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יהודי איראן  ,אשר חיו בארץ זו במשך יותר

מ 2 , 500 -

שנה  ,יצרו תרבות עשירה ומגוונת

בתחומים רבים  ,כגון ספרות דתית  ,ספרות יפה  ,פילוסופיה  ,בלשנות  ,רפואה ומדע ,

מוסיקה ואומנויות אחרות  1 .אולם יצירה זו נשארה ברובה חבויה בספרים בפרסית-

יהודית  ,בכתב עברי  ,ועל כן חתומה היתה בפני החברה המוסלמית דוברת הפרסית ; גם
בחברה היהודית-הפרסית מעטים היו אלה אשר הכירו מקרוב את מלוא היקפה  .עם
תחילת המודרניזציה באיראן והתפשטות החינוך החילוני התרחקו הדורות האחרונים
של יהודי איראן ממסורת אבותיהם  ,ואפילו היכולת לקרוא כתב עברי ניטלה ממספר
הולך וגדל מהם  .גם המחקרים הראשונים ביצירתם הספרותית של יהודי איראן  ,שנערכו

על ידי וילהלם באכר ) , ( Wjlhelna Bacherז ' ילבר לאזאר
) Fishel

) ( ti lbert bazard

וולטר פישל

~

 , ( Walter 7 .בגרמנית  ,בצרפתית ובאנגלית  ,היו זמינים בעיקר לאנשי האקדמיה ,

ואילו אנשים מן השורה לא נחשפו

אליהם .

חוסר הידיעה של היהודים יוצאי איראן על מורשתם המפוארת נובע לא רק מן המכשול
הלשוני  ,אלא גם משום שספרי היסטוריה וספרי לימוד בפרסית התעלמו בדרך כלל
מקורות העם  ,לא כל שכן מקורות המיעוטים  ,אם אלה לא נגעו במישרין במעשי המלכים

והמצביאים ובמדיניות הפנים והחוץ  .בגלל חוסר ידע זה  ,ומסיבות נוספות שאין כאן
המקום לפרט אותן  ,אנו נתקלים במספר חיבורים שנכתבו במאה העשרים בהכללות
באשר ליחסם הנדיב של המלכים האיראניים ליהודים במשך כל ההיסטוריה האיראנית .
לדוגמה  ,די לציין את יחסו הנאור של כורש לגולי בבל כדי להסיק שכל המלכים הפרסים
שאחריו התייחסו באותו אופן ליהודים ; ועוד דוגמה  :יחסו החיובי של שאה עבאס הצפווי
( סוף המאה הט " ז ותחילת המאה הי " ז ) לארמנים זיכה אותו בשבחים על יחסו ל " כל

המיעוטים "  ,אף שיחס זה בא לאחר שהרג בארמנים במסעו המלחמתי  ,הפך את ארצם
לשממה  ,והיגלה מספר גדול מהם בתנאים קשים לאצפהאן כדי שישמשו לו בעלי מלאכה .
עיוותים כגון אלה גרמו לכך שדעתם של איראנים בני זמננו  ,כולל רבים מבין המשכילים ,
מעוצבת בעיקר על בסיס מצבם המשופר של היהודים בתקופה הפהלווית  ,ואין הם

1

על תחומי היצירה הכתובה של יהודי איראן ראו א ' נצר  ,אוצר כתבי היד של יהודי פרס במכון בן -

צבי  ,ירושלים תשמ " ו .
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מודעים כמעט לרדיפות ולהגבלות קשות שהיו מנת חלקם לפני התקופה המודרנית -
ולא רק המוסלמים אינם יודעים על עברה של הקהילה אלא גם רוב יהודי איראן בדורנו

אינם יודעים עליו .
הצורך בפרסומים בתרבות הפרסית -היהודית הורגש ביתר שאת אחרי המהפכה
האיראנית של  , % 979ויצירתה של גולה גדולה של יהודי איראן מחוץ לגבולות המדינה ,
כאשר בניה הולכים ונטמעים בתרבות שבמקום מושבם החדש .

היכרות ראשונה עם הספרות בפרסית-יהודית בכתב פרסי התאפשרה עם פרסום

ספרו של אמנון נצר  ,אשר הופיע בטהראן בשנת  . % 973בספר זה  ,מלבד סקירה על
תולדות הספרות הפרסית -היהודית  ,הובאו דוגמאות מיצירותיהם של מספר משוררים
אשר יצרו בשפה זו .

2

הקבצים בסידרת פאדיאוונד 3באים לענות על הצורך הזה בהיקף רחב יותר מאשר
קודם  " .האגודה האקדמית של יהודים יוצאי
בלוס אנג ' לס בשנת

1991

איראן " ) radvate Society

(The

t

שהוקמה

לשם פעילות חינוכית ותרבותית  ,נטלה על ~
עצמה את פרסום

הסידרה  ,כפי שהוצע על ידי אמנון נצר  ,והציבה לעצמה מטרה משולשת ( מתוך ההקדמה
של האגודה ושל

העורך ) :

ראשית  ,לקרב את הדור הצעיר של יהודי איראן  ,בייחוד

בגולה  ,למורשתם ההיסטורית והתרבותית המיוחדת ; שנית  ,הסידרה באה להציג את
הקשרים ההדוקים שבהם שזורות ההיסטוריה והיצירה היהודית באיראן עם תולדות
איראן ותרבותה  ,וכך לקדם הבנה טובה יותר בין שתי הקבוצות ; שלישית  ,להביא את
היהודים יוצאי איראן להיכרות רחבה יותר עם היהדות ועם התרבות היהודית בכלל .
העריכה של הסידרה הוטלה על פרופ ' אמנון נצר מן האוניברסיטה העברית  ,מורה
וחוקר בעל מוניטין בתולדות יהודי איראן ותרבותם  .מאחר שרבים מבין הצעירים
האיראניים בגולה  ,מוסלמים ויהודים כאחד  ,אינם מסוגלים עוד לקרוא כתב פרסי  ,החליטו
העורך והאגודה לפרסם את הסידרה בשתי שפות  ,פרסית ואנגלית  .בחלק האנגלי
מתפרסמות גירסאות מלאות או מקוצרות של המאמרים בפרסית ולהפך  .המאמרים
המתפרסמים בסידרה זו עוסקים לא רק ביהודי איראן בגבולותיה הנוכחיים  ,אלא בכל
הקהילות הדוברות פרסית כמו יהודי אפגאנסתאן  ,מרכז אסיה ( דוברי פרסית  -תאג ' יכית ) ,
חלק מהקהילות באזור הקווקאז  ,ישראלים יוצאי איראן החיים בישראל  ,וכן קהילות
אשר נוצרו בעשרים השנים האחרונות באירופה ובאמריקה .
שני הכרכים הראשונים אשר התפרסמו עד כה עוסקים במיגוון נושאים  .חלק מהמאמרים
והמסמכים המתפרסמים בשני הכרכים מוקדש להיבטים שונים של ההיסטוריה היהודית

באיראן  .המאמר הראשי מאת אמנון נצר מוקדש לסקירה כללית של תולדות היהודים

באיראן העתיקה עד הכיבוש הערבי ( א  ,עמ '  . ) 39 - %נצר מדבר מצד אחד על היחס

2

א ' נצר ,
1352

3

מנתכ ' ב  -י אשזאר  -י פארסי אן את ' אר  -י ? הוד  :אדי איואן  ,טהראן  :פרהנג  -י איראן זמין ,

( . ) 1973

משמעות המילה בפהלווי היא " מנצח "  ,ולפי דברי העורך  ,מחוץ לפהלווי מילה זו מצויה בפרסית -
יהודית בלבד  ,ולא נשתמרה בפרסית חדשה .

136
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הכללי האוהד של השושלות הטרום -אסלאמיות ליהודים  ,ומצד שני על הרדיפות נגדם
על ידי מספר שליטים  ,לא מעט בהשפעת אנשי דת זורואסטריים  .הסקירה הזאת מצביעה
גם על כך שהיהודים באיראן העתיקה עסקו בכל התחומים  ,לרבות חקלאות  ,וחיילים
יהודים נלחמו בצבאות איראן נגד הרומאים

בהמשך סקירה זו ( ב ,

עמ ' ) 63 - %

והביזנסים .

המחבר דן בתנועות הדתיות והמשיחיות שקמו

בקרב יהודי איראן במאות הראשונות לאחר הכיבוש הערבי  .הוא עוסק  ,בין היתר  ,במשיחי

שקר כגון אבו עיסא מאצפהאן ( המאה השביעית )  ,בבעלי פולמוס נגד היהדות הרבנית ,
דוגמת חיווי מבלכ ' ( המאה התשיעית )  ,וכן בתנועה הקראית הגדולה ובהומה  .אין ספק
שסקירה זו  ,שהמשכיה יבואו גם בכרכים הבאים  ,תשרת את כל המעוניין לא רק בתולדות
היהודים באיראן  ,אלא אף בתולדות המדינה עצמה  ,כי לא ניתן ללמוד על מדינה כלשהי
מבלי ללמוד על כל הקבוצות שחיו בה ופעלו בה .
לחלק ההיסטורי שייכים גם מסמכים שהעורך פירסם בכרך השני מן הארכיון הפרטי

שלו  ,שחלקם הגדול נוגע לקורות יהודי שיראז ( עמ ' . ) 304 - 203

כמו כן מתפרסמים

בכרך דו " חות מארכיון כי " ח בצרפת אודות בתי הספר של הארען או מאורעות שדווחו
על ידי מנהלי כי " ח בערים שונות ( עמ '  , ) 202 - % 79דו " חות המהווים מקור חשוב לחקר
הקהילות היהודיות בפרס החל מסוף המאה

הי " ט .

מאמר נוסף בכרך א '  ,מאת אברהם כהן  ,עוסק בחינוך  .במאמר זה

( עמ ' ) 132 - 1 % 5

נידונה התפתחות החינוך היהודי מלימוד מסורתי בחדרים לחינוך מודרני  .לדברי המחבר ,
מיסיונים נוצריים משכו אליהם תלמידים גם מבין השכבות הנמוכות של היהודים  ,והחינוך

הנוצרי הביא לעתים להתנצרות התלמידים  .יותר מאוחר שלחו היהודים את ילדיהם

בעיקר לבתי ספר של כי " ח  ,אשר הראשון מהם נוסד באיראן בשנת . 1898

החינוך המודרני

של כי " ח חולל מהפכה בחינוך היהודי באיראן  ,ומשך אליו גם תלמידים מוסלמים  .לאחר
מלחמת העולם השנייה  ,הקימה גם " אגודת ישראל " רשת בתי ספר  ,בשם " אוצר התורה " ,
כדי להעניק חינוך דתי

לתלמידים .

שאול שקד דן בפולמוס הזורואסטרי נגד יהדות בתקופה הסאסאנית וראשית התקופה
המוסלמית ( א  ,עמ '  ; ) 220 - 207הוא מציין מקורות שונים ודן בנושאים שהיו סלעי מחלוקת

בין שתי הדתות .לדעתו  ,לא תמיד היו נושאי הפולמוס הנושאים החשובים בשתי האמונות,
אך הוויכוח הפכם לסמל השוני בין שתי הדתות  -כזה הוא נושא הנישואין עם קרובי
משפחה  ,הנהוג בדת הזורואסטרית  .נושא עיקרי הוא יסוד הדואליזם באמונה האיראנית
העתיקה  ,לעומת המונותאיזם היהודי  .שקד מציין שהן בתקופה הסאסאנית והן בראשית
האסלאם  ,יהודים היו המייצגים הראשיים של האמונה באל אחד בעיני האיראנים  ,והפולמוס
איתם חידד יותר מבעבר את הדואליזם

האיראני .

הסידרה עוסקת גם בהיבטים שונים של התרבות האיראנית-היהודית  .העורך סוקר

את הספרות הפרסית-היהודית ( א  ,עמ '  , ) 114 - 41על יסוד מחקרים שהתפרסמו על ידיו .
בסקירה זו הוא עומד על השפה והכתב של היצירות הכתובות ,על כתבי היד  ,ועל השירה
בנושאים דתיים  ,ספרותיים  ,היסטוריים וכדומה  .המחבר מביא גם דוגכאות מהשירה
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העממית של יהודי איראן  .לדעתי  ,אחד השירים המובאים ( שירת חתן ) אינו יצירה עממית ,
כי אין הוא כתוב באחד הלהגים המקומיים שיהודים דיברו בהם  ,והרי השפה המדוברת
יסוד חשוב הוא ביצירה עממית  .שיר זה נכתב במקורו בפרסית-יהודית כתובה  ,כלומר
בשפה ספרותית אם כי פשוטה  ,אר הוא קיבל אופי עממי  ,בשל הפופולריות הרבה של
הנושא וביצועו המוסיקלי בטקסי חתונה .

4

לחלק זה שייך גם מאמרו של דוד ירושלמי  ,העוסק בחייו וביצירתו של המשורר

? לואני  ,אשר חי במאה הט " ו ובראשית המאה הט " ז ( ב  ,עמ '

. ) % % 0 - 65

מאמר מלומד זה ,

המבוסס על דיסרטציה  ,סוקר את חייו ותקופתו של המשורר  ,דן ביצירותיו המגוונות

ועומד על מאפייני סגנונו בכל אחת מיצירותיו  .בתארו את יצירתו הגדולה של עמראני ,
פתח  -נאמה  ,המספר את סיפורי יהושע  ,רות ושמואל א ' וב '  ,מציין ירושלמי את ההשפעה

הלשונית והסגנונית של הספר שאהנאמה מאת פודוסי  ,שאף הוא יצירה אפית  .משוררים
יהודיים  ,ובראשם שאהין ( מאה י " ר )  ,הושפעו רבות מיצירות בפרסית  ,ולעתים הגיעו

להישגים נאים במסגרת הספרות הפרסית-היהודית ; אולם  ,ככל שידוע לי  ,לא נעשתה
עד עתה השוואה טקסטואלית של ממש בין היצירות בפרסית לאלה

שבפרסית-יהודית .

מכל מקום  ,טוב היה עושה המחבר לו סיפק ציטוטים מיצירתו של עמראני כשהוא דן
בהשפעת הסגנון של השאהנאמה  ,כדי שהקורא יוכל לעמוד על מידת השפעה זו והבדלים
בין השניים .

בתחום הלשון מובא מאמרו של ז 'ילבר לבזאר על הדיאלקטולומה של הפרסית-היהודית

( עמ '  . ) 150 - % 3 3המחבר סוקר את התפתחות השפה הפרסית-היהודית ואת כתיבה  ,מדגיש
את ההשפעות המקומיות על היצירות הכתובות  ,ומציין כי התנועות העבריות יכולות

לייצג הגיית מילים מסוימות  ,הגייה שלא באה לידי ביטוי בכתב הערבי של השפה הפרסית .
המאמר עומד גם על ההשיבות הגדולה של כתבי יד בפרסית-יהודית  ,וכן של הלהגים
היהודים  ,לחקר התפתחות השפה הפרסית .

באותו הקשר דן מאמרו של ים אסמוסן ( תט55טמ) 51נ ) במילים בפרסית-יהודית בתרגום

ספר בראשית של כ " י וטיקן

( 61

. (Vatjcan , Pers .

אסמוסן משווה את הצורה של המילה

בתרגום עם צורתה בשפות איראניות אמצעיות ועם פרסית חדשה  ,ובמקרים רבים מציין

את המילה העברית התנ " כית אשר שימשה מקור לתרגום בפרסית-יהודית .
בתחום האמנות היהודית דן מאמרה של ברכה יניב  ,מאוניברסיטת בר-אילן  ,העוסק

ברימונים וכתרי תורה באיראן ( א  ,עמ '  . ) 206 - 169החוקרת עוקבת אחר ההתפתחות
הצורנית של הכתרים והרימונים בספרי תורה ממזרחה וממערבה של המדינה  .היא
מציגה את ההבדלים הצורניים בין כתרי תורה משני האזורים ואת מקורות השראתם
מהמסורות האיראניות המקומיות  .לדעת יניב הרימונים במערב איראן ( כולל

כורדסתאן )

עוצבו לפי כתרי המלכים הסאסאניים  ,אשר בעצמם קיבלו השראה מגרמי השמימן את

הכתרים האלה אפשר לראות בין היתר בחריטות על צלחות כסף  .לעומת זאת  ,הרימונים
4

על השיר הזה והתפתחותו ראו :

.
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שרה מורודי

ממזרחה של המדינה מושפעים מצורת עיצוב השיער המקומי בהשראה הודית ואיראנית
כאחד  ,כלומר איסוף השיער על הקודקוד בצורת כדור  .ספר התורה העתיק ביותר הקיים

עדיין והמקושט בסגנון זה הוא מן המאה הי " ז  ,והוא מקהילת יהודי קאיפנג שבסין ,
שנוסדה על ידי יהודים מאיראן  .המחברת מלווה את דברי ההסבר שלה בתצלומים
ובתרשימים המתארים היטב את הנאמר במאמר .
מאמרה של רחל מילשטיין נסב על דמויות נביאי ישראל בציור האסלאמי ( ב ,

. ) 138 - 111

ציורים אלה מבוססים בדרך כלל על הסוגה הפופולרית

"

עמ '

צצ אלאנב  :א  ,או

סיפורי הנביאים  ,שנכתבו הן בערבית והן בפרסית  .החוקרת דנה במקורות דתיים שונים
שהשפיעו על עיצוב הדמויות בסיפורי הנביאים  :יהדות  ,נצרות  ,הדת הזורואסטרית ,
המניכאיזם וכן הצופיות ( המיסטיקה

האסלאמית ) .

למשל  ,הדוקטורינה הדואלית של

הדת הזורואסטרית ומושג החטא הקדמון בנצרות השפיעו על משמעות בריאת האדם

בתנ " ך והן משתקפות בציור אדם וחוה באחד מכתבי היד של ההיסטוריון אלבירוני .
מספר תצלומים של מיניאטורות מלווה את המאמר  ,אך יש להצטער על כך שאיכות
ההדפסות בספר ירודה ואינה משקפת את מיגוון הצבעים של המקור .
שני הכרכים כוללים מידע בנושאים נוספים  ,כגון עיתונות יהודית באיראן  ,הבדלים
בין ההלכה האסלאמית להלכה היהודית  ,וביקורת ספרים  ,אך לא ניתן לעמוד על כולם
בסקירה זו .
אין ספק שהקבצים של פאדיאוונד מהווים מקור חשוב לכל מי שמבקש להכיר את
יהדות איראן ותרבותה  ,ויש לקוות שהעורך ואגודת הבוגרים יתמידו במשימה זו  ,ויזכו
אותנו בכרכים נוספים בסידרה  .הנקודות המועלות להלן נכתבות מתוך הערכה רבה
למפעל זה  ,בתקווה שיתרמו לשיפור הכרכים הבאים :

א  -אין ספק שהחלק באנגלית בקובץ עונה על צורך אמיתי  ,אולם פרסום קובץ אחד
בשתי שפות מכפיל לא רק את גודל הספר

( 600 - 500

עמודים ויותר בכל קובץ )  ,אלא גם

את המחיר במידה שמקשה מאוד לרכוש אותו  ,וכך נפגעת המטרה העיקרית של הסידרה ,
שהיא להגיע למספר גדול ככל האפשר של קוראים  .על כן מוטב  ,לדעתי  ,להפריד בין
החלק בפרסית לחלק באנגלית ולפרסמם בשני כרכים נפרדים .

ב  -המתרגמים נבחרו מבין אנשים משכילים  ,ביניהם גם אקדמאים  ,ואף על פי כן
התרגומים לפרסית אינם ברורים דיים במספר מקרים והסגנון אינו רהוט  ,והדבר מקשה
על הקורא  ,בייחוד אם אין הוא מתמצא בתחום  .חלק מהמאמרים שנכתבו במקור בפרסית
היו נשכרים מעריכה

לשונית .

ג  -תולדות יהודי איראן ותרבותם הוא נושא רחב ידיים דיו כדי להקדיש לו את
הסידרה  .לא נכון אפוא לכלול בסידרה זו מאמרים המציגים היבטים שונים של התרבות
היחודית בכלל  ,להשכלת קוראים יהודיים יוצאי איראן  .זוהי משימה חשובה ונכבדה ,
אך מכללתה בקבצים אלה עלולה לפגוע במטרה העיקרית  .למשל  ,קרוב לשבעים עמודים
הוקדשו לתיאור ספר על מעמד האשה בהלכה היהודית  -הנושא אמנם חשוב  ,אבל
לעניות דעתי אין מקומו בקובץ מסוג זה .

פאדיאוונד

ן
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אין בהערות אלה כדי להמעיט בערר הסידרה  ,המשרתת מטרה שהוזנחה זמן רב
מדי  ,והיא להביא את ציבור קוראי הפרסית להכיר את התרבות שיצרו היהודים באיראן
ואת תולדות הקהילות היהודיות במדינה  .המאמרים המקוריים והמתורגמים כאחד
משרתים את המטרה  ,ויש לברך את העורך ואת האגודה על יוזמתם זו ולאחל להם
הצלחה בהמשך

דרכם .

מקראה בלאדינו  :מ3מ 3הבינעם עד ימינו
אורת ( רוטרי

"

שורצולד

"

ן Sefarad

 ( :גם )  Ladino Jleader, ed . hfoshe Lazar. Lancasterג fy Neart:
~
 .קק Labyrinthos , 1999 . 967

א
אפתה בסיפור אישי  :כשהוריתי קורס מבוא בספרדית-יהודית ( ס " י ) לתלמידי ספרדית
באוניברסיטת אמורי

) ( Enlory

שבאטלנטה בשנת תשנ " ז  ,לא היה שום ספר לימוד או

קובץ של טקסטים הולמים להוראת ס " י  ,שאוכל להתבסס עליו  .אותיות הא " ב העבריות
היו מכשלה שהרתיעה אחדים מן הלומדים  ,שלא כולם היו יהודים  ,ברם בעזרתן יכולנו

לקרוא מעט קטעים אותנטיים  .רוב הזמן ליקטתי טקסטים שתועתקו לאותיות לטיניות
מכל מיני מקורות ,והשתדלתי לכלול בהם מיגוון של סוגות מתקופות לשון שונותן מדי
פעם הבאתי גם הקלטות של שירים וסיפורי עם  .שני הספרים שהרביתי להיעזר בהם

היו סיפרה של דיאז -מאס על הספרדים  ,על הלשון הס " י ועל סוגי הספרות שנוצרו בשפה
בכלל ,וסיפרו של מולכו  ,ובו מבחר סוגות של טקסטים ממינים שונים  .שאר הטקסטים

לוקטו ממקורות אחרים  ,חדשים וישנים ,

העניין האקדמי בלימודי הלאדינו בשנים האחרונות הביא להוצאת ספרי לימוד ומילונים
בלאדינו  2 ,ספרים שנועדו לתת כלים חשובים להכרת השפה למתעניין בלשון ולרוצה

ללומדה לימוד רציני  .הספרים נועדו לקהלים שונים ברחבי העולם  ,וכתיביהם מותאמים

לכך  :לקהלים יודעי עברית בישראל שהאוריינטציה העיקרית שלהם אקדמית-מחקרית ,

כתיב הלאדינו ניתן בעיקר בכתב רש " י  ,שבו נכתבה רוב הספרות הס " י במשך מאות
השנים האחרונות ברחבי האימפריה העות' מאנית ( למשל  :גטניו ורפאל ,

בוניס ) ן

בספרים

אחרים  ,המכוונים לקהל שאינו יודע עברית  ,ושמטרתם ללמד את השפה כשפת דיבור
ולשמר את המסורות הקיימות בה עוד היום  ,הכתיב מובא בתעתיק לאותיות לטיניות ,
באימוץ הרגלי הכתיב של הקהילה שאליה הם מופנים  ,כגון צרפתית  ,אנגלית  ,או פונטית-

כללית (בארץ  :למשל  :וארול  ,כהדסראבו )  .ברוב ספרי הלימוד  ,לפחות ברמת המתחילים ,
הטקסטים המובאים הם שיחות אפשריות בין אגשים בנושאים יומיומיים ובמצבים שונים ,

1

2

דיאז -מאס ;

מולכו.

רשימה של ספרי לימוד  :גטניו ורפאל תשנ " ה  ,תשנ " ח ; וארול ; בונים תש " סן כהן  -סראנו 1999א ,
1999ב ; שאול -פרץ  -כולם התפרסמו בחמש השנים האחרונות  .רשימה חלקית של מילונים  :נחמה ;
פסקואל רקוארו ; רומאנו ; פרחיה ופרחיהן פאסין בנשימול וכהדסראנו ; כהן וכהדגורדון ; ומילון
העזר אצל בוניס

מלפני מאה שנה .

תש " ס  ,עמ ' ; 551 - 464

ויש עוד מילונים ישנים מהם  ,כמו מילון שריזלי

( תרנ " ט )

מקראה בלאדינו :מימי הביניים עד ימינו ן

% 4%

ורק בשלבים מתקדמים יותר של הלימוד מובאים קטעים מן העיתונות  ,מן השירה העממית ,
מן הפתגמים  ,מסיפורי העם או מתרגומי לאדינו  ,הכול בהתאם לשיטתם הפדגוגית-

הדידקטית של המחברים .
הספר " ספרד בלבי  :מקראה בלאדינו "  ,מאת משה לזר  ,הוא ספר עזר חשוב  ,שכל

מורה לס " י וכל תלמיד וחובב השפה ישמחו עליו מאוד  .ספר זה היה יכול להיות לי
לעזר רב בעבר  ,והוא יכול גם עתה להשלים את הנלמד בספרי הלימוד שהתפרסמו

לאחרונה  .הספר משלב טקסטים בכתיבם באותיות עבריות  -בכתב רש " י או באותיות

מרובעות  -עם תעתיקיהם לאותיות לטיניות  ,לרווחתם של אלו שאינם קוראים עברית .
ההקדמות לטקסטים וההסברים מניין הם לוקטו חשובים להבנת רקעם ההיסטורי  ,החברתי

והגאוגרפי  ,והתצלומים האותנטיים של דפי הטקסטים מראים למ ?ייז כיצד נראים אותם

מקורות בפועל .על היוזמה לפרסם את הספר ועל מיגוון הטקסטים שבו  ,יש לברך את
משה לזר  -המלקט  ,העורך ומי שתיעתק את הטקסטים בקפדנות אין קץ והעמיד אותם
לרשות

הקהל הרחב .

הספר התפרסם בצד ספרי המופת שבסידרת הספרייה הספרדית הקלסית הייחודית
) Sephardic Classjcal LjbIELIy

 , ( Theשעורך משה לזר עריכה ביקורתית מאז שנת

 . % 988בסידרה זו יצאו לאור התורה מקונסטנטינופול  ,מורה נבוכים לרמב " ם  ,ספר הכוזרי ,

תנ " ך פרארה  ,מחזור ראש השנה ויום הכיפורים מפרארה  ,חמש מגילות בתרגום אברהם

אסא  ,סידור תפילות הנשים  ,ספר תשובה  ,מהדורת תנ " ך מאסקוריאל  . 3ג  , 1 .ועוד ועוד .
בניגוד לתבנית הגדולה (  22 ~ 28ס " מ) והמהודרת בכריכה קשה שבה נדפסו ספרי הסידרה ,
הספר " ספרד בלבי  :מקראה בלאדינו " נדפס בכריכה רכה  ,בתבנית קטנה יותר

.

.

( % 5 5 ~ 23 5

ס " מ )  ,כספר שווה לכל נפש  .הוא כולל מבחר מקיף של מקורות  ,המייצגים מיגוון סוגות
ספרותיות  ,מתקופות היסטוריות ומאזורים גאוגרפיים שונים  :תקנות ואליאדוליד  ,תרגומי
מקרא  ,משנה ותפילה ללאדינו  ,תרגומי תפילות  ,תרגומים לספרים דתיים וחילוניים
שנכתבו במקורם עברית או שפות אחרות  ,יצירות לאדינו מקוריות של פואמות  ,שירים

ורומנסות  ,חיבורים הלכתיים ופילוסופיים  ,פתגמים  ,קטעי עיתונות  ,מחזות  ,רומנים ועוד .
וזה מבנה הספר  :הקדמה ותיאור שיטת התעתיק ( עמ ' 1נץ ; ) % 111 -שלושים ותשעה

קטעים ממקורות שונים ולכל אחד מהם הקדמה קצרה של עמוד אחד  -מקורות מלפני
הגירוש ( עמ '  , ) % 04 - %תרגומי המקרא מן המאה הט " ז ( עמ '  , ) % 52 - % 05מקורות המסודרים
בראשיתם על פי החגים פורים ופסח  ,ומקורות השייכים לשבועות ולסוכות  ,ואחריהם

מקורות ממינים שונים  :הלכתיים  ,קבליים ואחרים  ,מן המאה הי " ז ואילך

( עמ '

 , ) 780 - % 53הימנונים של כת השבתאים ( עמ '  , ) 806 - 78 %זכרונות היסטוריים  ,פתגמים ,
סיפורי עם  ,קטעים מעיתוני אסתנבול ומחזות ( עמ '  ; ) 942 - 807גלוסר של קיצורים ומילים
עבריות וארמיות שהופיעו במקורות

על פי סוגי המקורות

( עמ '  ) 958 - 945ן

ולבסוף  ,ביבליוגרפיה נבחרת ממוינת

( עמ ' . ) 967 - 959

חלק מן המקורות נכתבו במקורם באותיות לטיניות ; מעטים מאוד מסתמכים על

הקלטות ( השירים והבלדות שבעמ '  , ) 694 - 692ולכן הם מתועתקים באותיות לטיניות.

% 42

ן

אורה ( רודרי

"

שורצולד

רוב המקורות נכתבו במקורם באותיות עבריות  ,בכתב מרובע  ,בכתב רש " י או סוליטריאו
( הכתב

הקורסיבי ) .

כמעט כל המקורות בלאדינו שנכתבו באותיות עבריות מתועתקים

כאל לאותיות לטיניות בקפדנות  ,או שהם מובאים בהקבלה  -מקור באותיות עבריות

ומולו מקור אחר באותיות לטיניות ( כמו בתרגומי המקרא )  .המקורות היחידים בלאדינו
המובאים רק בכתיבם העברי הם " ספר אליגריאה די

פורים "

( ספר שמחת פורים ;

 " , ) 254 - 2 % 0ספר שבט מוסר " מאת ר ' אליהו ( בל אברהם שלמה ) הכהל

ושני המחזות שבסוף הספר  " :מכירת יוסף בידי

אחיו " ו " האנוסים "

עמ '

( עמ ' , ) 619 - 616

( עמ ' . ) 942 - 924

לעומתם  ,הסיפורים מירושלים שנכתבו במקורם באותיות מרובעות ובניקוד  ,וקטעי
העיתונות מן העיתון ההיתולי " איל ג ' ומטון " ( הליצן ) ומן העיתון המדיני " איל

טיימפו "

( הזמן )  ,שנכתבו במקורם בכתב רש " י  ,מובאים בתעתיק בלבד ( עמ ' . ) 920 - 883
הבחירה בשיטת התעתיק לאותיות לטיניות נובעת מן המציאות שבה חיים רוב הדוברים

והמתעניינים בס " י  .הרבה מקהילות הספרדים בבלקן ובתורכיה המירו בראשית המאה
העשרים את כתב רש " י או את האותיות המרובעות באותיות לטיניות  ,בגלל מגמות
ההשכלה שרווחו אז  .השימוש באותיות העבריות הפך לנחלתם של ספרדים בודדים
שומרי מסורת ברחבי העולם מצד אחד  ,ושל תושבי ארץ ישראל מצר אחר  .ברחבי העולם
העדיפו הכול את השימוש באותיות לטיניות לייצוג הס " י  ,בגלל זיקתה לספרדית ובגלל
דרכי הכתיב של לשונות אירופה  .הבחירה באנגלית כלשון ההסברים בספר מוצדקת
משתי סיבות  :רוב העיסוק האקדמי בס " י מתרכז באוניברסיטאות בארה " ב ובישראל ,
אם כי יש איים אחדים גם באירופה  ,כגון בפריס או בברלין ; האנגלית הפכה לשפת
תקשורת ומחקר בינלאומית שכל אקדמאי נזקק לה .
שיטת התעתיק שנבחרה בספר פשוטה למדיי  :כל סימן עברי  ,בעברית או בלאדינו ,

זוכה לייצוג הולם  .התנועות העבריות מיוצגות בפישוט -מה ( תנועות ארוכות מובחנות

מקצרות ; בטקסטים שאינם מנוקדים השווא הנע מיוצג ב. ) 8 -
כולם  ,והבחנות בגדכפ " ת ניכרות רק בסימון

בכ " פ

העיצורים העבריים מיוצגים

ולא בסימון גד " ת  ,אף שיהודי ספרד

הבחינו בין שני סוגי ד ' ולעתים גם בין ת' דגושה לרפה  ,במיוחד בסופי תיבות  .התנועות
בלאדינו מיוצגות בכתיבן הספרדי הנפוץ  ,והעיצורים בלאדינו בדרך כלל בייצוגם הפונטי ,
בהתאמה למוסכמות בכתיב הספרדי  ,במקום שיש כאלו  .מכיוון שבספרדית חלו שינויים

פונטיים  ,התעתיק מאמץ דרכי קירוב לכתיב הספרדי  .למשל  ,האית ג ' בכתיב הס " י מייצגת
שלושה הגיים  - 2 :כמו בהיג ' ו ( בן ) עד המאה הי " ח או מוקיר ( אשהן , hijo
בספרדית 0 ,מ  maier , %בתעתיק
בתעתיק לזר ) ;

[ פ ] = ( - )1 %

לזר ) ן

2א  -כמו בנ' וסטו ( צדיקן

כמו בבוג' י ( לילהן

noche

mdger

! justoבספרדית justo ,

בספרדית ואצל לזר )  .כך

למשל ,

המילים העבריות מחציתם לצדקה יתועתקו 9 %באס rnhsjtim 11 - 5והמילים בלאדינו
אלגון ג' ודלאו פ' ואירי מוסר -

"

a6
lg~ n Yl ~ dio fvere rn sEr

( יהודי כלשהו יהיה מוסר ,

ילשין ) .
לאחר המבוא לספר ותיאור שיטת התעתיק של האותיות העבריות לאותיות לטיניות ,
מובאים המקורות  ,המוערים בראשיתם בהקדמה קצרה מאת המלקט  .המקורות מתחילים

מקראה בלאדינו :מימי הביניים עד ימינו ן

% 43

במאה הט " ו בספרד ומסתיימים במאה העשרים ברחבי האימפריה העות' מאנית  ,תורכיה ,
ישראל  ,סלוניקי ועוד  .חלק מן המקורות התפרסמו קודם לכן בשלמותם באחד מספרי

הסידרה השלמה שנזכרה לעיל בעריכת לזר  ,כגון בספר תשובה (  , ) 1993בסידור הנשים
( 1995א )  ,בספר הכוזרי

( ) % 990

ועוד  .כאן מובא  ,כאמור  ,מבחר קטעים מתוך אותם

מקורות שלמים ומתוך מקורות רבים אחרים שעוד לא ראו אור באותה סידרה .
המקורות שלפני גירוש ספרד כוללים דוגמאות מסידור תפילות של נשים באותיות
עבריות מרובעות ובתעתיק  ,פרקי אבות מתורגמים באותיות לטיניות בלבד  ,חלקים

מתקנות ואליאדוליד בכתב רש " י ובתעתיק (  , ) 1432פרקים מ " טור אורח חיים " לר ' יעקב
בן אשר ול " ספר הכוזרי " לר ' יהודה הלוי  ,שניהם בלאדינו באותיות לטיניות  .המהדורה
של פרקי אבות באותיות לטיניות היא מהדורת הלאדינו המתועדת הראשונה שלפני
הגירוש  ,ואין היא דומה כלל באופייה לתרגומי הלאדינו שהתפרסמו מיד אחרי הגירוש .

3

תכונותיה הלשוניות מעידות על תרגום חופשי למדיי  ,המזכיר את תרגומי המקרא לספרדית

שנעשו לפני הגירוש ויועדו לקהל נוצרי  .שני המקורות ההלכתיים המודגמים כאן  ,תקנות
ואליאדוליד ו " טור אורח חיים "  ,דומים באופיים  :התקנות מכוונות לחוקי הקהילה היהודית ,

לארגונה ולניהולה התקין  ,ו " אורח

חיים "

מפרט את חוקי הפרט בהתנהגותו הדתית .

בזה ובזה נכללים מילים  ,צירופים ושברי פסוקים עבריים  ,ברם השוואתם מעידה ששילוב
העברית בתקנות רב משילובה באורח חיים  .לפעמים דומה שטקסט התקנות עברי במהותו ,

וס " י הורכבה עליו  .הנה דוגמה קיצונית שבה הדגשתי רק את המילים

הספרדיות :

אוסרו שי  ,פור קואבטו בעוונותינו רבו הפריצים והמסורות רבו  ,אינלו קואל אובו
שיעפרי גדרים שובריליו ,אי שיגום נואישטרה ליאי המסורות נידונים לדורי דורות ,
ומורידין ולא מעלין  ,ובשעת מעשה ניתן להציל את הנמסר בנפשו של מוסר ,
ונהגו בכל גלילות ישראל להרוג את המסור שהוחזק למסור בכל מקום ובכל זמן .

4

תרגומי המקרא פותחים את סידרת הטקסטים שהתפרסמו לאחר גירוש ספרד  ,ובהם
מובאות הקבלות בין תרגומים לספר דברים  ,פרקים ל " א ול " ב  -תרגום קונסטנטינופול
% 547

( ה ' ש " ז ) ( בדף ימני ) מול תרגום פרארה

וי " ט -

תרגום שאלוניקי

1572 - % 568

1553

( ה ' שי " ג )  ,לשמואל ב '  ,פרקים י " ח

( ה ' שכ " ח  -ה ' של " ב

)5

מול תרגום פרארה  ,ולתהלים

י " ז  ,י " ס  ,נ " א  ,צ " ב  ,ק " ו  ,קי " ד וקל " ז  -תרגום קונסטנטינופול

3

( ( ? tw ~ n ? % 540

מול תרגום

על התרגומים לפרקי אבות לאחר הגירוש ראו שורצולד תשמ " ט  .על מקורם ודרכי מסירתם של
תרגומי הלאדינו ראו  :בונים  ; 1996 ; 1994שורצולד בדפוס ; שורצולד בהכנה .

4

עמ '  . 63 - 62תרגום הביטויים הספרדיים  :כמו כן  ,מכיוון ש  , -שלהם היה תמיד ( גדרים ) עליהם  ,ועל

5

פי תורתנו  .על תקנות ואליאדוליד ועל הספרות הס " י שלפני הגירוש ראו מינרוויני  .התקנות מובאות
אצלה בתעתיק בכרך א ' ובהעתקת המקור בכרך ב ' ( מקור . ) 16
בטעות נרשם בכותרת הרצה בראשי אותם עמודים ( עמ '  ) 135 - 125קונסטנטינופול במקום שאלוניקי ,
אף על פי שבמבוא

( עמ ' ) 109

נכתב שהמקור הוא

משאלוניקי .

*

%4

ן

אורה ( רודרי

"

שורצולד

פרארה  .למרות השוני בכתיבם  ,דומים תרגומי המקרא ללאדינו זה לזה  ,והם שונים
מבחינה לשונית מן התרגומים שהתפרסמו לצורכי הנוצרים לפני גירוש ספרד .

6

שתי הפואמות על יוסף הצדיק הן עיבודים יהודיים לסיפור המקראי  ,שגם המדרש

הירבה לעסוק בו  .הקטעים המובאים כאן מתמקדים במכירת יוסף לישמעאלים שירדו
למצרים  ,בעלייתו לגדולה במצרים וביחסו לאחיו  .הפואמה הראשונה מספרת גם את

סיפור הפיתוי שאשת פוטיפר ניסתה לפתותו ( בלי התוספות המדרשיות הרבות ) ואת
פתרון החלומות במצרים ; הפואמה השנייה מתמקדת ביחסי יוסף ואחיו והיא היתולית
יותר באופיה  .את הפואמות האלה נהה לשיר או לבצע

כמופע בפורים .

הספר " אליגריאה די פורים "  ,ההומוריסטי באופיו  ,נדפס בליוורנו  ,בשנת

1902

( ה ' תרס " ב )  ,והוא כולל את סיפור מגילת אסתר  ,בתוספת קופלאס ( שירים ) מיוחדים
לפורים  ,כתובת בתו של המן וקינה להמן  .הכתובה נכתבה במקורה עברית ותורגמה

ללאדינו לנוחיות הספרדים שבתורכיה  -כך מעיד כותב ההקדמה לספר  .הקטעים במקראה
שלפנינו כוללים רק את הסיפור השלם של הממלה  ,בשילוב תוספות מדרשיות ופרשנויות
מתרגום ארמי  ,באותיות עבריות וללא תעתיק .
שירי שמחה לפורים מובאים בהמשך המקראה באותיות לטיניות בלבד  ,מתוך שני
קובצי שירים היתוליים מאיטליה  ,ואחריהם ההגדה של פסח מווינה

175 %

( ה ' תקי " א ) ,

בתעתיק של התרגומים ללאדינו  .התרגומים קיימים לכל ההנחיות לעריכת הסדר  ,לכל

ה " מגיד " ול" שפוך "  ,אך לא לברכת המזון או להלל ( בניגוד להגדות אחדות מאיטליה
הכוללות גם את תרגומי ברכת המזון
לשירים " אחד מי

ו " חד גדיא " ( און

יודע "

וההלל ) .

בסוף ההגדה מובאים גם נוסחי הלאדינו

( קיין סופייסי אי אינטינדיינסי אלאב ' אר אל דייו

קריאינסי ) י

קאב ' ריטיקו ) .

" מדרש עשרת הדברות " באותיות לטיניות בלבד מתאים לעיון אחרי הפסח ( לקראת
חג השבועות )  ,אבל מבחינת מיקומו בקובץ ראוי היה להימצא בחלקה הראשון של המקראהי

כי הוא מן המאה הט " ו ; המדרש כולל סיפורי מדרש הקשורים לדיברות  ,לכל דיבר

הסיפור המדרשי המתאים .
 % 744ן

8

אחריו בא תרגום אברהם אסא למגילת קהלת ( קונסטנטינופול

ה ' תק " ד ) הנקראת בחג הסוכות בתעתיק בלבד .

9

מכתיבתו של ר ' משה בן ברוך אלמושנינו  ,מגדולי הרבנים בדור שלאחר הגירוש ,

שחי וכתב בסלוניקי ובקושטא  ,מובא בקובץ חיבורו על החלומות " איל טראטאדו די

לוש שואיניוש "  .חיבור זה התפרסם כנספח לספרו בלאדינו " איל ריג ' ימיינטו די לה
וידה " ( ספר הנהגת החיים )  ,חיבור פילוסופי שנכתב בהשפעת אריסטו  ,הרמב " ם ואלגזאלי ,
6

על תרגומי הלאדינו אחרי המרוש הירבה לכתוב ספיחה ( למשל  1979 , 1973 ,ועוד ) ;
1992 , % 988א ( בהקדמות ) וחסן  .לזר ( 1995ב ) ערך וההדיר את תרגום המקרא מלפני הגירוש

וראו גם לזר

שנעשה לצורכי הנוצרים .
7

לזר מעיד על התחלת השיר הזה שהוא אופייני למסורת הספרדית ונמצא גם בכתבי האינקוויזיציה
בראשית המאה הי " ח .

. 1993

8

הטקסט השלם נמצא אצל לזר

9

כל חמש המגילות התפרסמו אצל לזר 1992ב .

מקראה בלאדינו  :מימי הביניים עד ימינו ן
ובו פרשנות לחלומות יוסף שבמקרא ולחלומותיו שלו .

10

145

חיבור אחר של בן דורו  ,שלמה

אבן ורגה  " ,ספר שבט יהודה "  -סיפורם ההיסטורי של רדיפות היהודים  ,כולל הרדיפות

בספרד  -תורגם ללאדינו בידי האב דוד ובנו משה אלקלעי בבלגרד  ,בשנת

% 859

הקטעים במקראה שלפנינו כוללים חלק מוויכוחי הדת בטורטוסה

1413

( ה ' תרי " ט ) .
( ה ' קע " ג ) .

סיפורים ודוגמאות אחדות מ " מעם לועז " לספר בראשית נכללות בהמשך  " .מעם

לועז "

( קונסטנטינופול  ; % 730ה ' ת " ץ )  ,שנכתב במקורו בלאדינו בידי ר' יעקב כולי  ,נחשב בין
החיבורים החשובים שהעניקה יהדות ספרד לעולם היהודי  ,ויש בו שילוב של פרשנות
מסורתית  ,ענייני הלכה ואגדה  ,פרשנות מדרשית ועודן רב בו מאוד השילוב של מילים
ומשפטים בעברית  .בעקבותיו באים קטעים של תרגום ללאדינו מאת ישראל בן חיים
ל " ספר חובות הלבבות " מאת רבינו בחיי אבן פקודה ( וינה ; 1822

ה ' תקפ " ב ) .

עוד קטעים

מובאים מספרים חשובים  ,שנושאיהם מוסר  ,היסטוריה  ,דת וקהילה  ,קבלה ועוד  .ספרים
אלו נכתבו לאדינו או תורגמו ללאדינו בדורות שאחרי הגירוש  ,למשל  " :ספר עמק

הבכא "

מאת יוסף הכהן  ,שתורגם ללאדינו ממהדורה צרפתית של הספר  ,ולא ממקורו העברי ;
" ספר הישר "  ,שאולי נכתב עברית לפני גירוש ספרד  ,אבל ודאי הוא שנדפס באיטליה
בשנת

% 550

( ה ' ת " י ) ושוב בשנת

% 625

( ה ' שפ " ה )  .התרגום ללאדינו הועתק במקראה

מכתב יד מן המאה הי " ח ; " ספר בן גוריון " בתרגום-עיבוד של אברהם אסא לספר יוסיפון ;
" ספר

לקט הזוהר אין לאדינו "  ,הכולל קטעים נבחרים מספר הזוהר שתורגמו בידי אברהם

פינצין " ספר שבחי

האר " י " ,

ובו לקטים מאוספי הסיפורים ומעשי הניסים שיוחסו

לר '

יצחק בן שלמה אשכנזי לוריא  ,האר " י ; ועוד הרבה ( כזכור  ,במקראה שלושים ותשעה

קטעים ממקורות שונים )  .הרשימה ארוכה  ,ולא אפרט את כל המקורות  ,אבל אעיר כאן
על עוד שני מקורות מן

המקראה :

א  -המנונים בלאדינו של כת

ה " דונמה "

השבתאית  .ההמנונים שבקובץ נלקחו

מאוספיהם של משה אטיאש וגרשום שלום ב " ספר שירות ותשבחות של השבתאים " ( תל
אביב  ; 1947ה ' תש " ז )  .היהודים הספרדים שהתאסלמו עם שבתי צבי בשנת

 ( % 666ה ' תכ " ו )

המשיכו ( וממשיכים ) להתנהג ככת נפרדת בסלוניקי  ,באיזמיר  ,באדירנה ובאסתנבול .
הם מתחתנים בינם לבין עצמם ומנהלים אורח חיים שונה באופיו מן המוסלמים שבשכנותם .
בני כת השבתאים ממשיכים לדבר לאדינו  ,אבל מכיוון שאיבדו את זיקתם לעברית  ,כי
אין היא חלק ממורשתם המסורתית  ,חלו שינויים בלשון  ,ושימושי המילים העבריות
והשמות הפרטיים שבפיהם שונים מאלו שבפי דוברי הלאדינו היהודים  .לפניכם שתי
דוגמאות  ,הראשונה להתחלה של שיר שנושאו " שבת " י צב " י "  ,והשנייה להתחלה של

שיר שנושאו " גן עדן " ( הכתיב העברי

10

בסוגריים ) :

ספרו הידוע האחר של הרב אלמושנינו הכתוב לאדינו הוא  Grandezas deו Extremos
pla

(/

 , Constantinששרד רק בהעתקה לספרדית משנת . 1638

ן

146

- %

אורה ( רודריג ) שורצולד

חאחאמים ( חכמים ) ב ' אן אייאיראנדו דיטראש דיל מואישטרו גואל .ש " ץ ( שבתי

צבי ) מאלקינו ( מלכנו ) קי לה שיחינה ( שכינה ) אים איל אי פור ביין איש  ,פור ביין די
מואישטרו ריי או פור ביין  .ששים ריבון ( ריבוא ) די ג' ודירייה טודוש איב ' אן דיטראש

דיל. . .
- 2

חי ) .

יה גן אידין ( גן עדן ) אב ' יירטו ציב ' י ( צבי ) אשופלה מי גואירטו חאיי תאיי ( חי

אישטילייארון סו פ' רוטו  ,אשופלה מי גואירטו  .אימונה ( אמונה ) איש און גואירטו ,

שדודאיי ( שדי ) גאן

ב  -תרים

( גן ? גם ? )

הוא פור שיירטו . . .

מספרות העולם  .אליהו לוי בן נחמיאס  ,עיתונאי  ,שקטעים מספרו " הניצול

הבודד באי  :רובינזון קרוזו " נכללים בקובץ  ,תירגם ללאדינו רומנים מספרות העולם ,
כדי להעשיר את עולמם התרבותי של קוראי העיתונים בלאדינו שלא נחשפו ללשונות

אירופיות  ,כגון אנגלית  ,צרפתית ועוד  .התרגומים אינם מילוליים  ,דוגמת תרגומי המקרא
והטקסטים הליטורגיים  ,אלא הם תרגומים ספרותיים חופשיים  ,עיבודים וקיצורים של
הסיפורים המקוריים  .טקסטים מתורגמים כאלה של רומנים קלאסיים התפרסמו בעיתונות
בלאדינו גם מאוחר יותר באותיות לטיניות  ,והקוראים יכלו לקוראם  ,לגוזרם  ,לאוספם ,
ומאוחר יותר לכורכם כספרים

עצמאיים .

ב
להן אעיר על ליקויים מספר שמצאתי אגב עיון בספר  .מן הראוי היה לציין במדויק את
מקורם של הקטעים  .אין קושי לזהותם במקום שהמקורות המקוריים הובאו בשלמותם ,
כמו פרקי אבות  ,מדרש עשרת הדברות או שירים מסוימים  ,או במקום שהפרקים מסומנים
במפורש  ,כמו במקרא  .במקומות אחרים יש לקט של קטעים מתוך המקורות השלמים ,
ולא צוין מקורם המדויק  ,וחבל  .למשל  ,ב " מעם לועז " אין ציון של מקורם המדויק של
הקטעים ( בעיקר מעשיות וסיפורי מדרשים )  ,ומקילו פרשות לתורה הם לקוחימן כך גם
לא נרשם אילו קטעים נבחרו מתקנות ואליאדוליד ומספר הישר  .לא נרשמו גם תאריכי
העיתונים שהובאו מהם קטעים ומאילו מדורים הם הובאו  ,ועוד  .כותרת השער של
תרגומי המקרא מן המאה

הט " ז מעמ ' % 05

נכפלה בטעות בעמ '  49לפני ההקדמה והטקסטים

של תקנות ואליאדוליד ; לא כל כך ברור מן ההקדמה ל " פואימה די
) % 73 - % 55

מאיזה כתב יד נבחרו הקטעים ( כנראה מספריית הוותיקן ולא

או פריס ) ; אין הקדמה ל " מעם לועז " ( עמ '

) 3 % 9 - 309

יוסף " ( בעמ '
מקיימברידג '

לגבי הלכות הפסח  ,ולא צוין מקורו

של הטקסט  .ההקדמה ל " מעם לועז " מובאת למעשה רק

בעמ ' 459ן

ההגדה מווינה

% 751

באה רק בתעתיק ולא בכתיבה העברי  ,אף שהיא כתובה כולה באותיות עבריות ( הלאדינו
בכתב

רש " י ) ן

בתעתיק המילה שמד נכתב

ierned

בטעות

בעמ ' 428ן

בטקסט העברי

כתוב קארה אי דלאה  ,בטעות כנראה ( או שהטקסט היה קאדה דיאה אי דיאה  " -בכל
יום ויום " )  ,ובתעתיק נכתב  ( cada diaכל יומן עמ '  ; ) 56 % - 560בעמ '

635

בשורה השביעית

מקראה בלאדינו :מימי הביניים עד ימינו ן
מלמטה יש שגיאת דפוס ( כתוב ? ? ק " רח  ,במקום קי לה ) ; בעמ '
% -metabb l

"

( יוחנן המטבל ) ולא

l

894

מתועתק

47ג

Yohanan

 , % 1 -matbכנראה בהתבסס על מסורת ספרד .

11

~
האותנטיות של הקטעים המובאים בקובץ  ,וחבל שלא
~התמונות נועדו להראות את

צוין מקורן  .בחלק מן המקרים הוקטן התצלום וקשה לקראו  .התצלום בעמ '  , 500למשל ,

העוסק בענייני דקדוק והוא כתוב עברית  ,אינו שייך  ,כמדומני  ,לא ל " מעם לועז " שלפניו

ולא ל " חובות הלבבות " שאחריו  .לעתים אותן תמונות חוזרות במקומות אחדים  ,למשל :
עמ ' , 208

- 215

בצמוד לטקסט המספר את סיפור מגילת אסתר ; עמ ' , 258

תליית המן ובניון עמ ' , 580

- 612

- 308

לפני ספר בן גוריון ( יוסיפון ) ואחריו  ,ועוד הרבה .

למרות הליקויים האלה  ,הספר חשוב מאוד ללומדי השפה ולאוהביה  ,כמקראה מגוונת ,
המייצגת את עולמם התרבותי של יהודי ספרד  .הסוגות השונות משתרעות מקודש לחול ,
מספרית כתובה לספרות שבעל פה  ,מכתיבה מסאית דרך כתיבה סיפורית  ,דרשנית עד
לכתיבה פיוטית  ,מספרות קאנונית לספרות עממית  .יש מן המקורות שכל יהודי הכירם
כחלק מתרבותו  ,כגון התרגומים לחלק מן התפילות  ,להגדה של פסח או לפרקי אבות ;
יש מקורות שהכירם מחיי היומיום בין כחלק ממחזור השנד ;  ,כגון פיוטים לחגים ושירים
לאירועים מיוחדים  ,ובין כחלק מן הפתגמים שעל לשונו ; מקורות אחרים היו ידועים

ליהודי מתוך דרשות החכמים בבית הכנסת  .הרבה מן הטקסטים נועדו להרחבת אופקי
היהודי הספרדי המשכיל ,והם לא היו ידועים להדיוטות או לבעלי המקצועות שאינם
בתחום הלימוד  ,כגון לבעלי המלאכה ולסוחרים שביניהם  .מכיוון שרוב המעיינים במקראה

זו יהיו מתחום האקדמיה  ,שמחתם תהיה כפולה  -על המיגוון ועל תחומי הלימוד .
11

גם בקושיה הראשונה של ליל הסדר נאמר " שבכל הלילות אין אנו מטבלין  , " . . .ולא מטבילין כבמסורת
אשכנז .
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פסקואל רקוארו

 צר/ מילון ספרדיתיהודית מדוברת, ש ' רומאנו
. 1995  ירושלים, 1933 אוניברסיטת זאגרב

רומתנו

~

 מעלה, )  עורך, ספר לימוד למתחילים ( א ' פרץ

: ) ( ספניולית

 לאדינו, שאול

%

פרחיה ופרחיה

 פרץ-שאול
שורצולד תשמ " ט

.תשמ " ט
"  סוגיית המקור והזהות היהודית:  " השמות הפרטיים בתריסי הלאדינו, -

שורצולד בדפוס
שורצולד בהכנה

) 2000

 יוני, לכנם משגב ירושלים

 ירושלים,  פ' ראנסיס-  נואיב' ו וזיקו דיקסייונארייו ז ' ודיאראיספאנייול, ש " י שריזלי
. ודתרנ " ט

שריזלי

האביר והרעיה השבויה
תמר אלכסנדר
שמואל רפאל  ,האביר והרעיה השבויה  -מחקר ברומנסה של דוברי לאדינו  ,הוצאת

אוניברסיטת בר -אילן  ,רמת-גן . % 998
אחת השאלות היסודיות והמרכזיות בחקר הפולקלור בכלל ובחקר הספרות שבעל פה
בפרט היא שאלת היחס בין יסודות הקבע ליסודות התמורה ; כל יצירה עממית נעה בין
הקבוע למשתנה  ,בין מסורת לחידוש ובין האוניברסלי למקומי  .יסודות הקבע מתבטאים
ביסודות תוכניים  ,כגון תבניות עלילה  ,דפוסים סיפוריים  ,תפקידי הדמויות ומוטיבים
חוזרים  ,וכן ביסודות צורניים  ,דוגמת חזרות לשוניות  ,ביטויים קבועים  ,ונוסחאות פתיחה

וסיום על פי הנורמות הסגנוניות המקובלות בסוגה הנידונה  .יסודות התמורה מתבטאים

במירקם הלשוני ובהקשרי המספר ( אופני ההיגור והביצוע  ,הרכב הקהל  ,ונסיבות של

זמן ומקום )  .היסודות הקבועים נוטים למסורתיות ואוניברסליות ואילו יסודות התמורה
לחידוש ולוקליות .
מראשית חקר הפולקלור נתנה כל אסכולה מחקרית את דעתה לשאלה זו  ,והציעה
תשובה משלה על פי שאלות המחקר  ,הנחות היסוד וההשערות המנחות את מטרותיה .
התמורות או תהליכי השינוי

( ח0 % )10ת1ק) 01 ) 0 ) 7

2

1

החלים במסורת שבעל פה במעבר

מתרבות לתרבות או מקבוצה לקבוצה בתוך אותה תרבות הם מקור חיותה של היצירה
העממית  -תהליכים אלו מאפשרים למסורת שבעל פה להיקלט בסביבתה החדשה ,

לבטא את התפישות החברתיות והערכיות של אותה קבוצה ואת ערכיה האסתטיים  .כפי
שכתב החוקר לאורי הונקו

Honko

fj

s [a

כאשר דבים במסורות שבעל פה קשה

לעמוד על מקוריות התכנים ~
ועל עצמאותם  ,אך אין צורך לשלול את קיומה של הייחודיות .
אנו חשים ב " אקלים של מסורת " באזור זה או בקבוצה חברתית זו בהקשרים שונים
ובדרכים שונות  .אך לא רק מוטיבים ונושאים יחידאיים אופיינים ביותר למסורת של
קהילה  ,אלא גם דרכי האירגון מחדש של מוטיבים ונושאים מוכרים מתרבויות אחרות
יוצרים את המירקם הייחודי של ספרות הקבוצה הנידונה  .היווצרות הספרות הייחודית

1

לסקירה היסטורית על יסודות התמורה  ,ראו  :ג ' חזן  -רוקם  " ,חקר תהליכי התמורה בסיפור

העממי " ,

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ג ( תשמ " ב )  ,עמ ' . % 37 - 129
2

המונח  -אויקוטיפ " ( טיפוס סביבתי ) נקבע על ידי קארל פון סידוב כם -בשנת  , 1932ופירושו
השינויים שעברו על המסורת שבעל פה כדי שתוכל להסתגל לסביבה התרבותית החדשה שבה
היא נקלטה  -ראו
44 - 59

3

 .קק 1948 ,

Selected

.

Von Sydow, Geography ad Folklore Tale Oicotypes

Folklore, Copenhagen

מ )/

c .w.

apers

'~
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ג ( תשמ " ב ) ,
ל' הונקו  " ,ארבע צורות של הסתגלות של מסורת " ,

עמ '

. 156 - 139

150

ן

תמראלכסנדר

לבני הקבוצה מהווה את אחד מכלי הביטוי לזהותה של הקבוצה ולקביעת גבולותיה
האתניים לעומת

קבוצות אחרות .

4

הספר שלפנינו מבקש לעמוד על דרכי העיצוב הייחודיים של סוגה אחת באזור אחד :

הרומנסה היהודית הספרדית בסלוניקי  .כדי לבדוק שאלה זו נדרש המחבר לעסוק בסוגת
הרומנסה בכלל  ,ברומנסה הספרדית האיברית ( מקור מוצאם של יהודי סלוניקי לפני
הגירוש מספרד בשנת  , ) 1492בזיקה למקורות הקאנוניים העבריים ( מקרא  ,מדרש ,

תלמודים וכדומה )  ,בזיקה לרומנסות של קבוצות יהודיות אחרות בתפוצה הספרדית
ובזיקה לתרבות הסביבה  -במקרה זה  ,תרבות יוון  .דיון בכל המרכיבים הללו יוכל
לבודד את ייחודה של הרומנסה של יהודי סלוניקי ולענות על השאלה המוצבת בראש
הספר  :האם הרומנסה היהודית הספרדית  ,וביתר דיוק הרומנסה של יהודי סלוניקי ,
התפתחה כסוגה עצמאית

ושונה ?

המחבר מתמקד בשאלת הזיקה שבין הרומנסות היהודיות בסלוניקי לרומנסות
הספרדיות האיבריות מחד  -כסא  ,ולתשתית היהודית של הרומנסות היהודיות מאידך

גימא  .אגב הדיון עולות השוואות לרומנסות מקבילות בקבוצות יהודיות ספרדיות אחרות ,

כגון יהודי ספרד בבלקן ובצפון אפריקה  .שאלת הזיקה לתרבות הסביבה  ,תרבות יוון
בת הזמן  ,אינה נידונה בספר זה  ,והיא שמורה אולי למחקר נוסף  ,אך יש דיון בזיקה
למקורות יווניים קלסיים  ,כמו ה " איליאדה " להומרוס .
בהתאם לשאלות המחקר נחלק הספר לשלושה חלקים  ,החל בדיון במעגל הרחב

ביותר  :הרומנסה הספרדית  -בחינת הסוגה והגדרתה  -עבור למעגל צר יותר של דיון
ברומנסה בתרבות היהודית  ,ומשם לתרבות של אזור אחד  ,הרומנסה מסלוניקי  ,וכלה
בדיון מצומצם ומדגים בשתי רומנסות

הספר מבוסס על קורפוס של

350

( בלבד ) :

" חטיפת הלנה " ו " אונס דינה " .

רומנסות יהודיות ספרדיות מסלוניקי שאותרו

מתוך שלושים ושישה אוספים שהתפרסמו בין השנים  . 1999 - 1923הבחירה בקורפוס
של סלוניקי מנומקת מכמה בחינות  .סלוניקי היתה מרכז תרבותי וספרותי בעל חשיבות
ראשונה במעלה בקרב קהילות היהודים יוצאי ספרד  ,ובדיקת אוספים ומחקרים שונים
של רומנסות ספרדיות יהודיות מוכיחה בולטות ניכרת של מספר הרומנסות מסלוניקי .
ריבוי זה מצביע על חיוניות הסוגה בפי יהודי העיר ועל עבודת איסוף ענפה שהושקעה

לשם מחקרו .
חשיבות הקורפוס לא רק בהיקפו  ,אלא אף באיכותו  .מננדז פידאל
dal

( Menindez -

 , ( Vמגדולי חוקרי הרומנסה הספרדית  ,טען כי " הנוסחאות הייחודיות יותר של רומנסות

~
ספרדיות יהודיות מצויות אצל יהודי שאלוניקי " ( עמ '  . ) 14למרות זאת  ,דווקא רומנסות

אלה לא זכו לעיון ספרותי מקיף ושיטתי  ,ובכך תרומתו של הספר שלפנינו  .שמואל
רפאל הוא בן להורים יוצאי סלוניקי  ,ניצולי השואה  -בכך הוא מצטרף לשורה הולכת

4

על הספרות העממית כביטוי לזהות אתנית ראו ת ' אלכסנדר  ,מעשה אהוב וחצי  -הסיפור העממי
של יהודי ספרד  ,ירושלים תש " ס  ,ובעיקר עמ '

. 59 - 45
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וגדלה של חוקרי ורושמי מסורות קבוצתיות בישראל שהם עצמם נימנים על בני הקבוצה .

5

שבעים אחוז מאספני קורפוס סלוניקי הם בני הקבוצה היהודית הספרדית ( עמ ' , ) 78
וארבעה מהם הם ילידי העיר עצמה ; ארבעה אספנים אלה תרמו לקורפוס סלוניקי כמחצית
הרומנסות

המרכיבות אותו .

זו מגמה חדשה למדי במחקר  ,כי בעוד שחוקרי פולקלור ואנתרופולוגים מראשית

המאה העשרים בחרו לנסוע ולחקור קבוצות מרוחקות ו " אקזוטיות"  6 ,המגמה כיום ( גם
בישראל ) היא מחקר של " כאן " ו " עכשיו "  ,של בני הקבוצה הקרובה ואפילו של בני

משפחה  .למחקר מסוג זה יתרונות של נגישות  ,הכרת השפה והמנטליות  ,ויחסים אישיים

עם המרואיינים  .אך למחקר מסוג זה גם חסרונות  ,של קירבת יתר ושל מגמות

" ייפוי "

ונוסטלגיה  .חוקר מסוג זה צריך שיהא מודע לקשיים העשויים להתעורר במחקרו  ,ולפתח
יכולת של ניתוק לצד קירבה ; עליו לבדוק את מקומו במחקר מן הבחינה הרפלקסיבית ,
כמי שהמחקר הוא חלק ממורשתו האישית  .רפאל לא דן בסוגיה זו כלל ועיקר  ,אך היא
פחות מכרעת  ,משום שהמחבר לא ערך עבודת שדה  ,אלא הסתמך על אוספים כתובים ,

וממילא לא עולה שאלת היחס הישיר שבין המראיין למרואיין  .יש לקוות שלמחקר הנוכחי
יהיה המשך שיעסוק גם ברומנסות של יוצאי סלוניקי המושרות עד היום בישראל -
למחקר המורשת האישית יש בעיני צידוק בפני עצמו .
בחלקו הראשון של הספר באה סקירה מקיפה וממצה  ,המסכמת מחקרים שונים
העוסקים במונחים רומנסה ורומנס  ,בהולדת הסוגה  ,במקורה המעמדי והחברתי  ,בתפוצתה

הגאוגרפית ובייחודה לעומת סוגות קדם  -רומנטיות  ,דוגמת ה " שאנסון די
( de Geste

בצרפת  ,ה " שיוולרי

רומנס " ) ( Chivalry Ronlance

ז ' סט " ) Chanson

באנגליה

וה " ב ' יאנסיקו "

)  ( Villancicoבספרד  ,לעומת סוגות הדומות לרומנסה  ,כגון הבלדה  .נסקרים הפן הפרוזודי
של הרומנסה  ,יסודות עלילתיים בה ודרכי עיצוב הדמות ; כמו כן מובאות שיטות מיון

תמטיות שונות הקיימות במחקר  ,על יתרונותיהן וחסרונותיהן  .איני מכירה סקירה דומה
בהיקפה שהתפרסמה עד היום בעברית  ,וגם בכך יתרונו של הספר שהוא מביא בפני
הקוראים סקירה בהירה וממצה  ,המבחינה בין מונחים ומגדירה אותם במדויק .
החלק השני של הספר סוקר את הרומנסה הספרדית ואת חקר הרומנסה הספרדית
היהודית .על רקע סקירה זו  ,ובשונה מקודמיו  ,מבהיר רפאל את עמדתו המחקרית

ומטרתו :

בעוד שחוקרים קודמים  ,ובעיקר חוקרי הרומנסה הספרדית  ,ראו בחקר הרומנסה היהודית

הספרדית אמצעי לשיחזור ולהבנת התרבות הספרדית  -האיברית  7 ,ספר זה מבקש לחקור

5

נזכיר לדוגמה כמה מחוקרי התרבות היהודית -הספרדית שהם עצמם בני הקבוצה וחוקרים במוסדות
להשכלה גבוהה  :פרופ ' יעקב בן  -טולילה  ,אבנר פרץ  ,מתילדה כהן  -סראנו וכותבת שורות אלה ,
מאוניברסיטת

בן  -גוריון ; פרופ '

אורה רודריג שורצולד מאוניברסיטת בר  -אילן ופרופ ' עליזה מיוחס -

ג ' ינאו מאוניברסיטת תל -אביב  .תופעה זו ניכרת גם בקרב חוקרי קבוצות אתניות אחרות בישראל .
6

7

כגון מחקריהם של מרגרט מיד  ,רות בנדיקט  ,ג ' יין בריגס  ,פרנק המילטון ואחרים  ,שעבדו בקרב
אסקימואים  ,אינדיאנים  ,אפריקאים ופיליפינים .
כך לדוגמה כותב מננדז פידל  " :כאשר אנו מאזינים לרומנסות שבפי היהודים  ,אנו כאילו שומעים

את קולות הספרדים מימיהם של מלכי ספרד הקתולית "  -ראו ס ' ארמיסטאד

וף

סילברמן  " ,הספרות
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את הרומנסה הספרדית היהודית כמטרה בפני עצמה ; לעמוד על הייחודיות של סוגת
הרומנסה בסלוניקי לעומת דרכי עיצובה בספרד ; לאתר את מרכיבי השימור

והתמורה ;

לתאר את המאפיינים התמטיים של הרומנסה בסלוניקי מתוך השוואה למערכת הנושאים
של הרומנסה הספרדית  ,ואף כאן לעמוד על תהליכי השימור והתמורה שחלו בה .
בפרק הרביעי של החלק השני מתחיל הדיון ברומנסה בסלוניקי  ,ובו חידושו של
הספר הנוכחי ומטרתו העיקרית  -משום כך  ,כאן היה צריך להתחיל חלק ג '  ,בנפרד
ובמובלט מן הפרקים הקודמים  ,שהם בבחינת מבוא והקדמה לפרק זה  .זאת ועוד  ,כאן
מתחיל הניתוח העצמאי של המחבר  ,בעוד שבפרקים הקודמים באו בעיקר סקירות של
מחקרים קודמים .
לאחר סקירת שלושים ושישה האוספים  ,ממיין המחבר את הרומנסות הסלוניקיות
לפי שיטת המיון של סמואל ארמיסטאד  ,ומגיע לחמישה ממצאים  ,ביניהם  :מתוך עשרים
ושבעה נושאים המפורטים בקטלוג ארמיסטאד  ,עשרים ושניים נושאים מופיעים ברומנסות

מסלוניקי  .שלושת הנושאים הנפוצים ביותר הם  :רומנסות מן האפיקה ( שירת עלילות

גבורה ) הצרפתית  ,נושאים קלסיים ורומנסות תנ " כיות  .מבין שלושה נושאים אלה בחר

המחבר להתמקד בניתוח מעמיק של שני נושאים  " :חטיפת הלנה " ו " אונס דינה " .
הדמיון העלילתי בין שתי הרומנסות הללו בולט ביותר  ,אף כי הדבר לא צוין במפורש
בספר  .שתיהן עוסקות בגיבורה  ,בשתיהן הגיבורה נחטפת או מתפתה לגבר

זר  ,ובשתיהן

הגברים בני המשפחה יוצאים לנקום את נקמתה  .בשתיהן בולט המסר הדידקטי כי אשה
היוצאת מתחומה לבדה מועדת לפורענות  -דינה יצאה לשוח בשדה ואילו הלנה ירדה
מן המגדל שלה להשיב את כלי הרקמה שנפל לה  .דינה נועזת יותר ואין לה הסבר מספק
ליציאה לטיולן חטיפת הלנה חמורה יותר מבחינת מעמדה כאשה נשואה  ,אך מאידך
המעשה שנעשה בדינה חמור יותר  .לכן  ,הבחירה בשתי רומנסות אלה מוצדקת לא רק
מבחינת נפוצותן בקורפוס  ,ולא רק משום שהן מייצגות שני מקורות שונים ומקובלים
לרומנסות ( מקורות קלסיים יווניים ומקורות יהודיים מקודשים )  ,אלא גם בזכות הקשרים

האינטר -טקסטואליים שבין שתי רומנסות

אלה .

כדי לעמוד על ייחודן של הרומנסות היהודיות  ,רפאל משווה אותן למקבילותיהן
האיבריות  ,על פי כמה קני מידה  :עלילה ותבנית  ,דרכי עיצוב הגיבורים  ,השימוש בדיאלוגים

וברכיבים לשוניים  ,ומה שהוא מכנה ה " בחינה

התמאטולוגית " -

אמנם נראה לי שבכל

אחד מן המרכיבים אפשר היה להעמיק ולהוסיף  .לדוגמה  ,הבחינה הלשונית כוללת רק

שלושה היבטים  ,פונטיקה  ,מרכיבים לקסיקליים והיגדים רטוריים חוץ -טקסטואליים ,
ולטעמי היה כדאי לבדוק אמצעים פואטיים ספרותיים ביתר דקות ולערוך ניתוח טקסטואלי
צמוד לכל אחת משתי הרומנסות  .כמו כן  ,הבחינה התמאטולוגית כוללת את תבנית

הספרדית היהודית העממית והמסורת שבעל פה במזרח
ה  -ו ( תשמ " ד ) ,

עמ '

.8

התיכון "  ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
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העלילה המורכבת מרצף של מוטיפמות  8 ,כך שמבחינה זו ישנה חזרה של הסעיף האחרון ,
לפחות בחלקו  ,על הסעיף

הראשון .

הסתייגות נוספת שלי היא העמדת השיטה התמאטולוגית כשיטת מחקר ספרותית
העונה על הכול  ,כפי שמנוסח

בעמ '  5ן :

" המחקר העכשווי בספרות רואה בתמאטולוגיה

את לב לבו של העיון ההשוואתי במקבילות ספרותיות  .התמאטולוגיה היא ענף רב חשיבות

בשני העשורים האחרונים "  .בהיות הרומנסה שיר עם העובר במסורת שבעל פה מדור
לדור  ,אפשר היה לצפות לשימוש גם בכלי מחקר פולקלוריים  .זאת ועוד  ,אין אסכולה
בחקר הפולקלור שלא דנה בשאלת " השינוי והשימור "  ,כפי שמנסח זאת המחבר  :כבר
האחים גרים במאה הי " ט דנו בשאלה זו  ,ואחריהם דנו בה ואלטר אנדרסון  ,קארל פון

סידוב  ,ולדימיר פרופ  ,אלן דבדס  ,דן בן -עמוס  ,ברברה קירשנבלאט גימבלאט ואחרים -
ואלה רק מקצת מן השמות  -וכל אחד  ,לשיטתו ולדרכי מחקרו  ,הציע תשובה משלו .

9

כמעט ואין חוקר מסורות שבעל פה בתרבות היהודית שלא עסק בשאלת יסודות השינוי
והתמורה והיווצרות יצירות יהודיות ייחודיות  :נזכיר לדוגמה את מאמרו החשוב של

דב נוי על חוקי הייהוד  ,את מחקריהם של עלי יסיף  ,גלית חזן -רוקם  ,חיה בר -יצחק ,
עליזה שנהר  ,ואת מחקריי ומחקרי אחרים .

10

הספר כתוב בלשון בהירה מאוד והמחבר נוטה לסכם כל פרק ולחזור על עיקרו  ,דבר
שהופך את הספר למועיל ביותר גם לתלמידים העוסקים בתחום זה  .אולם דווקא פרק
מסכם לספר כולו חסר  ,וחבל  .בפרק כזה היה צריך לחדד ולהבליט את ייחודה של
הרומנסה הסלוניקאית  ,הן מבחינה ספרותית פואטית והן מבחינה תמטית  ,לעומת הרומנסות

האיבריות ולעומת רומנסות של קבוצות משנה אחרות בקרב הקבוצה היהודית ספרדית .
יש לשבח את הנספחים המפורטים בסוף הספר  .הללו מציגים מיון של כל הרומנסות
שנכללו בקורפוס סלוניקי  ,תמציות עלילתיות לתמות השונות של הרומנסות  ,מניית כל
האוספים על פי שנת האיסוף  ,שמות האספתם ומספר הרומנסות מסלוניקי הנכללות
בכל קובץ  -כל אלו מלבד מפתח הרומנסות על פי השורה הפותחת  .נספחים אלה
עשויים לסייע לחוקרים העוסקים במסורות ספרותיות עממיות בכלל ולעוסקים בחקר
הרומנסה היהודית

ספרדית בפרט .

לספר יש חשיבות רבה בהיותו ספר ראשוני וחלוצי  .חשיבותו בסקירה הרחבה על
סוגת הרומנסה ; חשיבות נוספת לו בניסיון לעמוד על ייחודה של קבוצת תרבות אחת
בתוך קבוצה רחבה יותר  .בכך מקדם רפאל את המחקר בספרות היהודית הספרדית

ומאפשר לעמוד על הבדלים בין -קבוצתיים בה  .אך מעל לכול  ,הספר מהווה נדבך חשוב

בחקר יהדות סלוניקי והבנת תרבותה  .יש לקוות שזהו שלב ראשון למחקרי המשך ,

8

המונח " מוטיפמה " נקבע על -ידי החוקר אלן דנדס ופירושו  ,משבצת קבועה בתבנית הסיפור שבה
מתרחשת פעולה  -ראו :
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מחקרים שיעסקו ברומנסות שבעל פה המושרות כיום  ,בהשוואת קורפוס סלוניקי לתרבות

הסביבה בת הזמן  ,ואולי בבדיקת רומנסות ייחודיות לאזורים אחרים  ,כדי לבנות דגם

תאורטי של דרכי הסתגלות הרומנסה למקום מסוים .

החייה הקולות שנדמו
שמואל רפאל
דוד מ ' בונים  .קולות משאלתיקי היהודית  :קטעים מהסדרות ההיתוליות בג' ודזמו " טיאו

איזרה אי סו מוז ' יר בינוטה " ו " טיאו בותור אי סו מוז ' יר ג ' אמילה "  .ירושלים ושאלוניקי :
משגב ירושלים  ,הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו וקרן עץ החיים ( שאלוניקי )  ,תש " ס ,
350

עמודים בעברית

ו 649 -

עמודים באנגלית ובלאדינו  ,בלוויית מילון עזר  ,קטעים

מתורגמים  ,נספחים וביבליוגרפיה .
עד לפני שנים לא רבות  ,בטרם החל תופס בישראל וגם מחוצה לה מחקר הספרות הספרדית-
היהודית ( להלן  :לאדינו ) מקום של ממש  ,ובטרם החלה קהיליית החוקרים מקצה לתחום
זה משאבים מחקריים ראויים לשמם  ,סברו לא מעטים כי ספרות הלאדינו אינה אלא
צליל אטום  ,דהוי וחנוק  ,של הספרות הספרדית ללשונותיה  ,לתקופותיה ולמחוזותיה ,
וכי סגולתה המרכזית  -בהיותה הד עמום לשאון קולות ספרד  ,על צליליה ומקצביה .
אלה שביקשו לעמוד על טיבה של ספרות זו היו כאותו אדם הנותן קולו בין ההרים ,
ודומה אמנם שחוזר קולו מבין הגבעות והרכסים  ,אך אין הוא אלא קול עכור  ,קהוי ,
מעוקם

ומעוקש .

החוקרים חיפשו אחר מידע שיהיה בו לסייע בשחזורה ובשיקומה של מסורת הקולות
שאבדה במרחקים  .אך רק חלקית צלחה עבודתם  ,שכן חילוף הדורות והשתנות העתים
היקשו יותר ויותר על איתורם ופיענוחם של מקורות מן הספרות העממית הדבורה ; או
אז פנו רבים עורף לספרות הלאדינו הדבורה  ,והחלו נוהים אחר פיענוח הספרות הכתובה .
ממנה החלה משתחזרת תמונת החיים שאפיינה את היהודים  -הספרדים דוברי הלאדינו
במקומות מושבם  ,למן גירוש ספרד ועד

לשואה .

בחקר הספרות הכתובה  ,ההתמקדות היא במסורות הכתיבה  ,על מקורותיהן הלשוניים ,
על התגוונויותיהן מבחינה המשמעות  ,מבחינת הצורה ומבחינת הדקדוק והתחביר  .הכתבים
הרשומים והמודפסים  -לרוב באות עברית  -שהונצחו בין דפים בלים של ספר  ,בין
כרכי עיתונים  ,במסתרי חוברות  ,יומנים ועלונים  ,שימשו חומר גלם מעולה  ,ומהם החלה

עולה אט אט  ,בסבלנות אין קץ  ,תמונת החיים שאפיינו את ריכוזי היהודים  -הספרדים
דוברי הלאדינו  .הגעגועים לקולות ספרד הרחוקה הוחלפו בכיסופים לקולות החיים
היהודים שפתע פסקו והיו לאין .
ספרו החדש של דוד בוניס הוא דוגמה מופתית בנחשוניותה למעבר המודע שעשה

המחקר של הספרות בלאדינו בהגדירו יעדים חדשים למחקר תרבות הלאדינו  -מחקר

המסורות הספרותיות הכתובות  .בוניס התמקד בקולות סלוניקי היהודית שנחקקו בסלע
הכתובים ; הוא הגדיר טריטוריה מחקרית  ,וביקש לעצמו רק פיסה אחת קטנה מאותם
רישומי קיר ענקיים שהותירו רבבות דוברי הלאדינו על כותלי מערות התרבות הספרדית-
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היהודית  .מאותן עדויות טקסטואליות הוא רקח מיזם מחקרי נדיר שהוא שילוב של

המושכל והרגשי  ,האמנותי והעממי  ,התיעודי והזכרוני .
" קולות משאלוניקי היהודית " הוא מעשה חושב של מי שרישומי הקיר בנקיקי תרבות

הג ' ודזמו נהירים לו עד מאוד  .הן הקורא העברי והן הקורא אנגלית יוצאים נשכרים
מעבודה מחקרית מדוקדקת וקפדנית  ,שיש בה מיפגן גדול של ידענות מוקפדת  ,המוגשת

כהלכה  .תישוה לה בהיקפה ובתפיסתה המתודולוגית עבודתם המונומנטלית של ארמסטיד

וסילברמן על דמותו הססגונית של יעקב אברהם יונה .

1

בונים העמיד במרכז חיבורו את עבודות הפרוזה של משה קאזיס  ,אשר על פי מיכאל
מולכו היה עורכו הראשי של "איל ראל~ ו " ( 0צ %א  - ) 21היה זה מחבר מוכשר  ,ששיריו
ומאמריו הביאו אלפי קוראים להתעניין בכתב העת  .קאזיס החל לפרסם דברי ספרות
בשנת

1908

בעיתון " לה איפוקה "

) EVoca

 , ) ] %ומאז לא פסק לפרסם את יצירותיו מעל

דפי העיתונות העממית והסאטירית בסלוניקי  :יצירותיו ראו אור בעיתונים איל
) Kirbach

מיסאז ' ירו

 , ( EAאיל קוליב ' רו
) ( Mesajero

) Cvlevro

 , ) 21לה ב' ארה

) Vara

קירבאג '

 , ( baאקסייון ( ת) % ] 0נ ) ,

ועוד  .לדברי בונים זכה קאזים למעמד של משורר וסופר בעל

שם  .הוא העדיף שלא לפרסם את יצירותיו בשמו האמיתי והשתמש במספר רב של

שמות עט כגון " מושיקו איל פאנטופ ' לירו " ( מושיקו בנעלי בית ; כינוי המשמש בלאדינו

גם בהוראה מושאלת ל " רודף שמלות " )  ,מושון איל גארסון ( משה המלצר )  ,מושונאג' י ,

מוזים  ,פיליסקו ( צביטה )  ,פיפינו ( מלפפון ) ו " גאזוז " ( מי

סודה ) -

האחרון הוא אזכור

סאטירי של השם קאזיס ( עמ ' . ) 254
קאזיס נולד בשנת

1889

או

1890

למשפחה פשוטה וקיבל חינוך מסורתי ; משפחת

קאזיס חיה חיי דלות  ,בדומה לרבים מיהודי העיר שהתגוררו ברובעי הצריפים  .אף על
פי שאביו של משה היה מקורב לאחד מעשירי העיר  ,יעקב קאזיס  ,המכונה " יעקובאצ ' י " ,
חיי המשפחה היו ללא הזוהר וההילה השמורה בדרך כלל למשפחות האצולה של העיר ,
אלה שזכו  ,בדרך כלל  ,להתייחסויות מחקריות בכתביהם של רושמי העתים של סלוניקי .

קאזיס משקף שיכבה מוציו -אקונומית גדולה בסלוניקי  ,מבין הגדולות בעיר  ,שיכבה
שהיתה מקורבת  ,בעל כורחה  ,למיעוטים אחרים שחיו בסביבה  ,כגון תורכמנים  ,מקדונים ,

וולכים ואלבנים  .החיים הפשוטים והקשים היו קרקע פורייה לצמיחתה של ספרות ולשון
עממית  ,המתרחקת עד למאוד מן הלאדינו הרבנית ומן הלאדינו החילונית בתוכנה

והמערבית בהשקפותיה .
בנסיונו לתאר את האיש ובעיקר במאמציו לזהות בוודאות את מחבר הסדרות מצרף
בוניס  ,במלאכת מחשבת של ממש  ,פרט לפרט כדי לזהות  ,ככל שהדבר ניתן  ,את הדמות
או הדמויות שעמדו מאחורי היצירה ההיתולית בעיתונות הלאדינו של ראשית המאה
העשרים בסלוניקי  .הנבירה הדקדקנית והקריאה המוקפדת בין השורות שכתב ופירסם
משה קאזיס  ,הביאו את בוניס לבניית ביוגרפיה ספרותית מרשימה  .שיחזור התמונה
1
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דורש התמצאות במכמני לשון הלאדינו שבהגה בקרב דוברי הסדרות ההיתוליות ובקרב

מחבריה  ,אר בונים אינו רק חוקר מעולה של טקסט ספרותי -לשוני  ,אלא הוא גם בלש

מקצועי המפענח תמונה ססגונית מתור קרעים טקסטואליים  .כיוון שהספר כמעט ואינו
משתף את הקורא בתהליכי העבודה ובחיבוטי המחקר  ,הוא אינו חושף את הכלים הלשוניים
והספרותיים שבהם השתמש המחבר  ,ולא נותר לבו הקוראים אלא להתרשם מההיקף
ומן העשייה הבררנית והחמורה .
בוניס ביקש להתחקות אחר שורשי היצירה של יוצר אחד בשדה הלאדינו של סלוניקי ,
אבל למעשה הוא מתעד כאן שלב מכריע בתהליך התפתחותה של הספרות בלאדינו -
שלב שהיו שותפים לו רבים מיוצריה האנונימיים והאנונימיים פחות של סלוניקי  .זהו
שלב המעבר בין ג ' ודזמו רבנית  ,כלשונו של בוניס  ,לג ' ודזמו חילונית בתכניה ומערבית
בהשקפותיה  .משה קאזיס וחבריו לא יצרו בלאדינו הרבנית  ,אך הם גם לא התרחקו
מעוגן החיים היהודיים  .בלשון פשוטה  ,המקורבת עד למאוד למקורות התורכיים המזרחיים
של הלאדינו  ,יצרו קאזיס וחבריו יצירה חדשנית  ,שיש בה גם מניחוח העולם הרבני ,

שכן היא אינה חדלה מלהפגין את זיקותיה לעולם היהודי ( גם במחיר של שיבוש מקורות
ויצירת סאטירה מכוונת )  ,ודמויותיה נטועות עמוק בשורשי החוויה היהודית  .ובעיקר ,

היא מהווה חוליית גישור בין עולמות  ,במעבר משלטון עות' מאני ליווני .
ביצירתו של קאזיס יש משום תיעוד מהימן של תהפוכות הזמן ומשברי העתים שעברו

על יהודי סלוניקי בתקופה זו  .אין כאן ניסיון ליפות את החיים היהודיים  ,או לצבוע

אותם בגוונים רומאיים -פריסאיים  ,כדרכם של חלק מיוצרי הלאדינו  .קאזיס וחבריו מחוברים
להקשרם התרבותי  ,גם מן הבחינה הלשונית וגם מן הבחינה התוכנית .דמויותיו לקוחות

מחיי היום -יום  ,ובסיפוריו משמשים פשוטי עם  ,דלי אמצעים  ,וחסרי ידע בסיסי בקריאה
וכתיבה  ,לצד אלה שכל חייהם קשורים קשר אמיץ לספר ולאות העברית  .גיבורי הסדרות
אינם רבנים ידועי שמן האהבה הפשוטה והתמימה שלהם למקורות היהדות והשימוש
הנאיבי משהו שהם עושים בעולם היהודי ובסמליו הוא שנותן להם את טעם החיים

ומאפיין אותם באפיון ספרותי כה מרתק וססגוני .
משה קאזיס תיאר לא רק תיאור מקרי של דמויות  -הוא ביקש ליצור רצפים עלילתיים ,

ובכך הוא הפך הלכה למעשה למבשרה של סוגה חדשה בספרות הלאדינו  .בסדרות

נעשה ניסיון לפתח את אישיותן של הנפשות הפועלות וליצור רצף עלילתי  .עניין זה
קשור לטכניקה השיווקית שכה העסיקה את קאזיס  .מתוך דאגה למכירת דברי הספרות
שלו ( בדומה ליעקב אברהם יונה )  ,הקפיד קאזים ליצור רצפים עלילתיים  ,על מנת להביא
את הקורא לחפש את המשך הסיפור בגיליון

הבא .

הסדרות הופיעו בכמה גירסאות  ,בכמה במות ספרותיות ובתקופות שונות  ,והדבר
מעיד שקוראי סלוניקי הזדהו עם המסופר  ,ובעיקר שהם ראו בו שקף נאמן של חייהם ,

חיי יהודים  -ספרדים בין שתי מלחמות העולם  .לבד מן האקטואליה הבינלאומית  ,גם

העימות הבין -דורי  ,ין בני הדור המבוגר לבין צעירי הקהילה בעלי הנטיות המודרניות ,
~
המתמשך בסדרות הללו  .המתח שבין העבר לעתיד  ,בין מסורת לחילון ,
הזין את העניין
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בין אפנות הבית לאפנות הרחוב ועוד כהנה וכהנה  -כל אלה עשו את הסדרות רלבנטיות

לקהל הקוראים  .בעניין זה גורס בונים את הדברים הבאים :
ייתכן שחוסר יכולתו של המחבר להכריע בסוגיה זו  -חוסר יכולת אשר קרוב

לוודאי היה משותף לו ולרבים מקוראיו  -הוא אשר הניע אותו להמשיך לפרסם
את הסדרות שנה אחר שנה והוא גם המסביר את התלהבות קהל הקוראים מהסדרות
לאורך כל זמן פרסומן  ( .עמ ' ) 39

בונים סבור כי הדמויות בסדרות היו סטראוטיפיות וכי הן גרמו להמשך הפצתן של
הסדרות בעיתונות ההיתולית  -הסטראוטיפיות הזאת שירתה בצורה הטובה ביותר את
הקוטביות של החברה הסלוניקאית בעת ההיא  :מחד חברה מסורתית ומאידך חברה
הנוהה לעבר המערבי המחולן  .בוניס מבקש לעדן את ההבחנה בין מסרנים בעלי אוריינטציה
רבנית לבין אלה בעלי אוריינטציה מערבית  :הראשונים רואים את סלוניקי הלמדנית
כחזות הכול ,האחרונים רואים את שאלוניקי המערבית כחזות הכול ,ואלה ואלה אומרים
כולה שלי ; בתווך נמצאת לה קבוצה קטנה  ,סגולית משהו  ,של ילידי העיר  ,שהם בגדר

השתקפותם של גיבורי הסדרות  .לא רק העולם הלמדני -היהודי היה עולמם  ,ולא רחובות
פריס היו לביתם  .סמטאות סלוניקי  ,על בתי הכנסת המיוחדים שלה  ,על ניחוחות היסמין
והזנגביל שעלו ופרחו בחצרות הבתים משוחי הסיד  ,אלה היו קרקע צמיחתן של הדמויות
שהסדרות המובאות בספר מהוות להם היום מצבה מילולית  .בוניס מביא בספרות את
דמויותיהם של טיאו עזרא ואשתו בינוטה  ,אבל אין ספק בלבי כי בחצרות העיר הקסומה

הזאת התהלכו גם טיאו סאלאמו וטיאה איסתרינה  ,ח ' ם פיפיקו אי סו מוז ' יר ראשיליקה ,
ועוד כהנה וכהנה דמויות סלוניקאיות היתוליות שאינן לקוחות מן הספרים אלא חיות
את היום -יום  .שיבושי הלשון שלהם  ,הזיקה הלא -למדנית למקורות היהדות  ,ולצד אלה
אהבת התורה והחסד והאמונה באלוהים ובשלל נפלאותיו  -כל אלה הזינו את חייהם .

הספר שלפנינו אינו רק מחקר ספרותי -לשוני  .הקורא זוכה להיכרות עם סלוניקי
היהודית  ,הרחובות  ,הדמויות  ,בתי הכנסת  ,מנהגי הפולקלור  ,רגעי השמחה ורגעי היגון .
את המפעל החשוב זה ניתן בהחלט לקטלג כמפעל תיעודי מן המעלה הראשונה  ,שכן גם
אם בדמויות בדויות עסקינן  ,התפאורה היא תפאורת אמת  .בוניס הצליח  ,כבמטה של
קסם  ,להחיות עיר שלימה ולהעמידה על תילה מחדש .
עוד ידובר רבות במפעל חשוב זה  ,ורק את המעט שבמעט הבאתי כאן  .אוהבי סלוניקי
וחוקרי תולדותיה ימצאו בכרך הענק הזה עניין של ממש  ,והוא בבחינת הפוך בה והפוך
בה דכולא בה  .מי שיצליח לפצח את הכרך הענק הזה  ,לקרוא הלוך ושוב בין הכתוב
לבין ההערות  ,לדלג בין המילון לקטעים המתורגמים  ,לפענח את מאות הציטטות  ,להעמיק
חקור ברשימות הביבליוגרפיות המפורטות  ,לערוך השוואה מעמיקה בין הטקסטים בלאדינו

לבין תרגומם לעברית  ,לעיין בעיתונות הלאדינו ההיתולית ולחזור לקריאה בספר ; מי
שידע שמאות העמודים שבספר הם רק למעשה תמונת קיר אחת קטנה במערת התמונות
של דוברי הלאדינו ; מי שתיצלח דרכו ולו במקצת המשימות שמניתי כאן  -צפויה לו
חוויה

של ממש .
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חקר הארמית החדשה פורח בשנים האחרונות  ,אך בעוד שמספר הבלשנים הממהרים
לתאר את שפתם של אחרוני דוברי הארמית הולך וגדל  ,מספר הדוברים בה הולך ומצטמצם .

רדיפות  ,מלחמות וגלות  ,דלדלו ועדיין מדלדלות את דוברי הארמית מלידה  .ניבם הארמי
של כפרים רבים טרם תואר  ,ושל כפרים אחרים תואר חלקית בלבד  .הזמן דוחק בחוקרים
לתעד ולרשום מסורות קדומות לפני שהן עוברות מן העולם יחד עם דובריהם המזדקנים .
מסתמא  ,ניבי הארמית של כפרים נידחים כבר עברו ופסו מן העולם והם אבודים לנו
לעד .
מתי מעט הם דוברי הארמית החדשה הנמצאים עדיין בכפרים שבהם הם נולדו  ,ועל
כן מתנהל המחקר היום על פי רוב בפזורה  .נוצרים דוברי ארמית היגרו לארבע כנפות
הארץ  ,ועתה קיימים ריכוזים ניכרים של גולים בשבדיה  ,בגרמניה ובארצות הברית .
לעומת זאת  ,היהודים דוברי ארמית עלו כולם לארץ ישראל ,מהם לפני קום המדינה

ומהם ביציאה מאורגנת בשנותיה הראשונות של המדינה .
מקובל היום לחלק את הארמית החדשה לארבע קבוצות  ,לפי שיקולים גאוגרפיים
ולשוניים :

- 1

הארמית המערבית  ,המדוברת עד היום בשלושה כפרים על אדמת סוריה

( מעלולא  ,ו ? 2ה  ,וג ' ו ? 2ךיז ) ;
( טורקיו ומלחצו ) ;

- 3

- 2

הארמית המרכזית המתועדת בדרום מזרח תורכיה

הארמית הצפונית המזרחית  ,המכונה בפי רבים

NENA

) 80 -Araaajcא  , ( Northeasternהכולל בתוכו ניבים רבים ומגוונים שהילכו בכורדיסתאן ;
4

 הארמית המנדאית שדוברה פעם בפרס .ניבי הארמית המערבית הם הניבים המתועדים ביותר  ,ובמיוחד הניב של מעלולא .

עובדה זו יש לייחס לשקט היחסי ששרר בכפרים הללו  ,לעומת סכנות החיים שארבו
לחוקרים בכפרים בכורדיסתאן  .במאה השנים האחרונות נרשמו והתפרסמו מקמטים
רבים שבעל פה של הארמית המערבית  -יש להזכיר במיוחד את תרומתו של ו ' ארנולד ,

שפירסם ארבעה כרכים של טקסטים שבעל פה ;  1הארמית המרכזית מתועדת היטב
( הדיאלקט של כגרויו ) אף היא  ,גם הודות לשלושה כרכים של טקסטים שפירסם

ריטר .

1

2

2
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כמות החומר בשני ענפים אלו העומדת לרשות חוקרים עולה בהרבה על כמות
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החומר העומדת לרשות חוקרים בשת הענפים האחרים  .מבין הניבים שמהווים את הארמית

הצפונית המזרחית  ,ניבם של יהודי זאכו הוא המתועד ביותר  .י

'

צבר הוציא מתחת ידיו

כתבי יד של מדרשים  ,תרגומים וחמשת חומשי התורה בניב זה  .נוסף עליהם  ,התפרסמו

שבי מילונים של הניב הזה על ידי ו' שילה ומ' יונה  ,וי ' צבר עומד להוציא מילון נוסף .

3

ואולם  ,עדיין חסר דקדוק מקיף של הניב  ,ומעט (באופן יחסי ) טקסטים שבעל פה התפרסמו
מניב זה  ,בהשוואה למספר הטקסטים ממעלולא ומטורויו  .המצב חמור בהרבה בניבים

האחרים בענף זה  ,שלעתים ידיעותינו עליהם מוגבלות לטקסטים בודדים ולהערות בודדות.
במקרה הטוב אנו מוצאים ספר הכולל טקסטים ודקדוק  ,כמו ספרה החשוב של א' גרבל ,
המכנסת באכסניה אחת ניבים שונימן 4במקרה הרע  ,אין תיעוד בכלל .
מחקרו של בפרי כאן בא לגאול ניב ארמי אחד בטרם יימחה מעל פני הארץ  ,הלא
הוא ניבם הארמי של יהודי ארבל  ,או ליתר דיוק  ,הניב הארמי של יהודי מחוז ארבל .
חשיבות רבה לספר  ,שכן הוא מביא תיעוד עשיר לעוד ניב מהענף הצפוני המזרתי  ,שעד
כה היה ידוע רק מטקסט אחד קצר שהתפרסם כנספח על ידי י " י

ריבלין .

5

ג' כאן מציג

בפני הקורא דקדוק מקיף וממצה  ,הכולל למעלה מחמישים עמודים של טקסטים שבעל
פה אודות מיגוון נושאימן קטעי ארמית אלו מלווים בתרגום

לאנגלית .

הספר מתבסס על עבודת שדה שביצע המחבר בעשור האחרון  ,והוא מביא בתעתיק
טקסטים שבעל פה מארבעה מסרנים ; לא כל מסרניו גדלו בארבל  ,אך כולם גדלו במישור
של ארבל )  . ( aaitit: Arbelאת שפתם מכנים המסרנים ~  Targaאב " ( 1144לשון התרגום " ) ,
ח041פ 11 % 4511

( " שפתנו " )  ,או

1

"

' את544

~7 - ' % %

( " לשון כך וכך " )  .היישוב היהודי

a
בעיר ארבל ובבנותיה מקדמת דנא הוא  ,והוא מוזכר כבר במאה הי " ב לספה " נ ; בסקירה
~

על יהודי כורדיסתאן  ,מונה א' בן-יעקב חמישים ושלושה כפרים נוספים במחוז ארבל
שחיו בהם יהודים  6 .במרחב גאוגרפי כה גדול  ,אין פלא שמוצאים כמה הבדלים בין
מסרנים  ,כפי שהמחבר מציין

במחקרו .

מלבד הטקסטים  ,ג' כאן מציג לקורא גם דקדוק סינכרוני מקיף  ,המלווה מדי פעם גם
בהערות דיאכרוניות .הדקדוק הוא בעל מבנה מסורתי  ,והוא מחולק לפרקים על תורת

ההגה  ,תורת הצורות ותורת התחביר  .בכל פרק מתאר המחבר תופעות לשון  ,והוא
מדגימן בדוגמאות הלקוחות מהטקסטים המופיעים בסוף הספר  .הפרק על התחביר הוא

הארוך ביותר  ,וכולל גם דיון מורפו -סינטקטי וגם דיון בתחביר של פסוקיות  .לאחר
הצגת הטקסטים עצמם  ,נחתם הספר בגלוסר פעלים ובגלוסר מילים  -בשביהם מנסה

המחבר  ,ככל שניתן  ,לעקוב אחר לקסמות לא-ארמיות שחדרו לשפה ולציין את מוצאן

( עברית  ,כורדית  ,ערבית  ,תורכית  ,פרסית ואנגלית ) .

3

על מילונו של מ ' יונה  ,ראו י ' ישראלי  " ,מילון חדש בארמית חדשה "  ,פעמים
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במבוא לספר דן המחבר בגאוגרפיה הדיאלקטית של אזור ארבל ובמיקומו של ניב

יהודי ארבל בין הניבים האחרים של הארמית הצפונית המזרחית .לדעתו  ,ניב זה דומה
דמיון רב לניבים של קוי סנג' ק  ,דושה ורענדוז  7 .במבוא מונה המחבר את סימני ההיכר
המייחדים את ניב יהודי ארבל והם כדלהלן :

א  -השימוש במילית  , 14התופסת תפקיד מרכזי במערכת הפועל .המילית משמשת
לציון הבדלים של היבט  :ראו  ,למשל ,
1א

"

14 -

בהוראה

9
) , ( preterite

1

""

 9בהוראת 5א1ן  , ( present) heלעומת

qtille ; ( progressive present) he 15 killislg

לעומת

ס11

 14- 9בהוראה

זו דומה לשימוש "
במילית

he has killea

בהוראה

) . ( present perfectהשימוש במילית

4מ שבניב הארמי של יהודי דובה .

ב  -שימור ההגאים הלועיים

)

ו -ע ; ההגאיים הבין -שיניים

1

ו 4 -נעתקו להגה צידי . 1

ג  -הכינויים הדבוקים לגוף שלישי יחיד מסתיימים ב -ם : ~7/טס  ( -נסתר ) ,
ד  -נשירת המילית הפרוקליטית

כמה פעלי פ " א

he killed

ופ " ה כגון  ( kxjlהוא

-ן

((

אוכל ) ,

-aw

( נסתרת ) .

* קאים ) לפני צורות הפועל בהווה למעט
kawil/kawul/kul

( הוא

נותן ) .

ה  -ביטול ההבדל במין הדקדוקי בין זכר לנקבה בכינוי הפרוד לגוף שלישי יחיד

ובכינוי הרומז . ' 0 :
ו  -התנועה

0

שבכינוי הפרוד לגוף שלישי ברבים . ' 0 "1 :

ז  -הכינוי הפרוד בנוכחים  /נוכחות ח "ז). ' 8
ח  -רק כינויי המושא לנסתרת ולנסתרים מתחברים לצורת העבר

) - ( qtllle

שלא כמו בטקסטים אחרים שבעל -פה שהתפרסמו  ,המחבר מציין בספרו גם את קבוצות
ההטעמה

) ( stress gro~ ps

לאורך כל הספר  ,כך שהוא מייצר תמונה מלאה להגיית

הטקסטים  .בזה מתקרב המחבר לגישה שננקטה על ידי ג ' ברגשטרסר .

8

ראוי לשים לב לתעתיק של הארמית המוצג בספר  ,שהוא בדרך כלל פונמי  .המחבר
בחר לא לציין את הבדלי האורך הלא -פונמיים שבין התנועות  ,והעדיף לציין בפרק על
הפונולוגיה ( עמ'  ) 55 - 54את הגורמים הפרוזודיים הסדירים הקובעים את האורך  .כתוצאה
מכך  ,הוא אינו מבחין  ,למשל  ,בין ו לבין

- 91

השוו את התעתיק של המחבר ,

mire

( הוא

אמר )  ,לתעתיק של א' גרבל ( בספרה הנזכר לעיל) ציווח  .אך המחבר כן משתמש בתעתיק

ן לציון תנועת עזר בצרור עיצורים תחילי  ,למשל בצורה כגון
אך השוו גם צורות כגון סח1קמ ,

7

8

רבים מנתוניו על ניבים אלו מבוססים על עבודת שדה שמבצע חזי מוצפי מאוניברסיטת תלנאביב .

" neuaram

ischen Dialekt von Malula : Satzdruck und
Satzmelodie, hdUnchen 1933

9
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חשות ,

~rsikirr

~; dimixl
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זהו הבדל פונמי בניבים מסוימים  ,אך כנראה לא בארבל.
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להלן אעיר כמה הערות מזדמנות שאינן מפחיתות מהתרומה החשובה של הספר :
בטקסטים שלפנינו  ,רבות הן צורות העברית החדשה שחדרו לארמית של ארבל מאז
עלייתם ארצה של המסרנים  ,והמחבר מציין מילים אלו בטקסטים בסימן מיוחד ; הוא
אינו מסמן בטקסטים מילים עבריות שהתאזרחו בתקופה קדומה יותר של הארמית החדשה ,

כגון מונחי דת ומסורת  .לעומת זאת  ,בגלוסר  ,מסמן המחבר כל מילה שמקורה עברית .
התיבות הבאות בגלוסר חסרות סימון שמקורן בעברית ( או שהן נעדרות כליל
( בחור ;

bahar

שורות ; ) 200 , % 94

עמ ' 452

bet ajdrai

 ( haa na ; ) 33המון ? עמ '  514שורה hol ; ) 221
~
( מאמינה ; עמ '  508שורה  ; 160השוו לצורה הארמית

( חול ;

aassa

( מצותן עמ '

( חולצה ;

496

( בית מדרשן

מהגלוסר ) :

עמ ' 494

עמ '  460שורה  ) 296ן

"

ס15ח 51ת- 11- 1

"

שורה

ea ' ina

" איני סומך " ) ;

שורות  ( tanax ; ) 5 % , 50 , 48תנ " ך ; עמ '  434שורה xvisa ; ) 6

עמ '  458שורה 262ן

חידוש לשוני של יוסף קלאוזנר ) .

יש אי  -עקיבות מסוימת

בציון מילים עבריות בטקסטים עצמם  :לפעמים אותה מילה מסומנת כמילה שאולה מן
העברית ולפעמים היא איננה מסומנת  -ראו  ,למשל ,historia ,

. nleforai ,

מן הגלוסר הכללי חסרות מילים אחדות המופיעות בטקסטים  .יש להוסיף
( רופא ; עמ'

שורה

440

 ) 8ן ןח

שורות

 75 , 60ן עמ ' 442

( מילית שלילה כורדית ;

( קנס ; עמ ' 422

שורות

עמ ' 510

mah jiae ; ) 88 , 87
~

שורה

( פליטימן

dixtor

עמ ' 520

 , % 8 %עמ '  536שורה  ) % 24ן qnas

שורה . ) 17

לגלוסר הפעלים יש להוסיף  ( yqlבער ; עמ '  494שורה  - ) 39השווה

19ח1

( הבעיר ) .

שני ביטויים מקורם בארמית  ,אך מן הסתם הם חדרו לארמית של המסרן דרך העברית
בהיותו בארץ  ( ntore qarta :עמ '  436שורה 31ן  - netare qartaעמ '  446שורה ; % 43

הביטוי מופיע בתלמוד הירושלמי  ,מסכת חגיגה עו ע " ג  ,ואולם השתמשו בו בעברית
החדשה כציון קבוצת יהודים לראשונה בשנת ; ) % 938
( עמ ' 432

שורה

יומין " נכנס

5ן

historia ' atjqat yolnin

הצירוף אכן מסומן על ידי ג' כאן כעברית  ,אך יש להעיר ש " עתיק

לעברית מהארמית של ספר דניאל [ ז  ,ט  ,יג  ,כב ) .

עמ '  : 100אף על פי שמקובל לגזור את הפועל

' by

"
בארמית החדשה מ-

 " 5 ' 7י אפשר

לגזרו גם מהשורש  " 57י שכן  * ' byמזדמן באותה הוראה בעברית ובארמית יהודית ,
ובערבית ובגעז בהוראה הפוכה .
 " ( kaitiwהיו מקשטים אותו " ) ל 41 )-שבגלוסר עמ'

עמ '  : 302השוו le

עמ '  : 355השוו

~

 ( 6 -salaiבפנים )

 6 -s9כמו בעמ'
alnar

salsa 454

. 557

ובגלוסר ( עמ' . ) 582

עמ'  ( qatiyen : 407אף פעם )  ,אבל  qatiyanעמ'  ( 492 , 185פעמיים ) ובגלוסר ( עמ ' . ) 578
עמ '  462שורה  : 316התרגום ( 01 know which Qibb~ tz (he 18פ 1 do

יאין משפט זה

הוא גלוסה

מופיע בארמית .

' 3מ '  : 470ח . ribbano 181 ' 01 %1במילה  ribbanoאנו עדים לתיקון יתר -
ארמי למילה שבניבי הארמית היהודית לובשת את הצורות ךבון או ךבון .

הכנסת צורן

עמ '  : 556יש לציין ש11 -ת ( הצליח ) הוא במקורו פועל ערבי .
עמ '  ( hayya : 569מהר  ,מוקדם ) מסומנת כתיאור כורדי  .מילה זו מתועדת גם בשלבים

הארמית החדשהבפייהודיארבל

קדומים יותר של הארמית  " :הי " במגילה החיצונית לבראשית 10עמודה
ו " הייא " בתלמוד הבבלי למשל ,בבא קמא עד ע " א  -ראו י ' קוטשר ,
(  , solymitana 4 ) 1958עמ ' 14

20

ן

163

שורה

29

Scripta Niero -

הע ' . 66

עמ'  : 5 70כינוי השאלה 1ה0חמ ( 2מי ) מתועתק בנו " ן מוכפלת לאורך הספר בעוד שבניביה

האחרים של הארמית הצפונית המזרחית הוא מתועד ללא מכפל.
כל העוסקים בארמית  ,ובעיקר בארמית החדשה  ,חבים חוב של תודה והערכה לג ' כאן

על ספר חשוב זה  .הוא השקיע בו עבודה רבה והציג לנו תיאור מפורט ומאלף של השפה ;

הוא הצליח גם לשמר ניב ארמי טרם נעלם לעולם  .יש לקוות שחוקרים נוספים יזדרזו

לעשות כמותו .
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