתוח קבוצה
של הימנונים שהיו שגורים בקרב היהודים בעיר סלוניקי  .מטרת המאמר היא בחינה
ספרותית של סוגת ההימנון הציוני בלאדינו על רקע האירועים ההיסטוריים .

שירי ציוו

והמהורה העממית בלאד39י

קריאה בעשרות שירי לאדינו שהגיעו אלינו מן המסורת שבעל פה ומן המסורת הכתובה ,
לצד עיון בכתבים ציוניים שנתפרסמו מעל דפי העיתונות בלאדינו בבלקן מעשירים את
הידע שלנו על העשייה הציונית באזור זה .

7

יותר מכל מסגרת ספרותית אחרת זכה

הנושא הציוני לעושר של ביטוי ואמירה שירית מגוונת במסורת העממית  ,ועניין זה
אפשר שיצביע על אופיה העממי רחב ההיקף של החוויה הציונית  ,ועל החשיבות שייחסו
דוברי הלאדינו לנושא הזה  .לשירים הציוניים העממיים חשיבות בהבנת תהליכי התפתחותה
של השירה בלאדינו  ,וניתן לומר כי הם אחת מהחוליות האחרונות בהתפתחותה של
השירה העממית בלאדינו  .הנושא הציוני חדר לתוך מסורת זו בשלב מאוחר  ,ואף על פי

כן קנה לו מושב בתודעה השירית של בני העם  ,דוברי השפה  .לשון אחר  -לא היה
לנושא הציוני די זמן להתאקלמות רב  -דורית בשירה העממית בלאדינו  ,ובכל זאת לא
מעט מן המסרנים של תרבות זו זוכרים שירי עם ציוניים בה  .עניין זה מוכיח  ,כי לא רק
סוגות שנמשכו ועלו משורשי התרבות הספרדית קנו להן אחיזה בתודעת השיר בלאדינו

6

ראה  :רודריג ; רפאל .

7

ראה  ,לדוגמה  ,בגבסה . 1
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אלא גם סוגות ונושאים חדשים למדי  ,אר בעלי משמעות עמוקה לקהילה היהודית  ,זכו
להתאקלמות בתבניות השיר בלאדינו  .הנושא הציוני הוא אפוא דוגמה מיוחדת לנושא
שכניסתו לרפרטואר העממי מאוחרת  ,אבל אחיזתו איתנה .
דוברי הלאדינו יצקו את הרעיונות הציוניים למסגרות של סוגות אחדות  ,ובין אלה
נציין את הקופלאס  8 ,הקנסיון  9 ,הכרוניקות המחורזות וכמובן ההימנון העומד במרכז
דיוננו  .מבדיקתם של כמאה שירים ציוניים בלאדינו שנלקטו מן הרפרטואר העממי ניתן
להרכיב תשע משפחות תמטיות שבאמצעותן מיוצג הנושא
.1

הציוני :

שירי הודיה לקב " ה .

 . 2שירים שעניינם המרצה למעשה הציוני .
 . 3שירים המתארים את חבלי הגאולה ואת ביאת המשיח .
 . 4שירי כיסופים לציון .
 . 5שירי ציון המתורגמים מן העברית ללאדינו  ,כגון " התקוה " .
 . 6שבח נופים

ואתרים .

 . 7שירי מסע לארץ ישראל .
 . 8שירי קינה ואבל על מצב האומה .
 . 9שירים כלליים  ,שלא ניתן לקטלגם באחת מן המסגרות המפורטות .
בשל ריבוי העיסוק בנושא הציוני  ,נוהגות התמות המפורטות לעיל להתחלק לתת  -תמות .
לדוגמה  ,שירי ההודיה לקב " ה כוללים בתוכם שירים שעניינם רחל בגן העדן המתפללת

לשלום האומה ; שירי ההמרצה למעשה הציוני כוללים הרבה מההימנונים של האגודות
הציוניות  :שירים שעניינם חבלי הגאולה וביאת המשיח נוטים מעצם טבעם לתת לנושא
הציוני ביטוי משיחי  ,וזאת תוך תיאור דרכי ההקמה של בית המקדש בירושלים  .שירים
המסווגים כשירי כיסופים לציון מציגים את מערכת היחסים שבין האדמה וגואליה כמערכת
יחסים שבין אוהב לאהובתו ; שירים אלה רוויים סמלי אהבה וביטויי שיר הלקוחים משיר
השירים ורב בהם הממד הארוטי .
כשליש מן השירים הציוניים שהיו שגורים בקרב מסרנים דוברי לאדינו  ,ניתנים לסיווג
כהימנונים  .הימצאותו של ההימנון על מפת הספרות בלאדינו מהווה מהפכה  ,משום
שבמשך מאות השנים שבהן ישבו דוברי הלאדינו בחיק האימפריה העות ' מאנית הם
המשיכו לשמר מסגרות סוגתיות ומערכות תמטיות בעלות אופי וגוון ספרדי  ,ורק בעקבות
ההתעוררות של הלאומיות הבלקנית והלאומיות היהודית הם חשו כי מסגרות העבר
אינן תואמות עוד את תוכני ההווה  .הם נאלצו  ,או העדיפו  ,לבטא את התכנים החדשים
במסגרות שלא היו מוכרות להם עד לעת ההיא  ,לרבות ההימנון .

8

יש המכנים סוגה זו בשם " קומפלאס " או קונפלאס "  .מכאן ואילך נוהג השימוש קופלאס .

9

סוגה זו ידועה גם בשם " קאנטיגה " או " קאנטיקה " או " ליריקה "  .מכאן ואילך נוהג השימוש קנסיון .
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ההימנון והרקע לצמוחפו

בלאד939

המחקר של הספרות בלאדינו אינו מכיר את סוגת ההימנון במערך השירי בלאדינו לפני
העידן הציוני  ,אם כי לעתים משמש בלאדינו השם " אימנו " ( ביחיד  ,או

" אימנוס " ברבים )

במשמעות של " הימנונות "  ,ובספרות שבלאדינו מוכרים לנו מספר מקורות שכותרתם

" אימנוס אה . " . . .

10

בניגוד למחקר הענף שהוקדש להימנון שאינו לאומי  ,כדוגמת ההימנון ההומרי מן
התקופה היוונית הקלסית או ההימנונים בספרות ובשירה הלטינית  ,לא הרבה נאמר
במחקר על ההימנון הלאומי כסוגה ספרותית  .כיצד נגדיר אפוא את סוגת ההימנון

הלאומי ?

תחילה נבחין בין המושגים " הימנונות " ו " הימנונים " המקובלים בשפה העברית  .את הראשון
מייחסים לסוגה במשמעותה הדתית  ,ואילו את השני מייחסים לסוגה במשמעותה הלאומית .
חקר הספרות מגדיר את ההימנונות כשירים שהושרו במסגרת דתית או באירועים בעלי
אופי טכסי  -פולחני  .ראשיתם של ההימנונות בספרות המקראית  ,המשכם בספרות היוונית
והרומית ואחריתם כשירי תהילה בימי הביניים וברנסנס .

11

לעומתם  ,ההימנונים הלאומיים

הם שירי תהילה קיבוציים  ,ייצוגיים  ,ליריים  -חגיגיים  ,עמוסים בסמלים ובדימויים וגדושים
בפתוס לשוני  .ההימנונים הלאומיים מלווים במערכת מוסיקלית המאופיינת בלחן קליט

וקצבי  ,ועל כן יש לראותם כסוגה ספרותית -מוסיקלית  .הם הונהגו ברוב המדינות מסוף

המאה הי " ח ואילך כשר רשמי לכבוד עם  ,מדינה או שליט .

12

ההימנונים הלאומיים הם

אפוא שירים לאומיים  -חגיגיים דמויי תפילה  ,שעיקרם תהילה אידאולוגית הצומחת על
רקע עברה של אומה  .ההימנון הלאומי ( ובדומה לו גם ההימנון התנועתי ) מבטא בשפה
מליצית את קורות העם או התנועה  .זוהי יצירה בעלת אופי חינוכי  /מטיף  ,שכוונתה

ללמד בתמציתיות את תולדות העם ולהפיח בו תקווה לעתיד טוב יותר  .בהרבה הימנונים
לאומיים מודגש צער האומה  ,ועל רקע זה נשיאת העיניים לעתיד מקבלת משמעות
מיוחדת .

13

צמיחתם של הימנונים ציוניים בספרות הלאדינו היא הוכחה לצמיחתה של לאומיות
יהודית על אדמת הבלקן  ,שכן מעצם טבעו ומהותו ההימנון הוא אחד מן הסמלים המובהקים
של קבוצות לאום הנמצאות בתהליך של התגבשות רעיונית  .היהודים הספרדים ששמרו
עד לא מכבר על נאמנויות לשליטים פוליטיים זרים החלו מגבשים לעצמם  ,ולא בקלות

רבה  ,זהות יהודית -לאומית עצמאית  .הם בחנו תחילה את תהליך ההתגבשות הלאומית
של מדינות האימפריה העות ' מאנית  ,ומשלא מצאו את מקומם בקרב הקבוצות הלאומיות

הלא -יהודיות פנו לעבר התנועה הציונית והפכו אותה ואת רעיונותיה למושא חלומותיהם

10

ובתרגום חופשי  " :הימנונות ל  " . . .או " הימנונות לכבוד . " . . .

11

ראה פרמינגר  ,עמ ' . 358

12

אנציקלופדיה עברית  ,עמ ' . 769

13

בספרות המחקרית נאמר מעט על סוגת ההימנון הלאומי  .אני מודה למשורר איתמר יעוז  -קסט ,
שעזר לי להגדיר את הסוגת על רקע ספרות מחקר בהונגרית .
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הכמוסים  .כדי שכל שכבה חברתית תוכל לתת לרעיון הציוני ביטוי משל עצמה  ,התנהלה
הפעילות היהודית  -הלאומית בתנועות ובאגודות היהודיות  ,שבהן יכלו דוברי הלאדינו

לחוות את תהליר ההתגבשות של הזהות הלאומית -היהודית  .תנועות ואגודות ציוניות
רבות צצו כפטריות אחר גשם על אדמת הבלקן  ,ואין כמעט קהילה מן הקהילות דוברות
הלאדינו שלא פעלו בה מספר אגודות ותנועות ציוניות  .לכל תנועה ואגודה היה קהל
משלה  ,שהתקבץ סביב הימנון שביטא את רעיונות היסוד שלה  .בסלוניקי היהודית  ,שכמה
מהימנוניה הציוניים נסקור בהמשך  ,פעלו כמה עשרות אגודות ציוניות  ,ביניהן האגודות
" אוהבי

ציון " ,

" בני

ציון "  " ,הגאולה " ,

" תקות ישראל "  " ,הכוח  -אגודה להתעמלות " ,

" שיבת ציון "  " ,אהבת ציון "  " ,אחדות "  " ,נורדאו "  " ,המועדון החדש בני ציון "  " ,מכבי " ,

" קרן קימת

לישראל "  " ,קדימה " ,

" אגודת צעירים יהודיים "  " ,ארצנו "  " ,הסתדרות

" ההסתדרות הציונית ביוון " ו " התחיה " .

המזרחי " ,

14

קורפורל הימנונים במאדינו
קבוצת ההימנונים שתידון בהמשך מאמר זה נבחרה מתוך מכלול רחב של שירי ציון
שעברו במסורת העממית של דוברי הלאדינו .
מספר אמות מידה  :שבכותרתם צוין השם

5ז

השירים שנבחרו הם שירים שענו על

" הימנון "

( בעברית או בלאדינו )  ,וכן שירים

שמסרני הפולקלור בלאדינו ואספניו ציינו כי מדובר בהימנונים שהם נהגו לשיר במסגרת
פעילותם בתנועות הציוניות השונות  .השירים קצרים באופן יחסי  ,בני שלושה או ארבעה
בתים  ,והם מלווים בחריזה זוגית פשוטה  ,לעתים קרובות דקדוקית  ,התורמת לקליטות
ולקצביות של השיר  .לכל ההימנונים פזמון חוזר  ,והשורות מסתיימות בדרך כלל בסימני
קריאה  ,במילות ציווי ובפועלי עידוד והמרצה  .מבחינה תמטית  ,ההימנונים הציוניים
מעמידים במרכזם חוויה קולקטיבית ולא אישית  ,כיאה להימנון  .שירים קצרים אלה
עוסקים בהיבטים שונים של הנושא הציוני  ,ומעמידים במרכזם תמות הימנוניות טיפוסיות ,
כגון המרצת המעשה הציוני  ,שירים בשבח התנועה  ,מנהיגיה ומדיניותה .
בקבוצת ההימנונים שלושים וחמישה שירים המתחלקים לארבע עשרה

תת  -תמות :

אביב הגאולה  ,אחוות גואלי ציון  ,אלפיים שנות גלות  ,בנות ציון הגואלות  ,דגל האומה ,
החייאת העברית  ,חנוכת החירות  ,יום השקל  ,מכבי  ,העבודה העברית  ,פאליסטינה עלמת
החן  ,ציון בבת עיני  ,תהילה לציון  ,תחי פאליסטינה .
ההימנונים נאספו על ידי קבוצה של אספני פולקלור לאדינו ,

14

על פעילותן של האגודות הללו ראה עיר ואם  ,עמ '  . 122 - 109ראה גם רקנטי ,
, 455 , 423 - 397

15

שביניהם :

עמ ' 279

ואילך ,

. 461

בשיקולי המיון והבחירה של קבוצת ההימנונים מתוך המכלול של  .שירי ציון בלאדינו  ,נעזרתי גם
בשיקולי מחקר מוסיקולוגי  .אולם הדיון הנוכחי אינו מתמקד בהיבט המוסיקולוגי  ,והוא דורש עיון
נוסף .
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אספן

מספר

שירים

משה שאולה

%2

דוד רקנטי

8

יצחק לוי

6

שלמה ראובן17

4

משה אטיאש18

2

המידע על אודות תרומתם של האספנים השונים לקבוצת ההימנונים חשוב  ,שכן יש בו
כדי ללמד אותנו על העדפות המחקר של השירה העממית בלאדינו  .לאספניה המובילים
והידועים של השירה העממית בלאדינו  ,כדוגמת משה אטיאש ויצחק לוי  ,תרומה צנועה
לקבוצת ההימנונים  ,ואילו לאספנים אחרים  ,כדוגמת דוד רקנטי ומשה שאול  ,תרומה
גדולה  .בעוד משה אטיאש חתר לאתר שירים עממיים מן הרומנסה או הקנסיון  ,שאפו
דוד רקנטי  ,שלמה ראובן וגם משה שאול  ,לאתר שירים המשתייכים לתמה הציונית .
הימנונים לא היו אמנם מטרתם המחקרית העיקרית  ,אולם אלה נאספו כיוון שהמסרנים
כללו הימנוני ציון בתוך הרפרטואר העממי שלהם  .עוד עשוי הדבר להעיד  ,כי ההימנונים
הציוניים נשמרו בזיכרונם של מסרני הלאדינו גם שנים רבות לאחר שאלה עלו ארצה
ולאחר שהפעילות הציונית באגודות הציוניות דוברות הלאדינו פסקה  .מרבית המסרנים
הם ילידי סלוניקי  ,אם כי לא נעדרים בקבוצת ההימנונים מסרנים מאיסתנבול  ,מפלובדיב ,
מסופיה ומיאמבול  ,והדבר עולה בקנה אחד עם הפעילות הציונית האינטנסיבית שבאה
לידי ביטוי בקהילות אלה .
במהלך בניית הקבוצה נתגלו ממצאים מעניינים על חלק ממחברי ההימנונים הללו .
זוהו  ,קרוב לוודאי  ,חמישה משוררי לאדינו שחיברו שמונה מן ההימנונים  ,ומהם נציין
את יצחק אלב  ,ו  ,ציוני נלהב ומראשוני התנועה בסלוניקי  .אלב ' ו חיבר שלושה הימנונים ,

ביניהם שני הימנונים שישרתו את תנועת " מכבי " בסלוניקי  ,והימנון אחד שיהודי סלוניקי
נהגו לשיר במהלך " יום השקל " ( היום שבו נאספו התרומות ל " קרן קימת לישראל

" ) 19 .

באשר לייחוסו של שיר נוסף מקבוצת ההימנונים לרפרטואר השירים שחיבר יצחק אלב ' ו
קיימת מחלוקת  .דוד רקנטי מייחס את ההימנון ששורותיו הפותחות הן " אין פייס איז ' וס

דיל פואיב ' לו "  ,למשורר שלמה גרגיר  ,אך שלמה ראובן מייחס שורות אלה

לאלב ' ו : 0 .

שיר אחד בקבוצה מיוחס בוודאות למשורר ולסופר הלאדינו יוסף בן פנחס עוזיאל ,
שהיה עסקן ציבור ציוני וממייסדי הפדרציה הציונית ביוון  ,ולדעת משה אטיאש עוזיאל

16

משה שאול אסף את השירים במסגרת " פרויקט איסוף הפולקלור בלאדינו " שנערך מטעם המדור

ללאדינו ב " קול
17

ישראל " .

שלמה ראובן היה משורר לאדינו ברוך כישרונות ואחד הפעילים הבולטים של התנועה הציונית
בסלוניקי .

18

משה אטיאש היה מחשובי האספנים של השיר העממי בלאדינו .

19

ראה רקנטי  ,א  ,עמ ' . 500

20

ראה עיר ואם  ,עמ ' . 121

הימנונים ציוניים בלאדינו

תנועות נוער ציוניות בסלוניקי  :למעלה  " -צופות הכוח
. 1930
למטה  -ייביתר
באדיבות ארכיון יהדות

,

,

1927

סלוניקי המרלקה לספרות עם ישראל  ,אוניברסיטת בר

 -אילן

ן
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הוא גם מחברו של ההימנון " בנות ציון " שרווח מאוד בקרב הנשים

היהודיות בסלוניקי .

מירקאדו קוב ' ו  ,משורר ציוני ועסקן בסלוניקי  ,חיבר את השיר " פאליסטינה סי
אי סאנטה " .

22

21

אירמוזה

המשוררים ההומוריסטיים צדיק וגזוז פרסמו בספרוני השירה שלהם הימנון

ציוני סוציאליסטי  ,כלשונם  ,המבוסס קרוב לוודאי על הימנון צרפתי שכותרתו " לה ז ' ון
גארד "  .כמה הימנוני ציון בלאדינו תורגמו מן העברית  ,לרבות " התחיה "  ,שמילותיו

העבריות " לב עברי יגל פנימה " תורגמו ללאדינו באופן הבא  " :איל קוראסון ג ' ידייו גוזה
אינטירייורמינטי " .

ההימנון פורסם בלאדינו בחוברת מיוחדת שראתה אור מטעם " הספריה

העברית קדימה " וכותרתה " לה פ ' ייסטה די פסח אי לה הגדה " .

23

דוד רקנטי טוען כי גם

ההימנון הידוע " נואיסטרה טיירה נון אים פיידרידה "  ,אינו אלא תרגום של השיר העברי

" ארצנו עוד לא

אבדה " ,

אולם הדבר איננו מוכח על ידו .

24

גם ההימנון הלאומי

" התקוה "

תורגם לקהל דוברי הלאדינו  ,ומנגינתו נישאה ברחבי סלוניקי טרם הופץ הנוסח העברי
בין יהודי

העיר : 5 .

הימנוני לאשנו בסלו93

9

~

בקבוצת ההימנונים יש שני מעגלים מרכזיים של שירים סלוניקא ~ מ  .במעגל הראשון

הימנונים ציוניים שהושרו במסגרות טכסיות של אגודות ציוניות מסוימות  ,כגון " מכבי " ,

" התחיה "  " ,בנות

ציון " ו " קדימה " ;

ואילו במעגל השני הימנונים שהיו שגורים בקרב כלל

הציבור היהודי  ,והם אינם מזוהים מצד תוכניהם עם אגודה ציונית מסוימת  .ייחודם של
שני המעגלים הוא בתפוצה הרבה שלהם בקרב מסרנים מיוצאי סלוניקי  .כעת נבחן

שניים מהימנוני התנועות הציוניות  -הימנון תנועת " מכבי " והימנון " בנות ציון "  .אחר
כך נבחן שניים מההימנונים הכלל -אגודתיים  " -איל דראפילו " ו " פאליסטינה סו אירמוזה
אי

סאנטה " ;

הראשון מיוחס לשלמה גרגיר או יצחק אלב ' ו  ,והשני מיוחס למירקאדו

קוב ' ו .
ההימנונים של

21

22

" מכבי "

ו " בנות

ציון "

חוברו על ידי שניים מהמשוררים הציוניים

ראה אטיאש  ,עמ ' . 146

ראה רקנטי  ,א .

עמ ' . 500

נדגיש  ,כי זה האחרון מוכר היטב ברפרטואר השירי של יהודי סלוניקי

כמחבר שירים ציוניים  ,והוא מזוהה בעיקר כמחברו של השיר הסנטימנטלי " פור טוס ריקודרוס או
ירושלים " ,
23

שפירושו " לזיכרך ירושלים " .

ובתרגופ מילולי לעברית  " :חג הפסח

וההגדה " .

חוברת זו כללה נוסח מלא של הגדת פסח לצד

שירים ומאמרים ציוניים בלאדינו  .עותק של החוברת נמצא ב " ארכיון הספרות
שבאוניברסיטת בר  -אילן וסימונו

בלאדינו "

ח . 156 /

24

ראה רקנטי  ,א  ,עמ ' . 500

25

בקבוצת ההימנונים יש עדות אחת לשיר לאדינו שמקורו " התקוה " בעברית  .ראה שאול ,

3

,

 . 8לא

נדון בהימנונים הציוניים שהיו שגורים בקהילות אחרות של הבלקן ואף לא בהימנונים שהושרו
בשפה העברית או שתורגמו מן העברית או משפות
הסוציאליסטית שחיברו צדיק וגזוז לא נכלול

אחרות  .גם את ההימנון

בדיון .

ההומוריסטי של התנועה

הימנונים ציוניים בלאדינו

המובהקים שפעלו בסלוניקי בראשית המאה העשרים .

26

ן
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יצחק אלב  ,ו חיבר את ההימנון

" לוס מכביאוס " ששימש את חברי תנועת " מכבי " בסלוניקי ; את ההימנון " אימנו די לה

בנות ציון " חיבר יוסף בן פנחס עוזיאל
לוס מכביאוס

/

יצחק

אלב ' ו27

מיראד לוס מכביאוס קומו אב ' אנסאן

ראו כיצד מתקדמים המכבים

אי איל גראנדי ג ' וזאיזמו קומו ריאלסן

את היהדות הם מגשימים

אה סוס אידיאס פארטיג ' יפאמוס

לדעותיהם אנו מצטרפים

אה אייוס מוס אג ' ונטאמוס .

ואליהם אנו מתאגדים .

מיראד קומו מום פאסוס מון ליז ' ירוס

ראו עד כמה הם חזקים

און קואנטו ג ' וסטוס מון לוס דיזיאוס

ראו עד כמה צעדם קליל

די ב ' וס  ,או

מכביאוס !

הו ! כמה מוצדקות השאיפות

טודום אין איסטה ב ' ינטורוזה אורה

כולנו התאחדנו בשעה המאושרת הזו

לוג ' ימוס פור מואיסטרה קירידה אוב ' רה

בעבור הרעיון היקר שלנו

אדילאנטרי קון אינירז ' יאה

קדימה בחיוך

קומו אין לה

פאסאדיאה !

כמו בימים

קומו מואיסטרוס אגואילוס מכביאוס
פור מואיסטרה נאסייון מוס סאקריפ ' ימו
פור אילייה דונקי מום איספ ' ורסימוס

עברו !

כמו בימי המכבים הקדמונים
בעבור האומה שלנו אנו מקריבים

~

בשבילה נתאמץ

פור אילייה פיליארימוס .

בשבילה נתעמת .

( או ג ' ידייוס טודוס אנדי נוס קוריינדו

( הו יהודים כולם עם הזרם

אטראס אל ג ' ודאיזמו נוס טורנימוס

נחזור אל היהדות

פ ' ורמימוס דונקי לה ריזייה אונייון

ייסדנו אם כן את האיחוד האיתן

פור מואיסטרה

26

סאלב ' אסייון ) .

בעבור שחררה של

בקבוצת ההימנונים שני הימנונים המזוהים כהימנוני " מכבי "  .בחרתי להגדירם מבחינה תמטית
כמכבי  1וכמכבי  . 2כאן אדון בהימנון המסווג מבחיגה תמטית כמכבי . 1

27

אומתנו ) .

לנוסח השיר ראה רקנטי  ,א  ,עמ ' . 501
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אימנו די לה בנות ציון

/

יוסף בן פנחס עוזיאל25

סולו :

סולן :

נוזוטראס סומוס

איז ' אס

אנו בנות רציניות

סינסיראס

דיל ב ' ייז ' ו פואיב ' לו די ישראל .

של עם ישראל העתיק .

קדרי :

מקהלה :

סו נובליזה נוס אזי פ ' ייראס

אצילותו מחזקת אותנו

אי סו גלות נוס אים קרואיל .

וגלותו אכזרית לנו .

סולו :

סולן :

אין ב ' יינטי סייקולוס די איסקלאב ' ידאד

במשך עשרים דורות של עבדות

איל בריאו ג ' ידייו סי אמורג ' ו .

התעמעם זוהרה של היהדות .

קורי :

מקהלה :

אי די סוס איז ' וס איל קוראז ' י

האומץ

אי לה פ ' ייריזה סי מאנג ' ו .

והעוצמה הוכתמו .

סולו :

סולן :

אה איל אירמאנו אי אל איספוזו

ידינו אינן למלחמה

טראנסמיטירימוס נואיסטרה פאסייון .

רגשותינו  -נשק הם .

קורי :

מקהלה :

לוס אימביארימוס קון גוזו

נשלח להם

סאקריפ ' יסייו אי אבניגאסייו

הקרבה וויתור ( למען הנולת ) .

סולו :

סולן :

נואיסטראס מאנוס נון אזין גירה

לאח ולבעל

לוס סינטימיינטוס ארמאס מון .

נעביר את תשוקתנו .

קדרי :

מקהלה :

פור נואיסטרו פואיב ' לו  ,פור נואיסטרה טיירה

בעבור עמנו  ,בעבור אדמתנו

דאמום טודאס איל קוראסון .

נקריב את כל הלב .

28

לנוסח השיר ראה רקנטי  ,א ,
של השיר .

עמ ' . 503

השווה גם אטיאש ,

עמ ' , 146

שם הוא מציע תרגום אמנותי

הימנונים ציוניימבלאדינו
סולו :

סולן :

מה קואנדו מונה לה אורה סאנטה

אבל כשתצלצל השעה הקדושה

די ליביראר נואיסטרה נאסייון

לשחרר את עמנו

אונה ארמאדה סי ליב ' אנטה

צבא שלם יקום ויתעורר

די לאס איז ' אס די ציון .

מקרב בנות ציון .

ן

5%

קורי :

שני ההימנונים הנידונים כאן עונים על הגדרות היסוד של הסוגה  ,הן מן הבחינה הצורנית

והן מן הבחינה התמטית  .השירים אינם ארוכים  -ההימנון של תנועת " מכבי " משתרע
על חמישה בתים  ,ודומה לו בהיקף השורות גם הימנון " בנות ציון "  ,המשתרע אמנם על
פני עשרה בתים אבל בעלי שני טורים כל אחד  .הגם שההימנונים אינם נידונים כאן
מבחינה מוסיקולוגית  ,נקל להבחין בייעודם המוסיקלי  ,והדבר משתקף במיוחד מן ההימנון

של " בנות

ציון " ,

שנכתב כשיר המיועד לזמר סולן ולמקהלה  .עשר המחרוזות של ההימנון

נחלקות לסירוגין באופן הבא  :חמש מחרוזות לסולן וחמש מחרוזות למקהלה  ,ועניין זה

מובא כחלק בלתי נפרד מן השיר  .אף ההימנון של תנועת ה " מכבי " יועד לשירה בליווי
תזמורת  ,ומידע מעניין על אודות הפעילות המוסיקלית של תנועת

" מכבי " בסלוניקי

מביא דוד רקנטי  .לדבריו לצד הפעילות הרעיונית של האגודה פעלה בה גם מקהלה
ותזמורת ,

וכלשונו :

המכבי חתרה גם לשוות תוכן וצורה מחודשים לחגים המסורתיים  . . .הוקמה מקהלה

שהלכה והשתפרה כל הזמן  ,וכן תזמורת בשם " כינור ציון " בהנהלתו של הצעיר
שמואל חנן  ,שהיה בעל כישרון מוסיקלי מובהק  ,וחביב על הבנים והבנות  .חנן
הורה להם שירים לאומיים  ,רוויי געגועים וכיסופים לגאולת ציון וירושלים  ,לימדם
את הימנון שיר המכבים וכן שירי לכת של האגודה שהיו רצופים הערצה למטרותיה
ואהבה עמוקה לעם  .התזמורת והמקהלה היוו גורם בעל משקל לחיזוק הרגשות
הלאומיים של החברים ולקירוב הלבבות של הנוער בכללו .

29

שני ההימנונים שבדיוננו כתובים בלשון רבים ונפוץ בהם השימוש בלשון ציוויית ורגשנית .
בהימנון " מכבי " בולט עניין זה בשורת הפתיחה הפונה אל המאזין ואומרת " מיראד לוס

מכביאום קומו אב ' אנסאן "  ,כלומר " ראו ( בציווי ) כיצד מתקדמים המכבים "  .עניין דומה
חוזר גם בהימנון " בנות

ציון " ,

שבולט בו השימוש בגוף שלישי רבות  ,כגון " נוזוטראס

סומום איז ' אס סינסיראם "  ,כלומר " אנו בנות רציניות "  .שני השירים מתייחדים בלשון
ריגושית לצד ביטויים המבקשים להמחיש עוצמה  ,כוח והתפעמות מן ההתחדשות הרוחנית

והפיסית .

29

ראה רקנטי  ,א ,

עמ ' 290

.
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טילו תכנים ביקשו לקפל מחברי ההימנונים הללו בין שורותיהם

?

למעשה את כלל

האידאולוגיה הציונית  ,תוך הדגשים תנועתיים  -רעיוניים  .מחבר הימנון " בנות ציון " ביקש
לייצג נאמנה את רעיונותיה של תנועת הנשים הציוניות  ,שגרסה בעת ההיא כי גופן
ונשמתן קודש להחייאת המולדת העתיקה  .להימנון הנשים חשיבות משל עצמו  ,שכן
הוא בבחינת הוכהה לניסיון של האישה היהודייה בסלוניקי להגדיר לעצמה מקום בעולם
העשייה הגברית  .הימנון זה מצטרף לעשייה הנשית שחתרה לעצמאות האישה  ,תוך
ביסוסה בעולם ההשכלה האירופי של המאה הי " ט  .דוגמה מעניינת לפעילות זו ניתן
למצוא בפרסומו של כתב העת

" התחיה " ,

שראה אוד מטעם אגודת הנשים הציוניות

,

בסלוניקי  ,ואף הוא נתן ביטוי ספרותי לתהליך ההתעו  .רות הלאומית .
שני ההימנונים שבדיוננו עשירים בדימויי גוף  .בהימנון

" מכבי "

מושם דגש רב על

תיאור חוסנו של הגוף היהודי  .המכבים מתוארים כמנצחים הקמים להחיות את היהדות
הרדומה  .הם מדומים בשיר לגיבורים עשויים ללא חת שצעדם קל ונעים  ,ותפקידם
להחיות מחדש את זרע המכבים הישן ולשם כך הם מוכנים להקריב גוף ונפש  .העיקרון
המרכזי שמודגש בהימנון זה הוא ההסכמה להקרבת הגוף היהודי התמיר והחסון למאבק
הגאולה  .עם זאת  ,השיר אינו פוסח על ההדגשים היהודיים הדתיים  ,ולקראת סופו מדגיש
המשורר כי תפקיד המכבי הוא להחזיר עטרה ליושנה  -כלומר חיזוק האמונה היהודית
ושילוב בין חוסן הגוף לחוסן הרוח .
גם בהימנון הנשים עקרונות דומים  ,אם כי בהדגשים שונים  .ראשית  ,הנשים הציוניות
מתוארות כנשים רציניות  ,לשם שבירת המיתום שמקומה של האישה היהודייה במלחמת
הגאולה הוא בעורף הביתי  .בהימנון תופסות הנשים היהודיות מקום מרכזי בחזית המאבק
הציוני והן מדגישות את תכונות האופי והכוח שלהן  .גם כאן חוזר מוטיב הכוח וגם כאן
נקשרת הגאווה עם אצילות העם  .קולן של הנשים עולה ממעמקי העבר  ,ולאחר עשרים
דורות של עבדות הן קוראות בהימנונן להקריב גוף ונפש  .הנשים מפצירות בגברים
להכיר בעובדה כי האישה היהודייה תלך ותתפוס מעתה תפקיד חשוב ברעיון ובהגשמה
הציונית  .גם הימנון הנשים מדגיש רעיונות יהודיים דתיים  ,וגם בהימנון זה מטרתן של
הנשים הציוניות היא להחזיר עטרה ליושנה .
כנגד שני ההימנונים האגודתיים שבחנו לעיל נבחן עתה בקצרה שני הימנונים כלל-

אגודתיים  ,המוכרים היטב ברפרטואר ההימנוני של יהודים מסלוניקי  .ההימנון הראשון

 " -איל

דראפילו " ,

חובר כשיר לכת טכסי ; השני  " ,פאליסטינה סו אירמוזה אי

סאנטה "

הושר באירועים טכסיים ובמצעדים של התנועות הציוניות בעיר  .את ההימנון הראשון

חיבר ככל הנראה שלמה גרגיר ואת השני חיבר מירקאדו קוב ' ו .

הימנונים ציוניים בלאדינו

איל דראפילו

/

שלמה גרגיר
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? 30

אין פייס אויי איז ' וס דיל פואיב ' לו

על הרגליים נעמוד היום ילדי העם

סאלודאנדו איל דראפילו

נצדיע לדגל

איל דראפילו די לה נאסייון

לדגל האומה

די לוס איז ' וס די ציון

של ילדי ציון

אויי נוזוטרוס אלמאס פ ' ייראס

אנו היום נשמות חזקות

אה טראב  ,ירסו לאס פ ' רונטייראס

מסביב לגבולות

סאלודימוס לה באנדיירה

אנו מצדיעים לדגל

דילה איספיראנסה אלב  ,יסייאדירה .

התקווה וקורת הרוח .

ב ' ירסו אילייה אב ' אנסימוס

בעבורה התקדמנו

קון קוראז ' י אדילאנטימוס

עם אומץ התקדמנו

סאלודו אה סי או דראפילו
מיסאן ' ירו דיל פואיב ' לו .

שלום לך דגל
מודיע העם .

דילאס אלטוראס בולאנדו

בגבהים מתבדר

סו אה נוס ב  ,יס טריאונפ ' אנדו

אתה רואה אותנו מנצחים

באסטה נוס אזיר איספיראר

די להמתנה

טראיי קון טי לה ליבירטאד .

הבא עימך חירות .

פאליסטינה טו אירמוזה אי סאנטה

ארץ ישראל את יפה וקדושה

קואנטו טו סוס דיזיאדה

עד כמה את חשוקה

אליב ' אנטה אי טו מולה קאנטה

קומי ושירי לבדך

פאס אי אמור אדיינטרו איל קוראסון

שלום ואהבה בתוך

מכבי טו אוב ' רה אים קירידה

מכבי עבודתך יקרה היא

אי טו נומברי אינמינטה איל קריאדור

ושמך מזכיר את הבורא

טו דוקטרינה אה נוס נוס איס קירידה

משנתך יקרה ללבנו

אי אל קי טייני נומברי די ג ' ידייו .

ולכל מי שיש לו שם של יהודי

30

לנוסח השיר ראה רקנטי  ,א  ,עמ '  . 502השווה גם עיר ואם ,

31

לנוסח השיר ראה רקנטי  ,א  ,עמ '  . 502השווה גם שאול ,

עמ ' 121

,
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הלב .
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ייעודך הוא ארץ ישראל

סו דיסטינו אים אין פאליסטינה

אי סו מוראדה אין טיירה די ציון

ובמקום מגוריך אדמת ציון

קוריד ב ' ירסו לה טיירה אינפ ' לוריסידה

רוץ אל הארץ הפורחת

לה טיירה קי אליגרה איל קוראסון .

אל הארץ שמשמחת את הלב

שני השירים עונים  ,כמו שני ההימנונים הקודמים  ,על עקרונות המבנה של הסוגה  .הם
קצרים מבחינת היקפם  ,פשוטים מבחינת עקרון החריזה שלהם ונוחים לשירה כשירי
לכת מתוזמרים  ,כפי שאכן היה הדבר מקובל בתנועות הציוניות בעיר  .אשר להרכבם

התמטי  ,הרי ששניהם משתייכים לתמות כלל -אגודתיות  ,כלומר  ,אין בתוכניהם כדי להצביע

על עקרונות יסוד ותפיסות רעיוניות של תנועה זו או אחרת  .ההימנון " איל

דראפילו "

משתייך לקבוצה התמטית " דגל האומה "  ,ואילו ההימנון השני משתייך לקבוצה התמטית

" פאליסטינה עלמת חן "  .שני ההימנונים משקפים היטב את תהליך ההתעוררות

הציונית .

ההימנון הראשון חותר להדגשת הלאומיות היהודית המתגבשת  ,והוא מעמיד במרכזו
את הדגל העברי כסמל לאומה היהודית המתחדשת  .מחבר ההימנון קורא לחברים הציוניים
להתייצב ולהצדיע לדגל הלאום  ,והוא מכנה אותו " דגלם של ילדי ציון "  .גם בהימנון זה ,

כמו גם בהימנון " מכבי " ובהימנון " בנות

ציון " ,

מודגשים תיאורי גוף המגויסים לתיאור

המעמד הציוני  .משורר ההימנון מעמיד במרכז השיר מעין חד  -שיח דמיוני  ,המתנהל בין
הגיבורים הציוניים לבין דגל הלאום  .הגיבורים הציוניים  ,בהשתמשם בצורת הציווי ,
מורים ליתר אחיהם לעמוד זקופים על רגליהם כדי להצדיע לדגל האומה  .זהו מעין רגע
התייחדות שבו מתבקשים חולמי ציון לזכור את אירועי העבר הקשה ולהישיר מבט
לעבר העתיד המבטיח  .ההימנון מדבר על אומץ  ,אחווה וניצחון  ,החשובים כל כך למערכה
הציונית .

ההימנון " פאליסטינה טו אירמוזה אי סאנטה " הוא יותר שיר ערגה לציון מאשר שיר
שמטרתו איחוד השורות  .ארץ ישראל מדומה לעלמה הנקראת לעמוד איתנה על רגליה
ולשיר את שיר השלום והאהבה  .בשיר זה חוזר בשנית  ,כמו בהימנון

" מכבי " ,

סמל המכבי

,

המנצח המדומה בהימנון זה לקדוש ברוך הוא עצמו ההימנון שואף להביא את הציונים
לארץ האבות  ,וכדי לתאר את הזיקה לאדמת המולדת מכנה המשורר את האדמה החשוקה
בשמות

" פאליסטינה " ,

" טיירה די

ציון " ,

" טיירה

אינפ ' לוריסידה " ,

" לה טיירה קי אליגרה

איל קוראסון "  ,דהיינו ארץ ישראל  ,אדמת ציון  ,האדמה הפורחת והאדמה שמשמחת את

הלב  .בין ההימנונים שנידונו כאן  ,ההימנון שחיבר מירקאדו קוב ' ו הוא הפיוטי

מכולם ,

והדבר עולה בקנה אחד עם עולמו הספרותי והפיוטי של האיש  ,ששימש בסלוניקי כמשורר ,
כחוקר  ,כמסאי וכמרצה לענייני העם היהודי  .הגם שמבחינה רעיונית היה קרוב לחוג
הסתדרות " המזרחי " בסלוניקי  ,אין ניכרים בשיר סממניו של הימנון

סלוניקי נהגו לשיר בשפה העברית ולא בלאדינו .

" המזרחי " ,

שיהודי

הימנונים ציוניים בלאדינו

ן
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ההימנונים הציוניים בסלוניקי ליוו את תהליך התגבשותו של הרעיון הציוני בעיר .
ההימנונים מגוונים  ,מספרם בתוך הרפרטואר העממי של יהודי סלוניקי גדול  ,והם נשמרו
היטב בזיכרונם של מסרני סלוניקי  ,שידעו להעבירם לחוקרי השיר העממי בלאדינו .
ההימנונים הציוניים מאירים פן נוסף בתהליך ההתעוררות הלאומית היהודית בסלוניקי ,

ויש בהם כדי להצביע על המגמות התנועתיות שרווחו בעיר בעת ההתרחשויות הציוניות .
לא דנו כאן בהימנונים ציוניים שחוברו  ,הושרו ונוגנו בערים אחרות שבהן ישבו יהודים

דוברי לאדינוי אבל יש מקום להניח  ,כי מדובר בתופעות ספרותיות קרובות לאלה
שהתחוללו בסלוניקי  .מי שמבקש למצוא הוכחה להתעוררותה של לאומיות יהודית
במלוא מובן המילה  ,ימצא בהימנונים האלה סמל רב משמעות  ,שכן ההימנון הוא אחד
מסמליה המרכזיים של לאומיות מתגבשת  .הימנוני ציון בלאדינו ראוי אפוא שיהוו סמל
ללאומיות היהודית שהתחדשה במלוא עוזה בבלקן היהודי בראשית המאה העשרים .
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