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דבר העורך
מאת: משה ש�מ�ר

לקוראינו היקרים שלום רב 

אני שמח על הקמת ועדת מערכת בהרכב חדש - ד"ר נתן חסון, יו”ר, יהושע קלש, יו”ר 
הארגון, מאיר משען מזכיר הועדה ועבדכם הנאמן, משה שמר, עורך. 

וזכתה  הקהילה  חברי  ידי  על  היטב  שהתקבלה  הקיימת,  החוברות  מתכונת  תימשך 
להדים חיוביים ביותר גם מבני הדור הצעיר ומגורמים חיצוניים.

על  ענתבי  חפר  אליעוז  ד’’ר  של  האחד  אקדמיים:  מאמרים  שני  נמצא  זה  בגיליון 
לראשונה  אור  הרואה  דמשק..."  עלילת  על  חדשים  ובאורים  הארות  "חידושים, 
להתיישבות  בפעולתו  בסוריה  "החלוץ  על  השני  שלנו.  העת  בכתב  זו  במתכונת 
ע’’ה,  אילן  צבי  ד’’ר  של  הדוקטורט  עבודת  מתוך  לקוחה  הכתבה  בחורן..."  היהודית 
ותודה  זה,  בגיליון  לפרסמה  לנו  להרשות  בטובו  הואיל  בירושלים  צבי  בן  שמכון 
עת. בכל  לנו  מעניק  שהוא  והסיוע  העזרה  על  גְַלֶצר  מיכאל  מר  לסמנכ’’ל  מיוחדת 

מתחומים  גבורה  סיפורי  הקהילה.  מבני  גיבורים  בנים  על  כתבות  מספר  אלינו  הגיעו 
שונים בחיינו, שאת סיפוריהם אנו מביאים במדור חדש "אחינו גיבורי התהילה".

שני מדורים מבוקשים הם "פתגמים ומכתמים מבית אבא" ו"מתכונים ממטבחה של אמא" חוזרים להופיע על פי בקשות 
רבות שהגיעו אלינו.

יו’’ר המערכת שלנו ד’’ר נתן חסון, חותם את הגיליון בזיכרונותיו האישיים כילד בדמשק. סיפורים אמיתיים שחווה בעצמו 
המהווים סיפורי מורשת 'כשלעצמם' בזעיר אנפין.

 
אנו חוזרים ומבקשים לשלוח לנו חומר: כתבות, סיפורים, מתכונים, זיכרונות, תמונות ומסמכים שונים מהווי חיי הקהילה בדמשק.

מהם נשאב חומר לבניית הגיליונות הבאים.

שלמי תודות:
לבני משפחות: עבאס, שלוח )שאלוח( וקיבוץ חצרים.

לד’’ר אליעוז חפר ענתבי. למאיר משען, למלי הרצנו, לד’’ר נסים לאטי, לבני מוצרי וללֹוַרה אביטל )ַחֵליוַה(. 

לַראֶשל ִריַקה-בירנבוים. ליגאל עמית על החומר והתמונות ששלחו לנו.

לרות ֶשֶמר על העזרה החשובה והחיונית בכתיבת המתכונים ובישולם כהכנה לצילום.

לצוריה ֶשֶמר על העזרה והסיוע בהפקה, בעיצוב, ובעיבוד גראפיים של תמונות בפוטושופ. 

למרכז למורשת מודיעין )מל’’מ(, ד’’ר שמעון אביב, לאברהם לאטי ולגב’ נטע זיו-אב.

ל "ויקיפדיה". 

ל "יד ושם", למשרד הביטחון. לאתר תמונות Google ואתרי אינטרנט.   

משה ֶשֶמר, עורך

לכולם רוב תודות,
ואיחולי חג אביב כשר ושמח.

משה ֶשֶמר
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תקציר המאמר
החלה   ,1840 בשנת  בדמשק  הדם  עלילת 
בין  התגוששות  לזירת  והפכה  מקומי  כאירוע 
ויש הרואים  בין מדינות.  כוח  ומאבקי  מעצמות 
הציונית  הלאומית  ההתעוררות  ניצני  את  בה 

בכל העולם בכלל ובארצות המזרח בפרט. 

מקורות  שני  אודותיה,  נכתב  כבר  שרבות  אף 
ולא  נזנחו  - בפרשה  כאן  - המובאים  ראשוניים 
שמשו את ההיסטוריונים אשר יתכן וידעו באופן 
חלקי על קיומם ומשום מה לא התייחסו אליהם. 

המקור הראשון שהיה עד כה הוא עדות נרחבת 
יעקב  ר'  דמשק,  של  הראשי  רבה  כתב  אשר 
ענתבי. ארבע שנים אחר הפרשה, נמצא עתה 
לנו  מאירים  האירועים,  של  יותר  נרחב  תיעוד 
תיאורים חדשים, )כנאמר בשיטות מחקר בימינו 
היו  לא  אשר  ש.(  מ.  משתתפת''  מ''תצפית 
ידועים עד כה בתיאור האירועים אשר הסעירו 

את העולם היהודי במחצית המאה ה- 19.
ובנסיבות  החדשים  במקורות  ידון  זה  מאמר 

שמקורות אלה נזנחו עד כה.

אתיקה רפואית ומהלכי משפט. 
על עלילת דמשק ה'ת"ר 1840

אֹור מקורות חדשים.  עובדות חדשות, ְבּ
מאת: ד"ר אליעוז חפר- ענתבי

במאמר זה, נערכה בחינה חדשה של שני מקורות היסטוריים ראשוניים חדשים 
מתוך השוואת תוקף תכניהם למקורות קיימים, אשר נתקבלו בעבר על ידי החוקרים. 
קבלתם כתקפים מאפשרת לנו ניתוח הפרשה המפורסמת הזאת מזוויות חדשות 

והארת נקודות ראות חדשות אשר לא הוארו בעבר. 

ד"ר אליעוז חפר-ענתבי

Medical ethics and juristical proceedings 
during the Damascus Blood libel.
The Damascus affair (1840) in light of new 
historical facts & sources
Abstract
The Damascus Blood Libel at 1840 has 
begun as a local affair and became a focus 
for international struggle among western 
rival diplomatic powers. Some researches 
recognize that affair as first signs of Jewish 
Zionist national movement.
Although the affair was learned thoroughly, with many 
articles and books written about, the physician's role 
in that affair was neglected although their behavior 
and testimonial statements had a central role on 
later developments of the affair.
In Damascus 1840, 3 kinds of health care givers were 
working. Healers, Moslem physicians and foreign 
European physicians who have acquired their 

medical education in European universities. Those 
physicians were called upon to testify about some 
bones claimed to be human remains, supposedly 
those of the missing monk and his servant.
The hostile public climate toward the Jews, the 
inquiry leads and the authorities' negative tendency 
to find the Jews guilty in charge didn't leave much 
choice in the hands of those physicians especially 
since their posts were governmental and municipal 
ones. All but one, Dr Amantia Lograsso have 
surrendered to the powers Addressed upon 
them whether obvious or implied and testified as 
expected by the government. This article will tell Dr 
Lograsso's  story and will present possible ways by 
which his true testimony was changed and silenced 
as well as taking his signature by deception. 
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המקורות הקיימים: 
יותר  והנחקרת  המוכרת  הגרסה   - הראשון  ההמקור 

יעקב  ר'  של  הראשונה  עדותו  של  היא  הפרשה,  של 

בשנת  מונטיפיורי  סיר משה  אל השר  במכתבו  ענתבי 

1841, בו הוא מדווח לו על השתלשלות האירועים אותם 

חווה בעצמו ועל גופו. גרסה זו התפרסמה בכתב העת 

"מזרח ומערב" )1929( ]א[ וכן בספר "באור החיים" לר' 

חיים כפוסי באותה שנה: תרפ"ט )1929( ]ב[.

וקצרה  מצומצמת  גרסה  הייתה  שזאת  מסתבר  אולם 

ביותר. ודווקא גרסה מקוצרת זו היא זאת אשר שמשה 

על  ידעו  לא  אשר  עכשיו,  עד  הרבים,  לחוקרים  מקור 

בארכיוני  המצויה  יותר,  הנרחבת  הגרסה  של  קיומה 

ספרית ''כל ישראל חברים - אליאנס" )כי''ח( בפאריז. 

למסמך  כאמור  קדמה  הקצרה  הגרסה  כי  ויוזכר  יצוין 

בשנים  מחדש  נגלה  אשר  שנים  בשלוש  הנרחב 

האחרונות ועליה ארחיב דברים להלן. 

הוא ספרו של מוצטפא טלאס - שר  ההמקור השני - 

]ג[  ציונים"(  )"מצות  ַצְהיּון''  ''פטיר  ההגנה הסורי לשעבר 

אשר נזנח אף הוא על ידי החוקרים בשל היותו  מוכתר 

כספר אנטישמי. בספרו זה מביא טלאס את פרוטוקולי 

חקירותיהם של הנאשמים היהודים )בשפה הערבית( וכן 

מסמכים נוספים שנכתבו באופן מגמתי בעת הפרשה, 

מהנחקרים  הוצאו  שההודאות  אזכור  או  ציון  בלא 

באיומים ובעינויים קשים ואף ברצח של כמה נאשמים. 

מחקר השוואתי בין המקורות השונים מגלה כי המסמכים 

שמעלה מוצטפא טלאס בספרו הינם כביכול אוטנטיים 

ולכן שילוב מקורות חדש זה נותן אף הוא תיאור מזוויות 

הן  שעולות  המעניינות  הנקודות  הפרשה.  על  חדשות 

אופני החקירה והמשפט הנלוזות של השלטונות בכדי 

להוציא הודאות שקריות ולשתול אותם בזירת החקירה 

המגמתית כממצאים אמיתיים שיתאימו להשערותיהם 

של המאשימים.

המגמתיות  את  מבליטים  החדשים  הממצאים 
בהפללת היהודים )החפים מפשע( בכל מחיר על 

ידי החוקרים בפרשה.
מקורות חדשים אלו מגלים גם את חלקם העגום של 

"הרופאים שפעלו", באותה עת, בדמשק. בחוות דעתם 

החקירה.  בלב  ועמדו  שנתגלו  לכאורה,  העדויות,  על 

עדויות אלו כללו שברי עצמות ופיסת בד שחורה, שנטען 

עליהן שהן שרידי גופותיהם של הנזיר האבוד ומשרתו. 

ועם  רופאים אלה עם השלטונות  שיתוף הפעולה של 

ומצפון  אתיקה  וחוקי  כללי  לכל  בניגוד  היו  המעלילים 

בעייתי  מדיקו-לגאלי  קשר  מציג  רפואי   - מקצועי 

בדמשק בשנת 1840. 

אחד   )Amantia Lograsso( לוגראסו  אמאנטיא  ד"ר 

הרופאים הזרים שעבדו וחיו בדמשק, לא נכנע ללחצים 

לכל  בניגוד  עליו.  שהופעלו   - והסמויים  הגלויים   -

שאר עמיתיו הרופאים שהוזמנו להביע את דעתם על 

הממצאים, עמד הוא על דעתו והעיד על פי צו מצפונו 

ומיטב מקצועיותו הרפואית אודות מקורן של העצמות 

כלא עצמות של בני אנוש.

נכנע  שלא  מעיד  הוא  האישיים  שבכתביו  פי  על  אף 

ללחצי השלטונות, מציג מוצטפא טלאס מסמך לפיו, 

את  המפלילה  גרסה  על  חתם,  לוגראסו  ד"ר  כאילו 

היהודים המעונים. 

מאמר זה יספר בין היתר את סיפורו ויציג דרכים אפשריות 

בהן התגברו המעלילים על טענותיו האמיתיות של ד"ר 

אמאנטיא לוגראסו. 

שיטות מחקר ומקורות חדשים 
במאמר זה נערכה בחינה של שני מקורות היסטוריים 

תכניהם  תוקף  השוואת  מתוך  חדשים  ראשוניים 

למקורות קיימים אשר נתקבלו על ידי החוקרים. 

קבלתם כתקפים מאפשרת ניתוח הפרשה המפורסמת 

חדשות  ראות  נקודות  והארת  חדשות  מזוויות  הזאת 

אשר לא הוארו בעבר. 

ונרחב  מפורט  אישי  עדות  עותק  הם  הללו  המקורות 

לבו  לדאבון  שנכח  דמשק  של  הראשי  רבה  של  יותר 

וכן   ,1840 בשנת  האירועים  בעת  פעיל"  כ"משתתף 

פרוטוקולי החקירה והדרישה ביהודים המעונים בנוסף 

למסמכי עדות אשר גופי החקירה בדמשק הפיקו. 

א. עותק חדש שונה ממכתבו הראשון של 
ר' יעקב ענתבי שהיה שמור בידי נכדו. 

פרשתנו  גיבור  ענתבי,  יעקב  לר'  לו  היה  מפורסם  נכד 

ושמו, אברהם - אלברט ענתבי. אברהם - אלברט, איש 

הישוב  מעסקני  היה  ובתפוצות,  בארץ  ומפורסם  ידוע 

היהודי הישן בארץ בסוף המאה ה- 19 וראשית המאה 

הציונות,  ולראשי  העליות  לאנשי  רבות  וסייע  העשרים 

בגישתו, אלא חיפש  ציוני  אעפ"י שהוא עצמו לא היה 

גישה פרגמטית למהלכים וקשרים עם השלטון התורכי 

- עות'מאני לאפשר את קיומו של הישוב היהודי בארץ 

אברהם אלברט ענתבי איש ירושלים

6



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 13 אביב תשע"א אפריל 2011

היו  לכן,  עת.  באותה  הקשים  חייו  מהלך  את  ולהקל 

של  פעולותיהם  את  בעין  עין  ראה  לא  בהם  מקרים 

וניסה  ואת דרכי פעולתם. היות  המתיישבים החדשים, 

לשאת חן בעיני השלטון התורכי ולהשיג ממנו הקלות 

אינם  רבים  חוקרים  ]ו,ז[  הישוב.  יהודי  למען  שונות 

לסבו  ענתבי  אלברט  בין  המשפחתי  לקשר  מודעים 

זו יש חשיבות רבה בהערכת  ר' יעקב ענתבי ולעובדה 

תקפותו של המקור החדש אשר יוצג להלן. על הקשר 

הזה מעידים: מאיר דיזינגוף ]ח[, משה דוד גאון ]ט[, וכן 

נכדתו של אלברט, אליזבט ענתבי ]י[.

במסגרת  בפאריז,  ענתבי  אלברט  של  מביקוריו  באחד 

)"כי"ח"(,  חברים"  ישראל  "כל  חברת  עבור  עבודתו 

והמועד  הנסיבות  ]יא[  מיוחד  יד  כתב  הפקיד בספרית 

אינם  ומקורותיו  הזה  יד  הכתב  למסירת  זה,  למעשהו 

ידי  על  חתום  אמנם  היד  כתב  היום.  עד  לנו  ברורים 

מפיו  מסופרים  תיאוריו  וכל  עצמו  ענתבי  יעקב  ר' 

בשורות  מעיד  )המעתיק(  הכותב  אולם  ראשון.  בגוף 

הראשונות, שזוהי העתקה מהמקור, ככתוב: "העתקה 

מכתיבת יד עט"ר )עטרת ראשי( מר זקני הרב המופלא 

וכבוד ה' מלא המקדש שם שמים ברבים הגאון יעקב 

ענתיבי זלה"ה". מכאן אני מסיק שהמעתיק הוא אלברט 

ענתבי עצמו. 

מהפרשה,  שנים  ארבע  בטווח  נכתבה  אשר  זו  בעדות 

כל  את  ענתבי  יעקב  ר'  מתאר   ,)1844( תר"ד  בשנת 

אירועי הפרשה בפרוט רב יותר מזה אשר מופיע בדווחו 

מונטיפיורי  משה  לשר  שנשלח  והמפורסם  הראשוני 

בשנת 1841. זמן קצר מאוד אחרי תום הפרשה.

נראה אם כן, שר' יעקב ענתבי החליט כעבור ארבע שנים 

הקשים  העינויים  מזוועות  זמן  מרחק  לאחר  מהאירוע 

מנשוא שעבר, לתעד טוב יותר את זיכרונותיו על יסוד 

דווחו הראשוני שהעביר בשעתו לשר מונטיפיורי. 

ולא  דיו  נחקר  לא  זה  "חדש"  יד  שכתב  לציין  מעניין 

פורסם כמעט. על אף שיש בו חידושים שונים הקשורים 

חוקרי  כל  של  במחקריהם  נזכר  שאינו  מכיוון  לפרשה. 

הפרשה המפורסמים כ א. ברור ]יב[, כ מ.קוטיק ]ה[, וכ י. 

י. ריבלין ]יג[ עולה איפא, שלא היה ידוע להם על קיומו של 

מסמך זה במערך המקורות שמהם שאבו את ידיעותיהם.

משום מה גם חוקרים חדשים יותר כפרופ' יונתן פרנקל 

אולי משום  זו את הדעת הראויה  נתנו לעדות  לא  ]ד[ 

התיאורים הרחבים והציוריים שבו, עד כי עולה החשד 

כאילו מדובר בשכתוב של ההיסטוריה על ידי גופים פרו 

יהודיים למען הוכחת חפותם. 

הכותב  בין  המשפחתי  הקשר  והבנת  ידיעת  אולם 

)המעתיק מהמקור( אלברט ענתבי, ובין ר' יעקב ענתבי, 

תומכת בעובדה שהחזיק בידיו מסמך מקורי שכתב סבו. 

של  הרגשית  המעורבות  את  גם  מסבירה  זו  עובדה 

המעתיק, בהבנת הטקסט שהפקיד בספריית "אליאנס" 

מהוספת  להימנע  היה  יכול  שלא  כך  כדי  עד  בפאריז. 

הערות משלו, המערבות את ידיעותיו מתקופה מאוחרת 

יותר. כך הוכללו שתי הערות אנאכרוניסטיות בטקסט 

המקורי. במקום אחד אנו רואים שהכותב רשם בהערת 

סוגריים מרובעות )עמ' 27 של כתב היד(: 

"]ומעלת השר סיר משה מונטיפיורי זלה"ה טרח הרבה 

האבן  זאת  שתוסר  ובממונו  בכוחו  במעשה  גמר  אחר 

שנת  תמוז  לחדש  כי"ט  דברו,  בא  עד  שם  ..ונשארה 

התר"ך )1860(, שקמו המוסלמים והדרוז על הנוצרים 

שבדמשק....[" 

ברור שהוספת הערה זו בגוף הטקסט נערכה שנים רבות 

לאחר כתיבת המקור )בשנת 1844(, ולכן טרח הכותב 

אלברט ענתבי, לתחום את ההערה שהוסיף מידיעותיו 

נפטר  אגב,  עצמו,  ענתבי  יעקב  ר'  המקורי.  מהטקסט 

בשנת תר"ז )1847(. 

הערה אנאכרוניסטית נוספת מעין זו מופיעה בעמ' 30 

לכתב היד:

"שלח סיניור אליהו פיג'וטו כתבים לאחינו בני ישראל, 

היושבים  והרחמים,  החסד  אנשי  והסגנים,  השרים 

כל  חברת  יע"א,  פאריז  והמהוללה  בעי"ת  ראשונה 

מהתועבות  והודיעם  יחיו,  עליהם  ה'  חברים  ישראל 

הנעשות בדמשק"....

חברת כי"ח נוסדה אף היא בשנת 1860, כלומר 16 שנה 

אחר כתיבת המקור בידי ר' יעקב ענתבי. הפעם לא נזהר 

נכדו מלהפריד את השערתו, מהטקסט המקורי, אולם 

נקל להבין כיצד מעורבותו הרגשית, והיכרותו עם כוחה 

ותולדותיה הארוכים של כי"ח בקרב יהודי צרפת, גרמו 

לו להניח הנחה שבטעות יסודה, אולי מחוסר דעת.

 

מאידך גיסא, אין הערה זו בבחינת היוצא מן הכלל שמעיד 

על הכלל. השוואה מדוקדקת של המקור הזה למקורות 

אחרים )יהודיים ולא יהודיים( אודות הפרשה, מראה זהות 

בתיאורי האירועים הנזכרים, וגם בתאריכים שנזכרו, ראה 

עבודת השוואה קודמת שערכתי בנושא ]יד[ 

גורם לחוקרים לזנוח מסמך  מצער שחוסר שימת לב, 

חדש זה אשר גם לא היה מוכר בעבר. 

פרטים  וביקשתי  בפאריז  "אליאנס"  ספרית  אל  פניתי 

Ms285H המצוי  היד  כתב  אודות  נוספים  ביבליוגרפיים 

המעניינות  ולהערותיך  לשאלותיך  לענות  "כדי  בידם: 

מאוד בנוגע להיסטוריה של הטקסט הזה אין לנו אלא 

תווית  נושא  היד  כתב  עליהן:  להסתמך  עובדות  מעט 

המציינת את הכתובת הבאה: 
 "Monsieur Albert Antebi, Impasse de Malte 3 ,Chalins
– sur Marne, France"

בדומה על גבי הכריכה )העטיפה( קיימת תווית מחוקה 

מעט: "עותק ...של הסיפור...שנעשה על ידי מר ענתבי 

...נכד הרב ...יעקב ענתבי....בפרשה" 

ועמוד הראשון )של כתב היד( צוין תוכן כתב היד עבור 

הקורא בשפה הלטינית, הערה בכתב ידו של ספרן ותיק 

של ספריית A.I.U כי"ח 

רודוס(  )ושל  דמשק  פרשת  אודות  בעברית  "הסיפור 

שנכתב על ידי הרב יעקב ענתבי )עותק שנעשה על ידי 

7



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 13 אביב תשע"א אפריל 2011

נכדו של המחבר על פי המקור(" 

אין לנו עוד מקורות אחרים להסתמך עליהם.
Jean Claude Kupeminc, A.I.U (27.4..1994)

)ספרן ראשי, ספרית אליאנס בפאריס("

סופו של אברהם אלברט ענתבי היה טראגי, הוא נשלח 

לחזית הטורקית בזמן מלחמת העולם הראשונה ונפטר 

שם בצורה נוראה ]ו[

ַצְהיּון" "מצות ציונים" של  ב. הספר "פטיר 
מוסטפא טלאס. מהדורה שניה 1984.

בספרו זה מעלה הכותב על הדפוס את כל פרוטוקולי 

במהלך  שחוברו  מסמכים  וכן  והדרישה,  החקירה 

לחתום.  המעונים  הנחקרים  אולצו  שעליהם  החקירה 

בצרפת  יהודיים  ארגונים  של  חמתם  את  עורר  זה  ספרו 

כאשר עמד מוצטפא טלאס לקבל תואר דוקטור לשם כבוד 

המהומה  שכתב.  אחר  ספר  על  סורבון"  מ"אוניברסיטת 

עוררה את טלאס לחזור ולהוציא את ספרו "פטיר ַצְהיּון" 

במהדורה מוגהת ונרחבת יותר בשנת 1986. 

שוליים  הערות  מביא  הוא  לספרו  השנייה  במהדורה 

המעידות על מקורות פרסום הפרוטוקולים שהוא מביא 

באופן כה מפורט כגון: 

כתב  בעבר  נקרא  )אשר  הפטריארך"  של  העת  "כתב 

העת הסורי( שנה שישית חלק 9 חודש מוסלמי תשרין 

לגיליונות  מקור   ."598-608 עמ'   1931 נובמבר  השני, 

משנת  הפרוטוקולים  של  המלא  התיעוד  עם  אלה 

1931, מצא טלאס בארכיוני האוניברסיטה האמריקאית 

בביירות ]ג[. 

גם כאן, השוואה של מקבילות תאריכים בין האירועים 

הנזכרים באותם פרוטוקולים )המתוארכים לפי תאריך 

בעדותו  הנזכרים  אירועים  לאותם  ונוצרי(  מוסלמי 

המפורטת של ר' יעקב ענתבי )המתוארכים בתאריכים 

עבריים( מציגה זהות ]יד[. דבר המאמת את אוטנטיות 

החומר שפרסם טלאס. השוואה נוספת היא בין המקור 

אחר  אנטישמי  ספר  ובין  )בערבית(  טלאס  שמציג 

 ,1850 בשנת  הפרשה,  אחר  בלבד  כעשור  שפורסם 

ידי נזיר קפוצי'ני אחר בן מסדרו של הנזיר האבוד,  על 

האב תומאסו מקלאניאנו. ספר זה שנכתב באיטלקית, 

מפרסם האב ג'יובאני באטיסטה את פרוטוקולי החקירה 

והדרישה לאחר שתרגמם לשפתו: 
"Relazione Istorica del P.G.B. (Padre Giovanni Batista) 
Da Mondovi M.A.C 
Contenente il compendio della vita del Padre Tomaso 
Da Calangiano Di Sardegna, …Marsigila, Gennaro 
1850"

לתוקף  באשר  מסופקים  בעבר  החוקרים  היו  כאן  אף 

המידע, מכיוון שהספר בעל מגמתיות אנטישמית. אולם 

המקור  ובין  האיטלקי  החומר  בין  שערכתי  השוואה 

הערבי, מציגה זהות מלאה בתכנים. 

לבדוק את המסמכים שמפרסם טלאס  יהיה  נכון  לכן 

בעיון רציני ולגלות את ממצאיהם באור עדותו הנרחבת 

של ר' יעקב ענתבי משנת 1844. 

תוצאות: ממצאים חדשים ממקורות חדשים.
א. נוהלי צדק ודרכי משפט בדמשק בשנת 1840. 

המקורות הידועים אודות הפרשה, מלמדים שהנפשות 

הפעילות בחקירה היו הקונסול הצרפתי בדמשק, ראתי 

תפקידו  בתוקף  בדמשק.  עת  באותה  ששימש  מנטון, 

זה  זכויותיהם של הנוצרים בעיר. אדם  ראה עצמו מגן 

היה רווי שנאה אנטישמית וראה בהיעלמותם של הנזיר 

כדי  הקלאסית  הדם  עלילת  להפרחת  עילה  ומשרתו 

נרחב  פעולה  כר  לו  מצא  הוא  היהודים.  את  להאשים 

דמשק  מושל  ידי  על  שקיבל  מלא  פעולה  בשיתוף 

מטעם השלטון המצרי - שריף פחה. 

ויפה  הצרפתי  הקונסול  את  הסמיך  אף  פחה,  שריף 

השוטרים  החיל  אנשי  ובניהול  החקירה  בביצוע  כוחו 

והמענים. 

יעקב ענתבי מצביעה  ר'  עדותו הנרחבת החדשה של 

על דרכי החקירה המגמתית והתעלמות מכוונת מכוּוני 

כגון  בעבר.  ידועים  היו  שלא  באופן  רציניים  חקירה 

השימוש הנלוז של ראתי מנטון באסירים קיימים שפיתה 

הוכחת  חקירותיו:  למטרות  להגיע  לו  לסייע  אותם 

שחרורם,  הבטחת  ידי  על  דמשק,  יהודי  של  אשמתם 

כביכול. אחד האסירים הללו היה מחמד אל אלי, אשר 

סייע באופן נמרץ לראתי מנטון. וכך כותב הרב הראשי 

ר' יעקב ענתבי בשנת 1844 )עמ' 6-7 לכתב היד(: 

"...אחר כך צווה קונסול הצרפתי גראף ראטי לבני החיל 

אשר עמו , לתפוס מבני ישראל ככל אשר תמצא ידם 

ולהוליכם לבית הסוהר, וכן עשו. והיו מכים אותם מכות 

אכזריות ודורסים אותם ברגליהם. 

שער הספר "'פטיר ַצְהיּון'" שערך שר ההגנה הסורי - 

מוצטפא טלאס ובו פרוטוקולי החקירה של היהודים 

המעונים משנת 1840, מהדורה ראשונה )1983(.
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וכשהגיעו לבית הסוהר נתנום בכבלי ברזל ומנעו מהם 

לחם ומים והיו מייסרים אותם בייסורין קשים ומרים. 

בעת ההיא היה איש בליעל ורע מעללים תוגרמי )=טורקי 

א.ח.( ושמו מחמד אל טאללי, אסור בכבלי ברזל בבית 

צרפת  קונסול  וביקש  המדינה.  חובת  דבר  על  הסוהר 

ממאסרו  אלטאללי  מחמד  להתיר  פאשה  שריף  מאת 

יהיה  למען  בו  כלוא  הוא  אשר  הכלא  מבית  ולהוציאו 

כלי חמס ביד הקונסול הנזכר לתפוס שאת כל החשוד 

בעיניו, ולאסוף את כל האסורים ולפתות אותם במתק 

לשונו ומחמות פיו אל כל אשר יחפוץ."

ר' יעקב ענתבי מספר כי פנה אל הקהילה וביקש עדויות 

של יהודים לברר היכן ראו לאחרונה את הכומר ומשרתו 

מהיהודים  אותם  דרשו  והשלטונות  היות  שנעלמו, 

בתואנה שנרצחו על ידם. 

המקורות הקיימים עד עתה לא הציגו שום רמז להיכן 

ברטרוספקט  החדש  במקור  אולם  השניים,  נעלמו 

מהאירועים, ארבע שנים אחר שחרורו, רושם ר' יעקב 

ענתבי את עדותו הבאה: 

ויגידו בי )העידו לפני א.ח.( כשניים  "ויבואו מגידי אמת 

וכשלושה ימים לפני איבוד הכומר ומשרתו, היה להכומר 

מכה ומריבה גדולה עם אחד האיכרים מוליכי הפרדים 

מעדת התוגרמים )=הטורקים א.ח.( ברחוב ח'אן אסעד 

באשא, מקום אסיפת סוחרים גדולים מוסלמנים. והאיכר 

הישמעאלי התוגרמי ההוא, קפץ ונשבע בחמתו לפני עם 

רב כי הוא ולא אחר יסוב בנפש הכומר ומשרת הכומר. 

תפש  הכומר,  אדונו  על  חזקה  המריבה  יד  כי  בראותו 

בצוואר איש ריבו ויחנקהו עד כי הקיא דם לרוב. והכומר 

קילל את התוגרמי ואמונתו קללה נמרצת והיה קצף גדול 

מאת עדת התוגרמים על הכומר בקללו את אמונתם. 

כי קודם שמשל בערי סוריא אבראהים הפחה, כה היה 

משפט המקלל דתם ואמונתם: להמיתו בשריפה ! ובבוא 

אבראהים הפחה לערי סוריא, ביטל להם המשפט הזה, 

ושמו  אחד  תוגרמי  סוחר  היה  ההם  הסוחרים  ובתוך 

אלחפאר, התמרמר על הכומר בקללו את אמונתם עד 

מאוד, לא יוכל שאת! 

וכל זה נודע באמיתות לכמה וכמה מבני העיר ערלים 

)=נוצרים( ותוגרמים וישראלים." 

אין ספק שידיעות על התרחשויות אלה הגיעו לר' יעקב 

מושל  ידי  על  שנדרש  ומכיוון  הקהילה,  כראש  ענתבי, 

העיר לתת מענה ולהשיב היכן הכומר ומשרתו. 

ר' יעקב ענתבי מוסיף ומחדש את העדות הבאה: 

והשני  "ויבואו שני אנשים עברים: האחד פאוק קטאזא, 

יצחק יאבו, ויעידו לפני שריף הפחה וקונסול צרפת שראו 

שנעלם,  ההוא  היום  ערב  לפנות  ומשרתו  הכומר  את 

במקום אחר רחוק מגירות )שכונת א.ח.( היהודים. 

והעד האחרון שהוא יצחק יאבו, העיד שדיבר עם משרת 

ממהלך  יותר  הרחוקה  ְלַצְלִחייֶה  העולה  בדרך  הכומר 

חצי שעה מגירות היהודים. והפחה גזר על העד הראשון 

ועד השני  בנחושתיים,  ואסרוהו  הסוהר  בבית  שיתנוהו 

והובא  ומרים,  קשים  בעינויים  עינוהו  יאבו,  יצחק  הוא 

ומת מוות אכזרי תחת ידם. 

והפחה לא שת לבו לדברי העדים הנזכרים ולא חקר על 

המריבה שנעשית )=שארעה א.ח.( בח'אן הנזכר )=ח'אן 

אסעד באשא( והסוחר אלחפאר הנזכר בשומעו כי נודע 

הדבר שהוא התמרמר מאוד על הכומר הנזכר בקללו את 

אמונתו ובראותו כי עז הביקורת )את עוצמת החקירה - 

א.ח.( על דבר הכומר האובד שלח יד בנפשו , הלך לביתו 

ותלה את עצמו ויחנק. והפחה לא שת לבו גם לזאת..." 

ב. אתיקה והתנהגות רופאים בדמשק בעת הפרשה: 

בספרו,  מוצטפה טלאס  מביא  אשר  המסמכים  לפי 

בשילוב עם עדויות היסטוריות שפורסמו במאמרו של 

ברור "מקורות חדשים לידיעת עלילת דמשק" ]יב[ אנו 

למדים כי פעלו בדמשק באמצע המאה ה-19 רופאים 

ניתן  המסמכים  לפי  שונות.  הכשרות  בעלי  ומטפלים 

רפואיים"  "מטפלים  של  גילדות  שלוש  היו  כי  לראות 

שונים בעיר: 

פי  על  מרפאים  עממית,  ברפואה  מרפאים 

בתואר  כונו  אשר  המוסלמית  הרפואה  חכמת 

רפואה  למדו  אשר  זרים  ורופאים  )רופא(,  "חכים" 

דוקטור  תואר  אירופאיות בעלי  באוניברסיטאות 

שירותים  לתת  כדי  בדמשק  ונשתקעו  לרפואה, 

רפואיים לראשי השלטון, בכירי הצבא, נתינים זרים 

וכל מי שידו משגת לשלם.

א. מרפאים עממיים:

מן המקורות השונים מתקבל הרושם כי מידת הביקוש 

מזו  נפלה  לא  העממיים  המרפאים  של  והפופולריות 

של בעלי המקצוע המוסלמים או הרופאים האירופאים 

ואולי אף עלתה עליה. 

ההעלמות,  פרשת  שנשוא  היא  המדהימה  העובדה 

הנזיר הקפוצ'יני האב תומאסו מקלאניאנו עצמו, אשר 

היעלמותו הולידה את העלילה, דווקא הוא עצמו השתייך 

לקבוצת מרפאים זו. יש מקורות היסטוריים המתארים 

את פעולות המימיקה הרבות שאפיינו אותו כאשר היה 

מבקר בבתים פרטיים למעשי ריפוי. הארכיבישוף הקתולי 

קולובינסקי, מרוסיה, שביקר בדמשק בקיץ 1839, שנה 

 )1853 )פרבסבורג,  בספרו  מספר  הפרשה  פרוץ  לפני 

מספר,  קולובינסקי  תומאסו.  הנזיר  עם  פגישתו  על 

היה  הוא  החולים.  אצל  בביקוריו  תומאסו  את  לווה  כי 

בלחש,  מתפלל  האבנגליון,  מן  פרקים  להם  קורא 

מצטלב ועושה סימנים מוזרים שונים. קולבינסקי העיר 

לשלומם  שיתפלל  או  ידיעותיו  לפי  שירפא  "מוטב  לו: 

מוסיפות  שאינן  וההעוויות  הלחישות  אותן  בלי  בגלוי, 

כבוד לאצטלא שהוא לובש" על זה ענה הנזיר: "חביבי, 

במזרח לא תצליח בלי מסתורין וסודיות". ]ה[.

מעניין לציין כי בין יתר פעולות הטיפול בהם שלח ידו 

שחורות  אבעבועות  כנגד  חיסון  בהרכבת  גם  עסק 
*( ראה גם "מכאן ומשאם" מס' 5
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וכפי הנראה ביצע זאת במיומנות רבה. העדות המוזרה 

ביותר לעניין אומנותו זו היתה לא אחרת מאשר זו של 

הרב הראשי יעקב ענתבי בכתב היד הנרחב והמאוחר 

של  שירותיו  את  שכר  עצמו  הוא  כי  המספר   )1844(

הנזיר לצורך הרכבת התרכיב לילדיו;

"הייתי מהלך בשוק רחוב היהודים ומצאתי את הכומר 

בפי  הנקרא  )=מסרדיניה(  מזארדיניא  טאמס  פרנסיס 

הכל אל-באדרי תומא )=פאדרה תומא(. והוא היה רגיל 

לבוא אצל היהודים כי היה אומן גדול בהרכבת הואכסין 

והיה  ִאל-גִ'ְדִרי"  "ְטְעם  ערב  בלשון  הנקרא  להילדים 

מכיר אותי שהוא הרכיב לכל בני הואכסין הנזכר.." ]יא[

שלו  "הרפואה"  ממלאכת  התעשר  תומא  מקום  מכל 

בשיעור שלא היה מקובל במסדר הנזירים הקפוצ'ונים. 

הוא היה מוזמן לביקורים אצל נוצרים, מוסלמים ויהודים 

שכיבדו אותו על מומחיותו בהרכבת אבעבועות . הוא חי 

במנזר פרטי והיה לו משרת מוסלמי, צעיר וחסון כבן 20, 

אבראהים אמארה, ששימש לו גם כשומר ראש. 

ב. חכמי רפואה - רופאים על פי דוקטרינות מוסלמיות. 

בארצות האסלאם היו רופאים שהמשיכו וטיפלו על יסוד 

המוסלמים  הרפואה"  "חכמי  שפיתחו  ידע  בסיס  אותו 

בתקופת הזוהר של האסלאם כ"אבן ח'אלדון" ואחרים. 

גישתם  הביניים.  בימי  נעצרה  זה  ידע  של  התפתחותו 

ותובנותיהם היו אנאכרוניסטיות בהשוואה להתפתחותה 

של הרפואה במדינות אירופה במהלך המאה ה- 19. 

על "חכמי הרפואה" המוסלמים שהיו מעורבים בפרשה, 

אנו למדים ממקורות בשפה הערבית. 

בספר "פטור צהיון" במהדורתו השנייה )1986( מפרסם 

שר ההגנה הסורי מוצטפא טלאס תעודות היסטוריות 

חקירות  של  המפורטים  הפרוטוקולים  על  נוספות 

היהודים, ובהן מספר מסמכי "רופאים" מאותה פרשה. 

אף  על  מקוריותם  את  מוכיחות  השוואתיות  עבודות 

המגמתיות שבהם ]יד,טו[.  

תקופה  באותה  בדמשק  שהיו  הבולטים  הרופאים  בין 

רשומים במסמכים שמביא טלאס בעלי התארים הבאים: 

 - והמנתח  אלסאטי,  מסתוא  אלחאג'   - ראשי  מנתח 

אלסייד ח'ליל

הרופא - אלסייד מחמד אמין צח'ר, הרופא - אלסייד 

מחמד אלסאטי טאלב,

 - והרופא  מוסא  אלסיד  בן  מחמד  אלסיד   - הרופא 

אלסייד מיכאיל משאקה.

ולמסמכים  אלו  "רופאים"  של  לקיומם  מחזקת  עדות 

שכתבו מצאתי במסמכים מקבילים שתורגמו לאיטלקית 

ופורסמו עשר שנים אחרי הפרשה על ידי נזיר קפוצי'ני, 

חברו למסדר של האב תומאסו אשר נעלם ]טז[

ג. רופאים זרים )מערביים( בעלי תואר דוקטור

בוגרי  זרים  רופאים  מספר  ופעלו  חיו  בדמשק 

אוניברסיטאות אירופאיות. לפי אחת העדויות נראה כי 

היה שם גם בית חולים קטן בעיר אשר נוהל על ידי אחד 

עולים   שמותיהם  אשר  אלו,  רופאים  הללו.  הרופאים 

ליחס  זכו  בפרשה,  הקשורים  היסטוריים  במסמכים 

והאוכלוסייה. הם  ביותר מצד השלטונות  רב  של כבוד 

ונתנו  רמות  במשרות  שימשו  בדמשק  ועבדו  התגוררו 

עליהם  בעיר.  השלטון  לבכירי  בעיקר  שירותיהם  את 

נמנו הרופאים הבאים: 

ד"ר רינאלדי )Rinaldi( - הרופא הראשי של העיר דמשק, 

ד"ר ג. פיקולו )G. Piccolo( - רופא הקרנטינא, 

)רופאו  המושל  רופא   -  )F. Massari( מאסארי  פ.  ד"ר 

אמאנטיא  וד"ר  המפקדה  ורופא  הפחה(  של  האישי 

לוגראסו )Amantia Lograsso( - רופא ראשי )מנהל( בית 

החולים ]טו,טז[. 

הממצאים בביב השופכין של דמשק 
הקונסול הצרפתי בדמשק ראטי מנטון, היה כאמור אדם 

אנטישמי, כוחני ורב השפעה על המושל המקומי שריף 

הנוצרים בדמשק  הוא ראה עצמו כפטרונם של  פחה. 

נעלמו.  אשר  ומשרתו  הנזיר  על  ישיר  כאחראי  ולפיכך 

המבצע  כאדם  מצטייר  הוא  ההיסטוריים  במקורות 

באופן הנמרץ ביותר את החקירה על מנת להוכיח את 

תפקיד  עצמו  על  לקח  לפיכך  היהודים.  של  אשמתם 

במבנה  נערכו  רבות  חקירות  וחוקר.  שופט  תליין  של 

הקונסוליה בה ישב. 

היו  לא  כאשר  חקירה שלמה  ניהלו  מכיוון שהחוקרים 

להמציא  הכרח  בידיהם  היה  כלשהו  הוכחות,  בידיהם 

עדויות לגופות הנעלמים, לאחר שהיהודים המעונים לא 

יכלו להמציא להם את שלא היה ברשותם. 

ענתבי  י.  באשי  החכם  הקהילה  ראש  כותב  כך  על 

בעדותו הראשונית )1841(:

"והם עשו ערמה. הערלים הביאו עצמות והניחום לתוך 

נהר הנקרא קילט, העובר וסובב תחת בתי העיר ולתוכו 

והוא עובר  והביבים,  זורמים השפכים מכל בתי הכסא 

תחת בתי היהודים ובתוך שוק היהודים. וילמדו את שני 

העדים )היהודים א..ח.( שיאמרו שהשבעה הסירו הבשר 

חנותו של ספר בדמשק בראשית המאה העשרים: 

ספרים שימשו אז גם כמרפאים עממיים, מקיזי דם, 

ו"רופאי שיניים" לעת הצורך. )מארכיונו של המחבר(
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מעל העצמות ונתנום להם להשליכם בנהר הזה, והם 

השליכו שניהם במקום ידוע...." ]א, ב[. 

הפמליה  הורתה  הדתות,  כל  מבני  רב  קהל  בנוכחות 

יורו.  שהמעונים  במקום  הביוב  תעלת  את  לפתוח 

הובאו פועלים שירדו לשם ונמצאו שברי עצמות וחלקי 

בשר. לאחר שהפחה ונכבדי השלטון האחרים ראו את 

וברוב  הנאשמים  בפני  אותן  שהציגו  ולאחר  השאריות 

הקונסול  אצל  והפקידו  בסל  הכל  הכניסו   , עם  המון 

הצרפתי. ניתנה הוראה לפנות למספר רופאים, על מנת 

שיקבעו אם אכן שאריות אלו הן מגופו של אדם. 

תיאורו הנרחב של ר' יעקב ענתבי שופך אור חדש 

על הפרשה: 

מתאר  ענתבי0  יעקב  ר'   1844 משנת  החדש  במקור 

את דרכם של החוקרים בחיפוש אחר ראיות להוכחת 

אשמתם של היהודים ברצח הכומר ומשרתו:

ואת  החצר,  את  וחפרו  הררי,  דוד  בבית  ובאו  "ועלו 

הבתים ואת כל המקומות וגם את הגינה, ולא הניחו זווית 

)שבעת(  ז'  הנחשדים  שאר  לבית  הלכו  ומשם  ופינה, 

סוחרים הנז')כרים( והחריבו את בתיהם כמהפכת סדום 

ועמורה, ולא מצאו שמץ מנהו: לא דם, ולא בשר, ולא 

בתעלת  ולחפש  לילך  יום  באותו  הספיקו  ולא  עצמות 

המים... ושמו שומרים סמוך לפתח התעלה, וגם סביב 

כל מקום הליכת המים )=יובל( של הנהר ההוא. ובאותו 

העת והזמן, אין איש מבני ישראל יכול לילך ולהתראות 

בלילה....  שכן  כל  ומה  ביום  אפילו  היהודים  במגורת 

כנגד פתח התעלה יש חנות של יהודי אחר שעוסק בה 

מלאכתו: צובע צמר, וצמר גפן, ומשי בגוונין שונים ורוב 

מלאכתו בלילה. 

ובתוך החנות יש לו כבשן של אש שמרתיח עליו מיני 

יום  מבעוד  כדרכו  הלך  הלילה  ובאותה  הצבעונים. 

לעסוק במלאכתו, הוא ונעריו. 

בחצי  ויהי  שם.  וישב  במנעול  החנות  דלתי  את  ויסגור 

הלילה שמע קול דברים וקול רגלי אנשים מהלכים. 

וירא לנפשו לצאת לראות, והשגיח מן החלונות, הציץ מן 

החרכים וראה את מחמד אל טאללי )אחד המעלילים 

א.ח.( ועמו נוצרים ועמם שק מלא, לא ידע מה הוא. 

שם  ומניחם  אדם  עצמות  מביאים  שמא  בלבו,  אמר 

לאמת שקריהם ועלילתם? 

ראה  שעות  ג'  ואחר  היה.  כן  א.ח.(  )=סבר  יזם  וכאשר 

והשומרים העומדים שם, תרדמת  ושב  עובר  יש  שלא 

אלוהים עולה עליהם, אז אזר כגבר חלציו, וישען באלהיו, 

ויקח את שני נעריו עמו, ויפתחו את דלתי התעלה וירדו 

ויראו שם עצמות ב' גוויות שלמים, ולא נפקד מהם כי 

אם הראש והגולגולת. ויישאום ויתנום לתוך כבשן האש 

שיש להם בחנות ולא ידע איש מזה. 

)=מושל  פחה  ושריף  צרפת  קונסול  בא  ממחרת  ויהי 

דמשק א.ח.( ומחמד הנזכר ורבים מהנוצרים ויפתחו את 

התעלה וימצאו שם חתיכות בגדים בלויים ובתוכם מעט 

שיער ועצמות שבורים ומקצתם ניכרים לכל כי עצמות 

יעידו חכמי רופאי התוגרמים  בהמה הם, ועל מקצתם 

)=המוסלמים( כי מגוויות אדם לוקח זה, והבליעל מחמד 

מתפלא בינו לבין עצמו, ואין לו מה לדבר. 

מקום  אל  האלה  א.ח.(  )=העדויות  הסמנים  את  ויביאו 

הבקורת מקום המשפט, שמה הרשע...  ויציקום)=הציגום( 

לפני האנשים הסוחרים הנחשדים בדם הכומר: )ואמרו 

להם א.ח.(: מה המה אלה? כי אם בגדי הכומר ועצמותיו 

ושערות ראשו וזקנו?!

בכל זאת )היהודים הנחקרים א.ח.( השיבו את העלילה 

הצהרתם  לפי   =( הראשון  בדיבורם  ויעמדו  אחור 

צקו  אשר  עד  א.ח.(,  מפשע  חפים  שהינם  הראשונית 

עליהם כוס יסורין רבים: מונים ממינים שונים: 

רגל  על  העמידום  ובקוצים,  בשוטים  דשו  בשרם  את 

תלויים  ברזל,  של  בשלשלאות  קשורים  וידיהם  אחת 

למעלה ולא נתנום לשבת ואף לא לסמוך על הקיר. 

וכי יגעו ויפלו לאחור. מרוב עייפות וחלישות כח, יציקום 

אנשי המשמר בחרבות לקום על רגליהם: 

משכו אותם באליית האוזן עד זוב דם מהם: 

העלו להבה בזקניהם עד כי להטה אש עור לחייהם, 

בחדר  לוהט  אש  להעלות  בנחיריהם  דליק  נר  החזיקו 

המוח. 

הנענים  שפתי  על  קסם  היו  ההם  הקשים  הייסורין 

כי  )-המעונים א.ח.( להגיד דבר אשר לא היה בלבבם 

אם בלבב היועץ הצרפתי. 

הדברים אשר שמו מעניהם בפיהם, אותם שמרו לדבר, 

למות  ובחרו  צערם,  על  האלה  האומללים  יתפוס  ומי 

מיתה אחת בפעם אחת , מלמות מיתות רבות פעמים 

רבות ??" ]יא[

ואמת  פוליטיים  כוחות  יבשות,  עדותן של עצמות 

מדעית אחת. 

בתאריך 29.2.1840 בשעות הבוקר זימן הקונסול ראתי 

אמנטיה  דר'  האירופאים  הרופאים  ארבעת  את  מנטון 

 Dr רינאלדי  דר'   ,)Dr. Amantia - Lograsso( לוגראסו

)Rinaldi(, דר' ג' פיקולו )Dr G Piccolo( ודר' מצארי

)Dr Massari( ]טו[ לבוא ולמסור את עדותם המקצועית 

בביב  שנמצאו  והעצמות  הרקמות  לממצאי  באשר 

השפכין של העיר. הוא הציג בפניהם את ממצאי שאריות 

הרקמות וביקש מהם למסור עדות אודות היותן שאריות 

גופות של בני אדם. 

לפוגרום  עדים  שהיו  הללו  הרופאים  כי  להניח,  סביר 

שערכו חיילי השלטון בעיר ולמאסרם של נכבדי הקהילה 

היהודים, ידעו מהו הלך רוח החקירה ומגמותיה 22 יום 

רמות  משרות  בעלי  כרופאים  הפרשה.  תחילת  אחר 

אשר פרנסתם תלויה בשלטון, היתה מצופה מהם גישה 

שתואמת את רוח החקירה שהובילו השלטונות. 

טפח מההתרחשויות בקונסוליה הצרפתית פורש בפנינו 

מנהל בית החולים דר' לוגראסו בעדותו:
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הקונסול  ידי  על  נוספים,  רופאים  עם  יחד  "...הוזמנתי 

הצרפתי שגר בבירה זו, לבדוק כמה עצמות וכדי שנחווה 

דעתנו האם עצמות אדם הן או של בעל חיים. 

שני הרופאים האחרים הצהירו שמדובר בעצמות אדם, 

אחרי שקודם לכן הסירו )ממה שהוצג לפנינו א.ח.( כמה 

וכמה עצמות שונות אשר היו שייכות לחיות. 

אשר  עצם  פיסות  שלוש  בידי  לקחתי  שלב  באותו 

שהן  ואמרתי  אדם  של  כביכול  שהן  עליהן  נאמר 

והסימוכין  הטעונים  כל  את  והעליתי  חיות  של  עצמות 

העצמות  של  האנטומיה  )תורת  מהאוסטיאולוגיה  לכך 

א.ח.( בנוכחות הקונסול הצרפתי. אחד משני הרופאים 

שהתנגדו לדברי קיבל את הטיעונים שלי, אך השני אמר 

שהוא איתן בדעתו. 

אני פוסח על הרבה התרחשויות הרבה גועל נפש וכל 

הייתי  שאם  כיוון  שאמרתי,  למה  אנטגוניזם  הרבה  כך 

רוצה לפרט את הכל הייתי פוגע בשמי הטוב.

את  לשלוח  הקונסול  האדון  את  הזמנתי  )כנגד(,  אבל 

העצמות הללו לאקדמיה כל שהיא באירופה , ולהזמנה 

קמתי  אני  בו.....";  אוה  בו.....  אוה  בו....  "אוה  לי  ענה  זו 

והלכתי..." ]יב[

ד''ר  של  עדותו  עבורו  שיוצרת  הבעיה  את  הבין  מנטון 

הוא  ממנו.  שמצופה  כפי  להעיד  רצונו  וחוסר  לוגראסו 

שאף להחתים את כל הרופאים המעידים על מסמכים 

שיוכיחו את דבריהם. שלושה רופאים מתוך הארבעה, 

כאמור חתמו על מסמך שניסח כרצונו, אולם המסמך 

הזה היה חסר את החתימה הרביעית. לפיכך נקט מנטון 

לוגראסו  ד''ר  טענת  את  שתעמדנה  פעולות  מספר 

כוחה  יותר,  מבודדת  ניצבת  שזו  וככל  מיעוט.  כעמדת 

היחסי פוחת. 

אל   2.3.1840 בתאריך  ימים  מספר  כעבור  זימן  הוא 

הקונסוליה את "הרופאים המוסלמים". הידע האנטומי - 

רפואי שלהם היה בעל תוקף נמוך משל הרופאים הזרים 

לפיכך היה לו קל יותר לקבל את עדותם בכוון התקדמות 

היתה השפעתו של  ברור מה  לא  החקירה המגמתית. 

לאותם  יחסית  נמצא  כוח  עמדת  ובאיזו  עליהם  מנטון 

היתה  הסופית  התוצאה  אולם  מוסלמים",  "רופאים 

מסמך חתום בידי כולם לשביעות רצונו: "תעודת צוות 

אנו  היום.  בתאריך  בזה,  ונוסחה  נכתבה  ]טו[  הרופאים 

החתומים מטה נקראנו לבית כבוד קונסול מדינת צרפת 

הוצאו  אשר  העצמות  את  לבדוק  במטרה  דמשק,   -

יהודים  קבוצת  ידי  על  התגלו  ואשר  אלמאלח,  מנהר 

בנוכחות הקונסול הנזכר לעיל. הקונסול ביקש מאתנו 

לערוך מחקר ובדיקות מדוקדקות בעצמות הנזכרות עם 

חתיכות הבשר אשר היו עמן, ולשקוד על בדיקה דקדנית 

שלהם. התחייבנו להבהיר את העניין כפי מצפונינו וכפי 

התברר  הבדיקה  לאחר  המרומם.  אללה  לנו  שיורה 

לכולנו ובאופן שאינו מותיר מקום לספק או חשד שאלו 

עצמות אנוש. לכן אנו מגישים בזה תעודה זו החתומה 

בחתימותינו - כהבהרה למה שאימתנו בדקדקנות: 

אל-חג'ה שנת  ד'י  לחודש   28 ה-  ביום  נחתם  דמשק, 

1355, )לספירה( ההג'רית. 

) - ( ראש הכירורגים - אלחאג' מסתוא אלסאטי 

) - ( הרופא - מוחמד אלסאטי טאלב

) - ( המנתח - אלסיד ח'ליל 

) - ( הרופא - אלסיד מחמד בן אלסיד מוסא

) - ( הרופא - אלסיד מחמד אמין סח'ר ניסח את המסמך

) - ( הרופא מיכאיל משאקה" ]טו[ 

יושרה  פי  על  פועל   - בדמשק  האוסטרי  הקונסול 

אישית. 

כורחו  בעל  אולץ  בדמשק,  האוסטרי  הקונסול  מרלאטו, 

אולי, להיות מעורב בפרשה מכיוון שאחד היהודים הנכבדים 

לחסותו.  הנתון  אוסטרי  אזרח  היה  פיג'וטו,  שנעצרו, 

באשמת  הקונסולים  כיתר  מרלאטו  האמין  בתחילה 

נעתר  הוא  הרשמית.  הגרסה  את  וקיבל  הנאשמים 

הרופאים  שערכו  בבדיקה  ונכח  מנטון  של  לבקשתו 

המוסלמים לעצמות. וכך כותב מרלטו: 

דמשק  במחוז  אוסטריה  קונסול  מטה,  החתום   - "אני 

בשגרירות  נוכח  הייתי  כי  ומודה  מאשר  "אלשאם", 

צרפת בדמשק כאשר מספר רופאים מוסלמים - "אל-

בדיקת  לצורך  נפגשו   - ערב'[   - ]חכמים  חוכמאא" 

הדו"ח  את  שמעתי  תומא".  ה"פאדרה  הנרצח  עצמות 

הינן  הנזכרות  העצמות  כי  הקובע  רופאים  אותם  של 

עצמות אדם. אני מאשר ומדגיש בנוסף כי ראיתי מספר 

חתיכות טרבוש מבד שחור אשר ה"פאדרה" היה נוהג 

לחבוש 

5 לחודש מרץ שנת 1840 

) - ( מרלאטו - קונסול מדינת אוסטריה בדמשק" ]טו[

ברם, ככל שהתקדמה הפרשה הוא החל לחקור אותה 

בעצמו, ונוכח לדעת כי מדובר בעלילה.

בדו"ח שני שמשלאטו שולח לנציגות האם של אוסטריה, 

היושבת באלכסנדריה במצרים, הוא כותב:

היהודים  כלפי  בשחצנות  מתנהג  הצרפתי  "הקונסול 

נכנס  הוא  הנזיר,  ברצח  כחשודים  שנעצרו  הנכבדים 

בחוצפה בכל רגע, לכל בית יהודי ועושה בו כמו בביתו 

של  ערבי  תרגום  בציבור  מפיץ  הוא  ועוד  זאת  שלו. 

פתגמים נתעבים המתייחסים ליהודים..."

העינויים  את  מרלאטו  מפרט  שלו  השלישי  בדו"ח 

היהודים  בהם  שמתנסים  לתארם  שקשה  הזוועתיים 

בעיר ומוסיף: ".... אני מצהיר לפניך אדוני היועץ שאינני 

בו  יותר לסבול את המחזה הזוועתי שמשתתפים  יכול 

כמה  עם  יחד  ביותר,  הפעיל  באופן  הצרפתי  הקונסול 

אנשי דת נוצרים, הנתמכים בפנטיות של המון עיוור......

כספיות.  בהבטחות  ונתמכת  בגלוי  מאורגנת  ההלשנה 

אין כל חמלה בלב....אני מבקש באופן נמרץ התערבות 

מלמעלה.." ]ה[
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יודגש כי עדות זו ודומותיה, מוסטפה טלאס כמובן, 

לא טרח להביא בספרו. 

שקריו של מנטון מתוך מסמכים היסטוריים. 

מנטון אשר זימן אליו לקונסוליה את הרופאים האירופאים, 

בכדי שיתרשמו ויבדקו את שאריות הרקמות ויאשרו כי 

לפרנסתם  התלויים  שאלו  ציפה  לא  הן,  אדם  רקמות 

בסופה  לאמונתו.  הפוכים  טיעונים  בפניו  יעלו  בשלטון 

של בדיקת הממצאים כפי שמעיד דר' לוגראסו אישרו 

הן  אלו  כי  רופאים בחתימתם על מסמך המאשר  שני 

לחתום  סירב  עצמו  לוגראסו  ד''ר  אולם  אדם.  עצמות 

בעדותו  וסיפר  הוסיף  הוא  כן,  על  יתר  במחאה.  ויצא 

הרופאים  משני  אחד  של  דעתו  את  לשנות  הצליח  כי 

זאת, מספק תעודה  שהיו עמו. התיעוד ההיסטורי עם 

ארבעת  כל  של  חתימותיהם  מופיעות  ובה  מפתיעה, 

הרופאים הזרים, בניגוד לסיפורו של דר' מרלאטו: 

תעודת הרופאים הזרים

"אנו החתומים מטה - הרופאים הממונים והמוסכמים 

בית  אל  פנינו  המפואר,  המושל  אדונינו  כבוד  מטעם 

הקונסול הצרפתי, במטרה לבדוק מספר עצמות ולאחר 

דברינו  ולאישור  אנוש.  עצמות  שהן  התברר  בדיקתם 

זו, בדמשק ה-29 לפברואר  באנו על החתום בתעודה 

שנת 1840" 

הרופא הראשי של העיר דמשק ) - ( ד"ר רינאלדי 

רופא הקרנטינא ) - ( ד"ר פיקולו

רופא המושל והמפקדה ) - ( ד"ר מאסארי. 

לוגראסו"  ד"ר   )  -  ( החולים  בית  )מנהל(  ראשי  רופא 

]טו,טז[

את  לקדם  שהיא  דרך  בכל  בחלו  לא  אכן  המעלילים 

בעלילת  היהודים  של  אשמתם  הוכחת  מטרתם: 

זיופים. אחת הדרכים שבה אפשר  הדם אף בדרך של 

מופיעה  במרמה  לוגראסו  ד"ר  של  חתימתו  שהוצאה 

בעדות הבאה עליה הוא מספר בתום לב לעמיתו וידידו 

ד"ר לורין ב 26 למאי 1840: 

דרישת  לפי  בערך,  יום  חמישים  או  ארבעים  "...לאחר 

מלכותו  מהוד  צו  אלי  הגיע  מספר,  אני  עליו  הקונסול 

עבור  הצרפתית  הקונסוליה  אל  שאבוא  פשה,  השריף 

האדון  את  ומצאתי  הגעתי  נעניתי.  אני  שהוא.  כל  ענין 

הקונסול אשר קיבל אותי בסבר פנים נאות, הוא אמר 

שהוא רוצה לשלוח את העצמות לאירופה. אני עניתי: אם 

היו שולחים כאשר הצעתי זאת, הרי בשעה זו היינו כבר 

מקבלים תשובה פסקנית. הוא הציג לפני את העצמות 

שלי  החותמת  את  מכבר... הטבעתי  זה  זכרתי  אשר   -

בכח, הוחלפו מספר מילים והלכתי..." ]יב[ 

ד''ר  זו הוצאה במרמה חתימתו של  כי בדרך  יתכן 

לוגראסו מבלי שיבחין בכך, על מסמך עדותם של 

הרופאים הזרים. 

סיכום 
והשפעה  כח  רב  אדם  מול  לעמוד  רב  אומץ  נדרש 

ולהתריס בפניו את האמת בה הוא אינו מעוניין.

גבורתו ואומץ ליבו של ד"ר לוגראסו מתעצמים הודות 

לתובנה שמשרתו ומשכורתו היו משרות שלטוניות כשל 

כלל הרופאים הזרים בדמשק. בנוסף לכך שררה אווירת 

אווירה  כפי שמעיד הקונסול מרלאטו,  אימים בדמשק 

לסייע  שונים  בתמריצים  עודדה  האוכלוסייה  שבה 

לשלטונות להוכיח את אשמת היהודים. למרות זאת לא 

נכנע ד"ר לוגראסו לצו מצפונו ואף הצליח להניא קולגה 

נוסף מכניעה לרצונם הכוחני של המעלילים. ד"ר לורין 

)Dr Lorin( עמיתו שיבח אותו על אומץ לבו ועל כך השיב 

לו לוגראסו, במילותיו כאילו היה מעיד בפנינו היום על 

מעשיו אז: 

"אדון קולגה נכבד מאוד 

. . . .מסיפורי הקצר, הינך מבין היטב כי נהגתי על פי מצפוני 

לא  ובזה  הכנה  דעתי  את  והבעתי  האמת  את  אמרתי 

עשיתי שום דבר אחר מאשר למלא את חובתי האנושית.

לשום  ראוי  איני  בלבד,  חובתו  את  שממלא  וכמי  לכן, 

לביקורת  ראוי  הייתי  להיפך,  מעשי  בשביל  תשבחות 

ובחובתי. שלי  במצפוני  בוגד  הייתי  אם  גנאי  וכל  קשה 

בינתיים אדוני, קבל את רגשותי והערכתי הכנות. 

דמשק, ה- 26 למאי 1840

עבדך הנאמן, ) - ( אמאנטיה לוגראסו, רופא" ]יב[

לא בכל עת מתאפשר ללמד זכות על יושרתו המקצועית 

ומצפונו המוסרי של אדם. תקופות רבות מדי חלפו על 

תולדות האנושות בהם אדם מצפוני נאלץ לעמוד לבדו 

כנגד פרץ של דעות קדומות ודעת קהל משולחת רסן. 

הפוליטיים  הלחצים  כנגד  לוגראסו  דר'  של  עמידתו 

והעדות המצופה ממנו על ידי השלטונות והדעה הרווחת 

בציבור הדמשקאי, דרשו ממנו אומץ רב. 

דפי ההיסטוריה אינם מזמנים מידע נוסף באשר לקורות 

אותו. לא ידוע מה עבר עליו בעקבות עדותו ואיזה מחיר 

אישי נדרש לשלם לאחר שהתעמת עם אדם חזק ורב 

מהלכים בשלטון כרוזן ראטי מנטון, שכן עד שוך הסערה 

זומן  אירועים מאז  עוד כארבעה חודשים עמוסי  חלפו 

לתת חוות דעת מקצועית - רפואית. 

עדותו של הרב יעקב ענתבי ובה גם תיאור מעלליהם 

של השלטונות הדמשקאיים עם הטמנת אותן עצמות 

מונטיפיורי.  לימים לשר משה  הוגשה  וגילויין המדומה, 

שנכתבו  הרבים  במחקרים  פינה  אבן  הפכה  זו  עדות 

בתולדות פרשת עלילת דמשק. תקופת האימה שעברה 

על יהודי דמשק הסתיימה רק כעבור כשבעה חודשים. 

בעיקר הודות להתערבותו האיתנה של משה מונטיפיורי 

אשר פעל רבות למען הפסקת השתלחות השלטונות 

ביהודי דמשק ושחרורם של הכלואים והמעונים מכלא 

מוסדות השלטון "ַהַצַראיַא".

)"ִפיְרַמאן"(  שולטאני  צו  יצא   -  7.11.1840 בתאריך 
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המזכה את יהודי הקהילה מכל אשמה.

אותו רופא אמיץ והקרבתו נשכחו מלב ברבות השנים 

וכששבים היסטוריונים לעסוק בפרשיה עגומה ומרתקת 

זו בתולדות העם היהודי, עדותו ומעשיו של דר' לוגראסו 

נדחקים לקרן זוית. 

 זכיתי שנזדמנה לי זכות זו כרופא וכצאצאו של ר'

 יעקב ענתבי, לספר על שעותיו הקשות של רופא

 אחר אמיץ לב לפני כמאה ושישים שנה. אדם אשר

 לא בגד בצו מצפונו ובמקצועו

נכבדי הקהילה שהו בכלא, חוו ייסורים, השפלה חקירות 
חוזרות ונשנות וענויי גוף קשים... אודותם מעיד ר' יעקב 
ענתבי, בתום הפרשה כאשר שוחרר לאחר מספר חודשי 
מאסר. בדיווחו ]א,ב[ הוא מגולל את התרחשויות הזוועה 
וההשפלות שעבר כראש קהילה, כיצד אולץ הוא לעמוד 
שלמות,  יממות  שלוש  במשך  הפסק  בלא  רגליו  על 
מים  מלאת  בגיגית  הוטבע  עילפון,  עד  בשוט  הולקה 
כאשר קלגסים עם מקלות ארוכים חובטים בראשו בכל 
פעם שניסה להרימו כדי לנסות לנשום. סלע כבד הונח 
על חזהו והקשה על נשימתו, ציפורני ידיו ורגליו נעקרו 
עצמות  את  הידקו  לאפו  הוכנס  תיל  חוט  זו,  אחר  בזו 
רוחו  אולם  אחרים  קשים  ועינויים  עבה  בכבל  גולגולתו 
של הרב ר' יעקב ענתבי לא נשברה. הוא עמד בגבורה 
נכנע לרצון מעניו,  ומעולם לא  והנפש  עינויי הגוף  בכל 
מתוך תחושת אחריות להשלכותיה של "הודאה" שכזו 
על כל הקהילה היהודית הדמשקאית ועל היהדות בכלל. 
עליו  שנכפו  דתיים  לויכוחים  מובהל  היה  העינויים  בין 
שהוצאו  במובאות  הפחה.  למול  נוצרים  דת  אנשי  עם 
תשוקתה  את  להוכיח  ניסו  גמורה  ובבורות  מהקשרן 

כביכול של היהדות לדם נוצרים. 

לברוח  העיר,  מיהודי  אחדים  הצליחו  השנה,  במהלך 
מעירם שהייתה נתונה לשלטון צבאות מצרים, ולהגיע 
לעיר הצפונית חלב )ארם צובא(. משם הודיעו לאחיהם 
שראש  חודשים  משלשה  יותר  שזה  ובלונדון  בפריז 
וגדוליה חבושים  הרבנים בדמשק, ושאר נכבדי העדה 
בכלא במצור מחמת עלילה מתועבת שהעלילו עליהם 
תומאס  הקתולי  הכומר  את  שרצחו  אלה  הם  כי 
שגופתו מעולם לא נמצאה. הפליטים היהודים הודיעו 
עוד שעינויי האסירים ומצוקותיהם הם כל כך איומים 
ונוראים שארבעה מהם כבר מתו מעינוייהם ואחד מהם 
אף אולץ להמר את דתו. הם התחננו שיהודי אירופה 
יתערבו מיד בדבר כדי להציל את שארית היהודים. יהודי 
צרפת ואנגליה נדהמו לשמע הפרטים האלה וכלם יחד 
התאחדו להחיש עזרה לבני עמם שחייהם היו נתונים 
יהודי  לממשלותיהם:  עזרה  בבקשת  פנו  הם  בסכנה. 
ויהודי צרפת  אנגליה שלחו את סיר משה מונטיפיורי, 
לפני  התייצבו  והללו  מונק  ושלמה  כרמיה  אדולף  את 
מחמד עלי באלכסנדריה לבקש ממנו  המשנה למלך 
להעמידם  בכדי  בדמשק  הכלואים  את  שישחרר 

כל  כוח  מבאי  מורכב  ניטראלי  דין  בית  לפני  למשפט 

הממשלות. ראש הממשלה האנגלית לורד פלמרסטון, 

והנסיך מתרניך מאוסטריה תמכו במשלחת. בתחילה 

הסכים מוחמד עלי לדרישתם של מונטיפיורי וכרמיה, 

אך אחר כך דחה בקשתם. אולם צירי היהדות האירופית 

בתמיכתם של כל הקונסולים חוץ מהקונסול הצרפתי 

את  בטל  המלך  ומשנה  דרישתם  על  עמדו  המקומי 

בהכירו  בדמשק  המשפט  בית  שהוציא  הדין  פסק 

הרקע ההיסטורי:
פרשת "עלילת דמשק"

נזיר  יצא האב תומאס,   ,1840 5 בפברואר  רביעי  ביום 
קאפוצ'יני, מהמנזר שלו בדמשק למרכז העיר. בשעות 
שלאחר הצהריים הוא נכנס לרובע היהודי, כדי לתלות 
אישה  של  חפציה  של  פומבית  מכירה  על  מודעות 
של  משרתו  כשאבראהים  הערב,  לקראת  שנפטרה. 
הנזיר, ראה שאדונו לא חזר למנזר, הלך לחפשו ברובע 

היהודי אך גם הוא לא חזר... 

סביב  הדמשקאים  הנוצרים  התכנסו  המחרת  ביום 
המנזר הריק, פרצו למעונו תוך כדי חרושת שמועות על 
העלמו ברובע היהודי בדמשק. מכאן ואילך קצרה הדרך 
להאשמתם של היהודים ברציחתם של הנזיר ומשרתו 

לצורך הקזת דמם להכנת מצות לפסח. 
של  מבחינתם  במהירות  הדרדר  האירועים  מהלך 
טיפוס  עמד  היהודים  על  המעלילים  בראש  היהודים. 
באזור,  הצרפתיים  האינטרסים  מייצג  שהיה  מפוקפק 
)רוזן( דה-ראתי מנטון. הקונסול היה  הקונסול "קונט" 
בעל השפעה על המושל הדמשקאי השריף - פחה. הוא 
גופותיהם מראש הקהילה  הצליח לשכנעו לתבוע את 
הרב הראשי דאז, )"חכם באשי" בערבית( הרב ר' יעקב 

ענתבי ומשני נכבדי ועשירי הקהילה. 

משלא הצליחה הקהילה למלא את מצוותו בתום 25 
שעות האולטימטום שהציבו להם, הורה הפחה לאסור 
את ר' יעקב ענתבי יחד עם עוד שבעה מנכבדי ועשירי 

הקהילה היהודית בדמשק.
ברובע  ומשרתו  הנזיר  של  גופותיהם  אחר  החיפושים 
ידי חיילי הפחה והמון משולח כל רסן הפכו  היהודי על 
היהודי  העלמין  בית  חולל  הפחה  ובמצוות  לפוגרום 

וקברים נפתחו בזה אחר זה. 
ורדיפות,  אימה  של  תקופה  חוותה  שהקהילה  בזמן 
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 Tlass M, Fatir בתוך   672-657 עמ'   ,1931 השישית, 

 Sahayun, Tlas Dar, Damascus 1986 p 60-61.

]טז[

Batista G., Relazione Istorica del P.G.B. (=Padre 

Giovani Batista) da Mondovi M.A.C, Marsiglia, 1850

]יז[ "מכאן ומשאם" כתב עת על מורשת יהדות דמשק. 

גיליונות מס' 7 ומס' 12. 

בצעו  שלא  פשע  על  להודות  הוכרחו  שהנאשמים 

מחמת ייסורים ועינויים שעברו. 

רק  הסתיימה  דמשק  יהודי  על  שעברה  האימה  תקופת 

של  להתערבותו  הודות  בעיקר  חודשים.  כשבעה  כעבור 

משה מונטיפיורי אשר פעל רבות למען הפסקת ההשתלחות 

בכלא  והמעונים  הכלואים  של  ושחרורם  דמשק  ביהודי 

מוסדות השלטון "הצראיא". 

 7.11.1840 בתאריך  פרסם  אלמג'יד  עבד  השולטאן 

יהודי  את  המזכה  )"פירמאן"(  שולטאני  מלך  דבר   -

הקהילה מכל אשמה. הוא פקד ששום בית משפט לא 

יעלה האשמות ממין זה כנגד יהודים והבטיח את חסותו 

לכל היהודים שברחבי ממלכתו. 

למען  השתדל  חזרה,  בדרכו  מונטיפיורי,  משה  סיר 

ר'  הגדול  מהרב  ביקש  לאנגליה.  ה''פירמאן''  הוצאת 

כולו כמו  לו את סיפור המאורע  יעקב ענתבי שיכתוב 

המוות  וייסורי  העינויים  פרטי  כולל  בפרוטרוט  שקרה 

שענו אותו ואת חבריו בבית הכלא. מתוך רצונו להראות 

לכל העולם באילו אמצעים השתמשו צוררי ישראל נגד 

יהודי דמשק. 

עדותו של ר' יעקב ענתבי אשר הוגשה לימים למשה 

מונטיפיורי הפכה אבן פינה במחקרים הרבים שנכתבו 

בתולדות פרשת עלילת דמשק. 

ראו  אשר  ]ד[  פרנקל.  יונתן  כפרופ'  חוקרים  ישנם 

כוחות  מאבקי  של  מיקרו-קוסמוס  שבדמשק  בזירה 

מ.  כקוטיק  אחרים  וישנם  עת,  באותה  קוסמופוליטיים 

הכלל  היהודית  הסולידריות  התעוררות  את  המנתחים 

של  ראשונים  כניצנים  דמשק  יהודי  למען  עולמית 

ושל הציונות הסוציאליסטית,  הציונות הדתית לאומית 

ובבניין  בכללה  ציונית  הלאומית  בתנועה  פרי  שנשאו 

ארץ ישראל בפרט]ה[.
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החלוץ בסוריה וההתיישבות בחורן 1936-1928
מאת: ד"ר צבי אילן*

ראשיתה של התנועה החלוצית בסוריה קשורה באחד 

בארץ,  שהיו  ביותר  המעניינים  ההתיישבות  מנסיונות 

התשעים  שנות  בהתחלת  החורן1.  את  ליישב  הניסיון 

אגודות  מידי  רוטשילד  רכש הבארון  של המאה ה-19 

ההתיישבות של חובבי ציון שטחי קרקע ניכרים בדרום 

מזרח הגולן, סמוך למעלה נהר הירמוך, ובהם הכפרים: 

נודעים  אלה  שטחים  ונאפעה.  ג’ילין  ג’ולן,  אל  סחם 

בשם 'אדמות החורן’ כשהם המחוז המנהלי העות’מאני 

שנקרא ‘חורן’. 

קרקע  הכשרת  של  אחדות  שנים  לאחר  ב-1895, 

והתחלת התיישבותם של מספר גרעיני מושבות באזור, 

יהודים בעלי נתינות זרה להתיישב  אסרו התורכים על 

שם. תוכניות שהועלו מיד אחר כן, ליישב במקום יהודים 

בעלי אזרחות עות’מאנית ולעקוף בדרך זו את האיסור 

לא הוגשמו.

אכן, בשנים שבהן נעשו הניסיונות המעשיים להתיישב 

עשרות  במשך  הוחזק  השטח  כאשר  כן,  ואחרי  בחורן, 

שנים במסגרת חווה של יק”א ופיק”א, היו ליושבי המקום 

קשרים שונים עם דמשק. לעיתים עבדו פועלים יהודיים 

פרחי  עבדו  דמשקאי,  ויהודי  החורן,  באדמות  מדמשק 

שמו, היה מזכיר החווה בשנות 1898-1905, אולם יהודי 

סוריה בכללם לא היוו באותו זמן גורם בעל משקל בחיים 

היום יום ובמחשבה על עתיד ההתיישבות במקום. 

ובמיוחד  ב-1898,  מתיישביו  ידי  על  החורן  נעזב  מאז 

מימי העלייה השנייה ואילך, עשו גופים ויחידים מאמצים 

לחדש את ההתיישבות שם. אחד האישים שפעל הרבה 

קופלביץ  יהודה  היה  ובקנאות,  במרץ  החורן,  ליישוב 

)אלמוג( מראשי ‘גדוד העבודה ע”ש יוסף טרומפלדור’ 

‘גדוד  במשלחת  השתתף  אלמוג  גלעדי.  כפר  וחבר 

העבודה’ לחורן )עמו היו חיים שטורמן וצבי נדב(. כבר 

ומגדל’,  ‘חומה  אז, ב-1922, 14 שנים לפני התיישבות 

העלה אלמוג תוכנית להתיישבות בחורן באותה שיטה: 

שיגיעו  כהלכה,  ומאורגנים  מצוידים  איש   500 לרכז 

עכו-חיפה- )במסילת  ברכבת  החורן  אדמות  לקרבת 

דמשק( ועמם כל האמצעים הדרושים להקמה מיידית 
של שתי נקודות יישוב2

גם לאחר הפילוג בגדוד המשיך אלמוג לפעול ליישוב 

החורן. ב-1924 הוא יצא בשליחות לאיראן כדי להביא 

עולים במחתרת בדרך היבשה, לאחר שסיכם על כך עם 

מ”מ אוסישקין ואליהו גולומב. הוא חשב לגאול בדרך זו 

את החורן, שבו תוקם חוות הכשרה לעולים, וכרך בכך 

את רעיונותיו החברתיים. כדבריו: ‘ולאחר עליית גיבורים 

זו להפליג אל אדמות החורן לבנות חברה חדשה: מחוות 

ההכשרה של “החלוץ” ליישובי קבע ב”קומונה”’.

דיונים על התיישבות בחורן קיימו אז גם חברי ההנהלה 

הציונית, שהומרצו לכך על ידי מזכירות מפלגת ‘הפועל 

הצעיר’. בהשתתפותו הפעילה של ד”ר חיים וויצמן. הוא 

אדמות  את  להחליף  לא  רוטשילד  הבארון  את  שכנע 

החורן באדמות במערב הירדן. הוא גם קיים מגעים עם 

ובביירות.  בדמשק  בפאריס,  הצרפתי  השלטון  ראשי 

מנהיגים ציוניים הניחו שהצרפתים לא יתירו התיישבות 

יהודית בחורן, משום שזו נחשבת בעיניהם ניסיון להחדיר 

השפעה בריטית לתחום המנדאט הצרפתי. 

נדרשה אפוא דרך פעולה שונה בחורן, ליישב בו אנשים 

הבריטית.  המנדאטורית  ישראל  ארץ  תושבי  היו  שלא 

ובין  וייצמן  בין  המגעים  שנפסקו  לאחר  מיד  לפיכך, 

דרך  בחיפוש  בארץ  אישים  החלו  ב-1926,  הצרפתים 

ליישב בחורן את חברי תנועת ‘החלוץ’ הצעירה בסוריה. 

יוזם הפעולה היה י’ אלמוג, שהעלה שוב בשנת 1927 

לעשות  במגמה  הפעם  החורן,  את  ליישב  הרעיון  את 

ציונים  של  לגאלית’  ‘בלתי  לעלייה  בסיס  החורן  את 

מרוסיה. בשנת 1928, בדרכו לרוסיה, הוא ייסד סניפים 

ובאיראן, שבהם אורגנו  של ‘החלוץ’ בסוריה3, בעיראק 

בני נוער מקומיים4. אלמוג תכנן, שעולים יעברו בחשאי 

דרך איראן, עיראק וסוריה ויובאו לחוות הכשרה בחורן, 

שיקימו חברי ה’חלוץ’ בסוריה5. באותה שנה הוא ריכז 

ד"ר צבי אילן

______________________________________
*( מתוך, “פעמים” רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 

מס’ 14 תשי”ג - 1982 עמודים 45 - 56, בהוצאת מכון 

בן צבי של יד בן צבי בירושלים, ובאדיבותם.
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עברי  חינוך  אמנם  שקיבלו  יהודיים,  נערים  בדמשק 

לארץ  מיוחדת  זיקה  ללא  אבל  ב’מכבי’,  חברים  והיו 

ליישבו  הצורך  על  החורן,  על  להם  סיפר  הוא  ישראל. 

ועל האפשרות שהם יעשו ליישובו. בהשפעתו התארגנו 

נתונים  מעייניהם  היו  ומאז  ‘החלוץ’  של  בסניף  נערים 

ליישוב החורן. 

בקורותיה של  קווים אחדים  כדי לשרטט  נתעכב עתה 

שנות  של  השנייה  במחצית  בדמשק'.  'החלוץ  תנועת 

ירידה  של  בתהליך  שרויים  דמשק  יהודי  היו  העשרים 

הייתה  זה  למצב  ולהגירה.  לאבטלה  שגרם  כלכלית, 

השפעה גם על תולדות התנועה. כשבא י’ אלמוג לדמשק 

בשלהי 1928, היה חלק מהנוער מאוגד בתנועת ‘מכבי’ 

בספורט.  בעיקר  עסקו  שבה 

לעסוק  הצעירים  של  רצונם 

לו  מצא  לאומית  בפעילות 

קופלוביץ.  של  בקריאתו  סדן 

בהתחלה התארגנו 15 נערים, 

פסח  לאחר  קצר,  זמן  ותוך 

מהם  שמונה  יצאו  תרפ”ט, 

להכשרה בכפר גלעדי, קיבוצו 

לחזור  נועדו  של אלמוג7. הם 

להדריך  כדי  הכשרתם  בתום 

בחורן את חבריהם. 

על המצב ב’החלוץ’ ובקהילת 

זמן  בפרק  בכלל  דמשק 

למדים  אנו  יותר  מאוחר 

ששלח  מהדיווחים,  בעיקר 

בסוכנות  המדינית  למחלקה 

אליהו אפשטיין )אילת( שלמד 

האמריקאית  באוניברסיטה 

עולה,  מדיווחיו  בבירות8. 

היהודי  הנוער  שפעולות 

נעשתה  בדמשק  ב’החלוץ’ 

של  ההתנגדות  למרות 

ההורים  ושל  הקהילה  וועד 

וההפרעות מצד השלטון. 

של  הטוב  ‘הנוער  כי  נאמר,  מ-31.10.1931  במכתבו 

וההתבוללות  הכוחות המתנגדים  למרות  פועל  דמשק’ 

הרבה. אולם לתנועה אין שורשים עמוקים, ובאין עזרה 

היא תתפורר. הוא הזכיר שהוועד הפועל של ההסתדרות 

לדמשק.  מדריך  לשלוח  הבטחתו  מילא  לא  עדיין 

הוטב,  ‘החלוץ’  חברי  מצב  כי  דיווח,  הוא  ב-9.1.1932 

הממשלה חדלה לרודפם, כפי שעשתה חודשים אחדים 

קודם לכן, כאשר כמה מחבריהם עלו לארץ.  

גם יחס ‘ועד הקהילה’ אליהם השתנה לטובה, ולשכת 

‘בני ברית’ בדמשק הציעה לחברי התנועה את חסותה. 

כעבור מספר חודשים, )10.5.1932( הוא דיווח, כי מספר 

וגדל. 30 חברים מהרובע  ‘החלוץ’ בדמשק הולך  חברי 

לוועד התנועה בבקשה לעזור להם לעלות  היהודי פנו 

ליום,  מיום  ורע  הולך  בדמשק  הכלכלי  המצב  ארצה. 

סובלים ממנו במיוחד היהודים ויותר מכולם בני הנוער. 

בשביל  הצלה  של  עוגן  תהיה  לארץ  העלייה  לפיכך, 

ידי  על  לדמשק  מנען(, שנשלח  )יוסף  לוי  רבים. החבר 

מצליח  מאוד  ‘החלוץ’,  עבודת  את  לנהל  ההסתדרות 

שהערבים  אפשטיין,  הודיע  שבוע  לאחר  בעבודתו. 

בין  שפרץ  פרטי,  ריב  בגלל  ליהודים  מציקים  בדמשק 

אנשים. הדיווח של אפשטיין מ-14.10.1932 מדגים את 

ימים:   ‘החלוץ’ באותם  ואת האופי של פעולת  התנאים 

הקיבוץ  מזכירות  ואישור  התנועה  וועד  החלטת  לפי 

המאוחד9, עלו מדמשק לארץ באופן בלתי ליגאלי ובלי 

בחורים   שני  הוריהם  ידיעת 

פנו  ההורים  בחורות.  ושתי 

בתביעה,  הקהילה’  ל’וועד 

להחזיר  ‘החלוץ’  את  שיחייב 

הם  לסוריה.  ילדיהם  את 

בהודעה,  לממשלה  פנו  גם 

שברובע היהודי פועלת אגודה 

בהעברת  העוסקת  חשאית, 

מסוריה  וצעירות  צעירים 

את  ומסרו  ישראל,  לארץ 

שמות חברי הוועדה והחברים 

‘החלוץ’.  של  הפעילים 

חמישה  אסרה  המשטרה 

לוי  יוסף  התנועה.  מפעילי 

קודם  יומיים  דמשק  את  עזב 

הקהילה’  ‘וועד  וניצל.  לכן 

במצב,  לטיפולו  כתנאי  דרש 

להפסיק  יתחייבו  שהאסורים 

בדמשק  ‘החלוץ’  פעולת  את 

רשמי  רישיון  שיקבלו  עד 

לכך. אנשי ‘החלוץ’ לא נבהלו 

כאשר  גם  לפעול,  והמשיכו 

פעיליהם היו במאסר. כעבור 

‘החלוץ’  שחברי  אפשטיין,  דיווח   )20.10.1932( שבוע 

שוחררו מהמאסר ללא תנאי, אולם הורי הצעירים שעלו 

הודיעה  והמשטרה  ילדיהם  להחזרת  ללחוץ  מוסיפים 

הברחת  באשמת  שנאסרו  אלה  את  לדין  תעמיד  כי 

הקהילה’  ‘וועד  על  להשפיע  ניסיונות  נעשו  הבחורות. 

 )5.11.1932( שבועיים  עוד  עברו  דעתו.  את  שישנה 

ואפשטיין כתב למשה שרתוק )שרת( שהיה באותו זמן 

מראשי המחלקה המדינית, כי עניין המאסר הסתדר וכי 

אחת הבחורות שהעפילה ארצה כתבה שהיא מרגישה 

)בה(  יחידה  ‘נקודת האור  ואשר לקהילה דמשק-  טוב. 

היא “החלוץ”’ כתב. 

של  קודר  תיאור  מביא  בדמשק  אחר  אדם  של  דיווח 

מצב היהודים ב’גטו’ שלהם מבחינה כלכלית, תרבותית 

ומסורתית. לדבריו, מנה ‘החלוץ’ בדמשק1/40 נער ונערה 
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שפעלו תוך כדי דבקות בארץ ישראל וחרף התנגדותה 

של הסביבה. בערבים הם למדו עברית1.

להקים  בדמשק  ‘החלוץ’  אנשי  בכוח  היה  ב-1933 

סניפים של התנועה בחלב ובביירות. הפעולה נעשתה 

הסורית.  הממשלה  של  רדיפות  ותוך  רישיון  ללא 

ב-31.3.1933 דיווח אפשטיין למחלקה המדינית, כי יש 

להשיג רישיון לפעולת התנועה. בשלהי 1933 הוא דיווח 

דמשק,  יהודי  כלפי  הערבים  מצד  שנאה  של  יחס  על 

השרויים בפחד. 

מאמצי ההתיישבות בחורן
ממשפחותיהם  להסתיר  הקפידו  ‘החלוץ’  חברי 

ומחבריהם את כוונתם להתיישב בחורן, שהרי בדמשק 

‘חורני’, שהיה  גנאי מיוחד בכינוי  ישראל( היה  )כבארץ 

שם נרדף לאדם בור וגס. אלמוג סיפר להם, שליהודים 

נותנים להתיישב בחורן, אך אין שום  יוצאי אירופה אין 

הנערים  שם.  להתיישב  סוריים  יהודים  בפני  מכשול 

נלהבו למשימה ובינתיים היו נפגשים בחשאי במערות)?( 

ובבית קברות נוצרי, שהיה מחוץ לרובע היהודי בדמשק. 

הם נשבעו שלא לגלות את סודם, פן יבולע להתיישבות 

הראשונים  זכות  על  חריף  פנימי  ויכוח  לאחר  בחורן. 

ששת  בהגרלה  נקבעו  )לעיל(  בארץ  להכשרה  לצאת 

ראשוני היוצאים )אחר כך הצטרפו אליהם עוד שניים( 

והם הגיעו לכפר גלעדי באופן לא חוקי, דרך עין קיניה 

של  הנתיבים  אחד  להיות  מאז  שהפך  הגולן  שבצפון 
ההעפלה היבשתית מסוריה ושכנותיה.11

יציאת  את  ראו  לא  סעד,  יעקב  לדברי  ‘החלוץ’,  חברי 

אלא  לארץ,  כעלייה  גלעדי  בכפר  להכשרה  חבריהם 

אדמות  על  ההתיישבות  לקראת  כהתכשרות  בפירוש 

בהיותם  דווקא  והנה  לגואלו.  נועדו  שהם  החורן, 

בהכשרה בארץ, דיברו אנשים על ליבם לזנוח את רעיון 

ההתיישבות בחורן, שאין סיכוי לממשו, בעוד הם נחוצים 

אלמוג  ‘יהודה  אולם  לירדן.  ממערב  ומגינים  כעובדים 

במשך  לדבר.  משוגע  היה  ממש  החורן.  על  רק  דיבר 

שנים תמימות דיבר רק על זה’. אומר יעקב סעד, ואת 

דעתו קיבלו הצעירים. 

אנשי ‘החלוץ’ בסוריה דרשו מהמוסדות בארץ להקצות 

להם קרקע להתיישבות, כיעד לבוגרי התנועה, שיסיימו 

את הכשרתם החקלאית. ‘חוסר היכולת להתיישב יגרום 

להרס התנועה’ כתב מ’ לוזיה מדמשק ליצחק בן צבי, 

איש הוועד הלאומי21. בן צבי היפנה את הבקשה לוועד 
הפועל של ההסתדרות.31

פוליטית  הייתה  בחורן  ההתיישבות  בעיית  אולם 

בעיקרה וחייבה הסכמה מוקדמת של הבארון רוטשילד 

לקבל  ניסיון  נעשה  אף   1931 בשנת  הצרפתים.  ושל 

מהצרפתים אישור להתיישב בחורן. אלמוג התווה תוכנית 

מעשית: בעין חרוד יעמיסו על רכבת חיפה דמשק את 

כל הציוד הדרוש ליישוב. חברי ‘החלוץ’ מדמשק ימתינו 

בתחנת הרכבת במזריב, הסמוכה לשטחים המיועדים 

להתיישבות, ובהגיע הרכבת יפרקו את הציוד ויחד עם 

חברים מהארץ, שיבואו לעזור, יקימו את הישוב. אלמוג 

עברו  לא  כאילו  תוכניותיו,  את  לטוות  אפוא  המשיך 

היווה סמל  ‘גדוד העבודה’. הוא  ימי  תריסר שנים מאז 

לקבוצת אנשים, שבכוח אישיותם ודבקותם ניסו לעודד 

תנועה ליישוב החורן. אך בדרך כלל לא זכו לעזרה, כי 

רוב מנהיגי היישוב כבר לא האמינו שעוד אפשר להקים 

התיישבות יהודית בחורן, או שהיו טרודים בבעיות היום 

הטוב  הרצון  לירדן.  שממערב  הישוב  ביצור  של  יום 

לא  בדמשק  ‘החלוץ’  צעירי  של  הרבה  וההתלהבות 

מצאו להם לפיכך כר פעולה בחורן. 

עשתה  לחורן,  הסורי’  ‘הפתרון  על  שחשבו  בעת 

פיק”א מאמצים להעביר על שמה את אדמות החורן, 

הבארון,  מפקידי  אחד  שם  על  נרשמו  שמלכתחילה 

הצרפתי  העליון  הנציב  הוציא  ב-8.2.1929  איינאק  ש. 

בבית  המוסלמים  השופטים  אולם  זה,  בעניין  הוראה 

המשפט שבו נדון העניין עשו קשיים רבים, עד שניאותו 
לבצע את הרישום.41

בדותה,  בסוריה  הופצה  הקרקעות  רישום  בעקבות 

שנתפרסמה בעיתון הדמשקאי ‘אליף בא’, כאילו הווקף 

עומד למכור ל’זרים הציוניים’ )=פיק”א( 50 אלף דונאם 

בעיתונים  גונתה  זו  ש’מזימה’  לאחר  ג’ולן51.  סחם  ליד 

ערביים נוספים, פרסם ‘דבר’ ב-7.5.1929 מאמר בשם 

הוסבר  במאמר  בחורן’.  קרקע  קניית  על  ‘הבדותה 

עובדת  צוינה  זאת  ועם  פורמאלי,  ברישום  שמדובר 

‘מציאותם של שטחים נרחבים של אדמה פוריה השייכת 

הגבול הרשמי של  בקרבת  יהודי,  למוסד ההתיישבותי 

ארץ ישראל, ללא כל שימוש ציוני ישובי’. בסופו של דבר 
בוצע הרישום של קרקעות אלה כהלכתו.61

עוד באותם ימים ציינו אישים נוספים את הצורך להתיישב 

בחורן. י’ נחמני, מנהל ענייני הקרן הקיימת בגליל, שטרח 

בשיקום חורבות ‘בני יהודה’, המושבה היהודית היחידה 

החורן  על  בתזכירו  כתב   ,1920 עד  בגולן  שהתקיימה 

להנהלת הקק”ל ב-1928: כי הגבולות המדיניים אינם 

צריכים להיות סכר להתיישבות יהודית וכי אין לוותר על 

התיישבות בעבר הירדן ובחורן. הוא הוסיף, כי בין צעירי 

היהודים בדמשק מסתמנת שאיפה לצאת להתיישבות 

חקלאית בתחומי המנדט הסורי, והם הם שיוכלו ליישב 

ינאית, שהשתדלו  ורחל  יצחק בן צבי  את החורן71. אף 

מאוד למען ההתיישבות וההיאחזות בעבר הירדן, עודדו 

בעת ביקורם בדמשק את צעירי ‘החלוץ’ לדבוק ברעיון 

הייתה מותנית  ההתיישבות בחורן. אלא שההתיישבות 

ברצונם של פיק”א ורוטשילד, והם התנגדו לכך. 

שפיק”א  הסוכנות  של  המדינית  במחלקה  משנודע 

הודיע  בחורן,  אדמותיה  את  למכור  בניסיונותיה  ממשיכה 

במברק  רוטשילד  לברון  ארלוזרוב,  חיים  המחלקה,  ראש 

מ-17.5.1932 על התנגדות המוסדות לכך. ה’ פראנק, מנהל 

סיכוי  יהיה  ולא  שאין  טען  המברק  על  לו  שהשיב  פיק”א, 
להתיישבות יהודית בחורן, ולכן מוטב למכור את האדמות.81
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שוחט, שעשרים  מניה  גם  ניסתה   1931 בהתחלת שנת 

וחמש שנים קודם לכן פעלה ליישב את ‘השומר’ בחורן, 

ללא  אך  ליישבו,  רוטשילד  מהבארון  אישור  להשיג 

הועיל91. עם כל זאת עדיין לא נסתם הגולל על רעיונות 

ותוכניות לגאול את החורן בעזרת חברי ‘החלוץ’ בדמשק.

הפעולה בשנות 1936-1934
עברו שנים אחדות, וכל אותו זמן דבק י’ אלמוג בתוכניתו: 

ליישב חלוצים צעירים מדמשק בחורן. ב-12.8.1934 הוא 

יש בכוונתו להציע, שהנערים מדמשק  כתב ביומנו, כי 

ויבקשו  לסוריה  יוחזרו  בארץ  גלעדי(  )בכפר  שעבדו 

מממשלתה לסייע להם להתיישב בחורן בעזרת פיק”א. 

בקטע אחר ביומנו, ב-16.8.1934, כתב: ‘המחשבה על 

ההתיישבות בחורן אינה עוזבת אותי...זוהי הדרך: 

כך  ואחר  דמשק  יהודי  מאת  לבוא  צריכה  ההתחלה 
נבוא... וניספח אל שורותיהם’.2

צעירים  ליישב  הרעיון  זכה  השלושים  שנות  באמצע 

מנהיגי  של  לתמיכה  הקרקע  על  מדמשק  יהודים 

וזאת משום שצעירים אלה  הקהילה היהודית בסוריה, 

הייתה  החקלאית  וההתיישבות  עבודה,  מחוסר  סבלו 

עשויה לשמש פתרון יחיד למצבם12. על כך אנו למדים 

ממכתב מפורט ששלח אחד מאנשי הסוכנות היהודית 

ב-12.2.1935 אל מנהל פיק”א, הנרי פראנק, ובו המליץ 

אשר  דמשק,  קהילת  ראשי  של  בקשתם  אימוץ  על 

ביקשוהו להעבירה אליו. הם מסרו כי מצוי כבר גרעין 

הם  וכי  להתיישב,  הרוצה  צעירים,  עשרות  כמה  של 
פועלים לצרף אליהם בני נוער נוספים.22

אלא שבאותה עת ניסתה פיק”א למכור את אדמותיה 

בחורן, אם כי לא הצליחה בכך. תנאי הפעולה ליישוב 

התגברותם  עם  כאשר  יותר,  עוד  קשים  נעשו  החורן 

העליון  הנציב  הצהיר  בסוריה,  לאומניים  רגשות  של 

הצרפתי בנובמבר 1934, כי השלטונות נקטו אמצעים 

מחשש  לגבול,  סמוך  קרקע  רכישת  מיהודים  למנוע 

)לפי  גבול  לשינוי  דרישה  הזמן  במשך  תתעורר  שמא 

התקדים ב’אצבע הגליל’- מטולה, תל חי וכפר גלעדי(. 

יהודיים  הון  בעלי  לפעולת  רק  הסכימו  השלטונות 

בסוריה ובלבנון, לרבות החורן, ואף זאת בתנאי שיעסיקו 

פועלים מקומיים ויתרחקו מכל מגמה ציונית32.

למרות ההקשחה בעמדה הצרפתית, הצטרפו ב-1935 

אישים אחדים בתנועת העבודה ליוזמה ליישב את החורן 

בין אישים אלה  ידי צעירים מסוריה42. הרוח החיה  על 

היה שאול אביגור )מאירוב( מקבוצת כנרת, איש ה’הגנה’ 

המדינית  המחלקה  מטעם  ארגן  הוא  וההתיישבות. 

בסוכנות סיור לחורן ב-12-22 ביוני 1935, בהשתתפות 

איש  שטורמן,  חיים  החקלאי,  מהמרכז  הרצפלד  א’ 

התיישבות וביטחון מעין חרוד, שהשתתף בזמנו בסיור 

לחורן מטעם ‘גדוד העבודה’ )ר’ לעיל( ואליהו אפשטיין 

אביגור,  ש’  )אילץ( מהמחלקה המדינית של הסוכנות. 

תכנן  בחורן,  ההתיישבות  מאפשרות  נלהב  שהיה 

ליישב שם את החלוצים מסוריה, ובעקבותיהם לשלוח 
מתיישבים מהארץ, ביניהם הוא עצמו ורעייתו.52

לאחר שוב המשלחת מסיורה, המשיך אליהו אפשטיין 

נוספים  שבועיים  לסייר 

וב-22.7.1935  בחורן, 

דו”ח  לשרתוק  הגיש 

בהמלצה  המסוכם  מקיף, 

על  החורן.  ליישוב  לפעול 

הקהילות  על  המלצתו,  פי 

היהודיות של ביירות, דמשק 

וחלב, ההולכות ומתרוששות, 

מפיק”א  זכותן  את  לדרוש 

ומממשלת המנדט )הצרפתי( 

בחורן,  היהודית  האדמה  על 

מחוסרי  צעיריהן,  יישוב  לשם 
הסיכויים הכלכליים בעיר.62

א’  בסיור,  אחד  משתתף 

הרצפלד, פנה בעניין החורן 

לפנחס רוטנברג, וכן שוחח 

עם ה’ פרנק בפאריז בדבר 

דמשק  צעירי  של  יישובם 

התרשם  הרצפלד  בחורן. 

הבטיח  הוא  שכן  מהצעתו,  נוחה  הייתה  פרנק  שדעת 

לשאול להסכמת הברון, ואם ייענה על ידו בחיוב - ימסור 

לצעירים שטח בחורן לעיבוד72. אביגור ניסה ללחוץ על 

אולם  התוכנית,  את  להגשים  שיסייעו  היישוב,  מנהיגי 

לדבריו: ‘כולם שפכו עלי מים קרים’. הוא נפגש עם פרנק 

וביקש את הסכמתו ליישב בחורן יהודים בעלי דרכונים 

ד"ר צבי אילן )משמאל( עם פרופסור בן-ציון מזר
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סוריים, היושבים בסוריה או בארץ, פראנק הבטיח שיברר 

את הדבר, אולם אביגור הביע חשש שפראנק לא עשה 
דבר בנדון.82

למרות היחס השלילי, המשיך אביגור במאמציו, ולאחר 

וזלמן כהן )מפקח אדמות החורן  פגישות עם הרצפלד 

ב-24.12.1935  הכין  תבור(  כפר  תושב  פיק”א,  מטעם 

בגולן’.  כיבוש  לקבוצת  כספית  ותוכנית  עבודה  ‘תוכנית 

לדרישת הרצפלד, הייתה התוכנית מצומצמת בהיקפה 92. 

כן  לפני  נען, שהיה  אז חבר  לוי,  יוסף  על  אביגור הטיל 

כנזכר שליח ל’החלוץ’ בדמשק, לערוך מפקד של חברי 

‘החלוץ’ מסוריה בארץ, שאפשר היה לשתפם במפעל. 

מהם  שבעה  איש,   25 בת  קבוצה  על  דובר  בתוכנית 

יכלול 4,000 דונם פלחה,  מסוריה. שתקים משק אשר 

גן ירק ומשק חי3. אביגור ניסה להשיג את הסכמת הברון 

רוטשילד לתוכנית, גם דב הוז, מראשי ההסתדרות ופעיל 

בקשרי החוץ של הישוב, פנה פעמים אחדות אל הבארון, 

כנראה בהמרצת אביגור, שיסייע להתיישבות בחורן, אך 
לשווא.13

ליישוב  לפעול  יחדל  שאביגור  גרמו  תרצ”ו  מאורעות 

החורן. אלא שיצחק בן צבי, יו”ר הוועד הלאומי דאז, לא 

הניח לעניין לשקוע. במכתבים ל א’ דובקין, ול-ב’ ג’וזף 

החקלאי  במרכז  הרצפלד  ול-א’  בסוכנות  יוסף(  )דוב 

הציע, בעקבות ביקורו בסוריה, לברר עם הבארון בפאריז 

את האפשרות להקים חוות הכשרה בחורן, שהיוזמה לה 

לכנס את  הוא הציע  ובלבנון.  בסוריה  תצא מהקהילות 

באי כוח הקהילות של דמשק, חלב וביירות ולהחתימם 

על פנייה שלהם אל הברון בעניין זה. בן צבי חיווה את 

בחווה,  בהכשרה  שיהיו  הצעירים,  שכל  שמכיוון  דעתו 

המפעל  בביצוע  קושי  יהא  לא  סוריים,  נתינים  יהיו 

מטעם הממשלה הסורית. במכתביו ציין, שהוא פונה גם 

למחלקה המדינית של הסוכנות, והציע לאנשיה להיפגש 

כדי לבחון את  סוריה  נציגים של ממשלת  בהקדם עם 

עמדתה. בן צבי הבטיח, שהוועד הלאומי יממן, אם יהיה 
צורך, שיגור נציג לצורך זה לסוריה.23

מדמשק,  חילו  צובחי  ‘החלוץ’,  איש  כתב  עת  באותה 

באמצעות בן צבי, לוועד הפועל של ההסתדרות, סיפר 

על הגידול בתנועה וחזר על בקשה קודמת לשלוח מדריך. 

לקיבוץ  התנועה  חברי  שני  של  עלייתם  על  סיפר  הוא 

אחרים,  ועל שלושה  לוזיה(  מ’  היה  כבר  )שם  אפיקים 

מההסתדרות  ביקש  הוא  מהגבול.  להחזירם  שנאלצו 

עזרה בפעולתם התרבותית, ‘כי חינוכו הוא ברוח תנועת 

ארץ ישראל העובדת’33. בן צבי שלח את העתק מכתבו 

של צובחי גם לדובקין, מנהל מחלקת העלייה בסוכנות, 

וציין, בעקבות ביקורו בדמשק, את הצורך ואת החשיבות 

גם  ‘החלוץ הצעיר’ שם. הוא  שבשליחת מדריך לאנשי 

לחלוצים  הכשרה  חוות  בחורן  להקים  הצעתו  על  חזר 

צעירים מסוריה43. דובקין השיב בחיוב על שתי ההצעות 

יהיה  הבאה  לשנה  הסוכנות  בתקציב  כי  דעתו,  והביע 
אפשר להקציב סכום להקמת החווה.53

אולם לאחר זמן קצר כתב שוב בן צבי לדובקין והעלה 

הגיע  אפשטיין,  א’  עם  שיחתו  בעקבות  חדשה.  הצעה 

אין  שוב  ההוא  הזמן  של  שבתנאים  למסקנה  צבי  בן 

הקרקעות בחורן באות בחשבון להקמת חוות הכשרה. 

ליד  או  בלבנון  כזו  חווה  להקים  הייתה  הצעתו החדשה 

מתאימים  לדעתו  היו  אלה  במקומות  התנאים  דמשק. 

והוא התכוון לערוך תוכנית מעשית לרכישת  יותר לכך, 

חלוצים  ידי  על  החורן  יישוב  רעיון  זה63.  לצורך  אדמה 

מסוריה איבד עתה את אחד מיוזמיו החשובים.

אלא שגם בשלב זה עדיין לא ירד רעיון יישוב החורן מעל 

זילבשטיין, שעבד  סדר היום. ב-20.6.1938 כתב שלום 

בחוות פיק”א בחורן, על רצונו של פקיד פיק”א במקום 

על  ידוע  לא  סוריה73.  יהודי  ליישוב  השטח  את  למסור 

פעולה שנעשתה בעקבות פנייה זו. 

‘החלוץ’ בסוריה הוסיפו לדבר עוד שנים רבות  בתנועת 

מחברי  כמה  סיירו  ב-30.4.1944  בחורן.  התיישבות  על 

שהיה  אלטשולר,  נקדימון  בהדרכת  בחורן,  התנועה 

הממונה על האדמות מטעם פיק”א אך לכלל התיישבות 

במקום לא הגיעו. 

סיכום
הצליח  לא  בחורן  להתיישב  הניסיון  אביגור,  ש’  לדעת 

על  להתגבר  הצליחו  לא  חברי  ומאמצי  ‘מאמצי  כי 

והציניזם  לעשות  הרצון  חוסר  הטמטום,  האינרציה, 

פיק”א  אנשי  שלא  נראה  פיק”א’83.  פקידי  של  העקר 

אנשים  גם  שהרי  זה,  לכישלון  באחריות  נושאים  בלבד 

פקפקו  והגנה  התיישבות  אנשי  לאביגור,  קרובים  שהיו 

מלפעול  ונמנעו  וסיכוייה  תוכניתו  של  המעשי  בערך 

על  לעלות  בנכונות  ואם  רישיון  על סמך  להגשמתה, אם 

בדיעבד. יינתן  שהאישור  בהנחה  רישיון,  ללא  הקרקע 

מכל מקום, אם היה באותן שנים סיכוי כלשהו להתיישב 

בחורן, הרי היה זה רק אילו היו נושאי ההתיישבות צעירים 

באותם  היישוב  שמוסדות  נראה  סוריה.  אזרחי  יהודיים 

יתיישבו  בסוריה  ‘החלוץ’  בוגרי  כי  מעוניינים  היו  שנים 

שנדרש  המיוחד  למאמץ  מוכנים  היו  ולא  לירדן,  ממערב 

ליישובם בחורן. 

הוא  הפועל,  אל  יצא  לא  החורן  ליישב את  הרעיון  כי  אף 

שליחת  בסוריה.  ‘החלוץ’  תנועת  להקמת  מנוף  שימש 

ביישוב  שתיושם  חקלאית,  הכשרה  לשם  לארץ  בוגריה 

הבאים  הדורות  של  ההגשמה  דרך  להיות  הפכה  החורן, 

‘החלוץ’  של  הקשר  את  שקבעה  היא  זו  דרך  בתנועה. 

רבים  זה  מקשר  כתוצאה  הקיבוצית.  לתנועה  בסוריה 

שונים,  לקיבוצים  כחברים  הצטרפו  אף  התנועה  מבוגרי 

והיו מאוחר יותר נושאי השליחות לסוריה ופעילי ההעפלה 

ממנה בדרך היבשה לארץ.
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אישים ודמויות, שחייהם ופועלם 
הם חלק ממורשתנו

ח"כ אברהם עבאס ע"ה.
חלוץ ציוני, פעיל ציבור למען הכלל והיחיד, 

בסוריה ובארץ-ישראל מנעוריו ועד יומו האחרון*
תרע"ב - תשמ"ט

1912 - 1958

הסופר  ידי  על  ונוהל  שנוסד  העברי  הספר  בבית  למד  בדמשק,  נולד  עבאס  אברהם 
יהודה בורלא, שם ספג את אהבתו הגדולה לשפה העברית ולארץ ישראל. עשה כמיטב 
יכולתו כדי להעביר  לנוער היהודי בדמשק ובחלב את הערכים שאותם ספג. הוא היה 
חבר תנועת "מכבי", היה ממייסדי אגודת "הצבי" ופעל מאוחר יותר לאיחוד התנועות 
תחת מסגרת תנועת "החלוץ", התנועה הציונית הראשונה במזרח התיכון שיסודותיה 
עצמית. ולהתגוננות  להגשמה  לעליה,  ישראל,  ארץ  לאהבת  החינוך  היו  הבולטים 

סיכון  ותוך  בדויים  לעיתים בשמות  אברהם עבאס פעל, 
הקהילות  אנשי  את  ישראל  לארץ  להבריח  כדי  חייו, 

היהודיות בסוריה ולהביאם לחוף מבטחים.
הציונית  התנועה  של  בתולדותיה  שזורים  הקצרים  חייו 

בסוריה ובהמשכה בהגשמה בארץ ישראל.
מתנועת  בדמשק,  חברים  קבוצת  פרשה   1925 בשנת 
"מכבי" ויסדה את אגודת "הצבי" שהציבה את רעיון התחייה 
החברתיים. ערכיה  את  ובמיוחד  הציונות  ואת  היהודית 

כותב אברהם עבאס
חברי  מרבית  החדשה  "הצבי"  אגודת  של  מייסדיה  "בין 

ועוד  אני  רוס,  אלפיה,  לוזיה,  מנחם  שלנו:  מהכיתה  היו 

של  העצמאית  ופעולתה  קיומה  וחברים.  חברות  כמה 

אגודת "הצבי" לא ארכו זמן רב. סיבות רבות הקשו על 

המשך קיומה: היה קשה לנו להשיג מקום למועדון, ועד 

הקהילה  התנכר לנו ואגודת "מכבי"  נלחמה נגדנו. כך 

אולצנו לחזור למסגרת אגודת "מכבי"...

עשרה,  שש   - עשרה  חמש  בני  צעירים  אז  היינו 

בבית  שקיבלנו  העברי  מהחינוך  הציונית  כשהתסיסה 

הספר העברי בערו בנו ולא נתנו לנו מנוח ומרגוע. ככל  

שקראנו על המתרחש ונבנה בארץ ישראל התחזקה בנו 

המצווה לפעול ולעשות כדי לענות על הצרכים העומדים 

בפנינו: מה הן הדרכים ומה הן המטלות והמשימות שעלינו 

שביכולתנו  התרומה  ומה  כיהודים?  עצמנו  על  לקחת 

לעשות למען העם?.

שלא  "מכבי",  של  החברתי  המבנה  את  לשנות  ניסינו 

לעסוק רק בפיתוח הגוף ובספורט. רצינו לפתח גם את 

הנפש שהייתה שוממה וריקה מתוכן.

יסוד תנועת ''החלוץ'' בדמשק
שלא  חברים  קבוצת  אשר  עד  העניינים,  התגלגלו  כך 

והמנוונים,  התלושים  השגרתיים,  החיים  עם  השלימה 

תנועת  את   1929 בשנת  יסדנו  רבות,  שתהינו  ולאחר 

"החלוץ" בדמשק.

היו  החדשה  התנועה  של  וצעדיה  דרכה  ראשית 

מצומצמים, אך היא עשתה בביטחה את דרכה החדשה 

מאותם  רבים  שהדים  בטוחני  איתנים.  יסודות  והניחה 

ימים נשמעים עד היום... מי שעקב במשך שלושים שנה, 

את  הנחנו  שביסודה  בדמשק,  החלוץ  תנועת  יסוד  מאז 

של  ארגונה  כוח  את  חש  האישית,  הציונית  ההגשמה 

בחייהם  שחל  המכריע  למפנה  תרומתה  את  התנועה, 

של כל יהודי סוריה, את העידוד והסיוע לעלייתם  ארצה 

ואת הערכים שהוקנו לנוער במשך שנים רבות. אלפי נערים 

ונערות פעלו בשורות "החלוץ" ו"החלוץ הצעיר" כשהיסודות 

ישראל. לארץ  עלייה   - אישית  הגשמה  היו  העיקריים 

התנועה החלוצית בסוריה הייתה יסוד ומורה דרך ליתר 

תנועות הנוער החלוציות  אשר קמו מאוחר יותר בפרס 

גורם  להיות  הצלחנו  זו  בדרך  אחרות...  מזרח  ובארצות 

קום  לפני  ישראל,  לארץ  סוריה  יהודי  בעליית  מכריע 

המדינה. כיום )1958 מ.ש.( יש במדינת ישראל למעלה 

מחמישים אלף יהודי סוריה, שבזכות התנועה הם נגאלו 

ובנו את עתידם בישראל".

חינוך להגנה עצמית, הלכה ומעשה
בדמשק  התארגנו  בארץ,  המאורעות  1929,בזמן  בשנת 
ועמדו  צעירים  בחורים  עשרות  "החלוץ"  במסגרת 
הם  הפורעים.  מפני  להגנה  היהודי  הרובע  במבואות 
השלטונות  להערכת  וזכו  זו  במשימתם  בהצלחה  עמדו 
הסוריים. בשנה זו עלה אברהם עבאס הצעיר ארצה יחד 

______________________________________
*( ע"פי דפים ותמונות שהועברו אלינו ע"י הבן יגאל    

   עמית, ויקיפדיה ואתר הכנסת.
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עם הקבוצה הראשונה מקרב חברי "החלוץ" בסוריה.
מאחר שבאותן שנים היה קושי רב בהשגת "סרטיפיקטים" 
)ויזות כניסה לארץ( עיקר העלייה ארצה הייתה בלתי 

לגלית, בדרכים לא דרכים )ההעפלה(.
בשליחות   עבאס  אברהם  יצא  עלייתו  לאחר  שנתיים 

ההסתדרות הכללית לארגון ההעפלה מסוריה.
באמצעות  הורחבה  בסוריה  וההתגוננות  ההגנה  פעילות 

אגודות הספורט "מכבי" ו"הפועל".
והערכים  הודות להכנה היעילה של השליחים  מהארץ 
הצעירים  מהבחורים  כ-90%  העולים,  ידי  על  שהופנמו 

שהגיעו ארצה מאז 1940 ואילך הצטרפו ל''הגנה''.
בארגון  רק  לא  שעסקה  ארגון  ועדת  הייתה  ל"החלוץ" 
קבוצות העולים מסוריה, אלא גם בגיוס מבריחים, מכוניות 
ישראל.  ארץ  לגבולות  עד  העולים  להסעת  ואוטובוסים 
הועדה גם דאגה למנוע  מאסרים ופשיטות על העולים 

ועל מקומות המסתור שלהם. 
בארגון  "החלוץ"  מאחורי  שעמדו  והפלמ"ח  ''ההגנה'' 
להעלות  כדי  גם  זו  בתנועה  הסתייעו  מסוריה  ההעפלה 
וכן   וגרמניה  רומניה,  מפולניה,  מאירופה:  עולים  קבוצות 
מתורכיה ומעיראק. גם התנועה הרביזיוניסטית הסתייעה 
תורכיה   דרך  ברכבות  חברים  הסעת  בארגון  ב"החלוץ" 

וסוריה לארץ ישראל.

מספר אברהם עבאס:
את  אליהם  להבריח;  שהצלחנו  הראשונות  ''...התחנות 

העולים היו כפר גלעדי, עין גב, אשדות יעקב.  

 180 ובה  מעפילים  שספינת  לידיעתי  הועברה  פעם 
יהודים צריכה להגיע מרומניה וצריכה לעגון באחד מחופי 
חוף.  עיירות  באותן  קשרים  בחיפוש  מיד  התחלנו  לבנון. 
נסענו לטריפולי והתחלנו לחפש קשרים עם המבריחים 
המשפחות  לאחת  הגענו  ימים  כמה  תוך  המקצועיים. 
ומסחר  נדל"ן  עסקי  על  שבנוסף  במקום  המפורסמות 

וכד', עסקו בהברחות סמים.
מידת קשריהם  את  ולאחר שהבינונו  ומתן,  לאחר משא 
הובילו  הם  מהם,  רוצים  שאנו  מה  את  לבצע  ויכולתם 
טריפולי  באזור  מ.ש.(  )המבודדים  החופים  לאחד  אותנו 
ואמרו לנו 'כאן תוכלו לבצע את פעולתכם. שום כוח לא 

יוכל לכם...'

על  לנגן אצלם  אגדיים. התחלנו  ביקשו מחירים  אך הם 
מידי  שברחו  יהודים  הם  שהבורחים  האנושית,  הנימה 
היטלר וממשלת בריטניה אינה מתירה את כניסתם לארץ 
ישראל. אז התעורר אצלם הרגש האנושי והורידו לנו את 

המחירים במידה ניכרת..." )א. ע.(

ח"כ אברהם עבאס ע"ה
תרע"ב - תשמ"ט 1912-1958
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עזרה למעפילים מגרמניה:
"פרשת  מעין  דמשק  בהיות  כי  לספר  המקום  אולי  כאן 
ומשם  לתורכיה  מאירופה  הקרקעית  בדרך  דרכים" 
ישראל, עברו דרכה, כאמור, קבוצות של  וארץ  לדמשק 

מעפילים מאירופה ומצאו בה 'מקלט' למנוחה בדרך.
לו  שהייתה  שיניים  רופא  יבל"א  לאטי  נסים  ד"ר  מספר 

מרפאה בדמשק באותם ימים.
נמצאת  מגרמניה  יהודים  של  שקבוצה  נודע  אחד  "יום 
בדרכה לארץ ישראל. ותגיע לדמשק בשעות הערב של 
אותו יום. פנו אלי להעמיד לרשותם את המרפאה. היות 
ומרפאתי הייתה די רחבה להכיל את כל חברי הקבוצה. 
והקבוצה שהתה במרפאה  נעניתי לבקשה ללא היסוס, 
והבאתם  הסיוע  להם  שנמצא  עד  ולילות  ימים  שלושה 

לחוף מבטחים בארץ ישראל..."
אברהם אף פעל רבות ליצירת קשרים הדוקים עם היהודים 
יוצאי סוריה שהיגרו לארצות יבשת אמריקה. והיה מאוד 

מקובל אצלם. ובכל הזדמנות שהיו באים ארצה  משלחות 
רשמיות להשתתף בכנסים, בקונגרס היהודי העולמי, 
או כינוסי הפדרציה הספרדית  לא פסחו מלפגוש אותו 

ולהיות במחיצתו

חבר פעיל ונבחר
ציבור  פעיל  איש  היה  מטבעו  עבאס  אברהם  כאמור, 
של  האקזקוטיביים  למוסדות  נבחר  ואף  ימיו  כל  במשך 
כל הארגונים בהם היה חבר: היה חבר הועד הפועל של 
ההסתדרות, במשך למעלה מעשר שנים כנציג "מפלגת 
הפועלים המאוחדת - מפ"ם" ואחרי הפילוג שליח נציג 
"אחדות העבודה - פועלי ציון" כמו כן היה חבר הנהלת 

הפדרציה הציונית הספרדית העולמית.
והיה חבר בה עד  בשנת 1955 נבחר לכנסת השלישית 

יומו האחרון ב-17.9.1958.

בקרב  החלוצית-ציונית  פעילותו  במסגרת 
עבאס,  אברהם  השתמש  הערבית  האוכלוסייה 
אברהים  ''אבו  שונים:  וכינויים  בשמות  כאמור, 
עבאס'', ''ח'ליל עבאס'' ו''שחאדה עבאס''. כמו 
ימים או תקופה  כן לרגל הצורך לשהות מספר 
ממושכת אחרת - הייתה לו ב"עין קינייה" ברמת 
"אבו  של  כחנותו  ידועה  שהייתה  חנות  הגולן 
עזרה  קבלת  לצורך  פונים  הינו  לשם  אברהים" 
וכד' )מתוך דברים מראיון בסרט עם שלם מואס(

מטעם  עבאס  אברהם  יצא   ,1931-1934 בשנים 

בארץ  העבריים  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות 

ישראל )להלן, ההסתדרות( וקיבוץ כפר גלעדי לשליחות 

עוד  וליסודם של  בסוריה להרחבת המסגרות העבריות 

סניפים פעילים ביתר הקהילות היהודיות בסוריה: בחלב 

העלייה  הגברת  הייתה  שם  פעילותו  עיקר  ובקמישלי. 

לארץ ישראל.

הוא נאסר מספר פעמים על ידי המשטרה הבריטית, פעם 

עם עולים מוברחים, ופעם עם קבוצת חברים מ"החלוץ" 

להעיז  ראשונות  בנות  שהיו  החלוצות  הבנות  בפרשת 

לעזוב הכל לקום ולברוח מהבית לעלות לארץ ישראל... 

ב- 1934 הוא עלה ארצה - סופית - ובגלל סיבות משפחתיות 

לא הצטרף כרצונו לקיבוץ כי אם השתקע בתל-אביב. עבד 

בבניין, בסלילת כבישים, ובעבודות אחרות.

גויס  הוא  השנייה,  העולם  מלחמת  ימי   ,1940 בשנת 

ולמציאת  בדמשק,  שנשארו  היהודים  והצלת  להברחת 

אלה  במשימות  ותורכיה.  עירק  יהודי  להברחת  דרכים 

נחל הצלחה רבה. את תקופת שליחותו זו, במשך שלוש 

שנים מסכם אברהם עבאס: "קרוב לחמש עשרה )15( 

אלף יהודים הוברחו/העפילו לארץ ישראל, מספר נכבד 

באותן השנים. את המבצע הזה עשיתי במסגרת התנועה 

החלוצית בעזרתם ובסיועם..."

אברהם עם משלחת מכובדים ישראלים היוצאים לחו"ל

אברהם עם יצחק בן אהרון, יעקב זרובבל ויעקב חזן

אברהם עם משלחת מיהודי ארגנטינה - אייר תשי"ח
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חברי "מכבי הצעיר" בדמשק. שנות העשרים של המאה העשרים.

חנוכת מועדון חברי החלוץ "אמיכל" בדמשק ג' בתמוז ה' תר"צ - 29 ליוני 1930.
המסומנים בעיגול הם: א. מנחם לוזיה. ב. שושנה פסח )לימים רעייתו של מנחם לוזיה( ג. זאכי מכללתי )יצחק שמר(. 

כל המזהה מי מהמופיעים הנוספים בתמונה מתבקש להודיענו.

א. ב.

ג.
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מוסא עבאדי )1997-1905(, 

יליד דמשק, ובגיל 19 הגיע 

לפריס כדי ללמוד בסורבון 

כדוקטורנט בהיסטוריה, 

ש  לאי הפך  א  הו שם 

חובב תיאטרון והשתתף 

כשחקן בהופעת הצגות 

באוניברסיטה. בשנת 1939 

אודט  פגש בפאריס את 

רוזנשטוק, רופאת ילדים.

שימש במשך עשרים שנים 

מבקר התיאטרון של רדיו 

צרפת; היה שחקן, במאי וחוקר אמנות הבמה. בימי הכיבוש 

הגרמני בעיר ניס שבצרפת הצילו הוא והרופאה אודט 

רוזנשטוק )ראה להלן( יותר מחמש מאות ילדים יהודים 

מידיהם של הנאצים ושלוחיהם.. 

מי היא אודט רוזנשטוק?
נולדה אודט רוזנשטוק, ב-24 לחודש אוגוסט 1914. הוסמכה 

כרופאה בזמן מלחמת האזרחים הספרדית. היא תמכה 

בצד הרפובליקני ובלטה בחיפושיה אחרי פליטים ספרדים 

שהגיעו לצרפת כדי לעזור להם. אודט עבדה כרופאה 

במֹונְַטאְרזִ'י, סמוך לאֹוְרִלינִס, עד שחוקי וישי נגד היהודים 

מנעו ממנה זאת - נאלצה לוותר. ועבדה כמיילדת.

בשנת 1939, פגשה בפאריס את מוסא עבאדי סטודנט, 

סופר יהודי ובשנת 1942, ביקש ממנה להצטרף אליו לניס. 

שם הוא הקים את ארגון ההתנגדות המחתרתי כדי לעזור 

ליהודים מאזור נרחב של דרום צרפת. אודט הפכה לעוזרת 

הראשית שלו, וניתן לה השם המחתרתי - סילבי דלאטר 

8Delatre Sylvie. יחד איתה בסיועו הרב של החשמן הבישוף 

של ניס פאול רמונ)ד( הקימו 
את ''רשת מרסל''1

כל  הקשיים  כל  למרות 

527 הילדים היו מוסתרים 

הדת  במוסדות  ומוגנים 

הקתוליים והפרוטסטנטים 

לאורך החוף.

בחודש אפריל 1944 קרה 

הבלתי נמנע. המשטרה של 

וישי Milice"" עצרו אותה. 

היא גורשה לאושויץ, משם 

לבירקנאו ולברגן בלזן.שם 

שפר עליה גורלה ובהיותה רופאה היא שרדה2 מששובצה 

כרופאה שתפקידה היה למיין את אלה שהיו חולים מדי 

מלהישלח לתאי המוות...

היא שרדה, חזרה לפאריס נישאה למוסא ומונתה כמנהלת 

רפואית של המחלקה להיגיינה חברתית. תחומי התמחותה 

היו מחלות מין ושחפת. אודט עבאדי נפטרה ב-29 לחודש 

יולי 1999. 

ב-1940 עם נפילתה של צרפת לידי הגרמנים, נמלטו  

שניהם לניס שבדרום צרפת. מוסא עבאדי שומע על הזוועות 

המבוצעות נגד ילדים יהודיים במזרח אירופה מפי קצין דת 

של הצבא האיטלקי - דוקא - והוא מחליט להקדיש את 

זמנו ואת המאמצים שלו במלחמת נגד, כדי להציל את 

הילדים היהודים בדרום צרפת... 

יום אחד, בהיותו על הטיילת בניס, ראה מוסא עבאדי קצין 

גסטאפו גרמני מכה למוות אם צעירה לעיני בנה הפעוט. 

מעשה זה דחף אותו לפעול באופן מיידי למען הצלתם של 

ילדים יהודים. הוא נפגש שם עם הבישוף של ניס החשמן 

מונסניור פול רמונ)ד(. וביקש את עזרתו. הבישוף להוט 

ליקטו כתבו וערכו: משה שמר ומאיר משען

אחינו גיבורי התהילה

מוסא עבאדי ואודט עבאדי-רוזנשטוק

הצרפתית  ההתנגדות  תנועת  מגיבורי  יהודים,  זוג  של  המופלא  סיפורם 
Resistance: האחד צעיר יהודי יליד דמשק והשנייה רופאה. יהודיה צעירה,  ה 
העשרים,  במאה  השואה  תקופת  של  הטרגיות  הנסיבות  אשר  פאריס,  ילידת 
הביאום לפעול יחדיו להצלתם של למעלה מחמש מאות ילדים יהודים בעיר ניס 
וסביבותיה בדרום צרפת.מתינוקות בני יומם ועד ילדים בשנות העשרה לחייהם.

מוסא עבאדיאודט רוזנשטיק
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לעזור לאיש הצעיר, הציע לו מיד עבודה 

כמורה לצרפתית לסטודנטים שלו בסמינר 

קתולי,תחת חסותו. ומינה אותו למפקח על החינוך הקתולי 

ואת אודט מינה לעובדת הסוציאלית של המחוז. מינויים 

אלה איפשרו להם תנועה חופשית ברחבי המחוז. וגישה 

חופשית למוסדות קתולים וחופשיים - מקומות שבהם 

אפשר יהיה להסתיר את הילדים. הבישוף רמונ)ד( עצמו 

התלווה אליהם מדי פעם בפעולותיהם אלו )כמעשה של 

הסוואה מ.ש.( הוא גם עזר לעיתים קרובות בשעות הלילה 

בעבודות כתיבת התעודות המפוברקות.

  

רדיפות היהודים באזור זה של צרפת החלו לאחר נפילתה 

של איטליה לידי הגרמנים, בספטמבר 1943, אשר הביאו את 

ניס ואת קאן תחת הכיבוש הגרמני, בפיקודו של קצין הס.ס. 

הנאצי אלויס ברונר Alois Brunner )הלו הוא מיודענו היועץ 

הנאצי לשלטונות סוריה מ.ש.( ובתוכם אודט ומוסא. 

מסתבר שעקב ההקלות שהקלו האיטלקים - על היהודים 

- בזמן שהותם באיזור. הגרמנים הגבירו את האיסורים 

והעינויים וההגליות של היהודים למחנות הריכוז לרבות 

גביית שוחד... אודט ומוסא התחילו לאסוף ילדים יהודים - 

שהוריהם כבר גורשו או הוסתרו - לאתרי חסות שהעמיד 

לרשותם החשמן רמונ)ד(. 

מוסא עבאדי ואודט רוזנשטוק החלו לחפש מקומות מסתור 

בטוחים עבור הילדים שהיו אוספים. הבישוף רמונ)ד( 

וכנסייתו תמכו במאמצי ההצלה שלהם והג'וינט תמך בהם 

תמיכה כספית: נפתחו מוסדות קתוליים באזור לקליטתם 

של ילדים יהודים. הוקצה גם משרד קטן עבור עבאדי לייצר 

לילדים תעודות זהות לזהות החדשה, לייצור להם תעודות 

טבילה לנצרות ותלושי מזון. ''מסמכים מדומים'' שנראו 

כאמיתיים לחלוטין. 

בינתיים הבישוף רמונ)ד( הציע כאמור לעיל, גם לאודט 

ולמוסא כינויים של זהות בדויה לעצמם - הידועים כיום 

למוסא הכינוי מ. מרסל M. Marcel ולאודט הכינוי סילבי 

.Sylvie Delatre8 דלאטר

מוסא עבאדי ביקש וקיבל גם את תמיכתם של אנשי 

הכנסייה הפרוטסטנטית באזור, כמו גם תמיכה ושיתוף 

פעולה עם ארגוני המחתרת היהודית כגון OSE והג'וינט 

)JDC(, אשר נתנו לו כאמור תמיכה כספית.

אודט רוזנשטוק שהייתה רופאה עשתה גם ''ביקורי בית'' 

בהם היא בחנה את מצבם הבריאותי - גופני ומצבם הנפשי  

של הילדים. 

במהלך התקופה של הפעילות הבלתי לגלית שלהם, הם 

כונו "רשת מרסל", "Reseau Marcel", והצילו את חייהם 

של יותר מחמש מאות ילדים )527 ליתר דיוק(.

כדי לעקוב אחר הילדים, ולשמור שלא לאבד אותם במהלך 

המלחמה, הכינו מוסא ואודט לכל ילד וילד שלושה תיקי 

מסמכים / קבצים נפרדים זהים: אחד לשימוש יום יומי 

שלהם, אחד עבור הצלב האדום בז'נבה, ואחד כגיבוי 

במקרה של אובדן.

עם כניסת הילדים ל''בתיהם'' החדשים, הם קיבלו כל 

אחת ואחד זהות חדשה מסמכים חדשים ואימנו ותירגלו 

אותם ללמוד את שמותיהם החדשים, ואת ההיסטוריה 

המשפחתית החדשה שלהם. כתוצאה מכך רוב הילדים 

הקטנים שכחו מהר מאוד את זהותם האמיתית שלהם ורק 

בקבצים שלהם המוזכרים לעיל, היו הרשומות והמסמכים 

האמיתיים הנכונים. 

עם התגברות הפעילות הנאצית באזור, הוגבר גם כינוס 

היהודים, מעצרם ושילוחם למחנות הריכוז. ביניהם היו גם 

מוסא עבאדי, במשרדי הכנסיה בניס

הארכיבישוף, פאול רמונ)ד( של ניס, הקים 
את ''רשת מרסל'' להילחם נגד הנאציזם 
והחקיקה האנטי יהודית של ממשלת וישי. 
העמיד לרשותה את מוסדות הכנסייה באיזור 
ניס להסתתרתם והציל בהם 527 ילדים 

יהודים בין השנים 1942-1944.
.על פועלו האנושי הזה זכה לתואר ''חסיד 
אומות העולם'' מטעם ''יד ושם'' בירושלים.
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ארבעה ילדים ואודט עצמה שנעצרו באפריל 1944 וגורשו 

למחנות ריכוז: על אף שעונתה קשות, אודט לא הסגירה 

את הרשת.בגמר חקירותיה היא נשלחה לאושוויץ ומשם 

לבירקנאו ולברגן בלזן, שם באורח פלא שרדה את מוראות 

המלחמה, מעצם היותה רופאת ילדים שובצה לטיפול 

בילדים במחנות. גורלם של ארבעת הילדים לא נודע עד 

עצם היום הזה. היא שוחררה וחזרה לפאריס בשנת 1945.

מוסא, נותר לבדו בעיר ניס, המשיך בעבודתו הפעילה 

והנמרצת בשמירה על הילדים הנותרים.

עם גמר המלחמה, מיד לאחר השחרור, העביר מוסא את 

כל תיקי הקבצים שהכין על הילדים לארגונים יהודיים כדי 

שאפשר יהיה לאתר אותם ולהחזיר אותם למשפחותיהם 

)ששרדו( הוא נשאר לעבוד עוד שלוש שנים אחרי תום 

המלחמה לשקם את הילדים שחזרו, לאחד מי מהם עם 

הורים או קרבי משפחה שנותרו בחיים ולמצוא פתרונות 

לילדים שנותרו יתומים. הוא גם פתח מירפאה לחולים 

נצרכים לכל הגילים. 

תוך כדי כך, הוא חיפש את אודט ומשמצא אותה, נישאו השניים 

וחזרו לפאריס. מוסא חזר לתחביב הישן שלו - התיאטרון. 

ומעכשיו עסק כמבקר תיאטרון ברדיו הצרפתי. בתפקיד 

זה הוא נשאר במשך עשרים ושתיים שנה. אודט המשיכה 

בעיסוקה, כנ''ל, כרופאה. לפני כמה שנים, זמן קצר לפני 

מותו, תרם מוסא עבאדי את מערכת התיוק שברשותו לידי 

"יד ושם" בירושלים, ובה נמצאים פרטיהם של כל 527 הילדים 

שהוסתרו על ידי בני הזוג עבאדי, בניס ובדרום צרפת. מנתונים 

אלה יכולים הניצולים לזהות את עצמם ולהוקיר את כבודם 

וזכרם של שני האנשים היקרים האלה שהצילו את חייהם.

זיכרונות דמשק
מוסא עבאדי כתב מספר ספרים. ביניהם שני ספרים של 

סיפורי זיכרונות מהחיים ברובע היהודי בדמשק: 

האחד ''המלכה והסופר - דמשק שלי''3, תורגם לעברית 

ויצא לאור בהוצאת ''כרמל'' בירושלים. הספר זיכה את 

מחברו בפרס הנובלה מטעם ''האקדמיה הצרפתית".

"Grand Prix de l' Academie Francaise"5 

היפות  שעותיה  מתוארות  והסופר"  "המלכה  בספר 

זיכרונות  היהודית בדמשק, שרק  והקשות של הקהילה 

מוסא  מקים  נפלאה  ובלשון  בחיוניות  ממנה.  שרדו 

עבאדי לחיים דמויות ואירועים, לעתים מצחיקים לעתים 

עצובים, אך כולם ססגוניים. אלה הטביעו את חותמם על 

המחבר ועיצבו את אישיותו. מול עינינו קם לתחייה הגטו 

פתק שהועבר למוסא עבאדי בתום המלחמה, על ידי 
קצין סעד של צבא החופש הבריטי  

ובו כתוב לאמור:
"דוקטור אודט בבריאות טובה, בברגן  בית חולים מס' 
57 מקווה לקבל ממך חדשות ולמצוא אותך שוב בצרפת."

() אם. סי. וולקוט 
קצין סעד

והסופר"  "המלכה  שהספר  מצאתי  האחרון,  ברגע 
תורגם גם לערבית )מ.ש.(
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היהודי בדמשק כפי שחווה אותו עבאדי לפני שעזבו והוא 

יליד   ,)1997-1905( עבאדי  מוסא  בלבד.  שנים   19 בן 

דמשק, שימש במשך עשרים שנים מבקר התיאטרון של 

רדיו צרפת; היה שחקן, במאי וחוקר אמנות הבמה. בימי 

הכיבוש הגרמני בעיר ניס שבצרפת הצילו הוא והרופאה 

אודט רוזנשטוק יותר מחמש מאות ילדים יהודים מידיהם 

של הנאצים ושלוחיהם. הספר זכה בפרס הנובלה מטעם 

האקדמיה הצרפתית.5  

 Shimon et le Parjure / Me Juifs" הספר, כאמור, השני הוא
de Damas", ''שמעון ושבועת השקר - יהודי דמשק שלי"4

יצא לאור בצרפתית וכנראה 

עדיין מחכה לגואל לתרגומו 

לעברית. ספר זה שנכתב לאחר 

הספר ''המלכה והסופר" מספר 

אנושי,  מוסא עבאדי בחום 

בחוש הומור ובחיוך את סיפורו 

ומסייע לקוראיו לגלות ולאהוב 

את הגטו היהודי של דמשק.

הסיפורים שקובצו באוסף זה 

הם סיפורים אמיתיים, שעברו 

את סינון הזמן. הם משקפים 

ואת טוב הלב  את החכמה 

של הגיבורים. הספר נכתב 

ברוך ובאהבה, בשפה פשוטה 

ובהירה.

אותות הצטיינות והכרת תודה
פועלם המבורך והחשוב ביותר של מוסא יליד דמשק, של 

אודט הרופאה הפריזאית ושל החשמן הארכיבישוף מניס, 

בימי השואה בצרפת, הונצחו במספר רב של מפעלים 

ואותות חשובים בצרפת ובישראל:

בצרפת, הועלה החשמן הבישוף פאול ריימונ)ד( לדרגת 

ארכיבישוף. ובישראל, בשנת 1992, מוסד ''יד ושם'' 

בירושלים העניקו לו את אות ''חסיד אומות העולם''. 

בצרפת, הפיקו בשנת 2002 סרט מיוחד על ''רשת מרסל''. 

בבימויה של ז'קלין סיגר 

וברובע ה-12 היוקרתי בפאריס קראו כיכר על שמם של 

אודט ומוסא עבאדי

ממשלת צרפת העניקה להם את אות הלגיון הצרפתי, אות 

הכבוד הגבוה ביותר המוענק בצרפת, חתום על ידי נשיא 

הרפובליקה ולרי ז'יסקאר ד'אסטן )6.1( ו-)6.2(. 

מוסא גם הוערך מאוד על פועלו האזרחי למען התיאטרון 

והספרות הצרפתית והנשיא פרנסואה מיטראן העניק לו 

את אות ההצטיינות הנשיאותי על כך. נוסף על הפרסים 

והאותות שקיבל על ספריו.4 
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  "Resseau Marcel" - 1''רשת מרסל''
סרט שהופק בצרפת בשנת 2002 בבימויה של ז'קלין 

סיגר עם תרגום מצרפתית לעברית. שגיבוריו הראשיים 

הם אודט ומוסא עבאדי. 

הסרט מגולל את סיפור ההצלה והגבורה של רשת מרסל,  

מהווה עובדה היסטורית נעלמה - של מעשי הצלתם של 

יהודים רבים באירופה שנעשו בידי יהודים עצמם. אחד מהם 

המתואר בסרט זה המספר את קורותיה של רשת אחת 

להברחת יהודים בדרום צרפת שנוהלה בידי שני בני זוג 

צעירים יהודים: מוסא עבאדי ואודט רוזנשטוק.

בסרט מסופר שיום אחד, בהיותו על הטיילת בניס, ראה 

מוסא עבאדי קצין גסטאפו מכה למוות אם צעירה לעיני בנה 

הפעוט. מעשה זה דחף אותו לפעול באופן מיידי למען 

הצלת ילדים יהודים. הוא 

פנה לעזרת הבישוף של 

עימו  ניס, אשר שיתף 

פעולה בצורה מופתית 

והעניק לו משרד ומכתבי 

המלצה. עם החסות הזו, 

ובעזרתם של רבים הוא 

החל למקם ילדים וילדות 

מסתור,  בבתי  יהודים 

כנסיות ופנימיות.

רה  בצו י  ו נ ב הסרט 

הפשוטה ביותר: ראיונות 

עבאדי  הזוג  בני  עם 

שמספרים על היומיום של 

עבודתם, ראיונות עם הניצולים, מי שהיו "ילדיהם" והיום הם 

גברים ונשים בשיא חייהם, כשהם נזכרים בעברם הטראומטי, 

ומעט תמונות סטילס שמעניקות לצופה משהו מן האווירה 

של אותם ימים, המקומות, הבגדים, האור, המבט על פניהם 

של האנשים. מתוך הפשטות הזו צומחת עוצמתו של הסרט 

המאפשר להתוודע פנים אל פנים עם ההכרח של המצילים 

והמלנכוליה של הניצולים. לאחר ההקרנה מומלץ לקיים דיון. 

האגודה "הילדים והחברים של עבאדי" 
הילדים שניצלו על ידי פעילותם של אודט ומוסא, בגרו 

והיו לאנשים ולא שכחו את מציליהם בימים הקשים של 

שנות מלחמת העולם השנייה בשנות הארבעים של המאה 

העשרים.הם צאצאיהם וחברים רבים יסדו את העמותה 

וב-4 מאי 2000 את העמותה "הילדים והחברים של עבאדי" 

שמטרתה להפגיש חברים וילדים שהיו מוסתרים על ידי 

אודט ומוסא עבאדי, לשמר ולהנציח את זכרם ואת פועלם, 

ובדרך זו גם לשמר ולהנציח את זכר השואה. מאז הקמת 

העמותה הם מתכסים כל שנה לזכרם. הרוח החיה בעמותה 

 .Jeanette Wolgust 'זו, מאז יסודה היא הגב

 Andree Poch ,המרגש ביותר הוא ספרו של אחד מהם

Karsenti, אנדרי פוש קרסנטי שכתב את הספר ''527 
הילדים של אודט ומוסא''5 

גם אודט כתבה ספר בצרפתית "La Terre Detresse", "ארץ 

המצוקה" ספר מרגש מאוד על קורותיה במחנה הריכוז 

ברגן בלזן.7 

ספר שכותרתו "527 ילדים של מוסא ואודט"
מאת אנדרה פוש קרסנטי

 ,Andree Poch Karsenti
אחד מאותם 527 ילדים 

שניצלו. הוא עוקב אחר 

ההיסטוריה של "רשת 

מרסל" והגיבורים שלה, 

מספר בהתרגשות רבה 

את סיפורו שלו, שהוא 

למעשה, סיפורה של כל 

"רשת מרסל".

על הכריכה אחורית של 

הספר כתוב:

יום אחד בשנת 1997 בא 

אחי הגדול לבקר אותי 

ובידו מכתב "את אחותך אתה מחפש"... ובידו מכתב, במכתב 

ֶשם - אודט עבאדי ומספר טלפון. בטלפון ענה קולו של גבר 

- על הקו היה לא אחר מאשר מוסא עבאדי ! ! ! 

לפתע, נפתח לי חלון אל העבר שלי בשנים 1943 - 1944, 

אל אותם 527 הילדים המוסתרים. צצו ועלו לי השאלות: 

איפה הם? איפה הם מסתתרים? למה הם? כיצד? מי היו 

השחקנים של הסאגה המדהימה הזו? כיצד ומדוע צעיר 

יהודי מסוריה, ובת זוגו, בוגרת הקולג' לרפואה בפאריס, 

החליטו )למרות הסיכון( לגייס לצידם את עזרתו של החשמן 

  .Remond )הבישוף של ניס מונסיניור ריימונ)ד

1. UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL 
MUSEUM.
2. The Guardian 17 August 1999.
3. AJPN.ORG Anonymes, Justes ,et Persecutedrant la 
Periode nazie dan les communes de France.
4. Association Les Enfants et Amis ABADI. 
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5. ארכיון "יד ושם" ירושלים
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)VIKIMEDIA.COMMONS/LPLT בפאריס.  )מתוך XII-הכיכר ע"ש מוסא ואודט עבאדי ברובע ה

המשפחה של אודט ומוסא לעת זקנתם

אודט ומוסא על הטיילת בניס צרפת 1947
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ג’ורג’, מורה נוצרי מכפר דרוזי קטן בסוריה, 
התלמידים  על  ביותר  האהוד  המורה  היה 
ידעו לספר שלאחר  בני הכפר  בבית ספרו. 
מלחמת  בשלהי  מארץ-ישראל  שברח 
נהגו  והם  אצלם,  מקלט  מצא  העצמאות 
לארח לו חברה והעבירו איתו שעות במשחקי 
מהבודדים  היה  גם  ג’ורג’  ודומינו.  שש-בש 
ובאמצעותו  רדיו,  במקלט  שהחזיקו  בכפר 

היה ניתן לשמוע מוזיקה לרווחת כולם.
שבכל  הוא  ידעו  לא  הכפר  שבני  מה  אבל 
בחדרו  מסתגר  ג’ורג’  היה  בחצות  לילה 
ידיעות על הנעשה בצבא  לישראל  ומשדר 
שהחזיק  קשר  מכשיר  באמצעות  הסורי 
של  הבדוי  שמו  היה  ג’ורג’  שכן  ברשותו. 
איש  מסתערב,  פלמ”ח,  לוחם  הררי,  יאיר 
המחלקה הערבית, שנשתל בכפר במסגרת 
מבצע סודי להעברת ידיעות שאספה רשת 

סוכנים דרוזים.

המסתערבים:
איך הכל התחיל?

המחלקה הערבית של הפלמ”ח, שכינויה היה “השחר”, 

בארץ  האויב  לשטח  לחדור  במטרה  ב-1943  הוקמה 

מודיעיני  מידע  איסוף  לשם  ערב  ובמדינות  ישראל 

נקראו  המחלקה  אנשי  מיוחדות.  פעולות  וביצוע 

יצאו  הם  כלל  בדרך  לערבים(.  )מתחזים  מסתערבים 

היו  ליחידה  וחבריהם  בזוגות,  או  לבדם  למשימותיהם 

לאחר  וגם  תפקידם  ביצוע  בזמן  מפעילותם  ממודרים 

סיומו. פעילות המחלקה נעשתה בתיאום ובאישור של 

הש”י )שירות הידיעות של ה”הגנה”( ושל האגף הערבי 

במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית.

צבאיים  אימונים  כללה  לייעודו  מסתערב  הכשרת 

בהדרכת מפקדי פלמ”ח ואימונים ערביים בהדרכת איש 

“ַסְמַעאן”.  המכונה  סומך,  שמעון  הערבית  המחלקה 

מלבד האימון הצבאי הבסיסי שקיבל כל לוחם בפלמ”ח 

נוספו למסתערבים אימוני חבלה, צליפה, קשר, סיירות, 

קרב מגע, אימון ימי, נהיגה ומכונאות. הלימודים הערביים 

ומסורת,  דת  ולבוש,  הווי  ומדוברת,  כתובה  שפה  כללו 

הכרת המבנה החברתי והפוליטי של ערבי ארץ ישראל 

וגיחות לריכוזי אוכלוסייה ערבית בערים כמו יפו וחיפה.

שישה  איש.  ל-50   30 בין  מנתה  הערבית  המחלקה 

מאנשיה נפלו בעת מילוי תפקידם בשטח האויב. מקום 

קבורתם של אחדים מהם אינו ידוע.

ביולי 1948, לאחר הקמת צה”ל, מוזג הש”י עם מחלקת 

“שירות  והוקם  במטכ”ל,  המבצעים  אגף  של  המודיעין 

ובכפיפות  בארי  איסר  של  בראשותו  צבאי”  מודיעין 

שירות  מבנה  אורגן   1948 באוגוסט  למטכ”ל/אג”ם. 

בצירוף  מודיעין(  )שירות  ש.מ.  כונו  שיחידותיו  המודיעין, 

מחלקת  את  היתר,  בין  כלל,  המודיעין  שירות  מספר. 

עמד  ובראשה  ש.מ.1,  בכינויה  שנודעה  קרבי,  מודיעין 

החליט  מבצעים,  אגף  ראש  ידין,  יגאל  גיבלי.  בנימין 

להעביר את המחלקה הערבית לשירות המודיעין והורה 

יאיר הררי - מסתערב בקרב הדרוזים בסוריה 
במשימת מודיעין

ערב  ובמדינות  ישראל  בארץ  פעלו  שלפניה  ובשנים  העצמאות  במלחמת 
יאיר הררי,  וחיו בזהות בדויה. אחד מהם היה  מסתערבים שחדרו לשטח האויב 
מסתערב שהוחדר לסוריה כדי לשדר לארץ ידיעות שאספה רשת סוכנים דרוזים. 

זהו סיפורו של "מבצע שכן" שנשמר בחשאי במשך עשורים.

מאת: ד"ר שמעון אביבי

"אלמונים היו בהתנדבותם, בחייהם הסוערים ובמותם, ונכנסו לסודו של המוות"
}יאיר הררי )פלאח({

ד"ר שמעון אביבי

_______________________________________
מודיעין  לעינייני  עת  כתב  מל"מ  מבט  מתוך   -  )*
 ,57 גיליון  המודיעין,  למורשת  המרכז  מבית  ובטחון 
ובאדיבותם.  ,58-60 ע"מ   2010 נובמבר  תשע"א,  חשוון 
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סזון, חיסולים ודרשות יום שישי:
פעילותו של יאיר לפני קום המדינה

מסתערב  סוריה,  יליד  הררי,  יאיר  היה  ה-40  בשנות 

בעקבות  הפלמ”ח.  של  המסתערבים  ביחידת  שפעל 

המזרח  לענייני  הבריטי  השר  מוין,  בלורד  ההתנקשות 

ה”הגנה”  כוחות  פעלו  בקהיר   1944 בנובמבר  התיכון, 

בין  היה  יאיר  )“הסזון”(.  והלח”י  האצ”ל  לריסון 

בין  כללו,  אשר  בפעולות  שהשתתפו  המסתערבים 

השאר, הסגרת חברי אצ”ל לבריטים וסיכול מעשי שוד 

של בנקים לצורכי מימון פעולותיהם.

בקיץ 1947 הוטל על המסתערב יאיר הררי ועל שלושה 

אנשי פלמ”ח נוספים לחסל ערבי בשם ח’אלד, שאנס 

אם ובתה, מעפילות יהודיות מסוריה, ושהה באזור ראש 

ערבי  לשוטר  מתחזה  כשיאיר  אליו  ניגשו  הם  פינה. 

לעלות  הסכים  והאנס  בריטים,  חוק  לאנשי  והאחרים 

על רכבם “לחקירה”. הם נסעו עמו למקום מרוחק, שם 

חיסלו אותו וקברו את גופתו בבור שנכרה יומיים קודם  

לכן ליד אגם החולה. 

היה  שישי,  יום  בכל  מבצעים,  שבין  השגרה  בתקופות 

לשמוע  כדי  למסגדים  כמסתערב  נשלח  הררי  יאיר 

דרשות של אימאמים ושל שייח’ים מוסלמים חשובים, 

של  הרוח  הלכי  על  ולעמוד  דבריהם  תוכן  על  לדווח 

התושבים הערבים.

רשת הסוכנים גולן/
המודיעים הדרוזים

בין 6 ל-10 ביוני 1948 חצו כוחות חי”ר ושריון סוריים 

את הירדן, כבשו את המושבה משמר הירדן והתקדמו 

מערבה לעבר מחניים, ראש פינה ואיילת השחר במטרה 

לנתק את אצבע הגליל ממדינת ישראל. חטיבת עודד 

וגדוד 23 של חטיבת כרמלי, שהועבר כתגבורת מן הגליל 

ִח’ְרַּבת  באזור  הסורים  את  לבלום  הצליחו  המערבי, 

יְַרַדה, כשני קילומטרים מזרחית לאיילת השחר. הסורים 

נשארו באזור הזה עד תום מלחמת העצמאות ונסוגו רק 

לאחר חתימת הסכם שביתת הנשק עם ישראל. 

דרוזים  )סוכנים(  מודיעים  רשת  בסוריה  גייסה  ש.מ.1 

המודיעים  שהשיגו  הידיעות  גולן”.  “רשת  שכונתה 

מדי  שחצה  מודיע,  ידי  על  לארץ  מועברות  היו  האלה 

פעם את גבול סוריה-ארץ ישראל ומסרן לאנשי ש.מ.1. 

סביבתה  ועל  הירדן  משמר  על  הסורים  השתלטות 

קיום  על  הקשו  הגבול  לאורך  הצבאית  והיערכותם 

היה  לכן  סורים.  מודיעים  עם  מודיעיניים  מפגשים 

כדי  המודיעים  עם  התקשורת  בעיית  את  לפתור  חיוני 

שידיעות דחופות על הנעשה בסוריה יגיעו ליעדן במועד 

הדרוש. לפיכך פנה ראש ש.מ.1 למטה שירות המודיעין 

במטרה  לסוריה  מסתערב-אלחוטאי  לשלוח  בבקשה 

שיקים תחנת אלחוט באחד מכפרי הדרוזים שם וישדר 

באמצעותה את הידיעות שתאסוף “רשת גולן”. לאחר 

לבצע  האפשרות  את  בחן  הערבית  המחלקה  שמטה 

ראש  בארי,  איסר  אישר  בחיוב,  והחליט  המשימה  את 

שירות מודיעין, את ביצועה. 

“מבצע שכן”:
שיגורו של יאיר הררי לסוריה

המסתערב שנבחר לבצע את המשימה, שכונתה “מבצע 

במכשיר  יצויד  שהוא  הוחלט  הררי.  יאיר  היה  שכן”, 

“מוסיקה” )כינוי לשידור אלחוט( ויחצה את הגבול לסוריה 

בלוויית אחד המודיעים. הוא יתמקם בכיסוי מתאים בכפר 

דרוזי בסוריה, יהיה קשור עם אחד הדרוזים המרכז את 

רשת המודיעים, יקבל ממנו את הידיעות וישדרן ארצה. 

כמו כן ימסור למרכז הרשת תדרוך לאיסוף ידיעות שאותו 

יקבל בשידור אלחוטי מן הארץ. 

הארץ  את  הררי  יאיר  יצא   1948 באוקטובר  ב-27 

יאיר  לסוריה.  הגבול  את  חצו  והשניים  מודיע,  בלוויית 

זהות  כל חלקיו, בתעודת  “מוסיקה” על  צויד במכשיר 

מתאימה, בשמונה מפות של סוריה המכסות את גזרת 

פעולתו, במד קואורדינטות וב-450 לא”י.

הקמ”ן  ליד  אלחוט  תחנת  בארץ  להקים  הוחלט 

המרחבי במחוז הצפון )לימים פיקוד הצפון(, שתעבוד 

איש  יהיה  בה  האלחוטאי  אך  בסוריה,  התחנה  מול 

עם  הדוק  בקשר  יהיה  האלחוטאי  הערבית.  המחלקה 

הקמ"ן המרחבי, יקבל ממנו תדרוכים וצי"ח לשידור אל 

סוכם  מיאיר.  שיתקבלו  ידיעות  אליו  ויעביר  הררי  יאיר 

שהתחנה בארץ תתחיל להאזין לשידוריו של יאיר החל 

מ-2 בנטבמבר 1948.

יאיר הררי 
)מארכיון מ.ל.מ. באדיבותו של אל"מ אמנון בירן(
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מעומק הצבא הסורי/
הידיעות שיאיר העביר 

ידיעות  מברקי  ארבעה  כולל  שאותר  הראשוני  החומר 

ומכתב אחד שנשלחו ארצה מסוריה בידי יאיר. הידיעות 

על צבא סוריה עוסקות בנושאים הבאים:
1. היערכות 

א. עזיבת הסורים את מרג’ עיון בלבנון.
ב. 200 אנשי קומנדו ערוכים משני צדי כביש גשר בנות      

    יעקב-עליקה.
ג.  החטיבה של מסעדה עברה לעין פית, אך המפקדה      

    נשארה מסעדה.
ד. לכפר חרב הגיעו טנקים ושישה משוריינים שכל 

    אחד מהם חמוש בתותח ובשני תותחי נ"מ.
ה. התותח בעין פית עבר ממקומו ומוצב 50 מטר

    מצפון לכפר.
ו.  פוג' ]אגד של שני גדודים[ 7 עבר מקטנה לואסט      

    )בניין האמיר פאעור(.
2. סד"כ

א. פוג' 11 )אלהג'נה(.
ב. פוג' 7, 8 ו-9 הגיעו לקטנה ומתכוננים לצאת לעזה 

לעזרת המצרים.    

ג.  חטיבה 3 דחתה את יציאתה לעזרת המצרים.
ד. טרם הושלמה הקמת חטיבה 4 בקטנה.

3. מפקדים
א. כל אנשי הקומנדו נמצאים תחת פיקוד גרמני.

ב. סא”ל שישכלי עבר מקטנה לקוניטרה, ושם נמצא 
    גם מפקד חטיבה 1 פוזי סלו.

4. כוונות
    כל צבאות ערב התכוונו לצאת יחד למתקפה, אך 

    המועד נדחה. 
5. הלכי רוח

א. רוב הצבא אינו רוצה במלחמה.
ב. מאורעות דמים בדמשק: 20 הרוגים ו-200 פצועים. 

    עשרה משוריינים הגיעו מהחזית לדמשק.
6. פעילות

א. אימון כלבים נגד מוקשים.
אנשי הקומנדו של בניאס מאמנים במסעדה. ב. 

ג. מבצרים את כל הקווים הקדמיים.
הוחלט לבצר את מבצר בניאס, והחלו לסלול דרכים  ד. 

    ממנו לכל הסביבה.

ה. מתן חופשות.

גיוס חובה לבני 19. ו.  

השטח שכבשו הסורים בגזרת משמר הירדן במלחמת העצמאות )מקווקו( 
)מארכיון מ.ל.מ. באדיבותו של אל"מ אמנון בירן(
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אלמוני בחייו ובמותו
מי היה יאיר הררי?

יאיר נולד ב-17 בנובמבר 1923 בדמשק, סוריה, בשם 
סובחי, שלימים שימש כינויו בפלמ”ח. בית הוריו, יוסף 
ופולין פלאח, היה בית ציוני ששימש בסיס למבצעים 
שלוש  היו  ליאיר  ארצה.  יהודים  בהעלאת  שעסקו 
יאיר  הועברו  שש  בן  בהיותו  אחים.  וארבעה  אחיות 
מבריח,  בידי  ישראל  לארץ  ג’מיל  ממנו  הצעיר  ואחיו 
כאן התחנך בפנימיות בקיבוצים. ב-1935 נענה יאיר 
ירושה  בעקבות  לדמשק  לחזור  אביו  של  לקריאתו 

נכבדה שקיבל, אך כעבור שנים ספורות חזר ארצה. 
עם שובו התקבל לפלמ”ח והיה בהכשרת מעוז חיים 
ובהכשרות נוספות. הוא התקבל ליחידת המסתערבים 
של הפלמ”ח ופעל בה גם כשהועברה למודיעין הצבאי 
עד לשחרורו מצה”ל ב-1954. במשך שנתיים הפעיל 
מכבסה בתל אביב. הוא התחתן ב-1956 עם הנרייטה 
של  לקריאתו  נענה  שנה  אותה  ובסוף  לאטי  לבית 
שבהקמתה  מטכ”ל  לסיירת  להצטרף  ארנן  אברהם 
בהכשרת  בסיירת  עסק  יאיר  העת.  באותה  טיפל 
ולימוד  ערבית  הוראת  היתר  בין  שכללה  מסתערבים 
במקביל  במסגד.  תפילות  ושל  הערבים  מנהגי  של 
לימד ערבית מדוברת באוניברסיטת תל אביב. בסוף 
1973 פרש יאיר מצה”ל בדרגת רב-סרן, אך המשיך 

בהוראה באוניברסיטה. 
יאיר התקף לב ראשון. מאז עברו עליו  ב-1971 קיבל 
ניתוח לב  שנים קשות מבחינה בריאותית שבהן עבר 
פתוח ושני ניתוחי מעקפים. גופו לא עמד עוד בסבל, 
ויאיר הלך לעולמו במוצאי ראש השנה ג’ בתשרי תש”ן, 
1 באוקטובר 1989. הוא נקבר בבית העלמין בחולון. בני 
משפחתו חקקו על המצבה משפט שמצאו ברשימותיו 
בהתנדבותם,  היו  “אלמונים  חייו:  מסכת  את  ומסכם 
ונכנסו לסודו של המוות”. ובמותם,  בחייהם הסוערים 

יאיר הררי במסיבה של סיירת מטכ"ל 
)מארכיון מ.ל.מ. באדיבותו של אל"מ אמנון בירן(

המברקים והמכתב כתובים בכתב יד, ברצף אחד, ונראה 

המקוריים. המברקים  בדיעבד מהמסמכים  הועתקו  כי 

 29  ,25  ,24 הבאים:  התאריכים  את  בצדם  נושאים 

בנובמבר 1949 ו-2 בדצמבר 1949. משמעות התאריכים 

מיום  שנה  במשך  מברקים  שלח  לא  הררי  שיאיר  היא 

 .1949 בנובמבר  רק  זאת  לעשות  והחל  לסוריה  שיגורו 

גם במהלך  אפשרות אחרת היא שהוא שלח מברקים 

השנה הזו אך אלה אינם בידינו. אפשרות שלישית היא 

שהמעתיק האנונימי העתיק את המברקים בשנת 1949 

ובטעות רשם שנה זו על המברקים משנת 1948. 

על תיק המברקים יש הערה בכתב יד שלפיה המברקים 

נשלחו ב-1948. חיזוק לכך שהמברקים נשלחו בשנה 

על  בנובמבר  מ-24  ידיעה  הבאות:  בידיעות  נמצא  זו 

יחד אך המועד נדחה;  כוונת כל צבאות ערב להתקיף 

ידיעה מ-25 בנובמבר על הכנת פוג’ים 7, 8 ו-9 לצאת 

לעזה לעזרת המצרים; ידיעה מ-29 בנובמבר על עיכוב 

ביציאת חטיבה 3 לעזרת המצרים.

ערב  צבאות  מפקדי  תכננו   1948 שבנובמבר  ידע  צה”ל 

ב”כיס  הנצורה  לחילוץ החטיבה המצרית  מבצע משותף 

פלוג’ה”, וכי הוחל בפעולות מעשיות למבצע, ובין השאר 

מפקדת  ה”לגיון”.  ממפקדי  בריטי  קצין  ל”כיס”  הוחדר 

ה”לגיון”  במפקדת  אמון  נתנה  לא  המכותרת  החטיבה 

הישראלי.  המודיעין  עם  בתיאום  פח  לה  נטמן  כי  וסברה 

בסופו של דבר בוטל המבצע. הידיעות שנשלחו על ידי יאיר 

מתייחסות ככל הנראה להכנותיהם של צבאות ערב לצאת 

לאותו מבצע משותף לחילוץ החטיבה המצרית הנצורה.

ד”ש לאח הקטן/
מכתבים מיאיר

בישראל  לאלחוטאי  במברק  יאיר  פנה  בנובמבר  ב-25 

שמולו עבד וביקש שיימנע משיגור מברקים ארוכים אליו 

בשל התנאים הלא נוחים שבהם הוא נאלץ לפענח אותם.

באמצעות  לארץ  מכתב  יאיר  שלח  בדצמבר  ב-12 

שליח. במכתב דיווח יאיר על מחסור בסוללות למכשיר 

השידור וסיפר כי הוא מטפל בנושא. כמו כן כתב שהוא 

עוסק בהכנות לנסיעה לביירות וביקש לקבוע לו סידורי 

בין 22 ל-30 בדצמבר.  מפגש שם עם איש מכוחותינו 

הוא ביקש למסור ד”ש לאחיו, דיווח על מצב בריאותו 

התקין והביע תקווה לבוא לבקר. 

במשך שנים רבות היה המבצע הזה בגדר סוד מוחלט, 

ואיש כמעט לא ידע שאי פעם התקיים. שיחות עם רבים 

היה  ביחידה  שהמידור  העלו  לשעבר  מהמסתערבים 

כה רב, ושיאיר היה שומר סוד מאין כמוהו, כך שאינם 

יודעים דבר על פעילותו כמסתערב, ואף משפחתו לא 

זייד,  גיורא  עם  שנערך  ראיון  בעקבות  רק  דבר.  ידעה 

גַ’ְדַעאן  ועם  ה”הגנה”,  של  )ש”י(  הידיעות  שירות  איש 

ַעַמאַשה, מודיע דרוזי על הכנופיות הערביות בש”י, שבו 

יאיר, החלה ההתחקות  הזכירו השניים את סיפורו של 

אחר הסיפור המלא, שנחשף לבסוף והובא כאן. 
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 )1926( תרפ"ו  בשנת  נולד  שאלוח,  ויעקב  עליזה  בן 

ברובע היהודי בדמשק, בירת סוריה, שהייתה נתונה אז 

לשלטון המנדט הצרפתי.

של  הכלכלי  ומצבה  אימו  עליו  מתה   6 בן  בהיותו 

הפרנסה  בעול  נשא  האב  מאוד.  החמיר  המשפחה 

בדים.  צביעת  קשה.  בעבודה  היום  כל  עובד  כשהוא 

וגם  המשפחה  בפרנסת  גם  לו  סייעו  בניו  ושלושת 

בדאגה לעבודות הבית. כעבור שבע שנים נפטר האב. 

משה ושני אחיו היתומים גדלו 

בבית דודם שמעון שאלוח.  

בבית- ללמוד  החל  משה 

“אליאנס”  חברת  של  ספר 

המקצועות  רוב  נלמדו  שבו 

גם  ניתנו  אך  בצרפתית, 

ובערבית  בעברית  שיעורים 

ושקדן.  חרוץ  כתלמיד  ונודע 

בגיל 13 משהתייתם גם מאביו 

לימודיו  את  להפסיק  נאלץ 

ולעבוד כנער שליח.

לאגודת  הצטרף  לימים 

ולתנועת  “הפועל”  הספורט 

הצעיר”,  “החלוץ  הנוער 

מארץ- שליחים  שארגנו 

התעמלו,  ב"הפועל”  ישראל. 

הנוער  ובתנועת  וטיילו  שיחקו 

עבריים  שירים  עברית,  למדו 

לעלייה. והתכוננו  וריקודי-עם 

ביוני 1942 עלה משה”מוסה” בפי חבריו - עם קבוצת 

הרי  דרך  בלתי-לגלית.  בדרך  לארץ-ישראל,  חברים 

החולה.  את  חצו  לדרדרה  הקבוצה  משהגיעה  הגולן. 

ואחר כך הגיעו לקיבוץ אפיקים, שבו כבר הייתה קבוצת 

חברים בוגרים מתנועת “החלוץ הצעיר” בדמשק. 

כעבור שלושה חודשים עבר לחברת עליית-הנוער בכפר 

יוצאי  ילדים  יחד עם חם קבוצת  מאיר שפיה, שם צורפו 

עירק )ניצולי מרד רשיד עלי( שם למד ועבד. הוא הצטיין 

בתבונת כפיים ובתשוקה עזה לקנות דעת וגם הצטרף לחוג 

הדרמתי שבמקום. לאחר שתי שנות לימוד ועבודה בשפיה, 

אפיקים  לקיבוץ  הדמשקאים  הילדים  הקבוצה  חזרה 

והכשרת  ה’’  ל"נוער  טהרן”  “ילדי  קבוצת  עם  והתאחדה 

לשורות  הצעירים  אחר-כך,  התגייסו,  ויחד  ג’  "הצופים’’ 

הירדן  בעמק  שחנה  השלישי  לגדוד  ושובצו  הפלמ”ח 

נצר(. בפולות  )לימים משה  נומביצ’יק  בפיקודו של משה 

ובנכונותו  הגדוד, התבלט מוסה בחוסנו הגופני, בתושייתו 

מסוכנת.  פעולה  לכל  להתנדב 

 )16.6.1946( הגשרים"  ב"ליל 

השתתף בפיצוץ גשר אל-חמה 

שבצפון הארץ.

הכיפורים  יום  ערב  ב-1946 

ראשוני  בין  היה  משה  תש"ו, 

במסגרת  שעלו  המתיישבים 

לישוב  הנקודות   11 "מבצע 

הנגב". ל"קלטה" שבנגב הצפוני 

לימים לקיבוץ החדש  שהפכה 

חצרים שבנגב ליד באר שבע.

כשומר  עבודתו  על  נוסף 

את  מילא  המשק,  בשדות 

הקשר  ואיש  המוכתר  תפקיד 

יד  נתן  הסביבה.  עריי  עם 

באזור  קרקעות  לרכישת 

הערבית    השפה  את  .ידיעתו 

לו לעזר רב  לקשירת קשרים 

עמם, והכרתו את והכרתו את 

ולהצלחה רבה  לו לעזר  היו  אורח חייהם של השכנים 

במילוי תפקידיו, סגולות אלה עמדו לו גם לקשרים עם 

הש"י בפיתוח קשרי מודיעין עם  ערביי הסביבה...

הלבן  הספר  והגבלות  האנגלים  עם  המאבק  בתקופת 

שאסר קניית קרקעות על ידי יהודים, משה היה קשור 

עם עמינדב אלטשולר ועסקו ברכישת קרקעות באזור 

ראשו  כשומר  שימש  מסעותיו,  בכל  לווהו  שבע.  באר 

וכמחליפו. 

לאחר החלטת עצרת האו"ם ב-29.11.1947 על תוכנית 

זה בהצלחה  וגם  מודיעין  הוא מילא תפקידי  החלוקה. 

בדווי  בלבוש  חברים  עם  לעתים  יוצא  היה  מרובה. 

לסיורים בבאר שבע ובסביבתה, ומסיבה זו ביקש האויב 

את נפשו ואף נקבע פרס לראשו. עם פרוץ 

משה )מוסא( שלוח הי"ד
נער צעיר יהודי מדמשק שחינוכו העברי-ציוני-חלוצי שקיבל "שאם’’, ניכר בפועלו הנמרץ 

והמסור בהגשמה ליישוב ארץ ישראל וההגנה עליה במסגרת ההתיישבות העובדת. 
נפל על הגנתה בעת מילוי תפקידו והיה למימוש המושג "מלח הארץ’’.

_______________________________________
*( - על פי מסמכים ותמונות שהועברו אלינו ע"י המשפחה.

    - "בבית עלון קיבוץ חצרים" מס’ 1021 י"ט באלול 

       תשנ’’ח 10 בספטמבר 1998.

    - ודפי מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור" של משרד 

       הביטחון.

משה )מוסא( שלוח
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של  בתווכם  השחרור,  מלחמת 

בדווים מקומיים, ניהל מו"מ עם 

המפקד המצרי על אי התקפת 

היישוב הצעיר "חצרים".

בהסכם  מעוניינים  היו  המצרים 

לא  שהקיבוץ  מנת  על  הזה 

יפריע למעבר

וככל  שבע.  לבאר  כוחותיהם 

ליבם  בסתר  חשבו  הנראה 

הכפר  את  לקבל  יוכלו  שבכך 

בשל )ללא קרבות( לאחר כיבוש 

והתבססות באזור.

וזכה  ניצל  המשק  מאידך, 

שהוקדשה  שקטה  לתקופה 

ולגיוס  המקום  להגנת  לכוננות 

הבדויים  השבטים  ראשי 

כוחות  עם  לקשרים  בסביבה 

ומים  מזון  ולגיוס  "ההגנה". 

למשק המבודד והנצור שסכנת 

רעב וכליה ריחפו עליו...

המצרי  המפקד  יותר,  מאוחר 

הפר את ההסכם ובנוסף הכריז 

של  ראשו  על  כספי  פרס  על 

ידע  כי  מת.  או  חי  שלוח  משה 

ראשי  עם  ויחסיו  קשריו  את 

להיות  שעלולים  השבטים. 

לעוינים לצבא המצרי הפולש... 

תש"ח  באלול  י"ט  ביום 

מוסה  נקרא   )23.9.1948(

ואיש  המודיע  עם  לפגישה 

)ִאל(  ַעִטיֶה  ַחג’  שלו,  הקשר 

בואדיות  החורבות  באחת  ַסנַע 

הסביבה שבסביבות המשק. 

משה וחבר מלווה יצאו למקום 

סוסים.  על  רכובים  המפגש 

ביקש  משה  למקום,  כשקרבו 

כדי  הואדי,  בפתח  לו  להמתין  אותו.  שליווה  מהחבר 

שהמודיע, לא יחשוש. אולם המודיע בגד בו הוא ארב לו 

מאחורי גדר אבנים. וכשמשה רכוב על סוסתו, נורה מן 

המארב שתי יריות. צנח מסוסתו  ונהרג.

מהמשק.  לעזרא  לקרוא  המלווה  חברו  היריות,  לשמע 

וגופתו  הרוג  אותו  מצאו  האירוע,  למקום  בהגיעם 

רוצחו.  ידי  על  נלקח  אקדחו  רובה.  של  בקת  מרוסקת 

אותם  שהובילו  הרוצח  בעקבות  הלכו  התגבורת  אנשי 

למאהל שבט הטרבין, אשר אליו היה משתייך )ִאל( ַסנַע...  

בן 22 היה משה שלוח בנופלו. הובא למנוחת-עולמים 

היה  הוא  חצרים.  בקיבוץ  בבית-העלמין  צבאי  בטקס 

הקיבוץ.  של  הקברות   - בבית  שנקבר  הראשון  החלל 

לברוח  שהצליחו   - יתומים,  אחים  שני  בדמשק  הניח 

מדמשק ולהגיע לארץ-ישראל בשנת 1972. 

חברים  דברי  ובה  חוברת  לזכרו  הוציא  חצרים  קיבוצו 

לדמותו. חברים מספרים עליו שהוא היה חבר ורע, נעים 

כל  וחם.  רחב  לב  בעל  חבר  כולם.  על  אהוב  הליכות, 

פגישה עמו היו נוסכים בנו מעוז רוחו ומחום נפשו..

משה )מוסא( שלוח הי’’ד, מוכתר קלטה - חצרים בנגב, על סוסתו צופיה 1948.
 3 בנגב. על שחזור עמדת שדה מספר  בקיבוץ חצרים  ענק, הנמצא  קיר  תבליט 
שהייתה חלק ממערך ההגנה על הקיבוץ במלחמת העצמאות. שבצורה זו החליטו 

להנציח את זכרו של חברם הנערץ.
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סלט ירקות אביב - תחילת הקיץ, בתוספת גבינת צאן 

מלוחה )של כבשים או עיזים( וזיתים שחורים כבושים 

משובחים. מרובה במרכיבים, בתוספות של תיבול עשיר. 

הוא מוגש או כארוחה בפני עצמה או כתוספת למנה 

ראשית)אם יש( מוגש גם ביום שבת אחרי בית הכנסת 

וכחלק ממטעמי חג השבועות.

המרכיבים
� 2 צרורות פטרוזיליה קצוצים דק.

� 4 בצלים ירוקים חתוכים כולל החלק הירוק.

� בצל יבש אחד קצוץ דק.

� צרור עלי נענע קצוצים דק.

� 2 עגבניות גדולות אדומות חתוכות לקוביות קטנות.

� 2 מלפפונים חתוכים לקוביות קטנות.

� לחם או כל סוג של פיתות )רצוי ישנים(.

� גבינת צאן - של עיזים או כבשים - מלוחה. אם אין 

   אפשר להשתמש בגבינה צפתית עדינה או גבינה בולגרית.

� זיתים שחורים כבושים משובחים.

� מיץ משניים שלושה לימונים.

� חצי כוס שמן זית.

� מלח דק. 

אופן ההכנה:
� משרים במים לזמן קצר את הלחם או הפיתות, המוזכרים 

לעיל, מסננים, סוחטים ומועכים.

� מכניסים לקערה עמוקה ומערבבים עם כל הירקות 

הקצוצים כמוזכר לעיל. מערבבים היטב את כל הרכיבים

� מוסיפים מלח, מיץ לימון ושמן זית. משהים לחצי שעה 

לפחות כדי שכל הטעמים יתערבבו. טועמים מתקנים 

את הטעון תיקון בתיבול ומגישים. אם הסלט הזה מוגש 

כתוספת למנה בשרית הוא יוגש ללא תוספות הגבינה. 

וכמובן אפשר לאכול אותו עם לחם. 

סלט ַפּתּוש 

מאכלים ומטעמים מבית אמא

מאת: רות ומשה )מּוָסא( ֶשֶמר

ַפּתּוש עם גבינה

ַפּתּוש בלי גבינה
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המרכיבים:
� חצי ק’’ג בשר בקר או בשר כבש לצלי חתוך לקוביות.   

� חצי ק’’ג פול ירוק טרי צעיר* - )או קפוא ומושרה(. 

� בצל אחד חתוך

� שני לימונים סחוטים למיץ 

� מים   � שמן זית

� כפית אחת: של מלח בישול, של פלפל שחור אנגלי, 

   של בהאראת.

אופן ההכנה:
� בסיר מחממים  את השמן זית ומטגנים את הבצל עד 

   לשקיפות.

� מוסיפים את הבשר ומטגנים תוך כדי ערבוב מתמיד 

   עד לסגירה מלאה של הבשר מכל צדדיו.

� מוספים את הפול ומטגנים יחד כחמש דקות תוך כדי 

   ערבוב קל.

� מוסיפים עליהם את המלח, הבהאראת  והפלפל השחור 

   ומערבבים היטב.

� מוסיפים מים מעל כל הרכיבים בסיר ומביאים 

הלהבה  את  מנמיכים  דקות  כחמש  אחרי  לרתיחה.    

   ומכסים את הסיר.

� מבשלים כ שעה, עד לריכוך הבשר והפול.

� בסיום הבישול מוסיפים את מיץ הלימון ומגישים חם 

   עם אורז. 

שדרוג: אפשר להשתמש בקציצות בשר במקום בשר 

מלא רגיל.

תבשיל קדירה של פול ירוק עם בשר / בלי בשר 

* אזהרה חמורה ! ! ! לבעלי רגישות לפול, נא להימנע מלאכול מתכון זה!!!

מאכלי פול ירוק טרי

חשוב להקפיד שהבשר למינהו יהיה בשר טרי )רצוי מיושן( אבל בשום פנים ואופן לא בשר קפוא.

39



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 13 אביב תשע"א אפריל 2011

המרכיבים:
� חצי ק"ג פולים קלופים )אפשר גם קפואים(.

   )אם הפול טרי וצעיר אפשר גם לא לקלף(
� 3 ביצים.

� 300 גרם גבינה צפתית קלה )רצוי גבינת צאן(.
� שתי כפות קמח. 

� חצי כפית אבקת אפיה.    
� שמן זית.    

אופן ההכנה:
ומערבבים  הביצים  את  מוסיפים  הגבינה,  את  מגרדים   �
ומוסיפים  האפיה  ואבקת  הקמח  את  מוסיפים  היטב, 

   

לערבב עד שמקבלים בלילה אחידה.
שביניהם  הגדולים  את  הפולים:  את   �
משאירים  הקטנים  ואת  לשניים  חוצים 
לבלילה  אותם  מוסיפים  שהם.  כמות 

ומערבבים היטב.
� מכניסים לתבנית, אותה מכניסים לתנור  
שחומם תחילה ל-2000 ואחרי כ-10 דקות 
להוריד את החום ל-1500. להמשיך לאפות 
יפה  )לבדוק מדי פעם( אם המאפה עלה 

ובשל מספיק.
� מגישים עם סלט ירקות עשיר.

ִרז ּופּול, תּוֶמה ּוּכּוְסַבַרה

ִעגִ'ת פּול ִבגִ'ְבנֶה )פשטידת פול וגבינה(

* אזהרה חמורה ! ! ! לבעלי רגישות לפול, נא להימנע מלאכול מתכון זה!!!

המרכיבים:
� שני קילו פול צעיר וטרי.

� חצי קילו אורז ארוך פרסי או בלסמי.
� צרור כוסברה שטוף במים זורמים וקצוץ דק.

� שלושה ראשי שום בינוניים. 
� מים, שמן זית ומלח.    

אופן ההכנה:
� מקלפים את הפול )אם הפול קטן וצעיר אפשר שלא לקלף(

� מפרקים את ראשי השום לשיניים ומנקים, חותכים/   
   מקצצים את השומים דק. ומערבבים עם הכוסברה הקצוצה.

� במחבת עם שמן זית חם, מטגנים את התערובת הנ’’ל 
� שוטפים היטב את האורז ומכניסים לסיר בישול.

� מכניסים את תכולת המחבת עם השמן לתוך הסיר ומערבבים.
� מוסיפים את הפול הקלוף. מערבבים את כל תכולת הסיר.

� מוסיפים את המים ביחס של1 : 2 
   )על כל כוס אורז שני כוסות מים חמים(

� מכסים היטב את הסיר. מבשלים כ-20 דקות.
� מכבים את האש, מכסים היטב את הסיר במגבת למשך 

   חצי שעה עד 45 דקות.

להגשה: 
אפשר להגיש תבשיל זה כמו שהוא לבד עם סלט ירקות 

אביבי, או עם קבב למינהו.
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ַעּכּוב )ִא(ְלגַ'ַבל הוא צמח קוצני שפורח באביב ובתחילת 

הקיץ. משתמשים בגבעול שלו להכנת תבשיל טעים מאוד, 

להשתמש  אפשר  )כתחליף  הבישול.  לפני  אותו  קולפים 

בעלי מנגולד*( בעברית אפשר למצוא עליו הסברים בשם 

“עכובית הגלגל”.

ברפואה  משמשים  העל-קרקעיים  הצמח  חלקי  כל 

העממית - כתרופה למחלות בדרכי העיכול, מחלות כבד, 

אלרגיות, בחילה, סחרחורת ולחץ דם נמוך.

יחד עם הקנרס כצמח מאכל,  בספרות חז"ל הוא מופיע 

בשם הדומה לשם הערבי של ימינו: “וקוץ ודרדר תצמיח 

זה  קוץ  השדה,  עשב  את  ואכלת  לך 

קנרס, דרדר אלו עכביות” 

)בראשית רבה פ”כ, כ”ג(. **

המרכיבים:
� 1 ק"ג ַעּכּוב )ִא(ְלגַ'ַבל או תחליפים(. 

� 1 ק"ג בשר כבש או חזה, כתף או 

   צוואר של טלה, חתוך לקוביות.

� שני בצלים, חתוכים לקוביות.

� שלושה שיני שום, קלופות. 

� מלח, פלפל שחור, אגוז מוסקט, 

   )גבעולי תימין.(   

� שמן זית. 

אופן ההכנה:

� חותכים את שורש ַעּכּוב )ִא(ְלגַ'ַבל, 

   מסירים את העלים השחורים 

   שמכסים את הגבעול.

� מסירים את הקוץ שבראש הגבעול 

   וזורקים הכל.

� פורסים את הגבעול הנקי שנשאר 

   לנו )או את עלי המנגולד*(, פורסים   

   לחתיכות. 

� מתבלים את נתחי הבשר ובמחבת 

   מחממים שמן זית משחימים אותם 

   מכל הצדדים. 

� מעבירים לסיר, מוסיפים מים כס’’מ 

   מעל כל הכבודה שבסיר ומביאים 

   לרתיחה, מכסים.

� מנמיכים את האש ומבשלים כשעה.

� מחממים שמן זית במחבת. מוסיפים 

   את הבצלים, השום והתימין ומטגנים

   עד שהבצל שקוף.

� מוסיפים את העכוב )או המנגולד(.

� מבשלים על להבה נמוכה כ-30 דקות.

� מוסיפים את תוכן המחבתות לסיר ומבשלים 

   יחד עוד חצי שעה. 

� מגישים עם אורז לבן.

"שום  באתר  כהן  חיים  השף  בהשגתם.  קושי  ויש  היות 

פלפל ושמן זית" מציע להשתמש בגבעולים העבים של 

עלי ה"מנגולד" הלו הוא ַהַסְלְא’ המוכר לנו. )ואני הקטן 

לעומתו אעיז ואוסיף עצה: שכאשר מפרידים את הגבעול 

שהעלים  כדי  בזהירות  זאת  לעשות   - המנגולד  מעלי 

יישארו שלמים. ונוכל לעשות מהם "ַסְלְא’ ַמְלפּוף" - עלי 

סלק ממולאים עם אורז ובשר ויש לנו עוד מאכל(

תבשילי “ַעּכּוב )ִא(ְלגַ'ַבל” עם בשר כבש )ותחליפים(  

"עכובית הגלגל" )מתוך ויקיפדיה(
___________________________________________________________________________
*( הצמח “עכובית הגלגל” הוא צמח מוגן בארץ וליצירת ק’’ג גבעולי ַעּכּוב )ִא(ְלגַ'ַבל דרושים הרבה צמחים.

**( מתוך “ויקיפדיה” ובאדיבותם כי רבה
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המרכיבים:
 � חצי ק’’ג בשר בקר טחון.

 � חצי ק’’ג בשר כבש טחון.

 � בצל אחד גדול קצוץ דק.

 � ארבעה שיני שום כתושים.

 � ארבע עגבניות פרוסות לעיגולים.

 � צרור פטרוזיליה טרייה קצוצים דק.

� כוס טחינה מוכנה )התערובת של טחינה, לימון, 

   שום כתוש, מים ומלח(.

� ואפשר גם להכין טחינה ירוקה בתוספת עם 

    פטרוזיליה קצוצה דק מאוד. )להלן: הטחינה(. 

� שמן זית.

� מלח, פלפל שחור טרי, קינמון, כמון, או בהאראת 

    לפי הטעם. 

� מאה גרם צנוברים.

אופן ההכנה:
אפשרות א’

מערבבים את שני סוגי הבשר הטחון עם הבצל הקצוץ 

דק, השום והפטרוזיליה ומתבלים.

את  בה  ומרפדים  זית  בשמן  אפייה  תבנית  משמנים 

בתנור  דקות  כ-10  הבשר  את  צולים  הבשר.  תערובת 

שחומם מראש ל-2000. מוציאים מהתנור יוצקים מעל 

הבשר את הטחינה ומפזרים צנוברים ומחזירים לתנור 

לעוד כ-10 דקות עד שהטחינה מבעבעת.

אפשרות ב’ )עם עגבניות( 

מערבבים את שני סוגי הבשר הטחון עם הבצל, השום 

והפטרוזיליה ומתבלים.

את  בה  ומרפדים  זית  בשמן  אפייה  תבנית  משמנים 

שחומם  בתנור  שעה  כרבע  הבשר  את  צולים  הבשר. 

מראש ל-2000. 

ם  י א י צ ו מ

ר  ו נ ת ה מ

מעל  מניחים 

העגבניות  את 

ם  י ס י נ כ מ ו

לעשר  לתנור 

נוספות.  דקות 

ם  י א י צ ו מ

מהתנור יוצקים 

ומחזירים  צנוברים  מפזרים  הטחינה  את  הבשר  מעל 

לתנור לעוד כ-10 דקות עד שהטחינה מבעבעת.

אפשרות ג’

בשמן  מרוחה  במחבת  קלות  לקלות  הצנוברים  את 

ולפזרם מעל התבשיל המוכן.

זה אפשר להכין במנות אישיות בתוך  שדרוג: תבשיל 

קערות חסינות אש או כלי אלומיניום דק חד פעמיים.

ֶבש ִעם ְטִחינֶה ֶצנִיֶה ֶכּ

תחליף ב’: גבעולי ַסְלְא' )מעלי המנגולד(

מציע  זית’’  ושמן  פלפל  "שום  באתר  כהן  חיים  השף 

להשתמש בגבעולים העבים של עלי ה"מנגולד’’ הלו הוא 

ַהַסְלְא’ המוכר לנו. )ואני הקטן לעומתו אעיז ואוסיף עצה: 

שכאשר מפרידים את הגבעול מעלי המנגולד - לעשות 

זאת בזהירות כדי שהעלים יישארו שלמים. ונוכל לעשות 

אורז  עם  ממולאים  סלק  עלי   - ַמְלפּוף”  "ַסְלְא'  מהם 

ובשר ויש לנו בהזדמנות זאת עוד מאכל דמשקאי טעים...

תחליף א’: גבעולי 

"ַהִליּון" )אספרגוס(

להשיג  אפשרות  בהעדר 

בדמשק  היו  העכוב  את 

נוהגים להשתמש בתחליף 

ַהְליּון,   - טעים  פחות  לא 

הידוע לנו כאספרגוס

סלא' )עלי מנגולד(

סלא' מלפוף
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כינרת כינרת כמה את יפה וזוהרת
מאת: יהושע לוי, קבריטי

כינרת כינרת כינרת, למה את עצובה וקודרת?.

עוד ירדו גשמים, ומים רבים יזרמו בנחלים.

שלגים ירדו בחרמון, ויוסיפו לך מים המון.

את שוב תהיי כתמיד שמחה וצוהלת.

כינרת כינרת כינרת, אל תהיי עצובה וקודרת.

מימייך המתוקים לכל הארץ מגיעים,

מרווים כל רגב, ממטולה עד לנגב.

עוד יתרבו בך הדגים וישוטו הדייגים,

בסירותיהם עמוסות וידיהם עסוקות.

מושטים, בורי ואמנון בהם את מבורכת.

יאכלום כל עני ועשיר. ואז כולנו נשיר:

כינרת כינרת כינרת, כמה את יפה וזוהרת.

רוח קלילה מעליך מרחפת.

הגלים כמו שטיח מעליך נפרסים.

ממרחקים אליך באים לראות הנחלים הזורמים.

וכולם לך שרים ואת עם הגלים מנגנת.

כאשר עומדים על החוף מגלים את הנוף

הרמה במזרח, הגליל במערב,

הירדן בצפון, ובדרום טבריה.

כולם מתפללים לחסדי שמיים הללויה.

שירדו מים, שירוו שדה ובר,

וישמחו לב כל אדם וכל איכר.

לעת ערב, החמה הלבנה את פנייך מאירה

גלים של אור ושל שמחה.      

הו כינרת כינרת כינרת, כמה את יפה וזוהרת.

דברי שירה, ספרות ואמנות 
של בני קהילתנו
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וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין

)והיו שנהגו לאמר ִבַמגִ’ִדיֶן או ִבַמְתלִיֵּכן*(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

ּוִאיגֶ’ית )ִא(לִא’ַטה, ּוַאָּכֵלית )ִא(ְלגִ’ִדי

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

יגָ’א )ִא(לַּכְלב, ּוַאּכל )ִא(לִא’ַטה, ַהלִי ַאּכֵלית )ִא(ְלגִ’ִדי וַַאִ

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

וִַאיגֶ’ית )ִא(לַעַצאיֶה, ַדָרבית )ִא(לַּכְלב, ַהלִי ַאַּכל )ִא(לִא’ַטה,

הלי אּכלית )א(ְלגִ’ִדי, ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

וִַאיגֵ’ית )ִא(ְלנַאר, ּוַחַרֵא’ית )ִא(ְלַעַצאיֶה ַהלִי ַדַרֵבית )ִא(ְלַּכְלב

ַהלִי ַאַּכל )ִא(לִא’ַטה, ַהלִי ַאַּכֵלית )ִא(ְלגִ’ִדי

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

וִַאיגֶ’ית )א(ְלַמאיֵה, ּוַטֵפית )ִא(ְלנַאר, ַהּלִי ַחָרֶא’ית )ִא(ְלַעַצאיֶה,

ַהלִי ַדָרֵּבית )ִא(ְלַּכְלב, ַהלִי ַאַּכל )ִא(לִא’ַטה, ַהלִי ַאּכֵלית ִאְלגִ’ִדי

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

ּוַאֵחד גִ’יִדי ּוַאַחד גִ’יִדי

ּוִָאיגָ’א )ִא(ְלתֹור, וִַשֵריב ִאְלַמאיֶה, הלי ַטֵפית )ִא(ְלנַאר

ַהלִי ַחָרֶא’ית )ִא(ְלַעַצאיֶה, ַהלִי ַדָרֵּבית ִאְלַּכְלב

ַהלִי ַאַּכל )ִא(לִא’ַטה, ַהלִי ַאּכֵלית ִאְלגִ’ִדי

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

ַחד גְַדיָא - ּוָאֶחד גִ’יִדי

ממזמורי ליל הסדר 
שהושרו בערבית
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וִָאיגָ’א )ִא(ְלַדַבאח, וַַדַבח )ִא(ְלתֹור, ַהלִי ִשֵרב )ִא(ְלַמאיֶה

הלי טפית )ִא(ְלנַאר, ַהּלִי ַחָרֶא’ית )ִא(ְלַעַצאיֶה

ַהלִי ַדָרֵבית )ִא(לַּכְלב, ַהלִי ַאַּכל )ִא(לִא’ַטה, ַהלִי ַאּכֵלית )ִא(ְלגִ’ִדי

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

וִָאיגָ’א ַמְלָא� ַהָּמוֶות, ּוַדָּבח )ִא(לַדַבאח, ַהלִי ַדַבח )ִא(ְלתֹור

ַהלִי ְשֶרב )ִא(ְלַמאיֶה, ַהלִי ָטֶפית )ִאל( נָאר ַהלִי ַחָרֵא’ית )ִא(לֲעָצאיֵֶה,

ַהלִי ַדָרֵּבית )ִאל(ַּכְלְּב , ַהלִי ַאַּכל )ִא(לִא’ַטה, ַהלִי ַאּכֵלית ִאְלגִ’ִדי, 

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאֵחד גִ’ִדי

וִָאיגַ’א ַהָּקדֹוש ָּברֹו� הּוא,

ּוַדָּבח ַמְלָא� ַהָּמוֶות,

ַהלִי  ַדַּבח )ִא(ְלַדַבאח,

ַהלִי ַדַבח )ִא(ְלּתֹור,

ַהלִי ִשֶרב )ִא(ְלַמאיֶה,

ַהלִי ַטֵפית )ִא(ְלנַאר,

ַהלִי ַחַרֵא’ית )ִא(לַעַצאיֶה,

ַהלִי ַדַרֵּבית )ִא(לַּכְלב,

ַהלִי ַאַּכל )ִא(לִא’ַטה,

ַהלִי ַאָּכֵלית )ִא(ְלגִ’ִדי,

ַהלִי ְשַתַראלִי ִאיַּה ַאִבי ִבַמְצִריֵתין. )או ְּבַמגִ’ִדיֶן...(

וַאֵחד גִ’ִדי וַאַחד גִ’ִדי ַחד גְַדיָא ַחד גְַדיָא

   __________________________________________________________           
             *( ממזמורי ליל הסדר שהושרו בערבית באדיבותו של מאיר משען

           **( מג’ידי, או ַמְתלִיּכ - מטבעות כסף שהיו נהוגים בימי האימפריה העות’מאנית
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ַאַּללה הּוא, ַאַּללה הּוא, ֶמן יְִעַלם אּוֶמן יְִדִרי
פזמון חוזר: ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
                  ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוְּת ְגַ’לִי.

ָאָּללה הּוֶאה )ִא(ְלוַאֶחד, וַאֶחד ִאלִי ַכַלְא’נַה.
ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ְּתנֶין? ֶאיָדה ִהנֵֵֵן ִאל ְאּ
ְּתנֶין מּוַסא ּואהרֹון, וַאֶחד ִאלִי ַכָלְַא’ַָה.

ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנִֵֵן )ִא(לְתַלאֶתה?
ְתַלאֶתה ַאָּבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, וֵַאֶחד ִאלִי ַכַלְא’נַה,

ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵֵן ִאל ַאְרְּבַעה?
ַאְרְּבַעה ִאַמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאַּבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרֹון, וַאָחד ִאלִי ַכַלְא’נַה,

ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵֵן )ִא(ְלַכְמֶסה?
ַמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאַבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, וַאָחד ִאלִי ַכָלְא’נַה, ַכְְמס ְמַצאֶחף )ִא(לתֹוָרה, ארבעה ִאַ

ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵֵן )ִא(לְסֶתה?
ְסְּת ַסַדאִדיר )א(ְלִמְשנַה, ַכְְמס ְמַצאֶחף )ִא(לתורה, ארבעה ִאַמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאַּבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, 

וַאָחד ִאלִי ַכָלְא’נַה,
ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵֵן )ִא(לַסְּבַעה?
ַסְּבַעת ִאיַאם )ִא(לחּוַּפה, ְסְּת ַסַדאִדיר )ִא(ְלִמְשנָה, ַכְְמס ְמַצאֶחף )ִא(לתורה, ארבעה ִאַמְתנַה, ּוְתַלאֶתה 

ַאַּבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, וַאָחד ִאלִי ַכָלְא’נַה,
ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ַאַּללה הּוא, ַאַּללה הּוא, ֶמן יְִעַלם אּוֶמן יְִדִרי
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ֶאיָדה ִהנֵֵֵן )ִא(לְּתַמאנֶה?
ְתָמאנֶת ִאיַאם )ִא(לִמיַלה, ַסְּבַעת ִאיַאם )ִא(לחּוָּפה, ְסְּת ַסַדאִדיר )ִא(לִמְשנָה, ַכְְמס ְמַצאֶחף )ִא(

לתורה, ארבעה ִאָמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאָּבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, וַאָחד ִאלִי ַכָלְא’נַה,
ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵֵן )ִא(לְתְסָעה?
ִתְסַעת ִאְשהֹור )ִא(לִחְבלֶה, ְתָמאנֶת ִאיַאם )ִא(לִמיַלה, ַסְּבַעת ִאיַאם )ִא(לחופה, ְסְּת ַסַדאִדיר )ִא(
לִמְשנָה, ַכְְמס ְמַצאֶחף )ִא(לתורה, ארבעה ִאָמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאָּבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, 

וַאָחד ִאלִי ַכָלְא’נַה,
ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵן )ִא(לַעְשַרה?
ַעְשר ַּכַלַמאת )ִא(לתֹוָרה, ִתְסַעת ִאְשהֹור )ִא(ִחְבלֶה, ְתַמאנֶת ִאיָאם )ִא(לִמיָלה, ַסְּבַעת ִאיָאם )ִא(

ְלחּוָּפה, ְסְּת ַסַדאִדיר )ִא(לִמְשנָה, ַכְְמס ְמַצאֶחף )ִא(לתורה, ארבעה ִאָמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאָּבאְּתנַה, 
ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, ואָחד   ִאלִי ַכָלְא’נַה

ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוְּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵֵן אל ִאיַדאְעש?
ִאיַדאְעש ַּכוַאֶּכב )ִא(ְלַסַמה, ַעְשר ַּכַלָמאת )ִא(לתֹוָרה, ִתְסַעת ִאְשהֹור )ִא(לִחְבלֶה, ְתַמאנֶת ִאיָאם 
(ְלחּוָּפה, ְסְּת ַסַדאִדיר )ִאל(ִמְשנָה, ַכְְמס ְמַצאֶחף )ִא(לתורה, ארבעה  )ִא(לִמיָלה, ַסְבַעת ִאיָאם( ִאִ

ִאָמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאַבאְתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, וַאָחד  ִאלִי ַכָלְא’נַה
ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הו

ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוְּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵֵן )ִא(ְלְתנַאְעש?
(ְלַסַמה, ַעְשר ַּכַלָמאת )ִא(לתֹוָרה, ִתְסַעת ִאְשהֹור  ְתנַאְעש שבטי ישראל, ִאיַדאְעש ַּכוַאֶּכב ) ִאִ

)ִא(לִחְבלֶה, ְתַמאנֶת ִאיָאם )ִא(לִמיָלה, ַסְּבַעת ִאיָאם( ִא(לחופה, ְסְּת ַסַדאִדיר )ִא(לִמְשנָה, ַכְְמס 
ְמַצאֶחף )ִא(לתורה, ארבעה ִאָמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאָּבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון,ואָחד ִאלִי ַכָלְא’נַה,

ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הו
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוְּת ְגַ’לִי.

ֶאיָדה ִהנֵֵֵן )ִא(לְתְלַתאְעְש?
ְתְלַתאְעש ִמַדאיַה** ְתנַאְעש ִשְבֵטי יְִשָרֶאל, ִאידַאְעש ַּכוַאֶּכב )ִא(ְלַסַמה, ַעְשר ַּכַלַמאת )ִאל(תֹוָרה, 

ִתְסַעת ִאְשהֹור )ִאל(ִחְבלֶה, ְתַמאנֶת ִאיַאם )ִא(לִמיָלה, ַסְּבַעת ִאיָאם )ִא(לחופה, ְסְּת ַסַדאִדיר )ִא(
לִמְשנַה, ַכְְמס ְמַצאֶחף )ִא(לתורה, ארבעה ִאַמְתנַה, ּוְתַלאֶתה ַאַּבאְּתנַה, ְּתנֶין מּוָסא ּואהרון, 

וַאָחד ִאלִי ַכַלְא’נַה,
ַאַּללה הוִא ַאַּללה הּוא, ַלא ִאיַלַּה ִאַּלא הּוא
ֵמן יְִעַלם אּוֵמן יְִדִרי, ַאַּללה ַרב ִאְלמּוְּת ְגַ’לִי

_______________________________________________
*( באדיבותם של ד’’ר נסים לאטי, בני מוצרי, מלי הרצנו ונתן חסון

**( ִמַדאיַה, ִמְצוֹות 

47



 אזַא ִצְרת ַע'נִי, ַמא ִתְּבַטר. 

إذا ِصْرت َغِني َما ِتْبَطر
אם נהיית עשיר, אל תהיה קמצן. 

ִאל ַצְּבר ְמְפַתאח ִאל ַפַרג’. 

الصبر مفتاح الفرج
הסבלנות היא מפתח הישועה.

ִאִללי ג'ּוַעאן ְּביַאּכֹל ְחג’אר. 

اللي جوعان بيأكل حجار
הרעב אוכל אבנים.

ַסאִא’יֶה ג’אְריֶה ּוַלא נְַהר ַמְא’טּוע. 

ساقية جارية وال نهر مقطوع
טוב פלג קטן זורם מנחל אכזב. 

רּוח יַא ַמְּכַסב, ַמא ְתג'יב ְח'סאַרה. 

روح يا مكسب، ما تجيب خسارة
יצא שכרו בהפסדו.

ִאזַא ִאל ַחִּכי ִמן ַפַד’ה, ִא)ל(ְסּכּות ִמן ַדַהּב. 

إِذا الَحكي من ِفّضة الُسكوت من ذهب
אם הדיבור מכסף, השקט מזהב. 

ִאלְמַעַתֶּבה ִתְלֵתין )ִא(לח’נַאַא’ה. 

الَمْعَتبة ثلثين الخناقة
הרוגז שני שלישים של הריב. 

ִאלַסגְ’ַרה, ִאזַא ַמא ַח’יְֶמת ַעַלא ַצאִחְּבַהא, ִא’ְקַטְעַהה. 

السجرة، إذا ما َخيَّمت على صاحبها – اْقَطْعها.
עץ שאינו נותן צל לבעליו, קטע אותו. 

פתגמים ומכתמים מבית אבא

מליקוטיהם של משה שמר, יהושע קלש, בני מוצרי ולורה אביטל )חלווה(
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ג'אְרִּתי ַסַּכֵרת )א(ְלַּבאּב, ַּבאּב )א(לַּכִרים ַמְפתּוח.

رِت اْلباب، َباب الًكريم َمْفتوح َجاْرتي َسكَّ
שכנתי סגרה את הדלת, דלתו של הקב”ה פתוח.

נַאם ַּבִּכיר, ִפיא’ ַּבִּכיר, שּוף ַצְחַתּכ שּו ִּבְתִציר.

نام َبكير، ِفق َبكير، شوف َصْحَتك شو ِبْتصير
תישן מוקדם, התעורר מוקדם וראה איך בריאותך תשתפר.

ִאְלְעְלם ִלְלַפִא'יר - ַמאל, ּוִלְלַע’נִי גַ'ַמאל.

اْلِعْلم لِْلَفقير - مال ولِْلَغِنّي َجمال 
השכלה לעני שווה הון, ולעשיר היא ֶּפֶאר. 

ְא’לּלֹו ּתֹור, ִּבִא’לַלּכ )א(ְחְלּבו! 

ِقلله ثور، ِبِقللك اْحلِبُه
אמור לו זה שֹור, עונה לך תחלוב אותו.

ְתַע’ַדא ּוְּתַהַדא, ְתֲעַשא ּוְתַמַשא.

ى  ى وْتَمشَّ ْتَغّدى وْتَهدَّى، ْتَعشَّ
אכול ארוחת צהרים ולך לנוח, אכול ארוחת ערב ולך ברגל. 

אלִלי ִּבֻדְא’ ַעַלא ַּבאּב, ְּביְִסַמע גַ’ּוַּאּב. 

اللي ِبُدّق على باب بْسَمع َجواب
המקיש בדלת, ישמע תגובה )תשובה(.

ִאְלַע’ִריּב ַלאזֶם יִּכּון ַאִדיּב. 

الَغريب الزم يكون أَِديب.
הזר צריך להיות אדיב. 

ִא'ֵלת )א(ִלגַ’וַאּב, הּווֵה )ִא(לגַ’ּוַאּב.

ِقلّة الَجواب هّو الَجواب
העדר התשובה )התגובה( היא התשובה.  

גִ’נֶה ַּבַלא נַאס ַמא ִּבִתנְַדאס. 

ِجنّة َبَل ناس ما ْبِتْنداس
גן עדן בלי אנשים אינו ראוי.  
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ַאְּבל ַמא ְתַפֶצל, ִאיס! )ִמד!(. 

ل، قيس! )ِمّد( َقْبل ما ْتَفصِّ
לפני שתחתוך )שתגזור(, מדוד !.  

ַח’ִליַהא ִּבְלַאְלּב ִתגְ’ַרח אּוַלא ֵתְטַלע ַלַּבַרא ִתְפַדח.

َخلّيها ِبالَقلب ِتْجَرح وال ِتْطلَع لََبّرا ِتْفَضح
שהעניין )המביש הכואב( יישאר בלב פנימה ולא יצא לרבים החוצה ויבייש.

ִאִללי ּביְִסַּכר, ַמא ִּביְֱעד )ִא(לְא’ַדאח.

اللي ِبْسكر، ما بيِعّد االْقداح 
מי שמשתכר, לא סופר את הכוסות.

ּבֹו. ִאְלֶחט )א(ִלוַאִטי, ּכל )א(ִלנַאס ְּבְתְרִכּ

الحيط الواطي، كّل الناس ْبِتْرِكبو 
הקיר הנמוך - כל האנשים עולים עליו.

אב ְִפַתח ַבּ אב ּוִבּ יִַסֵּכר ַבּ ַאַללה ִבּ

ر باب وِبْفَتح باب أهلل بيَسكِّ
אלוהים נועל שער ופותח שער. 

ְּבִדּוּב ִאל ַּתְלג’ ּוִּבִַּביֶין )ִאל(וַסח’. 

بيذوب الثّلج وِبَبيّن الَوَسخ 
כשהשלג נמס, מתגלה הלכלוך . 

ִאל זַאיֶד ַאח’ּו )ִא( לנַאֶא'ץ.

الزايد أخو الناقص
היתרון הוא אחיו של החיסרון.

ִאְלַמְרָּבח ְּב)א(ְלח’יסאַרה. 

الَمْرَبح ِبالخسارة
שכרו בהפסדו.

ַאלִלי ַמא ְּביְִפַהם ִּב)א(ְלִא’ַשאַרה, ִאלַחִּכי ַמעּו ְח’סאַרה. 

اللي ما ِبْفَهم ِباإلشارة الَحِكي َمعو ْخسارة.
מי שאינו מבין ברמזים, ַהשֹיַח עמו הפסד )לבטלה(.
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כיהודי, חששתי מהתנכלויות ומהצקות ובגיל 
לסביבה  שייך  שאינני  הבנתי  מאוד  צעיר 
המוסלמית. כבר בגן הילדים נפגעתי מתקיפה 
החמירו  שגדלתי  וככל  מוסלמים,  ילדים  של 
ההתנגשויות שהתבטאו ביידויי אבנים עלינו, 
היציאה  בעת  “אליאנס”  ספר  בית  תלמידי 
מבית הספר. כפייה על ילדי הכיתות הגבוהות 
מכות  ספיגת  אלימות,  בהפגנות  להשתתף 
בשוק ואף איום על עצם החיים. אולם, יהודים 
שכן  השלטונות,  בפני  להתלונן  נהגו  לא 
לטיפול  זוכות  היו  לא  מוסלמים  נגד  תלונות 
ראוי ויתכן שהיו מפנים אותן כלפי המתלונן 
עצמו. בקיצור, במהלך שהותי בדמשק בשנים 
דבש. ליקקו  לא  דמשק  יהודי   1932-1945

קרובים, חברים ומכרים ממדינות מוסלמיות, בהן מצרים, 

החיים  על  סיפרו  בביתנו  שביקרו  ותורכיה,  איראן  לבנון, 

הטובים באותן ארצות. הם פארו את רווחתם שם וציירו 

כילד  המוסלמים.  שכניהם  עם  היחסים  של  אידיליה 

הקשבתי לסיפוריהם אך לא האמנתי להם, כי התנסיתי 

הסביבה  באהדת  חשתי  לא  מעולם  הפוכות.  בחוויות 

בעוינות.  אלא  בכלל,  יהודים  כלפי  או  כלפי  המוסלמית 

ובמיוחד  המשפחה  מבני  קיבלתי  זו  לתחושתי  חיזוקים 

מעמדותיו של אבא, מבית הספר “אליאנס” שטיפח בנו 

הערצה לתרבות צרפת והתנשאות מעל התרבות הילידית 

הנבערת והאלימה. גם ההתייחסות של שכבת המשכילים 

צרפתית  שילבו  רובם  חלקה.  את  תרמה  היהודים 

צרפתית.  רק  דיברו  אף  ולעיתים  שלהם  הדיבור  בשפת 

בתורכיה,  או  בלבנון  במצרים,  החיים  על  הסיפורים 

מדינות פתוחות וליברליות יותר מסוריה, בעלת המסורת 

האיסלמיסטית והלאומנית, לא הלהיבו אותי ולא עלה 

על  מהמספרים  מי  עם  להתחלף  שארצה  בדעתי 

קהיר, אלכסנדריה או בירות, ואפילו לא על “איסטנבול 

אפילו  אולי  אמיתיים,  לי  נראו  לא  סיפוריהם  האגדית”. 

שהתורכים  מה  את  זה  בהקשר  להזכיר  די  מזויפים. 

הראשונה,  העולם  במלחמת  שלנו  למשפחתנו  עוללו 

עת הוגלתה למזרח אנטוליה וגרמו למותם ברעב ובקור 

של סבי וסבתי ושני דודים צעירים. וכן את סיפוריהן של 

הכובסות ועוזרות הבית הארמניות שברחו לסוריה אחרי 

הטבח שערכו התורכים במשפחותיהן. 

לי  נראו  ישראל  מארץ  המבקרים  סיפורי  לכך,  בניגוד 

בנהגי  קנאתי  קנאתי.  אלה  במבקרים  בהחלט.  אמינים 

לדמשק,  תפוזים  שהובילו  ישראלים  הארץ  המשאיות 

בסוחרים שעשו עסקים עם סבא, בקרובים שהתיישבו 

השליחים  את  הערצתי  ובעיקר  לביקור  ובאו  בארץ 

אבא,  בהשפעת  דמיוני.  את  הציתו  סיפוריהם  מהארץ. 

ארץ  והנפלאות של  אבריו, שהניסים  רמ”ח  בכל  יהודי 

הקודש לא משו מפיו, התפתחה אצלי כמיהה מיסטית 

לארץ ישראל ובמיוחד לירושלים. כך למשל כשאכלנו 

מצה ארץ ישראלית שאבא נהג לקנות במקביל למצה 

הדמשקאית, היה מהלל את טעמה וטוען שהיא טעימה 

יותר מהמצה הדמשקאית. למרות שדעתי הייתה הפוכה, 

והתאמצתי  אבא  של  מדעתו  להתעלם  יכולתי  לא 

זיכרונות וחוויות של ילד יהודי בדמשק 
מאת: ד’’ר נתן חסון

הזיכרונות והחוויות שאספר כאן הם מזיכרונותיי וחוויותיי כילד יהודי בסביבה 
חזיתי  להן.  עד  שהייתי  ומהן  בשרי  על  שחוויתי  מהן  בדמשק,  המוסלמית 
באלימות חברתית, פוליטית ומשפחתית, פגיעה במי שאינו מוסלמי ואפליה 

של מוסלמים שאינם ערבים.

ד"ר נתן חסון
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ישראלית  עצמי שאכן המצה הארץ  את  לשכנע  מאד 

טעימה יותר. סבון מתוצרת מפעל “שמן” או פריט לבוש 

מתוצרת “אתא” נחשבו בביתנו לשווים בטיבם לתוצרת 

אירופאית יוקרתית. 

פה ושם שררו יחסי שכנות טובים ואפילו ידידותיים בין 

כמעט  יהודית  בסביבה  ביתנו,  ליד  ליהודים.  מוסלמים 

פשוטות,  מוסלמיות  משפחות  שתי  שכנו  מוחלטת, 

הייתה  ונחבאות אל הכלים. אחת  המשפחות  צנועות 

מטרים  כמאה  של  במרחק  שיעית.  והשנייה  סונית 

אפילו  והיה  נוספת.  מוסלמית  משפחה  חיתה  מאתנו 

מוסלמים  עם  כשר.  בשר  שמכר  עלי,   – מוסלמי  קצב 

שנזקקו  אלה  היו  הם  לרוב  בעיות.  התעוררו  לא  אלה 

לסיוע שלנו ולא אנחנו לשלהם. אחת הנשים השיעיות 

שמוצאה מ-משע’רה בדרום לבנון העניקה לנו שרותי 

)חדר  בחמאם  השתמשה  ובתמורה  שבת  של  גוי 

המרחץ( שבביתנו. גם במקומות עבודה רבים היחסים 

עם הסביבה המוסלמית היו לרוב סבירים, אך מדי פעם 

היו התפרצויות ושד בלתי נשלט “יצא מהבקבוק” והטיל 

אימה. לסבא היו לקוחות ומכרים מוסלמים וביניהם גם 

בעלי אדמות. הוא דיבר על רבים מהם כעל ידידים. פעם 

ידידותית  באווירה  בשדותיהם  לפיקניק  יצאנו  בשנה 

בהחלט. למרות זאת, לא התקבל על דעתי שיחסיו של 

להיות  יכולים  הסובבת  המוסלמית  החברה  עם  יהודי 

באמת כנים וטובים. 

אבא היה יהודי דתי שהקפיד בקלה כבחמורה, אך היה 

של  דבקותם  למידת  בהתייחסותו  כמותו  מאין  ליברל 

היו  לקיים  נדרש  שיהודי  המצוות  ריבוי  בדת.  אחרים 

בעיניו ההוכחה המוחצת לעליונותה של הדת היהודית. 

הנצרות הייתה בעיניו, כמו בעיני יהודי דמשק בכלל, דת 

רזה  דק,  כלומר,  חנא  דין  רק  לומר  נהגו  הם  מדי:  רזה 

כמו הדת הנוצרית של חנא. דת האסלאם לעומת זאת, 

נראתה בעיני אבא גשמית, פשטנית וקנאית. הוא טען, 

ולדעתי לא בצדק, שלא קיימת באסלאם תחושת החוויה 

הרוחנית שיהודי חש במילוי המצוות. בכל סיפור ובכל 

במיוחד  המעורבים,  של  דתם  את  לדעת  ביקש  אירוע 

את  גם  אהבה  לעומתו  אמא  יהודים.  הם  אם  התעניין 

החיים  חוכמת  ואת  שלו,  המוזיקה  את  המזרחי,  ההווי 

מצריים  בסרטים  בהנאה  צפתה  ובפתגמים.  במשלים 

ואף קראה מדי פעם ספרות ערבית. לאחר צפייה בסרט 

סיפרה  בבית,  החוויה  את  לשחזר  נהגה  אמא  מצרי 

בהתרפקות  ושרה  הסרט  עלילת  את  מרתקת  בצורה 

הילדים  כשאחד  שם.  ששמעה  החדשים  השירים  את 

נפל למשכב, אמא הזמינה בבוקר את רופא המשפחה 

ואחרי הצהרים את לוחשת הלחשים המוסלמית 

)אל-רקאייה(. היא טענה שאם הלחשים לא יועילו ולא 

ירחיקו כל מיני מרעין בישין , הם גם לא יזיקו. לרוב גם לא 

בטלים".  "דברים  אלה  היו  בעיניו  כי  לאבא,  כך  על  סיפרה 

לכל בני המשפחה, דודים, בני דודים וקרובים רחוקים 

יותר לא היה ספק שעתידנו איננו בסוריה. כולם חששו 

לא  האסלאם  שכן  היהודים.  כלפי  המוסלמים  מיחס 

זכויות, בהתאם לעמדת הקוראן  העניק ליהודים שוויון 

נגדם. אירועים רבים שחוויתי כילד בסביבה המוסלמית 

חשו  שהם  והשנאה  הבוז  על  פעם  אחר  פעם  העידו 

האומה  ובני  בעיניהם  הקודש  כתבי  זייפני  אנו,  כלפינו 

שאללה הטיל עליה השפלה ומסכנות.

השליליות  ובעיקר  מהחוויות  מעט  להלן  אספר 

ועל  בדמשק  חיי  במהלך  עלי  שעברו  והטראומטיות 

טיבה  על  למדתי  ומהן  להן  עד  שהייתי  התרחשויות 

ונוהגיה של החברה הדמשקאית המוסלמית.

בגן הילדים
אירע  מוסלמים  ילדים  עם  לי  הזכור  הראשון  התיקול 

כבר בגן הילדים שבבית ספר ‘’אליאנס’’. מדי יום נהגנו 

לצאת מהגן בשתי שורות ארוכות כשכל ילד אוחז ביד 

אחת בסינור הילד שלפניו ובידו השנייה את ידו של הילד 

שלצדו. נהגנו ללכת במצעד צמוד זה עד לאמצע רחוב 

הקרוב  לביתו  הלך  ילד  כל  הפיזור.  היה  ושם  היהודים 

באופן חופשי או שנאסף על ידי בני משפחה שהמתינו 

בה  וההליכה  גדולה  הייתה  לא  היהודית  השכונה  לו. 

הייתה בטוחה. אותו יום פורים היה וכל ילד החזיק בידו 

)פולישינל( מקרטון שהגננת, מדאם ביסטרה,  גם ליצן 

מספר  עלינו  התנפלו  התפזרנו,  בטרם  עוד  לו.  נתנה 

ילדים מוסלמים כבני 12 וחטפו מחמשה או ששה ילדים 

מאתנו את הליצנים. גם הליצן שלי היה בין החטופים. 

מדאם  הנבזי.  מהשוד  מזועזע  כולי  נורא,  בבכי  פרצתי 

בסופו  אותי.  להרגיע  הצלחה,  ללא  ניסתה,  ביסטרה 

נותר ליצן אחד שאותו  של דבר החזירה אותי לגן שם 

העניקה לי. נרגעתי במקצת, אך הביתה הגעתי מזועזע. 

אירועים כאלה ואחרים, טראומטיים פחות וטראומטיים 

יותר חוויתי לאורך כל שנות שהותי בדמשק.

הכדורגל הכיתתי
אמצעים  דלת  הייתה  בכללותה  היהודית  הקהילה 

ובכיתה שלי לא היה אף ילד שרצה לשחק כדורגל והיה 

שבינינו  הספורטאים  לעצמו.  כדור  לקנות  באפשרותו 

היו מדלי אמצעים ובדרך כלל שיחקו בני הכיתה בכדור 

סמרטוטים או בכדור גומי קטן שלא הלהיב ולא האריך 

מגבית  עריכת  הכיתה  מבני  כמה  יזמו  אחד  יום  ימים. 

תהיה  שהמגבית  הוסכם  כיתתי.  כדורגל  קניית  לשם 

גבוה  נדרשו לתשלום  פרוגרסיבית כשבעלי האמצעים 

יותר. למרות שמשפחתנו לא הייתה מבעלות האמצעים, 

התבקשתי להשתתף בסכום גבוה יחסית וגבוה בהרבה 

ממה שהיה בידי. החלטתי להימנע מהתמקחות ושלמתי 

את הנדרש ממני באמצעות הלוואה שנטלתי מאחותי 

הכיתה  ושמחת  נקנה  הכדור  צלחה,  המגבית  מרים. 
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הרקיעה שחקים. 

הסביבה  איכרי  את  ששימשה  ברחבה  לשחק  הלכנו 

בני  מרוב  בשנתיים  צעיר  בהיותי  הדיש.  בעונת  כגורן 

שותפתי  ולא  וגרוע  חלש  לשחקן  נחשבתי  הכיתה, 

פעם  מדי  לי  העניקו  אך  הכיתה,  במשחקי  כלל  בדרך 

זכיתי  ולא  לי  לא מסרו  גם  לרוב  דקות משחק,  מספר 

לנגוע בכדור. למרות זאת שמחתי מאד כצופה בכדורגל 

בעת  וכבר  רב  זמן  ארכה  לא  השמחה  אך  הכיתתי. 

המשחק השלישי הופיעו נערים מבריוני הסביבה וחטפו 

מאתנו את הכדור, לא כדי לשחק בו  אלא כדי שאנחנו 

לא נשחק. הם חתכו את הכדור לגזרים. כעבור שלושה 

ומדושנים,  מחויכים  בריונים,  אותם  מולנו  הופיעו  ימים 

התנצלו וביקשו צולחה בלי להציע פיצוי וגם בלי כוונה 

לסטות מדרכם. ברירה לא הייתה לנו והסכמנו לצולחה, 

אך כדור שני כבר לא קנינו.

סיפורי התורה והקוראן
אל- בח’אן  עבודתו  במקום  אבא  של  מהשכנים  אחד 

זית הנמצא ב “סוק אל טוויל” המכונה גם “סוק מדחת 

באשא” היה שיח’, פטפטן, מנומס וחביב. מדי פעם נהג 

להיכנס למשרדו של אבא כדי לשתות כוס קפהלהחליף 

דעות איתו או עם סבא. יום אחד הוא פנה לאבא ואמר 

לו תגיד לי, יוסף, איזה מין תורה יש לכם, כולה סיפורים 

של  החריגה  על  מאד  תמה  אבא  שונים.  מסיפורים 

הסיפורים  כלולים  בקוראן  האם  ושאל:  מדרכו  השיח’ 

על אברהם, יצחק, יעקב , יוסף ומשה? אם אכן סיפורים 

אלה מצויים בקוראן אז גם הקוראן הוא קובץ סיפורים. 

השיח’, כנשוך נחש, קם מכיסאו ובחמת זעם צעק על 

הקדוש?  הקוראן  את  להשמיץ  מעז  אתה  איך  אבא: 

הצעקות  לשמע  הקוראן?  את  לחלל  מעז  אתה  איך 

הצטרפו כמה שכנים והתפתחה מהומה שהייתה יכולה 

להסתיים בלינץ’. נס ממש שהרוחות נרגעו אחרי שאבא 

התנצל והבהיר שאין לו שום ביקורת על הקוראן וחזר 

והתנצל על אי ההבנה שנגרמה בשל התנסחותו הבלתי 

מוצלחת. אבא, מזועזע כולו, המשיך איכשהו בעבודתו. 

מעצרו של סבא
הגרמני  הצבא  ידי  על  צרפת  כיבוש  אחרי  מה  זמן 

וישי  למשטר  סוריה  הוכפפה  השניה  העולם  במלחמת 

הצרפתי ששיתף פעולה עם הנאצים. מדיניות ההשמדה 

היהודית  והקהילה  נודעה  טרם  הנאצים  של  השיטתית 

מעשים  ושם  פה  היו  אך  מאוימת,  חשה  לא  בכללותה 

שרירותיים מדאיגים נגד יהודים. כך יום אחד לפנות ערב 

אנשים  שני  נכנסו  וסבתא,  סבא  אצל  בביקור  כשאני 

שהם  לסבא  והודיעו  חרש,  כשוטרי  הזדהו  לביתם, 

עוצרים אותו על שניהל שיחות פוליטיות ברחוב במטרה 

לעורר מהומות נגד הממשלה. להגנתו טען סבא שהוא 

איננו איש פוליטי, שלא ניהל שיחות פוליטיות ומעולם לא 

עלה בדעתו לעורר מהומות נגד הממשלה. השוטרים לא 

טרחו אפילו לענות ונתנו לו ארכה של מספר דקות כדי 

לארוז לעצמו כמה פריטים אישיים. סבא נטל אתו סדור 

תפילה, טלית ותפילין ומעט בגדים להחלפה. לא אפשרו 

ביקשה  מעולפת,  כמעט  סבתא,  מכך.  יותר  לקחת  לו 

לדעת היכן הוא יהיה עצור אך תשובה היא לא קיבלה.

את  לאתר  כדי  משפחתית  התרוצצות  החלה  למחרת 

מקום מעצרו של סבא, לשכור עורך דין ולפעול לשחרורו. 

שבועות חלפו עד שמקום מעצרו נודע ושבועות נוספים 

ניכרים שולמו כדי לשחרר אותו. הוא לא  וסכומי כסף 

הובא בפני שופט, לא נמסר לו מעולם היכן ומתי הוא 

העליל  מישהו  אם  לו  נודע  ולא  מהומות,  לעורר  ניסה 

עליו, או שזו הייתה סתם פעולת הפחדה שרירותית נגד 

יהודים שאפיינה את המשטר הסורי באותה עת.

הלאמת אמצעי התקשורת
השלטונות  החליטו  סבא  של  מעצרו  אחרי  קצר  זמן 

כדי  התקשורת  אמצעי  את  טוטאלי  באופן  להלאים 

להקל על שטיפת המוח של האזרחים. הוטלה צנזורה 

להפקידם  נדרשו  הרדיו  בעלי  וכל  העיתונות  על 

היה  לא  העת  באותה  הרדיו  ממשלתיים.  במחסנים 

השמיעו  הקפה  ובבתי  פרטיים  בבתים  נפוץ  מכשיר 

גרמופון. משום  על  תקליטים  קולות  בקולי  כלל  בדרך 

כך לא היה קושי לשלטונות לאסוף את מכשירי הרדיו 

ולאחסנם במחסניה. הסיפור הבא מלמד עד כמה היה 

הרדיו מכשיר נדיר.

ילד צעיר בן השכונה ביקר בביתנו, כשפתחתי את הרדיו 

הוא נדהם ושאל - מי מדבר? אמרתי לו שזה הרדיו. והוא 

התעקש ושאל שוב - ברצינות, מי מדבר? חזרתי ואמרתי 

לו שזה הרדיו. הוא הסתובב סביב הרדיו וביקש לראות 

את הגמדים שכנראה מסתתרים באיזשהו מקום. אחרי 

שהצליח  מבלי  מאוכזב  הבית  את  עזב  חרס,  שהעלה 

לגלות מי דיבר. 

גדול  היה  בביתנו  עת  באותה  שהיה  הרדיו  מכשיר 

ומגושם. על קיומו של הרדיו אצלנו ידע ציבור רחב מאד. 

לא עלה בדעתנו להסתכן בהסתרתו, למרות רצוננו העז 

להאזין למקורות מידע עצמאיים. קול ירושלים היה אז 

בעברית  החדשות  את  כי  אף  בביתנו,  מאד  פופולארי 

מעט  הבינו  אחרים  כלל,  הבינו  לא  המשפחה  בני  רוב 

ולעיתים נתנו לחדשות פרוש מעוות. מוצאי שבת היה 

עזרא  של  המסורתיים  לשיריו  להאזנה  תמיד  מוקדש 

אהרון, בליווי נגינתו על העוד. והנה הוראה ממשלתית 

ועל  מידע אמינים  לוותר על מקורות  אותנו  שמאלצת 

ההאזנה לשירים האהובים.

)עגלה רתומה לשני  “ערבייה”  הזמנו  בבוקר ההפקדה 

אחר  העלנו  ימים(,  אותם  של  הטקסי  שהייתה  סוסים 

ונסענו הדוד דאוד  כבוד את הרדיו האהוב שלנו עליה 

נמשך  הרדיו  של  “מאסרו”  הרדיו.  את  והפקדנו  ואני 

את  ושינו  התעשתו  שהשלטונות  עד  חודשים  מספר 

מדיניותם הנלוזה.
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סטירת הלחי של אוסתאז ביטאר
אוסתאז ביטאר לימד ערבית בבית ספר אליאנס. בניגוד 

שאלאתי  אוסתאז  האחרים,  הערביים  המורים  לשני 

ואוסתאז סלאמה שהחליף אותו אחרי פרישתו, ביטאר 

גאה מאד בדתו  והיה  הבליט את אדיקותו המוסלמית 

לבטא  היסס  לא  גם  הוא  אליהם,  בניגוד  ובערביותו. 

מלמד  של  סוג  היה  הוא  אנטישמיות.  דעות  פעם  מדי 

מתנשא שלא חיבב את תלמידיו. שאלאתי לעומתו קינא 

בארץ  וההתיישבות  הציונות  על  ספר  ופרסם  ביהודים 

משכיל  היה  סלאמה  מהציונים.  ילמדו  שהערבים  כדי 

הערבית  התרבות  את  לתלמידיו  להנחיל  וביקש  ובקי 

שאותה העריץ. 

הייתי תלמיד ממושמע מאד שמעולם לא עשה צרות, 

בשעורים  פעיל  משתתף  שעורים,  בהכנת  מקפיד 

כנהוג  הושבתי,  כך  משום  בכיתה.  המצטיינים  ואחד 

הראשונה.  הספסלים  בשורת  עת,  באותה  בכיתתנו 

באחד השעורים דיבר אוסתאז ביטאר על הפועל. הוא 

את  מחק  פועל.  הוא  לכתוב   - ואמר  הלוח  על  כתב 

ואמר - למחוק הוא פועל. לאחר מכן  המילים שכתב 

ירד מהדרגש והלך לכיוון שלי - לרדת הוא פועל, ללכת 

הוא פועל וגם להרביץ הוא פועל והרביץ לי סטירת לחי 

מצלצלת והתפוצץ מצחוק. גם התלמידים פרצו בצחוק. 

איש מהם לא העז למחות. 

אמנם מכות היו מקובלות מאד בבית הספר, אך אלה 

ניתנו כעונש על התרשלות, הפרעות והתנהגות שלילית. 

ביטאר  אוסתאז  בכפו.  עוול  לא  על  הוכה  לא  תלמיד 

היכה דווקא אותי אך ורק כביטוי לשנאתו לתלמידים. 

מהומות אל-אילשי
שנות  בכל  דמשק  את  אפיין  וחברתי  פוליטי  שקט  אי 

ולשחרור  מלחמת העולם השנייה. המאבק לעצמאות 

סוריה מצרפת החריף מאד וכל אותה עת אירעו הפגנות 

אלימות רבות ורציחות פוליטיות. ביניהן זכורה לי רציחתו 

הלוויתו  שאת  אל-שהבנדר  אל-רחמאן  עבד  של 

המלחמה  צרות  שאר  בין  לראות.  הלכתי  המרשימה 

נפגעה גם אספקת החיטה ללחם ולא תמיד האספקה 

בסחר  הגרמניות  הצוללות  פגיעת  עקב  סדירה  הייתה 

עם  חיטה  של  מתערובת  לחם  הוכן  פעם  מדי  הימי. 

היו פעמים שלא הייתי מסוגל לאכול  גרעינים אחרים. 

לבריאותי.   חשש  כדי  עד  במשקל  ואבדתי  הלחם  את 

ישראל  מארץ  יצוא  אפשרויות  בהעדר  זאת,  לעומת 

לאירופה, שפעו באותה עת התפוזים הארץ ישראלים 

שהובאו בכמויות עצומות

ברכבות ובמשאיות. גם הפירות והירקות המקומיים היו 

מצויים בשווקים ובמחירים סבירים. לעומת זאת מחירי 

המוצרים המיובאים הרקיעו שחקים. הנשיא בפועל אל-

בינואר  טאג’  הנשיא  של  מותו  בעקבות  אילשי שמונה 

1943, פעל בנחישות לאיזון התקציב הממשלתי. אחת 

וביטול  מיסים  העלאת  הייתה  הראשונות  מפעולותיו 

כשהועלה  שולש  הלחם  מחיר  ללחם.  הסובסידיה 

גרוש. התגובה הייתה מהומה  ליותר מ-30  גרוש  מ-11 

רבתי - הפגנות אלימות שבהן קראו: ג’ועאנין ! ג’ועאנין! 

רוטל   ! רעבים   ! רעבים   - בתלאתין  אל-ח’בז  רטל 

)= שני קילו וחצי( לחם ב-30 גרושים, קריאות נוספות 

הוא  אל-אילשי   ! בימשי  ג’רדון  אל-אילשי  בנוסח:  היו 

עכברוש מהלך! שביתות כלליות שיתקו את הכלכלה, 

בחופשה  עצמנו  מצאנו  הילדים  ואנו  נסגר  הספר  בית 

מאולצת וחיפשנו עניין והרפתקאות. 

רעיון טוב להרפתקה מעניינת צץ בראשו של דודי יעקב 

בבוקר שבת אחרי התפילה. הוא הציע שנצא יחד העירה 

ויחד  כדי לראות את המהומות. שמחתי מאד להצעה, 

הדואר  את  להביא  ללכת  רשות  ובקשנו  לסבא  הלכנו 

מתיבת הדואר שבמשרד הדואר המרכזי, בלב לבו של 

איזור המהומות. בהיסח הדעת, סבא הסכים. יצאנו מיד 

לפני שסבא יתעשת. היה זה יום סגרירי וגשום במקצת, 

עוד  שחם,  אל  ב-מאדנית  כבר  נחושים.  היינו  אנו  אך 

לפני שהגענו ל-סוק אל-טוויל נתקלנו בחבלות ובנזקים 

שהפורעים גרמו - נורות רחוב וחלונות מנופצים. שברי 

ושרופות.  פרוצות  חנויות  ושם  ופה  בכל מקום  זכוכיות 

היתה  לא  שבתחילתו  חמידיה,  אל  ל-סוק  התקדמנו 

מפחיד,  היה  השקט  נראה.  הרס  פחות  וגם  חיה  נפש 

אך אנו חיפשנו את הסערה והמשכנו להתקדם. לאורך 

שמארגני  אבנים  של  ערימות  ערימות  היו  הרחוב  כל 

הפרעות הכינו לקראת מעברם. לא עלה בדעתנו שאנו 

ולא  להסתכל  באנו  הכל  בסך  הרי  כי  להיפגע  יכולים 

להשתתף במהומות. המשכנו בדרכנו כשלקראת קצה 

השוק נתקלנו בקהל מפגינים סוער. המחזה היה מרהיב 

והתלהבות ההמון אחזה גם בנו. התקדמנו בתוך הקהל 

הסוער עד שהגענו לראש ההפגנה. כשהגענו לרחבה 

ג’מאל באשה עמדה מולנו פלוגת חיילים  שמול רחוב 

הרחבה.  כל  לרוחב  שורות  שורות  פרוסה  חמושים, 

תחת  להתפזר.  ודרש  לעברנו  צעק  הפלוגה  מפקד 

זאת הוא זכה במטר אבנים מן הערמות שהיו במקום. 

לי  נתן  דודי  לירות.  החיילים  על  ופקד  היסס  לא  הוא 

ניתקה  שניות  תוך  נסנו.  המפגינים  שאר  עם  ויחד  יד 

אחיזת ידינו עקב לחץ הבורחים. נפלתי לבוץ ונרמסתי. 

דרך מישהו על  לרוץ,  כדי להמשיך  כשהצלחתי לקום 

עם  לרוץ  המשכתי  מרגלי.  נחלצה  והיא  מנעלי  אחת 

עפו  הריצה  במהומת  מבוץ.  מזוהם  כשכולי  נעל אחת 

טרבושים, כפיות ונעליים שהבורחים השאירו פזורים על 

רצפת השוק. עד מהרה כולם השיגו אותי והייתי אחרון 

כל  והמשכתי  שהתרוקן  בשוק  יחיד  רצתי  הבורחים. 

עוד רוחי בי. כשהתקרבתי הביתה נתקלתי באליהו אחי 

,יצחק חנונו-חן, הידוע  זקיטו  בן דודתי  יחד עם  שהלך 

וצחקו  הזדעזעו  הם  פלומנס.  בכינויו  קציר  תל  בקיבוץ 

הם  שגם  הסתבר  חסרה.  בנעל  ועוד  המזוהם  למראי 

חיפשו עניין וחשבו ללכת לבדוק את הנעשה ברחובות. 

החזרתי אותם יחד אתי הביתה.
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במשפחה  חששו  זה  בשלב  בבית.  היה  לא  עדיין  דודי 

יעצרו.  המבררים  גם  שמא  במשטרה  גורלו  את  לברר 

היה  לא  התקופה,  של  המידע  שבמערכות  סביר  גם 

בידי  כך, משום שגם  כל  מוקדם  בשלב  בברורים  טעם 

לפנות  כלשהו.  מידע  להימצא  היה  יכול  לא  המשטרה 

ערב דודי הגיע הביתה חבול ומוכה. הוא סיפר שנעצר 

על ידי המשטרה יחד עם מפגינים רבים אחרים, הוכה 

באכזריות רבה ואפילו לא נחקר. 

מאחר שנותרה לי נעל טובה אחת, והמצב הכלכלי היה 

קשה, מיותר היה לקנות זוג. אבא פנה לאבו תייסיר, בעל 

בית מלאכה קטן לנעליים והזמין אצלו נעל אחת עבורי. 

אבו תייסיר הכין נעל בודדת, פחות או יותר תואמת את 

הנעליים  בזוג  משנה  למעלה  הלכתי  הישנה.  זוגה  בת 

המשונה הזה שבו נעל אחת חדשה מבת זוגה כשצבען 

אינו ממש זהה. 

הצתת מדורת פורים
רבים מילדי השכונה נהגו להבעיר מדורות בפורים כדי 

ילדים  של  קבוצות1  קבוצות  הרשע.  המן  את  לשרוף 

בקריאה  עצים  תרומת  לבקש  לבית  מבית  עוברות  היו 

נפט(.  או  עץ  )בול  כאז”  זית  יא  חטבה  “יא  מאורגנת 

לרוב היו הקריאות נענות והילדים היו מקבלים בול עץ 

מהמלאי ששימש לחימום מים. בתים שלא אחסנו עצים 

תרמו כמה גרושים לקניית עצים. כשהתרומה השביעה 

וושכון”  יבייצ’  “אללה  צועקים  היו  הילדים  רצון  את 

עלובה  היתה  וכשהתרומה  פניכם(  את  יאיר  )שהשם 

או  פניכם(  את  )ישחיר  וושכון”  יסאווד  “אללה  צעקו 

“ובח’ילין ע-זיתונה!” )קמצנים שאפילו לא מנדבים זית 

אחד(. אחרי השלמת איסוף העצים הילדים היו מבעירים 

בערב את המדורה ושמחים בשריפתו של המן הרשע.

חברי תנועות הנוער הבוגרים לא נהגו לאסוף עצים בבתים 

אלא תרומות כסף למדורה מרכזית גדולה סביבה רקדו 

ליד  שהיתה  הענקית  הרחבה  נבחרה  אחת  שנה  ושרו. 

איזור אל-ג’אמע אל אחמר2, להבערת המדורה  ביתנו, 

המרכזית. הימים ימי מלחמת העולם והיטלר צורף כיעד 

ענקית  מדורה  הוכנה  במדורה.  להישרף  להמן  נוסף 

בגובהה שחברי התנועה עמלו רבות בהכנתה. נחפר בור 

וכמות  עצים  סביבו  וקשרו  גבוה  עמוד  בו  תקעו  עמוק, 

גדולה של קניב )קנבוס( יבשים שמתלקחים במהירות

אל  בג’אמע  והמדורה  העצים  אסוף  את  שארגנו  הילדים  חבורת  מנהיג   1
באמצע  ארצה  עלה  הוא  הי”ד.  בוקאעי  יעקב  היה   , גרנו  שבו  האיזור  אחמר, 
שנות הארבעים, גוייס במלחמת השיחרור לחיל המודיעין והוטל עליו להתחזות 
לפליט פלסטיני ולהמלט לירדן עם זרם הפליטים. בתחילת דרכו הוא נתפש, 
נשפט על ריגול וניתלה בירדן. עד כמה שידוע לי גופתו לא נמצאה ולא הובאה 

לקבר ישראל
בית הכנסת אל-אחמר שהיה  סיפור  נהגו לספר את  באב,  בלילות תשעה   2
אל-ג'אמע   – למסגד  הפכו  עליו,  הממונה  ושבעקבות התאסלמות  זו  ברחבה 
נבנה  ולא  המסגד  נהרס  לימים  היהודים.  שכונת  של  ליבה  בלב  אל-אחמר 

מחדש אלא בימים אלה, כפי שסופר לי, אחרי כמה מאות שנים של חורבן.

התפזרו  המדורה,  התקנת  שהושלמה  אחרי  רבה. 

מאוחר  כשעתיים  לחזור  כדי  עליה  שעמלו  הנערים 

יותר להדלקתה. לפי כמות העצים שנערמה נראה היה 

שהשמחה סביב המדורה תמשך עד אור הבוקר.

המוסלמי  הלילה  שומר  הגיע  החשכה  רדת  עם  אולם, 

של האיזור והסתובב ברחבה. אנו הילדים כבר הבערנו 

לצון  לו  חמד  השומר  לפתע  הקטנות.  המדורות  את 

החליט  הוא  היהודי,  הנוער  כלפי  מזעזע  בוז  ותוך 

להבעיר את המדורה הגדולה עוד לפני שקהל החוגגים 

באחת  אותו  הבעיר  מטאטא,  נטל  להגיע.  היה  אמור 

המדורות הקטנות וזרק אותו בוער על המדורה הגדולה. 

ההתלקחות היתה מהירה מאד והמחזה היה מדהים, אך 

הקהל שהיה אמור לחזות בו לא נוכח. 

קיט בבלודאן
נהגנו לקייט מדי קיץ בעיירת  כמו רבים מיהודי דמשק 

ההרים בלודאן, שם שכרנו שני חדרים גדולים אצל האיכר 

לילה פרשנו מזרונים על הרצפה  אבו מחמוד. לקראת 

והתקנו מקומות לינה לכל בני המשפחה. בשבת בבוקר 

אחד החדרים היה הופך לבית כנסת ובעת התפילה היה 

מתמלא מפה לפה.

לאבו מחמוד היו שדות, מטעים, בוסתנים מגוונים ובעלי 

חיים שונים. היינו מורשים לטייל בבוסתנים ובמטעים שלו 

מורשים  היינו  שלא  משום  הקטנים  מילדיו  אחד  בליווי 

לקטוף פירות מהעצים. יום אחד עלינו, דודי יעקב ואני, 

במעלה הטרסות של מטעיו כשמעלינו עמד בנו עאדל, 

שהיה באותה עת כבן 17. כשהתקרבנו אליו הוא לפתע 

הניף אבן ענקית וצעק “אני צריך להרוג אתכם יא יהוד” 

וזרק בכוח רב את האבן לעבר הדוד יעקב. למזלו האבן 

לא פגעה בו אלא בסלע שלפניו ושברים ממנה נתזו לכל 

עבר. אחד השברים, חד כתער, פגע בצווארו ויצר חתך 

של כארבעה סנטימטרים. החתך לא פגע בעורק ראשי 

אלא בוורידים. דם רב ניגר מצווארו ופטמה, בתו הבכירה 

של אבו מחמוד שהבחינה במתרחש, אצה לעבר דודי, 

אמרה לנו “אל תשימו לב לעאדל, הוא משוגע”. תוך כדי 

כך הורידה את כיסוי ראשה, חתכה ממנו פס והשתמשה 

בו כתחבושת לחבישת הפצע. רצנו במהירות למרפאה 

קרובה שם תפרו את הפצע ועצרו את הדימום. 

אותה נשמה טובה, פטמה, התאהבה בפאוזי. המשפחה 

יום  אחר.  לבחור  להשיאה  ורצתה  זה  לקשר  התנגדה 

אחד כשהיא עמדה בסירובה, תפס אותה אחיה הבכור 

מחמוד, ולעיני האם והאב הפליא בה את מכותיו בפראות 

בפניה,  באגרופיו  אותה  הכה  הוא  בנוכחותי  מטורפת. 

בחזה ובבטנה, בעט בכוח רב בכל חלקי גופה והטיח את 

ראשה בקיר תוך דרישה שתסכים לשידוך שהמשפחה 

הייתה מעוניינת בו. והיא בוכה, כמעט מעולפת, עמדה 

המכות  אחרי  בחיים  שתישאר  האמנתי  לא  בסירובה. 

הפראיות של אחיה. 

לי שעור מאלף על האלימות בתוך המשפחה  זה  היה 
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המוסלמית. הופתעתי שבסופו של דבר הבינה משפחת 

אבו מחמוד שלא יוכלו להכניע את פטמה ויאלצו להרוג 

בסופו  דעתם.  את  עליה  לכפות  שיצליחו  מבלי  אותה 

של דבר היא גם נישאה לפאוזי.

צעיר ממני בשנה.  היה  אבו מחמוד  זקוניו של  בן  עלי, 

בכפר  ולהסתובב  הבית  בחצר  יחד  לשחק  נהגנו 

ובבוסתנים של אביו. הייתי כבן 9 כשבוקר אחד הזמין 

שמחתי  ירוקים.  אגוזים  לקטוף  כדי  אתו  ללכת  אותי 

ואל חבר שהביא עמו. הלכנו  והצטרפתי אליו  להצעה 

גבי  ועל  אבן  גדרות  בין  לי  מוכרת  בלתי  ארוכה  דרך 

אבו  של  שדותיו  לכיוון  בניגוד  ההר,  במורד  טרסות, 

מחמוד שהיו במעלה ההר. הגענו לבוסתן יפהפה שלא 

ענקי. חששתי  אגוז  עץ  התנשא  במרכזו  לי,  מוכר  היה 

להיכנס שמא הבוסתן איננו שייך לאבו מחמוד, אך עלי 

הבטיח לי שהבוסתן הוא שלהם ושאביו, בניגוד לעמדתו 

אגוזים  העץ  מן  לקטוף  הפעם  לנו  מרשה  הרגילה, 

ירוקים. השתכנעתי, נכנסתי לבוסתן וטיפסתי על העץ. 

עלי וחברו חכו למטה לאסוף את האגוזים שאזרוק להם 

מלמעלה. לא עבר זמן רב ושני בחורים צעירים נכנסו 

ובחברו  בעלי  כשהבחינו  מקלות.  כשבידיהם  לבוסתן 

הם רצו לעברם במקלות מונפים כשהם מקללים אותם 

בקולי קולות.

אחריהם,  דלקו  הבחורים  ושני  נמלטו  מיד  וחברו  עלי 

הבחינו  ולא  התרחקו  שהם  ההזדמנות  את  ניצלתי 

מהרודפים.  הפוך  בכיוון  וברחתי  למטה  קפצתי  בי, 

עם  עין  קשר  שאבדתי  עד  כוחי  בכל  מבוהל  רצתי 

הביתה,  לחזור  כדי  והלכתי  הלכתי  בוסתן.  אותו 

מוכר. אחרי  לשום מקום  הגעתי  לא  אך משום מה 

דרכי.  את  שאבדתי  לי  ברור  היה  הליכה  של  שעות 

לבוא  וכשבוששתי  בלעדי,  לביתו  חזר  עלי  בינתיים 

אמא החלה לדאוג וגייסה את בני המשפחה וחברים 

בעקבות  הלכו  מהמחפשים  חלק  אחרי.  לחיפושים 

הוא  אך  עלי,  של  הנחיותיו 

חשש לספר את האמת על 

הטעה  ובעצם  שעולל  מה 

את המחפשים. הוא גם לא 

ידע באיזה כיוון ברחתי. רק 

מותש,  כשאני  ערב  לפנות 

מאד,  ורעב  מאד  צמא 

וחזרתי  דרכי  את  מצאתי 

נתקלתי  שם  לכפר  מבויש 

במחפשים. 

המפיונר
בשכנות לנו בבלודאן היה בית רחב מידות ומפואר שבו 

קייט נכבד דרוזי גאה. הכרתי את שני בניו, הבכור ששמו 

או שלוש  בשנתיים  הצעיר שהיה  ועדנאן  לי,  זכור  אינו 

מהודרת,  ספורט  מכונית  היתה  לבכור  ממני.  מבוגר 

צעצוע נדיר מאד באותם הימים, ולצעיר, כבן 13 באותה 

עת, היה רובה ציד וכדורגל. 

עיסוקו של האב שנראה  לגבי  שאלתי פעם את אמא 

ולבסוף  במיוחד. תחילה התחמקה מתשובה  עשיר  לי 

אמרה לי שהוא שודד, אך אסור לדבר על זה. לא הבנתי 

בבית  אותו  מושיבים  לא  ומדוע  שודד  הוא  ומה  איך 

לא  נדרשתי  אך  קיבלתי  לא  ממשית  תשובה  הסוהר. 

לשאול שאלות מיותרות על אותו שכן. הוא היה כנראה 

שהיתה  הסביבה  החוק.  בשולי  עסקים  שניהל  מפיונר 

מודעת לכוחו יראה מפניו ולא דיברה על מעלליו.

באופן  והתנהג  אביו  של  טוב  תלמיד  היה  הצעיר  עדנאן 

התפנצ’ר  אחד  יום  לעצמו.  הרשה  לא  אחר  ילד  ששום 

הכדורגל שלו. הלכתי יחד אתו לחנות שהיה באפשרותה 

בחנות  לביקור  הזמן  בחירת  זה.  מסוג  תקרים  לתקן 

היתה מכוונת לשעה שבעל הבית נעדר ורק אמו הזקנה 

היתה נוכחת שם. אחרי שהיא תקנה את הפנצ’ר ועדנאן 

לה  הודיע  רבה  בשמחה  הוא  אוויר,  דליפת  שאין  בדק 

נרעשה  היא  לה(.  ישלם  לא  )שהוא  עליכי”  “אכלנאהא 

בך”.  יטפל  כבר  והוא  לבני  אספר  אבוכ,  ילעאן  כולה“ 

מהחנות. והסתלק  עליכי”  “אכלנאהא  צהל  שוב  עדנאן 

יום אחר הזמין אותי עדנאן להצטרף אליו לציד בשדות. 

ויצאנו  נכנסנו  אתו.  יחד  והלכתי  שאלות  שאלתי  לא 

מבוסתנים, הוא לא קטף פירות, אך צד כאוות נפשו ציפורים 

ואיש לא פצה פה וצפצף. האיכרים לבטח ידעו מי אביו.

של  מצווה  הבר 
מרדכי במבג’י 

הוזמנתי,   1945 במאי 

ואחי  אבא  עם  יחד 

בר  לחגיגת  אליהו, 

מרדכי  של  המצווה 

במבג’י, חבר ושכן. באותם ימים, שלהי מלחמת העולם 

השנייה, בר מצווה היה נחוג באופן צנוע ביותר. לא באולם 

מפואר ולא בארוחה דשנה, אלא בבית המשפחה בקהל 

הייתה,  כיבוד קל בלבד. במרכז החגיגה  ועם  מצומצם 

ידי  כמובן, דרשת הבר מצווה שנכתבה בדרך כלל על 

בלודאן ומטעיה.
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הרב ושאת תוכנה וניסוחיה המליציים בר המצווה עצמו 

לא הבין. 

ישבנו בחצר הבית, חולקו שקיות עם בונבונים צבעוניים 

עם  מיד  צלול.  ובקול  בשטף  דרשתו  את  נשא  ומרדכי 

תום הדרשה עלה האב, יצחק, על הבמה המאולתרת 

ברלין  כי  לו  הודיעו  עתה  שזה  רבה  בשמחה  ומסר 

ידי הצבא הסובייטי. הקהל פרץ בקריאות  נכבשה על 

שם  העירה,  שנלך  הציע  אבא  להתפזר.  והחל  שמחה 

בהן.  לחזות  יהיה  שכדאי  ניצחון  חגיגות  יהיו  לדעתו 

יצאנו שמחים ועליזים בהליכה נמרצת לכיכר המרכזית 

להיסחף  לכיכר התחלנו  כבר בהתקרבנו  מרג’ה”.  “אל 

גדול  לאירוע  ציפיותינו  לכיכר.  אנשים שהלכו  זרמי  בין 

השמחה  אירועי  תחת  אך  שחקים.  הרקיעו  ומרשים 

בכיכר הפכנו לשותפים בהפגנת ענק שטיבה התבהר 

קריאות  על  מנצח  והחל  הכתפיים  על  הונף  כשבחור 

ארצנו  )פלסטין  כלאבנה”  וליהוד  בלאדנה  “פלסטין 

לעלות  והחליט  מהר  אבא התעשת  כלבינו(.  והיהודים 

מיד על החשמלית הראשונה לכיוון באב תומה ומשם 

תחילה  התנהלה  החשמלית  והביתה.  לשכונה  לפנות 

זמן  וכעבור  בגלל הקהל שעמד בדרכה  רבה  באיטיות 

קצר נעצרה לחלוטין. לא נשארה לנו ברירה אלא לרדת, 

הביתה  להגיע  כדי  להיחלץ  ולנסות  בקהל  להיטמע 

יזהה  מישהו  שמא  מאד  חששנו  האפשרית.  במהירות 

כדי  הגה  הוצאנו  לא  לינץ’.  בנו  יעשה  והקהל  אותנו 

ידיים  שלובי  הלכנו  אותנו.  יסגיר  לא  היהודי  שהמבטא 

ביותר הביתה. כשהגענו  בדרך הקצרה  רועדים מפחד 

בבריקאדה  נתקלנו  היהודית  השכונה  של  לפתחה 

שחסמה את הכניסה לשכונה ובחורים יהודים חמושים 

על  להגן  כדי  הבריקאדה  מאחרי  עמדו  הבא  מכל 

ונתבקשנו  דרך  לנו  פינו  השומרים  לשכונה.  הכניסה 

למהר הביתה ולחסום שם את כל הכניסות. כשהגענו 

מצאנו שהדודים, הרון ודאוד, כבר הספיקו לחסום את 

הכניסה ברהיטים ובעצים כשהאחד חמוש בגרזן והשני 

במכוש. עלינו לגג כדי לצפות על הנעשה מסביב וראינו 

את השכן חמוש ברובה הצייד שלו, מבוצר בעמדת ירי 

שיצר לעצמו. 

איך  עצמי  את  ושאלתי  הצפוי  מהפוגרום  פחדתי מאד 

בדעתי  עלה  לא  הביתה.  יפרצו  אם  אתגונן  עצמי  אני 

שהטוב  לעצמי  וחשבתי  אקטיבית  להגנה  רעיון  שום 

ביותר יהיה להתחבא במרתף בפינתו החשוכה ביותר. 

לביצוע פרעות  לנו שההמון שנערך  נודע  יותר  מאוחר 

לה  כשהסתבר  המשטרה  ידי  על  פוזר  ביהודים 

עליהם  והתקפה  עצמית  להגנה  התארגנו  שהיהודים 

תגרום לחללים רבים מקרב הפורעים. אסון כבד מאד 

נמנע באותו לילה.

רצח מסייה פרנקו
ב-1945 בעת המאבק האלים בשלטון הצרפתי, נסגר 

בית ספר ‘’אליאנס’’ ונתפס על ידי הז’נדרמריה הסורית. 

המנהל מסייה מיפאנו הטיל על מסייה פרנקו, מורה בכיר 

בבית הספר, לעקוב אחר הנעשה בבית הספר ולדווח 

לו. מסייה פרנקו גר סמוך לביתו של סבא במרחק כמה 

מאות מטרים מבית הספר. מדי פעם מסייה פרנקו בא 

לבית הספר ועמד על המתרחש בו. חלק מהז’נדרמים 

אתם  תקשר  לא  הוא  אך  אלה,  מביקוריו  אותו  הכירו 

משום שלא ידע ערבית. 

הלך  הספר,  בבית  ביקור שערך  אחרי  באחת השבתות 

שהלך  אומרים  יש  הצאלחיה.  לאזור  טוטו  בנו  עם  יחד 

לדווח למנהל מסייה מיפאנו על הנעשה בבית הספר ויש 

אומרים שפניו היו למשרד החינוך. זה היה יום נאה לטיול, 

הם  גם  יצאו  ודאוד  הרון  דוַדי  ברחובות.  מהומות  ללא 

לנשום מעט אוויר )ראחו ישמו אלהאואה( וביקשו לעמוד 

אליהם.  להצטרף  אותי  הזמינו  הם  בעיר.  הנעשה  על 

לקולנוע  והתקרבנו   Roxy קולנוע את  שעברנו  אחרי 

ברחוב.  שסיירה  בריטית  בשריונית  נתקלנו   Empire
התקהלות  נראתה  מאתנו,  רחוק  לא  הקטעים,  באחד 

סביב מהומה שאת טיבה לא בררנו. נמנענו מהתקרבות 

הביתה.  לחזור  ומיהרנו  מהומות  להתפתחות  מחשש 

בדרך עברנו ליד ביתו של סבא שבסמוך לו גרה כאמור 

משפחת פרנקו. הייתה התקהלות ליד הבית, שם נודע 

לנו שהבן טוטו חזר הביתה בלעדי אביו. הוא סיפר כי 

בעת שהיה בסביבה שעברנו בה הצביע אחד הז’נדרמים 

שהיה ברחוב על אביו וצעק שהוא מרגל. לא נדרש יותר 

מכך וההמון החל לרדוף אחריו. מסייה פרנקו היה נמוך 

וכבד גוף ולא היה מסוגל להתרחק מהרודפים. בנו טוטו, 

שהיה באותה עת בן 14, רץ לעבר השריונית הבריטית 

שסיירה שם וביקש מהחיילים לסייע בחילוצו של אביו 

והתעלמו  טוטו מפניהם  דחפו את  החיילים  מן ההמון. 

מבקשתו. לא עזרו תחינותיו והוא נאלץ לברוח הביתה 

שכן גם הוא לא ידע ערבית וחשש שיפגעו גם בו. הוא 

מיד  האירוע.  על  וסיפר  בו  נפשו  עוד  כל  הביתה  הגיע 

התנדבו מספר אנשים ויצאו לחיפושים. אחרי שעות של 

חיפושים לא עלה בידם לאתר את האב מסייה פרנקו. 

כל שעות אחר הצהרים ניסו להרגיע את מדאם פרנקו 

בתקווה שבעלה ימצא בריא ושלם. היה מי שטען שיש 

המשטרה.  בידי  ונמצא  נעצר  פרנקו  שמסייה  מידע  לו 

מאוחר יותר הסתבר שזו הייתה בדיה וכי מסייה פרנקו 

נרצח. רק בלילה נתגלתה גופתו שהושחתה. הוא נקבר 

עוד באותו לילה מחשש פורעים.

בנאת דואק
שלוש אחיות קשישות בודדות, קרובות רחוקות שלנו, 

גרו בקצה העליון של רחוב היהודים. לפי מיטב זכרוני 

שתיים מהן היו רווקות שלא נישאו מעולם והשלישית 

הייתה גרושה. המבוגרת שבהן, נזלי, הייתה בעברה מורה 

בבית הספר "אליאנס’’ שקיבלה את הכשרתה בצרפת. 

הן חיו בשכנות טובה עם שכן לא יהודי. יום אחד הציע 

להן השכן להפקיד בידיו את חסכונותיהן תוך הבטחה 

לתשואה גבוהה. בתמימותן הרבה הן הפקידו בידיו סכום 

משמעותי וציפו בביטחון לעתיד. אחרי שחלפו חודשים 
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וביקשו  אליו  פנו  הן  שחוקה,  אגורה  החזיר  לא  והשכן 

את הקרן בצרוף התשואה שהובטחה. תחת זאת הוא 

השיב שהן מעולם לא הפקידו בידיו סכום כלשהו ואין 

לו שום חוב כלפיהן. לא עלה בדעתן לפנות למשטרה, 

כי ברור היה להן שידן בכל מקרה תהיה על התחתונה. 

הן יצטרכו לשחד הן את המשטרה, הן את התביעה והן 

את השופט כדי לטפל בתלונתן מבלי שתובטח תוצאה 

חיובית כלשהי. 

הונאה נבזית זו התפרשה על ידי כביטוי נוסף ליחס הרע 

של הסביבה המוסלמית כלפי יהודים חסרי אונים. אף 

אחרים.  והונו  יהודים  הונו  יהודים  שגם  לכולנו  ידוע  כי 

אולם, בהבדל ממקרה זה, שבסוריה לא עולה על דעת 

הנפגע לפנות למשטרה, שכן ברור לו שידו תמיד תהיה 

בכל מקרה על התחתונה.

אפליית מוסלמים שאינם ערבים
1. חוטבי העצים

סוחרים שמכרו עצים להסקה, נהגו להסתובב ברחובות 

גמלים.  גבי  על  עמוסים  למכירה  העץ  כשבולי  העיר 

את  הסוחר  גייס  בחיתוכו  ולקושי  העץ  לסוג  בהתאם 

לגזרים  העץ  בולי  לחיתוך  הדרושים  החוטבים  מספר 

בגודל הנדרש על ידי הקונה. הסוחר עם גמליו והחוטבים 

הנלווים היו מסתובבים בעיר עד למציאת קונה. משנמצא 

היו  העצים  הגמלים,  מגב  המטען  את  פרקו  קונה 

נשקלים במשקל מיוחד ע’’י אל-קבאני )בעל מאזניים 

והחוטבים היו מבצעים את הנדרש מהם. מסוג קבאן( 

אחת  בבת  לקנות  נהגנו  בביתנו,  אזל  העצים  כשמלאי 

קנה  אחד  יום  גמלים.  ארבעה  או  שלושה  של  מטען 

היו,  כשהחוטבים  גמלים  שלושה  שנשאו  מטען  אבא 

אבו חמדי, שהיה מוכר לנו היטב, חמדי בנו וחוטב תורכי 

שהלך גם הוא מספר שעות אחרי הגמלים עד שאבא 

חמדי  הודיע  נשקלו  שהעצים  אחרי  מטענם.  את  קנה 

ואביו  הוא  רק  שכן  להסתלק  שעליו  התורכי  לבחור 

דיבר  לא  הוא  המום.  היה  התורכי  העצים.  את  יחתכו 

ערבית טובה, אך ידע לטעון שמתחילת היום הוא הולך 

אחרי הגמלים עוד לפני שחמדי ואביו הצטרפו. שזכותו 

ודרש שהתורכי  קודמת. אך חמדי החזק עמד על שלו 

חששנו  הגרזינים  וכשהונפו  קטטה  התחילה  יסתלק. 

מרצח בפתח ביתנו. אבא נאלץ להתערב ושכנע את אבו 

חמדי שירסן את בנו ויקצו מכסת עצים גם לתורכי. בסופו 

והמסכן,  לו  מהמגיע  קטן  חלק  לתורכי  הקצו  דבר  של 

שידו הייתה על התחתונה, נאלץ להשלים עם קיפוחו. 

בעיני לא היה זה סתם מקרה של יחסי כוחות ודחיקת 

החלש כדי להרוויח על חשבונו, אלא ביטוי של אפליה 

מובנית על רקע לאומי. בעיני חמדי לתורכי המאוס לא 

מגיע כלום ולא חשוב כמה הוא הלך אחר הגמלים .

2. עבד אל קאדר 
בימי החופשה מבית הספר ביליתי ימים רבים בשוק "אל 

בזוריה’’ בבית המסחר של בראהים טוטח, יבואן יהודי 

אמיד, שאצלו עבד מירו מוגרבי, בן דודתו של אבי. הייתי 

לעובדים  שתייה  מי  להביא   - שליחויות  לבצע  אמור 

ולאורחים מברז ציבורי קרוב, כ-100 מ’ משם, להזמין 

לקרוא  ברז,  אותו  ליד  היה  שדוכנו  מ"הקהואג’י’’  קפה 

עבדאללה,  אבו  לעגלון,  או  שממול  מהחאן  לסבלים 

שחנה בקרבת מקום. לא הייתי כשיר ולא נדרשתי לבצע 

תפקידים מורכבים הרבה יותר. את זמני ביליתי בעיקר 

בטיפוס על השקים המאוחסנים שם, בביקורים בחנויות 

סמוכות - בעיקר אצל העטאר )מוכר הבשמים( שיח’ 

מוחמד ואצל מוכר הממתקים אנואר. בתמורה לעבודתי 

קיבלתי “משכורת” זעירה שאותה אבא כנראה העביר 

בעסקה סיבובית. התרגיל כולו נועד לשחרר את אמא 

מנוכחותי בבית בימי החופשה מבית הספר. 

של  לשירותיהם  קרובות  לעיתים  נזקק  טוטח  בראהים 

שעבדו  קאדר,  אל  ועבד  אחמד  עלי,   - סבלים  שלושה 

אלה  סבלים  שלו.  המסחר  בית  שמול  בחאן  כשותפים 

ייבא,  שהוא  והקפה  הסוכר  האורז,  שקי  לסידור  נשכרו 

שמכר.  השקים  את  לקונים  ולהעביר  לשקול  להוריד, 

משקל השקים נע בין 80-100 קילו שלסבלים לא הייתה 

כל בעיה עם נשיאתם. אך מדי פעם בראהים טוטח ייבא 

גם שקי יוטה. אלה היו מגיעים בחבילות ענקיות שעשויות 

שהיה  הסבלים  מבין  היחיד  קילו.   250 עד  לשקול  היו 

מסוגל לשאת אותן על גבו היה עבד אל קאדר. כשהוא 

נשא משקל זה היו עלי ואחמד תומכים בו משני צידיה 

של החבילה. יום אחד קרס גבו של עבד אל קאדר תחת 

בכאבים  מתפתל  אונים,  אין  נשכב  והוא  היוטה  חבילת 

עזים. הוא נאלץ לשכב חודשים מספר עד שהבריא דיו 

כדי לבצע עבודות קלות. כשהתברר לעלי ולאחמד שעבד 

התנערו  הם  מלא,  לתפקוד  לחזור  יוכל  לא  קאדר  אל 

כורדי היה  קאדר  אל  עבד  לגורלו.  אותו  ושילחו  ממנו 
שגויס לצבא התורכי במלחמת העולם הראשונה, הועבר 

המלחמה,  סיום  עם  בה  ונתקע  לדמשק  יחידתו  עם 

נשאר  הוא  אמצעים,  בהעדר  וממשפחתו.  מביתו  רחוק 

מהסבלות.  המקומיים  שותפיו  עם  יחד  והתפרנס  בה 

התנערו  שותפיו  ירד,  וכושרו  נפגע  גבו  כאשר  עתה 

בראהים  בו  תמך  רחמיו  ברוב  כל.  חסר  נותר  והוא  ממנו 

לסבל  כך  אחר  אותו  והפך  חודשים  כמה  במשך  טוטח 

וכשמצבו  ביותר  קלות  עבודות  עליו  הטיל  תחילה  הבית. 

שותפיו  יותר.  מאומצות  עבודות  גם  ביצע  הוא  השתפר 

לשעבר ערביםלא נקפו אצבע כדי לעזור לו - הכורדי.
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