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היו יהודי מצרים יישוב קטן ונשכח  ,שמנה כששת אלפים נפש  .תוך כמה

עשרות שנים גדל היישוב עשרת מונים  ,בזכות זרם של מהגרים יהודים שהגיע למצרים
מאסיה  ,מאפריקה ומאירופה  ,החל מן המחצית השנייה של המאה הי " ט  .ערב מלחמת

העצמאות של מדינת ישראל ,בשנת  , 1948מנה היישוב היהודי במצרי כשמונים אלף
נפש  ,ויש אומרים אף יותר מכך  .מבקרים שהגיעו למצרים במאה העשרים נתקלו
באוכלוסייה הטרוגנית של יהודים  ,שנבדלו זה מזה במוצאם העדתי והגאוגרפי  ,בחינוכם ,
בלשונם  ,בתרבותם  ,במעמדם המשפטי והחברתי  -הכלכלי  ,בסגנון חייהם ובהשקפותיהם
הפוליטיות  .ובכל זאת  ,בתוך כמה שנים הפכו יהודי מצרים לציבור מאורגן  ,בעל מנגנון
קהילתי ומערכת מגוונת של מוסדות ושירותים  ,שסיפקו את צרכיו הייחודיים של הציבור

היהודי  .הציבור היהודי במצרים נחשב לציבור היהודי העשיר והמאורגן ביותר במזרח
התיכון .
מקרב יהודי מצרים צמחו פוליטיקאים ( קטאוי
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ביינין נישבה בקסמו ~של ציבור רב  -ממדי זה  ,ונטל על עצמו את המשימה לדון בסוגיות
הקשורות לזהותו העצמית ערב

" יציאת מצרים השנייה " ולאחריה .

באופיו ההטרוגני והקוסמופוליטי של הציבור היהודי במצרים טמון קושי מחקרי  ,אך

גם אתגר  .מחבר הספר שלפנינו בחר להתמודד עם אתגר זה בעזרת מחקר בין  -תחומי  ,ובו
תערובת מעניינת של מחקר היסטורי  ,אתנוגרפי  ,אנתרופולוגי וביקורתי  -ספרותי  .מימצאי

המחקר מוצגים בנרטיב ( סיפר ) שאיבו בנוי לפי המתכונת הרגילה של הרצאה היסטורית -
כרונולוגית  ,והעומד בביגוד לנרטיבים ההיסטוריים הקיימים  ,אשר נכתבו בהשראת
פעמים
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(תשם" עמ,

"
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האידאולוגיה הציונית או הלאומית  -המצרית ; כל זאת משום שהגירסאות הקיימות אינן
מתאימות לא לאופיו החמקמק של מושא המחקר ולא לנטיותיו ולהשקפת עולמו של

החוקר .
על מושא המחקר אומר ביינין את הדברים

הבאים :

המטלה של הצגת ההטרוגניות של הקהילה היהודית המצרית הביאה אותי לחבר

ספר זה בדרך מעט לא מקובלת  .זהו טקסט בין  -תחומי במודע  ,המובנה לא על פי
נרטיב היסטורי ליניארי מקיף  ,אלא על פי המוטיבים של זהות  ,תפוצה והמאבק

להשבת זהות ( עמ ' . ) 7
ביינין בוחר להתמודד עם סוגיות אלה בדרך

משלו :

אני פונה לשאלות אלה באמצעות גישה היסטורית לחקר התרבות  ,ער לתיאוריה
חברתית ותרבותית ביקורתית  ,אך מבלי להשתעבד לאופנות העכשוויות שלה .
עירוב התחומין המכוון בספר זה אמור לבחון את גבולותיה של ההיסטוריה
הפחיטיוויסטית המסורתית  ,תוך אישור ערכו של מידע היסטורי הנתון לביקורת

( עמ ' . ) 8

1

גישתו התרבותית והביקורתית של בייבין מובילה לכך שלא רק ביהודי מצרים עסקינן ,
אלא גם בחוקריה  :חלק חשוב מן הספר מוקדש לחשיפת מגמותיהם ועיצוב דיוקנם של
אלה ( פרקים , 3 - 2

.) 9 - 8

ביינין לא מוציא את עצמו מן הכלל שקבע  ,אלא עולה על

הבמה  ,וברגעים מסוימים אף מצליח לגנוב את ההצגה  .יש בכך חידוש מרענן עבור מי
שמורגל לכתיבה ההיסטורית המקובלת  ,שבה מסתתר החוקר מאחורי הקלעים  ,כדי
לשמור על ארשת של חוקר " אובייקטיבי "  ,המציג בפנינו עובדות " מוצקות " .

1

במושג " היסטוריה פוזיטיביסטית מסורתית " ביינין מתכוון כנראה להיסטוריוגרפיה שהתפתחה
במאה הי " ט וגרסה שניתן להגיע להיסטוריה אובייקטיבית  ,המתארת את האירועים " כפי שהם
התרחשו "  ,אם מפעילים קריטריונים ברורים לאמינות התעודות והעדויות  ,וכי אפשר להבחין בין
עובדות לבין הערכות  ,כאשר שומרים על קו תיחום בין ההיסטוריון המתבונן למושא התבוננותו .
מבקריה של תפיסה זו שללו את האפשרות להגיע לתיאור אובייקטיבי של העבר בהפרדה חד -

משמעית בין הסובייקט החוקר לבין המושא הנחקר  ,שכן לדידם כל נתון היסטורי מגיע לידיעתנו
באמצעות תיווכה של תודעה אנושית סובייקטיבית  ,וכל קביעה כי אירוע מסוים הוא בגדר עובדה
היא עצמה בגדר סלקציה המבוססת על פרשנות ההיסטוריון  .הכתיבה ההיסטורית המכונה
פוזיטיביסטית היתה בעיקרה פוליטית וחוקתית  ,התמקדה במעצבי המדיניות והסתמכה על מקורות
כתובים בלבד ; ביקורת על תוכניה ומקורותיה ראו להלן עמ '  . 224 - 223הוויכוח על הדיסציפלינה

ההיסטורית של המאה הי " ט זכה לפרסומים רבים  -בעברית ראו למשל  ,אדוארד קאר  ,היסטוריה
מהי ?  ,תל -אביב  , 1986ובהקדמתו של שלמה אבינרי לספר זה ; סוגיות שונות בתחום זה נידונות
בהרחבה אצל אלעזר וינריב  ,חשיבה היסטורית  ,א  ,האוניברסיטה הפתוחה  , 1985עמ '  , 36 - 3וכן

פרקים , 7 , 1

;1 %

סוגיות רלבנטיות נידונות בהרחבה בהקשרים שונים גם במהלך כל הקורס בשם

זה המתנהל באוניברסיטה הפתוחה ומלווה בקובץ מאמרים וביבליוגרפיה נבחרת .
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ביינין  ,יהודי אמריקני  ,בילה מספר שנים כסטודנט בישראל ובמצרים  ,בתקופה טעונת-
הרגשות שלאחר מלחמת ששת

הימים .

2

עניינו של ביינין במזרח התיכון הניב פרסומים

רבים  :ממחקרים היסטוריים מעניינים  ,כגון מחקרו על תנועות הפועלים במצרים במחצית
הראשונה של

המאהד

ועד לפרסומים אקטואליים  ,כגון מחקרו האחרון על האינתיפאדה

של הפלסטינים בשנות השמונים של המאה העשרים .

4

תיאור המסלול האקדמי של ביינין  ,מישראל למצרים וחזרה לארצות הברית  ,מלווה

בפרטים על רקעו וחינוכו  .ביינין מספר על התהליך שבו גיבש את השקפת עולמו החברתית
והפוליטית ופורט את חזונו לעתיד טוב יותר ; אומנם הוא בוחר להתנצל על כך  ,אך
דווקא בווידוי האישי יש הרבה מן היושר המקצועי  .כזה אני  ,אומר ביינין  ,אלו הן תחושותי ,
זאת השקפת עולמי  ,ואלו הן נטיותי הפוליטיות  ,פה טמון כוחי ופה אולי גם חולשתי  .לא ,
אינני מסוגל להעמיד את עצמי מחוץ לנושא המחקר  ,כצופה חסר פניות  ,ובכל זאת אני
מנסה להציג בפניכם תמונה מאוזנת  ,תוך ניצול שיטות מחקר ידועות הניתנות לשיחזור

ולביקורת  .ואומנם  ,ביינין מעשיר את הקורא במיגוון מקורות  ,בדו " חות מצב של ארגונים
בין לאומיים  ,בקטעי עיתונות  ,בראיונות ובתיעוד בעל פה  ,והוא בוחן את היצירות
ההיסטוריות והספרותיות שנכתבו על יהודי מצרים  ,על ידי המצרים  ,הישראלים והפזורה

היהודית -המצרית  .השיחזור הוא רב ממדי  ,ובכך הוא הולם את האופי ההטרוגני של
מושא המחקר

 -עם זאת  ,אין בכך כדי לרכך את הנימה המגמתית של הספר .

ממילא מסתבר שהשקפת עולמו של ביינין חיונית להבנת המיבנה של המחקר שלפנינו
ושיטותיו  .ביינין  ,בעקבות הוגי דעות אחרים  ,גורס שהכתיבה ההיסטורית הפוזיטיוויסטית
הומצאה כדי לעצב את הזדהות היחיד עם הלאום  ,וכדי להעניק למדינה ולפקידות המנהלת

אותה את הלגיטימציה לכפות את רצונה ומרותה על אזרחיה  .במילים אחרות  ,הנרטיב
ההיסטורי הפוזיטיוויסטי נתפס אצל ביינין כסוכן תרבותי של ההווייה המדינית

הלאומית ;

מכאן נובעת התנגדותו לשימוש הנרחב שנעשה בנרטיב הזה לצורך שיחזור תולדות
הציבור היהודי במצרים  ,שהיה לדעתו קוסמופוליטי

במהותו .

לא כאן המקום להתמודד עם הטענות נגד הכתיבה ההיסטורית המסורתית  .עם זאת ,

גם אלה שאינם מקבלים את הטענה שההיסטוריה היא כלי שרת של השלטון  -לא כל
שכן שיפחתה של השקפת העולם הלאומית  -מודים שהיבטים רבים בתולדות החברה
האנושית לא באים לביטוי במקורות הארכיוניים שעליהם מבססת ההיסטוריה

הפוזיטיוויסטית את ממצאיה  .שיכבות העילית הנציחו את פועלן ואת בקודת מבטן בעיצוב
החוקים  ,הארכיטקטורה  ,האומנות והכתיבה הקנונית של התקופה  ,ואולם לא ניתן להבין
את העבר על ידי בחינת הפעילות הפוליטית החוקתית של קומץ מעצבי המדיניות בלבד ,
2

.

יש בתיאורי שהייתו במזרח התיכון רגעים ייחודיים ומרגשים  ,כגון פגישתו עם " אחמד "  ,סטודנט

מצרי קומוניסט בקהיר  ,ב , 1969-על רקע האווירה של מלחמת ההתשה ( עמ ' . ) 26 - 25
5
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מבלי להתחשב בהקשרים הכלכליים  ,הגאוגרפיים  ,החברתיים והתרבותיים שבהם הם

פעלו  .כדי להכיר את " הרוב הדומם בחברה "  ,כולל המיעוטים ו " קבוצות השוליים " ,

דרושים להיסטוריון כלים מורכבים יותר מאלה שסיפקו ההיסטוריונים של המאה הי " ט .
ההיסטוריונים התרבותיים והחברתיים במאה העשרים נרתמו למשימה והעשירו את
התמונה ההיסטורית באמצעות מקורות מגוונים  ,כגון ספרות ילדים  ,ספרי לימוד  ,עיתונות ,
בדיחות  ,אגדות  ,דפוסי מגורים ותזונה  ,מנהגים  ,אמונות עממיות ועוד ; היסטוריונים אלה
מנסים לשאול כלים שפותחו בדיסציפלינות אחרות מתחום מדעי הרוח  ,ובעיקר מדעי
החברה  ,כדי להגיע לשיחזור מלא יותר של העבר .

הספר בנוי משלושה חלקים עיקריים  :החלק הראשון  ,שדן ביהודים שנותרו במצרים
בין השנים  , % 956 - 1948נושא אופי היסטורי  .החלק השני  ,העוסק בפזורה של יהודי
מצרים  ,דפוסי הגירתה והתיישבותה במדינת ישראל  ,באירופה ובאמריקה  ,מושתת על
שיטות עבודה אנתרופולוגיות  .הסכם השלום עם מצרים יצר את האווירה המתאימה
לרוויזיה של תולדות יהודי מצרים  ,ואיפשר ליהודים יוצאי מצרים לבחון מחדש את
זהותם הייחודית  ,ואף לחשוף אותה  ,ובכך עוסק החלק השלישי  ,המתבסס על ביקורת

ספרותית .
החלק הראשון של הספר מתאר את המיבנה ההטרוגני של הציבור היהודי במצרים

מבחינה חברתית -כלכלית  ,תרבותית ומשפטית  ,וסוקר את תהליך התפרקותו בשנים

 . % 956 - 1948דימוי היהודים  ,שעד אז נתפסו כשותפים לתהליך של בניין האומה המצרית
המודרנית  ,השתנה לאחר מלחמת העולם השנייה  ,כתוצאה משינוי ביחס החברה והמשטר
המצריים למיעוטים  .מעמדו של המיעוט היהודי נעשה רגיש במיוחד לאחר שמצרים
הכריזה מלחמה על מדינת ישראל

ב 1948-

ולאחר מהפכת " הקצינים

החופשיים " ,

ב  , 1952 -והתערער עוד יותר בעקבות התחזקות משטרו של נאצר  ,שביטל את בתי הדין
דתיים (  , ) % 955וכנקמה על השתתפותה של מדינת ישראל במלחמת סואץ עצר  ,גרש
והחרים את רכושם של יהודים

רבים .

פרק שלם מוקדש למשפט שהתנהל נגד חברי רשת הריגול היהודית שנתפסה בשנת
1954

( " מבצע

סוזנה " )

ולתגובות של השלטונות המצריים והישראליים ושל דעת הקהל

הבין לאומית לפסקי הדין  .לדעת ביינין  " ,פרשת סוזנה " נוצלה ככלי תעמולתי בידי השלטונות
המצריים וממשלת ישראל כאחד  .שלטונות מצרים ראו ברשת הריגול הוכחה שהיהודים
מהווים גורם חתרני  ,הפועל למען גורמים זרים  .מדינת ישראל הכחישה את הקשר לאנשי
הרשת  ,אך ניצלה את תפיסתה ומעצר חבריה כדי להסית את הארגונים היהודים הבין

לאומיים ( ואת דעת הקהל העולמית ) נגד המשטר במצרים  ,ולגייסם למעל הוצאת יהודי
מצרים  .ממשלת ישראל טענה כי תפיסת אבשי הרשת היא ביטוי נוסף לתהליך מתמשך

של רדיפת היהודים בסגנון 3או  -נאצי  -עמדה זו זכתה לתהודה רחבה בקרב דעת הקהל
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היהודית בישראל ובארצות הברית  ,שהיתה רגישה במיוחד לנושא  ,בעקבות השואה

באירופה  .לפי ביינין  ,התיאור הישראלי של " פרשת סוזנה " מסמל את מגמתו של הנרטיב

ההיסטורי הציוני לעצב את דימוי המשטרים הערביים כמשטרים נאו  -נאציים מצד אחד ,
ומצד שני לחנוק את הקול האותנטי של התפוצה המצרית  ,שאת מצוקותיה הוא התיימר
לייצג :

המעצר  ,ההרשעה  ,וההוצאה להורג של [ חברים ב ] רשת של יהודים מצריים שהואשמו
בביצוע מעשי ריגול וחבלה למען ישראל בשנים  , 1955 - 1954קנוניה שכונתה
" מבצע סוזנה "  ,היו רגעים קריטיים בפיתוחו של שיח שצייר את המשטר המצרי ,

ובסופו של דבר את הערבים כולם  ,כנאו  -נאצים  .ברצוני לבחון כאן כיצד התפתח
שיח זה בין השנים  , 1977 - 1948על ידי ההשוואה של תיאורים שונים של מבצע
סוזנה  .באותן שנים  ,הארועים במצרים פורשו על סמך הניסיון ההיסטורי שעבר

על יהודי אירופה [ ערב מלחמת העולם השנייה ובמהלכה  -ה " ה ]  .הקביעה הפסקנית
שנסיון זה עיצב את משמעות חייהם של כל היהודים באשר הם שם  ,נכפתה על
יהודי מצרים  ,בלמה את קולם ופגעה ביכולתם לספר את הסיפור ההיסטורי שלהם
עצמם ( עמ ' . ) 92 - 91
" מבצע

סוזנה "

אמורה להמחיש לקורא את העיוותים של הסיפור ההיסטורי הלאומי

ואת מגבלותיו של הנרטיב ההיסטורי הפוזיטיוויסטי בחשיפת האמת ההיסטורית  ,ולסלול
את הדרך לשאר חלקי

הספר :

היסטוריה פוזיטיווית מתואמת עם כוח הכפייה של מדינות  . . .התנועה של מחקרים

תרבותיים בתר  -קולוניאליים מציעה איסטרטגיה אחרת להתחמקות מן הכפייה

של ההיסטוריה  -כתיבה יוצרת וביקורת תרבותית  ,בפרט זו שנוצרה על ידי
וכותבים ]

בעלי

השכלה

מערבית ,

שהיגרו

ממושבות  -לשעבר

למרכזים

מטרופוליטניים  . . .סלמן רושדי מודה בכך שההתנכרות הפיסית של סופרים -מהגרים

ממקומות לידתם  . . .מאלצת אותם ליצור " ארצות מולדת דמ'תיות" . ..בעלות משמעות
וכוח משיכה אתיברסל %ם  . . .לפי אדוארד סעיד  ,למשכילים בתר  -קולוניאליים
בתפוצות יש עמדה יצירתית מיוחדת במינה  ,המאפשרת להם להתגבר על המיגבלות
של תרבות והיסטוריה לאומיות צרות [ ההדגשות שלי -

ה " ה ] ( עמ ' ) 8

באותה רוח מבקש ביינין לשרטט את דיוקנו של הציבור היהודי במצרים ובפזורתו ,
לאחר התפרקות היישוב היהודי במצרים  .שני החלקים האחרונים של הספר עוקבים
אפוא אחרי קבוצות ובודדים של יוצאי מצרים משנות החמישים ואילך  ,ובוחנים את

סגנון חייהם  ,פעילותם הציבורית ויצירתם האינטלקטואלית  ,מתוך גישה בין  -תחומית ,
המשלבת שיטות מחקר היסטוריות  ,אנתרופולוגיות וספרותיות .
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החלק השני והמרכזי של הספר  ,או כך לפחות מבטיחה הכותרת של הספר  " -הפזורה

של יהודי מצרים  -עיצובה הכלכלי והפוליטי של פזורה
של הפזורה היהודית -המצרית באמצעות שלוש " קבוצות

מודרנית " -
מבחן " :

מציג את הגיוון

א  -בוגרי תנועת

" השומר הצעיר " ( פרק  , ) 5שהתיישבו בקיבוץ נחשונים ועין שמר בארץ ישראל ; ב -
פעילי תנועות מהפכניות במצרים  ,שהפכו למושבת גולים קומוניסטית בפרים ( פרק

;)6

ג  -יוצאי העדה הקראית שהתיישבו בסן פרנסיסקו ( פרק . ) 7
קשה לראות במבחר זה מידגם מייצג של פזורת יהודי מצרים  ,שהרי רוב הקראים
התיישבו דווקא בארץ ישראל  ,רוב עולי מצרים התיישבו בערים ולא בקיבוצים  ,ואילו
מרבית הפזורה המצרית שהתיישבה באירופה ובאמריקה היתה בורגנית  ,ובעלת גישה
קפיטליסטית ולא קומוניסטית  .גם הדמויות שביינין בוחר להתרכז בהן  ,לא ניתן לאפיינן
כדמויות מייצגות  ,כפי שהוא עצמו מציין ( עמ '  . ) 186דמותו של יעקב מצליח  ,בן העדה
הקראית  ,מדגימה את בעיית הייצוגיות  .האיש נולד בתוניסיה  ,ואילו מרבית בני העדה
הקראית במצרים נולדו במצרים  .בשנות החמישים הוא הקים בפורט סעיד מפעל מודרני
לשיווק חסילונים  ,זאת בשעה שרוב בני העדה הקראית נטו לעסוק במקצועות יהודיים

מסורתיים  ,כגון צורפות  ,והקפידו להתרחק ממאכלים לא כשרים ( שם ) .
למרות חוסר השיטתיות  ,יש להודות ששהותו של המהבר בקרב פזורות שונות של

יוצאי מצרים  ( ,ויהיה זה בקיבוץ  ,בין הקומוניסטים בפריס  ,או בבתיהם של קראים בסן
פרנסיסקו )  ,הניבה תיאורים רגישים ואמפתיים  ,המגוללים את סיפוריהם של אנשים
בודדים ושל קבוצות  ,המנסים לגבש את זהותם ולהגדירה מחדש לאחר שנתלשו  ,מרצון

או מכורח  ,מתבנית נוף מולדתם  .ייחודם של יהודי מצרים הוא אולי בנסיונם האבוד  ,אך
הבלתי מתפשר  ,שלא להיכנע למסגרות הקיימות  ,לשמור על זהותם הרב -ממדית  ,ולשלב
בין נאמנויות וזהויות הנתפסות בעיני סביבתם כסותרות  .אין פלא ששלושת " מקרי
של ביינין הם סיפורים של החמצה

המבחן "

אישית .

א  .בוגרי " השומר הצעיף "  :ממצרים לארץ ישראל
תנועת " השומר הצעיר " בקהיר קמה בראשית שנות השלושים  ,בשם " העברי

הצעיר " ;

היתה זו הקבוצה הציונית הראשונה בקהיר שלא הסתפקה בתעמולה ציונית  ,אלא דרשה
מחבריה " הגשמה " אישית  .ואומנם  ,קבוצה של חברי התנועה ממצרים התיישבה בקיבוץ
עין שמר

( עמ ' ; ) % 3 7 - 1 3 %

מאוחר יותר  ,התיישב גרעין נוסף בקיבוץ מסילות  .רבים מחברי

הגרעינים גורשו מן הקיבוצים במרוצת השנים  ,או עזבו מרצונם  ,בעקבות פילוגים
אידאולוגיים .

עזרא טלמור 5מייצג בספר את גורלם של חברי " השומר הצעיר " שעלו ארצה ממצרים
( עמ '  . ) 128 - 127 , 124טלמור היגר עם הוריו מחלב לקהיר בראשית המאה  .אף שסבו
5

שם משפחתו היה במקור

.Zanona

הפזורה היהודית -המצרית
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וסבתו דיברו ערבית בלבד  ,הוריו דיברו ערבית וצרפתית  ,והוא גדל באווירה קוסמופוליטית
של המכללה הצרפתית בקהיר  .טלמור השלים את הדרישות לתעודת בגרות בריטית ,
ואף הגיע לאוניברסיטת לונדון  ,שם למד פילוסופיה  .בסופו של דבר העדיף את המסלול
החלוצי של " העברי הצעיר " במצרים על פני מסלול אקדמי במצרים או בלונדון  ,ובחר
לעלות לארץ ישראל  ,כדי ליטול חלק בייסוד קיבוץ חדש בשם נחשונים  .מאוחר יותר
נירתם לעבודה ציבורית  ,ופעל למען קידום השלום בין היהודים לערבים במסגרת המחלקה

הערבית של מפ " ם  .לדבריו  ,למרות פעילותו האינטנסיווית בתנועה הוא נשאר נטע זר ,
בגלל מוצאו  ,ומעולם לא הצליח לחדור לחוג הסגור של מאיר יערי  " ,שהיה מורכב ממזרח
אירופאים " ( עמ '  . ) % 28כמו רוב חבריו מקבוצת " העברי הצעיר " בקהיר  ,בסופו של דבר
הוא מצא את עצמו מחוץ למסגרת התנועה הקיבוצית .
בשנת

% 960

פרש טלמור מפעילות תנועתית וחזר למסלול האקדמי שבו החל בצעירותו .

הוא ואשתו השתלבו בחוגים לפלוסופיה אירופית ולשפה האנגלית באוניברסיטת חיפה .
נדמה שבכך שהם בחרו לחזור לחיים העירוניים ולהתיישב בחיפה  ,הם לא רק ויתרו על
המהפכה הסוציאליסטית  ,אלא אף על חזון ההשתלבות בתרבות האזור  .הדבר היה בשנת
 , 1980כאשר  ,לדבריהם  ,הם הצליחו להגשים חלום משותף  ,בהתמנותם לעורכי כתב
העת

ldeas

: Jiistory ofEuropean

" היום עזרא טלמוך סבוך  :קיים רק מבנה מושגי אחד

לתפישת העולם  .הוא מבנה מושגי אירופי " ( עמ ' . ) 128

6

ב .הגולים הקומומסטים בפריס
הנרי קוריאל  ,ממנהיגי התנועה הקומוניסטית במצרים בשנות הארבעים  ,גלה לפריס
בשנות החמישים  ,מוקף קומץ של מעריצים יהודים מקרב גולי מצרים  ,שאף הקימו

קבוצה קומוניסטית קטנה בשם " הקבוצה הרומית " ( פרק  , 6עמ '  . ) 160 - % 48קוריאל
גילם בחייו אבטיפוס של " מהפכן נצחי "  ,מהדורה יהודית -מצרית של טרוצקי ומושג

" המהפכה המתמדת "  .בשנות גלותו בפריס הצטרף קוריאל כמעט לכל תנועה מהפכנית
בעולם השלישי  ,דבר שהיקנה לו אויבים רבים ( עמ ' . ) % 63 - 159
קוריאל לא מצא את מקומו באף אחת מן התנועות הקומוניסטיות במצרים  ,במדינת
ישראל או בצרפת  .הוא נודה על ידי השלטון במצרים ובמדינת ישראל  ,למרות ( ואולי
בשל ) נסיונותיו הבלתי נלאים להגיע להידברות בין המשטר הנאצריסטי לבין מדינת
ישראל ,ומאוחר יותר לגשר בין העמדה הישראלית לפלסטינית  .במקביל  ,הוא נרדף על

ידי שלטונות צרפת  ,בשל תמיכתו בכוחות השחרור האלג ' יריים ( אטע ) בימי מלחמת
אלג' יריה -צרפת  .הוא נעצר  ,נאסר ושוחרר רק בתום המלחמה  .נסיונותיו לגשר בין אש " ף

לישראל נגדעו כאשר נורה למוות ב  4-במאי

% 978

( זהות המתנקש לא התגלתה ונסיבות

ההתנקשות לא פוענחו עד היום ) .

6

תרגום חופשי למשפט
" conceptaal grid

0 grasp the world . 11 ' 5 the Europeanן grid

( עמ' . ) 128

;" There 15 only one
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למרות גורלו הטרגי  ,ספור חייו של קוריאל מסתיים בנימה מסוימת של ניצחון  .תוך
ניצול כשרונו הספרותי  ,מעביר ביינין לקורא האמפתי את התחושה שגם אם קוריאל
לא הצליח להגשים את חלום ההידברות הציונית -המצרית בחייו  ,יש לו חלק  -מיסטי

כמעט  -בקידום תהליך השלום בין מדינת ישראל למצרים  " .מותו של קוריאל ותחילתו
של משא ומתן ישיר בין מצרים לישראל שמו קץ לתפקידם של יהודי מצרים כמתווכים
בסכסוך הישראלי  -הערבי כותב ביינין  ,ומסכם " מאמציהם של קוריאל ואחרים לא הוכתרו
בהצלחה "

( עמ '  . ) 178אף על פי כן  ,דידאר רוסאנו  -פאוזי

) , ( eiaar lossano -Fawzy
~

אחת ממעריצותיו המובהקות של קוריאל  ,נהנית לחזור ולציין " שלחיצת היד בין יצחק
רבין ויאסר עראפאת
הולדתו של הנרי

ב 13 -

קוריאל "

בספטמבר  , 1993שהעולם כולו צפה בה  ,התרחשה ביום

( שם ) .

ג  .קראים במפרץ סו פרנסיסקו
האמפתיה של החוקר כלפי מושא המחקר אינה מצליחה לחפות על האירוניה ההיסטורית

העולה מסיפור משפחתו של יוסוף דרוויש  .ביינין פגש את יוסוף דרויש  ,עיתונאי קומוניסטי

מפורסם במצרים  ,בעת שהותו בקהיר בשנת . 1986

דרויש  ,שחזר למצרים לאחר שנות

גלות באירופה  ,היה ממוצא קראי  .בצעירותו התאהב בנערה מן העדה הרבנית בשם
איקבל  .לטענת ביינין איסור הנישואין בן הרבנים לקראים מנע מבני הזוג לממש את
אהבתם ולכן החליט יוסוף  -שהיה לא רק קומוניסט אלא אתאיסט ממש  -להתאסלם ,
ולו רק כדי להינשא לבחירת לבו  7 .בשנת

את דרויש משורותיה  -בגין מוצאו

% 958

גירשה המפלגה המצרית הקומוניסטית

היהודי ! -

והוא נאלץ לגלות ממצרים  .בתו היגרה

לארה " ב  ,חזרה שם לכור מחצבתה הקראי  ,והפכה לחוליית הקשר בין ביינין לבין הפזורה

הקראית בסן פרנסיסקו ( עמ ' . ) % 88 - % 87
הקראים במפרץ מן פרנסיסקו הם קבוצת המבחן השלישית הנידונה בספר  .אליבא
דביינין  ,הבעיה העיקרית של העדה הקראית בסן פרנסיסקו היא ההתבוללות

( עמ '

 . ) % 9 % - % 90בני העדה הקראית -המצרית  ,שהצליחה לשרוד במשך מאות בשנים  ,גם בתקופות
של קנאות דתית או פוליטית במצרים  ,ויתרו על דתם וזהותם הייחודיים דווקא לאחר

הגירתם לארה " ב  ,ארץ שחרתה על דגלה פלורליזם וסובלנות דתית .
הקשר בין העדה הקראית לרבנית בארצות הברית נותר בעייתי  ,ורק הקהילה הרפורמית
בסן פרנסיסקו היתה מוכנה לאפשר לצאצאי הקראים להתפלל בבית הכנסת שלה  .אך גם
היא לא פתחה את שעריה לרווחה בפני היהודים הקראים  :רק

ב % 984 -

החליטו מועצת

הרבנים הקונסרבטיביים ומועצת הרבנים הרפורמיים להתייחם לבני הקראים כיהודים ,

בתנאי שלא ידחו את המסורת הרבנית ( עמ '  . ) 195בשנים האחרונות זכו מנהיגי העדה
7

אפיזודה פיקנטית  ,אך משקפת רק את מחצית האמת  .חשוב לזכור שהחל מן המאה העשרים גילו
הרבנים במצרים נטייה ברורה להתיר נשואים בין רבנים לקראים ; ראו למשל צבי זוהר  " ,בין ניכור

לאחווה  -נישואין בין קראים לרבנים על פי חכמי ישראל במצרים במאה העשרים "  ,פעמים
( תשמ " ז )  ,עמ ' . 39 - 21

32
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הקראית בסן פרנסיסקו להקים בית כנסת קראי באחד מפרברי העיר  .מנהיגיהם הרוחניים ,
שבמצרים שמרו על השבת בהתאם לדרר הקראית  ,נאלצים לעצום עין לנוכח חילול

שבת המוני  ,הנובע מכר שרוב המתפללים מגיעים לבית הכנסת במכוניות ( עמ ' . ) % 99

תולדות חייהם ומערכת הכרעותיהם האישיות של בני הקבוצות שסקרנו מחזירים את

הקורא לתזה המרכזית של הספר  :לא הנרטיב הלאומי  -הציוני ולא הנרטיב הלאומי -
המצרי יכולים להסביר את נסיון חייהם  ,זהותם ומערכת המחויבויות שהינהו את יהודי
מצרים בעידן המודרני  .מסקנה זו מובילה אותנו בהכרח לחלק השלישי של הספר  ,שבו
מנסה החוקר לחלץ את הזהות היהודית המצרית מסד הסיפור הלאומי הציוני והמצרי ,
ולחשוף את

אופייה .

לאורך הספר בוחן ביינין בצורה ביקורתית את המחקרים ההיסטוריים שנכתבו בהשראתו
( או בצילו  ,כפי שביינין נוטה לחשוב ) של הנרטיב הלאומי הציוני  .החולשה העיקרית של
חלק זה בכך שהוא בוחן רק את הספרות ההיסטורית העממית  ,וכמעט שאינו מתייחס
להתקדמות המחקר האקדמי מאמצע שנות השמונים  ,כתוצאה ממחקרים וסימפוזיונים
שהניבו מונוגרפיות מגוונות  ,הנשענות על מיגוון רב של מקורות היסטוריים  ,מן העיתונות ,
הספרות והתיעוד ארכיוני .

8

למען האיזון  ,מוקדש גם פרק ( פרק

)8

לבחינה ביקורתית של המחקרים ההיסטוריים

שנכתבו לפי הנרטיב הלאומי -המצרי  ,מן התקופה הנאצרית ואילך  .אגב דרכו מציג ביינין
דיון מאלף בשאלת מקומם של היהודים בעיצוב כלכלתה המודרנית של מצרים  ,תוך
שהוא משתמש במיטב המחקרים שנעשו בנושא זה בתקופה

האחרונה .

באותו פרק מגיש ביינין סקירה ממצה של התפתחות הספרות של יוצאי מצרים ; הוא
מזכיר בי ף את היצירה שהתפרסמה בצרפת  ,ומתמקד בעיקר בוו שראתה אור במדינת

"

ישראל .זו האחרונה נבדקת על רקע תהליך השתחררותה של היצירה היהודית  -המצרית
מן הנרטיב הציוני  ,החל מביקורו ההיסטורי של סאדאת בארץ  ,שהוביל לחתימת הסכם

השלום עם מצרים  9 .האווירה שנוצרה בעקבות הסכם השלום עוררה התעניינות מחודשת

8

~ , Egypt ,and Paleנ " "
.
tine : 1
דוגמאות אחדות . Millennium :
fodern Egypt

~

",

'

Amnon Cohen and Gabriel Baer )~ 4

) 850 - 1950 ( , Jerusalem 1984 ; Gudrun Krinner, The Jews

fAssociation

(/

1914 - 1952 , London 1989 ; Shinlon Shamir ) 84 . ( , The Jews ofEgypt : 1 Mediterranean
Modern Times , Boalder 1987

"

!

 . Societyלגבי תקופות מוקדמות יותר ראו למשל יעקב

מ ' לנדאו ( עורך )  ,תולדות יהודי מצרים בתקופה העות ' מאנית  , 1914 - 1517ירושלים תשמ " ח .
9

הסכם השלום עם מצרים עורר את העניין של החברה הישראלית במצרים בכלל ובחיי היהודים
בה בפרט  ,ויוצאי מצרים הרשו לעצמם לחזור אליה ולבחון כיצד היא השפיעה על דמותם  .גם
יצירות שזכו עד אז רק לבמות אזוטריות ( כגון לקט של מאמריה של ז ' קלין כהנוב שפורסמו במקורם

בכתב העת " קשת " )  ,זכו לפרסום מחודש כספר  -ראו ז ' קלין כהנוב  ,ממזרח שמש  ,תל -אביב . 1978
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ביוצרים יהודים  -מצריים כגון ז ' קלין כהנוב ויצחק גורמזנו  -גורן  10 ,שניסו להציג את תרבותם

" הלבנטינית " כתרבות לגיטימית  ,ולא כשם נרדף לסיגול תרבותי שטחי של ערכי המערב ,
כפי שהיה נהוג להגדירה עד אז .
לדעת ביינין  ,גולת הכותרת של תהליך השתחררותם של צאצאי יהדות מצרים מן

הנרטיב הציוני הוא ספרה של רונית מסלון " זה עם הפנים אלינו " 1 .י המספרת  ,אסתר ,
היא בת ליוצאי מצרים  .עם סיום לימודיה בבית הספר התיכון  ,היא נשלחת לבקר את
דודה  ,יעקב ציקורל  ,שהיגר לקמרון  ,בניגוד להוריה של אסתר  ,שהתיישבו במדינת

ישראל  ,לאחר שעזבו את מצרים בשנות החמישים  " :הם שולחים אותי לשם  ,לאפריקה ,

לדוד המהולל  ,כדי שהוא  ,אולי  ,יישר מעט את ראשי  -היא מהרהרת " ( עמ '  . ) 22כך
הופכים הורי אסתר  ,אליבא דביינין " את הדגם המצוי של משפחות יהודיות אמריקניות

בנות המעמד הבינוני  ,השולחות את ילדיהם בני  -הצקיה
היהודית ואת זיקתם למדינה

היהודית " (

לישראל  ,כדי לייצב את זהותם

עמ ' . ) 235

ביקורה של אסתר אצל דודה  ,שאורח חייו בקמרון מזכיר במשהו את העולם היהודי -
המצרי שבה צמחה משפחתה  ,הוא עבורה מעין חזרה לשורשי משפחתה  .לפי ביינין ,
הדוד ציקורל הפנים את ההיירארכיות הגזעניות של הסדר הקולוניאלי  ,והוא חי חיים
של זכות יתר בתר -קולוניאלית  ,המתאזנת בדאגה אבהית לפועליו האפריקניים וברחשי
כבוד כנים לכבודם האנושי

( שם ) .

ברם  ,אחד מפועליו המקומיים בוחר להביע את הכרת תודתו ליחס זה בדקירת סכין
בגבו של הדוד  .הדוד מתאושש  ,אך הפעם הוא לא נוטל את מטה נדודיו  ,כפי שעשה

בצעירותו בצאתו ממצרים ב  , 1950 -אלא הוא מחליט להישאר  " ,להינעל על הרגע . . .

בעיקר לא לחשוב על קיומו המעורער  . . .של איש לבן אחד בתוך הרבה אנשים

שחורים "

( עמ '  . ) 248בכל זאת הוא נענה להפצרותיו של עוזרו וקונה אקדח  .ואולם " מאדאם " ,

אשתו המפוקחת  ,סוברת שאקדח אינו מספיק  " :מה תעשה עם אקדח שושו  ,בחיים לא
נגעת בכלי נשק  ,שומר ראש

אתה צריך . . .

קח מישהו מהישראלים האלה  .תכתוב לאחיך

אדוארד שישלח לך אחד מאלה  ( " . . .עמ ' . ) 249
ביצירה " עם הפנים לאחור " נקלעה המספרת אסתר בין הדרך הישראלית שלתוכה
נולדה לבין הדרך " הגלותית " ( או הפזורתית  ,אם להשתמש במונח נייטרלי )  ,המיוצגת על

ידי עולמו הבתר  -קולוניאלי של דודה  ,יעקב ציקורל  .הסופרת  ,רונית מטלון  ,אינה מנסה
להכריע בין שתי האפשרויות  ,וזאת לדעת ביינין פריצת הדרך שלה

חיכינו :

בדיוקן האוהד שציירה רונית מטלון את העמהות האידאולוגיות הסותרות של כל
בני משפחתה של אסתר יש רוח של סובלנות פוסט  -ציונית  . . .בראיון ב " דבר " [ שפורסם

10

ראו למשל יצחק גורמזאנו  -גורן  ,קיץ אלכסנדרוני  ,תל -אביב תשל " ח .

% %

רונית מטלון  ,זה עם הפנים אלינו  ,תל-אביב . 1995

תפארה היהודית -המצרית
ב 17 -

במרץ

הרומן שלה

% 996
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ה " ה ] נראה היה כי מסלון מאמצת קריאה פוסט  -ציונית של

( עמ ' 239

).

12

ביינין מסיים את הפרק בתקווה שהסיפור הפוסט -ציוני של צאצאי יהדות מצרים יסלול
את הדרך לדו  -קיום בין היהודי לסביבתו הלא -יהודית  .זוהי אכן תקווה יפה ונאצלה  ,אך

נדמה שעל " הפוסט -ציוניים " לעשות מאמץ רציני יותר מאשר להתרפק על זכרון הקיום
היהודי במצרים הקולוניאלית  ,להתפעם מעולמו הבתר  -קולוניאלי של יעקב ציקורל
ומייחסיו עם פועליו בקמרון  ,או לשעתק את חייו של " היהודי הנודד "  ,המשוטט בין
ארצות  ,שפות ( " ארבע שפות הוא יודע ואף לא אחת על בוריה " ) ,

. .עו .י -

18

תרבויות והשקפות

 /ט-

חזונו הפוסט -ציוני של ביינין טרם יצא מגדר חזון  .קיומו הממשי של יהודי קוסמופוליטי ,
קוסם ככל שיהיה  ,אפשרי אולי ב " חברה נייטרלית "  ,אך לא ברור אם חברה כזו היתה

קיימת אי -פעם בעבר  ,גם לא ברור אם ניתן ליצור אותה בעתיד  .לפי שעה חזון זה עודנו

בבחינת " משחק " המתנהל ברובו במגרש הביתי של האקדמיה  .בינתיים  ,איני רואה סיבה
שלא ליישם את התפיסה של " חיה ותן לחיות " ( שם ,

עמ ' ) 40

בתוך המסגרות הקיימות ,

גם אם הן  ,רחמנא לצלן  ,לאומיות .
מבחינה זו מעניין לבחון את נסיונם של קומץ משכילים יהודים במצרים להחיל את

רוח הסובלנות דווקא בעידן האידאולוגיות הלאומיות בתקופה שבין שתי מלחמות עולם .
משכילים אלה לא ניסו לבטל את המסגרות  ,האתנית  -היהודית והטריטוריאלית-המצרית ,

שעיצבו את גורלם  ,או להתכחש לאחת מהן  ,אלא ליישב ביניהן  .לפיכך הם הזדהו עם

התנועה הלאומית הציונית והלאומית -הערבית  ,וראו בהן שתי תנועות שחרור לגיטימיות .
משכילים אלה האמינו ששתי התנועות לשחרור לאומי  ,זו המצרית וזו היהודית  ,יכולות
לדור זו לצד זו ואף ביקשו להביא לשיתוף פעולה ביניהן  ,למען קידום האיזור ברוח
;

12

בהקשר המלא של הראיון נשמעים הדברים קצת אחרת  " :מסלון " מסביר המראיין  " ,מרחיבה את
הדיבור על ' האופציה התרבותית והלבנטינית ' " ואומרת עליה בהמשך כי " האופציה התרבותית

הלבנטינית  ,שהיא עיקר חשוב בספר  ,אינה ממש שלי  -היא של דור ההורים שלי  .מה שעניין אותי
במהלך כתיבת הספר  ,ולא היה זה דבר שהתכוונתי אליו מלכתחילה  ,אלא הוא צמח מתוך הכתיבה
עצמה  ,הוא הרובד הפוליטי בהקשרים הנרחבים שלו  ,הצומח מהספר ומעולם הגיבורים שלו "  .כפי
שראינו בציטטה לעיל  ,מול המחנק שהרגישה באווירה הציונית התובענית שבה גדלה בישראל ,
מציגה רונית מטלון את קסמו של הלך הרוח הלבנטיני הנינוח שאפיין את אבות אבותיה במצרים ,
ואולם את דבריה האחרונים הללו היא גם מסייגת ומוסיפה

" בספר

איני רק מוקסמת מן האופציה

הלבנטינית  -אני גם רואה את המחיר שהיא גובה וזהו מחיר עצום  .אין זה כל כך פשוט להתרפק
בסנטימנטליות על העולם הקולוניאלי  ,האת מפני שהעולם הזה מת  ,ויחד איתו גוועה גם האופציה

הלבנטינית  . . .כאשר עוסקים בקסם האדיר של הלבנטיניות  -ויש הרבה קסם בעולם ההוא -
קיימת סכנה של התרפקות נוסטלגית וסנטימנטלית ושל דין וחשבון שאינו בוקב  .השתדלתי ואיני
יודעת אם הצלחתי שלא ליפול בפח זה  .כר לקראת סוף הספר  ,למשל  ,אומרת בת המשפחה  ,העיתונאית

רווה מאמריקה שיש להיצמד ' למה שיש '  ,ולא למה שיכול היה להיות  ,ואפילו אם היש פגום וחלקי
ככל שיהיה . -
13

מטלוז  ,זה עם הפנים אלינו  ,עמד . 13
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עקרון " אחוות העמים "  .דוגמא מייצגת לגישה זו היא דמותו של מוריס פרג' ון  ,שספרו
החלוצי על תולדות היהודים במצרים בעת החדשה יצא בשנת

עד היום .

14

1938

ומשמש את החוקרים

פרג ' ון  ,משכיל יהודי יליד קהיר  ,העלה על נס את שיתוף יהודי מצרים בבניית

התשתית הכלכלית  -החברתית של מצרים כמדינת לאום ריבונית מודרנית  .הוא תרם
לחיזוק הזיקה בין הציבור היהודי במצרים לבין הפזורה היהודית באירופה  ,כאשר נרתם
למאבק נגד רדיפת יהודי גרמניה על ידי הנאצים  ,ובמקביל רתם את בני קהילתו למען
הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל.
לדידי  ,ייחודם של קומץ המשכילים היהודים האלה שצמחו במצרים  ,טמון ביכולתם
לגשר בין פעולות וזרמים מנוגדים כביכול  .בשל זיקתם העמוקה לארץ מושבם הערבית

ולארץ אבותיהם היהודית  ,רבים הועידו לעצמם תפקיד בפתרון העימות הציוני  -הערבי

בארץ ישראל .דבריו של פרג ' ון  ,שנכתבו בכתב עת יהודי מצרי לל "ג
Egyptet

du Proche -Orient

Idמשנת , 1 944

בספרו של ביינין  ,מבטאים '
הלך רוח זה

15

Ann ~ aire des

כתגובה להרצאתו של טה חוסין ,

16

וצוטטו

~

:

תמיד קיווינו שתנועת התפייסות יהודית-ערבית תוקם על ידי יהודי מצרים  .עקב
מקומם הגאוגרפי  ,יהודי ארץ זו נמצאים במקום מתאים במיוחד לשמש חוליית
קשר בין שני ענפים חיוניים אלו של אילן היוחסין האנושי  ,האסלאם והיהדות .

יהודים וערבים הם אחים  ,לא רק מבחינה היסטורית  ,אלא במבחינה דמוגרפית .
בעצם  ,היהודים הם ערבים ( עמ '  . ) 66י1
נסיונם של המשכילים היהודים במצרים לגשר בין הצדדים נגדע בעודו באיבו  ,ועם זאת
הוא עשוי לשמש מקור השראה גם לדורנו .
גישותיו של ביינין למחקר ההיסטורי הקיים  ,האופן שבו הוא בוחר לייצג את הפזורה

היהודית ממצרית וחזונו הפוסט -ציוני הם רק כמה מהסוגיות שבהן ימצא עצמו הקורא ,
שצמח מתוך הסיפור הלאומי  -הציוני או הלאומי  -המצרי  ,מתווכח עם המחבר  .יחד עם
זאת  ,הקורא יוכל להיפתח לזוויות ראייה חדשות  ,שעמדו בצילו של הנרטיב ההיסטורי
והספרותי הקיים  ,ולהתמודד מחדש עם סימני השאלה ועם הסוגיות שעדיין אין להן
פתרון שנרטיב זה מעלה  .מי שהתחנך על ברכי הדיסציפלינה ההיסטורית הפוזיטיוויסטית
יאלץ להתמודד עם הביקורת שביינין מעלה נגד שיטת מחקר זו  ,ובמקביל להיחשף
לדיסציפלינות חלופיות  ,המושפעות ממדעי התרבות והחברה  ,והמשתמשות בשיטות

השאולות מן האנתרופולוגיה והספרות  .מי שהתרגל לשמור על מרחק בין המחקר למושא
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המחקר  ,ובין החוקר לקוראיו  ,יחשף לשיטה חדשה  ,שדוגלת במגע אינטראקטיווי בין
חוקר לנחקר  .לבסוף  ,גם מי שביקש ללמוד פרק על ימיה האחרונים של יהדות מצרים
יוכל ליהנות משליטתו של ביינין במקורות הראשוניים והמשניים ולא יצא נפסד  .בין
הערה עוקצנית אחת לאחרת  ,שבו מצליף ביינין במעצבי המדיניות בישראל ובמצרים
משנות החמישים ואילך  ,מבצבצים תיאורים היסטוריים מרתקים  ,מרגשים ונוקבים  ,על

ההוויה היהודית במצרים עד שנות החמישים  ,ועל הפזורה היהודית  -המצרית בישראל ,
בפריס או בסן פרנסיסקו .

המיורה המצרפה
ז
מרדכי ברויאר

דוד לייאנס  ,המסורה המצרפת  -דרכיה וסוגיה  ,על פי כתבשד קהיר של הנביאים
הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב  ,באר שבע

תש " ס 210 .

עמודים

ספרו של ד " ר דוד לייאנס על המסורה המצרפת דן בסוג מיוחד של רשימות המסורה
הגדולה  .רשימות אלה אינן מונות ביטויים המצויים במקרא פעמים אחדות כרשימות
המסורה המפרטת אלא הן מביאות קבוצות של ביטויים יחידאיים  1 ,הדומים זה לזה או
שונים זה מזה בפרט

מסוים .

מסורה מצרפת מצויה רק בחלק מכתבי היד העתיקים  ,שנכתבו בסמוך לתקופת המסורה .
אין היא מצויה כלל או היא נדירה מאוד בכתר ארם צובה ובכ " י לנינגרד  , 8191אך היא

שכיחה מאוד בכתבי יד אחרים  ,כגון בכ " י למ  ,בכ " י ששון
ביניהם גם כתב יד הנביאים

2507

ובכתבי יד אחרים ,

מקהיר .

הספר שלפנינו הוא מהדורה מדעית של הערות המסורה המצרפת שבכ " י קהיר  .אך
אין הוא מביא את ההערות כסדרן בכתב היד  ,אלא על פי הסדר המתבקש מצד תוכנן .
הרשימות מחולקות לשתי חטיבות  :חטיבה

מצויות גם בספר " אכלה ואכלה " ; חטיבה

ןנ

8

מביאה רשימות  ,שהן או הדומות להן

מביאה רשימות אחרות  ,שאין כדוגמתן

בספר הזה  .כל אחת משתי החטיבות האלה כוללת רשימות שונות המסודרות לפי דגמים .

חטיבה נ כוללת ל " ו דגמים  ,וחטיבה
ברשימה~ אחת  ,אך יש גם דגמים המיוצגים ברשימות אחדות כגון דגם ה ' הכולל שמונה
8

כוללת חמישים דגמים  .רוב הדגמים מיוצגים

רשימות ( הב  -הא )  ,ודגם י " ז הכולל תשע רשימות ( יזם  -יזו )  .החטיבות  ,הדגמים והרשימות
הם גופו של הספר ; לפניהם באים שמונה פרקים שנכתבו על ידי המהדיר ודנים בעניינים
שונים הקשורים לרשימות ולסדר עריכתן .

בטרם אדון בתוכנו של הספר  ,אומר דבר על צורתו החיצונית  .אין לי הכלים והידיעות
הדרושים להערכה אמנותית של צורה ועימוד  ,אולם גם הדיוט מוקסם כבר במבט ראשון
מנוי הספר המרהיב את העין ומושך את הלב  .נאמר בשער הספר שהוא נערך בידי יוסי
עופר והאחראים ל " סדר

ועימוד "

הם פוזנר ובניו בע " מ  ,ירושלים  ,ונאמר בעמוד

ח'

שפרופ ' שמואל אחיטוב ליווה את מלאכת עריכת הספר מן ההתחלה  ,והערותיו ועצותיו

תרמו רבות לצורתו הנאה  .אולם הדעת נותנת שיש גם למחבר הספר חלק בצורתו  ,שהרי

%

לא נדון כאן באותן רשימות מועטות הדנות בביטויים המצויים שתי פעמים במקרא .

2

הוא כ " י ירושלים

פעמים

95 - 94
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הוא המכיר את טיב יצירתו  ,ולפיכך קרוב להניח שהוא גם שנתן לעורך ולאמנים את
ההנחיות המתאימות  ,כדי שתוכן הספר יתאים לצורתו  ,וכלי מפואר יכיל תורה היקרה

מזהב ומפז .
נעבור עתה אל תוכנו של הספר  .כאמור  ,הספר כולל למעלה ממאה רשימות מסורה ,
המחולקות לחטיבות ולדגמים והמסודרות זו אחר זו על פי תוכנן  .כל רשימה מצולמת
מתוך כתב היד  ,ובצד התצלום או בעמוד הסמוך באים דברי המהדיר  ,הכוללים תמיד את

העניינים הבאים  :דברי מבוא קצרים על טיב הרשימה  ,תעתיק הביטויים

( = הפריטים )

הנידונים ברשימה  ,מנוקדים ומוטעמים ומלווים מראה מקום גם כאשר הניקוד או הטעמים
חסרים בכתב היד  ,ואחר כך הערות הדנות ברשימה  ,בפריטים  ,ברימוז  ,בניקוד

ובטעמים ;

השוואת הרשימה שבכ " י קהיר לרשימה המקבילה

שב " אכלה

ובסוף  -רק בחטיבה ,

נ -

ואכלה "  .דברים אלה כתובים תמיד בצורה תמציתית ביותר  ,ואף על פי כן הם ברורים
ובהירים ומובנים לקורא  ,ואין בהם לא חסר ולא יתר  .בהם מתגלה כוחו של המהדיר ,
הבא לידי ביטוי בשלוש תכונות עיקריות  :שליטתו המלאה במסורה ובתחומים הקרובים
לה  ,דייקנותו הקיצונית בקריאה ובניסוח וזהירותו המופלגת במתן הסברים  .אי  -אפשר
להלאות את הקורא בפרטים הרבים המראים את כל אלה  ,שהרי הם מצויים בכל עמוד
ובכל שורה שבספר  ,אך נביא כאן דוגמות אחדות שלא ללמד על עצמן יצאו אלא ללמד
על הכלל כולו יצאו .
בהערותיו לרשימות המהדיר מציין תמיד אם יש סימון מלא של ניקוד וטעמים בפריטים
המובאים ברשימה  -ובעניין זה הוא יורד עד לפרטי פרטים  .כך  ,לדוגמה  ,הוא מציין

לדגם א '  ,שיש סימון מלא של הניקוד ומסומן גם הקו של " רפה "  ,ואילו הטעמים מסומנים
רק לרוב הפריטים  ,ובאחד מהם טיבו של הסימן שעל גבי האות איננו ודאי אלא " ספק

רפה  ,ספק טעם רביע "  .ובהערות לדגם ג ' הוא מציין שיש סימון מלא או " כמעט מלא " של
הניקוד  ,וגם הטעמים " מסומנים בכול "  ,אך הוא מוציא מכלל זה שלושה פריטים  ,שלא
סומנו בהם טעמים  ,ופריט אחד נוסף  ,שסומן בו רק המונח  ,ולא הזקף הקטן שבאותה

תיבה  .ובאחד מהפריטים ניכרת " השיטה החסכונית " המשמיטה אחד מתוך שני סימני
ניקוד זהים  ,שהיו ראויים לבוא בשתי אותיות רצופות  .בהערותיו לדגם ח ' המהדיר מציין
שהניקוד מסומן רק בהברה האחרונה של התיבה ( כגון " שמ

ביקש בכך הנקדן להבליט את תכונת

הרשימה " .

ה "  " ,קס

ה " )  ,ו " ככל הנראה

~
יכול לתת את ההסבר
כל
מהדיר~ היה ~

הזה  ,אך ספק אם יש עוד מהדיר שהיה בזהר ונוקט לשון " שמא " ( " ככל

שהוא בחזקת ודאי

הנראה " )

בדבר

גמור .

תכונות אלה של דייקנות וזהירות אופייניות לכל איש מדע בעל שיעור קומה  -הן
המצילות אותו מתיאורים מוטעים ומהסברים דחוקים ; ולפיכך אין פלא שהן באות לידי

ביטוי גם בעבודתו המדעית של המהדיר שלבו  .אך אצל מהדירנו הן מושלמות בקיצוניות ,
עד שהן עצמן גרמו לו לפעמים לבוא לכלל טעות  .כך  ,לדוגמה  ,אומר המהדיר בהערות

לדגם ל'  ,שכל הביטויים המובאים שם ברשימה מסומנים בטעמים " לרבות המקפים "  ,אך
באחד מהם סומן רק הזקף הקטן והושמטה המתיגה שלפניו  .דברים אלה דומים למה
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שהובא לעיל בשמו על התיבה שסומן בה המונח וחסר בה הזקף הקטן  ,ונראה אפוא

ששתי ההערות האלה מבטאות אותה מידה של דייקנות  .ולא היא  .שכן סימון הזקף
בפסוקי המקרא חובה הוא  ,ולפיכך השמטתו במסגרת הערות המסורה היא בגדר " סימון
חלקי "  .כנגד זה סימון המתיגה בפסוקים רשות הוא  ,ומסור לשיקול דעתו של הנקדן ,
ולפיכך השמטתה בהערות המסורה איננה בגדר סימון חלקי שהרי אפשר  ,ואף מסתבר ,
שאותו נקדן היה משמיט אותה גם בגופו

של הפסוק .

ומעניין לעניין באותו עניין  .הרשימה של דגם הם מביאה תיבות יחידאיות  ,הפותחות
באותיות ו ' ומ '  ,ומסודרות לפי סדר הא " ב של האות השלישית ; כגון " ויריש  ,ומגרת ,

ייך ? ריקמי יטך  :גים  ,ומהגר  ,וטקלרימי
ומודיעים  ,ומוציאי "  ,וכדומה  .ועל כך מעיר המהדיר :

ומוקיע  ,ומולרת  :ף  ,ומטרות  ,ומטדי  ,ומייד ,

" שים לב שבין התיבות המובאות

לייצוג אות ו ' מופיעות שלוש תיבות שבהן חולם חסר ו ' אחרי ומ  .אולי נחשבה תנועת

החולם במקום האות ו ' " .
אין שום ספק שזהו ההסבר הנכון  ,אך לא היה זה ראוי לומר אותו בלשון " אולי "  .שהרי
הדבר ידוע שנקודת המוצא של המסורה היא תמיד המילה הנקראת  ,ולא התיבה הנכתבת ,
ולעולם אין היא מצרפת את התיבות על פי כתיבן אלא רק על פי הגייתן  .בהתאם לכך
מונה המסורה

ג ' " אצבור " שהם

מלאים  ,ביניהם גם ירמיהו ב  ,כ  " :אעבוד כ  , ,אצבור

שכן הוגים תיבה זו בר '  ,אף על פי שכותבים אותה

בד ' .

ק' " ;

וכן הדבר גם בענייננו  :בין

התיבות  ,שיש בהן ו ' באות השלישית מובאות גם תיבות שאותה ו ' חסרה בהן  ,שהרי

הוגים אותן כאילו יש בהן ו '  ,אף על פי שאין היא ניכרת בכתיב .
ועל פי זה יש לפרש גם את הרשימה של דגם ל " ז  3 .מובאים שם ארבעה זוגות של
תיבות שזה כתיבן
לןרוגות " ;

במקרא  " :גוית  -גוית " ; "

גשת  -גוית

:

:

" ; נ שו ? ת  -שועות " ;

" לןרינת- 4

ונאמר עליהם בכותרת " אלין תרין תרין קד לית בה ו ' ותינ ' אית בה ו "  .אך

לדעת המהדיר  ,כותרת זו היא " ללא כל ספק בלתי משובחת "  ,שהרי היא מתאימה רק
לשני הזוגות האחרונים  ,ולפיכך הוא מעדיף עליה את הכותרת של הרשימה המקבילה

שב " אכלה

ואכלה " :

" ד ' זוגין מן ב ' בעני ' חד פתח וחד מלא פום " ( = חולם )  .אולם לאמיתו

של דבר אין כל הבדל בין לשונות שתי הכותרות האלה  ,ואי  -אפשר לשאול איזה יכשר ,

הזה או זה שהרי שניהם כאחד טובים  .כי המסרן איננו דן כאן בתיבות הכתובות  ,אלא
במילים ההגויות  :ולפיכך הדין עימו כאשר הוא אומר שהתיבה השנייה שבכל זוג היא

בו '  ,שהרי כך היא הגויה  ,אף על פי שלא תמיד היא גם כתובה כן .
ועל פי הדברים האלה נוכל להסביר עוד עובדה  ,שהמהדיר עמד עליה באריכות .
בפרק הרביעי הוא מוסר  ,שיש בהערות המסורה כשבעים תיבות שהמסרן מילא בהן את
החסר או חיסר את המלא  ,ואילו בפרק החמישי הוא מוסר על שלוש תיבות שיש בהן
סימון מוטעה של ניקוד  .גם הבדל זה מובן יפה על פי האמור כאן  .שהרי כל הערות

3

המהדיר עצמו מפנה לרשימה זו בהערותיו לרשימה ה .

4

לשון המקרא הוא " כערוגת "  ,וראו על כך את הערות ~
המהדיר .
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המסורה דנות רק במילים ההגויות ולפיכך חייב המסרן לדייק בניקוד  ,שהוא המורה
כיצד המילה נקראת  ,אך אין לו עניין לדייק באימות הקריאה  ,שאינן מעלות ולא מורידות
לעניין הקריאה וההגייה .
ויש להבדל הזה עוד סיבה  ,שאף היא קשורה לאותו עניין  .שהרי כל אדם הכיר את
המילים של המקרא  ,כפי שהן הגויות ונקראות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות  ,ולפיכך
יכול היה המסרן לנקד ולהטעים אותן על פי הזיכרון  .כנגד זה שום אדם איננו יכול לדעת
בעל פה אם תיבה פלונית כתובה במקרא בכתיב חסר או מלא או מלא דחסר או חסר
דמלא  .והואיל ואין לכתיב שום חשיבות לעניין הנידון במסורה  ,לא ראה המסרן צורך

לקיים את " נייתי ספר וניחזי "  ,כדי שהכתיב יהיה מדויק .
אולם אף על פי שהמסורה דנה רק במילים ההגויות  ,היא עוסקת הרבה גם בכתיבן .
שהרי המסורה הגדולה מביאה רשימות רבות של מלאים או חסרים או זוגות תיבות  ,אחת
מל' ואחת

חס ' ;

והמסורה הקטנה מוסרת במקומות רבים

" ל ' מל ' "

או

" ל' חס ' " .

אולם גם

בהערות אלה  ,הדנות בכתיב  ,הרי נקודת המוצא של המסורה היא המילה ההגויה ולא
התיבה הכתובה  ,ומבחינה זו סדר העבודה של המסורה הפוך מזה שהיינו מצפים לו .
שהרי כתיבת האותיות קודמת לניקודן  ,ולפיכך יכולים היינו לצפות שגם אנשי המסורה

יפעלו על פי הסדר הזה  :תחילה יורו לסופרים אלו הן האותיות הצריכות להיות כתובות
בספר  ,ורק אחר כך יורו לקוראים כיצד יקראו את האותיות הכתובות  :בפתח או בקמץ ,

ככתיבן או שלא ככתיבן  .אולם אנשי המסורה פעלו בדרך הפוכה  :תחילה הורו לקוראים
אלו הן המילים שעליהם לקרוא בפיהם  ,ורק אחר כך הורו לסופרים כיצד לכתוב את

המילים האלה בספר  :בכתיב מלא או בכתיב חסר  ,כקריאתן או שלא כקריאתן .
ועל פי הדברים האלה נוכל להסביר עוד דבר שיש בו כדי לעורר תמיהה  .כל המפעל
הגדול של קביעת הכתיב אין לו זכר במסורה המצרפת של כ " י קהיר  .דבר זה ביכר  -בין
השאר  -בכך  ,שיש שם רשימות רבות של ביטויים  ,הפותחים רק פעם אחת בו' החיבור ,
או רשימות של זוגות ביטויים  ,שאחד מהם פותח בו' החיבור  ,וחברו אין בו ו ' ( כגון

ת

אחת
סשסי  -וקת השסי )  .כנגד זה אין שם אפילו רשימה אחת של תיבות הבאות רק פעם ~
בכתיב מלא ; אף אין שם רשימה של זוגות תיבות שאחת מהן מל' וחברתה חס '  .ודבר זה
יכול להיות תלוי בכך שהמסורה המצרפת נתחברה אחרי שכבר נקבעה סופית גירסת
המילים ההגויות  ,אך נוסח כתיבתן עדיין היה תלוי במנהגי הסופרים  .באותה תקופה כבר
יכלה המסורה הקטנה למסור

" ל' " -

אך עדיין לא יכלה למסור " ל ' מל " ,או

" ל'

חס ' " .

ולפיכך גם המסורה המצרפת יכלה להביא רק ביטויים יחידאיים  ,שייחודם ניכר בהגייתם ,

אך לא יכלה למסור תיבות שכל ייחודן בכתיבן הוא .
אולם יש לכך חריג אחד  ,והוא בבחינת יוצא מן הכלל הבא ללמד על הכלל

הרשימה של דגם ל' מביאה זוגות של תיבות " חד כת' י ' וחד כת' ה ' "  ,כגון

סדקי  -מדוה .

כולו .

מכי  -מכה ;

ברשימה זו שתי התיבות שבכל זוג דומות בהגייתן ושונות רק

בכתיבן .
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ומבחינה זו הרי רשימה זו שונה משאר כל הרשימות המובאות במהדורה שלפנינו -

וייחוד זה של הרשימה עודנו טעון הסבר .

5

ונעמוד כאן על עוד עניין אחד  .בשבע רשימות של חטיבה )נ מוצא המהדיר טעות או
חוסר דיוק בכותרת  6 .אחת מהרשימות האלה מביאה תיבות יחידאיות  :הפ ; שאר הרשימות

מביאות צירופים יחידאיים  :י " א  ,ט " ז  ,כ '  ,כ " א  ,ב " ב  ,כ " ג  .נדון תחילה בכותרת של רשימה

ה , 5שזה לשונה  " :אלין משמשין ומא ושאר קריה חלוף להון וכל חד וחד לית דכותה " .
כותרת זו מתאימה רק לחלק מן הפריטים המובאים  ,כגון " ומאז "  ,שהוא יחידאי ומצוי רק
פעם אחת בו' החיבור  ,ואילו בשאר כל המקומות הוא בא בלא ו ' החיבור  " :מאז "  .כנגד זה
אין הכותרת מתאימה לפריטים אחרים כגון " ומארצות "  ,שאף על פי שגם הם יחידאים ,

הרי אין כנגדם תיבות דומות הבאות בלא ו ' החיבור  ,ולפיכך אומר המהדיר בהערותיו

לרשימה ש " אין מנוס מן המסקנה כי הכותרת הושתלה בצורה מכנית  ,ללא קשר עם

התוכן של הרשימה שלידה " .
אולם נראה שדברים אלה אינם מדויקים  .שהרי יש במסורה המצרפת של כ " י קהיר
לפחות עשר רשימות של תיבות יחידאיות הפותחות בו '  :דגם ג ' ,

ד '  ,הן -

ה

"

;

אך אין שם

רשימה דומה של תיבות יחידאיות הפותחות באות ( זהה ) אחרת  .ולפיכך אין מנוס מן
המסקנה שכל הרשימות האלה דנות רק באות השימוש ו '  ,שהיא הנפוצה שבין אותיות

השימוש  ,והן באו למסור תיבות יחידאיות  ,הפותחות בו ' רק במקום אחד  ,ואילו בשאר

כל המקומות הן באות בלא ו '  .ומגמה זו של הרשימות באה לידי ביטוי ברור גם בכותרת

של אחת מהן  ,היא רשימה ה.8
אולם מסרנים מאוחרים לא הבינו את המגמה של הרשימות וסברו שהן באו למסור רק
תיבות יחידאיות הפותחות בו '  ,ולפיכך הוסיפו לרשימות תיבות שאף הן יחידאיות ופותחות
בו '  ,ואף על פי כן אינן ממין הרשימה

 -שהרי אין כנגדן תיבה דומה שאיננה פותחת בו ' .

וטעותם של המסרנים מובנת יפה בכל אותן הרשימות  ,שאין בהן כותרת המעידה על
מגמתן  ,אך היא אירעה גם ברשימה ה , 5שמגמתה מבוארת בכותרתה  :גם לה הוסיפו
מסרנים תיבות שונות שאינן מתאימות לא למגמתה ואף לא

לכותרתה .

ואם דברים אלה נכונים  ,הרי ההסבר הוא בדיוק הפוך מזה שהוצע על ידי

המהדיר .

7

כי הטעות איננה בכותרת  ,אלא בפריטים  ,ולא " השתילו " לרשימה כותרת שאיננה מתאימה
לפריטים  ,אלא הוסיפו לרשימה פריטים שאינם מתאימים לכותרת .

5

8

אפשר שהמסורה קבעה תחילה את הבדלי הכתיב המבטאים הבדלים של תוכן ורק אחר כך קבעה
סופית את נוסח הכתיב המלא והכתיב החסר  ,שהתוכן איננו תלוי

6

בשתיים מהן אי  -הדיוק הוא במילים הכתובות בצד חלק מן

7

בהערה

2

בו .

הפריטים ; וראו

להלן  ,הערה . 9

לפרק השלישי מביא המהדיר את דבריו של יוסף עופר  ,התולה את חוסר הדיוק של

הכותרת בשיטה הכללית של ניסוח כללי המסורה  ,כפי שנתבארה בספרי כתר ארם צובה והנוסח
המקובל של המקרא  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '  . 215 , 213ועל כך מעיר המהדיר  " :אולם לעניות דעתנו
יש לחלק בבירור בין הדברים ואין כאן המקום להאריך "  .ואפשר שהדין עמו .
8

מבחינת חוסר הדיוק אין כל הבדל בן ההסברים  ,שהרי על כל פנים יש כאן חוסר דיוק בין שהוא

בכותרת  ,בין שהוא בפריטים  -ולא עוד אלא שבהסבר המוצע כאן יש חוסר דיוק בעשר רשימות ,
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נעבור עתה אל הרשימות  ,שאינן מביאות תיבות יחידאיות  ,אלא צירופים יחידאיים
של תיבות  ,כגון הרשימה של דגם ט " ז  ,המביאה צירופים שונים  ,שתיבתם הראשונה היא

" ואין "  ,ונאמר עליהם בכותרת " אלין ואין בכל קריה ולית דכותה ושאר כל קריה חלוף

אין "  .כותרת זו מתאימה רק לחלק מן הפריטים כדוגמת " וטיז עם " י " וטיז

קולא "  ,הבאים

בו ' החיבור רק במקום אחד  ,ואילו בשאר כל המקומות הם באים בלא ו ' החיבור  " :אין

שם " י " טיז

קולא " -

אך איז הכותרת מתאימה לפריטים אחרים כדוגמת " ואין דעת "  ,שאף

על פי שגם הם יחידאיים ופותחים בו ' הרי אין כנגדם צירוף דומה שאיננו פותח בו ' .
נראה מדברי המהדיר שהוא מוצא חוסר דיוק רק במה שנאמר בסוף הכותרת " ושאר
כל קריה חלוף אין "  ,אך אין הוא מוצא כל דופי במה שנאמר קודם

לכן " ולית דכותהון " .

אולם נראה שיש מקום לערער גם על המילים האלה  .שהרי הביטוי " לית

דכות ' "

שכיח

במסורה הקטנה  ,ומסתבר שרק משם הוא הגיע אל הכותרת של הרשימה שלנו  .אולם
המסורה הקטנה לא תמסור

" ל" ,

אל כל צירוף יחידאי של תיבות  ,אלא היא תמסור כן רק

אל אותם הצירופים שיש כנגדם צירוף דומה השונה מהם רק בפרט אחד  .כך  ,לדוגמה ,
היא לא תמסור
" ל' "

" ל' "

אל הצירוף " 9ואשית ברא "  ,אף על פי שהוא יחידאי  ,אך היא תמסור

אל הצירוף היחידאי " ארצם

לנחלה "

( תהלים קלו  ,כא )  ,משום שבמקומות אחרים

נאמר " ארצם נחלה " ( כגון שם קלה  ,יב )  .וכן הדבר גם בכותרת שלנו  .לשון " לית

מתאים לצירוף " וטיז קיךא
דות "  ,שאין כנגדו

"

"

"'

דכותהון "

שיש כנגדו " אין קורא "  ,אך אין הוא מתאים לצירוף " ואין

ין וקת "  .נמצא שהכותרת איננה מתאימה לכל הפריטים של הרשימה

לא רק במה שנאמר בסופה " וכל שאר קריה חלוף "  ,אלא גם במה שנאמר קודם לכן " לית

דכותהון " .
ושאלה דומה ראויה להיות נשאלת גם ברשימות אחרות  ,שהמהדיר לא הקשה עליהן ,
משום שלא נאמר בכותרת שלהן " וכל שאר קריה

חלוף " -

כגון הרשימה של דגם כ " ה ,

המביאה צירופים שונים  ,שתיבתם הראשונה היא " ומה "  ,ונמסר בכותרת " אלין

ויה

לית כות ' " .

משמש '

גם כאן הכותרת מתאימה לחלק מן הצירופים  ,כדוגמת " ומה אשיב " ,

שיש כנגדו " מה ישיב "  ,אך אין היא מתאימה לצירופים אחרים כדוגמת " ומה האחד " ,
שאף על פי שגם הוא יחידאי הרי אין כנגדו

" טה העקד " .

הוכח אפוא מכל האמור  ,שגם ברשימות אלה וכיוצא באלה יש להבחין בין גרעין
הרשימה ובין מה שנוסף לה על ידי מסרנים מאוחרים  .גרעין הרשימה הביא צירופים
דומים  ,הפותחים בו ' החיבור רק במקום אחד ואילו בשאר כל המקומות הם באים בלא

ו ' החיבור  .ומגמה זו של הרשימה ניכרת בבירור בלשון הכותרת  -בין שכתוב בה " וכל
שאר קריה חלוף " ובין שכתוב בה רק " לית דכותהון "  .מסרנים מאוחרים הוסיפו לרשימה
צירופים אחרים שאינם ממין הרשימה  ,שאף על פי שגם הם צירופים יחידאיים  ,הפותחים

בו ' החיבור  ,הרי אין כנגדם צירופים דומים שאינם באים בו ' החיבור .

9

ולא רק ברשימה אחת  .ודוקא משום כך יש להעדיף את ההסבר הזה  ,שרק הוא מבטא כהלכה את
המגמה המקורית של הרשימות האלה .
9

דברים דומים יש לומר גם ביחס לשתי הרשימות ( דגם כ  ,כג ) שאין בהן כותרת כלל  ,אלא נמסר
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נמצא שגם כאן ההסבר הוא בדיוק הפוך מזה שהוצע על ידי המהדיר  .כי הטעות איננה
בכותרת  ,אלא בפריטים  .ולא נתנו לרשימה כותרת שאיננה מתאימה לפריטים  ,אלא

הוסיפו לרשימה פריטים שאינם מתאימים לכותרת .

10

ועל פי הדברים האלה נוכל להציע הסבר לעצם המשמעות וההתהוות של המסורה
המצרפת  .מסתבר שביטויים יחידאיים נידונו בתחילה רק במסורה הקטנה הכתובה בגיליון ,
שהרי באלה די היה לרשום אות

" ל" ,

בגיליון ולסמן עיגולית על גבי הביטוי הנידון  .כנגד

זה לא היה שום טעם לדון בביטויים אלה במסורה הגדולה הכתובה כחיבור עצמאי " -
שאילו דנו בהם שם היו צריכים לכתוב תחילה את הביטוי הנידון ולכתוב אחרי אות

" ל' "

גם את מילות הרימוז המורות היכן הוא כתוב  .היפוכו של דבר בביטויים המצויים במקרא
פעמים אחדות  :הללו יכלו להיות נידונים רק במסורה הגדולה  ,היכולה לכלול גם מספרים

וגם מילות רימוז  .כנגד יה

לא היה שום טעם לדון בביטויים אלה במסורה הקטנה היכולה

לכלול רק מספרים  ,שהרי אין שום תועלת למסור את מספר ההיקרויות של ביטוי מסוים
בלי לציין את מקומות ההיקרויות .
אולם מסתבר שרוח המסרנים לא היתה נוחה אחר כך מן הסדר הזה  ,שהרי הוא הביא
לידי כך  ,שהמפעל הגדול של המסורה היה מפוצל בין שתי מסגרות  :המסורה הקטנה
שבגיליון דנה רק בביטויים יחידאיים  ,והמסורה הגדולה שבחיבור העצמאי דנה רק
בביטויים הפצויים במקרא פעמים אחדות  .משום כך השלימו המסרנים אחר כך את

החסר בכל אחת משתי המסורות האלה ונתנו את של זו בזו ואת של זו בזו  :העבירו אל
המסורה הקטנה את המספרים שנמסרו במסורה הגדולה  ,והעבירו אל המסורה הגדולה
את הביטויים היחידאיים שנידונו במסורה הקטנה  .אך בכל ההעברות האלה הקפידו
שהתוספת תהיה דומה לעיקר  :המסורה הקטנה מסרה בתחילה רק את מספר ההיקרויות
של הביטוי שנידון

שם  " :ל' " ;

וגם התוספת שהועברה אליה מן המסורה הגדולה מסרה רק

את מספר ההיקרויות של הביטוי שנידון קודם לכן במסורה הגדולה  .וכן להפך  :המסורה
הגדולה דנה בתחילה רק בקבוצות של ביטויים זהים המצויים במקרא פעמים

אחדות ;

ולפיכך גם התוספות שהועברה אליה מן המסורה הקטנה דנה רק בקבוצות של ביטויים

דומים  ,שכל אחד מהם נידון קודם לכן במסורה הקטנה  .וכך קיימו בשתי ההעברות
האלה את הכלל של " דון מינה ואוקי באתרה "  .שהרי השלימו את המסורה הקטנה על ידי

המסורה הגדולה ואת המסורה הגדולה על ידי המסורה הקטנה  -ואף על פי כן שמרו על

התבנית המקורית של כל אחת משתי המסורות האלה  :שהרי עדיין המסורה הקטנה

מסרה רק ממפרים  ,ועדיין המסורה הגדולה דנה רק בקבוצות של ביטויים זהים או דומים .
בצד כל אחד מן הפריטים  ,ששאר כל המקרא הוא בלא ו ' ; וראו לעיל  ,הערה
גרעין הרשימה הביא רק ביטויים שהמסורה הקטנה יכלה למסור עליהם
מאוחרים הוסיפו
10

1 1

.6

מסתבר שגם באלה

" ל' דכות' "  ,ורק מסרנים

עליהם גם צירופים יחידאיים אחרים ודנו אותם כדין הצירופים המקוריים .

תפיסה זו באה לידי ביטוי בדברי המהדיר רק בהערותיו לדגם כ " ב  " :ולפי הכותרת שלנו הכללת
פריט זה ברשימה יסודה בטעות של אשורה " .
אפשר שהיא נכתבה תחילה בספר בפני עצמו  ,ורק אחר כך הועברה אל השוליים העליונים והתחתונים
של המצחף  .אך לענייננו אין צורך להכריע בשאלה זו .

המסורה המצרפת ן
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לסיום אוסיף כאן עוד עניין אחד  .כאשר קראתי את ספרו של ד " ר לייאנס  ,נתקלתי

.

פעמים אחדות בדברים שנראו לי מוטעים אולם אחרי העיון מצאתי תמיד שהטעות היא
שלי  ,ולא של המהדיר  .משום כך אתבטא עכשיו בזהירות ואומר " כטעות נראה לי במקום
אחד " .

בפרק השביעי ( בעמ '  ) 42דן המהדיר במונחים אחדים שהמסרן משתמש בהם ביניהם
המונח " מקף " המשמש כאן בהוראה מיוחדת  " :הוא מציין תיבות סמוכות ללא חציצה " ,
אך בלי הבחנה בין תיבה מוקפת ובין תיבה מוטעמת ; ו " אין עוד תיעוד לפי שעה למשמע

זה של המונח ( פרופ ' ייבין בשיחה אתנו ) " .
דברים אלה אינם מובנים לי  ,שהרי משנה מפורשת היא במסכת ביצה ( ד ,

מקיפין שתי חביות לשפות עליהן את

הקדרה " ,

ומפרש רש " י שם ( לב

ה),

" אין

ע " ב ) בד " ה מקיפין :

" מקריבין זו אצל זו כמו  . . .לתרום שלא מן המוקף היינו סמוך "  .ולא עוד  ,אלא משמע זה
של " מוקף " מתועד גם בספרות המסורה לפחות בשני מקומות  .המקום האחד הוא בספר
דקדוקי הטעמים  ,בשער ט " ו .

2ן

מובאות שם דוגמאות אחדות של געיה כבדה סדירה

הבאה בדרך כלל רק בטעם מפסיק  ,ולא בטעם משרת  -הוא שנאמר שם בסוף השער  " :כן

דרך הכל  :אם הקיף תפול הגעיא ואם לא תתייצב "  .הווה אומר  :אם התיבה מוקפת
( = מחוברת ) לתיבה שלאחריה בטעם משרת  ,תיפול הגעיא  ,ואם לאו  ,אלא היא מוטעמת
בטעם מפסיק  ,תוכל הגעיא לעמוד .

"

819

3ן

המקום השני הוא במסורה הגדולה של כ " י לנינגרד

לבראשית ה  ,כו  " :כל קריה ויולד בנים ובנות מקף בטע ב ' מ ' א ' וישא לו יהוידע

נשים שתים " ( דברי הימים ב כד ,

ג) -

הווה אומר  :בדרך כלל

"

ואלד " מוקף

( = מחובר )

בטעם משרת אל " בנים "  ,ויצא מכלל זה רק מקום אחד שבו הוא מוטעם בטעם מפסיק
( טיפחא ) ,

המפריד בינו ובין בנים .

נמצא שלשון " מקף " במשמעות סמוך ומחובר מתועד לפחות בשלושה מקומות  ,שניים
מהם בספרות המסורה  .ועל פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר  .ומסתבר שגם

שם " מקף " השגור על פינו מבטא את ההוראה הזאת  :הוא מציין את הקו ה " מקיף " ומחבר
שתי תיבות סמוכות והופך אותן לאחת .
אלו הם הרעיונות שעלו על דעתי בשעת קריאת ספרו של ד " ר לייאנס על המסורה
המצרפת  .דברים רבים למדתי ממנו וקיבלתי בלא הסתייגות  ,ורק במקומות מועטים
מצאתי לנכון להוסיף דבר משלי  .ואני חייב לו תודה על הכל על מה שקיבלתי וגם על מה
שהוספתי ; שהרי הוא שפתח לפני שערי חכמה ללמוד ולהוסיף דעת  .ועל כל כגון זה כבר

אמרו חכמים  " ,שלי ושל כולנו שלו הוא " .
הספר הזה הוא מן הספרים החשובים ביותר שנכתבו על המסורה בדורנו  ,והוא מעמיד
את מחברו בין גדולי החוקרים בתהום

זה  .איל לנו אלא לאהל לו ולנו  ,שיזכה לכתוב עוד

ספרים רבים  ,שיכנוס בהם את אוצר ידיעותיו והבנתו  .וכאשר יפוצו מעיינותיו החוצה ,
כולנו נרווה בהם את צמאוננו לדברי תורה ומדע .
12

13

הוציאן עם מבואות ומחקרים אהרן דותן בהוצאת האקדמיה ללשון עברית  ,ירושלים

אהרן דותן פירש את לשון " אם

הקיף "

תשכ " ז .

כמשמעו  :אם התיבה מוקפת  .אך פירושו איננו נכון  ,וכבר

עמד על כך ישראל ייבין בספרו כתר ארם צובה  ,ניקודו וטעמיו  ,ירושלים

השכ " ט ,

סוף עמ ' . 96

ג 19שרה עפריה לשירה ערוה
ראובר שיינדליך
יוסף טובי  ,קירוב ודחייה  -יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי הבימים  ,הוצאת
הספרים של אוניברסיטת חיפה  ,תש " ס ,

382

עמודים * תקציר באנגלית .

מראשית קיומו של המחקר המודרני של השירה העברית בספרד בימי הביניים  ,היה
גלוי לכל ששירה זו נולדה מן הספרות הערבית וניזונה ממנה  ,ואף המשוררים העברים
של ימי הביניים הודו בכך  .בדין היה לצפות אפוא  ,שכשם שלא יתואר חוקר הספרות
הלטינית שלא יהיה אמון על הספרות היוונית  ,כך כל מי שיבוא לעסוק בחקר השירה
העברית בתור הזהב שלה יהיה אמון על השירה הערבית ומפרותה  .אולם  ,למרבה התמיהה ,
רק מעט מהעוסקים במקצוע בימינו הם בני בית אצל הספרות הערבית ושולטים בלשון
הערבית במידה הנחוצה כדי לטעום מספרותה מכלי ראשון  .מבין אלה בולט שמו של
פרופסור יוסף טובי  ,מאוניברסיטת חיפה  ,שכבר שנים רבות מקדיש ממרצו ומבינתו
לחקר השירה העברית של היהודים דוברי הערבית ושל הספרות הערבית -היהודית ,
וזאת בנוסף על עבודתו בתחומים קרובים  ,כגון תרבות היהודים בתימן  .בספרו החדש

" קירוב ודחייה  -יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי

הביניים "

הוא קובע ,

ובצדק  ,ש " כל משוררי ישראל בספרד היו נטועים היטב לא רק בעולם הרוח היהודי ,

אלא אף בעולם הרוח הערבי  -המוסלמי " ( עמ '  , ) 3 %וש " אין כל אפשרות לבוא לידי דיון
רציני [ בשירה העברית ] קודם שתתבררנה הזיקות הלשוניות  ,ההיסטוריות והתרבותיות

[ לשירה

הערבית ] "

( שם ) .

ספר זה  ,המבוסס על ידיעות נרחבות בשתי הספרויות  ,הוא

סיכום דרכו של טובי בהבנת הזיקות האלה ונקודת מוצא לעתיד המחקר במקצוע .

ספרו של טובי אינו הספר הראשון שמוקדש לנושא  -קדם לו ספרו של אריה שיפרס
 , Ne rew Poetry and the' .אבל בעוד זה מגיש לקורא
( 1994

~ ic
Tradition (Leiden
~
כעין קטלוג של דימויים  ,מוטיבים  ,וסוגות שירה שמקורם בשירה הערבית  ,הרי ספרו של

טובי מעמיק את הדיון בנושאים נבחרים בהיסטוריה של השירה העברית  ,בתמטיקה
שלה וברטוריקה שלה  .לשניהם קדמו ספריו של ישראל לוין  " :על מות " ( תל  -אביב , ) 19 73

מחקר על הקינה על המת לאור המקורות הערביים של הסוגה ; " מעיל תשבץ " ( מהדורה

ראשונה  ,תל-אביב

; % 979

מהדורה שנייה  , ) % 995 ,על סוגות השירה של השירה העברית

בימי הביניים ; ו " הסוד והיסוד " ( לוד  , ) 1986על שירת הקודש העברית החדשה שנכתבה
ברוח שירת הפרישות הערבית והשירה הצופית  .בכל ספריו על השירה העברית של ימי

*

תודתי לפרופסור דבורה ברגמן על עזרתה בניסוח הדברים .

פעמיט

95 - 94

( תשס " ג) עמ '

248 - 242

בין שירה ערבית לשירה עברית ן

243

הביניים  ,לוין דן במקורות הערביים של היצירה העברית  ,ומרבה לנתח שירים עבריים

ולהביא שירים ערביים להשוואה  .הספרים הנזכרים שונים זה מזה באופיים  .בעוד שספרו
של שיפרס מתרכז בחומרים הספרותיים המזינים את השירה וספריו של לוין מתרכזים
בסוגות השירה  ,הרי הנושא בספרו של טובי הוא עצם השפעת השירה הערבית על
השירה העברית  .אב לכל המחקרים הנזכרים הוא ספרו של דוד ילין  " ,תורת השירה
הספרדית " ( ירושלים  , ) % 940ספר חלוצי בשעתו ועדיין מורה דרך שימושי  ,אלא שדיונו
מצומצם לענייני פרוזודיה ורטוריקה .

הספר שלפנינו כולל שלושה  -עשר מחקרים שנתפרסמו בבמות שונות ובזמנים שונים ,
שתי ביקורות ספרים  ,ומבוא שנתחבר כנראה במיוחד למען הספר  .זהו מאמר עצמאי
ומקורי  ,הסוקר באופן מאלף וממצה את תולדות המחקר על הזיקה בין השירה העברית
לשירה הערבית  .שנים -עשר המאמרים מאורגנים בשלושה שערים הדנים בראשית המגעים
במזרח  ,בשירת החול העברית בספרד  ,ובפואטיקה של השירה העברית בספרד  .שתי
הביקורות ומאמר נוסף באים בסוף הספר  ,כנספחים .
מבחינת תולדות השירה העברית בימי הביניים חשוב במיוחד השער הראשון  :ראשית
המגעים במזרח  .למרות שטובי אינו הראשון שהצביע על השורשים המזרחיים של השירה
העברית החדשה שפרחה בספרד במאה העשירית  ,דומני שאין דיון מקיף יותר ומעמיק
יותר בנושא זה משלושת הפרקים המוקדשים לו בספר הנוכחי  .גם מי שמכיר היטב את
העובדות כשלעצמן ישתומם למול החומר הרב המוכיח שהדחף ליצור שירה חדשה ,

הבנויה על דגמים ערביים  ,נבע מן התרבות הערבית -היהודית ולא היה סטייה מוזרה

ובלתי מוסברת של הקהילה היהודית באלאנדלוס ( ספרד המוסלמית )  .השירה החדשה
נולדה בעיראק  ,בעולמו של רב סעדיה גאון  ,מנהיג המימסד הדתי הלוחם את מלחמת
התורה והמסורת הרבנית ובו בזמן חלוץ מהפכת השיגרוב שעברה האינטלגנציה היהודית
בכל העולם דובר הערבית במאה העשירית  .מה שלימדונו כתבי ש " ד גויטיין על אחדותן
של קהילות אותן הארצות מבחינה כלכלית  ,לשונית ותרבותית  ,כוחו יפה גם לגבי
ערכי הספרות  .יצירתם של יהודי אלאנדלוס לא היתה בבחינת יש מאין  ,גם לא איחרה
לרכוש לה אוהדים בכל מקום שבו דיברו היהודים ערבית ושבו התקיימה שיכבת עילית
חברתית  .אפשר לומר שהופעת " קירוב ודחייה " מנתקת סופית את שירת אלאנדלוס

מ " ספרד " ומחזירה אותה למכורתה  ,עולם התרבות הערבית שספרד בתקופה הנידונה -
אלאנדלום  -לא היתה אלא חלק

ממנו .

בשני השערים האחרים הדיון מתרכז במחקר ההשוואתי  ,וגם כאן הספר מקדם את
הדיון לשלב חדש בתולדות המקצוע  .המחבר מודע היטב לכך שאין כבר צורך להוכיח
שהמשוררים העבריים קלטו ביטויים  ,צירופים ודימויים מן הספרות הערבית  ,שעולם
הרוח שעיצבו המשוררים התבסס על דגמים ערביים  ,ושהתפקידים החברתיים שמילאה

שירתם צמחו מן הנסיבות החברתיות המיוחדות של העולם הערבי -היהודי  .אכן מעבר
לצורך לתעד את ההשפעה הערבית  ,נשארת עוד המשימה של הערכתה ; וכניסוחו של
המחבר  " :מן הראוי להעמיק את החקר המשווה בין השירה העברית לבין השירה הערבית . . .

 244ן

ראובן שיינדלין

על מנת לחשוף את העניינים  ,שבהם דחתה השירה העברית את ערכי השירה הערבית או
לפחות שינתה ומיתנה אותם  ,כי באלו נתייחדה ונתבדלה כאסכולה ספרותית עצמאית "
( עמ '

. ) 32

ואמנם גבולות ההשפעה עולים לדיון בספר באופן שיטתי  ,בעיקר בהקשר של

שירת ההגות והשירה הנהנתנית  ,אבל במרוצת הדיון גם בנושאים אחרים .
ההשוואות הנזכרות מעניינות וחשובות ומגלות צדדים של היצירה העברית שרק
המחקר ההשוואתי עשוי לגלות  .אבל לפעמים חש הקורא שהבעיות המתודולוגיות
המתעוררות עקב מחקר מסוג זה לא נשקלו כל צורכן ושאפשר להסיק מסקנות אחרות -

אם לא שונות לגמרי מאלה שאותן מסיק המחבר  ,הרי שאולי חדות ומדויקות יותר  .נציג
שלוש דוגמאות  ,לא על מנת להמעיט מערך הדיונים האלה אלא כדי להציע כיוונים
למחקר מתודולוגי

בעתיד .

באחד הדיונים בשירת ההגות ( עמ '  , ) 1 93 - % 92המחבר מבחין בדימוי הלקוח מן המסורת

הערבית ההגותית  -תבל אוכלת את בניה  -בשיר של יצחק אבן כ ' לפון  ,שבו הוא מאחל
לנגיד שיזכה לחסל את אויביו  .המשורר  ,לדברי טובי  ,משווה לדימוי הזה גוון יהודי ,

בסיימו את השיר בתקווה שהאל לא יעניש אותו על נקמנותו ( " לקת הלה קאתם  ,שז
קייטם  /בוסם הךקוה סילקה  / :חרג אימם ומי סמר דליי  /וטל זיב ללא תרד
צלוקה " )  .המשורר  ,כך מסביר טובי  [ " ,מנחית ] מכת מחץ לתפישה האלילית השלטת

בדבר קיומו של כוח דמוני בלתי נשלט  [ . . .המשורר ] השכיל לקלוט מוטיבים מרכזיים
משירת ההגות הערבית ולשלבם בשירו  . . .כדי להביע את האמונה החזקה באלוהי ישראל

ובצדק המוחלט " ( עמ '  . ) 193אבל ההשוואה הזאת מטעה  ,מפני שהיא מעמידה זה מול זה
שני גופים שאינם בני השוואה  -שיר מסוים בעברית מול הכללה על השירה הערבית .
ההכללה אומנם נכונה  ,אבל גם משורר ערבי היה מסוגל לעשות בדימוי הנידון שימוש
דומה לזה של אבן כ ' לפון  .המשוררים המוסלמים שהשתמשו באוצר הדימויים הטרום -

מונותאיסטיים  ,כמו זה של תבל האוכלת את בניה  ,היו מונותאיסטים כמו המשוררים
היהודיים  .שימוש דומה בנושא הנזכר שכיח למדי בשירי השבח הערביים  .בקצידה
מפורסמת משבח המשורר הערבי אבו תמאם ( נפטר בשנת

שהשליט שלום בארץ ושלל מן הגורל

( חואדת ' =

) 845

את הח  ,ליף העבאסי על

אסונות הזמן ) את הכוח להזיק ; ולא עוד

אלא שמעתה יקשה על הגורל ( אלליאלי ) לייסר את בני האדם ( מובא בערבית ובתרגום
לאנגלית אצל סטפן ספרל וכריסטופר שאקל
בספרם 1996
; ) 55 - 84

Sperl ana C ristopher' 1Schackiel

Islamic Asia and Africa , [eiaen
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עמ '

"
ואפשר להוסיף דוגמאות כהנה וכהנה  .בטורים האלה אין אבן כזלפון הופך את

ערכי העולם הטרום  -אסלאמי על פיהם על מבת לייהד אותם  ,אלא הוא מנצל אותם כדי
לשבח את נמענו בצורה היפרבולית  ,כדרך שעשו משוררים מוסלמים רבים

לפניו .

בהמשך אותו דיון ( שם )  ,המחבר מנתח את השיר " הימצא ברעי " שבו מתלונן שמואל
הבגיד על הזיקנה ומעלה בדמיונו את יום המוות  ,הקבורה והמשפט לעתיד לבוא  .המחבר
קובע שהמשורר אינו קובל על התפוררות החומר  ,כי אם על מחדליו הרוחביים ועל
עברותיו  ,ובזה הוא רואה תפיסה דתית יהודית מובהקת  .נוסף על כך  ,טוען הוא  ,איל

בין שירה ערבית לשירה עברית ן
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המשורר מסיים את השיר בתיאור הפחד מהמוות  ,אלא במסר מפויס ורגוע הנשען על
הביטחון שאלהים יעמיד מול עברותיו את עיסוקו בתורה וידין אותו לכף זכות  .גם בזה
רואה טובי שילוב מודע של מוטיבים פסימיים מן השירה הערבית כדי לחזק על רקעם את

האמונה התמימה ברוח דת ישראל .ההכללה נכונה  :אווירה קודרת וחסרת תקווה אופיינית
לדיון בנושא המוות בשירה הערבית הפרה  -מונותאיסטית ובחלק משירת הפרישות הערבית .
אבל לצידם של שירים כאלה  ,יש גם שירים ערביים אישיים שבהם המשורר מתלונן על
עברותיו  ,מתנחם בתקווה שאלהים ירחם עליו  ,ומסיים בנימה רגועה ומפויסת  ,ככל אשר
עשה הנגיד  .נתבונן למשל בקטע המסיים של אחד משירי הפרישות האישיים של אבו
אסחאק אלאלבירי ( פקיה מוסלמי בגרנדה בזמנם של של שמואל הנגיד ובנו
אינני ראוי לחסד ולרחמים  ,אלוהי הוא בעל החסד

והרחמים .

/

והגנתו  ,ואשבח אותו בעושר ובעוני  . . . /אינני עושה חסד עימו
החסד בגומלו

טובות "

( דיוואן  ,מהדורת מחמד רצ ' ואן

יהוסף ) :

" אם

בכל עת אייחל סליחתו
בצייתנותי / ,

שהרי לו

לדאיה  ,עמ '  . ) 58 - 57הנימה

~
הבדל הכרחי בין שני השירים  ,שכן
דומה למדי לנימת הסיום בשירו של הנגיד  .אמנם יש
בטחונו של הנגיד שאלהים יחון אותו בגלל זכויותיו ייחשב במסורת המוסלמית לחוצפה

כלפי שמיא ; וההנחה שאחת מן הזכויות האלה היא לימוד התורה  ,היא כמובן מוטיב

יהודי מובהק  .הבדל  ,אכן  ,יש  ,אבל לא ההבדל שהמחבר מציין  .נקודת התורפה המתודולוגית
כאן היא הניסיון לערוך השוואה בין שיר מסוים בן סוגה מסוימת לבין הכללה ( נכונה

לעצמה ) המיוסדת על סוגה אחרת .
בעיה מתודולוגית בעלת השלכות עוד יותר רחבות עולה מן הדיון בשיר המלחמה
המהולל מאת שמואל הנגיד " אלוה עוז " ( עמ '  , ) 208 - 202בפרק הדן ב " תפיסות אליליות

מול עיקרי היהדות "  .על מנת להבליט את האידאולוגיה הדתית -היהודית השוררת בשיר ,
מנתח אותו טובי על רקע שירת המלחמה הערבית של התקופה הטרום  -אסלאמית  .ואכן ,
שירו של הנגיד  ,על אף כל המסורות הערביות המשולבות בו  ,הוא שיר יהודי לחלוטין ,
המציע לקהל קוראים יהודי משכיל פרשנות לאירועי הקרב על פי האינטרסים של הקהילה

היהודית  ,בהסתמכו על ארכיטיפים ספרותיים שמקורם בתנ " ך  .אבל המרחק בין " אלוה
עוז "

לבין שירת המלחמה הערבית בת הזמן אינו גדול כפי שמתארו המחבר  ,שעינו

נעוצה בשירת המלחמה הערבית הקדומה ביותר  ,הטרום -מונותאיסטית  .נכון שלדימויים
רבים ולחלק מהלכי הרוח המאפיינים את שירו של הנגיד יש מקבילות בשירת המלחמה
הערבית הקדומה  ,אבל השיר כשלמות ספרותית קרוב יותר לשירי השבח  ,בצורת קצידות ,

בעלי תוכן מלחמתי של משוררים ערביים בתקופה העבאסית כגון אלה שהקדיש אלסמנ י

לאמיר סיף

בשבח
אלדולה  .בסוריה  ,במאה העשירית  ,או אלה של אבן דראג ' אלקסטלי
~

אלמנצור אבן אבי עאמר בקורטובה  ,ושליטים אנדלוסיים אחרים במאות העשירית והאחת -

עשרה  .שירים כאלה נכתבו למען חברה מונותאיסטית  ,למען נמענים שניהלו מלחמות

נגד נוצרים וראו את עצמם כמגיני האסלאם ( סיף אלדולה נגד האימפריה הביזנטית

ואלמנצור בגד הממלכות הנוצריות של ספרד הצפונית ) .

יש בין הקצירות האלה שירים

הדומים במבניהם לשירי המלחמה הארוכים של שמואל הנגיד  :שלוש חטיבות גדולות
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( העשויות  ,כמובן  ,להתחלק לחטיבות משנה ) העוסקות בשבח השליט  ,תיאור הנסיבות
הפוליטיות והמלחמה  ,בהבלטת גבורתו של השליט כלוחם  ,וסיום בשבח השליט  ,הכולל

לפעמים דברי שבח עצמי של המשורר  .השוואת " אלוה עז " לקצידות שמנתח אנדרש
המורי

) ( Andras Harnorj

( (Le den 1992

בספרו

Panegyrics ro

s

'

The Compositioa ofMutanabbi

 , Sayfal - ]awlaמראה שהוא קרוב להם הן במבנהו והן ברוחו  ,בהבדל
I

זה  ,שאיננו ~מיועד לנמען בשר ודם אלא לאלהים  .מוזר הדבר שבמרוצת הדיון  ,המחבר
מזכיר את אלמתנבי ואת הקצירות שלו לסיף אלדולה  ,אבל אינו מבחין בחוב ששירו של
הנגיד חב דווקא לשירים הללו  ,שאינם משקפים כל אידאולוגיה אלילית  .בדומה לשירי
המלחמה של הנגיד  ,שיריו של אלמתנבי שואבים ממסורות של שירה מלחמתית טרום -

אסלאמית אבל מעמידים אותן לשירות האסלאם המונותאיסטי  .הנושא כבר נידון במחקר
על השירה הערבית  ,במיוחד על ידי ספרל בספרו
( 1 989

. ( Caabridge

Arabic foetry

"

ן fannerism

~

ההבדל בין הקצידות של משורר ערבי כמו אלמתנבי לבין הקצידות -

המזמורים של הנגיד אינו נובע מכך שאלה חיבורים אליליים ואלה חיבורים מונותאיסטיים ,
אלה מכך שתפקידן של אלה הוא לפאר מלך בשר ודם ותפקידן של אלה לפאר את

האלהים ; ושקהלו של אלמתנבי הוא השליט ובני חצרו  ,ואילו קהלו של הנגיד הוא הקהילה

היהודית  ( .להבדלים בין הנמענים הללו בוודאי יש השלכות לגבי כוונתו של הנגיד בחיבור

שירי המלחמה שלו  ,אבל אין כאן המקום להשערות בעניין זה .

)

בבחינת שירי המלחמה של שמואל הנגיד בהקשרם הערבי הנכון  ,אין מקום לקביעה
כמו הקביעה הבאה  " :האמונה היהודית משחררת את המשורר מן המורא הכרוך בתפישה

האלילית  .הבדל עצום זה בין התפישה היהודית  . . .לבין התפישה האלילית  . . .הוא העומד
בבסיס ייחודם של שירי המלחמה של

הנגיד " ( עמ ' ; 207 - 206

התבטאות דומה גם

בעמ '  . ) 222גם השירה הערבית מבטאת שילוב של אמונה וגבורה המשחרר את הלוחמים
מפחד המוות  -שפע בתי השיר המעידים על כך פוטר אותנו מלצטטם  -והנגיד עצמו

מעיד ב " אלוה עוז " על שמחתם של הלוחמים המוסלמים לקראת קרב  ,שמחה המיוסדת

על ביטחונם בשכר המובטח להם בעולם האמת .
גם המשוררים המוסלמים ניצלו את המסורות הפגניות למען שירה אסלאמית  ,אבל
הפטליזם המטריד כל כך את המחבר בשירי הנגיד אינו בולט בשירה הערבית שאנו דנים
בה וגם לא בשירת הנגיד  ,אף אם מידי פעם הוא מסתמך עליו על מנת להצדיק את מקומו
המיוחד בחברה  .ואשר לאכזריות כלפי האויב הבולטת בשיריו והנראית למחבר כל כך

זרה בשיר עברי מימי הביניים  -הרי יש לה שורשים עמוקים בספרות העברית ( כלומר ,

בשירה התנ " כית )  ,כפי שמודה טובי עצמו  ,ואין היא זרה לשירה העברית יותר מן הארוטיקה .
ואמנם  ,גם השירה הארוטית מטרידה את המחבר  ,והוא מביע את הסתייגותו ממנה לא

אחת ולא שתיים  -בעמ '  " : % 87שירי האהבה החצרניים  ,בין אם הם כתובים על החשוקה . . .
ובין אם הם כתובים על החשוק  . . .אין בהם כדי לשקף מציאות ממשית  ,אלא כתיבה על
דרך

החיקוי " ; ובעמ ' : 2 % 4

" אין לראות בכתיבה על נושאי החשק והיין ביטוי למציאות

חברתית אותנטית של חיי אהבה חופשיים  ,אם ביחס לגברים ואם ביחס לנשים  ,או הזדהות

בין שירה ערבית לשירה עברית ן
המשורר עם המובע בשירים  ,אלא

לא " .

חיקוי של סוגות ספרותיות ערביות מסוימות . . .
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גם הפסימיות של חלק משירת ההגות מטרידה את טובי  ,והוא משתמש באותו נשק

נגדה בעמ '  , % 90 - 189שם הוא קובע שהמשוררים " התירו  . . .לעצמם לכתוב גם מה שאינו
עולה בקנה אחד עם מסורת  ,לפי שבדרך כלל לא ראו בשירת החול כלי לביטוי השקפותיהם ,

אלא כלי להוכיח את כשרונם הספרותי ואת יכולת הלשון העברית ליצור בסגנון הערבי " .
גישה זאת נראית בעיני מתמיהה יותר מכל התמיהות שמעוררת השירה העברית
האנדלוסית  .אם אנו עדים שהמשוררים אימצו להם את צורות השירה הערבית  ,דימוייה
ותכניה  ,מה מרשה לנו להניח שהם לא הפנימו גם את

השקפותיה ?

אם רוב התכונות

הייחודיות של שירה זו לא היו יותר מאופנה ספרותית  ,משחק אינטלקטואלי  ,גילוי
וירטואוזיות  ,או חיקוי ערכים זרים  ,בלי כל חשיבות רוחנית לא למשוררים עצמם ולא
לקהל שומעיהם  ,למה הקדישו לה אנשים רציניים כמו שמואל הנגיד  ,שלמה אבן גבירול

ומשה אבן עזרא  ,כל כך הרבה ממירצם ומכשרונותיהם ? גישה כזו פותחת בדעה קדומה
על מהות היהדות  ,וכשהיא נתקלת במימצא שאינו עולה בקנה אחד איתה  ,דוחקת אותו
לקרן זווית וממעטת ככל האפשר בחשיבותו  .במקום לעשות זאת מוטב להודות שהיהדות
אינה כל כך אחידה  ,ושאפילו בימי הביניים התקיימו בתוך הקהילה היהודית  ,ואף בליבם
של יחידים  ,מערכות רגישות שונות ומתחרות .
שירת החול העברית מעמידה בפני המחקר ההשוואתי שאלה נכבדה שאפשר לנסחה
כך  :המסורות הפגניות  ,הרוח הנהנתנית ושבחי האהבה הגופנית  ,רחוקים מן הדת המוסלמית
לא פחות מאשר מן הדת היהודית  ,ובכל זאת טיפחו אותם המוסלמים בימי הביניים

כנושאים כשרים לשירה  ,אף אם היה הדבר למורת רוחה של המנהיגות הדתית  .האם גם
למוסלמים היתה השירה לא יותר ממשחק אינטלקטואלי  ,גילוי של וירטואוזיות  ,או
חיקוי ערכים זרים ? הכל מודים שהשירה הערבית שיקפה חיים פנימיים רציניים  ,ודמיון
ספרותי קיבוצי בעל ערכים חשובים כשלעצמם  ,ושחלק מן הערכים האלה היו מנוגדים

לדת המוסלמית הטהורה  -אם כן  ,מה מתיר לנו לשלול את עדותה של השירה העברית ,
בבואת השירה הערבית  ,על החיים הפנימיים של המשוררים היהודיים וקוראיהם בעולם
הערבי -היהודי ? הממצאים מכריחים אותנו להסיק שיהודים  ,בדומה למוסלמים  ,חיו ( אם
בדמיון בלבד  ,אם במעשה ) על פי שתי שיטות ערכים שונות וסותרות  .המחקר ההשוואתי ,

העוזר לנו להכיר את הסתירה  ,עשוי אולי לעזור לנו ליישב אותה ; אולי כשנבין ונפנים
את המשמעות של שירת החול הערבית בשביל החברה המוסלמית נוכל ליישם את המסקנות
( בהתחשב בהבדלים במעמד שתי הקהילות ובצרכיהן השונים ) גם על הקהילה היהודית .
בכל אופן  ,ברי שאין לנו רשות לפסול את עדות המשוררים עצמם על עצמם רק מפני

שהיא נוגדת את השקפותינו על מהות היהדות  ,במיוחד כשהשירה עצמה  -עברית
כערבית  -מלמדת שחלק מתפקידה היה לשמש משקל שכנגד לאידאולוגיה הדתית

הרשמית .
החלק השלישי של " קירוב ודחייה " מוקדש לפואטיקה בשירה העברית של אלאנדלוס ,
נושא שעד עתה מעסיק את חוקרי השירה העברית פחות מאשר את חוקרי השירה הערבית .
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הסיבה לכך היא אולי העובדה שלעומת שפע החומר שהגיע אלינו מן הצד הערבי  ,המקורות
לפואטיקה של השירה העברית מימי הביניים מעטים הם  .הפרקים הכלולים בשער השלישי
של הספר הם הדיונים השיטתיים הראשונים בנושאים חשובים כמו סטיות מן המשקל
התקין  ,תנאי השירה  ,והפואטיקה של אריסטו בספרות היהודית .

" קירוב ודחייה " הוא ספר חשוב המעמיד את הדיון ביחסים בין השירה העברית
לשירה הערבית על רמה גבוהה  .הוא דן בשלל עניינים הקשורים לנושא הכללי ושופע
ידיעות על מהות השירה העברית האנדלוסית ושורשיה במזרח העולם הערבי .

והעיקר :

זהו צעד קדימה מתיעוד השפעות גרידא לגישה השוואתית של ממש  .הספר ישמש שנים
רבות כנקודת מוצא לכל דיון בנושאו המרתק .

ע  %שיפור העש היהודיהיפרדי
דך בר -עמוס

תמר אלכסנדר  -פריזר  ,מעשה אהוב וחצי  -הסיפור העממי של יהודי ספרד  ,הוצאת
הספרים ע " ש מאגנם  ,האוניברסיטה העברית  ,והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן -גוריון
בנגב  ,ירושלים ובאר -שבע

.

תש " ס 532

עמ ' .

לקראת סוף המאה העשרים זכה הסיפור העממי של יהודי ספרד לפריחה  .מפתח הסיפורים
שהכינה רג' ינטה חבושה  1 ,סיפרם של אלכסנדר

ונויך

אוספי הסיפורים הדו  -לשוניים

בלדינו ועברית שאספה וערכה מתילדה כהן -סראנו  ' ,ועתה ספרה המקיף והמעמיק של
תמר אלכסנדר  -פריזר  ,הפכו את הסיפורת העממית של העדה הספרדית

ל " סינדרלה "

בין סיפורי העדות היהודיות  .בעשר השנים האחרונות בלבד זכה הסיפור העממי של
יהודי ספרד למחקר יותר אינטנסיבי מאשר ניתן לו עד כה  ,ויותר מאשר ניתן לסיפורת

של עדות אחרות  .מבין שלושים ושניים הספרים שאלכסנדר -פריזר ציינה בביבליוגרפיה

בספרה ( עמ '  , ) 479 - 477וספרי ילדים בכללם  ,שהופיעו מאז שנת  4 , % 9 % 4ארבעה -עשר
( ) 43 . 75 %

הופיעו בשנות התשעים של המאה העשרים .

השינוי אינו כמותי בלבד  ,אלא מצביע על מגמה מתפתחת במחקר סיפור העם של
יהודי ספרד  .בתחילה חקרו את הסיפורים האלה חוקרים ממרכז אירופה ומארצות הברית ,
שאינם בני העדה ; בעיניהם התלוותה לסיפור העם הספרדי נימה אקזוטית  .מנקודת
ראותם של יהודי מרכז אירופה הקירבה בדת והשוני  ,אם לא הזרות  ,בשפה  ,במנהגים ,

בשירים ובסיפורים  ,ציינו את יהודי ספרד כ " אחרים " בתוך הקהילה היהודית

בכללה ;

בתרבותם היה קסם אקזוטי  .כפי שמתברר מהספר שלפנינו  ,לאחר שנות העשרים  ,בארץ

ומחוצה לה  ,חל שינוי בזהותם העדתית של החוקרים  ,ובעקבות זאת אף בגישתם  .בני
העדה הספרדית נטלו את חלק הארי במחקר סיפוריה כדי לגלות ולשמר את הסיפורת
העממית שאיתה הם הזדהו באופן לשוני  ,תרבותי והיסטורי  .כיום  ,בארץ  ,רוב החוקרים

1

ראו חבושה .

2

ראו אלכסנדר ונוי .

3

ראו  :כהן -מראנו  ,ג ' וחה ; כהן  -סראנו  ,לז ' נדאס ; כהן -סראנו  ,קואינטוס ; כהן  -סראנו  ,קונסז ' אס אי
קונסז ' קאס .

4

ראו וגנר  ,אך אין לראות שנה זו כתאריך התחלתי של מחקר הסיפור היהודי  -הספרדי  .מחקרים

שהתפרסמו ברבעונים מדעיים  ,אף כי הופיעו לאחר מכן  ,נערכו לפני שנה זו  .לדוגמה ראו ,. :

ל

 Eeitrag z ~ r semitischen Sagenforschung" , AnthroposחSchiller, "Das Mehl der Witwe : 81

 . 513 - 39עק  . 12 - 13 ) 1917 - 1918 ( ,המאמר עוסק בנוסחה של הסיפור " משפט האלמנה עם הרוח " ,
שנרשמה בלדינו

פעמים

95 - 94

ב 1912 -

מפי אשה סלוניקאית ומובאת בגוף המאמר בתרגום לגרמנית .

( תשס " ג) עמ '

261 - 249
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דן ברעמוס

הפעילים הם דוברי השפה  ,שאותה הם למדו בילדותם  ,וסיפוריה משמשים להם לא רק
נושא למחקר אלא גם מושא של נוסטלגיה אישית  ,התורם לגיבוש זהותם העדתית .
תפנית זו  ,המעבר מאקזוטיקה לרומנטיקה  ,היא תוצר של תהליכים היסטוריים חברתיים .
דווקא בחברה פלורליסטית  ,שבה המעמד הבינוני מתפתח והתיחום האתני מאבד את
ערכו המעשי  ,מתגלה הצורך לגבש את המודעות לזהות אתנית  .בתוך חברה כזו  ,וישראל
היא אחת הדוגמאות הבולטות שלה  ,למחקר המדעי של הפולקלור ישנו תפקיד

חברתי :

הוא מנכס את המסורת עבור חברה המתנתקת ממנה  .תפקוד זה אפשרי כאשר החברה
עצמה נמצאת בשלבי מעבר וכאשר יש בה שכבות שונות המנהלות את חייהן ברמות

שונות של מעורבות והתנתקות מהמערכת המסורתית  .העדה היהודית -הספרדית בישראל

נמצאת עדיין בעיצומו של התהליך הזה ולכן יכולים היו תמר אלכסנדר -פריזר וחוקרים

אחרים לרשום סיפורים  ,אם בעברית ואם ביהודית  -ספרדית  ,מפי מספרים דו  -לשוניים
שסיפרו את סיפוריהם בשפה המתאימה לאירוע

ההיגודי .

תמר אלכסנדר -פריזר מבססת את מחקרה על מכלול של כארבעת אלפים סיפורי עם
יהודיים  -ספרדיים המצויים בקבצים שפורסמו בישראל או שנאספו בארץ בעל פה  ,רבים

מהם אספה היא עצמה  ,וחלקם שמורים בארכיון הסיפור העממי בישראל ( אסע " י )  .מרבית
המספרים שסיפוריהם נרשמו בעבודת שדה הם ילידי ירושלים המייצגים את שכונת
" אהל משה "  ,אף כי כמו בכל ארץ של מהגרים 5מסורת הסיפור העממי בישראל איננה
מקומית דווקא  ,אלא כוללת נושאים ודרכי סיפור שהיו מקובלים בקהילות אחרות באגן
ים

התיכון .
רישום מספר כה רב של סיפורים הוא הישג בלתי מבוטל  .עד עשור השנים האחרון

התמקד מחקר הפולקלור היהודי  -הספרדי בעיקר בשירה העממית  ,בעיקר ברומנסה ,
שלשמרנות המילולית שלה היה ערך

פילולוגי .

6

זמרי עם וזמרות עם שמרו בשיריהם

אוצר מילים ומיגוון נושאים מתקופת גירוש ספרד  ,ותגלית זו לכשעצמה ריתקה את

חוקרי ספרות ספרד ושפתה  .לעומת הרומנסה  ,הפרוזה העממית היתה חשופה יותר
להשפעות לשוניות ותמטיות  ,ולכן לא שימשה כנושא של מחקר פילולוגי והוזנחה באופן
יחסי  .ברישום הנוכחי  ,שתמר אלכסנדר  -פריזר דנה בו בספרה  ,יש לכן הרחבה סוגתית
של הידע הקיים על הפולקלור

היהודי  -הספרדי .

לאחר שני פרקי מבוא אלכסנדר -פריזר מחלקת את ספרה לשלושה שערים  " :מאפייני

הזהות האתנית " ,

" סוגות ספרותיות "

ו " אמנות ההיגוד "  .בעיית הזהות האתנית אינה

מצטמצמת בפרק המוקדש לה  ,אלא חוזרת ועולה  ,במישורים אחרים  ,אף בשני השערים
הבאים  .למעשה  ,זהו ציר הדיון בכל הספר  .לזהות האתנית שני היבטים  :חברתי וספרותי .
בחברה הומוגנית הזהות האתנית אינה מוגדרת כבעיה אלא מובנת מאליה  ,לעומת זאת

בחברה פלורליסטית היא נתונה לשינויי מקום וזמן  .י

משה דוד גאון  ,ממניחי היסוד

5

ראו אסלי .

6

ראו רפאל .

7

בשנים האחרונות פורסמו מחקרים רבים על זהות אתנית  ,והספרים הבאים הם מבחר מצומצם
מספרות זו  :בנקם ; הצ ' ינסון וסמית ' ; סולרס ; רומנוצ ' י  -רוס ודה וגס ; רוים ; שטרן וסיקלה

על סיפור העם היהודרהספרדי

,
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למחקר העדה הספרדית בארץ ישראל  ,תיאר תנודות אלה באופן אישי בפתח ספרו
" יהודי המזרח בארץ ישראל בעבר

ובהווה " :

בטרם עלותי לא " י מבוסניה ארץ מגורי לפנים  ,לא ידעתי פירושה של ההגדרה
" יהודי המזרח "  ,אם כי הנני ספרדי מלידה אף גדלתי בסביבה מרובת אכלוסים
יהודים  ,שרב בה היסוד הספרדי השאנן והשלו  ,על האשכנזי התוסס והקודח  .אלה
עם אלה דברו ביניהם על פי רב שפה אחת  ,ובנוסח ובסדור משותף ערכו תפילותיהם
לאל מרום  .לעתים רחוקות קלטה אזני איזה ניב והגה על דבר ההבדל במנהגים
שבין יהודים ליהודים  ,הבדל שיסודו בהרגלים ומסורות בלבד  ,אשר בשום פנים
אינם עשוים כדי להרחיק ולפלג  .רק בבואי לירושלים הקדושה  ,שלפני כן דמיתיה
וחויתיה בעיני רוחי כמקום הנועד לקבוץ גלויות וטשטושן  ,התפכחתי משכרוני
הנעים  ,ותמימותי הילדותית חללה  .רגע עמדתי כנדהם על יד הכתל  ,זו מצבת
הקלון לעם ישראל  ,ולפתע פני התעותו והתכרסו מבשת  ,ולבי בי המה  .בהתהלכי
אח " כ ברחובות העיר נתגלתה לפני המציאות היהודית בעצם כעורה  ,ואדע כי עמי
האומלל קרוע ושסוע לגזרים  ,שבט שבט ודגלו  ,משפחה משפחה וכוונה  ,מנהגיה ,
מסורותיה ושאיפותיה .

שאלת מהות

" הספרדיות "

8

עומדת במרכז ספרה של תמר אלכסנדר  -פריזרי אולם היא

מיישמת אותה לאו דווקא על החברה אלא על הסיפורת העממית  .מה הם המאפיינים
של סיפור העם

הספרדי ?

מה הן התכונות ומה הם הנושאים המציינים אותו משאר

סיפורי העם היהודי  ,וסיפורי העם הנפוצים שעמים אחרים מספרים ? וכיצד משתמשת
כיום החברה היהודית  -הספרדית בסיפורים אלה  ,כדי לשמור על צביונה וכדי לגבש את

זיקתה למסורתה העדתית והלשונית ? שאלות אלה  ,ודומות להן  ,מנחות את המחברת

בנסיונה לתאר את מסורת הסיפורת העממית היהודית  -הספרדית  .מבין המאופיינים
האתניים  ,הסיפור העממי הוא אחד הבעייתיים ביותר  .אם השפה והמצלול המוסיקלי
הם מערכת ראשונית של זהות אתנית  ,הרי הסיפור העממי יכול להחשב כאחד המרכיבים
של המערכת המשנית של זהות זו  ,מה עוד שמחקר משווה מצביע על כך שנושאים זהים
משותפים למספרים בני קבוצות אתניות ודוברי שפות שונות  .האם האפיון האתני מצטמצם ,
אם כך  ,אך לשפת הסיפורים  ,או שאפשר למצוא בהם מאפיינים של זהות אתנית ברמת
המשמעות

הספרותית ?

שלושת השערים שתמר אלכסנדר  -פריזר מובילה דרכם את הסיפור היהודי  -הספרדי

נועדו לענות על שאלות אלו  .אלכסנדר  -פריזר מציעה את תשובותיה תוך שימוש במיגוון
של שיטות מחקר פולקלוריסטיות ומגלה תוך כדי כך בקיאות הן בסיפורת העממית
היהודית  -הספרדית והן בשיטות המחקר והתאוריה  .אלה מאפשרים לה לבחון את הספרדיות
של הסיפורים כפי שהיא מצויה ולאו דווקא כפי שהיתה רצויה  .לדוגמה  ,מספרת שסיפרה

8

גאון  ,עמ ' ז .
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נוסחה של " חולדה ובור "  -סיפור הנרמז בתלמוד ומצוי בסיפורת העממית של עדות
רבות מימי הביניים ועד זמננו  -רצתה ליצור זיקה בין נוסחתה לזו של מ " עם לועז " ,

אוסף המדרשים הקנוני ביהודית-ספרדית  ,כביטוי להזדהות אתנית  ,אך אלכסנדר  -פריזר
מצביעה על כך שזיקה זו קיימת יותר בתודעת המספרת מאשר בנוסחת סיפורה  .נוסחתה
של המספרת קרובה יותר לזו שנכללה ב " ספר עשה

פלא " -

אוסף סיפורים פופולרי

בעברית שתורגם ללדינו  ,שנערך על ידי יוסף שבתי פרחי במאה הי " ט  ,והיה נפוץ לא רק

בעדה היהודית -הספרדית אלא אף בעדות אחרות באגן הים התיכון ( עמ ' . ) 71

9

מרחב הקיום של הספרדיות בסיפור הוא בין המודעות האתנית למציאות האתנית .

תמר אלכסנדר -פריזר בוחנת מודעות זו בסיפורים לאורך ארבעה צירים  :א  -יחסם
למקורות העבריים ; ב  -יחסם למרכזי הפזורה היהודית  -הספרדית ; ג  -יחסם לסוגות
הספרותיות ; ד  -יחסם לאמנות ההיגור הסיפורי  .אמנם  ,בדונה ביחסו של סיפור העם

היהודי  -ספרדי אל המקורות העבריים מתרכזת המחברת רק בסיפור אחד  " ,חולדה

ובור "

הנזכר לעיל  ,אך אפשר לבנות על פי דבריה דגם היסטורי לתהליך התמקדות הסיפורת
כמסורת עדתית .

כ 250 -

שנה לאחר הגירוש  ,עם עריכת " מעם לועז "  ,גיבשה היהדות

הספרדית את מודעותה העדתית באופן תרבותי -ספרותי  " .מעם לועז " ניקו לתוכו מסורות
בכתב שהיו פזורות בתלמודים  ,במדרשים  ,בכתבי הפרשנים מימי הביניים ועד סוף

המאה הי " ט  ,ומסורות שבעל פה  ,והפך להיות ספר קנוני עדתי  .לתרגום המסורת העברית -
הארמית לשפות התפוצות יש מקבילות בעדות אחרות  ,ויש לבדוק אם ניתן להחיל עליהן
דגם זה  .למעשה  ,בגלל תהליכים היסטוריים  ,חברתיים ופוליטיים  ,שלא כאן המקום
לפרטם  ,העדה היהודית -הספרדית איחרה  ,בהשוואה לעדות אחרות  ,בגיבוש המסורת

הפרשנית -הסיפורית בלשונה  .אולם  ,כאשר " מעם לועז " ביצר את מעמדו בחברה הוא
נעשה ספר עדתי קנוני המתווך בין דוברי הלדינו למקורות העבריים  .לאחר התמסרותו
של הספר במרכז התרבות היהודית  -הספרדית עלו במסורת זו בני לוויה  ,שהדוגמה

הבולטת ביותר ביניהם היא " ספר עשה פלא " הנזכר  .אוסף סיפורים זה אינו מתייחס אל
המקור המקראי  ,אלא אל סיפורי ימי הביניים והמסירה שבעל פה  " .ספר עשה פלא " לא
רכש מעמד קנוני  ,אך היה מקובל ונקרא בחברה  .במעגל שלישי  ,חופשי וגמיש יותר
מבחינה מילולית ומכלולית  ,מתקיימת הסיפורת שבעל פה  ,אשר ליוותה את התפתחות
הקנון הספרותי ונספחיו  ,אך המשיכה להתקיים גם לאחר שאלו נחתמו  ,כל עוד נהנתה

מאומנותם של המספרים וציפיותיהם של השומעים  .באופן תאורטי  ,תמר אלכסנדר -

פריזר נזקקת לדגם שהציע אימריך דנש

( 5ספס ( ; Imrich 1עמ ' ) 7 %

לניתוח עיבודו של

הטקסט הספרותי  .דיונה מאלף  ,אך נראה לי שעבודת השדה שלה כוללת ידע תרבות

שידרוש מאיתנו שידוד דגמים מחקריים בבדיקת הסיפורת היהודית -הספרדית העממית
מנקודות

9

תצפית שונות .

ראו יסיף  ,עשה פלא .

על סיפור העם היהודי -הספרדי ן
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עושר המחקר שהספר שלפנינו מבוסס עליו מיוצג אף בציר ההתייחסות לספרד  ,ארץ

מוצא העדה  .גאוות היהודים הספרדים בארץ מוצאם  ,שממנה גורשו  ,הפכה בכתיבה
המחקרית והפופולרית לסוג של " הדברים הידועים שאינם זקוקים לראיה "  .אר לאור
מחקרה של אלכסנדר  -פריזר נראה שמוטב לראותה כאמירה שיש להעמידה במבחן .

לכאורה יש בזמננו תופעות חברתיות המאששות תפיסה זו  .ג ' יין גרבר

"

)  Gerberחמ ן )

פותחת את ספרה על היסטוריה של יהודי ספרד בסיפור שתי אנקדוטות ממאורעות

זמננו  :האחת  -יהודים  -ספרדים ממרוקו  ,שהיגרו לקנדה  ,קראו לבית הכנסת שלהם
" קהילת אנשי קסטיליה "  ,אף כי אבותיהם לא דרכו על אדמת קסטיליה זה חמש מאות

שנה ; השנייה  -חמישים ושבעה מיהודי סרייבו שביקשו להימלט מהמלחמה ביוגוסלביה
לשעבר  ,בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים  ,פנו אל מלך ספרד בבקשת מפלט
והוא נעתר להם .

10

גרבר מצביעה על כך שהיהודים האשכנזים אינם מגלים נוסטלגיה לארץ גלותם  ,אולם
הבחנה זו אינה מדויקת ואף אינה מתחשבת בדינמיקה של הזיכרון הקיבוצי ובניסיון
ההיסטורי של שתי הפזורות .

11

אחד הגורמים המאפיינים את הפזורה הספרדית לאחר

הגירוש הטראומטי היא יציבות יחסית  .משהתבססו הגולים בקהילותיהם באגן הים התיכון ,
בארצות הבלקן  ,בתורכיה ובארץ ישראל  ,הם לא היו נתונים ללחצים ורדיפות שכרכו
תנודות קהילתיות  .ודאי  ,יחידים ומשפחות עברו מארץ לארץ ומעיר לעיר  ,אך עד גלי

העלייה לארץ ישראל במאות הי " ט והכ '  ,העדה היהודית -הספרדית נהנתה מיציבות
יחסית אשר סייעה לה לשמור את ספרד בזכרונה הקיבוצי  .בסיפורת העממית מתבטאת
הזיקה לספרד בסיפורי משפחה  ,בעיקר בסיפורים אטיולוגיים על מקור השם

( לדוגמה :

השם סולדנו מצביע על שבועתם של אבות המשפחה לא לחזור לעירם  ,טולידו  -לא
; ) ] 81

[ עמ '

אך אין זיקה זו נפוצה בסיפורת העממית  ,להבדיל מן השירה שבה היא רווחת  .תמר

אלכסנדר  -פריזר מציינת את סיפורי " שבט יהודה " לר ' שלמה אבן וורגה כאלו שמהדהדים
בהם חיי היהודים בספרד  ,אך ספר זה נכתב דור אחד בלבד לאחר הגירוש  ,כאשר זכרון
ארץ המוצא היה עדיין רענן  ,ובמסורת הסיפורית המאוחרת יותר אין לספרד מעמד
מרכזי באגדות היסטוריות  .אמנם ספרד מופיעה  ,במידה מצומצמת יחסית  ,בסוגות
הדמיוניות  ,הנובלה והמעשייה  ,אך בהקשר זה היא הופכת לארץ אגדית ולאו דווקא

לארץ מוצא מציאותית  .מכלול הסיפורים שתמר אלכסנדר  -פריזר מבססת עליו את מחקרה
הוא רב היקף ולכן ממצא שלילי כזה הוא בעל משמעות  .תגלית זאת עומדת בניגוד

לדימוי ולמודעות התרבותית של החברה היהודית  -הספרדית  ,ונראה לי שאף לתמר

אלכסנדר  -פריזר היה קשה להתמודד איתה כאשר נוכחה בה  .היא מציעה כי " מידת
ההתייחסות לארץ המוצא שונה בסוגות הספרותיות השונות והיא מותנית בתנאי

ההיגור "

( עמ '  . ) 96הרומנסה והסיפור אכן מאששים את החלק הראשון של הבחנתה  ,אך כדי
לעמוד על השפעת תנאי ההיגוד על ההתייחסות לספרד יש צורך במחקר נוסף .
10

ראו גרבר  ,עמ

11

ראו בן  -עמוס ווייסברג  ,והביבליוגרפיה בעמ ' . 311 - 301

' . xiv
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דלות ייצוגה של ספרד בסיפורת שבעל פה מתבלטת לעומת ייצוגם המגוון של מקומות
מגורים מאוחרים  .תמר אלכסנדר  -פריזר לא ערכה סקירה סטטיסטית של הערים והארצות
המיוצגות במכלול סיפוריה  ,אך בחרה  ,כפי הנראה בגלל מקומן הבולט בסיפורת  ,שתי

ערים  ,סלוניקי וירושלים  ,כדי לתאר את ציר הזיקה למקום ולתרבות הסביבה ; היא מציינת

את ההתייחסות לערים אלה כאחד ממאפייני הסיפור היהודי  -הספרדי  .מבחינתה  ,סלוניקי
וירושלים מייצגות את התפתחות התרבות והחברה היהודית  -הספרדית ואת הגיבוש
העדתי בתקופה שלאחר הגירוש  .מקומן המכובד של שתי הערים אינו מפתיע  .בסלוניקי
התקיימה אחת הקהילות היהודיות המאוכלסות ביותר של הפזורה היהודית  -הספרדית ,

ולבני העיר  ,לדורותיהם  ,ייצוג מכובד בעדה בישראל  .ירושלים  ,ובעיקר שכונת " אהל

משה "  ,היו למרכז עבודת השדה שהמחברת ניהלה  .שני מקומות אלה  ,כמו ארצות וערי
המוצא המיידיות של המספרים או בני משפחתם  ,חיים בזיכרון האישי ולאו דווקא הקיבוצי
של המספרים  ,אך אין הם מוגבלים בסיפורת ל " סיפורי מקום "  ,אלא מופיעים במיגוון של
סוגות ספרותיות המעידות על התייחסות מורכבת אליהן  .סיפורי סלוניקי משקפים את

תקופת הפריחה הכלכלית של העיר בשלהי המאה הי " ט וראשית המאה הכ '  ,כלומר הם

הועברו על ידי מספרים שהם או הוריהם עלו לארץ לאחר מכן  .סיפורי ירושלים מוגבלים
יותר בגיוונם הסוגתי ובולטים ביניהם סיפורים המתפקדים להאדרת הייחוס המשפחתי ,
כשהם מבססים היירארכיה חברתית בחברה מצומצמת  ,ואחרים המעידים על התרפקות
נוסטלגית רומנטית על דמויות שבלטו בילדותם של המספרים  .סיפורי ירושלים במכלול
מגלים טפח ממסורת דינמית שעדיין רווחת בין משפחות העדה היהודית  -הספרדית בעיר ,

שמתגוונת אף להיגודים מקבילים בפרוזה ובשיר כפי שתמר אלכסנדר  -פריזר מתעדת .
את החלק המרכזי של ספרה מקדישה המחברת ליחס שבין סיפור העם היהודי  -הספרדי
לסוגות הספרותיות  .בלדינו ניתן להבחין במספר סוגות  :לן ' נדאס  -אגדות ; קואינטוס -
סיפורים ; וקוונסז ' אס  -מעשיות  .הבחנות אתניות אלו  ,שתרגומן אינו חופף בדיוק את
משמעות המונחים ושימושם בלדינו  ,דורשות מהחוקר והקורא להתאמץ ולחדור ולהבין

את קו המחשבה של החברה הממיינת בעזרתם את הסיפורת העממית שלה  .מכיוון שמונחים
אלה מעוגנים במשפחת השפות הרומניות  ,הם קרובים במשמעותם למונחי המיון כפי
שהתפתחו בחקר הפולקלור באירופה ; אלה התבססו על השימוש הלשוני כפי שהיה
מקובל בשפות אירופיות  ,בעיקר גרמנית  ,במאות הי " ח והי " ט  .אך למרות הקירבה הלשונית
והגאוגרפית היחסית  ,אין המיון והמינוח היהודי  -הספרדי חופף את אלה הקיימים בשפות

אירופיות אחרות או את המינוח המדעי  .חוקרי הפולקלור התלבטו בבעיית ההתאמה בין
המיון הסוגתי  ,האתני והמדעי .

13

תמר אלכסנדר  -פריזר עוקפת את המכשולים של בעיה

זו  ,ומשתמשת במונחים המקובלים במחקר המדעי בפולקלור  -אגדה  ,סיפור מוסר ,

מעשייה  ,נובלה וסיפור הומוריסטי  -כשהיא מיישמת בדיונה בסיפור היהודי  -הספרדי

12

דיונים וסקירות בנושא זה ראו  :בן  -עמוס  ,דגמים

הריס .

אידיאליים ; בןןעמוס  ,סוגה ;

בן  -עמוס ,

פולקלור ;

על סיפור העם היהודי -הספרדי ן
את מיטב המחקרים בנושאים
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אלה  .אחת מעבודות היסוד על מיון הסוגות הפולקלוריות

היה ספרו של אנדרי יולס  " ,צורות

בסיסיות "

.

13

שבו הוא מציע לראות את סיפורי העם

כהתגבשויות ראשוניות של אופני המחשבה  .אמנם  ,המחברת אינה מתייחסת באופן
ישיר לעבודתו של יולס  ,אך נראה לי כי בספרה היא מיישמת את גישתו לסיפורי העם
היהודיים  -הספרדיים  .האגדה מייצגת את ההתגבשות העממית של המחשבה

ההיסטורית ;

מחשבה זו  ,ובעקבותיה הסיפורים עצמם  ,מתרכזת בדמויות ולאו דווקא במקומות  .ההבדל
הוא רב משמעות מבחינת היחס בין החברה לזכרונה הקיבוצי  .מקום  ,ומסמני הזיכרון
הנלווים אליו  ,יכול לרכז את הזיכרון ההיסטורי בחברה יציבה  ,או כאשר הוא משמש יעד
לעלייה לרגל  .לעומת זאת מיקוד הזיכרון הקיבוצי בדמויות מתאים יותר לחברה החסרה
יציבות גאוגרפית  ,כגון זו של נוודים או סוחרים  ,או לפזורה שבה בני אותה קבוצה
מתגוררים על פני מרחב גדול .
שני תנאים אלה קיימים בחברה היהודית  -הספרדית  .מספרי האגדה העממית בחרו
מספר מצומצם מכלל הדמויות ההיסטוריות ביהדות ספרד  ,ועליהן הם אורגים את סיפוריהם .

אין אלה דמויות של מנהיגי העדה  ,אם דתיים ואם קהילתיים  -פוליטיים  ,אלא דמויות של
אישים שנודעו בהיסטוריה כרופאים  ,מלומדים  ,מקובלים או משוררים  ,כגון הרמב " ם ,
האר " י  ,ר ' אברהם אבן עזרא ור ' יהודה הלוי  .האגדות הן גיבוש סיפורי של הזיכרון ולא

של המעשה ההיסטורי ; מתוך כך הן מעידות על ברירה ממבחר הדמויות ההיסטוריות
שנעשית לפי קנה המידה של השיח העממי .

הרמב " ם

בסיפורים אינו איש ההלכה אלא

רופא בעל יכולת מאגית וראב " ע הוא העני הנצחי  .בין האגדות ההיסטוריות הסיפור
היחיד המתמקד במקום  ,בירושלים  ,הוא סיפור שנושאו הוא על -מקומי  -עלילת דם .

בעוד שבאגדות על דמויות תמר אלכסנדר  -פריזר מניחה מראש את חוסר הבסיס ההיסטורי
של האגדה  ,במקרה זה היא מנסה לחשוף נתונים היסטוריים  .לאירוע  ,שידועים לו מקבילות
היסטוריות  ,ולמקום  ,היתה השפעה חזקה שגם החוקרת נכנעה לה  ,ורק לאחר מחקר
הסיקה כי למרות האמצעים הסיפוריים  ,הבסיס ההיסטורי של הסיפור עדיין נשאר עלום .
מתוך מכלול האגדות על דמויות משמשת האגדה המשפחתית צורה סיפורית בעלת
מיקבץ של תכונות ייחודיות המבדילות אותה  ,הן מבחינת הנושא והן מבחינת ההיגוד ,
משאר האגדות  .מחקר הפולקלור המשפחתי התפתח בשנים האחרונות  ,והתמקד בשיח

המשפחתי .

14

אולם אגדות משפחת מיוחסי שהמחברת מדגימה בהן סוגה פולקלורית זו ,

הן בעלות עומק היסטורי ומיגוון תמטי גדולים יותר מהמצוי במשפחות מודרניות  .שורשי

הסוגה במסורת שבעל פה  ,שהועלתה על הכתב עוד בימי הביניים  " .מגילת

יוחסין " ,

הידועה

כ " מגילת אחימעץ "  ,היא אחת הדוגמאות למחזור אגדות משפחתיות ששרדו עד ימינו .

15

ל " מגילת מיוחם "  ,שתמר אלכסנדר  -פריזה תיעדה בלי ליצור רצף ספרותי  ,יש תכונות
דומות  .אלה הן אגדות שיש בהן קשר משפחתי בין המספרים ואלה שמספרים עליהם  .אף
13

ראויולס .

14

אחד הספריב המציין את תחילת המחקר המודרני של נושא יה

15

ראו :

בנין ; יסיף  ,מגילת אחימעץ .

הוא הקובץ " משפחה

אמריקאית " .
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כי אין עליהן חותם של סודיות משפחתית  ,האגדות מופנות בעיקרן אל בני

המשפחה ;

וכפי שהמחברת מסכמת  " :ההקשר הייחודי יוצר את מציאות המפגש ואת התודעה
הקולקטיבית של המשפחה  .עצם היגוד הסיפור ויצירתו נותרים במעגל סגור של המשפחה
בלבד  .הסיפורים נוצרים על ידי בני המשפחה  ,והתכנים הם של המשפחה  .המשפחה היא

קהלם  ,ותפיסתה העצמית של המשפחה מעוצבת באמצעות סיפורים אלה " ( עמ ' . ) 220
סיפורים על דמויות האגדה היהודית  -הספרדית בכללה  ,מסופרים בעדות אחרות  .הרמב " ם ,

האר " י  ,ראב " ע ור ' יהודה הלוי מופיעים כגיבורי עם במסורות של עדות אחרות הן מאירופה
והן מארצות האסלאם  ,אך כאשר יהודים ספרדים מספרים עליהם נוצר קשר עדתי בין
המספר ונושאו  ,המקביל לקשר המשפחתי באגדת

המשפחה .

אם האגדה היא התגבשות ספרותית של זיכרון היסטורי עדתי  ,הרי לכאורה אפשר

היה לראות את הסיפור המוסרי  ,הסוגה הבאה שבה דנה תמר אלכסנדר  -פריזר  ,כמייצג

את מערכת ערכי המוסר היהודיים -הספרדיים  .אולם הקשר בין מוסר ועדתיות מורכב
יותר  .בניגוד להנחתו של אנדרי יולס  ,בחברה היהודית אין הסיפור המוסרי התגבשות
ראשונית של ערכי המוסר  .אלה באים לידי גיבוש  ,אף אם לא ראשוני  ,באופן נורמטיבי ,
בספרויות של תקופות שונות  :במקרא  ,במשנה  ,במדרש ובתלמודים  .משנוצרו ערכי
המוסר הם היו לנחלתן של עדות רבות  ,ובכל אחת מהן הסיפור המוסרי מיישם ערכים
אלה למציאות חברתית חדשה  .אך בגלל אופיים המופשט של ערכי המוסר  ,איכותו
העדתית של הסיפור המוסרי מוגבלת לסממנים מאפיינים וברוב המקרים אין שוני מהותי
בין סיפורי המוסר של עדות שונות  .תמר אלכסנדר -פריזר מבחינה בשלושה סוגי סממנים

המאפיינים את הסיפור המוסרי באופן עדתי  :מאפיינים לשוניים  -ביטויים בלדינו ומונחים

בעברית המיוחדים לעדה היהודית  -הספרדית ; מאפיינים סביבתיים  -ציוני מקום ותיאורי
מציאות מוכרת ; ומאפיינים ספרותיים  -זיקה ישירה ועקיפה לנוסחאות " מעם

לועז " .

היא מציינת כי " מבחינה תפיסתה הדתית אין הקבוצה היהודית  -הספרדית בת ימינו שונה
מן הזרם המרכזי ביהדות  ,ובסיפורי מוסר המשקפים את מערכת היחסים שבין אדם
לאלוהיו אין למצוא תפיסות רעיוניות

יחודיות "

( עמ ' . ) 247

לעומת זאת תפיסות ייחודיות קיימות לפי דעתה של תמר אלכסנדר  -פריזר בסיפורי

מוסר העוסקים ביחסים שבין אדם לחברו  .אלה משקפים ערכים או תבניות התנהגות
האופיינים לעדה הספרדית  .לשם הדגמה היא בוחרת את הנאמנות בין חברים ואת הקנאה
בין נשים כשתי תכונות חברתיות ערכיות המיוצגות בסיפור היהודי  -הספרדי  .את ערך

החברות היא מדגימה בעזרת הסיפור " מעשה אהוב

וחצי " ,

שלא בסתם בחרה בו ככתר

לספרה  ,ואת קנאת הנשים בעזרת נוסחה של הטיפוס הסיפורי  " , 480הבערה הטובה

והנערה הרעה "  16 .בעזרת פתגמים והערות לוואי של המספרים והמספרות מבססת המחברת
16

לנוסחה היהודית  -הספרדית של טיפוס זה חשיבות רבה במחקר המשווה של הסיפור זה  .וורן רוברטס ,
שחקר את תפוצת הסיפור על נוסחאותיו הרבות בספרו 480 and The Tale ofrhe
4 edition , I] etro z 1994חand rhe Unkind Eelated Ti~ les , 2

] Girls AA - 71

 , Kizdמ ? " ן כי לנוסחה היהודית -

~
הספרדית  ,בעיקר זו הדומה בפתיחתה לנוסחת " סינדרלה "  ,ישנה אך מקבילה אחת ממיורקה במסורת

על סיפור העם היהודי -הספרדי ן
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את מרכזיותם של ערכים אלה בחברה היהודית  -הספרדית  .אמנם  ,לשני סיפורים אלה ,

בשלמותם או בחלקם  ,תפוצה בין  -לאומית רחבה  ,ושני הערכים הנזכרים ותפיסה זו של

יחסים חברתיים אינם נחלת העדה הספרדית בלבד  .יחד עם זאת  ,הניגוד הנוצר בין
תפוצת סיפורים והניסיון לראותם כמאפייני תרבות מסוימת  ,אינו מיוחד למחקר זה
והוא חוזר ועולה במחקר הפולקלור בכללו  ,ועד עתה לא נמצא לו פתרון חד  -משמעי .
בעיה זו מחמירה בסוגות דמיוניות כמו המעשייה והנובלה שמטבען אינן מעוגנות
במקום  ,בזמן ובדמויות היסטוריות  .תמר אלכסנדר  -פריזר  ,מדגימה את המעשייה היהודית-
הספרדית בשני סיפורים  " ,סינדרלה " וסיפור בעל דמיון לטיפוס הסיפורי  " , 874הגיבורה

זוכה בידו של מלך גאה "  .מבחינת המחקר ההשוואתי שני סיפורים אלה מייצגים מקרים
קיצוניים  .בעוד של " סינדרלה " יש תפוצה בין  -לאומית מן הרחבות ביותר  ,ומחקר אינטנסיבי
מקביל ,

17

הסיפור השני  ,לפי תמר אלכסנדר  -פריזר הוא " סיפור ייחודי לקבוצה היהודית

ספרדית " ( עמ '  . ) 327אולם במשפט עוקב היא מציינת את " נפיצותו של הסיפור בחברה
הלא יהודית בתורכיה ובארצות

הבלקן "

( עמ ' . ) 327

אם כך  ,לשני הסיפורים יחס דומה

לסיפורי הסביבה  .נוסחאות " סינדרלה " ממרוקו  ,מאיטליה ומתימן ( קבוצה לא

ספרדית ) ,

דומות יותר לנוסחאות אחרות מארצות מוצאן מאשר לנוסחאות יהודיות  -ספרדיות אחרות ,

כשם שנוסחאות הסיפור " הגיבורה הזוכה בידו של מלך גאה " דומות לסיפורים מארצות
הבלקן  .נסיונה של תמר אלכסנדר  -פריזר  ,לייחס את הימצאות הסיפורים האלה בחברה

היהודית -הספרדית לערכיה ולמקום האשה בה הוא בעייתי  .היא מסבירה את קליטתו
של הסיפור הבלקני בחברה היהודית-הספרדית " בערכים קבוצתיים של ליברליות וסובלנות
המאפשרים לאישה להיות

פעילה "

( עמ ' . ) 327

אולם ערכים אלה  ,אם נקיש מהנחה זו על

מקרים אחרים  ,היו צריכים לגרום לדחיית סיפור " סינדרלה "  ,שבו הגיבורה סבילה ואינה
נוטלת יוזמה לשליטה בגורלה  .הרי אין זה הגיוני לייחס את ערכי התרבות לדמות אחת
ולשלול השפעה זו ביחס לדמות אחרת  .שתי הדמויות  ,זו של האשה הפעילה וזו של
האשה הסבילה  ,מופיעות בסיפורי העדה ואם ערכי התרבות השפיעו על קליטת הדמויות
יש צורך לחפש ולהדגים את מיגוון הערכים המשפיעים על התפתחות הדמיון הקיבוצי ,
ולא להסתפק בציון לחיוב של אותם ערכים הנראים לנו כיום  .במסורות סיפוריות של

חברות שונות מופיעות דמויות מנוגדות של נשים  ,ולעתים  -והדבר דורש מחקר בכל
מקרה ומקרה  -ניתן להסביר את מיגוון הדמויות לא ביחס לאתוס חברתי כללי  ,אלא
ביחס למיגרר המספרים או השומעים  .ההנחה  ,הדורשת עדיין אישוש  ,היא שגברים
ונשים מעדיפים דמויות נשים אידאליות בעלות מיקבצים של תכונות שונות .

תמר אלכסנדר  -פריזר מבחינה בין המעשייה והנובלה העממית  ,שתי סוגות שבהן
שליט היסוד הרומנטי  ,אולם בראשונה האדם הוא הכח המניע את העלילה  ,ואילו בשנייה
הגורל  .דמויות הנובלה נלחמות בגורל  ,אך בסופו של דבר נכנעות לו  .הבחנה יפה זו
הספרדית  ,ולכן הוא מסיק שנוסחה זו משמרת את הסיפור כפי שהוא היה ידוע במסורת הספרדית
בתקופת גירוש ספרד  -ראו רוברטס .
17

ראו דנדס והביבליוגרפיה

המצורפת .
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אינה מצויה  ,לפי מיטב ידיעתי  ,במחקרי היסוד בפולקלור  .סטית ' תומפסון  ,למשל  ,כורך

את שתי הסוגות יחד  -הוא טוען כי " ישנה חפיפה רבה בין שתי הקטיגוריות " .

18

הבחנתה

של תמר אלכסנדר -פריזר כרוכה בשינוי חיובי באיכות המקורות הספרותיים העומדים

לרשותה  .רוב הסיפורים בפרק על " הנובלה " לקוחים מספריה הדו  -לשוניים של מתילדה
כהן  -מראנו ; ספרים אלה מאפשרים לחוקרת מגע בלתי אמצעי עם שפת הלדינו  .ואכן ,

לראשונה בספרה מצטטת תמר אלכסנדר -פריזר משפטים בשפה זו  ,המופיעים בסיפורים ,
לא רק לשם אפיון עדתי של הטקסט  ,אלא כחלק מפיתוח העלילה ומהערות המספר
המלוות אותה  .מה עוד שהמונחים

כמילים בעברית " 1 mazal :

ו ~goral -

" מזל " ו " גורל "

מתבלטים בלדינו כי הם מופיעים

1ס  .הבחנה זו נובעת אם כך לא משימוש דדוקטיבי

בדגמים ספרותיים אלא מניתוח אינדוקטיבי ספרותי לשוני של הסיפורים  ,וייתכן כי הוא
מצביע על תפיסת עולמם של המספרים כי ביחסים רומנטיים הגורל והמזל הם הגורמים
המכריעים .
גם הפרק האחרון בשער זה  ,על " הסיפור ההומוריסטי "  ,מבוסס בעיקרו על אחד
מספריה של מתילדה כהן  -סראנו  " ,ג ' וחה מה הוא אומר ? "  ,שהופיע בשנת תשנ " ב ; תמר

אלכסנדר  -פריזר הצביעה על ג ' וחה כדמות מרכזית בהומור היהודי  -הספרדי במאמר

ראשוני על הנושא שהופיע בתשמ " א .

19

פרק זה  ,הסוגר את שער הסוגות  ,מאפשר לבחון

מחדש בעיה מרכזית המלווה את הדיון בכל הסוגות  -ספרדיותם של הסיפורים  .מבין כל
הדמויות ההומוריסטיות זכה ג ' וחה לפרסום בין  -לאומי  .בשנות התשעים של המאה העשרים

נערכו  ,בחסות אונסק " ו ומוסדות אחרים  ,שלוש ועידות בין  -לאומיות שהוקדשו לדמות

זו  20 .הפופולריות של ג' וחה חובקת עולם  ,פשוטו כמשמעו  ,ושמע עלילותיו הגיע מפינלנד
עד סין ואף עד ארצות הברית  .בתקופות קודמות  ,לפני המצאת הדפוס  ,היה ג ' וחה דמות
קומית מרכזית במסורות הומור לאורך חופיו הדרומיים והצפוניים של אגן הים

התיכון ;

כיצד אפוא אפשר לראותו כדמות המזהה את ההומור היהודי  -הספרדי ומזדהה

עימו ?

ניתן ליישם שאלה זו על סיפורים רבים באוצר המסורתי של יהודי ספרד  ,ולמעשה זוהי
בעיה כללית במחקר השוואתי של הפולקלור  ,החושף את הניגוד שבין ההזדהות הלאומית

או האתנית עם מסורת עממית ותפוצתה הבין  -לאומית  .לאחרונה גרם ג ' ון אליס סערה
בזעיר -אנפין כאשר " גילה " את צרפתיותם של כמה ממספרי הסיפורים שהאחים גרים
רשמו מהם את סיפוריהם הגרמנים .

31

סיפוריו של ג ' וחה ומקרים דומים להם בפולקלור

מצביעים על אי  -התלות שבין תפוצת הסיפורים לניכוסם האתני  .במודעות התרבותית

של יהדות ספרד  ,סיפורי ג' וחה הם חלק ממסורתם ההומוריסטית ובספרם אותם אין הם
מודעים לכך  ,או שאין הם מייחסים חשיבות לעובדה  ,שעמים רבים נוספים רואים את
ג ' וחה כנושא לבדיחותיהם .
ראו

סטית ' תומפסון ,

עמ ' . 8

ראו אלכסנדר  -פרפר .
ראו  :בירגול  ,נסרטיגוגלו ; קח .
ראו אליס ותשובתו של וורד .
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השער השלישי בספר שלפנינו מוקדש לניכוס הסיפורים היהודים  -הספרדיים בעידן

המודרני  " .אומנות

ההיגוד " ,

.

נושא השער  ,הנוכחית שונה בתנאיה הקשריה  ,מספריהן

כוונותיהם וקהל שומעיהם  ,מזו שהיתה קיימת בעבר בחברה היהודית  -הספרדית  .ספרי
זכרונות  ,ואף זכרונם של המספרים הנוכחים  ,משמרים תמונת עבר של סיפור סיפורים
בחיק המשפחה  ,בבית הכנסת או בפגישות ארעי בפינת הרחוב  ,בחנות או בבית הקפה .

תמר אלכסנדר  -פריזר מתעדת את סיפור הסיפורים כהופעה

formanceןז
)

ע ) בקשת רחבה

"
של הקשרים מודרניים המשובצים בתוך מערכת החיים של ישראל  ,מפגישה המיועדת
להקלטת סיפור ותיעוד ביצועו ועד סיפורי חלומות וסיפור לניחום אבלים  .אמנם יש
מקרים רבים שבני העדה מספרים את סיפוריהם לתומם  ,אך בחברה המודרנית

המספרים ,

יחד עם אוספי הסיפורים ורושמיהם  ,מודעים לתפקוד הסיפורים והיגודם בגיבוש זהותם
העדתית  .תמר אלכסנדר  -פריזר אינה מחפשת ואינה מתיימרת להציג " אותנטיות " ספרדית
באופן מלאכותי  .היגוד הסיפורים ותיעודם מעוגן במציאות ימינו ללא כחל ושרק

רומנטי ;

בכך היא משיגה מטרה נוספת של תיאור מהימן של היגוד סיפורים יהודים  -ספרדיים
בשלהי המאה העשרים בישראל  .תוך כדי כך מגבשת תמר אלכסנדר  -פריזר גישה אישית
משלה המבוססת על קריאה מדוקדקת של טקסט הסיפור העממי  .מבחינתה  ,המספרים
העממיים מגלים בהיגוד הסיפורים ופיתוח עלילתם דרגה אמנותית שאינה נופלת מזו
של סופרים  ,ולכן דורשת ניתוח מפורט של הטקסט המגלה את ריבוי משמעויותיו  .ניתוח
ההיגוד  ,כמו הדיון בכל נושאי הספר  ,מצטיין ביישום מיטב המחקרים בשטח הפולקלור

לפירוש הסיפור היהודי הספרדי  .תמר אלכסנדר  -פריזר מנתחת אוצר רב של סיפורים
תוך תשומת לב לפרטים וידע של הסיפורת העממית הספרדית  ,שהיא השתתפה בחשיפתה
במשך שלושים השנים האחרונות .
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Inaex

המחבר  ,רפאל פטאי (  , ) 1996 - % 9 % 1הוא אחד האנתרופולוגים הידועים שעסק בעיקר
בחקר התרבות והפולקלור של יהודים ועמים אחרים  ,והתעניינותו באנוסי משהד החלה
מאמצע שנות הארבעים של המאה העשרים

( % 945

בערך )  ,בירושלים  .הספר שלפנינו

נתפרסם שנה לאחר פטירתו של המחבר והוא  ,לדעתי  ,אחד הפרסומים החשובים והמקיפים
ביותר שראו אור מאז החלו החוקרים להתעניין בקורות חיי אנוסי משהד .

1

הספר מחולק לשלושה חלקים הכוללים עשרים וחמישה פרקים  .לספר נוספו מבוא
( עמ '  , ) 22 - 11סיכום ( עמ '  , ) 277 - 273מילון מונחים פרסיים  -יהודיים ( עמ ' , ) 3 % 0 - 299
ביבליוגרפיה מפורטת

( עמ ' ) 3 % 5 - 311

ומפתחות  ,שאינם כה מפורטים

( עמ ' . ) 325 - 3 % 7

בספר נדפסים גם שלושים תצלומים המתעדים את חיי המשפחה והאירועים החברתיים
בקרב אנוסי משהד  ,החל משנת

% 900

ועד לשנת  . 1943כמו כן פירסם המחבר בספר זה

ארבע תעודות נישואין מהשנים , 1888 , % 784

902ן

ו . % 920 -הכתובות האלה  ,שבחלקן

כתובות בפרסית וכולן חתומות על ידי כהני דת מוסלמיים  ,ממחישות את אופיים המוסלמי -
היהודי של הנישואין אצל אנוסי משהד  ,שנקראו " ג ' דיד אלאסלאם "  ,כלומר מוסלמים
חדשים  ,או בקיצור

" ג ' דיד  /ג' דידים " .

שלושת החלקים של הספר עוסקים בנושאים הבאים  :החלק הראשון  ,ובו שנים  -עשר
פרקים  ,עוסק בהיבט ההיסטורי של אנוסי משהד  ,החלק השני ( פרקים

) 18 - % 3

עוסק

בסיפורים ואגדות  ,והחלק השלישי ( פרקים  ) 25 - % 9דן בסוגיות הקשורות במנהגים ובמוסדות

של העדה .
להלן תיאור תוכנם של החלקים .

א
החלק הראשון  ,שהוא החלק ההיסטורי של הספר  ,איבו מחדש דבר למעשה  ,מכיוון שכל
העובדות העיקריות על אנוסי משהד נכתבו ונתפרסמו על ידי החוקרים שנזכרו בהערה
ראו  :פישל  ,אנוסים ,

%

עמ ' ; 74 - 49

פישל  ,משהד  ,עמ '  ; 33 - 28דילמאניאן  ,משהד  .החוברת של דילמאניאן

כתובה בסטנסיל בפרסית  ,והופצה בטהראן כנראה אחרי . % 960

היא נדפסה שנית בניו  -ורק

בשנת  , 1999בתרגום לאנגלית  -ראו דילמאניאן  ,היסטוריה  .כמו כן ראו  :הכימי ; קשאני ; לוי ,
; 73 - 57

יהושע  ,משהד ; יהושע  ,מנדחי ,

 - 94 otצ( 9וצש7ן " ג) עמ '

yt
~

268 - 262

עמ ; % 52 - 99 ,

נצר  ,משהד  ,עמ ' . % 56 - 127

עמ '

תולדות אנוסי משהד ן
מספר

263

 . %ניתן לומר שבפרסום החלק הזה הסתמר המחבר באופן נדיב ביותר על מחקריהם

של החוקרים וכן על תיעוד בעל פה  ,שבעיקרו וברובו מבוסס על הריאיונות שהוא ערר
באמצע שנות הארבעים של המאה העשרים עם יהודי יליד משהד בשם פרג ' ללה
נצראללהיוף (  , ) % 95 % - 1874אשר עלה לארץ בשנת

1929

בארץ  .החידוש המשמעותי שהמחבר מצא כביכול ( לפי
" ascertain

) )0

והיה לנשיא העדה המשהרית

ניסוחו " as far as 1 was able :

הוא ידיעה קצרה שהמחבר שאב מספר מסעות של טרויה אשר ביקר

במשהד ומצא שם מאה משפחות יהודיות בשנת  , % 807כלומר כשלושים שנה לפני המרת
הדת הכפויה

( עמ '

2 : ) 32

יהודי העיר אמרו לטרויה שנאדר שאה הביאם למשהד  .בחלק

ההיסטורי ניכרים אי  -דיוקים שייתכן שהם נובעים מן העובדה שהמחבר  ,למרות פרסומיו
הקודמים על יהודי

לא התעמק בעיקר בהיבט ההיסטורי של העדה וגם לא של

משהדף

איראן .
נציין כאן דוגמאות מספר לאי  -דיוקים המצויים בחלק הזה של
בעמוד

%5

הספר :

מייחס המחבר את הרדיפות וכפיית השמד של המאה הי " ז לשאה עבאס

השני  ,שלדעתו מלך משנת

% 588

עד שנת  . % 629נכון לומר שהרדיפות והשמד היו בתקופת

השאה עבאס הראשון  ,והתאריכים הנזכרים מתייחסים למעשה לתקופת מלכותו של
מלך זה  .קשים בהרבה היו הרדיפות והשמד בתקופת השאה עבאס השני ( , ) 1667 - % 642
שהחלו למעשה עם

. ) 1736

ייסוד השושלת הצלויית

ונמשכו לאורך כל תקופת שלטונה

( - % 50 %

4

באבאי בן פרהאד שהיה נכדו  ,או נינו  ,של באבאי בן לוטף  ,לא סיים את ההיסטוריוגרפיה

הקצרה שלו על רדיפות יהודי מרכן איראן  ,בעיקר בטאטאן  ,בשנת  , % 725אלא בשנת
% 729 / 30

שנת

( עמ '  5 . ) 16כמו כן  ,תקופת מלכותו של השאה עבאס השני נסתיימה בתחילת

% 667

( או בסוף  , ) % 666ולא בשנת  . % 66 %הטענה של " החיים הטובים " של היהודים

תחת משטרו של נאדר שאה

( 736ן ) 1747 -

אינה אלא אגדה  ,או לכל הפחות " המצאה

מתוחכמת " של יהודי משהד  ,ואין לה סימוכין בתעודות ( עמ '  . ) 16דבר זה נתקבל גם על
ידי חוקרים אחרים  6 ,ורצוי שהעניין ייבדק באופן יסודי במה שקשור לשליט האכזר הזה ,
שלא רק הזיק לעם האיראני אלא גם ליהודי כאשאן ( לפי עדות באבאי בן פרהאד )  ' ,ורדף

את יהודי מזרח קאווקאז .

8

עקירת משפחות יהודיות ממושבותיהן והובלת גברים ונשים ,

ראו טרויה  .אולם יש להודות שעזריה לוי היה הראשון שהתייחס למקור הזה  -ראו לוי  ,עמ '

60

הערה . % 9
ראו ביבליוגרפיה בספרו ,

עמ ' ; 314

חלק מפרסומיו מצויים בכתב העת " עדות "  ,הנזכר שם בעמוד

 . 312וראו גם פטאי .
על רדיפות אלה ראו נצר  ,רדיפות  ,עמ ' . 56 - 32
ראו מורין  ,עמ ' . 5
על חוקרים אלה ודבריהם ראו נצר  ,משהד  ,עמ ' . 135 - 133
ראו כ " י מכון בן  -צבי
ראו אלטשולר ,

 , 917דפים קע  -קעז .

עמ ' , 68 - 47

. 172

ן
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וזקנים וטף  ,למרחקים של מאות קילומטרים בלווית חיילים שאכזריותם ידועה לשימצה ,

מעוררת ספק במידת " יחסו הטוב של נאדר שאה כלפי היהודים " .
באבאי בן פרהאד אינו מדבר על יהודי העיר קזבין ואינו דן בקהילות היהודים בתקופת
עבאס הראשון והשני ( עמ '  . ) 27ההסתמכות על דבריו של נצראללהיוף  ,שכבר בסוף
המאה הי " ח לא חיו יהודים בקזבין אינה מספיקה והעניין דורש בדיקה קפדנית  .הטענה
שסימן טוב מלמד מת במגפת חולירע במשהד בשנת

1830

( עמ ' , 28

) 168

אינה

נכונה .

9

החלק הקשור לתקנות נגד היהודים בספר " ג ' אמע עבאסי " לא נכתב על ידי מוחמד

אילי

( מת בשנת

; 1621

עמ '  , ) 31אלא על ידי תלמידו נט  ,אם אעדין סאו ' 1י .

10

ונודע בשם " אללה

~ לאונס של יהודי משהד  ,שחל בעשרים ושבעה במרץ
( כלומר מתת אלוהים ; תלוי מי מפרש את העניין )  ,מועיד המחבר פרק שלם ( פרק
1839

) 64 - 51

דאד "
 , 4עמ '

והעובדות ידועות במרבית המחקרים  ,אלא שעזריה לוי פירסם מחקר מצוין

שמפנה את המבט לכיוון " הריגול "  ,שכמה מנכבדי העדה במשהד ריגלו לטובת הבריטים .

11

הקשרים עם הבריטים  ,שתמכו באפגאנים נגד איראן  ,הם שהציתו כנראה את אש השינאה
נגד יהודי המקום  .יש לציין  ,ששיתוף הפעולה עם הבריטים של כמה מיהודי משהד ,
בעיקר מולא משיח ( מהדי )  ,נשיא העדה  ,בדוק ונכון מעבר לכל ספק .

12

הריאיון עם צמד אקא בן יוסף דילמאני בעניין אירועי " אללה דאד " נערך בשנת

ולא

ב 1839 -

( עמ ' . ) 57

1939

כמו כן הסיפור הקשור לשחיטת כלב ביום הקדוש למוסלמים

השיעיים  ,קשור לתהלוכות והצגות שמוסלמים אלה עורכים בימים התשיעי והעשירי
לחודש מוחרם  ,ואלה נקראות

"

תעלה " לא

"

תשה "  ,כפי שכתוב בספר

הוא מושג דתי  -חברתי אצל השיעים  ,ומתייחס להסתרת אמונתם

( עמ '  " . ) 59תקיה "

השיעית בשעת הסכנה .

הפרק השישי ( עמ '  , ) 76 - 68אשר עוסק בהמרות דת אצל אנוסי משהד  ,מן היהדות
לדת הבהאית  ,ראוי לתשומת לב  .חלק זה מבוסס בעיקרו על הריאיון שבעל פה עם
נצראללהיוף  ,ומעטים מן החוקרים נתנו את דעתם לנושא  .מתברר שהיהודים האנוסים
של משהד  ,אשר עזבו את עירם למטרת מסחר  ,נלכדו ברשת המסיונרית המפותחת של
הבהאים בעיר

תורבת .

13

כשבעים ראשי משפחה אשר היו להם חנויות בעיר תורבת

נעשו בהאים ( עמ '  , ) 77אולם מאוחר יותר חזרו שישים ושבעה ליהדות  .ואם בהמרות דת
עסקינן  ,יש להזכיר את דבריו של נצראללהיוף שמדגיש בריאיונו שמספר נפשות ממשפחת

חכימי נתאסלמו  ,ובכך נמחקו לחלוטין מן הקהילה ( עמ ' . ) 78

9

ראו נצר  ,סימן טוב  ,עמ ' . 60

10

ראו מדרס  ,עמ '  . 212וראו גם נצר  ,זכרון  ,עמ ' . 66 - 65

11
%2

ראו לוי  ,משהד  ,עמ ' . 70 - 62
נאמר לי שאייתאללה עלי  -אקור רפס ג ' אני  ,הנשיא הקודם של הרפובליקה האסלאמית של איראן ,

הווזירים  ,מיךןא תקי קאן אמיר ן4יר ( נרצח בשנת  , ) 1850שיצא
ציין עובדה זאת בספרו על ראש
~
לאור בטהרן לפני כמה שנים  .לא עלה בידי להשיג את הספר .
13

לא ברור אם מדובר בחורבת ג ' אם או תורבת ח  :וך  :ה  .הראשונה מצויה במרחק של
דרומית למשהד וכשישים ושישה ק " מ מערבית לגבול אפגאנסתאן ; השנייה מצויה % 85

144

ק"מ

ק " מ דרומית

למשהד וכמאתיים ק " מ מערבית מגבול אפגנסתאן .
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מסתבר לפי נצראללהיוף  ,שכבר לקראת סוף המאה הי " ט חיו אנוסי משהד כיהודים
כמעט בגלוי  ,ולאחר מכן הקל מאוד משטרו החילוני של רזא שאה

חייהם כיהודים  ,אם כי עדיין היו מוכרים כ " ג ' דידים " .
כבר בשנת
פרטיים ) ,

( ) 1941 - % 925

על

ראוי לציין  ,שלפי נצראללהיוף

היו במשהד שנים  -עשר בתי כנסת ( כנראה מדובר בחדרים שבבתים

1936

וארבעה בתי ספר

ל 550 -

משפחות  ,שהן כשלושת אלפים נפש ( עמ ' . ) 89

" אוצר התורה " הקים את בית ספרו הראשון באיראן בעיר שיראז בשנת  , 1948ואחר

כך בשאר הערים  ,אולם למשהד הגיעו מורי המוסד רק בשנת  . % 954דבר זה לכשעצמו
מוכיח את חשיפתם המוחלטת של " אנוסי משהד " כיהודים ( עמ ' . ) 106
ציון זביחי ( יליד משהד  , % 924 ,עלה לישראלבשנת  ) 195 %רואיין בשנת  , 1966בירושלים ,

על ידי נאצר תסמיל -הומאיון  ,סטודנט איראני שבא ללמוד סוציולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים בשנות השישים  .מר תכמיל -הומאיון ( היום דוקטור

לפילוסופיה )

התחתן בארץ עם יהודיה ממוצא איראני ומאוחר יותר התחבר לזרם הפוליטי שבראשו

עמד אבולחסן בני  -דר  ,הנשיא הראשון של הרפובליקה האסלאמית של איראן  .שמו של
בצורה משובשת בספר
המראיין מופיע
~

( עמ ' , 22

 , ) 92והריאיון בנוי בחלקו הגדול על אי -

דיוקים וסתירות ( עמ '  . ) 94 - 92כפי הנראה  ,הפרעות במשהד לא התרחשו בשנת , % 942

כפי שדיווח זביחי  ,אלא בפסח שנת  , 1946ויש על כך תעודות בארכיונים .

14

נראה שפינוי

העיר משהד  ,יחד עם שבעת המחוזות בצפון איראן  ,על ידי הצבא הרוסי  ,הוא שהעניק

תעוזה לשונאי היהודים להתפרע  -ידוע שצבאות הכיבוש במלחמת עולם השנייה ,
הרוסים  ,האמריקאים והבריטים  ,שמרו על המיעוטים הדתיים במדינה מפני פרעות .
עליית יהודי משהד למדינת ישראל נתקלה בקשיים הלכתיים  ,שעורר אותם בעיקר
הרב הראשי האשכנזי  ,הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג  ,שחשש מפני נישואים לא תקינים
ומפני ממזרות  .הבעיה נפתרה בפסק הלכה של הרב הראשי הספרדי  " ,הראשון

הרב בן  -ציון מאיר

לציון " ,

זיאל  ,שפסק שלא היו נישואין בלתי תקינים אצל יהודי משהד ולא

ידוע על שום מקרה של גירושין בעדה 15 .
~
הביוגרפיה המפורטת של משפחת נצראללהיוף באה בפרק

12

( עמ '  47 - % % 2ן )  ,וקריאתה

תעניין בעיקר את האנתרופולוגים המתעניינים בחיי משפחה טיפוסית לא רק במשהד ,
אלא באיראן כולה .

ב
בחלק השני שוטח המחבר על פני הפרקים

 ( 18 - 13עמ ' ) % 92 - % 5 %

סיפורים ואגדות על

חיי נאדר שאה  ,הרב סימן טוב מלמד  ,ועל יהודי העיר כלאת ( כמאה וחמישים ק " מ
צפונית

למשהד ) ,

שם הטמין נאדר שאה את האוצרות שגזל במלחמתו בהודו  .לפי העדויות

שבעל פה  ,ביקש נאדר שאה שהיהודים ישמרו על האוצרות כי כמוסלמי סוני לא סמך
14

ראו  :קליינבאום ; נצר  ,אנטישמיות  ,עמ ' . 22 - 21

15

ראו יהושע  ,מנדחי  ,עמ ' . 144 - 143
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על השיעים  .כמו כן באים סיפורים על גברת גוהר ( זונה ? )  ,אנוסה שהצילה את יהודי
משהד מפרעות בשנת

1893

( התאריך שנוי במחלוקת )  ,וסיפור על כהן דת שיעי בשם

חאג ' חסן אסחאק  ,אשר ביקש להשמיד את יהודי משהד באותה שנה  ,ויום לפני ההכרזה
הגורלית נפטר באופן מסתורי  .כל הסיפורים והאגדות לקוטים מן הריאיונות שניהל

המחבר עם נצראללהיוף ; יש להם ערך פולקלורי  ,אולם ערכם ההיסטורי מוטל בספק .

ג
בחלק השלישי דן המחבר  ,בשישה פרקים ( עמ ' 95ן  , ) 272 -במנהגים ומוסדות של יהודי

משהד  .אלה כוללים מנהגי לידה  ,מתן שם ( יהודי

ומוסלמי )

לנולד  ,חינוך ולימודים

במחתרת  ,משחקים לבנות  ,שמירת מסורות  ,כמו חגים  ,נידה  ,מקוה טהרה  ,נישואין ,

ומנהגי קבורה  .המידע בפרקים אלה שאוב ברובו מן הראיונות שערך המחבר עם
נצראללהיוף .

16

מן הפרק העוסק במתן שמות

( עמ ' ) 204 - 202

ניתן ללמוד על מוצאן

ומקצועותיהן של מספר משפחות וגם על התקרבותן או התרחקותן מן היהדות  .לדוגמה ,

הדילמאנים מקורם בדילמאן  ,נפה במחוז גילאן ולא עיר באזרבאיג' אן כפי שיש סבורים

( עמ '  . ) 203שמות מוסלמיים מובהקים כמו חסן  ,חוסין ומוחמד  ,מגלים קירבה הדוקה
יותר לאסלאם  .בפרק על הנישואין מסביר המחבר כיצד נתקדשו בנים ובנות בגיל רך
ואחר כך נערכו הנישואין באופן גלוי על ידי כהן דת שיעי וגם במחתרת  ,על ידי אחד
הרבנים  .המחבר מקבל את עדותו של נצראללהיוף  ,שלא היה אף מקרה של גירושין
אצל יהודי משהד  .בפרק זה מובא כמעט בשלמותו אחד משירי החתונה הידועים בשם
" שירא חאתאני " ( שירה לחתן )  ,בעשרים ושלוש מחרוזות בנות ארבע שורות לכל מחרוזת .
השיר כולו מופיע במקור ובתרגום לאנגלית .

17

בעניין הקבורה ראוי לציין שתקופה ארוכה

נהגו אנוסי משהד להוביל את מתיהם לאזכרה לפני שהביאום למסגד הראשי של אמאם
רזא ואחר כך לבית הקברות המיוחד שנרכש על ידי היהודים  .בית הקברות החדש נרכש
מיד אחרי השמד

( ) % 839

כדי שהאנוסים לא יקברו את מתיהם לא בבית הקברות היהודי

שהיה ברשותם  ,ולא בבית הקברות המוסלמי ( עמ ' . ) 268
לבסוף יש לציין  ,שכמעט כל אנוסי משהד חזרו לצור מחצבתם כבר מסוף המאה הי " ט

וביתר שאת אחר התחלפות המשטר משושלת קאג ' אר לשושלת פהלווי (  . ) 1925החזרה
ההדרגתית ליהדות נתאפשרה בעיקר בשל הגורמים

הבאים  :ן -

במשהד ( וגם בשאר

ערי איראן וערי ארצות האסלאם בכלל ) לא היה קיים המוסד הנורא והאכזרי של
אינקוויזיציה ; - 2

ברוב המקרים לא היתה הקהילה המוסלמית אלימה ותובענית כלפי

האנוסים  ,ואף היו מקרים שאחדים מכהני הדת  ,כמו למשל אייתאללה עלי  -אכבר נהאונדי

16

רובו הגדול של החומר שבחלקים א ' וב ' נתפרסם כבר על ידי המחבר בכתב העת " עדות "  -ראו

17

פטאי .
ראו גם  :מורודי  ,עמ '

; 264 - 204

נצר  ,שירה ,

עמ ' 114 - 107

( באחרון באות חמישים מחרוזות בפרסית ) .

תולדות אנוסי משהד

הגן עליהם

( עמ ' - 3 ; ) 97 - 96 , 93

שמסורות היהודים תשמרנה

~,

26

נשות האנוסים עמדו על המשמר ודאגו בחירוף נפש

במשפחה ; - 4

אנוסי משהד לא נרדפו ולא הופרעו אם הם

העתיקו את מושבם לערים אחרות  ,בעיקר לטהראן הבירה ( בניגוד לספרד שהיהודים
נרדפו בה בכל מקום וישוב ברחבי

המדינה ) ; 5

 -מוסד השוחד היה מפותח מאוד והיהודים

השתמשו בו ביד נדיבה וזכו לשקט יחסי ואף להגנה ;

- 6

מנהגים ואמונות כמו נישואין ,

לידה  ,ברית מילה וקבורה של יהודים  ,לא נבדלו בהרבה מאלה של המוסלמים וקיומם
לא עורר חשדות במיוחד .
לפי עדות כותב השורות האלה  ,אשר ביקר במשהד בשנת
משפחות יהודיות ; לפי המחבר  ,נמצאו בשנת

% 995

, 1973

חיו בעיר שלוש

כתריסר משפחות יהודיות במשהד

לסיכום  :לפנינו ספר שקריאתו מומלצת למי שמתעניין בתולדות האנוסים בארץ מוסלמית
כאירגון  .יש להצטער שלא נשארו לנו תעודות בהיקף רחב מקהילות אחרות ברחבי
איראן  ,אשר נאנסו להתאסלם במאות הקודמות ועקבותיהן נעלמו  ,כמו שנשארו מאנוסי
משהד .

18

18

על חלק מהקהילות האלה ראו נצר  ,משהד  ,עמ' . 128 - 127
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החובה לזכור ולהזכיר היתה ערך יסודי בקרב העם היהודי

לאורך כל ההיסטוריה שלו .

לזיכרון תפקיד מרכזי בתפיסת הדת והחיים הקהילתיים של עם ישראל  ,וללא ספק הוא

מילא תפקיד מפתח בעצם ההישרדות היהודית  .אל החובה הדתית ואל הצורך האנושי
לזכור מתלווה תחושת שליחות  ,בעיקר בעיתות משבר הנגרם מהגירה או מתמורות
חברתיות ותרבותיות ניכרות  ,כשמנהגים  ,מסורות וערכים חדשים מאיימים להשכיח או
אף למחוק את העבר הלא  -רחוק .
ספרו של ד " ר דוד קזז בא למלא אחר חובת הזכירה וההזכרה בעיצומו של תהליך
מקיף של שינוי  .בכך אין הוא מיוחד  ,והוא מצטרף לגל של ספרים אשר פרסמו בעשור
האחרון יוצאי עיראק שעזבו את ארץ הולדתם בשנות העשרה או העשרים שלהם  ,ועתה ,

בשנות השבעים שלהם  ,התפנו לכתיבת זכרונות  .חלק מן המחברים מתמקדים בסיפור

חייהם ואחרים  ,ביניהם קזז  ,אורגים את סיפורם האישי בתוך מסכת חברתית -פוליטית
רחבת היקף  .לכולם משותף הרצון לשמר את תרבות העבר  ,להנחיל לבני הדור הצעיר
פכים נבחרים מן המורשת התרבותית שבתוכה גדלו  ,ובכך להשפיע על עיצוב הזהות
הקיבוצית של בני ארץ המוצא שלהם ואולי גם של החברה היהודית כולה .

1

ד " ר דוד קזז  ,פסיכיאטר בהכשרתו המקצועית  ,הוא אינטלקטואל יליד עיראק  ,אשר
עלה לישראל בראשית שנות החמישים ומאז

% 962

הוא מתגורר בדנבר שבארצות הברית .

" דע את עצמך ! דבק בשורשיך הפיסיים והרוחניים  ,האמן בעצמך " ( על מעטפת

הספר ) -

זהו המוטו של ספרו וזהו גם החוט המקשר בין חלקיו השונים של החיבור  ,אשר צירופם
כמכלול אחד נועד להציב דגם לגיבושה של זהות יהודית בהתבסס על מזיגה של היסטוריה ,
מסורת ומנהגים .
חלקו הראשון של הספר מוקדש לאורחות החיים והמנהגים של הקהילה היהודית

בעיראק  .קזז מספר על חיי היום -יום בקרב בני משפחתו  ,על הקשרים ההדוקים בין

1

מן אלה נזכיר את המחברים הבאים  :יוסי אלפי  ,כרטיס לכיוון אחד  ,תל  -סביב ; 1994
נערה במאבק  -קהילה ותנועה חלוצית מחתרתית בבגדאד  ,תל -אביב  ; % 997אביעזר שמואל  ,תמרים
מן הדקל  -סיפורים מהווי היהודים בעיראק  ,תל -אביב  ; % 997משה אסלן  ,פ ' רידה  ,תל-אביב ; 1997
אבנר שעשוע  ,ימי בגדד  -מארץ הנהריים לארץ ישראל  ,תל  -אביב  ; 1999מקס סודאי  ,כולם מצפים
להיתלות  ,תל-אביב  ( 1994המקור יצא לאור באנגלית בשנת  ; ) 1974שושנה לוי ויוסף מאיר  ,על
אם הדרך  ,תל-אביב  ; 2001וכן יוסף מאיר  ,שולמית  ,תל-אביב . 2002

פעמים

כרמלה כהן ,

95 - 94

( תשס " ג) עמ '

272 - 269

270

ו

אסתר מאיר

משפחתו ובין משפחת דודו  ,על אהבתו לבת דודו לואיז  ,שאותה נשא לאשה בישראל ,

בשנת  , 1950ועל מערכת היחסים החמה ושזורת הנאמנות עם השכנים המוסלמים  .כך
לדוגמה הוא מספר על גנבים שפרצו לבית משפחתו ונטלו עימם חפצים רבים  ,אולם
לאחר שהתברר לראש הכנופיה שאבי המשפחה הוא אחיו של ידידו היהודי  ,שבו הגנבים
והחזירו את כל אשר נטלו

.

מקום נכבד מעניק קזז לפירוט מנהגי השבת וחגי ישראל  ,לתיאור התבשילים המיוחדים
שהוכנו בחגי השנה ובאירועים משפחתיים  ,ולאורחותיהם של טכסי האירוסין והנישואין
שהיו אירוע מרכזי בחייה של כל משפחה יהודית  .קזז מציין את חשיבות קיום המנהגים
לשמירת הזהות היהודית וחיזוק האישיות  " :בעבודתנו ובתשומת ליבנו לפרטים  ,אנו
שומרים באופן פעיל על החגים והמסורות הרבות המקיפות אותנו  ,והם  ,בתמורה  ,שומרים

עלינו " ( עמ ' . ) 59
בהמשך מביא קזז בספרו תקציר של תולדות יהודי בבל מימי אברהם אבינו  .הוא
מפרט את סיפורי האבות מתוך זווית אישית ומתאר כיצד הושפע בילדותו מסיפורים

אלה ; לאחר מכן הוא מתייחס לדמויות תנ " כיות מרכזיות ומתאר את תולדות היהודים
בבבל למן הכיבוש המוסלמי  ,דרך השלטון העות' מאני ועד תקופת המנדט הבריטי וכינונה
של המדינה העיראקית העצמאית  .התקופה האחרונה שזורה זכרונות משפחתיים ואישיים
של

המחבר .
מכאן ואילך עובר המחבר לסיפור רדיפתם של יהודי עיראק  .הוא מתאר בפירוט רב

את הפרעות ביהודי בגדאד ( יוני

. % 949

) % 941

ואת הרדיפות על ידי הממשלה בשנים

- 1948

את עלייתם של יהודי עיראק ארצה  ,כולל עליית בני משפחתו  ,מסביר קזז בהקשר

של רדיפות אלה .
בסוף שנות החמישים היה קזז עצמו מעורב בקליטתם של המזרחים בישראל  ,לאחר
שהוטל עליו לחקור תגובות " בלתי הגיוניות " של אנשי המעברות אשר סירבו לעזוב את

הצריפים ולעבור לשיכוני קבע  .במהלך שיחות עם אנשי המעברות נחשף קזז לאחת

הבעיות המרכזיות בתהליך קליטת עולי ארצות האסלאם  :קשיי התקשורת על רקע עדתי
ותרבותי  ,בין הקולטים  ,אשכנזים ברובם הגדול ,ובין הנקלטים המזרחים  .קשיים אלה
הובילו לשיח של חרשים  :יושבי המעברות סירבו לשתף את פקידי הסוכנות בהתלבטויותיהם
והפקידים לא גילו נכונות להקשיב  -והתוצאה היתה עימותים פיסיים ומילוליים והרחבת
היקף הסטראוטיפים השליליים ההדדיים שנפוצו באותה תקופה .
הנושא האחרון בספרו של קזז מתייחס לשהותו בארצות הברית ולהשתקעותו

בה .

כאן זכה המחבר ליחס אוהד  ,מסייע ומעריך  ,וכאן חש פתיחות אמיתית ונכונות לקבל את

שונותו התרבותית  -זאת בניגוד למדינת ישראל  ,שבה  ,כך חש  ,ניסה המימסד הציוני

לכפות אחידות תרבותית אשכנזית תוך אפליה וקיפוח של המזרחים  .יחד עם זאת יש
לזכור שבישראל של שנות החמישים שררו תנאי חיים קשים בהרבה מאלה שארצות
הברית הציעה לפסיכיאטר הצעיר ולמשפחתו  .פרק זה מעניין במיוחד  ,כיוון שהוא מעלה

על הכתב תופעה שעד כה כמעט שלא נכתב עליה  -הגירתם של חלק מן המשכילים

זיכרוןוזהותבקרביהודי עיראק

ן

2 1
~

ובעלי יכולת אחרים מקרב עולי עיראק אל ארצות המערב  .מהגרים אלה הצטרפו לקהילות
יהודיות קיימות  ,כמו במקרה של קזז בדנבר  ,או שהם יסדו קהילות אתניות כמו בלונדון

ובניו  -יורק  2 .מעניינים במיוחד הוודאות האידאולוגית בשאלת ההגירה  ,מצד אחד  ,וטיפוח
הקשרים עם ישראל  ,הן במישור האישי והמשפחתי והן במישור הלאומי  ,מצד שני  .קזז
בחר שלא להתגורר בישראל אך מצא בה גורם חשוב לחיזוק זהותו היהודית ולביסוסה .
על פי תפיסתו של קזז נועד ספרו להתוות פתרון לבעיית הזהות של המיעוט היהודי
הנרדף  .במקום להוסיף ולמלא את תפקיד הקורבן הנצחי  ,על היהודים לבנות זהות
יהודית גאה המבוססת על ידע היסטורי ועל הכרה עצמית  .את הרכיבים לבניית זהות זו
קזז מספק באמצעות הידע ההיסטורי שהוא בחר להביא בפני הקורא  .כך הוא מעלה על
נס את ערכי הסולידריות המשפחתית והקהילתית  ,בעיראק  ,את חשיבותם של מסורות

ופולחנים להידוק הזיקה הבין -אישית והקהילתית יחד עם ערכים של אהבה  ,נאמנות
ויושר  ,שקדנות  ,השכלה ועוד  .תנאי מוקדם לביסוסה של זהות גאה  ,להערכת קזז  ,הוא
קיום בסביבה תומכת שלא היתה בעיראק של שנות הארבעים  ,אך מצויה כיום בישראל
ובארצות הברית  .אך בעוד שישראל מואשמת בקיפוח המזרחים ובדיכוי תרבותם  ,ארצות
הברית מתוארת על ידו כמקום אידאלי לפיתוחם של חיים יהודיים בהיותה חברה
אוניברסלית המקצה בתוכה מקום לקיומם של הפרט ושל הקבוצה הייחודית  ,תוך שמירה
על זהותם ותוך טיפוח ערכיהם המיוחדים .

תפיסתו של קזז את הדרך להבניית הזהות היהודית היא המעניקה ערך מוסף לספרו .
תפיסה זו היא העומדת גם ביסוד ליקוייו של הספר .
חלקים ניכרים מן הספר מבוססים על מידע שרכש המחבר מכלי שני  :כך  ,סקירת
ההיסטוריה של יהודי בבל נסמכת על ספרות מחקר היסטורית כלשהי  ,אולם אין לספרות
זו כל איזכור בספר  .אין מצויים בספר לא הערות שוליים ואף לא רשימה ביבליוגרפית ,

עובדה הנוטלת כל ערך מדעי מחלקים ניכרים שלו  .מלבד זאת אין ניכרים בכתיבתו של
קזז תובנות מחדשות או לפחות פן אישי ייחודי הזורה אור חדש או אחר על אירועים

היסטוריים ידועים  .כך לדוגמה  ,קזז מספר על המועדון היהודי היוקרתי " לורה

כדורי "

אשר ההצטרפות אליו היתה מותנית בהמלצות חברי המועדון הוותיקים  ,המלצות שנקבעו

בהתייחס למעמדו הכלכלי והחברתי של המועמד  .במקרה אחד התנגדו החברים לקבלתו
למועדון של מנהל בית ספר אשר אביו עבד בחברה קדישא ; גם משהתקבל  ,נודה המנהל
על ידי חלק מן החברים  .מאחורי אנקדוטה זו מסתתר דיוקן של חברה מעמדית מקוטבת
מבחינה כלכלית וחברתית  ,אולם גילוי זה אינו מוביל את המחבר לתובנות חברתיות

עמוקות יותר על טיבה של החברה היהודית  -אולי מפני שתובנות כאלה עלולות היו
להעיב על התמונה האידילית של הקהילה המצוירת בספרו של קזז .
בעייתי במיוחד נסיונו של קזז לתאר את שהתרחש בקהילה היהודית בבגדאד מתום
מלחמת העולם השנייה ועד העלייה לישראל .כל אותה תקופה שהה קזז בבירות ולבגדאד

2

ראו לדוגמה לב חקק  ,בית על גבעה  ,תל -אביב 993ן .
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הגיע רק לחופשות קיץ אחדות  .את חיי הקהילה הוא מתאר כמסכת ארוכה של פגיעות

ורדיפות  ,שהובילו ליציאת היהודים  .אולם קזז לא היה בבגדאד במרביתה של התקופה
והוא ניזון מזכרונות ששמע מפי בני משפחתו וכן מספרות זכרונות  ,ככל הנראה זו שנכתבה
על ידי הפעילים הציונים  ,או ממחקרים היסטוריים שנכתבו בישראל  .כל המקורות הללו
משקפים את הסיפר הציוני של סיפור היציאה והדבר משתקף היטב בכתיבתו של קזז .
בעיה לא פחותה במשקלה מתגלה כאשר קזז סוטה מן הסיפר הציוני  ,וזאת בהקשר
לסיפור עלייתה של לואיז  .קזז מספר על החלטתה הנחושה של לואיז להירשם לעלייה

בתקופה שהכל חששו לעשות כן  .אמיצה ונחרצת ניגשה לואיז למשרדי ההרשמה  ,ובדומה
לנחשון בן עמינדב שחצה ראשון את ים סוף  ,הפכה למנהיגה ולמורת דרך לאלפים רבים
מיהודי בגדאד אשר נהרו בעקבותיה אל תחנות ההרשמה  .אירוע זה העניק לספר את
כותרתו  ,כאשר

ה  " -התעסק "

המוזכר הוא המטבע שקזז אירס בו את לואיז  .אולם סיפור

זה אינו עולה בקנה אחד עם הידוע לנו מן המקורות הציוניים  .ההרשמה ההמונית החלה
לאחר שמנהיגי התנועה הציונית התכנסו והחליטו לקרוא ליהודי עיראק לצאת את ארצם
ולעלות לישראל  .הכרוז שחיברו המנהיגים הציונים הוקרא בכל בתי הכנסת ברחבי
עיראק ונענה בהרשמתם של עשרות אלפי אנשים אשר ביקשו להיחלץ ממצוקה פוליטית ,
מרדיפות כלכליות ומאפליה חברתית .

3

יתר על כן  ,אם בעקבות כותרת הספר הניח הקורא שלואיז היא גיבורת הסיפור ,
במהרה יגלה שאין היא אלא דמות משנית  ,שסיפורה נוכס על ידי קזז וככזה הוא גם
מסופר  .בהמשך הספר אין קולה של לואיז נשמע ביחס להחלטה חשובה אחרת  -הגירת
המשפחה לארצות הברית  ,בשנת

. % 962

ולכן  ,על אף כותרת הספר  ,אין לסווג אותו לא

כספר פמיניסטי ואפילו לא כספר העוסק בנשים .
לאור התזה המרכזית שהנחתה את המחבר בכתיבת ספרו ועל רקע אי  -ההקפדה על
כללי המחקר ההיסטורי  ,אין להתייחס אל ספר זה כאל מחקר היסטורי  ,ומי שמבקש
ללמוד על תולדות יהודי עיראק  ,מסורותיהם ומנהגיהם  ,ייטיב לעשות אם יפנה לספרות
המחקר הקיימת והמוכרת  .לעומת זאת יש לבחון את הספר בעדשה של שאלת הזהות
האישית והקיבוצית הטורדת אינטלקטואלים מזרחים רבים  .בספר
ound

The M~ ther Ofthe

מצטיירת דמותו של קזז כמי שמבקש להעלות שאלות על מהותה של זהותו

~
האישית ועל מקומה כחלק מזהות קיבוצית  .בתשובתו הוא מנסה להנחיל לדור הצעיר

זהות ישנה בלבוש חדש  ,תוך ניסיון להיאחז בערכי " בית אבא " כדי לשמר משהו מן
העולם התרבותי שאבד  ,ובכך להבטיח לדור הצעיר נקודת אחיזה לחיזוק ולבניית תרבותו
הייחודית בתוך תרבות אוניברסלית .

3

ראו יוסף מאיר  ,מעבר למדבר  -המחתרת החלוצית בעיראק  ,תל -אביב  , 1973עמ ' . 240
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עמ ' .
ימיו של המחקר החברתי של " הבעיה העדתית " בישראל הם כימי התופעה שאותה הוא
בא לייצג  ,וכמותה גם תולדותיו רצופות תהפוכות וטלטלות  .כבר בתחילת שנות החמישים
של המאה העשרים הרגישו מדעני החברה בישראל שמשהו " אינו

כשורה "

הקליטה של העולים מארצות האסלאם  .גישת ה " אינטגרציה באמצעות

בתהליך

מודרניזציה "

שרווחה אז  ,הצביעה על הגורם העיקרי להשתלבותם האיטית והחלקית של העולים
בחברה הישראלית  -הפער ( שלא לומר

" הפיגור " )

התרבותי הקיים בין התרבות המסורתית

של העולים לבין האופי המודרני של החברה הקולטת  .מדעני החברה הניחו שהזמן
יעשה את שלו ובני הדור השני  ,הגדל בישראל  ,יאמצו את ערכי החברה הישראלית
וישתלבו באופן מלא .

בשנות השבעים  ,זמן הופעתם של " הפנתרים השחורים " ושל המהפך הפוליטי  ,התברר
שלא כך אירע  .בני הדור השני לא שעו לעצת הסוציולוגים  ,ומשעמדו על דעתם הפוליטית

החלו לגלות התנגדות עקבית וחריפה למימסד המפא " יניקי ולהגמוניה שלו במרחב הציבורי
בישראל  .בינתיים זנחו הסוציולוגים את העיסוק ב " פער התרבותי "  ,שהכזיב  ,ובחרו לתאר

את הקונפליקט במונחים מעמדיים ; החפיפה הרבה שהתקיימה אז בין מוצא למעמד
סייעה למגמה זו  .בעלי גישה זו חזו את הקמתה של תנועת מחאה חברתית רדיקלית ,
שתאלץ את המימסד לוותר על כוחו  ,כדי לפנות מקום לחברה שוויונית וצודקת יותר .
לאחר השיא של שנות השמונים  ,התברר שההצבעה המסיבית ל " ליכוד " ( שגונתה על

ידי החוקרים הניאו  -מרקסיסטים כ " תודעה

כוזבת " )

פעלה את פעולתה  -ההגמוניה

האשכנזית התכווצה והחלה להתבצר באקדמיה ובמוסדות המשפט והכלכלה  .התפתחות
זו  ,שהצטרפה לעלייה ההמונית מ " חבר העמים " ( שפתחה חזית חדשה בתחום יחסי העדות

בישראל )  ,הביאו להתהוותה של חברה רב  -תרבותית בישראל ( למעשה  ,גם אם ללא
לגיטימציה אידאולוגית )  .המצב הרב  -תרבותי הביא לעיון מחודש בתרבות  ,אך הפעם

ללא הפטרנליזם של גישת " האינטגרציה "  .עיון זה שם דגש על ההיבטים החיוביים של
שימור התרבות והתפקיד שהיא ממלאת במערך הזהויות של ישראלים בני קבוצות מוצא
שובות .

פעמים
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אין פלא אפוא שספרו של איתן כהן " המרוקאים  -הנגטיב של

האשכנזים "

עוסק

בזהות  -זהות  ,ולא פוליטיקה במובן של תחרות על משאבים חומריים וסמליים  .כהן בונה

בספרו זהות " מרוקאית " אישית ופרטית לגמרי  ,הבולעת לקירבה את דפוסי החברה
והתרבות של יהודי מרוקו במאתיים השנים האחרונות  ,את משבר ההגירה ואת קשיי
החיים בעיירות הפיתוח המרוחקות  .בתשובה לשאלה " מהן הסיבות לנטייה של בני
העדה המרוקאית להתרחק ולהתנגד לסדר החברתי

בישראל ? " ( האומנם ? )

מגולל הספר

את תולדותיו של " היסוד האישי " בזהות התרבותית של יהודי מרוקו .
בחלקו הראשון של החיבור נסמך כהן על הבחנה של מכס וובר בין כריזמה למיסוד ,
ומאפיין את " היסוד

האישי "

כ " ספונטניות  ,אי  -רציונליות  ,המעטה בפורמליות  ,ריבוי

וביזור מקורות סמכות  ,כבוד האדם ושוויון  ,עממיות והפגנת רגשות  ,גמישות  ,כריזמה
מוסריות ואינדיבידואליזם

משחרר "

( עמ '  , ) 10כשבניגוד לכריזמה המרוקאית מאופיין

" הממסד האשכנזי " בפורמליות  ,בריכוזיות ביורוקרטית ובקולקטיביות הרומסת את הפרט .
חלקו השני של הספר מורכב משבעה  -עשר חיבורים קצרים שבהם צופה כהן ב " תופעות

מרוקאיות " בחברה הישראלית  -כאן זונח כהן את העיון הסוציולוגי וחובש את כובע
מבקר התרבות המהרהר בקול על ספרות  ,אמנות ופוליטיקה בהקשר התרבותי הישראלי .

התופעות הראשונות נעות בין התמקדות ביוצרים ואישים מרוקאיים ( עוזיאל חזן  ,מרים
כבסה  ,דוד לוי

ועוד ) ,

לבין תופעות

" מרוקאיות "

נרחבות  ,כגון  :תעסוקה  ,סטראוטיפ

ה " פרחה " ומוזיקה ; מיקבץ התופעות השני מנתח את הופעתם של המרוקאים על הזירה
הפוליטית למן מאורעות ואדי סאליב עד עמידתו של עמיר פרץ בראש ההסתדרות  .החוט
המקשר בין שלל התופעות הללו הוא ההתנגדות ה " אינסטיקטיבית " של המרוקאים למיסוד ,
מה שהופך אותם  ,לפי פרק הסיכום  ,למבשריה של תרבות פוליטית

" אחרת "

-

אינדיבידואליסטית  ,וולונטרית וקהילתית  .מי שמזהה כאן את עקבותיו של תומס ג ' פרסון

אינו טועה  -באותו פרק סיכום מקביל המחבר בין הזהות המרוקאית שתיאר ( או שמא
" יצר " )

בספר לבין הדמוקרטיה האינדיבידואליסטית של ג ' פרסון .

ההקבלה לג ' פרסון מביאה אותנו לדיון בממד הפוליטי של התרבות ובתפישת הרב -

תרבותיות העולה מן הספר  .התרבות נתפשה תמיד במחקר האנתרופולוגי כמערכת של
סמלים המסייעת לגיבוש קהילתי ומעצבת דרכי התנהגות ואוריינטציות לפעולה חברתית .
במישור הפוליטי נתפשה התרבות ככח דינמי היוצר קואליציות בין קבוצות על בסיס
ערכים משותפים או  ,לחלופין  ,יוצר ביניהן הבדלים  ,תוך מתן משמעות סמלית למעשה

הפוליטי  .הדינמיות של התרבות מבוססת על היצירתיות שהיא מאפשרת לנשאיה  ,במעשה
זה של יצירת זיקה בין סמלים תרבותיים לאוריינטציות פוליטיות  ,במצבים של שינוי

חברתי מהיר ( כמו זה הנלווה להגירה  ,למשל )  .התרבות המרוקאית של כהן  ,לעומת זאת ,
חופשייה מפעילות גומלין זו שבין מצב חברתי ליצירתיות סמלית  -היא נוצרה והתגבשה
בנקודת זמן היסטורית  ,כשתהליך ההגירה והמפגש עם החברה הישראלית רק העצימו
את מאפייניה הראשוניים  .לתרבות זו אין סמלים וערכים משל עצמה שעל בסיסם אפשר
לשאת ולתת עם החברה הקולטת  ,אלא היא תמונת תשליל ( " נגטיב " ) של המימסד האשכנזי .
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למרוקאים אין  ,על פי הסבר זה  ,ערכים יהודיים משותפים עם האשכנזים וגם אין להם
עניין להשלים עם הסדר החברתי בישראל ( ולו בשביל לבצר את מעמדם העדיף כיהודים
מול הערבים  ,למשל )  ,וכל מהותם הוא ערעור על הלאומיות היהודית בגירסתה הציונית ,
בשם האינדיבידואליזם  .היעדרם של סמלים וערכים הנובעים מזהות יהודית המשותפת
למרוקאים ולאשכנזים והיעדר חלופה מרוקאית חיובית לערכי הציונות הסוציאליסטית ,
משרתים את טיעונו הסמוי של כהן שכל ערך  ,כל סמל וכל קולקטיביות שוללים את
חירותו של הפרט .
התרבות המרוקאית של כהן היא קטגוריה אינטלקטואלית ריקה ומופשטת  ,שאינה

כוללת אנשים בשר ודם בעלי זהויות רבות ( מרוקאים  ,יהודים  ,ישראלים )  ,שחלקן מפרידות

אותם מאחרים וחלקן דווקא מחברות אותם אליהם  .הספר מציע רב  -תרבותיות נייטרלית
כלפי ערכים בנוסח אמריקאי  ,פוליטיקה של זהויות העוסקת בהנגדת קטגוריות סגורות
ומופשטות  ,שהאחת מייצגת את כל הטוב

ה " אינדיבידואליסטי "

והאחרת את כל הרע

ה " קולקטיביסטי "  .במסגרתה של פוליטיקה כזו הפרטי הוא פוליטי וכל מה שנמצא בתוך
הקטגוריה ה " טובה " הוא מחאה פוליטית  -בין אם זה דוד לוי בליכוד ובין אם אלו דפוסי
תעסוקה כמו ספרות ואופנה  .ספק רב אם פוליטיקה מסוג זה קוסמת למרוקאים מצביעי
ליכוד

וש " ס

המצביעים למפלגות אלה דווקא בשל הרטוריקה הדתית והלאומית שלהם ,

המחזקת את חברותם בקולקטיב הישראלי  ,ולא רק כדי " לעצבן את האשכנזים " .
בנקודה זו  ,שלמה פישר ויואב פלד מציעים מסגרת לניתוח שאלת יחסי
המעניקה גם היא משקל רב לגורמים ותהליכים

תרבותיים .

1

העדות בישראל ,

פישר מסביר שההתנגשות

החריפה בין המזרחיים לממסד הציוני  -סוציאליסטי נובעת מהבדלים בהגדרת הקולקטיב

הלאומי  ,הבדלים הנובעים מחוויות מודרניזציה שונות בארץ המוצא  .בעוד הציונות

הסוציאליסטית רואה את הלאום כקולקטיב אוניברסלי  -שעל ידי החברות בו יכולים
היהודים להיות בבי אדם טובים יותר  ,ראו המזרחים את הלאום כקולקטיב פרטיקולרי
על ידי הצטרפות אליו הופכים היהודים ליהודים טובים יותר  .במקרה זה ניתן לתרבות
העדתית תוכן חיובי  ,שעל בסיסו מזוהה היריב הפוליטי כמו גם בעלי ברית פוליטיים
השכבות האשכנזיות המסורתיות והזעיר -בורגניות שיוצגו על ידי הליכוד של בגין  .גם מן
ההסבר של יואב פלד עולה בנייתו של קולקטיב  -נגד  ,המובל על ידי המזרחים אך כולל

גם אשכנזים  ,כאסטרטגיה תרבותית  -פוליטית  .בבואו להסביר את התמיכה הרבה יחסית
לה זכה מאיר כהנא בעיירות הפיתוח  ,מעמת פלד את הקריטריון

ה " יהודי "

לחברות

בקולקטיב הציוני עם הקריטריון ה " אזרחי "  .הצבתו של הקריטריון ה " יהודי " על ידי
כהנא כקריטריון יחיד לחברות בקולקטיב הלאומי קסמה למזרחים  ,מפני שכיהודים הם
שווים לאשכנזים  ,אך אם הקריטריון הוא אזרחי  ,עולה שאלת " התאמתם " של המזרחיים
להיות אזרחים במדינה מודרנית .
1

שלמה פישר  " ,שני דפוסים של מודרניזאציה  -על ניתוח הבעיה העדתית בישראל "  ,תיאוריה
וביקורת

1

. 327 - 321

( , ) 1991

עמ ' ; 22 - 1

יואב פלד  " ,מאיר כהנא "  ,תיאוריה וביקורת

13 - 12

( , ) 1999

עמ '

2 6

 1אבישי צוברי

~

בסיכומו של דבר  ,למרות כל האמור לעיל  ,נהניתי לקרוא את הספר  .נעניתי לאתגר
שהציב כהן בפתיחת חיבורו  " ,הפנים המגוונות של הספר דורשות יחס גמיש " ( עמ ' . ) 13
סייעה לי בכך נטייתו של כהן

( פוסט  -מודרניות ? )

שלא להפריד בין מציאות לבין ייצוגים

של מציאות וסטראוטיפים  .עילת כתיבת הספר ( כפי שמצוין על הכריכה ) היא " התבוננות
בסטריאוטיפ המרוקאי "  ,וההטיה כלפי ייצוגים מאפשרת לנתח את " השוטר

כתופעה מרוקאית

( עמ ' ) 84

ואפילו את דנקנר ( או שמא

" דנקנר " )

אוולאי "

כמרוקאי של העיתונות .

הקולאז ' שעושה כהן בין תופעות מן התחום הפרטי  ,פוליטיקה  ,יצירות אמנות וסטראוטיפים ,
מאפשר לגשת אל הספר כאל יצירה ספרותית יותר מאשר כאל מחקר אקדמי  .הסופר
יוצר עולם שבו מתערבב הבדוי עם המציאותי ; הוא אינו מוגבל לתיאור דקדקני של
המציאות והוא בודה מציאויות רבות לשם הזרה או פרספקטיבה  .האובססיביות שכהן
רודף בה אחר כל בדל של סטראוטיפ שלילי שהודבק למרוקאים כדי להסביר כיצד הוא
נובע ממוסריות נעלה  ,היא טכניקה מצוינת ליצירת פרספקטיבה שדרכה היוצרים
סטראוטיפים כאלה  ,והמחזיקים בהם  ,נראים באור מגוחך .

