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הקובץ המוגש בזה לקוראי העברית כולל שירה עברית שנכתבה מינואר  1948עד
דצמבר  ,1958ושבה נוכחות ,אם בגלוי ואם במרומז ,עקבות הנכבה הפלסטינית .לצורך
זה נבדקו ספרי השירה והעיתונות העברית מן ה– 30בנובמבר  1947ועד סוף .1958
מלאכת הבדיקה והאיסוף נעשתה על–ידי מורן בנית ,איימן סיכסק ומתי שמואלוף .אני
מבקש להודות להם מקרב לב על המאמץ הגדול שעשו לאתר כל סימן לשירה כזאת
בכרכי העיתונות ובספרי השירה.
עוד בקובץ עדויות של פלסטינים ופלסטיניות שחיו בפלסטין של לפני ,1948
המספרים בגוף ראשון אודות חייהם בפלסטין ,הגירוש ממנה ,וחייהם שאחריו .כל
העדויות לקוחות מתוך סדרת החוברות שמפיקה עמותת ז ו כ ר ו ת אודות הערים
הפלסטיניות והכפרים הפלסטיניים המחוקים.
אני מבקש להודות לעמותת ז ו כ ר ו ת ולמערכת כתב–העת ס ד ק על סבר הפנים
היפות שבו קיבלו פרויקט זה ועל העבודה הרבה שהשקיעו בהפקת הספר .העובדה
שייחדו לו גיליון מיוחד של כתב העת ס ד ק מעידה על האמון שנתנו בפרויקט זה ועל
החשיבות הרבה שהם מייחסים לו .כמו כן אני מבקש להודות לתומר גרדי ,נורמה מוסי,
מתי שמואלוף ,דן מירון ויהודה שנהב על הערותיהם למסת המבוא לספר.
חנן חבר
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ח נ ן ח בר

'א ל ַּת ִ ּגידּו ְ ּב ַגת'"
" ל ֹא ֵת ַח ת ַ ּגם ִמ ּ ְפ נֵ י ַ
ַה ַ ּנ ְ ּכ ָ ּב ה הפלסטינית בשירה העברית
1958-1948
[ א]
הכותרת של מסה זאת לקוחה משירו של נתן אלתרמן "על זאת" ,שפורסם בעיתון
הארץ ב– .21.11.1948ככל הנראה כתב אלתרמן את השיר על הטבח בלוד ,שאירע ב–12
ביולי  .1948בכך נתן ביטוי לפשעים מוסריים שביצעה מדינת ישראל באמצעות צה"ל
כלפי התושבים הפלסטינים שחיו בפלסטין לפני פרוץ מלחמת  .'48התיאור של הטבח
בלוד שבוצע על–ידי לוחמי חטיבת יפתח של הפלמ"ח והגירוש של תושבי לוד ורמלה
מזרחה ,לעבר קווי הלגיון (מוריס ;311 ,276 :1991 ,מוריס רואה בשיר תגובה למעשי
הזוועה ב"מבצע חירם" .ראו גם :מוריס ,)230 :2003 ,הם ביטוי נדיר בשירת אלתרמן,
שלא ִאזכר בה את מסעות ההפחדה שנקטה ההגנה ,אשר הביאו לבריחות המוניות,
או ,למשל ,את הגירוש מקיסריה ב– 20בפברואר  .1949למעשה ,בדרך כלל התעלם
אלתרמן מכך ש:
אף שלא ננקטה מדיניות גירוש כוללנית ,ברי כי ביצוע 'תוכנית ד' של 'ההגנה'
הוליכה לבריחה המונית .מפקדים הוסמכו לפנות כפרים ואזורים עירוניים
מסוימים מתושביהם ,ולהרוס כפרים כליל ככל שיכתיבו זאת שיקולים צבאיים.
מפקדים רבים סברו כי מוטב שהמדינה היהודית שתקום תכיל מיעוט ערבי קטן
ככל האפשר .כמה אלופים ,כגון יגאל אלון ,פעלו בבירור כמי שמטרה זו עמדה
לנגד עיניהם( .מוריס)243-242 :2003 ,

השיר "על זאת" נראה לפיכך כחריגה מהקו של העלמת המעשים הלא–מוסריים ,הבולט
כל כך בשירי "הטור השביעי" שפרסם אלתרמן מדי שבוע .אלתרמן כתב את השיר ,אם
כן ,חמישה חודשים אחרי הטבח בלוד ,שעליו ידע בבירור ־ כפי שציין יעקב אורלנד
בשירו "זוטות" (רוגני ;127-126 :2006 ,נאור .)192-190 :2006 ,אך עיון מדוקדק בשיר
מעלה שבניגוד למה שנראה בו על פניו כגינוי הטבח ,אלתרמן דווקא מחזק בו את
העמדה ההגמונית ,שאפיינה את מלחמת  '48כמלחמה מוסרית .לכאורה מפליג השיר
"על זאת" בחריגותו; ואכן ,ביסודו של דבר אלתרמן מתריע בשיר זה על פשעי מלחמה
שנעשו על–ידי חיילי צה"ל:
הּוא ָח ָצה ֲע ֵלי גִ ּ
בּוׁשה ,־
'יפ ֶאת ָה ִעיר ַה ְּכ ָ
נַ ַער ַעז וְ ָחמּוׁש ...נַ ַער ְּכ ִפיר!
ּוב ְרחֹוב ַה ּ ֻמ ְד ָּבר
ָ
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ִאיׁש זָ ֵקן וְ ִא ּׁ ָשה
נִ ְל ֲחצּו ִמ ּ ָפנָ יו ֶאל ַה ִ ּקיר.
ם–ח ָלב:
וְ ַה ַ ּנ ַער ִח ֵ ּי ְך ְ ּב ִׁש ַ ּניִ ָ
"אנַ ֶּסה ַה ּ ִמ ְק ָל ַע" ...וְ נִ ָּסה!
ֲ
ַרק ֵה ִליט ַה ָ ּז ֵקן ֶאת ּ ָפנָ יו ְ ּביָ ָדיו...
וְ ָדמֹו ֶאת ַה ּכ ֶֹתל ִּכ ָּסה.

"מ ְק ִרים ֲע ִדינִ ים"
ם–כן ַעל ִ
יּוׁשר ָל ּה ִא ֵּ
וְ ַ
יחה.
ֲא ֶׁשר ְׁש ָמםְּ ,ב ִמ ְק ֶרה ־ ְר ִצ ָ
ים–מ ִבינִ ים,
ׁשֹומ ִע ְ
יּוׁשר ַעל ִׂשיחֹות ֶׁשל ְ
וְ ַ
יחה.
ּוס ִל ָ
נֹות–צחֹוק ֶׁשל וִ ּתּור ְ
ְ
ַעל ְּב
"רק ּ ְפ ָר ִטים ֵהם ְּב ֶפ ֶרק ַה ּ ְפ ֵאר".
ַאל יֻ ַ ּגד ַ
ּ ְפ ָרט ּוכְ ָלל
ד–כחֹק,
ֵה ּ ָמה ֶצ ֶמ ַּ
ְ
ִאם ַה ְּכ ָלל ַּכך ַמ ְק ִׁשיב לֹו ַל ּ ְפ ָרט ַה ְמ ַס ּ ֵפר
חֹובׁשֹו ַּב ִ ּצינֹוק!
וְ ֵאינֶ נּ ּו ְ

[]...
ּובנֹות ,וַ ֲאנַ ְחנּו ִא ָּתם,
ִּכי ָ ּבנִ ים ָ
ִמי ְ ּבפ ַֹעל
יחת ַה ְס ָּכ ָמה,
ּומי ִ ּב ְט ִפ ַ
ִ
"הכְ ַרח" וְ "נָ ָקם",
נִ ְד ָח ִקים ְ ּב ִמ ְלמּול ֶׁשל ֶ
ֹוׁש ֵעי ִמ ְל ָח ָמה.
חּומם ֶׁשל ּפ ְ
ִל ְת ָ
(עמוד  68בקובץ זה)

השיר החריף הזה ,שניכרים בו הדי שירו של שאול טשרניחובסקי "קיר הפלא אשר
בורמייזא" ,צונזר תחילה; אבל עד מהרה הורה ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן
גוריון לשכפלו ולחלק אותו לחיילי צה"ל .הוא אף הקריא אותו בישיבת מועצת המדינה
הזמנית (קדמי ,תשמ"ח .)216-215 :בכך ,כך נראה ,תיעל בן גוריון את התגובה ַלפשע
אל תוך מנגנוני המדינה ,ולמעשה תרם להשתקת המחאה נגדו .כשכינס אלתרמן את
השיר בספר ,הוא הוסיף לו את המוטו הבא" :בעצם ימי הקרבות נתעורר על הדברים
הללו שר הביטחון והוסיף לנאמר כאן את תוקף סמכותו המפורשת .מעשה זה ,שאינו
מן השכיחים בפרשות מלחמה ,שווה כל שיר שהוא ,הן מצד התכלית והן מצד המופת
והכוח הפנימי" (אלתרמן ,תשל"ז.)149 :
אלא שבביקורתו החריפה על התנהגות חיילי צה"ל נקט אלתרמן דרך של פואטיקה
לוליינית ,שבסופו של דבר הופכת את שיר המחאה הזה לשיר שמאשר את כלל פעולות
הצבא ־ ובתוכן גם את הגירושים וההתנכלויות לאזרחים .מן הבית השלישי ואילך
מפתח אלתרמן דיבור ֶמטא–שירי ,שבאמצעותו הוא בוחן בשיר את היחס בין השירה
בכלל ובין המעשים שעל אודותם היא נכתבת ומעריך את האפקט והתוקף של התיאור
הנורא שנפרש בשני הבתים הראשונים:
בֹות–ה ֵחרּות ,יַ ִ ּק ִירים!
ַ
זֶ ה ִצ ּלּום ְמ ְ ּק ָר
יֹותר! ֵאין זֶ ה סֹוד!
יֵ ׁש ַע ִ ּזים עֹוד ֵ
ֹוב ַעת ִ ּב ּטּוי וְ ִׁש ִירים...
ִמ ְל ַח ְמ ֵּתנּו ּת ַ
ם–כןּ ַ ,גם ַעל זֹאת!
יּוׁשר ָל ּהִ ,א ֵּ
טֹוב! ַ

־ 10

(עמ' )68

כמשורר הנתבע לשיר את צדקת המלחמה מצביע אלתרמן על חובו כמתריע בשער
לשיר גם על המעשה הזה .ובשירו זה הוא מתמודד בדיוק עם הטענה השגורה בדבר
העשבים השוטים ,שעיקרה כי המדובר הוא בפרט שולי בפרק מפואר של המלחמה.
מעמדת הדובר המוסרי טוען אלתרמן כי אין בעובדה שהמדובר בחריג כדי לרכך את
חומרת הביקורת על פשע המלחמה שבוצע בידי חיילי צה"ל .אבל המשך הבית מגלה
פנים אחרות .שם קובע אלתרמן משפט תנאי המגדיר מהו הכללי ומהו הפרטי :אם
חֹובׁשֹו ַ ּב ִ ּצינֹוק" ,אזי הופכים הפרט והכלל לצמד
הכלל אינו מעניש את הפרט "וְ ֵאינֶ נּ ּו ְ
מאוחד ,לא מנותק .כלומר אם אין עונש מאסר חריף לפרט אזי מכתים הפרט את
הכלל ,שלא ראה במעשה אירוע חריג חריף מספיק כדי להעניש את הפרט שפעל ,ולכן
אי–אפשר לפטור את המעשה באמצעות הצגתו כחריג .היוצא מזה הוא שאם כן נדרש
עונש וכן מובעת ביקורת ,ואם ,כרשום במוטו ,אפילו שר הביטחון הוסיף לנאמר בשיר
"את תוקף סמכותו" ־ כלומר אם נכתב שיר שאף פורסם וגם שוכפל והופץ בקרב חיילי
צה"ל ־ הרי שאז מוגדר המעשה דווקא כאירוע פרטי ,חריג וזניח ,שהוא אכן ,גם לדברי
אלתרמן עצמו" ,אינו מן השכיחים" .בסיכומו של דבר ,אם כך ,הדיבור המטא–שירי
המדבר על עצם כתיבת השיר הוא בעצמו מהווה פעולת ענישה .עצם הוקעת המעשה
מעידה ,על–פי אלתרמן ,על גדולתה המוסרית ועל אומץ לבה של האומה ,ובעיקר ־
כך נראה ־ על ניקוי עצמי שלו בעצם מעשה העדות שלו כמשורר:
ּומ ְל ֶח ֶמת ָה ָעם ֶׁש ָע ְמ ָדה ִל ְב ִלי ָחת
ִ
מּול ִׁש ְב ַעת ַה ְ ּגיָ סֹות
ֶׁשל ַמ ְלכֵ י ַה ּ ִמזְ ָרח,
"אל ַּת ִ ּגידּו ְבגַ ת"...
לֹא ֵּת ַחת ַ ּגם ִמ ּ ְפנֵ י ַ
ִהיא ֵאינָ ּה ּ ַפ ְח ָדנִ ית ְּכ ֵדי–כָ ך!ְ
(עמ' )69
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ּובנֹות ,וַ ֲאנַ ְחנּו
מ"כי ָ ּבנִ ים ָ
ִּ
ואגב ,הנוסח של השיר שכונס בספר הטור השביעי שּונה
לֹוחם ,וַ ֲאנַ ְחנּו ִא ָּתם" (אלתרמן ,תשל"ז .)150 :דרך השינוי הזה,
ל"כי חֹוגְ ֵרי כְ ֵלי ֵ
ִא ָּתם" ִּ
"אנַ ְחנּו ִא ָּתם" ,הוא ייחד את הפשע הקונקרטי לכוחות הלוחמים ולא
על אף שהכריז כי ֲ
לכלל הבנים והבנות ,ובכך הסיט את האש מן הזיהוי הקונקרטי היחידני אל האשמה
קולקטיבית מטושטשת .לכך ניתן להוסיף את הדברים שכתב יצחק לאור על העלמת
הטבח שננקטת ב"על זאת":
אבל כאן ב"על זאת" ,הוא כותב שיר מחאה נגד מעשי נקם .וכיוון שאין הוא
מבקש לכתוב שיר אופוזיציה ־ אמצע הקרבות ־ הוא מסתיר משהו נורא ,כמו
כל מלודרמה ,משום שאי–אפשר לאומרו .הרי לא מדובר בנער אחד ,וגם לא בזקן
אחד .בלוד ,באותו יום ,נטבחו עשרות בני אדם .גם ירו בגברים העצורים שבחצר
המסגד .אחר כך הציעו לצאת מהעיר ]...[ .לכן אכזריות הסיטואציה המתוארת
אצל אלתרמן אינה צריכה להטעות .השיר נכתב מתוך מטרה דידקטית]...[ .
לא במקרה ,הדגש אצל שני אלה ,בן גוריון ואלתרמן ,אינו מושם על הגירוש
שבפקודה ,אלא על ה"אכזריות" .על דרך הביצוע של מה ש"צריך" לבצע.
בן גוריון קר ביחס לדברים .הוא דואג לנפש האומה ,כשהוא ממליץ על בתי
דין צבאיים .אלתרמן מזדעזע .אבל אין הוא חורג אל מעבר למה שנדרש .אין
להוציא מכלל אפשרות שהשיר הוזמן .מאז ומתמיד חילק השלטון ,כל שלטון,
את הפשעים לשניים :אלה שנעשו משמו ־ והם אינם פשעים ,ומוטב ,ליתר
ביטחון ,לא לדבר עליהם ־ ואלה שאינם נעשים משמו ואשר על כן יש להעמיד
לדין את מבצעיהם ,או לפחות לדרוש כזאת( .לאור)124-123 :1995 ,

[ב]
משוררים ישראלים עבריים פעלו דרך קבע כחלק חיוני מן המגמה הציונית לנכס את
המרחב הארצישראלי–פלסטיני .בכך צעדה השירה הישראלית במסורת הגדולה של
השירה העברית שנכתבה ברובה בתוך קווי המתאר הלאומיים :התשוקה לטריטוריה
לאומית הזינה את השירה העברית מאז "שירת חיבת ציון" בסוף המאה ה– .19כבר
אז נתפש המעשה השירי בתרבות הלאומית כביטוי מועצם ונוקב לעצם השאיפות
הלאומיות וכשרטוט יעדיהן; כמרכיב הכרחי בייצוג של הסובייקט הלאומי האוניברסלי
גיבשה השירה העברית בתוכה גם קול מוסרי ברור .בדיוק משום כך ,כשמצד אחד
זעק העוול ,אך מצד שני גורמי העוול היו שרויים במלחמה לאומית שנתפשה בתודעה
הישראלית כמלחמת קיום לאומית ,נקלע השיח הספרותי לקונפליקט חריף ביותר .מצד
אחד הוא מבקש לגלות רגישות מוסרית לגורל הפלסטיני ,אך מצד שני הוא מדבר מתוך
חרדה גדולה לגורל היהודי במלחמה ועל כן גם מתוך שמחה גדולה לנוכח תוצאותיה,
ומתוך התפעמות מגילוי ההתחדשות לאחריה.
אלא שלא רק פעולה מלחמתית חריגה העמידה למבחן את רגישותה המוסרית של
השירה העברית; גם עצם פעולת הייצוג השירי של המרחב הארצישראלי ,בלב–לבה של
השירה הלאומית ,היתה כרוכה בהרבה אלימות והפעלת כוח .אולם הרגישות המוסרית
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של שירה זאת ,גם אם לעתים הייתה מן הפה ולחוץ בלבד ,היא גם זאת שהביאה לכך
שלעתים קרובות היו הכוח והאלימות מכוסים ומוסווים .הפואטיקה של השירה העברית
שנכתבה בישראל הפעילה מנגנונים מורכבים ומגוונים כדי להסוות את האלימות
שכרוכה במעשה הניכוס של המרחב; לפיכך ,גם הבריחה והגירוש של הפלסטינים
במהלך מלחמת  '48יוצגו ,אם בכלל ,בצורה מוסווית ותוך כדי הדחקות.
השאלה שעולה מן ההתבוננות בשירה העברית שנתפרסמה מיד אחרי אירועי
הנכבה ובעשור שלאחריה ,נוגעת לעקבות שנותרו בה להפעלת האלימות כלפי
הפלסטינים .האם בייצגה את הגורל הפלסטיני של הגירוש וההימלטות ,ושל האיסור
על השיבה לבתים ולאדמות אחרי תום המלחמה ,הצליחה השירה העברית ,שלא הרפתה
ממחויבותה המוסרית ־ ולו כתשלום מס שפתיים בלבד ־ לתת ביטוי לטראומה של
האחר הפלסטיני? האם לנוכח הסבל הפלסטיני שנגרם בנקודת זמן מוגדרת מאוד על–
ידי פעילות הצבא הישראלי שהרס ,גירש ומנע את שיבתם של הפליטים למקומם,
הצליחו משוררים עבריים לגלות רגישות אנושית ומוסרית ואולי אפילו למחות בפני
השלטון על שהנכבה היא תוצאה של פשע מוסרי שהוא גם פשע מלחמה?
התשובה הכוללת היא כי למעט יוצאים מן הכלל לא גילו משוררים עבריים רגישות
לרוע האנושי שהתחולל בסמיכות זמן ומקום אליהם .בדיקה של כל הפרסומים בעברית
מאז סוף  1947ועד  1958העלתה עדויות לא רבות של כתיבת שירה עברית על הנכבה;
וגם אלה היו ברובן ניסיון להנכיח את הטראומה תוך מה שדומיניק לה קפרה מכנה
גאולתה ושיקומה ־ ולכן גם "פתרונה" המדחיק (לה קפרה.)2006 ,
ב"מלחמת ערים" שכונס בספרו עיר היונה ([ ;84-68 :1978 ]1957פורסם לפני כן
בדבר ,)12.6.1955 ,פרש נתן אלתרמן מחזור שירים שלם המתחקה אחר כיבוש יפו .ב–25
באפריל  1948פתח האצ"ל במתקפה על יפו הערבית ,ולאחר תלאות ונסיגות נכבשו
היא וסביבותיה על–ידיו ועל–ידי ההגנה .ההגנה ,שהטילה מצור על העיר ,כבשה אותה
ב"מבצע חמץ" ב– 30באפריל .הסכם הכניעה של הערבים ביפו נחתם ב– 21במאי.
"ההרעשה 'הניבה תוצאות מעל למצופה' ,היא 'הפילה אימה ופחד על תושבי העיר'
ועודדה את הבריחה .מנוסת התושבים הובילה מצדה להתמוטטות המורל של הכוחות
הלא–סדירים וגם אלה נסו על נפשם" (מוריס .)138 :1997 ,הבריחה מן העיר החלה
ב– 2בדצמבר ( 1947שם )71 :וכן במהלך הקרבות בסוף אפריל  ,1948בעיקר דרך הנמל,
לכיוון לעזה .ככל הנראה היה מספרם של הבורחים למעלה מ– 60אלף .בעיר נותרו
 4,000עד  5,000תושבים ערבים (שם .)143 :בהגנה ובאצ"ל העריכו שההתמוטטות
המהירה של ההתנגדות הערבית באזור הכפרי שמאחורי יפו וכן כיבוש מנשייה בידי
האצ"ל גרמו לפגיעה האנושה במורל התושבים הערבים אשר ברחו מיפו (שם.)141 :
"יתכן שהיו מקציני המיליציה בעיר שיעצו או הורו לתושבים לעזוב יחד איתם ,אך אין
שום עדות לקיומה של הוראה כללית ברוח זו ,שהוצאה בתוך העיר הנצורה או על–ידי
הוועד הערבי העליון או מוסד ערבי אחר מחוץ לעיר" (שם.)481 :
גורם חשוב שדחק בערבים לברוח מיפו היה האנדרלמוסיה בעיר ,שהיתה אז עזובה
למחצה .חלק מן השירותים העירוניים הושב אמנם על כנו לאחר שב– 28באפריל שב
הייכל; "אך צינורות המים וקווי הטלפון המנותקים ,הבתים
ּ
העירה ראש העירייה יוסוף
ההרוסים ,מעשי הביזה של ערבים ויהודים ,מעשי הרצח ,השוד והאונס מצד ערבים מן
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הכוחות הלא–סדירים שפרקו כל משמעת ,ונוסף על כך הפחד מפני העתיד הלא–ברור
לאחר יציאת הבריטים ־ כל אלה השרו ייאוש על האוכלוסייה הנותרת" (שם.)142 :
אלתרמן היה אז במעמד המשורר הלאומי של היישוב היהודי בארץ ישראל .קודם
לכן כבר נזקפו לזכותו שלושה ספרי שירה בולטים במיוחד (כוכבים בחוץ ;1938 ,שמחת
עניים ;1941 ,ו–שירי מכות מצרים )1944 ,שהפכו אותו לקול המרכזי בשירה העברית
בת הזמן .שירתו נכתבה ברובה מעמדה לאומית ציונית; יחד עם זאת ,במהלך השואה,
ב– ,1944פרסם אלתרמן את ספרו ש י ר י מ כ ו ת מ צ ר י ם שמציג דווקא עמדה
יהודית לאומית מובסת (חבר.)2001 ,
בניגוד ל"על זאת" ,שנכתב סמוך יחסית לאירועים ,מחזור השירים "מלחמת ערים"
הוא ביטוי שירי מאוחר של אלתרמן לנכבה .כאמור הוא פורסם לראשונה ב–1955
וכונס אחר כך ב– 1957בספר ע י ר ה י ו נ ה  ,שהופיע כמעט כעשור לאחר הקמת
ּ
דרומה של תל–אביב ב– ,1948ומגיע לשיאו בתיאור
המדינה .המחזור נפתח בתיאור
המלחמה ביפו והבריחה ההמונית של הפלסטינים ממנה ,שהחלה עוד לפני שנכבשה
העיר בידי היהודים .למעשה מדובר באירוע מקומי בגבולות תל–אביב ויפו; אבל
בהקשר של שירת אלתרמן ,התמקדות באירוע מקומי מהווה כמעט תמיד סינקדוכה
(סימון החלק באמצעות השלם או להפך) להקשר הלאומי הכללי .בהיותו בעל מעמד
של משורר לאומי ,שירתו צפויה להתקבל כעוסקת במישור הכלל–לאומי גם במקרים
שבהם ההתרכזות היא במקום או באירוע ספציפיים .ההתקבלות הכלל–לאומית הזאת
נעוצה גם עמוק ברטוריקה של השיר האלתרמני ,שבזיקתו העמוקה לנאו–סימבוליזם
הארצישראלי מיסודו של אברהם שלונסקי הוא מבליט דרך קבע את המופשט ואת
המוכלל ,שיכולים להיתפש כמורים על הלאום.
אלתרמן מתייחס ב"מלחמת ערים" לטראומה הפלסטינית של הנכבה שגרמה
מלחמת  ,'48מעמדה מורכבת וסתירתית במיוחד .מצד אחד הוא מעיד על הגורל
הפלסטיני בנכבה תוך הזדהות איתו; עוצמת ההזדהות היא כה רבה עד שניתן לדבר
כאן על יצירת מה שקאי אריקסון מכנה "קהילה טראומטית" ,שמשמעותה יותר מאוסף
של אנשים נפגעי טראומה ,אלא היא תופעה מבנית שמאפיינת תגובה של קהילה
( ,)Erikson, 1995: 185ובמקרה שלפנינו ־ קהילה לאומית שאלתרמן המשורר הלאומי
מייצג אותה .הטראומה של הפלסטינים שאלתרמן מייצג היא כה עזה ,עד שניתן לאפיין
את מחזור השירים שלו כביטוי של טראומה משנית (לה קפרה )126 :2006 ,לטראומה
הפלסטינית ,או של "טראומה תחליפית" לה ( )Vicarious Trauma־ כמונח שמשמש
את אן קפלן ( )Kaplan, 2005: 90לתאר טראומה שנובטת מן ההתבוננות בגורלו של
האחר ועשויה במקרה קיצוני אפילו להמיר את הטראומה של האחר בטראומה של
המתבונן בו.
מצד שני ,אלתרמן מציג בשירים קול ציוני יהודי ,שאמנם מזדהה עם הסבל
הפלסטיני אך עם זאת אינו יכול למחוק את העובדה שהוא זה שגרם לנכבה והוא
זה שמנע את השיבה הפלסטינית .העמדה הסתירתית של הקול השליט בשירי ע י ר
ה י ו נ ה מכילה אמנם את הקול היהודי הציוני ,אשר מתאר מנקודת מבטו את אירועי
המלחמה; אך בעליו של הקול הזה הוא גם הגורם העיקרי לבריחת הפלסטינים ולגירושם,
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והוא זה שהביס אותם במלחמה .במילים אחרות ,הקול השליט בע י ר ה י ו נ ה הוא בו
בזמן הן קולו של העד לטראומה והן קולו של האחראי להיווצרותה.
העמדה היהודית ציונית אשר ממנה מתאר אלתרמן את הסבל הפלסטיני שעמד
הנכבה מנוסחת בדייקנות בסופו של הפרק "הַׁ .ש ַחר ַּב ּ ַפ ְרוָ ר",
בבסיס הטראומה של ּ
המתאר את הבוקר שלמחרת (ההדגשות נוספו):
(ׂש ְמ ָחה ֵהן ְמזָ רֹות)
ּופנֵ י זָ ֵקן נִ גְ ִלים ִ
ְ
ּופנֵ י ַע ְל ָמה ַחדּ ֹות ְּכ ֶא ֶבן צֹר ,־
ְ
רּוׁשים וְ ַה ְ ּגזֵ רֹות,
וְ ֵׁש ֶבטֶׁ ,ש ַע ְרׂשֹו ַה ֵ ּג ִ
הֹופ ְך עֹורֹו ,נָ כֹון ָל ֶר ֶׁשת וְ ִלגְ זֹר ־ ־
ֵ
וְ ַׁש ַחר ָקםָ .ע ְב ָרה ֶאת ַה ּ ַפ ְרוָ ר ִצוְ ַחת
ּוס ִּכים ַה ּמ ָּור ִמים ְּבמֹוט
יסי ַה ּמ ַ
ְּת ִר ֵ
הּוׁשב ְּבחֹזֶ ק יָ ד
ְּכ ַע ְפ ַע ּ ֵפי ַּב ְרזֶ לַ .
עֹולם ָה ֲע ָצ ִמים וְ ַה ּׁ ֵשמֹות.
ַעל ְמכֹונֹו ַ
(עמ' )170

רּוׁשים וְ ַה ְ ּגזֵ רֹות" ,ושאיתו מזדהה אלתרמן ,נושא
"ׁש ַע ְרׂשֹו ַה ֵ ּג ִ
כלומר :השבט ,היהודיםֶ ,
איתו את משא הטראומה שלו .רק בהמשך הוא מתפנה לייצוג האירועים הקולקטיביים
שיהיו ביסוד הטראומה הפלסטינית:
ֵאיד יָ פֹו וְ ִק ָ ּצ ּהְ .מ ֻס ֶ ּג ֶרת
וְ ִל ְׁשנַ יִ ם ַצ ְל ָמ ּה ְמ ֻׁש ָּסע:
ִמ ּ ִמזְ ָרח ַּת ֲחלֹום ׁשֹד ֵמ ֵא ֶרב
נּוסה.
ּומ ָ ּים ָל ּה ֶח ְרדַּ ת ְמ ָ
ִ
יֹורד ֲהמֹונָ ּה ְׂשתּום ָעיִ ן
ָׁשם ֵ
מֹורד ַה ֵּתל
וְ נִ ְק ָּבץ ְּב ַ
ת–ק ַּביִ ם
יׁש ַ
ּוב ִד ְׁשדּ ּוׁש ּונְ ִק ַ
ְ
ֹולל
ְרכּוׁשֹו ְל ָפנָ יו גּ ֵ
ֹוחר וְ ַהדַּ יִ ג
וְ ִסירֹות ַה ּס ֵ
ילל
עֹומסֹות ִאיׁש ְּוק ָל ָלה וִ ֵ
ְ
קֹור ַע ַס ְל ָע ּה ָׁש ַמיִ ם
וְ ֵ
ּומ ִעיד ָע ָליו יָ ם וָ ֵאל ,־
ֵ
ִּכי ְליָ ם וְ ָׁש ַמיִ ם ִהיא ֵח ֶרם
וְ נִ ְת ָלׁש ִמ ַּס ְל ָע ּה ִׁש ְלטֹו
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ם–ח ֶרב,
קֹור ָסה ִהיא ְ ּב ֶט ֶר ֶ
וְ ְ
רּועת ִׁש ְלטֹון ,־
ּופ ַ
ִח ְד ַלת חֹק ְ
(עמ' )164

התמונה המרכזית של הקטע בנויה ממקטעים מטונימיים שיחסי הסמיכות ביניהם
רּועת
ּופ ַ
"ח ְד ַלת חֹק ְ
יוצרים אפקט חריף של דיסוציאציה ,המייצגת מצב כאוטי של עיר ִ
מֹורד ַה ֵּתל"; אחר כך,
יֹורד ֲהמֹונָ ּה ְׂשתּום ָעיִ ן  /וְ נִ ְק ָ ּבץ ְ ּב ַ
"ׁשם ֵ
ִׁש ְלטֹון" .תחילה הפתיחהָ :
ֹולל";
ת–ק ַ ּביִ ם ְ /רכּוׁשֹו ְל ָפנָ יו גּ ֵ
יׁש ַ
"ּוב ִד ְׁשדּ ּוׁש ּונְ ִק ַ
בהטיה ובהתרכזות חדה של המבטְ :
עֹומסֹות
ֹוחר וְ ַהדַּ יִ ג ְ /
ההמשך קוטע באחת את הרצף ועובר לתיאור הסירות" :וְ ִסירֹות ַה ּס ֵ
ילל"; ואילו הטורים הבאים קוטעים באחת את הרצף ומכוונים לתגובת
ִאיׁש ְּוק ָל ָלה וִ ֵ
ּומ ִעיד ָע ָליו יָ ם וָ ֵאל ,־" .הקטע הזה
קֹור ַע ַס ְל ָע ּה ָׁש ַמיִ ם ֵ /
כוח עליון וכוח הטבע" :וְ ֵ
מדגים בחדות כיצד ה"טראומה [ ]...מאופיינת על–ידי שתי תופעות :ויזואליּות (כולל
צליל) והעדר או השהיה של הסמלה .אכן ,ויזואליות היא תופעה מרכזית לטראומה
בדיוק מפני ההעדר וההשהיה של ההסמלה" (.)Kaplan, 2005: 126
אולם טרם תיאור גורלם המר של הפלסטינים דואג אלתרמן להציג את מוראות
המלחמה כהנמקה לתוצאות הנוראות שלה .בכך הוא אומר ,למעשה ,שהבריחה של
הפליטים היא לא מעשה גירוש שבשרירות לב מצד היהודים ,אלא תוצאה של מלחמה
עקובה מדם:
ְ ּב ֵלילֹות ַה ִּס ּיּום ָה ֵא ּ ֶלה
ָהיְ ָתה ָ ּג ָחה ִל ְפרֹץ ַה ְ ּגבּול
וְ זֹונֶ ֶקת צֹוְ ָחה ַעד ֵא ֶלם–
הּודים ִמ ּמּול ,־
ֲח ִפירֹות ַה ְ ּי ִ
(עמ' )163

ואכן ,רק לאחר שהצביע על הסכנות הטמונות ביפו עבור היהודים ,עובר המשורר
"המֹונָ ּה" של יפו ,כלומר את הפליטים .צירוף האמירות בשיר באמצעות וי"ו
לתאר את ֲ
החיבור הופך את התיאור לריצה קצרת נשימה .הפליטים מאופיינים כבעלי עין שתומה,
וכך מסומנת הטראומה הגופנית רק באופן עקיף; "מי שנפגעו בגופם מאבדים גם את
תחושת התומה הגופנית שלהם" (הרמן :)228 :2007 ,אפיון הטראומה הגופנית של
הפלסטינים הוא בעינם השתומה ־ פגיעה גופנית שיכולה להיחשב למינורית יחסית.
אך בנוסף לכך אלתרמן גם מרמז באפיון זה למשמעות הנבואית של גורלם" :גבר
שתום עין" הוא כינויו של האויב המקראי בלעם .השיר מדגיש את קיומם של הפליטים
רּועת ִׁש ְלטֹון",
ּופ ַ
"ח ְד ַלת חֹק ְ
מחוץ לחוק ולשלטון ,מופקרים לגורלם ־ שכן יפו היא ִ
"כי ְליָ ם וְ ָׁש ַמיִ ם ִהיא ֵח ֶרם" :הם מצויים במרחב ביניים בין ביתם ביפו שאותו עזבו ,ובין
ִּ
עזה ,שהיא ככל הנראה נמל היעד שלהם; רכושם מתגולל בחוץ ללא הגנה ־ כשלכל
זאת עדים במפורש הים והאל .ובכלל ,לכל אורך השיר אלתרמן מתאר פליטים ללא
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כל מאפיינים זהותיים ־ ללא דת וללא לאום; ההתרחשות היא אוניברסלית ,וככזאת
היא מקשה על הענקת פרשנות פוליטית פרטיקולרית לאירוע המיוצג ולטראומה.
על כן היא גם הודפת את האשמה למקום שבו הטראומה היא של כולם ,ולכן גם של
אף אחד.
אין ספק שייצוג של טראומה בטקסט עברי שמתייחס לשנות הארבעים אינו
יכול להימלט מן הטראומה היהודית של המאה העשרים ,ששיאה הוא כמובן בשואה.
הנוכחות הדומיננטית של טראומה בהיסטוריה היהודית היא זו שמזינה את הסתירה
בעצם הדיבור על הטראומה של האחר ,המשועבדת בהכרח לנקודת המבט של
הטראומה היהודית .מצד אחד ,היהודים הם כאן גורם פסיבי ,שחווה טראומה; מצד
שני ,עם כניסתם להיסטוריה כגורם פעיל ,יוצרים היהודים אצל הפלסטינים חוויה
שאותה ,מניסיונם הנפשי ,הם מזהים כטראומה .זיהויים של שני היבטים אלה מחדד
את הסתירה הפנימית שבמיקום היהודי המודרני ביחס לייצוג הטראומה .אין ספק
שהסתירה הפנימית החריפה הזאת מהווה הפרעה מרכזית להכרה ולעיבוד יהודיים
של אסון הפליטים הפלסטיניים .אסון זה נותר כטראומה לא מעובדת ,שאף נוכחת
כטראומה של המעוולים ,ואשר מוסיפה להגיח אל התודעה הישראלית הקולקטיבית,
שוב ושוב ,עד ימינו אלה.
אלתרמן כותב את שיריו הלאומיים כמי שחווה את ההיסטוריה הלאומית דרך
משקפי השואה והמלחמה ,ומן הפרספקטיבה הזאת הוא גם קורא את גורל הפלסטינים
בנכבה .הלוח הלא–חלק שממנו אלתרמן מדבר ניכר כאשר הוא מתאר בפרקי מחזור
השירים הזה את הטראומה היהודית .בפרק "דּ ְ .ב ִס ְמ ָטה ֶׁשל ְס ָפר" הוא מאפיין את
הלוחמים היהודים כפגועי טראומה (ההדגשות נוספו):
ּוב ֵאין ֵק ֶפל
וְ ַהח ֶֹׁש ְך ּ ִפ ְתאֹם יִ ּ ָמ ֶחה ְ
וְ גַ ב ְל ַמ ֲח ֶסה ,אֹור מְַקּפִיא ּומְַדּבִיר
צּודה ַה ּ ֻמ ְת ֶק ֶפת
יְ ַע ְר ֵטל ֶאת ֲח ַצר ַה ּ ְמ ָ
ילים וְ ַא ְבנֵ י ַה ִ ּגיר
וְ ֶאת ְצחֹור ַה ּׁ ְש ִב ִ
וְ ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ּזֹונְ ִקים ִל ְמ ַלאכְ ָּתם ְּב ֶצוֶ ת
ו ְ ָעטִים ּבִכְפִיפָה ּוצְעָָקה אֶל ִקיר ,־
נֹוׁש ֶבת
יפה ִּכ ְב ַרת ֶא ֶרץ ֶ
ִּכי ָּב ֵאׁש ַמ ְח ִל ָ
סֹובב ַ ּג ְל ַ ּגל זְ ַמן ַעל ִציר.
ְּב ָע ִליםֵ ,עת ֵ
(עמ' )167

וגם:
וְ ֶא ָחד ִמ ְק ְל ָען ִמן ַה ַ ּגג ֶאל ֵּבינֵ ינּו
סּועה
ֹוׁשׁש וְ נִ ְס ָמ ְך ּוזְ רֹועֹו ְׁש ָ
ַרד גּ ֵ
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וְעֵינ ָיו אֹומְרֹות ַּפחַדְּ ,כ ִא ּלּו ַ ּב ֵליל הּוא
נֶ ֱא ַבק לְבַּדֹו ִעם ַחּי ָה ָרעָה.
(עמ' )169

"צ ָע ָקה ֶאל ִקיר" ,והפחד של המקלען הוא
העימות האלים מפיק מן היהודים הלוחמים ְ
כה רב עוצמה ,עד שאלתרמן מתאר אותו באמצעות דימויו כמי שנאבק לבדו עם האויב
המתואר כחיה רעה .במבט לאחור ,אלתרמן משחזר את הטראומה של הלוחמים בקרב
ולא את זו של המגורשים .מורכבותה של עמדת הדובר בשיר ,יחד עם המאמץ להסיר
מעצמו אחריות אישית לטראומה ,מציבה את הדובר בעמדה של עד ,של מי שמעיד על
אירוע שאותו חווה או שהיה עד לו .עדותו של הדובר כפולה :הוא ֵעד לאירוע הטראומטי
של הפלסטינים כמתבונן מן הצד; ובו בזמן הוא גם עד לאותו אירוע עצמו כמי שחווה
אותו .ושוב חלה כפילות :הוא עד–חווה הן מתוקף חוויית–הטראומה היהודית והן מתוקף
חווייתו כמייצר הטראומה הפלסטינית .הדברים מגיעים עד לידי כך שכשהוא מתאר
את הטראומה הפלסטינית הוא מצביע מיד על הסכנה שמרחפת מהם ליהודים:
יה
ּונְ כֹונָ ה ַל ֲהפ ְֹך ּ ָפנֶ ָ
ִעם ָּכל אֹות ֶׁשל ִׁשנּ ּוי ַמ ָ ּזל
יה
וְ ִל ְפרֹץ וְ ָל ִׂשים ֲא ָבנֶ ָ
ְל ָב ָרד וְ ִל ְסחֹף ְּכגַ ל.
(עמ' )165

דורי לאוב (פלמן ולאוב )2008 ,עוסק בעמדה של היות–עד לטראומה ,היות–הדובר
המעיד על התרחשותה :גם זו של עצמו ,של הלאום שלו ,וגם זו של הלאום ה"אחר".
עדותו של העד ,מראה לאוב ,מתאפשרת אך ורק הודות למאזין (שם) .המאזין (שאצל
לאוב הוא קודם כל כלי תרפויטי) אמור להתייצב כלוח חלק שעליו תושלך העדות;
אך יחד עם זאת לאוב מדגיש את המעמסה האדירה שהשלכה זאת של סבל הטראומה
מטילה על המאזין .לפי תפישה זאת ,הקורא של שירי ע י ר ה י ו נ ה אמור להיות
הלוח החלק שעליו משורטטת הטראומה; אך אצל אלתרמן ואצל קוראיו הטראומה
כאמור אינה בשום פנים ואופן שרטוט ראשון.
ואכן ,העדות של הדובר בע י ר ה י ו נ ה היא על העדר של אירוע ,על אירוע
שטרם הגיע לכלל קיום ־ אך תהליך העדות משקם אותו ומקיים אותו בהווה של
העדות ,ועל–ידי כך הוא גם מתבונן אחורנית ומקיים אותו בעבר .לאוב ,בצטטו
את לאקאן ,כותב כי "'הממשי' הוא מה שתמיד חוזר לאותו מקום" ,וטוען ש"בעוד
הטראומה חוזרת באורח מתעתע בחיי היומיום ,ממשיותה ממשיכה לחמוק מהסובייקט
החי בצבת אחיזתה ,הכפוף בבלי דעת לחזרותיה ולהתגלמויותיה הבלתי פוסקות" (שם:
 .)77אבל החמיקה הזאת אינה מציינת העדר של הממשי; החמיקה והתעתוע שעליהן
כותב לאוב מתפרשים לאורך זמן ,ולכן גם יש לתארם כמתקיימים בזמן ,ולא כתופעה
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חד–פעמית המופיעה ונעלמת .ואכן ,לאוב מצביע על טמפורליות עקרונית הנעוצה
לעד של ממש",
בייצוגה של הטראומה ,ועובר מדיבור על הטראומה כמי ש"טרם זכתה ֵ
לטענה כי רק השומע של העדות הופך את הטראומה לאירוע .מכאן עולה האפשרות,
הבולטת כל כך בטקסט של אלתרמן ,לפוליטיזציה של הטראומות ,על–ידי הפיכתן
לאירוע לאומי ,כאשר הן מתממשות רק באמצעות קיומו של נמען עברי יהודי שאלתרמן
מציע לו להיטהר מאשמתו באמצעות אוניברסליזציה של האשמה .האפשרות להעריך
את הטראומה ולהתחקות אחר גורמיה היא זאת שמצביעה על הפוטנציאל הפוליטי
של הטראומה ,הניכר בצורה כה מובהקת בעיבוד הציוני שעורך אלתרמן לטראומה
הפלסטינית .זה המקום שבו ,כפי שכותבת קתי קרות' בעקבות לאקאן" ,בייחוס של
טראומה לעצם הזהות של האני וליחס של אחד לאחר ]...[ ,ההלם של מראה טראומטי
מגלה בלב הסובייקטיביות האנושית יחס שהוא לא כל כך אפיסטמולוגי אלא יותר מה
שניתן להגדיר כיחס אתי אל הממשי" (.)Caruth, 1996: 92
העדות על הטראומה היא מעשה שיש בו נטילת אחריות עצומה .שושנה פלמן
מדגישה את ממד האחריות שבמתן עדות כמו זו של אלתרמן ,ורואה בנשיאת עדות
לקיחת אחריות על האמת ,דיבור שמחויב מבחינה משפטית לצו החוק .נשיאת עדות
איננה דיווח על עובדה ,אלא אמירה שכרוכה ברצון להשפיע ובמחויבות לספר אמת
שחורגת מן האישי אל הכללי (פלמן ולאוב .)157 :2008 ,אלא שאלתרמן ניצל את
האחריות הזאת כדי למסגר את הסיפור הפלסטיני בתוך הסיפור הציוני ,מבלי שנתן
לסיפור הפלסטיני מקום עצמאי משל עצמו .הסתירה הפנימית העמוקה של הדובר
שהוא בה בעת גם מי שמעיד על האסון וגם הגורם העיקרי להיווצרותו של האסון,
הביאה את אלתרמן לכתוב את הסיפור הפלסטיני תוך איזונו על–ידי הסיפור על
הטראומה היהודית .בכך הוא מצא ,כך נראה ,פתרון לסתירה החריפה שבעמדתו.
התגוננותו של אלתרמן מפני הסבל הפלסטיני נובעת מההאשמה כלפיו הכרוכה בה,
שכן ,כמובן ,הסיפור הפלסטיני מאיים על אלתרמן הפועל להצדקת הציונות ועל כן
הוא משלב וממסגר אותו בסיפור הציוני על–ידי ייצוג הטראומה כתוצאה בלתי נמנעת
של תוקפנותם של ערביי יפו .אלתרמן אמנם מדבר בשמם של המגורשים ־ אך הם
מופיעים אצלו כנטולי קול ושומרים על קיומם הנפרד .זאת עוד :כמו שהראתה אריאלה
אזולאי ביחס להתבוננות מאוחרת בתצלומים מן התקופה ,גם כאן זהו מקרה מובהק
שבו הסיפור הפלסטיני והסיפור היהודי אמנם קשורים זה לזה ,אך כל אחד מהם שומר
על קיומו הנפרד (אזולאי.)11 :2009 ,
אלתרמן מקשה עלינו כקוראים להבחין בחדות בין הקורבן לבין המאזין–המתאר,
שכן כפי שכתב לה קפרה "כשלעצמי הייתי מבחין בין קורבנות של אירועים טראומטיים
לבין פרשנים (או מי שנולדו אחר כך); אך אפילו בנוגע לאלה האחרונים אני מציע
הגנה מוגבלת או תחומה על ההיפרבולה ־ והגנה נחרצת יותר על הטלטלה האמפתית
־ כסימפטום שיחי ואולי אף כתגובה רגשית הכרחית להשפעת הטראומה" (לה קפרה,
.)30 :2006
בהקשר הכללי של מחזור השירים מופיעה הטראומה הפלסטינית כנוסחה סגורה.
ההזדהות המופיעה בה כוללת כבר עיבוד חפוז של מנוסתם ,עיבוד שלפי לה קפרה
ההפגן (( )acting outשם .)173 :לה קפרה מתאר את ההפגן של מי
הוא היפוכו של ֶ
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שלקה בטראומה כ"קשור בחזרה ,או אפילו בכפיית החזרה ־ כלומר בנטייה לחזור על
משהו באופן כפייתי" (שם .)166 :אלתרמן ,כמתאר של הקורבנות ,לא מרפא את הפצע
אלא מבצע סיגור ( )closureשמעבד את הטראומה באמצעות שילובה של הטראומה
הפלסטינית בנרטיב הציוני הגואל .הנרטיב הציוני שולט בנרטיב הפלסטיני .נראה כי
בדומה למה שכתב ניומארק על שירת בודלר ,אפשר לומר ששירת אלתרמן מאפשרת
לקוראיה היהודים לשכפל ולפתח את האירועים הטראומטיים שאותם היא מייצגת.
בדרך זאת היא יכולה לייצג את האירועים הטראומטיים ברטרוספקטיבה שמקלה על
השליטה בהם (.)Newmark, 1995: 239
הייצוג של אלתרמן את הסבל הפלסטיני ַ ּבבריחה מתכחש לחלוטין לגורמי הבריחה
מיפו .במקומם הוא מסיט את האחריות והעדות אל השמים והאל .כך ,במונחיו של לה
קפרה ,מותיר אלתרמן את הטראומה בתחומו של ההעדר הטרנס–היסטורי ולא של
האובדן ההיסטורי (לה קפרה .)97-75 :2006 ,ההסטה אל המיקום המיתולוגי מונעת את
אפשרות ההתמודדות עם הטראומה ומותירה רק את סיגורה–גאולתה .אצל אלתרמן
לא נוצרת אפשרות להתאבל על הגורל הפלסטיני ואף לתבוע את שיבת הפליטים
הפלסטינים ,שכן במסגרת ההתייחסות הזו (של ההתעלות מעל הסבל) אין ניסוח
למחלוט (כמו גם לגאולה
תיאורטי לאפשרות העיבוד ,שמצד אחד יציב התנגדות פעילה ִ
־ "מוצלחת" ו"כושלת" כאחת) ,ומצד אחר יפעל נגד כפיית החזרה .העיבוד עושה
זאת באמצעות נהגים ( )practicesומוסדות חברתיים המייצרים גבולות נורמטיביים
(שאין לבלבלם עם נורמליזציה) ־ גבולות שמאושרים כגבולות לגיטימיים ובכל זאת
נתונים להפרעה ,לאתגור ,לשינוי ואפילו לפרימה רדיקלית .בלי תפישה כזו של עיבוד,
האבל ניתן להתממש רק כהתאבלות אינסופית ,ולא כתהליך חברתי המתייחס לאחרים
ממשיים (ולא לשונות מופשטת גרידא) ־ אחרים שעשויים אפילו לנהוג באמפתיה
ולהיות ראויים לאמון( .שם)92 :
כך נותר אסון הפליטים כטראומה לא מעובדת כראוי ,מלנכוליה במונחיו של
פרויד ,שמוסיפה להגיח אל התודעה הישראלית הקולקטיבית ,שוב ושוב עד ימינו
אלה ,וממשיכה למנוע את האפשרות הפוליטית של שיבתם.
דוגמה לכך ניתן למצוא אצל אלתרמן עצמו ,בשירי הטור השביעי שלו משנות
החמישים :בעודו מוחה על היחס העוין של השלטון בישראל לפלסטינים אזרחי ישראל
הוא חוזר אמנם אל הטראומה הפלסטינית של  ,'48אך עושה כן מעמדה ציונית,
שממסגרת את הטראומה הפלסטינית .בתארו את הדיכוי האכזרי של המהומות בנצרת
במאי "( 1955מהומות בנצרת" ,דבר  )1958הוא מאזכר אמנם את הטראומה הפלסטינית,
אך מצד שני ,במקום אחר בשיר הוא מצדיק את המשך קיומו של הממשל הצבאי:
יטב :יֵ ׁש ְ ּב ֵלב ַע ְר ִב ֵ ּיי ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵּכן ,יָ ַד ְענּו ֵה ֵ
ר–רּוח" יָ ִפיג ֶאת ֻח ּ ָמן ֶׁש ִמ ֶט ַבע.
ַ
"ׁש ָא
ֶ ּג ָח ִלים ֶׁש ּלֹא ׁשּום ְ
ּומכְ וַ ת ִעיר וָ ֵתל
בּוסה ,יֵ ׁש ִמכְ וַ ת ִׁש ְלטֹון זָ ר ִ
יֵ ׁש ִמכְ וַ ת זִ כְ רֹונָ ּה ֶׁשל ְּת ָ
ּוח וָ ֶׁש ַפע.
זּולת ְלנַ ֲח ָלה .לֹא ִה ְׁש ִּכיחּו ֶאת זֹאת ׁשּום ּ ִפ ּת ַ
ֶׁש ָהיּו ַל ַ

בשמשו בתפקיד הכפול של מי שבו בזמן מייצג את הטראומה הפלסטינית אך גם אחראי
להיווצרותה ,נחשף אלתרמן עצמו לסיפור הטראומטי שלו עצמו ־ השואה ומלחמת
 ,'48שנתפשה במידה רבה כלקח מן השואה .לכאורה ,דווקא משום כך נקרתה על דרכו
הזדמנות פז לייצג את הטראומה של האחר ,שכן "ניתן לקרוא את הפנייה של הקול כאן
לא כסיפור של היחיד ביחס לאירועים של עברו ,אלא כסיפור של הדרך שבה הטראומה
של מישהו קשורה לטראומה של האחר ,הדרך שבה טראומה יכולה להוביל לפיכך
למפגש עם אחר ,דרך האפשרות וההפתעה של הקשבה לפצע של האחר" (Caruth,
 .)1996: 8אבל לא כך פועל אלתרמן .אל מול האפשרות שנפתחה בפניו ,בחר אלתרמן
לכונן דווקא את ההיסטוריה היהודית בישראל באמצעות הטראומה של הפלסטינים.
אלתרמן משלב את ייצוג הטראומה של הפלסטינים בייצוג הזמן הלאומי היהודי.
אך מה שאלתרמן עושה ביחס לזמן מוכפל פי כמה באמצעות מה שהוא עושה ביחס
למקום ,ובמיוחד ערעורו על הבלעדיות של זיקת הפלסטינים למקום; כבר בפרק "א.
רֹומי" הוא מאפיין את דרום תל–אביב כמקום שיהודים חיו בו מאז ומתמיד.
ַה ּ ַפ ְרוָ ר ַהדְּ ִ
יתרה מזאת ,כדי להפגין את השליטה היהודית בדרום תל–אביב הוא ממקם שם מזרחיים
אשר יוצרים רצף בין הערבים ליהודים ובכך הוא מטשטש את ההבחנה החדה בין שטח
ערבי לשטח יהודי.
התפקיד שמועיד אלתרמן לפרק האחרון ,הארס–פואטי ,של מחזור השירים שלו
הוא תהייה על דבר תוקפה של הלשון השירית לייצג את הטראומה .אלתרמן מבצע
רפלקסיה ביקורתית על המהלך שלו עצמו לייצוג המלחמה והטראומות שיצרה .למעשה
ניצב פרק זה בניגוד בוטה לכל המחזור ,תוך שהוא מערער על סמכות אמירותיו .העדות
כרוכה ,כפי שמנסחת זאת פלמן ,במשבר עמוק ,שהשירה מנכיחה אותו" :שירתו של
צלאן" ,היא כותבת" ,מבקשת לחתור תחת עצם מהותה של האסתטיקה ,לעקור ולהתיק
את האסתטיקה כמפעל של אדנות אמנותית ,באמצעות הפיכתה של השירה ־ כשברה
של המילה ,כעדות נסחפת ־ למפעל עקרוני וחסר תקדים של פנייה עדותית" (פלמן
ולאוב .)50 :2008 ,והנה ,בדומה למשבר החריזה בשירת סטפן מלרמה ,שאותו מתארת
רּוח" ,על משבר העדות
פלמן ,גם אלתרמן כותב בפרק האחרון של המחזור" ,וּ ְ .בסֹב ָה ַ
הנערכת באמצעות הלשון המקראית שהיא הלשון הנורמטיבית של השירה העברית.
המדובר במלחמות הגבורה שלחמו בני ישראל במסעיהם במדבר ובהם כבשו את "וָ ֵהב
סּופה וְ ֶאת
"על ֵּכן יֵ ָא ַמר ְ ּב ֵס ֶפר ִמ ְל ֲחמֹת יְ הוָ ה ֶאת וָ ֵהב ְּב ָ
סּופה" (במדבר כ"א ,פסוק ַ :14
ְּב ָ
ַה ְ ּנ ָח ִלים ַא ְרנֹון") .הבעיה המרכזית שעולה כאן היא היחס בין שפת השירה לאלימות;
וכפי שכתבה פלמן על צלאן ־ "השיר אינו עוסק באלימות לבדה ,אלא ביחס בין
ּ
ּ
ובמעברה של האלימות דרך השפה"
במעברה של השפה דרך האלימות
אלימות לשפה,
(פלמן ולאוב .)43 :2008 ,וכך כותב שם אלתרמן:
ּוב ָרק ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלׁש וְ ִה ְב ֵהב
ְּב ַסגְ ִריר ָ
אֹותֹו ח ֶֹרף ּוכְ ֶק ֶדם ָׁש ָמיו דּ ְֹורכִ ים ֶק ֶׁשת.

(עמ' )201
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נִ ְס ּ ַפר בּ ֹו גּ ּופֹו .לֹא נָ ִׁשיר ֶאת וָ ֵהב
סּופהַ .א ְך נָ ִׁשיר ֶאת ִע ֵירנּו ַ ּב ֶ ּג ֶׁשם.
ְ ּב ָ
(עמ' )170

את גבורתנו בהווה של  '48לא נשיר מן הפרספקטיבה של מלחמות המקרא שיד האל
היתה בהן; אף שהלשון העברית של היום עדיין מצלצלת כעברית המקראית ,לא
נשחיל ("נְ ַע ֵ ּי ָלה") בהווה את מלחמות העבר .ההווה יונק מן המקרא ־ אך עליו לעשות
זאת בצמצום .נראה שלפי אלתרמן משבר השפה השירית המייצגת אלימות הוא כה
עמוק ,שעליו להיזהר מן השימוש הממילאי המודרניסטי בתבניות הלשון המקראיות
העוסקות במלחמה .קשה מאוד ־ טוען השיר ־ להעיד על אלימות המלחמה של ההווה
באמצעות הלשון המקראית של העבר .דברים אלה מציבים למעשה את כל מה שנכתב
עד כה במחזור השירים בסימן שאלה נוקב .אפשר לכתוב על ההווה בעברית שקשורה
למקרא ,טוען אלתרמן ,אבל בגלל הפער העצום בין העבר המקראי לבין ההווה ,שהוא
פוסט–שואה ,פוסט–מלחמה ,יש צורך להיזהר משנה זהירות; יש לחוות בעוצמה את
משבר העדות של הספרות העברית שנכתבה על  ,1948כפי שעושה סיום זה של מחזור
השירים של אלתרמן:
לֹא נָ ִׁשיר ֶאת וָ ֵהב .לֹא ֵׁשמֹות ְּכ ַע ּמֹון
קּופה נְ ַע ֵ ּי ָלה,
וַ ֲא ָרם ְ ּב ִׁש ֵירי ַה ְּת ָ
ַאף ֶׁשעֹוד ָה ִע ְב ִרית ְּכ ֶה ְמיַ ת ּ ַפ ֲעמֹון
ילן ֶׁשל ִמ ּ ִלים ְּכ ֵא ּלּו.
עֹורה ִל ְצ ִל ָ
נֵ ָ
ּותם
ָא ְמנָ ם ֵּכן ,זֹו ָה ֵעת ִהיא ְמקֹום ִח ּי ָ
ׁשֹוב ֶרת
ֶׁשל ִס ְמ ֵלי ַה ּ ִמ ְק ָראִ ,מ ּכ ָֹחם ִהיא ֶ
עּוטם ,־
ּוצ ָמ ָא ּהַ .א ְך יָ ֶפה ִמ ָ
גּותם ְ
ִע ּ ְל ָ
יצה ְמ ַד ֶ ּב ֶרת.
ֵח ֶרף ּכֹל ִמ ּתֹוכָ ם ַה ּ ְמ ִל ָ
רֹותם ֲע ָל ָטה
אֹוצ ָ
וְ ָלכֵ ן ְ ּב ַה ּ ֵל ְך ְ
דּומים ,לּו נִ כְ בּ ֹׁש יִ ְצ ֵרנּו.
וִ יקֹוד ּכ ַֹח ְק ִ
לֹוה ָטה,
נֹוצ ָתם ֲ
ְ ּב ָב ָרק ַ ּבל יִ ְד ֶהה ָ
ַא ְך ַה ְ ּז ַמן ְ ּבנֹוצֹות ִמ ּׁ ֶש ּלֹו יֵ ֵצא נָ א.
תּובים
מֹותיכֶ ן ִ ּבכְ ִ
רּוחֹות ֶק ֶדםַ ,עד בּ ֹוא ְׁש ֵ
ְל ַח ּיֹות ֶאת ַה ּׁ ִשיר וְ ַה ְּכרּוז ָ ּב ֲע ֶצ ֶרת,
לּובים
ֲהלֹא טֹוב ֱהיֹותכֶ ן ְמנַ ּ ְפצֹות ַה ְּכ ִ
חֹולפֹות ִעם ִצוְ ַחת עֹופֹות ָ ּבר ֲע ֵלי ֶא ֶרץ.
וְ ְ
(עמ' )170
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מטפורת העופות מציבה את הנוצות של לשון ההווה כנבדלות מברק הנוצות של לשון
העבר המקראית .לפי אלתרמן עדיף שהשימוש האקטואלי בלשון המקרא ("רּוחֹות
ֶק ֶדם") יפעל באלימות וינפץ את הכלובים ,כלומר את תבניות הלשון המוכנות ,ויתגלם
"ע ֵלי ֶא ֶרץ" .זוהי כתיבה הפועלת נגד עצמה (פלמן
בעופות בר לא ביתיים שצווחים ֲ
ולאוב ,)46 :2008 ,וככזאת ,יש לזכור ,זו שפה שצריכה להכיל יחדיו את הטראומה של
הדובר הציוני שלאחר השואה ושל מלחמת  '48עם הטראומה הפלסטינית של הנכבה,
ולא פחות מכך את הטראומה של היהודים שביצעו את הנכבה .ואכן ,התוצאה של
משבר העדות ,שאלתרמן ער לה ,היא שהשירים שלו הם עדות לטראומה תחליפית
אשר משכפלת את השיח הציוני .אלתרמן מבקש לרפא את הטראומה על–ידי שילובה
בסיפור הציוני .אמנם" ,גם המעוול יכול לסבול טראומה" ־ אבל "במקרה כזה עליו
להכיר בה ולעבדה מבחינה מסוימת אם ברצונו להרחיק עצמו ממעורבותו הקודמת
באידיאולוגיה ובמעשים רצחניים" (לה קפרה.)94 :2006 ,
מכאן חוזרת ועולה בתוקף שאלת האחריות של המעיד .דומה שעל אף הרפלקסיה
הביקורתית שלו כלפי עצמו ,אלתרמן מפקיר אחריות זאת ,שכן הוא פועל בניגוד
מוחלט לדבריהם של פלמן ולאוב על כך ש"משאו של העד (חרף העובדה שהוא או היא
ממשיכים את שרשרת העדים) ייחודי בתכלית ,בלתי ניתן להחלפה ,וגם בודד מאוד.
ִ'איׁש ֵ /אינֹו ֵמ ִעיד ֲעבּור ָ /ה ֵע ִדים' ,כתב המשורר פאול צלאן .לשאת עדות פירושו
לשאת את הבדידות שבאחריות ,ופירושו לשאת באחריות שבאותה בדידות ]...[ .הודות
לכך שהעדות ממוענת אל אחרים ,העד ,ממעמקי הבדידות של עמדתו ,מהווה כלי
להעברה של אירוע ,מציאות ,עמדה או ממד שמעבר לו עצמו" (פלמן ולאוב:2008 ,
 ;21ההדגשות במקור).

[ג]
המלחמה והפגיעה בפלסטינים השפיעו רבות על כתיבת השירה העברית ,ויצרו מצב
שבו ייצוג של אובדן ואלימות היו יכולים להיתפש ,לעתים בעל כורחו של המשורר,
כמייצגים את אירועי הנכבה .כך ,למשל ,בזמן המלחמה פרסם אמיר גלבע בה א ר ץ
( )8.10.1948את שירו "עיר זוכרת" .השיר מדבר על עיר שנהרסה במלחמה ונעזבה:
יה ־  /וְ ַס ֲאנָ ּה
יה ַה ּ ִמ ְל ַח ְמ ִּת ִ ּיים ֵּ /ת ָעזֵ ב ָה ִעיר  /נִ ְׁש ַּכ ַחת ַעל ֵאם דְּ ָרכֶ ָ
יסי יָ ֶמ ָ
" ...וְ ַעל ְר ִס ֵ
יה" .בולט השימוש
יַ ֲעמֹד זֹוכֵ ר ִׁש ְב ֵרי אֹותֹו ַה ּׁ ִשיר ֶׁ /ש ִ ּק ּ ְט ֻרהּו ְ ּב ָעזְ ָבם ַה ּׁ ְש ָע ִריםַ /,ח ָ ּי ֶל ָ
הסימבוליסטי במעשה השיר כמטונימיה להרס הממשי של העיר; אך לא פחות מכך
ניכר הרמז למעשה הקורבן שבכתיבת השיר על שבריו .לכאורה אפשר היה לקרוא
את השיר כמאבק בשכחה של הרס הערים הפלסטיניות במלחמה ,וכניסיון לייצג אותו
בשיר המתעד את השבר ומבקש לערוך לו טרנסצנדנציה באמצעות אזכור הקורבן .אלא
שגלבע כנראה הסתייג מפירוש אפשרי זה והדחיק אותו :בעת שכינס את השיר בספרו
ש ב ע ר ש ו י ו ת ( )68 :1949ציין בשוליו את המילה "קאסינו" ,ובכך הרחיק את
עדותו כביטוי למסעותיו במלחמת העולם השנייה במסגרת שירותו בצבא הבריטי.
השכחה ,כתב ארנסט רנאן ( ,)48 :2009הכרחית לכינונה של לאומיות .אבל יש
לזכור שכדי שיהיה מה לשכוח ,כלומר לאפשר ולקיים את עצם פעולת ההשכחה ,יש גם
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לזכור ולהזכיר .אין ספק שהתרבות והחברה בישראל השקיעו מאמצים רבים בהשכחת
הסבל הפלסטיני ובהשכחת כל מה שנותר ממנו; אך במקביל הן גם הותירו לו נקודות
ציון של זיכרון ,למשל באמצעות שמות היישובים היהודיים שהוקמו על אתרי היישובים
הפלסטינים שנחרבו ב– .1948כך לדוגמה הוקם קיבוץ סאסא ב– 13.1.1949על חורבות
הכפר הפלסטיני סעסע (מוריס ,)253 :1991 ,כששמו מוחק ־ אך גם משמר ,באמצעות
הדמיון הצלילי ־ את המקום הפלסטיני .כך נכפית שכחת העבר הפלסטיני (קדמן,
 )37-36 :2008־ אבל כך הוא גם חוזר ומוזכר ,כדי שניתן יהיה לשכוח אותו שוב .דרך
ההשכחה מופגנת השליטה על הזיכרון ועל המרחב המקומי ,אך בה בעת היא מעידה
על חוסר הביטחון של השולטים בשליטתם .כך יש להבין גם המקרה המיוחד של סאסא–
סעסע ,שבו ביטאו אנשי הקיבוץ אמפתיה למגורשים ונטלו על עצמם אחריות לגירוש
(שם .)121-120 ,100 :נראה ,אם כן ,שגם השחזור וההנכחה של הטראומה במקרה של
סאסא–סעסע ,כמו גם בשירתו של אלתרמן ,נערכו בסופו של דבר כדי למחוק אותה.
דרך המלך למחיקה עוברת אם כן ,בגאולת הטראומה ובשיקומה .הדוגמאות
לגאולה ושיקום של הטראומה הפלסטינית הן לא מעטות .הדבר בולט בכתיבה על
החורבן והגירוש מיפו .נעמי נדב פרסמה בע ל ה מ ש מ ר ( )2.11.1951את שירה "יפו",
המציין את ההרס אך תולה בו תקוות של התחדשות .השיר מאפיין אמנם את יפו
ּוב ִעירַ / ,א ְך ּ ִפ ְרצֹות ְּכ ֵא ֵב ְך ִּתזְ ַע ְקנָ ה ִמ ִ ּקיר" .אבל
"מ ְת ַּכּו ְִצים ַ ּב ּכּוכִ ים ָעם ְ
כמי שבתוכה ִ
ההתחדשות סופה לבוא:
ית ְ
אׁשי ִמגְ דָּ ַליִ ְך ַ ּב ְּתכֵ ֶלת,
יך ַ ּבבּ ֶֹקר ַה ּז ֵֹור ַחָ ,ר ֵ
ְר ִא ִ
ְ
ִענְ ְ ּב ֵלי ּ ַפ ֲעמֹונַ יִ ך ַמ ִּכים ֲחגִ יגִ ּיּות ַל ּיֹום.
ית ְ
לֹומית וְ נִ ְׂש ֶ ּג ֶבת
מּולי ֲח ִ
עֹולה ִ
יך ָ
ְר ִא ִ
צֹופה ֲה ִריסֹות,
ִמ ִ ּנ ְצ ֵחי ַע ִּתיקֹות ַה ְ ּז ַמ ִ ּניםָ ,
קֹורן.
יֹוד ָעהִ :ע ִּתים ָׁשבֹות ְל ִה ְת ַחדֵּ ׁש ִמ ּ ְמ ָ
ַא ְך ְ
(עמ' )104

מבט דומה על יפו מופיע בשירו של יחיאל מר "שרידים מול הים" (הארץ.)6.10.1950 ,
מראה האשה ההרה והחיים השוקקים ,שנאבקים במראה ההרס ושרידי הבתים ,מבשר
את תקוות השיקום והגאולה מעקבות הנכבה:
ּומנַ ֶ ּק ֶרת
פּופה ְ
זְ ֵקנָ ה ַעל ַ ּגל ַא ְׁש ּ ָפה ְּכ ָ
י–כּוכִ ים ֵעינַ יִ ם ְר ֵעבֹות
חֹור ּ
ּומ ֵ
ֵ
ָ ּב ַר ַחק ִמ ַּת ּ ֵמר ִׁשיר ֶע ֶלז ֶׁש ּ ַל ֶ ּק ֶרת,
וְ יָ ם ָקרֹוב עֹוגֵ ב ַעל ַח ּמ ֵּוקי–חֹולֹות...
ׁשֹוק ִקים ַח ִ ּיים! ּפֹה ִמ ְתנַ ֵ ּצ ַח ֶה ֶרס
ּפֹה ְ
ּובכֶ ה ְל ָב ִטים!
ִעם ְרצֹונֹות ַע ִ ּזים ֶ
ת–ה ֶּכ ֶרס
פּוח ַ
ל–ה ִא ּׁ ָשה ֶׁש ְּת ַ
וְ ֵס ֶמ ָ
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ֹוס ַעת זְ ִהירּות
ּפ ַ
י–ב ִּתים
ְל ֵבין ְׂש ִר ֵיד ָּ
(עמ' )91

גם צפרירה גרבר (לימים צפרירה גר) ,בשירה "ליפו" שפורסם בע ל ה מ ש מ ר
נֹוׁש ֶמת
כ"עיר ִמ ְת ַחדֶּ ֶׁשת ֶ /
( ,)5.5.1950מתארת את יפו ־ כאחרים שכתבו על העיר ־ ִ
כ"ח ָד ָׁשה
יח ַה ּ ֶמ ֶלט ַה ַ ּקר" .אבל ייחודה של גרבר הוא בכך שבניגוד לתיאור עיר אשר ֲ
ְּב ֵר ַ
ִּת ְצ ַמח ֵמ ַעל ַה ֲה ִריסֹות" ,היא מסיימת את שירה דווקא בפריעת הסדר החדש שבא לאחר
כיבוש יפו ,ומותירה את ייצוג הטראומה על כנו:
יה נִ ְפ ָע ִרים,
ַּב ּ ַליְ ָלה ּ ְפ ָצ ֶע ָ
נֹוׁש ִרים ַק ֵּבי ַה ַּביִ ת.
ְ
יסים נִ ְק ָר ִעים,
ַה ְּת ִר ִ
וַ ֲאנָ ִׁשים ִחוְ ִרים
נִ ְב ָל ִעים ַּב ְּתהֹומֹות.
(עמ' )80

[ד]
מבין הניסיונות לשקם את מופעי הטראומה הפלסטינית בשירה העברית ,בולט האזכור
של הכפרים ה"נטושים" ,כאשר כבר עצם הביטוי הנפוץ "נטושים" משרת את ההשכחה
וכאילו מקל על פעולת שיקום עתידית ־ עד שהוא מטשטש את הגורם האחראי לריקון
הכפר .באופן מנוגד ,שחושף את פעולת ההשכחה ,בחרה נגה קדמן בספרה ב צ ד י
ה ד ר ך ו ב ש ו ל י ה ת ו ד ע ה ( )2008בביטוי "כפרים מרוקנים" כדי לציין ־
ככותרת המשנה של ספרה ־ את "דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב– 1948מהשיח
הישראלי" ,ולא "'ננטשו' סתם כך" (שם.)15 :
"כפר נטוש" מכנה למשל חיה ורד (תשט"ו )11 :את שירה ,המכוון ככל הנראה
לכפר שהוחרב בית נטיף .הכפר נכבש באוקטובר ( 1948מוריס ,)293 :1991 ,ובסמוך
לו הוקם קיבוץ נתיב הל"ה ,אשר מאוזכר בשולי השיר .אפרים תלמי ,העושה גם הוא
"כ ָפר נָ טּוׁש" בשירו "בשדות אשקלון" (דבר )18.11.1953 ,פתח את השיר
שימוש בביטוי ְּ
דווקא בתיאור אידילי של המרחב הישראלי החדש שלאחר המלחמה:
ַסנְ וְ ֵרי ָׁש ָרב ָּכחֹל
רֹוט ִטים ְּכ ַב ּ ָמחֹול
ְ
ַעד ְק ֵצה ְ ּגבּול ָהא ֶֹפק.
ּובים ְמלֹא ִמיׁשֹור.
יִ ּׁש ִ
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טֹוב ִלים ָ ּבאֹור.
ַה ָ ּב ִּתים ְ
רֹוׁשים ְּכזֵ ר ֶׁשל א ֶֹפל...
ּוב ִ
ְ
(עמ' )173

מבחינתו של הדובר בשיר ,מה שעלול אולי להעיב על החגיגה של המרחב הוא הכפר
הנטוש ,שאם לא יוזכר כלל בשיר ־ יבלוט בהעדרו; ולחילופין ,כדי למחוק אותו באופן
אקטיבי מהנוף המשורטט בשיר ,יש כאמור להזכירו .תלמי אמנם מעלה את זכר הסבל
שהתרחש ־ אך מצד שני ,באמצעות האנלוגיה בין הדקל הבודד לכפר הנטוש ,הוא
עורך אסתטיזציה אוריינטליסטית של זיכרון הפלסטינים ,תושביו הפליטים של הכפר
המרוקן ,עד שהוא מעלה בתיאור הדקל הנישא כלפי מעלה את המרחב לגובה נשגב,
מנותק מקרקע המציאות:
ּוׁשכֹול.
ְּכ ָפר נָ טּוׁש ִ ּב ְד ִמי ְ
ֶּכ ֶרם ֶ ּג ֶפן נָ ח ַ ּבחֹול.
נֹופל ַא ּ ָפיִ ם.
ץ–ׁש ְק ָמה ֵ
ֵע ִ
מּורם,
דֶּ ֶקל ֵ ּגא ,בּ ֵֹודדָ ,
–תכֵ ֶלת ָרם
ֶאל ְר ִק ַיע ְּ
נֹוׂשא ַּכ ּ ָפיִ ם.
ְמ ֻה ְר ָהר ֵ
(עמ' )173

ע .הלל ,בשירו "הניבוזים" (משא ,)5.11.1953 ,מכנה אף הוא את הפרדסים הפלסטיניים
טּוׁשים" .השיר ,רובו ככולו ,מעלה את תחושת
שנותרו בעקבות הנכבה בשם התואר "נְ ִ
הבגידה והמחאה של הלוחמים ההרוגים ,אשר חוזרים לאחר המלחמה בדמותם של
המתים החיים שאופיינית כל כך לשירה בת הזמן (למשל ,ב"הנה מוטלות גופותינו" של
חיים גורי) ,ומגלים עם שובם שהכל "מּוגְ ָלה" וכי
קֹון–צֹואה.
ָ
ֶצ ַפע ָרץ ְ ּברֹאׁש נְ ָח ִלים ,וְ יַ ְר
יפה נְ ָב ָלה,
רּוׁש ַלם וְ ֵח ָ
ַׁש ֲאנָ נָ ה יְ ָ
דֹולה,
יה ְ ּב ַס ִּכין ַה ֶּכ ֶסף ַה ְ ּג ָ
רּוׁשה ְ ּב ָׂש ֶר ָ
ל–א ִביב ֲח ָ
וְ ֵת ָ
ׁשֹוחד רֹוכֵ ב ֻח ְלדָּ ה.
ּוב ַׁש ַער ִעיר וָ ִעיר ַ
ְ
(עמ' )130

"ניבֹוזִ ים" ,אם כך ,במובן של מי שנבזזו (על–פי פירוש מצודת דוד
המתים השביםּ ִ ,
לעמוס ג ;)11 ,ובמסגרת הביזה הכללית של המדינה בידי מי שלא נפלו במלחמה
מתוארת גם ביזת הפרדסים והגפנים הפלסטיניים:
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טּוׁשים ־
עֹולה ִמן ַה ּ ַפ ְרדֵּ ִסים ַה ְ ּנ ִ
וְ ַהבּ ֶֹׂשם ָה ֶ
ְּכב ֶֹׂשם ַה ּׁשֹוד,
ּוס ָמ ַדר ַה ְ ּג ָפנִ ים ִּכ ְׂשחֹוק ַמ ֵ ּג ָפה,
ְ
ׁש–ׁשן ַל ַּת ִ ּנים ְצ ֻה ָּבה וְ ַחדָּ ה!
יֵ ֵ
(עמ' )131

ייצוג השכול ,שבאמצעותו מתוארת הארץ שאיבדה את בניה ,מגניב לטקסט הלאומי
מרכיב שחותר תחת עקרון הבעלות המוחלטת של היהודים על המרחב ,שהרי משמעותו
היא שגם הפלסטינים הם בניה ,ואפילו הקודמים ,של הארץ .נוכחות השכול הפלסטיני
היא שבר בטקסט ,סתירה פנימית ,שכן למרות המאמץ להעלים את הנכבה מאחורי
חזות אסתטית ,היא עולה מן המודחק דווקא על–ידי אזכור השכול .בניגוד לשימוש
הקונבנציונלי בשכול לסימון בעלות יהודית על המרחב ,אזכור השכול בשירים מעלה
דרך משותפת לבני הארץ ומייחס אותה לאנשי הכפר הנטוש .הפלסטינים מיוצגים כאן
לא כמתים סתם ,אלא כשייכים לארץ ששכלה גם אותם .כך אצל תלמי ־ וכך גם אצל
חיה ורד בשירה "אשקלון" (מבפנים י"ד ,ב–ג ,ינואר  ,)1950שבו היא כותבת:
ְׁש ִת ַיקת ֲא ָבנִ ים וְ ֵאין נִ יד,
ְׁשכֹול ְמ ֻא ָּבן ֵאין ֲא ֶר ֶׁשת,
ְּכנִ ָיעה ֲא ֻר ָּכה ,זְ דֹונִ ית
ַל ּׁ ַש ּ ָמה.
ּ ָפ ְרצּו ַה ּ ְט ָר ִׁשים ִמ ּ ְפ ָע ִרים
יה ַה ֶ ּג ֶׁשם
ָח ַרר ִּבכְ ָת ֶל ָ
ָע ָלה ֶה ָע ָפר וְ ִק ְע ֵקע
חֹומה.
ְּב ַדל ִּת ּ ִלים וְ ָ
וְ ַא ְׁש ְקלֹון ִּב ְצחֹוק ַּת ִ ּנים נִ ְק ֶר ֶׁשת,
ּומע ֶֹמק ְׁשנַ ת ַה ַּת ְרדֵּ ָמה
ֵ
צֹופה ָּב ּה ּ ְפ ֶל ֶׁשת.
ְּב ִאיׁשֹונֵ י ֵמ ִתים ָ
(עמ' )76

העיר הפלסטינית החרבה מג'דל ,שעליה הוקמה אשקלון ,נכנעת לשממה מעצמה ואף
הופכת למושא מבטה של עזה (פלשת) ־ לאו דווקא של הכובש המגרש .על אף העובדה
שב– 1950עוד שהו במג'דל פלסטינים שלא גורשו עד אוקטובר של אותה שנה (מוריס,
 ,)328 ,298 :1991הרי שמבחינתה של המשוררת התהליך כבר הסתיים ,והנותרים בעיר
חֹוסה ָּב ּהְּ ,כאּוד
עֹוד ָ ּנה גֹווַ ַעת / ,עֹוד ֶ
"כי גָ וְ ָעהִּ ,כי ֶ
נסתרים מעין .היא מציינת אמנם ִּ
יל–ב ַהט" .אבל בכך היא מצביעה דווקא על השרידים
ַא ֲחרֹוןִ / ,מ ְת ַר ּ ֵפק ֶאל ָע ָפר ְ ּג ִל ַּ
הרומיים של העיר ,תוך מחיקת הנוכחות הפלסטינית .הקיום הפלסטיני בעיר מעומעם
על–ידי שילובו בשרשרת מחזורית של בנייה וחורבן ,שבמסגרתה ההחרבה הציונית
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את הקיום הפלסטיני הוא רק שלב בשרשרת היסטורית ארוכה .בכך שותפה המשוררת
למה שתיארה אריאלה אזולאי כהתעקשותם של מחוללי הנכבה על "עיצובם של חלק
מהעקבות ועל הפיכתם לחלקיים ותלושים .הם ביקשו" ,כותבת אזולאי" ,להבליע את
העקבות האלה בשפה ובצורות הקיום החדשות בפלסטין–א"י כדי שיאבדו את נוכחותם
המטרידה ויימחק זיכרון אותו עולם חיים שלם ,לכיד ,שחוסל" (אזולאי.)16 :2009 ,
אלא שכאן גם מתגנב רכיב חתרני לתוך הייצוג של הגורל הפלסטיני ,שכן לפי הגיונו
המחזורי ,גם הנוכחות היהודית עתידה להיעלם ברבות הימים:
ָּכאן ִה ְר ִק ַיע ִמ ְב ָצר,
ּומ ְר ּכ ֶֹלת
ִעיר ָס ֲאנָ ה ֵמ ָא ָדם ַ
ַע ּמ ֵּודי ַׁשיִ ׁש ָחצּוב
ָּת ְמכּו ִּכ ּפֹות ִמ ְקדָּ ִׁשים.
בֹותיו ֶׁשל ַה ָ ּצר
ַעד נִ ּטּו ַח ְר ָ
וַ ְּת ִהי ְל ַמ ּפ ֶֹלת
וַ ָּת ָקם ֵׁשנִ ית וַ ִּת ּ ָׂשא ִמ ְב ָצ ִרים ֲח ָד ִׁשים
וַ ִּת ְמ ַעד
וַ ָּת ָקם ֵׁשנִ ית ֶאל ִק ָ ּצ ּה ַה ָ ּקצּוב.
(עמ' )77

בשיר "למכבד רחובות אשקלון" מאת י .ד .קמזון (דבר ,)12.6.1955 ,שבו מתואר מנקה
רחובות המסור לתפקידו ,מופיעה אשקלון–מג'דל כעיר בעלת רבדים היסטוריים רבים.
אך פה משולבת דווקא ההיסטוריה היהודית בזו הפלסטינית (הפלשתים) ,כשהניצחון
בהווה מופיע כנקמה על התנכלויות העבר (שמשון) .בעקבות תיאורו קורא המשורר
לכל בני העם הישראלי לבוא ולחזות בניצחון הגדול על הפלסטינים ,ולעלוז למראה
העיר החדשה העולה מתוך חורבות העיר הפלסטינית:
הֹו ,בּ ֹואּו ִמ ָּכל ְ ּגבּול יִ ְׂש ָר ֵאל
ַל ֲחזֹות ְ ּבחּוצֹות ַא ְׁש ְקלֹון,
עֹולה ִמ ּׁ ִש ְמ ַמת ֵאל,
ָ ּב ִעיר ָה ָ
ִעיר ַ ּג ִ ּנים ְל ַמׂשּואֹות דָּ גֹון.
ִה ֵ ּנה ֶה ֳח ָרבֹות ִעי וָ ֵתל,
נָ קֹום נָ ַקם ִמ ּ ְפ ִל ְׁש ִתים ִׁש ְמׁשֹון ־
בּ ֹואּו ָׁש ִבים ִמ ַ ּק ְצוֵ י ֶּת ֶבל
ְל ַה ְׁש ִקיף ִמ ִמגְ ַדל ַה ָׁשעֹון
ּול ָב ֵר ְך ַעל חּוצֹות ַא ְׁש ְקלֹון.
ְ

שמחה והתפעלות כאלה הן גם מנת חלקו של ש .שלום בשירו "יום חדש" ,והן מביאות
אותו למחיקת הפלסטינים וגירושם כחלק מהטמעת תוצאות הניצחון המפעימות של
המלחמה אל תוך סיפור–העל הציוני .השיר ,שנכתב בעיצומה של המלחמה ונדפס ביולי
( 1948דבר ,)15.7.1948 ,מציין את המפנה במלחמה ומוליך לקראת תחושה ישראלית
של הצלחה וכיבושים:
מּוקם ־ ֲחזֹונֹו ֶׁשל ָה ָעם !
הּוא ָקם ,הּוא ָ
ַע ְפ ַע ּ ֵפי יֹום ָח ָדׁש נִ ְׁש ָק ִפים ֶאל ַה ָ ּים !
ילת
ֹולן; ִמ ְ ּנאֹות דָּ ן וְ ֵא ַ
ִמ ִּכ ְת ֵפי ַהגּ ָ
יצה ִמ ּׁ ְשנָ ָת ּה ַה ְּכ ֵב ָדה נַ ֲח ַלת–
ְמ ִק ָ
כּוחיםֵ ,מ ֶח ְרמֹון ַעד ַה ְר ֵאל ־
ַהדּ ֹורֹות ַה ּׁ ְש ִ
ַהבּ ֶֹקר אֹור ִּב ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל !
(עמ' )60

שבחי הכיבושים של ישראל מוצגים בתואם עם מוסכמת ייצוגה של הקמת מדינת
ישראל כתגובה על השואה ,ומסתיימים ,אכן ,בייצוג קורבנות השואה .כך ,גם אם
ה"צר" הפלסטיני ,הרי שאויב זה מודחק לטובת אויב ־ צורר ־
הכפרים נכבשו מידי ָ ּ
אחר .זוהי הרחקה שמשכפלת מודל כפול :מצד אחד הנכחת הפלסטינים ,כדי שאפשר
יהיה לסלקם ־ ומצד שני העלמתם מאחורי אלמנט חלופי ,שהכלתו בנרטיב הציוני
תורמת לחיזוק צדקת הקמת מדינת ישראל ,וכפועל יוצא שלה גם את הכיבוש והגירוש
המעומעמים.
הנאמנות הזאת לנרטיב הציוני היא כה רבה ,עד שכאשר מתאר ש .שלום את
ה"נטּוׁשים" הוא עושה כן באמצעות ייצוג חוגג של העולים החדשים ,התופסים
ִ
הכפרים
("צר") ובו בזמן הופכים באחת,
את מקומם של הפלסטינים והמאופיינים כאויבים ָ ּ
הודות לישיבתם הקלישאתית הצברית סביב המדורה ,לתושביה האמיתיים של הארץ
־ הם ולא תושביה הקודמים ,שהיחס המטונימי המתקיים ביניהם משמעו גם בעלות
על האדמה:
טּוׁשים
קּום ַ ּגׁש ֶאל ַא ַחד ַה ְּכ ָפ ִרים ַה ְ ּנ ִ
בּוׁשים ־
ב–ה ּ ָפנִ ים ִמן ַה ָ ּצר ְּכ ִ
־ ִּב ְק ַר ַ
ֵּבין ִּת ּ ֵלי ֳח ָרבֹות ָׁשם נִ ְמ ָצא ִמנְ יָ נִ ים,
עֹולים ֲח ָד ִׁשים ־ ֵהן ַּת ִּכיר ַה ּ ָפנִ ים ־
ֶׁשל ִ
דּורה,
ֵהם יָ ְׁשבּו ּפֹה ָלפּוׁש ִמ ָּס ִביב ַל ּ ְמ ָ
בּורה.
דֹולים ְמ ַע ּ ְט ִרים ַה ֲח ָ
י–ע ֶרב ְ ּג ִ
ְׁש ֵמ ֶ
(עמ' )65

(עמ' )172
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מן הכיוון הפוליטי ההפוך לש .שלום ,גם איש השמאל הרדיקלי אלכסנדר פן הסתייע
בשואה כדי לתאר את הנכבה ,בשירו "כפר שדוד" (קול העם:)15.8.1958 ,
ַעל ָ ּג ֵדר ַה ּׁש ָֹועה
חֹותיו ֶׁשל ַה ַ ּביִ ת,
ְל ַמ ּ ַפץ ַאנְ ָ
ֹואה
ְּכ ִדגְ ֵלי ַה ּׁש ָ
חֹורן ְׁש ֵּתי ַע ַ ּב ּיֹות.
ֹוממֹות ִ ּב ְׁש ָ
דּ ְ
(עמ' )206

דוגמה לטווייתה של אנלוגיה זאת עם השואה הושמעה על–ידי אהרן ציזלינג ,שהיה שר
מטעמה של מפ"ם ,ואשר השווה את מעשי האכזריות כלפי הפלסטינים ב"מבצע חירם"
למעשי הנאצים (מוריס .)310 :1991 ,אך דומה שעל אף הניגוד בעמדות הפוליטיות
והזהות ההפוכה של הקורבנות באנלוגיה של ש .שלום מזה ושל ציזלינג ופן מזה ,הרי
שמבחינת האפקט הטראומטי ,התוצאה של אנלוגיה זאת דווקא דומה בשני השירים
ובאחרים שכמותם .נראה שבסופו של דבר משרטטים הכל את גבולות הסבל הפלסטיני
על–פי קווי המתאר היהודיים .השכפול של פני הסבל הפלסטיני כמופע יהודי מאפשר
לכותב להתחמק מן האחריות היהודית לסבל הפלסטיני .עם זאת ,מעניין לציין שפן
מכנה את הכפר שבכותרת שירו "שדוד" ,ומבליט בכך את העוול המוסרי שטושטש
באמצעות הכינוי "נטוש" בשיריהם של ש .שלום ,ע .הלל ,חיה ורד ואפרים תלמי.
רגישות מסוימת לגורל הפלסטיני מופיעה דווקא בשיר "האורחה עוברת בכפר"
של המשורר איש הימין יצחק שלו ( .)109 :1957שלו מרחיק לכת עד כדי כתיבת שיר
בקולו של הקולקטיב הערבי .זהו אמנם ניכוס מוחלט של הגורל הפלסטיני ,אך מצד
שני יש כאן גם ניסיון להעניק לפלסטיני קול משלו .שלו בוחר בבדווים הנודדים כמושא
שירו ,וכך הוא יכול כמובן להציג את נדידתם לא כתוצאה של המלחמה דווקא אלא
כגורל קבוע של הבדווי ־ על אף שגם בדווים גורשו במלחמה משטחיהם במישור החוף
ובנגב (מוריס .)327 ,81 :1991 ,ובכל זאת ,השיר מסתיים בנימת ייאוש ,שמלמדת על
גורל של נוודות של מי שאין לו פיסת קרקע משלו:

יתם
ָעזְ בּוֵ .הם ָעזְ בּו ֶאת ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
יתם לֹא ִה ִ ּגיעּו.
אֹו ֶאל ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
ַּב ּ ַליְ ָלהָּ ,בא ֶֹפלְּ ,בנֶ כֶ ר דְּ ָרכִ ים ־
יתם
ָעזְ בּו ַ ּגם ָעזְ בּו ֵהם ֶאת ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
יתם לֹא ִה ִ ּגיעּו.
וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
(עמ' )197

"ב ֶמ ַתח יְ ִרי דּ ְֹורכִ ים ֵהם
השיר מוחה על הגירוש ,המתואר בו כאלימות צבאית חריפה של ְ ּ
דְּ רּוכִ ים" ,ועיקרו יצירת מצב מתמיד של דה–טריטוריאליזציה .אין דרך ,קובע השיר,
שבה תוכל הטראומה של הגירוש להיגאל על–ידי היאחזות בטריטוריה כלשהי .על
נּוע
יתם ָּת ַ
"על ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
כן מסתיים השיר בחזרה מעגלית על פתיחתו ,כשהוא מציין ַ
ַהדֶּ ֶלת".
ניסיון נוסף לדיבור בקולו של הפלסטיני מופיע ב"שיר המנושלים" (קשת א')1958 ,
שכתב אלכסנדר פן כפזמון פוטוריסטי היוצר אפקטים לשוניים של שימוש לכאורה
בתבניות  ready madeשל סיסמאות פוליטיות .הדובר בשיר הוא ישמעאל ,ופן מבליט
בכך את שותפות הגורל הפלסטינית–יהודית ,כאילו היו שני העמים בניה של משפחה
אחת .הדיבור על העושק הוא ישיר וברור ,למשל בפנייתו של ישמעאל אל השמש:
ַליְ ָלה נָ עּול ִמ ֵ ּצאת
וְ ֶד ֶר ְך ִא ָּסר ַל ּ ֶפ ַתח.
ִמ ֶּת ֶלם ָעׁשּוק ֵא ַלי ַא ְּת נִ ּ ֵׂשאת
רּועה ִלי ְּכ ָאז ָל ֶב ַטח.
זְ ָ
(עמ' )209

אולם סיומו של השיר מעמיד כבר תבנית אחרת .בעיקרו של דבר הוא משמיע זעקה
ומבקש סיוע משפחתי בשעה שהמדינות הסוברניות נלחמות זו בזו:

יֹוצא ָה ַא ֲחרֹון
ּומן ַה ְּכ ָפר ֵ
ִ
יב ָׁשה.
וְ נִ ְׁש ָמתֹו ֵר ָיקה וִ ֵ
ֵא ִליַ ,עד ָאן נִ דּ ֹד ַ ּב ּׁ ְשיָ רֹות
וְ לֹא נֵ ַדע ִא ּׁ ָשה ?...

ִק ְר ֵעי ְרגָ ָביו ָא ִחי.
ַס ּ ְמכִ ינִ י ִמ ּׁ ְשק ַֹע ֶׁש ַקע.
ַא ֶ ּי ָּכה ,יִ ְצ ָחקַ ,א ֶ ּי ָּכהָ ,א ִחי,
הֹורי ַא ְב ָר ָהםַ ,א ֶ ּי ָּכה?!...
ִ

(עמ' )196

(עמ' )209

מוטיב זה של נוודות נצחית מעובד בשירו של שמואל שתל "בדרכי נכר" (הארץ,
 )31.1.1958לאמירה עקרונית כללית על מצב הפליטות המתמיד של אלה אשר ־
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מהלך דומה מימש פן ב– ,1954בשיר שכתב לאחר הטבח במעלה עקרבים ושבו שחזר
את תולדות הסכסוך בכלל וכלל בתוכו את אירועי הנכבה ("היד הזאת" ,קול העם,
 .)2.4.1954גם כאן מכוון השיפוט המוסרי שלו אך ורק למדינות ־ כאן ירדן וישראל
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־ כשהוא מבחין בחדות בין השלטון לבין העם .בשם אחוות עמים הוא מייחס את
"ב ִק ְ ּביֶ הִּ ,כ ָּסלֹון וְ נַ ֲח ִלין" ־ הוא מתאר
האלימות רק למשטרים הנצים .בשורה אחת ־ ְ ּ
את ההיסטוריה של הפגיעות והחבלות ,כשהוא פונה לנציגי המשטרים:
ֲעמֹד ְּור ֵאה! ־
רּועי
עֹות–פ ֵ
ְּ
ּ ְפ ָר
ֶאל ַס ִּכינֵ י נָ ָקם ה ַֹרגְ נּו,
ִמן ַה ּׁ ָשלֹום ֶאל ַה ּׁ ִש ּ ֵלם ָח ַרגְ נּו.
יר–ה ְ ּיבּול ־
וְ ַה ּׁ ִש ּ ֵלם ַע ִּת ַ
ִּת ּ ֵלי ְק ָב ִרים ִמ ּׁ ְשנֵ י ֶע ְב ֵרי ַה ְ ּגבּול!
ית ־
יו–ׁש ֵּס ָ
וְ ַה ּׁ ִש ּ ֵלם ֵא ָל ֻ
ּוב ֵס ֶתר!
אֹור–ה ּיֹום ְ
ַ
מּולים ְל
ם–תגְ ִ
דַּ ַּ
ְ
יטי ָע ַליִ ך ,יִ ְׂש ָר ֵאל!
רֹוס ּ ֶפ ִר ִ
ּ ְפ ְ
ְ
יטי ָע ַליִ ך ַה ַ ּי ְרדֵּ ן! ־
רֹוס ּ ֶפ ִר ִ
ּ ְפ ְ

ימת ְסיָ גִ ים ּוגְ בּולֹות.
"לי ְמזִ ַ
ִ
ִׂשנְ ַאת יִ ְׂש ָר ֵאל ־ לֹא ִלי.
הּוב ְל ִּתי ִל ְמ ְ
ׁשֹוך וְ ִל ְׁשדּ ֹוד ,־
וַ ֲאנִ יֶׁ ,ש ַ
יתי ִל ְׁש ּתֹות
י–ה ּ ִפ ּתּוי ֻר ּ ֵמ ִ
ַס ּ ֵמ ַ
בּולי.
ִמ ּ ִפי ַה ּ ְמ ַח ְר ֵחר ַעל ְ ּג ִ
(עמ' )128

בשיר מוקדם יותר" ,השאלה נוקבת" (חתום" :יוד–חת" ,קול העם )9.9.1953 ,מטפל
פן בהסתננות של הפליטים שניסו לשוב לביתם וביחס לפלסטינים אזרחי ישראל.
הוא קובע את הטבח בדיר יאסין ,שעורר כידוע אימה גדולה בקרב כלל האוכלוסייה
הפלסטינית ,כנקודת השוואה המשמשת אותו לתיאור ההתקפות הישראליות על מחנות
פליטים:

רּואי
ין–כ ֶסף ָּכל ְק ֵ
ם–א ֶּ
ֵמ ִתים ִח ָ ּנ ֵ
רֹודן,
ַה ָ ּיד ַה ּזֹאת ֶׁשל ָה ֵ
יטי ָע ַליִ ְך ,יִ ְׂש ָר ֵאל!
רֹוס ּ ֶפ ִר ִ
ּ ְפ ְ
ְ
יטי ָע ַליִ ךַ ,ה ַ ּי ְרדֵּ ן!...
רֹוס ּ ֶפ ִר ִ
ּ ְפ ְ

עֹולה ִמ ּ ִפ ּיֹות
וְ ַה ַ ּצ ַהל ֶ
ן–ה ַ ּצד" ַעל ָה ֶר ַצח,
י–מ ַ
יפ ִ
"מ ְׁש ִק ֵ
ַ
יטים
ה–ה ּ ְפ ִל ִ
ֶׁש ֻּב ַ ּצע ְּב ַמ ֲחנֵ ַ
ְּב ִסגְ נֹון דִּ יר–יָ ִסין ָה ָאיֹם...

(עמ' )135

(עמ' )122

"ה ָ ּיד ַה ְמג ֶֹא ֶלת ּ ְ /ב ַדם ָה ָאב,
הפתרון לדידו של פן טמון באחוות עמים שתוריד לבור את ַ
ָה ֵאםַ ,ה ֶ ּי ֶלד!" .ההיסטוריה האלימה ,הכוללת גם את הנכבה ,עתידה להסתיים בשלום
בין העמים .האינטרנציונליזם של פן מפרש את הנכבה ואת מה שבא בעקבותיה כאירוע
שהאחריות עליו היא לא של בני העם אלא של ממשלות ירדן וישראל .שתיהן מוצגות
כאויבות העם .למעשה ,באמצעות הוצאת העמים ממעגל האחריות לאסון מעבד פן את
הטראומה של  '48ומשקם אותה ,היינו ־ כביכול מביא אותה לסיומה ,ובכך מעמעם
אותה ,משום שהעברת האחריות מן העם אל המשטר של המדינה מייצרת סימטריה
אוניברסלית בין הפוגעים לבין הנפגעים.
בשירו "נאום הנרצחים" (חתום "יוד–חת" ,קול העם )23.10.1953 ,כתב פן על הטבח
בפעולת התגמול בקיביה ,כשהוא מתעקש לחזק את חזון אחוות העמים של שני העמים
אשר אותם הוא מתאר כ"נְ ִציגֵ י ָה ֵעדּות ָה ַא ֶח ֶרת" ,הכוללת גם את הנכבה:
הּודי ֶאת ִל ִ ּבי ּ ִפ ּ ֵל ַח
"כדּ ּור יְ ִ
־ ַּ
ְ ּב ַליְ ָלה ָא ֵפל וְ צֹונֵ ן.
ּופ ּ ָלח,
רֹועה ַ
וַ ֲאנִ יֶׁ ,ש ָ ּג ַד ְל ִּתי ֶ
אתי ִק ְב ִרי ָ ּב ֵע ֶׂשב ַה ּ ַלח
ָמ ָצ ִ
ְׁש ִמי ָ ּב ִע ּתֹון ־ ִמ ְס ַּת ֵ ּנן.

"מ ְס ַּת ֵ ּנן" למי שבאו לפקוד את רכושם ואדמותיהם
פן מתייחס לעיוות שבמתן הכינוי ִ
לאחר שגורשו מהם במלחמה (קדמן .)29 :2008 ,מקורה של אלימות ה"מסתננים" ,לפי
השיר ,אינו בשנאת היהודים; תחת זאת הוא מוצג כתוצר של הסתה.
המשוררת חיה קדמון ,שכמו פן היתה גם היא חברה במפלגה הקומוניסטית
הישראלית ,כתבה על הפליטות הפלסטינית תוך דגש על האספקט הנשי שלה .היא
מסמנת את האויב ,בהתאם לפרשנות של המפלגה ,בדמותו של האימפריאליזם
הבריטי ,שהשנאה אליו מאחדת את היהודים והפלסטינים ("גאון הירדן" ,קול העם,
:)13.1.1956
וְ נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי ִּכי ָׁשםִ ,מ ּת ְ
ֹוך ַה ּׁש ָּורה ַה ּזֹונְ ָקה,
יפה ֵר ָע ִתי ִמ ְּכ ָבר
ֹאׁש ּה ֶׁשל ַל ּ ִט ָ
נִ ְתנַ ְפנֵ ף ֵא ַלי ר ָ
יתי ְמ ַה ּ ֶלכֶ ת ָׁשם
ֲא ֶׁשר ִע ּ ָמ ּה ָהיִ ִ
אֹותן ַה ּ ַמ ְד ֵרגֹות ַה ּ ְמ ֻע ָ ּקלֹות וְ ַה ִח ְ ּגרֹות,
ְּב ַמ ֲע ֵלה ָ
עּות ּה
ֹותינּו ַה ֲהדּוקֹות ִא ּׁ ָשה ֶאל ְר ָ
וְ כַ ּפ ֵ
נֹוצרֹות ָהיּו ַ ּג ֶח ֶלת ַה ּ ִׂשנְ ָאה
ְ
ּולנּו.
יטי ַה ּ ַמ ְפ ִס ַיע ִמ ּמ ֵ
ֶאל זֶ ה ַה ְּב ִר ִ
(עמ' )175
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הפרשנות הקומוניסטית למלחמת  '48מטשטשת את העימות בין הפלסטינים ליהודים
ומבקשת ,למעשה ,לאחד אותם בנרטיב משותף אנטי–אימפריאליסטי נגד המדינות
המשתתפות במלחמה ־ ובראש ובראשונה נגד הבריטים ,המסכסכים בין העמים.
כדי להשיג את הטשטוש הזה מפליגה קדמון לימי המרד הערבי של שנת  ,1936וכן
מעלה על נס את ועידת ַ ּבנְ דּונג של מדינות העולם השלישי ,שהתכנסה באפריל 1955
בניסיון להתמודד עם השאלות הגלובליות מן הפרספקטיבה של המדינות שחוו את
הקולוניאליזם.
מרדכי אבי–שאול ,גם הוא משורר שהיה קשור למפלגה הקומוניסטית ,כתב את "ראש
חודש מאי" (קול העם ,)30.4.1952 ,שבו הישענות על הסולידריות הפרולטרית של
האחד במאי כמנוף לייצוג הסבל של הפועל הפלסטיני והיהודי:
רּוח ַמאי !
נַ ּׁ ְש ִביַ ,ה ְמ ִר ִידי ַ
ֲהיִ י ַא ֲחוַ ת ָּכל ֲע ָמ ַמי:
ָּכל נָ ע–וָ נַ ד ֵ ּבין ְּתהֹום ִל ְתהֹום,
ֹוׁשל ַּכ ַ ּציִ דֵ ,אין ַרחּום,
ּכ ֵ
ָּכל ֶׁש ְּכ ָפרֹו ָע ָלה ָ ּב ֵאׁש
ֹובׁש:
וַ ֲע ָמלֹו יֹאכַ ל ּכ ֵ
ים–ע ּ ִמיםַ ,א ֶּתם ֵע ַדי,
־ ַא ִח ַ
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמאי הּוא זִ יו ָׂש ַדי...
(עמ' )110

זהו ניסיון לזהות בין הטראומה הפלסטינית לבין הטראומה היהודית על–ידי חילוצה
של הטראומה מן המסגרת המדינית שלה והצעת הסולידריות המעמדית כתחליף ראוי
לטראומה .מצד אחד יש כאן שמירה על הזהות הלאומית של כל אחד מן הצדדים ,ומצד
שני יש כאן ניסיון לשקם את הטראומה באמצעות התבנית הפוליטית של אחוות עמים.
בשירו "במסד השלום אשוקע כמו אבן" (קול העם )11.9.1950 ,כתב אבי–שאול במפורש
על חזון השיבה של העמים ,שישלימו ביניהם לאחר המלחמה:
ִׁשבּ ֶֹלת יַ ְרדֵּ ן ִאם ַּת ְפ ִריד
ִׁש ְב ֵטי ֵׁשם ֵמ ַעל ֵע ֶבר,
ֲעׂשּונִ י ַה ֶ ּג ֶׁשר! דִּ ְרכּוַ ,טף וָ גֶ ֶבר!
רֹועה ְ ּברֹאׁש ֵע ֶדר.
ֵמא ֶֹהל ֵק ָדר ִּכי ִּת ְפ ַסע ָה ָ
את ּה ַה ּז ֵֹור ַע ָ ּב ֵע ֶמקּ ְ ,ב ֵח ֶפר.
יֵ ֵצא ִל ְק ָר ָ
ִאם ֶרכֶ ב ְט ַר ְקטֹור יְ ַה ְד ֵהד ַל ַפ ּ ָלח
חֹוח,
חֹורׁש ִ ּב ְׂש ֵדה ַ
ַה ֵ
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יָ גִ יל ֱא ֵלי ָאח
יח.
הֹופ ְך לֹו ָה ֶרגֶ ב ַה ָ ּנם ַּב ָ ּצ ִח ַ
ֶׁש ֵ
(עמ' )84

בשיר אחר" ,יעמוד המשפח למשפט!" (קול העם ,)25.9.1950 ,גם הוא לקוח מתוך
המחזור "על ערבים כנורותינו" ,מבליט אבי–שאול את הזהות המעמדית של הפלסטינים
שגורשו מאדמתם:
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַע ְצמֹות ָה ָא ִריס ָה ָר ֵעב
ּוגְ וִ ּיֹות יַ ְל ֵדי ַה ּ ַפ ּ ָלח
		
ָל ֱא ֶפנְ דִּ י זִ ְּבלּו ַק ְר ַקע זֹו ־ ־
ַּכ ּקֹוץ וְ כַ דַּ ְרדַּ ר יְ ֵהא ַה ְּכ ָפר ָמ ְׁש ָלךְ,
ּומ ָד ְרסֹו?
וְ ַה ֶה ְפ ֵקר ֶה ָע ָקר ָּבא ְ
(עמ' )86

חיה קדמון ,אלכסנדר פן וגם מרדכי אבי–שאול ,הנאחזים בפרשנות הקומוניסטית
למלחמה כמאבק אנטי–אימפריאליסטי ,שומרים בסופו של דבר גם הם על נפרדותם
של הנרטיבים היהודי מזה והפלסטיני מזה .בכך הם היו אמנם נאמנים לקו המדיני של
ברית המועצות שדגלה בפתרון של שתי מדינות לשני עמים ותמכה בתוכנית החלוקה;
אך משום כך הם גם נתקלו בקושי ממשי בייצוג הטראומה הפלסטינית מנקודת מבט
יהודית ,וכך גם הם טשטשו את המיקום של היהודים כמייצרי הטראומה הפלסטינית.

[ ה]
לעומת כל זאת ניכרת היכולת המרשימה של שירת אבות ישורון בשחזור וייצוג שירי
של הטראומה הפלסטינית .ישורון עשה כן על–ידי כתיבה דיסוציאטיבית המערבת
ערבית ,יידיש ועברית ,שתרומתה העיקרית היא בטשטוש ההבחנה בין הנרטיב היהודי
לנרטיב הפלסטיני ובערבובם .השיר הנודע שלו "פסח על כוכים" (הארץ)23.5.1952 ,
עורר עם פרסומו מהומה רבה .השיר ,שמדבר על הגורל הפלסטיני של הפליטות
בעקבות הנכבה ,מייצג אותו באמצעות שותפות הגורל הפלסטינית–יהודית .האדמה
היא משותפת ומסתירה עצמה בפני השואפים לכוח ולשליטה:
יֹום ֶא ָחד ָל ֲא ָד ָמה
אס ִטין,
אל ְ
ָל ֲע ֻמ ָ ּקה ִמן ָפ ַ
הֹוך הֹוךְ,
אל ְס ִטינָ ה ְ
ִמן ַפ ֶ
ן–פ ְל ָל ִחין.
ִמן ְּכנַ ַע ֶ
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יֹום ֶא ָחד ָל ֲא ָד ָמה
ַה ּ ְמ ֵל ָאה ֶאת ַה ַּכדִּ ים.
ּומ ָאדָּ ָמה,
וְ ָק ָׁשה ִהיא ְ
ַח ּ ָמה ִהיא וְ גִ ִידים.
ֶאת ֶע ְריָ ָת ּה ֵאינָ ּה ַמ ֶ ּג ֶדת
ְלרֹוכְ ֵבי ַעל ֲע ָריֹות.
וְ ֵאינָ ּה ַמ ֶ ּג ֶדת ְלרֹוכְ ֵבי
ַעל ֲאתֹנֹות ְצחֹורֹות;
(עמ' )112

("הֹוך ְ
ְ
הֹוך") זהה לכנען של הפלחים .גם ההיסטוריה של הקיום היהודי
שירת החלוצים
בארץ ישראל שלובה בקיום הפלסטיני בפלסטינה:
ֶׁש ִה ִ ּג ָיענּו ֶאל ַהחֹוף ִ ּבגְ 'יַ אנִ יקֹולֹו
ימנּו ַעל ַה ַּסף ַס ּ ָפן ַע ְר ִבי ־
וֶ ֱה ִק ָ
ֹעֹותיו ְׁש ֻל ָחנִ ּיֹות וְ ִקנְ ֵצי קֹול לֹו,
ֶאזְ ר ָ
וְ ַה ָ ּי ַדיִ ם ־ ִמ ֵ ּבית ָא ִבי..
וְ ִה ַ ּג ְענּו ,וְ ָל ָא ֶרץ ֲע ִר ִירי,
יהי ָמה,
וְ ָל ָא ֶרץ ֵאין ּפֹה ֵאם ,וִ ִ
"מ ֲה ָרה ,נַ ֲע ִרי,
אט ָמה ַ
ֹאמר ַפ ְ
וַ ּת ֶ
ֱאמֹר ָל ּה ִ'א ּ ָמא'".
אֹומר" :דִּ ינָ ר ִלי ֵמ ִא ּ ִמי ַל ֲענִ ֵ ּיי ִע ִירי.
וָ ַ
אֹומר.
יתי" ..־ וָ ַ
ַא ְך ָר ַע ְב ִּתיִּ .כי ָענִ ִ
"ׁש ֵתה ,נַ ֲע ִרי.
וַ ּת ֶֹרד ֶאת ַּכדָּ ּהְ :
ְל ָך הּוא ַהדִּ ינָ ר"..
(עמ' )113

מיכאל גלוזמן הראה ש"פסח על כוכים" הוא "שיר חניכה" שבמרכזו הגירת הדובר
לארץ ישראל והמפגש עם הערבים .לטענתו ,רשת אינטרטקסטואלית נפרשת בשיר
כשורה של שלילות ,כגון של ההגדה של פסח ,של שיר השירים ,ושל שירי מכות מצרים
מאת נתן אלתרמן ,והיא מערערת על הנרטיב היהודי הקנוני של יחסי יהודי–גוי:
ישורון יוצא ב"פסח על כוכים" נגד כל הגדרה יחסית של זהות .בשימוש החתרני
שהוא עושה באינטרטקסטואליות יש ביקורת על התפישה המסורתית שלפיה
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המושג יהודי קשור בשלילה של הלא–יהודי .ישורון מנסה לקעקע הגדרות
יחסיות של זהות ,המניבות תהליך שבו יהודים וגויים רואים איש את רעהו אך
ורק בסמלים ארכיטיפים של אחרות( .גלוזמן)117 :1999 ,

כדי לקרב את האחר מטעים ישורון שהפסיחה אינה על כוכים ־ אלא על מי שיושבים
בהם .בכך ,טוען גלוזמןְ ,מ ַשכְ ֵתב ישורון את סיפור חג הפסח כשהוא מבקר את עיוורונו
של הסיפור המקראי כלפי האחר כמו את עיוורונה של הציונות ביחס לקורבנות שלה.
הֹוך ְ
אל ְס ִטינָ ה ְ
הֹוך" הוא שיר גרמני שהושר בפולין בשנות העשרים ,והוא מחבר את
"פ ֶ
ַ
"פ ְל ָל ִחין" .ישורון גם מצביע
השם המקראי של הארץ ־ כנען ־ עם הפלחים הערבים ֶ
על דמיון בין הכפר הערבי לעיירה ,ולכן היידים של הספן הערבי הן ידיים מבית אבא
ואילו "יַ ַהנְ דֶּ ס" הוא אנפוף של יהדס ,הביטוי היידי של המילה יהדות (שם.)119 :
אך השאלה המרכזית שמעסיקה את ישורון ב"פסח על כוכים" היא שאלת
האחריות לנכבה .איך ,הוא שואל בקולם של הפלסטינים ,נקבל את פני היהודים
כשאנחנו במחבוא; איך נשאל לגורלו של הפלסטיני (דווקא במתכונת הפרוטו–ציונית
של "ציון הלא תשאלי" מאת ר' יהודה הלוי) ,כאשר הוא הלך אל כוכו ואל הפלתי ־
רמז לפליטים ־ אשר עליו פסחו ,כלומר לא ראו ,היהודים ,ככותרת השיר:
ּ ְפנֵ י ָא ִבינּו ָהיּו ּפֹה..
ָאז ָהיִ ינּו עֹד ָּבנִ ים..
ַע ָּתה ָא ִבינּו ְּב ַמ ֲחפֹוא.
ֵא ְ
יך נְ ַק ֵּבל ּ ָפנִ ים?
–מ ְל ָאכֹו ־
ֲהלֹא ִת ְׁש ֲא ִלי ְל ַע ּ ְמ ָך ַ
אס ִטין.
אל ְ
וְ הּוא ָה ַל ְך ָפ ַ
הּוא ָה ַל ְך ּפֹה ֶאל ּכּוכֹו,
ֶאל ַה ּ ְפ ֵל ִתי..
וְ ַעל ָּכ ְך וְ ַעל דַּ ְר ּכֹו
ָּכל ַמ ֲע ֵׂשהּו ַּב ּכּוכִ ים ־
ׁשֹוׁש ַ ּנת יַ ֲעקֹב,
ֲהלֹאַ ,
חֹוחים.
ִּת ְׁש ֲא ִלי ֶאת ַה ִ
(עמ' )114

לכן מסכם ישורון ואומר שאת השאלות המוסריות על הגורל הפלסטיני צריכים לשאול
("ׁשֹוׁש ַ ּנת יַ ֲעקֹב") את החוחים ,כלומר את שלוחיהם האלימים .הכתיבה היא
ַ
היהודים
מקוטעת וקופצנית ,ומהווה בכך ֶהפגן מובהק של כתיבה טראומטית .הנתקים הפנימיים
של הטקסט מונעים את סיפורו של כל אחד מן הנרטיבים כמקשה הומוגנית ורצופה.
לעומת מרבית השירים העבריים שנכתבו על הנכבה ,מותיר שירו של ישורון את הפצע
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פתוח ותובע לחוות אותו לאורך זמן .ואכן ,מכאן ואילך פותח ישורון שלושה בתים
"ת ְׁש ֲא ִלי" כשהוא מגולל את הגורל הפלסטיני באמצעות ייצוג אירוני שלו
במילה ִ
כמשרת החזון הציוני:
וַ ִת ְׁש ֲא ִלי ֶאל נֵ ס–
ת–צ ּיֹון
ת–ח ַ ּב ִ
נּוע ִ
ְּת ַ
ֶאת ַע ְר ִב ֵ ּיי ַה ֵ ּנס
ֶׁש ָ ּנסּו ְב ָלצֹון;
(עמ' )114

"ה ּ ָלה" ,כלומר היהודי השואל לשלומו של
המקום משותף ,הגורל אמנם משותף ,אבל ַ
הפלח ,הוא גם זה שמשמש כשליח מטעם השלטונות הפוגע בפלח (ההדגשות נוספו):
ֲהלֹא יִ ְׁש ַאל ַה ּ ָלה ְל ֶפ ְל ָלחֹו.
ַהּלָה ָּת ִמיד יִ ְדרֹׁש ַל ֵח ֶל ְך.
ָהיָ ה זֶ ה ּפֹה יַ ד ַמ ְל ָאכֹו.
יַ ד ַהּלָה ְּכיַ ד ַה ּ ֶמ ֶל ְך.
(עמ' )112

נקודת המוקד בעמדתו של ישורון היא שכדי לייצג את הטראומה הפלסטינית צריך
להתחקות גם אחר הטראומה היהודית .האדמה המשותפת היא בת בלייעל גם כלפי
היהודים וגם כלפי הערבים .ומבלי להסיר את האחריות למעשי היהודים כלפי
הפלסטינים הוא מחדד את מקורות המעשים בטראומה היהודית .ישורון ,שביטא
בשירתו שלאחר  '48את הטראומה הפלסטינית של הנכבה ,עשה כן תמיד ממקום של
הזדהות עמוקה עם הטראומה היהודית .ג'ודית באטלר יצאה נגד התפישה שהצער הוא
עניין פרטי ,המאפשרת לערוך לו דה–פוליטיזציה ,וטענה שהוא יוצר "סוג של קהילה
פוליטית שמציבה בחזית קשרים יחסיים שמהם משתמעת תיאורטיזציה של תלות
בסיסית ואחריות מוסרית" ( .)Butler, 2004 :22בעקבותיה ,ניתן לומר שהטראומה
של ישורון ,של נטישת משפחתו בגולה ,היא הטראומה הקולקטיבית היהודית בגילויה
הפרטי האישי .אלא שטראומה פרטית–אך–פוליטית זאת היא שיצרה את אורח ראייתו
ואת רגישותו ,ובעיקר את משא אחריותו ביחס לטראומה הפלסטינית של הנכבה.
על–פי ישורון ,את הטראומה הפלסטינית אפשר להנכיח ולא להכחיש אך ורק
ממקום של טראומה .לשם כך יש הכרח לא להיבדל מן הקולקטיב היהודי ,כלומר ־ לא
להינתק מן הנרטיב היהודי של ההגירה לפלסטינה ,אלא לנסות לעשות את הכמעט–
בלתי אפשרי :לייצג את הטראומה הפלסטינית דרך משקפי הטראומה היהודית,
מבלי להפוך את האחת לכלי בשירות השנייה .ישורון ממקד את דבריו בתהליך של
התמוססות הטקסט השירי ,בזרימה הלא מקובעת שבה יש מקום לשתי הטראומות
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קודם שנעשה בהן מה שלה קפרה (בעקבות פרויד) תיאר כ"עיבוד האבל" .כאמור,
כהיפוכו של העיבוד מעמיד לה קפרה ,שמתנגד לתפישה גואלת של האבל ,את ההפגן
(לה קפרה .)173 :2006 ,שכן ההפגן של מי שלקה בטראומה "קשור בחזרה ,או אפילו
בכפיית החזרה ־ כלומר בנטייה לחזור על משהו באופן כפייתי" (שם ,)166 :ובכך מונע
את עיבוד האבל .הזרימה הזאת ,במיקומים המשתנים והלא יציבים שלה ,גם מחסנת
מפני ייצוג סימטרי ממוקם ומיוצב של הטראומות הפלסטינית והיהודית .ישורון,
הכואב את הגורל הפלסטיני כתוצאה ממלחמת  ,'48נמנע מלעבד את הטראומה לכדי
זהות מקובעת .לכן הוא לא מדבר על זהות פלסטינית כעל תנועה לאומית ,אלא מכונן
בטקסטים שלו תפישה טראומטית של זהות דינמית ולא יציבה.
שמסגר את הנרטיב הפלסטיני בתוך הנרטיב הציוני ,ערער ישורון
בניגוד לאלתרמןִ ,
על שניהם .הסיפור שהוא מספר אינו נאמן בשלמות לאף לא אחד מן הנרטיבים ,ובכך
הוא נותר נאמן לשניהם גם יחד .הוא לא ממסגר אף נרטיב באמצעות הנרטיב השני,
אלא מפרק את שניהם; הוא אינו מייצר זהות יהודית מזה וזהות פלסטינית מזה ,אלא
מערבב אותן באמצעות הדיבור הטראומטי .למעשה ,ישורון מייצר היסטוריה נגדית
( ,)counter historyאשר כפי שטען אמנון רז–קרקוצקין (בעקבות עמוס פונקנשטיין)
היא היסטוריה האוחזת בשתי הפרספקטיבות ,של הכובש והכבוש (Raz-Karkotzkin,
 ;2005: 179וראו גם .)Hochberg, 2007 :לכן היה מן הצדק בדבריו של מי שחתם
כ–א.ב ,.שטען כי העימות בין "בני עבר" ל"בני ערב" בשירו של ישורון הוא "בעיניו
שתי פנים של אסון לאומי אחד" (הבוקר ;26.5.1961 ,אצל :גלוזמן .)113 :1999 ,אין ספק
שההיאחזות של הנרטיבים זה בזה היא קריטית מבחינת נטילת האחריות היהודית
על אירועי הנכבה ,שכן השתמטות מאחריות אפשרית "רק מעמדת סובייקט חיצונית
[שבה] יכול מישהו לדמיין לאום אחר כקריא לחלוטין ,כשקוף וכנתון לפרשנות .שכן,
המתבונן החיצוני תמיד ניצב ,אפריורית ,היכן שהוא" (.)Dekel, forthcoming
לפנינו ,אם כן ,תופעה שאותה כינה מייקל רוטברג "זיכרון רב כיווני"
( .)Multidirectional Memoryבמקום המודל של זיכרונות קולקטיביים המתחרים
במשחק סכום אפס ,כלומר מתחרים סביב השאלה ־ הטראומה של איזה קולקטיב
חמורה יותר ,רוטברג מציע מודל של קיום משותף של טראומות ,שפוגשות זו את זו
במרחב הציבורי תוך שהן משתחררות ממשא תפקידו של זיכרון–הטראומה בעיצוב
זהות לאומית אקסקלוסיבית ,ומנהלות ביניהן משא ומתן בין–תרבותי הכולל זהויות
שונות .הקיום הרב–כיווני חורג מן המסגור ( )framingהלאומי והאתני ,מאפשר לחרוג
בשאלת ההכרה מן המסגור של מדינת הלאום ( .)Rothberg, 2009: 2-3, 19-20מהלך
כזה מאפשר היפתחות פוליטית לקראת חזון של מדינה דו–לאומית ,יהודית ופלסטינית
(מסקנה פוליטית שרוטברג ,בדיונו בסכסוך הישראלי–פלסטיני ,מתחמק ממנה).
אצל ישורון ,שני הנרטיבים ־ היהודי והפלסטיני ־ לא נפגשים כנרטיבים נפרדים,
כפי שקורה בשירת אלתרמן; תחת זאת ,קווי הגבול ביניהם מתמסמסים והם מתערבבים.
ערבוב זה מעלה ביתר שאת שאלת האחריות .ישורון לא מתחמק מן המקום שממנו
הוא כותב כיהודי; הוא אינו מוציא את עצמו מן הכלל היהודי הלאומי ,ועל כן נושא
באחריות לנכבה הפלסטינית תוך שנותרת אצלו גם מחויבותו לנרטיב הציוני שגרם
לנכבה .מצד שני ,הוא גם נמנע מלשקם את הטראומה של האחר הפלסטיני באמצעות
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יצירת נרטיב פלסטיני נפרד שיכפה על הטראומה סדר ,משמעת ותיקון ,ובכך יאפשר
לגורם הטראומה להתחמק מאחריות על–ידי כך שיתאר את הסבל הפלסטיני כנרטיב
שלם אחדותי ופתור.
בשירו "הונא מחטטת" (אורלוגין  ,11ינואר  ,)1955שנכתב לאחר "פסח על כוכים",
חידד ישורון את זהותו היהודית כנפרדת מן הזהות הלאומית הישראלית .במוטו לשיר
הוא כותב " :־ מותר ־ ומוטב ־ לומר יהנדס ,שהיא מילת המצפוניות היהודית והחמלה
בקרב יהודי פוילין" .כך הוא מבסס את עמדתו על חמלה יהודית שאותה הוא מנסח
ביידיש כמו גם את השם ּ
"פֹויְ ִלין" .החמלה הזאת ניכרת ביחס לגורל הילדים .ישורון
מטשטש בין גורל הילד הפלסטיני לגורל הילד היהודי בשואה:
בּ ֹו ַהח ֶֹרף ָׁש ַרק
ֲע ֵליכֶ םַ ,ט ְפ ַל ָ ּיא,
וְ ֶה ֶרג ָה ַרג
ָהא ַט ְליָ א.
ָל ַקח יְ ָל ִדים
ְל ִעיר ַמ ֲע ֶט ֶרת.
ָ ּג ְׁשמּו ְ ּג ָדיִ ים
ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרת.
עֹולם לֹא יֵ ַח ּתּו
ְ ּב ִעיר ֶׁש ּ ְל ָ
וְ ָׁשכְ בּו ִליׁשֹן ְ ּב ָׁש ָעה ֶׁש ַבע.
יֹודיעּו ְ ּב"הּונָ א ַמ ַח ְט ַט ְּת":
ִ
ְ
ִע ֵירנּו ְּכ ֶד ֶרך ַה ּ ֶט ַבע.
רּוׁש ֵלם.
בּ ֹאּו ֶ ּב ֱא ֶמת יְ ְ
קּוחים וְ אֹונִ ים,
ֶׁש ִּת ְראּו יְ ָל ִדים ְל ִ
ֶׁש ִּת ְראּו ַה ּקֹולֹות ֶׁש ּ ָל ֶהם
ִּכי לֹא נִ ים.
רּוח ְק ִה ּלֹות ְ ּבתֹוכֵ כִ י.
ַ
לֹא נָ ְפלּו ִב ְל ָב ָבן ָהרּוחֹות.
וְ ָא ַמ ְרנּוְ :ר ֶאינָ הְ ,ר ֶאינָ ה,
ׁשּובנּו ִמ ְּס ִליחֹות.
ְּכ ֵ
(עמ' )153

"ט ְליָ א" הוא טלה ככינוי לאדם צעיר .ישורון
"ט ְפ ַל ָ ּיא" היא לשון ריבוי ְלטף ,ואילו ַ
ַ
"ע ֵירנּו
מקונן על גורל הילדים הפלסטינים ומעמת אותו עם הגורל של הילד היהודי של ִ
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ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ּ ֶט ַבע" .עם זאת ,הוא מדגיש את הגורל היהודי המתבונן בגורל הפלסטיני ממקום
שבו פונים היהודים לערבים דרך "הּונָ א ַמ ַח ְט ַט ְּת" ,כלומר "כאן תחנת" ,הפנייה של קול
ישראל מירושלים אל הפלסטינים שמחוץ לגבולות ישראל.

[ו]
בספרו ל י ד ת ה ש ל ב ע י י ת ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ,1 9 4 9 - 1 9 4 7
משרטט בני מוריס ( )458-437 :1991את עמדתה של מפ"ם ביחס לגירושים ולעזיבה של
הפלסטינים את הארץ .בעיקרו של דבר היתה זו עמדה חצויה בין הגינוי וההתנגדות
לגירוש וההכרה בצורך לאפשר לפליטים לשוב לאדמתם אחרי המלחמה ,ובין הסכמה
ציונית למהלכים המלחמתיים ־ גם כשהם כוללים גירוש .ההתפצלות של העמדות
הותוותה ,פחות או יותר ,בין שני המרכיבים של מפ"ם :השומר הצעיר מזה ,ואנשי
אחדות העבודה ואנשי הקיבוץ המאוחד מזה ,שתמכו בגירוש ככורח המלחמה .אבל
אפילו אנשי הקיבוצים של השומר הצעיר ,שתמכו בעבר ברעיון של מדינה דו–לאומית
ושאמנם התנגדו לגירוש ,השתלטו על נכסים ערבים ־ על אף שפעולה זאת עמדה
בניגוד לעמדת ראשי התנועה שחרדו לנוכח מה שהם ראו כטרנספר המתבצע בחסות
המלחמה .ובכלל" ,בסוף הקיץ ובסתיו של שנת  1948היטשטש שוב הפער בין עמדות
פלגי המפלגה ונעשה פחות רלבנטי כאשר קיבוצים ,משני הזרמים ,החלו לנעוץ מבטים
חומדים בקרקעות הנטושות בסביבתם" (שם .)449 :עמדה כפולה זו ביטא יעקב חזן,
אחד ממנהיגי מפ"ם המרכזיים ואיש השומר הצעיר ,כשאמר בישיבת הוועדה הפוליטית
של מפ"ם מן ה– 26במאי '" :1948במלחמה הזאת ,שהמפלה בה היא סוף קיומו של
העם היהודי ]...[ ,הפעולה הצבאית חייבת להתנהל בכל האכזריות והיעילות הצבאית
המוכרחת ]...[ .שום חבר לא יתווכח על הכרחי המלחמה' ]...[ .מצד אחר ,מה שמתרחש
הוא 'שערורייה פוליטית ,מוסרית ,ציבורית ,פועלית שאין דוגמתה'" (שם.)442 :
התקפות צה"ל בקרבות "עשרת הימים" ( 18-9ביולי  )1948והגירוש של הפלסטינים
מרמלה ולוד הגבירו את ההתנגדות במפ"ם עד כדי כך שהיו שתבעו שמפ"ם תפרוש מן
הממשלה (שם" .)446 :הדיון בתוך מפ"ם על גירושי לוד ורמלה נמשך חדשים .בעיני
אנשי השומר הצעיר נעשו גירושים אלה לסמל למדיניות הטרנספר שמפא"י נוקטת,
לטענתם ,ולמעורבות של מפ"ם ־ באמצעות קציניה ־ באותה מדיניות" (שם.)447 :
באוגוסט  1948הציעו אנשי מפ"ם את פתרון "נוסחת האדמות העודפות ,לפיה יישבו
יהודים את אדמותיהם של הפלסטינים אבל ישמרו חלקים מהן לבעליהן המקוריים
ולכשישובו הם יסייעו להם לשכלל את שיטות עיבוד הקרקע" (שם ;257-243 :קדמן,
.)24 :2008
ביטוי מובהק לכפילות זאת של עמדת אנשי מפ"ם מופיע בשיר "כפר נטוש"
שפרסם איש השומר הצעיר דניאל בן–נחום ביומון המפלגה ע ל ה מ ש מ ר (.)19.5.1950
בן–נחום כתב למעשה סונט אשר בנוי ,כמקובל בצורה הספרותית הזאת ,כטיעון
מתפתח; בשיר זה מטרתו הסופית של הטיעון היא שיאו של ייצוג האסון המחריד .אלא
שכותרת השיר מטשטשת את הגורם האחראי לאלימות; בכך היא מצטרפת לסיום,
אשר לא נעדרת ממנו נימה אוריינטליסטית ,שהופכת את החיים הפלסטיניים לחג

־ 41

פולקלוריסטי של נשים וילדים המתגוררים במבנים שלא הוקמו על בסיס ידע מתקדם
בהיבטים הטכניים של הבנייה:
זֹומם:
ׁשֹומםֵ ,עד ֵ
ּכֹה יִ כְ ֶלה ֶ ּב ָע ָׁשן ְּכ ָפר ֵ
ן–אם.
ל–חג ,קֹול ַה ּ ַטףַ ,ל ַח ֵ
ֹות–מקַ ,צ ַה ַ
ִ ּב ְק ּת ַ
יֵ ָע ֵלםֶ .ה ָע ָׁשן ַמר ַעד דֶּ ַמע.
(עמ' )83

זֹומם" ,שפירושו ֵעד שעדותו נקבעה כעדות
"עד ֵ
אף חריף מכך הוא השימוש במונח ֵ
שקר ־ מונח שמביס את כל המהלך של העדות על הטראומה שהשיר מפתח .המסקנה
("ב ַמ ְח ּפ ֶֹרת
הסופית של השיר ,אשר מתאר בהתלהבות את האכזריות היהודית בקרב ְ ּ
רֹובה ַל ּ ַמ ּכּוׁש ְ /מ ֻה ּ ָמם ָ ּב ְך ָּכל חּוׁש וְ ַה ּ ֵלב הּוא נָ חּוׁשּ ִ / .ב ְ ּק ָרב זֶ ה ֵאין ַר ֲח ִמים
ָמגֵ ןּ ֵ ,בין ֶ
וְ ֵאין ֵּת ַמ ּה ,)".היא שהעשן המר המיתמר מן הכפר והמביא לדמעות הוא למעשה עדות
שקר שיש לדחותה .אמנם ,השיר קובע כי האסון שהומט על הפלסטינים הוא נורא.
אולם הוא עושה זאת ברוח אנשי השומר הצעיר ,שמצד אחד מכירים במחיר הכבד של
המלחמה עבור הפלסטינים ומצד שני מצדיקים את המלחמה .בשיר זה גודל הזוועה אף
נדחה כעדות שקר.
הכפילות הזאת ניכרה גם אצל חיים גורי ,איש אחדות העבודה שבתוך מפ"ם,
שתיאר בשירו "בדרך לבוסתן" (אורלוגין  ,1דצמבר  )1950את המרחב הארצישראלי
ימים וָ ֵאׁש( ".ההדגשה נוספה) .בכך ציין
כ"א ֶרץ ׁשַּכּולָה ְׁשבּויַ ת ֵא ִ
ֶ
לאחר המלחמה
גורי ,כאמור ,את אובדן הפלסטינים כבניה של הארץ .מצד אחד הוא מכנה את הארץ
"נַ ֲח ָל ִתי" ,ומצד שני מבכה את מה שהוא מגדיר כנטישתה על–ידי הפלסטינים:
וְ זֶ ה אֹותֹו ַהדָּ ם ְ ּב ֶׁש ַסע ִׂש ְפ ָת ִתי
ּומ ַלח ַה ֵ ּז ָעה ְּכ ֶד ַמע ַה ּ ְמרֹורֹות
ֶ
וְ נֶ ֶטׁש ֶ ּג ָח ִלים ְ ּב ֶפ ַתח ְמ ָערֹות
וָ ֳא ָרנִ ים ֻמ ִּכים ְ ּב ֶד ֶר ְך נַ ֲח ָל ִתי.
חֹורים,
דֹון–ׁש ִ
ְ
יל ְךַ ,א ּׁ ָשףֲ ,א
יֹורד ֵל ֵ
ַק ְדמֹון ֵ
ְ
לֹומי,
ילּותך ְּכ ֶר ֶמז ֲח ִ
ֶׁשבּ ֹו ַחכְ ִל ֵ
ְ
ֶׁשבּ ֹו ִע ְ ּקבֹות דָּ ֵמך ְ ּב ַע ִּתיקּות דָּ ִמי
טֹובל ְ ּביִ ּס ִּורים.
חֹוק ְך ֵ
ת–צ ֵ
ּופ ַרח ַ ּב ְ
ֶ
ֹולדֹות יְ ֵמי ַח ַ ּיי
זֶ ה ֵליל ָה ַא ָ ּגדֹות ּת ְ
ימים וָ ֵאׁש,
ּולה ְׁשבּויַ ת ֵא ִ
ַעל ֶא ֶרץ ַׁש ּכ ָ
ֹוׁשׁש,
ילית ְּכנֶ ֶפׁש ַהגּ ֵ
ֶׁשבּ ֹו ַה ַ ּג ְח ִל ִ
מּודים ֶאל ְל ָחיַ י.
ֶׁשבּ ֹו ָה ֲע ָׂש ִבים ְצ ִ
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ילי ָח ָלב.
אֹוב ִדים ְׁש ִב ֵ
ָּבא ֶֹפק ָה ָרחֹוק ְ
תּומי ּכֹוכָ ב וָ אֹור ַעל ּ ְפנֵ י ְ ּג ָבעֹות ָרמֹות.
ְס ֵ
ְּכ ָל ִבים בּ ֹוכִ ים ָּכ ֵעת ְּב ֶא ֶרץ ַהדְּ ָממֹות.
ֹור–ה ְפ ֵקר נִ ְּת ָרה ִמ ּת ְ
ֹוך ַה ַח ְל ָח ָלה.
ִצ ּפ ַ
טּוׁשה ֵמ ִאיׁש
–ה ָע ָפר ַה ְ ּנ ָ
וְ ֶד ֶר ְך ֶ
יֹור ָטה ֶאל ַה ּמ ָֹורד,
לּוח ָת ּהְ ,
עֹוק ֶפת ְׁש ָ
ֶ
ּוס ָּתנִ יםֶ ,אל נֹוף ֲא ֶׁשר ָא ַבד,
ֶאל ּ ֶפ ֶרא בּ ְ
יח זָ וִ ּיֹות וְ ֶר ֶׁשת ַע ָּכ ִביׁש.
ֶאל ּ ִפ ַ
קֹומת ָא ָדם,
רּובה ָ ּג ְב ָה ּה ַ
קֹוצים ְצ ָ
ִצ ַ ּית ִ
ּומ ְד ֵרגֹות ָּב ָהר ַעד ֵחיק ַה ֵ ּג ָאיֹות,
ַ
ִע ְ ּקבֹות ַה ְ ּנ ִׁש ָ ּיה ְּב ֶד ֶמם ֲהזָ יֹות,
בּודה.
וְ גֶ זַ ע ְּת ֵאנִ ים ־ ַמ ְמ ֶלכֶ ת ֲא ָ
(עמ' )100

המנגנון שבאמצעותו מיישב גורי בין הקטבים האלה הוא המטונימיה :במקום לדבר על
האנשים שאולצו לעזוב את המרחב ־ הוא כותב על המרחב עצמו ,על מה שבסמיכות
לאנשים ,על דרך העפר הנטושה או על הנוף שאבד .במקום לדבר על הפלסטינים
שגורשו ־ הוא מציין את גובה הקוצים באתר העזוב שכבר הגיעו לגובה קומת אדם;
ובמקום לדבר על ביתם שנגזל ,הוא עוסק במה שסמוך לבית ,ואילו את התאנים הוא
מתאר כממלכה אבודה.
גם ב"שיר סוף הקיץ" (אורלוגין  ,4נובמבר  )1951המתאר את העזובה של בתי
המגורשים ,תוך שהוא מציין במפורש את הגירוש כגלות ,מתרכז גורי דווקא בקוצים,
שגדלו פרא:
יתים,
יהם ָ ּג ְבהּו ְּכנֹוף זֵ ִ
ֹוצ ֶ
יתי ֻּב ְס ָּתנִ ים ֶׁש ּק ֵ
ָר ִא ִ
וְ ַח ּלֹונֹות ֵר ִיקים וְ ֶא ֶבן ֲחרּוכָ ה ,זֶ ה ְּכ ַפר ֵמ ִתים
יֹוׁש ָביו ָ ּגלּו ֶאל ַה ּ ִמזְ ָרח ְּב ֵעת ַה ּ ִמ ְל ָח ָמה,
ֲא ֶׁשר ְ
זּובה ִּכ ְב ַדת נָ ָקם ,וְ זֶ ה נְ ַקם ָה ֲא ָד ָמה.
וַ ֲע ָ
(עמ' )106

גם כאן ,במקום נקמת הפליטים מופיע תחליף סמנטי ,והנקמה היא נקמת מה שקרוב אצל
הפליטים ,ולא שלהם–עצמם ־ נקמת אדמתם ,שנותרה אחריהם .הדובר מעיד אמנם כמי
שראה במו עיניו את תוצאות האסון; אבל הדיבור על האלימות שתוחזר למגרשים ,נותר
ברמה המיתית ־ בניגוד לשאיפה המוצהרת של מפ"ם לאחוות עמים ולחרדה הקונקרטית
מן השנאה הפלסטינית שתרדוף את היהודים המגרשים (מוריס.)448 :1991 ,
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עיסוק אינטנסיבי בשנאה הפלסטינית ליהודים מופיע בשירו של דן פגיס "הכפר המת",
שפורסם גם הוא בע ל ה מ ש מ ר ( )6.4.1955עיתונה של מפ"ם .השיר מתחקה אחר
המפגש של הדובר היהודי עם שרידיו של כפר פלסטיני שרוף .פגיס כותב את שירו
"ל ּׁ ֶש ֶקט ַה ּ ָׂשרּוף" ־ צירוף
במסורת הסימבוליסטית ובמסגרתה מופיע הדובר כמי שבא ַ
של צליל ושם תואר מהקשר אחר ,כלומר מעתק מטונימי שמבליט את השקט ולא את
הכפר השרוף .אבל לעומת המוסכמה של הלשון הפסיבית בייצוג הכפר ש"ננטש" ,כאן
הכפר מוצג כמת וכערוף ,כמי שהופעלה כלפיו אלימות ישירה וגורלית:
בֹוא ָך ַל ּׁ ֶש ֶקט ַה ּ ָׂשרּוף,
ְ ּב ֲ
ּולחֹומֹות ַה ּ ִטיט,
ָל ֲא ָבנִ ים ְ
ַל ְּכ ָפר ַה ּ ֵמת וְ ֶה ָערּוף,
ָל ֵא ֶפר ַה ּ ַמ ְר ִטיט,
ֹוצים
ָל ַר ַחׁש ַה ָ ּנטּוׁש ֵ ּבין ַה ּק ִ
ֹאׁש ָך ָע ֵבי ַה ִ ּז ָּכרֹון
וְ ַעל ר ְ
יצים ־
ּומ ִק ִ
עֹולים ְ
ִּכ ְב ֵדי ָחרֹון ִ
צֹונֵ ַח ּ ֶפ ַתע ַ ּבז ַה ּ ַמ ְׂש ֵט ָמה
ּפ ֵֹורׂש ִּכ ְצ ָלב ְּכנָ ַפיִ ם ֵמ ָע ֶליךָ
וְ ִצ ּ ָפ ְרנָ יו ְּכ ַס ִּכינֵ י ַח ּ ָמה
רֹודפֹות ֶאת ְׁש ָע ֶל ָ
יך.
ְ
(עמ' )157

השנאה מקורה במושאי הזיכרון שעדיין נותרו כעקבות הגירוש ,הנִ קרים על דרכו של
המבקר בכפר המת .כך ,לא הכפר הוא הנטוש :מה שננטש הוא רחש צעדי האנשים
בין קוציו .אבל כאשר מופיע שיא ההסמלה ־ הבז המרחף לו מעל הכפר ־ הוא מכונה
"בז ַה ּ ַמ ְׂש ֵט ָמה" .הבז פורש כנפיים בצורת צלב ,הסמל הנוצרי האולטימטיבי ,המציין
ַּ
את נוסחה התיאולוגי של השנאה ־ אשר סופה ,הסמלי והעקיף ,הוא בנקמה .פגיס
עורך טרנסצנדנטציה לשנאה באמצעות סימבוליקה דתית שמעניקה הוד ושגב לשנאה
ולנקמה .בכך הוא מעבד את הטראומה הפלסטינית לכדי מופע נצחי ,שלעולם לא יוכל
לבוא על תיקונו.
תביעה ישירה לנקמה שהיא תוצר של השנאה הופיעה בק ו ל ה ע ם (,)30.8.1957
עיתון המפלגה הקומוניסטית ,בשיר "ריגושים" ,כנראה פרי עטו של משורר פלסטיני.
השיר ,שתורגם לעברית ,מסתיים בבית הבא:
יתי ִ ּב ְד ָא ָבה
ַא ַחד ָה ֲע ָר ִביםַ ,מ ְק ִׁשיב ָהיִ ִ
ְלקֹול ַה ּ ֶפ ֶסל ָה ָאטּום,
ין–מכְ אֹוב,
ְל ֶמ ֶרד ֵא ַ
ְלזַ ַעק ְ ּב ֵאין–קֹול:
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ִלנְ קֹום
ִלנְ קֹום
ִלנְ קֹום.
(עמ' )189

הסימבוליזם מיסודו של אברהם שלונסקי ניכר גם בשירים של לאה גולדברג ,שהיתה
חברה באסכולה הסימבוליסטית של שלונסקי ,שקובצו בע ל ה מ ש מ ר תחת
הכותרת " . (5.9.1956) "Illuminationsכותרת זאת מרמזת לשירים–בפרוזה הנודעים
של ארתור רמבו ,שזוהו כסימבוליסטיים אם כי גם הרבה מעבר לכך .גולדברג מתרכזת
בהם בתמונה סמלית של ציפור כתומה ,שמאפשרת לה לשחזר את תודעתה של ילדה
ערבייה במבואות כפר הרוס:
ַעל ּ ְפנֵ י ַא ַחת ַה ְ ּג ָבעֹות
עֹופ ֶפת ִצ ּפֹור ְּכ ֻת ּ ָמה
ִמ ְת ֶ
יֹוד ַעת ֶאת ְׁש ָמ ּה.
ֶׁש ֵאינֶ ִ ּני ַ
אֹותה,
ֲא ָבל ֲע ֵצי ַה ַ ּזיִ ת ַמ ִּכ ִירים ָ
יה וְ ָׁשר:
רֹודף ַא ֲח ֶר ָ
רּוח ֵ
וְ ָה ַ
ְ
ּ
יתך".
"פֹה ֵּב ֵ
ְּב ֵעינֵ י יַ ְלדָּ ה ַע ְר ִב ָ ּיה
ִּב ְמבֹואֹות ַה ְּכ ָפר ֶה ָהרּוס
ֶמ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ִצ ּיפֹור ְּכ ֻת ּ ָמה
יֹוד ַעת ֶאת ְׁש ָמ ּה.
ֶׁש ֵאינֶ ִ ּני ַ
(עמ' )183

עצי הזית ,המסמלים את השורשיות של הקיום הפלסטיני במרחב המקומי ,מכירים את
הציפור הכתומה שבניגוד להם מודה הדוברת המהגרת שאינה יודעת את שמה .הציפור
הכתומה והלא נודעת מוצגת בשיר כאנלוגית לילדה הערבייה שכפרה נהרס .רק על
הציפור ,ולא על הילדה ,יכולה הדוברת (הרוח) ,שהערפל הסימבוליסטי מרחיק אותה
מן המציאות האנושית הקשה ,לומר ּ
ית ְך" .הסימבוליזם מייצר מעקף סמנטי
"פֹה ֵ ּב ֵ
שמקל על הדוברת בשיר את סימון מופעיה של הנכבה :מצד אחד היא מציינת אותם
("ה ְּכ ָפר ֶה ָהרּוס") ומצד שני היא שומרת מהם על מרחק מדוד.
בבהירות ַ
זכות ראשונים לכתיבה סימבוליסטית על השנאה שנוצרת במלחמה שמורה למשורר
ש .טוביה (טוביה שלונסקי) .כבר בסוף ינואר  ,1948בעיצומה של המלחמה ובמהלך
הגל הראשון של העזיבה והגירוש של הפלסטינים (למשל מחיפה ומליפתא ורוממה
בירושלים ,וראו :מוריס ,)90-50 :1991 ,ועוד הרבה לפני שכף המאזנים נטתה ,מאז סיום
ההפוגה הראשונה ביולי  ,1948לטובת כוחות הצבא הישראלי שעברו למתקפה ,פרסם
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ש .טוביה שיר ארוך בשם "מזמורים" (הארץ .)30.1.1948 ,בתוך התרחשות פולחנית של
ילידים הפועלים בנוף ארצישראלי מקודש ואשר ניצבים מול לגיונות חמושים מלאי
שנאה ,מציין השיר את המזבחות שנעקרו ,כמטפורה עקיפה ביותר להיעקרות הילידים
הפלסטינים ממקומם:
יסינּו–דָּ ם ָׁש ְפתּו ַמכְ אֹוב.
קּורים ־ ִר ֵ
ֵעינַ יִ ם יְ גֵ עֹות ָּת ִלינּו ַ ּב ּ ִמזְ ְ ּבחֹות ָה ֲע ִ
ֻח ּפֹות ָע ִלים נָ ְׁשלּו ְל ַרגְ ֵלינּו.
ַמ ְעיָ נֹות ֶׁשל ְ ּבד ַֹלח ָע ְמדּו ִמ ַפ ּכֹות;
ַק ְרנֹות ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ָע ְצמּו ּ ִפ ְתאֹם וַ ַ ּי ַע ְטפּונּו ־ ּ ָפרֹכֶ ת.
תּוליו:
מּוׁשים ַל ֲעיֵ ָפה ֶאת ָע ְצ ָ ּבם ִ ּב ְב ָ
ָעלּו ָע ֵלינּו ִלגְ יֹונֹותִ ,לגְ יֹונֹות ֲח ִ
־ ָע ְמדּו וַ יְ ַק ּ ְלעּו ָ ּבנּו ִח ִ ּצים ֶׁשל ַמ ְׂש ֵט ָמה;
חּוׁשה.
־ ִס ְר ַבנּו ְּכ ֵת ֵפינּוָ ,ע ִׂשינּו ְמ ָצ ֵחינּו נְ ָ
־ ָחזְ רּו וְ ָׁש ְלחּו ָ ּבנּו ִח ִ ּצים ֶׁשל ַמ ְׂש ֵט ָמה;
־ ָמ ַׁש ְחנּו ֵ ּגוֵ ינּו ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ַה ּטֹובָ ,ל ַב ְׁשנּו ּ ָפנִ ים ֶׁשל ְׂשחֹוק ־
כֹוׁש ִלים ַא ְר ָצה.
ַעד נָ ְפלּו ַה ִח ִ ּצים ֲעיֵ ִפים וְ ְ
(עמ' )56

[ז]
על הגירוש לאחר "מבצע חירם" (ראשית נובמבר  )1948מן הכפר הנוצרי ִ ּברעם,
שתושביו לא מורשים עד היום לחזור לכפרם (מוריס ,)317 :1991 ,כתב איש השומר
הצעיר אליעזר גרנות בשירו "שירת ִ ּברעם" (אורלוגין  ,11ינואר  .)1955עמדתו של
יתי ְ ּב ִב ְר ָעם ֶאת ִס ּלֹונֶ ה",
"ר ִא ִ
גרנות היא חריפה ביותר :בבסיס השיר ,הפותח בשורה ָ
מתקיימת הקבלה לספרו של איגנציו סילונה פֹונְ ַט ּ ָמ ָרה (שפירושה באיטלקית הוא אביב
מר) ,שפורסם בעברית ב– 1934בתרגומו של יצחק שנהר (סילונה :)1986 ,1934

נָ ָהר ָל ֶר ֶדת"ָּ .בכָ ה ָאז יֶ ֶלד ־
ֹא–נֹולד " :וְ ַאף לֹא ּ ַפ ַעם ֶא ָחת".
ָ
ל
(עמ' )141

דיס ָרה היה גנרל בצבא הקולוניאלי האיטלקי בסוף המאה ה– ,19שהנהיג
גֶ 'נֶ ָר ֶלה ַּב ְל ֶ
את מאבק האיכרים בנישולם על–ידי השלטון הפשיסטי .הדובר בשיר ,שרואה את
בברעם ,רואה למעשה בגזל האדמות של הכפר מהדורה חדשה של המתואר
סילונה ִ
ברומן .את האנלוגיה ההיסטורית הזאת הוא טווה על אף הכרתו במופרכותה ,כפי
שמתגלה בדברי בלדיסרה המשמיע את ִאמרתו הקדומה של הרקליטוס שמערערת על
הזהות של מה שחוזר בציר הזמן .אך חרף מופרכותה בוחר גרנות להציג את האנלוגיה
ההיסטורית ,ומביע בכך את קוצר ידו של המשורר לבטא את אסון הגירוש של אנשי
ִּברעם .מצד אחד הגירוש אכן מזכיר לו את הפשיזם ־ אך מצד שני האנלוגיה היא
בלתי אפשרית עבורו .השיר נכתב ,אם כן ,מתוך תודעה עמוקה של קוצר היד לייצג
את האסון .בדומה לתפקיד שמועיד אלתרמן לפרק האחרון ,הארס–פואטי ,של מחזור
השירים שלו "מלחמת ערים" ,תוהה גם גרנות על תוקפה של הלשון השירית לייצג את
הטראומה ולהציב לה עדות.
העמדה הספקנית הזאת מתיישבת עם עמדתה החצויה של מפ"ם ביחס לגירושים:
מצד אחד ביקורת חריפה ־ כאן עד כדי אנלוגיה לפשיזם ־ ומצד שני כאב ואבל,
שאפשרו לאנשי הקיבוצים לגזול את אדמות הפלסטינים תוך הפטרת מס שפתיים,
"ׁשם
שבבוא היום אולי ישיבו להם אותן .לאור זאת ניתן לקרוא את השורה הנוקבת ָ
מּומ ִתים ֶׁשל פֹונְ ַט ּ ָמ ָרה" לא כאנלוגיה מחרידה ,אלא דווקא להפך ־ כהבחנה בין
ָ
מברעם .המרחק המדוד
המומתים של פונטמרה לבין מי שלא נרצחו אלא "רק" גורשו ִ ּ
הזה שפותח גרנות בינו לבין האחריות לגורל אנשי ִ ּברעם מתממש בחריזה משחקית
שנונה ,שיוצרת ניכור בין הדובר בשיר לבין החוויה המזעזעת שהוא מייצג:

יתי ְ ּב ִב ְר ָעם ֶאת ִס ּלֹונֶ ה
ָר ִא ִ
יתי ְ ּב ִב ְר ָעם ֶאת ַה ְ ּז ָמן)
ָ(ר ִא ִ
ֹוהר ַעל בּ ֹורֹות ֲח ֵר ִבים.
גּ ֵ

וְ עֹוד נֹוגֵ ׂש
יֹומי אֹונֵ ס ַּב ּ ַמ ְד ֵה ָבה ־ ־
ִ
ָארּור ַה ּ ַליִ ל
יבה.
ד–א ָ
ֲא ֶׁשר נִ ְמדַּ ד ְּב ַמ ֵ

(עמ' )141

(עמ' )142

נקודת המוצא היא האנלוגיה ההיסטורית עם העמדה האנטי–פשיסטית של אנשי
פונטמרה ,אשר נאבקים במשטר הפשיסטי באיטליה שגוזל את אדמותיהם:
יס ָרה :
ָצ ַחק ָאז ַס ָ ּבא ַ ּב ְלדִּ ֶ
ְ
"פ ֲע ַמיִ ם ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְלתֹוך אֹותֹו
ַּ
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ואכן ,השיר מסתיים בטון של השלמה .בניגוד לתחילת השיר ,המפקפק באפשרותה של
האנלוגיה ההיסטורית ,מתחקה סיומו אחר המילים השבות אל הזמן ואשר מאפשרות
ליצור את האנלוגיה המיישבת וממסגרת את הפצע השותת של ִ ּברעם:
ְּבׁשּוב ַה ּ ִמ ּ ִלים ֶאל ַה ְ ּז ַמן
ֲהלֹא ִׁש ַח ְרנּו ַט ֲחנָ ה
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יה ֵמרּוחֹות
ֹות ָ
ֶׁש ָא ְס ָפה ַּכ ּפ ֶ
וְ ָׁש ְל ָחה ֶא ְצ ָ ּבעֹות ֶאל ִל ָ ּב ּה
ְל ָה ִׁשיב ָלנּו ֶל ֶחם:
"אכְ לּו ,יְ ָל ִדים,
ִ
ִאכְ לּו".

הפריבילגיה הסימבוליסטית המערפלת כדי לציין הן את הפליטים הפלסטינים והן את
הנופלים היהודים:
ֹוס ִעים ַא ֲח ֵרינּו.
ְל ַאטֵ ,ר ִעיםֵ .הם ּפ ְ
ילינּו.
יהם ְׁש ִב ֵ
סּומא ! ־ ִ ּב ֵיד ֶ
הֹולכִ ים ָצפֹונָ ה ־ ֵאיזֶ ה יֹום ָ
ֵהם ְ
הֹול ְך ִמי ִמ ּ ְל ָפנִ ים?
נֹופ ֶלת ַעל ּ ְפ ִס ָיעה .־ ַה ֵ
ּ ְפ ִס ָיעה ֶ
שֹות ִקים.
חֹובקּ ִ ,גיבּ ַורי ְ
ֵצל ֶאת ִצ ּלֹו ֵ

(עמ' )144

אולם גולת הכותרת של ההתייחסות הסימבוליסטית למלחמת  1948היא ללא ספק
הפואמה פ ר י ד ה מ ן ה ד ר ו ם של אבא קובנר ,שראתה אור ב– 1949בספריית
פועלים .קובנר ,איש מפ"ם ,שהיה קצין תרבות בחטיבת גבעתי ,כתב פואמה
מודרניסטית הכוללת סדרה של מונולוגים המאירים את המלחמה בדרום הארץ
מנקודות ראות שונות .לקראת סופה של הפואמה ,בשיר "שערי עיר" ,מתאר קובנר את
האסון הפלסטיני בחריפות רבה:
ִמי ִה ִ ּצית ֶאת ָה ִעיר
יה לֹא ֵה ִעיר
יֹוׁש ֶב ָ
וְ ֶאת ְ
ילים
עֹולים ִּכגְ וִ ִ
יה ִ
דֹות ָ
ְׂש ֶ
יׁשי ֲח ֵרכִ ים.
זֶ ה ַליְ ָלה ְׁש ִל ִ
(עמ' )71

ובשיר אחר" ,קולות מהגבעה" ,הוא כותב:

הֹולכִ ים ַא ֲח ֵרינּו !
ְצ ָל ַליְ ,צ ָלליםָׁ ,שוְ א ַא ֶּתם ְ
ִ ּגיבּ ַֹורי ֵאינָ ם זֹוכְ ִרים ָמה ֵהן ְׁשנֹות ַח ֵ ּיינּו.
(עמ' )74

העמדה הכפולה שאפיינה את אנשי מפ"ם ניכרת גם כאן ,כאשר בתוך ייצוג הנופלים
מן הצד הישראלי קובנר משלב מונולוגים המתארים בעוצמה רבה את האפקט שנודע
לגורל הפלסטיני על הלוחם הישראלי:
ַאל ִּת ְפ ַסעֵ ,ר ִעי ,מּוזָ רֹות ַרגְ ֵלינּו ָּכאן
ֹוסע .וְ ַרגְ ֵלינּו ־ ְמיֻ ָּתרֹות.
וְ הּואֵ ,ר ִעיּ ,פ ֵ
ִה ֵ ּנה ְצ ָע ֵדינּו ָּכ ִבים .לֹא ַא ָּתה הּוא ָּכאן
–ה ָ ּגדֹולֵ ,ר ִעי ־
ַה ֵה ֶל ְך ַ
ּ ָפ ַׁשט ֵר ִעי ֲח ְפנָ יוָ ,רכַ ןַ ,מ ַ ּגע ַּכ ּפֹות
וְ ָה ֲא ָד ָמה ָּב ָאה.

ָהאֹויֵ ב ־ ְל ָפנֵ ינּו.
ּומי ֵמ ָאחֹור ְמ ַה ּ ֵלךְ
ִ
ְ
בֹותינּו ֶאל ִח ְ'ר ֵ ּבת ַפ ַט ַטה?
חֹורך ִע ְ ּק ֵ
וְ ֵ
דֹולק ַה ֵח ָמר ַה ָ ּנטּוׁש ,וְ נִ ְפ ֶע ֶרת ָה ֵאׁש
וְ ֵ
וְ נִ ְפ ַר ַעת ָה ֵאׁש.
אֹויֵ ב ְמ ַה ּ ֵל ְך ְ ּבכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה.

ים–ע ָד ִרים ְמ ַה ּ ָמה ִהיא ֶאת ַרגְ ֶל ָ
יך
ֲע ָד ִר ֲ
ֹא–נֹותבֹות.
ְ
נֹותבֹות–וְ ל
ְּבאֹור בּ ֹוזֵ ז .וְ ַרגְ ָליו ְ
אֹו–אז ֻּכ ּ ָל ּה ָּתבֹוא
ָ
"ר ִעי ,נִ ּ ֹפל" ־
ֵ
רֹועֹותיךָ
ֶ
ְּבגַ ל ֶאל זְ
ָה ֲא ָד ָמה ַה ּזֹאת.
(עמ' )70

(עמ' )73

אין ספק כי הסבל הפלסטיני מיוצג אצל קובנר מלב לבו של הנרטיב הציוני .גם אם
הוא מגלה רגישות לאסון הפלסטיני ,הוא מקפיד לכלול אותו בתוך ה"אֹויֵ ב" ,ולסיום
הפואמה הוא אף משלב "דף קרבי" ,כדוגמת אלה שכתב עבור חטיבת גבעתי ואשר
נודעו בהתלהמותם מלבת השנאה .אך כדי לאזן את העמדה הלאומנית שלו הוא מסיים
את הפואמה בשיר "שדרת ברושים בדרך צפונה" בתיאור דו–משמעי שמנצל את
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תחושת המיותרות והזרות היא של מי שחש שהאדמה שכבש אינה שלו .עם זאת ,המוות
"ר ִעי ,נִ ּ ֹפל" ,אומר הדובר ,ומבטיח
היהודי במלחמה מוצג כדרך היחידה לניכוס האדמהֵ .
שאז כל האדמה תבוא אל זרועותיו .לפי קובנר ,לא המת–החי הוא זה שיכבוש את
האדמה ,לא המת–החי המיתי ,הנוכח כל כך בשירתם של נתן אלתרמן וחיים גורי
ואחרים ,אלא המת באמת .המת–החי ּכּונָ ן בשירת  1948לעומת האויב הערבי .המטפורה
של המת–החי שמציגה את חיי הנצח של המת במלחמה לעומת האחר מוחקת את
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האחר ,או לחילופין מייצגת אותו כמיתוס מאיים .ואילו כאן ,אצל קובנר ,המת באמת,
נטול הנחמה של חיי הנצח בזיכרון האומה שמסלקת מתוכה את האחר ,הוא המותיר
ים–ע ָד ִרים ְמ ַה ּ ָמה ִהיא [האדמה] ֶאת ַרגְ ֶל ָ
יך
"ע ָד ִר ֲ
מקום לפלסטינים כפי שכותב קובנרֲ :
ּ ְ /באֹור בּ ֹוזֵ ז" .הסיטואציה היא חמורה ־ אור בוזז ־ אבל בתוכה מופיע ָה ֵע ֶדר כביטוי
לחיי שלווה של פלסטינים החיים על אדמתם .עם זאת ,הייצוג הסימבוליסטי הנאחז
כדרכו באור ,משתמש בעדר בתור מטונימיה לפלסטיני ־ ובכך הוא מייצג אותו תוך
שמירה על מרחק מן הטראומה הפלסטינית.
הפרק הבא של הפואמה" ,ג .אבן חלקה" ,מביא לשיא את הייצוג הסימבוליסטי
ה"ג ְרנִ ָיקה" ,עבודתו של פיקאסו ,שתיארה בעוצמה רבה את זעקת
באמצעות הסמל של ֶ ּ
העיר הבאסקית שהופצצה באכזריות במלחמת האזרחים בספרד .קובנר יוצר אנלוגיה
בין הפשע המחריד המתואר בציורו של פיקאסו לבין האסון הפלסטיני ב–:1948

ָע ְמדּו.
ִח ְ ּיכּו.
מרּוֵ :אל ֱאל ֵֹהי ֶא ְביֹון ! ־
אּולי ָא ְ
־ ַ
ּוב ֵאין ָה ֶא ָחד ָלאֹות
אֹו–אז ָח ְפנּו ֶאת ָּכל ָה ֲא ָבנִ ים ַה ֲח ָלקֹותְ .
ָ
ָה ְלכּו ֲהמֹון ַה ְ ּנ ָע ִרים.
(עמ' )71

רֹוכסֹות .־
ְ
ְ ּגוִ יל ָה ְׁש ָל ְך ־ נִ ְפ ַרםְ .מ ַע ְל ֲעלֹות ַּכנְ פֹות ּ ְפ ָר ִאים ֵ ּבין ַה ְ ּב ָת ִרים וְ ַה ְ ּב ָת ִרים
רוט ִטים ְ ּב ֶת ֶפר יְ ִר ָיעה.
ילים ְ
ִמ ָּכאן ֵאין ְּכ ִבישַ .רק ִ ּג ֵידי ְׁש ִב ִ
ֹות–ג ָבעֹות
ְקרּועֹות ּ ְפזּורֹות ־ ְּכיָ ם ַק ְסדֹות ֶׁש ּׁ ָש ְמטּו ־ ִּכ ּפ ְ ּ
וְ ַעל ָּכל ִ ּג ְב ָעה ֶ ּג ְרנִ ָיקה.
"ג ְרנִ ָיקה ַעל ָּכל ִ ּג ְב ָעה !" ־ ָק ַׁש ְבנּו ֶאל דָּ וִ ד.
ֶּ
דָּ וִ ד לֹא ָקם.
הֹול ְך ַעל ֶא ֶבן ֲח ָל ָקהָ .א ִפיקְּ ,כ ֵהד ַק ְדמֹון,
ֵצל ֵ
ַמ ְס ִעירַ ,מ ְס ִעיר ־ ־ ־ ֲהדֹום ֲעזֵ ָקה ֵאין ָא ָדם.
(עמ' )70

קובנר גם משחזר את שאלת האשמה הנוראה אשר עולה מן האנלוגיה שיוצר השיר,
עד כדי הצבעה על טבח אכזרי בפלסטינים .הדמות של דוד בשיר אמנם מתריעה על
המעשה הנורא שהופך כל גבעה לגרניקה ,אבל מיד אחר כך "דָּ וִ ד לֹא ָקם" :זה שהתריע
לא נטל את האחריות לפשע .אנלוגיה נוספת שיוצר פרק זה של הפואמה היא לעזקה
המופיעה בספר יהושע ,בפסוקים  11-10בפרק י' ,המתארים את מלחמתו של יהושע
בחמשת המלכים שתקפו את הגבעונים לאחר שכרתו ברית עם יהושע:
דֹולה ְ ּבגִ ְבעֹון וַ ִ ּי ְרדְּ ֵפם דֶּ ֶר ְך ַמ ֲע ֵלה ֵבית חֹורֹן וַ ַ ּי ֵּכם
יְ ֻה ּ ֵמם יְ הוָ ה ִל ְפנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ַ ּי ֵּכם ַמ ָּכה גְ ָ
מֹורד ֵ ּבית חֹורֹן וַ יהוָ ה ִה ְׁש ִליךְ
ַעד ֲעזֵ ָקה וְ ַעד ַמ ֵ ּק ָדה; וַ יְ ִהי ְ ּבנֻ ָסם ִמ ּ ְפנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם ְ ּב ַ
יהם ֲא ָבנִ ים ְ ּגד ֹלֹות ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעד ֲעזֵ ָקה וַ ָ ּי ֻמתּו ַר ִ ּבים ֲא ֶׁשר ֵמתּו ְ ּב ַא ְבנֵ י ַה ָ ּב ָרד
ֲע ֵל ֶ
ֵמ ֲא ֶׁשר ָה ְרגּו ְ ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ ּב ָח ֶרב;
עזקה היא סמל לאכזריות כלפי האויב ,שלאורה יוצא השיר בחריפות נגד ההתפרקות
מאחריות לפשעי המלחמה:
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ש .טוביה

מזמורים
הארץ30.1.1948 ,

א.
קּורי ִמ ּ ִמזְ ֵ ּב ַח יָ ָצאנּו ְל ַב ֵ ּקׁש ַה ְ ּק ָברֹות וְ ַהדָּ ם.
ֲע ֵ
ל–בינָ ה ־ וְ לֹא ּ ְפ ָצעּונּו
ְ ּביִ ֲח ַפת ֶרגֶ ל דִּ ּ ַלגְ נּו ַעל ֻרכְ ֵסי ַא ִ ּ
ָאז ּ ָפ ַצ ְחנּו ִמזְ מֹור.
יָ ִפים ָהיִ ינּו ,יְ ִח ִידים ָהיִ ינּוּ ַ ,גם לֹא ַׁש ְבנּו ֵר ָיקם:
דֹוׁשהּ ִ ,בינַ ת ֶה ָה ִרים;
ַעל ְּכ ֵת ֵפינּו ָע ַמ ְסנּו ַה ִ ּבינָ ה ַה ְ ּק ָ
ילנֹות ־ ַמ ֲאכָ ל ָלנּו
ִּכי ָׁש ְר ֵׁשי ִא ָ
וַ ֲח ַלב ֵע ִצים ־ ַמ ְׁש ֶקה.
עֹור ִבים ְל ָבנִ ים ִה ְט ִריפּונּו ֶל ֶחם חֹק.
ְ
־
ׂשֹותינּו.
רּופים ֵה ַח ּמּו ַע ְר ֵ
־ דֻּ ִ ּבים ֲח ִ

ד.
ָע ְל ָתה ַה ַח ּ ָמה.
יחנִ ית;
ָע ְל ָתה ַא ְדמֹונִ יתָ ,ע ְל ָתה ֵר ָ
–אׁשָ :ע ֵלינּוָ ,ע ֵלינּו.
יה ֵ
יתֹות ָ
ָע ְל ָתה וְ ֵהגִ ָירה ֲחנִ ֶ
רֹותינּו וַ ִ ּנכְ ַרע ַא ּ ַפיִ ם ַא ְר ָצה
ָאז ּ ָפ ַר ְׂשנּו ַאדְּ ֵ
אׁשינּו לֹא ִה ְׁש ּ ַפ ְלנּו.
וְ ָר ֵ

ב.
ְ ּב ַטבּ ּור ַה ּ ַליְ ָלה זָ ְרחּו ִמ ְׁש ְּכנֹות ֱאל ִֹקים.
ֲע ָלמֹות יְ פֹות ֵׂש ָער ָׁש ְצפּו ָמחֹול.
ּומ ָ ּיה.
רֹוסים ֶׁשל דּ ִ
יהן ְ ּב ַק ְת ִ
ֲע ָל ִמים ָּכלּו ַא ֲח ֵר ֶ
תֹותינּו ֲע ָלמֹות
־ ָּככָ ה נָ ַׁש ְקנּו ְ ּבמֹו ִׂש ְפ ֵ
נּו–ת ַפ ְפנּו ְ ּב ָחזֹות ָה ִרים ְמ ֻס ּ ָל ִעים:
ֹותינּו ַהיְ חּופֹות ָט ַפ ְפ ָּ
־ ְ ּבמֹו ַּכ ּפ ֵ
תּולה ־ ָע ְט ָפה ּתּוגַ ת דּ ִֹודים
עּורהּ ְ ,ב ָ
רּוח ־ ְס ָ
־ ָה ַ
מֹועד.
ַעד ָ ּבא ֵ
ג.
יסינּו–דָּ ם ָׁש ְפתּו ַמכְ אֹוב.
קּורים ־ ִר ֵ
ֵעינַ יִ ם יְ גֵ עֹות ָּת ִלינּו ַ ּב ּ ִמזְ ְ ּבחֹות ָה ֲע ִ
ֻח ּפֹות ָע ִלים נָ ְׁשלּו ְל ַרגְ ֵלינּו.
ַמ ְעיָ נֹות ֶׁשל ְ ּבד ַֹלח ָע ְמדּו ִמ ַפ ּכֹות;
ַק ְרנֹות ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ָע ְצמּו ּ ִפ ְתאֹם וַ ַ ּי ַע ְטפּונּו ־ ּ ָפרֹכֶ ת.
תּוליו:
מּוׁשים ַל ֲעיֵ ָפה ֶאת ָע ְצ ָ ּבם ִ ּב ְב ָ
ָעלּו ָע ֵלינּו ִלגְ יֹונֹותִ ,לגְ יֹונֹות ֲח ִ
־ ָע ְמדּו וַ יִ ְק ְלעּו ָ ּבנּו ִח ִ ּצים ֶׁשל ַמ ְׂש ֵט ָמה;
חּוׁשה.
־ ִס ְר ַבנּו ְּכ ֵת ֵפינּוָ ,ע ִׂשינּו ְמ ָצ ֵחינּו נְ ָ
־ ָחזְ רּו וְ ָׁש ְלחּו ָ ּבנּו ִח ִ ּצים ֶׁשל ַמ ְׂש ֵט ָמה;
־ ָמ ַׁש ְחנּו ֵ ּגוֵ ינּו ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ַה ּטֹובָ ,ל ַב ְׁשנּו ּ ָפנִ ים ֶׁשל ְׂשחֹוק ־
כֹוׁש ִלים ַא ְר ָצה.
ַעד נָ ְפלּו ַה ִח ִ ּצים ֲעיֵ ִפים וְ ְ
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י וד – ח י ת [א ל כ ס נד ר פן]

רק כך
קול העם25.6.1948 ,

ָאכֵ ןַ ,רק ַּכ ְך !
עֹופ ֶרת
ּוב ֶ
ְ ּב ָדםּ ְ ,ב ֵאׁש ְ
ְ
ֻׁש ּ ְל ָחה בּ ֹו ִס ְס ָמתֹו ִמדֶּ ֶרך ֲא ֻר ָּכה.
מּומי–נַ ְפׁשֹו,
ִ ּב ְלׁשֹון ֵ
ַרק ַּכ ְך וְ לֹא ַא ֶח ֶרת,
“רק ַּכ ְך !“
נָ ְק ָטה ַה ּ ֶמ ְמ ָׁש ָלהִּ ,כי הּוא ֵמ ִבין ַ
ַרבּ ֹות ִמדַּ י ּ ֻפ ַ ּנק
ּובמ ַֹהר,
ְ ּבׁש ַֹחד ְ
ֻל ּ ַטף ְ ּב ִפ ּתּויִ יםֻ ,ט ּ ַפח ְ ּביָ ד ַר ָּכה,
הּובלּ ָ ,בגַ ר,
ַל ַ ּגן ַ
יסים וָ מ ַֹח
ִט ְמ ֵטם ִּכ ִ
ְ
“רק ַּכך !“
צּוחי ַ
וְ ָׂשׂש ֱא ֵלי ְ ּבגִ ָידה ְ ּב ִצ ְח ֵ
לֹא ֵעת ִׂש ְמ ָחה ְל ֵאיד
ַה ּ ַפ ַעם ְלכֻ ּ ָלנּו :
י–ב ָעם נִ ְל ַחץ ֶאל ָה ַר ָ ּקה !
ֶא ְקדָּ ח ְׁשח ֵֹר ָ ּ
וְ ִאם דִּ ַ ּב ְרנּו ֵאׁש
וְ ֵאׁש ְ ּב ֵאׁש ָק ַל ְענּו ־
ְ
י–“רק ַּכ ְך“ יֵ ׁש ְל ָה ִׁשיב ַרק ַּכך !
ַל ֲאחּוזֵ ַ
ת–ת ִ ּנין
ְּכ ָבר ְ ּב ִד ְמ ַע ַּ
יא ִלית
א–עזְ ִר ֵ
ב–א ּ ְפכָ ַ
ַר ִ
ְ
ת–הדִּ ין ְל ַמ ַען ִּת ְת ַר ַּכך...
ֻה ְ ּצ ָפה ִמדַּ ַ
ּו–ע ִטי,
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא דּ ֵ
ּ ַפ ְרצּוף ָ ּגלּוי ַה ְר ֵאה ִלי,

ק–כ ְך !
י–ר ַּ
י–מינֵ ַ
ַאל ְּת ַס ְל ֵסל ָ ּגרֹון ִ ּב ְׁשנֵ ִ
נַ ֶ ּז ֶלת ַר ְח ָמנִ ית
ֻׁש ּ ְפכָ ה ּ ִפ ְתאֹום ַּכ ּ ַמיִ ם.
ִמזְ ָר ִחי ְמ ֻע ּ ָטׁש ְ ּב ִה ְת ּ ַפ ּ ְטרּות ָר ַקע.
י–מדַּ ַעת–דָּ ת !
יֹוצ ֵא ִ
ְ
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י–ׁש ַמיִ ם
ִל ְק ַצת ַר ְח ֵמ ָ
ְ
“רק ַּכך !“
ֹוׁש ֵעי ַ
קּוקיםַ .א ֶּתם וְ לֹא ּפ ְ
ַא ֶּתם זְ ִ
ׁשּועים
יַ ְל ֵדי ַׁש ֲע ִ
יצי ,ר ַֹקח ־
ֶׁשל זַ ְקסְ ,ק ִרינִ ִ
יתם ִּב ְרכּוׁש ְמס ָֹר ָקה !
ִּת ְפ ֶא ֶרת ְּבל ִֹר ָ
ִמ ְׁש ָמר ָׂשכִ יר ְלכַ ת ־
י–חרּות וָ רֹגַ ע
מֹוכְ ֵר ֵ
ְ
“רק ַּכך !“
ֹול ִרים ־ ֵּכן! ־ וְ ִת ְקוָ ָתם ַ
ִּב ְמ ִחיר דּ ָ
וְ טֹוב ֶׁש ָּבא ָהאֹות !
ִּכי זֹו ַמ ֲח ָלה ַאכְ זֶ ֶרת:
חּום–ע ְב ִרי ָל ַעד לֹא ִּת ְת ּ ַפ ַ ּק ַח !
ִ
ִט ְמט ֶֹמת
מּוטב יֹום ק ֶֹדם,
ָק ֶׁשהֲ ,א ָבל ָ
ִּכי ַא ֶח ֶרת
ְ
“רק ַּכך !“
ִּכ ְפ ַליִ ם נְ ַׁש ֵלם ְּב ִה ְת ַאדַּ ר ַ
ַעל ַאף ַה ּ ִפ ְט ּפ ִּוקים
ִּתכְ ַּבד–נָ א יַ ד ַה ּ ֶפ ֶלד !
עֹוד זֶ ֶרם צֹונְ נִ יםְּ ,ב ֶט ֶרם יִ ְת ַל ַ ּקח !
ָּכל ַה ִ ּי ּׁשּוב ָעיֵ ף
י–פ ֶלא !“
ֵמ ֵא ּ ֶלה “יַ ְל ֵד ּ ֶ
ְ
ּול ָת ִמיד ַרק ַּכך !
יָ ִקיץ ַה ֵ ּקץ ַא ַחת ְ
הּוא ְּכ ָבר ִּב ּ ֵטל ֶה ְס ֵּכם ?
לֹא יִ ְת ַ ּג ֵ ּיס ? ־ ּת ָֹודה לֹו !
ִמ ְפ ֶל ֶצת דִּ יר–יַ ִסין ־ ֶע ְר ָּכ ּה לֹא עֹוד נִ ְׁש ַּכח !..
ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת יִ ְׂש ָר ֵאל,
ִא ְמ ִציָ ,ע ַליִ ְך ָח ָלה
“רק ַּכ ְך“ ַרק ַּכ ְך !
ָה ַא ְח ַראיּות ִלגְ מֹר ִעם ְּבנֵ י ַ
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ש .שלום

יום חדש
דבר15.7.1948 ,

מּוקם ־ ֲחזֹונֹו ֶׁשל ָה ָעם !
הּוא ָקם ,הּוא ָ
ַע ְפ ַע ּ ֵפי יֹום ָח ָדׁש נִ ְׁש ָק ִפים ֶאל ַה ָ ּים !
ילת
ֹולן; ִמ ְ ּנאֹות דָּ ן וְ ֵא ַ
ִמ ִּכ ְת ֵפי ַהגּ ָ
יצה ִמ ּׁ ְשנָ ָת ּה ַה ְּכ ֵב ָדה נַ ֲח ַלת–
ְמ ִק ָ
כּוחיםֵ ,מ ֶח ְרמֹון ַעד ַה ְר ֵאל ־
ַהדּ ֹורֹות ַה ּׁ ְש ִ
ַהבּ ֶֹקר אֹור ִ ּב ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל !
ֳאנִ ּיֹות ֶׁש ָ ּק ְרבּו ִמ ְ ּבעֹוד ֵליל ַל ָ ּנ ָמל
ָׁשפֹות ֶאל ַה ּׁ ַש ַער .זְ רֹועֹות ֶה ָע ָמל
בּודים
דּודים ֲא ִ
מֹותחֹות ַה ְ ּג ָׁש ִרים; ִּכגְ ִ
ְ
הּודים.
ֹולים יְ ִ
עֹולים ַעל ַהחֹוף נִ ּצ ִ
ִ
"ה ּ ִמ ְס ּ ָפר" עֹודּ ַ ,ב ּ ֵלב עֹוד ַה ִחיל ־
ַעל ַה ָ ּיד ַ
ַה ּ ַטל ֲע ֵלי ַעיִ ן הּוא דֶּ ַמע ֶׁשל ִ ּגיל.
ֹוס ִעים ,קּוםֲ ,ע ֵלה ַה ַּכ ְר ֶמל
ְ ּבעֹוד ֵהם ּפ ְ
ָ
וְ זּון ֶאת ֵעינֶ יךַ ,היְ ֵמן וְ ַה ְׂש ֵמאל,
ְ ּב ִעיר ֶה ָע ִתידּ ַ ,ב ּ ַמ ֲעגָ ןּ ַ ,ב ְּס ִפינֹות
יחיםּ ְ ,ב ִדגְ ֵלי ַה ּ ְמ ִדינֹות.
נֹופיםּ ַ ,ב ְ ּצ ִר ִ
ַ ּב ּ ְמ ִ
ַ ּב ַ ּגגּ ֹותּ ַ ,ב ִּכ ּפֹותּ ְ ,בגִ ְׁש ֵרי ַה ֶ ּבטֹון ־
ִמנֶ ֶׁשר–יָ גּור ַעד ַע ּכֹו ַ ּב ָ ּצפֹון.
ֲחזֵ ה רֹאׁש ַה ִ ּנ ְק ָרה ! ָה ֵסב ַה ּ ַמ ָ ּבט
ֶאל ִעיר ָה ָרזִ ים ֶ ּב ָה ִרים ְק ַה"ק ְצ ַפת,
ֹומה ,נִ ּ ָׂש ִאים ְ ּב ַט ּ ִלית וַ ֲע ָט ָרה
דּ ֶ
ּוב ִאים ִ ּב ְס ָע ָרה
גּ ֵּורי ָה ֲא ִר"י ָ
עֹולים ּפֹה ַ ּבחֹוף ־
אּוליםָ ,ה ִ
ִל ְק ַראת ְ ּג ִ
ּוב ְרכֵ ם נָ א ַ ּב ּטֹוב.
ׁשּוב ַ ּגם ַא ָּתה ָ
יׁשים ־
נֹוׁש ֵקי ָע ָפר–יָ ּה יְ ִׁש ִ
ַאל ַּת ֲעמֹד ִעם ְ
יׁשים
ֲע ֵלה ַעל ָה ֶרכֶ ב ְּוד ַהר ַ ּב ְּכ ִב ִ
ַעד ַה ְ ּגבּול ֵּת ֲארּוהּו ְ ּב ָדם ִ ּגבּ ִֹורים
עֹודם ָ ּב ֲאוִ יר ַה ּקֹולֹות ַה ּק ְֹור ִאים ־
־ ָ
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ַעל ָמוֶ ת נִ ְ ּצחּו ֵהם ִּב ְק ָרב ַא ֲחרֹון...
אֹורם זֶ ה ָהאֹור הּוא ,נִ ְצ ָחם ּפֹה יָ רֹן!
ָ
גּופם
לּוה ְּב ָ
ֲחתֹר ַה ּ ְמ ִס ּ ָלהְ ,ס ָל ָ
עֹופם...
ים–מ ְל ָאכִ יםּ ,פֹה נִ ְפ ַסק ְמ ָ
נְ ָע ִר ַ
ַט ּ ֵפס ַעל ַס ְל ֵעי ֲע ָר ֶפלִ ,ה ְת ָק ֵרב
ֶאל ִעיר ֶה ָע ִריםְּ ,כבֹוׁש ּפ ַֹעם ַה ּ ֵלב
ְּודפֹוק ַעל ַה ּׁ ַש ַער ְּבכ ַֹחַ ,הכְ ֵרז:
רּוׁש ַליִ םְּ ,ור ִאי ֶאת ַה ֵ ּנס!
"קּומי ,יְ ָ
ִ
רּוׁש ַליִ םִ ,מ ִ ּצינֹוקֵ ,מ ָר ָעב ־
"קּומי ,יְ ָ
ִ
ְ
ָּבנַ יִ ְך ָׁש ְברּו ֲאזִ ַ ּקיִ ך ַּב ְ ּק ָרב.
ם–ה ֲע ָר ָבה,
עֹותיִ ְך ְּביָ ָ
ַר ֲח ִצי דִּ ְמ ַ
יד–ל ָה ָבה,
עֹולה ָׁשםַ ,ל ּ ִפ ֶ
ַה ּׁ ֶש ֶמׁש ָ
זֹו ֶׁש ֶמׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֲח ָד ָׁשהַּ ,כ ִּב ָירה ־
רּוׁש ַליִ ם ,וְ ִׁש ִירי ִׁש ָירה!" ־־־
עּורי ,יְ ָ
ִ
ַ ּג ּ ֵמא ֶמ ְר ַח ִ ּקים וַ ֲחלֹוף ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים
ֵמ ִעיר ָה ָאבֹות ֶאל ִק ְריַ ת ַה ָּבנִ ים,
ַה ְר ֵחב ְל ָב ְב ָך וְ גִ יל ִּב ְר ָע ָדה
ִל ְׁשאֹון ֶה ָע ָמלְ ,ל ַה ְלמּות ַה ּ ְפ ָל ָדה
ְּב ַאבּ ּול וְ ַס ְדנָ הְּ ,בכִ ָּכר וְ ָר ִציף ־
ל–א ִביב.
ְּב ֶפ ֶלא יָ ם ֶק ֶדםָּ ,ב ִעיר ֵּת ָ
סֹב ָה ְרחֹובֹותַ ,ה ּׁ ְשוָ ִקים ־ ַאל יֵ ַקל
ְּב ֵעינֶ ָ
יך דָּ ָבר ־ יֵ ׁש יִ ְפ ָעה ,יֵ ׁש ִמ ְׁש ָקל
ְל ִעיר ְר ָבבֹות ֶׁש ָ ּצ ְמ ָחה ִמן ַהחֹול,
ם–ח ָרבֹותֶׁ ,ש ָ ּנ ַצחֶׁ ,ש ָ ּיכֹול
ְל ַע ֳ
ִל ְמ ִרי גּ ָֹורלֹוָ ,ל ָא ְב ָדןַ ,ל ִּכ ְב ָׁשן ־
ָּב ֵר ְך ַה ָ ּי ַדיִ ם ֻׁש ְּתפּו ַּב ִּבנְ יָ ן!
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ֹוצ ִאים ִעם ָהאֹור
ָ ּב ֵר ְך ַה ְ ּנ ָע ִריםַ ,ה ּי ְ
ָ ּבאֹות ָה ִע ְב ִרית ִע ּתֹון–בּ ֶֹקר ִל ְמ ּכֹר.
ַח ֵ ּי ְך ַל ְ ּנ ָערֹותּ ְ ,בׂשּומֹותְ ,טבּולֹות,
ן–ה ֻמ ּלֹות.
חֹוק ֲ
חֹופזֹות ַל ּ ִמ ְׂש ָרד ִ ּב ְצ ָ
ַה ְ
בֹודה ־
ַה ְר ֵחב ְצ ָע ִדים ִעם ְצ ָבא ָה ֲע ָ
יסֹוד ּה.
ִּת ְפ ֶא ֶרת ָה ִעירָ ,מ ֻעזְ נָ ּה וִ ָ
ָ ּב ֵר ְך ַה ּ ְל ָבבֹותַ ,ה ּ ְמ ָצ ִחיםַ ,ה ּמֹחֹות ־
ּומ ְצ ֵ ּבר ַה ּכֹחֹות.
ֶמ ְר ַּכז ָּכל ִמ ְב ָצע ַ
ַה ּ ָמעֹוףָ ,ה ִא ְרגּ ּוןָ ,ה ָרצֹוןָ ,ה ַר ְעיֹון,
ַה ּ ַמ ֲא ָמץַ ,ה ּ ַמ ְע ּ ָפלַ ,ה ּ ִמ ְפ ָעלֶ ,ה ֲחזֹון.
רּומה ־
נּופהַ ,ה ְּת ָ
ַה ּ ַמ ָּתןַ ,ה ָ ּק ְר ָ ּבןַ ,ה ְּת ָ
ֹוצר ְלגַ ְדלּות ָה ֻא ּ ָמה.
זֶ ה ֵ ּבית ַה ּי ֵ
ֹוצר וְ ֵאם ֳא ָרחֹות
זֶ ה ֵ ּבית ַה ּי ֵ
ֶׁשל ֶא ֶרץִ ,חדְּ ָׁשה ְמ ִס ּלֹות נִ ְׁש ָּכחֹות.
ֶאל ּתֹור ֲא ָל ִפים ִה ְצ ָט ֵרף ,נִ ְד ָח ִקים
ְ ּב ַת ֲחנֹות ָּכל ִּכּוּוןָׁ ,שם ַּת ִּכיר ַ ּב ְמ ַח ִּכים
ַא ְלמֹונִ ים ֶׁש ָעלּו ַא ְך ַהבּ ֶֹקר ַלחֹוף ־
אֹומ ֶרת ִּכי טֹוב...
דִּ ְמ ָעה ֲע ֵלי ַעיִ ן ֶ
אּולי ֵהן דְּ ָמעֹות ֶׁש ָ ּגנְ זּו ַ ּבדְּ ָרכִ ים
אֹו ַ
יׁשת ֵלב ַא ִחים.
ְלזֶ ה ַה ּ ַמ ֲע ָמדִ ,ל ְפגִ ַ
אּולי ַא ְך ָה ֶרגַ ע יָ ֵע ּזּו ִלזְ ּכֹר
ַ
ֶאת ַה ּׁ ְשאֹולֶ ,את ַה ְּתהֹוםֶ ,את ַה ִחיל ַה ּׁ ָשחֹור
ֶׁשל ֵמאֹות ְר ָב ָבה ֶׁש ִ ּנ ְמחּו וְ ֵאינָ ם...
אֹור–עינָ ם...
ֵ
יהםַ ,אל ָּת ִעיב
ַאל ַּת ִ ּביט ִ ּב ְפנֵ ֶ
רֹור ָ
יך וָ ַסע
עֹוד ָּתׁשּוב ִּת ְמ ָצ ֵאם! טֹול ְצ ֶ
ילי ָה ָא ָדםַ ,ה ּ ַמ ּ ָׂשא,
מֹוב ֵ
ִעם ֲהמֹון ִ
ִעם ִרבּ ֹוא ַ ּג ְל ַ ּג ּ ִלים ַה ְמ ַׁש ּ ְל ִחים ֶאת דָּ כְ יָ ם
ילה אֹו נֶ גְ ָ ּבה ,יַ ְרדֵּ נָ ה אֹו יָ ם,
ָ ּג ִל ָ
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ֶאל נֹוף ַה ּ ְפ ָלאֹות ,נִ ְׁש ָמ ְת ָך לֹו ָּכ ְמ ָהה ־
ם–א ָד ָמה.
ֶאל ֵלב זֹאת ָה ָא ֶרץֶ ,אל ֵא ֲ
ְׁש ַאף ְמלֹוא ָחזְ ָך נִ יחֹוחֹו ֶׁשל ּ ַפ ְרדֵּ ס.
ִמ ְּת ֵאנָ ה ַע ִּת ָיקה ּ ְפ ִרי ַה ּ ֶמגֶ ד נַ ֵ ּגס.
ַ ּגע זַ יִ ת ַר ֲענָ ןַ ,ל ּ ֵטף ַה ְ ּג ָפנִ ים
ְּבכֶ ֶרם ַע ּ ִמי ,נִ ְט ֵעי נַ ֲע ָמנִ ים.
יֹוקב ְ :ל ַח ִ ּיים!
ְ ּג ַמע ִמ ּכֹוסֹו ֶׁשל ֵ
רּוח ַצח ְׁש ָפיִ ים!
וְ ָה ְל ָאה ְרדֹוף ַ
ֹואכָ ה ַל ּׁ ְש ֵד ָמה ָה ְר ָח ָבהַ ,ה ְּברּוכָ ה,
בּ ֲ
תּוחה.
ְמלֹוא ָּכל ָה ַעיִ ן ָלא ֶֹפק ּ ְפ ָ
לּומה ,יְ ָק ָרה,
ַה ֵּכר ַמ ּ ְׂש ַאת נֶ ֶפׁש ֲע ָ
ֹולה ַה ָ ּק ָרה.
ּופים ַּבגּ ָ
ִׁש ַירת ִּכ ּס ִ
עּופ ּה.
דֹולה ִּב ְמ ָ
ַלּוֵה ַה ִ ּצ ּפֹור ַה ְ ּג ָ
ָ
רּופה.
ּוׁש ֵתה ַהדְּ ָמ ָמה ִל ְל ָב ְבך ְּת ָ
ְ
חֹורׁש ַהבּ ֵֹודד ָׂשםַ ,ה ֵּתר
וְ גַ ׁש ַל ֵ
ָ
ּ ִפ ְרדָּ ה ֵמ ִר ְת ָמ ּהּ ,וכְ ֵת ֶפיך ַא ֵּסר
ת–אם!
צּועת ַה ָ ּיצּול וַ ֲחרֹׁש ַא ְד ַמ ֵ
ִּב ְר ַ
קֹור ּה ָׁש ֵמם,
ַא ְל ּ ַפיִ ם ָׁשנָ ה ְמ ָ
ָ
ׁשּובך ־
ַא ְל ּ ַפיִ ם ָׁשנָ ה ִח ְּכ ָתה ֶאל ְ
גּופךָ.
יה ַׂשדֵּ ד ְּב ְ
ַאל ֵּתבֹוׁש ְּת ָל ֶמ ָ
ַאל ֵּתבֹוׁש ,קּום וָ ֵל ְךִּ ,כי ָ ּגדֹול עֹוד ַה ּיֹום,
זֹור ַח ַּבחֹם,
ֶאל ָח ֵצר ֵאיזֶ ה ֶמ ֶׁשק ֵ
מֹוׁש ָבה ־
מֹוׁשבָ ,
בּוצה ,אֹו ָ
ַּב ִ ּקבּ ּוץַּ ,ב ְ ּק ָ
ְּור ַקע ְּב ַרגְ ֶל ָ
יך ִ ּג ֵ ּצי ֶל ָה ָבה,
וְ ַהזְ ֵעק ָּכל ָּבחּור ָׁשםָּ ,כל נֶ ֶפׁש ַח ָ ּיה
הֹודיָ ה.
"הֹורה"ִ ,ל ְמחֹול ָ
ְלזֶ ֶמר ַה ָ
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יׁשם ּוגְ ָר ֵפם ַ ּב ּ ָמחֹול,
יׁשםַ ,ה ְר ִע ֵ
ַה ְר ִ ּג ֵ
ּוׁשכֹול,
אֹותם ַה ּ ֵלילֹות ֶׁשל ַקדַּ ַחת ְ
ִּכ ְב ָ
ֵעת ָהיּו יְ ִח ִידים וְ ַעל ִׁשכְ ָמם ְל ָב ָדד
ָר ַבץ ָּכל ָּכ ְבדֹו ֶׁשל ָחזֹוןֶׁ ,ש ָא ַבד
ִמ ּ ֵלב ָה ַר ִ ּבים ־ הּוא ֲחזֹון ַה ְ ּג ֻא ּ ָלה.
צּולה!
יחם ִּכ ְמ ָ
יׁשםַ ,ה ְר ִּת ֵ
יׁשםַ ,ה ְר ִע ֵ
ַה ְר ִ ּג ֵ
ׁשּובה ־ ַ ּגׁש נַ ּׁ ֵשק
וְ ִאם יִ ְת ַע ְ ּברּו ַל ּ ְמ ָ
צֹוחק ־
יהם ־ ַ ּגם בּ ֹוכֶ ה ַ ּגם ֵ
ֲע ַפר ַרגְ ֵל ֶ
וְ כָ ל ֶׁש ַּת ְר ֶ ּבה ְל ַׂש ּ ְמ ָחם הּוא ְמ ַעט,
ֹאמר ְל ִׁש ְב ָחם הּוא ַרק ּ ְפ ָרט
וְ כָ ל ֶׁש ּת ַ
מֹולם ־
ּות ָ
יֹומם ְ
ִמ ּ ְמגִ ּ ַלת ַה ְּת ִה ּ ָלה ֶׁשל ָ
עֹולם.
תּומה ַעד ָ
ְ ּב ֵלב ָה ֻא ּ ָמה ֲח ָ
לּוח ק ֶֹדׁש נֶ ְח ָצב
ּוב ֵלב ָה ֻא ּ ָמה ַ
ְ
רּוה ַ ּב ְ ּק ָרב.
ִל ְצ ָבא ַה ְ ּנ ָע ִרים ,נְ ָצ ָ
ילֹותיו ַעד ֲהלֹום,
ֵעת ִ ּג ְל ֵ ּגל ָהאֹויֵ ב ֵח ָ
אׁשינּו ֵאׁש ַליְ ָלה וָ יֹום,
ֵעת ִה ְמ ִטיר ַעל ָר ֵ
ֵעת ִ ּב ֵ ּקׁש ַל ֲעקֹר ֶאת ַה ּכֹל ְללֹא חּוס ־
ָט ְבעּו ֵהם ָהא ֶֹמרִ :מ ּפֹה לֹא נָ זּוז!..
ֵהם ִק ְ ּימּוֵ ,הם ָל ֲחמּו ־ ַהיְ ָל ִדים ָה ַר ִּכים.
ּוׁש ָח ִקים.
ֵהם ָּכפּו ְרצֹונָ ם ַעל ְמ ִתים ְ
ֵהם ָע ְמדּו יְ ִח ִידים מּול ִׁש ְב ָעה ֲע ָמ ִמים,
ֲע ָרב וְ ֵק ָדר וְ כַ ְל ֵבי ַהדָּ ִמים.
ֵהם נִ ְ ּצחּו ַה ַ ּב ְרזֶ לֵ ,הם ָׁש ְברּו ַה ּ ְפ ָל ָדה ־
ֵהם ָאבּו ־ ֶח ְב ָריָ ה ־ וְ ֵאין זֹו ַא ָ ּג ָדה.
ֵאין זֹו ַא ָ ּג ָדה ,לֹא ִמ ְק ָסם ,לֹא ְ ּבדּות ־
ַע ּ ֵמנּו יָ ָצא ֵמ ַע ְבדּות ְל ֵחרּות!
ַע ּ ֵמנּו ַׁש ּ ִליט ַא ְד ָמתֹו ְל ַבדּ ֹו,
ַה ּׁ ְש ָע ִרים ְל ָבנָ יו הּוא יִ ְפ ַּתח ְ ּביָ דֹו.
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ֹואה ־
ַעל ָּכ ֵתף יִ ָ ּנ ְׂשאּוַ ,על ָענָ ן ַהדּ ֶ
רֹואה!
ַא ְׁש ֵרי ֶׁש ִח ָּכה וְ ִה ִ ּג ַיע וְ ֶ
טּוׁשים
קּום ַ ּגׁש ֶאל ַא ַחד ַה ְּכ ָפ ִרים ַה ְ ּנ ִ
בּוׁשים ־
ב–ה ּ ָפנִ ים ִמן ַה ָ ּצר ְּכ ִ
־ ִּב ְק ַר ַ
ֵּבין ִּת ּ ֵלי ֳח ָרבֹות ָׁשם נִ ְמ ָצא ִמנְ יָ נִ ים,
עֹולים ֲח ָד ִׁשים ־ ֵהן ַּת ִּכיר ַה ּ ָפנִ ים ־
ֶׁשל ִ
דּורה,
ֵהם יָ ְׁשבּו ּפֹה ָלפּוׁש ִמ ָּס ִביב ַל ּ ְמ ָ
בּורה.
דֹולים ְמ ַע ּ ְט ִרים ַה ֲח ָ
י–ע ֶרב ְ ּג ִ
ְׁש ֵמ ֶ
קּום ַקח ֶאת ַה ֵּבן ַה ּיֹונֵ ק ִמ ּׁ ַשד ֵאם
־ ְל ַאט! הּוא יַ ְלדּ ֹו ֶׁשל ָמ ָחר! ־ וְ ָה ֵרם
נּופה ֶאל מּול ֵאׁש ַה ּׁ ְש ִק ָיעה
ֶאת גּ ּופֹו ְּת ָ
יאה ־
־ ָמ ָחר ׁשּוב ִּתזְ ַרח לֹו ִׁש ְמׁשֹו ַׂש ִ ּג ָ
דֹולה:
ּול ַחׁש ַעל ָאזְ נֹו ְּב ַא ֲה ָבה ְ ּג ָ
ְ
קֹול ּה):
ִ(אם ִהיא ְּת ַד ֵּבר ,הּוא יִ ְׁש ַמע ְּב ָ
"ׁשמֹר ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת ־ ִהיא ֶׁש ּ ְל ָך!
ְ
ְׁשמֹר ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּכל ַרע!
רּוח ּה.
ְׁשמֹר ָע ְצ ָמ ָת ּהַ ,א ְד ָמ ָת ּה וְ ָ
ּוברּוכָ ה.
דֹולה ְ
ֲע ֶׂש ָ ּנה יָ ָפה ּוגְ ָ
ם–עֹולם ָּב ּה ִמ ְׁש ָּכן ִּכ ְל ָבבֹו ־
ָ
יִ ְמ ָצא ַע
ּוזְ כֹור ַהדּ ֹורֹות ֶׁש ָ ּנ ְפלּו ַעל נְ בֹו!"־־־
ּול ַחץ יָ ד
יבנּ ּו ָל ֵאם ְ
ַע ָּתה ֲה ִׁש ֶ
ֹוׁש ִבים ּפֹה ...זֶ ה יֹום ַרק ֶא ָחד
ְלכָ ל ַה ּי ְ
ְ
יֹומם
ֶׁש ָּבאּו ָל ָא ֶרץָּ ...ב ֵרך ֶאת ָ
לֹומם
ּוׁש ָ
ְל ֶפ ַתח ַח ִ ּיים ֲח ָד ִׁשיםְ ,
יִ ֹ ְשגֶ ה נָ א ְמאֹד ִּב ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ־
נַ ְפ ִׁשי ִׁש ּכ ָֹורה ִמן ַה ּׁ ֵשם ַה ְמ ַצ ְל ֵצל.
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נַ ְפ ִׁשי ִׁש ּכ ָֹורהִּ ,כי יָ ַד ְע ִּתי ָ ּגלּות
ְ ּבׁשֹוט ֶע ְב ָר ָת ּהַ ,ס ִּכינָ ּה ֶה ָחלּוד
עֹוד נָ עּוץ ְ ּב ִל ִ ּבי ־ ׁשּוב לֹא יִ ָ ּג ֵלד
ַה ּ ֶפ ַצע ַה ֶ ּזה ־ ַעל ֵּכן ּכֹה ָח ֵרד
ֹולד,
ִל ִ ּבי ַהדָּ וּוי ֶאל ָה ַר ְך ַהנּ ָ
ֶאל ֵחרּות יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ִּת ְחיֶ ה נָ א ָל ַעד.
חֹותר ַל ְ ּנ ָבכִ ים,
ַעל ֵּכן ָאנֹכִ יַ ,ה ֵ
לֹא בּ ְֹׁש ִּתי ִלנְ דּ ֹד ְּכ ָענִ י ַ ּבדְּ ָרכִ ים
רּורים ִמן ַה ּיֹום ֶה ָח ָדׁש ־
ּול ַל ֵ ּקט ּ ֵפ ִ
ְ
ִּכי ִל ִ ּבי ַה ּי ֵֹוד ַעָּ :כל ַ ּביִ ת ־ ִמ ְקדָּ ׁש
יאים,
הּוא ָ ּב ָא ֶרץ ַה ּזֹאת וְ ָה ְרגָ ִעים ַׂש ִ ּג ִ
יאים...
ּומה ּׁ ֶש ָה ְר ֵאינּו ־ לֹא ָחזּו נְ ִב ִ
ַ
ַעל ֵּכן נָ א ַהגְ דֵּ ל ַח ְסדְּ ָך ִע ּ ָמ ִדי
מֹועד ָקט עֹוד ַרק ִלי ְל ַבדִּ י:
וְ יַ ֵחד ֵ
עּופה יִ ְׂש ְר ֵא ִלי יֵ ׁש ְמטֹוס ־
ִ ּב ְׂש ֵדה ְּת ָ
נַ ֲע ֶלה נָ א ָע ָליו וְ נִ ְד ֶאה ֶאל ְמחֹוז–
ּופי ־ ָּכל ָה ָא ֶרץ ־ ְ ּב ֶרכֶ ב ֶׁשל ֵאׁש
ִּכ ּס ַ
יִ ּ ָׂש ֵאנּו ָמרֹום ִ ּב ְמעּופֹו ַה ְמ ַאּוֵׁש...
ַה ּׁ ֶש ֶמׁש ָׁש ְק ָעהַ ...א ְך יָ ֵר ַח יָ ָקר
ּומכְ ִסיף ֶאת חֹולֹות ַה ִּכ ָּכר,
הֹול ְך ַ
ֵ
ֶאת יָ ם ָה ֲע ָר ָבהֶ ,את ּ ַפס ַה ַ ּי ְרדֵּ ן,
ִּכ ֶ ּנ ֶרתֵ ,מי–רֹםַ ,ה ֶח ְרמֹון ַה ְמגַ ֵ ּבן,
ַ ּג ִ ּבינָ יו ַה ּ ְל ָבנִ יםַ ,ה ָ ּים ַה ָ ּגדֹול,
ֶאת נַ ַחל ִמ ְצ ַריִ םַ ,ה ֶ ּנגֶ ב ,יָ ם חֹול...

לֹום–פז זֶ הֶׁ ,ש ָ ּקם וְ ָהיָ ה ־
ָּ
ְּבנַ ְפ ִׁשי ֲח
צּור יִ ְׂש ָר ֵאל! נִ ְצחֹו ֲהוָ יָ ה!
ים–א ֻר ִּכים,
יבי ַה ָ ּגלּותֲ ,ח ֻׁש ִּכ ֲ
ִּבנְ ִת ֵ
ּומ ִּכים,
חּופים ֻ
נָ ָׂשאנּו ֲחלֹום זֶ ה ְס ִ
ְּב ַׁש ְלגֵ י ַה ָ ּצפֹוןְּ ,ב ֵאׁש ַה ּ ְמדּורֹות,
ְּב ֶחנֶ ק יָ ַדיִ ם ְט ֵמאֹות וַ ֲארּורֹות,
ימה וְ כָ ל ֵס ֶבר ֶא ֵפס ־
ִּבכְ לֹות ַה ְ ּנ ִׁש ָ
ָּב ְ
רּוך ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִק ְ ּי ָמנּו ַל ֵ ּנס!
ַל ּ ְמ ֵדנִ י ִר ָ ּנהַ ,ל ּ ְמ ֵדנִ י ְּת ִפ ּ ָלה
ילה.
דֹולהַ ,ה ְּכ ִל ָ
ְלזֹאת ַה ּׁ ָש ָעה ַה ְ ּג ָ
טֹוע ְּב ַע ּ ִמי עֹז ָטהֹור,
ַל ּ ְמ ֵדנִ י נָ ַ
ָל ֵׂשאת ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֶאת נֵ זֶ ר ַהדְּ רֹור.
נֹורה
ַל ּ ְמ ֵדנִ י ַה ֲעלֹות ְּב ָד ִמי ַה ּ ְמ ָ
הֹורה.
נֹורה ַה ּ ְט ָ
ַּב ֵהיכָ ל ֶה ָהרּוסַ ,ה ּ ְמ ָ
נֹורה ַה ְר ֵׁשנִ י ִל ְרׁשֹם
וְ ַעל ַ ּגב ַה ּ ְמ ָ
אֹות ּיֹות זְ ִעירֹות ֶאת ְׁש ִמיִׁ :שין ָׁשלֹום
ְּב ִ
ֶּבן יַ ֲעקֹב ,וְ ֶא ְס ֵּתר זַ "לֶ ,א ָחד ֵמ ְר ָבבֹות,
ֶׁש ַ ּנ ְפ ָׁשם נִ ְׂש ְר ָפה ְּב ֵאׁש ֶל ָהבֹות
ִל ְק ַראת זֶ ה ַה ּיֹום ֶה ָח ָדׁשַ ,ה ֶ ּנ ְאדָּ ר...
ְׁשנַ ת ֵה"א ֲא ָל ִפים ַת ּׁ ַש"טֵ ,ה"א ִא ָ ּיר.

ילה! נְ ַר ֵחף ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל
וְ חֹוזֵ ר ֲח ִל ָ
ַעל ּ ְפנֵ י זֹאת ָה ָא ֶרץַ ,ה ּ ֵלב לֹא יּוכַ ל
ִה ּ ָפ ֵרד ִמ ָ ּי ְפיָ ּה ־ לֹא ִל ִ ּבי ,לֹא ִל ְ ּב ָך ־
ֵהן יָ ְד ָך ָהיְ ָתה זֹאתֶׁ ,ש ָר ְק ָמהֶׁ ,ש ּ ִט ּ ְפ ָחה
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נתן אלתרמן

על זאת
הארץ21.11.1948 ,

הּוא ָח ָצה ֲע ֵלי גִ ּ
בּוׁשה,־
'יפ ֶאת ָה ִעיר ַה ְּכ ָ
נַ ַער ַעז וְ ָחמּוׁש ...נַ ַער ְּכ ִפיר!
ּוב ְרחֹוב ַה ּ ֻמ ְד ָ ּבר
ָ
ִאיׁש זָ ֵקן וְ ִא ּׁ ָשה
נִ ְל ֲחצּו ִמ ּ ָפנָ יו ֶאל ַה ִ ּקיר.

ַאכְ זָ ִרית ִמ ְל ָח ָמה! ַה ּ ַמ ּ ִטיף ַה ָּת ִמים
יה יֻ ְחזַ ר!
ְּב ֶאגְ רֹוף ִמ ּ ָפנֶ ָ
ַא ְך ָלכֵ ן
ַצו ַה ּי ֶֹׁשר וְ ַצו ָה ַר ֲח ִמים
מֹוה ַאכְ זָ ר!
לּו יִ ְהיֶ ה ָּב ּה ָּכ ָ

ם–ח ָלב:
וְ ַה ַ ּנ ַער ִח ֵ ּי ְך ְ ּב ִׁש ַ ּניִ ָ
"אנַ ֶּסה ַה ּ ִמ ְק ָל ַע" ...וְ נִ ָּסה!
ֲ
ַרק ֵה ִליט ַה ָ ּז ֵקן ֶאת ּ ָפנָ יו ְ ּביָ ָדיו...
וְ ָדמֹו ֶאת ַה ּכ ֶֹתל ִּכ ָּסה.

הֹוד ּה
וְ ִל ְק ַהל ַה ְמ ַפ ְ ּי ִטים ַרק ַעל ֶק ֶסם ָ
ל–מ ְרדֶּ ה,
תֹור ִמים ָל ּה ַרק דְּ ַבׁש ַע ִ
וְ ְ
לּו יּוכְ נּו ְּביָ ָד ּה ֳענָ ִׁשים ֶׁשל ּ ְפ ָל ָדה!
ָּב ֵּתי דִּ ין ְצ ָב ִא ִ ּיים ֶׁשל ָׂש ֶדה!

בֹות–ה ֵחרּות ,יַ ִ ּק ִירים!
ַ
זֶ ה ִצ ּלּום ְמ ְ ּק ָר
יֹותר! ֵאין זֶ ה סֹוד!
יֵ ׁש ַע ִ ּזים עֹוד ֵ
ֹוב ַעת ִ ּב ּטּוי וְ ִׁש ִירים...
ִמ ְל ַח ְמ ֵּתנּו ּת ַ
ם–כןּ ַ ,גם ַעל זֹאת!
יּוׁשר ָל ּהִ ,א ֵּ
טֹוב! ַ

"אכֵ ן"...
ֹוח ֶׁשת ָ
ְּת ֻמ ַ ּגר ַה ּׁ ַש ְלוָ ה ַה ּל ֶ
יה ָּב ְר ִאי!
וִ ֵיר ָאה ֶאת ּ ָפנֶ ָ
יַ ֲעמֹד ַה ַח ָ ּיל ָה ִע ְב ִרי! יִ ְתגּ ֹונֵ ן
ִמ ֵ ּקהּות ַה ִ ּצבּ ּור ָה ִע ְב ִרי!

"מ ְק ִרים ֲע ִדינִ ים"
ם–כן ַעל ִ
יּוׁשר ָל ּה ִא ֵּ
וְ ַ
יחה.
ֲא ֶׁשר ְׁש ָמםּ ְ ,ב ִמ ְק ֶרה ־ ְר ִצ ָ
ים–מ ִבינִ ים,
ׁשֹומ ִע ְ
יּוׁשר ַעל ִׂשיחֹות ֶׁשל ְ
וְ ַ
יחה.
ּוס ִל ָ
נֹות–צחֹוק ֶׁשל וִ ּתּור ְ
ְ
ַעל ְ ּב

ּומ ְל ֶח ֶמת ָה ָעם ֶׁש ָע ְמ ָדה ִל ְב ִלי ָחת
ִ
מּול ִׁש ְב ַעת ַה ְ ּגיָ סֹות
ֶׁשל ַמ ְלכֵ י ַה ּ ִמזְ ָרח,
"אל ַּת ִ ּגידּו ְבגַ ת"...
לֹא ֵּת ַחת ַ ּגם ִמ ּ ְפנֵ י ַ
ִהיא ֵאינָ ּה ּ ַפ ְח ָדנִ ית ְּכ ֵדי–כָ ך!ְ

"רק ּ ְפ ָר ִטים ֵהם ְ ּב ֶפ ֶרק ַה ּ ְפ ֵאר".
ַאל יֻ ַ ּגד ַ
ּ ְפ ָרט ּוכְ ָלל
ד–כחֹק,
ֵה ּ ָמה ֶצ ֶמ ַּ
ְ
ִאם ַה ְּכ ָלל ַּכך ַמ ְק ִׁשיב לֹו ַל ּ ְפ ָרט ַה ְמ ַס ּ ֵפר
חֹובׁשֹו ַ ּב ִ ּצינֹוק!
וְ ֵאינֶ נּ ּו ְ
ּובנֹות ,וַ ֲאנַ ְחנּו ִא ָּתם,
ִּכי ָ ּבנִ ים ָ
ִמי ְ ּבפ ַֹעל
יחת ַה ְס ָּכ ָמה,
ּומי ִ ּב ְט ִפ ַ
ִ
"הכְ ַרח" וְ "נָ ָקם",
נִ ְד ָח ִקים ְ ּב ִמ ְלמּול ֶׁשל ֶ
ֹוׁש ֵעי ִמ ְל ָח ָמה.
חּומם ֶׁשל ּפ ְ
ִל ְת ָ
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א בא ק ו ב נ ר

פרידה מהדרום
קטעים מתוך פואמה .פ ר י ד ה מ ה ד ר ו ם ,
ספריית פועלים ,מרחביה ,תל–אביב1949 ,

מצ עד ל י ל י ( ש ער ר א ש ו ן )
א.
וְ ָקם ֶא ָחד ַ ּב ּ ָׂש ֶדה
וְ קֹולֹו ְּכמֹו ַה ּ ַליְ ָלה ַה ֶ ּזה:
"הנַ ִ ּג ַיע ־ וְ ֵא ְ
יך?"
ֲ
זֹאת יֵ ַדע ַ ּב ּ ַליְ ָלה ַה ֶ ּזה
־ ִּכ ְבכָ ל ַה ּ ֵלילֹות ־
ֲא ֶׁשר יָ קּום וְ יֵ ֵל ְך.
ב .פתיחה
דּומים נִ ְקוֹות ְל ֶפ ַתע ָ ּב ֵעינַ יִ ם
רֹות–ק ִ
ְ
ְ ּב ֵא
י–א ִפיק.
פּול ָ
ָּכל נַ ֲהרֹות דָּ ַמי ֵע ִרים ְּכ ֵ
וְ ֵלב נָ עּול ָאזִ .מ ֵ ּצאתִ .מבּ ֹואִ .מ ֶ ּג ֶׁשת.
וְ ַרק ִׁשכְ ְ
ׁשּוך ֶׁשל ַמיִ ם ַאדִּ ִירים וְ קֹול ַע ִּתיק:
ַאל ִּת ְפ ַסעֵ ,ר ִעי ,מּוזָ רֹות ַרגְ ֵלינּו ָּכאן
ֹוסע .וְ ַרגְ ֵלינּו ־ ְמיֻ ָּתרֹות.
וְ הּואֵ ,ר ִעיּ ,פ ֵ
ִה ֵ ּנה ְצ ָע ֵדינּו ָּכ ִבים .לֹא ַא ָּתה הּוא ָּכאן
–ה ָ ּגדֹולֵ ,ר ִעי ־
ַה ֵה ֶל ְך ַ
ּ ָפ ַׁשט ֵר ִעי ֲח ְפנָ יוָ ,רכַ ןַ ,מ ַ ּגע ַּכ ּפֹות
וְ ָה ֲא ָד ָמה ָ ּב ָאה.
ים–ע ָד ִרים ְמ ַה ּ ָמה ִהיא ֶאת ַרגְ ֶל ָ
יך
ֲע ָד ִר ֲ
ֹא–נֹותבֹות.
ְ
נֹותבֹות–וְ ל
ְ ּבאֹור בּ ֹוזֵ ז .וְ ַרגְ ָליו ְ
אֹו–אז ֻּכ ּ ָל ּה ָּתבֹוא
ָ
"ר ִעי ,נִ ּפֹל" ־
ֵ
רֹועֹותיךָ
ֶ
ְ ּבגַ ל ֶאל זְ
ָה ֲא ָד ָמה ַה ּזֹאת.
ג  .א ב ן חלק ה
רֹוכסֹות .־
ְ
ְ ּגוִ יל ָה ְׁש ַל ְך ־ נִ ְפ ַרםְ .מ ַע ְל ֲעלֹות ַּכנְ פֹות ּ ְפ ָר ִאים ֵ ּבין ַה ְ ּב ָת ִרים וְ ַה ְ ּב ָת ִרים
רוט ִטים ְ ּב ֶת ֶפר יְ ִר ָיעה.
ילים ְ
ִמ ָּכאן ֵאין ְּכ ִבישַ .רק ִ ּג ֵידי ְׁש ִב ִ
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ֹות–ג ָבעֹות
ְקרּועֹות ּ ְפזּורֹות ־ ְּכיָ ם ַק ְסדֹות ֶׁש ּׁ ָש ְמטּו ־ ִּכ ּפ ְ ּ
וְ ַעל ָּכל ִ ּג ְב ָעה ֶ ּג ְרנִ ָיקה.
"ג ְרנִ ָיקה ַעל ָּכל ִ ּג ְב ָעה !" ־ ָק ַׁש ְבנּו ֶאל דָּ וִ ד.
ֶּ
דָּ וִ ד לֹא ָקם.
הֹול ְך ַעל ֶא ֶבן ֲח ָל ָקהָ .א ִפיקְּ ,כ ֵהד ַק ְדמֹון,
ֵצל ֵ
ַמ ְס ִעירַ ,מ ְס ִעיר ־ ־ ־ ֲהדֹום ֲעזֵ ָקה ֵאין ָא ָדם.
ָע ְמדּו.
ִח ְ ּיכּו.
אּולי ָא ְמרּוֵ :אל ֱאל ֵֹהי ֶא ְביֹון ! ־
־ ַ
ּוב ֵאין ָה ֶא ָחד ָלאֹות
אֹו–אז ָח ְפנּו ֶאת ָּכל ָה ֲא ָבנִ ים ַה ֲח ָלקֹותְ .
ָ
ָה ְלכּו ֲהמֹון ַה ְ ּנ ָע ִרים.
ָה ְלכּו.
יבם
שֹומ ִעים ֶאת ֲא ִב ָ
י–יֹורה ַר ִּכים ְ
ָע ֵב ֶ
ְּבנֶ ֶפש ,לֹא ִמדַּ ַעת .־ נִ ְפ ֲערּו ַה ֵ ּג ָאיֹות
ינּוקֹות–ח ִ ּיים ָק ְׁשבּו ֶאל ַצ ֲע ָדם ַעל יְ ִריעֹות ֻּכ ְר ָּכר.
ַ
וִ
ֵמ ֲהמֹון ִל ְבלּוב ָרגַ ׁש ַה ּ ָליִ לַ .ה ּ ַׁש ַחר ָקם:
־ ֵא ְ
יך ָר ֲחבּו ֲא ִפ ֵיקי ַהוָ ִּד ּיֹות?
ֹואים ָס ְמקּוַ ,עד ְ ּג ָרר.
גּ ִ
רֹוטט וְ ָק ְר ַ ּבן ַ ּג ּ ַפיִ ם ־
ֵאיכָ ה יַ ְפ ֶלה ַע ָּתה ַה ָ ּים ֵּבין ַּת ְל ַּתל ֵ
ִק ְר ֵעי גְ ָדיִ ים ,נִ ְד ֵרי ֵק ָדרָׁ ,ש ִטים ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם.
ַא ְבנֵ י ַחכְ ִליל ָּכ ְבדּו ִמ ְ ּצלֹול
ים–נֹוׁשמֹות חֹוזְ רֹות ֶאל ּ ְפנֵ י ַהיְ אֹור.
ְ
ֲא ָבנִ

מ ראת חו לות (שע ר ש ל י שי)
שערי עיר
ִמי ִה ִ ּצית ֶאת ָה ִעיר
יה לֹא ֵה ִעיר
יֹוׁש ֶב ָ
וְ ֶאת ְ
ילים
עֹולים ִּכגְ וִ ִ
יה ִ
דֹות ָ
ְׂש ֶ
יׁשי ֲח ֵרכִ ים.
זֶ ה ַליְ ָלה ְׁש ִל ִ
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לֹא ֵא ַדע ֶאת ָה ִעיר,
יה לֹא ֵה ִעיר
יֹוׁש ֶב ָ
ֶׁש ַּכ ְל ָ ּבה ֶאת ְ
דֹול ָקה ִּכ ְׁש ִק ָיעה
וְ ִהיא ְ
יׁשיּ ְ ,ביָ ד ֲע ֵר ָלה.
זֶ ה ַליְ ָלה ְׁש ִל ִ
רּוחּ ִ .בנְ ִתיב ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִרים
ּומ ָ ּים ָ ּב ָאה ַ
ִ
אּודים
ָע ִבים ַּכשֹוד ְל ָבנִ ים ָע ְמדּו ַעל ָה ִ
וְ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ָהיּו נְ מּוכִ ים ְמאֹד וְ ַה ּ ַליְ ָלה נִ ָ ּבט
ֵא ְ
עֹולה ַל ּמ ֵֹוקד ֵה ֶל ְך נִ ְפ ָחד.
יבה ָה ָ
יך ַ ּב ְ ּנ ִת ָ
רֹועה וְ נִ ָ ּצב מּול ָה ִעיר
נִ ָ ּגׁש ָה ֶ
ּומּול ַׁש ַער ְ ּב ִלי ִציר
וְ ָה ִעיר ְׁש ֵק ָטה ַּכ ְּתהֹום
וְ ֵאין ָ ּב ּה ְמתֹום ַרק ֶּכ ֶלב ָאד ֹם.
רֹועה וְ ָר ַחץ ֶאת ֵעינָ יו
ָׁשב ָה ֶ
ֶאל ַהדְּ ֵל ָקה ָאז ָ ּגעּו ֲע ָד ָריו
דֹולה
רּופה ָה ִעיר ַה ְ ּג ָ
וְ ָענְ ָתה ַּכ ּ ְט ָ
רֹועה לֹא יָ ַדע ֶאת ְׁש ָמ ּה.
וְ ָה ֶ

מר א ת ח ו ל ו ת ( ש ער ר ב י ע י )
ק ול ו ת מ ה ג בע ה
ּפֹה ִח ְ'ר ֵ ּבת ַפ ַט ַטה!
ִמי ִׁש ּ ַלח ֶאת ָה ֵאׁש ְ ּבכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה? ־
ֵאׁש ָׁש ְלחּו ְ ּבכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה.
עֹולה ־ ֲה ִמכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה ?
ָה ֵאׁש ָה ָ
עֹולה ֵאׁש ִמכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה.
ָ
ֲהיֵ ׁש עֹוד ָא ָדם ְ ּבכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה?
ֵאין ֵמ ַח ָ ּיל ַ ּגם ִאיש ְ ּבכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה.
ּפֹה ַה ְמ ַפ ֵ ּקד.
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ּומי ִצּוָה ַעל ָה ֵאׁש ְּבכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה?
ִ
ֲא ֶׁשר ָׁש ְלחּו ֶאת ָה ֵאׁש ְּבכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה.
ָהאֹויֵ ב ־ ְל ָפנֵ ינּו.
ּומי ֵמ ָאחֹור ְמ ַה ּ ֵלךְ
ִ
ְ
בֹותינּו ֶאל ִח ְ'ר ֵּבת ַפ ַט ַטה?
חֹורך ִע ְ ּק ֵ
וְ ֵ
דֹולק ַה ֵח ָמר ַה ָ ּנטּוׁש ,וְ נִ ְפ ֶע ֶרת ָה ֵאׁש
וְ ֵ
וְ נִ ְפ ַר ַעת ָה ֵאׁש.
אֹויֵ ב ְמ ַה ּ ֵל ְך ְּבכָ ָר ִת ָ ּיה וְ ָח ָתה.

הדף אשר נשאר בכביש (שער חמישי)
גבע ,המטה הקרבי
מות לפולשים!
דף קרבי
אור ליום 23.10.1948
ֵּבין ׂשֹוכֹה וַ ֲעזֵ ָקה ְּב ֶא ֶפס דָּ ִמים
ַמ ַּסע ִ ּג ְב ָע ִתי ִּב ְׂשדֹות דָּ וִ ד
ָ
רֹוע ֶׁש ּ ְלך ַה ְ ּק ָר ִבית ַמ ְב ִק ָיעה
ימה ַה ַ ּנ ֲע ִלים ־ ָׁש ָעה ֶׁש ְ ּז ַ
י–ה ּ ְל ִח ָ
ֶא ָחד ֵמ ִרגְ ֵע ַ
יתי
ד–חזִ ִ
ה–אחֹות ְל ֶאגֶ ָ
יב ָ
וְ נִ ְפ ֶר ֶסת ֵמ ֵע ֶבר ְל ַקּוֵי ָהאֹויֵ ב וְ נִ ְׁש ֶל ֶבת ִ ּבזְ רֹוע ֲח ִט ָ
ְגדֹולים ֵא ּ ֶלהּ ַ ,ב ּ ֵׁשנִ ית.
פּורים ּו ִ
י–מנֻ ָ ּצח ־ זָ כִ ינּו ְלכָ ְךְּ ,ביָ ִמים ְס ִ
ִּב ְל ִּת ְ
רֹומי
ֹחֹותינּו ִעם ּכֹחֹות ַה ֶ ּנגֶ ב ַהדְּ ִ
מּוע ִטים ֵמ ָאז נִ ְת ַא ֲחדּו ּכ ֵ
זֶ ה ַרק ֵלילֹות ָ
ְ
יבה ִ ּב ְׁש ַּתיִ ם זְ רֹועֹות
יהם ,וְ ִה ֵ ּנה ּ ָפנְ ָתה ַה ֲח ִט ָ
ב–חּול ַיקת סֹוכֵ ך ֲע ֵל ָ
ִ
וְ ֵליל ְק ָר
ימ ָמה ַא ַחת ֶאת
פֹון–מזְ ָר ָחה וַ ַּת ְח ּפֹן ֶאל ֶמ ְר ַחב–יִ ְׂש ָר ֵאל ִ ּב ָ
ִ
ּוצ
רֹום–מזְ ָר ָחה ְ
ִ
דְּ
יבה
ל–קּוב ָ ּ
ֵּ
רֹומה ֵמ ֶא
יכ ִרין וְ ָעגּורֶ ,את ִמ ְׁש ְל ֵטי ָלכִ יש ,דָּ ָ
ֵק ְידנָ ה וְ ַר ֲענָ ה וְ זִ ְּ
ר–ה ַ ּגיְ א ־ ֵ ּבית–
ּובית–גֶ ָמל ִמזְ ָר ָחהּ ִ ,בנְ ִתיב ַׁש ַע ַ
וְ ֶאת זַ ָּכ ִר ָ ּיהֵּ ,בין ֵּבית–נָ ִטיף ֵ
ּובין ֲעזֵ ָקה,
ֹופה ּ ְפנֵ י ֵע ֶמק ָה ֵא ָלה ֵ ּבין ׂשֹוכֹה ֵ
ֹוב ִרין ־ ֶח ְברֹון ,זַ ָּכ ִר ָ ּיהַ ,ה ּצ ָ
גּ ְ
ָׁשם ָּכ ַרע ָ ּג ִליַ ת.
ּומ ְׁש ְל ֵטי
ֹותינּו ְּב ַמ ָ ּגע ִעם ֹּכחֹות ֳא ֵח ִרים ִ
ִעם ַמ ָּסע זֶ ה ָּבאּו ּ ֹכח ֵ
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ח ס ן א ל ע ג'ו ,אבו סלים
נו ל ד ב א ל ִל ד1930 ,
חי ב א ל ִל ד
א ל ִל ד 2005 ,
אני ראיתי במו עיניי גופות אנשים נפוחות ברחוב ,בזמן שהסתובבנו לחפש אוכל

רֹום–מזְ ָר ִחי.
ִ
ָלכִ יש נִ ְצ ְמדּו ֶאל ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ַה ֶ ּנגֶ ב ַהדְּ
ית–הדָּ רֹום ּ ָפרּוץ ָלאֹויֵ ב ,־
ַ
ֶא ֶמׁש עֹוד ָהיָ ה גְ בּול ַה ּ ִמזְ ָרח ֶׁשל ָחזִ
יתן וְ ָׁש ֵלם וְ ָחתּום ֵמ ַהר טּוב וְ ָצפֹונָ ה ִמ ֶ ּזה
זֹור–מגֵ ן ָקם וְ הּוא ֵא ָ
ָ
ַה ּיֹוםֵ :א

סעיד בעט בטעות בבטן של מישהו ,בזמן שחיפשנו אוכל .הבטן התפקעה .היא

ֹואכָ ה ֶא ֶרץ ַה ֶ ּנגֶ ב ־ ־ ־
וְ ַעד ָלכִ יש ,בּ ֲ

היתה נפוחה ומתפקעת .גם בביר אלזיבק בדרך הביתה ראינו הרבה גופות.

בבתים שהאנשים ברחו מהם .ראינו בתוך הבתים זקנים נפוחים ומתים .אחי אבו

אללד [לוד] .נשארנו שם בכרמים במשך חודש
ִ
הלכנו אז אל משפחת עג'ו בקצה
כמעט ,בלי עבודה ,בלי קמח או חיטה ,בלי כלום .עברנו בבתים שתושביהם נעקרו

ש ד ר ו ת ב ר וש י ם ב ד ר ך צ פ ונ ה

מהם וחיפשנו אוכל .קטפנו ירקות שבעליהם עזבו אותם .באחד הימים הגיע פטרול
של חיילים .אמא שלי חיבקה אותנו .בא יהודי אחד ואמר שהוא רוצה לירות בנו.

.1
ֹוס ִעים ַא ֲח ֵרינּו.
ְל ַאטֵ ,ר ִעיםֵ .הם ּפ ְ
ילינּו.
יהם ְׁש ִב ֵ
סּומא ! ־ ִ ּב ֵיד ֶ
הֹולכִ ים ָצפֹונָ ה ־ ֵאיזֶ ה יֹום ָ
ֵהם ְ
הֹול ְך ִמי ִמ ּ ְל ָפנִ ים?
נֹופ ֶלת ַעל ּ ְפ ִס ָיעה .־ ַה ֵ
ּ ְפ ִס ָיעה ֶ
שֹות ִקים.
חֹובקּ ִ ,גיבּ ַורי ְ
ֵצל ֶאת ִצ ּלֹו ֵ

אמר לו הקצין ,אל תירה בהם ,אני מכיר את אבו אלעבד .לאבו אלעבד הוא אמר
תשמע ,אסור לכם להישאר כאן .אם יבוא פטרול אחר יירו בכם .אבו אלעבד אמר
בלד יש קרב ,היה טבח
לו ,אנחנו רוצים לחזור לעיר שלנו ִלד .הקצין אמר לו ,לאִ .
גדול במסגד ,והצבא שם .אם תלך לשם ירו בכם .תלכו לרמלה .תתכוננו .מחר בבוקר
אני בא לכאן עם צבא כדי לקחת אתכם לרמלה .למחרת בבוקר הגיע הצבא .הלכנו
לרמלה ונשארנו ברחבת המנזר שם .אחרי כמה ימים חזרנו .התחילו לחלק לנו דירות
ולהקיף אותנו בגדרות .ממשל צבאי .אין יוצא ואין בא .מצאנו דירה גדולה וישבנו בה.

הֹולכִ ים ַא ֲח ֵרינּו !
ְצ ָל ַליְ ,צ ָלליםָׁ ,שוְ א ַא ֶּתם ְ
ִ ּגיבּ ַֹורי ֵאינָ ם זֹוכְ ִרים ָמה ֵהן ְׁשנֹות ַח ֵ ּיינּו.

אחרי זמן מה התחילו להודיע ברמקולים שכל התושבים צריכים לרדת לרחבה
מסוימת בצו מבית המשפט .התאספנו וישבנו שם כדי שייתנו לנו תעודות זהות.
ישבנו מהבוקר עד הערב .היה חם .ישבנו .מי שצמא ורוצה לשתות ,מסכן ,אין לו

.2
ְ
ּ ְפ ִס ָיעה נִ ְד ֵמית ְ ּבתֹוך ּ ְפ ִס ָיעהָׁ .שם ־ ֲהזֹאת ְּכ ָבר ָה ִעיר?
ּומאּום ִמ ּ ְל ַבד ְׁש ִת ָיקהַ ,רק דֶּ ֶשא ָצ ִעיר ־ ־
ְׁש ִת ָיקהְ .

מים .מי שרוצה לאכול אין אוכל .יושבים כל היום .אחרי הצהרים הגיעו חיילים
יהודים והתחילו לרשום ,אתה הבן של מי ,ובן כמה אתה .הם אמרו שמי שרוצה
לעבד את האדמה ,שימצא לו חלקת אדמה ויעבד אותה .האדמה לא שלנו ,אבל
הממשלה נתנה לכל אחד כמה דונמים כדי שיעבד אותה .המושל הצבאי נתן לנו

רּוחּ ְ :ברֹוׁש נָ גַ ע ָ ּב ָעב,
א ֶֹהל ָ ּגדֹול נָ ע ָ ּב ַ
ימ ָּוריו .־
עֹומד ְּכ ֵהד ְ ּב ִק ּ
ּ ְש ִק ָיעה .וְ ֵצל ַא ְדמֹון ֵ

אישור כדי לעבד ולזרוע .משרדי הממשל הצבאי נמצאו במקום שבו היה בנק
דיסקונט שנסגר והפך למסעדה .אחי אבו אבראהים היה הולך לשם בכל יום שישי
לחדש את האישור כדי שנוכל לצאת לעבד את האדמה בין שבע בבוקר עד שש

ׁשֹות ֶקת.
שֹות ִקים ִאם ַהדְּ ָמ ָמה ֵאינָ ּה ֶ
ָה ּהָ .ל ּ ָמה ַא ֶּתםֵ ,ר ַעיְ ,

בערב .אחרי שש אסור היה לצאת מהבית .מי שראו אותו אחרי שעה שש בחוץ ,היו
יורים בו או מכניסים אותו לכלא.
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חיה ורד

אשקלון
מבפנים י"ד (ב'–ג') ,ינואר 1950

ילןַ ,רק ּתּוגַ ת ִחדָּ לֹון
לֹא ִצ ּלֹו ֶׁשל ִא ָ
ּוט ָר ִׁשים.
ְ
מֹורדֹות ַא ְׁש ְקלֹון ־
ַמה ַר ָ ּבה ַהדְּ ָמ ָמה ַעל ְ
מֹורדֹות ִמ ְקדָּ ִׁשים.
ַּכ ְד ָמ ָמה ַעל ְ
עֹוד ָ ּנה גֹווַ ַעת,
ִּכי גָ וְ ָעהִּ ,כי ֶ
חֹוסה ָ ּב ּהְּ ,כאּוד ַא ֲחרֹון,
עֹוד ֶ
יל–ב ַהט.
ִמ ְת ַר ּ ֵפק ֶאל ָע ָפר ְ ּג ִל ַ ּ
צֹופה ְ ּב ָחרֹון
עֹוד צּוק ַא ְׁש ְקלֹון ֶ
ֶאל ַה ָ ּים ַה ּפ ֵֹורץ ְל ַרגְ ָליו.
עֹוד ַׁש ַעט
ּוגְ ָרפּוהּו ַ ּג ּ ָליו.
*
ְׁש ִת ַיקת ֲא ָבנִ ים וְ ֵאין נִ יד,
ְׁשכֹול ְמ ֻא ָ ּבן ֵאין ֲא ֶר ֶׁשת,
ְּכנִ ָיעה ֲא ֻר ָּכה ,זְ דֹונִ ית
ַל ּׁ ַש ּ ָמה.
ּ ָפ ְרצּו ַה ּ ְט ָר ִׁשים ִמ ּ ְפ ָע ִרים
יה ַה ֶ ּג ֶׁשם
ָח ַרר ִ ּבכְ ָת ֶל ָ
ָע ָלה ֶה ָע ָפר וְ ִק ְע ֵקע
חֹומה.
ְ ּב ַדל ִּת ּ ִלים וְ ָ
וְ ַא ְׁש ְקלֹון ִ ּב ְצחֹוק ַּת ִ ּנים נִ ְק ֶר ֶׁשת,
ּומע ֶֹמק ְׁשנַ ת ַה ַּת ְרדֵּ ָמה
ֵ
צֹופה ָ ּב ּה ּ ְפ ֶל ֶׁשת.
ְ ּב ִאיׁשֹונֵ י ֵמ ִתים ָ
*

ְׁשנֵ י ֲענָ ִקים ָק ְפאּו
ּובחֹול
ֹוסס ַעד ְּכלֹות ְּב ַמיִ ם ְ
ְל ִה ְתבּ ֵ
ימה.
ְל ִהזְ דָּ ֵעק מּול אֹור ּומּול ֵא ָ
י–ד ְמ ָעה
ְׁש ֵּתי ַא ְבנֵ ִ
ּומ ּׁ ְשכֹול
ָ ּג ְבהּו ִמ ּ ָמוֶ ת ִ
ַעל ֻח ְר ָּבנָ ּהַ ,על ָא ְב ָדנָ ּה
ַּת ִ ּנים.
*
ָּכאן ִה ְר ִק ַיע ִמ ְב ָצר,
ּומ ְר ּכ ֶֹלת
ִעיר ָס ֲאנָ ה ֵמ ָא ָדם ַ
ַע ּמ ֵּודי ַׁשיִ ׁש ָחצּוב
ָּת ְמכּו ִּכ ּפֹות ִמ ְקדָּ ִׁשים.
בֹותיו ֶׁשל ַה ָ ּצר
ַעד נִ ּטּו ַח ְר ָ
וַ ְּת ִהי ְל ַמ ּפ ֶֹלת
וַ ָּת ָקם ֵׁשנִ ית וַ ִּת ּ ָׂשא ִמ ְב ָצ ִרים ֲח ָד ִׁשים
וַ ִּת ְמ ַעד
וַ ָּת ָקם ֵׁשנִ ית ֶאל ִק ָ ּצ ּה ַה ָ ּקצּוב.
ַ ּג ּ ִליםּ ַ ,ג ּ ִלים ֶׁשל ֶה ֶרס וְ ִת ְפ ֶא ֶרת;
ְּכ ֶק ֶצב ַ ּגל–יַ ּ ֵמ ְך זֶ ה לֹא יִ ְר ַ ּגע.
לֹא עֹוד ִּת ּ ְׂש ִאי ִׁש ֶיר ָ
יך ַּב ֲע ֶצ ֶרת.
יתי,
ַה ְס ִּכ ִ
ִׁשיר ּתּוגָ ה
ָל ְךַ ,א ְׁש ְקלֹון ַהחֹוגֵ גָ ה.
*

ַעל ַהחֹוףְּ .כ ַמ ֵ ּצבֹות דְּ ָמ ָמה
ׁשֹוק ַע
ֶאל מּול ַ ּג ּ ִלים וְ אֹור יָ ִמים ֵ
ְׁש ֵּתי ֲא ָבנִ ים ־
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ֹוח ֶקת ְל ֵאיד
ַא ְׁש ְקלֹון ַה ּצ ֶ
וַ ֲאנִ י לֹא ֶא ְצ ַחק,
בּורה ַל ִ ּגבּ ֹור ַה ּמ ֵֹועד,
ר ְֹך ֶׁשל ְ ּג ָ

־ 77

צ פריר ה גר בר

ערים וגבעות
על המשמר5.5.1950 ,

הֹוד ְר ָפ ִאים ָל ַא ְריֵ ה ַה ּ ֵמת
נֹורא ְּכ ַח ָ ּייו.
ָ
ֶא ְצ ַעד ֵ ּבין ַ ּג ּ ֵלי ְׁש ִא ָ ּיה
יתי ָל ְך ּכֹל ֶׁש ָהיָ ה
וְ ָחזִ ִ
ְ
אֹובד,
הֹולך וְ ֵ
וְ כֹל ֶׁש ֵ
ֹוח ֶקת ְל ֵאיד.
ַא ְׁש ְקלֹון ַה ּצ ֶ

פתיחה ל עיר ח דשה

ית–מכְ ָלא
נִ ְבנֶ ה ֵּב ִ
ְל ַח ִ ּיים ְק ָצ ִרים.
נִ ְבנֶ ה ְּכלּוב.
נִ ְבנֶ ה ָּת ִאים,
ׁשֹופרֹות ּת ְֹוק ִעים.
ִּכי ָ

*
ֳא ָפ ִקים ָּכ ִבים ַעל ְ ּגבּול ָר ִק ַיע,
ֵצל ָטרּוף ַעל ַה ַ ּג ּ ִלים יַ ְר ִעיד;
ַה ַח ּ ָמה ַ ּב ּ ַמיִ ם ִמ ְת ַּכדֶּ ֶרת,
ה–ד ָמ ָמה יָ ִליט.
ַליְ ָלה ַמ ֲע ֶט ְ
ימה ַּת ְב ִק ַיע
ַא ְׁש ְקלֹון ֵמ ַעל ֵא ָ
יה
אֹור דּ ֵֹוע ְך ֶאת ְׁש ִק ָיע ָת ּה יַ ִ ּג ַּ
קֹוד ֶרת
ידּות ּהֶ ,
ּכֹה ִּת ּ ָׂשא ֶאת ְ ּב ִד ָ
וְ ַס ְל ִעית.
אשקלו ן–גברעם ,ניס ן תש"ט

ל י פו
ִעיר ִמ ְת ַחדֶּ ֶׁשת
יח ַה ּ ֶמ ֶלט ַה ַ ּקר.
נֹוׁש ֶמת ְּב ֵר ַ
ֶ
ַּב ִּכ ָּכר ָה ֲעגֻ ּ ָלה
חֹור–סחֹור ַעל ַה ְּב ֵאר,
ְ
יֹונִ ים ְס
ַעל ַה ְּב ֵאר ַה ֲח ֵר ָבה.
ּוב ּ ָמרֹום ְּתחּוגֶ ינָ ה ְּב ֶ ּק ֶׁשת ְר ָח ָבה.
ַ
ִעיר ִמ ְת ַחדֶּ ֶׁשת
ֲח ָד ָׁשה ִּת ְצ ַמח ֵמ ַעל ַה ֲה ִריסֹות.
ַה ַּביִ ת ַה ִ ּגדֵּ ם ־
צֹועד.
ַעל ַק ַּביִ ם הּוא ָקם וְ ֵ
ּומא ־
ַה ַּביִ ת ַה ּס ָ
י–כחֹול ָח ָדׁש
בּוע ָּ
יסים ְצ ֵ
ְּת ִר ִ
ְמכַ ִּסים ַעל ִעוְ רֹונֹו.
ַה ּׁ ֶש ֶלט ַעל ַהדֶּ ֶלת
קֹורא ֶאל ּ ִפ ְתחֹו ־
ֵ
יח נִ ְק ָלף.
ָׁשם ַה ּ ִט ַ
סֹוע ִדים עֹוד ֶׁש ְׁש ִליק וְ ַק ַּבבּ
ָׁשם ֲ
חֹורים.
ֲאנָ ִׁשים ְׁש ִ
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ִעיר ִמ ְת ַחדֶּ ֶׁשת ־
יה נִ ְפ ָע ִרים,
ַ ּב ּ ַליְ ָלה ּ ְפ ָצ ֶע ָ
נֹוׁש ִרים ַק ֵ ּבי ַה ַ ּביִ ת.
ְ
יסים נִ ְק ָר ִעים,
ַה ְּת ִר ִ
וַ ֲאנָ ִׁשים ִחוְ ִרים
נִ ְב ָל ִעים ַ ּב ְּתהֹומֹות.

הש י כ ו ן ה ח דש
יׁשים ֶאת ַה ַ ּביִ ת,
ּפֹה ַמ ִּכים ּ ַפ ּ ִט ִ
קֹומת ֲח ֵברֹו.
קֹומתֹו ְל ַ
ַמ ְׁשוִ ים ָ
ֹא–ׂש ֵמח,
עֹובר ַצ ָ ּבע ל ָ
ֵ
ַרק ֶצ ַבע ֶא ָחד ְ ּבכֵ ָליו,
טֹור ַח.
ִ ּב ְתחּום לֹא–לֹו הּוא ֵ
ַ ּגם אֹור ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְצ ַה ְב ָהב.
ְמנֻ ְמנָ ם הּוא ּפ ֵֹורׂש ִ ּג ָ ּנתֹו.
יֹוד ַע ֶׁש ֵאינֶ נּ ּו ַטּוָס.
הּוא ֵ
ִּכי ְמ ַעט ַה ָ ּירֹוק ַ ּב ָ ּצהֹוב ֶה ָעיֵ ף
נִ ְׁש ַטף וְ ֵאינֹו ִמ ְת ַח ּ ֵלף.
ַרק ַ ּב ִמנְ יָ ן יִ ָ ּב ֵדל.
ר–כ ְך–וְ כָ ךְ.
ַ ּביִ ת ִמ ְס ּ ַפ ָּ
טּורים ֲא ֻר ִּכים הּוא ֶא ָחד,
ְ ּב ִ
ילים ְל ָבנִ ים,
וַ ֲאנָ ִׁשים ִחוְ ִרים דָּ ִׁשים ִ ּב ְׁש ִב ִ
הֹולכִ ים ּומֹונִ ים.
ְ
הֹולכִ ים ּומֹונִ ים.
ְ
ַה ִאם הּוא ָח ָדׁש ,אֹו זְ ַמ ִ ּנים ִּכ ּסּוהּו?
ֲה ָׂשׂשּו יָ ַדיִ ם ָעׂשּוהּו?
ַה ִאם הּוא ַע ְצמֹו ,וְ ַה ִאם הּוא ַא ֵחר?
ֲה ַרק ְ ּב ִמנְ יָ ן יִ ָ ּזכֵ ר?
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לֹא ִס ּפּור ְל ַס ּ ֵפר ַה ַּביִ ת,
לֹא ָע ָבר אֹו ָע ִתיד.
עֹומד ־
עֹומדֵ ,
הּוא ֵ
ִּככְ ָלל,
לֹא ְּכיָ ִחיד.

ג ב ע ה צ הו ב ה
ַה ִ ּג ְב ָעה ַה ִ ּג ֶּבנֶ ת,
רּוטה.
ַה ּ ְמ ָ
מּוטה.
ַה ְ ּק ָ
רּוח ,נִ ְפ ַר ַעת ַּב ְּס ָע ָרה,
רֹוע ֶדת ָּב ַ
ֶ
ִמ ְת ַרכְ ֶרכֶ ת ַּב ֶ ּג ֶׁשם,
ָמ ֳא ֶד ֶמת ֵמחֹם.
ַה ִ ּג ְב ָעה ַה ִ ּג ֶּבנֶ ת
ֻמ ְפ ֶק ֶרת,
דַּ ּ ָלה.
אֹור ּה ַהיְ ַר ְק ַרק,
עֹור ּה וְ ָ
ְּבלֹא ָ
יח ָפה ְל ִ ּצ ִ ּנים וְ ַל ַהט,
ׂשּופה וִ ֵ
ֲח ָ
ׁשֹומ ֶרת ִע ְקבֹות יָ ֵר ַח וְ ַתן,
לֹא ֶ
ׁשֹוטטּו ְר ֵע ִבים ַעל ַ ּג ָּב ּה.
ְ
ַה ִ ּג ְב ָעהַ ,ה ִ ּג ְב ָעה ַה ְ ּצ ֻה ָּבה
יָ ַדיִ ם ֶׁשל ֵעץ יָ ְצאּו ְל ָת ְמכָ ּה
וְ ִהיא ָק ָמה.
חֹולה.
ֹופף ָל ּה ּ ַפ ּ ִטיׁש ְמ ָ
ּת ֵ
ּוב ְרזֶ ל ַעל ַהחֹול,
ַ
זֹועקֹות ־
ּומכֹונֹות ֲ
ְ
ַה ִ ּג ְב ָעה ִׁש ּכ ָֹורה.
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כפר נטוש
על המשמר19.5.1950 ,

ַה ִ ּג ְב ָעהּ ִ ,ג ְב ַעת ָה ֶא ֶבן,
ֻמ ָ ּגנַ ּה ִמ ִ ּצ ִ ּנים וְ ַל ַהט.
רּוח יִ ְב ַרח,
ָה ַ
ַה ָ ּי ֵר ַח יִ ְב ַקע.
ַה ַּתן יְ ַר ְח ֵר ַח ִע ְקבֹות ֲע ֻמ ִ ּקים,
ּובחֹולֹות ָה ֵר ִיקים.
ָׂש ָרטֹות ְ ּב ַק ְר ַקע ַ
ִמ ָּס ִביב ַל ָ ּב ִּתים,
ִמ ָּס ִביב ַל ִ ּב ְק ָעה,
יליל וְ יַ ִ ּקיף
ַה ַּתן יֵ ִ
חֹומת יְ ִריחֹו.
ֶׁש ַבע ּ ְפ ָע ִמים ־ ַ
יפ ָ ּנה ַעד ְּכלֹות ּכֹחֹו.
ַא ְך ַה ַּתן יַ ִ ּק ֶ

ֶה ָע ָׁשן ַה ָּכ ֵבד ִמ ְת ַא ֵּב ְך ַעל ַה ְּכ ָפר,
ָ ּגח ָא ֵפל ִמ ּ ִפ ְת ֵחי ָּב ֵּתי ח ֶֹמר,
זֹוחל ַּב ּ ִמ ְקׁשֹות ְּב ִׁש ּפ ַּוע ָה ָהר,
הּוא ֵ
ָׁשף ֲע ֵקב ֲע ֵצי–זַ יִ ת וָ ּ ֹת ֶֹמר.
ֹוס ַע ְּב ַמ ְט ִלית ֶׁשל ָּבר,
ְּב ַׁש ַעל ֵאׁש ּפ ֵ
ֹולׁש ַל ַ ּי ְרדֵּ ן ַעד ַל ּג ֶֹמא.
גּ ֵ
ֹוׁשט ִמן ַה ְּכ ָפר ַעל ַה ֵּתל ־ ָׁשב וְ זָ ר
הּוא ּפ ֵ
ּומ ְט ִּב ַיע ְּב ִלי א ֶֹמר.
ּומ ִציץ ַ
ֵ
רֹובה ַל ּ ַמ ּכּוׁש
ְּב ַמ ְח ּפ ֶֹרת ָמגֵ ןֵּ ,בין ֶ
ְמ ֻה ּ ָמם ָּב ְך ָּכל חּוׁש וְ ַה ּ ֵלב הּוא נָ חּוׁש.
ִּב ְ ּק ָרב זֶ ה ֵאין ַר ֲח ִמים וְ ֵאין ֵּת ַמ ּה.
זֹומם:
ׁשֹומםֵ ,עד ֵ
ּכֹה יִ כְ ֶלה ֶּב ָע ָׁשן ְּכ ָפר ֵ
ן–אם.
ל–חג ,קֹול ַה ּ ַטףַ ,ל ַח ֵ
ֹות–מקַ ,צ ַה ַ
ִּב ְק ּת ַ
יֵ ָע ֵלםֶ .ה ָע ָׁשן ַמר ַעד דֶּ ַמע.
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במסד השלום אשוקע כמו אבן
קול העם11.9.1950 ,

ֲעׂשּונִ י ִמ ְפ ָּתן!
ית–ל ֶחם,
ִמ ֶ ּק ֶבר ִא ּ ֵמנּו ָר ֵחל ֶאל ֵ ּב ֶ
ֵמ ֵע ֶמק ֲחרֹוד ַל ִ ּג ְלבּ ַֹוע ־ ֶא ְהיֶ ה–נָ א ַה ּׁ ֶשכֶ ם.
ֲעׂשּונִ י ֻס ּ ָלם !
ֹומרֹון ְ ּב ֶא ְפ ַריִ ם
ִמ ּׁש ְ
אּולם :
־ ּ ִפ ְתחֹו ֶׁשל ָ
ִׂשימּונִ י ָמבֹוא ַה ּׁ ָשרֹונָ ה !
י–חאנִ ין ַה ְמ ֻפ ָ ּזר ְּכ ִׁש ָיריִ ם
ָאד ָ
ִמּו ִ
ס–צ ּיֹונָ ה !
ת–רגֶ ל נֵ ִ
יס ֶ
ֲה ִטילּונִ י דְּ ִר ַ
ימה נִ כְ ֶ ּב ֶׁשת
יבה ִ ּבנְ ִׁש ָ
־ נְ ִת ָ
ִמ ֶּכ ֶרם ֶח ְמדַּ ת ַאבּ ּו–גּוׁש ֶׁש ַ ּב ֵ ּצ ַלע
ַעד נִ יר ַה ּ ַמ ְח ֶר ֶׁשת
ְ
ת–ענָ ִבים ְ ּבתֹוך ֶס ַלע.
ֶׁש ָח ְר ָׁשה ִק ְריַ ֲ

יח.
הֹופ ְך לֹו ָה ֶרגֶ ב ַה ָ ּנם ַּב ָ ּצ ִח ַ
ֶׁש ֵ
יה ֶׁשל ֵאם
עֹות ָ
ֶאגְ ֵלי דִּ ְמ ֶ
ֹול ּה ָּב ָר ָמה יִ ּׁ ָש ַמע
ֶׁש ּק ָ
ֵהם ַטל ִמ ְד ַּב ְרכֶ ם ַה ּׁ ָש ֵמם,
יה.
הֹורגִ ים ְּב ָבנֶ ָ
ִּכי ָעיְ ָפה ַל ְ
ר–ׁש ַבע
ּוב ְר ַּכת ַה ּ ַמ ְעיָ ן ִּב ְב ֵא ֶ
ִ
ֶׁש ֶה ְחיָ ה יִ ְׁש ָמ ֵעאל ַהגּ ֹווֵ ַע,
ְּת ַמ ּ ֵלא ֲא ִפ ִיקים ַחג וָ ֶׁש ַפע :
יה.
מֹול ְד ִּתי וְ ַע ּ ֶמ ָ
ָּתנִ יב ַ
ִּכי עֹוד ַר ִּבים ַה ּז ְֹור ִעים ּפֹה ְּב ֶד ַמע
וְ לֹא ְּב ִר ָ ּנה יִ ְקצֹרּו ־
ׁשּוקיםָ ,א ִחי ,הֹוי ּ ְפ ֵדה–נָ א !
ֶאנְ ַקת ֲע ִ
ר–ע ֵמל ַרק ַא ֲחוַ ת ֲע ֵמ ִלים ִהיא ַה ּצ ִֹרי.
ַעל ֶׁש ֶב ָ

ֹוח ַח
ת–כנַ ַען ַעל ַ ּג ִ ּבי ִּת ְׁש ּת ֵ
ַע ּכֹו ַ ּב ְּ
ֶאל ֵחן ָה ְרכָ ִסים ַ ּב ָ ּג ִליל,
רּוח גָ 'עּונֶ ה ֶא ְהיֶ ה ֶה ָח ִליל ־
ְל ַ
ֹאׁש–פ ָ ּנה ְל ַׁש ֵ ּב ַח.
ִּ
יְ ִפי ר
דֹוׁשה
ַ ּבת ְצ ָפת ַה ְ ּק ָ
יה
ִ ּבי ִּת ְתמ ְֹך ְמזּוזֹות ְ ּב ָר ֶק ָ
ְ ּברֹן ַעד ֵּת ֵצא ִה ְתיַ ּפֹות ְ ּב ַמ ְר ַאת ַה ִּכ ֶ ּנ ֶרת
ִל ְק ַראת ּתֹור דּ ִֹודיםֲ ,א ֶׁשר ׁשּוב ָל ּה יַ ִ ּג ַיע :
אֹומ ֶרת...
חֹולה ַה ּק ֵֹוד ַח ֶ
ִׁש ַירת ֲארּוכָ ה ַל ֶ

כֹורה
ִאם ְ ּגדֹות ַה ְּתהֹומֹות יִ ְת ַל ְּכדּו ַּב ּ ְמ ָ
מֹורת ַה ֶ ּג ֶפן,
וִ ֵידי ַא ִחים יִ ְׁש ַּת ּ ְלבּו ִּכזְ ַ
קֹורה!
ִמי יִ ְּתנֵ נִ י ָל ֶהן ־ לֹא ַע ּמּוד! ־ ַרק ָ
ָּבא ֶֹהל ִּת ְּתנּונִ י יָ ֵתד!
ַּב ַּביִ ת ־ ֶא ְהיֶ ה–נָ א ּ ִפ ָ ּנה.
ְּב ַמ ַּסד ַה ּׁ ָשלֹום ֲא ֻׁש ַ ּקע ְּכמֹו ָא ֶבן.
מת ו ך המחז ור " ע ל ערבים כ י נ ו ר ו ת י נ ו "

ִׁשבּ ֶֹלת יַ ְרדֵּ ן ִאם ַּת ְפ ִריד
ִׁש ְב ֵטי ֵׁשם ֵמ ַעל ֵע ֶבר,
ֲעׂשּונִ י ַה ֶ ּג ֶׁשר! דִּ ְרכּוַ ,טף וָ גֶ ֶבר!
רֹועה ְ ּברֹאׁש ֵע ֶדר.
ֵמא ֶֹהל ֵק ָדר ִּכי ִּת ְפ ַסע ָה ָ
את ּה ַה ּז ֵֹור ַע ָ ּב ֵע ֶמקּ ְ ,ב ֵח ֶפר.
יֵ ֵצא ִל ְק ָר ָ
ִאם ֶרכֶ ב ְט ַר ְקטֹור יְ ַה ְד ֵהד ַל ַפ ּ ָלח
חֹוח,
חֹורׁש ִ ּב ְׂש ֵדה ַ
ַה ֵ
יָ גִ יל ֱא ֵלי ָאח
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יעמוד המשפח למשפט!
קול העם25.9.1950 ,

ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַע ְצמֹות ָה ָא ִריס ָה ָר ֵעב
ּוגְ וִ ּיֹות יַ ְל ֵדי ַה ּ ַפ ּ ָלח
		
ָל ֱא ֶפנְ דִּ י זִ ְ ּבלּו ַק ְר ַקע זֹו ־ ־
ַּכ ּקֹוץ וְ כַ דַּ ְרדַּ ר יְ ֵהא ַה ְּכ ָפר ָמ ְׁש ָלךְ,
ּומ ָד ְרסֹו?
וְ ַה ֶה ְפ ֵקר ֶה ָע ָקר ָ ּבא ְ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ִ ּב ְק ַּתת ח ֶֹמר ֵ ּביתֹו הּוא ָ ּבנָ ה
קֹוד ַח דִּ ֵ ּבק ְל ֵבנִ ים ,־ ־
ּוב ָדם ֵ
ְ
		
ְ
"כ ּ ֵלה וָ ֵלך!" ּו"נְ טֹש ,נָ טּוׁשָ ,ה ֲא ָד ָמה!"?
ַּ
אּודים ָה ֲא ֵב ִלים?
זָ ָרה ַלדּ ֶֹמן ַח ָ ּייו ־ ָה ִ
מֹוׁשבֹו,
אֹו ֵ ּגיטֹו ָ
ְ
ְ
ּוביתֹו ִק ְברֹו ֵ ּבין ַּכך וְ כַ ך?
ֵ
		
ִ ּבכְ לּונְ ָסאֹות ֶׁש ֶ ּנ ֶע ְקרּו ִמ ִ ּג ְדרֹו
ין–ב ִקיר יְ נֻ ַ ּגח?
ְּכ ַמ ְׁש ִּת ְ ּ
		
עֹורם ַּכ ֲח ָרבֹון,
ָח ַמר דָּ ּ ָמם ַ ּב ַח ּ ָמה וְ ָצ ַפד ָ
ְ ּב ֶט ֶרם ְּכ ִביׁש ָט ֲחנּו צּורָ ,ח ְצבּו ַל ּ ַמיִ ם בּ ֹור,
ּומ ְד ֵרגֹות ַ ּב ּ ִמ ְדרֹון
דָּ ְרכּו ְׁש ִביל ַ ּב ַ ּגיְ אַ ,
ָר ְבדּו ְצרֹור ֶאל ְצרֹור.
רּורים ָאגְ רּו ֶה ָע ָפר ַ ּב ּ ַמ ְחׂשֹוף,
ּופ ִ
ֵ
ְ
ִמ ּׁ ֻש ְל ָחן ֱאל ִֹהיםֶּ ,כ ָענִ י ַה ּ ְמ ַה ּ ֵפך ַ ּב ֲח ָר ָרה ־
ְלכַ ּסֹות ֶאת ֶע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץְ ,ל ָהנִ יב ַהנּ ֹוף;
יֹור ִקים ָל ֶהם ַ ּב ְ ּק ָע ָרה?
ל–כן ַא ֶּתם ְ
ַע ֵּ
ֹאחז ָּכאן
ל–כן ַה ּׁ ְש ֵא ִרית לֹא ּת ַ
ַע ֵּ
ְ ּב ַק ְרנֹות ַה ּ ַמ ֲח ֵר ָׁשה? וְ לֹא ִת ְב ַצע ּ ַפת ְ ּב ָרכָ ה?
ִּכי ַה ַ ּג ַ ּבאי וְ ָה ַר ַ ּבאי וְ ַה ּׁ ְש ַתדְּ ָלן וְ ָה ַע ְס ָקן
אדיָ ,ה ֱא ֶפנְ דִּ יַ ,ה ּ ֶפ ָחה?!
ָע ְמדּו ִ ּב ְמקֹום ַה ָ ּק ִ
יח ְל ֵבנָ ה וְ לֹא ִת ְבנֶ ה ַביִ ת,
ל–כן לֹא ָּתנִ ַ
ַע ֵּ
נּוח ִמ ּׁ ִש ְלטֹון ַה ַ ּגיִ ס?
ל–כן לֹא ָת ַ
ַע ֵּ
ְ ּביַ ם יָ פֹו ַה ִ ּנגְ ָרׁש ָהיּו ֵהם ָה ַאדִּ ִירים ַ ּב ּ ָמׁשֹוט;
ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה ֵהנִ יפּו ִמן ַה ְּס ִפינָ ה ַלחֹוף ־
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ֲא ָל ֵפינּוַ :ה ּ ַטף ּוזְ ֵקנֹות ְּכמּוׁשֹות.
"ט ְר ִקים! ָט ָט ִרים!" ִ ּגדַּ ְפנּו ,וְ ָצ ַחק ָה ֲענָ ק ַה ּטֹוב.
ֻ
יחה :
רֹומנְ ִט ָיקה ְׁשכִ ָ
ָא ַמ ְרנּוַ ,
אֹוקיָ נֹוס
יטנִ ים ֶׁש ָחצּו ְ
ְּכ ֵעין ּפ ִּור ָ
וְ נִ ְׁש ְּבעּו ֱאמּונִ ים ְל ָא ֶמ ִר ָיקה,
ן–ה ַּת ְח ָמס" ־ ־ ?
"ב ַ
ּול ֶ
"נץ" ְ
יאנִ יםַ ,ל ֵ ּ
ָל ִאינְ ִד ָ
ֹאחז ְּב ַט ּ ִלית ַה ֶ ּינְ ִקי
יטנִ ים נ ַ
ּוכְ מֹו ּפ ִּור ָ
יאי ַה ַּבנְ ִקים?
ׁשֹוק ֵדי ַה ַּכ ְׁשרּות ּונְ ִב ֵ
ְ
ַׁש ֲא ִליִּ ,ב ִּתיִּ ,כי ְתמֹול ִׁש ְלׁשֹום ַה ּ ַמ ֲע ֶׂשה,
יצד ּ ָפקּו ָּכ ְרעּו יַ ְחדָּ ו
ַׁש ֲא ִלי ַס ָּב ֵלינּו! ֵּכ ַ
ֵהם–וָ ֵהם ָל ָא ֶרץ ַּת ַחת ַה ּ ַמ ּ ָׂשא;
ּוב ֵידי נְ כָ ָדיו
יצד נִ ְד ַרס ּפ ֵֹועל ַּב ּ ְמ ִס ּ ָלה ִ
ֵּכ ַ
סּועים ִּב ְמ ִעיל ָּב ֶלה;
נֶ ֶא ְספּו ֲא ָב ָריו ַה ּׁ ְש ִ
ים–ב ְב ִרית
יצד ָעׂשּו ְׁש ִביתֹות ְּכ ַא ִח ִּ
ֵּכ ַ
רֹופיט,
ֵא ֶצל ִצנּ ֹורֹות ַה ֵ ּנ ְפ ְט ,נֶ גֶ ד ָׂש ֵרי ַה ּ ְפ ִ
וְ נֶ ֶא ְבקּו ַעל ַה ְ ּגרּוׁש ִעם ַההֹון ַה ַ ּנ ֲע ֶלה!
בּולה ־
ד–עֹובד ַה ֲח ָ
ֵ
ְל ֶא ְׁש ּכֹול ֲענָ ִבים ֲא ַד ּ ֶמה יַ
ֹוצר ְ ּבזַ ֲעמֹו.
ּומ ֶתק ַה ּ ְפ ִרי וְ יֵ ֶצר ַה ּי ֵ
יח ָע ָמל ָּב ּה ֶ
ֵר ַ
בּול ּה?
ֲהנַ ֲעקֹר ַה ּ ָמׁשֹוט ִמן ַה ָ ּיד וְ נַ ֲעׁשֹק יְ ָ
ְארי ַע ּמֹו ?
וְ ֶח ֶבל ַה ָּכ ָּתף ־ נָ ָחׁש ְּב ַצּו ֵ
ִה ָ ּז ֵהר! יַ ד ֲאמּונָ ה ִהיא וְ זֻ ְליָ ה
בּול ּה.
ילים ַה ּׁ ָש ָבה ִלגְ ָ
ְּב ַׁש ְל ֶׁש ֶלת ַה ְ ּנ ִפ ִ
ַעל ׁשּום ֶׁש ְּבנֹות ּ ַפ ּ ָל ִחים ֲענֻ גּ ֹות
ְּב ִצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם נִ ְּכׁשּו יַ ְב ִלית
ּובזִ כְ רֹון–יַ ֲעקֹב
אׁשֹון–ל ִצ ּיֹון ְ
ְ
ְּב ִר
ח–ת ְקוָ ה ַל ֲחוַ גָ 'ה ַה ּׁ ַש ּ ִליט ־
ּוב ֶפ ַת ִּ
ְ
טּוטי ְבנֵ י–יִ ְׁש ָמ ֵעאל ַע ָּתה
זַ ֲא ֵ
ִעם ַה ְ ּצ ִפיעֹות יִ זְ ֲעקּו ְּב ָע ָתה
הּודים ָּב ִאים ְּכ ָבר!"
הּודים! ַה ְ ּי ִ
"יְ ִ
וַ ֲח ָרדֹות ִמ ְת ַמ ּ ֵלא ַה ְּכ ָפר?
ֹוצ ִרים ְּבגִ יל:
ַּב ּׁ ִש ֳּב ִלים ָל ְקטּו ַא ֲח ֵרי ַה ּק ְ
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ֹוא ִב ָ ּיה?
זֹו רּות ַה ּמ ָ
גֹור ָת ּה ּ ְפ ִתיגִ יל ־
וְ ִה ֵ ּנה ָר ֵחל ָ ּב ָאה ־ ֲח ָ
יה?
ִעם צֹאן ָא ִב ָ
ַעל ִׁשכְ ָמן ַּכדָּ ן ַה ּפ ֵֹועם ִ ּב ְר ֵתת נְ גִ ינָ ָתן,
"ר ּק ֵּודי ָעם":
ּ ְפ ִס ָיע ָתן ַה ַּת ּ ָמה ־ ְ ּביִ ְׂש ָר ֵאל ִ
חֹוללֹות ַא ָ ּין?
זֹוע ִקים ִר ֵ ּבי ָאבֹותַ :ה ּ ְמ ְ
ְ ּב ִל ִ ּבי ֲ
ִאם ֵּת ְדעּוַ ,ה ִ ּגידּו ִליֶ ,א ְהיֶ ה ֲאנִ י ַה ּמ ִֹוד ָיעם!
יאים" ־ וְ ַל ּׁ ָשוְ א!
מּוסר ַה ְ ּנ ִב ִ
"ב ַ
ַא ָּתה דָּ ׁש ְ ּ
וְ כ ֲֹהנֶ ָ
"ה ּ ַמ ּס ֶֹורת" ־ ָּכזָ ב!
יך ְ ּב ִמ ְקט ֶֹרת ַ
רֹוקק ַ ּב ּ ִמ ְק ֶט ֶרת!
ֱהוֵ ה ֵ
ָ
ּותך ַל ֲענָ ה,
ַּת ְרבּ ְ
וְ ַצ ַחן ַמ ֲע ֶׂשיךָ
ְמלֹוא ָה ָא ֶרץ וְ ָה ֻא ּ ָמה,
חֹומס ַא ָּתה ֵאם ִמ ִ ּב ָּת ּה
ִאם ֵ
ת–ביִ ת אֹו ְּכ ַח ָ ּיה ֶׁש ִ ּנ ְׁש ְ ּב ָתה.
ְּכ ֶב ֱה ַמ ַ ּ
בּודה
ַק ְרדּ ֹם לֹא יְ ָק ֵרד ִמ ַ ּק ְר ֶק ֶפת ְּכ ָ
וְ לֹא יְ ַק ְר ֵצף ֶאת ְ ּג ַרב ַה ָּכזָ ב ַה ָ ּקדֹוׁש
דּודה
יח ֶאת דַּ ם ַה ּׁ ְש ָ
וַ ֲא ַפ ְר ְסמֹון נְ ֵׁשיכֶ ם לֹא יָ ִד ַ
ימת ַאבּ ּו–גּוׁש.
אסין וְ ֶאת ֵא ַ
ְ ּב ֵדיר יָ ִ
ְ
יֹוד ִעיםֵ ,איך ־ ־ ־
ָאנּו כְ ָבר ׁשּוב ְ
עֹול ִלים ֶאל ַה ֶּס ַלע.
ְמנַ ּ ְפ ִצים ָ
"ר ִאיִ ,א ּ ָמא,
עֹול ֵלינּו ֵהם? ־ ְ
ָ
ְ
ְ
חֹומה"...
ילך ־ ָלך ֲאנִ י ָ
ִמ ָּכאן וְ ֵא ַ
ה–ל ּה!
עֹוׂש ָ
ּומה ַא ָּתה ֶ
הֹויַ ,ה ֵ ּבןָ ,
ָל ּה ־ ־ ־ ֵאיכָ ה !
ּומי ֶׁש ָ ּנגַ ע ְ ּב ִתינֹוק ַאבּ ּו–גּוׁש?
ִ
ת–עינָ ּה ־
נָ גַ ע ְ ּב ַב ֵ
עֹוללֹוּ ַ ,ב ֲאחֹותֹו.
ֶׁשל ִא ּ ָמאּ ְ .ב ָ
ֻט ְמ ַאת ַאבּ ּו–גּוׁש ֵאינָ ּה ־ ־ ־
יטת חּוץ",
"ׁש ִח ַ
ְ
אֹות ּה!
ֶׁש ֶהכְ ֵׁשר ַר ָ ּבנִ ים יְ ָמ ֵרק ָ
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חֹור ִׁשים וְ ָח ָר ִׁשים
ַע ּ ִמי! ְׁש ַמע! ְּב ִע ְ ּקבֹות ְ
ִמ ְת ַ ּג ְל ֶ ּג ֶלת זַ ֲע ַקת ָה ָעוֶ ל.
ְׁש ַמעִ ,היא ְמפ ֶֹר ֶרת ֵלב ַה ָ ּג ִליל ַּב ּ ְט ָר ִׁשים,
יהּודה ,זְ ָע ָקה ֶׁש ּ ֵמ ֵע ֶבר ָל ֵא ֶבל:
ְמ ַח ְל ֶח ֶלת ִּב ָ
ִהיא ַמכְ ִריזָ ה ֶאת ַהדִּ ין.
ֶׁש ָע ִתיד ַא ָּתה ִל ֵּתן ֶאת ַהדִּ ין.
ּומנְ ִהיג ְּביִ ְׂש ָר ֵאל,
מֹורה ַ
ּ ְפ ַתח יָ ְד ָךֶ ,
טֹומן ַּב ּק ֶֹמץ?
ָמה ַא ָּתה ֵ
ָממֹון? ֶרגֶ ב ֲא ָד ָמה? קֹוצֹו ֶׁשל יּוד?
ָק ֵמ ַיע ֶׁשל ִׁש ְלטֹון ְּבא ֶֹמץ?
הֹוי ,לֹא! זֶ ַרע ִס ְר ּ ָפד.
ְ
רֹוע
הֹולך ִלזְ ַ
ִס ְר ּ ַפד ַה ָ ּנ ָקם ַא ָּתה ֵ
ִּב ְׂש ֵדי ַה ְ ּנ ָפׁשֹות ־ וְ לֹא ִאכְ ּ ַפת? ־
ָלכֵ ן ַע ּ ִמיְׁ ,ש ַמעְ ּ :פ ַתח יָ דֹו ְּבכ ַֹח,
זְ ֵרהֶׁ ,ש ּלֹא יִ ְהיֶ ה לֹו זֵ כֶ ר:
ַּב ּ ַמיִ ם אֹו ָּב ֵאׁש
מֹורי ַה ּׁ ֶש ֶקר !
אֹו ְּב ֵעינֵ י ֵ
ּ ֶפן ִּתוָ ֵּקׁש !
אֹותי ִּת ְהיּו ְמיָ ְר ִאים,
לֹא ִ
ים–כ ְביָ כֹול ִּב ְמזִ ּ ַמת ַאכְ זָ ר,
עּוד ִּ
סֹוח ֵרי יֵ ִ
ֲ
ִּכי ֵאין ָ ּגדֹול ַּב ּמ ָֹור ִאים
ֹוצאֹות ְּב ַא ְפ ָסר.
ִמ ּמ ָֹורא ִמ ְׁש ַטר נְ ָפׁשֹות ַה ּי ְ
ַאל ְּתיָ ְראּו ,מּוגֵ י ֵלב ,לֹא ְּב ֶח ֶסד וְ לֹא ְ ּב ֵׁש ֶבט ־
ַה ּ ְמיָ ְר ִאים ְּב ִצ ּלֹו ַה ּׁ ָשחֹר ֶׁשל ַה ַּביִ ת ַה ּ ָל ָבן!
עֹובד ֶׁש ֵאינֶ נּ ּו ֶע ֶבד!
ִּכי יֵ ׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ר–כ ָפן
נֹולד ָע ִריץ וְ ַׂש ָּ
ְּת ֵמ ַהנִ יִ ,אם ָ
ֶׁש ּׁ ָש ַקל ֶאת ּכ ֶֹבד ֶאגְ רֹוף ֶה ָע ִמית:
ין–ל ֻא ּ ִמית.
סֹול ָיד ִר ּיּות ֵּב ְ
ַה ַח ּ ָל ִמיׁשֶׁ ,ש ּׁ ְשמֹו ִ
לֹא ָת ֵסבּ ּו ֶאת ַ ּג ְל ַ ּגל ַהדּ ֹורֹות
חֹור ִ ּנית.
ֲא ַ
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י חי א ל מר

שרידים מול הים
הארץ6.10.1950 ,

ן–ה ָא ָמה",
"ב ָ
לֹא יִ ְהיֶ ה עֹוד ֶע ֶבד ֶ ּ
ֶה ְפ ֵקר ָצ ִמית!
ׁש–ע ִריץֶׁ ,ש ָ ּנ ַׁש ְך
ְּת ֵמ ַהנִ יִ ,אם יֵ ׁש נְ ַח ָ
ְ ּבזֶ ה ַה ֶּס ַלע ,וְ לֹא נִ ְׁש ְ ּברּו ִׁש ָ ּניו.
וְ ִל ְפנֵ י ֶס ַלע זֶ ה יַ ֲעמֹד ַה ּ ִמ ְׂש ּ ָפח
ְל ִמ ְׁש ּ ָפט ־ יֹום ַהדִּ ין יָ בֹוא ְ ּביָ ֵמינּוּ ְ ,ביָ ָמיו.
מתוך המחזור "על ערבים כי נורותי נו"

ׁשֹוק ִקים ַח ִ ּיים! ּפֹה ִמ ְתנַ ֵ ּצ ַח ֶה ֶרס
ּפֹה ְ
ּובכֶ ה ְל ָב ִטים!
ִעם ְרצֹונֹות ַע ִ ּזים ֶ
ת–ה ֶּכ ֶרס
פּוח ַ
ל–ה ִא ּׁ ָשה ֶׁש ְּת ַ
וְ ֵס ֶמ ָ
י–ב ִּתים!
ֹוס ַעת זְ ִהירּות ְל ֵבין ְׂש ִר ֵיד ָּ
ּפ ַ
נֹוף ֶא ֶבן ּכֹה ָעגּום מּול ַצ ַהל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם;
רּוטאֹות!
רּוטאֹות ָא ָדם ִּב ְרחֹוב ַה ְ ּג ָ
ּוגְ ְ
ַה ָ ּים ַמ ִ ּגיׁש יָ ְפיֹו ְּבז ַֹהר ָה ַע ְר ַּביִ ם,
לֹוח ְך ַרגְ ֵלי ָה ַא ְרמֹונֹות!
אֹותֹו ַה ָ ּים ֵ
ּומנַ ֶ ּק ֶרת
פּופה ְ
זְ ֵקנָ ה ַעל ַ ּגל ַא ְׁש ּ ָפה ְּכ ָ
י–כּוכִ ים ֵעינַ יִ ם ְר ֵעבֹות
חֹור ּ
ּומ ֵ
ֵ
ָּב ַר ַחק ִמ ַּת ּ ֵמר ִׁשיר ֶע ֶלז ֶׁש ּ ַל ֶ ּק ֶרת,
וְ יָ ם ָקרֹוב עֹוגֵ ב ַעל ַח ּמ ֵּוקי–חֹולֹות...
ׁשֹוק ִקים ַח ִ ּיים! ּפֹה ִמ ְתנַ ֵ ּצ ַח ֶה ֶרס
ּפֹה ְ
ּובכֶ ה ְל ָב ִטים!
ִעם ְרצֹונֹות ַע ִ ּזים ֶ
ת–ה ֶּכ ֶרס
פּוח ַ
ל–ה ִא ּׁ ָשה ֶׁש ְּת ַ
וְ ֵס ֶמ ָ
ֹוס ַעת זְ ִהירּות
ּפ ַ
י–ב ִּתים
ְל ֵבין ְׂש ִר ֵיד ָּ
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ס ה א ם פ אל ח ש ב א יט ה כ נ א ע נ ה
נ ו לד ה ב ִח ט ין19 3 9 ,
ח י ה בע רא ב ה
ע רא ב ה2 007 ,
בחטין היו מרוצפים .עברו בהם תעלות מים מסודרות .זרמו בהם מי
הרחובות ִ

אלחלווה .רק
ִ
פעם בכמה חודשים .הדודים שלי מצד אמא ואבא שלי היו גם בעין

שעיב .משם המים
ּ
אלנבי
ּ
בחטין יש הרבה מעיינות .המעיין היה ליד קבר
מעיינותִ .

אבא שלי החליט אחרי שלוש שנים שנחזור לפלסטין .הוא לא הצליח לחיות בלבנון.

ירדו בתוך תעלות עד לבוסתנים למטה ,וחלק מהמים יצרו מעיין נוסף במורד

לחטין .הוא הבטיח להוציא לנו
אלנחמני ביקש מאבא שלי לחזור עם המשפחה שלו ִ

ההר .קראו לו עין אלקסטל .הוא היה ליד המסגד .הייתי עולה לגג של המסגד

תעודת זהות .בהתחלה הוא השיג תעודת זהות לאבא שלי ,אחר כך לאמא .ככה

כדי לקטוף תאנים מהתאנה שהיתה בגן שלנו ,שהיה ליד המסגד ועין אלקסטל.

לבנת ג'ביל ,משם לאגִ 'ש ,ברגל .שם גרו הדודים
אלחלווה ִ
ִ
חזרנו בשנת  .'52מעין

לגן שלנו קראו גן היהודי ,כי אבא שלי קנה אותו מאדם יהודי .הוא קנה ארבעים

של אמא שלי .הגענו לאגִ 'ש בבוקר .נשארנו במטע תאנים עד החושך כי פחדנו

דונם שנתיים או שלוש לפני שעזבנו את הכפר .היה לנו כרם זיתים .אבא שלי זרע

מהצבא .במקרה ,מפקד צבא באזור הגיע למקום כדי לאכול תאנים .אשתו של

גם עגבניות ולוביה .האדמה קיימת עד היום.

הדוד שלי אמרה שהתאנים הטובות נמצאות למעלה ,לך לשם .ככה היא הרחיקה

כשהתחילה המלחמה ,הצעירים עשו תורנות בשמירה על הכפר .הם

אותו מאיתנו וניצלנו .למחרת נסענו אני והאחיות שלי פאטמה ועדלה עם אבא

קנו נשק .הצבא הערבי בנה ביצורים מעל לבית שלנו .הלכתי להסתכל איך

לעראבה לדודה שלי .למחרת
ּ
מעכא נסענו במשאית
ּ
לעכא [עכו].
ּ
שלנו באוטובוס

חופרים באדמה ובונים את הביצורים .הם ישנו בבית הספר .אחרי שלוביא

אבא שלי נסע בחזרה לאגִ 'ש והביא את אמא שלי ואת האחים הקטנים שלי ,טארק

נכבשה חשנו סכנה .האנשים החליטו לצאת .אפילו הצבא הערבי .כל צעירי

וסעאד .כשגרנו בעראבה ,אבא שלי המשיך לעבוד אצל אלנחמני בטבריא .הוא

מחטין נפלו בלוביא ביום הכיבוש .אני
ִ
ִחטין לחמו בלוביא .שני צעירים

היה חוזר ברגל מטבריא לעראבה .יום אחד אלנחמני אמר לאבא שלי ,פאלח ,אני

שעיב.
ּ
אלנבי
ּ
זוכרת שהביאו את הגופות שלהם לכפר על הכתפיים דרך קבר

רוצה שתתן לי את האדמה שלך .אם לא ,אין לך עבודה אצלי .אבא סירב ועזב את

עזבנו את הכפר בעונת הקציר .החיטה עדיין היתה בגורן .יהודי טבריא אמרו לנו

העבודה אצל אלנחמני .אחר כך השב"כ היה מגיע לאבא שלי ומציע לו שיוותר על

שלא לעזוב את ִחטין ,אבל האנשים פחדו .שמענו על דיר יאסין ואיך ששחטו את

בחטין ובתמורה יקבל אדמה בכל מקום שירצה .אבא סירב.
האדמה ִ

לחטין אחרי שהאנשים יצאו.
הנשים ואת הבנות .פחדנו ולכן עזבנו .הצבא נכנס ִ
אנחנו יצאנו ַ ּביום .אני ואחותי ארזנו את החפצים והבגדים בתוך שק .כשאמא
באה מהעמק ,עלינו על הסוסים ועזבנו .כל האנשים הלכו בשדות הפתוחים .חלקם
העמיסו את החפצים על הבהמות ,וחלקם נשאו אותם על הראש .כל אחד הלך
בכיוון אחר .שמענו על מישהי ששכחה את בתה מתחת לעץ זית .מישהו מעראבה
מצא ואימץ אותה .אנחנו הלכנו לוואדי ּ
אלימון ,הוא ואדי אלחמאם [בין כפר זיתים
ובין הכנרת] .ישבנו שם ומעלינו המטוסים .אחר כך הלכנו לוואדי סלאמה [נחל
צלמון] .היינו שם חודש בערך .ישנו בין עצי הזית .אבא שלי היה חוזר בלילה
לחטין מוואדי סלאמה עם בני דודים שלי כדי להביא עוד חפצים מהבית .כשחזר
ִ
לחטין ,כי כל פעם שהיהודים שמעו רעשים
כל פעם היה אומר שהיהודים נכנסו ִ
בין הבתים הם היו יורים עלינו .אחרי זה הלכנו לפראדיה .שכרנו בית וגרנו שם
לבנת ג'ביל ,בלבנון .מכרנו
חודשיים .כשהרגשנו שפראדיה הולכת להיכבש הלכנו ִ
את הבהמות ובעלי החיים והצאן שלנו ,יותר מארבעים ראשי בקר .אחר כך גרנו
אלחלווה שלוש שנים .שם האו"ם נתן לנו אוהלים ואוכל .אבא
ִ
במחנה הפליטים עין
שלי לא יכל לגור במחנה הפליטים .הוא המשיך לעבוד בפלסטין כגנן אצל איש
אלחלווה רק
ִ
יהודי מטבריא ,קראו לו אלנחמני .אבא שלי היה מבקר אותנו בעין
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א ב ו ת י ש ו ר ון

תפילים על החודש
אורלוגין  ,1דצמבר 1950

ָה ִא יׁש ִע ם ַה ָ ּג ָמ ל
ִאם ְּכׁש ֶֹקת ֵמי נָ ִדיב,
רּואי ק ַֹראן יִ ְׁש ּתּום ְ ּבמ ֶֹרךְ,
ְק ֵ
סּוקם ַעל ָּכל נָ ִתיב
ּופ ָ
ְ
יח א ַֹח ֲע ֵלי א ַֹרח;
ּוב ִׂש ַ
ְ
ִאם ְּכ ֵעץ ַעל ִּכ ְב ַרת ַ ּביִ ת,
ֹומ ִרים ֶׁש ּ ַל ְ ּק ָברֹות,
ִמ ּׁש ְ
ִמבּ ְֹוד ִדים ִמ ּנ ֶֹקף זַ יִ ת,
ִמ ָ ּב ֵּתי ַר ַעם ֲע ָרבֹות;
ִאם ָּכ ִאיׁש ְ ּבׁשּוק ֲע ָרב,
זֶ ה ִר ְבצֹו ְל ַמ ְר ִעית ַעיִ ן:
ר ֶֹעה ֵעינֹו ְ ּבנֶ ֱע ָד ָריו,
עֹוד ַמ ְקלֹו ֲע ֵלי ְּכ ֵת ַפיִ ם ־
הּוא ָה ִאיׁש ִעם ַה ָ ּג ָמל
ִמ ּפֹה נָ גֹוזּו.
קֹומֹותם וְ ִעם ְ ּג ַב ּה ָמ ָׁשל
ָ
ִעם
ִמ ּ ֶפה ָלאֹזֶ ן.
וְ הּוא בּ ֵֹודד ֵמ ִענְ ָ ּב ִליםֵ ,מ ֳענָ קֹות
ִׁש ְל ֵטי ֲע ֶׂש ֶרת.
וְ הּוא דּ ִֹודי ֵמ ַא ְב ָר ָהםִ ,מ ַ ּי ֲעקֹב,
ִמ ּׁ ְש ִביס ַה ְ ּג ֶב ֶרת.
בּול ָקה
ּומֹוד ִעי וְ ִאם דַּ ַ ּב ְׁש ּתֹו ְמ ָ
ָ
ְּכ ֶרגֶ ב ֶרגֶ ב.
ּומיֻ דָּ ִעי וְ ִאם ֶ ּבן ַה ְ ּנ ָא ָקה,
ְ
ּכ ֵֹהן ָה ֶרגֶ ל.
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ְל ֶע ֶרב ,וַ ָ ּי ִביא ִמדֶּ ֶר ְך ָרב
דִּ ינַ ר ַה ּׁ ֶש ֶמׁש.
ְלב ֶֹקר ,וַ ָ ּי ִׁשיב ַעד ַמ ֲע ָרב
ְ ּג ֻמ ּלֹות ֵמ ֶא ֶמׁש.
ִּכי הּוא ֲח ַתן מּולֹות ,וְ לֹו
ִׁש ְב ֵחי ָח ָתן,
ִּכי עֹוד נָ ָׂשא ֻע ּלֹו
ִל ְפנֵ י ַמ ָּתן.
יח דֶּ ֶקל זַ נְ זַ ָ ּניו
עֹוד ֵה ִׂש ַ
ְל ַחיְ תֹו ַּב ַער;
יח ֶע ֶבד ֲאדֹונָ יו
עֹוד ִה ְמ ִׁש ַ
ר–ב ַעל.
ְלנַ ַע ַּ
דּ ִֹודי ֵמ ַא ְב ָר ָהם וְ יַ ֲעקֹב
ּובן ַה ְ ּג ֶב ֶרת,
ֶ
דּ ִֹודי ָּב ִענְ ָּב ִליםָּ ,ב ֲענָ קֹות
ְׁש ָב ִטים ֲע ֶׂש ֶרת,
ְּב ַא ְדרּותֹו ָע ְר ַמת חֹולֹות
ּפֹה ִּת ָּכ ֵבׁש.
ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֵמ ָאה ָע ְרלֹות
ָׁש ַלח ָּב ֵאׁש.
וְ הּוא ִה ִ ּג ַיע ִעם ָ ּג ְמ ֵאהּו
נַ ַחל ְּבׂשֹור.
וַ ַ ּי ְׁש ְק ַ ּגם ֶאת ְ ּג ַמ ּ ֵלהּו
ִמן ַה ְּבׂשֹור.
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ִה ְר ִּת ַיע ח ֶֹבט ַ ּב ְ ּב ִל ָיעה .יִ ְס ַחר ָחזֵ הּו.
יַ ּ ֵפל ֶ ּב ֶר ְך.
ֹאחזֵ הּו
ַחד וְ ֶח ֶתף ֵּת ַת ַ ּצב וַ ּת ֲ
ם–הדֶּ ֶר ְך.
ֵא ַ

לֹות ָך ְל ַמ ַעל ִמ ֻּס ּ ָלם
וְ ָאזַּ ,ב ֲע ְ
יֹוד ַע ָמה ־
ּומי ֵ
־ ִ
יס ָלם,
יָ ַרד ַה ַּס ַהר ָל ִא ְ
יָ ַרד ַה ַחיְ ָמה.

וַ יְ ִהי ָה ִאיׁש ְּכ ֵעין ַח ְׁש ַמל
ַעל ַהדַּ ֶ ּב ֶׁשת ־
וְ ֵאינֶ נּ ּוְּ ..כ ֵעין ָמ ָׁשל
ִמן ַה ּמ ֶֹור ֶׁשת.

אבה
אב ֶּ
ְּת ִה ּ ִלים וְ ִא ְל ּיֹות ֲע ֵלי ַר ַּ
־ וְ ָה ַע ְׁש ָּתרֹות ָעלּו ָעלּו כֵ ן ־
וְ לֹא ֻה ּׁ ַש ְר ִּתי קֹול ִמ ַ ּק ְתרֹוס..
ֲה ִמן ַה ַ ּק ְתרֹוסָּ ,ב ְ
רּוך–הּוא ?

דֶּ ְ ּב ָק ה
אבה
אב ֶ ּ
ְּת ִה ּ ִלים ֶׁשל ֲעגָ ִבים ֲע ֵלי ַר ַ ּ
ַע ְׁש ָּתרֹות ֶׁשל ִענְ ָ ּב ִרים ֲע ֵלי ַט ְרבּ ּוכֶ ה
בּ ֹוא ִע ּ ִמי ִר ּקּודָ ,אב ַר ָ ּבא,
יטים יִ ְר ָ
אּוך.
וְ ֶא ֶלף ָׁש ִב ִ
1

2

ָאזּ ְ ,ב ַצ ַע ְד ָך ַענְ נֵ י ַה ּׁ ֶש ֶלג,
יטים,
ַרב ָא ִביִ ,עם ֶא ּ ֶלף ָׁש ִב ִ
יתי עֹוד ֲאנִ י ָאז נְ ָׁש ָמה ִעם ֵא ּ ֶלה
וְ ָהיִ ִ
פּותים.
וְ ָהיּו עֹוד ַה ְ ּנ ָח ִׁשים ְּכ ִ
ָאזּ ְ ,ב ָק ְר ְא ָך ֶאל ַליְ ָלה לֹא–זָ ֻרע:
מֹורה–יָ ּה !
ַליְ ָלהְ ,ק ַרע ַה ַּס ַהרַ ,ליְ ָלה ֶ
רּוע,
ָה ַל ְך ֵמ ִע ְק ְב ָך ַה ַ ּנ ַער ַה ָ ּק ַ
וְ ָה ְלכָ ה ַה ּ ִמ ְצ ִר ָ ּיה.

1
2

רּוח
ּפֹה ְּב ֵליל ָק ַ
ית.
ַל ְח ְמ ָך ָא ִפ ָ
רּוח
ְּב ֶל ָהבֹות וְ ַ
ית.
ַצדִּ יק יָ ִפ ָ
ֶאזְ ָרח ָּת ִר ַיע
יתה.
וַ ַּת ַעׂש ּ ִפ ָ
וְ ַל ֵּבן ַמה ַ ּי ַעׂש ַּב ְדוִ י ?
ַמה ַ ּי ַעׂש ַּב ָ ּק ְר ָחה ?
יטה ְּב ַמ ָּבט ַא ְב ִהי :
ִה ִּב ָ
ַמה ַ ּי ַעׂש ָלא ְֹר ָחה?
לֹא יְ הֹוָ ה
ַטס ֶׁשל ַק ֲהוֶ ה
וְ לֹא ִה ְר ִק ַיע
ארבּ ּוכֶ ה.
ַעל ַט ְ
וְ ִא ּ ִמי ַּת ּ ָמה
וְ ֵאין ָׁש ּ ָמה..
ֵאיכָ ן ַּת ְר ִ ּג ַיע?
ַא ָ ּים יָ נּוחּו?

ִּכנּ ֹור ַע ְר ִבי
ּתֹף ַע ְר ִבי
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ָמ ָׁשלִּ ,כי ַעל ַר ִּב ָיע!
יבת"?
"ׁש ַ
ַמה ַּת ַען ְל ִ

...א ּ ָמא ַּת ּ ָמה
ִ
ָ ּב ֵאינְ ָׁש ּ ָמה..
י–ל ַעד
וְ ִא ְל ֵמ ָ
ִח ָ ּנם ִח ּפּוהּו:
ֵא ִלי יָ הּו.
ֲא ֵהבּוהּו.

3

חֹולת ְּב ִר ּק ִּודי.
ִּכי ַּת ּמּו ְת ִה ּ ִלים ֶׁש ּ ִל ְמ ַ
יטים.
חֹולת ַה ּׁ ָש ִב ִ
ֵה ֵח ּ ָלה ְמ ַ
ֲע ֵלהַ ,הח ֶֹדׁש! ַחיְ ֵמנִ יֲ ,ח ִס ִידי,
וְ יֵ ָר ָ
אּוך ַה ּׁ ְש ָב ִטים.

וְ הּוא ֶא ָחד
וְ ִא ּ ִמי יְ ַפת–הּוא :
ֵא ִלי יָ הּו.
ַא ֲה ַב ּת ּו.

3

ָא ִביב

ֹאמרַ :ה ַ ּב ְדוִ י?
ּומה ּנ ַ
ַ
ַה ַ ּנ ַער ,יִ ָ ּד ַבק ּפֹה?
ַאדי ִהיא.
ָה ֱא ֶמת ַּכּו ִ
ִמי יַ ֲענֶ נּ ּו "דֶּ ְ ּב ָקה"
"א ִחי" ־ ִּכי ֵ ּבן הּוא ־
וְ ָ
"א ִחינּו ָא ָּתה"?
וְ ָ
ָ
ִּכי יַ ֲעמֹד ַעל דַּ ְר ְּכך ־ ָא ְס ֶפנּ ּו!
ַעל דֶּ ֶר ְך ִּכי ָע ַב ְר ָּת..
ילה
'אמ ָ
ּובדֶּ ֶר ְך נָ ְד ָדה גַ ִ
ַ
יבת ַה ּצֹאן"..
"ׁש ַ
וַ ִּתדֶּ ר ְׁש ּ ָמה ִ :
־ ָה ִא ּ ָמאַ ,א ְך ִר ְק ִמי ִלי
ַא ּ ִפ ְריֹון!
ּומה ַּת ַען ַ ּב ְדוִ ֶ ּיה
ַ
אב?
אב ְ ּ
ַל ַ ּי ְלדָּ ה ַׁש ַ ּ
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חיים גורי

בדרך לבוסתן
מתוך "שני שירים" ,אורלוגין  ,1דצמבר 1950

ב נוף הכפרים ה נטושים

הֹול ְך ,־ ַהדֶּ ֶר ְך ֲא ֻר ָּכה,
וְ עֹוד ֲאנִ י ֵ
ְ
נּותך וְ ֶק ֶׁשת ְר ִק ִיעים.
ֵ ּבין ֶט ֶרׁש ַא ְב ֵ
ִ ּב ְׁש ִביל ָה ַא ָ ּילֹות ְ ּב ֶרכֶ ס ַה ְ ּג ָב ִהים ,־
מּוצף ִׁש ְמׁשֹות זָ ָהב וְ ַענְ נֵ י ְד ֵל ָקה.
ָ
נֹוׁשם ְצ ִחיחּות ְּודוָ י.
וְ זֶ ה אֹותֹו ָה ָהרֵ ,
נֹוׁשכֶ ת ָעב
רּופים וְ ֵׁשן ֶ
ָׁש ְר ֵׁשי ָ ּב ָתה ְׂש ִ
ּופ ַסע ָה ַע ְק ָרב
יח ֶה ָע ָׁשן ֶ
ִעם ֵר ַ
ילים ֵר ִיקיםְ ּ ,פ ֵל ַטת ַא ְׁש ּפֹות אֹויְ ָבי.
ִעם ַּת ְר ִמ ִ
וְ זֶ ה אֹותֹו ַהדָּ ם ְ ּב ֶׁש ַסע ִׂש ְפ ָת ִתי
ּומ ַלח ַה ֵ ּז ָעה ְּכ ֶד ַמע ַה ּ ְמרֹורֹות
ֶ
וְ נֶ ֶטׁש ֶ ּג ָח ִלים ְ ּב ֶפ ַתח ְמ ָערֹות
וָ ֳא ָרנִ ים ֻמ ִּכים ְ ּב ֶד ֶר ְך נַ ֲח ָל ִתי.
חֹורים,
דֹון–ׁש ִ
ְ
יל ְךַ ,א ּׁ ָשףֲ ,א
יֹורד ֵל ֵ
ַק ְדמֹון ֵ
ְ
לֹומי,
ילּותך ְּכ ֶר ֶמז ֲח ִ
ֶׁשבּ ֹו ַחכְ ִל ֵ
ְ
ֶׁשבּ ֹו ִע ְ ּקבֹות דָּ ֵמך ְ ּב ַע ִּתיקּות דָּ ִמי
טֹובל ְ ּביִ ּס ִּורים.
חֹוק ְך ֵ
ת–צ ֵ
ּופ ַרח ַ ּב ְ
ֶ
ֹולדֹות יְ ֵמי ַח ַ ּיי
זֶ ה ֵליל ָה ַא ָ ּגדֹות ּת ְ
ימים וָ ֵאׁש,
ּולה ְׁשבּויַ ת ֵא ִ
ַעל ֶא ֶרץ ַׁש ּכ ָ
ֹוׁשׁש,
ילית ְּכנֶ ֶפׁש ַהגּ ֵ
ֶׁשבּ ֹו ַה ַ ּג ְח ִל ִ
מּודים ֶאל ְל ָחיַ י.
ֶׁשבּ ֹו ָה ֲע ָׂש ִבים ְצ ִ

טּוׁשה ֵמ ִאיׁש
–ה ָע ָפר ַה ְ ּנ ָ
וְ ֶד ֶר ְך ֶ
יֹור ָטה ֶאל ַה ּמ ָֹורד,
לּוח ָת ּהְ ,
עֹוק ֶפת ְׁש ָ
ֶ
ּוס ָּתנִ יםֶ ,אל נֹוף ֲא ֶׁשר ָא ַבד,
ֶאל ּ ֶפ ֶרא בּ ְ
יח זָ וִ ּיֹות וְ ֶר ֶׁשת ַע ָּכ ִביׁש.
ֶאל ּ ִפ ַ
קֹומת ָא ָדם,
רּובה ָ ּג ְב ָה ּה ַ
קֹוצים ְצ ָ
ִצ ַ ּית ִ
ּומ ְד ֵרגֹות ָּב ָהר ַעד ֵחיק ַה ֵ ּג ָאיֹות,
ַ
ִע ְ ּקבֹות ַה ְ ּנ ִׁש ָ ּיה ְּב ֶד ֶמם ֲהזָ יֹות,
בּודה.
וְ גֶ זַ ע ְּת ֵאנִ ים ־ ַמ ְמ ֶלכֶ ת ֲא ָ
עֹוברְּ ,כמֹו ִל ְפנֵ י ָׁשנִ ים,
וְ זֶ ה יַ ְלדֵּ ְך ֵ
נֹותיו,
בּ ֹוגֵ ר ִּב ְת ִמימּותֹוָּ ,ת ִמים ְּבכָ ל ְׁש ָ
ַעל ִמ ְט ֲענֵ י ָהאֹור ֶאל ַׁש ֲע ֵרי ַה ְּס ָתיו,
ַעל ּ ֶפ ַרע ְׂש ָערֹו ְּב ְ
תֹוך ָה ֲענָ נִ ים.
אֹות ְך נִ ּ ֵׂשאת ִעם ָהרּוחֹות
רֹואה ָ
וְ הּוא ֶ
אֹורה,
ּומי ָ
ֶאל ֶק ֶדם ְרכָ ִסים ְּב ִד ְמדּ ֵ
ֶאל ֲהמּולֹות סֹועֹות וְ ַׁש ֲע ֵטי ִתגְ ָרה,
ָׁשם נִ ְפ ְ ּגׁשּו ִע ּמֹו ַה ֶּבכִ י וְ ַה ּ ְׂשחֹוק.
וְ ַעד ֲעלֹות ְׁש ָח ֵר ְך ָר ַבץ ַעל ֲא ָבנִ ים,
עּות ְך ְּכמֹו ְּב ֵחיק ִא ּׁ ָשה,
ָחבּוי ְּב ַס ְל ֵ
רּוח יָ ם ָרחֹוק נָ ְׂש ָאה ֶאל ַה ּ ְט ֵר ָׁשה
וְ ַ
ֹורֹון–ס ָתוִ ים ָא ֵפלִ :צ ָ ּנה וַ ֲענָ נִ ים.
ְ
דּ

ילי ָח ָלב.
אֹוב ִדים ְׁש ִב ֵ
ָ ּבא ֶֹפק ָה ָרחֹוק ְ
תּומי ּכֹוכָ ב וָ אֹור ַעל ּ ְפנֵ י ְ ּג ָבעֹות ָרמֹות.
ְס ֵ
ְּכ ָל ִבים בּ ֹוכִ ים ָּכ ֵעת ְ ּב ֶא ֶרץ ַהדְּ ָממֹות.
ֹור–ה ְפ ֵקר נִ ְּת ָרה ִמ ּת ְ
ֹוך ַה ַח ְל ָח ָלה.
ִצ ּפ ַ
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מרדכי אבי–שאול

שיר העצמאות
קול העם16.3.1951 ,

־ ַה ְמ ַח ֵּב ר ֵא י נֹו ְמ ַב ֵ ּק ׁש ּ ְפ ָר ס
ֵמ ֵא ת " ַׂש ר ַה ִּב ּ ָט חֹו ן";
ִׁש יר זֶ ה הּוא ַמ ְק דִּ י ׁש ָל ָע ם,
ּובֹו יָ ִׂש ים ִמ ְב ָט חֹו  .־

*
ִּכי ָּת ִׁשיר יִ ְׂש ָר ֵאל  :זֹו ִׁש ַירת ַע ְצ ָמאּות
		
ָ
ָ
לּומים
ׁשֹוררּו ְלך ָ ּבנֶ יך ,־ ֶח ְמדַּ ת ֲע ִ
ְ
וְ ִת ְפ ֶא ֶרת;
ּומ ָטר ֶׁשל ֻח ּ ִלין
ֶׁשדָּ ָמם ־ ַטל ֶׁשל ַחג ָ
ַעל ָּכל זֶ ֶרת
מֹוק ֵדי ַהדְּ ָמעֹות.
ַ ּב ִ ּג ְלבּ ַֹועּ ַ ,ב ֶ ּנגֶ בּ ְ ,ב ְ
הֹויֵ ,ה ָידדַ ,ע ְצ ָמאּות!
		

ִּכי ָּת ִׁשיר יִ ְׂש ָר ֵאל ,־ ֲה ַת ְׁש ִמ ַיע ַה ְלמּות
		
ֵלב ּ ַפ ּ ָלח ַּב ָ ּג ִליל ,קֹול ּפ ֵֹועל ֲע ָר ִבי
ְּבנַ ֶ ּצ ֶרת?
רֹובים
ל–ק ִ
ה–ׁש ְ
ַּכ ּ ָפ ַרת דֵּ יר–יָ ִסין וְ ַא ְחוָ ֶ
ְמ ַב ֶ ּצ ֶרת?
ּות ַׂש ֵ ּגב ֵחן ַהדְּ מּות?
ׁשּוקים ְ
קֹומם ֲע ִ
ֶׁש ְּת ֵ
הֹויֵ ,ה ָידדַ ,ע ְצ ָמאּות!
		
ְּב ֵצל ֶח ֶבל ַה ּ ִלינְ ץ' לֹא ִּת ּכֹון ַע ְצ ָמאּות!
		
לּומים
ִה ָ ּז ֵהר ,יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ּ ,פן קֹול דְּ ֵמי ֲע ִ
וְ ִת ְפ ֶא ֶרת,
ּומ ָטר ֶׁשל ֻח ּ ִלין
ֶׁש ָהיּו ַטל ֶׁשל ַחג ָ
ַעל ָּכל זֶ ֶרת ־
ּ ֶפן ִמ ֶ ּק ֶבר יִ זְ ַעק :הֹויַ ,מדּ ַּוע ָה ַלכְ נּו ָלמּות!
		

חֹומה ַעל ַ ּג ּ ֵפי ַהר ִצ ּיֹון
ֶׁש ּ ִל ָ ּבם הּוא ָ
		
יתן
נּופיֹות ַה ְ ּנ ִסיכִ ים ־ ִמן ַצ ֲע ָדם ָה ֵא ָ
מּול ְּכ ְ
ַׁשח ַהדֶּ ִחי,
ִמ ִ ּנ ְׁש ָקם ַה ֶ ּנ ֱא ָמןֶׁ ,ש ִה ִ ּציל ַ ּב ֲע ָדן:
רֹובה ֶצ'כִ י
ֶ
תֹות ֵחי ַא ְל ִ ּב ּיֹון.
מּול ַטנְ ִקים ֶׁשל יֶ נְ ִקי וְ ְ
הֹויֵ ,ה ָידדַ ,הר ִצ ּיֹון!
		

הֹויֵ ,ה ָידדַ ,ע ְצ ָמאּות!

נִ ּׁ ָש ַבע ,יִ ְׂש ָר ֵאל :לֹא ַל ּׁ ָשוְ א! זֶ ה ָה ָעם,
		
עֹולם ִמ ְתנָ ֵער
ֶׁש ָחזָ ה דּ ֹור ָמגֹור וְ ָ
ִמן ָהא ֶֹפל,
הּוא לֹא ֶע ֶבד נִ ְר ָצע! ַא ְרצֹו ־ ְסנֶ הַ ,הבּ ֵֹוער;
ִמגְ דַּ ל–ע ֶֹפל
ְל ָׁשלֹום; ְׂש ֵדה ְּתנּובֹות וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ָא ָדם.
הֹויֵ ,ה ָידד ,זֶ ה ָה ָעם!
		

ִּכי ָּת ִׁשיר יִ ְׂש ָר ֵאל :זֹו ִׁש ַירת ַע ְצ ָמאּות
		
אלינְ גָ רדּ ָ ,ב ּה נִ ְמ ַחץ רֹאׁש ְסדֹום
ְל ָך ִ ּב ּ ְׂש ָרה ְס ָט ִ
ְ ּביַ ד ּ ֶפ ֶלד.
ְ
ירּות ָך ָּכך ָּתקּוםֶ :ה ָע ֵמל ־ ָה ָאדֹון
ֵח ְ
ֹול ֶדת;
ַ ּב ּמ ֶ
ּובחּוץ ־ ֶאל בּ ֹונֵ י ַה ּׁ ָשלֹום ַא ָּתה ָצמּוד,
ַ
הֹויֵ ,ה ָידדַ ,ע ְצ ָמאּות!
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נע מ י נד ב

יפו
על המשמר2.11.1951 ,

א
ְ
ְ
אׁשי ִמגְ דָּ ַליִ ך ַ ּב ְּתכֵ ֶלת,
יתיך ַ ּבבּ ֶֹקר ַה ּז ֵֹור ַחָ ,ר ֵ
ְר ִא ִ
ְ
ִענְ ְ ּב ֵלי ּ ַפ ֲעמֹונַ יִ ך ַמ ִּכים ֲחגִ יגִ ּיּות ַל ּיֹום.
ית ְ
לֹומית וְ נִ ְׂש ֶ ּג ֶבת
מּולי ֲח ִ
עֹולה ִ
יך ָ
ְר ִא ִ
צֹופה ֲה ִריסֹות,
ִמ ִ ּנ ְצ ֵחי ַע ִּתיקֹות ַה ְ ּז ַמ ִ ּניםָ ,
קֹורן.
יֹוד ָעהִ :ע ִּתים ָׁשבֹות ְל ִה ְת ַחדֵּ ׁש ִמ ּ ְמ ָ
ַא ְך ְ
מּורים
יליםּ ְ ,ב ַמ ְע ְ ּב ֵרי ַה ּׁ ְש ָע ִרים ַה ְ ּק ִ
ְל ִצדֵּ י ַהחֹומֹותּ ַ ,ב ּׁ ְש ִב ִ
מֹורים ֶאל ַה ּׁשּוק ְ ּב ִמ ְצ ַעד ַא ְל ֵפי ַה ּׁ ָשנִ ים,
ֹוס ִעים ַה ֲח ִ
ּפ ְ
נֹוק ֶׁשת ֶאת ִמ ְר ְצפֹות ָה ֶא ֶבן.
ּ ַפ ְר ָס ָתם ֶ
ַ ּב ִּכ ָּכר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ּ ְמדּורֹות ִמ ּ ַט ְ ּגנֶ ָה ַהדָּ גָ ה.
לּוח ֶק ֶצף ַה ָ ּים ָ ּב ֲאוִ ירַ .הבּ ֶֹקר ָ ּב ְ
רּוך.
ָמ ַ
מּוא ְדזִ ין יָ ִׁשיׁשּ ְ ,ברֹאׁש
ִס ְלסּול קֹולֹו ֶה ָחם ֶׁשל ָ
יחים יִ ּסֹב ,יִ ּסֹבָ .ה ָעם יֵ עֹור ,יִ כְ ַרע ְּת ִפ ּ ָלה.
ְצ ִר ִ
עֹולה ָמתּון וָ טֹוב.
ּ ָפנָ יו ִמזְ ָרחַ .ה ּיֹום ֶ
ֶמ ֶׁש ְך ַה ּׁ ָשנִ ים ־ ֶא ָחד ,וְ ַח ֵ ּיי ִאיׁש ִמ ְׁש ַּת ּ ְל ִבים ֶאל ַהדּ ֹור.
ִמ ָּסב ֶאל נִ ין ֶל ַקח ַח ִ ּיים יַ ֲעבֹר ְ ּבחּוט ַה ּׁ ָשנִ י.

ַצ ֲעדֹו ָּכ ַׁשלֶ ,אל ַהבּ ֹור יִ ָ ּנגֵ ף
עּותךָ.
ּומ ֶּכה ַּת ְד ֵה ַמת ִּב ֵ
ָרדּוף ֻ
ֹופ ִקים ְּבגַ בּ ֹו.
ְצ ָל ַליִ ְך דּ ְ
חֹומֹותיִ ְך ִעיר
ַ
נְ עּולֹות נְ עּולֹות
ּוב ִעיר,
ִמ ְת ַּכּו ְִצים ַּב ּכּוכִ ים ָעם ְ
ַא ְך ּ ִפ ְרצֹות ְּכ ֵא ֵב ְך ִּתזְ ַע ְקנָ ה ִמ ִ ּקיר.
ַא ְך נְ ִהי יַ ֲעלּו ָה ָא ָבק וְ ַה ִ ּגיר.
רּוח ֵליל ִּת ּ ָׂש ֵאן ִּבכְ נָ ָפ ּה.
ַ
ג
ִּב ְתכֵ ֶלת ִמגְ דָּ ִליםְּ ,בז ַֹהר ַה ִּכ ּפֹות
לֹוטׁשֹות ֶאת ִּת ְמהֹונָ ן.
צֹופֹות ֵעינַ יִ ְךִ ,עירְ ,
ְּב ִפ ָּכחֹון ִא ּ ִטי ַמ ָּכה ָה ֵעת ְּב ִענְ ָּב ֵלך.
מּועם.
יֹולד ֶאת דּ ֹור ־־ נְ ַהר ַה ְ ּז ַמן ָ
דּ ֹור ֵ
יתן,
נֹובט ַה ּיֹום ַה ּטֹוב וְ ָה ֵא ָ
ַעל חֹופֹו ִה ֵ ּנה ֵ
אֹוחזִ ים ָהמֹון ,וְ ֵהם ַר ִּבים ִמ ְּספֹר.
יעֹותיו ֲ
ִּב ִיר ָ

נֶ ַצח יַ ֲעלּו ִמגְ דָּ ַליִ ְך ַ ּב ְּתכֵ ֶלת וְ ַת ֲענֶ ינָ ה ְ ּב ֵהד
ּובל ַל ּׁשּוק.
נּובה ּת ַ
ִמ ְר ְצפֹות ָה ֶא ֶבןַׁ .ש ֶ ּי ֶרת ַה ְּת ָ
יָ פֹו ־ ִעיר נָ ָמל.
ב
ְ
יֹורד ַעל ֵעינַ יִ ךִ .עיר.
ַה ּ ַליִ ל ֵ
ָּכלּו ִמן ַה ּׁשּוק ַא ָ ּג ָדה וְ ִׁשיר,
ָח ְדלּו ִצ ְל ְצ ֵלי ֳא ָרחֹות ַה ְ ּב ִעיר.
יטים ַעל ַע ְצמֹות ַה ִ ּגיר.
ַהדְּ ָמ ָמה ־ ְּכ ֵע ִ
סּומים.
ֲחלֹונַ יִ ְך ָח ְׁשכּו ְּכ ִ
יל ְך
נֶ ְח ּ ָפז ֶאל ִמ ְס ּתֹור ֵצל ָא ָדם ְ ּב ֵל ֵ
דֹור ְך.
ְּכנָ ס ַעל נַ ְפׁשֹו ִמ ּ ְפ ָח ִדים ְל ֵ
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חיים גורי

שיר סוף הקיץ
אורלוגין  ,4נובמבר 1951

א
רּומה ְ ּב ֶע ֶרב ֲא ַד ְמדַּ ם
ִס ּ ֵפר ָא ָבקָ ,א ָבק ָאפֹר ְל ֶא ֶבן ֲע ָ
ֶאת דְּ ַבר ַה ַּת ֲחנָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה .וְ ָהרּוחֹות ֵה ִביאּו ֵמ ַה ָ ּים
צּובה ְמ ַעט ֶׁשל זִ כְ רֹונֹות ִע ִירי,
חּותם ָה ֲע ָ
ֶאת ְמ ֵל ָ
ּוכְ ָבר זָ ַק ְפנּו ַצּוָארֹוןּ ,וכְ ָבר ָהיָ ה ָק ִריר.
ּומ ָע ֵלינּו ֲענָ נִ ים
ָהיִ ינּו ְמ ַה ּ ְלכִ ים ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ַהח ֶֹרף ֵ
ּובגַ ֵ ּבנּו ַא ְרמֹונֹות ַה ַ ּקיִ ץ וְ ַה ָ ּי ִמים ַה ּ ְל ָבנִ ים.
ְ
נֹוׁשר ַעל ֲא ָד ָמה ְמ ֻר ָ ּג ָבה.
צֹומק ֵ
בּודה ֶׁשל ּ ְפ ִרי ֵ
ַמ ּ ֶפ ֶלת ֲא ָ
ילים ִלּוּו ֶאת ָּכל ַה ּׁ ַש ָ ּירֹות ֶאל ַׁש ֲע ֵרי ְס ָתוָ ם.
ַה ֲח ִל ִ
ב
קֹומץ יָ דֹו.
ָהיָ ה ַה ַ ּקיִ ץ ֵאׁשּ ֶ ,בן ח ֶֹרף דַּ ל ֵ
ת–קֹומה .וְ ַהבּ ֹורֹות יָ ְבׁשּו ְ ּב ַמ ְח ִציתֹו.
ָ
וְ ַה ָ ּק ָמה נּוגַ
מֹותיו.
דּועֹות–כנָ ף ַעל ָ ּב ָ
ָּ
וְ ַה ְּת ִפ ּלֹות ֻה ּכּוָ ,צנְ חּו ְ ּג
בֹותיו.
מֹותיר ָחרֹון וְ ֶע ְלבּ ֹונִ ים ְ ּב ִע ְ ּק ָ
וְ הּוא ָד ָמםִ ,
יה
וְ ֶא ֶרץ זֹו ֲא ֶׁשר ָענְ יָ ּה ָחתּום ְּכמֹו ֶח ֶרט ַעל ּ ָפנֶ ָ
יה,
ם–ע ָ ּצבֹון ְל ֶא ְביֹונֶ ָ
ּ ָפ ְר ָׂשה ּ ִפ ָּת ּה ַהבּ ֵֹוד ָדה ְּכ ֶל ֶח ִ
ֲאבֹוי ְל ִמי ֲא ֶׁשר ִקּוָה ְלזֶ ֶמר ֲא ָס ִמים וָ ָ ּבר,
עֹותיו ָר ְתחּו ְּכמֹו ָה ֵאד ַה ָ ּבא ִמן ַה ּ ִמ ְד ָ ּבר.
וְ ִד ְמ ָ
ג
יתים,
יהם ָ ּג ְבהּו ְּכנֹוף זֵ ִ
ֹוצ ֶ
יתי ֻ ּב ְס ָּתנִ ים ֶׁש ּק ֵ
ָר ִא ִ
וְ ַח ּלֹונֹות ֵר ִיקים וְ ֶא ֶבן ֲחרּוכָ ה ,זֶ ה ְּכ ַפר ֵמ ִתים
יֹוׁש ָביו ָ ּגלּו ֶאל ַה ּ ִמזְ ָרח ְ ּב ֵעת ַה ּ ִמ ְל ָח ָמה,
ֲא ֶׁשר ְ
זּובה ִּכ ְב ַדת נָ ָקם ,וְ זֶ ה נְ ַקם ָה ֲא ָד ָמה.
וַ ֲע ָ
ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָ ּבאּו ְל ִר ְׁש ּתֹו ִמ ֵ ּקץ יָ ִמים ָא ְספּו יָ ָדם.
נֹופל ֶאל ַה ֻח ְר ָ ּבן וְ הּוא ָח ָלל נִ ְרדָּ ם.
וְ הּוא ֵ
ית–ה ַ ּבד,
וְ יֵ ׁש ֻ ּג ְל ּג ֶֹלת ְל ָבנָ ה ְלאֹות ְ ּב ֶפ ַתח ֵ ּב ַ
חֹוׁש ֶקת ְל ָסתֹות ֶאל ַס ֲהרֹון נְ ח ֶֹׁשת יְ ַר ְק ַרק ְ ּברֹאׁש ִמ ְס ָ ּגד.
וְ ִהיא ֶ
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ד
ְ
–קיִ ץ זֹו ְׁשקּויַ ת ַח ּ ָמה
ָה ֲא ָבנִ יםָ ,ה ֲא ָבנִ ים ָהיּו ֵע ַדי ְּב ֶד ֶרך ַ
ּוב ֵעינַ י ְּכיַ ם ִע ִ ּיים וְ ֶט ֶרׁש ְמב ָֹהלֵ ,אין ֲא ָד ָמה,
ּובאּו ְּב ַרגְ ַלי ְ
ָ
פּוה ַה ּ ְמ ָטרֹות ְלגֵ ָאיֹות ֲערּוץִ ,מ ְׁש ַּכן נָ ָחׁש וְ ִק ְמׁשֹונִ ים
ֲא ֶׁשר ְ ּג ָר ָ
זֶ ה ּ ְפנֵ י ָה ָהר ֲא ֶׁשר ַ ּג ְלמּוד ֻה ָּכה ְּב ֶח ֶרב ַה ּׁ ָשנִ ים.
ל–עד ִל ְ ּיגֹונָ י
יֵ ׁש ֶא ֶבן ִסיד ְמגּויָ ָדה וְ ִהיא ַ ּג ֵ
ֹאׁשי ֻמ ּ ָטל ַעל ְסגֹור ִל ָּב ּהֲ ,א ָבל ֵעינַ י
ּול ֵעת ּכֹוכָ ב ר ִ
ְ
ּוב ְ ּג ָב ִהים,
ָּבאֹות ֶאל ַה ִּכ ּ ָפה ַה ְמ ַה ְב ֶה ֶבת ַּב ּ ְפ ָא ִתים ַ
הּובי ,וְ זֹו ָה ָא ֶרץ ֶׁש ָּב ַחר ָ ּב ּה ֱאל ִֹהים.
זֹו ֵעת ָח ִליל ַל ֲא ַ
ה
ָה ֲא ָבנִ יםָ ,ה ֲא ָבנִ ים ְּכמֹו זָ דֹון ֲא ֶׁשר ָק ָפא ְ ּב ַק ְׁשיּותֹו וַ ֲחרֹונֹו
ּומ ֲח ִריׁש וְ ָׁשף ַרגְ ִלי ְּבחֹר ִׁש ָ ּניו וְ ֶע ְלבּ ֹונֹו
נֹוטר ַ
וְ הּוא ֵ
וְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָח ַבק ֶאת זֹו ָה ֶא ֶבן ְּב ַח ָ ּייו ִּכי ִהיא לֹו ֵאם
רּוע וְ ִא ּ ֵלם.
נֹותר ָק ַ
מֹות ּה ַ
דֹולה ּוכְ ָ
נִ ְסדַּ ק ִלבּ ֹו ָה ֶא ֶבן ַה ְ ּג ָ
ַעד בּ ֹוא ָה ִע ָ ּצבֹון ְל ֵעת ִׁש ִירים ּכ ְֹור ָעה ֶאל ֶק ֶדם ִמ ְקדָּ ָׁש ּה
לֹומֹותיו ַעל ִמ ְדרֹונֹות ַח ָ ּייו וְ ַה ּ ְט ֵר ָׁשה
ָ
ּוכְ ֵע ֶדר צֹאן נָ טּוׁש ָּתעּו ֲח
יק–כֹוכָ ב,
ב–חג ָל ָבןַ ,מ ְד ִל ּ
מּוצ ֶפת נְ גֹהֹות ִּכ ְב ֶע ֶר ָ
ָהיְ ָתה ֶ
עֹולה ַּב ּ ַמ ֲע ֶלה ְּביַ ְחפּותֹו וְ ִה ְתוַ דֵּ ַע ֶאל ֶא ָחיו.
וְ הּוא ָה ַל ְך ֶ
בּורים
יה ַה ּׁ ְש ִ
סֹוהר ֶאל מּול ָה ֶר ָ
וְ זֹו ֵע ָדה ֲא ֶׁשר נִ ְּב ָטה ְּבאֹור ֵ
לּוחֹות–ה ְּב ִרית.
ַ
וְ כָ ל ִמ ּ ָלה ַּכ ֲאחּוזָ ה ְּבסֹוד
ו
ְ
ְ
יתי ָהיְ ָתה ָענְ יִ יַ ,על דֶּ ֶרך ֲא ֻר ָּכהַ .על דֶּ ֶרך ֲא ָבנִ ים.
ְּב ִר ִ
ֹותיו ֶׁשל ָאב ָענִ י
ּופ ַרע ְּת ִפ ּל ָ
דֹולהֵ ,
ית ּה ַק ְדמּות ָה ָא ֶרץ ַה ְ ּג ָ
אׁש ָ
וְ ֵר ִ
ּוב ֲערּו ַח ָ ּייו ָה ֲעטּויִ ים ּ ְפ ֵאר ּ ְפ ָל ָאיו,
ֲא ֶׁשר נִ ָ ּצב ָּב ֵאׁש ָ
ּוב ְב ָל ִאים ָע ָלה ָּב ָהר ֶאל ֱאל ָֹהיו.
ִּכי ִּב ְב ָל ִאים דִּ ֵּבר ִ
וְ זֹו ַמ ַּתת ֶח ְלקֹו וְ הּוא נִ ְק ַרע ֵּבין ֶא ֶרץ וְ ָׁש ַמיִ ם
ּומן ַה ּצּור ָׁש ָתה הּוא ַמיִ ם,
ּומן ַה ְּבכִ י ֻח ַּסם צּורֹוִ ,
ִ
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גו ס ט א דכ ור
נו ל ד ה ב תר שיח א1930 ,
חיה ב תר ש יח א
תר שי ח א 2005 ,
ׂשּורה
וְ כָ ל יָ רֹק ָהיָ ה נָ כְ ִרי ֶאל ַה ּ ִמ ְד ָ ּבר וְ ֶח ֶסד ָ ּבא לֹו ִ ּב ְמ ָ
וְ ֶאל ַל ְחמֹו ָׁש ַבר יָ ָדיו ,וְ זֶ ה ֶל ֶחם ַא ְד ָמתֹו וְ יִ ּס ָּוריו.

היהודים נכנסו בהתחלה למעליא ואז באו לתרשיחא .הם נכנסו לתרשיחא
במכוניות .רוב הכפר היה ריק .לפני כן הם הפציצו אותו מהאווירּ .
הפצצות פגעו
במסגד והרגו בערך שמונה–עשרה אנשים .אנשים מהכפר ביקשו מאבא שלי שיבוא

הֹורתֹו ֲא ֶׁשר ְׂשנָ ַא ּתּו ְ ּב ִל ָ ּב ּה
זֹו ְ ּב ִרית ָע ָמל ַעל ָ
נּוקה ִ ּב ְבכִ י וְ ַא ֲה ָבה.
ַעד ִּכי ָּכ ְר ָעה ֶאל מּול ּ ְפ ָצ ָעיו ַּכ ֲח ָ

למסגד לעזור לקבור את הגופות לפני שיסריחו .הוא ועוד אנשים חפרו בור וקברו
אותם .צבא ההצלה ברח מתרשיחא בשמונה בבוקר .ישבתי עם אבא ושתינו קפה.
חיילי צבא ההצלה עברו ליד הבית .אבא אמר להם ,לאן ,בחורים? הם לא ענו .הוא

ז
ְ
עֹולה ַ ּבדֶּ ֶרך ָה ַא ְבנִ ית ְ ּב ַמ ֲעלֹות ַה ַ ּקיִ ץ ַה ֵהיכָ ל.
הּוב ִתי ִה ֵ ּנה ָ
ֲא ָ
ּומ ֶתק סֹוף ַה ַ ּקיִ ץ ְ ּבכ ָֹח ּה.
יה ֶ
עֹוק ִבים ֶאת ְצ ָע ֶד ָ
יחֹוחים ְ
וְ נִ ִ
חּות ּה ֵמ ַה ָ ּצ ָמא,
יּותם ֶׁשל ֲא ָבנַ י וְ ֵל ָ
זֶ ה ר ְֹך ֲא ֶׁשר נִ ְב ַצר ִמ ַ ּק ְׁש ָ
ּוׂש ָע ָר ּה ִצ ּ ַמח ִמ ְ ּצ ִחיחּותֹו ֶׁשל ַה ּ ִמ ְד ָ ּבר ,וְ הּוא ָעבֹת וְ ַר ֲע ָמה.
ְ
מּומה ְ ּב ֶד ֶר ְך ָה ַע ְק ָרב וְ ֶה ָח ָצץ,
עֹולה דְּ ָ
הּוב ִתי ִה ֵ ּנה ָ
ֲא ָ
יצ ּה,
רֹוע ִדים ְ ּב ַׁש ֲע ֵרי ֵק ָ
יה ֲ
ּוב ְטנָ ּה וְ ִח ּיּוכֶ ָ
יה ִ
וְ סֹוף ַה ַ ּקיִ ץ ְ ּב ָׁש ֶד ָ
קֹוצים ְל ַמיִ ם
ּובאּו נֶ ָחמֹות וְ ִר ּ ְטטּו ִ
ּוב ֲא ֶׁשר ָה ְלכָ הָּ ,כ ְרעּו ָה ֲא ָבנִ יםָ ,
ַ
זֹו ְ ּב ִרית ָע ָמל וְ ַא ֲה ָבה ֶׁש ֵאין ָל ּה ֵקץ ,וְ ִהיא ּ ְפנִ ינַ ת ַהדֶּ ַמע ָ ּב ֵעינַ יִ ם.

אמר להם ,לכו .אלוהים לא יברך אתכם .לי הוא אמר די ,הכל נגמר .למחרת באו
המטוסים והפציצו את תרשיחא.
היהודים באו מכיוון הר אלמג'אהד .היתה בכפר רוסייה אחת בשם דבי,
שהיתה נשואה לאבו איאד .האנשים אמרו שהצבא הרוסי כבש את הכפר ,וקראו
לדבי שתדבר איתם .כשעזבנו את תרשיחא לא הבנו כלום .בזמן ההפצצה
הראשונה על הכפר ,בשעה חמש בבוקר ,כבר הייתי ערה כי רציתי לאפות לחם
לדרך .אבא ישב ושתה קפה .נכנס אבו מחמוד אלהוארי .הוא רץ וצרח ואמר,
הבית שלנו הלך .הם יצאו לראות מה קרה ,ואני אחריהם .היתה לו אחות בשם
פוזיה .היא היתה הראשונה שהוציאו .היא לא היתה שרופה .רק כשהוציאו
את אשתו של כאמל ובנו ,הם היו שרופים .הרבה אנשים מתו בהפצצה הזאת,
בערך שמונה–עשרה .צעירה אחת בת שלוש–עשרה היתה בהיריון ,היא קפצה

נֹוא ֶׁשת.
חֹופזֶ ת וְ ֶ
דֹולה ֶ
ֹאׁשיֵ .ע ָדה ְ ּג ָ
עֹוב ִרים ֵמ ַעל ר ִ
ָה ֲענָ נִ ים ְ
יד–ה ֶ ּג ֶׁשם.
ְׂשאּו ְּת ִפ ּ ָלה ַל ְּס ָתו וְ ַל ּמ ִֹור ַ

מהחלון .באו ,עטפו אותה בשמיכה ולקחו אותה .לא הספיקו לקבור את כל
הגופות ,כי התחילה עוד הפצצה ושמו אותם בערימה .פאטמה אלהוארי נפגעה
לבנת
פעמיים ,ובשתיהן ניצלה .בפעם הראשונה היא נפגעה בגב .לקחו אותה ִ
ג'ביל [בדרום לבנון] ושם היא הבריאה .בפעם השנייה היא נקברה מתחת
להריסות .שמענו אותה אומרת ,תזיזו את ההריסות לאט ,אני קבורה מתחת.
בזמן ההפצצה השנייה היינו בעמק סוחמאתא .אנשים מתו שם כשניסו לברוח.
הוואדי היה יבש .המטוס הפציץ ואנחנו התחבאנו מתחת לעצי הזית .הזיתים כבר
היו שחורים ,ודוד שלי אמר לנו לאכול מהזיתים שלא נהיה צמאים .הלכנו עד
שהגענו לאחותי ,שגרה בבקיעה [פקיעין] .היהודים היו מפציצים מפעם לפעם.
האנשים מתו בדרך .האחים שלי ברחו ללבנון .בעיקר בחורים היו בורחים ללבנון.
רפאת ,היא חיה עד היום ,היתה עם בעלה ושלושת הילדים
ַ
אשה אחת ,אשתו של
שלהם בזמן ההפצצה .הם מתו והיא ניצלה .היו צריכים להרים אותה .היא לא יכלה
רפאת ונולדו להם ילדים.
ַ
ללכת .אבל במשך הזמן היא הבריאה ,והתחתנה עם
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מ רד כ י א ב י – שא ו ל

ראש חודש מאי
קול העם30.4.1952 ,

רּוח ַמאי
נַ ּׁ ְש ִביַ ּ ,פ ְ ּז ִרי ַא ְּת ַ
ָה ֲע ָר ֶפל ִמ ֵ ּבין ֵעינַ י:
בֹורת ַהדְּ ָבׁש.
ֶא ְר ֶאה ָ ּבאֹור דְּ ַ
ֶא ְׁש ַמע זִ ְמזּום ָק ִציר ָח ָדׁש !
ַה ְׁש ִחיזִ י ַל ַהב ַה ּ ַמ ָ ּגל
וְ ַצ ְל ְצ ִלי ִׁש ַירת ַה ּ ָטל !
־ ַה ִ ּנ ָ ּצנִ יםַ ,א ֶּתם ֵע ַדי,
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמאי הּוא זִ יו ָׂש ַדי...
רּוח ַמאי
נַ ּׁ ְש ִבי ,יַ ְ ּב ִׁשי ַא ְּת ַ
ָּכל ַהדְּ ָמעֹות ְ ּב ָא ֳה ַלי,
נַ ְ ּג ִביַּ ,כ ְ ּב ִדי ַה ִּס ְמ ָטאֹות,
יח ַה ּ ָׂשדֹות !
יפי ֵר ַ
ַהזְ ִל ִ
עֹוׂשים ָמחֹול,
ַה ּ ַפ ְרוָ ִרים ִ
אתם ִמ ּׁ ְש ִבי ַה ְּתמֹול:
זֶ ה ַחג ֵצ ָ
־ ַה ּ ַפ ְרוָ ִריםַ ,א ֶּתם ֵע ַדי,
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמאי הּוא זִ יו ָׂש ַדי...
רּוח ַמאי !
נַ ּׁ ְש ִביַ ,ה ְמ ִר ִידי ַ
ֲהיִ י ַא ֲחוַ ת ָּכל ֲע ָמ ַמי:
ָּכל נָ ע–וָ נַ ד ֵ ּבין ְּתהֹום ִל ְתהֹום,
ֹוׁשל ַּכ ַ ּציִ דֵ ,אין ַרחּום,
ּכ ֵ
ָּכל ֶׁש ְּכ ָפרֹו ָע ָלה ָ ּב ֵאׁש
ֹובׁש:
וַ ֲע ָמלֹו יֹאכַ ל ּכ ֵ
ים–ע ּ ִמיםַ ,א ֶּתם ֵע ַדי,
־ ַא ִח ַ
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמאי הּוא זִ יו ָׂש ַדי...
רּוח ַמאי
נַ ּׁ ְש ִביַ ,ס ּ ְפ ִרי ַא ְּת ַ
ַעל ִמ ְת ָר ִסים ִמ ֵ ּגו ַעם ַחי,
ַעל ֵ ּגא ִ ּגבּ ֹור ְ ּב ֵצל ַ ּג ְרדּ ֹום,
ֶׁש ַּת ַחת ׁשֹוט דָּ ִמים יִ דּ ֹם,
חֹוב ֶקת ֶ ּבן ָר ֶפה
ַעל ֵאם ֶ
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רֹובה!
נֹוׂשאת ֶאגְ רֹוף ַעל ֵאׁש ֶ
ֵ
ֹוח ִמיםַ ,א ֶּתם ֵע ַדי,
־ ַה ּל ֲ
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמאי הּוא זִ יו ָׂש ַדי..
רּוח ַמאי
נַ ּׁ ְש ִביַּ ,ב ּ ְׂש ִרי ַא ְּת ַ
ֶאת ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל ַה ַּב ַ ּנאי,
חֹומת ַהדְּ רֹור
ֲא ֶׁשר ֵמרֹאׁש ַ
ַעל ַעם דַּ ָּכא יַ ְׁש ּ ִפ ַיע אֹור...
בּולין,
נַ ּׁ ְש ִבי ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל ַה ְ ּג ִ
ִּכי ָּב ְך יִ ְׂש ַ ּגב ָּכל יֹום ֻח ּ ִלין !
־ ַה ַּב ָ ּנ ִאיםַ ,א ֶּתם ֵע ַדי
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמאי הּוא זִ יו ָׂש ַדי...
רּוח ַמאי,
נַ ּׁ ְש ִבי ,נַ ְ ּגנִ י ַא ְּת ַ
ימי !
ַמ ְ ּג ִרי ַׁש ְלוַ ת ָּכל ַמ ְח ִר ַ
נַ ְ ּגנִ י ַעל ע ֶֹצם ַה ּ ַפ ּ ִטיׁש,
זַ ּ ְמ ִרי ִׁש ְחרּור גּ ְֹוד ֵׁשי ָ ּג ִדיׁש !
יאת ַה ְ ּק ָרב
קֹול ַׁש ָּבתֹון ־ ְק ִר ַ
עֹולם נִ ְר ָקב :
ַעל ס ַֹהר ֶׁשל ָ
־ ַה ּפ ֲֹוע ִליםַ ,א ֶּתם ֵע ַדי,
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמאי הּוא זִ יו ָׂש ַדי...
רּוח ַמאי,
נַ ּׁ ְש ִבי ְּב ַס ַערַ ,
יתי ַחג ְּברֹן דָּ ַמי,
ַה ִ ּצ ִ
ַל ִּבי ָה ֵאׁש ֶׁש ַּבדְּ גָ ִלים,
ימים ַעל ִׂשיא ַ ּג ּ ִלים,
ַה ּ ַמ ְאדִּ ִ
ֶׁש ִ ּי ְת ַל ְ ּקחּו ָצפֹון דָּ רֹום
ַּכ ֲאבּוקֹות ִּב ְׁש ֵמי ָמרֹום !
־ יַ ם ַהדְּ גָ ִליםַ ,א ֶּתם ֵע ַדי,
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמאי הּוא זִ יו ָׂש ַדי....
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אבות ישורון

פסח על כוכים
הארץ23.5.1952 ,

יֹום ֶא ָחד ָל ֲא ָד ָמה
אס ִטין,
אל ְ
ָל ֲע ֻמ ָ ּקה ִמן ָפ ַ
הֹוך הֹוךְ,
אל ְס ִטינָ ה ְ
ִמן ַפ ֶ
ן–פ ְל ָל ִחין.
ִמן ְּכנַ ַע ֶ

ֶׁש ִה ִ ּג ָיענּו ֶאל ַהחֹוף ִּבגְ 'יַ אנִ יקֹולֹו
ימנּו ַעל ַה ַּסף ַס ּ ָפן ַע ְר ִבי ־
וֶ ֱה ִק ָ
ֹעֹותיו ְׁש ֻל ָחנִ ּיֹות וְ ִקנְ ֵצי קֹול לֹו,
ֶאזְ ר ָ
וְ ַה ָ ּי ַדיִ ם ־ ִמ ֵּבית ָא ִבי..

יֹום ֶא ָחד ָל ֲא ָד ָמה
ַה ּ ְמ ֵל ָאה ֶאת ַה ַּכדִּ ים.
ּומ ָאדָּ ָמה,
וְ ָק ָׁשה ִהיא ְ
ַח ּ ָמה ִהיא וְ גִ ִידים.

וְ ִה ַ ּג ְענּו ,וְ ָל ָא ֶרץ ֲע ִר ִירי,
יהי ָמה,
וְ ָל ָא ֶרץ ֵאין ּפֹה ֵאם ,וִ ִ
"מ ֲה ָרה ,נַ ֲע ִרי,
אט ָמה ַ
ֹאמר ַפ ְ
וַ ּת ֶ
ֱאמֹר ָל ּה ִ'א ּ ָמא'".

ֶאת ֶע ְריָ ָת ּה ֵאינָ ּה ַמ ֶ ּג ֶדת
ְלרֹוכְ ֵבי ַעל ֲע ָריֹות.
וְ ֵאינָ ּה ַמ ֶ ּג ֶדת ְלרֹוכְ ֵבי
ַעל ֲאתֹנֹות ְצחֹורֹות;

אֹומר" :דִּ ינָ ר ִלי ֵמ ִא ּ ִמי ַל ֲענִ ֵ ּיי ִע ִירי.
וָ ַ
אֹומר.
יתי" ..־ וָ ַ
ַא ְך ָר ַע ְב ִּתיִּ .כי ָענִ ִ
"ׁש ֵתה ,נַ ֲע ִרי.
וַ ּת ֶֹרד ֶאת ַּכדָּ ּהְ :
ְל ָך הּוא ַהדִּ ינָ ר"..

וְ ַעל ֵא ּ ֶלה ֶׁש ָ ּק ְרסּו ַל ּ ֶפ ֶר ָך
ִעם ַצ ְל ֶצ ֶלת א ְֹרחֹות,
ַעל ֵא ּ ֶלה ֶׁש ָע ְמדּו ַ ּב ּ ֶפ ֶרא
ְּכ ָאח וְ ָאחֹות ־

"ה ָ ּזהּוב ּ ָפ ַר ְט ִּתיָ ,א ִבי ִמ ָּכל ַה ַחאנִ ים!
ַ
יתי ִלי ְּב ַראנְ זִ 'ינֶ ס.
ְּב ִדינַ ר ִא ּ ִמי ָקנִ ִ
ת–גן'יִ ם.
אד ּיֹות ,חֹולֹות וְ ָר ַמ ַ ּ
ִה ְת ַה ּ ַלכְ ִּתי ּפֹה ֵּבין וָ ִ
אר ִדינֶ ס.
יתי ִלי ַס ְ
ִּב ְד ֵמי ִא ּ ִמי ָקנִ ִ

ֲהלֹא יִ ְׁש ַאל ַה ּ ָלה ְל ֶפ ְל ָלחֹו.
ַה ּ ָלה ָּת ִמיד יִ ְדרֹׁש ַל ֵח ֶל ְך.
ָהיָ ה זֶ ה ּפֹה יַ ד ַמ ְל ָאכֹו.
יַ ד ַה ּ ָלה ְּכיַ ד ַה ּ ֶמ ֶל ְך.

רדינֶ ס! ִמי ִמ ֶּכם דִּ ינָ ר ִע ּ ָלע?
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו ַה ַּס ְא ִ
עֹוׂשה ֻּב ָּבה?!
רדינֶ ס ִמי ֶ
ִמ ַּס ְא ִ
יה! ֶׁש ֵאין ֶר ֶׁשת ֶא ּ ָלא ָל ּה.
יָ פֹו וְ ַד ָ ּיגֶ ָ
ַלבּ ֶֹקר וְ יֹאכְ לּו ,וְ ַהדִּ ינָ ר ֻח ָּבם.

טֹופׁש ָע ָליו דַּ ֶ ּב ֶׁשת ־
וַ יְ ִהי ַה ּ ָלה ֵ
ֹומל ָע ָמל ַעל ַה ּׁ ַש ֶ ּב ֶׁשת..
וְ זֶ ה גּ ֵ
נֹוׂשא ַׁש ֶ ּב ֶׁשת ־
ָהיֹו יִ ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֵ
עׁש"ט..
יֵ ֶצר ִהיא ֶׁשל ֵאיזֶ ה ֶ ּב ְ

ַא ְבהּונָ א ֶׁש ּ ִליַ ,ה ֵּבט ַעל ְּבכֹור ַה ַחאנִ ים.
ְּב ַח ְר ָּתנִ י ְּבכֹור ָענִ י ֵמ ֵאין ָּכמֹוהּו עֹוד.
ׁשּור ַעל ַמ ֲע ַׂשי ־ יָ ִפים ְל ַמה ִ ּנ ְׁש ַּת ָ ּנה?
יתי ְל ָע ְב ְד ָך ְמאֹד".
וַ ֲאנִ י ִׁש ְמ ָך ָקנִ ִ
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ּ ְפנֵ י ָא ִבינּו ָהיּו ּפֹה..
ָאז ָהיִ ינּו עֹד ָ ּבנִ ים..
ַע ָּתה ָא ִבינּו ְ ּב ַמ ֲחפֹוא.
ֵא ְ
יך נְ ַק ֵ ּבל ּ ָפנִ ים?

וְ ִת ְׁש ֲא ִלי ֶאל נֵ ס–
יחה
י–ׂש ָ
נּועת–ח ְֹב ֵב ִ
ְּת ַ
ַעל ַע ְר ִב ֵ ּיי ַה ֵ ּנס
יחה".
"ק ְברּו ְּב ִד ָ
ֲא ֶׁשר ָ

–מ ְל ָאכֹו ־
ֲהלֹא ִת ְׁש ֲא ִלי ְל ַע ּ ְמ ָך ַ
אס ִטין.
אל ְ
וְ הּוא ֵח ֶל ְך ָפ ַ
הּוא ָה ַל ְך ּפֹה ֶאל ּכּוכֹו,
ֶאל ַה ּ ְפ ֵל ִתי..

ָק ְברּו ־ ַעד ֲה ִקיצֹו
ֶׁשל ַּכד ַה ּ ַמ ְט ְּבעֹות.
יְ ַצ ְל ְצלּוְ ,ל ֵעת ְמצֹוא,
יָ ִמיםָׁ ,שנִ יםֵ ,מאֹות..

וְ ַעל ָּכ ְך וְ ַעל דַּ ְר ּכֹו
ָּכל ַמ ֲע ֵׂשהּו ַ ּב ּכּוכִ ים ־
ׁשֹוׁש ַ ּנת יַ ֲעקֹב,
ֲהלֹאַ ,
חֹוחים.
ִּת ְׁש ֲא ִלי ֶאת ַה ִ

ַעד ָעמֹד יַ ֲעמֹד ַה ּ ָלה
וְ ַסב הּוא ְּב ִאיׁשֹון ־
וְ ֲא ָד ָמה ַּכ ּ ָל ּה
ׁשֹואגֶ ת יֹום ִראׁשֹון..
ֶ

ִּת ְׁש ֲא ִלי ּפֹה ַ ּב ּ ְפ ָר ִצים
ַעל ַק ְ ּב ַצן ַה ֻּס ְליֹות,
ּוצים
ַעל ִקבּ ּוץ ַה ִ ּקבּ ִ
וְ ַעל ִקבּ ּוץ ַה ָ ּג ֻל ּיֹות;

ׁשֹוׁש ַ ּנת,
ַּב ֲע ָמ ַקיִ ְךַ ,
ׁשֹוׁש ָ ּנה ְל ֶפ ְל ָל ִחים;
לּו ַ
ׁשֹוׁש ָ ּנה ־ וְ לֹו ַעל ִמנַ ַעת
ִמי ַ
ּ ֶפ ַסע ֶאל ּכּוכִ ים.

וַ ִת ְׁש ֲא ִלי ֶאל נֵ ס–
ת–צ ּיֹון
ת–ח ַ ּב ִ
נּוע ִ
ְּת ַ
ֶאת ַע ְר ִב ֵ ּיי ַה ֵ ּנס
ֶׁש ָ ּנסּו ְ ּב ָלצֹון;

ין–ב ְדוִ יןָ ,ה ָאבֹות,
ֶפ ְל ָל ִח ַּ
יֹורׁש ־
־ ְּכדֹור ִמ ְד ָּבר ְלדֹור ֵ
ִצּוּונּו ּ ִפ ָּתה ֶל ֱאפֹות.
נָ ֵׂשם ַל ְח ָמם ְל ֻח ְך ָה ֵאׁש.

וְ ִת ְׁש ֲא ִלי ֶאת ּ ִפי ־
ַעל ְׁש ַּתיִ ם הּוא ַהדִּ ין:
ַצר ִלי ַעל ַט ּ ִפי
וְ ַצר ַעל דִּ ין וָ ִדין;

א–א ּ ָמאִ ,מן ַמ ְלקֹח,
וְ ַא ָּב ִ
ל–ר ְב ַר ָּבא ִמ ְל ָקח ־
ׁש–א ַ
־ ֵא ֵ
ִצּוּונּו יַ ַהנְ דֶּ ס לֹא ִל ְׁש ּכ ַֹח
ֹוילין לֹא ִל ְׁש ָּכח.
וְ ַעל ּפ ִ
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א דם ר .

אורות לשלום ,אורות לחיים
משא26.3.1953 ,

ֲא ָד ָמה ִהיא ַ ּבת ְ ּב ִל ַ ּי ַעל.
יב ָר ִהים ־
ַ ּגם ַא ְב ָר ָהם ַ ּגם ִא ְ ּ
ָׂש ָרה ִע ּמֹו ַה ַ ּנ ַער
וְ ֹ ָש ָרה ִמן ַה ּ ִמ ְצ ִרים..
וְ ָה ֲא ָד ָמה וְ ָה ֲא ָד ָמה
ְמ ַב ּ ְל ָעה ֶאת ַה ַּכדִּ ים.
ִהיא ַח ּ ָמהִ ,היא ְמ ָאדָּ ָמה ־
וְ ִהיא ִ ּג ִידים ַל ּ ַמ ִ ּג ִידים.
ּומ ָאדָּ ָמה
ִהיא ַח ּ ָמה ְ
ֹול ֶדת.
ְּכ ִפ ְת ָח ּה ֶׁשל ַה ּי ֶ
ְמ ֵל ָאה ָל ּה ֶא ֶרץ ֲא ָד ָמה
נֹוע ֶדת.
וְ לֹא ֶ

ילינּו יָ ָצאנּו
ִעם זַ ְח ִל ֵ
ַל ּ ָׂש ֶדה,
תּולה
ע–ב ָ
ַק ְר ַק ְּ
ַל ֲהפ ְֹך.
ְּכ ֵלי נֶ ֶׁשק ָע ַר ְמנּו ־
ּומ ְק ָלע,
רֹובים ִ
ִ
ַא ְר ְ ּגזֵ י ַׁש ְר ְׁשרֹות
צֹות–כדּ ִּורים
ַּ
נֹוצ
ְ
ָלרֹב.
יָ ָצאנּו ַל ֲחרֹׁש:
וְ ֶל ֱארֹב.
מּוס ָט ָפה
ּולנּו יָ ַׁשב ְ
ִמ ּמ ֵ
אֹו ַמ ְחמּוד ־
י–ה ְּכ ָפר ֶׁש ּ ֵמ ֵע ֶבר ַל ְ ּגבּול,
ְּבנֵ ַ
וְ כָ מֹונּו ָא ְרבּו
דֹורי ַה ּ ְמכֹונֹות
ְל ֵ
ֶׁש ָה ְפכּו ַק ְר ַקע ַס ְר ָבנִ ית
וְ זָ ְרעּו.
ּובינֵ ינּו ָהיָ ה ַה ְ ּגבּול.
ֵ
ִּכגְ בּול.
וְ זֹאת ָהיְ ָתה ֶד ֶרךְ.
דֶּ ֶר ְך ֶׁשל ָע ָפר,
ׁשּוטה;
ּ ְפ ָ
יֹור ִדים
ּומדֵּ י ּ ַפ ַעם ָהיִ ינּו ְ
ִ
ְ
קּוסי ַמ ֲח ֵרׁשֹות
ָלסּוך דִּ ְס ֵ
ִּב ְׁש ָמנִ ים,
יֹורד,
מּוס ָט ָפה ֵ
ּומדֵּ י ּ ַפ ַעם ָהיָ ה ְ
ִ
ה–שמֹו
אֹו ַמ ְחמּוד ,אֹו ַמ ּׁ ְ
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ְל ַק ֵּבץ
ׂשֹותיו ַה ּ ְפזּורֹות
ִּכ ְב ָ
ַ ּב ּ ָׂשדֹות.
וְ ָר ְב ָצה ֵ ּבינֵ ינּו,
ֹוב ָענִ ית,
ּת ְ
ְמ ַצ ּ ָפה,
ׁשּוטה ־
ּופ ָ
דֶּ ֶר ְך ָע ָפר ָצ ָרה ְ
ַה ְ ּגבּול.
ִמ ּמּול
ָאדי ־
נִ ְמ ָׁש ְך ַהּו ִ
יא–ה ּ ַמ ְח ָל ָקה
ֵ ּג ַ
יֹוד ַע
ֵאינִ י ֵ
ִאם נִ ְרדַּ ְמ ִּתי ־
יתי ֶ ּב ֱא ֶמת.
אֹו ִאם ָר ִא ִ
(ׁש ַעת ָצ ֳה ַריִ ם זֹו ָהיְ ָתה
ְ
יָ ְרדּו ִל ְסעֹד ֻּכ ּ ָלם ־
וְ ַא ְך ֲאנִ י ִל ְׁשמֹר נִ ְׁש ַא ְר ִּתי).
מּוס ָט ָפה
וְ ֵאין זֹאת ִּכי ְ
ְ ּב ֶע ְמדָּ תֹו נִ ְמנֵ ם,
יֹוׁשב זָ קּוף,
יתיו ֵ
(ק ֶֹדם ְר ִא ִ
ַע ָּתה ַ ּגבּ ֹו נִ כְ ּ ַפף).
דֹות–ה ּׁ ֶש ֶלף
ַ
ּומ ָּס ִביב ִ ּב ְׂש
ִ
ׂשֹותיו ָה ְלכּו,
ִּכ ְב ָ
ָה ְלכּו וְ ִה ְת ּ ַפ ְ ּזרּו.
יקּו–לכֶ ת ־
ֶ
ָה ְלכּוִ ,ה ְר ִח
עֹוד ְק ָצת וְ גַ ם יֵ ְצאּו ַלדֶּ ֶרךְ.
ּומּוס ָט ָפה
ְ
עֹוד ְק ָצת
יִ ְתנַ ֵער.
יָ רּוץ.
צֹאנֹו ׁשּוב ְל ַק ֵ ּבץ
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עֹוד ָקט ־
ִה ֵ ּנה ־
יה,
רֹובי ַמגְ ִּב ַּ
ֲאנִ י ִ
ִה ֵ ּנה
ָא ָדם ַעל ַה ַּכּוֶנֶ ת
ִה ֵ ּנה
י–מי יָ ָצא
ֵא ִ
יא–ה ּ ַמ ְח ְל ָקה.
ִמ ֵ ּג ַ
ֶאת ּ ָפנָ יו ֵאינִ י ַמ ִּכיר ־
(הן לֹא ִה ַּכ ְר ִּתים...
ֵ
בּורה
ם–ג ָ
ִה ַּכ ְר ִּתי ַרק ֵׁש ְ ּ
ים–לֹוח ִמים
ֲ
ֶׁשל ַא ִח
י–מוֶ ת
ֲע ֵד ָ
ַעל ַה ְ ּזכּות ַל ַח ִ ּיים).
הֹול ְך ֶאל ֵמ ֵע ֶבר
וְ ֵ
ְ
ַלדֶּ ֶרך ־
עֹובר ֶאת ַה ְ ּגבּול!
הּוא ֵ
ְמ ַק ֵּבץ ָט ֶלה וְ כִ ְב ָׂשה.
ָעלֹות ְל ָפנָ יו ְמנַ ֵהל ־
ֲחזָ ָרה ֶאל ְׂש ֵדה
יתם
ַמ ְר ִע ָ
צֹועד ְּב ֶד ֶר ְך ַה ְּס ָפר.
וְ ֵ
ְ
וְ ַהדָּ ם נִ ְמ ָסך ֶאל ֲע ַפר–
ַהדֶּ ֶר ְך
ּופֹוׁשט ֶאל ַה ּ ָׂשדֹות
ֵ
צֹוב ַע ֶאת ַהדֶּ ֶרךְ,
וְ ֵ
רּוׁשים,
יה ַה ֲח ִ
ׁשּול ָ
ֶאל ֶ
ֶאת ַה ּׁ ְש ָל ִפים.
ֻּכ ּ ָלם.

־ 119

רֹובי ְמ ַק ּ ֶפ ֶצת
וְ כַ ּוֶנֶ ת ִ
ַ ּב ָ ּיד,
תּוקה
יָ ד ְׁש ָ
ׁשֹוק ַעת
וְ ַ
ית–חזֶ ה
לּול ָ
י–ת ִ
ּובין ִרגְ ֵב ְּ
ֵ
ּת ַֹוק ַעת
ֶאת ַה ָ ּקנֶ ה...
יאה...
ּ ְפ ִל ָ
ַא ֵ ּיהּו?...
נֶ ֱע ַלם.
וְ ַרק ַהדָּ ם
נִ ְׁש ַאר ־
ּוב ֵעינַ י עֹוד ְמ ַט ְׁש ֵטׁש
ְ
הּוא ֶאת ַהדֶּ ֶרךְ
וְ ֵאין ְ ּגבּול ֵ ּבין ָא ָדם ְל ָא ָדם.
רֹוצה ֲאנִ י ֵמ ֶע ְמדָּ ִתי
וְ ֶ
ָל ֶר ֶדת
מּוס ָט ָפה אֹו ַמ ְחמּוד
וְ ֶאל ְ
מֹו–א ִחי
ה–ש ָ
אֹו ַמ ּׁ ְ
ָלגֶ ֶׁשת
הֹוׁשיט לֹו יָ ד.
ּול ִ
ְ
ׂשֹותיו
ִל ְׁשאֹל ָׁשלֹום ְלכִ ְב ָ
וְ לֹו,
יל ָדיו
וְ ִל ָ
וְ ֶׁש ִ ּי ְׁש ַאל הּוא
דֹותינּו
ִאם ַה ֶ ּג ֶׁשם ִ ּב ְׂש ֵ
ַרב.
וְ ֶׁש ִ ּי ְׁש ַאל
ַה ִאם ַהיֶ ֶרק ְּכ ָבר ּ ָפ ַרץ
ֲע ֵלי ָה ֵרינּו,
וְ כִ י יִ ְׁש ַאל ִל ְׁשלֹום
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יְ ָל ֵדינּו
עּוטים ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ַה ּ ְפ ִ
ְ
ִּכי נְ ָב ֵרך ִאיׁש ֶאת ָא ִחיו
ָׁשלֹום,
ַּב ּׁ ָשעֹות ֶׁש ֵּבין ַע ְר ַּביִ ם.
"פ ְר ֶמל"
ר–כ ְך ַה ַ
וְ ַא ַח ָּ
יָ בֹוא
וְ יִ ָ ּק ֵחנִ י ַּב ִּכ ְר ָּכ ָרה ָה ֲא ֻד ּ ָמה:
רֹובים ְמ ֻא ָּב ִקים
ׁשּוב נַ ֲערֹם ִ
ּו"גְ ִריזֶ ר" וְ ַא ְר ַ ּגז ֵּכ ִלים
וְ נִ ַּסע
ַה ַּביְ ָתה.
ּומן ַה ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י
ִ
ן–א ָדם יַ ֲחזֹר ַל ִּב ְק ָּתה,
ֶּב ָ
דּורה ַּב ּ ִמכְ ָלה,
יַ ֲע ֶלה ְמ ָ
רֹובה ְמיֻ ּׁ ָשן יִ ְת ֶלה ַעל ַה ִ ּקיר
ֶ
ְּכ ֵח ֶפץ לֹא נִ ְר ָצה.
וְ ַליְ ָלה ָּבא.
וְ ִעם ַה ּ ַליְ ָלה אֹור יִ ְרמֹז
ִמ ָ ּנ ִתיב ַהל"ה.
דּורת ִמכְ ָלה
ּומ ַ
ְ
ד–דיר.
ֵמ ִח ְיר ֶּבת ֶא ֵ
וְ זֶ ה מּול זֶ ה אֹורֹות יָ ִאירּו
י–א ָדם,
ִל ְבנֵ ָ
אֹותם ַה ּכֹוכָ ִבים.
ַּת ַחת ָ
אֹורֹות ְל ָׁשלֹום .אֹורֹות ְל ַח ִ ּיים.
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י וד – ח ת [א ל כ ס נד ר פן]

השאלה הנוקבת
קול הע םֿ9.9.1953 ,

ֵ ּבין ִמ ְב ַחר ְׁש ֵאלֹות ַה ּ ִמ ְב ָחן,
ַה ּ ְמ ַח ְ ּבלֹות ְ ּב ָא ְׁשיֹות ְמ ִדינָ ֵתנּו
וְ נָ עֹות ְ ּב ִעגּ ּול ְמ ַס ְח ֵרר
אּות–ב ִר ִ ּבית,
ְּ
י–ע ְצ ָמ
ֶׁשל ַמ ְלוֵ ַ
רּודה,
ּומ ָ
יֵ ׁש ַא ַחתֲ ,ענִ ָ ּיה ְ
ֶׁש ְ ּגרֹונָ ּה ְמ ַפ ְר ּ ֵפר ְ ּביָ ֵדינּו ,־
"ה ּ ִט ּפּול ָה ִע ְב ִרי"
ְׁש ֵא ַלת ַ
ִ ּב ְׁש ֵא ַלת ְׁש ֵא ָלה ֲע ָר ִבית.
רֹון–ה ָע ָבר!
ֶ
ַּכ ּ ָמה ח ֶֹסר זִ כְ
ד–אּו ֶֶלת
ּוי–ע ִ
ַּכ ּ ָמה ע ֶֹדף ִח ּק ַ
עֹומ ֵדי ַעל דָּ מֹו ֶׁשל ָה ָעם,
ְל ְ
ֶׁש ֻהגְ ָלה וְ נִ ְׁש ַחק ֲהמֹונִ ים ,־
יפה ַא ֲח ֵרי ָה ִא ּׁ ָשה,
ִ ּב ְר ִד ָ
ַה ּכ ַֹור ַעת ִל ְהיֹות ֵאם ְליֶ ֶלד,
"האֹויֵ ב" ֶׁש ִ ּנגְ ָלה
ְ ּבגֵ רּוׁש ָ
מּות ּה ֶׁשל זְ ֵקנָ ה ַ ּבת ְׁשמֹונִ ים !.
ִ ּב ְד ָ
ד–ה ָידד נִ ְצחֹונֹות ַה ּ ִמ ְמ ָׁשל,
ֵה ֵ
ַה ּ ַמ ְׁש ִּתית ִ ּב ְטחֹונֹו ֲע ֵלי זְ רֹע
י–א ְד ָמ ָתם
ֶׁש ּׁ ֻש ּ ְל ָחה ִ ּב ְמ ַע ְ ּב ֵד ַ
ְ ּב ַח ּ ַמת ַה ַח ָ ּיה ֶאל ַט ְר ּ ָפ ּה.
ַּכ ּ ָמה "א ֶֹמץ ִע ְב ִרי"!ַּ ..כ ּ ָמה הֹד
בּוליםֶׁ ,ש ִה ְס ּ ִפ ָיקה ִלזְ ר ַֹע
ַ ּביְ ִ
ֶמ ְמ ַׁש ְל ֵּת ְך ,יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,מ ְמ ַׁש ְל ֵּתךָ
י–ה ֶח ְר ּ ָפה!..
ַה ּיֹוזֶ ֶמת ִע ְס ֵק ַ

ן–ה ַ ּצד" ַעל ָה ֶר ַצח,
י–מ ַ
יפ ִ
"מ ְׁש ִק ֵ
ַ
יטים
ה–ה ּ ְפ ִל ִ
ֶׁש ֻּב ַ ּצע ְּב ַמ ֲחנֵ ַ
ְּב ִסגְ נֹון דִּ יר–יָ ִסין ָה ָאיֹם...
ִּכי ָה ָעם ַה ּ ָפׁשּוט ְמזַ ֵעק
ֵמ ַח ָ ּייו ַה ְּתלּויִ ים לֹו ִמ ֶ ּנגֶ ד
ַעל ְ ּגבּולֹות ַה ִח ְרחּורַ ,ה ְ ּנתּונִ ים
רֹודן:
ְל ַח ְס ֵדי ִּב ָ ּק ְר ּתֹו ֶׁשל ֵ
ׁשֹולל !..
אֹותי ַת ְרדִּ ימּונִ י ָ
–"לֹא ִ
ִּכי ַא ַחת ִהיא ַה ָ ּיד ַהחֹונֶ ֶקת
ימת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִלגְ רֹון
ִלנְ ִׁש ַ
ֶׁש ּ ֵמ ֵע ֶבר ִלגְ בּול ַה ַ ּי ְרדֵּ ן!"..
זֹו ַה ָ ּידָ ,האֹוכֶ ֶלת ִ ּגזְ ֵעי–
אּות–ה ַע ּ ִמים ְ ּב ַר ֶ ּק ֶבת ,־
ָ
ַע ְצ ָמ
ִהיא ַה ָ ּיד ַה ְמכַ ּוֶנֶ ת ּ ִפ ְר ֵאי–
י–ב ִר ִ ּבית...
כּור ְ ּ
ִּב ְטחֹונֵ נּו ְמ ֵ
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

ֵּבין ִמ ְב ַחר ְׁש ֵאלֹות ַה ּ ִמ ְב ָחן
נֹוק ֶבת ־
יֵ ׁש ַא ַחת ֻא ְמ ָל ָלה וְ ֶ
"ה ּ ִט ּפּול ָה ִע ְב ִרי"
ְׁש ֵא ַלת ַ
ִּב ְׁש ֵא ַלת ְׁש ֵא ָלה ֲע ָר ִבית!..

ִּכי ָה ָעם ־ לֹא יָ דֹו ַ ּב ְ ּזוָ ָעה
ּופֹור ֶצת
יחת ִע ּתֹונִ ים ֶ
ַמ ְר ִּת ַ
אׁש ּיֹות,
ֹותרֹות ָר ִ
ִמ ִ ּג ְד ֵרי ּכ ָ
יֹומיֹום!..
מֹור ֶׁשת ְ
ֶׁש ָה ְפכּו ְל ֶ
עֹולה ִמ ּ ִפ ּיֹות
וְ ַה ַ ּצ ַהל ֶ
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אבראהים בירומי ,אבו סלים
נ ו לד ב ח י פא19 3 7 ,
ח י בע כא
ע כא2 004 ,
לפני  1948היינו בחיפא בקשרים טובים עם היהודים ,אבל הקשרים התחילו

שלנו כי הבית הפך לחורבה ,וכל מה שהיה בו נשבר ונהרס .פצצה פגעה בבית

להתדרדר אחרי פרוץ המלחמה .היינו שומעים אז ירי כל יום ,פצצות וכולי.

וכל מה שהיה בו ולידו נהרס .כל השכנים ברחו ולא נשאר איש .פחדנו לחזור כי

היהודים גרו במעלה ההר ואנחנו גרנו בעיר התחתית.

המצב היה לא יציב והיו הפצצות ומלחמה ובגידה .האנשים חששו לחזור כי פחדו

בסוף המנדט הבריטי ותחילת המלחמה ,אני זוכר ,יום אחד פתאום בשעות

שיהרגו אותם.

הבוקר שמענו דפיקות חזקות בדלת .דוד שלי נכנס בבהלה ושאל למה אנחנו

בבעלות המשפחה שלי היה בית .היהודים נכנסו וכבשו אותו .הבית היה בדרג'

עדיין ישנים .חיפא נפלה .היהודים נכנסו וכבשו אותה .כשפתחנו את הדלת ראינו

אלימן .אני לא יודע איך קוראים לאזור הזה היום .אחרי זמן אבא שלי הצליח

כדורים וברזל ופצצות ליד הדלת בחצר .לא יכולנו לצאת כי הכל היה שבור

לשחרר את הבית ,להוכיח שהוא רכוש שלו ,ולהשכיר אותו לאנשים .אחרי תקופה

והרוס .הסתכלנו החוצה מהחלונות וראינו את כל האנשים רצים .הלכנו אל המנזר,

קצרה הבית נהרס ולא ידוע עד היום מי הרס אותו .אף גורם לא הודיע לנו

לשם הגיעו והתאספו אנשים .ישבנו על הרצפה חסרי אונים ופוחדים.

על ההריסה .לא נותר מהבית שלנו שריד .במקומו בנו בניין .אין לי מושג למי

יותר מאוחר התברר לנו שהכל היה מתוכנן .הגיעו למנזר אנשים שדיברו

הוא שייך.

איתנו בערבית והתחילו לחלק אותנו לקבוצות ,בכל קבוצה עשרים איש בערך.

לפני הכיבוש היו לנו קשרים טובים עם היהודים .כשהיינו הולכים להדר

לקחו אותנו אל הנמל ,שם התרכז הצבא הבריטי החמוש שהעביר אותנו ללבנון

לעשות קניות אצלם ,היחסים בינינו היו טובים ואמיצים .כשהחלו ההיתקלויות

דרך עכא [עכו] .למזלנו ,הספינה שלנו איחרה ועגנה בעכא .היא היתה אמורה

נוצרו שנאה ובגידה .נעלם האמון בין שני הצדדים ונהיה מאוד קשה לערבי לדבר

להמשיך בהפלגה למחרת היום .ככה אני והמשפחה שלי נשארנו בעכא אצל קרובי

עם חברו היהודי.

משפחה .האחרים המשיכו ללבנון.
לאונייה שבה היינו אמורים להפליג ללבנון למחרת קראו זחאפה ,אונייה קטנה
שרק מעט אנשים נכנסים לתוכה .האונייה לא הגיעה .חשבנו לברוח בדרך היבשה,
דרך ראש הנקרה .החלטנו לדחות את הנסיעה בשבוע ,אבל כשניסינו לנסוע ללבנון
אחרי שבוע ,הדרך היתה סגורה.
בעכא ,כל הבתים היו פתוחים ,מלאים רהיטים ,ריקים מאנשים .המשפחה שלי
מצאה בית שבו היו רק מיטה וכמה רהיטים .כנראה שאנשים עניים גרו שם .נשארנו
בבית יום או יומיים ואז הגיעו היהודים .הם אספו את כל הנערים בגילאי שבע–
עשרה ,שמונה–עשרה .אחי היה בין העצורים .לא הבנו למה עצרו את הנערים .אמא
סירבה ללכת ללבנון בלי אחי .בגלל זה נשארנו בעכא .בסוף היהודים שחררו את
הנערים ,וביניהם גם את אח שלי ,לאחר שהחליטו שאין שם אנשים מסוכנים.
באותה תקופה דוד שלי ,שהיה בעל חנות בחיפא ,החליט לנסוע לעיר בכדי
להביא כסף שהשאיר בחנות .ביום בו נפלה חיפא והאנשים ברחו ,דוד שלי עזב את
החנות ובתוכה מגירה מלאה בכסף .המשפחה שלי ביקשה ממנו לעבור דרך הבית
שלנו ולהביא ממנו רהיטים וחפצים אחרים .הוא נסע ומצא את הדירה ריקה ,וגילה
שגם את החנות בזזו .הוא חזר לעכא בידיים ריקות.
בעכא היו הרבה קצינים ופקידים יהודים שחילקו אישורים ,חקרו ,רדפו
ועקבו אחר האנשים .אני הייתי קטן ולא הבנתי מה קורה סביבי .לא חזרנו לבית
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א ר י ה ל  .ש ט רא ו ס

יד פטמה
מתוך "שני שירים" ,על המשמר18.9.1953 ,

ָע ְפ ָרה ַר ָּכה ִהיא ַפ ְט ֶמה,
יַ ְלדָּ ה לֹא יָ ְד ָעה ִאיׁש,
יה
ָח ְל ָמה ָל ּה ַעל ַסף ֵ ּבית ָא ִב ָ
ַעד ָעמֹד ַה ִּס ּיּוט ַ ּב ְּכ ִביׁש:
הּוטת ֵעינֵ י ַּת ֲאוָ ה
ַה ּ ְמכֹונִ ית ְל ַ
ּוזְ רֹועֹות ְ ּגזֵ ָלה ִׁש ּ ְל ָחה ,־
יה,
ָר ַתת ָּכל ֵ ּגוָ ּה ְ ּב ִצ ּפ ְֹרנֶ ָ
יה נִ ְל ְק ָחה.
ְּכ ֶט ֶרף ְל ִׁש ֶ ּנ ָ
רּוח,
רּוחַ ,
רּוחַ ,
ַ
קֹול ָה ֵרם ,נְ ִהי יַ ּ ֵלל!
ָׂשא ִקינָ ה ַעל ַפ ְט ֶמה,
ָׂשא ִקינָ ה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל!
ָח ְטפּו ַלחֹולֹות ֶאת ַפ ְט ֶמה,
יהם,
ָׁש ְק ָעה ְּכ ַב ָ ּים ֵ ּבינֵ ֶ
וַ ִ ּי ְת ַע ּ ְללּו ָ ּב ּהָ ,עׂשּו ָל ּה
יהם.
ֶאת ָה ַרע ַה ּטֹוב ְ ּב ֵעינֵ ֶ
וַ ִ ּי ְׁש ַאג ַה ָ ּים ָח ָמס,
וַ ִ ּיזְ ַעק ַה ּ ַליְ ָלה ִמ ּׁ ְשנָ ת ־
ִׁש ְב ָעה ְ ּבנֵ י ְ ּב ִל ַ ּי ַעל
ַעל נַ ֲע ָרה ַא ַחת!
רּוח,
רּוחַ ,
רּוחַ ,
ַ
יֹומם וָ ֵליל!
ְׁשמֹר ִ ּבכְ ָ ּיה ָ
ָׂשא ִקינָ ה ַעל ַפ ְט ֶמה,
ָׂשא ִקינָ ה יִ ְׂש ָר ֵאל !
אֹות ּה וְ ֶאת ַע ְצ ָמם,
ִח ּ ְללּו ָ
ַע ּ ָמ ּה וְ ַאף ַע ּ ָמם.
ִח ּ ְללּו ֶאת אֹור ּכֹוכָ ֵבינּו
ַעל ֶא ֶרץ וָ יָ ם.
ִח ּ ְללּו ֶאת ְּכבֹוד ַה ֶ ּנ ֶׁשק,
יתם ְ ּב ֵאׁש,
ֶׁש ֵהגֵ ן ַעל ֵ ּב ָ
ִח ּ ְללּו ֶאת ְּכבֹוד ַה ֵח ֶׁשק,
ְ ּב ִא ּׁשֹו ַעם וָ ַעם יִ ְת ַחדֵּ ׁש.
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רּוח,
רּוחַ ,
רּוחַ ,
ַ
ַאל ֶּת ְחדַּ ל ָהמֹה ,יַ ּ ֵלל,
ָׂשא ִקינָ ה ַעל ַפ ְט ֶמה,
ָׂשא ִקינָ ה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל !
ַּבחֹולֹות ָק ְברּו ֶאת ְ ּגוִ ָ ּי ָת ּה,
ְל ַבל ֵּת ָר ֶאה וְ ָת ִעיד,
ַא ְך ָׁשכְ חּוֵ ,מה ֵ ּי ַקל ַהחֹול
רּוח ַמה ַ ּי ְת ִמיד.
וְ ָה ַ
רּוח נָ ָׂשא ַ ּג ְר ֵ ּגר ַ ּג ְר ֵ ּגר
ִּכי ָה ַ
ַעד ָח ַׂשף ֶא ְצ ַּבע–יַ ְלדָּ ה.
נָ ָׂשא ַ ּג ְר ֵ ּגר ַ ּג ְר ֵ ּגר ֶאת ַהחֹול,
ַעד ַל ּ ֵטף ִל ּ ֵטף ֶאת יָ ָד ּה.
רּוח,
ֲחפֹרֲ ,חפֹרָ ,ה ַ
ַעד ּתֹום ־ ַה ּ ֵליל,
ַ ּג ּ ֵלה ֶאת ֵס ֶבל ַפ ְט ֶמה
וְ ֶאת ֶח ְר ּ ַפת יִ ְׂש ָר ֵאל !
יָ ְצאּו ְל ַב ְ ּק ָׁש ּה ַּב ּׁ ַש ַחר ־
חּומה ָצ ְמ ָחה ֵמחֹול.
יָ ד ָ
ָע ְמדּוָׁ ,ש ְממּוִ ,ה ְק ִׁשיבּו ־
יַ ד–יַ ְלדָּ ה ָק ְר ָצה ִמ ּׁ ְשאֹול.
ל–ׁשאֹול ִהיא ׁשֹוכֶ ֶבת
אֹופ ְ
ִּכי ְּב ֶ
עֹולם.
וְ יָ ָד ּה ַעל ַסף ָה ָ
וַ ִּתזְ ַרח ְּב ַר ַעד ַה ּׁ ֶש ֶמׁש,
ָר ֲעדּו ָא ָדם וָ יָ ם.
רּוח,
רּוחַ ,
רּוחַ ,
ַ
ַאל ֶּת ְחדַּ ל ָהמֹה ,יַ ּ ֵלל!
ָׂשא ִקינָ ה ַעל ַפ ְט ֶמה,
ָׂשא ִקינָ ה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל !
שיר זה ,שנמצא בעזבונו של א .ל .שטראוס ,נכתב לאחר שנתפרסמו בעיתונות ידיעות
על מקרי–אונס ורצח של נערות ערביות שבוצעו בנגב על–ידי חיילינו.
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י וד – ח ת [א ל כ ס נד ר פן]

נאום הנרצחים
קול העם23.10.1953 ,

"ממשלתי הזדעזעה בשמעה את פרטי המקרה האחרון ,שהתרחש בקיביה"
" ...על מועצת הבטחון לנקוט בצעדים על מנת לעצור את התוקפנות" ...
(מדברי גולדווי ן ג'ב ולודג' באו"ם)

"מזְ דַּ ְעזֵ ַע" ְמאֹד
גֹול ְדוִ ין ַ ּג'בּ ִ
ּובעֹוד ְ
ְ
רֹוטן:
סֹוחט ִה ְת ַר ְ ּגׁשּות ִמ ּקֹולֹו ָה ֵ
וְ ֵ
לֹודג' ְמיַ ּ ֵפ ַח דְּ ָמעֹות
יס ֶטר ְ
ּובעֹוד ִמ ְ
ְ
"ח ֵרד" ְל ִב ְטחֹון יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יַ ְרדֵּ ן:
וְ ָ
לֹוטׁש ְלׁשֹונֹו
ּובעֹוד ַׁש ְר ְלס ַמ ִליק ֵ
ְ
י–ל ָבנֹון
ּומנִ יף ַעל רֹאׁש אּו"מ ֶאת ַא ְרזֵ ְ
ֵ
"ל ַׁשנּ ֹות"
ּובעֹוד ֶׁש ֻמ ּ ָטס ַהדַּ ָ ּין ְ
ְ
י–הדִּ ּיּון ִ ּב ְד ָברֹו ַה ָ ּנבֹון ־־
ִּכּוּונֵ ַ
ת–נֹוא ִמים
ֲ
אּולםֶ ,אל ָ ּב ַמ
־־ ִמ ּ ְפרֹוזְ דֹורָ ,ל ָ
יֹות–ה ּׁ ַש ְר ֶׁש ֶרת,
ַ
חּול
י–ס ְךְּ ,כ ְ
מּוד ָ
ְצ ֵ
י–ע ּ ִמים,
י–ׁשנֵ ַ
י–פה ,נִ ְר ְצ ֵח ְ
רּוע ֶ
ִמ ְתיַ ְ ּצ ִביםְ ,ק ֵ
נְ ִציגֵ י ָה ֵעדּות ָה ַא ֶח ֶרת.
אּולםֶׁ ,ש ֻה ַ ּצף ְ ּב ִס ּיּוט–
ַהס ָה ְׁש ַל ְך ָ ּב ָ
ן–ה ְ ּנ ִׂשיאּות.
ַה ּ ֵמ ִתיםֶׁ ,ש ָ ּי ְׁשבּו ֶאל ֻׁש ְל ַח ַ
ּובגְ בֹור זֶ ה ַה ּׁ ֶש ֶקט ַה ּ ַמר ־
ִ
ָקם ָהרּוג ֲע ָר ִבי וְ ָא ַמר:
הּודי ֶאת ִל ִ ּבי ּ ִפ ּ ֵל ַח
"כדּ ּור יְ ִ
־ ַּ
ְ ּב ַליְ ָלה ָא ֵפל וְ צֹונֵ ן.
ּופ ּ ָלח,
רֹועה ַ
וַ ֲאנִ יֶׁ ,ש ָ ּג ַד ְל ִּתי ֶ
אתי ִק ְב ִרי ָ ּב ֵע ֶׂשב ַה ּ ַלח
ָמ ָצ ִ
ְׁש ִמי ָ ּב ִע ּתֹון ־ ִמ ְס ַּת ֵ ּנן.
ימת ְסיָ גִ ים ּוגְ בּולֹות.
"לי ְמזִ ַ
ִ
ִׂשנְ ַאת יִ ְׂש ָר ֵאל ־ לֹא ִלי.
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הּוב ְל ִּתי ִל ְמ ְ
ׁשֹוך וְ ִל ְׁשדּ ֹוד ,־
וַ ֲאנִ יֶׁ ,ש ַ
יתי ִל ְׁש ּתֹות
י–ה ּ ִפ ּתּוי ֻר ּ ֵמ ִ
ַס ּ ֵמ ַ
בּולי.
ִמ ּ ִפי ַה ּ ְמ ַח ְר ֵחר ַעל ְ ּג ִ
ֹב–ל ָחיַ י,
יתי ַמגְ ֵלב ַעד–ז ְ
ֻה ֵּכ ִ
יתי ָמרּוד.
י–ב ִ
ְר ַעב ְּבנִ ֵּ
וַ ֲאנִ יַ ,ה ְמ ֻׁש ֶּסה ,לֹא יָ ַד ְע ִּתי ַח ַ ּיי,
יהִּ ,ב ְמ ִחיר ִענּ ּויַ י,
אֹות ּה ַעל ָּבנֶ ָ
וְ ָ
ָר ַצ ְח ִּתי ִּבכְ ַפר יַ הּוד.
ר–ר ּמֹונִ ים
ּומ ַט ִ
"ר ּמֹון ֶאל ָח ְד ָר ּה ־ ְ
ִ
ֶה ְח ִריב ֶאת ְּכ ָפ ִריָ ,ח ַלף.
ּ ֶמ ָ ּנה ַעל ָמנָ ה ־ וַ ֲע ֶׂש ֶרת מֹונִ ים
נֹופ ִליםָ ,ק ְר ָּבנֹות ַא ְלמֹונִ ים,
נָ ְפלּו וְ ְ
יס ֶטר ַד ָלס אֹו גְ לֹובּ .
ְּב ַצו ִמ ְ
ת–ה ָ ּנ ָקם ־
יצ ַ
ִה ְׂש ַּכ ְל ִּתי ִמ ְדרֹׁש ְמ ִל ַ
ַרק זֹאתֲ ,אדֹונַ יֶ ,א ְדרֹׁש:
ַה ְק ִׁשיבּו ְלקֹול–נִ ְר ָצ ִחים ־ זַ ֲע ָקם
ית–א ֲחוָ ה ָהיָ ה וְ ָקם,
ִל ְב ִר ַ
ְּכ ֵדי ֶׁש ַה ַחי יַ ֲחרֹׁש"...
הּוא ָ ּג ַמר וְ ָל ַחץ ֶאת יְ ֵדי ָה ִא ּׁ ָשה
וְ ֵעינֹו ַר ָּכה וְ יָ דֹו ָק ָׁשה.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

"מזְ דַּ ְעזֵ ַע" ְמאֹד,
גֹול ְדוִ ין ַ ּג'בּ ִ
ּ...ובעֹוד ְ
ְ
לֹודג' ְּבקֹולֹו ְמ ַר ּ ֵטן ־
יס ֶטר ְ
ּובעֹוד ִמ ְ
ְ
י–ׁשלֹום ְל ֵמאֹות
ְמגַ ֵ ּיס ַה ְ ּנאּום ְּבנֵ ָ
ַעל ְ ּגבּולֹות יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יַ ְרדֵּ ן!..
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.
.

.
.

ע .הלל

הניבוזים
משא5.11.1953 ,

יהם
חּורים ַה ֲהרּוגִ ים ִמ ַ ּג ּ ֵל ֶ
יֵ ׁש יֹום ָלבֹוא ַה ַ ּב ִ
בּולם,
ִל ְפקֹוד ַעל ַה ּ ָׂשדֹות ֶׁש ִ ּצ ּ ַמח דָּ ָמם וְ ִל ְׁשקֹול יְ ָ
וְ ִה ֵ ּנה מּוגְ ָלה.
		
קֹון–צֹואה.
ָ
ֶצ ַפע ָרץ ְ ּברֹאׁש נְ ָח ִלים ,וְ יַ ְר
יפה נְ ָב ָלה,
רּוׁש ֵלם וְ ֵח ָ
ַׁש ֲאנָ נָ ה יְ ָ
דֹולה,
יה ְ ּב ַס ִּכין ַה ֶּכ ֶסף ַה ְ ּג ָ
רּוׁשה ְ ּב ָׂש ֶר ָ
ל–א ִביב ֲח ָ
וְ ֵת ָ
ׁשֹוחד רֹוכֵ ב ֻח ְלדָּ ה.
ּוב ַׂש ַער ִעיר וָ ִעיר ַ
ְ
יבה.
הּוׁשב נֶ גְ דָּ ם ִל ְמ ִר ָ
חּורים ְל ָׁשלֹום וְ ַ
ָאז ָׁש ֲאלּו ַה ַ ּב ִ
הּוׁשב ִּכי ָע ָלה
ָאז ָׁש ֲאלּו ִל ִיד ָידם ,וְ ַ
ְ ּב ֻס ּ ַלם ַה ּ ֶמ ְמ ָׁש ָלה!
		
ָאז ִל ְמ ַפ ְ ּק ָדם ָׁש ֲאלּו
וְ ֻה ַ ּגד ִּכי ֻׁשדָּ ד
וְ ֶאל ִא ּ ָמם ־
יבם.
וְ נָ ַדם ְמ ִׁש ָ
		
		
		
		
		

ֶׁש ֶקט ָמ ְל ָאה יִ ְׂש ָר ֵאל
ַּכ ָ ּים ַה ּ ָמ ֵלא ִמ ָ ּים
וְ כִ ְמלֹא ַהח ֶֹמץ ַ ּב ּ ָמר,
וְ כִ ְמלֹא ַה ּ ִמ ְס ָחר ־ ִמ ְר ָמה
וְ כִ ְמלֹא ַה ֶח ְר ּ ָפה ־ ֶח ְר ּ ָפה.

ָאז ָק ְרבּו ַה ּ ֵמ ִתים ַעיִ ן ְ ּב ַעיִ ן נֶ גְ דָּ ה ַה ַח ִ ּיים,
וְ ַה ַח ִ ּיים ַ ּב ּ ֵמ ִתים לֹא ָראּו,
ֶׁש ּ ְמאּום ִמן ַה ֶּכ ֶסף לֹא נִ ְב ַהל ִמן ַה ּ ֵמ ִתים
ה–כ ֶסף.
ה–ב ֵהיכָ ל נִ ְב ֲה ָל ֶּ
וְ ֵעין ַה ַח ִ ּיים ְּכ ֻח ְלדָּ ְ ּ

יהם,
ן–ה ֶּבנְ זִ ין ִמ ְ ּזנָ ֵב ֶ
ָאץ ֲענַ ַ
ַּכבּ ּוז יְ ַרדֵּ ף ֶא ְתנָ ן.
		
טּוׁשים ־
עֹולה ִמן ַה ּ ַפ ְרדֵּ ִסים ַה ְ ּנ ִ
וְ ַהבּ ֶֹׂשם ָה ֶ
ְּכב ֶֹׂשם ַה ּׁשֹוד,
		
ּוס ָמ ַדר ַה ְ ּג ָפנִ ים ִּכ ְׂשחֹוק ַמ ֵ ּג ָפה,
ְ
ׁש–ׁשן ַל ַּת ִ ּנים ְצ ֻה ָּבה וְ ַחדָּ ה!
יֵ ֵ
ׂשֹור ֶפת ֵאין–קֹול,
זֹו ַמ ֲח ַלת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
ּומם,
ְּכמֹו ְל ָבנָ ה נִ גְ ַר ַעת דּ ָ
ְּכ ֵאם ַה ּ ֵמ ִתים נִ ְט ָר ָפה.
ַרק ְּבכִ י ֵאין דַּ י ַלבּ ֹוכִ ים ִל ְב ּכֹות
חּוקים וְ ַל ִ ּנ ְמ ָח ִקים!
וְ ֶאגְ רֹוף ֵאין–דָּ ָבר ַלדְּ ִ
רֹומים
י–מ ִ
ָאז ִה ִּביטּו ַה ִ ּנכְ ָל ִמים ֶאל ְׁש ֵמ ְ
רּומים.
וְ ִה ֵ ּנה ְמ ִ
		
הּודה
ֶאל ְּתכֵ ֶלת–יְ ָ
		
ְּכמֹו בּ ֹוץ נְ מּוכָ ה.
		
ׁש–ח ֵׁשכָ ה
ָאז ֵעינֵ י ַה ִ ּניבֹוזִ ים ָמ ְלאּו ֵא ֲ
מֹותם
וְ ַח ּ ָמה נִ ְפ ָל ָאה ֵה ִר ָיעה ַע ְצ ָ
יו–ח ָידה.
י–ח ִ ּיים ַעד זִ ִ
ׁשֹוררּו ֶח ְב ֵל ַ
יְ ְ

יה,
ּוס ָרנֶ ָ
י–ק ְריָ ה ְ
ֶּכ ֶסל ָׂש ֵר ִ
יה
סֹוח ֶר ָ
יר–עיר וְ ֲ
ׁשֹוט ֵרי ִע ִ
וְ ְ
מּוסה,
ת–ה ֲח ָ
ּופי ַה ִּת ְפ ֶא ֶר ַ
חֹול ִפים ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָעם ְ ּב ִל ּיט ֵ
ְ
ְ
ְ
ּוב ִח ּיּוך ַה ּ ָמ ְב ָרח,
יהן צֹואֹות ַ ּב ּפּוך ַ
ׁשֹות ֶ
ּונְ ֵ
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אבו תמאם

א לכ ס נ דר פ ן

אדם בחתאם אמר

היד הזאת

מאבק 13.11.1953 ,82

ַמ ּׁ ֶשהּו ָעט ַעל ָה ָא ֶרץ וְ נָ גַ ס
יהם
יהֵ .א ּ ֶלה ֶׁש ְ ּי ֵד ֶ
יטב ִמ ְׁש ַמ ֶ ּנ ָ
ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ִמ ּ ֵמ ַ
יהן ,־
נֹות–חֹורין ָּת ְמכּו ַ ּבדַּ ּ ִליםָ ,ה ֲאגֻ דּ ֹות ְל ִמינֵ ֶ
ִ
ְ ּב
נֹות ְר ִּתי.
ַה ּכֹל ָא ַבדַ .ה ּכֹל ָא ַבד וְ ַרק ֲאנִ י ַ
ַה ְּכ ָת ִלים וַ ֲח ִציר ַה ַ ּגגּ ֹות
רּוח ֶׁש ּלֹא ְ ּב ִע ָּת ּה.
נָ ְבלּו ְל ִא ּ ָטם ָ ּב ַ
נֹוד ִדים ֲע ָד ָריו ֶׁשל ַה ּ ָמוֶ ת
ַּכ ּיֹום ְ
ַ ּב ּ ָמקֹום ָׁשם ָרעּו ַה ּׁ ְש ָב ִטים.
ֲא ָח ִדים נִ ְמ ְלטּוֲ ,א ָח ִדים נִ ְת ַע ְּכבּו
רֹוקנּו.
ַעד ַה ּׁ ְש ִק ָיעהָּ .כל ַה ָ ּב ִּתים נִ ְת ְ
יתי ּ ִפ ְתאֹום ְל ָאדֹון,
חּותים ָהיִ ִ
ֲאנִ י ַה ָ ּנחּות ַ ּב ְ ּנ ִ
ַמ ְמ ָלכָ ה ֲענִ ָ ּיהְ ,ללֹא ַׂשר אֹו ָא ִציל
אֹו ָא ָדםַ .רק ִצ ּיּוץ ִצ ּ ֳפ ִרים
יסים ֶׁש ֻר ְּסקּו.
יל ָלה ֶׁשל ְּת ִר ִ
וִ ָ

קול העם2.4.1954 ,

פ ל ק ט פי ו טי

ֶאל ַא ְבנֵ י ַה ִ ּג ְל ָעד
ֲעמֹד ְּור ֵאה
ימת ָּכל נֶ ֶקב.
וַ ֲהפ ְֹך ְּב ֵא ַ
רֹון–אׁש ְּב ֶא ְב ָלם ַה ִ ּנ ָחר ֶׁשל ָה ֵרי–
ֵ
ֲח
ַה ַּב ְרזֶ ל וְ ַה ְ ּנח ֶֹׁשת ַּב ֶ ּנגֶ ב.
ִּכי ָׁש ְל ָפה ֲע ָר ָבה ֲע ֵברֹות ִעוְ רֹות
עֹוב ֶרת,
וְ ִׂשנְ ָאה ְמ ַׁש ָּסה ָּב ּה ֶ
ַה ִ ּז ְמ ָרה ַה ִ ּנ ּ ֵׂשאת! ־
ּרֹות–כוָ ּרֹות
ַּ
ַּכוָ
ְ
עֹופ ֶרת,
זִ ְמזְ מּו ָּבך דְּ בֹורֹות ֶׁשל ֶ
ּות ְמ ָלא דּ ֶֹבׁש–דָּ ם ַה ַּכוֶ ֶּרת...
ִ
 ...וְ ַה ּקֹול ֶׁש ִ ּז ּ ֵמר ־
ַעד ַה ּסֹוף לֹא זֻ ּ ַמר,
ִּכי ַה ּ ָמוֶ ת ִס ּ ֵמר
וְ ָה ֶרנֶ ן ֻס ּ ַמר,
וְ זָ עּוק ַה ָ ּגרֹון ־
ִמ ִ ּנ ְבכֵ י נְ ָק ָביו
ְּב ִח ְרחּור ַא ֲחרֹון
ֵהד ַה ֶ ּז ֶמר עֹוד זָ ב.
לֹא יָ כֹל ,לֹא יָ כֹל ַה ּ ָמוֶ ת
ִל ְצ ִלילֹו ַה ִ ּנ ְס ָער וְ זָ ב–עֹוד:
־ "זֶ ה ַה ּׁ ִשיר ָּב ֵאׁש נִ ַּתרָ ,אח,
ִמ ּ ִמ ְׁש ָלט ְל ִמ ְׁש ָלט.
נּו–ד ֶר ְך
רּוכה דַּ ְר ֵּכ ֶ
ֲא ָּ
ילת.
ילתְ ,ל ֵא ַ
ְל ֵא ַ
רּוכה וַ ֲחרּוכָ ה ִהיא ־
ֲא ָּ
ַח ְל ָחלֹותַ ,ח ְל ָחלֹות,
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ַא ְך דְּ רּוכָ ה ִמ ָּכל דְּ ָרכֶ ָ
יך
ַ ּבחֹולֹותּ ַ ,בחֹולֹות,
ֶאל ַה ָ ּים ִ ּבנְ ִתיב ַה ּת ֶֹפת
ֹוה ִרים ־
ֹוה ִרים ,דּ ֲ
דּ ֲ
ְ ּב ָד ָמם ָר ְׁשמּו ַה ְּכת ֶֹבת
חּורים.
חּוריםּ ַ ,ב ִ
ַ ּב ִ
חּומה ִלי
מֹול ֶדת ַר ָ
ֵהיֶ ,
ַא ְד ָמ ִתיַ ,א ְד ָמ ִתי,
לּו ֶׁש ּ ִלי ַא ְּת ־ ִמי ִלי ָמה ִלי
מֹותי.
מֹותי ַעד ִ
ַעד ִ
עֹוד–ל ֶלכֶ ת ־
ָ
נְ ַל ּ ְמ ֵד ְך ִל ְצ
לֹא ֲחלֹום ,לֹא ֲחלֹום ־
ֶאל ַהח ֶֹפׁשֶ .אל ַה ּ ֶל ֶחם ־
ֵאל ָׁשלֹוםֶ ,אל ָׁשלֹום!"..
"אל ָׁש־ל־ֹו־ם" ...וַ ִ ּידּ ֹם,
ֵ
ִּכי ָ ּב ְרחּו נֶ ֶקב–נֶ ֶקב
ַה ַח ִ ּיים ֶׁש ִ ּז ּ ְמרּו ִּת ְקוָ ָתם ָ ּב ַר ִ ּבים...
ֶאל ַא ְבנֵ י ַה ִ ּג ְל ָעד ַהבּ ֹוכֹות ַ ּב ֶ ּנגֶ ב
ה–ע ְק ַר ִ ּבים.
ִה ְתיַ ֵ ּצב ְּור ֵאה ־ ַמ ֲע ֵל ַ
ֲעמֹד ְּור ֵאה ! ־
ֵמ ֵע ֶבר ְל ָה ֵרי–
ל–ח ָלל,
נֹופ ָ
מֹול ֶדת ֲע ֻק ָ ּבה ִמדָּ ם ֵ
ֶ
י–ע ְב ֵרי–יַ ְרדֵּ ן
ֵמ ֵע ֶבר ַל ָ ּגדֹות ֶׁשל ְׁשנֵ ֶ
יק–החּוםִּ ,כנְ ח ֶֹׁשת ַה ָ ּק ָלל,
ַ ּבנֹוף ַע ִּת ַ
ים–יֹור ֵדי,
ְ
ים–עֹולי וַ ֲע ָמ ִק
ֵ
ַעל ֶ ּב ָה ִר
ת–ה ִ ּניר,
לּומ ַ
תּולה וְ ַעל ְּת ַ
ַעל ַק ְר ַקע ְ ּב ָ
ת–עיר,
ּומזְ ָ ּב ָלה וְ ַעל ֲחר ֶֹׁש ִ
ַעל ְּכ ָפר ִ
ּופ ִרי ֲא ֶׁשר ָ ּג ַמל.
ַעל זֶ ַרע ְ ּב ִאבּ ֹו ְ
ר–מכֹונִ ית וַ ֲה ִליכֵ י–גָ ָמל ־
ַעל דַּ ַה ְ
רֹודן
ֵמ ַעלַ ,ל ּכֹל ֵמ ַעל ־ יָ דֹו ֶׁשל ָה ֵ
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ִמ ּׁ ְשנֵ י ֶע ְב ֵרי ־ זְ כֹר! ־ ִמ ּׁ ְשנֵ י ֶע ְב ֵרי–יַ ְרדֵּ ן
לּוחה ָקׁשֹות.
ְׁש ָ
ָׁשלֹוף ַס ִּכין וְ ׁשֹוט,
ֹולדֹות!
ִּב ְׁשנֵ י ַע ּ ִמיםִּ ,ב ְׁש ֵּתי ַה ּמ ָ
ֲעמֹד ְּור ֵאה! ־
חֹורי
ֵמ ֲא ֵ
ת–ה ּ ָמוֶ ת ַה ִ ּננְ ֶע ֶצת
בֹור ַ
זִ ְמזּום דְּ ַ
"ע ֵליהּום" ֶׁשל נָ ָקם ־
וְ יִ ְל ַלת ָ
חֹור ֶצת
ַה ָ ּיד ַה ּזֹאת גּ ֹוזֶ ֶרת וְ ֶ
ּומ ְׂש ֵט ַמת ָה ֶר ַצח
ִמ ְט ַּבח–דָּ ִמים ַ
ם–כ ֶפל–דָּ ם.
ָּב ְך ּובֹו ־ דָּ ֶּ
ּובנּו ־ ַעם ֶאל ַעם.
ָּב ְך ּובֹו ָ
י–ׁש ַל ִּבים
ַה ָ ּיד ַה ּזֹאת ְׁש ַל ֵּב ְ
עֹולה ְּב ַמ ֲע ֵלה ָה ַע ְק ַר ִּבים.
ָ
ּ ָפרֹץ ֶאל ּ
"ׁשם".
"פֹה" ָחדֹר ֶאל ָ
ָחנֹק ַּב ַחי ֲא ֶׁשר נָ ַׁשם,
י–ח ּ ִלין
יֹומ ֻ
יֹומ ֵ
ֲא ָבל ַח ִ ּגים וְ ְ
ְּב ִק ְּביֶ הִּ ,כ ָּסלֹון וְ נַ ֲח ִלין.
ַה ָ ּיד ַה ּזֹאת ־ זְ ִריזָ ה ִהיא וְ נִ ְמ ֶר ֶצת ־
ל–ה ֶר ַצח!
–ע ָ
יַ ד ַה ּ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַ
ַה ָ ּיד ַה ּזֹאתַ ,ה ָ ּיד ַה ּזֹאת
ת–ה ּסֹוד!...
ת–הדָּ םּ ְ ,גלּויַ ַ
כּור ַ
ְׂש ַ
ֲעמֹד ְּור ֵאה! ־
רּועי
עֹות–פ ֵ
ְּ
ּ ְפ ָר
ֶאל ַס ִּכינֵ י נָ ָקם ה ַֹרגְ נּו,
ִמן ַה ּׁ ָשלֹום ֶאל ַה ּׁ ִש ּ ֵלם ָח ַרגְ נּו.
יר–ה ְ ּיבּול ־
וְ ַה ּׁ ִש ּ ֵלם ַע ִּת ַ
ִּת ּ ֵלי ְק ָב ִרים ִמ ּׁ ְשנֵ י ֶע ְב ֵרי ַה ְ ּגבּול!
ית ־
יו–ׁש ֵּס ָ
וְ ַה ּׁ ִש ּ ֵלם ֵא ָל ֻ
ּוב ֵס ֶתר!
אֹור–ה ּיֹום ְ
ַ
מּולים ְל
ם–תגְ ִ
דַּ ַּ
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יטי ָע ַליִ ְך ,יִ ְׂש ָר ֵאל!
רֹוס ּ ֶפ ִר ִ
ּ ְפ ְ
ְ
יטי ָע ַליִ ך ַה ַ ּי ְרדֵּ ן! ־
רֹוס ּ ֶפ ִר ִ
ּ ְפ ְ
רּואי
ין–כ ֶסף ָּכל ְק ֵ
ם–א ֶּ
ֵמ ִתים ִח ָ ּנ ֵ
רֹודן,
ַה ָ ּיד ַה ּזֹאת ֶׁשל ָה ֵ
יטי ָע ַליִ ְך ,יִ ְׂש ָר ֵאל!
רֹוס ּ ֶפ ִר ִ
ּ ְפ ְ
ְ
יטי ָע ַליִ ךַ ,ה ַ ּי ְרדֵּ ן!...
רֹוס ּ ֶפ ִר ִ
ּ ְפ ְ
ֲעמֹד ְּור ֵאה ־
וְ ִׂשנְ ָא ְת ָך ַׁש ּ ַלח,
יֹוק ֶדת,
ּומ ְת ַל ַ ּק ַחת וְ ֶ
ֹואה ִ
גּ ָ
ָ
לֹא ְ ּב ָא ִחיך ַה ַפ ּ ָלח,
ֹול ֶדת!
ִּכי ִאם ַ ּב ָ ּיד ַה ּזֹאת חֹונֶ ֶקת ַה ּמ ֶ
בֹודה
ת–ה ֲע ָ
לּוק ָ
וְ ֶאת יָ ְד ָך דְּ ַ
ֵּתן ְל ָא ִח ָ
יך ֶׁש ּ ֵמ ֵע ֶבר,

ַח ֵ ּיי ָע ָמל בּ ֹונֶ ה,
ַח ֵ ּיי ַה ְ ּי ִצ ָירה,
ּול ָת ִמיד! ־
ַח ֵ ּיי ָׁשלֹום ַא ַחת ְ
		
יִ ְחיּו–נָ א ְל ָפנֵ ינּו ַה ַח ִ ּיים!
*
ֲעמֹד ְּור ֵאה ! ־ ־ ־

ִּכי ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם ֵא ּלּו ,דַּ ע,
ידּו–ק ֶבר
ֶ
יֹור
יֹוליכּו–בּ ֹורִ ,
ִ
ֶאת זֹאת ַה ָ ּיד ַה ְמג ֶֹא ֶלת
ְ ּב ַדם ָה ָאבָ ,ה ֵאםַ ,ה ֶ ּי ֶלד!
ִּכי ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם ־ ָאח ֶאל ָאח ־
ֹותח!
ּכ ָֹחן ָ ּגדֹול ִמ ָּכל ּת ָ
יהם ֶׁשל ְׁשנֵ י ַע ּ ִמים ־
ִּכי יְ ֵד ֶ
ַה ֵ ּקץ ְל ִמ ְׁש ּ ְפכֵ י–דָּ ִמים!
אֹורב
ַה ֵ ּקץ ַל ּ ָמוֶ ת ָה ֵ
ַל ִ ּצ ּ ָמאֹון וְ ָל ָר ָעב...
יְ ִחי ָהא ֶֹׁשר ַה ָ ּק ֵרב
ם–ק ָרב!
ְ ּב ַא ְחדּותֹו ֶׁשל ה ֶֹל ְ
ָארּור ַה ּ ָמוֶ ת! ־
ּוב ָע ִתיד!
ּובהֹווֶ הֶ ,
ַה ּ ָמוֶ ת ֶ ּב ָע ַברַ ,
יִ ְחיּו–נָ א ְל ָפנֵ ינּו ַה ַח ִ ּיים! ־
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אס ח א ק א ל ח 'ט י ב
נ ו לד בע ין כא ר ם19 2 9 ,
ח י בע מאן
ע מאן2 005 ,
בעין כארם לא הרסו את הבתים .בכל הבתים שוכנו ישראלים .התפלאתי על

שאולי לא נעמוד בעומס הרגשי .הם חושבים שזאת אדמתם מזה אלפי שנים .אנחנו

ההחלטה להשאיר את הבתים .זה היה כפר יפה ותיירותי .הבתים בנויים מאבן .היה

נדפוק בדלת ונכה בזיכרון שלהם ובתודעה שלהם .נגיד שהאדמה הזאת שאתם

לו אופי פולקלוריסטי .יכול להיות שהאופי הזה היה הסיבה להשאיר את הכפר ולא

יושבים עליה היא אדמה שנשדדה .זאת אומרת ־ מלחמה מוסרית .אני חושב שאם

להרוס אותו .אמנים יהודים הרי פלשו למקומות דומים ליד חיפא ,שיפצו אותם

אנחנו מתכוונים להשיב את הזכויות שלנו ,אנחנו חייבים להתעקש על שני דברים:

וגרו בהם.

זכותנו למולדת וזכותנו לשיבה .ההתעקשות הזאת תפעל כאמצעי לחץ על החברה

אני ביקרתי בכפר שלי בשנת  1998ובשנת  .1999לא רציתי ללכת לכפר.

הישראלית .הם יתחילו לחשוב ולדעת שזו אדמה שנגזלה ,ושהחברה הישראלית

פחדתי .חבר שלי ,מחמד חביה ,הציע לי לבוא .הוא התעקש שאבוא ,גם אם אסתכל

חיה על חשבון אנשים אחרים .אנשים יצוצו מולם ,מבין כותלי הבתים ,מהגינות

על הכפר רק מרחוק .נסענו ברכב .לקחתי שני כדורי ואליום .הגענו למקום ,ואחרי

ומהגדרות ,יאמרו להם שזו אדמתנו.

שירדתי מהאוטו מיד זיהיתי אותו .זה היה ראס אלתותה ,הר בצד הדרומי של
הכפר .שם נמצא בית החולים הדסה .משם הסתכלתי אל מרכז הכפר ,אל המנזר.
לא ידעתי מה קרה לי .נפלתי על האדמה .נתקפתי בהתכווצויות והתחלתי לצרוח.
מה שפחדתי ממנו קרה :שלא אחזיק מעמד מול מראה הכפר .אחרי שנרגעתי
נכנסתי לכפר .הגעתי עד למנזר ראהבאת סהיון [מנזר האחיות ציון] ,ליד הבית
שלנו .התושבים היהודים לא היו בבית .הלכתי מסביב לבית .אני לא זוכר הרבה
מזה .אני רק זוכר שראיתי את הרצפה שמכסה על בור המים .היא היתה מרוצפת
אז ,ובזמנו היא היתה בלי ריצוף.
הפעם השנייה שבה הייתי בכפר מאז הנכבה היתה בגלל לחץ מהבת שלי
והנכדות ,שביקשו שאקח אותן ואראה להן את הבית ואת עין כארם .נסעתי איתן.
פחדתי שהבכי יביך אותי מול הנכדות שלי .הפעם לא בכיתי .עשיתי להן סיור .אני
הולך בכפר ,ונדמה לי שכל בית בכפר ,כל חלון ,כל רחוב וכל עץ שואלים אותי,
למה עזבת את הכפר? החרטה הורגת אותי .אני מרגיש חרטה בשמו של העם
הפלסטיני כולו .כאילו אני האחראי עליו .למה עזבנו את המולדת? עד היום זו
שאלה שמטרידה אותי ומעיקה עלי .באיזה זכות עזבנו את הכפר?
כשנכנסתי לכפר בפעם השנייה ,שתקתי מתוך כאב .לא צרחתי ולא בכיתי.
תפסתי את עצמי בפני בתי ונכדותיי .דפקנו בדלת .היה מאוחר ,כמעט תשע .יצא
איש זקן .אמרתי לו שבאנו לביקור בלי תיאום ,אבל זה הבית שלי .אמרתי את שתי
המילים האלה והסתובבתי .לא נכנסתי לבית .בגלל זה אני לא יכול לעצור את
עצמי כשאני מדבר על עין כארם .עד עכשיו.
זאת שאלה שהרבה ישראלים מתעמתים איתה .הרבה פלסטינים דופקים בדלת
ואמרים ,זה הבית שלי .הביקורים האלה מועילים לנו .אחרי חמישים שנה אנחנו
אומרים ,זה הבית שלי .גם לאלה החדשים שלא מכירים את הסיפור ,ואומרים ,אנחנו
קנינו את הבית ולא מעניין אותנו .אני בעד שנמשיך לבקר למרות הקושי ,ולמרות
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אפרים תלמי

אליעזר גרנות

פינה בצפת

שירת ִ ּב רעם

דבר15.10.1954 ,

אורלוגין  ,11ינואר 1955

ֻח ְרבּ ֹות ָ ּב ִּתיםִ ,קירֹות ַׁש ִחים,
ְׁשיָ ִרים ֶׁשל ַקׁש וְ ֶת ֶבן ;
קֹורֹות ֵע ִצים ְמח ָֹרכִ ים
וַ ֲע ֵרמֹות ֶׁשל ֶא ֶבן.

א
יתי ְּב ִב ְר ָעם ֶאת ִס ּלֹונֶ ה
ָר ִא ִ
יתי ְּב ִב ְר ָעם ֶאת ַה ְ ּז ָמן)
ָ(ר ִא ִ
ֹוהר ַעל בּ ֹורֹות ֲח ֵר ִבים.
גּ ֵ

ׁשּוחֹות ,בּ ֹורֹות וְ גֹב ַעל ּגֹב
וְ ֵאין ָׁש ֵלם ַאף ָ ּביִ ת ;
וְ כָ ְך ְרחֹוב ַא ַחר ְרחֹוב,
נֹופל ְ ּב ַמיִ ט.
קֹורס ֵ
ֵ

מּומ ִתים ֶׁשל פֹונְ ַט ּ ָמ ָרה.
ָׁשם ָ

ׁשֹופ ַע הֹוד,
נֹוף–ה ִרים ֵ
ָ
וְ
ּותכֵ ֶלת עֹז ַ ּב ּׁ ַש ַחק ;
ְ
ְּוד ִמי ָצלּולָ ,עמֹק ְמאֹד,
ֹוׁשט ָל ַר ַחק...
הֹומהּ ,פ ֵ
ֶ
הֹוְ ,צ ַפת ָה ִעירִ ,ק ְריַ ת ַה ּסֹוד,
ּופיִ ט !
ַה ּ ִמ ְס ּת ִֹורין ַ
ַמה ַרב ָ ּב ְך ַה ֻח ְר ָ ּבן וָ ׁשֹד !
ַמה ַרב ָ ּב ְך קֹוץ וָ ַׁשיִ ת !

יס ָרה :
ָצ ַחק ָאז ַס ָּבא ַּב ְלדִּ ֶ
ְ
"פ ֲע ַמיִ ם ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְלתֹוך אֹותֹו
ַּ
נָ ָהר ָל ֶר ֶדת"ָּ .בכָ ה ָאז יֶ ֶלד ־
ֹא–נֹולד " :וְ ַאף לֹא ּ ַפ ַעם ֶא ָחת".
ָ
ל
ָׁש ַמ ְע ִּתי ְּב ִב ְר ָעם ֶאת ִס ּלֹונֶ ה
ַּ(ת ִ ּנים ַעל בּ ֹורֹות ֲח ֵר ִבים).
יבה ִּב ְר ָעם ׁשּור ַל ְ ּז ָמן :
ִה ִ ּצ ָ
ַה ְ ּצחֹוק ַה ֶ ּזה וְ זֶ ה ַה ְּבכִ י.
ב
יֹוד ַע ָצנַ ח ַמ ּ ָטה
ָהרֹאׁש ֲע ֶדן ֵ
(כל ְׁשנֹות ַה ַ ּג ֲאוָ ה
ָּ
ָּכל ְׁשנֹות ַה ַ ּג ֲאוָ ה)
ְ
יֹוד ַע ֵאיך ּכ ְֹור ִעים.
ֲא ָבל ֵאינִ י ֵ
חּוחים...
ָה ֲענָ נִ ים ְּת ִ
ְ
יֹוד ַע ֵאיך ּכ ְֹור ִעים!
ֲא ָבל ֵאינִ י ֵ
ֲ ...אנִ י ָר ֵעב
אֹוהב ֶאת ַהדְּ ָמ ָמה.
 ...יַ ְלדִּ י ֵ
 ...וְ ַא ָּבא ֵמת
ִ ...א ּ ִמי ִא ְל ָמה ְּכ ִאי ְׁש ָמ ָמה,
 ...וְ ֵאין ִא ּׁ ָשה
בּ ֵֹוער ִא ּׁ ָש ּה ִּב ְׂשדֹות–דּ ָּודא.
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ְּבכּו ְליַ ְלדִּ י ֲא ֶׁשר יִ גְ ַהר
ַעל בּ ֹורֹות נִ ְׁש ָּב ִרים ִל ְׁשבּ ֹר
ְצ ָמאֹו ְּב ִב ְר ָעם :

 ...וְ כָ ל אֹונִ י
נּוד ּה.
לֹומי ־ ֲא ַבק ָ
וַ ֲח ִ
וְ עֹוד נֹוגֵ ׂש
יֹומי אֹונֵ ס ַ ּב ּ ַמ ְד ֵה ָבה ־ ־
ִ
ָארּור ַה ּ ַליִ ל
יבה.
ד–א ָ
ֲא ֶׁשר נִ ְמדַּ ד ְ ּב ַמ ֵ
ג
יה ְצ ִב ָ ּיה,
ָהיְ ָתה ַר ְעיָ ה ִלי ־ ֵעינֶ ָ
יה ֵלאֹותַ ,מה ּ ֵלאֹות,
ַרגְ ֶל ָ
(ה ּה ַצ ַער !) ֵמע ֶֹצר ְׁש ִב ָ ּיה,
יׁשה ָ
לֹא ֵה ִמ ָ
ָאר ּהּ ְ ,ב ִה ּמֹג ַה ּׁ ְש ִקיעֹותֶ ,אל ַח ּ ַלף ַה ְ ּצ ָב ִעים.
ַ ּגם ִ ּב ְפׁשֹט ַצּו ָ
וְ יָ ְספּו ַה ּׁ ָשנִ ים ַעל ָע ְצ ִ ּבי ־ ְמ ֵלאֹות.
יה ָ ּב ְרחּו ִלי ְּכמֹו ָהרּוחֹות ְ ּב ַרגְ ֵלי ַה ְ ּצ ָב ִאים.
וְ ֵעינֶ ָ
ד
ְ ּבכּו ְליַ ְלדִּ י ֲא ֶׁשר יֵ ֵלךְ
ְ ּביֹום ִמ ָ ּי ִמים ִל ְרעֹות
ֲא ָבנִ ים ְ ּב ִב ְר ָעם

וְ ִה ֵ ּנה ֲח ֵר ִבים.
וְ ִה ֵ ּנה ּ ְפגָ ִרים.
ה
ָהיְ ָתה ָלנּו ִּב ְר ָעם ְּכ ַט ֲחנֹות ַה ְ ּז ַמן
ֲא ֶׁשר רּוחֹות ָ ּג ִליל יָ נִ יעּו,
וְ ָהעֹונֹות ־ דְּ גָ נָ ן.
וְ ַהדּ ֹורֹות ־ ַל ְח ָמן.
ָהיְ ָתה ָלנּו ִּב ְר ָעם קֹולֹות וְ גַ ם ֵה ָדם
יה
לֹומֹות–ע ִבים ־ ָׁש ֶמ ָ
ָ
וַ ֲח
ּופ ְתרֹונָ ם :בּ ֹורֹות
ִ
ַה ּ ַמיִ ם וְ ַהדָּ ם.
ָהיְ ָתה ָלנּו ִּב ְר ָעם ָאבֹות וְ גַ ם ַע ּ ִמים,
ֹותינּו.
ַה ּ ְט ָחנֹות ֵהן ִא ּמ ֵ
וְ כָ ְך ָהיְ ָתה ִּב ְר ָעם
ַעד ֵקץ ָּכל ַה ָ ּי ִמים.

וְ ָק ָרא ָל ֶהן צֹאן :
ִל ְׁש ּתֹות ֲח ָל ָבן
ְל ֵה ַחם ְ ּב ַצ ְמ ָרן.
ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה דַּ ְרדַּ ר
ילן :
וְ ָא ַמר לֹו ִא ָ
ֶל ֱאכֹל ִמ ּ ִפ ְריוׁ
וְ ָל ֶׁש ֶבת ִצ ּלֹו
וְ ִלכְ רֹות ֲח ִלילֹו.
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ו
רּוח,
ְּב ֶׁש ֶבת ְט ָחנֹות בּ ֹוכָ ה ָה ַ
ֶאל ַה ּ ַמיִ ם חֹול נֹוזֵ ל.
רֹוע ֶדת
ְּב ֶׁש ֶבת ְט ָחנֹות דְּ ָמ ָמה ֶ
ִּב ְד ָמ ָמהַ .ה ּכֹל אֹוזֵ ל.
אׁשים,
ִמ ּׁ ֶש ֶבת ְט ָחנֹות ָל ְבנּו ָר ִ
ָׁשחֹור נְ ִתיב ַה ֶ ּק ַמחָ .ה ּה!
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א בו ת י שורו ן

הונא מחטטת
אורלוגין  ,11ינואר 1955

וְ ָׁש ּ ָמה נִ ְב ָ ּגדֹות ַ ּב ֵ ּצל נָ ִׁשים,
ְ ּב ֶׁש ֶקר ַה ּׁ ְש ָמ ָמה.

 ...מ ותר ־ ומ ו טב ־ ל ומר יהנדס  ,שה י א מ ל ת ה מ צפ ו נ י ו ת ה יה ו ד ית ו ה ח מל ה ב ק ר ב
יהודי פוילין .אף במחוזות ש ל א נ ו ד ע ה ־ ה י ת ה ק י י מ ת  .ה י ת ה ה " י ה ד ו ת " ש ל
מרמ ז שפתיה ומ י פ ת ח ל ב ה  ,מ ב ח ן נ פ ש ה ו מ כ מ ן ר ו ח ה כ ל י ו ם ת מ י ד .
ַ
יהדות פוילין.

ְ ּב ֶׁש ֶבת ְט ָחנֹות ָׁש ִבים ֶאל ֶר ֶחם
ְ ּב ַענְ וַ ת ֵמ ִתיםּ ֻ .ב ּ ַׂשר
ׁשֹות ֶקת,
ּוב ֶׁש ֶבת ְט ָחנֹותֶ ,
ַעל דָּ םְ .
ְצ ָע ָקה ִּת ְקרֹם ָ ּב ָׂשר.
ז
ְ ּבׁשּוב ַה ּ ִמ ּ ִלים ֶאל ַה ְ ּז ַמן
ֲהלֹא ִׁש ַח ְרנּו ַט ֲחנָ ה
יה ֵמרּוחֹות
ֹות ָ
ֶׁש ָא ְס ָפה ַּכ ּפ ֶ
וְ ָׁש ְל ָחה ֶא ְצ ָ ּבעֹות ֶאל ִל ָ ּב ּה
ְל ָה ִׁשיב ָלנּו ֶל ֶחם:

הי א הש ארת הנ פש והש ארת הל ב ש לה ; ה " ש מ ע " ש ב ו ח ת מה ל ר ג ע ע ינ י ה –נ צ ח .

ֹובע ְׁשכִ יב–דּ ֶֹפן ָׁש ַאף
ּכ ַ
ֵּבין ָּכ ְת ֵלי ֵּבית ַה ְ ּנכֹות ֶׁשל ְּב ַצ א ְל ְל.
ָהיָ ה ָּכ ְ
י–אב.
אׁשי ָּב ֵּת ָ
רּוך ַעל ָר ֵ
ָהיָ ה ָּכ ְ
עּוך ־ וְ ָצנַ ח ְּכזַ ְלזַ ל.
וְ ַא ַחר ֶׁש ֶ ּנ ֶא ְמרּו ָּכל ִמ ְׁש ֵלי
ל–ׁשם–טֹוב ִּב ְלׁשֹון ַה ְס ִּת ִירינִ י,
ַּב ַע ֵ
רּוׁש ֵלם"
"ב ַצ ְל ֵאל ,יְ ְ
ַּבת קֹול ִמ ְּ
ְ
אֹומ ֶרת ַמ ְר ַאיִ ך ַה ְר ִאינִ י :־
ֶ
יׂש ַר ִאיל !
"הּונָ א ַמ ַח ְט ַט ְּת ִא ְ
רּוׁש ֵלם,
ִמ ּתֹוכֵ כִ י ַה ּקֹול ,יְ ָ
ִמ ּתֹוכֵ כִ י ַה ֵהד וְ ַה ֵ ּצל,
ַה ּׁ ָש ִבים ֶאל ְׁש ָע ַליִ ָך!"

"אכְ לּו ,יְ ָל ִדים,
ִ
ִאכְ לּו".

וְ יָ ָצא ִמ ַ ּז ְלזַ ל ֲא ִר ָיעף;
אל ְל.
ע–ׁשל–רֹאׁש ־ ִמ ְּב ָצ ְ
כֹוב ֶ
וְ ַ
ֻהדַּ ף ַה ּׁ ֶשל–רֹאׁש וְ לֹא ָׁשב.
ימ ַּבל:
ָאץ וְ ָצ ַלח ְּכ ִצ ְ
–א ְמקֹום יִ ְׂש ָר ֵאל !"
"הּונְ –נְ –נַ ַ
ָהיָ ה נֵ ס ִמ ּתֹוכֵ כִ יִ .מ ָּכל ְׁש ָע ַריִ ךָ.
רּוׁש ַליִ ם,
ל–ׁשּובה יְ ָ
ָ
יר–ׁש
ִק ֶ
ַה ְר ִאינִ י ַמ ְר ַאיִ ך.
ָר ִאינּו ָּב ְך קֹול ֲענָ וִ ים,
ַׁש ֲח ִרית וְ ִע ְב ִרית וְ ַע ְר ִבית.
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יבים
ַעל–ׁשּום יִ ִידיׁש ַׁש ֻּכ ּ ַלת ִמ ִ ּנ ִ
וְ יַ ְהנְ דֶּ ס ָלׁשֹון ָה ִע ְב ִרית.
עֹולה.
אֹומ ִרים ָ ּב ּהָ :ק ְר ָ ּבן ֶׁש ֶ
ֶׁש ְ
נֹופ ֶלת ָה ֵאׁש.
אֹומ ִרים ָ ּב ּהֶ :
וְ ְ
ֹומה ?
ִמי ֻא ּ ָמה וְ ָלׁשֹון ָל ּה דּ ֶ
ְצאּוִ ,ה ְת ַח ְ ּקרּו–נָ אִ ,אם יֵ ׁש !
ּול ּה;
ַמ ְעיָ ן ֶׁשל ּ ָפנִ ים ְמ ַפ ֶּכה ִמ ּל ָ
ת–ה ּג ֶֹרן זֹו ִהיא ְמ ַא ּ ֶל ֶמת.
ִצ ּפ ֶֹר ַ
צּול ּה ־
נֹודע ִצ ְל ָ
ֲא ִפ ּלּו ָמקֹום לֹא ַ
ּומ ַה ֶ ּי ֶמת.
נֹוד ָעהָ ,ל ֱא ֶמת ־ ְ
ִהיא ְ
ַע ְל ָמ ִתיֶׁ ,ש ֻע ַ ּצ ְב ְּת ַ ּב ּ ָׂש ֶדה ַה ָ ּקצּור,
ֵאזֹור ֶׁשל ָמ ְתנֵ ְך ־ ִׁש ֳ ּב ַלי.
ַעד ּג ֶֹרן ִלי ּ ַפ ַעם ־ ָׁש ַמ ְר ְּת ְּכ ִא ּסּור
ַעכְ ָׁשוִ ,מ ּׁ ֶש ָ ּבאת ,־ ָׁש ַא ְל ְּת ָע ַלי.
עֹוב ֶרת ֲהלֹם.
ַע ְל ָמ ִתי ֲא ֻל ּ ָמהַ ,א ְּת ֶ
יִ ְר ְ
ֹוצ ִרים ־ לֹא יַ ְחקֹרּו.
אּוך ַה ּק ְ
ם–ׁשלֹום.
טֹובה ָּכאן ֲע ֵליכֶ ָ
ָ
רּות ־ ִמ ִ ּז ְמ ַרת ַה ּג ֶֹרן.
ֹוילין.
זֹאת ַה ְׁש ָא ַרת–נֶ ֶפׁש ִמ ּפ ִ
עֹולם ְּכיֹום אֹור.
יָ ְצאּו ִמן ָה ָ
בּורם ְל ָבבֹות לֹא יִ ּפֹלּו.
ַ ּב ֲע ָ
עֹולם ְּכיֹום ְ ּברֹא.
יָ ְצאּו ִמן ָה ָ
ֵהם ָה ְלכּו ְ ּב ָׁש ָעהּ ְ .ב ָׁש ָעה,
ס–הוָ י.
ִ ּב ְׁש ַעת ֶא ֶפ ֲ
ֵהם ָה ְלכּו ַ ּב ַ ּי ַערּ ַ ,ב ַ ּי ַער
ֹוס–לוַ אי.
ְ ּב ִלי ֶא ּפ ְ
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ֶאת ַה ַ ּי ְהנְ ֶדס ָעׂשּו ָל ֶהם ֶא ּפֹוס.
ׁשּורה.
ָה ְפכּו ֶאת ַהדִּ ין ְל ָ
(=ע ּ ֶפעס)
נָ ְתנּו ָלנּו ַמ ּׁ ֶשהּו ֶ
גּורה.
ָל ֵׂשם ִּב ְמ ָ
עֹולם.
אֹוה ֵבי ָה ָ
ֵהם ָהיּו ֲ
ְל ָא ָדם ֵהם ָר ְקדּו ַמה– ָ ּי ִפית.
עֹולם,
"בּ ֹוא ְּור ֵאהַ :חי ָא ָדם ָּב ָ
ֹומה ְל ָדוִ ד.
וְ ַה ּ ֶמ ֶל ְך דּ ֶ
בּ ֹוא ְּור ֵאהָ :ה ָא ָדם ־
ֵמ ַהדְּ ָב ִרים ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ֵׁשעּור.
ל–ה ָּב ָׂשר–וָ ַדי,
בּ ֹוא ְּור ֵאהָּ :כ ַ
ַעל דְּ ָב ִרים ֶׁש ֵאין ָל ֶהם ֵּתאּור".
וַ ֲח ָתם ֶׁ ...ש ֶלט נָ ע ַעל ַה ַ ּי ַער:
"מי ָר ָאה ־ ָׁש ֲאטּו ַה ְּכ ָב ִׂשים.
ִ
–ח...
–ח ַ
ַה ּ ְמ ֻׁש ּ ִטים ָ ּג ֲהרּוַ ,ח ַ
ַרק ַּביִ ת ְ ּג ָב ִרים ֲאחּוזִ ים
ָאכַ ל ֶאת ַה ַ ּקׁש ַה ּ ְמב ָֹער,
חֹוסים,
ַרק ַּביִ תֶׁ .ש ַ ּקל בּ ֹו ִ
ֵה ִריחּו ְּכ ָב ִׂשים ֶּב ָע ָפר.
ים–מ ְת ַח ּ ְפ ִׂשים
י–לכֵ ן ִמ ְת ַּב ְ ּק ִׁש ִ
ִא ָ
ים–מ ֶא ְתמֹול ֶׁש ִ ּי ְמרֹדּו,
ַה ְּכ ָב ִׂש ֵ
ַה ְּכ ָב ִׂשים ְּב ַק ְרנֵ י ַה ִ ּק ָירה.
ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים יַ ֲעבֹדּו
כֹורה.
וַ ִ ּנ ֶבז ֶאת ָּכל ַה ּ ְמ ָ
ִּכי ָא ְחזּו ְּב ַק ְרנֵ י ַה ּ ָפ ָרה
יה ־ ־ "
אֹוחזִ ים ֶאת ֵעינֶ ָ
וְ ֲ
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וַ ִּת ּפֹל ָה ֱא ֶמת ַעל ַח ְר ָ ּב ּה.
יה.
ָאז ַה ּׁ ֶש ֶמׁש נָ ְפ ָלה ַעל ַק ְרנֶ ָ
אֹומר ? ְצ ִבי
אליק ֵ
ּומה ְ ּביַ ִ
ַ
חֹוקה וְ ַע ּ ֵליז
יסה ְר ָ
ְל ִט ָ
־ ַּכ ַ ּנר ָהרּוחֹות ְר ֵאם ַק ְרנָ יו ־
ְמ ֻצ ָ ּיר ְ ּביַ ד ֶׁש ֶלט ִא ְט ִליז.
אֹומר ? זֶ ה ַה ּׁ ְשוָ ר.
אליק ֵ
ּומה ְ ּביַ ִ
ַ
ָא ֻר ָּכה ְלׁשֹונָ ם ֶׁשל ְׁשוָ ר.
ַּכ ַ ּנר ֲא ֻר ּכֹותְ ,ר ֵאם ַק ְרנָ ם,
ׁשֹופר.
וְ ִל ְת ַקע לֹא יֵ ְדעּו ְ ּב ָ
אֹומר ? ֶׁשנּ ָֹורא.
אליק ֵ
ּומה ְ ּביַ ִ
ַ
ְ
ִמי יִ ֵּתן ָלך קֹול ,יִ ְׂש ָר ֵאל !
לֹא ִהגּ ּו ָאז ּ
ֹולין"ָּ ,כ ְךִ ,מ ּ ְל ָרע,
"פ ִ
ּוה ־ ִמ ּ ֵלב.
ֹוילין ִהגּ ָ
ּפ ִ
ָהגּו ־ ַ ּביְ ִצ ִירים ֶׁש ָ ּב ֵצקֹו.
ֵא ּלּו ַרגְ ַליִ ם ָצ ֵלקּו.
ָל ֶע ֶרב יַ ְב ִריכּו ִ ּב ְר ַּכיִ ם
ִמ ַּת ַחת דַּ ֶ ּב ֶׁשת ַׁשדַּ י.
ָהגּו ַ ּב ָ ּג ָמל ,יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ֶׁש ֶה ֱע ָלה ֶאת ִר ְב ָקה ְ ּבגִ יל ַר ְך.
ׁשֹומ ַע יֵ ׁש! ַא ְך ַמ ְל ָא ְך ִמ ּ ִמ ְליֹון
ֵ
יח ִלגְ יֹון.
ְל ָהגָ ר ְּכ ָבר ִה ְב ִט ַ
א–ציח ?
ַהיַ ֲעלּו ָל ֲע ֵק ָדה ִצ ֵח ִ
הּוחס.
יִ ְׁש ָמ ֵעאל הּוא ַה ֵ ּבן ֶׁש ָ
יח.
הּוא ַה ֵ ּבן ־ הּוא ַמ ְל ָא ְך ַה ּ ַמ ְב ִט ַ
יח לֹא ָחס.
–ל ַה ְב ִט ַ
ּומ ְל ָא ְך ְ
ַ
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ֲה ִמ ְּב ִלי ֵאין ְּב ֵארֹות,
כֹורי ?
יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ ֵע ָׂשו ְּב ִ
וַ ֵּת ֵצא ַמ ַּכת ְּבכֹורֹות
ִמ ְּב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי.
יׁשה
ָׁש ְמ ָרה ְּב ִל ָּב ּה ...וְ ִה ְל ִּב ָ
יׁשה
תּואל וְ ֶה ֱח ִׁש ָ
ִר ְב ָקה ַּבת ְּב ֵ
יׁשה
ּ ֶפן יִ ְׁש ַמע ֵאל וְ ִה ְח ִמ ָ
יַ ֲעקֹב יִ ְׂש ָר ֵאל.
ָקם ֱא ִל ֶיעזֶ ר ַּב ַעל ֶמזֶ ג,
וְ ָרם ֱא ִל ֶיעזֶ ר ַּב ַעל ֶמ ֶׁשק,
וַ ַ ּי ַעל ַעל ּג ֶֹׁשם דַּ ֶּב ֶׁשת–
ָ ּג ָמל ִמ ְת ַ ּג ֵּב ַּה ַל ּ ֶמ ֶׁש ְך.
וְ נִ ְס ָּתר ־ ַעד ָא ְס ֵפי ַה ּׁ ַש ּ ֶלכֶ ת.
ר–הֹול ְך ִ(עם ָר ִביד).
ֵ
ָ ּג ָמל יָ ָק
"ביִ תְ ,לכּו וְ נֵ ֵלכָ ה !
ַּ
יֹותר ִמ ְּב ָהנֶ ך,
ַה ֲח ֵרׁש עֹוד ֵ
הֹול ְך ְל ָה ִביא.
ֵמ ַה ְר ֵחק הּוא ֵ
ֵמ ַה ְר ֵחקֵ ,מ ַה ְר ֵחק הּוא ֵה ֵלכָ ה.
ְל ִע ִּתיםְּ ,ב ָצ ַריִ ,ה ְר ַע ְמ ָ
נּוך ֶא ָחא:
ה–כ ְך! וְ כִ י ַמה ֶ ּזה ָּת ִביא ?"
ְמיֻ ּ ֶפ ָּ
רּוריםְּ ...ב ַרם
לֹא ַקל ִעם ַּת ְר ִמיל ַה ְ ּג ִ
רֹורם.
ת–ס ֶתר ִל ְצ ָ
הּוא ְּכתֹנֶ ֵ
ִּכי ִאם ְּב ַת ְר ֵע ָמה ,־
ָאז ָמה ? !
ַה ִאם נָ א יֵ ׁש ָא ִבי ?
ַה ִאם נָ א ִא ּ ָמא יֵ ׁש ?

־ 149

אּולם
ַחף ַה ּ ֶמ ְר ָחף! וְ ָ
ְּכ ַסם ַל ּ ְפ ָר ִחים ־ ַה ַּכ ּ ָלנִ ית.
עֹולם
יִ ְת ְק ָע ּה ְּב ַד ּׁשֹו ָה ָ
ְּכ ֵצאתֹו ַל ֻח ְפ ָׁשה ַה ּׁ ְשנָ ִתית.

ִּכי ִמכְ ָּת ִבי
ֹוׁשׁש :
ָהיָ ה בּ ֵ
"ח ֵ ּננּו ,נַ ַער,
ָ
וְ יַ ִ ּג ַיע,
ּ ִפ ַּסת ַה ְ ּניָ ר,
ּ ִפ ַּסת ָר ִק ַיע".

ֶׁש ְּבכָ ל ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים ַה ָ ּק ִׁשים
ָע ְל ָתה ְל ֻח ּ ָפה ַּכ ּ ָלנִ ית.
יׁשים
וַ ּת ַּורׁש ִל ְר ִׁש ִ
יׁשים יֹונָ ִתי.
וַ ֻּת ָ ּקׁש ִל ְק ִׁש ִ

לֹא ַעל ֶל ֶחם
הּוא ֵׂש ָחם.
לֹא ַעל ֶל ֶחם,
לֹא ֲע ֵליכֶ ם.

קֹוסמֹו ַה ּ ָפ ִליט,
ּור–ב ָע ְל ָמא ַעל ְ
ַה ִּס ּפ ְּ
ַא ָּתה ְׁשתֹק! ַה ּ ַמ ָּסה ־ ַל ָּבנִ ים.
ית ֵריכֶ ם ַּב ִס ּפּורַ ,ט ְפ ַל ָ ּיא.
ַא ְׁש ֵריכֶ ם ֵמ ְ
ּור–ל ָפנִ יםְ .ל ָפנִ ים ־
ַּב ִּס ּפ ְ

ר–בכֵ ן,
ַ ּב ֲא ֶׁש ְ ּ
ֲהיֵ ׁש ָ ּבזֶ ה ?
ִמכְ ָּת ִבים
נֹוׂשא...
ֲאנִ י ֵ

ַהח ֶֹרף זָ ַקף
נְ ִח ֵירי ַא ּ ָפיו.

ִה ְת ַ ּב ּ ְׂשרּו ִׂש ְפ ֵתי ַה ּׁ ָשכֵ ן
ּוחית ֶׁשל ְמבֹוכִ ית ־
־ ְ ּב ַמ ּפ ִ
ִּכי כֵ ן:
 Tam־ ֵאין.
יל ִתיּ ִ ...בגְ ַלל
ְ ּב ָׂשׂשֹוןֵ ,אפֹואִּ ,ת ּסֹב ַּת ְר ִמ ָ
ֶׁש ִהיא נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ֶאל ַה ְּכ ָלל.
ִּכי ִאם ַ ּב ּ ַט ְל ֵט ָלה ־
ְ ּב ֵט ָלה.
יר–ה ּׁ ִש ִירים וְ ָק ָלף
ַ ּב ַּת ְר ִמיל דַּ ף ִמ ּׁ ִש ַ
י–ק ְפ ַליִ ם וְ ַאף
ֵמעֹור ְצ ִבי ְ ּב ִק ְפ ֵל ִ
ְק ֵד ָרה ֶׁשל ִמ ְצ ִרים וְ כָ נָ ף
ִמ ּ ִל ְבנַ ת ַה ְּכנָ ַפיִ ם.
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ְּבח ֶֹרף ָח ִריק
ּוב ֶׁש ֶלג ָׁש ִריק.
ְ
וְ ִאם ַ ּגם ִה ְר ִחיקּו ַר ֲחקּות
ַה ְּכ ָפרַ ,ה ָ ּנ ָהר וְ ַה ּׁ ְשוָ ר ־
ָהיָ ה ָּב ֶהם ָאז ִמדַּ ֲחקּות
ַה ּׁ ְשוָ ִרים ֶׁש ָחצּו ַעד ַצּוָאר.
ֲע ָט ֵפל ָׁשם ְל ַמ ְע ָלה ָּב ָהה
–ה ִרים ־
ת–רּוח ָ
ַ
־כנַ ף ַט ֲחנַ
ְּ
ּול ַמ ּ ָטה ִצ ּלֹו ּ ְפנֵ י נָ ָהר
ְ
ְארי ַה ּׁ ְשוָ ִרים.
ְמ ַח ּ ֵל ף ֶאת ַצּו ֵ
רּוח :
ָּכזֹאת ַּת ֲחנַ ת ְּכנַ ף ָה ַ
רּוח.
רּוח ־ ַ
ַ
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נּוע:
ְׂשמֹאל וְ יָ ִמין ִהיא ָּת ַ
הּוא ַא ְך .הּוא ַא ְך.
וַ ִ ּינֹועּו ָעלֹה וְ ָה ְ
פּוך
ַאּוָזִ ים ְ ּבנֵ י ָה ָאחּו.
ְ
ּוחַ ,ה ָ ּנ ָהר ַה ּׁ ָשפּוך ־
ָה ַא ּׁש ַ
יא ְך ֵהם ֻׁש ּ ְפכּו וַ ִ ּי ְׁש ַּתחו.
ֵה ַ
ּוב ָר ִק ַיע ־ ָ ּברּור ־ ַה ַ ּג ְל ַ ּגל.
ְ
ל–מיִ ם נִ ְק ָצף וְ נֶ ֱח ָרץ.
ַ ּג ְל ַ ּג ַ
נִ ְצנְ פּו ַהדְּ גָ נִ ים ִל ְפנֵ י ָעל,
ֹוחן .וַ ֶ ּי ֱח ַרד.
וַ ִ ּי ַ ּקץ ַה ּט ֵ
יָ ְראּו יְ ָל ִדים ַׂש ִ ּקים ָ ּבר.
ַהדָּ גָ ן לֹא ָ ּבא ָל ַא ְמ ָ ּבר.
ִה ְׁש ַּת ּ ֵפ ְך ַהדָּ גָ ן ְ ּב ִע ּקּוף
וַ יְ זַ ּ ֵמר ִמן ַה ּ ַׂשק ַה ָ ּנקּוב.
ל–מיִ ם :
ַה ּ ַט ֲחנָ ה ַה ּׁ ֵשנִ ית ־ ַ ּג ְל ַ ּג ַ
י–חי–יִ ם!"
י–חי–יִ םֵ ,ר ַ
"ר ַ
־ ֵ
ַהס ִמ ַ ּג ְל ַ ּגל ֵ ...מ ָהמֹה ִעם ...
נּוח .הּוא ַאךְ.
אפל לֹא יָ ַ
ַא ְך ֲע ָט ֵ
ַא ֲחרֹונֵ י ַקׁש ִמ ְס ּפֹוא ְ ּבאֹור ָצר.
דְּ גָ נִ ים ְ ּב ִמ ְד ֵ ּגה זְ ַהב ֲע ַראי.
ּובאּו ָׁש ַמיִ ם ,נָ ְׁשקּו ַל ּׁ ְשוָ ר.
ָ
וְ נָ ְׁשקּו ַל ָ ּנ ָהר ־ וְ נִ ְל ַקח ִמן ַה ּ ַמי.
זְ ַקן ַה ּ ַט ֲחנָ ה ָאז ָ ּגוַ ע.
הּוטל ְּכ ַׂשק ֶק ַמח.
בּ ֹור ַ
טֹוב ִאם ֵמת ִמ ּׁ ֶש ְּכ ָבר.
עֹולה ֶצ ַמח.
ִמן ַה ְּס ָתם ֶ

עֹולה ַעל ַה ּכֹל ֶׁש ָע ַבר
וְ ֶ
ִ ּג ּל ּו י ֶה ָע ָפר.
ּוב ִרגְ בּ ֹו
יֶ ֱע ַרב ֶה ָע ָפרְ ,
עֹולם ֲא ֶׁשר בּ ֹו.
יֶ ֱע ַרב ֶה ָ
בּ ֹו ַהח ֶֹרף ָׁש ַרק
ֲע ֵליכֶ םַ ,ט ְפ ַל ָ ּיא,
וְ ֶה ֶרג ָה ַרג
ָהא ַט ְליָ א.
ָל ַקח יְ ָל ִדים
ְל ִעיר ַמ ֲע ֶט ֶרת.
ָ ּג ְׁשמּו ְ ּג ָדיִ ים
ְּב ִעיר ַא ֶח ֶרת.
עֹולם לֹא יֵ ַח ּתּו
ְּב ִעיר ֶׁש ּ ְל ָ
וְ ָׁשכְ בּו ִליׁשֹן ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַבע.
יֹודיעּו ְּב"הּונָ א ַמ ַח ְט ַט ְּת":
ִ
ְ
ִע ֵירנּו ְּכ ֶד ֶרך ַה ּ ֶט ַבע.
רּוׁש ֵלם.
בּ ֹאּו ֶּב ֱא ֶמת יְ ְ
קּוחים וְ אֹונִ ים,
ֶׁש ִּת ְראּו יְ ָל ִדים ְל ִ
ֶׁש ִּת ְראּו ַה ּקֹולֹות ֶׁש ּ ָל ֶהם
ִּכי לֹא נִ ים.
רּוח ְק ִה ּלֹות ְּבתֹוכֵ כִ י.
ַ
לֹא נָ ְפלּו ִּב ְל ָב ָבן ָהרּוחֹות.
וְ ָא ַמ ְרנּוְ :ר ֶאינָ הְ ,ר ֶאינָ ה,
ׁשּובנּו ִמ ְּס ִליחֹות.
ְּכ ֵ
ָׁשלֹום ֲע ֵליכֶ ם,
ֲע ֵליכֶ ם ָׁשלֹום.
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יו ד– ח ת [ א לכס נ דר פ ן ]

נימה אחת
קול העם11.3.1955 ,

ָׁשלֹום ֲע ֵליכֶ ם,
ֲע ֵליכֶ ם ָׁשלֹום.
ֹות ֵבנִ י ִמכְ ָּתב.
ּול ִא ּ ִמי עֹוד ּכ ְ
ְ
א–מכְ ָּת ִבים ֶׁשל ִא ּ ִמי.
נֹוׂש ִ
ֲאנִ י ֵ
ל–א ְפ ַּתח ־
סֹודי ַ ּב ֶ
ֲאנִ י דַּ ּוַאר ִּתיק ִ
וְ לֹא נְ גִ יד ֲע ִתידֹות ְל ֻא ּ ִמי.
ֹותב ֶאת ַה ּׁ ֵשם ְּכ ַק ַ ּנאי
ַרק ּכ ֵ
ְל ַה ְל ִעיט ֶאת נַ ְפ ִׁשי ְּכ ָע ֵרל.
ֶאת ְׁש ָמ ּה ֶׁש ָה ַל ְך ְל ָפנַ י
ר–ר ֵחל.
ּול–ק ֶב ָ
ּומ ְד ִ ּביק לֹו בּ ֶ
ַ

את וְ נָ ַב ְר ָּת ְּבכָ ל אֹות ־
ָק ָר ָ
נֹוט ֶפת ַה ּכ ֶֹת ֶרת:
ימה וָ ָדם ֶ
ֵא ָ
"ה ָידד ָל ִא ּ ָמהֹות ַה ּׁ ַש ּכּולֹות !
ֵ
ַל ִ ּנ ְר ָצ ִחים ־ ַההֹוד וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת !"..
את וְ נָ ַב ְר ָּת ְּבכָ ל אֹות ־
ָק ָר ָ
ָ
ּול ֵעינֶ יך זָ עּו ַהחֹולֹות,
ְ
ָ
ּול ֵעינֶ יךְּ ,ב ָׂש ָפה נִ ֶח ֶרת,
ְ
ּומ ַס ּ ֵפר ַא ֶח ֶרת:
ָקם ֵּבן ֶא ָחד ְ
ְ
"מ ָע ַלי ְמ ַה ּ ֵלך ַס ַהר ַצח וְ כָ תֹם,
־ ֵ
הֹורי,
הֹור ִתי וְ ִ
וַ ֲאנִ י ֶּב ָע ָפרָ ,
ד–תֹם,
יתי ַע ּ
וַ ֲאנִ י ֶאת ַח ַ ּיי לֹא ָחיִ ִ
נִ ילּוס ,נִ ילּוס ,נָ ָהר–נְ ָה ִרי!..
דֹות–ה ַ ּי ְרדֵּ ן ־
ַ
אתי ִל ִּבי ֱא ֵלי ְ ּג
לֹא נָ ָׂש ִ
אֹורי,
וְ ַה ּ ַליְ ָלהְּ ,ב ֶח ֶתףָּ ,כ ָבה ִלי ִ
רֹודן,
יתנִ י ֵ
דֹות–ה ֻּכ ְתנָ ה ִה ִּס ַ
ַ
ִּכי ִמ ּ ְׂש
נִ ילּוס ,נִ ילּוס ,נָ ָהר–נְ ָה ִרי!..
ְּב ַח ֵ ּיי ֲע ָמ ִלי ֶׁש ֻה ְׁש ַּבת ִּבן–יֹומֹו,
כֹורה ־ זָ ֳה ִרי,
ּוב ֵׁשם ַה ּ ְמ ָ
ְּב ַח ַ ּיי ְ
ָ
–במֹו,
יבה וְ זָ דֹון ְּבגַ ּ ֶליך ְּ
ְׁשטֹוף ֵא ָ
נִ ילּוס ,נִ ילּוס ,נָ ָהר–נְ ָה ִרי!..
את וְ ָה ַפכְ ָּת ְּבכָ ל אֹות ־
ָק ָר ָ
ת–קנְ טּור ְּבׁש ֶֹמן ַה ּכ ֶֹת ֶרת:
ימ ִ
ְּכ ִל ַ
חֹול ֵלי ַה ַח ְל ָחלֹות!
"ה ְד ָרן ִל ְמ ְ
ַ
ַל ֲהרּוגִ ים ־ ַה ְ ּקט ֶֹרת ַה ּ ְמק ֶֹט ֶרת!"..
את וְ ָה ַפכְ ָּת ְּבכָ ל אֹות ־
ָק ָר ָ
ָ
ּול ֵעינֶ יך נָ עּו ַהחֹולֹות.
ְ
ָ
יהה נִ ֶח ֶרת,
ּול ֵעינֶ יך ִּבכְ ִמ ָ
ְ
דֹובב ַא ֶח ֶרת:
ּומ ֵ
ָקם ֵּבן ֵׁשנִ י ְ
ילים,
ּוחי ַמ ְב ִׁש ִ
"ב ָה ֵרי ַה ָ ּג ִליל ַּת ּפ ַ
־ ְּ
וַ ֲאנִ י לֹא ֶא ְר ֵאםִּ ,כי ַח ַ ּיי ֲח ֵס ִרים.
"הֹו ִּכ ֶ ּנ ֶרת ֶׁש ּ ִליַ ,א ְּת ִּכ ֶ ּנ ֶרת ֶׁש ּ ִלי",
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ד ן פ גי ס

הכפר המת
מתוך "שלושה שירים" ,על המשמר6.4.1955 ,

וַ ֲאנִ י ַרק ַעל ַסף ָה ֶע ְׂש ִרים!"..
ִּכי ִה ְפ ַק ְר ִּתי ָל ִריק וְ ֻח ְר ַח ְר ִּתי ִל ְב ִלי
וְ ִל ִ ּבי ַה ָּת ִמים ַ ּב ּ ִׂשנְ ָאה לֹא נֻ ַ ּגח ־
זֶ ה ַה ּ ָמוֶ ת ַה ּ ָמר ,הֹו ִּכ ֶ ּנ ֶרת ֶׁש ּ ִלי,
ֶאת ֵעינַ י ְ ּב ָק ְפ ָאן ְּכ ָבר ּ ָפ ַקח!..
ילים,
ִמבּ ִֹורי ָה ָאטּום ֶאל ַא ַחי ַ ּב ּׁ ְש ִב ִ
ֹול ֶדתְׂ ,ש ִאי ְּת ִפ ּ ָל ִתי ְל ָׁשלֹום.
ַה ּמ ֶ
"הֹו ִּכ ֶ ּנ ֶרת ֶׁש ּ ִליַ ,א ְּת ִּכ ֶ ּנ ֶרת ֶׁש ּ ִלי,
ֶה ָהיִ ית אֹו ָח ַל ְמ ִּתי ֲחלֹום?!"..
י–מ ְׁש ָחט.
ימ ִ
ְׁשנֵ י ְמ ֻד ָ ּב ִרים דִּ ְ ּברּו ִ ּבכְ לֹות ֵא ֵ
וְ זָ ִרים ִאיׁש ְל ָא ִחיו ־ ַא ְך נִ ּ ָמ ָתם ַא ַחת!..
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בֹוא ָך ַל ּׁ ֶש ֶקט ַה ּ ָׂשרּוף,
ְּב ֲ
ּולחֹומֹות ַה ּ ִטיט,
ָל ֲא ָבנִ ים ְ
ַל ְּכ ָפר ַה ּ ֵמת וְ ֶה ָערּוף,
ָל ֵא ֶפר ַה ּ ַמ ְר ִטיט,
ֹוצים
ָל ַר ַחׁש ַה ָ ּנטּוׁש ֵּבין ַה ּק ִ
ֹאׁש ָך ָע ֵבי ַה ִ ּז ָּכרֹון
וְ ַעל ר ְ
יצים ־
ּומ ִק ִ
עֹולים ְ
ִּכ ְב ֵדי ָחרֹון ִ
צֹונֵ ַח ּ ֶפ ַתע ַּבז ַה ּ ַמ ְׂש ֵט ָמה
ּפ ֵֹורׂש ִּכ ְצ ָלב ְּכנָ ַפיִ ם ֵמ ָע ֶליךָ
וְ ִצ ּ ָפ ְרנָ יו ְּכ ַס ִּכינֵ י ַח ּ ָמה
רֹודפֹות ֶאת ְׁש ָע ֶל ָ
יך.
ְ
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עבדאללה זקות
נ ו לד בא י סד וד19 2 8 ,

א ל ִל ד2 003 ,
נולדתי באיסדוד [אשדוד] בשנת  .1923באיסדוד גרו קרוב ל– 4,000איש .נולדתי

בעכא היינו מתייצבים אצל המושל הצבאי של הגליל המערבי .לכל כמה כפרים

למשפחה של פלאחים ,חקלאים .היו לנו אדמות ,כרמים ,פרדסים .איסדוד היתה

בגליל היה מושל .כל בוקר היינו מתייצבים שם .אחרי כמה שבועות הגלו אותי

מהכפרים הגדולים .קרוב לשישים אלף דונם .התושבים חיו על חקלאות .בזמן

לתרשיחא .המושל הסיע אותי מעכא לתרשיחא .שמו משה רייס .הוא אמר שאנחנו

מלחמת העולם השנייה הם עבדו במחנות של הצבא הבריטי .חיים פשוטים .אנשים

עושים תעמולה נגד הממשלה .הגלו אותי כי אני התנגדתי לגירוש ממג'דל

לא היו רעבים .היו הרבה פרדסים וכרמי ענבים.

[אשקלון] .הגענו לתרשיחא .הייתי צריך להופיע פעמיים ביום במשטרה .לא בית,

בגיל תשע התחלנו ללמוד .למדתי באיסדוד חמש שנים ,במג'דל [אשקלון]

לא עבודה ,לא שום דבר .אסור לצאת מהכפר .תבוא למשטרה ,תחתום .שאלתי

שלוש שנים ובע'זה [עזה] שנתיים .אחרי כן נכנסתי להוראה כמורה בית ספר .הייתי

איפה משפחת בשארה ,חיפשתי מישהו שהתארח אצל המשפחה .כשרמלה נכבשה,

מורה באיסדוד .עד שנת  '48איסדוד היתה בחלק הפלסטיני של פלסטין בתוכנית

התושבים נכנעו בתנאים של הצבא ,אבל בכל זאת אחרי כמה ימים גירשו את כל

החלוקה .הצבא המצרי הגיע .היתה מלחמה נגד הצבא המצרי .בסוף  1948הצבא

התושבים .היה אדם שנשאר ודרש את האדמות ואז הגלו אותו לתרשיחא .שמעתי

המצרי נסוג .נשארנו בכפר ועודדנו אנשים שיישארו גם הם .רצינו לחיות עם

שהוא אצל משפחת בשארה .גרתי שם .הייתי מתייצב במשטרה כל יום.

היהודים .באיסדוד היו כארבעת אלפים תושבים ונשארו קצת יותר מחמש מאות.

יום אחד שמעתי שיש אסיפה בבקיעה [פקיעין] .רציתי להגיע לאסיפה,

הצבא הישראלי הגיע והטיל עוצר ,ושלטונות הצבא חיפשו מטוסים שנפלו.

לדעת מה קורה עם אשתי והבת .אסור היה לי לצאת מתרשיחא .אשתי והבת

למחרת אמרו לנו לצאת לכביש .לא חשבנו שייקחו אותנו לשבי .את הצעירים ,מעל

שלי נשארו במג'דל .הגעתי לאסיפה בבקיעה .הגיעה משטרה לחפש אנשים .לקחו

גיל  ,17לקחו לשבי .את הזקנים והנשים גירשו למג'דל .ב– 1948הפלסטינים ברובם

אותי והחביאו אותי בבית של פלאחים .המשטרה לא מצאה אותי .למחרת חזרתי

לא נלחמו .המצרים נלחמו .המצרים לא רצו שהפלסטינים יילחמו .מי שהיה לו רובה

לתרשיחא .אמרו לי שהמשטרה חיפשה אותי .הקצין אמר לי ,היית בבקיעה .הוא

לקחו ממנו .היו אנשים בודדים שהגנו על המקום .המפקדה המצרית היתה במג'דל.

אמר לי לנקות את האורווה .סירבתי .הוא נתן לי מכות .אמרתי לו שהוא עוד

לקחו אותי לשבי בגדרה .היו שם גם מצרים .מיינו אותנו .היו מאות מהצבא המצרי

ישלם על זה .הוא החזיר אותי לעכא .משם החזירו אותי לתרשיחא .הייתי במעצר.

יחד איתנו.

בערב הגיעו אנשי צבא .התנצלו על המכות שקיבלתי ואמרו שאם לא אתלונן על

אחרי כמה ימים ,שלטונות הצבא פתחו את הדרך ממג'דל לע'זה .שחררו אותנו,

המכות לכנסת או לעורך דין אני חופשי .חופשי להיות בתרשיחא .אם אגיש תלונה

וחזרתי למג'דל .הייתי שם מורה .היה מושל צבאי בגדרה ,צוקרמן ,שניסה לעזור.

יעמידו אותי למשפט .הסכמתי .חזרתי למשפחת בשארה .רציתי לצאת לעבוד,

אנשים התחילו לעבוד .בלילה היה עוצר .היינו גרים בגטו .יוצאים לעבודה עם

לצאת מהבית סוהר .הסכמתי לא להתלונן .מהמפלגה הקומוניסטית רצו שאתלונן.

שמירה וחוזרים עם שמירה .אנשים עבדו ,התפרנסו .הגיעו קבלנים יהודים ,לקחו

העבירו שאילתא לכנסת .העמידו אותי למשפט ושפטו אותי לארבעה חודשים.

פועלים .גרו בגטו כ– 3,000אנשים .באמצע שנת  '49התחילו להגיע יהודים למג'דל.

השתחררתי בספטמבר  1950וחזרתי למג'דל .הצבא שלט בעיר .ראיתי אנשים

היהודים חיו מחוץ לגטו .עבדתי בקטיף עם יהודים .פועלים יהודים היו באים לגטו,

עם רהיטים ובגדים .היו אנשים שרצו לצאת לירדן .חלק מהאנשים רצו להישאר.

לשתות קפה .אחרי שלושה חודשים החליטו לגרש את התושבים .הצבא היה בא

למחרת לקחו אותי שוב לעכא ולתרשיחא .לא התייצבתי למשטרה .עבדתי כמה

בלילה להפחיד .נתנו כסף ,שוחד לאנשים שימכרו חפצים ויעברו לע'זה .את אלה

באללד .חזרתי לעכא לקחת רישיון
ִ
זמן .בנובמבר  1950הגיע מכתב שאשתי והבת

לאללד [לוד] .חלק מהמשפחה שלי בע'זה.
ִ
שלא רצו לעזוב לע'זה הביאו

לאללד ,ומשם לרמלה
ִ
לחזור .המושל רייס היה אחראי על כל הגליל .חזרתי

בתחילת שנת  '50צוקרמן כבר לא היה המושל .באו אחרים .אז החליטו לגרש

בפקודת המפלגה ,לנהל את הסניף .לא רציתי להיות בבית סוהר בתרשיחא.

עוד אנשים ,אבל לא יכלו פשוט לגרש .אני הייתי מהאנשים שהתנגדו לגירוש.

בתרשיחא הייתי בבית סוהר .לא יכולתי לצאת מהגבול של הכפר .ברמלה עבדתי

חשבנו שיהיה שלום ,יחזרו אנשים ונחיה בכפרים שלנו .לא נתנו לי ללמד בבית

בחקלאות ואחר כך בבית חרושת ,עד שיצאתי לפנסיה .גידלנו שבעה ילדים.

ספר .רציתי להישאר במג'דל .לא עזבתי .היינו קבוצה שהתנגדה לגירוש ,בחורים
צעירים משכילים .לא שיתפתי פעולה ,אז הגלו אותי לעכא [עכו] ,באפריל .1950
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נתן אלתרמן

מלחמת ערים
דבר12.6.1955 ,

א ַ .ה ּ ַפ ְר וָ ר ַה דְּ ר ֹו ִמ י
1
רֹומי,
חֹובי ַה ּ ַפ ְרוָ ר ַהדְּ ִ
ֲא ֻר ִּכים ְר ֵ
ּומ ַלאכְ ָּתם.
יחם ְ
ְמ ַצּו ְִחים ְ ּב ִׂש ָ
רֹומי,
דּוׁשים ֵהםְּ ,כמֹו ַמ ְח ְ ּברֹות ָה ִ
ּוגְ ִ
ּומכְ ָּתם.
יבה ִ
ּומ ִר ָ
ּומ ְׁש ֶקה ְ
ַמ ֲאכָ ל ַ
ָ ּבם דִּ ְב ֵרי ֲח ָרפֹות וְ ִחדּ ּוד ֵ ּבין קֹונִ ים ּומֹוכְ ִרים ַעד ַליִ ל,
(ל ִד ְב ֵרי ְמ ָׁשלֹות וְ ַל ּׁשּוק ֵהם ְלוָ י)
סּומא וְ גִ ֵ ּבן ְ
ָ ּבם ִח ֵ ּגר וְ ָ
וְ נָ ִׁשים ְמ ֵלאֹות גּ ּוף וְ יָ פֹותּ ,וכְ נֶ גְ דָּ ן ּפֹה וָ ָׁשם ־ ִאי ָׁש ַמיִ ם! ־
ְּכעּורֹות לֹא יִ ְר ֵאן ָה ָא ָדם וָ ַחי.
חּוצה ֶאת ַה ְ ּב ִליל
וְ ִת ְפ ּתּוף ַק ְב ַק ִ ּבים ּ ִפ ְתא ִֹמי ַה ֶ
עֹוברֹו ְּכ ַעל ּ ִפי ֶה ָח ִליל.
וְ ְ
2
ְ
עֹוד ָצ ִעיר ְליָ ִמים ַה ּ ַפ ְרוָ ר וְ ַאך ְּתמֹול ְּכ ָח ָרׁש וְ רֹוכֵ ל
חּוקי ַמ ְד ֵרגָ ה.
ּוׁש ֵ
לּופי ִקיר ְ
נָ ָטה יָ דֲ ,א ָבל ְּכ ָבר ִמ ְפ ָל ָׁשיו ְק ֵ
ְּכ ָבר ַה ּי ֶֹׁשן נָ ְ
נֹובל
סּוך בּ ֹו ְּככ ַֹח ֶׁש ֵאין הּוא ּפ ֵֹור ַח וְ ֵאין הּוא ֵ
יהם ְל ִא ּ ָטם ־ ַ ּב ְרזִ ּלֹו ֲא ַד ְמדַּ ם ּונְ ֻח ְׁש ּתֹו יְ ֻר ָ ּקה.
הֹופכִ ים ֲע ָצ ָמיו ִצ ְב ֵע ֶ
וְ ְ
ֹוׁש ֶבת ַע ָ ּזה ַ ּבחּוצֹות ָה ֵא ּ ֶלה,
רּוח ִמ ָ ּים ַהנּ ֶ
זֹאת ָע ְׂש ָתה בּ ֹו ָה ַ
ּומ ָטר ַה ּׁ ְשפּוכִ ים ַעל ַהחֹוף ַה ּ ָלזֶ ה ַּכ ֵח ָמה,
זֹאת ָעׂשּו בּ ֹו ַח ּ ָמה ָ
ּומ ְר ֶ ּבה ִּכ ְת ֵמי ֶׁש ֶמן וָ ֵח ֶלב
זֹאת ָע ָׂשה בּ ֹו ָה ָעם ַה ּ ַמכְ ִ ּביר ֲע ָׁשנֹו וְ גִ ָ ּציו ַ
רּוח ִמ ָ ּים ּוכְ ָמ ָטר וְ ַח ּ ָמה.
ּומֹוחה ִחדּ ּוׁשֹו ֶׁשל ָמקֹום ְּכמֹו ַ
ֶ
ׁשֹוחק
וְ ֵ

3
ְ
ּומ ָּכל ַח ּלֹונִ ים
קֹולנִ י וְ ָחׂשּוף ַה ּ ַמ ֲחזֶ הִ ,מ ְׁש ַּת ּ ֵפך ִמ ְ ּגזֹוזְ רֹות ִ
ָ
ּומ ַל ֵהט ֶע ֶרב ֶע ֶרב ִמ ּ ֶפ ַתח ַס ְדנֹות וְ ִס ּ ֵפי ַ ּג ּ ָל ִביםִ .מ ִ ּני חֹוף ֱא ֵלי חֹוף,
ְ
ִמ ּ ֵמ ֵע ֶבר ַל ָ ּים ַה ִּתיכֹון וְ ָׁשחֹורָ ,ה ְע ְּתקּו ִאיׁש ֻ ּב ְל ָ ּג ִר ָ ּיה ְּוק ַהל ָסלֹונִ יק,
ּוב ֵע ַרת ַמ ְחרֹוזֹות ַה ּ ִפ ְל ּ ֵפל ַעל ַמ ְׁשקֹוף.
ַעל ִמינֵ י ַה ּ ְמ ִת ָיקה וְ ִת ְב ֵלי ַה ּ ִמ ְט ָּבח ְ
ּומ ְׁש ִל ְ
יך ִמכְ מ ֶֹרת.
ַעם ַס ָּבל וְ ַס ּ ָפן וְ רֹוכֵ ל וְ זַ ּ ָמר ַ
ימת ַא ִּבירּות ֲחזָ ָקה וְ זִ ָ ּקה ֶׁשל ָּכבֹוד וְ יִ ְר ָאה
בּ ֹו נִ ַ
ּומנְ ָהג ,אֹו ִק ְׁש ֵרי ִמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֶׁש ֵאינָ ם ּ ְפ ִתיל נְ ע ֶֹרת,
ְלגַ ֵּבי ִענְ יָ נִ ים ֶׁש ִּביסֹוד ְּכגֹון דִּ ין ִ
ּומ ִח ָיר ּה.
אֹו ַּתכְ ִלית ַח ֵ ּיי ִאיׁש ,אֹו ִה ְלכֹות ְס ֻעדָּ ה וְ ִטיב דְּ ַל ַעת ַ ּב ּׁשּוק ְ
ּומ ְמ ִׁשיל ְמ ָׁש ִלים ַמ ֲע ֵׂשה ִפילֹוסֹוף
אֹוהב ְל ַה ְפ ִליג ְּב ֻמ ְפ ָׁשט ַ
ַעם ֵ
טֹומנָ ם ְ ּבכִ יסֹו.
גֹוחן ֶאל ַמ ְס ֵמר וְ ֶאל וָ ו ְּב ַד ְר ּכֹו וְ ְ
וְ ֵ
4
ֹאׁשם ֶׁשל דּ ֹורֹות ַא ֲחרֹונִ ים
מֹוצאֹו ְּבר ָ
לֹא ָע ְמדּו ְק ִה ּלֹות ָ
קּומה
יסמֹות ַה ְּת ָ
נֹוׂשאת רֹאׁשֶ .את ִס ְ
ּוצ ָב ָעיו ֵ
ַא ְך ִח ּיּות ְט ָע ָמיו ְ
הּודי ַא ְׁש ְּכנַ ז ְמ ַח ֵּת ְך הּוא ַּב ִ ּניב ַה ְ ּגרֹונִ י
ֶׁש ִחדְּ ׁשּו יְ ֵ
רּומה.
יתן ַה ְ ּג ָ
יסֹודי ַּת ְבנִ ָ
ּומ ַׁש ּ ֵלב ֲח ִריפּות נִ גּ ּונֹו ִּב ֵ
ְ
ּומ ְר ֶּכ ֶבת,
ּומ ְר ִציםְ ,ל ִע ְב ִרית ַל ְמ ָדנִ ית ֻ
נֹוא ִמים ַ
יצת ֲ
ִל ְמ ִל ַ
רֹואה ְ ּבכִ ּׁשּוף,
ּומנִ ַיע רֹאׁשֹו ְלאֹות ֵהןְּ ,כ ֶ
הּוא ַמ ְק ִׁשיב ֵ
ַא ְך ִלבּ ֹו ֶאל ִמ ּ ִלים ֶׁשל ִע ָ ּקר ־ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִצ ּיֹון ּוכְ מֹו זֶ הֶ .את ִמ ְר ֶּכ ֶבת
ַה ָ ּי ִמים לֹא נָ ַהג ַא ְך נִ ְק ַרע ְּכמֹו יָ ם ְּב ָע ְב ָר ּה ַ ּב ּׁשּוק.
ּופנָ יו ְל ָה ִבים
אֹותֹו–ליל ָ
ֵ
ּול ֵה ָידד זָ ַקף רֹאׁש
ְ ּ ...פעּור ּ ֶפה ְל ָא ָלה ְ
ל–א ִביב וְ ִע ָירם ֶׁשל ַע ְר ִבים.
ִּכי ָּב ַר ַעם דִּ ְּברּו ֵמ ָע ָליו ֵּת ָ

ּוב ִריב,
ּומ ָק ֶרה ֲע ִל ּיֹות וְ נִ ְׁש ָטף ַ ּב ּ ְמ ָלאכָ הּ ַ ,ב ּ ִמ ְׂש ָחק ָ
גּורים ְ
גֹובב ְמ ִ
ּומ ֵ
ְ
וְ נִ ְׁש ָקף ִמ ָּכל ֵא ּ ֶלה ְּכמֹו ִמן ָה ְר ִאי.
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ב ִ .ע יר ק ֶֹור ֶס ת
ל–א ִביב ַ ּב ֶ ּנ ֶפץ
לֹא ַעל ְ ּגבּול ֵּת ָ
ּוביְ ִרי ִמ ְׁש ּ ַפט ֶא ֶרץ נֶ ְח ַּתם.
ַ
לֹא ִּתגְ רֹות זֶ ה ַה ְּס ָפר ָהיּו נֶ ֶפׁש–
מֹאזְ נַ יִ ם ֵ ּבין ַעם ְל ָעם.
ֵי–ׁש ֶ ּי ֶרת
לֹא ָּכאן ְמ ַלּו ַ
זָ ֲחלּו ַּת ַחת ֶרכֶ ב ָע ֵׁשן
ְל ַת ֵ ּקן ִציר ַ ּג ְל ַ ּגל וְ ַׁש ְר ֶׁש ֶרת
חֹור ִצים ֶאת גּ ַֹורל ְ ּבנֵ י ֵׁשם.
ַה ְ
לֹא ָּכאן ִמן ָה ֵאׁשֵ ,מרֹאׁש ֶס ַלע,
נָ ָׂשא ֵר ַע ֶאת ֵר ַע ַעל ָ ּגב
ּוכְ נִ ְב ָרא ֵמ ָע ָפר ְ ּב ֶצ ֶלם
נִ ְב ָרא ִאיׁש ִמ ָ ּק ְר ַ ּבן ֶא ָחיו.
ּוׁשל ֶֹׁשת–
לֹא ָּכאן ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ְ
ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבמֹו ְק ָרב ֶא ָחד
ָע ַבר ַ ּבית נָ טּוׁשּ ַ ,בח ֶֹשךְ
ּוב ַ ּצ ַעקִ ,מ ָ ּיד ֶאל יָ ד.
ַ

ְ ּגבּול יָ פֹו .טּור ּ ְפ ָת ִחים ֵמ ֵע ֶבר
רּועת ַהחֹול.
ַל ּ ִמ ְר ֶצ ֶפת זְ ַ
ּומ ֻע ּ ָטר ְּכ ֵס ֶפר,
ְּת ִריס ָחרּות ְ
ּומ ְׁשקֹוף ָּכחֹל.
ִקיר וָ רֹד ַ
לֹואים וָ ֶח ֶרב
ְ ּגבּול יָ פֹוּ ְ .ג ָבב ְּב ִ
מּול ָׁש ַמיִ ם ְלרֹאׁש ַה ֵּתל.
צּוק נִ ָׂשא ְּב ִק ְר ֵעי ַאדֶּ ֶרת
ֶׁשל ָענִ י וְ ִל ְס ִטים ֶע ֶבד ֵאל.
מּות ּה נִ ְׁש ְק ָפה ִמ ֶ ּנגֶ ד,
ִעיר דְּ ָ
צֹופה יָ םֲ ,ע ֻק ּ ַמת ַח ְרטֹום,
ָ
נֹוהגֶ ת
ׂשּופה וְ ַחדָּ הֶ ,
ֲח ָ
סּומא ְּבזִ יוֹו ֶׁשל יֹום ,־
ׁשּוק ָ
וְ זֹונֶ ֶקת ּ ִפ ְתאֹם ְלא ֶֹר ְך–
יהם ִּכ ְתמֹול
ְרחֹובֹות לֹא ּ ְפנֵ ֶ
ּופֹורץ ִמ ּתֹוכָ ּה ַעל א ַֹרח
ֵ
ּוב ֵעינָ יו דָּ מֹו ,־
הּודי ְ
יְ ִ
נֹוד ָעה ָּב ַר ִּבים ַעד ח ֶֹרף
ָּכ ְך ְ
ֲא ֶׁשר ָקם וְ ַה ְ ּגזָ ר ִע ּמֹו.

ּובֹוטה ַּכ ַּסיִ ף,
ֶ
ָּכאןֻ ,מ ְב ָהק
נָ חִּ ,כ ְב ֶט ֶרם ְּתמּורֹותַ ,ה ְּס ָפר
ֶׁש ֵ ּבין ֶה ָע ִרים ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם
ַה ָ ּקמֹות ְּכמֹו גְ זָ ר מּול ְ ּגזָ ר.

ְּב ֵלילֹות ַה ִּס ּיּום ָה ֵא ּ ֶלה
ִהיא נָ ְׁש ָמה ַעל ַקּוֵי ַה ְּס ָפר
ּומב ֶֹה ֶלת
ימה ְמ ִה ָירה ְ
נְ ִׁש ָ
ְ
לֹוחך ָע ָפר.
מּובס וְ ֵ
ֶׁשל ָ

ָּכאן ָק ַרב ַה ִּס ּיּום ַׁש ַעל ַׁש ַעל,
ְּכנֶ ְח ָרץ וְ נִ ְׁש ָלם ֵמ ֵא ָליו
וְ ַהדִּ ין עֹוד ָסמּויַ ,א ְך ַ ּב ּׁ ַש ַער
נֹוׂש ֵאי ֵּכ ָליו.
ַעם וָ ָעם ַרק ְ

יׁשים ֵמע ֶֹרף
ְמנֻ ֶּת ֶקת ְּכ ִב ִ
ּומ ֶ ּזה
ּומ ֻא ֶ ּג ֶפת ִמ ֶ ּזה ִ
ְ
נִ ְפ ְּת ָלה ְּב ַח ְב ֵלי נְ ע ֶֹרת
ֶׁש ִ ּנ ְדמּו ָל ּה ַּכ ְב ֵלי ַּב ְרזֶ ל ,־
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וְ יָ ְר ָתה ְ ּב ִצוְ ַחת ְּכ ֵלי ֶק ַלע
ֹוׁש ָׁשה ּוכְ בּויַ ת ּ ָפנָ ס
גּ ְ
מּות ּה ־ ֵ ּבין ַה ְ ּז ֵאב וְ ַה ֶּכ ֶלב
ְּוד ָ
נֹוׁשף וָ נָ ס,
ַה ּ ַמ ֶּכה וְ ֵ
יה ֶא ֶלף
נֹות ָ
וְ ָס ְמ ָרה ִמ ּׁ ְש ֶ
נֹודע ֵמ ָאז,
ִּכ ְבכִ ּׁשּוף לֹא ָ
נֹופ ֶלת
ין–כ ַֹח ֶ
ּוב ֵא ּ
ֲחזָ ָקה ְ
חֹול ֶמת ַ ּבז.
ּובנָ ְפ ָל ּה עֹוד ֶ
ְ
ְ ּב ֵלילֹות ַה ִּס ּיּום ָה ֵא ּ ֶלה
ָהיְ ָתה ָ ּג ָחה ִל ְפרֹץ ַה ְ ּגבּול
וְ זֹונֶ ֶקת צֹוְ ָחה ַעד ֵא ֶלם–
הּודים ִמ ּמּול ,־
ֲח ִפירֹות ַה ְ ּי ִ
רֹוד ֶפ ָ ּנה
ּומ ְׁש ֶלכֶ ת ָאחֹור וְ ְ
ֻ
ֵליל ּ ְפגָ זִ ים ְּכ ִמ ְׁש ּ ַפט ֱאנֹוׁש
ׁשּופנּ ּו
וְ ֻח ָ ּקיוִ :היא ָע ֵקב ְּת ֶ
ׁשּופ ָ ּנה רֹאׁש ,־
וְ הּוא יְ ֶ

ֹולל
ְרכּוׁשֹו ְל ָפנָ יו גּ ֵ
ֹוחר וְ ַהדַּ יִ ג
וְ ִסירֹות ַה ּס ֵ
ילל
עֹומסֹות ִאיׁש ְּוק ָל ָלה וִ ֵ
ְ
קֹור ַע ַס ְל ָע ּה ָׁש ַמיִ ם
וְ ֵ
ּומ ִעיד ָע ָליו יָ ם וָ ֵאל ,־
ֵ
ִּכי ְליָ ם וְ ָׁש ַמיִ ם ִהיא ֵח ֶרם
וְ נִ ְת ָלׁש ִמ ַּס ְל ָע ּה ִׁש ְלטֹו
ם–ח ֶרב,
קֹור ָסה ִהיא ְּב ֶט ֶר ֶ
וְ ְ
רּועת ִׁש ְלטֹון ,־
ּופ ַ
ִח ְד ַלת חֹק ְ
יה
ּונְ כֹונָ ה ַל ֲהפ ְֹך ּ ָפנֶ ָ
ִעם ָּכל אֹות ֶׁשל ִׁשנּ ּוי ַמ ָ ּזל
יה
וְ ִל ְפרֹץ וְ ָל ִׂשים ֲא ָבנֶ ָ
ְל ָב ָרד וְ ִל ְסחֹף ְּכגַ ל.

הּוד ים
גִ .ע י ר ַה ְ ּי ִ

ּומדֵּ י ַה ְב ִע ָיר ּה ַל ֶה ֶבל
ִ
אּודים
עֹופף ִ
ְקצֹות ּ ַפ ְרוָ ר ַעד ֵ
יפה ָל ִעיר אֹויֶ ֶבת
הֹוס ָ
ַרק ִ
עּורים וָ ִדין.
ִלוְ יַ ת ֵאׁש ּונְ ִ

רּומים
ּומ ֵע ֶבר ִל ְׁשנַ יִ ם ְׁשל ָֹׁשה ְרחֹובֹות ֲא ֵפ ִלים ּוגְ ִ
ֵ
ֲא ֶׁשר ָהיּו ְּכ ִמין ַא ְד ַמת ֶה ְפ ֵקר וְ ָה ְׁש ְלכּו ַל ֹׁ ּשד וְ ַל ְ ּגנֵ ָבה ַ ּב ּ ַליְ ָלה ְל ָברֹות
רּומים
הּודים ַה ֲח ָד ָׁשה וְ ַענְ נֵ י ַהח ֶֹרף ַה ּ ְפ ִ
ָע ְמ ָדה ִעיר ַה ְ ּי ִ
ְ
ְ
יה נִ ְד ָל ִקיםֵּ ,בין ח ֶֹׁשך ְל ֵבין ח ֶֹׁשךּ ְ ,ב ִע ְמעּום ָ ּברֹד.
ְל ֵעת ָע ְב ָרם ָע ֶל ָ

ֵאיד יָ פֹו וְ ִק ָ ּצ ּהְ .מ ֻס ֶ ּג ֶרת
וְ ִל ְׁשנַ יִ ם ַצ ְל ָמ ּה ְמ ֻׁש ָּסע:
ִמ ּ ִמזְ ָרח ַּת ֲחלֹום ׁשֹד ֵמ ֵא ֶרב
נּוסה.
ּומ ָ ּים ָל ּה ֶח ְרדַּ ת ְמ ָ
ִ

ֵּבין ח ֶֹׁש ְך ְל ֵבין ח ֶֹׁש ְך ְּב ִע ְמעּום ָּברֹד ־
יא ְטרֹון ְ ּב ִא ּפּורֹו
בּואת ַה ֵּת ַ
ּוב ַ
יה ָ
בּואת ַר ֲח ַבת ַה ּׁשּוק ִּב ְמעֹוף ִ ּג ֶ ּצ ָ
הּוא ָּב ַ
בּואת נִ ְצנּוץ ַה ֶּכ ֶסף ַּבחּוצֹות וְ ֵאׁש ַה ַּס ְדנָ אֹות ַעד ַּת ֲעצ ְֹמנָ ה ָעיִ ן
ּוב ַ
ָ
וְ א ֶֹדם ַה ּ ְפ ָר ִחים ַה ִ ּנ ְמ ָּכ ִרים ָּב ְרחֹוב ִּב ְד ָליֵ י ַמיִ ם.

יֹורד ֲהמֹונָ ּה ְׂשתּום ָעיִ ן
ָׁשם ֵ
מֹורד ַה ֵּתל
וְ נִ ְק ָ ּבץ ְ ּב ַ
ת–ק ַ ּביִ ם
יׁש ַ
ּוב ִד ְׁשדּ ּוׁש ּונְ ִק ַ
ְ

ִעיר ְלחֹוף יָ םִ .ה ֵ ּנה ּ ַפ ַ ּנס רֹוכְ ִלים ְּב ַל ֲהבֹו
טּוחת ּ ָפנִ ים.
ּוׁש ַ
אֹות ּה דֵּ ַהת ֵעינַ יִ ם ְ
ֵמ ִאיר ָ
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ׁשּוה ָה ָאבֹות
דּומיםִ .עיר לֹא ִקדְּ ָ
לֹא נַ ֲח ַלת ְק ִ
בּוה ַה ָ ּבנִ ים.
וְ ִעיר לֹא ֲא ֵה ָ
מֹור ָׁשה,
ִעיר לֹא ָצ ְמ ָחה ֵמ ֶא ֶרץ ְּכ ִמ ְׁש ּ ַפט ָע ִרים ֲא ֶׁשר ֵמ ֵאל ֵהן ָ
מּות ּה ִאם ְליַ ּפֹות אֹו ְל ַה ְׁש ִחית,
מֹוצ ָא ּה וְ לֹא ַה ְ ּז ַמן ִ ּג ּ ֵלף דְּ ָ
יח ָ
ִעיר לֹא ַה ְ ּז ַמן ִה ְׁש ִּכ ַ
טּוׁשה
אּוה ַּת ַחת ֵעין ָר ִק ַיע ְל ָ
ִּכי ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ֻא ּ ָמן ֻּכ ּ ָל ּה ּוכְ ֵלי ְמ ַלאכְ ּתֹו ְ ּב ָר ָ
יֹות ּה ַחי ְמ ַד ֵ ּבר וְ נָ ע ְ ּב ֵעץ וָ ֵאׁש וְ ֶא ֶבן ּוזְ כּוכִ ית.
ַעד ֱה ָ
ִעיר ֵאין ַמ ֲחבֹוא וְ זִ ָּכרֹוןֻ .מ ָּכה ְ ּבי ֶֹבׁש ַ ּג ְר ְ ּג ִרים ֶׁשל חֹול
רּוח ְּכ ִח ִ ּציםִ .עיר ָהרֹוכֵ ל וְ ַה ֻ ּב ְר ָ ּגן.
ַה ִ ּנ ּ ָׂש ִאים ָ ּב ַ
יחה ָּכ ֵבד וְ זֹול
ל–פ ִר ָ
–ׁש ּ ְ
יח ֶ
אֹות ּה ּ ִפ ְתאֹם ְ ּב ֵר ַ
יסן ָהיָ ה ֵמ ִציף ָ
ַרק ֵליל נִ ָ
ֹוטה ְּכמֹו ַה ּקֹוץ וְ ַה ַ ּב ְר ָקן.
ׂשּופה וְ ִח ּלֹונִ ית וְ ַח ְׁש ַמ ּ ָל ּה בּ ֶ
וְ ִהיא בּ ֹו ֲח ָ
ּוב ֶצ ֶדק ָסחּו ִּכי יָ ָפה ְׁש ִת ָיקה,
סֹופ ֵרי דּ ֹור ַה ְּת ִח ָ ּיהְ ,
לֹא ָ ּב ּה דָּ גְ לּו ְ
ּובעֹוד ַר ִ ּבים ֵמ ֵה ּ ָמה ע ֶֹרף ָל ּה ּפֹונִ ים
עֹוד ּה נִ כְ ָחם ַ ּב ּ ֶפ ַתח ְּכ ָענִ י ְ
ַא ְך ְ ּב ָ
ִהיא ַר ֲע ָׁש ּה ִה ְׁש ִליכָ ה ְ ּב ִפ ְתאֹם ֶאל ַח ּלֹונָ ּה ֶׁשל ְלׁשֹונָ ם ָה ַע ִּת ָיקה
וַ ַּת ַה ְפכֶ ָ ּנה ִּכ ְב ַמ ּ ֵטה ְק ָס ִמים ִל ְלׁשֹון ָה ְרחֹוב וְ ִל ְלׁשֹון ָה ִע ּתֹונִ ים.

יה ֶ ּג ֶׁשם דַּ ק ּוכְ ִמ ְׁש ּ ָפ ָטם
־ ־ אֹותֹו ַה ּ ַליְ ָלה ַה ְמ ֻס ּ ָפר ָּבזֶ ה יָ ַרד ָע ֶל ָ
י–ק ִלי ְצנֵ פֹות ֶׁשל ֵאד וָ אֹור,
ֶׁשל ֵלילֹות ְס ָתו ָהיָ ה ַהח ֶֹׁש ְך ִמ ְת ַע ֶּבה וְ ַעל ַ ּג ֲח ֵל ָ
יטה
ּוכְ ִמ ְׁש ּ ָפ ָט ּה ֶׁשל ֵעת גּ ָֹורל ָע ִרים ָהיָ ה ַה ּ ֵליל יָ ֶפה ִל ְמ ֶלאכֶ ת ַה ּ ְפ ִׁש ָ
ּומ ֶלאכֶ ת ַה ְ ּנ ִסיגָ ה ַעד ָּכל ַה ַ ּקו יֵ עֹור.
ילה ֶאל ִקיר ֶע ְמדֹות ָמגֵ ן ְ
ּומ ֶלאכֶ ת ַה ְ ּז ִח ָ
ְ
צֹורר ְׁשיָ ֵרי ְּכ ִריכָ יו ְ ּב ֶק ַרע ִע ּתֹונֹו
ּומנּו ַה ַּכדּ ִּורים וְ ִאיׁש ֵ
ִק ְּבלּו ַה ֶ ּנ ֶׁשק ָ
מּוטל ַל ִ ּקיר וְ ַר ַעׁש נָ ע ,דִּ ֵ ּבר וְ ִה ְתנַ ֵ ּג ַח וְ ִד ְׁשדֵּ ׁש,
ּוצרֹור ָה ֲא ֻלנְ קֹות ָ
ְ
ְ
ּוסים וַ ֲח ֻתנּ ֹות
אּולם ֶׁשל ִּכנּ ִ
יה ֶׁשל ְּתכּונַ ת ַה ְ ּק ָרב ְּבתֹוך ָ
ּומּוזָ ִרים ּ ָפנֶ ָ
יּואר ָ ּב ֵאׁש.
ּוב ֵה ָעזְ בֹו ְ ּגבּול ִעיר וָ ִעיר ַ
רֹוקן עֹוד ָקט ,־ ְ
ֶׁש ִ ּי ְת ֵ
קֹורא ֶאל ְס ִביב ֻׁש ְל ַחן ַהחֹול
ּומנּו ַה ַּכדּ ִּוריםֻּ .כ ְ ּנסּו ְלקֹול ֵ
ִק ְּבלּו ַה ֶ ּנ ֶׁשק ָ
רֹופא ּוכְ ֵלי ְמ ַלאכְ ּתֹו ִע ּמֹוִ .איׁש ַא ְדמֹונִ י הּוא וְ ָׂש ִעיר.
וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִה ִ ּג ַיע ָה ֵ
וְ ַא ַחר ָּכ ְך יָ ְצאּו ְּב ֵה ָח ֵבא ,דִּ ּ ְלגּו וְ גָ ֲחנּו ְ ּבכָ ל ִמ ְפ ַלׁש ְרחֹוב,
יֹורד ַעל ֶה ָע ִרים ַה ּׁ ְש ַּתיִ םְּ ,ב ַה ִ ּג ָיעם ַל ָ ּקו ֲא ֶׁשר ֵ ּבין ִעיר ְל ִעיר.
וְ גֶ ֶׁשם דַּ ק ֵ

דּ ְ .ב ִס ְמ ָט ה ֶׁש ל ְס ָפ ר

ּוב ֶמ ְר ָּכ ָבה ְמ ַר ֵ ּק ָדה
ּומים ְ
ּופגּ ִ
דֹותיו ֶׁשל דּ ֹור ְ ּב ַפ ָ ּנ ִסים ִ
ֹול ָ
ָאכֵ ן ְ ּב ִה ָּכנְ ָס ּה ֶאל ּת ְ
ָהיָ ה דָּ ָבר ֶא ָחד ְּכמֹו ֻמ ְס ָּכם ֵמרֹאׁש וְ הּוא ֻּכ ּלֹו ִחדּ ּוׁש ֵמ ָאז ֵע ֶדן וְ ִעדָּ נִ ים,
בֹוד ּה
ּובכְ ָ
יה ַח ָ ּי ִבים ְ ּביִ ְר ָא ָת ּה ִ
וְ הּוא ־ ֶׁש ֵאין בּ ֹונֶ ָ
מּוסת ְּתכָ נִ ים.
ּובכָ ְך ָהיְ ָתה ְלנֵ ֶטל ַקל ְ ּב ֵעת ִּכ ְב ַדת צּורֹות וַ ֲע ַ
ְ

קּורת דְּ ָל ַתיִ ם,
ִעם ָּכ ְת ָל ּה ֶׁשל ַס ְדנָ ה ֲע ַ
ׁשּורה דַּ ָ ּקה,
ִאיׁש ְּבע ֶֹרף ָא ִחיוְּ ,ב ָ
ְ
נֶ ֶע ְרכּוֶ .אל ֵמ ֵע ֶבר ִל ְס ַבך ַה ַּתיִ ל
ְל ָה ִביא ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפץ וְ ֶאת ַהדְּ ֵל ָקה.

יה ַהדְּ ִלילֹותּ ,וכְ מֹו ֻחדּ ֹו
רֹות ָ
רּוח ,נָ עּו ְׂש ֵד ֶ
ְ ּב ַע ְר ֵבי ח ֶֹרףּ ְ ,ב ַר ֵדף ָה ַ
ֹוחן.
ּופה גּ ֵ
רֹועם נִ כְ ָח ּה וְ ָה ָר ִק ַיע ַל ּס ָ
יה נִ ְצנְ צּו ְלכָ ל ָא ְר ָּכם וְ יָ ם ֵ
חּוצֹות ָ
ֶ
ֶׁשל ַּת ַער
ַא ְך ַ ּגם ַה ּ ָללּו לֹא ִׁשּוּו ָה ָדר ְלגַ ְר ִמ ּיּות ַצ ְל ָמ ּה ּונְ ִמיכּותֹו
ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹהים ִה ָׁשהּו ִּת ְפ ָא ָרה וְ ַהבּ ֹונִ ים ְ ּב ִט ְרדָּ ָתם ִהׁשּוהּו ֵחן.

סֹומ ֶרת
ָּכ ְך יָ נּועּו ְּבלֹא קֹולֶ .אל ָ ּג ֵדר ֶ
ּולנַ ְּס ָר ּה,
יה ִל ְל ּפֹת ְ
חּוט ָ
יִ ְׁש ְּכבּוֶ ,את ֶ
ּופ ְר ָצה יִ ְפ ְּתחּו ָּב ּה וְ גֹוי ֶאל גּ ֹוי ֶח ֶרב
ִ
ילת ֲאנָ ִׁשים ֲע ָׂש ָרה.
יִ ּ ָׂשא ִּבזְ ִח ַ

יה ַל ּ ִמ ְס ָחר וְ ַל ִּת ְ
ּוּוךַ .רק ִל ְפ ָר ִקיםְ ,ל ֵעת ֵהרֹום
ָהיּו ּ ָפנֶ ָ
זֹומ ֶמת ְל ָה ִסיר ָמצֹור ְ ּב ַצ ַעק ָרם,
ַמ ְסוֶ הָ ,היְ ָתה ִהיא ְּכמֹו גֹב נָ צּורְּ ,כ ִדין ָה ָא ֶרץ וְ ַה ְ ּז ַמןֶ ,
חֹובט ָ ּב ּה ֲעמּומֹות ְלמּול ַה ַ ּביִ ת ָה ָאד ֹם
רּוע וְ ָחלּוד ֵ
וְ ֶׁש ֶבר ֳאנִ ָ ּיה ָק ַ
עֹולים ִמ ָ ּים.
יה ְל ִפ ְת ָח ּה ֵמ ֶא ֶרץַ ,ע ּ ָמ ּה ְּכמֹו ִל ְס ִטים ִ
ֶׁש ֵּכן ְ ּבעֹוד ָצ ֶר ָ

ּוב ֵאין ֵק ֶפל
וְ ַהח ֶֹׁש ְך ּ ִפ ְתאֹם יִ ּ ָמ ֶחה ְ
ּומ ְד ִּביר
וְ גַ ב ְל ַמ ֲח ֶסה ,אֹור ַמ ְק ּ ִפיא ַ
צּודה ַה ּ ֻמ ְת ֶק ֶפת
יְ ַע ְר ֵטל ֶאת ֲח ַצר ַה ּ ְמ ָ
ילים וְ ַא ְבנֵ י ַה ִ ּגיר
וְ ֶאת ְצחֹור ַה ּׁ ְש ִב ִ
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וְ ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ּזֹונְ ִקים ִל ְמ ַלאכְ ָּתם ְ ּב ֶצוֶ ת
ּוצ ָע ָקה ֶאל ִקיר ,־
יפה ְ
וְ ָע ִטים ִ ּבכְ ִפ ָ
נֹוׁש ֶבת
יפה ִּכ ְב ַרת ֶא ֶרץ ֶ
ִּכי ָ ּב ֵאׁש ַמ ְח ִל ָ
סֹובב ַ ּג ְל ַ ּגל זְ ַמן ַעל ִציר.
ְ ּב ָע ִליםֵ ,עת ֵ

ַה ּ ַמ ֲח ָסן ֶה ָעזּוב (הּוא ָצ ְמ ָּת ּה ֶׁשל ִמ ְל ֶח ֶמת–
ֶה ָע ִרים) ַעל ַק ְסדַּ ת ַה ֶ ּק ֶׁשרַ ,על ַה ּ ֶפ ֶתק
ֹומ ִלין ַה ִ ּנ ְב ֶל ֶמת
ּוׁשטַ .ה ְת ָק ַפת ַהגּ ְ
ַה ּמ ָ
יח דָּ ק.
ָר ֲע ָמה וְ ָק ְלחּו ַה ִ ּקירֹות ִט ַ

ׁשּורהִ ,ה ְת ַ ּבדְּ חּו ְ ּב ַל ַחׁש
נֶ ֶע ְרכּו ְ ּב ָ
אֹו ִע ּׁ ְשנּו ִסיגָ ִרית ֲחפּויָ ה ְ ּבכָ ף.
תּובים ְל ַח ִ ּיים ִעם ַׁש ַחר
ְּכ ִמנְ ָהג ַה ְּכ ִ
תּובים ְל ָע ָפרִ .מ ְׁש ָק ָפיו
ֵּכן ִמנְ ַהג ַה ְּכ ִ
ִאיׁש נִ ֵ ּגב אֹו ִהדֵּ ק ַא ְבזָ מֹו ְ ּבנַ ַחת.
ת–ק ֶׁשר ַעל ָ ּגב.
וְ ֶא ָחד ְמכַ ֵּתף ֵּת ַב ֶ

וְ ֶא ָחד ִמ ְק ְל ָען ִמן ַה ַ ּגג ֶאל ֵּבינֵ ינּו
סּועה
ֹוׁשׁש וְ נִ ְס ָמ ְך ּוזְ רֹועֹו ְׁש ָ
ַרד גּ ֵ
אֹומרֹות ּ ַפ ַחדְּ ,כ ִא ּלּו ַּב ֵליל הּוא
וְ ֵעינָ יו ְ
נֶ ֱא ַבק ְל ַבדּ ֹו ִעם ַח ָ ּיה ָר ָעה.

הַׁ .ש ַח ר ַ ּב ּ ַפ ְר וָ ר
וְ ֶא ָחד ְ ּבכָ ל ֵא ּ ֶלה ּ ָפנָ ה ּ ֶפ ַתע ע ֶֹרף,
נֹודד וְ ָס ַמ ְך ֶאל ַה ּכ ֶֹתל ִמ ְצחֹו,
ִה ְת ֵ
ּוס ַח ְרח ֶֹרת
אֹוׁשׁש ֵמ ְר ָע ָדה ְ
ַעד ׁשּובֹו ִמ ְת ֵ
ֶׁש ּ ֵמ ִעיר זֶ ה ַהגּ ּוף ַה ָ ּי ֵרא ֶאת ִק ּצֹו,
ּומ ַא ֵ ּבן ֶאת ְׁש ִר ֵירי ַה ִ ּקבּ ֶֹרת
ַה ִ ּנ ְר ָּתע ְ
וְ נִ נְ ָעל ַעל ְׂש ָפ ַתיִ ם ִחוְ רֹות ְּוקמּוצֹות.
ְּכ ָבר ָה ַר ַעׁש דִּ ֵ ּבר וְ ָצוַ ח ִמ ִ ּני ח ֶֹׁש ְך
ְלכָ ל א ֶֹר ְך ַה ְּס ָפרְּ .כ ָבר יָ ְר ָתה ִעיר ְ ּב ִעיר
ֲא ֻר ּכֹות וְ ִעוְ רֹותִ .עיר ְ ּב ִעיר ִּכ ְבמֹו ע ֶֹׁשף
ּומ ִהיר
ּובמֹו ַל ַהב ִה ְּכ ָתה .יְ ִרי ַחד ָ
ְ
ִעם ֵק ֶהה וְ כָ ֵבד נִ ְת ָע ְרבּו וְ ֵאין ֶק ַטע
חֹוׂש ְך ֵאׁשֶ .ה ָע ִרים ־ ִקיר מּול ִקיר וְ ֵח ָמה
ֵ
מּול ֵח ָמה ־ נִ זְ דַּ ְ ּקפּוְּ ,כ ִא ּׁ ָשה ַה ּ ׂש ֶֹור ֶטת
ִ ּב ְל ָחיֵ י ָצ ָר ָת ּה .עֹוד ֵאין ִעיר ֲח ֵר ָבה
ֹוצ ַחת
נֹופ ֶלתֲ .א ָבל ְּכ ָא ָמה ַהנּ ַ
וְ ֶ
ֲא ֶׁשר ָ ּב ָאה ָלגּור וַ ִּת ְׁש ּפֹט ָׁשפֹט
הּודיםֲ .ע ָׁש ִׁשית ְמ ֻפ ַ ּי ַחת
ָהיְ ָתה ִעיר ַה ְ ּי ִ
ְ ּב ַמ ּ ֵטה ַה ִ ּגזְ ָרה אֹור זָ ְר ָעה ַעל ֵּתבֹות–
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יׁש ּיֹות,
ּוׁש ִל ִ
ְּב ַח ּלֹונֵ י קֹומֹות ְׁשנִ ּיֹות ְ
ּובי–רֹוכֵ ל,
ֵמ ַעל ְל ֵבי–גַ ּ ָלב ֵ
ּוליֹות
ָע ְמדּו ְּב ֶט ֶרם אֹור ַה ֶחנְ וָ נִ ים וְ ַה ּׁש ְ
חֹומה וָ ֵחל.
יהם וְ ִעם ַט ּ ָפם ְּכ ַעל ָ
ִעם נְ ֵׁש ֶ
חֹובםִ ,ה ְד ִליקּו ַה ַח ְׁש ַמל
ָצפּו ֶאל ְר ָ
ֵמ ֲח ָד ִרים ְּבעֹוד ַא ְׁשמ ֶֹרת ַא ֲחרֹונָ ה
ּוב ִ ּנ ְׁש ָמע
יהםַּ .ב ַ ּנ ֲע ֶׂשה ַ
ֶׁשל ַליְ ָלה ִל ְפנֵ ֶ
חּוצה ֲהמֹונָ ם
דִּ ְּברּו ְּבקֹולֵ .ה ִריקּו ָ
וְ ֶאל ַה ְּכ ִביׁש ָ ּג ְלׁשּוָ .צ ְבאּו ַעל ַהחֹוזְ ִרים
ִמ ַ ּקו ַה ּ ִמ ְל ָח ָמהְּ ,ב ִה ָּכנְ ָסם ְּכ ֵע ֶרב ַרב
ֹוח ִקים וְ נִ ְפזָ ִרים
ִל ְמכֹונִ ּיֹות ַמ ּ ָׂשאָ .היּו דּ ֲ
נֹוע וְ ִח ּלּוף ַמ ֲה ָלכָ יו.
ְלקֹול ִצוְ ַחת ָמ ַ
ׁשֹוקק
ָרגַ ׁש ַּבחּוץ ְק ָה ָלם ֶׁשל ּ ַפ ְרוָ ִריםֵ ,
מּוׁשה,
ֹוהה ַעל ַה ְּכ ֻבדָּ ה ַה ֲח ָ
ֶאל אֹותּ ,ת ֶ
רֹוקק
ּופ ָ ּנ ָסיו ֶׁשל ֶרכֶ ב ְמ ַפ ְע ּ ֵפ ַע וְ ֵ
ַ
ְ
ְ
לֹוכְ ִדים ְּבזִ יו ָצהֹב ִמ ּתֹוך ַהח ֶֹׁשך ּ ְפנֵ י ִא ּׁ ָשה
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רּועים ַ ּב ּפ ְ
ּוב ָרעֹות,
ּוךּ ָ ,בא ֶֹדםּ ַ ,ב ִ ּז ְקנָ ה ָ
ְק ִ
ְ
יה ְמ ַה ּ ֵלך ָא ָלה ְלרֹאׁש ָצ ִרים
ּופ ָ
ִ
ּולרֹאׁש ָע ֵרי אֹויֵ בּ ַ ,ב ֲח ָרפֹות ַהנּ ָֹוראֹות
ְ
ֹובל ִעם ֵס ֶפר ַה ְּס ָפ ִרים.
ֶׁש ָ ּבן ַה ּׁשּוק גּ ֵ

רֹותם ֲע ָל ָטה
אֹוצ ָ
וְ ָלכֵ ן ְּב ַה ּ ֵל ְך ְ
דּומים ,לּו נִ כְ בּ ֹׁש יִ ְצ ֵרנּו.
וִ יקֹוד ּכ ַֹח ְק ִ
לֹוה ָטה,
נֹוצ ָתם ֲ
ְּב ָב ָרק ַּבל יִ ְד ֶהה ָ
ַא ְך ַה ְ ּז ַמן ְּבנֹוצֹות ִמ ּׁ ֶש ּלֹו יֵ ֵצא נָ א.

(ׂש ְמ ָחה ֵהן ְמזָ רֹות)
ּופנֵ י זָ ֵקן נִ גְ ִלים ִ
ְ
ּופנֵ י ַע ְל ָמה ַחדּ ֹות ְּכ ֶא ֶבן צֹר ,־
ְ
רּוׁשים וְ ַה ְ ּגזֵ רֹות,
וְ ֵׁש ֶבטֶׁ ,ש ַע ְרׂשֹו ַה ֵ ּג ִ
הֹופ ְך עֹורֹו ,נָ כֹון ָל ֶר ֶׁשת וְ ִלגְ זֹר ־ ־
ֵ

תּובים
מֹותיכֶ ן ִּבכְ ִ
רּוחֹות ֶק ֶדםַ ,עד בּ ֹוא ְׁש ֵ
ְל ַח ּיֹות ֶאת ַה ּׁ ִשיר וְ ַה ְּכרּוז ָּב ֲע ֶצ ֶרת,
לּובים
ֲהלֹא טֹוב ֱהיֹותכֶ ן ְמנַ ּ ְפצֹות ַה ְּכ ִ
חֹולפֹות ִעם ִצוְ ַחת עֹופֹות ָּבר ֲע ֵלי ֶא ֶרץ.
וְ ְ

וְ ַׁש ַחר ָקםָ .ע ְב ָרה ֶאת ַה ּ ַפ ְרוָ ר ִצוְ ַחת
ּוס ִּכים ַה ּמ ָּור ִמים ְ ּבמֹוט
יסי ַה ּמ ַ
ְּת ִר ֵ
הּוׁשב ְ ּבחֹזֶ ק יָ ד
ְּכ ַע ְפ ַע ּ ֵפי ַ ּב ְרזֶ לַ .
עֹולם ָה ֲע ָצ ִמים וְ ַה ּׁ ֵשמֹות.
ַעל ְמכֹונֹו ַ

ו ְּ .ב ֹס ב ָה ר ּו ַח
ּוב ָרק ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלׁש וְ ִה ְב ֵהב
ְ ּב ַסגְ ִריר ָ
אֹותֹו ח ֶֹרף ּוכְ ֶק ֶדם ָׁש ָמיו דּ ְֹורכִ ים ֶק ֶׁשת.
נִ ְס ּ ַפר בּ ֹו גּ ּופֹו .לֹא נָ ִׁשיר ֶאת וָ ֵהב
סּופהַ .א ְך נָ ִׁשיר ֶאת ִע ֵירנּו ַ ּב ֶ ּג ֶׁשם.
ְ ּב ָ
לֹא נָ ִׁשיר ֶאת וָ ֵהב .לֹא ֵׁשמֹות ְּכ ַע ּמֹון
קּופה נְ ַע ֵ ּי ָלה,
וַ ֲא ָרם ְ ּב ִׁש ֵירי ַה ְּת ָ
ַאף ֶׁשעֹוד ָה ִע ְב ִרית ְּכ ֶה ְמיַ ת ּ ַפ ֲעמֹון
ילן ֶׁשל ִמ ּ ִלים ְּכ ֵא ּלּו.
עֹורה ִל ְצ ִל ָ
נֵ ָ
ּותם
ָא ְמנָ ם ֵּכן ,זֹו ָה ֵעת ִהיא ְמקֹום ִח ּי ָ
ׁשֹוב ֶרת
ֶׁשל ִס ְמ ֵלי ַה ּ ִמ ְק ָראִ ,מ ּכ ָֹחם ִהיא ֶ
עּוטם ,־
ּוצ ָמ ָא ּהַ .א ְך יָ ֶפה ִמ ָ
גּותם ְ
ִע ּ ְל ָ
יצה ְמ ַד ֶ ּב ֶרת.
ֵח ֶרף ּכֹל ִמ ּתֹוכָ ם ַה ּ ְמ ִל ָ
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י  .ד  .ק מז ון

אפרים תלמי

למכבד רחובות אשקלון

בשדות אשקלון

דבר12.6.1955 ,

ִל ְמכַ ֵ ּבד ְרחֹובֹות ַא ְׁש ְקלֹון,
רֹועֹותיִ םּ ַ ,בר–אֹון,
ַ
קּוטאי–זְ
נְ ַ
רֹועֹותיו ֶׁשל ִׁש ְמׁשֹון,
ָ
דִּ ְמיֹון זְ
יָ ֶאה ִׁשיר וְ יָ ֶאה לֹו ִה ְמנֹון.
ִּכי ַּת ְׁש ִקיף ִמ ּ ְמרֹום ַה ּ ִמגְ דָּ ל
ְ ּבכִ ַּכר ְצ ַפנְ יָ הֵ ,לב ַא ְׁש ְקלֹון,
ֶאל ָה ְרחֹובֹותַ ,מ ְע ָ ּגל ּת ְ
ֹוך ַמ ְע ָ ּגל,
ילה וְ ָדגֹון ־
ֲע ֵדי ָק ֶפה דְּ ִל ָ
ָׁשוְ א ִּתיגַ ע ,לֹא ִּת ְמ ָצא ַאף ְ ּב ַדל–
ִסיגָ ִריָ ה ְ ּבחּוצֹות ַא ְׁש ְקלֹון.
הֹו ,בּ ֹואּו ִמ ָּכל ְ ּגבּול יִ ְׂש ָר ֵאל
ַל ֲחזֹות ְ ּבחּוצֹות ַא ְׁש ְקלֹון,
עֹולה ִמ ּׁ ִש ְמ ַמת ֵאל,
ָ ּב ִעיר ָה ָ
ִעיר ַ ּג ִ ּנים ְל ַמׂשּואֹות דָּ גֹון.
ִה ֵ ּנה ֶה ֳח ָרבֹות ִעי וָ ֵתל,
נָ קֹום נָ ַקם ִמ ּ ְפ ִל ְׁש ִתים ִׁש ְמׁשֹון ־
בּ ֹואּו ָׁש ִבים ִמ ַ ּק ְצוֵ י ֶּת ֶבל
ְל ַה ְׁש ִקיף ִמ ִמגְ ַדל ַה ָׁשעֹון
ּול ָב ֵר ְך ַעל חּוצֹות ַא ְׁש ְקלֹון.
ְ
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דבר18.11.1955 ,

ַסנְ וְ ֵרי ָׁש ָרב ָּכחֹל
רֹוט ִטים ְּכ ַב ּ ָמחֹול
ְ
ַעד ְק ֵצה ְ ּגבּול ָהא ֶֹפק.
ּובים ְמלֹא ִמיׁשֹור.
יִ ּׁש ִ
טֹוב ִלים ָּבאֹור.
ַה ָּב ִּתים ְ
רֹוׁשים ְּכזֵ ר ֶׁשל א ֶֹפל...
ּוב ִ
ְ
ּוׁשכֹול.
ְּכ ָפר נָ טּוׁש ִּב ְד ִמי ְ
ֶּכ ֶרם ֶ ּג ֶפן נָ ח ַּבחֹול.
נֹופל ַא ּ ָפיִ ם.
ץ–ׁש ְק ָמה ֵ
ֵע ִ
מּורם,
דֶּ ֶקל ֵ ּגא ,בּ ֵֹודדָ ,
–תכֵ ֶלת ָרם
ֶאל ְר ִק ַיע ְּ
נֹוׂשא ַּכ ּ ָפיִ ם.
ְמ ֻה ְר ָהר ֵ
יחֹוח ֶׁשל גְ ַבב
וְ נִ ַ
יחים ְּור ַקב–
עֹוליםִׂ ,ש ִ
גִ ְב ִ
ֶה ָע ִלים ִּביגֹון ַׁש ּ ֶלכֶ ת;
וְ תּוגָ ה ַר ָּכה ֶׁשל ְס ָתו
ֹוב ֶטת ַּב ּ ֵל ָבב,
ַה ּצ ֶ
מֹולכֶ ת ־ ־ ־
אֹורהֶ ,
ְּוד ָמ ָמה ָ
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ח י ה ו רד

חי ה ק ד מו ן

כפר נטוש

גאון ירדן

ש י ר י ם ע ל ח ר ב ו מ י ת ר  ,הקיבוץ המאוחד,

קול העם13.1.1956 ,

תל–אביב .1954 ,עמ’ 11

מֹורים
דָּ הּו ִע ְק ֵבי ַה ֲח ִ
ָקהּו ֵריחֹות ְ ּג ָל ִלים וָ ֶת ֶבן,
ַמ ֲא ִפילֹות ִמ ּ ְפ ָע ִרים
ֵעינַ יִ ם ֶׁש ּטּוחּו ָ ּב ֶא ֶבן.
ְּכ ֲהיֹון ְ ּגוָ נִ ים וָ ֶצ ַבע,
רּורית נִ ּ ַטׁש ַה ְּכ ָפר.
ְ ּב ַא ְפ ִ
ּתּוגַ ת ָׁש ֵבי ֶאל ֶה ָע ָפר.
נתיב הל“ה

ֵא ְ
טֹוריָ ה,
יך נָ גְ ָעה ָּבנּו ּ ֶפ ַתע ַּכ ּ ָפ ּה ֶׁשל ִה ְס ְ
ַּכף ַאדִּ ִירים,
וַ ָּת ֵסב ֶאת ְּכ ֵת ֵפנּו
פֹוק ֶדתְ :ראּוֲ ,אנִ י ָּכאן!
ְּכ ֶ
חֹומה
ָּכאן ֵמ ֶע ְב ָר ּה ֶׁשל ָ
לֹוט ָפה ִמדֵּ י בּ ֶֹקר
יה ְ
ֶׁש ִ ּזיזֵ י ֲא ָבנֶ ָ
אֹות ּה ַה ַח ּ ָמה
ָ
חֹומ ְתכֶ ם.
ׁשּולי ַ
ֹוׁש ָקה ַ ּגם ֵ
ַהנּ ְ
הּובה! ֵא ְ
יך נִ ְפ ַרׂש ָּב ְך יֹום זַ ְך ַא ַחר ֶ ּג ֶׁשם
הֹו ִעיר ֲא ָ
זֹוקר ָּכל ְׁשנּונִ ית ּונְ ִקיק ־ ַעד ַא ְפ ֵסי ֳא ָפ ִקים,
ֵ
וְ כָ ל ֶק ֶמט ִס ְמ ָטא ִמ ְת ּ ַפ ְּת ָלה
ְּכ ָח ִריץ ִּב ְפנֵ י ִא ּ ָמא ־
נֹוׁשם זִ ָּכרֹון;
ֻמ ָּכר וְ ֵ
ְ
ְּב ָע ְמ ִדי ָּכך ְּבב ֶֹקר ֵט ֵבת ֲעלּוף–אֹור וְ ָרוֶ ה,
י–מ ֲע ֶקה ־
ְׁשעּונָ ה ֶאל ָ ּג ְב ֵה ַ
ּכֹה ָקרֹוב וְ נִ ְב ַצר ִמ ִ ּני ֶ ּג ֶׁשת ־
חֹומהֲ ,המֹונֹו ּוגְ אֹונֹו ֶׁשל ָה ָעם
יתי ְל ַמ ּ ָטהֵ ,מ ֶע ְב ָר ּה ֶׁשל ָ
ָר ִא ִ
ׁשֹוליו,
ְמנַ ְח ֵׁשל נַ ְח ָ
ְ
וְ נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי ִּכי ָׁשםִ ,מ ּתֹוך ַה ּׁש ָּורה ַה ּזֹונְ ָקה,
יפה ֵר ָע ִתי ִמ ְּכ ָבר
ֹאׁש ּה ֶׁשל ַל ּ ִט ָ
נִ ְתנַ ְפנֵ ף ֵא ַלי ר ָ
יתי ְמ ַה ּ ֶלכֶ ת ָׁשם
ֲא ֶׁשר ִע ּ ָמ ּה ָהיִ ִ
אֹותן ַה ּ ַמ ְד ֵרגֹות ַה ּ ְמ ֻע ָ ּקלֹות וְ ַה ִח ְ ּגרֹות,
ְּב ַמ ֲע ֵלה ָ
עּות ּה
ֹותינּו ַה ֲהדּוקֹות ִא ּׁ ָשה ֶאל ְר ָ
וְ כַ ּפ ֵ
נֹוצרֹות ָהיּו ַ ּג ֶח ֶלת ַה ּ ִׂשנְ ָאה
ְ
ּולנּו.
יטי ַה ּ ַמ ְפ ִס ַיע ִמ ּמ ֵ
ֶאל זֶ ה ַה ְּב ִר ִ
אתי ִּכ ְמ ַעט ִמ ֶ ּזה ַה ּ ַמ ֲע ֶקה
ַה ּיֹום ֵעת נִ ּ ֵׂש ִ
ְ
יפה,
ִל ְצעֹד ׁשּוב ְליָ ֵדךַ ,ל ּ ִט ָ
ְּב ְ
ּומ ַה ּ ֶמה ְּכ ַצ ּ ָמרֹות ִּב ְסאֹון,
תֹוך ָהמֹון רֹוגֵ ׁש ְ
זָ כַ ְר ִּתי ּ ַפ ְרצּופֹו וְ ֶאת ַה ַ ּקת ֲא ֶׁשר נָ ְח ָתה ַעל רֹאׁש וְ ֶׁשכֶ ם
ַּב ּ ַליִ ל ָה ָאטּום,
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רֹוט ִטים ַ ּב ּ ַמיִ ם
ֵעת ָאנּו נְ ָע ִרים ָע ַמ ְדנּו ְ
ַהנּ ֹוגְ ִסים ָמ ְתנֵ ינּו,
ימת ַח ִ ּיים ַר ִ ּבים
וְ ֶאל ְל ָחיֵ ינּו ִמ ְת ַר ּ ֶפ ֶקת נְ ִׁש ַ
ִמן ַה ְּס ִפינָ ה ֲא ֶׁשר ָ ּג ַר ְרנּו ֶאל ַהחֹוף.
יפהְּ ,כנֶ גְ דּ ֹו
וְ כָ ל ּ ְפ ִס ָיעה ֶׁש ִה ְר ַה ְב ֶּתם ַה ּיֹוםַ ,ל ּ ִט ָ
יק–יֹומין ־
ִ
ּ ָפ ְר ָעה ַּתגְ מּול זָ ִעיר ֵמחֹוב ַע ִּת
ֶׁש ּ ָלכֶ ם וְ ַאף ֶׁש ּ ָלנּו.
י–אנֹוׁש
ֵאיזֶ ה יַ ַער ְ ּבנֵ ֱ
ימה,
ימהַ ,רק ָק ִד ָ
ׁשֹוצף וְ נָ ע ָק ִד ָ
ֵ
ְּכמֹו יֹונֵ ק אֹונִ ים ִמ ּ ִמ ְר ְצפֹות ָה ֶא ֶבן ַה ּ ְמ ֻט ָלאֹות וְ ַה ּׁ ְשחּוקֹות
סּומים,
ֹולׁשֹות ֶאל ִמ ְפ ָּתנִ ים ִ
ַהגּ ְ
ּותם,
טֹוט ֶרת דַּ ּל ָ
ֹוׂש ִאים ֶאת ֲח ֶ
ֵמ ֵא ּ ֶלה ַה ָ ּב ִּתים ַה ּ ְמעּוכִ ים ַהנּ ְ
ֵמ ַח ְצרֹות ַה ַ ּנ ּ ָפ ִחים ַה ּ ְמ ֻפ ָ ּיחֹות
ּומ ְת ָר ֵעׁש ִמ ּׁ ַש ַער ֶאל ִס ְמ ָטא.
יהם חֹוזֵ ר ִ
אּור ֶ
ֶׁש ֵ ּנ ֶפץ ֵ
ּומ ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל,
ׁשֹואג ִ
ר–עםֵ ,
ֵאיזֶ ה ַס ַע ַ
ֹופל ַע ְצמֹו ְ ּב ֵהד ִמ ְריָ ּה ֶׁשל ְׁשנַ ת ְׁשל ִֹׁשים וְ ֵׁשׁש,
ְּכמֹו ּכ ֵ
יטים
נּותם ֶׁשל ָא ֳה ֵלי ּ ְפ ִל ִ
ֶ ּב ֱע ָ
רֹוח ִׁשים ְ ּבת ֶֹפת יְ ִריחֹו,
ָה ֲ
ַ ּב ּ ַמ ְׂש ֵט ָמה ֲא ֶׁשר ִמ ּס ַֹהר ִמכְ ְלאֹות ִמ ְד ָ ּבר
זָ ְר ָמה ְ ּב ֶא ֶלף ְלׁשֹונֹות נַ ֲע ָלמֹות
יחהּו ְל ַׁש ְל ֶה ֶבת.
ֶאל ֵלב ָה ָעם ־ וָ ַת ְל ִק ֵ
ֵאיזֶ ה ַ ּג ַעׁש זָ ע נָ ָׂשא
ּומ ַהדֵּ ק
חֹובק ֵא ָליו ְ
ֵ
י–ה ְר ָע ִמים ֶׁש ּ ֶט ֶרם נִ ְת ַמ ּ ֵלט ְ ּב ָר ָקם ־
ֶאת ָּכל ִרגְ זֵ ָ
יתנִ ים
חֹומת ָה ֵא ָ
יה ֶׁשל ַ
ֶא ָחד ֵמ ַע ּמ ֶּוד ָ
ַה ּ ַמ ְר ִע ָידה ָא ְׁשיֹות ֵּת ֵבל ְ ּב ִמ ְצ ָע ָד ּה ־ ֶ ּבנְ דּונְ ג.
ּוצ ִע ָירה ָּכ ְ
יפה,
מֹוךַ ,ל ּ ִט ָ
ַה ּיֹום ֵ ּג ָאה ְ
ָאר ּה ֶאל ְמלֹא ָהאֹור ַה ּ ִמ ְתרֹונֵ ן ֵמ ֲע ָב ִרים
זֹוק ֶפת ַצּו ָ
ֶ
ַמ ְפ ַס ַעת יַ ַ ּב ְׁש ָּת ּה ֶׁשל ַא ִּס ָ ּיה כֻ ּ ָל ּה,
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וְ ַה ְּכ ָסיֹות ַה ּ ְל ָבנֹות ַה ּ ְמ ֻט ּ ָפחֹות ְּבב ֶֹׂשם ִר ְקבֹונָ ן
יה,
הֹולכֹות וְ נִ ְפ ָרמֹות יֹום יֹום ֶאל מּול ּ ָפנֶ ָ
ָ
ׁשֹוטי ָה ֶא ְצ ָ ּבעֹות
פּוחים ִמדָּ םֵ ,
ּומ ַב ְצ ְּב ִצים ְמ ֻע ְר ָט ִליםְּ ,ת ִ
ְ
ֶׁשל יַ ד ָה ֲאדֹונִ ים.
ת–ׂש ָפ ַתיִ ם וְ ִא ֶל ּ ֶמת
לּוק ְ
וְ ַא ִּס ָ ּיה ־ ְצ ַ
לֹומר ְּב ֶׁש ֶטף :לֹא!
ַמ ְר ֶ ּג ֶלת ְלׁשֹונָ ּה ַ
לֹא! ־ ַל ּ ַמגְ ֵלבַ ,ל ַ ּקתַ ,ל ַח ְר ֻצבּ ֹות ַה ּ ְמ ַח ְּתכֹות ַעד ע ֶֹמק ְ ּב ָׂש ָר ּה.
לֹא! ־ ַל ְּכ ָסיֹותְ ,לב ֶֹׂשם ָה ָר ָקב וְ ַל ָ ּז ָהב;
רֹוע ָמה ַה"לֹא!" ֵמ ֶא ֶרץ ֱא ֵלי ָא ֶרץ
וְ ֲ
ִּב ְמלֹא יַ ֶּב ֶׁשת ֶׁשל קֹולֹות
לֹומם,
כּורי נִ ַ ּצת יֹום ֲח ָ
ַר ֲענָ נִ יםְׁ ,ש ֵ
קֹומ ָתם.
ֹול ֵחי ְׁש ָח ִקים ְּבת ֶֹמר ָ
ּפ ְ
ִל ְצעֹד ִע ּ ָמםִ ,ע ּ ָמםִ ,ע ּ ָמם!
יה ִמ ְת ּ ָפ ְרׂשֹות
ְּבזֹו ַה ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ָחה ֲא ֶׁשר ְּכנָ ֶפ ָ
אֹוקיָ נֹוס;
חֹופיו ַה ּ ְמפ ָֹר ִצים ֶׁשל ָה ְ
ֵמחֹוף יַ ּ ֵמנּו ַה ָ ּצלּול ַעד ְל ָ
ִל ְצעֹד ִע ּ ָמם וְ לֹא ִעם ַּב ֲע ֵלי ַה ַ ּקת וְ ָה ֶאגְ רֹף
צּופה ּ ְפגָ ִרים
ֶׁש ָּב ְא ַׁשת ְמ ִס ּ ָל ָתם ָה ְר ָ
ְּכ ָבר ְמ ַב ּ ְׂש ָרה ִּכי ּפֹור ִמ ְת ּפ ְֹור ָרה ִהיא.
ַא ַחי! ֵמ ַעל ַה ּ ַמ ֲע ֶקהָ ,קרֹוב ּכֹה וְ נִ ְב ָצר ִמ ֶ ּג ֶׁשת,
דֹולה ַה ּ ִמ ְתדַּ ּ ְפ ָקה ֶאל ְׁש ָע ֵרינּו,
רּוח ַה ְ ּג ָ
יתי ַ ּגל ֶא ָחד ִמ ּזֹו ָה ַ
ָר ִא ִ
ּופ ָת ּה ֶׁשל ַא ִּס ָ ּיה
ַע ְר ָּבל יָ ִחיד ִמ ּס ָ
לּולים
יסים ָ ּב ִלים וַ ֲח ִ
ׁשֹוח ֶקת ִּככְ ִפ ִ
ּות ַט ְל ֵטל ֶ
ֲא ֶׁשר ִּת ְפרֹץ ְ
טּוׁשים
סֹומים ַה ּ ְל ִ
ֶאת ָּכל ַה ּ ַמ ְח ִ
ימים ֵּבינֵ ינּו ְל ֵבינֵ יכֶ ם
ֶׁש ּ ְמ ִק ִ
ׁשּוׁשים
אֹותם זְ ֵקנִ ים ְּת ִ
ָ
יהם ַה ּ ַמ ְר ִעידֹות וְ ַה ַח ְמ ָדנִ ּיֹות
עֹות ֶ
ֶׁש ֶא ְצ ְּב ֵ
אּור ָתם ָּכל ַמנְ ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ
ְמ ַמ ֲהרֹות ִלגְ רֹף ִל ְמ ָ
יהם.
ְּב ֶט ֶרם יִ ָ ּצנְ פּו ִמ ָּכאן ִעם ֵחיל ֲאדֹונֵ ֶ
ֹואה ִל ְק ַראת ַע ְר ָּבל זֶ ה
ּוכְ ָבר ַמ ְת ִחיל גּ ֶ
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ש מו א ל ש ת ל

נעל בצל הצבר
הארץ31.8.1956 ,

קּוקים
ם–ה ִּתיכֹון ָה ֲע ֻמ ִ ּקים וְ ַה ּׁ ְש ִ
חֹופי יָ ַ
ֵמ ַעל ֵ
ְ
–ׁש ֶמׁש וְ ַא ֲחוָ ה;
חֹופז ְ ּברּוך ֶ
ר–ג ּ ִלים ֵ
ִמ ְס ַע ַ ּ
ּומ ְת ָח ֵרז ֵמ ֲע ָב ִרים:
עֹולה ִ
וְ ֵהד ֶ
ָׁשלֹוםַ ,א ִחים !
ָׁשלֹום !

רֹוׁשים ַעל ְ ּגבּול ִמ ְד ָּברְּ ,ת ִמ ִיריםּ ֵ ,ג ִאים ַ ּב ְּתכֵ ֶלת
ְּב ִ
ּומ ַתח ֶׁשל ַח ְׁש ַמל...
יתר ֶ
ּוכְ ִביׁש ָא ְס ַפ ְלט ־ ֵמ ָ
נֹוׂש ִאים ִא ָּתם ָה ִעיר
ּפ ְֹור ִחים ִק ְר ֵעי ָענָ ןְ ,
י–ק ָדר ְק ָׁשרּוהּו ָב ַא ְפ ָסר.
ִעם ָא ֳה ֵל ֵ
ִל ְפנֵ י ֱהיֹות ַה ְּכ ִביׁש ִח ּ ֵמרָ ,ע ַבר ָּכאן ֵה ֶלךְ
ּובין ִמ ְד ָּבר דַּ ְח ּפֹור ־
ִל ְפנֵ י ֱהיֹות ֵּבין יָ ם ֵ
ּוב ֵצל ַצ ָּבר נָ ְׁש ָרהֻ ,מ ּ ֶט ֶלת ּפֹה ַה ַ ּנ ַעל,
ְ
ָּב ְצ ָקה ִהיא ַעל ַרגְ לֹו ְמ ֻב ַ ּק ַעת ָהעֹור
ימה!
ַרגְ לֹו ֶׁשל זְ ַמן נָ גֹוז! דַּ וְ ַׁשת ַה ַ ּגז ָק ִד ָ
רֹודף ַה ַ ּצו ָמ ָחר! דּ ֵֹור ְךָּ ,כ ֶרכֶ ב ֶׁשל ַּב ְרזֶ ל...
ֵ
ּובן ִמ ְד ָּבר וָ ֶפ ֶרא
ָהיֹה ָהיָ ה ִמ ְד ָּבר ֶ
וְ נַ ַעל
נֹוׂש ָא ּה...
ּובת זּוג ֲא ֶׁשר ָּב ְר ָחה ָּב ֶרגֶ ל ֶׁשל ְ
ַ
ַל ְחמֹק! ִל ְׁשטֹף! ִל ְר ַּכב ַעל ָּב ֳמ ֵתי ָה ָא ֶרץ!
סֹוח ֵרי ָע ָרב
ּוביזַ נְ ִטים וְ ֲ
ָעקֹף ִע ְקבֹות ַה ַ ּצ ְל ָבנִ ים ִ
יֹומיִ ם
קֹודרָ ,ע ַברִ ,ח ּ ֵמר ַ
וְ נַ ַעל ֶׁשל ֵ
יׁשי ־
ּוב ּׁ ְש ִל ִ
ַ
נִ ֵּתק ַא ְפ ָסר ָּכ ַעיִ ר ,יָ ֵחףָ ,ע ַקרָּ ,ב ַרח ־
ָמ ָחר ־
יה
ַא ְרכֵ יאֹולֹוג ָ ּגחּון ,יַ ְח ּפֹר ,יַ ְחׂשֹף ְצפּונֶ ָ
ִמ ּ ְׂש ְ
קּועי ָהעֹור .־
רֹוך וְ ַעד ַּכ ְפ ּתֹור ִּב ְב ֵ
נֹוח
יִ ְדרֹׁש ִּת ּ ִלים ַעל נַ ַעל לֹא ָמ ְצ ָאה ָמ ַ
ַרגְ ָלם ֶׁשל ְּכנַ ֲענִ ים ָּב ּה ֵמ ֶא ֶרץ ְ ּג ִליל גּ ֹויִ ים,
ֶׁשל נַ ַער יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵמ ַעל ִׁשכְ ֵמי ָהגָ ר.
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ע ב ד אל ח מ י ד פ ר א ן
נ ו לד ב יא פא19 4 8 ,
ח י ב יא פא
יא פא 2 007
נולדתי בשנת  1948בבית הוריי ,שהיה בשכונת ג'בליה מאחורי השגרירות

לאלקדס .גרנו תקופה קצרה בתוך מתחם מסגד אלאקצא ואחר
ֻ
יראו אותנו .הגענו

הצרפתית .כשהייתי תינוק בן פחות מחודשיים ,ההורים שלי והמשפחה של אמא

כך עברנו לגור בשכונת אלמע'רבה [המוגרבים] ,זו השכונה שהרסו כדי לעשות

שלי ברחו מיאפא [יפו] .הגענו לראמאללה .סבתא שלי מצד אמא סיפרה לי את

ממנה את הרחבה של הכותל .היה שם עץ אוכמניות גדול בפתח הבית .אבא שלי,

הסיפור .היה תוהו ובוהו .אנשים מתו בדרך .אנשים היו צמאים ונדחפו ליד באר

לאלקדס ,החליט שהוא רוצה להגיע ליאפא .הוא רצה
ֻ
כמה ימים אחרי שהגענו

מים בכפר ג'מזו בדרך לראמאללה .סבתא שלי סיפרה לי .תושבי יאפא שמעו על

להביא כסף .הוא יצא ולא חזר .הוא גם לא הגיע ליאפא .שמעתי מאנשים שאולי

הטבח בדיר יאסין .האנשים פחדו .אנשים אמרו ,בואו נברח ונציל את חיינו .היתה

הוא נהרג כי הישראלים היו יורים על המסתננים .אני גדלתי וגרתי אצל סבתא

בהלה .אנשים נסו על נפשם לפני שהיהודים יתקפו את יאפא .יהודים שידעו ערבית

שלי.

עודדו בלעג את הבריחה .יאללה עלא עבדאללה ,אמרו ,והתכוונו למלך ירדן .אבא

מאלקדס ,למחנה הפליטים
ֻ
בשנת  '66האו"ם העביר אותנו ,ועוד הרבה אנשים

שלי ואמא שלי היו זוג טרי .הם עזבו את יאפא .שני דודים שלי וסבא שלי מצד

ֻשעפאט .גרתי במחנה הפליטים בערך שנה .אמא שלי נשארה בע'זה .היא ילדה בת.

אבא נשארו .היתה להם מאפייה ,מאפיית ֻסלטאן .אנחנו ממשפחת סלטאן .קראו

אחר כך התחתנה שוב .הרבה אנשים מיאפא גרים בע'זה .כל השנים האלה גדלתי

לנו פראן ,שזה אומר בעל המאפייה.

בלי אבא ובלי אמא .אחרי  '67חזרתי ליאפא .לא בדקנו מה קרה לחפצים שהיו

האנשים שברחו ברחו מתוך פחד .גם פחד מפגיעה בנשים ,שזה פגיעה

בבית ,ואפילו לא נכנסנו לתוך הבית .היו לנו ניירות עד לפני ארבע–חמש שנים ,בין

בכבוד .הם רצו בעיקר להבריח את הנשים .לכן שני הדודים וסבא שלי נשארו.

השאר חוזה קניין של האדמה .היא לא רשומה בטאבו ,אבל כתוב שם מי קנה אותה

סבתא מצד אבא היתה זקנה שלא היה סיכוי שחיילים יציקו לה .אבל אמא שלי

ומי היו העדים לעסקה .בת דודי קרעה אותם לפני כמה שנים מתוך כעס וייאוש.

ואחותה היו צעירות .היה עדיף שלא יישארו .אז מי שהיו לו בבית נשים צעירות
מיהר לברוח .היו כאלה שהעדיפו להשאיר את כספם כדי להספיק לברוח ולהגן
על כבוד משפחתם .שמעו על טבח דיר יאסין ובדרך ידעו על טבח מסגד דהמש
באללד [לוד] .למרות שזה מקום קדוש ,אנשים נרצחו בתוכו .בדרכים היו חיילים
ִ
יהודים שלקחו מהאנשים את כספם ומהנשים את הזהב שלהן .חלק מהאנשים מתו
בדרך .סבתי מצד אמא ,שסיפרה לי את הסיפור ,לקחה איתה רק חבילה קטנה
של בגדים .סבא עזב עם שלושה גרושים וחצי .הם החביאו את הזהב בבית .הם
פחדו שייקחו להם את הזהב בדרך .בסוף הם הפסידו גם את הבית וגם את הרכוש.
אנשים חדשים גרו בביתם .אני חזרתי לשם רק אחרי מלחמת  .'67דוד שלי הראה
לי את הבית שבו נולדתי .היו שם יהודים .לא דיברתי איתם.
אלקדס [ירושלים] .הוא לא
ֻ
אבא שלי לא השלים עם המעבר לראמאללה או
לאלקדס ,אולי בשנת  ,1950הוא שמע שהמצב בע'זה [עזה]
ֻ
הסתדר שם .כשהגענו
טוב יותר .אנשים נסעו במשאיות כמו צאן .גם ההורים שלי וסבתא שלי ואני נסענו
לאלקדס .אמא היתה בהיריון
ֻ
לע'זה .גם שם אבא שוב לא הסתדר ,והחליט לחזור
והיא לא הסכימה לחזור .אבא שלי עבד אז במאפייה במחנה הפליטים אלנסיראת.
הוא לקח אותי בבוקר למאפייה ,ומשם ,בלי להגיד לאף אחד ,לקח אותי איתו
מאללד
ִ
לאלקדס .הייתי ילד בן שלוש .התלווינו לשלושה אנשים שהיו במקור
ֻ
והכירו את הדרך .פחדנו ממשמר הגבול ,לכן הלכנו בלילה ונחנו ביום .כדי שלא
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Illuminations
על המשמר5.9.1956 ,

א.
יֹוצא ִל ְרחֹוב
וְ כָ ְך ַא ָּתה ֵ
ָה ִעיר ֶׁש ִהיא ָת ִמיד ִע ְיר ָך,
ִל ְראֹות דְּ ָב ִרים ֶׁש ֵאין ָ ּב ֶהם
ַאף ֶׁש ֶמץ ׁ ֶשל ִחדּ ּוׁש.
עֹובר ָ ּב ְרחֹוב,
וְ כָ ְך ַא ָּתה ֵ
ַעל ּ ְפנֵ י ָ ּב ִּתים וַ ֲחנֻ ּיֹות,
ַעל ּ ְפנֵ י ּ ָפנִ ים וְ ִח ּיּוכִ ים
וְ ַק ְ ּב ָצנִ ים זְ ֵקנִ ים.
וְ כָ ל ּ ַפ ְרצּוף ַמזְ ִּכיר ְל ָך:
ית ְּכ ָבר".
ית ְּכ ָברָ ,ר ִא ָ
"ר ִא ָ
ָ
אֹומ ִרים ְלךָ:
וְ ַה ּקֹולֹות ְ
"ׁש ַמ ְע ָּת ַ ּגם ֶא ְתמֹול".
ָ
ֲא ָבל ּ ִפ ְתאֹם ִ ּב ְק ֵצה ָה ְרחֹוב
עֹומד ּ ָפנָ ס ֶא ָחד ָּכחֹל
ֵ
ֲא ֶׁשר ָע ַמד ָּכאן ַ ּגם ֶא ְתמֹול
עֹומד ּ ִפ ְתאֹם.
וְ הּוא ֵ
וְ ֵאין ָל ַד ַעת ַמה ָ ּק ָרה,
וְ ֵאין ּ ֵפרּוׁש ְלאֹור ָּכחֹל
וְ ֵאין ּ ֵפרּוׁש ַל ַח ּלֹונֹות
ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ָּס ְ
מּוך.

ב.
ַעל ּ ְפנֵ י ַא ַחת ַה ְ ּג ָבעֹות
עֹופ ֶפת ִצ ּפֹור ְּכ ֻת ּ ָמה
ִמ ְת ֶ
יֹוד ַעת ֶאת ְׁש ָמ ּה.
ֶׁש ֵאינֶ ִ ּני ַ
אֹותה,
ֲא ָבל ֲע ֵצי ַה ַ ּזיִ ת ַמ ִּכ ִירים ָ
יה וְ ָׁשר:
רֹודף ַא ֲח ֶר ָ
רּוח ֵ
וְ ָה ַ
ְ
ּ
יתך".
"פֹה ֵּב ֵ
ְּב ֵעינֵ י יַ ְלדָּ ה ַע ְר ִב ָ ּיה
ִּב ְמבֹואֹות ַה ְּכ ָפר ֶה ָהרּוס
ֶמ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ִצ ּיפֹור ְּכ ֻת ּ ָמה
יֹוד ַעת ֶאת ְׁש ָמ ּה.
ֶׁש ֵאינֶ ִ ּני ַ
ג.
ָר ִאית ֶאת ַה ֶ ּג ׁ ֶשם? ֲאנַ ְחנּו ְׁש ֵק ִטים.
לׁשה ַמ ְל ָאכִ ים ִמ ִּס ּפּור ַע ִּתיק
ְׁש ָ
ּוב ִּתים.
הֹולכִ ים ְל ִא ּ ָטם ֵּבין ֵע ִצים ָ
ְ
דָּ ָבר לֹא ֻׁש ָ ּנהַ .רק ַה ֶ ּג ֶׁשם ַמ ִ ּקיׁש
ִּבזְ ִהירּות ַעל ָה ֶא ֶבןָ .ה ְרחֹוב ַמ ְב ִריק.
רֹואים ֵא ְ
עֹוב ִרים ֶאת ַה ְּכ ִביׁש
יך ְ
ֲאנַ ְחנּו ִ
לׁשה ַמ ְל ָאכִ ים ִמ ִּס ּפּור ַע ִּתיק.
ְׁש ָ
תּוחהַ .ה ּס ֶֹלת ָּב ָרה.
ַה ֶ ּד ֶלת ּ ְפ ָ
ַה ֶ ּג ֶשם ָׁש ֵקטִּ ,כי ַה ֵ ּנס ְּכ ָבר ָק ָרה.

ֲא ָבל ָל ֶע ֶרב ְּכנַ ף–יֹונָ ה
וְ ִהיא סֹוכֶ כֶ ת ַעל ָה ִעיר
ַעל ַח ּלֹונֹות וְ ִח ּיּוכִ ים
וֲ ַק ְ ּב ָצנִ ים זְ ֵקנִ ים.
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משירי ציון
מאסף דבר ,תשט"ז

א ַ .ל יְ ָל ה
ַה ִאם זָ ע ִענְ ַ ּבל זָ ָהב ְ ּב ָר ִקיע ֶע ְליֹון?
ֲהנָ ַטף ֵאגֶ ל ַטל ַעל ַצ ֶמ ֶרת ַה ְ ּברֹוׁש ַהגָ ב ַֹּה?
ִׁשירּו ָלנּו ִמ ׁ ִש ֵירי ִציֹון!
ֵא ְ
יך נָ ִׁשיר ִׁשיר ִציֹון ַעל ַא ְד ַמת ִציֹון
וְ עֹוד לֹא ִה ְת ַח ְלנּו ִל ׁ ְשמ ַֹע?

טֹובה!
יבה ַה ָ
זֹו ֵאפֹוא ַה ֵׂש ָ
ַה ְק ֵׁשבַ ,ה ְק ֵׁשב ְל ַמ ַׁשב
יתים,
רּוח ְּבנֹוף ַהזֵ ִ
ָה ַ
יחה ֲענָ וָ ה!
ֵאיזֹו ְצ ִמ ָ
אֹומ ִרים ַעכְ ָׁשו
ֲה ִת ׁ ְש ַמע? ֵהם ְ
ׁשּוטים.
ּופ ִ
ְד ָב ִרים נְ בֹונִ ים ְ

דִ .צ ֳפ ֵר י ַמ ָּס ע
ב ַ .ה ּ ַמ ְח ֵצ ָב ה
ִע ֶק ֶׁשתֵ ,ח ֶר ֶׁשתִ ,א ֶל ֶמת
רּוב ּה.
ָה ֶא ֶבן ְ ּב ֵס ָ
דֹומ ֶמת
דֹומ ֶמתֶ ,
דֹומ ֶמתֶ ,
ֶ
ֶאת סֹוד ְל ָב ָב ּה.
חֹוצ ָבה
ַעד נָ גְ ָעה ָ ּב ּה יָ ְד ָך ַה ְ
צּועה וְ נִ ׁ ְש ֶ ּב ֶרת,
וְ ִהיאְ ּ ,פ ָ
דֹוב ֶרת
סֹוד ּה וְ ֶ
ַמ ְפ ִק ָירה ֶאת ָ
אּובה,
ְמ ֻא ֶׁש ֶרת ּוכְ ָ
קֹול ּה ־
וְ ָ
ַא ֲה ָבה.

אֹותֹו ֹּב ֶקר ָא ִביב
ָצ ְמחּו ַל ָׁש ַמיִ ם ְּכנָ ַפיִ ם.
נּודם ַמ ֲע ָר ָבה
ּוב ָ
ְ
ָא ְמרּו ַה ָׁש ַמיִ ם ַה ַחיִ ים
ילת ַה ֶד ֶר ְך:
ֶאת ְּת ִפ ַ
"אל ֵֹהינּו,
ֱ
יאנּו ְּב ָׁשלֹום
ֲה ִב ֵ
ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ַליָ ם
ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ַל ְּתהֹום,
ּול ֵעת ְס ָתו ַה ֲחזִ ֵירנּו
ְ
ֶאל ָה ָא ֶרץ ַה ְק ַטנָ ה ַהזֹאת,
ֶׁש ָׁש ְמ ָעה ֶאת ִׁש ֵירינּו".

ג ֲ .ע ֵצ י זַ יִ ת
ָע ְמדּו ְ ּבנִ ְסיֹון ַה ָׁש ָרב
ּובאּו ְ ּבסֹוד ַה ַס ַער ־
ָ
מֹורד
ּוכְ נֶ ַצח נִ ְצבּו ְ ּב ַ
ַהגִ ְב ָעה מּול ַה ְּכ ָפר ֶׁש ָח ַרב
יפים ְ ּבאֹורֹו ַהצֹונֵ ן ֶׁשל ַה ַס ַהר.
ַמכְ ִס ִ
דּוׁשה ַה ַׁש ְלוָ ה.
ֲעמֹדַ ,מה גְ ָ
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תופיק זייאד ,נצרת

אחיי למאבק
קול העם16.8.1957 ,

לשובתי אתא במאבקם

רֹופים
ֲע ֶת ֶרת ֶאגְ ִ
קֹורצּו ִמ ּ ֶפ ֶלד
ְּכמֹו ְ
ּוב ּ ָטחֹון וָ אֹון ־
־ ָ ּבם ֵס ֶמל ַּת ִ ּקיפּותִ ,
ִמ ְתנַ ְפנְ ִפים ְל ֵע ֶבר נִ ָ ּצחֹון
ּומ ְּס ִביב ־ ַה ֶּכ ֶבל ִמ ְת ַל ֵ ּבט לֹו
ִ
פּוף–ל ָה ָבה.
ֶ
־ ְּכ ֶפ ֶתן ָא
יְ ֵדי ָע ִריץ ִה ְפ ִליאּו ְל ַח ּׁ ְשלֹו.
וְ ָה ֵעינַ יִ ם...
אֹור–מ ְׁש ּ ָפט
ִ
ְ ּב ָר ָקן ְּכ
אֹו ְּכ ַר ֲע ֵמי ָׁש ַמיִ ם ְל ֵעת ָס ַער.
ִא ּׁ ָשן ־ ִהיא ֵאׁש ַה ֶ ּצ ֶדק ־ ְּתזַ ֵ ּנק
ּומנַ ֵ ּצל.
מּול ַּת ֲאוַ ת ָע ִריץ ְ
ּומלֹוא ָה ִאיׁשֹונִ ים ־ ִה ְתנַ ֲערּות ִמ ּׁ ֵש ֶפל
ְ
וְ ַאף ִׂשנְ ָאה ְלגִ ינּונֵ י ַע ְבדּות.
י–פנִ ים,
ְּוק ַל ְס ְּת ֵר ּ ָ
ַּכבּ ֶֹקר ְר ָח ִבים,
יהם ִּכ ְּתרּום ְ ּב ָצ ָלקֹות
ֶׁש ַח ֵ ּי ֶ
ְ
ו–ה ּ ֶפ ֶרך ָ ּבם ָט ַבע
וְ ַת ַ
חֹותמֹו.
ָעמֹק ֶאת ָ
יהם
ָ ּבם נִ ְׁש ַּת ְ ּק ָפה דְּ מּות ַח ֵ ּי ֶ
–מ ֲא ָבק
חֹוח ַ
ּובם ּ ָפ ַׁשט ַע ָּתה נִ ַ
ָ
ְ
י–א ִביב,
יצנֵ ָ
ְּכ ַטל ָ ּברּוך ַעל נִ ָ
וַ יִ ְתנַ ֲערּו ְל ֵעת ַהבּ ֶֹקר ַה ְ ּי ּלֹוד.
רֹופיםֵ ,עינַ יִ ם ְּוד ֻמ ּיֹות
ֲע ֶת ֶרת ֶאגְ ִ
ּוב ּ ָטחֹון וָ אֹון
־ ָ ּבם ֵס ֶמל ַּת ִ ּקיפּותִ ,
ּופנֵ י ַא ְחדּות ַה ּ ַמכְ נִ ָיעה ּ ְפ ָל ָדה.
ְ
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ַא ַחי ַל ּ ַמ ֲא ָבק
זֹו ִּב ְרכָ ִתי
יה.
ּוׁשי זָ ָהב ְצ ַר ְפ ִּת ָ
ֶׁש ּ ִמגּ ֵ
ִמ ֶ ּנ ֶת ְך ְל ָב ִבי ַמנְ ִ ּגינָ ָת ּה
ֹוח ִמים
ֶׁש ִ ּנ ְפ ְר ָטה ִּב ֵידי ַה ּל ֲ
ִמ ָּכאן ִמ ּזֹו ִע ִירי ָה ֲע ָר ִבית
ַה ּ ִמ ְתנַ ְמנֶ ֶמת ְּב ִצ ּ ָל ּה ֶׁשל ּפ ְּור ָענּות.
אֹותֹו ַ ּגזְ ָלן ֲא ֶׁשר ֶאת ַל ְח ְמכֶ ם ָׁש ַדד,
ַ ּגם ֶאת ַל ְח ִמי ֶׁש ּ ִלי נָ ַטל הּוא.
עֹותי ָּבנּו ֶאת ַא ְרמֹונֹו.
וְ ַצ ְל ַ
ם–ל ְּבכֶ ם
ּכֹוסֹו ִמ ּ ְל ָאה ֶאת דַּ ִ
עֹותי ֶאת ּ ְפ ֵאר–סּותֹו ִה ְת ִקינּו.
וְ ִד ְמ ַ
ַא ַחי ַל ּ ַמ ֲא ָבק
זֹו ִּב ְרכָ ִתי
ַ ּגם ָאנּו ַ ּגם ַא ֶּתם
יצים
ָק ְר ָּבן ַל ֲע ִר ִ
מֹוׁש ָלה ַּכת ֲחׁשּוכִ ים
ֵעת ַּבגּ ָֹורל ְ
ת–פ ָׁש ִעים
מּוד ּ ְ
רֹוע ְל ַ
ּוזְ ַ
ַמ ֶ ּג ֶׁשת ֶאת ְּב ַׂש ְרכֶ ם ְל ֵאל ַה ּ ִמ ְל ָחמֹות
"ׁשלֹום"
ימה ָ
וְ ַעל ַה ֻ ּג ְל ָ ּגלֹות ִהיא ְמ ִק ָ
"צ ֶדק".
אסם" ־ ֶ
ר–ק ֶ
"כ ַפ ָ
וְ ַעל ְ ּגוִ ּיֹות ְּ
ַא ַחי ַל ֶ ּנ ֶׁשק!
זֹו דַּ ְר ִּכי:
יַ ֲערֹב–נָ א ָאח ְל ָא ִחיו
וְ יָ ד ְּביָ ד נִ ְצ ַעד ִל ְק ַראת ָהאֹורֶ ,אל–נִ ָ ּצחֹון,
יח ַׁש ַחר ֶׁשל ֶח ְדוָ ה וָ א ֶֹשר!
נַ זְ ִר ַ
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מוחמד אל–פייתורי

ריגושים
מערבית :י .ששון
קול העם30.8.1957 ,

קֹול ּה.
ּוח–דָּ ם ָהיָ ה ָ
ְּכקֹול ִק ּל ַ
ְּכ ִט ְפטּופֹו ֶׁשל ֶ ּג ֶׁשם
חֹוריםְּ ,כ ַר ַחׁש ֶׁשל ָע ִלים
ֲע ֵלי ְק ָב ִרים ְצ ִ
ֵעת ְס ָתו יַ ֵּכם ִעם ַׁש ַחר
וְ יַ ְר ִע ֵידם ֲע ֵדי יִ ְׁשרּו
ְ ּבזַ ֲע ָקם מּול ַהגּ ָֹורל.
יהֶׁ ,ש ָ ּי ַד ְע ִּתי ְל ָפנִ ים
ּ ָפנֶ ָ
ׁשֹוׁש ִ ּנים
וָ ֲאכַ ס ־ ְל ַמ ְר ָאם ־ ֶאת ַה ּ ָׂשדֹות ְ ּב ַ
ּול ַמ ֲענָ ם ָק ַט ְפ ִּתי ַה ּ ְל ָבנָ ה ־
ְ
ל–א ֶבן,
יה ־ ּכֹה זָ ִרים ָהיּוְּ ,כ ֶפ ֶס ֶ
ּ ָפנֶ ָ
ֹהּותם
ּולמּו ֱאל ָ
ָ ּב ֶהם ־ גּ ְ
ּוכְ ִפ ָיר ָתם ֶׁשל ְ ּבנֵ י ֱאנֹוׁש;

ילה ִמ ּגֹב נִ דָּ ח
ְּכ ַמ ְע ּ ִפ ָ
ִמ ּת ְ
בּור ָתן
ֹוך ְ ּגוִ ּיֹות ִּב ְק ָ
ִמ ִ ּני ֻא ּמֹות ֶׁשל ֲע ָב ִדים
אֹותם יִ ְמׁשֹכּו ־
יהן ־ ָ
וְ כִ ְב ֵל ֶ
ר–ב ְרזֶ ל!
יִ ְדמּו ְל ַה ַּ
יתי ִּב ְד ָא ָבה
ַא ַחד ָה ֲע ָר ִביםַ ,מ ְק ִׁשיב ָהיִ ִ
ְלקֹול ַה ּ ֶפ ֶסל ָה ָאטּום,
ין–מכְ אֹוב,
ְל ֶמ ֶרד ֵא ַ
ְלזַ ַעק ְּב ֵאין–קֹול:
ִלנְ קֹום
ִלנְ קֹום
ִלנְ קֹום.

ּומים
קּועה ְ ּב ִד ְמדּ ִ
ָ ּב ֶהם ־ ְ ּב ֵאר ְׁש ָ
יהם ־ דָּ ם ְּוד ָמעֹות,
וְ גַ ּ ֵל ֶ
רּוׁש–רגּ ּוׁש ּונְ ד ֹד
ִ
ב–רּוחם ־ ִר ְׁש
ָ
ַמ ּׁ ַש
ת–צּוָאר
פּופ ַ
וְ זֹו ִא ּׁ ָשה ָה ָרהְּ ,כ ַ
יה ־ ַה ִחוְ ִּרים ־
רֹוח ָצה ּ ָפנֶ ָ
ְ
ּומדָּ ם;
ִמדֶּ ַמע ִ
ׂשֹוחה ָ ּב ֶענֶ ן,
ָ ּב ֶהם ־ ַא ְרמֹון ֶ
י–פז
ָׁש ָמיו ־ ְׁש ֵמ ּ ָ
וְ ַא ְד ָמתֹו ־ זָ ָהב,
יפה
דָּ ָריוֶׁ ,ש ִ ּנ ְׂש ְרעּו בּ ֹוּ ְ ,בלֹא ֵע ָ
ְ ּבלֹא גַ ְעגּ ַּוע אֹו ֻרגְ זָ ה ־
ַאף ֵהם ֵא ִלים
ֶׁש ּ ִמ ָ ּז ָהב ק ְֹרצּו;
ָ ּב ֶהם ־ ַ ּבת–קֹול נֶ ְחנֶ ֶקת
חֹוד ֶרת ־
ֹה–אט ֶ
ט–אטּ ,כ ַ
ַא ַ
ְּכ ִמ ְס ַּת ֶ ּננֶ ת ֵ ּבין ְסכָ ִרים,
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ח י ה קד מ ון

תאומים ילדה אותנו זו הארץ
קטעים מפואמה .מ ב ח ר ש י ר י ם  ,תרבות לעם,
תל–אביב .1971 ,עמ' 97-90

יֶ ְׁשנָ ּה ָׁש ָעה ַא ַחת ֶׁשל ֶט ֶרם אֹור,
רּורית רֹוגַ ַעת וְ ַר ְד ַרדָּ ה ֶׁשל ֶק ֶדם ַׁש ַחר,
ֶׁשל ַא ְפ ִ
ת–פ ִר ָידה
יסן ִל ּטֹל ִ ּב ְר ַּכ ּ ְ
ִ ּב ְקרֹב יְ ֵמי נִ ָ
ֵמח ֶֹרף ַּתם ִלגְ ַֹוע
ׁשּובת ִקנְ טּור
ּוב ֶט ֶרם יִ ְפ ְרצּו ִ ּב ְמ ַ
ְ
יׁש–איׁש ַא ַחר ֵר ֵעהּו,
יל ִדים ִא ִ
ִל ְדלֹק ִּכ ָ
י–ע ְפ ַעף,
נּוע ַ
יׁשיםְּ ,כ ֵ
עֹומ ִדים ֵהם ֲח ִר ִ
ְ
פּוׂשי נִ חּוׁש ָעגְ ָמה ָק ָצר
ְּת ֵ
יהם ־
ֶׁש ְ ּי ַה ְב ֵהב ַא ַחר ּ ִפ ְתאֹם ִ ּב ְצהֹב יְ ֵמ ֶ
ּוב ָׁש ָעה ָּכזֹו ַמ ִ ּקיׁש ֲענַ ף ַא ָ ּגס ָצחֹור ֶאל ְל ָב ִבי
יֵ ׁש ְ
ּוב ְרחֹובֹו ָה ֵריק ַה ְמנֻ ְמנָ ם ֶׁשל ְּכ ָרךְ
ִ
מֹול ֶדת!
בּ ֵֹוער ָׂש ֶדה יָ רֹק ְ ּב ַל ֶה ֶבת יַ ְלדּותֶ :
יח ַפת ַרגְ ַליִ ם,
וְ כָ ְך ְּכמֹו ַ ּב ַ ּי ְלדּות ְמפ ָֹע ָמה וִ ֵ
ּוס ּה ַה ּטֹובֶׁ ,ש ּלֹא ָה ְק ָׁשה עֹורֹו,
נֹוגְ ָעה ְ ּב ִח ְס ּפ ָ
ֶׁשל ַא ְד ָמ ֵת ְך,
דּומים
יסים ָה ְר ִ
גֹוׁש ֶׁשת ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ַל ְּת ִר ִ
ֲאנִ י ֶ
חּומיםַ ,ח ּ ִמים,
ּוסי ַח ִ ּייםְׁ ,ש ִ
ֶאל ִח ְס ּפ ֵ
ֶׁשל ַמ ָ ּג ֵעי ֱאנֹוׁש.
מּורה,
ִצוְ ַחת ִּתינֹוק ־ ְּכמֹו ֶׂשכְ וִ י ֵמ ִקיץ ִראׁשֹון ְ ּב ֶפ ַתח ַא ְׁש ָ
ּוכְ ָבר עֹונִ ים ְל ֻע ּ ָמתֹו ַה ִּתינֹוקֹות ִמ ָּכל ַק ְצוֵ י ָה ְרחֹוב,
ּולׁשֹונֹות ֶׁשל אֹור ־ ַא ַחת וְ עֹוד וְ עֹוד ־
ְ
יהן ֶׁשל ִא ּ ָמהֹות.
קֹורצֹות ֵמ ַח ְד ֵר ֶ
ְ
עֹולם ִל ְברֹא ַח ִ ּיים,
ּומ ֵע ֶבר ַהדְּ ָלתֹות ֻּכ ּ ָלן ָׁשקּוד ָ
ֵ
יח ֶל ֶחם ַחם ְּכ ָבר ְמזַ ּ ֵמר ָ ּב ְרחֹוב
וְ ֵר ַ
יהם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ־ ־ ־
ּופ ֶ
יח גּ ֵ
ִעם ֵר ַ
ׁשּוטים,
לֹומר ָלכֶ ם דְּ ָב ִרים ּ ְפ ִ
רֹוצה ַ
ֲאנִ י ָ
נֹוצר ְּתבּונַ ת ַה ּ ְפ ִרי,
ׁשּוטים ְּכ ֶפ ַרח ָה ַא ָ ּגס ֵ
ּ ְפ ִ
ים–ת ּ ִלים ֶאל ּ ֶפ ַתח ֲחנֻ ּיֹות,
ְּכמֹו ִּכ ְּכרֹות ַה ּ ֶל ֶחם ַה ּז ְֹורמֹות ִּת ּ ִל ִּ
ְּכמֹו ס ֶֹמק ַה ֶח ְדוָ ה ִ ּב ְת ְ
נּוך ָאזְ נֹו ֶׁשל ְ ּבנִ י
ׁשֹובב ֶאל אֹור ַׁש ֲח ִרית ִראׁשֹון.
נִ זְ ֶק ֶפת ְּכ ַא ְרנָ ב ָ
רֹואה ּ ְפנֵ יכֶ ם יֹום יֹום ָ ּב ְרחֹוב :
ֲאנִ י ָ
ּומ ְצ ָל ִפים סּופֹות ָׁש ָרב,
חּומים ָ
ּ ָפנַ יִ ְךֵ ,אםְׁ ,ש ִ
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טּובים ִמ ּת ְ
ֹוך ֲא ַרד ִּכ ְב ַרת יַ ֶּב ֶׁשת זֹו
ַּכ ֲח ִ
ַא ְך לֹא ִמן ַה ְ ּג ָבעֹות ַה ּ ָללּוַ ,ה ְ ּזקּורֹות ֶאל ֵלב ָהא ֶֹפק,
יָ נְ קּו ָׁש ְר ֵׁשי ַח ַ ּייִ ְך,
ַא ְּת לֹא ָהיִ ית ָּכאן ֵעת נֶ ְח ְצבּו ִּת ְקוָ ה וְ ַע ְצ ָמאּות
ְּב ֶא ְצ ָּבעֹות ִע ְ ּקׁשֹות ִמ ּת ְ
ּופ ּה ַה ְמ ַפ ְר ּ ֵפר ֶׁשל ָה ִא ְמ ּ ֶפ ְריָ ה
ֹוך גּ ָ
מֹול ֶדת ֲח ָד ָׁשה
יה ֶׁשל ֶ
ִמ ּׁ ֶש ַפע ְט ָע ֶמ ָ
ָט ַע ְמ ְּת ַרק ַט ַעם ַל ֲענָ ה
ֹול ָפה
ֶׁשל ֻק ִּב ַ ּית ַה ּ ַפח ַה ְמ ֻל ָּבנָ ה וְ ַהדּ ְ
כֹורה
יתי ְל ַס ּ ֵפר ָל ְך ַעל יָ ְפיָ ּה ַה ֵ ּגא ֶׁשל ַה ּ ְמ ָ
ַעל ֵּכן ָר ִצ ִ
רּוח ָה ָא ִביב ;
ּפ ַֹור ַעת ַר ֲעמֹות ֵחרּות ְּב ַ
ּול ָךְׁ ,שכֵ נִ יֲ ,עמּוס זִ כְ רֹון ַה ּ ְפ ִליטּויֹות
ְ
ְּכמֹו ַּכוֶ ֶּרת ְמ ַה ּ ָמה ֶׁשל ִענּ ּויִ ים,
חֹורת
ְמ ֻק ְע ָקע ֲחרֹון ַה ּת ֶֹפת ַה ֵ
בֹותיו ;
ְּב ֵא ֶפר ַחם ָּכל ִע ְ ּק ָ
ְל ָך ֲא ֶׁשר ִה ְפ ַס ְע ָּת ָּכאן
עֹות ָ
יטים
יך ֵּבין ְׁש ֵּתי ׁשּורֹות ַק ּתֹות ַה ְ ּב ִר ִ
אׁשית ִמ ְפ ְס ֶ
ֵר ִ
ֹולים ַעל ַ ּגב נָ דֹון
ֶׁש ָ ּנ ֲחתּו ֲע ֵלי ּ ָפנִ ים ְּכ ַפ ְרגּ ִ
תֹוך ְצרֹורֹות ַא ֶחיךָ
ְּב ֶט ֶרם ִּת ָ ּג ֵרר ְּב ְ
יסין ,־
ֶאל ַק ְפ ִר ִ
ְל ָך לֹא ֲא ַס ּ ֵפר ַעל דַּ ַהר ַה ֵחרּות,
ִּכי ֵהן ּ ָפ ַר ְצ ָּת ׁשּוב ְלכָ אן
ִל ְהיֹות ְלגּוף ֶא ָחד
ֹול ֶדת ִּב ְק ָר ָב ּה.
עֹורה ֶׁשל ַה ּמ ֶ
ִעם ַא ְד ָמ ָת ּה ַה ְ ּנ ָ
נֹוצר ֵמ ָאז
יֹות ָך ֵ
אּולם ִּב ְה ְ
ָ
זִ כְ רֹון ָּכל ְּכ ָפר ַה ּ ַמ ֲא ִפיר ִמ ּמּול ַעל ֵצ ַלע ָהר
עֹולם ּ ָפעּור ְל ָא ְבדַּ נְ ָך ־
יבת ָ
ְּכזֵ כֶ ר ל ַֹע ֶׁשל ֵא ַ
ָ
רֹוצה ֲאנִ י ַס ּ ֵפר ְלך ַעל ַה ְּכ ָפ ִרים ַה ּ ָללּו ;
ָ
ית ָּכאן ־
וְ גַ ם ְל ָךֵ ,ר ִעיֲ ,א ֶׁשר ָ ּג ִא ָ
רּובים,
יׁשֹורים ַה ְמיֻ ָּב ִלים וְ ַה ְ ּצ ִ
ַּב ּ ִמ ִ
אֹו ְּב ִע ּקּול ְׂש ָפתֹו ֶׁשל יָ ם ַה ּ ִמ ְת ּ ָפ ֵרׂש ְּבנֹוי ּ ַפ ְׁשטּות חֹוגֶ גֶ ת
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ְּכמֹו ַמ ּ ַפת ַא ְחוָ ה ְלכָ ל ׁשֹוכְ נֵ י חֹופֹו ־
עּורינּו
רֹוצה ֲאנִ י ַהזְ ֵּכר ֶאת נְ ֵ
ְל ָך ָ
לּועים ְ ּב ִמ ְׁשזָ ָרם ֶׁשל ַה ְּכ ָפ ִרים ַה ּ ָללּו :
ַה ְ ּק ִ
ָס ְמ ָקם ָה ַעז ֶׁשל ִר ּמֹונִ ים
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ְמ ַט ּ ְפ ָסה ֵמ ַע ּכֹו ֱא ֵלי ְצ ָפת,
ִצ ַ ּנת ַע ְר ִבית ְ ּברּוכָ ה ְ ּב ֵצל ַא ּלֹון,
נֹוׂשא ֻח ּמֹו ֶׁשל זֶ ַרע וְ ֶׁשל יֹום
מֹוץ דַּ ִ ּקיק ֵ
עֹוד ִמ ְת ַל ּ ֵפף ַלגּ ּוף ;
ּ ִפ ָּתה ְמ ַפ ְע ּ ַפ ַעת ַעל ִמ ְר ְצפֹות ַּתנּ ּור ְצחֹורֹותְ ,מל ָֹהטֹות,
ּומ ַדדָּ ה ִ ּב ְלׁשֹונֹות לֹא ְרהּוטֹות,
יחה נִ ְק ַט ַעת ְ
ִׂש ָ
ּוכְ ָבר ֲאנַ ְחנּו נִ כְ ָרכִ ים ַ ּב ֲעבֹותֹות ֵרעּות
ֹוׁש ִבים ּפֹה ִמדּ ֹורֹות,
ֶאל ֲע ָמ ָלם ֶׁשל ֵא ּ ֶלה ַה ּי ְ
צֹופים ֶאל גְ זֻ זְ ְט ָראֹות ָה ֲא ָד ָמה
ִ
ַה ְמ ֻס ָ ּקלֹות ְ ּבכֶ ֶפף ַ ּגב ִמ ּׁ ַש ַחר ַעד ַע ְר ִבית,
ֶאל ַה ְ ּב ָק ּתֹות ַה ְמ ֻצ ּ ָמדֹות ָל ָהר
ְּכ ִא ּלּו נִ ְצ ַּת ּ ְמחּו ִמ ַ ּק ְר ָקעֹו.
רֹומי
ַ ּגם ִ ּבכְ ִפ ַ ּית יָ ָדן ֶׁשל ַמ ְמ ְלכֹות ָאׁשּורּ ָ ,ב ֶבל אֹו ִ
יהם,
לֹא נֶ ֶע ְקרּו ַה ּ ַפ ּ ָל ִחים ִמ ּׁ ָש ְר ֵׁש ֶ
ירּוׁש ַליִ םֶ ,ה ָח ָרׁש וְ ַה ּ ַמ ְס ֵ ּגר
ָ
ׁשֹומרֹון וִ
ׁשֹועי ְ
ֵ
יהםֻ ,א ְּכפּו ִלנְ דּ ֹד ִמ ָּכאן,
ָצ ְררּו ֶאת ְּכ ֵל ֶ
יהם ַה ְ ּבקּועֹות ֶׁשל ִא ָּכ ִרים
ֹות ֶ
ַא ְך ַּכ ּפ ֵ
ְּכגֶ זַ ע ְמ ֻס ָ ּקס ,דּ ֹורֹות ֲע ֵלי דֹורֹות
ָח ְצבּו ִמ ְתקֹו ֶׁשל ּ ְפ ִרי
ִמ ּת ְ
ֹוך ָׁש ָרב וָ ֶס ַלע.
ַה ִאם ִּתזְ ּכֹרֵ ,ר ִעיֵ ,איכָ ה ָח ַל ְמנּו ָאז,
יח ּיֹות ַמ ְח ֶּת ֶרת ִראׁשֹונֹות,
וְ ָאנּו נְ ָע ִרים ִ ּב ְׁש ִל ֻ
נֹוׂש ִאים ֶאת ַא ְד ָמ ֵתנּו זֹו ַ ּב ּמֹוט ִ ּב ְׁשנַ יִ ם ־
ִּכי נִ ְהיֶ ה ְ
ִ ּב ְׁשנֵ י ַע ּ ֵמינּו יַ ַחד ־
ְּכמֹו ֶא ְׁש ּכֹל ָּכ ֵבד ֲא ֶׁשר ִה ְב ִׁשיל בּ ֹו יֵ ין ֵחרּות?
ַה ִאם ִּתזְ ּכֹר ֵאיכָ הּ ְ ,בנָ ֲע ֵצנּו ֶאת ִׁש ֵ ּנינּו ָ ּב ֲא ָד ָמה ַה ּזֹו
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ִה ְב ַל ְענּו ֶאל ּתֹוכֵ נּו,
רֹורים אֹו ּ ִפ ָּתה ֲח ֵר ָבה,
נֹודד ִמ ֵ ּזית ְמ ִ
ִּכנְ גֹס ֵ
נּות ּה ֶׁשל ֶא ֶרץ זֹו
ֶאת ַא ֲה ַבת ַק ְד ְמ ָ
יבה ַל ָ ּזר
הּולה ָּב ּה ָה ֵא ָ
ְמ ָ
בֹותינּו יַ ַחד ?
בֹותם וַ ֲא ֵ
מֹור ֶׁשת ֲא ָ
אֹות ּה נָ ְׂשאּו ַה ּ ַפ ּ ָל ִחים ְּכמֹו ַּת ְמ ִצית ֶ
ָ
יטי,
ִּכי ַה ּ ִׂשנְ ָאה ַל ָ ּזרַ ,ל ְּב ִר ִ
לֹא ְל ִא ּ ָט ּה ָּת ְפ ָחה ָּבנֹו לֹא ְּכמֹו ִע ָּסה ָע ְל ָתה
ִמ ּ ְׂשאֹור נִ ְט ֵפי ַהדָּ ם
ְּב ַמ ּ ָט ֵעי ֻס ָּכר אֹו ִּב ְב ֵארֹות ַה ֵ ּנ ְפ ְט,
יֹובלֹות ַר ִ ּבים
לֹומֹותינּו ְ
ֵ
וְ לֹא ֵהזִ ינָ ה ָּכל ֲח
עֹולה ַעל ֻׁש ְל ָחנָ ם ֶׁשל ַהדַּ ּ ִלים ָ ּב ָא ֶרץ,
ְּכ ֶל ֶחם חֹק ּ ָפׁשּוט ֶ
עּורים ָק ָצר,
ֶא ּ ָלא ִהזְ נִ ָיקה ּ ֶפ ַתעְּ ,ב ֶה ֶרף נְ ִ
יה ִּב ְר ָה ֵטי ַה ֶ ּנ ֶפׁש,
ֶאת ָּכל ַּב ְעבּ ֶּוע ָ
יה,
נֹות ָ
נֹוח ֶתת ּ ֶפ ַתע ַעל ִא ּׁ ָשה ִּב ְמלֹא ְׁש ֶ
ְּכ ַא ֲה ָבה ֶ
לּומים וְ ַה ָ ּנ ִׁש ּיּות ַ ּגם יַ ַחד
יׁשה ֶאת ָּכל ְ ּג ִב ֵיעי ָה ֲע ִ
ּומגְ דִּ ָ
ַ
ְ
יתן ֶׁש ֵאין בּ ֹו ח ֶֹרב אֹו ַאכְ זָ ב.
ְל ִמן ּ ִפכְ ּפּוך ֵא ָ
אתנּו ָאז ִל ּטֹל ֶאת ַא ְד ָמ ֵתנּו
ַה ִאם ָח ַׁש ְבנּו ְּב ֵצ ֵ
ְּכמֹו ַּכ ּ ָלה ֲא ֶׁשר ִה ְב ִּכ ָירה ְל ִפ ְר ָק ּה,
ִּכי יִ ְהיּו ְּכ ָפ ִריםֶׁ ,ש ּלֹא יּוכְ לּו ָל ֵה ּ ָמה ַמ ְמ ָלכֹות,
יהם ִמ ָּכאן
עֹוק ִרים ֶאת ָׁש ְר ֵׁש ֶ
ְ
ִּב ְמזִ ּמֹות ַּת ְע ּת ָּועיו ֶׁשל זֶ ה ַה ָ ּזר,
וְ גַ ם ִּבזְ דֹון יָ ֵדנּו ָאנּו?
ַה ִאם ִּתזְ ּכֹרֵ ,ר ִעיֶ ,את ַל ַחׁש ַה ּ ְפ ָח ִדים
דֹותינּו
יטי ִּכ ְד ֵל ָקה ְּבכָ ל ְׂש ֵ
ֲא ֶׁשר ָׁש ַלח ַה ְּב ִר ִ
יטים ?
ילי ּ ְפ ִל ִ
ֶאת ַהדְּ ָרכִ ים ֶׁש ִה ְׁש ִריצּו ּ ֶפ ַתע נְ ִח ֵ
ֹוס ֶסת יְ ֵח ָפה
אֹות ּה ִא ּׁ ָשה ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה בּ ֶ
ַה ִאם ִּתזְ ּכֹר ָ
ְ
יה ?
ינֹוק ּה ְּכ ַׂשק ָמעּוך צֹווֵ ַח ַעל ְּכ ֵת ֶפ ָ
וְ ִת ָ
חֹוב ֶטת ַ ּגב ָה ֵעז ַה ְמ ַק ּ ֶפ ֶצת ְל ָפנִ ים
וְ ִהיא ֶ
ְּכמֹו לּו ִּב ְק ָׁשה ִל ְקרֹא ִּת ָ ּגר
ַעל ֵחן ָה ֲע ִליצּות וְ ַה ַח ִ ּיים?
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הֹוֵ ,א ְ
יך ֵא ַר ְרנּו ָאז ֶאת ְמ ַׂש ְ ּנ ֵאנּו ֶׁש ָ ּנ ַעץ
נּוסה ַה ְמב ָֹה ָלה ַה ּזֹו
ֶאת ַה ּ ְמ ָ
ֶאל ֵלב ַמ ֲא ָב ֵקנּו.
ּוׁשה ַה ְמ ַׁש ֶ ּנ ֶקת
אּולם ֲאנִ י זֹוכֶ ֶרת ַ ּגם ֶאת ַהבּ ָ
ָ
ְּכ ִא ּלּו ז ֲֹהמּו ַּכנְ ֵפי ֲחלֹום ָ ּגדֹול
וְ קֹול ַה ּתֹור ַה ְמ ַב ּ ֵׂשר ָא ִביב
ָה ַפ ְך ְל ִצוְ ָחתֹו ֶׁשל ַעיִ ט ַעל ּ ְפגָ ִרים.
ֲאנִ י זֹוכֶ ֶרתֶ :ע ֶרב דִּ יר יָ ִסין.
יה ֶאל ַה ְ ּק ָרב,
ירּוׁש ַליִ ם ָהאֹוזֶ ֶרת ֶאת אֹונֶ ָ
ִ ּב ָ
זֹורמֹות
ַמ ּ ָׂש ִא ּיֹות ְ
יל ִדים,
דְּ חּוסֹות נָ ִׁשים וִ ָ
יהם ַה ְמזֻ ָ ּגגֹות.
ְּוקנֵ י ַה ּ ֶפ ֶלד נִ ָ ּב ִטים ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַה ְ ּק ָצוֹות ֶאל ֵעינֵ ֶ
ֹוׁש ֶלת
ׁשּורה ּ ָפ ָרה ּכ ֶ
ֶאל ְמכֹונָ ה ַא ַחת ְק ָ
ַה ּ ִמ ְתנַ ַ ּג ַחת ִמדֵּ י ּ ַפ ַעם ַ ּבדְּ ָפנֹות
ימה וְ ֵאין אֹונִ ים
ּוב ַה ּ ָטיַ ת ֵא ָ
ְ
יה ַהדְּ קּורֹות
יטה ִ ּבי ְ ּב ֵעינֶ ָ
ִהיא ַמ ִ ּב ָ
ַה ְמ ֻר ּׁ ָשתֹות ְ ּבא ֶֹדם זָ ב ִּכ ְמ ַעט
ְּכמֹו ֵעין ַה ּׁשֹור ְ ּבגֶ ְרנִ ָיקה ֶׁשל ּ ִפ ָיקסו,
ִח ְרחּור ְ ּג ִע ָ ּי ָת ּה ְּכ ֶפה
ִל ְׁש ִת ָיק ָתן ַה ְמ ֻס ּ ָמ ָרה ֶׁשל ַה ָ ּנ ִׁשים ַה ּ ָללּו.
יטה
ַ ּגם ֵהם נִ ּסּו ִלנְ עֹץ ֶאת ַמ ֲאכֶ ֶלת ַה ּׁ ְש ִח ָ
ֶאל ּת ְ
ֹוך ַהח ֶֹמׁש
אּות ּה,
אׁשית ַע ְצ ָמ ָ
ְ ּבעֹוד ָה ָא ֶרץ ָק ָמה ִל ְפס ַֹע ֶאל ֵר ִ
ַא ְך לֹא יָ כְ לּו ַהכְ ֵּתם ֶאת ט ַֹהר זֶ ה ַה ּ ַמ ֲא ָבק,
עּורים
לּול ֵבי ַה ְ ּנ ִ
לֹא יָ כְ לּו ַה ְצ ֵהב ֶאת ָ
ֲא ֶׁשר נָ ְׂשאּו ֶאל ַעל ֻס ַּכת ָה ַע ְצ ָמאּות
יה.
נֹות ָ
יהם ְ ּב ָד ְפ ֶ
יבם ֶאת ַח ֵ ּי ֶ
ְ ּב ַה ִ ּצ ָ

ְליַ ד ֵּתבֹות וְ א ָֹה ִלים ְּכמֹו ֶׁש ּ ָל ְך,
קֹוד ַח,
יסי ַרגְ ָליו ְּבחֹול ָה ָא ֶרץ ַה ֵ
ְּב ִס ֵ
ל–ׂש ָער ְּכמֹו יַ ְלדֵּ ךְ,
עֹומד לֹו יֶ ֶלד ְמ ֻק ְרזַ ֵ
ֵ
ֲא ֶׁשר ּ ָפ ָעה ֶאת ּ ְפ ִע ָ ּיתֹו ָה ִראׁשֹונָ ה
ַעל זֹו ָה ֲא ָד ָמה,
יֶ ֶלד ֶׁש ִ ּנגְ ַרר ְּכ ַׂשק ָמ ְפ ָׁשל ַעל ֶׁשכֶ ם
גּוׁשי ַק ְר ַקע
ְּב ֵה ָע ֵקר ִמ ָּכאן ַע ּמֹו ְּכמֹו ֵ
ַה ִ ּנזְ ָר ִקים ַל ֲע ָב ִרים ְּבנֵ ֶפץ ַה ּ ַמ ּפ ֶֹלת
ילה.
ֶׁש ּלֹא יָ ָדיו ִה ִ ּציתּו ֶאת ּ ְפ ִת ָ
ָ
וְ גַ ם ַא ָּתהָׁ ,שכֵ ןֶׁ ,ש ָה ְד ֲעכּו ַח ֶ ּייך לֹא ַרק ִ ּבכְ תֹנֶ ת ַה ּ ַפ ִּסים ֲא ֶׁשר ַל ּ ָמוֶ ת
ִּכי ַ ּגם ַּב ּתֹור ְלכַ ף ָמ ָרק וְ ֶל ֶחם ֲח ָס ִדים
אֹות ּה ָ ּג ֵדר ־
חֹורי ָ
ן–חֹורין ֵמ ֲא ֵ
ְּכ ֵב ִ
יטים ַה ְמ ֻצ ּ ָפ ִפים
ַאל ְּתנַ ֶּסה ָלבֹוא ֵׁשנִ ית ֶאל ַה ּ ְפ ִל ִ
ּוב ֶרגֶ ל ַ ּג ֲאוָ ה,
ְּבחֹזֶ ק יָ ד ְ
ַא ְך ַ ּגם ַאל ְּת ַד ֵּבר ֵא ֵלימֹו ֲח ָלקֹות וְ ַאל ִּת ְפ ַּתח ָל ֶהם ֵ ּבית–דּ ַֹאר
מּוצים
טּומים וְ ַה ְ ּק ִ
ִּכי ַח ְׁש ַּת ְּכ ָבר ָּב ִאיׁשֹונִ ים ָה ֲא ִ
ֹובׁש
יבה ֶאל ַה ּכ ֵ
אֹותֹו נִ יצֹוץ ֵא ָ
יח ְל ָפנִ ים ֶאת ְל ָב ְבךָ.
ֲא ֶׁשר ִה ְקדִּ ַ
יָ בֹוא ָא ִביב ,יָ בֹוא!
יָ בֹואּו ּ ַפ ּ ָל ִחים ְּב ִח ּיּוכָ ם ֶה ָחם
ּומ ָ ּצ ִקים ֶׁש ּ ָלנּו
חּומים ֻ
חּורים ְׁש ִ
ּוב ִ
ַ
וְ יִ ְט ְּבלּו ּ ִפ ָּתם יַ ְחדָּ ו ְּב ֶד ֶׁשן ַה ּ ִמנְ ָחה
ְלאֹות ִּכי ַּת ּ ָמה גְ ֻא ּ ַלת ַהדָּ ם.
אֹותנּו זֹו ָה ָא ֶרץ
אֹומים יָ ְל ָדה ָ
ִּכי ְּת ִ
לֹותינּו ֵּבין ָּכל ַע ּ ֵמי ֵּת ֵבל.
אֹומים ָ ּגלֹוׁשּו נַ ֲח ֵ
ּות ִ
ְ
19 57

יה ְּכמֹו דֹוגֶ ֶרת
עֹול ֶל ָ
הּולה ַעל ָ
ּוב ָ
קּודה ְ
ַעל ֵּכן ֵא ַליִ ְךֵ ,אםְׁ ,ש ָ
קֹוראת ְ ּב ִה ְת ַחדֵּ ׁש ָא ִביב:
ֲאנִ י ֵ
ְר ִאיֵ ,הן לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ָּכאן
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יצ ח ק ש ל ו

שמואל שתל

האורחה עוברת בכפר

בדרכי נכר

א ל ה י ה נ ו ש ק ל ו ח מ י ם  ,קרית ספר,

הארץ31.1.1958 ,

ירושלים .1957 ,עמ' 109

ֲא ֶׁשר רֹוכֵ ב ָ ּברֹאׁש נִ כְ נַ ס ַל ְּכ ָפר
וְ ַא ֲח ָריו ־ ֻּכ ּ ָלנּו ַ ּב ּׁש ָּורה,
יאת ֶׂשכְ וִ יֲ ,המֹות ַה ּ ָפר,
ּובין ְק ִר ַ
ֵ
ׁשּורה.
דַּ ְר ֵּכנּו יְ ָ
ְ ּבנֹות ַה ְּכ ָפר עֹולֹות ַ ּב ֻּס ּ ָלמֹות,
נֹוׁשב ַה ּ ַמ ֲע ָר ִבי,
ּומן ַה ָ ּים ֵ
ָ
ְ
רּוח ַ ּב ּ ְׂש ָלמֹות ־ ־
ֵא ַליֵ ,איך ָ ּבא ָה ַ
הֹוׁש ַיעַ ,ה ָ ּנ ִביא !
ִ
וְ לֹא נִ ְׁש ַלח דָּ ָבר ְל ָאבַ ,א ִחים,
ּ ֶפן יַ ֲענּו ִ ּב ְמ ַׁשל ַה ּ ַל ֲענָ ה :
"נָ תֹון ַה ַ ּבת ַלדָּ ל ַ ּב ּ ַפ ּ ָל ִחים
וְ לֹא ְל ֶב ְדוִ י נָ ע"...
יֹוצא ָה ַא ֲחרֹון
ּומן ַה ְּכ ָפר ֵ
ִ
יב ָׁשה.
וְ נִ ְׁש ָמתֹו ֵר ָיקה וִ ֵ
ֵא ִליַ ,עד ָאן נִ דּ ֹד ַ ּב ּׁ ְשיָ רֹות
וְ לֹא נֵ ַדע ִא ּׁ ָשה ?...
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יתם
ָעזְ בּוֵ .הם ָעזְ בּו ֶאת ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
יתם לֹא ִה ִ ּגיעּו.
אֹו ֶאל ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
ַּב ּ ַליְ ָלהָּ ,בא ֶֹפלְּ ,בנֶ כֶ ר דְּ ָרכִ ים ־
יתם
ָעזְ בּו ַ ּגם ָעזְ בּו ֵהם ֶאת ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
יתם לֹא ִה ִ ּגיעּו.
וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
ֹוה ִרים מּול ָע ְר ּ ָפם
נֹוה ִרים ְּכ ֵלי ָה ֶרכֶ ב ,דּ ֲ
ֲ
ּוצ ָל ִלים ִּב ְׂש ֵדה א ֶֹפל ־
אֹורֹות נִ ְק ָצ ִרים ְ
ְּב ֶמ ַתח יְ ִרי דּ ְֹורכִ ים ֵהם דְּ רּוכִ ים,
אתם
ֹוה ִרים ִל ְק ָר ָ
נֹוה ִרים ְּכ ֵלי ָה ֶרכֶ ב ,דּ ֲ
ֲ
ילים ֲע ֵדי א ֶֹפל.
ְצרֹורֹות ַסנְ וֵ ִורים ַמ ּ ִט ִ
אׁשי ַהדּ ְֹורכִ ים
ַה ּ ַליְ ָלה ָחלּול ְּב ָר ֵ
רּוע ֶׁש ֶלט ־
וְ יָ ֵר ַח ְּת ַב ּלּול ְּכ ַת ְמרּור ְק ַ
ְּבצ ֶֹמת ָּכל דֶּ ֶר ְך ּפ ְֹורׁשֹות ַהדְּ ָרכִ ים
וְ ַליְ ָלה ָח ָלל ְל ַרגְ ֵלי ַהדּ ְֹורכִ ים ־
נּוע ַהדֶּ ֶלת.
יתם ָּת ַ
ַעל ּ ֶפ ַתח ֵּב ָ
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פ אט מ ה חס ן מ נס ו ר  ,א ם מ ר ו א ן
נ ו לד ה ב כ פ ר ע נאן19 3 6 ,
ח י ה ב כ פ ר רא מ הֿ
רא מ ה2 009 ,
שמי פאטמה עואד חסן מנסור .שם אמי הוא פטום אחמד אלנאסר .גם היא נולדה

סירבה .היא אמרה ,אני עדיין לא הבאתי ילדים ,אני לא רוצה להרים ילדים של

בכפר ענאן .היא התחתנה עם אבא שלי ,שהיה בן דודה.

אחרים .היא השאירה את התינוקת והמשיכה .המשכנו ללכת .בדרך בין עין אלאסד

את תאריך הלידה המדויק שלי אני לא יודעת .כשבאו היהודים ורצו להוציא

לבית ג'ן ראינו זקנה בוכה הולכת מבית ג'ן לכיוון שלנו .היא שאלה אם ראינו

לנו תעודות זהות אחרי הנכבה ,אמא שלי מסרה להם גילאים יותר קטנים מהגיל

בדרך תינוקת .אמרנו לה שכן ותיארנו לה את המקום .היא הלכה לשם ,אבל לא

האמיתי שלנו ,כדי שהיהודים ירחמו עלינו ולא יגרשו אותנו .אבל אני יודעת שאבו

מצאה אותה .אולי הצבא לקח אותה ,כי הוא היה מאוד קרוב למקום .שאלנו אותה

מרואן ,בעלי ,מבוגר ממני בשנתיים ,לא יותר.

למה אמא שלה נטשה אותה .היא אמרה שאמא שלה החזיקה ילד על הגב שלה

הבית שלנו בכפר ענאן היה בסוף הכפר מלמטה .הבית היה מבוץ .לפני הבית

ועוד ילד בין הידיים ולא הצליחה להחזיק את שלושתם.

היתה גינה .סבא שלי עליו השלום הביא אבנים כדי לבנות בית .היינו ארבע אחיות,

בבנת ג'ביל ישנּ ו במסגד עם כל הפליטים .אחר כך בא רכב ולקח אותנו לעיר
ִ

שני אחים ,אמא ,אבא ,סבתא וסבא .אני הבכורה .אחריי אחי ֻמחמד ,אחריו ּכלת'ּום,

צור .הקימו שם אוהלים בשבילנו והכניסו אותנו .אני הייתי חודש או חודשיים בצור.

אחריה אחמד ורסמיה .ביום שגירשו אותנו מהכפר ,אמא נשאה את אחמד על הגב

סבא שלי בא ,חיפש אותנו ושאל אנשים עד שמצא אותנו .הוא לקח אותנו חזרה

מתחת לשמלה ואת רסמיה מקדימה בין הידיים .אני ושאר הילדים הלכנו לידה.

לבית ג'ן .אני זוכרת שמזג האוויר היה קר וגשום .סבא שלי הביא שמיכות ,העלה

את היום של הגירוש אני לא זוכרת טוב ,אבל אני זוכרת את עצמי הולכת ליד

את האחים שלי על חמור ובאנו לבית ג'ן .חזרו איתנו עוד ילדים ,בני אחיה של

אמא שלי .אני אספר לך את כל הסיפור מההתחלה .היהודים נכנסו לכפר ,כיתרו

סבתא שליַ ,ח ַמד ומחמד .בבית ג'ן היה הרבה הרבה גשם .נכנסנו לבית של סאלח

אותו וסגרו עליו .הם נכנסו לתוך הבתים ואמרו לאנשים שייצאו כי הם הולכים

אלולי ,חבר של סבא שלי .התחממנו והחלפנו בגדים .למחרת בבוקר סבא שלי שם

להרוס את הבתים .הם הרסו את הבית של אחיו של סבא שלי .האנשים פחדו ועזבו

אותנו על הבהמות ולקח אותנו לכפר ענאן.

את הבתים ,הלכו לשטח שקראנו לו אדמת אלח'לה ,אדמה שהיתה שייכת לאנשים
מהכפר שלנו ,בדרך לכפר אלמע'אר .הזקנים נשארו בכפר ולא עזבו .רק אנחנו
הקטנים והנשים יצאנו לשם .סבא שלי אמר לסבתא ,בואי נחביא את הילדים בתוך
המערה .היתה אצלנו מערה ליד הבית ,אחסנו בה תבן לבהמות .סבתא פחדה
שיהרסו עלינו את הבית ואמרה ,בוא נצא וניקח אותם איתנו.
כשהיינו באלח'לה ,הצבא עמד בשתי שורות משני צדי הדרך .אנחנו הלכנו
באמצע .לקחו אותנו מאדמת אלח'לה לצומת ַס ַפד [צפת] ,שם מתחת לעין אלאסד.
אמרו לנו ,תלכו מכאן לכיוון ההר ,ואל תסתכלו אחורה .מי שיסתכל נירה בו .אני
הלכתי עם המשפחה שלי .תוך כדי הליכה ראיתי על האדמה ערימה של בני אדם.
אמרתי לאמא ,תראי את האנשים האלה ,ישנים ברחוב .פתאום הבנתי שהם מתים.
שמונה הרוגים .הרגו אותם ושמו אותם בערימה אחת .הגענו לעין אלאסד והמשכנו
לבנת ג'ביל [בדרום לבנון] בלילה.
בדרך עד שהגענו ִ
בדרך ,ליד עין אלאסד ,על ההר ,אחרי שחצינו את הכביש ,מצאנו מתחת לעץ
זית תינוקת בוכה .אחר כך ידענו שהיא מעילבון .אמא שלה עזבה אותה ,עטפה
אותה בשמיכה בצבע ורוד ,לידה היתה שקית עם בגדים ובקבוק ריק .לתינוקת
היה מוצץ בפה .בין האנשים שהלכו איתנו היתה נערה אחת שאמא שלי ביקשה
ממנה לקחת איתה את התינוקת ,כי אולי נמצא את המשפחה שלה בדרך .היא
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נ תן א ל ת ר מן

מהומות נצרת
דבר9.5.1958 ,

א
הּודי
הּוׁשב ַעל ַּכנּ ֹו .וְ כַ ֵעת לּו יָ קּום ָה ֶאזְ ָרח ַהיְ ִ
ַה ֵּס ֶדר ַ
י–ה ֶהגֶ ה:
ֹופ ֵׂש ַ
הּודיִ ,ל ְׁשאֹל ֶאת ּת ְ
ֹוטר ַהיְ ִ
וְ יָ קּום ַה ּׁש ֵ
ים–ע ְר ִב ִ ּייםֶׁ ,ש ֵח ְרפּו וְ ָס ְקלּו ,יִ ְּתנּו ִדין
ַ
אֹותם ַמ ְפ ִ ּגינִ
ַה ֻא ְמנָ ם ַרק ָ
ַעל ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ְרחֹוב ֶׁש ָר ִאינּו ִמ ֶ ּנגֶ ד?
רּוק–ׁשן
ֵ
ת–ח
לֹא! אֹותֹו ַע ְר ִבי ַא ְלמֹונִ י ֶׁש ִ ּק ּ ֵלל וְ ָרגַ ם ַ ּב ֲח ַמ ֵ
ית–ה ּׁ ִש ּטּור ַה ִ ּנ ְס ֶק ֶלת
ַ
ִה ָּכה וְ ֻה ָּכה וְ נִ גְ ַרר ִל ְמכֹונִ
הּוא ְ ּב ֶע ֶצםַ ,על ַצד ָה ֱא ֶמתַ ,ה ָ ּי ִחיד ֶׁש ֵאינֶ נּ ּו ָא ֵׁשם
אֹות ּה ְמ ַע ְר ֹּב ֶלת ֵחמֹות ־
ְ ּב ָ
ֹוׁשב ַ ּב ֶּכ ֶלא.
ַאף ִּכי הּוא ַה ּי ֵ
ב
ד–ב ַמאי,
י–ׁשם ַה ְר ָ ּג ַעת ְמהּומֹות ָה ֶא ָח ְ ּ
עֹוד נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ֵא ָ
לֹוחׁש ָה ֶר ֶמץ.
ּומצֹוד .עֹוד ֵ
ּוׂשים ָ
צּוריםִ ,ח ּפ ִ
אתיִ ם ָא ָדם ֲע ִ
ְּכ ָמ ַ
יס ִטי? נָ כֹוןַ .ה ּׁ ִש ּסּוי הּוא ַ ּב ּ ַמאי.
הּומה ־ ּ ְפ ִרי ִׁש ּסּוי קֹומּונִ ְ
ַה ּ ְמ ָ
ַא ְך ַה ּ ְמ ִריַ ,ה ּ ְמ ָח ָאהַ ,ה ְ ּק ָל ָלה ,־ לֹא ָהיּו ַר ֲאוָ ה ְמ ֻב ֶ ּי ֶמת...
יס ִטי .נָ כֹוןַ .א ְך ַמה ֹׁ ּש ֶרׁש ַה ּ ְפ ִרי?
הּומה ־ ּ ְפ ִרי ִׁש ּסּוי קֹומּונִ ְ
ַה ּ ְמ ָ
ַה ֻא ְמנָ ם ַרק ִׁש ּסּוי וַ ֲח ַסל? סֹוף ּ ָפסּוק וְ ַד ְע ֵּתנּו נָ ָחה?
עּוט–ה ַע ְר ִבי,
ָ
חֹובה ַעל ֻמ ְמ ֵחינּוֻ ,מ ְמ ֵחי ַה ּ ִט ּפּול ַ ּב ּ ִמ
ַה ֻא ְמנָ ם ֵאין ָ
יח ֶׁש ֵאין ֵה ּ ָמה ַצד
ְלהֹוכִ ַ
ּומכְ ַר ַחת?
אֹות ּה ְמ ַע ְרבּ ֶֹלת ְצפּויָ ה ֻ
ְ ּב ָ
ג
ת–מ ְס ָּכמֹות ִ ּב ְׁש ֵא ַלת ַה ּ ִמעּוט ָה ַע ְר ִבי ַ ּב ּ ְמ ִדינָ ה,
יס ֻ
ָׁשנִ ים ֶׁשל ִׁשגְ ָרה ּוגְ ִר ַ
יחיד–דֶּ ֶרךְ,
יד–קו וִ ִ
יטה ֶׁש ָ ּק ְפ ָאה ַעל ְׁש ָמ ִריםֶׁ ,של יִ עּוץ יְ ִח ַ
ָׁשנִ ים ֶׁשל ִׁש ָ
מֹות ּה ֲעׂשּויָ ה ְלנַ ּסֹות ְ ּב ֻחדֵּ י ִצ ּ ָפ ְרנָ ּה וְ ִׁשנָ ּה
ּוׁש ֵא ָלה ֲא ֶׁשר ֵאין ְּכ ָ
ְ
דֹותיו ַה ִ ּנגְ זֶ ֶרת.
ֹול ָ
ת–ת ְ
ֹוכֹו–ּוברֹו ֶׁשל ָה ָעם וְ ִצ ְד ַק ּ
ָ
ֶאת ּת
עֹוליו,
יצה ֶאל ִמחּוץ ַל ֶה ְר ֵ ּגל וְ ָצרּות ִמ ְׁש ָ
ָׁשנִ ים ֶׁשל דִּ ְׁשדּ ּוׁש ְללֹא יֵ ֶצר ּ ְפ ִר ָ
ְ
דּוה! ־
ִ ּב ְׁש ֵא ָלה ֶׁש ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה ְל ָה ִעיד ־ ִּכי ְלכָ ך י ֲִע ָ
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עֹולם!
הּודי ְל ֻע ּ ַמת ִמנְ ָהגֹו ֶׁשל ָ
ַעל יִ ְתרֹון ִמנְ ָהגֹו ֶׁשל ִׁש ְלטֹון יְ ִ
ר–רּוח!
ַ
ּוׁש ָא
נּופה ְ
ּות ָ
מֹות ּה ְמ ַׁשוְ ָּעה ְל ִד ְמיֹון ְ
ִּב ְׁש ֵא ָלה ֲא ֶׁשר ֵאין ְּכ ָ
יטב :יֵ ׁש ְּב ֵלב ַע ְר ִב ֵ ּיי ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵּכן ,יָ ַד ְענּו ֵה ֵ
ר–רּוח" יָ ִפיג ֶאת ֻח ּ ָמן ֶׁש ִמ ֶט ַבע.
ַ
"ׁש ָא
ֶ ּג ָח ִלים ֶׁש ּלֹא ׁשּום ְ
ּומכְ וַ ת ִעיר וָ ֵתל
בּוסה ,יֵ ׁש ִמכְ וַ ת ִׁש ְלטֹון זָ ר ִ
יֵ ׁש ִמכְ וַ ת זִ כְ רֹונָ ּה ֶׁשל ְּת ָ
ּוח וָ ֶׁש ַפע.
זּולת ְלנַ ֲח ָלה .לֹא ִה ְׁש ִּכיחּו ֶאת זֹאת ׁשּום ּ ִפ ּת ַ
ֶׁש ָהיּו ַל ַ
חֹובה,
וְ יָ ַד ְענּו ַ ּגם זֹאת :יֵ ׁש ְסיָ גִ ים ּוכְ ָב ִלים ֶׁשל ֶהכְ ָרח וְ ָ
ֲא ֶׁשר ָּכל ַה ְמ ַב ֵ ּקׁש ְל ַס ּ ְל ָקם ִּב ְמ ִחי–יַ ד ְמ ַב ֵ ּקׁש ְלגַ דֵּ ַע
טֹובה
סֹודי .דּ ֵֹורׁש טֹוב הּוא וְ לֹא ְל ָ
יִ ְתדֹות ִּב ּ ָטחֹון–יְ ִ
ֹוט ַח ...
כֹופר ַּב ּׁ ְש ִמ ָירה ֲא ֶׁשר ָ ּב ּה הּוא בּ ֵ
וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ָ ּיכֹול וְ ֵ
ְל ָמ ָׁשלִ :אם ֲא ִפ ּלּו יֻ ְח ַלט ַעל ִּב ּטּול ַה ּ ִמ ְמ ָׁשל ַה ְ ּצ ָב ִאי
לֹא ֵא ַדע ִאם ַר ּׁ ַשאי ִמי ֵּבינֵ ינּו ָלקּום ַעד בּ ֹוא–יֹום וְ ִל ְתבּ ַֹע
הּודים ִ ...מי יָ ִהין
מֹוׁשבֹות ַה ְ ּי ִ
נּועה ָל ַע ְר ִבים ְּב ְ
ָּכל ְמלֹא ח ֶֹפׁש ְּת ָ
"אנֹכִ י ַא ֲח ָר ִאי"ַ ...א ֲח ָר ִאי לֹא ַ ּב ּ ֶפה ִּכי ְ ּבפ ַֹעל!
ֹאמר ָ
וְ י ַ
ֲא ָבל ַמה ּׁ ֶש ֶא ְפ ָׁשר ְל ַׁשנּ ֹות ,וְ ֶהכְ ָרח ְל ַׁשנּ ֹות ־ ַעד ַהיְ סֹוד! ־
יה ַ ּגם יַ ַחד!)
ּופ ָר ֶט ָ
יׁשה ַ(על ְּכ ָל ָל ּה ְ
ַ ּגם ַּב ּנ ַֹהל וְ גַ ם ַּב ִ ּג ָ
ַ ּגם ְּבכָ ל ֻמ ּ ָׂשגֵ ינּו ֵמ ָאז ַּב ּׁ ְש ֵא ָלה ַה ּצ ֶֹור ֶבת ַה ּזֹאת,
הּוא ּכֹה ַרב ַעד ִּכי ָּכל ַה ּׁ ְש ָהיָ ה ִהיא ַח ּ ָטאת ֶׁש ֵאינֶ ָ ּנה נִ ְס ַל ַחת!
יׁשה ַה ּז ַֹור ַעת יֹום–יֹום
ַמה ּׁ ֶש ֵ ּיׁש ְל ַׁשנּ ֹות הּוא יְ סֹוד ַה ִ ּג ָ
ּוח
ּומ ַל ָ ּבה ִּכ ְב ַמ ּפ ַ
רֹוריםַ ,ה ְמ ִע ָירה ְ
ּומ ִ
ּוב ּזּוי ְ
ַה ְׁש ּ ָפ ָלה ִ
ילה ֵּת ָח ֵלׁש וְ ִתדּ ֹם
ֶאת ַ ּג ֲח ֵלי ַה ּ ִטינָ ה ַה ּ ִט ְב ִעיתֶ ּ .פן ָח ִל ָ
ּוח.
וְ ִת ְק ֶהה ְּב ִמ ְק ָצת ִעם ַה ְ ּז ַמן ְּב ִלי ִעלֹות ֲח ָדׁשֹות ְל ִט ּפ ַ
ַמה ּׁ ֶש ֵ ּיׁש ְל ַׁשנּ ֹות הּוא ַה ַ ּקוָּ .כל ַה ַ ּקו (זֶ ה ֻמ ּ ָׂשג ְמ ֻע ְר ּ ָפל
הֹופ ְך זֶ ה ָׁשנִ ים ֲע ֶׂש ֶרת
ַא ְך ְמאֹד ֻמ ָח ִׁשי)ָּ .כל ַה ַ ּקו ַה ֵ
ּומ ְׁש ּ ָפל,
ֶאת ִצבּ ּור ָה ַע ְר ִבים ַּב ּ ְמ ִדינָ ה ְל ִצבּ ּור ְמנֻ דֶּ ה ֻ
ְמנֻ דֶּ ה וְ נִ ְרדָּ ף! זֶ ה ִמ ְריֹו וְ קֹולֹו ֶׁש ּ ָפ ְרצּו ְ ּבנַ ֶ ּצ ֶרת!
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ארנון בן–נחום

פליטה
מתוך "שני שירים" ,על המשמר18.7.1958 ,

עֹוררֹוָ ,א ְמנָ ם ֵּכןַ ,א ְך ֵמ ֶרגַ ע קּומּו ַעל ָע ְמדֹו
ַה ּׁ ִש ּסּוי ְ
נֹוסיףְ ,ל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ֶפ ֶלא,
לֹא ָהיְ ָתה ֲח ָמתֹו ֲח ַמת ָׁשוְ א .וְ ִ
ִּכי ֲאנַ ְחנּו ָ ּג ַר ְמנּו ְלכָ ְך ֶׁש ַה ֶ ּצ ֶדק ָהיָ ה ִע ּ ָמדֹו...
מּורה ַה ְמיֻ ֶח ֶלת.
וְ ַה ֶ ּצ ֶדק יִ ְהיֶ ה ִע ּ ָמדֹו ַעד ְלבֹוא ַה ְּת ָ

ת–א ֻרבּ ֹות
חּור ַב ֲ
ֵאינֶ ִ ּני ְׁשפּוכָ ה ְּכ ְ
ל–מנְ ָהרֹות
רּורה ְּכ ַמ ּ ַפ ִ
ֵאינֶ ִ ּני ְצ ָ
ֵאינֶ ִ ּני ְּכ ֶק ַלח ָקטּול ְּב ָבזִ יךְ
וְ לֹא ַח ּל ָּוקה ְּכ ַא ְבנֵ י–נְ ָהרֹות.

זֶ הּו ֶל ַקח נַ ֶצ ֶרתֻ .ח ּקֹות ַעם–וָ ָעם ַ ּגם ָע ֵלינּו ָחלֹות
ֹאמר ּונְ ַד ְקדֵּ ק ְ ּב ִמ ּ ֵלנּו ־
צֹודק ־ זֹאת נ ַ
ּומעּוט ְמ ֻד ָּכא וְ ֵ
ִ
ְ
הֹופך ֶאת ָהרֹב ְל ִצבּ ּור ֶׁשל ַק ְסדֹות–וְ ַא ּלֹות ,־
הּוא ִמעּוט ַה ֵ
עֹוד–עת ֶאת ִס ַמן ַה ֶה ֵּכר ַה ּ ָלזֶ ה ֵמ ָע ֵלינּו!
ֵ
לּו נָ ִסיר ְ ּב

ְּב ַעד ַח ּלֹונְ כֶ ם לֹא ָאבֹא ְּכגַ ָ ּנב
יש ֵען ַעל ֻׁש ְל ַחן ַח ְל ָקנִ ים
ִל ּׁ ָ
ִל ּטֹל ַעל ִׁשכְ ִמי ַא ְבנֵ יכֶ ם ַה ָ ּקרֹות
וב ָ ּצר ַ ּגם ְלזְ רֹע ַּכ ּ ַפי ַּב ְר ָקנִ ים.
ַ
ל–ה ָענָ ן
ֻק ַּב ַעת ֲאנִ י ְּבגַ ְל ַ ּג ֶ
ֹוסר ְּב ַצ ּ ֶמ ֶרת ַה ַ ּזיִ ת
ַהנּ ֵ
י–ה ִּכ ְב ָׁשן
נִ ְצ ֶר ֶפת ֲאנִ י ְּב ִע ְמ ֵק ַ
–ה ַעיִ ט.
נֹוס ֶקת ְלג ַֹב ּה ָ
וְ ֶ
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אס א נְ ע
ר ק י ה ַּ
נ ו ל ד ה ב ב י ר א ַּס ִ ּב ע 19 18 ,
חיה בלקיה
ל ק י ה2 006 ,
לאבא שלי קראו חאג' איברהים אסאנע .הוא היה השיח' של השבט שלו .כאן בנגב

אשריעה זה ליד
אשריעהּ .
אני זוכרת שפעם הם הרגו שישה אנשים ממועצת ּ

אס ִ ּבע [באר
היו בערך שבעים שיח'ים .הם היו באים לפגישות אצלנו במועצה בביר ַּ

אסאנע .הם
איסדוד [אשדוד] ,נתיבות ,קרוב לע'זה .האדמות היו אדמות שבט ּ

שבע] ,ומטפלים בבקשות של אנשים .אבא שלי היה מגיע ברכיבה על סוס מאזור ליד

הרגו שישה כדי שהאנשים יפחדו ויעזבו.

באס ִ ּבע .שעה וחצי לקח לו להגיע על הסוס.
ַּ
ע'זה [עזה] עד לפגישה של השיח'ים

כשבאו לגרש אותנו לתל ערד ,היהודים הקיפו את לקיה כדי שלא נברח .כאן

אס ִ ּבע,
אס ִ ּבע .גרנו לידה ,והיינו הולכים לביר ַּ
אנחנו לא גרנו הרבה בביר ַּ

היתה תחנת משטרה של היהודים .אני זוכרת שביום שבו ברחנו ,אמא שלי שכחה

אס ִ ּבע היו לנו שבעה בתים .היום הבתים נמצאים קרוב
לבית החולים למשל .בביר ַּ

תבשיל על האש ,אבא שלי משך אותי ביד ,ודוד שלי ,אחמד ,החזיק שרשרת ברזל,

לרחוב הראשי .הבתים שלנו היו שייכים לאבא שלי ,חאג' איברהים ,ולחאג' עבד

והשיער שלי נתקע בה .הוציאו אותנו בכוח .העלו אותנו על אוטובוסים בכוח ,ומי

אלכרים .הם היו הולכים לבתים שלהם כשהם רצו לארח שיח'ים אחרים ולערוך

שהתנגד ירו בו .אותנו היכו באלות ,והרגו נשים וגברים קרוב לדרך המזרחית.

ישיבות .הנשים היו הולכות לשם לפעמים כדי לבשל ולאפות .אנחנו גרנו רוב הזמן

אס ִ ּבע מצומת אלח'ליל [חברון] .היו
הדרך המזרחית זאת הדרך שמובילה לביר ַּ

כאן ,בלקיה .היו לנו בתים כאן ,וכל החפצים שלנו היו כאן.

אנשים שיצאו בלי לקחת שום דבר מהבית .היתה משפחה ששכחה את הבן שלה

היהודים באו ,לקחו לנו את האדמות בכוח ,ואמרו לנו שאין לנו מה לחפש

בבית מרוב פחד וברחה.

כאן .הם סגרו את המסגד ,ולא נתנו לאף אחד להיכנס .לערבים לא היה נשק כדי

עשרים יום אחרי שעברנו לתל ערד ,אבא שלי מת שם .הוא מת מצער .אנחנו

להתגונן ולהילחם כמו שהיה ליהודים .אחר כך גרנו בלקיה שלוש שנים ,ואז גירשו

נשארנו לזרוע ולקצור את האדמה .סבלנו נורא כדי להשיג מים בתל ערד .היינו

אותנו לתל ערד.

צריכים לנסוע למרחקים ארוכים ולעלות על גבעות כדי לחפש מים .ניתקו לנו את

הבריטים שלטו בארץ שלושים וחמש שנה ,ואז עזבו .באחד הלילות פתאום

המים והרסו לנו את הבארות .החיילים היו נכנסים עם טנקים ומכוונים לעברנו,

ראינו שהיהודים נכנסו לעיר .הם העלו אנשים על משאיות ושלחו אותם לע'זה.

והאנשים פחדו .אני זוכרת שהם היו נכנסים לבתים שלנו בלילה ומחפשים מתחת

אחרי שגירשו את האנשים הם התיישבו במקום .הם אמרו לנו ,לכו להר .אם נראה

לילדים הקטנים כדי לראות אם יש נשק בבתים .עשו נגדנו מלחמה כלכלית .הכל

כאן מישהו מחר עד שמונה ,נהרוג אותו .אנשים התחילו לעלות על אוטובוסים

היה אסור :בצל ,שמן ,עוף ...לא הרשו שום דבר ,והיינו צריכים להבריח מהגדה.

ּ
באלקיה כי
ולנסוע לע'זה .היו כאלה שבחרו לעבור לגור במדבר .אנחנו נשארנו

אבל כשהם היו תופסים מישהו מבריח היו הורגים אותו .אפילו סוכר היה אסור.

היו לנו אדמות ובתים במקום ,וכי ע'זה היתה רחוקה .השאר יצאו מחוץ לארץ.

בחיי ,כשילדתי את הבן שלי ,עבד אלרחמן ,אבא שלי הלך לבקש רשות מהקצין

נשארנו שלוש שנים בלקיה .באותן שנים ,כעס נורא דבק ביהודים .הם באו

להביא שמן כדי למשוח את הילד .כשאנשים היו רואים את הטנקים מתקרבים

לאבא שלי ואמרו לו ,תעבור לתל ערד .אבא שלי אמר להם ,אני לא רוצה את תל

לאזור ,הם היו זורקים את השמן כדי שלא יראו אותו .אפילו את התמרים הם היו

ערד .אני רוצה ללכת לעבדאללה .הוא ביקש לצאת לירדן .אבל עבדאללה סירב

מחביאים בלולים ,כי זה היה אסור.

להכניס אותנו .ישבנו איזה ארבעים יום על הגבול .כל האנשים הלכו אחרי אבא

בתל ערד גרנו בערך עשרים וחמש שנה .אחר כך באו לחאג' חסן ואמרו

שלי כי הוא היה המנהיג .אבל אז התחילו להגיד לו שהוא צריך לחזור לארץ שלו

לו ,מה דעתך לעזוב יחד עם השבט שלך את תל ערד? חאג' חסן אמר שהוא

ולחיות בה .אבא שלי החליט לחזור .כשחזרנו לכאן אמרו הקצינים לאבא שלי שהוא

רוצה להתייעץ עם השבט .הזקנים אמרו שהם לא רוצים לעזוב את תל ערד ,אבל

צריך לעבור לתל ערד .הוא ואחי מחמד אבו ח'ליל אמרו שהם לא רוצים לעבור

הצעירים אמרו ,שיח' חסן .עדיף לחזור הביתה ,אפילו אם נאכל שם רק חול .אנחנו

לתל ערד .הצבא התחיל לרדוף את אחי כדי להחזיר אותו .הוציאו את אבא שלי

עובדים בעיר רחובות ונוסעים לשם כל יום מתל ערד שנמצאת חמישים קילומטר

מהבית בכוח והרסו את הבית .השמים נהיו אדומים מהיריות והאש .כל זה היה כדי

מבאר שבע .זה רחוק .אנחנו רוצים להתקרב קצת .רק בשנות השבעים חזרנו

להפחיד את האנשים .התחילו להכות באנשים ,ולהכריח אותם לקחת את החפצים

ללקיה .אבל את הילדים שלי ,אאמנה ,עבד אלרחמן ,אחמד ,חוסן ומרים ,ילדתי

שלהם על הגב .פעם ,שברו למישהו את היד ואמרו לו ,יאללה .תרים .תרים .הכריחו

בתל ערד.

אותו לסחוב את החפצים עם היד השבורה .וכך העבירו אותנו מלקיה לתל ערד.

־ 204

־ 205

א ל כ ס נד ר פן

שירי עם
קול העם15.8.1958 ,

ִמ י ?

כפר שד וד
ָּכאן ִּת ְמ ֵרר ָה ָע ָׁשן.
יה.
יבה ָה ֵאׁש ֶאת ֻח ֶ ּק ָ
ָּכאן ִהכְ ִּת ָ
ַ ּביִ ת ָמ ְך וְ יָ ָׁשן
ִל ְצחֹוקֹו ַה ִ ּנ ְפ ָקד ְמ ַח ֶּכה הּוא.

ִמי ָא ַמר ַל ְּב ֵאר ִה ָּס ְת ִמי ? ־
יה.
זֹו ֶׁש ָּב ָאה ְּב ֶא ֶבן ַעל ּ ִפ ָ
ֹאת–מי ? ־
ִ
ֶׁש ָחנְ ָקה ְּב ֵמזִ יד ִמי–ז
יאה.
ִהיא ִע ְ ּק ֵבי ַה ּׁ ְש ָפ ִטים לֹא ֶה ְח ִּב ָ

לֹא ֶ ּבן–עֹוף ְמ ַדדֶּ ה.
י–ה ֶ ּג ֶפן.
ֹוצ ִרים ּ ְפ ִר ַ
לֹא ִ ּב ְר ַּכת ַהבּ ְ
ְׁשכֹול ָצהֹוב ַ ּב ּ ָׂש ֶדה
ן–א ֶבן.
קֹורֹותיו ֶא ֶב ֶ
ָ
ְמ ַס ּ ֵפר

ִמי ִצּוָה ַעל ַה ִ ּניר ִה ּׁ ָש ֵדף ? ־
זֶ ה ֶׁש ָ ּגח ְלכַ ּלֹות ֶאת ַה ּג ֶֹרן.
ַמה ּצ ָּורה לֹו ְּודמּות ַל ְמ ַרדֵּ ף ? ־
ּ ְפנֵ י ָא ִחי ַהנּ ֹוגֵ ׂש ִּבי ֶאזְ ּכ ָֹרה.

ַעל ָ ּג ֵדר ַה ּׁש ָֹועה
חֹותיו ֶׁשל ַה ַ ּביִ ת,
ְל ַמ ּ ַפץ ַאנְ ָ
ֹואה
ְּכ ִדגְ ֵלי ַה ּׁש ָ
חֹורן ְׁש ֵּתי ַע ַ ּב ּיֹות.
ֹוממֹות ִ ּב ְׁש ָ
דּ ְ

ִמי ָא ַרב ְלׁשּובֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש ? ־
ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ַח ָ ּייו ֶאל ֵמ ֵע ֶבר.
ִמי ְּב ֵאׁש ַעל ַהדֶּ ֶלת ִה ִ ּקיׁש ? ־
קֹורצֹות ִלי ֵעינָ יו ִמן ָה ֵא ֶפר.
עֹוד ְ

ַה ּ ַמ ְב ִעיר ,קּום וָ ֵרׁש! ־
יסה ְמ ֻפ ְרזֶ ֶלת,
ַעל ַה ַחיּ ִ ,ב ְד ִר ָ
חֹורׁש
עֹובר ַה ֵ
ְּכ ָבר ֵ
ְ ּב ֶח ְל ַקת ַה ָ ּז ִרים ַה ִ ּנגְ זֶ ֶלת.

ִמי ָס ַתם וְ ִהגְ ָלה וְ כִ ּ ָלה ? ־
ן–א ִביַ ,ה ּ ִׂשנְ ָאה ִהיא.
ַה ּ ִׂשנְ ָאהֶּ ,ב ָ
כֹול ּה ? ־
ַעד ָמ ַתי נַ ְח ָל ִתי ִּב ְׁש ָ
ַעד ֶאל אֹור ִּת ּ ָפ ַק ְחנָ ה ֵעינַ יִ ם.

קֹול נִ ּ ָׂשא ָ ּב ָר ָמה.
לֹא ָר ֵחל ְמ ָמ ֶר ֶרת ְ ּבנֶ ִהי.
ֲא ָד ָמהֲ ,א ָד ָמה,
יה!..
ל–בנֶ ָ
זֹאת ָהגָ ר ְמ ַב ָּכה ַע ָ ּ
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א לכ ס נ דר פ ן

מזִ מרת הארץ
קשת א'1958 ,

שי ר המנוש לים

ֵא ם
ים–ב ֵאין–עֹוד
ְּ
ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך דְּ ָרכִ
עֹומ ֶדת ֵאם.
ֶ
ְ
ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶרך ִהיא ְמ ָמ ֶאנֶ ת
ְל ִה ָ ּנ ֵחם.

ָה ְלכָ ה ַה ְּב ֵאר ֶאל ַהדְּ ִלי
מּוח ּ ָמד.
ּובא ָה ָהר ֶאל ַ
ָ
ַה ּיֹום ֶאת ָענְ יִ י ָה ָא ֵבל ַא ְט ִליא
ְּב ַׂשק ֲע ָפ ֵר ְך ַה ַחם עֹוד.

ֵמ ַהר ָ ּבא ֶֹפק ֶאל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך
ִל ָ ּב ּה נִ ָ ּבט.
ְ
ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶרך נִ ְק ַטף ַה ּ ֶפ ַרח
ּג ְֹר ָׁשה ַה ַ ּבת.

יתי
ֶׁש ֶמׁש ָׁשחֹור ְּב ֵב ִ
ִּכ ַּבנִ י ּ ָפנִ ים וָ ע ֶֹרף.
ּופ ִּתי ־
ֶׁש ֶ ּג ֶפן ָהיִ יתַׁ ,ש ְמנִ י ּ ִ
ָׂש ְ
מּוך ָע ַלי ׁשֹוט וָ א ֶֹרב.

ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך דַּ ְר ָּכן נִ ְפ ֶר ֶדת
ֵ ּבין ְׁשנֵ י ְ ּגבּולֹות.
י–אן ָל ֶר ֶדת
הֹוֵ ,אם ַהדֶּ ֶר ְךֵ ,א ָ
וְ ַל ֲעלֹות?!

ַליְ ָלה נָ עּול ִמ ֵ ּצאת
וְ ֶד ֶר ְך ִא ָּסר ַל ּ ֶפ ַתח.
ִמ ֶּת ֶלם ָעׁשּוק ֵא ַלי ַא ְּת נִ ּ ֵׂשאת
רּועה ִלי ְּכ ָאז ָל ֶב ַטח.
זְ ָ

ה–ׁשֹות ֶקת
ֶ
ׁשֹות ָק
ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך ְ
ַה ּ ְמבּוכָ ה.
ְ
נֹוׁשק ַה ּׁ ֶש ֶקט
ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶרך ֵ
ְל ֵאם בּ ֹוכָ ה.

ֶר ֶמץ ִ ּג ֵחל יָ ַדי.
ָ ּג ָלה ִמ ּׁ ְש ָח ָריו ְק ִריא–גֶ ֶבר.
ְלאֹור ַס ֲה ֵר ְך ָענְ דּו ָל ְך ֵמ ַתי
יסה וָ ֶק ֶבר.
ִׁש ֵירי ֲע ִר ָ
ָא ַבד ַהדְּ ִלי ַל ְּב ֵאר.
מּוח ּ ָמד.
ָּבגַ ד ָה ָהר ְּב ַ
ַמ ּ ְל ִטי ִׁש ֳּב ֵלי ָׂש ִדי ַהבּ ֵֹוער,
ֹא–ר ָח ָמה.
ַא ְד ַמת יָ גֹון ל ֻ
ִק ְר ֵעי ְרגָ ָביו ָא ִחי.
ַס ּ ְמכִ ינִ י ִמ ּׁ ְשק ַֹע ֶׁש ַקע.
ַא ֶ ּי ָּכה ,יִ ְצ ָחקַ ,א ֶ ּי ָּכהָ ,א ִחי,
הֹורי ַא ְב ָר ָהםַ ,א ֶ ּי ָּכה?!...
ִ
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ש יר א ל ש נ כ ל א . . .
ִא ְ ּב ָר ִהיםִ ,א ְ ּב ָר ִהיםִ ,א ְ ּב ָר ִהים,
רּועים,
ֵמ ָע ֵלינּו ָׁש ַמיִ ם ּ ְפ ִ
נָ ם ּכֹוכָ ב ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ַל ְּכ ָפר
ֵעת ּ ַפ ְרגּ ֹול ַה ּ ַמ ִּכים בּ ֹו ָע ַבר
וְ זִ ְל ֵעף נִ ְק ָמתֹו וְ ִק ֵ ּצץ
ּוב ֵעץ.
ּוב ּצֹאן ָ
ָ ּב ָא ָדם ַ
ּובֹוהים,
ִ
ְר ִק ֵיעינּו ֵר ִיקים
ּו–א ְ ּב ָר ִהים!
ִא ְ ּב ָר ִהים ֶ ּבן ַאבּ ִ
ִא ְ ּב ָר ִהיםִ ,א ְ ּב ָר ִהיםִ ,א ְ ּב ָר ִהים,
ֲא ָמ ֶר ָ
יך ִע ּ ָמנּו ְ ּברּוכִ ים.
נֶ ֶאזְ ָקה ֲא ִמ ָּתם ִל ְמ ַע ָ ּנ ּה
ִּכי ָא ֵמן ְל ִׁש ְבטֹו ֵמ ֲאנָ ה.
יׁש ָך ַ ּב ּ ְל ָבבֹות ־
ֶׁש ָע ַמק ֲח ִר ְ
ֲאזִ ֶ ּק ָ
יך ְל ָך ְלכָ בֹוד.
מּוׁשם ִּכ ְפ ָר ִחים,
לֹא ַ ּב ְרזֶ ל ־ ְּת ֵ
ּו–א ְ ּב ָר ִהים!
ִא ְ ּב ָר ִהים ֶ ּבן ַאבּ ִ
ִא ְ ּב ָר ִהיםִ ,א ְ ּב ָר ִהיםִ ,א ְ ּב ָר ִהים,
ֲא ָפפּונּו דִּ בּ ֹות ְ ּב ָר ִעים,
ַא ְך נִ נְ ַעץ ְּכ ָבר ְ ּב ֵלב ַהדִּ ָ ּבה
קֹול ַח ַה ָ ּנׁשּובֶׁ ,ש ּ ִל ָ ּבה
אֹור ֵ
ׂשֹורה
יׁשת ַ ּג ֲח ֵלי ַה ְ ּב ָ
ְל ִח ַ
י–הגָ ר–וְ ָׂש ָרה
ַעל זִ ְב ֵחי ְ ּבנֵ ָ
ַה ְמ ֻס ִ ּבים ֶאל ַח ָ ּגם ָ ּב ֵר ִעים,
ּו–א ְ ּב ָר ִהים!
ִא ְ ּב ָר ִהים ֶ ּבן ַאבּ ִ

שי ר ע רש
נֹוטף.
ח ֶֹׁש ְך ָסהּור ִמן ַה ֹׁ ּש ֶקת ֵ
ד–הנֵ ץ יִ דָּ ֶלה.
ימיו ַע ָ
דּ ֹנַ ג ֵמ ָ
ֶצ ֶמר ּפ ִֹועים ַּב ֲחלֹום ְּת ַל ּ ֵטף.
ימ ָךַ ,ה ּ ָט ֶלה.
זֶ ֶמר ַע ִּתיק ַאנְ ִע ְ
ְׁש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאלְׁ ,ש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאל
ּומ ֵאל.
ר–ס ּפּור ִלי ֵמ ֵאם ֵ
זֶ ֶמ ִ
ת–ׂש ֶדה ּובֹוכָ ה.
ָר ָצה ִׁשבּ ֶֹל ָ
רּוח ָק ִדים יְ ַרדְּ ֶפ ָ ּנה ָׁשדֹוף.
ַ
ְ
יאך וְ ֵאיכָ ה.
ַאל ִּת ְׁש ָא ֵלנִ י ֵה ָ
נּומה .וְ טֹוב.
ָר ָצה ִׁשבּ ֶֹלת .וְ ָ
ְׁש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאלְׁ ,ש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאל
ּומ ֵאל.
ִׁשיר ַה ּמ ֶֹור ֶׁשת ֵמ ֵאם ֵ
חֹורב ִּב ְל ַׁש ָד ּה ַה ָ ּק ִדים.
נּומי! ־ ֵ
ִ
גּובה ְּב ָׂש ָד ּה? ־
ָאנָ ה ָתנּוס ָה ְר ָ
ָר ָצה ִׁשבּ ֶֹלת ֻמ ֶ ּק ֶפת ּ ְפ ָח ִדים.
נּומהִּ ,כי ֵער ַּב ּ ָמרֹום ַׂש ֲה ָד ּה.
ָ
ְׁש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאלְׁ ,ש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאל
ּומ ֵאל.
ֶח ֶסד לֹא ּ ַפס עֹוד ֵמ ֵאם ֵ
יה דֻּ ְרדַּ ר.
ֶרכֶ ב ָמ ָטר ֵמ ָע ֶל ָ
אֹוי ַל ָ ּק ִדים ֶׁש ֻה ְׁש ָקה נְ ָק ָמה.
ן–חן ַל ּ ָמ ָטר.
ָׁש ָרה ִׁשבּ ֶֹלת ֵח ֵ
נּומהַ .ה ְר ֵּבה ִׁש ֳּב ִלים ַּב ָ ּק ָמה.
ָ
ְׁש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאלְׁ ,ש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאל,
ּומ ֵאל.
ִׁשיר ַה ּׁ ִשבּ ֶֹלת ֵמ ֵאם ֵ
ד–הנֵ ץ יִ דָּ ֶלה.
ח ֶֹׁש ְך ָסהּור ַע ָ
זֵ כֶ ר ַה ֶ ּז ֶמר לֹא עֹוד יִ ָּכ ֵרת.
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נּומהָ ,ט ֶלה.
ת–ליָ ,
נּומיִׁ ,שבּ ֶֹל ִ
ִ
יֹורד.
ַׁש ַחר ַע ּ ִליז ֶאל ַה ֹׁ ּש ֶקת ֵ
ְׁש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאלְׁ ,ש ַמע יִ ְׁש ָמ ֵעאל,
ּומ ֵאל!...
ִׁשיר ַה ִּת ְקוָ ה ִלי ֵמ ֵאם ֵ
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