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מי ה שני הנודדי הנודעי ביותר בספרות העול?
ספק א נעשה אי פע סקר בי-לאומי בשאלה זו .א ודאי שא היה נעשה סקר
כזה היו רוב הנסקרי מצייני את הצמד דו קישוט 1וסנצ'ו פנסו כשני הנודדי
הנודעי והמוכרי מכול .שמע של השניי הגיע ג אל מי שאינ מרבי
בקריאה ,תמונותיה של דו קישוט וסנצ'ו מעטרי ספרי ,כלי ,בגדי ,אבזרי
נוי וכיוצא באלה בכל העול ודמויותיה מוצגות בכמה וכמה כיכרות ומקומות
ציבוריי אחרי בכל רחבי ספרד ובמיוחד בקסטיליה .אי ל לשו כתובה שאינה
יודעת את דו קישוט וסנצ'ו ,ואי ל במת תאטרו ,מחזמר וכיוצא בה שעלילות
השניי לא הועלו על קרשיה.
א
דו קישוט וסנצ'ו פנסו ה יצירי רוחו של מיגואל סרוונטס )(Miguel Cervantes
איש קסטיליה ) .(1616–1547הספר זכה לתפוצה נרחבת מאוד ותורג עוד בחיי
המחבר לאנגלית ולצרפתית .במש ארבע מאות השנה שחלפו מאז פרסומו
הראשו ) (1604ועד היו לא חדל העיסוק בדו קישוט ,האיש והספר ,והוא היה
לנושא מרכזי בחקר ספרות אירופה של ימי הביניי המאוחרי .פחות ידועי ה
חיבוריו האחרי של סרוונטס ולא כול נשתמרו ,א רוב נדפסו ונחקרו ,א

1

השתמשתי במאמר זה בצורה דו קישוט המקובלת בספרות העברית ,א כי שורת הדי
מעדיפה את הצורה דו קיחוטה ,בהתא לקריאה הספרדית של הש  .Don Quixoteבהמש
הדברי יציינו הש הפשוט דו קישוט את הדמות ,והש המודגש ,דון קישוט ,את הספר.
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מעט וא הרבה .וא( על פי כ ,הידיעות הממשיות על חייו של סרוונטס האיש ה
מעטות וחלק מסופקות; 2ועל כל פני אי ספק שחייו היו מגווני ורבי
תהפוכות.
את חידות חייו של הסופר סיכ בזמ האחרו לואיס לנדא במילי אלה' :מי היה
אפוא סרוונטס? או אולי מוטב לומר מי היו סרוונטס :איש מופת ,סרסור ,קדוש,
מהמר ,חייל טוב ,נוצרי חדש ,יהודי בסתר ,הומוסקסואל או בעל משפחה רגיל?
קשה לומר שבידינו התשובות למרבית השאלות האלה' 3.בקטע דלעיל עולה ג
אחת השאלות המעניינות באשר לחייו ולמשפחתו של סרוונטס ,והיא מידת
זיקתו המשפחתית והרוחנית ליהודי וליהדות .מיגואל סרוונטס נולד יותר
מחמישי שנה אחרי הגירוש הגדול והסופי של היהודי מספרד ) – (1492מהל
שקדמו לו רדיפות וגירושי מוגבלי אול קשי מאוד א( ה ,שנמשכו כמאה
וארבעי שנה קוד למועד הגירוש הגדול .במרוצת אות דורות היו מקרי רבי
של המרות דת בכפייה או במעי הסכמה שבפה ,ומספר המומרי והאנוסי
בספרד במאות החמש עשרה והשש עשרה ,לפני הגירוש ואחריו ,היה גדול מאוד,
א( כי ג כא הידיעות אינ מדויקות וקיימות הערכות מספריות שונות לגבי
היק( התופעות .לא מ הנמנע אפוא שבעורקיו של סרוונטס אמנ זר ד יהודי,
/לק ָלה דה ֶאנ ֶ
והעובדה שהוא נולד ברובע היהודי לשעבר של העיר ָ
ָרס )Alcala de
 (Henaresשבמרכז ספרד יש בה כדי לחזק את הסברה בדבר היותו של הסופר נצר
למשפחת אנוסי 4.מחקרו החדש יחסית של לואיס לנדא על סרוונטס והיהודי
5
נכתב מתו אימו 0ההשערה שמוצא משפחתו של הסופר היה יהודי.
חשובות ומעניינות יותר משאלת מוצאו היהודי של סרוונטס ה השאלות עד כמה
ניכרת השפעה יהודית ביצירתו ובמיוחד ביצירה המרכזית המפורסמת מכול :דון
קישוט ,ולעומת זאת – הא ניכרת נוכחות של דון קישוט בספרות העברית
המאוחרת מזמנו של סרוונטס.
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סיכו עדכני של המחקר בנושא זה בעברית ימצאו הקוראי בספרו של ל' לנדא ,סרוונטס
והיהודים ,באר שבע תשס"ב )להל לנדא( .הפרק הראשו של הספר מוקדש כולו לבירור
שאלות ביוגרפיות והיסטוריות הכרוכות בחקר סרוונטס.
לנדא ,עמ' .31
פרטי נוספי בנושא זה אצל לנדא ,ובמיוחד בעמ'  .13–12שאלת מוצאו היהודי של סרוונטס
שבה ועולה בכמה מקומות נוספי בספר ,בעיקר בפרקיו הראשוני.
לנדא ,עמ' .2
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שלא כבאחדות מיצירותיו הידועות פחות של סרוונטס שבה נוכחי יהודי לא
מעטי ,דווקא ביצירה זו אינה ניכרת בגלוי ,וכנראה ג לא בסתר ,נוכחות
האנושית הממשית של יהודי או של אנוסי 6.לעומת זאת נוכחי בדון קישוט
כמה מגיבורי המקרא במישרי או בעקיפי ,וביתר שאת נוכחת בו רוחו של
המקרא וג סגנונו הייחודי 7.יש הרואי בדאגתו של דו קישוט לעניי
ומקופחי ,שהיא מאפיי בולט של אישיותו ,השפעה – אולי בלתי מודעת – של
מוצאו היהודי של סרוונטס .יש שהצביעו על נאומו של דו קישוט בפני הרועי
כבר בראשית מסעו כמבטא את רוחו היהודית חדורת האידאליז האוטופי –
ואולי א( זאת מבלי דעת .ואולי מתבטאי שורשיו היהודיי של המחבר בעיצוב
הדמויות של שני הנוודי ,מחד גיסא האביר איש הרוח והספר ומאיד גיסא
נושא כליו איש המעשה והקטנות .מרחק לא גדול מאוד מפריד בי דו קישוט
ואביריו הנישאי על כנפי רוח לבי חכ יהודי שאי לו בעולמו אלא דל"ת אמות
של הלכה והוא נעדר כל שיח ושיג ע חיי המעשה .כמו כ את עיצובו של דו
קישוט בדמותו של 'האביר ב דמות היגו' 8אפשר לראות כהשתקפות מודחקת
של מוצאו היהודי של המחבר .ועוד זאת :ג את סנצ'ו פנסו נית לראות כב
דמותו של סוחר או בעל מלאכה יהודי נודד שעולמו מתרכז בצור להביא טר(
לביתו ,ואילו ממדי הרוח והדמיו של החיי רחוקי ממנו כרחוק מזרח ממערב.
ועל כל אלה :רוחו של המקרא נוססת בספר ,א( כי הדבר אינו גלוי לעי כול .כבר
עמדו חוקרי על כ שאחדות מהדמויות המופיעות בדון קישוט עוצבו כחיקויי
לאישי מ המקרא 9ומ הספרות שלאחריו .אלא שכא יש להסתייג ולציי
שהברית החדשה נוכחת בספר לא פחות מ 'הברית הישנה' ,וכנראה נובעת
הנוכחות המקראית בספר מ המציאות הנוצרית שבה חי המחבר ואשר משקלה
בתרבות הספרדית בימי הביניי היה כבד ביותר .ומכל מקו ,חיי נחמ ביאליק,
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לואיס לנדא הקדיש פרק של בספרו סרוונטס והיהודים ל'יחסי' סרוונטס ופרויד )פרק שישי,
עמ'  .(133–117לדעתו חוו שניה אי-נחת )ובמקרה של סרוונטס אפילו רגש של בושה( עקב
המוצא היהודי של משפחותיה )עמ'  .(117אולי יש בכ כדי להסביר את היעדר של
מוטיבי יהודיי ישירי מדון קישוט ,א כי מוטיבי כאלה קיימי ביצירות אחרות של
סרוונטס.
לנדא ,עמ' .47–46
לעניי זה ראו :פ' לחובר' ,האביר ב דמות היגו וח .נ .ביאליק' ,מאזניים יד )תש"( ,עמ' –282
.287
לנדא ,עמ' .49–44
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שתרג את דון קישוט לעברית 10,בחר לשב 0בתרגומו שפע מילי ,ביטויי
וצורות לשו מגוונות מ המקרא ,במתכונת המוכרת בעיקר מ המקאמות של ימי
הביניי ומ הרומני של העת החדשה בספרות העברית .כ הפ דון קישוט
בתרגומו של ביאליק ליצירה מעי מקראית מובהקת ,הרבה יותר משהתכוו
מחבר הספר.
אול נוכחותו של דון קישוט בספרות העברית החדשה אינה תלויה בתרגומו של
ביאליק בשו פני .נוכחות זו קדמה לתרגו המדובר בכמה עשרות שני ,והיא
מתבטאת קוד כול בסוגת הסיפור )הז'אנר( ובעיצוב הדמויות המרכזיות .אציי
כא שתי יצירות מופת מתו הספרות העברית המאוחרת שהשפעתו של דון
קישוט עליה גלויה וברורה וכבר עמדו על כ חוקרי :מסעות בנימין השלישי
למנדלי מוכר ספרי והכנסת כלה לש"י עגנו .בשני אלה ,כמו אצל דון קישוט של
סרוונטס ,אנו פוגשי בצמד נודדי שדמויותיה מנוגדות ומשלימות זו לזו.
הגיבור המרכזי בשלושת המקרי הוא איש ספר שרוחו נושאת אותו אל על והוא
מאבד את היכולת להבחי בי המציאות הממשית לבי המציאות שהוא יוצר
בדמיונו ,ואילו דמות המשנה בכל אחד מהסיפורי מעוצבת בניגוד גמור לדמות
המרכזית .אד זה מופקד על הניהול המעשי של המסע והוא אינו רואה ואינו
מסוגל לראות אלא את המציאות הקיימת בפועל ולהתנהג בהתא .בשלושת
המקרי מתקבלת גרוטסקה בעלת אופי פיקרסקי שהיא קוד כול פרי העיצוב
המוקצ של הגיבורי ,ועיצוב מוקצ זה הריהו מכפיל של תכונות הגיבורי ,של
ראיית העול שלה ושל דרכי התגובה שלה אל מול אנשי ואירועי
המזדמני בדרכ.
שלוש היצירות נכתבו במטרה כפולה :יש בה שילוב של הומור ולגלוג לשמ
שנועדו לבדר את הקורא )שהרי מה ינע לחכו של אד יותר מהזכות לראות את
זולתו כושל ומוש ללעג?( .וע זאת יש בה ביקורת חברתית חריפה ,המכוונת
בעיקרה אל עולמ הרוחני של ה'גיבורי' ואל ערכיה שהשתבשו לחלוטי,
והביקורת נועדה לפגוע קשות בסדרי החברה המקולקלי ,חברה שבה פעלו
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תרגומו של ביאליק לדון קישוט יצא לאור לראשונה בברלי בשנת תרפ"ג ) .(1923התרגו
התפרס שוב באר $ישראל בשנת תשי"ב ומאז חזר ונדפס פעמי רבות מאוד בהוצאת דביר.
תרגומו של ביאליק לא נעשה מ המקור הספרדי ,והמשורר לא ציי מאיזו שפה תרג את
הספר .תרגומו של ביאליק אינו הראשו וא לא האחרו לתרגומי דון קישוט לעברית ,אול
הוא הנפו $והמוכר שבתרגומי.
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ומתוכה יצאו אות גיבורי .חצי הביקורת העיקריי בשלושת המקרי מכווני
אל עול הספר והרוח שהפ לעול של תוהו בעיני המחבר-המבקר .דו קישוט
השוקד על ספרי האבירי והרפתקאותיה ונושא את נפשו להיות כאחד מה;
בנימי המאמי בדברי אגדה תמוהי ,מבי אות כפשוט ויוצא לדר חתחתי
חסרת שחר כשהוא חסר ידיעה והבנה אלמנטריות על סדרי החיי הממשיי ועל
הגאוגרפיה של העול; ר' יודל החסיד הנוסע לש איסו( כספי לנדוניית בנותיו
א מתנהל בפועל כחובש בית המדרש שנתלש לזמ קצר ממקומו והוא עתיד
לשוב לש קל מהרה .הצגת הנלעגת של 'גיבורי' אלה נועדה לשמוט את
הקרקע מעול הרוח המסול( שאותו יש לקעקע ולהעביר מ העול.
ועוד זאת :חלק גדול מפרטי הביקורת הדתית שבחיבורי הללו ראויי להיות
מכווני ה אל הדת הנוצרית ה אל הדת היהודית ,א( כי אי לשער שהמחברי
התכוונו לכפילות זו.
אול הדמיו בי שלושת סיפורי המסעות מתבטא לא רק בהכללות והוא יורד ג
לפרטי רבי נוספי :בשלושת המסעות יש חלק מרכזי לשני גברי דווקא;
לשלושת קדמה הכנה דתית-רוחנית-ספרותית נרחבת; שלושת מ2נָעי בכוח
הדת והאמונה ולשונ של הגיבורי רוויה ציטטי מ התנ" ,ובחיבורי
היהודיי ג מספרות חז"ל; בשלושת המסעות פוגשי הנוסעי שלל טיפוסי
בדרכ ולא פע שוגי שני הצדדי בהבנת המראה האנושי הנגלה לעיניה; אי-
ההבנות גורמות לא אחת לסכנות אמתיות ומדומות ,והצלת של הגיבורי
מאות סכנות נתפסת בעיניה כמאורע שמעל לדר הטבע וכהוכחה להסכמת
האל למעשיה ,ואילו הדמויות המשניות ממלאות את תפקידיה כראוי ומפרשות
את המעשי כפי שה; בשלושת המסעות חוזרי הגיבורי אל נקודת המוצא
ואל קרוביה וידידיה שנותרו מאחור – בדון קישוט ובמסעות בנימין קורה
הדבר יותר מפע אחת; 11בדון קישוט ובהכנסת כלה ניכר משקל של הסוסי
)והחמור( במארג הכולל ,וכידוע זכו סוסו של דו קישוט )א לא חמורו של סנצ'ו(
וסוסיו של נטע העגלו לשמות פרטיי :רוסיננטה ,משכני ונרוצה.

11

מסעות בנימין השלישי הוא יצירה שמעול לא הושלמה .ה'מסעות' נכתבו תחילה ביידיש
ולאחר מכ עובדו למהדורה עברית בידי המחבר עצמו ,אול מנדלי מוכר ספרי ציר
למהדורה זו את ה'הודעה' בדבר מסע המחודש של בנימי וסנדר'ל האישה בראש קבוצה של
'עסקני נקיי דעת שבירושלי' אל נהר סמבטיו ,וכא נפרד המחבר מקוראיו כשהוא מבטיח
להשתדל להודיע ג את סיפורי נסיעתו השנייה.
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אפשר לעמוד על קווי דמיו בי דון קישוט לבי יצירות עבריות או יהודיות
נוספות שחוברו בסו( המאה התשע עשרה או בתחילת המאה העשרי ,ובה:
ספר הקבצנים למנדלי מוכר ספרי ,סיפורי מוטיל בן פייסי החזן לשלו עליכ
או והיה העקוב למישור ,א( הוא לש"י עגנו ,ועוד .אלא שקווי הדמיו כא ה
מוגבלי ואי-אפשר לטעו שאלה נוצרו בהשפעתו הממשית של דון קישוט.
ב
זאת באשר לנוכחותו של דון קישוט בספרות היהודית של סו( המאה התשע
עשרה ותחילת המאה העשרי .ולעומת זאת – הא נית להראות השפעה של
חיבור יהודי מוקד על דון קישוט גופו?
קשה לתת תשובה מוחלטת לשאלה זו ,אול אפשר לציי חיבור כזה ,וכוונתי
לחיבור המכונה ספר שעשועים שנוצר בידי חכ יהודי בש יוס( אב זבארה
בעיר ברצלונה שבקטלוניה ,צפו-מזרח ספרד ,במאה השתי עשרה .ייאמר מיד כי
הדברי שלהל בדבר זיקתו של דון קישוט דווקא לספר שעשועים אינ
מגובשי די הצור וכי יש מקו לחלוק על ההשערה שתועלה בהמש.
הידיעות המדויקות על חייו של מחברו של ספר שעשועים מעטות .חומר ביוגרפי
על משפחתו של אב זבארה ועל מעמדו התורני ויצירתו נאס( בידי שניאור זק"ש
בשנות השישי של המאה התשע עשרה 12,והוא חזר ונדו בידי ישראל דוידזו
במאה העשרי .דוידזו הוציא לאור את ספר שעשועים במהדורה חדשה וציר(
13
לו מבוא מפורט ובו ג דיו נוס( בשאלות הביוגרפיה והמשפחה של זבארה.
החוקרי המעטי שעסקו בספר שעשועים לאחר דוידזו ,ואשר דברי אחדי
מה יועלו בהמש ,השתמשו על הרוב במבואו ובמהדורתו .קיצור תולדות חייו
12

13

שניאור זק"ש ד בהרחבה בביוגרפיה ובתולדות המשפחה של אב זבארה בהקדמתו לקוב $יין
לבנון .קוב $זה כלל בי השאר את ספר שעשועים וער אותו יחיאל בריל ,שהוציאו לאור
בפריז בשנת  .1866ספר שעשועים נדפס בהמשכי בעיתו הלבנון שנה קוד לכ .למרות רוב
הפרטי וההשערות שנאספו ושהועלו באותה הקדמה ,קשה להוסי חומר ביוגרפי ודאי
ומשמעותי על מה שנאמר כא.
ספר שעשועים לר' יוסף בן מאיר בן זבארה עם שינויי נוסחאות ,הערות והוספות ובצרוף
וה(' ַרט הנלווה
ָ
מבוא מפורט ,מאת ישראל דוידזון ,ניו יורק תרפ"ה .אל המבוא ואל גו הספר
ציר דוידזו שני נספחי ובה חומר בענייני רפואה משל זבארה .החומר הביוגרפי
והמשפחתי במבוא ,עמ' עד–עט.
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של זבארה וסקירת ספר שעשועים ומקומו בתולדות הספרות היהודית בת הזמ
נרשמו בידי חיי שירמ בתור מבוא לקטעי מספר שעשועים שאות שילב
14
בחיבורו המקי( על השירה העברית בספרד ובפרובאנס בימי הביניי.
לפני כעשרי שנה פרסמה יהודית דישו מבוא חדש לספר שעשועים ובו עסקה
בעיקר בהיבטי הספרותיי והתמטיי של הספר .במבוא לספרה הביאה דישו
את עיקרי הביוגרפיה של המחבר 15.ג עירית המאירי שכתבה מאמר על ספר
שעשועים 16השתמשה בחומר שהביא דוידזו.
יוס( אב זבארה היה רופא ,כאביו 17,והשכלתו כללה ידיעות רבות במדעי הטבע,
ההנדסה ,החשבו ,האסטרונומיה ,המוסיקה ועוד ,וכמוב ג בתנ" ,בתלמוד
ובמדרש ואולי ג בפילוסופיה 18.שני פירושי שלו לפסוקי מספר משלי הובאו,
כנראה ,בידי ר' יוס( קמחי בתו פירושו הנרחב למשלי 19.כנראה נדד זבארה
ושהה זמ מה בערי נרבונה ולוניל שבפרובאנס ובכמה מקומות בקטלוניה.
בראש יהודי ברצלונה עמד באות ימי הנשיא רב ששת ב בנבנשת אשר לו
הקדיש זבארה את ספרו .לנשיא נודעה עמדה נכבדה בקהילה היהודית ובעיניה
של שלטונות העיר ברצלונה ,והוא ומקורביו היו אנשי משכילי ,בעלי מעמד

14

15
16
17
18
19

ח' שירמ ,השירה העברית בספרד ובפרובאנס ,2כר שלישי ,ירושלי ותל אביב תשל"ב.
המבוא בעמ'  14–11והקטעי בעמ'  .59–14הספר יצא לאור לראשונה בשנת תשי"ז ).(1956
ראו עוד בהערה  32להל.
י' דישו ,ספר שעשועים ליוסף בן מאיר אבן זבארה ,ירושלי תשמ"ה ,עמ' .18–15 ,12
ע' המאירי' ,על "ספר שעשועי" ליוס ב מאיר אב זבארה' ,מחקרי ירושלים בספרות
עברית טז )תשנ"ז( ,עמ' .57–35
דוידזו )לעיל הערה  ,(13מבוא ,עמ' יב; דישו )לעיל הערה  ,(15עמ'  ,15הערה .40
דוידזו ,ש; דישו )לעיל הערה  ,(15עמ'  16 ,15והערות ש.
פירושי של 'יוס ב זבארה תלמיד' לפסוקי 'פ תת לאחרי הוד' )משלי ה ,ט( ו'ומל
אלקו עמו' )ש ל ,לא( מופיעי באחדי מעדי הנוסח של פירוש ר' יוס קמחי לספר זה.
ראו :א' תלמג' ,פירושים לספר משלי לבית קמחי ,ירושלי תשנ"א ,עמ'  .151ר' יוס קמחי
היה אביה של החכמי-הפרשני ר' משה קמחי ור' דוד קמחי )רד"ק( .ר' יוס קמחי שחי
בשני  1170–1105בער ,עבר מספרד המוסלמית לנרבונה שבדרו צרפת והיה מהבולטי
בקרב הפרשני והלשונאי היהודי בפרובאנס .נראה אפוא שאב זבארה חי זמ מה
בפרובאנס וש למד בפני ר' יוס קמחי .עוד יש לציי כי ייתכ שזבארה עשה שימוש בקטע
מדרשי מתו ספרו של ר' משה הדרש שחי בנרבונה )ובמקומות אחרי( במאה האחת עשרה
א עניי זה מחייב הרחבות והבהרות שאי כא מקומ.
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וידועי ש ,ואי ספק שג אב זבארה נמנה ע חכמי העיר .במבואו הציע דוידזו
לוח זמני משוער לפעילותו העיקרית של אב זבארה במחצית השנייה של המאה
20
השתי עשרה.
ספר שעשועים בנוי כסיפור בגו( ראשו ובו מספר המחבר כיצד נפגש ע אד
בלתי רגיל שהופיע בביתו ושכנע אותו לצאת עמו למסע אל עירו שלו .לדברי הזר,
במקו זה ,העולה לאי שיעור על עיר מגוריו של זבארה ,עתיד הלה לזכות בעושר
ָ
ובכבוד לרוב .זבארה מתפתה לצאת לדר ,וכ מתנהל אפוא הספר כולו כתיאור
מסע מפיו או מעטו של אחד משני הנוסעי .בסופו של דבר נכשל המאמ0
וזבארה חוזר מאוכזב למקומו ,אלא שהדבר אינו מצער אותו במיוחד משו
שבפועל הוא לא סבל נזק של ממש .מקומו של זבארה הוא העיר ברצלונה ,כפי
שמתברר בסו( הספר ע שובו של המספר לעירו ופגישתו הצפויה ע הנשיא רב
ששת ב בנבנשת .ש עירו של הזר לא צוי בספר ,ויש מקו להשערה שעיר זו
שוכנת בפרובאנס.
האד שפיתה את זבארה לצאת ממקומו ולהתגלגל על פני אר 0רבה מתואר
כדמות שטנית ,מכוערת ומפחידה .בשלב מוקד של ההיכרות ביניה מגלה האיש
לזבארה את שמו' :עינ הנטש ב ארנ הדש' ,ורק לקראת היפרדות מסביר עינ
את טיבו של הש :יש להפו את סדר המילי בש המוזר ואת סדר האותיות
בכינויי 'הנטש' ו'הדש' וכ מתקבל הש האמתי :ארנ ַה ָָ 6ט ב עינ ַה ֵ4ד .לא
אל אד התלווה זבארה בדרכי כי א אל שט ב שד! עכשיו מבי זבארה לפשר
כמה מאורעות שהתחוללו לאור המסע ולהתנהגויותיו המוזרות של חברו-יריבו
וכ לסיבת הכישלו הידוע מראש של המעשה כולו.
ואמנ ,כבר מראשית הדברי מתנהלי יחסיה של השניי על ציר כפול :ידידות
ויריבות .לא פע מתלונ זבארה באוזני עינ על קשיי הדר ועל תלאותיה שאות
לא צפה מראש ,ולא פע פורצי ביניה תגרות וויכוחי .חלק מהמריבות
מתנהל על רקע סיפורי המעשה ודיוני החכמה שהספר מלא אות עד אפס מקו.

20

דוידזו )לעיל הערה  ,(13מבוא ,עמ' עח .לפי הצעה זו נולד יוס אב זבארה בשנת  1140בער.
בהיותו כב עשרי וחמש בא לנרבונה )או למקו אחר בפרובאנס( ללמוד רפואה ,וש פגש
את ר' יוס קמחי .לימי חזר זבארה לברצלונה ובשני  1185–1180נסע בכמה מקומות ופגש
בדרכו את ר' יהודה אב תיבו ,המתרג הנודע .בשנת  1190או סמו לה חזר לברצלונה
והקדיש את הספר לנשיא רב ששת שהיה אז כב שמוני שנה.
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מריבות אחרות פורצות על רקע תלאות הדר ותכונותיה הרעות של השניי כפי
שה מתגלות לקראת סו( הספר :קמצנות וצרות עי מצדו של עינ וזוללנות יתר
ונקמנות מצדו של זבארה .מתכונת זו ,ופרטי נוספי העולי לאור הספר,
הביאו חוקרי להשערה שהספר נכתב במגמה פולמוסית והוא מכוו כנגד אד
ממשי ששכנע את אב זבארה לצאת ממקומו לאר 0אחרת .אול הדברי לא עלו
יפה וזבארה ביקש ומצא דר להתנק באותו אד .בחמת נקמתו הפ זבארה
הסופר את יריבו לדמות מעי שטנית ,אול שמר על צל החכ שבו ולא התכחש
21
לידידות הבסיסית ,א( כי זו לבשה לא פע אופי לוחמני ומריר.
צל החכ שנשמר בדמותו של עינ אכ בא לביטוי לאור כל הדר ,ושני
הגיבורי מחליפי ביניה דברי חכמה ומדע ,אמתיי ומדומי ,כמעט בכל שלב
של מסעיה .חיבה יתרה נודעת לחכמות הרפואה והתזונה בדבריה של השניי.
דברי תורה וחכמה עולי לרוב בשיחותיה ,ונשמעי ג מפיותיה של אנשי
אחרי שעמ נפגשי הנוסעי .שניה ,ובמיוחד זבארה ,מרבי לצטט פסוקי
מקרא ,מאמרי חז"ל ,קטעי מדרש וכיוצא באלה ,אול בכל הספר ר8וחי פתגמי
ומאמרי מספרות החכמה הקלסית :דבריה של אריסטו ,אבוקרט
)=היפוקרטס( ,גאלינוס ,חכמי ערב ועוד ועוד .באלה ניכרת במיוחד השפעתה של
הספרות הערבית הקלסית של ימי הביניי 22,והשפעה זו ניכרת ג במרכיבי
אחרי של העיצוב הספרותי של ספר שעשועים .עוד פזורי כא סיפורי
ומשלי לרוב ,ומוסר ההשכל העולה מה גלוי לכול ושווה לכל נפש ,ולעתי
קרובות הוא מוצג בפירוש בצדי הסיפורי והמשלי.
שני הנודדי עוברי מרחקי גדולי מבלי שנית לזהות בבירור א( מקו אחד,
פרט לעיר ברצלונה ,היא מקומו של זבארה שממנה יצאו השניי לדר ושאליה
חזר זבארה ע תו מסע הרפתקאותיו .ייתכ שהשניי עברו בדרכ על פני דרו

21
22

וכדברי עירית המאירי' :בחטיבה האחרונה ] [...מגיעי עינ וזבארה למעי פיוס והשלמה איש
ע מגבלות זולתו ונפרדי' .ראו :המאירי )לעיל הערה  ,(16עמ' .38
ראו :י' רצהבי' ,מקורות לפתגמי ב"ספר שעשועי"' ,ש' אברמסו וא' מירסקי )עורכי( ,ספר
חיים שירמן ,ירושלי תש"ל ,עמ'  .392–371המחקר מתרכז בפרק אחד בלבד מפרקי הספר
)פרק ז( ,העשיר במיוחד בפתגמי ,ולדברי רצהבי כמעט כל תשעי ותשעה הפתגמי
המובאי בו מתורגמי מ הספרות הערבית.
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ספרד מחד גיסא 23ובפרובאנס מאיד גיסא ,כפי שסבר דוידזו 24.א כ הדבר,
הרי שהאופק הגאוגרפי של הספר מקי( את ספרד מצפו מזרחה ועד דרומה
הרחוק וכ חלקי נרחבי מדרומה של צרפת – אופק נרחב עד מאוד .ה פוגשי
בדרכ אנשי רבי ושוני ומנהלי עמ שיחות ,בעיקר שיחות חכמה מהסוג
המתואר למעלה ,א ה עוסקי ג בענייני אחרי המלמדי את הקורא על
מציאות החיי וחיי החברה בני הזמ והמקו.
יהודית דישו הקדישה פרק בפני עצמו למקומה החשוב של הביקורת החברתית
בספר שעשועים 25.היא מונה מספר קבוצות חברתיות שאות ש המחבר ללעג
וה :החזני ,הצבועי הדתיי ,הפריצי ,השרי ,הרופאי וכ הנשי ,א( כי
הגדרת הנשי כקבוצה חברתית בפני עצמה היא בעייתית .הביקורת על מעמדות
26
אלה וג על אחרי וכ האיבה הספרותית כלפי הנשי העולה בו מפע לפע,
מקרבי את ספר שעשועים אל חיבורי רבי בני זמנו המבקרי את הנעשה
בחברה שאליה ה מתייחסי .חיבורי כאלה מוכרי יפה ה בספרות הנוצרית
ה בספרות הערבית ,ואפילו בספרות ההודית 27,ה בספרות העברית של ימי
הביניי ,א( כי שכיחות ומידת תפוצת משתנה ממקו למקו ומזמ לזמ.
ָפוצה בספרד בעיקר במאות השתי עשרה והשלוש
ספרות עברית מסוג זה נ ָ
עשרה ,ובמוב זה דומה ספר שעשועים לחיבורי כגו תחכמוני לר' יהודה
אלחריזי ודומיו .כפי שהראתה דישו ,הביקורת החברתית התפתחה בספרות
אירופה לסוגה עצמאית וכתיבתה נמשכה מ המאה השתי עשרה עד לתקופת
הרנסנס 28.כדאי לתת את הדעת על מקומה המרכזי של הביקורת נגד דמויות מחיי
23

24

25
26

27
28

א אמנ עברו זבארה ועינ במרחב שבי אנדלוסיה לבי מרכז ספרד הרי שה הקדימו
בנדודיה בחבל אר $זה את דו קישוט וסנצ'ו ,שהתגלגלו ברחבי קסטיליה לה מנצ'ה כארבע
מאות שנה אחר כ.
דוידזו זיהה את קורדובה ובואנה ,ערי אנדלוסיה וכ ערי בפרובאנס ,כאתרי במסלול
במסע .לדעתו ,כאשר מדבר זבארה על העיר הטובה הוא מתכוו לעיר  Baenaשבקרבת
קורדובה שאת שמה הוא קורא כ.Buena-
דישו )לעיל הערה  ,(15פרק חמישי ,עמ' .196–173
רבי מ הסיפורי המשולבי בספר שעשועים אכ נושאי אופי שוביניסטי אנטי-נשי ,א
לא כול ה כאלה .כ ,לדוגמה ,ציי ד פגיס במהל דיונו בספר שעשועים ,שהסיפור הארו
והמורכב על השועל והנמר שבו משולבי כמה מהסיפורי בגנות הנשי' ,הוא לתהילת כל
הנשי ולשבח' ,ולדבריו 'עוד סיפורי במגמה זו מצויי בפרקי אחרי' .ראו :ד' פגיס,
חידוש ומסורת בשירת החול ,ירושלי  ,1976עמ' .218
פגיס ,ש.
דישו )לעיל הערה  ,(15עמ' .173
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הדת בספרות זו אצל מחברי בני שלוש הדתות המונותאיסטיות ,אשר לא נמנעו
ממנה למרות היות על הרוב אנשי חדורי הכרה דתית ומנהלי אורחות חיי
דתיי.
אשר לאופיו הספרותי של ספר שעשועים ,הנה למרות כמה הסתייגויות ,יש
לראות את הספר כמקאמה מתמשכת .מקורה של הסוגה הוא כידוע בספרות
הערבית של ימי הביניי המוקדמי ,היא מתחילה להופיע בספרות העברית
במאה השתי עשרה ,ונפוצה בעיקר בספרד ובפרובאנס ,ואחר כ ג באיטליה
ובתימ .לעניינו של מאמר זה יש לציי את התופעה השכיחה בספרות המקאמות
הביניימית ,המציבה במרכז העלילה את דמויותיה של הגיבור ומשנהו ,והללו ,או
לפחות אחד מה ,מתחפשי בדמויות זרות ומשונות ובאמצעות ה מנהלי את
השיחות ,המגעי והתעלולי ע האנשי והקבוצות שאת ה באי במגע.
שניי אלה נושאי בדר כלל כינויי מליציי הלקוחי מ הספרות הקלסית
המוכרת לקוראי ,והכינויי נותרי בעינ לאור שורה ארוכה של סיפורי
ועלילות .הימ האזרחי 29הוא כינויו של המספר בגו( ראשו ,וחבר הקיני 30הוא
הגיבור הל ,0שניה בספר תחכמוני הנזכר למעלה ,שהוא אחד החיבורי הידועי
ביותר מסוג זה בספרות העברית .בתפקידי מקבילי מופיעי בספר שעשועים
המספר יוס( אב זבארה ,השומר על שמו המקורי ,והגיבור האחר ,עינ הנטש ב
ארנ הדש.
הצגת הדמויות בספר שעשועים ונדודיה ,אופיו העלילתי של הספר ,ריבוי
הדמויות ,המעשי ,הדיוני והוויכוחי ,הרקע ההיסטורי והגאוגרפי המעורפל
לחלוטי ,ועל כל אלה – הכתיבה המחורזת ,הלשו והסגנו הייחודיי
והאופייניי לספרות זו ,מביאי את יהודית דישו למסקנה 'כי למרות ייחודו
הספרותי והאומנותי של ספר שעשועי ,הרי הוא מקאמה לכל דבר ויש לשייכו
לסוגה זו ללא ספק' 31.ע זאת מציינת דישו את מעמדו של ספר שעשועים
כרומנס עברי מוקד ,וזאת מאחר שכא נוס( המוטיב של מאבק שאותו מנהל

29
30

31

מזמור תהלי פח מוכתר בכותרת 'משכיל להימ האזרחי'.
אד זה ידוע יותר כבעלה של יעל )אשת חבר הקיני( :שופטי ד ,יז; ה ,כד .חבר הקיני הוא
ספק ישראלי ספק נכרי ,המוכר רק בזכותה של אשתו ,ולא עוד אלא שבמעשיה שלה יש מרכיב
בעייתי מבחינה מוסרית.
דישו )לעיל הערה  ,(15עמ' .29
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הגיבור באויב ,ולא עוד אלא שהאויב הוא דמות ֶדמונית ,דבר שאינו נהיר לגיבור
עד תו הסיפור.

*
המאפייני הבסיסיי של הרומנס האירופי מופיעי בדון קישוט לסרוונטס ,ואי
כל צור לומר שהוא נטל אות מספרות המקאמות הערבית או העברית .ג
המרכיב האבירי והרומנטי ,המע2וָתי כא לכדי גרוטסקה ,אינ מושפעי
מספרות המקאמות .דון קישוט זכה בתולדות הספרות הספרדית ,והספרות
האירופית בכלל ,למקו של כבוד .מחד גיסא הוא נתפס כאחד הרומני
המודרניי הראשוני ,ומאיד גיסא – ממשיכ של סיפורי אבירי ,הרפתקות
נודדי ,רומנסות וספרות פיקרסקית-גרוטסקית .ראשית של אלה במאה השלוש
עשרה בער והתפתחות התחוללה בתו הספרות הספרדית בעצמה ,בלא
השפעותיה של הספרויות הערבית או העברית .אול כמה מ המרכיבי שנדונו
למעלה ואשר משקל ניכר בספרות המקאמה ,מופיעי בדון קישוט א לא
באבותיו שבספרות הספרדית הנוצרית .נוכחות המתמדת של צמד הגיבורי-
הגברי ,אופיו של סיפור המסע ,המרכיבי הרוחני והמדעי של הדיוני בי כמה
אנשי לאורכו ,האופי הדתי והרקע המסורתי של ההתרחשויות – אלה ועוד
מעלי תחושה של קשר דמיוני בי דון קישוט לבי קדמוניו היהודיי או
הערביי בני המאות השתי עשרה והשלוש עשרה .להל אעמוד על הזיקה
הייחודית של דון קישוט אל ספר שעשועים דווקא.
את דבר קיומה של זיקה מסוימת בי דון קישוט לבי ספר שעשועים הראה חיי
שירמ במאמר שהתפרס לראשונה בשנת  32,1963ובו ציי שירמ להקבלה בי
שתי אפיזודות דומות המופיעות בשני החיבורי .בספר שעשועים מתואר זבארה
הסועד על שולחנו של עינ א הלה בקמצנותו מונע מאורחו כל חלק טוב בבשר
המוגש לשולח בתואנות שונות ומשונות של איכות ובריאות עד שהאורח מאבד

32

המאמר נקרא 'מאכלות מזיקי – הקבלה מעניינת בי סרוואנטס ליוס זבארה' והוא כלול
מחקרים ומסות ,א,
בקוב $מאמריו של שירמ לתולדות השירה והדראמה העברית
ירושלי תשל"ט ,עמ'  .352–349בהערה  7מציי שירמ כי גברת ר"מ לידא דה מלכיאל רמזה
לפניו לאותה הקבלה במאמר שהתפרס בשנת ) 1959פרטי אצל שירמ ,ש( ,והוא מדגיש
שמאמרה של לידא דה מלכיאל התפרס שלוש שני לאחר הופעת המהדורה הראשונה של
ספרו השירה העברית בספרד ובפרובאנס )לעיל הערה .(14
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את סבלנותו ודורש בכוח את המנה הטובה בעיניו .ואילו בדון קישוט ,מאבד
סנצ'ו הרעב את שלוות רוחו נוכח מצוותיו של 'הרופא' .כגמול על שירותו הטוב
לאדונו הפ סנצ'ו למושל מדומה של אחד האיי ,אול למעשה נפל קרב
להתעללות של כמה אנשי ובראש אותו רופא מדומה .סנצ'ו התמי מסב
לסעודת מושלי שבה מוגש אוכל מכל טוב א הרופא אוסר עליו לטעו וא(
לגעת במשהו מ הטוב המונח לפניו .על אירוע זה כותב שירמ לאמור' :עד כמה
שיכולתי לברר ,אי מקור ידוע לסיפור זה המוזר למדי' ,והוא מפנה את חוקריה
של ספרות ספרד אל המקבילה שבספר שעשועים 33.כהערה קצרה וסתומה ציי
שירמ לדמיו זה ג בהערתו לקטע המתאי בספר שעשועים שאותו הביא
34
בהשירה העברית בספרד ובפרובאנס.
אול שירמ אינו מפתח את העניי ואינו מנסה למצוא מקבילות נוספות בי שני
האירועי ,ועל כל פני אינו טוע להשפעה כוללת של ספר שעשועים על
סרוונטס .יש להוסי( לדבריו כי למאורעות המתוארי יש מקו משמעותי בשני
החיבורי :מעשה הרופא היה הסיבה העיקרית לייאושו של סנצ'ו מאשליותיו
ומהבטחותיו של דו קישוט ,ונודע לו תפקיד בדר המובילה את השניי לבית
ולסיו המסע .ג בספר שעשועים מופיע המעשה המתואר סמו לסיו המסע
וג כא יש לו תפקיד רב ער בהתפכחותו של זבארה מאשליותיו.
על מקבילות רבות עניי ואולי ג על השפעות מוגבלות אפשריות בי הספרות
הספרדית ובי ספרות המקאמות העברית עמדה לידא דה מלכיאל 35,ודבריה
הובאו אצל שירמ במאמרו המצוי לעיל 36.אול שירמ כותב בתגובה לדבריה כי
'עלינו לענות לשאלה הקשה למדי ,הכיצד הגיעה ההשפעה העברית אל הספרות
הספרדית' ,והוא מוסי(' :שו עובדות אי בידינו להביא להסברת התהלי; אפשר
רק לשער שמסורת יהודית כלשהי התמידה בעל פה בספרד של ימי הביניי
ונפוצה באמצעות שיח-ושיג של נוצרי ויהודי' .את הערתו בדבר המקבילה בי

33
34
35
36

שירמ ,ש ,עמ'  351והערה .5
לפרטי ראו :שירמ )לעיל הערה  ,(14עמ'  44הערה לשורה .40
דה מלכיאל ציינה בעיקר לספרו של הספרדי חוא רואיס  .Libro de buen amorשירמ,
מאכלות )לעיל הערה  ,(32עמ' .350–349
שירמ ,ש )הדיו בעמ' .(350–349
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ספר שעשועים לדון קישוט מציג שירמ אחרי שהביע את תקוותו 'שחקירות
37
נוספות יהפכו השערות גרידא לעובדות מאוששות'.
אול ,כפי שאמרנו למעלה ,זיקה מסוימת בי דון קישוט לבי ספר שעשועים אכ
קיימת וניכרת לעי המתבונ ,וזאת נוס( על הפרטי שהעלו דה מלכיאל ושירמ.
ואולי יש בדברי הבאי כדי לקד את תקוותו של שירמ.
מגעי ושיחות בי דו קישוט וסנצ'ו לבי אנשי דת ורוח נוצרי מזכירי מפע
לפע את דבריה ותפקידיה הספרותיי של מלומדי ואנשי רוח בספרות
המקאמות ,המפותחי במיוחד בספר שעשועים .ארמונות וכנסיות שבה
עוברי דו קישוט וסנצ'ו ולא פע נשארי בה ללינת לילה מזכירי את
מעונותיה של זקני חכמי בספר שעשועים ,שבה מתקיימי לא מעט מ
הדיוני הרוחניי והמדעיי .וכצפוי ,האופי הקליל-רציני של מפגשי ליליי
כאלה בספר שעשועים הופ לא פע בדון קישוט למגוח ומתעלל ,כחלק
מתכונותיו הכוללניות של הספר.
כל אחד משני החיבורי מתנהל כסיפור של ,רצו( וארו ומתמש ,שבו כל
אירוע הוא המשכו של קודמו ,ולא כאוס( של מעשי הרפתקאות ומפגשי
הבנויי כחוליות נפרדות וכפרקי ועלילות קצרי שהרצ( שלה כמעט שאינו
מחייב ,כבספרי מקאמות אחרי .ג ספר שעשועים וג דון קישוט מסתיימי
בחזרה אל נקודת המוצא ,כשהגיבור מפוקח מ האשליות שהזינו את רוחו
בתחילת המעשה וא( בהמשכו ,בטר יתפקח בהדרגה לקראת סו( המסע .בשני
אלה מתברר לקורא כי גיבור המעשה הוא הקרב האמתי של ההתרחשות כולה,
והוא שעובר את מהפ ההתפקחות האמתי לקראת סופה .ואמנ ,עינ הנטש
וסנצ'ו ,דמויות המשנה ,מאבדי לקראת הסו( את משקל בהתרחשויות והקורא
זונח בהדרגה את העניי בה .אב זבארה המספר בגו( ראשו ודו קישוט
מגיעי עתה אל מנוחת הפיזית והרוחנית .וידויו של דו קישוט לפני הכומר
ומותו מציגי אותו כמי שהיה חייב לעבור את מסע הטירופי ותלאות הרוח כדי
להגיע אל האמת ואל שלוות הרוח 38.אצל זבארה הדבר חרי( הרבה פחות אול

37
38

שירמ ,ש ,עמ' .350
לדעת לנדא )לעיל הערה  (2מעוצבי התיאורי של בכי הנשי ומותו של דו קישוט בדר
דומה לתיאורי הנמסרי בברית החדשה של בכי הנשי וניחומי ישו הנוצרי ,וצליבתו ומותו
של ישו לאחר מכ .ראו דבריו בספרו ,עמ' .49–47
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ג כא ,משהגיע האיש אל מקומו ואל מנוחתו ,הוא נושא דברי תפילה ושבח לאל
ומביא ברצינות וללא תאוות פולמוס מדברי חכמי בשבח הענווה ומסיי
בתפילה קצרה על צורכי ע ישראל – עניי שכמעט הושתק במהל המסע
בשניי.
*
ספר שעשועים לא הותיר רוש ישיר רב בספרות העברית .מעטי ה המזכירי
את הספר במישרי במאות השתי עשרה והשלוש עשרה 39,ואילו בדורות הבאי
הוא אינו נזכר במישרי עד להדפסתו הראשונה בקושטא בשנת  .1577וא( על פי
כ ,נית למצוא את עקבותיו של הספר בימי הביניי המאוחרי בספרות היהודית
בספרד ,בפרובאנס ובאיטליה 40.הווה אומר ,א( כי הספר לא היה נפו 0ולמרות
ספקותיו של שירמ ,הוא לא אבד מ העול והיו יהודי שהכירוהו ויצירת א(
הושפעה ממנו א מעט וא הרבה .לא מ הנמנע אפוא כי רשמי עמומי מ
הספר הגיעו ג לידיעתו ולתודעתו של מיגואל סרוונטס ,וכ השפיע ספר
שעשועים על יצירתו הידועה ביותר ,אולי שלא מדעת .סבירותה של השערה זו
עולה א אכ היה סרוונטס עצמו ב למשפחת אנוסי .ברור שסרוונטס לא פגש
יהודי גלויי על אדמת ספרד במאה השש עשרה ,וא אמנ פגש יהודי
בנדודיו מחו 0לספרד )אולי באלג'יר( והחלי( עמ דברי ,לבטח לא עמד ספר
שעשועים במרכז תשומת לבו ולב .אבל טיב של רעיונות וחומרי ספרותיי
שה נישאי על גלי שלא נית להצביע עליה במישרי ולהתוות בבירור את
מסלולי זרימת.
ג
יוס( אב זבארה המשכיל וחברו עינ הנטש השטני; דו קישוט הנישא על כנפי
רוחו וסוסו ,וסנצ'ו הפוסע בעקבי חמורו; בנימי היוצא להתחקות אחר עשרת
השבטי אל נהר סמבטיו ,וסנדרי'ל 'האישה'; ר' יודיל הגורר עמו את בית מדרשו
שבק"ק ברודי על פני עיירות מזרח גליציה ואוקראינה ,ונטע העגלו המפוקח –
ה ועמ זוגות זוגות בני דמויותיה ,מפרנסי את מיטב ספרות העול ובכלל
39
40

על פי יהודית דישו )לעיל הערה  ,15עמ'  (14רק יהודה אלחריזי הספרדי במאה השתי עשרה
ואברה בדרשי איש פרובאנס במאה השלוש עשרה.
פרטי אצל דישו ,ש ,הערה .29
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שוטים ,משוטטים ודון קישוטים

זה את הספרות העברית .אנחנו ,צופי נבוני ושקולי שכמונו ,חוזי בה
יה ומשוכנעי בתבונתנו המעשית
ש= ֵת ֶ
למ ָ
86ח ִקי ִ
ֲ
מנקודת הראות שלנו,
וביתרונותיו של אורח חיינו היעיל והמחוכ .ג מסעותינו על פני העול אינ
מתנהלי עוד בדרכי ובאמצעי שבה נסעו אות דמויות שאנו נוהגי לשימ
לקלס ולהתנאות על פניה בתבונתנו המעשית .אבל חכמי האמת שבנו מיטיבי
להבי עד כמה קר ומרושע הוא העול שבו אי עוד מקו לאות שוטי,
משוטטי ודו קישוטי.

