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כשחלק	 לפריפריה,	 הגדול	 ברובם	 שהופנו	 המזרח	 לעולי	 צורף	

לערי	 למעברות,	 והמטוס	 מהאוניה	 ישירות	 הועבר	 מהם	 ניכר	

פיתוח,	ליישובים	חדשים	שהוקמו	במהירות	לאורכה	ולרוחבה	של	

הארץ.	ביישובים	החקלאיים	שהוקמו	יושבו	עולים	ללא	ידע	חקלאי	

ותחילה	גם	ללא	אמצעי	יצור.	גם	עיירות	הפיתוח	לקו	באבטלה	

ניכרת.	מעטים	הועסקו	ביישובי	הסביבה	ורבים		בעבודות	יזומות	

ובשכר	נמוך.	טיפין	טיפין	הוקמו	מפעלים	מכל	הבא	ליד	שסיפקו	

רמת	 שנים	 לאחר	 גם	 במרכז.	 מהמקובל	 נמוך	 בשכר	 תעסוקה	

החיים	והשרותים	הקהילתיים	בפריפריה	פיגרה	אחרי	התקדמות	

המרכז.	מיעוט	העולים	מאירופה,	שהופנו	עם	עלייתם	למעברות	

ולעיירות	הפיתוח,	יחד	עם	עולי	ארצות	האסלאם,	מצאו	ברובם	

בתמיכת	 מהפריפריה	 להחלץ	 דרכים	 שנתיים	 או	 שנה	 בתוך	

בעיקר	 נותרו	 הפריפריה	 	בישובי	 ממסדי.	 וסיוע	 ומכרים	 קרובים	

מזרחיים	שסבלו	משעורי	אבטלה	גבוהים,	הכנסה	ירודה	ושרותי	

חינוך,	בריאות		ושרותים	קהילתיים	אחרים	נחותים	שפגעו	קשות	

בקידומם	ובהשתלבותם	בכלכלה	בחברה	ובתרבות	הישראלית.

 קליטת	המוני	העולים	העמידה	בפני	הנהגת	המדינה	אתגר	אדיר	

ומתפקד.	 מלוכד	 לעם		 שונות	 תרבויות	 יוצאי	 העולים,	 להפיכת		

במאמץ	לחיזוק	המשותף	ולצמצום	השונה	והמפריד,	הונהג	חינוך	

אחיד	ומדיניות	כור	היתוך		להטמעת	העולים	בתרבות	המקומית	

שנות	 ששים	 במרוצת	 הוותיקה	 האוכלוסייה	 ידי	 על	 שנוצרה	

דווקא	 ולאו	 העולים	 לכלל	 כוונה		 ההטמעה	 ציונית.	 התישבות	

למזרחיים	שבהם.	היתה	בה	מחיקה		של	סממני	תרבות	ארצות	

המוצא,	מזרחיים	ומערביים	כאחת	ואימוץ		התרבות	הישראלית	

בעיקר	 וכעס	 התנגדות	 ועוררה	 מסורתית,	 מדי	 פחות	 שהיתה	

בקרב	המזרחיים.

ככלל	יחס	הממסד	והחברה	האשכנזית	לעולי	המזרח	היה	יחס	

גזעני.	 דווקא	 ולאו	 תרבותי	 בסיס	 על	 ואפלייה	 התנשאות	 של	

כשחבר	הביא	חבר	הוא	העדיף	את	הדומה	לו	ואת	והקרוב	אליו,	

	בעולי	 זה	סוג	נפוטיזם,	שפגיעתו	 "עניי	עירך	קודמים".	היה	 את	

המזרח	היתה	קשה.	למרות	שלא	נבעה	מגזענות.	עובדה	שרבים	

מכל	ארצות	המזרח	נקלטו	והשתלבו	היטב	ללא	חריקות.

היום	נכון	לאמר	שרוב	הפערים	שנוצרו	בשנות	הקליטה	הראשונות	

נסגרים	אט	אט	הודות	לשינויים	במאפיינים	הדמוגרפיים	כגון	גודל	

רמת	 ארצה,	 העליה	 עתוי	 במפרנס,	 התלויים	 מספר	 המשפחה,	

דבר המערכת
ביטון	 ועדת	 המלצות	 סביב	 היום	 המתנהל	 הער,	 השיח	 לאור	

קיפוחה	 למניעת	 והמזרח,	 ספרד	 יהדות	 מורשת	 להעצמת	

מדינת	 של	 ופיתוחה	 בהקמתה	 חלקה	 ולהבהרת	 ואפלייתה	

ישראל,	אנו	מוצאים	לנכון		להתייחס	לנושאים	אלה.

 650 בארץ	 היהודית	 האוכלוסייה	 מנתה	 המדינה	 הקמת	 בעת	

אלף	נפש,	מהם		80%	אשכנזים	יוצאי	אירופה	ואמריקה	ו-20% 

והדחיפות	 ההכרח	 עקב	 האסלאם.	 ארצות	 יוצאי	 מזרחיים,	

להעלות	את	שארית	הפליטה	מאירופה	ולקלוט	את	יהודי	ארצות	

שנים	 ארבע	 בתוך	 המדינה	 נאלצה	 ממדינותיהם,	 שגורשו	 ערב,	

חסר	 במאמץ	 נפש	 אלף	 	700 ולקלוט	 אוכלוסייתה	 את	 להכפיל	

תקדים.

 

מיד	לאחר	הקמתה,	מצאו	 המוני	העולים	שהציפו	את	המדינה	

ומדעית	 תעשייתית	 חקלאית,	 תשתית	 בעלת	 ממוסדת,	 ארץ		

המדינה	 בידי	 היו	 לא	 אמצעים.	 חסרת	 אך	 למדי	 מפותחת	

וגדלה	 שהלכה	 לאוכלוסיה	 המזון	 יבוא	 את	 לממן	 האמצעים	

ללוות	 כדי	 ארה"ב	 יהדות	 עשירי	 ערבות	 נדרשה	 רבה.	 במהירות	

	מקריסה	 ממשי	 חשש	 היה	 מזון.	 לרכישת	 	הדרוש	 המימון	 את	

והועלו	מחשבות	להגבלת	העליה	כדי	למנוע	 כלכלית	וחברתית	

האסלאם	 מארצות	 המואץ	 הגרוש	 אולם	 ההתמוטטות.	 את	

והחשש	מפני	סגירת	השערים	חייב	את	קליטת	כל	הרוצים	לעלות.	

עקב	זאת		נאלצה	המדינה	להנהיג		קיצוב	וצנע	כדי	להבטיח	את	

ולסייע	 כלשהו	 דיור	 להעניק	 אדם,	 לכל	 המינימלית	 המזון	 מנת	

בידי	כל	יזם	שיצר	תעסוקה.

 

חסרי	 הגיעו	 ומארצות	האסלאם	 מאירופה	 העולים	 אלפי	 מאות	

כל.	הם	שוכנו	בדוחק	רב	בכל	מקום	זמין,	תחילה	בערים	שנעזבו	

על	ידי	תושביהן	הערבים	במהלך	מלחמת	העצמאות	-	יפו,	לוד,	

בירושלים,	 נטושות	 ובשכונות	 שבע	 ובאר	 שאן	 בית	 עכו,	 רמלה,	

במחנות	 העולים	 שוכנו	 בהמשך	 ואחרות.	 צפת	 טבריה,	 חיפה,	

במהירות,	 שהוקמו	 חדשים	 ובישובים	 במעברות	 הבריטי,	 הצבא	

באוהלים,	בצריפונים,	פחונים	ובדונים,	ללא		תעסוקה,	ללא	שרותי	

חינוך	ובריאות	ושרותים	קהילתיים	אחרים.

העולים	מאירופה	זכו	להעדפה	ונותבו		לאיזורי	המרכז	ורק	חלקם	
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האחדות	היא	הדרך	הנכונה	ולא	הפיצול.	החזרת	העטרה	ליושנה,	

היא	חזרה	לדרך	אבותינו	-	דרך		של	סובלנות,	מתינות	וקבלת	כל	

יהודי	כמות	שהוא.	חכמינו	במזרח	עבדו	לפרנסתם	ובני	הקהילות	

להתעלות	 הראשית	 הדרך	 היתה	 זו	 הניתן.	 ככל	 להשכיל	 שאפו	

מעל	לסביבה	העויינת.	בורות	מדעית	והמנעות	מעבודה	מעולם	

לא	הייתה		דרכן	של	קהילות	המזרח	וגם	לא	של	אבותינו.

מהקהילות	 התעלמו	 היהדות,	 שחוקרי	 על	 ביקורת	 	נשמעת	

המזרחיות	ולא	חקרו	אותן	ואת	תולדותיהן.	אך	מדוע	יהודי	המזרח	

ולא	 	ראוי	שנפנה	את	השאלה	לעצמנו	 לא	עשו	זאת	בעצמם?	

לאחרים.

את	 לתעד	 נוח	 נתיב	 בפנינו	 פתחה	 גמליאל,	 גילה	 השרה	 היום,	

שתהיה	 הממשלתית	 העיתונות	 לשכת	 של	 בסיועה	 קורותינו	

לציבור	 והנגשתן	 מאתנו	 אחד	 מכל	 עדויות	 גביית	 על	 אחראית	

ניצן	חן,	מנהל	 הרחב.	אל	נחמיץ.	ראו	בעלון	זה	את	מכתבו	של	

קשר	לשם	 ליצירת	 הפרטים	 ובו	 הממשלתית	 העיתונות	 לשכת	

תיעוד	סיפורו	האישי	של	כל	אחד		מאתנו.			

 

ואחרון	אחרון	בידינו	לקבוע	את	מקומנו	בכלל	ישראל	ובמוסדותיו.	

חלק	לנו	בכל	המוסדות	הלאומיים.	אל	לנו	להתייחס	אליהם	כאל	

מוסדות	אשכנזיים	זרים.	עלינו	לכלול	את	עצמנו	ואת	מורשתנו	

בכל	המוסדות	הלאומיים.	הנה	כתר	ארם		צובא	שהוא	הטקסט	

העתיק	והמוסמך	ביותר	של	התנ"ך	כולו.	האם	יתכן	שמקומו	לא	

יהיה	בהיכל	הספר,	בצדן	של	המגילות	הגנוזות,	במקום	המכובד	

ביותר	שספר	כלשהו	יכול	לשכון?	מעוט	קטן	וצעקני	מיוצאי	ארם	

צובא	דורש	את	הוצאתו	של	הכתר	מהיכל	הספר	במוזיאון	ישראל	

כדי	להציגו	בנפרד	במתקן	קהילתי.	הוא	הדין	לגבי	כתרי	דמשק.	

המקום	הראוי	ביותר		להצגתם	הוא	הספריה	הלאומית	ולא	בית	

מורשת	שכוח	אל	מיסודו	של	רב	זה	או	אחר.	הספריה	הלאומית	

שייכת	גם	לנו,	יוצאי	דמשק.	הצגת	כתרי	דמשק	בספריה	הלאומית	

איננה	גניבתם	על	ידי	האשכנזים	אלא	כיבודם	על	ידי	כלל	ישראל	

בארץ	ובחו"ל.

הנם	 ארצות	האסלאם	 יוצאי	 בעבודה.	 וההתמקצעות	 ההשכלה	

ובחברה	 בפוליטיקה	 בתרבות,	 בכלכלה,	 מלאים	 שותפים	 היום	

בכלל.

	יוצאי	 של	 מלאה	 הכמעט	 בשליטה	 משמעותי	 שינוי	 התחולל	

הסוכנותי,		 הממלכתי,	 בממסד	 המשק	 בענפי	 אירופה	

שהעולים	 בעוד	 המעבידים	 היו	 כשהוותיקים	 וההסתדרותי	

החדשים	היו	הפועלים.	במציאות	הנוכחית	נמצא	את	המזרחיים	

שותפים	בכל	העמדות.

לא	ניתן	להגדיר	היום	באופן	חד	אשכנזי	או		מזרחי	כשנישואים	בין	

עדתיים	בין	יוצאי	שתי	הקהילות	מוחקים	את	הזיהוי	החד	משמעי.	

ב-2006  ל-28%	 	1961-1957 בשנים	 עלו	מ-14%	 אלה	 נישואים	

והם	מוסיפים	לעלות.	רמת	ההשכלה	הנמוכה	יותר	של	המזרחיים	

בגודל	 וההבדל	 גורם	מרכזי	לפערים,	עלתה	בהתמדה	 שהיתה		

של	 	תוצאה	 הינם	 שנותרו	 הפערים	 למעשה.	 נמחק	 המשפחה	

מדיניות		ממשלתית	מכוונת	וממושכת,	שאינה	שואפת	לצמצמם	

העובדה	 מאד	 מטרידה	 לכך.	 התקציבים	 את	 מקצה	 ואינה	

את	 לשנות	 שבכוחם	 בעמדות	 שנים	 זה	 מצויים	 שהמזרחיים	

המצב,	אך	הם	נרתעים	מכך.	שרים	מזרחיים	שירתו	בכל	ממשלות	

ישראל	ושיעור	המזרחיים	בין	חברי	הכנסת	משמעותי	ביותר.	כמו	

ועדי	 וראשי	 המקומי	 השלטון	 ראשי	 בקרב	 המזרחיים	 רבים	 כן	

העובדים.	אולם	ללא	מימון	פעולה	ממשלתית	אקטיבית	למחיקת	

הפערים,	הם	לא	יצטמצמו.	הסקטור	היחידי	שבו	קיימת	אפליה 

ומנוגדת	לחוק	הוא	המגזר	החרדי	האשכנזי.	 גזענית	ממוסדת	

מזרחיים	 ובנים	 בנות	 מזרחיים.	 בפני	 סגורים	 מוסדותיו	 שערי	

נדחים	מישיבות	וממוסדות	חינוך	אשכנזיים	והמנהיגות	המזרחית	

את	 אוכפת	 אינה	 והממשלה	 	לגזענות	 נכנעת	 בעניין	 הנוגעת	

החוק.

 

למחיקת	 הדרך	 היא	 מזרחיים	 מפלגת	 שהקמת	 סבורים	 איננו	

הפערים	שנותרו.	מפלגה	מזרחית	לא	תסייע	לקידום	המזרחיים.	

ברוח הקדושה של כתרי דמשק,
ולכבוד חג החירות והגאולה, 

אנו משגרים ברכותינו

לכל קהילת בני עדתנו יוצאי דמשק בארץ ובתפוצות, 
ולכל בית ישראל

חג פסח כשר ושמח
יהי רצון שאהבה, אחווה, שלום וריעות 

ישררו בליבותינו ובמשכנותינו.



גליון 25  // ערב פסח תשע”ז, אפריל 2017 6

הבטחתי	כי	מורשת	יהודי	המזרח	תיכנס	לתכנית	לימודי	החובה,	

השלושים	 יום	 רקע	 על	 שקמה	 ביטון,	 ועדת	 וקיימנו.	 הבטחנו	

בנובמבר,	המליצה	שכך	יהיה,	אני	סמוכה	ואוודא,	שכך	אכן	יהיה.	

כך	 הבאים,	 הדורות	 בעיית	 את	 תפתור	 זו,	 חשובה	 המלצה	

ויעל,	בנות	החמש	והשבע,	תסיימנה	את	חוק	 שכשבנותיי,	תהל	

לימודיהן	ותדענה	את	הסיפור	היהודי	השלם,	על	הצד	המערבי	

שבו	ועל	הצד	המזרחי	שבו.	כך	נכון	שיהיה,	וכך	אכן	יהיה.	הדורות	

הבאים	שלנו,	יידעו	ויכירו	את	הסיפור	היהודי	השלם.	

כשרה	לשוויון	חברתי,	עליי	החובה	והאחריות	לדאוג	שכולנו,	דורות	

הווה	והעתיד,	נדע	ונכיר	את	הפרק	החשוב	של	יהודי	המזרח,	על	

המנהיגות	 על	 והתקווה,	 ההשתלבות	 על	 כמו	 והרדיפה,	 הסבל	

על	 המסחר,	 קשרי	 ועל	 ההתיישבות	 צורת	 על	 החיים,	 ואורחות	

ועל	 המעברות	 על	 שבפועל,	 העלייה	 ועל	 העלייה	 שאיפות	

ההתמודדות,	אנו	נשמע	ונשמיע	את	סיפורם,	את	הסיפור	הפרטי	

שלהם	כמו	את	סיפורם	הקהילתי,	כמו	את	סיפורם	הלאומי.	

בקרוב	אביא	לאישור	הממשלה	תכנית	לאומית,	שעניינה	תיעוד	

גביית	 של	 בהיקפו	 תקדים	 חסר	 מפעל	 המזרח,	 יהודי	 מורשת	

עדויות	מצולמות	וכתובות	מאזרחים	ותיקים	יוצאי	ארצות	המזרח,	

כך	נשמע	מהם	בקולם	שלהם,	כסובייקטים	פעילים	בהיסטוריה	

היהודית.	לשם	כך,	אקצה	תקציב	ראשוני	של	10	מיליון	₪	לשנים	

הלאומי.	 התיעוד	 מפעל	 להתנעת	 יובילו	 אשר	 	2018-2017 

החידוש	המשמעותי	הוא,	שהפעם	מדינת	ישראל	היא	זו	שעושה	

זאת,	במשך	עשרות	שנים	מי	שהביא	את	סיפור	יהודי	המזרח	היו	

חוקרים	בודדים,	כמעט	אוונגרדים,	ותנועות	מחאה,	פעם	היו	אלה	

המזרחית,	 הקשת	 פעם	 וש"ס,	 תמ"י	 פעם	 השחורים,	 הפנתרים	

אלו	תנועות	חשובות	מאוד,	ששינו	ומשנות	סדרי	חברה	בישראל.	

אך	הפעם	תהיה	זו	המדינה,	שבקולה	שלה	תודה	בעוול,	ובקולה	

והיד	 שיתיר,	 הפה	 יהיה	 שאסר	 והפה	 התיקון.	 על	 תורה	 שלה	

שמחקה	תהיה	היד	שתכתוב.	סיפור	תולדות	היהודים	הוא	סיפור	

תולדות	כל	היהודים,	ממזרח	וממערב.	

הלכה	 ייושם	 הזה	 שהאינטרס	 אבטיח	 חברתי,	 לשוויון	 כשרה	

למעשה.	לא	רק	בעוד	דורות	ועשרות	שנים,	כי	אם	כבר	בדורנו,	

הקדמית	 ולא	מהשוליים,	מהדלת	 בשנותינו.	מהמיינסטרים	 כבר	

ולא	מהשער	האחורי,	התיקון	ייעשה,	הקולות	יישמעו,	והפרק	של	

יהודי	המזרח	יירשם	בסיפור	המלא	של	העם	היהודי.

ישראל	 עם	 שב	 בו	 ציון,	 שיבת	 נס	 נס,	 לנו	 אירע	 שנים	 	68 לפני	

לארצו	וקמה	מדינת	היהודים.	תקווה	של		2000	שנות	גלות	קרמה	

מובילה,	 מדינה	 היא	 ישראל	 שנים,	 	68 בחלוף	 והנה	 וגידים,	 עור	

בקידמה,	בכלכלה	ובביטחון.	

המייסדים,	 ולאבות	 לאימהות	 לאל,	 תודה	 מלאי	 כולנו	 כך,	 על	

למנהיגינו	ולמנהיגותינו,	ללוחמינו	ולחללינו,	לכל	אזרחית	ואזרח	

משמעותיות	 דרך	 אבני	 וכולם,	 כולן	 וממערב.	 ממזרח	 במדינה,	

בחזון	הגדול	הזה,	שהולך	ומתגשם	יום-יום,	שעה-שעה.	כך	נכון	

הוא	במציאות,	כך	נכון	שיהיה	גם	במציאות	המסופרת,	הנלמדת	

בספרי	ההיסטוריה,	בתרבות	ובשגרת	התודעה	והלשון.		

מסיפור	 המזרח	 יהודי	 של	 הפרק	 נפקד	 שנים,	 	68 כבר	 אבל,	

מהקנון	 נדחק	 שנים,	 אלפי	 בן	 שלם	 פרק	 היהודי.	 העם	 תולדות	

ההיסטורי	לתולדות	היהודים,	נמחק	כלא	היה.	

ההיסטוריה	היהודית,	הנלמדת	המסופרת,	לא	כללה	ואינה	כוללת	

את	הפרק	של	יהודי	המזרח	על	התקווה	והאכזבה,	על	היציאה	

המוסיקה,	 על	 התרבות,	 על	 האושר,	 ועל	 הקשיים	 על	 והגירוש,	

על	התפילה,	על	הפיוט,	על	העושר	הרוחני	וההלכתי,	על	נשים	

להגשמת	 תרומתם	 על	 תלמידיהם,	 ועל	 רבניהם	 על	 ואנשים,	

החזון	הציוני.		כל	אלו	שהיוו	ומהווים	את	הפרק	המפואר	של	יהודי	

המזרח,	שהיוו	אבן	יסוד	בבניינה	של	האומה,	אז	והיום,	שם	וכאן.	

כל	אלו,	מקומם	נדחק,	כמעט	ונמחק	מסיפור	תולדות	ישראל.	דורות 

הגיעה	 אבל	 ונעלמים,	 נאלמים	 של	 נשכחים,	 של	 דורות,	 גבי	 על	

צדק	 לעשות	 העת	 הגיעה	 הקולות,	 את	 ולהשמיע	 לשמוע	 העת	

היסטורי	ולזכור	את	הנשכח,	לתת	קול	לנאלם	ולמצוא	את	שנעלם.	

הגיעה	העת	לכתוב	את	הפרק	המזרחי	בתולדות	העם	היהודי.

בעולם	לא	מצליחים	להבין	מה	סוד	הישרדותו	של	העם	היהודי,	

אימפריות	קמו	ונפלו	ורק	עם	אחד	יחיד	ומיוחד	שרד	את	הכל.	

לנו	זה	ברור,		סוד	כוחו,	הישרדותו	ותקומתו	הוא	ביכולתו	לזכור	–	

לזכור	ולא	לשכוח.	בעובדה	שהחזיק		בסיפור	שלם,	בעבר	מתועד	

ושרשרת	דורות	רציפה.	לכן,	כתיבת	הפרק	של	יהודי	המזרח	אינה	

אינטרס	מזרחי	ייחודי,	זהו	אינטרס	לאומי	כלל	ישראלי.	זאת	תכלית	

וזו	מהות	יום	היציאה	והגירוש	של	היהודים	מארצות	ערב	ומאיראן.	

בעבור	זה	התכנסנו	כאן,	לשם	כך	נחקק	החוק,	למטרה	זו	נקצה	

הפרק	 את	 נכתוב	 אנו	 הגדול,	 התיקון	 את	 ניצור	 יחד,	 משאבים.	

המזרחי	בסיפור	תולדות	העם	היהודי.	בשנה	שעברה,	במעמד	זה,	

נאום השרה לשוויון חברתי,
 ח”כ גילה גמליאל

לאירוע המרכזי לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן
ב- 30.11.2016
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לכבוד:	

ארגון	יוצאי	דמשק

שלום	רב,

הנדון:	תיעוד	מורשת	קהילות	היהודים	בארצות	ערב	ואיראן

לשימור	 אלה	 בימים	 	פועלים	 )לע"מ(	 הממשלתית	 העיתונות	 ולשכת	 חברתי	 לשוויון	 המשרד	

מורשתם	של	הקהילות	היהודיות	בארצות	ערב	ואיראן	.	

פרויקט	חשוב	זה,	אשר	לא	נערך	באופן	ממלכתי	ומעמיק	מעולם,	יהווה	מאגר	תיעוד,	אשר	ישמר	

את	מורשתם	התרבותית	העשירה	של	יוצאי	קהילות	אלו.

החלטת	הממשלה	)2157(	מיום	11.12.16	קובעת	כי	לשכת	העיתונות	הממשלתית	תהווה	את	

הגוף	המבצע	להפעלת	מערך	גביית	העדויות	ותיעודן,	כמו	גם	שמירתן	והנגשתן	לציבור	הרחב.		

אין	לי	ספק	שהמרכז	החשוב,	בראשו	אתם	עומדים,	יוכל	לסייע	להצלחתו	של	פרויקט	משמעותי	

זה.

ובכך	 יוכלו	להתראיין,	 נשמח	לשיתוף	פעולה	מצדכם	בכל	הקשור	לאיתור	חברי	קהילה,	אשר	

להעשיר	את	אוסף	העדויות	של	המאגר	הלאומי.		

ליצירת	קשר:

ariel@press.pmo.gov.il אריאל	קצובר-	050-5780165   	

michalbar@press.pmo.gov.il מיכל	ברדוגו-	050-2025098   	

ElinoyG@Press.pmo.gov.il אלינוי	גדעוני-	052-8448515   	

 

בברכה, 	

ניצן	חן			 	

מנהל	לשכת	העיתונות	הממשלתית 	

מכתבו של ניצן חן
תיעוד מורשת קהילות היהודים בארצות ערב ואיראן

27.12.16
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שמות העליות:

 'על	כנפי	נשרים'

 'עליית	עזרא	ונחמיה’

תופעה	טבעית	הנובעת	מעצם	הקמת	המדינה.	

התגשמות	מלאה	של	הצהרת	העצמאות:	"מדינת	ישראל	תהיה	

פתוחה	לעלייה	יהודית	ולקיבוץ	גלויות."	

מובנת  אינה  ערב  מארצות  הגדולה  העלייה  תופעת  אבל 

אותה	 של	 הארכיוני	 בחומר	 העיון	 מן	 העולה	 התמונה	 מאליה: 

גדולים	 קשיים	 	 מורכבת.	 יותר	 הרבה	 תמונה	 מגלה	 תקופה	

הצעירה,	 המדינה	 מקריסת	 חשש	 בישראל,	 העולים	 בקליטת	

העלייה	 קבלת	 סביב	 הישראלי	 הממסד	 בתוך	 קשים	 ויכוחים	

הגדולה	מארצות	ערב.	בשלהי	1951	המדינה	תשנה	את	מדיניות	

העלייה	ביחס	לארצות	ערב	ותטיל	עליה	הגבלות.

מה הייתה מדיניות העלייה הישראלית?

מה	הייתה	תוכנית העלייה	של	מדינת	ישראל	בשנים

	?1948-1951 

 מה	הייתה	תוכנית העלייה לגבי יהודי ארצות האסלאם	?  

מתוך "מגילת העצמאות"

גלויות;	 ולקיבוץ	 יהודית	 לעליה	 פתוחה	 תהא	 ישראל	 מדינת	

תשקוד	על	פיתוח	הארץ	לטובת	כל	תושביה;	תהא	מושתתה	על	

ישראל;	 נביאי	 של	 חזונם	 לאור	 והשלום	 הצדק	 החירות,	 יסודות	

תקיים	שויון	זכויות		חברתי	ומדיני	גמור	לכל	אזרחיה...

מספר העולים 

כ-	 אליה	 הגיעו	 ישראל	 מדינת	 של	 הראשונות	 השנים	 בארבע	

700,000	עולים	שיותר	מאשר	הכפילו	את	האוכלוסייה	היהודית.	

מחציתם	מאירופה	ומחציתם	מהמזרח	התיכון	וצפון	אפריקה.

מספר היהודים בישראל בסוף 1948 – 680,000  

 מספרי העולים:

 103,000  1948 

 240,000   1949 

 170,000  1950 

  175,000  1951

 מספרי העולים לפי ארצות מוצא:

 125,000  עיראק	

122,000  רומניה	

104,000  פולין	

 48,000  תימן	ועדן	

48,000  מרוקו	ותוניסיה	

37,000  בולגריה	

31,000 לוב	

למרות	המספרים	הללו,	ב-1948	מדינת	ישראל	ציפתה	לעליית	

כמה	מאות	אלפי	ניצולי	שואה	יהודים	שיגיעו	מאירופה.		

מארצות	 יהודים	 	350,000 כמעט	 של	 עלייה	 צפתה	 לא	 ישראל	

ערב,	המתרחשת	במקביל	לעליית	ניצולי	השואה.		

איך  הסבירה  ישראל  את  התופעה  הזאת  ואיך  התקבעה  

בזיכרון הסלקטיבי?

אחרית	 על	 התנ"ך	 נביאי	 חזון	 כהתגשמות	 ההמונית"	 "העלייה	

הימים	ועל	'שיבת	ציון'.

תנאי הקליטה בישראל 
של העולים מארצות ערב

 פרופ' אסתר מאיר גליצנשטיין | אוניברסיטת בן גוריון
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על	 הגבלות	 בה	 ושררו	 ישראל	 בארץ	 שלטו	 הבריטים	 ראשית,	

העלייה	על	פי	מדיניות	'הספר	הלבן'	ממאי	1939.

שנית,	השליטים	בארצות	ערב	הגבילו	יציאת	היהודים	ואסרו	על	

עלייה	לארץ	ישראל.

ולבסוף,	הציונות	עצמה	קבעה	סדר	קדימויות:	קודם	יועלו	ניצולי	

השואה	ורק	אחר	כך	-	יהודי	ארצות	ערב.		

 

1948

השינוי	שחל	עם	הקמת	המדינה:	ביטול	תקנות	"הספר	הלבן"	-	

הגורם	הבריטי	ירד	מעל	הפרק.

מה	נשאר?

א.	שערי	מדינות	ערב	סגורים	ליציאת	יהודים

ב.	ישראל	עסוקה	בהעלאת	יהודי	אירופה.	

מי היו העולים הצפויים?

•	באירופה:	

במחנות	 וגם	 באירופה	 העקורים	 במחנות	 היהודים	 הפליטים	

בקפריסין,	בעדן	ועוד.

יהודי	מזרח	אירופה	)כמו	בולגריה,	רומניה,	פולין	ועוד(.

•	במזרח	התיכון:

	- ומצריים	 עיראק	 תימן,	 סוריה,	 העימות:	 מארצות	 עולים	

השלטונות	אוסרים	עלייה	לישראל.	צפויים	מעטים.

•	יהודי	צפון	אפריקה:	צרפת	מתנגדת	ליציאה	המונית.	לא	נשקפת	

סכנה	בטווח	הקרוב.

1949 - ראשית העלייה ההמונית מארצות ערב

עולים	 המוני	 כאשר	 הישראלית	 העלייה	 מדיניות	 הייתה	 מה	

התחילו	להגיע	מארצות	ערב?

לוב 

המדינה	הערבית	הראשונה	ממנה	התחילה	עלייה	המונית.

ינואר	1949	-	בריטניה	מודיעה	על	פתיחת	שערי	המדינה	ליציאת	

יהודים.	נהירה	של	אלפי	יהודים	לאיטליה.	

המניעים

השנייה	 העולם	 מלחמת	 תקופת	 של	 אנטישמיות	 רדיפות	

והפרעות	ב-1945	וב-1948.

מסרבת	 זו	 אך	 לאיטליה	 מגיעים	 מעבר	 בתעודות	 מצויידים	

לאפשר	להם	להישאר.	עולים	לישראל.	

עמדת	הבריטים	בלוב:

לגורלם	 נרדפים	החרדים	 ליהודים	 'לא'	 ישראל	לא	תוכל	להגיד	

תחת	שלטון	ערבי	ישיר.	שיתוף	פעולה	שבשתיקה	בין	השליטים	

הבריטים	ובין	הממשל	הלובי.

לוב	מקבלת	עצמאות	-	המיעוט	היהודי	נעקר!	

מהם	השינויים	שחלו	בין	התוכניות	לבין	המציאות	?

מה	גרם	לשינויים:

פנימיים	או	מדיניות	שנכפתה	על	 ישראליות	ממניעים	 החלטות	

ישראל	על	ידי		גורמים	חיצוניים?

סקירה היסטורית

מדיניות	העלייה	הציונית	עד	מלחמת	העולם	השנייה:	התמקדות	

בבעיה	היהודית	באירופה.

1944-1943	-	תוכנית	חדשה:	"תוכנית	המיליון".

ואלה	סעיפיה	העיקריים:

•	העלאת	מיליון	יהודים.

•	הזמן:	מיד	לכשיתאפשר	הדבר.

•	אחר	כך	תוקם	מדינה	יהודית.

•	מימון:	תרומות,	פיצויים.

בן	גוריון:

"אנחנו	עומדים	עכשיו	על	סף	גמר	המלחמה,	כאשר	רוב	היהדות	

נשמד.

עכשיו	יש	הנימוק	הכי	חשוב	והכי	מעשי	לפתרון	לא	ציוני,	כי	אין	

יהודים.	מעולם	לא	היה	נשק	אנטי-ציוני	כזה.	כל	אחד	שואל	את	

עצמו	את	השאלה	מניין	ניקח	יהודים	בשביל	ארץ-ישראל.	אנחנו	

עומדים	אולי		בשעת	ההכרעה	האחרונה:	כן	ארץ-ישראל	או	לא		

ארץ-ישראל	ליהודים"!

ישיבת הנהלת הסוכנות מיום 28.9.1944 

מי יהיו העולים? 

חצי	מיליון	יהודים,	ניצולי	שואה	,יעלו	לארץ	ישראל.

אבל	חצי	מיליון	עולים	לא	יבטיחו	רוב	יהודי	ובוודאי	שלא	יבטיחו	

מדינת	בת-קיום.

מיליון	עולים	היה	מספר	מינימום.	

ולכן	בן	גוריון	דיבר	גם	על	חצי	מיליון	עולים	מקרב	יהודי	ארצות	

ערב.		

מפורשת  התייחסה  שהציונות  ראשונה  פעם  זו  הייתה 

לעלייה המונית של יהודי ארצות ערב.

מה	היו	המניעים?

בן	גוריון	הסביר	את	השינוי	בשני	מניעים:	

1.	מדינת	ישראל	זקוקה	לעולים.	מעטים	שרדו	באירופה,	עכשיו	

צריך	לפנות	לציבורים	יהודים	נוספים.

2.	סכנת	השמדה	צפוייה	ליהודי	ארצות	ערב	כתוצאה	מהסכסוך	

להצילם.	 יש	 ישראל.	 	 בארץ	 וערבים	 יהודים	 בין	 ומסלים	 ההולך	

חברתית	 כלכלית,	 בהצלה	 גם	 כרוכה	 תהייה	 הפיזית	 ההצלה	

ותרבותית.			

אבל	אין	מדובר	בתוכנית	עלייה	לטווח	הקרוב	בגלל:
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ישראל	הייתה	מעוניינת	בעליה	מעיראק.

ישראל	חששה	שאם	תסרב	לקבל	אותם,	אולי	לא	תהיה	הזדמנות	

תוכנית	 את	 שיבשו	 זו	 עלייה	 של	 וההיקף	 העיתוי	 אך	 נוספת.	

 100,000 מעל	 בישראל	 היו	 	1950 בתחילת	 הישראלית.	 העלייה	

אנשים	במחנות	מעבר	כשמערכת	הקליטה	על	סף	קריסה.

העניין	עוד	החמיר	כאשר	במקביל	איפשרה	גם	רומניה	יציאה	של	

יהודים.

בן גוריון הימר והחליט להעלות גם את אלה וגם את אלה, 

תוך מתן קדימות ליהודי רומניה.

יאפשר	 לא	 הקומוניסטי	 שהמשטר	 בחשש	 זאת	 הסביר	 הוא	

הזדמנות	כזאת	בעתיד.

נסיבות	אלה	עיצבו	את	המדיניות	הישראלית:

ישראל	לא	אמרה	לא	לעלייה	מעיראק	אך	עשתה	כל	שביכולתה	

עלו	 	1950 סוף	 עד	 הראשונה,	 השנה	 במשך	 אותה.	 להאט	 כדי	

לישראל	כעשרים	אלף	יהודים	בלבד.

מרצף האירועים שתואר כאן עולות המסקנות הבאות:

ישראלית	 הייתה	 לא	 הללו	 הקהילות	 שלוש	 ליציאת	 היוזמה	

והשלטון	 הבריטים	 המקומיים:	 השלטונות	 ידי	 על	 החלה	 אלא	

בעיראק.	 והממשלה	 בתימן	 האימאם	 בלוב,	  המקומי	

ביוזמה,	 חשוב	 תפקיד	 מילאו	 הבריטים	 הללו	 המקרים	 בכל	

בהסדרה	ובפיקוח	על	העברות	האוכלוסיות		היהודיות.

דווקא	מדינת	ישראל,	עם	הדימוי	של	מי	שיזמה	ודחפה	לעלייה	

יציאת	 וכמי	שאפילו	הואשמה	בפרובוקציה	במטרה	להאיץ	את	

היהודים,	מצטיירת	כאן	כמי	שמגיבה	לאירועים,	אולי	אפילו	בעל	

כורחה.	

תפקיד  גוריון  בן  מילא  שבהם  חמורים  משברים  גם  והיו 

מרכזי.

•	הראשון	שבהם	היה	בספטמבר	1949,	כאשר	התברר	שמחנה	

המעבר	בעדן	אינו	ערוך	לקליטת	המוני	אנשים	וכי	העולים	מתימן	

חולים	ומידי	יום		נפטרים	עשרות	מהם	במחנה.

בצעד	דרמטי	בן	גוריון	התערב	והורה	להעביר	את	העולים	ישירות	

 לישראל	ללא	מיון	וללא	תור,	ואת	הטיפול	הרפואי	יקבלו	בישראל.	

תוך	 התקבלו	 היהודית	 הסוכנות	 והנהלת	 הממשלה	 אישור	

הקשות. הנסיבות	 שהתבררו	 ברגע	 שהוכרעו,	 סוערים,	  ויכוחים	

לעלייה	 בהקשר	 והפעם	 	1950 בשלהי	 היה	 השני	 המשבר	 	•

 1950 בספטמבר	 מרובה.	 באיטיות	 התנהלה	 שכזכור,	 מעיראק,	

על	 הויתור	 "חוק	 את	 )שחוקקה	 עיראק	 ממשלת	 התפטרה	

הנתינות"(	ונורי		סעיד,	מבכירי	המדינאים	בעיראק,	חזר	לתפקיד	

ראש	הממשלה.	באותה	עת	70,000		יהודים	כבר	נרשמו	ליציאה,	

אך	רק	10,000	עזבו	את	עיראק.	הגורם	לעיכוב	הגדול	הזה	הייתה	

–	ישראל.

ישראל

המדינה	היחידה	שהייתה	מוכנה	לקלוט	אותם.	

הבעיה:	איך	להסתדר	עם	תוכנית	העלאת	יהודי	אירופה?

בהתאם	 מלוב	 העלייה	 קצב	 את	 להגביל	 דורשת	 ישראל	 א.	

חולים.	 של	 הגעתם	 להגביל	 וגם	 מראש	 שנקבעו	  למכסות	

ב.	העלייה	מתנהלת	במקביל	לפינויים	של	יהודי	אירופה	לישראל,	

שמהווים	את	רוב	העולים.		

וחצי	שנים	עד	 יהודים	הגיעו	מלוב,	במשך	שלוש	 שלושים	אלף	

1952,	לאחר	קבלת	עצמאותה	של	לוב.		בטריפולי	נותרה	קהילה	

הסוציו-אקונומית,	 האליטה	 בעיקר	 יהודים,	 כ-5000	 בת	 קטנה	

שבחרה	להישאר.	אלה	יעזבו	לאחר	1967.		

תימן:

בין	דצמבר	1948	ומרץ	1949	מוטסים	לישראל	כשמונת	אלפים	

יהודים.	מיעוטם	-	יהודי	עדן	שעברו	פוגרום	ב-2	בדצמבר	1947,	

בעקבות	הכרזת	האו"ם	על	הקמת	מדינה	יהודית.	רובם	-	צעירים	

שעזבו	את	תימן	שנים	אחדות	קודם	לכן	והמתינו	לעלייה	במחנה	

מעבר	בקולוניה	הבריטית	של	עדן.		

אפריל	1949	-	האימאם	אחמד	מאשר	ליהודים	לצאת	את	תימן	

פרוזדור	 לפתוח	 הציעו	 הבריטים	 רכושם.	 את	 שימכרו	 בתנאי	

יבשתי	בין	תימן	וטיסות	לישראל.

מדוע	ישראל	מאשרת	את	ההסדר?

1.	מדינת	עימות	שביטלה	איסור	יציאה	שהיה	קיים	משלהי	שנות	

העשרים.

2.	הזדמנות	בלתי	חוזרת	להוצאת	יהודים	מתימן.

3.	היקף	מצומצם:	מדובר	בעלייה	של	20,000	יהודים	שתתפרש	

על	פני	שנתיים.

ישראל	לא	יוזמת	אלא	מגיבה.

את	המהלך	התחיל	השליט	של	תימן.	תיאום	ושיתוף	פעולה	בין	

האימאם	ובין	הבריטים.	כל	מבצע	היציאה	מתנהל	בפיקוח	בריטי.	

תוצאה:	כמעט	כל	יהודי	תימן	עוזבים.	מעל	40,000	יהודים.

עיראק

חוק	הויתור	על	הנתינות:	)9	במארס	1950(

מועצת	השרים	רשאית	להחליט	על	שלילת	האזרחות	העיראקית	

מכל	יהודי	עיראקי	שיעדיף	מרצונו	לעזוב	את	עיראק	באופן	סופי,	

לאחר	שיחתום	על	טופס	מיוחד	בפני	פקיד	הממונה	על		ידי	שר	

הפנים.

ייחודו	של	החוק

 הוא	הוגבל	לשנה	בלבד.	הותנה	בויתור	על	זכות	השיבה	לעיראק.

מעבר	 תעודת	 הוענקה	 ליהודים	 רכוש.	 על	 ויתור	 כל	 הזכיר	 לא	

ולא	דרכון,	דבר	שכיוון	את	ההגירה	לישראל	בלבד	ללא	אופציית	

ביטול:	כל	מי	שנרשמו	ליציאה	חוייבו	לעזוב	את	עיראק.

מה	היה	יחסה	של	ישראל	לרעיון	זה?	
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השלכות:

נורי	סעיד	משהה	את	גירוש	היהודים.

לחץ	בריטי	ואמריקאי	מאסיבי	מופעל	על	ישראל	כולל	הבטחה	

למלווה	אמריקאי.

ישראל	מחליטה	על	פתיחת	רכבת	אווירית.

נורי	סעיד	מסכים	לטיסות	ישירות	לישראל.	

אווירית	 ברכבת	 ישראל	 פתחה	 	1951 במרץ	 דבר,	 של	 בסופו	

שהביאה	במשך	ארבעה	חודשים		כשבעים	אלף	יהודים	מעיראק	

לישראל.		

10	במרץ	1951	-	הקפאת	הרכוש	היהודי	בעיראק.

רצף	האירועים	הללו	מעלה	שאלות	רבות:

לעזוב	 בחרו	 או	 רצו	 מידה	 באיזו	 היהודים:	 עמדת	 הייתה	 מה	 	.1

נאלצו	 או	 האירועים	 	 בזרם	 נסחפו	 מולדתם?	האם	 ארצות	 את	

אין	 	- כיום	 העולות	 החדשות	 התובנות	 לכל	 בהתייחס	 לעזוב?	

ספק	שסיפורם	של	יהודי	ארצות	ערב	עדיין	לא	סופר.	

2.	כיצד	להסביר	את	נכונותם של שליטי ערב לאפשר	ואפילו	

הליגה	 מדיניות	 את	 למרות	שסתרו	 היהודים	 יציאת	 את	 להאיץ	

הערבית	שהתנגדה	ליציאה	זו?

יתר	 ושל	 הערבית	 הליגה	 של	 שתיקתן	 את	 להסביר	 כיצד	 	.3

מדינות	ערב,	למרות	שהעברת	היהודים	הללו		לישראל	נעשתה	

בריש	גלי?	

סיכום 

את	 הפתיעו	 עיראק	 ובמיוחד	 תימן	 מלוב,	 ההמוניות	 העליות	

של	 מבטה	 מנקודת	 במיוחד	 קשה	 בתקופה	 אירעו	 הם	 ישראל.	

ישראל.		

יכלה	 לא	 היא	 אבל	 הללו	 העליות	 את	 יזמה	 לא	 אמנם	 ישראל	

לסרב	להן.	למעשה	-	הן	נכפו	עליה.		

בעל	כורחה	היא	ניהלה	אותן,	כשאת	הכללים	קובעים	השלטונות	

במדינות	ערב.	כל	שיכלה	היה	להגביל,	להאט,	ולנסות	לדחות.
 

האוכלוסייה  רבות  העליות  עם  מתמודדת  ישראל  כיצד 

הללו?  

1.	המעברות	על	מחנות	האוהלים	הענקיים	היו	הדרך	בה	המדינה	

התמודדה	עם	הסיטואציה	שנכפתה		עליה.

 2.	מיד	בתום	העליות	הללו	ישראל	מגבילה	את	העלייה	מארצות	

האסלאם	)מדיניות	הסלקציה(	בעיקר	כלפי	יהודי	מרוקו,	תוניסיה	

ואיראן.	אין	זו	מדיניות	עלייה	אלא	מדיניות	הגירה.

3.	בשנות	השישים	ישראל	תחדש	את	מדיניות	העלייה	הגדולה	

ביחס	למרוקו	ותוניסיה.

ההרצאה	ניתנה	ביום	לציון	היציאה	והגירוש	של	היהודים	מארצות	

ערב	ואיראן,	28/11/16	במרכז	דהאן,	אוניברסיטת	בר-אילן.

שלוש האופציות של נורי סעיד:

•	להגן	על	היהודים	עד	העלייה	.

•	לאפשר	להם	לבטל	את	ההרשמה.

•	להאיץ	את	יציאתם.

עד	 ביהודים	 ישראל	 את	 אציף	 מסביר:	 הוא	 ערב	 למדינות	

שתתמוטט.

רעיון א’ - קפריסין:

לשכור	חברות	תעופה	נוספות,	להעביר	את	היהודים	לקפריסין.	

ישראל	 נציגי	 אך	 היהודים	 לפינוי	 ישראלית	 הסכמה	 צריך	 הוא	

מסרבים.		נורי	סעיד	פונה	לבריטים	ומציע	הקמת	מחנות	זמניים	

בקפריסין.

הבריטים	מסרבים:	מדוע	להוציא	עבורו	את	הערמונים	מהאש?	

את	 תרצה	 לא	 ישראל	 אולי	 בקפריסין?	 מחנות	 עם	 להסתבך	

למה	 ובכלל,	 להם?	 ידאג	 ומי	 שם?	 אותם	 שתעכב	 או	 האנשים	

להצטייר	כמשתפת	פעולה	עם	ישראל?

במקום	זה	הם	מציעים	לו	את	הפתרון	הירדני	.

רעיון ב’ - ירדן:

נורי	פונה	לעבדאללה	מלך	ירדן	ומציע	שהוא	יסיע	את	היהודים	

לגבול	ירדן,	הלגיון	הירדני	יעמיס	אותם	על	משאיות	ויעביר	אותם	

לישראל,	ושם	'ישפוך	אותם	על		הגבול'.

המלך	עבדאללה	המום:	למה	לעזור	לישראל	ולשלוח	אליה	כוח	

אדם	שבעתיד	יופנה	נגד	ירדן?

ואם	ישראל	תסרב	לקבל	אותם	-	מי	ידאג	להם?	האם	כדאי	לירדן	

לעורר	עליה	את	חמתם	גם	של	ישראל	וגם	של	העולם	הערבי?			

הם	 'הרעים'?	 יהיו	 מדוע	שהם	 ירדן.	 על	 ללחוץ	 סירבו	 הבריטים	

אומרים:	לא	התייעצתם	כשהחלטתם	לחוקק	את	חוק	היציאה.		

"יש	סכנה	שהעלייה	 ביומנו:	 הוא	כתב	 היה	מוטרד.	 לא	 גוריון	 בן	

לחודש".	 	10,000 תובע	שנעלה	 נורי	סעיד	 להיפך,	 לא,	 תיפסק?	

)דצמבר	1950(.

רעיון ג’ - גירוש:

נורי	פונה	לאמריקאים	ומדבר	על	גירוש.

טוען	שהיהודים	הללו	פועלים	נגד	המדינה,	מקיימים	קשרים	עם	

סוכנים	קומוניסטים.

אותם	 לכלוא	 או	 לכווית.	 או	 סוריה	 לירדן,	 אותם	 לסלק	 מאיים	

במחנות	ריכוז	במדבר	בעיראק.	

ושב  בירדן	 מדיניות	 לפגישות	 מגיע	 סעיד	 נורי	 	1951 בינואר	

ראש	 ירדן.  דרך  היהודים   ומעלה את ההצעה לשלוח את 

יהודים	 עמוסות	 למשאיות	 לאפשר	 מסרב	 הירדני	 הממשלה	

לעבור	סמוך	למחנות	הפליטים!	השניים	כמעט	מגיעים	לתגרת	

ידיים.	רק	השגריר	הבריטי	שנכח	בפגישה	עצר	בעדם.		

סמוך	 הושלך	 יד	 רימון	 בירדן,	 שוהה	 סעיד	 נורי	 בעוד	 ובינתיים,	

לבית	הכנסת	מסעודה	שם-טוב.
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במאה	ה-20.	ההיסטוריה	של	השואה	עכשיו	נחקרה.	כל	הסיפור	

של	דעיכת	קהילות	ישראל	בארצות	האיסלאם	עדיין	מחכה	לא	

רק	להכרה	אלא	גם	למחקר	ולפרשנות.	יש	קודם	כל	להגדיר	את	

 1940-1970 בין	 הזה.	 ובטקס	 ביום	 מציינים	 שאנחנו	 המאורעות	

ונעלמו.	בימינו	 כל	הקהילות	היהודיות	באזור	הרחב	הזה	נהרסו	

וקהילה	 באיראן	 	30,000 במרוקו,	 יהודים	 מאות	 כמה	 נשארים	

מתמעטת	במהירות	בטורקיה.	הקהילות	נחרבו	ע"פ	אותו	דגם	של	

הליכים	משפטיים,	כלכליים,	פוליטיים	והתנהגותיים.	אולי	אפשר	

מלחמת	 בתקופת	 וישי	 משטר	 של	 היהודים	 תקנון	 ברוח	 להגיד	

העולם	ה-2.	הדבר	לא	ברור	ממבט	ראשון.	היות	וההליכים	האלו	

התממשו	לפי	הקצב,	המועד	והחומרה	הקשורים	לכל	ארץ	וארץ,	

מן	החמור	לערמומי	ביותר	במשך	30	שנה.	כשאני	עורך	רשימת	

מצריים,	 מוסלמיות:	 מדינות	 ב-10	 שקרו	 האלימים	 המאורעות	

עיראק,	לוב,	תימן,	אלג'יריה,	סוריה,	לבנון,	טורקיה,	מרוקו,	איראן	

ומאסר	 הסגר	 אזרחות,	 שלילת	 הליכים:	 	6 מונה	 אני	 ותוניסיה,	

אפליה	 כלכליות,	 גזרות	 משפטיות,	 הגבלות	 הטלת	 אנשים,	

סוציואקונומית,	פוגרומים	ומעשים	אלימים.	

במשך	30	שנה,	כמיליון	יהודים	הוגלו	מארצותיהם	ונגזלו.	שלושה	

ואחוז	 לצרפת	 היגר	 הנשאר	 הרבע	 לארץ.	 עלו	 מהם	 רבעים	

קטן	לקנדה	ואמריקה.	בארץ	האוכלוסייה	הזו	היוותה	את	הרוב	

את	 לתקן	 בא	 לציון"	 "יום	 הישראלית.	 החברה	 של	 הדמוגרפי	

שכיחת	ההיסטוריה	הזו	בת	50	שנה.	הוא	בא	לפתוח	את	הדלת	

הפוליטיות	 הזכויות	 את	 לשקם	 בא	 הוא	 ההיסטוריה.	 לכתיבת	

בזירה	 הזה	 הניסיון	 את	 שסבלה	 האוכלוסייה	 של	 והכלכליות	

האוכלוסייה	 ואת	 ישראל,	 את	 מאשימים	 היום	 בה	 הבינלאומית,	

אוכלוסין	 החלפת	 שקרתה	 עוד	 כל	 קדמון	 חטא	 באשמת	 הזו	

שרידי	 על	 ביחד	 שקמו	 האיסלאם	 למדינות	 ישראל	 מדינת	 בין	

עונש	 וסובלת	 סבלה	 זו	 אוכלוסייה	 אכן	 העות'מנית.	 האימפריה	

כפול	בשנים	האחרונות.	לא	רק	שלא	הוכר	האסון	שהיא	חוותה	

לפלשתין	 עשתה	 כאילו	 שהיא	 בעוול	 אותה	 מאשימים	 אלא	

בעלייתה	לארץ	ישראל.	יש	אם	כן	לזכור,	לזיכרון	הזה	השלכות	

של	 ולתדמית	 למעמד	 וחשובות	 ברורות	 ומדינתיות	 פוליטיות	

אולם	 חשוב.	 הוא	 הזיכרון	 עכשיו	 הציונות.	 ושל	 ישראל	 מדינת	

ויש	 יש	לפרש	את	המאורע	הזה	 לא	משביע	לגמרי	את	השכל.	

ההיסטוריה	 בסיפור	 אותו	 ולהכניס	 הכתב	 על	 אותו	 להעלות	

הקולקטיבי	של	העם	היהודי	בעת	החדשה.	לשני	האסונות	של	

הרקע ההיסטורי

סוף הקהילות היהודיות
בארצות ערב והאיסלאם

פרופ’ שמואל טריגנו

הייתי	רוצה	להגיד	קודם	כל	שההיסטוריה	שלנו	זאת	ההיסטוריה	

יומיים.	 תוך	 נעלם	 שלם	 עולם	 ראיתי	 אני	 	.14 בגיל	 חוויתי	 שאני	

כשברחנו	מאלג'יריה	עם	2	מזוודות	ביד.

מבחינת	 וגם	 אינטלקטואלית	 מבחינה	 מייסד	 מאורע	 ממש	 זה	

הרגשות.	אני	התבקשתי	ע"י	ד"ר	אוחיון	להתחיל	מאלף.

שלם	 עולם	 היעלמות	 הזה?	 הזיכרון	 ביום	 מציינים	 אנחנו	 מה	

באזור	 גרות	 שהיו	 היהודיות	 הקהילות	 היעלמות	 שנה,	 	2000 בן	

גיאוגרפי	רחב	מאוד.	מן	האוקיינוס	האטלנטי	במערב	-	ממרוקו,	

לנהר	אינדוס	פקיסטן	-	במזרח,	מגרוזיה	בצפון	עד	לתימן	בדרום.	

העמים	הגרים	באזורים	האלו	שייכים	בדרך	כלל	לדת	האיסלאם.	

עד	המאה	ה-19	אזור	הבלקן	בדרום	אירופה	נכלל	באזור	הזה.	

הוא	היה	תחת	הכיבוש	של	האימפריה	העות'מנית	ואותו	הדבר	

שהתקיימו	 היהודיות	 הקהילות	 ה-15.	 המאה	 עד	 ספרד	 לגבי	

באזור	הזה	פיתחו	תרבות	שלמה	בעברית,	ערבית,	ספרדית,	לדינו,	

מיוחדת	 יהודי	 משפט	 של	 הלכה	 גם	 פיתחו	 הם	 וכדו'.	 צרפתית	

שהתפתחה	 שההלכה	 בעוד	 ספרדית,	 אז	 שנקראה	 במינה	

זה	המקור	של	 תוארה	כאשכנזית.	 אירופה	 צפון	מרכז	 בארצות	

הקטגוריות	האלו	שאולי	שכחנו	יותר	מידי	היום,	כדי	לעשות	מהם	

נוצחו	לאורך	ההיסטוריה	 ולא	עניין	דתי	ותרבותי.	כך	 עניין	אתני	

שני	גושים	של	אוכלוסיות	יהודיות	שחוו	כל	אחת	אותו	גורל	עד	

דופן	 יוצאת	 באלימות	 נהרסו	 הללו	 העולמות	 שני	 ה-19.	 המאה	

פרופ’	שמואל	טריגנו,	מומחה	לפוליטיקה	וסוציולוגיה	של	הדת	באונ’	

כגון	 מגוונים	 בנושאים	 רבים	 ספרים	 וערך	 ספרים	 	24 פירסם	 פריז.	

יהדות	 מודרנית,	 זהות	 היהדות,	 של	 פוליטית	 פילוסופיה	 פילוסופיה,	

בת	זמננו,	יהדות	צרפת,	הסוציולוגיה	של	הדת	ופוליטיקה	ועוד.	מייסד	

 Alliance( אליאנס	 באוניברסיטת	 יהודיים	 ללימודים	 המכון	 של	

Israelite Universelle,	אגודת	כל	ישראל	חברים(	וגם	עורך	ומייסד	
סטאדיז	 ג’ואיש	 דה	 אוף	 ז’ורנאל	 היורופיאן	 חשובים:	 עת	 כתבי	 	2

והירחון	פרדס.	אחד	החוקרים	המלומדים,	המסורים,	שהוביל	באירופה	

ביותר	בחרם	של	עולם	האקדמיה	על	 את	אחד	המאבקים	הקשים	

ישראל.	בכל	מקום	אתה	רואה	אותו	נלחם	בעוז,	בגבורה,	מתוך	אמונה	

וכמובן	גם	מצליח	בדרכו.	לפנינו	 גדולה	בצדקת	הדרך.	סוחף	אותך	

איש	אשכולות	מלומד	אשר	ירצה	לנו	על	הנושא:	כיצד	יש	לבנות	את	

הנרטיב	ההיסטורי	של	עם	ישראל	במאה	העשרים.

דברי ד"ר שמעון אוחיון - מנהל מרכז דהאן:
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דתית.	 גם	 אבל	 לאומנית	 היא	 לכך	 הסיבה	 הקולוניאלי.	 השלטון	

לכל	אורך	ההיסטוריה	יש	אכן	שילוב	בין	הלאומיות	הערבית	לבין	

הדת	הפוליטית	והפאן-איסלמיזם.	היום	למשל	הפאן-איסלמיזם	

שמספר	 כך	 כדי	 עד	 הערבית	 הלאומיות	 את	 כבש	 חדש	 מסוג	

סך	 על	 נמצאות	 או	 מדינות	הלאום	הערביות	התמוטטו	 רב	של	

הקהילות	 שסוף	 ברור	 היה	 הדה-קולוניזציה	 עם	 ההתמוטטות.	

מחופש.	 ליהנות	 להמשיך	 רצו	 והיהודים	 במידה	 הגיע.	 היהודיות	

בעולם	 היהודי	 הקיום	 אמת	 על	 לשקר	 אין	 זאת	 את	 להבין	 כדי	

האיסלאם	תחת	הדין	של	"השריעה"	לאורך	ההיסטוריה,	אבל	זה	

סיפור	אחר.

מסביר	 זה	 חופשיים.	 להישאר	 היחידה	 הדרך	 הייתה	 הציונות	

למדינת	 נהרו	 בערך,	 יהודים	 מיליון	 מתוך	 רבעים	 שלושה	 למה	

את	 ופוליטי	 מאוד	 עמוק	 באופן	 הדגימה	 אשר	 החדשה	 ישראל	

שיא	שחרורם	אשר	חלמו	עד	אז	במונחים	דתיים.	ההיסטוריה	של	

הפליטות	הספרדית	היא	אם	כן	קשורה	באופן	הדוק	להיסטוריה	

ה-20.	 המאה	 עד	 ה-19	 המאה	 מאמצע	 אירופה	 יהודי	 של	

הנאצית	 לגרמניה	 התקרבה	 הערבית	 הלאומית	 כשהתנועה	

נגד	המדינות	בנות	הברית	בכוונה	לחסל	את	היישוב.	הנה	כמה	

היהודית	 הפליטות	 סיפור	 את	 לכתוב	 כדי	 כלליים	 אלמנטים	

מארצות	האיסלאם.	אל	נכתוב	רק	את	סיפור	הסבל	או	הגעגועים.	

רק	 נכתוב	 אל	 נפרדות.	 הסיפור	של	קהילות	 רק	את	 נכתוב	 אל	

את	הסיפור	של	העולם	הספרדי	לבדו.	ההיסטוריה	שיש	לכתוב	

היא	היסטוריה	של	הסובייקט	היהודי	הריבוני	מעבר	לכל	התלאות	

שהוא	עבר	פה	ושם.	אנחנו	זקוקים	לרכוש	מחדש	היסטוריה	זו	

כדי	למסור	אותה	לדורות	הבאים	במדינת	ישראל	ריבונית.	

שהוא	 אע"פ	 יהודי	 עם	 כל	 קודם	 שיש	 הנחה	 מתוך	 יוצא	 אני	

שיש	 לעובדה	 ער	 ואני	 להגיד	 ניתן	 אם	 אגפים	 ל-2	 מחולק	

הספר	 בבתי	 היהודי	 ההיסטורי	 בסיפור	 חמורות	 בעיות	

בן	 כנס	 קליין	 יעל	 ד"ר	 עם	 ערכתי	 שנים	 כמה	 לפני	 הישראלים.	

התיכון	 הספר	 בבתי	 היהודית	 להיסטוריה	 קרה	 מה	 על	 יומיים	

סיפור	 לגבש	 כל	 קודם	 שצריך	 להבין	 צריך	 הבעיה,	 הישראליים.	

כמעט	 קיים,	 לא	 עדיין	 הספרדי.	הוא	 העם	 של	 ההיסטוריה	 של	

 ולא	קיים.	יש	מחקרים	גדולים	אבל	נקודתיים,	אין	ראייה	כללית.	

ספר	 ובתי	 היהודי	 ההיסטורי	 הנרטיב	 של	 בעיה	 שניה:	 בעיה	 יש	

נוראה,	 חולשה	 שיש	 להגיד	 מצטער	 אני	 פה	 ישראליים.	 תיכון	

זאת	אומרת,	אני	מניח	שתלמיד	ישראלי	שיוצא	עם	הבגרות	לא	

יודע	במה	מדובר	כשמדובר	בעם	יהודי.	הוא	יודע	יותר	שמדובר	

כל	 על	 אינטלקטואלית	 שליטה	 לו	 אין	 אבל	 ישראל	 במדינת	

הנקראת	 אידאולוגית	 כן	מתורה	 גם	 נובע	 זה	 אורך	ההיסטוריה.	

פוסט-מודרניזם,	שרצה	לשבור	כל	מימד	כללי	יהודי	של	האומה	

הישראלית.	אז	אני	רוצה	להגיד	שלא	ניתן	לשקם	את	ההיסטוריה	

הספרדית	בלי	לשקם	היסטוריה	הרבה	יותר	רחבה.	היסטוריה	של	

העם	היהודי	לאורך	כל	ההיסטוריה.

ההרצאה	ניתנה	ביום	לציון	היציאה	והגירוש	של	היהודים	מארצות	

ערב	ואיראן,	28/11/16	במרכז	דהאן,	אוניברסיטת	בר-אילן.

המאה	ה-20	שאינם	כמובן	דומים	בחומרתם	היו	השלכות.	יהודי	

אירופה	כמו	יהודי	ארצות	האיסלאם	זוהו	באותה	חטיבה	גורלית	

מעבר	למוצאם	הגיאוגרפי,	הלשוני	והפוליטי	השונה,	זאת	אומרת	

ויהודי	ארצות	 אירופה	 גורל	בכל	רחבי	 חוו	אותו	 אירופה	 שיהודי	

האלו	 הגושים	 	2 האיסלאם.	 בארצות	 גורל	 אותו	 חוו	 האיסלאם	

נפגשו	ונתמזגו	במדינת	ישראל.	יש	בעובדות	אלו	בשורה	טובה:	

תחיית	העם	היהודי	בפני	עצמו	ובזירה	הבינלאומית.	אנחנו	זקוקים	

להבין	את	התהליך	הזה	מנקודת	ראות	של	ההיסטוריה	הפוליטית.	

יש	מקום	היום	להתחיל	לכתוב	היסטוריה	פוליטית	של	היהודים	

לא	רק	במדינת	ישראל	אלא	לאורך	ההיסטוריה.	הסיפור	הזה	הוא	

חלק	מן	ההיסטוריה	של	המודרנה	פוליטית.	העם	היהודי	לא	מצא	

באמנסיפציה	 המודרני.	 הבינלאומי	 הפוליטי	 בהסדר	 מקומו	 את	

ולא	 אדם	 כבני	 כיחידים,	 רק	 כאזרחים	 הוכרו	 היהודים	 באירופה	

ביהודי,	 אדם,	 הבן	 זה	 כיהודים.	 ולא	 כעם	 פחות	 עוד	 כקהילה	

נשארה	שלמה	 היהודי	 בעיית	העם	 ע"י	האמנסיפציה.	 ששוחרר	

עד	שהרצל	פתח	את	הדרך	הרעיונית	לאותה	אמנסיפציה.	זאת	

אומרת,	להיווצרות	מדינת	לאום	יהודית	ככל	עמי	אירופה.

מכן	 לאחר	 שנים	 עשרות	 כמה	 התרחשה	 זו	 מפנה	 נקודת	

בארצות	האיסלאם	והתהליך	התחיל	עם	התמוטטות	האימפריה	

שחרור	 תהליך	 התחיל	 אז	 באזור.	 שולטת	 שהייתה	 העות'מנית	

"השריעה"	 דין	 תחת	 חי	 שהיה	 בעולם	 הנשלטים	 העמים	 של	

הראשונים	 היו	 היוונים	 מפלה.	 ובמשטר	 דרגה	 נחות	 במעמד	

שהשיגו	את	שחרורם	ב-1829.	ב-1890	הארמנים	הקימו	פדרציה	

את	 כן	 גם	 להבין	 יש	 פרספקטיבה	 באותה	 בציפליס.	 מהפכנית	

עליית	הבילויים	ב-1882	וגם	תחילת	התנועה	הלאומית	הערבית	

נהנו	 בעצם	העמים	שנשלטים	 ערבית.	 כלל	 בתחילתה	 שהייתה	

מהתערבות	המעצמות	הקולוניאליות	באימפריה	העות'מנית	כדי	

להשיג	חופש.	אפשר	להגיד	שגם	הערבים	נכנסו	לתהליך	שהביא	

שחררו	 הקולוניאליות	 שהמעצמות	 אחרי	 לאום	 למדינות	 אותם	

מן	הכבלים	העות'מנים.	מה	שהאיץ	את	ההליכה	למדינה	 אותן	

האיסלאם	 בארצות	 כמו	 שבאירופה	 העובדה	 הייתה	 יהודית	

הלאומנות	הייתה	קשורה	לאנטישמיות.	היא	הייתה	תוקפת	את	

לראשונה	 הופיעה	 אנטישמיות	 באירופה	 מזיק.	 כעם	 היהודים	

באביב	העמים	ב-1848,	זאת	אומרת	בשיא	הלאומנות.	היהודים	

שהיו	אמורים	להיות	אזרחים	יחידים	הותקפו	כעם	שזומם	קשר	

כבר	 הופיעה	 הפוליטית	 האנטישמיות	 המוסלמי	 בעולם	 	 עולמי.	

ישראל	 והמאורעות	האנטישמיים	בארץ	 מירושלים	 עם	המופתי	

האנטישמית,	 הזו,	 החדשה	 השנאה	 ב-1920.	 כבר	 שהתחילו	

הדתית	 יהדות	 האנטי	 של	 לירושה	 קשורה	 תמיד	 הייתה	

באיסלאם.	מנקודת	ראות	זו,	העצמאות	והריבונות	הישראלית	הן	

נראות	בלתי	מתקבלות	ומתפרשות	כמרידה	נגד	חוק	"השריעה".	

נכונה	 שאיננה	 ביותר	 הנפוצה	 הפרספקטיבה	 את	 להפוך	 יש	

היהודי	 הקיום	 לסוף	 גרמה	 ישראל	 מדינת	 שהקמת	 כשאומרים	

בארצות	האיסלאם.	זהו	ההיפך.	הקמת	מדינות	הלאום	הערביות	

שמה	קץ	לעידן	החופש	הפרטי	והקבוצתי	של	היהודים	שאפשר	
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קורטוב מהשכחה
פרופ' סופיה מנשה

את  לספר  ניתן  כיצד 

יהודי  נער  של  תולדותיו 

תשע  ארגנטינאי  בן   -

עונה,  שנחטף,  עשרה, 

הוכרז  ולבסוף  נרצח 

ניתן  כיצד  "נעלם"? 

חלומותיו  את  לשחזר 

שלו  האידיאלים  ואת 

שנה  ושמונה  שלושים 

לאחר "היעלמותו"?

בשאלות	אלו	פותח	הפרק	

הטרילוגיה	 של	 השלישי	

המשפחתית,	קורטוב	מהשכחה,	במקור	בספרדית,

.UN  RETAZO  DEL  OLVIDO

זכרו	 את	 השכחה	 מציפורני	 להציל	 הינה	 הספר	 מטרת	 ואכן,	

של	אחי	המחברת	ֶנסטֹור	ֲסלַבדֹור	מֹוָאֶדד	]קיֵקה[,	ולשחזר	את	

חייו	הקצרים	עד	ל-8	במאי	1976,	היום	בו	נחטף	ע"י	גורמים	לא	

לעיל,	 שהוזכרו	 לשאלות	 הולם	 מענה	 אחר	 	החיפוש	 מזוהים.	

בין	מעט	הנתונים	 קונצפטואלית	שתשלב	 חייב	מציאת	מסגרת	

הביוגראפיים	על	קיקה	לבין	התהליכים	ההיסטוריים	שפקדו	את	

ארגנטינה	במהלך	חייו.		תולדות	המשפחה	המורחבת	בשלושת	

הדורות	האחרונים	העניקו	את	המסגרת	הנאותה.		מכאן	דו-שיח	

מתמיד	בין	ההיסטוריה	המשפחתית	לבין	התהליכים	הפוליטיים,	

המשפחה,	 תולדות	 על	 חותמם	 שהטביעו	 וחברתיים	 כלכליים	

ארגנטינה	 ועד	 הראשונה,	 העולם	 מלחמת	 ערב	 בדמשק	 החל	

ועד	 בראשית	המאה	העשרים	 היהודית	ההמונית	 ההגירה	 מאז	

הטרוריזם	המדיני	שאפיין	את	שלטון	הגנרלים	בשנות	השבעים	

של	המאה	הקודמת.

ֲאֵמלַיה  הסבתא,  של  בדמותה  מתמקד  הראשון  הפרק 

,)1988-1900(

לארגנטינה. נשלחה	 ארבע-עשרה	 בגיל	 אשר	 דמשק,	 ילידת	

את	 ולגלות	 דודה	 לבן	 להינשא	 כפולה:	 הייתה	 הנסיעה	 מטרת	

עקבות	אחיה,	אשר	היגר	כמה	שנים	קודם	לכן	לדרום	אמריקה	

ואבדו	עקבותיו.		ֲאֵמלַיה	הגיעה	לארגנטינה	לאחר	מסע	תלאות	

]הספר	 עקלקלות	 וימיות	 יבשתיות	 בדרכים	 חודשים,	 שארך	

הרבים	 והקשיים	 הביניים,	 תחנות	 המהגרים,	 תנאי	 את	 מתאר	

לא	 המיועד	 הבעל	 כי	 עמליה	 גילתה	 ליעדה,	 	בהגיעה	 	. בדרך[	

המתין	לה,	וכך	נותרה	לבדה,	ילדה	בת	ארבע-עשרה	בארץ	לא	

אפוא	 עליה	 	היה	 סביבתה.	 עם	 לתקשר	 יכולת	 כל	 בלי	 נודעת,	

להרשות	 שיכלו	 יהודים	 בבתי	 כמנקה	 זאת	 ועשתה	 להתפרנס	

לעצמם	לשכור	את	שרותיה.		לבסוף	שודכה	למשה	סּוֶיד	ויחדיו	

השנים	 וברבות	 ילדים,	 שמונה	 שמנתה	 ענפה	 משפחה	 הקימו	

גם		עשרים	ושלושה	נכדים,	ומספר	רב	עוד	יותר	של	נינים.		אישה	

אהבה	 שידרה	 וכתוב,	 קרוא	 ידעה	 שלא	 אותה	 לסובב	 סקרנית	

	חרף	 מוסלמים.	 או	 נוצרים,	 יהודים,	 בין	 הבחנה	 ללא	 לזולתה	

חשדנות	 כל	 טיפחה	 לא	 האבות,	 מסורת	 על	 ששמרה	 העובדה	

כלפי	"האחר",	וספק	אם	הייתה	מודעת	לאנטגוניזם	לכאורה	שבין	

בני	הדתות	המונותיאיסטיות.	כמרפאה	עממית	--	כישורים	אשר	

כמחוללת	 למרחקים	 יצא	 שמה	 	-- בדמשק	 אביה	 בבית	 למדה	

ללא	 קרובות	 לעיתים	 	--	 ובנפשם	של	מטופליה	 בגופם	 פלאים	

שנהגה	 מהסיפורים	 דוגמאות	 כמה	 מביא	 גם	 	הפרק	 תמורה.	

מדור	 פה	 בעל	 שעברו	 השכל	 מוסר	 עם	 אגדות	 לנכדיה,	 לספר	

לדור	ושהיו	מקובלות	במזרח	התיכון.

של	 מעמיק	 היסטורי	 במחקר	 משולבת	 ֲאֵמלַיה	 של	 הביוגרפיה	

היהודית	 הקהילה	 בה:	 המרכזיות	 וההתפתחויות	 התקופה	

שקיעתה	 בעקבות	 התמורות	 נשים,	 לחינוך	 היחס	 בדמשק,	

המסע	 הצעירים.	 התורכים	 ועליית	 העות'מנית	 האימפריה	 של	

ֲאֵמלַיה	לדרום	אמריקה	היה	חלק	של	תהליך	הגירה	המוני	 של	

החיים	 תנאי	 את	 מתאר	 	הספר	 נוצרים.	 והן	 יהודים	 הן	 שפקד	

מוסדות	 של	 היווצרותם	 הקשה,	 ההתאקלמות	 המהגרים,	 של	

וגלי	האנטישמיות	שפקדו	 איירס,	 בבואנוס	 ראשוניים	 קהילתיים	

את	ארגנטינה	ואשר	הפכו	לתופעה	של	קבע	ככל	שגדל	מספר	

זו.		כל	התהליכים	ההיסטוריים	מתוארים	מזווית	 היהודים	בארץ	

שוליים	 הערות	 של	 יחסית	 רב	 כשמספר	 ֲאֵמלַיה,	 של	 ראייתה	

משלים	את	הידע	לקוראים	שאכן	מעוניינים	להרחיב	את	היריעה	

ההיסטורית	מעבר	לתולדות	המשפחה.
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הפרק השני מתמקד בדמותה של שרה )1995-1924(,

הספר	 בית	 את	 שסיימה	 לאחר	 ֲאֵמלַיה.	 של	 הרביעית	 בתה	

הדמשקאית	 העדה	 בנות	 בקרב	 שכיחה	 לא	 תופעה	 	-- היסודי	

עבדה	 זה	 ולצורך	 המשפחה	 לפרנסת	 לתרום	 עליה	 היה	 	--

לעלייה	 הביאו	 ושאפתן	 כשרוני	 לבחור	 נישואיה	 חרושת.	 בבית	

אף	 מסוימת	 ובמידה	 ניסתה	 כשהיא	 	במעמדה,	 מטאורית	

הצליחה	שלא	לפגר	אחרי	הצלחות	בן	זוגה.

הן	 למדה	 לתפארת,	 המשפחתית	 האחוזה	 החזקת	 מלבד	

לחלוטין	 חריגות	 תופעות	 הן	 אף	 עברית,	 השפה	 את	 והן	 לנהוג	

בזמנה.		פטריוטית	ארגנטינאית,	הזדהתה	עמוקות	עם	התרבות,	

הוריה,	 את	 קיבלה	 והאווירה	של	הארץ	אשר	 המנהגים,	 האוכל,	

ילדיה	מבלי	להזניח	את	מסורת	 ערכים	בהם	ביקשה	לחנך	את	

לתנועה	 בנותיה	 של	 הצטרפותן	 את	 להבין	 	התקשתה	 האבות.	

בורגני	 שבית	 מהמותרות	 סלידתן	 את	 וכן	 ציונית-סוציאליסטית,	

יכול	היה	לספק	להן	ומה	שבעיניה	הצטייר	כבגידתן	בארגנטינה	

לרגל	עלייתן	ארצה.		

הפרק	מסתיים	במרתף	חשוך	ומטונף	אליו	נחטפה	שרה	יחד	עם	

בנה	ובעלה,	ובו	שהתה	משך	שלושה	ימים	תמימים	כשהיא	עדה	

לעינויי	בנה.

אשר	 ההיסטוריים	 בתהליכים	 משולבים	 שרה	 של	 חייה	 גם	

השואה,	 השנייה,	 העולם	 	מלחמת	 חייה:	 על	 בעקיפין	 השפיעו	

של	 עלייתו	 הקרובה,	 	בסביבתה	 ישראל.	 מדינת	 של	 והקמתה	

פרון	)Perón(	לשלטון	והתמיכה	הרווחת	בפרוניזם	--	לאו	דווקא	
פרשת	 	.)Evita( אוויטה	 של	 ומותה	 פועלה	 	-- היהודים	 בקרב	

	פרוץ	מלחמת	 בעקבותיה.	 גילויי	האנטישמיות	 והחרפת	 אייכמן	

ששת	הימים	ועליית	ביתה	הבכורה	לארץ.		כל	אלו	מזווית	ראייתה	

וליכולותיה,	ואשר	מלאה	כל	 ליופייה	 יהודייה,	מודעת	 של	אישה	

חייה	בנאמנות	את	תפקיד	ה- potiche,	עקרת	הבית	המטופחת,	

המשרתת	את	הקריירה	הפיננסית	והקהילתית	של	בעלה.

הפרק השלישי מתמקד בקיֶקה )1976-1957(:

הולדתו	בבית	בורגני	עשיר,	אשר	ביקש	להכשירו	בכדי	לרשת	את	

אימפריית	העסקים	של	אביו.		הצטרפותו	לתנועות	נוער	ציוניות-

לשמאל	 ההדרגתי	 והתהליך	 הצעיר(,	 )השומר	 סוציאליסטיות	

הארגנטינאי,	תוך	שמירה	קפדנית	על	שתיקה	מוחלטת	מול	בני	

של	 הנוער	 במחתרת	 	השתלבותו	 הקרובה.	 וסביבתו	 משפחתו	

צ'ה	גברה	)Guevarista Juventud(,		אשר	גזרה	את	מותו	בטרם	

עת	ואשר	התגלתה	למחברת	באקראי,	בזמן	כתיבת	הספר.

הספר	מסתיים	עם	החיפושים	הכושלים	של	המחברת	לגילוי	כל	

פרט	על	גורלו	של	קיֶקה,	ומהווה	זעקת	האשמה	)j'acusse!(	על	

שתיקתם	הרועמת	של	מוסדות	הקהילה	בארגנטינה	מזה,	ושיתוף	

	בדף	 מזה.	 הטרור,	 משטר	 עם	 ישראל	 ממשלת	 של	 הפעולה	

האחרון	מצוטטות	המילים	הנרגשות	של	סן	אקסופרי	בהן	חותם	

את	הנסיך הקטן,	אותן	שלח	קיֶקה	במכתבו	האחרון	לאחותו.

גם	פרק	זה	בודק	את	התהליכים	הסוערים	שפקדו	את	ארגנטינה	

את	 לשתף	 ניסיון	 תוך	 הקודמת,	 המאה	 של	 השבעים	 בשנות	

יהודים	 הקוראים	בגורמים	שהביאו	את	קיֶקה,	כמו	אלפי	נערים	

בלחימה	 היהודית	 המדינה	 עם	 ההזדהות	 את	 להחליף	 אחרים,	

המדוכאים	 אלפי	 עבור	 יותר	 ושוויוני	 יותר	 טוב	 עתיד	 למען	

במחוזות	 הויאטקונג	 	ניצחון	 הלטינית.	 ובאמריקה	 בארגנטינה	

רחוקים	ועלייתו	של	איֶינֵדה	בצ'ילה	שימשו	ללא	ספק	זרז	לתהליך	

זה.		

המספר	 לזהות	 בהתאם	 השפה	 משתנה	 השונים	 בפרקים	

]ֲאֵמלַיה,	שרה,	או	המחברת	באחרית	דבר[,	וגם	מידת	השימוש	

בהערות	שוליים,	המשקפות	את	הידע	או	הבורות	של	האישיות	

בגוף	 המספרות	 עצמה	 והמחברת	 שרה,	 	ֲאֵמלַיה,	 המספרת.	

אחת	 כל	 של	 האישית	 מהזווית	 אותן	 לסובב	 ומתייחסות	 ראשון	

מהן.		ואילו	בפרק	המוקדש	לקיֶקה,	נעשה	שימוש	בלשון	שלישית,	

שהרי	הוא	עדיין	בחינת "נעלם".

עניין ציבורי:

מבחינת	תכנו,	מטפל	הספר	בכמה	סוגיות	שיכולות	למשוך	את	

תשומת	הלב	של	קהלים	שונים	בארץ	בגילאים	שונים.		למשל,

לא	 אשר	 בארגנטינה,	 והן	 בסוריה	 הן	 הדמשקאית,	 הקהילה	 	⋅

זכתה	לחשיפה	מספקת.

הנאמנות	 בעיית	 ובמקביל,	 בארגנטינה	 האנטישמיות	 גלי	 	⋅

הכפולה	של	הציבור	היהודי,	הן	לאחר	הקמת	מדינת	ישראל	

והן	בעקבות	חטיפתו	של	אייכמן.

ההתלבטות	הרווחת	בקרב	הנוער	היהודי	בין	תנועות	הנוער	 	⋅

החלוציות	לבין	תנועות	השמאל	המחתרתיות.

ואחוז	 	,1983 	- 	1976 הצבאי,	 המשטר	 בזמן	 ליהודים	 היחס	 	⋅

הנעלמים	בקרבם.

היחס	הבעייתי	של	מוסדות	הקהילה	בארגנטינה	ושל	מדינת	 	⋅

ישראל	למשטר	הטרור	בכלל	ולנעלמים	היהודים	בפרט.

פרופ' סופיה מנשה 

כתבה	עד	כה	15	ספרים	בהוצאות	המובילות	בעולם	האוניברסיטאי,	

Oxford University Press, Cambridge University Press,		כולל
ע"י	 פורסמו	 בעברית	 עטה	 פרי	 ספרים	 מאמרים.	 	120 וכן	

האוניברסיטה	הפתוחה	וכן	משרד	הביטחון.
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חי	ולפני	היוצר.	מאוחר	יותר,	העבירו	אותם	לאחרי	קדיש	תתקבל	

לעמידה.	 שאמר	 ברוך	 בין	 הפסק	 יהיה	 שלא	 כדי	 שחרית,	 של	

לעומת	זאת	בבית	הכנסת	אלרקי,	אמרו	אותם	לפני	ברוך	שאמר.	

הקהל	 כל	 אלפרנג'	 שיטת	 לפי	 יתרונות,	 ישנם	 השיטות	 לשתי	

את	 מכריחים	 אלרקי	 שיטת	 לפי	 זאת	 לעומת	 מהפיוטים,	 נהנה	

הקהל	להקדים	לתפילה	במידה	ורוצים	להנות	מהפיוטים.	בבית	

רק	 אלא	 השנה,	 ראש	 בערב	 נדרים	 התרת	 את	 אמרו	 לא	 חסון	

נדרים	 התרת	 את	 והשאירו	 נדרים	 גם	 שכללה	 קללות	 התרת	

לערב	יום	כיפור.

תיקון הטל ותיקון הגשם

לפני	 ממש	 האלה	 התיקונים	 את	 שרו	 חסון	 ובבית	 פרנג'	 באל	

עמידת	המוסף,	אחרי	הקדיש.	לעומת	זאת	בשאר	בתי	הכנסת	

שרו	אותו	אחרי	קריאת	התורה	וההפטרה.

שבת הגדול:

באל	פארנג'	ובבית	חסון,	לא	קראו	את	ההפטרה	של	שבת	הגדול	

)וערבה	ל-ה'	מנחת	יהודה	וירושלים...(	אלא	אם	שבת	הגדול	חל	

בערב	פסח.

תשעה באב

לא	התפללו	ערבית	ושחרית	בבתי	המדרש	שבבתים	כלל,	אלא	

רק	בבתי	הכנסת	הגדולים.

במדרש	הרח"ו	שאע'ור	התפללו	תפילת	שחרית	בלבד,	שנמשכה	

קראו	 הם	 "איכה",	 ומגילת	 הקינות	 קריאת	 אחרי	 כי	 רב,	 זמן	

מה"כתר"	הנמצא	שם,	ואת	ספר	איוב	עם	תרגום	לערבית	)שרח(,	

ולאחר	מכן	קראו	את	התורה	ואת	ההפטרה	גם	היא	עם	"שרח".

ג. שינויים בזמני התפילה:

בעבר	הרחוק	גרו	יהודים	בכפר	מחוץ	לשכונת	היהודים.	כדי	שיוכלו 

שודדי	 סכנת	 בגלל	 החשיכה,	 לפני	 לבתיהם	 ולחזור	 להתפלל	

דרכים,	התירו	להתפלל	ערבית	ב"פלג	המנחה"	)כשעה	ורבע	לפני	

השקיעה(.	בבית	הכנסת	אלפרנג'	שמרו	על	המינהג	הזה	אפילו	

שמזמן	אף	יהודי	לא	גר	בכפר.	מנהג	זה	עזר	לאנשים	רבים	שהיה	

להם	מה	לעשות	ורצו	להתפלל	ולהתפנות	לעיסוקם.	שם	סיימו	

בבית	 זאת	 לעומת	 חזקה.	 עדיין	 היתה	 כשהשמש	 התפילה	 את	

ממש	 כלומר	 לשקיעה,	 סמוך	 וערבית	 מנחה	 התפללו	 שמעיה	

ברגע	האחרון	וזה	עזר	למאחרים.	בבית	דישי	התפללו	בזמן	הנכון.

מנהגים בבתי כנסת
בדמשק

ד”ר אברהם חסון

א. מבוא היסטורי

הומוגנית	שכללה	 די	 היתה	 גירוש	ספרד,	הקהילה	בדמשק	 עד	

ישראל:	 ארץ	 התיכון,	 המזרח	 מכל	 שבאו	 ערבית	 דוברי	 יהודים	

ירושלים,	צפת	וטבריה,	בגדד	ופרס	וכולם	השתלבו	בבתי	הכנסת	

השפעות	 עם	 הירושלמי	 התפילה	 נוסח	 את	 שסיגלו	 הקיימים	

בבליות.

לאימפריה	 מגורשים	 של	 גלים	 הגיעו	 ספרד,	 גרוש	 אחרי	

הגיעו	 המגורשים	 בין	 בפרט.	 ולדמשק	 בכלל	 העות'מאנית	

ושפות	 מסחר	 שיטות	 איתם	 שהביאו	 עשירות	 משפחות	 כמה	

אירופאיות,	תרבות	שונה,	מנגינות	ונוסח	תפילה	שונים	במקצת.	

המקומית.	 הקהילה	 עם	 להתמזג	 קשה	 להם	 היה	 תחילה	 לכן,	

הם	הקימו	לעצמם	בית	כנסת,	רבנות,	בית	קברות,	תלמוד	תורה	

משלהם.	הם	דיברו	ספרדית.	תוך	כמה	עשרות	שנים	בלית	ברירה	

הם	התמזגו	אט	אט	עם	הקהילה	הקיימת	שקראו	לה:	מסתערבים	

והספרדים	נקראו	פרנג'ים	-	אירופאים.

לא	הייתה	ברירה	לספרדים	אלא	ללמוד	ערבית	כדי	שעסקיהם	

בודדות	 ספרדיות	 מילים	 קלטו	 המסתערבים	 זאת	 לעומת	 יזוזו,	

ֵמַזה- ַמנֵתל,	 ַאמבּודֹו,	 קוַרַצ'ה,	 כמו	 בשימוש,	 ימינו	 עד	 שנשארו	

ְפַרְנַגה,...

לפי	 שם	 והתפללו	 אלפרנג'	 הכנסת	 בית	 את	 הקימו	 הספרדים	

הרבנים	 כי	 נשמר	 זה	 נוסח	 השנים	 ועם	 איתם,	 שהביאו	 הנוסח	

לדורותיהם	הפצירו	במתפללים	לשמר	את	הנוסח	פן	יאונה	להם	

רע	חס	ושלום.	כמו	כן	הקימו	כמה	בתי	מדרש	שגם	בהם	התפללו	

בנוסח	הזה,	למשל	בית	שמעיה,	בית	אלמעלם	)משפחת	פרחי(,	

בית	ליסבונה	ומאוחר	יותר	בית	חסון.

שינויים	בנוסחים:

 1860 שנת	 בסביבת	 לדמשק	 הגיעו	 חסון,	 בית	 מדרש	 מקימי	

והתפללו	בבית	הכנסת	אלפרנג'.	תוך	שנים	בודדות	הם	בנו	את	

ביתם	ובו	בית	המדרש.	לכן	נוסח	התפילה	במדרש	זה,	זהה	לנוסח	

של	אלפרנג'.

ב. ימים נוראים:

בבית	הכנסת	אלפרנג'	ובבית	חסון	לא	אמרו	אבינו	מלכנו	בשבת,	

אפילו	ביום	כיפור	שחל	בשבת.

באל	פראנג'	אמרו	את	הפיוטים	השונים	במקומם	לפני	נשמת	כל	
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ִמְשָמָרה:

בבתי	 בדמשק	 והונהג	 בבגדד	 שמקורו	 מצויין	 לימודי	 מנהג	 זה	

מדרש	ובבתים	פרטיים.	הלימוד	כלל	קטעים	מהתורה,	הנביאים,	

הכתובים	ושישה	סדרי	משנה.	בכל	שבת	כשעתיים	לפני	תפילת	

הבא,	 השבוע	 פרשת	 את	 וקוראים	 הלומדים	 מתאספים	 מנחה	

פרקים	מהנביאים,	הכתובים	ומשניות	לפי	טבלה	קיימת.	המנהג	

הזה	יושם	ללימוד	לזכר	נפטרים	ולעילוי	נשמתם.	לפי	הקבלה,	זה	

המעשה	הטוב	ביותר	שניתן	לעשות	לעילוי	הנשמות,	והוא	לימוד	

מעודדת	 לא	 היהדות	 כי	 נשמה,	 באותיות	 שהיא	 ומשנה	 תורה	

עליה	תכופה	לבתי	עלמין.	לפי	הספר	דמשק	וחכמיה,	התקיימו	

אל	 שאע'ור,	 חסון,	 דישי,	 כבאבייה,	 המדרש:	 בבתי	 המשמרות	

בוזלי,	דוויר	ועוד	במספר	בתים	פרטיים.

תפסיר:

בבית	הכנסת	אלמניין,	לפני	תפילת	מנחה	בשבת,	אחד	החכמים	

היה	מסביר	בערבית	את	פרשת	השבוע.	יצא	לי	לשמוע	זאת	מפיו	

של	חכם	יצחק	אסא	ז"ל	)חכם	זאכי(.

שיעורי תורה:

ברוב	בתי	המדרש	נהגו	לקיים	שיעורי	תורה.	עם	השנים,	הקהילה	

הם	 גם	 התורה	 ושיעורי	 הצטמצם	 הרבנים	 ומספר	 הידלדלה	

הצטמצמו.	בדור	האחרון	נשאר	מעין	"כולל"	בו	למדו	קומץ	אנשים	

בבית	המדרש	רפאל	)ח'וואג'ה	רפאל(.	

תענית ציבור:

מתקיימת	 היתה	 חודש	 ראש	 בערב	 לחודש,	 אחת	 דישי,	 בבית	

ודברים	 תהילים	 קראו	 שישבו	 אנשים	 כמניין	 של	 דיבור	 תענית	

נוספים.	במשך	כל	היום	לא	אמרו	מילה	אחת	בדברי	חולין,	שאינה	

מדברי	קודש.

ה. בבית הכנסת בג'ובר:

פעמיים	 הזוהר	 ספר	 לימוד	 את	 לסיים	 הרח"ו	 צוואת	 לפי	 נהגו	

נעשה	בחגיגיות	 ולפני	ראש	השנה.	הסיום	 לפני	שבועות	 בשנה	

רבה.

בכל	ערב	ראש	חודש	נהגו	יהודי	דמשק	לעלות	לג'ובר	ולהתפלל	

תפילת	ראש	חודש.	אחרי	התפילה	נהגו	לכבד	את	המתפללים	

בכיבוד	כדי	לזכות	בברכות:	מזונות,	פרי	העץ	ופרי	האדמה.	בדורות	

האחרונים	אחרי	שהקהילה	הידלדלה,	מנהג	זה	הצטמצם	לערב	

ראש	חודש	אלול	בלבד.	אירוע	זה	נקרא	בלשון	העם	"משמרת	

רחמים".	אמרו	סליחות,	תקעו	בשופרות	בציפייה	לגאולה	קרובה.

בשבת	בבוקר,	הגיעו	גברים	מדמשק	כדי	לקיים	תפילת	שחרית	

המשכיות	 להבטיח	 מנת	 על	 רגלית.	 בהליכה	 הכנסת	 בבית	

ובחום,	התאספו	 ובקיץ,	בגשם	 זה,	בחורף	 התפילה	בבית	כנסת	

המאמינים	במקום	מסויים	בשכונה	וביחד	הלכו	לג'ובר,	וזאת	כדי	

לוודא	שישנו	מניין	ולוודא	בטחון	ההולכים.

בספר  במקצת  נעזרתי  המחבר,  מזכרון  הוא  המידע  הערה: 

של אברהם אסא ז"ל: "דמשק וחכמיה". אודה לקוראים שיש 

להם מידע נוסף להעביר אלינו כדי לעדכן את המאמר.

תפילת שחרית:

מחצות	 שהיו	 אחרי	 מאוד,	 מוקדם	 התפללו	 אלעתיק	 ב-כתאב	

בתי	הכנסת	התפללו	 נוסף.	בשאר	 ולימוד	 חצות	 בתיקון	 הלילה	

מניין	מאוחר	 היה	 ידוע	אם	 לא	 	,6:00 ל	 בבוקר	 	5:30 בין	 בשעות	

יותר.

ד. נושאים ייחודיים: 

בבתי	הכנסת	השונים	התקיימו	תפילות	או	טקסים	מיוחדים	כגון:

ראש השנה:

ביום	ראשון	של	ראש	השנה	הרב	הראשי	היה	דורש	בבית	כנסת	

ובסיום	 וחשבון	הנפש,	 הדין	 יום	 בנושא	 בבוקר	 אלמנשא	השכם	

יוצאים	ידי	 30	קולות	עם	ברכה	וכך	 הדרוש	היו	תוקעים	בשופר	

חובת	שמיעת	קול	שופר	עם	הזריחה	כדי	לקיים	את	מאמר	חז"ל:	

זריזים	מקדימים	למצוות.	נהניתי	מאוד	מחוויה	זאת.

פרקי אבות:

נהגו	בכל	בתי	הכנסת	לפני	מנחה	של	שבת	בין	פסח	לשבועות	

שמאע	 הכנסת	 בבית	 אבות.	 מסכת	 של	 הפרקים	 אחד	 לקרוא	

היו	מתאספים	כמה	פייטנים	ושרים	את	הפרק	במנגינה	מיוחדת	

מאוד,	עפ"י	מקאם	אחיד.	זאת	היתה	חוויה	מיוחדת.

שמחת תורה:

בארץ	נוהגים	לעשות	הקפות	בכל	התפילות	ביום	שמחת	תורה.	

בדמשק	החג	הזה	התמשך	יותר	משבועיים	והקהילה	יכלה	להנות	

ממנו	מאוד,	בשבת	שלפני	שמחת	תורה	עשו	הקפות	ראשונות	

בבית	כנסת	אלמניין,	ביום	שמחת	תורה	בבוקר	כל	בתי	הכנסת	

שמחה	 עשו	 שמאע	 כנסת	 בבית	 אבל	 מקוצרות,	 הקפות	 עשו	

גדולה	מאוד,	כיבדו	ב-ערק	וסלטים	וכיבה	וסמבוסק,...וכו’.

שרוב	 חסון,	 בבית	 גדולות	 הקפות	 היו	 מנחה,	 אחרי	 אחה"צ	

בג'ובר	 הכנסת	 בבית	 נשים.	 כולל	 לחגוג	 מגיעה	 היתה	 הקהילה	

עשו	את	ההקפות	בשבת	בראשית.

שירת הבקשות:

ישנו	מנהג	לקום	מוקדם	החל	משבת	בראשית	ועד	שבת	הגדול	

כך	 וקר,	 ארוך	 הלילה	 אלה,	 בשבתות	 הבקשות.	 פיוטי	 ולשיר	

שהולכים	לישון	מוקדם	ומתעוררים	מוקדם,	כדי	שלא	לבזבז	את	

הזמן	ולהשתעמם	במיטה,	קמים	לשיר.

אחרי	שהקהילה	הידלדלה,	נשארה	קבוצה	קטנה	נאמנה	לשירים	

האלה	שבאה	לשיר	בבית	חכם	יצחק	אבולעאפיה.		

התרת נדרים:

לפי	הקבלה	טוב	לעשות	התרת	נדרים	כל	ערב	שבת	כדי	לקבל	

חברה	 של	 המחסן	 )ליד	 אלחארה	 במדרש	 נקיים.	 השבת	 את	

ועושים	התרת	 ביום	שישי	 גדולה	 היו	מתפללים	מנחה	 קדישא(	

נדרים	ולאחר	מכן	הולכים	להתכונן	לשבת.	

תיקון חצות:

ב-כתאב	אלעתיק,	היה	מניין	מיוחד	שבאו	כל	יום	בחצות	הלילה	

לקרא	את	תיקון	חצות	ולקונן	על	חורבן	הבית.	לאחר	סיום	התיקון	

היו	לומדים	עד	שיהיה	זמן	תפילת	שחרית	ומתפללים.
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משמעותי	 חלק	 נטלו	 אלו	 משפחות	 ואיראן.	 הודו	 לבין	 אירופה	

במסחר	זה	ובמימונו	וכן	בפעילות	פיננסית	ובנקאית	כללית	באזור,	

לצד	עיסוקים	ותפקידים	נוספים	בעיר	ובקהילה.	

חקר	אילן	היוחסין	של	המשפחה	מוצא	שני	ענפים	מרכזיים	של	

משפחת	ליסבונה	בדמשק,	אשר	נכון	לנקודת	הזמן	הנוכחית	לא	

מצאנו	קשר	ביניהן.

צאצאי רפאל ליסבונה 

רפאל	ליסבונה	נולד	ב-	1710	ולו	בן	בשם	חיים	)1740(.	המסמך	

רפאל	 של	 פניה	 הינו	 המשפחה	 בידי	 שנמצא	 ביותר	 הקדום	

בחלב.	 ונציה	 של	 הרפובליקה	 של	 לקונסול	 ב-1780	 ליסבונה	

ונציה	 של	 הרפובליקה	 אזרחות	 קיבלה	 שהמשפחה	 כנראה	

במהלך	שהותה	באיטליה.

לכיבושה	 עד	 עצמאית	 מדינה	 הייתה	 ונציה	 של	 הרפובליקה	

הערים	 בכל	 דיפלומטים	 נציגים	 לה	 היו	 ב-1797.	 נפוליאון	 בידי	

סחר	 עיר	 ששימשה	 חלב,	 וביניהן	 התיכון,	 במזרח	 החשובות	

מרכזית	באותה	עת.	ליהודים	האמידים	היה	חשוב	מאוד	להחזיק	

באזרחות	כאמצעי	הגנה	בפני	שרירות	השלטון	העות׳מאני.

כאיש	 עיסוקיי	 ״מלבד	 ליסבונה:	 רפאל	 כותב	 לקונסול	 בפנייתו	

וונציאנים	 ונתינים	 הרגל	 עולי	 לכל	 עזרה	 מושיט	 אני	 עסקים	

שמגיעים	לדמשק	בדרכם	לארץ	הקודש.״	הוא	מברך	את	מושל	

מבקש	 רפאל	 הונציאנית.	 אזרחותו	 את	 בעבר	 שאישר	 דמשק	

הקודם	 שהקונסול	 החסות	 זכויות	 כל	 את	 לו	 לאשר	 מהקונסול	

העניק	לו	בגין	אזרחותו	זו.	בתחתית	הפניה	מאשר	הקונסול	בחלב	

את	בקשתו	ב-25	ביולי	1780.	ליתר	בטחון	רפאל	מצטייד	באישור	

דומה	מהקונסליה	של	אוסטריה	בביירות.	

לחיים	ליסבונה	היה	בן	בשם	משה	אלי	)1832-1770(.	

נפוליאון,	 ידי	 על	 ונציה	 כיבוש	 לאחר	 שנה	 	14 	,1811 בשנת	

חסות.	 בבקשת	 הקונסול	הצרפתי	 אל	 ליסבונה	 אלי	 פונה	משה	

בתשובתו	כותב	הקונסול	הצרפתי	״אני,	ז׳אן	לוי	רוסו,	אביר	מסדר	

למשה	 מקנה	 בחלב,	 צרפת	 אימפריית	 וקונסול	 הפרסי	 השמש	

אלי	ליסבונה	את	חסותו	של	קיסר	צרפת	ומלך	איטליה,	נפוליאון	

הגדול״.	

משפחת ליסבונה
לדורותיה

דוד ליסבונה, אילון לוי

גירוש	 עם	 הנראה	 וככל	 בפורטוגל	 מקורה	 ליסבונה	 משפחת	

יהודי	פורטוגל	בשנת	1497	קיבלה	המשפחה	את	שמה	באיטליה	

)ליסבונה	הוא	שם	בירת	פורטוגל	באיטלקית(.	

בני	המשפחה	הגיעו	לדמשק	מאיטליה	במאה	ה-17	או	ה-18	והיו	

לסוחרים	עשירים	בעיר.	אזכור	ראשון	של	שם	המשפחה	ליסבונה	

משיח	 צבי,	 בשבתאי	 העוסקים	 	17 ה	 מהמאה	 בכתובים	 מופיע	

השקר	שנתן	העזתי,	אחד	מתומכיו	וממשיכי	דרכו,	נישא		ב-1663 

שהיגר	 שמואל ליסבונה  לבתו	של	סוחר	עשיר	מדמשק	בשם	

לעזה.

לשייכותה	של	משפחת	 רבות	 ניתן	למצוא	עדויות	 במאה	ה-18	

היהודיות	 	המשפחות	 של	 המצומצמת	 לשכבה	 ליסבונה	

העשירות	בדמשק,	לצידן	של	משפחות	פרחי,	פיצ׳יוטו,	סטמבולי,	

אנג׳ל	והררי.	
בין	 היבשתי	 במסחר	 ביותר	 חשובות	 תחנות	 היו	 וחלב	 דמשק	

משה	ליסבונה
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וב-1875  העות׳מאנית	 באימפריה	 כלכלי	 משבר	 פרץ	 ב-1870	

הודיעו	השלטונות	שלא	יוכלו	להחזיר	הלוואות	שלקחו		מעשירי	

לרבות	 בדמשק	 היהודית	 הקהילה	 חברי	 ביניהם	 האימפריה,	

מהמשפחה	 של	 זה	 חלק	 ירד	 זאת	 בעקבות	 ליסבונה.	 משפחת	

מנכסיו	ואברהם	ואחיו	משה	החליטו	לחפש	את	מזלם	במקומות	

אחרים.	משה	ואישתו	מזל	היגרו	לאנגליה,	לעיר	מנצ׳סטר,	מרכז	

ממקימי	 היה	 	משה	 עת.	 באותה	 הבריטית	 הטקסטיל	 תעשיית	

במוזיאון	 בכבוד	 מופיע	 ושמו	 בעיר	 היהודית	הספרדית	 הקהילה	

הבריטי	 לצבא	 התגייס	 )ניסים(	 מבניו	 אחד	 המקומי.	 היהודי	

1916.	אחד	 ב-	 ונהרג	בקרב	הסום	 במלחמת	העולם	הראשונה	

ידוע	 ג׳אז	 נגן	פסנתר	 ליסבונה,	מוזיקאי,	מלחין	 מנכדיו	הינו	אדי	

נוסף,	 	נכד	 הקודמת.	 המאה	 של	 והארבעים	 השלושים	 בשנות	

של	 הכללי	 החשב	 רבות	 שנים	 במשך	 היה	 ליסבונה,	 סטיוארט	

זה	 ענף	 צאצאי	 רוב	 הידועה.	 ספנסר	 אנד	 מרקס	 חנויות	 רשת	

נשארו	בבריטניה	ואירלנד	עד	היום.	

אחיו	של	משה,	אברהם,	היגר	עם	אשתו	לאלכסנדריה	במצריים	

מהגרים	 של	 כלכלית	 פריחה	 תקופת	 של	 ראשיתה	 ב-1872,	

במצרים	 נשארו	 שכולם	 ילדים	 	8 היו	 	לאברהם	 רבות.	 מארצות	

למעט	אלי,	שניסה	להגר	לארצות	הברית	דרך	גרמניה.	הוא	הכיר	

חזר	 הנאצים	 עלית	 אחרי	 בברלין.	 ונשאר	 גרמנית	 יהודיה	 שם	

למצרים	עם	אישתו	היקית	,	בנו	התגייס	לחיל	האויר	הבריטי	והיה	

במצרים	 היהודים	 רדיפת	 עם	 השניה.	 העולם	 במלחמת	 לטייס	

צרפת	 ישראל,	 בין	 אברהם	 1948,	התפזרו	הצאצאים	של	 אחרי	

וארצות	הברית.	

צאצאי נתנאל )שחאדה( ליסבונה )1793-1866(.

ניתן	 נתנאל	 על	 עדויות	 ילדים.	 	5 לו	 והיו	 בדמשק	 נולד	 נתנאל	

שיזם	 זו	 עלילה	 ב-1840.	 דמשק"	 "עלילת	 של	 בתיעוד	 למצוא	

עת,	 באותה	 היהודי	 העולם	 את	 הסעירה	 הצרפתי,	 הקונסול	

יהודי	 ומשרתו.	 נוצרי	 נזיר	 של	 העלמותם	 בעקבות	 פרצה	

וברציחתם.	דמויות	מפתח	מקהילת	 דמשק	הואשמו	בחטיפתם	

באשמה.	 להודות	 לאלצם	 כדי	 ועונו	 נעצרו	 	דמשק	 יהודי	

כי	 מעלה	 הצרפתית	 בקונסוליה	 שהתנהלה	 החקירה	 פרוטוקול	

הקונסול	 של	 העוזרים	 אחד	 את	 לשחד	 ניסה	 ליסבונה	 נתנאל	

הועיל. לא	 הדבר	 אולם	 הפרשה.	 את	 להשתיק	 כדי	 	  הצרפתי	

	משה,	בנו	הבכור	של	נתנאל,	נולד	בדמשק.	הוא	הוליד	4	ילדים	

מנישואיו	הראשונים	ו-	4	ילדים	מנישואיו	השניים.	לימים,	חלקם	

למצריים	 לביירות,	 אחר	 וחלק	 יורק,	 לניו	 היגרו	 צאצאיהם	 או	

שבה	 לברזיל	 דרכם	 את	 עשו	 מהם	 רבים	 מכן	 ולאחר	 ולישראל	

קיים	היום	הריכוז	הגדול	ביותר	של	צאצאי	משפחת	ליסבונה.

1846,	שימש	 The Jewish Chronicle	משנת	 	על	פי	העיתון	

משה	כגזבר	הכנסות	המיסים	הדתיים	של	הקהילה	המוסלמית	

בעיר.

מאיר	ליסבונה'	1906-1832,	היה	הבן	המפורסם	ביותר	של	נתנאל,	

משה	נפטר	ב-1832	בטבריה	והותיר	שני	בנים:	חיים	)יליד	1799(	

ורפאל	)יליד	1802(.	

על	שני	בנים	אלו,	אנו	לומדים	מהצהרה	מ-	1834	מאת	הקונסול	

הצרפתי	בדמשק,	בה	מצויין	שחיים	ורפאל	זכו	)מאז	הגעתו	של	

אולם	 	 אירופאים	 אזרחים	 של	 הזכויות	 בכל	 לדמשק(	 הקונסול	

חסות	 להם	 להקנות	 מוכן	 היה	 לא	 העת	 באותה	 סוריה	 מושל	

דיפלומטית	וגבו	מהם	מיסים	כבדים.		הקונסול	הצרפתי	מסמיך	

את	האחים	לנסוע	לקונסול	אוסטריה	באלכסנדריה	ובאמצעותו	

לדרוש	מממשלת	מצרים	)שהייתה	אחראית	על	סוריה(	הוראה	

בתחתית	 מהם.	 שנגבו	 המסים	 את	 להם	 להשיב	 סוריה	 למושל	

מאת	 ליסבונה	 לחיים	 לאלכסנדריה	 נסיעה	 אישור	 יש	 ההצהרה	

קונסול	אוסטריה.

של	 זה	 לענף	 נוגע	 אשר	 	ברשותנו	 האחרון	 ההיסטורי	 המסמך	

ע״י	 בחלב	 האוסטרי	 מהקונסול	 לדרכון	 בקשה	 הוא	 המשפחה	

הוא	 	1862 בשנת	 רפאל.	 של	 בניו	 משני	 אחד	 ליסבונה,	 אברהם	

דרך	 שבמצריים	 לאלכסנדריה	 עסקים	 למטרות	 לנסוע	 ביקש	

ביירות.			הוא	זוכה	לחסות	בנסיעתו	כאזרח	אוסטרי.

מסמכים	אלו	מלמדים	כי	משפחות	סוחרים	אמידות	כמו	משפחת	

להנות	קבלת	 כדי	 גם	 זרים	 נתינים	 למעמד	של	 נזקקו	 ליסבונה	

זה	 שונות,	שמעמד	 וכלכליות	 והזדמנויות	עסקיות	 מפריבילגיות	

יכול	להעניק.	עם	פתיחת	תעלת	סואץ	ב-1869	החל	להשתנות	

בסיס	הכלכלה	והמסחר	בסוריה	)ובמזה״ת	כולו(,	היבוא	ממזרח	

מאשר	 הים	 בדרך	 ומהיר	 זול	 הפך	 ולאירופה	 התיכון	 לים	 אסיה	

דרך	סוריה.	

אברהם	וקלמנטין	ליסבונה	בתלבושת	עות׳מנית
באלכסנדריה	ב-1875
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)"Maison Lisbona"( "בית ליסבונה"

של	 תולדותיה	 בסקירת	 ביותר	 המשמעותיים	 ההיבטים	 אחד	

התגוררה	 בו	 הבית	 ספק	 ללא	 הוא	 בדמשק,	 ליסבונה	 משפחת	

המשפחה	במהלך	המאה	ה-19.	הבית,	אשר	נכון	לעדכון	האחרון	

ושמר	 תילו	 על	 עמד	 עדיין	 בסוריה(	 הנוכחית	 המלחמה	 )לפני	

לפחות	על	חלק	מקסמו	הארכיטקטוני	וההיסטורי,	והוכר	על	ידי	

רבים	כאחד	הבתים	המרשימים	ביותר	בדמשק	וסביבתה.	

איזבל	ברטון,	סופרת	ואריסטוקרטית	בריטית	מהמאה	ה-19	אשר	

מספקת	 העולם,	 ברחבי	 במסעות	 ההרפתקן	 בעלה	 את	 ליוותה	

את	התיאור	הבא	של	הבניין:

"כעת	נרכב	אל	הרובע	היהודי,	ונבקר	את	חוואג'ה	ליסבונה,	אחד	

העשירים	ביותר	מבני	דתו	העשירה;	ביתו	הוא	הבניין	היפה	ביותר	

בכל	דמשק,	מלבד	אחד".

הצרפתי	 הצלם	 מאת	 הוא	 הבית	 של	 הידוע	 הראשון	 הצילום	

המפורסם	לוי	דה	קלרק	מ-1859	הצילום	פורסם	בספרו	"ערים	

כבוד	 של	 למקום	 זכה	 הבית	 בסוריה".	 ונופים	 הסטוריים	 אתרים	

בין	הדורות	 )וממשיכים	לעבור(	 ובסיפורים	אשר	עברו	 בזכרונות	

מספק	 ז"ל,	 )ליסבונה(	 בונה	 שלמה	 מאיר	 של	 נכדו	 במשפחה.	

שכתב,	 פרטית	 באוטוביוגרפיה	 לבית,	 הבאה	 ההתיחסות	 את	

תוך	שהוא	מסתמך	בתיאורו	על	הסיפורים	והמיתוסים	אשר	גדל	

עליהם,	לצד	ביקור	אשר	קיים	בדמשק	בשנות	השלושים,	בעת	

שירותו	בחיל	הים	של	הצבא	הבריטי:

וככל	הנראה	היה	הוא	שבנה	או	רכש		ממשפחת	פרחי	את	"בית	

ליסבונה"	Maison Lisbona		)עליו	יפורט	בהמשך(.

חבר	 והיה	 העות׳מאני	 בשלטון	 שופט	 של	 מעמד	 היה	 למאיר	

המג׳ליס	של	דמשק.	הסברה	שבשל	כך		היו	לביתו	שני	שערים,	

העיר	 של	 המוסלמי	 לרובע	 ואחד	 היהודי	 הרובע	 לתוך	 אחד	

העתיקה	של	דמשק.	היה	לו	גם	מעמד	רם	בקהילה,	כפי	שאנו	

הרב	 של	 	ב-1910	 בדמשק	 הביקור	 של	 בצילום	 אותו	 רואים	

אפנדי,	 נחום	 חיים	 הרב	 העות׳מאנית,	 האימפריה	 של	 הראשי	

הדמות	היהודית	המכובדת	ביותר	באימפריה	באותם	הימים.	

המשפחה	 ירדה	 ה-20	 המאה	 ותחילת	 ה-19	 המאה	 בשלהי	

מנכסיה,	ובני	המשפחה	היגרו	מדמשק	לישראל,	מקסיקו	וארצות	

ב-1902  בדמשק	 נולד	 ליסבונה	 צדוק	 מאיר,	 של	 נכדו	 נוספות.	

ברקליס.	 בבנק	 לפקיד	 והיה	 משפטים	 למד	 הוא	 לא״י.	 ועלה	

על	 בחיפה	 האצ״ל	 בפיקוד	 החליטו	 הסזון,	 בתקופת	 ב-1947	

פשיטה	על	בנק	בריטי.	באמצע	חודש	מאי	1947	פרסם	הפיקוד	

העליון	של	ה"הגנה"	פקודה	המחייבת	את	חברי	הארגון	להתנגד	

את	 "לסתום	 היתר	 ובין	 והלח"י	 האצ"ל	 לפעולות	 תוקף	 בכל	

מקורות	יניקתם	במימון",	ו"על	כל	חבר	למלא	נאמנה	את	החובות	

המוטלים	בתוקף	פקודה	זו".	

אצ"ל	 אנשי	 של	 חוליה	 חדרה	 	,)4.8.1947( תש"ז	 באב	 י"ח	 ביום	

לסניף	בנק	ברקליס	שבו	עבד	צדוק,	ממפקדי	ה"הגנה"	בחיפה.	

ומת	 נפצע	 ובירך,	 ברקה	 נורה	 יצא	לתפוס	את	השודדים,	 צדוק	

מפצעיו.	

צילום	מהספר	״ערים,	אתרים	היסטורים	ונופים	בסוריה״.
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הקונאק	הטורקיים.	

קישוטים	שונים	בבית	כוללים	תוספת	של	שיש	לבן,	בסגנון	בארוק	

עשירים	 אבן	 גילופי	 ומציגים	 עות׳מני,	

ארכיטקטוניים	 ופריטים	 וילונות	 בפרטים,	

המעוטרים	 לבנה,	 שיש	 באבן	 מוגבהים	

Mother-( הפנינה	 אם	 של	 בשילובים	

המפוארים	 הקיר	 ציורי	 ושיש.	 	)of-pearl
כוללים	בחלקם	כתובות	מסורתיות	בעברית	

וברוך	 בבואך	 אתה	 "ברוך	 הכתובת	 )כגון	

לנו	 השם	 הרחיב	 כי	 שנת	 בצאתך,	 אתה	

ופרינו	בארץ",	החקוקה	במבואה	הראשית	

אשר	 ציור	 לסגנון	 ותואמים	 הבית(,	 של	

	,1830 משנת	 העות'מנית	 באימפריה	 נפוץ	

והושפע	בעיקר	מאיסטנבול.

סימני	 של	 ביטוי	 למצוא	 אף	 ניתן	 בהתאם,	

האיסלאם	בחלק	מציורי	הקיר	בבית.	

ברטון	משלימה	את	התמונה	בתיאור	החצר	

ועיצוב	הפנים:

ונראה	כמקושט	בעושר	רב.	חצר	מרוצפת	 "הבית	בצורת	מלבן,	

יפיפיה	עומדת	לפנינו,	עם	מזרקות	שיש	גדולות	ודגי	הזהב	שלהן,	

מתוך	 הנובעים	 נוספים,	 ריחניים	 ושיחים	 יסמין	 ולימון,	 תפוז	 עצי	

סילוני	 ארבעה	 או	 משלושה	 לחות	 ומקבלים	 הגאומטרי	 הריצוף	

מים	קטנים...דירות	המגורים	פתוחות	אל	עבר	החצר.	

וזהב	 קטיפה	 בכריות	 מכוסים	 המוגבהת	 והבמה	 האבן	 רצפת	

משלושה	צדדים.

הקירות	מכוסים	מוזאיקות	בזהב,	הבנה	ואם	הפנינה,	עם	עמודי	

שיש	זעירים	ותבליטי	שיש	רבים.	חדר	הקבלה	בפנים	דומה,	אך	

עשיר	יותר;	נשב	סביב	מזרקת	שיש	לבנה	יפיפיה,	אשר	שכשוכי	

סיפורים	 נרקמו	 הזה,	 הארמון	 סביב	 	- מאיר	 סבא	 של	 "ארמונו	

ילדותי.	כשאמרתי	 ליוו	דרך	ארוכה	את	 והם	 ואגדות	לאין	ספור,	

"ארמון"	מדובר	בטירה	הקיימת	גם	כיום	ברחוב	היהודים	בדמשק.	

הדרו	ותפארתו	של	הארמון	היו	לשם	דבר	ברחבי	העיר.	אך	לא	

פחות	מהמבנה,	אפפה	האגדה	גם	את	דמותו	של	סבא	מאיר	ז"ל".

של	 האורבנית	 בהתפתחות	 העוסק	 בספרו	 וובר,	 סטפן	 החוקר	

דמשק	בין	השנים	1918-1808,	מספק	פרטים	רבים	לגבי	תולדות	

הבית	והמאפיינים	הארכיטקטונים	שלו:

על	פי	מקור	זה,	הבית	נבנה	בין	השנים	1810-

של	 המרכזיים	 הבתים	 שני	 עם	 יחד	 	,1820

	/ משפחת	פרחי	)בית	אל-מועלם	ובית	פרחי	

דאדא(.

שלושת	 של	 המקורי	 והקישוט	 הבנייה	 סגנון	

הנראה	 וככל	 דומים,	 מאפיינים	 מציג	 הבתים	

ביניהם	 מחוברים	 היו	 הבתים	 שלושת	

באמצעות	מנהרה	תת-קרקעית,	מה	שמביא	

את	וובר	לשער	כי	בית	ליסבונה	נבנה	במקור	

של	 המשפחתית"	 מה"אימפריה	 כחלק	

משפחת	פרחי,	לפני	שעבר	לחזקת	משפחת	

ליסבונה.	

בין	 מחדש	 ועיצוב	 מקיף	 שיפוץ	 עבר	 הבניין	

המוערכת,	 בעלות	 	,1872-1865 השנים	

לפחות	ב-20,000	פאונד	)סכום	עצום	לתקופה	זאת(,	אשר	הוסיף	

	בחצר	 העותמאני.	 הבארוק	 מסגנון	 המושפעים	 מוטיבים	 לבניין	

אשר	 בסגנון	 בזלת,	 באבן	 בנייה	 לראות	 ניתן	 הראשונה	 ובקומה	

היה	אופייני	לשנים	1870-1820	וכלל	הוספה	של	פסי	גבס	)ציפוי	

בתי	 בסגנון	 עוצבה	מחדש	 העליונה	 הבזלת.	הקומה	 לאבן	 מגן(	

צילום	של	כיתה	בבית	הספר	בית	ליסבונה	שצולם	ע״י	צלם	אמריקאי	ב-1990,	זמן	
קצר	לפני	עזיבת	אחרוני	חברי	הקהילה	

לאחר	עזיבת	היהודים	הבית	נזנח,	כיום	הבית	מוגדר	כמבנה	בסכנה
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והימנעות	 ענווה	 מחייבים	 ולכן	 נתון,	 רגע	 בכל	 פיה	 על	 הקערה	

מ"ניקור	עיניים"	כלפי	חוץ.

כבית	 הבית	 שימש	 ה-19	 המאה	 של	 השנייה	 המחצית	 לאורך	

המגורים	של	בני	המשפחה	ובני	לווייתם,	וככל	הנראה	כלל	בתוכו	

סביב	 חדרים	 	18 כ-	 היו	 כולו	 לבית	 מדרש.	 ובית	 כנסת	 בית	 גם	

החצר.

לתוך	 עבר	 ה-19	 המאה	 סוף	 לקראת	

המשיך	 אשר	 היהודי,	 הספר	 בית	 הבניין	

של	 ועזיבתם	 	1990 שנת	 עד	 לפעול	

אחרוני	היהודים	את	דמשק.	ככל	הנראה	

סיפק	הבניין	מקום	גם	לבית	הספר	היהודי	

לאורך	 נוספים	 שימושים	 לצד	 לבנות,	

המאה	ה-20,	כגון	מכון	משפטי.

ארכיטקורה	 בספר	 רבות	 מוזכר	 הבית	

היסטורי

 Damascus - Hidden treasures of
the Old City	שיצא	בשנת	2000	שבו	
מהחדרים	 כמה	 של	 צילומים	 מופיעים	

המפוארים	של	הבית.

היהודים	 עזיבת	 לאחר	 שההזנחה	 נראה	

נתנה	אותותיה	בבניין,	ותמונות	מתחילת	

המאה	ה-21	מציגות	מראה	עצוב	למדי	

של	הזנחה	ותחזוקה	לקויה.	בשנים	1997-

1998	החלו	בבניין	עבודות	שחזור	ושימור,	אך	הן	הופסקו	באמצע	

והבניין	מוגדר	כיום	כמבנה	בסכנה.

העתיקה	 העיר	 אתרי	 של	 סורית	 רשמית	 במפה	 מופיע	 הבית	

שהוצא	בשנת	2010.

מימיה	מרעננים	ביותר	במזג	האוויר	הצחיח".

לצד	תיאור	העושר	והפאר	של	חלקיו	הפנימיים	של	הבניין,	ברטון	

הכולל	שתי	 הבניין,	 חוץ	של	 כלפי	 מדגישה	את	המראה	העלוב	

דלתות	כניסה	וחצר	חיצונית	דלות	למראה.	

כגון	 בתים	 של	 והארכיטקטורה	 העיצוב	 לבחירות	 מייחס	 ובר	

והכלכלי	 החברתי	 מעמדן	 להבנת	 רבה	 חשיבות	 ליסבונה"	 "בית	

של	משפחות	האצולה	היהודיות	בדמשק,	אך	גם	לביטוי	העצמי	

והערכים	אשר	ביקשו	לשדר	-	למשל	בבחירה	בין	עיצוב	מודרני	

הצגה	 לצורך	 שימשו	 בבית	 החללים	 לטענתו,	 שמרני.	 לעומת	

והחצנה	לא	פחות	מאשר	לשימוש	כבית	מגורים,	ולראיה	גלויות	

רבות	אשר	הציגו	את	החללים	הפנימיים	בבתי	העשירים	היהודיים	

)כולל	מספר	גלויות	מוכרות	של	"בית	ליסבונה"(,	והנטייה	שלהם	

להזמין	סופרים	והרפתקנים	העוברים	בעיר	להתרשם	מבתיהם.	

בשנת	 המשפחה	 בבית	 ביקר	 הבריטי,	 העצר	 יורש	 נסיך	וולס,	

 The הבריטי	 היהודי	 בעיתון	 בהרחבה	 דווח	 והביקור	 	1862

Jewish Chronicle.	כמו	כן	זכה	הבית	לביקור	של	הקיסר	דום	
פדרו	מברזיל.

שנראה	 כפי	 הבית	 של	 החיצונית	 הדלות	 בין	 המעניין	 הניגוד	

לעיל(	 המובאים	 ברטון	 של	 בזיכרונותיה	 )כמתואר	 מהרחוב	

לעומת	העושר	והפאר	הפנימיים	שלו	ממחיש	היטב	את	מצבם	

:	מצד	אחד	עושר,	 של	המשפחות	היהודיות	העשירות	בדמשק	

חכמים	 ותלמידי	 מדרש	 לבתי	 כלכלית	 דתית	 חסות	 רווחה,	 חיי	

)ראה,	לדוגמה,	ספרו	של	ירון	הראל	"ספינות	של	אש	למערב"(,	

אך	מצד	שני	חשש	תמידי	מהרוב	המוסלמי,	המיעוט	הנוצרי	העוין	

והשלטון	העות'מאני,	אשר	כל	אחד	מהם	עלול	היה	להפוך	את	

עיטורי	תקרה	״אירופאים״	בבית	ליסבונה
	)MIT של	ארכיטקטורה	על	מידע	ממאגר(

חתונה	בבית	ליסבונה	ב-1890
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בני	מוצרי	ונכדתו	אפיק

השניה.	העולם	כולו	ליקק	את	פצעי	המלחמה.	היה	חורבן	רחב	

מימדים	ועוני	רב.	הקהילה	היהודית	בדמשק	היתה	ענייה	שאפילו	

עשיריה	לא	נהגו	לערוך	חגיגות	מפוארות,	על	אחת	כמה	וכמה	

פשוטי	העם,	כמו	משפחתנו.	הכל	היה	צנוע	ופשוט.

הארוע	הראשון	הקשור	בבר	מצווה	היה	קניית	בגד	חדש	שציפיתי	

לו.	לא	חליפה	מפוארת	ולא	חליפה	פשוטה	אלא	בגדים	חדשים	

שאינם	שונים	מבגדי	שבת	רגילים.

לבית	 הקרובים	 המשפחה	 בני	 בליווי	 הלכתי	 מצווה	 הבר	 בבוקר	

הכנסת,	לראשונה	בחיי	הנחתי	תפילין	וברכתי	את	ברכת	שהחיינו.	

לשמחה.	 המיועדים	 הפיוטים	 את	 שר	 הקהל	 לתורה	 כשעליתי	

בתום	התפילה	הקהל	הוזמן	אלינו	הביתה	ואלה	שהגיעו	התכבדו	

במרקחת	 בסוכר(,	 עטופים	 )שקדים	 מלבס	 של	 קטנה	 בקופסה	

)פינג'אן(	קפה.	הכל	 וסיפלון	 ריבת	חושחש,	פרוסת	עוגה	קטנה	

צנוע,	פשוט	ושמח.

לצהריים	הזמנתי	ארבעה	חברים	טובים	לארוחת	צהריים	עם	בני	

בקובה,	 הסתכם	 החגיגית	 הארוחה	 תפריט	 בביתנו.	 המשפחה	

ספיחה	ומעודה.	אחר	הצהריים	נסעתי	העירה	עם	חבריי	בכרכרה,	

רתומה	לשני	סוסים	וראינו	סרט	בקולנוע.

בשבת	הלכתי	עם	בני	המשפחה	לבית	הכנסת	וגם	הפעם	כבדו	

אותי	בעלייה	לתורה	ובשירת	פיוט	חגיגי	לבר	מצווה.	בתום	קריאת	

הנשים	 עזרת	 מתוך	 זרקו	 ואורחותיה	 אמא	 בתורה,	 שלי	 הקטע	

את	 המתפללים	 קהל	 שר	 פה	 גם	 הכנסת.	 בית	 לתוך	 סוכריות	

הפיוט	החגיגי	לבר	המצווה.

סבא,	זה	הכל?	שאלה	נכדתי	שניר.	שכחת	לספר	לי	על	האולם,	

על	התזמורת,	המוסיקה	ועל	הארוחה	והתפריט	שלה	שהמורה	

ביקשה	לשמוע	עליהם.

חמודה	שלי,	עניתי	לה,	בדמשק,	עיר	הולדתי,	הכל	היה	צנוע.	לא	

החמצתי	ולא	דילגתי	על	דבר	מחגיגת	בר	המצווה	שלי.	לא	היה	

כראוי	 צנוע	 היה	 הכל	 באולם.	 לארוחה	 מוזמנים	 היו	 ולא	 אולם	

לקהילה	צנועה.	היו	בני	מצווה	שהרב	כתב	עבורם	דרשה	מליצית	

שבר	המצווה	קרא	אותה	בהתרגשות	רבה	אחרי	עלייתו	לתורה.

אצלי	גם	זה	לא	היה.

בר מצווה בדמשק
בני מוצרי

המצווה	 בר	 על	 לי	 ספר	 גוזלן,	 שניר	 נכדתי	 אלי	 פנתה	 סבא,	

על	הטקסים	 לשמוע	 מעוניינת	 אני	 הולדתך	דמשק.	 בעיר	 שלך	

והחגיגות	באולם	ובבית	הכנסת	וחלקך	בהם.	שניר	החזיקה	בידה	

רשימת	שאלות	שהוכתבו	על	ידי	מורתה,	ועליהן	בקשה	תשובות.	

שלה,	 סבא	 שלי,	 המצווה	 מבר	 ופרטים	 רשמים	 לשמוע	 רצתה	

במסגרת	עבודת	מורשת.

מושג	 היה	 לא	 אותן	 שהכתיבה	 שלמורה	 היה	 ברור	 מהשאלות	

מהתנאים	ששררו	בדמשק	בימי	בר	המצווה	שלי:

-	איך	נראה	האולם	שנבחר	למסיבה?

-	כמה	מוזמנים	היו?

-	מה	היה	תפריט	האוכל	שהוגש?

-	האם	היה	חזן	או	זמר,	אולי	די	ג'י	או	תזמורת?

-	איזה	מתנות	קיבלת

-	לאיזה	טיול	משפחתי	יצאתם	ועוד.

לא	 שלי	 המצוה	 בר	 חגיגת	 חייכתי.	 השאלות	 דף	 את	 כשראיתי	

דמתה	במאומה	לחגיגות	הנהוגות	היום,	לא	למסיבות	הפשוטות	

ולא	לחגיגות	המפוארות.	הייתי	בר	מצווה	בשלהי	מלחמת	העולם	
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ונותרנו	עם	השם	אימיר	בלבד.	

איסכנדרון,	 בקהילת	 ושוחט	 חזן,	 חכם,	 אבי	 של	 היותו	 על	 נוסף	

הוא	היה	גם	שופט	והתפרנס	מחנות	קטנה.	כשהתחילה	מלחמת	

מדינה	 ושום	 ומרומניה	 מבולגריה	 ברחו	 יהודים	 השנייה,	 העולם	

לא	היתה	מוכנה	לקבל	אותם	מלבד	ארץ	ישראל.	בדרכם	ארצה	

המשיכו	 וממנה	 לאיסטנבול	 הגיעו	 תחילה	 תורכיה.	 דרך	 עברו	

בה	 להעזר	 כדי	 היהודית	 הקהילה	 את	 חיפשו	 הם	 לאיסכנדרון.	

וחיפשו	את	בית	הכנסת	ואת	האוכל	הכשר.	כמובן	שהגיעו	לביתנו	

ואבא	סייע	להם	להמשיך	במסעם		לארץ	ישראל.

אפשרו  ב-1948  הוקמה  ישראל  כשמדינת 
לצאת  זרה  נתינות  בעלי  ליהודים  הסורים 
מסוריה בדרכוניהם הזרים ללבנון או לתורכיה. 
היתה  בתורכיה  והבטוחה  הראשונה  התחנה 
לביתנו.  הגיעו  הם  גם  איסכנדרון  וכמובן 
סייענו  להם להתאכסן בבית מלון  וכשמספרם 
הגיע בקרוב ל-100, אבא שכר להם אניית משא 

ושילח אותם לחיפה. 

עד	 הנסיעה.	 וכרטיס	 המלון	 בית	 עבור	 מכיסו	 שילם	 אחד	 כל	

1952	לא	היה	קו	אוניות	סדיר	בין	איסכנדרון	לחיפה	וזאת	היתה	

הדרך	הנוחה	ביותר	ארצה	עבור	יהודים	שנחלצו	מסוריה	ויהודים	

לאיסכנדרון	 הגיעה	 ב-1952	 ארצה.	 להגיע	 שביקשו	 תורכים	

היו	 הם	 הפעם,	 לישראל.	 בדרכה	 מדמשק	 כל	 חסרת	 משפחה	

עבור	 ולא	 למלון	 לא	 לשלם	 יכלו	 ולא	 לחלוטין	 אמצעים	 חסרי	

הנסיעה	לישראל.

הם	 לאיסטנבול.	 אותם	 קח	 בני,	 לי:	 אמר	 אבא	 	.15 בן	 אז	 הייתי	

להתעורר	 עלולות	 להם,	 עזור	 ולאכסניה.	 לויזה	 לדרכון,	 זקוקים	

בעיות	בדרכם.	הם	אינם	יודעים	תורכית,	ואתה	תוכל	לסייע	להם	

לאורך	הדרך	עד	שתמסור	אותם	לאנשי	הקונסוליה	הישראלית.	

באשי	 לחכם	 ובאנו	 לאיסטנבול	 המשפחה	 ראש	 עם	 נסעתי	

 14 לו	את	הפרטים	על	המשפחה	שמנתה	 )צבאן(.	מסרתי	 סבן	

ויזה	 איש	שרוצים	לנסוע	לישראל	וזקוקים	לעזרה.	דרושה	להם	

הרב יעקב שמוש
במערך העליה ארצה

אהרון שמוש

אהרון	שמוש	הוא	בנו	של	יעקב	שמוש,	רבה	לשעבר	של	קהילת	

איסכנדרון	)אלכסנדרטה(	והוא	בן	דודו	של	הסופר	הנודע	אמנון	

העות'מאני,	 הטאי	 חבל	 של	 הבירה	 עיר	 היא	 איסכנדרון	 שמוש.	

הגובל	בצפון	מערב	סוריה.	במשך	שנים	סייע	הרב	למאות	רבות	

של	יהודים	סורים	שנחלצו	או	חולצו	מסוריה	בדרכם	ארצה.		

העות'מאנית	 האימפריה	 הראשונה	 העולם	 מלחמת	 בתום	

פורקה,	הוקמו	סוריה	כמדינה	נפרדת	ותורכיה	בגבולות	הקרובים	

למוכרים	לנו	היום.	תורכיה	וסוריה	שזה	עתה	הוקמו		נאבקו	על	

היתה	 החבל	 על	 הבעלות	 "הטאי".	 העות'מאני	 בחבל	 השליטה	

בערבים	 מאוכלס	 החבל	 היות	 בשל	 הוכרעה,	 וטרם	 מעורפלת	

ותורכים.		הוא	הוגדר	כחבל	עצמאי	)סנג'אק	איסכנדרון(.	תורכיה,	

החזקה	יותר,	פעלה	לשינוי	ההרכב	האתני	של	האוכלוסיה	על	ידי	

עידוד	התישבות	תורכית,	הגבלת	כניסת	ערבים		ועידוד	יציאתם.	

המאבק	בין	שתי	המדינות	נמשך	שנים	וכשהתקיים	משאל	עם	

כדי	לאפשר	לאוכלוסיה	להחליט	לאיזו	מדינה	היא	רוצה	להצטרף,	

מתורכיה.	 אינטגראלי	 לחלק	 הפך	 והחבל	 בתורכיה	 בחרו	 	53%

סוריה	לא	השלימה	עם	סיפוח	זה	במשך	שנים	רבות,	אולם	בסופו	

של	דבר	ובהעדר	יכולת	לשנות	את	המצב	השלימה	אתו.	

קהילה	 באיסכנדרון	 היתה	 הקודמת,	 המאה	 של	 ה-30	 בשנות	

אולם	 כנסת,	 בית	 בעיר	 בנו	 והלכה.	 שהתרחבה	 קטנה	 יהודית	

"חכם"	כפי	שמקובל	לכנות	רב	בארצות	המזרח,	 	 לא	היה	להם	

בחלב	 היהודית	 לקהילה	 ב-1932	 פנו	 הם	 שוחט.	 ולא	 חזן	 לא	

וביקשו	מחכם	משה	טוויל	שישלח	להם	אדם	שימלא	את	שלושת	

יעקב	 לאבי,	 התפקיד	 את	 הציע	 טאוויל	 משה	 חכם	 התפקידים.	

שמוש,	שהיה	תלמידו.	אבי	היה	באותה	עת	רווק,	ויכול	היה	לעבור	

מחלב	לאיסכנדרון	ללא	קושי.	אולם	הוא	לא	התלהב	מהתפקיד	

ושאל	את	רבו,	משה	טאוויל:	מה	אעשה	שם	בקהילה	הקטנטנה	

הזו?	חכם	טוויל	אמר	לו:		לך	בכל	זאת.	תמצא	שם	ילדים,	תלמד	

אותם	תורה.	תתחיל	בזה	ובהמשך	תעשה	כל	מה	שתוכל.	

כשתורכיה	השתלטה	על	החבל,	חויבו	כל	תושביו	לאמץ	לעצמם	

אבי,	 לסוריה.	 לעבור	 נדרש	 שסרב	 מי	 תורכים.	 	משפחה	 שמות	

יעקב	שמוש,	בן	משפחה	חלבית	ידועה	מדורות,	סרב	לוותר	על	

שם	משפחתו	והתחכם	-	השאיר	לעצמו		את	השם	שמוש	והוסיף	

אני	 בניו,	 	שני	 אולם,	 בתורכית(.	 )מלך	 אימיר	 	- תורכי	 שם	 עליו	

ואחי	ז"ל,	נאלצנו	לוותר	על	שם	משפחתנו	המקורי	כבר	מלידתנו	
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ואמצעים	כדי	להסתדר	עד	לעלייתם	ארצה.

אין	בעיה,	נעשה	כל	מה	שצריך.	קח	 לי:	 )צבאן(	אמר	 חכם	סבן	

ויסייעו	 ויזה	 להם	 יסדירו	 שם	 הישראלית,	 לקונסוליה	 אותם	

אותם	 אחרי	שהבאתי	 ארצה.	 להסעתם	 עד	 את	שהייתם	 לממן	

לקונסוליה,	חזרתי	לאיסכנדרון.	

הסוכנות	 איש	 שדמי,	 חיים	 אלינו	 הגיע	 מכן	 לאחר	 כשבועיים	

ליהודים	 לעזור	 שתמשיך	 רוצים	 אנחנו	 לי:	 ואמר	 היהודית,	

המגיעים	לאיסכנדרון.	מבחינתי	לא	היה	בבקשתו	של	שדמי	שום	

נוסף	על	מה	שממילא	עשינו.	אולם	הפעם	כבר	היה	ברור	 דבר	

צורכי	העולים	בעת	שהייתם	 מראש	שישראל	היא	שתממן	את	

בתורכיה	ואת	נסיעתם	ארצה.

יכולה	היתה	לממן	סיוע	 הקהילה	הקטנה	שלנו	באיסכנדרון	לא	

זה,	כי	באותו	עת	)שנת	1952(	היא	מנתה	בסך	הכל	כ	-160-170 

איש.		

אישור	לעזרה	שנתנו	לפליטי	רומניה	ובולגריה	התרחש	במקרה	

מתקופת	 פליטים	 מאותם	 אחד	 עם	 קצר	 במפגש	 	1990 בשנת	

מלחמת	העולם	שסייענו	להם.	

באותה	שנה	בתי	התחתנה	בתל	אביב	ועברה	לגור	ברמת	השרון.	

זקן	אחד	 בבוקר	שבת	חתן,	הלכתי	לבית	הכנסת	הספרדי	שם.	

שאל	אותי	מאיפה	אני?	כשאמרתי	לו	שאני	מאיסכנדרון	בתורכיה,	

ביקש	שנדבר	אחרי	התפילה.	

איסטנבול,	 דרך	 לתורכיה	 ונכנס	 מבולגריה	 שהוא	 לי	 סיפר	 הוא	

משם	נסעו	לאנתאקיה	)היא	אנטיוכיה	העתיקה(.	בבית	הכנסת	

ישראל.	 לארץ	 ומשם	 לסוריה	 	לנסוע	 מבקש	 שהוא	 סיפר	 שם	

מאחר	שהם	לא	ידעו	מיהו	ומהו,	איש	מהם	לא	מיהר	לעזור	לו.

ארץ	 הוא	 שלו	 היעד	 באמת	 שאם	 לו	 אמרו	 יומיים	 אחרי	 אולם	

ישראל	אז	עליו	ללכת	לאיסכנדרון,	לחפש	שם	את	החכם	והוא	

כבר	ידאג	לו.	למחרת	הוא	נסע	לאיסכנדרון	ושם	אמרו	לו	שהחכם	

בחנות	שלו.	לצערו,	אינו	זוכר	את	שם	החכם	שהעניק	לו	את	כל	

בדיוק	 כן	 כן	 שמוש?	 היה	 זה	 אם	 אותו	 שאלתי	 הנדרש.	 הסיוע	

שמוש,	ענה	לי	בשמחה.	הרב	שמוש	סידר	לי	את	התעוד	הנדרש	

ואת	הנסיעה	באוטובוס	לגבול	הסורי.	שם	עברתי	לאוטובוס	סורי	

ונסעתי	לחיפה.	

כשאמרתי	לו	שאני	שמוש,	הוא	התרגש	מאד	והזמין	אותי	אליו	

הביתה.	לצערי	הייתי	אז	בשבת	חתן	ולא	יכולתי	להתפנות	לבוא	

אליו,	וביחוד	שלמחרת	הייתי	צריך	לחזור	לארה"ב.	מאז	לא	היה	

לי	קשר	אתו.

לאחר	הקמת	מדינת	ישראל	יהודי	סוריה	הוחזקו	שם	כבני	ערובה	

היהודיות	 הקהילות	 מבני	 רבים	 בהם.	 	התעמר	 הסורי	 והמשטר	

להחלץ	 כדי	 אפשרית	 דרך	 כל	 חיפשו	 ודמשק	 קאמשלי	 בחלב,	

לאלה	 והלכו.	 התמעטו	 והקהילות	 הצליחו	 מהם	 רבים	 מסוריה.	

סייענו	כמו	קודם.	לקחנו	אותם	לקונסוליה	 שהגיעו	לאיסכנדרון	

הישראלית	באיסטנבול	ושם	בתאום	עם	השילטונות	התורכים	היו	

מסדרים	להם	את	הניירת	לנסיעה	ארצה.	

לבין	 הישראלית	 הקונסוליה	 בין	 ההסדרים	 פרטי	 לי	 ידועים	 לא	

התורכי	 החוק	 איפשר	 מסויימת	 תקופה	 התורכיים.	 השילטונות	

ולקבל	 בגבול	 קנס	 לשלם	 ניירות,	 ללא	 לתורכיה	 שנכנס	 למי	

כל	 אליה	 לקבל	 מוכנה	 היתה	 שישראל	 מאחר	 מעבר.	 תעודת	

יהודי	שברח	מסוריה	ונכנס	לתורכיה	ללא	ניירות,	בין	שנכנס	אליה	

דרך	הים	או	דרך	היבשה	בסיוע	מבריח,	לא	היתה	התנגדות	מצד	

להוציא	 או	 מעבר	 תעודת	 להם	 להעניק	 התורכים	 השילטונות	

נגדם	צו	גרוש	ושגרירות	ישראל	היתה	מטפלת	במימון	שהייתם	

הסכימו	 התורכים	 מקרה	 בכל	 לישראל.	 להסעתם	 עד	 בתורכיה	

שלא	להחזירם	לסוריה.

אינני	יודע	מה	היה	המספר	הכולל	של	היהודים	הסורים	שהגיעו	

השילטונות	 מול	 הראשונים	 בסידורים	 להם	 וסייענו	 לאיסכנדרון	

הקונסוליה	 אנשי	 לידי	 אותם	 העברנו	 מכן	 ולאחר	 התורכים	

באיסטנבול.	הפרוצדורה	במשטרה	כללה	לרוב	תחקור	על	הדרך	

משמעותיות.	 היו	 לא	 התחקור	 תוצאות	 אולם,	 הגיעו.	 הם	 שבה	

תורכי,	 או	 ערבי	 מבריח,	 באמצעות	 הגיעו	 הם	 שלרוב	 משום	

שהעביר	אותם	בדרך	שהם	לא	הכירו	ולאחר	הבאתם	ליעד	הוא	

נעלם.

בראשית	שנות	הששים	היה	לי	קשר	עם	ראש	מחלקת	העליה	

בסוכנות,	יהודה	דומיניץ,	איש	שעשה	רבות	להצלת	יהודים	פליטי	

ובעזרת	 בעזרתו	 סוריה.	 יהודי	 לרבות	 והאסלאם,	 ערב	 ארצות	

שעברו	 יהודיות	 משפחות	 הועלו	 אחרים	 ישראלים	 מוסדות	

תלאות	רבות	בדרכן	לתורכיה,	לאיסכנדרון	ואל	משפחתנו	ומשם	

לישראל.	בין	השאר	הועלו	בסיוענו	מדמשק	חמשת	האחים	חסון	

והבאנו	 	כמו	תמיד	סייענו	להם	 ויהודים	רבים	מחלב	ומקמישלי.	

אותם		לאיסטמבול	ומשם	הקונסוליה	טיפלה	בהם	עד	להטסתם	

לישראל.	

לאורך	כל	שנות	עבודתנו	זכינו	להכרת	תודה	ולהערכה	של	כל	

שגרירי	ישראל	לדורותיהם	בתורכיה.	כולם	היו	מבאי	ביתנו.	

צובא  ארם  יוצאי  בישראל,  דמשק  יוצאי  ארגון  כן  כמו 

הסיוע,  על  למשפחתנו  בחום  ומודים  מעריכים  וקמישלי 

שלא יסולה בפז לבני קהילותיהם שנמלטו משלטון הדכוי 

והאימים הסורי.
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יום	פטירתו,	והן	את	היום	שדודתי	עישה	עזבה	אותנו.	התגוררנו	

	— ו״אבו״	 בשכירות,	 חדר	 לנו	 היה	 שם	 	- 	 אל־מעלם״	 ב״בית	 אז	

כלומר	מרתף	—	הנלווה	אליו.	המרתף	שימש	בעת	ובעונה	אחת,	

מהשימוש.	 שיצאו	 וחפצים	 לכלים	 מחסן	 וכן	 ״מזוה״,	 כ״מקרר״,	

בתקופה	ההיא,	עליה	אני	מספר,	למדתי	תורה	בבית	מדרשו	של	

״חאכאם	ג׳נאנה״	—	רב	מוניטין	במעלליו	הלא	כל	כך	טובים.

אבי שחאדה ריקה

אחי	יוסף	אמר	עלי	פעם,	כי	זכרוני	מלווה	אותי	מיום	היוולדי.	בצד	

שהוא	 למה	 ברצינות	 התכוון	 לא	 שהאח	 הרי	 שבדבר,	 הגוזמה	

בחוויות	 ולהתנסות	 רשמים	 לקלוט	 שהתחלתי	 ספק,	 אין	 אמר,	

כדי	 ותוך	 לימים,	 למדי.	 צעיר	 בגיל	 וזאת,	 לתארן,	 יכולת	 כדי	 עד	

תהליך	ההתבגרות,	אדע	רבות	על	הרקע	שניצב	מאחורי	מחזות	

ואירועים	שהרשימו	אותי	ונחקקו	בזכרוני.	יוצא	איפא,	שיש	בידי	

לספר	אפילו	על	שנות	ילדותי	הראשונות,	בלי	שאכשל	בחריגות	

רבות	משמעות,	לכאן	או	לכאן.

מתמקדת	 ההיא,	 מהתקופה	 אותי	 שמלווה	 המרכזית	 הדמות	

שיחה	 איש	 דופן,	 יוצאת	 כאישיות	 אותו	 הבריות	מתארות	 באבי.	

מבריק,	דמות	פופולרית,	שהקרינה	מנוכחותה	על	הסביבה,	ומעל	

בחוכמתו,	 עמוק	 במחשבתו,	 מקורי	 אדם,	 של	 שם	 לו	 יצא	 לכל,	

ופורה	במעשיו.	לתכונות	אלה,	יש	להוסיף	את	חוש	ההומור,	אשר	

מיוחד	 דגש	 הוויתו.	 מעצם	 אינטגרלי	 חלק	 הנראה,	 ככל	 היווה	

לו	 היה	 בעבר.	 אותו	 שהכיר	 מי	 מכל	 זה,	 הומור	 חוש	 על	 מושם	

ובדיחות	שנהג	לגולל	ולספר,	כאשר	באותה	 אוצר	של	מעשיות	

עת,	הוא	הרבה	לתבל	את	דבריו	בלקסיקון	של	מילים	מובחרות	

שהיו	שגורות	בפיו	ואשר	שימשו	אותו	בעיקר,	להתבדח	על	חשבון	

הקרבן	שנקלע	במחיצתו.	מפאת	הכבוד	שרחשו	לו,	לא	השיבו	לו	

ככל	הנראה,	מידה	כנגד	מידה.

זוכר	מהעת	ההיא,	מחזות	ותמונות	אשר	אבי	תפש	 אני	בעצמי	

מן	 חלק	 לצטט	 ברצוני	 וההתענינות.	 התמונה	 מרכז	 את	 בהם	

כיצד	 ולבחון	 אבי,	 על	 בורלא	 יהודה	 הסופר	 שכתב	 הדברים	

אישיותו	ודמותו	מתוארות	על	ידי	אדם	שהכירהו	מקרוב,	והנציח	

את	התרשמויותיו	בסיפור	-	כדרכם	של	סופרים.

זכרונות מסוריה
ארץ הולדתי

אליהו ריקה

דמשק — עיר ילדותי

בירת	 בדמשק	 	1930 בשנת	 נולדתי	

חג	 של	 הראשון	 הסדר	 בליל	 סוריה,	

הפסח.	אני	חתמתי	את	סידרת	הבנים	

נשוי	 היה	 אבי	 הוליד.	 שאבי	 והבנות	

לו	 ילדה	 הראשונה	 אשתו	 פעמיים.	

שתי	בנות	ושני	בנים.	זאהייה,	היא	הבת	

זאהייה	היתה	 הבכורה.	בעת	שנולדתי,	

וגידלה	 השניה,	 בפעם	 נשואה	 כבר	

מנישואים	 ובת	 בן	 	— ילדים	 ארבעה	

ראשונים,	ושתי	בנות	מאיבראהים	—	בעלה	הנוכחי.	אחותי	טארה,	

הבאה	בתור	אחרי	זאהייה,	גם	היא	היתה	נשואה	וחיה	במקסיקו	

אכיר	 לא	 וגם	 היכרתי	 לא	 טארה,	 את	 וילדיה.	 בעלה	 עם	 ביחד	

לעולם.	לימים	היא	תלך	לעולמה	בארץ	האצטקים.	סלים	וחביב,	

והתגוררו	 נשואים	 היו	 שניהם	 ההיא	 ובעת	 הבנות,	 אחרי	 נולדו	

ב״פלסטין”	-	כלומר,	בארץ־ישראל.	לסלים	היה	בן	אחד	—	נתן.	נתן	

יפול	חלל	במלחמת	העצמאות.

אשתו	הראשונה	של	אבי	נפרדת	מהעולם,	ואבי	מתחתן	בשניה	

עם	מי	שעתידה	להיות	האמא	שלי.	שמה	של	אמי	—	נזירה.	היא	

אותי.	 כולל	 	— ילדים	 ארבעה	 ותלד	 קודמתה	 אחרי	 תפגר	 לא	

קודמים	לי	לפי	הסדר,	אחיותי	אמליה	ראשל	)עמליה	ורחל(,	ואחי	

יוסף.

אני	לא	זכיתי	להכיר	את	אמי.	הייתי	בן	ארבעה-חמישה	חודשים	

כאשר	היא	נפטרה.	לזמן	מה,	מפקידים	אותי	בידיה	הנאמנות	של	

קרובת	משפחה,	משפחת	סוויד,	אחרי	כן	משיבים	אותי	הביתה.

בינתיים,	אבי	נישא	בשלישית,	אלא	שהפעם	הוא	מתחתן	למען	

שתהיה	לצדו	אישה	שתדאג	לעניני	הבית	ולטיפול	בילדים.	הוא	

עישה,	 של	 אחותה	 ״עישה״.	 בשם	 אלמנה	 אישה	 לרעיה	 בוחר	

כפי	 עישה,	 של	 תוארה	 בדמשק.	 היהודי	 ברובע	 מילדת	 סלמה,	

שהוא	שגור	בפי,	היה:	״ח׳אלה	עישה״	—	כלומר	״דודתי	עישה״.

בן	 שהייתי	 נראה	 בחיים.	 יהיה	 אבא	 עוד	 כל	 איתנו	 תהיה	 עישה	

שש-שבע	שנים	כאשר	הוא	הלך	לעולמו.	אני	זוכר	היטב	הן	את	
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אני חושב שיותר מכל, בלט אבי בגין טוב לבו 
בעניים  בקביעות  תמך  הוא  לזולת.  ודאגתו 
היהודי  ברובע  בשפע  נמצאו  ואלה  ומרודים, 
שגילם  מעשה  בכל  נתונה  היתה  ידו  בדמשק. 
דאג  שנפטר,  עני  והחיובי.  הטוב  את  בתוכו 
לו קבורה מכובדת על חשבון  לו אבי שתהיה 
הקהילה. הוא יסד לצורך זה חברה בשם ״חסד 

ואמת״.
עם	זאת,	עיקר	דאגתו	של	אבי,	היתה	נתונה	לאלמנות	וליתומים	

של	 מספרם	 	— מכך	 יוצא	 וכפועל	 	— האלמנות	 מספר	 העניים.	

את	 לפרנס	 האמור	 ההורה	 לפחות,	 אחד	 מהורה	 היתומים	

משפחתו,	היה	רב	ומרשים.	לדוגמה:	בבית	אל־מעלם	בו	התגוררנו,	

חמש	משפחות	מהזכורות	לי,	היו	ללא	אב.	למעשה,	לא	זכורה	לי	

בבית	אל־מעלם,	שאבי	המשפחה	 ויחידה	 אפילו	משפחה	אחת	

היה	בחיים.	

עולמם,	 בהשקפת	 לאבי	 הדומים	 שאנשים	 איפוא,	 תימה	 אין	

עם	 בהכנסותיהם	 יתחלקו	 חייהם,	 את	 לו	הם	מקדישים	 ובייעוד	

מכספם.	 מעט	 לא	 חלק	 להם	 וישמרו	 עניים,	 ויתומים	 אלמנות	

בתקופות	 אפילו	 לעצמו,	 והציב	 שקבע	 מהשיגרה	 חרג	 לא	 אבי	

מאוחרות	כאשר	הכנסותיו	לא	יכלו	להרשות	לו	את	הדבר,	אלא	

אם	היה	זה	על	חשבון	רווחתה	הכלכלית	של	משפחתו.	התוצאה	

ימשיך	 הוא	 כי	 העצמי	 קיומו	 למען	 בחובות	 ישקע	 שאבי	 תהיה	

לתרום	מכספו	למטרות	של	עזרה	וסעד	לנזקקים,	אם	בגלוי	או	

במסגרת	״מתן	בסתר״.

לעולם	לא	אשכח	את	ה״טאס׳את״	—	הלא	הן	הקערות	הקטנות	

כסף	 מטבעות	 מלאות	 כשהן	 שלהן	 והמראה	 נחושת,	 עשויות	

ולנזקקים.	קערות	אלה	קשורות	קשר	אמיץ	עם	 שנועד	לעניים	

בשעתו.	 ידעתי	 שלא	 דבר	 	— אבי	 שהנהיג	 הסיעודית	 המערכת	

ואבי	 ״טאס׳ה״,	 ליד	 ״טאס׳ה״	 השולחן,	 על	 הונחו	 שורות	 שורות	

	- כתובת	 יש	 כזאת,	 קערה	 לכל	 כסף.	 במטבעות	 אותן	 ממלא	

אמנם	לא	רשומה	עליה,	אך	היא	תסלול	את	דרכה	אליה	בדייקנות	

ובבטחה.	לי	עצמי,	יש	סיפור	מאוד	אישי,	שבמרכזו	ניצבות	קערות	

בחיי	 הראשון	 הפורים	 לחג	 אותי	 מחזיר	 זה	 ענין	 אלו.	 נחושת	

השמור	בזיכרוני	היטב.

יום פורים עצוב

כשעליו	 שולחנו	 מאחורי	 יושב	 אבי	 אחד.	 פורים	 בערב	 מעשה	

כשר	 כסף,	 מטבעות	 מלאות	 היו	 הן	 הנצחיות.	 קערותיו	 מונחות	

חושי	הבריאים	האירו	 לסוחר.	מראה	הממון	הרב	מפתה.	 ועובר	

את	מחשבתי	והדריכו	את	מעשי.	מן	התבונה	לבקש	במעמד	זה,	

את	ה״פורייה״	שלי	ולא	לדחות	אותה	ליום	המחר.	אני	ניגש	לאבי	

אבי	 וכדין.	 כדת	 לי	 המגיעים	 שלי	 הפורים	 דמי	 את	 ממנו	 ותובע	

יהודה	בורלא	היה	בדמשק	אחרי	מלחמת	העולם	הראשונה.	הוא	

בתי־ספר	 או	 בית־ספר	 ניהל	 בהן	 אחדות,	 שנים	 בעיר	 השתקע	

מטעם	 כשליח	 מלאכתו	 את	 ועשה	 העברית	 השפה	 להוראת	

המוסדות	היהודיים	בארץ-ישראל.	

דמותו,	 את	 יאמץ	 הוא	 ולימים,	 אבי,	 את	 הכיר	 הדגול	 הסופר	

לשמש	לו	גיבור	באחד	מסיפוריו	תוך	שינוי	שמו	מ״שחאדה	ריקה״	

״עם	 בהוצאת	 לאור	 שיצא	 ״נשים״,	 בספרו	 רקיב״.	 ל״שחאדה	

עובד,	הסופר	הדגול	מתאר	את	האבא	שלי	כאדם	״מופלא,	שונה	

מאחרים,	מרבים״,	וממשיך:

״שחאדה	רקיב	היה	רצוי	לבריות.	מעלות	נפשו	ותכונותיו	הטובות	

ידועות	לרבים.	אמן	ברוך-ידים	הוא	ורוח	יוצר	תפעמהו.	שכיר-יום	

הוא	בבית-החרושת	לרהיטים	ולכלי	נחושת.	הוא	העורך	ציורים,	

דמויות,	קישוטי־נוי	לכל	החפצים	והכלים,	שמוציא	בית־החרושת	

המפורסם	בדמשק	לשוקים	קרובים	ורחוקים.	גם	אמנים	אחרים	

יתנו	פרי־ידם	לבית־	החרושת	הזה.	אולם	כל	אלה	אומנים	ותיקים	

הם,	זריזי־ידים	ויודעי־דבר.	שחאדה	הוא	האחד,	השופך	רוח	חיים	

מבית-החרושת	 ידרש	 אשר	 עת	 ובכל	 ידיו.	 תפעלנה	 אשר	 בכל	

דבר-מה	למופת,	יפנו	הבעלים	לשחאדה	וחפצו	יצליח	בידו	תמיד.	

ובכל	הרואה	את	קלסתר	פניו	של	שחאדה	יכיר	מיד,	שנפלה	הוא	

יקטן	 כי	 ואם	 משלו.	 לרבים	 שאין	 בו,	 ישכון	 מה	 ויתרון	 מאחרים	

על	 הוא	 שנעלה	 פניו,	 בדמות	 זאת	 בכל	 יוכר	 מאחרים,	 קומתו	

לו	שחורות	 גוו	מלא	במקצת,	צבע	עורו	שחרחר	ושערות	 רבים.	

יורדות	תלתלים	על	מצחו.	פניו	העגולים	עטורים	זקן	גזוז,	צפוף,	

וחן	בחורים	להם.	גם	שומת־חן	גדולה	במקצת,	סגלגלה,	על	לחיו	

השמאלית	סמוך	לאוזן.	

יראה	 כי	 יותר	מכל	תדבק	עין	הרואה	בעיניו	של	שחאדה:	 ברם,	

אור	קורן	מעיניו	באור	הקורן	מאבן	ברקת	וטובות	ויפות	הן	עיניו	

בשלחן	מבט	שוקט	ורך	על	סביבן.	על	כן	אהוד	היה	שחאדה	על	

הבריות.	ואהוד	הוא	גם	על	מידות	חולשה	ידועות	לו,	שנגלות	בכל	

מידה	 אלא	 אינן	 בעצם,	 אלה,	 חולשות	 הבריות.	 לפני	 מצוא	 עת	

אחת	יחידה.	אלא	שמטבעה	היא	מתפרדת	והולכת	כקילוח	מים,	

זו	 שיוצא	ממקום	חביונו	ומתפלג	תוך	כדי	הילוכו	פלגים	פלגים.	

היא	מידת	ההגזמה,	שטבועה	בשחאדה.	ככל	שנכנס	בשיחה	עם	

הבריות	מפריז	הוא	על	המידה,	בין	אם	הוא	ישיח	על	אומנותו	או	

על	מעשה	שקרה	בו,	בין	אם	הוא	יספר	על	קורות	אבותיו,	שהיו	

עשירים	בזמנם,	או	יגלגל	שיחה	משיחותיו	באשר	יזדמן	לו.	אכן	

ישנה,	אלא	שקשה	 יודעים	שבסאתו	הגדושה	גם	אמת	 שומעיו	

להבחין,	מה	מן	העובדה	ומה	מן	האגדה	בדבריו,	שכן	כל	אימת	

שנושבת	בו	הרוח,	מיד	מפרשיו	נמתחים	והוא	מפליג	הרחק	הרחק	

על	כנפי	דמיונו.	ואם	מן	הנמנע	להעלות	על	ספר	מכל	אשר	נזדמן	

לשחאדה	לספר	על	דא	ועל	הא,	אבל	דברים	מעטים,	שרגיל	הוא	

לחזור	עליהם	בכל	עת	מצוא,	כדאי	לספר.	כגון	על	מידת	הצלחתו	

הגדולה	בשדה	אומנותו	ועל	ענין	התשורה	לשח	הפרסי...״.
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לרהיטים	ולנחושת	שתיאר	הסופר	יהודה	בורלא(,	היתה	לו	הכנסה	

גבוהה	אלא	שהכסף	לא	החזיק	מעמד	אצלו,	כי	הוא	התחלק	בו	

דרך	קבע	עם	הנזקקים.	כעת,	יש	לו	חנות	נגריה	שפירנסה	אותו	

בדוחק.	אולם,	למרות	זאת,	הוא	ימשיך	להתנהג	כפי	שנהג	מאז	

ומתמיד.	

היא	 להערכתו,	 אם	 האחרונה,	 הפרוטה	 עד	 מכיסו	 יוציא	 הוא	

כל	 אין	 לו	עצמו	 וממשפחתו.	 יותר	ממנו	 לה	 נחוצה	למי	שזקוק	

הבית	 צרכי	 את	 קונה	 או	 לווה	 פשוט	 הוא	 כסף:	 להשיג	 בעיה	

בהקפה.

על מחלות וחולי

זה,	 כי	בשטח	 נראה	 וחולי.	 ילדותי	סבלתי	הרבה	ממחלות	 בעת	

אפילו	 גילי,	 בני	 ילדים	 בקרב	 המקובלת	 המיכסה	 את	 עברתי	

במונחים	של	התקופה	ההיא.	ידעתי	פגעים	רבים	והיו	כאלה	שלא	

נטשו	אותי	גם	בימי	הנערות	הראשונים.	אני	זוכר	כיצד	התקשיתי	

בהליכה	וגם	סבלתי	מכל	מיני	הפרעות	שהקשו	עלי	את	השינה.	

לשינה	 אותי	 ולהכשיר	 אלה	 טורדניים	 כאבים	 לשכך	 מנת	 על	

עצמה,	נהג	אבי	לתת	לי	ללקק	

מאצבעו,	כמה	טיפות	של	ערק.	

את	 וגיליתי	 יותר	 משבגרתי	

משמעותו	הקסומה	של	הכסף,	

היה	צורך	להוסיף	לערק,	מטבע	

מצלצלת	כלשהי.	לאחר	שהייתי	

הכסף	 הוצא	 בתרדמה,	 שוקע	

מאחיזתי.	וכאשר	למחרת	היום,	

נוכחתי	בהעלמו	המוזר	ותבעתי	

היוצאת	 לתופעה	 הסברים	

שחזרה	 תשובה	 קיבלתי	 דופן,	

ב״פיפי	 נמס	 ״הכסף	 על	עצמה:	

שלך!״

ויחיד	 אחד	 לילה	 עלי	 עבר	 לא	

לא	 כן,	 ועל	 שהרטבתי,	 מבלי	

היה	מקום	לבוא	בטענות	לאיש	

לא	 אחת	 כסף	 מטבע	 שאף	

קטן(	 )מזרן	 ״טראחה״	 לי	 היתה	 מקודמותיה.	 הגורל	 עליה	 שפר	

לספוג	 נועדה	 ואשר	 הראשי	 המזרן	 על	 שהונחה	 אפור	 בצבע	

ולאחסן	את	מלוא	ה״פיפי״.

להפקדה	 ונשלחה	 אחר	 במזרן	 ה״טראחה״	 הוחלפה	 אחד,	 יום	

שאיש	 מבלי	 לריק.	 זמן	 מבזבז	 לא	 אני	 במרתף.	 כלומר,	 ב״אבו״	

ותקוה	 הנכסף,	 המרתף	 אל	 וירדתי	 בסכין	 הצטיידתי	 בי,	 יבחין	

גדולה	מפעמת	בלבי:	למצוא	את	האוצר	האבוד,	אוצר	גדול	ורב.	

ובאמת,	היעלה	על	הדעת	שממטבעות	כסף	רבות	כל	כך	אשר	

נמסו	במזרן,	היתכן	שלא	נשאר	מהן,	שריד	ופליט?	ההיגיון	שלי	

אלה	 לכיסיו,	 יד	 שולח	 הוא	 ודברים.	 אומר	 ללא	 לבקשתי	 נענה	

ומוציא	 אחת	 לקערה	 ידו	 את	 מושיט	 הוא	 אז,	 לחלוטין.	 ריקים	

ממנה	״ניקלה״	בודדה	אחת,	ואת	“סכום	הכסף	המכובד	שאסף”,	

הוא	מעביר	לידי.

בהרבה	מאלה	 גבוהים	 פורים	 דמי	 ומקבל	 זכאי	 מרוד	 הכי	 העני	

לתת	 יכולתי	 לא	 אך	 אותי	 הציף	 ועצום	 רב	 כעס	 בחלקי.	 שנפלו	

בי	אבי	כבילד	קטן	ש״לועגים״	לו	 לו	ביטוי	חיצוני.	במעשהו,	נהג	

ו״מסדרים״	אותו.	באם	אוכיח	אותו	על	כי	לא	ראה	לנכון	לאסוף	

סכום	כסף	ראוי	על	מנת	למסרו	לידי,	אגיב	אז	בדיוק	כמו	שילד	

״קטן״	אמור	להגיב.	ברור	היה	לי	שחג	פורים	זה,	אבוד	הוא	בשבילי.

באין	כסף	—	קשה	לשמוח.

לא	ראיתי	כל	טעם	להחזיק	באפס	המצלצלים	שקיבלתי,	אפילו	

את	 עזבתי	 מגרוני,	 אחת	 הברה	 שאוציא	 ומבלי	 אחת.	 לשניה	

אבי	וקערותיו,	ונתתי	את	רגלי	בריצה,	אל	הרחוב	הסואן	והחוגג.	

עשיתי	כמיטב	יכולתי	להתעלם	מאווירת	השמחה	שמסביב	כדי	

המוכר	 דוכן	 ליד	 עצרתי	 בליבי.	 לכרסם	 תתחיל	 לא	 שהקינאה	

הראשון	שניקרה	בדרכי	וקניתי	אצלו	שלושה	אגוזים	—	ב״ניקלה״	

המכובדת.	ושוב,	ריצה	מחודשת	אל	חצר	הבית	תוך	התעלמות	

אחד	 קפקף	 שם,	שלפתי	 ברחוב.	 השוררת	 מוחלטת	מהשמחה	

האגוזים	 את	 שברתי	 זה	 אחר	 בזה	 למלאכה.	 וניגשתי	 מרגלי	

אלי	 ויפנה	 השכנים,	 מילדי	 ילד	 יופיע	 בטרם	 לחסלם	 והזדרזתי	

מן	 ״דוויאני	 בנקל:	 לה	 —	שאין	מסרבים	 בבקשה	המטילה	אימה	

אל־ג׳וז!״	)תן	לי	לטעום	מן	ה״אגוזים״(.

האירוע	עליו	סיפרתי	התרחש	בעת	שאבי	לא	השתכר	הרבה	כסף	

החרושת	 )בית	 אל־נעסאן”	 ב״וורשת	 שעבד	 בתקופה	 למחיתו.	

אבא	שלי	בשורה	הראשונה	באמצע	התמונה	דוד	"איברהים"	בחליפה	הבהירה	מימין
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״כסיל״	 בי,	הפיל	לרשתו	 ומישהו	שהתנסה	 שאנשים	הימרו	עלי,	

אשר	סירב	להאמין	בבלתי	יאומן.	האם	הרופאים	המלומדים	טעו	

בדיאגנוזה	שלהם?.	היום	אפשר	לענות	בבטחה,	כי	הם	טעו.	

לא  אותי?.  ״הצילו״  החריפים  הפלפלים  האם 
כיוונו את  היו ספקות בשעתו כי השמיים אכן 
אבי בהחלטתו ואותי בבחירת התרופה הנכונה, 
וכל  בחריפותה,  ארגיש  שלא  לכך  דאגו  וגם 

זאת, למען יתרחש הנס, ואבריא.

ה״רופא המושיע״

מחולה	שהרופאים	נכשלו	במאמציהם	לרפאו,	הפכתי	עד	מהרה	

ל״רופא״	מצליח	ה״מרפא״	חולים	אנושים.	אדם	כי	נטה	למות	—	

החזרתי	 ופלא:	 והפלא	 שלו	 הדוי	 ערש	 ליד	 בדחיפות	 הוזעקתי	

אותו	לחיים!	מניין	החולים	שהשבתי	לאיתנם,	ואחרים	ש״חייבים״	

בזמנים	ההם	כאשר	 הוא	לא	מבוטל.	 בחיים,	 לי	את	הישרדותם	

נפש,	 עד	 מים	 הגיעו	 בטרם	 רופא	 להזעיק	 מיהרו	 לא	 הבריות	

מילאתי	לא	אחת	את	מקומו	של	ה״דוקטור״	-	ובמיוחד	כשהחולה	

שלי?,	 ה״פצינטים״	 את	 סעדתי	 כיצד	 היכולת.	 מיעוטי	 על	 נמנה	

באמצעותה	האפקטיבית	של	ה״אראייה״	—	הלא	היא	ה״ברכה״,	

שהענקתי.	הנה	קורותיה	של	״אראייה״	זו:

נהגתי	להשכים	קום	בבוקר	על	מנת	לחזות	באבי	בעת	תפילתו.	

עמדתי	מולו	בחדר	מגורינו	והתבוננתי	בו	חרש	כשהוא	ממלמל	

כי	 למסקנה	 היגעתי	 מהרה	 עד	 התפילה.	 מילות	 את	 בשפתיו	

תפילת	בוקר,	פירושה	מילמול	בשפתיים.	אחרי	קביעה	זו,	חדלתי	

שווים,	 בין	 שווה	 בשורה	אחת,	 לידו	 והתיצבתי	 האב	 מול	 לעמוד	

כדי	להניע	ביחד	איתו	את	השפתיים	לתפילת	הבוקר.	אולם,	לא	

יתן	דעתו	 מי	 לא.	 ותו	 אני	שאסתפק	בהנעת	שפתיים	שיגרתית	

הזמן	 ארך	 לא	 לגדולים?.	 בדומה	 בשפתיו	 ינהג	 אם	 קטן	 לילד	

לדרישותי.	 שענתה	 מקורית,	 שפתיים	 הנעת	 של	 דרך	 ופיתחתי	

השמעתי	קשת	רחבה	של	טונים	גבוהים	ונמוכים	תוך	כדי	החלקת	

בקולות	 מלאה	 שליטה	 שלטתי	 השניה.	 על	 האחת	 השפתיים	

שהשמעתי	ובדרך	ניענוע	השפתיים.	תחילה,	חזו	בי	אנשים	מתוך	

במינה.	 מיוחדת	 תופעה	 בי	 ראו	 הם	 כן,	 ואחרי	 לשמה	 סקרנות	

נסיונות	לחקות	אותי,	נכשלו	כישלון	חרוץ	—	סיבה	נוספת	להאמין	

לי	חסד.	 ובודאי	שהם	מטים	 בניענועי	שפתי	 שהשמים	שולטים	

הרי	שהמלמול	החריג	קם	וצמח,	ככלות	הכל,	מתוך	דבקותו	של	

ילד	קטן	לקום	ולהתפלל	את	תפילת	הבוקר	כמו	כל	אחד אחר 

מבין	עדת	המאמינים.	אם	זו	היא	המסקנה	המתבקשת	מאליה,	

להעברה	 הניתנת	 ״ברכה׳׳,	 שלי,	 השפתיים	 במלמול	 שיש	 הרי	

ועד	 מכאן	 לקבלה.	 שזוכה	 מי	 עם	 להיטיב	 עמה:	 וסגולותיה	

השימוש	ב״ברכתי״	למען	רפא	חולים	—	הדרך	היתה	קצרה.	

אני	זוכר	היטב	איך	וכיצד	חנכתי	את	ה״ברכה״	הראשונה	שזכתה	

לא	אבה	להאמין	כי	קיימת	אפשרות	שכזאת.	מה	גם	שלמקרה	

הספציפי	שלי,	המושג	״נמס״	נתפש	בתודעתי	כשוה	ערך	למושג	

זו,	הרי	שאם	משהו	נמס	—	כלומר	 יוצא	מקביעה	 ופועל	 ״נעלם״	

כדי	העלמו.	 תוך	 זה,	שומר	על	שלמותו	 הרי	שמשהו	 	— ״נעלם״	

ובאשר	למטבעות	הכסף	שניתנו	לי,	אלה	״נמסו״	—	כלומר	שהן	

סללו	דרכן	מצידה	החיצוני	של	ה״טראחה״,	אל	תוך	חלקה	הפנימי,	

וזאת,	בעזרתו	האדיבה	של	ה״פיפי״	הכל	יכול.

נקישות	 לא	שמעתי	 וטילטלתיה.	 ב״טראחה״	 נרגש,	אחזתי	 כולי	

המזרן	 את	 בדקתי	 בתוכה.	 מתכת	 הימצאות	 על	 המעידות	

ומצאתיו	שלם	לחלוטין.	לא	היתה	כל	פירצה	שממנה	ניתן	לשאוב	

ובעזרת	 למלאכה	 ניגשתי	 לטוב.	 לקוות	 אלא	 לי	 נותר	 לא	 כסף.	

הסכין	קרעתי	לגזרים	את	ה״טראחה״.	לא	מצאתי	בתוכה	זכר,	ולו	

ל״ניקלה״	אחת	ויחידה.	עליתי	מן	המרתף	ושפכתי	את	זעמי	על	

כל	מי	שפגשתי	בדרכי.	עשיתי	זאת	ללא	רחמים:	״ניקלה	אחת	לא	

מצאתי	בטראחה!״.	הרגשה	חזקה	שסידרו	אותי	ו׳׳לעגו״	לי,	היתה	

נחלתי	ונתתי	לכך	ביטוי	בקול	רם.	אין	פירוש	הדבר	שחדלתי	בין	

רגע	להאמין	שכסף	״נמס״	ב״פיפי״,	אך	לא	הסכנתי	עם	המחשבה	

שממטבעות	כסף	רבות	כל	כך,	לא	תיוותר	ולו	רק	אחת	לפליטה.

מכת	ההרטבות	בלילה	תלווה	אותי	שנים	לא	מעטות.	אבי	לא	יהיה	

אז	בחיים.	מלבד	מכה	זו,	אסבול	כאבי	בטן,	דלקות	עיניים	חריפות,	

שיעולים	חזקים	ופגעים	בידיים	וברגליים,	הנגרמים	מהקור.	אדע	

לטפל	במרבית	המקרים	בעצמי,	אתגבר	על	כל	המחלות,	ואהיה	

לנער	חזק	וחסון.

ה״פילפלים החריפים״

נלאה	 בלתי	 תיאבון	 בה	 ידעתי	 אשר	 עלי	 עברה	 אחת	 תקופה	

יחידה	 זו,	 תופעה	 לנו	 ימחיש	 הבא	 הסיפור	 חריפים.	 לפילפלים	

במינה:

ואמרו	 ידיים	 הרימו	 הרופאים	 למות”.	 ו”נוטה	 אנוש	 חולה	 הייתי	

משמים	 נס	 רק	 הילד.	 את	 מלהושיע	 ידנו	 ״קצרה	 גלויות:	 לאבי	

יציל	אותו!״.	בפני	בשורת	איוב	זו,	אבי	מחליט:	אם	אמנם	כזה	הוא	

דבר.	 ממנו	 למנוע	 אין	 כרצונו,	 לעשות	 רשאי	 שלי	 הילד	 המצב,	

גורלו	בידי	שמים!״.

יתרה	 חיבה	 לגלות	 התחלתי	 אבי,	 של	 החלטתו	 שמרגע	 נראה	

לפילפלים	חריפים.	יחסים	מיוחדים	נרקמו	ביני	לבין	ירק	זה,	והוא	

וקצרי־האמונה	 בסביבה	 שמעי	 יצא	 מהרה	 בשפע.עד	 לי	 סופק	

יכלו	לחזות	בתופעה	במו-עיניהם.	

הם	בחרו	בפלפלים	ארוכים	ודקים,	ירוקים	או	אדומים,	ושלחו	את	

לאחר	 שבחריפותם.	 באותנטיות	 להיווכח	 מנת	 על	 לשונם	 קצה	

שהירק	עבר	את	מבחנם	הקפדני,	הם	הביטו	עלי	בתמיהה	כאשר	

בלעתי	את	הפלפלים	בזה	אחר	זה,	בלי	להניד	עפעף.	

אנשים	עצרו	אותי	ברחובות	ובסימטאות	והובילוני	אל	ירקן	קרוב	

—	על	פי	רוב,	היה	זה	״טאאיה״	שהחזיק	חנות	ירקות	סמוך	למקום	

מאוד	 יתכן	 שלו.	 היפים	 הפילפלים	 את	 נידב	 והלה	 	,— מגורנו	



גליון 25  // ערב פסח תשע”ז, אפריל 2017 30

הנחת	 כלומר,	 זה,	 במעמד	 סופית,	 נקבעו	 ביטוי,	 לידי	 יבואו	 הם	

המילמולים	 השמעת	 תוך	 ה״פצינט״	 של	 ראשו	 על	 הימנית	 היד	

הקולניים	והנעת	השפתיים,	וטפיחה	על	הכתף	או	על	הגב	תוך	

שחפצתי	 למי	 קלה	 טפיחה	 לסיום.	 כאות	 ״אף.״,	 המילה	 הכרזת	

ביוקרו,	ובמלוא	הכוח	למי	שלא	סימפטתי.

לאחר	שסיימתי	לברך	את	החולה,	מילאו	אותי	מכל	טוב.	רציתי	

לסחוב	איתי	את	כל	מה	שניתן	לי	—	פירות,	ממתקים,	צעצועים	

וכו’,	אלא	שהמלאכה	היתה	מעל	לכוחותי.	מישהו	שנוכח	בלבטי,	

תפש	יוזמה.	הוא	רוקן	בו	במקום	ציפית	של	״כלתוק״	)כרית	גדולה(	

מתכולתה	והפקיד	בתוכה	את	האוצר	שלי.	לימים,	כאשר	אערוך	

)הציפית	 אל־אביד”	 ״אל־כיס	 מסודרת,	 בצורה	 חולים״	 ׳׳ביקורי	

הלבנה(	ילווה	אותי	בכל	מקום	ומקום	וישמש	לי	לאסוף	את	דמי	

הביקור	—	כלומר	“דמי	ה״ברכה״	—	שניתנו	לי	על	פי	רוב	בשווה־

כסף,	ולעיתים,	גם	בכסף.

בזכותו  אשר  שלנו  ל״גוסם״  אירע  מה 
הקלה  חש  הוא  ול״מעמד״?  לתהילה  אזכה 
משמעותית במצבו מיד עם תום ביקורי אצלו. 
קם  הוא  לילה  באותו  כי  היה  שנפוץ  הסיפור 
ממיטתו כשהוא חש את עצמו בריא לחלוטין, 
רצה  הוא   — ראשון  יום   — היום  למחרת  וכבר 

לשוב לעיסוקיו הרגילים. 

לבסוף,	נעתר	להפצרות	בני	משפחתו	ונשאר	עוד	יום	אחד	בבית	

למען	יאגור	כוח.	ביום	שני,	רענן	כלו,	ה״גוסס״	מיום	שלשום,	חזר	

לעבודתו	היומ־יומית.

אחד	 חולה	 חולקים.	 אין	 עליה	 אחת	 עובדה	 ישנה	 זה,	 בסיפור	

הבריות	 מחוליו.	 הבריא	 בדמשק,	 היהודית	 הקהילה	 מחשובי	

ה״ברכה״	 מן	 כתוצאה	 ״הבריא״	 אם	 גסס.	 שהאדם	 האמינו	

שהענקתי	לו,	השאלה	אינה	קיימת	בכלל.	איש	לא	חלק	על	כך.

שמצבם	 כאלה	 ביניהם	 	— רבים	 חולים	 ״ריפאתי״	 ואילך	 מעתה	

מוכר	 ביומו.	 יום	 מידי	 התחזק	 כ״מברך״	 מעמדי	 כ״אנוש״.	 הוגדר	

וידוע	הייתי	ברובע	היהודי	בכינויי	״אלי	ריקה	ילי	בראי״	)אלי	ריקה	

המברך(.	

חולים	 לבקר	 אותי	 לקחת	 נהג	 איבראהים	 גיסי	 לשבוע,	 אחת	

מלבד	 הבית.	 מן	 אותי	 הזעיקו	 ״דחופים״,	 למקרים	 בבתיהם.	

מידי	 היהודי	 הרובע	 ברחובות	 ״בירכתי״	 ה״ממוסדים״,	 הביקורים	

נזקק	 שלא	 מי	 לברכם.	 וביקשוני	 אותי	 עצרו	 אנשים	 ביומו.	 יום	

לי	למען	שפר	את	מצב	בריאותו,	הוא	נזקק	בכל	זאת	ל״ברכתי״	

כתרופה	לכל	צרה	שלא	תבוא	עליו.

אנשים	אלה,	שילמו	לי	מראש	—	לרוב	במצלצלים	טבין	ותקילין,	

עבור	השירות	שביקשו	ממני.	בירכתי	כל	כך	הרבה	שאפילו	כיום,	

היהודי	 הרובע	 כנפות	 בארבע	 ״מעמדי״	 את	 וביססה	 להדים	

בדמשק.

זה	היה	ביום	שבת,	יום	שטוף	שמש.	שיחקתי	בחצר	הבית	לאחר	

	— מופיעה	 אנשים	 מכובדת	של	 קבוצה	 צהרים.	 לסעוד	 שגמרנו	

)גיסי(	 ״ס׳הרי״	 לו	 צועד	 הפמליה	 בראש	 כולם.	 חתומים	 פניהם	

מגורינו.	 לחדר	 הכבודה,	 אל	 להתלוות	 מתבקש	 אני	 איבראהים.	

אבי	מקבל	את	פני	האורחים	הנשארים	עומדים.	איבראהים	הוא	

הדובר.	הוא	מבקש	רשות	מאבי	לקחת	אותי	איתם.	אין	זמן	לאבד:	

ישרוד	עד	ללילה.	הרופאים	הרימו	 וקיים	ספק	אם	 גוסס	 האדם	

במי	 יודע	 אבי	 האחרונה.	 התקוה	 הוא	 אני,	 כלומר	 ו׳׳אלי״,	 ידיים	

להיות	 אמור	 ה״גוסס״	 כי	 הבריאים	 בחושי	 תפשתי	 ואני	 מדובר,	

דמות	מכובדת	למדי	מבין	יראי	השמים.	העומדים	הביטו	בדאגה	

בפניו	הרציניות	של	אבי	לאחר	שגמרו	לשטח	את	בקשתם	בפניו.	

אני	משער	שאחדים	ביניהם	נמנו	על	משפחתו	של	החולה־״גוסס״.	

איתם	 לך	 ״אלי,	 ואומר:	 אלי	 פניו	 את	 מפנה	 שלי	 האבא	 לבסוף,	

ועשה	מה	שיבקשו	ממך׳׳.

הגענו	לביתו	של	החולה	ומאחורינו	תהלוכה	שלמה.	אנשים	רבים	

בני- המה	 הבית	 מחודשת.	 תקוה	 ובלבם	 בדרך,	 אלינו	 הצטרפו	

יחד	 ונחטפתי	לחדרו	של	החולה.	 ומבפנים.	כמעט	 אדם	מבחוץ	

איתי	נכנסו	גיסי	איבראהים	ועוד	אדם	נוסף.	אישה	אחת	ישבה	לה	

על	דרגש	נמוך	בפינה	אחת	של	החדר.	היא	לא	קמה	ממקומה	

וגם	לא	פצתה	את	פיה	—	רק	הפנתה	לכיווננו	את	פניה	העצובות	

חשיבותי	 למידת	 במפורש	 מודע	 הייתי	 מושיע.	 כאל	 בי	 והביטה	

ולעובדה	שנמצאתי	במרכו	הענינים.	החולה	היה	שרוע	על	מיטתו	

העץ	 דלתות	 את	 פתחו	 כניסתנו,	 עם	 החדר.	 של	 חשוך	 בחלק	

שסגרו	על	דלתות	הזכוכית	של	חלון	רחב	ומתנשא	לגובה.	אור	

ליד	 ניצב	 אני	 והאיר	את	החושך.	 השמש	חדר	מבעד	לשמשות	

מיטתו	של	החולה,	כפי	שנתבעתי	לעשות.	

ומורים:  ראשו  על  ידי  את  להניח  לי  אומרים 
״אראי!״ )ברך!(. הבקשה ברורה לי. אני מניע 
את שפתי תוך השמעת קולות המילמול בטונים 
עושה  החולה  חלילה.  וחוזר  ויורדים,  עולים 
מאמצים ניכרים להרים את ראשו מעל לכרית, 
והמבוגרים תומכים בו. שואלים אותו למקומות 
בהם הוא חש ברע. מניחים את ידי על מקומות 

אלה ומורים לי להמשיך בברכתי. 

הגב	גם	הוא	כואב	לו.	עוזרים	לו	להתרומם.	אני	מניח	את	ידי	על	

בו	טפחתי	 וממשיך	למלמל	בשפתיים	עד	לאותו	רגע	אשר	 גבו	

על	שכמו	של	החולה,	ובאותה	ספונטניות	הכרזתי	חד־משמעית:	

״אף!״	)אוף(	—	כלומר,	רב	לי	כי	נמאס	לי.

אני	מניח	כי	דפוסי	ה״ברכה״	וה״טכניקה״	להענקתה	כפי	שלימים	
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שמתרחש	אצל	השכן	ולא	אצלך	בבית.	אפילו	בא	מישהו	וסיפר	

לי	את	החדשה	בבירור,	לא	היה	עולה	בידי	להלביש	למושג	״מוות״	

עור	וגידים,	עד	כדי	יכולת	לתפוש	ולהבין	את	המהות	שלו.	המילה	

כשלעצמה	היתה	שגורה	בפינו	והשתמשנו	בה	לעיתים	קרובות.	

כילדים	 וארונות	מתים	הנישאים	על	כתפיים.	 לוויות	רבות	 ראינו	

לתרנגולות	 שנגע	 בהקשר	 המושג	 של	 משמעותו	 את	 תפשנו	

על	 ברחובות	 נשחטות	 אלה	 כיצד	 חזינו	 ילדותנו	 משחר	 ופרות.	

חיים	 בעלי	 לא	 הם	 אדם	 בני	 אולם,	 המוסמכים.	 השוחטים	 ידי	

המעשית	 ההשלכה	 את	 קטן	 ילד	 ילמד	 לא	 השכן	 אצל	 ו״מוות״	

לגביו,	אלא	אם	יקרה	את	אותו	הדבר	אצלו	בבית.	ידעתי	בפירוש	

שמשהו	קרה	את	אבי,	ואני	יכול	להניח	במידה	סבירה	של	דיוק,	

לא	 ואני	 שמאחר	 אלא	 ״מת״;	 שהוא	 היטב	 קלטתי	 בהמשך,	 כי	

התנסיתי	מקודם	בדבר	שכזה,	חשתי	את	העצבות	וגם	תפשתי	

בחושי	כי	מה	שקרה	ביום	זה	את	אבי	הוא	לא	דבר	של	מה	בכך,	

את	 יותר	 אראה	 שלא	 מלהבין	 רחוקה	 היתה	 תודעתי	 עדיין	 אך	

האבא	שלי.

המהומה	בחצר	הבית	הולכת	וגוברת.	עשרות	אנשים	מתרוצצים	

אנה	ואנה.	ואז,	מישהו	דואג	להכניס	אותי	למקום	ממנו	לא	ניתן	

ולחזות	 לראות	 זאת,	 בכל	 אלא	שהצלחתי,	 החצר	 על	 להשקיף	

לשער	 ועד	 שלנו	 מהחדר	 שהשתרע	 אנשים	 של	 ארוך	 בזנב	

היציאה	מן	הבית.	

נשמעו קולות של תפילה שבקעה ברעש גדול 
גדולים  אנשים  יותר  אין  כן,  אחרי  קלה  ושעה 
בחצר, אין רעש ואין מהומה, אין המולה וגם אין 
נפש  זהב,  — אדם בעל לב של  שחאדה ריקה 

של אציל, ויד של אמן.

״חאכאם ג׳נאנה״

ג׳נאנה׳׳	הוא	בעליו	של  ״חאכאם	 ״חאכאם	אל־חלבי״,	או	בכינויו	

ומצוותיה.	 תורה	 למדו	 שם	 בדמשק,	 היהודי	 ברובע	 ה״כתאב״	

אתר	הלימודים	היה	בבית	קטן	עם	החצר	התקנית	ומספר	צנוע	

עוד	 לעיתים	 לימדו	 בעצמו,	 ג׳נאנה	 חאכאם	 מלבד	 חדרים.	 של	

חאכאמים	—	אחד	או	שניים	אך	אנו	נתעלם	מהאחרים	כי	גיבורינו	

הוא	חאכאם	ג׳נאנה	בכבודו	ובעצמו	)“חאכאם”	פירושו	“רב”(.

אינני	יכול	לזכור	מתי	התחלתי	לפקוד	את	״בית	מדרשו״	של	אדם	

קשה־לב	זה,	אך	מה	שכן	ניתן	לקבוע	בוודאות	יחסית,	זה	שנמניתי	

על	הצעירים	בין	תלמידיו.	קרוב	לוודאי	בן	חמש	וחצי	לכל	היותר.

לשם	 והיה	 הילדים	 כל	 על	 ופחד	 אימה	 הטיל	 הנאה	 חאכאמנו	

קשה	 גבול.	 ידעה	 שלא	 לבו	 נוקשות	 משום	 היהודי	 ברובע	 דבר	

אני	מסוגל	להניע	את	שפתי	ולהשמיע	קולות	בדומה	לימים	ההם.	

לאחר	 גם	 שנמשכה	 ׳׳מבורכת״	 פעילות	 של	 שנים	 כמה	 לאחר	

ואסרב	 לכל	ההצגה,	 ולתמיד	 קץ	אחת	 אבי,	אשים	 פטירתו	של	

לברך	בעד	כל	סכום	כסף	שהוצע	לי.	

פטירת אבי 

אני	זוכר	היטב	את	התקופה	שקדמה	לפטירתו	של	אבי,	את	ימי	

ולעבודתו	 לאיתנו	 שב	 למשכב,	 נופל	 אבי	 מותו.	 יום	 ואת	 חוליו,	

הרגילה	וחוזר	חלילה	למשכב.	במקום	בו	״הצלחתי״	עם	אחרים	

נכשלתי	ב״ברכות״	שבירכתי	את	אבי.	הרופאים	מצידם	—	קצרה	

ידם	מלהושיע.	אבי	לא	יקום	יותר	על	רגליו.

להן	 זוחלות	 אוזניו,	 שתי	 כשמאחורי	 בברור	 אותו	 רואה	 אני	

הרצפה	 על	 יושב	 אבי	 למראה.	 מכוערות	 עלוקות	 בערבוביה,	

ופניו	 מטה,	 כלפי	 רכון	 ראשו	 משולבות,	 רגליו	 החדר,	 באמצע	

״חאכאם	 של	 תורה(	 )תלמוד	 מה״כתאב״	 אז	 שבתי	 רציניות.	

״	—	אומר	 ג׳נאנה״	להפסקת	צהרים.	״אלי,	קח	לך	משהו	לאכול	

לי	אבי	מבלי	להפנות	את	ראשו	אלי,	פן	תופרע	עבודת	המפלצות	

שמצאו	להן	אחיזה	מאחורי	האוזניים.	שעה	ארוכה	אני	מתבונן	בו,	

מהופנט	ממראה	עיני.

התמונה	 תהיה	 אוזניו,	 מאחורי	 כשהעלוקות	 אבי	 של	 זו	 תמונה	

האחרונה	שיש	ביכולתי	לתאר	בברור,	מתקופת	היותו	בחיים.	אני	

חושב	כי	האירוע	התרחש	כאשר	נפל	למשכב	בפעם	הראשונה.	

התמונה	הבאה	הזכורה	לי	היטב,	היא	זו	של	יום	פטירתו.

בכל	 כמו	 ג׳נאנה	 חאכאם	 של	 ב״כתאב״	 למדתי	 ההוא	 ביום	 גם	

משהו	 ולוחש	 השיעור	 באמצע	 מופיע	 ז׳אק	 אחותי	 בן	 רגיל.	 יום	

ימינו	 באוזניו	של	ה״חאכאם״	המלומד	תוך	שהוא	מורה	באצבע	

על	מקום	מושבי.	ה״חאכאם״	קורא	לי	ואומר	שאני	רשאי	ללכת	

עם	בן	האחות	ולא	לשוב	ללימודי	אחר	הצהרים.	ז׳אק	מבשר	לי	

בדרך	כי	פנינו	מועדות	הביתה	ונותן	גיבוי	לדברי	ה״חאכאם״	בנוגע	

להמשך	הלימודים	באותו	יום.	

ימים,	מייצג	את	 ל׳׳בית	אל־מעלם׳׳.	האתר	—	עתיק	 אנו	מגיעים	

הבית	המזרחי	הטיפוסי,	כלומר	השתרע	לרוחב	ולא	לגובה.	חדרי	

המגורים	נמצאים	בשולי	הבית	בהקיפם	חצר	זרועה	עצים	וצמחיה	

מגוונת.	מלבד	הצמחיה,	מכילה	החצר	את	בריכת	המים	התקנית.	

הוא	 היהודי.	 ברובע	 הגדולים	 הבתים	 אחד	 היה	 אל־מעלם	 בית	

וחצר	 	— בריכות	 ומאידך	שתי	 	— ידיים	 רחבות	 מנה	שתי	חצרות	

ביניים	קטנה	שהפרידה	ביניהן.	היה	שם	גם	בית	כנסת	קטן.	אנו	

התגוררנו	בחצר	העיקרית,	וביום	ההוא,	היא	המתה	רוב	אדם.	אני	

מבקש	להיכנס	לחדר	מגורינו	אך	הדבר	לא	ניתן	לי.	במקום	זאת,	

מושיב	אותי	ז׳אק	על	ספסל,	ליד	שולחן	מאולתר	שהונח	בחצר,	

ומגישים	לי	אוכל.

משהו	 זה	 	— ״מת״	 ואיננו.	 ״מת״	 שאבי	 לכך	 מודע	 הייתי	 לא	
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להעלות	על	הדעת	שילד	נורמלי	איזה	שהוא,	יגלה	אהבה	ללימוד	

״תורה״,	כאשר	הלימודים	מלווים	בסטירות	לחי	מצלצלות,	במכות	

בתחום	 דברים	 באלה	 וכיוצא	 רחמים,	 ללא	 והרגליים	 הידיים	 על	

של	 התעללות	 התירה	 התורה	 אם	 בעיני	 היא	 חידה	 הייסורים.	

כיצד	 בעיני,	 יותר	 עוד	 גדולה	 וחידה	 בתלמידיהם,	 ״חאכאמים״	

הסכינו	והשלימו	ברובע	היהודי	בדמשק	עם	התופעה	המגולמת	

בדמותו	של	חאכאם	ג׳נאנה,	ומילאו	את	ה״כתאב״	שלו	בילדיהם	

ובצאצאיהם.	

למצוא	 וניסיתי	 שלי	 האבא	 על	 פוסחת	 אינה	 ביקורתי	 שבט	

סיבות	 כמה	 שהיו	 יתכן	 אליו.	 אותי	 שלח	 מדוע	 לשאלה,	 מענה	

שחברו	יחדיו:	הגיל	הרך	מאוד	שניתן	היה	להתחיל	ללמוד	אצל	

הקשורים	 לנושאים	 שגיליתי	 המדהימה	 הקליטה	 ה״חאכאם״;	

בדת;	ואחרון	אחרון,	בתקופת	חייו	של	אבי,	החאכאם	הנכבד	לא	

התעלל	בי	כפי	שיעשה	זאת	לימים.	מכל	מקום,	הסנוניות	למה	

שעתיד	להתרחש	ביני	לבין	חאכאם	ג׳נאנה	החלו	להסתמן	באופן	

ויכלו	לבשר	כבר	 הברור	ביותר	בתקופה	שאבי	היה	עדיין	בחיים	

השניים.	 אנו	 	— בינינו	 ה״מלחמה״	שתפרוץ	 של	 אופיה	 יהיה	 מה	

מתפשרת,	 בלתי	 “אכזרית”,	 מלחמה	 זו	 שתהיה	 ואומר	 אקדים	

מלחמה	ל״חיים	או	למוות׳׳	והיא	תסתיים	בנצחוני	המוחלט,	נצחון	

סופי	ומוחץ.

ה״בריחה הגדולה״

הגדולה״.	 ה״בריחה	 את	 ביצעתי	 אבי,	 של	 חייו	 בתקופת	 עוד	

זו	 שבשיגרה.	 לדבר	 זמן	 מזה	 היו	 ה״כתאב״	 מן	 קטנות	 בריחות	

היתה	סיבה	טובה	לכך	שחדלו	בבית	לתת	בי	אמון,	ולמען	הבטיח	

שלא	אסטה	מדרך	הישר,	בדרכי	אל	ה״כתאב״,	היה	מישהו	מלווה	

אותי	מידי	יום	ביומו	עד	לצידו	השני	של	שער	״ג׳נאנה״.	אם	יניחוני	

לנפשי,	אפילו	מרחק	מטר	אחד	מה״כתאב״	—	אברח.	באותו	יום	

עליו	מסופר,	הצמידו	לי	את	אחי	יוסף	כבן	לוויה.	יוסף	מבוגר	ממני	

בשנתיים	וחצי,	זאת	אומרת	שהוא	בעצמו	היה	ילד	קטן	בתקופה	

ההיא.	נראה	שהאח	החרוץ	איחר	לבית־ספרו	אותו	בוקר,	והחליט	

לי	 קנה	 הוא	 בצידה.	 ושכרה	 ממני	 שסחט	 ׳׳הבטחה״	 על	 להמר	

אגוזים	בתמורה	לכך	שילווני	כיברת	דרך	קצרה	בכיוון	ל״כתאב״,	

ומשם	אמשיך	לבדי	את	הדרך	לייסורים,	מבלי	שאמלא	את	ראשי	

ברעיונות	של	סטיה,	לא	ימינה	ולא	שמאלה.	

ברגע	שיוסף	נעלם	מעיני,	עשיתי	תפנית	חדה,	וללא	כל	נקיפת	

בית	ספר	 	— לכיוון	הליכתו	שלו	 בדיוק	 פילסתי	את	דרכי	 מצפון,	

״אליאנס״.	אני	הוקסמתי	ממוסד	השכלה	זה	וקינאתי	קינאה	עזה	

בכל	מי	שנמנה	על	תלמידיו.	בדרכי	לשם,	אני	פוגש	את	חיסנה,	

הבת	של	סלמה	—	אחותה	של	״ח׳אלתי	עישה״.	״אלי!	מה	אתה	

עושה	כאן?״	—	חוקרת	חיסנה,	ביודעה	יפה	מאוד	שמקומי	אצל	

חאכאם	ג׳נאנה.	בו	במקום	אני	מגיש	לעלמה	שלנו	אגוז	״׳פלא״,	

מאלה	שאחי	בנה	עליהם	להפליאני	בהם	ועונה:	״סכתי״	)שתקי(	

חיסנה!	הנה,	קחי	לך	אגוז	אחד	ואל	תספרי	לאיש	שראית	אותי	

כאן!״.	חיסנה	לא	עמדה	בפני	הפיתוי.	היא	נטלה	את	האגוז	לידה	

בהבטיחה	כי	תשמור	בסוד	את	דבר	פגישתנו,	ואצה	רצה	לדרכה.	

תצפית,	 עמדת	 ותפשתי	 הספר	 לבית	 בדרכי	 המשכתי	 אני	 גם	

ממנה	חזיתי	בכל	ה״מי	ומי׳׳	שנבלע	מאחורי	השערים	של	המוסד	

ההשכלתי	הרם.	באין	יותר	על	מי	להביט	ובמי	לקנא,	פניתי	לצידו	

בור	 שטח	 	— ברייה״	 ״אל	 לכיוון	 ־הספר,	 בית	 מבנה	 של	 האחורי	

ובלתי	מיושב	המוביל	לאיזווי	מגורים	שמחוץ	לרובע	היהודי.	לא	

נסיון	 וכל	 בדרכי	 שהסתבכתי	 לדעת	 נוכח	 אני	 והנה	 הזמן,	 ארך	

תסבוכת.	 על	 תסבוכת	 רק	 הוסיף	 עיקבותי,	 על	 חזרח	 לשוב	

אחרות	 במילים	 או	 בדרכי״,	 ״טעיתי	 כלומר,	 	- ״ד׳עט״	 הקיצור:	

״הלכתי	לאיבוד״.

הלא־יהודים	 ברובעים	 שוטטתי	 לי.	 הציק	 והרעב	 הרבה	 הלכתי	

ובכיתי.	מהמראה	שלי,	כל	אחד	יכול	היה	להבחין	שאני	יהודי	וכי	

טעיתי	בדרכי.	אישה	מוסלמית	אחת,	לבושה	כלה	בשחור,	באה	

לעזרתי.	היא	הכניסה	אותי	לביתה,	נתנה	לי	דברי	מאכל,	ולאחר	

הרחוב.	 אל	 איתי	 יצאה	 “שבעתי”,	 כלומר	 “שבעת”	 לה	 שאמרתי	

)מכנסיים	 ״שרוואל״	 לבוש	 אחד	 מוסלמי	 עצרה	 היא	 ברחוב,	

ל״קרקון”	 עד	 ללוותני	 ממנו,	 וביקשה	 שחור,	 בצבע	 רחבים(	

בידיהם	של	השוטרים	שם.	 ולהפקידני	 )תחנת	משטרה(	הקרוב	

האדם	ממלא	את	בקשתה	וכעבור	שעה	קלה,	מצאתי	את	עצמי	

במחיצתם	של	שוטרי	התחנה.

השוטרים	דאגו	לי	ולרווחתי	ולקיבתי	והניחו	לי	להסתובב	במקום	

כאוות	נפשי	–	עד	שבשעת	ערב,	הושיבוני	על	ספסל	בפרוזדור	

התחנה	ואמרו	לי	לנוח	במקצת.	

נכנסות	 ריבות	 בשתי	 מבחין	 אני	 והנה	 ארוכה	 שעה	 עברה	 לא	

פנימה	אל	הבניין,	מהדלת	הפתוחה	שמצד	שמאל	של	התחתנה.	

אחותי	עמליה	ובת	אחותי	רחל	—	הבת	של	זאהייה,	רואות	אותי	

וצועקות	פה-אחד:	״אלי!	אתה	כאן!?״.

דין	 מנוכחותן.	 ומתעלם	 לב	 תשומת	 כל	 להן	 מקדיש	 לא	 אני	

באנו	 	— אחי!	 ״זהו	 השוטרים:	 ובין	 הנערות	 בין	 מתנהל	 ודברים	

לקחת	אותו!״	—	טוענת	האחות	כשבת	לוויתה	מחזקת	ומאשרת	

את	דבריה:	“הוא	הדוד	שלי!”.

השוטרים	 שוב	 שואלים	 	— הילד?״	 של	 שמו	 לנו	 אמרתן	 ״מה	

החשדנים.

והשוטרים	 השם	 על	 לחזור	 הריבות	 מתעקשות	 	— ריקה!״	 ״אלי	

בשלהם:	״זה	לא	אלי	ריקה!	שמו	״עבדו	ח׳ליפה!.	הנה	שמו	רשום	

אצלינו!״.

״ומניין	מצאתם	את	השם	הזה?״	—	חוקרות	הנערות.

״ממנו	עצמו!״	—	משיבים	השוטרים	קצרות.

ממשיכה	 	— אחי!״	 והוא	 ריקה	 אלי	 זהו	 האמיתי!	 שמו	 זה	 ״אין	

עמליה	בטיעונה.
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כי	העדר	המורא	מפניו,	 יתכן	 יותר.	 ההיא	כבר	לא	פחדתי	ממנו	

פגע	בו,	בתדמיתו	ובמרותו.	עילה	להענישני	ולנקום	בי,	סיפקתי	

לו	מלוא	חופניים.

אם	נתעלם	מהעובדה	שברחתי	מה״כתאב״	לעיתים	מזומנות,	הרי	

שבאותם	הימים	בהם	נוכחתי	בכיתה,	לא	הבאתי	איתי	את	ספרי	

הלימוד.	נהגתי	להיכנס	למוסד	ההשכלתי	ה״תורני״	מצוייד	על	פי	

רוב	בדף	קרוע	של	ספרי	הקודש.	דפים	כאלה	ניתן	למצוא	בתוך	

סדקים	של	קירות	ואני	הייתי	לצרכן	קבוע	של	המוצר	שמספקים	

סדקים	יקרים	אלה	—	וכמובן	שידעתי	היכן	הם	נמצאים.	את	הדף	

הנחתי	על	השולחן	במקום	ספר.	

להמשיך  תמיד  יכולתי  לקרוא,  תורי  משהגיע 
מהמקום  התורה  של  הפסוקים  את  ולהשמיע 
שבו הפסיק קודמי. מרוב ששמעתי את אותם 
אמור  שאני  מה  כל  פה  בעל  ידעתי  הדברים, 
לדעת והרבה מעבר לזה. נשיאת ספרי לימוד 
אני  באין   — בחשבון  יותר  באה  לא  ל״כתאב״ 

זקוק להם!.
נכשלתי	 לא	 שמעולם	 מהעובדה	 נחת	 שבע	 לא	 החאכאם	

זעמו	 את	 שפך	 אז,	 ואו	 בנו,	 שהרביץ	 בתורה	 בקיאות	 בהוכחת	

על	דף	הנייר	ששימש	אותי	במקום	ספר	ואשר	כל	תפקידו	היה	

להונות	ולהטעות.	בשעה	שנתפשתי	בקלקלתי,	הגנתי	על	עצמי	

בחוצפה:	״שכחתי	להביא	איתי	את	ספר	התורה	אך	אתה	רואה	

יודע	הכל	בעל	פה!״.	אז,	החאכאם	המלומד	העניש	אותי	 שאני	

במכות	על	הידיים,	או	ב״פלאה״	)מכות	על	הרגליים(,	או	בשניהם	

יחד	—	הכל	תלוי	בעילה	שבגינה	באתי	על	עונשי.	סטירות	לחי	היו	

כעין	קינוח	שניתן	לחלקן	לאורך	כל	הדרך.	לפי	גירסתו	של	קרוב־

משפחה	אחד,	סטירות	הלחי	הן	שהסיטו	את	העין	שלי	ממקומה	

הקבוע,	וגרמו	לי	לפזול	)אכן	פזלתי	בעין	האחת(.	אם	הגיעה	לי	

״פלאה״	מטעמו	של	החאכאם,	הצלחתי	לרוב	לשחרר	רגל	אחת	

הרגל	 לשחרור	 ועד	 מכאן	 מאחוריו.	 בו	 ולבעוט	 ידיו	 ממלתעות	

השניה,	קצרה	הדרך.	אז,	הייתי	מתחמק	ממנו	והוא	רודף	אחרי	

כליאה	 המכות,	 לעונש	 התווסף	 קרובות	 לעיתים	 הספסלים.	 בין	

בביתם	 לאכול	 הלכו	 הילדים	 הצהרים.	 בשעות	 הכיתות	 באחת	

ואני	נשארתי	כלוא.	במקרים	כאלה,	ניפצתי	חלונות	ושברתי	מכל	

שבשעות	 אומרת	 זאת	 	— ״בסדר״	 הלך	 שהכל	 בימים	 ליד.	 הבא	

ההפסקה	בין	השיעורים,	הייתי	רשאי	לצאת	לחצר	ה״כתאב״	כמו	

יתר	הילדים,	הצמיד	לי	החאכאם	שני	שומרים	מגודלים	מכיתה	

מחוץ	 אל	 בריחה	 ממני	 למנוע	 היה	 המוצהר	 גבוהה,	שתפקידם	

לכותלי	המקום.	שניים	אלה,	ילדים	חסונים	וחזקים,	היו	על	פי	רוב	

—	ששון	ב.	ו״אמיגה״.	למרות	שמירתם	החזקה,	הצלחתי	לא	אחת	

זה,	 לצורך	 נעזרתי	 למשל,	 אחת	 פעם	 ולברוח.	 עליהם	 להערים	

באחי	יוסף	ובויקטור.

״כיצד	יתכן	הדבר	והילד	כלל	לא	מכיר	אותכן?!	אפילו	מבט	אחד	

לא	זרק	לעברכן!״	—	דחו	השוטרים	את	טענת	האחות	בדברי	הגיון.

שהתנהלה	 לשיחה	 הקשבתי	 במקומה.	 היתה	 השוטרים	 הערת	

לידי	ונשארתי	לשבת	על	הספסל	כאילו	כל	המתרחש	סביבי	זר	

ועל	 לי	לחלוטין.	אפילו	פעם	אחת	לא	העפתי	מבט	על	האחות	

״אלי!,	תגיד	 לי:	 ואמרו	 וגם	כאשר	פנו	אלי	השתיים	 בת	האחות,	

לשוטרים	מי	אתה	באמת״,	גם	אז	התעלמתי	מהן,	כאילו	הפניה	

לא	מכוונת	אלי	כלל	ועיקר.

״אולי	תדובבו	אותו	ושהוא	יאמר	לכם	בנוכחותנו	אם	הוא	״עבדו	

ח׳ליפה״	או	אלי	ריקה?.	

קץ	 לשים	 יש	 כי	 חשתי	 ואני	 אחותי	 לבקשת	 נעתרים	 השוטרים	

להצגה.	אימצתי	את	גירסת	האחות	ובת	האחות	ואישרתי	שאכן,	

אני	אלי	ריקה!.

״אני״,	 שאינו	 למישהו	 התחזיתי	 מדוע	 הכללית	 להתענינות	

ב”כתאב”	 בקביעות	 מתקוטטים	 ואני	 ח׳ליפה״	 ״עבדו	 הסברתי:	

עונש	 לי	 ומגיע	 מה״כתאב״	 ברחתי	 היום,	 ג’נאנה;	 חאכאם	 של	

מטעמו	של	חאכאם	ג׳נאנה.	אולי	גם	״עבדו	ח׳ליפה״	נעדר	היום	

ואם	השמועה	תופץ	שגם	הוא	ברח,	אזי,	החאכאם	 מה״כתאב״,	

יעניש	גם	אותו.	״עבדו	ח׳ליפה״	זה,	מגיע	לו	בהחלט	שיקבל	מכות!״

אילולא	שיקרתי	לשוטרים	באשר	לזהותי,	היו	מוצאים	אותי	מזמן.	

הספר	 בית	 שרתי	 ביניהם	 	— אותי	 לחפש	 גוייסו	 רבים	 אנשים	

״אליאנס״.	תחנות	המשטרה	הודיעו	שאין	אצלן	ילד	יהודי	שטעה	

אצלה	 שיש	 אישרה	 אותי,	 שאירחה	 המסויימת	 והתחנה	 בדרכו,	

ילד	אחד,	אלא	ששמו	לא	עונה	לשם	המבוקש.

ברגע של חוסר אונים ממש, צץ בראשו של אבי 
רעיון גאוני, לשגר את עמליה ואת בת אחותי 
על  לתהות  מנת  על  משטרה  תחנת  לאותה 
קנקנו של הילד שנמצא אצלה — למרות ששמו 

שונה משם בנו.

על	 פרושים	 היו	 המזרנים	 לילה,	 באותו	 הביתה	 שבתי	 כאשר	

הריצפה	לשינה.	עם	סיום	קבלת	הפנים	שחיכתה	לי	—	לא	זכור	

לי	שנתקבלתי	במצילתיים	ובתופים	—	חטפתי	משהו	לאכול,	וגם	

ופני	 המצעים	 על	 גילגול	 כדי	 תוך	 שחיסלתי	 בפיתה	 הצטיידתי	

לי	 שגרמו	 ההנאה	 את	 לבטא	 בא	 אשר	 ערמומי	 חיוך	 מוצפים	

תעלולי	מאותו	יום.	את	החיוך	הזה,	הפניתי	לכל	עבר.

כניעתו של ״חאכאם ג׳נאנה״

לבין	 ביני	 הממשית	 המלחמה	 תחל	 אבי,	 של	 פטירתו	 לאחר	

בתקופה	 תקדים.	 ללא	 שיאים	 לה	 בקובעה	 ג׳נאנה״	 ״חאכאם	
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את	 אעלה	 לבל	 נמוך	 פרופיל	 על	 לשמור	 אוחי	 הדריכו	 חושי	

חמתו	של	הנכנע,	שמא	יגמול	לי	ב״דוקא״	ויקבלני	חזרה	לשורות	

תלמידיו	החכמים.

יום	סילוקי	מהכתאב	של	חאכאם	ג׳אנה,	היה	היום	המאושר	ביותר	

בחיים	שידעתי	עד	כה,	ובודאי	שהוא	ישאר	אחד	המאושרים	בכל	

נוכח	 מתגמדת	 מהחאכאם,	 להתפטר	 השמחה	 אולם,	 הזמנים.	

לא	 עכשיו,	 האמיתית:	 השמחה	 לי,	 שחיכתה	 האחרת	 השמחה	

בבית־ ללמוד	 להכניסני	 אלא	 עמליה	 אחותי	 בפני	 ברירה	 תהיה	

שקרה	 כפי	 להמציא,	 תוכל	 לא	 היא	 תרוץ	 שום	 ״אליאנס״.	 ספר	

כבר	בעבר.

״קודש הקודשים״: בית־ספר ״אליאנס״

בתקופה	ההיא,	אחותי	עמליה	שזה	לא	מזמן	סיימה	את	לימודיה	

בבית	ספר	“אליאנס”,	עבדה	כמורה	בבית־ספר	זה.	לאחר	פטירת	

אבי	אחותי	עמליה	לקחה	על	עצמה	את	עול	פרנסת	המשפחה.	

אל	 עמליה	 אחותי	 פנתה	 ג’נאנה,	 חאכאם	 עם	 שסיימתי	 לאחר	

״מונסייר	 עזרתו.	 את	 וביקשה	 סילבר(	 )אדון	 סילבר״	 ״מונסייר	

דמות	 זה,	 נפלא	 אדם	 “אליאנס”.	 בית־הספר	 מנהל	 הוא	 סילבר״	

אהבו	 כולן	 הבריות	 ליבו.	 בטוב	 דבר	 לשם	 היה	 הכלל,	 מן	 יוצאת	

אותו,	אהדוהו	וכיבדוהו.	הוא	ומשפחתו	אהבו	והעריכו	מאוד	את	

אחותי	עמליה	וראו	בה	כבת	משפחה.	מונסייר	סילבר,	ביקש	לעזור	

לנו	בכל	וברגע	שאחותי	השניה,	רחל,	סיימה	את	בית	הספר,	הוא	

יתן	גם	לה	עבודה	בתור	מורה.

עמליה	 שלו,	 מה"כותאב"	 אותי	 סילק	 ג׳נאנה	 שחאכאם	 לאחר	

ביקשה	ממונסייר	סילבר	שיקבל	אותי	לבית	ספרו.	המנהל	ביקש	

להכיר	אותי,	למען	התרשם	ממני	ולראות	כיצד	לשלב	אותי	באחת	

הכיתות	בבית	הספר.

 — בחלקי  שנפל  הכבוד  על  בעננים  הרגשתי 
הספר,  בית  מנהל  אצל  לפגישה  להתקבל 
בכבודו ובעצמו. יחד עם זאת, הרגשתי ״בבית״ 
נחיתות  רגשי  חשתי  ולא  ומקום,  מקום  בכל 

לשוחח ולדבר עם כל אדם ואדם. 

המנהל	ידע	עוד	מקודם	מפי	אחותי,	שאני	בקיא	בנושאים	רבים	

בפניו	 שאציג	 ממני	 ביקש	 במשרד,	 אצלו	 שהתקיימה	 ובפגישה	

דוגמה	שאבחר	בעצמי,	ממה	שידעתי.

קשובה.	 אוזן	 על	 בדיוק	 נפלה	 והיא	 ציפיתי	 לה	 בקשה	 היתה	 זו	

על	 ולא	פסחתי	 	)Corneille( ״קורניי״	 את	 דיקלמתי	 במקום	 בו	

אצל	 והזדרזתי	 ב״לה־פונטיין”	 המשכתי	 לעצור	 ומבלי	 ״ראסין”,	

נטויה	 היתה	 הלשון	 לקפחו.	 שלא	 	)La Bruyere( ״לה־ברוייר״	

דיבורי	 רגעית	בשטף	 ניצלה	עמליה	הפסקה	 אילמלא	 ועוד	 עוד	

עוד	 יודע	 אחי	 המנהל(,	 )אדוני	 דירקטיר״	 לה	 ״מונסייר	 ואמרה:	

מזה	זמן	שאחי	יוסף	תמך	בי	במלחמתי	נגד	חאכאם	ג׳נאנה	ואם	

וגם	לא	נרתע	 לו,	הוא	הוכיח	ברורות	שבחר	במחנה	שלי	 נזדמן	

בריחה	 תוכנית	 רקמנו	 ואני	 אחי	 מה״כתאב״.	 לברוח	 לי	 מלעזור	

הופיע	 יוסף	 השיעורים,	 בין	 הפסקה	 בשעת	 ואז,	 מועד	 מבעוד	

ביחד	עם	ויקטור,	ושניהם	התמקמו	בצידו	החיצוני	של	דלת	חצר	

הכתאב,	בעוד	שאני	חיכיתי	להם	בצידו	השני,	הפנימי,	של	השער	

הגדול.	ששון	ב.	ואמיגה	לעגו	לי,	בראותם	את	נסיונותיי	לטפס	עד	

לבריח	השער	בנסיון	לפותחו.	הם	נשארו	לצפות	בי	מרחוק	עם	

חיוכם	הלגלגני,	ולא	משו	ממקומם.	

ואז,	ברגע	מאוד	בלתי	צפוי	לדידם	של	שני	המגודלים,	באה	להם	

ההפתעה:	פתחתי	את	השער	ונמלטתי	החוצה	כל	עוד	נפשי	בי,	

כשאחי	וויקטור	מחפים	עלי.	כיצד	הצלחתי	במעשי?	אחי	השחיל	

לי	״אד׳יב״	)ענף	עץ(	ראוי	דרך	הפתח	הגדול	של	המנעול	ובעזרתו	

עלה	בידי	לדחוף	את	הבריח	למעלה,	לפתוח	את	השער,	ולחמוק	

במנוסה	החוצה.

ג׳נאנה,	 ככל	שחלף	עבר	הזמן,	הלכו	היחסים	ביני	לבין	חאכאם	

היה	 קבוע	 נוהג	 ללימודים.	 הופעתי	 ולא	 כמעט	 והידרדר.	 הלוך	

לרכושו,	 ללימודי	אחר	הצהרים.	החאכאם	שדאג	 הופעתי	 שלא	

לא	הסתכן	יותר,	וחדל	לכלוא	אותי.	אימצתי	לעצמי	כמה	מקומות	

מיסתור	בהם	ביליתי	את	השעות	שנעדרתי	מהכתאב.	כשחזרתי	

הביתה,	שיקרתי	שהייתי	בלימודים.

ז’’אק  אחותי  בן  הגיע:  נמנע  הבלתי  הסוף 
מלווה אותי אצל החאכאם, וכפי שהיה פעמים 
אברח  לא  כי  ומבטיח  שב  הוא  בעבר,  רבות 
יותר מהכתאב ושאתנהג כשורה. תשובתו של 
״איני  חד-משמעית:  הפעם  היתה  החאכאם 
תוקף  בכל  מסרב  אני  אצלי.  זה  בילד  רוצה 
ואני  שלי,  בכתאב  ללמוד  לו  ולהתיר  להמשיך 
מודה ומתוודה כי מעולם לא התנסיתי בחוויה 

כמו זו שהתנסיתי בה עמו!״.

״אבל,	יתום	הוא	הילד	משני	הוריו,	היכן	אתה	רוצה	שהוא	ילך?״	—	

ניסה	ז׳אק	את	נשקו	הבדוק	כדי	לרכך	את	ליבו	של	החאכאם,	כפי	

ג׳נאנה	 חאכאם	 אולם,	 קודמות.	 בפעמים	 במשימותיו	 שהצליח	

הזה,	 הילד	 ״את	 בהחלטתו:	 מעורער	 ובלתי	 בדעתו	 איתן	 נשאר	

רוצה.	 לאן	שהוא	 לראות	אצלי	בכתאב.	מצידי,	שילך	 רוצה	 איני	

שילחו	אותו	לבית	ספר	״אליאנס״	—	אולי	שם	יוכלו	לו!.	זהו!,	אין	לי	

יותר	מה	להוסיף״.

אני	הקשבתי	למוצא	פיו	של	החאכאם	ורטט	של	שמחה	אחז	בי	

והדריך	אותי	להתנהג	יפה	במעמד	ההיסטורי	של	כניעת	ג׳נאנה.	
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שפה	 עלי־אדמות	 ״אין	 הבא:	 המשפט	 את	 לעצמי	 אמרתי	 זו,	

עברית!,	 	- 	1 העברית	 את	 להוציא	 	— בקלות	 ללמוד	 שאתקשה	

זו	השפה	היחידה	שלעולם	לא	אהיה	מסוגל	ללמוד	ולדבר	בה!״.

	את	השפה	העברית	לימד	אותנו	אדון	גולדשמיט	שבא	מ״פלסטין”	

דיבר	בטון	 ונינוח,	 —	כלומר,	מארץ־ישראל.	הוא	היה	אדם	שקט	

מתון	ולא	השמיע	קול	צעקה	מפיו.	מזלו	הרע	היה	שהרביץ	בנו	

תורה	שענינה	מתי	מעט	מהמחוננים	שבינינו.	רק	לאחר	שאעלה	

לי	שידעתי	לא	מעט	עברית,	 יתברר	 בגיל	ארבע	עשרה,	 ארצה,	

מבלי	שהייתי	מודע	לכך.	

המסקנה	היא	שאדון	גולדשמיט	לא	טרח	לשוא,	אלא	שבזמנו	לא	

היה	לי	עניין	בלימוד	השפה	אם	כי,	האוזניים	קלטו	הרבה	ממנה.

כניעתו של חאכאם יוסף

מלבד	השפה	העברית,	למדנו	תנ״ך	ועוד	נושאים	הקשורים	בדת,	

וכיוצא	באלה	שטחים	שהייתי	אמור	להוכיח	בהם	ידע	מבריק.	כאן	

באה	ההפתעה:	כל	מה	שרכשתי	וידעתי	על	בוריו	בכתאב,	אצל	

יש	 זה,	 נשכח	ממני	במהירות	מדהימה.	לחטא	 ג׳נאנה,	 חאכאם	

להוסיף	את	הפשע	הנורא	שראשי	היה	אטום	לחלוטין	לכל	נושא	

הקשור	לדת	ולאמונה.

שני	״חאכאמים״	הרביצו	בנו	תורה	ומצוותיה	בבית	ספר	אליאנס.	

כיתה	 באיזו	 תלוי	 	— חיים״	 ו״חאכאם	 יוסף״	 ״חאכאם	 אלה,	 היו	

בכל	 להידמות	 כדי	 עד	 לכת	 הרחיק	 לא	 יוסף	 חאכאם	 מדובר.	

לחאכאם	ג׳נאנה,	אך	הוא	הטיל	מורא	ופחד	על	התלמידים	ללא	

יוצא	מן	הכלל...	אם	לא	לוקחים	אותי	בחשבון.	לא	שמעתי,	שאי־

חששו	 כך	 כל	 	— לעימות	 איתו	 נכנס	 תלמיד	 שהוא	 איזה	 פעם,	

מפניו.	אולם,	לכל	כלל	יש	יוצא	מן	הכלל!.	וכפי	ש״הכנעתי״	בשעתו	

דברים	רבים	אחרים!״.

אין	זאת	כי	הרשמתי	מאוד	את	מונסייר	סילבר.	ברור	היה	לו	שלא	

והמחברים	 הצרפתים	 הקלאסיקאים	 מיצירות	 מאומה	 הבנתי	

נכונה	 להעריך	 ידע	 הוא	 אולם,	 בפניו,	 דיקלמתי	 אשר	 האחרים	

ידע	שילד	קטן	רכש	מתוך	שמיעה	בלבד.	ואומנם,	ידעתי	בעל־פה	

כמעט	כל	נושא	לימודי	שאחיותי	השתיים	—	ואחרי	כן	אחי	יוסף,	

שינון	 דרש	 הנלמד	 שהמקצוע	 ובלבד	 בבית,	 למדו	

ויכולתי	 בעל	פה.	יש	לזכור	כי	התגוררנו	בחדר	אחד	

בתקופה	 כי	 חושבני	 בפני.	 שנלמד	 מה	 כל	 לשמוע	

בקצב	 כמעט	 דברים,	 ולזכור	 לקלוט	 יכולתי	 ההיא,	

השמיעה.	פעם	אחת	למשל,	האזנתי	לאחי	יוסף	ולבן	

אחי	נתן,	שלמדו	במשותף	קטע	ספרותי	כלשהו;	הם	

ולשנן	 שתיים	 או	 אחת	 שורה	 מהספר	 לקרוא	 נהגו	

עליהם	 שהיה	 השורות	 שכמות	 ככל	 פה.	 בעל	 אותן	

ואז,	 גם	השיכחה.	 גדלה	 כך	 	— וטפחה	 לזכור,	הלכה	

אני	 זכרונם.	 ולרענן	את	 נדרשו	לשוב	אל	הספר	 הם	

מרושע.	 בחיוך	 בהם	 והבטתי	 בפינה,	 להם	 ארבתי	

מלפנים	 שלמדו	 את	 בזיכרוני	 לאחסן	 כבר	 הספקתי	

הצלה	 בספר	 לחפש	 ביקשו	 כאשר	 ואז,	 ומאחור.	

וישועה,	הזדרזתי	להתערב	ולמלא	את	החסר,	בטרם	

שאני	 לדעת	 שנוכחו	 לאחר	 בספר.	 להציץ	 הספיקו	

אלי	 ופנו	 בחומר,	חדלו	להסתייע	בספר	 היטב	 שולט	

לעזרה.

מונסייר	סילבר	קבע	בשבילי	את	כיתתה	של	״מאדמואזל	מוגרבי״	

ככיתת	לימוד.	פירוש	הדבר,	כיתה	רביעית	במונחים	של	בית	ספר	

״אליאנס״.

היה  הלימודים,  ספסל  על  ישבתי  בו  הרגע 
הלימודים  שפת  חיי.  חלום  התגשם  בו  הרגע 
העיקרית היתה צרפתית. לא ידעתי לכתוב או 
לא  וגם  זו,  בשפה  אחת  שחוקה  מילה  לקרוא 
הבנתי דבר וחצי דבר ממה שמדמואזל מוגרבי 
זמן  תוך  אותי.  הטריד  לא  זה  כל  אך  לימדה, 
מבין  ואהיה  הנלמד  החומר  בכל  אשלוט  קצר 
מצויין  הסתדרתי  כללית,  בכיתה.  המצטיינים 
המצטיין  התלמיד  הייתי  הזמן  רוב  בלימודים. 

בכיתה. 

השקעתי	בלימודים	מינימום	מאמץ	כי	פשוט	מאוד	לא	נזקקתי	

כשלון	 הייתי	 ובערבית,	 בצרפתית	 שלי	 ההישגים	 לעומת	 ליותר.	

אמונה	 האמנתי	 מכל,	 והגרוע	 העברית.	 השפה	 בלימוד	 חרוץ	

עיוורת	כי	לעולם	לא	אוכל	לרכוש	ולדעת	שפה	זו.	על	לשון	אימים	

אחי	יוסף	)שני	מצד	שמאל(,	הילדים	של	שפיאה	–	שכנתנו	למגורים
ב”בית	אל-מעלם”,	ואני	-		שלישי	מימין	-	יחיד	שלא	נשמע	לצלם,

מביט	לצד,	ולא	עומד	“דום”,	בן	6	הייתי
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הוציא	 הוא	 ליד,	 מתחת	 מקל	 לו	 היה	 שלא	 פעם	 כנהוג.	 הידיים	

מכיסו	אולר	גדול,	פתח	ממנו	את	הלהב,	החזיק	את	הלהב	בידו	

והרביץ	לי	על	היד	בחלקו	השני	של	האולר.	בלית	ברירה,	הגענו	

לאיזה	שהוא	״הסכם	שבשתיקה׳׳,	הסכם	לא	כתוב	אך	ברור	מאוד	

שלא	הכיל	כל	אות	קטנה.

נוכח	 אהיה	 לשיעורים,	 ובאשר	 לתפילות־בוקר.	 מופיע	 לא	 אני,	

יוסף,	לא	 וחאכאם	 יחייבוני	במאומה	 לא	 פיסית	בלבד.	הם	 בהם	

ישתף	אותי	בהם.	בתמורה	לכך,	עלי	לשבת	בפינתי	בשקט,	ובלי	

אחרים,	 שיעורים	 להכין	 חופשי	 אהיה	 שיעוריו,	 בשעת	 להפריע.	

כאוות	נפשי.	פשוט	התעלמנו	האחד	מהשני!.

״מלחמת	החאכאמים״	השניה	תמה	ונחתמה.	בשתי	ה״מלחמות״	

לדבר	 הוגן	 זה	 יהיה	 לא	 אולם,	 מובסים.	 ושניים	 היה	מנצח	אחד	

מוטעה,	 רושם	שלילי	 בנימה	שעלולה	להשאיר	 ״חאכאמים״	 על	

מהווה	 כאן,	 שסופר	 מה	 כי	 נכון	 אליו.	 מלהתכוון	 אני	 ושרחוק	

שנים,	 וכמה	 כמה	 פני	 על	 שהשתרעה	 ממציאות	 מיזערי	 חלק	

דוגמה	 בו	 יכול	לשמש	אב	-טיפוס	שניתן	לראות	 לא	 אלא	שאני	

המייצגת	את	הכלל.	

היו ברובע היהודי חאכאמים יוצאים מן הכלל, 
יוצאת  כמו למשל, ״חאכאם מסלטון״ — דמות 
״חאכאם  היה  וכיבדו,  העריצו  שכולם  דופן, 
רבה,  חוכמה  בעל  מזג,  טוב  אדם   - דאנא״ 
נעים דיבור ומבין לצרכיהם של בעלי חיים כמו 
הבשר  את  פעם  שסחב  חתול  לאותו  למשל, 
מהסיר של השכנה שלנו. חאכאם דנאא, הגיב 
הוא  גם  ״מסכן,  באומרו:  הסחיבה  מעשה  על 
אחד  חאכאם  עוד  לנו  היה  לאכול!״.  צריך 
בבית הספר אליאנס — ״חאכאם מנפאך״. חבל 

שמעולם לא זכיתי להימנות על תלמידיו. 

אחד	החאכאמים	שהיה	 מקומו	של	 את	 מילא	 הוא	 אחת,	 פעם	

הספר.	 מבית	 יום	 באותו	 ונעדר	 תקופה,	 באותה	 ומורינו	 רבינו	

אותנו	 וריתק	 ״דניאל״	 ספר	 את	 בפנינו	 הקריא	 מנפאך	 חאכאם	

על	 פיו.	שמרנו	 ממוצא	 הוקסמנו	 אנו	ממש	 ובפירושיו.	 בהסבריו	

ואפילו	התלמידים	המדופלמים	בשטח	ההפרעות,	 שקט	מופתי	

כאשר	 היה	 השיא	 מפיהם.	 הגה	 הוציאו	 ולא	 קשבת	 אוזן	 היטו	

הכיתה,	פה	אחד,	ביקשה	מחאכאם	מנפאך	שימשיך	ויסיים	את	

חשבון	 על	 וזאת,	 ״דניאל״,	 ספר	 על	 ולפרש	 לספר	 לו	 שיש	 מה	

ההפסקה	הגדולה.

זהו	אירוע	נדיר	ביותר	שניתן	בהחלט	לרשמו	בספר	שיאי	״גינס״.	

חאכאם	 מפי	 ולמדתי	 ששמעתי	 מה	 את	 זוכר	 אני	 זה,	 ליום	 עד	

מנפאך.

את	חאכאם	ג׳נאנה,	לא	תהיה	ברירה	בפני	אלא	ל״הכניע״	גם	את	

נושאים	שלא	 נאלץ	ללמוד	 כן,	אהיה	 לא	 יוסף	—	שאם	 חאכאם	

בניגוד	 בוקר	 להופיע	לתפילות	 לכך,	 ובנוסף	 לדעת,	 השתוקקתי	

לחסדי	 נתון	 להיות	 מנוס	מאשר	 היה	 לא	 זה,	 בפני	מצב	 לרצוני.	

ה״טבשה״	)מקל(	של	חאכאם	יוסף,	וזאת,	לעיתים	מזומנות.

על	חאכאם	יוסף,	יש	לדעת	את	העובדה	הבאה:	הוא	ומקלו	מהווים	

אפילו	 שימוש,	 בו	 לעשות	 יבחל	 לא	 הוא	 אחת.	 אורגנית	 יחידה	

בעיתות	הפסקה	כאשר	התלמידים	מסתובבים	ומשחקים	בחצר	

מוסתרת	 שלו	 וה״טבשה״	 בחצר	 לשוטט	 היה	 נוהג	 הספר.	 בית	

עיניו	הבוחנות	סורקות	את	הסביבה	בחפשם	אחר	 גבו.	 מאחורי	

טרף.	אם	נקלע	לשדה	ראייתו	ילד	שלא	הקפיד	על	כללי	הזהירות,	

נפרע	 עונש	שלא	 לו	 הגיע	 כי	 מה,	המאזן	שלו	מצביע	 ושמשום	

במועדו,	יקרא	לו	החאכאם	אליו	ויאזן	איתו	את	החשבון	בו	במקום.	

התנהגות	נבונה	של	תלמידים	מנוסים,	היתה	להימנע	מלשוטט	

בקרבתו	של	חאכאם	יוסף,	ואם	הם	נקלעו	בכל	זאת	לתחום	שדה	

ראייתו,	יעשו	טוב	לבל	יצטלב	מבטם	עם	זה	של	החאכאם,	שמא	

יזכירו	לו	נשכחות.	לא	קשה	לנחש	שנמניתי	עם	אלה	שלא	חיפשו	

ריב	ומדון	עם	החאכאם	וה״טבשה״	שלו	ושמרתי	מרחק	ממנו	בכל	

עת,	ובכל	הזדמנות.	אמת	היא,	שבהשוואה	למה	שהייתי	ראוי	לו,	

נהג	בי	חאכאם	יוסף	במידה	רבה	של	סלחנות	והתחשבות.	הייתכן	

שנהג	בי	כאמור,	כי	נזקק	לי	לעיתים?!.	

היתה	לו	חוצפה	גדולה	לבקש	ממני	״טבשה״	חדשה,	במקום	זו,	

אשר	להערכתו	שבעה	ימים	מרוב	עבודה	ומכות	שהרביצה.	הלא	

יש	לי	שני	אחים	נגרים,	ואחד	מהם	יוכל	בהחלט,	לעצב	לו	״מקל״	

טבעי	 מועמד	 היותי	 מתוקף	 שבלה.	 זה	 במקום	 בו	 להכות	 ראוי	

לטעום	ממתיקותה	של	ה״טבשה״,	נהגתי	להנחות	את	אחי	סלים,	

״ה״טבשה״	 באשר	למקל	שהוא	מתבקש	לעצב,	באלה	המילים:	

ידי.	למען	שהמכות	 יחנוך	אותה	על	 יוסף	 שאתה	תכין,	חאכאם	

תהיינה	בעוצמה	נסבלת,	על	המקל	להיות	רחב	ודק	בקצה	הנועד	

להכאה	ומהוקצע	יפה!״.	

חאכאם	 לבין	 ביני	 שהיו	 העימותים	 מספר	 את	 להעריך	 קשה	

כפי	 בוקר	 לתפילת	 הופעתי	 לא	 מעולם	 היו.	 רבים	 כך	 כל	 יוסף	

נהגתי	 שלימד;	 הדברים	 את	 ידעתי	 לא	 פעם	 אף	 ותבע;	 שדרש	

שלא	להופיע	בשיעורים	שלו	בכל	עת	ובכל	הזדמנות.	פעם	אחת,	

הסתתרתי	שעתיים	שלמות	בבית	השימוש	של	בית	הספר	ובלבד	

שלא	אהיה	נוכח	בכיתה.	לא	היה	לו	כל	אמצעי	לשלוט	בי,	מלבד	

תדמיתו	 שאז,	 אלא	 הספר,	 בית	 מנהל	 בפני	 הענין	 את	 להביא	

היתה	נפגעת	קשות.	הוא	נהג	לסובב	לי	את	האוזן	בחוזקה,	תוך	

כדי	שהוא	מטיח	בי	את	המילה,	״גוי!״	

במשמעות	של	גנאי,	אך	מילה	זו	לא	השפיעה	עלי.	הרביץ	לי	על	

הידיים	—	התגריתי	בו.	הושטתי	לו	יד	אחת,	כאשר	השניה	היתה	

מונחת	בכיסי	או	ששלחתי	אותה	אל	מאחורי	גבי	במתכוון,	לאמור:	

די	ביד	אחת	לספוג	את	כל	המכות	שתרצה	להרביץ	ולא	בשתי	
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ספרים רבותי ספרים

בהשוואה	לקיבוצים	יהודים	אחרים	במזרח	התיכון	הייתה	יהדות	

ניכרה	מעל	ומעבר	לגודלה.	 סוריה	קטנה	יחסית,	אך	השפעתה	

היהודים	 המהגרים	 וקהילות	 בסוריה	 היהודיות	 הקהילות	 חקר	

ממנה	ברחבי	העולם	הולך	ומתפתח	בשנים	האחרונות.	עשרים	

)עברית	 זה	 דו-לשוני	 בקובץ	 המוצגים	 המאמרים	 וארבעה	

מעמדה	 ובהם	 ומרתק,	 רחב	 נושאים	 מגוון	 בוחנים	 ואנגלית(,	

היהודים,	 של	 הפוליטי	 במעמדם	 התמורות	 בהלכה,	 סוריה	 של	

ההיסטוריה	של	יהודי	סוריה	מאז	התקופה	העתיקה	ועד	למאות	

הכנסת,	 בתי	 ארכיטקטורת	 והתרבות,	 הספרות	 האחרונות,	

המוסיקה	והמסורת	הליטורגית.	אישים	בולטים	זוכים	בקובץ	זה	

מוארות	 בתפוצות	 המהגרים	 וקהילות	 וחדשני,	 מעמיק	 למחקר	

כאן	באור	חדש.	

המחקרים	הבאים	מדיסציפלינות	שונות,	שנכתבו	על	ידי	חוקרים	

ייחודיות	 מחקר	 בשיטות	 שימוש	 עושים	 העולם,	 ומן	 הארץ	 מן	

ארכיוניים	 במקורות	 החל	 מגוונים,	 מקורות	 על	 ברובם	 ונסמכים	

וכלה	במחקרי	שדה	וראיונות.	מקצת	המאמרים	מהווים	סיכום	של	

מחקר	רב-שנים	ומקצתם	ישמשו	ודאי	בסיס	למחקרים	נוספים.	

בכינוס	 לראשונה	 שנישאו	 הרצאות	 על	 מבוססים	 המאמרים	

שהתקיים	 ומורשת",	 זהות	 היסטוריה,	 סוריה:	 "יהודי	 הבין-לאומי	

באוניברסיטת	בר-אילן	ואורגן	בידי	המרכז	לחברה,	תרבות	וחינוך	

במורשת	יהדות	ספרד	על	שם	אהרן	ורחל	דהאן.

יהודי סוריה
הסטוריה תרבות וזהות

עורך: ירון הראל
הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

פרופ'	ירון	הראל,	עורך	הקובץ,	הוא	חבר	סגל	המחלקה	לתולדות	

גם	 משמש	 הוא	 בר-אילן.	 באוניברסיטת	 זמננו	 ויהדות	 ישראל	

כראש	הוועדה	האקדמית	של	מרכז	דהאן,	ובעל	הקתדרה	ע"ש	

בדורות	 באירופה	 הרבנות	 תולדות	 לחקר	 קליין	 וחנה	 יקותיאל	

האחרונים	באוניברסיטה	זו.

מחקריו	של	פרופ'	הראל	עוסקים	בהסטוריה	הפוליטית,	החברתית	

והתרבותית	של	היהודים	בארצות	האסלאם.	על	מפעלו	המחקרי	

זכה	פרופ'	הראל	בפרס	נשיא	המדינה	לשנת	2010.
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הללו	נעשו	במחצית	השניה	של	המאה	הי"ט,	ואין	בידי	מידע	עד	

מתי	המשיכה	אותה	קבוצה	בייצורם	של	עבודות	אלו.	

היהודים	האיטלקיים	בדמשק	 אודות	קהילת	 לכל	מידע	 אשמח	

הכנסת	 בבתי	 הקודש	 ארונות	 אודות	 וכן	 כאמור(,	 )הסקליין,	

בדמשק,	וכן	אודות	יהודים	שעסקו	בעבודות	הנגרות	וגילוף	העץ	

הללו.	חשוב	לשים	לב	–	אני	מעוניין	במידע	אודות	סגנון	איטלקי	

שנעשו	 דמשק	 של	 המפורסמות	 העץ	 עבודות	 אודות	 ולא	 זה,	

בשילוב	שיבוצי	הצדף.	

הרקע	לבקשה	שלי	הוא	הימצאותו	של	ארון	קודש	עתיק	בבית	

ארון	 בצפת.	 העתיקה	 בעיר	 האר"י	 שם	 על	 הספרדי	 הכנסת	

במקורות(	 עדויות	 כך	 על	 )יש	 מדמשק	 לצפת	 הובא	 הקודש	

מזרחי	 איטלקי	 סגנון	 באותו	 עשוי	 והוא	 הי"ט	 המאה	 במחצית	

שאופייני	לארונות	הקודש	מכמה	בתי	כנסת	בדמשק.	

המדובר,	 הסגנון	 את	 לזהות	 בידיכם	 שיסייעו	 צילומים	 	2 מצרף	

צפת. מלכה,  רפאל  	 	 	 	 ולהתמקד	בו	בתשובותיכם.		

revitalco1@walla.com :מייל  

שלום ליוצאי דמשק!

לצורך	מחקר	שאני	עורך	אודות	הקשרים	בין	יהודי	דמשק	ליהודי	

צפת,	אזדקק	לעזרתכם.	

משלוש	 מורכבת	 הייתה	 דמשק	 של	 היהודית	 שהקהילה	 בידוע	

קהילות:	היהודים	המוסתערבים	)צאצאי	יהודי	דמשק	מימי	קדם(,	

היהודים	הספרדים	)גולי	ספרד	שעלו	אליה	אחרי	גירוש	ספרד(	

והיהודים	האיטלקים	)שעלו	אליה	אחרי	גירוש	סיציליה,	בסמיכות	

גם	 היו	 כי	 אם	 בנפרד,	 כל	קהילה	התנהלה	 לגירוש	ספרד(.	 זמן	

מוסדות	משותפים	לכלל	היהודים.	לכל	קהילה	היו	בתי	הכנסת	

על	 יותר	 לדעת	 עניין	 לי	 יש	 וכו'.	 שלה	 התורה	 ותלמודי	 שלה,	

קהילת	היהודים	האיטלקים,	שקיבלו	בדמשק	את	השם	'סקליין'	

מקהילות	 יהודים	 כללה	 הקהילה	 כי	 אם	 מ'סיציליה',	 )שיבוש	

היהודים	באיטליה	בכללן(.	

אני	משער	שקהילת	היהודים	האיטלקיים	הביאה	לדמשק	סגנון	

)נגרות	 עץ	 בעבודות	 בעיקר	 ביטוי	 לידי	 שבא	 מיוחד,	 אומנותי	

האיטלקי	 הסגנון	 את	 ושילבו	 בדמשק	 נעשו	 אשר	 עץ(	 וגילוף	

מלאכה	 בבית	 שמדובר	 נראה	 מוסלמי.	 	– המזרחי	 הסגנון	 עם	

שהתמחה	בעבודות	מן	הסוג	הזה.	עבודות	העץ	הללו	מופיעות	

בבתי	עשירים	)יהודים	ומוסלמים(	כגון	בבית	ליסבונה	)ראו	צילום	

מצורף(,	ובבית	פרחי.	כמו	כן	עשתה	אותה	קבוצת	אומנים	כמה	

ההיכל	 כמו	 דמשק,	 של	 הכנסת	 בבתי	 הקודש	 מארונות	 וכמה	

בבית	הכנסת	אל-פראנג'	ובבית	הכנסת	'ראקי'.	ארונות	הקודש	

בקשה לעזרה מיוצאי דמשק

רפאל מלכה

עיטורים	בבית	ליסבונההיכל	בית	הכנסת	אל-פראנג'






