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"הקשר בינינו לבין העם התרבותי
ותרבותו הוא קשר גורלי .שתי התרבויות,
העברית והערבית ,הן תרבויות אחיות,
הקשורות זו בזו קשר בל יינתק"...
(יעקב בסר ,בהערת המבוא לאנתולוגיה
לחולמים בליל גשם ,שראתה אור בגיליון
 293של 'עתון  ,'77בשנת .)2004

שלוש־עשרה שנה חלפו מאז .ארבעים שנה חלפו מאז
נוסד 'עתון  ,'77שהתחייב מגליונו הראשון לייצג את
התרבות ואת השפות הרווחות בארץ הזאת .מערכת
העתון כוללת את הפרופסורים ששון סומך ושמעון
בלס ,מבכירי החוקרים והמתרגמים של השפה
הערבית ,ועשרות רבות מגליונותיו כללו תרגומים
מערבית ,בידי טובי המתרגמים .כמה מהמשתתפים
בגיליון המיוחד הזה כבר תרמו לנו מתרגומיהם בעבר,
פרופ' עפרה בנג'ו (שהרחיבה את המנעד גם לתרגומים
מטורקית) ,לאה גלזמן ,צבי גבאי ,יותם בנשלום .כמה
משתתפים בו זו הפעם הראשונה .תודתנו העמוקה
נתונה לכולם.
עוד ייזכרו לטוב שמואל רגולנט (,)2008-1918
שליווה בתרגומיו היפים והבהירים את גליונות העתון
במסירות ובאופטימיות אין־קץ (ובשיתוף עם עפרה
בנג'ו הפיק את התרגום היפהפה לספרו של מחמוד
דרוויש כפרחי השקד או רחוק יותר) ,וכן נעים עריידי
( )2015-1950אשר פסקה יצירתו בטרם עת .תודתנו
גם ליוסף עוזר ,רפי וייכרט ורוני סומק ,שהקדישו
מזמנם ומיצירתם לגיליון הזה ,לפרופ' יהודית רונן
שמתמידה בסקירת ספרות האזור ומחזיקה את ידה
האמונה על הדופק ,לתמר זיגי שאיירה את הגיליון
בחן ובכשרון.
ותודה מיוחדת לעידן בריר עורך הגיליון המיוחד
הזה .עידן הוא עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית
העוסק בעיראק ,כורדיסטאן וסוגיות מיעוטים במזרח
התיכון ,ומשלים בימים אלה את כתיבתה של עבודת
דוקטורט בהיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת
תל־אביב ,שעניינה בהיסטוריה החברתית של העיר
כרכוכ בשלהי התקופה העותומאנית ,בהנחייתו
של פרופ' אהוד טולידאנו (טעימה מכך מוגשת לנו
במקבץ המרתק של תרגומי 'חבורת כרכוכ') .תודה
על הפרויקט המרתק ,על העבודה האין־סופית ,על
הקפדנות והמסירות ,על מאור הפנים ,ללא לאות.
בלעדיו הגיליון לא היה רואה אור.
הגיליון שלפניכם ממשיך במסורת של 'עתון ,'77
בעודו מצביע על כיוונים חדשים במציאות האזורית
המשתנה תדיר" .האביב הערבי" והשפעותיו ,מציאות
של פליטּות הולכת ומתעצמת ,מודעות נשית
מתפתחת וביטוייה ,המרשתת המקילה על חופש
הביטוי ,קריאה מאירת עיניים בתעתיקים המקובלים
בתרגום מערבית לעברית ...את כל אלה תמצאו כאן -
קריאה מהנה

עמית ישראלי־גלעד ,מיכאל בסר
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בפתח הגיליון
כבוד גדול הוא לי לערוך את הגיליון הנוכחי של ׳עתון 77׳ ,המוקדש לספרות ערבית
ומזרח־תיכונית .ניגשתי למלאכת עריכת הגיליון בחרדת קודש ,כמי שנוגע באבן
עתיקה ואני מקווה שתוצאת התהליך ,שהיא הגיליון שבין ידיכםִּ ,ת ָמ ֵצא בעיניכם,
הקוראות והקוראים ,ראויה ומעניינת .כנושא במלאכת העריכה ,אני רואה עצמי
הולך בתלם שחרשו לפני ענקים ,ובראשם מורי ורבי פרופ' ששון סומך ,שעל ברכיו
התחנכתי בתחומי הספרות והשירה הערביות ושהעבודה איתו ולצדו היתה לי כעמוד־
אש שלאורו הלכתי והתעצבתי .לששון אני מבקש גם להקדיש את הגיליון הנוכחי.
בשנים האחרונות חוות הספרות הערבית והשירה הערבית פריחה מחודשת .משך
שנים היה נדמה כי לאחר דור הנפילים של הספרות הערבית ,כגון הסופרים נגיב
מחפוז ,תופיק אל־חּכים ,מוחמד אל־מאגוט ,יוסף אדריס ועבד אל־רחמאן מוניף
והמשוררים מחמוד דרוויש ,ניזאר קבאני ,אדוניס ,סמיח אל־קאסם ,עבד אל־והאב
אל־ביאתי וסעדי יוסף לא קם דור צעיר של יורשים באותו קנה מידה .פריחה דומה
ומקבילה חווה גם התרגום לעברית של היצירה הערבית ,שבשנים האחרונות זוכה
לעלות שוב למרכז הבמה בישראל ,חרף הסערות הפוליטיות שהוא מעורר לעתים
(ואולי לא פחות מכך ,בזכותן).
הפריחה הספרותית בעולם הערבי חבה חוב מיוחד לעלייתם של אמצעי תקשורת
ההמונים החדשים ובראשם המדיה החברתית ורשתות־הלווין ,כמו גם לאירועי
"האביב הערבי" שהעלה עשרות ערוצי תקשורת ועיתונות חדשים והוביל לעליית
כוחו של ההמון במדינות ערב ולצד כל אלה גם להתבססותו של פרס ספרותי שנתי
(פרס "הבּוקר הערבי") ופרסים אחרים .מאמרו של אלון פרגמן על "האביב הפואטי"
המופיע בגיליון זה והסיפורים הקצרים הנלווים לו הם ,אולי ,הדוגמה המובהקת
לספרות מן הסוג החדש הזה.
בגיליון הנוכחי תמצאו שילוב של ישן ושל חדש; של קרוב ושל רחוק; שילוב של
סוגות ספרותיות ,של שפות ,של תרבויות ושל השפעות .משמח במיוחד הוא הייצוג
הגדול בגיליון הנוכחי של נשים כותבות ,שקולן נפקד מזירת היצירה הערבית עד
לעשורים האחרונים וכך גם מתרגומי הספרות הערבית לעברית .בכוונה לא הוקדש
הגיליון באופן בלעדי לשירה ולספרות הערבית ,גם אם אלו דומיננטיות בו בבירור.
לא במקרה שולבו בגיליון יצירות מתורגמות גם משפות האזור החשובות האחרות –
פרסית וטורקית .השירה הערבית קרובה אלינו מאוד אך לא ניתן להבינה במנותק מן
הקשרים התרבותיים והספרותיים שהיא רקמה משך שנים ארוכות של שכנות ודיאלוג
אך גם עוינות ונתק ,לעתים.
עמוד השדרה המרכזי של הגיליון הנוכחי הוא חטיבה מורחבת של השוואת תרגומים
שערך המתרגם יותם בנשלום לשניים משיריו של המשורר הסורי הנודע ניזאר קבאני.
השוואת התרגומים היא פורמט שכיח ששמור לו מקום של כבוד בהוראת הכתיבה
ובהוראת התרגום .עם זאת ,נדמה לי – בכל הזהירות המתבקשת – כי עד היום מעולם
לא בוצעה השוואת תרגומים מסודרת של יצירות שתורגמו מערבית לעברית ואנו
שמחים וגאים להתחיל בגיליון הנוכחי בתיקון קטן וראשון של עוול היסטורי זה,
בשאיפה שלא יהיה הוא האחרון.
לסיום ,אני שמח באופן מיוחד על שותפות נרחבת במאמץ התרגום שהיה כרוך בגיליון
הנוכחי מצד חברות וחברים מחוג המתרגמים במכון ון ליר בירושלים ,שאני מתכבד
בעצמי להימנות עם חבריו .חוג המתרגמים הוא מיזם ייחודי וראשון מסוגו בארץ,
המפגיש עשרות מתרגמי שירה ופרוזה מערבית לעברית ,ערבים ויהודים ,במרחב
משותף המאפשר להם לנהל דיונים מקצועיים וליצור יחד .במקביל ,החוג משמש
כחממה מקצועית לסדרת הספרים "מּכתּוּב" ,שבמסגרתה ראו אור כבר שלושה ספרים
ראשונים (הולך על הרוח מאת סלמאן נאטור ,פקעת של סודות מאת אליאס ח'ורי
וקובץ השירה ֶ
האזידית אין בבעלותי דבר מלבד החלומות) ועוד היד נטויה.
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בריחתו של שיר

אדונית היונים

ֵ
ּבֹוער ִּבי ָרצֹון ַעז לָ ֵצאת
ִמ ֵּת ַבת ַה ִּׁשירָ ,רצֹון לְ ִה ְתגַ ּנֵ ב
עֹותי ,לִ ְראֹות ֶאת ַה ִּׁשיר
ַעל ְקצֹות ֶא ְצ ְּב ַ
חּוצה ְּבכָ ל לַ יְ לָ ה
ַה ִּמ ְתגַ ּנֵ ב ַה ָ
וְ לִ ְסחֹט ִמ ֶּמּנּו ְּד ֵמי ְׁש ִת ָיקה
ַעל ָמה ֶׁש ָראּו ֵעינַ י.
ֵ
ּבֹוער ִּבי ָרצֹון ַעז לְ ָה ֵפר ֶאת ִצּוּויֵ י ִא ִּמי
וְ לִ יצֹר ִמ ַּט ְּבעֹות ַה ָּב ָצל ַה ְּס ֻגלֹות ַמ ֲחרֹזֶ ת.
ֵ
ּבֹוער ִּבי ָרצֹון ֶׁשּנַ ֲחלִ יף ַּת ְפ ִק ִידים ַה ַּפ ַעם:
יׁשן ְׁשנַ ת יְ ָׁש ִרים וְ ַא ָּתה ִּת ְמנֶ ה
ֲאנִ י ִא ַ
לֹומי.
ּכַ ָּמה ּכֹוכָ ִבים ָחלְ פּו ַּב ֲח ִ
ֵ
ּבֹוער ִּבי ָרצֹון לִ ְהיֹות ְמ ַפ ֶּק ֶדת ַּב ָּצ ָבא
ּולְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ּכָ ל ַה ַחּיָ לִ ים
לֹוׁשה יְ ֵמי חֻ ְפ ָׁשהִ ,מּתֹוְך ּכָ בֹוד
לִ ְׁש ָ
לְ ִמכְ ְּת ֵבי ָה ַא ֲה ָבה ֶׁשּנִ ְׁשלְ חּו לַ ַּמ ֲחנֹות.
ֵ
ּבֹוער ִּבי ָרצֹון לִ ְהיֹות ַּפ ְר ַּפר,
ֶׁש ֲה ֵרי ֵאין ְּפסּול ְּבלַ ְחוֹות ָׁש ָעה ַקּלָ ה
ֶׁש ָּבּה יַ ֲהפְֹך ַהּזְ ַמן ַׁש ְב ִר ִירי
לְ מּול ָה ָרצֹוןֶ .
ׁשּוקה
ּבֹוע ֶרת ִּבי ְּת ָ
ל־ּד ָבר
לִ ְהיֹות ֵאם־ּכָ ָ
ּולְ ָה ִציף ַהּכֹל ָּב ֵאׁש ַהּזֹו,
ַה ִּמ ְתלַ ֶה ֶטת ְּבלִ ִּבי וְ לָ ַד ַעת סֹוף ּכָ ל סֹוף
ֶאת ַה ַּׁשלְ וָ הֵ .
ּבֹוער ִּבי ָרצֹון
ֶׁשּכָ ל ְׁשעֹונֵ י ָהעֹולָ ם יַ ַע ְמדּו ִמּלֶ כֶ ת
וְ ַהיְ קּום יֻ ּכֶ ה ִּבלְ ּבּול ֵעת יָ ׁשּובּו,
וְ לּו ִּב ְמ ַעטְ ,צ ָב ִעים ֶׁשל ִׂש ְמ ָחה.
ֵ
ּבֹוער ִּבי ָרצֹון לִ ְהיֹות יָ ם,
ֹלע וְ לַ ֲחבֹק ָמ ַתי ֶׁש ֶא ְר ֶצה
לִ ְב ַ
וְ לָ ֶצ ֶקת ְּבכָ ל ּגּוף ָצף
בּוׁשה.
ֶאת ֲח ָמ ִתי ַהּכְ ָ

ָּד ָבר ֵאינֹו ֶ
ּדֹומה לְ ִא ִּמי,
ֹּלבןַ .ה ֶ
ַרק ַה ֶ
ֹּלבן
ֵ
צֹוב ַע ּכָ ל ֶרגַ ע ַּבּיֹום ַהּזֶ ה,
ַה ֶ
אֹותי ִא ִּמי,
ֹּלבן .לּו ָא ֲה ָבה ִ
וַ ֲא ִפּלּו ְמ ַעטָ ,היּו ָּפנַ י ְר ָח ִבים
ֵ
יֹותר ֵמ ֵחיקֹו ֶׁשל ָענָ ן,
ָהיִ ִיתי ּכָ ֵעת ַּב ְקּבּוק ּב ֶֹׂשם ְנִס ָּתר.
אֹותי ְּב ִצ ֵּדי ַהּזְ ַמן
ִא ִּמי זֹונַ ַחת ִ
חֹומה ֶׁשֹּלא ְנִס ַּתּיְ ָמה ְּבנִ ּיָ ָתּה,
ּכְ ָ
ּכְ ִמ ְקלָ ט לְ ִּצ ֳּפ ִרים ְמג ָֹרׁשֹות ִמּכָ ל ֵקן.
ִא ִּמי ִהיא ֲאדֹונִ ית ַה ֶ
ֹּלבן
נּותּה לְ ִא ָּטּה,
וְ ִׁש ְפ ָחתֹוְ .מ ַט ַּפ ַחת ַק ְמ ָצ ָ
אֹותּה
ְמ ַט ַּפ ַחת ָ
ּכְ מֹו ֶאת ַהּיֹונִ ים ָה ֲאפֹרֹות ֶּב ָח ֵצר.
נּותּה ַהּנִ ְצ ִחית ִמ ְׂש ָּת ַר ַעת
ַק ְמ ָצ ָ
ַעל ְּפנֵ י ִקירֹות ַהּלֵ ב
ּומ ְמ ִט ָירה ְּד ָמעֹות ֲא ֻדּמֹות.
ַ
ֶאת ּכָ ל ְצפּונֹות לִ ָּבּה ֶׁשל ִא ִּמי
ָמנְ ָעה לְ ׁשֹונָ ּה ִמּלְ ַב ֵּטא.
ֹלהים וְ ֻׁשלְ ָחן
לּו ָהיּו לִ י ֱא ִ
רֹוקדֹות ֲא ֻרּכֹות,
ָהיִ ינּו ְ
ְׂש ֵמחֹות ַעל ַה ִּׁשּבֹולִ ים וְ ַעל ַהּיַ יִ ן ָה ָאדֹם.
ָהיִ ינּו ְ
נֹותנֹות ֵׁשמֹות ֲח ָד ִׁשים
ְ
ּומ ַס ְּדרֹות ֶאת ֲארֹונֹות ַה ַּביִ ת
ּכְ ִפי ֶׁש ִּת ְר ֶצה יָ ד ַה ִּמ ְק ֶרהָ .היִ ִיתי ֶ
ׁשֹואלֶ ת
ֶאת ִס ְר ֵטי ָהרֹאׁש ָה ַאּגָ ָד ִתּיִ ים ֶׁשּלָ ְך,
ַה ֻּמּנָ ִחים ַעל ר ֵ
ֹאׁשְך ּכְ כֶ ֶתר ַמלְ ּכָ ה
ַה ֶ
ּיֹוׁש ֶבת ַעל ּכֵ ס ַמ ַּפלְ ִּתי.
ּתֹואילִ י לְ ַׁשּכֵ ְך ֶאת לַ ַהט ָּד ֵמְך,
ִאם ִ
ִאם ַּתּנִ ִיחי ֶאת קֹורֹות ַהּיֹום ַעל ַה ַּמ ָּדף,

וַ ֲא ִפּלּו ְמ ַעט,
נּוכַ ל לָ רּוץ יַ ַחד ֶאל ָה ֲאגַ ם
וַ ֲא ַס ֵּפר לָ ְך ֶׁש ֲאנִ י
ְמ ַקּנְ ָאה ָּבְךֶׁ ,ש ֲאנִ י ְמ ַקּנְ ָאה ְּב ִצּלֵ ְך
ּתֹוק ֶקת
ַה ֻּמ ָּטל ַעל ָה ָא ֶרץ וְ כַ ָּמה ֲאנִ י ִמ ְׁש ֶ
עֹותיִ ְך ּכְ ֶה ְרּגֵ לִ י.
לִ נְ ׁשְֹך ֶאת ֶא ְצ ְּב ַ
בֹואי ,וְ לּו לְ ֶרגַ ע חֹולֵ ף,
ִאם ָּת ִ
סֹודֹותי
ַ
ֲא ַס ֵּפר לָ ְך ְּב ַבת ַא ַחת ֶאת ּכָ ל
ַּופ ַעם ֶ
נֹוס ֶפת ֶא ָּׁש ַבע ְּב ָפנַ יִ ְך
ּכִ י ֹלא ֲא ַע ֵּׁשן עֹוד ִסיגַ ְריֹות
וְ ֹלא ֶא ָּׁש ֵאר ֵע ָרה ַעד ָׁש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת.
יֹוד ַעתֶׁ ,ש ֲאנִ י ַׁש ְק ָרנִ ית.
ִמי ּכָ מֹוְך ַ
אֹותּה,
ּומּיָ ד ְמיַ ֶּב ֶׁשת ָ
ַמּזִ ילָ ה ָּד ְמ ָעה ִ
ּכְ ֵדי ֶׁשּיֹונַ יִ ְך ָה ֲאפֹרֹות יִ ְׁשנּו ְּב ֶׁש ֶקט
חֹורית.
ֶּב ָח ֵצר ָה ֲא ִ
ַהלְ וַ אי וְ ָהיִ ית ֲעׂשּויָ ה ֵאׁשִ ,א ָּמא,
ַהלְ וַ אי.

רג'אא ג'אנם דנף ,ילידת דמשק ( .)1973מדריכת קבוצות כתיבה יוצרת וכן בנושאי הסכסוך
והזהות .רבים מן השירים מפרי עטה פורסמו בקבצי שירה בארץ ובחו"ל וכן בעיתונות המקומית
והערבית .בשנת  2014ראה אור קובץ השירים הראשון שלה ,אדונית הלובן (בהוצאת "דאר ראיה"
בחיפה) ובזמן הקרוב יראה אור קובץ שיריה השני.
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יהודית רונן
פריחת האביב הערבי

אלי פודה ואון וינקלר עורכים ,הגל השלישי׃ מחאה
ומהפכה במזרח התיכון ,כרמל  440 ,2017עמ'
חגי ארליך ,המזרח התיכון׃ המשבר הגדול מאז מוחמד,
ידיעות אחרונות ,ספרי חמד  310 ,2017עמ'
עוזי רבי ,בחזרה לעתיד׃ המזרח התיכון בצל ׳האביב
הערבי׳ ,רסלינג  250 ,2016עמ'
ג'ובי ווריק ,דגלים שחורים׃ העלייה של דאעש ,ידיעות
אחרונות ,ספרי חמד  ,2016מאנגלית׃ שמעון בוזגלו342 ,
עמ'
מאז שלהי  ,2010עת פרץ לראשונה גל ההתקוממויות העממיות,
שנודע בכינוי "האביב הערבי" ועד לימים אלה של קיץ  ,2017לא
פסקה הזירה המזרח־תיכונית לחולל תמורות דרמטיות פנים־מדינתיות
ובין־מדינתיות סוערות ,המשנות את המפה הגיאו־פוליטית של האזור.
בה בעת ,התרחשויות הדמים והתוויית פרשות דרכים חדשות במרחב
האזורי ,משפיעות באופן מהותי גם על עיצוב זירותיו הגיאו־אסטרטגיות
האזוריות והבין־לאומיות .קריסת המשטרים הערביים הרודניים ,ששלטו
במדינותיהם ביד ברזל במשך שנים רבות ,מוטטה או דרדרה גם את הסדר
המדינתי על מערכותיו הפוליטיות ,הצבאיות־ביטחוניות ,הכלכליות־
חברתיות והאחרות תוך אתגורם של משטרים נוספים במרחב הערבי
והצבת איום של ממש על קיומם .מסגרות שבטיות ,אתניות ואיזוני כוח
או שסעים עדתיים ,דתיים וסוציו־כלכליים ,שחושקו עד לפרוץ מרי
"האביב הערבי" בכבלי עריצות שלטוניים ,התנפצו במהלכו ובעקבותיו
והעצימו את סחרור מערבולות הפנים האלימות .ערב רב של מיליציות
חמושות ,עתירות ממון ,מצוידות במיטב הנשק ומונעות בשלל מניעים
פוליטיים ,דתיים־אידיאולוגיים ,עברייניים־
כלכליים ואחרים ,נשאבו אל ריק המשילּות הענק
שנוצר בעקבות סילוק משטרי הברזל.
הזעזועים הטקטוניים הנמשכים ברציפות זה
למעלה משש שנים ברחבי המזרח התיכון,
מאיימים להמשיך בפעולות ההרס של מדינת
הלאום הערבית ,תוך האצת ההידרדרות של
המדינות וחברותיהן במדרון הכשלֲ .ה ָפ ַחת
אש בסכסוכי פנים מזוינים ,החרפת המשבר
ההומניטרי מעורר הפלצּות בהיקפיו ובמספר
קורבנותיו ,טשטוש הגבולות הבין־מדינתיים,
חיזוק התהליכים הבדלניים הפנים־מדינתיים
והתפוררות מסגרות הלכידות הלאומית ,או של
מצגי לכידות לאומית שאפשרו למשטרים לקיים
משילות אפקטיבית וסדר מדינתי ,ומלחמת
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המיליציות החמושות לקידום האינטרסים הפרטיקולריים שלהן תוך
התעלמות מן האינטרסים של המדינה ושל קבוצות לגיטימיות אחרות,
נמנים עם סימני ההיכר הבולטים של הכאוס המזרח־תיכוני הערבי.
מיליוני הרוגים ופצועים ,עקורים ,פליטים וביניהם מאות אלפי ילדים,
שאיבדו את הוריהם ואת המסגרות המשפחתיות והקהילתיות ,שעבוד
של נשים ודיכוי אכזרי של חברות מיעוט ,טרור ג'יהאדיסטי ,רעב,
חולי ,שוד וביזה (גם של עתיקות ,תוך פגיעה בלתי הפיכה במורשת
ההיסטורית) ומשבר הגירה בהיקף המוני כמוהו לא נצפה מאז מלחמת
העולם השנייה ,מדגישים את הטרגדיה האנושית באזור.
התמוטטות הסדר המדינתי ,כישלון הצמחתן של מערכות משילות
לגיטימיות ואפקטיביות חלופיות לאלה שנהרסו וקשיי המנהיגים
שנשארו בכס השלטון  -או נטלו את רסן השלטון בעקבות הדחת
קודמיהם  -להתמודד עם איומים חמורים להמשך דרכם וקיום
המשילות ,יצרו כר פורה לצמיחה ולהעצמה של מיליציות חמושות
ותנועות אידיאולוגיות־דתיות קיצוניות ובראשן ארגון "המדינה
האסלאמית" .ארגון זה העלה לשיא חדש את רף הפעילות והפגיעה
של טרור האסלאם הג'יהאדיסטי במרחבי המזרח התיכון ואף במרחבים
האפריקניים והבין־לאומיים .וכך ,במקום התקוות ,שגאו עם פרוץ
המחאה והמהפכה ,כי האזור יחווה את פתיחתו של עידן חדש ומיטיב,
השתלטו האכזבה ,הזעם והתוהו ובוהו האלים על המרחב הערבי .הד חד
וברור לתסכול ולאכזבה משתקף בשיר 'האביב הערבי' ,ששרה הזמרת
הלבנונית היּבה טוג'י ב־..." :2014מעגל החיים שב בזעקה האנושית,
כינו אותנו האביב הערבי ,אך התברר שזהו סתיו הכאוס "...השיר מופיע
במלואו בנספח לספר המצוין שערכו הפרופסורים פודה ווינקלר (עמ'
.)425-424
סקירה זו דנה בארבעה ספרים ,שראו אור באחרונה על התמורות
הדרמטיות בעולם הערבי ובסביבתו הגיאו־אסטרטגית .שלושה מהם
נערכו או נכתבו בידי מיטב חוקרי האקדמיה בישראל בתחומי המזרח
התיכון ומדעי המדינה .המחקרים בוחנים מכלול של סוגיות רלוונטיות
לטלטלה הנמשכת במרחבי "המזרח התיכון בצל 'האביב הערבי'" (על
פי כותרת המשנה בספרו החשוב של פרופ' עוזי רבי ,הנושא את הכותרת
הראשית :בחזרה לעתיד) .הספר הרביעי הוא פרי עטו של עיתונאי
אמריקאי והנו תרגום מאנגלית לעברית .בצירוף מקרים משמח ,ספרים
אלה שהתפרסמו בסמיכות זה לזה ,יוצרים מארג מחקרי רחב יריעה
ויוצא דופן בעושר המידע ובעומק הניתוח שהוא מציע לקורא הישראלי.
לפני שאפנה לסקירת כל אחד מן הספרים בנפרד ,אציין בגילוי נאות כי
מחקר פרי עטי ,הנושא את השם "זעקת האביב הערבי בלוב :המלחמה
על השלטון ,הזהות והסדר המדינתי" נכלל בספר
הגל השלישי :מחאה ומהפכה במזרח התיכון,
בעריכת פודה ווינקלר.
בהתאם להיגיון הכרונולוגי ,בחרתי לפתוח
בסקירת הספר המקיף והמעניין שכתב פרופ'
חגי ארליך  -אחד החוקרים הבכירים והפוריים
בקהילה האקדמית הישראלית ,שפרסם ספרים
ומאמרים רבים על אפריקה ועל המזרח התיכון,
בכללם הסדרות מרובות הכרכים על תולדות
המזרח התיכון בעת החדשה ,המזרח התיכון
בין מלחמות עולם ,והמזרח התיכון בימינו.
בספרו החדש בוחן ארליך את מושגי היסוד ואת
ההתפתחויות ההיסטוריות־התשתיתיות ,שעיצבו
את האזור ואת מפת האסלאם מאז ימי מוחמד .על
רקעה של המפה ההיסטורית ותוך התוויית צמתי

התפתחות מרכזיים באימפריה האסלאמית ,מציע
ארליך תובנות מעמיקות ומידע רב ,בין השאר ,על
היווצרות מערכת מדינות נפרדות ,על סימון קווי
המתאר הראשונים של המזרח התיכון ועל השפעת
מערב אירופה על עיצוב תהליכים מרכזיים במזרח
התיכון .המחבר מנתח את התהפוכות החיוניות
להבנת האזור באמצעות פריזמה נושאית תוך
כדי מיקום ההתפתחויות בקונטקסט הכרונולוגי
וההיסטורי־פוליטי .הדיון חורג מן המזרח התיכון
אל המרחב האזורי והעולמי .נושאים כגון בניית
צבא בעל מאפיינים מערביים בידי מוחמד עלי,
הוואלי (המושל) העות׳מאני של מצרים ,ובידי
יורשיו ,יישום רפורמות אזרחיות במסגרת תהליכי
מודרניזציה ובחינת תשומותיהם הפוליטיות
והחברתיות ,מנותחים באופן בהיר ,שיטתי ומעניין.
הספר בוחן גם את צמיחת הלאומיות ,הקמת
המדינות ושרטוט הגבולות ואת תופעות הפרלמנטריזם והליברליזם.
פרקים חשובים מוקדשים גם לדיון בקריסת הפרלמנטריזם ,בנאצריזם
ובמהפכת הערביות ,בהתרסקות הדרמטית של הפאן־ערביּות החילונית
ובחזרת האסלאם הפוליטי למרכז הבמה ההיסטורית של המזרח התיכון.
לספר מצורפים אינדקס מפורט ושפע של מפות ,תמונות ואיורים -
ממאפייני סגנונו של ארליך  -מרגשים ביופיים ומעשירים את חווית
הקריאה בספר .זהו ספר חובה לכל מי שמעוניין
להכיר ולהבין טוב יותר את הפוליטיקה האזורית
בעבר ובהווה ואולי אף בגישוש אל צפונות
העתיד .לא במקרה נפתח ספרו של חגי ארליך
בפרק שכותרתו היא "העתיד משתרע לאחור".
גם הבחירה של פרופ' עוזי רבי בכותרת "בחזרה
לעתיד" לספרו על המזרח התיכון ,מחזקת
את ההבנה הקיימת ,כי היכרות עם העבר
ועם ההווה של האזור וסביבתו היא אבן דרך
חיונית כדי להבין את המתרחש וכדי לנסות
ולהעריך התפתחויות צפויות באזור ,הנמצא,
בכל מקרה ,בתזזית נמשכת של תמורות .שני
הספרים  -זה שכתב עוזי רבי וזה שערכו אלי
פודה ואון וינקלר ושלו תרמו את המבוא ואת
הפרק "מצרים :האומנם מהפכה?"  -מאופיינים
בהקפדה לשונית ועריכתית ומתמקדים
בתהפוכות "האביב הערבי" ובהשלכותיהן על
זירת המזרח התיכון ועל סביבתו הגיאו־אסטרטגית בעשור הנוכחי .עם
זאת ,שני הספרים שונים זה מזה בהיקפיהם ,בדגשים הנושאיים שלהם,
במבנה שלהם ובשיטתם המתודולוגית .השוני הבולט הוא בהיות ספרו
של רבי ספר מחקר שנכתב בידי מומחה יחיד מול הספר האחר של
פודה ווינקלר ,הכולל עשרים מאמרים שנכתבו בידי מגוון של מומחים,
בכללם פרופ' רבי ,שכתב עם ענבל נסים־לובטון מאמר שנושאו -
"תימן :מ'מהפכת הצעירים' למלחמה אזורית".
חמישה פרקי ספרו של רבי ,בחזרה לעתיד ,נקראים בנשימה אחת ,קשה
ומטרידה לא פעם עקב הקושי להימלט מן המבט הממגנט במראה -
המשקפת את מציאות הדמים האכזרית והמייאשת במרחב הערבי הסובב
את מדינת ישראל ואת מרחביה הגיאו־אסטרטגיים  -וזאת עקב הקושי
להימלט מן השאלה :לאן? לאן מובילה מציאות זו את העולם הערבי ואת
סביבתו האזורית והבין־לאומית? האם ייבלם תהליך הקריסה המדינתית?
האם יצליח העולם הערבי לשקם את הריסותיו? האם צפוי שיפור דרמטי

לטובה בחיי אוכלוסייתו בהמשך הדרך? כיצד
תיראה המפה הדתית והפוליטית של האזור?
סוגיות אלה ואחרות מלוות את כל הספרים
הדנים באירועי "האביב הערבי" .עוזי רבי מציע
בספרו מאיר העיניים "עיון מחודש במפת המזרח
התיכון על היבטיה הטריטוריאליים ,דמוגרפיים,
תרבותיים ,חברתיים ופוליטיים" ,והוא אכן
עומד במחויבותו ומעשיר את הקורא בנושאים
חשובים כגון האנטומיה של מדינות כושלות,
קריסת מדינות לאום כעיראק ,סוריה ,לוב ותימן,
קונפליקטים דתיים־שבטיים ,הממד הגיאו־
פוליטי ,העלאת רף המתח בין הסונה לשיעה,
"המדינה האסלאמית" ,התמודדות המונרכיות
עם אתגרי "האביב הערבי" והתייחסות בדגשים
שונים ל"שחקנים" מזרח־תיכוניים לא ערביים
 טורקיה ואיראן ולשחקנים בין־לאומיים -ארצות הברית ,רוסיה ואף האיחוד האירופי .גם האתגר הניצב לפתחה
של מדינת ישראל בעקבות תהפוכות "האביב הערבי" זוכה לדיון בספר.
ספרו החשוב של פרופ' רבי הנו ספר חובה לכל מי שמתעניין בהבנת
האיומים והאתגרים הפעילים והפוטנציאליים על זירת המזרח התיכון
וסביבתו הגיאו־אסטרטגית העכשווית .המחבר השכיל להציג בפני
הקורא הישראלי את המפה המורכבת והמשתנה של המזרח התיכון תוך
הבהרת תהליכים מרכזיים באזור ותוך הצבת סימני
השאלה על פניו של המזרח התיכון.
ספרם של פודה ּווינקלר ,הכולל שלושה שערים
והמאורגן באופן שיטתי ובהיר ,מציע דיון מעמיק
במדינות המזרח התיכון תוך ניתוח של מקרי חקר
מדינתיים  -מצרים ,תוניסיה ,לוב ,סוריה ,תימן,
איראן והמונרכיות הערביות .החלק הראשון,
שכותרתו היא "בין הפיכה למהפכה במרחב
הערבי" ,נפרש לאחר ההקדמה" ,פתח דבר" ,שכתב
פרופ' שלמה אבינרי .דבריו שופעי תובנות ומסקנות
והם מהווים מאמר מעשיר בפני עצמו (עמ' -11
 .)22החלק הראשון כולל מאמרים מרתקים :המבוא
"מהפכות במרחב הערבי בפרספקטיבה היסטורית"
מאת פודה ווינקלר ,המהווה אף הוא מאמר מעשיר
בפני עצמו (עמ'  ;)41-25המאמר החשוב של
פרופסור שמעון שמיר ,שכותרותו "ת'ורה :גלגוליו
של מושג בתרבות הפוליטית הערבית" (עמ' 52-
 ;)42והמאמר שכתב ד"ר אוריה פורמן" ,קריסת הסדר הערבי ,תחיית
הח'ליפות ושאלת הצורך בשינוי פרדיגמה" (עמ'  )76-53מציבים פתיחה
מרשימה לספר .החלק השני" ,האביב הערבי  -מקרי חקר" ,מציג את
הזירות המדינתיות בפירוט ותוך ניתוח מורכבותן ,אתגריהן והאיומים
על לכידותן הלאומית ושלמותן הטריטוריאלית .החלק השלישי,
החותם את לב הדיון" ,האביב הערבי  -היבטים חברתיים וכלכליים",
מרחיב את מעגלי המחקר מעבר לזירות המדינתיות והגיאו־פוליטיות
ומנתח היבטים הנוגעים לחברה ולכלכלת המדינה וכן סוגיות הנוגעות
לנשים ולאביב הערבי ,לתקשורת במהפכה ,למחאה והתנגדות בחשיבה
ההלכתית המוסלמית הסונית בת זמננו ולמקורותיה הרעיוניים של
"המדינה האסלאמית" .ספר זה ,כקודמיו ,מעשיר את ספרות המחקר
האקדמי על המזרח התיכון ובמיוחד על העולם הערבי והוא קריאת חובה
עבור סטודנטים במדעי החברה והרוח באוניברסיטאות השונות ולמעשה
עבור כלל הציבור הישראלי ,שחי בלב המאפליה המזרח תיכונית .הספר
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כתוב וערוך לעילא ולעילא והוא כולל אינדקס מרשים וידידותי,
העשוי לסייע בהתמצאות בין תכניו ובהטמעתם.
הספר הרביעי בסקירה זו  -דגלים שחורים׃ העלייה של
דאעש  -פרי עטו של העיתונאי האמריקאי ג'ובי ווריק ,ראה
אור לראשונה ב־ ,2015זכה בפרס פוליצר לכתיבה עיתונאית
לשנת  2016ואף ניצב בראש רשימות רבי־המכר של 'הניו יורק
טיימס' .הספר ,שאינו אקדמי
על פי שיטתו וסגנון כתיבתו,
פותח בהצגת הדמויות
העיקריות שהניעו את החרפת
טרור הג'יהאד האסלאמי
בעיראק ובסביבתה הערבית.
המחבר סוקר את דרך צמיחת
התשתית ,שלימים נבנה עליה
ארגון "המדינה האסלאמית".
בוחן
העיתונאי
ווריק
בדקדקנות כיצד הצליחה
קבוצה קטנה ,שולית וקיצונית
להפוך לארגון טרור ,המטיל
את ִחתתו על העולם (חרף
תבוסותיו הצבאיות ואיבוד
מרבית נכסיו הטריטוריאליים
במהלך  .)2017-2016ווריק,
הדן בפעילותה הצבאית של ארצות הברית בעיראק ,בוחן גם את
מקומו של אבו מוסעּב א־זרקאווי  -הטרוריסט הירדני שייסד
את שלוחת אל־קאעדה בעיראק ושנהרג בהפצצת חיל האוויר
האמריקאי בעיראק ב־ - 2006על בימת הג'יהאד האסלאמי
ואת תרומתו לצמיחת ארגון "המדינה האסלאמית" .הגלגולים
והמוטציות שעבר ארגון אל־קאעדה בעיראק ובסוריה ובכלל
זה ג'בהת א־נוסרה ,מסופרים בסגנון עיתונאי־סיפורי ,אלא
שכתיבתו של ווריק שופעת מלל ומתישה לעתים.
כשמונה שנים לאחר הרג א־זרקאווי ,הכריז אבו בּכר אל־
בגדאדי על כינון הח'ליפות האסלאמית ועל עצמו כעומד
בראשה .הספר נחתם בהתפתחות זו תוך הצגת פרטים רבים
ומעניינים .מפתח שמות ומקומות מופיע בחלקו האחרון של
הספר ולכל פרק מצורפת רשימת מקורות עיתונאיים וכן סדרה
מרשימה של ראיונות עם "פעילים מהשטח" ,עם מפקדי צבא,
עם פוליטיקאים ועם דיפלומטים.
לסיכום ,בולטת העובדה המרגשת ,כי מיטב חוקרי האקדמיה
הישראלית ,הידועים במומחיותם בארץ ובעולם ,חברו לפרויקט
מחקרי או חקרו באופן עצמאי ופרסמו בפרק הזמן של שלהי
 - 2016ראשית  2017כמה ספרי מחקר רבי ערך .ספרים אלה
בונים בסיס מחקרי אמין ,רחב היקף ועשיר בתכניו ומהווים את
אוסף המחקרים המעודכן והיסודי ביותר ,שהתפרסם עד כה
בעברית על "האביב הערבי" ועל השלכותיו והיוצרים כולם גם
יחד מארג עתיר ידע ותובנות על המזרח התיכון.

.

פרופ' יהודית רונן  -חוקרת ומרצה במחלקה למדעי המדינה
באוניברסיטת בר־אילן ומומחית בנושאי המזרח התיכון הערבי ,עוסקת
במחקרה בצמיחתו של ארגון 'המדינה האסלאמית' ,דאעש .מחברת
הספרים סודאן במלחמת אזרחים :בין אפריקניות ,ערביות ואיסלאם
(מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה ,אוניברסיטת תל־אביב),
וויסקי של חרובים (רומן ביכורים בהוצאת עם עובד) ועוד.
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גליון 397

גלעד מאירי
לא קל לו בלוקלי
וגם לא באוניברסלי
מחמוד דרוויש ,אל תתנצל על מה שעשית ,מערבית :אהוד
הורביץ ,״קשב לשירה״  84 ,2016עמ'
אל תתנצל על מה שעשית ( )2004הוא מספריו האחרונים של מחמוד
דרוויש .זהו ספר השייך לשלב המגובש ביותר בפואטיקה שלו ,כאשר
ֶּתמֹות ומוטיבים חוזרים בשירתו כגון ,אדמה ,היסטוריה ,מוות ,סוס,
סינתזה בין הזהות האישית והלאומית ,דיאלוגים אינטרטקסטואליים עם
מקורות של שירה ערבית קלאסית ועוד ,מתלכדים היטב מבחינה צורנית
לכדי מהלך זורם ואורגני.
הליטוש האמנותי משחרר את אותם מאפיינים אינטנסיביים ושחוקים,
שלא לומר ,משועתקים ,מהעייפות המצטברת של השימוש בנוסחה
הדרווישית .עם זאת ,הליטוש האמנותי איננו תנאי מספיק לרעננות ,אלא
היכולת  -בספרו זה בפרט ובפואטיקה מאוחרת בכלל  -לבטא באופן
מתוחכם עמדות אוניברסליות בהקשרים המגוונים והדומיננטיים של
השיח המקומי ,לרוב הלאומי.
הקריאה במכלול שירת דרוויש יוצרת תחושת מחנק של עיסוק אובססיבי
בעיצוב האתוס הלאומי הפלסטיני .זהו מפתח־מאסטר פרשני לקריאת
שירתו; ובפרפרזה על מאיר אריאל  -בסוף כל משפט שדרוויש כתב יושב
פלסטיני ומספר על הנּכּבה .זו פואטיקה מעשנת  -הקורא מוזמן אפריורי
לחפש את האש הידועה מראש ,הקורבן הפלסטיני והתליין הישראלי,
ולכאורה נדמה שהשאלה האסתטית המרכזית היחידה שנשארת פתוחה
היא :כיצד הצליח המחבר לעצב אותם מחדש באופן רענן?
הדובר איננו בדיוני :הוא מזוהה עם המחבר הביוגרפי ועם העם הפלסטיני
ולכן אפילו הסיטואציות האישיות ביותר מולאמות .כך נוצר מערך
מוטיבים המזכיר את המורכבות של משוררי השואה ושירתה :מילים
תמימות כגון רכבת ,שלג ויער ,הפכו לטעונות בגלל ההקשר .כך מילים
תמימות אחרות כגון אדמה ,ים ,סוס ,מוות ,הפכו לסוגסטיביות ,לסמלי
התנגדות ודיכוי לאומיים.
הכאב הקדוש ,היפה ,ההרואי והאותנטי של דרוויש משתק כמעט כל
פרשנות לגיטימית אחרת שאיננה עוסקת בדיכוי של הכובש הישראלי.
לכן הסיטואציה הפרשנית מחלצת באופן כמעט לא מודע גם ניסיונות
פרשניים דיאלקטיים ,כמעט חתרניים ,כדי להשתחרר ממשימת הריגול
אחר קודים לאומיים סמויים ולאתר בטקסטים קצוות רחוקים משיח
הלאומיות הפוליטי ,המדמם ,הסקסי ,המחאתי ולעתים אף הצדקני
והמתחסד .השירים שאינם עוסקים בלאומיות במובהק ,כגון אלו
המתייחסים לאהבה ,למיסטיקה ולהומור ,נדמים כאתנחתאות בלבד ,אך
הן משמעותיות ביצירת תמונת מציאות מאוזנת.
ראוי גם לציין כאן את השירה הארספואטית ,אשר מתמודדת בין השאר
עם הסלבריטאות כמו בשירו הווירטואוזי ,האוטו־ּפארֹודי וההומוריסטי
׳באשר לי ,אני אומר לשמי׳ (עמ׳  .)44סופו של השיר מתמצת את הבעיה
"אנִ י
של גיבור תרבות כדרוויש המבקש להשיב לעצמו את פרטיותוֲ :

ֵ
רּותי ֶׁש ָא ְב ָדה!"
אֹומר לִ ְׁש ִמיָ :ה ֵׁשב לִ יֶ /את ֵח ִ
ברקע מורכבות ואפולוגטיקה אלו אבקש להדגים באמצעות שני
שירים מאל תתנצל על מה שעשית כיצד סיטואציות אוניברסליות
זוכות להקשר לוקלי הודות לשימוש במילים בודדות בלבד .מה
שמרשים בשירים אלה הוא היכולת ליצור זיקה בין המקומי
לאוניברסלי באופן עדין וגמיש .הפרשנות עומדת בעיקר על יחסי
צורה ותוכן בנוסח של הביקורת החדשה; הביוגרפיה של המשורר
והאסוציאציה הלאומית הלוקלית מושהות לשעה קלה על מנת
לבחון את זיקתן הסמויה לאוניברסליות.
ברם ,לפני הפלגה זאת יש לפענח את הכותרת הפרובוקטיבית של
הספר ,כי היא שער כניסה ראשי אליו ובאופן מרומז אף למתח בין
המקומי לאוניברסלי .הכותרת יוצרת חומת רגש" :אל תתנצל על מה
שעשית" .האם המחבר חושף בשיריו פן אגרסיבי באישיותו ,וידוי
של אגו אטום והודף מעליו חמלה ורגישות? ובכן ,על פניו בהחלט,
זה הפשט ,אלא שעיון בשיר בספר אשר ממנו נלקחה הכותרת,
ובמקורות אחרים ,מעלה שיש כמה וכמה רבדים לאמרה קשוחה
זאת.
הכותרת נתונה בתוך הקשר של שיח פנימי של המשורר עם אמו
המתנהל בשירתו .בשיר ידוע שלו' ,אמי' ,שפורסם בספרו השלישי
(מאהב מפלסטין  )1966דרוויש מתאר את אהבתו וגעגועיו לאמו ,אך
יותר מזה ,את ההכרה בכך שהיא אוהבת אותו .להלן שורות מהבית
"אנִ י ִמ ְת ַּג ְע ֵּג ַע לְ ֶל ֶחם ִא ִּמיּ /ולְ ָק ֶפה ִא ִּמיּ /ולְ ַמ ָּגע יָ ד
הראשון של השירֲ :
ִא ִּמי [ִ /]...אם ָאמּותֶ /א ְת ַּבּיֵ ׁש ִּב ְד ָמעֹות ִא ִּמי".
לכאורה ,סיפור טריוויאלי של מערכת יחסים נורמלית ,אלא שבאחד
מראיונותיו מספר דרוויש על נסיבות כתיבת השיר .הוא הסביר
שחשש כי אמו לא אוהבת אותו כמו את שאר אחיו ,אך לאחר
שביקרה אותו בכלא הישראלי הבין שהיא אכן אוהבת אותו וחש
צורך להתנצל בפניה באמצעות השיר 'אמי' (ראו :ראובן שניר,
חמישים שנות שירה ,2015 ,עמ' .)77

המקומי לאוניברסלי" :וְ ַהּיֹונָ ה ָּתנּום ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ְּב ַטנְ ק /נָ טּוׁש ִאם
אֹוה ִבים "...הטנק הנטוש עשוי להיות
ֹלא ִּת ְמ ָצא ֵקן ָק ָטןְּ /ב ִמ ַּטת זּוג ֲ
סמל אוניברסלי לשלום ,אולם אותו עבר מורדם ישן עם עין פקוחה
הרואה לנגד עיניה כנראה טנק ישראלי .במילים אחרות ,השיר פתוח
דיו כדי שניתן יהיה לקרוא אותו כתפילה הומניסטית לשלום עולמי
ובו זמנית ממילא כתפילה לשלום מקומי .כך או כך ,שיר נפלא,
אמין וזך.
דוגמה דומה ללקסיקה טעונה
המהדהדת את הכיבוש הישראלי יש
בשיר 'שום דבר אינו מוצא חן בעיני'
(עמ'  .)48השיר מתאר סיטואציה
קיומית כלל אנושית שבה דבר אינו
מוצא חן בעיניהם של נוסעי אוטובוס.
הנוסעים הם אזרחים קשי יום בדרך
למחוז חפצם ,אך משום שהאוטובוס
הוא גם מטאפורה סוריאליסטית
לחיים ,הנוסעים מייצגים את כלל בני
האדם עלי אדמות.
בפתיחת השיר ובאמצעו ישנן
שתי מילים המטעינות את הממד
האוניברסלי בחשמל הסטטי של
השיח הלאומי הפלסטיני" ,המצודות"
ו"חייל"ׁ" :שּום ָּד ָבר ֵאינֹו ֵ
מֹוצא ֵחן
אֹומר ֵ
ְּב ֵעינַ יֵ /
נֹוס ַע ָּבאֹוטֹוּבּוס ֹ -לא ָה ַר ְדיֹו /וְ ֹלא ִעּתֹונֵ י ַהּב ֶֹקר ,וְ ֹלא
אֹומר ַחּיָ לַּ :גם ֲאנִ יׁ .שּום ָּד ָבר ֵאינֹוֵ /
ַה ְּמצּודֹות ַעל ַה ְּג ָבעֹות [ ]...וְ ֵ
מֹוצא
ֵחן ְּב ֵעינַ י ;"...השיר אינו כולל רמיזות למרחב הפלסטיני והישראלי,
אולם עקב טראומת הנכבה שתי המילים שצוינו לעיל יוצרות רפלקס
מותנה אצל הקורא המודע לסיפורו של דרוויש ליצירת פרשנות
לאומית .בניגוד לכך ,קורא שאיננו מכיר את הביוגרפיה של דרוויש
לא יכול להעלות על דעתו מתוך השיר פרשנות מקומית.

עם זאת ,בשיר 'אמי' אין התנצלות ישירה בפני האם ,אלא בסוף
"אל ִּת ְתנַ ֵּצל ֶא ָּלא ִּב ְפנֵ י ִא ְּמָך!"
השיר 'אל תתנצל על מה שעשית'ַ :
הווה אומר ,כותרת הספר היא סגירת מעגל ביוגרפי ,פנימי ,אולם היא
אף מהדהדת מעגלים חיצוניים :השלמה של לוחם ותיק עם מעשיו.
המחבר המובלע לא מתכוון להתנצל על דרכו האישית ,הספרותית
והפוליטית למשל ,על כך שעזב את פלסטין ויצא לגלות מרצון -
אקט שניתק אותו ממשפחתו וקהילתו ואף גרר אחריו עימותים עם
קולגות .לכן ,למרות הממד הילדותי בהצהרה שבכותרת ,הפוך על
הפוך ,מדובר על הצהרת בשלות.

שירים מסוג זה פחות רווחים בספר :רוב השירים מתייחסים ישירות
למצב הפלסטיני ועוצמתם בישירותם .לצדם ,השירים הסוגסטיביים
משלימים את התמונה הכוללת של חיי הפלסטינים  -הם מעניקים
את החוויה הקיומית של הצללים הערביים הבלתי נראים .הרמיזה
הקלה לנכבה מאיימת אולי אף יותר מתיאורה הישיר ,כי היא
משקפת את הפוטנציאל הנפיץ של המצוקה שמסתתרת מתחת
למעטה של שגרה ארוכת שנים של חיי היומיום תחת כיבוש ושל
גלות .הרמיזה מהדהדת את הבלתי אפשרי להדהוד  -את השקט;
היא מצליחה להדהד אותו ,כי הוא השקט שלפני הסערה.

הנה הפתיחה" :יָ בֹוא יֹום ַא ֵחר ,יֹום נָ ִׁשיָׁ /שקּוף ְּב ִדּמּויֻ ,מ ְׁשלָ ם ִּב ִיצ ָירה/,
נֹוחֶׁ ,ש ִּצּלֹו ַק ִּלילִ .איׁש ֹלא יָ חּוׁש/
יֹום ּכְ יַ ֲהלֹוםֲ ,ח ִג ִיגי ְּב ִבּקּורֹוִׁ ,ש ְמ ִׁשיַ /,
ְּב ָרצֹון לְ ִה ְת ַא ֵּבד אֹו לָ מּות .וְ כָ לָּ /ד ָברִ ,מחּוץ ֶל ָע ָבר ,יִ ְהיֶ ה ִט ְב ִעי ֲא ִמ ִּתי/
כּונֹותיו ָה ִראׁשֹונִ ּיֹותּ .כְ ִאּלּו ַהּזְ ַמן /נָ ם לֹו ְּב ֻח ְפ ָׁשתֹו"...
זֵ ֶהה לִ ְת ָ

אינני דובר ערבית ,אולם ניכר כי התרגום בכללותו מצוין הודות
לזרימה הלשונית ולמוסיקליות של השירים .התרגום מעניק לקורא
העברי הזדמנות לחוות גם בעברית את המתח הזהותי שקיים
בפואטיקה של דרוויש בין הפאתוס והמליצה המסורתיים לבין
הדיבור היומיומי העכשווי .לבסוף ,מתנת התרגום של אל תתנצל
על מה שעשית היא תרומה חשובה למדף השירה העברי והישראלי
		
של שירה פלסטינית ֶא ִּפית ולירית משובחת.

ועתה ,למתח בין הפרטיקולרי לאוניברסלי .אחד משיריו הרוחניים,
האוטופיים והאקסטטיים של דרוויש' ,יבוא יום אחר' (עמ' ,)15כתוב
ללא אזכורים לאומיים קונקרטיים.

לכאורה ,שלמות ,למעט ההתייחסות המטרידה והרב משמעית
לעבר :העבר נוכח־נפקד וככזה לא ברור האם הוא מפריע לשלווה,
נשכח או שניהם גם יחד .היחס הרב משמעי לעבר הוא ככל הנראה
אינדיקציה למודעות כלפיו שמשמעה השלמה עם כאבי העבר
וזניחת החשבונות הישנים.
בסוף השיר יש תפנית קלה המעוררת את המתח הרדום לכאורה בין

.

ד"ר גלעד מאירי  -משורר ועורך .מנהל ומייסד (עם קבוצת כתובת )2002 ,של
מוסד הספרות' ,מקום לשירה' .ממנהלי וממייסדי בית הספר לאמנויות המילה,
מטר על מטר ,פסטיבל ירושלים לשירה ומעורכי וממייסדי כתבי העת 'כתובת'
( )2012-2009ו'ננופואטיקה' (מ .)2013-פרסם  11ספרים.
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אורי גולדברג
לכוחם של חיבורים
סלמאן נאטור ,הולך על הרוח ,מערבית :יונתן מנדל,
מּכּתּוב ,מכון ון ליר בירושלים והוצאת "עולם חדש"
 247 ,2017עמ'
קשה לשמור על מבנים רגילים של ביקורת ספרות כשמנסים לכתוב
על הספר היפה ומאיר העיניים הזה .ביקורת שואבת את חיוניותה
מפירוק .המשורר והמבקר סמואל קולרידג' כתב שאם יצליח סופר
להחדיר ביצירתו "עניין אנושי ומראית עין של אמת" ,הרי שהקורא
יוכל "להשעות את חוסר האמון" שהוא ודאי
רוחש ליצירה מעצם היותה יצירה .קולרידג'
כתב על יצירות בדיוניות אבל האמירה שלו
נכונה גם באשר לספרים שעוסקים במציאות.
מי שמזהה אמת ואנושיות בספר שהוא
קורא מצליח להאמין לספר ובספר ,ואולי
גם להאמין באמת ובאנושיות בכלל .הרי
רובנו לא פוגשים בהן  -באמת ובאנושיות -
בתדירות גבוהה בחיינו היומיומיים.
המבקר בדרך כלל נותר בחוסר האמון שלו.
השעיית חוסר האמון היא חוויה יחידנית
שהסף שלה שונה עבור כל קורא וקורא.
המבקר כותב ,במרבית המקרים ,עבור אלו
שלא קראו את הספר .לכן המבקר בדרך
כלל מפרק את הספר שהוא קורא .זו גישה
שכלתנית ,אולי אפילו "מדעית" .אם אין גישה
למכלול ,אפשר לפרק אותו ליחידות קטנות
יותר ,ומן היחידות הללו יוכל קורא הביקורת
לבנות לעצמו (גם אם בחטף) קווים של מכלול חדש .אבל הספר היפה
של סלמאן נאטור הוא אתגר קשה במיוחד למבקר ,כיוון שהספר
עוסק כל כולו בחיבור.
זה איננו חיבור שכלתני .נאטור ,גם כאשר הוא מעלה מחשבות
לגבי אנושיות ודו־קיום ,לא הופך את מילותיו לקרדום לחפור בו.
המחשבות שלו הן חלק מן הקיום שלו ,והקיום שלו הוא קודם כל
אמיתי .יש איכות בלתי אמצעית לגמרי באופן שבו קולו עולה מן
הדף" .ניכרים דברי אמת" ,אמרו חז"ל .לו היו כל הדברים אמת,
שום דבר לא היה ניכר .דברי אמת ניכרים על רקע מה שאינו אמת.
וגדולתו של נאטור בכך שהוא אמת ודבריו אמת בלב המאפליה של
הסכסוך הישראלי־פלסטיני.
האמת בספר היפה הזה הולכת וגדלה ,נצרפת ומצטרפת ,דווקא
מכיוון שאינה מוכרזת .הכרזות נערמות ,קומה על גב קומה ,לכדי
מגדלים מבטון מזוין שאיש אינו יכול לבוא בשעריהם (פרט לאלו
המכריזים מתוכם ,כמובן) .מה שנאמר בשפה אחת ודברים אחדים
הוא לכיד ויחיד .אין בלתו ,ובכך הוא שולל את אמיתותם של דברים
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אחרים .המכריז מחבר כל מה שבלבו ומה שנמצא מסביבו לישות
אחת קשיחה .אבל החיבור הזה גם מפרק ומנטרל את כל מי ומה
שלא נמצאים בתוך מגדל ההכרזות .נאטור לא מכריז .הוא מניח,
מספר ,משדל ,חושב ומתנהל בתוך המציאות של הכיבוש .הוא עושה
זאת ממגוון נקודות מבט  -זו של פליטה ,זו של פועל פלסטיני־
ישראלי (נוכח־נפקד) ,זו של מגוון יהודים ישראלים ,זו שלו עצמו.
נקודות המבט הללו לא מפרקות ומנכסות .הן גם לא מקבעות .באופן
עקבי ,נאטור המשוטט ומשוחח ,מאפשר לנקודות המבט שלו לזלוג
ולפעפע אחת אל תוך השנייה .הן מתנהלות ומתהוות מבלי לוותר
לרגע על מציאות החיים שלהן .כל הדוברים בספרו נמצאים באמת
בתוך הנסיבות האישיות שלהם ואינם דוברים ְ
"ּב ֵׁשם" (וודאי שלא
"במלכות") .כל אחת ואחד מהם חסרים וכמהים ,שואפים ומתגעגעים,
אך גם הווים באופן מלא.
זאת הוויה אורגנית .הרוע והטוב אינם מכריעים או מבטלים זה את
זה ,אלא קיימים זה בצד ובתוך זה .סיפוריהם של תושבי בית שאן
תומכים בחוויות חייו של הפועל הפלסטיני ,ואלו מזינים בתורם את
השיחות עם משורר מתנחל שכותב מפיו של פלסטיני שנרצח .כל
אלו נתמכים בסיפוריו של נאטור עצמו ,סיפורים
על מסעותיו ,על ילדותו על הכרמל ,על השיחות
שהוא מנהל ברחבי ישראל והעולם .הספר היפה
הזה הוא מעשה אריג ומלאכת הטווייה שלו
היא מהותו .תרגומו של יונתן מנדל לספר ראוי
המ ְׁשלב שלו משלב בין בהירות גדולה ובין
לציוןִ .
מודעות שאינה מובנת מאליה לתנועת הטווייה,
להתהוות האריג.
בחינת ההוויה הפלסטינית־ישראלית באופן הזה,
בטווייה ,היא בחירה רדיקלית .לא רק מבקרי
ספרות עוסקים בפירוק ,אלא גם הפרשנים
והמומחים הנטועים בלבה של ההוויה הזאת.
השאלה המכוננת של הפוליטיקה הישראלית
נדונה בדרך כלל מתוך הנחת מוצא ותנועה
של פירוק .גם אפשרות המדינה האחת עולה
בדרך כלל כאופציה שמפרקת את אשליותיהם
של תומכי שתי המדינות .האפשרות לגולל את
ההוויה הזאת כישות שלכידותה בהתהוותה -
היא אפשרות מהפכנית .איש אינו יכול לחלוק על הצורך הדחוף
בפתרונות לבעיות של מציאות בוערת .מצד שני ,המחויבות לחיים,
ההבנה שהרוח נושבת ותמשיך לנשוב ,אלו קודמים ,וגם ישרדו הרבה
אחרי כל פתרון.
לא ציטטתי ברשימתי אפילו פעם אחת מן הספר היפה של סלמאן
נאטור ,כיוון שציטוט של משפט או שניים הוא מעשה פרימה .חוויית
החיבור שהוא מציע ,הטווייה המתמשכת של המציאות ,ראויה
לקריאה מלאה				 .

.

אורי גולדברג  -מלמד במרכז הבינתחומי בהרצליה ועוסק ביחסים בין אמונה
דתית ופוליטיקה במזרח התיכון.

רונן זיידל
על מלאכת הטלאים
של הזהות העיראקית
אחמד סעדאווי ,פרנקנשטיין בבגדאד ,מערבית :ברוריה
הורביץ ,כנרת זמורה ביתן  320 ,2017עמ'

פרנקנשטיין בבגדאד הוא הרומן העיראקי שזכה בשנת  2014בפרס
הספרותי החשוב ביותר בעולם הערבי ,הבּוקר
הערבי .זהו הרומן העיראקי השני שתורגם
באחרונה לעברית (קדם לו מלאכים חסרי בית
אל־ׁש ִּביּב ,גם הוא בהוצאת כנרת
ַ
של טה חאמד
זמורה ביתן) .סעדאווי ,שזה הרומן השלישי שלו,
הוא איש תקשורת ידוע בארצו ואחד הסופרים
של "דור שנות התשעים" בספרות העיראקית:
דור שהתבגר בשנות התשעים תחת שלטון סדאם
חוסיין והשפעת הסנקציות הכלכליות הקשות על
עיראק .הרומנים הקודמים של סעדאווי עסקו
באירועי שנות התשעים ,והרומן שלפנינו הוא
הראשון שלו העוסק במציאות העיראקית לאחר
הפלישה האמריקנית של שנת  2003והפלת משטר
הבעת'.
זהו גם הרומן הבדיוני הראשון של הסופר .הבחירה
בסגנון זה היא ללא ספק תגובתו לכאוס הרצחני
שהשתלט על עיראק בעקבות שנת  2003וחוסר היכולת להסבירו
באמצעים רציונליים .במרכז העלילה סוחר "אלטע זאכען" בגדאדי
עני וזקן ,האדי ,אשר מחבר ,בסוג של שליחות אנושית בדומה לעבודת
זק"א ,חלקי גופות שנותרו באתרי פיגועים .הוא יוצר מהם "גולם" או
"פרנקנשטיין" הזוכה לכינוי "המה־שמו" (בערבית עיראקית :שסמו).
אל תוך היצור נוחתת נשמתו של שומר שיעי שנהרג בפיגוע .אשה
נוצרייה קשישה ודמנטית המחכה לשובו של בנה דניאל ,שנהרג כנראה
במלחמת עיראק־איראן בשנות השמונים ,מאמצת את "מה־שמו" כבנה
ומפיחה בו חיים .מצויד בנשמה וחיים ,אך חסין מהכדורים וחומרי הנפץ
בהיותו יצור על־טבעי ,היצור יוצא לנקום בברוני המלחמה הזורעים
הרג ברחובות בגדאד.
סיפור העלילה בנוי על רבדים נוספים שלא תמיד גלויים לחלוטין
לקורא הישראלי .עיקר העלילה הוא ברובע בתאוין במרכז בגדאד,
שהיה בעבר מרכז הקהילה היהודית .הזקנה הנוצרייה והאדי (כמו
גם היצור) חיים בבית שהיה בעבר בית יהודי ומכונה היום "החורבה
היהודית" .גלי ההדף של הפיגועים חושפים בבית עיטורים יהודיים
בעברית .היהודים ,אפוא ,הם הנוכח־הנפקד בעלילה .לאחר עזיבת
היהודים בשנת  ,1951אוכלס הרובע בעיקר בנוצרים שהיגרו מהצפון,
ואלה בתורם החלו לעזוב את עיראק במספרים גדולים החל בשנות

התשעים וביתר שאת לאחר  .2003ההקבלה בין היהודים בעבר לנוצרים
היום היא מוטיב נוסף החוזר גם במקומות אחרים .כמעט כל הדמויות
האחרות הן שיעיות ,אולם הזהות העדתית איננה נושא מרכזי ברומן.
השיעים מייצגים מגוון של דמויות :חילונים ודתיים ,הגונים ומנוולים
והם מזוהים לפי עיירות מוצאם בדרום עיראק  -אזור שיעי מובהק.
הסוני היחיד הוא מפקד מחלקת הבילוש ,סרּור ,המנסה ללכוד את היצור
וגם זהותו העדתית איננה מהותית .היצור עצמו נתפס כסוני באזורים
שיעיים וכשיעי קיצוני באזורים סוניים.
חבורת הסופרים וההוגים של דור שנות התשעים ייחסה חשיבות רבה
למונח "פלורליזם" (ער׳  -תעדודייה) .בעיניהם זהו מושג המתאר את
מצבה הטבעי והנכון של החברה העיראקית .הוא גם שאיפה למתן ביטוי
פוליטי הולם למציאות זאת .אל מול ה"פלורליזם" עומדת שאיפתם של
המשטרים הפוליטיים בעיראק בעבר ושאיפת האסלאם הפוליטי כיום
ליצור האחדה .סעדאווי מתאר ברומן ,ברוח "דור שנות התשעים" ,את
המציאות הפלורליסטית ואת הניסיונות האלימים להעלימה ,ניסיונות
שהצליחו ,במקרה היהודי.
אלא שיש ברומן משהו מעבר לאלימות הרצחנית
 רוחו עתיקת היומין של העם העיראקי ,שמגלםהיצור .ה"מה־שמו" נוצר ממלאכת הרכבה של
רוכל שיעי ,נשמתו היא של שומר שיעי ,חלקי גופו
הם של אזרחים עיראקים בני עדות שונות ,ואשה
נוצרייה היא שהפיחה בו חיים .לצד כל זאת ,היצור
מתגורר ב"חורבה היהודית" .הוא מכנה עצמו,
בצדק" ,האזרח העיראקי הראשון" .אלא שככל
זהות לאומית גם הזהות המגולמת ,תרתי משמע,
בגופו של ה"מה־שמו" דורשת תחזוקה מתמדת
בדמות חלקי גופות .כלומר ,היצור הוא נצחי למרות
שנצחיותו דורשת תחזוקה .יש לו שליחות שעליו
למלא :עליו לחיות כדי להגן על החפים מפשע
ולנקום בפושעים ,וכיוון שכך הוא ישרוד.
בסצנה האחרונה ברומן הוא נשאר ב"חורבה" בחברת
חתולה הזקן של האשה הנוצרייה שעזבה" ,כמו היו ידידי נפש משכבר
הימים" .שמו של החתול הזקן הוא "נאבו" (קיצור של "נבוכדנצר"
המלך הבבלי הגדול ולא "נאפו" ,השם שבחרה לו המתרגמת) והסצנה
רומזת לנצחיות הזהות העיראקית המתבססת על העבר המסופוטמי
המפואר .נזכרתי בה כאשר ביקרתי לאחרונה במוזיאון פרגמון בברלין.
ליד האולם שבו מוצג שער ִע ְש ָּתר הבבלי ,שאלתי ידיד עיראקי מה הוא
חושב על עיראק בת ימינו לנוכח תפארת עברּה .הידיד השיב לי מיד,
להפתעתי" ,אני חש תקווה! אומה בעלת עבר שכזה לא תנוצח ולא
יכולה להעלם"				 .

.

ד"ר רונן זיידל  -חוקר המתמחה בהיסטוריה של עיראק במרכז דיין באוניברסיטת
תל־אביב .מחקרו מתמקד בזהות הלאומית העיראקית וביטוייה השונים ,בין
היתר בספרות וברומן .מקיים קשרים ענפים עם עיראקים בעיראק ומחוצה לה.
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חצי
פינה

סלאח אל־חמדאני
מצרפתית :רותם עטר

ירושת האור
לרמת גן,
בגדאד האחרת ,החבויה ,של הבגדאדים

ַהּלַ יְ לָ ה ֶׁש ָחלַ ף ָעלַ י ְּב ָר ַמת ּגַ ן ֵ
ּכֹור ַע
מּול ִמ ְפ ַּתן יְ ֵמ ֶיהם
ֶׁשל יַ לְ ֵדי ַּבגְ ָדאד ַה ְּמנֻ ִדים
טֹווֶ ה ִּת ְקוָ ה
מּול ּתּוגַ ת ּגָ ֵ
לּותנּו
צּורה
רּוח ֲע ָ
ימתֹו ַ
נְׁש ָ
ִ
ּלֹותיו ַח ְסרֹות ֶהגֶ ה
ִמ ָ
צּורה
ַח ְסרֹות ָ
ִּב ְמ ֵ
אׁש ֵיתנּו
רֹומי ֵר ִ
צּוד ֵתנּו ַה ְּצ ִמ ָיתה
ַה ְר ֵחק ִמ ַּבגְ ָדאדְ ,מ ָ
ַאנְ ַחת ְס ָתו ֲא ֻרּכָ ה
ְּבלִ י ָע ָׁשן אֹו ֶׁשלֶ ג
קֹול ַמר ֶׁש ְּמ ַצּיֵ ת לְ ֶה ֶרס ַהּזְ ַמן
ָר ַמת ּגַ ן ָּב ַאּגַ ן ַהּיָ ם ַה ִּתיכֹון
ִהיא יִ לְ לַ ת ּגָ לּות ַאלְ מֹונִ ית
ַצּלֶ ֶקת ֶׁשֹּלא ָצ ֲע ָקה ַּדי
ֶאת ִּפ ְצ ָעּה
ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹות ַא־נַ ְחזָ הָ ,היִ ִיתי יֶ לֶ ד
*
ִּדּלַ גְ ִּתי ֵמ ַעל ִק ְברֹו ֶׁשל ְּבלֵ ֶיּבל
נָׁשים ֻמ ְסלְ ִמּיֹות ֲע ָקרֹות
יַ ַחד ִעם ִ
הּודים ּכְ ֵדי לַ ֲהרֹות
ֶׁש ִּדּלְ גּו ֵמ ַעל ִׁש ְב ָעה ִק ְב ֵרי יְ ִ
ַעם נִ זְ ָרק לָ ִריק ְּבלִ י ֲח ָרבֹות ְּובלִ י ְּדגָ לִ ים
ּנֹוהים ְּב ַא ֲה ָבה
כּובים ַעל ּגַ ֵּבי ּדֹולְ ִפינִ ים ַה ִ
ְר ִ
ֶאל ּכֹוכְ ֵבי ַּבגְ ָדאד
ַמ ְּב ֵט ֶיהם ִמ ְׁש ַּת ְּב ִרים ּכְ מֹו ּכִ ְת ֵמי ָהאֹור
ַעל ַה ִּמ ְפ ָר ִׂשּיֹות ַה ְּדחּוסֹות ְּב ְ
הּודית
נִׁש ַמת ָה ִעיר ַהּיְ ִ
ָר ִא ִיתי ֶאת ְּת ִחּיַ ת ַה ִּמ ְד ָּבר ַה ֲה ָר ִרי
ִמן ַה ָּק ֶצה ָה ַא ֵחר ֶׁשל ַהּזְ ַמן
ּגּופי אֹו ֵ
ּגּופְך
ִמן ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִ
ֵ
רֹוטט ּכְ ֶט ֶרף ְמ ַד ֵּמם
* ְּבלֵ ֶּיבל :קבר של יהודי הקבור בבית הקברות היהודי בבגדד ,נחשב
לצאצא של משה .נשים מוסלמיות היו עולות לקברו כדי לבקש
בקשות .אומרים שנשים מוסלמיות עקרות היו קופצות מעל קבריהם
של שבעה יהודים לסגולת פריון.
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ַה ִאם נּוכַ ל לְ ִה ְת ֵ
אֹוׁשׁשְּ ,בלִ י ַמ ְצ ֵּפן ְּובלִ י זִ ּכָ רֹון
ּכְ כָ ל ֵאּלּו ֶׁש ַא ְד ָמ ָתם נִ לְ ְק ָחה?
ְּב ָק ַרי ִמ ַּטלְ ְטלִ ים
ּוכְ ֵא ָבם ֶׁשל ּגֹולֵ י ַּבגְ ָדאד ְּב ָר ַמת ּגַ ן
ֶ
ּגֹואה ִּבי
ֶאל מּול ִּד ְמ ֵ
עֹותיכֶ ם ְּב ִעיר ַה ִּמ ְקלָ ט
ֲאנִ י ֵ
אֹוחז ַּב ִחּזָ יֹון
ְ
ּומ ַמ ֵהר לִ ְׁשק ַֹע ּבֹו
לְ ַה ְק ִּדים ֶאת ְׁש ִריקֹות ַה ִּטילִ ים ֶׁשל ָס ַדאם
ֲאנִ י ֵ
ׁשֹוטף ֶאת ַהּיָ ֵר ַח ֶׁשּלָ נּו ְּבכִ ּיֹור
וְ ַה ְר ֵחק ֵמ ָה ֻאּמֹות ַהּנִלְ ָחמֹות
ַמ ְפ ִׁשיט ֶאת ַׁשּיֶ ֶרת ַה ְ
ּנֹוד ִדים
אֹותּה
ְמ ַׁש ְח ֵרר ָ
ִמן ַה ְּפ ָרעֹות ַהּפֹולְ ָׁשנִ ּיֹות
יֵ ׁש לִ ְקּבֹר ֶאת ְמ ַב ְּק ֵׁשי ָר ֵ
אׁשיכֶ ם
לְ קֹול ָה ַר ַעם
ֶׁשל ְ
ּתֹות ֵח ֶיהם!
ּכְ ֵדי ֹלא לִ ְׁשּכ ַֹח
ֶאת ַה ַּמּכֹות ֶׁש ַה ְּמנֻ ּוָ לִ ים ִה ְמ ִטירּו ָעלַ י ְּב ָּפ ִריז
ּכֶ ָח ָרבֹות ְ
צֹורבֹות
ֶאת ֲעלֵ י ַה ֲה ַדס
ֶׁש ִּב ְּׂשמּו ֶאת יָ ֵמינּו ְּב ַּבגְ ָדאד
וְ ֶאת ּכַ ּלַ ת ַהּיַ ָּבׁשֹות
ֶׁש ִה ְדלִ ָיקה נֵ רֹות
לְ ַמ ַען ִׁש ַיבת ַה ַּמּלָ ח –
בּורה
ָצ ִריְך לְ ָה ִקים לָ ֶהם ֲארֹונֹות ְק ָ
ֲעׂשּויִ ים ֶמלַ ח ִמ ְד ָּבר
ֹלא ָרחֹוק ִמּיָ ַמי ֶׁשּנִ ְק ְּברּו
ֲאנִ י ַמ ֲחזִ יק ַמ ֵּקל לְ ִמ ְק ֶרה ֶׁש ֶא ְׁש ַּת ֲע ֵמם
ַמ ֵּקל ֶׁשאּוכַ ל לְ ַהּכֹות ּבֹו ֶאת ַה ְ
ּפֹוׁש ִעים
רֹורים ַהּיְ ֵׁשנִ ים
ִמ ְּבלִ י לְ ָה ִעיר ֶאת ַה ְּד ִ
ַּבּיְ ָערֹות
וְ ָׁש ַתלְ ִּתי ֵעץ ָּת ָמר
לָ ֵתת ֵצל לְ ִא ִּמי
וְ לִ זְ רֹות ֶאת ַהּגֶ ֶׁשם ֶׁשל ָּב ֶבל
מֹורד ַה ָּׂשדֹות ַהּיְ ֵב ִׁשים
ְּב ַ

חצי
פינה

אֹותֹו ֶּפ ַצע ָקדּום נִ ְפ ָער
ַּת ַחת ְׁש ֵמי ֶה ָע ָבר
ַהּסֹוכְ כִ ים ַעל זִ כְ רֹון ַה ַפ ְרהּוד

ַה ְק ִׁשיבּו לְ ָר ַמת ּגַ ן
לַ ּיֹונִ ים ֶה ָעפֹות
חֹולְ פֹות
ֵ
לֹומֹותינּו
ּכְ מֹו ֲח
מּול ִמ ְר ְּפסֹות ַּבגְ ָדאד.
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נּוע וְ לִ ְקּבֹר
אֹותֹו ַה ִּמ ְד ָּבר ַמ ְמ ִׁשיְך לָ ַ
ֶאת ֲא ֵ
בֹותינּו
		
אֹותֹו ִה ְמנֹון לְ אֹם
ַמ ְמ ִׁשיְך לְ נַ ּגֵ ן ִּד ְמעֹות ּכְ זָ ִבים
ּמֹוחים ְּבקֹול זְ ָע ָקה
ַא ֶּתםַ ,ה ִ
אֹורם
יטיב ֶאת ָ
ֲעלֵ יכֶ ם ֻמ ָּטל לְ ֵה ִ
ִא ְחזּו ַּבּנֶ ֶׁשק
ּדּומים.
וְ ִעזְ בּו ֶאת ַהּפֻ לְ ָחן ְּב ֵחיק ַה ִּד ְמ ִ
ּגּופכֶ ם ָה ֵ
ַה ְׁשּכִ יבּו ֶאת ְ
רֹועד
ֵה ָענּו לְ ַא ֲה ֵ
בֹותיכֶ ם
ִק ְטפּו ַׁשלְ וַ ת נֶ ֶפׁש
נְׁשיקֹות ְמבֻ ּיָ ׁשֹות
ּב ֶֹׂשם ִ
ַר ְּסנּו ֶאת ַה ָּדם ַה ֵ
ּסֹוער
לּוׁשים
ִר ְקמּו ֲחזָ ָרה ֶאת ַהּיָ ִמים ַה ְּת ִ

סלאח אל־חמדאני ,משורר עיראקי הגולה בפריז ,פקח לרווחה עיניים
בגדאדיות בלילה הראשון שבו הגיע לפסטיבל "שער" .משדה התעופה
לקחנו אותו למסעדת "הלב הרחב" שבכרם התימנים ,שם תובלו השיפודים
בתבליני תימן ,משם נסענו לחפלה עיראקית ברמת גן ואחרי שעה כבר
החזיק סלאח את המיקרופון ושר עם "אחיו היהודים" את מיטב הרפרטואר.
פרופ' שמואל מורה ,שבינתיים הלך לעולמו ושנכח שם ,ניגב דמעה .סלאח
הזכיר לו את חבריו הערבים מלילות בגדאד .סלאח הוסיף דמעה פואטית
והתחיל לכתוב כבר באותו לילה את הפואמה הרמת־גנית .למחרת לקחה
אותו ציונה שמאי לחיפה (שם נערך הפסטיבל) .בית המלון ברחוב הנביאים
הוקף במסעדות ערביות .הקריאה נערכה באולם מלא ב"בית הגפן" וסלאח
משוכנע לגמרי שבגדאד האמיתית נדדה מעיראק לכאן .אז מי אנחנו שניתן
לאמת לקלקל את הסיפור.
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עידן בריר
מאנתפאצ׳ה לאינתיפאדה:
לשחרור התעתיקים מערבית מאימי
ה״מדעיּות״

בפרק האחד־עשר של הסדרה התיעודית "והארץ היתה תוהו ובוהו"
ששודרה בערוץ הראשון ,רגעים לפני סגירתו והפיכתו לתאגיד השידור
"כאן" ,בדיון על עליית האסלאם בחצי־האי ערב ,התייחס הקריין
למלחמתו של הנביא מוחמד בשבטי היהודים הקרובים לעיר אל־
מדינה .וכך אמר הקריין" :מוחמד תקף את שבטי היהודים שהתרכזו
בנווה המדבר ח'ייּבר 600 .יהודים בני שבט ֵ
קּור ֶ
ייטה שנכנעו ללא תנאי
נטבחו" 1.הקריין הוגה את שם השבט  ,Kureyteאולם יודע כל מי
שלמד את תולדות הערבים והאסלאם כי שם השבט הוא ,כמובן" ,בנו
קורייזה" ( .)Qurayzaהקריין האומלל נפל מבלי דעת קורבן לתעתיק
ה"מדעי" הנפוץ בקרב העוסקים בכתיבה על השפה הערבית ,על
הערבים ועל האסלאם ,ביניהם אקדמאים ,מתרגמים ,מורים לערבית
ואנשי מודיעין.
לא מן הנמנע שהשם ֵ
"קּור ֶ
ייטה" ,כפי שנהגה בפי הקריין ,נכתב או
עבר הגהה בידי מזרחן מומחה שטרח לתעתק אותו לפי עקרונות
התעתיק ה"מדעי" ,המקובל בכתיבה אקדמית ,שלפיו האות הערבית
ظ ,הנהגית בערבית כמעין זי"ן נַ ֲח ִצית" ,כבדה" ומודגשת ,מתועתקת
בעברית כטי"ת עם גרש .דא עקא שאיש לא נתן לקריין האומלל
את המפתחות לצופן־הסתרים של העוסקים בערבית ולהגייה נכונה
לפיה .כה "מדעי" היה התעתיק עד שהקריין האומלל ,שככל הנראה
סמך בעיניים עצומות על ידענותו של המומחה ולא בירר בעצמו את
דרך ההגייה הנכונה ,הגה את השם באופן שגוי לתפארת .כל צופי
הסדרה וכל מי שיבקש להשתמש בה בעתיד כמקור חשוב להיסטוריה
פופולרית זכו להצגה שגויה של מידע ,שכמוה כהטעיה.
במקרה אחר ,כותרת שעלתה בחשבון הטוויטר של עיתון "הארץ"
בתאריך  13ביולי  2017מסרה את הפרטים הלקוניים הבאים" :הצעיר
הישראלי שחצה לעזה :ג'ומעה אבו ע'נימה ,בן  ,19מהכפר הלא מוכר
ח'שם זנה" .אחת מקוראות העיתון הגיבה על הכותרת בציוץ משלה,
שבו אמרה" :הארץ אתם על עברית" (צילום מסך בעמוד הבא) .הקוראת,
כך ניתן להניח מדבריה ,קראה את השמות "ע'נימה" ו"ח'שם" ולא
הבינה מה היא קוראת ואיך צריך להגות את השמות הללו .רק בהמשכו
של אותו ערב ,כאשר עלתה הכותרת כידיעה מלאה באתר "הארץ",
2
שונה שמו של האיש ל"אבו גנימה" ,אם כי שם הכפר נותר על כנו.
 .1את הפרק המלא ניתן לראות בקישור.https://youtu.be/O7LXKed61Gg :
הציטוט המובא כאן מתוך הפרק מופיע בדקה .9:50
 .2״הצעיר הישראלי שחצה לעזה :ג׳ומעה אברהים אבו גנימה״ מאת ג׳קי ח׳ורי.
אתר ״הארץ״ 13 ,ביולי .2016
בקישור.https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.3005713 :
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התקלות הקטנות הללו אינן מקריות – הן בדיוק מה שקורה כאשר
התעתיק ה"מדעי" פוגש את הקורא ההדיוט שאינו יודע ערבית .איך
אני יודע לומר בוודאות כי קריין הערוץ הראשון או קוראת עיתון
"הארץ" נפלו קורבן לחוסר הבנה של תעתיק "מדעי"? התשובה
פשוטה – טקסט הקריינות בסדרה "והארץ היתה תוהו ובוהו" ,שככל
הנראה עבר הגהה בידי מומחה ,הוקרן ככתוביות לחירשים על המסך
(ר' תצלום מסך) .הקריין פשוט לא ידע מה תפקיד הגרש שאחרי האות
טי"ת ולכן קרא אותה ככל שהוא מבין ומכיר מן העברית .כך גם באשר
לקוראת ״הארץ״ ,שנדמה כי פשוט לא הצליחה להבין מהן כל אותן
אותיות עם גרש ,שאיננה מורגלת בהן בכתיבת העברית ומן הסתם גם
אינה יודעת להגותן.
ברשימה הזאת אני מבקש לקרוא להיפטר מן התעתיק המדעי בסביבה
פופולרית ,כדרך למנוע שגיאות מגוחכות ומזיקות כגון זאת של הגיית
שם השבט "בנו קורייזה" או שם המשפחה "אבו גנימה" .ברצוני לטעון
כי הניסיונות לשמר בכוח את הקשר האורתוגרפי בין האלפבית הערבי
לזה העברי ,כנהוג בקהילות מקצועיות ומתמחות ,על חשבון יכולתם

תצלום מסך מתוך הסדרה "והארץ היתה תוהו ובוהו" (מתוך ערוץ היוטיוב של הערוץ הראשון)

של הקוראים להבין ולהגות ,ולו באופן מקורב ,את השמות המקוריים
בערבית ,מטעים ומזיקים ואף משיגים תוצאה הפוכה .במקום לקרב את
השמות הערביים לקוראי העברית ובכך ,אולי ,גם לקרב את התרבות
והשפה הערבית אליהם ולהפחית את הזרּות הנלווית לה דרך קבע
בשיח הישראלי ,תעתיק זה רק מוסיף זרות וניכור לטקסטים שממילא
סובלים מכגון אלה למפרע.

למהותו של התעתיק ה"מדעי" ושימושיו

עוד בטרם אדרש לבעייתיות השימוש בתעתיק המדעי בסביבה
פופולרית ,יש צורך להגדיר בדיוק מהו אותו "תעתיק מדעי" שאותו
אני שם על ראש שמחתי ברשימה זאת :תעתיק "מדעי" זה (ואני מקווה
שחשיבותן של המרכאות תובהר במרוצת הרשימה) הנו דבר ייחודי
אך ורק לשפות שמיות ,שמערכות הכתב שלהן קרובות ומקבילות
לזו של הכתב העברי .תעתיק זה מקדש את הקרבה האורתוגרפית בין
הערבית לעברית ורואה ערך "מדעי" בשימור ייצוגן של האותיות,
באופן שאמור לאפשר לכל קורא עתידי של הטקסט "לאחזר" את
צורת הכתיבה המקורית של המילה או השם בשפה הערבית .תעתיק זה
הנו מדעי באשר הוא מניח כי ה"צרכנים" שאליהם הוא פונה שולטים
שליטה סבירה ומעלה בלשון המקור ולא רק שידעו לאחזר את המילה
במקור ,אלא גם לקראּה ולהגותּה כהלכה.

כך ,לדוגמה ,השם مصطفى (מוסטפא) יתועתק לפי שיטה זו "מצטפא"
אף כי הגיית האות הערבית ض (המקבילה באופן עקרוני לאות צד"י
בעברית) נשמעת לאוזנם של שומעי העברית קרובה יותר לסמ"ך
מאשר לצד"י .גם שמו של חודש رمضان (רמדאן) יתועתק לפי שיטה
זו "רמצ'אן" אף כי הגיית האות הערבית ض (שאין לה מקבילה
באלפבית העברי) נשמעת לאוזנם של שומעי העברית קרובה יותר
לדל"ת מאשר ל־צ' .הדבר רק הולך ומסתבך במילים מרובות תנועות
שלא יובנו במעבר לעברית אלמלא יוספו להם אמות קריאה בתעתיק
העברי .דוגמה מובהקת לכך (הכוללת גם אות שלא תובן על־ידי
קוראי עברית) היא המילה انتفاضة (אינתיפאדה) שתתועתק לפי שיטת
התעתיק המדעי "אנתפאצ'ה" ובלא הוספת שני יו"דים והחלפת ה־צ'
בדל"ת יתקשו קוראי עברית מן השורה להבינה.
הערבית מזמנת לנו ,העוסקים בתרגומה ובהוראתה ,אתגר ייחודי
הקרבה בין
שהוא בגדר מלכודת הממתינה לקורבנה .כוונתי למלכודת ִ
הלשונות ,שבגינה התקבעה אצלנו התחושה כי עלינו לשמור מכל
משמר על אופן הכתיבה של המקור הערבי ולקדש את מלוא המכלול
האורתוגרפי שלה ,במקרים רבים על חשבון בהירותם של הדברים.
מתוך הדבקות באורתוגרפיה הערבית ,מבקש המתעתק ההולך לפי
שיטת התעתיק ה"מדעי" להציג את מצאי הפונמות הייחודי לערבית,
כדי למסור לקורא בדיוק מוחלט את המילה כפי שהיא נכתבת בערבית.
אלא שבעברית לא קיים מצאי הפונמות הייחודי הזה (למשל ,האות
ص במילה "מוסטפא" או ض במילים "רמדאן" ו"אינתיפאדה") .מרבית
המתעתקים הם תוצריהן של מערכות חינוך והכשרה ושל קבוצות
התמחות מקצועיות ,אקדמיות ,מודיעיניות או חינוכיות .קבוצות
אלה ״תכנתו״ ותבנתו את חבריהן להקפדה יתרה על שימוש בתעתיק
ה"מדעי" ,מתוך הנחת יסוד שכל חברי הקבוצה והאנשים שהוכשרו
במסגרתה ידעו לפענח את התעתיקים הנהוגים לפי שיטתה .לחברי
הקבוצות הללו ברור לחלוטין שהאות ض נהגית כדל"ת נחצית ,אבל
מבחינה אורתוגרפית ,שהיא זו שהם מקדשים ,לאות ض אין כל קשר
לאות דל"ת ולכן צפוי המתעתק לחוש מועקה וחוסר־נוחות לנוכח
צורת הכתיבה "אינתיפאדה" ויימנע מלעשות בה שימוש .הסיבה
לכך היא כי אותן קבוצות מקצועיות מעולם לא עמדו על חולשותיה
ומגרעותיה של שיטת התעתיק הנהוגה בהן במפגש עם הקורא ההדיוט
וממילא יסרבו לשנות את מנהגם כדי שלא "לחרוג מן הקונוונציות".
בשל קוצר־ידה הפונולוגי הניכר של שיטת התעתיק הזאת והתעלמותה
מכתיבת העברית בכתיב מלא ,מוספים לעתים סימני ניקוד למילים
המתועתקות ,אך בכך פגם מרובע :ראשית ,ברור לחלוטין שניקוד
לא יעזור לגשר על הפערים שבין עיצורים ייחודיים לשפה הערבית
שאינם קיימים בעברית ושקוראי העברית אינם יודעים להגותם .שנית,
הוספת הניקוד בעברית כופה על הערבית תנועות וצלילים מן העברית,
שאולי חולקים דמיון אורתוגרפי מסוים לצלילים המקוריים בערבית,
אך בעת ובעונה אחת שונים מהם פונולוגית ,כשם שסמ"ך שונה מצד"י
בהגיית העברית .שלישית ,ערכו האסתטי של הטקסט נפגם ,שכן מילה
מנוקדת תמיד תבלוט על העמוד כחריגה על רקע טקסט לא־מנוקד מה
שעלול לפגוע באסתטיקה של הטקסט .הדבר עלול ,אולי ,להיראות
שולי וחסר־חשיבות ,אך די לחשוב עד כמה בולט ניקוד על רקע
טקסט לא־מנוקד כדי להבין מה מרכזיותה של האסתטיקה של הטקסט
עבור העין האנושית .רביעית ,יש גם ממד קונטרה־פרודוקטיבי ,קרי
המשיג תוצאות הפוכות ,בשימוש בשיטת תעתיק זרה ומנכרת כל כך.
לא ניתן להעביר את היופי ,הייחוד והעושר של הערבית כאשר למען
התקינות ה"מדעית" ,מוצגות המילים באופן כה לא אסתטי לעין של
קורא העברית ,ולבסוף הופכות בהכרח למשהו שגם לא נעים לאוזנו
ושמן הסתם גם לא יצליח להבין.

הציוץ של קוראת עיתון ״הארץ״ (צילום מסך)

מעניין לגלות כי בכל האמור לתרגום בכיוון ההפוך ,כלומר בתרגומים
שעושים מתרגמים ערבים לטקסטים מעברית – מעבר לשוני שאין
הקרבה האורתוגרפית אובדת בו מלוא הנימה – אין רואים העוסקים
במלאכה כל הכרח להשאיר את צורת הכיתוב המקורית בעברית כמות
שהיא במקור .אדרבא ,הם מוסיפים לצורה העברית עיצורים שונים
ובעיקר אמות קריאה לפי הצורך ,כך שאופן הקריאה של השמות
יהיה נהיר לקוראי הערבית ולא זר ומוזר להם – גם במחיר של "חוסר
נאמנות" לצורת הכתיבה המקורית בעברית – ולצד זאת יישמר קרוב
ככל הניתן לאופן ההגייה המקורי של השם במקור .כך ,לדוגמה ,השם
הפרטי "ערן" יתועתק לערבית عيران ("עיראן") ,כלומר מקבל יו"ד
ואל"ף עודפות ,כך שהקורא הערבי יקרא אותו קרוב ככל הניתן לאופן
הגייתו בעברית ,גם אם מבחינה אורתוגרפית הוא מתרחק עד מאוד מן
המקור העברי ,חרף הקרבה בין הלשונות.
כדאי לבחון גם כמה דוגמאות משפות אירופיות :שמה של המשוררת
הפולנייה זוכת פרס נובל ויסלבה שימבורסקה מוכר בישראל היום,
לפחות בחוגים של חובבי הספרות והשירה .שמה בפולנית נכתב
 .Wisława Szymborskaהאם מישהו העלה על דעתו להביא את
שמה בתעתיק מדעי – ויס(ל)וואבה סזימבורסקה" ,על מנת לשמור על
זיקה לצורת הכתיבה המקורית של השם בפולנית? ומה באשר לשמו
של המשורר הצרפתי ארתור רמבו ( ?)Arthur Rimbaudהאם היה
עולה על דעתו של מישהו לכתוב את שמו "ארתור רימבאוד"!? חשבו
גם על אופני "ראלי" ( .)Raleighהאם מתרגם מאנגלית היה מעז
לתעתק את שם החברה "ראלייג'"?! ומה לגבי חברת הרכב הצרפתית
"רנו" ( – )Renaultהאם עורך ספרותי היה מתיר למתרגם לתעתק
את שמה "רנאולט"?! כמובן שאפשר להביא עוד אינספור דוגמאות
לשמות כאלה משלל שפות אירופאית ואחרות.
אינני מבקש לכפור ברשימה זאת ,מן הסתם ,בצורך שרואה לה קהילה
מקצועית או מדעית לסגל לעצמה ולשמר ארגז כלים ייחודי – ובכלל
זאת שיטת תעתיק ייחודית – שיאפשר לחבריה ״לדבר בשפה אחת״,
לעשות שימוש מדויק ויעיל בתוצריהם של עמיתים וכן לבקרם .ראוי
ואף רצוי שבאקדמיה או בקהיליית המודיעין ימשיכו לעשות שימוש
בכלים מדעיים ובכלל זאת בשיטת התעתיק ככל שהעוסקים בתחום
סבורים שהדבר משרת אותם ,בין אם בהקלת חיפוש עתידי אחר שם
או מילה כלשהם או כדי לשמור על אחידות פנים־קהילתית בכתיבה,
למניעת שיבושים ושגיאות .כל שאני מבקש לטעון כאן הוא כי
התעתיק ה"מדעי" ,ככל כלי עבודה מדעי ,צריך להצטמצם אך ורק
לתכליתו המקורית ,ככלי עבודה המשרת את הקהילה המקצועית
הרלוונטית ובהתאם לצרכים מקצועיים ספציפיים בלבד .מן הסתם,
לו היתה נותרת שיטת התעתיק "המדעי" הזאת בדל"ת האמות של
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הקהילות מקצועיות ,לא היה כל צורך בכתיבתה של רשימה זאת.
האמת ,עם זאת ,היא הפוכה בתכלית והתעתיק ה"מדעי" פרץ מזמן
את חומותיהן של הקהילות המקצועיות ולעתים רבות הוא חדר לעולם
התרגום הספרותי ולתרגומים פופולריים ,בלתי־מקצועיים ובלתי־
אקדמיים אחרים .הסיבה לכך היא העובדה כי במקרים רבים ,אי־אילו
מנשות ואנשי הקהילות המקצועיות הללו פועלים בכובעים כפולים
ומשמשים גם כמתרגמים לקהל פופולרי.
כפל כובעים זה הוא דבר מבורך עבור הקהילה האקדמית ,בבואה
לפנות לקהל הרחב ,הפופולרי ,אך האמת היא שאין דבר מדעי בתעתיק
ה"מדעי" כאשר זה פוגש קוראים הדיוטות ,שאינם חברים באותן
קהילות מדעיות ואינם אמונים על ארגז הכלים הייחודי שלהן .מכלי
עבודה וז'רגון מקצועי יעיל ומועיל ,כל שנותר מן התעתיק ה"מדעי"
במפגש עם הקהל הפופולרי הוא כתב צופן נסתר ,מוזר ובלתי מובן
בעליל .הקורא ההדיוט ,שאינו בקיא בערבית נעדר במקרה הטוב
את הכלים המקצועיים לפענוח צופן התעתיק ואת הכלים הלשוניים
לקריאת המילה המתועתקת .במקרה הרע ,עומדת שיטת התעתיק
הזו בסתירה גמורה לקודים אורתוגרפיים שהקורא הורגל בהם משך
שנים של קריאת עברית .שהרי קורא העברית ההדיוט ,שהורגל עוד
משחר נעוריו וימיו בבית הספר כי האות צ' היא האות האחרונה
בשמו האמצעי והראשונה בשם המשפחה של המלחין הרוסי פיוטר
איליץ' צ'ייקובסקי או בשם המשפחה של הסופר האמריקני ריימונד
צ'נדלר ,לא יוכל לדעת לעולם כי השם "רמצ'אן" הוא חודש רמדאן
ולא  .Ramachanבשל פערים אלה משיג התעתיק ה"מדעי" במפגשו
עם קהל הקוראים הפופולרי את התוצאה ההפוכה – לא רק שהקורא
לא יבין את המילים המתועתקות ,הוא אף עלול לחשוב פעמים רבות,
מכורח הרגלי ההגייה שלו בעברית ,שמדובר במילים אחרות לגמרי
ובכל מקרה לא ידע איך לקרוא את המילים שלפניו.

כשלים רווחים בפענוח התעתיק המדעי:
שאלון לקורא ההדיוט

משך שנים נתקלתי בתופעות מוזרות שיצר השימוש העודף ,הכפייתי
כמעט ,בשיטת התעתיק ה"מדעי" ומנגד ,בתגובות המשתוממות
ואובדות־העצות של קוראים שאינם מכירים את המקור הערבי ואינם
מבינים כלל מה הם קוראים ,בדומה לדוגמאות שהבאתי בראשית
הדברים .אלא שמעולם לא היה ברשותי "אקדח מעשן" שאוכל להביאו
כדוגמה לעמיתי וחברי מקרב קהילת המתרגמים כדי להעמידם על
המכשול שהם נותנים לפני עיוור.
בבואי לכתוב רשימה זו ,חשבתי כי לא יהיה מנוס מלנסות ולהביא ,ולו
באופן ראשוני וחלקי ,את אותו "אקדח מעשן" ,וזאת על מנת להציב
את תמרורי האזהרה המתבקשים בפני הקהילה שעמה אני נמנה .אינני
מבקש לעשות כן כדי לייצר פולמוס וכחני ולסמן נתיב ראשוני לקירוב
בין שפת הסתרים שבה אנו ,המתרגמים ,משתמשים ,לבין יכולת ההבנה
והפענוח של קוראינו .נתיב זה יוכל ,אולי ,לסייע גם בהפגת העוינות,
הזרּות והמוזרּות האופפות למפרע כל טקסט ערבי ובפרט טקסטים
ספרותיים ערביים ,ולמצוא עבורם נתיבות ללבו של הקורא העברי.
לשם כך ,העברתי שאלון קצר ,הכולל צפייה ב־ 25שמות ומונחים
שאותם ליקטתי מטקסטים עיתונאיים ,ספרותיים ואקדמיים שיועדו
לקהל הפופולרי .קהל המשיבים על השאלון ,הם  150גברים ונשים
( 85%מהם בין הגילים  20ל־ 50ורק  15%מהם בגילים מבוגרים יותר)
שהמכנה המשותף ביניהם הוא שמימיהם לא למדו ולו יום אחד של
ערבית ,ספרותית או מדוברת .בכך ,הם מהווים את מה שניתן להגדירו
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"המכנה המשותף הנמוך ביותר" של קוראי העברית הנתקלים בספרות
ערבית – הדיוטות גמורים בשפה הערבית ,שלא רכשו מעודם ולו את
הכלים הבסיסיים להכרת התעתיק ה"מדעי" .זוהי הקבוצה שדרכה,
ולא דרך הקבוצה המצומצמת של יודעי הערבית ו/או העוסקים בה,
אנו צריכים לשרטט את גבולותיה של קבוצת הקוראים הפוטנציאליים
של תרגומינו .המשתתפים במשאל ,שפניתי אליהם אישית ובחרתי
אותם לאחר שעמדתי על חוסר שליטתם בערבית ,התבקשו לקרוא את
השמות הכלולים בשאלון ולכתוב באותיות לטיניות מהו אופן הקריאה
הראשון שעולה בראשם לשמות המוצגים בפניהם .בעצם השימוש
באותיות לטיניות ,ביקשתי לנטרל את הקרבה הלשונית בין השפות
וככל הניתן גם את האפשרות כי יבינו את מטרתו של השאלון .אין
בקבוצה זאת של משיבים משום מדגם סטטיסטי תקף ומייצג של קהל
קוראי העברית וממילא לא ביקשתי לייצר מדגם תקף שכזה .מטרת
השאלון היתה המחשה ראשונית של הדרך שבה מבינים הדיוטות
גמורים בערבית את השמות המתועתקים לפי התעתיק ה"מדעי" ולקרב
ביניהם לבין העוסקים במלאכת התרגום ,כדי שאלה האחרונים יבינו
את עומק הפערים הנוצרים בשל השימוש בתעתיק ה"מדעי" בסביבת
קוראים שאינם אמונים עליו.
בשל קוצר היריעה ,לא אוכל להציג כאן ניתוח מקיף של תוצאות
השאלון (שתוצאותיו שמורות אצלי ונגישות לכל חפץ) 3אך אוכל לומר
זאת בביטחון מלא :בכל  25המילים שהוצגו לנשאלים ,שרק מקצתן
אביא כאן כדוגמה והמחשה ,התקבלו תוצאות דומות ,המראות באופן
שאינו משתמע לשני פנים (וכפי שטענתי לעיל) כי אין לקוראי העברית
כלים להבין כיצד יש להגות את השמות הערביים הכתובים בתעתיק
ה"מדעי" .ברוב מכריע של המקרים ,השמות המתועתקים על־פי שיטה
זו נקראים על־ידי קוראי העברית כמעט בכל צורה זולת צורת ההגייה
המקורית והתקינה בערבית.
כך ,לדוגמה ,ביקשתי מן הנשאלים לומר מה הם מבינים משני השמות
"תרכי" ו"פיצל" המרכיבים את שמו של הנסיך הסעודי טורקי אל־
פייסל ,לפי שיטת התעתיק ה"מדעי" .רוב מכריע מבין  154המשיבים,
קראו את השם "תרכי" בכמה צורות עיקריות – Tarki, Terki
ובמידה פחותה גם  Tarakiו־ .Tarhiרק מיעוט –  9נשאלים ,קרי
פחות משישה אחוזים מן הנשאלים – הבינו כי מדובר בשם "טורקי"
(או ֻת ְרּכִ י ,אם לנקוט את שיטת התעתיק ה"מדעי" המנוקד) .את השם
"פיצל" קראו רוב מכריע של הנשאלים בצורות  Pitzelו־Fitzel
ובכמה נגזרות קרובות שלהם .רק  21מהנשאלים (כ־ 13.5אחוזים)
הבינו כי מדובר בשם "פייסל" (ועוד ארבעה הצביעו על שמות קרובים,
כגון  .)Faitzalתוצאות אלה מעידות על חוסר יכולת כמעט מוחלט
של הקורא הישראלי להבין את שמו של הנסיך טורקי אל־פייסל כאשר
הוא מתועתק לפי השיטה ה"מדעית".
מקרים אחרים של אי־הבנה קיצונית של השמות הכתובים ניכרו בשמות
ערים בסוריה הנזכרות חדשות לבקרים בכלי התקשורת הישראליים
– חומס (שלפי התעתיק ה"מדעי" נכתבה "חמץ" ונקראה על־ידי
רוב הנשאלים ,שלא במפתיע Hametz ,או  Hamtzעל נגזרותיהם
השונות; רק ארבעה נשאלים מסך  – 154כ־ 2.5אחוזים בלבד – ציינו
שם הקרוב לצורת ההגייה המקורית בערבית) ואידליּב (שלפי התעתיק
ה"מדעי" נכתבה "אדלב" ונקראה על־ידי רוב הנשאלים  Adlabאו
 Adlavעל נגזרותיהם השונות; רק ארבעה נשאלים מסך  – 153כ־2.5
אחוזים בלבד – ציינו שם הקרוב לצורת ההגייה המקורית בערבית).
האמירות דובאי ("דבי" ,לפי התעתיק המדעי) התעלתה על כל אלה,
 .3תוצאות השאלון המלאות נגישות בקישור הבא.https://goo.gl/K7LHx3 :

כאשר רוב מכריע של הנשאלים הציע את הקריאות  Debiו־ Dabiעל
נגזרותיהן השונות ואף לא נשאל אחד מסך  151המשיבים ידע לזהות
כי מדובר בדובאי.
שמות פרטיים אחרים שבלטו ככאלה שכמעט ולא זוהו על־ידי
הנשאלים היו "בולוס" ("בולצ" לפי התעתיק ה"מדעי;  0%זיהוי),
מותנּבי ("מתנבי" לפי התעתיק ה"מדעי; כ־ 1%זיהוי) ,פאדל ("פאצ'ל"
לפי התעתיק ה"מדעי; כ־ 3%זיהוי) ,חאפז ("חאפט'" לפי התעתיק
ה"מדעי; כ־ 5%זיהוי) ,קוסאי חוסיין ("קצי חסין" לפי התעתיק
ה"מדעי;  0%זיהוי) ,סאיג ("צאא'ע'" לפי התעתיק ה"מדעי;  0%זיהוי)
ושם השבט קורייזה ,המופיע בראשית המאמר ("קריט'ה לפי התעתיק
ה"מדעי; זיהוי בודד וגם הוא מקורב בלבד).
מכל הדוגמאות הנזכרות לעיל עולה בבירור כי במפגש עם הקורא
ההדיוט ,השימוש בתעתיק המדעי הפך מברכה לקללה ומאמצעי מסייע
לאמצעי מכשיל .קוראים שאינם אמונים על השפה הערבית ואינם
מכירים את שיטת התעתיק של הקהילה המזרחנית ,אינם מצליחים
להבין מהם השמות שאותם הם קוראים וניכר מכל כי אינם יודעים
כיצד לקרוא את האותיות הייחודיות לשיטת תעתיק זו ,שלהן פונקציות
אורתוגרפיות שונות בין שיטת התעתיק לכתיבת העברית הרגילה .רק
מתי מעט מן הקוראים יצליחו לפענח את השמות המופיעים לפניהם
בתעתיק ה"מדעי" ובדרך כלל אף זאת באופן מקורב בלבד.

מקורותיו המקצועיים והגילדאיים
של התעתיק ה"מדעי"

העיסוק בסוגית התעתיקים מערבית (ורק מערבית!) חוזר ועולה פעם
אחר פעם מאז שהתחלתי לעסוק בתרגום ,ומייצר תגובות רגשיות בלתי
פרופורציוניות אצל רבים מעמיתי ועמיתותי לתחום .בכנות רבה ,אני
תמה על העניין בכל פעם מחדש ונבוך מן המתאם ההפוך בין משך
הזמן הבלתי־נתפס שהוקדש לדיונים על תעתיקים בכל פורום העוסק
בתרגום מערבית (מן האקדמיה ללשון העברית ועד לנידח שבפורומים
האינטרנטיים העוסקים בתחום) לבין הבלבול וחוסר הביטחון שלוקים
בהם מתרגמים בכל פעם מחדש ,בבואם לתרגם יצירה מערבית .למרבה
הצער וההשתוממות ,נראה כי הדיונים הארוכים לא הביאו את הסוגיה
לפתרון מניח את הדעת בקרב המתרגמים והבלבול וחוסר־האונים
הללו משתקפים לבסוף בחוסר יכולתם של הקוראים להבין את השמות
המתועתקים לעברית.
במשך שנים אני שומע מן העוסקים בשפה הערבית סיבות שונות
ומשונות לשימוש הבלתי ־נשלט שהם עושים בתעתיקים "מדעיים"
בתרגומיהם ,במאמריהם ובחומרי ההוראה שלהם ,גם כאשר הם
מבינים בחלק מן המקרים כי קוראיהם אינם מבינים את התעתיק
שבו הם עושים שימוש .הסיבה הראשונה לכך היא מה שאני מכנה
"כורח ההרגל" .לא נדיר לשמוע ממתרגמ/ת את המשפט "אני בוגר/ת
 8200וגם כשאני מנסה לכתוב בתעתיק שאינו התעתיק ה"מדעי" ,אני
מרגיש/ה לא בנוח ובסוף מחזיר/ה את הצורה לתעתיק שאני רגיל/ה
אליו .גם אם ניתן להבין את כוחו של הרגל ארוך־שנים זה ,נדמה כי
אין מדובר אלא בהתמכרות ממניעים טכניים ,מּונָ ֵעי כפייה מערכתית
של כללים ,לשיטת תעתיק המתאימה לעבודה מקצועית מסוג מסוים
(מערכת המודיעין לדוגמה) ,תוך חוסר יכולת להתאימה לסביבות
קוראים משתנות .רישומה של המערכת הצבאית־מודיעינית ניכר לא
רק בתחום השימוש בשיטת תעתיק כזו או אחרת ,כי אם בכל ההיבטים
של לימוד השפה הערבית בישראל והשימושים השונים בה .נדמה כי
חלקים גדולים מבין בוגרי המערכת המודיעינית אינם יכולים ואולי

אף אינם רוצים להשתחרר מהשפעתה ,אך זה עניין הראוי לדיון
(והנידון בהרחבה) במקומות אחרים .קשה להתעלם גם מכך שישנה
כאן דינמיקה של הגבהת חומות של גילדה מקצועית :קבוצה סגורה
של בעלי מקצוע בעלי הכשרה דומה ,המתנהגים כגילדה או כחבר
שומרי־סוד ושהז'רגון והתעתיק הייחודיים הפכו להיות לבנים באותן
חומות המגוננות על הגילדה ואף מבחן כניסה של ממש לתוכה.
סיבה אחרת להיאחזות הכפייתית בתעתיק ה"מדעי" היא סיבה
אידיאולוגית ו/או דידקטית שבעיקרה מבקשת להעניק לקוראים
"טעימה" מן הערבית ולעודדם בשל־כך ללמוד אותה או למצער
להתוודע אליה .זו יכולה להיות "טעימה" של הצליל המקורי או
במקרים קיצוניים למדי ,גם יצירה מכוונת של זרות ומוזרות בטקסט
שעיקר תכליתן ,כאמור ,היא לעודד את הקוראים להיחשף לערבית
באופן בלתי־אמצעי ,מה שאמור להתיר עבורם את המתח והמוזרות
שיוצר התעתיק או השימוש במילים ערביות .לא אחת שמעתי
מתרגמים שאמרו לי דברים בסגנון "הקוראים יצטרכו להתמודד עם
צורת הכתיבה המוזרה הזאת .מצדי שילכו ללמוד ערבית!") .ואמנם,
במקרים מסוימים יש חן מסוים בהותרת משהו מן המקור הערבי ,בין
אם מדובר במילה המשותפת לשתי השפות ובין אם מדובר בקללה
או בביטוי בסלנג ,המובנים גם בקרב קוראי העברית .אלא שמעבר
למקרים בודדים אלה וגם הם צריכים להיעשות בטוב טעם – כל שאר
המקרים הם בגדר כפייה של זרות על הקורא והרחקתו מן הטקסט.
בהיאחזות זו בתעתיק המדעי יש שילוב של פחד והתנשאות ,המזיקים
כל אחד מהם ,לחוד וגם יחד .הפחד הוא מעמיתים למקצוע שחס
וחלילה יראו תעתיק בלתי "מדעי" בטקסט של עמית/ה ויזדעזעו
לגלות שהוא "אינו יודע ערבית" ,כפי שמתגלה מן התעתיק ה"שגוי"
המופיע בטקסט שלו .אימת הקולגות כופה על רבים בתחום – חוקרים,
מורים ,מתרגמים ועיתונאים – היאחזות בתעתיק המדעי גם כאשר
ברור להם שקוראיהם יתקשו להבינו (אם הדבר בכלל ברור להם).
ההתנשאות מתבטאת בכך שבמקום שהטקסט המתורגם יהיה עילת
הכל והלשון תהיה אמצעי למסירתו היעילה בלבד ,במקרה הייחודי של
תרגום מערבית – שבה הכל פוליטי ושבה חושבים המתרגמים שיש
להם שליחות פדגוגית הרבה לפני שליחות תרבותית־תרגומית – המצב
הפוך והטקסט הופך משני ומשועבד ללשון .הדבר עומד גם בניגוד
גמור למשימת המתרגם ,שהיא צנועה מטבעה .אינני רוצה בדברים
אלה ,חלילה ,להאשים את חברי לקהילה בפחדנות ובהתנשאות .כולם
אוהבי ערבית וחדורי שליחות בעיסוקם בשפה .אלא שהלהט הבוער
הזה עלול לעתים להשכיח מלבם כי התרגום הוא מלאכה מוכוונת־
קוראים שאינה מיועדת לצריכה פנים־קהילתית וככזו עליה להביא
בחשבון גם ובעיקר את צורכי הקוראים ומגבלותיהם ,גם אם הדבר
כרוך בהסתגלות לכללי־משחק מקצועיים חדשים.

סיכום

אני יודע אל־נכון שכמה מעמיתי למקצוע ירימו גבה בגלל ישירותם
של הדברים או ירגישו לא בנוח בגלל הרגלים ישנים שהוטמעו בהם
לכל אורך מסלול ההכשרה שלהם ,בתיכון ,בשירות הצבאי ,בלימודים
אקדמיים ובהוראה .אולם דווקא משום שמדובר בקבוצת מיעוט (אף
אם מיעוט משכיל) הם יאלצו להתייצב דווקא בעמדה המתגמשת.
במצב הנוכחי ,דאגת יתר לרווחתה של הגילדה המקצועית המצומצמת
למדי (לא יותר מכמה מאות ספורות של אנשים ,במקרה הטוב) וחשש
כמוס יותר מפני ביקורתו במקרה של "חריגה מן התקן" ,מונעים מעבר
של רוב הקהילה המדעית מן התעתיק ה"מדעי" אל תעתיק נגיש
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ניזאר קבאני
השוואת תרגומים
u

نزار قباني

ניזאר קבאני ( ,)1998-1923הטוען הראשי לכתר המשורר הלאומי של
סוריה ,לצד אדוניס ,היה גם מן המשוררים הפוריים ביותר בה .יותר
משלושים ספרי שירה חיבר ,ורבים משיריו הולחנו וזכו לפופולריות
עצומה .אף ששמר אמונים לדמשק ,עיר הולדתו ,הרבה קבאני לנדוד.
לאחר שנסע ברחבי העולם בשליחות השירות הדיפלומטי הסורי,
השתקע בביירות והקים בה הוצאה לאור ובראשית שנות השמונים,
לאחר מות אשתו השנייה ,נטש את המזרח התיכון ובילה ואת אחרית
ימיו בכתיבת שירה בפריס ,בז'נבה ובלונדון .שירי האהבה של קבאני,
שכונה "משורר האשה" ,מתאפיינים בלהט ארוטי ובמתח בין אהבת
האשה ובין אהבת המילה הכתובה ,ואילו שירי האקטואליה וההגות
הפוליטית שלו ,שבהם הוכיח את העולם הערבי על תבוסותיו הרבות
 והתבוסה לישראל השנואה בראשן  -כורכים באורח פלא נאצריזםמיליטנטי עם אינדיבידואליזם העוין כל משטר.
רבים משירי קבאני תורגמו לעברית ,אך בשל המבחר העצום תורגמו
רק מעטים מהם יותר מפעם אחת .לגבי שני שירים לפחות' ,לחם
וחשיש וירח' ( )1954ו'שירת בלקיס' ( ,)1981המצב שונה :שניהם
תורגמו לעברית ארבע פעמים ויותר .מצב עניינים נדיר ,המאפשר
הצגת תרגומים מרובים זה לצד זה ,שהיא מקובלת בתרגומים עבריים
משפות אירופה אך נדירה בתרגומים מהשפה הערבית.
מלאכת השוואת תרגומים אלו מערבית מעניינת ,בין היתר ,משום
שהיא מכריחה אותנו להפריד בין עיקר לטפל .היא קוראת לנו
להתעלם מהבדלים מקריים בהבנתה של מילה אצל מתרגם זה או
אחר ,מפערים הנובעים מהבדלי גרסאות בטקסט המקור שעמד לנגד
עיניו וכיוצא בזה ,ולהתמקד בתפיסתו באשר לתרגום שירה בכלל
ולתרגום שירתו של קבאני בפרט .זהו מעשה מורכב ,הנעשה מורכב
אף יותר כאשר המשווה בין התרגומים ,כמו במקרה זה ,הוא אחד
המתרגמים עצמם.
בשיר 'לחם וחשיש וירח' מילים פשוטות ועזות מבע ותמונה פיוטית
הנחקקת בזיכרון ,אך לתרגומיו הרבים לעברית זכה ,כפי הנראה,
בגלל הביקורת העזה שהוא מטיח בתרבות הערבית והאסלאמית
על נחשלותה ועל רפיון ידיה  -ביקורת הערבה להפליא לאוזניים
ישראליות .תרגומו של ששון סומך ,היאה למלומד שלמד עברית
במשלב ארכאי בהרבה מזה
בבגרותו ובעשר אצבעותיו ,מתאפיין ִ
של טקסט המקור ,ויש בו אוצר מילים ותחביר השאובים ממעמקי
"מה חֻ לְ ָׁשה ַמה ִּת ְׁשּת ֶֹׁשת /יִ ְפ ְקדּונּו ֵעת
השפה העברית :שורות כמו ַ
אֹור יְ ַחלְ ֵחל" עשויות להפיל יראת כבוד על כל קורא .תרגום זה
כמעט שאינו משקף את החריזה התכופה שבמקור ,אך הוא שקול
האנָ ֶּפ ְסט (סדרות בנות שלוש
במשקל אירופי קשיח ומאובן ,משקל ָ
הברות שהשלישית שבהן מוטעמת) המדגיש את הפתוס שבשיר.
מרֹומם פחות ורומנטי יותר :שורותיו
ָ
תרגומו של שמואל רגולנט
באות באוזנינו כשמן הטוב לא רק משום שהן כתובות במשלב פיוטי,
במשקל חופשי ומתנגן ובחרוז חלקי ,אלא גם משום שהן מחליקות
כמה מהדימויים המחוספסים שבשיר המקורי .כך ,למשל ,במקום
שבו קבאני כותב על אנשים הלנים ב"בתים [העשויים] משיעול",
עֹוׂשים ֶאת לֵ ֵ
ילֹות ֶיהם ְּב ָב ֵת ֶיהם ְמזֵ י־
"א ֶׁשר ִ
רגולנט כותב על אנשים ֲ
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ִׁשעּול" .את הראייה הרומנטית רגולנט משלים בכנותו את חרמש
ה"הלַ אל" המוסלמי ,בשמו של הגיבור הרומנטי הגדול מכולם,
הירחִ ,
הילל בן־שחר .תרגומיהם של צבי גבאי ושל אהוד הורביץ מייצגים
גישה מילולית :מילות השיר מופיעות בהן כנתינתן וכסדרן כמעט,
"מה
וההופעות התכופות של שלוש נקודות אצל גבאי ושורות כגון ַ
זֶ ה ֶׁשהּוא ֶ
עֹוׂשה ּגַ לְ ּגַ ל ֵמ ִאיר זֶ ה" אצל הורביץ מעלות על הדעת את
תחביר השפה הערבית .הן גבאי והן הורביץ מגלים אדישות יחסית
ליסודות השיריים שביצירה ,כגון משקל וחריזה (וגבאי אף נמנע לרוב
מחריזה דקדוקית) ,אך הם מקפידים הקפדה יתרה על מסירת היסודות
האינפורמטיביים שבה .נראה שהעיקרון המנחה של שני תרגומים
אלו הוא פדגוגי ,ושהם מבקשים לתעד את השיר המקורי ולהסבירו
יותר משהם מבקשים לחולל את האפקט שלו בנפש הקורא; אין תמה
שההערות שהוסיפו לפני השיר ואחריו מקיפות ומעמיקות משל
עמיתיהם .בתרגומי שלי אפשר למצוא את השינויים הרבים ביותר
ביחס לתוכן המקור ,וזאת משום שהדגש בו מושם על המוזיקה :הוא
נאמן לחריזה העשירה של קבאני ולמשקל הטוני החופשי שלו ,וזאת
גם במחיר הדיוק המילוני והתחבירי .כך ,למשל ,החשיש הופך בו
ֵ
יח" ,כדי לחרוז בכמה וכמה מילים ושורות המופיעות
ל"ע ֶׂשב ַעז ֵר ַ
בתחילת השיר ,ו"יָ ֵר ַח" בראשן .עוד מאפיין של תרגום זה הוא שימוש
במילים לועזיות ,שאינו נפוץ בתרגומים מערבית לעברית; חריזת
טּואלִ י ְ
ואֹוריֶ נְ ָטלִ י ,למשל,
השם ַאּבּו זַ יְ ד ַאלְ ִהלַ אלִ י במילים כגון וִ ְיר ָ
נעשתה לא רק מטעמים מוזיקליים ,אלא גם כדי להזכיר לנו שהשיר
כולו נכתב בידי מחבר מודרני המעלה את המודרניות על נס.
'שירת בלקיס' ,הפואמה שחיבר קבאני לזכר אשתו השנייה ,שנהרגה
בפיצוץ מכונית תופת בשגרירות עיראק בביירות בתקופת מלחמת
האזרחים ,נחשבת לעתים קרובות לפסגת יצירתו :קינה וירטואוזית,
מלאת כנות ותנופה ,המגישה כתב אישום לחברה הערבית כולה.
פואמה זו מאגדת בתוכה את כל היסודות המרכיבים את שירת קבאני:
היא שיר אהבה לאשה ,שיר הלל לכתיבת שירה ,שיר תוכחה למשטר
ושיר מדרבן לפעולה להמוני העם .לעתים קרובות קורה שמתרגמים
בוחרים שלא לתרגם שיר מגוון וארוך שכזה בשלמותו אלא לפרסם
חלקים ממנו בלבד ,ובמקרה כזה מעניין לבדוק מה בחרו להשאיר
ומה החליטו להשמיט .תרגומו של צבי גבאי ,הדומה מבחינה סגנונית

خبز وحشيش وقمر  uלחם וחשיש וירח
القمر..
عندما يولدُ في الشرق ْ
ُ
البيض تغفو
فالسطوح
ُ
حتت أكداس ال َزه َْر..
الناس احلوانيت وميضون ُز َم ْر
يترك ُ
ملالقا ِة ال َق َم ْر..
يحملون اخلبزَ ..واحلاكي..إلى رأس اجلبالْ
اخلدَر..
ومعدات ْ
ْ
َ..خيال
ويبيعونَ..ويشرون
وص َو ْر..
ُ
وميوتو َن إذا عاش القمر..
***
ضياء؟
قرص
ما الذي يفعل ُه ُ
ْ
ببالدي..
األنبياء..
ببالد
ْ
البسطاء..
وبالد
ْ
َّ
اخلدَر..
ار
جت
و
ماضغي التبغ
ْ
القمر؟
ما الذي يفعله فينا ْ
فنضيع الكبرياء..
السماء..
ونعيش لنستجدي
ْ
السماء؟
ما الذي عند
ْ
لكسالى..ضعفاء..
ْ
القمر..
يستحيلون إلى موتى إذا عاش ْ
األولياء..
ويهزّون قبور
ْ
ً
ً
األولياء
ر
..قبو
ال
وأطفا
..
ّا
ز
ر
ترزقهم
ع َّلها
ْ
ُ
وميدّ ون السجاجيدَ األنيقات ُ
الط َر ْر..
دَر..
يتسلون
ٍ
بأفيون نسميه َق ْ

وقضاء..
ْ
البسطاء..
بالد
في
بالدي..
في
ْ
***
ْ
ً
أي ضعف وانحالل..
يتو ّالنا إذا الضوء تدفقْ
ْ
السالل..
فالسجاجيدُ  ..وآالف
وقداح الشاي  ..واألطفالُ
..حتتل التاللْ
ُّ
ُ
في بالدي
يبكي
حيث
الساذجونْ
ويعيشو َن على الضوء الذي ال يبصرونْ ..
في بالدي
الناس من دونِ عيونْ ..
حيث يحيا ُ
حيث يبكي الساذجونْ ..
ويصلونَ..
ويزنونَ..
ْ
ويحيو َن اتكال..
ْ
منذ أن كانوا يعيشو َن اتكال..
وينادون الهالل:
“ يا ْ
هالل..
ماس..
أ ُّيها النبع الذي يُ طر ْ
..ونعاس..
وحشيشي ًا
ْ
الرخامي املعلقْ
أيها الرب
ُّ
أيها الشي ُء الذي ليس يصدَّ ق"..
َ
دمت للشرق..لنا
ماس
عنقود ْ
َّ
احلواس
للماليني التي عطلت فيها
ْ

לתרגומו ל'לחם וחשיש וירח' ,הוא דוגמה לתרגום ייצוגי ,הבורר חלקים
מגוונים ככל האפשר מן היצירה השלמה :הוא מביא בתרגומו קטעים
המשבחים את בלקיס ,קטעים המתנים את געגועי המשורר אליה,
קטעים המותחים ביקורת על החברה הערבית המפולגת והאלימה
שגרמה למותה ואף כמה שורות ַארס־פואטיות העוסקות בשירים
באשר הם .תרגומו התמציתי והגבישי של נעים עריידי ,לעומת זאת,
הוא דוגמה לתרגום מוכוון מטרה ,הכולל קטעים הנוגעים לעניין
אחד בלבד :במקרה זה ,ביקורת על אכזריות המשטרים הערביים ועל
היסודות הקלוקלים בהיסטוריה הערבית המאפשרים אותה .ביקורת
זו חשובה למתרגם עד כדי כך שהוא משמיט את כל השורות שאינן
עוסקות בה ,ולא זו בלבד אלא שמהשורות שהוא מותיר על כנן הוא
מסלק כל התפייטות וכל הרחבת דיבור .תמונת ראי לתרגום יעיל
ובהיר זה אפשר למצוא בתרגומו הלירי של שמואל רגולנט ,המקיף
את היצירה במלואה ומתאפיין בשורות ארוכות ובניסוחים מפורטים
וסבלניים המשווים לה טעם של שיר בפרוזה .בתרגומי שלי ,שגם
הוא כולל את היצירה כולה ,ביקשתי לשקף לא רק את תבניות הנגינה

***
في ليالي الشرق ملَّا..
ُ
يبلغ البد ُر متا ُمهْ ..
الشرق من ِ َ
ُ
يتع َّرى
كل كرا َمهْ
ونضالِ ..
فاملالي ُ
نعالِ
ني التي تركض من غير ..
زوجات..
والتي تؤمن في أربع
ٍ
وفي يوم القيا َمهْ ..
املاليني التي ال تلتقي باخلبزِ ..
إال في اخليالِ ..
والتي تسكن في الليل بيوت ًا من ُسعالِ ..
ً
َ
الدواء..
شكل
أبدا ..ما عرفت
ْ
ً
الضياء..
تتردَّى ُجثثا حتت
ْ
األغبياء..
في بالدي ..حيث يبكي
ْ
بكاء..
وميوتون ْ
كهم ُعو ٌد ٌ
ذليل..و“ليالي"
ك َّلما ح َّر ْ
املوت الذي ندعو ُه في الشرقِ ..
ذلك ُ
وغناء
“ليالي"..
ْ
في بالدي..
البسطاء..
في بالد
ْ
ْ
الطويلة..
حيث جنت ُّر التواشيح
ُّ
َ
السثل الذي ُ
يفتك بالشرقِ ..
ذلك
التواشيح الطويلة..
شرقنا املجت ُّر..تاريخ ًا
ْ
كسولة..
وأحالم ًا
وخرافات خوالي..
ٍ
ِّ
ْ
ُ
الباحث عن كل بطولة..
شر ُقنا,
في أبي زيد الهاللي..

והחריזה של המקור ,אלא גם את המצוקה העולה ממנו .לכן בחרתי
שלא להפריד אותו לפרקים ולקטעים הנותנים לקורא לנוח ,כמי
שעובר בנחת מתמונה לתמונה בתערוכה ,אלא לתרגם אותו כמות
שהגיע לידי ,כצעקה ארוכה מלב נשבר הנקטעת בשורות קצרות
של יפחות.
לאורך השנים התרגלנו לכך שהמקום (המצומצם) שתרגומי הספרות
הערבית תופסים בדיון הציבורי הישראלי עולה בהרבה על המקום
שהם תופסים על מדף הספרים בפועל .השוואת תרגומים זו עשויה
לסמן את תחילתה של מגמה חדשה ,המובילה לקראת יום שבו
תזכינה יצירות ספרות ערביות לא לתרגום אחד בלבד ,אלא לשניים,
לשלושה ואף ליותר .בבוא יום זה נזכה לחזות בתחרויות בין מו"לים
עבריים על תרגום רב־המכר האחרון מביירות ,בהתכתשויות בין
מתרגמים עבריים בדבר הדרך הנכונה לתרגם קצידה ,ובקצרה -
בחיי שכנות ברוכים ונורמליים עם הספרות הערבית.
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לחם חשיש וירח

מערבית :ששון סומך ,׳קשת׳ ,גל׳  ,48-47עמ׳ (1970( 46-44

ּכַ ֲא ֶׁשר ַּב ִּמזְ ָרח ַהּיָ ֵר ַח נֹולָ ד
ַהּגַ ּגֹות ַהּלְ ָבנִ ים נִ ְר ָּד ִמים
ָאז ִמ ַּת ַחת לְ ֶׁש ַפע ְּפ ָר ִחים.
ַה ְּב ִרּיֹות ָאז זֹונְ ִחים ֲחנֻ ּיֹות,
צֹוע ִדים ֶּב ָהמֹון
ֲ
יׁשה ִעם יָ ֵר ַח נֹולָ ד.
לִ ְפגִ ָ
נֹוׂש ִאיםּ ,גְ ָרמֹופֹון ֵהם ְ
ַּפת־לַ ֲח ָמם ֵהם ְ
נֹוׂש ִאים,
ֶאל ָר ֵ
אׁשי ֶה ָה ִרים
וְ ְ
נֹוׂש ִאים ֶא ְצ ְט ַרכְ יָ ה ֶׁשל ַס ֵּמי ֲהזָ יֹות
ֲהזָ יָ ה ֵהם מֹוכְ ִרים ַאף קֹונִ ים
ְּותמּונֹות,
ֵ
ּומ ִתים ֵעת יִ ְחיֶ ה ַהּיָ ֵר ַח.
ָמה ֶ
אֹורה
עֹוׂשה ,הֹוִ ,ק ְמרֹון ֶׁשל ָ
לְ ַא ְר ִצי!
לְ ַא ְר ָצם ֶׁשל חֹוזִ ים ּונְ ִב ִיאים
לְ ַא ְר ָצם ֶׁשל ְּפ ֵ
ׁשּוטי ָה ָא ָדם
סֹוח ֵרי ַה ַּס ִּמים
ֶׁשל ָ
לֹוע ֵסי ַה ַּט ָּבקֲ ,
אֹותם ֲ
ָמה ֶ
עֹוׂשה ַהּיָ ֵר ַח ,הֹוָּ ,בנּו?!
ּכִ י ְ
נַׁשלִ יְך ּגַ ֲאוָ ה
וְ נִ ְחיֶ ה לְ ַק ֵּבץ נְ ָדבֹות ִמ ָּׁש ַמיִ ם?
וְ כִ י ַמה לַ ָּׁש ַמיִ ם לַ ֲענִ יק
ׁשּוׁשיםֲ ,ע ֵצלִ ים
לִ ְת ִ
ַה ְ
הֹופכִ ים לְ ֵמ ִתים ֵעת יִ ְחיֶ ה ַהּיָ ֵר ַח
ֶׁש ִּק ְב ֵרי ַצ ִּד ִיקים יְ נַ ֲערּו
לְ ַב ֵּקׁש ַמ ַּתת־א ֶֹרזַּ ,ב ֵּקׁש יְ לָ ִדים
ִמ ִּק ְב ֵרי ַצ ִּד ִיקים.
ְׁש ִט ֵיחי הֹוד ֵהם ְ
ּפֹור ִׂשים
אֹוּפיּום ְ
ִמ ְת ַּב ְּד ִרים ֵהם ְּב ְ
ּגֹורל"
"ה ָ
ּוׁשמֹו ַ
"הּגְ זֵ ָרה"
ַ

ְּב ַא ְר ִציְּ ,ב ַא ְר ָצם ֶׁשל ְּפ ֵ
ׁשּוטי ָה ָא ָדם.
ַמה חֻ לְ ָׁשה ַמה ִּת ְׁשּת ֶֹׁשת
יִ ְפ ְקדּונּו ֵעת אֹור יְ ַחלְ ֵחל!
ַה ְּׁש ִט ִיחים וְ ַאלְ ֵפי ַה ַּסּלִ ים
טּוטים יִ כְ ְּבׁשּו ַהּגְ ָבעֹות
ּגְ ִביעֹונִ ים ֶׁשּלַ ֵּתה ,זַ ֲא ִ
ְּב ַא ְר ִצי
ימים
ָׁשם ּבֹוכִ ים ַה ְּת ִמ ִ
וְ ַחּיִ ים ֵהם ָּבאֹור ֶׁשאֹותֹו ֹלא יִ ְראּו
ְּב ַא ְר ִצי
צּורים ְּבלִ י ֵעינַ יִ ם
ָׁשם ַחּיִ ים יְ ִ
ימים
ָׁשם יִ ְבּכּו ַה ְּת ִמ ִ
יִ ְת ַּפּלְ לּו
יִ זְ נּו
וְ יִ ְחיּו נִ ְת ָמכִ ים.
ִמּנִ י ָאז ֵהם ַחּיִ ים נִ ְת ָמכִ ים
וְ ְ
קֹור ִאים ֵהם לַ ַּס ַהר:
הֹוַ ,ס ַהר
לֹומים
ּבּוע יַ ְמ ִטיר יַ ֲה ִ
הֹו ַמ ַ
וְ ָח ִׁשיׁש וְ ִת ְרּד ֶֹמת
ל־ה ַּׁשיִ ׁש לְ ַמ ַעל
הֹו ַא ָּתה ֵא ַ
הֹו ַא ָּתה ַה ָּד ָבר ֶׁש ַאף ֹלא יֵ ָא ֵמן
לּו ֲחיֵ ה לַ ִּמזְ ָרח ,לְ כֻ ּלָ נּו
לֹומים.
ֶא ְׁשּכֹול יַ ֲה ִ
לַ ִּמילְ יֹונִ ים ֲא ֶׁשר ֵ
חּוׁש ֶיהם נִ ְתנַ ְּדפּו
ְּבלֵ ילֹות ַה ִּמזְ ָרח ּכַ ֲא ֶׁשר
ַהּלְ ָבנָ ה ִמ ְת ַעּגֶ לֶ ת ֻּת ָּמם.
ַה ִּמזְ ָרח ֵהן ֵ
ּפֹורק ֵמ ָעלָ יו ּגַ ֲאוָ ה,
ַמ ֲא ָבק.
ַה ִּמילְ יֹונִ ים ֲא ֶׁשר ְּבלִ י ִמנְ ָעל ֵהם ָר ִצים

נָׁשים
ֶׁש ֵא ָיתן ֵאמּונָ ם ּגַ ם ְּב ָדלֶ "ת ִ
ין־א ֶמת
ּגַ ם ְּב ִ
יֹום־ּד ֱ
ַה ִּמילְ יֹונִ ים ֶׁש ֵאין ִמ ְפּגָ ָׁשם ִעם ַהּלֶ ֶחם
ֶאּלָ א ַּב ֲחלֹום
ַה ָּד ִרים ַּבּלֵ ילֹות ְּב ָב ִּתים
ֶׁשל ִׁשעּול
רּופה ַמה ִּפ ְׁש ָרּה
ֵמעֹולָ ם ֹלא יָ ְדעּו ֵהם ְּת ָ
ַה ְ
הֹופכִ ים לְ גּופֹות ָׁשם ָּבאֹור
ְּב ַא ְר ִצי
ְּבנֵ י ִאּוֶ לֶ ת ּבֹוכִ ים ָׁשם
ֵ
ּומ ִתים ְּב ִבכְ יָ ם
ִמ ֵּדי ְראֹות ֵעינֵ ֶיהם ְּפנֵ י ַה ַּס ַהר
מֹוס ִיפים ּובֹוכִ ים
ִ
2
1
ֵעת ָהעּוד יְ נִ ֵיעם ִּבכְ נִ ָיעהֵ ,עת לָ יָ אלִ י
ָהּהַ ,ה ָּמוֶ ת ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ּכָ אן ַּב ִּמזְ ָרח
נִ ְק ֵראנּו "לָ יָ אלִ י" ,זִ ְמ ָרה
ְּב ַא ְר ִצי
ְּב ַא ְר ָצם ֶׁשל ְּפ ֵ
ׁשּוטי ָה ָא ָדם
ּכָ אן נִ לְ ַעס לְ ֵאין סֹוף ָּתאוָ ִׁשיח ְּבנֵ ְ
י־ּבלִ י־סֹוף
זֹו ַׁש ֶח ֶפת ֲא ֶׁשר לַ ִּמזְ ָרח
אׁשיח
י־ּתוָ ִ
ֲא ִריכֵ ָ
ִמזְ ָר ֵחנּו ֵ
לֹועסַ ,מ ֲעלֶ ה ֶאת ּגֵ ַרת
ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה,
ּגֵ ַרת ֲחלֹומֹות ֶׁשל ַע ֶּצלֶ ת
ִס ֵ
ּפּורי ַאּגָ דֹות ֶׁש ְ
ּנֹוׁשנּו
ִמזְ ָר ֵחנּו ַה ָּתר ַא ַחר ּכָ ל ַהּגְ בּורֹות
ִּב ְדמּותֹו ֶׁשל ַהּלָ זַ ,אּבּו־זַ יְ ד
4
ל־הלָ אלִ י.
ַא ִ

"1 .1עּוד" – כלי־המיתרים המזרחי הנודע ,מעין ּבטנּון.
"2 .2לָ יָ אלִ י" – סוג זמר מזרחי מתמשך ,שזמרו חוזר על
המילים "יא ליל" ("הו ,לילה").
אׁש ְיח" – סוג זמר ערבי.
"ּתוָ ִ
ָ 3 .3
ל־הלָ אלִ י  -גיבור־אגדות ערבי מימי־
ַ 4 .4אּבּו־זַ יְ ד ַא ִ
קדם ,שמספרי מעשיות בימי־הביניים הרבו לספר
עלילותיו.
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ד־הּיָ ֵר ַח ַּב ִּמזְ ָרח...
לְ ֵעת מֹולַ ַ
ֵעת נָ ִמים ַהּגַ ּגֹות ַהּלְ ָבנִ ים ֶאת ְׁשנָ ָתם
וְ זִ יוֹו ֲעלֵ ֶיהם יָ ֵהל...
נָׁשים ֶאת ַה ֲחנֻ ּיֹות וְ יִ ְצ ֲעדּו ּכִ ּתֹות־ּכִ ּתֹות
יַ ַעזְ בּו ָה ֲא ִ
י־הּיָ ֵר ַח...
לְ ַה ְק ִּביל ֶאת ְּפנֵ ַ
ְ
ֹאׁש־ה ָהר
ָ
נֹוטלִ ים ִע ָּמ ֶהם לֶ ֶחםִ ...מ ְקלָ טֶ ...אל ר
ַס ִּמים וְ ַא ְבזְ ֵר ֶיהם...
ּתּועים
קֹונִ יםּ ...ומֹוכְ ִריםַּ ...ת ְע ִ
ְּודמֻ ּיֹות...
ֵ
ּומ ִתים ּכְ ֶׁשּיֵ עֹור ַהּיָ ֵר ַח לַ ַחּיִ ים...
אֹורים?
ל־ה ִ
ַמה חֹולֵ ל ּגַ לְ ּגַ ָ
ְּב ַא ְר ִצי...
ְּב ֶא ֶרץ ַהּנְ ִב ִיאים...
ׁשּוטים...
נָׁשים ַה ְּפ ִ
ְּב ֶא ֶרץ ָה ֲא ִ
י־ה ַּס ִּמים...
י־ה ַּט ָּבק וְ ַתּגָ ֵר ַ
לֹוע ֵס ַ
ֲ
ָמה עֹולֵ ל לָ נּו ַהּיָ ֵר ַח?
ֶׁש ִּׁש ֵחת ֶאת ּגְ
אֹון־עּזֵ נּו...
ֻ
י־ׁש ַמיִ ם...
וְ ָאנּו ַחּיִ ים ַעל ַח ְס ֵד ָ
יֹועידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם
ַמה ִ
לָ ֲע ֵצלִ ים וְ לַ ּנִ ְר ִּפים?
ֵהם יִגְ וְ עּו ּכְ ֶׁשּיֵ עֹור ַהּיָ ֵר ַח לַ ַחּיִ ים...
דֹוׁשים...
י־ה ְּק ִ
יטלְ ְטלּו ֶאת ִק ְב ֵר ַ
וִ ַ
ְמ ַצ ִּפים לַ ָּׁשוְ א ֶׁשּיַ ֲענִ יקּו לָ ֶהם ְק ָצת א ֶֹרז…
ְּפ ִרי ֶּב ֶטן…
				
ְ
י־ה ְּת ִפּלָ ה ַהּנָ ִאים וְ ַה ְּמ ֻה ָּד ִרים
ּופֹור ִׂשים ֶאת ְׁש ִט ֵיח ַ
ּומ ְתנַ ֲח ִמים ְּב ְ
ּגֹורל...
אֹוּפיּוםַ ,ה ְּמכֻ ּנֶ ה ְּב ִפינּו ָ
ִ
ּוגְ זֵ ָרה ִמ ָּׁש ַמיִ ם…
ׁשּוטים…
נָׁשים ַה ְּפ ִ
ְּב ַא ְר ִציְּ ...ב ֶא ֶרץ ָה ֲא ִ
ִאּלּו ְּת ִׁשיׁשּות וְ נִ ּוּון
ֹאחזּו ָּבנּו ֵעת יַּגִ ַיּה ַהּיָ ֵר ַח אֹורֹו
י ֲ
ְ
י־ה ַּסּלִ ים...
י־ה ְּת ִפּלָ ה ...וְ ַאלְ ֵפ ַ
ּוׁש ִט ֵיח ַ
י־ה ֵּתה ...וְ ַהּיְ לָ ִדים ַה ִּמ ְת ְ
ּגֹוד ִדים
וְ ִס ְפלֵ ַ
ַעל ַהּגְ ָבעֹות...
		
ְּב ַא ְר ִצי
ימים...
ָּבּה ּבֹוכִ ים ַה ְּת ִמ ִ
וְ נִ ּזֹונִ ים ִמן ָהאֹורַ ,הּנִ ְׂשּגָ ב ִמ ִּבינָ ָתם...
ְּב ַא ְר ִצי
נָׁשים ְּב ֵ
ֹלא־עינַ יִ ם...
ָּבּה ַחּיִ ים ֲא ִ
ימים...
ָּבּה ּבֹוכִ ים ַה ְּת ִמ ִ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים...
ִ
נֹוא ִפים...
וְ ֲ
גֹורלָ ם...
וְ נִ כְ נָ ִעים לְ ָ

ימה...
ּכְ ִמּיָ ִמים יָ ִמ ָ
הֹולֵ
ֵ
ּומ ְע ִּת ִירים לְ יָ ר ַח יָ ָקר ְך:
ַ
ן־ׁש ַחר...
“הֹו ֵהילֵ ל ֶּב ַ
לֹומים...
ּבּוע ַה ֵּמ ֵקר יַ ֲה ִ
ַא ָּתה ַה ַּמ ַ
ָח ִׁשיׁש ...וְ נִ ים־ֹלא־נִ ים...
ְ
ימה
ּבֹון־ה ַּׁשיִ ׁש ַה ָּתלּוי ַעל ּבלִ ָ
ַא ָּתה ִר ַ
ַא ָּתה ַהּיֵ ׁש ַה ֵּמ ִעיר ְּפלִ ָיאה...
ּפֹוקד ֶאת ַה ִּמזְ ָרח ...לְ ַמ ֲענֵ נּו…
ַא ָּתה ַה ֵ
לֹומים...
ֶא ְׁשּכֹול ֶׁשל יַ ֲה ִ
ְ
ְ
ְ
ּדּומים".
לְ ַמ ַען ַה ִּמלְ יֹונִ ים ַהּׁשרּויִ ים ּב ִדמ ִ
אֹותם לֵ ילֹות ַה ִּמזְ ָרח ֵעת...
ְּב ָ
יֹופ ַיע ַהּיָ ֵר ַח ְּב ִמּלּואֹו...
ִ
יְ נ ַֹער ַה ִּמזְ ָרח ִמּכָ ל ּכָ בֹוד
ּומ ֲא ָבק...
ַ
וְ ַה ִּמלְ יֹונִ ים ַה ִּמ ְת ְ
רֹוצ ִצים יְ ֵח ִפים
נָׁשים...
וְ ַה ַּמ ֲא ִמינִ ים ְּב ַא ְר ַּבע ִ
יֹום־ה ִּדין...
ַ
ְּוב
ֶ
ֶ
ֶ
לֶ
ֶ
לְ
ַה ִּמ יֹונִ ים ׁשֹּלא ָּבא חם אל ִּפיהם
ֶאּלָ א ַּב ֲחלֹום...
עֹוׂשים לֵ ֵ
ילֹות ֶיהם ְּב ָב ֵּת ֶיהם
וַ ֲא ֶׁשר ִ
י־ׁשעּול...
ְמזֵ ִ
ינֵ
ֵ
ֵ
ֶ
ְ
ְ
רּופה ּבע יהם...
וַ ֲא ֶׁשר מעֹולָ םֹ ...לא ָראּו ּת ָ
ְ
אֹורים...
־חּיִ ים ִמ ַּת ַחת לָ ִ
רּוח ַ
ּכֹור ִעים ַּת ְח ָּתם ְּבֹלא ַ
ְּב ַא ְר ִצי
ָּבּה ּבֹוכִ ים ַה ְּפ ָת ִאים...
ֵ
ּומ ִתים ְּב ֶבכִ י...
י־הּיָ ֵר ַח
ּומ ֵּדי ִהּגָ לֹות ְּפנֵ ַ
ִ
הֹולֵ ְך ִּבכְ יָ ם וְ ֵ
גֹובר...
ּומ ֵּדי יְ ִע ֵירם ֵאיזֶ ה “עּוד" וְ זֶ ֶמר לַ "ּלַ יְ לָ ה"...
ִ
זְ
ְ
ֶ
וֶ
זֶ ה ַה ָּמ ת ׁש ָאנּו מכַ ּנִ ים ַּב ִּמ ָרח...
“לַ יָ אלִ י"ּ ...וזְ ִמירֹות
ְּב ַא ְר ִצי...
ׁשּוטים...
נָׁשים ַה ְּפ ִ
ְּב ֶא ֶרץ ָה ֲא ִ
ֵ
ֵ
ּגֵ
זְ
ֶ
ין־קץ...
ָּבּה ַמ ֲעלִ ים ָאנּו ָרה את ִמירֹותינּו ַעד־א ֵ
עֹוׂשה ַׁשּמֹות ַּב ִּמזְ ָרח...
זֹו ַה ַּׁש ֶח ֶפת ָה ָ
ַהּזְ ִמירֹות ַה ִּמ ְת ַמ ְּׁשכֹות...
ַה ִּמזְ ָרח ֶׁשּלָ נּו ַה ַּמ ֲעלֶ ה ּגֵ ָרה ֶאת ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה ֶׁשּלֹו...
לֹומֹות־נְׁשּיָ ה
ִ
וַ ֲח
וְ ִס ֵ
י־ּב ִּדים...
ּפּור ַ
ּקֹוׁשר לַ ֵ
ַה ִּמזְ ָרח ֶׁשּלָ נּו ַה ֵ
ּׁשֹודד
לְ ַאּבּו זַ יִ ד ִהּלָ אלִ י ִהּלָ ה
ּבֹורים...
ֶׁשל ּגִ ּבֹור ַּבּגִ ִ
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ַּב ִּמזְ ָרחּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַהּלְ ָבנָ ה עֹולָ ה...
וְ ַהּגַ ּגֹות ַהּלְ ָבנִ ים ְמנַ ְמנְ ִמים,
ַּת ַחת ֲע ֵרמֹות ַה ְּפ ָר ִחים...
ָה ֲאנָ ִׁשים עֹוזְ ִבים ֶאת ַה ֲחנּויֹות
וְ הֹולְ כִ ים ַּב ֲחבּורֹות לִ ְפגֹׁש ֶאת ַהּלְ ָבנָ ה...
ְ
נֹוׂש ִאים ִע ָּמם לֶ ֶחם ָּוּפ ֶטפֹון לְ רֹאׁש ָה ָהר
וְ ַא ְבזְ ֵרי ַה ַּס ִמים...
מֹוכְ ִרים וְ קֹונִ ים ִּד ְמיֹונֹות ְּותמּונֹות,
ֵ
ּומ ִתים ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּלְ ָבנָ ה עֹולָ ה...
ַמה ְמעֹולֵ ל ִּד ְיסק אֹור?
ְּב ַא ְר ִציְּ ,ב ֶא ֶרץ ַהּנְ ִב ִיאים,
ׁשּוטים...
ְּוב ֶא ֶרץ ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ְּפ ִ
סֹוח ֵרי ַה ַּס ִמים
לֹוע ֵסי ַט ָּבק וְ ֲ
ֲ
מה ְּמעֹולֶ לֶ ת לָ נּו ַהּלְ ָבנָ ה?
ֶׁש ָאנּו ְמ ַא ְּב ִדים ֶאת ּגַ ֲאוָ ֵתנּו
ּומ ְת ַחּנְ נִ ים לַ ָּׁש ַמיִ ם...
ִ
ַמה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם?
לָ ֲע ֵצלִ ים ,לַ ֲחּלָ ִׁשים
ַה ְ
הֹופכִ ים לְ ֵמ ִתים ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּלְ ָבנָ ה עֹולָ ה...
ַמ ְר ִע ִידים ֶאת ִק ְב ֵרי ָה ִראׁשֹונִ ים
ֶׁש ָּמא יַ ֲענִ יקּו לָ ֶהם א ֶֹרז וִ ילָ ִדיםִ ...ק ְב ֵרי ָה ִראׁשֹונִ ים.
ְ
ּפֹור ִׂשים ְׁש ִט ִיחים יְ ֵפי ִר ְק ָמה
וְ נֶ ֱהנִ ים ֵמ ְ
ּגֹורל
אֹוּפיּום ַהּנִ ְק ָרא ָ
וגְ זֵ ָרה...
ׁשּוטים,
ְּב ַא ְר ִציֶ ,א ֶרץ ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ְּפ ִ
ֵאיזֶ ה חֻ לְ ָׁשה וְ ִה ְת ָּפ ְרקּות,
ִמ ְׁש ַּתּלְ טֹות ָעלֵ ינּו ּכַ ֲא ֶׁשר ָהאֹור ֵ
ׁשֹופ ַע.
ַה ְּׁש ִט ִיחיםַ ,אלְ ֵפי ַה ַּסלִ ים,
ִס ְפלֵ י ַה ֵּתה וְ ַהּיְ לָ ִדים ְמ ַמּלְ ִאים ֶאת ַהּגְ ָבעֹות...
ימים ּבֹוכִ ים
ְּב ַא ְר ִציַ ,ה ְּת ִמ ִ
רֹואים...
וְ ַחּיִ ים ְּבאֹור ֶׁש ֵאינָ ם ִ
ְּב ַא ְר ִציַ ,חּיִ ים לְ ֹלא ֵעינַ יִ ם,
ימים ּבֹוכִ ים
ַה ְּת ִמ ִ
נֹוא ִפים
ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים וְ ֲ
ּגֹורל,
ּומ ֲא ִמינִ ים ַּב ָ
ַ

ּגֹורל.
ִמ ַּק ְד ַמת ְּדנָ אַ ,חּיִ ים ַעל ִּפי ַצו ַה ָ
ְ
קֹור ִאים לַ ּיָ ֵר ַח:
נּומים...
לֹומיםָ ,ח ִׁשיׁש וְ נִ ְמ ִ
“הֹוי יָ ֵר ַחַ ,ה ַּמ ְעיָ ן ַה ַּמ ְמ ִטיר יַ ֲה ִ
הֹויָ ,ה ֵאל ֶה ָעׂשּוי ַׁשיִ ׁש ָּתלּוי
הֹוי ַה ָּד ָבר ַה ִּבלְ ִּתי יְ ֻא ַּמן
ָהיִ ָית לָ נּו ַּב ִּמזְ ָרח
לֹומים...
לְ ֶא ְׁשּכֹול יַ ֲה ִ
ֵ
ְ
ֶ
לְ ִמילְ יֹונִ ים ֶׁשחּוׁשיהם מ ֻׁש ָּת ִקים".
ַּבּלֵ ילֹות ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּיָ ֵר ַח ָמלֵ א,
ַה ִּמזְ ָרח ֵ
ּומ ֲא ָבקֹו.
ּפֹוׁשט ֶאת ּכְ בֹודֹו ַ
לְ
ַה ִּמילְ יֹונִ ים ָה ָר ִצים ֹלא נַ ֲעלַ יִ ם,
ַמ ֲא ִמינִ ים ְּב ַא ְר ַּבע נָ ִׁשים,
ְּוביֹום ְּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים...
רֹואים לֶ ֶחם ַּב ִּד ְמיֹון
ַה ִּמילְ יֹונִ ים ֲא ֶׁשר ִ
ֵ
לֵ
ְ
וְ לָ נִ ים ַּבּלֵ ילֹות ְּב ָב ִּתים מ אי ִׁשעּול...
רּופה,
צּורת ְּת ָ
ֵמעֹולָ ם ֹלא יָ ְדעּו ַ
ּגּופֹות ֵמתֹות ִמ ַּת ַחת לְ אֹור יָ ֵר ַח...
ְּב ַא ְר ִציַ ,ה ִּט ְּפ ִׁשים ּבֹוכִ יםֵ ,
ּומ ִתים ִמ ְּבכִ י
ּכַ ֲא ֶׁשר ְּפנֵ י ַהּיָ ֵר ַח ֵמ ִא ִירים ֲעלֵ ֶיהם,
ּומ ְר ִּבים לִ ְבּכֹות,
ַ
1
אֹותם.
לּוׁשה וְ לַ יַ אלִ י ְמ ַרּגֶ ֶׁשת ָ
ּומּנְ גִ ינַ ת עּוד ֲח ָ
ִ
זְ
זֶ
וֶ
ָמ ת ה נִ ְק ָרא ַּב ִּמ ָרח
לַ יַ אלִ י וְ ִׁש ִירים.
ׁשּוטים,
ְּב ַא ְר ִציֶ ,א ֶרץ ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ְּפ ִ
אׁשיחָ 2ה ֲא ֻרּכִ ים,
ֵמ ָעלִ ים ּגֵ ָרה ֶאת ַה ַּתוַ ִ
זֹוהי ַה ַּׁש ֶח ֶפת ַהּפֹוגַ ַעת ַּב ִּמזְ ָרח...
ִ
אׁשיח ָה ֲא ֻרּכִ ים.
ַה ַּתוַ ִ
ִמזְ ָר ֵחנּו ַמ ֲעלֶ ה ּגֵ ָרה ֶאת ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה ֶׁשּלֹו,
ֲחלֹומֹות ְּב ֵטלִ ים
וְ ִס ֵ
ּפּורי ַּב ִדים...
בּורה
ִמזְ ָר ֵחנּוַ ,ה ְּמ ַח ֵּפׂש ְּבכָ ל ּגְ ָ
3
ל-הילָ אלִ י...
ֶאת ַאּבּו זַ ייד ֶא ִ
1 .1ליאלי – לילות :מילה המושרת וחוזרת ומושרת באריכות בשירים
עממיים ערביים.
2 .2תואשיח – צורת שירה ערבית קלאסית :בשיר יש חריזות החוזרות בכל
סטרופה.
3 .3אבו זייד אל־הילאלי – דמות אגדית דמיונית שמייחסים לה תכונות
גבורה עילאיות.
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ּכַ ֲא ֶׁשר ַּב ִּמזְ ָרח נֹולָ ד ַהּיָ ֵר ַח
יְ ֵׁשנִ ים ַהּגַ ּגֹות ַהּלְ ָבנִ ים
ַּת ַחת ַמ ְר ָבד ֵ
זֹור ַח,
ּכָ ל ִאיׁש וָ ִאיׁש ֶאת ֲחנּותֹו זֹונֵ ַח
ּכְ ֵדי לִ ְפּגֹׁש ַּבּיָ ֵר ַח...
ּוּפ ִטיפֹון,
ֵמ ִביא ֶאל ָה ָהר לֶ ֶחם ָ
יח,
ֵמ ִביא ֵע ֶׂשב ַעז ֵר ַ
וְ קֹונֶ ה ּומֹוכֵ ר ָׁשם ִּד ְמיֹון
ֶ
ּפֹורהַ ,אְך
ּגֹווֵ ַע ּכְ ֶׁש ַחי ַהּיָ ֵר ַח…
ָמה ֶ
עֹוׂשה ָה ִעּגּול ַה ֵּמ ִאיר
לְ ַא ְר ִצי,
ֶא ֶרץ נְ ִב ִיאים
וְ ֵ
לֹואים,
עֹוטי ְּב ִ
יח,
לֹוע ֵסי ַט ָּבק ,מֹוכְ ֵרי ֵע ֶׂשב ַעז ֵר ַ
ֲ
ּמה ֶ
עֹוׂשה לָ נּו זֶ ה ַהּיָ ֵר ַח?
ֵאינֶ ּנּו ּגֵ ִאים עֹודּ ,כִ י ִאם
ְמ ַצ ִּפים לְ נִ ְד ַבת ְר ִק ִיעים –
ּומה ֶּב ַצע ָּב ְר ִק ִיעים
ָ
ׁשּוׁשים ,לַ ּנִ ְר ִּפים ,לַ ּלֵ ִאים
לַ ְּת ִ
ַה ְ
הֹופכִ ים לִ גְ וִ ּיֹות ּכְ ֶׁש ַחי ַהּיָ ֵר ַח,
וְ ַעל ֶק ֶבר ָקדֹוׁש ִמ ְׁש ַּת ְט ִחים וְ ְ
כֹור ִעים
ְּב ִת ְקוָ ה לְ א ֶֹרז ,לְ עֹולָ ל? ְ
ּכֹור ִעים
יח ָהדּור ְ
ְ
ּומ ֻג ָּדל,
ּופֹור ִׂשים ָׁש ִט ַ
ִמ ְת ַר ְּפ ִקים ַעל ָה ְ
“ּגֹורל"
אֹוּפיּום ֶׁש ְּׁשמֹו ָ
ֹלהים",
ּו"גְ זֵ ַרת ֱא ִ
ְּב ֶא ֶרץ ֵ
לֹואים.
עֹוטי ַה ְּב ִ

ֵאיזֹו חֻ לְ ַׁשת ֲע ֵצלִ ים
ֶ
מֹוׁשלֶ ת ָּבנּו ִּבנְ ג ַֹּה ָהאֹור?
יחיםֲ ,המֹונֵ י ַסּלִ ים,
ֲהמֹונֵ י ְׁש ִט ִ
ֵ
ְ
ֶ
עֹולָ לִ ים וְ כֹוסֹות ׁשל ּתה מֹוׁשלִ ים
ְּב ַא ְר ִצי,
ְ
ּגֹועים
ּופ ָת ֶא ָיה ִּב ְבכִ י ִ
רֹואים
וְ ַחּיִ ים ַעל ָהאֹור ֶׁש ֵאינָ ם ִ
ְּב ַא ְר ִצי...
ֵ
ּתֹועים,
ּומ ֵאין ֵעינַ יִ ם ַהּכֹל ָּבּה ִ
ְ
ּגֹועים,
ּופ ָת ֶא ָיה ְּב ֶבכִ י ַמר ִ
ְּת ִפּלָ ה ְ
נֹוׂש ִאים,
רֹועים
זֹונֹות ִ
וְ ְ
סֹומכִ ים ַעל ַח ְס ֵדי ַה ְּׁשכִ ינָ ה,
ִמּיֹום ִהּוָ לְ ָּדם ֵהם ְ
סֹומכִ ים ַעל ַח ְס ֵדי ַה ְּׁשכִ ינָ ה...
וְ כָ ְך ֵהם ָס ִחים לַ ּלְ ָבנָ ה:
“הֹו ,לְ ָבנָ ה…
הֹוַ ,מ ְעיָ ן ַה ַּמ ְמ ִטיר ְּפנִ ינִ ים,
נּומת יְ ֵׁשנִ ים,
וְ ִׁש ְפ ַעת ָח ִׁשיׁשְּ ,ות ַ
לֹוּה ַׁשיִ ׁש ָּתלּוי וְ ֵ
עֹומד,
ֱא ַ
ֵ
יֵ
ֶ
ְ
ֶּפלֶ א ּפלָ ִאים ׁשֹּלא ָאמן…"
לָ נּו ְּבנֵ י ַה ִּמזְ ָרח
ַא ְּת ֲענָ ק ְּפנִ ינִ ים –
לַ ִּמלְ יֹונִ ים ֶׁשֹּלא ְ
נֹותרּו ָּבם אֹונִ ים.

ׁשּוׁשים,
וְ ַה ִּמלְ יֹונִ ים ַהיְ ֵח ִפיםַ ,ה ְּת ִ
נָׁשים
ַהּדֹוגְ לִ ים ְּב ַא ְר ַּבע ִ
ְּובבֹוא ַה ֵ
ּגֹואל,
ְ
ֶ
ּלֶ
ֶ
ַה ִּמלְ יֹונִ ים ׁש חם הּוא ִּבׁש ִבילָ ם
טּואלִ י,
ִענְ יָ ן וִ ְיר ָ
ֶׁשּגָ ִרים ְּב ָב ֵּתי ַה ִּׁשעּול ַה ָפ ָטלִ י
רּופה,
וְ ֹלא ָראּו ֵמעֹולָ ם ְּת ָ
ִמ ְת ְ
ּגּופה
ּגּופה ַא ֲח ֵרי ָ
מֹוט ִטים ָ
ּׁשֹוטים,
ְּב ַא ְר ִציָ ,מקֹום ָׁשם ּבֹוכִ ים ַה ִ
ּבֹוכִ ים ֵ
ּומ ִתים
1
ְּב ָׁש ְמ ָעם עּוד ָעלּוב וְ "לָ יָ אלִ י"…
זְ
ּכָ זֶ ה הּוא ַה ָּמוֶ ת ֶׁש ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ַּב ִּמ ָרח,
ּפֹועים
“לָ יָ אלִ י ,לָ יָ אלִ י"ּ ,כָ ְך ֵהם ִ
ְּב ַא ְר ִצי,
ְּב ֶא ֶרץ ֵ
לֹואים…
עֹוטי ַה ְּב ִ
כְ
ְ
ָׁש ִרים וְ ָׁש ִרים ּבלִ י ִּת לָ ה –
ַהּנֶ גַ ע ַהּזֶ ה ַה ֶ
ּפֹוׂשה ַּב ִּמזְ ָרח,
ָׁש ִרים ְּבלִ י ֵקץ וְ ִתכְ לָ ה
ַּב ִּמזְ ָרח ַה ְּמ ַמ ְחזֵ ר ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה,
ֲחלֹומֹות ַּב ָּטלָ ה
וְ כָ זָ ב ְ
אֹוריֶ נְ ָטלִ י...
1
ַה ִּמזְ ָרח ֶׁש ָּבנָ יו ְמ ַב ְּק ִׁשים ְּת ִהּלָ ה
2
ְּב ִסּפּור ַאּבּו זַ יְ ד ַאלְ ִהלַ אלִ י.

ּכְ ֶׁש ֵ
ּיֹורד ַּב ִּמזְ ָרח ַהּלֵ יל
וְ יָ ֵר ַח ָמלֵ א ֵמ ֵהל,
ַה ִּמזְ ָרח ּכֻ ּלֹו ִמ ְת ַע ְר ֵטל
ימלִ י...
ִמּכָ בֹוד ִמינִ ָ

1 .1ליאלי – ערבית :לילות ,והכוונה לסלסולי זמרה “יא
לֵ יל ,יא לֵ יל".
ֵ
(“הירחי") ,מנהיג שבט בחצי־האי
2 .2אבו זיד אלהלאלי
ערב במאה ה־ 11שיצא למלחמות ברחבי המזרח
התיכון ,הוא גיבורה של עלילת גבורה עממית.
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ֵעת ַּב ִּמזְ ָרח יָ ֵר ַח ֵ
זֹור ַח ָּב ֲע ָר ִבים
וְ גַ ּגֹות לְ ָבנִ ים נָ ִמים
ַּת ַחת ִרּבֹואֹות ּכֹוכָ ִבים
נָׁשים ֶאת ַה ֲחנֻ ּיֹות וְ הֹולְ כִ ים ַּב ֲחבּורֹות
עֹוזְ ִבים ָה ֲא ִ
לִ ְפּגֹׁש ֶאת ַהּיָ ֵר ַח
ֶאל רֹאׁש ֶה ָה ִרים ְ
ׁשּועים
נֹוׂש ִאים לֶ ֶחם וְ ַׁש ֲע ִ
וְ גַ ם ַּתכְ ִׁש ֵירי ַס ִּמים
מֹוכְ ִרים וְ קֹונִ ים ִּד ְמיֹונֹות
ְּותמּונֹות
ֵ
ּומ ִתים לְ אֹור נְ גֹוהֹות
***
ַמה זֶ ה ֶׁשהּוא ֶ
עֹוׂשה ּגַ לְ ּגַ ל ֵמ ִאיר זֶ ה
לְ ַא ְר ִצי
ֶא ֶרץ ַהּנְ ִב ִיאים
ׁשּוטים
נָׁשים ַה ְּפ ִ
ֶא ֶרץ ָה ֲא ִ
סֹוח ֵרי ַה ַּס ִּמים
לֹוע ֵסי ַה ַּט ָּבק וְ ֲ
ֲ
ַמה זֶ ה ֶׁש ֶ
עֹוׂשה הּוא ָּבנּו ַהּיָ ֵר ַח
ֶׁש ָאנּו ְמ ַא ְּב ִדים ּגַ ֲאוַ ת ֲא ִצילִ ים
ְ
רֹומים
ּופֹוׁש ִטים יָ ד לְ ַח ְס ֵדי ְמ ִ
ַמה יֵ ׁש ָׁשם ַּב ָּׁש ַמיִ ם
לּוׁשים
לַ ֲע ֵצלִ יםֲ ..חלַ ְׁש ִ
ּנֹופ ִחים ְ
ַה ְ
נִׁש ָמ ָתם ְּבעֹוד יָ ֵר ַח ַחי
דֹוׁשים
ּומ ְר ִע ִידים ִק ְב ֵרי ְק ִ
ַ
לְ ַמ ַען יַ ֲענִ יקּו לָ ֶהם א ֶֹרז וִ ילָ ִדים
ְ
דּורים
יחים נָ ִאים ֲה ִ
ּופֹור ִׂשים ְׁש ִט ִ
ִמ ְתנַ ֲח ִמים ָּב ְ
אֹוּפיּום ֶׁש ְּׁשמֹו
ּגֹורל
ּגְ זֵ ַרת ָ
ׁשּוטים
נָׁשים ַה ְּפ ִ
ְּב ַא ְר ִציֶ ..א ֶרץ ָה ֲא ִ
***
ֵאּלּו חֻ לְ ָׁשה וְ ִר ְפיֹון
אֹוחזִ ים ָּבנּו ֵעת ָהאֹור ֵ
נֹוהר
ֲ
יחים ..וְ ַאלְ ֵפי ַה ַּסּלִ ים
ַה ְּׁש ִט ִ
ִס ְפלֵ י ַה ֵּתה ..וְ ַהּיְ לָ ִדיםֶ ..את ַהּגְ ָבעֹות ְ
ּכֹוב ִׁשים
ְּב ַא ְר ִצי
ימים
ָׁשם ּבֹוכִ ים ַה ְּת ִמ ִ
רֹואים
וְ ַחּיִ ים ַעל ָהאֹור אֹותֹו ֵאינָ ם ִ
ְּב ַא ְר ִצי
נָׁשים ִעּוְ ִרים
ָׁשם ַחּיִ ים ָה ֲא ִ
ימים
ָׁשם ּבֹוכִ ים ַה ְּת ִמ ִ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים
ִ
נֹוא ִפים
וְ ֲ
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אׁשיח
הּתוָ ִ
לֹוע ִסים ַעד ֵאין סֹוף ֶאת ָ
ָׁשם ָאנּו ֲ
ָה ֲא ֻרּכִ ים
אֹותֹו ָמ ָסְך ַה ֵ
ּקֹוטל ֶאת ַה ִּמזְ ָרח
אׁשיח ָה ֲא ֻרּכִ ים
הּתוָ ִ
ָ
ִמזְ ָר ֵחנּו ַה ַּמ ֲעלֶ ה ּגֵ ָרה זֶ ה ְׁשנֹות ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה
וַ ֲחלֹומֹות ֶׁשל ַע ְצלּות
וְ ַאּגָ דֹות ֵר ָיקנִ ּיֹות
בּורה
ִמזְ ָר ֵחנּוֶׁ ,שּלְ כָ ל ַמ ֲע ֵׂשה ּגְ ָ
ל־הלַ אלִ י – 3לֹו ְּדמּות.
ַאּבּו זַ יִ ד ַא ִ

וְ ַעל ַח ְס ֵדי ָׁש ַמיִ ם ְּב ַחּיֵ ֶיהם ְ
סֹומכִ ים
ָּת ִמיד ַעל ַח ְס ֵדי ָׁש ַמיִ ם ָס ְמכּו
וְ ְ
קֹור ִאים לַ ַּס ַהר:
“הֹו ַה ַּס ַהר"
לֹומים
ַא ָּתה ַה ַּמ ְעיָ ן ַה ַּמ ְמ ִטיר יַ ֲה ִ
וְ ָח ִׁשיׁש ְ
ּוׁשנַ ת יְ ָׁש ִרים
מּובן
ַא ָּתה ֵאל ַה ַּׁשיִ ׁש ַה ִּבלְ ִּתי ָ
ַא ָּתה ַה ָּד ָבר ֶׁשֹּלא יְ ֻא ַּמן
ִה ָּׁש ֵאר לָ נֶ ַצח לַ ִּמזְ ָרח
לָ נּו
לֹומים
ְצרֹור יַ ֲה ִ
חּוׁשים
לְ ִמילְ יֹונִ ים ֶׁש ָּׁש ְבתּו ָּב ֶהם ַה ִ
***
ְּבלֵ ילֹות ַה ִּמזְ ָרח ּכַ ֲא ֶׁשר
ַהּיָ ֵר ַח ַמּגִ ַיע לִ ְמלֵ אּותֹו
ִמ ְת ַּפ ֵּׁשט ַה ִּמזְ ָרח ִמּכָ ל ִּת ְפ ַא ְרּתֹו
ּומ ַּמ ֲא ַבק ֲא ִצילִ ים
ִ
וְ ַה ִּמילְ יֹונִ ים ֶׁש ָר ִצים לְ ֹלא ִמנְ ָעלִ ים
נָׁשים
ּומ ֲא ִמינִ ים ְּב ַא ְר ַּבע ִ
ַ
קּומה
ְּוביֹום ַה ְּת ָ
ַה ִּמילְ יֹונִ ים ַהּפֹוגְ ִׁשים ֶאת ַּפת לַ ֲח ָמם
לֹומם
ַרק ַּב ֲח ָ
ּגֹור ִרים ְּב ָב ִּתים ֶׁשּלֵ ֵ
ּומ ְת ְ
ילֹות ֶיהם ִׁשעּולִ ים
ִ
רּופה
צּורת ְּת ָ
ֵמעֹולָ ם ֹלא ִהּכִ ירּו ַ
וְ ְ
הֹופכִ ים לִ גְ וִ ּיֹות ִמ ַּת ַחת לָ אֹורֹות
ְּב ַא ְר ִציָׁ ..שם ּבֹוכִ ים ַה ְּסכָ לִ ים
ֵ
ּומ ִתים ִמ ְּבכִ ּיֹות
1
ימת ֶׁש ְּמ ְ
אֹותם עּוד ָעלּוב וְ "לֵ ילֹות"
עֹור ִרים ָ
ּכָ ל ֵא ַ
אֹותֹו ַה ָּמוֶ ת ֶׁש ָאנּו ַּב ִּמזְ ָרח ְ
קֹור ִאים לֹו
“לֵ ילֹות" וְ ִׁש ָירה
ְּב ַא ְר ִצי
ׁשּוטים
נָׁשים ַה ְּפ ִ
ְּב ֶא ֶרץ ָה ֲא ִ

1 .1לילות" ,בערבית :ליאלי – ביטוי המציין לילות ונשפי בילוי ארוכים וכן סדרות טלוויזיוניות.
2 .2תוואשיח – צורת שיר בשירה הערבית הקלאסית וגם המאוחרת יותר ,הכוללת חרוז קבוע
(“אזור") ,החוזר על עצמו בין בתי השיר וקושר אותם.
ל־הלַ אלִ י – דמות המייצגת את אפוס הגבורה של שבטי בני הלאל (סהר) ,מראשוני
ַ 3 .3אּבּו זַ יִ ד ַא ִ
השבטים הערבים בחצי האי ערב ומעבר לו.
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بلقيس  uבלקיס
ش ً
ُ
كرا لكم ..
ً
ُشكرا لكم ..
فحبيبتي ُق ِت َلت  ..وصار ُبو ْس ِع ُكم
أن تشربوا كأس ًا على قبر الشهيد ْه
يلت ..
وقصيدتي ْاغ ِت ْ
األرض ..
وهل من ُأ َّم ٍـة في
ِ
نحن  -تغتا ُل القصيدة ؟
 إال ُبلقيس ...
ُ
َ
ات في تاريخ با ِبِلْ
أجمل املَ ِل َك ِ
كانت
ْ
بلقيس ..
ُ
كانت أطو َل الن َْخ ِ
ْ
العراق
الت في أرض
كانت إذا متشي ..
ْ
طواويس ..
تراف ُقها
ٌ
ْ
ِ
وتتبعها أيائل ..
ُ
بلقيس  ..يا َو َج ِعي ..
ُ
ْ
األنامل
ويا َو َج َع القصيد ِة حني تل َم ُس َها
هل يا تُرى ..
ْ
من بعد َش ْعرِ ِك َ
ترتفع السنابل ؟
سوف
ُ
يا َن ْين ََوى اخلضرا َء ..
يا غجر َّيتي الشقرا َء ..
أمواج دجل َة ..
يا
َ
ِ
الربيع بساقهِ ا
تلبس في
ُ
ِ
ِ
اخلالخ ْل ..
أحلى
ِ
بلقيس ..
قتلوك يا
ُ
ُ
عربية ..
أ َّي ُة أ َّم ٍة
ٍ
َ
تلك التي
أصوات البالب ِْل ؟
تغتا ُل
َ
َ
الس َم ْوأ ُل ؟
أين َّ
ْ
ُ
واملُ َهل َهل ؟
ُ
والغطاريف األوا ِئ ْل ؟
ْ
ٌ
قبائل ..
فقبائل َأ َك َل ْت
ثعالب ..
وثعالب َقتَـ َل ْت
ْ
ٌ
عناكب ..
قتلت
وعناكب ْ
ْ
ٌ
ِ
بعينيك اللتنيِ إليهما ..
َق َس َم ًا
تأوي مالي ُ
الكواكب ..
ني
ْ
العجائب
سأ ُقو ُل  ،يا َق َمرِ ي  ،عن ال َع َر ِب
ْ
فهل البطول ُة ِك ْذبَ ٌة عربي ٌة ؟
ُ
كاذب ؟.
التاريخ
أم مثلنا
ْ
بلقيس
ُ
ال تتغ َّيبِي عنّي
ِ
بعدك
الشمس
فإنَّ
َ
ْ
ِ
ال تُضي ُء على السواحل ..
سأقول في التحقيق :

ثوب املُقا ِت ْل
اللص
أصبح يرتدي َ
إنَّ َّ
َ
وأقول في التحقيق :
أصبح كاملُ َقاوِ ْل ..
املوهوب
إنَّ القائدَ
َ
َ
وأقو ُل :
ْ
َ
ُ
أسخف ُنكت ٍَة ِقيل ْت ..
إن حكاي َة اإلشعاع ،
فنحن قبيل ٌة بني القبا ِئلْ
ُ
ُ
بلقيس ..
يا
..
التاريخ
هذا هو
ُ
كيف ُي َف ِّر ُق اإلنسا ُن ..
ْ
ما بني احلدائقِ
واملزابل
بلقيس ..
ُ
أ َّيتها الشهيد ُة  ..والقصيد ُة ..
واملُ َطهَّ َر ُة النق َّي ْة ..
َس َب ٌـأ تفت ُِّش عن َم ِل َ
يك ِت َها
ف ُردِّي للجماهيرِ التح َّي ْة ..
يا أعظ َم املَ ِل َك ِ
ات ..
يا امرأ ًة ُ َت ِّسدُ َّ
ِ
السو َمرِ َّي ْة
كل
أمجاد العصورِ ُ
بلقيس ..
ُ
يا عصفورتي األحلى ..
ويا َأ ْي ُقونتي َ
األ ْغ َلى
ويا د َْم َع ًا تناث َر فوق َخدِّ املجدل َّي ْة
َأتُرى َظ َل ْم ُت ِك ْإذ َن َق ْل ُت ِك
يوم  ..من ضفاف األعظم َّي ْة
َ
ذات ٍ
ً
َّ
ُ
واحدا ِمنَّا ..
يوم
كل
ل
ت
تق
..
بيروت
ُ
ُ
ٍ
َّ
ُ
يوم عن ضح َّي ْة
كل
وتبحث
ٍ
واملوت  ..في ِفن َْجانِ َق ْه َو ِتنَا ..
ُ
َّ
وفي مفتاح ِشق ِتنَا ..
وفي أزهارِ ُش ْر َف ِتنَا ..
ِ
وفي َو َرقِ
اجلرائد ..
ِ
واحلروف األبجد َّي ْة ...
بلقيس ..
نحن  ..يا
ها ُ
ُ
ُ
ندخ ُل مر ًة ُأخرى لعصرِ اجلاهل َّي ْة ..
نحن ُ
ندخ ُل في الت ََو ُّح ِش ..
ها ُ
والو َض ِ
ِ
اعة ..
والتخ ّل ِف ..
والبشاعة َ ..
ُ
ندخ ُل مر ًة ُأخرى ُ ..ع ُصو َر البربر َّي ْة ..
ُ
حيث الكتاب ُة رِ ْح َل ٌة
الشظ ّي ِة َّ ..
بنيِ َّ
والشظ َّي ْة
ُ
ُ
فراشة في حق ِل َها ..
حيث اغتيال
ٍ
ْ
صا َر القض َّية ..
بلقيس ؟
هل تعرفو َن حبيبتي
َ
فهي أه ُّم ما َك َت ُبو ُه في ُك ُت ِب الغرا ْم
كانت مزيج ًا را ِئ َع ًا
ْ
َ
بني ال َق ِطيف ِة والرخا ْم ..

كان ال َب َن ْف َس ُج ب َ
ني َع ْي َن ْي َها
ينا ُم وال ينا ْم ..
بلقيس ..
ُ
يا ِع ْط َر ًا بذاكرتي ..
ويا ً
قبرا يساف ُر في الغمام ..
بيروت َ ،
ِ
غزالة
قتلوك  ،في
َ
أي ٍ
مثل ِّ
من بعدما َ ..ق َت ُلوا الكال ْم ..
بلقيس ..
ُ
ليست هذ ِه مرث َّي ًة
ْ
لكن ..
ْ
على ال َع َر ِب السال ْم
بلقيس ..
ُ
ُم ْشتَا ُقو َن ُ ..م ْشتَا ُقو َن ُ ..م ْشتَا ُقو َن ..
والبيت الصغي ُر ..
ُ
ُيسا ِئ ُل عن أميرته َّ
الذ ُي ْ
املعطر ِة ُ
ول
ُن ْص ِغي إلى األخبار  ..واألخبا ُر غامض ٌة
وال تروي ُف ُض ْ
ول ..
بلقيس ..
ُ
مذبوحو َن حتى ال َع ْظم ..
واألوال ُد ال يدرو َن ما يجري ..
وال أدري أنا  ..ماذا أ ُق ْ
ول ؟
هل تقرع َ
دقائق ؟
الباب بعد
ني َ
ٍ
َ
املعطف َّ
هل تخلع َ
الش َتوِ َّي ؟
ني
ً
هل تأت َ
باسمة ..
ني
وناضر ًة ..
ْ
ُ
ُ
و ُم ْشرِ َق ًة كأزهارِ احلقول ؟
بلقيس ..
ُ
وع ِك اخلضرا َء ..
إنَّ ُز ُر َ
ً
زالت على احليطانِ
باكية ..
ما ْ
ً
ْ
ِّ
َو َو ْج َه ِك لم يزل ُم َت َنقال ..
ب َ
والستائر
ني املرايا
ْ
ِ
أشعلتها
حتى سجارت ُِك التي
تنطفئ ..
لم
ْ
ودخا ُن َها
ما زا َل ُ
يسافر
أن
يرفض
ْ
بلقيس ..
ُ
مطعونو َن  ..مطعونو َن في األعماقِ ..
الذه ْ
واألحداق يسكنُها ُ
ُ
ُول
بلقيس ..
ُ
ِ
أخذت أ َّيامي  ..وأحالمي ..
كيف
ْ
ِ
وألغيت احلدائقَ وال ُف ُصول ..
يا زوجتي ..
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وحبيبتي  ..وقصيدتي  ..وضيا َء عيني ..
َ
قد ِ
اجلميل ..
كنت عصفوري
فكيف ِ
بلقيس منّي ؟..
هربت يا
ُ
بلقيس ..
ُ
َّ
ُ
هذا موعدُ َ
رِ
العراقي امل َعط ..
الشاي
ِّ
كالسال َف ْة ..
واملُ َعتَّق ُّ
األقداح  ..أ ّيتها الزُرا َف ْة ؟
َف َمنِ الذي سيوز ُّع
َ
َ
َ
الفرات ِل َبيتنا ..
و َمنِ الذي َنقل
َ
َ
َ
ْ
وورو َد د َْج َلة وال َّر َصافة ؟
بلقيس ..
ُ
إنَّ ا ُحلزْ َن يث ُق ُب ِني ..
وبيروت التي َق َت َل ْت ِك  ..ال تدري جرميتَها
ُ
َ
ِ
وبيروت التي َعشق ْتك ..
ُ
ُ
جتهل أ ّنها َق َت َل ْت عشيقتَها ..
ِ
وأطفأت ال َق َم ْر ..
بلقيس ..
ُ
بلقيس ..
يا
ُ
بلقيس
يا
ُ
ُّ
ِ
عليك ..
غمامة تبكي
كل
ٍ
َف َم ْن تُرى يبكي عل َّيا ..
ً
صامتة
بلقيس  ..كيف َر َح ْل ِت
ُ
ولم ت ََضعي يد ْي ِك  ..على َيدَ َّيا ؟
بلقيس ..
ُ
َ
كيف ِ
تركتنا في الريح ..
نرجِف َ
ُ
مثل أوراق َّ
الش َج ْر ؟
ِ
نحن الثالث َة  -ضائع َ
ني
وتركتنا ُ -
َ
َ
كريشة َ
حتت املط ْر ..
ٍ
َّ
َ
أ ُت َر ِاك ما فك ْر ِت بي ؟
يحتاج ح َّب ِك َ ..
(ع َم ْر)
مثل
وأنا الذي
(زينب) أو ُ
ُ
َ
بلقيس ..
ُ
يا َك ْنز ًَا ُخ َراف ّي ًا ..
ويا ُر ْم َح ًا ِع َراق ّي ًا ..
وغابَ َة َخ ْي ُز َرانْ ..
يا َم ْن حتدَّ ِ
النجو َم تر ُّفع ًا ..
يت ُ
جئت ِّ
أين ِ
الع ْن ُفوانْ ؟
ِم ْن َ
بكل هذا ُ
بلقيس ..
ُ
ُ
أيتها الصديق ُة  ..والرفيقة ..
والرقيق ُة َ
مثل زَهْر ِة ُأ ْق ُح َوانْ ..
بيروت َ ..
ضاق البح ُر ..
ضاقت بنا
ْ
ُ
َ
ضاق بنا املكانْ ..
َ
ِ
ين ..
بلقيس  :ما أنت التي َتتَك َّررِ َ
ُ
لبلقيس ا ْث َنتَانْ ..
فما
َ
بلقيس ..
ُ
ُ
ِ
عالقتنَا ..
التفاصيل الصغير ُة في
تذبحني
ُ
ُ
وجتلدني الدقائقُ والثواني ..
ُ
قص ٌة
وس
صغير َّ ..
ٍ
فلك ِّل د ّب ٍ
ُ
ولك ِّل ِع ْق ٍد من ُع ُق ِ
ود ِك ِق َّصتانِ
ُ
مالقط َش ْعرِ ِك َّ
الذ َهب ِِّي ..
حتى
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تغ ُم ُرني ،كعاد ِتها  ،بأمطار احلنانِ
ُ
اجلميل ..
العراقي
الصوت
و ُي َع ِّر ُش
ُ
ُّ
على الستائرِ ..
ِ
واملقاعد ..
واأل َواني ..
ومن املَ َرا َيا ْ
تط َل ِع َ
ني ..
من اخلوامت ْ
تط َل ِع َ
ني ..
ْ
َ
من القصيدة تطل ِع َ
ني ..
من ُّ
وع ..
الش ُم ِ
من ُ
ؤُوس ..
الك ِ
ُ
من النبيذ األ ْر ُجواني ..
بلقيس ..
ُ
بلقيس ..
بلقيس  ..يا
يا
ُ
ُ
تدرين ما َو َج ُع املكانِ ..
لو
َ
ركن ِ ..
كعصفور ..
أنت حائم ٌة
ٍ
في ُك ِّل ٍ
َ
ِ
كغابة بَ ْيل َسانِ ..
وعابق ٌة
َ
ِّ
فهناك ِ ..
كنت تُدَ خ ِن َ
ني ..
َ
هناك ِ ..
كنت تُطالع َ
ني ..
َ
هناك ِ ..
كنخلة َت َت َم َّش ِط َ
ني ..
كنت
ٍ
ُ
ِ
وتدخل َ
الضيوف ..
ني على
ُ
الس ْيف ال َي َماني ..
كأ َّن ِك َّ
بلقيس ..
ُ
اج ُة ( ِ
الغير َالنِ ) ؟
زج َ
أين َ
وال َو ّالع ُة الزرقا ُء ..
أين ِس َجار ُة الـ َ
(الكن ِْت ) التي
َ
ما فار َق ْت َش َف َت ْي ِك ؟
(الهاشمي ) ُم َغ ِّن َي ًا ..
أين
ُّ
َ
َ
القوام امل ْه َر َجانِ ..
فوق
ِ
ُ
األم َشاط ماضيها ..
تتذ َّك ُر ْ
َف َي ْك ُر ُج د َْم ُع َها ..
األم َش ُ
اط من أشواقها أيض ًا تُعاني ؟
هل يا تُرى ْ
بلقيس َ :ص ْع ٌب أنْ أهاج َر من دمي ..
ُ
َ
ُ
ِ
اللهيب ..
اص ُر بني ألسن َِة
وأنا امل َ
َ
ِ
انِ
وبني ألسنَة الدُ خ ...
بلقيس  :أي َّت ُها األمي َر ْة
ُ
ها ِ
أنت حتترق َ
حرب العشير ِة والعشي َر ْة
ني  ..في ِ
ماذا سأك ُت ُب عن رحيل مليكتي ؟
إ َن الكال َم فضيحتي ..
ُ
أكوام الضحايا ..
نبحث بني
نحن
ها ُ
ِ
َ
جنمة َس َقط ْت ..
عن ٍ
َ
َ
وعن َج َس ٍد تناث َر كامل َرا َيا ..
نحن نسأ ُل يا َحبِي َب ْة ..
ها ُ
إنْ كا َن هذا القب ُر َق ْب َر ِك ِ
أنت
الع ُروبَ ْة ..
أم َق ْب َر ُ
بلقيس :
ُ
َ
علي ..
يا َص ْف َصا َف ًة أ ْر َخ ْت ضفائ َرها َّ
كبرياء
ويا ُز َرا َف َة
ْ
بلقيس :
ُ

العربي أن يغتالَنا َع َر ٌب ..
إنَّ َق َضا َء َنا
َّ
ويأ ُك َل َ ْل َمنَا َع َر ٌب ..
ويب ُق َر ْبط َننَا َع َر ٌب ..
و َي ْفت ََح َق ْب َر َنا َع َر ٌب ..
اء ؟
فكيف ن ُف ُّر من هذا ال َق َض ْ
ليس ُي ِقي ُم َف ْر َق ًا
فا ِخلن َْج ُر
العربي َ ..
ُّ
بني أعناقِ الرجالِ ..
وبني أعناقِ
النساء ..
ْ
بلقيس :
ُ
إنْ هم َف َّج ُر ِ
وك  ..فعندنا
ُّ
كل اجلنائزِ تبتدي في َك ْربَال َء ..
َ
الء ..
وتنتهي في ك ْربَ ْ
لَ ْن َ
َ
التاريخ بعد اليوم
أقرأ
إنَّ أصابعي ْاش َت َع َل ْت ..
اء ..
وأثوابي ُت َغ ِّطيها الد َم ْ
نحن ُ
عص َر َنا ا َحل َجرِ َّي
ها ُ
ندخ ُل ْ
نرجع َّ
َ
للو َر ْاء ...
ُ
عام َ
يوم  ،ألف ٍ
كل ٍ
بيروت ..
البح ُر في
َ
بعد رحيل َع ْي َن ْي ِك ْاس َت َق ْ
ال ..
ِّ
والش ْع ُر  ..يسأ ُل عن قصيدَ ِت ِه
ْ
ِ
تكتمل كلما ُت َها ..
التي لم
يب على السؤالْ
ِ
وال َأ َح ٌد ُ ..يج ُ
بلقيس ..
ا ُحلزْ ُن يا
ُ
يعص ُر مهجتي كال ُب ْر ُت َقالَ ْة ..
ُ
َ
ُ
ِ
الكلمات
اآل َن  ..أعرف مأز ََق
َ
َ
ُ
ْ
ُ
أعرف َو ْر َط َة ِ
اللغة املالة ..
اخترع الرسا ِئ َل ..
وأنا الذي
َ
َ
لست أدري َ ..
كيف أ ْبت َِد ُئ الرسالَ ْة ..
ُ
ُ
السيف ُ
يدخل حلم ِ
خاص َرتي
ْ
ِ
وخاص َر ِة العبا َرة ..
ُ
ُّ
كل احلضار ِة ِ ،
بلقيس  ،واألنثى حضا َر ْة ..
أنت يا
ُ
ُ
بلقيس ِ :
أنت بشارتي الكبرى ..
ُ
َ
ف َم ْن َس َرق الب َِشا َر ْة ؟
ْ
ِ
أنت الكتاب ُة ق ْب َل َما كا َن ْت ِكتَابَة ..
ِ
أنت اجلزير ُة واملَنَا َر ْة ..
بلقيس :
ُ
يا َق َمرِ ي الذي َط َم ُرو ُه ما بني احلجا َر ْة ..
ترتفع الستا َر ْة ..
اآل َن
ُ
ترتفع الستارِ ْة ..
ن
اآل َ
ُ
َس َأ ُقو ُل في التحقيقِ ..
ُ
والس َجنَا َء ..
إ ّني
أعرف األسما َء  ..واألشيا َء ُّ ..
ُ
ُ
َ
ِ
نيْ
والشهدا َء  ..والفق َرا َء  ..وامل ْست َْض َعف ..
أعرف الس َّي َ
ُ
اف قا ِت َل زوجتي ..
وأقو ُل إ ّني
ين ..
ووجو َه ُك ِّل املُ ْخبِرِ ْ
وأقول  :إنَّ عفا َفنا ُع ْه ٌر ..
و َت ْق َوا َنا َق َذا َر ْة ..
وأ ُقو ُل  :إنَّ ِنضالَنا َك ِذ ٌب
وأنْ ال َف ْر َق ..

ِ
السياسة والدَّ َعا َر ْة !!
ما بني
َس َأ ُقو ُل في التحقيق :
إ ّني قد َع َر ْف ُت القاتلنيْ
وأ ُقو ُل :
الياس ِمنيْ
إنَّ زما َننَا
العربي ُم ْخت ٌَّص َبذ ْب ِح َ
َّ
ِ
األنبياء ..
وب َق ْت ِل ُك ِّل
و َق ْت ِل ُك ِّل املُ ْر َسلِنيْ ..
حتّى العيو ُن ا ُخل ْض ُر ..
يأ ُك ُل َها ال َع َر ْب
حتّى الضفائ ُر  ..واخلوا ُ
مت
واألساو ُر  ..واملرايا  ..وال ُّل َع ْب ..
ُ
تخاف من وطني ..
حتّى النجو ُم
الس َب ْب ..
وال أدري َّ
حتّى الطيو ُر ت ُف ُّر من وطني ..
الس َب ْب ..
و ال أدري َّ
والس ُح ْب
الكواكب ..
حتى
ُ
ُ
واملراكب ُّ ..
ُ
حتى الدفات ُر  ..والك ُت ْب ..
وجميع أشياء اجلمالِ ..
ُ
جميعها ِ ..ضدَّ ال َع َر ْب ..
ُ
جِس ُم ِك َّ
الض ْو ِئ ُّي
َلَّا تنا َث َر ْ
بلقيس ،
يا
ُ
ُلؤْ ُل َؤ ًة كرمي َْة
َف َّك ْر ُت  :هل َق ْت ُل النساء هواي ٌة َعرب َّي ٌة
أم أ ّننا في األصل ُ ،م ْحتَرِ ُفو جرمي َْة ؟
بلقيس ..
ُ
يا َف َر ِسي اجلميل ُة  ..إ َّنني
من ُك ِّل تاريخي َخ ُج ْ
ول
ْ
هذي بال ٌد يقت ُلو َن بها ا ُخل ُيول ..
هذي بال ٌد يقت ُلو َن بها ا ُخل ُي ْ
ول ..
يوم أنْ َن َح ُر ِ
وك ..
ِم ْن ِ
بلقيس ..
يا
ُ
َ
َ
يا َأ ْحلى َوط ْن ..
يعرف اإلنسا ُن َ
ال ُ
كيف ُ
الو َط ْن ..
يعيش في هذا َ
يعرف اإلنسا ُن َ
ال ُ
الو َط ْن ..
كيف ُ
ميوت في هذا َ
أدفع من دمي ..
ما ُ
زلت ُ
أعلى َجز َْاء ..
اء
كي ُأ ْس ِعدَ الدُّ ْن َيا ..
َّ
الس َم ْ
ولكن َّ
ً
وحيدا ..
شا َء ْت بأنْ أبقى
َ
الشتاء
مثل أوراق
ْ
هل ُي ْولَدُ ُّ
الشقاء ؟
الش َع َرا ُء من َر ِح ِم
ْ
وهل القصيد ُة َط ْع َن ٌة
في ِ
اء ؟
القلب  ..ليس لها ِش َف ْ
أم أ ّنني وحدي الذي
َ
َ
َع ْينَا ُه تختصرانِ
اء ؟
تاريخ ال ُبك ْ
َسأ ُقو ُل في التحقيق :
كيف َغزَالتي مات َْت بسيف أبي لَ َه ْب
ُّ
ِ
احمليط ..
اخلليج إلى
كل اللصوص من
ِ
ُيدَ ِّم ُرو َن  ..و ُي ْحرِ ُقو َن ..

و َي ْن َه ُبو َن  ..و َي ْرت َُشو َن ..
ِ
النساء ..
و َي ْعتَدُ و َن على
كما ُيرِ يدُ أبو لَ َه ْب ..
ُك ُّل ِ
الب ُم َو َّظ ُفو َن ..
الك ِ
ويأ ُك ُلو َن ..
و َي ْس َك ُرو َن ..
حساب أبي لَ َه ْب ..
ِ
على
ال َق ْم َح ٌة في األرض ..
َت ْن ُب ُت دو َن رأي أبي لَ َه ْب
ال َ
طفل ُي ْولَدُ عندنا
ُ
وزارت أ ُّم ُه يوم ًا ..
إال
ْ
َ
ِف َ
راش أبي ل َه ْب !!...
ْ
ال ِس ْج َن ُيفت َُح ..
دو َن رأي أبي لَ َه ْب ..
رأس ُي ْق َط ُع
ال َ
َ
دو َن َأ ْمر أبي ل َه ْب ..
َسأ ُقو ُل في التحقيق :
َ
كيف أميرتي ْاغ ُت ِص َب ْت
َ
تقاس ُموا َف ْي ُرو َز َع ْي َن ْي َها
وكيف َ
ََ
وخات ُع ْر ِس َها ..
وأقو ُل َ
تقاس ُموا َّ
الش ْع َر الذي
كيف َ
يجري كأنهارِ َّ
الذه َْب ..
َس َأ ُقو ُل في التحقيق :
َ
ِ
الشريف
كيف َس َط ْوا على آيات ُم ْص َح ِف َها
َّ
وأضر ُموا فيه الل َه ْب ..
َسأ ُقو ُل َ
كيف ْاس َت ْن َز ُفوا َد َم َها ..
َ
وكيف ْاست َْم َل ُكوا َف َم َها ..
ً
فما تر ُكوا به َو ْردَا  ..وال تر ُكوا ِعن َْب
بلقيس ...
هل َم ْو ُت ٍ
هو الن َّْص ُر الوحيدُ
ُ
تاريخ ال َع َر ْب ؟؟...
بك ِّل
ِ
بلقيس ..
ُ
َ
ْ
يا َم ْع ُشوقتي حتّى ال ُّث َمالة ..
األنبيا ُء الكاذ ُبو َن ..
ُي َق ْر ِف ُصو َن ..
الشعوب
ِ
و َي ْر َك ُبو َن على
رِسالَ ْة ..
وال َ
َ
ُ
لو َأ َّن ُه ْم َح َملوا إل ْينَا ..
ِ
من فلسط َ
احلزينة ..
ني
َ ْن َم ًة ..
أو ُب ْر ُت َقالَ ْة ..
لو َأ َّن ُه ْم َح َم ُلوا إلَ ْينَا ..
من شواطئ َغز ٍَّة
ً
صغيرا
َح َج َر ًا
مح َا َر ْة ..
أو َ
َ
لو َأ َّن ُه ْم من ُر ْب ِع ق ْر ٍن َح َّرروا ..
ً
زيتونة ..
َ
أو َأ ْر َج ُعوا ل ْي ُمو َن ًة

و َمحوا عن التاريخ َعا َر ْه
لَ َش َك ْر ُت َم ْن َق َت ُل ِ
بلقيس ..
وك  ..يا
ُ
َ
يا َم ْعشوقتي حتى ال ُّث َمال ْة ..
لك َّن ُه ْم َت َر ُكوا فلسطين ًا
ليغتا ُلوا َغزَالَ ْة !!...
ماذا يقو ُل ِّ
بلقيس ..
الش ْع ُر  ،يا
ُ
في هذا ال َز َمانِ ؟
ماذا يقو ُل ِّ
الش ْع ُر ؟
في ال َع ْصرِ ُّ
وبي ..
الش ُع ِّ
وسي ..
املَ ُج ِّ
ا َجل َبان
العربي
والعال ُم
ُّ
َم ْس ُح ٌ
وق  ..و َم ْق ُمو ٌع ..
وع اللسانِ ..
و َم ْق ُط ُ
نحن اجلرمي ُة في َت َف ُّو ِقها
ُ
َ
َ
فما ( ِ
الع ْقدُ الفريدُ ) وما ( األغاني ) ؟؟
َأ َخ ُذ ِ
وك أ َّي ُت َها احلبيب ُة من َي ِدي ..
َ
أخ ُذوا القصيد َة من َف ِمي ..
ُ
َ
أخذوا الكتاب َة  ..والقراء َة ..
ُّ
َ
َ
ُ
والطفولة  ..واألماني
بلقيس ..
بلقيس  ..يا
ُ
ُ
يا د َْم َع ًا ُي َن ِّق ُط فوق أهداب َ
الك َمانِ ..
ِ
قتلوك أسرا َر الهوى
َع َّل ْم ُت َم ْن
لك َّن ُه ْم َ ..
انتهاء َّ
ِ
الش ْو ِط
قبل
قد َق َت ُلوا ِح َصاني
بلقيس :
ُ
ِ
السماح  ،فربَّ ا
أسألك
َ
ً
كا َن ْت حيات ُِك ِفدْ َية حلياتي ..
ألعرف َج ّي ً
ُ
دا ..
إ ّني
أنَّ الذين تو َّر ُطوا في ال َق ْت ِل  ،كا َن ُم َرا ُده ُْم
أنْ يق ُت ُلوا َك ِل َماتي !!!
نامي بح ْف ِظ ِ
الله  ..أ َّي ُتها اجلمي َل ْة
فالش ْع ُر بَ ْعدَ ِك ُم ْست َِح ٌ
ِّ
يل ..
ُ
واأل ُنو َث ُة ُم ْست َِحي َل ْة
َست ََظ ُّل أجيا ٌل من األطفالِ ..
ِ
ضفائرك الطوي َل ْة ..
تسأ ُل عن
ُّ
الع َّشاقِ
وتظل أجيا ٌل من ُ
ُ
تقرأ ِ
عنك  ..أ َّي ُتها املع ِّل َم ُة األصي َل ْة ...
ُ
األعراب يوم ًا ..
وسيعرف
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
الرسولة ..
أ َّن ُه ْم ق َتلوا ُ
الرسولَ ْة ..
َق َت ُلوا ُ
ق  ..ت  ..ل ..و  ..ا
ال  ..ر  ..س  ..و  ..ل  ..ة
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ּתֹודה לָ כֶ ם...
ָ
ּתֹודה לָ כֶ ם...
ָ
הּוב ִתי נִ ְר ְצ ָחה ...וְ ַא ֶּתם ִה ְת ַּפּנֵ ֶיתם לְ ָה ִרים ּכֹוס
ֲא ָבל ֲא ָ
דֹוׁשה ֶׁשּנָ פְ לָ ה ָחלָ ל...
ַעל ִק ְב ָרּה ֶׁשל ַה ְּק ָ
נֹורה ִמן ַה ַּמ ֲא ָרב...
וְ ִׁש ִירי ָ
ּוכְ לּום יֵ ׁש ֻא ָּמה – חּוץ ֵמ ֻא ָּמ ֵתנּו – ַה ִּמ ְתנַ ּכֶ לֶ ת לַ ִּׁש ָירה?
2
ַּבלְ ִקיסָ ...היְ ָתה ַהּיָ ָפה ְּב ַמלְ כֹות ִּד ְב ֵרי יָ ֶמ ָיה ֶׁשל ָּב ֶבל...
ַּבלְ ִקיסָ ...היְ ָתה ַה ְּת ִמ ָירה ַּב ְּד ָקלִ ים ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ִע ַיראק...
וְ כַ ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ְמ ַהּלֶ כֶ תַ ...טּוָ ִסים ָח ְברּו לָ ּהְּ ,וצ ָב ִאים נָ ֲהרּו ַא ֲח ֶר ָיה
רֹון־ׁש ִירי ֵעת יְ ַחּלְ לּוהּו ְקצֹות ָה ֶא ְצ ָּבעֹות...
ִ
אֹובי ...הֹו ִׁש ְב
ַּבלְ ִקיס ...הֹו ַמכְ ִ
ַה ֻא ְמנָ ם יָ נּובּו ִׁשּבֹולִ ים ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ְׂש ָע ֵרְך
הֹו נִ ינְ וֵ ה ַהּיְ ֻר ָּקה...
הּובת ַה ֵּׂש ָער
ּצֹוענִ ּיָ ה ֶׁשּלִ י זְ ַ
הֹו ַה ֲ
[הֹו ּגַ ּלֵ י ַה ִח ֶּד ֶקלָּ ...ב ָא ִביב יַ ֲעטּו ֵע ָציו ֵמ ַיטב ָה ֲע ָדיִ ים]
.3
ֵהם ָר ְצחּו ְ
אֹותָך הֹו ַּבלְ ִקיס...
ֵ
ֵאיזֹו ֻא ָּמה ִהיא זֹו ַה ִּמ ְתנַ ּכֶ לֶ ת לְ
קֹולֹות ֶיהם ֶׁשל ַהּבֻ לְ ּבּולִ ים?
ֵאיפֹה ַס ַמוְ ֵאל 1ומֻ ַהלְ ִאל 2וְ ָה ַא ִּב ִירים ַה ַּק ְדמֹונִ ים?
ְׁש ָב ִטים ּכִ ּלּו ְׁש ָב ִטים...
ׁשּועלִ ים...
ׁשּועלִ ים ָאכְ לּו ָ
וְ ָ
יׁשים...
יׁשים ִה ְׁש ִמידּו ַעּכְ ִב ִ
וְ ַעּכְ ִב ִ
ֲאנִ י ְ
נִׁש ָּבע ְּב ֵעינַ יִ ְךֶׁ ,ש ָּב ֶהן ָׁשכְ נּו ִמילְ יֹונֵ י ּכֹוכָ ִבים...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָבל ַעם ,הֹו יְ ֵר ִחיַ ,על ִּפלְ ֵא ֶיהם ֶׁשל ָה ֲע ָר ִבים,
ַה ִאם ָה ַא ִּבירּות ִהיא ַּת ְר ִמית ֲע ָר ִבית?
אֹו ֶׁש ָּמא ִּד ְב ֵרי יָ ֵמינּו ֵאינָ ם ֶאּלָ א ּכָ זָ ב ּכְ ֵ
מֹותנּו?
4
ַּבלְ ִקיסַ ...אל ֵּת ָעלְ ִמי ִמ ֶּמּנִ י...
חֹופים...
ּכִ י ַא ֲח ַריִ ְך ֹלא ָּת ִאיר עֹוד ַה ֶּׁש ֶמׁש ַעל ַה ִ
ל־עםּ ,כִ י ַה ֵ
ּׁשֹודד ִה ְת ִחיל לִ לְ ּבֹׁש ִּבגְ ֵדי ְמ ַר ְּצ ִחים...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָב ַ
ל־עםּ ,כִ י ַה ְּמ ַפ ֵּקד ַהּמֻ כְ ָׁשר ָהיָ ה לְ ַק ְּבלָ ן...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָב ַ
ִהנְ נִ י ַמ ְצ ִהירּ ,כִ י ַה ִּסּפּור ֶׁשּנִ ְתּגַ לְ ּגֵ ל הּוא ַה ְּב ִד ָיחה ָה ֱאוִ ילִ ית ְּב ֵ
יֹותר...
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו ֵׁש ֶבט ֵּבין ְׁש ָב ִטים...
זֹוהי ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה ...הֹו ַּבלְ ִקיס...
ִ
ֵאיְך יַ ְב ִחין ָה ָא ָדם ֵּבין ּגַ ּנִ ים וְ ַא ְׁש ַּפּתֹות?
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5
ַּבלְ ִקיסַ ...א ְּת
הֹורהַ ,הּזַ ּכָ ה...
דֹוׁשהַ ...ה ִּׁש ָירהַ ,ה ְּט ָ
ַה ְּק ָ
ְׁש ָבא ְמ ַח ֶּפ ֶׂשת ֶאת ַמלְ ּכָ ָתּהֵ ...ה ָע ְת ִרי לַ ֲהמֹונִ ים ַה ְּמ ִר ִיעים...
ַהּנֶ ְא ָּד ָרה ַּב ְּמלָ כֹות ...הֹו ִא ָּׁשהָּ ,בּה נִ ְתּגַ ּלְ מּו ּכָ ל ַה ְּסגֻ ּלֹות
ֶׁשל ַה ַּת ְרּבּות ַה ֵ
ּׁשּומ ִרית...
תּוקה...
ַּבלְ ִקיס ,הֹו ִצ ִ
ּפֹורי ַה ְּמ ָ
הֹו ָה ִאיקֹונִ ין ֶׁשּלִ יֶׁ .ש ֵאין ֲערְֹך לֹו...
הֹו ִּד ְמ ָעה ַהּזֹולֶ גֶ ת ַעל לֶ ְחיָ ּה ֶׁשל ַה ִּמגְ ְּדלָ נִ ית...
חֹופים ַהּגְ דֹולִ ים
אֹותְך ִמן ַה ִ
ַה ֻא ְמנָ ם ָע ִׂש ִיתי לָ ְך ָעוֶ ל ֶה ֱע ַב ְר ִּתי ָ
רֹוצ ַחת ּכָ ל יֹום ֶא ָחד .וְ ִהיא ְמ ַׁש ֶח ֶרת ּכָ ל יֹום לַ ֶּט ֶרף...
ֵּבירּות ַ
וְ ַה ָּמוֶ ת ְּב ִספְ לֵ י ַה ָּק ֶפה ֶׁשּלָ נּו...
ְּוב ַמפְ ֵּת ַח ִּד ָיר ֵתנּוַּ ...ובּפְ ָר ִחים ֶׁש ְּב ִמ ְר ַּפ ְס ֵּתנּו...
אֹותּיֹות ָה ָאלֶ ֵ
ף־ּבית...
ְּוב ַד ֵּפי ָה ִעּתֹונִ יםְּ ...וב ִ
קּופת ַה ַּב ֲערּות
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ,הֹו ַּבלְ ִקיס ,נִ כְ נָ ִסים ׁשּוב לִ ְת ַ
קּופה ֶׁשל ּפְ ָראּות ,נֶ ְח ָׁשלּותְׁ ,ש ִחיתּות וְ ִׁשפְ לּות יָ ַדיִ ם
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ,נִ כְ נָ ִסים לִ ְת ָ
קּופת ַה ַּב ְר ָּב ִרּיּות
נִ כְ נָ ִסים ׁשּוב לִ ְת ַ
אֹותּיֹות ִמ ְת ָּפ ְרחֹות ָּב ֲאוִ יר ִעם ְר ִס ִיסים ְ
ּוׁש ָב ִבים...
לָ ֵעת ֶׁש ָה ִ
ֵעת ְק ִטילַ ת ַּפ ְר ַּפר ְּב ָׂש ֵדהּו
גֹורל...
ָהיָ ה לְ ָ
6
הּוב ִתי?
ַה ִאם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ֶאת ַּבלְ ִקיס ֲא ָ
ָאכֵ ןִ .היא נַ ֲעלָ ה ַעל ּכָ ל ַמה ֶׁשּנִ כְ ַּתב ְּב ִספְ ֵרי ָה ַא ֲה ָבה
ָהיְ ָתה ָּבּה ְמזִ יגָ ה מֻ פְ לָ ָאהֶׁ ...של ְק ִט ָיפה וְ ַׁשיִ ׁש
וְ ַה ָּסגֹל ָהיָ ה רֹוגֵ ַע ֵּבין ֵעינֶ ָיה ...וְ ֵאינֹו רֹוגֵ ַע
יחֹוח ְּבזִ כְ רֹונִ י ,הֹו יָ ֵר ַח ַה ַּמפְ לִ יג ֵּבין ָה ֲענָ נִ ים
ַּבלְ ִקיס ...הֹו נִ ַ
אֹותְך ְּב ֵּבירּותַ ...אּיֶ לֶ ת ֲא ָה ִבים
ָר ְצחּו ָ
לְ ַא ַחר ֶׁש ָר ְצחּו ֶאת ַה ִּמּלִ ים
ַּבלְ ִקיסֵ ...אין זֹו ִקינָ ה
ֲא ָבלָ ...ה ֲע ָר ִבים ֲעלֵ ֶיהם ַה ָּׁשלֹום...
7
ַּבלְ ִקיסִ ...מ ְתּגַ ְעּגְ ִעיםִ ...מ ְתּגַ ְעּגְ ִעים...
ּה///מר ֵ
וְ ַה ַּביִ ת ֵ
עֹובר...
ַ
ׁשֹואל ַעל ַהּנְ ִסיכָ ה ֶׁשּלֹו ֶׁשּׁש ֶֹבל ִׂש ְמלָ ָת
ׁשּובים...
ָאנּו ַמ ֲאזִ ינִ ים לַ ֲח ָדׁשֹות ...וְ ַה ֲח ָדׁשֹות ְמעֻ ְר ָּפלֹות ...וְ ֵאינָ ן ְמ ַסּפְ רֹות ְּד ָב ִרים ֲח ִ
ַּבלְ ִקיס ,נִ ְט ָּב ִחים ַעד ָה ֶע ֶצם...
וְ ַהּיְ לָ ִדים ֵאינָ ם ְמ ִבינִ ים ַמה ִמ ְת ַר ֵחׁש ...וַ ֲאנִ י ֵאינִ י ֵמ ִבין ַמה ֶׁש ֲאנִ י ֵ
אֹומר?

ַה ִאם ִּת ְדּפְ ִקי ַעל ַה ֶּדלֶ ת ְּבעֹוד ּכַ ָּמה ַּדּקֹות?
ַה ִאם ַּת ִּׁשילִ י ֶאת ַה ְּמ ִעיל ַה ָח ְר ִּפי ָה ֶעלְ יֹון?
בֹואי ְמ ַחּיֶ כֶ תַ ,ר ֲענַ ּנָ ה וְ ֶ
נֹוה ֶרת ּכְ ִפ ְר ֵחי ַה ָּׂש ֶדה?
ַה ִאם ָּת ִ
8
ַּבלְ ִקיס...
ַה ְּצ ָמ ִחים ַהּיְ ֻר ִּקים ֶׁשּלָ ְך ַעל ַהּכְ ָתלִ ים ֵאינָ ם ֲח ֵדלִ ים לִ ְבּכֹות...
נּוע ֵּבין ַה ַּמ ְראֹות וְ ַהּוִ ילֹונֹות
ָּופנַ יִ ְך ֵאינָ ן ֲח ֵדלֹות לָ ַ
וַ ֲא ִפּלּו ַה ִּסיגַ ְריֹות ָּב ֲאוִ יר ֶׁש ִה ַּצ ְּת ֵאינָ ן ּכָ בֹות...
וַ ֲע ָׁשנָ ן ֵ
עֹומד ְּב ֵסרּובֹו ְּומ ָמ ֵאן לְ ִהּמֹוג...
ֹק־עמֹק...
ַּבלְ ִקיסְ ...מ ֻד ָּק ִריםְ ...מ ֻד ָּק ִרים ָעמ ָ
ָּוב ִאיׁשֹונִ ים ְמב ֶֹע ֶתת ְּב ֵא ָימה...
לֹומֹותי...
ַ
ַּבלְ ִקיסֵ ...איְך ִּב ַּׂש ְמ ְּת ֶאת יָ ַמיֲ ...ח
וְ ֵה ַע ְמ ְּת זִ יוָ ם ֶׁשל ַהּגַ ּנִ ים וְ ַהּפְ לָ ִאים?
הּוב ִתי ...וְ ִׁש ִיריְּ ....ומאֹור ֵעינַ י...
הֹו ַר ְעיָ ִתי ...וַ ֲא ָ
ּפֹורי ַהּיָ ָפה ...וְ ֵאיְך נִ ְמלַ ְט ְּת ִמ ֶּמּנִ י ,הֹו ַּבלְ ִקיס?...
ֵהן ָהיִ ית ִצ ִ
9
ַּבלְ ִקיס...
יחֹוחיּ ...כַ ּיַ יִ ן ַה ְּמ ֻׁש ָּמר
אקיַ .הּנִ ִ
ִ
זֹוהי ַה ָּׁש ָעה ֶׁשל ַה ֵּתה ָה ִע ָיר ִ
׳יר ָפה
ִּומי יַּגִ יׁש ֶאת ַהּגְ ִב ִיעיםֲ ...הֹלא ַא ְּת ַהּגִ ָ
ׁשּובם?
ִּומי יַ ְק ִּביל ֶאת ּפְ נֵ י ַהּיְ לָ ִדים ְּב ָ
ִּומיהּו ֶׁש ֵה ִביא ֶאת ַהּפְ ָרת לְ ֵב ֵיתנּו...
ׁשֹוׁשּנֵ י ַה ִח ֶּד ֶקל ַּופ ְר ָב ֶר ָיה...
וְ ֶאת ַ
ַּבלְ ִקיסַ ...ה ַּצ ַער ְמ ַחלְ ֵחל ְּבתֹוכִ י...
מּוד ַעת לְ ִפ ְׁש ָעּה
אֹותְךֵ ...אינָ ּה ַ
ֵּוּבירּות ֲא ֶׁשר ָר ְצ ָחה ָ
אֹוה ְב ָּתּה...
אֹותְך ִמ ְתּכַ ֶח ֶׁשתּ ,כִ י ָר ְצ ָחה ֶאת ַ
ֵּוּבירּות ֶׁש ָא ֲה ָבה ָ
וְ ַהּיָ ֵר ַח ָח ַׁשְך אֹורֹו...
10
ַּבלְ ִקיס ...הֹו ַּבלְ ִקיס...
ּכָ ל ֲענָ נָ ה ּבֹוכָ ה ָעלַ יִ ְךִּ ....ומי ְּב ֶע ֶצם ּבֹוכֶ ה ָעלַ י?
ַּבלְ ִקיסֵ ...איְך נָ ַס ְע ְּת ֶח ֶרׁש וְ ֹלא נָ ַת ְּת יָ ַדיִ ְך ְּביָ ִדי?
לֹוׁשה – ְ
אֹוב ִדים ּכְ נֹוצֹות ִמ ַּת ַחת לַ ּגֶ ֶׁשם?
אֹותנּו – ֲאנַ ְחנּו ְׁש ָ
וְ נָ ַט ְׁש ְּת ָ
רֹואה ַא ְּת ַמה ֶׁש ָח ַׁש ְב ְּת ָעלַ י?
ַה ָ
וַ ֲאנִ י הּוא ַהּנִ זְ ָקק לְ ַא ֲה ָב ֵתְךּ ...כְ מֹו “זַ יְ נַ ּב" אֹו “עֻ ַמר"...3
11
אקי ...חֻ ְר ַׁשת ִחזְ ָרן
ַּבלְ ִקיסָ ...
אֹוצר יָ ָקר ...הֹו ר ַֹמח ִע ָיר ִ
הֹו ֲא ֶׁשר ָׂש ְר ָתה ִעם ָה ֲענָ נִ ים לַ ּג ַֹבּה...
אֹותּה ֶח ְמ ָּדה?
ִמּנַ יִ ן ָּבאת ְּבכָ ל ָ
ַּבלְ ִקיס ,הֹוי ַהּיְ ִד ָידה וְ ָה ֵר ָעה וְ ַה ְמעֻ ּנָ גָ ה ּכְ ֶפ ַרח ַה ַּק ְחוָ ן
ָח ַׁשְך ָעלֵ ינּו עֹולָ ֵמנּו ְּב ֵּבירּות...
ָק ָצה נַ פְ ֵׁשנּו ַּבּיָ ם...
ָק ָצה נַ פְ ֵׁשנּו ַּב ָּמקֹום...
ַּבלְ ִקיסַ ...מה לָ ְך נֶ ְח ֶּפזֶ ת?...
וְ ֵאין ַּבלְ ִקיס זּולָ ָתּה...

12
ַּבלְ ִקיס...
ַהּפְ ָר ִטים ַה ְּק ַטּנִ ים ִּב ָיח ֵסינּו ְמ ִצ ִיקים לִ י ,וְ ַה ַּדּקֹות וְ ַה ְּׁשנִ ּיֹות ַמכְ ִּבידֹות ָעלַ י...
ֶׁשּלְ כָ ל ִסּכָ ה ְק ַטּנָ הִ ...סּפּור
ּפּורים
ּולְ כָ ל ֲענָ ק ֵמ ֲענָ ַקיִ ְך ְׁשנֵ י ִס ִ
וַ ֲא ִפּלּו ַה ַּמלְ ְק ִטים ֶׁשל ְׂש ָע ֵרְך ַהּזָ הּוב ַמכְ ִמ ִירים ִּביּ .כְ ָת ִמיד.
ּגּועים...
ֲהמֹון־ּגַ ְע ִ
ּמֹוׁש ִבים,
אקי ֶה ָע ֵרב עֹולֶ ה ְּב ָה ָדר ִמן ַהּוִ ילֹונֹותִּ ,ומן ַה ָ
וְ ַהּקֹול ָה ִע ָיר ִ
ִּומן ַהּכֵ לִ ים...
					
וְ ַא ְּת נִ ֶּב ֶטת ִמן ַה ַּמ ְראֹות...
ִּומן ַה ַּט ָּבעֹות...
ִמן ַהּנֵ רֹותִ ,מן ַהּכֹוסֹותִ ,מן ַהּיַ יִ ן ָה ַא ְרּגְ ָמנִ י...
ַּבלְ ִקיס ...הֹו ַּבלְ ִקיס ...לּו יָ ַד ְע ְּת ַמה ַמכְ ִאיב ַה ָּמקֹום...
ִמּכָ ל ִּפּנָ ה ַא ְּת ֶ
רֹוח ֶפת ּכְ ִצּפֹורַ ...מ ְב ִׂש ָימה ּכְ ח ֶֹרׁש ַה ַּס ְמּבּוק...
וְ ָׁשם נָ ַהגְ ְּת לְ ַע ֵּׁשן...
וְ ָׁשם נָ ַהגְ ְּת לְ ַע ֵּׁשן...
ָׁשם נָ ַהגְ ְּת לְ ַע ֵּׁשן...
וְ ָׁשם נָ ַהגְ ְּת לַ ֲעׂשֹות ֶאת ְׂש ָע ֵרְך ּכִ ְת ָמ ָרה...
ּפֹוק ֶדת ֶאת ָה ְ
אֹור ִחיםָ .מ ָׁשל ָהיִ ית ֶח ֶרב ֵּת ָימנִ ית…
וְ ָהיִ ית ֶ
"ע ְ׳רלָ אנִ י" וְ ַה ַּמ ִּצ ִיתים ַהּכְ חֻ ּלִ ים...
ַּבלְ ִקיסֵ ...איפֹה ַה ָּבזִ יְך ָה ִ
תֹותיִ ְך...
ֵאיפֹה ִסיגַ ְריֹות ֶ“קנְ ט" ֶׁשֹּלא ָמׁשּו ִמ ִּׂשפְ ַ
אׁש ִימית"ַ ,ה ִּמ ְתרֹונֶ נֶ ת ַעל ּגִ זְ ָר ֵתְך ַהּיָ ָפה לְ ַהּלֵ ל...
"ה ִ
ַאּיֵ ה ִׂש ְמלַ ת ַה ֲחמּודֹות ָה ָ
ֵעת נִ זְ ּכָ ִרים ּגַ ם ַה ַּמ ְס ְרקֹות ַּב ֲע ָב ָרםְ ,
נִׁש ֶח ֶתת ִּד ְמ ָע ָתם
ּגּועים?
ַה ֻא ְמנָ ם ּגַ ם ַה ַּמ ְס ְרקֹות ִמ ְתיַ ְּס ִרים ִמּגַ ְע ִ
ַּבלְ ִקיסָ ...ק ֶׁשה לִ י לִ נְ טֹׁש ֶאת ָּד ִמי...
וַ ֲהֹלא ֲאנִ י מֻ כְ ָּתר ֵּבין לְ ׁשֹונֹות ָה ֵאׁש ֵּובין לְ ׁשֹונֹות ֶה ָע ָׁשן...
13
ַּבלְ ִקיס ...הֹוי ַהּנְ ִסיכָ ה
ַה ִאם ַא ְּת עֹולָ ה ְּבלֶ ָהבֹות ַּב ִּמלְ ָח ָמה ֵּבין ֵׁש ֶבט ...לְ ֵׁש ֶבט
ָמה ֶאכְ ּתֹב ַעל ַמ ָּס ָעּה ֶׁשל ַמלְ ּכָ ִתי?
וַ ֲהֹלא ַה ִּמּלִ ים ָהיּו לִ ְקלֹונִ י...
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ְ
נֹוב ִרים ֵּבין ֲע ֵרמֹות ַה ָּק ְר ָּבנֹות ְּומ ַחּפְ ִׂשים
ּכֹוכָ ב ֶׁש ָּצנַ ח ...וְ גּוף ֶׁשּנִ פְ זַ ר ּכִ ְר ִס ֵיסי ַה ַּמ ְראֹות...
הּובה...
ׁשֹואלִ ים ,הֹו ֲא ָ
ִהּנֵ ה ָאנּו ֲ
ִאם ֶק ֶבר זֶ ה ָהיָ ה ִק ְב ֵרְך ֶׁשּלָ ְך...
אֹו ִק ְב ָרּה ֶׁשל ָה ַע ְר ִבּיּות?
14
ַּבלְ ִקיס:
הֹו ַצפְ ָצ ָפהֶׁ ,ש ָהיְ ָתה ְמ ַב ֶּד ֶרת ַצ ֶ
׳יר ָפה ּגְ ֵאיֹונָ ה
ּמֹות ָיה ָעלַ י ,הֹו גִ ָ
ַּבלְ ִקיס:
ִאם נִ גְ זַ ר ָעלֵ ינּו וְ ָה ֲע ָר ִבים ֶׁשּנֵ ָר ַצח ַעל יְ ֵדי ֲע ָר ִבים...
וְ ֶאת ְּב ָׂש ֵרנּו יֹאכְ לּו ֲע ָר ִבים...
וְ ֶאת ִּב ְטנֵ נּו יְ ַב ְּקעּו ֲע ָר ִבים...
וְ ֶאת ִק ְב ֵרנּו יִ פְ ְּתחּו ֲע ָר ִבים...
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ּגֹורל ַהּזֶ ה?
ֵאיְך נִ ָּמלֵ ט ֵאפֹוא ִמן ַה ָ
ּכִ י ַה ִּפגְ יֹון ָה ֲע ָר ִבי ֵאינֹו ֵ
יֹוד ַע לְ ַה ְב ִחין
ארי ַהּגְ ָב ִריםֵּ ...ובין ַצּוְ ֵ
ֵּבין ַצּוְ ֵ
ארי ַהּנָ ִׁשים
ַּבלְ ִקיסָ :אכֵ ן ֵהם ְ
אֹותְך ...וַ ֲה ֵרי
ּפֹוצצּו ָ
ַה ַהלְ וָ יֹות ֶא ְצלֵ נּו ַמ ְת ִחילֹות ְּבּכַ ְר ַּבלָ א...4
15
ֵאינֶ ּנִ י ֵ
קֹורא עֹוד ְּבׁשּום ָּפנִ ים ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים לְ ִמן ַהּיֹום ַההּוא...
עֹותי ְ
נִׂש ְרפּו...
ּכִ י ֶא ְצ ְּב ַ
ְּובגָ ַדי נְ ג ֲֹאלּו ְּב ָדם...
קּופת ָה ֶא ֶבן...
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו נִ כְ נָ ִסים לִ ְת ַ
ֲאנַ ְחנּו חֹוזְ ִרים ִמ ֵּדי יֹום ַאלְ ֵפי ָׁשנִ ים לְ ָאחֹור...
16
הּועם זָ ֳהרֹו...
ַהּיָ ם ֶׁשל ֵּבירּות ...לְ ַא ַחר ָא ְב ַדן ֵעינַ יִ ְךַ ,
וְ ַה ִּׁש ָירה ֶ
ׁשֹואלֶ ת ַעל אֹודֹות ַה ִּׁשיר ֶׁשֹּלא נִ ְתּכְ נּו ִמּלָ יו
וְ ֵאין ֵמ ִׁשיב ַעל ַה ְּׁש ֵאלֹות...
וְ ַהּתּוגָ ה הֹו ַּבלְ ִקיס ֶ
מֹוצ ֶצת ֶאת לְ ַׁש ִּדי
ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ֵ
דּופה...
יֹוד ַע ֶאת ַמ ֲע ַק ֶּׁש ָיה ֶׁשל ַה ָּׂש ָפה ַה ְּׁש ָ
ֲאנִ י ֲא ֶׁשר חֹולַ לְ ִּתי ֶאת ִמכְ ְּת ֵבי ָה ַא ֲה ָבה
ֵאינֶ ּנִ י ֵ
יֹוד ַע ֵאיְך לְ ַה ְת ִחיל ְּב ִמכְ ָּתב...
17
ׁש־ה ִּבּטּוי
ַה ַּסיִ ף ָח ַדר ֶאל ַהח ֶֹמׂשֶ ...אל ח ֶֹמ ַ
ֶאל ַה ַּת ְרּבּות ּכֻ ּלָ ּהַ .א ְּתַּ ,בלְ ִקיס וְ ַהּנָ ִׁשּיּות – ַּת ְרּבּות
ׂשֹורה?
ׂשֹור ִתי ַהּגְ דֹולָ הִּ ,ומי ֵאפֹוא ּגָ נַ ב ֶאת ַה ְּב ָ
ַּבלְ ִקיסַ :א ְּת ִהּנָ ְך ְּב ָ
ַא ְּת ַהּכְ ָתב ְּב ֶט ֶרם ֱהיֹות ַהּכְ ָתב
ַא ְּת ָה ִאי וְ ַה ִּמגְ ַּדּלֹור...
18
ַּבלְ ִקיס .הֹו יְ ֵר ִחיֶׁ ,ש ְּט ָמנּוהּו ֵּבין ָה ֲא ָבנִ ים
ַעכְ ָׁשו יַ ֲעלֶ ה ַה ָּמ ָסְך...
ַעכְ ָׁשו יַ ֲעלֶ ה ַה ָּמ ָסְך...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָבל ַעםֲ ,אנִ י ַמּכִ יר ֶאת ַה ֵּׁשמֹות וְ ֶאת ַה ְּד ָב ִרים...
דֹוׁשים ֶׁשּנָ פְ לּו ָחלָ ל ...וְ ֶאת ָה ֲענִ ּיִ ים ...וְ ֶאת ַהּמֻ ְׁש ָּפלִ ים
וְ ֶאת ָה ֲא ִס ִירים ...וְ ֶאת ַה ְּק ִ
ִהנְ נִ י ֵ
אֹומרֲ :אנִ י ַמּכִ יר ֶאת ַה ַּסּיָ ף ֶׁש ִּׁש ֵּסף ֶאת ַר ְעיָ ִתי...
וְ ֶאת ּפְ נֵ ֶיהם ֶׁשל ּכָ ל סֹוכְ נֵ י ַה ֶח ֶרׁש...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריזְ :צנִ ֵ
יעּותנּו ִהיא נִ אּוף ..וֶ ֱאמּונָ ֵתנּו נֶ ֱאלָ ָחה...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריזּ ,כִ י ַמ ֲא ָב ֵקנּו ּכָ זָ ב...
וְ כִ י ֵאין ּכָ ל ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ּפֹולִ ִיט ָיקה לִ זְ נּות...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָבל ַעםֶׁ ,ש ִהּכַ ְר ִּתי ֶאת ָה ְ
רֹוצ ִחים
קּופ ֵתנּו ִהיא ַּב ֲע ִר ָיפ ָתם ֶׁשל ִּפ ְר ֵחי ַהּיַ ְס ִמין...
חּודּה ֶׁשל ְּת ָ
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ּכִ י יִ ָ
ֹלהים...
ִּוב ְר ִצ ָיח ָתם ֶׁשל ּכָ ל ַהּנְ ִב ִיאיםִּ ...וב ְר ִצ ָיח ָתם ֶׁשל ּכָ ל ְׁשלִ ֵיחי ָה ֱא ִ
19
וַ ֲא ִפּלּו ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ַהּיְ ֻרּקֹות ִהכְ ִחידּו ָה ֲע ָר ִבים…
וַ ֲא ִפּלּו ֶאת ַה ַּצּמֹות ...וְ ֶאת ַה ַּט ָּבעֹות ...וְ ֶאת ָה ֶא ְצ ָעדֹות ...וְ ֶאת ַה ַּמ ְראֹות...
וְ ֶאת ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים ...וַ ֲא ִפּלּו ַה ַּמּזָ לֹות נִ ְתיָ ְראּו ִמּמֹולַ ְד ִּתי ...וְ ֵאינֶ ּנִ י ֵ
ּדּוע...
יֹוד ַע ַמ ַ
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ּפֹורים נִ ְמלְ טּו ִמּמֹולַ ְד ִּתי ...וְ ֵאינִ י ֵ
ּדּוע...
יֹוד ַע ַמ ַ
וַ ֲא ִפּלּו ַה ִּצ ִ
וַ ֲא ִפּלּו ַהּכֹוכָ ִבים ...וְ ָה ֳאנִ ּיֹות ...וְ ָה ֲענָ נִ ים...
וַ ֲא ִפּלּו ַה ַּמ ְח ָּברֹות ...וְ ַה ְּס ָפ ִרים...
וְ רֹב ַה ְּד ָב ִרים ַהּיָ ִפיםּ ...כֻ ּלָ ם ּכְ ֶא ָחד נֶ גֶ ד ָה ֲע ָר ִבים...
20
ּגּופְך ַה ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר נִ פְ ּזַ ר ֵ
ּקֹורןַּ ,בלְ ִקיסּ ,פְ נִ ינַ ת ֶח ְמ ָּדה,
ָא ַמ ְר ִּתי לְ נַ פְ ִׁשיַ ,ה ִאם ֶק ֶטל ַהּנָ ִׁשים הּוא ַּת ְח ִּב ָיבם ֶׁשל ָה ֲע ָר ִבים,
אֹו ֶׁש ָּמא ָאנּו ִּב ֵ
ּצּוע ּפְ ָׁש ִעים?
יסֹודנּו מֻ ְמ ִחים לְ ִב ַ
21
סּוס ִתי ַהּיָ ָפהִ ...מּכָ ל
ַּבלְ ִקיס ,הֹו ָ
ּבּוׁשה ּוכְ לִ ָּמה...
ת־חּיַ י ֲאנִ י נִ ְמלָ א ָ
ָּפ ָר ַׁש ַ
זֹוהי ֶא ֶרץ ַה ֶ
ּסּוסים ָה ֲא ִצילִ ּיִ ים...
ּקֹוטלֶ ת ָּבּה ֶאת ַה ִ
ִ
זֹוהי ֶא ֶרץ ַה ֶ
ּסּוסים ָה ֲא ִצילִ ּיִ ים...
ּקֹוטלֶ ת ָּבּה ֶאת ַה ִ
ִ
22
אֹותְך ,הֹו ַּבלְ ִקיס ,הֹו מֹולֶ ֶדת יְ ָק ָרה...
לְ ִמן ַהּיֹום ּבֹו ָׁש ֲחטּו ָ
ֵאין ָה ָא ָדם ֵ
יֹוד ַע ֵאיְך יִ ְחיֶ ה ַּבּמֹולֶ ֶדת ַהּזֹאת...
ֵאין ָה ָא ָדם ֵ
יֹוד ַע ֵאיְך יִ ְחיֶ ה ַּבּמֹולֶ ֶדת ַהּזֹאת...
23
ֹלא ָח ַדלְ ִּתי לְ ַׁשּלֵ ם ְּב ָד ִמי ֶאת ָהעֹנֶׁש ַהּכָ ֵבד ִמּכֹל...
לְ ָה ִביא ְּב ָרכָ ה לָ עֹולָ םַ ...אְך ַה ָּׁש ַמיִ ם
ָרצּו ֶׁש ֶא ָּׁש ֵאר יְ ִח ִידיּ ,כֶ ָעלִ ים ַּבח ֶֹרף,
ַה ִאם ַה ְּמ ְ
צּוקה
ׁשֹור ִרים נֹולָ ִדים ֵמ ֶר ֶחם ַה ְּמ ָ
וְ ַה ִאם ַה ִּׁשיר הּוא ִמ ְד ָקר ַּבּלֵ ב לְ ֵאין ַמ ְר ֵּפא
אֹו ֶׁש ָּמא ִהנְ נִ י ַהּיָ ִחיד ֶׁש ַעל ֵעינָ יו נִ ַּטל לְ ַמּצֹות ֶאת ִּד ְב ֵרי יָ ֶמ ָיה ֶׁשל ַה ְּבכִ ּיָ ה?
24
ֲאנִ י ַאּגִ יד ָּב ַר ִּביםֵ ,איְך ֵמ ָתה ַאּיֶ לֶ ת ֲא ָה ִבים ֶׁשּלִ י ְּב ֵסיפֹו ֶׁשל ַאּבּו לַ ַהּב
ּכָ ל ַה ְ
ּׁשֹוד ִדים ִמן ַה ִּמפְ ָרץ ַה ַּפ ְר ִסי וְ ַעד לַ ּיָ ם ַה ִּתיכֹון
ַמ ְׁש ִמ ִידים ...וְ ְ
ׂשֹור ִפים ...וְ גֹוזְ לִ יםְּ ...ומ ַׁש ֲח ִדים
ִּומ ְתנַ ּכְ לִ ים לַ ּנָ ִׁשים ְּב ִמ ְצוָ תֹו ֶׁשל ַאּבּו לַ ַהּב
ּלֹוע ִטים ...וְ ְ
סֹוב ִאים
ּכָ ל ַהּכְ לָ ִבים ֵהם ּפְ ִק ֵידי ֶמ ְמ ָׁשלָ ה ַה ֲ
ַעל ֶח ְׁשּבֹונֹו ֶׁשל ַאּבּו לַ ַהּב...

5

25
ַאף ק ֶֹרט ֶׁשל ֶק ַמח ֹלא יַ ֲעלֶ ה ִמן ָה ָא ֶרץ ִּבלְ ֲע ֵדי ַה ְסּכָ ָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו לַ ַהּב
ׁשּום עֹולָ ל ֹלא יִ ּוָ לֵ ד ֶא ְצלֵ נּו...
ֶאּלָ א ִאם ַּת ֲעלֶ ה ִאּמֹו יֹום ֶא ָחד ַעל יְ צּועֹו ֶׁשל ַאּבּו לַ ַהּב
ׁשּום ֵּבית ּכֶ לֶ א ֹלא יִ פְ ַּתח ְׁש ָע ָריו ְּבלִ י ַה ְסּכָ ָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו לַ ַהּב
ׁשּום רֹאׁש ֹלא יֵ ָע ֵרף ִּבלְ ֲע ֵדי ַה ְסּכָ ָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו לַ ַהּב
26
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָבל ַעםֵ ,איְך נֶ ֶאנְ ָסה נְ ִסיכָ ִתי
ֶ
וְ ֵאיְך ָּבזְ זּו ֶאת ֵעינֶ ָיה ַה ְּתכֻ ּלֹות ...וְ ֶאת ַט ַּב ַעת ּכְ
לּולֹות ָיה...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָבל ַעםֵ ,איְך ָח ְמסּו ֶאת ַה ֵּׂש ָער ַהּגֹולֵ ׁש ּכְ נָ ָהר ֶׁשל זָ ָהב
סּוקים ֶׁשל ִספְ ָרּה ַה ָּקדֹוׁש
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָבל ַעםֵ ,איְך ָׁש ְדדּו ֶאת ַהּפְ ִ

וְ ֶה ֱעלּום ָּב ֵאׁש...
ִהנְ נִ י ַמכְ ִריז ֳק ָבל ַעםֵ ,איְך ִהּגִ ירּו ֶאת ָּד ָמּה
וְ ֵאיְך ִה ְׁש ַּתּלְ טּו ַעל ִּפ ְת ָחּה...
הֹותירּו ֵענָ ב...
ׁשֹוׁשן ...וְ ֹלא ִ
הֹותירּו ָ
וְ ֹלא ִ
מֹותּה ֶׁשל ַּבלְ ִקיס הּוא ַה ָּנִּצחֹון ַהּיָ ִחיד ְּבכָ ל ִּד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים ֶׁשל ָה ֲע ָר ִבים?
ַה ִאם ָ
27
ַּבלְ ִקיס ...הֹו ֶח ְמ ָּד ִתי ַעד לְ ִׁשּכָ רֹון...
מֹוׁש ָבם ִּומ ְת ְ
נַּׂש ִאים ַעל ָה ָעםְּ ...ב ֵאין ָחזֹון
נְ ִב ֵיאי ַה ֶּׁש ֶקרֵ ...א ָיתנִ ים ְּב ָ
לּו ֵה ִביאּו ִמ ָפלַ ְס ִטין ַה ְּמיֻ ֶּס ֶרת ֵאיזֶ ה ִציץ ...אֹו ַּתּפּוז
לּו ֵה ִביאּו לָ נּו ֵמ ֵ
חֹופי ַעּזָ ה
ֶא ֶבן ְק ַטּנָ ה ,קֹונְ כִ ּיָ ה
לּו ִׁש ְח ְררּו זֶ ה ֶר ַבע ֵמ ָאה זַ יִ ת...
אֹו ֶה ְחזִ ירּו לִ ימֹון...
ָּומחּו ֶאת ֶח ְר ַּפת ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה
ָהיִ ִיתי ִמ ְת ַר ֶּצה לִ ְמ ַר ְּצ ַחיִ ְך ,הֹו ַּבלְ ִקיס...
הֹו ֱאלִ ילָ ִתי ַעד לְ ִׁשּכָ רֹון...
ַאְך ֵהם נָ ְטׁשּו ֶאת ָפלַ ְס ִטיןּ ...כְ ֵדי לִ ְרצ ַֹח ַאּיֶ לֶ ת ֲא ָה ִבים ִמן ַה ַּמ ֲא ָרב...
28
ָמה ֶ
אֹומ ֶרת ַה ִּׁש ָירה הֹו ַּבלְ ִקיס ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה?
6
ָמה ֶ
גּוׁשיתַ ,ה ְּמפֻ ֶח ֶדת?
קּופה ַה ֻּׁשעֻ ִּבית ָ ,ה ַא ְמ ִ
אֹומ ֶרת ַה ִּׁש ָירה ַּב ְּת ָ
טּוע לָ ׁשֹון...
וְ ָהעֹולָ ם ָה ֲע ָר ִבי ָקצּוץְ ,מ ֻדּכָ א ְּוק ַ
ל־פ ִריד"...7
"ע ְקד ַא ָ
ָּבנּו ִמ ְתּגַ ּלֵ ם ַה ֶּפ ַׁשע ְּב ִׂשיאֹוָּ ...ומה ַעל ָה ִ
"אגָ אנִ י"?8
ָּומה ַעל ָה ַ
					
הּובהִ ,מּיָ ַדי...
אֹותְך ,הֹו ֲא ָ
ָח ְמסּו ָ
נָ ְטלּו ֶאת ַה ִּׁשיר ִמ ִּפי...
ָׁש ְדדּו ֶאת ַהּכְ ִת ָיבה וְ ַה ְּק ִר ָיאה ,וְ ַהּיַ לְ דּות וְ ַה ִּת ְקוָ ה...
ַּבלְ ִקיס ...הֹו ַּבלְ ִקיס...
הֹו ִּד ְמ ָעה זֹולֶ גֶ ת ַעל ִׁשּפּולֵ י ַהּכִ ּנֹור...
ְּב ֶע ְטיָ ם ֶׁשל ְמ ַר ְּצ ַחיִ ְך לָ ַמ ְד ִּתי ֶאת סֹודֹות ָה ַא ֲה ָבה...
סּוסי ָה ֲא ִצילִ י...
ֵאיְך עֹוד לִ פְ נֵ י ַמ ֲח ִצית ַה ֵּמרֹוץָ ,ר ְצחּו ֶאת ִ
29
ַּבלְ ִקיס...
ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֵּמְך ְסלִ ָיחה ,וְ אּולַ י
ר־חּיַ י
ָהיּו ַחּיַ יִ ְך ּכ ֶֹפ ַ
וַ ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע ֶאל־נָ כֹון
ּכִ י ֵאּלֶ ה ֶׁש ִה ְס ַּת ְּבכּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ָה ֶר ַצח ִמ ְׁש ַאלְ ָּתם ָהיְ ָתה
לִ ְרצ ַֹח ֶאת ִמּלַ י...

30
נּומי ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יֹון ,הֹוי ַהּיָ ָפה...
ִ
ֶׁש ִּבלְ ָע ַדיִ ְך נִ ְס ַּתם ַמ ְעיַ ן ַה ִּׁש ָירה ...וְ ֵאין ִא ָּׁשה ִּבלְ ֵּתְך…
ּמֹותיִ ְך ָה ֲא ֻרּכֹות
יֹוסיפּו יְ לָ ִדים לִ ְׁשאֹל ַעל ַצ ַ
וְ דֹור לְ דֹור ִ
ּלּופ ִתי ַהּנֶ ֱא ָמנָ ה…
אֹודֹותיִ ְך ...הֹו ַא ָ
ַ
יֹוסיפּו לִ ְקרֹא ַעל
אֹוה ִבים ִ
וְ דֹור לְ דֹור ֶׁשל ֲ
וְ יֵ ְדעּו ׁשֹוכְ נֵ י ַה ִּמ ְד ָּבר יֹום ֶא ָחד...
ּכִ י ֵהם ָר ְצחּו ֶאת ַהּנְ ִב ָיאה...
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שירת בלקיס
מערבית :יותם בנשלום ,מתוך לחם וחשיש וירח ,׳עולם חדש׳ ,עמ׳ )2016( 193-175
ּתֹודה לָ כֶ ם...
ָ
ּתֹודה לָ כֶ ם...
ָ
הּוב ִתי נֶ ֶה ְרגָ ה ,וְ ַא ֶּתם ּכֻ ּלְ כֶ ם
ֲא ָ
יְ כֹולִ ים לִ ְׁשּתֹות יַ יִ ן ַעל ֶק ֶבר ַמ ְר ִטיר.
ִה ְתנַ ְּקׁשּו ְּב ִׁש ִירי...
ַה ִאם יֵ ׁש ֻא ָּמה –
ִמּלְ ַב ֵּדנּו – ֲא ֶׁשר ִמ ְתנַ ֶּק ֶׁשת ְּב ִׁשיר?
ַּבלְ ִקיס
ָהיְ ָתה ַה ַּמלְ ּכָ ה ַהּיָ ָפה ְּבתֹולְ דֹות ַה ַּב ְבלִ ים,
ַּבלְ ִקיס
ָהיְ ָתה ַה ָּת ָמר ַהּנִ ָּׂשא ְּב ֵ
יֹותר ְּב ִע ָיראק,
ּפֹוס ַעת
ימת ֶׁש ָהיְ ָתה ַ
ּכָ ל ֵא ַ
אֹותּה ַטּוָ ִסים,
לִ ּוּו ָ
ָצ ֲעדּו לְ ִצ ָּדּה ַאּיָ לִ ים...
ַּבלְ ִקיסַ ,מכְ אֹוב ֶׁשּלִ י,
ַמכְ אֹוב ַהּנְ גִ ָיעה ִּב ְקצֹות ֶא ְצ ָּבעֹות ַּב ִּמּלִ ים,
ַה ִאם
ּומ ִּׁש ֵירְך יַ ֲעלּו ִׁשּבֹולִ ים?
יַּגִ ַיע ַהּיֹום ִ
נִ ינְ וֵ ה יְ ֻר ָּקה ֶׁשּלִ י,
צֹוענִ ּיָ ה זְ ֻה ָּבה ֶׁשּלִ י,
ֲ
ֵמי ִח ֶּד ֶקל
ָהעֹונְ ִדים ָּב ָא ִביב
ֶא ְצ ָעדֹות לְ ַרגְ לֵ י ַהּגַ ּלִ ים...
ֲה ָרגּוְךַּ ,בלְ ִקיס:
ֵאיזֶ ה ַעם ֲע ָר ִבי
הּוא זֶ ה
ֶׁש ֵ
רֹוצ ַח ִצּיּוץ ֶׁשל ִקיכְ לִ ים?
־ּס ַמוְ ַאל וְ ֶאת
ֶאת ַא ַ
1
־מ ַהלְ ִהל ִמי ֶה ֱעלִ ים?
ַאלְ ֻ
ֵהיכָ ן ַה ַּק ְדמֹונִ ים ַה ְּדגּולִ ים?
ְׁש ָב ִטים זָ לְ לּו ְׁש ָב ִטים...
ׁשּועלִ ים,
ׁשּועלִ ים ָק ְטלּו ָ
ָ
ַע ְר ָצ ִבים ָק ְטלּו ַע ְר ָצ ִבים.
ֵחי ְׁש ֵּתי ֵעינַ יִ ְךֲ ,א ֶׁשר
ָא ְצרּו ִמילְ יֹונֵ י ּכֹוכָ ִבים:
הֹוי ַס ַהר ֶׁשּלִ יֻ ,מ ְפלָ ִאים ֵהם ָה ֲע ָר ִבים.
בּור ֵתנּו ִהיא ֶׁש ֶקר?
ַה ִאם ּכָ ל ּגְ ָ
ּתֹולְ ֵ
דֹותינּו ֵהן ְצרֹור ּכְ זָ ִבים?
ַּבלְ ִקיס,
ַאל ִּת ְר ֲח ִקי ִמ ֶּמּנִ י
ּכִ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ַא ֲח ֵרי לֶ כְ ֵּתְך
ֹלא ָּת ִאיר עֹוד ַעל ּגַ ב ַהחֹולֹות...
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ִאם יַ ְח ְקרּונִ י א ַֹמר
ֶׁשּגַ ּנָ ב ִה ְת ַח ֵּפׂש לְ ֵ
לֹוחם ְׂש ַבע ְּת ִהּלֹות,
ִאם יַ ְח ְקרּונִ י א ַֹמר
ֶׁש ִּב ְמקֹום ַה ַּמ ְצ ִּביאַ ,ה ַּק ְּבלָ ן ְמ ַב ֵּקׁש לִ ְׁשֹלט...
וְ א ַֹמר:
יחה ָמ ָרה וְ ֶ
כֹוא ֶבת...
ַק ְרנֵ י ָהאֹור ֵהן ְּב ִד ָ
ָאנּו ֵׁש ֶבט ּכְ כָ ל ֵׁש ֶבט ,וְ תּו ֹלא.
ּכָ זֹו ִהיא ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ הַּ ,בלְ ִקיס:
ֵאיְך יּוכַ ל ָה ָא ָדם לְ ַה ְב ִּדיל
ֵּבין ּגַ ּנִ ים ֵּובין ִמזְ ָּבלֹות?
ַּבלְ ִקיס,
ַא ְּת ַה ַּמ ְר ִטיר וְ ַא ְּת ַה ִּׁשיר,
הֹורה ַא ְּת ּונְ ִקּיָ ה...
ְט ָ
2
ְׁש ָבא ָּת ָרה ַא ַחר ַמלְ ּכָ ָתּה,
ָה ִׁש ִיבי ְּב ָרכָ ה לַ ִּק ְריָ ה.
ַא ְּת ָה ַא ִּד ָירה ַּב ּ ְמלָ כֹות,
ִא ָּׁשה ֶׁשּכָ ל טּוב ִׁשנְ ָער ָּבּה ָקם וְ ָהיָ ה...
ַּבלְ ִקיס,
תּוקה ִמּכֹל,
ִצ ִ
ּפֹורי ַה ְּמ ָ
דֹוׁש ִתי ַהּיְ ָק ָרה ִמּכֹל,
ְק ָ
יפה ַעל לֶ ְחיָ ּה:
ִּד ְמ ָעה ֶׁש ִּמ ְריָ ם ַה ַּמגְ ָּדלִ ית ַמ ִּט ָ
אֹותְך
ֲה ָּפ ַׁש ְע ִּתי לָ ְך ּכְ ֶׁשּנָ ַטלְ ִּתי ָ
ּפֹורּיָ ה?
ִמּגְ ַדת ְאלְ ַאלְ ַא ְעזָ ִמּיָ הַ 3ה ִ
ֵּבירּות ֶ
הֹורגֶ ת ּכָ ל יֹום ֶאת ָּבנֵ ינּו,
ְמ ַח ֶּפ ֶׂשת ַא ַחר ּגְ וִ ּיָ ה
ַּב ָּק ֶפה ַה ָּמתֹוק ְּב ֵ
כֹוסנּו,
ַּב ַּמ ְפ ֵּת ַח ֶׁשל ֶּדלֶ ת ֵּב ֵיתנּו,
ַּב ְּפ ָר ִחים ֶׁש ַעל ִמ ְר ַּפ ְס ֵּתנּו,
ְּב ַד ֵּפי ִעּתֹונֵ י ָה ֶע ֶרב,
ְּבכָ ל יֹום וְ ַד ָּקה ְ
ּוׁשנִ ּיָ ה.
ּכָ ֵאּלֶ ה ֲאנַ ְחנּוַּ ,בלְ ִקיס,
'אהלִ ּיָ ה ְׁשנִ ּיָ ה...
ְמ ִב ִיאים גַ ִ
ְמ ִב ִיאים ִע ָּדן ֶׁשל ּגַ ּסּות
ּופּגּור וְ כִ עּור וְ ִׁש ְפלּות –
ִ
ַּב ְר ָּב ִרים ַה ָּק ִמים לִ ְת ִחּיָ ה.
ַהּכְ ִת ָיבה ִהיא ַמ ָּסע ֶׁשל ֶרגַ ע
ֵּבין ְר ִס ֵיסי ֲהוָ יָ ה,
וְ ֶר ַצח ַּפ ְר ַּפר ַה ְּמ ַר ֵחף ְּב ָׂש ֵדהּו
לְ ַצו ַה ָּׁש ָעה ָהיָ ה...
הּוב ִתי ַּבלְ ִקיס?
ַהיְ ַד ְע ֶּתם ֶאת ֲא ָ
ָעלֶ ָיה ִּבלְ ַבד נִ כְ ְּתבּו ִס ְפ ֵרי ַא ֲה ָבה,
ִהיא ָהיְ ָתה ְמזִ יגָ ה ֻמ ְפלָ ָאה

יפה,
ֶׁשל ַׁשיִ ׁש וְ ֶׁשל ְק ִט ָ
ִצ ְב ָען ַה ָּסגֹל ֶׁשל ֵעינֶ ָיה
נָ ם ,וְ לָ נּום ֹלא ָא ָבה...
ַּבלְ ִקיס,
ַא ְּת זֵ כֶ ר ֶׁשל ּב ֶֹׂשם,
ַא ְּת ֶק ֶבר רֹוכֵ ב ֲע ָר ָבה...
ֲה ָרגּוְך ְּב ֵּבירּותּ ,כִ ְׁש ַאר ַה ְּצ ִבּיֹות,
ּטֹובה...
וְ ַא ֲח ַריִ ְך ֶאת ַה ִּמּלָ ה ַה ָ
ַּבלְ ִקיס,
ֵאין זֶ ה ִׁשיר ִקינָ ה,
ֲא ָבל
ָה ָעם ָה ַע ְר ִבי ּגָ וַ ע.
ַּבלְ ִקיס,
ָאנּו ִמ ְתּגַ ְעּגְ ִעיםִ ,מ ְתּגַ ְעּגְ ִעים ּכָ ל ּכָ ְך,
וְ ַה ַּביִ ת ַה ָּק ָטן
ֵ
ׁשֹואל ַעל ָּב ְׂש ֵמְך – לְ ֵהיכָ ן ָע ַבר,
מּומה,
ׂשֹורה ,וְ ִהיא ֲע ָ
ְמ ַצ ִּפים לִ ְב ָ
ֵאינָ ּה ְמגַ ּלָ ה ָּד ָבר...
ַּבלְ ִקיס,
חּוטים ַעד ָה ֶע ֶצם,
ֲאנַ ְחנּו ְׁש ִ
יֹוד ִעים ָמה ֶ
ַהּיְ לָ ִדים ֹלא ְ
קֹורה
לֹומר:
וְ לִ י – לִ י ֵאין ָמה ַ
ַה ִאם ִּתּכָ נְ ִסי ְּבעֹוד ֶרגַ ע,
ִּת ְפ ְׁש ִטי ֶאת ְמ ִעיל ַהח ֶֹרף?
בֹואי ֵאלֵ ינּו ְמ ַחּיֶ כֶ ת,
ֲה ָת ִ
נֹוצ ַחת,
ַ
ּפֹור ַחת ּכְ ֶפ ַרח ָּבר?
ַ
ַּבלְ ִקיס,
ְצ ָמ ַחיִ ְך ַהּיְ ֻר ִּקים
ירֹותיִ ְך
עֹוד ּבֹוכִ ים ַעל ּגַ ֵּבי ִק ַ
יֹוקן ָּפנַ יִ ְך
וַ ֲע ַדיִ ן ְּד ַ
ֵּבין ַחּלֹון ְּור ִאי ְמ ַר ֵחף,
ַה ִּסיגַ ְריָ ה ֶׁש ִה ְדלַ ְק ִּתי לָ ְך
ֹלא ּכָ ְב ָתה...
ֲע ָׁשנָ ּה ָה ַרְך
ְמ ָס ֵרב עֹוד לְ ִה ְתנַ ֵּדף.
ַּבלְ ִקיס,
קּורים ְ
ּומ ֻעּנִ ים,
קּוריםְּ ,ד ִ
ֲאנַ ְחנּו ְּד ִ
וְ ָה ִאיׁשֹונִ ים ְמ ַבּכִ ים ֲאסֹונָ ם,
ַּבלְ ִקיס,
ּגָ זַ לְ ְּת ַמ ֲאוַ ּיִ ים וְ ַחּיִ ים
וְ ָק ַטלְ ְּת ֶאת ַהּגָ ןֶ ,את עֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה...
הֹוי ִא ְׁש ִּתי,
יֹונָ ִתיִׁ ,ש ָיר ִתיְ ,מאֹור ֵעינַ י,
ָהיִ ית ַה ִּצּפֹור ַהּיָ ָפה ֶׁשּלִ י,
וְ ֵאיְך זֶ ה ָּב ַר ְח ְּת ִמ ָּפנַ י?
ַּבלְ ִקיס,
אקיֶׁ ,שּנִ יחֹוחֹו
ֵעת לִ ְׁשּתֹות ֵּתה ִע ָיר ִ

ּכַ ּיַ יִ ן ַה ְּמ ֻׁש ָּמר –
ֵ
ּכֹוסֹותינּו ,הֹוי ַּבת ַה ַּפ ְר ַּפר?
ּומי יְ ַמּלֵ א
ִ
ִמיהּו ֶׁש ֵה ִביא ֶאת ַה ְּפ ָרת לְ ֵב ֵיתנּו,
ׁשֹוׁשּנִ ים ִמּגְ ַדת ַהּנָ ָהר?
ַ
ַּבלְ ִקיס,
ַה ַּצ ַער נִ נְ ָעץ ִּבי,
אֹותְך ֵאינֹו ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ָח ָטא:
וְ ַה ָּמקֹום ֶׁש ָה ַרג ָ
אֹותְך,
ֵּבירּות ָא ֲה ָבה ָ
הּוב ָתּה...
וְ ָה ְרגָ ה ֶאת ֲא ָ
וְ כִ ְּב ָתה ֶאת ַה ַּס ַהר...
ַּבלְ ִקיס...
הֹוי ַּבלְ ִקיס,
הֹוי ַּבלְ ִקיס,
ּכָ ל ָענָ ן ְמקֹונֵ ן ָעלַ יִ ְך,
ּומי יְ קֹונֵ ן ָּעלַ י?
ִ
ַּבלְ ִקיסֵ ,איְך זֶ ה ָהלַ כְ ְּת ֶ
ׁשֹות ֶקת
וְ יָ ַדיִ ְך ֵאינָ ן ְּביָ ַדי?
ַּבלְ ִקיס,
רּוח
אֹותנּו ָּב ַ
ֵאיְך נָ ַט ְׁש ְּת ָ
נִ ָּד ִפים ּכְ ָעלֶ ה ְמס ָֹער?
ֶאת ְׁשלָ ְׁש ֵּתנּו נָ ַט ְׁש ְּתְ ,
אֹוב ֵדי ֵעצֹות
ּכְ נֹוצֹות ֲעזּובֹות ַּב ָּמ ָטר...
ַה ֻא ְמנָ ם ֹלא ִה ְר ַה ְר ְּת ִּבי?
4
חּוצה לִ י ,לְ זַ יְ נַ ּב ּולְ ֻע ַמר...
ַא ֲה ָב ֵתְך נְ ָ
ַּבלְ ִקיס,
אֹוצר ַאּגָ ִדי
הֹוי ָ
וְ כִ ידֹון ַאּכַ ִּדי,
הפּיָ ה:
חֻ ְר ָׁשה יְ ֵפ ִ
ַא ְּת ֶׁש ִה ְת ַעּלֵ ית ַעל ּכֹוכְ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם,
ִמ ָּמה ָע ְצ ָמ ֵתְך ֲעׂשּויָ ה?
ַּבלְ ִקיס,
יְ ִד ָידה ְמ ִבינָ הֲ ,ע ִדינָ ה,
ֲחנּונָ ה ּכְ ַח ָּמנִ ּיָ ה,
ַהּיָ ם ַצר ַעכְ ָׁשוֵּּ ,ובירּות ָצ ָרה,
וְ ַצר ּכָ אן לְ כָ ל ְּב ִרּיָ ה...
ַּבלְ ִקיסַ ,א ְּת ַּפ ַעם ַא ַחת ַּב ַחּיִ ים,
ֵאין לְ ַּבלְ ִקיס ְׁשנִ ּיָ ה.
ַּבלְ ִקיס,
אֹותי,
ׁשֹוח ִטים ִ
ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּק ַטּנִ ים ֶׁשּלָ נּו ֲ
ְׁשנִ ּיֹות ְּורגָ ִעים ִּבי ַמּכִ ים:
ּכֹותיִ ְך ִסּפּור,
לְ כָ ל ִסּכָ ה ִמ ִּס ַ
ִסּפּור לַ ֲחרּוזִ ים ַה ַּד ִּקים.
ַמכְ ֵּבנַ ת ַהּזָ ָהב ֶׁשּלָ ְך ַאף ִהיא
ַמּזָ ה ֵמי ֶח ֶסד זַ ּכִ ים,
נֹותר
אקיָ ,
וְ קֹולֵ ְך ַהּיָ ֶפהָ ,ה ִע ָיר ִ
ַּבּוִ ילֹון,
ַּבּכִ ֵּסא,
ַּב ְּס ָד ִקים...

ּבֹוק ַעת,
ִמן ַה ַּמ ְראֹות ַא ְּת ַ
ּבֹוק ַעת,
ִמן ַה ַּט ָּבעֹות ַא ְּת ַ
ּבֹוק ַעת,
ִמן ַה ִּׁש ָירה ַא ְּת ַ
ִמּנֵ רֹות,
ִמּכֹוסֹות
ּבּוקים...
ִ
ּומּתֹוְך ַּב ְק ִ
ַּבלְ ִקיס,
הֹוי ַּבלְ ִקיס ,הֹוי ַּבלְ ִקיס,
לּו יָ ַד ְע ְּת ּכַ ָּמה ַרע ּכָ אן ַעכְ ָׁשו:
ַא ְּת ְמ ַר ֶח ֶפת ְּבכָ ל ִּפּנָ ה,
יחֹוחית ּכְ ִאילָ ן ִּב ְב ָׂש ָמיו...
נִ ִ
ִהּנֵ הָׁ ,שם ִע ַּׁשנְ ְּת,
ִהּנֵ הָׁ ,שם ִטּיַ לְ ְּת,
ִהּנֵ הָׁ ,שם ַסנְ ִסּנַ יִ ְך ָס ַר ְק ְּת
וְ נִ כְ נַ ְס ְּת לְ ַק ֵּבל ְ
אֹור ִחים
ּכְ ַסיִ ף ִמ ְּדרֹום ֲע ָרב...
ַּבלְ ִקיס,
ֵהיכָ ן ַּב ְקּבּוקֹון ַהּגֵ ְרלָ ן,
וְ ַה ַּמ ִּצית ַהּכָ חֹל?
ֵהיכָ ן ִסיגַ ְריַ ת ַה ֶּקנְ טֲ ,א ֶׁשר
ֹלא ָמ ָׁשה ִמ ֵּבין ְׂש ָפ ַתיִ ְך?
ֵהיכָ ן ַה ִּׂש ְמלָ ה ַה ּ ְמזַ ֶּמ ֶרת
ׁשֹוׁשן?
ַעל ּגֵ וֵ ְך ַהּזָ קּוף ּכְ ָ
ִמ ְב ְרׁשֹות ַה ֵּׂש ָער זֹוכְ רֹות ֶאת ּגְ ִב ְר ָּתן
ּומּזִ ילֹות ִּד ְמ ָע ָתן:
ַ
ַה ֻא ְמנָ ם ּגַ ם ֵהן ֵאינָ ן ְ
יֹודעֹות ֶאת נַ ְפ ָׁשן?
ַּבלְ ִקיסֹ ,לא ַקל לִ י לַ ֲעזֹב ֶאת ָּד ִמי,
נִ לְ ּכַ ְד ִּתי ֵּבין לְ ׁשֹונֹות ָה ֵאׁש
ֵּובין לְ ׁשֹונֹות ֶה ָע ָׁשן…
ַּבלְ ִקיסַ ,א ְּת נְ ִסיכָ ה ַהּנִ ְׂש ֶר ֶפת
ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ַה ֵּׁש ֶבט נֶ גֶ ד ַה ֵּׁש ֶבט,
ָמה ֶאכְ ּתֹב ַעל ָא ְב ַדן ַמלְ ּכָ ִתי?
ַה ִּמּלִ ים ֵהן ְקלֹונִ יֶ ,ח ְר ָּפ ִתי.
ֵּבין ִּתּלֵ י ַה ְ
ּנֹופלִ ים נְ ַח ֵּפׂש ַא ַחר אֹות
לְ כֹוכָ ב ֶא ָחד ֶׁשּנָ ַפל,
לְ גּוף ְמנֻ ָּפץ ּכְ ַמ ְראֹות...
הּובת ַהּלֵ ָבב,
וְ נִ ְת ֶההֲ ,א ַ
ִאם ַה ֶּק ֶבר ַהּזֶ ה הּוא ִק ְב ֵרְך ֶׁשּלָ ְך
אֹו ִק ְב ָרם ֶׁשל ְּבנֵ י ֲע ָרב.
ַּבלְ ִקיס,
ֲע ָר ָבה ַה ֶ
ּפֹור ֶׂשת ָעלַ י ֶאת ִר ְׁש ָּתּה,
רֹוׁשים:
'יר ָפה ּגֵ ָאה ּכִ ְב ִ
גִ ָ
ַּבלְ ִקיס,
ּגֹורלֵ נּו ָה ֲע ָר ִבי הּוא ֶׁש ֲע ָר ִבים יִ ְר ָצחּונּו,
ָ
יֹאכְ לּו ֶאת ְּב ָׂש ֵרנּו,
יְ ַׁש ְּספּו ֶאת ְּב ָטנֵ ינּו,
יִ ְפ ְּתחּו ֶאת ְק ָב ֵרינּו –
ּנֹוׁשים?
ֵאיְך נַ ְחמֹק ִמּגְ זֵ ַרת ַה ִ
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ַה ִּפגְ יֹון ָה ֲע ָר ִבי ֵאינֹו ַמ ְב ִּדיל
ֵּבין ַצּוַ אר ַהּגְ ָב ִרים
לְ ַצּוַ אר ַהּנָ ִׁשים...
ַּבלְ ִקיס,
ְ
אֹותְךּ ...כִ י ֶא ְצלֵ נּו
ּפֹוצצּו ָ
אׁש ָיתן ּכַ ְר ַּבלַ א
ּכָ ל ַהּלְ וָ יֹות ֵר ִ
וְ ַא ֲח ִר ָיתן ּכַ ְר ַּבלַ א...
ֵמ ַהּיֹום ֹלא ֶאלְ ַמד ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה,
ּכִ י יָ ַדי ִה ְתלַ ְּקחּו ָּב ֵאׁש
ּומגְ לָ ה.
ְּובגָ ַדי ָרוּו ָּדם ֻ
קּופת ָה ֶא ֶבן,
ָאנּו חֹוזְ ִרים ֶאל ְּת ַ
נְ סֹוגִ ים ֶאל ַה ַה ְת ָחלָ ה...
ַא ֲח ֵרי ֵצאת ֵעינַ יִ ְךַ ,הּיָ ם
ֶׁשל ֵּבירּות ָקם וְ גָ לָ ה,
וְ ַה ִּׁשיר ֵ
ׁשֹואל ַעל ָק ִצ ָידה
נִׁשלְ מּו ִמ ֶ
ֶׁשֹּלא ְ
ּלֹות ָיה
וְ ֵאין ִמי ֶׁשּיָ ִׁשיב לַ ְּׁש ֵאלָ ה.
ַה ַּצ ַערַּ ,בלְ ִקיסֵ ,
סֹוחט
ֶאת לִ ִּבי ּכִ ְפ ִרי ָה ָדר:
דּועה לִ י ָצ ַרת ַה ִּמּלִ ים,
ּכָ ֵעת יְ ָ
צּוקת ָמה ֶׁשֹּלא נֶ ֱא ַמר.
ְמ ַ
ֲאנִ י ַה ְּמ ַח ֵּבר ,וְ ֵאינִ י ְמסֻ ּגָ ל
לִ כְ ּתֹב וְ לּו ֶּפ ַתח ָּד ָבר...
ַה ֶח ֶרב ֶ
ּגּופי,
חֹוד ֶרת ֶאל ַצד ִ
ְּבגּוף ֲא ָמ ַרי נִ ְת ֲח ָבה...
ַא ְּת ַה ַּת ְרּבּות ּכֻ ּלָ ּהַּ ,בלְ ִקיסַּ ,ת ְרּבּות ִּבלְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה.
ּטֹובה,
ׂשֹור ִתי ַה ָ
ַּבלְ ִקיסַ ,א ְּת ְּב ָ
ּומי זֶ ה ָקם ּוגְ נָ ָבּה?
ִ
ַא ְּת ָה ִאי וְ ַה ִּמגְ ַּדּלֹור ֶׁש ָעלָ יו,
ַהּכְ ִת ָיבה ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַהּכְ ִת ָיבה...
ַּבלְ ִקיס,
יָ ֵר ַח ֶׁשּלִ יְ ,מכֻ ֶּסה ֲא ָבנִ ים ּגְ דֹולֹות,
מּוסר ַהּלֹוט,
ִהּנֵ ה ָ
מּוסר ַהּלֹוט...
ִהּנֵ ה ָ
ִאם יַ ְח ְקרּונִ י א ַֹמר
לּואים,
ּומי ֵהם ַהּכְ ִ
ּומהִ ,
דּוע לִ י ִמי ָ
ֶׁשּיָ ַ
ִמי ֵהם ַה ֲחלָ לִ יםָ ,ה ֶא ְביֹונִ יםַ ,הּנִ ְדּכָ ִאים,
ֶׁש ֲאנִ י ַמּכִ יר ֶאת ַה ַּתלְ יָ ן ֶׁש ָה ַרג ֶאת ִא ְׁש ִּתי
ּמֹוד ִיעים...
וְ ֶאת ְּפנֵ י ּכָ ל ַה ִ
וְ א ַֹמרְ :צנִ ֵ
רּוצה,
יעּותנּו ְּפ ָ
צֹואים...
וְ ַר ֲח ֵמינּו ִ
א ַֹמרַ :מ ֲא ָב ֵקנּו הּוא ֶׁש ֶקר,
יט ָיקה ִהיא
ַהּפֹולִ ִ
ֵּבית ּב ֶֹשת ֶׁשל ֶח ֶבר ְּפ ָר ִאים!
ִאם יַ ְח ְקרּונִ י א ַֹמר:
יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשל ִמי ַה ַּסּכִ ין,
וְ א ַֹמר:
ִע ָּדנֵ נּו ָה ֲע ָר ִבי ֵ
יֹוד ַע לִ ְרצ ַֹח יַ ְס ִמין,
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יח
לִ ְרצ ַֹח ּכָ ל ָׁשלִ ַ
וְ כָ ל נָ ִביא ַמ ֲא ִמין...
ֲא ִפּלּו ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ַהּיְ ֻרּקֹות
ְ
טֹור ִפים ָה ֲע ָר ִבים,
ֲא ִפּלּו ַצּמֹותֲ ,א ִפּלּו ַט ָּבעֹות,
ְצ ִמ ִידיםִ ,מ ְׂש ָח ִקיםִ ,מכְ ָּת ִבים.
ּפֹוח ִדים ִמּמֹולַ ְד ִּתי,
ֲא ִפּלּו ַה ַּמּזָ לֹות ֲ
ּדּוע – ֵאינֶ ּנִ י ֵמ ִבין...
ּומ ַ
ַ
ּפֹורים נָ סֹות ִמּמֹולַ ְד ִּתי,
ֲא ִפּלּו ַה ִּצ ִ
ּדּוע – ֵאינֶ ּנִ י ֵמ ִבין...
ּומ ַ
ַ
ֲא ִפּלּו ַה ְּס ִפינֹותַ ,הּכֹוכָ ִביםֶ ,ה ָע ִבים,
ֲא ִפּלּו ַה ַּמ ְח ָּברֹות וְ ַה ְּס ָפ ִרים
וְ כָ ל ַה ְּד ָב ִרים ַהּיָ ִפים,
ּכֻ ּלָ ם – נֶ גֶ ד ָה ֲע ָר ִבים.
אֹור ֵ
ּגּופְך נֻ ַּפץ,
וְ ַע ָּתהַּ ,בלְ ִקיס,
ְּפנִ ינָ ה נַ ֲעלָ הֹ ,לא ֵא ַדע:
נָׁשים הּוא ַּת ְח ִּביב ֲע ָר ִבי?
ַה ִאם ֶה ֶרג ִ
ּפֹוש ִעים ִמּלֵ ָדה?
ַה ִאם ָאנּו ְׁ
ַּבלְ ִקיס,
סּוס ִתי ַהּיָ ָפה ,לְ מּול
ָ
ּתֹולְ ֵ
ּבּוׁשה:
ּגֹואה ִּבי ָ
דֹותינּו ָ
זֹוהי ֶא ֶרץ ֶׁש ְ
סּוסה,
הֹורגִ ים ָּבּה ָ
ִ
זֹוהי ֶא ֶרץ ֶׁש ְ
סּוסה...
הֹורגִ ים ָּבּה ָ
ִ
ִמּיֹום ֶׁש ְּׁש ָחטּוְך,
ַּבלְ ִקיס,
מֹולֶ ֶדת ֵמ ֵאין ּכָ מֹוְך,
ֵאין ִאיׁש ֵ
יֹוד ַע ֵאיְך יִ ְחיֶ ה ַּבּמֹולֶ ֶדת ַהּזֹאת,
ֵאין ִאיׁש ֵ
יֹוד ַע ֵאיְך יָ מּות ַּבּמֹולֶ ֶדת ַהּזֹאת.
ֶ
עֹודּנִ י ְמ ַׁשּלֵ ם ְּב ָד ִמי
ְמ ִחיר ְמפֻ לְ ָּפל
ּכְ ֵדי לְ ַׂש ֵּמ ַח ֵּת ֵבלֲ ...א ָבל
ּגֹורל ָר ָצה ֶׁש ִאּוָ ֵתר לְ ַב ִּדי
ַה ָ
ּכְ ָעלֶ ה ֶׁשעֹוד ֹלא נָ ַבל.
ַה ִאם ּכָ ל ְמ ֵ
ׁשֹורר ֻמכְ ָרח לִ ְהיֹות ֻא ְמלָ ל?
ַה ִאם ַה ִּׁש ָירה ִהיא ָּת ִמיד ִּפגְ יֹון
ַה ַּמ ִּפיל ֶאת ַהּלֵ ב ָחלָ ל?
ַה ִאם ַרק ֵעינַ י רֹואֹות
ֶאת ּתֹולְ דֹות ַה ְּד ָמעֹות ,וַ ֲח ַסל?
ִאם יַ ְח ְקרּונִ י א ַֹמר:
5
ֵאיְך נִ ְט ְּב ָחה ְצ ִבּיָ ִתי ְּב ֵסיף ַאּבּו לַ ַהּב?
אֹוקיָ נֹוס,
ּכָ ל ַהּגַ זְ לָ נִ יםֵ ,מ ַה ִּמ ְפ ָרץ ַעד ָה ְ
ְ
ׂשֹור ִפיםְ ,מ ַח ְּבלִ ים,
ׁש ַֹחד ְ
נֹוטלִ ים,
נָׁשים ִמ ְתנַ ְּפלִ ים
ַעל ִ
לְ ִפי ְרצֹון ַאּבּו לַ ַהּב...
ּכָ ל ַהּכְ לָ ִבים ַה ְּמ ֻמּנִ ים
ְ
סֹוב ִאים,

זֹולְ לִ ים
ַרק ַעל ֶח ְׁשּבֹון ַאּבּו לַ ַהּב.
ִח ָּטה ֵאינָ ּה ֶ
נֹוב ֶטת
ֶׁשֹּלא ַעל ַּד ַעת ַאּבּו לַ ַהּב.
יֶ לֶ ד ֵאינֹו נֹולָ ד ֶא ְצלֵ נּו
ְּב ֶט ֶרם ִּב ְּק ָרה ִאּמֹו
ְּב ִמ ַּטת ַאּבּו לַ ַהּב!
ּכֶ לֶ א ֵאינֹו נִ ְפ ָּתח
ֶׁשֹּלא לִ ְרצֹון ַאּבּו לַ ַהּב.
רֹאׁש ֵאינֹו נֶ ֱע ָרף
ֶׁשֹּלא ִּב ְפ ֻק ַּדת ַאּבּו לַ ַהּב...
ִאם יַ ְח ְקרּונִ י א ַֹמר:
ֵאיְך ְ
נִׁש ְּד ָדה נְ ִסיכָ ִתי,
ֵאיְך נִ ְבזְ זּו ְ
טּור ִקיזֵ י ֵעינֶ ָיה,
ַּתכְ ִׁש ֵ
ֶ
יטי ּכְ
לּולֹות ָיה...
וְ א ַֹמרֵ :איְך נִ ְבזַ ז ַה ִּׁשירֲ ,א ֶׁשר
ִּפּכָ ה ּכִ נְ ָהרֹות ֶׁשל זָ ָהב...
ִאם יַ ְח ְקרּונִ י א ַֹמר:
ֵאיְך ָּפ ְׁשטּו ַעל ְ
קּור ָאנָ ּה ַהּנִ כְ ָּבד
סּוקיו...
וְ ִה ִּציתּו ָּב ֵאׁש ֶאת ְּפ ָ
א ַֹמרֵ :איְך ָׁש ְפכּו ֶאת ָּד ֶמ ָיה,
ּגָ זְ לּו ֶאת ָּפנֶ ָיה
הֹותירּו ֹלא וֶ ֶרד וְ ֹלא ֵענָ ב...
וְ ֹלא ִ
ַה ִאם מֹות ַּבלְ ִקיס
הּוא ַהּנִ ָּצחֹון ַהּיָ ִחיד
ַּב ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה ֶׁשל ְּבנֵ י ֲע ָרב?
ַּבלְ ִקיס,
מּורה,
הּוב ִתי ַעד ִׁשכְ רּות ּגְ ָ
ֲא ָ
נְ ִב ֵיאי ַהּכָ זָ ב
ְרגִ ילִ ים לִ ְרּכַ ב
ַעל ּגַ ב ָה ַע ִּמים,
ׂשֹורה.
וְ ֵאין ְּב ִפ ֶיהם ְּב ָ
לּו ֵה ִביאּו לָ נּו
ִמ ָפלַ ְס ִטין ַהּנּוגָ ה
ַּתּפּוז
אֹו ּכֹוכְ ֵבי נְ ָה ָרה...
לּו ֵה ִביאּו לָ נּו
ֵמ ֵ
חֹופי ַעּזָ ה
ֶצ ֶדף
אֹו ֶא ֶבן זְ ִע ָירה,
לּו ְּב ֶמ ֶׁשְך ֶר ַבע ֵמ ָאה ִׁש ְח ְררּו
ּגַ ם זַ יִ ת ָקטֹן,
לּו ֶה ְחזִ ירּו לִ ימֹון
ָּ
ּומחּו ֶאת ֶח ְר ַּפת ַהׁשנִ ים,
ָ
מֹודה לְ ְ
ָהיִ ִיתי ֶ
הֹורגַ יִ ְךַּ ,בלְ ִקיס,
מּורה...
הּוב ִתי ַעד ִׁשכְ רּות ּגְ ָ
ֲא ָ
ַאְך ֵהם נָ ְטׁשּו לַ ֲאנָ חֹות ָפלַ ְס ִטין
ּכְ ֵדי לִ ְרצ ַֹח ּגְ ִב ָירה!

ָמה י ְ
ֹאמרּו ַה ִּׁש ִיריםַּ ,בלְ ִקיס,
בֹואם ֶאל זֶ ה ָה ִע ָּדן?
ְּב ָ
ָמה י ְ
ֹאמרּו ַה ִּׁש ִירים
ִּבזְ ַמן וּולְ ּגָ ִרי,
ַּב ְר ָּב ִרי,
ַּפ ְח ָדן,
ִאם ָהעֹולָ ם ָה ֲע ָר ִבי
טּוע לָ ׁשֹון
ֻמּכֶ הְ ,ק ַ
ְּות ְ
בּוס ָתן?
ָאנּו ַה ֶּפ ַׁשע ִּב ְמֹלא ִּת ְפ ַא ְרּתֹו,
ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים ָמה נִ זְ ּכֹר?
הּובהִ ,מּתֹוְך יָ ִדי,
נְ ָטלּוְךֲ ,א ָ
נָ ְטלּו ֶאת ַה ִּׁשיר ִמּתֹוְך ִּפי,
נָ ְטלּו ֶאת ַהּכְ ִת ָיבה וְ ֶאת ַה ְּק ִר ָיאה –
יַ לְ דּות ֶׁשּכְ ָבר ֹלא ַּת ֲחזֹר...
ַּבלְ ִקיס ,הֹוי ַּבלְ ִקיס,
ִּד ְמ ָעה ַעל ֵמ ְית ֵרי ַהּכִ ּנֹור,
לִ ַּמ ְד ִּתי ֶאת ְ
ׁשּוקה,
הֹורגַ יִ ְך ֶאת סֹוד ַה ְּת ָ
סּוסי
ַאְך ֵהם ָה ְרגּו ֶאת ִ
ֶט ֶרם אֹור.
ַּבלְ ִקיס:
יח ֵתְךּ ,כִ י אּולַ י
ֲא ַב ֵּקׁש ֶאת ְסלִ ָ
ַחּיַ יִ ְך ֵהם ּכ ֶֹפר ַחּיַ י...
ֵה ֵ
יטב יָ ַד ְע ִּתי
ֶׁש ָה ְ
רֹוצ ִחים ִּב ְּקׁשּו ַרק
ּלֹותי!
לִ ְרצ ַֹח ֶאת ִמ ַ
נּוחי ְּב ָׁשלֹוםִ ,א ָּׁשה ֻמ ְפלָ ָאה,
ִ
ַא ֲח ַריִ ְך ֹלא ִּת ָּתכֵ ן עֹוד ִׁש ָירה
וְ ַהּנָ ִׁשּיּות נִ גְ ְּד ָעה...
ּדֹורֹות ֶׁשל יְ לָ ִדים יִ ְׁש ֲאלּו
לּועה...
ֵהיכָ ן ַצ ָּמ ֵתְך ַה ְּק ָ
אֹוה ִבים יִ ְק ְראּו
ּדֹורֹות ֶׁשל ֲ
ה־מ ְצ ִּב ָיאה...
מֹור ַ
ָעלַ יִ ְךָ ,
ְּובבֹוא יֹום יֵ ְדעּו ָה ֲע ָר ִבים ֶׁש ֵהם
ָה ְרגּו ֶאת ַהּנְ ִב ָיאה...
ָה ְרגּו ֶאת ַהּנְ ִב ָיאה...
ָה ְר ג ּו ֶא ת
ַה ּנְ ִב י ָא ה.

.1
.2
.3
.4
.5

1אלסמואל אבן עאדיא הוא משורר שחי בערב שלפני האסלאם .על־פי
כמה מסורות היה יהודי (שמואל בן עדיה) .אלמהלהל הוא כינוי של
המשורר והלוחם אלזיר סאלם ,בן אותה תקופה.
2במסורת המוסלמית שמה של מלכת שבא הוא בלקיס.
3אלאעזמייה היא שכונה בבגדאד השוכנת על גדת החידקל.
ועמר היו ילדיהם של ניזאר ובלקיס.
4זיינב ֻ
אלמ ַטּלִ ּב ,דודו של הנביא
אלעזא בן עבד ֻ
5אבו להב הוא כינויו של עבד ֻ
מוחמד ,דמות הארכי־נבל בקוראן ובמסורת המוסלמית ,שנודע לשמצה
על תאוות הבצע שלו ועל סירובו להתאסלם.
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א
ּתֹודה לָ כֶ ם.
ּתֹודה לָ כֶ םָ ,
ָ
הּוב ִתי נִ ְר ְצ ָחה ...וְ ַע ָּתה
ֲא ָ
ּכֹוסית
ְראּויִ ים ַא ֶּתם לִ לְ ּגֹם ִ
ַעל ֶק ֶבר ַהּנִ ְר ַצ ַחת.
וְ ַאף ִׁש ִירי נִ ְר ַצחּ :כְ לּום יֵ ׁש עֹוד ֻא ָּמה
ָּבעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו
ּיֹוד ַעת לִ ְרצ ַֹח ִׁש ָירה?
ַה ַ
ב
ַּבלְ ִקיס:
ַהּיָ ָפה ְּב ַמלְ כּות ָּב ֶבל ָהיְ ָתה
בֹוהה ְּב ִד ְקלֵ י ִע ַיראק
ַהּגְ ָ
וְ כָ ל ֵא ַימת ֶׁש ָּצ ֲע ָדה
ַטּוָ ִסים וְ ַאּיָ לֹות ָהיּו ְּבנֵ י לִ וְ יָ ָתּה.
ַּבלְ ִקיסֶׁ ,ש ַא ְּת ּכְ ֵא ִבי
ּוכְ ֵאב ַה ִּׁשיר
ֹאׁשם
ַה ִּׁשּבֹולִ ים ֹלא יַגְ ִּביהּו עֹוד ר ָ
ְּב ַה ְׁש ִּפיל ָעלֵ ינּו ר ֵ
ֹאׁשְך.
הֹו ,נִ ינְ וֵ ה ַהּיְ ֻר ָּקה
תּוקה
ַה ֲ
ּצֹוענִ ּיָ ה ַה ְּמ ָ
ּכְ מֹו ּגַ ּלִ ים ַּב ִח ֶּד ֶקל ָהיִ ית
וְ גִ לְ ּגּולֹו ֶׁשל ַה ֶּד ֶקל ָּב ָא ִביב.
ג
ֲה ָרגּוְךַ ,מלְ ּכָ ִתי!
ֵאיזֹו ֻא ָּמה ֲע ָר ִבית ִהיא זֹאת
רֹוצ ַחת ֶאת ִׁש ַירת ַהּזָ ִמיר?
ָה ַ
ַאּיְ כֶ ם ָאבֹות ּגְ דֹולִ ים
ַאּיְ כֶ ם ַה ְּמ ְ
ׁשֹור ִרים ַה ְּדגּולִ ים?
ְׁש ָב ִטים ָאכְ לּו ְּב ַׂשר ְׁש ָב ִטים,
ׁשּועלִ ים
ׁשּועלִ ים ָט ְרפּו ְּב ַׂשר ָ
ָ
יׁשים.
יׁשים ָר ְמסּו ּגּופֹות ַעּכְ ִב ִ
וְ ַעּכְ ִב ִ
ְּב ֵעינַ יִ ְך ֶא ָּׁש ַבע
ֶׁשֹּלא ַא ְס ִּתיר עֹוד נִ פְ לְ אֹות ָה ֲע ָר ִבים:
בּורה ִהיא ֶׁש ֶקר ֲע ָר ִבי
ַהּגְ ָ
וְ ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ הּ ,כָ מֹונּו ַאף ִהיא ְמ ַׁש ֶּק ֶרת.
ד
ַּבלְ ִקיס,
ַאל נָ א ֵּת ָע ְד ִרי ֵמ ִא ָּתנּו ּכָ ל ּכָ ְך
אֹורּה
ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּבלְ ָע ַדיִ ְך ִא ְּב ָדה ֵמ ָ
ְּד ִעי ֶׁשא ַֹמר ֶאת ַהּכֹל:
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ַהּגַ ּנָ ב ַה ֵ
ּלֹובׁש ַמ ֵּדי ַחּיָ ל
וְ ַה ַּק ְּבלָ ן ְמ ַפ ֵּקד ְמחֹונָ ן;
ּכָ זֹאת ִהיא ַה ִה ְיס ְ
הּוב ִתי!
טֹוריָ הֲ ,א ָ
ּכֵ ַיצד יֵ ַדע ָה ָא ָדם לְ ַה ְב ִחין
ֵּבין ּפְ סֹלֶ ת לְ ֵבין ּגַ ן?
י"ג
ַּבלְ ִקיסֶׁ ,ש ַא ְּת ַהּנְ ִסיכָ ה
ֶׁש ַא ְּת ַה ָּק ְר ָּבן ַה ָּמ ֳעלֶ ה
ְּב ֵאׁש ִמלְ ֲחמֹות ַה ְּׁש ָב ִטים!
ָמה ֶאכְ ּתֹב ַעל ֶה ְע ֵּד ֵרְך
ַמלְ ּכָ ִתי?
ַה ִּמּלִ ים יַ ְח ְׂשפּו ּכַ ּוָ נָ ִתי.
ִהּנֵ ה ֲאנִ י ָּתר
ֵּבין ִעּיֵ י ֶה ֳח ָרבֹות
ַא ַחר ּכֹוכָ ב ֶׁשּנָ ַפל
וְ ַא ֲח ֵרי ּגּוף ֶׁשּנָ פֹוץ לְ כָ ל ֵע ֶבר
וְ ִהּנֵ ה ֲאנִ י ֵ
ׁשֹואל
ִאם זֶ ה ַה ֶּק ֶבר ִק ְב ֵרְך הּוא
אֹו ֶׁש ָּמא ִק ְב ָרּה ֶׁשל ָה ֻא ָּמה ָה ֲע ָר ִבית ּכֻ ּלָ ּה!
י"ד
ַּבלְ ִקיס,
ִּדין ֲע ָרב ֵ
קֹוב ַע
ִּב ֵידי ֲע ָר ִבים נָ מּות
ֲע ָר ִבים יֹאכְ לּו ְּב ָׂש ֵרנּו,
ֲע ָר ִבים יְ ַב ְּקעּו ְּב ָטנֵ ינּו
ֲע ָר ִבים יִ פְ ֲערּו ִק ְב ֵ
רֹותינּו!
ּכֵ ַיצד ִאם ּכֵ ן נִ ָּמלֵ ט ִמּגְ זַ ר ַה ִּדין
יֹוד ַעת
וְ ֶח ֶרב ֲע ָרב ֵאינָ ּה ַ
ֵּבין ּגְ רֹונֹו ֶׁשל ּגֶ ֶבר ּוגְ רֹונָ ּה ֶׁשל ִא ָּׁשה?
ט"ו
ֹלא ֶאלְ ַמד ֵ
יֹותר ֶאת ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה
עֹותי נֶ ְח ְרכּו
ֶא ְצ ְּב ַ
ּגֹואלּו ְּב ָדם.
ְּובגָ ַדי ֲ
קּופת ָה ֶא ֶבן
וְ ׁשּוב ָאנּו חֹוזְ ִרים לִ ְת ַ
ְּבכָ ל יֹום נְ סֹוגִ ים לְ ָאחֹור
ֵמ ֲהלַ ְך ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים.
ט"ז
ַהּיָ ם ְּב ֵּבירּות ִה ְת ַּפ ֵּטר
ּכְ ֶׁשּנָ ְטׁשּו ֵעינַ יִ ְך ֶאת ַהּיָ ם

ַה ִּׁש ָירה ֲע ַדיִ ן ֶ
ׁשֹואלֶ ת
אֹודֹות ִׁשיר ֶׁש ֶּט ֶרם ְ
נִׁשלַ ם.
ָה ֶע ֶצב ֵ
סֹוחט ֶאת לִ ִּבי ּכְ ַתּפּוז
נֹודע לִ י סֹוד ַהּלָ ׁשֹון ַהֹּלא ֶאפְ ָׁש ִרית.
ּכָ ֵעת ַ
סֹודּה ֶׁשל ַה ִּׁש ָירה
ֲאנִ י ֶׁש ִראׁשֹון יָ ַד ְע ִּתי לְ גַ ּלֹות ָ
ֵאינִ י ֵ
יֹוד ַע ּכֵ ַיצד לִ פְ ּת ַֹח ְּב ִׁשיר.
י"ז
ַּבלְ ִקיס ֶׁש ַא ְּת ַהּיָ ֵר ַח ַה ָּטמּון ֵּבין ָה ֲא ָבנִ ים
ַע ָּתה אּולַ י יַ ֲעלֶ ה ַה ָּמ ָסְך
ָאכֵ ן ַה ָּמ ָסְך יַ ֲעלֶ ה.
ְ
לֹומר ֶאת ַהּכֹל ַּב ֲח ִק ָירה:
נִׁש ָּבע ֲאנִ י ַ
דּועים,
ַה ֵּׁשמֹות וְ ַה ְּד ָב ִרים ּכֻ ּלָ ם יְ ִ
ָה ֲא ִס ִיריםַ ,ה ֲחלָ לִ יםָ ,ה ֲענִ ּיִ ים וְ ַה ַחּלָ ִׁשים
דּועים,
ּכֻ ּלָ ם יְ ִ
ַה ַּתלְ יָ ןֵ ,
רֹוצ ַח ִא ְׁש ִּתי
וְ כָ ל ַה ַּמלְ ִׁשינִ ים.
ֲאנִ י ֵ
אֹומר
ָט ֳה ָר ֵתנּו ֵאינָ ּה ֶאּלָ א טֻ ְמ ָאה
ְּות ִמ ֵ
ימּותנּו ִמ ְׂש ָחק ְמז ָֹהם
ַמ ֲא ָב ֵקנּו הּוא ֶׁש ֶקר ּגַ ס
ֶא ְצלֵ נּו ֵאין ּכָ ל ֶה ְב ֵּדל
ֵּבין ּפֹולִ ִיט ָיקה ֵּובין זְ נּות.
ֲאנִ י א ַֹמר ַּב ֲח ִק ָירה:
ּכָ ל ָה ְ
דּועים
רֹוצ ִחים יְ ִ
ּוזְ ַמּנֵ נּו ָה ֲע ָר ִבי ְמיֻ ָּמן ְּב ֶר ַצח ַהּיַ ְס ִמין
ְּב ֶר ַצח ַהּנְ ִב ִיאים
וְ כָ ל ַהחֹוזִ ים ַה ְּׁשלִ ִיחים.
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ּתֹודה לָ כֶ ם...
ּתֹודה לָ כֶ םָ ...
ָ
ּכֹוסית
הּוב ִתי נִ ְר ְצ ָחהּ ...תּוכְ לּו ַע ָּתה לִ ְׁשּתֹות ִ
ֲא ָ
ַעל ֶק ֶבר ַה ָּׁש ִה ָידה...
ַה ָּק ִצ ָידה ֶׁשּלִ י חֻ ְּסלָ ה...
ַה ִאם יֵ ׁש ֻא ָּמה ֲעלֵ י ֲא ָדמֹות – ּפְ ָרט לָ נּו – ַה ְמ ַח ֶּסלֶ ת ָק ִצ ָידה!
*
ַּבלְ ִקיס ָהיְ ָתה ַהּיָ ָפה ְּב ַמלְ כּות ָּב ֶבל,
בֹוהה ַּב ֲע ֵצי ַה ָּת ָמר ְּב ִע ַיראק,
ַּבלְ ִקיס ָהיְ ָתה ַהּגְ ָ
ּוּוה וְ ַאּיָ לֹות ָהלְ כּו ְּב ִע ְּק ֶ
בֹות ָיה.
ְּב ִהּלּוכָ ּהַ ,טּוָ ִסים לִ ָ
ַּבלְ ִקיס ,הֹוי ּכְ ֵא ִבי ּוכְ ֵא ָבּה ֶׁשל ַה ָּק ִצ ָידה,
עֹותי נֹוגְ עֹות ָּבּה.
ּכַ ֲא ֶׁשר ְקצֹות ֶא ְצ ְּב ַ
הֹוי נִ ינְ וֵ ה ַהּיְ ֻר ָּקה ,יַ פְ יְ ָפ ִתי ְּב ִה ַירת ַה ֵּׂש ָער...
יׁשים ָּב ָא ִביב ַעל
הֹוי ּגַ ּלֵ י ַה ִח ֶיּד ֶקלַ ,ה ַּמלְ ִּב ִ
ַרגְ לָ ּה ֶאת יְ ִפי ָה ֲעכָ ִסים
הֹורה ַהּנְ ִקּיָ ה
ַּבלְ ִקיס ,הֹוי ַה ָּׁש ִה ָידה וְ ַה ָּק ִצ ָידה ַה ְּט ָ
ְׁש ָבא ַה ָּת ָרה ַא ַחר ְמלּוכָ ָתּהָ ,ה ִׁש ִיבי ְּב ָרכָ ה לַ ֲהמֹונִ ים...
1
הֹוי ַהּגְ דֹולָ ה ַּב ְּמלָ כֹותַ ...מגְ ִׁש ָימה ִּתפְ ֶא ֶרת יְ ֵמי ַה ֵ
ּׁשּומ ִרים!
ּפֹורי ַהּיָ ָפה וְ ֶא ֶבן ַה ֵחן ַהּיְ ָק ָרה,
ַּבלְ ִקיסִ ,צ ִ
ִּד ְמ ָעה ַהּזֹולֶ גֶ ת ַעל לֶ ִחי ַה ְּת ִהּלָ ה...
2
ל־א ְע ְט ִ'מיָ ה
ּכֵ ַיצד ִה ְת ַאכְ זַ ְר ִּתי ֵאלַ יִ ְךּ ,כַ ֲא ֶׁשר לְ ַק ְח ִתיְך ִמּגְ דֹות ַא ַ
רֹוצ ַחת ִמ ֵּדי יֹום ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ְּומ ַח ֶּפ ֶׂשת ִמ ֵּדי יֹום ָק ְר ָּבן...
ֵּבירּות ַ
וְ ַה ָּמוֶ ת ְּב ֵס ֶפל ַה ָּק ֶפה ֶׁשּלָ נּו
ְּב ַמפְ ֵּת ַח ֵּב ֵיתנּוְּ ,ב ִפ ְר ֵחי ִמ ְר ַּפ ְס ֵּתנּו,
אֹותּיֹות ָה ָאלֶ ֵ
ף־ּבית
ִּבנְ יַ ר ָה ִעּתֹונִ ים ְּוב ִ
3
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּוַּ ,בלְ ִקיס ,נִ כְ נָ ִסים ַּפ ַעם ֶ
'אהלִ ּיָ ה
נֹוס ֶפת לְ ִע ַּדן ְאל־ּגָ ִ
ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ּנִ כְ נָ ִסים לַ ּפְ ָראּות ,לַ ּנֶ ְח ָׁשלּות ,לַ ּכִ עּור וְ לַ ִּׁשפְ לּות.
ָאנּו ּנִ כְ נָ ִסים ַּפ ַעם ֶ
נֹוס ֶפת לְ ִע ַּדן ַה ַּב ְר ַּב ִרּיּות
ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּכְ ִת ָיבה ִהיא ַמ ָּסע ֵּבין ְר ִסיס ְּור ִסיס...
וְ ִחּסּול ַה ַּפ ְר ַּפר ְּב ָׂש ֵדהּו הּוא ַה ְּב ָעיָ ה...
ַּבלְ ִקיס...
ִהּנֵ ה ֵ
אקי ָה ֵר ָיחנִ י,
מֹועד ְׁש ִתּיַ ת ַה ֵּתה ָה ִע ָיר ִ
ַה ְמ ֻׁש ָּמר ּכַ ּמֻ ְב ָחר ַּבּיֵ ינֹות.
'יר ָפה
ִמי יַּגִ יׁש ֶאת ַהּכֹוסֹות ...הֹוי גִ ָ
ִמי יְ ֵ
ׁשּובם?
נַּׁשק ֶאת ַהּיְ לָ ִדים ְּב ָ
4
אפה.
ִּומי ֶה ֱע ִביר לְ ֵב ֵיתנּו ֶאת ַהּפְ ָרת ִּופ ְר ֵחי ַה ִח ֶּד ֶקל וְ ָה ָר ָס ָ
אֹותי
ּדֹוקר ִ
ַּבלְ ִקיסָ ...ה ֵא ֶבל ֵ
אֹותְךֵ ...אינָ ּה ַמּכִ ָירה ְּב ִפ ְׁש ָעּה
ֵּבירּות ֶׁש ָר ְצ ָחה ָ
הּוב ָתּה וְ ִּכ ְּב ָתה ֶאת ַהּיָ ֵר ַח
אֹותְך ִמ ְתּכַ ֶח ֶׁשת ֶׁש ָה ְרגָ ה ֶאת ֲא ָ
ֵּובירּות ֶׁש ָא ֲה ָבה ָ
ַּבלְ ִקיס ...הֹוי ַּבלְ ִקיסַּ ...בלְ ִקיס
ּכָ ל ֲענָ נָ ה ּבֹוכָ ה ָעלַ יִ ְך ַאְך ִמי ּבֹוכֶ ה ָעלַ י?
יׁשית ,וְ ֹלא ִהּנַ ְח ְּת יָ ַדיִ ְך ַעל יָ ַדי?
ַּבלְ ִקיסּ ...כֵ ַיצד ָהלַ כְ ְּת ֲח ִר ִ

רּוחּ ,כַ ֲעלֵ י ָה ֵע ִצים?
רֹוע ִדים ָּב ַ
ַּבלְ ִקיסּ ...כֵ ַיצד ָעזַ ְב ְּת ָ
אֹותנּו ֲ
נֹוצה ַּבּגֶ ֶׁשם.
בּודים ּכְ ָ
אֹותנּו – ֲא ִ
ָעזַ ְב ְּת ָ
ַהלְ וַ אי וְ יָ ַד ְע ִּתי ַמה ִה ְר ַה ְר ְּת ָעלַ י?
5
ֲאנִ י ֶׁשּזָ קּוק לְ ַא ֲה ָב ֵתְךְּ ...ב ֶ
ּדֹומה לְ זַ יינַ ְּב אֹו עֻ ַמר...
אקי וְ יַ ַער ְקנֵ ה סּוף,
ַּבלְ ִקיסָ ...
אֹוצר ַאּגָ ִדי ,ר ַֹמח ִע ָיר ִ
לּומים ֵאּלֶ ה?
ֶׁש ִה ְת ַעּלְ ָתה ֵמ ַעל לְ גָ ְב ֵהי ָה ֲענָ נִ יםֵ ...מ ַאיִ ן ָּבאת ַּב ֲע ִ
ַּבלְ ִקיס ...יְ ִד ָידה יְ ָק ָרהֲ ,ח ֵב ָרה ֲע ִדינָ ה ּכְ ֶפ ַרח ַה ִחּנָ נִ ית
ָצ ָרה ָעלֵ ינּו ֵּבירּותַ ,צר ַהּיָ ם וְ ַצר ַה ָּמקֹום.
ַּבלְ ִקיסָ ...ה ֵאין לֵ ְך ּכְ ִפילָ הֶׁ ...ש ָּמא יֵ ׁש ְׁש ֵּתי ַּבלְ ִקיס...
ַּבלְ ִקיס ,הֹוי ַצפְ ָצ ָפה ֶׁש ָּפ ְר ָׂשה ָעלַ י ֶאת ַמ ְחלְ ֶ
'יר ָפה יְ ִה ָירה
פֹות ָיה ,הֹוי גִ ָ
ּגֹורלֵ נּו ּכַ ַע ְר ִבים הּוא ֶׁשּנֵ ָה ֵרג ִּב ֵידי ַע ְר ִבים
ָ
ְּוב ָׂש ֵרנּו יֵ ָאכֵ ל ַעל יְ ֵדי ֲע ָר ִבים,
ְּב ָטנֵ ינּו יְ בֻ ְּקעּו ִּב ֵידי ַע ְר ִבים וְ ִק ְב ֵרנּו יִ ּכָ ֶרה ִּב ֵידי ַע ְר ִבים
ּגֹורל ַהּזֶ ה?
ּכֵ ַיצד נִ ָּמלֵ ט ֵמ ַה ָ
ארי ַהּגְ ָב ִרים לְ ַצּוְ ֵ
ַה ִּפגְ יֹון ָה ַע ְר ִבי ֹלא ַמ ְב ִחין ֵּבין ַצּוְ ֵ
ארי ַהּנָ ִׁשים
ַּבלְ ִקיסְ ...
אֹותְך...
ּפֹוצצּו ָ
6
ֶא ְצלֵ נּו ַה ַהלְ וָ יֹות ַמ ְת ִחילֹות ְּבּכַ ְר ָּבלָ א ִּומ ְס ַּתּיְ מֹות ְּבּכַ ְר ָּבלָ א
טֹוריָ ה ֵ
ֹלא ֶא ְק ָרא ֵס ֶפר ִה ְיס ְ
יֹותר...
עֹותי ְ
נִׂש ְרפּו ְּובגָ ַדי ִה ְתּכַ ּסּו ְּב ָדם
ֶא ְצ ְּב ַ
ִהּנֵ ה ָאנּו ּנִ כְ נָ ִסים לְ ִע ָּדן ָה ֶא ֶבן
נְ סֹוגִ ים ּכָ ל יֹום ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים לְ ָאחֹור
ֲא ִפּלּו ָה ֵעינַ יִ ם ַהּיְ ֻרּקֹות נִ ְר ָּצחֹות ִּב ֵידי ָה ַע ְר ִבים
צּועים
ֲא ִפּלּו ַה ִּצ ָּפ ְרנָ יִ םַ ,ה ַּט ָּבעֹותַ ,ה ְּצ ִמ ִידיםַ ,ה ַּמ ְראֹות וְ ַה ַּצ ֲע ִ
ּפֹוח ִדים ִמּמֹולַ ְד ִתי וְ ֹלא ֵא ַדע ַה ִּס ָּבה
ֲא ִפּלּו ַהּכֹוכָ ִבים ֲ
ֲא ִפּלּו ַה ִּצ ֳּפ ִרים ְ
ּבֹורחֹות ִמּמֹולַ ְד ִתי וְ ֹלא ֵא ַדע ַה ִּס ָּבה
ֲא ִפּלּו ַהּכֹוכָ ִביםַ ,ה ָּפ ָר ִׁשיםַ ,ה ֶּמ ְרּכָ בֹות וְ ָה ֲענָ נִ ים
ֲא ִפּלּו ַה ַּמ ְח ָּברֹותַ ,ה ְּס ָפ ִרים ּוכְ לֵ י ָה ִאּפּורּ ...כֻ ּלָ ם נֶ גֶ ד ָה ַע ְר ִבים
*
סּוס ִתי ַהּיָ ָפה
ַּבלְ ִקיסָ ...
ִהנְ נִ י נָ בֹוְך ֵמ ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה ֶׁשּלִ י
ָאנּו ִּב ְמ ִדינָ ה ֶׁש ָּבּה ְ
סּוסים
הֹורגִ ים ִ
אֹותְך ,הֹוי ַּבלְ ִקיס ,הֹוי מֹולֶ ֶדת יָ ָפה.
ֵמ ָאז ֶׁש ָּט ְבחּו ָ
ָה ָא ָדם ֵאינֹו ֵ
יֹוד ַע ּכֵ ַיצד יִ ְחיֶ ה ְּבמֹולַ ְדּתֹו,
ָה ָא ָדם ֵאינֹו ֵ
יֹוד ַע ּכֵ ַיצד יָ מּות ְּבמֹולַ ְדּתֹו?
ַּב ֲח ִק ָירה א ַֹמר ּכֵ ַיצד ַאּיַ לְ ִּתי ֵמ ָתה ְּב ֶח ֶרב ַאּבּו לַ ַהּב
אֹוקיָ נֹוס
ּכָ ל ַהּגַ נָ ִבים ֵמ ַה ִּמפְ ָרץ וְ ַעד ָה ְ
הֹור ִסיםְ ,
ְ
ׂשֹור ִפים ,אֹוכְ לִ ים ִּומ ְׁש ַּתּכְ ִרים ַעל ֶח ְׁשּבֹון ַאּבּו לַ ַהּב.
ִח ָּטה ֵאינָ ּה ֶ
נֹוב ֶטת לְ ֹלא ִאּׁשּור ַאּבּו לַ ַהּב
ִּתינֹוק ֹלא נֹולָ ד ִמ ְּבלִ י ֶׁש ִאּמֹו ִּב ְּק ָרה ְּב ִמ ַּטת ַאּבּו לַ ַהּב
7
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ֵּבית ס ַֹהר ֹלא נִ פְ ָּתח לְ ֹלא ִאּׁשּור ַאּבּו לַ ַהּב
וְ ֵאין ְ
עֹור ִפים רֹאׁש לְ ֹלא ַצו ֶׁשל ַאּבּו לַ ַהּב
ַמה ַּמ ְׁש ָמעּות ַה ִּׁש ָירה ,הֹוי ַּבלְ ִקיסְּ ,ביָ ִמים ֵאּלֶ ה?
גֹוׁשי ,מּוג ַהּלֵ ב?
ַמה ַּמ ְׁש ָמעּות ַה ִּׁש ָירהָּ ,ב ִע ָּדן ַהּכִ ָּת ִתיָ ,ה ַא ָמ ִ
נּוע וְ ָחתּוְך לָ ׁשֹון
ָהעֹולָ ם ָה ֲע ָר ִבי ָׁשחּוק ּכָ ַ
הּוב ִתי ִמּיָ ַדי ...לָ ְקחּו ֶאת ַה ָּק ִצ ָידה ִמ ִּפי...
אֹותְך ֲא ָ
לָ ְקחּו ָ
לָ ְקחּו ַהּכְ ִת ָיבהַ ,ה ְּק ִר ָיאהַ ,הּיַ לְ דּות וְ ַה ַּׁשלְ וָ ה
הֹוי ַּבלְ ִקיסָּ ...ד ְמ ָעה ַהּזֹולֶ גֶ ת ֵמ ַעל ֵמ ָית ֵרי ַהּכִ ּנֹור
ּלִ ַּמ ְד ְּת ֶאת ְ
הֹורגַ יִ ְך ֶאת סֹודֹות ָה ַא ֲה ָבה
סּוס ִתי.
ַאְך לִ פְ נֵ י ִסּיּום ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה ָה ְרגּו ֶאת ָ

ַּבלְ ִקיסְ ...מ ִחּלָ הְ ///,מ ִחילָ ה!ֶׁ ///ש ָּמא ַחּיַ יִ ְך ָהיּו ִּפ ְדיֹון לְ ַחּיַ י.
ֵאינֶ ּנִ י ַמּכִ יר ֵה ֵיטב ֶאת ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ִה ְס ַּת ְּבכּו ַּב ֶה ֶרג,
ּלֹותי!!
ְׁש ִא ָיפ ָתם ָהיְ ָתה לַ ֲהרֹג ֶאת ִמ ַ
הפּיָ ה יְ ָק ָרה...
נּומי ְּב ָחסּות ַאלְ לָ ה ,יְ ֵפ ִ
ִ
ַה ִּׁש ָירה ַא ֲח ַריִ ְך ִּבלְ ִּתי ֶאפְ ָׁש ִרית וְ ַהּנָ ִׁשּיּות ִּבלְ ִּתי ֶאפְ ָׁש ִרית
פֹותיִ ְך ָה ֲא ֻרּכֹות
ּדֹורֹות יְ לָ ִדים יִ ְׁש ֲאלּו ַעל ַמ ְחלְ ַ
מֹורה ֲא ִצילָ ה
וְ דֹורֹות נֶ ֱא ָה ִבים יִ ְק ְראּו ָעלַ יִ ְךָ ...
ְּביֹום ִמן ַהּיָ ִמים יֵ ְדעּו ָה ַע ְר ִבים ֶׁש ֵהם ָר ְצחּו ֶאת ַה ְּׁשלִ ָיחה.
ָר ְצחּו ֶאת ַה ְּׁשלִ ָיחה.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

b
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יותר ,לפחות כאשר מדובר בסביבה פופולרית .שהרי מקצוענים חברי
הקהילה ,היודעים ערבית על בוריה ,לא יצטרכו עזרה רבה כדי לדעת
שהשם קוסאי חוסיין נכתב במקור הערבי "קצי חסין" .הם יוכלו לאחזר
את רוב רובם של השמות בדיוק מרבי ובלי עזרה מיוחדת ,גם אם
יתועתקו לפי תעתיק פופולרי ולא "מדעי" .לכל היותר יצקצקו בלשונם,
אך יאלצו לשרוד גם את זה .לעומתם ,קהל הקוראים הרחב ,שברובו
המכריע אינו יודע ערבית ואינו מעוניין ללמוד אותה 4לעולם לא יבקש
לאחזר שמות בשפת המקור שאותה הוא אינו מכיר מלכתחילה .המבחן
המרכזי שלנו ,כמתרגמים ,צריך להיות אחד ויחיד אין בלתו :מה יבין
מדברינו הקורא ההדיוט .מטרת־העל שלנו חייבת להיות הנגשה של
הטקסט ושל השמות בערבית וכן מתן אפשרות לקורא להבין את
השמות ולהצליח להגות אותם נכונה .זהו המבחן היחיד והוא מבטל
ודוחק ,לפחות בכל האמור לתרגום טקסטים ספרותיים ,את אחזור
השמות בערבית על־ידי חברי הגילדה ,את ההיאחזות בסטנדרטים של
"מדעיות" או של "דיּוק" ואת הצורך הנלעג להוכיח ידיעת ערבית.
בשלב הזה ,רגע לפני סיומו של המאמר ,לאחר ששטחתי את כל טיעוני
וניסיתי לגעת בנקודות הרגישות של ענייני התעתיק והתיעתוק,
מתבקש היה שאציע שיטת תעתיק חדשה שתוכל להחליף או לרשת
את שיטת התעתיק ה"מדעי" הישנה ,זאת שאני יוצא נגדה ,ותאפשר
 .4יהודה שנהב ,מייסלון דלאשה ,רמי אבנימלך ,נסים מזרחי ויונתן מנדל ,״ידיעת
ערבית בקרב יהודים בישראל – דוח״ ,אוניברסיטת תל־אביב ,מכון ון ליר בירושלים
ומנאראת :מרכז ון ליר ליחסי יהודים־ערבים.2015 ,
בקישור.http://goo.gl/dzn1jv :
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1עם קדמון שחי בבבל עד ראשית האלף השני לפני הספירה.
2אל־אעט'מיה – שכונת מגורים ידועה בבגדאד.
3אל־ג'אהליה – התקופה שלפני האסלאם אצל הערבים ,ידועה גם כתקופת
הבערות.
4רסאפה – שכונה ידועה לאורך נהר החידקל בבגדאד.
5זיינב ,עֻ מר – דמויות נאהבים בפולקלור הערבי.
6כרבלא – עיר קדושה לשיעים מדרום לבגדאד ,בה נהרג ונקבר חוסיין,
ממנהיגיה הראשונים של השיעה .לזכרו נערכות תהלוכות אבל שנתיות.
7אבו להב – כינוי לבריון ,בראשית האסלאם.
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ייצוג חדש ,מדויק יותר ,נהיר יותר וטרחני פחות של שמות ערביים
בשפה העברית או האלפבית העברי .ואולם ,מול מטלה כזו אני מוצא
עצמי נבוך במקצת ,מכיוון שאני סבור ששיטת תעתיק מחייבת
שכזאת ,כזו שניתן להעלות אותה באופן קל וברור על טבלת השוואה
המציגה אות מול אות ,לא תאפשר למתרגמים ולעוסקים בשפה מידה
של התלבטות ושיקול־דעת בריא באשר לייצוגן של אותיות ערביות
באלפבית העברי .על כן ,שיטה כזאת רק עלולה לייצר בעיות מסוג
חדש ,שונות מן הבעיות שמייצרת שיטת התעתיק ה"מדעי" ,אך גם
דומות להן דמיון רב מדי .אני סבור שדווקא לוחות ההשוואה האלה
ושיטות התעתיק הכובלות הללו הן אלה שיצרו מלכתחילה את אותם
קיבעונות ואת אותה התמכרות של מתרגמים ולכן גם את החולשות
המובנות בתעתיק הערבית לעברית והניכרות עד מאוד בקריאת
טקסטים מתורגמים מערבית .על שום כל אלה ,אני מעדיף להותיר
את קריאתי לתיקון המצב הקיים נעדרת כל הצעה חלופית קונקרטית
לתיקון שכזה ,קרי ,מבלי להציע שיטת תעתיק חדשה חלופית .ברשימה
זו אני קורא להימנע מקשירת ידיהם ורגליהם של מתרגמים וכותבים
בבואם לתעתק מילים ,ולא להמיר את שיטות התעתיק הקיימות
בשיטת תעתיק חדשה ,כטבלת השוואה מחייבת ,שרק תוביל להחלפת
אורתודוקסיה משתקת אחת באורתודוקסיה משתקת אחרת ,כי אם
להשאיר בידי המתרגם את כלי המחשבה והחשיבה לקביעת התעתיק
הנדרש בהתאם לעבודתו ,לסוג הטקסט ,למקום ,לזמן ,לנסיבות ולקהל
						
היעד.
המחבר מבקש להודות לאלירן לוי על הסיוע בהתקנת המאמר.

.

גבריאל מ׳ רוזנבאום
מי הם האנשים האלה,
ומה הם עושים?
עלי סאלם :האיש ,המחזאי,
הסטיריקן ולוחם השלום

בספטמבר  2015הלך לעולמו בגיל שבעים ותשע עלי סאלם ,מחזאי,
סטיריקן ,לוחם למען השלום ,אדם גדול (בממדיו ובאישיותו) ובעל
קול רועם וחוצב להבות .חודשיים לפני כן ,בפגישתנו האחרונה בקהיר,
אמר לי בעליצותו האופיינית" :יש לי מחלה חמישה כוכבים  -עברתי
ניתוח בכליות ויש לי סרטן" .הוא לא התכוון לתת לסרטן עלוב אחד
לנצח אותו .אבל אפילו עלי סאלם לא יכול היה לאויב הזה.
את עלי פגשתי לראשונה ב־ 1994בעת מסעו החלוצי לישראל.
הוא היה אז מחזאי ידוע במצרים .בקרב המבקרים והקהל המתעניין
בתיאטרון הוא היה ידוע כמחזאי הכותב קומדיות ומחזות חברתיים
עם שילובים של פנטזיה וריאליזם ,מרירות וצחוק ,וביקורת נוקבת על
תופעות שליליות בחברה ובקרב בני האדם.
עלי הגיע באותה שנה לישראל במכוניתו הפרטית ,והיה המצרי
הראשון ,ולפי שעה גם האחרון ,שעשה את זה .מכיוון שידע שאשתו
ובנותיו לא יתמכו בנסיעה כזאת ,יצא מהבית מבלי לומר להן דבר
ומבלי לקחת ציוד לנסיעה .את הפריטים הדרושים לנסיעה ממושכת
קנה בדרך ,והתקשר לביתו רק כאשר הגיע לסיני ,רחוק מכדי שיהיה
אפשר למנוע ממנו לנסוע.
פרט לאנשי ביטחון וביקורת גבולות וכמה אנשים מזדמנים בדרך ,פרופ'
ששון סומך מאוניברסיטת תל־אביב ואני היינו הישראלים הראשונים
שפגש עלי בארץ .בבוקר הראשון לביקורו נסענו לפגוש אותו בנתניה.
מדוע נתניה? המחזאי המצרי התכוון להגיע לתל־אביב ,אבל מכיוון
שלא הכיר את שמות היציאות מהכביש מצא את עצמו בנתניה.
הלכנו לשבת בבית קפה .לבשתי חולצה בלבד ,והיה לי קר .עלי חד
העין  -במשך השנים למדתי להכיר ולהעריך עוד הרבה יותר את
עינו החדה  -הבחין בכך ,והניח את מעיל הג'ינס שלו על כתפי .הרגע
החמים הזה היה תחילתו של ידידות שנמשכה מאז ועד יום מותו.
השיחה התנהלה בערבית מצרית ,ולאחר שהרגשתי שהאווירה נוחה
ואינטימית ,העזתי לבקש ממנו רשות לתרגם לעברית את מחזהו
"קומדיית אדיפוס" שאותו לימדתי אז באוניברסיטה העברית .עלי
הסכים מיד .ליתר ביטחון ,ביקשתי ממנו הסכמה בכתב .הוא נעץ בי
מבט בוחן כליות ולב ,מהסוג שלמדתי להכיר במשך הזמן ,ואמר" :אם
אני מסכים בעל פה ,אתה לא צריך שום הסכמה בכתב" .ארבע שנים
מאוחר יותר יצא תרגום המחזה לאור ,ועלי שמח לראות את מחזהו
המודפס בעברית.

הצעתי לעלי להתארח בשיעורים שלי באוניברסיטה העברית .הוא
שאל מתי אני מלמד ,ואמרתי לו .הוא הודיע לי שיבוא ,ורשם לעצמו
את היום והשעה .לא סיפרתי לתלמידים ולא אמרתי דבר לאף אחד
באוניברסיטה .לא הייתי בטוח שיגיע ,ולמען האמת לא האמנתי
שיקטע את מסעותיו בישראל לטובת ביקור באוניברסיטה .אך הוא
הגיע בדיוק במועד שקבענו .הכניסה שלו לכיתה וההשתתפות הפעילה
שלו בשיעורים שלימדתי היו הפתעה גדולה וחוויה אדירה לתלמידים.
עד היום אני פוגש סטודנטים שלמדו אצלי ב־ 1994ומזכירים לי את
החוויה הבלתי נשכחת הזאת.
בספרו מסע לישראל (שקטעים ממנו התפרסמו בתחילה בהמשכים
בשבועון המצרי 'ּכאריּכאתיר' ' -קריקטורה') כתב עלי סאלם שמטרתו
בנסיעה לישראל היתה "לראות מי הם האנשים האלה ,ומה הם
עושים" .כדי לקבל תשובות על שתי שאלות אלה ,חרש את הארץ
לאורכה ולרוחבה ,נפגש
עם אנשים מכל שכבות
הציבור ,יהודים וערבים,
ויצר קשרים וחברויות
שנמשכו לאורך שנים.
עלי הגיע בהמשך לביקורים
נוספים בישראל .האחרון
שבהם היה ב־,2005
כאורח שלי באוניברסיטה
העברית .ביקורו השני
באוניברסיטה העברית הפך
בדיעבד לביקורו האחרון
בארץ ,ואת חבריו הרבים
מישראל פגש מאז בקהיר.
גם אם הדבר לא נראה
כלפי חוץ ,עלי האמין כי
אינו בודד לגמרי במערכה
למען השלום והנורמליזציה" .ישראל אינה האויב של מצרים" ,חזר
והכריז בשנותיו האחרונות ,כמעט עד יום מותו ,וקרא באדיקות להידוק
הקשרים בין שתי המדינות לטובת שתיהן.
עמדתו הנחרצת בעד נורמליזציה ביחסים עם ישראל היתה לצנינים
בעיני מתנגדיו .אגודת הסופרים המצרית הוציאה אותו משורותיה
ושללה ממנו את הפנסיה שלו .עלי סאלם תבע אותה למשפט ,זכה בו,
ואז עזב את האגודה והודיע שהוא מוותר על הפנסיה.
עלי ניהל מעין סלון ספרותי שהתקיים בשעות הצהריים במלון ברובע
"אל־מוהנדסין" בקהיר .למפגשים בסלון הספרותי שלו הגיעו סופרים
ומבקרי ספרות ,עיתונאים ,אינטלקטואלים וסטודנטים ,שהוכיחו לו
שהוא אכן אינו בודד במערכה.
עקשן היה ,וחסר פשרות :שום איומים ,החרמות וניסיונות לבודדו לא
הצליחו להזיז אותו מעמדתו ,והוא לא חשש לומר במפורש את אשר
על לבו ובמחשבותיו או למתוח ביקורת חריפה על מתנגדיו ,ובעצם על
מתנגדי השלום .דוגמה לכך נמצאת בדברים החריפים והמאוד ברורים
שאותם הפנה בספרו מסע לישראל לעבר מבקריו ,וביניהם ידידים
אישיים שלו.
בספרו מספר עלי סאלם על כמה ביקורות שספג בשל ביקורו בישראל
ועל תגובותיו החריפות לביקורות אלה .לידיד שכתב לו" :אילו היינו
שופטים ,היינו מעמידים אותך למשפט" ,הוא השיב בדברים נוקבים,
אוקטובר-נובמבר 2017

39

המצוטטים כאן במלואם:
משפט מחייב כישורים ,ומה שיש לכם מזה שווה לאפס .העמדה
לדין מחייבת צדק ,ואתם אמונים עלי עוול .אתם קוריוז בהיסטוריה
שהתרחש והגיע אל קצו יחד עם קצו של הפאשיזם בעולם כולו.
אתם נגדי כי אין ברשותכם שום דבר שאותו תוכלו לתרום לשלום,
ומעולם לא היה לכם דבר לתרום למלחמה ,פרט לחולשה ולשקרים.

עלי סאלם

u

علي سالم

מערבית :גבריאל מ׳ רוזנבאום

את השלום עושים האמיצים ,ואילו אתם מוגי־לב; מבקשים אותו
בני חורין ,ואילו אתם עבדים; משתוקקים אליו פיקחים ,ואילו אתם
טיפשים; פועלים למענו חזקים ,ואילו אתם חלשים.
אדוני ,איך אתה חולם על לשפוט אותי ולהעמיד אותי לדין ,כאשר
עד עתה אינכם יודעים מהו ההבדל בין חופש ביטוי לבין חוסר נימוס
ואינכם יודעים מהו ההבדל בין עיתונות לבין פשע?!
בתקופה המאוחרת של חייו כתב בעיקר הומורסקות וסיפורים סטיריים,
שבהם תקף בחריפות ובחיצים שנונים ומשוננים את הביורוקרטיה,
האיוולת ,השחיתות והרשעות של מוסדות המדינה ושל בני האדם.
כתביו הופיעו בעיתונים ובכתבי עת שונים ,וקובצו באנתולוגיות שזכו
לפופולריות רבה במצרים ובעולם הערבי .קודם לכן כבר נודע עלי כאחד
המחזאים המצרים הבולטים של ימינו ונמנה עם קבוצת המחזאים שכונתה
"דור שנות השישים" (של המאה העשרים) .הוא היה אחד המחזאים שלאחר
מלחמת ששת הימים החלו למתוח ביקורת על המשטר (לעתים בדרך של
אלגוריה ובמרומז ,בשל חשש מנחת זרועו של המשטר).
מחזהו הידוע ביותר הוא "קומדית אדיפוס :אתה הוא שהרגת את המפלצת".
המחזה מבוסס על "אדיפוס" של סופוקלס ,אבל תּביי במחזה של עלי
סאלם היא תּביי במצרים הקדומה ולא ביוון .המחזה הוא אלגוריה המכוונת
למצרים המודרנית בתקופתו של עבד אל־נאצר ולמשטר הטוטליטרי
שאותו תקף סאלם בחריפות רבה במחזה ,אם כי לא את השליט עצמו .עבד
אל־נאצר הלך לעולמו זמן קצר לאחר הצגת הבכורה של המחזה ,ובאחת
השיחות איתי העיר עלי" :במחזה הזה ניבאתי את מותו של עבד אל־נאצר!"
הדיאלוגים במחזה כתובים ברובם בערבית המצרית המדוברת של קהיר.
כמה קטעי דיאלוגים כתובים בערבית ספרותית (בעיקר בפי תיריזיאס,
כגון בנאומי הפתיחה והסיום של המחזה) .הוראות הבמה כתובות ,על פי
המקובל ,בערבית הספרותית.
מתוך יצירתו של עלי סאלם בחרתי כאן בשתי תמונות מתוך "קומדיית
אדיפוס" .במחזה ,בדומה למחזהו של סופוקלס ,אדיפוס משחרר את העיר
מאימת המפלצת לאחר שהוא פותר את החידה שהציגה (אם כי במחזה
המצרי לא ברור אם המפלצת אכן מתה) .אדיפוס נושא לאשה את המלכה
יוקאסטה ,הופך למלך ומקדיש את כל זמנו להמצאת חידושים טכנולוגיים
לטובת הכלל ,אך אלה מנוצלים בידי קומץ בעלי שררה להפקת תועלת
אישית .התמונה הראשונה מתוך השתיים מתארת חקירה משטרתית אלימה
שמפקד המשטרה ,אואלח ,עורך לאדם השואל שאלות שאינן לרוחה של
החבורה אשר מנהלת את ענייני המדינה ,מבלי שאדיפוס יהיה מעורב בהם.
התמונה השנייה מתארת את חוסר שביעות רצונה של יוקאסטה מבעלה
המזניח אותה ,ובעקבות זאת את התככים בחצר המלוכה .לא קשה להבין
שעלי סאלם מתכוון לאו דווקא למצרים הקדומה אלא למצרים המודרנית,
ואם תרצו גם למקומות אחרים.
עכשיו עלי נח על משכבו בשלום ,אבל אני מניח שגם במקום שבו הוא
נמצא כעת הוא ממשיך לחולל מהומות ,כפי שעשה בחייו ,וממשיך להרעים
בקולו ולהשמיע את רעיונותיו .בעולמנו שלנו ,מכל מקום ,חסרונו מורגש,
אבל כתביו נמצאים איתנו ,לרבות המחזה "קומדיית אדיפוס" שקטעים
ממנו מודפסים כאן			.

.
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גליון 397

קומדיית אדיפוס׃
אתה הוא שהרגת את המפלצת

(שני קטעים)

מערכה שנייה ,תמונה שלישית
בקבר צר בתוך אחד המקדשים ,אואלח חוקר את כאעת,
אחד מתושבי תּביי .כאעת קשור לעמוד אבן ,ולידו נמצא
שוטר צעיר.

אואלח

מהחקירות התברר שאתה מפיץ שמועות שאדיפוס לא
פתר את החידה ולא הרג את המפלצת .אין מקום שבו
ּבּב ִרים,
לא אמרת את הדברים האלה  -בבתי קפהָ ,
בבתי קברות ובטלפון.

כאעת

לא זה מה שאמרתי.

אואלח

אז מה אמרת?

כאעת

אני שאלתי שאלה אחת .מה היתה החידה?

אואלח

ומה זה עניינך? למה אתה שואל?

כאעת

אני רוצה לדעת .ואני מאמין שיש הרבה אנשים
שרוצים לדעת.

אואלח

טוב מאוד .אנחנו עוד נגיע לזה ,נגיע לזה .אדוני ,מי
הם אלה שרוצים לדעת?

כאעת

אני נשבע לך בהורוס.

אואלח

אל תישבע בהורוס .אל תסבך את עצמך בצרות.

כאעת

אני נשבע לך בכל ֵ
האלים שאני לא יודע על מישהו
מסוים.

אואלח

שקרן .אז מאיפה אתה יודע שיש אנשים שרוצים
לדעת? אתה מגיד עתידות?

כאעת

(מדבר בקושי רב ,ונמצא במצב של תשישות מוחלטת).

*1

תשמע ,אואלח ,נמאס לי מהמשחק הזה .כל פעם
* בגרסה המצרית :חורס.

מערכה שנייה ,תמונה רביעית

שמתמנה מלך חדש ,אתם תופסים אותי ַומּכִ ים אותי באותה
שיטה ושואלים אותי את אותן השאלות .אני רוצה לדעת,
רבותי ,אני רוצה לדעת .אפשר לחשוב שביצעתי איזה פשע!
עדיף כבר למות! (ראשו נשמט על חזהו).
אואלח

אל תנסה לברוח מהשאלה .בלי התחמקויות .מאיפה אתה
יודע שיש אנשים שרוצים לדעת? ַתענה!

אולם כס המלכות .יוקאסטה מתהלכת בכעס ,בעוד אואלח עומד
ושותק.

יוקאסטה

כל היום וכל הלילה הוא במעבדה שלו .הוד מעלתו שקוע
בהמצאות .מהיום שהתחתנתי איתו ,לא ראיתי אותו יותר
מארבע פעמים .נכון שאני מלכה ,וגם מגזע ֵאלים ,אבל אני
גם בשר ודם.

השוטר

(באימה) הוא מת.

אואלח

ואיזו אחריות יש לי לכל העניין הזה ,הוד מעלתך?

אואלח

(בשלווה) טוב ,אז למה אתה מתרגש כל כך?

יוקאסטה

השוטר

(במבוכה גדולה) כי הוא מת ...הוא מת.

זאת האחריות שלך ,כי אתה גרמת לי להסכים להתחתן
איתו .אתה זה שאמרת לי" :תסכימי".

אואלח

חביבי ,זאת זכותו .כל אחד חופשי לעשות מה שהוא רוצה.
תגיד לי ,כמה זמן אתה משרת אצלנו?

אואלח

אבל ,הוד מעלתך ,אני לא ידעתי שהוא יתנהג ככה.

יוקאסטה

השוטר

עכשיו שבוע.

אואלח

זאת הסיבה .אתה עוד תתרגל .שב ותכתוב את הדוח.

אם אתה כזה ּבור ולא יודע כלום ,אז למה גרמת לי
להסכים? (מחקה אותו) "הוד מעלתך ,האדיפוס הזה הוא
ברנש שמאוד ימצא חן בעינייך ,ואם יתברר שהוא לא
יוצלח ,אני אחראי ,הוד מעלתך" .קדימה ,אדוני ,תישא
באחריות שלך.

אואלח

ומה אני אמור לעשות ,הוד מעלתך?

יוקאסטה

אתה כבר יודע ,אואלח .אתה רוצה שאני גם אסביר לך את
העבודה שלך? אתה יודע מה לעשות .כמו שעשית עם זה
שהיה לפניו ועם זה שהיה לפני זה שהיה לפניו .תאונה כמו
התאונות שקורות כל יום .אף אחד לא יכול להיות בטוח
שלא יקרה לו כלום.
הוד מעלתך ,הפעם אני לא יכול.

(כאעת לא משיב .אואלח חוזר על השאלה .השוטר הצעיר
מרים את ראשו של כאעת ועוזב אותו ,והראש נשמט על
חזהו).

(השוטר לוקח נייר ועט וכותב ,כשידו רועדת בחוזקה).
אואלח

(ממשיך)  ...וכאשר הוצגו בפני הנאשם הוכחות חותכות
לכך שהוא גנב את אוצרות ַרע( ...הצעיר מפסיק ומסתכל
על אואלח בתדהמה) תכתוב אדוני ,למה הפסקת? שהוא
גנב את אוצרות ַרע השמורים במקדש ,כאשר הוצגו בפניו
ההוכחות ,הוא התמוטט והתאבד בקפיצה דרך החלון
מהקומה הרביעית.

השוטר

אין חלונות בקומה הרביעית.

אואלח

אואלח

אז שיהיה מהקומה החמישית.

יוקאסטה

מה זאת אומרת "הפעם"?! הרי כל פעם כן היית יכול!

השוטר

אין גם בקומה החמישית.

אואלח

אואלח

אדוני ,תכתוב ואל תשגע אותי .זה רק עניין של מינוח.

השוטר

מינוח?

אואלח

הסמלי .כאשר
זה לא חלון במובן הממשי .זה חלון במובן ִ
תתקדם קצת אתה תבין ,ותתרגל .תסגור את התיק .אני
מוכרח ללכת עכשיו ,יש לי פגישה בקולנוע( .מסתכל
בשעונו) אוי ,אני באיחור של חצי שעה( .מסתכל על
הגופה) לעזאזל איתך ,איזה עיכוב גרמת לי! מה אני אגיד
לאשתי עכשיו? תסלח לי ,אני צריך ללכת.

השוטר

ומה אני אעשה איתו?

קודם האנשים לא היו שואלים שאלות .המלך מת ,יחי המלך
החדש .הולך אחמס ובא רעמסס .הולך מנֶ ס ובא תחותימס.
זה לא מעניין אותם .אבל לגבי אדיפוס ,העניין שונה .הם
אלה ֶשמינּו אותו .וחוץ מזה ,הוא זה שהמציא להם את
כל ההמצאות האלה .וגם אם נתגבר על ּכלל האנשים ,יש
קבוצה גדולה מאוד של תושבי תּביי שמתפרנסת מהעניין
הזה .החבר'ה האלה חזקים מאוד ,ויש להם השפעה .הדוגמה
הטובה ביותר לזה היא האח אונח והאח חור־מחּב .אדיפוס
רק ממציא משהו ,והם כבר לוקחים אותו ומייצרים אותו
ומוכרים אותו .הרבה מאוד אנשים מפיקים מכך תועלת.
אם יקרה לאדיפוס משהו ,הם לא ישתקו ואנחנו נחשף ,הוד
מעלתך.

אואלח

הוא לא מאוד כבד .תרים אותו ותזרוק אותו מהגג.

יוקאסטה

אז מה הפתרון? חייב להיות פתרון.

השוטר

(בפחד רב) מהגג?

אואלח

אואלח

אתה לא אמרת שבקומה הרביעית והחמישית אין חלונות?
(בכעס רב) למה אתה מבלבל לי את המוח? אז מאיפה כבר
אתה יכול לזרוק אותו? מה זה הטמטום הזה?

השוטר

(בהתמוטטות מוחלטת) אני מצטער .בבקשה אדוני ,לך
המ ִיקי מאוס.
בבקשה לקולנוע ,כדי שלא תפסיד את ִ

האשה .הוא חזק יותר
הנשק שלך ,הוד מעלתך ,הנשק של ִ
מפצצת האטום שאדיפוס מתכוון להמציא .תקדישי תשומת
לב ליופי שלך ,הוד מעלתך .בימים אלה יצאו לשוק ְּב ָש ִמים
שיכולים לשגע כל גבר .יש אפילו בשמים שיכולים לשגע
כוהנים ,הוד מעלתך.

יוקאסטה

בשמים ושמנים ומשחות ואבקות ,ניסיתי הכל ,אבל שום
דבר לא עזר .הוא עסוק בהמצאות שלו.

אואלח

אז זהו .מה שנשאר זאת רק השיטה המסורתית שהמשפחה
שלנו התמחתה בה .היא באמת לוקחת זמן ,אבל בסופו של
דבר התוצאה בטוחה.

(החשכה הדרגתית).
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יוקאסטה

מה היא השיטה המסורתית?

אואלח

כל פעם שהוא עושה משהו מוצלח ,מספר האנשים
שאוהבים אותו גדל .המשימה שלי היא להגדיל את מספר
האנשים שישנאו אותו .כמובן שאת יודעת מה יקרה
בהמשך.

יוקאסטה

איך תגרום להם לשנוא אותו?

אואלח

זה כלום ,זה דבר פשוט מאוד .אני אגרום להם לאהוב אותו
(מפסיק לרגע) ...בכוח .זאת העבודה שלנו ,הוד מעלתך,
את יכולה להיות רגועה .אני רק מתחנן בפנייך ,בשם איזיס,
שתתפללי להורוס שיסייע לי.

יוקאסטה

במקדש אמֹון ואני אתפלל גם
הלילה אני אלך להתפלל ִ
עבורך.

אואלח

(משתחווה) תודה ,הוד מעלתך.
(המלכה יוצאת מהבמה).
(אונח מופיע כשהוא מגיע מבפנים ומחזיק בידו כמה
מכשירים מודרניים).

אואלח

יופי ,אדוני ,אתה עסוק לך .כל ההמצאות האלה יהפכו
להיות זהב ,והזהב זורם בסופו של דבר למועצת העיר
וללשכת המסחר.

אונח

טוב ,אבל אתה הרי ֵ
חבר ,ידידי.

אואלח

אפשר לחשוב מה כבר יוצא לי מזה.

אונח

קיבלת מכונית ,יאכטה ומסוק .כל אחד מהילדים שלך קיבל
מכונית קטנה ,וכל חודש אתה מקבל סכום מסוים .מה עוד
אתה רוצה?

אואלח

שום דבר .רק תחשוב קצת .כל הדברים האלה שאתה מדבר
עליהם ,אלה פירורים בהשוואה למה שאתה מקבל.

אונח

זה הכל? אני עומד לרשותך .כמה אואלֶ ִחים כבר יש לנו?
רק תגיד מה אתה רוצה.

אואלח

אתה הרי לא תפסיד מזה .החבר שלנו ממציא ,ואתה
מרוויח.

אונח

מה שאתה רוצה להגיד זה שאנחנו( ...שניהם שרים) אנחנו
אלה שהרגנו את המפלצת.
(שניהם מתפוצצים מצחוק).
(החשכה הדרגתית).

חיים נסים
עלי סאלם׃ האיש שהתעקש
ללכת קדימה
בהיותי איש סגל באוניברסיטה העברית במארס ,2005
נקרתה בפני הזדמנות יוצאת דופן לפגוש את המחזאי
והסטיריקן המצרי הנודע עלי סאלם ,שהלך לעולמו לפני
מעט יותר משנתיים (הפגישה תועדה בפירוט בידי פרופ'
גבריאל רוזנבאום ברשימה שנכללה בכתב העת המקוון
'רוח מזרחית' ,קיץ  ,2005ונזכרת גם בסוף רשימתו בגיליון
זה) .עלי סאלם היה מחזאי ,סופר ובעל־טור פורה ,אך מכל
מה שכתב בחר לקרוא באותו מפגש עם אנשי רוח בישראל
דווקא סיפור קצר בערבית הוא שהותיר בי רושם עז .נדמה
לי שבחירתו בסיפור זה לא היתה מקרית.
נצרתי את המפגש ואת הסיפור הקצר בלבי ,וכאשר הלך
עלי סאלם לעולמו בחודש ספטמבר  ,2015חיפשתי
ומצאתי את הסיפור .מן הסתם ,סבר סאלם שיש בסיפור
כדי להעביר מסר לחבורת הפרופסורים שישבה מולו ,אולי
משום שבחושיו החדים קלט עד כמה הקרקע במצרים
איננה יציבה תחת רגליו ,במיוחד מאחר שהיה תומך נלהב
ועקשן של השלום עם ישראל ואף נתן לכך פומבי .המחיר
ששילם על עמדותיו אלה היה גדול .בהקשר זה די להזכיר
את עובדת הרחקתו מאגודת הסופרים המצרים בשל
תמיכתו בנורמליזציה עם ישראל.
בשנת  1994היה סאלם המצרי הראשון שהגיע כתייר
לישראל ,כשהוא נוהג ברכבו הפרטי .בביקורו בישראל
בשנת  ,2005שש שנים לפני המהפכה שהביאה לנפילתו
של המשטר במצרים ולעליית משטר האחים המוסלמים
(בקצב המהיר של ההתפתחויות במצרים ,גם משטר
זה נעלם בינתיים מן הזירה הפוליטית) ,בחר עלי סאלם
בפגישתו עם המרצים בישראל להצביע על התופעה שהוא
כינה "ההליכה ברוורס" של רוב הציבור המצרי .ברם ,כמו
בסיפור הקצר כך גם בחיים ,היו בודדים  -וביניהם עלי
סאלם עצמו  -שהתעקשו ללכת קדימה ,ועל כך שילמו
מחיר אישי .אולם נדמה שהסיפור נבחר לא רק משום
שהיה אלגוריה למצבה של מצרים.
מבחינה לשונית הטקסט כתוב בכמה משלבים :ערבית
ספרותית בשילוב עם משפטים וביטויים בלהג המצרי,
ומשום כך הוא מזמן אתגר מיוחד למתרגם מן השפה
הערבית .הסיפור תורגם בסיועה של גב' דורית גלובינסקי.
אני חב תודה גם לפרופ' גבריאל רוזנבאום ,שסייע בפתרון
		
קושיות אחדות בתחום הלהג המצרי.

.
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עלי סאלם  uعلي سالم
מערבית :חיים נסים (בשיתוף דורית גלובינסקי)

נסיעה ברוורס
התופעה החלה בשכונת "מוהנדסין" בקהיר ,וליתר דיוק ברחוב
"הליגה הערבית" .צעיר מופקר ופרוע נהג במכונית ספורט קטנה
באמצע הכביש וברוורס .מיד חיקו אותו כמה צעירים .אחרי כמה
ימים הפכה התופעה של נהיגת המכוניות ברוורס נפוצה באזור זה,
ההומה אדם.
גם עגלוני הכרכרות ונהגי החמורים הקטנים ,המצויים באזור בעונת
הקיץ ,החלו לנסוע ברוורס .נראה היה כי האנשים נזקקו לאופנה
חדשה ,כי עד מהרה התפשטה תופעת הנהיגה ברוורס ליתר שכונות
העיר.
בכל יום קנתה התופעה אוהדים חדשים ,עד שאלה שהוסיפו לנהוג
קדימה במכוניותיהם הפכו למיעוט ולכן היו למשל ולשנינה בעיני
הציבור .לי יצא באופן אישי לשמוע בחור צורח בפניו של נהג כזה:
אתה לא נוהג כמו שצריך ,חמור! תסתכל אחורה ,מפגר אחד!
לאחר שהנסיעה קדימה הפכה בלתי אפשרית ,נאלצו כולם לנסוע

ברוורס .כתוצאה מכך התרבו תאונות הדרכים באשמתם של
אלה ששיבשו את התנועה בהתעקשותם להמשיך לנסוע קדימה.
המחלה המידבקת עברה גם אל הולכי הרגל שהחלו ללכת כשגבם
ועורפם מופנים קדימה.
בכנס בנושא תחבורה ששודר בטלוויזיה אמר אחד המשתתפים:
כבר אלפי שנים הולך האדם כשפניו קדימה ומה השיג בזה?
מאומה ...נסו ללכת ברוורס ותרגישו שלווה גדולה בהרבה.
בספרות התפרסמה ביקורת ספרותית חדשה בשם "ללכת ברוורס"
והתיאטרון הלאומי העלה מחזה מצליח ששמו" :הבט לאחור
בטיפשות" * .המחזה נחל הצלחה מסחררת .באופן כללי ,קיבלה
הצעקה האחרונה בתחומי הספרות ,האמנות והתרבות את השם:
"קדימה לאחור ,קדימה".
1

אני ,בעקשנותי ,המשכתי ללכת קדימה והתנגשתי בעשרות בני
אדם .רבתי עם אחרים פעמים רבות כל יום ,וזכיתי למבטי בוז
ולעג מצד האנשים בעת שהלכתי או נהגתי כשפני מופנות קדימה.
בנוסף שמעתי גם לחשושים בנוסח" :האם נותרו אנשים בארץ
הזאת שעדיין מתעקשים ללכת קדימה?"; "האם הדרך להתפרסם
כיום היא באמצעות ההליכה קדימה?"; או" :עזוב אותו אדוני...
הוא בטח מתגורר באחד הכפרים".
האם הצעיר הפרוע שנהג במכוניתו במהירות ברוורס ברחוב
"הליגה הערבית" היה מודע לכך שהוא יגרום לכל שרשרת
השינויים הזאת ,או שמא כולנו כבר היינו ממילא מלאים ברצון
ובתשוקה ללכת ברוורס והוא רק הגיע והדליק את הניצוץ? את
		
השאלה הזאת אותיר ,ברשותכם ,להיסטוריונים.

.

* ארמז למחזהו של ג'ון אוסבורן "הבט אחורה בזעם".

האיור :תמר זיגי ,ילידת חיפה ,אמנית ,בוגרת החוג לפילוסופיה באוניברסיטת
חיפה; ספר שיריה חלומו של צייר הרוחות יצא בהוצאת פרדס.2012 ,
(כל האיורים המלווים את הגיליון ,למעט הפורטרטים ,הם של תמר זיגי)
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תופיק אל־חּכים  uتوفيق احلكيم
מערבית :יותם בנשלום
תמונה מתוך המחזה "שיר המוות" (اغنية املوت; )1950

שסוחטים חלב מעטיניה של פרה זקנה...

תופיק אל־חּכים ( ,)1987- 1898הבולט שבמחזאי מצרים ומי שהביא
אליה מאירופה את הדרמה המערבית המודרנית ,ביקש להצעיד את
ארצו קדימה לא רק בעזרת החידוש הז'אנרי שהביא אליה  -מחזות
העוסקים בנושאים עכשוויים ולא היסטוריים והמיועדים להצגה על
הבמה ולא לקריאה  -אלא גם בעזרת תוכני יצירותיו ועלילותיהן.
ב'שיר המוות' ( ,)1952מהצלולים והגבישיים שבמחזותיו ,הוא
מצייר תמונה טרגית של העקרונות העתיקים ,הנשגבים והאכזריים
העומדים ביסוד חיי הכפר המצרי גם בתקופה המודרנית .הדמויות,
הקצב המדוד והסגנון הפיוטי־נזירי מעלים על הדעת את מחזותיו
של המחזאי הספרדי פדריקו גרסיה ְ
לֹור ָקה ,אך טעמה המצרי של
יצירת אל־חכים מייחד אותה מכל קודמותיה.

י״ב
בית איכרים במצרים עילית .שתי נשים לבושות שחורים ליד הכניסה .אלה
הן עסאּכר ומּברוּכה .כמטחווי פסיעה מהן רובצים עגל וגדי ומלחכים עשב
וחציר .שתי הנשים דוממות ושותקות .נשמעת צפירת רכבת.

מברוכה

(מטה אוזן לקול צפירה) הנה נכנסה הרכבת לתחנה ...בני
סמידה ממתין לו...

עסאכר

(כמו לעצמה) כן...

מברוכה

(מביטה אליה) מה לך ,עסאכר ...כולך רועדת!...

עסאכר

(כמו לעצמה) השיר של סמידה ...יספר לי...

מברוכה

יספר לך?

עסאכר

שהוא בא...

מברוכה

אמרת לבני לשיר לכבוד בואו של עלואן?!

עסאכר

כן ,אם יגיעו יחדיו מהרחוב הראשי...

מברוכה

חכי בסבלנות ,עסאכר ...הרוב כבר עבר ...רק מעט עוד
נותר...

עסאכר

מה שבוער בי כעת אינו פחד ואינו חולשה...

מברוכה

ימי הפחד חלפו לבלי שוב ...לעולם לא אשכח את היום
שבו הסתרת את בנך ,עלואן בן השנתיים ,בסלסילת הדגן,
והברחת אותו עם לילה מן הכפר לקהיר ,כדי להפקידו בידי
קרובך ,מוכר הקמח בחנות התבלינים שבשכונת סידנא אל־
חוסיין.
אמרתי לו שיועיד אותו להיות קצב ...כדי שייטיב להשתמש
בסכין...

מברוכה

(זוקפת ראש) זוהי הרכבת...

עסאכר

(אינה נעה) את חושבת שהיא תביא אותו...

מברוכה

הרי כתב לנו שיבוא ...רק אתמול קרא לנו את המכתב
אל־אסנאווי ,משכיל הכפר...
ִ
שייח' מוחמד

עסאכר

עסאכר

אוי לך ,מברוכה ,אם סיפרת לאיש שזהו בני!

מברוכה

השתגעתי?! ...בנך ִעלואן מת בעודו תינוק בן שנתיים...
טבע בבאר ההשקיה ...כל הכפר יודע זאת...

מברוכה

הוא לא נענה לבקשתך...

עסאכר

עסאכר

אבל הם כבר אינם מוכנים להאמין!

נענה ,וגם הכניס אותו לאטליז בגיל שבע ...אבל לאחר זמן
ברח עלואן מן האטליז...

מברוכה

מי? ...בנֵי טחאוויה?

מברוכה

כדי להצטרף לאוניברסיטת אל־אזהר...

עסאכר

בנך ְס ֵמידה לא סיפר לך מה ששמע היום בשוק?!

עסאכר

מברוכה

מה הוא שמע?

עסאכר

הוא שמע אחד מהם אומר באוזני חבורה של אנשים :רק
נשים נותרו לבני עזאיזה ,או שהם מחביאים את הגבר
שיתבע את הדם השפוך ...גבר שמקורב להרוג יותר
מסמידה ,בן אחיו .ומי מקורב יותר מבן האח ,אם לא
הבן?!

כן ...וכשנסעתי אליו בשנה שעברה ראיתי אותו במצנפת
ובגלימה ,אדם מכובד ...אמרתי לו :הה ,לו ראה אותך אביך
כך ,היה זן בך את עיניו! ...אבל הם לא הניחו לו לראות את
ילדו גדל ,לשמוח בו!...

מברוכה

אבל מוטב היה לו נשאר באטליז?...

עסאכר

למה את אומרת זאת ,מברוכה?!...

מברוכה

לא יודעת ...עלה בדעתי...

מברוכה

נכון ...כך אמר בני סמידה ...לולא שמועה זו ,לא יכול היה
להתהלך בכפר בקומה זקופה!

עסאכר

אני יודעת למה...

מברוכה

למה ,עסאכר?

עסאכר

והיום ייוודע להם שבנו של ההרוג עודנו חי ...לא נותר בו
פחד ,והנה היה לגבר בין גברים ...לא אני צריכה לפחד
עכשיו ...עכשיו ידיר הפחד שינה מעיניהם! רכבת ,מהרי
והביאי אותו ...מהרי ...זמן רב המתנתי! שבע־עשרה שנה!
ספרתי כל שעה ושעה ...חלבתי כל טיפה מעטיני הזמן כמו

עסאכר

מפני שעינך צרה במצנפת ובגלימה של בני ,בזמן שבנך
2
עודו לובש כאפייה ְ
וזּועּבּוט!

מברוכה

אני נשבעת לך בנשמת המנוח שדבר כזה לא עלה על
דעתי...

1

 .1אוניברסיטת אל־אזהר בקהיר היא אחת האוניברסיטאות החשובות במצרים,
וכן מקור הסמכות הדתי בעולם האסלאמי הסוני.
 .2זועבוט הוא חלוק עשוי צמר גס.
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עסאכר

אז למה כואב לך שעלואן נמצא באל־אזהר?

מברוכה

סמידה שר?

מברוכה

לא כואב לי ,בחיי ...אני רק חוששת...

עסאכר

יברכנו אלוהים...

עסאכר

חוששת ממה?

מברוכה

ש ...שלא ייטיב להשתמש בסכין...

עסאכר

הירגעי ...הירגעי מברוכה ...עכשיו כשתראי שעלואן הפך
לגבר תגלי שהוא חזק כשור ,כמו כל בני עזאיזה...

תן ,ידיד הנפש ,מחילה וכפרה,

מברוכה

(מטה אוזן לצפירה) הרכבת יוצאת מן התחנה...

קרענו את בגדינו כשדיברו בך סרה,

עסאכר

שתצא לאן שתרצה ...ובלבד שהביאה לנו את עלואן,
שייטול את נפשו של הרוצח ,וישליך את נבלתו מאכל
לכלבים!

כששמעתי על האב גאתה בי הבושה

מברוכה

ואם לא יבוא?

עסאכר

למה את אומרת זאת ,מברוכה?!

מברוכה

לא יודעת ...רק ניחוש...

עסאכר

מה ימנע ממנו לבוא?

מברוכה

מה שתגידי ,עסאכר...

עסאכר

והמכתב שלו שקרא לנו המשכיל?

מברוכה

שכחת שהיה כתוב בו" :אולי אגיע אם יתירו לי הנסיבות"...
מי יודע אם הנסיבות התירו או לא התירו?

עסאכר

השתיים מאזינות לשירו של סמידה ,הנשמע מבחוץ בבירור.

סמידה

(מזמר בחוץ במבטא של מצרים עילית):

ועיני שפכה דמעות על לחיי עד כי יבשה.
עסאכר

הוא בא ...עלואן בא? ...היום הזה אקרע את בגד הכלימה,
ואלבש את מלבוש הגאווה...

מברוכה

וננקום את דם המת...

עסאכר

ונשחט את הגדי והעגל לעילוי נשמתו...

מברוכה

יברכנו אלוהים( ...מבקשת לפצוח בסלסולי שמחה)

עסאכר

(מונעת ממנה) לא עכשיו ...שלא יתגלה הדבר בטרם עת...

מברוכה

מעכשיו שעותיך ספורות ,הוי ְסוַ יילֶ ם ,הוי בן טחאוויה...
דפיקה בדלת .עסאכר ממהרת לפתוח .מופיע סמידה ,נושא
מזוודה.

אל תשברי לי את הלב ,מברוכה ...אל תנפצי את התקווה...
אני ,שצפירות הרכבת הופכות בלבי לסלסולי שמחה,
ומבשרות על תום ימי האבל הארוכים ...עלואן לא יבוא?!
ומה יהיה בסופי?! עד מתי אשוב להמתין?!

סמידה

הבאתי את שייח' עלואן( ...הוא מניח את המזוודה על
הארץ .עלואן מופיע בעקבותיו)

עסאכר

מברוכה

התחנה אינה רחוקה ...והרחוב הראשי קרוב ...אילו הגיע,
סמידה כבר היה שר...

(פורשת את זרועותיה לחבק את עלואן) בני ...עלואן ...ילדי
שלי!

עלואן

(מנשק את ראשה) אמי!

עסאכר

אולי הם הולכים לאטם ...משוחחים ...יותר משלוש שנים
שלא נפגשו ...מאז הפעם האחרונה שנסע בנך לקהיר...
בחג הולדתו של סידנא אל־חוסיין...

עסאכר

(לבנה) אמור שלום לדודה מברוכה!

עלואן

(מביט אליה) מה שלומך ,דודה מברוכה?

מברוכה

לו היה מגיע היה בני נתקף שמחה ,והיה שר לפני שהיה
מגיע לרחוב הראשי...

מברוכה

שלומנו לא חשוב ,עלואן ...תבוא עליך ברכה!

סמידה

בואי ,אמא ,נלך הביתה...

עסאכר

אולי שכח לשיר...

מברוכה

הביתה ...הישועה קרובה לבוא ,עסאכר!

מברוכה

לא ייתכן ששכח...

עסאכר

(מאזינה) איני שומעת את השיר...

מברוכה

(מאזינה) גם אני לא...

עסאכר

(עודה מאזינה) שמישהו ישיר ,אפילו רועה צאן! אפילו
ינשּוף בחורבות! הצדק איתך ,מברוכה ,הוא לא בא...

מברוכה

(כמו לעצמה) לבי מבשר לי דבר!

עסאכר

גם לבי ...לבי ,החתום כמו קבר ...הקפוא כמו אבן ,התחיל
מספר לי...

מברוכה

מה הוא מספר לך?

עסאכר

דברים שקורים...

מברוכה

גלי לי...

עסאכר

(מטה אוזן) ששש ...הקשיבי ...הקשיבי ...שמעת ,מברוכה?
שמעת?

מברוכה יוצאת עם בנה סמידה .עסאכר ועלואן נותרים
לבדם.
עסאכר

אתה לא רעב ,עלואן?! יש לי קנקן לּבן!

עלואן

אני לא רעב ,אמא ...ברכבת אכלתי עוגה וביצים...

עסאכר

אתה לא צמא?

עלואן

ולא צמא...

עסאכר

נכון ...לא באת אלינו בשביל האוכל והמשקה ...אלא כדי
לאכול מבשרו ולשתות מדמו...

עלואן

(כחולם) אמי ,באתי לעשות גדולות ונצורות!...

עסאכר

אני יודעת ,בני ...אני יודעת ...חכה ואראה לך מה שלא
ראית עד לרגע זה( ...היא נעלמת לרגע קל בקרן זווית)

עלואן

(מביט על סביבותיו) עדיין אני רואה בבתיכם חיות מטילות
גללים ,סיר למי רגליים ,וענפים וזלזלים קלועים בגגות
מטים לנפול!
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עסאכר

(מגיחה מן הפינה נושאת אמתחת ,שאותה היא מציגה למול
בנה) שבע־עשרה שנה ...אני שומרת על אלה בשבילך!

עלואן

עוד יתברר ששורש העניין הוא ,שעגלה משל אבות אבותינו
שתתה יום אחד משוקת בשדה של אבות אבותיו!

עלואן

(מביט באמתחת ללא תנועה) מה זה?!

עסאכר

עסאכר

האמתחת שבה הגיעה אלי גוויית אביך ...על גב החמור
שלו ...בשק הזה מצאתי את ראשו הכרות ,ובשק השני את
יתר הגוף ,מבותר לחלקים ...הרגו אותו בסכינו שלו...
והשליכו גם את הסכין לתוך השק ...הבט וראה ,זוהי
הסכין ...השארתי עליה את הדם עד שהעלתה חלודה...
החמור שהביא אלי את אביך ההרוג ,צעדיו שידעו את
הדרך הביתה ,ראשו המורכן מטה ,כאילו מתאבל ומצטער
על ידידו ,לא יכולתי לשמור עליו בשבילך ,הוא שבק חיים,
לא היה לו כוח לשאת את נטל החיים הארוכים האלה!

מי חכם וידע! ...כל מה שיודעים כולם הוא ,שבין עזאיזה
וטחאוויה זורמים נהרות של דם...

עלואן

נהרות שלא ישקו לא שדה ולא בוסתן!

עסאכר

(ממשיכה) הזרם לא עצר אלא לאחר מות אביך .היית צעיר
מדי ...השנים חלפו ,ריקות כמו הנילוס בעונת השפל ...עד
שלחש מי שלחש ,ורמז מי שרמז ...ואני מתפתלת באש
הזעם ,וכולאת אותה בתוכי ...לקראת השעה הזו ...והנה
היא באה ...קומה ,בני ,וכבה את האש ,הרווה את צימאוני
בדמו של סויילם א־טחאווי!...

עלואן

ומי עשה זאת?

עלואן

וסויילם א־טחאווי זה ,יש לו ילד?

עסאכר

סויילם מבני טחאוויה...

עסאכר

יש לו ילד בן ארבע־עשרה...

עלואן

איך נודע לך?

עלואן

לא נותרו לי ,אפוא ,יותר מארבע או חמש שנים לחיות!

עסאכר

כל הכפר יודע!

עסאכר

מה אתה אומר?

עלואן

כן ...אמרת לי זאת ...והשמעת לי את השם הזה עשרות
פעמים ...בכל פעם שבאת לבקר אותי בקהיר ...אז הייתי
צעיר מכדי לחשוב ולהרהר ,אבל היום השכל שלי דורש
סיבה ...מה ההוכחה ...נערכה חקירה?

עלואן

(ממשיך) עד שיגיע לפרקו ויעשה לי מה שעשיתי לאביו!

עסאכר

עלואן ,אתה חרד לחייך?!

עלואן

ואת ,אמי ...את לא חרדה להם?

עסאכר

חקירה?!

עסאכר

אלוהים עדי ,כמה שאני חרדה לכל שערה משערות ראשך!

עלואן

כן ...לא סיפרתם לרשויות?

עלואן

אמא ,את שומרת על חיי?

עסאכר

הרשויות? אוי לבושה ...שאנחנו נספר לרשויות?! כך
עושים בני עזאיזה?! האם בני טחאוויה עשו אי פעם כדבר
הזה?!

עסאכר

ואיזה חיים יש לי אם לא חייך? ואיזה חיים יש לבני עזאיזה
בלעדיך ...כולנו חיים רק בזכות הנשימות שלך ,כבר שבע־
עשרה שנה...

עלואן

לא שאלו אתכם שאלות?!

עלואן

(מרכין ראשו) כן ...הבנתי...

עסאכר

שאלו ...ואמרנו שאנחנו לא יודעים שום דבר ...ולא ראינו
גופה ...את אביך קברנו בלילה בחשאי.

עסאכר

עלואן

(כמו לעצמו) כדי שנמצה את העניין בעצמנו...

כמה הושפלנו וחשקנו שיניים מול העוול ...דמותך מעוררת
בנו שאיפות ונוסכת בנו אומץ ,עינינו נשואות אל התקווה
התלויה בך...

עסאכר

באותה הסכין שבה הרגו את אביך!

עלואן

(בראש מורכן ,כמו לעצמו) אמת ...חיי נחוצים לכם...

עלואן

והרוצח?

עסאכר

עסאכר

חי ומשגשג ...חי ...לא הנחתי קדוש ,ולא שייח' ,ולא קבר
שייח' שעל דלתם לא התדפקתי ,ושבעפר רגליהם לא
התגוללתי ,ושאת שער ראשי למולם לא פרעתי בתחינה,
שאלוהים יאריך את ימיו ...כדי שאתה ,בני ,תיטול את חייו
בידך!...

אפילו טקס האשכבה של אביך ממתין לך ,עלואן...
הבהמות הללו מוכנות לשחיטה ...הקינה ,שאצרתי בגרוני
כל השנים האלה ,ממתינה לך כדי לפרוץ ...הכותונת,
שנמנעתי מלקרוע כל הזמן הזה ,מחכה לך כדי להיקרע...
כל הקיום שלנו מאובן ודומם ...מצפה לך ,שתפיח בו רוח
חיים...

עלואן

(כמו לעצמו) ככה מפיחים בכם רוח חיים?

עלואן

אמא ,את בטוחה שזה הוא?...

עסאכר

עסאכר

אין לנו אויבים מלבד בני טחאוויה...

כן ,עלואן ...מהר לקראת השעה היעודה ...מהר ,כי חיכינו
לה מספיק...

עלואן

ומי אמר לך שדווקא סויילם א־טחאווי הוא האיש?!...

עלואן

(בפליאה) השעה היעודה...

עסאכר

כי הוא סבור שאביך הוא שהרג את אביו...

עסאכר

עלואן

והאם זו האמת?...

לא שכחתי דבר ...אפילו האבן ,להשחיז עליה את הסכין
החלודה ...הכנתי אותה בשבילך ,והסתרתי אותה בפינה
הזו...

עסאכר

אלוהים יודע!...

עלואן

איך אכיר את סויילם זה ,הרי אף פעם לא ראיתי אותו!...

עלואן

ומה שורש האיבה בין שתי המשפחות?...

עסאכר

סמידה יצביע לך עליו ,ויראה לך היכן מקומו...

עסאכר

לא יודעת ...איש אינו יודע ...זה סיפור עתיק ...כל מה
שידוע לנו הוא שמאז ומתמיד נשפך דם בינינו ובינם...

עלואן

(מביט בבגדיו) שאבצע דבר שכזה בבגדים כאלה?...

עסאכר

פשוט את הבגדים האלה ...העּבאיה של אביך נמצאת
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זכות לחיות כמו כל השאר?

אצלי ...שמרתי אותה בשבילך( ...פונה אל קרן הזווית)
עלואן

(מבקש לעצור בעדה) לאט ,אמא ,לאט ...למה למהר?

עסאכר

(כמי שאינה מבינה) על מה אתה מדבר ,עלואן!

עסאכר

כל נשימה שנושם סויילם כשאתה כאן היא מתנה שאתה
נותן לו...

עלואן

עלואן

ולמי זה מפריע?

עסאכר

הן גורעות מנשימותינו שלנו ...משסעות לגזרים את
שמחתנו ...נָ ַתנו לו להאריך ימים ,למרות שכמעט וירדנו
לפניו אלי קבר ...אמך מייחלת ,עלואן! הייתי נערה כשמת
אביך ...ראה מה עשו לי השנים! כאילו ארבעים שנה ...לא
שבע־עשרה ...מעיין הנעורים יבש ...רפו העצמות ...איזה
כוח עוד נשאר לי מלבד הזיכרון שלא יימחה ,והלב שלא
יֵ ַרְך...

את זה צריכים לדעת בני הכפר ...ואנחנו ,שלמדנו בקהיר,
חייבים לפקוח להם את העיניים ,שיראו שיש להם זכות
לחיות ...זה לא יהיה קשה ,אם רק יתאחדו ,יטו שכם
ויקימו מועצה ,שתטיל מסים על מי שידו משגת ותארגן
את הגברים החזקים ,שיבנו מבנים וגשרים בתקופות
הבטלה הארוכות שלנו ...במקום לכלות את הזמן במריבות
ובקטטות ...אילו התגייסו כולם לרעיון ולמשימה היה קם
פה בן לילה כפר לדוגמה ...מושא לחיקוי של כל הכפרים
במחוז...

עסאכר

עלואן

(כמו לעצמו) כן ...נקמת הדם גובה מחיר כבד!

על עניין הקריאה והכתיבה תשוחח אחר כך עם שייח'
מוחמד אל־אסנאווי ,הוא מבין בזה ...אבל בינתיים ,עלואן,
יש לנו עניין יותר חשוב...

עסאכר

(לא מבינה) מה אתה אומר ,עלואן?!

עלואן

(מזועזע) יותר חשוב מזה?...

עלואן

אני אומר ,שאל הנקמות היה רחום וחנון כשביקש להעמיס
עלינו את המשא הזה בלי תמורה!

עסאכר

עסאכר

(חשש בקולה) למה כוונתך?...

עלואן

שום דבר ,אמי ...שום דבר...

כן ...ותר על התפילה בציבור הלילה ,שלא ייוודע העניין...
התפלל כאן הלילה ,אם אתה רוצה ...קום ,פשוט את הבגד...
אביא לך מהסיר מים להיטהר 3...לבש את העבאיה ...ואחר
כך תשחיז אתי את הסכין!

עסאכר

(בטון פסקני) פשוט את הבגדים ...אביא לך את העבאיה!
ואשחיז לך את הסכין בעצמי!

עלואן

(מרכין ראשו ,לוחש) אלוהי הרחמים ,הסליחה ,המחילה?

עסאכר

מה אמרת ,עלואן?

עלואן

יש מסגד בסביבה?...

עלואן

עסאכר

יש לנו רק חדר תפילה ליד משרדו של שייח' אל־אסנאווי...

אמרתי שבאתי הנה רק כדי להראות לכם את החיים...
ולהביא לכם חיים...

עלואן

(מתעורר לפעולה) אלך להתפלל שם תפילת ערבית...

עסאכר

עסאכר

עכשיו?

ולזה חכינו וציפינו כל הלילות ...זה שבע־עשרה שנה שבני
עזאיזה כולם מתים ...מחכים לבואך כדי שתחזיר אותם
לחיים!

עלואן

נדמה לי שהשמש כבר שקעה במערב...

עסאכר

אתה רוצה שכל אנשי הכפר יראו אותך במסגד?!

עלואן

זו הזדמנות מצוינת להגשים את מטרתי!

עסאכר

(בוהה בו) אתה משוגע ,עלואן?!

עלואן

(ממשיך) לפגישה הזו עם אנשי הכפר יש בעיני חשיבות
עליונה ...לא אמרתי לך ,אמא ,שבאתי לעשות מעשה
גדול?

עסאכר

(כמו בצחוק) אתה ודאי לא מתכוון לגלות לבני הכפר לשם
מה באת?!

עלואן

אני מוכרח לספר זאת לכולם...

עסאכר

עלואן! בני! מה אני שומעת?! אתה בריא? אתה שפוי? מה
תאמר להם?!

עלואן

(כחולם) אומר להם מה שבאתי לומר ...שכל הזמן נתתי את
דעתי לכפרי ולבני כפרי ...למרות שנעדרתי זמן רב ...יש
הפסקות בין השיעורים באל־אזהר ,ואז נפגשים עם חברים,
קוראים עיתונים ,נתקפים בגעגועים אל האדמה שהצמיחה
אותנו ושואלים בכיליון נפש :מתי כבר יחיו בני הכפרים
בשפלת הנילוס כמו בני אדם ,בבתים נקיים ,בנפרד מן
החיות?! מתי יפסיקו לקלוע את גגותיהם ממקלות וזלזלי
כותנה ,ולטוח את קירותיהם בטיט ובזבל בהמות?! מתי
ייעלם הסיר ויופיעו בתי שימוש נקיים ...תסתלק העששית
ויגיעו נורות החשמל?! זה יותר מדי בשבילם? אין להם

 .3המוסלמים מצווים על רחצה לפני התפילה.

אוקטובר-נובמבר 2017

47

לאה גלזמן
״אין נביא זולת שכלו של האדם״
(ַאלְ־מַ עַ ִּרי)

על המשורר ועל קובץ שיריו ״המחויבות לבלתי מחייב״
זּומּיָ את״)
״אל־לֻ ִ
(ובכותרתו המקוצרתַ :

אבו אל־עלאא אל מערי ,שזכה לכינויי הערכה והערצה כגון "משורר
הפילוסופים ופילוסוף המשוררים" וכן "העיוור הנצחי" ,נולד בעיר
הכפרית ַמ ַע ַּרת ַא־נֻ ְע ָמאן הסמוכה לעיר המרכזית חלּב שבסוריה.
את מרבית שנות חייו עשה בעירו ,להוציא שהיות זמניות במרכזי
תרבות כבגדאד ,חלּב ואנטיוכיה ,בהם ספג את רובדי השכלתו ונפגש
עם משוררים ,הוגים ואנשי תרבות .עיוורונו נגרם לו בילדותו ,אך
הוא זכה לאריכות חיים חריגה ( .)1057-973פסלו ,שהיה מוצב
בעירו ,חולל בידי לוחמי דאע"ש במהלך כיבושיהם באזור בשנים
האחרונות.
סוד ייחודו של המשורר וכוח המשיכה של שירתו – בהשוואה
ליצירתם של שפע המשוררים אשר כתבו בערבית לפניו ,בתקופתו
ולאחריה – נעוץ בשילוב הנדיר המאפיין את כתיבתו ,ובמיוחד את
זּומּיָ את״:
קובץ שיריו האחרון ,שנחשב לפסגת יצירתו " -אל־לֻ ִ
השילוב שבין הגיונותיו ותובנותיו הביקורתיים ,הנועזים ,השנונים
והתובעניים ,על ההיבטים השונים של החיים והמוות ,על החברה
והממשל ,על הדתות ,הפילוסופיה והשירה וכו' ,לבין כישוריו
הפואטיים המעוררים פליאה.
רוב החוקרים המערביים שהתוודעו לכתביו השונים וחקרו אותם,
העלו על נס את הגותו המקורית ואת היותו "אחד מגדולי בעלי
המוסר בכל הדורות ,שניחן ברוח מודרנית של השכלה" ,ואף ראו
בו "חלוץ הנאורות" .לצדם ישנם גם בין חוקריו/מתרגמיו ,כדוגמת
א"ר ניקולסון ,הסבורים כי הגותו של אל־מערי ומשנתו המוסרית
אינן שיטתיות או עקביות דיין ,ולא מובנות ,וכי הן מהוות רק
רקע לשירתו ,המשקפת שליטה עילאית בלשון הערבית; בעוצמת
דימוייה ,בקסמה הסגנוני המקורי ,וכצפוי ,בהיצמדותה לכללי משקל
(כמותי) ולחוקיות נוקשה והדוקה של חריזה ,שחיקויה בתרגומים הנו
משימה בלתי אפשרית מעיקרה .הווירטואוזיות הלשונית והתכנים
הרלוונטיים של השירים בכללותם ,אינה מעלימה (לפי ניקולסון,
חוקרו המובהק) את מציאותם של שירים "חד־גוניים ,נדושים...
ומתוחכמים לעתים באופן בלתי נסבל ;"...רוב המבקרים המוסלמים
בעלי העמדות האורתודוקסיות ָעיְ נו את יצירתו ונרתעו ,כצפוי,
מרוחה האפיקורסית והאנטי ממסדית ,מה"זִ נְ ִדיקיּות" (המינּות
או הסטייה) המובהקת של השקפותיו על כל הדתות השמיימיות
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ונביאיהן ומהתכחשותו לעיקרון של עליונות האסלאם ,גם אם
לעתים בלשון רומזנית ,מוסווית או סותרנית .חוקרי ספרות ושירה
ערבים בני תקופתו רואים בו בדרך כלל פנומן יחיד מסוגו בתולדות
השירה הערבית.
התבונה והמוסריות על רובדיהן וגילוייהן השונים הן שני ערכי
היסוד הדומיננטיים בשירתו של אל־מערי .ה"כופרנות" הבסיסית
שבתפיסתו את כל הדתות ,על זרמיהן והאסכולות שלהן ,כיצירות
אנושיות ,הובילה אותו לפסילתם של מיתוסים מסורתיים מומצאים,
המועברים בירושה אוטומטית מדור לדור ,באמצעות אילוף ,ללא
ערעור והרהור ,וכן גם לדחייתם המנומקת של פולחנים דתיים כגון
מצוות החאג' באסלאם ,או של גילויי הוללות בקרב קבוצות מסוימות
המכנות עצמן "סּופים" (סגפנים ומיסטיקאים).
דבקות המשורר בחירות ההתבוננות והמחשבה ובחובת הטלת הספק
ושיקול הדעת ,צמודה לסלידתו המוחלטת מכל גילוי של ניוון
ושחיתות ,עריצות ואכזריות ,וכן בורות וצביעות.
שכלתנותו חוברת בשיריו לפסימיות קיצונית ,עד כדי שלילת
ההתרבות וההולדה (הוא עצמו לא נישא ולא הוליד ילדים) .פיכחון
צלול ומדכא זה אינו עומד ,מכל מקום ,בניגוד לחמלתו העמוקה
כלפי העשוקים למיניהם ,והיא בולטת במיוחד על רקע מושגי
תקופתו ותרבותה החברתית ,ביחסו הרחמני והמתחשב כלפי בעלי
חיים ,בעיקר בהמות־עבודה מותשות .גם הטבעונות שקיבל על
עצמו משקפת גישה זו ,והיא מאפיינת את נטייתו הסגפנית ,אשר
צירה הוא ההימנעות מגרימת נזק או עוולה לכל יצור חי .הלקט
שלהלן תורגם מתוך המבחר הערבי בעריכתו ובהוצאתו לאור של
החוקר עומר אבו א־נַ ְצר ,מהדורה שלישית ,ביירות  .1969תרגום
		
מקיף יותר עתיד לצאת לאור ביוזמת מכון ון ליר.

.

אל־מ ַע ִּרי  uأبو العالء املعرّي
ַ
אל־עלָ אא
ַ
אבו
מערבית :לאה גלזמן

*
נִ ְב ַצר ִמ ְּמָך לְ ַה ִּׂשיג ֶאת ֲא ֶׁשר יָ ֵסב לְ ָך רֹב ע ֶֹׁשר,
יח ַמ ֲע ִׂשים ְׁש ָפלִ ים.
ַאְך ֹלא ָק ְצ ָרה יָ ְדָך ִמּלְ ַה ְרוִ ַ
ִמי ֶׁש ֵאינֹו ַמּגִ ַיע ַּב ֲא ָמ ָריו ֶאל ַמ ֲעלַ ת ַה ְּמ ְ
ׁשֹור ִרים,
ִמ ְס ַּת ֵּפק הּוא ְּב ִחּבּור ִׁש ִירים ְּב ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ַח ְרזָ נִ ים.

*
לֹותי ַעל חּוט ְׁשזִ ָירה,
י־מ ְׁש ֲא ַ
לִ כְ ֶׁש ַא ְׁש ִחיל ֶאת ְּפנִ ינֵ ִ
ֵא ַדעֲ :אבֹוי ,חּוט ַה ַחּיִ ים ָק ָצר ֵמ ָהכִ ילָ ם.
ּכִ ְרכֵ י ֲענָ ק ֵהן ֹלא יּוכְ לּו לְ ַה ְחזִ יק ְּבתֹוכָ ם
וֹותיו ֶׁשל ָה ָא ָדם;
ֶאת ְמלֹוא ִּת ְק ָ
ַחּיָ יו ֵאינָ ם ֶאּלָ א ַּת ְמ ִצית ּגְ זַ ר ִּדין ֶׁשּנֶ ְח ַרץ.

*
לִ כְ ֶׁש ָאמּותׁ ,שּוב ֹלא ֶא ְׁש ֶעה
לְ ַמה ֶׁש ְּמחֹולֵ ל ָה ֵאל לָ ֲא ָד ָמה:
ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות ,אֹו ִׁש ְממֹות ִצּיָ ה;
וְ ֹלא ָּתחּוׁש ִהיא ִמ ִּצ ָּדּה
ִמי נִ ְט ְמנּו ָּב ְרגָ ִבים –
ֹאן־מ ְר ֵּבק ֵהם,
ַה ִאם ְּבנֵ י צ ַ
אֹו ַע ְצמֹות ּכְ ִפ ִירים.

*
ִרּבֹונִ יַ ,חּיָ יו ֶׁשל ַה ֶ
ּסֹוטה ִמ ֶּד ֶרְך ַהּיָ ָׁשר ֵהם ָׁשוְ א;
ַׁש ְח ֵרר ֶאת ֲא ִס ְירָך! ֵהן ַה ַחּיִ ים ֵהם ֶׁש ִבי.
צֹוענִ י,
ַחּיֵ י ָא ָדם ְמׁשּולִ ים ִהּנָ ם לִ ְמעֹונֹו ֶׁשל ֲ
ימֹותיו.
נְׁש ָ
ַה ִּמ ְת ַמּלֵ א ִעם לַ יִ ל ַּב ֶה ֶבל ֶׁשל ִ
ִאם ַה ָּצ ִעיר יָ ִׁשית לִ ּבֹו לַ ּזְ ַמן ַע ְצמֹו,
צּוקתֹו.
ֵּת ַקל ָעלָ יו ֻא ְמלָ לּותֹו וְ ִת ְק ַטן ְמ ָ

*
ּומ ֶּק ֶדם.
ִהּכַ ְר ִּתיכֶ ם ְּבנֵ י ַחּוָ ה ֵמ ָאז ִ
ֲה ֵרי ּכָ ל ִאיׁש וְ ִאיׁש ִהּנֹו ֲא ִח ֵ
י־א ָיבה ְּור ִמּיָ ה.
ֵאין ָּבכֶ ם ִמי ֶׁש ֵ
טֹובה,
ּגֹומל ַעל ֲע ִׂשּיַ ת ָ
ּתֹודה ַעל ֶח ֶסד.
וְ ֹלא נִ ְמ ָצא ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם ֲא ִסיר ָ

*
זְ נַ ְח ֶּתם ֶאת ַה ָּדתֹות ֵמ ֲא ֵ
חֹוריכֶ ם,
וְ ֵאין זֶ ה ִמן ַה ָחכְ ָמה לְ ַה ְׁשלִ יכָ ן.
אׁשי ֵהן ֹלא ִצּיַ ֶּתם
אדי ָה ָר ִ
לַ ָּק ִ
הּודי וְ ֹלא לַ ּכ ֶֹמר ַה ְ
ּנֹוצ ִרי,
ַאף ֹלא לָ ַרב ַהּיְ ִ
גּוׁשי.
וְ גַ ם ֹלא לַ ּכ ֵֹהן ָה ַא ְמ ִ
ּסיס/קס המקביל לקשישא בארמית
"ח ְּבר" ולכומר הנוצרי ַק
(המונח הערבי לרב הוא ַ
ַ
ול"קס" באמהרית .אצל ריה"ל בספר "הכוזרי" הוא נקרא ָח ֵבר).
ֵ

*
ִאּלּוּ ,כְ ִפי ֶׁש ָח ְׁשבּוֲ ,א ִציל נֶ ֶפׁש ָהיִ ָית,
ׁשֹובה ֶאת לְ ָב ְבָך
ֹלא ָהיְ ָתה ַּבת ָה ֲא ִצילִ ים ַהּזֹאת ָ
וְ ֹלא ָהיִ ָית ְמ ַא ֵּבד ְּב ֶע ְטיָ ּה ֶאת ְּתבּונָ ְתָך,
ׁשֹוק ַע ְ
ּומנַ ֵּבל ֶאת ִּפיָך ְּב ֶח ְב ָרה.
וְ ֹלא ַּב ֲהזָ יֹות ֵ
*
ִמי ֶׁש ָח ְׁש ָקה נַ ְפׁשֹו לִ לְ מֹד ֶא ְצלִ י ֶאת ַה ַּת ְח ִּביר אֹו ַה ָּׂש ָפה,
ֹלא יּוכַ ל לְ ֵה ָעזֵ ר ָּבזֶ ה ַאף ֹלא ְּבזֹו.
עֹותיו,
עֹותיו ֶׁשל ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַעל ִמגְ ְר ָ
ַּדי לְ ָך ְּב ָר ָ
ּכְ ֵדי ֶׁשּלְ ַה ְב ִחין ּתּוכַ ל ֵּבין ַה ַּמנְ ֶחה
ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה לְ ֵבין ַה ְּמלַ ֵהג ַּב ֲהזָ יָ ה.
*
ּוׁשבֹר ֶאת ְ
צֹומָך ,אֹו צּום ְ
ָה ֵפר ֶאת ְ
צֹומָך ְּביִ ְר ָאה!
ֲא ֶׁשר לְ
צֹום־ה ָּמוֶ תֲ ,ה ֵרי ֵאין לֹו ְׁש ִב ָירה.
ַ
ֵהן יִ ְתרֹונָ ם ֶׁשל ְ
יֹותם נְ טּולִ ים
ּדֹומ ִמים הּוא ִּב ְה ָ
ְּתחּוׁשֹות נִ לְ וֹות אֹו ִמ ְׁש ָאלֹות.
ָה ְ
עֹור ִבים לְ ַע ְצ ָמם ְמנַ ְּק ִרים ְמקֹום ֲעלֵ י ָצ ְמ ֵתי ְּד ָרכִ ים,
יּועפּוֵ ,הם ְ
יֹוד ִעים.
קֹומם ָ
אּולָ ם ּכִ י ִמ ְּמ ָ
*
ַה ֵאין ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ִאיׁש ִּבינָ ה,
ֲא ֶׁשר לְ ַה ְב ִחין יּוכַ ל ֵּבין ֱאמּונָ ה לְ ֵבין ּכְ ִפ ָירה?
את ֶ
סּורה,
ּבֹודה ִמּלִ ּבֹו ָמס ֶֹרת ְמ ָ
ֶאת ָא ִביָך ָמ ָצ ָ
בֹותיו ַא ָּתה ּגֹוזֵ ר ּכְ זָ ִבים ְּב ִמ ְס ְּפ ֵרי זְ ָקנִ ים.
ְּוב ִע ְק ָ
(לפועל הערבי ַ"ק ַּצ" במקביל לפועל סיפר בעברית יש שתי משמעויות :לספר סיפור,
וכן לקצוץ (לגזור) שיער .המשורר משחק כאן בדו המשמעות של השורש ונגזרותיו).
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*
חֹוׁשב ֲאנִ י ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות לַ ֲח ֵ
ֵ
לּוׁשי ְׂשכָ לִ ים,
ֹלאבד ְּביֵ ֵ
ינֹות ֶיהם;
ֲא ֶׁשר ֶאת ְּתבּונָ ָתם ִסּלְ קּו ַ
ּכְ לּום נִ ְת ַר ֲחקּו ִמ ֵ
ּתֹועבֹות ַּבל ֵּת ָע ֶׂשינָ ה?
רּורים!
ַה ְר ֵּפה ֵאפֹוא ְּור ַחק ִמ ְּד ָב ִרים ִּבלְ ִּתי ְּב ִ
נָׁשים ֶׁש ִע ָּמם
בּורת ֲא ִ
ֵהם ָחיּו ְּב ִמ ְר ָמה; ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ֲח ַ
ִּת ְת ֵ
רֹוע ַע ,זְ ֵא ִבים ִהּנָ ם אֹו נְ ֵמ ִרים.

*
נִ ְפ ָר ִדים ָאנּו ִמן ַה ַחּיִ ים ְּבֹלא לְ ַהּכִ ירְּ ,בֹלא לָ ַד ַעת
ֵאיזֹו ִמן ַה ַּמ ְׁש ָמ ֻעּיֹות ִהיא זֹו ֲא ֶׁשר ּכֻ ּוְ נָ ה ֱאלֵ י ְ
יֹוׁש ֵבי ֵּת ֵבל.
ּפּורים ֶׁש ְּב ָמס ֶֹרת ָה ָע ְברּו,
ֹלא ֶה ֱענִ יקּו לָ נּו ֶאת ַהּיְ ִד ָיעה ִס ִ
וְ ַאף ֹלא ַהּכֹוכָ ִבים ֶׁש ִּמן ָה ָא ֶרץ ֵהם נִ ְצ ִּפים.
ּכָ ל ֲא ֶׁשר יָ רֹק ָּבנּו ֵ
יח ֵתנּו ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַהּזְ ַמן,
הֹופְך לָ ָבן ִעם ְצ ִמ ָ
וְ כָ ל ֵ
ּומ ְתיַ ֵּבׁש ִהּנֹו נִ ְק ָצר.
צֹומ ַח ַה ַּמ ְצ ִהיב ִ

(לפסילת שתיית היין מצד המשורר אין בסיס דתי [האיסור מן הקוראן] ,אלא התפיסה
כי היין הוא הרסני לשלמות התבונה והמוסר).

*
הֹופ ַיע וְ נִ ְס ַּתּלֵ ק ֶׁשֹּלא ְּב ִעּתֹו
ַה ָּצ ִעיר ִ
ּכְ מֹו ַס ַהר ַּבּלַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָח ְדׁשֹו.
נּוחה;
ָאכֵ ן ִה ְק ִּדים הּוא לִ ּטֹל ִמן ַה ַחּיִ ים ְמ ָ
הֹוסיףִ ,מ ְת ַעּנֶ ה ָהיָ ה ְּב ָע ָקה ְ
צּוקה.
אּולָ ם ִאּלּו לִ ְחיֹות ִ
ּומ ָ

*
עֹונַ ת ח ֶֹרף ,עֹונַ ת ַקיִ ץ;
יד־פ ְטר וְ ַחג ָק ְר ָּבן.
ִע ִ
יֹום ְרוָ ָחה וְ יֹום ָאסֹון.
וְ ִהנְ נּו ְׁשרּויִ ים ְּבכֶ ֶׁשף ְּור ִמּיֹות
ּכְ מֹו ָהיִ ינּו ְ
נֹוס ֵעי ְס ִפינֹות
ימת ַהּזְ ַמן.
ְּבלִ ּבֹו ֶׁשל יָ םִ ,עם זְ ִר ַ

*
ַה ֵאין זֹאת ּכִ י ְּתכּונֹות ַהּגֶ ֶבר ּכִ ְתכּונֹות זְ ַמּנֹו ִהּנָ ן?
ֵהן יֵ ׁש ָּב ֶהן לְ ָבנֹות ְּבסּוגֵ ֶיהן וְ גַ ם ְׁשחֹרֹות.
אֹותנּו ,וְ ַה ָּׁשעֹות –
יָ ֵמינּו ְמכַ ּלִ ים ָ
ּדֹומה ּכִ י ֵהן ְ
ֶ
עֹוברֹות ָעלֵ ינּו ּכְ מֹו ֲא ָריֹות.

אל־פ ְטר :חג שבירת הצום ,לאחר חודש הרמדאן).
ִ
ִ(עיד

*
הֹו ָמוֶ תֱ ,היֵ ה ַא ָּתה ְ
אֹור ִחי :נִ לְ ֵא ִיתי ֵמ ַחּיַ י
וְ נִ ְתנַ ֵּס ִיתי ִּב ְׁשנֵ י ְּפנֵ ֶיהםְּ :ב ֵס ֶבל ְּובנ ַֹעם.
יֹום ַה ָּמ ָחר ֶׁשּלִ י יִ ְהיֶ ה לְ ֶא ְתמֹולִ יִ ,איׁש ֹלא
יַ ְחֹלק ָעלַ י ְּבכָ ְךַ ,אְך ֶא ְתמֹולִ י לְ עֹולָ ם ֹלא יִ ְהיֶ ה לִ ְמ ָח ִרי.

*
ֵ
נֹוהג ֲאנִ י ּכְ ִמ ְת ַח ֵּסד ּכְ לַ ֵּפי ְּבנֵ י ָה ָא ָדם.
ֲה ֵרי לַ ֲא ִמּתֹו ֵהם ְמ ִּס ִּבים לִ י ֵס ֶבל,
ְ
ּומ ַצ ֶּפה ֲאנִ י לִ ְמצֹא ֵמ ֶהם ִמ ְפלָ ט ַעד ְמ ֵה ָרה.
בּורתֹו,
צּופּיּות ִּב ְבנֵ י ֲח ָ
דּו־ּפ ְר ִ
זֶ ה ַה ַחי ְּבֹלא לִ נְ הֹג ְּב ַ
ֵ
הֹופְך לְ ֵה ָח ֵׁשב לְ ֵר ַע ֹלא ָרצּוי לִ ְמק ָֹר ָביו וִ ִיד ָידיו.
מֹותי,
ֹלא ְמ ַע ִּטים ִהּנָ ם ַה ֲח ֵב ִרים ַה ִּמ ְת ַאּוִ ים לִ ִיד ָיעה ִּב ְד ַבר ִ
חּוׁשי ,יַ ְפּגִ ינּו
אּולָ ם ִאם ֶא ְתלֹונֵ ן ְּב ָאזְ נֵ ֶיהם ַעל ֵמ ַ
ְּד ָאגָ ה ּכְ לַ ַּפי ְּב ַהכְ ִריזָ ם "ּכַ ָּפ ָר ְתָך ֲאנִ י! ּולְ וַ אי ֲאנִ י ַּת ְח ֶּתיָך".

*
ּגֹורל ָערֹם הּואַ ,אף ִאם ֵאינֹו ֵ
נֹוטׁש לְ בּוׁש;
ַה ָ
ַעל ּכֵ ן ּגַ ם ַהּגְ ֻדּלָ ה ּגַ ם ַה ֶח ְר ָּפה ַעל יָ ָדיו נִ ְמחֹות.
וְ כָ ְך ֵהן ּגַ ם ּגְ זֵ רֹות ַהּזְ ַמן ,וְ ֵאין זֹאת ֶאּלָ א
ּומה ֶׁש ְּבתֹוכֹו ִהּנֹו ָׁשאּול ּכֻ ּלֹו.
בּוׁשם ֶׁשל ַה ַחּיִ ים ַ
ֶׁשּלְ ָ

*
ְ
יֹוד ִעים ֲאנַ ְחנּו ּכִ י ַא ֲח ִר ֵיתנּו ִח ָּדלֹון ִהּנָ ּה.
ַעל ׁשּום ָמה ֵאפֹוא ַה ִּטינָ ה וְ ַה ִּקנְ ָאה?
אׁשיתֹו;
נֹוצר ֵמ ֵר ִ
ְׁשרּויִ ים ָאנּו ְּבעֹולָ ם ֶׁש ְּב ִקלְ קּול ַ
ּתּוע ִהיא ֲא ִמ ָיר ֵתנּו ֵ
"הם נִ ְת ַקלְ ְקלּו".
ֲא ֶׁשר ַעל ּכֵ ן ַּת ְע ַ
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*
יטיב ִהּנֹו ִעם יְ ִדידֹו.
ָא ְמרּוְּ :פלֹונִ י ֵמ ִ
טֹובים.
ַאל יְ כַ ּזְ בּוֵ :אין ַּבּיְ קּום ִ
ַמנְ ִהיגָ ם ֲה ֵרי ֶאת ְׂש ָר ָרתֹו ִה ִּׂשיג ְּבע ֶֹׁשק,
וִ ֵירא ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶׁש ָּב ֶהם ָצד ֶאת ֵצידֹו ְּב ֶא ְמ ָצעּות ְּת ִפּלָ תֹו.
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*
ׁשֹותי ִּפ ַּסת ֲא ָתר
יֹומיַ ,ה ִּציעּו נָ א לִ ְמ ַר ֲא ַ
לִ כְ ֶׁשּיָ בֹוא ִ
ָּב ֲא ָד ָמהֶׁ ,ש ִאיׁש ֶאת ִק ְברֹו ָּבּה ֹלא ָח ַפר.
ִאם ַאלְ לָ ה לִ ְבנֵ י ֱאנֹוׁש יִגְ מֹל ַרק ַעל ִּפי ּכַ ּוָ נָ ָתם,
ֹלא יַ ֲענִ יק ֵמ ֶח ְמלָ תֹו לַ ּבּור וְ ַאף ֹלא לֶ ָחכָ ם.
ּומּנִ ָּסיֹון ֶאת ַמ ְח ְׁש ֵ
בֹות ֶיהם ַהּכְ מּוסֹות,
זֶ ה ַה ְּמ ַפ ְענֵ ַח ִמּיֶ ַדע ִ
יַ ְחׁשֹב זֹאת ּכְ ִמ ְׁשּגֶ ה ָחמּור לִ ְׁשּכֹן ְּב ִק ְר ָב ָתם,

מֹותם.
ֵּבין ְּב ַחּיֵ ֶיהם ֵּבין ְּב ָ
ּולְ וַ אי ֶׁשֹּלא ֶא ֱהיֶ ה נֹוכֵ ַח ֵּבינֵ ֶיהם ִּב ְׁש ַעת ְּת ִחּיָ ָתם ֶׁשל ַה ֵּמ ִתים,
יּוצאּו ִמן ַה ְּק ָב ִריםְ ,מ ֻק ָּב ִציםְּ ,פ ֵ
רּועי ֵׂש ָער ְ
ּכְ ֶׁש ֵהם ְ
ּומ ֻא ָּב ִקים!
סּורה
וְ ָהיָ ה ִאם יִ ְׁש ֲאלּונִ י ַעל ִע ְּק ֵרי ֱאמּונָ ִתיֲ ,ה ֵרינָ ה ְמ ָ
לְ יִ ְר ַאת ָה ֵאל ִּבלְ ַבד ,וְ ָאנֹכִ י ֹלא ְּבכ ִֹחי ַמ ְחלִ יט וְ ֹלא ְּב ַעל ּכָ ְר ִחי.
(המשורר מתייחס אל חזיון תחיית המתים בנימה אירונית ,שכן על פי תפיסתו לא ניתן
להאמין בה כפשוטה ,מאחר שאין היא עומדת במבחן של ההיגיון וטבע החיים).

*
ַאל יֵ ָע ֵדר ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר ָּבכֶ ם ִמ ְ
ּמֹוׁש ֵביכֶ ם
ַּובל ִּת ְהיּו ּכְ מֹו ַא ְדמֹות ְמלֵ ָחה לַ חֹות,
יֹומם
יחת ָ
נָׁשים ֲא ֶׁשר ִׂש ַ
ַאף ֹלא ּכַ ֲא ִ
ּומה ִּב ְּׁשלּו.
ִהּנָ ּה ַמה ֶׁש ָאכְ לּו ְּב ֶע ֶרב ֶא ְתמֹולָ ם ַ

*
ַהּנְ ָׁש ָמה ִענְ יָ ן ַּדק ֶׁש ְּב ַדק הּואֹ ,לא ַּת ִּׂשיגֶ ּנָ ה
ַה ְּתבּונָ ה ,וְ ִהיא ׁשֹוכֶ נֶ ת ְּב ָמקֹום ָּדחּוק ְּבגּופֹו ֶׁשל ִאיׁש.
גּופתֹו,
ּטֹוענֹות ּכִ י ִמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶרת ִהיא ְּב ָ
יֶ ְׁשנָ ן ְקבּוצֹות ַה ֲ
וַ ֲא ֵח ִרים ָא ְמרּוּ ,כִ י ַּדוְ ָקא ְּבמֹות ַהּגּוףַ ,הּנְ ָׁש ָמה עֹולָ ה.
יִ ְׁש ַּת ַּבח ִרּבֹונְ ָךּ ,כְ לּום ִּת ָּׁש ֵאר ֲאזַ י ַּבּגּוף ִּבינָ ה?
אֹותּה ִעם יְ ִצ ָיא ָתּה?
ַה ִאם ָּתחּוׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ַּב ֲא ֶׁשר יִ ְק ֶרה ָ

*
נָׁשים ֹלא ִה ְר ִחיקּו ׁשּום ָמוֶ ת
ֲחכָ ִמים ֶׁש ֵּבין ָה ֲא ִ
יּפֹוק ָר ֶטס ֶׁש ְּב ִק ְר ָּבם,
ִּבזְ כּות ָחכְ ַמת ִה ְ
ּגֹורלֲ ,א ֶׁשר ַּת ְר ֶאה לְ ָך
ַאְך ּבֹוא ָּתבֹוא ּגְ זֵ ַרת ָ
ֶאת ַּת ְע ֶ
ּסֹוק ָר ֶטס ֶׁש ְּבתֹוכָ ם.
ּתּוע ָיהּ ,כְ מֹו ַה ְ

*
ֲאנִ י ֵ
ׁשֹותקּ ,כִ י ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ַמ ֲא ִבידֹו
ַאְך ִאם ַאּגִ יד ְּד ָב ַריְּ ,ת ֵהא זֹו ֲא ִמ ָירה ְׁשלֵ ָמה ְּוב ִה ָירה.
טֹובים,
וְ ִאם ִּת ְק ַצר יָ ִדי ֵמ ֲע ִׂשּיַ ת ַמ ֲע ִׂשים ִ
יחת ָה ַרע.
ַאל נָ א ְּת ֵהא ְּבגֶ ֶדר־נֵ ס ֶאּלָ א זְ נִ ַ

*
ּגּופיַ ,אל ִּת ָּמנַ ע ִמּלְ ַה ְבלִ יג ַעל נְ גָ ֶעיָך!
הֹוי ִ
לִ כְ ֶׁש ִּת ָּמ ֵצא ָּב ֲא ָד ָמהִּ ,ת ְתּכַ ס ָע ָפרִּ ,תנְ ּבֹט ְּותלַ ְבלֵ ב.
ַאף ִאם ַהּגּוף ַהּזֶ הֶ ,ט ֶרם ִה ְת ָּפ ְרצֹו ,נִ ְפ ָסד הּוא,
אּוסה ֵ
ֲה ֵרי ֲע ִׂשּיָ תֹו ְּבעֹודֹו ַחי ָר ָעה ְ
יֹותר.
ּומ ָ

ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ָּבאּו לַ יְ לָ ה וְ יֹום ,וַ ֲאנִ י ִּב ְׁשנֵ ֶיהם,
חּוטים ֶׁשל ָׁשוְ א וָ ֶה ֶבל ,נֶ ֱא ָחז.
ּכְ מֹו ְּבזּוג ִ
ֵ
חֹוׁשב ֲאנִ י ֶאת זְ ַמּנִ י ַעל ִקּיּומֹו וְ ִר ְקבֹונֹו,
לְ ַרְך נֹולָ ד ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע ֶּב ָע ָפר ְ
ּומ ַׂש ֵחק ּבֹו.

*
הֹו ַמ ְׂשּכִ ילֵ י ַה ִּס ְפרּות וְ ַה ִּׁש ָירה,
ֵמ ָאז ֵ
ּומעֹולָ ם ׁשֹולָ ל ֲהלַ כְ ֶּתם
בּובים.
טֹור ָיקה ֵר ָיקה ּכְ מֹו זִ ְמזּום זְ ִ
ַא ַחר ֶר ִ
ְמ ְ
ּנֹוהגִ ים
ׁשֹור ֵריכֶ ם ֵהם לַ ֲא ִמּתֹו זְ ֵא ִבים ַה ֲ
ְּב ִׁש ֵירי ַה ְּת ִהּלָ ה ְּוב ִׁש ֵירי ָה ַא ֲה ָבה ּכְ ֶד ֶרְך ְ
ׁשֹוד ִדים.
וְ ֵהם ּפֹוגְ ִעים ֵ
יֹותר ִּב ִיד ֵיד ֶיהם
ִמ ֶּׁש ִהּנָ ם ּפֹוגְ ִעים ִּב ִיר ֵיב ֶיהם.
ּוכְ ֶׁש ְ
ּכֹות ִבים ֵהם ֲחרּוזֵ י ִׁש ִירים
ֵהם ַמ ְר ִּבים לִ גְ נֹב ֵ
רֹוׁשים.
יֹותר ִמן ָה ַעכְ ְּב ִ
ֲאנִ י ַמ ְׁש ִאיל לָ כֶ ם ְׁש ָב ִחים ְמזֻ ּיָ ִפים
ֶׁש ֻּמ ְחזָ ִרים לִ י ְּבאֹותֹו ַמ ְט ֵּב ַע,
ּדּופים.
ּכְ מֹו ֻה ְחלְ פּו ֵּבינֵ ינּו נְ זִ יפֹות וְ גִ ִ
ּכְ לּום ֲאכַ ּלֶ ה ֵאפֹוא ְּב ֶח ְב ַר ְתכֶ ם ֶאת ַהּיָ ִמים ֶׁשל זִ ְקנָ ִתי
ירּותי?
ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁשּלָ ִריק ִּבזְ ַּבזְ ִּתי ֶאת יְ ֵמי ְצ ִע ִ

*
ִמּלְ ׁשֹונִ י ַמ ְׁשלִ יְך ֲאנִ י ַצ ְח ָצחּות לָ ׁשֹון
ּנֹוהים
אֹותּה ֲאנִ י ַמ ְפ ִקיד ְּב ִפי ֲע ָר ִבים ֶׁש ִ
וְ ָ
ּסּוקים ֲא ֶׁשר לְ ֶׁש ַבח ֵאין ֵהם ְראּויִ ים,
ִעם ִע ִ
ְׂשכָ ָרם ּכֻ ּלֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א ֶה ְפ ֵסד ּגָ מּור.
ָהנִ יחּו לִ י וְ ׁשּוב ֹלא ֲאלַ ֵהג ִּד ְב ֵרי ֲה ַבאי,
עֹודי ַמ ְמ ִּתין לַ ָּמוֶ ת ֶאנְ ַעל ֶאת ַּדלְ ִּתי ָעלַ י.
ְּוב ִ

*
ֲחיֵ ה ּכְ כִ ילַ י ָעלּוב ּכְ מֹו ְׁש ָאר ְּבנֵ י זְ ַמּנְ ָך,
וְ ַה ֲע ֵמד ְּפנֵ י ֶּפ ִתי; ֵהן ְּב ִט ְּפׁשּות ֵ
נֹוהג ּכָ ל עֹולָ ְמָך.
גּועים ֵה ָּמה:
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְּבר ַֹע נְ ִ
ּכְ ִפ ֵירי ָּבנִ ים ֶאת ֲא ֵ
בֹות ֶיהם ְ
טֹור ִפים
בֹות־ה ֲא ָריֹות ֶאת ֵ
ּגּור ֶיהם אֹוכְ לִ ים.
ָ
וְ ָה ָא
יבּותָך ֶּת ְח ַּפץ לְ ַה ֲענִ יק לְ ִמ ֶ
וְ ִאם ִּבנְ ִד ְ
יׁשהּו ָא ִציל ִמּטּוב לִ ְּבָך,
ְּב ַחר לִ ְהיֹות זֶ ה ַהּנִ ְׂשּכָ ר ִמּכָ ְך ִראׁשֹון ְּב ַע ְצ ְמָך.
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מחמוד דרוויש

מערבית :עפרה בנג'ו

u

محمود درويش

חיי בראשית
בחנות לחם ,בפינת רחוב פריסאי צר ...אני לוגם את הקפה
הראשון שלי .בבוקר מתערבבים ניחוחות הלחם עם ניחוחות
הקפה ומעירים בי כמיהה לחיים בראשיתיים ,לשלום
ספונטני עם הדברים הקטנים ועם יונים המבכרות להתהלך
בין הולכי הרגל והמכוניות במקום לעוף .אינני רואה איש
זולתי היושב לבדו עם יומנו .אבל אני חש שותף להתלהבות
הנשים הקשישות בספרן פרטים על זולתן .אני גם חש
שותפות עם מוכרות הלחם והמלצריות היפות המפגינות
ריחוק מעודן נוכח חיזורי הגברים הקשישים ממני .אני לוגם
לאיטי את הקפה כדי לשמר ידידות מדומיינת עם הסובב
אותי ,כי אין לזר דרך אלא לפתח ידידות כלשהי עם מקום
כלשהו .בחרתי את הפינה הזו שבחנות הלחם לפתח הרגל
יומיומי כאילו נועדתי עם זיכרונות הנשענים על עצמם
כדי לגדול .אני מפליג במחשבותי על תולדות הלחם :איך
התגלה גרגר הקמח הראשון בשיבולת קלועה כצמה .איך
ליווה אותה בן האדם עד שהבשילה והצהיבה .ואיך עלה
בדעתו לטחון ,ללוש ולאפות את הקמח עד שנוצר הפלא
הזה? אני רואה שדות רחוקים בזמן רחוק ושואל עצמי כמה
זמן נדרש ליצירה הזאת .ניחוח הלחם הטרי מתנשא אל על
ואני מביט בשעוני ...וחוזר ממרחק אלפי שנים אל חיים
				
בראשיתיים.

רצח
ַה ְּמ ַב ְּק ִרים ְ
אֹותי לְ ִע ִּתים:
רֹוצ ִחים ִ
אֹותּה ַה ֵ
ּפֹוא ָמה
ֵהם ְמ ַב ְּק ִׁשים ֶאת ָ
פֹורה...
אֹותּה ַה ֵּמ ָט ָ
וְ ָ
ִאם ֵא ֵלְך נָ בֹוְך ְּב ֶד ֶרְך ְצ ָד ִדית
ֵהם י ְ
ֹאמרּו :הּוא ָּב ַגד ַּב ֶּד ֶרְך
ּנֹוג ַעת ָל ֵע ֶׂשב
יצה ַה ַ
ִאם ֶא ְמ ָצא ְמלִ ָ
ֵהם י ְ
ֹאמרּו :הּוא וִ ֵּתר ַעל ִע ְּקׁשּות ָה ַאּלֹון
ִאם ַא ְר ֶאה ֶאת ַה ְּפ ָר ִחים ְצ ֻה ִּבים ָּב ָא ִביב
ֵהם יִ ְׁש ֲאלּו :וְ ֵאיפֹה ַה ָּדם ַהּלְ ֻא ִּמי ֶּב ָע ִלים?
חֹותי ַה ְּק ַטּנָ ה
ִאם ֶאכְ ּתֹבִ :הּנֵ ה ַה ַּפ ְר ַּפר ּכַ ֲא ִ
ְּב ַׁש ֲע ֵרי ַה ַּגן
ֵהם יִ ְב ֲחׁשּו ֶאת ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ְּבכַ ף
ּוכְ ֶׁש ֶאלְ ַחׁשָ :ה ֵאם ִהיא ֵאם ְּב ָׁשכְ ָלה ֶאת ְּבנָ ּה
ִהיא ֶ
נֹוב ֶלת ּוכְ ֵמ ָׁשה ּכָ ֵעץ יָ ֵבׁש
ֹאמרּוִ :היא ֶ
ֵהם י ְ
רֹוק ֶדת ְּב ַהלְ וָ יָ תֹו
צֹוהלֶ ת וְ ֶ
ּכִ י ַהלְ וָ יָ תֹו ִהיא ֻח ָּפתֹו...
יטי ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִל ְראֹות
ְּוב ַה ִּב ִ
ֶאת ַה ִּבלְ ִּתי נִ ְר ֶאה
ֵהם י ְ
דֹותיו
ֹאמרּוַ :ה ִּׁשיר ָעלָ ה ַעל ְּג ָ
ַה ְּמ ַב ְּק ִרים ְ
אֹותי לְ ִע ִּתים
רֹוצ ִחים ִ
יא ָתם,
ֲא ָבל ֲאנִ י נִ ַּצל ִמ ְּק ִר ָ
ֶ
מֹודה לָ ֶהם על ִאי ַה ֲה ָבנָ ה
וְ ָתר לִ י ַא ֲח ֵרי ֵ
ּפֹוא ָמה ֲח ָד ָׁשה!
הקטעים לקוחים מתוך הקובץ אפקט הפרפר שיצא לאור בשנת .2008

מחמוד דרוויש ( ,)2008-1941משורר ויוצר פלסטיני .בעיני רבים הוא נחשב
למשורר הלאומי של הפלסטינים ובעיני מעריציו כמשורר הערבים .שירתו
מזוהה יותר מכל עם שירת המחאה הפלסטינית ,אך היא נושאת אופי חילוני
ומשקפת את התנגדותו לקיצוניות דתית.
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מוחמד עלי טאהא
מערבית :שושנה לונדון־ספיר

u

محمد علي طه

אני אחמד
תגובה לשירו של עמיר בניון ׳אחמד אוהב ישראל׳

שמי על פני האדמה הוא אחמד ושמי בשמים אחמד .אני אוהב את הבוקר ,את הפרחים ,את הטל ,את הציפורים ,את ריח האדמה ,את
אנחת חליל הרועים ,את הלחם הכפרי ואת מי המעיין.
אני אחמד .אוהב את אל־ג'רמק ,את אל־ּכרמל ,את א־ראווחה ,את אל־באטוף ,ואת אל־מרג' ,מתגעגע ליאפא וחיפא ועּכא ואל־לד
ורמלה ואל־נאסרה וטּבריא וספד וחש בנשמות משפחתי בסמטאותיהן ובתיהן העתיקים.
אני אחמד .בעל הלב הרחב שאוהב אנשים ,את כל האנשים ,כהי־עור ושחורים ולבנים וצהובי עור ושלא שונא אף יהודי או אנגלי או
צרפתי או טורקי אבל שונא גם שונא את העושקים ,את המדכאים ,את השקרנים ,את הפולשים ,את הסרסורים ואת הרוצחים.
אני אחמד .קוץ הצבר בגרונם של גזענים ובגרונו של אותו הפשיסט ,הגמד ,האוויל .לא ,אני הרסיס שהוא מדמיין שנעוץ בישבנו.
אני אחמד .בעל שורשים איתנים הנמשכים ומסתעפים ונטועים עמוק באדמה .לא הגעתי אל מולדתי באונייה ולא על כנפי מטוס .אני
אלון הגליל ועץ הזית של א־שאג'ור ועץ השקד של ואדי עארה והדקל של הנגב וצבר הכפרים הנטושים.
אני אחמד .נשארתי כאן ואני רובץ על החזה שלכם כמו סלעי חטין והר הקפיצה ופסגת אל־כרמל וראס א־נאקורה וחומות עכו.
מּביגִ 'י ועד ביבי .אחמד שנשאר בארצו ודבק ַּב ֲע ַפר־אדמתו
אני אחמד .מדיר שינה מעיני אלה ששונאים את עצם מראהו ונוכחותוִ ,
ושהתחתן והוליד בנים ובנות ונכדים ונינים ושמבחינתו ימותו הקנאים.
אני אחמד .האכלתי אתכם חומוס ופלאפל ובניתי את כפריכם ובתיכם על אדמות אבות אבותי כשאתם מנעתם ממני דירה לחיות בה,
להתחתן בה ולהביא בה ילדים .אני משקה אתכם בה קפה ערבי ,ואומר לכם :בוקר טוב שכנים .אתם לא מתביישים?
אני אחמד .הרופא המיומן שמטפל בכם במרפאות ובבתי החולים .אני הרוקח שמגיש לכם תרופה .אני האח הרחמן שלא מבדיל בין
צבע לצבע ,בין מין למין ובין לשון ללשון.
אני אחמד .האדם המסתפק במועט שנאבק מזה שבעה עשורים להיות אזרח שווה זכויות ולא התייאש למרות החוקים שחוקק הפרלמנט
שלכם ,ואצבעות נבחרי הציבור שלכם ,ועדיין צורח בפניכם :חוקקו את חוקיכם ,חוק אחרי חוק ,והרימו אצבעותיכם ,גם אם תהיינה
מאה ועשרים ,כדי שתיווכחו מחדש שאינני אורח במולדת הזאת ,אלא אני חלק ממנה ,כשם שהיא חלק ממני.
אני אחמד .נתתם לי פירורי דמוקרטיה ,והרגשתם שגם זה יותר מדי .אז חוקקתם שהמדינה היא דמוקרטיה רק ליהודים ,אך יהודית
כלפי בני ישמעאל ,ואני עונה לכם :אני הר ,הרוח לא תזיז אותי!
אני אחמד .לא ארעב כל עוד יש באדמה זעתר ועלת וח'ובייזה ועּכוּב ושומר ,ואיני מכופף את גווי ולא כורע אלא בפני האלוהים.
באו הצלבנים והלכו ואני ,אחמד ,נותרתי כאן.
באו הטורקים והסתלקו ואני ,אחמד ,נותרתי כאן.
באו האנגלים ונמלטו על נפשם ואני ,אחמד ,נותרתי כאן.
האינכם לומדים מן ההיסטוריה? כלום לא הגיע הזמן שתחשבו כיצד אפשר לחיות יחד בכבוד?
חשבו מסלול מחדש.
אני מלח הארץ וניחוחה.
אני אחמד.

אל־ג'רמק הוא הר מירון; א־ראווחה היא רמת מנשה; אל־באטוף הוא בקעת בית נטופה; אל־מרג' הוא קיצור שמו של מרג' אּבן עאמר ,הוא עמק יזרעאל; א־שאג'ור
הוא בקעת בית הכרם; חטין הוא קרני חיטים; ראס א־נאקורה הוא ראש הנקרה; עלת הוא עולש הבר; העכוב הוא עכובית הגלגל (הערת המתרגמת).
מוחמד עלי טאהא ,סופר ,מחזאי ,פובליציסט וסאטיריקן פלסטיני־ישראלי בולט ואחד ממייסדי אגודת הסופרים הערבים הפלסטינים בישראל .נולד ב־ 1941בכפר
מיעאר שבגליל שנהרס על־ידי כוחות ישראליים בשנת  .1948עבר עם משפחתו לכפר כאבול ולאחר מכן למד באוניברסיטת חיפה והיה למורה לספרות ערבית
בעיר במשך  25שנה .סיפוריו תורגמו לשפות שונות .שיר זה פורסם במקור בערבית בעיתון "אל־איתיחאד" בתאריך  .30.11.2014השיר פורסם לראשונה באתר
"שיחה מקומית" בתאריך  ,1.12.2014בעקבות פרסום שירו של עמיר בניון "אחמד אוהב ישראל".
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ג׳וודת עיד  uجودت عيد

מערבית :ברוריה הורביץ

דיסוננס
ּכָ זֶ ה ֲאנִ י,
ִע ִּתים לָ ָבןִ ,ע ִּתים ָׁשחּום
ֶ
ימה ְּב ִׂשיא ַהחֹם
עֹוטה ּגְ לִ ָ
ֵ
חֹובׁש ִמגְ ַּב ַעת ַּבּגֶ ֶׁשם.
ֶ
חּוׁשי
ׁשֹוהה ְּב ַ
וְ חֹולֵ ם ַעל ּכְ ָפר,
ַעל לַ ַחן,
ַעל ֶׁש ֶמׁש,
ַעל אֹור יָ ֵר ַח.
ּכָ זֶ ה ֲאנִ י,
ּיּומית
ֲהוָ יָ ה ִק ִ
ַה ֵ
ּנֹוׂשאת ַאלְ ֵפי ֵׁשמֹות
ּצּורים,
ִעם ּכָ ל ַה ִּק ִ
ּתֹוספֹות,
ִעם ּכָ ל ַה ָ
ֵ
נֹוׂשא ַאלְ ֵפי זֶ ֻהּיֹות
ְ
ּומ ַס ֵּפר.
ֵאינֶ ּנִ י ֵ
נֹוׂשא ּכָ ל זֶ הּות,
רּורים
ימנִ ים ֹלא ְּב ִ
עּודת ַהּזֶ הּות ֶׁשּלִ י – ִס ָ
ֶׁש ֲה ֵרי ְּת ַ
ִּב ְתמּונָ ה ֵ
סּור ָאלִ ְיס ִטית.
ֲאנִ י יָ ִחיד ְ
ּומיֻ ָחד,
ֲאנִ י ִּדיסֹונַ נְ ס.
ֲאנִ י ֻע ְב ָּדה ַקּיֶ ֶמת
לָ ֲא ָח ִדים – ִּבלְ ִּתי ְרצּויָ ה,
לַ ֲא ֵח ִרים –
ֲע ַדיִ ן ִּב ְב ִד ָיקה,
אֹו ַמהּות ִּבלְ ִּתי ֶ
מּובנֶ ת,
ָמ ָרה לָ ֲא ָח ִדים
רֹומה.
אֹו נְ טּולַ ת ָא ָ
לְ ִע ִּתים ֲאנִ י ַהּכֹל
אֹו ֹלא כְ לּום.
ַצלְ ָּבנִ יֶ ,פנִ ִיקיֲ ,ע ָר ִבי,
רֹור ְיסט.
ָפלַ ְס ִטינִ יּ ,כְ נַ ַענִ יֵ ,ט ִ
"ה ְּפנִ ים" ְׁש ִמי,
ַע ְר ִבי ַ
ימה.
ַאְך ִאיׁש ֵאינֹו ַמזְ ִמינֵ נִ י ְּפנִ ָ
ֵאין לְ ֵאל יָ ִדי לְ ַׁשּנֹות ָּד ָבר,
ַאְך ֲאנִ י ֻע ְב ָּדה ַקּיֶ ֶמת
לַ ְמרֹות
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ֲהוָ יָ ה ֶׁשל ְסלִ ָידה,
ֲהוָ יָ ה ֶׁשל ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה ְּב ֻק ְפ ָסה,
ֲהוָ יָ ה ֶׁשל ָא ָדם ְמ ֵ
ׁשֹוטט
ֵּבין ּכַ ְר ִטיס ְּפלַ ְס ִטיק ֶא ָחד
לְ ִמ ְׁשנֵ הּו,
לּוצינַ ְציָ ה לִ ְסכִ ְ
יזֹופ ֶרנְ יָ ה.
ֵּבין ָה ִ
זּורה לְ ָבנָ ה
כּותי ִהיא ְּפ ָ
ַׁשּיָ ִ
ּוזְ ַמּנִ י ְמזֻ ּיָ ף ּכַ ָּמקֹום.
חֹוׂש ֶפתֶ ,
זּור ִתי ֶ
זֹוע ֶקת,
חּותי ּכִ ְפ ָ
נֹוכְ ִ
צּובה וְ ֶ
ׁשֹות ֶקת.
לְ ִע ִּתים ֲע ָ
ַה ָּק ֶפה ֶׁשּלִ י ַמר ַעד ְמאֹד,
ּגָ דּוׁש ְּבסֻ ּכָ ר.
ּלֹותי ֵאינָ ן ֻמגְ ָּדרֹות.
ִמ ַ
ֲאנִ י ִעם ַע ְצ ִמי,
לְ ַע ְצ ִמי לְ ֹלא ַמ ְצ ֵּפן.
ֲאנִ י ִּדיסֹונַ נְ ס.
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ְּבמֹולֶ ֶדת ַא ַחת,
ְּב ִא ָּׁשה ַא ַחת ִמּכָ ל ַהּנָ ִׁשים.
ֵח ָיקּה ּכַ ֲערּוגַ ת ַהּיַ ְס ִמיןְׂ ,ש ָע ָרּה ּגֹולֵ ׁש
ִמ ִּפ ְסּגֹות ַהּכַ ְר ֶמל
ַעד ַׁש ֲע ֵרי ַהּנָ ֵמל.
ְׁש ֵּתי ֵעינֶ ָיה –
ָה ַא ַחת ָּב ִעיר ְׁשבּויָ ה,
ָה ַא ֶח ֶרת ְּב ִע ָירּה ֶׁשל ַה ְּבתּולָ ה.
ּגּופּה ְמבֻ ָּׂשם
ָ
יחֹוח ַּתּפּוזֵ י חֹוף.
ְּבנִ ַ
ִא ָּׁשה ַה ֵ
ּנֹוׂשאת ְּב ַר ֲח ָמּה
ֲחלֹום ָח ָדׁש,
ְּביָ ָדּה ַמ ְע ֵּדר
וְ ָענָ ף זַ יִ ת,
יחן ַהּגְ ָבעֹות ...וְ ֵעט.
ֵר ַ
יְ לָ ַדי –
ַה ְּבכֹור ַּבּגֹולָ ה,
ַה ֵּׁשנִ י ַּבּגֹולָ ה,
יׁשי,
ַּבּגֹולָ ה ַה ְּׁשלִ ִ
יׁשי,
ָה ְר ִב ִיעיַ ,ה ֲח ִמ ִ
וְ גַ ם ַה ִּׁש ִּׁשי.
וַ ֲאנִ י ָחג ֵּבין לַ ֲהקֹות יֹונִ ים,

ֵּבין ַה ַּביִ ת
לְ ֶחזְ יֹון ֲענָ נִ ים,
ִמ ְת ַמּכֵ ר לְ ְ
ׁשֹוטטּות וְ לַ ַּמ ָּסע,
ֶ
ּדֹואה ַּב ָּמקֹום
ּכָ כָ ה ְס ָתם.
ֲאנִ י ִּדיסֹונַ נְ ס
יׁשית,
ִא ִ
ּכֹותרֹות,
ֵאינֶ ּנִ י לָ הּוט ַא ַחר ָ
ַאף ֹלא ַא ַחר ְּתמּונֹות.
ֵאינֶ ּנִ י ַחּיָ ל ְּב ַא ְרמֹון ַה ַּׁשּלִ יט
וְ ֹלא ְּב ִע ֵ
ּטּורי ַהּגֶ נֶ ָרלִ ים.
ֲאנִ י חֹולֵ ם ֲחלֹומֹות ְרגִ ילִ ים
ַעל ַק ְר ַקע ִּבלְ ִּת ֶ
י־א ְפ ָׁש ִרית.
ָה ִעּתֹון ֵאינֹו ֵ
יֹותר
ֵמ ֲא ֶׁשר ֶ
ּכֹות ֶרת
אֹו יְ ִד ָיעה ּכָ לְ ֶׁש ִהי
נָׁשים
נָׁשים וַ ֲא ִ
ַעל ֲא ִ
ְ
ְ
רֹוק ִדיםִ ,מתלַ ּב ִׁשים,
ְ
אֹוכְ
ְ
ְמ ָאר ִחים ,לִ ים,
ְמ ַק ְּפ ִציםִ ,מ ְׁש ַּת ַע ְׁש ִעים
לְ ֹלא ּכִ וְ נּון.
וַ ֲאנִ י
ֶ
ְ
ֵאין לִ י ּד ַבר ִמּׁשּלִ י.
ָה ְרחֹוב ֵאינֶ ּנּו ֶׁשּלִ יּ ,גַ ם ֹלא ַה ִּבנְ יָ נִ ים,
ֵאין לִ י ְּב ֵאר נֵ ְפטַ ,אף ֹלא ָח ִבית.
ּפֹורּיֹות,
ֵאין לִ י ֲא ָדמֹות ִ
ֵאין לִ י ּכְ לּום ַּב ָּמקֹום –
ֹלא לַ יְ לָ הֹ ,לא ֲא ָד ָמה,
ֹלא ֵע ִצים.
ַהּיֹום ַה ֵ
ּנֹוהר ֵאינֹו ֶׁשּלִ י ,וְ ֹלא ַהּנְ ָהרֹות
אֹו ַהּיָ ֵר ַח.
ֵאין לִ י ָּד ָבר
זּולַ ת ַּביִ ת ַּב ֲחלֹומֹו ֶׁשל ֵׁשד
נֹורתֹו.
ַה ִּמ ְת ַה ֵּפְך ּכְ ֵדי לְ נַ ֵּפץ ֶאת ּכֶ לֶ א ְמ ָ
ֲאנִ י ֵ
מּותי ַהּגֹולָ ה
נֹוס ַע ֶאל ַע ְצ ִ
ַּב ֲא ָד ָמה ֶׁש ִּמ ְתנַ ּכֶ ֶרת לַ ֶּׁש ֶמׁש וְ לַ ּכֹוכָ ִבים,

שיבה חדשה
ְּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָחלָ ל,
לֹומֹותי
ַ
ִמ ְתנַ ּכֶ ֶרת לַ ֲח
זּורים ַעל ּגַ ּגֹות ֶׁשל אֹור,
ַה ְּפ ִ
ַעל ַצּוְ ֵ
ארי ִסּגָ לִ ּיֹות.
ֲאנִ י ֵ
נֹוס ַע
לֶ ֱאגֹד ֶאת ַהחֻ ִּקים ַה ֲח ָד ִׁשים
ְּב ַא ְּב ְ
סּורד,
ֵ
נֹוׂשא ֶאת ֵּב ִיתי ְּב ִמזְ וָ ָדה,
ַאף ּכִ י ָה ְרחֹובֹות ִמ ְתנַ ּכְ ִרים לִ י
רּוח ַה ַח ְמ ִסין.
נָׁשים וְ ַ
ּכְ מֹו ּגַ ם ֵעינֵ י ָה ֲא ִ
ֲאנִ י ֵ
מֹוצא ַע ְצ ִמי
ָא ֵׁשם ְּבכָ ל ַה ַּמ ָּצ ִבים.
ִמיהּו ַה ֵ
ּפֹוׁש ַע? ִמיהּו ַה ַחף ִמ ֶּפ ַׁשע?
ֵאין זֶ ה ְמ ַׁשּנֶ ה.
ֲאנִ י ֵ
מֹוצא ַע ְצ ִמי
נֹוכֵ ַח ֶאל מּול ַה ֲה ָפרֹות
"ה ְּס ִפ ָירה ָה ָא ְפ ִקית",
ִּבזְ ַמן ַ
מּול ַׁש ַער ַהּיָ ם
נֹוכֵ ַח ֵעירֹם
ִמ ְּב ָדיַ ת ַהּזְ ַמן
ַה ֵ
יׁשי
אֹותי ּכְ ֻע ָּבר ֶּב ָעׂשֹור ַה ְּׁשלִ ִ
ּנֹוׂשא ִ
לִ ְצּב ַֹע ֶאת ְׁש ֵמי ָהא ֶֹפק
ְּב ִצ ֳּפ ִרים ְס ֻגלֹות.
וְ ָאז ַהּכֹל יִ ְהיֶ ה ֶׁשּלִ י,
ּכָ ל ָה ַא ֲה ָבה.
ֲאנִ י ֲהוָ יָ ה ֶׁשל ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ִּפ ְר ֵחי ִרּמֹון,
ֲהוָ יָ ה ֶׁשל ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ְׂש ֵר ָפה,
ֲהוָ יָ ה ֶׁשל ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות זְ ַמן לְ ֹלא זְ ַמן,
ֲהוָ יָ ה ֶׁשל ָא ָדם לְ ַא ַחר ַהּגָ ָהה וְ לִ ּטּוׁש.
ֲאנִ י ִּדיסֹונַ נְ סֲ ,אנִ י ִּדיסֹונַ נְ סֲ ,אנִ י ִּדיסֹונַ נְ ס,
וְ כֻ ּלִ י ּגַ ֲאוָ ה!

ֲאנִ י ֵ
נֹוׂשא ֶאת ִמ ַּטלְ ְטלַ י,
ַּד ֵּפי ִׁש ַירי,
לֹומי ָה ַא ֵחר,
ֲח ִ
ַה ָּבזָ ק ַה ָּב ָרקֶ ,צ ַבע ַהּנָ ָהר ַה ִּמ ְת ַּב ֵּדר.
ֲאנִ י ֵ
ֶ
נֹוׂשא עֹולָ ם וְ
אֹור־ׁש ֶמׁש ָח ָדׁש,
ּמּוס ָיקה ֶׁשל ַה ִּמ ְס ָּבאֹות,
ּומ ְח ִּביא ֶאת ַה ִ
ַ
ָה ְרחֹובֹותָ ,האּולַ ּמֹות
ִּב ְמבֹוכֵ י נַ ְפ ִׁשי.
ֲאנִ י ֵ
ׁשֹוטף ֶאת ַמ ְסלּולֵ י ַה ִּׁש ָיבה,
ֶאת ֲה ֻמּלַ ת ַה ֶּמ ְר ַח ִּקים,
ֵ
נֹור ִתי ַה ָּצהֹב
אֹוסף ֶאת אֹור ְמ ָ
ּגּופי,
לְ ַפּזְ רֹו ְּבתֹוכְ כֵ י ִ
לָ ֶצ ֶקת אֹותֹו ַעל יֵ ינִ י.
סּורד ַה ָּפלִ יטַ ,ה ֵ
ֲאנִ י ָה ַא ְּב ְ
ּנֹודד
ְּב ַק ְרנֹות ַהּזְ ַמן וְ ַהּזֶ ֻהּיֹות,
ְּבכִ ּכְ רֹות ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַהּנִ ְּצחֹונֹות,
ַּב ָּצפֹון ַּוב ָּדרֹום,
ְּב ַע ְבדּות ְּוב ֵחרּות.
ּגֹור ֵּדי ַה ְּׁש ָח ִקים ֵ
לְ יַ ד ְ
יֹורד ָהאֹור
ּכְ מֹו ַה ֲח ֵׁשכָ ה,
ּכְ מֹו ַהּגֶ ֶׁשם
ַעד ֶּב ֶטן ָה ֲא ָד ָמה,

ַעד ָׁש ְר ֵׁשי ָה ֵע ִצים.
ְ
יח ִּפ ְר ֵחי ַה ֻּד ְב ְּד ָבן,
נִׁש ָּפְך ִעם ֵר ַ
ֵ
רּוח
נֹוׁשב ִעם ַ
ַה ְּמגַ ּלֶ ֶפת ְּב ְ
עֹור ַקי
ּׁשֹוׁשן.
ֶאת ַמ ְסלּולֵ י ַהּב ֶֹׂשם וְ ַה ָ
ֲאנִ י עֹוזֵ ב ֶאת ֲה ָר ֵרי ַה ְּבדֹלַ ח,
ֶאת ּגִ ְׁש ֵרי ַה ֲחלֹומֹות,
ֶאת ִׁשגְ עֹון ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹול,
ֶאת ַהּכִ ּכָ רֹות וְ ַה ֶּׁש ֶמׁשֶ ,את ַה ִּבנְ יָ נִ ים וְ ַהּיָ ֵר ַח,
וְ ָׁשב לְ ַא ַחר יָ ִמים ַר ִּבים
ֵמ ֶא ֶרץ ַהּדֹוד ֶסם
אׁשית,
ֶאל ַה ְּב ֵר ִ
ֵ
ּגּועים ְ
נֹוד ִדים ְּבא ָֹהלִ ים,
נֹוׂשא ִע ִּמי ּגַ ְע ִ
נְ ֵמ ִסים ְּבנֵ רֹות לִ ִּבי.
ׁשּובי ֲאנִ י ֵ
נֹוׂשא ֶאת ַע ְצ ִמי
ְּב ִ
ֵאלַ יִ ְךּ ,כְ ִפי ֶׁש ֲאנִ י
ֵאלַ יִ ְךּ ,כְ ִפי ֶׁש ַא ְּת,
ֵאיְך ֶׁש ַא ְּת.
ֲאנִ י ָּתר ַא ַחר נִ ָּסיֹון ָח ָדׁש,
ַא ַחר ַע ְצמּות ַא ֶח ֶרת
ֵמ ֵע ֶבר לַ ֲחלֹומֹות
קּופה ֲח ָד ָׁשה
ִּב ְת ָ
לְ ַמ ַען ְּבנֵ י ָה ָא ָדם.
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דמותי

לנער שמת עכשיו

ֵ
אֹומר ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי:
מּותי יָ ָפה ֵ
יֹותר ְּבבּועֹות ַה ַּסּבֹון,
ְּד ִ
מֹופ ַיע ְּבתֹוכָ ן ֵ
צֹוחק
ָּת ִמיד ֲאנִ י ִ
צֹועד ַמ ֵהר ֵ
אֹו ִּתינֹוק ֵ
יֹותר ִמּגִ ילֹו

ָמוֶ ת זֶ ה ֵאינֹו ְמ ַׁשכְ נֵ ַע
את ַחה"!
ל־פ ִ
"א ָ
ַאל ִּת ֵּתן לִ ְּבָך לְ ַצ ֲהלּולִ ים וְ ַאל ַּת ֲא ִמין לְ ַ
ֲה ֵרי ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים,
ֵאינָ ם ֵמ ִתים ִּבכְ ִדי
ּׁשּום־מה ִעם ֶר ֶדת ַה ַּטל
ָ
וְ ַה ִּצ ֳּפ ִרים ֵאינָ ן ִמ ְתנַ ֲערֹות ִמ

ֵ
אֹומר ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי:
מּותי יָ ָפה ֵ
יֹותר ְּבזִ כְ רֹון ַהּוְ ָר ִדים
ְּד ִ
לָ רֹב ֲאנִ י ְּבתֹוכֹו
עֹופ ֶפת לִ ְמ ִׂש ֶ
בֹורה ְמ ֶ
ימֹות ָיה
ְּד ָ
ְּבכָ ל ַה ָ ּׂשפֹות
ֵ
אֹומר ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי:
ּיּוטית ֵ
יֹותר ְּבתֹוְך ָה ִעּתֹון
מּותי ִּפ ִ
ְּד ִ
לָ רֹב ֲאנִ י נִ ְר ֶאה ּבֹו ֵ
קֹודר ְמ ַעט
ָחבּוי ֵמ ֲא ֵ
בֹותי
חֹורי ֲע ַׁשן ַמ ְח ְׁש ַ
ֵ
אֹומר ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי:
מּותי נָ ָאה ְּבזִ כְ רֹון ִא ִּמי
ְּד ִ
לָ רֹב ֲאנִ י ָׁשם
ּכְ נָ ִסיְך ֶּבן ֶע ְׂש ִרים
ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ְּב ִמ ְצ ִחי ְּוב ַקּוֵ י־יָ ַדי חֹולְ פֹות ַה ָּׁשנִ ים

ֹלא ִּת ְר ֶאה ֶאת ָהּלַ יְ ִקים ְּב ִהּוָ לֵ ד ְ
ּפֹוס ִטים ַּת ַחת ִׁש ְמָך
ְּותמּונָ ְתָך,
ּבּורים!
וְ ָד ְמָך יַ ֲהפְֹך ֲאגַ ם לַ ַּב ְר ִ
ֱהיֵ ה נַ ַער ּכְ כָ ל ֶׁשּתּוכַ ל
ׁשֹובב
וֶ ֱהיֵ ה ָ
ַאל ַּת ֲא ִמין ֶׁש ַה ֶ
ֹּלבן ַהּזֶ ה יָ ֶפה
קּוקה לְ ָׁשֹלש ָׁשנִ ים ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַמּלֵ א ְּב ִמ ְׁש ֲא ֶ
לֹותיָך
ֻק ָּפ ְתָך ֲע ַדיִ ן זְ ָ
ִה ְת ַאּזֵ ר ְּב ַס ְבלָ נּות וְ ַאל ָּתמּות
ִמ ָיתה ֹלא ְמ ַׁשכְ נַ ַעת.
ֲה ֵרי ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ֵאינָ ם ֵמ ִתים ִּבכְ ִדי!
ּׁשּום־מה ִעם ֶר ֶדת ַה ַּטל
ָ
וְ ַה ִּצ ֳּפ ִרים ֵאינָ ן ִמ ְתנַ ֲערֹות ִמ

ֵ
אֹומר ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי:
זֹור ַחת ְּבזִ כְ רֹון
מּותי ַ
ְּד ִ
מֹור ִתי מֹונָ א,
ָ
ֶ
ימה לַ ֻּׁשלְ ָחן
עֹודּנִ י ִּתינֹוק ֶׁש ֵה ִר ָ
ִּוב ְּק ָׁשה ִמ ֶּמּנּו לְ ַד ְּקלֵ ם ִׁשיר ָ ּגדֹול ֵ
יֹותר ִמּכְ ִפי ּגִ ילֹו
ֲא ֶשר נְ ַטלְ ִּתיו ִמ ִ ּזכְ רֹון ָא ִבי

ִמי יְ נַ ֵּתר ֵמ ַעל ַהּגָ ֵדר,
ימת ֶׁש ֶ
עֹוב ֶרת נַ ֲע ָרה לְ יָ ָדּה
ּכָ ל ֵא ַ
ַאל ָּתמּות ַעכְ ָׁשיו ִּב ְמקֹום ִמ ֶ
יׁשהּו
וְ ֹלא ְּב ֵׁשם ָה ֵאלָ ,ה ֵאל ַהּנִ ְשֹּגָ ב
ֱהיֵ ה טֹוב לְ ִא ְּמָך
וְ ַאל ְּת ַאּלְ ֶצּנָ ה לְ ִה ְת ַמ ֵּק ַח ִעם ַה ְ
ּׁשֹוד ִדים ַעל ַה ִּמּלִ ים
ֲא ֶׁשר ִה ִּציבּו לְ ֵאם ַה ָּׁש ִהיד,
ּגַ ם ֹלא ַעל ַה ַּסּכִ ין ֲא ֶׁשר ִּבגְ רֹונָ ּה,
ֱהיֵ ה טֹוב ִע ָּמה
וְ ַאל ָּתמּות ִמ ָיתה ֹלא ְמ ַׁשכְ נַ ַעת
ֲה ֵרי ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ֵאינָ ם ֵמ ִתים ִּבכְ ִדי
ּׁשּום־מה ִעם ֶר ֶדת ַה ַּטל
ָ
וְ ַה ִּצ ֳּפ ִרים ֵאינָ ן ִמ ְתנַ ֲערֹות ִמ

ֵ
אֹומר ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי:
מּותי ְּבזִ כְ רֹון נַ ֲע ָר ִתי ָה ִראׁשֹונָ ה
ְּד ִ
יָ ֵר ַח ֵמ ֵהל ְּב ַמ ֲעלֶ ה ָה ְרחֹוב
וְ ֵ
נֹוׂשא לָ ּה ְּב ָפנָ יו ֶאת ּכָ ל ַה ַּמ ָּתנֹות

ֵ
אֹומר ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי
חֹותי
מּותי ִהיא זֹו ֶׁש ַעל מ ֶֹתן ֲא ִ
ְּד ִ
צּוע ֶׁשל ַּבת ַה ְּׁשכֵ נִ ים
ַצ ֲע ַ
ּבֹוכָ ה וְ ֶ
צֹוח ֶקת.

56

ֱהיֵ ה ֵע ָרנִ י ְּב ִׁשעּור ַה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה
ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יְ ַרּמּוָך ַה ַּמ ְצלֵ מֹות וְ ַה ִעּתֹונַ אי
וְ גַ ם ֹלא ָה ִרּנּונִ ים ָה ְרגִ ילִ ים
ׁשֹור ִרים וְ גַ ם ֹלא לְ ִׁש ֵיר ֶיהם ַה ְמ ַׁש ְּב ִחים ְ
ַאל ַּת ֲא ִמין לַ ְּמ ְ
אֹותָך
ֲה ֵרי ֵהם ְ
ּכֹות ִבים ֶאת ַה ִּׁש ִירים ִּבלְ ִח ַיצת ּכַ ְפּתֹור
ִּובלְ ִח ַיצת ּכַ ְפּתֹור ׁשֹוכְ ִחים ֶאת ַה ְּׁש ָבחִים וְ ְ
אֹותָך
ֱהיֵ ה ַא ָּתה!
ִׁש ֵיר ֶיהם ֹלא יִ ְהיּו!
ֲה ֵרי ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ֵאינָ ם ֵמ ִתים ִּבכְ ִדי
ּׁשּום־מה ִעם ֶר ֶדת ַה ַּטל
ָ
וְ ַה ִּצ ֳּפ ִרים ֵאינָ ן ִמ ְתנַ ֲערֹות ִמ
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דבריו של הבלתי־נראה
ְרכִ ינַ ת ַה ֶּמלְ ַצר ִה ְּפנְ ָטה ְ
אֹותָך ְּב ָמזְ ּגֹו ֶאת ַהּיַ יִ ן
אתיו ֵמ ַה ַּמ ְר ֵּתף.
ִמ ַּב ְקּבּוק ֶׁש ֲה ֵב ִ
ָהיָ ה ָעלַ י לִ ְרחֹץ ֶאת ַה ַּצּלָ חֹות ֶׁש ַא ָּתה
אֹוכֵ ל ָּב ֶהן ֶאת ְמ ֶ
נֹותיָך ַה ְּט ִעימֹות,
לְ ַה ְדלִ יק נֵ רֹות ּ ְכ ֵדי ֶׁש ָה ֶרגַ ע יִ ְהיֶ ה ֻמ ְׁשלָ ם.
ּולְ ַס ֵּדר ֶאת ַה ְּפ ָר ִחים ָּב ֲע ִציץ
ּכְ מֹו ֶׁש ֶ
אֹוה ֶבת ַּבת־לְ וָ יָ ְתָך.
הֹות ְר ִּתי ָעמּום ָעמּום
ֶאת ָהאֹור ַ
ֵ
ּ ְכ ֵדי ֶׁש ִּמ ֶ
ּלֹותיָך ֶּת ֱע ַר ְבנָ ה יֹותר לְ ָאזְ נֶ ָיה
ֵהכַ נְ ִּתי לְ ָך ַהּכֹל
ֶׁשּתּוכַ ל ַּבּלַ יְ לָ ה לְ ֵ
ארּה
סֹובב ֵאלֶ יָך ַצּוָ ָ
נִ ָּצב ֲאנִ י ַעל ִס ֵּפי ַהּזְ ַמן לְ ָהגֵ ן ַעל
ֵ
לֹומֹותיכֶ ם ַהּוְ ֻר ִ ּדים
ֲח
וְ ֵאינִ י ֶ
רֹואה
ַא ָּתה ֵ
ּקֹותי ֶאת ַה ְּׁש ִביל ִמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לֶ יָך ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ַא ָּתה ַמּגִ ַיע,
עֹובר ַּד ְרּכִ י ְּבנַ ִ
ֵ
וְ ֵאינְ ָך רֹואנִ י
ְמנַ ֶּקה ֲאנִ י ֶאת זְ גּוגִ ּיֹות ַה ַחּלֹונֹות ֶׁש ִּת ְר ֶאה ִמ ַּב ַעד לְ ִמ ְׁש ֲא ֶ
לֹותיָך
ֵמכִ ין ֲאנִ י לְ ָך ֶאת ַמ ְׁש ֶקה ַהּלִ ימֹון ֶׁש ַא ָּתה ֵ
אֹוהב
ְ
ּומנַ ֶּקה ֲאנִ י ֶאת ָה ָא ָבק ֶׁש ַעל ַה ֶּטלֶ פֹון ֶׁשּיִ ְת ַּב ֲהרּו ְּד ָב ֶריָך
ֵ
רֹוקן ֲאנִ י ֶאת ַה ַּמ ֲאפ ָרה ִמ ְּפ ָח ֶדיָך,
ְמ ֵ
ֶ
קֹוחֹותיָך ַה ְמנַ ְדנְ ִדים
ִמ ְּׁשמֹות לָ
ֵמכִ ין לְ ָך ָק ֶפה וְ ֵ
קֹורא ּבֹו ֶאת ַמּזָ לְ ָך,
וְ ֶאת ַמ ְח ְׁש ֶ
קּובה ְּב ֶא ְמ ָצ ִעיתֹו
בֹותיָך וְ ֶח ְר ָּד ְתָך ַהּנְ ָ
ּ ְכמֹו ּכַ ַעְך ֻׁש ְמׁשֹם
ֵ
יֹוצק ֲאנִ י ֵמי וְ ָר ִדים ַעל ְׁש ֶ
עֹותיָך
ַאְך נֶ ֱעלָ ם ֵמרֹב ְּפ ָר ִטים!
ֲאנִ י הּוא ֶׁשּגָ ַרם לְ ֵע ֶשׂב ַה ָ ּׂש ֶדה לִ גְ ֹּדל
ׁשּוק ְתכֶ ם
ּכִ גְ דֹל ְּת ַ
ֵ
אֹומר ֲאנִ י לַ ּוְ ָר ִדים ּגִ ְדלּו! וַ ִ ּיגְ ְּדלּו
וְ ֵ
אֹומר ֲאנִ י נִ ְבלּו! וַ ִ ּי ְּבלּו
ּלֵ
ַמ ֲחלִ יף ֲאנִ י ֶאת ַה ְּפ ָר ִחים ָּב ֲע ִצ ִיצים ּכְ כָ ל ֶׁש ִּמ ְת ַח ף ַמּזַ ל ָה ִא ָּׁשה ַה ְּבלֹונְ ִ ּדינִ ית
ַּב ִּבנְ יָ ן.
יחים ֶׁש ְּלא ֶֹרְך ַה ְּׁש ִביל
ֲא ַס ֵּדר ֶאת ַה ִּׂש ִ
ֶׁשֹּלא יַ ַע ְמדּו ִּב ְפנֵ י ּכַ לְ ֵביכֶ ם ִּב ְׁש ַעת ִטּיּולָ ם
עֹוקב ֲאנִ י ַא ַחר ְּב ָדלֵ י ַה ִּסיגָ ִרּיֹות
ֵ
ח־ה ַּד ַעת ִמ ִּד ְב ֵריכֶ ם,
וְ ַא ַחר ַמה ֶּׁשּנָ ַפל ְּב ֶה ַּס ַ
הֹות ְר ֶּתם ַּבּלַ יְ לָ ה ַעל ַה ַחּלֹונֹות
אֹו ִמ ִּׂשיחֹות ֶטלֶ פֹונִ ּיֹות ֶׁש ַ
ְמ ַבּלֶ ה ֲאנִ י ֶאת ַה ָּׁשעֹות ְּב ִׂשיחֹות ִעם ַה ְּצ ָמ ִחים
ּכְ ֶׁש ִהּנְ כֶ ם עֹולִ ים וְ ְ
יֹור ִדים ִמ ִּבנְ יַ נְ כֶ ם ַה ְמ ֻרּוָ ח
קֹול־רם ָמ ָׁשל ֱהיִ ֶיתם זָ ִרים
ָ
ׂשֹוח ִחים ֶאל ַע ְצ ְמכֶ ם ְּב
ְמ ֲ

רֹואים
אֹותי ֵאינְ כֶ ם ִ
וְ ִ
ְמ ַחּלֵ ק ֲאנִ י ִּב ְמיֻ ָּמנּות ֶאת ַה ְּצ ָב ִעים לְ גִ ּנַ ְתכֶ ם
ֶׁש ִּת ְת ָּפ ֲארּו ָּבּה ִּב ְפנֵ י ִא ֵ
ית־ה ָּק ֶפה ַה ָּקרֹוב
יׁשי ִׂש ֲיחכֶ ם ְּב ֵב ַ
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י נֶ ְעלָ ם לָ כֶ ם ֵּבין ָה ֲע ָׂש ִבים.
ֹלא ָא ִרים ֶאת קֹולִ י ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ְמ ֲעדּו ָעלָ יו
אֹו ִצלְ צּול ַה ֶּטלֶ פֹונִ ים ַה ֲחכָ ִמים יָ ֵפר ֶאת ֲהלַ ְך לִ ְּבכֶ ם
ֵאינִ י ַה ַּמ ְר ֶאה ַהּטֹוב ְּב ֵ
יֹותר ֶׁשרֹואֹות ֵעינֵ יכֶ ם,
יֹומכֶ םְ ,צ ִריכִ ים ֶאת ָה ְ
סּוקים ְּב ִענְ יְ נֵ י ְ
ימּיּות
אֹוּפ ִט ִ
וְ ַא ֶּתםָ ,ה ֲע ִ
וְ ֹלא ֶאת ָהעֹנִ י ֶׁשּגָ ַרם לִ י לְ ַא ֵּבד ֶאת ָּתוֵ י ָּפנַ י,
ֶאת ְׁש ִמי
וְ ֶאת קֹולִ י.
יֹומיִ ם
ֹלא ֲא ַס ֵּפר ַעל ָה ָר ָעב ֲא ֶׁשר ְמ ַקּנֵ ן ִּבי זֶ ה ַ
אֹו ַעל ַה ִּצ ָּמאֹון לְ ַמיִ ם
ֹלא ָאבֹוא ֶאל ַה ַ ּקנְ יֹון ֶׁש ַא ֶּתם קֹונִ ים ּבֹו ֶּב ָחג,
ּ ְכ ֵדי ֶׁש ְּת ַחּיְ כּו ָׁשם לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ְּב ִׂש ְ
ימכֶ ם ַּב ַּסל
ר־מה לָ ֲענִ ּיִ ים.
ְּד ַב ָ
ְ
טֹופ ִחים ַא ֶּתם ַעל ִׁשכְ ֵמיכֶ ם,
ֹאהבּו ְמאֹוד ֶאת נְ ִד ְ
יבּותכֶ ם
עֹוד ּת ֲ
וְ גַ ם ֶאת ָענְ יִ י,
הֹורים!
ִאלְ ָמלֵ א הּואָ ,היּו ַמ ְצּפּונֵ יכֶ ם ְט ִ
מּותי ּ ְכ ֵדי ֶׁש ִּתגְ ַּדל ַא ֲה ַב ְתכֶ ם לָ ֶהם,
ַא ְת ִמיד ְּב ֵה ָעלְ ִ
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ גְ ַּדל וְ יִ ְר ֶּבה לָ ְבנָ ם.

האמת ,בעודה קטנה
ָה ֱא ֶמת ַּב ְ ּי ָׁשנִ ית,
קּוקה לַ ִּמ ֶ
יׁשהּו ֶׁשּיִ ְפ ַּתח ְּב ָפנֶ ָיה ֶאת לִ ּבֹו
ּכְ ֵדי לַ ֲעבֹר ְּת ֵהא זְ ָ
אֹו ֶאת ַה ֶּדלֶ תִ ,אם ֹלא יַ ֲעלֶ ה ְּביָ דֹו
קּוקה לְ ִמ ֶ
אחז ְּביָ ָדּה
יׁשהּו ֶׁש ּיֹ ַ
ָה ֱא ֶמת זְ ָ
וִ ַיסּיַ ע לָ ּה לַ ֲחצֹות ֶאת ָה ְרחֹוב
לְ ִמ ֶ
יׁשהּו ֶׁש ָ ּיגֵ ן ָעלֶ ָיה ֵמ ַה ַּמ ְמזֵ ִרים
ַעד ֶׁש ִּת ְת ַּבּגֵ ר!
יֹומי
קּוקה לְ ִאּמּון ִ
ָה ֱא ֶמת זְ ָ
ּכְ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ֱא ֶמת
נָׁשים יַ ְרּכִ ינּו לָ ּה ָר ֵ
אׁש ֶיהם ּכַ ֲא ֶׁשר ַּת ֲעבֹר
וְ ִהּנֵ ה ָה ֲא ִ
רֹודנִ ים ַא ַּפיִ ם ַא ְר ָצה ִאם ִּת ְהיֶ ה נֹוכַ ַחת
אֹו יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לָ ּה ָה ָ
ַהּנַ חִ ,אם ּכֵ ןֶ ,את ָה ֱא ֶמת ֶׁשּלְ ָך
עֹודּה ְק ַטּנָ ה!
ְּב ָב ַבת ָה ַעיִ ןְּ ,ב ָ

מרזוק אלחלבי ,יליד דאלית אל־כרמל .עיתונאי וסופר ,משורר ומבקר ספרות ותרבות ,בעל טור קבוע בעיתון "אל־חיאת" .הוא בעל השכלה אקדמית בתחומי
הספרות ההשוואתית ,מדע המדינה ומשפטים .אלחלבי נמנה עם קבוצת ההוגים הביקורתיים הפוסט־קולוניאליסטים ,דבר המתבטא בשירתו ,בכתיבתו ובמפעל חייו
כאינטלקטואל .פרסם מסות ומאמרים רבים בתחומים ובשפות שונות לרבות ביקורת תרבות וספרות ערבית ,הגות פוליטית ומדינית ,פילוסופיה של המוסר ושל
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כאשר אראך אשתכר

הודאה

אמּות

ּכַ ֲא ֶׁשר ֶא ְר ֲאָך ֶא ְׁש ַּתּכֵ ר
ּכַ ֲא ֶׁשר ְּתנַ ְּׁש ֵקנִ י ֶא ְׁש ַּתּכֵ רּ ,כֵ ן ֶא ְׁש ַּתּכֵ ר.
ֵא ֵרד ֶאל ָה ְרחֹוב
ּכַ ֲא ֶׁשר ֶא ֱעבֹר
יִ ָּדלֵ ק ָהאֹור ָה ָאדֹם
ַאְך ֲאנִ י ֶא ְר ֶאּנּו יָ רֹק וְ ֶא ֱעבֹר
ּכַ ֲא ֶׁשר ֶא ְר ֲאָך ֶא ְׁש ַּתּכֵ ר
ַּבּלַ יְ לָ ה ַא ְרּכִ יב ֶאת ִמ ְׁש ְק ֵפי ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶׁשּלִ י
וְ א ַֹמר
ּדֹומה
ַמה ּיָ ָפה ֶׁש ֶמׁש ַהּיֹום ,לַ ּיָ ֵר ַח ִהיא ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֶא ְר ֲאָך ֶא ְׁש ַּתּכֵ ר
ּכַ ֲא ֶׁשר ְּתנַ ְּׁש ֵקנִ י ֶא ְׁש ַּתּכֵ רּ ,כֵ ן ֶא ְׁש ַּתּכֵ ר
ֹלהיְ ,מ ַחל לִ י ֲעוֹונִ י
ֱא ַ
ּכֵ
ּכֵ
ְ
ֶ
וְ
ֶ
ְ
ֶ
יצד אראּנּו ֹלא אׁש ַּת ר
ֹלהיַ ,
ֱא ַ
יֵ
נֵ
ּזֶ
ֶ
ְ
וְ ַא ָּתה ִּתּת נִ י את ין ַה ִהּלּולִ ים ַה ה
ּכַ ֲא ֶׁשר ֶא ְר ֲאָך ֶא ְׁש ַּתּכֵ ר
ּכַ ֲא ֶׁשר ְּתנַ ְּׁש ֵקנִ י ֶא ְׁש ַּתּכֵ רּ ,כֵ ן ֶא ְׁש ַּתּכֵ ר.
ְּבלֵ יל ַקיִ ץ
ְּבלֵ יל ַקיִ ץ ַחם ְמאֹד
ָהיִ ינּו יַ ַחד
לָ ַקח ֶאת יָ ִדי ֵּבין ְׁש ֵּתי יָ ָדיו וְ נִ ְּׁש ָקּה
וְ ָא ַמר ֲאנִ י ֵ
אֹותְך
אֹוהב ָ
וְ ַה ֶּג ֶׁשם נִ ַּתְך.

מֹודה
ֲאנִ י ָ
ּומ ְתּוַ ָּדה
ִ
ְּב ִׂשיא ַהּכ ֶֹׁשר ַה ִּׁש ִירי
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ֲאנִ י ְמ ֻׁש ַּג ַעת
ֲאנִ י ְמ ֻׁש ַּג ַעת ָע ֶליָך
וְ ִאם ֹלא א ַֹה ְבָך
לִ ִּבי יִ ְמרֹד ִּבי
וְ יַ כְ ִריז ַעל ְמ ִרי ִר ְג ִׁשי
ִאם ֹלא א ַֹה ְבָך
יַ ֲחלִ יף ָּד ִמי ֶאת סּוגֹו
וְ יִ ַּדם לִ ִּבי
י ְ
ֹאמרּו זֹאת ִמ ְסּכֵ נָ הָ ,ה ַא ֲה ָבה ִׁש ְּג ַע ָּתּה
א ַֹמר
מֹודה
ֲאנִ י ָ
ּומ ְתּוַ ָּדה
ִ
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ְּב ִׂשיא ַהּכ ֶֹׁשר ַה ִּׁש ִירי
ֲאנִ י ְמ ֻׁש ַּג ַעת
ֲאנִ י ְמ ֻׁש ַּג ַעת ָע ֶליָך
אֹוה ִבים
ָה ִאם יִ ְׁשוּו ֵא ֶּלה ָה ֲ
אֹוה ִבים?
לְ ֵאּלֶ ה ֶׁש ֵאינָ ם ֲ
וְ לִ ְּבָך ִצּוָ ה
וְ לִ ְּבָך ִצּוָ ה ֶׁשֹּלא א ַֹהב
ֶאּלָ א אֹותֹו
ׁשֹותי ָה ֵטב.
וְ ִעם ִר ְג ַ

ָאמּות ִאם ִּתּטֹׁש
וְ ָאמּות ִאם ִּת ָּׁש ֵאר
ָאז נְ טֹׁש
מֹותי
וַ ֲאנִ י ֶא ְס ַּת ֵּגל לְ ִ
וְ ֶא ְחיֶ ה.

פנסיה
ַהּלֵ ב ָעיַ ף ֵמ ַא ֲה ָבה
ּיֹוציאּו אֹותֹו
וְ לָ כֵ ן ִּב ֵּקׁש ֶׁש ִ
לְ ֶּפנְ ְסיָ ה ֻמ ְק ֶּד ֶמת.

כל הדרכים הסודיות
ּמֹובילֹות ֶאל ַה ֵּלב
ּסֹודּיֹות ַה ִ
ּכָ ל ַה ְּד ָרכִ ים ַה ִ
ַרק ַא ָּתה ְ
יֹוד ָען
וְ ָה ַפכְ ָּתן ַל ֲא ֵ
זֹורי ָאסֹון
ֲאנִ י ֶא ְס ְּג ֵרן,
ֶא ֶה ְפכֵ ן ֲאסּורֹות לְ ָך
רֹומנְ ִטּיִ ים ְמ ֻׁש ְח ָר ִרים.
זֹורים ַ
וְ ַאכְ ִריז ֶׁש ֵהן ֲא ִ

שּפעת האהבה
לֹוקה ְּבָך
ֲאנִ י ָ
ְ
יע ִתי ָק ָׁשה
ּופ ִג ָ
ּומ ָּצ ִבי ָחמּור
ַ
ִאם ַּת ֲע ִמיק ֲחדֹר – ָאמּות
וְ ִאם ְּתנַ ֶּסה ָל ֶס ֶגת – ָאמּות
אֹוי ִלי ִמ ִּל ִּבי
ּומ ְּמָך
ִ
ַאְך ַאל ִּת ְד ַאג
ֲה ֵרי ֲאנִ י ִמ ְּמ ַב ְּׂש ֵרי ַה ָּמוֶ ת
ֵמרֹב ַא ֲה ָבה ֵא ֶליָך.

ראדיה אל־הלולי ,משוררת תוניסאית שנולדה בעיר א־סאחלין; אשתו של המשורר והעיתונאי אל־חביב אל־המאמי .הוציאה לאור כמה ספרי שירה" :הנתיב
לאהבה" (א־טריק אילא אל־חוּב) בשנת " ,1984אבער משמחה" (אשתעל פי אל־פרח) בשנת  2004ו"תיקנתי את חיי עם קולך" (עדלת עומרי עלא סותק)
בשנת  2010שתורגם לאנגלית .מבחר משיריה תורגמו לעשר שפות :צרפתית ,אנגלית ,גרמנית ,פרסית ,טורקית ,כורדית ,איטלקית ,ספרדית ,יוונית,
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ידידים
יֵ ׁש לְ ָך ַּדי זִ כְ רֹונֹות
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו לְ ָך יְ ִד ִידים ַעל ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת.
ֵׁשב
ּפּורים,
אֹותם ַּב ִּס ִ
וְ ַׁש ֲע ַׁשע ָ
ֲה ֵרי ֵהםּ ,כָ מֹוָךִ ,הזְ ַּד ְּקנּו,
וְ גַ ם ֵהם ְמ ֻׁש ֲע ָמ ִמים.
ַס ֵּפר לָ ֶהם ִסּפּור ַעל ַה ֶּמ ְר ָח ִבים
ֶׁשּכְ כָ ל ֶׁש ָהלְ כּו
קֹומם.
נֹות ִרים ִּב ְמ ָ
ָ
ַס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ַה ֵּׁשד ֶׁשּזֹולֵ ל ֶאת יַ לְ ֵדי ַהּלֵ ב.
ַעל ַהּלֵ ב ֶׁש ַאף ִאם ָה ָרה
נֹותר ָע ָקר.
ָ
ַּד ֵּבר ִא ָּתם ַעל ָה ֵע ֶׂשב ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֵעינַ יִ ם
וְ ַעל ַהחֹול ָה ִעּוֵ ר.
לֹומר ַמ ֶּׁשהּו,
ַעל ָהרּוחֹות ֶׁש ָרצּו ַ
וְ ֹלא ָא ְמרּו.
וְ ַעל ַה ַּפ ְר ַּפר ַהּלָ ָבן ַה ָּק ָטן ֶׁשּנָ ַקׁש ַעל ַּדלְ ְּתָך ַּבח ֶֹרף ַההּוא,
ּכְ ֵדי לְ ִהּכָ נֵ ס ּולְ ִה ְת ַח ֵּמם.
יֵ ׁש לְ ָך ַּדי זִ כְ רֹונֹות
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו לְ ָך יְ ִד ִידים ַעל ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת.
יֵ ׁש לְ ָך יְ ִד ִידים ַעל ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת,
ַאל ִּתגְ רֹם לָ ֶהם לְ ִה ְׁש ַּת ֲע ֵמם.
ַס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ַהּכְ ָב ִׂשים ֶׁש ֵאין לָ ֶהן ֶ
רֹועה
וְ ַעל ָה ֶ
רֹועה ֶׁש ֵאין לֹו ּכְ ָב ִׂשים.
ַס ֵּפר לָ ֶהם
ַעל ָה ֶ
רֹועה ֶׁש ָּט ָעה ,וְ ַעל ַהּכְ ָב ִׂשים ֶׁש ַּמּכִ ירֹות ֶאת ַה ֶּד ֶרְך.
ַס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ַמ ֲע ִׂשּיַ ת ַהּזְ ֵאב,
ַעל ַמ ֲע ִׂשּיַ ת ָה ֶע ְפרֹונִ י
ועל ַמ ֲע ִׂשּיַ ת ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת.
אֹותן.
וְ ִאם ֵאין ֲעלֵ ֶיהם ַמ ֲע ִׂשּיֹותָ ,אז ַה ְמ ֵצא ָ
ַה ְמ ֵצא ַמ ֲע ִׂשּיֹות
ּופ ְר ָּפ ִרים.
רֹועים ַ
ַה ְמ ֵצא זְ ֵא ִבים וְ ֵׁשד ּוכְ ָב ִׂשים וְ ִ
ַה ְמ ֵצא ַמ ֲע ִׂשּיֹות
יֵ ׁש לְ ָך ַּדי זִ כְ רֹונֹות
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו לְ ָך יְ ִד ִידים ַעל ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת.
ַה ְמ ֵצא ַמ ֲע ִׂשּיֹות
ּופ ְר ָּפ ִרים.
רֹועים ַ
ַה ְמ ֵצא זְ ֵא ִבים וְ ֵׁשד ּוכְ ָב ִׂשים וְ ִ
יְ ִד ֶידיָךּ ,כָ מֹוָךִ ,הזְ ַּד ְּקנּו,
וְ ֵהם ְ
יֹוׁש ִבים ַעל ֶא ֶבן ְק ַטּנָ ה.
ַה ְמ ֵצא לָ ֶהם ֶמ ְר ָח ִבים.

יְ ִד ֶידיָךּ ,כָ מֹוָךִ ,הזְ ַּד ְּקנּו,
וְ ֵהם ְ
יֹוׁש ִבים ַעל ֶא ֶבן ְק ַטּנָ ה.
ַה ְמ ֵצא לָ ֶהם ֶמ ְר ָח ִבים.
לַ ֶּד ֶרְך יֵ ׁש ֵר ָאה
וְ ֵעינַ יִ ם
ְ
ּופ ִעימֹות־לֵ ב.
לַ ֶּד ֶרְך יֵ ׁש ְּפ ִעימֹות־לֵ ב ֲעיֵ פֹות
וְ ֵר ָאה
ְמלֵ ָאה ַּב ֲא ַבק ַה ְּצ ָע ִדים.
וְ ֵעינַ יִ ם
ֶׁשּצֹופֹות ֶאל ַההֹולְ כִ ים ָעלֶ ָיה ,וְ ֵהן ְ
ּדֹומעֹות
ַּת ַחת ַרגְ לֵ ֶיהם.
לַ ֶּד ֶרְך יֵ ׁש ֵר ָאה ֶׁשּגֹונַ ַחת ַּת ַחת ִמ ְׁש ַקל ַה ְּצ ָע ִדים,
אֹותן,
וְ ֵעינַ יִ םֶׁ ,ש ַה ְּצ ָע ִדים ְמ ִע ִירים ָ
ּוזְ רֹועֹות ְׁשבּורֹות,
וְ לַ ְמרֹות זֹאת ִהיא ְמנַ ָּסה לְ ָה ִרים יָ ד
ּכְ ֵדי לְ ֵ
נֹופף לְ ָׁשלֹום לַ הֹולְ כִ ים.
יֵ ׁש לְ ָך ַּדי זִ כְ רֹונֹות,
יֵ ׁש לְ ָך יְ ִד ִידים ַעל ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת
וְ ֵהם ְ
יֹוׁש ִבים ַעל ֶא ֶבן ְק ַטּנָ ה.
ַה ְמ ֵצא לָ ֶהם ֶמ ְר ָח ִבים.

הסיפור
ַה ִּסּפּור הּוא ֶׁש ֵאין ִסּפּור.
זֶ ה ֶׁש ִּס ֵּפר ַה ֶּק ְּפ ֶטן ָהיָ ה ַמ ֲע ִׂשּיָ ה
ּכְ ֵדי לְ ַׁש ֲע ֵׁש ַע ֶאת ַה ְ
אֹוקיָ נֹוס ָה ָר ָחב
ּנֹוס ִעים ָּב ְ
וְ ַה ִּסּפּור ָה ַא ֵחר ָהיָ ה ּגַ ם הּוא ַמ ֲע ִׂשּיָ ה
ּכְ ֵדי לְ ַׁש ֲע ֵׁש ַע ֶאת ַה ְ
ּטֹוב ִעים.
ַה ִּסּפּור הּוא ֶׁש ֵאין ִאיׁש ַּבּבֻ ְס ָּתן
וְ ַאף ֹלא ִאיׁש ָּבא ֶֹהל
ּומי ֶׁש ָהיָ ה יָ ֵׁשן וְ ֵ
זֹור ַעָ ,היָ ה ִּד ְמיֹונִ י.
ִ
ֵאין א ֶֹהל וְ ֵאין ּבֻ ְס ָּתן אּולָ ם ּכָ ל זֹאת נֶ ֱא ַמר
ּכְ ֵדי ֶׁש ָה ֵעץ יַ ְחׁשֹב ֶׁשהּוא ַמ ִּטיל ֵצל,
ּוכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְחׁשֹב ַהחֹול
ֶׁשהּוא ֵאם.
ַה ִּסּפּור הּוא ֶׁש ֵאין ֵאם,
ֹלא ֶק ְּפ ֶטןֹ ,לא ֳאנִ ּיָ ה וְ ֹלא ֵצל.
וְ ֹלא ִסּפּור.

ודיע סעאדה ,נולד בשנת  1948בכפר ַׁש ְּב ִטין בצפון לבנון .עבד בעיתונים ערביים בביירּות ,בפריס ובלונדון .היגר לאוסטרליה בסוף שנת  1988ומאז חי בה.
כמה משיריו תורגמו לאנגלית ,גרמנית וצרפתית.
אוקטובר-נובמבר 2017
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u

عباس صفاري

"אתה משורר ,תגיד ,מה זאת אהבה?"
לּו ָהיִ ית ֶ
לֹוׁשים ָׁשנָ ה
ׁשֹואלֶ ת לִ ְפנֵי ְׁש ִ
ָהיִ ִיתי ׁשֹולֵ ף
ִמּכָ ל ַׁש ְרוּול
ּומ ִּקיפֹות
ַהגְ ָּדרֹות מּוכָ נֹות ַ
ֶׁש ַּׂש ֲע ָרה ֹלא ָהיְ ָתה ֶ
עֹוב ֶרת ֵּבין ִּת ְפ ֵר ֶיהן
ַאְך ִמ ְּמרֹום ּגִ ילִ י ְ
נֹותי
ּוׁש ַ
ֲאנִי יָ כֹול ַרק לָ ַק ַחת ֶאת יָ ֵדְך
עֹודּה ֶ
ּפּוח
־ּת ַ
נֹוד ֶפת ֵר ַיח ַ
ֶׁש ָ
ּולְ ָה ִׁש ֵיבְך ֶאל ּב ֶֹק ְ
אׁשית
ר־ּב ֵר ִ
ֲאנִי ְמ ַב ֵּקׁש ֵמ ַה ֵ
ּבֹורא
ִּב ְמקֹום ֲא ָד ָמה וְ ָע ָפר
בּודה
וְ ַצלְ ִעי ָה ֲא ָ
לִ ּטֹל ַה ַּפ ַעם ִמכְ חֹול ְּביָ דֹו
אֹותְך ּכַ ַּמיִ ם
ּולְ ַצּיֵ ר ָ
ְמ ֻׁש ְח ֶר ֶרת ִמּכֶ לֶ א ָהעֹור
ּומ ִּפ ֵ
מֹותיִ ְך
ּגּומי ַע ְצ ַ
ִ
אֹותי
וְ ִ
ּכְ ָדג ַּב ַעל ָּדם ַחם
ֶׁש ִּקּיּומֹו ִּבלְ ָע ַדיִ ְך ַמ ְק ִּביל
לְ ָמוֶ ת ָע ָקר לִ ְבלִ י ׁשּוב.

גנבת חפצי־נוי בניו אורלינס
ק ֶֹדם לָ כֵ ן
ֵ
הֹוד ִיתי ַּפ ַעם
ִּבגְ נֵ ַבת ֶׁש ֶמׁש זְ ֻה ָּבה
ִמ ִּצּיּור יָ ָקר ֶׁשל וַ אן גֹוְך
ת־ה ֵ
ּמֹופת ֶׁשּלִ י ְ
נֹוצ ָרה לַ יְ לָ ה ֶא ָחד
ַאְך יְ ִצ ַיר ַ
ד־אּפ
מֹועדֹון ְס ֶטנְ ַ
לְ ַצד ָּב ַמת ֲ
ְּב ֶּב ְר ֶּבן ְס ְט ִריט
ְּבאֹותֹו לַ יְ לָ הָ ,רחֹוק ֵמ ֵעינַיִ ְך
ְּב ֵ
עֹודְך ֵמ ָתה ִמ ְּצחֹוק
ְ
נִׁש ַמט ֶאל ּכִ יס ִמכְ נָ ַסי
ַמ ִּצית ִמ ַּצד ֲח ִפ ַיסת ַה ִּסיגַ ְריֹות ֶׁשּלָ ְך
ָׁש ַמ ְע ִּתי ּכִ י ּגְ נֵ ַבת ֶח ְפ ֵצי־נֹוי
ִמ ִּמי ֶׁשּגָ זַ ל ֵמ ִא ָּתנּו לֵ ב
ִהיא ִה ְת ַמּכְ רּות יְ ָׁשנָ ה
וַ ֲחׂשּוכַ ת ַמ ְר ֵּפא
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רּוע לְ ָא ְרּכִ י
ֶא ְתמֹולָׂ ,ש ַ
ר־אי ַה ָּצ ָרה וְ ַהּלְ ָבנָ ה
ם־א ַ
ְּב ִמנְ ֶה ֶרת ָה ֶא ַ
ֵמ ֲא ֵ
צּומים
חֹורי ַע ְפ ַע ַּפיִ ם ֲע ִ
ָר ִא ִיתי ַרק ֶאת ַה ַּמ ִּצית
וְ ָׁשם ,לְ ִראׁשֹונָ ה
ֵה ַבנְ ִּתי לְ ֹלא ּכָ ל יִ ֵ
י־מ ְצּפּון
ּסּור ַ
נִיקה ֶאת ֵר ַיח יָ ַדיִ ְך
ּגְ נֵ ַבת ַה ֲח ָפ ִצים ֶׁש ֶה ֱע ָ
ִהיא ַה ִה ְת ַמּכְ רּות ַהּיָ ָפה ָּבעֹולָ ם
ּומּוטב ֶׁש ִּתּוָ ֵתר ֲחׂשּוכַ ת ַמ ְר ֵּפא.
ָ

השראה פואטית
אֹומ ִרים ֶׁש ַה ְׁש ָר ָאה ֶ
ְ
ּפֹוא ִטית
ִהיא ַמ ַּתת ָה ֵאלִ ים
וְ ְ
אֹומ ִרים ֹלא לִ ְסּפֹר
ֶאת ִׁשּנָיו
ֶׁשל סּוס ֶׁשּנִ ְת ַק ֵּבל ְּב ַמ ָּתנָ ה
ּגַ ם ֲאנִי ֹלא ֵ
סֹופר וְ ֹלא ֶא ְסּפֹר לְ עֹולָ ם
ֶאת ַה ִּׁשּנַיִ ם ְּב ֶפה ּכָ לְ ֶׁשהּו
נָׁשר
ּפּוח ֶׁש ֶה ֱא ִדים וְ ַ
ְּב ַת ַ
ּגּופי ַהּגָ לְ ִמי.
ִּב ְב ַׂשר ִ

ניחוח התפוז
ּומ ָּת ִמיד
ֵמ ָאז ִ
ַה ַּתּפּוזִ ים ֶׁש ֲאנִי קֹולֵ ף
נִיחֹוח וְ ַט ַעם
ַ
ֲח ֵס ִרים
ֲא ָבל
רּוחת ַהּב ֶֹקר
ַעל ֻׁשלְ ַחן ֲא ַ
אֹו ּתֹוְך ְצ ִפּיָ ה ְּדהּויָ ה ְּב ִס ְד ַר ֶ
ת־טלֶ וִ יזְ יָ ה יְ ָׁשנָ ה
עֹותיִ ְך ַה ְּמסֻ ָּתתֹות
ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ֶא ְצ ְּב ַ
קֹולְ פֹות ַּתּפּוז
ַה ַּביִ ת ָמלֵ א
נִיחֹוח ַה ַּתּפּוז
ְּב ַ
נִ ְצ ָּבע ְּתפֺז
ִׁשיר ֶׁש ֲאנִי
ָׁשר ַּב ִּמ ְקלַ ַחת.

על אודות שטיח פרסי
נָ כֹון ָמה ֶׁש ְ
אֹומ ִרים
ּפּוח ֶׁשּנִ ַּתק ֵמ ָענָ ף
ַּת ַ
לְ עֹולָ ם ֹלא ֵ
נֹופל
ָרחֹוק ִמן ָה ֵעץ
וְ כָ ְך ּגַ ם ַא ָּתה

ְּבכָ ל ָמקֹום ָּבעֹולָ ם
ְּבכָ ל נָ ֵמל ֵּובית־נְ ִתיבֹות זָ ר
ָּב ֶהם ִּתנְ ַחת
ַּבּסֹוף
ּנִיח ּכַ ֶ
ף־רגֶ ל
ַּת ַ
ַעל ַא ְד ָמ ְתָך ַה ֻּמּכֶ ֶרת
ְׁש ֵמי ַהּיַ ַעד יְ כֹולִ ים
לְ ִה ָּצ ַבע
ְּבכָ ל ּגָ וֶ ן ֶׁש ַּיְב ֵּקׁש ַהּלֵ ב ַה ִּמ ְתּגַ ְעּגֵ ַע
ַאְך ַּת ַחת ַרגְ לֶ יָך ָה ֲא ָד ָמה
ִּתּוָ ֵתר ְּב ֶצ ַבע ַא ְר ְצָך
ֶא ֶרץ ֶׁש ַּת ֲעקֹב ַא ֲח ֶריָך
סֹוף־העֹולָ ם
ָ
ַעד
לִ ְפרֹׂש ְּב ָמעֹון ַא ֲחרֹון
ֲא ָד ָמה ַּת ַחת ַרגְ לֶ יָך
ּכְ ָׁש ִט ַיח ֲעמּוס ְּתמּונֹות וְ ַת ְבנִּיֹות

טינה בחו"ל
ּכְ ֶׁש ַה ֲח ָפ ִצים ַּב ַּביִ ת
חֹוקה
ִ
רֹואים ֶׁש ַא ְּת ְר ָ
ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ּגַ ִּבי לְ ֹלא ֶה ְפ ֵסק
ָה ֲאגַ ְר ָטלִ ים
ַהּוִ ילֹונֹות
תּורה
ַה ִּמ ָּטה ַה ְּס ָ
ַהּכֵ לִ ים ַה ֱּנֶע ָר ִמים
טּוׁשים ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן
ָה ִעּתֹונִים ַהּנְ ִ
ּטֹובה
ֲא ִפּלּו ֶה ָחתּול ּכְ פּוי ַה ָ
ַמ ֲע ִדיף ְּב ֵה ָע ְד ֵרְך
ֶאת ֶה ָח ֵצר ַה ְּׁשכֵ נָ ה.
ֵהם ְ
אֹומ ִרים ֶׁשּכְ ֶׁש ַא ְּת ֵאינֵ ְך
ֲאנִי ִמ ְת ַע ֵּצל
ְ
ּומ ַפ ֵּׁשל
ׁשּובה
ימה ֲח ָ
ְּבכָ ל ְמ ִׂש ָ
אׁשים ַה ֲחלּולִ ים ָה ֵאּלֶ ה
ֹאמר לָ ָר ִ
ֵאין ִמי ֶׁשּי ַ
ֶׁשּכְ ֶׁש ַא ְּת ֵאינֵ ְך ָמה זֶ ה ְמ ַׁשּנֶ ה
ֵמ ֵהיכָ ן ֲא ָס ֵרק ֶאת ְׁש ִבילִ י
וְ ַעד ֵהיכָ ן ֶא ְפ ַּתח ֶאת ַצּוְ ארֹונִי,
עּופה
ה־ה ְּת ָ
אֹותְך ִמ ְּׂש ֵד ַ
ּכְ ֶׁש ֶא ֱאסֹף ָ
ִּת ְר ִאי ֶאת זְ ַק ְ
ת־הּיָ ִמים ֶׁשּלִ י
ן־ׁש�ֹל ֶׁש ַ
לֹוׁשה ְּת ָע ִרים ְ
ּומבֻ ָּׂשם
ְמ ֻגּלָ ח ִּב ְׁש ָ
וְ ֶאת ַקו ַה ְּמגַ ֵהץ ֲא ֶׁשר ָׁשב
לְ חֻ לְ ָצ ִתי ּולְ ִמכְ נָ ַסי.

יּונּוס ֶא ְמ ֶרה Yunus Emre u
מטורקית :עפרה בנג'ו
1
אׁשית לַ ּכֹל ַּדע ֶאת נַ ְפ ְׁשָך
יֶ ַדע וְ עֹוד יֶ ַדעֵ ,ר ִ
ִאם ֹלא ֵּת ַדע ֶאת נַ ְפ ְׁשָך לְ ַמה ּיִ ְׁשוֶ ה לִ ְ
ּמּודָך
ֹלהים
לָ ַד ַעת ְקרֹאַ ,מ ְׁש ָמעֹו לָ ַד ַעת ָה ֱא ִ
ּכְ לֶ ֶחם יָ ֵבׁש ַא ָּתה ִאם ְּת ַׁשּנֵ ן ְּבלִ י לְ ָה ִבין
ֹאמר לָ ֵאל ִצּיַ ִּתי
ֹאמר לָ ַמ ְד ִּתי יָ ַד ְע ִּתיַ ,אל ּת ַ
ַאל ּת ַ
ִאם ֹלא ֵּת ַדע ֶאת ֱא ֶ
ֹלהיָך ָׁשוְ א ְּתכַ ֵּתת ֶאת ַרגְ לֶ יָך
*
ָּבאֹות ָאלֶ ף נִ גְ לָ ה ִּפ ְׁש ָרם ֶׁשל ַא ְר ַּב ַעת ַה ְּס ָפ ִרים
ִאם ֹלא ֵּת ַדע ֶאת ָה ָאלֶ ף ֵאיְך ַּת ְחּכִ ים וְ ָת ִבין ְּד ָב ִרים
אֹותּיֹות ַא ָּתה הֹוגֵ ה ִמ ָּק ֶצה לְ ָק ֶצה
ֶע ְׂש ִרים וְ ֵת ַׁשע ִ
ַאְך ַּב ֲה ְ
גֹותָך ָאלֶ ף ַה ִאם ֵּת ַדע ֶּפ ֶׁשר ַה ֶהגֶ ה ַה ֶ ּזה
יּונּוס ֶא ְמ ֶרה ֵ
אֹומר :טֹוב לָ בֹוא לְ לֵ ב ָה ֲאנָ ִׁשים
ִמּלְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ַה ַחג' לְ ֶמּכָ ה ַאלְ ֵפי ְּפ ָע ִמים
2
הֹוי ַּב ַעל ַההֹון ַּוב ַעל ַה ָּממֹון
ִּמיהּו ֲאדֹונֵ ֶיהם ָה ִראׁשֹון
ֶׁש ֶקר ַההֹון וְ ֶה ֶבל ַה ָּממֹון
ְ
יֹומָך ָק ָצר ְׂש ַמח ּבֹו וָ רֹן

* ארבעת הספרים לפי האסלאם הם :הקוראן ,הברית החדשה,
חמישה חומשי תורה ותהלים.
יּונּוס ֶא ְמ ֶרה ( ,)1320-1238משורר ואיש דת צּופי ,היה בין
המשוררים הראשונים שכתב שירה בשפה הטורקית ולא בערבית
או בפרסית כפי שהיה מקובל עד לזמנו .הוא השפיע על המשוררים
הטורקים לכל דורותיהם ובכללם גם על משוררי העידן המודרני.
שירתו כתובה בסגנון של שירה אנטֹולית עממית ועוסקת באהבה
ובגורל האדם .לפי התפיסה הצופית ,האהבה הגשמית הכרחית כדי
להגיע לאהבה הנשגבת יותר ,היא אהבת האל.

עבאס ספארי ,נולד בעיר יזד באיראן בשנת  1951ומתגורר מזה כשלושה עשורים בלונג
ביץ' ,קליפורניה .פרסם מספר ספרי שירה בפרסית שיצאו לאור בארצות הברית ובאיראן
וזכו להצלחה רבה .שיריו תורגמו בין היתר לאנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,ספרדית וערבית.
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אטאול בהראמאולו Ataol Behramoğlu u
מטורקית :עפרה בנג'ו

אם אמות

דבר אחד לימדוני החיים

ּדּומים
ִאם ָאמּות יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַּב ִּד ְמ ִ
ֶׁשלֶ ג ָׁשחֹר יֵ ֵרד ַעל ָה ִעיר
לִ ִּבי יַ ֲעטֹף ֶאת ַה ְּד ָרכִ ים
וַ ֲאנִ י ֶא ְצ ֶּפה ְּב ֶר ֶדת ַהּלַ יְ לָ ה
עֹותי
ֵּבינֹות לְ ֶא ְצ ְּב ַ

ָּד ָבר ֶא ָחד לִ ְּמדּונִ י ַה ַחּיִ ים:
ֲחיֵ ה ֶאת ַחּיֶ יָך ְּבכָ ל ְמ ְ
אֹודָך
הּוב ְתָך ִּת ְהיֶ ה ּכִ ְמ ֻעּלָ ָפה ִמּנְ ִׁשיקֹות ִּפיָך
ֶׁש ֲא ָ
יחֹוח ַה ְּפ ָר ִחים
וְ ַא ָּתה ֵמ ַה ִה ְת ַּב ְּׂשמּות ִמּנִ ַ

ּדּומים
ִאם ָאמּות יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַּב ִּד ְמ ִ
נֹוע
ְצ ִע ִירים יֵ לְ כּו לְ ֵבית ַהּקֹולְ ַ
ַרּכֶ ֶבת ַּת ֲחֹלף ַּב ֶּמ ְר ַח ִּקים
וַ ֲאנִ י ֶא ְטמֹן ָּפנַ י ְּבתֹוְך ֶּפ ַרח
ּכְ מֹו ְמ ַב ֵּקׁש לִ ְבּכֹות
ּדּומים
ִאם ָאמּות יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַּב ִּד ְמ ִ
לּו יָ כֹלְ ִּתי לָ ֵׂשאת ַר ְגלַ יִ ם ּולְ ִה ְס ַּת ֵּלק
לָ בֹוא לְ ֵעת ֶע ֶרב ֶאל ִעיר
לַ ֲחלֹוף ֵּבין ֲע ֵצי ַה ִּמ ְׁש ֵמׁש
לָ לֶ כֶ ת לְ ָהזִ ין ֵעינַ י ַּבּיָ ם
אֹו לִ ְצּפֹות ְּב ַמ ֲחזֶ ה ֵּת ַא ְטרֹון
ּדּומים
ִאם ָאמּות יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַּב ִּד ְמ ִ
ַּב ֶּמ ְר ָחק יַ ֲחֹלף ָענָ ן
ֲענַ ן יַ לְ דּות ָׁשחֹר
ַצּיַ ר ַה ֵ
יאלִ יזְ ם
ּסּור ָ
יַ ְת ִחיל לְ ַׁשּנֹות ֶאת ְּפנֵ י ָהעֹולָ ם
ְצוָ חֹותִ ,צּיּוץ ִצ ֳּפ ִרים
וְ ִצ ְב ֵעי ָה ֲא ָד ָמה וְ ַהּיָ ם
ֵאּלֶ ה ְּב ֵאּלֶ ה ִמ ְת ַמּזְ ִגים
ֲאנִ י ַא ִּגיׁש לָ ְך ִׁשיר
לֹומי
ּלֹותיו יִ ְפ ְרצּו ֵמ ֲח ִ
ֶׁש ִּמ ָ
וְ ָהעֹולָ ם יִ ָּפ ֵרד ַאט ַאט
ּב ֶֹקר יֹום ִראׁשֹון
ָׁש ַמיִ ם
ָעלִ ים ַמ ְצ ִה ִיבים
ָא ָדם
אׁשית
וְ ׁשּוב יַ ְת ִחיל ַהּכֹל ִמ ְּב ֵר ִ

ִה ְתּבֹונֵ ן ָׁשעֹות ֲא ֻרּכֹות
ַּבּיְ לָ ִדיםַּ ,ב ִּצ ֳּפ ִריםַּ ,ב ָּׁש ַמיִ ם ַּובּיָ ם
ִּוב ֵ
ימי ֶחלְ ְּדָך ַעל ָה ֲא ָד ָמהִ ,ה ְת ָע ֶרה ָּבם
ַהּכֵ ה ׁש ָֹר ִׁשים ֶׁש ִאיׁש ֹלא יּוכַ ל לְ ָע ְק ָרם
ְּב ָח ְּב ֶקָך ֶאת יְ ִד ֶידיָך ַא ְּמ ֵצם ְּבעֹז ֵאלֶ יָך
גּופָךְּ ,בנַ ְפ ְׁשָך ְּובכָ ל ְמ ְ
וְ לַ ִּמלְ ָח ָמה ֵצא ְּב ְ
אֹודָך
ְּב ָׁשכְ ְבָך ַעל ַהחֹול ַה ַחם ִה ְׂש ָּת ַרע ָעלָ יו
ָמ ָׁשל ָהיִ ָית ָעלֶ הּ ,גַ ְרּגִ יר־חֹול אֹו ֶא ֶבן
ּמּוס ָיקה ַהּיָ ִפים
ַה ֵּטה ָאזְ נְ ָך לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ִמגְ וַ ן סּוגֵ י ַה ִ
ֶׁשּכָ ל יֵ ְ
ׁשּותָך ִּת ְת ַמּלֵ א ִּב ְׁשלַ ל קֹולֹות ְּוצלִ ילִ ים
ְּוצלֹול לְ ַמ ֲע ַמ ֵּקי ַה ַחּיִ ים
נִּׂשא ֶאל יָ ם ִאזְ ַמ ְרּגָ ִדי
ּכְ מֹו ָמצּוק ָ
לֵ ְך ֶׁש ִבי ַא ֲח ֵרי ְמ ִדינֹות ְרחֹוקֹות ְּובנֵ י ָא ָדם זָ ִרים
ׁשּוקה לִ ְקרֹא ֶאת ּכָ ל ַה ְּס ָפ ִרים ּולְ ַהּכִ יר ֶאת ְׁשלַ ל צּורֹות ַה ַחּיִ ים
ְּוב ַער ִמ ְּת ָ
ּכֹוס־מיִ ם ְּב ַת ֲענּוגֹות ֲא ֵח ִרים
ַ
ַאל ָּת ִמיר ֶאת ַה ַּת ֲענּוג ֶׁש ִּב ְׁש ִתּיַ ת
וְ ֵתן לַ ִּׂש ְמ ָחה לְ ָה ִצ ְ
ת־חּיִ ים
ׁשּוק ַ
יפָך ִּב ְת ַ
ּגַ ם ֶאת ַה ַּצ ַער ָׂשא ְּבכָ בֹוד ְּבכָ ל נִ ֵ
ימי נַ ְפ ְׁשָך
יֹוסיפּו לְ ַבגְ ְ
רּותָך
ּכִ י ַה ַּצ ַערּ ,כַ ִּׂש ְמ ָחהַ ,רק ִ
נּוע ִעם ַמ ְעּגְ לֵ י ַה ַחּיִ ים ָה ְר ָח ִבים
ֵּתן לְ ָד ְמָך לָ ַ
ֶׁש ְּב ְ
עֹור ֶקָך יִ זְ רֹם ָּדם ַר ֲענָ ן ֶׁשל נֶ ַצח ַה ַחּיִ ים
ָּד ָבר ֶא ָחד לִ ְּמדּונִ י ַה ַחּיִ ים:
לֵ ְך ִּבגְ דֹולֹותִ ,ה ְת ַמּזֵ ג ִעם ַה ָּׁש ַמיִ םַ ,הּנְ ָהרֹותַ ,ה ֵּת ֵבל ּכֻ ּלָ ּה
ת־ׁש ַמיִ ם לְ ָך ֵהם יָ ֶמיָך ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
ּכִ י ַמ ַּת ָ
י־אנֹוׁש נִ ְּתנּו ַה ַחּיִ ים ְּב ַמ ָּתנָ ה
ּכִ י לְ כָ ל ְּבנֵ ֱ

אטאול בהראמאולו ( ,)-1942מהמובילים במשוררים הטורקים בני זמננו .למד רוסית וספרות רוסית באוניברסיטת אנקרה ,ונטה לקומוניזם .הושפע משירתו של
נאזם חכמת וכמוהו נאלץ לצאת לגלות בשנות השמונים ,על רקע תפיסותיו האידיאולוגיות .שלא כמו חכמת ,הותר לו לשוב לטורקיה לאחר זמן מה .מאז שנות
השישים פרסם כמה קובצי שירה ,שאחד המפורסמים שבהם הוא טורקיה מולדתי העצובה ,מולדתי היפה.
באחרונה קיים שביתת רעב בת יום אחד כאות הזדהות עם שובתי הרעב ,נוריה גולמן וסמיה אוזקצ׳ה ,ביום ה־ 66לשביתתם .השובתים הם שניים מבין 5,000
אקדמאים שפוטרו ממשרותיהם בעקבות צו חירום שהפעילה ממשלת טורקיה אחרי ניסיון ההפיכה הכושל ביולי  .2016בהראמאולו ציין כי מעשהו הסמלי הוא
אמנם רק טיפה באוקיינוס אך הוא נועד להעיר את דעת הקהל למצב בטורקיה.
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גליון 397

א־טייּב סאלח

u

الطيب صالح עּבד אל־והאּב אל־ּביאתי

מערבית :אלון פרגמן

מערבית :עמרי לבנת

סוזן ועלי

הטווס

שמו היה עלי .שמה סוזן .ח'רטום .לונדון.
למדה אמנות במכון ְסלֵ ייד .למד מדע המדינה
בבית הספר לכלכלה של אוניברסיטת לונדון.
אמרה" :תתחתן איתי".
השיב" :לא .זה קשה".
אמרה" :אבל אני אוהבת אותך".
ענה" :גם אני אוהב אותך ,אבל"...
לאחר מכן שב לארצו.
החלו להתכתב.
״אני אוהבת אותך ,עלי".
״גם אני אוהב אותך ,סוזן ,אבל"...
שישה חודשים.
כתבה אליו" :הכרתי מישהו .אנשא לו".
כתב אליה" :אבל אני אוהב אותך ,סוזן".
לא כתבו עוד.
הוא חושב עליה מעת לעת.
היא נזכרת בו מדי פעם.
אבל...

ָע ִרים ְּב ַמּגֵ ָפה ֵמתֹות וְ ַר ַעׁש ֲא ָד ָמה ַמּכֶ ה ַּב ֲא ֵחרֹות
ּומלְ ָחמֹות ְּבכָ ל ָמקֹום וְ ֶה ֶרס
וְ ָר ָעב ִ
וְ ַת ְרּבֻ ּיֹות ְּותקּופֹות ְ
קֹורסֹות,
ּבּוׁשה ,חֹו ֵשֹף ֶאת ֶע ְרוָ תֹו לַ ִּצּבּור.
ַאְך ַה ַּטּוָ סְּ ,בלִ י ָ

א־טייב סאלח ( ,)2009-1929כותב סודני .כתיבתו
מתארת את החברה הסודנית הכפרית בעיקר
והתמורות שהיא עוברת על רקע המפגש עם
העולם המודרני .יצירתו החשובה ביותר היא
הרומן עונת הנדידה אל הצפון ( ,)1973שתורגם
לעברית (הספרייה לעם ,הוצאת עם עובד) .בסיפור
הקצרצר "סוזן ועלי" ניתן למצוא התייחסות
לקולוניאליזם הבריטי בסודן (עד אמצע המאה
ה־ )20ולחייו האישיים כמי שהתחתן עם אשה
סקוטית וחי מרבית חייו מחוץ למולדתו.

u

عبد الوهاب البياتي

רקדנית העשן
ַר ְק ָדנִ ית ִמּיַ ם ִסין
רֹוק ֶדת ְּב ֵת ַבת ַח ְר ִסינָ ה
ֶ
ֶ
עֹוצ ֶמת ֶאת ֵעינֶ ָיה
ּבֹוכָ ה
ְּב ָא ְחזָ ּה ְּביָ ָדּה ִצּפֹור
ַמ ֲעלָ ָתּה ּכְ ָק ְר ָּבן לָ אֹור
ֶ
קֹוט ֶפת ְּביָ ָדּה ָה ַא ֶח ֶרת ֶּפ ַרח ְׁש ֵק ִדּיָ ה
ַמ ְח ִּב ָיאה אֹותֹו ְּב ַת ְח ִּתית ַה ֵּת ָבה
צֹונַ ַחת ּכְ כֹוכָ ב ְּביַ ם ִסין
רּוח.
נִ ֶּד ֶפת ּכְ ָע ָׁשן ָּב ַ

שני השירים מתוך "הבוסתאן של עאישה" (קהיר :דאר א־שורוק)1989 ,

עבד אל־והאּב אל־ּביאתי ( ,)1999-1926משורר עיראקי יליד בגדאד .מחלוצי
השירה הערבית המודרנית ומהמחדשים הבולטים של שירת המשקל והחרוז
החופשי .האהבה לנוף ולמנטליות העירונית כמו גם האהבה המיוחדת לבגדאד
נוכחות בשירתו באופן מוחשי .אזרחותו העיראקית נשללה פעמיים בשל
פעילותו הפוליטית והשתייכותו לחוגים הקומוניסטיים העיראקיים ושנים רבות
חי בגלות .בין לבין שימש נספח תרבותי בשגרירות עיראק במוסקבה ונספח
במשלחת הדיפלומטית העיראקית במדריד .למרות שלילת אזרחותו ויציאתו
לגלות לא נפגעה הפופולריות שלו ,הוא המשיך לזכות בהערכה רבה ועד יום
מותו היה מעמודי התווך של קהילת הגולים העיראקים בדמשק.
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חבורת ּכִ ְרּכּוּכ

u

جماعة كركوك

חבורת כרכוכ היתה מן החבורות הספרותיות הבולטות בדור שנות השישים בעיראק .חבריה הבולטים היו סרגון בולוס ( ,)2007-1944פאדל
אל־עזאווי ( ,)-1940ג'אן דמו ( ,)2003-1943סלאח פאיק ( ,)-1945מּואייד א־ראווי ( )2015-1939ואנוור אל־גסאני ( ;2009-1937היחיד
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مؤيد الراوي

ִּכרְּכּוּכ
פּופה ְּב ַסּכָ נֹות,
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ְמ ֻר ֶח ֶקת וַ ֲא ָ
ֵ
צֹולְ
יְ
מּורה ַעל די לֹות.
ַא ְפלִ יג ֵאלֶ ָיה ְּב ֵת ָבה ְׁש ָ
צּוד ָתּה ַה ֲח ֵר ָבה.
ֶא ֱעגֹן ַעל ְמ ָ
ימן ַחּיִ ים.
ֵאינֶ ּנִ י נ ַֹחֹ .לא ֶא ְׁשלַ ח ֶאת ַהּיֹונָ ה וְ ַא ְמ ִּתין לְ ִס ַ
ּיֹורים ָּב ֲאוִ יר.
ֲה ֵרי ָּב ִעיר יֵ ׁש ַצּיָ ִדים ֶׁש ִ
ְ
ֶ
יׁשה ֵאלֶ ָיה ִּבלְ ִּתי־אפ ָׁש ִרית,
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהּגִ ָ
ַא ְמ ִריא ְּב ָמטֹוס וְ ֶא ֱח ֶצה ֶאת ָׁש ֶמ ָיה
ּומ ָּתא ַה ַּק ַּב ְרנִ יט ֶא ֱחזֶ ה ְּב ָמה ֶׁשּנֶ ֱה ַרס ָּבּה.
ִ
ַהּנָ ָהר ָח ֵרב,
ּגַ לְ ּגַ ּלֵ י ַה ַּמיִ ם ָׁש ְקעּו ַּב ַּס ַחף
*
י־ק ְהיָ ה ְּוב ָׁש ֶ
אט ְרלּו
וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ְּב ֶּבגְ לֶ רְּ ,ב ָס ִ
אר ַ
ׁשֹוא ִפים ֶׁש ָה ִעיר ָּתקּום ֵמ ָח ָדׁש
ֵאינָ ם ֲ
וְ ָת ִׁשיב ְּת ִהּלָ ָתּהַ .מ ְב ִר ֵיחי ַה ַּט ָּבק
יְ ֵׁשנִ ים לְ ֵעת ֶע ֶרב ַעל ֶעגְ ֵ
ְ
לֹות ֶיהם ָהר ָחבֹות
ּגֹורלֹות
וְ ֵאינָ ם ִמ ְת ַענְ יְ נִ ים ְּב ָחכְ ַמת ַה ָ
וְ גַ ּנָ ִבים ֶׁש ִּב ֵיד ֶיהם ַמ ְפ ְּתחֹות ָה ִעיר
אֹותם ִּב ֵידי זָ ִרים.
ַמ ְפ ִק ִידים ָ
ִע ִירי ִהיא ח ֶֹׁשְך ּגָ דֹול.
ֶא ֱחֹלף ַעל ָּפנֶ ָיהֶ ,א ֱעזֹב וְ ֹלא ָאׁשּוב.
* שמות שכונות ותיקות בצדה המערבי של העיר כרכוכ.

מואייד א־ראווי ( ,)2015-1939משורר עיראקי יליד אל־אנּבאר במערב
עיראק שהעביר את שנות ילדותו והתבגרותו בעיר כרכוכ .מן החברים
הבולטים ב"חבורת כרכוכ" .בשנות ה־ 70גורש מעיראק ועבר בעמאן
ובביירות עד שבשנת  1980השתקע בברלין ,שבה חי עד מותו.
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ביקור
ְּבכָ ל ּב ֶֹקר
ּכְ ֶׁש ֵּׁשנָ ה עֹוד ַמכְ ִּב ָידה ַעל ַע ְפ ַע ַּפי
ּתֹורית.
ָּב ָאה ֵאלַ י ִצּפֹור ִמ ְס ִ
גּורים
נֹוק ֶׁשת ַעל ַהּזְ כּוכִ יתִ ,אם ַחּלֹונֹות ַה ַּביִ ת ְס ִ
ֶ
וְ ַהּוִ ילֹונֹות מּוגָ ִפים,
נֹוק ֶׁשת ִמן ָה ֵע ֶבר ַה ֵּׁשנִ יֶ ,
עֹומ ֶדת ַּב ֶּׁשלֶ ג
ֶ
ַה ְּמכַ ֶּסה ֶאת ֲח ַצר ַה ַּביִ ת
גּופּה ֶאת יָ ַמי.
ּומ ְס ִּת ָירה ְּב ָ
ַ
ַה ִּצּפֹור ָּב ָאה ֵאלַ י נִ זְ ֶע ֶמת,
ֹלא ּכְ ֵדי לָ ִׁשיר
ֶאּלָ א ּכְ ֵדי לְ ַד ֵּבר
ַעל ֶה ָה ִרים ֶׁש ָח ְצ ָתה,
ֶה ָע ִרים ֶׁש ָר ֲא ָתה
וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּׁש ָרה לָ ֶהם,
ּכִ ְמ ַב ֶּק ֶׁשת לְ ַה ֲע ִביר לִ י ֶאת ָה ֵר ַיח
ּומּנִ ָיחה מּולִ י
ַ
ְר ִס ֵיסי ְּתמּונֹות יְ ָׁשנֹות.
ּכָ ְך,
ִּב ְׁש ֵּתי ּכְ נָ ֶפ ָיה,
ּגֹונֶ ֶבת ִמ ֶּמּנִ י ָּת ִמיד
ּתֹורית ַהּזֹאת
ַה ִּצּפֹור ַה ִּמ ְס ִ
ֶאת ָה ֲאוִ יר.

סלאח פאיק

מערבית :עידן בריר
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صالح فائق

האוכל לשוב?

*

ַהאּוכַ ל לָ ׁשּוב ַרק עֹוד ַּפ ַעם ַא ַחת
ֶאל ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ֶא ֶרץ ַהּזֹאת
ׁשּועל,
אֹותי לְ ָ
ִמ ְּבלִ י ֶׁש ַה ַּק ְר ָמה ַּת ֲהפְֹך ִ
לְ נָ ָחׁש אֹו לְ ֵעץ ַהּנִ ְׂש ָרף ִמחּוץ לַ ּיַ ַער?

ֶא ְתמֹול ָע ִׂש ִיתי ִצּלּום ָחזֶ ה
ַא ֲח ֵרי ֳח ָד ִׁשים ֶׁשל ּכְ ֵאב.
אֹותי:
ּלּומים ִה ְד ִהימּו ִ
ַה ִּצ ִ
רֹוק ִדים,
רֹוק ִאים ְ
ָמ ָ
הּודי ִמ ֵ
דּותי
ימי יַ לְ ִ
יְ ִ
מֹוכֵ ר ַּב ִּדים ַּב ִּס ְמ ָטאֹות
ַצ ְ'רלִ י ַצ ְ'ּפלִ ין ִעם ָא ִבי ַּב ֲח ַדר ָה ְ
אֹור ִחים
ֶׁשּבֹו ִה ְס ִּתיר ֶאת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ַהּנְ ִקּיִ ים
יטים ְּבכַ ְפ ִרי ּבֹוכֶ ה
יְ לָ ִדים ַמ ִּב ִ
עּופה ָסגּור,
וַ ֲאנִ י ִמחּוץ לִ ְׂש ֵדה ְּת ָ
ֵ
יֹוׁשב ֵּבין ַחּיֹות ַה ַּבר
ּפּורי.
ּומ ְק ִריא לָ ֶהן ֶא ָחד ִמ ִּס ַ
ַ

בֹוּה וְ יָ ֶפה
לְ ֵה ָראֹות ָחזָ קּ ,גָ ַ
ּכְ מֹו ְס ְ
ּפֹור ַטאי יְ וָ נִ י,
אֹותי ִמ ֵ
דּותי
ימי יַ לְ ִ
ֹלא לִ גְ רֹר ַמ ֲחלֹות ְּוקלָ לֹות ֶׁש ְּמלַ ּוֹות ִ
וְ ַעד לְ ֶרגַ ע זֶ ה?
לְ ַפ ְט ֵּפט ּכְ כָ ל ֶׁש ֶא ְר ֶצהְּ ,בכָ ל ֵעת ֶׁש ֶא ְר ֶצה ,לִ כְ ּתֹב
וְ לָ ִׁשיר ִׁש ִירים לְ ַע ְצ ִמיִ ,מ ֵּדי ַּפ ַעם,
ְּבאּולָ ם ֶׁש ֵאין ּבֹו ִאיׁש?
ֶׁשֹּלא יַ ְב ִהילּונִ י ַהּיָ ִמים ,וְ ֶׁשּיִ ְט ְרפּו ְׁש ָב ַחי
לְ ַא ְדמֹות ֶה ָה ִרים ,לְ ַמ ְעיָ נֹות ְמ ַפכְ ְּפכִ ים
ּולְ ַמ ְראֹות ַהּנְ ֵמלִ ים?
בֹותי ַה ַּק ְדמֹונִ ים
לְ ִה ְת ַמּזֵ ג ִעם ֲא ַ
וְ לָ ִריב ִעם ָה ֻא ְמלָ לִ ים ַה ֻּמ ְפ ָק ִרים ֶׁשל ָּב ֶבל
*
לְ ַמ ַען זֹונַ ת ִמ ְק ָּד ִׁשים?
לֶ ֱאסֹף ֶאת ַק ְרנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵמ ַחּלֹונִ י
רֹועדֹותּ ,כְ ֵדי לְ ָה ִאיר ֶאת ְמ ִחילֹות זִ כְ רֹונִ י
ְּביָ ַדיִ ם ֲ
ָ(ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲאנִ י ּפֹוגֵ ׁש ָאב ֶׁש ֵאינֹו נִ ְר ֶאה ּכְ ָא ִבי
וְ ֵאם ֶׁש ֵאינָ ּה ּבֹוכָ ה לְ ַב ָּדּה ִּב ְׁשעֹות ַה ָּצ ֳה ַריִ ם)?
לִ ְדּפֹק ַעל ַּדלְ תֹות ָּב ִּתים ָּב ִאי ַהּזֶ ה
אֹו ְּב ִאי ַא ֵחר ,וְ לִ ְׁשאֹל ַעל ָסלַ אח ָפ ִאיקַ ,הּנִ ְפ ָקד,
וְ ֹלא לִ ְקרֹא ְּבכָ ל ַּפ ַעם ָּב ִעּתֹון
נֹוסף?
ַעל ִה ְס ַּתּלְ קּותֹו ֶׁשל ָח ֵבר ָ
ֶׁש ָה ְ
אֹותם
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים יִ נְ ֲהרּו ֵאלַ יּ ,כְ ֶׁש ֲאכַ ֵּבד ָ
ְּב ַצּלַ ַחת ַמ ְמ ַּת ִּקים ֵמ ִא ְיס ַטנְ ּבּול,
ּׁשּורּיֹות
וְ ֶא ֵּתן לַ ּנָ ִׁשים ַהּיָ פֹות ַט ָּבעֹות ֶׁשל ְמלָ כֹות ַא ִ
אתי ְּבגַ ּנֵ י נִ ינְ וֵ ה?
ֶׁש ָּמ ָצ ִ
קּוריםְ ,מפֻ ּזָ ִרים
ֹלא לִ ְראֹות ְּפ ָר ִחים ֲע ִ
ַעל ְׁש ִביל ,אֹו ֵעץ ֶּד ֶקל ֵ
צֹועד
ַּב ַהלְ וָ יָ ה ֶׁשל ְמ ֵ
ׁשֹורר?
ַהאּוכַ לּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָאׁשּוב ַּב ֵּׁשנִ ית ,לַ ֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ל ֵאּלֶ ה,
אֹו לְ ָפחֹות ֶאת ִמ ְק ָצ ָתם?
* הכוונה לאלת האהבה ,הפריון והמלחמה השומרית ִאינָ נָ ה.

אנקה את שירַי בלשוני
ּכֹותב ִמ ְּבלִ י לְ ִה ְת ַעּכֵ בֲ ,ה ֵרי ֲאנִ י ָעלּול ֶׁשֹּלא לְ ִה ְת ֵ
לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשנָ ה ֲאנִ י ֵ
עֹורר ׁשּוב.
ֹאׁשי ֵ
ֲאנִ י ֶ
ֹאׁשי לַ ֲא ֵח ִרים
ּומר ִ
רֹוצה לְ ַהּגִ ַיע לִ ְתמּונֹות ּולְ ִׁש ִירים ְק ָצ ִרים ְּבר ִ
ֵ
ֵ
יֵ
ֵ
ֵ
זֹוכֵ
ֵ
ְ
נֶ
ְ
ְ
ּכְ
ֶ
אֹותם ח ָּב ִאים מ ֲאחֹורי
ִּב ְמחֹוזֹות ׁש ָבר אינִ י ר היכָ ן הםֲ .אנִ י מ ַדמ ן ָ
רֹוק ִדים ְּב ֶס ֶרט
ַמ ְּפלֵ ַ
י־מיִ ם ְּב ַסּכָ נַ ת ִה ְתיַ ְּבׁשּותַּ ,ת ַחת ַרגְ לֵ ֶיהם ֶׁשל ַא ְפ ִר ָיקנִ ים ָה ְ
ְּוס ִביב ְמ ֵ
ׁשֹוררֶ ,
אֹוקיָ נֹוס ָׁש ֵקטָ .חלַ ף
ּדֹומה לִ יַ ,ה ְּמזַ לְ זֵ ל ִּבנְ ִדיבּותֹו ְּובטּובֹו ֶׁשל ְ
אֹותם
אֹותםֲ ,אנַ ֶּקה ָ
זְ ַמן ַרב ֵמ ָאז נֶ ְח ְּבאּו ַה ְּתמּונֹות וְ ַה ִּׁש ִירים ַהּלָ לּוִ .אם ֶא ְמ ָצא ָ
נֵ
ֶ
ֶ
ְ
ִּבלְ ׁשֹונִ יָ ,א ִׁשיר וְ ֶא ְחֹלק ִע ָּמם ִמּנִ ְסיֹונִ י ְּב ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּׁש ֶמׁש ַהּזֹאת ,לִ פ י ׁשא ֱעבֹר
ֶאל ַא ַחת ַהּגָ לַ ְק ְסיֹותֶׁ ,ש ָּבּה ֶאכְ ּתֹב ְּבלִ י לְ ִה ְת ַעּכֵ ב לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשנָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי אּולַ י ֹלא
ֶא ְת ֵ
עֹוררּ ,גַ ם ָׁשםׁ ,שּוב.
סלאח פאיק ,משורר עיראקי יליד  .1945מן החברים המוכרים והמוערכים ב"חבורת
ּכִ ְרּכּוּכ" .אחרי שהעביר את שנות התבגרותו בכרכוכ ואת שנות לימודיו האוניברסיטאיים
בבגדאד ,עזב פאיק את עיראק בשנת  1974ועבר בדמשק ובביירות לפני שהשתקע
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u

فاضل العزاوي

משורר בגלות
ַּבּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ הַ ,ה ֵ
ּנֹוחת ַעל ַצ ְּמרֹות ָה ֵע ִצים
רּוח ַעל ֵ
חֹוקים
חֹופי ִ
ָׁשר ָּב ַ
יֹומי ַּת ַחת ָׁש ַמיִ ם ְר ִ
ֵ
עֹוקב ַא ֲח ַרי,
יֹותר ֵמ ֲחלֹום ְמט ָֹרף ָה ֵ
ֲאנִ י ֶ
רֹואה ִמ ַּב ַעד לְ ַחּלֹונִ י ְּבלִ יכְ ֶטנְ ֶּב ְרג
פּוח ּכְ ֵ
יטלֶ רֵ ,
ֶאת ִה ְ
עֹורב ֻמּכֶ ה ְקלָ לָ ה
צֹועד נָ ַ
1
"ה ַּׁש ַער ַה ִּמזְ ָר ִחי"
ָּב ְרחֹובּ ,פֹונֶ ה לְ כִ ּוּון ַ
ּכְ ֵדי לְ ַהלְ ִעיג ֶאת ַמ ַּצב ָהעֹולָ ם.
״לְ כָ ל ָהרּוחֹותַ ,ה ַּפ ַעם ֹלא ַּת ְחּמֹק ִמ ֶּמּנִ י,
ַא ְחזִ יר ְ
אֹותָך ְּב ַׁשלְ ְׁשלָ אֹות ֶאל ַה ְּמ ָע ָרה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה
ֵ
ֵ
את״ֲ ,אנִ י אֹומר לֹו ּוכְ די לְ ַה ְרּגִ יז אֹותֹו
ָּב ָ
תּוחה וְ ֵ
״היְ ל ָפ ֶ
אדל!״
צֹועקַ :
רֹוע ְמ ָ
ֵמנִ יף זְ ַ
ּומ ְמ ִׁשיְך
ַאְך הּוא ֵאינֹו ַמ ְב ִחין ִּבי ַ
מֹותיו ְּב ִע ָּדן ַא ֵחר.
לְ נַ ֵהל ֶאת ִמלְ ֲח ָ
רֹואה אֹותֹו ֵ
ֲאנִ י ֶ
יֹורד ִמּלַ יְ לָ ה ִעּוֵ ר
ְמ ֵ
בּוׁשהְׁ ,שכּונָ ה ַא ַחר ְׁשכּונָ ה,
ׁשֹוטט ְּב ַּבגְ ָּדאד ַהּכְ ָ
ַא ֲח ָריו ְ
נִׂש ָרכֹות ַׁשּיְ רֹות ֵמ ִתים ֵאינְ ְספֹור,
ֶׁשּנִ ְׂש ְרפּו ַּפ ַעם ְּב ִמ ְׂש ְרפֹות ַמ ֲחנֶ ה ַא ְּׁושוִ ויץ אֹו ּבּוכֶ נְ וָ ואלְ ד,
אֹו נִ ְר ְצחּו ַּב ֶּׁשלֶ גְּ ,ב ִפ ְת ֵחי ְס ָטלִ ינְ ּגְ ַרד,
י־א ֶמת ַּב ֲא ֶׁשר לֶ ָע ִתיד,
ּכְ ֵדי ֶׁשּנַ ֲהפְֹך ֵע ֵד ֱ
ְּבעֹודֹו ֵ
סֹובל ִמ ִּׁשכְ רּות ֶה ָע ָבר
ַההֹוֶ ה.
ָהרּוחֹות עֹוׂשֹות ּכִ ְרצֹונָ ן ַּב ֵּצל,
'ירפֹות ְמ ִביאֹות לִ י לַ ִּפ ִידים
גִ ָ
ּכְ ֵדי לְ ָה ִאיר ֶאת ַּד ְרּכָ ם ֶׁשל ָה ִעּוְ ִרים ֶאל
ַה ְּמ ִס ָּבה ֶׁשּלִ י,
וְ ֻת ִּפים ְמ ְ
תֹופ ִפים ַּבּגָ לּות לְ ַמ ֲענִ י,
לְ ַהזְ ּכִ יר לִ י לָ ַעד ֶאת ַהּיָ ם
ַעל ִמ ְפ ַּתן ַא ְרמֹונִ י.
ּגֶ ֶׁשר ָה ֶא ֶבן 2נִ ָּצב מּולִ י וְ ַהּלַ יְ לָ ה ֲאנִ י ֶ
חֹוצה אֹותֹו לְ ַב ִּדי ּכְ ִׁשּכֹורֲ ,אנִ י
ִמ ְת ֵ
רּוח ַה ִּמזְ ָר ִחית ַמּכָ ה ְּב ָפנַ י.
נֹודד וְ ָה ַ
ֵ
ת־הּנֶ ַצח ִמ ַּׁש ַער ַה ִּק ְ
יׁשלָ ה,
צּודת ּכִ ְרּכּוּכ ַּב ַ
ֲאנִ י ְמ ַטּפס לִ ְמ ַ
הֹוד ַיע לְ ֶ
בֹותי ַה ַּק ְדמֹונִ ים ָּב ֵע ֶמק ַה ָּקסּום טֻ וַ אֶׁ 3,שּבֹו ִמּלָ ה ָצ ָדה ִמּלָ ה.
מֹוע ֶצת ֲא ַ
ּכְ ֵדי לְ ִ
ּדֹומה לִ י ֵ
רֹואה ָא ָדם ַה ֶ
ֲאנִ י ֶ
יֹוצא ִמ ָּפאּב ַּב ֲח ֵׁשכָ ה,
ֹלא ָרחֹוק ִמ ַּׁש ַער ְּב ַרנְ ֶדנְ ְ
ּבּורג ַה ְּמפֻ ְר ָסם,
סּוסיו ַה ִּמ ְׁשּתֹולְ לִ ים,
ָרכּוב ַעל ָ
ּצֹוהלִ ים ְּב ִד ְב ֵרי יָ ַמי:
ַה ֲ
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"אנִ י ּגֶ ְר ָמנִ יַ ,אל ִּת ְׁשּכְ חּו זֹאת"
ֲ
Deutschland, Deutschland
Mein Vaterland!4
טּוח ֲאנִ י"ֲ ,אנִ י ֵ
אֹומר לְ ַע ְצ ִמי,
בֹותיו" .זֶ ה ָּב ַ
ֲאנִ י הֹולֵ ְך ְּב ִע ְק ָ
5
דּואי ָטהֹור ִמ ֶ
ּׁשֹוׁשלֶ ת ַעזָ אֲ .אנִ י ִמ ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו
ֶּב ִ
וְ ֵ
לֹוחׁש ְּב ַת ְד ֵה ָמה ַהיְ ֵׁשר ֶאל ָאזְ נֹו ֶׁשל ַה ֵהּלֶ ְך:
עֹוׂשה ַּבּגָ לּות ַהּזֹאתָ ,פ ֶ
ָמה ַא ָּתה ֶ
אדל?
ֵאיְך ָח ִצ ָית ֶאת ַה ִּמ ְד ָּברָ ,צלַ ְח ָּת ֶאת ַהּיָ ם
חֹוקה ַּבּיַ ָּבׁשֹותּ ,כְ ֵדי לִ ְהיֹות לִ י
וְ ִהּגַ ְע ָּת ֶאל ָה ְר ָ
לְ ַמ ֵּסכָ ה ּולְ ַמלְ ּבּוׁש ּכְ ֶׁש ֲאנִ י לְ ַב ִּדי?
ַה ִאם ַא ָּתה ֶּב ֱא ֶמת ֲאנִ י?
הּוא/אנִ י ֵמ ִׁשיב ְּב ֶע ֶצבֶ ,
יּ/פנָ יו ְּב ַת ְד ֵה ָמה:
ּבֹוהה ְּב ָפנַ ָ
ֲ
ּכֵ ןַ ,א ָּתה הּוא ֲאנִ יַ ,א ָּתה ֲאנִ יֲ ,אנִ י ַא ָּתהֲ ,אנִ י
לִ ְפנֵ י ֶׁש ִהּגִ ַיע ַה ַּמּבּול.
וְ ַה ִאם ָהיִ ִיתי ֵאי ַּפ ַעם יֶ לֶ ד ּכָ מֹוָךֶׁ ,ש ְּׂש ָערֹו ִמ ְׁש ַּת ֵּפל ַעד ּכְ ֵת ָפיו,
ַהּיָ ֵׁשן ַּבּלַ יְ לָ ה ְׁשנַ ת יְ ָׁש ִרים ַּת ַחת ָׁש ַמיִ ם ֲאפ ִֹרים,
ֶׁש ִה ְמ ִטירּו ּגִ ְׁש ֵמי זַ ַעף ַעל ַּבגְ ָּדאד ֶׁשל ַה ִּׁשכְ ָחה,
ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵה ִע ָירה ַּבּב ֶֹקר ְּב ֶא ְצ ְּבעֹות אֹור ּגַ ֵ
ן־ע ֶדן,
חֹומת ַה ְּׁשכֵ נִ ים?
ּכְ ֶׁש ַה ַּת ְרנְ גֹול ָק ָרא ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ַעל ַ
ֵאיפֹה ֲאנִ י? ֵאיפֹה ֲאנִ י?
ֲאנִ י ְּב ֵבית ָק ֶפה ִּב ְׂש ֵדרֹות אּונְ ֶטר ֶדן לִ ינְ ֶדן,
ֵ
יֹוׁשב ּכִ ְמ ַב ֵּקׁש לְ ִה ְת ַח ֵּבא ִמ ְּמ ַרּגֵ ל ָאבּוד
6
עֹוקב ַא ֲח ַרי,
ֶׁש ְּׁשמֹו ַא ֻ
ל־מ ַתנַ ִּביָ ,ה ֵ
יח ִמ ְּמ ָע ַרת ַהּיָ ִמיםּ ,כִ זְ ֵאב ִמ ִּמ ְד ַּבר ַחּיַ י,
ֵמגִ ַ
ֵ
יֹוׁשב ָצמּוד ֵאלַ י ,לֹוגֵ ם ְּב ִא ִּטּיּות ֶאת ַה ָּק ֶפה ַה ַּמר
ְ
ּומ ַס ֵּפר לִ י ַעל ַע ְצמֹוֵ ,איְך ָהיָ ה ָׁשר
7
אּבה ֶׁשּלֹוִׁ ,שּכֹור,
ִעם ַה ַּר ָּב ַ
8
מֹוׁשבֹו ֶׁשל ַסיְ ף ַא ַ־דאוְ לַ ה,
ְּב ָ
וְ ֵ
אֹותי ְּב ַה ְת ָר ָסה:
ׁשֹואל ִ
Was suchst du hier, mein Sohn?9
 ֲאנִ י ֵחֹופר ִמנְ ָהרֹות ְּב ִמ ְד ָּבר לְ ֹלא ְּד ָרכִ ים
ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ ַיע ֶאל ַע ְצ ִמי.
ּבּוׁשים ַה ֻּמ ְב ָט ִחים
ֲאנִ י ִמ ְתנַ ֵּצל וְ עֹוזֵ ב אֹותֹוְּ ,ב ִט ָיסה לְ ֶמּכָ ה ,לִ ְפנֵ י ַהּכִ ִ
10
ּׂשּואין ֶׁשל לַ את וְ עּוזָ א.
ּכְ ֵדי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ִּב ְמ ִס ַּבת ַהּנִ ִ
ַּב ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ֶׁש ָעלֶ ָיה ֲאנִ י ְמ ַע ֵּׁשןָ ,מלֵ א ֵמאּוס,
ֲאנִ י ֵ
ׁשֹומ ַע ְּב ֶח ְׁשכַ ת נַ ְפ ִׁשי ִמ ֶ
יׁשהּו ַּב ַּביִ ת ַה ָּסמּוְך
ֵמנִ יף יָ דֹו ְ
ּומ ָב ְרכֵ נִ י לְ ָׁשלֹום

ִמי זֶ ה? גֶ ֶתה אֹו ִרילְ ֶקה? ַק ְפ ָקא אֹו ֶהלְ ֶד ְרלִ ין,
ֵ
טּורה ְּפ ָר ִחים:
צֹועק לְ ֶע ְב ִרי ִמ ִּמ ְר ַּפ ְסּתֹו ָה ֲע ָ
ָמה ַא ָּתה ֶ
עֹוׂשה ַּבּגָ לּות ַה ְּדוּויָ ה ֶׁשל ֶּב ְרלִ ין?
Ich entzünde mein Feuer hier.
Das Tal erstreckt sich bis zum Meer
Sie wissen das doch, mein Herr!10

יֹוׁשב וְ ֵ
טֹורי ֲאנִ י ֵ
כֹותב ִׁש ִירים
ְּב ָמלֹון ִה ְיס ִ
רּוחֹותי ַה ְ
ּנֹודדֹות
ַ
ּכְ ֵדי לְ ַׁש ְע ֵׁש ַע ֶאת
ֵּבין יַ ְּבׁשֹות ָהעֹולָ ם,
ּכָ מֹונִ י.
" .1השער המזרחי" :כינויו של שער ברנדנבורג ,שצדו
האחד פונה אל מערב ברלין וצדו השני אל מזרחה.
" .2גשר האבן" (בטורקית "טאש קופרו") היה גשר
עות'מאני קדום שחיבר את שני חלקיה של העיר כרכוכ
זה לזה מעל לנהר אל־ח'אסה החוצה את העיר ,עד
שנהרס בשנת .1954
 .3עמק טֻ וַ א הוא עמק קדוש הנזכר בסורת ט.ה)20( .
בקוראן ,והוא העמק במדבר סיני שבו ,לפי הסיפור
הקוראני ,התרחש סיפור משה והסנה.
" .4גרמניה ,גרמניה ,מולדתי" (פתיחת ההמנון הלאומי
הגרמני).
 .5שם השבט הערבי עזה ,ממנו נגזר השם "אל־ עזאווי".
 .6אל־מותנבי היה משורר יליד ּכּופה (בעיראק של ימינו),
מן המאה העשירית שנחשב לאחד מגדולי המשוררים
בהיסטוריה הערבית .אומץ על־ידי השליט האסלאמי
סייף א־דאוולה ,שהפך לפטרונו (ר' הערה מס'  8להלן).
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מערבית :אהוד הורביץ

سرگون بولص

שפת השחר
ּכְ מֹו ְׁש ִת ָיק ֵתְךְׂ ,ש ַפת ַה ַּׁש ַחר ְמלֵ ָאה ַה ְב ָטחֹות
אֹותּה
ּכָ מֹוְךִ ,היא ֵאינָ ּה נִ ֶּתנֶ ת לַ ַה ָּׂשגָ ה ְּב ַב ְּק ִׁשי ָ
ֵאּלּו ֵהם ָה ְרגָ ִעים ַהּנִ ְתלִ ים ַּב ֲחלָ לָ ּה
תּוחה ַּדּיָ ּה
וְ ֵאין ּכַ ף יָ ד ְּפ ָ
לְ ַק ְּבלָ ם ּכְ ֵפרֹות ִמן ָה ֲאוִ יר...
זֹוהי ָה ִע ְס ָקה ִעם ָה ַא ֲה ָבה ּכְ ִאּלּו ֲאנִ י
ִ
אּור ָתּה
רּוח ִמ ְּמ ָ
ְמ ַצ ֶּפה לְ זִ ּנּוק ָה ַ
ּולְ ִה ְתּגַ ּנְ בּות ַהּנִ יצֹוץ ִּב ְקּלִ ילּות ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה..
נּומ ִתי ּכָ אן
ֹלא יְ ַחּלְ צּונִ י ֵמ ִע ַּסת ְּת ָ
קֹולֹות ָר ִמים ֶׁשל ַּת ְרנְ גֹולִ ים ַהּנֶ ֱע ָרכִ ים לַ ֲחגֹג ֶאת ַה ַּׁש ַחר
ִמּגַ ּגֹות ּכִ ְרּכּוּכ
ֵ
נֹוצֹות ֶיהם ַה ְּמפ ָֹארֹות ֹלא יָ ׁשּובּו לִ ְקרֹן מּול ֵעינַ י ּכַ ֲחלִ ַיפת ַחג
ֵ
קֹולֹות ֶיהם ְ
נֹוט ֵפי ַה ִּת ְפ ָא ָרה ֶׁש ַעל ַסף ַה ִהּגָ לּות
לֹומֹותי
ַ
אֹותי ַע ָּתה ֵמ ֲח
אֹו ַה ְּק ִר ָיסהֹ ,לא יַ ְח ִרידּו ִ
דּותי ָהיִ ִיתי ַמ ֲאזִ ין לְ קֹול ֵמ ֶ
ימ ָיה
כּוחת ֶאל ֶׁש ְּביַ לְ ִ
וְ ַאף ֹלא ְּת ָעלָ ה ְׁש ַ
ימת ֶׁש ָּב ַר ְח ִּתי ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר
ּכָ ל ֵא ַ
לִ נְ ּדֹד ַּב ִּמ ְד ָּב ִריֹות...
הּובים ֵּבינֹות לַ ִּבנְ יָ נִ ים
ַעד ֶׁשּיִ ָּׂשא ַהּיֹום ֶאת ָּפנָ יו ָה ֲא ִ
נֹודע ,וַ ֲאנִ י ֵ
ּכְ נָ ָחׁש ֶׁש ִה ְת ֵ
ׁשֹומ ַע
עֹורר לִ ְצלִ ילֵ י ָחלִ יל ֹלא ָ
ּומ ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹו.
ִאיׁש ִמ ְׁש ַּת ֵעל ַּבחּוץ ַ

 .7רּבאּבה הוא מעין כינור חד־מיתרי המשמש במוזיקה
העממית הערבית.

ָׁשם

 .8סייף א־דאוולה היה מייסד האמירות החמדאנית של
חאלּב מן המאה העשירית לספה"נ ,שקראה תיגר על
המדינה העּבאסית.

אתי ֶאת ַע ְצ ִמי ְּב ַביִ ת זֶ ה
ָמ ָצ ִ
בּוע
ַה ְּמנ ָֹהל ִּב ֵידי ִא ָּׁשה ֶׁשּנֶ ֱעלֶ ֶמת ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁש ַ
ֶ
ׁשּובּה,
נֹוד ֶדת לָ ּה ֵּבין ַהּנְ ָהרֹותְּ .ב ָ
ִהיא ֶ
עֹודי יָ ֵׁשן
קֹוׁש ֶרת ִס ָיר ָתּה לְ ַרגְ לַ י ְּב ִ
ִּוב ְׁש ִת ָיקה ּכְ ֵב ָדה
ֶ
ּגּופּה ַה ָּׂשרּוט ְּב ִצ ָּפ ְרנַ יִ ם ֶאל ִמ ָּט ִתי.
ּגֹור ֶרת ֶאת ָ
ַּב ִּס ְמ ָטאֹות ַחּיֹות ְמ ֻׁש ְח ָררֹות
ֶׁש ֵה ֵחּלּו לָ ַא ֲחרֹונָ ה לֶ ֱאזֹר א ֶֹמץ
ּתֹוקפֹות חֹולִ ים וִ ילָ ִדים
וְ ֵהן ְ
ּוׁשמּועֹותְ :
יֵ ׁש יְ ִדיעֹות ְ
אֹומ ִרים
ֶׁש ָר ָעב ּכָ ֵבדֶׁ ,ש ַּמּגֵ ָפהֶׁ ,ש ַּמ ֲע ֵׂשי ֶט ַבח...

" .9מה אתה עושה כאן ,בני?"
 .10אלות השמש והאהבה בפנתיאון האלים של חצי־ האי
ערב הטרום־אסלאמי.
" .11אני מדליק האש שלי כאן.
הרי העמק משתרע הרחק אל הים
אתה יודע זאת היטב ,אדוני!"
פאדל אל־עזאווי (יליד  ,)1940משורר עיראקי יליד העיר
כרכוכ ,מן המשוררים המזוהים ביותר עם "חבורת כרכוכ".
החל לכתוב שירה עוד בנעוריו בכרכוכ ובשנות ה־60
וה־ 70בילה תקופות ארוכות בכלא של משטר הבעת' בשל
השתייכותו למפלגה הקומוניסטית .בשנת  ,1977לאחר
ששוחרר מתקופה נוספת בכלא ולאחר שנשללה אזרחותו
העיראקית ,עקר למזרח גרמניה ,שבה למד לתואר דוקטור
בתקשורת באוניברסיטת לייפציג .עם תום לימודיו השתקע
בברלין שבה הוא חי עד היום .מבחר משיריו בסוף כל
המסעות ראה אור בעברית בשנת  2016בהוצאת "קשב
לשירה".

מּוסים ַּת ְחמ ֶֹׁשת
רֹונֹותיוָ ,ה ֲע ִ
ְּובבֹוא ַה ַּׁש ַחר ִעם ְק ָ
הֹולְ ִמים ְׁשכֵ נַ י ְּב ָר ֵ
אׁש ֶיהם ַעל ַה ְּדלָ תֹות
ּכְ אֹות לְ ַציְ ָתנּות
אֹו לִ כְ ֵאב ֶׁש ֵאין לְ ֵׂשאתֹו.

סרגון בולוס נולד בשנת 1944
למשפחה נוצרית־אשורית בעיר
אל־חּבאנייה ,כ־ 70ק"מ ממערב
לבגדאד .בגיל  12עבר עם משפחתו
לעיר ּכִ ְרּכּוּכ בצפון עיראק .בשנת
 1967עזב בולוס את עיראק.
ראשית ,היגר לביירות וממנה
המשיך לארצות הברית ,שם
השתקע בסאן פרנסיסקו למשך
כ־ 40שנה ,עד לימיו האחרונים.
לבסוף ,נפטר בולוס בברלין בשנת
 .2007מבחר משיריו של בולוס,
בכותרת נושא הפנס בליל הזאבים,
בתרגומו של ששון סומך ,ראה אור
בהוצאת ״קשב לשירה״ בשנת
 .2012מבחר נוסף משיריו יראה
אור בקרוב.
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מערבית :אהוד הורביץ

שירים שנכתבו תמורת ארוחות טעימות
בביירּות בשנים ההן
1
מֹוק ִׁשים
ַחי ִעם לֵ ב ָמלֵ א ְ
ּכָ ל ַחּיָ יו
ְּב ַקיִ ץ ֶׁשּכֻ ּלֹו סֹודֹות ְּוק ֵמעֹות
ֲאגַ ּלֶ ה
ִמ ַּת ַחת לְ ֵמי ַה ְּמלֵ ָחה
ּכַ ּנָ ִרּיֹות
ַאל ְּת ַס ְּפרּו לֹו ֶׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר יֵ ׁש ֶק ֶסם
הּוא יָ ַדע זֹאת
ּכְ ָבר לְ ַא ַחר יַ נְ קּותֹו.
ִא ְמרּו לֹו ֶׁש ִּמ ְק ַסם ַה ָּׁשוְ א וְ ַה ָּמוֶ ת
ָחד ֵהם וְ ֶׁש ַה ַחּיִ ים ֵאינָ ם וְ ֵאין לָ ֶהם
ֵ
יֹותר ִמ ְּׁש ֵּתי ָּפנִ יםְׁ :ש ֵּתי ָּפנִ ים ִחּוְ רֹותֻ ,א ְמלָ לֹות
ַאְךִ ,א ְמרּו לֹו ּגַ ם ּכִ י לֶ ָע ִתיד
ֵאין ָע ִתיד ֶאּלָ א ַּב ֶה ְע ֵּדר
ָא ַהבָ ,א ַהב לֶ ֱאהֹב.
2
ֲא ַח ְּפ ֵׂשְך ְּבנִ ְבכֵ י ֵא ֶפר ַהּזִ ּכָ רֹון,
הֹות ָירה ֵאׁש ָה ְר ָע ִמים,
ָּב ֵא ֶפר ֶׁש ִ
ֵ
ִּב ְמדּורֹות ָהר ָיקנּות,
ָּב ַא ֲה ָבה,
ּסּורים,
ַּבּיִ ִ
ַּב ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרּיִ ים,
רּועים,
ְּב ַאנְ ַחת ַהּלְ ָבבֹות ַה ְּק ִ
יטרֹות ֶׁש ָּׁש ְבתּו,
ַּבּגִ ָ
בּוע ַהּיָ פֹות,
ְּבחֻ ְפׁשֹות סֹוף ַה ָּׁש ַ
ָּב ַאּגָ דֹות,
גּורים,
ּתֹומים ַה ְּס ִ
ָּב ֶא ְתמֹול ַּב ַעל ַה ַּׁש ְס ִ
ַּבּגֵ ָיאיֹותְּ ,בכָ ל ָמקֹום
זּולַ ת ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה
ֲא ַח ְּפ ֵׂשְך
הּוב ִתי.
ֲא ָ
3
ֵאין ִקּיּום ַּב ֵּצל ֶאּלָ א
לְ ִב ַירת ַהּנֶ ַצח
ָה ֲענָ נִ ים ְּב ִה ְׁש ַּת ְּק ָפם ַּב ֲאגַ ם ּכָ לְ ֶׁשהּו
ּפֹוׁש ִטים ֶאת ְקלִ ֵ
ְ
ּומ ְת ִחילִ ים לְ ַד ֵּבר.
ּפֹות ֶיהם ַ
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יּואר ַהּלֵ ב
ַה ִאם ַרק ְּב ֵא ֶפר ַ
ַה ִאם ַה ָּׂשדֹות ְׁשבּויִ ים
אֹותי,
ָמה ַמ ְפ ִריד ִ
ָמה יָ כֹול לַ ֲחצֹץ ֵּבינִ י לְ ֵבין ֶה ָע ִתיד
יֹוטינַ ת ַה ֵּׁשנָ ה וְ ַהּנִ ְרּפּות
זּולַ ת ּגִ ילְ ִ
ַּב ֲאגַ ם ָר ָחב וְ ָס ִמיְך ֵ
יֹותר ֵמ ַהּזִ ּכָ רֹון
נִ ְר ִאים ִצלְ לֵ י ַה ַּׁש ַחר ִמ ְת ְ
נֹוד ִדים
ֵּבינֹות ַהּלַ יְ לָ ה וְ ַהּלַ יְ לָ ה ֵמת לְ נֶ גֶ ד ֵעינַ י
ּדּוע ַה ִּסירֹות ָה ֵאּלֶ ה...
ָאחַ ,מ ַ
4
ַה ָּׁשעֹות
ַמ ְפ ִקידֹות ַאנְ ֵ
חֹות ֶיהן
ּׁשֹוק ִטים
לַ ִ
חֹופים ַה ְ
ַה ְּס ָערֹות ֵאינָ ן ְ
יֹודעֹות זֹאת
ַה ַּמ ְעיָ נֹות ֵאינָ ם ְ
יֹוד ִעים זֹאת
ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ֵאינָ ם ְ
יֹוד ִעים זֹאת
ַהּיְ ָערֹות ֵאינָ ם ְ
יֹוד ִעים זֹאת
וְ ַהּגֶ ֶׁשם? הּוא ְּפ ִרי ַה ַּפ ַחד
הּוא ִמּזְ ֵ
מֹורי ַהּלַ יְ לָ ה
הּוא ָה ַאיִ ן
הּוא ַמ ַעיְ נֹות ֲע ִת ֵידנּו
לָ כֵ ן ,הּוא ֵ
יֹוד ַעֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא
ַה ֵהד ַהּנִ ְצ ִחי ֶׁשל ֵ
חֹופי ַה ָּׁשעֹות.
5
ָּת ִמיד ָהיִ ית יָ ָפה ְּבאֹור ַהּיֹום ַה ֵ
ּבֹוהק
ַאְך ֵמעֹולָ ם ֹלא ָהיִ ית יָ ָפה ּכְ מֹו
ֶׁש ָהיִ ית ֵעת ָר ַחב לְ ָב ֵבְך לְ ָהכִ יל ֶאת ַהּיָ ם,
ֶאת ַהּיֹום,
ֶאת ַה ִּמ ְד ָּב ִריֹות
ָּת ִמיד ָהיִ ית ֵמ ַעל ַקו ָה ֶא ֶפס
וְ גַ ם ִמ ַּת ְח ָּתיו
ַאְך ֵמעֹולָ ם ֹלא ָעלָ יו ַמ ָּמׁש
זֹאת ִמּׁשּום ֶׁש ָהיִ ית ִה ְׁש ַּת ְּקפּות ַה ֶּׁש ֶמׁש
ָּת ִמיד ָהיִ ית נֹוכַ ַחת
ּכְ ֶׁשּלִ ִּבי ָהיָ ה ֵ
הֹופְך לִ ְר ִס ִיסים
ְּוב ְ
אֹוס ֵפְך ֶאת ָה ְר ִס ִיסים ַהּלָ לּו ָהיִ ית
ֶ
נֹותנֶ ת לִ י ִהזְ ַּד ְּמנּות לִ ְׁשקֹל
ֶאת ַהּנְ ִפילָ ה מּול ָה ֱא ֶמת
ָהיִ יתּ ,כְ מֹו ֹלא ָהיִ ית ,נִ ְר ֵאית לַ ַעיִ ן ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ַה ַּמ ְראֹות ּכֻ ּלָ ן
ַּובּזֹאת ָהיִ ית ַמ ְר ִה ָיבה.
ֵּבינֵ ְך לְ ֵבין ַה ֶּׁש ֶמׁש ֹלא ָהיָ ה
ׁשּום ֶה ְב ֵּדל.

6
ָחלָ ל לְ ֹלא ֶׁש ֶמׁש
בֹונֹותי
ַמ ִּצית ֶאת ִע ְּצ ַ
ַח ְס ֵרי ַה ַּמ ְר ֵּפא.
יטרֹות ּכְ חֻ ּלֹות
ּגִ ָ
ְּתלּויֹות ֵמ ַעל ַהּלֵ ב.
ֶא ֱח ֶצה ּכָ ל יָ ם
ּכָ ל ֶע ֶרב
ּכָ ל ָענָ ן
ֶׁש ֵאין ּבֹו ֲאנָ חֹות.
ַה ֵּטה לִ ְּבָך לַ ֶח ְמלָ ה
ַא ָּתה
ִמי ֶׁש ַא ָּתהַ :ה ִּסּבֹות
ּתֹוצאֹות
וְ ַה ָ
וְ ִע ְׂש ֵבי ַהּנֶ ַצח.

גַ 'אן (במקור :דנח'א) ֶדמֹו נולד למשפחה נוצרית בעיר ּכִ ְרּכּוּכ בצפון עיראק
בשנת  .1943משך רוב חייו חי כמשורר קבצן ,ללא משרה קבועה משום סוג,
ללא חיי־זוגיות ,בית ,או משפחה .נע ונד בין המדרכות ,בתי הקפה והּבארים
בערים שונות בעולם הערבי ,כשלצדו מספר חברים ואוהבים שהוקירו את
יצירתו ותמכו בו .בשנות ה־ 70ברח לביירּות מאימת שירות החובה הצבאי
בעיראק ומצא שם מקלט ממשטר הבעת' ששלט בארצו .בביירות חי שנתיים
חיי שוטטות בחוצות העיר ובמשך חודשיים זכה לתמיכת ידיד מקומי שהתפעל
משיריו והעניק לו ארוחה תמורת כל שיר שכתב (ועל שום כך כותרת המחזור
הכולל שישה שירים והמופיע באסופה זו) .דמו הלך לעולמו באוסטרליה,
מקלטו האחרון ,בשנת  .2003קובץ השירים היחיד שלו שראה אור ,״בלואי
מלכים״ ַ(א ְס ָמאל אל־מּולּוּכ) פורסם בשנת  .1993זהו פרסום ראשון של שירים
מפרי עטו של דמו בשפה העברית.

מדבריות הכרכים
1
נּומה
ַא ָּתה ְמכַ ְר ֵסם ְּב ַאּגַ ס ַה ְּת ָ
ּומ ְת ַרּוֵ ַח ַעל ֲע ֵר ַמת ַּת ְחּבּולֹותַ ,סּכָ נֹות ְּותבּוסֹות
ִ
ְ
ֶ
ֶ
ּכֶ
לְ
וְ נָ ח ָך ַעל ַר בת ָהאתמֹול
י־חּיִ ים
רּוחָך ְמ ַפ ֲע ִמים ְּבעֹזְ ,מלֵ ֵא ַ
ְּבעֹוד יְ ִצ ֵירי ַה ָּׁשוְ א ֶׁשל ֲ
ֵהם ֵר ֶעיָך ַהּנִ ְצ ִחּיִ ים.
ַה ֻּׁשלְ ָחנֹות ֵר ִיקים
ּכְ לֵ ב ַהּלַ יִ ל,
ּכְ ִמ ְׁשוָ אֹות ַא ְ
יינְׁש ֵטיין :וְ ִהּנֵ ה ַא ָּתה
ָרץ לִ ְק ַראת ִמ ְק ַסם ִרגְ ֵעי ָׁשוְ א
ַא ָּתה ִׁשּכֹורַ .א ָּתה ָצ ֵמא...
ֵ
ֵ
ִׁשּכֹור וְ ָצ ֵמא ֵ
וְ
יֹותר ִמן ָה ָראּוי :אלּו הם ַה ַחּיִ ים
זֶ הּו ָה ֵאינְ סֹוף!
2
נֶ
ְ
ְ
חֹומֹות ַה ָּב ִּתים נִ סּגָ רֹות ּב ָפ יָך
רּוח ְמ ִפ ָיצה ְ
אֹותָך לְ כָ ל ֵע ֶבר
ָּוב ְרחֹובֹות ָה ַ
ַא ָּתה נִ ְבלָ ע ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים
עּורים
לּומים ּונְ ִ
ְּב ַמיִ ם ֶׁש ֶה ֵּק ָפם ּכְ ֶה ֵּקף ֲע ִ
הֹות ְר ָּת סֹודֹות ַר ִּבים ְּב ִצלְ לֵ י ַהחֹולֹות
ַ
ֹלע ָה ָע ְצ ָמה
רֹוע ְע ָּת ִעם ַ
ִה ְת ַ
ָּפ ַת ְח ָּת ֶאת ַׁש ֲע ֵרי ַה ַּמּזָ ל
הֹוׁש ְב ָּת ֶאת ָה ֵאׁש
ַ
ּנְ
ְּב ָא ְרחֹות ַה ָׁש ָמה
ִה ְרּכַ נְ ָּת רֹאׁש ִּב ְפנֵ י ְמלָ כִ ים
ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ,זְ ַמן ַרב.
ֵה ַצ ְפ ָּת ַּד ִּפים ִּב ְמלִ יצֹות
ְ
ְ
וְ ָה ַפכְ ָּת ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם לִ ְמקֹום ִהתּפֹוצצּות,
לְ חֻ ְר ָּבן,
קֹוצים
וְ ֵאין זֵ כֶ ר ַאף לְ ִ
ֹלא ָהיִ ָית נֶ ֱא ָמן לְ ַע ְצ ִמ ְ
ּיּותָך
ָהיִ ָית זָ ר לָ ּה
ִמין ַקּלּות ַּד ַעת
ָמה ֲח ָבל!
ַא ָּתה זָ קּוק לְ ַהּכִ יר ֶאת ַהּׁש ָֹר ִׁשים
לָ חּוׁש ֶאת ַה ְּמקֹורֹות:
ָהאֹורָ ,הרּוחֹות ַה ַּקּלֹותָ ,ה ֱא ֶמת,
ַהּנִ ּגּוד ּונְ ָהרֹות ַה ָּדם ,לָ ָּמה ֹלא?
נֹוד ְד ָּת
זְ ַמן ַרב ִה ְת ַ
ְ
ְ
ַאְך ָּת ִמיד ָהיּו ס ִביבָך ֲע ָׂש ִביםּ ,כֹוסֹות
וַ ֲחתּונֹות
ּפּוטים נָ ִאים,
ִּפ ְט ִ
ּפּוטים ְּת ֵפלִ ים,
ִּפ ְט ִ
ֵ
ֵ
ינְ
ְ
סֹופי,
ִ
ֵאין ָּד ָבר ַה ִּמת ָערב ָּבא
אׁש ִיתי
ַּב ְּב ֵר ִ
וְ ֵאּלּו ֵהם ִמ ְד ָּב ִריֹות ַהּכְ ַרּכִ ים.
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راوية جرجورة بربارة

שפת הנשמות הקטנות
(מבוסס על סיפור אמיתי)

לא חששנו מהשמש שקפחה על ראשינו בראש הנקרה .מראה מי־
הים המלחכים את רגלי ההר הפיח בנו רוח חיים ונסך בנו תחושת
ביטחון ושחרור.
קרוניות הרכבל רעדו בדרכנו אל המערה שממנה ניבטו מי הים
הכחולים ,וזו פערה את פיה לקדם את פנינו בחום שנשכח לפני זמן
רב ולהוציא את לחלוחית ההיסטוריה מתוך הסלעים .אחר כך נסענו
לאורך החוף ברכבת תיירים קטנה ושמענו את חריקת גלגלי הברזל
החמים שלה על המסילה שחיברה את ארצנו עם סוריה ועיראק.
אוי לאותו ברזל שחיבר בינינו לפנים ,ואחר כך השתרגו בו קוצים
שהפרידו בינינו כמה פעמים ,ואוי לאותו ברזל המונע על ידי ארבעה
גלגלים שישבנו מכונסים בתוכו ,נכווים בחומו של יולי שעורר בנו
געגועים למשבי האוויר הרעננים ומשיבי הנפש של הצפון.
סיימנו את הטיול והמשכנו בדרכנו לחופשת הקיץ שלנו .משני צדי
הדרך הצלו עלינו עצי השיזף והזיכרונות ,ועמק החולה ייבש את
הזיעה שניגרה על פנינו .הגענו אל המקום השמור לנו הרחק משאון
הכרך ומחיי השגרה .הילדים השקיפו מבעד לחלונות המכונית
וצעקו:
"אבא ,הבאת אותנו לנוח בכפר ערבי?"
"לא ,זאת הכניסה לחדרי הנופש בקיבוץ".
"גם הם נטעו כמונו עצי תאנה ,שיחי צבר וכרמי ענבים?"
"הם לא נטעו דבר .כל אלה הם היתדות שלנו שהכו שורש באזור".
הילדים התקשרו למכוניות האחרות שהסיעו את שאר בני המשפחה
והבטיחו להם הרפתקה מרתקת עם הסב שאוהב את קוצי הצבר.
קיבלנו את החדרים ,והשקט קיבל את פנינו .מיהרנו לפרוק את
המזוודות ואת העייפות הכרונית המצטברת ויצאנו לכיוון הבריכה.
גילינו שהיא מלאה עד אפס מקום באנשים שנמלטו מעשן העיר
ומנדודי השינה של הכפר .בליל של צבעים ,מינים ולשונות שהאל
פיזר ביבשה ,המים הקרים כינסו אותם יחדיו ,וקרני השמש אידו את
כל ההבדלים ביניהם.
הלילה והמקום חיברו בינינו ובין שכנינו החדשים ,אך היה זה חיבור
ניטרלי שלא חרג מעבר למבטים ולחיוכים מנומסים שמחייבים יחסי
שכנות טובה .כל אחד שר על הליילא 1שלו .הליילא של נגן הגיטרה
היתה ככל הנראה איטלקייה ,וכשהוא ניגן בהתעלות הנפש רקד
 .1ליילא – שם אהובתו של המשורר קייס בן אל־מולוח המכונה "מג'נון ליילא" שדעתו נטרפה בשל אהבתו הנכזבת" .כל אחד שר על הליילא שלו" – פתגם שמשמעותו :כל אחד מדבר על ענייניו.
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זקנו ונע מצד לצד ,ואיתו נעו הראשים סביבו .בפינה אחרת ישבה
מכונסת חבורה שהיתה שקועה בדיבורים מלווים בפרצי צחוק.
ובאשר לנו ,עזבנו את סיפורי ענתרה 2והקשבנו להרפתקאותיהם של
הסב והילדים בעודם קוטפים לנו מפירות הצבר הטריים .והיה מי
שספר כוכבים וסיפר להם על פרויקטים מבריקים ,אחר היה שקוע
בעמודים של ספר מימי כיבושי האסלאם ,והילדים התקבצו סביב
הוריהם ,מפטפטים ומשחקים.
לפתע שמענו את קריאתו של פיראס שרץ לקראתנו ,נושא בידיו
כלי מלא מים ובו צפרדע קטנה .הילדים עטו עליו מכל עבר,
התקבצו יחדיו ,דיברו ביניהם בשפה סודית שאיש לא הבין זולתם
ופתחו בריצה .הם החלו לאסוף צפרדעים קטנות ,לשחק ,לצחוק
ולדבר – מילה בעברית ,אחרת באנגלית ,ועוד אחת בערבית ,ושפת
הסימנים והגוף התמים עוזרת להם להשתלב ולחדור לתוך העולמות
הנסתרים של המין ,השפה והדת.
הם רדפו אחרי הצפרדעים והכדור עד שתש כוחם ,הפילו את המלך
ואת המלכה במשחק שחמט ,כבשו את העולם בתמימותם ,ובילו
את הלילה בחברותא ברוב חוכמתם .יבולם הסתכם בשלוש־עשרה
צפרדעים שמילאו את האוויר בקרקוריהן ואת לבה של הסבתא
במועקה כבדה ,שכן זו ראתה סימן רע במספר בלתי זוגי זה שהוא
יחיד ומיוחד באירועיו.
היא ביקשה מהם לשחרר את הצפרדעים ,אך הם סירבו ,שהרי היה
זה ההישג המשותף שלהם .היא אמרה להם שהם חייבים לשחרר
לפחות צפרדע אחת לבל תשתבש החופשה ,והם צחקו על אמונותיה
המיושנות ואמרו לה שהמספר הזה דווקא מביא מזל לעמים רבים
שדרכו על האמונות התפלות כפי שדרכו על הירח .בינם לבין עצמם
צחקו הילדים מקרקוריה הבלתי פוסקים שהוסיפו לאוסף שלהם
צפרדע אנושית.
חדר האוכל הפגיש אותנו עם שכנינו .החלפנו חיוכים והתעמקנו
בבחירת המנות לארוחת הבוקר ,ובה בעת הילדים בירכו זה את
זה בברכת בוקר טוב באמצעות "ּכִ יפים" שהד קולם הצטרף
לפרצי צחוקם ולמגוון סיפוריהם על חלומות שחלמו בלילה ,על
הצפרדעים שאספו ועל התוכניות שלהם לבוקר .הם הותירו אותנו
המומים משלקחו איתם את מגשי ארוחת הבוקר שלהם והתיישבו
יחדיו סביב השולחן העגול ,טווים ביניהם תוכניות לרכיבה על
סוסים בערב ומחליפים ביניהם מספרי טלפונים ומיילים .הם הזדרזו

לסיים את הארוחה ורצו אל החצר לבצע את טקסי הילדות שלהם.

"ניסע לכיוון מפלי הבניאס ומשם נמשיך ",אמר אחד המבוגרים.

נהוג לומר שסופם של סודות להתגלות על ידי הילדים ,אך סוד
אחוותם נותר עלום לאנשים כמונו שקוראים את המפה וקובעים את
קווי האורך והרוחב בטרם קבעו את נושאי שיחתם .השפות הרבות
שאנו שולטים בהן לא עזרו לנו להתקרב זה לזה בשעה שהשפה
שהמציאו פיראס וחבריו החדשים ,שפה שאיננה כתובה במילים,
עזרה להם להתגבר על קשיינו ועל הקושי של הסבתא שכמעט
נחנקה מאימת האסון כאשר מנתה את סוגי הגבינות והיוגורט
שהוגשו לארוחת הבוקר ומצאה שיש שלושה־עשר סוגים .היא עזבה
אותנו בחדר האוכל ,ירדה במדרגות המובילות לחצר וכמעט מעדה
משמנתה שלוש־עשרה מדרגות ,לא פחות ולא יותר .היא מיהרה
לגשת לילדים ,נדחקה ביניהם והחלה ללטף את ראשיהם ולמלמל.
אחר כך סבבה סביב עצמה ,הניעה את שפתיה ונשטפה בזיעה.
האומנם השתגעה הסבתא או שמא התגעגעה לימים שחלפו ואינם?

אולם הסבתא לא הניחה לאיש להמשיך .התחזית שלה ניבאה רעות,
וקולה נשמע גרוע יותר מקרקור צפרדעים .האינטואיציה שלה,
החוזה סכנות ,כבר הוכיחה את עצמה בעבר.

"סבתא ,הגיע התור שלך .מה תעשי עכשיו?"
"אני רוצה לדעת כמה אתם".
"יאללה ,בואו נספור את עצמנו ",צעק פיראס במלוא פיו ,גופו
ואצבעותיו" ,סבתא תקנה לנו ממתקים טעימים".
הנשמות הקטנות נעו ,האצבעות החלו להצביע ולמנות ,והגרונות
אחדְׁ ,ש ַּתיִ םְ ,ד ַראי ,פֹורִ ,פינְ ף,
זימרו את המספרים במגוון שפות" :וַ ַ
זֶ ְקסֵ ,ס ֵבןַ ,אכְ טִ ,ת ְס ַעהְ ,דיֵ ֵסתַ ,א ַח ֶ
את ְעש".
ת־ע ְש ֵֹרהְ ,דוִ ינַ ִציטְ ,תלַ ַ
הסבתא נמלאה חרדה ,והילדים נמלאו שמחה כי היטיבו לספור עד
המספר המקולל בשפות שונות.
בינתיים הגענו לחצר ,אולם הסבתא נתקפה בקדחת המספרים ולא
ראתה אותנו .היא המשיכה לראות מהרהורי לבה ואמרה בקול:
"אנחנו חייבים לעזוב את המקום מיד".
ד"ר ראויה ג'רג'ורה ּבורּבארה ,סופרת ,משוררת ומבקרת ספרות ילידת העיר
נצרת ( )1969מתגוררת כיום בכפר אבו סנאן שבגליל המערבי .בעלת דוקטורט
בשפה וספרות ערבית המשמשת כמפמ"ר לימודי השפה הערבית לתלמידים
ערבים במערכת החינוך ובעבר מפמ"ר לימודי הספרות הערבית וכמפקחת
תוכניות לימודים בספרות ערבית ועולמית במשרד החינוך .פרסמה מאמרים
מדעיים רבים וכן שבעה ספרים ,חלקם פרוזה וחלקם מדעיים .זוכת פרס
היצירה של משרד התרבות והספורט לשנת  2009ופרס האישיות הספרותית
לשנת .2014

התלהט בינינו ויכוח על דרישתה של הסבתא לעצור את החופשה
והקטנים היו אף הם נסערים .פרצה מהומת אלוהים  -היו מי שחייבו
ואחרים ששללו; היו מי שהסכימו ואחרים שסירבו; היו מי שתמכו
ואחרים שהתנגדו ,וצעקות וויכוחים ומעשיות שחילצו אותנו מהם
רק צלצולי הטלפונים הניידים ,ואלה הכריעו את הכף .הנבואה
3
היתה לאמת מרה .הידיעה על חדירת המחבלים וחטיפת החיילים
הזכירה לנו את אותו יום בלתי נשכח שבו יצאנו לדרך לג'ּבל אל־
טור 4ולקחנו איתנו שלוש־עשרה כיכרות לחם .אולם כיכרות אלה
6
לא עשו נסים 5,וממילא לא עלה בידן למנוע את מעשי הטבח.
לבנו נמלא בכאב ,עינינו בדמעות ,דמיוננו  -כמו גם המחנות –
בתמונות זוועה ,ונביאי הזעם שבינינו בחזיונות פורענות .ביירות
7
היתה באותה עת תּפּוח שנגס ממנו כל היוצא מגן עדן.
התעשתנו מאימת הזיכרונות לקול הדי הפיצוצים וחיכוך גלגלי
הגומי הנחפזים לכיוון הלא נודע .דרך חלונות קופסאות הברזל
המלאות עד אפס מקום בציפייה לבאות ,בדברי פרשנות ,בקולות
השדרנים הבוקעים מהרדיו ,בכאבים ,בתקוות ,ובחיבוטי נפש נפנפו
הילדים לחבריהם־שכניהם במכוניות שחלפו על פנינו והתרחקו
לכיוון המקלטים .מבטי המבוגרים נפגשו מבעד לחלונות הזכוכית,
נוזפים זה בזה ומאשרים כי "המצור שלנו נווה מדבר" וביירות,
כמו חיפה 8,היא תפוח ,וכי אין נחש על פני האדמה שיכריח אותנו
ואת ילדינו לנגוס משני תפוחים אלה ולצאת מגן העדן אל גיהינום
			
האלימות ,האמונות והארס שלו.

.

 .1ליילא – שם אהובתו של המשורר קייס בן אל־מולוח המכונה "מג'נון
ליילא" שדעתו נטרפה בשל אהבתו הנכזבת" .כל אחד שר על הליילא שלו" –
פתגם שמשמעותו :כל אחד מדבר על ענייניו.
 .2סיפוריו של גיבור מתקופת הג'אהלייה הטרום־אסלאמית שהפך למשל
לגבורה ולאומץ־לב עילאיים.
 .3חטיפת שני החיילים שבעקבותיה פרצה מלחמת לבנון השנייה בקיץ .2006
 .4שמו הערבי של הר הזיתים בירושלים.
 .5הכוונה לחמש כיכרות לחם שעורים ושני דגים שהביא הילד לישוע ,וישוע
נתן אותם לתלמידיו כדי שיחלקו אותם לעם ,ולמרבה הפלא כולם אכלו לשובע.
 .6הכוונה לטבח סברה ושתילה בלבנון ב־.1982
 .7מתוך בית השיר של מחמוד דרוויש "ביירות היא תפוח ,הלב אינו צוחק,
והמצור שלנו נווה מדבר בעולם שנחרב".
 .8במהלך מלחמת לבנון השנייה נפגעה העיר חיפה ממטחי טילים שנורו עליה
מלבנון.
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אביב פואטי

אמצעי התקשורת המשודרת ,המקוונת והכתובה מרבים להתמקד
בהתרחשויות היומיומיות ,המדיניות ,הפוליטיות והכלכליות
המתרחשות בארצות ערב בשנים שחלפו מאז אירועי ״האביב הערבי״.
בניגוד לכך ,הספרות הערבית שנכתבה בתקופה זו מהווה עבורי
סיסמוגרף ייחודי ומדויק מאין כמותו לבחינתם של תהליכים חברתיים
משמעותיים שחוות החברות הערביות בעת הנוכחית ברבדיהן העמוקים
והרגישים ביותר .בעשור האחרון מעזות יותר ויותר נשים בכל רחבי
העולם הערבי לכתוב על החוויה הנשית כאקט ספרותי ,אמנותי,
חברתי־תרבותי ופוליטי מובהק ,וראיה לכך נמצא במכלול היצירה
הספרותית הערבית מן השנים האחרונות .חשוב להעיר ,שתהליך זה הנו
תהליך ממושך ומורכב ,שבוודאי לא החל רק בשנים האחרונות .ניתן
למצוא את שורשיו אי־שם במאה הקודמת ,ואף קודם לכן ,והוא עודנו
בהתהוותו .ואף על פי כן ,במסגרת מה שמקובל לכנות "האביב הערבי",
אני מבקש להתייחס לא להיבטים המדיניים ,פוליטיים או חברתיים שלו,
כי אם למהפכה הפואטית שהביאו עמם האירועים ,מהפכה שבמסגרתה
מייחלים העמים הערביים לכתוב ולהביע את שירות התקווה שאותן
הם נושאים עמם במשך שנים כה רבות ,בכמיהה ליציאה מדיכוי אזרחי
וממציאות של רמיסת זכויותיהם לחירות.
מבלי להיכנס לדיון במינוח "אביב ערבי" עצמו (או כפי שלא אחת
שואלים במחוזותינו האם מדובר ב"אביב" או שמא ב"חורף" וכיוצא
באלה) ,אני סבור ,שבהקשר הפואטי אכן מדובר באביב ספרותי ,שמביא
עמו פריחה הולכת וגוברת של יצירה ספרותית מגוונת ,פרי עטן
של נשים מכל רחבי העולם הערבי .לכל אחת מכותבות אלה סגנונה
הייחודי ותמות ייחודיות שבהן היא מתמקדת .חלקן הגדול של כותבות
אלה אינו מוכר לנו ,מה שעשוי להעיד על אותו "אביב" שאליו אני
מתכוון .כתיבתן דומה בעיני לשדה ,שעם בוא האביב מתחילים ללבלב
בו פרחים וצמחים חדשים ,שחלקם לא פרחו בו בעבר .כתיבתן של
אחדות מהן בוסרית ,ולעתים יש בה חוסר הקפדה על כללי הדקדוק
והתחביר ,שגיאות כתיב ועירוב של הלשון הדבורה בשפה הכתובה,
בעיקר בטקסטים שמתפרסמים בבלוגים האישיים ובאמצעי התקשורת
המקוונת .לאינטרנט תרומה לא מבוטלת לכך ,מאחר שהכתיבה בו אינה
מחייבת הקפדה יתרה על כללי הדקדוק של השפה הכתובה ,ולפיכך
מיטשטש לעתים הגבול בין השפה הכתובה לזו הדבורה בערבית,
וניתן להבחין בחדירה הולכת וגוברת של הלשונות הדבורות לטקסטים
הכתובים .אפשר שהמדיום המקוון משפיע אף הוא על הסגנון הישיר
שבו נכתבים רבים מסיפורים אלה ,בשונה מחלק לא מבוטל מהכתיבה
הספרותית שנכתבה לאורך המאה העשרים ,שבה המסר נמסר לעתים
קרובות בעקיפין ו"הוצפן" בסגנון כתיבה מליצי ,אלגורי ומטאפורי
(דוגמה בולטת לכך ניתן למצוא בכתביו של הסופר הסורי זּכריא תאמר,
שמבחר מסיפוריו הקצרים תורגם על ִידי בספר נמר מנייר (רסלינג
 .)2012יתר על כן ,למדיה המקוונת תפקיד מכריע ב"שבירת" ההפרדה
בין ֵ
הספרה הפרטית לזו הציבורית :גם נשים בחברות שמרניות במיוחד
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יכולות לכתוב מתוך הספרה הביתית ולפרסם את כתביהן בספרה
הציבורית באמצעות המדיה המקוונת .זהו שלב מכונן בחירותן של
נשים במחוזות רבים בעולם כולו ,ואם תרצו  -מהפכה של ממש.
מהפכה שקטה לעת עתה ,אבל בהחלט מהפכה.
ברבים מסיפורים אלה בא לידי ביטוי כאב עמוק שהכותבות מביעות
ביצירתן לנוכח מצבן הפגיע של נשים במחוזות רבים בעולם הערבי .כך
למשל ,יש מי שמנצלים מעת לעת את אירועי ״האביב הערבי" בכיכר
ַתחריר במצרים לפגיעה פיזית בנשים; וזאת דווקא בשל ה"פאודה"
(התוהו ובוהו) ,ששוררת בכיכר ובסביבותיה ,שמאפשרת זאת בשל
המוני האנשים המצטופפים באזור .הקרבות בסוריה אף הם גורמים
לעקירתן של אלפי משפחות ולמנוסתן למקומות מחסה מחוץ לסוריה
(למשל ,טורקיה) .בגינם הופכות אותן נשים (וילדיהן) פגיעות במיוחד.
נסיבות טרגיות אלה ותוצאותיהן באות לידי ביטוי בכתיבן .יחד עם
זאת ,בסיפורים אחרים יש גם תקווה לשינוי .יתר על כן ,בכתיבתן של
נשים אלה יש קריאה הולכת וגוברת לשינוי מצבן בחברה ,ומאחר
שאין בכוחן של מילים יפות לשנות את מעמדן ,הן לעתים קרובות
מביעות את כאבן בלשון מיוסרת בעלת עוצמה כבירה .כתיבתן קוראת
תיגר על הדימוי הרווח במערב של נשים מדוכאות ,מודרות וחסרות
אונים בעולם הערבי .בנוסף ,כתיבתן משקפת רק פן אחד בפעילותן
הרבה של נשים בכל רחבי העולם הערבי ובמעורבותן לא רק ב"ענייני
נשים" ,אלא בנושאים שעל סדר היום הלאומי ,מתוך שאיפה להרחיב
את מידת חירותן ,להשמיע את קולן (גם) בתחומי הפוליטיקה ,להיאבק
בשחיתות הממסדית ,וכן לממש את זכותן לעבוד ,לזכות בחינוך ראוי
יותר ולפתוח בפניהן את שערי ההשכלה הגבוהה במולדתן .נשים אלו
אינן ממתינות שמישהו יושיע אותן .הן שותפות פעילות בשחרור של
עצמן .הן מנהיגות בעלות חזון ,נחישות ,אומץ ועוצמה.
לפניכם טעימה צנועה מאותו 'קול נשי' בספרות הערבית בת־זמננו,
"חּוּר ַ ּיה"
מתוך אנתולוגיה שעתידה לראות אור בקרוב תחת הכותרתִ :
(חירות)( ,בהוצאת רסלינג) .לא בכדי בחרתי להתמקד באנתולוגיה זו
בכתיבתן של נשים ,שכן קולן הושתק במשך שנים כה רבות (כשם
שאירע ,במידה רבה ,גם במערב עד לאמצע המאה הקודמת בערך).
הסיפורים המתורגמים באנתולוגיה זו נבחרו מתוך מאות רבות של
סיפורים שפורסמו בעשור האחרון כקובצי סיפורת מודפסת ,בעיתונות
הכתובה והמקוונת ,באתרים לקידום הכתיבה הספרותית בעולם הערבי,
במסגרת תחרויות הסיפור הקצר בעולם הערבי ובבלוגים אישיים של
נשים כותבות ,אינטלקטואליות ושותפות למאבק לקידום מעמדן של
נשים בארצות מוצאן וזכויותיהן .הקפדתי להביא לידי ייצוג את כתיבתן
של נשים מארצות ערב השונות .כמו כן ,בחרתי יצירות שיש בהן כדי
לשקף את השינויים שעוברת כתיבה זו בשנים האחרונות ,הן מבחינת
נושאי הכתיבה והן מבחינת הסגנון ,התעוזה והעוצמה ,וכן להעיד על
התמורות והשינויים שחלים במעמדן של נשים בעולם הערבי במקביל,
גם אם לא באופן אחיד.
הפריחה המלבלבת בכתיבתן של נשים דווקא בעת הנוכחית ,עשויה
לרמז יותר מכל על אותה "מהפכה פואטית" שעליה אני מבקש
להצביע .הסיפורים ,שפורסמו ערב "האביב הערבי" ובמהלכו ,עשויים
לשקף במידה לא מבוטלת את מצבה ההיברידי של כתיבה זו (ולא פחות
		
מכך את מעמדן של הנשים) בעת הנוכחית.

.
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ابتسام شاكوش

ּבּוּבה בצד הדרך

 אל תשאלי כל כך הרבה שאלות ,החזיקי היטב את בקבוק המיםשלא ייפול והזדרזי.
שיירת העקורים המשיכה במסע .ח'נסא התעייפה ולא יכלה עוד
לסחוב את הבובה ואת הבקבוק .סבתּה האיצה בה לבחור בין השניים.
הילדה בחרה בבובה ,השאירה את בקבוק המים בשולי הדרך והוסיפה
ללכת .בכי הילדים והתינוקות גבר בשל הרעב והעייפות ,והשיירה
עצרה למנוחה .ח'נסא לגמה מעט מהמים ונרדמה ,ולא שמעה את
קולות הירי השורקים בעקבות האנשים ,שמיהרו להסתתר בעובי

מהרי ַח'דיג'ה ,אנחנו מאחרות ,הדרך ארוכה ,ואני חוששת שנלך
לאיבוד בין עצי היער הגדול .מתוך שבכתה ,ח'דיג'ה לא השיבה.
רגליה סירבו להמשיך במסע ,לא יכלה עוד לשאת את הכאבים,
וכעבור מספר צעדים נעצרה ,תפסה בשולי בגדה של אמה וקראה
בפליאה:
 אמא ,תראי את הבובה הזאת ,אני רוצה לקחת אותה. קחי ,קחי אותה ובואי כבר ,אנחנו מוכרחות להשיג את שאר אנשיהכפר לפני שיחשיך.
נשאה הקטנה את הבובה ,חיבקה אותה כמו שאם מחבקת את עוללה
בכל פעם ששבה להיניקו ,שרה לה שירים מזיכרונה ,סיפרה לה
סיפורים ,הבטיחה שתתקין לה נדנדה על עץ התות בחצר הבית,
שתבקש מאביה לבנות לה מיטה על פי מידותיה ,ושלא תרשה
לחתולה לקרוע את בגדיה או לשרוט את פניה היפים.
 אמא ,אני לא יכולה לסחוב את הבובה ,קחי אותה את. את לא רואה שאני נושאת את אחותך הקטנה וצרור בגדים? זאתהבובה שלך ,את צריכה לסחוב אותה בעצמך.
 אני יכולה להשאיר אותה כאן בצד הדרך ,וניקח אותה כשנחזור? ברור ,תניחי אותה ובואי אחרי.ח'דיג'ה הניחה את בובתה בצד הדרך ,התקדמה מספר צעדים
והביטה לאחור בצער .כמה חלמה שתהיה לה בובה כזאת ,ועתה
אינה יכולה לשאתה עמה .זמן קצר לאחר מכן שחררה את אחיזתה
מאמה והתיישבה על האדמה ,רצתה לישון מרוב תשישות ,ונישאה
על כתפו של אחד משומרי השיירה בהמשך מסע העקורים.
........
 אבא ,תוריד אותי מהכתפיים ,אני רוצה לקחת את הבובה הזאת.ָעאיְ שה ירדה מכתפיו של אביה ורצה למקום שבו הניחה ח'דיג'ה
את הבובה ,נטלה אותה בשמחה ,שרה לה כברת דרך עד שתשו
כוחותיה ,ובלית ברירה השאירה את הבובה בצל אחד העצים,
והמשיכה במסע על כתפי אביה.
 סבתא ,תעצרי ,אני רוצה לקחת את הבובה הזאת. קחי אותה ַח'נְ ָסא ,אבל אל תשכחי לקחת גם את בקבוק המים,החזיקי אותו היטב ,שלא תהיי צמאה ,לפנינו דרך ארוכה עדיין.
 את חושבת שאני ילדה קטנה ,סבתא? בשנה הבאה אלך כברלבית הספר ,אבל את יודעת ,שאבא נסע ולא קנה לי עדיין ילקוט
ומחברות? איפה אבא? איפה אמא?
איבתיסאם שאקוש :כותבת סורית .פרסמה מספר קובצי סיפורת בז'אנר
הסיפור הקצר ומספר רומנים עד כה .זכתה בפרסים אחדים על כתיבתה.

היער .ח'נסא הוסיפה לישון .אחד האנשים נשא אותה עמו והותיר
מאחור את שאריות האוכל ,את בקבוקי המים והחלב ואת הבובה.
........
 אמא ,מצאתי את הבובה הזאת תחת העץ ,אני רוצה לקחת אותה. השאר אותה שם ַא ְחמד ,בנים לא משחקים בבובות. היא לא בשבילי ,אני לוקח אותה בשביל ְפאטמה.
 אחותך לא צריכה בובות. איפה היא? מדוע לא באה איתנו? היא בגן עדן ,מתוק שלי. היא הלכה לגן עדן עם הבגד שהתלכלך מהדם? כן. למה היא לא שמה אותו בכביסה ולבשה בגד נקי? היא תלכלך אתהגן ,את הכיסאות ואת המיטה של הבובה.
 מלאכים הולכים לגן עדן עם הבגדים שלהם ,שם נותנים להםבגדים חדשים .אחותך היא מלאך.
אחמד רץ ,השיג את אמו והצטרף לחבורת הילדים .הוא רצה לספר
להם על גן עדן ועל אחותו המלאכית ,ולהראות להם את הבובה
שייתן לה מתנה.
 תראו ,אחמד הפך לילדה ,יש לו בובה. הבובה הזאת לא בשבילי ,אתן אותה לאחותי פאטמה כשנשוב. אחותך מתה ,טיפש. אתה משקר ,כולכם משקרים ,אחותי לא מתה .אמא שלי אמרה לישמלאכים לא מתים ,הם הולכים לגן עדן.
 היא מתה .קברו אותה לפני שיצאנו .ראיתי את הגברים שקברואותה לצד הקבר של סבתא שלי.
אחמד עזב את החבורה בבכי ,אימץ את הבובה לחיקו ,אחז בשולי
בגדה של אמו וזמן רב לא הוציא הגה מפיו.
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 אמא ,אני עייף. תכף אנחנו מגיעים ,עוד קצת... אני רעב. חומד שלי ,ככל שנמהר יותר ,נגיע בהקדם למחנה ונאכל. למה פאטמה לא באה איתנו? אני רוצה לתת לה את הבובה ,אנילא יכול לסחוב אותה יותר.
 תניח אותה בצד הדרך ובוא. אני רוצה ללכת לגן של פאטמה לתת לה את הבובה.שיירות המשפחות הסוריות העקורות מוסיפות ללכת באותה דרך
חתחתים המחברת בין סוריה לטורקיה ,ואותה בובה שקנה אחד

סאג'דה עּבדאללה אּבראהים

u

האבות לבתו ביום שנכנסה לגן הילדים עודנה עוברת מיד ליד,
ומיטלטלת בצדי הדרכים ,פעם בדרך לטורקיה ,שעה שהאנשים נסים
על נפשם מההפצצות ,מאש הרובים ומהתקפות הפתע שעורכים
כוחות הביטחון ,שאינם חסים לא על רכוש ולא על חיי אדם ,ושאינם
מבחינים בין גבר לאשה לתינוק ,ופעם בדרך חזרה ,כשהם בורחים
מתופת המאהלים והרעב הכבד השורר בהם.
טרם הגיעה הבובה למקום מבטחים ועודנה מחייכת בטיפשות ,שערה
המאובק והדהוי פרוע; עיניה הכחולות והעגולות פקוחות לרווחה;
מותירה את המאורעות מאחוריה ,ובראש הפלסטיק החלול שלה לא
					
נותר זכר לדבר.

.

ساجدة عبدالله ابراهيم

מערבית :אלון פרגמן

הווזה
השופט קרא לעדה האחרונה והמבוגרת ביותר אל דוכן העדים,
והחשודה הראשית  -הווזה הטורקית .נאנקת בשארית כוחותיה
ומנסה לשמור על שארית רסיסיה ,לחשה :היא הרוצחת ,כה אמרתי,
היא הרוצחת...

כששכחה להתקין את בגדיו .את אצבעותיה פצעה יותר מפעם אחת,
שעה שהכינה לו ,חצי־ישנה ,את ארוחת הערב ,לאחר ששב מבילוי
ארוך אל תוך הלילה מחוץ לבית ,בלעדיה ,והוסיפה לשתוק .כל מה
שסבב אותה העיד נגדה  -ולטובתו .כולם עמדו לצדו.

האולם רגש מקולות חברותיה :שקר ,שקר ...אדוני השופט ,שקר ,היא
משקרת...

האולם כמו ניעור שוב לחיים בקולות השטיחים ,הכר ,החלון המנופץ,
המראה ,סרטי הווידאו ,התמונות וקווצות השיער שנשרו.

פטישו של השופט הלם :שקט ,שקט ,הכל נדרשים לשמור על שקט
עד שהשופט יאמר את דברו.

הווזה צעקה :כן ,כולכם שיתפתם איתו פעולה ,בקבוק הבושם
האהוב עליה פגע בה כשנפל לא הרחק מרגליה ,השרשרת שכל כך
אהבה וענדה אל לבה חנקה אותה ,חצאיתה שנקרעה לגזרים התירה
לאצבעותיו למשש את עורה ,הכרית שנותרה ספוגה ומעולם לא
דיברה ,השטיח שבלם את נפילתה אך לא הגן עליה .אני היחידה
שהיתה לצדה ,אני הסתרתי את הכסף עבור תינוקה ,שנאלץ לשאת
את אנחותיה ,כשלא עלה בידה לשאת את עוצמת המכה שספגו
כתפיה מהקיר  -ולמרות כל מה שעברה ,לא פצתה את פיה.

דממה השתררה באולם.
השופט :לדברייך ,סיפורך הוא ההוכחה הנחרצת לפשעה .את חברתה
היחידה ,ועם זאת את מעידה נגדה ,ומטילה עליה את מלוא האחריות
לרצח בעלה.
הווזה אמרה במבטא זר :אדוני השופט ,מרבית חיי אני חיה בקרב
נשים .אשה אחת יצרה אותי ,אחרת מכרה אותי ,ואשה זו  -קנתה
אותי .בשוק נהגתי לראות ולשמוע את סיפורי הנשים ,אבל אני...
אבל ...לא ...הידידות שבה עטפה אותי היתה הקרבה המשמעותית
ביותר שחוויתי מימי עם בן אנוש .כל חברותי יקרות ללבי ,אבל
היא היחידה שחשפה בפני את כל סודותיה .הכרתי מקרוב כל פרט
שהסתירה מבני משפחתה .יש בידי הוכחות לדברי ,היא אשמה ,היא
רצחה ,ויותר מפעם אחת .אני היחידה שיודעת את האמת לאמיתה.
שמעתי את כל העדים ,ובהיותי חברתה ,הבנתי את נקודת מבטו של
כל אחד מהם.
את טעמו של הדם טעמה לראשונה ,כשהכה אותה על לחיה בשבוע
הראשון לנישואיהם ,שעה שאיחרה לישון .את נחת אגרופו חוותה
סאג'דה עּבדאללה אּבראהים ,כותבת מּבחריין .סיפור זה זכה במקום
הראשון בתחרות הסיפור הקצר בבחריין ב־.2016
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מראה ,כיצד סייעת לה להסתיר
אתן מגינות עליה עכשיו .אמרי ליָ ,
את החבורות סביב עיניה היפות? אמור לי ,קיר ,כמה פעמים נמרחה
אדמומיות שפתיה עליך שעה שפניה וכל גופה הוטחו בך? ספר לי
כמה פעמים מנעת בעדה מלברוח ממהלומותיו? ולמרות כל אלה,
היא לא פצתה את פיה.
השופט :ואת ,מדוע לא הגשת לה עזרה? מדוע לא יצאת להגנתה?
הווזה :מעולם לא עלה הדבר בידי .היא לא נזקקה לסיוע של איש.
היא נותרה בשתיקתה ורצחה את עצמה בשתיקתה .אדוני השופט,
אני חפה מפשע ,יד הגורל הפלילה אותי .הוא לא התקרב אלי ,אבל
כשדחף אותה לעבר ארון הספרים ,עליו הניחה אותי ,נפלתי וריסקתי
את גולגולתו .הוא מת שלא מרצונו ,בשעה שחייה היו בידה ,והיא
העדיפה לשתוק .השתיקה היתה מותה		.

.

סּועאד מחמוד אל־אמין

1
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سعاد محمود األمني

נמרה בחצר
נמרה בחצר

ילדת רחוב ,חמקמקה כנמר ,ערבייה אפריקאית .קיבלה את מיטב
הגנים מערביי המדבר ומהשחורים באפריקה שטופת השמש,
הגשמים והירוק השופע .גדלה ברחוב .נתברכה ביופי שובה לב.
בא־דּוד ,נער רחוב
שערה גלש על כתפיה בצבע השיבולים .התאהבה ַ
שחרחר .זכתה שיאהב אותה אהבת אמת ,לא אהבת יצרים גרידא.
מרגע שהגיעה לעיר ,לאחר שהושלכה ממשאית שהיתה בדרכה
הספר ,פרס עליה ַא־דּוד את חסותו .מבנה גופו היה
מאחד מיישובי ָ
שרירי וחסון ,והוא נראה מבוגר מכפי גילו .הוא היה מלך הרחוב,
והכל יראו מפניו .לכן כונה ַא־דּוד האריה .הוא קבע שהנערה "מחוץ
לתחום" ,ומי שיעז להתקרב אליה " -זה יהיה הסוף שלו".
היא אהבה את ילדי הרחוב ,יתומים מחוסרי בית ,טיפלה בהם בימי
מחלה ודאגה לכל מחסורם כמיטב יכולתה .משום היותה בעלת מזג
נמרץ ,היא נהגה לשוחח עמם ולעודד אותם ,והם החזירו לה חיבה
וחלקו לה כבוד .בבקרים ,בשעות הפנאי ,נהגה לשבת מול שער בית
הספר ולהאזין לתלמידות ,עת עלה קולן בשירה ובשינון תרגילי
חשבון ומדעים .כך היתה ממתינה עד שהסתיים יום הלימודים .אז
שבה ותרה אחר ַא־דּוד ,שימצא לה קורת גג שתחתיה תוכל להניח
את ראשה בבטחה ,מוגנת מפני זאבי הלילה בדמות אדם.
מאחר שאהבה לדבר ,התוודעה בקלות לגברת עלוויה .כשראתה
אותה נושאת את תיקה ,ובנה הקטן מסרב להישמע לה ,ניגשה אליה
והרימה אותו אל חיקה עד שהגיעו לביתה .אז ,שיתפה את הגברת
עלוויה ברצונה העז ללמוד בבית הספר ,אולם הגברת עלוויה שכנעה
אותה ,שהדבר בלתי אפשרי משום שהיא מבוגרת משאר התלמידות,
אפילו תעודת לידה אין ברשותה ,וממילא ההורים לא יסכימו
שבנותיהם ילמדו במחיצתה של ילדת רחוב .הצטערה על כך ,אולם
הוסיפה לשבת בשער בית הספר מדי בוקר ,עד אשר למדה לדקלם
את ההמנון המושר בפי התלמידות בין כתלי בית הספר ,בעודה
מחוצה להם .באחד הימים פנתה אליה א־נעמה בת אל־עשם וביקשה
את עזרתה במכירת גלידות תמורת שכר צנוע .היא שמחה ונענתה
להצעה .כך תהיה בקרבת התלמידות והמורות .התבוננה בהן בבואן
ובשובן  -כמה רצתה להיות מורה! אבל האם יש סיכוי שחלומה
הקטן יתגשם אי פעם? היא שיתפה את ַא־דּוד ,בחיר לבה ,שהיה
מוכן להעניק לה את כל מבוקשה ,ובלבד שלא תסתובב ברחובות,
פן יתפסו אותה השלטונות ויחמדו את יופייה .הוא יודע מה גורלן
של ילדות רחוב בתחנות המעצר .במו עיניו ראה ,לאחר שהסתבך
בצעירותו בתגרות לעתים קרובות.
החורף הגיע ועמו הקור והסופות .אלה בישרו על קצה של עונת
הגלידות ,לפיכך מיעטה לשבת בקרבת בית הספר .מדי בוקר היה
בא ַא־דּוד למקום מחבואה ,יחד היו משוטטים ברחובות העיר ,בעוד
סּועאד מחמוד אל־אמין ,כותבת סודנית המתגוררת בקטר .כותבת סיפורת,
ספרות ילדים ורומנים.

אלפי עיניים ננעצות בה בתשוקה ,עורגות אליה .מה חרד ַא־דּוד
לשלומה ומה חשש לאבד אותה  -היא היתה הכל בשבילו .עמה חווה
אהבת אמת ,וחש משמעות לחייו כשהוביל אותה למקום מסתור מדי
לילה.
רוחות החורף ייללו ונהמו באימה .ערב אחד ,בעודה משוטטת לבדה
שא־דּוד נעצר ,ושהוא עתיד
ברחובות העיר ,בישרו לה ילדי הרחובַ ,
לשהות במעצר זמן ממושך .פחד נורא נפל עליה .הרוח הכתה בגבה.
היא ידעה שהלילה מבשר רעות ופחדה מזאבי השטן בדמות אדם
היוצאים ממאורותיהם עם רדת החשכה .הוסיפה ללכת עד שהגיעה
לחצר אחורית של אחד הבתים ,ובה שיחים אחדים .היתה עייפה
ורעבה .ראתה תעלת מים קטנה יבשה מכוסה בעלים שהרוח פיזרה
לכל עבר וחשבה ,שהחצר נטושה .לפיכך פינתה לה פינה בין ערימות
העלים והזרדים וכיסתה עצמה בשמיכה שנתנה לה פעם גברת עלוויה
במתנה ,שמיכת פסים בצבעי נמר.
התעוררה לשמע צעדים קרבים אליה ,ולפתע נורה עליה מטר
כדורים .לא הספיקה לצעוק ,אף לא להשמיע הגה .מישהו צעק
שזו בחורה ולא נמר ,והאנשים התרחקו .למראה גופה המגואל בדם
התעלף השוטר היורה .במהלך משמרתו ,הוא קיבל הודעה מבני
הבית ,שנמר מתחבא בחצרם בין השיחים ,ומשום כך מיהרו להזעיק
את המשטרה .בעל הבית היה איש נכבד ומעורר אמון ,לכן איש לא
פקפק בהודעתו.
על אף שעת הבוקר המוקדמת ,נודע הדבר בכל רחבי העיר .ילדי
הרחוב מיהרו לבית החולים ,שם קיבלו את הבשורה המרה  -הילדה
נהרגה בשוגג .כך נכתב גם בדוח המשטרה והתיק נסגר .צער עמוק
השתרר על ילדי הרחוב ,שאיבדו את היקרה להם מכל .איש מהם
לא־דּוד ,שעוד נכון לו זמן רב בכלא ,מפני
לא אבה לספר על כך ַ
שחששו מזעמו ,הן התחייבו בפניו לשמור עליה .לפיכך ,חדלו לבקרו.

.
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עבד אל־גני א־נאבולסי

u

عبد الغني النابلسي

תרגם מערבית והקדים :אריה גוס

מסעי לירושלים
עבד אל־גני א־נאבולסי ( ,)1731-1641תיאולוג ,מיסטיקן צופי,
משורר ,נוסע .איש־דת יליד דמשק שמילא תפקידי מפתח בדמשק
ובעולם המוסלמי בסוף המאה ה־ 17וראשית ה־ .18מוצא משפחתו,
כפי שמעיד שמו ,מאזור שכם בפלסטין.
עיקר פרסומו בא לו מפעילותו הדתית ,אבל הוא נודע גם כנוסע
באזור הערבי של האימפריה העות'מאנית .הוא ערך שני מסעות
לארץ ישראל/פלסטין – הראשון ב־ ,1690שהיה ביקור קצר שנמשך
כארבעים יום ,והשני ב־ 1693במסגרת ביקור ממושך יותר שכלל
גם את מצרים והחיג'אז .במסעותיו אלה תר א־נאבולסי ,כאיש דת,
אחר מקומות קדושים ,קברי קדושים ואנשי דת נודעים .את שני
הביקורים האלה תיאר בספרי מסעות .ביקורו הראשון תואר בספר
אל־אּונְסיַ יה פי
ִ
"אל־ח ְד ַרה
ַ
"מסעי לירושלים" (ובשמו המלא בערבית
ְ
אל־קּוד ִסיַ יה") ,אוצר בלום של תיאורים חיים ומידע מרתק
א־ר ְחלַ ה
ִ
ארץ ישראל/פלסטין של סוף המאה ה־ .17קטעים מתוך ספר זה
מובאים להלן.
א־נאבולסי מתאר את הדרך ,מספר על קברי קדושים ,על אתרים
שעניינו אותו כאיש־דת ,על אירועים דתיים כמו נסיעה לנבי מוסא
ולאל־ח'ליל (חברון) .וכמובן על הר הבית ואל־אקצא .הוא מספר על
חיי־הדת בפלסטין ,על אגדות עממיות ,מעשי נסים ותופעות מוזרות.
הוא איננו מתעלם מבני דתות אחרות באזור ומביא פרטים (גם אם
לא מחמיאים במיוחד) על היהודים ,השומרונים והדרוזים .הוא גם
איננו נמנע מלהעיף מבט על הטבע שסביבו ולתאר את החי והצומח,
את פני הנוף וכד'.
בפעם הראשונה יצא לאור תקציר של הספר הזה במצרים בשנת
 ,1902ואחר כך בשנות ה־ 90בירושלים ובדמשק .כתבי היד שמורים
במקומות רבים ,ואולם עד כה ,ככל הידוע ,לא תורגם הספר לשום
שפה אחרת.

פרעושים ְּב ַס ְע ַסע (היום השני למסע)
אל סעסע הלכנו בארץ ציה
העננים טפטפו עלינו מי ורדים

על מרבדי מרעה האביב הריחניים
ומשב רוח קל בישם בפרחים

*
לא הפסקנו ללכת לכוון כפר סעסע עד שנכנסנו לתּכייה 1שלו .לֵ ילֵ נּו
שם היה לילה צונן ,הפרעושים שם תוקפים כמו שזאבים תוקפים את
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צאנם של הבדואים .הדליקו עבורנו אש מעצים .הם אירחו אותנו
במיני מאכלים .נתנו לנו מספוא לבהמות ,ולא אכלנו מן התקרובת
שהגישו לנו אלא בשיעור שבו אכלונו אותם פשפשים מזונבים ,ואז
נזכרנו בדברי משורר קדום אשר הפירוש מסביר את דבריו:
הביא אותנו הגורל אל שבט
את מה שאכלנו מן התקרובת שהגישו לנו

שסיפוריו מפורסמים בין האנשים
אכלו מאיתנו הפרעושים שלהם

*
איזה ליל פרעושים קפוא היה זה ,כאילו הוא שיר נטול תשוקה ,שיר
ללא תכלית .ואז אמרנו על כך דבר שיר וביקשנו שיעלו אותו על
הכתב:
איזה לילה עברנו בח'אן של סעסע
זממו נגדנו הקור והפרעושים

בעוד אנו שמחים ומלאי תשוקה דתית והתעלות נפש
והנה זה נעקץ והנה זה נעקץ

עּויּון א־תּוג'אר (היום השישי למסע)
ואז הגיע לאוזנינו דבר רצח השייח' בכפר בגלל אויביו הרבים
ותומכיו המעטים .נכנסנו אל התּכייה ומצאנו אותה שוממת ועזובה
והיא פלטה אותנו מקרבה לאחר שקודם אפפה אותנו ,כאילו האשימה
אותנו במשהו אחר ועל כך אמרנו בעקבות האירועים האלה:
		
ָהיהֹ ָהיָ ה שייח' לעויון א־תוג'אר
		
אבל אויביו רצחו אותו וראינו כיצד
		
מותו זעזע את מי שהכירוהו

מושלם מגדולי השייח'ים
פשתה שממה במקום הזה
2
ועליו הזילו דמעה עיני הסוחרים

יַ ְע ַּבד (היום התשיעי למסע)
אמר :אני בן שכם (נאבולסי) מיעּבד ,כפר מכפרי שכם .ייחוסנו
המפורסם מגיע גם לשכם .ויש גם פירוש אחר לגבי הייחוס .נודע
לנו בכפר שבקרבתו יש עבד שחור מאחוזי הדיבוק והאקסטזה ושמו
השייח' זאיד ,והוא נמצא במערה למרגלות גבעה קטנה .הוא סיפר
לנו שלא היתה שם מערה ,אבל הוא חפר בהר וכך נוצרה מערה.
הלכנו לבקרו .נכנסנו אליו למערה .זו מערה קטנה ,ומבפנים יש
פתחים בלתי עבירים .הוא היה ישוב על הקרקע ולצדו מכתש קטן
מעץ ובו היה כותש את הפולים הקלויים על מקלה ברזל קטן .מי
שנכנס אליו לא היה יוצא מבלי שישקהו קפה ,ואת הקפה היה מכין

שער ספרו של עבד אל־גני א־נאבולסי" ,מסעי לירושלים" (מהדורה בהוצאת המחלקה לתיעוד מורשת אסלאמית ,ירושלים)1994 ,

מכל הבא ליד :מחיטה ,שעורה ,דורה או חומוס ,והנוכחים היו שותים
רק קפה משובח .סיפרו לנו שאם היה רוצה עצי הסקה היה עוקר עץ
גדול במוט קטן ,שובר אותו בידיו ,מביא אותו ומניח במערה .כאשר
נכנסנו בירכנו אותו לשלום ,והוא החזיר לנו שלום .הוא עבד שחור
המעדיף שתיקה והתבודדות .השייח' מוסלח ,שייח' הכפר יעּבד,
סיפר לנו שהוא היה עבדו של אחד מאנשי הכפר .הוא היה רועה
את צאנו עד שנאחז באקסטזה וחדל לרעות את הצאן .אדונו קרא לו
דרור ,אבל הוא בא מדי פעם לכפר לאחר מות אדוניו ,אחר כך הסתגר
במערה והאנשים החלו לעלות אליו לרגל מכל מקום .הם האמינו בו,
ביקשו את ברכתו ונועצו בו בענייניהם .שאלתי אותו על מצבם של
אחי וחבורתי הנוסעים עמי אל ירושלים ,והוא אמר שהם יחד איתך
בטוב ובנעימים .הוא ציטט לנו דברים רבים ובהם בישר לנו טובות,
הגשמת המטרות ,ביטחון ושלום .כאשר נכנסנו למערה היה איתנו
ַמגְ 'ד'ּוּב ,צעיר מדמשק ,שכבר הזכרנו אותו קודם בדברינו .כאשר
נכנס אליו אותו צעיר ודיבר איתו ,צחק ממנו העבד השחור צחוק רב,
ואחר כך אמר שהוא משעמם .לבסוף קראנו את אל־פאתחה[ 3הפרק
הראשון בקוראן] ,נפרדנו ממנו ועזבנו את המקום.

בואם לירושלים (היום השישה־עשר למסע)
לא הפסקנו ללכת ,מעופפים על כנפי בהמות המשא ,עד שעלינו את
המעלה וצפינו על ירושלים הקדושה .ולא היה איש מאיתנו אשר לא
גברה עליו התשוקה לבקר בעיר הנׂשגבת הזו .ברגע שראינו אותה

נשכחו תלאות הדרך שעברנו ומדבריות השממה ,ועלזנו בשפע
עונג ושלווה .ובאלוהים ,אללה הרעיף על מוסר המסורות אּבן חג'ר
אל־עסקלאני [בן המאה ה־ ]15אשר אמר כאשר הגיע אל ירושלים
הקדושה והתברך למראה המבנים האלה:
אל ירושלים הנה הגענו
מכשולים 4רבים חצינו בדרכנו אליה

אל לבו של גן העדן ,מתנת נדיב
אבל אחרי הייסורים אין אלא מנעמים.

*
וכך אמרנו גם אנו ,חצינו בעזרת אללה והשגחתו את המדבריות
והשממות האלה:
באנו בחסדי אללה ,משתוקקים לדרך הישר
		
וכאילו מהלכנו ספוג בעבודת האל

.1
.2
.3
.4
.5

חצינו הרים נישאים בדרך לאל־קודס
עד אשר נכנסנו אל לב תפארתה 5של אל־קודס.

1תּכייה הוא מרכז צופי לטקסים המשמש גם כבית מחסה לעניים ולעתים
גם מקום אירוח.
2משחק מילים בערבית :שם המקום יכול להיתרגם גם כ"עיני סוחרים"
(עויון א־תוג'אר).
3אל־פאתחה ,הפרק הראשון בקוראן הוא טקסט שמקובל לקוראו בצוותא
באירועים שונים ,כברכה לעילוי נשמת מת ,בעת חתימת חוזה נישואין או
אירוסין ,בעת חתימת חוזה וגם ,כמו במקרה שלפנינו ,בעת פרידה.
[4פירוש מילות השיר] :דבריו ב"עקאב" הראשון – ריבוי של עקבה [מכשול],
והשני – סבל ,עינויים .בדברים יש אלגוריה ,בלשון נעימה.
"ח ְד ָרה" היא מונח צופי שהעברתו לעברית קשה ומשמעותו כפולה – הן
ַ 5
"נוכחות" והן "תפארת".
אוקטובר-נובמבר 2017
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רפי וייכרט  

יוסף עוזר

ריטה ,שנים ֵ
אחרי

שיר לילה מורד  -הפרח שלי

יטה,
ַא ְּת ֹלא ַמ ְר ָּפה ִמ ֶּמּנִ י ִר ָ
ּגַ ם ֹלא ַא ֲח ֵרי ּכָ ל ַה ָּׁשנִ ים וְ ַהּנָ ִׁשים.
ַרּכּות ֵ
יח ֶה ָעמֹק
עֹורְך ָּב ֶע ֶרבָ ,ה ֵר ַ
ּפֹוק ַח ֶאת ֵעינַ י ַּבּלַ יְ לָ ה
ֶׁשל יְ ֵרכַ יִ ְךֲ .אנִ י ֵ
זֹור ִחים ֵמ ֲא ֵ
וְ כָ ל יְ ֵר ַחיִ ְך ְ
חֹורי ִמ ְצ ִחי.
הּומ ֶּב ְרט ֲאנִ י ֶ
הּומ ֶּב ְרט ְ
ּכְ מֹו ְ
רֹוצה לָ ׁשּוב
ּולְ גַ לְ ּגֵ ל ֶאת ְׁש ֵמְך ַעל לְ ׁשֹונִ י.
י־טה.
י־טהִ ,ר ָ
ִר ָ
ּכְ מֹו ְר ִטּיָ ה ַעל ִּפ ְצ ֵעי ָה ֲא ָד ָמה,
ּכְ מֹו ְר ִת ָיעה ֶׁשל ַהּזְ ַמן ַה ְמ ַדּלֵ ג
ֵמ ַעל ֵ
אֹוה ִבים.
ּגּופינּו ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֲ
ימה
ּונְׁש ָ
הּודּיָ ה ֶׁשּלִ יּ ,כֻ ּלֵ ְך ֵׂש ָער ִ
הֹו ,יְ ִ
נּועה ֶׁשל ַהּגַ ּלִ ים ֶאל ּתֹוְך ִמ ְפ ָרץ.
ְּת ָ
ֵא ָיב ִרי ַמּכֶ ה ָּבְךֲ ,ע ָב ִרי ֵ
אֹותְך.
רֹודף ָ
ּכָ ל ָּב ֵּתי ַהּכְ ָפר ֶׁשּלִ יַ ,ה ֲח ֵר ִבים ,עֹולִ ים
ֹאׁשי .הֹוַ ,הּיָ ָפה ַּבּנָ ִׁשים,
ַהּלַ יְ לָ ה ְּבר ִ
הּודים,
ַמלְ ּכַ ת ֶא ְס ֵּתר ֶׁשל ַהּיְ ִ
יטים
ַמלְ ּכָ ִתיַ ,מ ְמלַ כְ ִּתי ,זִ ְר ֵמי ְּפלִ ִ
יט ִתיַ .הּזֶ ַרע ֶׁש ִה ַּתזְ ִּתי ְּבלֵ ֵ
ילֹותינּו.
וְ זִ ְר ַמת ְּפלִ ָ
לֵ ילֹות ַהּזַ ַעם וְ ָהאֹורִ .רגְ ֵעי ָה ַר ַעם וְ ָהעֹור.
מֹותי
יטה ֶׁשּלִ יַּ .בּלַ יְ לָ הַ ,על ַסף ִ
ִר ָ
ֲאנִ י נִ זְ ּכָ ר ָּבְך.
ֶאת ּכָ ל ָּב ֵּתי ַה ָּמלֹון
וְ ֶאת ִׁש ְב ִעים ַהּגָ לֻ ּיֹות
ָהיִ ִיתי ֵ
נֹותן ּכְ ֵדי לַ ֲחזֹר לְ ָאחֹור.
ֶע ְרוָ ֵתְך – ַה ָּק ֶפה ֶׁשל ִא ִּמי
עּודת ַהּזֶ הּות ֶׁשּלִ י
ְׂש ָפ ַתיִ ְך – ְּת ַ
נְׁש ָיק ֵתְך – ָה ֵעדּות ֶׁש ֶ
עֹודּנִ י ַחי
ִ
וְ ֹלא ָאמּות לְ עֹולָ ם.
בּודים,
עּורי ָה ֲא ִ
יטה ,נְ ַ
ִר ָ
ּגְ
כּודים ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל
בּולֹותי ַהּלְ ִ
ַ
ל־ּב ְירוֶ ה לְ ֵּבירּות.
לְ ָפלַ ְס ִטיןֵּ ,בין ַא ִ
ֵהיכָ ן ַא ְּת ַהּלַ יְ לָ הָּ ,בעֹולָ ם?

יטה ַּב ַחּלֹון
ַמ ִּב ָ
ָהיְ ָתה ָׁש ָרה ְּב ַׁש ַחר ְּב ִדידּות
וְ קֹולָ ּה ַמּגִ ַיע לִ ֵ
יׁשנֵ י ַה ִר ְפאּות ַּבּלַ יְ לָ ה ֶׁשל לַ יְ לָ ה.
ַח ְׁשרֹות ִחּיּוְך ָעלּו ִּב ְׁשנָ ָתם וְ ז ַֹהר ָע ַטףָ .ר ִא ִיתי
ֶא ְצ ָּבעֹות ְמ ַר ְּקדֹות ַעל ָחזָ ם ְּב ִחּיּוְך ְׁשנָ ָתם ֶׁש ָהלְ ָמה ֵאלַ י.
מּורד
ְצלִ ילֵ י קֹול לַ יְ לָ ה ֲחלֹוםּ ,כְ ֶׁש ָהיְ ָתה ָׁש ָרה לַ יְ לָ ה ָ
וְ קֹולָ ּה ִמ ְת ַמ ֵׁשְך ַעד ֲהלֹום,
הּודית ֶׁש ִה ְת ַא ְסלְ ָמה לְ ַמ ַען ַא ֲה ָבה
זַ ֶּמ ֶרת ִמ ְצ ִרית יְ ִ
ּמֹורד.
ֶׁש ִהיא חֹולֶ ֶפת נָ גֹוזָ ה ַּב ָ
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מּומי
ֵעינֶ ָיה ְׁשחֹורֹות ּכְ בֹור ָצ ֵמא ,לִ ְׂש ָפ ֶת ָיה לַ ַהט ָאדֹם ַע ְר ִ
קֹומ ָתּה ָּ -ת ָמר ָּת ֵמ ַּה ַּב ָּמ ָטרֲ .א ָבל ָה ַא ֲה ָבה? ְמיַ ֶּב ֶבת ָהיְ ָתה לַ יְ לָ ה לַ יְ לָ ה
וְ ָ
ּדֹואה ְמ ַמ ֶּק ֶדת ַמ ָּבט.
ֶׁשּקֹולָ ּה זָ ִמיר וְ ַא ֲה ָב ָתּה ִצּפֹור ֶט ֶרףָ .
ּכְ ֶׁשּכָ ל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם נָ ְתנּו לָ ּה נַ ְפ ָׁשם
עֹוד ָח ָׁשה לַ יְ לָ ה לְ ַבדְ .
אֹומ ִרים ַא ֲה ָבה יֵ ׁש ָּבעֹולָ םָׁ .ש ָרה לַ יְ לָ ה,
ּגֹובּה ַהּגֵ אּותַ ,הּיְ אֹור ָר ַקד.
נְ ַהר ְּפ ָרת ִה ְת ָח ָרה ִעם ַה ִח ֶּד ֶקל ַעל ַ
נִׁש ָמ ָתּה ָה ְמ ָתהְ :
ּכַ ָּמה ָהיָ ה ָצ ִריְך לָ ִׁשיר ּכְ ֵדי לָ חּוׁש ֹלא נֶ ְח ָרדְ .
"אּור ָּבק ֻע ְמ ִרי יִ יטּול,
נֹוע ַעתֶ ,
נֹוד ֶדת לְ קֹול ִסלְ סּול ָה ֶע ֶצב,
מּורדִ :מ ְת ַ
אּבק ִחיַ ְרנִ י" 1,לִ ָּבּה ָא ַבדַ .מ ַׁשב קֹול לַ יְ לָ ה ָ
ִריָ ָ
2
נּורת ַהּלַ יְ לָ ה ִמן ַה ִּת ְק ָרה ֶ
גַ ְע ֶ
נֹוד ֶדתּ ,כְ ִאיׁש ְמקֹונֵ ןַ ,חיְ ָרן
גּוע ָיה ְס ָתוּ ,כְ ִאיׁש ַמ ֲאזִ ין ָעצּובַ ,
ָׁש ָרה וְ קֹולָ ּה ֵ
ּגּועים.
מֹוׁשְך ַא ֲח ָריו ּכָ ל ֶׁש ִּלּבֹו ֵער וְ הּוא יָ ֵׁשן וְ לַ יְ לָ ה ָׁש ָרהֶ :ח ֶדר ָמלֵ א ּגַ ְע ִ
וְ ָׁש ָרה לַ יְ לָ ה לְ ַבדָ .ר ִא ִיתי
מּורד.
יטים לַ ּכִ ּוּון ּבֹו ָׁש ָרה לַ יְ לָ ה ָ
ֹאׁשם ַמ ִּב ִ
ַה ְּפ ָר ִחים ָּב ֲאגַ ְר ָטל ְמ ִס ִּבים ר ָ
מּורד ָׁש ָרה לַ יְ לָ ה לַ ֶּפ ַרח ֶׁשּלִ י
ּמּוקים ַמ ְר ִע ִידיםָׁ ,ש ָרה לַ יְ לָ ה ָ
ַהּוִ ילֹונֹות ַּב ֲח ִ
ַמ ְמ ִּתין לִ י ְּבלֵ ב ַהּיְ ֵׁשנִ יםַ ,מ ֲאזִ ינִ ים לְ לַ יְ לָ הָׁ ,ש ָרה לַ ֶּפ ַרח ֶׁשּלִ יֶׁ ,ש ִה ְר ִקיד
ֶא ְצ ְּבעֹות ַהּיְ ֵׁשנִ יםֶׁ ,ש ֵה ֵסב ָּב ֲאגַ ְר ָטל ֶאת ָר ֵ
ּמּוקי וִ ילֹונֹות
אׁשי ַה ְּפ ָר ִחיםֶׁ ,ש ִר ֵּטט ַח ֵ
מּורד
ֶׁש ִה ְר ִק ָידה לַ יְ לָ ה ְּבקֹולָ ּה לַ יְ לָ ה ָ
וְ ָד ְמ ָמה ֵעת ַה ִּׁשיר נִ ְפ ַרד.
 .1אורבק עומרי ייטול ,ריאבק חירני :נוכחותך תאריך קיומי ,לכתך  -יזעזע.
 .2חירן :אובד עצות.
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מתוך מחזור השירים
״שירים שנכתבו תמורת ארוחות טעימות 
בביירּות בשנים ההן״
(עמוד  68בגיליון)

ָּת ִמיד ָהיִ ית יָ ָפה ְּבאֹור ַהּיֹום ַה ֵ
ּבֹוהק
ַאְך ֵמעֹולָ ם ֹלא ָהיִ ית יָ ָפה ּכְ מֹו
ֶׁש ָהיִ ית ֵעת ָר ַחב לְ ָב ֵבְך לְ ָהכִ יל ֶאת ַהּיָ ם,
ֶאת ַהּיֹום,
ֶאת ַה ִּמ ְד ָּב ִריֹות
ָּת ִמיד ָהיִ ית ֵמ ַעל ַקו ָה ֶא ֶפס
וְ ַגם ִמ ַּת ְח ָּתיו
ַאְך ֵמעֹולָ ם ֹלא ָעלָ יו ַמ ָּמׁש
זֹאת ִמּׁשּום ֶׁש ָהיִ ית ִה ְׁש ַּת ְּקפּות ַה ֶּׁש ֶמׁש
ָּת ִמיד ָהיִ ית נֹוכַ ַחת
ּכְ ֶׁשּלִ ִּבי ָהיָ ה ֵ
יסים
הֹופְך לִ ְר ִס ִ
ְּוב ְ
יסים ַהּלָ לּו ָהיִ ית
אֹוס ֵפְך ֶאת ָה ְר ִס ִ
ֶ
נֹותנֶ ת לִ י ִהזְ ַּד ְּמנּות לִ ְׁשקֹל
ֶאת ַהּנְ ִפילָ ה מּול ָה ֱא ֶמת
ָהיִ יתּ ,כְ מֹו ֹלא ָהיִ ית ,נִ ְר ֵאית לַ ַעיִ ן ֵמ ֲא ֵ
חֹורי ַה ַּמ ְראֹות ּכֻ ּלָ ן
ַּובּזֹאת ָהיִ ית ַמ ְר ִה ָיבה.
ֵּבינֵ ְך לְ ֵבין ַה ֶּׁש ֶמׁש ֹלא ָהיָ ה
ׁשּום ֶה ְב ֵּדל.
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ة ف ض
كنت ً
یل ي� و� النھار
دوما ج�
ِ
ولكن مل ن
تكو� قط ج� ة
یل مثملا
ي
ح� َ
كنت ین
قلبك للبحر
ِ
أتسع ِ
للنھار
بلل�اري

كنت ً
دوما فوق مستوى الصفر
ِ
ت
و�ته
ً ف
أبدا ي� مستواه
ولكن لیس
َ
انعاكس الشمس
كنت
ذلك إنك ِ
كنت ً
دوما ض
حا�ة
ِ

عندما اكن قل� ّ
شظا�
یتحول إىل ی
بي
ین
الشظا� ھذه
تملس�
وكنت ،إذ
ی
ِ
أ
ن
تعطین� فرصة لوازن
ي
ین
ب� السقوط واحلقیقة
كنت ،امك مل ن
تكو� ،منظورة وراء املر یا� قاطبة
ِ
ي
وبھذه كنت رائعة.
مل یكن بینك ین
وب� الشمس

ّ
أي فرق.

