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סומךששון

יהודיתכשפההערבית

קורםמגליוןחמשך

שונות:יהודיותקהילותשתיהאחרונותבמאותהתקיימובמצרים
שללחיסולהעדזולצדזופעלואלהקהילותשתיוהקראים.הרבנים

והדומיננטיתהגדולההקהילההעשרים.המאהבאמצעמצריםיהדות
למצריםשהיגרומיהודיםברובהמורכבתחיתההיאהרבנית.זוחיתה

מיהודיםוכןהעות'מאניתלאימפריההיוששייכותשונות,מארצות

הדיבורלשוןהתשע-עשרה.במאההגיעוהםשאףאירופהממזרחשהגיעו

חיתהבמצריםהרבניתהקהילהבנימרביתשלהעיקריתוהכתיבה
ארמונוכגוןחשוביםמצריםיהודיםסופריםקמוזוובלשוןהצרפתית,

אםוגםזעומה,במידהרקערביתידעוהאלההיהודיםרובז'אבז.

הרימושבם,בארץוהאמנותהמוזיקהבעולםהתבלטומהםאחדים
האינטלקטואלייםבחייהשהשתתפורביםרוחאנשיצמחולאשמקרבם

בכלמצריםהיוהקראיתהקהילהבנילעומתםהמודרנית.מצריםשל
הקהילהמתוךהשנים.לאורךערביתחיתהולשונםאבריהם,רמ"ח

 ,משוררפרג,מוראוובהםערביתכותביומשורריםסופריםקמוהקראית
ערביתשירהבצורתהמקראספריאתלתרגםששאףולקסיגוגרף,מסאי

הערביתבלשוןתרבותייםעתכתביהתפרסמווכןוחרוזה;שקולה
שמאס,מוריםהקראים,הסופריםאחרוןקראים.משכיליםבידישנערכו

עדבערביתבארץולפרסםלכתובוהוסיףהחמישיםבשנותארצההגיע
נמצאוהמנדטוריתישראלובארץבסוריה-לבנוןהאחרונות.לשנים

אסתרובהםהעשרים,המאהאמצעעדערביתשכתבוצעיריםיהודים

המצבהמדינה.קוםלאחראחדותשניםביפולעולמהשהלכהמויאל
הערביתרכישתחיתהאלהבארצותשונה.היהובתימןהמגרבבארצות

המדוברת.היהודיתהערביתשלטהובזירהמאודאיטיתהספרותית
החינוךבמוסדותלהתקייםהוסיפההיהודיתהערבית ,כמובן

הראשונההמחציתשבמרוצתולומרלסכםניתןאך ,יותרהמסורתיים

יסודיתתפניתהכתובההשפהשלבהקשרהתחוללההעשריםהמאהשל
"ערבית·-הזההדיוןלצורךקוראשאנימהלעברהיהודיתמהערבית
שלעשירמגווןהופיעוהארבעיםהשלושיםהעשרים,בשנותערבית".
·ערביתערביתכתבוהםיהודים.ומסאיםמספריםומשוררים,סופרים

 .היהודילזהדווקאולאוהכלליהערבילקוראיצירתםאתוכיוונו
האלההיהודיםהסופריםאתמשכולאמובהקיהודיאופיבעלינושאים
כסופריםדווקאולאו"קהילתיים"כסופריםשייראומחששכנראה

סופריםבעיראקהופיעוהאלהבעשוריםהכלל-לאומי.בהקשרהפועלים
בצרימאיר ,) 1984-1904 (שאולאבואר ,) 1986-1906 (מיכאלכמורד

 ) 2003-1920 (בלבוליעקוב ,) 1999-1919 (דרוויששלום ,) 2006-1911 (

כךכדיעדחדשניםכסופריםלהומחוצהבעיראקהתבלטוהםואחרים.

לאוניברסיטתדוקטורעבודתהגישאידויםסוהיילד"רהלבנונישהסופר
שנישפרסםבגדאדייהודיסופרדרוויש,ששלוםקבעשבה ,בדןהסור
העיראקיהמספרהואהארבעים,שנותבתחילהקצריםסיפוריםקובצי

שדרווישזובנקודהומדגישחוזראניהסיפורת.בתחוםביותרהמצטיין

יהודים-ערבים,סופריםלהיותלמעשהחדלועתה,זהשהוזכרוועמיתיו

כתיבתםבתוכןיהודייםביסודותלהשתמששלאהעדיפוהםשכן
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תכניםלגלותעשויאלהביצירותחקרלהעמיקשירצהמיובלשונה.
ניםאופייתכנייםעםיהודייםשמותשםימצאלא,אךהשיטיןביןיהודיים

המקום.ליהודי
ומרביתםלישראל,עיראקיהודישלרובםרובהוטסו 1950-51בשנים

בראשיתלישראלהגיעוהאחרותהערביותהארצותיהודיגםבה.נותרו

לרוב,חשוביםומשורריםסופריםקמואלהמקהילותהמדינה.שנות

ושמעוןמיכאלכסמימספריםכולליםהםהעברית.בלשוןעתההכותבים
דרכם,בראשיתבה,הראשונותובשנותיהםארצהבואםשלפניבלס,

סומקרוניוהמשורריםעמיראליהסופרכגוןאחריםערבית.כתבו

כותביםהםלפיכךבילדותם.אובנעוריהםלישראלהגיעוהסואמירה
ובסיפוריהם.בשירתםניכרהיהודי·ערבירקעםאךעברית,

<כלומרוהשמוניםהשבעיםבשנות-ממשבערביתהכתיבהולגבי

התפתחותחלהלישראל>,עיראקיהודישלבואםלאחרעשוריםשלושה
כותביומוכשריםפורייםמספריםשנימפתיעה.ובהחלטצפויהבלתי

ביותרהמפתיעבארץ.הספרותיתבזירה,הופיעובלבדוערביתערבית,
אחדכלשלשיצירתוהעובדהעצםאלאבלבדהופעתםמועדאינו
היהודיםהסופריםרובשכתבומהעלובגיוונהבכמותהעלתהמהם

ימיהם.רובהערביבעולםשחיואלהכוללהעשרים,במאהבערבית

שניפרסמושבהןבשניםכלומרוהתשעים,השמוניםשבשנותיצוין
היהודיםרובהתרחקוכבריצירתם,עיקראתהאלההחדשיםהסופרים
העבריתאתבאמצםבה,לקרואוחדלוהערביתמהלשוןמעיראקשהגיעו
יצירתםאתלצרוךהיהשיכולהעיקרישהקהלכך ,וספרחייםכלשון

האזרחיםלעומתם,מהאופק.נעלםהסופריםשנישלהערבית
ערבית,ולקרואלדבר ,כמובן ,שהוסיפו ,ישראלמדינתשלהפלסטינים

אזוהלואוחייהם,בבעיותיהםעסקושלאיצירותלקרואנמשכולא
וסמיהדרווישמחמוד ,חביביאמילכגוןמשלהםכותביםבקרבםקמו

הישראלים.הפלסטיניםשלעולמםאתביצירתםששיקפואל·קאסם,
כאןבהםשמדוברהסופריםשניכי ,הצערלמרבהלקבוע,ניתןלפיכך

עלכללבדרך ,בישראלנדפסוספריהםקוראים.קהלללאסופריםהיו
ספריהםאתלקנותטרחומעטמתיורקעצמם,הסופריםחשבון

לתהודהזכולאוהמיוחדיםהשופעיםכתביהם-מכלוגרועולקוראם.
האחרונות,בשניםרקהספרות.ובעולםבתקשורתראויהביקורתית

אועצמהבעיראקעיראקיםלקוראיםהגיעומספריהםאחדיםכאשר
יצירתם,עלנלהבותדעתחוותלשמועסרפדינויכלואזרקבאירופה,

פטירתם.ערבממשהאחרונים,בימיהםקרהזהאך

הסופריםשנישלויצירתםחייהםעלאחדיםדבריםלומרכעתאעבור
שניהם .) 2004-1938 (נקאשוסמיו ) 2003-1927 (משהבריצחקהאלה,

בהגיעו 23בןהיהבר-משה . 1950בשנתארצהוהגיעובבגדאדנולדו
ישראל.מדינתשלהערבייםבשידוריםרבותשניםבמשךוהועסק

'אל·הרשמיהערביהיומוןשלהראשיכעורכוהתמנה 1968בשנת

מעיראק,שהגיעואחריםמסופריםבשונהבירושלים.שהופיעאנבא'
 , 1972עדתרבותייםבחוגיםכפעילולאכמספרבר-משהנודעלא
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<מאחוריאל-סורוראהראשוןסיפוריוקובץאתלפתעפרסםשבה
לאופרסםפורהכסופרהאישהתגלהמכןשלאחרבשניםהגדר>.
אופיבעליספריםארבעהפרסםוכןסיפורים,קובצימעשרהפחות

האוטוביורגפייםכתביובערבית.נכתבוהאלההספריםכלאוטוביוגרפי.
הקצריםסיפוריורובאךבעיראק,שחווהמהחוויותמשהומספרים

אויהודיים-ערבייםעיראקיים,באופקיםרבענייןמגליםאינם

כאנושי-כללי'הדומיננטיתוכנםאתלאפייןניתןובהחלטישראליים,
מוחשית.לוקאליתספציפיותללא
הדיאלוגולשוןהגיאוגרפיהרקעהגיבורים,משמותלהסיקשניתןכפי

"נייטרלי",במרחבמתרחשיםסיפוריורובבר-משה,שלביצירותיו

המבנה .אחרמשהואוערביםיהודים,להיותיכוליםמגיבוריורבים
מדו-שיחביסודםהבנויים"דיאלוגיים",הםמסיפוריוברביםוהתמות

שניביןויכוחמעיןאחת,דמותקרובות,לעתיםאו'דמויותשתיבין
ילדות,הםלסיפוריוהאופיינייםהנושאיםיחידה.דמותשלחצאיה
תמותבסיפוריותמצאמאודמעטאישיות.ביןיחסיםומערכותאהבה

'שניהאחרוןספרומפורשות.ערביותאויהודיותאו-יהודיותערביות

אתאישיבמבטמתארמותו'לאחרקצרזמןשהופיעכיוני'ימים
ביהודים.הפרעותיוםכלומרהפרהוד'מוראות
ארצהוהגיעבבגדאדנולדהואכאמורנקאש.סמיואצלהמצבשונה
לאובספרותההערביתבלשוןשליטתובלב.דשלוש-עשרהבןבהיותו
הארץבחווייתנקלטובגילוילדיםלארץ.בבואונרחבתלהיותיכלה

נקאש!סמיוכךלאמוצאם.לשוןאתבהדרגהשכחוואפילוובלשונה
ולקרואובתרבותהבערביתידיעותיואתלהשליםעמוהיהוגמורמנוי

לאמץאבהלאהעבריתהלשוןאתהאפשר.ככלרביםספריםזובשפה

שני , 1971ובשנתבה,ורקבערבית,לכתובהתחילוכךראשית.כלשון
אל-הראשוןסיפוריוקובץאתפרסםארצה,הגיעולאחרעשורים
-ספריםמתריסרפחותלאפרסםמכןשלאחרבשנים<המשגה>.חטאא

כתביאחריוהותיר 2004בשנתבמותוומחזות.סיפוריםקובצירומנים,

 .בחייואורראושלאאחדיםיד
לפחותמרובות.ודמויותשוניםרקעיםמשקפיםנקאששלסיפוריו
עיראקיים"."סיפוריםהמיליםהשערבעמודמופיעותמספריובמחצית

ראש,ועדרגלמכףעיראקיותרקאינןהדמויותאלהבספריםואכן
בדיאלקטמדבריםהמוסלמיםשלהן:הטבעיתבלשוןמדברותהןאלא

ומכיוון .בגדאדשלהמיוחדהיהודיבדיאלקטוהיהודיםשלהם

לעמולנקאשעלהיהמקובלת,כתיבשיטתאיןהשוניםשלדיאלקטים
דרכיאתלהעבירבהםשישאורתוגרפייםפתרונותלמצואכדיקשה

הדובריםאחדשבהןסיטואציותוכןוהמוסלמים,היהודיםשלדיבורים

להתמודדבמטרהחדשותטכניותדרכיםקבעהואמוסלמי.והשנייהודי
שטרחוהדפוסבתיבעבורגםמייגעותדרכיםאלה,לשוניותשאלותעם

סיזיפיתעבודהלהשקיעשנאלץהמחברבעבורגםוהספריםבהדפסת

לפניו:קייםהיהשלאחידושנקאשסמיוהנהיגאלהלכלנוסףבהגהה.
כלאתהסטנדרטיתהערביתללשוןמתרגםהואשבהןשולייםהערות

הדמויותשבהםספריוהבגדאדיים.הדיאלקטיםבשניהנאמריםהדיאלוגים

הםקלתו'דיאלקטהקרויהבגדאדי'היהודיבלהגמדברותהיהודיות
הואאיןשובשכןהזה,הדיאלקטשלהאחרונותההתגלויותהנראהככל
דיבורשנות 1sooכ-וכךלשונית.קהילהבשוםטבעיתדיבורלשון

חלפו-ערביתיהודיתכתיבהשלהזההשניםכמנייןוכמעטערבי-יהודי

הערביתלתחייהתקוםשבהאפשרותלחזותוקשההעולםמןעברו
היהודית.
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