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יהודית  בערבית  יצירות  מאות  הודפסו  והעשרים  התשע־עשרה  המאה  של  בתוניסיה 

היום.  עד  שרדו  מהם  מעט  שרק  בודדים,  בעלים  עממיות  יצירות  בכללן  מקומית, 

בני  שאינם  נידפים  עלים  בבחינת  היו  שם,  שפרחו  העיתונים  כמו  ממש  אלו,  עלים 

זכו לגניזה. עלים  קיימא ובדרך כלל נידונו לכליה, ורק אם כללו דברים שבקדושה 

אלו היו מעין פיליטונים – לפי מובנו היסודי והפיזי של מונח זה – 'עלונים'. חיצונית 

הם דומים לעלונים המתגלגלים בבתי הכנסת בימינו מדי שבת בשבתו – לא בכמות 

המפלצתית של זמננו ואף לא לאותה פונקציה חברתית – וההשוואה לא נועדה אלא 

יותר טוב. העלונים אינם עיתונות במובן  לדמות תופעה רחוקה בזמן כדי להמשיגּה 

הרגיל של התופעה, אם כי גם הם מילאו תפקיד חשוב בז'ורנליסטיקה הכללית, והרי 

בתוניסיה נדפסו עיתונים יהודיים בשפע, לרבות בערבית יהודית, יותר מבכל קהילה 

אחרת במגרב או חוצה לו באזור הדיבור הערבי.

יוסף וצביה טובי מספרים בפתח ספרם כי שמו להם למטרה לאתר ולכנס עד אלף   

עלונים כאלו מידיים פרטיות. אלף עלונים כאלו היו נראים להם בתחילת הדרך לא 

והנה  ל־1950.   1850 שבין  שלמה,  ֵמאה  בשביל  אפילו  ִדמיוני,  מספר  אלא  שיא  רק 

למעלה  וקיבצו  למשוער  מעבר  הצליחו  הם  ומרץ,  ממון,  זמן,  של  עצומה  בהשקעה 

יסוד הסקירה הנוכחית בהרצאה שנשאתי בערב העיון, שנערך באוניברסיטת תל אביב ב־14 במאי   *

2015, לכבוד השקת הגרסה האנגלית. הגרסה העברית )יוסף טובי וצביה טובי, הספרות הערבית 

יהודית בתוניסיה 1850–1950, לוד: אורות יהדות המגרב, תש"ס, xvi[ + 311[ עמ'( יצאה חמש־

עשרה שנה לפני האנגלית. המהדורה העברית היא זו מן הסתם שתעמוד לנגד עיני הקורא העברי 

וההפניות שלהלן מכוונות אליה. המעוניין ימצא בנקל את המקבילות בגרסה האנגלית.
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מאלפיים עלונים, מספר עצום לכל הדעות בכל פריט אספנות. כשמדובר בספרות, 

ולו עממית, זה מפעל הצלה של חומר שהיה עלול לירד לִטמיון. כמובן נדרשה למפעל 

הישגים  יבש. מתברר שגם  עניין אקדמי־מדעי  רק  ולא  גדולה  נפש  זה קרבת  כביר 

הופכת  ספר,  בצורת  מוצגת  כשהיא  הזאת,  והאהבה  רבה,  לאהבה  זקוקים  אקדמיים 

לאהבת עולם.

במקור  גם  הפיליטונים,  את  לקרוא  נהניתי  ביותר  גדולה.  בשקיקה  נקרא  הספר   

מהם  ולמדתי  האנגלי,  בתרגום  גם  ועתה  המחברים,  של  העברי  בתרגום  וגם  הערבי 

על  שידעתי  ממה  כפליים  כפלי  המחברים  של  וההקדמות  הניתוחים  ומן  ומתרגומם 

יהדות תוניסיה. אני ממליץ אפוא לא רק לקרוא את הספר אלא גם לשלב ממנו את 

החומרים המתאימים בהוראה בבית הספר, וזו המלצה למורים ולמשרד החינוך.

של  חיה  תמונה  עינינו  לנגד  מציגים  הללו  והפיליטונים  שהמקאמות  רק  לא   

יכולים לראות בעין את התמורות האישיות והחברתיות  קהילה תוססת אלא שאנחנו 

המתחוללות בקהילה זו בעידן קריטי של שידוד מעָרכות תרבותיות. הספר מגיש לנו 

אקטואליה חיה ולא רק היסטוריה. כביכול אנו נוכחים בעיצומו של התהליך החברתי 

התרבות  בין  האיתנים  מאבק  את  הקריאה  אגב  לחוות  אפשר  שלו.  בתוצאה  רק  ולא 

תרבות  בייחוד  המערב,  תרבות  של  החדשות  הרוחות  לבין  הקהילה  של  המסורתית 

הללו  הרוחות  הנידונה.  בתקופה  בתוניסיה  עוזן  במלוא  המנשבות  הליברלית,  צרפת 

יסודות  את  לקעקע  המבקשת  סערה,  רוח  לפעמים  הופכות  ליברליות  המבשרות 

התרבות המסורתית. אפשר לראות מבעד למקאמות, שתרבות הפנאי משתנה והולכת, 

שהלבוש משתנה והולך, שהקולנוע על שחקניו ודמויותיו ועל כל מה שהוא מייצג, 

נכנס לזירה. אפשר לשמוע שהשפה משתנה. החיבורים העממיים הללו שעל פי רוב 

נכתבו בתבנית 'מקאמה', מעין פרוזה חרוזה בערבית של יהודי תוניסיה, כונו במקור 

משום מה דווקא 'קינה' ו'קינות', אף שלפעמים אין בהם אלא הומור, ביקורת סרקסטית 

או תוכחה. בכל אופן כל הסוגה כונתה 'קינה' כנראה על פי תחושת ליבם של המחברים 

התופעות  מפני  הקדומה  המסורת  דחיקת  על  לקונן  מבקשים  הם  דבריהם  שבעומק 

הליברליות החדשות. 

והכדורגל',  הקולנוע  על  'מקאמה  ואלפוטבאל,  אלסינימא  קינת  דוגמה:  הנה   

שנתחברה בידי יוסף ביג'אוי, ואולי בידי יוסף בראמי, או יצחק ברבי או יעקב בוכ'ריץ. 

מדוע אין יודעים להכריע מי המחבר? כי הוא חתם את שמו בראשי תיבות בלבד, י"ב, 

והוא הצד השווה לכל השמות הללו. אבל גם את היצע השמות לא יכול לשער אלא מי 

שמתמצא לעומק בספרות של התקופה ושל המקום, וזו כמובן הייתה מלאכתם האמונה 

של המחברים. אפשר לקרוא בטורים אחדים מ'קינה' זו כדלהלן במקור הערבי ובתרגום 

)עמ' 140(:
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תרגום מקור 

שפל וקלקול המידות ובטלה /  כסאד ופסאד ואלבטאלה /  

     פי אלסינימא ואלפוטבאל /       בקולנוע ובכדורגל /

כספנו נעשה סובין /   פלוסנא וללאת נ֗כ֗כאלה /  

     אשתאקתהם נסא ור֗גאל.      תשוקתם של נשים וגברים

ובהמשך )בתרגום בלבד(:

/ ונוסף על כך  / אין השתכרות  מי הוא זה אשר לא יתלונן על הבטלה והשפל 

חולי התחרות / לפרנסה אין זה מספיק / ונוסף על כך בזבוז לקלקול המידות / 

וכי לקולנוע אינו הולך / ומונע עצמו מן הכדורגל?

אכן, בשם האל, אלו ייסורים / בשל הזמן הזה ההפוך / הגבר כולו צרות / שכח 

צורת הכסף / השעמום על פניו ניכר / עובר וראשו נופל / על הקולנוע מהר ישא 

ויתן / ויקדים ]להשיג[ כרטיס לכדורגל )140–141(.

ופוטבאל. השם הראשון במסירה צרפתית  הנה שני יסודות תרבות חדשים, סינימה 

אביזרי  כמו  ממש  תרבות,  מוצרי  כי   ,)football( אנגלית  במסירה  והשני   )cinéma(

תרבות, חודרים לחברה חדשה עם שמם המקורי, כמו טלפון, תיאטרון וטלוויזיה 

בעברית שלנו.

בהמשך, י"ב מוסיף לקונן על הבעל שהיה מכור לשני אלו וזנח את חובותיו כלפי   

אשתו וכלפי ילדיו. 

ואלטפלאת'  ואלנסא  אלעישה  וגלו  אללירה  'קינת  שכותרתה  אחרת  ממקאמה   

המשבר  על  ֗גיהאן  שכתב  ואילך(,   134 עמ'  והבנות;  והנשים  המחיה  ויוקר  )=הלירה 

הכלכלי שאירע בשנת 1926, אפשר ללמוד פרטים על האינפלציה הדוהרת שפרצה אז 

ועל המשבר החברתי שהביאה בעקבותיו. כבר בפתיחה אומר המשורר, החרזן:

הלירה ממשיכה להתייקר אללירה באקי תגלא 

ומחירי המחיה מאמירים. ואלדניא טאלעה בהא אלנאר 

אבל אין הוא מסתפק באמירה הכוללת, אלא נכנס לפרטים, ושותל בין חרוזיו נתונים 

בציטוט  לדוגמה,  מוצרים  רשימת  הנה  ממשיים.  מוצרים  של  המחירים  האמרת  על 

טורים אחדים בדילוגים:

הבשר הקילו בארבע עשרה )14(. אללחם אלכילו בארבעתאש. 

תם השמן, ככלי ריק הציגני / כממל אלזית זאד ערראני / 

הליטרה האמירה לאחד עשר )18–19(. אלליתרה וללאת באחדאש. 
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ארבע ביצים בפרנק ושישה עשר )30(. אלחארה ע֗צם בפרנק וסתאש. 

בחמישה פרנק קילוגרם מאזאלי ]מין דג זול[ / ֗כמסה פרנק אלכילו מאזאלי / 

לאחר שהיה מושלך חסר ערך )39–40(. בעד מא כאן מלווח מכרור 

בחמישה עשר – קילו פחמים )88(. ב֗כמסתאש אלכילו פחאם. 

אגודת בצל נעשתה בעשרה / אלקתתה בצל צארת בעשרה / 

והפלפל היבש בחמישה עשר )93–94(. ואלפלפל שאיח ב֗כמסתאש. 

ויש עוד נתוני ריאליה, לתשומת ליבם של ההיסטוריונים. התרגום העברי של המחברים 

אלגנטי, פרגמטי ולא מילולי. הנה דוגמה לתכונה הפרגמטית:

פי קות אל֗גר֗גומה מעדדבין / באוכל נפש אנו מיוסרים )20(.

אילו תרגמו מילולית היה מתקבל: באוכל הגרון )או באוכל הצוואר( אנו מיוסרים. ואין 

צריך לומר ש'אוכל נפש' הוא ביטוי יפה מהמשנה, שאול מהלכות יום טוב. וגם שם 

'נפש' מכוונת לגרון, ממש כבביטוי המקראי 'ָבאּו ַמִים ַעד־ָנֶפׁש' )יונה ב 2(.

ש ו א י י ת  ש ו ח ת

תחושת  מצייר  והמשורר  החברה  על  קשות  השפיע  הכללי  שהמשבר  לראות  אפשר 

ייאוש כללי. הנה כמה שורות בקול הדובר בשיר:

שכלי ניטל מראשי / רבו עלי מחשבותיי / היום כולו ואני מתייסר / השתלטה 

עלי המועקה / אלו חיים הם, הו, בני אדם / כמה מתייסר עובד הכפיים / וכי לא 

יתמו הייסורים הללו / ובחיינו נראה עולמנו )101–108(.

הפללת הנשים

וכמה מפתיע שהמשורר גם מפליל את הנשים ומייחד לכך כמה וכמה בתים. הנה טורים 

אחדים לדוגמה:

/ על פי דעתן, אנו מטבעות  / ביוקר זה, רבותיי  הנשים אינן רוצות להתחשב 

גורפים / ומעלים אנו אותן מן הנהר / בלא מידה הן מבזבזות / דבר הקורע את 

הלב / על הבעל לא יחוסו / במקום חליפה אחת יבקשו שתיים )109–116(.
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הלשון  אחר  במעקב  המרתקים  הדברים  אחד  ה'קינות'.  לשון  על  אחדות  והערות 

הערבית בכלל והערבית היהודית בפרט הוא, שאם בוחנים את הלשון מקצה מערב, 

מרוקו, דרך אלג'יריה, ְוהלאה ממנה מזרחה לתוניסיה, ללוב, וכו', אפשר לראות שככל 

ויותר מזרחית, כלומר, בעלת מאפיינים של  שמתקדמים מזרחה הלשון נעשית יותר 

ולנסחה כך: ככל  הערבית המזרחית. אפשר להשקיף על התופעה גם מהעבר השני, 

שמעריבים, הלשון נעשית יותר ויותר מוגרבית, מערבית.

כידוע, הפער בין הערבית המוגרבית למזרחית גדול כל כך שיש ֶשרואים בהן לא   

רק להגים של אותה לשון אלא לשונות נפרדות. הפערים הגדולים באים לידי ביטוי 

ה'קינות'  לשון  את  למקם  מאפשרת  זו  תכונה  המילים.  ובאוצר  בפונטיקה  במיוחד 

התוניסאיות במזרח המגרב. רוצה לומר: אין זו כבר המוגרבית של מרוקו, אבל גם אינה 

מטיפוס הערבית המזרחית של ארץ ישראל או עיראק. יש בה מן היסודות המשותפים 

לשני הלהגים או הלשונות שבקצוות, ואוצר המילים שלה יסודו מוגרבי, אבל יש שהוא 

נוטה מזרחה. למשל:

 לאזמני נשרי ונתמם / ואמא אלמכאתב פארגין // עלי לקנות ולמלא את צרכי / 

אבל הארנקים ריקים )51–52(.

במרוקו מכנים את הארנק 'בסטאם'. ובמקום 'פארגין' המזרחית אומרים שם '֗כאוויין'.

קלקנא מן אלשכשוכה ואלמגמומה / לזרא לנו השקשוקה והמגמומה ]תבשיל 

ירקות[ )35(.

במרוקו לא אכלו שקשוקה ולא הכירו את המילה. גם ֵשם תבשיל ה'מגמומה' לא היה 

ידוע ָשם.

יגללי סלעתהו ע֗גלייה / מיד ייקר את סחורתו )63(.

ע֗גלייה – ממש כמו בערבית המזרחית, ע֗גל )המקבילה בגיזרון ובמובן ל'בעגלא ובזמן 

קריב' שבקדיש( מובנו 'במהרה', אבל במרוקו אומרים דגייא.

כיף לוציף נבקא מצמם / כמו הכושי נעגמו פניי )47(.

גם בלוב זה היה כינויו של האדם השחור, ואילו במרוקו כינו אותו עּבד. וברור על איזה 

רקע צמח הביטוי.

באלעאפיה יא דיואן / לבריאות! איזה יופי! )136(.
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כך גם בארץ ישראל ובמזרח בכלל, ואילו במרוקו, עאפיה מציינת אש, ואילו בריאות 

היא צّחה, ובברכות: בצّחה, בצّחתך, וכו', לבריאות, לבריאותך.

ם י י מ ו ק מ ם  י נ י י פ א מ

כמה  הנה  ייחודיים.  מקומיים  לשון  מאפייני  גם  כמובן  נעדרים  לא  ה'קינות'  מלשון 

דוגמות:

אלסלאיע כלהם תג'מלו / הסחורות כולן נעשו יקרות מציאות )23(.

אלחארה ע֗צם בפרנק וסתאש / ארבע ביצים בפרנק ושישה עשר )30(.

ע֗צמה, היינו 'עצם'.  בי֗צה הייתה טאבו, על כן כינו אותה  מעניין שבתוניסיה המילה 

ועוד כמה דוגמות מן המאפיינים המקומיים:

עישה חרפה וגררומה / חיים רעים ומקוללים )33(.

בעד מא כאן מלווח מכרור / לאחר שהיה מושלך חסר ערך )40(.

כל שי צאר גאלי / אלכוארט בעשרין טאיירין // כל דבר נעשה יקר / שטרות 

העשרים מתעופפים )43(.

יעדדיהם פי אל֗כלאעאת / יצא לבילוי מותרות )66(.

כיף נתפככרו אל֗כ֗צרה ואלגנאוייה / עת ניזכר בגזר ובעלי הירק )89(.

פי אלבחירה תדולש באל֗כאנה // בבחירה תטייל בעיכוס )137(.

אלבחירה הוא שם שכונה בעיר הבירה תוניס שהוקמה על לשון ים שהתייבשה.

מאפיינים  ויש  להאריך.  המקום  כאן  אין  אבל  וניתוח,  הערה  דורש  כאן  ביטוי  כל   

וכמובן  הצרפתית,  ומן  האיטלקית  מן  או  הברברית,  מן  הסובסטראט  כגון  נוספים, 

המרכיב העברי, ופה ושם גם איזה משקע תורכי. הנה כמה דוגמות.

 
השפה 

המשאילה
דוגמה שבה המילה 

משוקעת בערבית
המילה השאולהתרגום עברי

הלטינית 

הבינונית

אלליתרה זית בעשראין 
ריאל.

ליטרה שמן בעשרים 
ריאל )58(.

litra

אלמרכאנתי פי פרחה האיטלקית
קוייה.

ינקקץ באלצולדי 
ואלאתנין.

 העשיר בשמחה 
גדולה )61(.

 יפחית בצולדי או 
שניים )72(. 

mercante

soldi
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השפה 
המשאילה

דוגמה שבה המילה 
משוקעת בערבית

המילה השאולהתרגום עברי

פי אלאמודאת תתבבע הצרפתית
אלגררה.

תחב תפצצל כסוה מזיאנה / 
וצדרהא דיכולתי עריאן.

... פי אלגויררה כאנת 
בתמנתאש.

אחרי האופנות נמשך 
חבל החיים )119(.

מבקשת היא לתפור 
חליפה יפה / 

 ובית צווארה חשוף 
ערום )1(.

במלחמה היו 
בשמונה עשר )32(.

mode

 décolletée

צורת הקטנה ערבית של 
guerre. מילה זו יכולה 

להיות גם מספרדית.
הנעליים לבדן בתשעים אלצבבאט וחדהו בתסעין.הספרדית

.)124(
zappatos

הפרסית 

שהתגלגלה 

לאירופה

קדדאם אלבאזאר פיהא 
יסתננא.

בפני השוק לה ימתין 
.)129(

ואמא אלזואלי יא עינייה / התורכית
מן אלגלו קואימהו 

מרכ'יין.

ואילו העני, הו יקיריי, / 
מן היוקר מעמדו הוטל 

ארצה )67–68(.
אתפככרו אלעישר יא העברית

אולאדנא.
תוצצל אלראג'ל חתא 

יתעננה.

זכרו את עשרת הדיברות 
הו בנינו )83(.

מביאה את הבעל לידי 
עינוי )127(.

הערבית 

המוסלמית

יסתננא פי ריח אלנצרה / 
מן ענד רב אלעאלמין.

מצפה הוא לרוח הישועה / 
מאת אדון העולמים 

.)100–99(

העמוקים  המשקעים  מן  שנוצר  מרהיב,  פסיפס  יוצרים  הללו  הזרים  המשקעים  כל 

של עמים ותרבויות שהשאירו את חותמם בלשון ובתרבות המקומית, כל אחד בזמנו 

ובמקומו.

ר פ ס ה ף  ק י ה

הספר כולל הרבה יותר מאשר ה'קינות' הללו. כי הוא מקיף את כל הסוגות בערבית 

יהודית שיצאו לאור בתוניסיה, בין בספרים בין בעלונים, והוא מייחד פרק פרק לסוגה, 

ה'  ה'ַמְלזּוַמאת' )מעין בלאדות סטיריות(, פרק ד' על ה'קינות', פרק  ג' על  כגון פרק 

ז' על  ו' על 'החיבורים הרעיוניים־תעמולתיים', פרק  על ה'ְגַנאַיאת' )שירי עם(, פרק 

'התיאטרון והדרמה' וכו', והוא הולך ומרחיב ומדגים בכל סוגה. הספר מחזיק תשעה 

פרקים עשירי תוכן מלווים במבוא כללי מפורט על תולדות הספרות הערבית יהודית 

֗
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בשמותיהם  הידועים  הבולטים  היוצרים  שמות  את  מפרט  האחרון  הפרק  בתוניסיה. 

ואת מפעלותיהם. כאן מככבים דניאל חג'אג', חי צרפתי, חי שתרוך, אברהם צבאן, 

אליעזר פרחי, שלום פלאח, ושמות רבים של יוצרים חשובים אחרים. הספר אף מגולל 

בורגול'  'פורים  המכונה  הנס  סיפור  בכללם  שונים,  מזמנים  דרמתיים  סיפורים  כמה 

לוזון שנכתב עליו בשנת תקנ"ה  יצחק  נודע לרבי  לא  פיוט  שהמחברים אף חושפים 

)1795(, ואת סיפורה הטרגי של הזמרת חביבה מסיקה, דמות מיתולוגית בתוניסיה.

י ל ג נ א ה ח  ס ו נ ל י  ר ב ע ה ח  ס ו נ ה ן  י ב

הנוסח האנגלי הוא בדרך כלל תרגום נאמן לנוסח העברי. אומנם פה ושם יש הרחבה 

בנוסח האחד לעומת צמצום בזולתו, כגון שמהסעיף 'פיוטים ציוניים מאת גסטון בשירי 

72–73( רק חלק  86–90( תורגם במהדורה האנגלית )עמ'  )נוסח עברי עמ'  אלעואדי' 

יותר  ארוך  ה'מלזומאת'  על  ג'  לפרק  שהמבוא  וכגון  עצמם,  הפיוטים  לא  אך  המבוא 

העברי,  בנוסח  יותר  ארוך  ה'קינות'  על  ד'  לפרק  המבוא  ואילו  האנגלית  במהדורה 

אך ככלל הנוסח האנגלי מוסר את תוכן הנוסח העברי. עם זה, יש הבדל אחד בולט, 

גם במקורם הערבי  בזה  וכיוצא  וה'מלזומאת'  ה'קינות'  באים טקסטי  שבנוסח העברי 

וגם בתרגום עברי, ואילו הנוסח האנגלי מוסר רק את התרגום האנגלי. הבדל משמעותי 

 ,Index 1, Index 2( האנגלית  במהדורה  שנוספו  החשובים  הנספחים  שני  הם   אחר 

עמ' 297–320( על רשימת שמות העיתונים שנדפסו בתוניסיה ושמות עורכיהם, וכן 

אל"ף־ בסדר  ערוכים  שניהם  בתוניסיה,  שנדפסו  יהודית  בערבית  הספרים  רשימת 

זו בנוסח העברי. שתי גרסאות הספר נראות אפוא נחוצות  בי"ת, ושלא היו כצורתם 

לקורא.

ה מ י ת ח

ורב־איכות  רב־כמות  ספר  של  תוכנו  מלוא  על  לעמוד  קשה  הדברים,  ובחתימת 

בו.  שיעיין  למי  הצפויים  המרתקים  לדברים  לרמוז  אלא  באתי  ולא  אחת,  בסקירה 

כמי שלמד משהו בימי חלדו על מידע ְיקר ערך שאפשר ללקט משיחתן של הבריות, 

ושביסס מחקרים אחדים על תורה שבעל פה ועל מסורות נכחדות של אנשים העוברים 

סוציאליזציה בחברה חדשה ונאלצים לזנוח את תרבותם המקורית ולהְתערות בתרבות 

חדשה, וכמי ששלח ידו גם בחומרים שנזרקו לאנחות בגניזות, אני יכול להוקיר מאוד 

גורלם כגורל קיקיון  ודפים מעופפים, שבדרך כלל  את מי שעמל ללקט עלים בלים 

ְדיֹוָנה שבן לילה היה ובן לילה אבד. אין די מילות שבח לזוג שהקדיש חלק נכבד מחיי 
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המעשה שלו לכינוסן של תרבויות אובדות, אם ממסרנים שבעל פה ואם ממידע פורח, 

והעשרים, בצורת  מופלאה בתוניסיה במאות התשע־עשרה  בצורה  זה ששגשג  מעין 

צביה  לד"ר  טובה מרובה  להחזיק  חייבים אפוא  אנו  נדירים.  וספרונים  אובדים  עלים 

טובי ולפרופ' יוסף טובי על המפעל הגדול הזה, ומבקשים לחזק את ידם ולאחל להם 

ושל  הקהילה  של  התרבותית  ההיסטוריה  לתועלת  בו,  כיוצא  לפרסם  שימשיכו  ולנו 

העם.
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