
האבדה
 של האחרון שהפרק מתברר • סכסוכים? של דינמיקה אתני? פיצול

 הפוכה מציאות גילם - שנה 150 לפני בירושלים העות׳מאני השלסון
 מפרשנות שמשוחרר משותף קיום אלא וקודרת, עגמומית עיר לא •

 החדש בספרו מציג למיד ונסן הצרפתי הגיאוגרף כעת, • דתית
 לחלוקת מהחשש נובעת הישראלית "החרדה • האוסופי הדגם את

הפתרון" להיות יכולה אמיתית משותפת "עירייה אומר, הוא העיר",

שרגאי נדב
 גיאוגרף למיר, ונסן פרוס׳ הפך שנה

 ירושלים של בקורותיה אורבני,
 19ה־ המאה מסוף העות׳מאנית,

 חקר הוא .20ה־ המאה תחילת ועד
 התקופה של האחרון הפרק את

 עצמה. העיר של עולמה מתוך בירושלים הטורקית
 חיי על בדו״חות במפות, התושבים, בכתבי עיין הוא

 באיסטנבול שהשתמרו ובארכיונים בה שפעמו המסחר
 השלטונית המבט מנקודת היומיום חיי את שתיעדו

והאדמיניסטרטיבית.
לחו היום עד נגישים היו לא הללו מהחומרים רבים

 ״,1900 ״ירושלים - ומפתיע חדש בספר עכשיו, קרים.
 מבקש הוא - מאגנס בהוצאת אלה בימים לאור שיוצא

 ההן, השנים על היום עד שידענו מה כל לשכוח מאיתנו
 מרבית כה עד אותנו שלימדו מה רוב את פיו על ולהפוך

השנים. אותן של ירושלים על ההיסטוריונים
 שנותיה 70ב־ העות׳מאנית ירושלים למיר, פי על

 פרובינציאלית עיר אינה לציונות, שקדמה זו האחרונות,
 סוגרת אינה היא נחשלת. או מזוהמת מנוונת, זנוחה,
 שרויה אינה היא לתדמיתה ובניגוד קדמה, בפני עצמה
בה. שאוחזות השונות הדתות בין איבות של ברשת

 המחקר במרכז חוקר למיר, מחדש שכותב הסיפור
 הפתוחה" "ירושלים פרויקט ומנהל בירושלים הצרפתי

 הדתות בני בין ושלווים פתוחים שיתוף חיי מתאר -
 שבהם חיים ומוסלמים; נוצרים יהודים, בעיר: השונות
מיתולו איבה מכל חזקים היו ההדדית והתועלת הכבוד

 היו העות׳מאנים שליטיה וגם במשותף, נוהלה העיר גית;
 לדבריו, מאוד", "רחוק הקהילות, לצורכי וערים נאורים

 בהיסטוריוגרפיה להם שהודבק המושחת הדימוי "מן
 זרים, ידי על לרבעים חלוקתה רק הישראלית. ובספרות

 ערערו והערבית, היהודית הלאומיות של עלייתה לצד
אומר. הוא שלה", השלווה החיים רקמת את

 הרשמית הישראלית "ההיסטוריוגרפיה כי כותב למיר
 כק־ העות׳מאנית התקופה בתיאור עניין רב זמן גילתה
 ללא לעם עם ללא ארץ של דימוי טיפחה ובכך פואה,
 תרמו הפלשתינים הלאומנים ההיסטוריונים גם ארץ...

 בירושלים העות׳מאנית התקופה של הפנים להשחתת
האנטי־עות׳מאנית". הערבית ההתעוררות במסגרת
שהספר להניח ויש מנותק, היסטוריון אינו )45(למיר

>1

זימיר ונסן

 מתכחש לא "אני
 של ת1למציא
 רק אני החם.
 הדגם על מצביע

 הצליח כך שכל
 את שייצג - אז

 כשהעירייה לבג1כ
 ך1תהפ החם של

 כל לעיריית
 שאלת גם שביה,1ת

 הלאנמית ת1נ1הריב
מעוצמתה" תאבד

 לחבר מבקש הוא שלו הממצאים את עז. ויכוח יעורר שלו
ירוש על והדתי הלאומי העימות שבהם הללו לימים

 למיר, פי על הם, בעיקר הבריטים, בשיאו. נמצא לים
 ששררה אידילית הכמעט המציאות לקלקול אחראים

 השונות שהזהויות נוכיח רק "אם תפיסתו: פי ועל כאן,
וסכ מלחמות של כמניעים ומעולם מאז כאן נכחו לא

 היסטורית בלתי ראייה מאותה להיחלץ נוכל סוכים...
וסוף". התחלה ללא נצחי... סכסוך של

 מתאר שאתה הדגם הרי השתנו? לא הזמנים האם
 של כתקופה שנה, 150 לפני לכאורה כאן התקיים

עימות. טרום פלשתינים, טרום םכסוך, טרום
 מצביע רק אני היום. של למציאות מתכחש לא "אני

 המשותפת העירייה - אז הצליח כך שכל הדגם על
 הערבים. ואת היהודים את כולם, את שייצגה לכולם,

 לימינו להתאים צריך יהיה 1900 של המודל שאת ברור
 כל לעיריית תהפוך היום של שהעירייה ברגע אבל אנו,

מעוצ תאבד הלאומית הריבונות שאלת גם תושביה,
נוב הישראלית החרדה בעימות. מרכזי כמוטיב מתה
 אמיתית משותפת עירייה העיר. לחלוקת מהחשש עת

הזאת". לחרדה התשובה להיות יכולה

הארמנים? איפה
 היא בספרו שוחט שלמיר הראשונה הקדושה" "הפרה

 בעשרות עיין הוא לרבעים. ירושלים חלוקת על הסיפור
 שיוצרי ומצא ,19וה־ 18ה־ מהמאה מפות במאות לא אם

 זה לחלק אתני־דתי ייחוס כל מציינים אינם ההן המפות
 הקדושים המקומות את רק מבליטות "הן בעיר. אחר או

 העיר של המגורים שכונות ואת עת, באותה קיימים שהיו
נוספת". דתית או אתנית הבהרה כל ללא המודרנית,

 במפות ומחלקים הזאת המציאות את שמעוותים מי
 מחקרו פי על - הם רבעים לארבעה העתיקה העיר את
 ואחריה הבריטית הקודש, בעיר הקונסוליות למיר, של

 מצא כך הזאת, החלוקה בה. שביקרו והזרים הגרמנית,
 מסורת כל על נשען שאינו מאוחר, מנהג היא למיר,

קודמת. קרטוגרפית
מטי בדק שלמיר 1905מ־ הטורקי המפקד נתוני גם
 רבעים(מוסלמי, ארבעה של המקובלת בראייה ספק לים

 הנתונים לכיד. באופן שמאוכלסים ויהודי), ארמני נוצרי,
 שממוקם למשל, אל־וואד ברובע לכאורה: מפתיעים

מהרו נפרד בלתי חלק והוא הבית להר מצפון־מערב
 )388(יהודים אב בתי יותר זו בשנה נמנו המוסלמי, בע

).383(מוסלמיות משפחות ראשי מאשר

 548 נמנו ״יהודי״ הקרוי הרובע בלב זאת, לעומת
 יהודיות. משפחות ראשי 711ו־ מוסלמים משפחות ראשי

 של ליבו בלב שכם, לשער ממזרח סעדיה, ברובע גם
נוצ משפחות ראשי 124 נמנו מוסלמי, הקרוי הרובע

 על הזה, הערבוב מוסלמים. משפחות ראשי 161ו־ ריים
 הרבעים כל את מאפיין למיר, של במחקר הממצאים פי

אז. של בירושלים הדתות כל בני ואת
 העיר חלוקת של המסורת הגיעה כך אם מהיכן
כפועל? נוצרה היא וכיצד העתיקה,

 היא לרבעים העתיקה העיר חלוקת של "המסורת
המע ובצליינים במבקרים שמקורה חיצונית, מסורת
 להבליט והעדיפו ערבית ידעו לא כלל שבדרך רבים,
 של האוכלוסין מרשמי אפילו קדומים. מקראיים שמות

 בארכיון היום עד ששמורים העות׳מאנית, התקופה סוף
 אזורים, של שמות בשבעה משתמשים ישראל, מדינת

אתנית. חלוקה מציירים לא אך
 לא כלל המערביים הקרטוגרפים שציירו "המפות

 למבקר לסייע רק אלא אורבנית, מציאות לשקף נועדו
 ובראשונה בראש כיוונו הן המקראית. העיר בשבילי

 העימות התהדרות רק אדם". לבני ולא למונומנטים
נפרדים. מגורים ואזורי רבעים גיבשה והדתי הלאומי

 "ברובע למר, מוסיף למחקר", הרלוונטית "בתקופה
 ארמנים אינם כלל הבניינים 19 מבין 11 למשל, הארמני
 והאתרים הבניינים 21 מבין 13 מוסלמי, הקרוי וברובע

 הקהילות". הפרדת על גבר העירוב נוצרים. בכלל הם
 זאת ידעו לנו, מזכיר הוא ההיא, התקופה מבני כמה

 שמדבר שיק, קונרד הגרכזני המלומד "למשל היטב.
הת המנדט בתקופת רק מעורבים. רבעים על בכתביו

 הואצו והם הרבעים של וההאחדה הקיטוב תהליכי עצמו
".1949-1948ב־ העיר ובחלוקת 30ה־ שנות של במהומות




