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הארץ, 22.4.2003
 

מפאריס לברסלאו: נדודי "ילדות משה"
על גלגוליו של הספר "רועות מדיין" מאת מאדאם דה ז'נליס, אומנתו של מלך הצרפתים לואי פיליפ, שתורגם לעברית בברסלאו, .1843 בתיווכה

של ז'נליס ביקש המתרגם העברי להחזיר את המקרא אל מערכת החינוך היהודי, אבל לא בדרך הלימוד המסורתית
שביט זהר

 
קצת יותר משלושים שנים ארכה הדרך לספרה של מאדאם דה ז'נליס (Genlis) להגיע

מפאריס לברסלאו תוך כדי חניית ביניים בגרמניה. בשנת 1843 הדפיס דויד
זאמושץ, משכיל מברסלאו, ספרון בן 48 עמודים שנשא את השם "רעות מדין

או ילדות משה". הספר הנדיר הזה היה תרגום לעברית של ספרה של מאדאם דה
ז'נליס, "Les Bergeres de Madian ou, La jeunesse de Moise, poeme en ; prose en six chants", שראה לראשונה אור

בפאריס בשנת 1812.
שנתיים לאחר מכן, ב-1814, תורגם הספר לגרמנית על-ידי מתרגם אלמוני למדי

ושמו קרל גוטליב תיאודור וינקלר (שחתם על תרגומו בשם העט תיאודור הל),
ותירגם באותה עת גם ספרים אחרים של ז'נליס, ובהם את אחד הידועים ביותר,

"ערבסקות מיתולוגיות".
דה ז'נליס היתה כבר דמות מוכרת בגרמניה. כמה מספריה המצליחים תורגמו

לגרמנית כעשרים שנה קודם לכן, מיד לאחר שראו אור בצרפת, ובהם "תיאטרון
חינוכי לנערות" (1799), שתורגם לגרמנית על-ידי אחד הפדגוגים ומחבר ספרי

הלימוד החשובים של ההשכלה, כריסטיאן פליקס ויסה. כן תורגם לגרמנית ספרה
"אדל ותיאודור או מכתבים על דבר החינוך" (1782). ההקדמה וההערות לתרגום

נכתבו על ידי הסופר החשוב ביותר לילדים ולנוער של הנאורות הגרמנית,
יואכים היינריך קאמפה, שדוד זאמושץ תירגם לעברית כמה מיצירותיו.

על מידת ההערכה של מאדאם דה ז'נליס בגרמניה יעידו דבריו של גתה באחת
משיחותיו עם אקרמן, שם עימת בין דברי "ההפקרות והחוצפה" הדסטרוקטיוויים

של וולטר לבין דברי המוסר הקונסטרוקטיוויים של דה ז'נליס.
"רעות מדיין" לא היה היצירה הספרותית הראשונה שהחלה את "חתונת העברייה
עם הצרפתי", בלשונו של אברהם מאפו שהתייחס לתרגום "מסתרי פריז" של אז'ן

סי על-ידי קלמן שולמן (גם כן בתיווך הגרמנית) בשנים 1860-1857. קדמו
לה עיבודים של מחזות קורניי, ראסין ועוד. אבל בחירתו של זאמושץ ביצירה

צרפתית שעסקה בדמותו של משה חייבה תעוזה גדולה יותר מתרגום מחזות על
עתליה או אסתר. מה הניע את המשכיל מברסלאו להחליט שספרונה של "הצרפתייה"

ראוי לתרגום לעברית למען הקורא הצעיר? מדוע נזקק משכיל יהודי לטקסט
נוצרי כדי לספר לילדי ישראל (ילדי העברים בלשונו) פרקים מסיפור חייו

של משה בעיבוד הצרפתי והגרמני שלהם? מדוע לא יכול היה לספר את סיפור
משה, כולל פרק הזמן של שהותו באוהלי מדיין, שבה מתמקד ספרה של מאדאם
דה ז'נליס לפי אחת הפרשנויות המקובלות במאות המדרשים היהודים? ואם כבר

בחר לתרגם ספר מספריה, מדוע בחר בספר שולי, שכמעט נשתכח מלב?
התשובות לשאלות אלה יכולות להאיר במשהו את דרכה של ספרות ההשכלה היהודית

בראשית המאה ה-19 בכלל, ואת יחסה למקרא בפרט.
בראש וראשונה הכריעה ככל הנראה התימטיקה של רעות מדיין: פואמה "נוצרית"

בשישה שירים על תימה "יהודית". לכן בחר המשכיל היהודי מן הפרובינציה
לספר לילדי ישראל פרק מחייו של משה, אבי הנביאים, כפי שסופרו על-ידי

סופרת צרפתייה, ולא נרתע מפני השינויים והתוספות הרבים שמצאה לנכון
להוסיף לסיפור המקורי בספר שמות, פרק ב (שינויים גדולים פי כמה וכמה

מהשינויים שהכניס נפתלי הרץ וייזל באפוס המקראי שלו משנת 1782, "שירי
תפארת", לסיפור חייו של משה במקרא). זאמושץ עצמו נימק במבוא לספר את

ההחלטה לתרגם את "רעות מדיין" ברצון להעשיר את המדף הקטן של הספרים
המתורגמים לעברית:

"חדשים מקרוב ראיתי ספרים שונים נכתבו בשפת עבר, הבאים מארץ רחוקה,
מלאים חכמה ובינה ומוסר השכל, ששתי כעל כל הון בראותי כי לא אלמן ישראל



הארץ, "ספרים", 22

http://www.tau.ac.il/~zshavit/reviews/(9)%20mi_paris_le_braslau_nedude_yaldut_moshe.htm[16/09/2010 12:07:43]

ואהבי השפה היקרה לא בגדו בה, התערבו בגוים ולמדו מעשיהם לתת לה פאר
תחת אפר. - לכן אם כל חלקה אחת בל יתנו השמים טלם, בל נקרא רעב על הארץ,

עודנה ביפיה ככלה בקשוריה. ראיתי לקחתי מוסר, קנאת סופרים החלה לעורר
בקרבי אהבת עולם אל בת אלקים, כאשר הייתי באמנה אתה מיום ידעתי לבחר

בטוב ולמאס ברע, וכאשר הסכן הסכנתי לחלק ביעקב מעט חכמה ומדע אשר מעודי
ארשתי לי לתעלת ילדי עברים".

ואכן, במשך כל חייו הקדיש זאמושץ מחילו כדי להעשיר את הספרות המתורגמת.
יליד קמפן, שבה נולד ב-1789, למד בברסלאו, שאליה עקר, לימודי חול והרחיב
את ידיעותיו בתרבות אירופה. בספריו נהג להתנאות בציטוטים מקיקרו ומסנקה,
מגתה ומפופ. בברסלאו התפרנס מהוראה, ושם מת ב-1864. הקהילה היהודית

בברסלאו היתה מן הגדולות בפרוסיה וחוג משכילי נוסד בה כבר ב-1780. זאמושץ,
המוכר פחות מהרבה משכילים בני זמנו, קיים קשרים עם ראשי תנועת ההשכלה

וחוכמת ישראל בגרמניה כמו דויד פרידלנדר ויוליוס פירסט, ואף עם משכילים
לא יהודים כמו גזניוס. ב-1820 זכה בסכום כסף ניכר בהגרלה, החל לעסוק

במסחר, והשקיע מפירות הונו בהוצאת הספרים. הוא המשיך בכך גם לאחר שהפסיד
את הונו בעסקים לא מוצלחים.

התרגום של "רעות מדיין" היה חלק מפרויקט התרגום המקיף שלו של ספרות
הנאורות הגרמנית לילדים. הוא תירגם לעברית שלושה מספריו של יואכים היינריך

קאמפה ("תוכחות מוסר", "מציאת אמריקא", ו"רובינזון הצעיר") את "Erast" לגסנר
בשם "אלדד ותרצה" ואת "נהר מעדן" - עיבוד של אחד מרבי המכר הגדולים

של המאה ה-18 - סיפורי המקרא של יוהאן היבנר, שראו אור לראשונה ב-1714
וזכו לעשרות מהדורות ועיבודים. זאמושץ גילה העדפה לתרגום של סיפורי

מקרא, אף על פי שכתב גם מחזה תנ"כי מקורי ושמו "פילגש בגבעה" (1818),
מפני שביקש ליהנות מן היוקרה והלגיטימציה שהטקסט המתורגם זכה להן במקור

(הגרמני או הצרפתי). על רקע זה מובנית גם בחירתו במאדאם דה ז'נליס:
בתחילת המאה ה-19 זכתה המחנכת והסופרת הצרפתייה ליוקרה רבה בצרפת ובגרמניה,

לא מעט בזכות קשריה עם ראשי תנועת ההשכלה, בעיקר רוסו ודידרו, ועם רבים
מן האנציקלופדיסטים.

לא ברור האם הכיר זאמושץ את קורות חייה המרתקות של סטפני פליסיטה דה-ז'נליס.
בכותרת הלועזית של ספרו מובא שם הספר בתרגומו הגרמני, ולא במקור הצרפתי.

שמה של המחברת מופיע כ"פראו פון ז'נליס" - באופן שטישטש את מוצאה הצרפתי.
במבוא לספר לא הזכיר זאמושץ דבר וחצי דבר על זהותה, והתעלמות זאת מעוררת

פליאה משום שמאדאם דה ז'נליס היתה יכולה להלכה לשמש "גיבורה" ראויה
בספרות ההשכלה היהודית. היא היתה אחת מן הנשים המרתקות של תקופת ההשכלה

במערב. בשנות חייה הארוכות (1830-1746) והסוערות יצרה כמה תקדימים מהפכניים.
אחד הבולטים בהם היה מינויה ב-1782 ל"מחנך" (gouverneur) ולא

"מחנכת", לילדיו של הדוכס מאורליאן, וביניהם המלך לעתיד לואי פיליפ.
הרבה תמיהות ליוו את ההחלטה למנות לבני הדוכס אשה כמחנך, ולא כמקובל

עד אז, מחנך איש צבא, אבל דה ז'נליס הוכתרה בתואר הלא רשמי של פדגוגית
החצר. היא ניהלה לא מעט ויכוחים עם האנציקלופדיסטים ועם אנשי האקדמיה
ובכתיבתה הפדגוגית נסמכה על רוסו ועל פנלון. דוגמה לתוצאות השקפתה על

הצורך ללמד ילדים "מן החיים" אפשר לראות היום במוזיאון "אר-א-מטיה"
שברובע השלישי בפאריס בתצוגת הדגמים של עבודת אומנים ובעלי מלאכה שנבנו

ביוזמתה לתלמידיה האצילים. חניכה, לואי פיליפ, מלך הצרפתים, התוודה
באוזני ויקטור הוגו שהיתה האשה היחידה שהיה מאוהב בה. בתקופת המהפיכה

הוצא להורג בעלה, שנמנה עם הז'ירונדינים, והיא יצאה לגלות, אבל ב-1810
שבה לצרפת בברכתו של נפוליאון, שקירב אותה, העניק לה הקצבה שנתית נדיבה,
ונועץ בה בענייני חינוך. היא כתבה יותר ממאה ספרים, ובהם רומאנים שהשתמשו

בחומרים היסטוריים, ספרי מסעות, ספרי דת ופילוסופיה וגם עשרה כרכים
של זיכרונותיה על המאה ה-18 ועל המהפיכה הצרפתית.

המהפכנות של דה ז'נליס לא היתה מן הסוג שירתיע משכיל יהודי בברסלאו
בתקופת הרסטורציה לאחר המלחמות הנפוליאוניות, והיו בה מספיק יסודות

שיתאימו להשקפת עולמו. מהשוואה בין הטקסט הצרפתי, הגרמני והעברי מתברר
שהשינויים שחלו בתרגום לעברית נעשו ברובם כבר בתרגום לגרמנית. התרגום
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הגרמני כבר ניכש מן הטקסט הצרפתי יסודות שהיו יכולים להיחשב לא מתאימים
לקורא היהודי הצעיר. כמו בתרגום לגרמנית גם בתרגום לעברית ויתר זאמושץ

על הפתיחה האופיינית לרומאן הפסטורלי שבמקור הצרפתי, וגם על מושגים
שונים שמקורם בתרבות החצרונית הצרפתית. זאמושץ עוד הוסיף השמטות משלו,

והבולטת ביניהן היא הוויתור על כשלושים עמודי הערות "מדעיות", שהתלוו
לטקסט המקורי והביאו השלמות והסברים מהספרות ההלניסטית ומאבות הכנסייה

וכן מהמילון ההיסטורי של התנ"ך מאת האב קלמה; כן שינה שמות של אנשים
ומקומות.

ביסודו של דבר נשאר זאמושץ עם תמצית סיפורה של דה ז'נליס על משה במדיין,
ולא הוטרד מן השימוש החופשי מאוד שעשתה בחומר המקראי. דה ז'נליס נטלה
לעצמה חירות רבה בכל הקשור להרחבה ולעיבוי של הסיפור המקראי, שתחילתו

במשה הבורח ממצרים וסופו בנישואיו לציפורה, בת יתרו. היא שינתה פרטים
שונים בסיפור המקראי ושיבצה בו אלמנטים חדשים. בין היתר שיבצה בסיפור
מוטיווים המופיעים בפרקים מאוחרים יותר בספר שמות ובספרים מאוחרים לו,

כמו סיפור בלעם, סיפור שמשון והארי וסיפור דויד וגלית. משה, כדוד, אף
מנגן בכינור לעדרו. בטכניקה של חזרה לאחור מתאר הסיפור מפי משה את ילדותו,

את אימוצו על-ידי בת פרעה ואת חייו הנעימים בחצר פרעה. דה ז'נליס אינה
מסתירה את עבדות בני ישראל במצרים, אבל מוסיפה להם פן אידילי: יוכבד,
אם משה, נשכרה על-ידי הארמון כמינקת שלו וגם כדי "ללמדהו חוקי אלוהים

ותורותיו"; בת פרעה שולחת מתנות יקרות למדיין לכלולות משה וציפורה!
זאמושץ גם לא ראה שום בעיה בסיפור שהמציאה דה ז'נליס על המטה שהביא

אתו משה ממצרים, מטה שלפי סיפורה כרת אברהם מעץ באלוני ממרא, ועבר מדור
לדור בשבט לוי. לפי גירסתה, המטה הזה אבד במדיין, ובמקומו קיבל משה

"כפת תמרים". אולי לא היתה לזאמושץ בעיה לאמץ את החירות היצירתית של
דה-ז'נליס מפני שהיתה מוכרת לו ממדרשי אגדה רבים שלפי חלק מהם מצא משה

את המטה בגנו של יתרו.
נראה שזאמושץ ראה בסיפור המורליסטי של דה ז'נליס תנא מסייע לחיזוק האוטופיה

המשכילית: גם ילדותו של משה במצרים, וגם ההיתקלות האלימה של משה עם
בני מדיין בהנהגת איתמר, שלא אהבו את שהותו במקום, לא יכלו להפר את

הכנסת האורחים שזכה בה משה. יהודי משכיל בתחילת המאה ה-19 לא היה יכול
שלא לאמץ את ביטחונה של דה ז'נליס בניצחון הטוב על הרשע, ולא יכול היה

שלא להאמין בעתיד של יחסים אידיליים בינו ובין שכניו כפי שהתקיימו בין
משה לבני מדיין (וגם עם חצר פרעה). העובדה שבשורה כזו נמצאה ביצירה

לא יהודית על חיי משה הוסיפה משנה תוקף למסר הזה.
זאת ועוד. בתיווכה של מאדאם דה ז'נליס ביקש זאמושץ, כפי שביקשה תנועת

ההשכלה, להחזיר את המקרא אל מערכת החינוך היהודי, אבל לא בדרך הלימוד
המסורתית. בכך תרם הספרון הצנוע והנשכח מלב הזה, "רעות מדיין", יחד

עם "אבטליון" ו"נהר מעדן" למסורת העיבודים של סיפורי המקרא לילדים יהודיים,
ויחד עם "שירי תפארת" של נ"ה וייזל תרם למסורת החדשה בספרות העברית
(ובספרות היידיש) של כתיבה מודרנית על חיי משה כדי להעביר לקורא היהודי

מסר אידיאולוגי מודרני.
פורסם בתאריך- 22/04/2003
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