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כבוד גדול הוא לי לערוך את הגיליון הנוכחי של ׳עתון 77׳, המוקדש לספרות ערבית 
באבן  שנוגע  כמי  קודש,  בחרדת  הגיליון  עריכת  למלאכת  ניגשתי  ומזרח־תיכונית. 
ִּתָמֵצא בעיניכם,  ידיכם,  ואני מקווה שתוצאת התהליך, שהיא הגיליון שבין  עתיקה 
עצמי  רואה  אני  העריכה,  במלאכת  כנושא  ומעניינת.  ראויה  והקוראים,  הקוראות 
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.

משך  מחודשת.  פריחה  הערבית  והשירה  הערבית  הספרות  חוות  האחרונות  בשנים 
נגיב  הסופרים  כגון  הערבית,  הספרות  של  הנפילים  דור  לאחר  כי  נדמה  היה  שנים 
מוניף  אל־רחמאן  ועבד  אדריס  יוסף  אל־מאגוט,  מוחמד  אל־חּכים,  תופיק  מחפוז, 
ניזאר קבאני, אדוניס, סמיח אל־קאסם, עבד אל־והאב  דרוויש,  והמשוררים מחמוד 
אל־ביאתי וסעדי יוסף לא קם דור צעיר של יורשים באותו קנה מידה. פריחה דומה 
זוכה  היצירה הערבית, שבשנים האחרונות  גם התרגום לעברית של  חווה  ומקבילה 
לעלות שוב למרכז הבמה בישראל, חרף הסערות הפוליטיות שהוא מעורר לעתים 

)ואולי לא פחות מכך, בזכותן(.

תקשורת  אמצעי  של  לעלייתם  מיוחד  חוב  חבה  הערבי  בעולם  הספרותית  הפריחה 
לאירועי  גם  כמו  ורשתות־הלווין,  החברתית  המדיה  ובראשם  החדשים  ההמונים 
לעליית  והוביל  ועיתונות חדשים  ערוצי תקשורת  הערבי" שהעלה עשרות  "האביב 
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" 
המובהקת  הדוגמה  אולי,  הם,  לו  הנלווים  הקצרים  והסיפורים  זה  בגיליון  המופיע 

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 
היצירה הערבית עד  מזירת  נפקד  כותבות, שקולן  נשים  הנוכחי של  בגיליון  הגדול 
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 
ואנו  לעברית  מערבית  יצירות שתורגמו  מסודרת של  תרגומים  השוואת  בוצעה  לא 
זה,  היסטורי  עוול  של  וראשון  קטן  בתיקון  הנוכחי  בגיליון  להתחיל  וגאים  שמחים 

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 
ייחודי וראשון מסוגו בארץ,  בעצמי להימנות עם חבריו. חוג המתרגמים הוא מיזם 
במרחב  ויהודים,  ערבים  לעברית,  מערבית  ופרוזה  שירה  מתרגמי  עשרות  המפגיש 
החוג משמש  במקביל,  יחד.  וליצור  מקצועיים  דיונים  לנהל  להם  המאפשר  משותף 
כחממה מקצועית לסדרת הספרים "מּכתּוּב", שבמסגרתה ראו אור כבר שלושה ספרים 
וקובץ השירה הֶאזידית אין בבעלותי דבר מלבד החלומות( ועוד היד נטויה.    .ראשונים )הולך על הרוח מאת סלמאן נאטור, פקעת של סודות מאת אליאס ח'ורי 

עידן בריר

התרבותי  העם  לבין  בינינו  "הקשר 
ותרבותו הוא קשר גורלי. שתי התרבויות, 
אחיות,  תרבויות  הן  והערבית,  העברית 

הקשורות זו בזו קשר בל יינתק..." 

לאנתולוגיה  המבוא  בהערת  בסר,  )יעקב 
בגיליון   אור  שראתה  גשם,  בליל  לחולמים 

293 של 'עתון 77', בשנת 2004(. 

שלוש־עשרה שנה חלפו מאז. ארבעים שנה חלפו מאז 
נוסד 'עתון 77', שהתחייב מגליונו הראשון לייצג את 
התרבות ואת השפות הרווחות בארץ הזאת. מערכת 
ושמעון  כוללת את הפרופסורים ששון סומך  העתון 
השפה  של  והמתרגמים  החוקרים  מבכירי  בלס, 
תרגומים  כללו  מגליונותיו  רבות  ועשרות  הערבית, 
מהמשתתפים  כמה  המתרגמים.  טובי  בידי  מערבית, 
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 
העמוקה  תודתנו  הראשונה.  הפעם  זו  בו  משתתפים 

נתונה לכולם. 

 ,)2008-1918( רגולנט  שמואל  לטוב  ייזכרו  עוד 
שליווה בתרגומיו היפים והבהירים את גליונות העתון 
עפרה  עם  )ובשיתוף  אין־קץ  ובאופטימיות  במסירות 
בנג'ו הפיק את התרגום היפהפה לספרו של מחמוד 
דרוויש כפרחי השקד או רחוק יותר(, וכן נעים עריידי 
)2015-1950( אשר פסקה יצירתו בטרם עת. תודתנו 
שהקדישו  סומק,  ורוני  וייכרט  רפי  עוזר,  ליוסף  גם 
רונן  יהודית  לפרופ'  הזה,  לגיליון  ומיצירתם  מזמנם 
ידה  את  ומחזיקה  האזור  ספרות  בסקירת  שמתמידה 
הגיליון  זיגי שאיירה את  הדופק, לתמר  על  האמונה 

בחן ובכשרון. 

המיוחד  הגיליון  עורך  בריר  לעידן  מיוחדת  ותודה 
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 
העיר  של  החברתית  בהיסטוריה  שעניינה  תל־אביב, 
בהנחייתו  העותומאנית,  התקופה  בשלהי  כרכוכ 
לנו  )טעימה מכך מוגשת  של פרופ' אהוד טולידאנו 
תודה  כרכוכ'(.  'חבורת  תרגומי  של  המרתק  במקבץ 
על  האין־סופית,  העבודה  על  המרתק,  הפרויקט  על 
לאות.  ללא  הפנים,  מאור  על  והמסירות,  הקפדנות 

בלעדיו הגיליון לא היה רואה אור.

 ,'77 'עתון  של  במסורת  ממשיך  שלפניכם  הגיליון 
בעודו מצביע על כיוונים חדשים במציאות האזורית 
המשתנה תדיר. "האביב הערבי" והשפעותיו, מציאות 
נשית  מודעות  ומתעצמת,  הולכת  פליטּות  של 
חופש  על  המקילה  המרשתת  וביטוייה,  מתפתחת 
הביטוי, קריאה מאירת עיניים בתעתיקים המקובלים 
בתרגום מערבית לעברית... את כל אלה תמצאו כאן -

קריאה מהנה

עמית ישראלי־גלעד, מיכאל בסר

בפתח הגיליון
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רג'אא ג'אנם דנף   u   رجاء غامن دنف
מערבית: עידן בריר

בריחתו של שיר

ּבֹוֵער ִּבי ָרצֹון ַעז ָלֵצאת
ִמֵּתַבת ַהִּׁשיר, ָרצֹון ְלִהְתַגֵּנב 

ַעל ְקצֹות ֶאְצְּבעֹוַתי, ִלְראֹות ֶאת ַהִּׁשיר
ַהִּמְתַגֵּנב ַהחּוָצה ְּבָכל ַלְיָלה
ְוִלְסחֹט ִמֶּמּנּו ְּדֵמי ְׁשִתיָקה

ַעל ָמה ֶׁשָראּו ֵעיַני.
ּבֹוֵער ִּבי ָרצֹון ַעז ְלָהֵפר ֶאת ִצּוּוֵיי ִאִּמי

ְוִליצֹר ִמַּטְּבעֹות ַהָּבָצל ַהְּסֻגלֹות ַמֲחרֶֹזת.
ּבֹוֵער ִּבי ָרצֹון ֶׁשַּנֲחִליף ַּתְפִקיִדים ַהַּפַעם:

ֲאִני ִאיַׁשן ְׁשַנת ְיָׁשִרים ְוַאָּתה ִּתְמֶנה 
ַּכָּמה ּכֹוָכִבים ָחְלפּו ַּבֲחלֹוִמי.

ּבֹוֵער ִּבי ָרצֹון ִלְהיֹות ְמַפֶּקֶדת ַּבָּצָבא
ּוְלַׁשְחֵרר ֶאת ָּכל ַהַחָּיִלים 

ִלְׁשלֹוָׁשה ְיֵמי ֻחְפָׁשה, ִמּתֹוְך ָּכבֹוד
ְלִמְכְּתֵבי ָהַאֲהָבה ֶׁשִּנְׁשְלחּו ַלַּמֲחנֹות.

ּבֹוֵער ִּבי ָרצֹון ִלְהיֹות ַּפְרַּפר, 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְּפסּול ְּבַלְחוֹות ָׁשָעה ַקָּלה

ּה ַיֲהֹפְך ַהְּזַמן ַׁשְבִריִרי ֶׁשָבּ
ְלמּול ָהָרצֹון. ּבֹוֶעֶרת ִּבי ְּתׁשּוָקה

ִלְהיֹות ֵאם־ָּכל־ָּדָבר
ּוְלָהִציף ַהּכֹל ָּבֵאׁש ַהּזֹו, 

ַהִּמְתַלֶהֶטת ְּבִלִּבי ְוָלַדַעת סֹוף ָּכל סֹוף
ֶאת ַהַּׁשְלָוה. ּבֹוֵער ִּבי ָרצֹון 

ֶׁשָּכל ְׁשעֹוֵני ָהעֹוָלם ַיַעְמדּו ִמֶּלֶכת
ְוַהְיקּום ֻיֶּכה ִּבְלּבּול ֵעת ָיׁשּובּו, 
ְולּו ִּבְמַעט, ְצָבִעים ֶׁשל ִׂשְמָחה.

ּבֹוֵער ִּבי ָרצֹון ִלְהיֹות ָים,
ִלְבֹלַע ְוַלֲחבֹק ָמַתי ֶׁשֶאְרֶצה

ְוָלֶצֶקת ְּבָכל ּגּוף ָצף 
ֶאת ֲחָמִתי ַהְּכבּוָׁשה.

אדונית היונים

ָּדָבר ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְלִאִּמי,
ַרק ַהֹּלֶבן. ַהֹּלֶבן 

צֹוֵבַע ָּכל ֶרַגע ַּבּיֹום ַהֶּזה,
ַהֹּלֶבן. לּו ָאֲהָבה אֹוִתי ִאִּמי,

ַוֲאִפּלּו ְמַעט, ָהיּו ָּפַני ְרָחִבים
יֹוֵתר ֵמֵחיקֹו ֶׁשל ָעָנן,

ָהִייִתי ָּכֵעת ַּבְקּבּוק ּבֶֹׂשם ִנְסָּתר.
ִאִּמי זֹוַנַחת אֹוִתי ְּבִצֵּדי ַהְּזַמן

ְּכחֹוָמה ֶׁשֹּלא ִנְסַּתְּיָמה ְּבִנָּיָתּה,
ְּכִמְקָלט ְלִּצֳּפִרים ְמגָֹרׁשֹות ִמָּכל ֵקן.

ִאִּמי ִהיא ֲאדֹוִנית ַהֹּלֶבן
ְוִׁשְפָחתֹו. ְמַטַּפַחת ַקְמָצנּוָתּה ְלִאָּטּה,

ְמַטַּפַחת אֹוָתּה 
ְּכמֹו ֶאת ַהּיֹוִנים ָהֲאֹפרֹות ֶּבָחֵצר.
ַקְמָצנּוָתּה ַהִּנְצִחית ִמְׂשָּתַרַעת 

ַעל ְּפֵני ִקירֹות ַהֵּלב 
ּוַמְמִטיָרה ְּדָמעֹות ֲאֻדּמֹות. 

ֶאת ָּכל ְצפּונֹות ִלָּבּה ֶׁשל ִאִּמי
ָמְנָעה ְלׁשֹוָנּה ִמְּלַבֵּטא.

לּו ָהיּו ִלי ֱאֹלִהים ְוֻׁשְלָחן
ָהִיינּו רֹוְקדֹות ֲאֻרּכֹות,

ְׂשֵמחֹות ַעל ַהִּׁשּבֹוִלים ְוַעל ַהַּיִין ָהָאדֹם.
ָהִיינּו נֹוְתנֹות ֵׁשמֹות ֲחָדִׁשים
ּוְמַסְּדרֹות ֶאת ֲארֹונֹות ַהַּבִית

ְּכִפי ֶׁשִּתְרֶצה ָיד ַהִּמְקֶרה. ָהִייִתי ׁשֹוֶאֶלת 
ֶאת ִסְרֵטי ָהרֹאׁש ָהַאָּגָדִתִּיים ֶׁשָּלְך, 

ַהֻּמָּנִחים ַעל רֹאֵׁשְך ְּכֶכֶתר ַמְלָּכה
ַהּיֹוֶׁשֶבת ַעל ֵּכס ַמַּפְלִּתי.

ִאם ּתֹוִאיִלי ְלַׁשֵּכְך ֶאת ַלַהט ָּדֵמְך,
ִאם ַּתִּניִחי ֶאת קֹורֹות ַהּיֹום ַעל ַהַּמָּדף,

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

בחיפה( ובזמן הקרוב יראה אור קובץ שיריה השני.

ַוֲאִפּלּו ְמַעט,
נּוַכל ָלרּוץ ַיַחד ֶאל ָהֲאַגם

ַוֲאַסֵּפר ָלְך ֶׁשֲאִני
ְמַקְּנָאה ָּבְך, ֶׁשֲאִני ְמַקְּנָאה ְּבִצֵּלְך

ַהֻּמָּטל ַעל ָהָאֶרץ ְוַכָּמה ֲאִני ִמְׁשּתֹוֶקֶקת
ִלְנׁשְֹך ֶאת ֶאְצְּבעֹוַתִיְך ְּכֶהְרֵּגִלי.

ִאם ָּתבֹוִאי, ְולּו ְלֶרַגע חֹוֵלף,
ֲאַסֵּפר ָלְך ְּבַבת ַאַחת ֶאת ָּכל סֹודֹוַתי 

ּוַפַעם נֹוֶסֶפת ֶאָּׁשַבע ְּבָפַנִיְך 
ִּכי ֹלא ֲאַעֵּׁשן עֹוד ִסיַגְריֹות

ְוֹלא ֶאָּׁשֵאר ֵעָרה ַעד ָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת.
ִמי ָּכמֹוְך יֹוַדַעת, ֶׁשֲאִני ַׁשְקָרִנית.

ַמִּזיָלה ָּדְמָעה ּוִמָּיד ְמַיֶּבֶׁשת אֹוָתּה,
ְּכֵדי ֶׁשּיֹוַנִיְך ָהֲאֹפרֹות ִיְׁשנּו ְּבֶׁשֶקט

ֶּבָחֵצר ָהֲאחֹוִרית.
ַהְלַואי ְוָהִיית ֲעׂשּוָיה ֵאׁש, ִאָּמא,

ַהְלַואי.
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יהודית רונן

פריחת האביב הערבי

אלי פודה ואון וינקלר עורכים, הגל השלישי׃ מחאה 
ומהפכה במזרח התיכון, כרמל 2017, 440 עמ' 

חגי ארליך, המזרח התיכון׃ המשבר הגדול מאז מוחמד, 
ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2017, 310 עמ' 

עוזי רבי, בחזרה לעתיד׃ המזרח התיכון בצל ׳האביב 
הערבי׳, רסלינג 2016, 250 עמ' 

ג'ובי ווריק, דגלים שחורים׃ העלייה של דאעש, ידיעות 
אחרונות, ספרי חמד 2016, מאנגלית׃ שמעון בוזגלו, 342 

עמ'

העממיות,  ההתקוממויות  גל  לראשונה  פרץ  עת   ,2010 שלהי  מאז 
לא   ,2017 קיץ  של  אלה  לימים  ועד  הערבי"  "האביב  בכינוי  שנודע 
פנים־מדינתיות  הזירה המזרח־תיכונית לחולל תמורות דרמטיות  פסקה 
ובין־מדינתיות סוערות, המשנות את המפה הגיאו־פוליטית של האזור. 
דרכים חדשות במרחב  והתוויית פרשות  בה בעת, התרחשויות הדמים 
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 
הכלכליות־ הצבאיות־ביטחוניות,  הפוליטיות,  מערכותיו  על  המדינתי 

נוספים במרחב הערבי  תוך אתגורם של משטרים  והאחרות  חברתיות 
והצבת איום של ממש על קיומם. מסגרות שבטיות, אתניות ואיזוני כוח 
מרי  לפרוץ  עד  שחושקו  וסוציו־כלכליים,  דתיים  עדתיים,  שסעים  או 
"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 

עברייניים־ דתיים־אידיאולוגיים,  פוליטיים, 
כלכליים ואחרים, נשאבו אל ריק המשילּות הענק 

שנוצר בעקבות סילוק משטרי הברזל.

זה  ברציפות  הנמשכים  הטקטוניים  הזעזועים 
התיכון,  המזרח  ברחבי  שנים  משש  למעלה 
מדינת  של  ההרס  בפעולות  להמשיך  מאיימים 
של  ההידרדרות  האצת  תוך  הערבית,  הלאום 
ֲהָפַחת  הכשל.  במדרון  וחברותיהן  המדינות 
המשבר  החרפת  מזוינים,  פנים  בסכסוכי  אש 
ובמספר  בהיקפיו  הפלצּות  מעורר  ההומניטרי 
הבין־מדינתיים,  הגבולות  טשטוש  קורבנותיו, 
הפנים־מדינתיים  הבדלניים  התהליכים  חיזוק 
והתפוררות מסגרות הלכידות הלאומית, או של 
מצגי לכידות לאומית שאפשרו למשטרים לקיים 
ומלחמת  מדינתי,  וסדר  אפקטיבית  משילות 

תוך  שלהן  הפרטיקולריים  האינטרסים  לקידום  החמושות  המיליציות 
התעלמות מן האינטרסים של המדינה ושל קבוצות לגיטימיות אחרות, 
הערבי.  המזרח־תיכוני  הכאוס  של  הבולטים  ההיכר  סימני  עם  נמנים 
מיליוני הרוגים ופצועים, עקורים, פליטים וביניהם מאות אלפי ילדים, 
שאיבדו את הוריהם ואת המסגרות המשפחתיות והקהילתיות, שעבוד 
רעב,  ג'יהאדיסטי,  טרור  מיעוט,  חברות  של  אכזרי  ודיכוי  נשים  של 
)גם של עתיקות, תוך פגיעה בלתי הפיכה במורשת  וביזה  חולי, שוד 
ההיסטורית( ומשבר הגירה בהיקף המוני כמוהו לא נצפה מאז מלחמת 

העולם השנייה, מדגישים את הטרגדיה האנושית באזור. 

משילות  מערכות  של  הצמחתן  כישלון  המדינתי,  הסדר  התמוטטות 
המנהיגים  וקשיי  שנהרסו  לאלה  חלופיות  ואפקטיביות  לגיטימיות 
הדחת  בעקבות  השלטון  רסן  את  נטלו  או   - השלטון  בכס  שנשארו 
וקיום  דרכם  להמשך  חמורים  איומים  עם  להתמודד   - קודמיהם 
חמושות  מיליציות  של  ולהעצמה  לצמיחה  פורה  כר  יצרו  המשילות, 
"המדינה  ארגון  ובראשן  קיצוניות  אידיאולוגיות־דתיות  ותנועות 
והפגיעה  הפעילות  רף  את  חדש  לשיא  העלה  זה  ארגון  האסלאמית". 
של טרור האסלאם הג'יהאדיסטי במרחבי המזרח התיכון ואף במרחבים 
פרוץ  עם  שגאו  התקוות,  במקום  וכך,  והבין־לאומיים.  האפריקניים 
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 
"...מעגל החיים שב בזעקה האנושית,  הלבנונית היּבה טוג'י ב־2014: 
כינו אותנו האביב הערבי, אך התברר שזהו סתיו הכאוס..." השיר מופיע 
במלואו בנספח לספר המצוין שערכו הפרופסורים פודה ווינקלר )עמ' 

.)425-424

התמורות  על  באחרונה  אור  שראו  ספרים,  בארבעה  דנה  זו  סקירה 
מהם  שלושה  הגיאו־אסטרטגית.  ובסביבתו  הערבי  בעולם  הדרמטיות 
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 
עיתונאי  של  עטו  פרי  הוא  הרביעי  הספר  לעתיד(.  בחזרה  הראשית: 
אמריקאי והנו תרגום מאנגלית לעברית. בצירוף מקרים משמח, ספרים 
יריעה  רחב  יוצרים מארג מחקרי  לזה,  זה  בסמיכות  אלה שהתפרסמו 
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 
התיכון,  במזרח  ומהפכה  מחאה  השלישי:  הגל 

בעריכת פודה ווינקלר.

לפתוח  בחרתי  הכרונולוגי,  להיגיון  בהתאם 
פרופ'  שכתב  והמעניין  המקיף  הספר  בסקירת 
והפוריים  הבכירים  החוקרים  אחד   - ארליך  חגי 
ספרים  שפרסם  הישראלית,  האקדמית  בקהילה 
התיכון,  המזרח  ועל  אפריקה  על  רבים  ומאמרים 
תולדות  על  הכרכים  מרובות  הסדרות  בכללם 
התיכון  המזרח  החדשה,  בעת  התיכון  המזרח 
בימינו.  התיכון  והמזרח  עולם,  מלחמות  בין 
בספרו החדש בוחן ארליך את מושגי היסוד ואת 
שעיצבו  ההיסטוריות־התשתיתיות,  ההתפתחויות 
את האזור ואת מפת האסלאם מאז ימי מוחמד. על 
רקעה של המפה ההיסטורית ותוך התוויית צמתי 
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מציע   האסלאמית,  באימפריה  מרכזיים  התפתחות 
ארליך תובנות מעמיקות ומידע רב, בין השאר, על 
קווי  סימון  על  נפרדות,  היווצרות מערכת מדינות 
המתאר הראשונים של המזרח התיכון ועל השפעת 
מערב אירופה על עיצוב תהליכים מרכזיים במזרח 
החיוניות  התהפוכות  את  מנתח  המחבר  התיכון. 
תוך  נושאית  פריזמה  באמצעות  האזור  להבנת 
הכרונולוגי  בקונטקסט  ההתפתחויות  מיקום  כדי 
התיכון  המזרח  מן  חורג  הדיון  וההיסטורי־פוליטי. 
בניית  כגון  נושאים  והעולמי.  האזורי  המרחב  אל 
עלי,  מוחמד  בידי  מערביים   מאפיינים  בעל  צבא 
ובידי  מצרים,  של  העות׳מאני  )המושל(  הוואלי 
יורשיו, יישום רפורמות אזרחיות במסגרת תהליכי 
הפוליטיות  תשומותיהם  ובחינת  מודרניזציה 
והחברתיות, מנותחים באופן בהיר, שיטתי ומעניין. 
הקמת  הלאומיות,  צמיחת  את  גם  בוחן  הספר 

והליברליזם.  הפרלמנטריזם  תופעות  ואת  הגבולות  ושרטוט  המדינות 
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. 
 - ואיורים  תמונות  מפות,  של  ושפע  מפורט  אינדקס  מצורפים  לספר 
ממאפייני סגנונו של ארליך - מרגשים ביופיים ומעשירים את חווית 

הקריאה בספר. זהו ספר חובה לכל מי שמעוניין 
להכיר ולהבין טוב יותר את הפוליטיקה האזורית 
צפונות  אל  בגישוש  אף  ואולי  ובהווה  בעבר 
העתיד. לא במקרה נפתח ספרו של חגי ארליך 

בפרק שכותרתו היא "העתיד משתרע לאחור".

גם הבחירה של פרופ' עוזי רבי בכותרת "בחזרה 
מחזקת  התיכון,  המזרח  על  לספרו  לעתיד" 
העבר  עם  היכרות  כי  הקיימת,  ההבנה  את 
דרך  אבן  היא  וסביבתו  האזור  של  ההווה  ועם 
לנסות  וכדי  המתרחש  את  להבין  כדי  חיונית 
הנמצא,  באזור,  צפויות  התפתחויות  ולהעריך 
שני  תמורות.  של  נמשכת  בתזזית  מקרה,  בכל 
הספרים - זה שכתב עוזי רבי וזה שערכו אלי 
וינקלר ושלו תרמו את המבוא ואת  ואון  פודה 
הפרק "מצרים: האומנם מהפכה?" - מאופיינים 
ומתמקדים  ועריכתית  לשונית  בהקפדה 
על  ובהשלכותיהן  הערבי"  "האביב  בתהפוכות 

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 
מול הספר האחר של  יחיד  בידי מומחה  רבי ספר מחקר שנכתב  של 
פודה ווינקלר, הכולל עשרים מאמרים שנכתבו בידי מגוון של מומחים, 
 - שנושאו  מאמר  נסים־לובטון  ענבל  עם  שכתב  רבי,  פרופ'  בכללם 

"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 

כיצד  הדרך?  בהמשך  אוכלוסייתו  בחיי  לטובה 
האזור?  של  והפוליטית  הדתית  המפה  תיראה 
הספרים  כל  את  מלוות  ואחרות  אלה  סוגיות 
הדנים באירועי "האביב הערבי". עוזי רבי מציע 
בספרו מאיר העיניים "עיון מחודש במפת המזרח 
התיכון על היבטיה הטריטוריאליים, דמוגרפיים, 
אכן  והוא  ופוליטיים",  חברתיים  תרבותיים, 
בנושאים  הקורא  את  ומעשיר  במחויבותו  עומד 
כושלות,  מדינות  של  האנטומיה  כגון  חשובים 
קריסת מדינות לאום כעיראק, סוריה, לוב ותימן, 
הגיאו־ הממד  דתיים־שבטיים,  קונפליקטים 
לשיעה,  הסונה  בין  המתח  רף  העלאת  פוליטי, 
המונרכיות  התמודדות  האסלאמית",  "המדינה 
עם אתגרי "האביב הערבי" והתייחסות בדגשים 
ערביים  לא  מזרח־תיכוניים  ל"שחקנים"  שונים 
 - בין־לאומיים  ולשחקנים  ואיראן  טורקיה   -
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 
זירת המזרח התיכון  האיומים והאתגרים הפעילים והפוטנציאליים על 
בפני  להציג  השכיל  המחבר  העכשווית.  הגיאו־אסטרטגית  וסביבתו 
הקורא הישראלי את המפה המורכבת והמשתנה של המזרח התיכון תוך 
הבהרת תהליכים מרכזיים באזור ותוך הצבת סימני 

השאלה על פניו של המזרח התיכון.

שערים  שלושה  הכולל  ּווינקלר,  פודה  של  ספרם 
והמאורגן באופן שיטתי ובהיר, מציע דיון מעמיק 
במדינות המזרח התיכון תוך ניתוח של מקרי חקר 
תימן,  סוריה,  לוב,  תוניסיה,  מצרים,   - מדינתיים 
הראשון,  החלק  הערביות.  והמונרכיות  איראן 
במרחב  למהפכה  הפיכה  "בין  היא  שכותרתו 
הערבי", נפרש לאחר ההקדמה, "פתח דבר", שכתב 
פרופ' שלמה אבינרי. דבריו שופעי תובנות ומסקנות 
-11 )עמ'  עצמו  בפני  מעשיר  מאמר  מהווים  והם 
22(. החלק הראשון כולל מאמרים מרתקים: המבוא 
"מהפכות במרחב הערבי בפרספקטיבה היסטורית" 
מאת פודה ווינקלר, המהווה אף הוא מאמר מעשיר 
של  החשוב  המאמר   ;)41-25 )עמ'  עצמו  בפני 
פרופסור שמעון שמיר, שכותרותו "ת'ורה: גלגוליו 
של מושג בתרבות הפוליטית הערבית" )עמ' -52

"קריסת הסדר הערבי, תחיית  פורמן,  אוריה  ד"ר  והמאמר שכתב   ;)42
הח'ליפות ושאלת הצורך בשינוי פרדיגמה" )עמ' 76-53( מציבים פתיחה 
מרשימה לספר. החלק השני, "האביב הערבי - מקרי חקר", מציג את 
ניתוח מורכבותן, אתגריהן והאיומים  ותוך  הזירות המדינתיות בפירוט 
השלישי,  החלק  הטריטוריאלית.  ושלמותן  הלאומית  לכידותן  על 
החותם את לב הדיון, "האביב הערבי - היבטים חברתיים וכלכליים", 
והגיאו־פוליטיות  לזירות המדינתיות  מרחיב את מעגלי המחקר מעבר 
ומנתח היבטים הנוגעים לחברה ולכלכלת המדינה וכן סוגיות הנוגעות 
לנשים ולאביב הערבי, לתקשורת במהפכה, למחאה והתנגדות בחשיבה 
של  הרעיוניים  ולמקורותיה  זמננו  בת  הסונית  המוסלמית  ההלכתית 
המחקר  ספרות  את  מעשיר  כקודמיו,  זה,  ספר  האסלאמית".  "המדינה 
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.

של  העלייה  שחורים׃  דגלים   - זו  בסקירה  הרביעי  הספר 
דאעש - פרי עטו של העיתונאי האמריקאי ג'ובי ווריק, ראה 
אור לראשונה ב־2015, זכה בפרס פוליצר לכתיבה עיתונאית 
לשנת 2016 ואף ניצב בראש רשימות רבי־המכר של 'הניו יורק 
אקדמי  שאינו  הספר,  טיימס'. 
על פי שיטתו וסגנון כתיבתו, 
הדמויות  בהצגת  פותח 
העיקריות שהניעו את החרפת 
האסלאמי  הג'יהאד  טרור 
הערבית.  ובסביבתה  בעיראק 
המחבר סוקר את דרך צמיחת 
התשתית, שלימים נבנה עליה 
האסלאמית".  "המדינה  ארגון 
בוחן  העיתונאי  ווריק 
הצליחה  כיצד  בדקדקנות 
קבוצה קטנה, שולית וקיצונית 
המטיל  טרור,  לארגון  להפוך 
)חרף  העולם  על  ִחתתו  את 
ואיבוד  הצבאיות  תבוסותיו 
הטריטוריאליים  נכסיו  מרבית 
ווריק,   .)2017-2016 במהלך 
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 
האסלאמי  הג'יהאד  בימת  על   - ב־2006  בעיראק  האמריקאי 
ואת תרומתו לצמיחת ארגון "המדינה האסלאמית". הגלגולים 
והמוטציות שעבר ארגון אל־קאעדה בעיראק ובסוריה ובכלל 
אלא  עיתונאי־סיפורי,  בסגנון  מסופרים  א־נוסרה,  ג'בהת  זה 

שכתיבתו של ווריק שופעת מלל ומתישה לעתים. 

אל־ בּכר  אבו  הכריז  א־זרקאווי,  הרג  לאחר  שנים  כשמונה 
כעומד  עצמו  ועל  האסלאמית  הח'ליפות  כינון  על  בגדאדי 
זו תוך הצגת פרטים רבים  בראשה. הספר נחתם בהתפתחות 
ומקומות מופיע בחלקו האחרון של  ומעניינים. מפתח שמות 
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 
2016 - ראשית 2017 כמה ספרי מחקר רבי ערך. ספרים אלה 
בונים בסיס מחקרי אמין, רחב היקף ועשיר בתכניו ומהווים את 
כה  עד  שהתפרסם  ביותר,  והיסודי  המעודכן  המחקרים  אוסף 
יחד מארג עתיר ידע ותובנות על המזרח התיכון.                .בעברית על "האביב הערבי" ועל השלכותיו והיוצרים כולם גם 

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

וויסקי של חרובים )רומן ביכורים בהוצאת עם עובד( ועוד.

גלעד מאירי

לא קל לו בלוקלי 
וגם לא באוניברסלי

מחמוד דרוויש, אל תתנצל על מה שעשית, מערבית: אהוד 
הורביץ, ״קשב לשירה״ 2016, 84 עמ'

אל תתנצל על מה שעשית )2004( הוא מספריו האחרונים של מחמוד 
דרוויש. זהו ספר השייך לשלב המגובש ביותר בפואטיקה שלו, כאשר 
סוס,  מוות,  היסטוריה,  אדמה,  כגון,  בשירתו  חוזרים  ומוטיבים  ֶּתמֹות 
סינתזה בין הזהות האישית והלאומית, דיאלוגים אינטרטקסטואליים עם 
מקורות של שירה ערבית קלאסית ועוד, מתלכדים היטב מבחינה צורנית 

לכדי מהלך זורם ואורגני. 

ושחוקים,  אינטנסיביים  הליטוש האמנותי משחרר את אותם מאפיינים 
בנוסחה  השימוש  של  המצטברת  מהעייפות  משועתקים,  לומר,  שלא 
הדרווישית. עם זאת, הליטוש האמנותי איננו תנאי מספיק לרעננות, אלא 
היכולת - בספרו זה בפרט ובפואטיקה מאוחרת בכלל - לבטא באופן 
של  והדומיננטיים  המגוונים  בהקשרים  אוניברסליות  עמדות  מתוחכם 

השיח המקומי, לרוב הלאומי. 

הקריאה במכלול שירת דרוויש יוצרת תחושת מחנק של עיסוק אובססיבי 
לקריאת  זהו מפתח־מאסטר פרשני  בעיצוב האתוס הלאומי הפלסטיני. 
שירתו; ובפרפרזה על מאיר אריאל - בסוף כל משפט שדרוויש כתב יושב 
פלסטיני ומספר על הנּכּבה. זו פואטיקה מעשנת - הקורא מוזמן אפריורי 
הישראלי,  והתליין  הפלסטיני  הקורבן  מראש,  הידועה  האש  את  לחפש 
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 
מערך  נוצר  כך  מולאמות.  ביותר  האישיות  הסיטואציות  אפילו  ולכן 
מילים  ושירתה:  השואה  משוררי  של  המורכבות  את  המזכיר  מוטיבים 
תמימות כגון רכבת, שלג ויער, הפכו לטעונות בגלל ההקשר. כך מילים 
תמימות אחרות כגון אדמה, ים, סוס, מוות, הפכו לסוגסטיביות, לסמלי 

התנגדות ודיכוי לאומיים. 

כל  כמעט  דרוויש משתק  של  והאותנטי  ההרואי  היפה,  הקדוש,  הכאב 
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 
משיח  רחוקים  קצוות  בטקסטים  ולאתר  סמויים  לאומיים  קודים  אחר 
הצדקני  אף  ולעתים  המחאתי  הסקסי,  המדמם,  הפוליטי,  הלאומיות 
אלו  כגון  במובהק,  בלאומיות  עוסקים  שאינם  השירים  והמתחסד. 
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׳ 44(. סופו של השיר מתמצת את הבעיה 
"ֲאִני  פרטיותו:  את  לעצמו  להשיב  כדרוויש המבקש  גיבור תרבות  של 
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אֹוֵמר ִלְׁשִמי: ָהֵׁשב ִלי/ ֶאת ֵחרּוִתי ֶׁשָאְבָדה!" 

שני  באמצעות  להדגים  אבקש  אלו  ואפולוגטיקה  מורכבות  ברקע 
שירים מאל תתנצל על מה שעשית כיצד סיטואציות אוניברסליות 
מה  בלבד.  בודדות  במילים  לשימוש  הודות  לוקלי  להקשר  זוכות 
המקומי  בין  זיקה  ליצור  היכולת  הוא  אלה  בשירים  שמרשים 
לאוניברסלי באופן עדין וגמיש. הפרשנות עומדת בעיקר על יחסי 
צורה ותוכן בנוסח של הביקורת החדשה; הביוגרפיה של המשורר 
מנת  על  קלה  לשעה  מושהות  הלוקלית  הלאומית  והאסוציאציה 

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, 
הכותרת,  נלקחה  ממנו  אשר  בספר  בשיר  שעיון  אלא  הפשט,  זה 
קשוחה  לאמרה  רבדים  וכמה  כמה  שיש  מעלה  אחרים,  ובמקורות 

זאת. 

הכותרת נתונה בתוך הקשר של שיח פנימי של המשורר עם אמו 
המתנהל בשירתו. בשיר ידוע שלו, 'אמי', שפורסם בספרו השלישי 
)מאהב מפלסטין 1966( דרוויש מתאר את אהבתו וגעגועיו לאמו, אך 
יותר מזה, את ההכרה בכך שהיא אוהבת אותו. להלן שורות מהבית 
הראשון של השיר: "ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ְלֶלֶחם ִאִּמי/ ּוְלָקֶפה ִאִּמי/ ּוְלַמָּגע ָיד 

ִאִּמי ]...[/ ִאם ָאמּות/ ֶאְתַּבֵּיׁש ִּבְדָמעֹות ִאִּמי." 

לכאורה, סיפור טריוויאלי של מערכת יחסים נורמלית, אלא שבאחד 
הסביר  הוא  השיר.  כתיבת  נסיבות  על  דרוויש  מספר  מראיונותיו 
לאחר  אך  אחיו,  שאר  את  כמו  אותו  אוהבת  לא  אמו  כי  שחשש 
וחש  שביקרה אותו בכלא הישראלי הבין שהיא אכן אוהבת אותו 
שניר,  ראובן  )ראו:  'אמי'  השיר  באמצעות  בפניה  להתנצל  צורך 

חמישים שנות שירה, 2015, עמ' 77(. 

בסוף  אלא  האם,  בפני  ישירה  התנצלות  אין  'אמי'  בשיר  זאת,  עם 
ִאְּמָך!"  ִּבְפֵני  ֶאָּלא  ִּתְתַנֵּצל  השיר 'אל תתנצל על מה שעשית': "ַאל 
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. 

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

ללא אזכורים לאומיים קונקרטיים. 

הנה הפתיחה: "ָיבֹוא יֹום ַאֵחר, יֹום ָנִׁשי/ ָׁשקּוף ְּבִדּמּוי, ֻמְׁשָלם ִּביִציָרה,/ 
יֹום ְּכַיֲהלֹום, ֲחִגיִגי ְּבִבּקּורֹו, ִׁשְמִׁשי,/ נֹוַח, ֶׁשִּצּלֹו ַקִּליל. ִאיׁש ֹלא ָיחּוׁש/ 
ְּבָרצֹון ְלִהְתַאֵּבד אֹו ָלמּות. ְוָכל/ ָּדָבר, ִמחּוץ ֶלָעָבר, ִיְהֶיה ִטְבִעי ֲאִמִּתי/ 

ֵזֶהה ִלְתכּונֹוָתיו ָהִראׁשֹוִנּיֹות. ְּכִאּלּו ַהְּזַמן/ ָנם לֹו ְּבֻחְפָׁשתֹו..." 

משמעית  והרב  המטרידה  ההתייחסות  למעט  שלמות,  לכאורה, 
לעבר: העבר נוכח־נפקד וככזה לא ברור האם הוא מפריע לשלווה, 
נשכח או שניהם גם יחד. היחס הרב משמעי לעבר הוא ככל הנראה 
העבר  כאבי  עם  השלמה  שמשמעה  כלפיו  למודעות  אינדיקציה 

וזניחת החשבונות הישנים. 

בסוף השיר יש תפנית קלה המעוררת את המתח הרדום לכאורה בין 

המקומי לאוניברסלי: "ְוַהּיֹוָנה ָּתנּום ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְּבַטְנק/ ָנטּוׁש ִאם 
ֹלא ִּתְמָצא ֵקן ָקָטן/ ְּבִמַּטת זּוג אֹוֲהִבים..." הטנק הנטוש עשוי להיות 
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 
נפלא,  זמנית ממילא כתפילה לשלום מקומי. כך או כך, שיר  ובו 

אמין וזך. 

טעונה  ללקסיקה  דומה  דוגמה 
המהדהדת את הכיבוש הישראלי יש 
בשיר 'שום דבר אינו מוצא חן בעיני' 
סיטואציה  מתאר  השיר   .)48 )עמ' 
אינו  קיומית כלל אנושית שבה דבר 
מוצא חן בעיניהם של נוסעי אוטובוס. 
יום בדרך  הנוסעים הם אזרחים קשי 
למחוז חפצם, אך משום שהאוטובוס 
סוריאליסטית  מטאפורה  גם  הוא 
לחיים, הנוסעים מייצגים את כלל בני 

האדם עלי אדמות. 

ישנן  ובאמצעו  השיר  בפתיחת 
הממד  את  המטעינות  מילים  שתי 
של  הסטטי  בחשמל  האוניברסלי 
השיח הלאומי הפלסטיני, "המצודות" 
ֵחן  מֹוֵצא  ֵאינֹו  ָּדָבר  "ׁשּום  ו"חייל": 

ָהַרְדיֹו/ ְוֹלא ִעּתֹוֵני ַהּבֶֹקר, ְוֹלא  ְּבֵעיַני/ אֹוֵמר נֹוֵסַע ָּבאֹוטֹוּבּוס - ֹלא 
ַהְּמצּודֹות ַעל ַהְּגָבעֹות ]...[ ְואֹוֵמר ַחָּיל: ַּגם ֲאִני. ׁשּום ָּדָבר ֵאינֹו/ מֹוֵצא 
ֵחן ְּבֵעיַני..."; השיר אינו כולל רמיזות למרחב הפלסטיני והישראלי, 
אולם עקב טראומת הנכבה שתי המילים שצוינו לעיל יוצרות רפלקס 
פרשנות  ליצירת  דרוויש  של  לסיפורו  המודע  הקורא  אצל  מותנה 
לאומית. בניגוד לכך, קורא שאיננו מכיר את הביוגרפיה של דרוויש 

לא יכול להעלות על דעתו מתוך השיר פרשנות מקומית. 

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 
היא  כי  הישיר,  מתיאורה  יותר  אף  אולי  מאיימת  לנכבה  הקלה 
מתחת  שמסתתרת  המצוקה  של  הנפיץ  הפוטנציאל  את  משקפת 
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. 

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

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' 

)2012-2009( ו'ננופואטיקה' )מ-2013(. פרסם 11 ספרים.
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לכוחם של חיבורים

סלמאן נאטור, הולך על הרוח, מערבית: יונתן מנדל, 
מּכּתּוב, מכון ון ליר בירושלים והוצאת "עולם חדש" 

2017, 247 עמ'

קשה לשמור על מבנים רגילים של ביקורת ספרות כשמנסים לכתוב 
חיוניותה  את  ביקורת שואבת  הזה.  העיניים  ומאיר  היפה  הספר  על 
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 
קולרידג'  יצירה.  היותה  ליצירה מעצם  רוחש 
האמירה שלו  אבל  בדיוניות  יצירות  על  כתב 
נכונה גם באשר לספרים שעוסקים במציאות. 
שהוא  בספר  ואנושיות  אמת  שמזהה  מי 
ואולי  ובספר,  לספר  להאמין  מצליח  קורא 
הרי  בכלל.  ובאנושיות  באמת  להאמין  גם 
רובנו לא פוגשים בהן - באמת ובאנושיות - 

בתדירות גבוהה בחיינו היומיומיים. 

שלו.  האמון  בחוסר  נותר  כלל  בדרך  המבקר 
יחידנית  חוויה  היא  האמון  חוסר  השעיית 
וקורא.  קורא  כל  עבור  שונה  שלה  שהסף 
אלו  עבור  המקרים,  במרבית  כותב,  המבקר 
בדרך  המבקר  לכן  הספר.  את  קראו  שלא 
גישה  זו  קורא.  שהוא  הספר  את  מפרק  כלל 
שכלתנית, אולי אפילו "מדעית". אם אין גישה 
קטנות  ליחידות  אותו  לפרק  אפשר  למכלול, 
יותר, ומן היחידות הללו יוכל קורא הביקורת 

לבנות לעצמו )גם אם בחטף( קווים של מכלול חדש. אבל הספר היפה 
שהספר  כיוון  למבקר,  במיוחד  קשה  אתגר  הוא  נאטור  סלמאן  של 

עוסק כל כולו בחיבור.

מחשבות  מעלה  הוא  כאשר  גם  נאטור,  שכלתני.  חיבור  איננו  זה 
בו.  הופך את מילותיו לקרדום לחפור  ודו־קיום, לא  לגבי אנושיות 
והקיום שלו הוא קודם כל  המחשבות שלו הן חלק מן הקיום שלו, 
מן  עולה  קולו  איכות בלתי אמצעית לגמרי באופן שבו  יש  אמיתי. 
אמת,  הדברים  כל  היו  לו  חז"ל.  אמרו  אמת",  דברי  "ניכרים  הדף. 
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. 

דווקא  ומצטרפת,  נצרפת  וגדלה,  הולכת  הזה  היפה  בספר  האמת 
קומה, לכדי  גב  קומה על  נערמות,  מוכרזת. הכרזות  מכיוון שאינה 
לאלו  )פרט  לבוא בשעריהם  יכול  אינו  מזוין שאיש  מגדלים מבטון 
אחדים  ודברים  אחת  בשפה  מה שנאמר  כמובן(.  מתוכם,  המכריזים 
הוא לכיד ויחיד. אין בלתו, ובכך הוא שולל את אמיתותם של דברים 

לישות  מסביבו  שנמצא  ומה  שבלבו  מה  כל  מחבר  המכריז  אחרים. 
ומה  מי  כל  את  ומנטרל  מפרק  גם  הזה  החיבור  אבל  קשיחה.  אחת 
מניח,  הוא  מכריז.  לא  נאטור  ההכרזות.  מגדל  בתוך  נמצאים  שלא 
מספר, משדל, חושב ומתנהל בתוך המציאות של הכיבוש. הוא עושה 
פלסטיני־ פועל  של  זו  פליטה,  של  זו   - מבט  נקודות  ממגוון  זאת 

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 
)וודאי שלא  "ְּבֵׁשם"  דוברים  ואינם  הנסיבות האישיות שלהם  בתוך 
"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 
שלו  הטווייה  ומלאכת  אריג  מעשה  הוא  הזה 
יונתן מנדל לספר ראוי  היא מהותו. תרגומו של 
לציון. הִמְׁשלב שלו משלב בין בהירות גדולה ובין 
מודעות שאינה מובנת מאליה לתנועת הטווייה, 

להתהוות האריג.

בחינת ההוויה הפלסטינית־ישראלית באופן הזה, 
מבקרי  רק  לא  רדיקלית.  בחירה  היא  בטווייה, 
הפרשנים  גם  אלא  בפירוק,  עוסקים  ספרות 
הזאת.  ההוויה  של  בלבה  הנטועים  והמומחים 
הישראלית  הפוליטיקה  של  המכוננת  השאלה 
ותנועה  מוצא  הנחת  מתוך  כלל  בדרך  נדונה 
עולה  האחת  המדינה  אפשרות  גם  פירוק.  של 
אשליותיהם  את  שמפרקת  כאופציה  כלל  בדרך 
את  לגולל  האפשרות  המדינות.  שתי  תומכי  של 
 - בהתהוותה  שלכידותה  כישות  הזאת  ההוויה 
הדחוף  הצורך  על  לחלוק  יכול  אינו  איש  מהפכנית.  אפשרות  היא 
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 
ראויה  המציאות,  של  המתמשכת  הטווייה  מציע,  שהוא  לקריאה מלאה.                .החיבור 

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

על מלאכת הטלאים 
של הזהות העיראקית

אחמד סעדאווי, פרנקנשטיין בבגדאד, מערבית: ברוריה 
הורביץ, כנרת זמורה ביתן 2017, 320 עמ'

בפרס   2014 בשנת  שזכה  העיראקי  הרומן  הוא  בבגדאד  פרנקנשטיין 
הבּוקר  הערבי,  בעולם  ביותר  החשוב  הספרותי 
שתורגם  השני  העיראקי  הרומן  זהו  הערבי. 
בית  חסרי  מלאכים  לו  )קדם  לעברית  באחרונה 
כנרת  בהוצאת  הוא  גם  אל־ַׁשִּביּב,  חאמד  טה  של 
זמורה ביתן(. סעדאווי, שזה הרומן השלישי שלו, 
הסופרים  ואחד  בארצו  ידוע  תקשורת  איש  הוא 
העיראקית:  בספרות  התשעים"  שנות  "דור  של 
דור שהתבגר בשנות התשעים תחת שלטון סדאם 
חוסיין והשפעת הסנקציות הכלכליות הקשות על 
עסקו  סעדאווי  של  הקודמים  הרומנים  עיראק. 
הוא  שלפנינו  והרומן  התשעים,  שנות  באירועי 
לאחר  העיראקית  במציאות  העוסק  שלו  הראשון 
הפלישה האמריקנית של שנת 2003 והפלת משטר 

הבעת'.

זהו גם הרומן הבדיוני הראשון של הסופר. הבחירה 
הרצחני  לכאוס  תגובתו  ללא ספק  היא  זה  בסגנון 

להסבירו  היכולת  וחוסר   2003 שנת  בעקבות  עיראק  על  שהשתלט 
בגדאדי  זאכען"  "אלטע  סוחר  העלילה  במרכז  רציונליים.  באמצעים 
עני וזקן, האדי, אשר מחבר, בסוג של שליחות אנושית בדומה לעבודת 
זק"א, חלקי גופות שנותרו באתרי פיגועים. הוא יוצר מהם "גולם" או 
)בערבית עיראקית: שסמו(.  "פרנקנשטיין" הזוכה לכינוי "המה־שמו" 
אשה  בפיגוע.  שנהרג  שיעי  שומר  של  נשמתו  נוחתת  היצור  תוך  אל 
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 
הזורעים  המלחמה  בברוני  לנקום  יוצא  היצור  על־טבעי,  יצור  בהיותו 

הרג ברחובות בגדאד.

לחלוטין  גלויים  תמיד  שלא  נוספים  רבדים  על  בנוי  העלילה  סיפור 
בגדאד,  במרכז  בתאוין  ברובע  הוא  העלילה  עיקר  הישראלי.  לקורא 
)כמו  והאדי  הנוצרייה  הזקנה  היהודית.  הקהילה  מרכז  בעבר  שהיה 
גם היצור( חיים בבית שהיה בעבר בית יהודי ומכונה היום "החורבה 
יהודיים  עיטורים  בבית  חושפים  הפיגועים  של  ההדף  גלי  היהודית". 
עזיבת  לאחר  בעלילה.  הנוכח־הנפקד  הם  אפוא,  היהודים,  בעברית. 
היהודים בשנת 1951, אוכלס הרובע בעיקר בנוצרים שהיגרו מהצפון, 
בשנות  החל  גדולים  במספרים  עיראק  את  לעזוב  החלו  בתורם  ואלה 

התשעים וביתר שאת לאחר 2003. ההקבלה 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 
אזור שיעי מובהק.   - עיראק  עיירות מוצאם בדרום  לפי  מזוהים  והם 
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.

הרצחנית  לאלימות  ברומן משהו מעבר  אלא שיש 
היומין של העם העיראקי, שמגלם  רוחו עתיקת   -
של  הרכבה  ממלאכת  נוצר  ה"מה־שמו"  היצור. 
רוכל שיעי, נשמתו היא של שומר שיעי, חלקי גופו 
ואשה  בני עדות שונות,  הם של אזרחים עיראקים 
נוצרייה היא שהפיחה בו חיים. לצד כל זאת, היצור 
עצמו,  מכנה  הוא  היהודית".  ב"חורבה  מתגורר 
שככל  אלא  הראשון".  העיראקי  "האזרח  בצדק, 
משמע,  תרתי  המגולמת,  הזהות  גם  לאומית  זהות 
מתמדת  תחזוקה  דורשת  ה"מה־שמו"  של  בגופו 
בדמות חלקי גופות. כלומר, היצור הוא נצחי למרות 
לו שליחות שעליו  יש  דורשת תחזוקה.  שנצחיותו 
מפשע  החפים  על  להגן  כדי  לחיות  עליו  למלא: 

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 
"נבוכדנצר"  של  )קיצור  "נאבו"  הוא  הזקן  החתול  של  שמו  הימים". 
המלך הבבלי הגדול ולא "נאפו", השם שבחרה לו המתרגמת( והסצנה 
המסופוטמי  העבר  על  המתבססת  העיראקית  הזהות  לנצחיות  רומזת 
המפואר. נזכרתי בה כאשר ביקרתי לאחרונה במוזיאון פרגמון בברלין. 
ר הבבלי, שאלתי ידיד עיראקי מה הוא  ליד האולם שבו מוצג שער ִעְשָתּ
חושב על עיראק בת ימינו לנוכח תפארת עברּה. הידיד השיב לי מיד, 
ולא  תנוצח  לא  שכזה  עבר  בעלת  אומה  תקווה!  חש  "אני  יכולה להעלם".                     .להפתעתי, 

ד"ר רונן זיידל - חוקר המתמחה בהיסטוריה של עיראק במרכז דיין באוניברסיטת 
בין  השונים,  וביטוייה  העיראקית  הלאומית  בזהות  מתמקד  מחקרו  תל־אביב. 

היתר בספרות וברומן. מקיים קשרים ענפים עם עיראקים בעיראק ומחוצה לה.
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סלאח אל־חמדאני

מצרפתית: רותם עטר

ירושת האור

לרמת גן, 
בגדאד האחרת, החבויה, של הבגדאדים

ַהַּלְיָלה ֶׁשָחַלף ָעַלי ְּבָרַמת ַּגן ּכֹוֵרַע   
מּול ִמְפַּתן ְיֵמיֶהם   

ֶׁשל ַיְלֵדי ַּבְגָדאד ַהְּמֻנִדים 
טֹוֶוה ִּתְקָוה 

מּול ּתּוַגת ָּגלּוֵתנּו  
ְנִׁשיָמתֹו רּוַח ֲעצּוָרה  

ִמּלֹוָתיו ַחְסרֹות ֶהֶגה  
ַחְסרֹות צּוָרה   

ִּבְמרֹוֵמי ֵראִׁשיֵתנּו  
ַהְרֵחק ִמַּבְגָדאד, ְמצּוָדֵתנּו ַהְּצִמיָתה     

ַאְנַחת ְסָתו ֲאֻרָּכה 
ְּבִלי ָעָׁשן אֹו ֶׁשֶלג  

קֹול ַמר ֶׁשְּמַצֵּית ְלֶהֶרס ַהְּזַמן 
ָרַמת ַּגן ָּבַאַּגן ַהָּים ַהִּתיכֹון 

ִהיא ִיְלַלת ָּגלּות ַאְלמֹוִנית    
ַצֶּלֶקת ֶׁשֹּלא ָצֲעָקה ַּדי 
             ֶאת ִּפְצָעּה 

ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ַא־ַנְחָזה, ָהִייִתי ֶיֶלד 
ִּדַּלְגִּתי ֵמַעל ִקְברֹו ֶׁשל ְּבֵליֶּבל*

ַיַחד ִעם ָנִׁשים ֻמְסְלִמּיֹות ֲעָקרֹות  
ֶׁשִּדְּלגּו ֵמַעל ִׁשְבָעה ִקְבֵרי ְיהּוִדים ְּכֵדי ַלֲהרֹות 

ַעם ִנְזָרק ָלִריק ְּבִלי ֲחָרבֹות ּוְבִלי ְּדָגִלים  
ְרכּוִבים ַעל ַּגֵּבי ּדֹוְלִפיִנים ַהּנֹוִהים ְּבַאֲהָבה  

ֶאל ּכֹוְכֵבי ַּבְגָדאד   
ַמְּבֵטיֶהם ִמְׁשַּתְּבִרים ְּכמֹו ִּכְתֵמי ָהאֹור 

ַעל ַהִּמְפָרִׂשּיֹות ַהְּדחּוסֹות ְּבִנְׁשַמת ָהִעיר ַהְּיהּוִדית 

ָרִאיִתי ֶאת ְּתִחַּית ַהִּמְדָּבר ַהֲהָרִרי 
ִמן ַהָּקֶצה ָהַאֵחר ֶׁשל ַהְּזַמן    

ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ּגּוִפי אֹו ּגּוֵפְך   
רֹוֵטט ְּכֶטֶרף ְמַדֵּמם   

 

ַהִאם נּוַכל ְלִהְתאֹוֵׁשׁש, ְּבִלי ַמְצֵּפן ּוְבִלי ִזָּכרֹון 
ְּכָכל ֵאּלּו ֶׁשַאְדָמָתם ִנְלְקָחה? 

ְּבָקַרי ִמַּטְלְטִלים 
ּוְכֵאָבם ֶׁשל ּגֹוֵלי ַּבְגָדאד ְּבָרַמת ַּגן 

ּגֹוֶאה ִּבי   

ֶאל מּול ִּדְמעֹוֵתיֶכם ְּבִעיר ַהִּמְקָלט 
ֲאִני אֹוֵחז ַּבִחָּזיֹון 

ּוְמַמֵהר ִלְׁשֹקַע ּבֹו 
ְלַהְקִּדים ֶאת ְׁשִריקֹות ַהִּטיִלים ֶׁשל ָסַדאם  

ֲאִני ׁשֹוֵטף ֶאת ַהָּיֵרַח ֶׁשָּלנּו ְּבִכּיֹור
ְוַהְרֵחק ֵמָהֻאּמֹות ַהִּנְלָחמֹות 
ַמְפִׁשיט ֶאת ַׁשֶּיֶרת ַהּנֹוְדִדים 

ְמַׁשְחֵרר אֹוָתּה   
ִמן ַהְּפָרעֹות ַהּפֹוְלָׁשִנּיֹות    

ֵיׁש ִלְקֹּבר ֶאת ְמַבְּקֵׁשי ָראֵׁשיֶכם  
ְלקֹול ָהַרַעם   

            ֶׁשל ּתֹוְתֵחיֶהם! 

ְּכֵדי ֹלא ִלְׁשֹּכַח 
ֶאת ַהַּמּכֹות ֶׁשַהְּמֻנָּוִלים ִהְמִטירּו ָעַלי ְּבָּפִריז

ֶּכָחָרבֹות צֹוְרבֹות  
ֶאת ֲעֵלי ַהֲהַדס 

ֶׁשִּבְּׂשמּו ֶאת ָיֵמינּו ְּבַּבְגָדאד 
ְוֶאת ַּכַּלת ַהַּיָּבׁשֹות 

ֶׁשִהְדִליָקה ֵנרֹות 
ְלַמַען ִׁשיַבת ַהַּמָּלח –  

ָצִריְך ְלָהִקים ָלֶהם ֲארֹונֹות ְקבּוָרה
ֲעׂשּוִיים ֶמַלח ִמְדָּבר   

ֹלא ָרחֹוק ִמָּיַמי ֶׁשִּנְקְּברּו 
ֲאִני ַמֲחִזיק ַמֵּקל ְלִמְקֶרה ֶׁשֶאְׁשַּתֲעֵמם  
ַמֵּקל ֶׁשאּוַכל ְלַהּכֹות ּבֹו ֶאת ַהּפֹוְׁשִעים 

ִמְּבִלי ְלָהִעיר ֶאת ַהְּדרֹוִרים ַהְּיֵׁשִנים 
ַּבְּיָערֹות       

ְוָׁשַתְלִּתי ֵעץ ָּתָמר 
ָלֵתת ֵצל ְלִאִּמי   

ְוִלְזרֹות ֶאת ַהֶּגֶׁשם ֶׁשל ָּבֶבל 
ְּבמֹוַרד ַהָּׂשדֹות ַהְּיֵבִׁשים 

חצי
ה

ינ
פ

ה
ינ

פ

ל: קבר של יהודי הקבור בבית הקברות היהודי בבגדד, נחשב  ֵליֶבּ * ְבּ
לבקש  כדי  לקברו  עולות  היו  מוסלמיות  נשים  משה.  של  לצאצא 
בקשות. אומרים שנשים מוסלמיות עקרות היו קופצות מעל קבריהם 

של שבעה יהודים לסגולת פריון.
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עיניים  לרווחה  פקח  בפריז,  הגולה  עיראקי  משורר  אל־חמדאני,  סלאח 
התעופה  משדה  "שער".  לפסטיבל  הגיע  שבו  הראשון  בלילה  בגדאדיות 
לקחנו אותו למסעדת "הלב הרחב" שבכרם התימנים, שם תובלו השיפודים 
כבר  ואחרי שעה  גן  ברמת  עיראקית  לחפלה  נסענו  משם  תימן,  בתבליני 
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.

                     רוני סומק

חצי
ה

ינ
פ

ה
ינ

פ

אֹותֹו ֶּפַצע ָקדּום ִנְפָער 
ַּתַחת ְׁשֵמי ֶהָעָבר  

ַהּסֹוְכִכים ַעל ִזְכרֹון ַהַפְרהּוד 

אֹותֹו ַהִּמְדָּבר ַמְמִׁשיְך ָלנּוַע ְוִלְקֹּבר  
           ֶאת ֲאבֹוֵתינּו 

אֹותֹו ִהְמנֹון ְלֹאם 
ַמְמִׁשיְך ְלַנֵּגן ִּדְמעֹות ְּכָזִבים    

ַאֶּתם, ַהּמֹוִחים ְּבקֹול ְזָעָקה  
ֲעֵליֶכם ֻמָּטל ְלֵהיִטיב ֶאת אֹוָרם 

ִאְחזּו ַּבֶּנֶׁשק  
ְוִעְזבּו ֶאת ַהֻּפְלָחן ְּבֵחיק ַהִּדְמּדּוִמים. 

ַהְׁשִּכיבּו ֶאת ּגּוְפֶכם ָהרֹוֵעד 
ֵהָענּו ְלַאֲהבֹוֵתיֶכם  
ִקְטפּו ַׁשְלַות ֶנֶפׁש 

ֹּבֶׂשם ְנִׁשיקֹות ְמֻבָּיׁשֹות 
ַרְּסנּו ֶאת ַהָּדם ַהּסֹוֵער 

ִרְקמּו ֲחָזָרה ֶאת ַהָּיִמים ַהְּתלּוִׁשים

ַהְקִׁשיבּו ְלָרַמת ַּגן 
ַלּיֹוִנים ֶהָעפֹות 

חֹוְלפֹות 
ְּכמֹו ֲחלֹומֹוֵתינּו 

מּול ִמְרְּפסֹות ַּבְגָדאד.  

מק
סו

ני 
רו

ר: 
איו
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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 
הקריין  התייחס  ערב,  בחצי־האי  האסלאם  עליית  על  בדיון  "כאן", 
אל־ לעיר  הקרובים  היהודים  בשבטי  מוחמד  הנביא  של  למלחמתו 

מדינה. וכך אמר הקריין: "מוחמד תקף את שבטי היהודים שהתרכזו 
בנווה המדבר ח'ייּבר. 600 יהודים בני שבט קּוֵרייֶטה שנכנעו ללא תנאי 
מי  כל  יודע  אולם   ,Kureyte הוגה את שם השבט נטבחו".1 הקריין 
שלמד את תולדות הערבים והאסלאם כי שם השבט הוא, כמובן, "בנו 
קורייזה" )Qurayza(. הקריין האומלל נפל מבלי דעת קורבן לתעתיק 
על  הערבית,  השפה  על  בכתיבה  העוסקים  בקרב  הנפוץ  ה"מדעי" 
מורים לערבית  ביניהם אקדמאים, מתרגמים,  ועל האסלאם,  הערבים 

ואנשי מודיעין. 

לא מן הנמנע שהשם "קּוֵרייֶטה", כפי שנהגה בפי הקריין, נכתב או 
עקרונות  לפי  אותו  לתעתק  שטרח  מומחה  מזרחן  בידי  הגהה  עבר 
התעתיק ה"מדעי", המקובל בכתיבה אקדמית, שלפיו האות הערבית 
ظ, הנהגית בערבית כמעין זי"ן ַנֲחִצית, "כבדה" ומודגשת, מתועתקת 
האומלל  לקריין  נתן  לא  שאיש  עקא  דא  גרש.  עם  כטי"ת  בעברית 
נכונה  ולהגייה  את המפתחות לצופן־הסתרים של העוסקים בערבית 
לפיה. כה "מדעי" היה התעתיק עד שהקריין האומלל, שככל הנראה 
סמך בעיניים עצומות על ידענותו של המומחה ולא בירר בעצמו את 
צופי  כל  לתפארת.  שגוי  באופן  את השם  הגה  הנכונה,  ההגייה  דרך 
הסדרה וכל מי שיבקש להשתמש בה בעתיד כמקור חשוב להיסטוריה 

פופולרית זכו להצגה שגויה של מידע, שכמוה כהטעיה.

"הארץ"  עיתון  של  הטוויטר  בחשבון  שעלתה  כותרת  אחר,  במקרה 
בתאריך 13 ביולי 2017 מסרה את הפרטים הלקוניים הבאים: "הצעיר 
הישראלי שחצה לעזה: ג'ומעה אבו ע'נימה, בן 19, מהכפר הלא מוכר 
ח'שם זנה". אחת מקוראות העיתון הגיבה על הכותרת בציוץ משלה, 
שבו אמרה: "הארץ אתם על עברית" )צילום מסך בעמוד הבא(. הקוראת, 
ולא  ו"ח'שם"  "ע'נימה"  השמות  את  קראה  מדבריה,  להניח  ניתן  כך 
הבינה מה היא קוראת ואיך צריך להגות את השמות הללו. רק בהמשכו 
של אותו ערב, כאשר עלתה הכותרת כידיעה מלאה באתר "הארץ", 

שונה שמו של האיש ל"אבו גנימה", אם כי שם הכפר נותר על כנו.2

 .https://youtu.be/O7LXKed61Gg :1. את הפרק המלא ניתן לראות בקישור
הציטוט המובא כאן מתוך הפרק מופיע בדקה 9:50.

ג׳קי ח׳ורי.  גנימה״ מאת  ג׳ומעה אברהים אבו  2. ״הצעיר הישראלי שחצה לעזה: 
אתר ״הארץ״, 13 ביולי 2016. 

 .https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.3005713 :בקישור

כאשר  שקורה  מה  בדיוק  הן   – מקריות  אינן  הללו  הקטנות  התקלות 
התעתיק ה"מדעי" פוגש את הקורא ההדיוט שאינו יודע ערבית. איך 
עיתון  קוראת  או  הראשון  הערוץ  קריין  כי  בוודאות  לומר  יודע  אני 
התשובה  "מדעי"?  תעתיק  של  הבנה  לחוסר  קורבן  נפלו  "הארץ" 
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 

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 
קבע  דרך  לה  הנלווית  הזרּות  את  ולהפחית  אליהם  הערבית  והשפה 
בשיח הישראלי, תעתיק זה רק מוסיף זרות וניכור לטקסטים שממילא 

סובלים מכגון אלה למפרע.

למהותו של התעתיק ה"מדעי" ושימושיו
בסביבה  המדעי  בתעתיק  השימוש  לבעייתיות  אדרש  בטרם  עוד 
פופולרית, יש צורך להגדיר בדיוק מהו אותו "תעתיק מדעי" שאותו 
אני שם על ראש שמחתי ברשימה זאת: תעתיק "מדעי" זה )ואני מקווה 
ייחודי  דבר  הנו  שחשיבותן של המרכאות תובהר במרוצת הרשימה( 
ומקבילות  קרובות  שלהן  הכתב  שמערכות  שמיות,  לשפות  ורק  אך 
לזו של הכתב העברי. תעתיק זה מקדש את הקרבה האורתוגרפית בין 
האותיות,  של  ייצוגן  בשימור  "מדעי"  ערך  ורואה  לעברית  הערבית 
את  "לאחזר"  הטקסט  של  עתידי  קורא  לכל  לאפשר  שאמור  באופן 
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. 

תצלום מסך מתוך הסדרה "והארץ היתה תוהו ובוהו" )מתוך ערוץ היוטיוב של הערוץ הראשון(
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כך, לדוגמה, השם مصطفى )מוסטפא( יתועתק לפי שיטה זו "מצטפא" 
אף כי הגיית האות הערבית ض )המקבילה באופן עקרוני לאות צד"י 
לסמ"ך  יותר  קרובה  העברית  שומעי  של  לאוזנם  נשמעת  בעברית( 
מאשר לצד"י. גם שמו של חודש رمضان )רמדאן( יתועתק לפי שיטה 
מקבילה  לה  )שאין  ض  הערבית  האות  הגיית  כי  אף  "רמצ'אן"  זו 
יותר  קרובה  העברית  שומעי  של  לאוזנם  נשמעת  העברי(  באלפבית 
לדל"ת מאשר ל־צ'. הדבר רק הולך ומסתבך במילים מרובות תנועות 
שלא יובנו במעבר לעברית אלמלא יוספו להם אמות קריאה בתעתיק 
על־ידי  תובן  שלא  אות  גם  )הכוללת  לכך  מובהקת  דוגמה  העברי. 
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.

ייחודי  אתגר  ובהוראתה,  בתרגומה  העוסקים  לנו,  מזמנת  הערבית 
שהוא בגדר מלכודת הממתינה לקורבנה. כוונתי למלכודת הִקרבה בין 
מכל  לשמור  עלינו  כי  התחושה  אצלנו  התקבעה  שבגינה  הלשונות, 
משמר על אופן הכתיבה של המקור הערבי ולקדש את מלוא המכלול 
הדברים.  של  בהירותם  חשבון  על  רבים  במקרים  האורתוגרפי שלה, 
לפי  ההולך  המתעתק  מבקש  הערבית,  באורתוגרפיה  הדבקות  מתוך 
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 
קבוצות  ושל  והכשרה  חינוך  מערכות  של  תוצריהן  הם  המתעתקים 
קבוצות  חינוכיות.  או  מודיעיניות  אקדמיות,  מקצועיות,  התמחות 
אלה ״תכנתו״ ותבנתו את חבריהן להקפדה יתרה על שימוש בתעתיק 
ה"מדעי", מתוך הנחת יסוד שכל חברי הקבוצה והאנשים שהוכשרו 
ידעו לפענח את התעתיקים הנהוגים לפי שיטתה. לחברי  במסגרתה 
הקבוצות הללו ברור לחלוטין שהאות ض נהגית כדל"ת נחצית, אבל 
מבחינה אורתוגרפית, שהיא זו שהם מקדשים, לאות ض אין כל קשר 
לנוכח  וחוסר־נוחות  מועקה  לחוש  המתעתק  צפוי  ולכן  דל"ת  לאות 
הסיבה  שימוש.  בה  מלעשות  ויימנע  "אינתיפאדה"  הכתיבה  צורת 
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 
למילים  ניקוד  סימני  לעתים  מוספים  מלא,  בכתיב  העברית  מכתיבת 
שניקוד  לחלוטין  ברור  ראשית,  מרובע:  פגם  בכך  אך  המתועתקות, 
ייחודיים לשפה הערבית  יעזור לגשר על הפערים שבין עיצורים  לא 
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 
להיראות  אולי,  עלול,  הדבר  הטקסט.  של  באסתטיקה  לפגוע  שעלול 
רקע  על  ניקוד  בולט  כמה  עד  לחשוב  די  אך  וחסר־חשיבות,  שולי 
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.

מעניין לגלות כי בכל האמור לתרגום בכיוון ההפוך, כלומר בתרגומים 
שאין  לשוני  מעבר   – מעברית  לטקסטים  ערבים  מתרגמים  שעושים 
הקרבה האורתוגרפית אובדת בו מלוא הנימה – אין רואים העוסקים 
במלאכה כל הכרח להשאיר את צורת הכיתוב המקורית בעברית כמות 
עיצורים שונים  שהיא במקור. אדרבא, הם מוסיפים לצורה העברית 
השמות  של  הקריאה  שאופן  כך  הצורך,  לפי  קריאה  אמות  ובעיקר 
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 
יו"ד  מקבל  כלומר  )"עיראן"(,  عيران  לערבית  יתועתק  "ערן"  הפרטי 
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 
היום,  בישראל  מוכר  שימבורסקה  ויסלבה  נובל  פרס  זוכת  הפולנייה 
נכתב  בפולנית  שמה  והשירה.  הספרות  חובבי  של  בחוגים  לפחות 
Wisława Szymborska. האם 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 Rimbaud(? האם היה 
עולה על דעתו של מישהו לכתוב את שמו "ארתור רימבאוד"!? חשבו 
היה מעז  מאנגלית  מתרגם  האם   .)Raleigh( "ראלי"  אופני  על  גם 
לתעתק את שם החברה "ראלייג'"?! ומה לגבי חברת הרכב הצרפתית 
לתעתק  למתרגם  מתיר  היה  ספרותי  עורך  האם   –  )Renault( "רנו" 
דוגמאות  אינספור  עוד  להביא  כמובן שאפשר  "רנאולט"?!  את שמה 

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, 
כי  הוא  כאן  לטעון  מבקש  שאני  כל  ושגיאות.  שיבושים  למניעת 
ורק  אך  להצטמצם  צריך  מדעי,  עבודה  כלי  ככל  ה"מדעי",  התעתיק 
המקצועית  הקהילה  את  המשרת  עבודה  ככלי  המקורית,  לתכליתו 
הסתם,  מן  בלבד.  ספציפיים  מקצועיים  לצרכים  ובהתאם  הרלוונטית 
של  האמות  בדל"ת  הזאת  "המדעי"  התעתיק  שיטת  נותרת  היתה  לו 

 הציוץ של קוראת עיתון ״הארץ״ )צילום מסך(
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זאת.  רשימה  של  בכתיבתה  צורך  כל  היה  לא  מקצועיות,  הקהילות 
והתעתיק ה"מדעי" פרץ מזמן  היא הפוכה בתכלית  זאת,  האמת, עם 
את חומותיהן של הקהילות המקצועיות ולעתים רבות הוא חדר לעולם 
ובלתי־ בלתי־מקצועיים  פופולריים,  ולתרגומים  הספרותי  התרגום 

אקדמיים אחרים. הסיבה לכך היא העובדה כי במקרים רבים, אי־אילו 
כפולים  בכובעים  פועלים  הללו  המקצועיות  הקהילות  ואנשי  מנשות 

ומשמשים גם כמתרגמים לקהל פופולרי.

בבואה  האקדמית,  הקהילה  עבור  מבורך  דבר  הוא  זה  כובעים  כפל 
לפנות לקהל הרחב, הפופולרי, אך האמת היא שאין דבר מדעי בתעתיק 
באותן  חברים  שאינם  הדיוטות,  קוראים  פוגש  זה  כאשר  ה"מדעי" 
קהילות מדעיות ואינם אמונים על ארגז הכלים הייחודי שלהן. מכלי 
עבודה וז'רגון מקצועי יעיל ומועיל, כל שנותר מן התעתיק ה"מדעי" 
ובלתי מובן  מוזר  נסתר,  צופן  הוא כתב  במפגש עם הקהל הפופולרי 
הטוב  במקרה  נעדר  בערבית  בקיא  שאינו  ההדיוט,  הקורא  בעליל. 
ואת הכלים הלשוניים  את הכלים המקצועיים לפענוח צופן התעתיק 
התעתיק  שיטת  עומדת  הרע,  במקרה  המתועתקת.  המילה  לקריאת 
הזו בסתירה גמורה לקודים אורתוגרפיים שהקורא הורגל בהם משך 
שנים של קריאת עברית. שהרי קורא העברית ההדיוט, שהורגל עוד 
האחרונה  האות  היא  צ'  האות  כי  הספר  בבית  וימיו  נעוריו  משחר 
פיוטר  הרוסי  המלחין  בשם המשפחה של  והראשונה  האמצעי  בשמו 
איליץ' צ'ייקובסקי או בשם המשפחה של הסופר האמריקני ריימונד 
צ'נדלר, לא יוכל לדעת לעולם כי השם "רמצ'אן" הוא חודש רמדאן 
ולא Ramachan. בשל 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, 
לגמרי  אחרות  במילים  בעברית, שמדובר  ההגייה שלו  הרגלי  מכורח 

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 
המשתוממות  בתגובות  ומנגד,  ה"מדעי"  התעתיק  בשיטת  כמעט, 
ואובדות־העצות של קוראים שאינם מכירים את המקור הערבי ואינם 
בראשית  שהבאתי  לדוגמאות  בדומה  קוראים,  הם  מה  כלל  מבינים 
הדברים. אלא שמעולם לא היה ברשותי "אקדח מעשן" שאוכל להביאו 
על  להעמידם  כדי  המתרגמים  קהילת  מקרב  וחברי  לעמיתי  כדוגמה 

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, 
טקסטים  ובפרט  ערבי  טקסט  כל  למפרע  האופפות  והמוזרּות  הזרּות 

ספרותיים ערביים, ולמצוא עבורם נתיבות ללבו של הקורא העברי.

ומונחים  שמות  ב־25  צפייה  הכולל  קצר,  שאלון  העברתי  כך,  לשם 
שיועדו  ואקדמיים  ספרותיים  עיתונאיים,  מטקסטים  ליקטתי  שאותם 
ונשים  גברים   150 הם  השאלון,  על  המשיבים  קהל  הפופולרי.  לקהל 
)85% מהם בין הגילים 20 ל־50 ורק 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 

"המכנה המשותף הנמוך ביותר" של קוראי העברית הנתקלים בספרות 
ערבית – הדיוטות גמורים בשפה הערבית, שלא רכשו מעודם ולו את 
שדרכה,  הקבוצה  זוהי  ה"מדעי".  התעתיק  להכרת  הבסיסיים  הכלים 
ולא דרך הקבוצה המצומצמת של יודעי הערבית ו/או העוסקים בה, 
אנו צריכים לשרטט את גבולותיה של קבוצת הקוראים הפוטנציאליים 
ובחרתי  אישית  אליהם  שפניתי  במשאל,  המשתתפים  תרגומינו.  של 
אותם לאחר שעמדתי על חוסר שליטתם בערבית, התבקשו לקרוא את 
השמות הכלולים בשאלון ולכתוב באותיות לטיניות מהו אופן הקריאה 
השימוש  בעצם  בפניהם.  המוצגים  לשמות  בראשם  שעולה  הראשון 
בין השפות  הלשונית  הקרבה  את  לנטרל  ביקשתי  לטיניות,  באותיות 
יבינו את מטרתו של השאלון. אין  וככל הניתן גם את האפשרות כי 
בקבוצה זאת של משיבים משום מדגם סטטיסטי תקף ומייצג של קהל 
וממילא לא ביקשתי לייצר מדגם תקף שכזה. מטרת  קוראי העברית 
הדיוטות  מבינים  שבה  הדרך  של  ראשונית  המחשה  היתה  השאלון 
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.

תוצאות  של  מקיף  ניתוח  כאן  להציג  אוכל  לא  היריעה,  קוצר  בשל 
השאלון )שתוצאותיו שמורות אצלי ונגישות לכל חפץ(3 אך אוכל לומר 
זאת בביטחון מלא: בכל 25 המילים 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 
אל־ טורקי  הסעודי  הנסיך  את שמו של  המרכיבים  ו"פיצל"  "תרכי" 

פייסל, לפי שיטת התעתיק ה"מדעי". רוב מכריע מבין 154 המשיבים, 
 Tarki, Terki  – עיקריות  צורות  בכמה  "תרכי"  השם  את  קראו 
קרי  נשאלים,   9  – מיעוט  רק   .Tarhiו־  Taraki גם  פחותה  ובמידה 
פחות משישה אחוזים מן הנשאלים – הבינו כי מדובר בשם "טורקי" 
)או ֻתְרִּכי, אם לנקוט את שיטת התעתיק ה"מדעי" המנוקד(. את השם 
 Fitzelו־  Pitzel בצורות  הנשאלים  של  מכריע  רוב  קראו  "פיצל" 
אחוזים(  )כ־13.5  מהנשאלים   21 רק  שלהם.  קרובות  נגזרות  ובכמה 
הבינו כי מדובר בשם "פייסל" )ועוד ארבעה הצביעו על שמות קרובים, 
כגון Faitzal(. תוצאות 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 
הישראליים  בכלי התקשורת  לבקרים  הנזכרות חדשות  בסוריה  ערים 
על־ידי  ונקראה  "חמץ"  נכתבה  ה"מדעי"  התעתיק  )שלפי  חומס   –
נגזרותיהם  או Hamtz על   Hametz ,רוב הנשאלים, שלא במפתיע
השונות; רק ארבעה נשאלים מסך 154 – כ־2.5 אחוזים בלבד – ציינו 
שם הקרוב לצורת ההגייה המקורית בערבית( ואידליּב )שלפי התעתיק 
או   Adlab הנשאלים  רוב  על־ידי  ונקראה  "אדלב"  נכתבה  ה"מדעי" 
Adlav על נגזרותיהם השונות; רק ארבעה נשאלים מסך 153 – כ־2.5 
אחוזים בלבד – ציינו שם הקרוב לצורת ההגייה המקורית בערבית(. 
האמירות דובאי )"דבי", לפי התעתיק המדעי( התעלתה על כל אלה, 

.https://goo.gl/K7LHx3 :3. תוצאות השאלון המלאות נגישות בקישור הבא
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כאשר רוב מכריע של הנשאלים הציע את הקריאות Debi ו־Dabi על 
נגזרותיהן השונות ואף לא נשאל אחד מסך 151 המשיבים ידע לזהות 

כי מדובר בדובאי.

על־ידי  זוהו  ולא  שכמעט  ככאלה  שבלטו  אחרים  פרטיים  שמות 
זיהוי(,   0% ה"מדעי;  התעתיק  לפי  )"בולצ"  "בולוס"  היו  הנשאלים 
מותנּבי )"מתנבי" לפי התעתיק ה"מדעי; כ־1% זיהוי(, פאדל )"פאצ'ל" 
התעתיק  לפי  )"חאפט'"  חאפז  זיהוי(,  כ־3%  ה"מדעי;  התעתיק  לפי 
התעתיק  לפי  חסין"  )"קצי  חוסיין  קוסאי  זיהוי(,  כ־5%  ה"מדעי; 
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(.

הקורא  עם  במפגש  כי  בבירור  עולה  לעיל  הנזכרות  הדוגמאות  מכל 
ההדיוט, השימוש בתעתיק המדעי הפך מברכה לקללה ומאמצעי מסייע 
ואינם  הערבית  השפה  על  אמונים  שאינם  קוראים  מכשיל.  לאמצעי 
מצליחים  אינם  המזרחנית,  הקהילה  של  התעתיק  שיטת  את  מכירים 
יודעים  אינם  כי  וניכר מכל  קוראים  להבין מהם השמות שאותם הם 
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 
וחוסר־האונים  והבלבול  המתרגמים  בקרב  הדעת  את  מניח  לפתרון 
הללו משתקפים לבסוף בחוסר יכולתם של הקוראים להבין את השמות 

המתועתקים לעברית.

שונות  סיבות  הערבית  בשפה  העוסקים  מן  שומע  אני  שנים  במשך 
"מדעיים"  בתעתיקים  עושים  שהם  הבלתי־ נ שלט  לשימוש  ומשונות 
שלהם, גם כאשר הם  ההוראה  ובחומרי  במאמריהם  בתרגומיהם, 
מבינים בחלק מן המקרים כי קוראיהם אינם מבינים את התעתיק 
הסיבה הראשונה לכך היא מה שאני מכנה  שבו הם עושים שימוש. 
"כורח ההרגל". לא נדיר לשמוע ממתרגמ/ת את המשפט "אני בוגר/ת 
8200 וגם 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, מּוָנֵעי 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 
ואולי  יכולים  אינם  בוגרי המערכת המודיעינית  גדולים מבין  חלקים 

לדיון  הראוי  עניין  זה  אך  מהשפעתה,  להשתחרר  רוצים  אינם  אף 
)והנידון בהרחבה( במקומות אחרים. קשה להתעלם גם מכך שישנה 
כאן דינמיקה של הגבהת חומות של גילדה מקצועית: קבוצה סגורה 
כחבר  או  של בעלי מקצוע בעלי הכשרה דומה, המתנהגים כגילדה 
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 
לקוראים  להעניק  מבקשת  שבעיקרה  דידקטית  ו/או  אידיאולוגית 
למצער  או  אותה  ללמוד  בשל־כך  ולעודדם  הערבית  מן  "טעימה" 
או  המקורי  הצליל  של  "טעימה"  להיות  יכולה  זו  אליה.  להתוודע 
במקרים קיצוניים למדי, גם יצירה מכוונת של זרות ומוזרות בטקסט 
לערבית  להיחשף  הקוראים  את  לעודד  היא  כאמור,  תכליתן,  שעיקר 
והמוזרות  באופן בלתי־אמצעי, מה שאמור להתיר עבורם את המתח 
ערביות. לא אחת שמעתי  במילים  השימוש  או  התעתיק  שיוצר 
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 
ובין אם מדובר בקללה  השפות  לשתי  המשותפת  במילה  מדובר  אם 
אלא שמעבר  העברית.  קוראי  גם בקרב  המובנים  בסלנג,  בביטוי  או 
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 
שחס  למקצוע  מעמיתים  הוא  הפחד  יחד.  וגם  לחוד  מהם,  אחד  כל 
ויזדעזעו  עמית/ה  של  בטקסט  "מדעי"  בלתי  תעתיק  יראו  וחלילה 
לגלות שהוא "אינו יודע ערבית", כפי שמתגלה מן התעתיק ה"שגוי" 
המופיע בטקסט שלו. אימת הקולגות כופה על רבים בתחום – חוקרים, 
כאשר  גם  המדעי  בתעתיק  היאחזות   – ועיתונאים  מתרגמים  מורים, 
להם שקוראיהם יתקשו להבינו )אם הדבר בכלל ברור להם(.  ברור 
עילת  יהיה  המתורגם  שהטקסט  ההתנשאות מתבטאת בכך שבמקום 
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 
בניגוד  ומשועבד ללשון. הדבר עומד גם  משני  הופך  והטקסט  הפוך 
בדברים  רוצה  אינני  המתרגם, שהיא צנועה מטבעה.  למשימת  גמור 
אלה, חלילה, להאשים את חברי לקהילה בפחדנות ובהתנשאות. כולם 
אוהבי ערבית וחדורי שליחות בעיסוקם בשפה. אלא שהלהט הבוער 
מוכוונת־ מלאכה  הוא  התרגום  כי  מלבם  להשכיח  לעתים  עלול  הזה 
להביא  עליה  וככזו  פנים־קהילתית  לצריכה  מיועדת  שאינה  קוראים 
הדבר  אם  גם  ומגבלותיהם,  הקוראים  צורכי  את  ובעיקר  גם  בחשבון 

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 
המתגמשת.  בעמדה  להתייצב דווקא  יאלצו  הם  משכיל(  מיעוט  אם 
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 
נגיש  תעתיק  אל  ה"מדעי"  התעתיק  מן  המדעית  הקהילה  רוב  של 

המשך בעמ׳ 38 b
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ניזאר קבאני )1998-1923(, הטוען 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. 
הסורי,  הדיפלומטי  השירות  בשליחות  העולם  ברחבי  שנסע  לאחר 
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 נאצריזם 

מיליטנטי עם אינדיבידואליזם העוין כל משטר.

רבים משירי קבאני תורגמו לעברית, אך בשל המבחר העצום תורגמו 
'לחם  לפחות,  שירים  שני  לגבי  אחת.  מפעם  יותר  מהם  מעטים  רק 
שניהם  שונה:  המצב   ,)1981( בלקיס'  ו'שירת   )1954( וירח'  וחשיש 
המאפשר  נדיר,  עניינים  מצב  ויותר.  פעמים  ארבע  לעברית  תורגמו 
הצגת תרגומים מרובים זה לצד זה, שהיא מקובלת בתרגומים עבריים 

משפות אירופה אך נדירה בתרגומים מהשפה הערבית. 

משום  היתר,  בין  מעניינת,  מערבית  אלו  תרגומים  השוואת  מלאכת 
לנו  קוראת  היא  לטפל.  עיקר  בין  להפריד  אותנו  מכריחה  שהיא 
או  זה  מתרגם  אצל  מילה  של  בהבנתה  מקריים  מהבדלים  להתעלם 
אחר, מפערים הנובעים מהבדלי גרסאות בטקסט המקור שעמד לנגד 
בכלל  שירה  לתרגום  באשר  בתפיסתו  ולהתמקד  בזה,  וכיוצא  עיניו 
ולתרגום שירתו של קבאני בפרט. זהו מעשה מורכב, הנעשה מורכב 
אחד  הוא  זה,  במקרה  כמו  התרגומים,  בין  המשווה  כאשר  יותר  אף 

המתרגמים עצמם.

בשיר 'לחם וחשיש וירח' מילים פשוטות ועזות מבע ותמונה פיוטית 
הנראה,  כפי  זכה,  לעברית  הרבים  לתרגומיו  אך  בזיכרון,  הנחקקת 
והאסלאמית  הערבית  בתרבות  מטיח  שהוא  העזה  הביקורת  בגלל 
לאוזניים  להפליא  הערבה  ביקורת   - ידיה  רפיון  ועל  נחשלותה  על 
עברית  שלמד  למלומד  היאה  סומך,  ששון  של  תרגומו  ישראליות. 
מזה  בהרבה  ארכאי  בִמשלב  מתאפיין  אצבעותיו,  ובעשר  בבגרותו 
ותחביר השאובים ממעמקי  בו אוצר מילים  ויש  של טקסט המקור, 
ֵעת  ִיְפְקדּונּו  ִּתְׁשּתֶֹׁשת/  ַמה  ֻחְלָׁשה  "ַמה  כמו  העברית: שורות  השפה 
זה  תרגום  קורא.  כל  על  כבוד  יראת  להפיל  עשויות  ְיַחְלֵחל"  אֹור 
שקול  הוא  אך  שבמקור,  התכופה  החריזה  את  משקף  שאינו  כמעט 
במשקל אירופי קשיח ומאובן, משקל הָאָנֶּפְסט )סדרות בנות שלוש 
שבשיר.  הפתוס  את  המדגיש  מוטעמת(  שבהן  שהשלישית  הברות 
שורותיו  יותר:  ורומנטי  פחות  מרֹוָמם  רגולנט  שמואל  של  תרגומו 
באות באוזנינו כשמן הטוב לא רק משום שהן כתובות במשלב פיוטי, 
במשקל חופשי ומתנגן ובחרוז חלקי, אלא גם משום שהן מחליקות 
במקום  למשל,  כך,  המקורי.  שבשיר  המחוספסים  מהדימויים  כמה 
משיעול",  ]העשויים[  ב"בתים  הלנים  אנשים  על  כותב  קבאני  שבו 
ְמֵזי־ ְּבָבֵתיֶהם  ֵלילֹוֵתיֶהם  ֶאת  "ֲאֶׁשר עֹוִׂשים  רגולנט כותב על אנשים 

חרמש  את  בכנותו  משלים  רגולנט  הרומנטית  הראייה  את  ִׁשעּול". 
הירח, ה"ִהַלאל" המוסלמי, בשמו של הגיבור הרומנטי הגדול מכולם, 
הילל בן־שחר. תרגומיהם של צבי גבאי ושל אהוד הורביץ מייצגים 
גישה מילולית: מילות השיר מופיעות בהן כנתינתן וכסדרן כמעט, 
וההופעות התכופות של שלוש נקודות אצל גבאי ושורות כגון "ַמה 
ֶזה" אצל הורביץ מעלות על הדעת את  ֵמִאיר  ַּגְלַּגל  ֶזה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה 
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 
תרגומים  שני  של  המנחה  שהעיקרון  נראה  שבה.  האינפורמטיביים 
אלו הוא פדגוגי, ושהם מבקשים לתעד את השיר המקורי ולהסבירו 
יותר משהם מבקשים לחולל את האפקט שלו בנפש הקורא; אין תמה 
משל  ומעמיקות  מקיפות  ואחריו  השיר  לפני  שהוסיפו  שההערות 
ביותר  הרבים  בתרגומי שלי אפשר למצוא את השינויים  עמיתיהם. 
ביחס לתוכן המקור, וזאת משום שהדגש בו מושם על המוזיקה: הוא 
נאמן לחריזה העשירה של קבאני ולמשקל הטוני החופשי שלו, וזאת 
בו  הופך  כך, למשל, החשיש  והתחבירי.  המילוני  הדיוק  במחיר  גם 
וכמה מילים ושורות המופיעות  ֵריַח", כדי לחרוז בכמה  ַעז  ל"ֵעֶׂשב 
בתחילת השיר, ו"ָיֵרַח" בראשן. עוד מאפיין של תרגום זה הוא שימוש 
חריזת  לעברית;  מערבית  בתרגומים  נפוץ  שאינו  לועזיות,  במילים 
למשל,  ואֹוְרֶיְנָטִלי,  ִויְרטּוָאִלי  כגון  במילים  ַאְלִהַלאִלי  ַזְיד  ַאּבּו  השם 
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 
בביירות בתקופת מלחמת  עיראק  תופת בשגרירות  בפיצוץ מכונית 
האזרחים, נחשבת לעתים קרובות לפסגת יצירתו: קינה וירטואוזית, 
כולה.  הערבית  לחברה  אישום  כתב  המגישה  ותנופה,  כנות  מלאת 
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 
להשאיר  בחרו  מה  לבדוק  מעניין  כזה  ובמקרה  בלבד,  ממנו  חלקים 
ומה החליטו להשמיט. תרגומו של צבי גבאי, הדומה מבחינה סגנונית 

ניזאר קבאני u  نزار قباني

השוואת תרגומים
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לתרגומו ל'לחם וחשיש וירח', הוא דוגמה לתרגום ייצוגי, הבורר חלקים 
מגוונים ככל האפשר מן היצירה השלמה: הוא מביא בתרגומו קטעים 
אליה,  המשורר  געגועי  את  המתנים  קטעים  בלקיס,  את  המשבחים 
והאלימה  המפולגת  הערבית  החברה  על  ביקורת  המותחים  קטעים 
בשירים  העוסקות  ַארס־פואטיות  שורות  כמה  ואף  למותה  שגרמה 
באשר הם. תרגומו התמציתי והגבישי של נעים עריידי, לעומת זאת, 
לעניין  הנוגעים  קטעים  הכולל  מטרה,  מוכוון  לתרגום  דוגמה  הוא 
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 
יעיל  לתרגום  ראי  תמונת  דיבור.  הרחבת  וכל  התפייטות  כל  מסלק 
ובהיר זה אפשר למצוא בתרגומו הלירי של שמואל רגולנט, המקיף 
את היצירה במלואה ומתאפיין בשורות ארוכות ובניסוחים מפורטים 
שגם  שלי,  בתרגומי  בפרוזה.  שיר  של  טעם  לה  המשווים  וסבלניים 
הוא כולל את היצירה כולה, ביקשתי לשקף לא רק את תבניות הנגינה 

והחריזה של המקור, אלא גם את המצוקה העולה ממנו. לכן בחרתי 
כמי  לנוח,  לקורא  הנותנים  ולקטעים  לפרקים  אותו  להפריד  שלא 
שעובר בנחת מתמונה לתמונה בתערוכה, אלא לתרגם אותו כמות 
קצרות  בשורות  הנקטעת  נשבר  מלב  ארוכה  כצעקה  לידי,  שהגיע 

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 
שבו  יום  לקראת  המובילה  חדשה,  מגמה  של  תחילתה  את  לסמן 
תזכינה יצירות ספרות ערביות לא לתרגום אחד בלבד, אלא לשניים, 
לשלושה ואף ליותר. בבוא יום זה נזכה לחזות בתחרויות בין מו"לים 
בין  בהתכתשויות  מביירות,  האחרון  רב־המכר  תרגום  על  עבריים 
 - ובקצרה  קצידה,  לתרגם  הנכונה  הדרך  בדבר  עבריים  .מתרגמים  בחיי שכנות ברוכים ונורמליים עם הספרות הערבית.  

י״ב

وقضاْء..

في بالدي.. في بالد البسطاْء..

***
أي ضعًف وانحالْل..

يتواّلنا إذا الضوء تدفْق

فالسجاجيُد.. وآالف السالْل..

وقداُح الشاي .. واألطفاُل..حتتلُّ التالْل

في بالدي

حيث يبكي الساذجوْن

ويعيشوَن على الضوء الذي ال يبصروْن..

في بالدي

حيث يحيا الناُس من دوِن عيوْن..

حيث يبكي الساذجوْن..

ويصلوَن..

ويزنوَن..

ويحيوَن اتكاْل..

منذ أن كانوا يعيشوَن اتكاْل..

وينادون الهالل:

“ يا هالْل..
أيُّها النبع الذي ُيطر ماْس..

وحشيشيًا..ونعاْس..

أيها الرب الرخاميُّ املعلْق

ق".. أيها الشيُء الذي ليس يصدَّ

دمَت للشرق..لنا

عنقود ماْس

لت فيها احلواْس للماليني التي عطَّ

عندما يولُد في الشرق القمْر..

فالسطوُح البيُض تغفو

حتت أكداس الَزَهْر..

يترك الناُس احلوانيت ويضون ُزَمْر

ملالقاِة الَقَمْر..

يحملون اخلبَز.. واحلاكي..إلى رأس اجلباْل

ومعدات اخلَدْر..

ويبيعوَن..ويشروَن..خياْل

وُصَوْر..

ويوتوَن إذا عاش القمر..

***
ما الذي يفعلُه قرُص ضياْء؟

ببالدي..

ببالد األنبياْء..

وبالد البسطاْء..

ار اخلَدْر.. ماضغي التبغ وجتَّ

ما الذي يفعله فينا القمْر؟

فنضيع الكبرياء..

ونعيش لنستجدي السماْء..

ما الذي عند السماْء؟

لكسالى..ضعفاْء..

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمْر..

ويهّزون قبور األولياْء..

علَّها ترزقهم رّزًا.. وأطفااًل..قبوُر األولياْء

ويّدون السجاجيَد األنيقات الُطَرْر..

يتسلون بأفيوٍن نسميه َقَدْر..

خبز وحشيش وقمر u לחם וחשיש וירח 

***
في ليالي الشرق ملَّا..

يبلُغ البدُر متاُمْه..

ى الشرُق من كَلِ كراَمْه يتعرَّ

ونضاِل..

فاملالينُي التي تركض من غير نعاِل..

والتي تؤمن في أربع زوجاٍت..

وفي يوم القياَمْه..

املاليني التي ال تلتقي باخلبِز..

إال في اخلياِل..

والتي تسكن في الليل بيوتًا من ُسعاِل..

أبدًا.. ما عرفت شكَل الدواْء..

ى ُجثثًا حتت الضياْء.. تتردَّ

في بالدي.. حيث يبكي األغبياْء..

ويوتون بكاْء..

كهْم ُعوٌد ذليٌل..و“ليالي" ما حرَّ
كلَّ

ذلك املوُت الذي ندعوُه في الشرِق..

“ليالي".. وغناْء
في بالدي..

في بالد البسطاْء..

حيث جنترُّ التواشيح الطويلْة..

ذلَك السثلُّ الذي يفتُك بالشرِق..

التواشيح الطويلة..

..تاريخًا شرقنا املجترُّ

وأحالمًا كسولْة..

وخرافاٍت خوالي..

شرُقنا, الباحُث عن كلِّ بطولْة..
في أبي زيد الهاللي..
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לחם חשיש וירח 
מערבית: ששון סומך, ׳קשת׳,  גל׳ 48-47, עמ׳ 46-44 )1970)

ַּכֲאֶׁשר ַּבִּמְזָרח ַהָּיֵרַח נֹוָלד
ַהַּגּגֹות ַהְּלָבִנים ִנְרָּדִמים

ָאז ִמַּתַחת ְלֶׁשַפע ְּפָרִחים.
ַהְּבִרּיֹות ָאז זֹוְנִחים ֲחֻנּיֹות,

צֹוֲעִדים ֶּבָהמֹון
ִלְפִגיָׁשה ִעם ָיֵרַח נֹוָלד.

ַּפת־ַלֲחָמם ֵהם נֹוְׂשִאים, ְּגָרמֹופֹון ֵהם נֹוְׂשִאים,
ֶאל ָראֵׁשי ֶהָהִרים

ְונֹוְׂשִאים ֶאְצְטַרְכָיה ֶׁשל ַסֵּמי ֲהָזיֹות                 
ֲהָזָיה ֵהם מֹוְכִרים ַאף קֹוִנים

ּוְתמּונֹות,
ּוֵמִתים ֵעת ִיְחֶיה ַהָּיֵרַח.

ָמה עֹוֶׂשה, הֹו, ִקְמרֹון ֶׁשל אֹוָרה
ְלַאְרִצי!

ְלַאְרָצם ֶׁשל חֹוִזים ּוְנִביִאים
ְלַאְרָצם ֶׁשל ְּפׁשּוֵטי ָהָאָדם

ֶׁשל אֹוָתם לֹוֲעֵסי ַהַּטָּבק, סֹוֲחֵרי ַהַּסִּמים
ָמה עֹוֶׂשה ַהָּיֵרַח, הֹו, ָּבנּו?!

ִּכי ַנְׁשִליְך ַּגֲאָוה 
ְוִנְחֶיה ְלַקֵּבץ ְנָדבֹות ִמָּׁשַמִים?

ְוִכי ַמה ַלָּׁשַמִים ַלֲעִניק                                       
ִלְתׁשּוִׁשים, ֲעֵצִלים

ַההֹוְפִכים ְלֵמִתים ֵעת ִיְחֶיה ַהָּיֵרַח
ֶׁשִּקְבֵרי ַצִּדיִקים ְיַנֲערּו

ְלַבֵּקׁש ַמַּתת־ֹאֶרז, ַּבֵּקׁש ְיָלִדים
ִמִּקְבֵרי ַצִּדיִקים.

ְׁשִטיֵחי הֹוד ֵהם ּפֹוְרִׂשים
ִמְתַּבְּדִרים ֵהם ְּבאֹוְּפיּום ּוְׁשמֹו "ַהּגֹוָרל"

"ַהְּגֵזָרה"

ְּבַאְרִצי, ְּבַאְרָצם ֶׁשל ְּפׁשּוֵטי ָהָאָדם.
ַמה ֻחְלָׁשה ַמה ִּתְׁשּתֶֹׁשת

ִיְפְקדּונּו ֵעת אֹור ְיַחְלֵחל!
ַהְּׁשִטיִחים ְוַאְלֵפי ַהַּסִּלים

ְּגִביעֹוִנים ֶׁשַּלֵּתה, ַזֲאטּוִטים ִיְכְּבׁשּו ַהְּגָבעֹות
ְּבַאְרִצי

ָׁשם ּבֹוִכים ַהְּתִמיִמים
ְוַחִּיים ֵהם ָּבאֹור ֶׁשאֹותֹו ֹלא ִיְראּו

ְּבַאְרִצי
ָׁשם ַחִּיים ְיצּוִרים ְּבִלי ֵעיַנִים

ָׁשם ִיְבּכּו ַהְּתִמיִמים
ִיְתַּפְּללּו

ִיְזנּו
ְוִיְחיּו ִנְתָמִכים.

ִמִּני ָאז ֵהם ַחִּיים ִנְתָמִכים
ְוקֹוְרִאים ֵהם ַלַּסַהר:

הֹו, ַסַהר
הֹו ַמּבּוַע ַיְמִטיר ַיֲהלֹוִמים

ְוָחִׁשיׁש ְוִתְרֹּדֶמת
הֹו ַאָּתה ֵאל־ַהַּׁשִיׁש ְלַמַעל                                

הֹו ַאָּתה ַהָּדָבר ֶׁשַאף ֹלא ֵיָאֵמן
לּו ֲחֵיה ַלִּמְזָרח, ְלֻכָּלנּו

ֶאְׁשּכֹול ַיֲהלֹוִמים.
ַלִּמיְליֹוִנים ֲאֶׁשר חּוֵׁשיֶהם ִנְתַנְּדפּו

ְּבֵלילֹות ַהִּמְזָרח ַּכֲאֶׁשר
ַהְּלָבָנה ִמְתַעֶּגֶלת ֻּתָּמם.

ַהִּמְזָרח ֵהן ּפֹוֵרק ֵמָעָליו ַּגֲאָוה,
ַמֲאָבק.

ַהִּמיְליֹוִנים ֲאֶׁשר ְּבִלי ִמְנָעל ֵהם ָרִצים

ֶׁשֵאיָתן ֵאמּוָנם ַּגם ְּבָדֶל"ת ָנִׁשים
ַּגם ְּביֹום־ִּדין־ֱאֶמת

ַהִּמיְליֹוִנים ֶׁשֵאין ִמְפָּגָׁשם ִעם ַהֶּלֶחם
ֶאָּלא ַּבֲחלֹום

ַהָּדִרים ַּבֵּלילֹות ְּבָבִּתים 
ֶׁשל ִׁשעּול

ֵמעֹוָלם ֹלא ָיְדעּו ֵהם ְּתרּוָפה ַמה ִּפְׁשָרּה
ַההֹוְפִכים ְלגּופֹות ָׁשם ָּבאֹור

ְּבַאְרִצי
ְּבֵני ִאֶּוֶלת ּבֹוִכים ָׁשם

ּוֵמִתים ְּבִבְכָים
ִמֵּדי ְראֹות ֵעיֵניֶהם ְּפֵני ַהַּסַהר

מֹוִסיִפים ּובֹוִכים
ֵעת ָהעּוד1 ְיִניֵעם ִּבְכִניָעה, ֵעת ָלָיאִלי2

ָהּה, ַהָּמֶות ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּכאן ַּבִּמְזָרח
ִנְקֵראנּו "ָלָיאִלי", ִזְמָרה

ְּבַאְרִצי
ְּבַאְרָצם ֶׁשל ְּפׁשּוֵטי ָהָאָדם

ָּכאן ִנְלַעס ְלֵאין סֹוף ָּתאָוִׁשיח ְּבֵני־ְּבִלי־סֹוף
זֹו ַׁשֶחֶפת ֲאֶׁשר ַלִּמְזָרח

ֲאִריֵכי־ָּתָואִׁשיח
ִמְזָרֵחנּו לֹוֵעס, ַמֲעֶלה ֶאת ֵּגַרת

ַהִהיְסטֹוְרָיה,
ֵּגַרת ֲחלֹומֹות ֶׁשל ַעֶּצֶלת

ִסּפּוֵרי ַאָּגדֹות ֶׁשּנֹוְׁשנּו
ִמְזָרֵחנּו ַהָּתר ַאַחר ָּכל ַהְּגבּורֹות

ִּבְדמּותֹו ֶׁשל ַהָּלז, ַאּבּו־ַזְיד
ַאל־ִהָלאִלי.4

"עּוד" – כלי־המיתרים המזרחי הנודע, מעין ּבטנּון.. 1

"ָלָיאִלי" – סוג זמר מזרחי מתמשך, שזמרו חוזר על . 2
המילים "יא ליל" )"הו, לילה"(.

"ָּתָואִׁשיְח" – סוג זמר ערבי.. 3

ַאּבּו־ַזְיד ַאל־ִהָלאִלי - גיבור־אגדות ערבי מימי־. 4
קדם, שמספרי מעשיות בימי־הביניים הרבו לספר 

עלילותיו.
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לחם חשיש וירח 
מערבית: שמואל רגולנט, ׳עתון 77׳, גל׳ 34, עמ׳ 60 )1982)

ְלֵעת מֹוַלד־ַהָּיֵרַח ַּבִּמְזָרח...
ֵעת ָנִמים ַהַּגּגֹות ַהְּלָבִנים ֶאת ְׁשָנָתם

ְוִזיוֹו ֲעֵליֶהם ָיֵהל...
ַיַעְזבּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ַהֲחֻנּיֹות ְוִיְצֲעדּו ִּכּתֹות־ִּכּתֹות

ְלַהְקִּביל ֶאת ְּפֵני־ַהָּיֵרַח...
נֹוְטִלים ִעָּמֶהם ֶלֶחם... ִמְקָלט... ֶאל ֹראׁש־ָהָהר

ַסִּמים ְוַאְבְזֵריֶהם...
קֹוִנים... ּומֹוְכִרים... ַּתְעּתּוִעים

ּוְדֻמּיֹות...
ּוֵמִתים ְּכֶׁשֵּיעֹור ַהָּיֵרַח ַלַחִּיים...

ַמה חֹוֵלל ַּגְלַּגל־ָהאֹוִרים?
ְּבַאְרִצי...

ְּבֶאֶרץ ַהְּנִביִאים...
ְּבֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים...

לֹוֲעֵסי־ַהַּטָּבק ְוַתָּגֵרי־ַהַּסִּמים...
ָמה עֹוֵלל ָלנּו ַהָּיֵרַח?

ֶׁשִּׁשֵחת ֶאת ְּגאֹון־ֻעֵּזנּו...
ְוָאנּו ַחִּיים ַעל ַחְסֵדי־ָׁשַמִים...

ַמה יֹוִעידּו ַהָּׁשַמִים
ָלֲעֵצִלים ְוַלִּנְרִּפים?

ֵהם ִיְגְועּו ְּכֶׁשֵּיעֹור ַהָּיֵרַח ַלַחִּיים...
ִויַטְלְטלּו ֶאת ִקְבֵרי־ַהְּקדֹוִׁשים...

ְמַצִּפים ַלָּׁשְוא ֶׁשַּיֲעִניקּו ָלֶהם ְקָצת ֹאֶרז… 
ְּפִרי ֶּבֶטן…     

ּופֹוְרִׂשים ֶאת ְׁשִטיֵחי־ַהְּתִפָּלה ַהָּנִאים ְוַהְּמֻהָּדִרים
ּוִמְתַנֲחִמים ְּבאֹוְּפיּום, ַהְּמֻכֶּנה ְּבִפינּו ּגֹוָרל...

ּוְגֵזָרה ִמָּׁשַמִים…
ְּבַאְרִצי... ְּבֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים…

ִאּלּו ְּתִׁשיׁשּות ְוִנּוּון
יֹאֲחזּו ָּבנּו ֵעת ַיִּגיַּה ַהָּיֵרַח אֹורֹו

ּוְׁשִטיֵחי־ַהְּתִפָּלה... ְוַאְלֵפי־ַהַּסִּלים...
ְוִסְפֵלי־ַהֵּתה... ְוַהְּיָלִדים ַהִּמְתּגֹוְדִדים 

             ַעל ַהְּגָבעֹות...
ְּבַאְרִצי

ָּבּה ּבֹוִכים ַהְּתִמיִמים...
ְוִנּזֹוִנים ִמן ָהאֹור, ַהִּנְׂשָּגב ִמִּביָנָתם...

ְּבַאְרִצי
ָּבּה ַחִּיים ֲאָנִׁשים ְּבֹלא־ֵעיַנִים...

ָּבּה ּבֹוִכים ַהְּתִמיִמים...
ּוִמְתַּפְּלִלים...

ְונֹוֲאִפים...
ְוִנְכָנִעים ְלגֹוָרָלם...

ְּכִמָּיִמים ָיִמיָמה...
ּוַמְעִּתיִרים ְלָיֵרַח ָיָקר הֹוֵלְך:

“הֹו ֵהיֵלל ֶּבן־ַׁשַחר...
ַאָּתה ַהַּמּבּוַע ַהֵּמֵקר ַיֲהלֹוִמים...

ָחִׁשיׁש... ְוִנים־ֹלא־ִנים...
ַאָּתה ִרּבֹון־ַהַּׁשִיׁש ַהָּתלּוי ַעל ְּבִליָמה

ַאָּתה ַהֵּיׁש ַהֵּמִעיר ְּפִליָאה...
ַאָּתה ַהּפֹוֵקד ֶאת ַהִּמְזָרח... ְלַמֲעֵננּו…

ֶאְׁשּכֹול ֶׁשל ַיֲהלֹוִמים...
ְלַמַען ַהִּמְליֹוִנים ַהְּׁשרּוִיים ְּבִדְמּדּוִמים."

ְּבאֹוָתם ֵלילֹות ַהִּמְזָרח ֵעת...
יֹוִפיַע ַהָּיֵרַח ְּבִמּלּואֹו...

ְיֹנַער ַהִּמְזָרח ִמָּכל ָּכבֹוד
ּוַמֲאָבק...

ְוַהִּמְליֹוִנים ַהִּמְתרֹוְצִצים ְיֵחִפים
ְוַהַּמֲאִמיִנים ְּבַאְרַּבע ָנִׁשים...

ּוְביֹום־ַהִּדין...
ַהִּמְליֹוִנים ֶׁשֹּלא ָּבא ֶלֶחם ֶאל ִּפיֶהם

ֶאָּלא ַּבֲחלֹום...
ַוֲאֶׁשר עֹוִׂשים ֵלילֹוֵתיֶהם ְּבָבֵּתיֶהם

ְמֵזי־ִׁשעּול...
ַוֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם... ֹלא ָראּו ְּתרּוָפה ְּבֵעיֵניֶהם...

ּכֹוְרִעים ַּתְחָּתם ְּבֹלא רּוַח־ַחִּיים ִמַּתַחת ָלאֹוִרים...
ְּבַאְרִצי

ָּבּה ּבֹוִכים ַהְּפָתִאים...
ּוֵמִתים ְּבֶבִכי...

ּוִמֵּדי ִהָּגלֹות ְּפֵני־ַהָּיֵרַח
הֹוֵלְך ִּבְכָים ְוגֹוֵבר...

ּוִמֵּדי ְיִעיֵרם ֵאיֶזה “עּוד" ְוֶזֶמר ַל"ַּלְיָלה"...
ֶזה ַהָּמֶות ֶׁשָאנּו ְמַכִּנים ַּבִּמְזָרח...

“ַלָיאִלי"... ּוְזִמירֹות
ְּבַאְרִצי...

ְּבֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים...
ָּבּה ַמֲעִלים ָאנּו ֵּגָרה ֶאת ְזִמירֹוֵתינּו ַעד־ֵאין־ֵקץ...

זֹו ַהַּׁשֶחֶפת ָהעֹוָׂשה ַׁשּמֹות ַּבִּמְזָרח...
ַהְּזִמירֹות ַהִּמְתַמְּׁשכֹות...

ַהִּמְזָרח ֶׁשָּלנּו ַהַּמֲעֶלה ֵּגָרה ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשּלֹו...
ַוֲחלֹומֹות־ְנִׁשָּיה
ְוִסּפּוֵרי־ַּבִּדים...

ַהִּמְזָרח ֶׁשָּלנּו ַהּקֹוֵׁשר ַלּׁשֹוֵדד
                             ְלַאּבּו ַזִיד ִהָּלאִלי ִהָּלה

ֶׁשל ִּגּבֹור ַּבִּגּבֹוִרים...
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ַּבִּמְזָרח, ַּכֲאֶׁשר ַהְּלָבָנה עֹוָלה...
ְוַהַּגּגֹות ַהְּלָבִנים ְמַנְמְנִמים,

ַּתַחת ֲעֵרמֹות ַהְּפָרִחים...
ָהֲאָנִׁשים עֹוְזִבים ֶאת ַהֲחנּויֹות

ְוהֹוְלִכים ַּבֲחבּורֹות ִלְפגֹׁש ֶאת ַהְּלָבָנה...
נֹוְׂשִאים ִעָּמם ֶלֶחם ּוָּפֶטפֹון ְלרֹאׁש ָהָהר

ְוַאְבְזֵרי ַהַּסִמים...
מֹוְכִרים ְוקֹוִנים ִּדְמיֹונֹות ּוְתמּונֹות,

ּוֵמִתים ַּכֲאֶׁשר ַהְּלָבָנה עֹוָלה...
ַמה ְמעֹוֵלל ִּדיְסק אֹור?

ְּבַאְרִצי, ְּבֶאֶרץ ַהְּנִביִאים,
ּוְבֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים...
לֹוֲעֵסי ַטָּבק ְוסֹוֲחֵרי ַהַּסִמים

מה ְּמעֹוֶלֶלת ָלנּו ַהְּלָבָנה?
ֶׁשָאנּו ְמַאְּבִדים ֶאת ַּגֲאָוֵתנּו

ּוִמְתַחְּנִנים ַלָּׁשַמִים...
ַמה ִּביֵדי ָׁשַמִים?

ָלֲעֵצִלים, ַלֲחָּלִׁשים
ַההֹוְפִכים ְלֵמִתים ַּכֲאֶׁשר ַהְּלָבָנה עֹוָלה...

ַמְרִעיִדים ֶאת ִקְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים
ֶׁשָּמא ַיֲעִניקּו ָלֶהם ֹאֶרז ִויָלִדים... ִקְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים.

ּפֹוְרִׂשים ְׁשִטיִחים ְיֵפי ִרְקָמה
ְוֶנֱהִנים ֵמאֹוְּפיּום ַהִּנְקָרא ּגֹוָרל 

וְגֵזָרה...
 

ְּבַאְרִצי, ֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים, 
ֵאיֶזה ֻחְלָׁשה ְוִהְתָּפְרקּות,

ִמְׁשַּתְּלטֹות ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ָהאֹור ׁשֹוֵפַע.
ַהְּׁשִטיִחים, ַאְלֵפי ַהַּסִלים,

ִסְפֵלי ַהֵּתה ְוַהְּיָלִדים ְמַמְּלִאים ֶאת ַהְּגָבעֹות...
ְּבַאְרִצי, ַהְּתִמיִמים ּבֹוִכים

ְוַחִּיים ְּבאֹור ֶׁשֵאיָנם רֹוִאים...
ְּבַאְרִצי, ַחִּיים ְלֹלא ֵעיַנִים,

ַהְּתִמיִמים ּבֹוִכים
ִמְתַּפְּלִלים ְונֹוֲאִפים
ּוַמֲאִמיִנים ַּבּגֹוָרל,

ִמַּקְדַמת ְּדָנא, ַחִּיים ַעל ִּפי ַצו ַהּגֹוָרל.
קֹוְרִאים ַלָּיֵרַח:

“הֹוי ָיֵרַח, ַהַּמְעָין ַהַּמְמִטיר ַיֲהלֹוִמים, ָחִׁשיׁש ְוִנְמנּוִמים...
הֹוי, ָהֵאל ֶהָעׂשּוי ַׁשִיׁש ָּתלּוי

הֹוי ַהָּדָבר ַהִּבְלִּתי ְיֻאַּמן
ָהִייָת ָלנּו ַּבִּמְזָרח

ְלֶאְׁשּכֹול ַיֲהלֹוִמים...
ְלִמיְליֹוִנים ֶׁשחּוֵׁשיֶהם ְמֻׁשָּתִקים."

 
ַּבֵּלילֹות ַּכֲאֶׁשר ַהָּיֵרַח ָמֵלא,

ַהִּמְזָרח ּפֹוֵׁשט ֶאת ְּכבֹודֹו ּוַמֲאָבקֹו.
ַהִּמיְליֹוִנים ָהָרִצים ְלֹלא ַנֲעַלִים,

ַמֲאִמיִנים ְּבַאְרַּבע ָנִׁשים,
ּוְביֹום ְּתִחַּית ַהֵּמִתים...

ַהִּמיְליֹוִנים ֲאֶׁשר רֹוִאים ֶלֶחם ַּבִּדְמיֹון
ְוָלִנים ַּבֵּלילֹות ְּבָבִּתים ְמֵלֵאי ִׁשעּול...

ֵמעֹוָלם ֹלא ָיְדעּו צּוַרת ְּתרּוָפה,
ּגּופֹות ֵמתֹות ִמַּתַחת ְלאֹור ָיֵרַח...

 
ְּבַאְרִצי, ַהִּטְּפִׁשים ּבֹוִכים, ּוֵמִתים ִמְּבִכי

ַּכֲאֶׁשר ְּפֵני ַהָּיֵרַח ֵמִאיִרים ֲעֵליֶהם,
ּוַמְרִּבים ִלְבּכֹות,

ּוִמְּנִגיַנת עּוד ֲחלּוָׁשה ְוַלַיאִלי1 ְמַרֶּגֶׁשת אֹוָתם.
ָמֶות ֶזה ִנְקָרא ַּבִּמְזָרח

ַלַיאִלי ְוִׁשיִרים.
 

ְּבַאְרִצי, ֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים,
ֵמָעִלים ֵּגָרה ֶאת ַהַּתַואִׁשיח2 ָהֲאֻרִּכים,

זֹוִהי ַהַּׁשֶחֶפת ַהּפֹוַגַעת ַּבִּמְזָרח...
ַהַּתַואִׁשיח ָהֲאֻרִּכים.

 
ִמְזָרֵחנּו ַמֲעֶלה ֵּגָרה ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשּלֹו,

ֲחלֹומֹות ְּבֵטִלים
ְוִסּפּוֵרי ַּבִדים...

ִמְזָרֵחנּו, ַהְּמַחֵּפׂש ְּבָכל ְּגבּוָרה
ֶאת ַאּבּו ַזייד ֶאל-ִהיָלאִלי...3

בשירים . 1 באריכות  ומושרת  וחוזרת  המושרת  מילה  לילות:   – ליאלי 
עממיים ערביים.

תואשיח – צורת שירה ערבית קלאסית: בשיר יש  חריזות החוזרות בכל . 2
סטרופה.

תכונות . 3 לה  שמייחסים  דמיונית  אגדית  דמות   – אל־הילאלי  זייד  אבו 
גבורה עילאיות.
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לחם וחשיש וירח 
מערבית: יותם בנשלום, מתוך לחם וחשיש וירח, ׳עולם חדש׳, עמ׳ 136-133 )2016)   

ַּכֲאֶׁשר ַּבִּמְזָרח נֹוָלד ַהָּיֵרַח
ְיֵׁשִנים ַהַּגּגֹות ַהְּלָבִנים

ַּתַחת ַמְרָבד זֹוֵרַח,
ָּכל ִאיׁש ָוִאיׁש ֶאת ֲחנּותֹו זֹוֵנַח

ְּכֵדי ִלְפּגֹׁש ַּבָּיֵרַח...
ֵמִביא ֶאל ָהָהר ֶלֶחם ּוָּפִטיפֹון,

ֵמִביא ֵעֶׂשב ַעז ֵריַח,
ְוקֹוֶנה ּומֹוֵכר ָׁשם ִּדְמיֹון

ּפֹוֶרה, ַאְך
ּגֹוֵוַע ְּכֶׁשַחי ַהָּיֵרַח…

 
ָמה עֹוֶׂשה ָהִעּגּול ַהֵּמִאיר

ְלַאְרִצי,
ֶאֶרץ ְנִביִאים

ְועֹוֵטי ְּבלֹוִאים,
לֹוֲעֵסי ַטָּבק, מֹוְכֵרי ֵעֶׂשב ַעז ֵריַח,

ּמה עֹוֶׂשה ָלנּו ֶזה ַהָּיֵרַח?
ֵאיֶנּנּו ֵּגִאים עֹוד, ִּכי ִאם

ְמַצִּפים ְלִנְדַבת ְרִקיִעים –
ּוָמה ֶּבַצע ָּבְרִקיִעים

ַלְּתׁשּוִׁשים, ַלִּנְרִּפים, ַלֵּלִאים
ַההֹוְפִכים ִלְגִוּיֹות ְּכֶׁשַחי ַהָּיֵרַח,

ְוַעל ֶקֶבר ָקדֹוׁש ִמְׁשַּתְטִחים ְוכֹוְרִעים
ְּבִתְקָוה ְלֹאֶרז, ְלעֹוָלל? ּכֹוְרִעים
ּופֹוְרִׂשים ָׁשִטיַח ָהדּור ּוְמֻגָּדל,

ִמְתַרְּפִקים ַעל ָהאֹוְּפיּום ֶׁשְּׁשמֹו “ּגֹוָרל"
ּו"ְגֵזַרת ֱאֹלִהים",

ְּבֶאֶרץ עֹוֵטי ַהְּבלֹוִאים.
 

ֵאיזֹו ֻחְלַׁשת ֲעֵצִלים
מֹוֶׁשֶלת ָּבנּו ִּבְנֹגַּה ָהאֹור?

ֲהמֹוֵני ְׁשִטיִחים, ֲהמֹוֵני ַסִּלים,
עֹוָלִלים ְוכֹוסֹות ֶׁשל ֵּתה מֹוְׁשִלים

ְּבַאְרִצי,
ּוְפָתֶאיָה ִּבְבִכי ּגֹוִעים

ְוַחִּיים ַעל ָהאֹור ֶׁשֵאיָנם רֹוִאים
ְּבַאְרִצי...

ּוֵמֵאין ֵעיַנִים ַהֹּכל ָּבּה ּתֹוִעים,
ּוְפָתֶאיָה ְּבֶבִכי ַמר ּגֹוִעים,

ְּתִפָּלה נֹוְׂשִאים,
זֹונֹות רֹוִעים

ְוסֹוְמִכים ַעל ַחְסֵדי ַהְּׁשִכיָנה,
ִמּיֹום ִהָּוְלָּדם ֵהם סֹוְמִכים ַעל ַחְסֵדי ַהְּׁשִכיָנה...

ְוָכְך ֵהם ָסִחים ַלְּלָבָנה:
“הֹו, ְלָבָנה…

הֹו, ַמְעָין ַהַּמְמִטיר ְּפִניִנים,
ְוִׁשְפַעת ָחִׁשיׁש, ּוְתנּוַמת ְיֵׁשִנים,

ֱאלֹוַּה ַׁשִיׁש ָּתלּוי ְועֹוֵמד,
ֶּפֶלא ְּפָלִאים ֶׁשֹּלא ֵיָאֵמן…"

ָלנּו ְּבֵני ַהִּמְזָרח
ַאְּת ֲעָנק ְּפִניִנים –

ַלִּמְליֹוִנים ֶׁשֹּלא נֹוְתרּו ָּבם אֹוִנים.
 

ְּכֶׁשּיֹוֵרד ַּבִּמְזָרח ַהֵּליל
ְוָיֵרַח ָמֵלא ֵמֵהל,

ַהִּמְזָרח ֻּכּלֹו ִמְתַעְרֵטל
ִמָּכבֹוד ִמיִניָמִלי...

“יא . 1 זמרה  לסלסולי  והכוונה  לילות,  ערבית:   – ליאלי 
ֵליל, יא ֵליל".

בחצי־האי . 2 שבט  מנהיג  )“היֵרחי"(,  אלהלאלי  זיד  אבו 
המזרח  ברחבי  למלחמות  שיצא  ה־11  במאה  ערב 

התיכון, הוא גיבורה של עלילת גבורה עממית.

ְוַהִּמְליֹוִנים ַהְיֵחִפים, ַהְּתׁשּוִׁשים,
ַהּדֹוְגִלים ְּבַאְרַּבע ָנִׁשים

ּוְבבֹוא ַהּגֹוֵאל,
ַהִּמְליֹוִנים ֶׁשֶּלֶחם הּוא ִּבְׁשִביָלם

ִעְנָין ִויְרטּוָאִלי,
ֶׁשָּגִרים ְּבָבֵּתי ַהִּׁשעּול ַהָפָטִלי

ְוֹלא ָראּו ֵמעֹוָלם ְּתרּוָפה,
ִמְתמֹוְטִטים ּגּוָפה ַאֲחֵרי ּגּוָפה

ְּבַאְרִצי, ָמקֹום ָׁשם ּבֹוִכים ַהּׁשֹוִטים,
ּבֹוִכים ּוֵמִתים

ְּבָׁשְמָעם עּוד ָעלּוב ְו"ָלָיאִלי"…1
ָּכֶזה הּוא ַהָּמֶות ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַּבִּמְזָרח,

“ָלָיאִלי, ָלָיאִלי", ָּכְך ֵהם ּפֹוִעים
ְּבַאְרִצי,

ְּבֶאֶרץ עֹוֵטי ַהְּבלֹוִאים…
ָׁשִרים ְוָׁשִרים ְּבִלי ִּתְכָלה –
ַהֶּנַגע ַהֶּזה ַהּפֹוֶׂשה ַּבִּמְזָרח,

ָׁשִרים ְּבִלי ֵקץ ְוִתְכָלה
ַּבִּמְזָרח ַהְּמַמְחֵזר ִהיְסטֹוְרָיה,

ֲחלֹומֹות ַּבָּטָלה
ְוָכָזב אֹוְרֶיְנָטִלי...

ַהִּמְזָרח ֶׁשָּבָניו ְמַבְּקִׁשים ְּתִהָּלה1
ְּבִסּפּור ַאּבּו ַזְיד ַאְלִהַלאִלי.2
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לחם חשיש וירח
מערבית: אהוד הורביץ, תורגם במיוחד עבור גליון זה )2017)

ֵעת ַּבִּמְזָרח ָיֵרַח זֹוֵרַח ָּבֲעָרִבים
ְוַגּגֹות ְלָבִנים ָנִמים

ַּתַחת ִרּבֹואֹות ּכֹוָכִבים
עֹוְזִבים ָהֲאָנִׁשים ֶאת ַהֲחֻנּיֹות ְוהֹוְלִכים ַּבֲחבּורֹות

ִלְפּגֹׁש ֶאת ַהָּיֵרַח
ֶאל ֹראׁש ֶהָהִרים נֹוְׂשִאים ֶלֶחם ְוַׁשֲעׁשּוִעים

ְוַגם ַּתְכִׁשיֵרי ַסִּמים
מֹוְכִרים ְוקֹוִנים ִּדְמיֹונֹות

ּוְתמּונֹות
ּוֵמִתים ְלאֹור ְנגֹוהֹות

***
ַמה ֶזה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַּגְלַּגל ֵמִאיר ֶזה

ְלַאְרִצי
ֶאֶרץ ַהְּנִביִאים

ֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים
לֹוֲעֵסי ַהַּטָּבק ְוסֹוֲחֵרי ַהַּסִּמים

ַמה ֶזה ֶׁשעֹוֶׂשה הּוא ָּבנּו ַהָּיֵרַח
ֶׁשָאנּו ְמַאְּבִדים ַּגֲאַות ֲאִציִלים
ּופֹוְׁשִטים ָיד ְלַחְסֵדי ְמרֹוִמים

ַמה ֵיׁש ָׁשם ַּבָּׁשַמִים
ַלֲעֵצִלים.. ֲחַלְׁשלּוִׁשים

ַהּנֹוְפִחים ִנְׁשָמָתם ְּבעֹוד ָיֵרַח ַחי
ּוַמְרִעיִדים ִקְבֵרי ְקדֹוִׁשים

ְלַמַען ַיֲעִניקּו ָלֶהם ֹאֶרז ִויָלִדים
ּופֹוְרִׂשים ְׁשִטיִחים ָנִאים ֲהדּוִרים

ִמְתַנֲחִמים ָּבאֹוְּפיּום ֶׁשְּׁשמֹו 
ְּגֵזַרת ּגֹוָרל

ְּבַאְרִצי.. ֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים
***

ֵאּלּו ֻחְלָׁשה ְוִרְפיֹון
אֹוֲחִזים ָּבנּו ֵעת ָהאֹור נֹוֵהר
ַהְּׁשִטיִחים.. ְוַאְלֵפי ַהַּסִּלים

ִסְפֵלי ַהֵּתה.. ְוַהְּיָלִדים.. ֶאת ַהְּגָבעֹות ּכֹוְבִׁשים
ְּבַאְרִצי

ָׁשם ּבֹוִכים ַהְּתִמיִמים
ְוַחִּיים ַעל ָהאֹור אֹותֹו ֵאיָנם רֹוִאים

ְּבַאְרִצי
ָׁשם ַחִּיים ָהֲאָנִׁשים ִעְּוִרים

ָׁשם ּבֹוִכים ַהְּתִמיִמים
ּוִמְתַּפְּלִלים

ְונֹוֲאִפים

ְוַעל ַחְסֵדי ָׁשַמִים ְּבַחֵּייֶהם סֹוְמִכים
ָּתִמיד ַעל ַחְסֵדי ָׁשַמִים ָסְמכּו

ְוקֹוְרִאים ַלַּסַהר:
“הֹו ַהַּסַהר"

ַאָּתה ַהַּמְעָין ַהַּמְמִטיר ַיֲהלֹוִמים
ְוָחִׁשיׁש ּוְׁשַנת ְיָׁשִרים

ַאָּתה ֵאל ַהַּׁשִיׁש ַהִּבְלִּתי מּוָבן
ַאָּתה ַהָּדָבר ֶׁשֹּלא ְיֻאַּמן

ִהָּׁשֵאר ָלֶנַצח ַלִּמְזָרח
ָלנּו

ְצרֹור ַיֲהלֹוִמים
ְלִמיְליֹוִנים ֶׁשָּׁשְבתּו ָּבֶהם ַהחּוִׁשים

***
ְּבֵלילֹות ַהִּמְזָרח ַּכֲאֶׁשר
ַהָּיֵרַח ַמִּגיַע ִלְמֵלאּותֹו

ִמְתַּפֵּׁשט ַהִּמְזָרח ִמָּכל ִּתְפַאְרּתֹו
ּוִמַּמֲאַבק ֲאִציִלים

ְוַהִּמיְליֹוִנים ֶׁשָרִצים ְלֹלא ִמְנָעִלים
ּוַמֲאִמיִנים ְּבַאְרַּבע ָנִׁשים

ּוְביֹום ַהְּתקּוָמה
ַהִּמיְליֹוִנים ַהּפֹוְגִׁשים ֶאת ַּפת ַלֲחָמם

ַרק ַּבֲחלֹוָמם
ּוִמְתּגֹוְרִרים ְּבָבִּתים ֶׁשֵּלילֹוֵתיֶהם ִׁשעּוִלים

ֵמעֹוָלם ֹלא ִהִּכירּו צּוַרת ְּתרּוָפה
ְוהֹוְפִכים ִלְגִוּיֹות ִמַּתַחת ָלאֹורֹות

ְּבַאְרִצי.. ָׁשם ּבֹוִכים ַהְּסָכִלים
ּוֵמִתים ִמְּבִכּיֹות

ָּכל ֵאיַמת ֶׁשְּמעֹוְרִרים אֹוָתם עּוד ָעלּוב ְו"ֵלילֹות"1
אֹותֹו ַהָּמֶות ֶׁשָאנּו ַּבִּמְזָרח קֹוְרִאים לֹו

“ֵלילֹות" ְוִׁשיָרה 
ְּבַאְרִצי

ְּבֶאֶרץ ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים

לילות", בערבית: ליאלי – ביטוי המציין לילות ונשפי בילוי ארוכים וכן סדרות טלוויזיוניות.. 1

תוואשיח – צורת שיר בשירה הערבית הקלאסית וגם המאוחרת יותר, הכוללת חרוז קבוע . 2
)“אזור"(, החוזר על עצמו בין בתי השיר וקושר אותם.

ַאּבּו ַזִיד ַאל־ִהַלאִלי – דמות המייצגת את אפוס הגבורה של שבטי בני הלאל )סהר(, מראשוני . 3
השבטים הערבים בחצי האי ערב ומעבר לו.

ָׁשם ָאנּו לֹוֲעִסים ַעד ֵאין סֹוף ֶאת הָּתָואִׁשיח2 
ָהֲאֻרִּכים

אֹותֹו ָמָסְך ַהּקֹוֵטל ֶאת ַהִּמְזָרח
הָּתָואִׁשיח ָהֲאֻרִּכים

ִמְזָרֵחנּו ַהַּמֲעֶלה ֵּגָרה ֶזה ְׁשנֹות ִהיְסטֹוְרָיה
ַוֲחלֹומֹות ֶׁשל ַעְצלּות

ְוַאָּגדֹות ֵריָקִנּיֹות
ִמְזָרֵחנּו, ֶׁשְּלָכל ַמֲעֵׂשה ְּגבּוָרה

ַאּבּו ַזִיד ַאל־ִהַלאִלי3 – לֹו ְּדמּות.
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 ُشكرًا لكم ..

ُشكرًا لكم ..

فحبيبتي ُقِتَلت .. وصار بُوْسِعُكم

أن تشربوا كأسًا على قبر الشهيدْه

وقصيدتي اْغِتيلْت ..

ـٍة في األرِض .. مَّ
ُ
وهل من أ

- إال نحُن - تغتاُل القصيدة ؟

بلقيُس ...

ْل كانْت أجمَل املَِلَكاِت في تاريخ باِبِ

بلقيُس ..

كانت أطوَل الَنْخالِت في أرض العراْق

كانْت إذا متشي ..

ترافُقها طواويٌس ..

وتتبُعها أياِئْل ..

بلقيُس .. يا َوَجِعي ..

ويا َوَجَع القصيدِة حني تلَمُسَها األنامْل

هل يا تُرى ..

من بعد َشْعِرِك سوَف ترتفُع السنابْل ؟

يا َنْينََوى اخلضراَء ..

يا غجريَّتي الشقراَء ..

يا أمواَج دجلَة ..

تلبُس في الربيِع بساِقِها

أحلى اخلالِخْل ..

قتلوِك يا بلقيُس ..

ٍة عربيٍة .. مَّ
ُ
أيَُّة أ

تلَك التي

تغتاُل أصواَت البالِبْل ؟

ُل ؟
َ
َمْوأ أين السَّ

واملَُهْلَهُل ؟

والغطاريُف األواِئْل ؟

َكلَْت قبائْل ..
َ
فقبائٌل أ

وثعالٌب َقَتـلَْت ثعالْب ..

وعناكٌب قتلْت عناكْب ..

قََسَمًا بعينيِك اللتنِي إليهما ..

تأوي مالينُي الكواكْب ..

سأُقوُل ، يا َقَمِري ، عن الَعَرِب العجائْب

فهل البطولُة ِكْذبٌَة عربيٌة ؟

أم مثلنا التاريُخ كاذْب ؟.

بلقيُس

ِبي عّني ال تتغيَّ

فإنَّ الشمَس بعدِك

ال ُتضيُء على السواِحْل ..

سأقول في التحقيق :

إنَّ اللصَّ أصبَح يرتدي ثوَب املُقاِتْل

وأقول في التحقيق :

إنَّ القائَد املوهوَب أصبَح كاملَُقاِوْل ..

وأقوُل :

إن حكايَة اإلشعاع ، أسخُف ُنْكَتٍة ِقيلَْت ..

فنحُن قبيلٌة بني القباِئْل

هذا هو التاريُخ .. يا بلقيُس ..

ُق اإلنساُن .. كيف ُيَفرِّ

ما بني احلدائِق واملزابْل

بلقيُس ..

أيَّتها الشهيدُة .. والقصيدُة ..

ْة .. َرُة النقيَّ واملَُطهَّ

 تفتُِّش عن َمِليَكِتَها
ٌ
َسَبـأ

ْة .. ي للجماهيِر التحيَّ فُردِّ

يا أعظَم املَِلَكاِت ..

ُد كلَّ أمجاِد العصوِر الُسوَمِريَّْة يا امرأًة جُتَسِّ

بلقيُس ..

يا عصفورتي األحلى ..

ْيُقونتي اأَلْغَلى
َ
ويا أ

ْة ويا َدْمَعًا تناثَر فوق َخدِّ املجدليَّ

تُرى َظَلْمُتِك إْذ َنَقْلُتِك
َ
أ

ْة ذاَت يوٍم .. من ضفاف األعظميَّ

بيروُت .. تقُتُل كلَّ يوٍم واحدًا ِمنَّا ..

ْة وتبحُث كلَّ يوٍم عن ضحيَّ

واملوُت .. في ِفْنَجاِن َقْهَوِتَنا ..

ِتَنا .. وفي مفتاح ِشقَّ

وفي أزهاِر ُشْرَفِتَنا ..

وفي َوَرِق اجلرائِد ..

واحلروِف األبجديَّْة ...

ها نحُن .. يا بلقيُس ..

ْة .. خرى لعصِر اجلاهليَّ
ُ
ندُخُل مرًة أ

ها نحُن ندُخُل في الَتَوحُِّش ..

والتخلِّف .. والبشاعِة .. والوََضاعِة ..

خرى .. ُعُصوَر البربريَّْة ..
ُ
ندُخُل مرًة أ

حيُث الكتابُة ِرْحَلٌة

ْة ظيَّ ظّيِة .. والشَّ بنِي الشَّ

حيُث اغتياُل فراشٍة في حقِلَها ..

ْة .. صاَر القضيَّ

هل تعرفوَن حبيبتي بلقيَس ؟

فهي أهمُّ ما َكَتبُوُه في ُكتُِب الغراْم

كانْت مزيجًا راِئَعًا

بني الَقِطيَفِة والرخاْم ..

كان الَبَنْفَسُج بنَي َعْيَنْيَها

يناُم وال يناْم ..

بلقيُس ..

يا ِعْطَرًا بذاكرتي ..

ويا قبرًا يسافُر في الغمام ..

قتلوِك ، في بيروَت ، مثَل أيِّ غزالٍة

من بعدما .. َقَتلُوا الكالْم ..

بلقيُس ..

ًة ليسْت هذِه مرثيَّ

لكْن ..

على الَعَرِب السالْم

بلقيُس ..

مُْشَتاُقوَن .. مُْشَتاُقوَن .. مُْشَتاُقوَن ..

والبيُت الصغيُر ..

رِة الُذُيوْل ُيساِئُل عن أميرته املعطَّ

نُْصِغي إلى األخبار .. واألخباُر غامضٌة

وال تروي فُُضوْل ..

بلقيُس ..

مذبوحوَن حتى الَعْظم ..

واألوالُد ال يدروَن ما يجري ..

وال أدري أنا .. ماذا أُقوْل ؟

هل تقرعنَي الباَب بعد دقائٍق ؟

َتِويَّ ؟ هل تخلعنَي املعطَف الشَّ

هل تأتنَي باسمًة ..

وناضرًة ..

ومُْشِرَقًة كأزهاِر احُلُقوْل ؟

بلقيُس ..

إنَّ ُزُروَعِك اخلضراَء ..

ما زالْت على احليطاِن باكيًة ..

اًل .. َوَوْجَهِك لم يزْل ُمَتَنقِّ

بنَي املرايا والستائْر

حتى سجارُتِك التي أشعلِتها

لم تنطفْئ ..

ودخاُنَها

ما زاَل يرفُض أن يسافْر

بلقيُس ..

مطعونوَن .. مطعونوَن في األعماِق ..

واألحداُق يسكُنها الُذُهوْل

بلقيُس ..

كيف أخذِت أيَّامي .. وأحالمي ..

وألغيِت احلدائَق والفُُصوْل ..

يا زوجتي ..

بلقيس u בלקיס
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وحبيبتي .. وقصيدتي .. وضياَء عيني ..

قد كنِت عصفوري اجلميَل ..

فكيف هربِت يا بلقيُس مّني ؟..

بلقيُس ..

ِر .. هذا موعُد الَشاي العراقيِّ املَُعطَّ

الَفْة .. ق كالسُّ واملَُعتَّ

َفَمِن الذي سيوّزُع األقداَح .. أّيتها الُزراَفْة ؟

وَمِن الذي َنَقَل الفراَت ِلَبيتنا ..

ووروَد َدْجَلَة والرََّصاَفْة ؟

بلقيُس ..

إنَّ احلُْزَن يثُقُبِني ..

وبيروُت التي َقَتَلْتِك .. ال تدري جريَتها

وبيروُت التي َعشَقْتِك ..

جتهُل أّنها َقَتلَْت عشيقَتها ..

وأطفأِت الَقَمْر ..

بلقيُس ..

يا بلقيُس ..

يا بلقيُس

كلُّ غمامٍة تبكي عليِك ..

ا .. َفَمْن تُرى يبكي عليَّ

بلقيُس .. كيف َرَحلِْت صامتًة

ولم تََضعي يدْيِك .. على َيَديَّا ؟

بلقيُس ..

كيَف تركِتنا في الريح ..

َجْر ؟ نرِجُف مثَل أوراق الشَّ

وتركِتنا - نحُن الثالثَة - ضائعنَي

كريشٍة حتَت املََطْر ..

ْرِت بي ؟ أتَُراِك ما َفكَّ

وأنا الذي يحتاُج حبَِّك .. مثَل )زينَب( أو )ُعَمْر(

بلقيُس ..

يا َكْنَزًا ُخَرافّيًا ..

ويا ُرْمَحًا ِعَراقّيًا ..

وغابََة َخْيُزَراْن ..

عًا .. يِت النُجوَم ترفُّ يا َمْن حتدَّ

ِمْن أيَن جئِت بكلِّ هذا الُعْنُفواْن ؟

بلقيُس ..

أيتها الصديقُة .. والرفيقُة ..

ْقُحَواْن ..
ُ
والرقيقُة مثَل َزْهرِة أ

ضاقْت بنا بيروُت .. ضاَق البحُر ..

ضاَق بنا املكاْن ..

بلقيُس : ما أنِت التي َتَتَكرَِّريَن ..

فما لبلقيَس اْثَنَتاْن ..

بلقيُس ..

تذبُحني التفاصيُل الصغيرُة في عالقِتَنا ..

وجتُلدني الدقائُق والثواني ..

ٌة فلُكلِّ دبّوٍس صغيٍر .. قصَّ

تاِن ولُكلِّ ِعْقٍد من ُعُقوِدِك قِصَّ

َهِبيِّ .. حتى مالقُط َشْعِرِك الذَّ

تغُمُرني ،كعادِتها ، بأمطار احلناِن

وُيَعرُِّش الصوُت العراقيُّ اجلميُل ..

على الستائِر ..

واملقاعِد ..

واألَواني ..

ومن املََراَيا تْطَلِعنَي ..

من اخلوامت تْطَلِعنَي ..

من القصيدة تْطَلِعنَي ..

ُموِع .. من الشُّ

من الُكُؤوِس ..

من النبيذ األُْرُجواني ..

بلقيُس ..

يا بلقيُس .. يا بلقيُس ..

لو تدريَن ما َوَجُع املكاِن ..

في ُكلِّ ركٍن .. أنِت حائمٌة كعصفوٍر ..

وعابقٌة كغابِة بَْيلََساِن ..

ِننَي .. فهناَك .. كنِت ُتَدخِّ

هناَك .. كنِت ُتطالعنَي ..

ِطنَي .. هناَك .. كنِت كنخلٍة َتَتَمشَّ

وتدُخلنَي على الضيوِف ..

ْيُف الَيَماني .. كأنَِّك السَّ

بلقيُس ..

أين زَجاَجُة ) الِغيراَلِن ( ؟

والَواّلعُة الزرقاُء ..

أيَن ِسَجارُة الـ )الَكنِْت ( التي

ما فارقَْت َشَفَتْيِك ؟

َيًا .. أين )الهاشميُّ ( ُمَغنِّ

فوَق القواِم املَْهَرَجاِن ..

تتذكَُّر األْمَشاُط ماضيها ..

َفَيْكُرُج َدْمُعَها ..

هل يا تُرى األْمَشاُط من أشواقها أيضًا ُتعاني ؟

بلقيُس : َصْعٌب أْن أهاجَر من دمي ..

وأنا امُلَاَصُر بني ألسَنِة اللهيِب ..

وبني ألسَنِة الُدَخاِن ...

ُها األميَرْة بلقيُس : أيتَّ

ها أنِت حتترقنَي .. في حرِب العشيرِة والعشيَرْة

ماذا سأكتُُب عن رحيل مليكتي ؟

إَن الكالَم فضيحتي ..

ها نحُن نبحُث بني أكواِم الضحايا ..

عن جنمٍة َسَقَطْت ..

وعن َجَسٍد تناثََر كاملََراَيا ..

ها نحُن نسأُل يا َحِبيَبْة ..

إْن كاَن هذا القبُر َقْبَرِك أنِت

أم َقْبَر الُعُروبَْة ..

بلقيُس :

ْرَخْت ضفائَرها عليَّ ..
َ
يا َصفَْصاَفًة أ

ويا ُزَراَفَة كبرياْء

بلقيُس :

إنَّ قََضاَءَنا العربيَّ أن يغتالَنا َعَرٌب ..

َمَنا َعَرٌب .. ويأُكَل حَلْ

ويبُقَر بْطَنَنا َعَرٌب ..

وَيْفَتَح َقْبَرَنا َعَرٌب ..

فكيف نُفرُّ من هذا القََضاْء ؟

فاخِلْنَجُر العربيُّ .. ليَس ُيِقيُم فَْرَقًا

بني أعناِق الرجاِل ..

وبني أعناِق النساْء ..

بلقيُس :

ُروِك .. فعندنا إْن هم َفجَّ

كلُّ اجلنائِز تبتدي في َكْرباَلَء ..

وتنتهي في َكْرباَلْء ..

 التاريَخ بعد اليوم
َ
لَْن أقرأ

إنَّ أصابعي اْشَتَعلَْت ..

يها الدَماْء .. وأثوابي ُتَغطِّ

ها نحُن ندُخُل عْصَرَنا احَلَجِريَّ

نرجُع كلَّ يوٍم ، ألَف عاٍم للَوَراْء ...

البحُر في بيروَت ..

بعد رحيل َعْيَنْيِك اْسَتَقاْل ..

ْعُر .. يسأُل عن قصيَدِتِه والشِّ

التي لم تكتِمْل كلماُتَها ..

َحٌد .. ُيِجيُب على السؤاْل
َ
وال أ

احلُْزُن يا بلقيُس ..

يعُصُر مهجتي كالبُْرُتَقالَْة ..

عرُف مأَزَق الكلماِت
َ
اآلَن .. أ

الَْة .. أعرُف َوْرَطَة اللغِة امُلَ

وأنا الذي اخترَع الرساِئَل ..

ْبَتِدُئ الرسالَْة ..
َ
لسُت أدري .. كيَف أ

السيف يدُخُل حلم خاِصَرتي

وخاِصَرِة العباَرْة ..

كلُّ احلضارِة ، أنِت يا بلقيُس ، واأُلنثى حضاَرْة ..

بلقيُس : أنِت بشارتي الُكبرى ..

َفَمْن َسَرق البَِشاَرْة ؟

أنِت الكتابُة قْبَلَما كانَْت ِكَتابَْة ..

أنِت اجلزيرُة واملََناَرْة ..

بلقيُس :

يا َقَمِري الذي َطَمُروُه ما بني احلجاَرْة ..

اآلَن ترتفُع الستاَرْة ..

اآلَن ترتفُع الستاِرْة ..

ُقوُل في التحقيِق ..
َ
َسأ

َجَناَء .. إّني أعرُف األسماَء .. واألشياَء .. والسُّ

والشهداَء .. والُفَقَراَء .. واملُْستَْضَعِفنْي ..

اَف قاِتَل زوجتي .. وأقوُل إّني أعرُف السيَّ

ووجوَه ُكلِّ املُْخِبِريْن ..

وأقول : إنَّ عفاَفنا ُعْهٌر ..

وَتْقَواَنا َقَذاَرْة ..

وأُقوُل : إنَّ ِنضالَنا َكِذٌب

وأْن ال فَْرَق ..
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َعاَرْة !! ما بني السياسِة والدَّ

ُقوُل في التحقيق :
َ
َسأ

إّني قد َعَرْفُت القاتلنْي

وأُقوُل :

إنَّ زماَنَنا العربيَّ ُمْختَصٌّ بَذْبِح الياَسِمنْي

وبَقْتِل ُكلِّ األنبياِء ..

وَقْتِل ُكلِّ املُْرَسِلنْي ..

حّتى العيوُن اخلُْضُر ..

يأُكُلَها الَعَرْب

حّتى الضفائُر .. واخلوامُت

واألساوُر .. واملرايا .. واللَُّعْب ..

حّتى النجوُم تخاُف من وطني ..

بَْب .. وال أدري السَّ

حّتى الطيوُر تُفرُّ من وطني ..

بَْب .. و ال أدري السَّ

ُحْب حتى الكواكُب .. واملراكُب .. والسُّ

حتى الدفاتُر .. والُكتُْب ..

وجميُع أشياء اجلماِل ..

جميُعها .. ِضدَّ الَعَرْب ..

ْوِئيُّ مَلَّا تناثََر ِجْسُمِك الضَّ

يا بلقيُس ،

لُْؤلَُؤًة كريَْة

ٌة ْرُت : هل َقْتُل النساء هوايٌة َعربيَّ َفكَّ

أم أّننا في األصل ، ُمْحَتِرُفو جريَْة ؟

بلقيُس ..

يا فَرَِسي اجلميلُة .. إنَّني

من ُكلِّ تاريخي َخُجوْل

هذي بالٌد يقتُلوَن بها اخُلُيوْل ..

هذي بالٌد يقتُلوَن بها اخُلُيوْل ..

ِمْن يوِم أْن َنَحُروِك ..

يا بلقيُس ..

ْحَلى َوَطْن ..
َ
يا أ

ال يعرُف اإلنساُن كيَف يعيُش في هذا الَوَطْن ..

ال يعرُف اإلنساُن كيَف يوُت في هذا الَوَطْن ..

ما زلُت أدفُع من دمي ..

أعلى َجَزاْء ..

َماْء ْنَيا .. ولكنَّ السَّ ْسِعَد الدُّ
ُ
كي أ

شاَءْت بأْن أبقى وحيدًا ..

مثَل أوراق الشتاْء

َعَراُء من َرِحِم الشقاْء ؟ هل يُْولَُد الشُّ

وهل القصيدُة َطْعَنٌة

في القلِب .. ليس لها ِشَفاْء ؟

أم أّنني وحدي الذي

َعْيَناُه تختصراِن تاريَخ الُبَكاْء ؟

َسأُقوُل في التحقيق :

كيف َغَزالتي ماتَْت بسيف أبي لََهْب

كلُّ اللصوص من اخلليِج إلى امليِط ..

ُيَدمُِّروَن .. وُيْحِرُقوَن ..

وَيْنَهُبوَن .. ويَْرتَُشوَن ..

وَيْعَتُدوَن على النساِء ..

كما يُِريُد أبو لََهْب ..

ُفوَن .. ُكلُّ الِكالِب ُمَوظَّ

ويأُكُلوَن ..

ويَْسَكُروَن ..

على حساِب أبي لََهْب ..

ال َقْمَحٌة في األرض ..

َتْنبُُت دوَن رأي أبي لََهْب

ال طفَل يُْولَُد عندنا

ُه يومًا .. مُّ
ُ
إال وزارْت أ

ِفراَش أبي لََهْب !!...

ال ِسْجَن ُيْفَتُح ..

دوَن رأي أبي لََهْب ..

ال رأَس ُيْقَطُع

ْمر أبي لََهْب ..
َ
دوَن أ

َسأُقوُل في التحقيق :

كيَف أميرتي اْغتُِصبَْت

وكيَف تقاَسُموا َفْيُروَز َعْيَنْيَها

وخامَتَ ُعْرِسَها ..

ْعَر الذي وأقوُل كيَف تقاَسُموا الشَّ

َهْب .. يجري كأنهاِر الذَّ

ُقوُل في التحقيق :
َ
َسأ

كيَف َسَطْوا على آيات مُْصَحِفَها الشريِف

وأضرُموا فيه اللََّهْب ..

َسأُقوُل كيَف اْسَتْنَزفُوا َدَمَها ..

وكيَف اْسَتْمَلُكوا َفَمَها ..

فما ترُكوا به َوْرَدًا .. وال ترُكوا ِعنَْب

هل َمْوُت بلقيٍس ...

هو النَّْصُر الوحيُد

بُكلِّ تاريِخ الَعَرْب ؟؟...

بلقيُس ..

َمالَْة .. يا َمْعُشوقتي حّتى الثُّ

األنبياُء الكاذُبوَن ..

ُيَقْرفُِصوَن ..

ويَْرَكُبوَن على الشعوِب

وال ِرَسالَْة ..

نَُّهْم َحَملُوا إلَْيَنا ..
َ
لو أ

من فلسطنَي احلزينِة ..

َمًة .. جَنْ

أو بُْرُتَقالَْة ..

نَُّهْم َحَملُوا إلَْيَنا ..
َ
لو أ

ٍة من شواطئ َغزَّ

َحَجَرًا صغيرًا

أو مَحاََرْة ..

روا .. نَُّهْم من ُرْبِع قَْرٍن َحرَّ
َ
لو أ

زيتونًة ..

ْرَجُعوا لَْيُموَنًة
َ
أو أ

وَمحوا عن التاريخ َعاَرْه

لََشَكْرُت َمْن َقَتلُوِك .. يا بلقيُس ..

َمالَْة .. يا َمْعشوقتي حتى الثُّ

ُهْم تََرُكوا فلسطينًا لكنَّ

ليغتالُوا َغَزالَْة !!...

ْعُر ، يا بلقيُس .. ماذا يقوُل الشِّ

في هذا الَزَماِن ؟

ْعُر ؟ ماذا يقوُل الشِّ

ُعوبيِّ .. في العَْصِر الشُّ

املَُجوسيِّ ..

اجَلَبان

والعالُم العربيُّ

مَْسُحوٌق .. وَمْقُموٌع ..

وَمْقُطوُع اللساِن ..

ِقها نحُن اجلريُة في َتَفوُّ

فما ) الِعْقُد الفريُد ( وما ) اأَلَغاني ( ؟؟

َخُذوِك أيَُّتَها احلبيبُة من َيِدي ..
َ
أ

أَخُذوا القصيدَة من َفِمي ..

أَخُذوا الكتابَة .. والقراءَة ..

ُفولََة .. واألماني والطُّ

بلقيُس .. يا بلقيُس ..

ُط فوق أهداب الَكَماِن .. يا َدْمَعًا ُيَنقِّ

َعلَّْمُت َمْن قتلوِك أسراَر الهوى

ْوِط ُهْم .. قبَل انتهاِء الشَّ لكنَّ

قد َقَتلُوا ِحَصاني

بلقيُس :

ا أسألِك السماَح ، فربَّ

كانَْت حياُتِك ِفْدَيًة حلياتي ..

إّني ألعرُف َجّيدًا ..

ُطوا في الَقْتِل ، كاَن ُمَراُدُهْم أنَّ الذين تورَّ

أْن يقُتلُوا َكِلَماتي !!!

نامي بحْفِظ اللِه .. أيَُّتها اجلميَلْة

ْعُر بَْعَدِك مُْسَتِحيٌل .. فالشِّ

واأُلنُوَثُة مُْسَتِحيَلْة

َسَتَظلُّ أجياٌل من األطفاِل ..

تسأُل عن ضفائرِك الطويَلْة ..

اِق وتظلُّ أجياٌل من الُعشَّ

 عنِك .. أيَُّتها املعلَِّمُة األصيَلْة ...
ُ
تقرأ

وسيعرُف األعراُب يومًا ..

نَُّهْم َقَتلُوا الرُسولَْة ..
َ
أ

َقَتلُوا الرُسولَْة ..

ق .. ت .. ل ..و .. ا

ال .. ر .. س .. و .. ل .. ة 
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שירת בלקיס
מערבית: שמואל רגולנט, ׳עתון 77׳, גל׳ 102, עמ׳ 26-24 )1988)

 

ּתֹוָדה ָלֶכם...

ּתֹוָדה ָלֶכם...
ֲאָבל ֲאהּוָבִתי ִנְרְצָחה... ְוַאֶּתם ִהְתַּפֵּניֶתם ְלָהִרים ּכֹוס

ַעל ִקְבָרּה ֶׁשל ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּנְפָלה ָחָלל...
ְוִׁשיִרי נֹוָרה ִמן ַהַּמֲאָרב...

ּוְכלּום ֵיׁש ֻאָּמה – חּוץ ֵמֻאָּמֵתנּו – ַהִּמְתַנֶּכֶלת ַלִּׁשיָרה?

2
ַּבְלִקיס... ָהְיָתה ַהָּיָפה ְּבַמְלכֹות ִּדְבֵרי ָיֶמיָה ֶׁשל ָּבֶבל...

ַּבְלִקיס... ָהְיָתה ַהְּתִמיָרה ַּבְּדָקִלים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִעיַראק...
ְוַכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְמַהֶּלֶכת... ַטָּוִסים ָחְברּו ָלּה, ּוְצָבִאים ָנֲהרּו ַאֲחֶריָה

ַּבְלִקיס... הֹו ַמְכאֹוִבי... הֹו ִׁשְברֹון־ִׁשיִרי ֵעת ְיַחְּללּוהּו ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות...
ַהֻאְמָנם ָינּובּו ִׁשּבֹוִלים ֵמֲאחֹוֵרי ְׂשָעֵרְך

הֹו ִניְנֵוה ַהְּיֻרָּקה...
הֹו ַהּצֹוֲעִנָּיה ֶׁשִּלי ְזהּוַבת ַהֵּׂשָער

]הֹו ַּגֵּלי ַהִחֶּדֶקל... ָּבָאִביב ַיֲעטּו ֵעָציו ֵמיַטב ָהֲעָדִיים[

.3
ֵהם ָרְצחּו אֹוְתָך הֹו ַּבְלִקיס...

ֵאיזֹו ֻאָּמה ִהיא זֹו ַהִּמְתַנֶּכֶלת ְלקֹולֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהֻּבְלּבּוִלים?
ֵאיֹפה ַסַמְוֵאל1 וֻמַהְלִאל2 ְוָהַאִּביִרים ַהַּקְדמֹוִנים?

ְׁשָבִטים ִּכּלּו ְׁשָבִטים...
ְוׁשּוָעִלים ָאְכלּו ׁשּוָעִלים...

ְוַעְּכִביִׁשים ִהְׁשִמידּו ַעְּכִביִׁשים...
ֲאִני ִנְׁשָּבע ְּבֵעיַנִיְך, ֶׁשָּבֶהן ָׁשְכנּו ִמיְליֹוֵני ּכֹוָכִבים...

ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, הֹו ְיֵרִחי, ַעל ִּפְלֵאיֶהם ֶׁשל ָהֲעָרִבים,
ַהִאם ָהַאִּבירּות ִהיא ַּתְרִמית ֲעָרִבית?

אֹו ֶׁשָּמא ִּדְבֵרי ָיֵמינּו ֵאיָנם ֶאָּלא ָּכָזב ְּכמֹוֵתנּו?

4
ַּבְלִקיס... ַאל ֵּתָעְלִמי ִמֶּמִּני...

ִּכי ַאֲחַרִיְך ֹלא ָּתִאיר עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ַעל ַהחֹוִפים...
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל־ַעם, ִּכי ַהּׁשֹוֵדד ִהְתִחיל ִלְלֹּבׁש ִּבְגֵדי ְמַרְּצִחים...

ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל־ַעם, ִּכי ַהְּמַפֵּקד ַהֻּמְכָׁשר ָהָיה ְלַקְּבָלן...
ִהְנִני ַמְצִהיר, ִּכי ַהִּסּפּור ֶׁשִּנְתַּגְלֵּגל הּוא ַהְּבִדיָחה ָהֱאִויִלית ְּביֹוֵתר...

ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֵׁשֶבט ֵּבין ְׁשָבִטים...
זֹוִהי ַהִהיְסטֹוְרָיה... הֹו ַּבְלִקיס...

ֵאיְך ַיְבִחין ָהָאָדם ֵּבין ַּגִּנים ְוַאְׁשַּפּתֹות?

5
ַּבְלִקיס... ַאְּת

ַהְּקדֹוָׁשה... ַהִּׁשיָרה, ַהְּטהֹוָרה, ַהַּזָּכה...
ְׁשָבא ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ַמְלָּכָתּה... ֵהָעְתִרי ַלֲהמֹוִנים ַהְּמִריִעים...

ַהֶּנְאָּדָרה ַּבְּמָלכֹות... הֹו ִאָּׁשה, ָּבּה ִנְתַּגְּלמּו ָּכל ַהְּסֻגּלֹות
ֶׁשל ַהַּתְרּבּות ַהּׁשּוֵמִרית...

ַּבְלִקיס, הֹו ִצּפֹוִרי ַהְּמתּוָקה...
הֹו ָהִאיקֹוִנין ֶׁשִּלי. ֶׁשֵאין ֲעֹרְך לֹו...

הֹו ִּדְמָעה ַהּזֹוֶלֶגת ַעל ֶלְחָיּה ֶׁשל ַהִּמְגְּדָלִנית...
ַהֻאְמָנם ָעִׂשיִתי ָלְך ָעֶול ֶהֱעַבְרִּתי אֹוָתְך ִמן ַהחֹוִפים ַהְּגדֹוִלים
ֵּבירּות רֹוַצַחת ָּכל יֹום ֶאָחד. ְוִהיא ְמַׁשֶחֶרת ָּכל יֹום ַלֶּטֶרף...

ְוַהָּמֶות ְּבִסְפֵלי ַהָּקֶפה ֶׁשָּלנּו...
ּוְבַמְפֵּתַח ִּדיָרֵתנּו... ּוַבְּפָרִחים ֶׁשְּבִמְרַּפְסֵּתנּו...

ּוְבַדֵּפי ָהִעּתֹוִנים... ּוְבאֹוִתּיֹות ָהָאֶלף־ֵּבית...
ִהֵּנה ֲאַנְחנּו, הֹו ַּבְלִקיס, ִנְכָנִסים ׁשּוב ִלְתקּוַפת ַהַּבֲערּות

ִהֵּנה ֲאַנְחנּו, ִנְכָנִסים ִלְתקּוָפה ֶׁשל ְּפָראּות, ֶנְחָׁשלּות, ְׁשִחיתּות ְוִׁשְפלּות ָיַדִים
ִנְכָנִסים ׁשּוב ִלְתקּוַפת ַהַּבְרָּבִרּיּות

ָלֵעת ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ִמְתָּפְרחֹות ָּבֲאִויר ִעם ְרִסיִסים ּוְׁשָבִבים...
ֵעת ְקִטיַלת ַּפְרַּפר ְּבָׂשֵדהּו

ָהָיה ְלגֹוָרל...

6
ַהִאם ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ַּבְלִקיס ֲאהּוָבִתי?

ָאֵכן. ִהיא ַנֲעָלה ַעל ָּכל ַמה ֶׁשִּנְכַּתב ְּבִסְפֵרי ָהַאֲהָבה
ָהְיָתה ָּבּה ְמִזיָגה ֻמְפָלָאה... ֶׁשל ְקִטיָפה ְוַׁשִיׁש

ְוַהָּסֹגל ָהָיה רֹוֵגַע ֵּבין ֵעיֶניָה... ְוֵאינֹו רֹוֵגַע
ַּבְלִקיס... הֹו ִניחֹוַח ְּבִזְכרֹוִני, הֹו ָיֵרַח ַהַּמְפִליג ֵּבין ָהֲעָנִנים

ָרְצחּו אֹוָתְך ְּבֵּבירּות... ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים
ְלַאַחר ֶׁשָרְצחּו ֶאת ַהִּמִּלים

ַּבְלִקיס... ֵאין זֹו ִקיָנה
ֲאָבל... ָהֲעָרִבים ֲעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום...

7
ַּבְלִקיס... ִמְתַּגְעְּגִעים... ִמְתַּגְעְּגִעים...

ְוַהַּבִית ׁשֹוֵאל ַעל ַהְּנִסיָכה ֶׁשּלֹו ֶׁשּׁשֶֹבל ִׂשְמָלָתּה///ַמר עֹוֵבר...
ָאנּו ַמֲאִזיִנים ַלֲחָדׁשֹות... ְוַהֲחָדׁשֹות ְמֻעְרָּפלֹות... ְוֵאיָנן ְמַסְּפרֹות ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים...

ַּבְלִקיס, ִנְטָּבִחים ַעד ָהֶעֶצם...
ְוַהְּיָלִדים ֵאיָנם ְמִביִנים ַמה ִמְתַרֵחׁש... ַוֲאִני ֵאיִני ֵמִבין ַמה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר?
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ַהִאם ִּתְדְּפִקי ַעל ַהֶּדֶלת ְּבעֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות?
ַהִאם ַּתִּׁשיִלי ֶאת ַהְּמִעיל ַהָחְרִּפי ָהֶעְליֹון?

ַהִאם ָּתבֹוִאי ְמַחֶּיֶכת, ַרֲעַנָּנה ְונֹוֶהֶרת ְּכִפְרֵחי ַהָּׂשֶדה?

8
ַּבְלִקיס...

ַהְּצָמִחים ַהְּיֻרִּקים ֶׁשָּלְך ַעל ַהְּכָתִלים ֵאיָנם ֲחֵדִלים ִלְבּכֹות...
ּוָפַנִיְך ֵאיָנן ֲחֵדלֹות ָלנּוַע ֵּבין ַהַּמְראֹות ְוַהִּוילֹונֹות

ַוֲאִפּלּו ַהִּסיַגְריֹות ָּבֲאִויר ֶׁשִהַּצְּת ֵאיָנן ָּכבֹות...
ַוֲעָׁשָנן עֹוֵמד ְּבֵסרּובֹו ּוְמָמֵאן ְלִהּמֹוג...

ַּבְלִקיס... ְמֻדָּקִרים... ְמֻדָּקִרים ָעֹמק־ָעֹמק...
ּוָבִאיׁשֹוִנים ְמֹבֶעֶתת ְּבֵאיָמה...

ַּבְלִקיס... ֵאיְך ִּבַּׂשְמְּת ֶאת ָיַמי... ֲחלֹומֹוַתי...
ְוֵהַעְמְּת ִזיָום ֶׁשל ַהַּגִּנים ְוַהְּפָלִאים?

הֹו ַרְעָיִתי... ַוֲאהּוָבִתי... ְוִׁשיִרי.... ּוְמאֹור ֵעיַני...
ֵהן ָהִיית ִצּפֹוִרי ַהָּיָפה... ְוֵאיְך ִנְמַלְטְּת ִמֶּמִּני, הֹו ַּבְלִקיס?...

9
ַּבְלִקיס...

זֹוִהי ַהָּׁשָעה ֶׁשל ַהֵּתה ָהִעיָראִקי. ַהִּניחֹוִחי... ַּכַּיִין ַהְּמֻׁשָּמר
ּוִמי ַיִּגיׁש ֶאת ַהְּגִביִעים... ֲהֹלא ַאְּת ַהִּג׳יָרָפה

ּוִמי ַיְקִּביל ֶאת ְּפֵני ַהְּיָלִדים ְּבׁשּוָבם?
ּוִמיהּו ֶׁשֵהִביא ֶאת ַהְּפָרת ְלֵביֵתנּו...

ְוֶאת ׁשֹוַׁשֵּני ַהִחֶּדֶקל ּוַפְרָבֶריָה...
ַּבְלִקיס... ַהַּצַער ְמַחְלֵחל ְּבתֹוִכי...

ּוֵּבירּות ֲאֶׁשר ָרְצָחה אֹוָתְך... ֵאיָנּה מּוַדַעת ְלִפְׁשָעּה
ּוֵּבירּות ֶׁשָאֲהָבה אֹוָתְך ִמְתַּכֶחֶׁשת, ִּכי ָרְצָחה ֶאת אֹוַהְבָּתּה...

ְוַהָּיֵרַח ָחַׁשְך אֹורֹו...

10
ַּבְלִקיס... הֹו ַּבְלִקיס...

ָּכל ֲעָנָנה ּבֹוָכה ָעַלִיְך.... ּוִמי ְּבֶעֶצם ּבֹוֶכה ָעַלי?
ַּבְלִקיס... ֵאיְך ָנַסְעְּת ֶחֶרׁש ְוֹלא ָנַתְּת ָיַדִיְך ְּבָיִדי?

ְוָנַטְׁשְּת אֹוָתנּו – ֲאַנְחנּו ְׁשלֹוָׁשה – אֹוְבִדים ְּכנֹוצֹות ִמַּתַחת ַלֶּגֶׁשם?
ַהרֹוָאה ַאְּת ַמה ֶׁשָחַׁשְבְּת ָעַלי?

ַוֲאִני הּוא ַהִּנְזָקק ְלַאֲהָבֵתְך... ְּכמֹו “ַזְיַנּב" אֹו “ֻעַמר"3...

11
ַּבְלִקיס... אֹוָצר ָיָקר... הֹו ֹרַמח ִעיָראִקי... ֻחְרַׁשת ִחְזָרן

הֹו ֲאֶׁשר ָׂשְרָתה ִעם ָהֲעָנִנים ַלֹּגַבּה...
ִמַּנִין ָּבאת ְּבָכל אֹוָתּה ֶחְמָּדה?

ַּבְלִקיס, הֹוי ַהְּיִדיָדה ְוָהֵרָעה ְוַהְמֻעָּנָגה ְּכֶפַרח ַהַּקְחָון
ָחַׁשְך ָעֵלינּו עֹוָלֵמנּו ְּבֵּבירּות...

ָקָצה ַנְפֵׁשנּו ַּבָּים...
ָקָצה ַנְפֵׁשנּו ַּבָּמקֹום...

ַּבְלִקיס... ַמה ָלְך ֶנְחֶּפֶזת?...
ְוֵאין ַּבְלִקיס זּוָלָתּה...

12
ַּבְלִקיס...

ַהְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים ִּביָחֵסינּו ְמִציִקים ִלי, ְוַהַּדּקֹות ְוַהְּׁשִנּיֹות ַמְכִּבידֹות ָעַלי...
ֶׁשְּלָכל ִסָּכה ְקַטָּנה... ִסּפּור

ּוְלָכל ֲעָנק ֵמֲעָנַקִיְך ְׁשֵני ִסּפּוִרים
ַוֲאִפּלּו ַהַּמְלְקִטים ֶׁשל ְׂשָעֵרְך ַהָּזהּוב ַמְכִמיִרים ִּבי. ְּכָתִמיד.

ֲהמֹון־ַּגְעּגּוִעים...
ְוַהּקֹול ָהִעיָראִקי ֶהָעֵרב עֹוֶלה ְּבָהָדר ִמן ַהִּוילֹונֹות, ּוִמן ַהּמֹוָׁשִבים, 

             ּוִמן ַהֵּכִלים...

ְוַאְּת ִנֶּבֶטת ִמן ַהַּמְראֹות...
ּוִמן ַהַּטָּבעֹות...

ִמן ַהֵּנרֹות, ִמן ַהּכֹוסֹות, ִמן ַהַּיִין ָהַאְרְּגָמִני...
ַּבְלִקיס... הֹו ַּבְלִקיס... לּו ָיַדְעְּת ַמה ַמְכִאיב ַהָּמקֹום...

ִמָּכל ִּפָּנה ַאְּת רֹוֶחֶפת ְּכִצּפֹור... ַמְבִׂשיָמה ְּכֹחֶרׁש ַהַּסְמּבּוק...
ְוָׁשם ָנַהְגְּת ְלַעֵּׁשן...

ְוָׁשם ָנַהְגְּת ְלַעֵּׁשן...
ָׁשם ָנַהְגְּת ְלַעֵּׁשן...

ְוָׁשם ָנַהְגְּת ַלֲעׂשֹות ֶאת ְׂשָעֵרְך ִּכְתָמָרה...
ְוָהִיית ּפֹוֶקֶדת ֶאת ָהאֹוְרִחים. ָמָׁשל ָהִיית ֶחֶרב ֵּתיָמִנית…

ַּבְלִקיס... ֵאיֹפה ַהָּבִזיְך ָה"ִע׳ְרָלאִני" ְוַהַּמִּציִתים ַהְּכֻחִּלים...
ֵאיֹפה ִסיַגְריֹות “ֶקְנט" ֶׁשֹּלא ָמׁשּו ִמִּׂשְפתֹוַתִיְך...

ַאֵּיה ִׂשְמַלת ַהֲחמּודֹות ָה"ָהאִׁשיִמית", ַהִּמְתרֹוֶנֶנת ַעל ִּגְזָרֵתְך ַהָּיָפה ְלַהֵּלל...
ֵעת ִנְזָּכִרים ַּגם ַהַּמְסְרקֹות ַּבֲעָבָרם, ִנְׁשֶחֶתת ִּדְמָעָתם

ַהֻאְמָנם ַּגם ַהַּמְסְרקֹות ִמְתַיְּסִרים ִמַּגְעּגּוִעים?
ַּבְלִקיס... ָקֶׁשה ִלי ִלְנֹטׁש ֶאת ָּדִמי...                                            

ַוֲהֹלא ֲאִני ֻמְכָּתר ֵּבין ְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש ּוֵבין ְלׁשֹונֹות ֶהָעָׁשן...

13
ַּבְלִקיס... הֹוי ַהְּנִסיָכה

ַהִאם ַאְּת עֹוָלה ְּבֶלָהבֹות ַּבִּמְלָחָמה ֵּבין ֵׁשֶבט... ְלֵׁשֶבט
ָמה ֶאְכֹּתב ַעל ַמָּסָעּה ֶׁשל ַמְלָּכִתי?

ַוֲהֹלא ַהִּמִּלים ָהיּו ִלְקלֹוִני...
ִהֵּנה ֲאַנְחנּו נֹוְבִרים ֵּבין ֲעֵרמֹות ַהָּקְרָּבנֹות ּוְמַחְּפִׂשים

ּכֹוָכב ֶׁשָּצַנח... ְוגּוף ֶׁשִּנְפַזר ִּכְרִסיֵסי ַהַּמְראֹות...
ִהֵּנה ָאנּו ׁשֹוֲאִלים, הֹו ֲאהּוָבה...
ִאם ֶקֶבר ֶזה ָהָיה ִקְבֵרְך ֶׁשָּלְך...

אֹו ִקְבָרּה ֶׁשל ָהַעְרִבּיּות?

14
ַּבְלִקיס:

הֹו ַצְפָצָפה, ֶׁשָהְיָתה ְמַבֶּדֶרת ַצּמֹוֶתיָה ָעַלי, הֹו ִג׳יָרָפה ְּגֵאיֹוָנה
ַּבְלִקיס: 

ִאם ִנְגַזר ָעֵלינּו  ְוָהֲעָרִבים ֶׁשֵּנָרַצח ַעל ְיֵדי ֲעָרִבים...
ְוֶאת ְּבָׂשֵרנּו יֹאְכלּו ֲעָרִבים...
ְוֶאת ִּבְטֵננּו ְיַבְּקעּו ֲעָרִבים...
ְוֶאת ִקְבֵרנּו ִיְפְּתחּו ֲעָרִבים...
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ֵאיְך ִנָּמֵלט ֵאפֹוא ִמן ַהּגֹוָרל ַהֶּזה?
ִּכי ַהִּפְגיֹון ָהֲעָרִבי ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַהְבִחין

ֵּבין ַצְּואֵרי ַהְּגָבִרים... ּוֵבין ַצְּואֵרי ַהָּנִׁשים
ַּבְלִקיס: ָאֵכן ֵהם ּפֹוְצצּו אֹוָתְך... ַוֲהֵרי

ַהַהְלָויֹות ֶאְצֵלנּו ַמְתִחילֹות ְּבַּכְרַּבָלא4...

15
ֵאיֶנִּני קֹוֵרא עֹוד ְּבׁשּום ָּפִנים ֶאת ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלִמן ַהּיֹום ַההּוא...

ִּכי ֶאְצְּבעֹוַתי ִנְׂשְרפּו...
ּוְבָגַדי ְנֹגֲאלּו ְּבָדם...

ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ִנְכָנִסים ִלְתקּוַפת ָהֶאֶבן...
ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ִמֵּדי יֹום ַאְלֵפי ָׁשִנים ְלָאחֹור...

16
ַהָּים ֶׁשל ֵּבירּות... ְלַאַחר ָאְבַדן ֵעיַנִיְך, הּוַעם ָזֳהרֹו...

ְוַהִּׁשיָרה ׁשֹוֶאֶלת ַעל אֹודֹות ַהִּׁשיר ֶׁשֹּלא ִנְתְּכנּו ִמָּליו                           
ְוֵאין ֵמִׁשיב ַעל ַהְּׁשֵאלֹות...

ְוַהּתּוָגה הֹו ַּבְלִקיס מֹוֶצֶצת ֶאת ְלַׁשִּדי
ַעְכָׁשו ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעַקֶּׁשיָה ֶׁשל ַהָּׂשָפה ַהְּׁשדּוָפה...

ֲאִני ֲאֶׁשר חֹוַלְלִּתי ֶאת ִמְכְּתֵבי ָהַאֲהָבה
ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַהְתִחיל ְּבִמְכָּתב...

17
ַהַּסִיף ָחַדר ֶאל ַהֹחֶמׂש... ֶאל ֹחֶמׁש־ַהִּבּטּוי

ֶאל ַהַּתְרּבּות ֻּכָּלּה. ַאְּת, ַּבְלִקיס ְוַהָּנִׁשּיּות – ַּתְרּבּות
ַּבְלִקיס: ַאְּת ִהָּנְך ְּבׂשֹוָרִתי ַהְּגדֹוָלה, ּוִמי ֵאפֹוא ָּגַנב ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה?

ַאְּת ַהְּכָתב ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ַהְּכָתב
ַאְּת ָהִאי ְוַהִּמְגַּדּלֹור...

18
ַּבְלִקיס. הֹו ְיֵרִחי, ֶׁשְּטָמנּוהּו ֵּבין ָהֲאָבִנים

ַעְכָׁשו ַיֲעֶלה ַהָּמָסְך...

ַעְכָׁשו ַיֲעֶלה ַהָּמָסְך...
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ַהֵּׁשמֹות ְוֶאת ַהְּדָבִרים...

ְוֶאת ָהֲאִסיִרים... ְוֶאת ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּנְפלּו ָחָלל... ְוֶאת ָהֲעִנִּיים... ְוֶאת ַהֻּמְׁשָּפִלים
ִהְנִני אֹוֵמר: ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ַהַּסָּיף ֶׁשִּׁשֵּסף ֶאת ַרְעָיִתי...

ְוֶאת ְּפֵניֶהם ֶׁשל ָּכל סֹוְכֵני ַהֶחֶרׁש...
ִהְנִני ַמְכִריז: ְצִניעּוֵתנּו ִהיא ִנאּוף.. ֶוֱאמּוָנֵתנּו ֶנֱאָלָחה...

ִהְנִני ַמְכִריז, ִּכי ַמֲאָבֵקנּו ָּכָזב...
ְוִכי ֵאין ָּכל ֶהְבֵּדל ֵּבין ּפֹוִליִטיָקה ִלְזנּות...

ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֶׁשִהַּכְרִּתי ֶאת ָהרֹוְצִחים
ִהְנִני ַמְכִריז ִּכי ִיחּוָדּה ֶׁשל ְּתקּוָפֵתנּו ִהיא ַּבֲעִריָפָתם ֶׁשל ִּפְרֵחי ַהַּיְסִמין...

ּוִבְרִציָחָתם ֶׁשל ָּכל ַהְּנִביִאים... ּוִבְרִציָחָתם ֶׁשל ָּכל ְׁשִליֵחי ָהֱאֹלִהים...

19
ַוֲאִפּלּו ֶאת ָהֵעיַנִים ַהְּיֻרּקֹות ִהְכִחידּו ָהֲעָרִבים…

ַוֲאִפּלּו ֶאת ַהַּצּמֹות... ְוֶאת ַהַּטָּבעֹות... ְוֶאת ָהֶאְצָעדֹות... ְוֶאת ַהַּמְראֹות...
ְוֶאת ַהִּמְׂשָחִקים... ַוֲאִפּלּו ַהַּמָּזלֹות ִנְתָיְראּו ִמּמֹוַלְדִּתי... ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַמּדּוַע...

ַוֲאִפּלּו ַהִּצּפֹוִרים ִנְמְלטּו ִמּמֹוַלְדִּתי... ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמּדּוַע...
ַוֲאִפּלּו ַהּכֹוָכִבים... ְוָהֳאִנּיֹות... ְוָהֲעָנִנים...

ַוֲאִפּלּו ַהַּמְחָּברֹות... ְוַהְּסָפִרים...
ְורֹב ַהְּדָבִרים ַהָּיִפים... ֻּכָּלם ְּכֶאָחד ֶנֶגד ָהֲעָרִבים...

20
ַּכֲאֶׁשר ִנְפַּזר ּגּוֵפְך ַהּקֹוֵרן, ַּבְלִקיס, ְּפִניַנת ֶחְמָּדה,

ָאַמְרִּתי ְלַנְפִׁשי, ַהִאם ֶקֶטל ַהָּנִׁשים הּוא ַּתְחִּביָבם ֶׁשל ָהֲעָרִבים,
אֹו ֶׁשָּמא ָאנּו ִּביסֹוֵדנּו ֻמְמִחים ְלִבּצּוַע ְּפָׁשִעים?

21
ַּבְלִקיס, הֹו סּוָסִתי ַהָּיָפה... ִמָּכל

ָּפָרַׁשת־ַחַּיי ֲאִני ִנְמָלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה...
זֹוִהי ֶאֶרץ ַהּקֹוֶטֶלת ָּבּה ֶאת ַהּסּוִסים ָהֲאִציִלִּיים...
זֹוִהי ֶאֶרץ ַהּקֹוֶטֶלת ָּבּה ֶאת ַהּסּוִסים ָהֲאִציִלִּיים...

22
ְלִמן ַהּיֹום ּבֹו ָׁשֲחטּו אֹוָתְך, הֹו ַּבְלִקיס, הֹו מֹוֶלֶדת ְיָקָרה...

ֵאין ָהָאָדם יֹוֵדַע ֵאיְך ִיְחֶיה ַּבּמֹוֶלֶדת ַהּזֹאת...

ֵאין ָהָאָדם יֹוֵדַע ֵאיְך ִיְחֶיה ַּבּמֹוֶלֶדת ַהּזֹאת...

23
ֹלא ָחַדְלִּתי ְלַׁשֵּלם ְּבָדִמי ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהָּכֵבד ִמֹּכל...

ְלָהִביא ְּבָרָכה ָלעֹוָלם... ַאְך ַהָּׁשַמִים
ָרצּו ֶׁשֶאָּׁשֵאר ְיִחיִדי, ֶּכָעִלים ַּבֹחֶרף,

ַהִאם ַהְּמׁשֹוְרִרים נֹוָלִדים ֵמֶרֶחם ַהְּמצּוָקה
ְוַהִאם ַהִּׁשיר הּוא ִמְדָקר ַּבֵּלב ְלֵאין ַמְרֵּפא

אֹו ֶׁשָּמא ִהְנִני ַהָּיִחיד ֶׁשַעל ֵעיָניו ִנַּטל ְלַמּצֹות ֶאת ִּדְבֵרי ָיֶמיָה ֶׁשל ַהְּבִכָּיה?

24
ֲאִני ַאִּגיד ָּבַרִּבים, ֵאיְך ֵמָתה ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים ֶׁשִּלי ְּבֵסיפֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב5

ָּכל ַהּׁשֹוְדִדים ִמן ַהִּמְפָרץ ַהַּפְרִסי ְוַעד ַלָּים ַהִּתיכֹון
ַמְׁשִמיִדים... ְוׂשֹוְרִפים... ְוגֹוְזִלים... ּוְמַׁשֲחִדים

ּוִמְתַנְּכִלים ַלָּנִׁשים ְּבִמְצָותֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב
ָּכל ַהְּכָלִבים ֵהם ְּפִקיֵדי ֶמְמָׁשָלה ַהּלֹוֲעִטים... ְוסֹוְבִאים

ַעל ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב...

25
ַאף ֹקֶרט ֶׁשל ֶקַמח ֹלא ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ִּבְלֲעֵדי ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב

ׁשּום עֹוָלל ֹלא ִיָּוֵלד ֶאְצֵלנּו...
ֶאָּלא ִאם ַּתֲעֶלה ִאּמֹו יֹום ֶאָחד ַעל ְיצּועֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב

ׁשּום ֵּבית ֶּכֶלא ֹלא ִיְפַּתח ְׁשָעָריו ְּבִלי ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב
ׁשּום ֹראׁש ֹלא ֵיָעֵרף ִּבְלֲעֵדי ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב

26
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֵאיְך ֶנֶאְנָסה ְנִסיָכִתי

ְוֵאיְך ָּבְזזּו ֶאת ֵעיֶניָה ַהְּתֻכּלֹות... ְוֶאת ַטַּבַעת ְּכלּולֹוֶתיָה...
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֵאיְך ָחְמסּו ֶאת ַהֵּׂשָער ַהּגֹוֵלׁש ְּכָנָהר ֶׁשל ָזָהב
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֵאיְך ָׁשְדדּו ֶאת ַהְּפסּוִקים ֶׁשל ִסְפָרּה ַהָּקדֹוׁש
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ַוֲאִפּלּו ַהִּצּפֹוִרים ִנְמְלטּו ִמּמֹוַלְדִּתי... ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמּדּוַע...
ַוֲאִפּלּו ַהּכֹוָכִבים... ְוָהֳאִנּיֹות... ְוָהֲעָנִנים...

ַוֲאִפּלּו ַהַּמְחָּברֹות... ְוַהְּסָפִרים...
ְורֹב ַהְּדָבִרים ַהָּיִפים... ֻּכָּלם ְּכֶאָחד ֶנֶגד ָהֲעָרִבים...

20
ַּכֲאֶׁשר ִנְפַּזר ּגּוֵפְך ַהּקֹוֵרן, ַּבְלִקיס, ְּפִניַנת ֶחְמָּדה,

ָאַמְרִּתי ְלַנְפִׁשי, ַהִאם ֶקֶטל ַהָּנִׁשים הּוא ַּתְחִּביָבם ֶׁשל ָהֲעָרִבים,
אֹו ֶׁשָּמא ָאנּו ִּביסֹוֵדנּו ֻמְמִחים ְלִבּצּוַע ְּפָׁשִעים?

21
ַּבְלִקיס, הֹו סּוָסִתי ַהָּיָפה... ִמָּכל

ָּפָרַׁשת־ַחַּיי ֲאִני ִנְמָלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה...
זֹוִהי ֶאֶרץ ַהּקֹוֶטֶלת ָּבּה ֶאת ַהּסּוִסים ָהֲאִציִלִּיים...
זֹוִהי ֶאֶרץ ַהּקֹוֶטֶלת ָּבּה ֶאת ַהּסּוִסים ָהֲאִציִלִּיים...

22
ְלִמן ַהּיֹום ּבֹו ָׁשֲחטּו אֹוָתְך, הֹו ַּבְלִקיס, הֹו מֹוֶלֶדת ְיָקָרה...

ֵאין ָהָאָדם יֹוֵדַע ֵאיְך ִיְחֶיה ַּבּמֹוֶלֶדת ַהּזֹאת...

ֵאין ָהָאָדם יֹוֵדַע ֵאיְך ִיְחֶיה ַּבּמֹוֶלֶדת ַהּזֹאת...

23
ֹלא ָחַדְלִּתי ְלַׁשֵּלם ְּבָדִמי ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהָּכֵבד ִמֹּכל...

ְלָהִביא ְּבָרָכה ָלעֹוָלם... ַאְך ַהָּׁשַמִים
ָרצּו ֶׁשֶאָּׁשֵאר ְיִחיִדי, ֶּכָעִלים ַּבֹחֶרף,

ַהִאם ַהְּמׁשֹוְרִרים נֹוָלִדים ֵמֶרֶחם ַהְּמצּוָקה
ְוַהִאם ַהִּׁשיר הּוא ִמְדָקר ַּבֵּלב ְלֵאין ַמְרֵּפא

אֹו ֶׁשָּמא ִהְנִני ַהָּיִחיד ֶׁשַעל ֵעיָניו ִנַּטל ְלַמּצֹות ֶאת ִּדְבֵרי ָיֶמיָה ֶׁשל ַהְּבִכָּיה?

24
ֲאִני ַאִּגיד ָּבַרִּבים, ֵאיְך ֵמָתה ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים ֶׁשִּלי ְּבֵסיפֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב5

ָּכל ַהּׁשֹוְדִדים ִמן ַהִּמְפָרץ ַהַּפְרִסי ְוַעד ַלָּים ַהִּתיכֹון
ַמְׁשִמיִדים... ְוׂשֹוְרִפים... ְוגֹוְזִלים... ּוְמַׁשֲחִדים

ּוִמְתַנְּכִלים ַלָּנִׁשים ְּבִמְצָותֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב
ָּכל ַהְּכָלִבים ֵהם ְּפִקיֵדי ֶמְמָׁשָלה ַהּלֹוֲעִטים... ְוסֹוְבִאים

ַעל ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב...

25
ַאף ֹקֶרט ֶׁשל ֶקַמח ֹלא ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ִּבְלֲעֵדי ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב

ׁשּום עֹוָלל ֹלא ִיָּוֵלד ֶאְצֵלנּו...
ֶאָּלא ִאם ַּתֲעֶלה ִאּמֹו יֹום ֶאָחד ַעל ְיצּועֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב

ׁשּום ֵּבית ֶּכֶלא ֹלא ִיְפַּתח ְׁשָעָריו ְּבִלי ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב
ׁשּום ֹראׁש ֹלא ֵיָעֵרף ִּבְלֲעֵדי ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב

26
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֵאיְך ֶנֶאְנָסה ְנִסיָכִתי

ְוֵאיְך ָּבְזזּו ֶאת ֵעיֶניָה ַהְּתֻכּלֹות... ְוֶאת ַטַּבַעת ְּכלּולֹוֶתיָה...
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֵאיְך ָחְמסּו ֶאת ַהֵּׂשָער ַהּגֹוֵלׁש ְּכָנָהר ֶׁשל ָזָהב
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֵאיְך ָׁשְדדּו ֶאת ַהְּפסּוִקים ֶׁשל ִסְפָרּה ַהָּקדֹוׁש

ְוֶהֱעלּום ָּבֵאׁש...
ִהְנִני ַמְכִריז ֳקָבל ַעם, ֵאיְך ִהִּגירּו ֶאת ָּדָמּה

ְוֵאיְך ִהְׁשַּתְּלטּו ַעל ִּפְתָחּה...
ְוֹלא הֹוִתירּו ׁשֹוָׁשן... ְוֹלא הֹוִתירּו ֵעָנב...

ַהִאם מֹוָתּה ֶׁשל ַּבְלִקיס הּוא ַהִּנָּצחֹון ַהָּיִחיד ְּבָכל ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשל ָהֲעָרִבים?

27
ַּבְלִקיס... הֹו ֶחְמָּדִתי ַעד ְלִׁשָּכרֹון...

ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר... ֵאיָתִנים ְּבמֹוָׁשָבם ּוִמְתַנְּׂשִאים ַעל ָהָעם... ְּבֵאין ָחזֹון
לּו ֵהִביאּו ִמָפַלְסִטין ַהְּמֻיֶּסֶרת ֵאיֶזה ִציץ... אֹו ַּתּפּוז

לּו ֵהִביאּו ָלנּו ֵמחֹוֵפי ַעָּזה
ֶאֶבן ְקַטָּנה, קֹוְנִכָּיה

לּו ִׁשְחְררּו ֶזה ֶרַבע ֵמָאה ַזִית...
אֹו ֶהְחִזירּו ִלימֹון...

ּוָמחּו ֶאת ֶחְרַּפת ַהִהיְסטֹוְרָיה
ָהִייִתי ִמְתַרֶּצה ִלְמַרְּצַחִיְך, הֹו ַּבְלִקיס...

הֹו ֱאִליָלִתי ַעד ְלִׁשָּכרֹון...
ַאְך ֵהם ָנְטׁשּו ֶאת ָפַלְסִטין... ְּכֵדי ִלְרצַֹח ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים ִמן ַהַּמֲאָרב...

28
ָמה אֹוֶמֶרת ַהִּׁשיָרה הֹו ַּבְלִקיס ַּבְּזַמן ַהֶּזה?

ָמה אֹוֶמֶרת ַהִּׁשיָרה ַּבְּתקּוָפה ַהֻּׁשֻעִּבית6, ָהַאְמגּוִׁשית, ַהְּמֻפֶחֶדת?
ְוָהעֹוָלם ָהֲעָרִבי ָקצּוץ, ְמֻדָּכא ּוְקטּוַע ָלׁשֹון...

ָּבנּו ִמְתַּגֵּלם ַהֶּפַׁשע ְּבִׂשיאֹו... ּוָמה ַעל ָה"ִעְקד ַאל־ָפִריד"7...
       ּוָמה ַעל ָה"ַאָגאִני"8?

ָחְמסּו אֹוָתְך, הֹו ֲאהּוָבה, ִמָּיַדי...
ָנְטלּו ֶאת ַהִּׁשיר ִמִּפי...

ָׁשְדדּו ֶאת ַהְּכִתיָבה ְוַהְּקִריָאה, ְוַהַּיְלדּות ְוַהִּתְקָוה...
ַּבְלִקיס... הֹו ַּבְלִקיס...

הֹו ִּדְמָעה זֹוֶלֶגת ַעל ִׁשּפּוֵלי ַהִּכּנֹור...
ְּבֶעְטָים ֶׁשל ְמַרְּצַחִיְך ָלַמְדִּתי ֶאת סֹודֹות ָהַאֲהָבה...

ֵאיְך עֹוד ִלְפֵני ַמֲחִצית ַהֵּמרֹוץ, ָרְצחּו ֶאת סּוִסי ָהֲאִציִלי...

29
ַּבְלִקיס...

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֵּמְך ְסִליָחה, ְואּוַלי
ָהיּו ַחַּיִיְך ֹּכֶפר־ַחַּיי
ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶאל־ָנכֹון

ִּכי ֵאֶּלה ֶׁשִהְסַּתְּבכּו ְּבַמֲעֵׂשה ָהֶרַצח ִמְׁשַאְלָּתם ָהְיָתה
ִלְרצַֹח ֶאת ִמַּלי...

סמואל אבן עאדיה - משורר נודע שחי דור אחד לפני מוחמד, והיה . 1
למשל בין הערבים על נאמנותו הגדולה.

הקדומה, . 2 הערבית  התקופה  מן  נודע  משורר   - רביעה  אבן  מהלהל 
הפגנית. 

נושאים ומשאים של האהבה בשירה הקדם אסלאמית.. 3

וקרוביו . 4 הנביא  צאצאי  חסין,  ואל  חסן  אל  עלי,  בני משפחת  כרבלא, 
ידי בית  61 ל״הגרא״, על  נטבחו בעיר כרבלא, ממערב לפרת בשנת 

אומיה.

ַאּבּו־ַלַהּב - בעל הלהבה. כינויו של עבד אל עזא, מדודיו של הנביא . 5
הגיהנום,  בלהבות  שיישרף  לו  ניבא  מצדו  מוחמד  בנביא;  שהתעלל 
ואשתו תביא עצים להגדיל את הלהבה )סורה 111(. שמו היה לדיראון 

עולם.

נגזר משעוביה - כת מוסלמית מראשית האסלאם, שנועדה להמעיט . 6
מחשיבותם של הערבים ולהגדיל את חשיבותם של שאר המוסלמים, 

בעיקר הפרסים.

7 . .)1940 בספרד,  )מת  רביעה  עבר  אבן  עמר  מחברו   - פריד  אל  עקד 
בעל  חיבור  זהו   - משלה״  שאין  הפנינים  “מחרוזת  הספר  שם  תרגום 
תולדות  הג׳היליה,  מימי  היסטוריות  מסורות  אנציקלופדי,  צביון 

האסלאם, תולדות השירה, המשקלים, משלים ועוד.

“כתאב אל־אגאני״ - אנציקלופדיה נרחבת על השירה הערבית. מחברו . 8
אבו אל פרג׳ אל אצפהאני )מת, 1967(; נוסף לשירה הערבית הפגנית, 
זמנו  גם את משוררי הדורות שבאו אחריהם, עד  פרג׳  הביא אבו אל 

שלו.

30
נּוִמי ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, הֹוי ַהָּיָפה...

ֶׁשִּבְלָעַדִיְך ִנְסַּתם ַמְעַין ַהִּׁשיָרה... ְוֵאין ִאָּׁשה ִּבְלֵּתְך…
ְודֹור ְלדֹור יֹוִסיפּו ְיָלִדים ִלְׁשֹאל ַעל ַצּמֹוַתִיְך ָהֲאֻרּכֹות

ְודֹור ְלדֹור ֶׁשל אֹוֲהִבים יֹוִסיפּו ִלְקֹרא ַעל אֹודֹוַתִיְך... הֹו ַאּלּוָפִתי ַהֶּנֱאָמָנה…
ְוֵיְדעּו ׁשֹוְכֵני ַהִּמְדָּבר יֹום ֶאָחד...

ִּכי ֵהם ָרְצחּו ֶאת ַהְּנִביָאה...
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שירת בלקיס

מערבית: יותם בנשלום, מתוך לחם וחשיש וירח, ׳עולם חדש׳, עמ׳ 193-175 )2016)

ּתֹוָדה ָלֶכם...

ּתֹוָדה ָלֶכם...
ֲאהּוָבִתי ֶנֶהְרָגה, ְוַאֶּתם ֻּכְּלֶכם

ְיכֹוִלים ִלְׁשּתֹות ַיִין ַעל ֶקֶבר ַמְרִטיר.
ִהְתַנְּקׁשּו ְּבִׁשיִרי...
ַהִאם ֵיׁש ֻאָּמה  –

ִמְּלַבֵּדנּו – ֲאֶׁשר ִמְתַנֶּקֶׁשת ְּבִׁשיר?
ַּבְלִקיס

ָהְיָתה ַהַּמְלָּכה ַהָּיָפה ְּבתֹוְלדֹות ַהַּבְבִלים,
ַּבְלִקיס

ָהְיָתה ַהָּתָמר ַהִּנָּׂשא ְּביֹוֵתר ְּבִעיָראק,
ָּכל ֵאיַמת ֶׁשָהְיָתה ּפֹוַסַעת

ִלּוּו אֹוָתּה ַטָּוִסים,
ָצֲעדּו ְלִצָּדּה ַאָּיִלים...
ַּבְלִקיס, ַמְכאֹוב ֶׁשִּלי,

ַמְכאֹוב ַהְּנִגיָעה ִּבְקצֹות ֶאְצָּבעֹות ַּבִּמִּלים,
ַהִאם

ַיִּגיַע ַהּיֹום ּוִמִּׁשיֵרְך ַיֲעלּו ִׁשּבֹוִלים?
ִניְנֵוה ְיֻרָּקה ֶׁשִּלי,

צֹוֲעִנָּיה ְזֻהָּבה ֶׁשִּלי,
ֵמי ִחֶּדֶקל

ָהעֹוְנִדים ָּבָאִביב
ֶאְצָעדֹות ְלַרְגֵלי ַהַּגִּלים...

ֲהָרגּוְך, ַּבְלִקיס:
ֵאיֶזה ַעם ֲעָרִבי

הּוא ֶזה
ֶׁשרֹוֵצַח ִצּיּוץ ֶׁשל ִקיְכִלים?

ֶאת ַא־ַּסַמְוַאל ְוֶאת
ַאְל־ֻמַהְלִהל ִמי ֶהֱעִלים?1

ֵהיָכן ַהַּקְדמֹוִנים ַהְּדגּוִלים?
ְׁשָבִטים ָזְללּו ְׁשָבִטים...

ׁשּוָעִלים ָקְטלּו ׁשּוָעִלים,
ַעְרָצִבים ָקְטלּו ַעְרָצִבים.

ֵחי ְׁשֵּתי ֵעיַנִיְך, ֲאֶׁשר
ָאְצרּו ִמיְליֹוֵני ּכֹוָכִבים:

הֹוי ַסַהר ֶׁשִּלי, ֻמְפָלִאים ֵהם ָהֲעָרִבים.
ַהִאם ָּכל ְּגבּוָרֵתנּו ִהיא ֶׁשֶקר?
ּתֹוְלדֹוֵתינּו ֵהן ְצרֹור ְּכָזִבים?

ַּבְלִקיס,
ַאל ִּתְרֲחִקי ִמֶּמִּני

ֶמׁש ַאֲחֵרי ֶלְכֵּתְך ִּכי ַהֶׁשּ
ִאיר עֹוד ַעל ַּגב ַהחֹולֹות... ֹלא ָתּ

ִאם ַיְחְקרּוִני ֹאַמר
ֶׁשַּגָּנב ִהְתַחֵּפׂש ְללֹוֵחם ְׂשַבע ְּתִהּלֹות,

ִאם ַיְחְקרּוִני ֹאַמר
ֶׁשִּבְמקֹום ַהַּמְצִּביא, ַהַּקְּבָלן ְמַבֵּקׁש ִלְׁשֹלט...

ְוֹאַמר:
ַקְרֵני ָהאֹור ֵהן ְּבִדיָחה ָמָרה ְוכֹוֶאֶבת...

ָאנּו ֵׁשֶבט ְּכָכל ֵׁשֶבט, ְותּו ֹלא.
ָּכזֹו ִהיא ַהִהיְסטֹוְרָיה, ַּבְלִקיס:

ֵאיְך יּוַכל ָהָאָדם ְלַהְבִּדיל
ֵּבין ַּגִּנים ּוֵבין ִמְזָּבלֹות?

ַּבְלִקיס,
ַאְּת ַהַּמְרִטיר ְוַאְּת ַהִּׁשיר,

ְטהֹוָרה ַאְּת ּוְנִקָּיה...
ְׁשָבא ָּתָרה ַאַחר ַמְלָּכָתּה,2

ָהִׁשיִבי ְּבָרָכה ַלִּקְרָיה.
ָלכֹות, ַאְּת ָהַאִּדיָרה ַּבְמּ

ִאָּׁשה ֶׁשָּכל טּוב ִׁשְנָער ָּבּה ָקם ְוָהָיה...
ַּבְלִקיס,

ִצּפֹוִרי ַהְּמתּוָקה ִמֹּכל,
ְקדֹוָׁשִתי ַהְּיָקָרה ִמֹּכל,

ִּדְמָעה ֶׁשִּמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ַמִּטיָפה ַעל ֶלְחָיּה:
ֲהָּפַׁשְעִּתי ָלְך ְּכֶׁשָּנַטְלִּתי אֹוָתְך

ִמְּגַדת ְאְלַאְלַאְעָזִמָּיה3 ַהּפֹוִרָּיה?
ֵּבירּות הֹוֶרֶגת ָּכל יֹום ֶאת ָּבֵנינּו,

ְמַחֶּפֶׂשת ַאַחר ְּגִוָּיה
ַּבָּקֶפה ַהָּמתֹוק ְּבכֹוֵסנּו,

ַּבַּמְפֵּתַח ֶׁשל ֶּדֶלת ֵּביֵתנּו,
ַּבְּפָרִחים ֶׁשַעל ִמְרַּפְסֵּתנּו,

ְּבַדֵּפי ִעּתֹוֵני ָהֶעֶרב,
ְּבָכל יֹום ְוַדָּקה ּוְׁשִנָּיה.
ָּכֵאֶּלה ֲאַנְחנּו, ַּבְלִקיס,

ְמִביִאים ַג'אִהִלָּיה ְׁשִנָּיה...
ְמִביִאים ִעָּדן ֶׁשל ַּגּסּות

ּוִפּגּור ְוִכעּור ְוִׁשְפלּות –
ַּבְרָּבִרים ַהָּקִמים ִלְתִחָּיה.

ַהְּכִתיָבה ִהיא ַמָּסע ֶׁשל ֶרַגע
ֵּבין ְרִסיֵסי ֲהָוָיה,

ְוֶרַצח ַּפְרַּפר ַהְּמַרֵחף ְּבָׂשֵדהּו
ְלַצו ַהָּׁשָעה ָהָיה...

ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ֲאהּוָבִתי ַּבְלִקיס?
ָעֶליָה ִּבְלַבד ִנְכְּתבּו ִסְפֵרי ַאֲהָבה,

ִהיא ָהְיָתה ְמִזיָגה ֻמְפָלָאה
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ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֶׁשל ְקִטיָפה,
ִצְבָען ַהָּסֹגל ֶׁשל ֵעיֶניָה
ָנם, ְוָלנּום ֹלא ָאָבה...

ַּבְלִקיס,
ַאְּת ֵזֶכר ֶׁשל ֹּבֶׂשם,

ַאְּת ֶקֶבר רֹוֵכב ֲעָרָבה...
ירּות, ִּכְׁשַאר ַהְּצִבּיֹות, ֲהָרגּוְך ְּבֵבּ

ְוַאֲחַרִיְך ֶאת ַהִּמָּלה ַהּטֹוָבה...
ַּבְלִקיס,

ֵאין ֶזה ִׁשיר ִקיָנה,
ֲאָבל

ָהָעם ָהַעְרִבי ָּגַוע.
ַּבְלִקיס,

ָאנּו ִמְתַּגְעְּגִעים, ִמְתַּגְעְּגִעים ָּכל ָּכְך,
ְוַהַּבִית ַהָּקָטן

ׁשֹוֵאל ַעל ָּבְׂשֵמְך – ְלֵהיָכן ָעַבר,
ְמַצִּפים ִלְבׂשֹוָרה, ְוִהיא ֲעמּוָמה,

ֵאיָנּה ְמַגָּלה ָּדָבר...
ַּבְלִקיס,

ֲאַנְחנּו ְׁשחּוִטים ַעד ָהֶעֶצם,
ַהְּיָלִדים ֹלא יֹוְדִעים ָמה קֹוֶרה

ְוִלי – ִלי ֵאין ָמה לֹוַמר:
ַהִאם ִּתָּכְנִסי ְּבעֹוד ֶרַגע,

ִּתְפְׁשִטי ֶאת ְמִעיל ַהֹחֶרף?
ֲהָתבֹוִאי ֵאֵלינּו ְמַחֶּיֶכת,

נֹוַצַחת,
ּפֹוַרַחת ְּכֶפַרח ָּבר?

ַּבְלִקיס,
ְצָמַחִיְך ַהְּיֻרִּקים

עֹוד ּבֹוִכים ַעל ַּגֵּבי ִקירֹוַתִיְך
ַוֲעַדִין ְּדיֹוַקן ָּפַנִיְך

ֵּבין ַחּלֹון ּוְרִאי ְמַרֵחף,
ַהִּסיַגְרָיה ֶׁשִהְדַלְקִּתי ָלְך

ֹלא ָּכְבָתה...
ֲעָׁשָנּה ָהַרְך

ְמָסֵרב עֹוד ְלִהְתַנֵּדף.
ַּבְלִקיס,

ֲאַנְחנּו ְּדקּוִרים, ְּדקּוִרים ּוְמֻעִּנים,
ְוָהִאיׁשֹוִנים ְמַבִּכים ֲאסֹוָנם,

ַּבְלִקיס,
ָּגַזְלְּת ַמֲאַוִּיים ְוַחִּיים

ְוָקַטְלְּת ֶאת ַהָּגן, ֶאת עֹונֹות ַהָּׁשָנה...
הֹוי ִאְׁשִּתי,

יֹוָנִתי, ִׁשיָרִתי, ְמאֹור ֵעיַני,
ָהִיית ַהִּצּפֹור ַהָּיָפה ֶׁשִּלי,

ְוֵאיְך ֶזה ָּבַרְחְּת ִמָּפַני?
ַּבְלִקיס,

ֵעת ִלְׁשּתֹות ֵּתה ִעיָראִקי, ֶׁשִּניחֹוחֹו

ַּכַּיִין ַהְּמֻׁשָּמר –
ּוִמי ְיַמֵּלא ּכֹוסֹוֵתינּו, הֹוי ַּבת ַהַּפְרַּפר?

ִמיהּו ֶׁשֵהִביא ֶאת ַהְּפָרת ְלֵביֵתנּו,
ׁשֹוַׁשִּנים ִמְּגַדת ַהָּנָהר?

ַּבְלִקיס,
ַהַּצַער ִנְנָעץ ִּבי,

ְוַהָּמקֹום ֶׁשָהַרג אֹוָתְך ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשָחָטא:
ֵּבירּות ָאֲהָבה אֹוָתְך,

ְוָהְרָגה ֶאת ֲאהּוָבָתּה...
ְוִכְּבָתה ֶאת ַהַּסַהר...

ַּבְלִקיס...
הֹוי ַּבְלִקיס,
הֹוי ַּבְלִקיס,

ָּכל ָעָנן ְמקֹוֵנן ָעַלִיְך,
ַלי? ּוִמי ְיקֹוֵנן ּעָ

ַּבְלִקיס, ֵאיְך ֶזה ָהַלְכְּת ׁשֹוֶתֶקת
ְוָיַדִיְך ֵאיָנן ְּבָיַדי?

ַּבְלִקיס,
ֵאיְך ָנַטְׁשְּת אֹוָתנּו ָּברּוַח

ִנָּדִפים ְּכָעֶלה ְמֹסָער? 
ֶאת ְׁשָלְׁשֵּתנּו ָנַטְׁשְּת, אֹוְבֵדי ֵעצֹות

ְּכנֹוצֹות ֲעזּובֹות ַּבָּמָטר...
ַהֻאְמָנם ֹלא ִהְרַהְרְּת ִּבי?

ַאֲהָבֵתְך ְנחּוָצה ִלי, ְלַזְיַנּב ּוְלֻעַמר...4
ַּבְלִקיס,

הֹוי אֹוָצר ַאָּגִדי
ְוִכידֹון ַאַּכִּדי,

ֻחְרָׁשה ְיֵפהִפָּיה:
ַאְּת ֶׁשִהְתַעֵּלית ַעל ּכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים, 

ִמָּמה ָעְצָמֵתְך ֲעׂשּוָיה?
ַּבְלִקיס,

ְיִדיָדה ְמִביָנה, ֲעִדיָנה,
ֲחנּוָנה ְּכַחָּמִנָּיה,

ירּות ָצָרה, ַהָּים ַצר ַעְכָׁשו, ּוֵבּ
ְוַצר ָּכאן ְלָכל ְּבִרָּיה...

ַּבְלִקיס, ַאְּת ַּפַעם ַאַחת ַּבַחִּיים,
ְלִקיס ְׁשִנָּיה. ֵאין ְלַבּ

ַּבְלִקיס,
ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ֶׁשָּלנּו ׁשֹוֲחִטים אֹוִתי,

ְׁשִנּיֹות ּוְרָגִעים ִּבי ַמִּכים:
ְלָכל ִסָּכה ִמִּסּכֹוַתִיְך ִסּפּור,

ִסּפּור ַלֲחרּוִזים ַהַּדִּקים.
ַמְכֵּבַנת ַהָּזָהב ֶׁשָּלְך ַאף ִהיא

ַמָּזה ֵמי ֶחֶסד ַזִּכים,
ְוקֹוֵלְך ַהָּיֶפה, ָהִעיָראִקי, נֹוָתר

ַּבִּוילֹון,
ַּבִּכֵּסא,

ַּבְּסָדִקים...

ִמן ַהַּמְראֹות ַאְּת ּבֹוַקַעת,
ִמן ַהַּטָּבעֹות ַאְּת ּבֹוַקַעת,
ִמן ַהִּׁשיָרה ַאְּת ּבֹוַקַעת,

ִמֵּנרֹות,
ִמּכֹוסֹות

ּוִמּתֹוְך ַּבְקּבּוִקים...
ַּבְלִקיס,

הֹוי ַּבְלִקיס, הֹוי ַּבְלִקיס,
לּו ָיַדְעְּת ַּכָּמה ַרע ָּכאן ַעְכָׁשו:

ַאְּת ְמַרֶחֶפת ְּבָכל ִּפָּנה,
ִניחֹוִחית ְּכִאיָלן ִּבְבָׂשָמיו...

ִהֵּנה, ָׁשם ִעַּׁשְנְּת,
ִהֵּנה, ָׁשם ִטַּיְלְּת,

ִהֵּנה, ָׁשם ַסְנִסַּנִיְך ָסַרְקְּת
ְוִנְכַנְסְּת ְלַקֵּבל אֹוְרִחים

ְּכַסִיף ִמְּדרֹום ֲעָרב...
ַּבְלִקיס,

ֵהיָכן ַּבְקּבּוקֹון ַהֵּגְרָלן,
ְוַהַּמִּצית ַהָּכֹחל?

ֵהיָכן ִסיַגְרַית ַהֶּקְנט, ֲאֶׁשר
ֹלא ָמָׁשה ִמֵּבין ְׂשָפַתִיְך?
ַזֶּמֶרת ְמָלה ַהְמּ ֵהיָכן ַהִׂשּ
ַעל ֵּגֵוְך ַהָּזקּוף ְּכׁשֹוָׁשן?

ִמְבְרׁשֹות ַהֵּׂשָער זֹוְכרֹות ֶאת ְּגִבְרָּתן
ּוַמִּזילֹות ִּדְמָעָתן:

ַהֻאְמָנם ַּגם ֵהן ֵאיָנן יֹוְדעֹות ֶאת ַנְפָׁשן?
ַּבְלִקיס, ֹלא ַקל ִלי ַלֲעזֹב ֶאת ָּדִמי,

ִנְלַּכְדִּתי ֵּבין ְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש
ּוֵבין ְלׁשֹונֹות ֶהָעָׁשן…

ַּבְלִקיס, ַאְּת ְנִסיָכה ַהִּנְׂשֶרֶפת
ֶבט, ְּבִמְלֶחֶמת ַהֵּׁשֶבט ֶנֶגד ַהֵׁשּ
ָמה ֶאְכֹּתב ַעל ָאְבַדן ַמְלָּכִתי?

ַהִּמִּלים ֵהן ְקלֹוִני, ֶחְרָּפִתי.
ֵּבין ִּתֵּלי ַהּנֹוְפִלים ְנַחֵּפׂש ַאַחר אֹות

ְלכֹוָכב ֶאָחד ֶׁשָּנַפל,
ְלגּוף ְמֻנָּפץ ְּכַמְראֹות...
ְוִנְתֶהה, ֲאהּוַבת ַהֵּלָבב,

ִאם ַהֶּקֶבר ַהֶּזה הּוא ִקְבֵרְך ֶׁשָּלְך
אֹו ִקְבָרם ֶׁשל ְּבֵני ֲעָרב.

ַּבְלִקיס,
ּה, ֲעָרָבה ַהּפֹוֶרֶׂשת ָעַלי ֶאת ִרְׁשָתּ

ִג'יָרָפה ֵּגָאה ִּכְברֹוִׁשים:
ַּבְלִקיס,

ּגֹוָרֵלנּו ָהֲעָרִבי הּוא ֶׁשֲעָרִבים ִיְרָצחּונּו,
יֹאְכלּו ֶאת ְּבָׂשֵרנּו,
ְיַׁשְּספּו ֶאת ְּבָטֵנינּו,

חּו ֶאת ְקָבֵרינּו – ִיְפְתּ
ֵאיְך ַנְחֹמק ִמְּגֵזַרת ַהּנֹוִׁשים?
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ַהִּפְגיֹון ָהֲעָרִבי ֵאינֹו ַמְבִּדיל
ֵּבין ַצַּואר ַהְּגָבִרים
ְלַצַּואר ַהָּנִׁשים...

ַּבְלִקיס,
ּפֹוְצצּו אֹוָתְך... ִּכי ֶאְצֵלנּו

ָּכל ַהְּלָויֹות ֵראִׁשיָתן ַּכְרַּבַלא
ְוַאֲחִריָתן ַּכְרַּבַלא...

ֵמַהּיֹום ֹלא ֶאְלַמד ִהיְסטֹוְרָיה,
ִּכי ָיַדי ִהְתַלְּקחּו ָּבֵאׁש
ּוְבָגַדי ָרוּו ָּדם ּוֻמְגָלה.

ָאנּו חֹוְזִרים ֶאל ְּתקּוַפת ָהֶאֶבן,
ְנסֹוִגים ֶאל ַהַהְתָחָלה...
ַאֲחֵרי ֵצאת ֵעיַנִיְך, ַהָּים

ֶׁשל ֵּבירּות ָקם ְוָגָלה,
ְוַהִּׁשיר ׁשֹוֵאל ַעל ָקִציָדה

ֶׁשֹּלא ִנְׁשְלמּו ִמּלֹוֶתיָה
ְוֵאין ִמי ֶׁשָּיִׁשיב ַלְּׁשֵאָלה.

ַהַּצַער, ַּבְלִקיס, סֹוֵחט
ֶאת ִלִּבי ִּכְפִרי ָהָדר:

ָּכֵעת ְידּוָעה ִלי ָצַרת ַהִּמִּלים,
ְמצּוַקת ָמה ֶׁשֹּלא ֶנֱאַמר.
ֲאִני ַהְּמַחֵּבר, ְוֵאיִני ְמֻסָּגל

ִלְכֹּתב ְולּו ֶּפַתח ָּדָבר...
ַהֶחֶרב חֹוֶדֶרת ֶאל ַצד ּגּוִפי,

ְּבגּוף ֲאָמַרי ִנְתֲחָבה...
ַאְּת ַהַּתְרּבּות ֻּכָּלּה, ַּבְלִקיס, ַּתְרּבּות ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה.

ַּבְלִקיס, ַאְּת ְּבׂשֹוָרִתי ַהּטֹוָבה,
ּוִמי ֶזה ָקם ּוְגָנָבּה?

ַאְּת ָהִאי ְוַהִּמְגַּדּלֹור ֶׁשָעָליו,
ַהְּכִתיָבה ֶׁשִּלְפֵני ַהְּכִתיָבה...

ַּבְלִקיס,
ָיֵרַח ֶׁשִּלי, ְמֻכֶּסה ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות,

ִהֵּנה מּוָסר ַהּלֹוט,
ִהֵּנה מּוָסר ַהּלֹוט...
ִאם ַיְחְקרּוִני ֹאַמר

ֶׁשָּידּוַע ִלי ִמי ּוָמה, ּוִמי ֵהם ַהְּכלּוִאים,
ִמי ֵהם ַהֲחָלִלים, ָהֶאְביֹוִנים, ַהִּנְדָּכִאים,

ֶׁשֲאִני ַמִּכיר ֶאת ַהַּתְלָין ֶׁשָהַרג ֶאת ִאְׁשִּתי
ְוֶאת ְּפֵני ָּכל ַהּמֹוִדיִעים...
ְוֹאַמר: ְצִניעּוֵתנּו ְּפרּוָצה,

ְוַרֲחֵמינּו צֹוִאים...
ֹאַמר: ַמֲאָבֵקנּו הּוא ֶׁשֶקר,

ַהּפֹוִליִטיָקה ִהיא
ֵּבית ֹּבֶשת ֶׁשל ֶחֶבר ְּפָרִאים!

ִאם ַיְחְקרּוִני ֹאַמר:
ָיַדְעִּתי ֶׁשל ִמי ַהַּסִּכין,

ְוֹאַמר:
ִעָּדֵננּו ָהֲעָרִבי יֹוֵדַע ִלְרצַֹח ַיְסִמין,

ִלְרצַֹח ָּכל ָׁשִליַח
ְוָכל ָנִביא ַמֲאִמין...

ֲאִפּלּו ֶאת ָהֵעיַנִים ַהְּיֻרּקֹות
טֹוְרִפים ָהֲעָרִבים,

ֲאִפּלּו ַצּמֹות, ֲאִפּלּו ַטָּבעֹות,
ְצִמיִדים, ִמְׂשָחִקים, ִמְכָּתִבים.

ֲאִפּלּו ַהַּמָּזלֹות ּפֹוֲחִדים ִמּמֹוַלְדִּתי,
ּוַמּדּוַע – ֵאיֶנִּני ֵמִבין... 

ֲאִפּלּו ַהִּצּפֹוִרים ָנסֹות ִמּמֹוַלְדִּתי,
ּוַמּדּוַע – ֵאיֶנִּני ֵמִבין...

ֲאִפּלּו ַהְּסִפינֹות, ַהּכֹוָכִבים, ֶהָעִבים,
ֲאִפּלּו ַהַּמְחָּברֹות ְוַהְּסָפִרים

ְוָכל ַהְּדָבִרים ַהָּיִפים,
ֻּכָּלם – ֶנֶגד ָהֲעָרִבים.

אֹור ּגּוֵפְך ֻנַּפץ,
ְוַעָּתה, ַּבְלִקיס,

ְּפִניָנה ַנֲעָלה, ֹלא ֵאַדע:
ַהִאם ֶהֶרג ָנִׁשים הּוא ַּתְחִּביב ֲעָרִבי?

ִעים ִמֵּלָדה? ַהִאם ָאנּו ּפֹוְשׁ
ַּבְלִקיס,

סּוָסִתי ַהָּיָפה, ְלמּול
ּתֹוְלדֹוֵתינּו ּגֹוָאה ִּבי ּבּוָׁשה:

זֹוִהי ֶאֶרץ ֶׁשהֹוְרִגים ָּבּה סּוָסה,
זֹוִהי ֶאֶרץ ֶׁשהֹוְרִגים ָּבּה סּוָסה...

ָחטּוְך, ִמּיֹום ֶׁשְּשׁ
ַּבְלִקיס,

מֹוֶלֶדת ֵמֵאין ָּכמֹוְך,
ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ֵאיְך ִיְחֶיה ַּבּמֹוֶלֶדת ַהּזֹאת,
ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ֵאיְך ָימּות ַּבּמֹוֶלֶדת ַהּזֹאת.

עֹוֶדִּני ְמַׁשֵּלם ְּבָדִמי
ְמִחיר ְמֻפְלָּפל

ְּכֵדי ְלַׂשֵּמַח ֵּתֵבל... ֲאָבל
ַהּגֹוָרל ָרָצה ֶׁשִאָּוֵתר ְלַבִּדי

ְּכָעֶלה ֶׁשעֹוד ֹלא ָנַבל.
ַהִאם ָּכל ְמׁשֹוֵרר ֻמְכָרח ִלְהיֹות ֻאְמָלל?

ַהִאם ַהִּׁשיָרה ִהיא ָּתִמיד ִּפְגיֹון
ַהַּמִּפיל ֶאת ַהֵּלב ָחָלל?

ַהִאם ַרק ֵעיַני רֹואֹות
ֶאת ּתֹוְלדֹות ַהְּדָמעֹות, ַוֲחַסל?

ִאם ַיְחְקרּוִני ֹאַמר:
ֵאיְך ִנְטְּבָחה ְצִבָּיִתי ְּבֵסיף ַאּבּו ַלַהּב?5
ָּכל ַהַּגְזָלִנים, ֵמַהִּמְפָרץ ַעד ָהאֹוְקָינֹוס,

ׂשֹוְרִפים, ְמַחְּבִלים,
ֹׁשַחד נֹוְטִלים,

ַעל ָנִׁשים ִמְתַנְּפִלים
ְלִפי ְרצֹון ַאּבּו ַלַהּב...
ָּכל ַהְּכָלִבים ַהְּמֻמִּנים

סֹוְבִאים,
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זֹוְלִלים
ַרק ַעל ֶחְׁשּבֹון ַאּבּו ַלַהּב.

ִחָּטה ֵאיָנּה נֹוֶבֶטת
ֶׁשֹּלא ַעל ַּדַעת ַאּבּו ַלַהּב.

ֶיֶלד ֵאינֹו נֹוָלד ֶאְצֵלנּו
ְּבֶטֶרם ִּבְּקָרה ִאּמֹו
ְּבִמַּטת ַאּבּו ַלַהּב!
ֶּכֶלא ֵאינֹו ִנְפָּתח

ֶׁשֹּלא ִלְרצֹון ַאּבּו ַלַהּב.
ֹראׁש ֵאינֹו ֶנֱעָרף

ֶׁשֹּלא ִּבְפֻקַּדת ַאּבּו ַלַהּב...
ִאם ַיְחְקרּוִני ֹאַמר:

ֵאיְך ִנְׁשְּדָדה ְנִסיָכִתי,
ֵאיְך ִנְבְזזּו טּוְרִקיֵזי ֵעיֶניָה,

ַּתְכִׁשיֵטי ְּכלּולֹוֶתיָה...
ְוֹאַמר: ֵאיְך ִנְבַזז ַהִּׁשיר, ֲאֶׁשר

ִּפָּכה ִּכְנָהרֹות ֶׁשל ָזָהב...
ִאם ַיְחְקרּוִני ֹאַמר:

ֵאיְך ָּפְׁשטּו ַעל קּוְרָאָנּה ַהִּנְכָּבד
ְוִהִּציתּו ָּבֵאׁש ֶאת ְּפסּוָקיו...
ֹאַמר: ֵאיְך ָׁשְפכּו ֶאת ָּדֶמיָה,

ָּגְזלּו ֶאת ָּפֶניָה
ְוֹלא הֹוִתירּו ֹלא ֶוֶרד ְוֹלא ֵעָנב...

ַהִאם מֹות ַּבְלִקיס
הּוא ַהִּנָּצחֹון ַהָּיִחיד

ַּבִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשל ְּבֵני ֲעָרב?
ַּבְלִקיס,

ֲאהּוָבִתי ַעד ִׁשְכרּות ְּגמּוָרה,
ְנִביֵאי ַהָּכָזב

ְרִגיִלים ִלְרַּכב
ַעל ַּגב ָהַעִּמים,

ְוֵאין ְּבִפיֶהם ְּבׂשֹוָרה.
לּו ֵהִביאּו ָלנּו

ִמָפַלְסִטין ַהּנּוָגה
ַּתּפּוז

אֹו ּכֹוְכֵבי ְנָהָרה...
לּו ֵהִביאּו ָלנּו

ֵמחֹוֵפי ַעָּזה
ֶצֶדף

אֹו ֶאֶבן ְזִעיָרה,
לּו ְּבֶמֶׁשְך ֶרַבע ֵמָאה ִׁשְחְררּו

ַּגם ַזִית ָקֹטן,
לּו ֶהְחִזירּו ִלימֹון

ִנים, ּוָמחּו ֶאת ֶחְרַּפת ַהָׁשּ
ָהִייִתי מֹוֶדה ְלהֹוְרַגִיְך, ַּבְלִקיס,
ֲאהּוָבִתי ַעד ִׁשְכרּות ְּגמּוָרה...

ַאְך ֵהם ָנְטׁשּו ַלֲאָנחֹות ָפַלְסִטין
ְּכֵדי ִלְרצַֹח ְּגִביָרה!

ָמה יֹאְמרּו ַהִּׁשיִרים, ַּבְלִקיס,
ְּבבֹוָאם ֶאל ֶזה ָהִעָּדן?

ָמה יֹאְמרּו ַהִּׁשיִרים
ִּבְזַמן וּוְלָּגִרי,

ַּבְרָּבִרי,
ַּפְחָדן,

ִאם ָהעֹוָלם ָהֲעָרִבי
ֻמֶּכה, ְקטּוַע ָלׁשֹון

ּוְתבּוְסָתן?
ָאנּו ַהֶּפַׁשע ִּבְמֹלא ִּתְפַאְרּתֹו,
ֶאת ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ָמה ִנְזֹּכר?
ְנָטלּוְך, ֲאהּוָבה, ִמּתֹוְך ָיִדי,
יר ִמּתֹוְך ִּפי, ָנְטלּו ֶאת ַהִׁשּ

ָנְטלּו ֶאת ַהְּכִתיָבה ְוֶאת ַהְּקִריָאה –
ַיְלדּות ֶׁשְּכָבר ֹלא ַּתֲחזֹר...

ַּבְלִקיס, הֹוי ַּבְלִקיס,
ִּדְמָעה ַעל ֵמיְתֵרי ַהִּכּנֹור,

ִלַּמְדִּתי ֶאת הֹוְרַגִיְך ֶאת סֹוד ַהְּתׁשּוָקה,
ַאְך ֵהם ָהְרגּו ֶאת סּוִסי

ֶטֶרם אֹור.
ַּבְלִקיס:

ֲאַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחֵתְך, ִּכי אּוַלי
ַחַּיִיְך ֵהם ֹּכֶפר ַחַּיי...

ֵהיֵטב ָיַדְעִּתי
ֶׁשָהרֹוְצִחים ִּבְּקׁשּו ַרק

ִלְרצַֹח ֶאת ִמּלֹוַתי!
נּוִחי ְּבָׁשלֹום, ִאָּׁשה ֻמְפָלָאה,
ַאֲחַרִיְך ֹלא ִּתָּתֵכן עֹוד ִׁשיָרה

ְוַהָּנִׁשּיּות ִנְגְּדָעה...
ּדֹורֹות ֶׁשל ְיָלִדים ִיְׁשֲאלּו
ֵהיָכן ַצָּמֵתְך ַהְּקלּוָעה...

ּדֹורֹות ֶׁשל אֹוֲהִבים ִיְקְראּו
ָעַלִיְך, מֹוָרה־ַמְצִּביָאה...

ּוְבבֹוא יֹום ֵיְדעּו ָהֲעָרִבים ֶׁשֵהם
ָהְרגּו ֶאת ַהְּנִביָאה...
ָהְרגּו ֶאת ַהְּנִביָאה...

ָה ְר ג ּו  ֶא ת
ַה ְּנ ִב י ָא ה.

על־פי . 1 האסלאם.  שלפני  בערב  שחי  משורר  הוא  עאדיא  אבן  אלסמואל 
של  כינוי  הוא  אלמהלהל  עדיה(.  בן  )שמואל  יהודי  היה  מסורות  כמה 

המשורר והלוחם אלזיר סאלם, בן אותה תקופה.
במסורת המוסלמית שמה של מלכת שבא הוא בלקיס.. 2
אלאעזמייה היא שכונה בבגדאד השוכנת על גדת החידקל.. 3
זיינב וֻעמר היו ילדיהם של ניזאר ובלקיס.. 4
אבו להב הוא כינויו של עבד אלֻעזא בן עבד אלֻמַטִּלּב, דודו של הנביא . 5

מוחמד, דמות הארכי־נבל בקוראן ובמסורת המוסלמית, שנודע לשמצה 
על תאוות הבצע שלו ועל סירובו להתאסלם.
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קטעים מתוך הקינה ׳ַּבְלִקיס׳ 
מערבית: נעים עריידי, ׳מאזניים׳, גל׳ ס״ב, עמ׳ 34-33 )1989)

א
ּתֹוָדה ָלֶכם, ּתֹוָדה ָלֶכם.
ֲאהּוָבִתי ִנְרְצָחה... ְוַעָּתה

ְראּוִיים ַאֶּתם ִלְלֹּגם ּכֹוִסית
ַעל ֶקֶבר ַהִּנְרַצַחת.

ְוַאף ִׁשיִרי ִנְרַצח: ְּכלּום ֵיׁש עֹוד ֻאָּמה
ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו

ַהּיֹוַדַעת ִלְרצַֹח ִׁשיָרה?

ב
ַּבְלִקיס:

ַהָּיָפה ְּבַמְלכּות ָּבֶבל ָהְיָתה
ַהְּגבֹוָהה ְּבִדְקֵלי ִעיַראק

ְוָכל ֵאיַמת ֶׁשָּצֲעָדה
ַטָּוִסים ְוַאָּילֹות ָהיּו ְּבֵני ִלְוָיָתּה.

ַּבְלִקיס, ֶׁשַאְּת ְּכֵאִבי
ּוְכֵאב ַהִּׁשיר

ַהִּׁשּבֹוִלים ֹלא ַיְגִּביהּו עֹוד ֹראָׁשם
ְּבַהְׁשִּפיל ָעֵלינּו ֹראֵׁשְך.

הֹו, ִניְנֵוה ַהְּיֻרָּקה
ַהּצֹוֲעִנָּיה ַהְּמתּוָקה

ְּכמֹו ַּגִּלים ַּבִחֶּדֶקל ָהִיית
ְוִגְלּגּולֹו ֶׁשל ַהֶּדֶקל ָּבָאִביב.

ג
ֲהָרגּוְך, ַמְלָּכִתי!                                   

ֵאיזֹו ֻאָּמה ֲעָרִבית ִהיא זֹאת
ָהרֹוַצַחת ֶאת ִׁשיַרת ַהָּזִמיר?

ַאְּיֶכם ָאבֹות ְּגדֹוִלים
ַאְּיֶכם ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהְּדגּוִלים?
ְׁשָבִטים ָאְכלּו ְּבַׂשר ְׁשָבִטים,

ׁשּוָעִלים ָטְרפּו ְּבַׂשר ׁשּוָעִלים
ְוַעְּכִביִׁשים ָרְמסּו ּגּופֹות ַעְּכִביִׁשים.

ְּבֵעיַנִיְך ֶאָּׁשַבע
ֶׁשֹּלא ַאְסִּתיר עֹוד ִנְפְלאֹות ָהֲעָרִבים:

ַהְּגבּוָרה ִהיא ֶׁשֶקר ֲעָרִבי
ְוַהִהיְסטֹוְרָיה, ָּכמֹונּו ַאף ִהיא ְמַׁשֶּקֶרת.    

               
ד

ַּבְלִקיס,
ַאל ָנא ֵּתָעְדִרי ֵמִאָּתנּו ָּכל ָּכְך

ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְלָעַדִיְך ִאְּבָדה ֵמאֹוָרּה
ְּדִעי ֶׁשֹאַמר ֶאת ַהֹּכל:

ַהַּגָּנב ַהּלֹוֵבׁש ַמֵּדי ַחָּיל
ְוַהַּקְּבָלן ְמַפֵּקד ְמחֹוָנן;

ָּכזֹאת ִהיא ַהִהיְסטֹוְרָיה, ֲאהּוָבִתי!
ֵּכיַצד ֵיַדע ָהָאָדם ְלַהְבִחין

ֵּבין ְּפֹסֶלת ְלֵבין ַּגן?

י"ג
ַּבְלִקיס, ֶׁשַאְּת ַהְּנִסיָכה
ֶׁשַאְּת ַהָּקְרָּבן ַהָּמֳעֶלה

ְּבֵאׁש ִמְלֲחמֹות ַהְּׁשָבִטים!
ָמה ֶאְכֹּתב ַעל ֶהְעֵּדֵרְך

ַמְלָּכִתי?
ַהִּמִּלים ַיְחְׂשפּו ַּכָּוָנִתי.

ִהֵּנה ֲאִני ָּתר
ֵּבין ִעֵּיי ֶהֳחָרבֹות
ַאַחר ּכֹוָכב ֶׁשָּנַפל

ְוַאֲחֵרי ּגּוף ֶׁשָּנפֹוץ ְלָכל ֵעֶבר
ְוִהֵּנה ֲאִני ׁשֹוֵאל

ִאם ֶזה ַהֶּקֶבר ִקְבֵרְך הּוא
אֹו ֶׁשָּמא ִקְבָרּה ֶׁשל ָהֻאָּמה ָהֲעָרִבית ֻּכָּלּה!

י"ד
ַּבְלִקיס,

ִּדין ֲעָרב קֹוֵבַע
ִּביֵדי ֲעָרִבים ָנמּות

ֲעָרִבים יֹאְכלּו ְּבָׂשֵרנּו,
ֲעָרִבים ְיַבְּקעּו ְּבָטֵנינּו

ֲעָרִבים ִיְפֲערּו ִקְברֹוֵתינּו!
ֵּכיַצד ִאם ֵּכן ִנָּמֵלט ִמְּגַזר ַהִּדין

ְוֶחֶרב ֲעָרב ֵאיָנּה יֹוַדַעת
ֵּבין ְּגרֹונֹו ֶׁשל ֶּגֶבר ּוְגרֹוָנּה ֶׁשל ִאָּׁשה?

ט"ו
ֹלא ֶאְלַמד יֹוֵתר ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה

ֶאְצְּבעֹוַתי ֶנְחְרכּו
ּוְבָגַדי ּגֹוֲאלּו ְּבָדם.

ְוׁשּוב ָאנּו חֹוְזִרים ִלְתקּוַפת ָהֶאֶבן
ְּבָכל יֹום ְנסֹוִגים ְלָאחֹור

ֵמֲהַלְך ֶאֶלף ָׁשִנים.

ט"ז
ַהָּים ְּבֵּבירּות ִהְתַּפֵּטר

ְּכֶׁשָּנְטׁשּו ֵעיַנִיְך ֶאת ַהָּים

ַהִּׁשיָרה ֲעַדִין ׁשֹוֶאֶלת
אֹודֹות ִׁשיר ֶׁשֶּטֶרם ִנְׁשַלם.

ָהֶעֶצב סֹוֵחט ֶאת ִלִּבי ְּכַתּפּוז
ָּכֵעת נֹוַדע ִלי סֹוד ַהָּלׁשֹון ַהֹּלא ֶאְפָׁשִרית.

ֲאִני ֶׁשִראׁשֹון ָיַדְעִּתי ְלַגּלֹות סֹוָדּה ֶׁשל ַהִּׁשיָרה
ֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד ִלְפֹּתַח ְּבִׁשיר.

י"ז
ַּבְלִקיס ֶׁשַאְּת ַהָּיֵרַח ַהָּטמּון ֵּבין ָהֲאָבִנים

ַעָּתה אּוַלי ַיֲעֶלה ַהָּמָסְך
ָאֵכן ַהָּמָסְך ַיֲעֶלה.

ִנְׁשָּבע ֲאִני לֹוַמר ֶאת ַהֹּכל ַּבֲחִקיָרה:
ַהֵּׁשמֹות ְוַהְּדָבִרים ֻּכָּלם ְידּוִעים,

ָהֲאִסיִרים, ַהֲחָלִלים, ָהֲעִנִּיים ְוַהַחָּלִׁשים
ֻּכָּלם ְידּוִעים,

ַהַּתְלָין, רֹוֵצַח ִאְׁשִּתי
ְוָכל ַהַּמְלִׁשיִנים.

ֲאִני אֹוֵמר
ָטֳהָרֵתנּו ֵאיָנּה ֶאָּלא ֻטְמָאה
ּוְתִמימּוֵתנּו ִמְׂשָחק ְמזָֹהם

ַמֲאָבֵקנּו הּוא ֶׁשֶקר ַּגס
ֶאְצֵלנּו ֵאין ָּכל ֶהְבֵּדל

ֵּבין ּפֹוִליִטיָקה ּוֵבין ְזנּות.
ֲאִני ֹאַמר ַּבֲחִקיָרה:

ָּכל ָהרֹוְצִחים ְידּוִעים
ּוְזַמֵּננּו ָהֲעָרִבי ְמֻיָּמן ְּבֶרַצח ַהַּיְסִמין

ְּבֶרַצח ַהְּנִביִאים
ְוָכל ַהחֹוִזים ַהְּׁשִליִחים.
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בלקיס )קטעים)

ּתֹוָדה ָלֶכם... ּתֹוָדה ָלֶכם...
ֲאהּוָבִתי ִנְרְצָחה... ּתּוְכלּו ַעָּתה ִלְׁשּתֹות ּכֹוִסית

ַעל ֶקֶבר ַהָּׁשִהיָדה...
ַהָּקִציָדה ֶׁשִּלי ֻחְּסָלה...

ַהִאם ֵיׁש ֻאָּמה ֲעֵלי ֲאָדמֹות – ְּפָרט ָלנּו – ַהְמַחֶּסֶלת ָקִציָדה!
 *

ַּבְלִקיס ָהְיָתה ַהָּיָפה ְּבַמְלכּות ָּבֶבל,
ַּבְלִקיס ָהְיָתה ַהְּגבֹוָהה ַּבֲעֵצי ַהָּתָמר ְּבִעיַראק,

ְּבִהּלּוָכּה, ַטָּוִסים ִלּוּוָה ְוַאָּילֹות ָהְלכּו ְּבִעְּקבֹוֶתיָה.
ַּבְלִקיס, הֹוי ְּכֵאִבי ּוְכֵאָבּה ֶׁשל ַהָּקִציָדה,

ַּכֲאֶׁשר ְקצֹות ֶאְצְּבעֹוַתי נֹוְגעֹות ָּבּה.
הֹוי ִניְנֵוה ַהְּיֻרָּקה, ַיְפְיָפִתי ְּבִהיַרת ַהֵּׂשָער...
הֹוי ַּגֵּלי ַהִחיֶּדֶקל, ַהַּמְלִּביִׁשים ָּבָאִביב ַעל 

ַרְגָלּה ֶאת ְיִפי ָהֲעָכִסים
  

ַּבְלִקיס, הֹוי ַהָּׁשִהיָדה ְוַהָּקִציָדה ַהְּטהֹוָרה ַהְּנִקָּיה
ְׁשָבא ַהָּתָרה ַאַחר ְמלּוָכָתּה, ָהִׁשיִבי ְּבָרָכה ַלֲהמֹוִנים...

הֹוי ַהְּגדֹוָלה ַּבְּמָלכֹות... ַמְגִׁשיָמה ִּתְפֶאֶרת ְיֵמי ַהּׁשּוֵמִרים!1
ַּבְלִקיס, ִצּפֹוִרי ַהָּיָפה ְוֶאֶבן ַהֵחן ַהְּיָקָרה,

ִּדְמָעה ַהּזֹוֶלֶגת ַעל ֶלִחי ַהְּתִהָּלה...
ֵּכיַצד ִהְתַאְכַזְרִּתי ֵאַלִיְך, ַּכֲאֶׁשר ְלַקְחִתיְך ִמְּגדֹות ַאל־ַאְעְט'ִמָיה2
ֵּבירּות רֹוַצַחת ִמֵּדי יֹום ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ּוְמַחֶּפֶׂשת ִמֵּדי יֹום ָקְרָּבן...

ְוַהָּמֶות ְּבֵסֶפל ַהָּקֶפה ֶׁשָּלנּו
ְּבַמְפֵּתַח ֵּביֵתנּו, ְּבִפְרֵחי ִמְרַּפְסֵּתנּו,

ִּבְנַיר ָהִעּתֹוִנים ּוְבאֹוִתּיֹות ָהָאֶלף־ֵּבית
ִהֵּנה ֲאַנְחנּו, ַּבְלִקיס, ִנְכָנִסים ַּפַעם נֹוֶסֶפת ְלִעַּדן ְאל־ָּג'אִהִלָּיה3

ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ִּנְכָנִסים ַלְּפָראּות, ַלֶּנְחָׁשלּות, ַלִּכעּור ְוַלִּׁשְפלּות.
ָאנּו ִּנְכָנִסים ַּפַעם נֹוֶסֶפת ְלִעַּדן ַהַּבְרַּבִרּיּות

ַּכֲאֶׁשר ַהְּכִתיָבה ִהיא ַמָּסע ֵּבין ְרִסיס ּוְרִסיס...
ְוִחּסּול ַהַּפְרַּפר ְּבָׂשֵדהּו הּוא ַהְּבָעָיה...

  
ַּבְלִקיס...

ִהֵּנה מֹוֵעד ְׁשִתַּית ַהֵּתה ָהִעיָראִקי ָהֵריָחִני,
ָּמר ַּכֻּמְבָחר ַּבֵּיינֹות. ַהְמֻשׁ

ִמי ַיִּגיׁש ֶאת ַהּכֹוסֹות... הֹוי ִג'יָרָפה
ִמי ְיַנֵּׁשק ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבׁשּוָבם?

ּוִמי ֶהֱעִביר ְלֵביֵתנּו ֶאת ַהְּפָרת ּוִפְרֵחי ַהִחֶּדֶקל ְוָהָרָסאָפה.4
ַּבְלִקיס... ָהֵאֶבל ּדֹוֵקר אֹוִתי

ֵּבירּות ֶׁשָרְצָחה אֹוָתְך... ֵאיָנּה ַמִּכיָרה ְּבִפְׁשָעּה
ְּבָתה ֶאת ַהָּיֵרַח ּוֵבירּות ֶׁשָאֲהָבה אֹוָתְך ִמְתַּכֶחֶׁשת ֶׁשָהְרָגה ֶאת ֲאהּוָבָתּה ְוִכּ

 
ַּבְלִקיס... הֹוי ַּבְלִקיס... ַּבְלִקיס

ָּכל ֲעָנָנה ּבֹוָכה ָעַלִיְך ַאְך ִמי ּבֹוֶכה ָעַלי?
ַּבְלִקיס... ֵּכיַצד ָהַלְכְּת ֲחִריִׁשית, ְוֹלא ִהַּנְחְּת ָיַדִיְך ַעל ָיַדי?

ַּבְלִקיס... ֵּכיַצד ָעַזְבְּת אֹוָתנּו רֹוֲעִדים ָּברּוַח, ַּכֲעֵלי ָהֵעִצים?
ָעַזְבְּת אֹוָתנּו – ֲאבּוִדים ְּכנֹוָצה ַּבֶּגֶׁשם.

ַהְלַואי ְוָיַדְעִּתי ַמה ִהְרַהְרְּת ָעַלי?
ֲאִני ֶׁשָּזקּוק ְלַאֲהָבֵתְך... ְּבּדֹוֶמה ְלַזייַנְּב אֹו ֻעַמר...5

ַּבְלִקיס... אֹוָצר ַאָּגִדי, ֹרַמח ִעיָראִקי ְוַיַער ְקֵנה סּוף,
ֶׁשִהְתַעְּלָתה ֵמַעל ְלָגְבֵהי ָהֲעָנִנים... ֵמַאִין ָּבאת ַּבֲעלּוִמים ֵאֶּלה?

ַּבְלִקיס... ְיִדיָדה ְיָקָרה, ֲחֵבָרה ֲעִדיָנה ְּכֶפַרח ַהִחָּנִנית
ָצָרה ָעֵלינּו ֵּבירּות, ַצר ַהָּים ְוַצר ַהָּמקֹום.

ַּבְלִקיס... ָהֵאין ֵלְך ְּכִפיָלה... ֶׁשָּמא ֵיׁש ְׁשֵּתי ַּבְלִקיס...
  

ַּבְלִקיס, הֹוי ַצְפָצָפה ֶׁשָּפְרָׂשה ָעַלי ֶאת ַמְחְלפֹוֶתיָה, הֹוי ִג'יָרָפה ְיִהיָרה
ּגֹוָרֵלנּו ַּכַעְרִבים הּוא ֶׁשֵּנָהֵרג ִּביֵדי ַעְרִבים

ּוְבָׂשֵרנּו ֵיָאֵכל ַעל ְיֵדי ֲעָרִבים,
ְּבָטֵנינּו ְיֻבְּקעּו ִּביֵדי ַעְרִבים ְוִקְבֵרנּו ִיָּכֶרה ִּביֵדי ַעְרִבים

ֵּכיַצד ִנָּמֵלט ֵמַהּגֹוָרל ַהֶּזה?
ַהִּפְגיֹון ָהַעְרִבי ֹלא ַמְבִחין ֵּבין ַצְּואֵרי ַהְּגָבִרים ְלַצְּואֵרי ַהָּנִׁשים

ַּבְלִקיס... ּפֹוְצצּו אֹוָתְך...
ֶאְצֵלנּו ַהַהְלָויֹות ַמְתִחילֹות ְּבַּכְרָּבָלא ּוִמְסַּתְּימֹות ְּבַּכְרָּבָלא6

  
ֹלא ֶאְקָרא ֵסֶפר ִהיְסטֹוְרָיה יֹוֵתר...

ֶאְצְּבעֹוַתי ִנְׂשְרפּו ּוְבָגַדי ִהְתַּכּסּו ְּבָדם
ִהֵּנה ָאנּו ִּנְכָנִסים ְלִעָּדן ָהֶאֶבן

ְנסֹוִגים ָּכל יֹום ֶאֶלף ָׁשִנים ְלָאחֹור
  

ֲאִפּלּו ָהֵעיַנִים ַהְּיֻרּקֹות ִנְרָּצחֹות ִּביֵדי ָהַעְרִבים
ֲאִפּלּו ַהִּצָּפְרָנִים, ַהַּטָּבעֹות, ַהְּצִמיִדים, ַהַּמְראֹות ְוַהַּצֲעצּוִעים

ֲאִפּלּו ַהּכֹוָכִבים ּפֹוֲחִדים ִמּמֹוַלְדִתי ְוֹלא ֵאַדע ַהִּסָּבה
ֲאִפּלּו ַהִּצֳּפִרים ּבֹוְרחֹות ִמּמֹוַלְדִתי ְוֹלא ֵאַדע ַהִּסָּבה

ֲאִפּלּו ַהּכֹוָכִבים, ַהָּפָרִׁשים, ַהֶּמְרָּכבֹות ְוָהֲעָנִנים
ֲאִפּלּו ַהַּמְחָּברֹות, ַהְּסָפִרים ּוְכֵלי ָהִאּפּור... ֻּכָּלם ֶנֶגד ָהַעְרִבים

 *
ַּבְלִקיס... סּוָסִתי ַהָּיָפה

ִהְנִני ָנבֹוְך ֵמַהִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשִּלי
ָאנּו ִּבְמִדיָנה ֶׁשָּבּה הֹוְרִגים סּוִסים

ֵמָאז ֶׁשָּטְבחּו אֹוָתְך, הֹוי ַּבְלִקיס, הֹוי מֹוֶלֶדת ָיָפה.
ָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵּכיַצד ִיְחֶיה ְּבמֹוַלְדּתֹו,
ָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵּכיַצד ָימּות ְּבמֹוַלְדּתֹו?

  
ַּבֲחִקיָרה ֹאַמר ֵּכיַצד ַאַּיְלִּתי ֵמָתה ְּבֶחֶרב ַאּבּו ַלַהּב7

ָּכל ַהַּגָנִבים ֵמַהִּמְפָרץ ְוַעד ָהאֹוְקָינֹוס 
הֹוְרִסים, ׂשֹוְרִפים, אֹוְכִלים ּוִמְׁשַּתְּכִרים ַעל ֶחְׁשּבֹון ַאּבּו ַלַהּב.

ִחָּטה ֵאיָנּה נֹוֶבֶטת ְלֹלא ִאּׁשּור ַאּבּו ַלַהּב
ִּתינֹוק ֹלא נֹוָלד ִמְּבִלי ֶׁשִאּמֹו ִּבְּקָרה ְּבִמַּטת ַאּבּו ַלַהּב

מערבית: צבי גבאי, מתוך השירה - האימפריאליזם היפה, ספרי ׳עתון 77׳,  עמ׳ 31-29 )2010)
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ֵּבית ֹסַהר ֹלא ִנְפָּתח ְלֹלא ִאּׁשּור ַאּבּו ַלַהּב
ְוֵאין עֹוְרִפים ֹראׁש ְלֹלא ַצו ֶׁשל ַאּבּו ַלַהּב

  
ַמה ַּמְׁשָמעּות ַהִּׁשיָרה, הֹוי ַּבְלִקיס, ְּבָיִמים ֵאֶּלה?

ַמה ַּמְׁשָמעּות ַהִּׁשיָרה, ָּבִעָּדן ַהִּכָּתִתי, ָהַאָמגֹוִׁשי, מּוג ַהֵּלב?
ָהעֹוָלם ָהֲעָרִבי ָׁשחּוק ָּכנּוַע ְוָחתּוְך ָלׁשֹון 

ָלְקחּו אֹוָתְך ֲאהּוָבִתי ִמָּיַדי... ָלְקחּו ֶאת ַהָּקִציָדה ִמִּפי...
ָלְקחּו ַהְּכִתיָבה, ַהְּקִריָאה, ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשְלָוה

הֹוי ַּבְלִקיס... ָּדְמָעה ַהּזֹוֶלֶגת ֵמַעל ֵמיָתֵרי ַהִּכּנֹור
ִּלַּמְדְּת ֶאת הֹוְרַגִיְך ֶאת סֹודֹות ָהַאֲהָבה

ַאְך ִלְפֵני ִסּיּום ַהַּמֲעָרָכה ָהְרגּו ֶאת סּוָסִתי.

ַּבְלִקיס... ְמִחָּלה,/// ְמִחיָלה!/// ֶׁשָּמא ַחַּיִיְך ָהיּו ִּפְדיֹון ְלַחַּיי.
ֵאיֶנִּני ַמִּכיר ֵהיֵטב ֶאת ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְסַּתְּבכּו ַּבֶהֶרג,

ְׁשִאיָפָתם ָהְיָתה ַלֲהרֹג ֶאת ִמּלֹוַתי!!
  

נּוִמי ְּבָחסּות ַאְלָלה, ְיֵפהִפָּיה ְיָקָרה...
ַהִּׁשיָרה ַאֲחַרִיְך ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרית ְוַהָּנִׁשּיּות ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרית

ּדֹורֹות ְיָלִדים ִיְׁשֲאלּו ַעל ַמְחְלפֹוַתִיְך ָהֲאֻרּכֹות
ְודֹורֹות ֶנֱאָהִבים ִיְקְראּו ָעַלִיְך... מֹוָרה ֲאִציָלה

ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ֵיְדעּו ָהַעְרִבים ֶׁשֵהם ָרְצחּו ֶאת ַהְּׁשִליָחה.
ָרְצחּו ֶאת ַהְּׁשִליָחה.
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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 
מיוחדת, גם אם  עזרה  ובלי  מרבי  בדיוק  השמות  של  רובם  רוב  את 
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 אותה4 לעולם 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 
את  להבין  לקורא  וכן מתן אפשרות  בערבית  ושל השמות  הטקסט 
השמות ולהצליח להגות אותם נכונה. זהו המבחן היחיד והוא מבטל 
אחזור  ודוחק, לפחות בכל האמור לתרגום טקסטים ספרותיים, את 
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 
והתיעתוק,  התעתיק  ענייני  של  הרגישות  בנקודות  לגעת  וניסיתי 
מתבקש היה שאציע שיטת תעתיק חדשה שתוכל להחליף או לרשת 
את שיטת התעתיק ה"מדעי" הישנה, זאת שאני יוצא נגדה, ותאפשר

4. יהודה שנהב, מייסלון דלאשה, רמי אבנימלך, נסים מזרחי ויונתן מנדל,  ״ידיעת  
ערבית בקרב יהודים בישראל – דוח״, אוניברסיטת תל־אביב, מכ ון ון ליר בירושלים  

ומנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים־ערבים, 2015. 
.http://goo.gl/dzn1jv :בקישור

יותר וטרחני פחות של שמות ערביים  יותר, נהיר  ייצוג חדש, מדויק 
בשפה העברית או האלפבית העברי. ואולם, מול מטלה כזו אני מוצא 
מחייבת  תעתיק  ששיטת  סבור  שאני  מכיוון  במקצת,  נבוך  עצמי 
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 
בקריאת  מאוד  עד  והניכרות  לעברית  הערבית  בתעתיק  המובנות 
להותיר  מעדיף  אני  אלה,  כל  שום  על  מערבית.  מתורגמים  טקסטים 
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 
הקיימות  התעתיק  שיטות  את  להמיר  ולא  מילים,  לתעתק  בבואם 
בשיטת תעתיק חדשה, כטבלת השוואה מחייבת, שרק תוביל להחלפת 
אם  כי  אחרת,  משתקת  באורתודוקסיה  אחת  משתקת  אורתודוקסיה 
להשאיר בידי המתרגם את כלי המחשבה והחשיבה לקביעת התעתיק 
היעד.            .הנדרש בהתאם לעבודתו, לסוג הטקסט, למקום, לזמן, לנסיבות ולקהל 

המחבר מבקש להודות לאלירן לוי על הסיוע בהתקנת המאמר.

b המשך מעמ׳ 17
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גבריאל מ׳ רוזנבאום

מי הם האנשים האלה,
ומה הם עושים?

עלי סאלם: האיש, המחזאי, 
הסטיריקן ולוחם השלום

בספטמבר 2015 הלך לעולמו בגיל שבעים ותשע עלי סאלם, מחזאי, 
ובעל  ובאישיותו(  )בממדיו  גדול  לוחם למען השלום, אדם  סטיריקן, 
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.

לישראל.  החלוצי  מסעו  בעת  ב־1994  לראשונה  פגשתי  עלי  את 
ידוע במצרים. בקרב המבקרים והקהל המתעניין  הוא היה אז מחזאי 
חברתיים  ומחזות  קומדיות  הכותב  כמחזאי  ידוע  היה  הוא  בתיאטרון 
עם שילובים של פנטזיה וריאליזם, מרירות וצחוק, וביקורת נוקבת על 

תופעות שליליות בחברה ובקרב בני האדם.

המצרי  והיה  הפרטית,  במכוניתו  לישראל  שנה  באותה  הגיע  עלי 
הראשון, ולפי שעה גם האחרון, שעשה את זה. מכיוון שידע שאשתו 
דבר  להן  לומר  מבלי  מהבית  יצא  כזאת,  בנסיעה  יתמכו  לא  ובנותיו 
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. 
נתניה? המחזאי המצרי התכוון להגיע לתל־אביב, אבל מכיוון  מדוע 

שלא הכיר את שמות היציאות מהכביש מצא את עצמו בנתניה.

הלכנו לשבת בבית קפה. לבשתי חולצה בלבד, והיה לי קר. עלי חד 
את  יותר  הרבה  עוד  ולהעריך  להכיר  למדתי  השנים  במשך   - העין 
עינו החדה - הבחין בכך, והניח את מעיל הג'ינס שלו על כתפי. הרגע 

החמים הזה היה תחילתו של ידידות שנמשכה מאז ועד יום מותו.

נוחה  שהאווירה  שהרגשתי  ולאחר  מצרית,  בערבית  התנהלה  השיחה 
מחזהו  את  לעברית  לתרגם  רשות  ממנו  לבקש  העזתי  ואינטימית, 
עלי  העברית.  באוניברסיטה  אז  לימדתי  שאותו  אדיפוס"  "קומדיית 
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 
ועלי שמח לראות את מחזהו  יצא תרגום המחזה לאור,  יותר  מאוחר 

המודפס בעברית.

הוא  העברית.  באוניברסיטה  שלי  בשיעורים  להתארח  לעלי  הצעתי 
שאל מתי אני מלמד, ואמרתי לו. הוא הודיע לי שיבוא, ורשם לעצמו 
ולא אמרתי דבר לאף אחד  את היום והשעה. לא סיפרתי לתלמידים 
האמנתי  לא  האמת  ולמען  שיגיע,  בטוח  הייתי  לא  באוניברסיטה. 
הוא  אך  באוניברסיטה.  ביקור  לטובת  בישראל  מסעותיו  את  שיקטע 
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־1994 ומזכירים לי את 

החוויה הבלתי נשכחת הזאת.

)שקטעים ממנו התפרסמו בתחילה בהמשכים  לישראל  מסע  בספרו 
בשבועון המצרי 'ּכאריּכאתיר' - 'קריקטורה'( כתב עלי סאלם שמטרתו 
הם  ומה  האלה,  האנשים  הם  מי  "לראות  היתה  לישראל  בנסיעה 
הארץ  את  חרש  אלה,  שאלות  שתי  על  תשובות  לקבל  כדי  עושים". 

נפגש  ולרוחבה,  לאורכה 
שכבות  מכל  אנשים  עם 
וערבים,  יהודים  הציבור, 
וחברויות  קשרים  ויצר 

שנמשכו לאורך שנים.

עלי הגיע בהמשך לביקורים 
האחרון  בישראל.  נוספים 
ב־2005,  היה  שבהם 
באוניברסיטה  שלי  כאורח 
השני  ביקורו  העברית. 
באוניברסיטה העברית הפך 
האחרון  לביקורו  בדיעבד 
הרבים  חבריו  ואת  בארץ, 

מישראל פגש מאז בקהיר.

נראה  לא  הדבר  אם  גם 
כי  האמין  עלי  חוץ,  כלפי 
לגמרי במערכה  בודד  אינו 

חזר  האויב של מצרים",  אינה  "ישראל  והנורמליזציה.  למען השלום 
והכריז בשנותיו האחרונות, כמעט עד יום מותו, וקרא באדיקות להידוק 

הקשרים בין שתי המדינות לטובת שתיהן.

נורמליזציה ביחסים עם ישראל היתה לצנינים  עמדתו הנחרצת בעד 
משורותיה  אותו  הוציאה  המצרית  הסופרים  אגודת  מתנגדיו.  בעיני 
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 
לו  שהוכיחו  וסטודנטים,  אינטלקטואלים  עיתונאים,  ספרות,  ומבקרי 

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 
ידידים  וביניהם  מבקריו,  לעבר  לישראל  מסע  בספרו  הפנה  שאותם 

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, 
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המצוטטים כאן במלואם:

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

ואילו אתם מוגי־לב; מבקשים אותו  את השלום עושים האמיצים, 
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?!

וסיפורים סטיריים,  הומורסקות  חייו כתב בעיקר  בתקופה המאוחרת של 
הביורוקרטיה,  את  ומשוננים  שנונים  ובחיצים  בחריפות  תקף  שבהם 
האדם.  בני  ושל  המדינה  מוסדות  של  והרשעות  השחיתות  האיוולת, 
שזכו  באנתולוגיות  וקובצו  שונים,  עת  ובכתבי  בעיתונים  הופיעו  כתביו 
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". 
עלי  של  במחזה  תּביי  אבל  סופוקלס,  של  "אדיפוס"  על  מבוסס  המחזה 
סאלם היא תּביי במצרים הקדומה ולא ביוון. המחזה הוא אלגוריה המכוונת 
הטוטליטרי  ולמשטר  אל־נאצר  עבד  של  בתקופתו  המודרנית  למצרים 
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. 
תיריזיאס,  בפי  )בעיקר  ספרותית  בערבית  כתובים  דיאלוגים  קטעי  כמה 
כגון בנאומי הפתיחה והסיום של המחזה(. הוראות הבמה כתובות, על פי 

המקובל, בערבית הספרותית.

"קומדיית  יצירתו של עלי סאלם בחרתי כאן בשתי תמונות מתוך  מתוך 
אדיפוס". במחזה, בדומה למחזהו של סופוקלס, אדיפוס משחרר את העיר 
במחזה  כי  )אם  החידה שהציגה  את  פותר  לאחר שהוא  מאימת המפלצת 
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. 
יוקאסטה מבעלה  התמונה השנייה מתארת את חוסר שביעות רצונה של 
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, 
שקטעים  אדיפוס"  "קומדיית  המחזה  לרבות  איתנו,  נמצאים  כתביו  ממנו מודפסים כאן.                    .אבל 

עלי סאלם  u   علي سالم
מערבית: גבריאל מ׳ רוזנבאום

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.

מהחקירות התברר שאתה מפיץ שמועות שאדיפוס לא  אואלח 
פתר את החידה ולא הרג את המפלצת. אין מקום שבו 
ּבָּבִרים,  קפה,  בבתי   - האלה  הדברים  את  אמרת  לא 

בבתי קברות ובטלפון.

לא זה מה שאמרתי. כאעת 

אז מה אמרת? אואלח 

אני שאלתי שאלה אחת. מה היתה החידה? כאעת 

ומה זה עניינך? למה אתה שואל? אואלח 

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

טוב מאוד. אנחנו עוד נגיע לזה, נגיע לזה. אדוני, מי  אואלח 
הם אלה שרוצים לדעת?
אני נשבע לך בהורוס.*1 כאעת 

אל תישבע בהורוס. אל תסבך את עצמך בצרות. אואלח 

אני נשבע לך בכל הֵאלים שאני לא יודע על מישהו  כאעת 
מסוים.

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

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

פעם  כל  הזה.  מהמשחק  לי  נמאס  אואלח,  תשמע,   

* בגרסה המצרית: חורס.
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שמתמנה מלך חדש, אתם תופסים אותי וַמִּכים 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(.

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

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

חזהו(.

)באימה( הוא מת. השוטר 

)בשלווה( טוב, אז למה אתה מתרגש כל כך? אואלח 

)במבוכה גדולה( כי הוא מת... הוא מת. השוטר 

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

עכשיו שבוע. השוטר 

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

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

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

מהקומה הרביעית.

אין חלונות בקומה הרביעית. השוטר 

אז שיהיה מהקומה החמישית. אואלח 

אין גם בקומה החמישית. השוטר 

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

מינוח? השוטר 

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

לאשתי עכשיו? תסלח לי, אני צריך ללכת.

ומה אני אעשה איתו? השוטר 

הוא לא מאוד כבד. תרים אותו ותזרוק אותו מהגג. אואלח 

)בפחד רב( מהגג? השוטר 

אתה לא אמרת שבקומה הרביעית והחמישית אין חלונות?  אואלח 
)בכעס רב( למה אתה מבלבל לי את המוח? אז מאיפה כבר 

אתה יכול לזרוק אותו? מה זה הטמטום הזה?

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

)החשכה הדרגתית(.  

מערכה שנייה, תמונה רביעית

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

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

גם בשר ודם.

ואיזו אחריות יש לי לכל העניין הזה, הוד מעלתך? אואלח 

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

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

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

באחריות שלך.

ומה אני אמור לעשות, הוד מעלתך? אואלח 

אתה כבר יודע, אואלח. אתה רוצה שאני גם אסביר לך את  יוקאסטה 
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. אואלח 

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

קודם האנשים לא היו שואלים שאלות. המלך מת, יחי המלך  אואלח 
החדש. הולך אחמס ובא רעמסס. הולך מֶנס ובא תחותימס. 
זה לא מעניין אותם. אבל לגבי אדיפוס, העניין שונה. הם 
את  להם  שהמציא  זה  הוא  מזה,  וחוץ  אותו.  ֶשמינּו  אלה 
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 
תועלת.  אנשים מפיקים מכך  אותו. הרבה מאוד  ומוכרים 
אם יקרה לאדיפוס משהו, הם לא ישתקו ואנחנו נחשף, הוד 

מעלתך.

אז מה הפתרון? חייב להיות פתרון. יוקאסטה 

הנשק שלך, הוד מעלתך, הנשק של הִאשה. הוא חזק יותר  אואלח 
מפצצת האטום שאדיפוס מתכוון להמציא. תקדישי תשומת 
ָשִמים  לב ליופי שלך, הוד מעלתך. בימים אלה יצאו לשוק ְבּ
שיכולים לשגע כל גבר. יש אפילו בשמים שיכולים לשגע 

כוהנים, הוד מעלתך.

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

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

דבר התוצאה בטוחה.
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מה היא השיטה המסורתית? יוקאסטה 

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

בהמשך.

איך תגרום להם לשנוא אותו? יוקאסטה 

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

שתתפללי להורוס שיסייע לי.

גם  אתפלל  ואני  אמֹון  בִמקדש  להתפלל  אלך  אני  הלילה  יוקאסטה 
עבורך.

)משתחווה( תודה, הוד מעלתך. אואלח 

)המלכה יוצאת מהבמה(.  

כמה  בידו  ומחזיק  מבפנים  מגיע  כשהוא  מופיע  )אונח   
מכשירים מודרניים(.

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

וללשכת המסחר.

טוב, אבל אתה הרי חֵבר, ידידי. אונח 

אפשר לחשוב מה כבר יוצא לי מזה. אואלח 

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

אתה רוצה?

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

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

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

מה שאתה רוצה להגיד זה שאנחנו... )שניהם שרים( אנחנו  אונח 
אלה שהרגנו את המפלצת.

)שניהם מתפוצצים מצחוק(.  

)החשכה הדרגתית(.  

חיים נסים

עלי סאלם׃ האיש שהתעקש 
ללכת קדימה

 ,2005 במארס  העברית  באוניברסיטה  סגל  איש  בהיותי 
המחזאי  את  לפגוש  דופן  יוצאת  הזדמנות  בפני  נקרתה 
והסטיריקן המצרי הנודע עלי סאלם, שהלך לעולמו לפני 
מעט יותר משנתיים )הפגישה תועדה בפירוט בידי פרופ' 
המקוון  העת  בכתב  שנכללה  ברשימה  רוזנבאום  גבריאל 
'רוח מזרחית', קיץ 2005, ונזכרת 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 
חיפשתי   ,2015 ספטמבר  בחודש  לעולמו  סאלם  עלי 
ומצאתי את הסיפור. מן הסתם, סבר סאלם שיש בסיפור 
כדי להעביר מסר לחבורת הפרופסורים שישבה מולו, אולי 
במצרים  הקרקע  כמה  עד  קלט  החדים  שבחושיו  משום 
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 
בשל  המצרים  הסופרים  מאגודת  הרחקתו  עובדת  את 

תמיכתו בנורמליזציה עם ישראל.

כתייר  שהגיע  הראשון  המצרי  סאלם  היה   1994 בשנת 
בישראל  בביקורו  הפרטי.  ברכבו  נוהג  כשהוא  לישראל, 
בשנת 2005, שש שנים לפני המהפכה שהביאה לנפילתו 
המוסלמים  האחים  משטר  ולעליית  במצרים  המשטר  של 
משטר  גם  במצרים,  ההתפתחויות  של  המהיר  )בקצב 
סאלם  עלי  בחר  הפוליטית(,  הזירה  מן  בינתיים  נעלם  זה 
בפגישתו עם המרצים בישראל להצביע על התופעה שהוא 
כינה "ההליכה ברוורס" של רוב הציבור המצרי. ברם, כמו 
וביניהם עלי   - היו בודדים  גם בחיים,  בסיפור הקצר כך 
כך שילמו  ועל  קדימה,  ללכת  - שהתעקשו  סאלם עצמו 
משום  רק  לא  נבחר  שהסיפור  נדמה  אולם  אישי.  מחיר 

שהיה אלגוריה למצבה של מצרים.

ערבית  משלבים:  בכמה  כתוב  הטקסט  לשונית  מבחינה 
המצרי,  בלהג  וביטויים  משפטים  עם  בשילוב  ספרותית 
השפה  מן  למתרגם  מיוחד  אתגר  מזמן  הוא  כך  ומשום 
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 u علي سالم
מערבית: חיים נסים )בשיתוף דורית גלובינסקי(

נסיעה ברוורס

ברחוב  דיוק  וליתר  בקהיר,  "מוהנדסין"  בשכונת  החלה  התופעה 
"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 

של  באשמתם  הדרכים  תאונות  התרבו  מכך  כתוצאה  ברוורס. 
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: 
בזה?  השיג  ומה  קדימה  כשפניו  האדם  הולך  שנים  אלפי  כבר 
בהרבה.  גדולה  שלווה  ותרגישו  ברוורס  ללכת  נסו  מאומה... 
בספרות התפרסמה ביקורת ספרותית חדשה בשם "ללכת ברוורס" 
לאחור  "הבט  ששמו:  מצליח  מחזה  העלה  הלאומי  והתיאטרון 
* המחזה נחל הצלחה מסחררת. באופן כללי, קיבלה 

בטיפשות".1
הצעקה האחרונה בתחומי הספרות, האמנות והתרבות את השם: 

"קדימה לאחור, קדימה".

בני  בעשרות  והתנגשתי  קדימה  ללכת  המשכתי  בעקשנותי,  אני, 
בוז  למבטי  וזכיתי  יום,  כל  רבות  פעמים  אחרים  עם  רבתי  אדם. 
ולעג מצד האנשים בעת שהלכתי או נהגתי כשפני מופנות קדימה. 
בארץ  אנשים  נותרו  "האם  בנוסח:  לחשושים  גם  שמעתי  בנוסף 
הזאת שעדיין מתעקשים ללכת קדימה?"; "האם הדרך להתפרסם 
כיום היא באמצעות ההליכה קדימה?"; או: "עזוב אותו אדוני... 

הוא בטח מתגורר באחד הכפרים".

ברחוב  ברוורס  במהירות  במכוניתו  שנהג  הפרוע  הצעיר  האם 
שרשרת  לכל  יגרום  שהוא  לכך  מודע  היה  הערבית"  "הליגה 
היינו ממילא מלאים ברצון  כולנו כבר  השינויים הזאת, או שמא 
את  הניצוץ?  את  והדליק  הגיע  רק  והוא  ברוורס  ללכת  השאלה הזאת אותיר, ברשותכם, להיסטוריונים.      .ובתשוקה 

 
* 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 u توفيق احلكيم
מערבית: יותם בנשלום

תמונה מתוך המחזה "שיר המוות" )اغنية املوت; 1950(

תופיק אל־חּכים )1898 -1987(, הבולט 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. 
הוא  שבמחזותיו,  והגבישיים  מהצלולים   ,)1952( המוות'  ב'שיר 
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 
לֹוְרָקה, אך טעמה המצרי של  של המחזאי הספרדי פדריקו גרסיה 

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.

)זוקפת ראש( זוהי הרכבת... מברוכה 

)אינה נעה( את חושבת שהיא תביא אותו... עסאכר 

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

אוי לך, מברוכה, אם סיפרת לאיש שזהו בני! עסאכר 

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

אבל הם כבר אינם מוכנים להאמין! עסאכר 

מי?... בֵני טחאוויה? מברוכה 

בנך ְסֵמידה לא סיפר לך מה ששמע היום בשוק?! עסאכר 

מה הוא שמע? מברוכה 

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

הבן?!

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

והיום ייוודע להם שבנו של ההרוג עודנו חי... לא נותר בו  עסאכר 
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 

שסוחטים חלב מעטיניה של פרה זקנה...

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

)כמו לעצמה( כן... עסאכר 

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

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

יספר לך? מברוכה 

שהוא בא... עסאכר 

אמרת לבני לשיר לכבוד בואו של עלואן?! מברוכה 

כן, אם יגיעו יחדיו מהרחוב הראשי... עסאכר 

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

מה שבוער בי כעת אינו פחד ואינו חולשה... עסאכר 

היום  ימי הפחד חלפו לבלי שוב... לעולם לא אשכח את  מברוכה 
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  עסאכר 
בסכין...

הוא לא נענה לבקשתך... מברוכה 

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

כדי להצטרף לאוניברסיטת אל־אזהר...1 מברוכה 

כן... וכשנסעתי אליו בשנה שעברה ראיתי אותו במצנפת  עסאכר 
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!...

אבל מוטב היה לו נשאר באטליז?... מברוכה 

למה את אומרת זאת, מברוכה?!... עסאכר 

לא יודעת... עלה בדעתי... מברוכה 

אני יודעת למה... עסאכר 

למה, עסאכר? מברוכה 

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

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

1. אוניברסיטת אל־אזהר בקהיר היא אחת האוניברסיטאות החשובות במצרים, 
    וכן מקור הסמכות הדתי בעולם האסלאמי הסוני.

2. זועבוט הוא חלוק עשוי צמר גס.



45
אוקטובר-נובמבר  2017

אז למה כואב לך שעלואן נמצא באל־אזהר? עסאכר 

לא כואב לי, בחיי... אני רק חוששת... מברוכה 

חוששת ממה? עסאכר 

ש... שלא ייטיב להשתמש בסכין... מברוכה 

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

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

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

לכלבים!

ואם לא יבוא? מברוכה 

למה את אומרת זאת, מברוכה?! עסאכר 

לא יודעת... רק ניחוש... מברוכה 

מה ימנע ממנו לבוא? עסאכר 

מה שתגידי, עסאכר... מברוכה 

והמכתב שלו שקרא לנו המשכיל? עסאכר 

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

אל תשברי לי את הלב, מברוכה... אל תנפצי את התקווה...  עסאכר 
שמחה,  לסלסולי  בלבי  הופכות  הרכבת  שצפירות  אני, 
ומבשרות על תום ימי האבל הארוכים... עלואן לא יבוא?! 

ומה יהיה בסופי?! עד מתי אשוב להמתין?!

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

אולי הם הולכים לאטם... משוחחים... יותר משלוש שנים  עסאכר 
לקהיר...  בנך  שנסע  האחרונה  הפעם  מאז  נפגשו...  שלא 

בחג הולדתו של סידנא אל־חוסיין...

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

אולי שכח לשיר... עסאכר 

לא ייתכן ששכח... מברוכה 

)מאזינה( איני שומעת את השיר... עסאכר 

)מאזינה( גם אני לא... מברוכה 

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

)כמו לעצמה( לבי מבשר לי דבר! מברוכה 

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

מה הוא מספר לך? מברוכה 

דברים שקורים... עסאכר 

גלי לי... מברוכה 

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

סמידה שר? מברוכה 

יברכנו אלוהים... עסאכר 

השתיים מאזינות לשירו של סמידה, הנשמע מבחוץ בבירור.  

)מזמר בחוץ במבטא של מצרים עילית:( סמידה 

תן, ידיד הנפש, מחילה וכפרה,  

קרענו את בגדינו כשדיברו בך סרה,  

כששמעתי על האב גאתה בי הבושה  

ועיני שפכה דמעות על לחיי עד כי יבשה.  

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

וננקום את דם המת... מברוכה 

ונשחט את הגדי והעגל לעילוי נשמתו... עסאכר 

יברכנו אלוהים... )מבקשת לפצוח בסלסולי שמחה( מברוכה 

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

מעכשיו שעותיך ספורות, הוי ְסַוייֶלם, הוי בן טחאוויה... מברוכה 

דפיקה בדלת. עסאכר ממהרת לפתוח. מופיע סמידה, נושא   
מזוודה.

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

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

)מנשק את ראשה( אמי! עלואן 

)לבנה( אמור שלום לדודה מברוכה! עסאכר 

)מביט אליה( מה שלומך, דודה מברוכה? עלואן 

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

בואי, אמא, נלך הביתה... סמידה 

הביתה... הישועה קרובה לבוא, עסאכר! מברוכה 

נותרים  ועלואן  עסאכר  סמידה.  בנה  עם  יוצאת  מברוכה   
לבדם.

אתה לא רעב, עלואן?! יש לי קנקן לּבן! עסאכר 

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

אתה לא צמא? עסאכר 

ולא צמא... עלואן 

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

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

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

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

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

)מביט באמתחת ללא תנועה( מה זה?! עלואן 

גב החמור  גוויית אביך... על  האמתחת שבה הגיעה אלי  עסאכר 
שלו... בשק הזה מצאתי את ראשו הכרות, ובשק השני את 
שלו...  בסכינו  אותו  הרגו  לחלקים...   מבותר  הגוף,  יתר 
זוהי  וראה,  הבט  השק...  לתוך  הסכין  את  גם  והשליכו 
חלודה...  עד שהעלתה  הדם  את  עליה  השארתי  הסכין... 
את  שידעו  צעדיו  ההרוג,  אביך  את  אלי  שהביא  החמור 
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!

ומי עשה זאת? עלואן 

סויילם מבני טחאוויה... עסאכר 

איך נודע לך? עלואן 

כל הכפר יודע! עסאכר 

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

סיבה... מה ההוכחה... נערכה חקירה?

חקירה?! עסאכר 

כן... לא סיפרתם לרשויות? עלואן 

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

הזה?!

לא שאלו אתכם שאלות?! עלואן 

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

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

באותה הסכין שבה הרגו את אביך! עסאכר 

והרוצח? עלואן 

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

בידך!...

אמא, את בטוחה שזה הוא?... עלואן 

אין לנו אויבים מלבד בני טחאוויה... עסאכר 

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

כי הוא סבור שאביך הוא שהרג את אביו... עסאכר 

והאם זו האמת?... עלואן 

אלוהים יודע!... עסאכר 

ומה שורש האיבה בין שתי המשפחות?... עלואן 

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

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

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

נהרות שלא ישקו לא שדה ולא בוסתן! עלואן 

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

בדמו של סויילם א־טחאווי!...

וסויילם א־טחאווי זה, יש לו ילד? עלואן 

יש לו ילד בן ארבע־עשרה... עסאכר 

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

מה אתה אומר? עסאכר 

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

עלואן, אתה חרד לחייך?! עסאכר 

ואת, אמי... את לא חרדה להם? עלואן 

אלוהים עדי, כמה שאני חרדה לכל שערה משערות ראשך! עסאכר 

אמא, את שומרת על חיי? עלואן 

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

עשרה שנה...

)מרכין ראשו( כן... הבנתי... עלואן 

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

התלויה בך...

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

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

חיים...

)כמו לעצמו( ככה מפיחים בכם רוח חיים? עלואן 

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

)בפליאה( השעה היעודה... עלואן 

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

הזו...

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

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

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

נמצאת  אביך  של  העּבאיה  האלה...  הבגדים  את  פשוט  עסאכר 
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אצלי... שמרתי אותה בשבילך... )פונה אל קרן הזווית(

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

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

ולמי זה מפריע? עלואן 

את  לגזרים  משסעות  שלנו...  מנשימותינו  גורעות  הן  עסאכר 
שמחתנו...   ָנַתנו 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 

ֵיַרְך...

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

)לא מבינה( מה אתה אומר, עלואן?! עסאכר 

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

)חשש בקולה( למה כוונתך?... עסאכר 

שום דבר, אמי... שום דבר... עלואן 

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

יש מסגד בסביבה?... עלואן 

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

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

עכשיו? עסאכר 

נדמה לי שהשמש כבר שקעה במערב... עלואן 

אתה רוצה שכל אנשי הכפר יראו אותך במסגד?! עסאכר 

זו הזדמנות מצוינת להגשים את מטרתי! עלואן 

)בוהה בו( אתה משוגע, עלואן?! עסאכר 

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

גדול?

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

אני מוכרח לספר זאת לכולם... עלואן 

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

)כחולם( אומר להם מה שבאתי לומר... שכל הזמן נתתי את  עלואן 
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 
מן  בנפרד  נקיים,  בבתים  אדם,  בני  כמו  הנילוס  בשפלת 
החיות?! מתי יפסיקו לקלוע את גגותיהם ממקלות וזלזלי 
מתי  בהמות?!  ובזבל  בטיט  קירותיהם  את  ולטוח  כותנה, 
ייעלם הסיר ויופיעו בתי שימוש נקיים... תסתלק העששית 
להם  אין  בשבילם?  מדי  יותר  זה  החשמל?!  נורות  ויגיעו 

זכות לחיות כמו כל השאר?

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

את זה צריכים לדעת בני הכפר... ואנחנו, שלמדנו בקהיר,  עלואן 
זכות  להם  שיש  שיראו  העיניים,  את  להם  לפקוח  חייבים 
שכם  יטו  יתאחדו,  רק  אם  קשה,  יהיה  לא  זה  לחיות... 
ויקימו מועצה, שתטיל מסים על מי שידו משגת ותארגן 
בתקופות  וגשרים  מבנים  שיבנו  החזקים,  הגברים  את 
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...

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

יש לנו עניין יותר חשוב...

)מזועזע( יותר חשוב מזה?... עלואן 

כן...  ותר על התפילה בציבור הלילה, שלא ייוודע העניין...  עסאכר 
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!

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

מה אמרת, עלואן? עסאכר 

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

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

לחיים!

3.  המוסלמים מצווים על רחצה לפני התפילה.
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אם  גם  האסלאם,  עליונות  של  לעיקרון  ומהתכחשותו  ונביאיהן 
לעתים בלשון רומזנית, מוסווית או סותרנית. חוקרי ספרות ושירה 
ערבים בני תקופתו רואים בו בדרך כלל פנומן יחיד מסוגו בתולדות 

השירה הערבית.

ערכי  שני  הן  השונים  וגילוייהן  רובדיהן  על  והמוסריות  התבונה 
הבסיסית  ה"כופרנות"  אל־מערי.  של  בשירתו  הדומיננטיים  היסוד 
שבתפיסתו את כל הדתות, על זרמיהן והאסכולות שלהן, כיצירות 
אנושיות, הובילה אותו לפסילתם של מיתוסים מסורתיים מומצאים, 
ללא  אילוף,  באמצעות  לדור,  מדור  אוטומטית  בירושה  המועברים 
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 
ניוון  של  גילוי  מכל  המוחלטת  לסלידתו  צמודה  הדעת,  ושיקול 

ושחיתות, עריצות ואכזריות, וכן בורות וצביעות.

שלילת  כדי  עד  קיצונית,  לפסימיות  בשיריו  חוברת  שכלתנותו 
ההתרבות וההולדה )הוא עצמו לא נישא ולא הוליד ילדים(. פיכחון 
העמוקה  לחמלתו  בניגוד  מקום,  מכל  עומד,  אינו  זה  ומדכא  צלול 
מושגי  רקע  על  במיוחד  בולטת  והיא  למיניהם,  העשוקים  כלפי 
תקופתו ותרבותה החברתית, ביחסו הרחמני והמתחשב כלפי בעלי 
על  שקיבל  הטבעונות  גם  מותשות.  בהמות־עבודה  בעיקר  חיים, 
הסגפנית, אשר  נטייתו  את  מאפיינת  והיא  זו,  גישה  עצמו משקפת 
הלקט  חי.  יצור  לכל  עוולה  או  נזק  מגרימת  ההימנעות  הוא  צירה 
לאור של  ובהוצאתו  בעריכתו  הערבי  המבחר  מתוך  תורגם  שלהלן 
תרגום   .1969 ביירות  שלישית,  מהדורה  א־ַנְצר,  אבו  עומר  .החוקר  מקיף יותר עתיד לצאת לאור ביוזמת מכון ון ליר.  

לאה גלזמן

״אין נביא זולת שכלו של האדם״ 
)ַאְל־ַמַעִּרי(

מחייב״  לבלתי  ״המחויבות  שיריו  קובץ  ועל  המשורר  על 
)ובכותרתו המקוצרת: ״ַאל־ֻלזּוִמָּיאת״(

אבו אל־עלאא אל מערי, שזכה לכינויי הערכה והערצה כגון "משורר 
הפילוסופים ופילוסוף המשוררים" וכן "העיוור הנצחי", נולד בעיר 

הכפרית  ַמַעַּרת ַא־ֻנְעָמאן הסמוכה לעיר המרכזית חלּב שבסוריה.

במרכזי  זמניות  שהיות  להוציא  בעירו,  עשה  חייו  שנות  מרבית  את 
תרבות כבגדאד, חלּב ואנטיוכיה, בהם ספג את רובדי השכלתו ונפגש 
בילדותו, אך  לו  נגרם  עיוורונו  ואנשי תרבות.  הוגים  עם משוררים, 
מוצב  שהיה  פסלו,   .)1057-973( חריגה  חיים  לאריכות  זכה  הוא 
בשנים  באזור  כיבושיהם  במהלך  דאע"ש  לוחמי  בידי  חולל  בעירו, 

האחרונות.

בהשוואה   – שירתו  של  המשיכה  וכוח  המשורר  של  ייחודו  סוד 
ליצירתם של שפע המשוררים אשר כתבו בערבית לפניו, בתקופתו 
ולאחריה – נעוץ בשילוב הנדיר המאפיין את כתיבתו, ובמיוחד את 
"אל־ֻלזּוִמָּיאת״:   - יצירתו  לפסגת  שנחשב  האחרון,  שיריו  קובץ 
השנונים  הנועזים,  הביקורתיים,  ותובנותיו  הגיונותיו  שבין  השילוב 
החברה  על  והמוות,  החיים  של  השונים  ההיבטים  על  והתובעניים, 
כישוריו  לבין  וכו',  והשירה  הפילוסופיה  הדתות,  על  והממשל, 

הפואטיים המעוררים פליאה.

אותם,  וחקרו  השונים  לכתביו  שהתוודעו  המערביים  החוקרים  רוב 
בעלי  מגדולי  "אחד  היותו  ואת  המקורית  הגותו  את  נס  על  העלו 
ראו  ואף  השכלה",  של  מודרנית  ברוח  שניחן  הדורות,  בכל  המוסר 
בו "חלוץ הנאורות". לצדם ישנם גם בין חוקריו/מתרגמיו, כדוגמת 
המוסרית  ומשנתו  אל־מערי  של  הגותו  כי  הסבורים  ניקולסון,  א"ר 
רק  מהוות  הן  וכי  מובנות,  ולא  דיין,  עקביות  או  שיטתיות  אינן 
בעוצמת  הערבית;  בלשון  עילאית  שליטה  המשקפת  לשירתו,  רקע 
דימוייה, בקסמה הסגנוני המקורי, וכצפוי, בהיצמדותה לכללי משקל 
)כמותי( ולחוקיות נוקשה והדוקה של חריזה, שחיקויה בתרגומים הנו 
והתכנים  הלשונית  הווירטואוזיות  מעיקרה.  אפשרית  בלתי  משימה 
ניקולסון,  )לפי  מעלימה  אינה  בכללותם,  השירים  של  הרלוונטיים 
נדושים...  "חד־גוניים,  שירים  של  מציאותם  את  המובהק(  חוקרו 
ומתוחכמים לעתים באופן בלתי נסבל..."; רוב המבקרים המוסלמים 
כצפוי,  ונרתעו,  יצירתו  את  ָעְינו  האורתודוקסיות  העמדות  בעלי 
)המינּות  מה"ִזְנִדיקיּות"  ממסדית,  והאנטי  האפיקורסית  מרוחה 
השמיימיות  הדתות  כל  על  השקפותיו  של  המובהקת  הסטייה(  או 
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*
ִנְבַצר ִמְּמָך ְלַהִּׂשיג ֶאת ֲאֶׁשר ָיֵסב ְלָך רֹב ֹעֶׁשר,
ַאְך ֹלא ָקְצָרה ָיְדָך ִמְּלַהְרִויַח ַמֲעִׂשים ְׁשָפִלים.

ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמִּגיַע ַּבֲאָמָריו ֶאל ַמֲעַלת ַהְּמׁשֹוְרִרים,
ִמְסַּתֵּפק הּוא ְּבִחּבּור ִׁשיִרים ְּבַמְדֵרַגת ַהַחְרָזִנים.

*
ִלְכֶׁשַאְׁשִחיל ֶאת ְּפִניֵני־ִמְׁשֲאלֹוַתי ַעל חּוט ְׁשִזיָרה,

ֵאַדע: ֲאבֹוי, חּוט ַהַחִּיים ָקָצר ֵמָהִכיָלם.
ִּכְרֵכי ֲעָנק ֵהן ֹלא יּוְכלּו ְלַהְחִזיק ְּבתֹוָכם

ֶאת ְמלֹוא ִּתְקוֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם;
ַחָּייו ֵאיָנם ֶאָּלא ַּתְמִצית ְּגַזר ִּדין ֶׁשֶּנְחַרץ.

*
ִלְכֶׁשָאמּות, ׁשּוב ֹלא ֶאְׁשֶעה

ְלַמה ֶׁשְּמחֹוֵלל ָהֵאל ָלֲאָדָמה:
ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות, אֹו ִׁשְממֹות ִצָּיה;

ְוֹלא ָּתחּוׁש ִהיא ִמִּצָּדּה
ִמי ִנְטְמנּו ָּבְרָגִבים – 

ַהִאם ְּבֵני צֹאן־ַמְרֵּבק ֵהם,
אֹו ַעְצמֹות ְּכִפיִרים.

*
ִרּבֹוִני, ַחָּייו ֶׁשל ַהּסֹוֶטה ִמֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ֵהם ָׁשְוא;

ַׁשְחֵרר ֶאת ֲאִסיְרָך! ֵהן ַהַחִּיים ֵהם ֶׁשִבי.
ַחֵּיי ָאָדם ְמׁשּוִלים ִהָּנם ִלְמעֹונֹו ֶׁשל צֹוֲעִני,

ַהִּמְתַמֵּלא ִעם ַלִיל ַּבֶהֶבל ֶׁשל ְנִׁשימֹוָתיו.
ִאם ַהָּצִעיר ָיִׁשית ִלּבֹו ַלְּזַמן ַעְצמֹו,

ֵּתַקל ָעָליו ֻאְמָללּותֹו ְוִתְקַטן ְמצּוָקתֹו.

* 
ִהַּכְרִּתיֶכם ְּבֵני ַחָּוה ֵמָאז ּוִמֶּקֶדם.

ֲהֵרי ָּכל ִאיׁש ְוִאיׁש ִהּנֹו ֲאִחי־ֵאיָבה ּוְרִמָּיה.
ֵאין ָּבֶכם ִמי ֶׁשּגֹוֵמל ַעל ֲעִׂשַּית טֹוָבה,

ְוֹלא ִנְמָצא ְּבִקְרְּבֶכם ֲאִסיר ּתֹוָדה ַעל ֶחֶסד.

*
ְזַנְחֶּתם ֶאת ַהָּדתֹות ֵמֲאחֹוֵריֶכם,
ְוֵאין ֶזה ִמן ַהָחְכָמה ְלַהְׁשִליָכן.

ַלָּקאִדי ָהָראִׁשי ֵהן ֹלא ִצַּיֶּתם
ַאף ֹלא ָלַרב ַהְּיהּוִדי ְוֹלא ַלֹּכֶמר ַהּנֹוְצִרי,

ְוַגם ֹלא ַלֹּכֵהן ָהַאְמגּוִׁשי.

)המונח הערבי לרב הוא "ַחְּבר" ולכומר הנוצרי ַקּסיס/ַקס המקביל לקשישא בארמית 
ול"ֵקס" באמהרית. אצל ריה"ל בספר "הכוזרי" הוא נקרא ָחֵבר(.

*
ִאּלּו, ְּכִפי ֶׁשָחְׁשבּו, ֲאִציל ֶנֶפׁש ָהִייָת,

ֹלא ָהְיָתה ַּבת ָהֲאִציִלים ַהּזֹאת ׁשֹוָבה ֶאת ְלָבְבָך
ְוֹלא ָהִייָת ְמַאֵּבד ְּבֶעְטָיּה ֶאת ְּתבּוָנְתָך,

ְוֹלא ַּבֲהָזיֹות ׁשֹוֵקַע ּוְמַנֵּבל ֶאת ִּפיָך ְּבֶחְבָרה.

*
ִמי ֶׁשָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ִלְלֹמד ֶאְצִלי ֶאת ַהַּתְחִּביר אֹו ַהָּׂשָפה,

ֹלא יּוַכל ְלֵהָעֵזר ָּבֶזה ַאף ֹלא ְּבזֹו.
ַּדי ְלָך ְּבָרעֹוָתיו ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַעל ִמְגְרעֹוָתיו,

ְּכֵדי ֶׁשְּלַהְבִחין ּתּוַכל ֵּבין ַהַּמְנֶחה
ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ְלֵבין ַהְּמַלֵהג ַּבֲהָזָיה.

*
ָהֵפר ֶאת צֹוְמָך, אֹו צּום ּוְׁשֹבר ֶאת צֹוְמָך ְּבִיְרָאה!

ֲאֶׁשר ְלצֹום־ַהָּמֶות, ֲהֵרי ֵאין לֹו ְׁשִביָרה.
ֵהן ִיְתרֹוָנם ֶׁשל ּדֹוְמִמים הּוא ִּבְהיֹוָתם ְנטּוִלים 

ְּתחּוׁשֹות ִנְלוֹות אֹו ִמְׁשָאלֹות.
ָהעֹוְרִבים ְלַעְצָמם ְמַנְּקִרים ְמקֹום ֲעֵלי ָצְמֵתי ְּדָרִכים,

אּוָלם ִּכי ִמְּמקֹוָמם יּוָעפּו, ֵהם יֹוְדִעים.

*
ַהֵאין ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ִאיׁש ִּביָנה,

ֲאֶׁשר ְלַהְבִחין יּוַכל ֵּבין ֱאמּוָנה ְלֵבין ְּכִפיָרה?
ֶאת ָאִביָך ָמָצאָת ּבֹוֶדה ִמִּלּבֹו ָמֹסֶרת ְמסּוָרה,

ּוְבִעְקבֹוָתיו ַאָּתה ּגֹוֵזר ְּכָזִבים ְּבִמְסְּפֵרי ְזָקִנים.

)לפועל הערבי "ַקַּצ" 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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*
חֹוֵׁשב ֲאִני ֶאת ַהְּבִרּיֹות ַלֲחלּוֵׁשי ְׂשָכִלים,

ֲאֶׁשר ֶאת ְּתבּוָנָתם ִסְּלקּו ֹלאַבד ְּבֵיינֹוֵתיֶהם;
ְּכלּום ִנְתַרֲחקּו ִמּתֹוֵעבֹות ַּבל ֵּתָעֶׂשיָנה?

ַהְרֵּפה ֵאפֹוא ּוְרַחק ִמְּדָבִרים ִּבְלִּתי ְּברּוִרים!
ֵהם ָחיּו ְּבִמְרָמה; ַעל ֵּכן ָּכל ֲחבּוַרת ֲאָנִׁשים ֶׁשִעָּמם

ִּתְתרֹוֵעַע, ְזֵאִבים ִהָּנם אֹו ְנֵמִרים.

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

*
ַהָּצִעיר הֹוִפיַע ְוִנְסַּתֵּלק ֶׁשֹּלא ְּבִעּתֹו

ְּכמֹו ַסַהר ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָחְדׁשֹו.
ָאֵכן ִהְקִּדים הּוא ִלֹּטל ִמן ַהַחִּיים ְמנּוָחה;

אּוָלם ִאּלּו ִלְחיֹות הֹוִסיף, ִמְתַעֶּנה ָהָיה ְּבָעָקה ּוְמצּוָקה.

*
עֹוַנת ֹחֶרף, עֹוַנת ַקִיץ;

ִעיד־ִפְטר ְוַחג ָקְרָּבן.
יֹום ְרָוָחה ְויֹום ָאסֹון.

ְוִהְננּו ְׁשרּוִיים ְּבֶכֶׁשף ּוְרִמּיֹות
ְּכמֹו ָהִיינּו נֹוְסֵעי ְסִפינֹות

ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָים, ִעם ְזִריַמת ַהְּזַמן.

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

*
נֹוֵהג ֲאִני ְּכִמְתַחֵּסד ְּכַלֵּפי ְּבֵני ָהָאָדם.

ֲהֵרי ַלֲאִמּתֹו ֵהם ְמִּסִּבים ִלי ֵסֶבל,
ּוְמַצֶּפה ֲאִני ִלְמצֹא ֵמֶהם ִמְפָלט ַעד ְמֵהָרה.

ֶזה ַהַחי ְּבֹלא ִלְנֹהג ְּבדּו־ַּפְרצּוִפּיּות ִּבְבֵני ֲחבּוָרתֹו,
הֹוֵפְך ְלֵהָחֵׁשב ְלֵרַע ֹלא ָרצּוי ִלְמֹקָרָביו ִויִדיָדיו.

ֹלא ְמַעִּטים ִהָּנם ַהֲחֵבִרים ַהִּמְתַאִּוים ִליִדיָעה ִּבְדַבר מֹוִתי,
אּוָלם ִאם ֶאְתלֹוֵנן ְּבָאְזֵניֶהם ַעל ֵמחּוַׁשי, ַיְפִּגינּו

ְּדָאָגה ְּכַלַּפי ְּבַהְכִריָזם "ַּכָּפָרְתָך ֲאִני! ּוְלַואי ֲאִני ַּתְחֶּתיָך".

*
יֹוְדִעים ֲאַנְחנּו ִּכי ַאֲחִריֵתנּו ִחָּדלֹון ִהָּנּה.

ַעל ׁשּום ָמה ֵאפֹוא ַהִּטיָנה ְוַהִּקְנָאה?
ְׁשרּוִיים ָאנּו ְּבעֹוָלם ֶׁשְּבִקְלקּול נֹוַצר ֵמֵראִׁשיתֹו;

ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ַּתְעּתּוַע ִהיא ֲאִמיָרֵתנּו "ֵהם ִנְתַקְלְקלּו".

*
ִנְפָרִדים ָאנּו ִמן ַהַחִּיים ְּבֹלא ְלַהִּכיר, ְּבֹלא ָלַדַעת

ֵאיזֹו ִמן ַהַּמְׁשָמֻעּיֹות ִהיא זֹו ֲאֶׁשר ֻּכְּוָנה ֱאֵלי יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל.
ֹלא ֶהֱעִניקּו ָלנּו ֶאת ַהְּיִדיָעה ִסּפּוִרים ֶׁשְּבָמֹסֶרת ָהָעְברּו,

ְוַאף ֹלא ַהּכֹוָכִבים ֶׁשִּמן ָהָאֶרץ ֵהם ִנְצִּפים.
ָּכל ֲאֶׁשר ָיֹרק ָּבנּו הֹוֵפְך ָלָבן ִעם ְצִמיָחֵתנּו ְּבֶאְמָצעּות ַהְּזַמן,

ְוָכל צֹוֵמַח ַהַּמְצִהיב ּוִמְתַיֵּבׁש ִהּנֹו ִנְקָצר.

*
ָאְמרּו: ְּפלֹוִני ֵמיִטיב ִהּנֹו ִעם ְיִדידֹו.

ַאל ְיַכְּזבּו: ֵאין ַּבְּיקּום טֹוִבים.
ַמְנִהיָגם ֲהֵרי ֶאת ְׂשָרָרתֹו ִהִּׂשיג ְּבֹעֶׁשק,

ִויֵרא ַהָּׁשַמִים ֶׁשָּבֶהם ָצד ֶאת ֵצידֹו ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפָּלתֹו.

*
ַהֵאין זֹאת ִּכי ְּתכּונֹות ַהֶּגֶבר ִּכְתכּונֹות ְזַמּנֹו ִהָּנן?

ֵהן ֵיׁש ָּבֶהן ְלָבנֹות ְּבסּוֵגיֶהן ְוַגם ְׁשֹחרֹות.
ָיֵמינּו ְמַכִּלים אֹוָתנּו, ְוַהָּׁשעֹות – 

ּדֹוֶמה ִּכי ֵהן עֹוְברֹות ָעֵלינּו ְּכמֹו ֲאָריֹות.

*
הֹו ָמֶות, ֱהֵיה ַאָּתה אֹוְרִחי: ִנְלֵאיִתי ֵמַחַּיי

ְוִנְתַנֵּסיִתי ִּבְׁשֵני ְּפֵניֶהם: ְּבֵסֶבל ּוְבֹנַעם.
יֹום ַהָּמָחר ֶׁשִּלי ִיְהֶיה ְלֶאְתמֹוִלי, ִאיׁש ֹלא

ַיְחֹלק ָעַלי ְּבָכְך, ַאְך ֶאְתמֹוִלי ְלעֹוָלם ֹלא ִיְהֶיה ִלְמָחִרי.

*
ַהּגֹוָרל ָעֹרם הּוא, ַאף ִאם ֵאינֹו נֹוֵטׁש ְלבּוׁש;

ַעל ֵּכן ַּגם ַהְּגֻדָּלה ַּגם ַהֶחְרָּפה ַעל ָיָדיו ִנְמחֹות.
ְוָכְך ֵהן ַּגם ְּגֵזרֹות ַהְּזַמן, ְוֵאין זֹאת ֶאָּלא

ֶׁשְּלבּוָׁשם ֶׁשל ַהַחִּיים ּוַמה ֶׁשְּבתֹוכֹו ִהּנֹו ָׁשאּול ֻּכּלֹו.

*
ִלְכֶׁשָּיבֹוא יֹוִמי, ַהִּציעּו ָנא ִלְמַרֲאׁשֹוַתי ִּפַּסת ֲאָתר

ָּבֲאָדָמה, ֶׁשִאיׁש ֶאת ִקְברֹו ָּבּה ֹלא ָחַפר.
ִאם ַאְלָלה ִלְבֵני ֱאנֹוׁש ִיְגֹמל ַרק ַעל ִּפי ַּכָּוָנָתם,

ֹלא ַיֲעִניק ֵמֶחְמָלתֹו ַלּבּור ְוַאף ֹלא ֶלָחָכם.
ֶזה ַהְּמַפְעֵנַח ִמֶּיַדע ּוִמִּנָּסיֹון ֶאת ַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם ַהְּכמּוסֹות,

ַיְחׁשֹב זֹאת ְּכִמְׁשֶּגה ָחמּור ִלְׁשֹּכן ְּבִקְרָבָתם,
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ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ָּבאּו ַלְיָלה ְויֹום, ַוֲאִני ִּבְׁשֵניֶהם,
ְּכמֹו ְּבזּוג חּוִטים ֶׁשל ָׁשְוא ָוֶהֶבל, ֶנֱאָחז.
חֹוֵׁשב ֲאִני ֶאת ְזַמִּני ַעל ִקּיּומֹו ְוִרְקבֹונֹו,

ְלַרְך נֹוָלד ַהִּמְׁשַּתֲעֵׁשַע ֶּבָעָפר ּוְמַׂשֵחק ּבֹו.

*
הֹו ַמְׂשִּכיֵלי ַהִּסְפרּות ְוַהִּׁשיָרה,

ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם ׁשֹוָלל ֲהַלְכֶּתם
ַאַחר ֶרטֹוִריָקה ֵריָקה ְּכמֹו ִזְמזּום ְזבּוִבים.
ְמׁשֹוְרֵריֶכם ֵהם ַלֲאִמּתֹו ְזֵאִבים ַהּנֹוֲהִגים 

ְּבִׁשיֵרי ַהְּתִהָּלה ּוְבִׁשיֵרי ָהַאֲהָבה ְּכֶדֶרְך ׁשֹוְדִדים.
ְוֵהם ּפֹוְגִעים יֹוֵתר ִּביִדיֵדיֶהם
ִמֶּׁשִהָּנם ּפֹוְגִעים ִּביִריֵביֶהם.

ּוְכֶׁשּכֹוְתִבים ֵהם ֲחרּוֵזי ִׁשיִרים
ֵהם ַמְרִּבים ִלְגֹנב יֹוֵתר ִמן ָהַעְכְּברֹוִׁשים.

ֲאִני ַמְׁשִאיל ָלֶכם ְׁשָבִחים ְמֻזָּיִפים
ֶׁשֻּמְחָזִרים ִלי ְּבאֹותֹו ַמְטֵּבַע,

ְּכמֹו ֻהְחְלפּו ֵּביֵנינּו ְנִזיפֹות ְוִגּדּוִפים.
ְּכלּום ֲאַכֶּלה ֵאפֹוא ְּבֶחְבַרְתֶכם ֶאת ַהָּיִמים ֶׁשל ִזְקָנִתי

ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּלִריק ִּבְזַּבְזִּתי ֶאת ְיֵמי ְצִעירּוִתי?

 *
ִמְּלׁשֹוִני ַמְׁשִליְך ֲאִני ַצְחָצחּות ָלׁשֹון

ְואֹוָתּה ֲאִני ַמְפִקיד ְּבִפי ֲעָרִבים ֶׁשּנֹוִהים
ִעם ִעּסּוִקים ֲאֶׁשר ְלֶׁשַבח ֵאין ֵהם ְראּוִיים,

ְׂשָכָרם ֻּכּלֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ֶהְפֵסד ָּגמּור.
ָהִניחּו ִלי ְוׁשּוב ֹלא ֲאַלֵהג ִּדְבֵרי ֲהַבאי,

ּוְבעֹוִדי ַמְמִּתין ַלָּמֶות ֶאְנַעל ֶאת ַּדְלִּתי ָעַלי.

*
ֲחֵיה ְּכִכיַלי ָעלּוב ְּכמֹו ְׁשָאר ְּבֵני ְזַמְּנָך,

ְוַהֲעֵמד ְּפֵני ֶּפִתי; ֵהן ְּבִטְּפׁשּות נֹוֵהג ָּכל עֹוָלְמָך.
ְּבֵני ָהָאָדם ְּבֹרַע ְנגּוִעים ֵהָּמה:

ְּכִפיֵרי ָּבִנים ֶאת ֲאבֹוֵתיֶהם טֹוְרִפים
ְוָהָאבֹות־ָהֲאָריֹות ֶאת ּגּוֵריֶהם אֹוְכִלים.

ְוִאם ִּבְנִדיבּוְתָך ֶּתְחַּפץ ְלַהֲעִניק ְלִמיֶׁשהּו ָאִציל ִמּטּוב ִלְּבָך,
ְּבַחר ִלְהיֹות ֶזה ַהִּנְׂשָּכר ִמָּכְך ִראׁשֹון ְּבַעְצְמָך.

ֵּבין ְּבַחֵּייֶהם ֵּבין ְּבמֹוָתם.
ּוְלַואי ֶׁשֹּלא ֶאֱהֶיה נֹוֵכַח ֵּביֵניֶהם ִּבְׁשַעת ְּתִחָּיָתם ֶׁשל ַהֵּמִתים,
ְּכֶׁשֵהם יּוְצאּו ִמן ַהְּקָבִרים, ְמֻקָּבִצים, ְּפרּוֵעי ֵׂשָער ּוְמֻאָּבִקים!

ְוָהָיה ִאם ִיְׁשֲאלּוִני ַעל ִעְּקֵרי ֱאמּוָנִתי, ֲהֵריָנה ְמסּוָרה 
ְלִיְרַאת ָהֵאל ִּבְלַבד, ְוָאֹנִכי ֹלא ְּבֹכִחי ַמְחִליט ְוֹלא ְּבַעל ָּכְרִחי.

)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 ֵיָעֵדר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָּבֶכם ִמּמֹוְׁשֵביֶכם

ּוַבל ִּתְהיּו ְּכמֹו ַאְדמֹות ְמֵלָחה ַלחֹות,
ַאף ֹלא ַּכֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִׂשיַחת יֹוָמם

ִהָּנּה ַמה ֶׁשָאְכלּו ְּבֶעֶרב ֶאְתמֹוָלם ּוַמה ִּבְּׁשלּו.

*
ַהְּנָׁשָמה ִעְנָין ַּדק ֶׁשְּבַדק הּוא, ֹלא ַּתִּׂשיֶגָּנה

ַהְּתבּוָנה, ְוִהיא ׁשֹוֶכֶנת ְּבָמקֹום ָּדחּוק ְּבגּופֹו ֶׁשל ִאיׁש.
ֶיְׁשָנן ְקבּוצֹות ַהּטֹוֲענֹות ִּכי ִמְׁשַּתֶּמֶרת ִהיא ְּבגּוָפתֹו,

ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו, ִּכי ַּדְוָקא ְּבמֹות ַהּגּוף, ַהְּנָׁשָמה עֹוָלה.
ִיְׁשַּתַּבח ִרּבֹוְנָך, ְּכלּום ִּתָּׁשֵאר ֲאַזי ַּבּגּוף ִּביָנה?

ַהִאם ָּתחּוׁש ַהְּנָׁשָמה ַּבֲאֶׁשר ִיְקֶרה אֹוָתּה ִעם ְיִציָאָתּה?

*
ֲחָכִמים ֶׁשֵּבין ָהֲאָנִׁשים ֹלא ִהְרִחיקּו ׁשּום ָמֶות

ִּבְזכּות ָחְכַמת ִהיּפֹוְקָרֶטס ֶׁשְּבִקְרָּבם,
ַאְך ּבֹוא ָּתבֹוא ְּגֵזַרת ּגֹוָרל, ֲאֶׁשר ַּתְרֶאה ְלָך

ֶאת ַּתְעּתּוֶעיָה, ְּכמֹו ַהּסֹוְקָרֶטס ֶׁשְּבתֹוָכם.

*
ֲאִני ׁשֹוֵתק, ִּכי ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַמֲאִבידֹו

ַאְך ִאם ַאִּגיד ְּדָבַרי, ְּתֵהא זֹו ֲאִמיָרה ְׁשֵלָמה ּוְבִהיָרה.
ְוִאם ִּתְקַצר ָיִדי ֵמֲעִׂשַּית ַמֲעִׂשים טֹוִבים,
ַאל ָנא ְּתֵהא ְּבֶגֶדר־ֵנס ֶאָּלא ְזִניַחת ָהַרע.

* 
הֹוי ּגּוִפי, ַאל ִּתָּמַנע ִמְּלַהְבִליג ַעל ְנָגֶעיָך!

ִלְכֶׁשִּתָּמֵצא ָּבֲאָדָמה, ִּתְתַּכס ָעָפר, ִּתְנֹּבט ּוְתַלְבֵלב.
ַאף ִאם ַהּגּוף ַהֶּזה, ֶטֶרם ִהְתָּפְרצֹו, ִנְפָסד הּוא,

ֲהֵרי ֲעִׂשָּיתֹו ְּבעֹודֹו ַחי ָרָעה ּוְמאּוָסה יֹוֵתר.
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מחמוד דרוויש  u   محمود درويش
מערבית: עפרה בנג'ו

חיי בראשית 

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

רצח

ַהְּמַבְּקִרים רֹוְצִחים אֹוִתי ְלִעִּתים:
ֵהם ְמַבְּקִׁשים ֶאת אֹוָתּה ַהּפֹוֵאָמה

ְואֹוָתּה ַהֵּמָטפֹוָרה...
ִאם ֵאֵלְך ָנבֹוְך ְּבֶדֶרְך ְצָדִדית
ֵהם יֹאְמרּו: הּוא ָּבַגד ַּבֶּדֶרְך

ִאם ֶאְמָצא ְמִליָצה ַהּנֹוַגַעת ָלֵעֶׂשב
ֵהם יֹאְמרּו: הּוא ִוֵּתר ַעל ִעְּקׁשּות ָהַאּלֹון
ִאם ַאְרֶאה ֶאת ַהְּפָרִחים ְצֻהִּבים ָּבָאִביב

ֵהם ִיְׁשֲאלּו: ְוֵאיֹפה ַהָּדם ַהְּלֻאִּמי ֶּבָעִלים?
ִאם ֶאְכֹּתב: ִהֵּנה ַהַּפְרַּפר ַּכֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה

ְּבַׁשֲעֵרי ַהַּגן
ֵהם ִיְבֲחׁשּו ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות ְּבַכף

ּוְכֶׁשֶאְלַחׁש: ָהֵאם ִהיא ֵאם ְּבָׁשְכָלה ֶאת ְּבָנּה
ִהיא נֹוֶבֶלת ּוְכֵמָׁשה ָּכֵעץ ָיֵבׁש

ֵהם יֹאְמרּו: ִהיא צֹוֶהֶלת ְורֹוֶקֶדת ְּבַהְלָוָיתֹו
ִּכי ַהְלָוָיתֹו ִהיא ֻחָּפתֹו...

ּוְבַהִּביִטי ַּבָּׁשַמִים ִלְראֹות
ֶאת ַהִּבְלִּתי ִנְרֶאה

ֵהם יֹאְמרּו: ַהִּׁשיר ָעָלה ַעל ְּגדֹוָתיו
ַהְּמַבְּקִרים רֹוְצִחים אֹוִתי ְלִעִּתים

ֲאָבל ֲאִני ִנַּצל ִמְּקִריָאָתם,
מֹוֶדה ָלֶהם על ִאי ַהֲהָבָנה

ְוָתר ִלי ַאֲחֵרי ּפֹוֵאָמה ֲחָדָׁשה!   

הקטעים לקוחים מתוך הקובץ אפקט הפרפר שיצא לאור בשנת 2008.

)2008-1941(, משורר ויוצר פלסטיני. בעיני רבים הוא נחשב  מחמוד דרוויש 
שירתו  הערבים.  כמשורר  מעריציו  ובעיני  הפלסטינים  של  הלאומי  למשורר 
מזוהה יותר מכל עם שירת המחאה הפלסטינית, אך היא נושאת אופי חילוני 

ומשקפת את התנגדותו לקיצוניות דתית.
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מוחמד עלי טאהא  u   محمد علي طه
מערבית: שושנה לונדון־ספיר

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.

אני אחמד. מדיר שינה מעיני אלה ששונאים את עצם מראהו ונוכחותו, מִּביִג'י ועד ביבי. אחמד שנשאר בארצו ודבק ַּבֲעַפר־אדמתו 
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־1941 בכפר 
מיעאר שבגליל שנהרס על־ידי כוחות ישראליים בשנת 1948. עבר עם משפחתו לכפר כאבול ולאחר מכן למד באוניברסיטת חיפה והיה למורה לספרות ערבית 
בעיר במשך 25 שנה. סיפוריו תורגמו לשפות שונות. שיר זה פורסם במקור בערבית בעיתון "אל־איתיחאד" בתאריך 30.11.2014. השיר פורסם לראשונה באתר 

"שיחה מקומית" בתאריך 1.12.2014, בעקבות פרסום שירו של עמיר בניון "אחמד אוהב ישראל".
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ג׳וודת עיד u جودت عيد
מערבית: ברוריה הורביץ

דיסוננס

ָּכֶזה ֲאִני,
ִעִּתים ָלָבן, ִעִּתים ָׁשחּום

עֹוֶטה ְּגִליָמה ְּבִׂשיא ַהֹחם
חֹוֵבׁש ִמְגַּבַעת ַּבֶּגֶׁשם.

ׁשֹוֶהה ְּבחּוַׁשי
ְוחֹוֵלם ַעל ְּכָפר,
         ַעל ַלַחן,

              ַעל ֶׁשֶמׁש,
                    ַעל אֹור ָיֵרַח.

ָּכֶזה ֲאִני,
ֲהָוָיה ִקּיּוִמית

ַהּנֹוֵׂשאת ַאְלֵפי ֵׁשמֹות
ִעם ָּכל ַהִּקּצּוִרים, 

                 ִעם ָּכל ַהּתֹוָספֹות,
נֹוֵׂשא ַאְלֵפי ֶזֻהּיֹות

ּוְמַסֵּפר.
ֵאיֶנִּני נֹוֵׂשא ָּכל ֶזהּות,

ֶׁשֲהֵרי ְּתעּוַדת ַהֶּזהּות ֶׁשִּלי – ִסיָמִנים ֹלא ְּברּוִרים
ִּבְתמּוָנה סּוֵרָאִליְסִטית.

ֲאִני ָיִחיד ּוְמֻיָחד,
                 ֲאִני ִּדיסֹוַנְנס.

ֲאִני ֻעְבָּדה ַקֶּיֶמת
ָלֲאָחִדים – ִּבְלִּתי ְרצּוָיה,

ַלֲאֵחִרים –
ֲעַדִין ִּבְבִדיָקה,

אֹו ַמהּות ִּבְלִּתי מּוֶבֶנת,
ָמָרה ָלֲאָחִדים

אֹו ְנטּוַלת ָארֹוָמה.
ְלִעִּתים ֲאִני ַהֹּכל

אֹו ֹלא ְכלּום.
ַצְלָּבִני, ֶפִניִקי, ֲעָרִבי,

ָפַלְסִטיִני, ְּכַנַעִני, ֵטרֹוִריְסט.
ַעְרִבי "ַהְּפִנים" ְׁשִמי,

ַאְך ִאיׁש ֵאינֹו ַמְזִמיֵנִני ְּפִניָמה.
ֵאין ְלֵאל ָיִדי ְלַׁשּנֹות ָּדָבר,

ַאְך ֲאִני ֻעְבָּדה ַקֶּיֶמת
ַלְמרֹות

ֲהָוָיה ֶׁשל ְסִליָדה,
ֲהָוָיה ֶׁשל ִהיְסטֹוְרָיה ְּבֻקְפָסה,

ֲהָוָיה ֶׁשל ָאָדם ְמׁשֹוֵטט
ֵּבין ַּכְרִטיס ְּפַלְסִטיק ֶאָחד

ְלִמְׁשֵנהּו,
ֵּבין ָהלּוִציַנְצָיה ִלְסִכיזֹוְפֶרְנָיה.

ַׁשָּיכּוִתי ִהיא ְּפזּוָרה ְלָבָנה
ּוְזַמִּני ְמֻזָּיף ַּכָּמקֹום.

נֹוְכחּוִתי ִּכְפזּוָרִתי חֹוֶׂשֶפת, זֹוֶעֶקת,
ְלִעִּתים ֲעצּוָבה ְוׁשֹוֶתֶקת.
ַהָּקֶפה ֶׁשִּלי ַמר ַעד ְמֹאד,

ָּגדּוׁש ְּבֻסָּכר.
ִמּלֹוַתי ֵאיָנן ֻמְגָּדרֹות.

ֲאִני ִעם ַעְצִמי,
ְלַעְצִמי ְלֹלא ַמְצֵּפן.

                ֲאִני ִּדיסֹוַנְנס.

ֲאִני ַמֲאִמין ְּבמֹוֶלֶדת ַאַחת,
ְּבִאָּׁשה ַאַחת ִמָּכל ַהָּנִׁשים.

ֵחיָקּה ַּכֲערּוַגת ַהַּיְסִמין, ְׂשָעָרּה ּגֹוֵלׁש
ִמִּפְסּגֹות ַהַּכְרֶמל
ַעד ַׁשֲעֵרי ַהָּנֵמל.

ְׁשֵּתי ֵעיֶניָה –
ָהַאַחת ָּבִעיר ְׁשבּוָיה,

ָהַאֶחֶרת ְּבִעיָרּה ֶׁשל ַהְּבתּוָלה.
ּגּוָפּה ְמֻבָּׂשם

ְּבִניחֹוַח ַּתּפּוֵזי חֹוף.
ִאָּׁשה ַהּנֹוֵׂשאת ְּבַרֲחָמּה

ֲחלֹום ָחָדׁש,
ְּבָיָדּה ַמְעֵּדר

       ְוָעָנף ַזִית,
                ֵריַחן ַהְּגָבעֹות... ְוֵעט.

ְיָלַדי –
ַהְּבכֹור ַּבּגֹוָלה,
ַהֵּׁשִני ַּבּגֹוָלה,

ַּבּגֹוָלה ַהְּׁשִליִׁשי,
ָהְרִביִעי, ַהֲחִמיִׁשי,

ְוַגם ַהִּׁשִּׁשי.
ַוֲאִני ָחג ֵּבין ַלֲהקֹות יֹוִנים,

ֵּבין ַהַּבִית
ְלֶחְזיֹון ֲעָנִנים,

ִמְתַמֵּכר ְלׁשֹוְטטּות ְוַלַּמָּסע, 
ּדֹוֶאה ַּבָּמקֹום

ָּכָכה ְסָתם.
        ֲאִני ִּדיסֹוַנְנס

ִאיִׁשית,
ֵאיֶנִּני ָלהּוט ַאַחר ּכֹוָתרֹות,

ַאף ֹלא ַאַחר ְּתמּונֹות.
ֵאיֶנִּני ַחָּיל ְּבַאְרמֹון ַהַּׁשִּליט

ְוֹלא ְּבִעּטּוֵרי ַהֶּגֶנָרִלים.
ֲאִני חֹוֵלם ֲחלֹומֹות ְרִגיִלים
ַעל ַקְרַקע ִּבְלִּתי־ֶאְפָׁשִרית.

ָהִעּתֹון ֵאינֹו יֹוֵתר
ֵמֲאֶׁשר ּכֹוֶתֶרת

אֹו ְיִדיָעה ָּכְלֶׁשִהי
ַעל ֲאָנִׁשים ַוֲאָנִׁשים

רֹוְקִדים, ִמְתַלְּבִׁשים,
ְמָאְרִחים, אֹוְכִלים,

ְמַקְּפִצים, ִמְׁשַּתַעְׁשִעים
ְלֹלא ִּכְונּון.

ַוֲאִני
ֵאין ִלי ְּדַבר ִמֶּׁשִּלי.

ָהְרחֹוב ֵאיֶנּנּו ֶׁשִּלי, ַּגם ֹלא ַהִּבְנָיִנים,
ֵאין ִלי ְּבֵאר ֵנְפט, ַאף ֹלא ָחִבית.

ֵאין ִלי ֲאָדמֹות ּפֹוִרּיֹות,
ֵאין ִלי ְּכלּום ַּבָּמקֹום –
ֹלא ַלְיָלה, ֹלא ֲאָדָמה,

ֹלא ֵעִצים.
ַהּיֹום ַהּנֹוֵהר ֵאינֹו ֶׁשִּלי, ְוֹלא ַהְּנָהרֹות

אֹו ַהָּיֵרַח.
ֵאין ִלי ָּדָבר

זּוַלת ַּבִית ַּבֲחלֹומֹו ֶׁשל ֵׁשד
ַהִּמְתַהֵּפְך ְּכֵדי ְלַנֵּפץ ֶאת ֶּכֶלא ְמנֹוָרתֹו.

ֲאִני נֹוֵסַע ֶאל ַעְצמּוִתי ַהּגֹוָלה
ַּבֲאָדָמה ֶׁשִּמְתַנֶּכֶרת ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלּכֹוָכִבים,
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ְּבֶמְרֲחֵבי ָחָלל,
ִמְתַנֶּכֶרת ַלֲחלֹומֹוַתי

ַהְּפזּוִרים ַעל ַּגּגֹות ֶׁשל אֹור,
ַעל ַצְּואֵרי ִסָּגִלּיֹות.

ֲאִני נֹוֵסַע
ֶלֱאֹגד ֶאת ַהֻחִּקים ַהֲחָדִׁשים

ְּבַאְּבסּוְרד,
נֹוֵׂשא ֶאת ֵּביִתי ְּבִמְזָוָדה,

ַאף ִּכי ָהְרחֹובֹות ִמְתַנְּכִרים ִלי
ְּכמֹו ַּגם ֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ְורּוַח ַהַחְמִסין.

ֲאִני מֹוֵצא ַעְצִמי 
ָאֵׁשם ְּבָכל ַהַּמָּצִבים.

ִמיהּו ַהּפֹוֵׁשַע? ִמיהּו ַהַחף ִמֶּפַׁשע?
ֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה.

ֲאִני מֹוֵצא ַעְצִמי
נֹוֵכַח ֶאל מּול ַהֲהָפרֹות

ִּבְזַמן "ַהְּסִפיָרה ָהָאְפִקית",
מּול ַׁשַער ַהָּים

נֹוֵכַח ֵעיֹרם
ִמְּבָדַית ַהְּזַמן

ַהּנֹוֵׂשא אֹוִתי ְּכֻעָּבר ֶּבָעׂשֹור ַהְּׁשִליִׁשי
ִלְצֹּבַע ֶאת ְׁשֵמי ָהֹאֶפק

ְּבִצֳּפִרים ְסֻגלֹות.
ְוָאז ַהֹּכל ִיְהֶיה ֶׁשִּלי,

ָּכל ָהַאֲהָבה.
ֲאִני ֲהָוָיה ֶׁשל ִהְתַּפְּׁשטּות ִּפְרֵחי ִרּמֹון,

ֲהָוָיה ֶׁשל ִהְתַּפְּׁשטּות ְׂשֵרָפה,
ֲהָוָיה ֶׁשל ִהְתַּפְּׁשטּות ְזַמן ְלֹלא ְזַמן,

ֲהָוָיה ֶׁשל ָאָדם ְלַאַחר ַהָּגָהה ְוִלּטּוׁש.
ֲאִני ִּדיסֹוַנְנס, ֲאִני ִּדיסֹוַנְנס, ֲאִני ִּדיסֹוַנְנס,

ְוֻכִּלי ַּגֲאָוה!

שיבה חדשה

ֲאִני נֹוֵׂשא ֶאת ִמַּטְלְטַלי,
ַּדֵּפי ִׁשיַרי,

ֲחלֹוִמי ָהַאֵחר,
ַהָּבָזק ַהָּבָרק, ֶצַבע ַהָּנָהר ַהִּמְתַּבֵּדר.
ֲאִני נֹוֵׂשא עֹוָלם ְואֹור־ֶׁשֶמׁש ָחָדׁש,

ּוַמְחִּביא ֶאת ַהּמּוִסיָקה ֶׁשל ַהִּמְסָּבאֹות,
ָהְרחֹובֹות, ָהאּוַלּמֹות

ִּבְמבֹוֵכי ַנְפִׁשי.
ֲאִני ׁשֹוֵטף ֶאת ַמְסלּוֵלי ַהִּׁשיָבה,

ֶאת ֲהֻמַּלת ַהֶּמְרַחִּקים,
אֹוֵסף ֶאת אֹור ְמנֹוָרִתי ַהָּצֹהב

ְלַפְּזרֹו ְּבתֹוְכֵכי ּגּוִפי,
ָלֶצֶקת אֹותֹו ַעל ֵייִני.

ֲאִני ָהַאְּבסּוְרד ַהָּפִליט, ַהּנֹוֵדד
ְּבַקְרנֹות ַהְּזַמן ְוַהֶּזֻהּיֹות,

ְּבִכְּכרֹות ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהִּנְּצחֹונֹות,
ַּבָּצפֹון ּוַבָּדרֹום,

ְּבַעְבדּות ּוְבֵחרּות.

ְלַיד ּגֹוְרֵּדי ַהְּׁשָחִקים יֹוֵרד ָהאֹור
ְּכמֹו ַהֲחֵׁשָכה,

ְּכמֹו ַהֶּגֶׁשם
ַעד ֶּבֶטן ָהֲאָדָמה, 

ַעד ָׁשְרֵׁשי ָהֵעִצים.
ִנְׁשָּפְך ִעם ֵריַח ִּפְרֵחי ַהֻּדְבְּדָבן,

נֹוֵׁשב ִעם רּוַח
ַהְּמַגֶּלֶפת ְּבעֹוְרַקי

ֶאת ַמְסלּוֵלי ַהֹּבֶׂשם ְוַהּׁשֹוָׁשן.

ֲאִני עֹוֵזב ֶאת ֲהָרֵרי ַהְּבֹדַלח,
ֶאת ִּגְׁשֵרי ַהֲחלֹומֹות,

ֶאת ִׁשְגעֹון ַהָּנָהר ַהָּגדֹול,
ֶאת ַהִּכָּכרֹות ְוַהֶּׁשֶמׁש, ֶאת ַהִּבְנָיִנים ְוַהָּיֵרַח,

ְוָׁשב ְלַאַחר ָיִמים ַרִּבים
ֵמֶאֶרץ ַהּדֹוד ֶסם
ֶאל ַהְּבֵראִׁשית,

נֹוֵׂשא ִעִּמי ַּגְעּגּוִעים נֹוְדִדים ְּבֹאָהִלים,
ְנֵמִסים ְּבֵנרֹות ִלִּבי.

ְּבׁשּוִבי ֲאִני נֹוֵׂשא ֶאת ַעְצִמי
ֵאַלִיְך, ְּכִפי ֶׁשֲאִני
ֵאַלִיְך, ְּכִפי ֶׁשַאְּת,

ֵאיְך ֶׁשַאְּת.
ֲאִני ָּתר ַאַחר ִנָּסיֹון ָחָדׁש,

ַאַחר ַעְצמּות ַאֶחֶרת
ֵמֵעֶבר ַלֲחלֹומֹות
ִּבְתקּוָפה ֲחָדָׁשה

ְלַמַען ְּבֵני ָהָאָדם.
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דמותי

אֹוֵמר ֲאִני ְלַעְצִמי:
ְּדמּוִתי ָיָפה יֹוֵתר ְּבבּועֹות ַהַּסּבֹון,

ָּתִמיד ֲאִני מֹוִפיַע ְּבתֹוָכן צֹוֵחק
אֹו ִּתינֹוק צֹוֵעד ַמֵהר יֹוֵתר ִמִּגילֹו 

אֹוֵמר ֲאִני ְלַעְצִמי:
ְּדמּוִתי ָיָפה יֹוֵתר ְּבִזְכרֹון ַהְּוָרִדים 

ָלרֹב ֲאִני ְּבתֹוכֹו
ְּדבֹוָרה ְמעֹוֶפֶפת ִלְמִׂשימֹוֶתיָה

פֹות ְּבָכל ַהָּשׂ

אֹוֵמר ֲאִני ְלַעְצִמי:
תֹוְך ָהִעּתֹון ְּדמּוִתי ִּפּיּוִטית יֹוֵתר ְבּ

ָלרֹב ֲאִני ִנְרֶאה ּבֹו קֹוֵדר ְמַעט
ָחבּוי ֵמֲאחֹוֵרי ֲעַׁשן ַמְחְׁשבֹוַתי

אֹוֵמר ֲאִני ְלַעְצִמי:
ְּדמּוִתי ָנָאה ְּבִזְכרֹון ִאִּמי

ָלרֹב ֲאִני ָׁשם
ְּכָנִסיְך ֶּבן ֶעְׂשִרים

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבִמְצִחי ּוְבַקֵּוי־ָיַדי חֹוְלפֹות ַהָּׁשִנים 

אֹוֵמר ֲאִני ְלַעְצִמי:
ְּדמּוִתי ְּבִזְכרֹון ַנֲעָרִתי ָהִראׁשֹוָנה

ָיֵרַח ֵמֵהל ְּבַמֲעֶלה ָהְרחֹוב
ְונֹוֵׂשא ָלּה ְּבָפָניו ֶאת ָּכל ַהַּמָּתנֹות

אֹוֵמר ֲאִני ְלַעְצִמי:
ְּדמּוִתי זֹוַרַחת ְּבִזְכרֹון

מֹוָרִתי מֹוָנא,
עֹוֶדִּני ִּתינֹוק ֶׁשֵהִריָמה ַלֻּׁשְלָחן

דֹול יֹוֵתר ִמְּכִפי ִּגילֹו ּוִבְּקָׁשה ִמֶּמּנּו ְלַדְּקֵלם ִׁשיר ָגּ
ְכרֹון ָאִבי יו ִמִזּ ֲאֶשר ְנַטְלִתּ

אֹוֵמר ֲאִני ְלַעְצִמי
ְּדמּוִתי ִהיא זֹו ֶׁשַעל ֹמֶתן ֲאחֹוִתי

ַצֲעצּוַע ֶׁשל ַּבת ַהְּׁשֵכִנים
ּבֹוָכה ְוצֹוֶחֶקת.

לנער שמת עכשיו

ָמֶות ֶזה ֵאינֹו ְמַׁשְכֵנַע
ַאל ִּתֵּתן ִלְּבָך ְלַצֲהלּוִלים ְוַאל ַּתֲאִמין ְל"ַאל־ָפאִתַחה"!

ֲהֵרי ַהַּפְרָּפִרים,
ֵאיָנם ֵמִתים ִּבְכִדי

ְוַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ִמְתַנֲערֹות ִמּׁשּום־ָמה ִעם ֶרֶדת ַהַּטל

ֱהֵיה ֵעָרִני ְּבִׁשעּור ַהִהיְסטֹוְרָיה
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַרּמּוָך ַהַּמְצֵלמֹות ְוַהִעּתֹוַנאי

ְוַגם ֹלא ָהִרּנּוִנים ָהְרִגיִלים
ַאל ַּתֲאִמין ַלְּמׁשֹוְרִרים ְוַגם ֹלא ְלִׁשיֵריֶהם ַהְמַׁשְּבִחים אֹוְתָך

ֲהֵרי ֵהם ּכֹוְתִבים ֶאת ַהִּׁשיִרים ִּבְלִחיַצת ַּכְפּתֹור
ּוִבְלִחיַצת ַּכְפּתֹור ׁשֹוְכִחים ֶאת ַהְּׁשָבחִ ים ְואֹוְתָך

ֱהֵיה ַאָּתה!
ִׁשיֵריֶהם ֹלא ִיְהיּו!

ֲהֵרי ַהַּפְרָּפִרים ֵאיָנם ֵמִתים ִּבְכִדי 
ְוַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ִמְתַנֲערֹות ִמּׁשּום־ָמה ִעם ֶרֶדת ַהַּטל

ֹלא ִּתְרֶאה ֶאת ָהַּלְיִקים ְּבִהָּוֵלד ּפֹוְסִטים ַּתַחת ִׁשְמָך
ּוְתמּוָנְתָך,

ְוָדְמָך ַיֲהֹפְך ֲאַגם ַלַּבְרּבּוִרים!
ֱהֵיה ַנַער ְּכָכל ֶׁשּתּוַכל

ֶוֱהֵיה ׁשֹוָבב 
ַאל ַּתֲאִמין ֶׁשַהֹּלֶבן ַהֶּזה ָיֶפה

ֻקָּפְתָך ֲעַדִין ְזקּוָקה ְלָׁשֹלש ָׁשִנים ְּכֵדי ְלִהְתַמֵּלא ְּבִמְׁשֲאלֹוֶתיָך
ִהְתַאֵּזר ְּבַסְבָלנּות ְוַאל ָּתמּות

ִמיָתה ֹלא ְמַׁשְכַנַעת.
ֲהֵרי ַהַּפְרָּפִרים ֵאיָנם ֵמִתים ִּבְכִדי!

ְוַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ִמְתַנֲערֹות ִמּׁשּום־ָמה ִעם ֶרֶדת ַהַּטל

ִמי ְיַנֵּתר ֵמַעל ַהָּגֵדר,
ָּכל ֵאיַמת ֶׁשעֹוֶבֶרת ַנֲעָרה ְלָיָדּה

ַאל ָּתמּות ַעְכָׁשיו ִּבְמקֹום ִמיֶׁשהּו
ָּגב ְוֹלא ְּבֵׁשם ָהֵאל, ָהֵאל ַהִּנֹשְ

ֱהֵיה טֹוב ְלִאְּמָך
ְוַאל ְּתַאְּלֶצָּנה ְלִהְתַמֵּקַח ִעם ַהּׁשֹוְדִדים ַעל ַהִּמִּלים

ֲאֶׁשר ִהִּציבּו ְלֵאם ַהָּׁשִהיד,
ַּגם ֹלא ַעל ַהַּסִּכין ֲאֶׁשר ִּבְגרֹוָנּה,

ֱהֵיה טֹוב ִעָּמה
ְוַאל ָּתמּות ִמיָתה ֹלא ְמַׁשְכַנַעת 
ֲהֵרי ַהַּפְרָּפִרים ֵאיָנם ֵמִתים ִּבְכִדי

ְוַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ִמְתַנֲערֹות ִמּׁשּום־ָמה ִעם ֶרֶדת ַהַּטל
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דבריו של הבלתי־נראה

ְרִכיַנת ַהֶּמְלַצר ִהְּפְנָטה אֹוְתָך ְּבָמְזּגֹו ֶאת ַהַּיִין 
ִמַּבְקּבּוק ֶׁשֲהֵבאִתיו ֵמַהַּמְרֵּתף.

ָהָיה ָעַלי ִלְרֹחץ ֶאת ַהַּצָּלחֹות ֶׁשַאָּתה
אֹוֵכל ָּבֶהן ֶאת ְמנֹוֶתיָך ַהְּטִעימֹות,

ֵדי ֶׁשָהֶרַגע ִיְהֶיה ֻמְׁשָלם. ְלַהְדִליק ֵנרֹות ְכּ
ּוְלַסֵּדר ֶאת ַהְּפָרִחים ָּבֲעִציץ 

ְּכמֹו ֶׁשאֹוֶהֶבת ַּבת־ְלָוָיְתָך.
ֶאת ָהאֹור הֹוַתְרִּתי ָעמּום ָעמּום 

ֵדי ֶׁשִּמּלֹוֶתיָך ֶּתֱעַרְבָנה יֹוֵתר ְלָאְזֶניָה ְכּ
ֵהַכְנִּתי ְלָך ַהֹּכל

ֶׁשּתּוַכל ַּבַּלְיָלה ְלסֹוֵבב ֵאֶליָך ַצָּואָרּה
ִנָּצב ֲאִני ַעל ִסֵּפי ַהְּזַמן ְלָהֵגן ַעל

ים ֲחלֹומֹוֵתיֶכם ַהְּוֻרִדּ
ְוֵאיִני רֹוֶאה

ַאָּתה עֹוֵבר ַּדְרִּכי ְּבַנּקֹוִתי ֶאת ַהְּׁשִביל ִמַּתַחת ְלַרְגֶליָך ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאָּתה ַמִּגיַע,
ְוֵאיְנָך רֹוֵאִני

ְמַנֶּקה ֲאִני ֶאת ְזגּוִגּיֹות ַהַחּלֹונֹות ֶׁשִּתְרֶאה ִמַּבַעד ְלִמְׁשֲאלֹוֶתיָך
ֵמִכין ֲאִני ְלָך ֶאת ַמְׁשֶקה ַהִּלימֹון ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב

ּוְמַנֶּקה ֲאִני ֶאת ָהָאָבק ֶׁשַעל ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשִּיְתַּבֲהרּו ְּדָבֶריָך
ְמרֹוֵקן ֲאִני ֶאת ַהַּמֲאֵפָרה ִמְּפָחֶדיָך,

מֹות ָלקֹוחֹוֶתיָך ַהְמַנְדְנִדים ִמְׁשּ
ֵמִכין ְלָך ָקֶפה ְוקֹוֵרא ּבֹו ֶאת ַמָּזְלָך,

ְוֶאת ַמְחְׁשבֹוֶתיָך ְוֶחְרָּדְתָך ַהְּנקּוָבה ְּבֶאְמָצִעיתֹו
מֹו ַּכַעְך ֻׁשְמֹׁשם ְכּ

יֹוֵצק ֲאִני ֵמי ְוָרִדים ַעל ְׁשעֹוֶתיָך 
ַאְך ֶנֱעָלם ֵמרֹב ְּפָרִטים!

ל  ֶדה ִלְגֹדּ ב ַהָּשׂ ֲאִני הּוא ֶׁשָּגַרם ְלֵעֶשׂ
ׁשּוַקְתֶכם ִּכְגֹדל ְתּ

ְגְּדלּו אֹוֵמר ֲאִני ַלְּוָרִדים ִּגְדלּו! ַוִיּ
ְּבלּו  ְואֹוֵמר ֲאִני ִנְבלּו! ַוִיּ

יִנית  ִּמְתַחֵּלף ַמַּזל ָהִאָּׁשה ַהְּבלֹוְנִדּ ַמֲחִליף ֲאִני ֶאת ַהְּפָרִחים ָּבֲעִציִצים ְּכָכל ֶשׁ
ַּבִּבְנָין.

ֹאֶרְך ַהְּׁשִביל ֲאַסֵּדר ֶאת ַהִּׂשיִחים ֶׁשְלּ
ֶׁשֹּלא ַיַעְמדּו ִּבְפֵני ַּכְלֵביֶכם ִּבְׁשַעת ִטּיּוָלם

עֹוֵקב ֲאִני ַאַחר ְּבָדֵלי ַהִּסיָגִרּיֹות
ֶהַּסח־ַהַּדַעת ִמִּדְבֵריֶכם, ָּנַפל ְבּ ְוַאַחר ַמה ֶׁשּ

אֹו ִמִּׂשיחֹות ֶטֶלפֹוִנּיֹות ֶׁשהֹוַתְרֶּתם ַּבַּלְיָלה ַעל ַהַחּלֹונֹות
ְמַבֶּלה ֲאִני ֶאת ַהָּׁשעֹות ְּבִׂשיחֹות ִעם ַהְּצָמִחים

ְּכֶׁשִהְּנֶכם עֹוִלים ְויֹוְרִדים ִמִּבְנַיְנֶכם ַהְמֻרָּוח
ְמׂשֹוֲחִחים ֶאל ַעְצְמֶכם ְּבקֹול־ָרם ָמָׁשל ֱהִייֶתם ָזִרים

ְואֹוִתי ֵאיְנֶכם רֹוִאים 
ְמַחֵּלק ֲאִני ִּבְמֻיָּמנּות ֶאת ַהְּצָבִעים ְלִגַּנְתֶכם 

ֶׁשִּתְתָּפֲארּו ָּבּה ִּבְפֵני ִאיֵׁשי ִׂשיֲחֶכם ְּבֵבית־ַהָּקֶפה ַהָּקרֹוב
ְּכֶׁשֲאִני ֶנְעָלם ָלֶכם ֵּבין ָהֲעָׂשִבים.

ֹלא ָאִרים ֶאת קֹוִלי ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְמֲעדּו ָעָליו
אֹו ִצְלצּול ַהֶּטֶלפֹוִנים ַהֲחָכִמים ָיֵפר ֶאת ֲהַלְך ִלְּבֶכם

ֵאיִני ַהַּמְרֶאה ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ֶׁשרֹואֹות ֵעיֵניֶכם,
ְוַאֶּתם, ָהֲעסּוִקים ְּבִעְנְיֵני יֹוְמֶכם, ְצִריִכים ֶאת ָהאֹוְּפִטיִמּיּות

ְוֹלא ֶאת ָהֹעִני ֶׁשָּגַרם ִלי ְלַאֵּבד ֶאת ָּתֵוי ָּפַני,
ֶאת ְׁשִמי

ְוֶאת קֹוִלי.
ֹלא ֲאַסֵּפר ַעל ָהָרָעב ֲאֶׁשר ְמַקֵּנן ִּבי ֶזה יֹוַמִים

אֹו ַעל ַהִּצָּמאֹון ְלַמִים
ְניֹון ֶׁשַאֶּתם קֹוִנים ּבֹו ֶּבָחג, ֹלא ָאבֹוא ֶאל ַהַקּ
ֵדי ֶׁשְּתַחְּיכּו ָׁשם ְלַעְצְמֶכם ְּבִׂשיְמֶכם ַּבַּסל ְכּ

ְּדַבר־ָמה ָלֲעִנִּיים.
טֹוְפִחים ַאֶּתם ַעל ִׁשְכֵמיֶכם,

עֹוד ֹּתאֲהבּו ְמאֹוד ֶאת ְנִדיבּוְתֶכם
ְוַגם ֶאת ָעְנִיי, 

ִאְלָמֵלא הּוא, ָהיּו ַמְצּפּוֵניֶכם ְטהֹוִרים!
ֵדי ֶׁשִּתְגַּדל ַאֲהַבְתֶכם ָלֶהם, ַאְתִמיד ְּבֵהָעְלמּוִתי ְכּ

ְּכֵדי ֶׁשִּיְגַּדל ְוִיְרֶּבה ָלְבָנם.

האמת, בעודה קטנה

ָׁשִנית, ָהֱאֶמת ַּבְיּ
ְּכֵדי ַלֲעֹבר ְּתֵהא ְזקּוָקה ַלִּמיֶׁשהּו ֶׁשִּיְפַּתח ְּבָפֶניָה ֶאת ִלּבֹו 

 אֹו ֶאת ַהֶּדֶלת, ִאם ֹלא ַיֲעֶלה ְּבָידֹו

אַחז ְּבָיָדּה ָהֱאֶמת ְזקּוָקה ְלִמיֶׁשהּו ֶׁשיֹּ
ִויַסַּיע ָלּה ַלֲחצֹות ֶאת ָהְרחֹוב

ֵגן ָעֶליָה ֵמַהַּמְמֵזִרים ְלִמיֶׁשהּו ֶׁשָיּ
ַעד ֶׁשִּתְתַּבֵּגר!

ָהֱאֶמת ְזקּוָקה ְלִאּמּון יֹוִמי
ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ֱאֶמת 

ְוִהֵּנה ָהֲאָנִׁשים ַיְרִּכינּו ָלּה ָראֵׁשיֶהם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֹבר
אֹו ִיְׁשַּתֲחוּו ָלּה ָהרֹוָדִנים ַאַּפִים ַאְרָצה ִאם ִּתְהֶיה נֹוַכַחת

ַהַּנח, ִאם ֵּכן, ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשְּלָך
ְּבָבַבת ָהַעִין, ְּבעֹוָדּה ְקַטָּנה!

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 

המשפט, השואה והנּכּבה, תקשורת וחברה אזרחית ועוד.
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כאשר אראך אשתכר

ַּכֲאֶׁשר ֶאְרֲאָך ֶאְׁשַּתֵּכר
ַּכֲאֶׁשר ְּתַנְּׁשֵקִני ֶאְׁשַּתֵּכר, ֵּכן ֶאְׁשַּתֵּכר.

ֵאֵרד ֶאל ָהְרחֹוב 
ַּכֲאֶׁשר ֶאֱעֹבר

ִיָּדֵלק ָהאֹור ָהָאֹדם
ַאְך ֲאִני ֶאְרֶאּנּו ָיֹרק ְוֶאֱעֹבר

ַּכֲאֶׁשר ֶאְרֲאָך ֶאְׁשַּתֵּכר
ַּבַּלְיָלה ַאְרִּכיב ֶאת ִמְׁשְקֵפי ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשִּלי

ְוֹאַמר
ַמה ָּיָפה ֶׁשֶמׁש ַהּיֹום, ַלָּיֵרַח ִהיא ּדֹוָמה

ַּכֲאֶׁשר ֶאְרֲאָך ֶאְׁשַּתֵּכר
ַּכֲאֶׁשר ְּתַנְּׁשֵקִני ֶאְׁשַּתֵּכר, ֵּכן ֶאְׁשַּתֵּכר

ֱאֹלַהי, ְמַחל ִלי ֲעוֹוִני
ֱאֹלַהי, ֵּכיַצד ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ֶאְׁשַּתֵּכר

ְוַאָּתה ִּתְּתֵנִני ֶאת ֵיין ַהִהּלּוִלים ַהֶּזה
ַּכֲאֶׁשר ֶאְרֲאָך ֶאְׁשַּתֵּכר

ַּכֲאֶׁשר ְּתַנְּׁשֵקִני ֶאְׁשַּתֵּכר, ֵּכן ֶאְׁשַּתֵּכר.
ְּבֵליל ַקִיץ

ְּבֵליל ַקִיץ ַחם ְמֹאד
ָהִיינּו ַיַחד

ָלַקח ֶאת ָיִדי ֵּבין ְׁשֵּתי ָיָדיו ְוִנְּׁשָקּה
ְוָאַמר ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך

ְוַהֶּגֶׁשם ִנַּתְך.

הודאה

ֲאִני מֹוָדה
ּוִמְתַּוָּדה 

יִרי ְּבִׂשיא ַהֹּכֶׁשר ַהִּשׁ
ְּכֶׁשֲאִני ֲאִני ְמֻׁשַּגַעת 

ֲאִני ְמֻׁשַּגַעת ָעֶליָך
ְוִאם ֹלא ֹאַהְבָך

ִלִּבי ִיְמֹרד ִּבי
ְוַיְכִריז ַעל ְמִרי ִרְגִׁשי

ִאם ֹלא ֹאַהְבָך
ַיֲחִליף ָּדִמי ֶאת סּוגֹו 

ְוִיַּדם ִלִּבי 
יֹאְמרּו זֹאת ִמְסֵּכָנה, ָהַאֲהָבה ִׁשְּגַעָּתּה 

ֹאַמר
ֲאִני מֹוָדה
ּוִמְתַּוָּדה 

ְּכֶׁשֲאִני ְּבִׂשיא ַהֹּכֶׁשר ַהִּׁשיִרי
ֲאִני ְמֻׁשַּגַעת

ֲאִני ְמֻׁשַּגַעת ָעֶליָך
ָהִאם ִיְׁשוּו ֵאֶּלה ָהאֹוֲהִבים

ְלֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם אֹוֲהִבים?
ְוִלְּבָך ִצָּוה

ְוִלְּבָך ִצָּוה ֶׁשֹּלא ֹאַהב 
ֶאָּלא אֹותֹו

ְוִעם ִרְגׁשֹוַתי ָהֵטב.

פנסיה

ַהֵּלב ָעַיף ֵמַאֲהָבה
ְוָלֵכן ִּבֵּקׁש ֶׁשּיֹוִציאּו אֹותֹו

ְלֶּפְנְסָיה ֻמְקֶּדֶמת.

אמּות

ָאמּות ִאם ִּתֹּטׁש
ְוָאמּות ִאם ִּתָּׁשֵאר

ָאז ְנֹטׁש
ַוֲאִני ֶאְסַּתֵּגל ְלמֹוִתי

ְוֶאְחֶיה.

כל הדרכים הסודיות 

ָּכל ַהְּדָרִכים ַהּסֹוִדּיֹות ַהּמֹוִבילֹות ֶאל ַהֵּלב
ַרק ַאָּתה יֹוְדָען

ְוָהַפְכָּתן ַלֲאזֹוֵרי ָאסֹון
ֲאִני ֶאְסְּגֵרן,

ֶאֶהְפֵכן ֲאסּורֹות ְלָך
ְוַאְכִריז ֶׁשֵהן ֲאזֹוִרים רֹוַמְנִטִּיים ְמֻׁשְחָרִרים.

 

שּפעת האהבה

ֲאִני לֹוָקה ְּבָך
ּוְפִגיָעִתי ָקָׁשה
ּוַמָּצִבי ָחמּור

ִאם ַּתֲעִמיק ֲחֹדר – ָאמּות
ְוִאם ְּתַנֶּסה ָלֶסֶגת – ָאמּות

אֹוי ִלי ִמִּלִּבי 
ּוִמְּמָך

ַאְך ַאל ִּתְדַאג
ֲהֵרי ֲאִני ִמְּמַבְּׂשֵרי ַהָּמֶות

ֵמרֹב ַאֲהָבה ֵאֶליָך.

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 1984, "אבער משמחה" )אשתעל פי אל־פרח( בשנת 2004 ו"תיקנתי את חיי  עם קולך" )עדלת עומרי עלא סותק( 
יוונית,  ספרדית,  איטלקית,  כורדית,  טורקית,  פרסית,  גרמנית,  אנגלית,  צרפתית,  שפות:  לעשר  תורגמו  משיריה  מבחר  לאנגלית.  שתורגם   2010 בשנת 

פורטוגזית וכעת לעברית.
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ודיע סעאדה  u  وديع سعادة
מערבית: שאול ניסים

ידידים

ֵיׁש ְלָך ַּדי ִזְכרֹונֹות 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְלָך ְיִדיִדים ַעל ָהֶאֶבן ַהּזֹאת.

ֵׁשב
ְוַׁשֲעַׁשע אֹוָתם ַּבִּסּפּוִרים,
ֲהֵרי ֵהם, ָּכמֹוָך, ִהְזַּדְּקנּו,

ְוַגם ֵהם ְמֻׁשֲעָמִמים.
ַסֵּפר ָלֶהם ִסּפּור ַעל ַהֶּמְרָחִבים

ֶׁשְּכָכל ֶׁשָהְלכּו
נֹוָתִרים ִּבְמקֹוָמם.

ַסֵּפר ָלֶהם ַעל ַהֵּׁשד ֶׁשּזֹוֵלל ֶאת ַיְלֵדי ַהֵּלב.
ַעל ַהֵּלב ֶׁשַאף ִאם ָהָרה 

נֹוָתר ָעָקר.
ַּדֵּבר ִאָּתם ַעל ָהֵעֶׂשב ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵעיַנִים

ְוַעל ַהחֹול ָהִעֵּור.
ַעל ָהרּוחֹות ֶׁשָרצּו לֹוַמר ַמֶּׁשהּו,

ְוֹלא ָאְמרּו.
ְוַעל ַהַּפְרַּפר ַהָּלָבן ַהָּקָטן ֶׁשָּנַקׁש ַעל ַּדְלְּתָך ַּבֹחֶרף ַההּוא,

ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ּוְלִהְתַחֵּמם.
ֵיׁש ְלָך ַּדי ִזְכרֹונֹות 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְלָך ְיִדיִדים ַעל ָהֶאֶבן ַהּזֹאת.
ֵיׁש ְלָך ְיִדיִדים ַעל ָהֶאֶבן ַהּזֹאת,

ַאל ִּתְגֹרם ָלֶהם ְלִהְׁשַּתֲעֵמם.
ַסֵּפר ָלֶהם ַעל ַהְּכָבִׂשים ֶׁשֵאין ָלֶהן רֹוֶעה

ְוַעל ָהרֹוֶעה ֶׁשֵאין לֹו ְּכָבִׂשים.
ַסֵּפר ָלֶהם

ַעל ָהרֹוֶעה ֶׁשָּטָעה, ְוַעל ַהְּכָבִׂשים ֶׁשַּמִּכירֹות ֶאת ַהֶּדֶרְך.
ַסֵּפר ָלֶהם ַעל ַמֲעִׂשַּית ַהְּזֵאב,

ַעל ַמֲעִׂשַּית ָהֶעְפרֹוִני
ועל ַמֲעִׂשַּית ַהִּמְפֶלֶצת.

ְוִאם ֵאין ֲעֵליֶהם ַמֲעִׂשּיֹות, ָאז ַהְמֵצא אֹוָתן.
ַהְמֵצא ַמֲעִׂשּיֹות 

ַהְמֵצא ְזֵאִבים ְוֵׁשד ּוְכָבִׂשים ְורֹוִעים ּוַפְרָּפִרים. 
ַהְמֵצא ַמֲעִׂשּיֹות

ֵיׁש ְלָך ַּדי ִזְכרֹונֹות 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְלָך ְיִדיִדים ַעל ָהֶאֶבן ַהּזֹאת.

ַהְמֵצא ַמֲעִׂשּיֹות
ַהְמֵצא ְזֵאִבים ְוֵׁשד ּוְכָבִׂשים ְורֹוִעים ּוַפְרָּפִרים. 

ְיִדיֶדיָך, ָּכמֹוָך, ִהְזַּדְּקנּו,
ְוֵהם יֹוְׁשִבים ַעל ֶאֶבן ְקַטָּנה.

ַהְמֵצא ָלֶהם ֶמְרָחִבים.

ְיִדיֶדיָך, ָּכמֹוָך, ִהְזַּדְּקנּו,
ְוֵהם יֹוְׁשִבים ַעל ֶאֶבן ְקַטָּנה.

ַהְמֵצא ָלֶהם ֶמְרָחִבים.
ַלֶּדֶרְך ֵיׁש ֵרָאה

ְוֵעיַנִים
ּוְפִעימֹות־ֵלב.

ַלֶּדֶרְך ֵיׁש ְּפִעימֹות־ֵלב ֲעֵיפֹות
ְוֵרָאה

ְמֵלָאה ַּבֲאַבק ַהְּצָעִדים.
ְוֵעיַנִים 

ֶׁשּצֹופֹות ֶאל ַההֹוְלִכים ָעֶליָה, ְוֵהן ּדֹוְמעֹות
ַּתַחת ַרְגֵליֶהם. 

ַלֶּדֶרְך ֵיׁש ֵרָאה ֶׁשּגֹוַנַחת ַּתַחת ִמְׁשַקל ַהְּצָעִדים,
ְוֵעיַנִים, ֶׁשַהְּצָעִדים ְמִעיִרים אֹוָתן,

ּוְזרֹועֹות ְׁשבּורֹות,
ְוַלְמרֹות זֹאת ִהיא ְמַנָּסה ְלָהִרים ָיד 

ְּכֵדי ְלנֹוֵפף ְלָׁשלֹום ַלהֹוְלִכים.
ֵיׁש ְלָך ַּדי ִזְכרֹונֹות,

ֵיׁש ְלָך ְיִדיִדים ַעל ָהֶאֶבן ַהּזֹאת
ְוֵהם יֹוְׁשִבים ַעל ֶאֶבן ְקַטָּנה.

ַהְמֵצא ָלֶהם ֶמְרָחִבים.

הסיפור	

ַהִּסּפּור הּוא ֶׁשֵאין ִסּפּור. 
ֶזה ֶׁשִּסֵּפר ַהֶּקְּפֶטן ָהָיה ַמֲעִׂשָּיה

ְּכֵדי ְלַׁשֲעֵׁשַע ֶאת ַהּנֹוְסִעים ָּבאֹוְקָינֹוס ָהָרָחב
ְוַהִּסּפּור ָהַאֵחר ָהָיה ַּגם הּוא ַמֲעִׂשָּיה

ְּכֵדי ְלַׁשֲעֵׁשַע ֶאת ַהּטֹוְבִעים.

ַהִּסּפּור הּוא ֶׁשֵאין ִאיׁש ַּבֻּבְסָּתן
ְוַאף ֹלא ִאיׁש ָּבֹאֶהל

ּוִמי ֶׁשָהָיה ָיֵׁשן ְוזֹוֵרַע, ָהָיה ִּדְמיֹוִני.
ֵאין ֹאֶהל ְוֵאין ֻּבְסָּתן אּוָלם ָּכל זֹאת ֶנֱאַמר

ְּכֵדי ֶׁשָהֵעץ ַיְחׁשֹב ֶׁשהּוא ַמִּטיל ֵצל,
ּוְכֵדי ֶׁשַּיְחׁשֹב ַהחֹול

ֶׁשהּוא ֵאם.

ַהִּסּפּור הּוא ֶׁשֵאין ֵאם,
ֹלא ֶקְּפֶטן, ֹלא ֳאִנָּיה ְוֹלא ֵצל.

ְוֹלא ִסּפּור.

אמּות

ָאמּות ִאם ִּתֹּטׁש
ְוָאמּות ִאם ִּתָּׁשֵאר

ָאז ְנֹטׁש
ַוֲאִני ֶאְסַּתֵּגל ְלמֹוִתי

ְוֶאְחֶיה.

כל הדרכים הסודיות 

ָּכל ַהְּדָרִכים ַהּסֹוִדּיֹות ַהּמֹוִבילֹות ֶאל ַהֵּלב
ַרק ַאָּתה יֹוְדָען

ְוָהַפְכָּתן ַלֲאזֹוֵרי ָאסֹון
ֲאִני ֶאְסְּגֵרן,

ֶאֶהְפֵכן ֲאסּורֹות ְלָך
ְוַאְכִריז ֶׁשֵהן ֲאזֹוִרים רֹוַמְנִטִּיים ְמֻׁשְחָרִרים.

 

שּפעת האהבה

ֲאִני לֹוָקה ְּבָך
ּוְפִגיָעִתי ָקָׁשה
ּוַמָּצִבי ָחמּור

ִאם ַּתֲעִמיק ֲחֹדר – ָאמּות
ְוִאם ְּתַנֶּסה ָלֶסֶגת – ָאמּות

אֹוי ִלי ִמִּלִּבי 
ּוִמְּמָך

ַאְך ַאל ִּתְדַאג
ֲהֵרי ֲאִני ִמְּמַבְּׂשֵרי ַהָּמֶות

ֵמרֹב ַאֲהָבה ֵאֶליָך.

ודיע סעאדה, נולד בשנת 1948 בכפר ַׁשְּבִטין בצפון לבנון. עבד בעיתונים ערביים בביירּות, בפריס ובלונדון. היגר לאוסטרליה בסוף שנת 1988 ומאז חי בה. 
כמה משיריו תורגמו לאנגלית, גרמנית וצרפתית.
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עבאס ספארי   u    عباس صفاري
מפרסית: סיון בלסלב

"אתה משורר, תגיד, מה זאת אהבה?"

לּו ָהִיית ׁשֹוֶאֶלת ִלְפֵני ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה
ָהִייִתי ׁשֹוֵלף
ִמָּכל ַׁשְרוּול

ַהְגָּדרֹות מּוָכנֹות ּוַמִּקיפֹות
ֶׁשַּׂשֲעָרה ֹלא ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ֵּבין ִּתְפֵריֶהן

ַאְך ִמְּמרֹום ִּגיִלי ּוְׁשנֹוַתי
ֲאִני ָיכֹול ַרק ָלַקַחת ֶאת ָיֵדְך
ֶׁשעֹוָדּה נֹוֶדֶפת ֵריַח־ַּתּפּוַח 

ּוְלָהִׁשיֵבְך ֶאל ּבֶֹקר־ְּבֵראִׁשית

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמַהּבֹוֵרא
ִּבְמקֹום ֲאָדָמה ְוָעָפר

ְוַצְלִעי ָהֲאבּוָדה
ִלּטֹל ַהַּפַעם ִמְכחֹול ְּבָידֹו

ּוְלַצֵּיר אֹוָתְך ַּכַּמִים
ְמֻׁשְחֶרֶרת ִמֶּכֶלא ָהעֹור

ּוִמִּפּגּוֵמי ַעְצמֹוַתִיְך
ְואֹוִתי

ְּכָדג ַּבַעל ָּדם ַחם
ֶׁשִּקּיּומֹו ִּבְלָעַדִיְך ַמְקִּביל

ְלָמֶות ָעָקר ִלְבִלי ׁשּוב.

גנבת חפצי־נוי בניו אורלינס

קֶֹדם ָלֵכן
הֹוֵדיִתי ַּפַעם

ִּבְגֵנַבת ֶׁשֶמׁש ְזֻהָּבה
ִמִּצּיּור ָיָקר ֶׁשל ַואן גֹוְך

ַאְך ְיִציַרת־ַהּמֹוֵפת ֶׁשִּלי נֹוְצָרה ַלְיָלה ֶאָחד
ְלַצד ָּבַמת מֹוֲעדֹון ְסֶטְנד־ַאּפ

ְּבֶּבְרֶּבן ְסְטִריט

ְּבאֹותֹו ַלְיָלה, ָרחֹוק ֵמֵעיַנִיְך
ְּבעֹוֵדְך ֵמָתה ִמְּצחֹוק

ִנְׁשַמט ֶאל ִּכיס ִמְכָנַסי
ַמִּצית ִמַּצד ֲחִפיַסת ַהִּסיַגְריֹות ֶׁשָּלְך

ָׁשַמְעִּתי ִּכי ְּגֵנַבת ֶחְפֵצי־נֹוי
ִמִּמי ֶׁשָּגַזל ֵמִאָּתנּו ֵלב
ִהיא ִהְתַמְּכרּות ְיָׁשָנה

ַוֲחׂשּוַכת ַמְרֵּפא

ֶאְתמֹול, ָׂשרּוַע ְלָאְרִּכי
ְּבִמְנֶהֶרת ָהֶאם־ַאר־ַאי ַהָּצָרה ְוַהְּלָבָנה

ֵמֲאחֹוֵרי ַעְפַעַּפִים ֲעצּוִמים
ָרִאיִתי ַרק ֶאת ַהַּמִּצית

ְוָׁשם, ְלִראׁשֹוָנה
ֵהַבְנִּתי ְלֹלא ָּכל ִיּסּוֵרי־ַמְצּפּון

ְּגֵנַבת ַהֲחָפִצים ֶׁשֶהֱעִניָקה ֶאת ֵריַח ָיַדִיְך
ִהיא ַהִהְתַמְּכרּות ַהָּיָפה ָּבעֹוָלם
ּומּוָטב ֶׁשִּתָּוֵתר ֲחׂשּוַכת ַמְרֵּפא.

השראה פואטית

אֹוְמִרים ֶׁשַהְׁשָרָאה ּפֹוֶאִטית
ִהיא ַמַּתת ָהֵאִלים

ְואֹוְמִרים ֹלא ִלְסֹּפר
ֶאת ִׁשָּניו

ֶׁשל סּוס ֶׁשִּנְתַקֵּבל ְּבַמָּתָנה
ַּגם ֲאִני ֹלא סֹוֵפר ְוֹלא ֶאְסֹּפר ְלעֹוָלם

ֶאת ַהִּׁשַּנִים ְּבֶפה ָּכְלֶׁשהּו
ְּבַתּפּוַח ֶׁשֶהֱאִדים ְוָנַׁשר

ִּבְבַׂשר ּגּוִפי ַהָּגְלִמי.

ניחוח התפוז

ֵמָאז ּוִמָּתִמיד   
ַהַּתּפּוִזים ֶׁשֲאִני קֹוֵלף
ֲחֵסִרים ִניחֹוַח ְוַטַעם

ֲאָבל
ַעל ֻׁשְלַחן ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר

אֹו ּתֹוְך ְצִפָּיה ְּדהּוָיה ְּבִסְדַרת־ֶטֶלִויְזָיה ְיָׁשָנה
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֶאְצְּבעֹוַתִיְך ַהְּמֻסָּתתֹות

קֹוְלפֹות ַּתּפּוז
ַהַּבִית ָמֵלא

ְּבִניחֹוַח ַהַּתּפּוז
ִנְצָּבע ְּתפֺז
ִׁשיר ֶׁשֲאִני

ָׁשר ַּבִּמְקַלַחת.

על אודות שטיח פרסי

ָנכֹון ָמה ֶׁשאֹוְמִרים
ַּתּפּוַח ֶׁשִּנַּתק ֵמָעָנף

ְלעֹוָלם ֹלא נֹוֵפל
ָרחֹוק ִמן ָהֵעץ
ְוָכְך ַּגם ַאָּתה 
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1
ֶיַדע ְועֹוד ֶיַדע, ֵראִׁשית ַלּכֹל ַּדע ֶאת ַנְפְׁשָך
ִאם ֹלא ֵּתַדע ֶאת ַנְפְׁשָך ְלַמה ִּיְׁשֶוה ִלּמּוְדָך

ָלַדַעת ְקרֹא, ַמְׁשָמעֹו ָלַדַעת ָהֱאֹלִהים 
ִלי ְלָהִבין ְּכֶלֶחם ָיֵבׁש ַאָּתה ִאם ְּתַׁשֵּנן ְבּ

ַאל ֹּתאַמר ָלַמְדִּתי ָיַדְעִּתי, ַאל ֹּתאַמר ָלֵאל ִצַּיִּתי
ִאם ֹלא ֵּתַדע ֶאת ֱאֹלֶהיָך ָׁשְוא ְּתַכֵּתת ֶאת ַרְגֶליָך

ָּבאֹות ָאֶלף ִנְגָלה ִּפְׁשָרם ֶׁשל ַאְרַּבַעת ַהְּסָפִרים*
ִאם ֹלא ֵּתַדע ֶאת ָהָאֶלף ֵאיְך ַּתְחִּכים ְוָתִבין ְּדָבִרים

ֶעְׂשִרים ְוֵתַׁשע אֹוִתּיֹות ַאָּתה הֹוֵגה ִמָּקֶצה ְלָקֶצה
ה ַאְך ַּבֲהגֹוְתָך ָאֶלף ַהִאם ֵּתַדע ֶּפֶׁשר ַהֶהֶגה ַהֶזּ
יּונּוס ֶאְמֶרה אֹוֵמר: טֹוב ָלבֹוא ְלֵלב ָהֲאָנִׁשים

ִמְּלַקֵּים ִמְצַות ַהַחג' ְלֶמָּכה ַאְלֵפי ְּפָעִמים

2
הֹוי ַּבַעל ַההֹון ּוַבַעל ַהָּממֹון

ִּמיהּו ֲאדֹוֵניֶהם ָהִראׁשֹון
ֶׁשֶקר ַההֹון ְוֶהֶבל ַהָּממֹון
יֹוְמָך ָקָצר ְׂשַמח ּבֹו ָוֹרן

* ארבעת הספרים לפי האסלאם הם: הקוראן, הברית החדשה, 
חמישה חומשי תורה ותהלים.

 
בין  היה  צּופי,  דת  ואיש  משורר   ,)1320-1238( ֶאְמֶרה  יּונּוס 
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.

ְּבָכל ָמקֹום ָּבעֹוָלם
ְּבָכל ָנֵמל ּוֵבית־ְנִתיבֹות ָזר

ָּבֶהם ִּתְנַחת
ַּבּסֹוף 

ַּתִּניַח ַּכף־ֶרֶגל
ַעל ַאְדָמְתָך ַהֻּמֶּכֶרת

ְׁשֵמי ַהַּיַעד ְיכֹוִלים 
ְלִהָּצַבע

ְּבָכל ָּגֶון ֶׁשְּיַבֵּקׁש ַהֵּלב ַהִּמְתַּגְעֵּגַע 
ַאְך ַּתַחת ַרְגֶליָך ָהֲאָדָמה 

ִּתָּוֵתר ְּבֶצַבע ַאְרְצָך
ֶאֶרץ ֶׁשַּתֲעקֹב ַאֲחֶריָך

ַעד סֹוף־ָהעֹוָלם
ִלְפרֹׂש ְּבָמעֹון ַאֲחרֹון 

ֲאָדָמה ַּתַחת ַרְגֶליָך 
ְּכָׁשִטיַח ֲעמּוס ְּתמּונֹות ְוַתְבִנּיֹות

טינה בחו"ל

ְּכֶׁשַהֲחָפִצים ַּבַּבִית 
רֹוִאים ֶׁשַאְּת ְרחֹוָקה

ֵהם ְמַדְּבִרים ֵמֲאחֹוֵרי ַּגִּבי ְלֹלא ֶהְפֵסק
ָהֲאַגְרָטִלים

ַהִּוילֹונֹות
ַהִּמָּטה ַהְּסתּוָרה

ַהֵּכִלים ַהֶּנֱעָרִמים
ָהִעּתֹוִנים ַהְּנטּוִׁשים ַעל ַהֻּׁשְלָחן

ֲאִפּלּו ֶהָחתּול ְּכפּוי ַהּטֹוָבה
ַמֲעִדיף ְּבֵהָעְדֵרְך

ֶאת ֶהָחֵצר ַהְּׁשֵכָנה.

ֵהם אֹוְמִרים ֶׁשְּכֶׁשַאְּת ֵאיֵנְך
ֲאִני ִמְתַעֵּצל

ּוְמַפֵּׁשל
ְּבָכל ְמִׂשיָמה ֲחׁשּוָבה

ֵאין ִמי ֶׁשּיֹאַמר ָלָראִׁשים ַהֲחלּוִלים ָהֵאֶּלה
ֶׁשְּכֶׁשַאְּת ֵאיֵנְך ָמה ֶזה ְמַׁשֶּנה

ֵמֵהיָכן ֲאָסֵרק ֶאת ְׁשִביִלי
ְוַעד ֵהיָכן ֶאְפַּתח ֶאת ַצְּוארֹוִני,

ְּכֶׁשֶאֱאסֹף אֹוָתְך ִמְּׂשֵדה־ַהְּתעּוָפה
ִּתְרִאי ֶאת ְזַקן־ְׁשלֶֹׁשת־ַהָּיִמים ֶׁשִּלי

ְמֻגָּלח ִּבְׁשלֹוָׁשה ְּתָעִרים ּוְמֻבָּׂשם
ְוֶאת ַקו ַהְּמַגֵהץ ֲאֶׁשר ָׁשב

ְלֻחְלָצִתי ּוְלִמְכָנַסי.

עבאס ספארי, נולד בעיר יזד באיראן בשנת 1951 ומתגורר 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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אם אמות

ִאם ָאמּות ִיְהֶיה ֶזה ַּבִּדְמּדּוִמים
ֶׁשֶלג ָׁשֹחר ֵיֵרד ַעל ָהִעיר

ִלִּבי ַיֲעֹטף ֶאת ַהְּדָרִכים
ַוֲאִני ֶאְצֶּפה ְּבֶרֶדת ַהַּלְיָלה

ֵּבינֹות ְלֶאְצְּבעֹוַתי

ִאם ָאמּות ִיְהֶיה ֶזה ַּבִּדְמּדּוִמים
ְצִעיִרים ֵיְלכּו ְלֵבית ַהּקֹוְלנֹוַע

ַרֶּכֶבת ַּתֲחֹלף ַּבֶּמְרַחִּקים
ַוֲאִני ֶאְטֹמן ָּפַני ְּבתֹוְך ֶּפַרח

ְּכמֹו ְמַבֵּקׁש ִלְבּכֹות

ִאם ָאמּות ִיְהֶיה ֶזה ַּבִּדְמּדּוִמים
לּו ָיֹכְלִּתי ָלֵׂשאת ַרְגַלִים ּוְלִהְסַּתֵּלק

ָלבֹוא ְלֵעת ֶעֶרב ֶאל ִעיר
ַלֲחלֹוף ֵּבין ֲעֵצי ַהִּמְׁשֵמׁש

ָלֶלֶכת ְלָהִזין ֵעיַני ַּבָּים
אֹו ִלְצּפֹות ְּבַמֲחֶזה ֵּתַאְטרֹון

ִאם ָאמּות ִיְהֶיה ֶזה ַּבִּדְמּדּוִמים
ַּבֶּמְרָחק ַיֲחֹלף ָעָנן

ֲעַנן ַיְלדּות ָׁשֹחר
ַצַּיר ַהּסּוֵריָאִליְזם

ַיְתִחיל ְלַׁשּנֹות ֶאת ְּפֵני ָהעֹוָלם
ְצָוחֹות, ִצּיּוץ ִצֳּפִרים
ְוִצְבֵעי ָהֲאָדָמה ְוַהָּים 

ֵאֶּלה ְּבֵאֶּלה ִמְתַמְּזִגים 

ֲאִני ַאִּגיׁש ָלְך ִׁשיר
ֶׁשִּמּלֹוָתיו ִיְפְרצּו ֵמֲחלֹוִמי

ְוָהעֹוָלם ִיָּפֵרד ַאט ַאט
ֹּבֶקר יֹום ִראׁשֹון

ָׁשַמִים
ָעִלים ַמְצִהיִבים

ָאָדם
ְוׁשּוב ַיְתִחיל ַהֹּכל ִמְּבֵראִׁשית

דבר אחד לימדוני החיים

ָּדָבר ֶאָחד ִלְּמדּוִני ַהַחִּיים:
ֲחֵיה ֶאת ַחֶּייָך ְּבָכל ְמאֹוְדָך

ֶׁשֲאהּוָבְתָך ִּתְהֶיה ִּכְמֻעָּלָפה ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיָך
ְוַאָּתה ֵמַהִהְתַּבְּׂשמּות ִמִּניחֹוַח ַהְּפָרִחים

ִהְתּבֹוֵנן ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות
ַּבְּיָלִדים, ַּבִּצֳּפִרים, ַּבָּׁשַמִים ּוַבָּים

ּוִביֵמי ֶחְלְּדָך ַעל ָהֲאָדָמה, ִהְתָעֶרה ָּבם
ַהֵּכה ֹׁשָרִׁשים ֶׁשִאיׁש ֹלא יּוַכל ְלָעְקָרם

ְּבָחְּבֶקָך ֶאת ְיִדיֶדיָך ַאְּמֵצם ְּבֹעז ֵאֶליָך
ְוַלִּמְלָחָמה ֵצא ְּבגּוְפָך, ְּבַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֹוְדָך

ְּבָׁשְכְבָך ַעל ַהחֹול ַהַחם ִהְׂשָּתַרע ָעָליו
ָמָׁשל ָהִייָת ָעֶלה, ַּגְרִּגיר־חֹול אֹו ֶאֶבן

ַהֵּטה ָאְזְנָך ִלְׁשֹמַע ֶאת ִמְגַון סּוֵגי ַהּמּוִסיָקה ַהָּיִפים
ֶׁשָּכל ֵיׁשּוְתָך ִּתְתַמֵּלא ִּבְׁשַלל קֹולֹות ּוְצִליִלים 

ּוְצלֹול ְלַמֲעַמֵּקי ַהַחִּיים
ְּכמֹו ָמצּוק ִנָּׂשא ֶאל ָים ִאְזַמְרָּגִדי

ֵלְך ֶׁשִבי ַאֲחֵרי ְמִדינֹות ְרחֹוקֹות ּוְבֵני ָאָדם ָזִרים
ּוְבַער ִמְּתׁשּוָקה ִלְקֹרא ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ּוְלַהִּכיר ֶאת ְׁשַלל צּורֹות ַהַחִּיים

ַאל ָּתִמיר ֶאת ַהַּתֲענּוג ֶׁשִּבְׁשִתַּית ּכֹוס־ַמִים ְּבַתֲענּוגֹות ֲאֵחִרים  
ְוֵתן ַלִּׂשְמָחה ְלָהִציְפָך ִּבְתׁשּוַקת־ַחִּיים

ַּגם ֶאת ַהַּצַער ָׂשא ְּבָכבֹוד ְּבָכל ִניֵמי ַנְפְׁשָך
ִּכי ַהַּצַער, ַּכִּׂשְמָחה, ַרק יֹוִסיפּו ְלַבְגרּוְתָך

ֵּתן ְלָדְמָך ָלנּוַע ִעם ַמְעְּגֵלי ַהַחִּיים ָהְרָחִבים
ֶׁשְּבעֹוְרֶקָך ִיְזֹרם ָּדם ַרֲעָנן ֶׁשל ֶנַצח ַהַחִּיים 

ָּדָבר ֶאָחד ִלְּמדּוִני ַהַחִּיים:
ֵלְך ִּבְגדֹולֹות, ִהְתַמֵּזג ִעם ַהָּׁשַמִים, ַהְּנָהרֹות, ַהֵּתֵבל ֻּכָּלּה

ִּכי ַמַּתת־ָׁשַמִים ְלָך ֵהם ָיֶמיָך ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 
ִּכי ְלָכל ְּבֵני־ֱאנֹוׁש ִנְּתנּו ַהַחִּיים ְּבַמָּתָנה    

Ataol Behramoğlu

אטאול בהראמאולו )1942-(, מהמובילים 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־66 לשביתתם. השובתים הם שניים מבין 5,000 
אקדמאים שפוטרו ממשרותיהם בעקבות צו חירום שהפעילה ממשלת טורקיה אחרי ניסיון ההפיכה הכושל ביולי 2016. בהראמאולו ציין כי מעשהו הסמלי הוא 

אמנם רק טיפה באוקיינוס אך הוא נועד להעיר את דעת הקהל למצב בטורקיה.
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א־טייּב סאלח  u  الطيب صالح
מערבית: אלון פרגמן

סוזן ועלי

שמו היה עלי. שמה סוזן. ח'רטום. לונדון. 
למדה אמנות במכון ְסֵלייד. 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...

עּבד אל־והאּב אל־ּביאתי  u   عبد الوهاب البياتي
מערבית: עמרי לבנת

הטווס

ָעִרים ְּבַמֵּגָפה ֵמתֹות ְוַרַעׁש ֲאָדָמה ַמֶּכה ַּבֲאֵחרֹות
ְוָרָעב ּוִמְלָחמֹות ְּבָכל ָמקֹום ְוֶהֶרס

ְוַתְרֻּבּיֹות ּוְתקּופֹות קֹוְרסֹות,
ף ֶאת ֶעְרָותֹו ַלִּצּבּור. ַאְך ַהַּטָּוס, ְּבִלי ּבּוָׁשה, חֹוֹשֵ

רקדנית העשן 

ַרְקָדִנית ִמַּים ִסין
רֹוֶקֶדת ְּבֵתַבת ַחְרִסיָנה

עֹוֶצֶמת ֶאת ֵעיֶניָה
ּבֹוָכה

ְּבָאְחָזּה ְּבָיָדּה ִצּפֹור
ַמֲעָלָתּה ְּכָקְרָּבן ָלאֹור

ֵקִדָּיה קֹוֶטֶפת ְּבָיָדּה ָהַאֶחֶרת ֶּפַרח ְשׁ
ית ַהֵּתָבה ַמְחִּביָאה ֹאותֹו ְּבַתְחִתּ

צֹוַנַחת ְּככֹוָכב ְּבַים ִסין
ן ָּברּוַח. ִנֶּדֶפת ְּכָעָשׁ

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

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

מותו היה מעמודי התווך של קהילת הגולים העיראקים בדמשק.

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

סקוטית וחי מרבית חייו מחוץ למולדתו.
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חבורת ִּכְרּכּוּכ  u  جماعة كركوك

חבורת כרכוכ היתה מן החבורות הספרותיות הבולטות בדור שנות השישים בעיראק. חבריה הבולטים היו סרגון בולוס )2007-1944(, פאדל 
אל־עזאווי )1940-(, ג'אן דמו )2003-1943(, סלאח פאיק )1945-(, מּואייד א־ראווי )2015-1939( ואנוור אל־גסאני )2009-1937; היחיד 
ששיריו לא נכללים בקובץ זה(, רובם ילידי העיר כרכוכ בצפון עיראק )זולת בולוס שנולד בעיר אל־חבאנייה וא־ראווי שנולד באל־אנּבאר; 
שניהם עברו עם משפחותיהם לכרכוכ בשנות ילדותם(. כל משוררי "חבורת ּכרּכּוּכ", מן הבולטים והחשובים שמשוררים העיראקים של דור 
שנות השישים, נאלצו במרוצת חייהם לעקור מעיראק ולהשתקע בגולה. בולוס עבר לביירות וממנה עקר לסאן פרנסיסקו והשתקע בה, אל־
עזאווי וא־ראווי השתקעו בברלין המזרחית, דמו נע ונד בין ביירות, דמשק ועמאן לפני שהשתקע באוסטרליה ואילו פאיק נדד בין דמשק, 
ביירות ולונדון, שבה חי כעשרים שנה וכבר למעלה משני עשורים חי בגפו בכפר דייגים בפיליפינים. החבורה נודעה כזו שפיתחה את סוגת 

השירה בפרוזה, שהפכה לסימן ההיכר בכתיבתם של כל חבריה, שמקצתה ביקשנו להציג בעמודים הקרובים.

מואייד א־ראווי u  مؤيد الراوي
מערבית: עידן בריר

ִּכְרּכּוּכ

ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְמֻרֶחֶקת ַוֲאפּוָפה ְּבַסָּכנֹות,
ַאְפִליג ֵאֶליָה ְּבֵתָבה ְׁשמּוָרה ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות.

ֶאֱעגֹן ַעל ְמצּוָדָתּה ַהֲחֵרָבה.
ֵאיֶנִּני ֹנַח. ֹלא ֶאְׁשַלח ֶאת ַהּיֹוָנה ְוַאְמִּתין ְלִסיַמן ַחִּיים.

ֲהֵרי ָּבִעיר ֵיׁש ַצָּיִדים ֶׁשּיֹוִרים ָּבֲאִויר.
ִמְּפֵני ֶׁשִהִּגיָׁשה ֵאֶליָה ִּבְלִּתי־ֶאְפָׁשִרית,

ַאְמִריא ְּבָמטֹוס ְוֶאֱחֶצה ֶאת ָׁשֶמיָה
ּוִמָּתא ַהַּקַּבְרִניט ֶאֱחֶזה ְּבָמה ֶׁשֶּנֱהַרס ָּבּה.

ַהָּנָהר ָחֵרב,
ַּגְלַּגֵּלי ַהַּמִים ָׁשְקעּו ַּבַּסַחף

ְוָהֲאָנִׁשים ְּבֶּבְגֶלר, ְּבָסאִרי־ַקְהָיה ּוְבָׁשאֶטְרלּו*
ֵאיָנם ׁשֹוֲאִפים ֶׁשָהִעיר ָּתקּום ֵמָחָדׁש

ְוָתִׁשיב ְּתִהָּלָתּה. ַמְבִריֵחי ַהַּטָּבק
ְיֵׁשִנים ְלֵעת ֶעֶרב ַעל ֶעְגלֹוֵתיֶהם ָהְרָחבֹות

ְוֵאיָנם ִמְתַעְנְיִנים ְּבָחְכַמת ַהּגֹוָרלֹות
ְוַגָּנִבים ֶׁשִּביֵדיֶהם ַמְפְּתחֹות ָהִעיר

ַמְפִקיִדים אֹוָתם ִּביֵדי ָזִרים.
ִעיִרי ִהיא חֶֹׁשְך ָּגדֹול.

ֶאֱחֹלף ַעל ָּפֶניָה, ֶאֱעזֹב ְוֹלא ָאׁשּוב.

* שמות שכונות ותיקות בצדה המערבי של העיר כרכוכ.

במערב  אל־אנּבאר  יליד  עיראקי  משורר   ,)2015-1939( א־ראווי  מואייד 
החברים  מן  כרכוכ.  בעיר  והתבגרותו  ילדותו  שנות  את  שהעביר  עיראק 
בעמאן  ועבר  מעיראק  גורש  ה־70  בשנות  כרכוכ".  ב"חבורת  הבולטים 

ובביירות עד שבשנת 1980 השתקע בברלין, שבה חי עד מותו. 

ביקור

ְּבָכל ֹּבֶקר
ְּכֶׁשֵּׁשָנה עֹוד ַמְכִּביָדה ַעל ַעְפַעַּפי

ָּבָאה ֵאַלי ִצּפֹור ִמְסּתֹוִרית.
נֹוֶקֶׁשת ַעל ַהְּזכּוִכית, ִאם ַחּלֹונֹות ַהַּבִית ְסגּוִרים

ְוַהִּוילֹונֹות מּוָגִפים,
נֹוֶקֶׁשת ִמן ָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני, עֹוֶמֶדת ַּבֶּׁשֶלג

ַהְּמַכֶּסה ֶאת ֲחַצר ַהַּבִית
ּוַמְסִּתיָרה ְּבגּוָפּה ֶאת ָיַמי.
ַהִּצּפֹור ָּבָאה ֵאַלי ִנְזֶעֶמת,

ֹלא ְּכֵדי ָלִׁשיר
ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַדֵּבר

ַעל ֶהָהִרים ֶׁשָחְצָתה,
ֶהָעִרים ֶׁשָרֲאָתה

ְוָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּׁשָרה ָלֶהם,
ִּכְמַבֶּקֶׁשת ְלַהֲעִביר ִלי ֶאת ָהֵריַח

ּוַמִּניָחה מּוִלי
ְרִסיֵסי ְּתמּונֹות ְיָׁשנֹות.

ָּכְך,
ִּבְׁשֵּתי ְּכָנֶפיָה,

ּגֹוֶנֶבת ִמֶּמִּני ָּתִמיד
ַהִּצּפֹור ַהִּמְסּתֹוִרית ַהּזֹאת

ֶאת ָהֲאִויר.
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האוכל	לשוב?

ַהאּוַכל ָלׁשּוב ַרק עֹוד ַּפַעם ַאַחת
ֶאל ֶמְרֲחֵבי ָהֶאֶרץ ַהּזֹאת

ִמְּבִלי ֶׁשַהַּקְרָמה ַּתֲהֹפְך אֹוִתי ְלׁשּוָעל,
ְלָנָחׁש אֹו ְלֵעץ ַהִּנְׂשָרף ִמחּוץ ַלַּיַער?

ְלֵהָראֹות ָחָזק, ָּגבֹוַּה ְוָיֶפה   
ְּכמֹו ְסּפֹוְרַטאי ְיָוִני,

ֹלא ִלְגרֹר ַמֲחלֹות ּוְקָללֹות ֶׁשְּמַלּוֹות אֹוִתי ִמיֵמי ַיְלדּוִתי
ְוַעד ְלֶרַגע ֶזה?

ְלַפְטֵּפט ְּכָכל ֶׁשֶאְרֶצה, ְּבָכל ֵעת ֶׁשֶאְרֶצה, ִלְכֹּתב
ְוָלִׁשיר ִׁשיִרים ְלַעְצִמי, ִמֵּדי ַּפַעם,

ְּבאּוָלם ֶׁשֵאין ּבֹו ִאיׁש?

ֶׁשֹּלא ַיְבִהילּוִני ַהָּיִמים, ְוֶׁשִּיְטְרפּו ְׁשָבַחי
ְלַאְדמֹות ֶהָהִרים, ְלַמְעָינֹות ְמַפְכְּפִכים

ּוְלַמְראֹות ַהְּנֵמִלים?

ְלִהְתַמֵּזג ִעם ֲאבֹוַתי ַהַּקְדמֹוִנים
ְוָלִריב ִעם ָהֻאְמָלִלים ַהֻּמְפָקִרים ֶׁשל ָּבֶבל

ְלַמַען זֹוַנת ִמְקָּדִׁשים?*

ֶלֱאֹסף ֶאת ַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש ֵמַחּלֹוִני
ְּבָיַדִים רֹוֲעדֹות, ְּכֵדי ְלָהִאיר ֶאת ְמִחילֹות ִזְכרֹוִני

)ָּבַאַחת ֵמֶהן ֲאִני ּפֹוֵגׁש ָאב ֶׁשֵאינֹו ִנְרֶאה ְּכָאִבי
ְוֵאם ֶׁשֵאיָנּה ּבֹוָכה ְלַבָּדּה ִּבְׁשעֹות ַהָּצֳהַרִים(?

ִלְדּפֹק ַעל ַּדְלתֹות ָּבִּתים ָּבִאי ַהֶּזה
אֹו ְּבִאי ַאֵחר, ְוִלְׁשֹאל ַעל ָסַלאח ָפִאיק, ַהִּנְפָקד,

ְוֹלא ִלְקרֹא ְּבָכל ַּפַעם ָּבִעּתֹון
ַעל ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ָחֵבר נֹוָסף?

ֶׁשָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ִיְנֲהרּו ֵאַלי, ְּכֶׁשֲאַכֵּבד אֹוָתם
ְּבַצַּלַחת ַמְמַּתִּקים ֵמִאיְסַטְנּבּול,

ְוֶאֵּתן ַלָּנִׁשים ַהָּיפֹות ַטָּבעֹות ֶׁשל ְמָלכֹות ַאּׁשּוִרּיֹות
ֶׁשָּמָצאִתי ְּבַגֵּני ִניְנֵוה?

ֹלא ִלְראֹות ְּפָרִחים ֲעקּוִרים, ְמֻפָּזִרים
ַעל ְׁשִביל, אֹו ֵעץ ֶּדֶקל צֹוֵעד

ַּבַהְלָוָיה ֶׁשל ְמׁשֹוֵרר?

ַהאּוַכל, ַּכֲאֶׁשר ָאׁשּוב ַּבֵּׁשִנית, ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ֵאֶּלה,
אֹו ְלָפחֹות ֶאת ִמְקָצָתם? 

* הכוונה לאלת האהבה, הפריון והמלחמה השומרית ִאיָנָנה.

סלאח פאיק  u  صالح فائق  
מערבית: עידן בריר

*

ֶאְתמֹול ָעִׂשיִתי ִצּלּום ָחֶזה
ַאֲחֵרי ֳחָדִׁשים ֶׁשל ְּכֵאב.
ַהִּצּלּוִמים ִהְדִהימּו אֹוִתי:

ָמרֹוָקִאים רֹוְקִדים,
ְיהּוִדי ִמיֵמי ַיְלדּוִתי

מֹוֵכר ַּבִּדים ַּבִּסְמָטאֹות
ַצ'ְרִלי ַצ'ְּפִלין ִעם ָאִבי ַּבֲחַדר ָהאֹוְרִחים

ֶׁשּבֹו ִהְסִּתיר ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות ַהְּנִקִּיים
ְיָלִדים ַמִּביִטים ְּבַכְפִרי ּבֹוֶכה

ַוֲאִני ִמחּוץ ִלְׂשֵדה ְּתעּוָפה ָסגּור,
יֹוֵׁשב ֵּבין ַחּיֹות ַהַּבר

ּוַמְקִריא ָלֶהן ֶאָחד ִמִּסּפּוַרי.

אנקה	את	שירַי	בלשוני

ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה ֲאִני ּכֹוֵתב ִמְּבִלי ְלִהְתַעֵּכב, ֲהֵרי ֲאִני ָעלּול ֶׁשֹּלא ְלִהְתעֹוֵרר ׁשּוב. 
ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּגיַע ִלְתמּונֹות ּוְלִׁשיִרים ְקָצִרים ְּברֹאִׁשי ּוֵמרֹאִׁשי ַלֲאֵחִרים 

ִּבְמחֹוזֹות ֶׁשְּכָבר ֵאיִני זֹוֵכר ֵהיָכן ֵהם. ֲאִני ְמַדְמֵין אֹוָתם ֶנְחָּבִאים ֵמֲאחֹוֵרי 
ַמְּפֵלי־ַמִים ְּבַסָּכַנת ִהְתַיְּבׁשּות, ַּתַחת ַרְגֵליֶהם ֶׁשל ַאְפִריָקִנים ָהרֹוְקִדים ְּבֶסֶרט 
ּוְסִביב ְמׁשֹוֵרר, ּדֹוֶמה ִלי, ַהְּמַזְלֵזל ִּבְנִדיבּותֹו ּוְבטּובֹו ֶׁשל אֹוְקָינֹוס ָׁשֵקט. ָחַלף 
ְזַמן ַרב ֵמָאז ֶנְחְּבאּו ַהְּתמּונֹות ְוַהִּׁשיִרים ַהָּללּו. ִאם ֶאְמָצא אֹוָתם, ֲאַנֶּקה אֹוָתם 
ִּבְלׁשֹוִני, ָאִׁשיר ְוֶאְחֹלק ִעָּמם ִמִּנְסיֹוִני ְּבַמֲעֶרֶכת ַהֶּׁשֶמׁש ַהּזֹאת, ִלְפֵני ֶׁשֶאֱעבֹר 

ֶאל ַאַחת ַהָּגַלְקְסיֹות, ֶׁשָּבּה ֶאְכֹּתב ְּבִלי ְלִהְתַעֵּכב ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה, ֶׁשֲהֵרי אּוַלי ֹלא 
ֶאְתעֹוֵרר, ַּגם ָׁשם, ׁשּוב.

ב"חבורת  והמוערכים  המוכרים  החברים  מן   .1945 יליד  עיראקי  משורר  פאיק,  סלאח 
ִּכְרּכּוּכ". אחרי שהעביר את שנות התבגרותו בכרכוכ ואת שנות לימודיו האוניברסיטאיים 
שהשתקע  לפני  ובביירות  בדמשק  ועבר   1974 בשנת  עיראק  את  פאיק  עזב  בבגדאד, 
בכפר  סופית  והשתקע   1994 בשנת  אותה  שעזב  עד  שנה,  כעשרים  חי  שבה  בלונדון, 

דייגים מרוחק לחוף האוקיינוס בפיליפינים, שבו הוא חי עד היום. 
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משורר	בגלות

ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ַהּנֹוֵחת ַעל ַצְּמרֹות ָהֵעִצים
ָׁשר ָּברּוַח ַעל חֹוֵפי יֹוִמי ַּתַחת ָׁשַמִים ְרחֹוִקים

יֹוֵתר ֵמֲחלֹום ְמֹטָרף ָהעֹוֵקב ַאֲחַרי,
ֲאִני רֹוֶאה ִמַּבַעד ְלַחּלֹוִני ְּבִליְכֶטְנֶּבְרג

ֶאת ִהיְטֶלר, צֹוֵעד ָנפּוַח ְּכעֹוֵרב ֻמֶּכה ְקָלָלה
ָּבְרחֹוב, ּפֹוֶנה ְלִכּוּון "ַהַּׁשַער ַהִּמְזָרִחי"1

ְּכֵדי ְלַהְלִעיג ֶאת ַמַּצב ָהעֹוָלם.

״ְלָכל ָהרּוחֹות, ַהַּפַעם ֹלא ַּתְחֹּמק ִמֶּמִּני,
ַאְחִזיר אֹוְתָך ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ֶאל ַהְּמָעָרה ֶׁשִּמֶּמָּנה

ָּבאָת״, ֲאִני אֹוֵמר לֹו ּוְכֵדי ְלַהְרִּגיז אֹותֹו
ֵמִניף ְזרֹוַע ְמתּוָחה ְוצֹוֵעק: ״ַהְיל ָפאֶדל!״

ַאְך הּוא ֵאינֹו ַמְבִחין ִּבי ּוַמְמִׁשיְך 
ְלַנֵהל ֶאת ִמְלֲחמֹוָתיו ְּבִעָּדן ַאֵחר.

ֲאִני רֹוֶאה אֹותֹו יֹוֵרד ִמַּלְיָלה ִעֵּור
ְמׁשֹוֵטט ְּבַּבְגָּדאד ַהְּכבּוָׁשה, ְׁשכּוָנה ַאַחר ְׁשכּוָנה, 

ַאֲחָריו ִנְׂשָרכֹות ַׁשְּירֹות ֵמִתים ֵאיְנְספֹור, 
ִוויץ אֹו ּבּוֶכְנָוואְלד, ֶׁשִּנְׂשְרפּו ַּפַעם ְּבִמְׂשְרפֹות ַמֲחֶנה ַאּוְשׁ

אֹו ִנְרְצחּו ַּבֶּׁשֶלג, ְּבִפְתֵחי ְסָטִליְנְּגַרד,
ְּכֵדי ֶׁשַּנֲהֹפְך ֵעֵדי־ֱאֶמת ַּבֲאֶׁשר ֶלָעִתיד,

ְּבעֹודֹו סֹוֵבל ִמִּׁשְכרּות ֶהָעָבר
ַהֹהֶוה.

ָהרּוחֹות עֹוׂשֹות ִּכְרצֹוָנן ַּבֵּצל, 
ִג'יָרפֹות ְמִביאֹות ִלי ַלִּפיִדים

ְּכֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַּדְרָּכם ֶׁשל ָהִעְּוִרים ֶאל
ַהְּמִסָּבה ֶׁשִּלי,

ְוֻתִּפים ְמתֹוְפִפים ַּבָּגלּות ְלַמֲעִני, 
ְלַהְזִּכיר ִלי ָלַעד ֶאת ַהָּים

ַעל ִמְפַּתן ַאְרמֹוִני.

ֶּגֶׁשר ָהֶאֶבן2 ִנָּצב מּוִלי ְוַהַּלְיָלה ֲאִני חֹוֶצה אֹותֹו ְלַבִּדי ְּכִׁשּכֹור, ֲאִני 
ִמְתנֹוֵדד ְוָהרּוַח ַהִּמְזָרִחית ַמָּכה ְּבָפַני.

ֲאִני ְמַטֵּפס ִלְמצּוַדת ִּכְרּכּוּכ ַּבת־ַהֶּנַצח ִמַּׁשַער ַהִּקיְׁשָלה,
ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ְלמֹוֶעֶצת ֲאבֹוַתי ַהַּקְדמֹוִנים ָּבֵעֶמק ַהָּקסּום ֻטַוא,3 ֶׁשּבֹו ִמָּלה ָצָדה ִמָּלה.

ֲאִני רֹוֶאה ָאָדם ַהּדֹוֶמה ִלי יֹוֵצא ִמָּפאּב ַּבֲחֵׁשָכה,
ֹלא ָרחֹוק ִמַּׁשַער ְּבַרְנֶדְנּבּוְרג ַהְּמֻפְרָסם,

ָרכּוב ַעל סּוָסיו ַהִּמְׁשּתֹוְלִלים, 
ַהּצֹוֲהִלים ְּבִדְבֵרי ָיַמי:

"ֲאִני ֶּגְרָמִני, ַאל ִּתְׁשְּכחּו זֹאת"
Deutschland, Deutschland
Mein Vaterland!4 

ֲאִני הֹוֵלְך ְּבִעְקבֹוָתיו. "ֶזה ָּבטּוַח ֲאִני", ֲאִני אֹוֵמר ְלַעְצִמי,
ֶּבדּוִאי ָטהֹור ִמּׁשֹוֶׁשֶלת ַעָזא.5 ֲאִני ִמְתָקֵרב ֵאָליו 

ְולֹוֵחׁש ְּבַתְדֵהָמה ַהְיֵׁשר ֶאל ָאְזנֹו ֶׁשל ַהֵהֶּלְך:
ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ַּבָּגלּות ַהּזֹאת, ָפאֶדל?

ֵאיְך ָחִציָת ֶאת ַהִּמְדָּבר, ָצַלְחָּת ֶאת ַהָּים
ְוִהַּגְעָּת ֶאל ָהְרחֹוָקה ַּבַּיָּבׁשֹות, ְּכֵדי ִלְהיֹות ִלי

ְלַמֵּסָכה ּוְלַמְלּבּוׁש ְּכֶׁשֲאִני ְלַבִּדי?
ַהִאם ַאָּתה ֶּבֱאֶמת ֲאִני?

הּוא/ֲאִני ֵמִׁשיב ְּבֶעֶצב, ּבֹוֶהה ְּבָפַני/ָּפָניו ְּבַתְדֵהָמה:
ֵּכן, ַאָּתה הּוא ֲאִני, ַאָּתה ֲאִני, ֲאִני ַאָּתה, ֲאִני

ִלְפֵני ֶׁשִהִּגיַע ַהַּמּבּול.
ְוַהִאם ָהִייִתי ֵאי ַּפַעם ֶיֶלד ָּכמֹוָך, ֶׁשְּׂשָערֹו ִמְׁשַּתֵּפל ַעד ְּכֵתָפיו,

ַהָּיֵׁשן ַּבַּלְיָלה ְׁשַנת ְיָׁשִרים ַּתַחת ָׁשַמִים ֲאֹפִרים,
ֶׁשִהְמִטירּו ִּגְׁשֵמי ַזַעף ַעל ַּבְגָּדאד ֶׁשל ַהִּׁשְכָחה,

ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ֵהִעיָרה ַּבֹּבֶקר ְּבֶאְצְּבעֹות אֹור ַּגן־ֵעֶדן,
ְּכֶׁשַהַּתְרְנגֹול ָקָרא ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַעל חֹוַמת ַהְּׁשֵכִנים?

ֵאיֹפה ֲאִני? ֵאיֹפה ֲאִני?

ֲאִני ְּבֵבית ָקֶפה ִּבְׂשֵדרֹות אּוְנֶטר ֶדן ִליְנֶדן,
יֹוֵׁשב ִּכְמַבֵּקׁש ְלִהְתַחֵּבא ִמְּמַרֵּגל ָאבּוד

י,6 ָהעֹוֵקב ַאֲחַרי, ֶׁשְּׁשמֹו ַאל־ֻמַתַנִבּ
ֵמִגיַח ִמְּמָעַרת ַהָּיִמים, ִּכְזֵאב ִמִּמְדַּבר ַחַּיי,

יֹוֵׁשב ָצמּוד ֵאַלי, לֹוֵגם ְּבִאִּטּיּות ֶאת ַהָּקֶפה ַהַּמר
ּוְמַסֵּפר ִלי ַעל ַעְצמֹו, ֵאיְך ָהָיה ָׁשר

ִעם ַהַּרָּבאַּבה7 ֶׁשּלֹו, ִׁשּכֹור,
ְּבמֹוָׁשבֹו ֶׁשל ַסְיף ַא־ַדאְוַלה,8

ְוׁשֹוֵאל אֹוִתי ְּבַהְתָרָסה:
Was suchst du hier, mein Sohn?9

- ֲאִני חֹוֵפר ִמְנָהרֹות ְּבִמְדָּבר ְלֹלא ְּדָרִכים
 ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ַעְצִמי.

ֲאִני ִמְתַנֵּצל ְועֹוֵזב אֹותֹו, ְּבִטיָסה ְלֶמָּכה, ִלְפֵני ַהִּכּבּוִׁשים ַהֻּמְבָטִחים
ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְמִסַּבת ַהִּנּׂשּוִאין ֶׁשל ַלאת ְועּוָזא.10

ַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשָעֶליָה ֲאִני ְמַעֵּׁשן, ָמֵלא ֵמאּוס,
ֲאִני ׁשֹוֵמַע ְּבֶחְׁשַכת ַנְפִׁשי ִמיֶׁשהּו ַּבַּבִית ַהָּסמּוְך

ֵמִניף ָידֹו ּוְמָבְרֵכִני ְלָׁשלֹום
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ִמי ֶזה? ֶגֶתה אֹו ִריְלֶקה? ַקְפָקא אֹו ֶהְלֶדְרִלין, 
צֹוֵעק ְלֶעְבִרי ִמִּמְרַּפְסּתֹו ָהֲעטּוָרה ְּפָרִחים:

ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ַּבָּגלּות ַהְּדוּוָיה ֶׁשל ֶּבְרִלין?

Ich entzünde mein Feuer hier.
Das Tal erstreckt sich bis zum Meer
Sie wissen das doch, mein Herr!10

ְּבָמלֹון ִהיְסטֹוִרי ֲאִני יֹוֵׁשב ְוכֹוֵתב ִׁשיִרים
ְּכֵדי ְלַׁשְעֵׁשַע ֶאת רּוחֹוַתי ַהּנֹוְדדֹות

ֵּבין ַיְּבׁשֹות ָהעֹוָלם,
ָּכמֹוִני.

1.  "השער המזרחי": כינויו של שער ברנדנבורג, שצדו 
האחד פונה אל מערב ברלין וצדו השני אל מזרחה.

2.  "גשר 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.

3.  עמק ֻטַוא הוא עמק קדוש הנזכר בסורת ט.ה. )20( 
בקוראן, והוא העמק במדבר סיני שבו, לפי הסיפור 

הקוראני, התרחש סיפור משה והסנה.

4. "גרמניה, גרמניה, מולדתי" )פתיחת ההמנון הלאומי 
הגרמני(.

5.  שם השבט הערבי עזה, ממנו נגזר השם "אל־  עזאווי".

6.  אל־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' 8 להלן(.

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

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

המדינה העּבאסית.

9.  "מה אתה עושה כאן, בני?"

10. אלות השמש והאהבה בפנתיאון האלים של חצי־ האי 
ערב הטרום־אסלאמי.

11. "אני מדליק האש שלי כאן.
 הרי העמק משתרע הרחק אל הים

 אתה יודע זאת היטב, אדוני!"

העיר  יליד  עיראקי  משורר   ,)1940 )יליד  אל־עזאווי  פאדל 
כרכוכ".  "חבורת  עם  ביותר  המזוהים  המשוררים  מן  כרכוכ, 
ה־60  ובשנות  בכרכוכ  בנעוריו  עוד  שירה  לכתוב  החל 
בילה תקופות ארוכות בכלא של משטר הבעת' בשל  וה־70 
לאחר   ,1977 בשנת  הקומוניסטית.  למפלגה  השתייכותו 
אזרחותו  שנשללה  ולאחר  בכלא  נוספת  מתקופה  ששוחרר 
דוקטור  לתואר  למד  שבה  גרמניה,  למזרח  עקר  העיראקית, 
השתקע  לימודיו  תום  עם  לייפציג.  באוניברסיטת  בתקשורת 
כל  בסוף  משיריו  מבחר  היום.  עד  חי  הוא  שבה  בברלין 
"קשב  בהוצאת   2016 בשנת  בעברית  אור  ראה  המסעות 

לשירה".

סרגון בולוס  u  سرگون بولص
מערבית: אהוד הורביץ

שפת השחר

ְּכמֹו ְׁשִתיָקֵתְך, ְׂשַפת ַהַּׁשַחר ְמֵלָאה ַהְבָטחֹות
ָּכמֹוְך, ִהיא ֵאיָנּה ִנֶּתֶנת ַלַהָּׂשָגה ְּבַבְּקִׁשי אֹוָתּה

ֵאּלּו ֵהם ָהְרָגִעים ַהִּנְתִלים ַּבֲחָלָלּה
ְוֵאין ַּכף ָיד ְּפתּוָחה ַּדָּיּה

ְלַקְּבָלם ְּכֵפרֹות ִמן ָהֲאִויר...
זֹוִהי ָהִעְסָקה ִעם ָהַאֲהָבה ְּכִאּלּו ֲאִני

ְמַצֶּפה ְלִזּנּוק ָהרּוַח ִמְּמאּוָרָתּה
ּוְלִהְתַּגְּנבּות ַהִּניצֹוץ ִּבְקִּלילּות ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה..

ֹלא ְיַחְּלצּוִני ֵמִעַּסת ְּתנּוָמִתי ָּכאן
קֹולֹות ָרִמים ֶׁשל ַּתְרְנגֹוִלים ַהֶּנֱעָרִכים ַלֲחגֹג ֶאת ַהַּׁשַחר

ִמַּגּגֹות ִּכְרּכּוּכ
נֹוצֹוֵתיֶהם ַהְּמֹפָארֹות ֹלא ָיׁשּובּו ִלְקֹרן מּול ֵעיַני ַּכֲחִליַפת ַחג

קֹולֹוֵתיֶהם נֹוְטֵפי ַהִּתְפָאָרה ֶׁשַעל ַסף ַהִהָּגלּות
אֹו ַהְּקִריָסה, ֹלא ַיְחִרידּו אֹוִתי ַעָּתה ֵמֲחלֹומֹוַתי

ְוַאף ֹלא ְּתָעָלה ְׁשכּוַחת ֶאל ֶׁשְּבַיְלדּוִתי ָהִייִתי ַמֲאִזין ְלקֹול ֵמיֶמיָה 
ָּכל ֵאיַמת ֶׁשָּבַרְחִּתי ִמֵּבית ַהֵּסֶפר

ִלְנֹּדד ַּבִּמְדָּבִריֹות... 
ַעד ֶׁשִּיָּׂשא ַהּיֹום ֶאת ָּפָניו ָהֲאהּוִבים ֵּבינֹות ַלִּבְנָיִנים

ְּכָנָחׁש ֶׁשִהְתעֹוֵרר ִלְצִליֵלי ָחִליל ֹלא נֹוָדע, ַוֲאִני ׁשֹוֵמַע
ִאיׁש ִמְׁשַּתֵעל ַּבחּוץ ּוַמְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו. 

ָׁשם

ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ְּבַבִית ֶזה
ַהְּמֹנָהל ִּביֵדי ִאָּׁשה ֶׁשֶּנֱעֶלֶמת ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשבּוַע

נֹוֶדֶדת ָלּה ֵּבין ַהְּנָהרֹות. ְּבׁשּוָבּה,
ִהיא קֹוֶׁשֶרת ִסיָרָתּה ְלַרְגַלי ְּבעֹוִדי ָיֵׁשן

ּוִבְׁשִתיָקה ְּכֵבָדה
ּגֹוֶרֶרת ֶאת ּגּוָפּה ַהָּׂשרּוט ְּבִצָּפְרַנִים ֶאל ִמָּטִתי.

ַּבִּסְמָטאֹות ַחּיֹות ְמֻׁשְחָררֹות
ֶׁשֵהֵחּלּו ָלַאֲחרֹוָנה ֶלֱאזֹר ֹאֶמץ

ְוֵהן ּתֹוְקפֹות חֹוִלים ִויָלִדים
ֵיׁש ְיִדיעֹות ּוְׁשמּועֹות: אֹוְמִרים

ֶׁשָרָעב ָּכֵבד, ֶׁשַּמֵּגָפה, ֶׁשַּמֲעֵׂשי ֶטַבח...

ּוְבבֹוא ַהַּׁשַחר ִעם ְקרֹונֹוָתיו, ָהֲעמּוִסים ַּתְחמֶֹׁשת
הֹוְלִמים ְׁשֵכַני ְּבָראֵׁשיֶהם ַעל ַהְּדָלתֹות

ְּכאֹות ְלַצְיָתנּות
אֹו ִלְכֵאב ֶׁשֵאין ְלֵׂשאתֹו.

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

אור בקרוב.
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ג'אן דמו   u    جان دمو
מערבית: אהוד הורביץ

שירים שנכתבו תמורת ארוחות טעימות 
בביירּות בשנים ההן

1
ַחי ִעם ֵלב ָמֵלא מֹוְקִׁשים

ָּכל ַחָּייו
ְּבַקִיץ ֶׁשֻּכּלֹו סֹודֹות ּוְקֵמעֹות

ֲאַגֶּלה
ִמַּתַחת ְלֵמי ַהְּמֵלָחה

ַּכָּנִרּיֹות

ַאל ְּתַסְּפרּו לֹו ֶׁשַּבִּמְדָּבר ֵיׁש ֶקֶסם
הּוא ָיַדע זֹאת

ְּכָבר ְלַאַחר ַיְנקּותֹו.

ִאְמרּו לֹו ֶׁשִּמְקַסם ַהָּׁשְוא ְוַהָּמֶות
ָחד ֵהם ְוֶׁשַהַחִּיים ֵאיָנם ְוֵאין ָלֶהם

יֹוֵתר ִמְּׁשֵּתי ָּפִנים: ְׁשֵּתי ָּפִנים ִחְּורֹות, ֻאְמָללֹות
ַאְך, ִאְמרּו לֹו ַּגם ִּכי ֶלָעִתיד

ֵאין ָעִתיד ֶאָּלא ַּבֶהְעֵּדר
ָאַהב, ָאַהב ֶלֱאֹהב.

2
ֲאַחְּפֵׂשְך ְּבִנְבֵכי ֵאֶפר ַהִּזָּכרֹון,

ָּבֵאֶפר ֶׁשהֹוִתיָרה ֵאׁש ָהְרָעִמים,
ִּבְמדּורֹות ָהֵריָקנּות,

ָּבַאֲהָבה,
ַּבִּיּסּוִרים,

ַּבִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרִּיים,
ְּבַאְנַחת ַהְּלָבבֹות ַהְּקרּוִעים,

ַּבִּגיָטרֹות ֶׁשָּׁשְבתּו,
ְּבֻחְפׁשֹות סֹוף ַהָּׁשבּוַע ַהָּיפֹות,

ָּבַאָּגדֹות,
ָּבֶאְתמֹול ַּבַעל ַהַּׁשְסּתֹוִמים ַהְּסגּוִרים,

ַּבֵּגיָאיֹות, ְּבָכל ָמקֹום
זּוַלת ָהעֹוָלם ַהֶּזה

ֲאַחְּפֵׂשְך
ֲאהּוָבִתי.

3
ֵאין ִקּיּום ַּבֵּצל ֶאָּלא

ְלִביַרת ַהֶּנַצח
ָהֲעָנִנים ְּבִהְׁשַּתְּקָפם ַּבֲאַגם ָּכְלֶׁשהּו

ּפֹוְׁשִטים ֶאת ְקִלּפֹוֵתיֶהם ּוַמְתִחיִלים ְלַדֵּבר.

ַהִאם ַרק ְּבֵאֶפר יּוַאר ַהֵּלב
ַהִאם ַהָּׂשדֹות ְׁשבּוִיים

ָמה ַמְפִריד אֹוִתי,
ָמה ָיכֹול ַלֲחצֹץ ֵּביִני ְלֵבין ֶהָעִתיד
זּוַלת ִּגיְליֹוִטיַנת ַהֵּׁשָנה ְוַהִּנְרּפּות

ַּבֲאַגם ָרָחב ְוָסִמיְך יֹוֵתר ֵמַהִּזָּכרֹון
ִנְרִאים ִצְלֵלי ַהַּׁשַחר ִמְתנֹוְדִדים

ֵּבינֹות ַהַּלְיָלה ְוַהַּלְיָלה ֵמת ְלֶנֶגד ֵעיַני
ָאח, ַמּדּוַע ַהִּסירֹות ָהֵאֶּלה...

4
ַהָּׁשעֹות

ַמְפִקידֹות ַאְנחֹוֵתיֶהן
ַלחֹוִפים ַהּׁשֹוְקִטים

ַהְּסָערֹות ֵאיָנן יֹוְדעֹות זֹאת
ַהַּמְעָינֹות ֵאיָנם יֹוְדִעים זֹאת
ַהַּפְרָּפִרים ֵאיָנם יֹוְדִעים זֹאת

ַהְּיָערֹות ֵאיָנם יֹוְדִעים זֹאת
ְוַהֶּגֶׁשם? הּוא ְּפִרי ַהַּפַחד

הּוא ִמְּזמֹוֵרי ַהַּלְיָלה
הּוא ָהַאִין

הּוא ַמַעְינֹות ֲעִתיֵדנּו
ָלֵכן, הּוא יֹוֵדַע, ֶׁשֲהֵרי הּוא

ַהֵהד ַהִּנְצִחי ֶׁשל חֹוֵפי ַהָּׁשעֹות.

5
ָּתִמיד ָהִיית ָיָפה ְּבאֹור ַהּיֹום ַהּבֹוֵהק

ַאְך ֵמעֹוָלם ֹלא ָהִיית ָיָפה ְּכמֹו
ֶׁשָהִיית ֵעת ָרַחב ְלָבֵבְך ְלָהִכיל ֶאת ַהָּים,

ֶאת ַהּיֹום,
ֶאת ַהִּמְדָּבִריֹות

ָּתִמיד ָהִיית ֵמַעל ַקו ָהֶאֶפס
ְוַגם ִמַּתְחָּתיו

ַאְך ֵמעֹוָלם ֹלא ָעָליו ַמָּמׁש
זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשָהִיית ִהְׁשַּתְּקפּות ַהֶּׁשֶמׁש

ָּתִמיד ָהִיית נֹוַכַחת
ְּכֶׁשִּלִּבי ָהָיה הֹוֵפְך ִלְרִסיִסים

ּוְבאֹוְסֵפְך ֶאת ָהְרִסיִסים ַהָּללּו ָהִיית
נֹוֶתֶנת ִלי ִהְזַּדְּמנּות ִלְׁשֹקל

ֶאת ַהְּנִפיָלה מּול ָהֱאֶמת

ָהִיית, ְּכמֹו ֹלא ָהִיית, ִנְרֵאית ַלַעִין ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּמְראֹות ֻּכָּלן
ּוַבּזֹאת ָהִיית ַמְרִהיָבה.

ֵּביֵנְך ְלֵבין ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ָהָיה
ׁשּום ֶהְבֵּדל.
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6
ָחָלל ְלֹלא ֶׁשֶמׁש

ַמִּצית ֶאת ִעְּצבֹונֹוַתי

ַחְסֵרי ַהַּמְרֵּפא.

ִּגיָטרֹות ְּכֻחּלֹות
ְּתלּויֹות ֵמַעל ַהֵּלב.

ֶאֱחֶצה ָּכל ָים
ָּכל ֶעֶרב
ָּכל ָעָנן

ֶׁשֵאין ּבֹו ֲאָנחֹות.

ַהֵּטה ִלְּבָך ַלֶחְמָלה
ַאָּתה

ִמי ֶׁשַאָּתה: ַהִּסּבֹות
ְוַהּתֹוָצאֹות

ְוִעְׂשֵבי ַהֶּנַצח.

מדבריות הכרכים

1
ַאָּתה ְמַכְרֵסם ְּבַאַּגס ַהְּתנּוָמה

ּוִמְתַרֵּוַח ַעל ֲעֵרַמת ַּתְחּבּולֹות, ַסָּכנֹות ּוְתבּוסֹות
ְוָנח ְלָך ַעל ַרֶּכֶבת ָהֶאְתמֹול

ְוא ֶׁשל רּוֲחָך ְמַפֲעִמים ְּבֹעז, ְמֵלֵאי־ַחִּיים ְּבעֹוד ְיִציֵרי ַהָׁשּ
ֵהם ֵרֶעיָך ַהִּנְצִחִּיים.

ַהֻּׁשְלָחנֹות ֵריִקים
ְּכֵלב ַהַּלִיל,

ְּכִמְׁשָואֹות ַאייְנְׁשֵטיין: ְוִהֵּנה ַאָּתה
ָרץ ִלְקַראת ִמְקַסם ִרְגֵעי ָׁשְוא

ַאָּתה ִׁשּכֹור. ַאָּתה ָצֵמא...
ִׁשּכֹור ְוָצֵמא יֹוֵתר ִמן ָהָראּוי: ְוֵאלּו ֵהם ַהַחִּיים

ֶזהּו ָהֵאיְנסֹוף!

2
חֹומֹות ַהָּבִּתים ִנְסָּגרֹות ְּבָפֶניָך

ּוָבְרחֹובֹות ָהרּוַח ְמִפיָצה אֹוְתָך ְלָכל ֵעֶבר
ַאָּתה ִנְבָלע ְּבַמִים ַרִּבים

ְּבַמִים ֶׁשֶהֵּקָפם ְּכֶהֵּקף ֲעלּוִמים ּוְנעּוִרים
הֹוַתְרָּת סֹודֹות ַרִּבים ְּבִצְלֵלי ַהחֹולֹות

ִהְתרֹוַעְעָּת ִעם ֹלַע ָהָעְצָמה
ָּפַתְחָּת ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהַּמָּזל

הֹוַׁשְבָּת ֶאת ָהֵאׁש
ְּבָאְרחֹות ַהְּנָׁשָמה

ִהְרַּכְנָּת ֹראׁש ִּבְפֵני ְמָלִכים
ְּפָעִמים ַרּבֹות, ְזַמן ַרב.
ֵהַצְפָּת ַּדִּפים ִּבְמִליצֹות

ְוָהַפְכָּת ֶאת ַהָּׁשַמִים ִלְמקֹום ִהְתּפֹוְצצּות,
ְלֻחְרָּבן,

ְוֵאין ֵזֶכר ַאף ְלקֹוִצים
ֹלא ָהִייָת ֶנֱאָמן ְלַעְצִמּיּוְתָך

ָהִייָת ָזר ָלּה
ִמין ַקּלּות ַּדַעת

ָמה ֲחָבל!
ַאָּתה ָזקּוק ְלַהִּכיר ֶאת ַהֹּׁשָרִׁשים

ָלחּוׁש ֶאת ַהְּמקֹורֹות:
ָהאֹור, ָהרּוחֹות ַהַּקּלֹות, ָהֱאֶמת,
ַהִּנּגּוד ּוְנָהרֹות ַהָּדם, ָלָּמה ֹלא?

ְזַמן ַרב ִהְתנֹוַדְדָּת
ַאְך ָּתִמיד ָהיּו ְסִביְבָך ֲעָׂשִבים, ּכֹוסֹות

ַוֲחתּונֹות
ִּפְטּפּוִטים ָנִאים,

ִּפְטּפּוִטים ְּתֵפִלים,
ֵאין ָּדָבר ַהִּמְתָעֵרב ָּבֵאיְנסֹוִפי,

ַּבְּבֵראִׁשיִתי
ְוֵאּלּו ֵהם ִמְדָּבִריֹות ַהְּכַרִּכים.

עיראק  בצפון  ִּכְרּכּוּכ  בעיר  נוצרית  למשפחה  נולד  ֶדמֹו  דנח'א(  )במקור:  ַג'אן 
בשנת 1943. משך רוב חייו חי כמשורר קבצן, ללא משרה קבועה משום סוג, 
ללא חיי־זוגיות, בית, או משפחה. נע ונד בין המדרכות, בתי הקפה והּבארים 
את  שהוקירו  ואוהבים  חברים  מספר  כשלצדו  הערבי,  בעולם  שונות  בערים 
הצבאי  החובה  שירות  מאימת  לביירּות  ברח  ה־70  בשנות  בו.  ותמכו  יצירתו 
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 
באוסטרליה,  לעולמו  הלך  דמו  זו(.  באסופה  והמופיע  שירים  שישה  הכולל 
״בלואי  אור,  שלו שראה  היחיד  השירים  קובץ   .2003 בשנת  האחרון,  מקלטו 
מלכים״ )ַאְסָמאל אל־מּולּוּכ( פורסם בשנת 1993. זהו פרסום ראשון של שירים 

מפרי עטו של דמו בשפה העברית.
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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.

הים  מי  ניבטו  שממנה  המערה  אל  בדרכנו  רעדו  הרכבל  קרוניות 
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 
ועיראק.  סוריה  עם  ארצנו  את  על המסילה שחיברה  החמים שלה 
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 
המכונית  לחלונות  מבעד  השקיפו  הילדים  השגרה.  ומחיי  הכרך 

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.

את  לפרוק  מיהרנו  פנינו.  את  קיבל  והשקט  החדרים,  את  קיבלנו 
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 הליילא1 שלו. הליילא של נגן הגיטרה 
רקד  הנפש  בהתעלות  ניגן  וכשהוא  איטלקייה,  הנראה  ככל  היתה 

1. ליילא – 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.

זקנו ונע מצד לצד, ואיתו נעו הראשים סביבו. בפינה אחרת ישבה 
צחוק.  בפרצי  מלווים  בדיבורים  שקועה  שהיתה  חבורה  מכונסת 
ובאשר לנו, עזבנו את סיפורי ענתרה2 והקשבנו 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 
עבר,  מכל  עליו  עטו  הילדים  קטנה.  צפרדע  ובו  מים  מלא  כלי 
התקבצו יחדיו, דיברו ביניהם בשפה סודית שאיש לא הבין זולתם 
לצחוק  לשחק,  קטנות,  צפרדעים  לאסוף  החלו  הם  בריצה.  ופתחו 
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 
ובילו  ואת המלכה במשחק שחמט, כבשו את העולם בתמימותם, 
את הלילה בחברותא ברוב חוכמתם. יבולם הסתכם בשלוש־עשרה 
הסבתא  של  לבה  ואת  בקרקוריהן  האוויר  את  שמילאו  צפרדעים 
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 
שלהם  לאוסף  שהוסיפו  פוסקים  הבלתי  מקרקוריה  הילדים  צחקו 

צפרדע אנושית.

והתעמקנו  חיוכים  אותנו עם שכנינו. החלפנו  חדר האוכל הפגיש 
את  זה  בירכו  הילדים  בעת  ובה  הבוקר,  לארוחת  המנות  בבחירת 
הצטרף  קולם  שהד  "ִּכיפים"  באמצעות  טוב  בוקר  בברכת  זה 
על  בלילה,  חלומות שחלמו  על  סיפוריהם  ולמגוון  צחוקם  לפרצי 
הצפרדעים שאספו ועל התוכניות שלהם לבוקר. הם הותירו אותנו 
המומים משלקחו איתם את מגשי ארוחת הבוקר שלהם והתיישבו 
על  לרכיבה  תוכניות  ביניהם  טווים  העגול,  השולחן  סביב  יחדיו 
סוסים בערב ומחליפים ביניהם מספרי טלפונים ומיילים. הם הזדרזו 

ראויה ג'רג'ורה ּבורּבארה  u   راوية جرجورة بربارة
מערבית: ברוריה הורביץ
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לסיים את הארוחה ורצו אל החצר לבצע את טקסי הילדות שלהם.

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 
זה לזה בשעה שהשפה  שאנו שולטים בהן לא עזרו לנו להתקרב 
וחבריו החדשים, שפה שאיננה כתובה במילים,  פיראס  שהמציאו 
שכמעט  הסבתא  של  הקושי  ועל  קשיינו  על  להתגבר  להם  עזרה 
והיוגורט  הגבינות  סוגי  את  מנתה  כאשר  האסון  מאימת  נחנקה 
שהוגשו לארוחת הבוקר ומצאה שיש שלושה־עשר סוגים. היא עזבה 
אותנו בחדר האוכל, ירדה במדרגות המובילות לחצר וכמעט מעדה 
יותר. היא מיהרה  ולא  משמנתה שלוש־עשרה מדרגות, לא פחות 
לגשת לילדים, נדחקה ביניהם והחלה ללטף את ראשיהם ולמלמל. 
בזיעה.  ונשטפה  שפתיה  את  הניעה  עצמה,  סביב  סבבה  כך  אחר 
האומנם השתגעה הסבתא או שמא התגעגעה לימים שחלפו ואינם?

"סבתא, הגיע התור שלך. מה תעשי עכשיו?"

"אני רוצה לדעת כמה אתם."

גופו  פיו,  במלוא  פיראס  צעק  עצמנו,"  את  נספור  בואו  "יאללה, 
ואצבעותיו, "סבתא תקנה לנו ממתקים טעימים."

הנשמות הקטנות נעו, האצבעות החלו להצביע ולמנות, והגרונות 
זימרו את המספרים במגוון שפות: "ַואַחד, ְׁשַּתִים, ְדַראי, פֹור, ִפיְנף, 

ֶזְקס, ֵסֵבן, ַאְכט, ִתְסַעה, ְדֵיֵסת, ַאַחת־ֶעְשֵֹרה, ְדִויַנִציט, ְתַלאַתְעש."

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 )1969( מתגוררת כיום בכפר אבו סנאן שבגליל המערבי. בעלת דוקטורט 
לימודי השפה הערבית לתלמידים  וספרות ערבית המשמשת כמפמ"ר  בשפה 
וכמפקחת  הערבית  הספרות  לימודי  מפמ"ר  ובעבר  החינוך  במערכת  ערבים 
תוכניות לימודים בספרות ערבית ועולמית במשרד החינוך. פרסמה מאמרים 
פרס  זוכת  מדעיים.  וחלקם  פרוזה  חלקם  ספרים,  שבעה  וכן  רבים  מדעיים 
2009 ופרס האישיות הספרותית  היצירה של משרד התרבות והספורט לשנת 

לשנת 2014.

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

אולם הסבתא לא הניחה לאיש להמשיך. התחזית שלה ניבאה רעות, 
שלה,  האינטואיציה  צפרדעים.  מקרקור  יותר  גרוע  נשמע  וקולה 

החוזה סכנות, כבר הוכיחה את עצמה בעבר.

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 
הנבואה  הכף.  את  הכריעו  ואלה  הניידים,  הטלפונים  צלצולי  רק 
היתה לאמת מרה. הידיעה על חדירת המחבלים וחטיפת החיילים3 
הזכירה לנו את אותו יום בלתי נשכח שבו יצאנו לדרך לג'ּבל אל־
טור4 ולקחנו איתנו שלוש־עשרה כיכרות לחם. אולם כיכרות אלה 
הטבח.6  מעשי  את  למנוע  בידן  עלה  לא  וממילא  נסים,5  עשו  לא 
 – המחנות  גם  כמו   - דמיוננו  בדמעות,  עינינו  בכאב,  נמלא  לבנו 
ביירות  פורענות.  בחזיונות  הזעם שבינינו  ונביאי  זוועה,  בתמונות 

היתה באותה עת תּפּוח שנגס ממנו כל היוצא מגן עדן.7

גלגלי  וחיכוך  הפיצוצים  הדי  לקול  הזיכרונות  מאימת  התעשתנו 
הברזל  קופסאות  חלונות  דרך  נודע.  הלא  לכיוון  הנחפזים  הגומי 
המלאות עד אפס מקום בציפייה לבאות, בדברי פרשנות, בקולות 
השדרנים הבוקעים מהרדיו, בכאבים, בתקוות, ובחיבוטי נפש נפנפו 
והתרחקו  פנינו  על  שחלפו  במכוניות  לחבריהם־שכניהם  הילדים 
לכיוון המקלטים. מבטי המבוגרים נפגשו מבעד לחלונות הזכוכית, 
וביירות,  מדבר"  נווה  שלנו  "המצור  כי  ומאשרים  בזה  זה  נוזפים 
כמו חיפה,8 היא תפוח, וכי אין נחש על פני האדמה שיכריח אותנו 
האלימות, האמונות והארס שלו.           .ואת ילדינו לנגוס משני תפוחים אלה ולצאת מגן העדן אל גיהינום 

1. ליילא – 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.
למשל  שהפך  הטרום־אסלאמית  הג'אהלייה  מתקופת  גיבור  של  סיפוריו   .2

לגבורה ולאומץ־לב עילאיים. 
3. חטיפת שני החיילים שבעקבותיה פרצה מלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006.

4. שמו הערבי של הר הזיתים בירושלים.
5. הכוונה לחמש כיכרות לחם שעורים ושני דגים שהביא הילד לישוע, וישוע 
נתן אותם לתלמידיו כדי שיחלקו אותם לעם, ולמרבה הפלא כולם אכלו לשובע.

6. הכוונה לטבח סברה ושתילה בלבנון ב־1982.
אינו צוחק,  "ביירות היא תפוח, הלב  דרוויש  בית השיר של מחמוד  7. מתוך 

והמצור שלנו נווה מדבר בעולם שנחרב".
8. במהלך מלחמת לבנון השנייה נפגעה העיר חיפה ממטחי טילים שנורו עליה 

מלבנון. 
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אלון פרגמן

אביב פואטי

להתמקד  מרבים  והכתובה  המקוונת  המשודרת,  התקשורת  אמצעי 
והכלכליות  הפוליטיות  המדיניות,  היומיומיות,  בהתרחשויות 
המתרחשות בארצות ערב בשנים שחלפו מאז אירועי ״האביב הערבי״. 
עבורי  מהווה  זו  בתקופה  שנכתבה  הערבית  הספרות  לכך,  בניגוד 
סיסמוגרף ייחודי ומדויק מאין כמותו לבחינתם של תהליכים חברתיים 
משמעותיים שחוות החברות הערביות בעת הנוכחית ברבדיהן העמוקים 
ויותר נשים בכל רחבי  יותר  והרגישים ביותר. בעשור האחרון מעזות 
אמנותי,  ספרותי,  כאקט  הנשית  החוויה  על  לכתוב  הערבי  העולם 
היצירה  במכלול  נמצא  לכך  וראיה  מובהק,  ופוליטי  חברתי־תרבותי 
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 
ולהביע את שירות התקווה שאותן  מייחלים העמים הערביים לכתוב 
הם נושאים עמם במשך שנים כה רבות, בכמיהה ליציאה מדיכוי אזרחי 

וממציאות של רמיסת זכויותיהם לחירות. 

אחת  שלא  כפי  )או  עצמו  ערבי"  "אביב  במינוח  לדיון  להיכנס  מבלי 
וכיוצא  ב"חורף"  או שמא  ב"אביב"  מדובר  האם  במחוזותינו  שואלים 
באלה(, אני סבור, שבהקשר הפואטי אכן מדובר באביב ספרותי, שמביא 
עטן  פרי  מגוונת,  ספרותית  יצירה  של  וגוברת  הולכת  פריחה  עמו 
של נשים מכל רחבי העולם הערבי. לכל אחת מכותבות אלה סגנונה 
הייחודי ותמות ייחודיות שבהן היא מתמקדת. חלקן הגדול של כותבות 
אני  "אביב" שאליו  לנו, מה שעשוי להעיד על אותו  אינו מוכר  אלה 
מתכוון. כתיבתן דומה בעיני לשדה, שעם בוא האביב מתחילים ללבלב 
של  כתיבתן  בעבר.  בו  פרחו  לא  שחלקם  חדשים,  וצמחים  פרחים  בו 
אחדות מהן בוסרית, ולעתים יש בה חוסר הקפדה על כללי הדקדוק 
הכתובה,  בשפה  הדבורה  הלשון  של  ועירוב  כתיב  שגיאות  והתחביר, 
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 
בערבית,  הדבורה  לזו  הכתובה  השפה  בין  הגבול  לעתים  מיטשטש 
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 
ומטאפורי  אלגורי  מליצי,  כתיבה  בסגנון  ו"הוצפן"  בעקיפין  קרובות 
)דוגמה בולטת לכך ניתן למצוא בכתביו של הסופר הסורי זּכריא תאמר, 
)רסלינג  מנייר  נמר  בספר  יִדי  על  תורגם  הקצרים  מסיפוריו  שמבחר 
2012(. יתר על כן, למדיה המקוונת תפקיד מכריע ב"שבירת" ההפרדה 
בין הסֵפרה הפרטית לזו הציבורית: גם נשים בחברות שמרניות במיוחד 

בספרה  כתביהן  את  ולפרסם  הביתית  הספרה  מתוך  לכתוב  יכולות 
של  בחירותן  מכונן  שלב  זהו  המקוונת.  המדיה  באמצעות  הציבורית 
ממש.  של  מהפכה   - תרצו  ואם  כולו,  בעולם  רבים  במחוזות  נשים 

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 
ה"פאודה"  בשל  דווקא  וזאת  בנשים;  פיזית  לפגיעה  במצרים  ַתחריר 
בשל  זאת  שמאפשרת  ובסביבותיה,  בכיכר  ששוררת  ובוהו(,  )התוהו 
גורמים  הם  אף  בסוריה  הקרבות  באזור.  המצטופפים  האנשים  המוני 
לעקירתן של אלפי משפחות ולמנוסתן למקומות מחסה מחוץ לסוריה 
)למשל, טורקיה(. בגינם הופכות אותן נשים )וילדיהן( פגיעות במיוחד. 
עם  יחד  בכתיבן.  ביטוי  לידי  באות  ותוצאותיהן  אלה  טרגיות  נסיבות 
זאת, בסיפורים אחרים יש גם תקווה לשינוי. יתר על כן, בכתיבתן של 
ומאחר  בחברה,  מצבן  לשינוי  וגוברת  הולכת  קריאה  יש  אלה  נשים 
קרובות  לעתים  הן  מעמדן,  את  לשנות  יפות  מילים  של  בכוחן  שאין 
מביעות את כאבן בלשון מיוסרת בעלת עוצמה כבירה. כתיבתן קוראת 
וחסרות  תיגר על הדימוי הרווח במערב של נשים מדוכאות, מודרות 
בפעילותן  אחד  פן  רק  משקפת  כתיבתן  בנוסף,  הערבי.  בעולם  אונים 
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. 

בת־זמננו,  הערבית  בספרות  נשי'  'קול  מאותו  צנועה  טעימה  לפניכם 
ה"  מתוך אנתולוגיה שעתידה לראות אור בקרוב תחת הכותרת: "חּוִּרַיּ
זו  )חירות(, )בהוצאת רסלינג(. לא בכדי בחרתי להתמקד באנתולוגיה 
)כשם  רבות  כה  שנים  במשך  הושתק  קולן  שכן  נשים,  של  בכתיבתן 
בערך(.  הקודמת  המאה  לאמצע  עד  במערב  גם  רבה,  במידה  שאירע, 
של  רבות  מאות  מתוך  נבחרו  זו  באנתולוגיה  המתורגמים  הסיפורים 
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. 

הנוכחית, עשויה  בעת  דווקא  נשים  בכתיבתן של  הפריחה המלבלבת 
מבקש  אני  שעליה  פואטית"  "מהפכה  אותה  על  מכל  יותר  לרמז 
להצביע. הסיפורים, שפורסמו ערב "האביב הערבי" ובמהלכו, עשויים 
מכך את מעמדן של הנשים( בעת הנוכחית.             .לשקף במידה לא מבוטלת את מצבה ההיברידי של כתיבה זו )ולא פחות 
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איּבתיסאם שאקּוש    u   ابتسام شاكوش
מערבית: אלון פרגמן

ּבּוּבה בצד הדרך 

שנלך  חוששת  ואני  ארוכה,  הדרך  מאחרות,  אנחנו  ַח'דיג'ה,  מהרי 
לאיבוד בין עצי היער הגדול. מתוך שבכתה, ח'דיג'ה לא השיבה. 
הכאבים,  את  לשאת  עוד  יכלה  לא  במסע,  להמשיך  סירבו  רגליה 
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 אנשי 

הכפר לפני שיחשיך.
נשאה הקטנה את הבובה, חיבקה אותה כמו שאם מחבקת את עוללה 
לה  סיפרה  מזיכרונה,  שירים  לה  שרה  להיניקו,  ששבה  פעם  בכל 
הבית,  נדנדה על עץ התות בחצר  לה  סיפורים, הבטיחה שתתקין 
תרשה  ושלא  מידותיה,  פי  על  מיטה  לה  לבנות  מאביה  שתבקש 

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? זאת 

הבובה שלך, את צריכה לסחוב אותה בעצמך. 
- אני יכולה להשאיר אותה כאן בצד הדרך, וניקח אותה כשנחזור?

- ברור, תניחי אותה ובואי אחרי.
צעדים  מספר  התקדמה  הדרך,  בצד  בובתה  את  הניחה  ח'דיג'ה 
ועתה  והביטה לאחור בצער. כמה חלמה שתהיה לה בובה כזאת, 
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.

ָעאְישה ירדה מכתפיו של אביה ורצה למקום שבו הניחה ח'דיג'ה 
עד שתשו  דרך  כברת  לה  שרה  בשמחה,  אותה  נטלה  הבובה,  את 
העצים,  אחד  בצל  הבובה  את  השאירה  ברירה  ובלית  כוחותיה, 

והמשיכה במסע על כתפי אביה.

- סבתא, תעצרי, אני רוצה לקחת את הבובה הזאת. 
ַח'ְנָסא, אבל אל תשכחי לקחת גם את בקבוק המים,  - קחי אותה 

החזיקי אותו היטב, שלא תהיי צמאה, לפנינו דרך ארוכה עדיין. 
כבר  אלך  הבאה  בשנה  סבתא?  קטנה,  ילדה  שאני  חושבת  את   -
לבית הספר, אבל את יודעת, שאבא נסע ולא קנה לי עדיין ילקוט 

ומחברות? איפה אבא? איפה אמא?

- אל תשאלי כל כך הרבה שאלות, החזיקי היטב את בקבוק המים 
שלא ייפול והזדרזי.

עוד  יכלה  ולא  התעייפה  ח'נסא  במסע.  המשיכה  העקורים  שיירת 
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 
בעובי  להסתתר  האנשים, שמיהרו  בעקבות  השורקים  הירי  קולות 

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 ַאְחמד, בנים לא משחקים בבובות.

- היא לא בשבילי, אני לוקח אותה בשביל פאְטמה.
- 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 את 
הגן, את הכיסאות ואת המיטה של הבובה.

נותנים להם  עדן עם הבגדים שלהם, שם  לגן  הולכים  - מלאכים 
בגדים חדשים. אחותך היא מלאך.

אחמד רץ, השיג את אמו והצטרף לחבורת הילדים. הוא רצה לספר 
ולהראות להם את הבובה  ועל אחותו המלאכית,  גן עדן  להם על 

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 לי 

שמלאכים לא מתים, הם הולכים לגן עדן.
- היא מתה. קברו אותה לפני שיצאנו. ראיתי את הגברים שקברו 

אותה 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.
בז'אנר  סיפורת  קובצי  מספר  פרסמה  סורית.  כותבת  שאקוש:  איבתיסאם 

הסיפור הקצר ומספר רומנים עד כה. זכתה בפרסים אחדים על כתיבתה.
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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, אני 
לא יכול לסחוב אותה יותר.

- תניח אותה בצד הדרך ובוא.
- אני רוצה ללכת לגן של פאטמה לתת לה את הבובה.

דרך  באותה  ללכת  מוסיפות  העקורות  הסוריות  שיירות המשפחות 
אחד  שקנה  בובה  ואותה  לטורקיה,  סוריה  בין  המחברת  חתחתים 

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

היא הרוצחת...

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

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

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. 

זר: אדוני השופט, מרבית חיי אני חיה בקרב  הווזה אמרה במבטא 
נשים. אשה אחת יצרה אותי, אחרת מכרה אותי, ואשה זו - קנתה 
אני...  אבל  הנשים,  סיפורי  את  ולשמוע  לראות  נהגתי  אותי. בשוק 
אבל... לא... הידידות שבה עטפה אותי היתה הקרבה המשמעותית 
אבל  ללבי,  יקרות  חברותי  כל  אנוש.  בן  עם  מימי  שחוויתי  ביותר 
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

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

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

כתפיה מהקיר - ולמרות כל מה שעברה, לא פצתה את פיה.

אתן מגינות עליה עכשיו. אמרי לי, מרָאה, כיצד סייעת לה להסתיר 
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 
העדיפה לשתוק. השתיקה היתה מותה.         .את גולגולתו. הוא מת שלא מרצונו, בשעה שחייה היו בידה, והיא 

ליד,  מיד  עוברת  עודנה  הילדים  לגן  שנכנסה  ביום  לבתו  האבות 
ומיטלטלת בצדי הדרכים, פעם בדרך לטורקיה, שעה שהאנשים נסים 
שעורכים  הפתע  ומהתקפות  הרובים  מאש  מההפצצות,  נפשם  על 
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.      

סאג'דה עּבדאללה אּבראהים    u   ساجدة عبدالله ابراهيم
מערבית: אלון פרגמן

במקום  זכה  זה  סיפור  מּבחריין.  כותבת  אּבראהים,  עּבדאללה  סאג'דה 
הראשון בתחרות הסיפור הקצר בבחריין ב־2016.

הווזה  



75
אוקטובר-נובמבר  2017

סּועאד מחמוד אל־אמין1

נמרה בחצר 

מיטב  את  קיבלה  אפריקאית.  ערבייה  כנמר,  חמקמקה  רחוב,  ילדת 
השמש,  שטופת  באפריקה  ומהשחורים  המדבר  מערביי  הגנים 
לב.  שובה  ביופי  נתברכה  ברחוב.  גדלה  השופע.  והירוק  הגשמים 
שערה גלש על כתפיה בצבע השיבולים. התאהבה בַא־דּוד, נער רחוב 
שחרחר. זכתה שיאהב אותה אהבת אמת, לא אהבת יצרים גרידא. 
בדרכה  שהיתה  ממשאית  שהושלכה  לאחר  לעיר,  שהגיעה  מרגע 
מאחד מיישובי הסָפר, פרס עליה ַא־דּוד את חסותו. מבנה גופו היה 
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 
תרגילי  ובשינון  בשירה  קולן  עלה  עת  לתלמידות,  ולהאזין  הספר 
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. 

כשראתה  עלוויה.  לגברת  בקלות  התוודעה  לדבר,  שאהבה  מאחר 
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, 
יסכימו  לא  ההורים  וממילא  ברשותה,  אין  לידה  תעודת  אפילו 
שבנותיהם ילמדו במחיצתה של ילדת רחוב. הצטערה על כך, אולם 
הוסיפה לשבת בשער בית הספר מדי בוקר, עד אשר למדה לדקלם 
בעודה  הספר,  בית  כתלי  בין  התלמידות  בפי  המושר  ההמנון  את 
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 
סיכוי שחלומה  יש  האם  אבל  מורה!  להיות  רצתה  כמה   - ובשובן 
שהיה  לבה,  בחיר  ַא־דּוד,  את  שיתפה  היא  פעם?  אי  יתגשם  הקטן 
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. 

עונת  של  קצה  על  בישרו  אלה  והסופות.  הקור  ועמו  הגיע  החורף 
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. 

ַא־דּוד  חרד  מה  אליה.  עורגות  בתשוקה,  בה  ננעצות  עיניים  אלפי 
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 
ברחובות העיר, בישרו לה ילדי הרחוב, שַא־דּוד נעצר, ושהוא עתיד 
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 
עייפה  היתה  אחדים.  שיחים  ובה  הבתים,  אחד  של  אחורית  לחצר 
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. 

מטר  עליה  נורה  ולפתע  אליה,  קרבים  צעדים  לשמע  התעוררה 
צעק  מישהו  הגה.  להשמיע  לא  אף  לצעוק,  הספיקה  לא  כדורים. 
שזו בחורה ולא נמר, והאנשים התרחקו. למראה גופה המגואל בדם 
מבני  הודעה  קיבל  הוא  משמרתו,  במהלך  היורה.  השוטר  התעלף 
הבית, שנמר מתחבא בחצרם בין השיחים, ומשום כך מיהרו להזעיק 
את המשטרה. בעל הבית היה איש נכבד ומעורר אמון, לכן איש לא 

פקפק בהודעתו. 

ילדי  נודע הדבר בכל רחבי העיר.  על אף שעת הבוקר המוקדמת, 
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 
זמן רב בכלא, מפני  נכון לו  לא אבה לספר על כך לַא־דּוד, שעוד 
. שחששו מזעמו, הן התחייבו בפניו לשמור עליה. לפיכך, חדלו לבקרו. 

סּועאד מחמוד אל־אמין    u    سعاد محمود األمني
מערבית: אלון פרגמן

נמרה בחצר
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תרגם מערבית והקדים: אריה גוס

מסעי לירושלים 

צופי,  מיסטיקן  תיאולוג,   ,)1731-1641( א־נאבולסי  אל־גני  עבד 
משורר, נוסע. איש־דת יליד דמשק שמילא תפקידי מפתח בדמשק 
ובעולם המוסלמי בסוף המאה ה־17 וראשית ה־18. מוצא משפחתו, 

כפי שמעיד שמו, מאזור שכם בפלסטין.

כנוסע  גם  נודע  הוא  אבל  הדתית,  לו מפעילותו  בא  פרסומו  עיקר 
מסעות  שני  ערך  הוא  העות'מאנית.  האימפריה  של  הערבי  באזור 
לארץ ישראל/פלסטין – הראשון ב־1690, שהיה ביקור קצר שנמשך 
יותר שכלל  ממושך  ביקור  במסגרת  ב־1693  והשני  יום,  כארבעים 
גם את מצרים והחיג'אז. במסעותיו אלה תר א־נאבולסי, כאיש דת, 
שני  את  נודעים.  דת  ואנשי  קדושים  קברי  קדושים,  מקומות  אחר 
הביקורים האלה תיאר בספרי מסעות. ביקורו הראשון תואר בספר 
"מסעי לירושלים" )ובשמו המלא בערבית "אל־ַחְדַרה אל־אּוְנִסַייה פי 
א־ִרְחַלה אל־קּוְדִסַייה"(, אוצר בלום של תיאורים חיים ומידע מרתק 
זה  ספר  מתוך  קטעים  ה־17.  המאה  סוף  של  ישראל/פלסטין  ארץ 

מובאים להלן.

אתרים  על  קדושים,  קברי  על  מספר  הדרך,  את  מתאר  א־נאבולסי 
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'.

בשנת  במצרים  הזה  הספר  של  תקציר  לאור  יצא  הראשונה  בפעם 
1902, ואחר כך בשנות ה־90 בירושלים ובדמשק. כתבי היד שמורים 
במקומות רבים, ואולם עד כה, ככל הידוע, לא תורגם הספר לשום 

שפה אחרת.

פרעושים ְּבַסְעַסע )היום השני למסע(

אל סעסע הלכנו בארץ ציה      על מרבדי מרעה האביב הריחניים

העננים טפטפו עלינו מי ורדים          ומשב רוח קל בישם בפרחים

 *

לא הפסקנו ללכת לכוון כפר סעסע עד שנכנסנו לתּכייה1 שלו. ֵליֵלנּו 
שם היה לילה צונן, הפרעושים שם תוקפים כמו שזאבים תוקפים את 

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:

 *

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: 

עּויּון א־תּוג'אר )היום השישי למסע(

הרבים  אויביו  בגלל  בכפר  השייח'  רצח  דבר  לאוזנינו  הגיע  ואז 
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: 

 

ד )היום התשיעי למסע( ַיְעַבּ

ייחוסנו  שכם.  מכפרי  כפר  מיעּבד,  )נאבולסי(  שכם  בן  אני  אמר: 
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 
נוצרה מערה.  וכך  לנו שלא היתה שם מערה, אבל הוא חפר בהר 
יש  ומבפנים  קטנה,  מערה  זו  למערה.  אליו  נכנסנו  לבקרו.  הלכנו 
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 

מושלם מגדולי השייח'ים ָהיהֹ ָהָיה שייח' לעויון א־תוג'אר  

פשתה שממה במקום הזה אבל אויביו רצחו אותו וראינו כיצד  
ועליו הזילו דמעה עיני הסוחרים2 מותו זעזע את מי שהכירוהו  

הביא אותנו הגורל אל שבט               שסיפוריו מפורסמים בין האנשים

את מה שאכלנו מן התקרובת שהגישו לנו            אכלו מאיתנו הפרעושים שלהם

איזה לילה עברנו בח'אן של סעסע    בעוד אנו שמחים ומלאי תשוקה דתית והתעלות נפש

זממו נגדנו הקור והפרעושים    והנה זה נעקץ והנה זה נעקץ

עבד אל־גני א־נאבולסי   u   عبد الغني النابلسي
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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 
יעּבד,  הכפר  שייח'  מוסלח,  השייח'  והתבודדות.  שתיקה  המעדיף 
רועה  היה  הוא  היה עבדו של אחד מאנשי הכפר.  לנו שהוא  סיפר 
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 
קודם בדברינו. כאשר  אותו  הזכרנו  ַמְג'ד'ּוּב, צעיר מדמשק, שכבר 
נכנס אליו אותו צעיר ודיבר איתו, צחק ממנו העבד השחור צחוק רב, 
ואחר כך אמר שהוא משעמם. לבסוף קראנו את אל־פאתחה3 ]הפרק 

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 

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

בשפע  ועלזנו  השממה,  ומדבריות  שעברנו  הדרך  תלאות  נשכחו 
עונג ושלווה. ובאלוהים, אללה הרעיף על מוסר המסורות אּבן חג'ר 
ירושלים  ]בן המאה ה־15[ אשר אמר כאשר הגיע אל  אל־עסקלאני 

הקדושה והתברך למראה המבנים האלה:

*
מושלם מגדולי השייח'ים ָהיהֹ ָהָיה שייח' לעויון א־תוג'אר  

פשתה שממה במקום הזה אבל אויביו רצחו אותו וראינו כיצד  
ועליו הזילו דמעה עיני הסוחרים2 מותו זעזע את מי שהכירוהו  

אל לבו של גן העדן, מתנת נדיב אל ירושלים הנה הגענו          

אבל אחרי הייסורים אין אלא מנעמים. מכשולים4 רבים חצינו בדרכנו אליה     

וכך אמרנו גם אנו, חצינו בעזרת אללה והשגחתו את המדבריות 
והשממות האלה:

חצינו הרים נישאים בדרך לאל־קודס באנו בחסדי אללה, משתוקקים לדרך הישר     

עד אשר נכנסנו אל לב תפארתה5 של אל־קודס.  וכאילו מהלכנו ספוג בעבודת האל      

איזה לילה עברנו בח'אן של סעסע    בעוד אנו שמחים ומלאי תשוקה דתית והתעלות נפש

זממו נגדנו הקור והפרעושים    והנה זה נעקץ והנה זה נעקץ

תּכייה הוא מרכז צופי לטקסים המשמש גם כבית מחסה לעניים ולעתים . 1
גם מקום אירוח.

סוחרים" . 2 כ"עיני  גם  להיתרגם  יכול  המקום  שם  בערבית:  מילים  משחק 
)עויון א־תוג'אר(.

אל־פאתחה, הפרק הראשון בקוראן הוא טקסט שמקובל לקוראו בצוותא . 3
באירועים שונים, כברכה לעילוי נשמת מת, בעת חתימת חוזה נישואין או 

אירוסין, בעת חתימת חוזה וגם, כמו במקרה שלפנינו, בעת פרידה.
]פירוש מילות השיר[: דבריו ב"עקאב" הראשון – ריבוי של עקבה ]מכשול[, . 4

והשני – סבל, עינויים. בדברים יש אלגוריה, בלשון נעימה.
"ַחְדָרה" היא מונח צופי שהעברתו לעברית קשה ומשמעותו כפולה – הן . 5

"נוכחות" והן "תפארת".
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רפי וייכרט  

ריטה, שנים אחֵרי

ַאְּת ֹלא ַמְרָּפה ִמֶּמִּני ִריָטה,
ַּגם ֹלא ַאֲחֵרי ָּכל ַהָּׁשִנים ְוַהָּנִׁשים.

ַרּכּות עֹוֵרְך ָּבֶעֶרב, ָהֵריַח ֶהָעֹמק
ֶׁשל ְיֵרַכִיְך. ֲאִני ּפֹוֵקַח ֶאת ֵעיַני ַּבַּלְיָלה

ְוָכל ְיֵרַחִיְך זֹוְרִחים ֵמֲאחֹוֵרי ִמְצִחי.
ְּכמֹו הּוְמֶּבְרט הּוְמֶּבְרט ֲאִני רֹוֶצה ָלׁשּוב

ּוְלַגְלֵּגל ֶאת ְׁשֵמְך ַעל ְלׁשֹוִני.
ִרי־ָטה, ִרי־ָטה.

ְּכמֹו ְרִטָּיה ַעל ִּפְצֵעי ָהֲאָדָמה,
ְּכמֹו ְרִתיָעה ֶׁשל ַהְּזַמן ַהְמַדֵּלג

ֵמַעל ּגּוֵפינּו ְּכֶׁשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים.
הֹו, ְיהּוִדָּיה ֶׁשִּלי, ֻּכֵּלְך ֵׂשָער ּוְנִׁשיָמה

ְּתנּוָעה ֶׁשל ַהַּגִּלים ֶאל ּתֹוְך ִמְפָרץ.
ֵאיָבִרי ַמֶּכה ָּבְך, ֲעָבִרי רֹוֵדף אֹוָתְך.

ָּכל ָּבֵּתי ַהְּכָפר ֶׁשִּלי, ַהֲחֵרִבים, עֹוִלים 
ַהַּלְיָלה ְּבֹראִׁשי. הֹו, ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים,

ַמְלַּכת ֶאְסֵּתר ֶׁשל ַהְּיהּוִדים,
ַמְלָּכִתי, ַמְמַלְכִּתי, ִזְרֵמי ְּפִליִטים 

ְוִזְרַמת ְּפִליָטִתי. ַהֶּזַרע ֶׁשִהַּתְזִּתי ְּבֵלילֹוֵתינּו.
ֵלילֹות ַהַּזַעם ְוָהאֹור. ִרְגֵעי ָהַרַעם ְוָהעֹור.

ִריָטה ֶׁשִּלי. ַּבַּלְיָלה, ַעל ַסף מֹוִתי 
ֲאִני ִנְזָּכר ָּבְך.

ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ַהָּמלֹון 
ְוֶאת ִׁשְבִעים ַהָּגֻלּיֹות

ָהִייִתי נֹוֵתן ְּכֵדי ַלֲחזֹר ְלָאחֹור.
ֶעְרָוֵתְך – ַהָּקֶפה ֶׁשל ִאִּמי

ְׂשָפַתִיְך – ְּתעּוַדת ַהֶּזהּות ֶׁשִּלי
ְנִׁשיָקֵתְך – ָהֵעדּות ֶׁשעֹוֶדִּני ַחי

ְוֹלא ָאמּות ְלעֹוָלם.
ִריָטה, ְנעּוַרי ָהֲאבּוִדים,

ְּגבּולֹוַתי ַהְּלכּוִדים ֵּבין ִיְׂשָרֵאל 
ְלָפַלְסִטין, ֵּבין ַאל־ִּביְרֶוה ְלֵּבירּות.

ֵהיָכן ַאְּת ַהַּלְיָלה, ָּבעֹוָלם?

יוסף עוזר

שיר לילה מורד - הפרח שלי 

ַמִּביָטה ַּבַחּלֹון
ָהְיָתה ָׁשָרה ְּבַׁשַחר ְּבִדידּות

ְוקֹוָלּה ַמִּגיַע ִליֵׁשֵני ַהִרְפאּות ַּבַּלְיָלה ֶׁשל ַלְיָלה.
ַחְׁשרֹות ִחּיּוְך ָעלּו ִּבְׁשָנָתם ְוזַֹהר ָעַטף. ָרִאיִתי

ֶאְצָּבעֹות ְמַרְּקדֹות ַעל ָחָזם ְּבִחּיּוְך ְׁשָנָתם ֶׁשָהְלָמה ֵאַלי.
ְצִליֵלי קֹול ַלְיָלה ֲחלֹום, ְּכֶׁשָהְיָתה ָׁשָרה ַלְיָלה מּוָרד

ְוקֹוָלּה ִמְתַמֵׁשְך ַעד ֲהלֹום,
ַזֶּמֶרת ִמְצִרית ְיהּוִדית ֶׁשִהְתַאְסְלָמה ְלַמַען ַאֲהָבה 

ֶׁשִהיא חֹוֶלֶפת ָנגֹוָזה ַּבּמֹוָרד.

ֵעיֶניָה ְׁשחֹורֹות ְּכבֹור ָצֵמא, ִלְׂשָפֶתיָה ַלַהט ָאֹדם ַעְרמּוִמי
ְוקֹוָמָתּה - ָּתָמר ָּתֵמַּה ַּבָּמָטר. ֲאָבל ָהַאֲהָבה? ְמַיֶּבֶבת ָהְיָתה ַלְיָלה ַלְיָלה

ֶׁשּקֹוָלּה ָזִמיר ְוַאֲהָבָתּה ִצּפֹור ֶטֶרף. ּדֹוָאה ְמַמֶּקֶדת ַמָּבט.

ְּכֶׁשָּכל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָנְתנּו ָלּה ַנְפָׁשם
עֹוד ָחָׁשה ַלְיָלה ְלַבד. אֹוְמִרים ַאֲהָבה ֵיׁש ָּבעֹוָלם. ָׁשָרה ַלְיָלה,
ְנַהר ְּפָרת ִהְתָחָרה ִעם ַהִחֶּדֶקל ַעל ּגֹוַבּה ַהֵּגאּות, ַהְּיאֹור ָרַקד.

ַּכָּמה ָהָיה ָצִריְך ָלִׁשיר ְּכֵדי ָלחּוׁש ֹלא ֶנְחָרד. ִנְׁשָמָתּה ָהְמָתה: "אּוְרָּבק ֻעְמִרי ִייטּול,
ִרָיאָּבק ִחַיְרִני",1 ִלָּבּה ָאַבד. ַמַׁשב קֹול ַלְיָלה מּוָרד: ִמְתנֹוַעַעת, נֹוֶדֶדת ְלקֹול ִסְלסּול ָהֶעֶצב,

ַגְעגּוֶעיָה ְסָתו, ְּכִאיׁש ַמֲאִזין ָעצּוב, נּוַרת ַהַּלְיָלה ִמן ַהִּתְקָרה נֹוֶדֶדת, ְּכִאיׁש ְמקֹוֵנן, ַחְיָרן2
ּבֹו ֵער ְוהּוא ָיֵׁשן ְוַלְיָלה  ָׁשָרה: ֶחֶדר ָמֵלא ַּגְעּגּוִעים. ָׁשָרה ְוקֹוָלּה מֹוֵׁשְך ַאֲחָריו ָּכל ֶׁשִלּ

ְוָׁשָרה ַלְיָלה ְלַבד. ָרִאיִתי
  

ַהְּפָרִחים ָּבֲאַגְרָטל ְמִסִּבים ֹראָׁשם ַמִּביִטים ַלִּכּוּון ּבֹו ָׁשָרה ַלְיָלה מּוָרד.
ַהִּוילֹונֹות ַּבֲחּמּוִקים ַמְרִעיִדים, ָׁשָרה ַלְיָלה מּוָרד ָׁשָרה ַלְיָלה ַלֶּפַרח ֶׁשִּלי 

ַמְמִּתין ִלי ְּבֵלב ַהְּיֵׁשִנים, ַמֲאִזיִנים ְלַלְיָלה, ָׁשָרה ַלֶּפַרח ֶׁשִּלי, ֶׁשִהְרִקיד
ֶאְצְּבעֹות ַהְּיֵׁשִנים, ֶׁשֵהֵסב ָּבֲאַגְרָטל ֶאת ָראֵׁשי ַהְּפָרִחים, ֶׁשִרֵּטט ַחּמּוֵקי ִוילֹונֹות

ֶׁשִהְרִקיָדה ַלְיָלה ְּבקֹוָלּה ַלְיָלה מּוָרד
ְוָדְמָמה ֵעת ַהִּׁשיר ִנְפַרד.

1. אורבק עומרי ייטול, ריאבק חירני: נוכחותך תאריך קיומי, לכתך - יזעזע.
2. חירן: אובד עצות.
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המתרגמים שתרמו מתרגומיהם לגיליון זה

פרופ' עפרה בנג'ו - חוקרת בכירה במרכז משה דיין אוניברסיטת תל־אביב ומרצה במרכז האקדמי שלם. תחומי העניין העיקריים שלה: היסטוריה של 
המזרח התיכון בדגש מיוחד על עיראק, טורקיה, מיעוטים ובעיקר הכורדים. פרסמה מחקרים רבים בתחומים הללו ותרגמה מערבית )עם שמואל רגולנט(: 
מבחר שירים של אבו נוואס, שירי אהבה ויין )הקיבוץ המאוחד, 1999(, ספר שירים של מחמוד דרוויש כפרחי השקד או רחוק יותר )ספרי ׳עתון 77׳, 2008( 

וכן מטורקית - מבחר שירים של נאזים חכמת ענק כחול עיניים )הקיבוץ המאוחד, 2009(.

ד"ר סיון בלסלב - עמיתת בתר דוקטורט באקדמיה על שם פולונסקי במכון ון ליר בירושלים, מלמדת בחוג לתולדות האסלאם והמזה"ת באוניברסיטה 
העברית. מחקריה עוסקים בהיסטוריה התרבותית והחברתית של איראן המודרנית. בנוסף, תרגמה מפרסית שני ספרים של המשוררת האיראנית פרוע' 

פרח'זאד: לידה אחרת והבה נאמין בראשית העונה הקרה, שניהם ראו אור בהוצאת "קשב לשירה" )בשנים 2012 ו־2014, בהתאמה(. 

ד״ר יותם בנשלום - מתרגם דרמה, שירה ופרוזה מאנגלית ומערבית לעברית. בעל תואר ד"ר בחקר תרגום, מורה בבית הספר לאמנויות המילה בירושלים, 
מנקד ועורך לשון. תרגם מיצירות שייקספיר, ניזאר קבאני, ג'יימס ג'ויס, תופיק אל־חכים, שרה קיין, דורותי פרקר ורבים אחרים. חבר בפורום המתרגמים 

במכון ון ליר בירושלים.

עידן בריר - מתרגם שירה ופרוזה מערבית לעברית. בין תרגומיו ראו אור הקובץ בסוף כל המסעות )"קשב לשירה", 2016( - מבחר משיריו של המשורר 
)בסדרת   2016-2014 האסון,  בעקבות  ֶאזידית  שירה  של  אנתולוגיה  החלומות:  מלבד  דבר  בבעלותי  אין  הקובץ  וכן  אל־עזאווי,  פאדל  העיראקי 

"מכתוּב", מכון ון ליר בירושלים ו׳עולם חדש׳, 2017(. 

אריה גוס - מתרגם רב ניסיון מערבית ומאנגלית, המתמחה בטקסטים דתיים והיסטוריים. בוגר האוניברסיטה העברית בשפה וספרות ערבית והיסטוריה 
של המזרח התיכון. שימש ככתב ופרשן לענייני ערבים ברשת ב' של קול ישראל. הספר האחרון שתרגם, יהודי לוב מאת מוריס רומני, יצא לאור לאחרונה 

בהוצאת "ידיעות ספרים". חבר בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

לאה גלזמן - מתרגמת ומרצה לערבית ועולם האסלאם. עוסקת בשנים האחרונות בעיקר בתרגום שירה ערבית. בקרוב יראה אור קובץ תרגומיה לשיריו של 
אבו אל־עלאא אלמערי, בסדרת מכתוב, הוצאת מכון ון ליר בירושלים ועולם חדש. חברה בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

אהוד הורביץ - מתרגם ספרות ערבית לעברית מזה כ־20 שנה. התחיל בפרוזה וממשיך בעיקר בתרגום שירה. רוב תרגומיו יצאו לאור במסגרת אנתולוגיות 
שונות. תרגם את ספר השירים  אל תתנצל על מה שעשית מאת מחמוד דרוויש, שפורסם בערבית ארבע שנים בטרם מות המשורר ויצא לאור בעברית לפני 

כשנה, בהוצאת "קשב לשירה". חבר בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

ברוריה הורביץ - מורה לשפה הערבית ותרבותה, מתרגמת ערבית־עברית ועורכת לשונית. מתרגמת הספרים יחסי הסודיים עם קרלה ברוני של עלא חליחל 
)2012(, עזאזל של יוסף זידאן )2013(, בית יעקוביאן של עלאא אל־אסוואני )2016(, מלאכים חסרי בית של טה חאמד אל־שביב )2017( ופרנקנשטיין 

בבגדאד של אחמד סעדאווי )2017(. חברה בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

ד״ר נּביל טנוס - נולד ומתגורר במגאר שבגליל התחתון. בעל תואר שלישי בחינוך. מורה לעברית לשעבר בבתי־ספר ערביים. במשך עשרים שנה שימש 
כמרצה לחינוך במכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה. עד היום ראו אור 14 ספרי לימוד עברית לבתי־ספר על יסודיים שכתב עם שותפים. כתב כ-50 

מאמרי ביקורת ספרות. מתרגם ספרות בעל־שם בשתי השפות עברית וערבית. חבר בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

1993, משורר ומתרגם שירה, תלמיד בתוכנית הבינתחומית ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת תל־אביב.  פרסם שירת מקור ושירה  עמרי לבנת - יליד 
מתורגמת מערבית ומאנגלית בכתב העת ״הו!״, במוסף ״תרבות וספרות״ של הארץ, באנתולוגיה נפלאתה לשירה להט״בית )המפעל לתרגום ספרות מופת, 

2015( ובבמות נוספות. חבר בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

שושנה לונדון־ספיר - עיתונאית ומתרגמת ילידת ארצות הברית, מתגוררת בירושלים. חברה בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

ד״ר חיים נסים - חבר סגל ההוראה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. מחקריו מתמקדים בנושאי היסטוריוגרפיה, 
דת וחברה של סוריה בעידן הטרום מודרני. בשנים האחרונות עסק בתרגום ובפיתוח קורס טקסטים ערביים מודרניים ומדיבאליים, ובכתיבת חומרי למידה 
ניהל באוניברסיטה העברית בירושלים את מפעל המילון המקוון המבוסס על “המילון  בתחום ההיסטוריה של האסלאם באוניברסיטה הפתוחה. בעבר 

הערבי־עברי מאת דוד איילון ופסח שנער״. 

שאול ניסים - מתרגם עצמאי מערבית לעברית. מורה לערבית ולמזרחנות בבית הספר ״אשל הנשיא״. חבר בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

רותם עטר - מתרגמת פרוזה ושירה מצרפתית, מלמדת בבית הספר לאמנויות המילה. ספרים אחרונים בתרגומה: חוש המאבק מאת מישל וולבק )הוצאת 
בבל, 2017( ותרגילים בסגנון מאת רמון קנו )הוצאת מקום לשירה, 2016(.

ד״ר אלון פרגמן - מתאם אקדמי של לימודי השפה הערבית במחלקה ללימודי המזרח התיכון ושל לימודי תעודה לתרגום ערבית באוניברסיטת בן גוריון 
בנגב, חוקר את הוראתה של השפה הערבית במערכת החינוך ומתרגם. חבר בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים.

פרופ' גבריאל מ׳ רוזנבאום - פרופסור אמריטוס בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים, מנהל המרכז האקדמי הישראלי בקהיר, 
ועמית אורח בוולפסון קולג' באוניברסיטת קימברידג' )אנגליה(.

יוסף עוזר

שיר לילה מורד - הפרח שלי 

ַמִּביָטה ַּבַחּלֹון
ָהְיָתה ָׁשָרה ְּבַׁשַחר ְּבִדידּות

ְוקֹוָלּה ַמִּגיַע ִליֵׁשֵני ַהִרְפאּות ַּבַּלְיָלה ֶׁשל ַלְיָלה.
ַחְׁשרֹות ִחּיּוְך ָעלּו ִּבְׁשָנָתם ְוזַֹהר ָעַטף. ָרִאיִתי

ֶאְצָּבעֹות ְמַרְּקדֹות ַעל ָחָזם ְּבִחּיּוְך ְׁשָנָתם ֶׁשָהְלָמה ֵאַלי.
ְצִליֵלי קֹול ַלְיָלה ֲחלֹום, ְּכֶׁשָהְיָתה ָׁשָרה ַלְיָלה מּוָרד

ְוקֹוָלּה ִמְתַמֵׁשְך ַעד ֲהלֹום,
ַזֶּמֶרת ִמְצִרית ְיהּוִדית ֶׁשִהְתַאְסְלָמה ְלַמַען ַאֲהָבה 

ֶׁשִהיא חֹוֶלֶפת ָנגֹוָזה ַּבּמֹוָרד.

ֵעיֶניָה ְׁשחֹורֹות ְּכבֹור ָצֵמא, ִלְׂשָפֶתיָה ַלַהט ָאֹדם ַעְרמּוִמי
ְוקֹוָמָתּה - ָּתָמר ָּתֵמַּה ַּבָּמָטר. ֲאָבל ָהַאֲהָבה? ְמַיֶּבֶבת ָהְיָתה ַלְיָלה ַלְיָלה

ֶׁשּקֹוָלּה ָזִמיר ְוַאֲהָבָתּה ִצּפֹור ֶטֶרף. ּדֹוָאה ְמַמֶּקֶדת ַמָּבט.

ְּכֶׁשָּכל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָנְתנּו ָלּה ַנְפָׁשם
עֹוד ָחָׁשה ַלְיָלה ְלַבד. אֹוְמִרים ַאֲהָבה ֵיׁש ָּבעֹוָלם. ָׁשָרה ַלְיָלה,
ְנַהר ְּפָרת ִהְתָחָרה ִעם ַהִחֶּדֶקל ַעל ּגֹוַבּה ַהֵּגאּות, ַהְּיאֹור ָרַקד.

ַּכָּמה ָהָיה ָצִריְך ָלִׁשיר ְּכֵדי ָלחּוׁש ֹלא ֶנְחָרד. ִנְׁשָמָתּה ָהְמָתה: "אּוְרָּבק ֻעְמִרי ִייטּול,
ִרָיאָּבק ִחַיְרִני",1 ִלָּבּה ָאַבד. ַמַׁשב קֹול ַלְיָלה מּוָרד: ִמְתנֹוַעַעת, נֹוֶדֶדת ְלקֹול ִסְלסּול ָהֶעֶצב,

ַגְעגּוֶעיָה ְסָתו, ְּכִאיׁש ַמֲאִזין ָעצּוב, נּוַרת ַהַּלְיָלה ִמן ַהִּתְקָרה נֹוֶדֶדת, ְּכִאיׁש ְמקֹוֵנן, ַחְיָרן2
ּבֹו ֵער ְוהּוא ָיֵׁשן ְוַלְיָלה  ָׁשָרה: ֶחֶדר ָמֵלא ַּגְעּגּוִעים. ָׁשָרה ְוקֹוָלּה מֹוֵׁשְך ַאֲחָריו ָּכל ֶׁשִלּ

ְוָׁשָרה ַלְיָלה ְלַבד. ָרִאיִתי
  

ַהְּפָרִחים ָּבֲאַגְרָטל ְמִסִּבים ֹראָׁשם ַמִּביִטים ַלִּכּוּון ּבֹו ָׁשָרה ַלְיָלה מּוָרד.
ַהִּוילֹונֹות ַּבֲחּמּוִקים ַמְרִעיִדים, ָׁשָרה ַלְיָלה מּוָרד ָׁשָרה ַלְיָלה ַלֶּפַרח ֶׁשִּלי 

ַמְמִּתין ִלי ְּבֵלב ַהְּיֵׁשִנים, ַמֲאִזיִנים ְלַלְיָלה, ָׁשָרה ַלֶּפַרח ֶׁשִּלי, ֶׁשִהְרִקיד
ֶאְצְּבעֹות ַהְּיֵׁשִנים, ֶׁשֵהֵסב ָּבֲאַגְרָטל ֶאת ָראֵׁשי ַהְּפָרִחים, ֶׁשִרֵּטט ַחּמּוֵקי ִוילֹונֹות

ֶׁשִהְרִקיָדה ַלְיָלה ְּבקֹוָלּה ַלְיָלה מּוָרד
ְוָדְמָמה ֵעת ַהִּׁשיר ִנְפַרד.

1. אורבק עומרי ייטול, ריאבק חירני: נוכחותך תאריך קיומי, לכתך - יזעזע.
2. חירן: אובד עצות.
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)עמוד 68 בגיליון(

ָּתִמיד ָהִיית ָיָפה ְּבאֹור ַהּיֹום ַהּבֹוֵהק

ַאְך ֵמעֹוָלם ֹלא ָהִיית ָיָפה ְּכמֹו

ֶׁשָהִיית ֵעת ָרַחב ְלָבֵבְך ְלָהִכיל ֶאת ַהָּים,

ֶאת ַהּיֹום,

ֶאת ַהִּמְדָּבִריֹות

ָּתִמיד ָהִיית ֵמַעל ַקו ָהֶאֶפס

ְוַגם ִמַּתְחָּתיו

ַאְך ֵמעֹוָלם ֹלא ָעָליו ַמָּמׁש

זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשָהִיית ִהְׁשַּתְּקפּות ַהֶּׁשֶמׁש

ָּתִמיד ָהִיית נֹוַכַחת

ְּכֶׁשִּלִּבי ָהָיה הֹוֵפְך ִלְרִסיִסים

ּוְבאֹוְסֵפְך ֶאת ָהְרִסיִסים ַהָּללּו ָהִיית

נֹוֶתֶנת ִלי ִהְזַּדְּמנּות ִלְׁשֹקל

ֶאת ַהְּנִפיָלה מּול ָהֱאֶמת

ָהִיית, ְּכמֹו ֹלא ָהִיית, ִנְרֵאית ַלַעִין ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּמְראֹות ֻּכָּלן

ּוַבּזֹאת ָהִיית ַמְרִהיָבה.

ֵּביֵנְך ְלֵבין ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ָהָיה

ׁשּום ֶהְבֵּדל.
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ولكن لیس أبد

ذلك إنك كنِت انعاكَس الشمس

ة كنِت دوًما حا�ض

ي یتحّول إىل شظا�ي عندما اكن قل�ج

ض الشظا�ي ھذه وكنِت، إذ تملس�ي
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ض السقوط واحلقیقة ب�ي

، منظورة وراء املرا�ي قاطبة ي
كنِت، امك مل تكو�ض

وبھذه كنت رائعة.

ض الشمس مل یكن بینك وب�ي

أّي فرق.


