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*
בימות מלחמת אמריקה-עיראק השניה ב 2003-הייתי הולך ברחובות ירושלים ומתכנן
בראשי ספר שיקרא "החיפוש אחר הרומן העיראקי הגדול" וטווה עלילותיו .תכננתי שכל אחד
מפרקיו ילך בעקבות מה שנכתב על בבל ,עיראק ,בגדאד ,החדקל והמעברה ,מגן העדן ומגדל בבל,
דרך הנביא יחזקאל ומסעות בנימין מטודלה ועד חורחה לואיס בורחס ,אמירה הס ,סמי מיכאל
וסמיר נקאש .לספריה במחשב שבה קיבצתי את הטיוטות קראתי "בגדאד שבספרים" ,ובה אספתי
ציטוטים והתחלות סיפורים.
בסופו של דבר לא כתבתי את הספר ההוא ,אך רעיונותיו התגלגלו לנובלה "אמירה בת
סלימה" ,לסיפורים "איכה ישבה בגדאד" ו"אנא מן אל-יהוד" ,למסה "חלומות באספניה" ,לרומן
"צ'חלה וחזקל" ולעוד שירים ,סיפורים ,מסות וטיוטות.
ועתה אני מנסה לשחזר את אותו ספר נחלם ונעלם ,מתוך הטיוטות.
בחרתי להתחיל אותו מהשיר שנכתב בלילה הראשון של המלחמה ההיא ,מלחמת המפרץ
השניה .קבעתי לי את אותו לילה ירושלמי של תחילת המלחמה כלימוד של נבואות הזעם על בבל
בתנ"ך ונבואות הנחמה לגולים השבים מבבל ,והייתי הולך ברחובות ירושלים ומסכת גז באריזת
הקרטון שלה על כתפי .בסוף אותו הלילה כתבתי את השיר "איכה ישבה בגדאד".
*
אלמוג בהר נולד ב .1978-פרסם חמישה ספריםִ " :צ ְמאוֹן בְ אֵ רוֹת" (שירים ,עם-עובד;)2008 ,
"ַאנא ִמן ַאלְ -יהּוד" (סיפורים ,בבל" ;)2008 ,חוט מושך מן הלשון" (שירים ,עם עובד" ;)2009 ,צ'חלה
וחזקל" (רומן ,כתר" ;)2010 ,שירים לאסירי בתי-הסוהר" (שירים ,אינדיבוק .)2016 ,ערך בין השאר
את ספר שיריו הראשון של מרואן מח'ול בתרגום מערבית לעברית" ,ארץ הפסיפלורה העצובה"
(הוצאת קשב ,)2012 ,ויחד עם שותפים את כתב-העת "לרוחב" (הוצאת גרילה תרבות ,2012 ,זמין
להורדה חינם) ואת האנתולוגיה העברית-ערבית לספרות צעירה ועכשווית "שתיים  /اثنان" (כתר,
 .)2014הרומן "צ'חלה וחזקל" ראה אור בתרגום לערבית במצרים בתרגומו של נאאל אלטוח'י
(הוצאת אלכותוב ח'אן.)2016 ,
החל בדצמבר  2016בפרויקט מבחרים הזמינים להורדה כקובצי פידיאף באתרו :מבחר
השירים הראשון של אלמוג בהר" ,משוררים מתים כותבים טוב ממני –  "2016-1996זמין כעת
להורדה חינם בבלוג של אלמוג בהר" .ספר בגדאד" הוא האסופה השניה בפרויקט ,וכולל בתוכו לא
רק שירים אלא גם סיפורים ומסות ,וגם הוא זמין כעת להורדה חינם בבלוג של אלמוג בהר.
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סדר השירים ,הסיפורים והחלומות
שירים
איכה ישבה בגדאד
בגדאד ,שיר לימות שלום
חצר ירושלמית
הערבית שלי אילמת

عربيّتي خرساءُ
סב וסב
ארץ-ישראל ,ה'תשי"ג
שיר ויתור של מהגרים עייפים
החרפת גלות
לפני המצור ואחריו
שערך הכסוף
[אני כותב שירה דו-לשונית]
לארז ביטון ,שיר בשני חלקים
חוט מושך מן הלשון
לא לפחד לומר את המילה נוסטלגיה
גלות
שני שירי פריחה
ההיסטוריה שלנו
בבל
קינת מלך על עתיד עירו
[שביתת קול המואזין בשכונתי החדשה]
צ'חלה וחזקל ,שיר ערש יהודי-בגדאדי
אמל זאת תקווה

امل هي ِت ْق َوة
כותאב
שיר לאסירי בתי-הסוהר
זיווגי אותיות
[נ ִסיתֻ לִ סאנִי]

[نسيت لساني]
קֻ לְ תֻ וקאל לי (ונקּול)
למרואן מח'ול ,שיר ידידות
אני לא מכאן
תלויים באוויר
מתוך "שמונה וריאציות לחורחה לואיס בורחס"
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ראיתי את סהר הירח

ַ /אלְ חֻ 'בְ ז ַארזִ י

 /ניזאר קבאני
בגדאד
מתוך מחזור שירי דיאלוג עם ניזאר קבאני בכתובים
סיפורים
הלכה למשה מסיני
אנא מן אל-יהוד

עמ' 72

أنا من اليهود
אמירה בת סלימה
איכה ישבה בגדאד
ניו-יורק – הצעה לפתיחה
כשרמזי בא – הצעה לפתיחה
אחד-עשר לילות ואחד-עשר ימים – הצעה לפתיחה
בית-הכנסת הגדול בבגדאד
פוסטאט ואל-קאהרה
ספר
טנְטל
חלומות
חלומות באספניה
חלומות באל-קאהרה
חלומות בקיימברידג'

עמ' 155

רוח ג'דידה

روحٌُجديدة ُ
אמר חכם עבדאללה

עמ' 205

אמר חזקל

עמ' 211
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שירים
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איכָ ה י ְָֹשבָ ה בגְֹ דאד
בגְ דאד ,משוֹש תבל ,היפה ֶשבְ קריוֹת העוֹלם ,מאטה אֶ ת קצב
ֹברים
ונערים עו ִ
ישי בְ נהרוֹת גן-העֵ ֶדן .נערוֹת ִ
ז ִרימת המיִ ם בשלִ ִ
גשרים המצפִ ים לְ הפצצה ּו ִמתעטפִ ים בצעִ יפֵ י אוֹבְך אבק
על ה ִ
חכמים
ִמדבר מפחד האש המ ֹו ְנגוֹלִ ית וְ ִטילֵי ה ִשיּוט ה ִ
יקים בנֵי עוֹלמוֹת
תכסים בְ שמ ֹות ע ִת ִ
(ּומ ִ
מתּוכנתים אנגלִ ית ִ
ִ
ה
אחריםּ ,כטוֹמהוֹק) .בְ בבֶ ל החדשה חרבּו המגדלִ ים שֶ ראשם
ִ
בשמיִ ם ,הר ִקיע זרּוע מטו ִֹסים חמקנִים המבלבלִ ים אֶ ת
לדים.
שווקים אזלּו זֶ ה ִמּכבר התרּופ ֹות לי ִ
ִ
ירי המכ"םּ ,וב
מכש ֵ
ִ
זרים
נשי ִאים ִ
תקבצים הב ֹוכִ ים ,ו ִ
ִ
על נהרוֹת ארם-נהריִ ם ִמ
ּומנפצים עוֹללִ ים
ִ
ימים נבּואוֹת זעם ע ִתיקוֹת ,לא להם,
מגש ִ
ִ
אֶ ל-הסלעִ ים .שּוב מ ְהפֵ כת אללה יוֹרדת משמֵ י המטו ִֹסים,
ִתזּכ ֹורת לְ עצב סדוֹם ועמוֹרה ,וְ אבק-שריפה מוֹחק ש ִקיע ֹות
מעצים ש ִקיעוֹתִ .שיּכוֹר מּכוֹח שלִ יטת ֹו על בנֵי-האדם הּוא
ּו ִ
ש ִדים ּכבר
מבקש להיוֹת ִריבוֹן גם לּכ ֹוכבִ ים ולמזלוֹת .אּורּ-כ ְ ֹ
ראתה אֶ ת ּכל הקרבוֹת וְ ּכל המלחמוֹת הק ֵרבוֹת ,ונבִ יאֵ י נחמה
חדשים הוֹלכִ ים יחפִ ים בְ רחוֹבוֹת בִ קעת אֶ ֶרץ ִשנְ ער
ִ
עִ יר ִקיִ ים
הבוֹע ִרים וְ יוֹדעִ ים לְ שנן" :בנצח אֵ ין נִיצח ֹונוֹת" .הנִיצחוֹנוֹת
ניתנּו לְ כל ִמי ֶשחוֹלף ,לְ כל ִמי שֶ זמנ ֹו ב ִהיסטוֹריה קצר ּכְ גוֹרל
יהיר ֹות .על עפר הארץ י ֹושבת בתּולת בת-בבֶ ל,
ּכל הממלכוֹת ה ִ
ּומתחילה לְ זמר בְ ערבִ ית ֶשל קֻ ְרַאן ,לצלִ י ֵלי עּוד וְ קאנּון
ִ
מנּוסים בְ נִ יגּונִים ֶשל ְשמחוֹת החיים בְ אצבעוֹת נגנִים
ִ
ה
סּו ִמים" :אֵ יכה י ְשבה בגְ דאד העִ יר רב ִתי עם היְ תה ּכְ ַאלְ מנה
רב ִתי בגוֹיִ ם".
ירושלים ,בנפול הפצצות האמריקאיות
על בגדאד ,י"ז באדר ב' ה'תשס"ג,
הלילה שבין ה 20.3.2003-ל.21.3.2003-
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בגְֹ דאדִ ,שיר לִ ימות שלום
בְ לילות הקיץ בגדאד עולה לִ ישון על הגגות,
ִמתפרקת מֵ תכשיטים ּכבדים ,ונסוגה מצניעות החדרים
אל פומביות האוויר .את ההמתנה הארוכה לשינה מֵ ֵקלה
התקווה לרּוח ,ואיש אחד חולם להיות כאחד הכבסים
הרוקדים על החבל ,לכודים רק באטב עשוי עץ ,ומלאים
אלפי משבים .רחש נשימות כבדות משתלב בלחישות קטועות,
ובצליל מגע העור הנחשף בתוך שמיכת האפלה .עם הדמדומים
השמיים הופכים לְ נֵשמה כבדה ,שביטנה ההרה נוגעת בגגות
הבתים הנמוכים ,ומחליפה בעיטות חיות בתנומות מתוקות.
רחובות נחש מפרידים בין בניינים העשויים קירות עבים ,קפיצות
מפרידות בין הגגות השטוחים ,והחלומות בין האוהבים.
כבסים על חבלים דומים לפעמים לבני-אדם מאוהבים,
רגע נוגעים ,לכאורה בהיסח דעת ,דרך הבד ,ואחר נפרמים,
נפרדים ,כאילו בהיסח דעת ,דרך האוויר ,שומרים על צניעות
יהודית-מוסלמית :מסתירים את הבשר ,אך רומזים לו תמיד.
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למית
חצר ירּוש ִ
מ ִתיקּותן ה ֵלילִ ית שֶ ל צבִ יטוֹת אהבתה
ירּושלמית ,בֵ ין אבנִים וְ גפן,
ִ
בִ בש ִרי ,בְ חצר
בֵ ין צלִ י ֵלי עּוד וְ לא ִדינוֹ ,בֵ ין ִקירוֹת גּופִ י.
בִ קצֶ ה החצר גדר מתכת ישנה ,אצלה נִדבקה
זקנה בְ שבִ יסה ,נִשאבת ִמן ה ִסימטה
בְ דרכה הביתה ִמבֵ ית-התפִ ילה ,טוֹעמת מן הצלִ ילִ ים,
מֵ דמה לְ עצמה שֶ לְ רגע ִהיא שּוב בת-מלְך,
עוברת בין החצרות .והעּוד שהיה שפה אסּורה
לְ א ֹוזניי ,הּותר בחצר ִמכבלֵי ִאיסּוריו ,וְ אנִי
שֶ לִ ימד ִתי עצ ִמי לִ היות יוֹנק דבש ִמסלע,
ל ֹומד לִ שתוֹת צּוף ִמפִ י נערה .עֵ ינֵיי הזקנה צוֹחקוֹת
מֵ אחו ֵֹרי גבם שֶ ל הנגנִ ים וְ הזמרת השמנה היפה,
סבתי ,שֶ לִ פנֵי מ ֹותה
וְ ִהיא ִמידמה בְ עֵ יניי לְ ִ
חזרה לְ דבר רק ערבִ ית ,בלי עברית.
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הערבית שלי אילמת
הערבִ ית ֶשלִ י ִאלֶמֶ ת
חנּוקה ִמן הגרוֹן
ְמק ֶללֶת אֶ ת ע ְצמּה
בְ לִ י לְ הו ִֹציא ִמלה
יְ שֵ נה באוִ יר המחנִ יק שֶ ל ִמ ְקלְ טֵ י נפְ ִשי
ִמ ְסת ֶת ֶרת
ִמבְ נֵי-ה ִמ ְשפחה
מֵ אחו ִֹרי ְת ִריסֵ י העִ בְ ִרית.
וְ העִ בְ ִרית שֶ לִ י גוֹעֶ שֶ ת
ּומ ְרפְ סוֹת ה ְש ֵכנִ ים
ִמ ְתרוֹצֶ צֶ ת בֵ ין החד ִרים ִ
מ ְש ִמיעה קוֹלּה ברבִ ים
ֹלהים
ְמנבֵ את בוָֹאם ֶשל אֱ ִ
וְ ד ְחפו ִֹרים
וְ ָאז ִמ ְתּכנֶסֶ ת בסלוֹן
חוֹשֶ בֶ ת אֶ ת ע ְצמּה
גְ לּויוֹת גְ לּויוֹת על ְשפת עוֹרּה
ּכְ סּויוֹת ּכְ סּויוֹת בֵ ין דפֵ י בְ שרּה
ֶרגע עֵ ירֻ מה וְ ֶרגע לְ בּושה
ִהיא ִמ ְצט ְמצֶ מֶ ת בּכ ְֻרסא
ְמב ֶקשֶ ת אֶ ת ְסלִ יחת לִ בּה.
הערבִ ית ֶשלִ י פוֹחֶ ֶדת
ִמ ְתחזה בְ שֶ ֶקט לְ עִ בְ ִרית
וְ לוֹחֶ שֶ ת לחבֵ ִרים
עִ ם ּכל ְדפִ יקה בִ ְשע ֶריה:
ַאהלן".
"ַאהלן ְ
ְ
ּומּול ּכל שוֹטֵ ר עוֹבֵ ר ב ְרחוֹב
ש ֹולֶפֶ ת ְתעּודת זֶ הּות
מ ְצבִ יעה על ה ְסעִ יף ה ְמג ֹונֵן:
"ַאנא ִמן ַאלְ -יהּודַ ,אנא ִמן ַאלְ -יהּוד".
וְ העִ בְ ִרית שֶ לִ י חֵ ֶרשֶ ת
לִ פְ ע ִמים חֵ ֶרשֶ ת ְמאֹד.

10

 /أَ ْلموج ِبي َهار

عرب ّيتي خرساءُ

من العبرية :ريما أبو جابر

خرساء
ُ
َع َربيّتي
غاصَّة
تسبُ نفسها
دون أن تتفوّ ه بكلمة
تنامُ في هواء مال ِجئ َنفسِ ي الخانق
تختبئُ
ِ
من أبناء العائلة
خلف ستار العبريّة.
تهتاج
ُ
وعبر َيتي
ِ
وشرف الجيران
تتراكض بين الغرف
َ
تسمعُ صوتها للجموع
للاُ
ُِ
تتنبّأ
بقدوم ِ
وبلدوزراتُ
وعندها تنزوي في الصالون
تف ّكرُ في نفسها
ظاهرةُ ظاهرة على حافّة جسدها
ّ
ّ
اوراق لحمها
ُِ
مغطاة بين
مغطاةُ
لحظة عارية ولحظة مكسوّ ة
تنكمش في الكنبة
ُ
تطلب معذرة قلبها.
ُ
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عربيّتي خائ ٌ
ِفةُ
تتن ّكر بصمتُ للعبر ّي ِةُ
وتهمس لألَصدقاء
ُ
كل طرقةُ على أبوابها:
مع ُ
"أهالُ أهالُ".
وأمام كل شرطيُ يمرُ في الطريق
تبرزُ هويّةُ
تشير إلى البند المدافع:
"أنا من اليهود  ،أنا من اليهود".
وعبر َيتي صمّاء
ِ
أحيانا صمّاء للغاية.
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סב וסב
א .יִ צְֹ חָ ק בהר ()2002-1917
דּותי
בְ ילְ ִ
גּוף סבִ י
בְ חוֹף-ימּה שֶ ל ֵתלָ-אבִ יב
היה שוֹבֵ ר-גלִ ים.
וְ כל גּופ ֹו זִ כְ רוֹנוֹתְ -קפִ יצה
מֵ על גֶשֶ ר בְ בֶ ְרלִ ין
אֶ ל מֵ י נהר קפּוא
וְ שֶ בֶ רֶ -רגֶל שֶ צפה
אֶ ת שֶ בֶ ר הלֵב וְ ה ִמ ְשפחה.
דּותי היּו מבִ יטוֹת
וְ עֵ יני בְ ילְ ִ
הוֹלְ כוֹת עִ ם קו החוֹף
מֵ ַאבְ נֵי יפ ֹו וְ עד עשן ִר ִידינְ ג וְ ֶשפֶ ְך הי ְרקוֹן
ה ְרבֵ ה ב ִתים
ֹלא חו ְֹשבוֹת עדיִ ן
על ּכל הֶ ע ִרים האחֵ רוֹת
דּותי.
בְ ילְ ִ
ֹלא נ ְִשברוֹת בגלִ ים.
ב .עזְֹ ָרא ג ְֹחטָ ן ()1986-1904
דּותי
בְ ילְ ִ
ּכפוֹת-יְ ֵדי סבִ י
אוֹחזוֹת ָאחוֹר.
ּובִ ְתמּונה עִ ם ִא ִמי
עתה בחדר ְשנתּה
חלִ יפת חייו
תוֹפֶ ֶרת אֶ ת גּופ ֹו
געְ גּועֵ י פלִ יט.
ּושתיִ ם שנִ ים
ְשמ ֹונִים ְ
ָארְך מסע חייו
ִמן ה ְדקלִ ים שֶ לְ חוֹף ה ִח ֶד ֶקל
וְ עד ל ִמזְ רקה היְ שנה
שֶ בֵ ינתיִ ם נֶהֶ ְרסה
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בִ ְקצֵ ה הט ֶילֶת המוֹבִ ילה
אֶ ל חוֹף-ימּה ֶשל ְנתנְיה.
זִ ּכרוֹן הּוא ֶקרע בִ בְ שר ההֹוֶ ה
ּוב ְתמּונה בִ ת ֹו ְמח ֶיכֶת וְ ידּה על ּכְ תֵ פ ֹו
וְ הּוא מ ְר ִצין פנִים
מֵ אחו ֵֹריהֶ ם ה ִמזְ רקה היְ שנה.
וְ האֹפֶ ק הּוא גִ יגִ ית הים-ה ִתיכוֹן
אשֶ ר אֵ ינּה רוֹחֶ שֶ ת ּכבוֹד ל ְנהרוֹת.
ב ֶרקע ּכמה ְדקלִ ים שֶ ל נוֹף
אוֹתם ש ְתלה העִ ִיריה
ּובִ בְ שר ֹו שתל ז ְרעֵ י שפם לבן
וענִ יבה ְשחֹרה
ְמס ְמנִים אוֹת ֹו עוֹלם ַאחֵ ר.
וְ עוֹד ֶרגע הּוא פוֹתֵ ח אֶ ת פִ יו
ָארס
אוֹמֵ ר חּוסה-ל ֶ
ּומ ְתּכּוֵ ן לְ אֶ ֶרץ-יִ ְשראֵ ל.
ִ
ג.
ואנִי שנִים ִמ ְתאמֵ ן ַאח ֵריהֶ ם
בהלִ יכה עִ ם ידיִ ם אסּופוֹת
מֵ אחו ֵֹרי גב
זקּוף ת ִמיד.
שנִים אנִ י ּכְ בר ִמ ְתאמֵ ן
לִ ְהיוֹת שוֹבֵ ר-גלִ ים
לִ נְכדי.
שנִים אנִ י ִמ ְתאמֵ ן
פּוחים בְ אוֹלר
בְ ִקלּוף ת ִ
בּוריוֹת
ישיבה על ספְ ְסלֵי גִ נוֹתִ -צ ִ
בִ ִ
ואכִ ילתם פְ ל ִחים פְ ל ִחים.
שנִים אנִ י ִמ ְתאמֵ ן בְ ִציּור פְ ר ִחים
בְ ִמלִ ים עִ בְ ִריוֹת
ְמפחֵ ד לְ אבֵ ד
אֶ ת ּכל ִצבְ עֵ י השפוֹת האחֵ רוֹת.
שנִים אנִ י נִזְ ּכר
בְ כל הֶ ע ִרים האחֵ רוֹת
דּותי
אוֹתן ֹלא זכ ְר ִתי בְ ילְ ִ
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ְמחבֵ ר ְתפִ לוֹת
וְ קו ֵֹרם על גּופִ י עוֹר וְ גִ ִידים
שֶ ל זִ כְ רוֹנוֹת
הנ ְִשב ִרים בגלִ ים.
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ארץ-ישראל ,ה'תשי"ג
ירושלים ֶשל מעלה ,אסּורה בחבלי משיח,
ביקשה להישפְך מטה ,ובידיה סּוכ ֹות של ֹום,
אל ערבות הבד ֹונִים .שם בארץ המעברות
בין ִשי ֵני הסלעים ,פִ ינְג'אן מיהר להתרתח,
בלי כוונ ֹות זדון ,על ריצפת הפחון,
ילדותי .ואז ִהתעורר בכִ י
ִ
וְ נִשפְך על עור
משבר ִקיר ֹות ,וְ ִהסתמנו כוויות בזיכרון,
וִ ירושלים של מעלה התמלאה תשוקות גדולות
לְ הישפְך מטה בְ חסד גדולּ ,ובידיה רטיות קרות.
אבל בְ חדר בכִ י פרוץ לכל רוח וקול,
תחת גג שֶ דלף בחורף וְ ִהתלהט בחום,
עדיין דלקה אש פתיליה ,וְ התנבאה בְ זעם
על עתידנו ,ועל הנפילה.
ירושלים של מעלה ,א ֹור געגּועינּו בֵ ין נהר ֹות בבל,
לא נשפכה משמיה ,וְ לא הביאה בְ ידיה
מנחות ביכורים של סוּכוֹת של ֹום מֵ צֵ לוֹת
לשר השיכון ולעולים הרבים .ע ֹונ ֹות רב ֹות התחלפּו
ולא היה מעבר ,ותחינ ֹות של ד ֹור ֹות
תמי ִדי לְ אוכל ,לְ פרנסה ,לְ ִשכחה.
הפכּו מאבק ִ
מן הקיץ הב ֹוער לא נמצא מוצא
וְ ִאי-אפשר היה לִ תפוס בלילות תנומה
בחסות קרירות הגגות ,וְ אילו הגשם לא היה הבטחה
בְ מקום ב ֹו עבודת האדמה הסתכמה
בִ נטיעת יתדות א ֹוהלים בֵ ין שי ֵני סלעִ ים.
הילדים ,בְ כיתה משּותפת לִ בני גילאים רבִ ים
ּוב ֵני גלּוי ֹות ש ֹונ ֹות ,למדו את שפת המקום
קודם לְ הוריהם .אבל בלכתם הביתה למשפחותיהם
הזכירו להם הקולות שֶ העברית היא בליל שפ ֹות
ואילּו הערבית ,הפרסית וְ הרומנית ,השפות האחי ֹות,
הן אחת .וגם המבוגרים למדו,
איש איש בדלּות בית ֹו ,שירּושלים של התפיל ֹות לשנה הבאה
הפכה בנויה שּור ֹות שּור ֹות ֶשל בד ֹונים ופח ֹונים וקּובי ֹות בט ֹון צר ֹות
ּומֵ צֵ רוֹת.
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שיר ויתור של מהגרים עייפים
רבי אֶ לְ עזר הקפר אומר
עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל
שיקבעו בארץ ישראל
דאמר רב יהודה אמר שמואל
כל ארצות עִ יסה לארץ ישראל
וארץ ישראל עיסה לבבל
רב יהודה היה אומר
כל העולה מבבל לארץ ישראל
עובר בעשה.
(בבלי מגילה דף כ"ט עמ' א' ,שבת מ"א ע"א ,קדושין ס"ט ע"ב)

אני מקבל על עצמי לומר שלארץ-ישראל עולים
מכל ארצות עולים
לא מהגרים לא בורחים לא נפלטים לא מרומים
לא באים כתיירים
לא יורדים
עולים
והר ציון מרום הרים
וירושלים נהרות תורה ואורה
לכל עמים.
אני מקבל על עצמי לומר שמארץ-ישראל יורדים
לכל ארצות יורדים
לא מהגרים לא בורחים לא נפלטים לא מרומים
לא נוסעים כתיירים
לא עולים
יורדים
והר ציון מרום הרים
וירושלים נהרות תורה ואורה
לכל עמים.
שפתי לומר בכל שפות
ִ
אני משביע את
כי אל העברית עולין ויורדין בו זמנין
מכל שפות עולין או יורדין
ועברית עולין בה ויורדין אליה בו זמנין
לא מהגרין לא בורחין לא נפלטין לא מרומין
לא נוסעין כתיירין
עולין ויורדין.
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שפתי לומר בכל שפות
ִ
אני משביע את
עברית יורדת אל ארץ-ישראל
ועולה ממנה
ואין מדקדקין בכליה
כלי-גולה או כלי-שיבה.
שפתי משביעה את שפתי לומר יום אחד פעם בשנה
ִ
לא נכון מה שכותבים בעיתונים
ובספרי ההיסטוריה השמנים
לא באנו על כנפי נשרים
לא עפנו על מרבדי קסמים
אין עליה המונית ולא היתה
אין קולטים ולא היתה קליטה
עד שלא יקבעו בתי הכנסיות ובתי המדרשות של בבל
בגופה של ארץ ישראל אנחנו נשמה חסרה
אנחנו גולה.
שפתי משביעה את שפתי לומר יום אחד פעם בשנה
ִ
את כל המילים האחרות בכל השפות האחרות
שלא למדתי לדבר
ולהגר פנימה הרחק מארץ-ישראל
לא לרדת להגר
ולברוח ולהיות פליט ותייר ומרומה
ובסוף אותו היום לא לעלות להגר
להגר חוצה לארץ-ישראל
ולברוח ולהיות פליט ותייר ומרומה.
והר ציון מרום הרים
וירושלים נהרות תורה ואורה
לכל עמים.
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החרפת גלּות
"אני משורר מרוקאי גו ֶלה ...גולה מגלותי" ,מואיז בן-הראש

החלטתי להחריף את גלּו ִתי :מהיום לא אקרא עוד
ִ
בספרים שֶ אני אוהב ,לא אוכל ממאכלי אמי,
לא אתגעגע שוב אל הרחוב שגדלתי בו ,לא אזכר
בילדה שחלקה עמי ריקוד ראשון .מעתה אני עומד לִ גלות
מחוץ לשפתי ושפת אמי ואבי ,מחוץ לביתי ,מחוץ
לְ פעימות הלב המוכרות לי .אחריף את גלותי
עד שכצעד אחרון אצעד במחאה החוצה מחוץ לעצמי,
ואֶ גְ לֶה אף מחוץ לגלותי .זה לא שיר מחאה פוליטי,
בקושי שיר מחאה משפחתי .זה לא שיר
זה מכתב אחרון של נידון לְ גלות ,מכתב אחרון
שאכתוב בשפה שאינה שפת הגולים .בשבועות הקרובים
אלמד את שפת הגולים עד שאוכל סוף סוף לכתוב
את כל שירי בִ שפת הגולים ,היא שפת השתיקה.
עד שגלותי תתחנן לשמוע קול שאינו שתיקה,
שיר שאינו מכתב אחרון ,מחאה שאינה משפחתית.
עד שגופי יתחנן לגלות חזרה אל תוך גלותי,
אל תוך גופי ,אל תוך שפתי ושפת הורי ,אל תוך זיכרונות הילדּות
והנער ֹות ,אל תוך גופה של האישה החולקת עמי את יצוענו.
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לפני המצור ואחריו
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ ישֹ ,לא אוֹיְ בִ ים ִמבֶ טֶ ן אנ ְחנּו
שֶ נ ְִתגוֹשֵ ש וְ נ ְִתרוֹצֵ ץ וְ נֹאחז ִאיש ע ֵקב ֵרעֵ הּו
בְ מאב ִקים שֶ ל בְ כוֹרה וִ ירֻ שה,
ֹלא אוֹיְ בִ ים על פִ י ְמק ֹום הּכוֹכבִ ים בְ יוֹם לֵדתֵ נּו
ּומוֹתֵ נּו ָאנּוֹ ,לא האֵ ל שמנּו זֶ ה מּול זֶ ה לְ ִהלחֵ ם,
ּובְ ִספְ ֵרי ק ְדשֵ נּו אֵ ין נְבּואוֹת על מאב ֵקנּו העִ ֵקש.
מ ֹול ֶֶדת ְמשֻ ֶתפֶ ת לנּו ְמרֻ בת ְקדֻ שה ,רעְ יה ְמחֻ זֶ ֶרת
מלֵָאה שֵ מוֹת שֶ ל ִחבה ,וְ עלֵינּו לְ ִה ְתחלֵק בִ ְקדֻ שתּה:
פל ְס ִטין וְ ִציוֹןַ ,אל-ח'לִ יל וְ חֶ בְ רוֹן ,יְ רּושליִ ם וְ ַאל-קֻ ְדס,
ְשכֶם וְ נאבְ לּוס ,עּכ ֹו וְ עּכא ,יפ ֹו וֹיאפא.
ּובֵ י ְנתיִ ם המצוֹר צר עלֵינּו ,צר צּורה בְ גּופֵ נּו ּובְ נפְ שֵ נּו,
וְ צרה בת מֵ ָאה שנה צרה ִמלְ הכִ יל אֶ ת קוֹל ּכְ אֵ ב ְשנֵינּו.
וְ הּכְ אֵ ב שֶ לְ ָך נ ֹוגֵע בנְקֻ דה הכִ י חֵ ֶרשֶ ת שֶ לִ י,
וְ הּכְ אֵ ב שֶ לִ י נ ֹוגֵע בנְקֻ דה הכִ י ִאלֶמֶ ת שֶ לְ ָך,
וְ אֵ יְך ְנדבֵ ר א ֹו ִנ ְשמע?
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,אֵ יְך נ ִמיר אֶ ת ּכְ אֵ ב חיֵינּו
ה ְמשֻ תפִ ים? אֵ יְך נ ְש ִקיט אֶ ת רעם הפְ צצוֹת העִ ְקשוֹת,
אֵ יְך נ ְקהֶ ה אֶ ת ֹחד ִשנֵי המוֶ ת הקשוֹת ,אֵ יְך ִנ ְסגֹר
אֶ ת דלְ תוֹת ה ִמלְ חמה הּכְ בֵ דוֹת ,הפְ תּוחוֹת? אֵ יְך ֵנ ֵרד
ֹבּוסיםּ ,כְ ֵדי
ִמ ְשמֵ י ה ְמטו ִֹסים וְ נ ְִתרחֵ ק מֵ ְרחוֹבוֹת האוֹטו ִ
שֶ נּוכל לְ ִהפגֵש שּוב ּולְ ה ְק ִשיב?
יקים
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ ישֵ ,יש לנּו ִמלוֹן ְמשֻ תף ִמי ִמים שֵ ִמיִ ים ע ִת ִ
אהים ָאבִ ינּו לִ מֵ ד אוֹתנּו
ּו ִמן הזְ מנִים הללּוִ .אבְ ר ִ
ֹלהים וְ ַאלְ לה הֵ ם אֶ חד ,וְ ָאנּו קו ְֹר ִאים אֶ ת תוֹרת ֹו
שֶ אֱ ִ
משֶ הֶ ,ישּו ּומֻ חמד .אבל עכְ שו מבטֵ ינּו הפּוכִ ים,
ִמפִ י ֹ
וְ הש ִהיד שֶ לְ ָך יכוֹל לִ ְהיוֹת ִצלְ צּול פעמוֹן
בְ תחנת האוֹטוֹבּוס הַאחרוֹנה שֶ ל חיי ּומו ִֹתי,
והרמטכ"ל שֶ לִ י ֹלא שמע על ִמ ְקצב פרס
וְ על תּוגת ַאנְדלּוס ,וְ הּוא ְמב ֵקש לְ כ ֵתת
ּכִ נוֹרוֹתֵ ינּו למסו ִֹקים וחלִ ילֵינּו לְ רוֹבִ ים ולכוונם עליָך.
יסטו ְֹריה שֶ לנּו
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ ישִ ,מי ִסכְ סֵ ְך אֶ ת ה ִה ְ
וְ ִה ִציב או ִֹתי ז ִקיף לְ א ֶֹרְך ִמגְ ְד ֵלי ה ְש ִמירה הגְ בו ִֹהים
הצוֹפִ ים על שע ֵרי עזה הּכְ בֵ ִדים
ב ֹולֵש על חלוֹנוֹת ב ִתים ֶד ֶרְך ּכּונוֹת רוֹבִ ים?
ִמי הֵ ִקים בֵ ינֵינּו חוֹמוֹת שֶ ל בֶ טוֹן ּוב ְרזֶ ל וְ עֵ יני מ ְצלֵמוֹת
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וְ ִהפְ ִריד בֵ ינֵינּו ּכְ כוֹבְ ִשים וְ נִכְ ב ִשים
ּכאשֶ ר עלֵינּו לִ ְהיוֹת ַא ִחים?
אלוהים מבִ יט בנו בְ עֵ יניִ ם ְסגּורוֹת ,לא רואה
איך אנחנו מאמנים את ילדינו לראות איש ברעהו
אֶ ת ִסבת אסוֹנם .אבל אנ ִשים ַא ִחים אנ ְחנּו,
אקי
הּודי-עִ יר ִ
וְ לִ פְ נֵי פחוֹת ִמ ִש ִשים שנה ִדב ְר ִתי ערבִ ית שוֹטֶ פֶ ת בְ נִיב יְ ִ
בְ ב ֵתי-ה ֵתה שֶ ל בגְ דאד ,וְ אתה היִ ית בא ִמן הגלִ יל לְ ב ֵקר,
זּורים
ּכוֹתֵ ב ִש ִירים על יְ פֵ יפִ יוֹת ה ִח ֶד ֶקלּ ,ו ִמ ְתיעֵ ץ עִ ִמי בְ ִח ִ
ַאחֵ ר אהּובוֹת בבְ לִ יוֹתּ .ומֵ ָאז ִה ְתגלְ גלְ נּו פְ ע ִמים אֵ יןְ -ספֹר
בִ ְמ ִחלוֹת החיִ ים .אנִ י שכ ְח ִתי ,בְ שֶ ל ִסבוֹת ְמשֻ נוֹת,
אֶ ת ְשפתֵ נּו ,וְ אתה למ ְדת לפני אֶ ת ְשפ ִתי,
ְשפת ְתפִ לוֹתי הע ִתיקוֹת וְ געְ גּועֵ י ה ִמ ְתעו ְֹר ִרים,
וְ עתה אנִי יכוֹל לִ ְקרֹא אֶ ת ִמלוֹתֶ יָך רק ֶד ֶרְך מסְך ה ִת ְרגּום.
אתה יצאת ִמן הגלִ יל ּכְ ֵדי לִ ְנדֹד ַאח ֵרי מ ְסלּול הגלּות שֶ ל ע ְמָך,
ואנִי שבְ ִתי לִ ְמקוֹם ע ִמי,
דּודים לְ מענִ י.
ַאח ֵרי שֶ הוֹרי וְ הו ֵֹרי הוֹרי עשּו ְנ ִ
וְ היוֹם אתה חי בְ רמאלְ לה  ,ואנִי בִ ירּושליִ ם.
אתה היִ ית לִ ְמשו ֵֹרר המצוֹרִ ,מבֵ ירּות וְ עד לְ כאן,
ואנִי רק מ ְת ִחיל אֶ ת ד ְרּכִ י בִ כְ ִתיבת ה ִש ִירים.
אתה ּכתבְ ת בְ רמאלְ לה ֶשל ינּוָאר  2002על המצוֹר,
יתי רוֹצֶ ה לִ כְ תֹב בִ ירּושליִ ם שֶ ל יּונִ י  2003על סוֹפ ֹו,
ואנִי היִ ִ
א ֹו על טֶ ֶרם הֱ יוֹת ֹו .אנִי ְמנסֶ ה לִ כְ תֹב ִדיָאלוֹג בְ מוֹנוֹלוֹג ,
אתי בְ ִספְ ְרָך "מצב מצוֹר" ּובִ ק ְש ִתי לְ דבֵ ר אֵ לֶיָך,
ּכִ י לִ פְ נֵי שבּוע קר ִ
אבל אֶ ְתמוֹל חבֶ ְר ִתי ש ְמעה פִ יצּוץ ּכְ שֶ היְ תה בחנּות בְ ג ִדים
וְ י ְצָאה וְ ראתה גּופת אוֹטוֹבּוס ְמפֻחם
אשי שֶ ל העִ יר בְ לִ י רּוח חיִ ים,
מּוטל בִ ְרחוֹבּה הר ִ
וְ נ ְִמלְ טה רואה רק אֶ ת מ ְסלּול בְ ִריחתּה וְ אֶ ת ּכף-יד שּותפְ תּה לְ ִדירה
ּולְ ִריצה .וְ ֹלא נ ְשמה עד שֶ פ ְנתה לְ ִס ְמטה צרה
ּכִ י הפחד שם מצוֹר על ֵראוֹתֶ יה .ועכשיו אני
מביט בך בעיניים סגורות ,ומי יפקח אותן?
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,לִ פְ ע ִמים רק העראק
שוֹמֵ ר עלי ִמפְ נֵי ִטינת ה ְרחוֹבוֹת.
ּובֵ י ְנתיִ ם מֵ על ראשֵ ינּו ְשמֵ י ה ְמטו ִֹסיםּ ,ומּול עֵ ינֵינּו
יסטו ְֹריה החד ִשים
ֹבּוסים ,וְ ִספְ ֵרי ה ִה ְ
ְרחוֹבוֹת האוֹטו ִ
הופכים אותנו לאוֹיבים .התנ"ך שלי הוא גם שלך,
ו ִשירת הג'א ִהילִ יה שלך היא גם שלי ,ואם נשנן אותם יחד
אולי נצליח ל ִשים ֵקץ למצוֹר?
ָא ִחי מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,אֵ יְך נ ְצלִ יח לה ֹפְך אֶ ת ה ְשע ִרים הּכְ בֵ ִדים
אשֶ ר ת ְחתם עו ְֹמ ִדים לנּו ִש ְמשונִים ִמ ְתאבְ ִדים
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מּודים וְ הב ִתים
ה ְמב ְק ִשים לְ הפִ יל עלי וְ עלֶיָך אֶ ת ּכל הע ִ
לְ שע ֵרי ִשירה?
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שערך הכסוף
לזכר סבי עזרא גחטן זיכרונו לברכה

מותָך התחיל בנפילה במקלחת
ואחר באו שבועות ארוכים על מיטת בית-החולים.
ואנחנו הנכדים חיכינו למטה ,על אי של דשא,
אוכלים צהריים מסירים חמים של אמהות,
לא מורשים לראות את גופָך הגווע.
כך למדנו שהמוות מפרק לאט שמונים ושתים שנות חיים
וראינו כמה עצב יכול לשכון בחיוכי ההורים.
הייתי בן שמונה מול מוות ראשון בעולם
ורק דמיינתי איך גופָך האצילי מונח בבטן האדמה
בלי שהותר לי ללכת אחר גופך בדרך האחרונה .ואז שבעה ימים
התמלאה דירת השיכון הקטנה בהמון מבקרים.
ואני ישבתי שקט ורציני ,כל כובד העולם
והצטרפתי
ִ
והמיתות המשונות על כתפי,
אל תפילות הגברים בזמנן ,מתאים שפתיי
לקצב מלמול האחרים ,ותפילתי שקטה ורצינית
ומלאת חובה ,חפה מדקדוקים של כוונת הלב.
אחר-כך בחדרי ,בעיקר בערבים ,הייתי חורג
משפת התפילה הרגילה ,ופונה בשפת ילדותי
אל האלוהים דרך חלונות החדר ,והוא לא נזקק
לִ תשובות כדי להיות נוכח.
ומאז לאורך שנים של זיכרון ראיתי כיצד סבתא עלִ יזה,
שאז היתה צעירה ממָך ועתה גם לה אין גיל,
היתה מכסה את שער ראשה פעם בשנה כאישה נשואה
ומתפרקת על קברָך.
המוות התחיל בנפילה במקלחת
ופיזר את שערָך הכסוף.
כמה חוסר ישע באדם כשאוייבו מתגלה ּכְ
ריצפת חרסינה קרה וטיפות מים לרגלי החלקה.
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*
אני כותב שירה דו-לשונית
בעברית ובשתיקה
וקורא במפת העולם טרם השינה
מתכנן לי מסלולי בריחה.
אני כותב שירה חוץ לשפה
בסימנים דמויי אותיות מאירות
ומשנן במבוכה מתחת לשמיכה
הוא צל הוא צלם הוא מצלמה
הוא דם הוא אדם הוא אדמה
הוא אל הוא צל הוא הצלה.
אני כותב שירה
חוץ לעצמי
ולוחש לאהובתי בעת מעשה האהבה:
אהיה לך איש ותהיי לי אישה
כך לא נולדת דת חדשה.
אני מוחק שירה
בעברית ובשתיקה
שורה שורה
יום יום
לילה לילה
וקורא במפת העולם
טרם השינה
מחפש לי מולדות חדשות ישנות
ודרכים לְ אמונה
אומר ללבי בשתיקה ארוכה:
משה לימד תורה מן השברים של הלוחות
אין לי זמן פנוי ממחשבות.
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לארז ביטון ,שיר בשני חלקים
א.
מאהבת נשים בטעם תּות-שדה
לפרברים
ִ
היית חוזר
לעברית האחרת
ִ
ו
שהיתה ט ֹופחת על פיָך עד פקּוע חניכיים
ומביאה עמה ריחות דחויים ואהּובִ ים.
ובערבים היית יוצא
לומד לאכול גלידה מבדולח בְ בתי-הקפה
מלמד את עצמָך לדבר במילים נקיות
בעברית מעודכנת מאוד
עם הרבה בבקשה ,עם הרבה אדוני.
היית יושב לבדָך ,לא פונה לאנשים סביבָך,
ולא פעם התפתת לחשוב אולי תרוץ באמצע דיזנגוף
ותצעק בִ יהּו ִדית מר ֹוק ִאית:
"ָאנא מֶ ן אֶ לְ מגְ רב ָאנא מֶ ן אֶ לְ מגְ רב"
ואחר-כך תעצור ותשב בְ רוֹול בִ לבוש עגאל וְ ז ְרבִ יה.
אבל אהבת נשים בְ טעם תות-שדה
לימדה אותך לשחק בְ חתול סיימי בת ֹוך סל ֹון יר ֹוק
הרחק ממשחקי הסנוקר של ילדותָך האבודה בקפה מ ְרק ֹו בְ לוֹד
הרחק מהטעם הצורב של העראק והריח הצורב של הזעְ פְ רן
שבוי הרחק מכפר הולדתה של אמָך
המתהפך בקירבָך עם ריח אדי הזעְ תר
העולה מן המרתפים.
חפצים
ִ
הנה אתה אורז
בשעה האפלולית של דיזנגוף
האנשים
ִ
הרחק מן
לפרברים
ִ
וחוזר
רחיק הרחק אל תוך לבָך
מ ִ
מחכה שֶ כולם יהיו ישנים
ואז משנן ִמסוֹת קטנות של באְך
ביהודית מרוקאית.
ב.
מה זֶ ה לִ ְהי ֹות א ֹותֶ נ ְִטי ,אני יושב בשקט
וכ ֹותב ִשי ִרים לְ נשים בטעם תות-שדה,
מספר להן על טעם רווקותו של קפקא
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ועל ריח בדידּות ֹו של ארז ביטון.
ושניהם מונחים על המדף מעל לְ מיטתי
בכריכות קרטון בלויות.
ערב ערב ,לפני השינה ,אני לומד את טעם העראק,
עד שאולי אצליח להתרגל ,וריח הזעְ פְ רן
הוא בשבילי רק ביטוי משיר של ארז ביטון
ולא זיכרון בקצה האף .העברית שלי חסרה
את היהודית המרוקאית ואת הערבית הבגדאדית,
ּומעולם לא ידעתי ,ולא אדע ,אהבת ילדים
בְ ז ְרבִ יוֹת לבנות .מה זה להיות אותנטי,
אֵ ין לִ י חיים אחרים ,ולא שמעתי את ז ֹוהרה ַאלְ פ ִסיה
שרה בְ חצר המלך ברבאט כשחיילים נלחמו בסכינים
לגעת בשולי שמלתה ,לנשק את קצות אצבעותיה.
לא מצאתי אותה בְ אשקל ֹון ליד לשכת הסעד,
שירי קופסאות סרדינים לשטיחי מלך מרהיבים
בין ֵ
אומרת בקול צרוד" :מּוחמד החמישי ִאישוֹן עינינּו",
ּומעולם לא פגשתי בנים של מש ֹורר ֹות ,גם לא בנ ֹות
של מש ֹוררים ,גם לא את בתָך.
לא סיפרתי לבתָך שגם אני קצת כותב שירה,
ָארץ הזאת.
והיא לא התחילה לדבר בָך ,משורר חשוב ב ֶ
מה זה להיות אותנטי ,לכתוב שירים על ארז ביטון
ולקוות שיום אחד אני ארוץ באמצע דיזנגוף ואצעק:
"ָאנא ִמן בגְ דאדָ ,אנא ִמן בגְ דאד".
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חוט מושך מן הלשון
חוט מ ֹושך מן הלשון תחתיו בִ פנים הפה
מכביד את הדיבור מצֵ את ולמהר לשון צחּות
והמילים לאט נגנבות פנימה אל תוך הבטן
פונות אל ריבון העולמים אשר נתן
עולם והֵ יע ֶלם בדיבור אחד
מתחננות.
איני בקי בשבעים לשונות אשר נתת
בין בני-אדם להפרידם ולחברם,
חיתוך לשון ִמ ְצריִ ם בין מֵ יצ ִרים
צר לי ,לשון אשדוד שודדת ממני
את סודה ,ולשון אשקלון לשון מידה
ומשקל נכון בין שיני הופכת ִקלשון.
ירושלים לשון שלמה הופכת ירושה כבדה
להשיל מעלי אל ים ,וחכמת לשון בגדאד
לשון בגד על בגד הופכת בפי לשון בגידה.
צפת ב ֹּכל צופיה מצטופפת אל תוך אוזניי,
חפּות לשון חיפה יושבת על חופים
אוסרת מעלי כל חופש והופכת חרפה,
ויפו לשון יופי מתרחקת בימים
עמדי.
ושוב אינה עומדת ֹפה ִ
שבעים לשון נתת בין בני-אדם
לחברם ולהפרידם ,ואני מחובר ומופרד
לחּכִ י ,דבֵ ק ונתלש.
בין לשוני ִ
עולם והיעלם עומדים לפני וחוט משּוך
ביניהם ,מן הלשון מעלה בִ פנים הפה
ואין מחסֶ ה .חוט ארוך משּוך
ושתי ידי אחוזות בו וסופרות הלשונות
באצבעות ,דבֵ ק ֹות ונִ ְתלש ֹות ,דבקות ונתלשות.
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לא לפחד לומר את המילה נוסטלגיה
לא לפחד לומר
את המילה נוסטלגיה
לא לפחד
ללחוש געגועים
לא לפחד לומר
יש לי עבר
מונח בתוך קופסא
של זיכרון נעול
לא לפחד
לקנות לי מפתחות
להצמיד עיניים לחורי המנעולים
עד שהכל יפתח
עד שאוכל להגניב מבט
אל פנימי
לא לפחד לומר
אני אדם שוכח
אבל יש לי זיכרון
שלא מוכן לשכוח אותי
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גלּות
"ורשות ניתנה לאותן נשמות שנתגרשו ממקומן בעקבות הקדוש ברוך הוא והשכינה לקנן בחיבור
הזה ,שנאמר" :כציפור נודדת מן קינה כן איש נודד ממקומו" (משלי כ"ז ,ח') ,ואין ציפור אלא
שכינה המגורשת ממקומה ,זהו שכתוב" :שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך" (דברים כ"ב,
ז')"
(ספר תיקוני הזוהר ,הקדמה ,דף א עמוד ב ,תרגום :חביבה פדיה)

ורשות ניתנה לאותן נשמות
אשר ִנתגרשו מביתן
בעקבות אהובי לבן
לקונן על גלותן
ולקרוא:
"כציפור נודדת מן קינה
כן איש נודד ממקומו
וכציפור הנעזבת במקומה
כן איש נעזב על-ידי מקומו.
ואין מקום אלא בית
המתרוקן מעתידו
ואין גלות אלא הליכה
של אדם נעזב ממקומו.
ואתה ש ֵלח ְתשלח אֶ ת האֵ ם
אל שמי גלותה
וְ אֶ ת הב ִנים ִתיקח לְך
ותשים להם ברית מקום
בקן מקומְך
כי אין בנים אלא שורות שיר
ושורות חיים
נעזבות".
וְ ִאם האֵ ם ר ֹובֶ צֶ ת על האֶ פְ ר ֹו ִחים
ֹלא ִתקח האֵ ם על הבנִ ים
למען יִ יטב לְך וְ הארכת ימים.
כי אין גלות אלא הליכה
מקן או שירה
הרחק ֵ
הרחק מאֵ ם נעזבה.
יונת רחוקים גולה בתוך עצמה סוערה
כושלת ולא יכולה להתנערה
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שואלת בקולו של הלוי דודה
בשעת נדודה" :למה כאוייב תהיה לה?"
ופיה אוצר מילה ועוד מילה
למה כאוייב והיא לא נואשה
למה והיא לא המירה נפשה
רק אמרה "לא אזכרה עוד שמו"
רק חיפשה את שמה האם נמצא עמו
ושמו בתוך לבה כאש בוערה
והיא כבדה בשמו והיא צערה
מבקשת" :יבוא אלוהינו ואל ֶיחֶ רש!"
ותהי כמחברת רש אל רש.
כציפור נודדת מן קינה
כן איש נודד ממקומו
ואין ציפור אלא שכינה
המגורשת ממקומה
ורשות ניתנה לאותן נשמות
אשר ִנתגרשו ממקומן
לק ֵנן בתוך חיבור זה
ומילותיו
בתוך בית שיר
עד תשוב השכינה.
ואין בית אלא מקום
וקירותיו עומדים עמו
ואין גולה אלא השתכנות הלב
מחוץ לעצמו
ושתיקתו ימים רבים.
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שני שירי פריחה
א.
מודעות אבל בִ רחוב בר-יוחאי בקטמונים
מספרות כי פְ ֵריחה מתה אתמול ,ודווקא
לא היתה נשואה לְ ע ְרס ,דווקא ליחזקאל
בעלה .בְ שורשה היה פרח שֶ משמעותו שמחה,
אבל נכדיה ששכחו לדבר ערבית התביישו
בִ שמה מחוץ לכותלי הבית .לא רצו
שיצחקו עליהם ,וצדקו .גם כך לנכדותיה
של פְ ֵריחה קוראים פְ ֵריח ֹות בבית-הספר,
והן לא מסבירות שפְ ֵריחה זאת שמחה,
שנכדות צריכות להיות שמחות כשהן נקראות
בשם סבתן ,שפְ ֵריחה מתה אתמול ולכן
הן שותקות כששוב קוראים אחריהן פְ ֵריח ֹות.
ב.
אתמול בבית-הספר הילדים אמרו פְ ֵריחה
לזאת וע ְרס לזה .עצרתי את השיעור
כדי לשאול מי מהם יודע ערבית.
תלמיד אחד ידע והסביר מה זאת
פְ ֵריחה ,אבל לא זכר מהו ע ְרס.
הוצאתי מהארנק דף מצולם ומקופל ,עליו
כתוב שיר אחד של סמי שלום
שטרית ,וביקשתי מאחד הילדים שיקרא" :פְ ֵריחה
שם יפה אמרה .פְ ֵריחה שם יפה".
קרא והילדים צוחקים .פְ ֵריחה שם מצחיק.
אולי מעתה ,חשבתי ,כשישמעו פְ ֵריחה יחשבו
על שירה ,או על בתיה הלבנים
של דאר אֶ לְ ביְ דא במרוקו .כשיצאתי לרחוב
שמול בית-הספר ראיתי את מודעות
האבל לפְ ֵריחה ,ולחשתי לה בלי שישמעו
האבלים :מי יביא מעט מעפרה של
דאר אלְ ביְ דא להניח עם עפר ארץ-
ישראל בקברְך ,פְ ֵריחה ,נכדות רבות לך,
מי מהן תביא מעט מעפר דאר
אלְ ביְ דא להניח עם עפר ארץ-ישראל.
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ההיסטוריה שלנו
למתי שמואלוף ,אקטיביסט שירה

אם לא יכתבו ההיסטוריונים את ההיסטוריה
נכתוב אותה אנחנו המשוררים .יחד נלקט
את חרוזי הזמן של אבותינו ,נאסוף
את אבני החן של זיכרוננו שהטבענו
בתוך אוקיינוס הבושה ,ונציג אותם לראווה.
וההיסטוריה שהיתה מקום ההפסד הגדול
של הורינו ,ההיסטוריה ששוב לא היתה שלנו,
ההיסטוריה שנגנבה ,שבלעדיה אי-אפשר לכתוב
שירה גדולה ,ההיסטוריה שאילצה אותנו לכתוב
אלפי שירים של התנגדות להיסטוריה מול הגנבים ולא
שיר אחד למשפחותינו ,תהפוך למקום הניצחון.
נגנוב את המפתחות לחדרים האסורים,
נדבר עם ההורים ,ונלחש" :הפצעים
לא הגלידו ,רק הצעקות הושתקו,
והאסירים עדיין יושבים ומחכים ,אולי
עוד ארבע מאות שנה תיפול החומה".
ולא נלחש ,נצעק" :הדיכוי לא הסתיים,
הזעם מבקש לכתוב שיר אנאלפביתי".
אבל קשה לכתוב שירים אנאלפביתיים,
כמו שקשה לאחות שברים שפעם היו
כוס שלמה .קשה להיאבק באלימות המילים
בלי ללמד את עצמך להיות כאחד המתאגרפים.
הנה אתה אנאלפבית המלומד באלף שפות,
שבר נוצץ שדקירתו אינה מפלה אוהבים מאויבים,
מתאגרף המבקש לשים קץ לאלימות המילים.
ניסע יחד אל תוך בטנה של הציונות,
גנבת ההיסטוריה הגדולה ,עד שאולי נשים קץ
לשתיקת המשפחה ,עד שנלמד את ילדינו לדבר
ערבית.
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בבל
"א ֶשר ֹלא יִ ְש ְמעּו ִאיש ְשפת ֵרעֵ הּו" ,בראשית יא ,ז

הבה ִנבְ ֶנה-לנּו עִ יר ּו ִמגְ דל וְ ֹראש ֹו בשמיִ ם
וְ נעשֶ ה-לנּו שֵ ם
פֶ ן-נפּוץ על-פְ ֵני כל-הָא ֶרץ.
ּכִ י כל-הָא ֶרץ שפות רבות ודברים רבים
ואיפה נמצא בִ ְקעה בְ אֶ ֶרץ ִשנְ ער לשבת שם
איפה ִנ ְש ְרפה ְש ֵרפה עד הכריתנו
עד אחריתנו.
הבה ִנבְ ֶנה-לנּו ִמגְ דל וְ ֹראש ֹו בשמיִ ם
כדי ש ֵי ֶרד אלוהים
את אֶ ת-העִ יר וְ אֶ ת-ה ִמגְ דל
לִ ְר ֹ
אשֶ ר בנּו בְ ֵני הָאדם
כדי שיֹאמֶ ר אלוהים
הֵ ן עמים רבים ושפות רבות
וְ זֶ ה ה ִחלם לעש ֹות
הבה ֵנ ְרדה וְ נלבנה שם ְשפתם
עד אשֶ ר יִ ְש ְמעּו ִאיש ְשפת ֵרעֵ הּו.
והמגְ דל
עד אשֶ ר יִ בְ ֶנה האלוהים עמם העִ יר ִ
עד לא יאמרו עוד בשפות אנוש
הבה נעלה אֶ ל האלוהים
ולא יאמרו עוד בשפות אלוה
הבה ֵנ ְרדה אֶ ל בני האדם
עד אשֶ ר יִ ְש ְמעּו ִאיש ְשפת ֵרעֵ הּו.
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קינת מלך על עתיד עירו
אנה ְנבּוכ ְד ֶנצר
מלְ ּכא לְ כל-ע ְממיא
אֻ מיא וְ לִ שניא
ִדי-דיְ ִרין בְ כלַ-א ְרעא
שלוו הייתי בביתי
ורענן בהיכלי.
עד אשר בא אלי חלום בִ שנתי
והרהורין על-משכבי
וחזיונות ראשי יְ בהלֻננִ י.
ובקצה תרי-עשר ירחין
שהשתקפו במ ְרָאה החוצה את עיר מלכותי
נהר גן-העדן פרת
הייתי מתהלך על גג
הֵ יכל מלְ כּותא ִדי בבל
הקריה האדירה
ופי ממלמל רברבן:
"הלא דאִ -היא בבֶ ל רבְ תא
ִדי-אנה בֱניְ תּה לְ בֵ ית מלְ כּו
בִ ְתקף ִח ְסנִ י וְ לִ יקר ה ְד ִרי".
עוד המילה בפי
וקול ִמןְ -שמיא נפל
והודיעני על גורלי:
"מלכותך נלקחת ממך
ומאנוש אתה מגורש
אל בין חיות הבר.
עשב כשוורים תאכל
ובְ טל השמיים תטבול גופך
עד אשר שערך יהא רב כנוצות ה ִנ ְש ִרין
הצפְ ִרין".
וצפורניך חדות כטפרי ִ
מהסס הייתי לעזוב את עירי
ולחצות את שער האל
אך לבבי ִמהר להשתנות
ולב חדש של חיה ניתן בי
וגופי לבש צלם שור
ולו עיניים בוערות.
כך יצאתי את ביתי ואת היכלי

34
כחווה וכאדם בשעתם
מגורש מזיו עירי תפארת גאון כשדים
צבי ממלכות
ומשולח להזיל דמעות
על עשבי השדה
יחד עם הטל.
שבעה עדנין חייתי בין העצים לבקר
בין שני הנהרות
ולא ראיתי פני אנוש
ולא דיברתי מילה אחת בשפת בני-אנוש
בלשון כשדים
וכמעט שכחתי את עירי
ואת שלטוני על ארצות רבות ועצומות
ולא נשאתי ראשי השמימה
ולא הגבהתי ראשי מן הארץ.
ובקצה י ֹומיא בעבור עלי שבעה עדנין
ראיתי כסאות עומדים למשפט בקצה השדה
ועתיק יומין יושב עליהם
לבושו כשלג חיוור ושער ראשו כצמר נקי
כרסו שביבין די-נור גלגליו נור דליק
ונהר די-נור יוצא את פיו לפניו
אלף אלפין משמשין אותו
וְ ִרב ֹו ִרבְ בן קמין כנגדו
וספרין ִדיִ -דינא נפתחין.
ואז התקבצו ענני שמיא ּכְ בר אֱ נש
לפני עתיק היומין
וג ְש ִמי ה ֹובד
ו ִנ ְקטֶ לה החיה שבי
והפכה לִ יקדת אשא
ולעתיק היומין ניתן השלטון ויקר המלכות
וכל ע ְממיא אֻ מיא וְ לִ שניא עבדו אותו
ודעתי שבה אלי
וברכתי את העליון
ושבחתי והדרתי את חי עלְ מא
ששלטונו שלטון עלם ומלכותו עם דר ודר.
וחברתי את הקינה הזאת
קינת מלך על עתיד עירו
עבור בני בֵ לְ שאצר מלְ ּכא
והשארתי לו מילים ללמדו
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וציויתין על עבדי ודניאל בתוכם שישננום לפניו:
"אנה ְנבּוכ ְד ֶנצר
הייתי מלְ ּכא לְ כל-ע ְממיא
הייתי הפרי אשר כופף את הענף
וכך המון גויים התכופפו לפני.
הרגזתי הארץ והרעשתי ממלכות
והרחבתי שלטוני גם על חיית הארץ ועוף השמיים
עד שכל ממלכתי התכופפה לפני
עד שהיתה היא קרובה להישבר.
ומלך ְשמיא שם מדורי עם חיית השדה
ואחר השיב לי מלכותי
והרימה והרבה זיוה והדרה
והוסיף על גדולתה.
ועם שהבטיחני על עתידי עד מותי
גם לִ מדני על חורבן עירי
ועל קריסת מגדלי וניתוץ מקדשי
ושריפת היכלי ונפילת שערי
וגילה אוז ִני מלך המלכים
עמו אין לבוא במשאים-ומתנים
ומולו אין לצאת למלחמות של כיבושין
כי בני ימלוך אחרון בשושלת אבותיי
ויכנע לפני ד ְריוֶ ש המדי וּכו ֶֹרש הפרסי.
וידעתי כי לב אֵ ל רחוק מאוד מלב אנוש
כמו תהומות שמיים
ואין הוא מבין לכאבי על חורבן עירי
ובכיתי דמעות רבות על חורבן עירי
מעשיי-ידי
ֵ
על סוף כל
על כי יזכרו אותי ואת עירי
שהיתה קריה אדירה לאל ולאדם
כפי שיציירונו במילים סופרים שיימנו אוייבנו
בשערי בבל הרחבים
ֵ
בלי לבוא
ובלי לעלות בְ מדרגות מקדשיה הגבוהים.
אנה ְנבּוכ ְד ֶנצר מלְ ּכא
נולדתי בביתי ואמות בביתי
אך לא אדע עוד שלווה בביתי
כמו חמורבי אבי ונמרוד אבי אבי
לא אראה עוד ברכה בחזיונות ראשי
לא אהיה עוד חי עלמין".
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*
"וידוע מה שכתב רבינו הגדול הרמב"ם שהשמחה בעבודת השם יתברך ובאהבתו בעשיית מצותיו
עבודה גדולה היא ,וכל המונע עצמו משמחת מצוה זאת ראוי ליפרע ממנו ...ועל זה סמכו גדולי
הדורות של עדות המזרח לחבר שירים ופזמונים בלחן של שירי ערבים לשורר ולזמר להשם יתברך
במסיבות של חתן ובר מצוה ובמילה ,ובשבתות וימים טובים ,בשירים המיוסדים על פי לחן של
שירים ערביים .ויש להמליץ על זה :על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו"
ר' עובדיה יוסף

שכּונתי החדשה
ִ
שבִ יתת קוֹל המּוַאזִ ין בִ
הותירה את אוזני
בְ ציפייה בלתי משתלמת
עד שהתחלתי הולך יום יום לְ בית-הכנסת
ּומנחה .למה לנו
שחרית ִ
ִ
ערבִ ית,
ְ
רק שלוש תפילות בְ יום ,שאלתי את הרב,
למה אנחנו לא קוראים בְ עוז ממגדלים.
הוא סיפר לי על אברהם בן הרמב"ם
שבבית-הכנסת שלו היו מתפללים על שטיחים
בכריעה מוסלמית ,ואני סיפרתי לו
על ַאנְ ור שאול ,שקרא לעצמו ִאבְ ן ַאל-סמוְ ַאל,
בן משורר הג'אהֶ לִ יה הערבי-יהודי ,והספיד בְ מסגד
בְ בגדאד את ראש-ממשלת עיראק בק ִצידה מפוארת.
ערב שבת אחד כששליח הציבור ירד לפני התיבה
וקרא את הקדיש באחד מסולמות המקאם
הצלחתי סוף סוף לשמוע שוב את המואזין
קורא למאמינים לעבודת האלוהים.
אם לא זימרו הלוויים בבית-המקדש בירושלים
בְ מואלִ ים ערביים בעודם מנצחים ומרננים
בִ נְגִ ינוֹת ,במזמורים ,בשירים על הגִ ִתית,
על עלמוֹת ִשיר ,על יוֹנת אֵ לֶם ְרח ִֹקים,
וודאי זימרו בהם המתפללים בְ בית-הכנסת
של רבי יהודה הלוי כשהתכוננו
לשיר את פיוטיו ,וודאי נטלו את הפסוק
על-ערבִ ים בְ תוֹכּה תלִ ינּו ּכִ נֹרוֹתֵ ינּו
ופירקו כל הברה להרבה צלילים בכוונה גדולה.
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'חלָה וחזְֹ קל ,שיר ערש יהודי-בגדאדי
צ ְֹ
ליצחק אבישור ,מאסף שירי עם של יהודי עיראק בערבית-יהודית ,שתרגומיו
הולידו שיר זה .נהוג לשיר את השיר לילדים בעִ תות של חמסין וגעגועים ,בניגון
איטי ,כשהם צעירים מכדי להבין את המילים ,שלא ידעו איך כמעט ולא נִשאו
"טלעֶ ת עאלִ י בְ עאלִ י" ,עליתי גבוה גבוה.
הוריהם ,ו הוא פותח במילים ְ

כדי המים
עליתי בְ סולם אל הגג לְ הניח את ֵ
להצטנן ברוח ,באה הרוח והתפתלה בין ידי,
נפלתי ,נפל הסולם ,נפלו הכדים.
עליתי בְ סולם העץ אל הגג לראות אם בא חֶ זְ ֵקל
מן המסע ,רוכב על סוסה יגעה ועמוקת עיניים,
לראות מה הביא לי מאוצרות הממלכה,
שבה הרוח והתפתלה בין עיניי ,נפלתי,
נפל הסולם ,נפל מבטי.
עליתי בסולם והנהר הרחב כולו היה ערש לְ רוחי,
והגשרים הגבוהים היו כריות לְ ראשי,
בידי הנערות.
ּובחצר שבע מניפות התנופפו ֵ
נרדמתי על הגג בעודי לוחשת לחזקל שלי:
"אתה יונתי ,מצחך הצחור קנה בושם ,גבותיך הכהות
קנה בושם ,שושן אדום מן הבוסתן בלחייך ,שיניך
אבני-חן לבנות ,אנחנו תאומי-הצורה ,ירחם עלינו הרחמן,
בוא נלך יחדיו אל הצורף ונבקש ממנו שיצרוף לי טבעת
עליה יחרוט' :עוד מעט קט שב חזקל מן המסע'".
עליתי בְ סולם אל הגג וחזקל ישֵ ן בחצר,
שוכב על הערסל וכל הנערות סביבו חושקות בו,
מבקשות להעניק לו מאוצרות האל.
באה הרוח והתפתלה סביב חזקל,
התהפך הערסל ,נפל חזקל ,צחקו נערותיו.
לחשתי" :נערותי ,אל תקנאו בִ י ,אל תעשקו לְ אהובִ י,
אבקשנו לרדת ולרחוץ בנהר ולבוא רק אלי,
ויביא לי מי תמרים למלא בהם את הכדים שבידי".
עליתי בְ סולם אל הגג וחזקל ישֵ ן בחצר,
לחשתי" :אתם ההולכים מבגדאד בְ דרך מּוצּול אל סוריה,
קחו אותי ואת חזקל ,קחו אותנו בתוך כפלי משאותיכם,
הסתירו אותנו מן הנערות ,ואם יגמר כספכם בדרך
מכרו אותנו בדמשק ,ואעמוד מעל נהר פרפר
כפי שעומדת אני עתה על החדקל .אבל אם תמכרונו,
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מכרו אותנו יחדיו ,מכרו רק לעשירי העשירים ,לראשי השרים,
לגדולי הווזירים ,לסולטאן ,ואבקש מבנות א-שאם
אהובי,
ִ
אשר יבואו במרוצה אחר ידידי ,אל תקנאו בִ י ,אל תעשקו לְ
לכֶן נערים רבים יפים בְ דמשק ,וחזקל לי יחידי".
עליתי בְ סולם אל הגג וחזקל ישֵ ן בחצר ,כך תמיד,
חזקל שלי ישן ואני ערה ,אני ערה וחזקל שלי יוצא לְ מסע.
אולי אינו רוצה לחזור ,אולי אינו רוצה להתעורר ,אולי עטלפים
פלשו למחשבותיו ,אולי שערותיו כבר אינן כחוטֵ י הפנינים
בלילֵי הירח .קראתי אל הנערות" :אין אתן זוכרות
איך היינו בגאווה קוראות' :נ ְִחנה בנאת א-ש ְמס וא-ש ְמס ִאמנה
וס ִהיל אבּונה ואלְ -ק ְמר ִאבְ ן ע ְמנה'? אנחנו בנות השמש
והשמש אמנו ,כוכב הצפון אבינו והירח בן-דודנו,
כך היינו צועקות בימים ובלילות" .והן צוחקות.
לחשתי" :אתם ההולכים בדרך לְ ִהינְד ,קחו אותי לבדי
ומצאו לי שם
להינְד ִ
כי כבר מאסתי בהמתנה לידידי ,קחו אותי ִ
חתן .ואם יגמר כספכם בדרך מכרו אותי באמצע המדבר,
מכרו אותי לְ עניי העניים ,שַאכלֶה יְ מות חיי בְ אוהלים,
עד שאצעק לְ אלוהים ,עד שיודיעני אלוהים כי גם יְ מות חזקל ּכלים,
כי עזבוהו כל הנערות וכל המסעות ,כי גם הוא עולה בסולמות
ושוכב על גגי כל השעות ,נרדם והוגה בי ,מחכה בחלומותיו לְ שובי".
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ַאמל זאת תקווה
אתי אֵ לּו חיי,
ַאמל זֹאת ִת ְקוה ,חי ִ
ּובִ זְ מן שֶ הֵ ם נִפְ ג ִשים
בֵ ין ְשפתֶ יה שֶ ל אֻ ם ּכֻלְ ת'ּום
לְ בֵ ין הָאזְ ניִ ם שֶ לִ י
ִצ ְמאוֹנוֹת רבִ ים ּכו ִֹרים בְ אֵ רוֹת
בְ לִ בִ י.

امل هي تِ ْق َوة
ِي تِ ْق َوةَ ،ح َياتي هي َح َياي،
أ َمل ه َُ
انُ
وعِ ْندَ َما َت ْل َتقِ َي ِ
بين شفتي أم كلثوم
واذنِيُ
آبارا
عطش شديد َي ْحفِر ً
في قلبي.
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ּכּותאב
"קטן אביו חייב ללמדו תורה ...וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו...
מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו"
הרמב"ם ,משנה תורה ,ספר המדע ,הלכות תלמוד תורה ,פרק א'

הֵ ק ְמ ִתי ּכּותאב קטן עִ ם בְ נִי בסלוֹן.
בִ בְ ק ִרים שֶ ל יוֹם ִש ִשי הּוא קם עִ ִמי מֻ ְקדם
לִ לְ מֹד ,ואנִי מזְ ּכִ יר ל ֹו ּכִ י בחֶ ֶדר אֵ ין מו ֶֹרה
וְ אֵ ין תלְ ִמיד ,רק תוֹרה לְ פנֵינּו ,ואנ ְחנּו ְמש ְננִ ים יחד
סּוקים בְ עִ בְ ִרית ואר ִמית וערבִ ית.
פְ ִ
ֹלהים
אנ ְחנּו ִנזְ ה ִרים בְ ִמלִ ים רבוֹת ,בֵ ינֵיהֶ ן אֱ ִ
וְ ַאללּה וְ השֵ מוֹת הרבִ יםּ ,וכְ ֶשאנִי רוֹאֶ ה ּכֵ יצד
יִ ְרָאה קשה ִמ ְתלבֶ שֶ ת בְ פניו ,אנִי מ ְמ ִתיק ל ֹו או ִֹתיוֹת
בִ ְדבשְ ,מתכְ נֵן עִ מ ֹו ּכֵ יצד הּכּותאב
ַאחיוֹתיו ,וְ נ ְמ ִתיק גם להֶ ם
יִ ְתרחֵ ב עִ ם אֶ חיו וְ ְ
אֶ ת האו ִֹתיוֹת בִ ְדבש ,וְ ֹלא נִלְ עג ל ִנכְ שלִ ים,
סּוקים.
ּונְב ֵרְך יחד לִ פְ נֵי וְ ַאח ֵרי הפְ ִ
ואנִי אוֹמֵ ר ל ֹו בְ כל ב ֶֹקר בְ תֹם הלִ מּוד,
ָאב חיב לְ למֵ ד לִ בְ נ ֹו תוֹרה ,וְ ִאם אֵ ינ ֹו יכוֹל לְ ל ְמד ֹו
חיב לִ ְשּכֹר ְמלמֵ ד לִ בְ נ ֹו ִמבְ נֵי עִ יר ֹו לְ ל ְמדוֹ,
אבל אתה ,בְ נִי ,עלֶיָך לִ זְ ּכֹר ֶשגם יבוֹא היוֹם
שֶ ִת ְהיֶה חיב לְ ה ְרגִ יש ּכְ ִמי שֶ ֹּלא לִ ְמד ֹו ָאבִ יו,
סּוקים
וְ ָאז ִת ְהיֶה חיב לְ למֵ ד ע ְצ ְמָך ּכל הפְ ִ
וְ השֵ מוֹת וְ האו ִֹתיוֹת וְ התגִ ים שֶ ֹּלא חלְ פּו בֵ ינֵינּו,
וְ כל אֵ לּו שֶ חלְ פּו בְ לִ י שֶ ָאמ ְרנּו ִמלה ַאחת
על ְמקוֹמם בְ חיֵינּו.
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שיר לאסירי בתי-הסוהר
"בְ זִ כְ רוֹנִ י ִמ ְצטיֵר פ ְחד ֹו ֶשל אבא ּכְ ֶשבְ נ ֹו ה ְמשו ֵֹרר נסע אֶ ל תוְֹך האֹפֶ ק הרחוֹקֹ .לא ֶששנֵא ִשירה .הּוא ְמאֹד ָאהב
סּוקי הזִ מה ֶשל אבּו-נֻואס ֹ .לא שנֵא אֶ ת ה ִשירה אבל ֹלא רצה
אֶ ת שאגוֹתיו ֶשל ַאלְ -מֻ תנבִ י וְ שמר אֶ ת נפְ ש ֹו ִמפְ ֵ
ֶשבניו יע ְסקּו בּה .פְ ע ִמים רבוֹת ,פְ ע ִמים רבוֹת ,א ִני זוֹכֵ ר ,היה אוֹמֵ ר לִ י :הֱ יֵה רוֹפֵ א ִאם ִת ְרצֶ ה א ֹו לְ מד ִמ ְשפ ִטים,
בֵ ן .ה ִשירה ֹלא תנִ יב פת-לֶחֶ ם".
סמיח אל -קאסם" ,צילום של הורים שאינם על קיר הבית החדש" ,תרגום :ששון סומך

יתי אוֹת ֹו לְ ָאבִ י.
ירי ב ֵתי-הסֹהר וְ הֶ ְראֵ ִ
ּכתבְ ִתי ִשיר על א ִס ֵ
ָאמר :מה יעזְ רּו ה ִש ִירים לא ִס ִיריםּ ,ומה לנּו
ּכִ י נְזלְ זֵ ל בְ ִצ ְדקת הסוֹה ִרים וְ השוֹפְ ִטים וְ ה ְמחו ְֹק ִקים?
ָאמ ְר ִתי :על המאסר שֶ לנּו אנִ י ּכוֹתֵ ב ,אבא,
יוֹם -יוֹם אנִ י חוֹזֵ ר לתא ,מ ְמ ִתין לִ ְר ִמיזת ֹו ֶשל סוֹהֵ ר ְמרֻ חק,
ִאם יִ ְרצֶ ה אֶ כְ בֹל ידי באזִ ִקיםִ ,אם יְ ב ֵקש
אֶ ְתחנֵן לְ פניו לְ חֹפֶ ש בְ מּכוֹת על סו ְֹרגֵי החלוֹן.
ָאמר :חלוֹמוֹת ה ִשיר ִמפִ יָך ְמדבְ ִרים ,וְ אתה ע ְצ ְמָך עוֹמֵ ד
ִמחּוץ לְ חוֹמת ה ֶּכלֶא ,א ִני ֹלא הוֹל ְד ִתי בנִ ים לְ מאסר ,בֵ ן,
ִאם ִת ְרצֶ ה אֶ ְשלח או ְֹתָך לפקּולְ טה לְ ִמ ְשפ ִטים וְ אּולי
ִת ְהיֶה שוֹפֵ ט ,בִ ְמקוֹם ִש ִירים ִתכְ תֹב גִ זְ ֵריִ -דין
לְ ה ֵקל על ּכְ אֵ בֵ י העוֹלםָ .אמ ְר ִתיָ :אבִ י ,שֶ אנִ י בִ נְָך,
ֹלא הוֹל ְד ִתי לִ י הו ִֹרים לְ פחֵ ד ,וְ ה ֶּכלֶא גדוֹל ִמ ְשנֵינּו,
ס ֹוגֵר על ְשנֵינּוִ ,הנֵה ְמסמֵ ן לְ ָך עכְ שו הסוֹהֵ ר
שֶ ְתס ֵרב לְ הּכִ יר בְ מאס ְרָך ,שֶ ְתב ֵקש ֹלא לצֵ את
אֶ ת גְ בּולוֹת התאָ .אמרִ :אם ּכֵן א ִס ִירים ּכֻלנּו
ֹלהים ,בְ נִיּ ,כֻלנּו עבדיו ,אְך מה
בְ בֵ יתּ-כִ לְ א ֹו שֶ ל אֱ ִ
החֻ ִקים וְ ה ִמ ְשפ ִטיםּ ,כֻלם צו ְֹד ִקים ,וְ אֵ ין אֶ חד
שֶ ֹּלא יֶחֱ טא ,ה ִאם שכ ְחת? ָאמ ְר ִתי :אֶ ת ה ֶּכלֶא הזֶ ה
בְ נֵי ָאדם בנּו ,אבא ,וְ יוֹם-יוֹם אנ ְחנּו עוֹזְ ִרים להֶ ם
לְ ה ְמ ִשיְך בִ בְ נִיתוֹ ,לְ הו ִֹסיף אגפִ ים ,לְ ה ִציב מ ְצלֵמוֹת,
קּוקים לְ סוֹה ִרים ,יְ פ ְטרּו אֶ ת ּכֻלם
עוֹד ְמעט ּכְ בר אֵ ינם זְ ִ
ואנ ְחנּו נ ְמ ִשיְך לִ ְשמֹר על ע ְצמֵ נּו ,אנִ י ֹלא אֵ לְֵך
לפקּולְ טה לְ ִמ ְשפ ִטים ,אְך ּכְ בר הֶ ְחל ְט ִתי לְ הפְ ִסיק
לִ כְ תֹב ִש ִיריםָ .אמרּ :כֵ יצד הֶ ְחל ְטת? ִהנֵה ּכְ בר הוֹדעְ ִתי
לְ א ֶֹרְך ּכל ה ִמ ְס ְדרוֹן באגף שֶ לנּו בְ בֵ ית-הסֹהר
ּכִ י הבֵ ן ֶשלִ י ּכוֹתֵ ב ִש ִירים לְ יוֹם ה ִש ְחרּורּ ,כְ בר לו ְֹמ ִדים
ּומז ְמ ִריםָ .אמ ְר ִתי :אנִ י שוֹמֵ ע ,אבא,
ְש ֵכנֵינּו אֶ ת ה ִש ִירים ְ
ירי הסוֹה ִרים,
אבל ֹלא אֶ ת ִשירי הֵ ם ְמז ְמ ִרים ,אֵ לֶה הֵ ם ִש ֵ
מֵ היוֹם אנִי אֶ כְ תֹב גִ זְ ֵריִ -דין לְ ִה ְתחרוֹת בְ גִ זְ ֵריהֶ ם,
סּוקיהֶ ם ,אֶ כְ תֹב לְ ָך
אֶ כְ תֹב פִ ְס ֵקיִ -דין לְ ִה ְתחרוֹת בִ פְ ֵ
ּולְ ִאמא ִמכְ תבִ ים ִמת ִאי בהֶ ם אבשֵ ר ּכִ י ה ִש ְחרּור
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ֹלא יב ֹוא גם ֹלא בִ ימֵ י נֶכְ ֵדי ֶכם ,המאבק ָארְֹך
ִממה שֶ יּוכְ לּו לְ תאֵ ר ה ִש ִיריםּ ,כ ְשלּו ּכל ה ִש ִירים.
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זיווגי אותיות
ּושכִ ינ ְֵתּה ,בִ ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ְּור ִחימּו ְּוד ִחילּו ,לְ יחדא ֵשם י"ה בְ ו"ה ,בְ יִ חּודא ְשלִ ים ,בשם כל
"לשם יִ חּוד קֻ ְדשא ְב ִריְך הּוא ְ
ישראל ,הריני מוכן לומר שנים ועשרים אותיות התורה הקדושה .ויהיה רצון מלפניך ה' אלהי ואלהֵ י אבותי ,שתצרף
ברחמיך הרבים את אותיות אלו לתבות כרצונך ,כי רחום אתה ומרבה להטיב ,ואנחנו עבדיך ,בניך בני בְ חּונֶיָך ,כוונתנו
נגדָך כל תאוותנו ,ואנחתנו ממך לא נסתרה".
לעשות רצונך .ה' ְ
רבנו יוסף חיים ("הבן איש חי") ,ספר לשון חכמים ,חלק שני ,סדר לימוד ַאלְ פ"א בֵ ית"א

ִשי"ן ִהיא ִשכְ חה .דבר ַאחֵ ר שֶ ֶקר.
וְ ת"ו תוֹרה ְת ִמימה .למה ֵקרב ִשי"ן
השֶ ֶקר לְ ת"ו ה ְת ִמימה? לְ ה ֹו ִדיע שֶ ִאם יְ ו ֵתר
השֶ ֶקר וְ יֵעשֶ ה ּכְ ת"ו ה ְת ִמימה ,ה ֵרי הּוא
ש ֹוכֵח לוֹ ,אְך ִאם ת"ו נעשֵ ית
ש ְקרנִית ,אֵ ין שוֹכֵ ח לּה .וְ ַאחר הת"ו
ָא ֶל"ף אֱ מֶ תּ .ובֵ י"ת בְ ראּה לְ ה ְצ ִמיד לאֱ מֶ ת
ִסימן .גִ ימֶ "ל ְדבר גלּות בּה ָאמר
לעם .דבר ַאחֵ ר גְ אֻ להּ .ובְ ד ֶל"ת פתח
לִ ְש ֵתיהֶ ן ֶדלֶתּ ,כִ ּוּון אֶ חד גלּותּ ,כִ ּוּון
ַאחֵ ר גְ אֻ לה ,וְ אֵ ין יו ֵֹדע ִמי עוֹמֵ ד
ּומי לְ צד ַאחֵ ר .הֵ "א
לְ צד זֶ הִ ,
ְשמוֹ ,וְ על וי"ו ת ֹולִ ין ּכל השֵ מוֹת
ּו ְמחּכִ ין .זיִ "ן זֹאת זִ ְמרה שֶ היּו מלְ ָאכִ ים
ְמז ְמ ִרין לְ פניו ִמן האו ִֹתיוֹת .דבר ַאחֵ ר
אֵ לּו ַא ְנ ֵשי אֱ מּונה ֶשהיּו ז ֹועכִ ים ַאף
בְ לחשם .חֵ י"ת שֶ נְב ֵקש לְ פניו ל ְמרוֹת ח ְטאוֹתֵ ינּו
ּכְ שֶ אנ ְחנּו חפּויֵי חרטוֹתּ ,כְ שֶ אנ ְחנּו טוֹענֵי ְטענוֹת,
ּכְ שֶ אנ ְחנּו יו ְֹדעֵ י יְ שּועוֹת .בְ כ"ף פקח או ִֹתיוֹתיו
לִ נְדבה לִ בְ נֵיָ-אדם ,וְ ִה ְצ ִמידּה לְ למֶ "ד ּולְ מֵ "ם
לְ למֵ ד אוֹתנּו מלְ כּות .נּו"ן נפְ תּולֵי נֶצח,
צּורי ע ֵקב,
סמֶ "ְך ְסחּופֵ י ספֵ ק ,עיִ "ן ע ֵ
פֶ "ה שֶ ִאם הפנִ ים פ ֹונוֹת ,אֵ ליו ְצ ִריכוֹת
לִ פְ נוֹת ,צ ִד"י צ ֹוע ֵקי צֶ ֶדק ,דבר ַאחֵ ר
צ ֵרי צ ִדיק ,ק ֹו"ף קמֵ י ֶק ֶדם .וְ ֵרי"ש
אשים וְ ר ִשים ,וְ כל המפְ ִריד בֵ ינֵיהֶ ם ָא ֶל"ף,
ר ִ
וְ כל המפְ ִריד בֵ ינֵיהֶ ם רש"ע ,שֶ עֵ ינ ֹו בְ כל
רש ,וְ אֵ ין הּוא שוֹעֶ ה לְ שוְ עתםִ .שי"ן
פעם ְש ִניה שלוֹם .דבר ַאחֵ ר שטן.
וְ ת"ו ְשנִיה תוֹלדוֹת .דבר ַאחֵ ר ת ֹו ֵכחוֹת.
וְ זִ ּוּוגֵי או ִֹתיוֹת אוֹת בְ אוֹת לְ ִמלִ ים רבוֹת
ּכֻלן שוֹכְ נוֹת בְ גִ ימֶ "ל גן עֶ ְדנ ֹו וְ ח ֹוצוֹת
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ּומ ְתעבְ רוֹת.
יוֹם יוֹם עוֹלמוֹת וְ עוֹבְ רוֹת ְדל"ת ֹות ִ
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*
נ ִסיתֻ לִ סאנִ י ,אֶ ל הנ ְִשיה ִהטלְ ִתיה
ולא ַאעְ ֶרף אֵ יְך נֶעֶ ְרפה ִממֶ נִ י
בִ דּונ צוְ ִת ִה שּוב לְ ע ְצ ִמי ֹלא צוֹת ִתי
רּוחי הלְ כה ַאח ֶריה
ומע קלְ בִ י גם ִ
ובִ אלְ חֻ קּוק ּכלאם ֹלא נוֹתר לִ י ִממֶ נה
ַאח'רֻ ג' ּכְ בֵ ן חו ֵֹרג לּה
לּכִ נ אֶ לְ ח'וְ ף ַא ְנ ְ
על ּכֵןַ ,אח ֵרי שֶ ס ִמעְ תֻ קלְ בִ י אלְ ַאגְ 'וף
יתי ּכִ י יתקלב קלְ בִ י
ִצּוִ ִ
אקף עִ ם לִ בִ י בְ מ ְהפֵ כת ֹו
ּו ֻּכנְתֻ ו ִ
י ִמים ארֻ ּכִ יםַ ,איאם טוִ ילה,
ּושנֵינּו ְמש ְננִיםּ :כיְ פ נ ִסיתֻ לִ סאנִי,
ְ
אֵ יְך ּכְך אֶ ל הנ ְִשיה ִהטלְ ִתיה.

46

*

 /الموج بيهار

نسيت لساني ,אֶ ל הנ ְִשיה ִהטלְ ִתיה
وال اعرف אֵ יְך נֶעֶ ְרפה ִממֶ ִני
بدون صوته שּוב לְ ע ְצ ִמי ֹלא צוֹת ִתי
רּוחי הלְ כה ַאח ֶריה
ومع قلبي גם ִ
وبالحقوق كالم ֹלא נוֹתר לִ י ִממֶ נה
لكن الخوف ان اخرج ּכְ בֵ ן חו ֵֹרג לּה
על ּכֵןַ ,אח ֵרי שֶ سمعت قلبي االجوف
יתי ּכִ י يتقلب قلبي
ִצּוִ ִ
وكنت واقف עִ ם לִ בִ י בְ מ ְהפֵ כת ֹו
י ִמים ארֻ ּכִ ים ,ايام طويلة,
ּושנֵינּו ְמש ְננִים :كيف نسيت لساني,
ְ
אֵ יְך ּכְך אֶ ל הנ ְִשיה ִהטלְ ִתיה.
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*

 /الموج بيهار

نسيت لساني ,اِل َه ْنشِ َية ه َ
ِط ْلتِي َهُ
وال اعرف اِيخ ِن ِعرْ َفة ِم ِمنِي
بدون صوته شوب ْل َعصْ مِي لو صو َتتِي
ومع قلبي َجم روحِي َه ْل َخة اَ َح ِري َهُ
وبالحقوق كالم لو نو َتر لِي ِم ِم َنة
ورج لَه
لكن الخوف ان اخرج ك ِِبن ح ِ
َعل كِن ,أَ َح ِري شِ سمعت قلبي االجوف
صِ ِويتِي كِي يتقلب قلبي
وكنت واقف عِ م ل ِِبي ْب َم ْهف َِختو
َيمِيم أَركِيم ,ايام طويلة,
و ْشنِينو ْم َش ْننِيم :كيف نسيت لساني,
اِيخ َكخ اِل َه ْنشِ َية ه َ
ِط ْلتِي َُه.
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קֻ לְֹ תֻ וקאל לי (ונקּול)
أُ .קֻ לְֹ תֻ
מא ִא ְס ִמי אבִ י הזִ ּכרוֹן
ְש ִמי ִאבְ ן אֶ ל ִנ ְסיאן
מא ִא ְס ִמי בֶ ן הרּוח
ְש ִמי י ִתים ַאלסמאא
מא ִא ְס ִמי ְש ִמי
ְש ִמי מא ִא ְס ִמי.
ب ُ .קאל לִ י ַאללּה
לא תּכְ תֻ ב ִא ְס ִמי בִ קלם
וַאנא אּכְ תֻ ב ִא ְסמּכ בִ נ ְֻטפה ובִ דם
לא תּכְ תֻ ב ִא ְס ִמי בִ קצאיִ ד
וַאנא ִא ְס ִמי בִ לא וזְ ן ובִ לא קאפִ יה
וַאנא הֻ ו ִא ְס ִמי בִ לא ִא ְס ִמי בִ לא ִא ְס ִמי
ו ִא ְס ִמי הֻ ו ַאנא
בִ לא ִא ְס ִמי בִ לא ִא ְס ִמי בִ לא ִא ְס ִמי
ج .נקּול
נֹאמרְ :שמֵ נּו אֵ ינֶנּו עוֹד ְשמֵ נּו
ִאם זֶ ה שֶ עליו ְשמֵ נּו
ְשמ ֹו אֵ ינ ֹו עוֹד ְשמ ֹו
ּו ְשמ ֹו אֵ ינ ֹו עוֹד ְשמ ֹו
ִאם ְשמ ֹו הנִ ְקרא עלֵינּו
אֵ ינֶנּו עוֹד ְשמֵ נּו.
د.
מא ִד'ּכְ ר לִ ד'אּכִ ר ִתי ִמלְ בד ה ִשכְ חה
אמי ִמלְ בד ה ְש ִתיקה
מא ּכלאם פִ י ּכל ִ
מא מעְ ִד'רה לִ מעְ ִד'ר ִתי ִמלְ בד הבְ ִריחה
מא קלְ ב פִ י קלְ בִ י ִמלְ בד ה ִמלה הכִ י ְרחוֹקה
מא חק בִ ח ִקיק ִתי ִמלְ בד ה ִש ִירים
מא ִא ְסם לִ ִא ְס ִמי ִמלְ בד ה ְשק ִרים.
ه .אמר
ֹלא ִת ְמצא אֶ ת ְש ִמי ב ִש ִירים
אֶ לא בִ בְ כִ י ה ְרעֵ בִ ים
ֹלא ִת ְמצא אֶ ת ְש ִמי בב ִתים
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אֶ לא ב ְרחוֹבוֹת המ ִרים
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למ ְֹרואן מח'ּול ,שיר ידידּות
"זהו מחנה הפליטים 'אל -ניְ ירב' ,המקום שבו הבנתי שאני כותב על אודות הבעיה הפלסטינית ולא מתוכה"
מרואן מח'ול" ,מחנה הפליטים אל-ניירב ,בערך"29.1.2007 ,

ּומה נֵדע על החיִ ים .עֶ ְש ִרים וְ כמה שנִים
אנ ְחנּו ִמ ְתלבְ ִטים בֵ ין מהדּורוֹת החדשוֹת
ּובֵ ין ְתנּועוֹת העננִים בשמיִ ם ,נעִ ים בֵ ין
ִאלְ מּות העֵ יניִ ם לְ חֵ ְרשּות הלֵב .נסעְ ת
ּומצאת לְ ָך פֶ תח לעבֹר בוֶֹ ,ד ֶרְך ּכף-יד ֹו ֶשל ז ֵקן,
יטים ַאל-ניְ ירב.
לְ ִהּכנֵס אֶ ל מחנֵה הפְ לִ ִ
אּולי ּכְ ֶשימּות הז ֵקן נֹאחז אנ ְחנּו בפ ִטיש
וְ נ ְִדפֹק בִ ְמקוֹמ ֹו בְ מ ְס ְמריו שֶ ֹּלא הֶ ְחלִ ידּו
ּכְ ֵדי לְ ה ְצ ִמיד אֶ ת סֻ למ ֹו ה ִנ ְצ ִחי אֶ ל ּכִ ְתפֵ י
השמיִ ם .אּולי נִזְ רֹק אנ ְחנּו אֶ ת הפ ִטיש
ּכְ מפְ ְתחוֹת אֶ ל השמיִ ם .עֶ ְש ִרים וְ כמה שנִ ים
ישנּו ,גְ ֵדלִ ים על פִ ְצעֵ י הו ֵֹרינּו ּכְ נכְ ִריםְ ,מטפְ ִחים
פְ ח ִדים א ִמיצֵ י לֵב שֶ יְ ע ְטרּו אֶ ת ִשירתֵ נּו ,וְ שת ְקנּו,
ש ִרים על ה ִמלְ חמה ּכְ פִ י שֶ ַאל-סמוְ ַאל שר
על ח ְרבוֹת ה ְמדּורה שֶ ל שֵ בֶ ט אהּובת ֹו.
ּומה נֵדע על החיִ ים .עֶ ְש ִרים וְ כמה שנִים
בּורנּו
אנ ְחנּו ִמ ְתלבְ ִטים ,וְ אֵ ין ִמי שֶ יִ פְ תֹר ע ֵ
יטים
אֶ ת ה ִה ְתלבְ טּות .נסעְ ת וְ ִנכְ נ ְסת לְ מחנֵה הפְ לִ ִ
ירי הלֵדה
ִמתוְֹך ִד ְממת החתֻ נהִ ,מתוְֹך ִצ ֵ
אשֶ ר ִהכְ ִריעּו ִאשה ,וְ ר ִצית לחזֹר לְ ָאחוֹר
וְ ֹלא לִ ְראוֹת אֶ ת ְמעט המ ְראוֹת שֶ ר ִאית .וְ אֵ יְך
נְת ֵקן אֶ ת ִת ְקרוֹת הפח הקו ְֹרסוֹת ,הגו ְֹרמוֹת
לִ בְ כִ י הנְערוֹת היפוֹת? אֵ יְך נ ְר ִחיב אֶ ת ה ִס ְמטאוֹת
המוֹנְ עוֹת אֶ ת מעבר ארוֹנוֹת ה ְקבּורה ,לְ פחוֹת
עד שֶ נִלְ מד ּכֵ יצד לְ צּווֹת על המוֶ ת ל ְחדֹל?
ּומה יוֹעִ יל ּכִ י נ ְִתביֵש? ואנ ְחנּו ְשנֵינּו ּכוֹפְ ִרים
יִ ְראֵ י שמיִ ם ,וְ ה ִש ִירים בְ פִ ינּו רפִ יםֹ ,לא
רק ה ִס ְסמאוֹת .מה נֵדע ִמגעְ גּועֵ י הַאלְ מנוֹת,
ירי ה ִאלְ ִמים ,מֵ ְרצוֹנם שֶ ל ְקטּועֵ י ה ֶרגֶל לרּוץ?
ִמ ִש ֵ
וְ ה ִשיר שֶ לנּו ,בְ ָאזְ נֵי החֵ ְר ִשים ,מה הּוא יֵדע
על ָאזְ נֵיהֶ ם? עֶ ְש ִרים וְ כמה שנִ ים אנ ְחנּו חיִ ים,
ועדיִ ן אנ ְחנּו ּכו ְֹתבִ ים על אוֹדוֹת החיִ ים,
עדיִ ן ֹלא ִמתוֹכם.
* 'אל-ניירב' – מחנה פליטים פלסטיני ליד העיר חלב שבסוריה
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אני לא מכאן
א.
אנִי ֹלא ִמּכאן .וְ אֵ ין לִ י זִ כְ רוֹנוֹת .השמיִ ם ּכאן ז ִרים לִ י,
וְ ה ְרחוֹבוֹת ,וְ השֵ מוֹת .וְ כמה ִמן הפנִים מזְ ּכִ ִירים
לִ י משֶ הּוּ ,כְ מ ֹו הֵ ד רחוֹק ,אבל הרֹב ז ִרים.
אּולי בְ נִי יִ ְהיֶה ִמּכאן ,יִ ְהיּו ל ֹו זִ כְ רוֹנוֹת.
אנִי יוֹשֵ ב ּכל ליְ לה וְ ש ֹוכֵח אֶ ת אבוֹתי ,יוֹשֵ ב ּכל יוֹם
וְ נִזְ ּכר בִ ילדיִ .אם נוֹל ְד ִתי ֹלא ה ְרחֵ ק ִמּכאן
זֹאת רק טעּות שֶ ל גֵאוֹגְ רפִ יםִ .אם ָאמּות ּכאן
וְ י ִקימּו לִ י ֶקבֶ ר ,סוֹף סוֹף יִ ְהיֶה לִ י ביִ ת ִמשֶ לִ י.
ֹלא אב ֵקר ִאישֹ ,לא אב ֵקש שֶ יְ ב ְקרּו או ִֹתי .רק אֵ שֵ ב
וְ אֶ ְתב ֹונֵן ב ִמ ְתרח ִקים ,ב ִמ ְתק ְרבִ ים .עד שֶ יִ ְהיּו לִ י
זִ כְ רוֹנוֹת ,עד שֶ אֶ ְהיֶה ִמּכאן ,עד שֶ יִ ְהיּו השמיִ ם מֻ ּכ ִרים,
וְ ה ְשבִ ילִ ים ,וְ השֵ מוֹת על ְשָאר האבנִים.
ב.
אנִי ֹלא ִמּכאןִ .אם היּו לִ י זִ כְ רוֹנוֹת ,שכ ְח ִתי .השמיִ ם הללּו
מֻ ּכ ִרים אּולי לִ בְ נִי ,אנִי עדיִ ן רוֹאֶ ה שמיִ ם אחֵ ִרים
ּופנִ ים אחֵ ִרים .ה ְרחוֹבוֹת דו ִֹמים ל ְרחוֹבוֹת שֶ אנִי ז ֹוכֵר,
אבל הֵ ם הֶ ְחלִ יפּו אֶ ת ְשמוֹתֵ יהֶ ם וְ אֶ ת די ֵריהֶ ם.
אפִ לּו הפנ ִסים הֻ ְחלְ פּו .רק הי ֵרח הּוא אוֹת ֹו י ֵרח .וְ השֶ מֶ ש וְ הּכוֹכבִ ים.
ֹלא היםֹ ,לא הנהר שֶ אֵ ין ּכאןֹ ,לא קוֹלוֹת האנ ִשים.
אנִי שוֹכֵ ח ליְ לה ליְ לה אֶ ת אבוֹתי ּובְ נִי נִזְ ּכר ,אנִי זוֹכֵ ר יוֹם יוֹם
אֶ ת ה ִאמהוֹת ּובְ נִי ש ֹוכֵחְ .תנּו לנּו יוֹם שֶ אֵ ינ ֹו יוֹם וְ אֵ ינ ֹו ליְ לה,
ְתנּו לנּו ליְ לה שֶ אֵ ינ ֹו ליְ לה וְ אֵ ינ ֹו יוֹם ,וְ נשּוב אֶ ל אוֹת ֹו מקוֹם
שֶ אֵ ינ ֹו ּכאן וְ אֵ ינ ֹו שםּ ,ונְדבֵ ר בְ אוֹתּה לשוֹן שֶ אֵ ינּה זֹאת וְ אֵ ינּה ַאחֶ ֶרת,
וְ נִזכֵר בְ כל מה שֶ ראּוי לִ ְשּכֹח ,נ ְִשּכח אֶ ת ּכל מה שֶ ראּוי לִ זְ ּכֹר.
ג.
אּולי בִ ת ֹו שֶ ל בְ נִי ִת ְהיֶה ִמּכאן ,יִ ְהיּו לּה זִ כְ רוֹנוֹת.
אנִי עוֹד ֹלא ִמּכאןּ .כְ בר ֹלא ִמּכאן .אֵ ין לְ ָך דוֹר
שֶ אֵ ינ ֹו ח ֹולֵף ,וְ אֵ ין לְ ָך דוֹר שֶ אֵ ינ ֹו שב .וְ עִ מנּו ח ֹולְ פוֹת
ה ִאמהוֹת וְ חוֹלְ פִ ים הָאבוֹת .בזְ מן ה ִא ִטי-מ ִהיר
בפְ ק ִקים שֶ ל הב ֶֹקר ,בזְ מן המ ִהירִ -א ִטי
שֶ ל ה ִשיבה לְ עֵ ת ליְ לה.

52

תלויים באוויר
המטוֹס שֶ ל א ִמירה הס עדיִ ן תלּוי באוִ יר ִמזֶ ה ּכמה דוֹרוֹת,
בֵ ין בגְ דא ד לִ ירּושליִ םּ ,כְ בר ֹלא מ ְמ ִריא ,עדיִ ן ֹלא נוֹחֵ ת.
ה ִמזְ ודה ֶשל מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,שֶ אֵ ין לֶאֱ רֹז בּה מ ֹול ֶֶדת,
אְך גם אֵ ין יוֹתֵ ר ִממֶ נה לג ֹולֶה וְ לפלִ יט ,עוֹבֶ ֶרת שּוב ושּוב
ירי ה ִשקּוף שֶ ל הבִ דּוק הבִ ְטחוֹנִ י בִ ְשדוֹת ה ְתעּופה.
ֶד ֶרְך מכְ ִש ֵ
ִיקי וִ ירּושליִ ם שֶ ל ִמיכל הֶ לְ ד
ְּורחוֹבוֹת ִאיזְ ִמיר וְ סל ֹונ ִ
מ ְמ ִשיכִ ים לְ דבֵ ר ְספנְ יוֹלִ ית גם ּכְ שֶ ִאיש ֹלא מֵ בִ יןִ ,מ ְתגעְ גְ עִ ים
לְ ִאיזְ ִמיר בִ ירּושליִ ם וְ לִ ירּושליִ ם בְ ִאיזְ ִמיר.
הע ִתיקוֹת שֶ ל טהא מֻ חמד עלִ י עוֹד עו ְֹמדוֹת לְ א ֶֹרְך חנּות ֹו
ּומ ְתלו ְֹצצוֹת
בְ פֶ תח השּוק בְ נ ְצרת ,נעשוֹת ע ִתיקוֹת יוֹתֵ ר ִ
עִ ם הסוֹח ִרים על הק ֹונִים וְ עִ ם הקוֹנִ ים על הסוֹח ִרים.
בֵ ין דפיו שֶ ל יְ הּודה ע ִמיחי קֹהֶ לֶת מ ְמ ִשיְך לִ ְמחֹק שּורוֹת ִמ ִספְ רוֹ,
סּוקים ִמ ְספ ִרים אחֵ ִרים.
וְ ַאח ֵרי ֶשיְ סיֵם לִ ְמחֹק ִמ ֶשל ֹו יִ ְמחק גם פְ ִ
וְ ִח ִיריה שֶ ל ענת זְ כ ְריה גו ֶֹרסֶ ת אֶ ת ּכל ִספְ ֵרי ה ִשירה
וְ כוֹתֶ בֶ ת על הנְיר ה ְממֻ ְחזר ִש ִירים חד ִשים ה ְמבעְ בְ עִ ים
בח ִמיצּות הר זֶ בֶ ל ה ְמעטֵ ר פִ ְסגת ֹו בְ פא ְרק ירֹק.
וְ כאן בביִ ת ִממּול אנִ י רוֹאֶ ה ּכֵ יצד פיְ טנִים
יּוטים
ְמכּוְ נִים אֶ ת קוֹלם וְ כו ְֹתבִ ים מֵ חדש פִ ִ
וְ ש ִרים" :נ ְִשמט ּכל חי".

53

לּואיס בו ְֹרחס"
מתוך "שמונה וריאציות לחו ְֹרחה ִ
.7
המטאפורות ממלאות את אלף ואחד הלילות והופכות את
הרקמה הסבוכים
הקריאה ביניהן למבוך של מראות :אלו חוטי ִ
שתי וערב במרבד ,והנהר אשר אינו ים ועל כן הוא מאיץ כל הזמן
ִ
הריק שהוא המבוך האמיתי ,והחלום החוזר
את מהלכו ,והמדבר ֵ
והמפה הבלתי-אפשרית של אותו חבל ארץ בלתי מוגדר אשר
לשטחו אין גבול בדמיון ,הזמן .והאהבה אשר נו ֶלדת תמיד מן
ִ
השנאה.
הדימוי פורחת בין המטאפורות הללו ,כמו גם ִ
המטאפורה של המפה הבלתי-אפשרית של הזמן רומזת
לאבסורד החבוי בכל ניסיון אנושי למדוד ולסדר את הדברים,
למשל את השינוי ההדרגתי בגודל הצלליות לפנות ערב ,את הבְ ליה
המתמדת של השיִ ש ואת קצב חילופי הדורות בנצח .ומתוך
הניסיון מתארגנים כל הדברים ִמשני עברי מתרס כצמדים של
ושכחה ,זיכרון
ניגודים :קול והד ,שיבה ועזיבהַ ,איִ ן ואינסוף ,נצח ִ
וסליחה ,גבר ואישה ,עולמות של כסף לבן ועולמות של זהב אדום
ונדודי השינה הארוכים של גרמי השמים.
המטאפורה של המרבד מציגה לראווה תוהו ובוהו של צבעים
ושל חוטים ארוכים ומסובכים חסרי אחריות הנשלטים על-ידי
המקרה .אבל כאשר מתעוררים אל תוך
תחושה של סחרחורת ויד ִ
החלום המקביל ,שהוא היְ קום ,מגלים כי סדר נסתר אוחז בחוטי
הבד ,כמו הסֵ פר של הלילות אשר עשוי כולו צפנים והר ֵגלים:
שבעה אחים יוצאים לשבעה מסעות וחוזרים נשואים לשבע
אחיות ,שלושה דגי זהב מעניקים שלוש משאלות ,האוהב הזר
והאהובה בעלת השיער השחור כמו הלילה של הלילות נפגשים
שלוש פעמים ונפרדים שלוש פעמים ולבסוף מתאחדים בשלושה
חדרים שלושה לילות רצופים ,שלושת הווזירים נענשים בשל
שלוש עבירות בשלושה עונשים; ומעל לּכול הצופן הראשון
והאחרון של ריבון העולם ,אשר נו ֵכח ולא נו ֵכח בלילות – האחד.
המטאפורה של החלום ללא שינה נולדה מן הפרדוקסים של
זֶ ינון ומן המנוחה שאחרי שעטת קרבות הפרסים ,כאשר באוהלים
מאובקים נולדו בלב הלוחמים הזיות על הבוסתנים המכושפים
של המזרח ,על תסיסת הענבים ,ועל הטרקלינים המוצנעים
המלאים נשים הנאבקות בעזרת רעלות בהצטברות האבק על
העור האנושי .וכך בחום היום התברר איך חלום יכול להתפרק
לתוך חלום אחר ,ואז אל תוך חלום נוסף ,ושוב לחלומות אחרים,
עד שנארגים יחדיו כל מבוכי השוְ וא הרבים .וברגע של היסח דעת,
כשהתקרב סוף אלף ואחד הלילות ,המלכה מתחילה לספֵ ר למלך
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את ההיסטוריה של שניהם ,שראשיתה בבגידת הנשים עם
העבדים ,וקטילת הבתולות ,והסיפורים הרבים שנולדו מתוך פחד
הלילות; וכך חוזר הסיפור להתחלה ,שוב ושוב ,אחרי ששניהם
כבר שכחו ,ופתאום המלך זועם על קנאּות ּכְ פיל ֹו ,ופתאום שניהם
נרגשים מאומץ לבה של ש ְהראזאד ,ופתאום הם ילדים נפעמים
ומכמה שעות
מול ִנסֵ י המכשפים ,לא זוכרים א ֵיה כס מלכותם ִ
מורכבת האפֵ לה ,וממשיכים בעֵ רּות ושינה מלאֵ י חלומות ,לילה
לילה; וכך הספר הנמצא בתוך עצמו מוליד מבוך שאין דרך להגיע
אל סופו ,על אף שפתרונו ידוע.
המטאפורה של הנהר משחררת מתוך המים הרבים את
האבנים הנוצצות של הערבים אשר פוזרו על-ידי מלחים וסוחרים
בין כל קצוות האוקיינוסים ובין אלף ואחת השפות .והדימויים
שהם ִקסמי הערבית של טרם-האסלאם מגמישים את גופה של בת
המשנֶה המספרת ,ואת גופו של המלך המאזין ואת גופם של גיבורי
ִ
הסיפורים ,וברגע אחד של צלילּות מתגלה כי קמֵ יע ֹּכל-יכול אפשר
שיהיה בו בזמן גם עֶ בד :כמו הדמות המסתורית הכלואה בבקבוק
נחושת הסגור בחותמו של הסּולטן סּולִ ימאן; או הידיים
מקמטי השנים; או המסעות של
הנשטפות באֵ פר ומתנקות ִ
ִסינ ְִדיבאד ,אותו או ִֹדיסֵ א ֹו אשר צימאון הרפתקאותיו דחק אפילו
באל האחד ,הגיבור המסתורי ביותר של כל הספרים; או מנורת
הקסמים רגע לפני שהתגלתה; או הקוף שגילה להפתעתו באמצע
משחק שחמט כי הוא אדם; או המלך מו ֶּכה הצרעת; או הר המגנט
אשר כיוֵ ון את הספינה בים בבִ טחה במשך שבועות ואז ניפץ אותה
אל תוך סלעיו; או השייח' והצבייה; או היקום השופע צורות
משונות כמו עננים ,צורות שאין יודע אם הן כפופות לצו הגורל או
המקרה ,עד שמתגלה לקורא כי שניהם זהים; או הקבצן
ליד ִ
שיכול היה להיות מלאך והמערה הנפתחת לצליל שמּה; או ְשבועת
המלך להסגיר את מלּכתו לילה לילה לדין החרב.
הערבים אמרו כי אדם אינו יכול לעבור לקרוא בספרים
אחרים ,אף לא בקוראן ,לאחר שהסתיימו הלילות ,כי הלילות הם
הזמן כולו ,ולזמן אין יכולת לישון; ועל כן ,קורא יקר ,כאשר
תפתח מחר ,בלילה האלף ושניים ,ספר חדש ,מיד ימות היום
ותיפול עליך שינה והמלכה ש ְהראזאד תתייצב עם העלטה לצד
מיטתך ,מקבלת על עצמה סיכונים עצומים בשם כל בנות
המוסלמים; היא תספר לך את ההיסטוריה שלך ,ומעט לפני
ֶלכתּה תלחש לך אזהרות מפני פתיחת ספרים נוספים ,ותסביר כי
מקובל בין הערבים לומר שחסיד הוא אדם אשר אינו מו ֶנה את
המחר בין ימי חייו ,מנסה לקנות לעצמה בְ חיוכים מנוחה
ממלאכת סיפור הסיפורים.
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ויהיה עליך לומר לה ,קורא יקר ,מילים של לילה אחרון ,כדי
שתוכל גם היא לישוןַ" :את יכולה להתרוקן ממחרוזות סיפורייך,
ש ְהראזאד ,המכשפים את המלך וקונים מחדש את בתולייך לילה
אחר לילה; את יכולה להפסיק להתכונן ללילה הבא ,ולהשקיט
את הלחשים שלמדת בילדותך ,עד שתיפול עליהם תרדמה .המלך
המאושר ,ש ְה ִריאר ,כבר ִנמלא שינה ,ואחותְךִ ,דינאזאד הקטנה,
כבר הלכה לחדרה ,ואלף לילה ועוד לילה חלפו .ועתה ,אחרי שאלף
תרת בכל ספריות זיכרונך אחר סיפורי ההיסטוריה של
ְ
ימים
הערבים והתייעצת עם ִדינאזאד ועם כל הג'ינים הטובים שבבִ טנך
על עלילות הח'לִ יף הארּון אֶ ל-ר ִשיד ועוזרו ג'עְ פר אֶ לְ -ב ְרמּכִ י ,הגיע
הזמן לכ ֵנס את כל אגדות הערבים בְ ספר ,לא לגרוע ולא להוסיף,
ולהתרחק מספריות הספרים החתומים .הגיע הזמן להתרוקן מן
הצורך במילים ,ולהיכנע לעייפות הכשפים עד שתבוא עלי ועלייך
השינה הטובה המצילה כל אדם מעצמו ומניחה אותו לילה לילה
בידי אוהביו ,אויביו ואֹלהיו".
"מטאפוֹראס ֶדה לאס ִמיל ִאי אּונה נוֹצֶ 'ס"
וריאציה זו היא תרגום-עיבוד לשיר ֵ
יסטו ְֹריה ֶדה
"א ְ
(מטפורות של אלף לילה ולילה) ,מתוך ספרו האחד-עשרה של בורחסִ ,
לה נוֹצֶ 'ה" (היסטוריה של הלילה) ,שיצא לאור בשנת .1977
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ראיתי את סהר הירח ַ /אלְֹ חֻ 'בְֹ ז ַארזִ י
יתי אֶ ת סהר הי ֵרח וְ אֶ ת פְ נֵי הָאהּוב וְ היּו ּכִ ְשנֵי יְ ֵר ִחים בְ עֵ ינֵי ה ִמ ְתב ֹונֵן
ר ִא ִ
בֵ ין יְ ֵרח הליִ ל ּובֵ ין יְ ֵרח האֱ נוֹש
וְ ֹלא ִהבְ ח ְנ ִתי בְ שֶ ל בִ לְ בּולִ י בֵ ינֵיהֶ ם
ּושחֹר השֵ ער ֶש ִהפְ לִ יַאנִ י
ְ
וְ ִאלְ מלֵא הה ְסמקה בלְ חייִ ם
יתי חוֹשֵ ד בָאהּוב ֶשהּוא הי ֵרח
יתי חוֹשֵ ד בי ֵרח שֶ הּוא הָאהּוב וְ היִ ִ
ָאכֵן היִ ִ

رأيتُ الهال ُل َ  /الخبز أَرزي
ل ووج َُه الحبيب
رأيتُ الهال َُ

ين عند ال َّنظرُْ
فكانا هاللَ ُِ

أدر من َحي َْرتي فيهما
فلم ُِ

ل الدجى مِن هالل البشرُْ
هال َُ

ولوال التوردُ في الوجنتين

وما راعني من سواد ال َّش َعرُْ

الحبيبُ
لكنتُ أظن الهال َُ
ل
َ

وكنتُ أظن الحبيب القمرُْ

ַאלְ חֻ ְ'בז ַארזִ י ,משורר אהבה בן התקופה העבאסית בעיראק ,המאה ה.10-
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בגדאד  /ניזאר קבאני
بغداد  /نزار قباني
بسـاطي وامـألي أكوابي
َُ
مـدّي

פִ ְר ִשי אֶ ת מ ְרב ִדי ּומלְ ִאי ֶאת ּכוֹסוֹתי

ِتاب فقد نسـيتُ عتابي
وانسي الع َُ

וְ ִשכְ ִחי אֶ ת התוֹכֵ חה ּוכְ בר שכ ְח ִתי אֶ ת תוֹכ ְח ִתי

عيناكِ  ،يا بغداد ،منـذُ طفولَتي

דּותי
עֵ יניִ ְך ,בגְ דאד ,מֵ ָאז ילְ ִ

ـتان في أهـدابي
ـمسان نائ َم ُِ
ُِ
َش

ְש ֵתי ְשמשוֹת אשֶ ר נמוֹת בְ ִריסי

ال تنكري وجـهي ،فانت َحبي َبتي

ֹלא ִת ְתּכח ִשי לְ פני ,וְ א ְת אהּוב ִתי

وورودُ مائدَتي وكـأسُ شـرابي

וְ הפְ ר ִחים שֶ על שֻ לְ חנִ י וְ כוֹס יֵי ִני

بغداد ..جئتـكُِ كالسّـفين ُِة مت َعـباُ

אתי אֵ ליִ ְך עיֵף ּכִ ְספִ ינה
בגְ דאד ,ב ִ

أخـفي ِجراحاتي ورا َُء ثيـابي

מ ְחבִ יא פְ צעי מֵ אחו ֵֹרי בְ גדי

أميرتي
ُِ
ورميتُ رأسي فوقَُ
صدر َ

ֹאשי על חזֵ ה ְנ ִסיכ ִתי
וְ ִה ְשלכְ ִתי ר ִ

ت ال ّ
بُ
وتالقـ ُِ
شـ َفتانُ بع َُد غـيا ِ

וְ נִפְ גְ שּו ה ְשפתיִ ם לְ ַאחר הֵ ע ְדרּות

عمـرهُ
ك ال َب ّحـارُ ينفـِقُ
أنا ذل َُ
َ

אנִי יו ֵֹרד הים אשֶ ר בִ זְ בֵ ז אֶ ת חייו

بُ
في البح ُِ
ث عن حبُ وعن أحبا ِ

בְ ִחפּוש ַאחר ַאהבה ואהּובִ ים

حرير عباءةُ
ُِ
بغداد ..طِ رتُ على

בגְ דאדִ ,ה ְתעוֹפפְ ִתי על ְמ ִשי עבאיה

بُ
ُِ
وعلى
ضفائـر زينـبُ وربا ِ

וְ על צמוֹת זיְ נב וְ רבאבה

كالعصفور يقصِ دُ ع َّشـهُ
ُِ
وهبطتُ

וְ נח ִתי ּכְ ִצפוֹר השמה פנֶיה אֶ ל ִקנּה

بُ
والفجـرُ عرسُ مآذنُ وقِبـا ِ

וְ השחר ִמ ְש ֵתה חתֻ נה ֶשל ְצ ִריחֵ י ִמ ְסג ִדים וְ כִ פוֹת

ح ّتى رأيتكُِ قطعةُ مِـن َجو َهـرُ

יתי אוֹתְך ,פִ סה ֶשל אֶ בֶ ן חֵ ן,
עד שֶ ר ִא ִ

بُ
ُِ
ترتاحُ َُ
بين
النخـل واألعـنا ِ

נחה בֵ ין צ ְמרוֹת ה ֶד ֶקל לְ כ ְר ֵמי הענ ִבים

ح موطني
حيثُ التفتُ أرى مالم َُ

בְ כל מקוֹם שֶ ַאפְ נֶה ֵאליו מב ִטי אֶ ְראֶ ה ְקל ְס ֵתר מוֹל ְד ִתי

ب ترابي
وأشـمُ في هذا ال ّتـرا ُِ

ָאריח בֶ עפר הזֶ ה אֶ ת עפ ִרי
וְ ִ

لم أغتـربُْ أبداُ ...فكلُ َسحابةُ

ֹלא ִהג ְר ִתי מֵ עוֹלם ,וְ כל ענן

بيضاء ،فيها كبرياءُ َسـحابي

לבן מֵ כִ יל בְ תוֹכ ֹו אֶ ת גַאוְ תנּות ענני

ت هضا َبك ْمُ
إن ال ّنجـو َُم السّـاكنا ُِ

הּכוֹכבִ ים ה ִמ ְתגו ְֹר ִרים בְ ִתלֵיכֶ ם

ت هِضابي
النجوم السّاكنا ُِ
ُِ
ذاتُ

הֵ ם הּכוֹכבִ ים הג ִרים בְ ִתלִ י

سن في ألوا ِن ِهُ
بغداد ..عشتُ الح َُ

יתי אֶ ת היֹפִ י בְ כל גְ וניו
בגְ דאד ,חיִ ִ

لكنَُّ حسـ َنكُِ لم يكنُْ بحسـابي

אבל יפְ יְֵך ֹלא עלה על דעְ ִתי

ماذا سـأكتبُ عنكُِ في كتب الهوى

מה אֶ כְ תֹב עליִ ְך בְ ִספְ ֵרי הַאהבה

بُ
فهـواكُِ ال يكفيه ألـفُ كتا ِ

ּולְ ַאהבתֵ ְך ֹלא י ְספִ יקּו אֶ לֶף ְספ ִרים

يغتالني شِ ـعري ،فكلُ قصـيدةُ

ִמ ְתנ ֶקשֶ ת בִ י ִשיר ִתי ,וְ כל ִשיר

تمتصني ،تمتصُ زيتَُ َشبابي

סוֹפֵ ג או ִֹתי ,אֶ ת שֶ מֶ ן נְעּורי
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الخنجرُ الذهبيُ يشربُ مِن دَمي

הפִ גְ יוֹן המֻ זְ הב שוֹתֶ ה ִמד ִמי

وينامُ في لَحمي وفي أعصـابي

וְ נם ל ֹו בִ בְ ש ִרי ּובְ גִ ידי

الخالخل والحلى
ُِ
بغداد ..يا هز َُ
ج

בגְ דאדְ ,מהּומת האֶ ְצעדוֹת וְ העדיִ ים

بُ
َُ
يا
مخزن األضـوا ُِء واألطيا ِ

א ְת בזאר האוֹרוֹת וְ הבְ ש ִמים

وتر الرّباب ُِة في يـدي
ال تظلمي َُ

ֹלא ְתקפְ ִחי אֶ ת מֵ יתר הרבאבה בְ י ִדי

فال ّ
وربابي
شوقُ أكبرُ من يـدي َ

ּומּכִ נו ִֹרי
צּומים ִמי ִדי ִ
וְ הּכִ סּופִ ים ע ִ

ت حبي َبتي
الحلـو كنـ ُِ
ُِ
ل اللقا ُِء
قب َُ

לִ פְ נֵי הפְ גִ ישה ה ְמתּוקה היִ ית אהּוב ִתי

بقيـن بعـ َُد ذهـابي
وحبي َبتي َت َُ

ואהּוב ִתי ִתשא ִרי גם ַאח ֵרי לֶכְ ִתי

بغداد في  8آذار 1962

בגדאד ,ה 8-במרץ 1962
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מתוך מחזור שירי דיאלוג עם נִ יזאר קבאנִ י בכתובים
א.
אנִי ִמ ְתפ ֶתה לִ כְ תֹב ִשיר אשֶ ר יכְ ִחיש אֶ ת ה ְמ ִציאּות
וִ יספֵ ק לּה ִהזְ ד ְמנּות ְש ִניה :אֶ כְ תֹב ּכִ י
גן-העֶ ֶדן עדיִ ן ֹלא נִבְ רא ,נחש
עדיִ ן ְמצפֶ ה לְ הוֹפעתּה שֶ ל חּוה ,קיִ ן
עדיִ ן ֹלא קם על הֶ בֶ ל לְ ה ְרגוִֹ ,מגְ דל בבֶ ל
עדיִ ן ֹלא ִנבְ נה לְ פצֵ ל ְשפוֹת אֱ נוֹש ,תוֹרה
עדיִ ן ֹלא ִנ ְתנה לְ מֹשֶ ה בְ הר ִסיני ,גִ ילְ גמֵ ש
עדיִ ן ְמחּכֶה לִ לְ מֹד אֶ ת סוֹדוֹת גּופוֹ ,מלְ ּכִ יצֶ ֶדק
עדיִ ן מהלך בִ ְרחוֹבוֹת עִ יר שלֵם ,ה ִמלִ ים בהֶ ן אנִי ִמ ְשתמֵ ש
עדיִ ן ִמ ְתחנְ נוֹת לִ ְהיוֹת נ ְִשמעוֹת בפעם ה ִראשוֹנה.
ב.
אמר המשורר :שולח אני אליְך שליחי אהבה רבים,
אבל הם כולם מתאהבים בְך ,ומחזירים לי
מסרים שקריים .ואני עונה לו באיחור של אלף שנה:
אל תרבה שליחים ,אמץ את השליחות לעצמך,
ַאלְ מֻ תנבִ י ַא ִמיר השירה" .הֹלא יִ ְנהֶ ה דבר ַאחר ד ֹומֵ הּו",
כתבת לנו ,ואיך נעז להיות נוהים אחריך? נמים אנחנו,
אף כי מבטנו פקוח ,ולא נתנבא .רק ִנז ֶכר בְ שורות שלָך
שתרגם הלוי :היתה עלמה סורית בחייָך שבכל פעם
ִ
שהייתם מתייחדים והיית משעשעה על ברכיָך ,היתה
משקיעה זמנה בהתבוננות בבבואת תמונתה בעיניָך,
ואז היתה נושקת על שתי עיניך מתעתעת ,רק כדי להטעותָך,
והרי היא נושקת לפי האמת את תוארה ואת פיה שלה,
לא את עיניָך .הרבה עלמות סוריות נשקו מאז עיניים,
ואולי כמה מהן רימו את אהוביהן ,אך כפליים ממספרן
היו המשוררים אשר סיפרו כי הם נושקים לאהובותיהם
דרך שיריהם ,ולפי האמת נשקו לתוארם שלהם ,למוצא
פיהם ממש .אלמֻ תנבי ,בקש רחמים עלי שלא אהיה כאותה
עלמה סורית ,כאותם אלף ריבוא משוררים .והלא הגיע הזמן
להחזיר את אמון הגוף במילה ,להשיב את זכר השיר לבשר.
ג.
כשנדדו מדמשק לקורדובה כתבו הערבים
את שירי הגעגועים המופלאים ביותר לדמשק
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וזכרו את גניה ומעיינותיה ודקליה.
אחר-כך ,כשגורשו מקורדובה ,החלו לכתוב לה
את שירי געגועיהם ,וזכרו לה את ַא ְרמֶ נ ֹותֶ יה
ותפוזיה ,והניחו את געגועיהם לדמשק.
ד.
כשנדדו היהודים מירושלים לבבל ,ומבבל
לגרנדה ,כתבו שירי געגועים לחורבותיה
והריסותיה ועפרותיה של ירושלים.
אחר-כך ,כשגורשו מגרנדה ,החלו לכתוב לה
את שירי געגועיהם ,וזכרו לה את גדולתה
ויופיה ,בלי להניח את האבנים הנופלות
בחומותיה של ירושלים.
ה.
"מי שֶ ִמ ְתּכבֵ ד בְ כבוֹד ִמזְ ר ִחי,
ִמי זֶ ה שֶ ּכתבִ :
אֵ ינ ֹו זקּוק לְ שֶ בח מערבִ י"ּ ,ולְ ִמי ּכתב?
וְ למה שּוב אֵ ינֶנּו שו ְֹמעִ ים אוֹת ֹו היוֹם?
ו.
מי זה שכתבַ" :אנא יּוסּוף ,יא אבִ י"?
למי כתב ,זה פשוט ,והרי לא עמד לפני
יעקב אבינו ,אלא לפני אבינו מלכנו
שבשמיים .אבל מי הוא יוסף החדש,
יא אבִ י?
ז.
אנִי ק ֹונֶה לִ י ְרגעִ ים שֶ ל שֶ ֶקט
בִ ְמ ִחיר אֵ יבת דוֹרוֹת
ּומב ֵקש לוֹמר :בִ לְ עם דבֵ ר אלי
ְ
שבעְ ִתי אתוֹנוֹת.
ח.
ּומת ְרגֵם ע ְצ ִמי לערבִ ית
עכְ שו אנִ י ה ֹולְֵך ְ
בְ אֵ ין רו ִֹאין
ִמ ְתהפֵ ְך חזרה בֵ ין השפוֹת.
ּכְ בר ֹלא חֵ ֵרש
ְמעט פחוֹת ִאלֵם
אשית ברא
ּכְ בר יו ֵֹדע ּכִ י ֹלא רק בְ ֵר ִ
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ָארץ
ֹלהים אֵ ת השמיִ ם וְ אֵ ת ה ֶ
אֱ ִ
אֶ לא גם ּכִ י אּול מא כלק
ַארצ'.
ַאללה אֶ לסמאואת ואלְ ְ
ט.
ִניזאר קבא ִני נשא עִ מ ֹו אֶ ת גלּות ֹו בְ ִמזְ ודוֹת ּובְ ִמלִ ים
יטיבִ ים
בְ כל מ ְסעוֹתיו ,מזְ ּכִ יר שֶ ה ְמטֹרפִ ים וְ ה ְמשו ְֹר ִרים מֵ ִ
לְ בטֵ א אֶ ת גלּויוֹתֵ יהֶ ם .אבל אנ ְחנּו ּכְ בר ֹלא מ ְמ ִתינִים
לְ רּכֶבֶ ת הי ִמיםּ ,כְ בר ֹלא יו ְֹשבִ ים לְ יד ה ִמזְ ודוֹת ,רק
שוֹכְ ִחים ,וְ כו ְֹתבִ ים אֶ ת גלּותֵ נּו אֶ ל תוְֹך ה ִשכְ חה .וְ הּוא
מזְ ּכִ יר לנּוְ ,מספֵ ר שֶ בְ כל יוֹם א ֹו עשור א ֹו שנה
ִמ ְתאבֶ ֶדת עִ יר ערבִ ית ַאחֶ ֶרת בְ ד ְרּכּה ה ְמיֻחֶ ֶדת,
ה ְמשֻ נהְ ,מאבֶ ֶדת אֶ ת ְשמּהְ ,מנסה לִ ְשּכֹח אֶ ת עברּה
א ֹו לְ זיֵף אֶ ת ע ִתידּהִ .מגְ רנדה ,וְ עד יאפא ,בֵ ירּות
ּובגְ דאד ,הֶ ע ִרים הערבִ יוֹת ְמאבְ דוֹת ע ְצמן לדעת,
ַארמוֹנוֹת המו ְֹשלִ ים
מעלוֹת ִת ְמרוֹת עשן שחוֹר ִמלֵב ְ
ּומס ְמנוֹת אֶ ת ְתבּוסתן
אֶ ל השמיִ ם ה ְמ ְתרו ְֹקנִיםְ ,
בְ תהלּוכוֹת שֶ ל ְמנ ְצ ִחים .וְ נִיזאר קבאנִי נו ֵֹדד מֵ עִ יר ערבִ ית
ּומקּוֶ ה ּכִ י יוֹם אֶ חד
ַאחת ל ְשנִ יה ,נוֹשֵ א נְ אּומֵ יִ -שירהְ ,
יענֶה ל ֹו ִמישֶ הּו ִמ ְקהל ֹו וִ יבשֵ ר ל ֹו ּכִ י בְ כל שבּוע,
א ֹו שעה א ֹו מֵ ָאה ,גם נ ֹול ֶֶדת עִ יר ערבִ ית חדשה
בחל ֹומוֹת יו ְֹשבֶ יהּ ,כְ מ ֹו גְ רנדה ,ר ְמ ֶלה ,ראמאללה ּובֵ ירּות,
ּומ ִקימה בְ לִ בּה ִמגְ דלִ ים גְ בו ִֹהים לִ ְק ִריא ֹות מּוַאזִ ין.
ְ
קבאנִי ּכְ בר ִתכְ נֵן אֶ ת ְתשּובתוֹ ,אֵ יְך יֹאמר ּכִ י בְ כל יוֹם,
א ֹו שבּוע א ֹו עשוֹר ,עִ יר ערבִ ית ַאחֶ ֶרת
ְמב ֶקשֶ ת לִ ְהיוֹת בִ ירת ּכל הערבִ ים ,יו ֶֹרשֶ ת
ימפֶ ְריאלִ יִ ים
לח'לִ יפּות ה ְמפֹאֶ ֶרת ,וְ שוֹקעת בחלוֹמוֹת ִא ְ
יחים ִממֶ נה אֶ ת יו ְֹשבֵ י פ ְרו ֶריה ה ְמרֻ בִ ים.
המ ְשּכִ ִ
ּכל שעה א ֹו יוֹם א ֹו שבּוע א ֹו שנה א ֹו עשוֹר א ֹו מֵ ָאה
קם ְמשו ֵֹרר ערבִ י ַאחֵ ר ּומכְ ִריז בְ שע ֵרי העִ יר ּכִ י מֵ תה ה ִשירה
א ֹו השפה א ֹו חלוֹמוֹתֵ יהֶ ם הגְ דוֹלִ ים שֶ ל הערבִ ים א ֹו
חלוֹמוֹתיו ה ְקטנִים שֶ לוֹּ ,ובְ כל מֵ ָאה א ֹו עשוֹר א ֹו שנה
א ֹו שבּוע א ֹו יוֹם א ֹו שעה ִמ ְתקבְ ִצים ּכל הערבִ ים בְ כִ ּכְ רוֹת הֶ ע ִרים
א ֹו מּול מ ְקלְ טֵ י הר ְדי ֹו ּומאזִ ינִ ים בְ מֶ שֶ ְך עֶ ֶרב שלֵם
ּומל ְטפִ ים
ּומנענְעִ ים בְ רֹאשםּ ,ובוֹכִ יםְ ,
לְ אוֹת ֹו ְמשו ֵֹררְ ,
אֶ ת יְ ֵדי ילְ ֵדיהֶ ם ,וְ ַאחרּ-כְך הוֹלְ כִ ים לִ יש ֹון וְ ק ִמים
ּושפתם וְ ִשירתם.
עִ ם חלוֹמוֹתֵ יהֶ ם ְ
י.
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שביתת קול המואזין בשכונתי החדשה
הותירה את אוזני בציפייה בלתי משתלמת
עד שהתחילו שי ֵני האבן שלי
נוגסות בבשר השמיים
מחפשות פיסות שומן
ללעוס בקול ולירוק בקול
לומר קדוש קדוש
לענות אמן אמן
לדעת שאיני קדוש
ושאיש לא עונה אחרי אמן
גם לא אישה.
יא.
ואם אחזור להאזין לקולות המואזינים ,האם תחזור אתה
להאזין לקולות החזנים? בְ מרחק ארצות הושלכנו
וכוהנים של דת אחרת היו לנו בני-ברית של מנגינה,
של דיבור אל אלוהים ,של תפילה.
יב.
בשעה שאֻ ם ּכֻלְ ת'ּום בעלת הלחיים הגדולות
ַאטלאל ,אותם רמצים מן המדורה
שרה על ַאלְ ְ
שכבר כובתה ליד המאהל שכבר פורק
ולקח עמו את אהובתם של המשורר
אטי,
אהים נאגִ י והמלחין ִריאד אֶ לסֻ נְב ִ
ִאבְ ר ִ
אני נזכר בבעל התלתלים ,הלא הוא אבּו נֻואס,
שהבטיח כי דמעותיו אינן נופלות
בשל שרידי המאהל הנטוש של משפחת אהובתו,
וגם לא בשל כאב הפירוד מאותה אהובה ,שאולי
אינה קיימת ,אלא בשל אותו ח ִדית' שאסר על המוסלמים
לשתות שיכר .ואני ,שלא נאסר עלי היין
לא מדאורייתא ולא מדרבנן ,אלא אף צווה,
בוכה איתך כשאתה יושב בבית-מרזח של יהודים
באחת משכונות בגדאד ,ומתאהב
באחת מאמהותי היפות .מה יפה השיר שתכתוב
על אודותיה ,אני שותה ובוכה ,מה יפה האיסור
שמביא עמו שירה והתרה .אתה בוכה ונזכר
בבית-המרזח שפתחה אמָך גולבאן ,פרח פרס,
בב ְצרה ,שם עבדת בילדותך כמגיש יין ,מגיש ונזכר
במות אביך שטמן בך צער גדול ,שנמשך בך
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חיים שלמים .אני בוכה איתך ונזכר בשיכור אחר,
בזמן אחר ,שבכה משמחה בזמן שצעד לקראת הירח
לחבקו ,וצחק מעצב כשנפל אל תוך האגם,
אל תוך מותו ,הירח בחיקו .גם הוא המתיק סודות עם היין
וידע כמוך כי "רק מתי-מעט נבונים בהיותם מפוכחים",
גם הוא וודאי היה יודע לומר לחבר" :מה לי חרב
ומה לי מלחמה? אני נועדתי לעינוגים ולשעשועים.
אל תבטח בי ,כי בעת קרב וצרה אני נמנה עם הפחדנים...
אך אם תאמר הוללות ומשתים ,עם כל עלמה
מפורכסת בשחורים ,וכיבוש יעלת-חן ,משפתיה
ארווה עדנים ,שם תמצאני אביר הערבים".
יג.
רּוחי קראת לבנות הכרמים שתססו
ש ִקיקתִ -
וצמחו את הזיותיך,
בכוסותיך והלהיטו את דמֶ יך ִ
אחיות-נפשֶ ָך קראת גם לאהובותיך הרבות,
מּונא ,דנא ִניר ,עבדה ,ק ְצ ִריה ,ג'נאן ,ואולי
הרעים
גם לכמה גברים .וכשישבת במסיבות ֵ
והשירה ,ומולך עלמה עדינה עגביה מלאים,
רצית למלא בנשיקת פה מלא יין את פיה
השר לך משיריך ,רצית באצבעות מריחות
מפירות ופרחים לגעת באצבעותיה הפורטות
על מיתרי העּוד ,רצית לעצום עיניים ,כדי שלא
להסתמֵ א מאורה ,ולדמיין כי כפי שהיא משאלתך
עכשיו גם אתה משאלתה .ופקחת עיניים לראותה
הולכת ,והיין שקודם נתן בך עוז השאירך עתה
לישון ברפיון על כריות ,ורק הספקת רגע
לפני השינה והחלומות לבקש דף עליו תכתוב,
ומה רבים אלו שרצו להביאו לפניך ,כדי
שתוכל לכתוב שיר על אותה אחת לה תקרא שוב
רּוחי.
כבראשונה ,אחות-נפשי ,ש ִקיקתִ -
יד.
האם אצא כמוך ,אבו-נֻואס ,לגור בין הבדווים
כדי ללמוד את הערבית הצחה של המדבר,
את המילים העתיקות הטהורות ששימרו הנוודים,
את שרידי עידן הג'אהֶ לִ יה והקֻ ְרָאן? ומה עם הערבית-
היהודית שלנו? ומה עם העברית של התפילה,
וארמיתּה? ומה עם הפרסית האהובה שדיברה אליך
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אמך? ומה עם מילות האהבה שלחשת אתה
לכל אהוביך ואהובותיך בערבית מדוברת ולא שמעו עליהן
הבדווים? האם נגרש אותן מלשוננו? ממילונינו? משירינו?
ואם נכתוב בהן ,האם יסרבו להזמין אותנו לירידי השירה
של בגדאד בחצרות הח'לִ יפִ ים? האם המלומדים יסרבו
הדיוואנִ ים הגדולים?
להעתיק את שירינו אל תוך ִ
טו.
אני מכיר משוררת
מרחוב עבדאללה סומך בירושלים
אשר במקום לכתוב שירה ארוטית
תולה את מיטב שמלותיה ברוח
מפרסמת ברבים את כל צבעי חזיותיה
ואת בדי תחתוניה
עד שכל שכניה יכירו
עד שכל שכונת נחלאות תדע
שהיא משוררת צעירה
המסרבת לכתוב תרגילי ארוטיקה בסדנאות השירה.
טז.
והיא שומרת לה מאהבים בסדנאות השירה
ובתחנות האוטובוסים ,מסתפקת בתצוגות האופנה הנועזות
על חבלי הכביסה ,תולה לייבוש בגדים רטובים,
ולצדם תולה הרבה שירים נוטפים של אחרים,
כולם אחוזים באטבי עץ דקים
במרפסת הפונה אל הרחוב.
יז.
גם אני שומר לי מאהבות בתחנות האוטובוסים.
ומתוך שמבטיי אינם נמשכים לְ מילים
אני מקווה שהן שומרות את תמונותי בבתיהן
ומוציאות אותן בשו ֵלי הימים.
אני אוסף לי מאהבות במשרדי הדואר.
ומתוך בקשותי מהן להאיץ את מכתבי
אל תיבותיהן של אחרות בכל הערים
אני רואה את חיו ֵכי קנאתן ומקווה
שהן זוכרות אותי בראשית הלילות.
אני צובר לי מאהבות בשולחנות המסעדות.
ומתוך איטיות לעיסותי ומבטי על המנות
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האחרות אני יודע שהן מבקשות להחזיר לי מבטים
ורק בנשיקות לבת זוגי אני רומז להן
על טבעת הנישואין שבאצבעִ י.
אני מלקט לי מאהבות מן הנשים החולפות ברחובות.
אני רוכש לי מאהבות בין מגישות תוכניות הטלויזיה.
אני קונה לי מאהבות בספרי הקודש ובמכתבי ִניזאר קבא ִני.
אני כותב לי מאהבות בדפים עירומים.
יח.
ומתוך שבקשותי אחר מאהבות שאולות
של זמן ביניים
גוברות
אני מרבה תנועה עם מאהבת אחת
לא שאולה
של-זמן-לא-ביניים.
יט.
ואיני בודק אם מאהבותי כתבו בנעוריהן שירה
אם מאהביהן הקודמים הקריאו להן שירה
אם קראו להן משירי
מעט לפני יקיצת מעשה האהבה.
כ.
שבת הי ֹום לה'ְ ,רחוֹבוֹת יְ רּושליִ ם שֶ סבִ יב לִ י
ִמ ְצטוֹפְ פִ ים בְ ב ֵתי הּכְ נֶסֶ ת ּכִ ְרחוֹבוֹת נהר הב ִאים
אֱ ֵלי ְמצּולוֹת ים ,אְך הפְ סנ ְְתרן העִ ֵקש שֶ מֵ עֵ בֶ ר
ִקיר ח ְד ִרי ְמנגֵן ּכִ בְ ֹחל בִ ְנ ִקיש ֹות חד ֹות ,מ ֹותֵ ח
יּותי בחזרוֹתיו .וא ִני קו ֵֹרא
ית ֵרי ְשפִ ִ
אֶ ת מֵ ְ
הּודית
אדיִ ים שֶ ִהכְ נִיס אֶ ת השבת היְ ִ
על אֶ חד מֵ אב ֹותי הבגְ ד ִ
אֶ ל ה ִדיוואן הגדוֹל שֶ ל אבּו-נֻואסּ ,וכְ שֶ זֶ ה בִ ֵקש
לִ ְקנוֹת ִממֶ נּו ייִ ן הו ִֹדיע ֹו בְ פֶ תח דלְ ת ֹו ה ְנעּולה:
"שבת היוֹםּ ,כל עִ ְסקה אסּורה" .אֵ צֶ ל אבּו-נֻואס
הּודי הפְך ִדמּוי ,אבל אנִי חוֹשֵ ב דוְ קא
סֵ רּוב היְ ִ
על ִאסּור העִ ְסקה ,שֶ מא ָאסּור עלי לעשוֹת עִ ְסקאוֹת
עִ ם לִ בִ י ביוֹם הזֶ ה ,עִ ם אֶ ְצבְ עוֹתי ,עִ ם געְ גּועי
ה ִמ ְצטוֹפְ פִ ים זֶ ה שנִים בְ תוֹכן.
כא.

66
שנתיים לפני הרעש אני עומד
על ראש הר ומצווה את לבי להביט
ולרשום כל מה שהוא רואה לפניו.
שנתיים לפני הרעש
ועדיין איננו רואים לפנינו
את הרעש.
כב.
משורר אחד זעק לפני:
השירים לא יוותרו על עושרם
עד שהחיים יוותרו על עוניים.
אחריו קם כלכלן לזעוק:
העשירים לא יוותרו על עושרם
שמא יוותרו העניים על עוניים.
כג.
רבותינו אמרו כי מלך
אין רואין אותו כשהוא מסתפר,
ולא כשהוא ערום ,ולא
בבית המרחץ ,ולא כשהוא עומד
לפני רופא ,ולא כשהוא צם ומתפלל,
שתהא אימתו עלינו.
ואין רוכבין על סוסו ,ואין יושבין
על כסאו ,ואין משתמשין בשרביטו ,ואף הוא
אינו רוכב על סוסינו ,ולא יושב
על כסאותינו ,ולא משתמש בשרביטינו,
ולא רואה אותנו כשאנחנו מסתפרים
ועירומים ומתרחצים ומתרפאים
וצמים ומתפללים ,שתהא אימתנו עליו.
כד.
לא שרתי בשבח המלך ,לא תיארתי
וארמנותיו ונשותיו ,ולא שמחתי
ְ
בגדיו וגניו
במצעדים החגיגיים שבהם חלף בעיר .רק מניתי
את הגולגלות שהותיר להתגלגל ברחובות,
מניתי אלף ורבבה וכשסיימתי למנות
כבר יבש הדם מעל כולן ונאכל הבשר.
כה.
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יהודה הלוי ,הוא אבּו אלְ חסן ,כתב:
"ולא ַאמל לִ י ע'יר אֶ לת ְש ִריק
פִ י אעג'ל מה ימכננא" ,ופירושו:
"אין תקווה לי אלא לפנות מזרחה
בהקדם האפשרי" .רגע אחד
אני מזדהה עם דבריו עד לעומקם,
וחושב כמעט אולי אומר אותם גם אני.
רגע שני אני מבין כי רק מי שנמצא בסוף המערב
יכול לבקש לעשות בלבו ת ְש ִריק,
ואילו אני כבר עומדות רגלי במזרח ממש,
ולמה עדיין אני מבקש ללכת מזרחה?
ואולי המזרח שהוא מקום זריחת השמש
מתעקש להישאר מזרחה ממני ,גם כשאני
עומד בירושלים ,גם כשפני
אל הר הבית ,גם כשקודש הקודשים
צופה בי מן הסף.
כו.
כשאמר אֶ לְ -חלאג' "ַאנא אֶ לְ -חק"
עמדו מולו אלף חכמי הלכה
ורבבות פקידים ושופטים ושוטרים
וכבר הניחו ידיו בשלשלאות
ונשאו את גופו בחוצות
שיידע כל העם מה יעשה לכופרים.
ולא שאלו עצמם מה היו עושים
אם היה אומר הפך דבריו
שאינו האל ולאל אין
ולּו חלק קטן בו.
והאל הוא היודע אל-נכון.
כז.
אני קורא נסתר במאה המכתבים של נִ יזאר קבא ִני
לאהובתו בבֵ ירּות ,אני מצותת מעבר לְ דלת
שנטרקה ומנסה לפענח את הקולות
ולדווח לעצמי ,מתי אהב אותה
ומתי נסוג מאהבתו ,מתי אהבה
ומתי ביקשה להתיר הכבלים.
ואני יודע – כל המילים לא יעוררוה
עד שתחפץ ,לא יכבוה עד שתמאס,
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ועדיין אנחנו בזבזני מילים,
עד שתחפץ ,עד שתמאס.
כח.
הערבים נדדו ממכה לדמשק ,ומדמשק לקורדובה,
ומקורדובה לפס ,כדי לכתוב שירי געגועים.
והיהודים נדדו מירושלים לבבל ,ומבבל לבֵ חאר,
ומבֵ חאר לאיסטמבול ,ומאיסטמבול לברלין,
ומברלין לְ קונפהגן ולבוכנוולד ולטרזנשטט
ושוב לקופנהגן ,ומקופנהגן לְ מולדת ,וממולדת לסרפֶ ְנד,
ומסרפנד לנתניה ,ומנתניה לרעננה,
ומרעננה לירושלים ,כדי לכתוב לכולן
שירי געגועים.
כט.
ועכשיו נדדנו מבגדאד לירושלים
ואנחנו זוכרים את בגדאד שלנו ואת חורבן בגדאד עכשיו
שמזכיר לנו את חורבן חיינו ועברנו ,חורבן
כל עולמנו ,ואנחנו חוזרים בשירים לְ בגדאד
של החלומות שלפני החורבן .וכל פעם שאנחנו חוזרים
אנחנו זוכרים את החורבן של חיינו ושל בגדאד.
ל.
ואנחנו שומעים את סלִ ימה פאשא ואנחנו שומעים
את ַאלְ גזאלִ י ואנחנו שומעים את סלִ ים אֶ ל-נּור
ואנחנו שומעים את יּוסּוף אֶ לְ -עוואד ואנחנו שומעים
את צאלֶח ודאּוד אֶ לְ ּ-כְ וֵ ויְ ִתי ואנחנו שומעים
אדם ַאל-סאהֶ ר
את ִאלְ האם אֶ לְ -מ ְדפעִ י ואנחנו שומעים את ּכ ֶ
ואנחנו שומעים ובוכים ִאתם על בגדאד שלנו
על בגדאד האהובה שנשארה רק חלום צילומי
הפגזות מלוויין.
לא.
אנחנו יושבים ומאזינים לפ ֹוג אֶ ל-נח'ל שוב ושוב
ובוכים ,כבר לא מבינים את המילים ,עדיין לא מבינים
את המילים ,ובוכים ,לא יודעים אם בוכים עלינו,
או על בגדאד של חלומותינו ,או על בגדאד של היום הזה,
של הטלויזיה והפצצות ,אם בוכים אנחנו על מה
ששכחנו ,או על מה שעוד לא נזכרנו בו.
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ואנחנו גולים ובוכים ,בוכים וגולים ,ובעקבות
מואיז בן-הראש ,אפילו מגלותנו אנחנו גולים.
לב.
אבל עם המוזיקה לבי חוזר להיות גלְ בִ י,
לפחות לרגע אחד ,אחר-כך קלְ בִ י וַאלְ בִ י,
ושוב גלְ בִ י .לבי לבי ,למה עזבתני ,קלבי קלבי,
למה נטשתני ,אלבי אלבי ,למה הסתרתני,
גלבי גלבי ,למה שבקתני ואיך זכרתני.
לג.
והנה אני נע בין לבי העברי לבין הַאלְ בִ י
של הרדיו המצרי ,נד אל הגלְ בִ י
של השירים העיראקיים ,שב אל הקלְ בִ י
של הבית ,של סבא וסבתא.
עכשיו גם לבי ,גם לבי קלבי.
לד.
ופתאום ִאלְ האם אֶ לְ מ ְדפעִ י שר לי מחדש
וִ ין וִ ין יא גלְ בִ י ,יא גלֻב ,ואני שומע
את קולם של צאלֶח ודאּוד אלּ-כְ וֵ ויְ ִתי,
בכה בכה לבי ,הם שרים לי ,ואני
עונה להם ושר ,וֵ ין וֵ ין יא גלְ בִ י ,איפה
איפה אתה לבי ,איה נעלמת לי שישים שנה.
לה.
ואנחנו חוזרים לכתוב מעט ערבית
בתוך העברית שלנו ,ואנחנו זוכרים
הרבה ַא ְשל ֹו ֶנּכ ,הרבה צ'אי ,אומרים
זה קאנּו ְנ ִצ'י ,זה אֶ לְ -עוואד,
זאת פ ְשלה ,זה מגְ 'נּון ,וכל אלו
ַאללּה יּו ְסת ֹור ,מברכים ַא ְהלן בִ יּכ,
ואני ,אני לוחשַ :אנא ִמן ַאלְ -יהּוד,
ַאנא ִמן בגְ דאד ,מנסה למשוך מעט
מן הצעקה של ארז ביטון שקרא:
ַאנא ִמן אֶ לְ -מגְ ֶרב .והעיקר חסר
מן הלבִ .מן אֶ לְ קלְ ב.
לו.
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רבי אֶ לְ עזר הקפר אומר
עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל
שיִ קבעו בארץ ישראל
דאמר רב יהודה אמר שמואל
כל ארצות עִ יסה לארץ ישראל
וארץ ישראל עיסה לבבל
רב יהודה היה אומר
כל העולה מבבל לארץ ישראל
עובר בעשה.
לז.
סבתי ,לפני מותה ,חזרה לדבר
רק ערבית ,בלי עברית .ואני,
כמה שלא ארחיק ,אשוב
בחודשי חיי האחרונים ,לפני מותי,
לדבר רק עברית ,בלי השפות האחרות.
לח.
הערבים אהבו לקרוא לעצמם ַא ְהל אֶ לצ'אד,
על שם אותו צליל שהם מבטאים
ולא קיים באף שפה אחרת בעולם.
וכל שאר העולם נודע כַא ְהל נכי-אֶ לצ'אד.
ואני נע מאוהל לאוהל,
ואיני נכנס.
לט.
לשעְ ר ִדיוואן אֶ לְ ערב"
הערבים אמרוַ" :א ִ
ואם אין אנחנו קוראים את השירה הערבית
ואם אין אנחנו כותבים שירה בערבית
מדיוואן הערבים ומתאריכי הערבים.
שמנו נשכח ִ
מ.
שּוקי המ ְנעּולִ ים היְ שנִ ים
ואנ ְחנּו שו ְֹמעִ ים אֶ ת ִש ְק ֵ
בְ קו ְֹרדוֹבה ּובִ גְ רנדה ,בְ ר ְמלֶה ּובְ יאפאּ ,ובְ בגְ דאד.
שּוקי המפְ ְתחוֹת היְ שנִים
ואנ ְחנּו שו ְֹמעִ ים אֶ ת ִש ְק ֵ
שֶ נ ְשאּו עִ מם הגוֹלִ ים לְ תֶ ְטואן ּולְ ִאיזְ ִמיר,
אתילא ,לִ ירּושליִ ם ּולְ אֶ לְ קֻ ְדס.
לְ גֶ'באלְ יא ּולְ ש ִ
מא.
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אֵ ם לְ בֵ ן מו ִֹרישה מפְ ְתחוֹתָ .אב לְ בת מו ִֹריש מנְ עּולִ ים.
וְ אֵ ינם נִפְ ג ִשים .אֵ לֶה ְמר ְש ְר ִשים במ ְנעּולִ ים,
אֵ לֶה ְמר ְש ְר ִשים במפְ ְתחוֹת .אֵ לֶה ה ְמר ְש ְר ִשים במ ְנעּולִ ים
ְמחּכִ ים שֶ אֵ לֶה ה ְמר ְש ְר ִשים במפְ ְתחוֹת יִ ְשּכְ חּו,
ְמחּכִ ים שֶ י ְחלִ ידּו המנְעּולִ ים וְ יִ ְהיֶה להֶ ם ֵתרּוץ
לְ ה ְחלִ יף אוֹתם בחד ִשים .אֵ לֶה ה ְמר ְש ְר ִשים במפְ ְתחוֹת
ְמחּכִ ים שֶ אֵ לֶה ה ְמר ְש ְר ִשים במנְעּולִ ים
יִ ְשּכְ חּו לְ ֶרגע אֶ ת עֵ ינם הצוֹפה בְ כל עֵ ת אֶ ל ה ְדלתוֹת,
שֶ אּולי יֵר ְדמּו לְ ֶרגע ַאח ֵרי חמֵ ש מֵ אוֹת וְ עֶ ְש ִרים שנִ ים,
ַארבע שנִים,
שֶ אּולי יֵר ְדמּו לְ ֶרגע ַאח ֵרי ִש ִשים וְ ְ
ּכְ בר ְמאֻ חר לְ ה ְשלִ יְך המפְ ְתחוֹת הּכְ בֵ ִדים.
מב.
כשהיהודים גורשו בפעם הראשונה מירושלים
נשאו עמם המפתחות לבתיהם ,וכך כעבור שבעים שנה
שבו איש עם מפתחו אל דלתו .כשגורשו בפעם השניה
שוב לקחו עמם לדרך המפתחות ,ואז כשגורשו מספרד
כבד עליהם משא שני המפתחות ,והשליכו המפתחות
הראשונים ,של ירושלים ,לים-התיכון ,וקרבו ללבם
את המפתחות השניים ,של גרנדה ,קורדובה ,סביליה,
ולנסיה ,טולדו ,בֵ חאר וכל הערים האחרות.
מג.
יטים בוֹכִ ים ה ִתינוֹקוֹת.
בְ שיְ רוֹת הפְ לִ ִ
ודאי ,בוֹכִ ים גם ההו ִֹרים,
בוֹכוֹת ּכמה נְערוֹת ,בוֹכִ ים ּכמה נְע ִרים,
בוֹכִ ים גם ּכמה מֵ הזְ ֵקנִים.
אְך ה ִתינוֹקוֹת ת ִמיד בוֹכִ ים.
אֵ לּו ,שֶ ֹּלא ִה ְספִ יקּו לְ הּכִ יר מקוֹם
הֵ ם ה ִראש ֹונִים לְ בּכוֹת ִהק ְרעּותם ִממֶ נּו.
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סיפורים
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ה ָלכָ ה למשה מסיני
הלכה לְ משה מסיני :אמנון שונא לתמר ושרה לישמעאל .שמע חֶ זְ ֵקאל את דברי הרב שהיו מתגלגלים
לפניו כבר שעה ארוכה ,וידע שעוד שעה ארוכה יימשכו ,מושכים אחריהם את רעיוניו .ניסה לְ ח ֵשב
דברי אהבות ושנאות שפגש ,ותוך כדי כך שיקע את ראשו מעט לפנים ועצם את עיניו במתיקות
בלבו ֵ
עצֵ לה ,מנחש כי מבית-הכנסת הסמוך עולים קולות שירה רבים ולא אינספור מילים מתגודדות של
דרשנים .גופו פתאום נדמה עליו כבד משהיה ,ונפלה עליו תנומה חצויה או מחולקת לִ רבעים,
והנמנום שהתחיל בעיניו המכווצות מילא את ראשו ערפל נעים ,ואילו שאר גופו היה רועד ורעידתו
מתגברת בתנודות קטנות עד שהיה נופל ומתנגש באחד משכניו לקהל או באחד הדרגשים לשים
עליהם ספרי קדושה ,ואז היה מתעורר אל תוך אחד ממשפטיו של החכם ,והמילים היו נכנסות אל
תוך מחשבותיו.
לא יבואו על גבר בגדי אישה ולא תיד ֵרש אישה לכלי גבֶ ר .מילותיו של חכם עובדיה נמסכו
אל תוך הרהוריו והתפתלו ביניהם ,ויחזקאל נזכר איך כשהיה ילד היה מחכה שנה שלמה שיבוא
שוב פורים וילבש בגדי אישה .ואיך אמרה לו אמו שנה אחת אולי הפעם תתחפש לרב או חזן או
קוסם או סוכן ביטוח ,ואיך בכה לה הרבה וביקש שמלה ופאה עם שערות חלקות וארוכות שיוכל
ללטף ,וביקש את שמחתה על שרצה להתחפש לה .למה כל שנה אותה תחפושת ,שאלה אותו אמו
והדמעות על לחייו ,אמרה אפשר לחשוב כל השנה אתה מחופש ורק בפורים אתה חוזר למלבושיָך
האמיתיים .ומתוך שנתו הקטועה התחבט מי היה אמנון ומי היתה תמר ולמה שונא אמנון לְ תמר,
ומאי -שם בראשו וזמן לימודו אצל החכם ריחפה ובאה תמר האבלה אפר על ראשה ,לגופה כתונת
יוסף קרועה ,והיא הולכת וזועקת ויושבת שוממה ,והוא נזכר בסיפורה.
התאבל עמה על אהבת אמנון ִמ ֶק ֶדם שהיתה שנאה ,והיה שונא לאמנון עם אבשלום אחיו
יפה התלתלים ,נחרד כי נפשו מצווה עיקשת לא להיות כַא ִמינ ֹון ויתר הגברים ,לא לומר בואי שכבי
עמי אחותי ,לא להחליף שנאה באהבה ,לא לבקש שלחו נא את זאת מעלי ,לא לגעת בתמר הבתולה
לה ְתחלות  .והחכם מסביר :אמנון שונא היה לתמר אחותו כטוב לבו בלביבות ידיה,
והיפה ולא ִ
ואבשלום שונא היה לאמנון אחיו כטוב לבו ביין ,ושניהם לא חשבו על תמר ,חשבו כבוד .ורצה חֶ זְ ֵקל
למפִ יֹ -ב ֶשת בן-
לשאול ,ודוד אביהם היה אוהב לתמר? ולאמנון? ולאבשלום? וליהונתן? אוהב גם ְ
יהונתן בן-שאול נכה רגליים בן חמש שנים? ומי היתה ִר ְצפה בת איה ששמה נותר מעין ִאיום בגורל
ָאיום?
זו תורה וזה שכרה ,סיפר החכם שאלות של מלאכים ,וענה בתשובה משלו ,תורה היא
וללמוד אני צריך .ללמוד אני צריך חשב חזקל ,ונזכר בכל שנות לימודיו לאורך השנים ,איך היו שני
הוריו יושבים עמו בביתם הצר באחד השיכונים הארוכים מעשה רכבות ברחוב בר-יוחאי בקטמון
ח' או ט' ומצווים עליו ללמוד ,בימים שקודם לבר-מצווה ,ואיך אמר למורה אחת שלו ,כורדייה
אדומת שיער ,כשהיה בן ארבע-עשרה ,העתיד שלי לא הסתדר לי ,אני כבר לא אלמד יותר ,למדתי
די ,מה תעזור לי עכשיו תעודת בגרות .ואיך אהב בילדותו את בית-הכנסת ,החזיק בשולי טליתו של
אביו ושר שירים ללִ יהּו הנבִ י ולבר-יוחאי זה הקדוש הנורא שאף-פעם לא עבר ברחוב ,ובאמת
התורה ,אהב את אביו אהבה עזה ,וכמה כאב כשהוא מת שבועיים אחרי הבר-מצווה שלו ,אמר לו
עם כף-ידו הכבדה על ראשו ברוך שפטרני מעונשו של זה והלך ונפטר מן העולם כל-כך מהר כאילו
נפטר מעול כבד וכבר אין לו עוד תפקיד בעולם אז באמת התפטר ממנו .וכמה בכה אחריו ,עד שאמו
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יתי אותו ,באמת התורה ,הרבה בכיתי ,אבל אתה ילד שלי
כבר אמרה ,די ,אני קברתי בעל ,אני בִ יּכִ ִ
צריך לאכול וצריך ללמוד וצריך לצייר ציורים בהרבה צבעים ,די לבכות כל היום ,יש לך גם אמא.
והוא שתק לה ובלבו גִ לְ גֵל :יש לי גם אמא ,יש לי גם אמא ,יש לי גם אמא.
משה לימד תורה מן השברים של הלוחות ,השמיע החכם ורקע ברגליו כאילו ניסה להזכיר
ליושבים את קול ניפוץ לוחות הברית ואת בהלת העם החוגגים לעגל .וחזקל חשב ,משה לימד תורה
מן השברים של הלוחות  ,ולי אין לי זמן פנוי ממחשבות ,וניסה לספור כמה שברים היו לו בחייו,
כמה אסף ,כמה התפזר ,ומצא כי מלאכתו קשה משל משה רבנו .וחשב על רגע אחד ,כשהלך ברחוב
קינג -ג'ורג' לפני שלוש שנים וראה את השתקפותו בחלונות הראווה ,והבין כמה הוא נעשה דומה
לאביו עם השנים ,למד כי ידיו אסופות מאחורי גבו כמוהו ,וכי הילוכו זהיר ואיטי כמוהו ,רחוק
מאחורי אמו ,וכי הוא שותק כבר ארבע שנים כמוהו .וכל פעם כשהיה מתגלח היה משאיר לו שפם
כשל אביו ,עומד מול המראה כמה דקות ומתבונן ורואה את פני אביו מולידו מביטות בו ,ורק
כשדמעות מתחילות לצוף בעיניו היה מעביר את התער על השפם ואומר לעצמו בקול אביו :ברוך
שפטרנו מעונשו של זה ,ברוך שפטרנו ,ומניח יד קלה על ראשו ,מנסה ולא מצליח להכביד .וַאחר
בוכה או לא בוכה.
והחכם מקריא רשימות במתינות עצומה :הדסה היא אסתר ,יִ ְסּכה היא שרי היא שרה,
קהלת ה וא שלמה ,יעקב הוא ישורון הוא ישראל ,אליהו הוא אליה הוא ינון ,ישו
איוב הוא משהֹ ,
הוא אותו האיש ,המן הוא היטלר הרשע הוא עמלק ,עֵ שו הוא ר ֹו ִמי ממלכות נוצרים ,וישמעאל אלו
שבטי ערב והמדבר .וחזקל מושך מעליו את הכיפה הלבנה הגדולה להתבונן בה ,נמשך לכסות ראשו
כל השעות בכיפה הגדולה ,לא רק בבית-הכנסת ,אבל אומר לעצמו כשאשלם עוד כך וכך מצוות
אמשוך על ראשי כיפה ואעטה על גופי ציצית ,בינתיים עדיין אני עובר בכמה איסורים ,עולה בכמה
ייסורים .חושב אולי כוס תה בנענע ולימון והרבה סוכר ִתמנע אותו מלהירדם כל-כך ,אולי מתיקות
מעט אורז בחלב בפיו תשובב רוחו .ומחשבותיו נמשכות אל זְ קן הרב ,אולי יחדל מן הגילוח היומיומי
הפוצע בעורו ,ויג ֵדל זקן כזה המאריך את הפנים ונוסך עליהן שלוות תורה ,והוא מחייך אל החכם
חיוך הנוגע אל הלב והחכם מזכה אותו בחיוך תשובה ואחריו אומר מילים מלאות בהתכוונות כלפיו.
תפילה היא קיר נטוי ,מסביר הרב ,לפעמים היא מחתרת נגד הצער ,לפעמים היא הצער
עצמו .וחזקל חושב לעצמו ,אולי זאת התפילה ,לשאוב מים מן העין .הוא יודע כי גם כשיזקין הרב
חכם עובדיה מאוד ויפסיקו תלמידיו ,המכנים אותו עתה בחיבה גדולה חכם ע ְבדאלְ לה-עֶ בֶ ד-אדוני,
לפקוד את דרשותיו ,ולא יהיה בו כבר כוח למשוך על עצמו תפילין של יד ותפילין של ראש ושפתותיו
ימלמלו את התפילות והפסוקים והדרשות בקול חלוש שאיש כבר לא ישמע מלבד האלוהים ,הוא
ימשיך לבוא אצלו ויסייע לו בהנחת התפילין ולא ימנע מן החכם את עונג תלמוד התורה ,והחכם
ימשיך ללמדו עד יומו האחרון ,רק אותו ,ימשיך ללמד גם כשעיניו של חזקל תהיינה כבדות ונעצמות
הרבה מן העבודה בלילות ,גם בלילות שבת רחמנא ליצלן ,הכיס זקוק לכסף והמעביד לכוח הסבל
שבידיו ובגבו .ימשיך החכם ללמד בכל כוח שייוותר בו ,ובכל בקיאותו וחריפותו שלא יחלפו גם
כשיגלה בחזקל סימנים של קוצר רוח ועייפות ,עייף הוא מאוד בימים ,והחכם לא יקצץ בתלמודו,
רק יאמר בקול רך מילות ִשכנועין וכיבושין במתינות איומה :קטן אביו חייב ללמדו תורה ,שנאמר
וְ ִשננְתם לְ בנֶיָך וְ ִדב ְרת בם ,ואם אינו יודע ללמדו חייב לשכור לו מלמד מבני עירו ללמדו ,ואין מלמדין
תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו ,ואם היה הולך בדרך לא טובה מחזירין אותו למוטב ומנהיגין
אותו בדרך ישרה ובודקין אותו ואחר-כך מכניסין אותו לבית-המדרש ומלמדין אותו.
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שלוש שנים חזקל פוקד את שיעוריו של החכם .חמש שנים ראשו התמלא ספקות ונאכל
מהליכת אביו ולא פקד את בית-הכנסת ולא הכניס בילקוטו ספר ,חמש שנים .חמש שנים היה שותק
הרבה ,ונעלם לאמו מן הבית הצר ,ומסתובב ברחובות ירושלים וישן בהם ,ולא מחבר מילה של בית
למילה של ספר ולא מילה של בית למילה של כנסת .ולא הצליח להיזכר כשניסה האם רק בחמש
השנים הללו התחיל חולם להיות ספר של נשים ,או כבר לפני בר-המצווה חלם זאת ואחר-כך עוד
נשאר החלום ,רק ידע ,חלם לא לעבוד בסולל בונה כמו כל המשפחה ,חלם על עבודה אחרת .ואז
קרה אותו משבר שפקד החכם את ביתם והורה אותו להישאר בבית לשבעה ,לבכות את אמו,
ולהתנתק מן הרחובות .ונשאר הרב לספר לפני שנים בצעירותו קודם שזקנו הלבין לימד גם את אביו
של חזקל ,את לִ יהּו ִנשאוִ י כל זיכרונו וזיכרו ברכה ,והיה ליהו לומד לפניו במאור גדול ומושך מן
כוחותיו הגשמיים אל הרוחניים ומתמסר לדברי חכמים .ואחרי שיצא חזקל מן השבעה ואחרי
שגילח את זקנו בן שלושים הימים ,ביקש מן החכם ללמדו תורה ,לסייע לו להכניס אישה לביתו
ככל האדם ,ולא לִ ילֵך לצבא ,כי מה עשה צבא זה בשבילו ומה עשו חיים אלו בשבילו ,רוצה להתחיל
חיים חדשים ,של תשובה ולא של מלחמה .והחכם שיעור ראשון הודיע את חזקל הלכה :הרואה
ירושלים בחורבנה יקרע קרע בבגדו ,ואז יתפור הקרע ,שלא יהיו בגדיו עשויים קרעים קרעים .וחזקל
שאל את עצמו ,איזו ירושלים זאת ,הרחובות בהם גדל ,סן מרטין ובר-יוחאי עד צומת פת ,והרי הוא
רואה אותם יום-יום בחורבנם ,לא יספיק החוט בביתו לתפור את הקרעים או לחשות הלב .אבל
היה זהיר בשאלות החכם ולא ענה מיד ,זכר דברי אביו כי לכל דבר פנים שניים ,נסתרים ,נזכר כי
אביו גילה את אוזנו שקיימות אלפי הלכות העומדות עדיין סתורות ונסתרות ,אלפי שנים מאז
גלותם של ישראל מהר סיני ,הלכות אותן אפילו רבי עקיבא הגדול בישראל לא למד מן הכתרים
והתגים שנתן האלוהים מעל האותיות שבתורה ,ואיך הוא הקטן בישראל יעמוד מול שאלות של
הלכה .ורק חשב ,והרואה אדם בחורבנו ,מה יעשה ,מה יעשה הרואה אדם בחורבנו.
נעימה תורה לאוהביה כאיילה לבועלה שרחמה צר .נזכר איך אמר לו החכם אחרי שראה
אותו הולך בדרך תלמודו ישר שבעה-עשר ירחים ,הנה אני עומד ומשדך לך אישה שתהיה ככל
האדם ,שתהיה היא כלי מלא דברים טובים וצנועים ונאים ,ותרבה בך יראת אלוהים ותקיימו פרו
ורבו ומלאו את הארץ ,ותהיו שני כלים מתרוקנים ומתמלאים ,שלובים .ואחרי אחד-עשר חודשים
כשמצא לו כלה הדריכו במילים רכות ,אמר בשקט ובקדושה מחר אתה נכנס אל החופה ואני עומד
לצדך ומקדש ,ואף-על-פי שמצוות תשמיש מיטה מן התורה היא ,אין זה נאה להתנאות בה יום-יום,
אלא לאורך השבוע לא יפסיק מעבודתו ותפילותיו וחינוך עצמו ומשפחתו ,ואת המצווה יקיים
בשבתות כשהגוף פנוי והלב פנוי .ולא יקיים המצווה בראשית הלילה של ערב שבת בשעה שיכול אחד
משכניו לשמוע מעשיו והוא בִ טנו מלאה ולבו שבע וחזהו מלא גאווה על סעודה שאכל ועל ביתו
שהתמלא אורה לקראת שבת המלכה ,ולא יקיימה בבוקר כשאור שופע על אשת חיקו מן החלון
והוא מתגאה ביופייה ובטנו ריקה והוא רעב וממהר לתפילה בבית-הכנסת ,אלא יקיים המצווה
באמצע הלילה ,ולכבודה יתעורר אחר חצות כתלמידי החכמים המלקטים ניצוצות בשדות ,ויעורר
אותה באיטיות ויסתובב סביב לה ,ויאמר לה את רעייתי בין הבנות כשושנה בין החוחים ,ויפנה
אליה בדברי משחק וקילוסין ומילים נאות ונשיקות צנועות כשל פרפר ,ולא יקלל אותה ולא יקלל
עצמו ,ולא ישכח כי הוא עושה מצוות המקום ,ובין גבר ואישה בשעת חיבורם נמצאת שכינה.
הלכה :אהבת רחל ליעקב אינה כאהבת יעקב לרחל ,ואהבת בועז לרות אינה כאהבת רות
לבועז ,ושתיהן אינן כאהבת שמשון לשער ראשו ואהבת בלעם לאתונו .וחזקל נזכר בלילה הראשון,
אי ך התעכב לבוא אל כלתו ,ואיך היא קרבה אליו במילים של קילוסין והתחילה לסובב דודה
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ולנשקו ,והוא אמר לה משפטים קטועים ,עדיין אני שבֵ ע מסעודת החתונה ,באמצע הלילה כתלמידי
החכמים ,מנהג בערב שבת לעשות עונג שבת ,והתרחק ממנה אומר מצוות המקום עלינו אבל איך
כהתרחק אמנון
אכניס שכינה בינינו ,לא לקלל עצמי ,לא לקלל עצמך .וגילה כי הוא מתרחק מגופה ִ
מתמר אחרי אותו מעשה ,אבל ביניהם לא היה אותו מעשה ,והוא לא היה שונא בה רק דחוי
מאיבריה ומפוחד ,אומר בלחש חלּולִ ים חלולים בנה בְ חוכמהְ ,נקבִ ים נקבים יצר לְ תאווה ,מלך עולם
מפליא לעשות .וכל גופו ציטט שמועות שזכר מדברי הרב כדי לאושש גופו להתחזק ולִ י ְקרב אליה:
כל לידה בריאה מחודשת בקדמוניות העולם ,וראשיתה חושך על פני תהום ,ורוח מרחפת על פני
מים ,ותוהו ובוהו בין ארץ לְ שמים ,ואז נמצא מבדיל בין מים למים ,החוקק תוהו ובוהו ורפש וטיט,
ועושה ממש את שאינו ממש ,וחוצב עמודים גדולים מאוויר שאינו נתפס ,ועושה אותם כמעין ערוגה,
מציבם כמין חומה ,מסוכך עליהם כסוכה ,יוצק עליהם מים עד שהם נעשים עפר .והלידה והבריאה
בדיבור ובהבדלה ובנתינת שם ,ומכאן שמה שאין הפה יכול לדבר ,ומה שאין באוזן יכולת לשמוע,
אין לגוף בגוף יכולת לברוא .אמר לה ,אם אין לי כוח לדבר במעשינו לא תהיה לנו בריאה חדשה,
והיה דוחה מעשה האהבה לילה לילה עד שהיא כל גופה התבהלה ,חשבה איזה בעל זה שודך לי,
אינו ממש ,אינו מממש מעשה האירוסין והקידושין בינינו .ואחרי שלושה שבועות וארבעה ימים
באמצע הלילה של שבת בחושך לחש באוזנה אמר לנו הרב ,מצווה להעמיד בן זכר ובת נקבה ,פרו
ורבו אמר ,אמר גלגל חוזר עובר בעולם ,צר צורות ומפרק צורות ,והלילה צר .התעוררה לגופו
בשמחה ,ואחרי ששתל את גופו בגופה התרחק מנשיקותיה ואמר ,לא ברעב ולא בשובע ,במתינות.
ו ִהתבהל כל-כך במעשהו באותו הלילה ,שלא חזר עליו חודשיים תמימים ,ואז שב ועודד
רוחו ,והיה חוזר אליה במתינות כל ערב שבת באמצע הלילה באשמורת שנייה ,והיה מתפלל לפניה
ואחריה תפילה מיוחדת שחיבר יחד עם רבו :ש ְמ ֵרנִי אֵ לִ י ּכְ איש ֹון בת-עין ,הצֶ ל-נא ִבכנפיָך הרחמניות
מבטי שלא אצטרך לראות דבר ,ה ְח ֶדר-נא נוצותיָך החנונות אל עומק אוזני שלא יהיה עלי לשמוע
ִ
על
קול ,חּוס-נא על-פי שלא אומר מילה ,ולא אתחייב בְ דבר .ובאחרונות נוצותיך אלי העמֶ ד-נא אוהל
מעל ערוותי ברוב טּובֶ ָך ,שלא יהיה בי מין מזכר ועד נקבה ,שלא אוליד עצמי מחדש גוף אחר בלי
זיכרון ,לבוש ֶרחֶ ם-אֵ ם או ִמ ְתנאֶ ה במצוות המילה .והיא היתה שומעת אחריו את בקשתו ונעצבת,
מה שידוך שידך לה החכם ,למה אין הוא מבקש את אהבתה שכבר מפכה בה ,רוצה לנסות אותו,
לרא ות בו ,והוא נותר לה ערוגת בשמים חסומה או פרי גנוז שמור מכל משמר ,חשבה בסוף תשים
אפר על ראשה ,תשמיע זעקה ,תאמר אני כאן מול המקום אני שוממה.
משה לימד את הקליפה ,ואת הפרי שמר גנוז לחכמים .חזקל מצא שגלגולי מחשבותיו
הותירו אותו פתאום ער ממש ,שומע את דברי החכם בזמן אמירתם .וכשבחן עצמו ואת הזמן החולף
חש כי שיעור הרב התארך מרוב חלומותיו ,אך ניחש כי הוא קרוב לסופו .ודאי יאמר עכשיו החכם
כי כפולה המשמעות במשפטו ,אחת שהפרי הגנוז נתון רק לחכמים למצוא אותו ,שנייה שרק לפני
החכמים גנוז הפרי ,ואילו מי שאינו חכם ייטול ויקח .אך במקום זאת המשיל החכם את הכלה לפרי
הגנוז ,הסביר כי הכלולות הן הגילוי של הפרי הגנוז ,ואז חילק לשניים ,אחת הודיע שהכלה בבתוליה
שהיא התורה האמיתית נתונה רק לחכמים למצוא אותה פתחים פתחים ולהפוך לבעליה ובועליה,
שנייה הודיע שרק לפני החכמים נותרת הכלה בבתוליה ממתינה ולא נושעת ולא נודעת באמיתה,
ואילו מי שאינו חכם נוטל ולוקח בתולי כלתו תורת אמת ולומד הסודות כאילו לא היו סודות.
התחיל ממלמל ,מי כמוָך באלים אדוני ,מי כמוָך ,אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום
יהללוך סֶ לה ,קדוש קדוש קדוש ,מלוא כל הארץ כבודָך .עוד רגע החכם מסיים את דרשתו ,והוא לא
יודע ,עוד שלושה חודשים נולד לו ילד ,בֵ ן או בת ,זכר ונקבה ברא אותם ,וכלתו מאיימת לפנות אל
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הרב ,לומר כי השידוך ששידך לה ,הבעל שנתן בידה ,אינו אוהבה באמת ,אולי אוהב הוא לתורה,
אולי לאחרים ,אבל לא לה .והיא אינה יכולה לעמוד בכך ,להיות בלתי-נאהבת ,שוממה עמו בתוך
ביתם ,והוא מכוון לשם שמים ,מבקש לו כתר תורה וצאצאים להשביע רצון רב ,ולא אותה .והיא
מסתובבת עם בטן מלאה ,מקיימת בידו מצווה מן התורה לפרות ולרבות אבל אומללה ,לא יודעת
איך תוכל לעזוב אותו כשהתינוק ממלא את בטנה .וחזקל ניסה להניא אותה מללכת אל החכם,
תחילה אמר לה במילים מתוקות ,אמר את אהבתי קשה לתאר כמו שקשה לצייר אור ,על נייר דהוי
יש למשוח צבעים כהים עד מאוד בהרבה כתמי צלליות ושלוליות של שחור ,עד שיתגלה ביניהם פתע
לעיניים ,כאילו היה מונח שם על הדף מאז ומעולם ,אור .אחר אמר לה בדמעות מה יאמר החכם
אם יגלה ,אני כמעט בנו ואיני כלי נאה כפי שאמר לך ולעצמו ,איני שלם ,ואל תרמזי לו במעשים
פסולים.
ה חליט עם עצמו ,יהיה זהיר בחכם ,לא יאמר משלו ,הביטחון לאדוני ,הוא ינהג מתינות,
ישמע מה יש לחכם לומר ,אולי לא התרגש מדבריה ,אולי כבר ידע ,אולי לא דיברה עמו עדיין ,אם
היתה מדברת עמו ודאי היה מרגיש זאת בשיעור ,ולא הרגיש .אבל אולי תדבר עמו היום ,אולי עוד
יצליח לעצור בעדה ,אוהב הוא את החכם ואת חוכמותיו .אשתו רומזת אולי היא עוזבת אותו ,והוא
מפליג במחשבות ,כמה רצה ילד ולא רצה ,לא יכול היה להוליד בעצמו ,לבדו ,אז שם את גופו בגופה,
ודווקא יש בו אהבה ,לא אהבת גופה ,אבל הוא מחבב את תנועותיה בעת ההיריון ,גם את בחילות
הבוקר שלה ,ואת ההפרעות בשקט שהיא מכניסה לחייו ,אולי לא יהיה שקט כאביו .נזכר איך לילה
אחד לפני שבוע או שבועיים ,כשהפרידה הפכה סמוכה כמו הבל פה ,ניסה להסביר לה שבילדותו
היה הרבה עצב שפוך על סדינים וכריות ,וכיסה גופה בנשיקות דודים.
סיים החכם לדרוש את דרשתו ורמז לחזקל באצבעו לגשת אליו .חזקל כבר שם רגליו לפתח
וביקש לחמוק מן המקום אבל משלא יכול היה להעמיד פנים שלא ראה בקשת החכם ניגש אליו.
חכם עובדיה סימן לו לכופף ראשו לפניו ,הניח את ידו הכבדה על שער ראשו אותו גילה מן הכיפה
ואמר בלחש ובמתינות גמורה ,ברוך שפטרני מעונשו של זה .פירש החכם ואמר עתה עליך כל
השבחים והקללות ,כל הכללים והשבח ֹות ,ובמקום ששכינה באה בין אישה ואיש אין אני בא .גִ לְ גֵל
חזקל בלבו ,ברוך שפטרני מעונשו של זה ,ברוך שפטר אותו מעונשי שלי ,ברוך.
יצא חֶ זְ ֵקל את בית-הכנסת בְ רגליים כבדות ,הלך לאט ובמתינות ,מנסה לחשוב לְ מה רמז
החכם בדבריו שתי פנים ,נזכר במות אביו ובידו הכבדה מאוד עליו ,ושאל מה מקום האהבה בלבו
בכל שנותיו ,מה המקום בו היא נכנסת ,מה מקום בו היא יוצאת .קרא לעצמו חיבה במבטא אביו
חֶ ְס ֵקל חסקל ,והתכוון אל ביתו ואל אשתו ,תוהה מי ברא הפכים והפגישם ,ומי הניח דומים
והפרידם .הביט ברחוב הצר ,סמוך לרחוב בו גדל ,ולא שמע קולות שירה מבתי-הכנסת השוכנים
לאורכו .כבר ירד גלגל חמה או עוד רגע הוא קם ועולה ,חש כאילו שתי יממות מלאות ישב ושמע
דברי הלכה מתוקים ,כאילו עבר את הפרגוד ושב .פקפק בכובד רגליו ובכובד המדרכה ,ועורר ראשו
בעזרת גלגל ִשירות של בקשות ופיוטים ושבח ֹות לימים טובים ואחרים .חשב הרב יודע ,הרב אינו
יודע ,והחל אוסף אותיות לְ שמות ,עד שהיו השמות מאירים בלבושם כפנסי רחוב ,התרגש כל כולו
הנה הבוקר בא ,והחל מתבלבל בברכות השחר ,מודה אני לפ ֶניָך ,החזרת-בי נשמתי בחמלה ,ברכִ י
נפשי את אדוני ,עוטה אור ּכשלְ מה ,וְ אֵ ר ְש ִתיְך לי באמונה ,ברוך שעשני עבד לבוראו ,ברוך שעשני
כרצונו ,ברוך.
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ַאנא ִמן ַאלְֹ -יהּוד
.1
בזמן ההוא התהפכה לשוני ,ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה ,עמוק עמוק בגרון ,עמוק מן
הגרון ,המבטא הערבי .כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא ַאנְ וואר
עליו השלום ,וכמה ניסיתי להוציאו מתוכי ולהשליכו באחד הפחים הציבוריים ככה לא הצלחתי.
ומבטי
ֵ
ניסיתי ניסיתי לרכך את העיִ "ן לרכך את העיִ "ן כמו אמא שעשתה זאת בילדותה נוכח המורים
שאר התלמידים ,אבל זרים עוברים רק קיבעּו אותי במקומי ,ניסיתי לרכך את החֵ י"ת ולעשות אותה
כ"ף ,ניסיתי להרחיק את הצ ִד"י מן הסמֶ "ך ,ניסיתי לצאת מן הקו"ף העיראקית הזאת ,ולא צלח
המאמץ .ושוטרים התחילו לעבור מולי בִ רחובות ירושלים תקיפים ,התחילו להצביע עלי ועל זקני
השחור באצבעות מאיימות ,התחילו להתלחש ביניהם בניידות ,התחילו לעצור אותי ולדרוש בִ שמי
ּובְ זהותי .ואני מול כל שוטר עובר בר-ח ֹוב הייתי מבקש לעמוד מהליכתי ולשלוף את תעודת-הזהות
שלי ולהצביע על סעיף הלאום ולומר להם ,כאילו אני מסגיר סוד ֶשיִ פטור אותי מאשמה גדולה:
"ַאנא ִמן ַאלְ -יהּוד ,אנא מן אל-יהוד".
אבל פתאום התחילה נעלמת לי תעודת-הזהות דווקא כשהייתי נזקק לה מאוד .וכך היו
עוצרים אותי השוטרים ערב ערב ובוקר בוקר כשאין בארנקי תעודה אשר תסכים לגונן עלי .אחר-
כך בבית הייתי מוצא את תעודת-הזהות מגולגלת בין שני שטרות ,או בכיס מחוץ לארנק היה מתגלה
לי רישיון הנהיגה ,כאילו ככה הוצאתי אותו בשביל איזה דבר-מה ,או בתיק הגב בין מסמכים היתה
נחבאת תעודת המילואים כאילו שכחתי אותה שם בלי כוונה .אבל כשהשוטרים היו נעצרים מולי
לא היתה נמצאת לי ולּו תעודה אחת שתספר להם על עברי ועתידי .ואז הייתי מתחיל עושה טלפונים,
אומר לשוטר ,תראה ,רק מאתמול המבטא שלי ערבי ככה ,כבד כזה ,והוא בכלל לא פל ְס ִטינִ י הוא
אקי ,וגם אתה לא נראה לי דובר יִ ִידיש מן הבית ,אולי למדת אותה באחד המקומות החיצוניים,
עִ יר ִ
ובכלל ,אולי גם לסבא שלָך היה מבטא כמו שלי ,ותשמע ,אני מתקשר לְ חברים ,חברים שלי ,תשמע
איזה מבטא יפה יש להם ,עברית כמו שצריך לדבר עברית ,בלי שום מבטא ,ואם אלו חברי אז מי
אני.
אבל החברי ם האשכנזים שלי פתאום לא היו עונים לי בכלל ,לא היו שומעים לתחינת
צלצולי ,ורק לעת ערב או ביום המחרת היו מתקשרים אלי חזרה ,שואלים לרצונותי ומסרבים
לזהות את קולי .ואני הייתי נותר לעמוד מול השוטרים לבד ,מתחיל להתקשר לחברים החל ִבים
והט ִריפ ֹולִ יט ִאים והתּונִיס ִאים שלי ,אומר ,אלה אולי אין להם עברית מושלמת ,אינה צחה כל-כך,
ְ
אינה כפי שעב רית צריכה להיות ,אבל בכל זאת טובה היא משלי .והם היו עונים מיד ,לא
מתמהמהים למשמע הצלצולים ,ופתאום גם להם נעשה מבטא ערבי כל-כך כבד כל-כך ,והם בדיוק
היו שומעים ברקע איזה עּוד פתלתל או קאנּון עיקש ,והם היו מברכים אותי "ַאהלן בִ יּכְ " ומכנים
אותי "יא חבִ יבִ י" ושואלים אותי "א ְשלוֹנּכְ " ונפרדים ממני ב"סל ְמתּכְ " ,ומה יכלו השוטרים ,איך
יכלו להאמין לי ,אחרי שכל חברי זנחו אותי כך ,שאני בן ישראל ולא בן ישמעאל.
ואז היו בודקים אותי באיטיות ,מפשפשים בבגדי ,עוברים על פני גופי עם גלאי המתכות,
מפשיטים אותי בשתיקתם היסודית ממילים ומחשבות ,מחפשים עמוק בשכבות כסּויוֹת עורי את
טינתי ,תרים אחר חגורות נפץ ,חגורות נפץ בלבי ,ששים לְ נטרל כל חפץ חשוד .וכשהיו השוטרים
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ניצבים עלי בזוגו ת ונתארכה בדיקתם כמה רגעים ,היה אחד אומר לשני תראה הוא נימול ,הוא
באמת יהודי הערבי הזה ,ושני היה אומר ,גם ערבי נימול ,וחגורות הנפץ אינן מעִ ניין המילה ,והיו
ממשיכים בחיפושיהם .ובאמת באותו הזמן שהנחתי את גופי להם החלו נולדות חגורות נפץ על לבי,
החלו תופחות ומסרבות להיות מנוטרלות ,רועמות רועמות .אבל בגלל שלא היו עשויות פלדה או
אבק שריפה הצליחו לחמוק מן הגלאים המוכשרים.
ובסוף כשהיו השוטרים עוזבים אותי לנפשי חופשי אך לא חף ,הייתי ממשיך בדרכי והולך
בדרך מ ְרּכּוס היורדת לתיאטרון ירושלים מן הבניין היפה של הקונסוליה הבלגית והכיכר שעל רחוב
ז'בוטינסקי .הייתי מחכה לראות שם איזה סרט אמריקאי מרובה אוסקרים ,אבל פתאום לא היה
שם תיאטרון בקצה הרחוב ,ופתאום לא היה זה רחוב מרכוס ,היה זה רחוב עם שם ערבי ,והבתים
היו שבים להיות ערביים ,גם הקונסוליה הבלגית ,וגם האנשים בחצרות ,משפחות משפחות ,היו
ערביים ,לא רק גברים צעירים פועלי בניין ,לא רק מנקי רחובות ועושי שיפוצים.
.2
והייתי מתחיל להתהלך ברחובות קטמוֹן וברחובות טלְ בִ ֶיה וברחובות ב ְקעה ,ובמקום לראות את
עשירי ירושלים שהתכנסו שם בבתים המרווחים ,ובמקום לקרוא שם "כובשי קטמון" ו"יורדי
הסירה" בִ שמות הרחובות ,ראיתי פתאום שוב את עשירי פל ְס ִטין ,והם היו שם כמו שהיו לפני
מלחמת ארבעים ושמונה ,כמו לא היתה מלחמת ארבעים ושמונה .אני רואה אותם והם הולכים
בחצרות בין עצי הפרי וקוטפים פירות כמו לא סיפרו להם העיתונים כי יקמלו העצים ,כי הארץ
ִתימלֵא פליטים .והיה כאילו הזמן הלך היסטוריה אחרת ,שונה ,וזכרתי ששאלתי את אמא למה
אנחנו מרבים כל-כך לדבר היסטוריה ,די עם ההיסטוריה ,די לנו מהיסטוריה ,כי ההיסטוריה הזאת
כובלת אותי ,כובלת אותְך ,לא משאירה בי דבר ,לא משאירה גם לְך.
ובאמת נעשינו קבועים כל-כך בהיסטוריה שלנו ,גם כבויים ,אבל הנה היא הלכה לרגע
מהלך אחר .והייתי אני צועד ברחובות עשירי פלסטין ,וחשבתי אולי ידברו אלי הם בכבוד ,לא כמו
השוטרים ,קיוויתי אוכל לספר להם כמה קראתי על הסופר והמחנך ח'לִ יל אל-סּכאּכִ ינִי ,וכמה
רציתי להתיידד עם נכדיו ,והייתי הולך ביניהם ,מתקרב לחצרות ואיני מצליח להתערות ביניהם ,כי
לרשותי עומדת רק העברית במבטאה הערבי ,ואילו הערבית שלי ,שלא באה לי מן הבית אלא מן
הצבא ,פתאום הערבית שלי אילמת ,חנוקה מן הגרון ,מקללת את עצמה בלי להוציא מילה ,יְ ֵשנה
באוויר המחניק של מקלטֵ י-נפ ִשי ,מסתתרת מבני-המשפחה מאחורי תריסֵ י העברית .וכל הזמן
כאשר ניסיתי לדבר אליהם ערבית מן הקצת והעילג שידעתי ,יצאה לי איזו עברית במבטא ערבי ,עד
שחשבו כמעט אני לועג עליהם ,ואלמלא המבטא שהיה עיראקי כל-כך ,אלמלא זה ,היו הם בטוחים
שאני לועג להם.
אבל ככה עם המבטא התבלבלו ,חשבו אולי אני לועג לעיראקים ,לסדאם חוסיינים ,או אולי
אני איזה עיראקי ישן ,שנותר לו מבטאו אבל ִנשתכחה שפתו .ולא עשיתי שמה חברים למרות רצוני,
ונזכרתי איך שמעתי פעם דוד אחד שלי אומר על הערבים הללו של השכונות העשירות של ירושלים,
אלה אֶ פֶ נ ְִדים ,אלה הולכים בחליפות מערב ותרבושים לראשם ,ושמעתי אז את המילה אפנדי במין
בוז כזה ,למרות שעכשיו אני יכול להיזכר שהוא לא אמר אותה כך ,שמעתי בה בוז כאילו הייתי
איזה פלמ"חניק בסנדלים ומכנסיים קצרים שלועג לבעלי הקרקעות הערביים ומשבח את
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הסוציאליזם הקדוש שלו ושל כל הס ְהיּונִים .אלה אפנדים ,אמר לי הדוד ,והתכוון לומר כבוד ,אך
המ ְשטרוֹת והדורות.
נעלמה ממני שפתם והם לא ידעו את שפתי ,ונשאר בינינו מרחק ִ
בטאי ,יודעים כי אין
ובדרכי חזרה הביתה רק נהגי האוטובוסים היו מקבלים היטב את מ ִ
לִ ְצפות מה מבטאו של נוסע אשר עולה לְ אוטובוס בירושלים .ולא ידע לבי כי שבתי אל לבי ,לא ידע,
ולא ידעו פחדי כי הם כולם שבו עלי ,לא ידעו.
.3
וכך התחלף קולי בקול סבי ,ופתאום הרחובות האלו שהתרגלו כל-כך למותו והיעלמו והעדרו מהם,
פתאום התחילו שוב לשמוע את קולו .ופתאום הקול הזה ,היפה ,שהיה כלוא בתוך עברי ,פתאום
הוא היה יוצא ממני ולא כמבקש נדבות ולא כמבקש לזכות בפירורים ,אלא ממש קול שלי קול שלי
לשתיקתי ,לשתיקתנו ,התקשו מאוד מאוד מול הדיבור ,והיו
ִ
חזק ורם .ורחובות ירושלים שהתרגלו
משקיטים את הקול ,משקיטים אותו לאט לאט אומרים לו זהירות ,אומרים לי זהירות ,אומרים לו
אתה זר ,אומרים לי די לך בשתיקתָך .ולמרות פחדי ,ולמרות שגם לי היה הקול הזה זר ממרחק שני
דורות של שכחה ,השמעתי את כל מילותי במבטא ההוא ,כי לא יכולתי להתמיד ִבשתיקה ,כי היה
בי דיבור רוצה לצאת ,והמילים היו משתנות לי עת היו יוצאות מעומק הגרון .וזר שלא היה מכיר
היה חושב אני נכד נאמן ,ולא היה יודע כמה הרביתי אי-זיכרון על זיכרון לאורך השנים ,ולא היה
מנחש כמה זיכרוני היטשטש וכמה זמנים הרבה הרבה זמנים לא קשרתי את קשר סבי על שפתי.
וחיפושי השוטרים על
ֵ
וכששבתי הביתה מן ההליכה הראשונה ברחובות עם מבטאי החדש
גופי ,היתה זּוגתי מתפלאת על קולי ,ותוך כדי דיבורה אלי והמלצתה לי לחדול התחילה נדבקת
האי ְסט ְמבּולִ י של
מ ִשינּויִ י ּובִ שפתיה ִה ְתקשרו בערבוביה המבטא התימני של ערבית אביה והמבטא ִ
ְספ ְניוֹלִ ית אמה .ואחר כמה ימים החלה חוזרת הביתה מעבודתה מדווחת כמה חוששים במדורים,
כבר מתפשטת מגיפה קטנה בין אנשים במשרדה ,יוצאים המבטאים הישנים ֶש ְמקּווֶ ה היה כי נעלמו.
וידיעה קטנה בשולי אחד העיתונים החשובים גילתה כי הממונים על הביטחון עוקבים מי נדבק ממי
במבטאים האסורים ומקוננים איך מתהפך להם יובל שנים של חינוך מוצלח ,והם כבר חוששים כי
תימ ֵלא הארץ ערבים ,הרבה הרבה ערבים ,על כן החליטו לתגבר את הרדיו בקריינים בעלי עברית
כה רהוטה כך שיובטח לנו כי נחוש זרים בדיבורנו.
ועוד מעט ,היתה מסבירה לי זוגתי ודיבורה רועד ,רגע מצפין אל ְמצרי הב ֹו ְספ ֹורוֹס ורגע
ההשתנות איטית יותר ,התנבאה,
מדרים אל מפרץ ע ֶדן ,הדיבוק הזה נוגע גם באשכנזים .אצלם תהא ִ
כי השתכנעו ילדיהם שמבטא הוריהם והורי הוריהם היה במקורו אמריקאי ,אצלם מועט יותר
הזיכרון המּוחש של דיבורם הישן .אבל עוד מעט יישמעו כאן מחדש ברחובות המבטא הפולני
וההונגרי והרומני והגרמני והאוקראיני ,ומכך חוששים יותר מכל הממונים על ביטחון הציבור,
חששם שאז לא יימצאו קריינים לשלוח אל צבאות הרדיו ,לא יימצאו מורים להורות סוד מבטא
נכון לילדינו.
ולמרות התנבאויותיה על גל גדול של השתנות ,הורי עמדו עיקשים מולי ומול פ ֵני המגיפה,
זוכרים בכמה שנים של מאמץ קנו להם את מבטאם הנקי ,והחלו רומזים לי נחרצות לחדול,
מזכירים לי את תוכניותי ללמוד .והיו מבקשים מאוד מה יכולתי לעשות ,איך אוכל לכסות על געגועי
וגעגועי פתאום בתוך הקול הזה שהוא כל-כך זר לי ,ואני מצר ומצטער כי הוא יוצא ממני ,אבל גם
לא יכול ככה ,ככה סתם ברגע אחד לעצור אותו כי אין בו מחסום מתוכו ואין בו מעצור .אם תמשיך
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את הדיבור הזה ה ִנמשך ממך תרחק מן המלגות ,אמר אבי וצדק מאוד מאוד ,אם לא תשוב אל
דיבורנו הפשוט מה יהיה עליך ,אמרה אמי וצדקה מאוד מאוד ,בכל ראיונותי היו כל הפרופסורים
מבטאי ,מבקשים למצוא בי דיבור אחר ,אוניברסיטאי יותר ,חרף
ִ
והפרופסוריות תמהים נורא על
שהיו המילים כמעט אותן מילים ,אולי מעט יותר שבורות .איך תמשיך אם תדבר כך ,אמרו ביקשו
חרבה ,ולא אבני לבי
הורי מאוד ,מה יכולתי לעשות ,והם דואגים מאוד את עתידי ,ולא שלוות לבי ה ֵ
השבורות ,ולא פינות לבי המחודדות ,לא יכלו לעזור להעביר ממני את הגזירה.
אבל אותם ימים של דאגתם לא היו אוזני פקוחות לשמע דיבורם ,ונעשתה שפתי חירשת
ונעשה לי מבטאם זר ומרוחק ,ונהניתי איך חולפים כך וכך הירחים ונבואות זוגתי מתגשמות
ומשתנים רחובות ירושלים ,רק הורי נשארים לבד עם איִ -השתנותם .וגיליתי את אוזני זוגתי,
אמרתי לה התחלתי כותב את סיפורי באותיות הערביות ,שוב יזדעזעו במדורים החשובים .והיא
אחרי מספר ימים חזרה הביתה לספר כי צחקו ראשי המדורים ,אמרו ,יכתוב כך ,יכתוב סיפורים
שרק הוא יוכל לקרוא ,לא יקראו בו הוריו או ילדיו ,וגם ילדינו לא ייפלו בסכנה ,ואנחנו נעניק לו,
אם יבקש ,את כל פרסי ראש-הממשלה לספרות ערבית בלי שנקרא מילה מתוך ספריו.
וצדקו כמובן ראשי המדורים ,וזוגתי החלה מתנבאת על המציאות בפתגמים ְספנְ יוֹלִ יִ ים,
אומרת לי פתגם זה בו אמי היתה משתמשת ,אמנם איני זוכרת איך היתה אומרת בשפתה ,אך את
מבטאה אני זוכרת .זה הביקור האחרון של הבריאות לפני המוות ,לחשה ואז החלה מבארת ,אלו
פרפורי גוסס ולא תחיית מתים ,וכבר יודעים בגבוהים שבמדורים ,החליטו כי אפשר להירגע ,י ְתנו
את המשרות בדיבור העברי הנכון ,ויחשוב כל אחד לִ מקורות פרנסתו וכלכלת ימיו ודוחק משפחתו,
ואז תשוב העברית הרגילה כמו לא היתה כאן מגיפה.
.4
ולבי התחיל נותן בקולותי סימנים ,אומר זה קולי וזה אינו קולי ,זאת למֶ "ד יוצאת מפי וזאת קו"ף
זרה זרה היא ללבי .והייתי מאט את קצב מחשבותי ,כדי לחשוב ,לחשוב גם על מחשבותי ולא רק
את מחשבותי ,אבל עת לא היתה לי ,והייתי זורה מילים לרוח כמו המלח של הים אשר ודאי איש
לא זורה אותו אל תוך הים .והיה סבי מדבר אלי ,שואל אותי בקולי האם יש סוף לסיפור הזה ,ומה
היסטוריה זו שלי מתערבת בשלָך ,איך באתי להפר חייָך ,אני דור ִמדבר ואיך אתה קם לחדש אותי,
אתה הדור חיכינו אותו שלא יהיה מבדיל בין עברו לעבר מוריו ,כי כבר כאב מאוד עברנו ,ונשארתי
במדבר למאכל עופות דורסים בשבילָך ,כדי שלא תזכור אותי ,שלא תהיה כואב כמונו ,ואיך שיניך
נוגסות שוב את מילותי ,ואיפה ,מחוזות ירושלים אחרים ,אין בתי-תה ,אין חידקל חוצה את העיר
לְ רחמים ,אבל אני לא מצאתי את מותי בירושלים ,גם לא בעיר הולדתי ,אני מת במדבר שביניהן,
הרבה ִמדבר שתיקה.
בְ נה אגפים בלבָך ,נכדי ,היה אומר לי ,עשה אותו מדורים מדורים ,וש ֵּכן אותי באחד
המדורים הנחבאים ,ובשאר המדורים חייה .או עבור למדור השתיקה ,כי השינוי אשר חישבת כי
מתחולל פשוט מדי ,ואם ידובר מבטא אחר מה ישתנה ,האם אחיה שוב ,האם תחיה אתה את חיי
חדשים? די לָך מן הרחובות ,לך אל הוריָך ,אותם לא ישכנע מבטאי ,הם מכירים אותו וכבר הניפו
אלף מרידות .אולי שתיקה תשים בלבם פחד ההווה מן העבר והעתיד .ולמה לא תראה להם את
סיפורָך ,אולי כך יתעוררו ,אמר סבי כמעט משביע אותי מן המתים.
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והתחלתי מודד את שתיקותי ,זאת שתיקת יום ,זאת שתיקת שבוע ,זאת שתיקת חודש
ממוסגרת היטב בתוך קירות הבית ,ואין פוצה פה ,אין חלון פוצה ,ואין אוויר נכנס ,ואין תמונות
החול מגיעות אבל אין גם קודש ,ואין מחסיר ,ואין מוסיף .והכול הקול שתיקותי ,שתיקותי הרבה
מילים הרבה מילים נִשתקות ,ואין אני הווה ,ואין מתהווה ,ואין גמר סוף הסיפור ,ואין כבר טרם
שהיה הסיפור ,אין התחלה.
ושתקתי עוד ועוד הרבה זמנים ,עד שהורי היו אומרים דבֵ ר ,אם לא תדבר איך תקבל ִמלגה
איך תמשיך בלימודיָך ומה תעשה עם חייָך ,ואיה חיוכיָך ,לאן הלכו מקום מסתור ,דבר ,דבר בכל
מבטא כי בא עלינו פחד השתיקה.
.5
אין חידקל חוצה את ירושלים ,והמייתו לא משתיקה את הגבולות הקמים עלינו ,הגְ בּולִ ים
המפרידים ביני לבין עצמי ,אני לא שם לא כאן ,לא מזרח לא מערב לא מזרח במערב לא מערב
במזרח ,לא קולי עכשיו ולא קולות עברי ,ומה יהיה בסוף .אילם אני הולך ברחובות וגם מעט חירש,
הפעם רק חזותי טורדת את השוטרים ,רק זקני העבות ,ועקשנותי לא להוציא מילה מפי ,שוב חודש
תמוז הולך גווע בתוכי ,ולמרות החום אני מתעטף במעילים לכסות על חגורות הנפץ של לבי .וכך
מתוך נאמנות השוטרים למשימתם אני מובא אל בית-המעצר והורי באים אחרי ,לראות את בנם
ואנה הוא מובל.
אני שותק מול הורי ,ואיך יגיבו ,אני שותק מול הורי ומוסר להם את כל סיפורי שהסתרתי
מהם ,רומז ִהנה כאן כתבתי עליְך אמא ,וכאן עליָך אבא .הנה אני כותב שירי התנגדות לעברית
בְ עברית ,אני מרבה את רמזי ,כי אין לי שפה אחרת לכתוב בה ,מרוב בושה לא הורשתם לי דבר.
והזמן הזה אוסר עלי שירה בזמן שהם מתגודדים עלי גדודים גדודים ,מתגודדים גם עליכם ,והשפה
שפתי מצווה עלי להשתפְך בה ,להיות חליל ריק למשביה ,עד שנפיק ביחד צליל ,נהיה נאי
ִ
שהיתה לִ
צרוד יחדיו ,נתחזה שפה אחרת ,נעדרת .וזה באמת אותו סיפור שוב ושוב חוזר ,כמה סיפורים יש
לי ,אמא אבא ,כמה סיפורים יש לְ אדם ,אותו סיפור הוא מנסה לספר כל פעם במילים מעט שונות,
כל פעם מנסה לפתור מעט ַאחֵ ר את אותו סיפור בלתי-נפתר ,והאם אין אתם מזהים כאן גם את
סיפורכם ,בכל זאת מעט סיפרה לי שתיקתכם .הנה עכשיו ניסיתי לכתוב את הסיפור במבטא הערבי,
סיפורי ,אמא אבא ,קראו את כל סיפורי
ִ
אך מה עלה מכך ,תראו היכן אנחנו נפגשים .קחו ,קראו את
שכך הסתרתי מכם שנים רבות ,הרי גם אתם אותה גלות ,אותה שתיקה ,אותה זרות בין לב לְ גוף
ובין מחשבה לְ דיבור ,אולי תדעו כיצד תיפתר העלילה.
והורי דיבור ראשון התכחשו ,אמר אבא לא זה בננו ולא זה הזקן אותו גידלנו ,אמרה אמא
ואיפה ,לנו אין מבטא הזה ,אמרו ביחד לפקידים לא היה לו מאין לרשת מבטא זה ,לא מן המשפחה
יטיב ְשאֵ ת נשוב
הפנימית ,סבא שלו ַאנְ וואר מת טרם לידתו ,בן שלנו לא .דיבור שני רמזו ,ואם לא תֵ ִ
יטיב ְשאֵ ת ותעזוב את הסיפורים ,את הסיפור הזה,
הביתה ממתקן הכליאה מאוכזבֵ י דורות ,ואם תֵ ִ
את הדיבור הזה והשתיקה הזאת ותדבר עמנו בשפתנו ,נשאר כאן עִ ְמָך עד שתהיה נידון לצאת
לחופשי ,עד שנהיה כולנו יחד נידונים.
ולא ידעו הורי כי שבתי אל לבם ,לא ידעו ,ולא ידעו כי פחדיהם כולם שבו עלי ,לא ידעו.
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أَ َنا مِنَُ ا ْل َيهود  /أَ ْلموج ِبي َهر
ـحـمـد َعـ ُّبـود
بري ُِة :م َ
الم َتر ِجمُ مِنَُ ال َع ِ
()١
ح َي َ
سانِي ،وعِ ن َُد حلول َ
ص ْفحة ال َح ْلق
صقَُ ب َس ْقف َح ْلقي ،ثمُ َرا َُ
ك اُْل َف ْت َر ُِة ا ْن َقلَ َُ
فِي تِل َُ
نزلِقُ َبعِيدً ا على َ
ش ْهر َت ُّموز ا ْل َت َ
ب لِ َ
ارع ،ار َتدُ إليُ الن ْطقُ العربي الذي كان َيتلفظُ ِب ُِه َجدِّ ي أَ ْن َور
ص ُل َ إلى الن ْط ُِ
حتى َو َ
ق ال َع َربي .و َب ْي َن َما ك ْنتُ أَسِ يرُ في الش ِ
حاو ْلتُ أن انتزعه مِن داخِلي ،وألقي بِ ُِه في واحِدة من سِ الل القمامة العامة لكن دونَُ َجدْ َوى.
رحمة هللا َعلَيه ،و َك ُْم َ
ت ال َتالمِيذ ،لكن
دَرسِ ينَُ و َن َظرا ُِ
صا أن أ َخ ِّففُ َح ْرف العين ِم ْثل أمي الَتي َف َعلَتُْ ذلك في صِ َباها ِح َيال الم ِّ
حاو ْلتُ مخل ً
َ
الغ َرباء الَمارونَُ في َ
حاو ْلتُ أن أباعِد َب ْينَُ
حاو ْلتُ أن أخ ُّفف َح ْرف الحاء ،وأَ ْن َط َُقهُ خاءَ ،
الط ِريق ث ّبتونِي في َمكانِيَ ،
الح ْزم
حاو ْلتُ ال َف َر َُ
حاوالتِيَ .وبَدَ ُأَ ِرجال ش ْرطة يكسو َ
ار مِن هذه القاف العِرا ِق َية ،لكن لَ ُْم َت ْن َجح م َ
سينَ ،
الصا ِدُ وال ّ
َمالم َِحهمَ ،يم ُّرونَُ أَمامي في َ
صابع م َت َو َعدةَ ،ي َتها َمسونَُ فِي َما
وارع القدس ،يشِ يرونَُ إلَ ّي ،وإلى ل ُْ
ِح َيتِي َ
الس ْوداء ِبأ َ ِ
ش ِ
اسمِي ،وه ِويتِي .أَما أنا َفك ْنتُ أَ ِريدُ أن
ت الد َْو ِرية ،و َب َدءوا ي ْلقونَُ ال َق ْب َُ
ارا ُِ
ض َعلَي ،و َيسأَلو َننِي َعن ْ
س َي َ
َب ْي َنهم داخِل َ
ي َيم ُُّر أَمامي ،وأ ْ
يرا إلى َخانِ ُِة ال َق ْومِية ،ألقو ُل َ لَه ْمَ ،و َكأَ َننِي
ف كل ش ْرطِ ُِّ
اس َت ْو َق َُ
ش ِهر في َو ْج ِه ُِه ِبطاقة اله ِوية ،مشِ ً
ْ
سي ْنقِذنِي مِن ته َمةُ َبشِ َعة" :أَ َنا مِنَُ ال َيهودِ ،أَ َنا مِنَُ ال َيهو ُِد".
أَبوحُ ِبسِ ُّر َ
لَكنُ بطاقة اله ِوية ْ
س الحاجة إِلَ ْيها .فبدأ رجال الشرطة َي ْع َت َقلونني
اخ َت َفتُْ ف ْجأَة ،اختفت في ال َل ْحظة الَتي ك ْنتُ في أَ َم ُّ
ساء ،وال يو ِجدُ في م ِْح َف َظتي َ
شهادةُ واحِدةُ ترضى الدِفاع َعنِي .في البيت ،ك ْنتُ أجد بطاقة الهوية مطوية
باحا َو َم ً
ص ً
َ
ص َُة القِيادة تطِ ُل ُّ مِنه َو َكأ َ َننِي كنت على و ْ
ب ال َمح َف َظ ُِة َ
شك
صلَ ْي ِن ،أَ ْنظرُ إِلَى َجي ُِ
ار ِجي َفاك َتشُِفُ أَنُ ر ْخ َ
بين َو ْ
الخ ِ
الحقِيبة التي أحملها على َظ ْهريَ ،و َج َدت َ
االحتِياط م َت َو ِار َية بين َك ْومة من
شهادة خِدْ مة ْ
إِ ْخراجها ألَ ْمر ما ،وفي َ
صد .لكن عندما تس ّمر رجال الشرطة أمامي ،لَ ُْم أعثر على شهادة أو َو َرقة
الوثائِق ،وكأنني َنسِ يتها هنا َُ
ك دون َق ْ
َ
س َف َق ْطُ
اس َم ُْع :أَ ْم ُِ
است ِْخدام الهاتِف؛ أَقولُ لِ ْلش ْرطِ ّيْ ،
شرعُ في ْ
واحِدة تخبِره ُْم عن َماضِ يِيُ وم ْس َت ْق َبلِي ،حينها كنتُ أَ َ
وصارت أَ ْ
سى ل َِسانِي َثقِيال ،ل ُِك َنها ليست ل ْكنة فلسطينية ،إنها عراقية ،وأَ ْنتَُ
َتبدلتُْ ل ْك َنتي
ش َبهُ ِباللغة العرب ّية ،أَ ْم َ
َ
ك َيتحدثُ
ار ِجي ،وعمو ًما رب َما َكانَُ َجد َُ
أَيضُا ً ،ال َي ْبدو لِي أَ َن َُ
ك َت َعل َمتَُ "اليديشية" فِي َب ْيتِكَ ،رب َما َت َعل َم َت َها فِي َم َكانُ َخ ِ
ستسمع ِب َن ْفسك َط ِريقة ن ْطقهم الرائِعة ،أنهم َي َت َحدَثونَُ
بل ْكنة مشا َبهةُ للكنتي .اسمعَُ ،
ص ُِدقائِيَ ،و َ
سأَتصِ لُ حاال ِبأ َ ْ
ك أن َت َت َخيلُ َمنُْ أَكونُ.
ي ل ْكنةَ ،وإِذا َكانَُ هؤالء هم أصدقائي َفلَ َُ
ال ِع ْب ِرية َكما َي ِجبُ أن تكون ،بِدونَُ أَ ُّ
لكن فجأة أصدقائي االَ ْ
س هَاتِفِي الم َت َوسِ ِل،
شكِنازيم – اليهود من أصل أورو ّبي – لم يجيبونني أَ ْل َبتة ،لَ ُْم ينصِ توا ل َِج َر ُِ
صباح ال َي ْوم التالي ،يسألونني ماذا ك ْنتَُ ت ِريدَ ،و َي ْرفضونَُ َت ْم ِييز َن ْبرة
َكانوا يعاودون االتصال بي في ال َمساء ،أَ ُْو َ
ص ْوتي .و َظلَ ْلتُ واقفا أَما َُم ِرجال الش ْرطة َوحِي َداًَ ،و َ
عتُ أتصل بأصدقائي التونسيين والحلبيين والطرابلسيين،
ش َر ُْ
َ
ضل من العبرية
وأَقولُ رب َما ال َي ْنطِ قُ هؤالء ال ِع ْب ِرية األَ ْن َقى ،ليست العبرية كما َي ِجبُ أن َتكون ،لكنها على كل حال أَ ْف َ
ارُ
ص َ
االستِجابة لِجرس هاتفي ،لكن َف ْجأَة َ
الَتي أَ ْنطِ قها اآلنَ .وا ْل َحقُّ  ،أنهم كانوا يجيبونني َف ْو ًرا ،لَم َي َتلَ َُكئوا في ْ
الً ِج ًداَ ،وفِي تلك اللَ ْح َظ ُِة ِبال َذات َت َرد َدت ورائهم َت َقاسِ يمُ عودُ م َت َعث َِرةُ ،أَو رب َما َن َ
شاز َعلَى ال َقانون.
نطقهم َع َر ِب َيُا ً َثقِي ُ
يبي" ،و َيسأَلو َننِي "إِيش لو َنك" ،ويودّعو َننِي
َكانوا ي َح ُّيو َننِي -بالعربية" :-أهال بك" ،وي َنادو َننِي " َيا َح ِب ِ
فعلُ رجالُ ال ُّ
صدِّقونَُ أنني ابن يعقوب ،ولست من
ضا َعني أصدقائي؟ كيف ي َ
شرطةَ ،ب ْع َُد أن أَ َ
سالم َتك" .ماذا َي َ
بـ" َ
أبناء إسماعيل؟!
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سدِي ِب َكاشِ ف ال َم َعادِن ،يجردوني
شرعونَُ في َت ْفتِيشِ ي ِبب ْطء ،يفتشون َم ُِ
البسي ،يعبرون على َج َ
عندئذَ ،كانوا َي َ
صى س ْرعة
ص ْمتهم الم ْط َب ُِ
ق من َُكلِماتي وأَ ْفكاري .يفتشون َت ْحتَُ َط َبقات َج ْلدي عن ِح ْقدي الدَ فِينَ ،يركضون بأ َ ْق َ
ب َ
َورا َُء األحزمة ال َناسِ فة ،األحزمة الناسفةُ التي في قلبي ،ويفرحون كل َما أَ ْب َطلوا َُم ْفعو ُلَ َر ْغبة َم ْ
شبوهة بِداخِليَ .كانَُ
ِر َجالُ ال ّ
شر َطة َيق َتربونَُ مِني َم ْث َنى َم ْث َنىَ ،وعِن َد َما َيطولُ َُو ْقتُ ال َت ْفتِيشَ ،يقولُ أَ َحدهم ل َِزمِيلِ ُِه :ا ْنظر إِنه َم ْختونَ ،حقا
ِتان ،ثمُ
الع َربُ أَ ْي ً
َي ْبدو َيهو ِد ًيا َه َذا ال َع َربيَ ،ف َير ُُّد َزمِيلهَُ :
ضا َي ْختِنونَ  ،واألحزمةُ الناسِ فةُ ليس َلها َعالقة بالخ ِ
احت َت َت َكا َثرُ َح ْو ُل َ َقلبِي أَ ْح ِز َمةُ
والحقِيقة أنني في تِل َُ
ي َواصِ لونَُ ال َت ْفتِيش.
سديَ ،ر َ
ك اللَ ْحظة التي أَ ْسلَ ْمتُ لَه ُْم فِيها َج َ
َ
َناسِ َفة ،أَ َخ َذت َت َت َو َرمُ و َتن َتفِخ ،و َتأْ َبى أن يبطل َم ْفعولَها ،و َ
وعة من الص ْلب،
صن َ
ش َر َعتُْ َت ْزأرُ وتزأر .لكن ألنها لم تكن َم ْ
أو ال َبارود ،أَ ْفلَ َحت في ال َت َملُّص من أَ ْج ِهزة َك ْ
شف ال َمعادِن.
أخيراِ ،ع ْن َدما كان رجال الشرطة يتركونني وشأني طلي ًقا ،لكن لست بري ًئا ،كنتُ أ َواصِ ل َطريقِي وأَسِ يرُ في شارع
ً
ْ
المطل على شارع
اركوس" الم َؤدِي ل َم ْس َرح القدس مرورا بِ َم ْبنى القنصلية البلجيكية ال َف ْخم ،وال َم ْيدان
" َم ْ
جابوتِ ْن ْسكِي .ك ْنتُ انتظر هناك لِمشاهدة فيلم أمريكي حاصِ ل على عِ دة َجوائِز أوسكار ،لكن ف ْجأَة لم يكن هناك َم ْس َرح
ارع "ماركوس" ،كان َ
في نِهاية الشارع ،وفجأة لم َيكن هذا َ
شارع َيحمِل اسما عربياً ،وعَادَ ت البيوت لتكون
ش ِ
والعائِالت ،حتى ال َعائِالت أَص َب َحت عربية ،ليسوا م َجرد
احا ُِ
تَ ،
س َ
عربية ،وكذلك القنصلية البلجيكية ،والناس في ال َ
شبان يعملون في الم ِْعمار ،وليسوا مجرد جامعي ق َما َمة ،أو عمال َترمِيم.
()٢
ي ال َق َطمون وفي شوارع الطالبية والبقعة ،وبَدَ ال من أن أرى أَ ْث ِرياء القدس َيجلِسون
َذ َه ْبتُ ألتجول في شوارع َح ُّ
وردي
ِبرية" :كو ْفشي هَقطمون -غ َزاة ال َق َطمون" ،و"ي ْ
في البيوت َ
وارع الع ِ
الرح َبة ،وبدال من أن أقرأ أس َماء الش ِ
يرا -مفقودي القارب" ،رأيت هناك مجد ًدا أَ ْث ِرياء فلسطين ،كانوا هناك مثلما كانوا قبل حرب  ،٤٨كما لو أن
س َ
َه ِّ
حرب  ٤٨لم تحدث .أراهم يسيرون في الساحات بين أشجار ال َفا ِك َهةَ ،يقطفون الثِمار ،وكأن الصحف لم ّ
تحذرهم
ستمتلئ ِبالال ِجئِين .وبدا وكأن َ
تاريخ مغاير ،م ْخ َتلِف ،و َتذكرتُ
من التس ُّبب في ذبولِها ،ألن األرض َ
الز َمن سار ب ِا ِّتجاه ِ
كبلني
أنني سألتُ أمِي لِماذا َنتحدث َكث ً
ِيرا عن التاريخَ ،كفانا تاريخا ،يكفينا ما حدث لنا من التاريخ ،هذا التاريخ َي ِ
ش ْي ًئا ،وال يترك لَكُِ َ
ويكبلك ،ال يترك فِيُ َ
ضا.
ش ْي ًئا أَ ْي ً
َح ًّقا ،لقد َتجمدنا في تاريخنا ،لكن ها ه َوُ التاريخ سار للَ ْحظة فِي اتجاه مختلف .وصِ رتُ أتجول في شوارع أَ ْث ِرياء
احتِرام ،على َع ْكس رجال الشرطة ،و َت َم ّنيتُ أن أحكي لَهم َكم قرأت عن
فلسطينَ ،و َظ َن ْنتُ أنه َُم رب َما يعامِلونني ِب ْ
صادِق أَ ْحفاده ،ك ْنتُ أسير بينهم ،أقترب من األَ ْفنِية لكن لم أَ ْس َتطِ ع
س َكاكِينِي ،وكم َودَدْ تُ أن أ َ
األ ِدُيب والم َر ِّبي َخلِيل ال َ
االن ِد َماج معهمَ ،فكل َما بِ َح ْو َزتِي العبرية َف َقط بل ْكنة عربية ،أَما ل َغتي العربية ،التي لم أتعلمها في البيت ،بل تعلمتها
في الجيش ،أصبحت ف ْجأَة َخ ْرساءَ ،م ْخنوقة فِي َح ْلقيَ ،ت َلعن نفسها دونَُ أن َتصدر َكلِ َمةَ ،ت َنامُ فِي ال َهواءُِ َ
الخان ُِ
ِق
حاو ْلتُ أن أتحدث
ت َن ْفسِ يَ ،ت ْخ َت ِبئ عن أَ ْنظار أَ ْفراد أ ْس َرتِي َخ ْل َُ
جري فِي َمال َذا ُِ
س َتائِر اللغة العبرية .وكلما َ
ف َ
الذي َي ِ
ض ال َكلِمات العربية القليلة ،الم َتلَعثمة التي تعلمتها ،كا َنت َت ْخرج من فمي عبرية بلكنة عربية ،حتى َظ ُّنوا
إليهم ِب َب ْع ِ ُ
اس َت ْه َزُأَ بهم ح ًقا.
أنني أَ ْس َخر مِنهم ،ولَ ْوال أن لكنتي بدت عراقية ِج ًدا ،لوال هذا َف َقط ،لَ َتأَكدوا أنني ْ
ضاعتُْ ل َغته،
الصدام حسينيين ،أَ ُْو رب َما أنا عراقي قدِيم،
َ
لكن هذه اللكنة حيرتهم ،ظنوا أنني أسخر من الع َِراق ِِيينَ ،و َ
صدِقاء ه َناكَ ،ر ْغ َُم َر ْغ َبتِي فِي َذلِك ،و َتذكرت أنني سمِعت ع ًّما لي يقول َذاتَُ َمرة إن هؤالء
و َبقِ َيتُْ ل ْك َنته .لم اك َتسِ ب أَ ْ
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سمِعتُ َي ْو َمئِذ
العرب المقيمون في أَ ْحياء القدس الموسِ رة "أَ َف ْندِية"َ ،ي ْرتدون ِب َذالت غربية و َي ْع َتمِرون ال َط ْربوش ،و َ
باالحتِقارَ ،ر ْغ َُم أنني أستطيع أن أتذكر جيدا اآلن ،أنه لم َيقصِ د ذلك ،لكنني سمِعتُ فِيها
برةُ َتشِ ي
كلمة "أَ َف ْند ُّ
ْ
ِي" بِ َن َ
يرا ،و َي َ
سخر من اإل ْق َطا ِعُّيين العرب،
ص ْن َدالًًَ  ،و َي ْرتدي ِب ْن َطاال َقصِ ً
احتِقار ،وكأنني أحد جنود "ال َبا ْل َماح" َي ْن َتعِلُ َ
َن ْبرة ْ
و َي ْم َتدِحُ ا ْ
احتِرامه ،لكن
يرا عن ْ
اي َنة .قال لي ع ّمي :هؤالء أَ َف ْندِيةَ ،ت ْع ِب ً
شت َِراكِيُته الم َق َدسة ،التي يؤمن بها كل ال َ
ص َه ِ
صلَت َب ْي َن َنا أَ ْنظِ مةُ الحُ ْكم ،و َت َباعد األَ ْجيال.
ضا َعت ِمُنِي ل َغتهم ،وهم ال َي ْع ِرفون لغتيَ ،و َف َ
َ
في طريق َع ْو َدتِي لِل َب ْيتِ ،لم َي ْس َت ْقبِل ل ْك َنتِي جيدا سِ َوى سائِقِي الحافِالت ،فهم يدْ ِركون صعوبة َت َو ُّقع لكنة كل راكِب
علي ،لم
ص َعد إلى الحافِلة في القدس .ولم َي ُِ
خاوفي أنها ا ْن َقضت َ
َي ْ
در قلبي أنني عدت إلى قلبي ،لم يدر ،ولم تدر َم ِ
تدر.
()٣
اعتادت َم ْوته وغِيابهَ ،ت ْس َمعُ صوته من َجدِيد ،و َفجأَة
صوتِي ،وفجأة بدأت الشوارع التي ْ
صوتُ َجدِّ ي ب َ
َو َه َك َذا َت َبد ُلَ َ
سو ُل َ الص َد َقات ،وال َيس َتجدِي الفتات،
خرج من داخلي هذا الصوت الجميل ،الذي كان َمسجو ًنا في ماضِ ي ،خرج ال َيت َ
صوتُ َق ِويُ وم ْر َت َفع .و َ
ص ْمتي ،وصمتنا ،وجدت صعوبة َبالِغة أمام هذا
ش َو ِارع القدس التي اعتادت َ
صوتِيَ ،
إِنهُ َ
وراحت َتكتمُ هذا الصوت ،تس ُّكته شي ًئا فشي ًئا ،وتقول له احذر ،وتقول لي احذر  ،تقول له أنت َغ ِريب عنا،
الحديث،
َ
الصوت َكانَُ َغ ِري َبُا ً َعلَي أيضاً ،وداهَمنِي بعد
وتقول لي يكفيك صمتك .وبالر ْغ ُِم مِن َخ ْوفي ،وبالر ْغ ُِم مِن أَنُ هَذا َ
الص ُْمت ،كان ِبداخلي َكالم
ِجيلَ ْين من ال َغفلة ،فإنني َرددتُ كل كلماتي بهذا الصوت ،ألنني لم أتمكن من مواصلة َ
يريد أن يخرج ،وكانت كلِماتي تتغير لَحظة خروجها من الح ْن َجرةَ .
عرفو َنني أنني َحفِيدُ
وظنُ الغرباءُ الذين ال َي ِ
ِ
صوروا إلى أي مدى ا ْنطمستُْ
ان ،و َت َخففتُ مِنَُ الذاك َِرة َع َلى ُّ
مر السنين ،لم َي َت َ
م ْخلِص ،ولم يدْ ِركوا َكم َت َزودتُ بالنِس َي ِ
س َنة َمرت دونَُ أَنُْ َيأتِي ِذ ْكر َجدي َعلَى ل َِسانِي.
ذاكِرتي ،و َك ُْم َ
عِندما رجعت إلى البيت من َج ْولتي األولى في الشوارع َ
بط ِريقة ن ْطقي الجديدة ،وبعدما فتش ِر َجالُ ال ُّ
شرطة جسدي
كله ،ا ْن َد َه َ
ف عن ذلك ،بدأت َت ْن َتقِل إِليها
شت َز ْوجتي من طريقة نطقي ،وأَ ْثناء َحدِيثها معي ،و َنصائِحها بأن أكًَ ُّ
اس َط ْنبولي َير ِجعُ
َمظاهِر العَدْ َوى ،وظهر على شفتيها َخلِيط من نطق َي َمن ُّ
ِي َترجع أصوله َلع َر ِب َي ُِة ِأبيها ،وآخر ْ
خاوف في األَ ْقسام من
ص َ
لل َيهو ِد َي ُِة اإلس َبانِ َي ُِة التي َتحدَث َتها أم َها .وبعد عدة أيام َ
ارت َتعودُ من عملها ،و َتحكِي عن ال َم ِ
ا ْنتِشار َوباء م ْعدُ بين أفراد مكتبها ،لقد بدأت طرق النطق القديمة تخرج للنور ،بعد أن َظ ّنوا كل الظن أنها اختفت.
زاوية م ْه َملة باحدى الصحف الك ْب َرى َك َ
تحرون من الذي نقل
فُ أن َمسئولي األمن َي ّ
ش َ
غير أنُ خبرُاً َ
صغيرُاً في ِ
ضياع َم ْجهود خمسين عاما من ال َت ْعليم الناجح ،و َت َزا َيدت
عدوى طرق النطق ال َم ْحظورة ،و َت َع َُ
الى النواحُ على َ
زودوا اإلذاعة بق ّراء َن ْ
َ
شرة َينطِ قون
البالد بالعرب ،ال َكثِير وال َكثِير مِنَُ ال َع َربِ ،لذلك َقرروا أن ي ّ
اوفُ من امتالء ِ
المخ ِ
ب طريقة نطقنا.
س َب ُِ
سليمة ومن ّمقة ،حتى يضمنوا أن َنشعر نحن بأننا غرباء ِب َ
لغة عبرية َ
نجذِبُ َ
نج ُُّر َجنوبُا ً
ارة َي َ
وسفور ،و َت َ
ش َما ُالً َن ْح َُو َمضيق الب ْ
ارة َي َ
شرحُ لي بصوت مرتجفَ ،ت َ
احت زوجتي َت َ
َبع َدُ َقلِيلَ ،ر َ
س االَ ْ
شكِنازيم أيضا .لكنها تنبأت أن إِيقاع ال َت ْغيِير عندهم سيسير بب ْطء ،ألن
َن ْح َُو َخلِيج َعدَن ،أن هذه ال ِج ِّني َتلَب َُ
صل أمريكية ،كما أن ذاكرتهم القريبة ال َتصِ لَهم بطرق
أوالدهم مق َتنِعونَُ أَنُ لَ َك َنات آبائهم وأَ ْجدادَ هم كانت في األَ ْ
النطق القديمة ،ولكن َعما َق ِريب سنسمع في الشوارع مجد ًدا ،اللكنة البولندية ،وال َم َجرية ،والرومانية ،واأللمانية،
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واألوكرانية ،و َه َذا أَك َثر ما يخِيفُ مسئولي األمن ،إنهم خائفون فعال ،فعندئذ لن َي ِجدوا قراء نشرة يرسِ لونهم إلى
جيوش اإلذاعة ،لن يجدوا معلمين يل ّقنون أبناءنا طريقة النطق السليم.
الو َباء ،ما
ض َر َبات َ
وعلى الرغم من تنبئِها ب َم ْوجة عظيمة من التغييرات ،فإن والديُ وقفا صامِدَين أمامي ،وأمام َ
بح ْزم ،أن أكف عن
زاال َيتذ ّكران السنين ،والمجهود الذي بذاله الكتِساب طريقة نطق صافِية ،ثم بدءا يلمحان ليَ ،
إلي ،لكن ماذا أفعل؟ كيف أستطيع أن أ ْخفِي َحنيني ،وقد َتجسد حنيني
ذلك ،ويذ ِّكراني بمستقبلي الدراسيَ .توسال ّ
سى ألنه َيصدر عني ،لكنني ال أستطيع إيقافه ب َقرار في
فجأة في هذا الصوت ال َغريب عني ،وأَشعر بالضِ يق واألَ َ
صلت ال َتح ُُّدث بهذه اللَ ْهجة ،لن َتحصل على مِنح
لَ ْحظة واحدةَ ،ف َهذا الصوتُ ال َيح ِجزهُ َحا ِجز وال َيعوقهُ َعائِقُ .إذا وا َ
السلِسة فل َتتحمل ما س َيحصل لك ،قالتها أمي وكانت محِقة،
دِراسية ،قالها أبي ،وكان صا ِد ًقا .إذا لم َتعد إلى لهجتنا َ
حاولون أن َيعثروا بداخلي على
في كل مقابالتي ،كان المحاضرون والمحاضِ رات مندهشون من طريقة نطقي ،ي َ
ِعي ،على الرغم من أن الكلِمات كانت هي الكلِمات نفسها لكنها َثقيلة
للج ُّو الجام ّ
لكنة أخرى ،تكون أكثر مالئمة َ
لي ،لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟
ومضطربة .كيف ستواصل دراستك ،إذا تحدثت بهذه الطريقةَ ،قا ُل َ لِي والدي وأَ َل ّحا َع ّ
وأحجار قلبي المنهارة وأَ ْر َكان َق ْلبِي
سكينة قلبي ال َم ْهدودة،
َ
إنهمُا َ خائفان على مستقبلي فعالً ،لكن ماذا عن َ
ال َمشحو َذة ،لم يتم ّك َنا من مساعدتي ،وال رفع ح ْكم ال َقدَر عني.
صبحت أشعر أن لهجتهما غريبة
صبحت ل َغتي ص ّماء ،وأَ ْ
في تلك األَ ْثناء تزايد َقلَقهما ،لكني لم أصغ لحديثهما ،وأَ ْ
است ْمتع بمرور األيام والشهور ،وراحت ًِنبوءات زوجتي َتتح ّقق ،وشوارع القدس تتغير أمام
عني ،وصرت ْ
ناظري ،لكن أبي وأمي وحدهما َتج ّمدا في مكانهما بال أي تغيير .وأطلعت زوجتي على سِ ِّري" :بدأت في كِتابة
برى بالصَدْ مة مرة أخرى" .وعادت زوجتي بعد
س ُِ
ام الك َ
صصي بالحروف العربية ،س َيشعر المسئولون في األَ ْق َ
قِ َ
قصصا ،هو وحده يستطيع
ضحِكوا ،وقالوا ،فليكتب ،ليكتب
ً
عدة أيام إلى البيت لتحكي لي أن ر َؤساء األَ ْقسام َ
قِراءتها ،لن يقرأها أبواه ،وال أبناؤه ،وكذلك أوالدنا لن َيتعرضوا َ
الجوائز
للخ َطر .وس َنمنِحه ،لو أرادَ ،جمِيع َ
ب ال َع َربي ،دون أن َن ْق َرأ َكلِ َمة مما َك َت َبهُ.
الحكومية فِي األَ َد ُِ
صدَقَُ ر َؤ َساءُ األَ ْقسام بالطبع ،وشرعت زوجتي َتتكهن بما سيحدث مستعينة بأمثال يهودية-إسبانية ،وتقول لي
َ
صحيح أنني ال أتذكر كيف كانت َتقولهُ ِبل َغتِ َها ،لكنني اتذكر َط ِري َقة نِط َقها" .إنِّ ًَ هَا
هذا المثل كانت تردده أميَ ،
ست بال َم َثل ،ثمُ َ
ِضار ،ال َل َح َظات َب ْعث الموتى ،وكِبار
شرحه ،إننا َنعِيشُ لَ َح َظا ُِ
ت االحت َ
ش َر َعت َت َ
الوة روح" َه َم َ
َح َ
قرروا أنه ال داع لل َق َلق ،سيكون َ
ش ْرط َقبول الموظفين في ال َمناصِ ب هو
يعرفون ذلك ،لذا ّ
المسئولين في األَ ْقسام ِ
سلِيم ،وعلى كل َ
ش َخص أن يف ّكر َمر َت ْين حتى َيض َمن َمصدَر ِر ْزقه ،ول ْقمة خ ْبز يعِيل بِ َها
إِ ْتقانهم للنطق العبري ال َ
أ ْسرته ،وبهذه َ
ِبر َية ال َمأْلوفة ،وكأنُ شي ًئا لم يكن.
الط ِري َقة َتعود الل َغةُ الع ِ
()٤
ح ُْرف الم َيخرجُ من َفمِي،
صوتِي ،هذا َُ
َب َدُأَ َقلبِي َيط َبعُ َبص َمتهُ َعلَى َطب َقا ُِ
صوتِي ،وهذا ليس َ
صوتِي ،أقولُ هذا َ
ت َ
غري َبة َعن َقلبِي .كنتُ أبطئ إيقاع أفكاري ،لكي أفكر وأتأ ّمل في أفكاري نفسها ،لكن لم يكن لديُ َُوُْقت،
وهذه َقاف َُ
الرياح مثل ِمُْلح البحر الذي ال ينثره داخل البحر أحد .وكان جدي يكلمني ،ويسألني بصوتي:
َفرُ ْحتُ أنثر الكلمات مع ِ
أليس لهذه القصة نهاية؟ لماذا يختلِط تاريخي بتاريخك؟ كيف جئتُ النتهك حياتك بهذه الطريقة؟ أنا من ِجيل
الصحراء ،كيف َتقومُ وتب َعثُ فيُ الحياة؟ إنك الجيل الذي اُْنتظرناه ،انتظرنا أال يفصل بين ماضيه وماضي مُ َعلِّميه،

87
الجوارح من أجلك ،حتى ال تتذكرني ،حتى ال تتألم مثلنا،
ُِ
ألن ماضينا م ْؤلِم ج ًدا ،لقد بقيت في الصحراء آكل الطُيور
جري فِي ال َمدِي َن ُِة
ض بالنوا ُِ
كيف َتع ُّ
جذ على كلماتي مرة أخرى؟ وأين؟ في القدس ،حيث ال مقاهي ،وال نهر دِجلَة َي ِ
َناث َِرُاً الرح َمات ،أنا لم أمت في القدس ،وال في َم ْس َقط َر ْأسي ،لقد متُ في الصحراءُِ الفاصلة بينهما ،صحراء
الص ْمت.
َ
عبة ش ً
عبة ،وأسكنني في إحدى الش َعب َ
الخفِية ،وعش أنت في َباقِي الش َعب،
اج َُعلهُ ش ًُ
يا حفيدي ،أَعِد تقسيم قلبكْ ،
سبُ أنه يحدث بسيط لِ ْلغاية ،وحتى لو ظهرت لَ ْك َنة مختلفة ماذا
أو اعبر إلى ش ْعبة الصمت ،ألن التغيير الذي َتح َُ
وارع ،اذ َهب إلى َوالديك،
ك َما َحدَ َُ
سيحدث ،هل سأب َعثُ من َجدِيد؟ هل س َتعِيش أنت َح َياتِي من َجدِيد؟ َكفا َُ
ث لك في الش ِ
ص ْمتك في قلبيهما
تمردا عليها ألف مرةّ .ربما َيغرسُ َ
لن تقنِعه َما طريقة ن ْطقِي ،إنهما يعرفناها جيدا ،وسبق أن ّ
َخ ْوف الحاضر من الماضي والمستقبل .لماذا ال تعرض عليهما قصتك ،ربما َيستفِيقا .قال لي جدي هذه الكلمات
األموات.
وهو َيستحلِفني ،تقريبا ،بكل ْ
صمتُ َ
بإح َكامُ َداخِل جدْ ران ال َبيت،
شهر َمسجونُ ْ
صمتُ أسبوعَ ،ه َذا َ
صمتُ َي ْومَ ،ه َذا َ
بدأت أَع ًُّد أَ ْوقات ص ْمتيَ :ه َذا َ
صلَتُ َعن اآلخ َِرةِ ،ال َي ْزدَ ادُ َ
شيء،
صلَتُ َعن ال ُّد ْن َياَ ،وان َف َ
ال أَف َتحُ َفمِي ،ال أفتحُ َنافِذة ،وال َيدخلُ ال َهواءُ غ ْرفتي .ان َف َ
ص ْوتَ -
اح َت َوى الصمتُ كل َ
وال َي ْنقصُ َ
وغ َُر َقت َكلِ َماتُ َكثِيرة فِي الص ْمت .ولم أَعد َحاضِ را،
شيءَ -ح َتى ال َ
شيءُْ .
ولم أعد موجودا ،ولم تعد هناك نهاية لقصتي ،حتى ِبداية القصة نفسها تالشت.
ي ،تحدث ،إذا لم تتحدث لن تحصل على منحة ،كيف ستواصل
و َظ َللتُ صا ِم ًتا َف ْترات طويلة ،حتى قال لي والدَ ّ
ي َمخ َبأُ ْ
اخ َت َفت؟ تحدث..تحدث ،بأية لكنة ألننا أصبحنا نخاف
تعليمك ،وماذا تفعل في مستقبلك؟ أين ِا ْبتِسا َُمتك ،فِي أَ ُِّ
الصمت.
()٥
نهر دِجلة ال يجري في القدس ،وهدير مِياهه ال يلجمُ الحدو َُد التي تغيرُ علينا ،الحدود التي َتفصلُ َبينِي و َبين َنفسِ ي،
شرق وال َغرب ،لستُ َ
ال أنا ه َنا وال أنا هناك ،ال َ
صوت الحاضر ،وال
شرق ًيا فِي ال َغ ْر ُِ
ب وال َغرب ًيا في الش ْرق ،لَستُ َ
صم ،وهذه المرة َمال ِمحِي فقط هي التي
صوات ال َماضِ ي ،ماذا ستكون النهاية؟ أَسِ يرُ في الشوارع أ ْب َكما ،شبه أَ َ
أَ َ
تز ِعجُ ِر َجال ال ُّ
ص َُر ِاري َعلَى أال أخرجُ َكلِ َمة مِن فمي ،و َيمرُ شهر تموز مرة أخرى،
شر َطة ،لِح َيتِي ال َكثِي َفة َف َح ْسب ،وإَ ْ
الح ِّر ،ارتدي م ِْع َطفا ألخفِي األحزمة الناسفة التي في قلبي .و َنتِيجة إِ ْخالص رجال
ويحتضِ ر بداخلي .وبالرغم من َ
الشرطة لعملهم َي ْقتادوني إلى الم ْع َت َقل ،ويأتي والديُ في أثري ،ليعرفا أين احتجز ابنهما.
ور ِه َما ،وأدفع إليهما بكل قصصي التي أخفيتها
التزم الصمت أمام
ّ
والدي ،ماذا َي ْف َعالن معي؟ أنا صامت في حض ِ
عنهما ،ألمحُ لهما :هنا كتبتُ عنك يا أمي ،وهنا كتبتُ عنك يا أبي .ها أنا أكتب قصائد احتِجاجية على العبر ّية
بالعبرية ،أ ِزيدُ من استخدام الرموز ،فليس لدي لغة أخرى استخدمها ،من شدة الخ ِْزي لم تورثا لي شيئا .وهذا
صر يحرمني من نظم الشِ ْعر ،وفي اللحظة التي َي ْحتشدون فيها ضِ دّي زمرا زمرا ،يحتشدون ضدكم أيضا ،واللغة
الع ْ
َ
ضحت لغتي تلزمني أن أبث شجوني من خاللها ،وأن أصيرُ نا ًيا أجو ًفا ترسل فيه أنفاسها ،حتى نعزف َم ًعا
التي أَ َ
تتكرر مرات
ريحاً ،وَُنرطن بلغة أخرى كنا قد فقدناها .والحقيقة أن القصة نفسها ُّ
نغمة واحدة ،و َنصِ يرُ سويُا ً نايُا ً َج َ
ومرات .كم قصة في ذاكرتي يا أمي ،كم قصة في ذاكرتي يا أبي ،كم قصة في جعبة اإلنسان؟ إنها نفس القصة،
رويها بكلمات مختلفة ،يحاول كل مرة أن َيفك بعضا من ش ْفرة القصة المستعصية على الحل.
يحاول كل مرة أن َي ِ
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صمتك َما ب َبعضُ َمن اإلِ َجا َبة .اآلن فقط حاولتُ أن أكتب القصة بالنطق
أال تم ّيزان قصتكما هنا؟! مع هذا لقد أَخ َبرنِي َ
صصي التي أخفيتها
العربي ،لكن ما نتيجة ذلك ،انظرا أين نقف .خذا قصتي وأقرآها ،يا أمي ،يا أبي ،اقرءا كل ِق َ
سنوات َط ِويلَة ،فأنتما تعان َيان من الغ ْربة نفسها ،ومن الصمت نفسه ،ومن نفس الشعور باالغتراب بين
عنكما َ
والجسد ،بين ال َتفكِير والنطق ،اقرآها فربما تعرفان كيف يمكن حل هذه الع ْقدة.
ال َقلب
َ
إلي ،قال أبي هذا ليس ابننا ،ولم نر ّبي هذه اللحية ،قالت أمي نحن ال ننطق
وفي أول كالم يصدر عن والديُ تن ّكرا ّ
بهذه الطريقة! وقاال في نفس واحد للموظفين ،كيف يكون ابننا ،وليس لدينا من يرث منه هذا النطق ،ال من أقربائه،
وال من جده أنور الذي مات قبل والدته ،إنه ليس ولدنا ،ثم ألمحا لي في كالمهما :إن لم َت َتغير ،س َنعودُ إلى ال َبي ُِ
ت
الصمت،
راجعتَُ عن القصص ،عن هذه القصة ،وعن هذه اللَكنة ،وعن هذا َ
مح َب َطين لألبد ،وإذا َت َحسنَُ نط َقك و َت َ
ِيعا.
وتحدثتَُ مع ًنا بلغتنا ،س َنب َقى هنا معك حتى َي ْقضوا
بخروجك ح ًّرا ،أو َيحكموا َعلَي َنا َجم ً
َ
إلي ،لم يدرُوا.
يدر والدَ ُّ
ولم ُِ
ي أن َم َحبتِي َعا َدت َتس َتحوذُ َع َلى قلبيهما ،لم يدروا ,ولم يدروا أن كل َم َخاوفهما ار َتدت ّ
أذار الثاني  ,٢٠٠٥القدس.

القدس -العمل الحاصل على جائزة أفضل قصة قصيرة في إسرائيل 2005
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אמירה בת

סלימה*
לאמירה הס

פרק אחד
ִהיא א ִמירה בת סלִ ימה בת חיִ ים יִ ְצחק יְ הּודה בֶ ן ֶיחֱ זק-אֵ ל עליו השל ֹום ,תינוקת רכת עביה גּונבה
בין ארצות במטוסים ,אל תוך מלתעות איזה זמן בו חושך חופר בְ חושך .בת בגדאד אמי ,אך מוכנה
להישבע כי ילידת לונדון היא .ובינתיים אביה אבדה לשונו ,ורק עינו רק עינו עדיין חגה במסלול
כואבים .כבת שלושים שנים ישראליות ,ועוד שנים עיראקיות ספורות ,הכריזה" :עם המזרח הנקלה
הזה לא יבוא מגעי ,לא אזכור בית הורי ,פני אמי ִת ְנ ֶשמֶ ת – בוכה על חורבות ,ופני אבי כרּוב –
אלוהים לא הושיע לו."...
בוקר אחד ,בעמידתה מול המראה בבית הוריה בישראל ,בחנה התבוננה בעיניה ,ומצאה
אותן מלוכסנות ,בצבע הדבש או השקד ,ומיהרה אל מטבח אמה כדי לקרוא" :ודאי יש בי דם רוסי!"
אמה צחקה ולא שמעה למחשבות בִ תה הקטנה" :הלוואי יצמח לי יום אחד עור אחר ,חדש ,ויכסה
על כל גופי .עד שאהיה גם לבנה גם חלקה" .האם יצאה החוצה מן הבית אל ערוגת התבלינים ,והבת
שאלה אחריה בחשש" :לאן אמי לאן? גן של אנשים אינו צללים של דקל! נפלה בבֶ ל ואת בוכה?" אם
היתה יודעת אמירה באותו יום להתנבא ,היתה מודיעה כבר אז לכל הבנים והבנות בכיתתה מה
שתכתוב אחר שנים הרבה כשתשורר" :הכו הכו בתוף ,כי בבוא שעת הקטבים להיפתח ,כל גובה
אררט אל ּכּוס אמי יחפור".
שני סוסים אנחנו ,הסבירה לאהובה הראשון ,עומדים על קו האור ומתבוננים .והוא שלא
זכה אף-פעם לדרוך על מפתן צריף הוריה במעברה הקשיב לה כשאמרה" :אגיד לָך ,היו זמנים שלא
ידעתי אולמות קונצרטים מה הם ,ורק שמעתי צ'לְ ִרי בגדאד ,קונצרט שתיקה כל היום" .הבטיחה
לו בלחש שתוותר על הצלילים של בית אביה ,על העּוד ,הקאנּון ,הּכמ ְנג'ה והנאי ,ובדבריה התגוששו
ִקרבה ומרחק ,עד שבחלל שביניהם נפתחה הדלת לאהבה .כשליטף את ראשה ואת שערותיה,
והבטיח לה את בֶ ְטה ֹובֵ ן וְ מוֹצ ְרט במחיר ההפסד שתפסיד ויפסידו כל צאצאיה ,הזכירה לו שלא ישכח
למי נתונה אהבתו" :אני מזרחית עגומה מנפש ,צוענית של קול מחול ומפתן מדרגה ,ובידי טבעת
שהצלחתי לשמור ,ולה צורת לב משופשף ואפור ,טבעת לכשף בה אותָך".
התגרתה בו והסבירה שאל לו לִ י ְקרב אל הדלתא הפצועה של גופה ,ונימקה שאם ייגע בה
שם משוגע יהיה ומשוגעת תהיה ,משוגעים עד שיפחדו ללחוש בחושך את השם בבֶ ל-שער-אֵ ל .ואחר-
כך חיזרה אחריו במילים שהאמינה שבֶ ן המערב יאהב לשמוע על אחיה בני המזרח" :אנחנו בני
אטלנטיס ,מן הים עולים שרידים .יש הגרים בִ שכונת התקוות .יש מהגרים פסלים נשברים" .הוא
נולד שנים לפני כן בעיירה קטנה בפולניה ,ילד זך וקטן שהוריו כינו בטעות אֶ לְ קה ,וכך קרוביו
מעיירה אחרת סרגו לו כובע ורוד וחליפה ורודה כמתנה ושלחו אותם בחבילה עם פתק בו נכתב
"לְ אֶ לְ קה הרכה" .בבוא הזמן הסתברה אֶ לְ קה להוריה וקרוביה כבן זכר ,אבל היא כבר הספיקה
ללמוד שאיבר מינה נמצא בפנים גופה ,חבוי כמו לבה ,וכבר הספיק להתחבב עליה הצבע הוורוד.
כשפגשה אמירה את אלקה סיפרה לו איך לימדו אותה בילדותה לתת עוד לחי ,לעשות שפגט,

* שלושת הפרקים הראשונים במחזור סיפורי "אמירה בת סלימה" עיקרם עשוי שברי שירים מחמשת ספרי שיריה
הראשונים של אמירה הֶ ס (אך אין הם עשויים מעיקר שיריה) .בקישורים שעשיתי בין שברי שירים שונים הפכתי אותם
זרים לה ,זרים גם לחייה שרק לכאורה מתוארים כאן ְבסיפור.
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להישאר בתולה ,סיפרה לו שכשטסה במטוס לארץ-ישראל לא תיארה לעצמה שחליפה ורודה
שנתפרה בפולניה עבור אלקה אהובה לעתיד יכולה להיות פסי פִ יז'מה של בגדאדי.
באותם ימים של אהבת אהוב ראשון ,של זיכרונות ילדות שביקשו להתנסח לְ שירים ,סירבה
אמי לשיר את השירים שיּועדו לה ,את שיר הנענע ,את שיר הבצל וקליפותיו .סירבה לקריאות הטם
טם מן הג'ונגל הרחוק ,וסירבה לקריאות המטבח הקרוב המבקש מן הנשים לשמור מסורת אמהות
ומלאכתן לפני שזו תיפול קורבן לזמן החדיש .ביקשה ללכת בדרכים חדשות ,וחשבה אולי תמצא
רוחניּות נופלת בצורת טיפות מן השמים ,כמו צורת דמעה שיצאה לה פעם מתוך העיניים .התפללה
ותנבע בלי געגוע ,סתם גשם,
אולי עכשיו הטיפה תטפטף מתוך האלוהים ,מתוך בשר השמיםִ ,
שמצמיח כלום בְ חורף אפלולי .והחלה כותבת שירה לאהובה ,חושבת אולי תזכה להבנה" :באתי
ברכבת אשר צלחה את בגדאד והגיעה וִ יה פולין לישראל ,וִ יה דוֹלוֹר ֹוסה לישראל .רכבות דהרו על
אבי ועלי ,ופסענו בחול ,כפות רגליים תמימות טּובעו בְ חול הלילה של שער העלייה עד שמרחוק נצץ
צריף".
חשבה לעצמה שאיש לא יודע את האמת ,שהיא חיה כמה נשמות ונופלת וקמה כמו חתול,
ושהיתה יכולה לחצות את הרחוב בריצת פחד בלי לצעוק הצילו ,בלי שאיש ידע .איש גם לא יודע
שהיא יכולה ללכת יחפה על המים ,לשים צלב מים על אש הבוער במצחה ,ולבכות זרמי תוגה .וכך
חזרו ומילאו את ראשה מחשבות על ילדותה אשר הדר מים וריח תלתן היו לה ,מחשבות על יוקנעם
שהיתה מושבה עתירת ריח מלונים ,בלילות העגלות היו ע ֹומס ֹות את מלוני הדבש ,וטסות בכביש
הראשי של המעברה .בנחיריה היו נאבקים אז המלונים בריח אגוזי האדמה שהצמיח אביה ,ופתאום
שוב סערו בלבה השמועות שהיו רוחשות במעברה ,שאנשים משתגעים בצריפים ,ושאישה אחת
העלתה את צריפה באש ,ונקברה תחת להבות חורבנה .נסחפת בין חיי המעברה לאהבתו אמרה לו:
"גם באוהל היתה עששית הנפט מהבהבת חליפות ומעלה ריחות בעירה ,ובשעה שלא היינו רואים
זמנים נרמסו".
הוציא אלקה סיגריה להבהב מולה בחושך ,במטבח בית הוריה שכבר מזמן עזבה אותו
המעברה ,ואמי אמרה לו" :לא זה המקום לעשן ולשים את הבדלים שלָך בכוס הזכוכית של בית
הורי ."...ביקשה ממנו לצאת את הבית ,וכוס הזכוכית הפשוטה ,השקופה ,שרגילה היתה להתמלא
בתה של נענע ,הפכה בעיניו סמל לעצב חוסר יכולתו של אדם לוותר על עברו ,וחשב על עברו שלו
שעלה כעשן לשמים שמעל ארובות ְט ֶרבְ לִ י ְנקה .הוא יצא והתרחק לאיטו והיא כבר ִתרגלה בפיה איך
תאמר לאהובה השני שיבוא אחרי אלקה" :המערב – אין בו רוח לטף למשל ,תוכו כמו מבושל חרוך
בתכריכים" .היא זכרה אותו ,שהיה לאביּ ,כְ נער בגדאדי שגדל לצדה במעברת יוקנעם ,וידעה
שיקשיב לה עם שתיקות מלוא הפה ,למילותיה שיסתרו את כל ספרי הפיוטים ,ועם שייזהר בקרבת
גופה ירגיש איך בִ בשרה מזרח ומערב במקצבים סוערים משיקים.
***
אמי לחשה אז לעצמה כי בכוח האהבה ,בכוח חיפוש אחר אהבה ,גם תינוק קורא לחיק .והיא
שנולדה ברחם כותבי סת"ם ִמברזאן קראה פתאום מול מצבת אביה" :מה פחדתי קברָך אבי ,אבני
ה ֹושע-נא-רבה!" ,ובלילות התיישבה לכתוב ,בעיקר בראשי חודשים" :אם נעלה ולא אתרפק אל
האבן ,כי לא אדע איך בוכים בשעה הזאת ,אתה אֶ ֶרך החסד בוא אל חלומי ,שם נבכה עוד ועוד .שם
בחלום ,נהלך בשבילי הגן האסור ,ניכנס אל כל החצרות ,עם כל עוצמת הכאב ,מסע רחוק אל הגגות
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בבגדאד" .וככל שהעמיקה לחשוב הרגישה כי אביה מת יחד עם צריף הפח ועם הימים ,וכשניסתה
להיזכר בילדותה ראתה רק משוגע בורח ,נעלם בתוך השדות כאשליה.
ואני בילדותי ראיתי בגופה שהיא משתוקקת שוב לטוס במטוס לארץ-ישראל ,לחזור לשער
העלייה ,לנשק את החול ,לטבוע בתקווה ,לנגוס בפרוסת הלחם שנתנו לה אנשי הסוכנות ,ולהתרסס
פעם ועוד פעם ולהשתעל יחד עם אביה ,ולבכות בתוך המדבר בלי דמעות .ופתאום כל מבט במרחבים
של ילדותה גילה לה שאביה לא שם ,ואמי גילתה ברגע ארוך כי קצות אצבעותיה סירבו לשכוח
שהיא נצר למשורר חכם הרּון ברזא ִני ,נצר למשוררת אוסנת שעמדה בראש ישיבה בכורדיסטן,
ומתוך שביקשה שלא להסתתר עוד דיברה על מרחבים של תעתועים וגעגועים העומדים מנגד,
ופתאום יכלה לראות מולה את בגדאד גדה נשטפת ,ופתאום יכלה לומר" :ארבעים שנה שקדתי על
חקר פרט שולי ,על גוון העביה בה הלבישו אותי לפני שעלינו על המטוס בשנת אלף תשע מאות
חמישים ואחת ,או על צליל הרוח בפגיעתו בפחון שלנו במעברת יוקנעם בשנת אלף תשע מאות
חמישים ושלוש ,ופתאום במחשבה אחת הגעתי עד לִ נהר פרת ,קפצתי לחידקל ,והפלגתי כשריח
דגים צלויים מלווה אותי".
ומאז החלה אמי א ִמירה בת סלִ ימה בת ס ְמרה ללחוש לעצמה על משכבה בלילות לפני
התרדמה" :לעד אטוס במטוס הזה שלא גומר לטוס לארץ-ישראל" .וכך מתוך שעצמה עליה מאוד
האהבה ,ניגוני העּוד והכינור של בני בגדאד הפכו בהבהובי דמעותיה לְ נחל ,והיתה נהריים ס ְמב ְטי ֹון
אור ,עד שהציפורים הנואקות בתוך בטנה את מעופן ,כבכי המתמשך להירפא אל הכיסופים ,פרצו
בסֵ ֵרנדה .וכך בלילה אחד כמו התרפאה והיתה כולה אור ,וחשה כאילו לילה גנוז יצא מאופל חייה,
ונזכרה באמה שפעם אמרה" :מעוף הציפורים הבוכיות זה חידקל".
אבל אז ,במעברה ,הרבה לילות עששית הנפט דלקה והעלתה ריחות של בעירה בחלל שלא
היה בית ,והמיטות היו מוצעות ,ואמה כמנהגה היתה מסתובבת כמו רוח ,מאיימת למות ,כוויות
עוברות בה ,נפשה ִמכְ וות אש ,תופת שכזאת ,וריח בשמים כהדר עיטר את השמים ,ושער ראשה שער
ראש אישה מזרחייה .ופעם אחת הגיע הדרוזי מדלְ יית אֶ לְ ּ-כ ְרמֵ ל ,שהכה בידיה ובשוקיה ,והשקה
אותה חלב עזים ודבש מלכות ,עד שיצאה ממנה הרוח הרעה .שנים הרבה חלפו עד שנשק המוות
סמרה ,שנקראה בישראל שּולמית ,בסוף תשעים שנות גלּות חיים ,שלפני
לשפתיה של סלימה בת ְ
לרחמֵ ְך אמא" .וכשהלכה סבתי כתבה עליה תשבחות
סופן ביקשה אמי לומר לה" :רחמי משוועים ְ
מפי אישה זרה ונוכרייה" :היא שרה במותה סולו ,צדיקה ,צדיקה ,ובלילה לעת מצוא נפשה אור,
היתה מפזמת למלאכים".
ומתוך תחושת בת בוגרת על אמה שהלכה הבינה שבימים האלה שאחרי מות אמה אין עוד
אישה ממש בישראל ,רק מחיק אל חיק מושאלת אש ,עוברת מאישה לאישה ,כדי לעבֵ ר בבואות
בעברית לא צחה .ונזכרה איך כיסתה אמה את ילדיה בשמיכתה ,עם רטט של פחד ורחמים ,מתוך
אמהּות שסּועה ועור מהולל ליופי שלא היו בו צללים ,ולב שפעמיו זכים ,ורכות שיכלה לתת תחת
כנפיה חסות.
אבל אמי ,מתוך שיגעון ילדּות ,לא יכלה שלא להיות קטנונית על אורחות הימים ,ולבקש כל
הזמן את אמה אלוהית ,אריה או דביר או סנפיר חזק בתהומות אוקיינוס גועש ,לא יכלה שלא לפחד
מאמה ,שאיגפה עליה שוק וירכיים ושדיים ,וכשכלה סוף-סוף הפחד כבר היתה אמה חנוטה,
תכריכים על פניה ,כולה חמה ובוהקת וסרה מרע ודוממה .ומול פני סופה של האם שוב לא טעתה
בשורשי עץ הרימון המסתחררים מזמן עתיק בנגינותיה ,וראתה את ראשה שהיה מחרוזת רוחות,
וחשבה שתלמֵ י עפרה יהיו זהב חיים ,והצליחה לומר לה" :עכשיו לא אלחש שמְך סלִ ימה בהסתייגות
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בשקט ,כאילו היית מזרח רחוק .עכשיו בינינו קרבת לבבות ,זהות פנימית מרחישה .לבי ששמר
ישראל ,ישמור עכשיו על אמא .פנינו לא יימחקו מהוויתנּו .הֹלא גם אז כשצנחו הדרכים על שרטון
הימים ,גם אז קיסרית לי היית".
***
כך ה ִשיבה מתחילה במות ההורים ,שיבה המתגעגעת למה שנישא בלבם ושוב אין לו תקנה .ושיבתי
שלי אחר אמי בחייה ,אחר מות הוריה .ואני קורא בספריה ,והיא אומרת ,מרבה להשתמש בשמה
הפרטי שהוא ערבי ועברי בו בזמן" :אני אמירה הולכת בשבי של עצמי ,ויש אבא שלי קבור בהר
הזיתים" .כך שיבה אל אב בעברית לא צחה של געגועים .ואני חי כמו אמי גולה בתוך מולדת ,מולדת
בתוך גולה ,גולה בתוך גולה ,מקדש מעט לאובדן אביה ואמה.
ואני הולך לאט אחר תהיותיה ,מנסה בעקבותיה את שאלותיה" :אולי הייתי פעם
ישמעאלית? אולי אני הגר שהיגרה מנבכי תמימויות עצומות של אהבה לתעצומות אובדן זהות?
אולי רק חלמתי שהייתי ילדה יהודייה עולה חדשה משנת אלף תשע מאות חמישים ואחת שנדדה
במטוס מבגדאד למעברת יוקנעם שהיתה מחנה פליטים ,ואני ילדה פלסטינית פליטה שהלכה ברגל
מאשדוד או אשקלון לח'אן-יּונֵס בשנת אלף תשע מאות ארבעים ושמונה או תשע?".
וצקלונו עמו וְ ֹח ֶרב המדבר כבד ,וצעקתי כצעקת יִ ְשמע-
אולי אני בן האמה ,איש בודד ,איש ִ
יסדּוד או מגְ 'דל לח'אן-יּו ֵנס
מא ְ
אֵ ל בן ַאב-רם ,או כצעקת המדבר של בן ילדה פליטה שהלכה ברגל ִ
בשנת אלף תשע מאות ארבעים ושמונה או תשע ,ולא כצעקת העיר של בן תינוקת פליטה יהודייה
מעיראק משנת אלף תשע מאות חמישים ואחת? ואמי עונה לי" :אולי נולדתי ילדה אמירה בת שמעון
בן פְ ֵרחה בפאת בני מרוקו שבקצה המערב או במבואות לּובְ נאן כל הדרך עד לירוחם?".
אנחנו ,אם ובן ,משתחווים לפני כל אמהותינו ואבותינו בני בבל ,נשבעים לספר בשמם
זיכרונו לברכה כמוסים שלא אמרנו עוד ,ומבקשים את סליחת הקוראים אם ילבשו פנינו קלסתרים
אחרים מאלו שנשלחנו לספר .רק לא לפחד את כל אשר אמת אמרנו ,רק לא לשוב להיות אדם לבד
שאין לו ארץ ,רק להישאר א ִמירה בר-חיִ ים בֶ ן יֶחֱ זק-אֵ ל ובנה .שניים נקרא תיגר על הלילה ,נבוא כל
אהבת יצר האדם טוב מאוד מאוד מנעוריו ,ניפול כתף אל כתף חובקת ,ואם נחפור במבואות עיר
עתיקה ,בסמטאות עולם אפל ,לא יבוא עלי פחד פני אמי בחושך ,לא ייפול עליה פחד פני בנה בחושך.
לא נשכח כי שייכים אנחנו מן הגוף ומן הנפש החלשה הרועדת ,שניים לא בודדים ,הולכים לא לבד
בין חֶ בֶ ל הסאר לחֶ בֶ ל נהריים.
ואני לא שוכח כי אהובה הראשון של אמי היה בן המושבה הסמוכה ובן פולניה ,ורק השני
היה בן המעברה ובן עיראק ,ואיני יכול לשכוח איך הסבירה אמי לאהובה השני ,אבי ,אחר שבוע של
התקרבות כששאל אותה למשפחתה ולמקצועה" :אני שיניתי את שמי בתוך התודעה .מה לי
ולשירה? אם תחבק אותי אקיא כמו לווייתן!" ואחר-כך כתבה שירים הרבה ושיננה את שמה ואת
שמות כל בני-משפחתה ,וכשאיימה בשיר לעזוב את בעלה ואת ירושלים אמרתי לה" :אמאִ ,איד
וח ִדי מא ְתספִ ק? יד אחת מה תספיק? איך תשמיע קול מחיאת כפיים? ואת בלי אבא? ושירתְך בלי
ו ְ
בגדאד? מה תספיק?"
***
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אמי גּונבה הרבה לפני לידתי תינוקת רּכת עביה אל תוך מלתעות איזו אדמה ואיזה זמן .וכילד היתה
אמי שותה מעיני את הדמעות ,מתלוננת על מליחותן ,מתרה בי שאוציא ממעיינות עיני הרבה מים
מתוקים חיים .ויום אחד לחשה סיפרה לי בדאגה על דודתה סבִ יחה שבבואה לארץ החלה משתנה
מאוד ,משתנה מסביחה לוונְ יה ,נכנסת בתוך בשר חדש ,עושה בחמצן את שערה ,ושוב בלי שום דבר
משל עצמה .ומאז אהבה מבותרת היתה מפלחת את לִ בה של סביחה ,ואף בהיותה וניה היתה
נשרפת ,הופכת לרוח של עצמה ,זכר ליציאה חפוזה שהיו אבותינו עוזבים את ארצם את מולדתם
ונודדים במדבריות החיים ,נעים בין רוח קדים לרוח ים.
וכך גם אמי החלה משתנה ,למדתי ,בשנים שהתחנכה בבית-הספר הישראלי .פתאום
כשהיתה הולכת בשדות ליד יוקנעם היתה מדמיינת שקלגסים אצים אחריה ,אחריה ואחר שלדים
נודדים רבים הלובשים את צורת בֶ ְנָאד ִמיּותה בתוך הגטו של האנשתה ,מונעים נפשה מלהתמזג בכל
צורות השדה .וכשהיתה יושבת בכיתה היתה רוצה לחרות שוב ושוב בעיפרון או בטוש שש ספרות
עמוקות על בשר פרק ידה השמאלית ,ומדמיינת כיצד היא נוסעת עכשיו ברכבת עם מיליון שיות
אובדות ,שומעת את קול פעייתן .ה ֹומה על סף מפתן הפחד הרגישה מתוך אֶ ֶרס השיניים את כאב
האּו ְשוִ וי ִצין ,אומרת לעצמה אם תרוץ לא יימחק שמה ולא יילקח אביה אל המשרפות אשר במדור
הרביעי ,ולא תיגע בו אש הרע כי התגלגל מאוד בתלְ אּוב ֹות ,הכה אותו אדוני מאוד בחייו ובמותו.
לוחשת לעצמה" :אני אדם מן ארם ,הנחני בלאט אל ארץ תלְ אּובוֹת ,לא ,לא בשיגעון" ,ונשארת
לבדה אצל שולחנה בסוף יומה חושבת שהתמזל מזלה להיוולד בבגדאד ,בגדאד שהיתה פינה שמחה
יחידה בעולם ,כי פני כל כדור-הארץ שמחוץ לבגדאד ְט ֶרבְ לִ י ְנקה כבשן הנפשות והבשר ,כל העולם
תוגה ,ונשארת לבדה עוד חושבת שהתמזל מזלה לצאת את בגדאד זאת שהיתה פינה שמחה יחידה
בעולם ,כי רוחות תרות עדיין אחר שוכני הערים השמחות לגרשם מהן ,ואמת העולם היא כבשן ואם
היתה נשארת בבגדאד לא היתה יודעת זאת ,ונשארת לבדה עוד חושבת שהתמזל מזלה לצאת את
בגדאד ,כי גם בגדאד פ ְרהּוד ,כולה פרהוד ,פוגרום ועיירה בוערת ,לא עוד פינה שמחה יחידה בעולם,
ועתה גם היא ניצולה בעולם ניצולים ,בעולם רוחות מתים.
***
כשנגמלתי משדיה אמרה לי אמי במתינות שבשעת עיבורי לחשה הרחק מאוזנו של אבי" :הושע-נא
את הנשמות המזדווגות בשנתן ללא ידיעתן" ,והיתה חוזרת ואומרת לי את המילים הללו שנה בשנה,
תמיד בלילה שלפני יום-עיבורי אותו נהגה לחגוג לי מעין יום-הולדת ,ואז היתה מוסיפה מתארת
את אבי" :והוא היה יפה אז ,והוא היה שקוף ,וכל נפשו אלי מיליון ועוד מיליון דודים" .וברגעי
הולדתי ,סיפרה ,חשדה פתאום בנפלאות המ ֹו ֶד ְרנה והטכנולוגיה ,וביקשה מן הרופא לצאת ומן
המיילדת להישאר ,ובכתה דק את ההולדה ,פניה רחומים ומרחפים ,חוששת מעקשנותי לחפור
לחוץ ,למצוא מוצא אל תוככי יום אחר ,והתמלאה שיגעון של מזוזות שערים ושל קמעות מבוערים,
עד שראתה ראש קטן בוקע ,עיניו לא זועמות על השמים ,אצבעות רגליו מכות קשות את האוויר.
וכששאל אותה הרופא בצאתה לפשר גירושו ענתה" :מה אעשה אחי בנימין ,במעבדות רוצים לשאוב
מראשי חשמל ולְ ה ִשים לי מיץ תפוזים בדם .במו עיני ראיתי מילאו מבחנות במיץ תפוזים .ואיש
באי ְנגְ לִ יזִ ית .ובאתי אליו פעם אחת
אחד מדבר אלי תמיד בלשון תקיפה וזרה עד שבא עלי כאב ראש ִ
כדי להגיד לו :ראה ,אל תגיד מזרח ומערב ,אל תגיד המזרח לא מדייק וי ֵשן המזרח ,קובע זמן והוא
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לא בא .הנה באתי לפגישה .והוא הציע שאבוא ביום אחר לקבוע את סוג מיץ התפוזים ֶשיערו בדמי,
ואחשוב אם ארצה שיזריקו אותו בתוך שיני או אל תוך יומי".
ויום אחד נזכרה כי שמעה פעם שמי מבין סופרי המערב אמר "איננו בוגדים אלא במי
שאנחנו אוהבים" ,ושאלה אותי במי יהיו בגידותי ובמי היו בגידותיה .ומפרשת לא מפרשת את
שאלתה אמרה שהיא בת האוריינט למדה על האוריינט ועל ביתה ועברּה ושירתה מפי
האוריינטליסטים ,וסיפרה כי מעולם לא כתבה דבר-מה בערבית ,מעולם לא עלה בדעתה לכתוב ,לא
ערבית ספרותית צחה ,גם לא ערבית עיראקית של דיבור יומיום עם מוסלמים ,גם לא ערבית-
יהודית-בגדאדית .מעולם לא קראה ספרים בערבית ,לא ממשוררי הג'אהֶ לִ יה הקדמונים ולא מן
יד ִרי ,אלא התמסרה
המשוררים העיראקיים החדשים ,לא נאזֶ ּכ אֶ לְ -מלאיְ ּכה ולא בּול ְנד ַאלְ -חיְ ֶ
והשתקעה כולה בעברית ,שפתה החדשה ,ומיהרה להיכנע לה ,להיספג אל תוכה ולספוג אותה:
"פתאום אני כאן קוראת זך ודוד אבידן ,שמה לב אמנם מעט איך משוררים עיראקים מתחילים
לכתוב עברית ,פתאום שלמה זמיר משמיע קול מבעד לענף וזוכה לפרסים ,פתאום יואב חייק תולה
שירים על כפות המנעולים ,פתאום יוסף עוזר כותב על ִסילאן טהור ,פתאום רוני סומק נזכר בסבתו
אשר אסרה להשאיר אורז בצלחת ,פתאום חביבה פדיה פודה נפשה ,פתאום אני קוראת אותם ,אבל
ילדי כבר קוראים עמיחי ויונה וולך ,קוראים גם אותי מעט ,אבל בהסתייגות בשקט ,לא מכירים
משורר עיראקי מלבדי".
***
אמי לבה באר בתוך באר ,ועומק לפנים מעומק ,מפחדת מרוח הקברים ומבקשת הרבה את הכוח
להלך אחר האלוהים בלי תרבוש ,להיוולד מחדש עירומה ופשוטה ,ולא לגלות במפתיע את פניה
במקומות לא מוכרים בלי הכנה .חושבת יום-יום על שפתה החדשה ,על העברית המתהפכת מדור
לדור בין תנומות ותנודות ,ומציעה לי בשיריה הצעות .והיום כשאני מתחיל במלאכת כתיבת
הסיפורים אחריה ,אני גונב ממילותיה ,מילים שפעם עוררו אותי למבוכה .אני הופך גנב של מילים,
ארכיאולוג של שירה ,והמילים שלה הן לי תת-מודע להכיר בו את עצמי ,ואת חוסר היכרותי עם
עברי ,כמו פסוקי התהילים ,כמו נגיעות הקאנּון העיראקי מן העבר שקדם לעברי .ואני יודע
שבגידותי הולכות הרבה אחר בגידותיה ,במעין סימביוזה מסוכנת או זיווג של גילוי עריות ,קוראות
שירי התנגדות
את כל מילותיה הכתובות ,את כל שירי המשוררים שהזכירה ,שרות עמה או בלעדיה ֵ
לעברית בְ עברית.
אמי גידלה אותי אל תוך עברית של פעלים המתחלפים בעצמים ועצמים המתחלפים
בפעלים ,בלי זכרות ונקבים ,בלי רב ויחידים ,אני הולכת קיר עמוקות היא אומרת לי בוקר בלי
שדבריה יענו על דבר או ישאלו ,מדברת עלי בלשון נקבה ועל עצמה בזכר .כך עד היום חייתי בשפה
בלי זמן או מקום ,ספוג עד סופי אל תוכה ,לא יכול להקיא אותה ,עמוק היא נתקעה בתוכי ,לא
יכולה להקיא אותי .ואני לומד עכשיו מחדש לשמוע את הערבית במילותיה של אמי ,הופך גיאולוג
של שפה שיש בה שכבות-שכבות של עידנים ויבשות ותורשה .ופתאום קמה לתחייה מול עיני בגדאד
שבספרים ,בעברית ,ממרחק כל המרחקים ,אחרי שנים רבות שזרקתי מעלי תרנגולֵי כפרות אל
פינות החדר והתקרבה נפשי אל דוד פוגל ,אל קפקא ,אל פראג ,אל וינה ,אל ערי אירופה המעטירות.
ופתאום בספריות הציבוריות שמעון בלס מפתיע אותי ,ופתאום סמי מיכאל נופל ממדפים ,ופתאום
אצל ששון סומך בגדאד אתמול ,פתאום מתגלה רות נקאש המתרגמת את אחיה ס ִמיר בין
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התרבויות ,פתאום הזיכרונות שלי לא מתחילים במעברה ,לא מתחילים במטוס הזה שלא גומר
לטוס לארץ-ישראל ,כל הזמן באוויר.
ועתה מראה ילדותי כניילון שקוף ,כצלופן ,ואני מביט בבן-אדם צועק פנימו ורואה איך כל
מרחב העולם לא מסוגל להרגיע ִנסתרותיו .ואבי נזהר שנים לא ללכת אל בתי-החולים ,מקום
זיכרונות מתים ,אך עכשיו פרפורי לבו מכריעים גופו והוא מבקש תרופה בין בנייני החולים
הגבוהים .ואני יודע ערוות אבי לא עוד גן של ורדים ,ולא רוצה במדרונות ההר אבכה ה ֹוי אבא ,לא
רוצה לחיות מעתה קבור עמוק בְ געגועים ,לא רוצה להיות צופה מרחוק על ְנב ֹו שמורת הזמן ,לא
רוצה לשמוע מחרוזת תפילה מספרת על מהות הלב ועל מקום השבר .אני רוצה שוב ,כמו בילדותי,
שהורי ידיהם תהיינה גשרים על החידקל ,נושאות אותי בעולמות ,ויודע שגעגוע יש בו לפעמים לקרב
מרחק ,ורוח מת לעתים נוגעת אֵ י ְנמגע ,גופה מתגמש באֵ י ְנהיוֹת ֹו ,מתרחק מאוד עד קץ ימים ישובו.
אני רוצה צמחים עולים עתיקים בתוך הבתים ,רוצה אותם צומחים פקעות לימונים ,עצי
פלפלים בתקרה ,לא רוצה לקטוף אותם ,אם אזדרכת אם צמחי סחלב ,אם אלמוגים יתדפקו בחלוני
להעיר אותי לספר על הכחול של הנילוס המופלא מן הכחול האחר .רוצה אולי שכמו אמי בצעירותה,
יום אחד של גשם ושפע ירדן ישכיח ממני את נפלאות נהרות בבל וסמבטיון שלא חרבו אלפי שנים
מזכר גִ לְ גמֶ ש ,וכך יוקל ממני מעט משא הגעגוע .לילות אני מתפלל ,חלוני פונה למערב כיוון
תפילותינו מבגדאד ,קורא" :אל נא הושיעה נא לאמירה בת סלימה בת סמרה ולבעלה מפאת בני
בבל ,אל נא הושיעה נא לאמירה בת סלימה בת סמרה ולבעלה מפאת בני בבל ,אל נא הושיעה נא
לאמירה בת סלימה בת סמרה ולבעלה מפאת בני בבל" .אל נא הושיעה נא לי ,בנם של אמירה בת
סלימה בת סמרה ובעלה מפאת בני בבל ,תן כיוון ודרך ביד עבדיך ,ללכת חוצה ,לשוב פנימה ,לסטות
שוב ושוב ,תן לעבדיך ללמוד לחוש בית במקומות רבים ,או תן להם לא להיעזב על-ידי בית אחד,
וגלה נא לי מה התכוונה אמי כשכתבה" :לְך לָך אל ארצך ארץ אמָך וארץ אביך לגור בה".
אנחנו מתים מרוב אהבה ,מרוב גן ועצי דעת הדעת משתגעת ,מרחוק רואים תמיד עיר
ומצבה ,ולב מסותת על אבן ,ומרחב ְשמֵ יּה רבא ,ואדם בוכה מתוהו אל תוהו ,אוחז ברוח החולפת
ועדיין לא נוגע בנפשו.

פרק שני
לס ִמיר נקאש זיכרונו לברכה

אני בן א ִמירה בת סלִ ימה בת ס ְמרה ,אמי איימה לשכוח בית הוריה ולשנות את שמה ,ואחר החלה
משננת בשירים שמות ואילנות של שמות ודורות על דורות .וגם אני אחריה ,פתאום ממרחק כל
השנים ,לומד לשנן שמות ,לומד לכתוב את שמי ושם אמי ושם אבי ושמות הוריהם והורי הוריהם.
אני כותב את השמות כולם על הנייר שלא יימחק ,שלא יימחקו ,כותב על קלף ובמגילות ,יוצר
אילנות יוחסין ארוכים מאלו שבספרי הנביאים ,רוצה עד אברהם ,עד נוח ,רוצה עד אדם הראשון
וחווה הראשונה ,רוצה לדעת מאין באתי ואיך עברו שנותי במחילות הדורות ,רוצה לתלות האילנות
על כל לוחות המודעות ,רוצה לכתוב בכל השפות בהן דיברנו ,בערבית ובעברית ובארמית ,וגם
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בשּומֵ ִרית ואּכ ִדית וכנענית .רוצה להיאבק בזיכרוני ובהתרופפותו ,לראות את הפנים מאחורי
הרעלות.
רוצה לכתוב שירים ,לומר לעצמי לחשים מרגיעים והשבעות כמו" :לא לפחד לומר את
המילה נוסטלגיה ,לא לפחד ללחוש געגועים ,לא לפחד לומר :יש לי עבר מונח בתוך קופסא של זיכרון
נעול .לא לפחד לקנות לי מפתחות ,לתור אחר קרובים ורחוקים ,לא לפחד להצמיד עיניים לחורי
המנעולים ,עד שהכול ייפתח ,עד שאוכל להגניב מבט אל פנימי .לא לפחד לומר :אני אדם שוכח,
אבל יש לי זיכרון שלא מוכן לשכוח אותי" .לא שוכח איך לשון אמי חגה חגה במסלול כואבים,
הרבה הרבה לשונות ,ואני משנן ,לא מולה ,מול המראה במקלחת ,בשפתיים מדממות" :אני יליד
ירושלים מוכן להישבע כי יליד בגדאד אני" ,וחוזר שוב ושוב על מילים מן ההתחלה ,לא שוכח את
פני הינשוף של אבי מביטים בי בשנתי ,בשנתו ,עכשיו בחדר בית-החולים ,לא שוכח את סיפורי אמי
סמרה וסלימה ,לא
על אהובה הראשון ,ועל נצנוץ בדלי הסיגריות שלו במטבח הוריה ,לא שוכח את ְ
שוכח את חיִ ים יִ ְצחק יְ הּודה ואת ֶיחֱ זק-אֵ ל עליו השלום ,לא שוכח את סבִ יחה וו ְניה ואֶ לְ קה ,את
עליזה ועזרא וסניורה ול ֹורה הזכה ,לא שוכח את יעקב דהוד רובן ברזאני ,לא שוכח את שאול בן
מרסל וששון עינצ'י וכרים ואי ֶלן ,לא שוכח את חכם הרּון ברזא ִני והמשוררת אוסנת.
אמי אחרי שנים של חילופים ִאי-נראים בתוך עצמה התייאשה מן השירה הפזורה ,אמרה
אם לא אקיא לבי כמו לווייתן מעמקים או כמו היפופוטם נהרות ענק לא יתחולל בי השינוי האמיתי,
לא אהיה אחרת ,אקלל בשפות ִנשתקות ,אסחף אל חופים בלי ַאגִ יע ,אתאים עצמי לזרמים ,אוותר
ויתורים בלתי-אפשריים ,בלי לנגוע בקצוות ,בחצרות .וכאשר ראתה כי בנותיה נוטשות את שירתה
בלי לקרוא בה ,בלי לגעת ,ושמעה אותן אומרות לה לעזוב את היצירה הממיתה נפשה בטרם תשתגע,
ולקנות לה מקצוע אמיתי עם סדר יום קבוע ,ציירה אותן במכחולה בגוונים של כחול בלי לומר להן
כמה אי-אפשרות יש במילים ,גם שלהן ,כמה היא רוצה ולא יכולה שהן ת ֵּכרנה את ִאמן שטרם
המילים ,שהיא ערש המוצא .וכך שנים היא ִצמצמה את העולם סביבה ,תפחה תפחה בתוך עצמה,
עד שחשבה להתפקע ,עד שהתחילה מדברת אל עצמה ,אומרת" :כל הזמן התחבאתי בעולם בלי
לדעת מה תווי פני ,עכשיו אם רק אחביא את העולם אראה סוף -סוף את כל תווי פני בלי לנפץ את
המראה".
שנים חיפשה ילדים שיצאו מרחמֵ י אחרות לאמץ אל לבה ,בכל מקום ,חושבת אולי תהיה
בשבילם אם אחרת ,אולי תהיה גם עזה גם עדינה ,תלביש אותם לאט במלמלת מילותיה ותסיר מהם
את הצורך בשירים ,עד יתנתק לו חבל הטבור של השירה ,חבל הטבור הקושר גם בינינו ,חבל הטבור
הארור המשקר לה סחור סחור כל הזמן לא נותן לה מנוח ,משאיר אותה בת-ערובה של הבטחות
כזב להיקרע ,והיא מפחדת משליחותו האיומה ,לא יודעת לאיזה צד של חבל הטבור תתנקז השירה.
***
הרבה מראות מעמידה אמי ,בכל החדרים ,לפני ולפניה ,הרבה מראות נושא אני עמי .ואני יודע כי
בבואי לשים זיכרון לסיפור אמי אני יכול לכתוב אותו בגרסא חדשה ,ולפתע אין היא מסרבת
לקריאות המטבח ולקריאות השום והבצל וקליפותיהם ,ושם ,בין הסירים והאדים ,מול התנור
'קרה בגדאדית שהתלבשה על בולבול לא נכון
הגדול ,אמי מתירה שדיים קשורים ומספרת על צ ְ
והרבתה בִ לבול בין נהרות גן-עדן .אני יכול לכתוב אותה גרסא חדשה אך חייב להיזהר ,כי קול
המּוַאזִ ין בבגדאד לא בכה את סגור נפשנו ,רק כאן כוהנים של דת אחרת הפכו לנו בני-ברית של
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מנגינה .אמי הכריזה אז ,כשעמדה על דעתה ,על זיכרון עולם של ריח אוהלים שלא יקפח נפשנו ,ואני
יודע עתה כי בגרנו אך פ ֵנינו לְ אֵ ין כיוון .ועכשיו אנחנו כותבים בנוסטלגיה דקה ,דור שלם של סופרים
צעירים השופכים דמעות כל לילה על ערים שלא ראו ,ממש כפי שמספרים עלינו בעיתונים ,כולנו
מזרחיים חמי לב ומזג מסלסלים ערבסקות של בכי וגעגועים בהרבה מילים .ואולי אם אומר לך,
אמא ,שמתוך יגוננו ,אשר הוליד בשעתו את שירייְךֵ ,יצאו גם ספרי ,ספרים הרבה שאעמיד לגולתנו,
ותמשכי מקֹהלת לומר" :בני היזהר
תשמחי? או שתפילי עלי פחד הפסוקים ,כדרך אבות על בניםִ ,
עש ֹות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יְ גִ עת בשר"?
בתוך ירושת שתיקת הזיכרון איני מוכן לשכוח איך אחרי שיצאה אמי מן המעברה פנתה
אל סבתא ואמרה אמירה לסלימה בעיניים דומעות" :כל היהודים יִ ִידיש ,אמא ,כל היהודים יידיש.
רק אני ערבייה ,אמא ,שפתי מדובבות ניב גרוני בחיתוכים קשים .בתְך ערבייה בת ערבייה ,אמא,
רוצה ללמוד דיבור רך ומלטף ,רוצה לשים חיוך בסופי מילים ,אמא .כל היהודים יידיש ,אמא" .ואני
שעוד לא נולדתי באותה שעה הצטרפתי להתקוממות אמה ,וניסיתי לומר לה במילותיה שלה:
"שכחת את עצב מחשבתו האחרונה של אביך לפני מותו ,איך כאב את מות שפתו שלא הוריש אותה
לאף אחת מבנותיו ,אביְך שנפקד מקומו כי מת בעודו בחיים מתוך אלם שפתיו ,שכחת? שכחת
אמירה ,בתי ,שכחת? אל תישני אמירה ,אל תישני ,היי משמרת עצמך ,משמרת עצמך לא לנום,
שמרי עצמך לקום" .אבל אמי שכחה אחר הרבה שנים ישראליות איך החליטה ללמוד יידיש מפי
אם פולנייה שאימצה לה בבית אחת מחברותיה ,ועתה אחרי שהעמידה בעברית הרבה בנות ונכדות
היא אומרת לי" :אני לא ערבייה ,בני ,וגם אתה לא .לערבי שורש אחר ,בני ,ואילו אתה ואני מאותו
גזע חלול של יהודי נימול וכואב לו קצה הזין".
ולא בלי פחד לענות אמרתי" :גם ישמעאלי נימול ,אמירה ,גם אני .אותו כאב בקצה הזין.
ומי מל אותך ,אמא? מי מל את אמך סלימה או את בנותייך? איפה הכאב שלכן? אני ערבי בן ערבייה,
אמא ,אבל הערבית שלי אילמת ,עילגת ,מקללת את עצמה ,יְ ֵשנה במקלטי נפשי ,מסתתרת מבני-
משפחה מאחורי תריסי העברית .והעברית שלי דוברת ,אמא ,שוטפת ,לא שותקת ,מחפשת את
עצמה שכבות שכבות ,בין הגְ לּויות והּכְ סּויות ,מנבאת בואם של אלוהים ושל ימים קשים ,מספרת
גלויוֹת וגאול ֹות .הערבית שלי פוחדת ,אמא ,אומרת בעברית בשקט ַא ְהלן ַא ְהלן במפגשים הביתיים,
ומול כל שוטר עובר ברחוב שולפת תעודת-זהות ,מצביעה על הסעיף המסגירַ :אנא ִמן ַאלְ -יהּודַ ,אנא
ִמן ַאלְ -יהּוד .והעברית שלי חירשת ,אמא ,לפעמים חירשת מאוד".
***
ואבא שלי ,עזּו ִרי ,שלא מספיק דּובר בו ,תמיד עומד בצד ומבטו שקט ,ולוואי יוליד את גופי מחדש
בלי צורך בסיפורים .והוא שוכב עתה במיטת חוליו המעלימה אט-אט את פניו ,אבי שהיה ָאמן גילוף
בנשמות ,שהיה אמן סיתות הנפש ושיוף זיפיה הגסים .ודאי הוא מקונן עכשיו בתוך לבו ,ודאי הוא
מתפלל עכשיו בעשר אצבעותיו ,מבקש מאלוהים" :ש ְמ ֵרנִי ֵאלִ י ּכְ איש ֹון בת-עין ,הצֶ ל-נא ִבכנפיָך
מבטי שלא אצטרך לִ ראות דבר ,ה ְח ֶדר נוצותיָך החנונות אל עומק אוזני שלא יהיה
ִ
הרחמניות על
עלי לשמוע קול ,עצור לבי שלא ארגיש ,ואת רגלי שלא אלך מקרוב ועד רחוק ,ובאחרונות נוצותיך
העמֶ ד אוהל מעל ערוותי ברוב טּובֶ ָך ,שלא יהיה בי מין מזכר ועד נקבה ,שלא אוכל להעמיד לפניך
צאצאים נוספים אשר יפרו את שלוות עולמָך ,שאוליד עצמי חדש בגוף אחר בלי זיכרון ובלי רחם
או חיּוב מצוות מילה".
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בילדותי סיפר לי אבי את כל אגדות הערבים וימי הח'לִ יפִ ים ,ובעיני רוחי לא היו לא עיראק
ולא סוריה ולא סעודיה ,ובמקומן קמה לתחייה אימפריה ערבית גדולה ,מהודו ופרס ועד מרוקו
וספרד ,ובגן הילדים כשנשאלתי מאין באו הורי לארץ סיפרתי כי מוצאם מבירת ערבְ יא ,אותה
ערביא גדולה אשר כולה מדבר סהרה צפון אפריקאי ,כולה אגדות וחולות נודדים אל תוך עיני ,כל-
כך הרבה חולות דקים חדרו את רשתית עיני עד שכובתה ראייתי ושוב לא האמנתי בקיומן של כל
הערים האגדתיות הללו ,בבל ובגדאד ונינווה ואשור וחלב ואלכסנדריה וגרנדה וקורדובה ,והן היו
בעיני כולן פטה-מ ֹו ְרגנ ֹות של בדווים-יהודיים מן התנ"ך שבאו לארץ על כנפי נשרים ,מגולגלים
במרבדי קסמים ,להקים כאן בחולות ובסלעים ים של אוהלים ופחונים.
וכל ילדותי התמלאה בסיפורי המעברה ,על לילות חורף בהם מיטות צפו בין האוהלים
בנהרות הגשם והבוץ ושיבשו את סדרי המשפחות ,וכך ילדים החליפו אמהות ונשים החליפו בעלים.
ואבא סיפר על הרומני ָאד ֹולְ ף ,אשר גר באוהל הקרוב לאוהל משפחתו ,ולילה אחד של גשם החליף
בינו לבין אביו ,וכך הוא התעורר לצד סבתי ,ואילו לצד אשת הרומני וילדיו התעוררר סבא שלי,
אשר אמר לפני מותו שהוא מרגיש כי הוא נתלה על ארץ-ישראל כמו המן על העץ ,שוב ושוב נתלה.
והרומני אדולף התעורר במיטתו החדשה גאה ,נשק לילדיו החדשים ויצא להסתובב בשבי ֵלי
המעברה המוכרים בחזה נפוח ,ואיש לא חשב לומר לו "אדולף בא מגרמניה" או להזכיר את אדולף
האחר ,והוא לא חשב לקצר את שמו לָא ִדי .ורק אחרי שנים ,כשעזב את המעברה ועבר לעיר וילדיו
היו שבים מבית-הספר בוכים ,מתחננים שיחליף את שמו ,התחיל קורא עצמו אהרון ,אבל בלילות
היה עדיין אדולף צף בסירת מיטה בין אוהלי המעברה ,בין עיראק לרומניה.
ואבי אמי ,סבי השני ,היה אומר לי בילדותי חּוסה-לָא ֶרס ומתכוון לפעמים לארץ-ישראל,
ואני לא ידעתי ,לא הבנתי ,רק צפיתי מן הצד בצעדיו האציליים ,בידיו האסופות מאחורי גבו ,בשערו
הכסוף בו כל שערה היתה ספורה ומונחת במקומה ,בשפמו הלבן המוקפד ,בחליפת חייו התופרת
את גופו געגועי פליט ,ובאצבעותיו המתוחות באחיזת אולר ,מסירות קליפת תפוח בישיבה על ספסל
גן ציבורי ,ואוכלות אותו פלחים פלחים .ואמא לימדה אותי קינה על גורל משפחתי" :כשהגענו לארץ
הסתכלו עלינו מלמעלה למטה כאילו היינו שרוך נעל ,ואיש לא ידע על ארבעה בתים שהיו לאבי ,או
על יופייה של בגדאד וההיסטוריה הארוכה שלנו ושלה ,איש לא שאל על המנהיגים שלנו והמשוררים
שלנו והרבנים שלנו .לא רצו לדעת ,אולי קיוו כי כמו בחזון נביאנו יחזק-אל ישבנו בבבל ובעיראק
בין הנהרות כעצמות יבשות הממלאות בקעה וממתינות שיינתנו עליהן גידים ויעלה עליהן בשר
וייקרם עליהן עור ותינתן בנו רוח .קיוו כי במשך אלפיים חמש מאות שנות גלותנו מאדמת ישראל
שכנו בקברים ולא בתוך בתים רחבים וערים בצורות ואוצרות תרבות ורוח שעל פיתוחם שקדנו
דורות .קיוו כי כל זמן גלותנו ישבנו וחיכינו לבוא אחינו גואלינו בני המערב .ואנחנו לא התווכחנו
כשעברנו הפך חזיון
ֵ
ִאתם ,לא רבנו בגלל הבושה להרים את הקול ובגלל העדינות ,קיבלנו הכול גם
תעתועים בספריהם וידי הסופרים שלנו נאלצו לחטוב עצים ,קיבלנו הכול גם כשנאלצנו להצטופף
בצריפים ופחונים חסרי שם וזהות ,ועשינו את פנינו שיש יציב מול כל המתעמרים ,אבל בפנים נפלנו
מאוד ,התחלנו חושבים על עצמנו כל מה ששמענו אותם אומרים עלינו ,וגופנו התמלא בצעקותיהם
ולחישותיהם קורעים את העור והבשר .ופ ֵני אבי היו שיש יציב מגולף בצורת כפיר ,אבל בפנים נפלו
מאוד".
כך אמא מדמיינת את כולנו שבט סופרים עדיני אצבעות ,שוכחת את הסוחרים בב ְסט ֹות
של הסּוק הגדול בבגדאד ,רומזת כי עלייתנו ארצה היא סוד הנפילה .לאהובה הראשון סיפרה כי
בגיל שמונה ,כשבאה מעיראק עם הוריה ,לא הכירה לא פולין ולא גרמניה ולא שווייץ ,הכול היה
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פטה -מורגנה רחוקה ,עולם אחר אירופה .ואחר התמלאה סקרנות של ילדה לפגוש עולם חדש,
ובעיניה התפשטו כמיהות לזר וליפה ,מבקשת להגר הרחק מכיעור פחון הוריה במעברה ומשפתם
הארורה שהפכה משפת אוהב לשפת אויב ,לא לשמוע אותם אומרים לה אבְ דלֶּכ ברחוב ,ותמיד היתה
מקשיבה לבחוץ ,צופה מרחוק על האנשים הגבוהים ,החדשים ,מנסה לחקות את מבטאם ולאמץ
את מבטם הגאה .והוריה היו קוראים לאשכנזים במרירות "היידיש הללו" ,אבל היא החלה לחבב
את אויבי משפחתה ,מחפשת לה זיכרון אירופה ,חושבת אולי אם תקרא על עולמם תוכל להצטרף
עליהם" :וקראתי ספרים על גרמניה ,על צרפת ,על רוסיה ,על השואה ,וכשהתבגרתי אל תוך כתיבת
השירים ,השתדלתי לכתוב שירים על איטליה ,על גרמניה ,והחבאתי את השירים על בגדאד.
התביישתי ,שלא יאמרו האנשים זו לא שירה ,זו לא קּולְ טּורה ,אלו סתם געגועים מזרחיים ,שלא
יאמרו הנה עוד אישה בוכה .וכך לא כתבתי מעולם דבר על שמונה השנים שקדמו להגירתי והגירת
הורי ,משכנעת עצמי שכוח השכחה חזק מכוח הזיכרון".
ועכשיו אמי מספרת לי איך גדלה כנער וקשרה בבד גס את שדיה אל פנים גופה עד שלא
יכלה לעמוד בכאבים ,עד שכל חוויותיה כאישה פרצו אל חוץ גופה וביקשו ממנה להתיר קשרים.
אישה מהות אחרת ,אומרת אמא ,ואני ,אחרי שקראתי אלפי גברים בנעורי והלכתי שולל בניסיונותי
לכתוב כמוהם ,קורא אותה וכותב דרכה מהות אחרת ,מהות לא שקופה ,מהות הרבה נסים והרבה
סבל .וכל ילדותי אמרה אין מהויות ,גברים נשים רק בני-אדם ,שניהם אדם ,אך בגרותי מסרבת
לשכוח כי אמרתי אדם ,לא אמרתי חווה .אמרתי כולם אדם ,כולם גברים ,ואמי אישה ,אמי חווה
תובעת-לא-תובעת ממני להיות בנה ,בן-אדם-או-בן-חווה ,ועכשיו אני קורא בשירתה ,ודרכה גם אני
פתאום אישה כותבת את חייה וחיי אמה.
ואמי שואלת אם אני רוצה להתלבש גוף אישה ,גוף אם ,וללדת את עצמי ,לתת בי אהבה
ולהתפרד,
מיליון דודים ,להיות חדיר ובלתי-חדיר ,להיות עצמי ומחובר לנשמת אחר ,להשתלב ִ
להיות בן מין וחסר מין ,לשבות מן ההתעלסויות של היומיום ולהגיע אל מעשה האהבה הנצחי של
האלוהים ,לא לקרוא לזה אהבה ,לקרוא לזה תאוות קטנות של כלי מנגינה חסרי מיתרים ,לומר
שאיני רוצה נצח ,אני רוצה שבוע של עירום הנפש והגוף ,לבדוק כיצד ניתן להגיע עד קצה הבשר,
לומר אני רוצה למכור עצמי בבשר תמורת בשר ,רוצה להיות תמורתו ,רוצה לעשות תמורות בפני
אהוב או אהובה ,עד ששנינו נכנס להיריון ,עד שכל גופנו יתעגל ,עד שאני אוכל לחזור אל פנים הבטן,
ולהיוולד שוב ושוב ,כל פעם נשטף במי השפיר ,מתלכלך עם ה ִשליה .רוצה להיות חיטה פורייה,
רוצה להיות מים חיים ,רוצה להיות עפר בפיות השותקים ,רוצה להיות כפר נטוש מזה דור ,רוצה
להיות שיח סבְ ֶרס דוקר מסמן גבולות.
***
אמי מבטיחה להיות לי ש ְהרזאד ,אשר נשאה עמה את כל הזיכרונות והשירים הערביים ,והיא
מיישנת את גופי במיטת מילותיה ,ואז משכנעת את לבי לא לישון ,תתעורר ,אסור לשכוח ,משאירה
בכוח שברי מילים את הוריה בחיים עד קצה גבול ארץ המוות ,עד ששוב איני יכול להישאר אדיש
לעברי ,עד שאיני יכול להיכנע שוב בחופזה לקסם של שקר עתידי .והיא מציעה שנגנוב לעצמנו
בחזרה את אבא ,אבא הרדום ,המאבד יום-יום את תווי פניו הדוהים יחד עם מיטת חוליו החיוורת
בבית-החולים ,נביא אותו בגניבה רך פיז'מה הביתה ,ולילה לילה נשב לצד מיטתו ונספר סיפורים
על עצמנו ועל אחרים ,את כל הסיפורים שמן הזיכרון ומן הספרים ,עד שנחזיר לו את תווי הפנים,
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עד שנעורר את לבו לגעגועים ,לא למות עזּו ִרי ,לא למות ,להרבות נשימות ופעימות ,כי לפעמים
מתעורר אדם מתוך הסיפורים ,כי במילים יש כוח להשיב חיים.
נתחיל מן הסיפור שלנו ,היא אומרת ,מן הזיכרון שלי ושלה ,מן המשפחה הפומבית והלב
הכמוס .שנים למדת מפי זרים ,היא לוחשת לי ,הלכת לבתי-הספר של הממשלות ,שמעת על בגדאד
בכל מהדורות החדשות ובין דפי העיתונים ,ועתה עליך לשוב אל המשפחה ,כי כך כל הסיפורים
מתחילים ,מן המשפחה ,מן הפנים הדומות של אם ואב ,של אח ואחות .נבלוש האחד אחר השני
ונשלים פרטים שלא ידענו ,וכך נבנה מחדש את עירנו בזיכרון ,ונרבה בה מסירות בנאים ,ונלחש לה
תפילות אוהבים ,ונתחנן כל אחד א ֵלי אביו שיפקיד שלוותנו בידיו וישוב אלינו .ואחר-כך נשמע על
בגדאד שוב מפי זרים ,ולבסוף מפי כל אחינו ואחיותינו ,לילה לילה נספר את עירנו עד שהיא תיבנה
בלבנו ונהיה כקוסמים מלחשי לחשים מכשפי כשפים בוראי יש מאין ונס מחול וזיכרון משכחה.
אבל אני אומר לה אמא ,הבעיה אינה בספרות ועל כן גם הפתרון חייב להיות מחוץ לדפי
הספרות ,אנחנו חייבים פוליטיקה של מעשים ,של זהב וכסף ,אי-אפשר להישאר כל הזמן סגורים
בתיאולוגיה של מילים ,כלואים בשבי הדיבור והתפילה והפיוט ,בצינוק יפי החרוזים והפסוקים .די
לנו מן הכתיבה הבלתי-נגמרת ,השובה בתוכה את היופי ומשביתה אותנו ממרד ,עלינו לקנות
תרופות בכל בתי-המרקחת ולהרבות זריקות בבשרו .אבל היא ,גם אחרי שהתייאשה אלף פעם
מכתיבת השירה ,לא מוכנה להסכים ,אומרת לי עם קול רעם קולה" :שוב אל השּולמית אשר לקול
דודה מעיה חמרמרו ,לך אל המדרש ודרוש עשרה מאמרות בהם העולם נברא ,חזור אל הזוהר ואל
הסוד הנמצא באותיות של שמות האלוהים ,פנה אל הכוכבים אשר נולדו במיתוס בבלי ,שנן את
ואנְּכִ דּו בלילות של חג .כי
אֶ נּומה אֶ לִ יש מול פסי ֵלי אלוהי בבל ,ספר לילדיך את עלילות גִ לְ גמֶ ש ֶ
השמים כעשן ִנ ְמלח הם ,והארץ כבגד תבלה ,וכל יושביה גם כן ימותון ,ורק המילים לעולם
תעמודנה ,ואמת האלוהים לא תיסוג ,כמו נצח סיפורי המיתולוגיה של המקרא ובבל".
אמא מסבירה כי השירה היא לחש ,היא יכולה להשקיט את הלב ,להניח לו לישון ,והיא
יכולה להעיר אותו ,לדפוק על חלונות הלב ,ולהשביע את האלים לפעולה .היא מזכירה לי את
אלימות המילים ,ואומרת כי הפתרון נמצא בפסוקים ,ובכוח לדרוש את הפסוקים עד שהם יכריחו
את המציאות להתהפך" :אם נסיים את גלות השיר ואת גלות השפה ואת גלות הסיפורים שלנו,
ונעלה אותם על דל שפתינו עד שייגעו בהרבה נייר ובהרבה לבבות ,נוכל להמשיך לחיות בארץ הזאת
אשר חשבה לגרש את זיכרוננו ,ונתאקלם בתוך עולם של גלות גיאוגרפית ,בתוך אירופה שפלשה אל
המזרח-התיכון .אבל אם בתוך הגלות הארצית של הגוף נמשיך לשתוק את השיר ונמשיך להחביא
את המנגינה ונמשיך להצניע את השפה ונמשיך לבלוע את הסיפורים עד אל עומק הריאות והקיבה,
לא נוכל עוד לעמוד בתנאי החיים של הארץ הזרה הזאת אשר מונעת מאתנו את חיי הגלות הרוחנית,
ונצטרך למצוא לנו ארץ חדשה".
אין לאמי כוח חוץ לשירה ,והאלוהים היא מילה שבני-אדם שוררו ,או אנחנו חרוז בשיר
שלה .ואולי הכול ,כל גלגול חייה בתוך ההברות והפסוקים ,נגרם מכך שגם התבוסה שלה היתה
במילים ,כי את המעברה היא יכולה היתה לחוות ,כך סיפרה לי ,גם כחוויית ילדות נעימה ,כחופשה
ארוכה בלי עול הורים ומוסר אבות ,כילדת תפנוקים בתחפושת עניים מתפלשת בשבילי הבוץ .אבל
מהר מדי ,מהר אחרי שירדו מן המטוס ,הביסו אותה זרים במילים זרות ,עבריות ,עד שחשה כי אין
לה עוד מילים משל עצמה מולם ,והחלה משננת את המילים שלהם ,מילים שלא נולדה עמן ,ולחשה
לעצמה מתוך שינה" :אנצח את משמיצי בתוך השפה ,עד שיהיה לי עבר ויהיו לי אבות ואמהות
והיסטוריה ויהיו לי מילים משלי ושפה משלי .עד אז לא תהיה לי פוליטיקה של כסף וזהב ומעשים,
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רק פוליטיקה של מילים .אני רוצה להכריז על עצמאותי בתוך השירים .כי מה תועיל לי בגדאד של
האבנים ושל הארמונות? מה אבקש בבגדאד דלמטה? כשאבוא לשם כתיירת ,אחרי יותר מיובל
שנות פרידה כפויה ,כבר לא תהיה זאת עירי ,ולא הרחובות שלי .כבר לא הבית שלי .עתידי שוכן
בבגדאד דלמעלה ,בגדאד של המיסטיקה והספרים ,בגדאד של המוזיקה והשירה והמחשבה שבלב,
בגדאד שהיא כל כולה דימוי למצב האנושי ,וליחס בין בני-האדם לאלוהים .זאת בגדאד שלי .ומה
לי ולבגדאד הבנויה? לבי ומחשבותי הם ביתה של בגדאד החלּומה".

פרק שלישי :לילה ראשון
אהים עובדיה זיכרונם לברכה
ואבְ ר ִ
ליוסף שם-טוב (יּוסּוף אל-עוואד) ִ

ובלילה הראשון לצד מיטת חוליו של אבי אשר עברה אל ביתנו אני אומר לה ,אמא ,תתחילי ַאת ֶאת
סיפור הסיפורים ,אני זקוק לזמן ,להשהיה ,עד שיתחברו בי כל חלקי הסיפורים הפרומים ,עד שיהיו
הסיפורים ה רדומים מתעוררים בי ,מבעבעים ,בינתיים ספרי את ,תתחילי ַאת אֶ ת הלילה ,את
הלילות ,אולי קולך יאיץ בְ אבא להתעורר טוב מקולי .ואמי מסכימה ,ולילה ראשון היא מגלה את
לבה ,ומספרת לי על ימים שהיו בחייה בְ צריף של מעברה כשהיתה ילדה והרגישה שהיא דבר חולה
חשוך עזוב .נבלעת בתוך סיפוריה לחש קולה את חשכת הלילה אשר המתין מחוץ לחלון ונבלע
באוזני ובאוזנֵי אבי ,כמעט לא נשמע ,כמעט כמו היה רק מלמול של תפילה ,הנשמעת רק בלב
ובשמים ,ולא בין בני-האדם .ואני כמעט שואל אותה ,מה הדיבור הזה לך ,אמא ,ואל מי אנחנו
מדברים ,אני ואת? אל אבא? אל הזמן? אל הלילה? אל האלוהים?
ואמי מספרת לי על ימים שהיו בחייה בין שני אהובים ,ראשון ושניֶ ,אלְ קה ואבי ,אז היתה
ֶרבֶ קה ,אישה של רב ,מזמינה אותה לביתה ,ובלילה ההוא כשבאה אליה אל הסלון המרווח שבעיר
הקרובה היתה רבקה הרה חודש חמישי בגופה מעוגל ,והיא נשקה לְ ֵשם אמי וליטפה את כל גופה
עד שנפלה עליה מאוד והיא שוקקת מאוד ,רוצה לבכות מראות ולנשום גוף אישה בא מן המזרח,
ללמוד איך טעמו שונה חריף מתוק ולא חמוץ מלוח ,ומה אחר בתנועותיו .רוצה לחוש את חום הצבע
הדרומי של עורה ,לצייר את נועזות תווי פניה המזרחיים ,להריח את חוסר הבושה של שערה השחור
בהרבה מקומות ,לומר לה בתאווה גלויה" :במזרח אין פחד בתשוקה ,הכול מקצב סוער כמו
ריקודים של בטן ,אין שעונים חוֹפְ זִ ים ,הזמן עומד מלכת כמו פירמידות מצרים וכמוהן אין הוא
משתנה ,קדמון ומדברי".
וכשהגיע אל הבית בעלה של רבקה ,רבי מנחם מֶ ְנ ְדל מקליפורניה ,החלה אמירה בת סלימה
המדבר ,אני לא ִמדבר .מדבר רחוק מלונדון ,רחוק גם
מלחשת לעצמה בעיניים סגורות" :אני לא מן ִ
מבגדאד ,קרוב לכאן .עיני ראו שלג בהרי כורדיסטן" .ואחר היתה שואלת את הרב שאלות תמימות
אשי בבגדאד ,כמו לא התלהט גופה דקות לפני כן באהבת אישה צפונית
של הלכה ,משל היה חכם ב ִ
קרירה אשר ביקשה לעשות גופה מזבח ,רק אימצה עוז לבה ושאלה" :מה יעשה אדם שאין לו הרים
לשאת אליהם עיניים? ומה מראה חתול בליל הבתולין? ומה חמּולוֹת נודדות מבקשות אהבה בעבור
חוט שהרגע נותק?" והוא ,כשכבר שאלה את כל שאלותיה ,עמד שעון אל אשתו ,מרגיש את חום
בִ טנה האוצרת את בתו ,שכבר נעשתה יפה בעיניו ,והיה מלטף בלי דעת את שערה ,הופך שותף נסתר
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למסחר המגעים שבין האישה מן המזרח הקרוב לבין אשתו ֶש ִמן המערב הרחוק ,תוהה אם שונה
תחושת המים בין מי שחתר נגד זרם החידקל לבין מי שטבל גופו באוקיינוס ארקטי קפוא .עיני הרב
נראו לה פתאום עשויות זכוכית ,כחול שקוף מביט בה ממרחק ,והיא חשבה על כל החטאים שחטאה
ושיכולה היתה לחטוא ,באותו הערב ובערבים הרבים האחרים ,ונזכרה במצנפות שפיארו את ראשי
הרבנים בבגדאד ,ולחשה לעצמה בלי דעת" :עכשיו זרותי אילמת כציפור נודדת מן ִקנה חסרת שפה
בין יבשות".
ובמעברה ,הזכירה לה האילמּות קולות ,מעט אחרי האוהל של הרומני אדולף ואוהל
משפחתו של אבא ,שכן נגן העּוד הבגדאדי המפורסם ,וכולם קראו לו "אולי ,יא אֶ לְ -עוואד ,תבוא
אריע אֶ ל-ר ִשיד?" .ויום
תשב עמנו באוהל לצ'אי בעראק ,ותזכיר לנו את הלילות של החידקל ושל ש ִ
אחד הביא בנו גיטרה לאוהל ,כשכבר היה קרוב יומם לעזוב אותו ,חושב ללמוד גם הוא לנגן ,וביקש
מאביו שיכוון אותה .אל-עוואד נגע במיתרים הרופפים בידי הקסם שלו והחזיר את הגיטרה לילד,
וזה התחיל לפרוט ומיד שמעו אותו בכל האוהלים בוכה וצועק "עשית לי את הגיטרה ערבית כמוָך!"
והאב שלא ידע איך לנחם את בנו חשב שאם היו לו קירות צריך היה לשבור אליהם את העּוד
והגיטרה יחדיו ,אבל בדי האוהל הרופפים לא הצליחו אפילו להחזיק את מחשבותיו שלא ישמעו
אותן השכנים ,והוא החליט לצרף מיתר שישי לעּוד שלו ,כך שיהיה מעט דומה יותר לגיטרה של בנו,
עד שיוכלו אולי אוזני הבן להסתגל לצליל הערבי שמפיקות אצבעותיו מן הגיטרה.
והיא אמירה עמדה הקשיבה מבחוץ ,שמעה את הצלילים הישנים והחדשים ,ולא זכרה מה
שתאמר לאהובה הראשון ,אלקה ,שנים אחר-כך" :כשבאתי בגיל שמונה מעיראק לא הכרתי פולין
ולא גרמניה ולא שווייץ ,הכול היה פטה-מורגנה רחוקה .עולם אחר" .עמדה בחוץ והקשיבה ,ואחר-
כך שנים סירבה להתבגר ,שנים סירבה שלא להתאכזר לבני-משפחה ולא לצעוק בְ חללים" :אני בת
החזיר קוֹקוֹ ,ואין שומע קול עֱנּות גֶעואלְ ט ,חזיר קורא ,אתון בלעם אני ,אולי בת ִמ ְדינִ י .ואין שומע".
ארק ,אני האופל ,אני תינוקת-אישה".
שנים סירבה שלא ללחוש לעצמה" :אני הגִ 'ין ,אני הד ְ
אבל כשהולידה בן סיפרה לו ,סיפרה לי בלי שידעתי מילים" :כשהגענו ארצה הסתערו עלינו
כאילו אמרו אלו ערים בצורות ,חשבו צריך לכבוש אותן ,לפרק אותנו שנהיה שוב לבֵ נים מסודרות
בערימות ,ואז יוכלו לבנות מחדש מחומרי הגלם המרכיבים אותנו בתים חדשים וערים חדשות .כמו
אויבים צרו עלינו להחריבנו ,כבשו את הרחובות רוקנו את הבתים ופירקו את הבניינים אבן אבן,
כמו שעשו כמה שנים קודם לכן בהרבה כפרים וערים בארץ ,הרבה יישובים שהתרוקנו באורח פלא
לצד הדרכים .וכך בנו בתוכנו את בתיהם החדשים ,ודרו בהם בלי לחשוב על יושביהם הישנים ,דרו
בהם בלי להבין כי הם עדיין יושבים בבתים הישנים וכי אנחנו עדיין חיים .לא רצו לבזבז מן החומר,
פּוסטאט שבמצרים אחרי מגפת
ולא הבינו שעם החומר באה רוח .ואבא סיפר לי שכך גם קרה ל ְ
הדבֶ ר שהחריבה אותה בשנת אלף שלוש מאות ארבעים ושמונה ,שרפו את העיר ובנו מאבניה את
ֶ
אהרה היפה הסמוכה לה .חלפו שש מאות שנה ועשו אותנו לפוסטאט .אבל ,הסביר אבא ,ידעו
ַאלְ -ק ִ
הזקנים ועזבו אותם בבדידותם ,או פירקו אותם בלי לבנות מחדש.
ֵ
שלא יצליחו לרוקן את בנייני
וכך השליכו את כל יהבם על הצעירים .עליְך בִ נ ְִתי".
***
רצונה של אמי לֶאֶ בֹד בתוך החיים של ליל הגשם הנעלם ההוא בו הגיעו לארץ ,רצונה להיעלם בעוד
הרבה רגעים ,הזכיר לה כי לא נותרו לה זיכרונות מבגדאד הנעזבת ומן הערבית-היהודית .כמו מעבר
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לערפיח השכחה ,בתוך טשטוש תחומים צף ,הזיכרונות התחילו בְ עברית ,או לכל המוקדם במטוס
הזה שלא גומר לטוס ,באוויר .וכמו הגשם שהיה אחֵ ר אז בתוך צריף הפח ,כמו העצב השמימי
שכיסה פתאום את נפש הילדה ביום הגשם ,היא נזכרה איך מתוך הערפל הגיח מת ופניו כמו בתמונה
עם מסגרת מוזהבת ,וקול אמה קרא מן העבר באוזניה" :הלאגִ 'יִ ין לובשים לבן .הפליטים לובשים
לבן .על עורם כותנות לבנות ובטנם תפוחה" .פתאום החלה חושבת לעצמה בקול אמה ,ורואה דרך
עיני ילדותה שורות שורות של לאגִ 'יִ ין פוסעים בדרך למעברה ,על גופם כותנות לבנות ,ובטנם עגולה,
תפוחה ,ולכולם ,ידעה ,גברים כנשים ,הריונות בבטנים.
קול אֵ ם קורא מן העבר בערבית ,ואמי מספרת איך בשעה אחת ,מסוימת ,כשהפך בעיניה
כל העולם למרדף ,הבינה כי שוב לא צועקת אמה ,רק היא צועקת אמא אמא ,ופני אמה קמטים,
ואישה בשעת קמטים מפחידה כמו כל תולדות הפחד ,כמו הכאב בשעת הפחד כשאישה הופכת
שונאת לעצמה בְ לבִ ִירינְת מנהרת חייה .ומכיוון ששנים שחקרה את תת-המודע של עלמה בגדאדית
אחת השכיחו מאמי את בגדאד שבמודע ואת העלמות האחרות ,התחילה בבגרותה לתעד את
זיכרונותיה מזמן המעברה שגבלה במושבת יוקנעם ,שם בשעה מוקדמת של בוקר שמעה קול ֶשכְ וִ י,
וכך נקשרו זו לזו בשירתה קריאת שמע וקריאת הגבר .ומפתח לול המעברה היו יוצאות מתרוצצות
התרנגולות ,כפותיהן רגלי כוכבים ,משאירות עקבות בחול ,משרטטות נתיבי שבילים בין האוהלים
לפחונים .שם ,בין עצים ונוף קדומים שו ֵֹקט ,שם טבעה באהבת אמת בתוך כל נרקיס ,ועם בוקר
היתה יוצאת אל השדות .והערב היה יורד בתוך פניה ,בוהק בריח נרקיסים ,ומרחוק מחנה צריפי
הפח היה לוהט בחשכה ,מתוך תוגת האופל של הנרקיסים ולובנם .והיא היתה דוברת אל הסביונים
ולוחשת" :נפלא זמן הדמדומים ,כי נצבע הדם צבע אוכמניות ,ובתוך שדות חיים אני מריחה את
האדמה ,והיקום מפכה בדהרת שמש" .ואז היתה דוברת אל כל נרקיס לוחשת" :ורק אלוהים לבדו
נטמע אל הסביונים ,וכל נפש הפרח הצהובה כולה יופי ,והעין תביט את האור כאילו ראתה את
האלוהים".
נזכרה אמי איך שמעה באותם ימים על ילד בית-מדרש שבא מב ְצרה ,יודע רק עברית של
תנ"ך ,מבקש בחדר אוכל של קיבוץ מא כֶ לֶת לחתוך בה שניצל אירופאי ,וכולם צוחקים ומתפעלים,
מתפעלים וצוחקים ,שוקלים בדעתם אם לגלות לו את המילה סכין ,או להסכין לפלא הזה ,בא להם
יהודי בדווי שחום ממדבר התנ"ך אשר סביב לבצרה ומדבר אליהם כפי שדיבר אלוהיהם אל
אהים אביו .נזכרת אמי ומספרת איך דודה סֶ נְ יוֹרה היתה מנצלת עמידה בחום התחנה של
ִאבְ ר ִ
האוטובוסים שבקצה המעברה כדי ללמד את נכדיה פיוטים ושירים בצרפתית ,נזכרת ומספרת
נתי ,איך ביקשה מדודה להעלים
ומסבירה איך השתיקה את אמה כשאמרה לה סלימה באוטובוס בִ ִ
את רבעי הטונים מן הּכמנְג'ה ,איך שמחה כשהוריד אחיה הגדול ממנה ,אחרי שנתיים של מעברה,
את השפם הערבי ,ובמקומו קנה שרשרת של מגן דוד ,או כיפה ,והיה יושב כל הימים בצעירותו לצד
מקלט הרדיו ,מכוון עצמו בסבלנות אין-קץ לקול קהיר ,ובבגרותו מול הטלוויזיה שקנה ,אומר לשון
זרּות "אח ...הערבים האלו ,יימח שמם ,"...ואז צופה בתוכניות של תחנות השידור מלבנון ,ירדן,
מצרים.
אמי ידעה לומר לעצמה בשתיקה כי בקפלי הסתירות מתגוררות הנפשות ,מחילות מחילות
המכילות את עצמןְ ,מחלוֹת לִ מחילה ,מכלות עצמן ,ואני ידעתי לענות לה כשאני מקיף את עצמי
במרכאות ושאילות מלשון זרים" :ולמדנו לשנוא ערבים מפחד צל של עצמנו ,לימדנו את הורינו
לשתוק את שפתם ,להיות זרים בחתונות ילדיהם ובין חבריהם ,ולימדנו את שערנו להתחמצן כדי
להתחסן מפני לעג הבריות ,הבחורים והבחורות ,והתרגלנו שעלינו להבהיר את שפתנו ולקנות

104
לעצמנו סימנים יהודיים ,שרשראות ח"י ודיבור ברוך השם ,כדי שלא יִ טעו בנו חלילה ,כדי שלא
יבלבלו בינינו לביניהם".
ואמי מספרת לי על טיול ראשון לאירופה ,ואין היא זוכרת אם היה הוא לאיטליה או לפולין,
לשווייץ או ללונדון ,אבל היא זוכרת הרבה ומספרת" :והייתי כבת הקוֹל ֹו ְניה הבאה בשערי ארצו של
הקוֹל ֹו ְניאל ומתפעלת מנימוס הליכותיהם של כובשי עם ילדיהם ,ומן הסדר המופתי והניקיון
השולטים ברחובותיהם הרחבים .וכמה קיללתי אותנו ,את עצמי ואת אחי ,שאיננו מצליחים לנקות
אפילו את סמטאותינו הצרות המעוקלות .הייתי ילד קטן ויחפן הבא בשערי הארמון ,ולא שאלתי
מֵ ַאיִ ן בא הזהב לכתרו של המלך ,האם שלח אותו קו ְֹרטֵ ס באוניות אחרי מותו של מ ֹונְטֵ סּומה ונפילת
הַאצטֵ ִקים ,לא שאלתי מאין באו הפסלים היפים לפאר את המוזיאונים השקטים ,האם הם
ְ
ממלכת
נשלחו בספינות ממצרים העליונה או מן התחתונה ,לא הצקתי לאנשים העוברים מולי ברחוב,
והצופים כמוני בחלונות הראווה ,מי תפר להם את החולצות והנעליים ,האם היו אלו ילדים בהודו
או בסין ,ולא הטרדתי אותם מי מנקה את רחובותיהם ומי בונה להם בתים ומי נלחם להם מלחמות.
אריז ול ֹו ְנדוֹן היו שוות בעיני ,עיר אחת.
הסתובבתי כילדה ברחובות ערי אירופה המעטירות ,ווִ ינה ופ ִ
והייתי מרימה את אצבעי כדי להצביע על בית זה או אחר באחד הרחובות ,כדי לומר לעצמי שם
נולדתי ,גדלתי שם .כאן חייתי חיים אחרים".
כך נולדה לה אמירה חדשה בת אליזבת ,ורק אמירה האחרת נותרה בת סלימה ילידת
בגדאד .היא שעלתה על הגגות בקיץ לצפות נצנוץ כוכבים ,היא שטסה במטוס למעברת יוקנעם
ועברה מאוהל לפחון ,היא שהיתה פליטה בת פליטים במחנה פליטים בארץ-ישראל והתנערה
מחוסר תרבותה .ואילו אמירה החדשה היתה אריסטוקרטית בת אריסטוקרטים ,היא היתה
התרבות עצמה והפכה להיות בת הקולוניאל עצמו ,או מאהבתו ,ולרגעים אף אמו ,היא התחנכה
בבתי-הספר הפרטיים של לונדון ודיברה אנגלית יפה אל המשרת השחור ואל הנהג הפקיסטני.
כך מטמורפוזות התחוללו בגוף אמירה ,לא עוד יצור חשוך ,פתאום התמלאה אור ,ועדיין:
"כל הזמן הרגשתי איך מבטאי עלול להסגיר אותי ,כל פעם שהשתדלתי לדבר במילים של אנגלית
אוקספורדית .כל הזמן הרגשתי איך עורי וצבע עיני עלולים לחשוף אותי ,כל פעם שניסיתי להתלבש
במיטב מחלצותי .כמו בביקור הראשון ברחובות תל-אביב ,הכרך הרחוק שנות אור מן המעברה,
אחרי שהתרגלתי לחיי המעברה .ידעתי שהילדים האחרים מזהים בבגדי פליטה מזרחייה ,שומעים
בחיתוך התנועות והעיצורים שבפי דיבור זר ומתועב ,וכמה שלא ניסיתי לבלוע את החשוך הזה
ולהיעשות זרה לעצמי ,בא אבי וקולו ערבית רועמת ,דיבור של אויבים בתחנות הקשר הצבאי מעבר
לגבולות".
***
לקראת בוקר אמי כהוזת הזיות ,נזכרת בזיכרון אחד נכון ,ואז נעשית אחוזת דיבוקים ושדים,
אומרת רק כך נעיר את אבא ,נזכיר לו כל מה שחשבנו אי-פעם ,עד שימצא עצמו במילים ההן ,שיטבע
כל-כך במילים שלנו עד שיבקש אוויר ,יבקש חמצן לנשום לא לטבוע ,הוא ששתק כבר יותר מדי
מילים והעביר לי את מכסת מילותיו בנעוריו ,הוא ואלם פיו אשר טרף דיבורו ,כדי להאריך את חיי
ולקצר את חייו ,כדי להשאיר אותי בזִ קנתי לבד ,טֶ ֶרף לימים .ואני ,מסבירה אמי ,אני חצי אישה
חצי איש ,ובשרי חצי נשר ,פני חצי דמעה ,והתאהבתי לבכות בתוכה ,בתוך הדמעה ההיא שהיא
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הרוח ,שהיתה רוחי ,בוכה לבכות בתוכה לָך ואחריָך ,וגם עלֵי עשב רבים ,עלי עשב של צדי דרכים,
כמו מאהבי הרבים שלא היו אביָך ,שתמיד דיברתי אליהם אחרת מכפי שדיברתי אל אביָך.
כי הבן-אדם הוא כל הצורות וגם קרש ,אומרת אמא ,וכיסופיו אלו כיסופֵ י המסע של
המכושפים לצאת מתוך מעגלי הגעגוע ולהתנפץ ,והזמן בכלל אין לו שערות על הראש ,היא אומרת
ולא ממשיכה ,חושבת אולי אם מ ִריה מגדלנה הבוערת תדאה עוד פעם אחת לבוא אל אהבתה,
ותאמר לה היכנסי בתוכי כי צלחתי ,אני כל חושך הדם בחושך ,ורציתי להוציא לך את הסבל
מהפנים ,שנאתי עצמי לאהוב אותך ,אני מחותנת לרוח ואני בת-זוג שלי תמיד ,מאוהבת לשנוא עצמי
עד אהבת תופת ,אוהבת עצמי לשרוף אותך נקייהִ ,אספי אותי אליך שאוכל בתוך משק היופי ,ואת
תשבי למרגלותי יודעת שכל הפנים שלי זה אלוהים ,ואש שורפת אותי לעקוד אותך אל מזבחותי.
זּורי ולכל יצורי הנשמה ,מלחשת:
וכך שנים היא מדברת אל עצמה ,אמי ,עם כל אהבתה לע ִ
מפרשי
ֵ
"אהבת המים שלי רוחצת להפריד הבשר מן הרוח ,לתת גופי כפרה לנפשי ,וצפעונֵי ְשאוֹל
זּורי אם
טּומאתי לא יוכלו לאכול לי אותיות" .ויודעת כתמיד כי תצטרך גבר לגור ִאתו ,אם ע ִ
ִ
קוֹדש
גבר אחר ,תצטרך עֶ לֶם בביתה ,שיהיו לה לעזר לטפס מדרגות נפשה אל הרחוב .ולי היא אומרת:
"שנים התייסרתי אל פירמידות מצרים שהאריכו ימים מגלגמש ,שנים בנדוד אנשים הייתי,
ובדמעתי אני עודני משוטטת ,אני הדמעה המים ,והמיית משך המים שטה בזרימת חיי ,עד כי
ביקשתי נילוס ,לא היות פרת ,לא חידקל ,לא חידקל ,נילוס כחול שקט".
ואני אומר לה "אמא ,גם בנילוס עולות מערבולותַ ,את ספרי לי את סיפורו של גלגמש.
הביאי לכאן לחדר את האלים הבבליים אולי ייתנו בנו כוחות .שנים התנגדנו ,שנים היינו עומדים
מולם לא מוכנים ,מאז בןֶ -תרח ,ועכשיו אולי ייתנו הם לנו כוחות לשאת חיים בארץ הזאת ,הרחוקה
מגבולותיהם ומבקעת ארץ ִשנְער ,ואולי נשוב אל תרח אבינו שלפני אברהם ,אל ידיעותיו אודות
ִתיַאמת ואפְ סּו ,אודות המים הרבים .אמא ,אני כועס לך ,כי מול פירמידות מצרים אשר לעגו למגדלֵי
שּומר ואּכד וארם
ֵ
לבנֵי ה ִטין של בבל אשר מזמן קרסו ,עומדים עכשיו לוחות הטין של ארכיונֵי
והתרגמו לך תחת הריסות הזמן והערים החרבות ונחלצו מגורלם של
ואשור ובבל שנשמרו לך ִ
פפִ ירּוסֵ י מצרים שהיו לעפר .אמא ,ספרי לי את סיפורו של גלגמש אשר נשמר לך ,ואיך שנים
התייסרת אליו".
ואמא מתחילה לספר את רעש האלים הצעירים אשר הפריע את מנוחת האלים המבוגרים,
איך הגעישו את ִתיַאמת כשגאתה צווחתם במשחקיהם ,איך האזין אפְ סּו לשאונם בלי יכולת לישון,
מּורדּוְך יצא אלֵי קרבות מול זמן האבות וזמן
איך קמה מלחמת הדורות למוות ,איך מרדכי הוא ְ
האמהות .היא משננת את ההתחלה" :בעת ממעל לא נקראו שמים ,בעת מתחת אדמה בְ שם לא
נזכרה ,רק אפסו אב-ראשית ,והאם תיאמת יולדת ֻּכלהם ,מימיהם נבללּו יחדיו" .היא משננת
ומרגישה איך קרעים אוכלים אותה בנשמה ,בוצעים באצבעותיהם חתיכות ממנה ללעוס בבואה
לספר את מותו הארוך של גלגמש ,איך יצא לנדודים ועל מה ,ואיך גם היא יצאה לנדודים ועל מה,
ועל מה לא חזרה אל עירה ואיך הוא חזר ולמה לא מצאה לה בן-זוג כבן-זוגו ַאנְּכִ ידּו" .אני מפחדת
מאהבה ,ניגון שאול-עדן ,ועל כן אני רוֹחֶ ֶקת מאוד כל הימים ,משאירה מאחורי רק דרכים ִאי-נראות
שאין לשוב בהן ואין עקבות .לא מצאתי לא סוד חיים ולא סוד מוות ,כל רצוני לא למות ולא לחיות.
ואני פוחדת ִספריות ,ספרים נופלים וגעש אותיות ,אפילו הכתב שלי נעשה כמו נמלים ועיני פרגוד
מים ,ואמא שלי מתחבאה בתוך ברכות הדקל ,והשדיים השמנים של דודתי תובעים שאחזיר את כל
ילדותי כפות תמרים ,ולבי זועק מלמעלה אולי ויתרתי מוזיקת בית אבי ,אולי ויתרתי תהומֵ י קריסה
בלבי ,אבל אני רואה סולם דליקה וחופן של עפר וים של שתיקה".
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ומה אעשה ,אומרת אמא ,הדעת יודעת שפנֵי השקט מציקים מאוד ,ובין מעשינו אנחנו
באים לאין מעשה ,ויש שעמוקה ההתבוננות ורב הסבל של השט במרחקיו ,והסלחנות נובעת מן
החוכמה הנסתרת שהיא האין ברירה .ואם תשוב בזיכרונותיה אל ילדותה תוכל להישבע כי שם
מקצה האוהל ראתה את אלוהים נשרפת שולי שמלה ,והיא פצעה לה הבשר אבל בנשמה לא נגעה,
והיא קראה לה ,צעקה אחריה בכל צערה ושנאתה את עצמה" :עד הסוף עד הסוף יהא גחוני על עפר
כי אני הנחש ה ִנ ְמבְ זֶ ה ,אישה ,ממנה נהמת האנושות עולה עד האלוהים ,יודעת אני כי מרחמי
הוצאתי יא אללהַ ,אלְ להֻ אּכְ בר" .אני יודעת ,היא לוחשת ,רפש פני אינו נרקיס ,וגם אם נדמה לי כי
נהיו לי פנים של צדיק ,ולעתים אני משתכנעת כי נר נשמה הייתי ופרחים באיזו מרפסת ,לא צריכה
לא דומֶ ן ולא מים ,מתפללת שמתוך הפנים שלי אצא חמנית ,בלי ישימון .אני זוכרת שיש מהפכה
בפנים שלי ,כאילו קורצתי פתאום ובאתי לבושה בחן ובחסד וברחמים ובמורא גדול מפני עצב
קיומי ,וזה צוואר הבקבוק של נשמתי ,כי הפנים שלי אוקיינוס ,הם מים כבירים ,יש מים אדירים
בְ סף המלח.
אמי מזמן שהיה לה גוף לא השתמשה בו ,וגם צורכי נשמתה עשתה מעט ,רק אספה
מאהבים מעט בתחנות האוטובוסים מעט בסדנאות השירה ,ולפני שנולדתי כתבה" :מה אעשה עם
בעלי עם הנשמה עם המשפחה אחים ואחיות ואמא ,ועוד מעט ייוולד לנו דבר מופלא ויש אפחד את
בטן ההיריון? מה אעשה לאן אלך ואני בוכה כל היום נורא? ואיך אחמול לבני לסרק לו תלתלי זהב?
ַאסמר כהה? לאן אשוב וכל פחדי כבר ידועים בין מרפסות השכנים ,כי
ואיך אמחל לו לסרק שיער ְ
אדע להודיע בתרועות ,כי אדע לשתוק לפחוד רוב השעות?"
עוצרי ברמזור אדום באחד
ֵ
ויו ם אחד הכריזה מול אחד מאהביה ברחוב ,שישמעו כל
ממעברי החצייה של ירושלים ,וכל אצבעותיה טבעות לנישואיה לבגדאדי שותק" :ירצה אגזוז שערי
בעבורו ,ירצה אגדל צמותיו ,ירצה אנשוך עצמותיו ,שלא נותר אלא הוא בן זכר צועק לעקדה ,ירצה
ערי ושערי לו ,יתפוס ציפור נפשי שלא תעוף מן החלונות ושריפה
אהיה לו ילדה או ביזהֵ ,ש ִ
בערוותה" .ואחרי שנים של מכאובות שלא נתנה בהם ֵשם היתה שואלת אותי בתמימות בין
הארוחות" :בניתי לך בית ומשעולים המובילים לבית בתוך בטן דג ,אבל בית שלי ושלך איפה ,תאר
לך כמה בכי בלי אדמה אפשר ,כמה איש נתלש מעצמיו אפשר? אני האוהלים שלי ,ידעתי ,בגומחותי
ִשּכנתי ערפל ,יתד תקעתי בי וראיתי בו את ארץ-ישראל ,הצלחת לתאר? הצלחת להבין אותי הולכת
ונמוגה אל תוך לב שלי? ושלום לך ,אני הולכת אחרי עצמי ,כציפור אחר כנפיה לאחות גוף ונשמה,
וסלח לי היפרדותי ,אני הולכת עד הסוף להתחבר כנף וגוף ,סלח לי בן שלי אח שלי אב שלי שאני
ממעוף זה רואה אותך וזוכרת הפנים שלך והולכת ,ואם אבכה לא ייגמר הדבר הזה שהתחתנתי עם
עצמי לעזוב ,כי בכי גדול תהום המציאות בתוך המציאות ,ובכי גדול נפרד מתהומות אל הבשר החי,
להתארס עבד עולם".
ומשריפת הגוף שלה בכל הימים ההם אני זוכר כיצד היתה אומרת או כותבת ,ואני הייתי
כועס כי שמעתי או קראתי ,אומרת לאהובים שלה שלא היו אבי ,בלי פחד בלי דעת כי אוזני בעולם:
"ואם נזדיין האם תשקוט נפשי? ומה ישתנה מה יתחולל שנהיה נושפים ונושמים ומאבדים זיקת
הרוח לנבוח כמו כלבים אסורים? סוסים דואים אחרי וכלבים רוכבים עלי והמים מלאים חמצן
כבדים באגפי ואש בוערת בתוך הנפט במולדתי ואתה רק אדם אפילו לא מילים רק אדם ואיך אשמע
אותך ואיך אראה אותך?" .כך הפכה אמי עצמה לעקרה עם השנים ,משכנעת משתכנעת לומר
האמהּות היא אשליה ,לא אוכל להיות לו אם ,בקושי נושאת אני את עצמי להגביה ראשי מעל
התהומות ,לא אוליד אותו מחדש ולא אוולד לו מחדש פשוטה ועירומה ,כי אין בי מתום ואין בי
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פשטות ,כמו שבמזרח לא היתה מעולם פשטות ,רק חלומות מערביים ,ועכשיו כל מאהבי בוכים ,רק
אביו שותק ,לכן סוף-סוף אני שומעת אותו והולכת מהם.
***
אני אומר לה ,אמא ,אני כמעט נמלט משאונך ,ופנֵי אמי לא שאונם ,הם שאון אחר ,וברחוב עבְ דאלְ לה
סוֹמֵ ְך אני מכיר יש משוררת ,והיא דומה לך בצעירותך ,מסרבת לכתוב שירה ארוטית וכל דפיה
לבנים ,היא מסתפקת בתליית מיטב שמלותיה ברוח ,מפרסמת ברבים את גודל חזיותיה ואת צמצום
תחתוניה ,כולם תלויים על אטבי עץ רזים של כביסה במרפסת הפונה לרחוב ,מחּכה עד שכל שכניה
יכירו ,עד שכל שכונת נחלאות תדע ,עד שתקרא ירושלים כולה שהיא משוררת צעירה כותבת שירה
במעשים ובתבשילים ולא בדפים או על מסכי המחשבים ,מסרבת לכתוב תרגילי ארוטיקה לסדנאות
השירים .ולצד הבגדים היא תולה שירים רבים ,אמא ,גם שירים שלך ,לייבוש ,והם נוטפים על כפות
רגליה יחפות .ואחרי תליית הכביסה היא נכנסת אל ביתה ,מקריאה לבעלה החוקי שתי שורות
ראשונות בשיר חדש שכתבה בלילה טרם שנתה ,לא מספרת לו על האחר הממתיק את בדידותה
ועומק לילותיה ,איך היא יכולה לספר לו ששיריה נגרמים לפעמים מתוך תנועות הגברים האחרים
בחלל חייה ,לנוכח כל שעותיה החסרות.
אמא  ,אני מכיר הרבה סיפורים ,אחד אנּוש אחד פלּוש ,ואיך כל הכאב הזה חודר אל בין
העצמות שלי ,מחכה לומר אני לא עצמי ,מחקה עצמי לומר אני בדידות איש אחֵ ר בגוף שמתחקה
אחר אמו של אחר ,תוהה איך לעצב עצביה ,ומה עם בדידות רגל שלי או כף-יד ,בדידות עצב שלי
פתאום ,יוצא מתוך קרום היום אל תוך הלילה ,ומה עם כל בדידות הגוף הזה לאהבה ,הלב הזה ,לא
מספקת תזוזת הגוף לְ אהבה ,לא מספקת .כך ,אמא ,אני מכיר הרבה סיפורים ,ותמיד מבט באור
חלון בבית רחוק מזכיר לי בדידות בית שלי ,כמו מבט בלב רחוק מזכיר לי בדידות לב שלי" :הרבה
מרחק בניתי בשנים ,הרבה סייגים ,הרבה פירורי עלבונות שהפכו מרורים ,ועכשיו לבי רחוק אפילו
מעצמי ,עכשיו אני איני מכניס אורחים ,ואין לי בית אלא דירה שכורה ,אלא חדר בדירה ,אלא מיטה
צרה ,ועט ופיסת נייר קרה ,ארורה ,כותבת את חיי ,במקום אולי חיי יהיו כותבים אותה ,ובעיני
שטף דם או שטף דמעות ,קשה לראות ,הרבה הרבה לשטוף ,עד אין לי דם ,עד אין דמעות ,עד יִ כְ לּו
ימי אל הבאות" .הרבה סיפורים ,אמא ,וגם הרבה מאהבים ומאהבות ,גם לי היו מאהבות ,גם לי
היה קיץ בו פאבְ ל ֹו נֵרּוד ה שכנע אותי כי הכול ייפתר בהתבשמות עכורה של אהבה ,גם לי היה זמן
בו חשבתי אולי אשמור לי מאהבות בסדנאות השירה ובין הקופאיות ,חשבתי אולי אם מבטי לא
ירמזו לדיבורים הן יִ זּכרו אותי מתוך הציפייה לְ מילים.
אבל עכשיו מול אבא ומול מיטתו אני מכריז כי אין לי מאהבת עוד ,אני מבקש גם את כי
תכריזי אין לי מאהב ,אני יודע את עצמי ורוצה תדעי עצמך לדעת ,ולא תוסיפי להכחישו בגבב
המילים הרב הזה ,אשר אינו מגלה את ההסתר ,ומשאיר אותי שוב צופה בך שוב מחכה בך את כל
הדיבורים ההם .אני רוצה עכשיו נהיה כמשפחה מול המיטה הזאת ,ונדבר את העבר הפשוט ,אולי
היו לך אבא ואמא פשוטים ,עם סיפור חיים שמתחיל ונגמר ,אולי הייתם את ואבא הורים פשוטים.
אמא ,החלטתי שאהיה מנסה אותך יותר ,אחדל מרמיזות הפואטיקה העיוורת ,אתרחק משפת כזבי
הדימויים ואכתוב לך פרוזה ממושמעת ,אצא סוף-סוף מצוף הדרש המתוק והנסתר שאת מציעה לי
אל הפשט ה ִנצעק ברחובות .ואז אולי תבואי גם את בדרישות אחרי ,ותתבעי בשם אבי ממך אהבים
או גירושין .ואולי תגרשי מעלי את שדי הייסורין של שירתך המסיתה אותי ,המוליכה אותי מחוץ
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לביתי ,המשתוקקת לאחרים יותר ממני .גם לך הספיקו אמא ,בנעורייך שקודם לשירה ,תצוגות
האופנה הנועזות שעל חבלי הכביסה.
***
אמי אמרה לי פעם בקשה שאניח לה ,והניחה לפני מילים ששיננה לעצמה אלף פעם ואמרה לאלף
גברים שונים שנקרו בדרכה" :הנה בתנ"ך גברים הולידו גברים בשושלות ארוכות ,בלי תיווך נשים,
ותרח הוליד את אברהם ,ואברהם את ישמעאל ויצחק ,ויצחק את עשיו ויעקב ,ויעקב את יהודה,
כל-כך הרבה גברים בלי רחמים ,ומה אתה מחפש אצל אמך? רחם? רחמים? רחמתיים? לך אצל
אביך ,כמו יהודי בן יהודי טוב ,כי ביניכם קרבת כאב המילה ,ולא תדעו אף-פעם את כאב ההולדה,
ותאמרו ברוך שלא עשני אישה שלא עשני כמו אמי או אחותי או אשתי או בתי או מאהבותי ,ועשני
כמו אבי ואחי ובני וחברי .לך דבֵ ר עם אביך ,דבר ,דבר ,אל אביך לא אלי ,ושמע ממנו על גלגוליו
סוף-סוף ,עשה סוף-סוף שידבר".
ועתה אבי מיטה לא יכולה לשוט בין אוהלים ,והוא מלא כל-כך בשתיקתו ,מיטתו ריקה
כל-כך ממבטו ,אני נזהר לא להביט בו ,מדבר אליה כל הלילה עד יבוא הבוקר ,עד בא הבוקר ,לא
מדבר אליו ,וגם היא מדברת אלי ,לא אליו .ורק עם בוקר עניתי לה ,מבטיח בשם אבי" :נאמר הרבה
מילים ,אני וְ אב ,ולא נהיה גברים שותקים בסלון אוחזים עיתו ֵני שבת ואינם מצטרפים לשיחה,
משאירים את הנשים לבד לדבר .אנחנו נאמר נהרות של מילים כי המילים שטפו עלינו ,כל-כך הרבה
דפים אילצו אותנו להיכנע ,לומר כאלו אנחנו וכאלה לא היינו .ועכשיו כאשר בנו רשות הדיבור,
בעזרתה של רשות ,נוציא את כל המילים שנאמרו לנו בחיינו עד שנמציא מילים משל עצמנו לדבר".

פרק רביעי :לילה שני
למחמוד דרוויש זיכרונו לברכה

ובלילה השני לצד מיטת חוליו של אבי אשר עברה לדור בביתנו אני אומר לה ,אמא ,זקוקה נוסחת
פתיחה ,סיפורנו זקוק לנוסחת פתיחה וגם אנחנו זקוקים לה ,כמו קסם קבוע או לחש .אמא ,אנחנו
חייבים להתחיל כל לילה באותה דרך ,כמה שורות קבועות שידע הקורא הנה מתחיל סיפור חדש,
שידעו קוראינו לנוע קל ֹות בין הקולות והלילות ,לומר בשמחה הלילה מתחיל ,לומר בעצב לילה
הסתיים .וקוראינו לא יהיו מוכרחים לקרוא כל לילה ,אני אומר לה אמא ,אם יהיו לנו קוראים
לסיפור הזה שאנחנו כותבים יחד .נכתוב הרבה לילות והם כבר יעשו מבחר ,אולי יעשו הרבה ספרים
של מבחר ,אולי כל קורא יעשה מבחר משלו ,אולי יוציאו לילה אחד מכל המבחרים ,אולי לילה אחד
יחזור בכל האוספים ,אולי ינסו להפריד בין לילותייְך ולילותי.
אבל אנחנו נקשה זאת עליהם ,נערבב ,נתערבב .והם ינסו ,כאן אסופה של סיפורים ,שם
אגודה של מחשבות .יהיו לנו הרבה עורכים ,אינשאללה אמא ,ואנחנו לא נתנגד לעריכתם ,לא נתנגד
לאף עורך ועריכתו .נכתוב הרבה לילות ,הרבה מעשיות ,נאמר מלך בשר ודם טובע מטבעות זהב
וכולם שווים ,ואילו מלך מלכי המלכים טובע צלמו באדם וכל בני-האדם שונים ,ואנחנו כל פתיחות
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הסיפורים יהיו מוטבעות באותה פתיחה ,אבל אחריהן יבואו סיפורים שונים .לא כי היינו כאלוהים,
אמא ,אבל חלקנו באלוהים אם נהיה בוראי סיפורים ,כי אין סיפור שראשיתו אינה באלוהים .תורתו
פרשנות לעולמו ,ועולמו פרשנות לתורתו ,ואנחנו מבקשים להיסגר בתוך סיפורינו ,בתוך תורתנו ,די
עולם ,ידענו די עולם ,חיינו די עולם ,עתה רק התורה.
אמא ,עתה תורי בסיפור הסיפורים ,את כבר סיפרת הרבה אתמול ,סיפרת הרבה כל חייך
חלקי הסיפורים הפרומים ,וגם אם לא
ֵ
וזמני אוזל ואין עוד השהיה .וגם אם לא יתחברו בי כל
יתעוררו כל סיפורי הנרדמים ,עתה קולי יאיץ באבא להתעורר ,עתה אפזר אני את השברים של
הדומייה ,עתה אגלה אני לבי לפנייְך על ימים קודם שידעתי כי ציפור שיר גולה היא ערש המוצא.
וגם מחר בְ לילה שלישי לצד מיטת חוליו של אבא שגנבנו מבתי-החולים ,מול פניו האילמות ואוזניו
הקשובות קשב נצח ,אבקש ממך אמא לילה נוסף לספר ,לדבר ,אחרי שנים ארוכות של שתיקה ,לא
להתחלף בפשטות לילה את לילה אני .ואספר גם את סיפורייך גם את סיפורי ,זוכרת את אמא
שסיפרת לי על בני-זוג שבאו להיות שכנים לכם בירושלים ,גם הם פליטים ממציאות אחרת ,נכנסו
לדירה מולך ומול הורייך ,כבר באירופה הלבין שערם ,ובערב הראשון בביתם החדש בארצם החדשה
ראית אותם נצמדים למקלט הרדיו ,אחר-כך ראית אותם כך כל ערב ,מעבירים תחנות באצבעות
חסרות שקט ,שומעים הרבה ערבית של מדינות זרות ,לא מוצאים דיבור אירופי בין כל הדיבור
המדברי ,עוד לא מבינים עברית ,אומרים זה לזה שוב ושוב בייאוש" :אנחנו באמת מוקפים ערבים,
איפה באנו לחיות?"
תראי ,אמא ,צריך להבין אותם ,הם באו לכאן ממזרח-אירופה כדי להקים מדינה ליהודים
ולא ידעו בכלל שיש יהודים שלא מדברים יידיש ,וגם אנחנו ,עד שבאנו למעברות שהם הכינו לנו,
לא האמנו שמי שלא יודע את הערבית-היהודית-הבגדאדית הוא באמת יהודי .ואז ,רגע אחרי שהם
ניצחו במלחמה וגירשו מאות אלפי פלסטינים ,אחרי שהצליחו להעלים את הערבים שכל-כך הפחידו
אותם ,והגשימו את החלום שלהם והיתה להם מדינה ,הם היו זקוקים לנו שנמלא את הבתים
הריקים שהותירו הפליטים .והיינו בשבילם סטטיסטיקה ,בלי שפגשו בנו מעולם ,היינו יהודים
למלא את החלל שהותירו הפלסטינים ,היינו עסקה טובה שבן-גוריון חתם עם נּו ִרי סעִ יד ,ופתאום,
שלוש שנים אחרי שהם הקימו את המדינה ,כל יהודי שמיני כאן הוא עיראקי .ותחשבי מה הם
הרגישו כשהם ראו אותנו יורדים מהמטוסים והבינו שאנחנו ערבים ,רק לפני רגע הם ניקו את הארץ
מהערבים הפלסטינים ,ומה הם מקבלים בתמורה ,ערבים עיראקים ,עם אותם שפמים ,אותה
מוזיקה ,אותה שפה ודיבור ומבטא? הם אפילו לא ידעו להבחין בינינו ,להבדיל מבטא עיראקי
מפלסטיני ,וצחוק הגורל התפוצץ להם בפרצוף .אז אנחנו גם יהודים ,ויש לנו בתי-כנסת ולפעמים
מתפללים ,ובעברית ,אבל כל-כך ערבים ,והם התמלאו תדהמה ,לא ידעו מה לעשות עם הערבים
האלה ,אולי נצטרף לערבים שמעבר לגבולות וניקח מהם את המדינה ,אז החליטו להציל את הילדים
שלנו ,שלא יהיו ערבים כמונו ,שיהיו יהודים כמותם ,ואז יסכימו לקבל אותם.
היום מה החוכמה ,הם מכירים אותנו ,אנחנו נעשינו דומים להם ,הם נעשו דומים לנו ,כבר
לרובנו אין שפם ,שכחנו את הערבית ואת המבטא ,הם שכחו את היידיש ,אנחנו כבר לא כל-כך
מפחידים ,גם אנחנו חולמים אמריקה כמותם ,מיהרנו כל-כך לשכוח את העבר שלנו ,אולי כי גרנו
לידם .התעקשנו לגור בתל-אביב ורמת-גן ופתח-תקווה ,והיינו המזרחים היחידים שהם הכירו ,יחד
עם התימנים ,ואילו את המרוקאים הם זרקו אחר-כך לעיירות בנגב ובגליל ,וככה הם נשארו אחד
עם השני ,עדיין זוכרים את עברם ,האשכנזים לא התעניינו בהם והם לא התעניינו באשכנזים ,ואילו
אנחנו היינו ראשונים לחתן נפשנו באשכנזים.
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איך השתגעתי כשאמרת לי אמא ,הייתי רק בן חמש נופל מנדנדה בגן שעשועים ,ואת כבר
נוטפת עלי דברי מסתורין ,אומרת" :אני לא אלוהים ,לא אוכל הכול לשאת עד הבטן ,תהיה צריך
לשאת עצמָך בין נדנדות בין עולמות .אם לא אתה כופה אותי להשתגע .אני המון כוכבים המנסים
לספור את החול שלשפת המדבר ,את השתיקה שעל שפת הדיבור" .איך אפשר כך אמא? להודיע בן
שהוא כופה אותך לשיגעון? מה התפלאת כשהתחלתי לברוח? אני צריך לברוח ,אמא ,ואם לא שמעת
אותי אומר לך זאת מאז נולדתי אל תתפלאי ,ילד מחכה עשרים וארבע שנים לומר לאמו שהוא
מבקש לברוח ,מן החיים הרודפים אחריו ,מן השלטונות המבקשים לשלוח אותו אל הגבולות לעמוד
כזקיף ,מאהובותיו ,מאמו .אולי תבריחי אותי את ,אמא ,תבריחי אותי ִאתך במזוודה ,בין כל מעברי
הגבול ,או תישאי אותי שוב בבטנך כאילו עודני עובר שלא נולד? תיקחי אותי רחוק גם מאבא ,או
ניקח את אבא אתנו בבריחתנו ,ושם אמא אולי נשנה את כל תולדות חיינו .או שאברח פנימה ,אל
תוכי ,אל תוכך  ,אל המילים הללו המכשפות ,אשאר לפחות עוד לילה כאן ,לדבר ,לעורר את אבא,
וכשיבואו לאסור אותי קציני הצבא אומר ,תראו את אבא ,אקח אותם לפני מיטתו שירחמו עלי,
שלא ישימו אותי בבית-מאסרם ,לא ללכת לצבאם ,רק אומר להם כי אבא ,כי אבא ,כי קרוב מותו
אם לא נקרב חייו.
***
לּו הייתם מקפידים עמי יותר על לימוד השירה הערבית ,אמא ,הייתי לומד על אפשרות אהבתו של
משורר פלסטיני לאישה יהודייה בארץ הזאת ,והייתי מבקש מכם שתתארו לי את ִריתא אדומת
השיער ,אותה אשכנזייה בטעם תות-שדה או דובדבני בוסר שלא הגזימה ביופייה ,ובאה עם ביתה
מן ה כרמל ,מביאה בתיקה מעט מנוף הים הכחול אל פגישותיהם הארציות במישור .אבל אתם לא
קראתם לי שורות של מחמוד דרוויש ,אמא ,ואני לא חיכיתי שמשוררת ערבייה תכתוב עלי פואמה
ארוכה של אהבה ,לא חיכיתי לבואה בשערי עם תלתליה הארוכים והשחורים ועם פניה היפות
ּכלְ בנ ה .וכך בערב אחד של ראשית חודש אוגוסט ,ארבעה שבועות לפני גיוסי לצבא ,נכנסתי לבדי
לבית-קפה בתל-אביב לקרוא שירה ,ושמעתי את ִרים מקריאה שיר בעברית ,ומילותיה נדבקו שעה
ארוכה אל שפתי" :בחֵ פֶ ץ לב הלב הופך חֵ פֶ ץ ,חפֵ ץ להידמות לצעצועים האחרים ,צעצועי הגוף והנפש.
ובכובד ראש הראש הופך כובד ,מכבד עצמו מדי הוא משתוקק לבטל את משקלם של האיברים
האחרים .ואני כל גופי רחם ,מרחם על זרים ומבקש להולידם מחדש מוכרים".
כשירדה מן הבמה הקטנה הביטה בי ִרים ודנה אותי לאהבה .בלי אומר מילה התיישבה
לצדי ,משוררת פלסטינית בראשית דרכה אשר בחרה בי להיות לה אהובה היהודי .מעט שתיקה
החלפנו ,ואז סיפרה לי את סיפור חייה הקרועים וביקשה שאספר לה גם אני את סיפורי ,אבל אני
הודעתי שאין לי סי פור עדיין ,עלי עוד להקשיב" .האהבה היא רחם" ,אמרה כשביקשתי ממנה
להסביר לי את מילותיה" ,בתחילה היא צרה ,האהבה ,כמעט צרה מלהכיל ,שמה מצור על האוהבים
ויש לחזר אחריה ,לומר לה משפטים של הרגעה ,של מתיקות לחה ,ולהקיף אותה בהרבה מילים
ושירים וידיים .ואז ,כשהיא כבר מתגברת ונעשית אחוזת דיבוק וממהרת ,היא מתרחבת ומתרחבת,
ומוציאה מתוך עצמה אהבה חדשה .כמו רחם ,האהבה מכפילה אהבות" .היא סיפרה לי על הקראת
שירים בלילות ,בבתי-קפה הומים בשפתו של אויב ,ועל החזרה אל הבדידות בתום הקריאה ,אותה
בדידות אשר נוצקה בה בכל איברי גופה ,מאז עזבה את בית הוריה ,מאז בית הוריה עזב אותה,
ושפתה כמעט ּוויתרה עליה.
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התקוממתי בפניה על המילים שמסרה אודות האהבה ואמרתי" :רחם ,תמיד אצלכן זה
רחם ,רק להוליד ולהוליד .לִ פְ רות ולהרבות בילדים .הרחם הזה שלך מפחיד אותי ,ואת מבקשת
לשאוב אליו את כל הקדושה שבעולם .ואת לא מבינה שלימדו אותך לומר רחם ,כל הזמן רחם,
ועליך להתנגד .וזה מפחיד לא רק בגלל מה שאומרים אצלנו שהרחם שלכן הוא האויב הכי מסוכן,
ִאתו תביסו בסוף את כל פצצות האטום שאנחנו אוגרים במרתפים" .היא השיבה במבט מתרה ,שוב
אני ממהר לעשות אותה אויבת ,לחלק בינינו על-פי עמים ,היא פלסטינית ואני יהודי ,והיא עוד לא
יודעת ,רק לה מותר לעשות את החלוקות הללו כשהיא רוצה ,לי אסור .היא החליטה שעכשיו
החלוקה בינינו תהיה לגבר ולאישה ,על כן אמרה" :אני רוצה להוליד את עצמי מחדש ,ואותך,
שתהיה ילד שלי .ועוד אלף דברים .אני רוצה להוליד הרבה חיים בעולם הדומם הזה ,הריק ,הזר.
איך אתה יכול לוותר על האפשרות להוליד בלי שלפחות תקנא בי? הרחם שלי מרחם על שתיקת
העולם ,ומבקש להפר אותה ,ואתה מפחד מילדי? ומה אם הם יהיו גם ילדיך?" הצעה כהצעתה לא
קיבלתי עד אותו הרגע מאף אישה ,ערבייה או יהודייה ,על כן לא מיהרתי לסרב .נשארתי לשבת
לצדה בשולחנה ,החלטתי להמעיט באידיאולוגיה ,להמעיט בכאבים ,להתרכז ביופי של פניה ,גם אני
ִ
נראיתי לעצמי פתאום יפה במראה שניצבה בשירותים.
התחלתי אוסף את כובד מילותיה ,מנקה מאבק את מילותי הישנות .יוצא אליה לא ידעתי
אם אני הולך אל ליל-קרבות או אל ליל-אהבים ,רק ידעתי שגופה קשה ּכאלון ורך כקני-סוף ,וכי
מקום חיוכיה הוא גם מקום ִחצי כעסה .אז עוד לא ידעתי כמה הרבה צריך לעבוד על הכעס כדי
ישּכח ,שלא יישכח ,שלא יחדל לרגע מלמלא את משימתו בעולם,
לשמר אותו ,כדי לטפח אותו ,שלא ְ
שהיא להזכיר ,או למנוע את השכחה הבלתי-נמנעת .אני באתי בשבילה מירושלים לתל-אביב הרבה
לילות ,והיא באה מיפו לתל-אביב ,ועוד קודם מיאפא ליפו ,בבגדים שחורים תמיד ושער ארוך
ושחור ,בת עשרים ושתיים ואני בן שמונה-עשרה ,צעיר בדרכי בין האהובות .היא לא לקחה אותי
לדירה שלה ,מפחדת מפני שותפתה ,שהיא גם בת-דודה ,הסבירה ,ולומדת לתואר שני באוניברסיטת
תל-אביב ,ועלולה להזכיר את קיומי לבני-משפחתה .אני לקחתי אותה במכונית של אבא ,ולילה
לילה כשחזרתי הביתה הייתי נשאר עוד רבע שעה באוטו ברחוב שלנו אחרי שחניתי ,מדליק את
האור ומלקט שערות ערווה שלה ושלי שנתלשו מגופינו ונשתלו במושבי המכונית ,והשעה שלוש
לפנות בוקר.
אמרתי לה ,את אישה שבויה בין עולמות ,מרבה כעס פוליטי בשירים שכתבת בשפת האויב,
מרבה היכרות אינטימית עם המילים של העברית רק כדי להשיב אותן אל חיק הערבית ,הנה כבר
החזרת אותי אלייך ,אידיאולוגית במסווה של אישה אוהבת .היא נהגה בי כאילו הייתי אשכנזי שלא
שמע דבר על התרבות הערבית ,וכשאמרה אתם כולכם באתם אלינו מפולניה ומגרמניה ,התקוממתי
ואמרתי ,אני באתי מעיראק ,דווקא אתם שוכחים אותנו תמיד ,לא מוכנים לזכור שחיינו כאן
ִאתכם ,שגם אתם דחפתם אותנו ללכת מארצותינו ביניכם .השיבה לי אתה היית ראשון לשכוח בית
הוריך בעיראק ,אם אתה רוצה לזכור ,אמרה ,למה לא תלמד ,למה לא תהיה יהודי כותב שירים
בערבית כפי שאני ערבייה כותבת שירים בעברית? ואחר-כך אמרה ,אני פלסטינית בישראל קצת
כמו יהודייה בעיראק ,יודעת שתי שפות ושתיהן שוכחות אותי ,היהודים לא רוצים אותי מדברת
עברית ,הערבים אומרים מה לערבייה אצל העברית.
בערב השני בבית-הקפה קיבלה על עצמה את תפקיד הבדווית הערבייה אשר נדדה אלפי
שנים במרחבי המדבר ,עד שיצאה מן האוהלים אל העיר ובתי הבטון הקרירים שלה ,ורחובות
האספלט הלוהטים ,למרות שנולדה כל כולה ביפו ,וכל אבותיה ואמהותיה ביאפא ,וקראה לפני
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הקהל" :מזגנים אילפו אותי לחוש חום בלתי-נסבל ברחובות ולהירתע מריח הזיעה של גופי ,ובוהק
פלורוסנטים הרגיל אותי לפחד מהפסקות חשמל ,מאימת החושך ומאורם הצנום של הנרות .וכך
רק עברו מספר דורות וכבר בדידות הלילות המדבריים הפכה בלתי-אנושית בעיני ,וכבר מסעות
הגמלים הפכו פרה -היסטוריה שלי .ומי לימד אותי להתפנק ,לפחד ,להיקרע מעברי ,לבקש לי גוף
אחר ומחשבה אחרת ,להתבונן בסבי וסבתי ולראות שבטים פרימיטיביים"...
כשהתיישבה לידי לקול תשואות הקהל שאלתי אותה ,גם בערבית היית כותבת שיר זה? גם
שם היית מקוננת על שרידי המאהל כך? אמרה שהחליטה לא לחזור ליפו ,תעבור לגור בתל-אביב,
כבר אינה משם .הצעתי שתבוא לירושלים ,ובמקום לענות סיפרה על שיר ראשון שכתבה ,כשעוד
כתבה בערבית ,ביום הזיכרון הראשון ליצחק רבין בבית-הספר ,המנהל הקריא וכולם מחאו כפיים,
לא כל יום ילדה בת חמש-עשרה כותבת ב ֻפ ְצחא בלי אף שגיאה דקדוקית ,והיא הקשיבה לתשואות
הקהל ההוא ,בדיוק ביקר בתיכון שר מן הממשלה ,אינה זוכרת איזה שר ,רק את לחיצת-ידו זוכרת,
והחליטה שתמשיך לכתוב שירה ,והחליטה שתכתוב בעברית.
לריתא בערבית במנגינתו של מ ְר ֶסל ח'לִ יפֶ ה,
התחילה קוראת לי את שירו של מחמוד דרוויש ִ
והיתה מפרשת לי את מילותיו עברית ,על שולחן בית-הקפה ,מדמיינת את ישיבתם של דרוויש
וריתא במטבח בין ִס פלי תה של לילה כאשר היא דוברת אליו חיבה עברית ומבקשת שישיב לה
בְ אותה לשון ונושקת לשפתיו ,ולא ידעתי האם היא מדמיינת שאני ריתא ,שהיא דרוויש .במיטה,
הסבירה ,היתה מספרת לו ריתא בְ ִאמה הבוכה על אובדנה ומקללת את העולם ,מקללת את הגויים,
את הגרמנים ,את עמו ואותו ,ואחר מחבקת את שתיקתו ,מתבוננת כיצד הוא מסתיר פנים מאחורי
זיפים שחורים .שם ,באותו מפגש של משורר פלסטיני עם אהובתו היהודייה ,הקירות שמעו אותה
אומרת" :הזיפים שלָך פוצעים אותי כמו חרסים מנופצים" ,ואחר ראו אותה מקרבת את פניו אל
בין רגליה ,מתאווה להכיר ברחמה את כאבי ילדּותו ואת כובד סודותיו .ולמספר רגעים ,הסבירה
ִרים ,הצטמצמה כל הארץ הקטנה הזאת לחדר אחד בבניין לא גדול המתמלא הזיות יומיום ומבקש
להכחיש את בוא חילופי העונות .וכשהיתה נרדמת לפניו ריתא היה כותב לה ,לקצב פעימות לבה,
שורות בפואמה ארוכה ,לה הוא קרא אחרי שעזבה "החורף הארוך של ריתא" ,ובאותם לילות היה
תובע את חלקו בספר בראשית ,באיוב ,בחג הקציר ובשירי האהבה הקדמוניים.
ובאמצע הלילה הוא דרש מן הדף להסביר לו למה הסיתה ריתא את האל נגדו ,ולא הציע
לה לנדוד עמו אל מחוץ לקללת אהבתם הנצורה ,אל הים ,אל המדבר ,אל ארץ רחוקה .ובבקרים
היתה ריתא נוסעת ממנו ,נרתעת משאלות שומרי העיר ,שבה אל שכונתה המטופחת ואל ביתה
הערני ואל אהבת הדורות של אמה ,מקדימה לנסוע לעבודתה כדי שלא ידובר בה ,שלא ישאלו:
"איפה היית הלילה ריתא? מה פשר עייפותְך הריחנית? מי בִ לגן את תלתלייְך האדמוניים?".
ובערבים היתה שבה אליו ,מאלפת את הסוסים שבדמה ,מקוננת על אורכו של החורף ,על קריאתו
העיקשת בעיתוני המלחמה .למה קראת כל-כך הרבה בכותרות העיתונים ,שאלה ִרים והרימה את
מבטה כלפי ,כשהיא עמדה מולך? איך יכולת להכחיש את ערגתָך אל ניחוח ערוגות בתי-השחי שלה,
אל כפתורי חולצתה ,אל פני השיש שלה המלאים נמשים? ולמה לא יכולת להאמין שתסכים להאזין
לסיפוריך ,רק ישבת על ברכיה וניסית לשתות משדיה את כל ייסורי עמה? האם חשבת שבסוף תהיה
היא מוכנה להקשיב לסיפורָך?
ורים המשיכה לספר לי ,בערבית ובעברית ,איך כשהתעוררה ריתא בוקר אחד מאוחר בתוך
שבר של אור שחדר דרך סורגי הברזל של החלון הצר ,המצמצם עצמו ,אחרי שהבטיחה בשנתה
לשוב אליו כשישתנו הימים והחלומות ,אולי אחרי החורף הארוך ,היא הוציאה מן התיק שלה
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אקדח קטן עטוף בשקית ניילון דקה ,שכנראה נועדה להגן עליו מפני הגשם והרטיבות ,והניחה אותו
על השרפרף ,על גבעת דפי הטיוטה המלאים אותיות ערביות מחוברות ששוררו לה פואמה ארוכה
שמעולם לא קראה .וכשהלכה הוא הביט בשקט אל תוך לוע האקדח הטעון בכדור אחד ,הבין
שחשבה כי אולי יחוס על חיי השירים ,ועמד וקרא אותם מול החלון המתרוקן בעוד ריתא הולכת
ומתרחקת ברחובות ,שבה אל ביתה הכרמלי .כל דף שקרא הוא קרע ,וכבר יכול היה לחוש איך
גלותו מתקרבת כשירד הערב והוא ראה את השתקפותו בחלון ,עדיין מקריא לה מילים אובדות,
כבר יכול לחוש כיצד חייו עומדים לצאת בעקבות נדודי עמו.
ִרים עדיין לא נולדה אז ,והיא הזכירה לי שגם אני לא נולדתי אז ,ושהיא לא תכתוב עדיין
את הפואמה הארוכה שלה לאהובה היהודי ,אולי אכתוב אני לפניה את הפואמה שלי אליה .היא
הלכה במחאה על כך שלא סירבתי למדים ,וכשעמדתי בעמדת שמירה במוצב על גבול הלבנון,
למרגלות החרמון ,ודמיינתי דמיונות אוריינטליסטיים על נערה בדווית שרעתה מולי עדר כבשים,
עלו בראשי השורות הראשונות בפואמה שלי על ִרים ,והתחלתי לכתוב.
***
ואת אמרת לי אמא להזהירי ,כשהייתי ילד ,תחילה אמרו לך מזרח אישה צנועה ,סגורה בחדרי
חדרים ,בת-מלך פנימה מכסה כל גופה בבד שחור ,על פניה עוטה רעלה ,רק עיניים לה לראות
ולהיראות ,אחר אמרו לך מזרח אישה מפתה ,מרבה חיוכים מאחורי רעלה ,וכל גופה פרוץ ,מזמין
אותך לחדרי חדרים ,לצפות בריקודי בטנים ,בריקודי שבעה צעיפים ,אחר אמרו לך מזרח גבר פרא
אציל ,איש ִמדבר קשה הממעט בדברים ,מקפיד על כבודו וכבוד אחרים ,מכניס אורחים ומארח
זרים ומוסר להם את חוכמתו הפשוטה ,פשוטה כמו המדבר בו הוא חי וקשה כמותו ומסתגלת ,גופו
חזק להעמיס מסעות ולהרבות בנדודים ,וראשו תמים ,ובסוף אמרו לך מזרח גבר גס ולו נשים רבות,
מרבה יריקות וצעקות ,מקלל ומאיים ומשפיל את אשתו ,את כל נשותיו ,מכה את ילדיו ,אמרו לך
שאין לסמוך על מילתו ,תמיד הוא משתכר מעראק ,תמיד אופף אותו ריח הנרגילה והאופיום ,ורעש
קוביות המזל המכות בדפנות לוח השש-בש שלו ,אין בו עידון או תרבות ,לא נימוס ולא תמימות,
הוא הומוסקסואל והומופוב בו-בזמן ,מחבק ומנשק גברים אך מקלל את אהבתם ומאיים עליהם
בסקילה .אמרת לי להזהירי שלא אאמין לאיש מן האומרים ,שלא אשפוט אותך על-פיהם ,שלא
אשפוט אותי ,ואני התחלתי מדמיין חדרי החדרים ,מדמיין המדבריות הארוכים ,והייתי מספר
אזהרותייך לרים והיא צוחקת אחרי.
היא ידעה לשחק בשפתי ,ואני בשפתה ידעתי רק לשאול א ְשל ֹונֶּכ ,לחבב אותה א ְבדלֶּכ,
ללחוש ַאנא ב ִחיבֶ ּכְ או לצטט את המשפטים של אבא מהסיפורים על המילואים בצבא ,הרבה ִאפְ תח
אֶ לְ -באב ,הרבה ִאפְ תח אֶ ל-סנְדּוק ,הרבה שּו ִא ְסמּכ ותעאל תעאל ,או לשיר "יא סדאם יא חבִ יב,
אּו ְדרּוב אּו ְדרּוב תל-אבִ יב!" מן ההפגנה של הפלסטינים בירדן בתשעים ואחת .שרתי לה והיא צחקה,
ולא ניסתה ללמד אותי את שפתה .הקריאה את שיריה העבריים במבטא ערבי ,ואז כשהיתה
לצ די ומדברת פתאום היה נעלם מבטאה .ובינינו חלפו ארבעה שבועות של אהבה ,של
מתיישבת ִ
הקראת שירה וליקוט שערות ערווה ,והייתי אומר לה לבי מלון דרכים ,הוא כמו האבן של שפינוזה,
זורקים אותה מראש בניין ועוד דקה היא מתנפצת ,אבל כששואלים אותה כשהיא עדיין באוויר
האבן עונה שהיא אוהבת ליפול ,היא בוחרת ליפול .כך ,אמרתי לה ,גם אני מאמין באהבה ,בוחר
באהבה.
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והיא אמרה לי שאסור לה להגיד מה שתאמר לי ,כי זה מה שאומרים לה להרגיש כל
הסופרים האירופאים השוביניסטים ביותר שהיא קוראת בתרגום לעברית ,אבל כאישה היא
מרגישה כמו אדמה ,כמו שדה המחכה לטיפות של גשם ,ואתה ,שאלה ,אתה מרגיש כמו גשם? אתה
לא הכי יפה בעולם ,אמרה ,אבל אתה צעיר וחזק ,וזה מסוכן ,כי עוד שבועיים אתה הולך לצבא,
לצבא של היהודים ,ואתה עוד עלול לעשות שטויות ,להתפתות למוסר המלחמה ,ואז אחרי שתניח
בתוך רחמי ילד פתאום תמות לי ,ולמה אני צריכה את זה? מה אני אעשה אז? אהיה אלמנה של חייל
ישראלי ,אמו של יתום מלחמה? מה אני הּודא של סמי מיכאל? ככה בחיים לא יקבלו אותי בחזרה,
וכמה שברחתי יום אחד ארצה לשוב הביתה .האהבה היא יתומה ,אמרה ,ואני לא רוצה ממך ילדים
שיגדלו יתומים .אחר-כך אמרה לי ,כמעט מיואשת ,בסוף אתחתן עם אשכנזי ,או עם מישהו מהגדה
או מעזה ,ומי שם יקרא שירה עברית ,המתנחלים?
לפעמים ,הסבירה לי ,אין בעולם מקום עצוב יותר מן הבית .אתה יודע ,סיפרה ,סבי שלח
את אבי ללמוד יידיש בארבעים ושמונה אצל פליטים מפולניה ,לא האמין שהעברית תהיה שפת
הארץ הזאת ,ורצה להבטיח את עתידו של אבי .שנים צחקנו על היידיש של אבא ,ועל הבדיחות
היהודיות שהיה מספר ,עד שהבנתי כמה עצוב הניסיון הזה לשלוח את בנך אצל זרים ,לנסות
להשכיח ממנו אותך .והיא ,העידה ,כבר התייאשה מניסיונות המשוררים להשיב את השמות
הערביים לרחובות יפו וחיפה ,לגבעות הגליל ,התעייפה מלשאת על צווארה את כל מפתחות
המגורשים עוד לפני שניסתה .ואני הייתי אהוב כל סבלותיה ,שותה מילים מפיה ,מעיניה ,משדיה,
מערוותה ,מאחיזת כף-יד שלה .כשרק נפגשנו אמרה ,בחייו אוהב אדם אהבות רבות ,ואין סיבה
שאהבה אחת ,חדשה ,תבטל אהבה קודמת ,ואיך יכולה להיבטל סיבתה של אהבה .על כן ,אמרה
כשהודיעה שהיא עוזבת אותי ,אוהב אותך גם מחר ,וכשסיימה להגות את המילים נשקה לי והלכה.
***
עכשיו ,אמא ,אספר לך באהבה קצרה נוספת .כל אהבותי היו קצרות ,כל פרידותי היו מהירות.
ואספר לך ג ם על בגידה שהיתה בתוך האהבה ,איך נמשכו אהבותי לאחרות למלא את כל שעותינו
החסרות .אז בימים שלא ידעתי שציפור שיר גולה היא ערש המוצא כתבתי שיר ראשון אחרי שנים
ארוכות של שתיקה פנימית ,בשנה הראשונה ללימודי באוניברסיטה ,אחרי הצבא .בשרה היה חיוור
ומשפחתה צמחה דורות רבים על אדמת פולניה ,היא ערש ֹפה-לִ ין ,והיא היתה מפנה לי מקום בין
שעותיה ולוקחת אותי להופעות של מוזיקה מן המזרח בשכונת מּו ְסררה ,לוקחת היכן שאת לא
לקחת .וזמרת עיראקית עולה על הבמה ,סּועד ד ֹו ִרי ,שרה שירים של אּום ּכּולְ ת'ּום בעוד אנחנו
מכאיבים מגעים ,ואני מגלה כיצד אנחנו אסורים בגלות פנימית ,כיצד דווקא היא האהובה
החיצונית מצליחה לשחרר אותי מן הגלות ,ואני כותב לה בשיר" :מתיקותן הלילית של צביטות
אהבתה בבשרי ,בחצר ירושלמית ,בין אבנים וגפן ,בין צלילי עּוד ולא ִדינוֹ ,בין קירות גופי ,מתיקות
דבש אדמונית .בקצה החצר גדר מתכת ישנה ,ואצלה נדבקה זקנה בשביסה ,שנשאבה מן הסמטה
בדרכה הביתה מבית-התפילה ,טועמת ממתיקות הצליליםְ ,מדמה לעצמה שלרגע היא שוב בת-מלך,
בארצות ההן הרחוקות .העוד ,שהיה שפה אסורה לאוזני ,הותר בחצר מכבלי איסוריו ,ואני,
שלימדתי עצמי להיות יונק דבש מסלע ,לומד לשתות צוף מפי נערה .עיני הזקנה צוחקות מאחורי
גבם של הנגנים והזמרת השמנה היפה ,והיא ִמדמה בעיני לסבתי ,שלפני מותה חזרה לדבר רק
ערבית ,בלי עברית".
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לפני מותה חזרה סלימה לדבר רק ערבית ,אמא ,בלי העברית שלנו ,ואני ,גם אם אלמד עתה
את הערבית הבגדאדית ,ירושת אמהותי ואבותי ,כאשר יתקרבו ימי אל ִקצם והשפות השאּולוֹת
ינשרו ממני ,שפה שפה לדרכה ,תאבד לי הערבית יחד עם האנגלית ,ותישאר לי דווקא העברית ,רק
העברית .אבל אז ,עם סלימה ,אני הייתי נכד שלא יכול לדבר עם סבתו ,שסבתו מדברת אליו והוא
חירש לה .ואת ,אמא? איזו שפה תישאר לך בסוף? באילו מילים תדברי עם המלאכים? בערבית או
בעברית? ואולי ,אחר שבזבזנו כל-כך הרבה מילים ,רק שתיקה תישאר? אני חזרתי עם אותה אהובה
אל חדרה במעונות הר-הצופים ,והיינו מנסים לכבות את שריפת הצלילים במי נשיקות ,טובעים בים
הגופים ,עד שאני מרגיש ששפתיה כמו לוחות פלדה כבדים ,כמו עוגנים המושכים אותי למצולות,
וכל גופה אצבעות קשות ,חופרת בי עוד ועוד איסורים ,אומרת קודם ננהג כאילו היינו עירומים ,ורק
אחר-כך נשלח ידיים במעטפת הבגדים .וכך עד שעות קטנות ,משכיחים מעצמנו את חובות הלימוד
והמבחנים ,משכיחים את המילים ,אמנם לא מצהירים אמונים אבל נסגרים מאחורי קירות
בהתנגשות גופים .וכשחזרתי באותו הלילה אצל חדרי כתבתי לה את השיר ושפתי רכות מנוסטלגיה,
עוד מעט נושקות למילים ,הרבה יותר מכפי שמותר לשיר.
שיר ראשון ,אמא ,שבא בעקבֵ י המוצא ההוא החמקמק ,בימים ההם שעוד לא ידעתי כי
ערש המוצא הוא יונת רחוקים כבולה ואסורה .ומאז אמא ,יש בי הדיבוק הזה ,שוב ושוב להזכיר
שם עירנו ,להיזכר במילים ההן שגרמו לנו לשנוא עצמנו ,כאילו הרגשתי שאם נאמר אותן במקצב
מכשף נירפא מהן ,אבל אולי לא ,אולי אנחנו נבלעים בתוך הדיבור הזה ,הדיבור הזה שלא מותיר
לנו פתח יציאה החוצה ,ששוב ושוב שואב אותנו אליו ,עד שאולי ניזכר בְ מילים שיגרמו לנו לאהוב
את עצמנו ונצא ,גם אם שוב הנוסטלגיה תהיה שופעת מתיקות אין-קץ ,גם אם יהיה בה כדי לזייף,
עד שנצא ,עד שנשתחרר .אחר-כך נעזבנו זה מזאת אני ואהובה ונסעתי לחודש לספרד ,ופאבְ ל ֹו נֶרּודה
אסטאנְ י ֹו בכפר
יקטו ְֹריה ק ְ
רמז לי שהכול ייפתר בהתבשמות עכורה של אהבה ,ופגשתי את מ ִריה וִ ְ
ארי ֹו .ואחר-כך חזרתי לארץ ,כדי לחזור אל האהובה למספר ימים ,כדי לשוב ולהיפרד
קאנ ְֵדל ְ
באצבעות קשות.
***
הייתי יושב בערבים וכותב שירים בבתי-הקפה של הערים בספרד ,אמא ,מתכנן עם מי מהנשים
בבית-הקפה אחזור לחדר מלוני ,מתכנן לכתוב שירים דווקא לכל הנשים האחרות ,שלא ילכו עמי.
הייתי קורא בשיריו של פאבלו נרודה בספרדית וכותב לו שירי תשובה בעברית ,עד שבבית-קפה
אחד ,בעיר בֵ חאר ,נערה בשולחן סמוך ניסתה כוחי בחיוכים ארוכים ,והיא מוקפת סבים וסבתות
ואוספת שערה ומפזרת חליפות ,ואני בן עשרים ושלוש והיא אולי בת שבע-עשרה ,וקצה גבול כוחי
בשדות חוסר המעש שלי .את שמה ַאלְ בה ,שחר ,השאירה על כרטיס של המסעדה יחד עם מספר
הטלפון שלה בידי אחד המלצרים ,להעבירו אלי ,ואני הולך ממרחק אחריה ,והיא בין סבים וסבתות,
משיבה לי מבטים .עלים מלקטים את קולך ,רציתי לומר לה שורות של נרודה ,אני הולך לעשות מכל
המילים כולן תכשיט ענק לצווארך .ולעצמי לחשתי ,שלושה ימים לפני יום-הכיפורים ,גדול החטא
ארי ֹו ,כדי ללכת
המתוכנן מזה שבשגגה יסודו .ונסעתי באוטובוס הבוקר שלמחרת לכפר קאנ ְֵדל ְ
ברחוב היהודים שברובע הכלבים ,כדי להכיר באוטובוס שיחזור מן הכפר לעת ערב את מ ִריה
ארי ֹו והוריה עברו למורת רוחה לבחאר שנה קודם לכן ,כדי
אסטא ְני ֹו ,שנולדה בקאנ ְֵדל ְ
יקטו ְֹריה ק ְ
וִ ְ
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לשאול אותה אם יש בית-קפה עם אינטרנט בעיר ,כדי שהיא תוביל אותי ותיכנס עמי ,לקרוא
במכתבי לאהובה ,לשאול למעשי.
לצלילי סנְגְ ִריה אדומה קראנו יחד עשרים שירי אהבה ואחד חסר תקווה ,אמה מתקשרת
שוב ושוב אל הטלפון הנייד שלה והיא לא עונה ,ואני חולם כיצד בתה כבר נעלמת מעמה אתי .היא
וידי כבר מלטפת את אצבעותיה ,ומחשבותי כבר מלטפות את עיניה ,והשפה
בת תשע-עשרה ִ
הספרדית מסמנת סימנים לאהבה ,שלא הצליחו להסתמן בעברית ובערבית ובאנגלית ,ובשעת חצות
נפרדנו כדי לקבוע להיפגש שוב למחרת בבוקר בצומת הרחובות הסמוך למלוני .ולנו יום אחד כדי
ללכת את כל רחובות בחאר מבוקר ועד ערב ,כדי להיפרד בתחנת האוטובוסים המרכזית בהרבה
נגיעות קשות ,כדי לשמוע שלה חבר אֶ ן פאּוסה ,בהפסקה ,כדי לספר שגם לי חברה אן פאוסה ,כדי
ּוסקּולוֹ ,השקיעה הספרדית ,ולדבר על אלוהים ,על כנסייה ,על בית-כנסת ,על
הק ֵרפ ְ
לשבת מול ְ
משפחה .לבסוף ,שעה לפני הפרידה ,משחקי ילדות החליפו את המילים הקשות ,ואני לוחש לה
אר ִטיר ,זאת השעה של הפרידה ,והיא מחבקת אותי חיבוק
שורות של נרודה ,אֶ ס לה אוֹרה ֶדה פ ְ
אחרון שכבר אין בו את הקשיות והמרחק שהתעטפה בהם בדרך לתחנת האוטובוסים ,ואני לוחש
לה בעברית" ,בחיבוק אחרון את תמיד מתרככת" ,ואחר-כך מסביר ,בעודי חושב על כל הציפורים
שהיו תלויות מעלינו באוויר" ,כולנו מדברים שפות זרות" .ובעוד האוטובוס מתכונן להסיע אותי
לסֶ בִ ילְ יה הריקה מיהודיה לקראת יום-הכיפורים ,עניתי לה על משפטה האחרון י ֹו ט ְמבְ יֵן ,אני גם
כן ,בלי שהבנתי את מילותיה.
ובנסיעת הלילה הייתי טרוד בהכרחיותן של הפרידות ,נזכר איך ברגע של התפארות שווא
לקחתי אותה למסעדה בה ראתה אותי אלבה ,להרשים את המלצרים ,קובע משימות לחיי ,להעביר
כל התפילות היהודיות ללשון יחיד ,חושב מה אוכל עד שייכנס יום-הכיפורים .יום אחד הייתי נע
ונד ברחובות סביליה הרועשים כדי להתקשר לויקטוריה ,כדי לבקש ממנה לחכות לי בתחנת
האוטובוסים ,כדי לאכול עמה סעודה אחרונה לפני בוא יום-הכיפורים ,כדי להתבודד כל היום
הקדוש בחדר המלון ,קורא בתנ"ך באין סידור .בתהילים שאלתי" :למה תישן אדוני הקיצה אל-
ִתזנח לנצח ,למה-פניָך תסתיר ,תשכח ע ְנ ֵינּו וְ לחצֵ נּו ...קומה עֶ זְ רתה לנו" ,ואילו משלי הזהיר אותי
מפני נשים נוכריות ורגליהן וצעדיהן .ולמחרת יום-הכיפורים נסעתי עם ויקטוריה שוב לכפר
קאנדלאריו ,והרבינו מילים ,וחיוכים ,וליטופי ידיים רעבים ,ונשיקות לחיים ,לא יותר ,והכול
בהתבשמות לא עכורה ,עד שכתבתי לה" :סליחת חוף גופְך בים זר של אויבים קשים ,בסעיפי סלע
שהיו פעם גופי".
***
אביה של ויקטוריה סירב לתת לי את בתו .ישב וקרא עיתון בזמן ששוחחתי בסלון עם אשתו ועם
אחותה ואחיה .כשיצאה מן הבית לנסוע אתי לקאנדלאריו ,וחזרה כעבור דקה לקחת עוד מטרייה
בשבילי ,שאל אותה "למי?" וכשענתה "לחבר שלי" ,שאל" :התייר?" באכזבה גלויה .הוא חשד
שאהבתי זמנית ,חולפת ,כאילו הכיר אהבה שאינה כזאת ,והעדיף את החבר הקודם שעזב לעיר
אחרת וקרא לויקטוריה לבוא אחריו ,והבטיח שאהבתו נצחית .ויקטוריה עומדת בתווך ,מתערבת
הישנים של
ֵ
ואינה מתערבת ,מציעה את דבשה ומקמצת בנוזל המתוק ,שרה עמי לאורך הרחובות
בחאר בזמן של גשם" :בֵ סמֶ ה ,בֵ סמֶ ה מּוצ'וֹ ,קוֹמ ֹו ִסי פְ וְ ורה אֶ ְסטה נוֹצֶ 'ה לה אּולְ ִטימה וֶ ס ,בֵ סמֶ ה,
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יספְ וֵ וס" ,מוצאת עמי מחסה תחת גגון סניף
בֵ סמֶ ה מּוצ'וֶֹ ,קה טֵ נְג ֹו ְמיֵד ֹו ַא פֵ ְר ֵד ְרטֶ ה ,פֵ ְר ֵד ְרטֶ ה ֵד ְ
הדואר ,מבקשת שאכתוב לה על דף דברים אחרונים.
אמה של ויקטוריה שאלה אותי מי משתי בנותיה יפה יותר ,ויקטוריה או ִאיסבֵ ל ,וניסתה
לשדך לי אחת מחברות בתה הקטנה ויקטוריה .החלה עושה יד אחת עם בעלה להרחיקני מבתה.
ואני ,בשעה האחרונה שלנו ,כשטיילנו על הר הצופה לבחאר ,המצאתי לה שירים בעברית ושרתי
באוזניה" :אהיה לך איש ותהיי לי אישה ,כך לא נולדת דת חדשה" ,מסרב לתרגם את עצמי לשפתיה.
ביום האחרון ,לאחר שבוע ,ביקשה שוב שאכתוב לה מילים אחרונות ,לפני שאני נוסע ,ואני
דחיתי מילות הפרידה לרגע אחרון שנהיה רק שנינו ,בלי חברותיה המצטרפות בכל עת עלינו ,בלי
בני-משפחתה הרבים .לבסוף התיישבה נעלבת בלי כוונה לנוע ,ואני כתבתי מולה ,מערבב עברית,
אנגלית וספרדית" :ויקטוריה ,קו עובר בין העצים ,נופל בין רגלינו ,עולה לשמים ,מנשק את הירח.
הקו הוא הזמן ,רגלינו הן העכשיו ,השמים הם בחאר ,והירח – את .אהבות קיץ קצרות ומהירות
קיימות רק בעולם שבחוץ ,בנפשנו הן יכולות להיות איטיות וארוכות .אֶ ן אֶ ְסטֶ ה פוֹבְ ֶרה אוֹרה ,בשעה
ענייה זאת ,מילותי הן כפות ידיים פקוחות לנדבות ,ועיניים קוראות הן קהל רחוב אדיש של נפשות
קמוצות .אֶ ן אֶ ְסטֶ ה פוֹבְ ֶרה אוֹרה ,לאס פאלאבְ ראס ,המילים ,עניות גם כן ,כקבצנים ברחובות.
מילותי מבקשות את זיכרונך ,שיתגבר על המרחקים ,והן מבקשות גם חיוך אחד ,עכשיו ,לפני
הפרידה".
יסטֶ ה
יסטֶ ס ,פֵ ר ֹו מאס ְט ִר ְ
באוטובוס קראתי את מילותיה" :לאס ֶד ְספֵ ִדידאס סוֹן ְט ִר ְ
רּובְ יֵרה ִסיד ֹו ֶקה נ ֹו אוֹס אּובְ יֵראמוֹס ק ֹונו ִֹסידוֹ .ק ֹון אּון גְ ִריט ֹו ֶדה אֶ ְספֶ רנְסה מֶ ה ֶד ְספִ יד ֹו ֶדה ִטי",
וכבר הייתי מתגעגע לדרך בה יכולנו לומר קרובים" :מּוי לֵחוֹס" .מרחקים רבים.
***
נרדמֶ ת? עוד סיפורים רבים אודות האהובות יש לי לספר לך ,ואת
נרדמֶ ת? למה את ֶ
אמא ,את ֶ
נרדמת? אולי תסבירי לי את למה הנערות העיראקיות רוחקות ממני ,מסרבות לרמזי? למה ,אמא,
יודעת את? התעוררת? הלילה אשאר לישון אני כאן ,ליד מיטת אבא ,לא אשוב לישון במיטת אהובתי
בסיפורי ההווה .אשאר כאן ,כי אם את נרדמת ,מי יעורר
ֵ
הלילה ,היא תחכה ,לא הגעתי לספר לך
את אבא? מי יביט בו לעורר שנתו?

פרק חמישי :לילה שלישי
ובלילה השלישי לצד מיטת חוליו של אבי אשר עברה לדור בביתנו ,מול פניו האילמות ואוזניו
הקשובות קשב נצח ,מגלה אני את לבי לפני אמי ואומר לה ,אמא ,לילה נוסף רוצה אני לספר ,לדבר,
אחרי שנים ארוכות של שתיקה ,על ימים שלא ידעתי שציפור שיר גולה היא ערש המוצא .עדיין תורי
בסיפור הסיפורים ,אמא ,תורי להאריך ,את כבר כתבת ספרים רבים ,ואני עדיין קולי כמעט שלא
נשמע .אתמול נרדמת ,אמא ,איך נרדמת לפני סוף הסיפור? כמה ממנו לא שמעת? לא אחזור עליו,
לא אשמע ממך תשובה אפילו לשאלתי הראשונה אם תסכימי להבריח אותי .התקרב סיפורי אמש
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להווה עד קצה הסכנה ,אמנם עדיין לא אל אהובת לילותי אלו ,אבל אל הקודמת הגיע ,ואיך אפשר
לספר את שהווה כשאין מרחק? צריך לחזור עוד אחורה ,לספר את שקדם ללילות הללו.
אולי צריכים אנחנו לחזור דורות רבים אחורה ,לחזור מאות שנים ולדובב שפתי מתים
וישנים ,ניתן להם רשות לדבר מפינו ,נרכוש גם אהבתם גם שנאתם הרבה רגש הרבה זיכרון ,עד
שהם ידובבו אותנו דרך עיניהם .אבותינו נדדו במטוסים ,קרועים מרכושם ומעברם ,עד שהגיעו אל
זמן נטול שירה ,נושאים רק את סוף שלוותם במזוודותיהם ,ועתה אולי נחזור אנחנו אל התלמוד
לכפר בגְ דת שעל שפת נהר ִדגְ לת ,הוא בגא-דטא מתת-האל הפרסית ,אולי נעבור עם בנימין מטודילא
בדרכים מספרד לבגדאד לפני יותר משמונה מאות שנים ,אולי נקרא במקאמה שכתב ַאלְ ח ִריזִ י בגנות
תושבי בגדאד וקמצנותם ,אולי נעיין בדוד סלימאן ששון שכתב אנגלית מסעו מבומביי עיר הולדתו
אל עיר מוצא משפחתו בגדאד בשנת  .1910כבר הרבה שנים אנו לומדים על עירנו בעיקר מפי זרים,
כפי שאמרת לי ,אמא ,ועם שחשקה נפשי לאחרונה במספרים מבני ארצי ועירי שיספרו לי את עברי,
ועם שרציתי להקשיב לך אמא ,לשמוע אותָך אבא ,אמרתי לעצמי אצא אלמד על בגדאד מפי זרים,
כי כבר זר אני לעירי ,מכיר שפות הזרים ומחשבותיהם ולא הערבית שלנו .אביט בבגדאד ,העיר
החלּומה ,ממרחק ,דרך עיני אחרים ,אביט בה דרך אלף עיניים ורק לא דרך העיניים שלי ,שתישאר
דמות ספרותית שהיא חצי אשליה ,לפני שמתעוררים בי כל הגעגועים ,לפני שהיא הופכת להיות עיר
ממש ,בשר ודם ,רחובות ובתים ,כשאני עוד רחוק ממנה כמרחק כל הגעגועים.
נלך אמא לבקש תהילת בגדאד אצל הזרים ,לשמוע האם היתה עירנו מעטירה על יושביה
ומבקריה כפי ש סיפרו בניה וכתבו סופריה ,או שהפלגנו בשבחי עצמנו חינם ,כפי שכתבו עלינו
מבקרים מאוחרים ,והעלינו על גדותיהם את נהרות הדמיון כשאמרנו עליה נסים ונפלאות .נצא
לילה לילה ,אמא ,למסע עד בגדאד ,בגדאד שאסורה לנו יובל שנים בהליכה ברחובותיה הגשמיים
ובביקור בבתיה ,בתינו .מעתה ,אמא ,נקדיש את הלילות לבגדאד ולא לנו ,ואת הימים נמלא באותם
דברים רבים הנזקקים להיעשות ,אנקה כל פינות הבית ,אכין לנו ארוחות ,אצא ללמוד ולעבוד,
אתכתב עם כל הפקידים והפקידות של הממשלות ,אהיה זר לעצמי בימים ,מרחיק את לבי מעצמי,
עד שנבנה בלילות את עירנו מחדש מן הספרים שסביבנו ,מן הזיכרונות והסיפורים של אנשים שמתו,
עד שנאזור כוח ללכת אל האנשים החיים ולשמוע ,עד שנאזור כוח להקשיב שוב לעצמנו .ואולי לא
נשוב לבגדאד עצמה ,נעדיף את דפי הספרים ,את קולות המוזיקה ברדיו ,את הצילומים הדהויים,
את הזיכרונות השאולים ,את צלילי זרימת החידקל בדמיוננו ,לא נחוש שוב את פיח המכוניות
ברחוב הארּון אֶ ל-ר ִשיד ,לא נעלה על הגשרים הצפופים הנושאים את ריח הפצצות.
***
אמא ,התחלתי פותח ספרי המסעות הישנים ,מספרים מקצווי עולם באים אל עירנו רק כדי לתאר
את ארמונותיה ,את הח'לִ יף היושב בה ,את רבניה ובתיה ואת הנהר הגדול .הרבה עובדות הם
מספרים ולא נזכרים לרגע בסבתא שלך ובסבתה ,מה הן עשו ,מה שרו ,מה בישלו ,מה העלה חיוך
על פניהן ,למי העניקו אהבתן ,כמה התפללו ,ואיך .אולי לא שאלו כלל לשלומן ,אולי שאלו ולא כתבו
תשובותיהן ,לא התעניינו לדעת מחשבותיהן .הלילה אני קורא ִאתך בכתבי הנוסע רבי בנימין בן רבי
יונה ,אשר יצא מטודילא אשר בצפון ספרד סוף המערב בשנת  1165לספירת הנוצרים ,ועבר דרך
רומא וקונסטנטינופול ודמשק ,ובא במסעותיו עד בגדאד היא העיר הגדולה בקצה המזרח ,ואחריה
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הגיע לתימן ,להודו ,לרוסיה ולפאריז ,ושב לקשטיליא בשנת  .1173נקרא אמא ,ונראה אם נזהה
עצמנו.
הנה רבי בנימין מספר לנו על בגדאד שהיא ארץ תמרים וגינות ופרדסים שאין כמותם בכל
ארץ שנער ,ובאים אליה בסחורה מכל הארצות ,ובה אנשים חכמים ,פילוסופים יודעים בכל חוכמה,
וחרטומים יודעים בכל מיני כישוף ,ובה יושבת ח'לִ יפּות הערבים ,ובראשה ַא ִמיר אֶ לְ -מֻ ְא ִמינִ ין ֶאלְ -
אסי ממשפחת מוחמד ,הוא הממונה על דת הישמעאלים וכל מלכי ישמעאל מודים לו ,והוא כמו
עב ִ
האפיפיור על הנוצרים .הנה רבי בנימין מרחיב בתיאוריו על המלך שיש לו ארמון בתוך בגדאד
ובתוכו יער גדול מכל מיני אילנות שבעולם ,בין עושי פרי בין שאינם עושים פרי ,ושם כל מיני חיות,
ובתוך היער מקווה מים הבאים מנהר חידקל ,ובשעה שירצה המלך לטייל בו ולשמוח צדים לו עופות
וחיות .והמלך הגדול הוא אוהב ישראל מאוד ,ולפניו משרתים רבים מישראל ,והוא יודע בכל
הלשונות ,קורא וכותב בלשון הקודש ובקי בתורת ישראל ,והוא איש אמת ובעל אמונה ודובר שלום
לכל הבריות .ואינו רוצה ליהנות אלא מיגיע כפיו ,על כן עושה מחצלאות וחותם חותמו בהן ומוכרין
אותן שריו בשוק ,וקונין אותן גדולי הארץ ומדמיהן הוא אוכל ושותה .ואין יכולין בני ישמעאל
לראותו ,וכאשר באים התועים מארץ מרחק ומבקשים לראות פניו ,באים שריו המשרתים אותו
ואומרים לו אדוננו פרוש שלומך על האנשים הבאים מארץ מרחק המתאווים לחסות בצל נעימותיך,
ובאותו שעה יקום וישלשל כנף בגדו מן החלון ,ובאים התועים ונושקין אותו ,ואומר להם שר אחד
לכו לשלום כי כבר רצה ונתן לכם שלום אדוננו אור הישמעאלים ,והוא בעיניהם כמו מוחמד הנביא
שלהם ,והולכים לבתיהם שמחים על-פי הדיבור שדיבר להם השר שנתן להם שלום המלך ,ונישקו
בבגדו.
וכל אחיו של המלך וכל בני-משפחתו כל אחד ואחד יש לו ארמון של זהב ואבנים טובות
בתוך חצר המלך ,אבל כולם אסורים בשלשלאות של זהב ,ועל כל בית ובית שלהם שומרים שומרי
המלך שלא יקומו עליו ,כי פעם אחת קמו האחים על מלך שקדמהו והרגו אותו והמליכו אחד מהם,
ונגזרה גזירה באותה שעה על בני-משפחת המלך שיהיו אסורים בשלשלאות של זהב ,וכל אחד יושב
בארמונו בכבוד גדול .איזו תמונה נהדרת זאת ,אמא ,כל אחד מן הנסיכים יושב בארמון של זהב
ואסור בשלשלאות של זהב ,ויש לו המון רב של משרתים ,והמון רב שומרים סביב המשרתים ,וכבוד
גדול במאסרו הגדול .ובארמון המלך הגדול עמודי שיש וכסף וזהב ומשכיות וכל אבן יקרה תקועה
בכתלים ,ועושר גדול .אבל גם המלך כלוא בארמונו ,אמא ,לא רק אחיו ואחיותיו ,ואינו יוצא
מארמונו אלא פעם אחת בשנה בחג שחוגגים אותו הישמעאלים בסוף הרמדאן ,ובאים אנשים מארץ
רחוקה באותו היום לראות פניו ,והוא רוכב על פִ ְרדה ,ולובש בגדי מלכות עשויים מזהב ומכסף ,ועל
ראשו מצנפת ועליה אבנים יקרות שאין שיעור לשוויין ,ועל המצנפת סודר שחור בשביל צניעות
העולם ,כלומר תראו כל הכבוד הזה חושך יכסה אותו ביום המיתה .ובאים עמו כל קציני ישמעאל
מלובשים בבגדים נאים ורוכבים על סוסים ,שר ערב ושרי תוגרמה ודילם ,ושרי פרס ומדי וגוז ,ושרי
ארץ טיבת ושמרכנד.
והולך המלך מארמונו עד בית-התפילה הגדול ,שהוא בשער בצרה של העיר העגולה ,ובדרך
שהוא הולך הכתלים בבתים כולם מלובשים בגדי משי וארגמן ,ואנשים ונשים יושבים בחוצות
ובשווקים ומזמרים בכל מיני זִ מרה ומרננים ומרקדים לפני המלך הגדול הנקרא אֶ לְ -ח'לִ יפה,
ונותנים לו שלום בקול גדול ,ואומרים שלום עליך אדוננו המלך ואור הישמעאלים ,והוא רומז להם
שלום בתפיסת כנף בגדו בידו ונושק אותו ,והולך עד חצר בית-התפילה ועולה במגדל עץ ודורש להם
תורתם ,ויקומו חכמי הישמעאלים ומתפללין עליו ומשבחים אותו על רוב גדולתו וחסידותו ,ועונין
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הכול אמן ,ואחר-כך הוא מברך אותם .ומביאים לפניו גמל ושוחט אותו ,וזהו שחיטת פסחם ,ונותן
לשרים והם משגרים ממנו לכל הארץ לטעום משחיטת יד המלך הקדוש להם ,והם שמחים בדבר.
ואחר-כך יוצא המלך מבית-התפילה והולך על שפת נהר חידקל לבדו עד ארמונו ,וגדולי ישמעאל
הולכים באוניות בנהר כנגדו עד שייכנס בארמונו ,והוא לא שב בדרך אשר בא בו ,ואותו הדרך אשר
הוא הולך על שפת הנהר שומרים אותו כל השנה שלא יעבור שום אדם במקום מדרך כף רגליו .ואינו
יוצא מהארמון יותר כל השנה.
ואחרי שגמר רבי בנימין להתעניין במלך ,אמא ,ובארמונותיו ובמעשיו ,מתעניין הוא גם בנו
ומספר כי בבגדאד יש כמו ארבעים אלף יהודים ,והם יושבים בה ְש ֵקט ובשלווה ובכבוד תחת המלך
הגדול .וביניהם חכמים גדולים וראשי ישיבות מתעסקים בתורה ,ושם בעיר עשר ישיבות ,החכם
רבי שמואל בן עלי הוא ראש הישיבה הגדולה גאון יעקב ,והוא לוי ומיוחס עד משה רבנו עליו השלום,
ואחריו עוד תשעה רבנים על תשע ישיבות ,ואחד הרבנים מיוחס עד שמואל הנביא הרמתי עליו
השלום ,והוא ואחיו יודעים לנגן הזמירות כמו שהיו המשוררים נוגנים בזמן שבית-המקדש היה
קיים ,וכל עשרת ראשי הישיבות נקראים יחד עשרה בטלנים ,שאין הם מתעסקים בדבר אחר אלא
בצורכי הציבור ,ובכל ימי השבוע הם דנין לכל אנשי הארץ היהודים.
והראש לכל היהודים הוא רבי דניאל בן חסדאי ,ויש לו ספר היחס עד דוד מלך ישראל,
וקוראים לו היהודים אדוננו ראש הגולה ,והישמעאלים קורין לו סיִ ְדנא ִאבְ ן דאּוד ר ְאס ַאלְ ג'אלּות,
ויש לו שררה גדולה על כל קהילות ישראל תחת יד ַא ִמיר אֶ לְ -מֻ ְא ִמי ִנין אדון הישמעאלים ,שכך ציווה
מוחמד לתת לראש הגולה חותם שררה על כל קהילות ישראל הדרים תחת יד תורתו ,וכך ציווה שכל
בר-אינש ישמעאלי או יהודי ,או מכל אומה שבמלכותו ,יקום לפניו וייתן לו שלום ,וכל מי שלא יקום
לפניו מלקין אותו מאה מכות .וראש הגולה נוהג שררה כמלך ,אמא ,והולכים עמו פרשים מן הגויים
ומן היהודים בכל יום חמישי שהוא הולך לראות פני המלך הגדול ,ומכריזין לפניו :פנו דרך לאדוננו
"אעְ מלּו ט ִריק לִ סיִ ְדנא ִאבְ ן דאּוד" ,והוא רוכב על סוס ולובש
בן דוד כראוי לו ,ואומרים בלשונם ִ
בגדי משי ורקמה ומצנפת גדולה על ראשו ,ועל המצנפת סודר לבן גדול ,ועל הסודר רביד וחותם
מוחמד כתוב עליו .ובא לפני המלך ומנשק ידו ,והמלך יקום לפניו ויושיבהו על הכיסא כנגדו ,וכל
מלכי הישמעאלים הבאים לראות פני המלך כולם עומדים לפניו ,כי כן ציווה מוחמד לקיים הכתוב
לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו .וכל קהילות שנער ופרס ושבא היא ַאלְ -ימן ,וכל ארץ
ארם נהריים והיושבים בהרי אררט ,וכל ארץ התורגמים ,ועד שערי שמ ְרּכ ְנד וארץ טיבת וארץ הודו,
ראש הגולה נותן רשות לכל הקהילות האלה לשים על כל קהל וקהל רב וחזן ,והם באים אליו לקחת
הסמיכה והרשות ,ומביאין לו דורונות ומתנות מאפסי הארץ.
ולראש גולת ישראל גינות ופרדסים בבבל ,ונחלות הרבה מאוד מנחלות אבותיו ,ואין אדם
רשאי לגזול ממנו כלום ,ואוכלים על שולחנו בכל יום רבים מישראל .וכנסת גדולה של ראש הגולה
היא בניין מעמודי שיש ,ובעמודים אותיות זהב מפסוקי תהילים ,ושם לפני הארון מדרגות מאבני
שיש כמו עשרה ,ובמדרגה העליונה יושב ראש הגולה עם נשיאי בית דוד .ובעיר בגדאד יש עשרים
ושמונה בתי-כנסיות ,והנהר חולק את המדינה .וממשיך רבי בנימין ,אמא ,ומספר על בגדאד של
פאר אדיר ,של גנים סגורים מן החוץ ,ומכביר תיאורים במדינת בגדאד הרבה מעבר לכל עיר אחרת
בה עבר במסעו ,ולא מגיע לספר עלינו ,ולא מגיע לספר בנו ובמשפחותינו ,ואיך נמצא עצמנו
בתיאוריו? אולי טעינו ועלינו לנוח מכותבי המסעות ,לשוב לסיפורינו וסיפורי המשפחה?
***
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אמא ,את זוכרת את הדוד של אבא ,מנשה ְסחיֵיק ,שהלך רק לפני שלוש שנים ,כמעט בן תשעים?
שעות היה מושיבי לצדו לשמוע סיפוריו ,משכנעי אל המילים לכתוב ,האמין כל-כך בכוחן ,כמה
התגאה שהוא עיתונאי בשלוש שפות ,ערבית ,אנגלית ועברית ,כמה הצטער שלא נעשה סופר באף
אחת מהן .בבגדאד התחיל כותב בעיתונים ,ובעיקר באנגלית דווקא ,וכשעבר לכאן התחיל כותב
בעיתונים של הקומוניסטים בערבית ,והוסיף על כך כעבור עשור את העברית ,ובשנותיו האחרונות
שב גם אל האנגלית .כשהפסיקו להעסיק אותו בעיתונים ,שנעשתה כתיבתו מיושנת לבני הדור
החדש ,המשיך קורא בכל יום העיתונים מראשם עד תומם ,בשלוש השפות ,והתחיל כותב בכל יום
מכתבי תגובה למערכות העיתונים על מאמרי האחרים .כמובן שלא היו מפרסמים את רובם ,ואז
היה הוא שולח מכתבי תלונה אודות מכתביו למערכת שאינם נענים .יום אחד הראה לי את שורת
הקלסרים שצבר על מדפיו ,בראשונים היו שמורים עותקים מכל מאמריו לעיתונים ,מאז בגדאד,
ואחריהם קלסרים רבים עוד יותר ומתפקעים מכל מכתביו שכתב למערכות ,אלו שפורסמו ואלו
שלא פורסמו ,וכן מכתבים ארוכים שהיה כותב לאנשי שלטון ,ראשי ממשלות ועיריות ,חברי כנסות
ומועצות ,בהם התריע על טעויותיהם הרבות .הראה לי ואמר ,אם הייתי מקדיש את כוחותי לכתיבת
ספרים כבר הייתי מסיים ספרים רבים ,ומתקנא אני בכותבי הספרים ,אבל אני עיתונאי ,תמיד
רציתי שדברי יתפרסמו ביום המחרת ,תמיד רציתי להגיב על דברי אחרים ,לא נתתי כוחי לחיבור
עלילות בדיוניות כשהמציאות דפקה בחלוני.
הכין לי כוס תה ואמר ,שב ,איש כמעט לא קורא בתגובותי ,קוראים לי זקן נרגן ומחזירים
את מעטפותי בלתי-פתוחות .תקרא אתה ,לפחות את העבריות ,תבחר את התגובות היפות יותר,
שעדיין יעניינו את הקוראים שנים אחרי שנכתבו ,ותוציאן אחר מותי בספר ,שאזכה לפחות אז
שיישמע שמי על כריכה .ותפתח בזאת ,שאני גאה בה יותר מכול ,אף עיתון לא הסכים לפרסמה,
אבל אני לא פחדתי ,ואחרי שעמוס עוז נאם באחת הכיכרות בשנות השמונים ,וסיים ברמיזה
שהמזרחים הם המכשול האמיתי לשלום ,ובלעדיהם כבר היה בא השלום המיוחל ,וקונן קינה
נרגשת על אחוז מצביעי הליכוד בעיירות-הפיתוח ,כתבתי תגובה עוקצנית במיוחד" :בין חיילי
ההגנה והאצ"ל והלח"י והפלמ"ח וצה"ל שגירשו את הפלסטינים מכפריהם בארבעים ושמונה ימצא
עמוס עוז מעט מאוד בגדאדים .בזמן שהוא או הוריו עשו מעשיהם אנחנו עוד ישבנו בבגדאד בין
אחינו הערבים ,ובזמן שהקיבוצים שלו התחלקו בשלל הקרקעות אנחנו ישבנו באוהלי המעברות.
גם ההתנחלויות ,מר עוז ,כמו הנּכְ בה ,הן בסופו של דבר עניין אשכנזי ,על כן ילך אצל חבריו להתלונן,
ולא יבוא אצלנו .קשה לעוז לשאת את אשמת הנכבה ,לה אחראית המפלגה בה גדל ,מפא"י ,או את
העובדה שהאשכנזים הוותיקים הם שבחרו לנו את חיי החרב ,והם הראשונים שיצטרכו לפצות את
הפלסטינים על העוולות שעשו להם ,והוא מחפש פתרון פשוט :היהודים האירופאים תמיד היו חפצי
שלום ,בנימוסיהם המהודרים ,ובאו לכאן לנפוש בשמש המזרח-תיכונית החמימה ,ורק מאז שבאו
היהודים -הערבים המתלהמים החלו המלחמות עם הערבים .אך מה לעשות שלסיפור זה אין כל יד
ורגל בהיסטוריה ,ובמקרה זה לא תועיל למר עוז זכותו לחירות ספרותית .ובכל זאת ,מודה אני כי
מאז באנו לכאן הפכנו רובנו משתפי-פעולה ִאתכם ,ואם היה זמן בו אני ובני-דורי חלמנו שאנחנו
היהודים-הערבים נהיה גשר לשלום בין יהודים לערבים ,הרי שמאז דרכו עלינו כל-כך הרבה שהגשר
מזמן התמוטט".
הוציא בהתלהבות עוד תגובה ואמר ,את זאת תשים שנייה בספר ,מישהו כתב מאמר בו
מחה על ההתנהגות הקולוניאלית של הציונות כלפי יהודי המזרח ,ואני כמובן הסכמתי ִאתו ,אבל
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השתמשתי בו גם כדי לבוא חשבון עם ההיסטוריה הגדולה יותר שלנו ,שלא התחילה כאן ,וגם כדי
להזכיר לכל המבקרים המזרחים החדשים ללמוד את ההיסטוריה שלנו שם ,לא להתחיל הכול
במעברות" :הס ְהיּונים לא היו הקולוניאלים הראשונים שהכרנו :במרוקו ,תוניסיה ואלג'יריה ,וגם
בסוריה ולבנון ,פגשו את הצרפתים; בלוב את האיטלקים; ואנחנו במצרים ובעיראק ,אולי גם בעדן,
פגשנו את האנגלים .ושם כבר התחיל הפיצול שלנו מול הערבים ,למרות שאלו היו גם רגעי האחדות
הגדולה ביותר שלנו עמם בהיסטוריה המשותפת ,במאבק נגד האימפריאליזם ובהתחלה של התנועה
הלאומית הערבית .שם נולד הקרע כי גילינו שהקולוניאל מוכן להשתמש בנו כנציגיו ומתווכיו כלפי
יטיבְ ס ,כבר
ה"אוכלוסייה המקומית" ,ושמחנו ,ובעיני עצמנו כבר לא היינו מקומיים ,לא היינו ֶניְ ִ
היינו קצת אנגלים ,קצת בריטים ,ואימצנו חלק מן הגינונים שלהם ,והתלבשנו בחליפות שלהם ,עמן
הגענו לארץ .והתחלנו להתנשא על המוסלמים שהפכו לנו קצת אחרים ,קראנו להם המון ולא רצינו
להיות חלק מן המזרח החולה ,רצינו להיות חלק מן המערב הגואל את המזרח החולה ,או רצינו
לברוח אל מקום שקיעת השמש .וכך התחלנו שונאים את עצמנו ,וכמו כל נתין תחת קולוניאל למדנו
להביט על עצמנו דרך העיניים הזרות .אמנם נשותינו עוד לא התחילו לצבוע שערן לבלונד ,אבל כבר
למדנו את היררכיות הצבעים והמראות החדשים .אחר-כך בארץ עוד המשכנו להתרחק מן הערבים
שהיינו ,שהיו אחינו ,המשכנו להיות מתווכי השלטון המבקש לשלוט בהם ולנצל את שפתנו ומבטאנו
ושפמינו ,והתחלנו שונאים לעצמנו ,לערבי שבנו .ועדיין היינו כמהים לחאפְ ל ֹות בבתי-הקפה,
דיבורי אמת ,אבל
ֵ
למוזיקה הערבית שלנו ,לאוכל שלנו ,בינינו לבין עצמנו עוד המשכנו לדבר ערבית
הילדים שלנו כבר היו מתרחקים ,לוחשים לנו לשכוח את המזרח ,כאן מערב ,כאן ישראל ,ואנחנו
אומרים להם איזה מערב ,מערב הכרנו כבר שם בין האנגלים ,והצברים היו פחות מערביים מכל מי
שהכרנו".
מנשה התבונן בי ושאל ,משכנע לא? מיהרתי להסכים ִאתו ,והוא מיהר להוציא עוד פיסת
נייר שגם אותה אף-אחד לא טרח להדפיס בעיתון .הסביר שאחרי שכתב מישהו עיראקי על הגזענות
בארץ כלפי המזרחים ,ועל הצורך שלהם לעמוד מאוחדים כנגדה ,כתב" :בבגדאד הרי אנחנו לעגנו
לבדווים ולכורדים; היינו יושבי העיר ,הכרך הגדול ,בגדאד ִסית אֶ לְ -בִ לאד ,אֵ ם הארץ וכפריה,
ואהבנו את עירנו הבנויה לתלפיות ,את הבתים והרחובות ,את החידקל החוצה כנחש את עירנו .אני
מעולם לא הייתי בדווי בן המדבר ,אין לי נוסטלגיה לאוהלים וגמלים ,ואני לא כורדי בן ההרים;
העשירים מבינינו הלכו לחופשות בהרים המושלגים של הכורדים ,אבל מי פנה דרומה או מערבה,
אל אזורי הבדווים? הבדווים במאה העשרים כבר לא היו סמל לערביות הטהורה ,כמו בספרו של
ִאבְ ן-ח'לְ דּון; אנחנו ,בערים ,יצרנו את הקשר הפאן-ערבי בין בגדאד ,דמשק וַאלְ -קא ִהרה ,היינו
הערבים האמיתיים ,שנאבקו בפולש הזר האימפריאלי וביקשו להם עצמאות מחודשת ,והעדפנו
לשכוח את בני הכפרים ,ואת הכורדים והבדווים והפרסים".
תגובה שדווקא פורסמה ,סיפר ,הוא שלח לאחד המדורים שעסקו בעידן החדש ,אחרי
ההיפִ ים שלהם ,שמחפשים אותנטיות ,חושבים אנחנו
כתבה רומנטית על חוכמת המזרח" :עכשיו כל ִ
חוכמה עתיקה ,וכמו שחבריהם באמריקה מקשיבים מדי פעם לאיזה צ'יף אינדיאני ,מהשבטים
שלא נטבחו לגמרי ,הם באים עכשיו להקשיב לחוכמה הנדירה שלנו .אומרים אנחנו אנשים חמים,
אנשים טבעיים ,אנשים שלא התקלקלו מהתעשיות הכבדות .אנחנו תמימים כמו ילדים ,כמו חופי-
הים ,חפים מרציונליות ,כמו שפעם היה מותר להם לכתוב על נשים והיום עלינו .וכל מי מהם שחפץ
במיסטיקה ,באיזה מכשף או מגרש שדים או סתם כותב קמעות סת"ם ,מבקש לבוא אלינו .ואנחנו
יכולים לעשות ִאתם קואליציה ,עם כל אלה שאוהבים אותנו באקזוטיקה של ריקודי בטן ,שאוהבים
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את האוכל שלנו כי הוא אותנטי בעיניהם ,כי אנחנו לא מדע קר ,אנחנו אנשים של אמירת שלום
וחיבוקים .אבל בסופו של דבר לרומנטיקנים האלו יש קואליציה כנגדי עם האוריינטליסטים הלא-
רומנטיים ,ועם הריאקציונרים המזרחיים החדשים נוסח ש"ס ,שרוצים שאספר להם על המזרח
הבלתי-משתנה .ואני כל עיני רואות רק שינוי ,ביני ובין אמי ובין אמי לסבתי וסבי ובין דורות לדורות
לפניהם ,לפעמים המזרח כבר אובד לי מרוב התהפכויות לאורך הדורות והחיים".
מה אעשה ,אמא ,עם כל הרשימות הללו של דוד מנשה? עוד רבות כמותן העביר לי בקלסריו
העבים מעט לפני מותו ,כל-כך בטוח שישנה את העולם דרך המילים אם רק יזכיר את ההיסטוריה,
כל-כך רצה להשמיע את קולו ולא נשמע ,כל-כך הרבה רשימות ,ומי יקרא אותן ,ומי לא יצביע עליו
לומר זה זקן משוגע ,מריר ,שקוע באובססיה? לְ מי יהיו אוזניים בשבילו? אפילו אני עייפתי ולא
הצלחתי לקרוא כל רשימותיו עד סופן כפי שביקש.
***
אמא ,איני יכול לזרוק סתם כך את קלסריו של מנשה .אני יושב מולם ,ואיני יכול להתחיל ,ואיני
יכול להפסיק .הוא ביקש ממני שאקרא לספר שאוציא מרשימותיו" :מנהרות בבל אל נהרות
השכחה" ,ואיך אניח אותו לשכחה? הוא שהיה צעיר מסבא בשבע שנים ונשאר לחיות אחת-עשרה
שנים אחריו ,לא היו לו ילדים ואולי לכן החליט לאמץ אותי כנכד אחרי שסבא נפטר ,היה ְמזמֵ ן
אותי אל ביתו לשיחות ארוכות ואני עדיין לא בן שלוש-עשרה .הייתי מתייעץ עמו על שירים
שכתבתי ,והוא היה קורא אותם ברצינות איומה ומעיר הערות שרק אחרי שנים הבנתי ,ואז היה
מתייעץ עמי על איזה מאמר להגיב ולאיזה להניח ,והיה קורא לפני את תגובותיו בקול של נואם
כיכרות ,מצפה להערותי.
היה מספר לי על ַאנְ וואר שאול שערך את כתב-העת אליו הוא שלח את כתבותיו הראשונות,
והסביר ששאול כינה עצמו בשם הספרותי ִאבְ ן ַאל-סמוְ ַאל .אתה לא יודע מי היה אל-סמואל זה,
שהוא היה בנו ,נכון? שאל ,אתה גם לא מכיר את השם אנוואר שאול ,נכון? אנחנו הכרנו את שניהם.
אדיא ,כלומר שמואל בן ע ִדיה ,היה משורר יהודי בימים שלפני מוחמד ,בג'אהֶ לִ יה,
ַאל-סמוְ ַאל ִאבְ ן ע ִ
ואנוואר שאול שלנו ,הבגדאדי ,היה גאה לומר לקוראי כתב-העת שהוא צאצא של משורר יהודי-
ערבי מחצי-האי ערב לפני יותר מאלף שנה ,ששיריו היו למופת של השירה הערבית .אתה יודע שעד
היום אומרים על מישהו לברכו שהוא "ַאוְ פא ִמן ַאל-סמוְ ַאל" ,יעְ נּו "נאמן משמואל" ,כי אל-סמואל
זה נודע לתהילה בנאמנותו?
הייתי צעיר מכדי להבין ,ובאתי אליו עם עבודת השורשים מבית-הספר ,הוא סיפר ואני
כתבתי" :כשבאנו לארץ מבגדאד במטוס אל המעברות ,הפכנו באחת מאנשים מוכרים ,שיש להם
חברים ויש להם מעמד ויש להם עבר ,לאנשים חסרי שם ועבר .מנותקים ,קרועים מן העולם המוכר
לנו ,זרוקים אל תוך קלחת התרחשויות זרה .ואני בחרתי להיצמד אל מה שהכרתי ,אל הערבית
הבגדאדית ואל הכתיבה בערבית הספרותית ,למרות שאט-אט זה נעשה בלתי-אפשרי .כשבאנו
הייתי לתקופה קצרה המשורר של המעברה ,כל שבוע הייתי מדביק שיר על קיר בית-הקפה של
המעברה ,בערבית המדוברת שלנו ,היהודית ,הבגדאדית ,ובשיר הייתי לועג לבן-גוריון ומנסה
להכניס את חוויות היומיום הקשות שלנו כאן לרקע של העבר שלנו שם ,כותב את סערות השבוע
האחרון ומזכיר מן ההיסטוריה שלנו ,כדי שלא נשכח מאיפה באנו ,כדי שלא נישבר מן המכאובים
פה ,כדי שנדע להתקומם ,שלא נבטל עצמנו מול הכאבים לומר אין תרופה ואין עצה ,אין לנו עבר
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אחר ואין עתיד אחר .רציתי שקוראֵ י שירי יהיו כגוף אחד מול העוולות ,ולא ישבו איש איש בכאבי
אוהלו .באתי לכאן לא נשוי ,עם אהבה שהשארתי מאחור לאישה מוסלמית שעד היום איני מוכן
להזכיר שוב את שמה ,ולא התחתנתי כאן ,לא הסתדר לי להתחיל חיים חדשים של אהבה .והמקצוע
שלי היה עט הכותב ערבית ,ולא את לחפור באדמה ,כפי שציפו מאתנו פה .וכך הייתי מובטל מפרנסה
זמן רב ,עד שהתחלתי לעבוד בשמירה ,ובמקביל הייתי כותב רשימות קצרות לעיתונים של
הקומוניסטים ,מקבל שכר מועט אך שמח סוף-סוף לכתוב שוב ,להיקרא שוב".
מעט לפני מותו ביקש שאבוא אליו ,ושוב לא ערך חשבונות לחייו אלא לחיי עדתו ,הסביר
ואמר ,מה שהכי כואב לי זה שגנבו לנו את ההיסטוריה ,את הזיכרון .היו שם דברים טובים ורעים,
ויש דברים טובים ורעים כאן .אבל השאירו אותנו בלי זיכרון של העבר ,וכך הילדים שלנו בכלל לא
יודעים לשפוט או להשוות בין השם לעכשיו ,בין הכאן לאתמול .ומה נשאר לנו ,מתירים לנו או
להחזיק בנוסטלגיה דביקה ,כזאת שתמיד סלדתי ממנה ושיש בה הרבה שקרים ,ולומר ששם חיינו
כולנו כבני-מלכים ,או שנאמר שכל עברנו אפלה ,ששם חיינו בגולה בין ערבים אנטישמים,
בפרימיטיביות ובבורות ובעוני ,התחתנו עם אחיותינו וראינו את הורינו באמצע תשמיש המיטה ,עד
שבאו המטוסים של הסוכנות להציל אותנו ולגאול אותנו מעצמנו ומהערבים ,ולהפוך אותנו
למתורבתים ומשכילים בארץ רודפת השלום הזאת .אסור לנו לומר שום דבר מורכב ,להיזכר בטוב
וברע יחדיו ,עם או בלי השוואה למצבנו כאן.
כל הזמן עוצרים אותנו במילים נוסטלגיה ובכי ,אמר לי ,מדביקים לנו את המילים האלו
כמחסום לפני הפה כל פעם שאנחנו פותחים את הפה לדבר על בגדאד .וכך עברנו כבר הפך דמיוני
בעיני ילדינו ,כאילו עברו אלף שנים ולא חמישים או מעט יותר ,כאילו היינו חלום שמעבר לנהרות
השכחה .ואני מנסה להזכיר לך מעט ,שלא תשכח ,שמשהו תדע משם ,כי עליך להיזהר ,עליך ועל
בני-דורך ,אם תחכו יותר מדי ,עד שאני ובני-דורי נמות ,וילידכם יתבגרו ,כשתרצו לשוב אל הערבית,
אל הערבים ,כשתיזכרו כי אתם ערבים ,כבר לא יהיה בכם דבר ערבי ,כבר לא יזהו בכם הערבים
אחים.
תראה איך משטה בנו ההיסטוריה ,אמר ,אנחנו היהודים האחרונים לשאת את שם בבל,
דווקא אנחנו היהודים שקיללנו את שם בבל בנבואות הזעם החריפות ביותר שידע העולם .אנחנו
הבבלים האחרונים ,ואולי נהיה עכשיו גם העיראקים האחרונים ,עכשיו כשעיראק מתפוררת בין
שיעִ ים וסּו ִנים וּכּו ְר ִדים .הוא נואם לי מונולוגים ארוכים ,של איש פוליטי שמעולם לא הקשיבו לו.
מספר לי איך עברנו מהבליל-לשון הנפלא שלנו לחיים בלי-לשון .השפה היא בית ,הוא אומר ,מחקו
לנו את הבית הקודם ומנסים לשכנע אותנו שכאן שוב אין אנחנו גולים ,שכאן ביתנו האמיתי ,אבל
אנחנו פליטים ממקום אחר ,ממקומות אחרים ,אתה פליט בן פליטים מרחף באוויר בין הבתים,
עוד לא הגעת לזה וכבר אינך זוכר את זה .אני ,הוסיף ,לפחות זוכר את הבית הקודם.
***
אדם זקוק לעוד אדם שיחבר כל הנקודות הנפרדות שבחייו ,אמא ,אדם שיעניק משמעות בהקשבת
אוזניו לכל הפרטים המתארעים ,שלמענו יהפכו לסיפור ויתחברו לרצף אחד ,לא לרגעים מנותקים.
ובלילות הללו אנחנו מנסים לתת אוזניים זה לזאת ,להעניק משמעות לחיינו ולחייו של אבא ,אבל
על רצף הזמן אדם גם זקוק לחורים ,חורים של זמן כדי שיוכל לצאת דרכם החוצה ,לצפות מבחוץ
על רצף חייו המתארע לפעמים מהר מדי .על כן מתחלקים בני-האדם לזוגות ,מעניקים זה לזה
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חודשים או שנים חסד חיבור הנקודות ,עד שפתאום שוב ביניהם חלק מן הרגעים הופכים נסתרים,
שוב אין סיפור אחד לחייו של אדם .האם אבא לא הצליח לחבר הנקודות של חייך? האם לכן חיפשת
את פיצולן אצל מאהבייך? או שפחדת פן יתחברו הנקודות ,לא ידעת מה תעשי אז? אני ניסיתי לחבר
חיי אצל האהובות ,אך נותרתי תמיד עם כמה נקודות שלא הצלחתי להצמיד אל הקו הישר ,כמה
נקודות שסירבו להצטרף ,שלא הצלחתי להוציא מפי ומלבי ,למשל אודותייך.
אותה אהובה של שיר ראשון אודות ערש המוצא היתה מתלוננת ואומרת לי ,לפעמים אתה
מעדיף את המחברת ,בה אתה כותב רעיונות לסיפורים ולשירים ,על פני ,לא מספר לי כדי שתוכל
לספר לעט או למקלדת ,לעתים אתה ממתין שאירדם כדי לתקתק על המחשב את אהבתך אלי,
כאילו לא די לך לומר אותה מולי .ואני הייתי מצטדק באוזניה בלי מילים ,בקווי הכתפיים והגב
הפונים אליה בישיבתי לכתוב .וכשנפרדנו ,הצטערתי על פרידתי דווקא מסבה ,נקשרתי אליו אחרי
שתמו כל סבי וסבותי .היה מחבב אותי כאילו בטח בי שאהיה בעל לנכדתו ,גבה קומה וכל שערות
ראשו שמורות עמו ,והיה מספר לי חייו שאספרם לילדינו .מאז שפרש מעבודתו כארכיאולוג התחיל
יוזם מאבקים של שימור בלב תל-אביב ,בשכונה בה נולד ובה חי ואליה הגיעו הוריו מפולין ,מעודד
הפגנות נגד גורדי-השחקים המבקשים להחליף את הבתים הישנים הנמוכים ,ממלא כך מרבית
שעותיו .ויום אחד סיפר לי ,בארבעים ושמונה הייתי בן עשרים ,למדתי להתעסק בהגנה עם אמצעי
חבלה בפעולות נגד הבריטים ,ואז לקח אותי אחד שהיה פקיד בכיר בקק"ל ,יחד עם חבורה של אנשי
חבלה מיחידות שונות ,לעבור בין כפרים נטושים בגליל ולפוצץ את הבתים .אתה לא יודע כמה בתים
הידיים הללו שלפניך פוצצו ,כמה קירות הפלתי ,כמה אבנים גלגלתי במדרון ,פחדו אז שהערבים
יחזרו ושיהיה להם לאן לחזור ,ואנחנו היינו עוברים מכפר לכפר .שקט כמו השקט של הכפרים ההם
שהתרוקנו מאנשים ,כשעמדנו שם רגע לפני הפיצוצים ,כשאנחנו העדים האחרונים לקיומם ,שקט
כזה לא שמעתי שוב בחיי .כך הכרתי את הגליל כולו ,ושמחתי לא להיות בגבולות ,לא להסתכן לירות
או להיות נורה ,עד שקיבלנו הוראה מגבוה להפסיק ,אמרו שצריך את הבתים האלו כדי לאכלס את
העולים החדשים היהודים ,ואנחנו אמרנו לעצמנו ,אלו לא מבינים מה חשובה העבודה שלנו .ועוד
הספקנו לפוצץ בתי כפר אחד קטן אחרי ההוראה.
אחרי שנגמרה המלחמה הלך ללמוד ארכיאולוגיה ,נקשר אל אבני הארץ שפוצץ והתחיל
חופר בחיפושיו אחר אבנים שהזמן פוצץ ,מוצא עדויות ליהודים ,לכנענים ,לאנשים קדמונים
ולצלבנים .אבל לי הסביר שחלם תמיד לעסוק בארכיאולוגיה בבלית ,לחפור בערש תרבויות שומר
ואכד בין הפרת והחידקל ,והיה מספר לי סיפוריהן .במקום לשאול אותו איך מתחברים חייו בין
ההרס ,החפירות והשימור הייתי מספר שוב ושוב סיפור חייו לאהובה ,והיא היתה שותקת מעט,
מסרבת לרמזי ,ואז אומרת ,הוא היה כוחו באבנים ,לנתץ ולשמור ,ואנחנו מה כוחנו ,במילים? היא
שואלת ואני רואה אותה תמונה שתיאר אחד המשוררים ,איך בעיניה נקווים כל סיפורי הכזבים
שלי ,איך מתקרבת הפרידה.
***
אנחנו יושבים כאן כבר לילה שלישי ,אמא ,רואים כיצד הגוף של אבא פגיע ,כיצד הנפש שלנו פגיעה.
כמה שניסיתם לגונן עלי שנים ,עכשיו אנחנו לומדים יחד כמה רב הכאב האפשרי ,אבל לומדים גם
כי דרך הפתחים בהם חודר הכאב אנחנו יכולים לצאת ,לפנות מהם אל אלוהים ,דרך כל החלונות
בגופים ובחדרים .תמיד במחלה ,אמא ,הגוף פתאום נוכח יותר ,נכון ,כמעט בלתי-נסבל בנוכחותו?
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האם גם את מרגישה כך אמא? האם אבא עכשיו העייף ,הישן ,מרגיש את גופו כבד וקשה מתוך
מחלתו? או שהוא השתחרר כבר מן הגוף ,נותר רק נפש? האם נותרה נפשו מרגשת אותנו עומדים
סביבה?
למה אני יודע מעט כל-כך על חייו של אבא? למה סיפרנו מעט כל-כך על אודותיו ,רב כל-כך
עלייך ועלי? מה מפחיד אותך בחייו שאינך מספרת לי? אמרת לי פעם כי המצרים מתגאים במשפט:
"כולם פוחדים מהזמן ,הזמן פוחד מהפירמידות" .איך נצליח להפחיד את הזמן מאבא ,שלא ייגע
בו?
אמא ,החלטתי ללכת לחברה קדישא לבני העדה הבבלית ,הם יושבים ברחוב יפו ,אנבור
שם ברשימות הנפטרים ואעתיק את שמותיהם ,החלטתי ללכת לכל בתי-הכנסת שלנו ,אקרא כל
השמות בלוחות הזיכרון ואעתיק ,ארשום את כל שמותינו ברשימה ארוכה ,כל שם ולידו שם אמו
ושם אביו ,שם בנותיו ושם בניו ,שם אשתו ואחיותיו ואחיו ,עד שנזכור את כולם .אמא ,את מאמינה
שאצליח? שיכול להיות פתרון פשוט כל-כך? שאוכל לברוח ממיטת אבא?
אמא ,אני שומע את שהרזאד אומרת" :הניחו לבית לקונן על יושביו" ועו ֶנה לה אמן ,אני
שומע אותך אומרת כילדה בהתפנקות לאביךַ" :אנא ִחלְ ווהַ ,אנא ִצ'י ִצ'יַ ,אנא ַאגִ ְ'בלּו אֶ לִ -ס ִידי
מאי?" ,אני יפה ,אני חמודה ,אני אגיש לאדוני מים? אני שומע אתכן ואומר לעצמי ,אכתוב עצמי
דרך שירייך ,דרך סיפוריה ,עד שהנפש תאמֵ ן שאלו השירים שלי ,הסיפורים שלי ,עד שהנפש תתאמן
לכתוב שירים משלה ,סיפורים משלה ,הס הס אמירה לא לבכות.
***
אמא ,כולנו בעלי שמות על תנאי ,כל יום שוקלים ונשקלים אולי נתאימם לקצב אשכנז וללשונות
מערב ,מתווכחים עם הורינו שיוותרו על אות אחת ,שימירו הברה בהברה .הם ירדו מבגדאד לארץ-
ישראל ,ואנחנו נשתכחה מאתנו תורתם ,לא שמרנו לא על שפתם ,לא על שמותיהם ולא על בגדיהם,
ואיך יגאל אותנו אלוהים ממצרים שלנו? יום-יום אנחנו מתגרשים מעצמנו ,מרוחנו ,מלבנו .ואנחנו
זקוקים לזיכרון ,כי מה הוא ההווה ללא העבר? מה העבר ללא הווה?
ואת אומרת לי שמזל שהם בחרו שהעברית תהיה שפת ארצם ,בכל זאת עברית היא גם
שפתנ ו ,אינה רק שפתו של איזה קולוניאל ,אינה צרפתית ,אינה אנגלית .אלף שנה דיברנו עברית,
אלף שנה ארמית ,אלף שנה ערבית ,את אומרת ,עוד קודם להן דיברנו כנענית ושומרית ואכדית.
תאר לך ,את אומרת ,שהם היו מחליטים שהיידיש תהיה שפת המדינה שהקימו ,אז היה הרבה יותר
מצחיק ,היית קורא לי מאמֶ ע מאמֶ ע ,ומלטף את שערי במילים צפוניות רחוקות .ואני אומר לך ִא ִמי,
ִאמא ,אֻ ִמי ,שמח הייתי לקרוא לך מאמֶ ע שלי ,בכל לשון.
***
תראי ,אמא ,משה לימד תורה מן השברים של הלוחות ,וכך גם אנחנו נאלצים ללמוד מן השברים,
יום-יום אנחנו נאלצים להשלים עם גלות אחרת ,לומר אנחנו חיים מן השברים ואין בידינו את כל
הפיסות כדי להרכיב מהן חיים שלמים ,אם היו חיינו אי-פעם שלמים .ואני מבקש לא להוסיף
ולנדוד ,עדיין ההגירה שלך והגירת אבא מתנדנדות כל הזמן בבית ,מאיימות עלינו להישפך משולי
הכד האוסף אותנו ,ואני לא רוצה שוב להיות פליט ,לא רוצה לוותר על בית בו גדלתי ,לא רוצה
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לבנות הרבה בתים ,רוצה בית אחד ,ולא בית עצוב של מהגרים הנזהרים לא לתלות תמונות על
הקירות ,נשבעים לא לתלות מקישוטי בתיהם הקודמים שנשארו מאחור ,או רצים לתלות הרבה
תמונות חדשות על הקירות לכסותם ,תמונות זולות של נופי מקומם החדש שאולי יכניסו אותם אל
המקום .אני רוצה בית של אדם שנולד בבית הוריו ובארצם.
אמא ,סבא היה אומר חּוסה-לַא ֶרס ומתכוון לפעמים לארץ-ישראל ,את זוכרת? ואני לא
ידעתי ,לא הבנתי ,רק צפיתי מן הצד בצעדיו ,והיום כשאני כותב את דבריו כך אני מרגיש כבוגד,
אני כותב חּוסה-לַא ֶרס כדי שאחרים יבינו ,אבל מסתכן בכך שהם יחשבו כי הוא טעה .גם אני
כששמעתי אותו כילד חשבתי שהוא טועה ,לא הבנתי שהוא נכון ואני טועה ,שהצד"י שלי רחוקה
מרחק רב מן העברית ,ועכשיו הצד"י שלו נשתכחה ,ואני מוכרח לכתוב מפיו חוסה-לארס ,כאילו
שגה בעברית שלו ,ולא שזו השתנתה.
אמא ,אני מקנא בגבורת השולחן לא לקרוס תחת מעשי-ידי ותחת מילותי המבוזבזות,
מקנא בגבורת המראה לא להתנפץ מול המבטים בהם אני מתקשט .ובינתיים אני רואה מן החלון
את ירושלים מתקשטת בשלמה לקראת אחרים ,אף-פעם לא לקראתי ,קוראת בספרי ההיסטוריה
שלה נבואות על עתידה ,אף-פעם לא על עתידנו .היא צופה ממגדלי עברה המפוארים על הקברים
אשר סביב לה ,רואה כיצד הכאב בונה גדרות סביב לבה וכולא מים .האם נספר לה על שמות
שהחלפנו בינינו וחומות שקרסו בינתיים?
אני אומר לך ,אמא ,שביתת קול המואזין בשכונתי החדשה הותירה את אוזני בציפייה
בלתי-משתלמת ,עד שהתחילו שי ֵני האבן שלי נוגסות בבשר השמים ,מחפשות פיסות שומן ללעוס
בקול ולירוק בקול ,לומר קדוש קדוש ,לענות אמן אמן ,לדעת שאיני קדוש ושאיש לא עונה אחרי
אמן ,גם לא אישה ,גם לא את.
הערב כשחזרתי הביתה ראיתי כיצד פנס הרחוב עומד בצל של עצמו ,והוספתי להתרחק,
נזכר איך הייתי בילדותי ילד מזרחי שותק ,לא מחייך לעוברים מולו ברחוב ,כל סבל העולם על
כתפיו ,מדמיין מחשבות העוברים ושבים מולו וכבר כועס .אמא ,קראת לי פעם ִמסֵ פר עצות לגולים,
והיה כתוב שם לגולה ,בעוזבך את ביתך לנדודים אל תיקח עמך את אלבומי התמונות ,כי הם לא
יחזיקו מעמד במסע ,והשאר מאחור את ספרי השירה ,כי הם יירטבו בגשם הלילות שבהם תישן
תחת השמים .אבל אמא ,את זוכרת מה המליץ הספר לקחת עמנו? במה עלינו בכל זאת לאחוז?
אמא ,האם נצליח לצאת מן המילים בסוף? את מרבה שירים בכל מגירותייך ,בערימות
מדפייך ,בקופסאות ,מקימה ארכיון ענק שאין מי שיסדרו ,כותבת שירים לכל שם ולכל רחוב ולכל
סקאד ,בתחילה פחדת לומר את שם בגדאד ,ועתה את כותבת שם בגדאד שירים רבים .האם עדיין
נותר בך פחד? אמא ,אני מרבה אחרייך מילים ,כותב שירה דו-לשונית ,בעברית ובשתיקה ,וקורא
במפת העולם טרם השינה ,מתכנן לי מסלולי בריחה.
***
אם הייתי כותב את קורותי היום אולי הייתי פותח בהליכתי לתפילה ְבערב של תשעה באב ,אמא,
בהליכתי הרגלית מהר-הצופים אל העיר העתיקה בירושלים ,חושב הלכות" :הרואה ירושלים
בחורבנה יקרע קרע בבגדו ,ואז יתפור הקרע שלא יהיו בגדיו עשויים קרעים קרעים" .והייתי מספר
בשוטר שפנה אלי בערבית בעיר-העתיקה ,לשאול מאיפה אני בא ולאן אני הולך ,ואני מבין
למשמעות דבריו ,ואני רוצה להשיב לו בערבית ואיני יודע כיצד .הייתי מספר איך שמחתי שסוף-
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סוף חזרנו לשפת הדיבור האמיתית של שנינו ,שפת אמי ושפת אמו ,והייתי מספר איך התעצבתי,
שני מזרחים והאפשרות האחרונה שלנו לדבר זה אל זה ערבית היא כחושד אל נחשד ,חושדים איש
ברעהו זה על ערביותו של זה .הייתי מספר איך התעצבתי כשהשבתי לו עברית ,ואיך התנצל על
מילותיו הערביות ולא ידעתי איך לסרב להתנצלותו ,על כן מיהרתי בלשון של זירוזים להאיץ עצמי
בלחש לקראת הערב הקדוש" :וימהר ויצא ויחפש אחר חיים בעיר ,בכל לשון ובכל הסמטאות ,שלא
נהיה בוכים שווא ,מרבים בקינות על אסון בת-ציון ,והיא כבר בנויה בניין-עולם וכל-שעריה שוב
אינם שוממין".
אמא ,אני יצאתי ומצאתי חתול עובר בתחנת ביקורת של המשטרה ומתלבט מול הכותל בין
עזרת נשים וגברים ,וראיתי אנשים רבים חיים חיים כל אחד בשפות רבות ,נשים ואנשים חיים
בשפת אביהם ושפת אמם ,בשפת המקום ושפת הדרך ,בשפת עסקיהם ושפת תפילותיהם ,בשפת
החיוכים שלהם ושפת הייאושים הגדולים .וקרעתי קרע גדול על מחשבות הרעש והשבר של לבי
הרודפות אותי בכל מקומותי בין כל החיים החיים הללו .ולא איחיתי הקרע שיהיו מזהים כולם
שפקד אותי האסון .והאצתי בעצמי ,אומר כל דור צריך לכתוב לעצמו הלכות חדשות" :הרואה אדם
בחורבנו יקרע קרע בבגדו ויימנע מכתיבת שירים ,שלא תהא נפשו עשויה קרעים קרעים קרעים".
והאצתי בעצמי להתנבא שסופי להקים מחתרת נגד הצער ,סופי לשלוח גדודים של מחשבי ִקצם של
ה ִקצין ,סופי לחיות בעיר הזאת .אמא ,את מגילת איכה לא כותבים על קלף כי היא עתידה להימחק
לכשיבוא המשיח ,ואת מגילת אסתר לא כותבים אלא על קלף כי אין היא עתידה להימחק אף
כשיבוא המשיח ,ואת קורותינו אסור להעלות על קלף ,שנמחק אותן כשנרצה ונתרצה.
אם הייתי כותב היום את קורותייך ,אמא ,אולי הייתי פותח כך :ובלילה ההוא נדדה שנת
אמי על אחד הגגות של בגדאד ,והילדה אמירה בת סלימה בת סמרה הרימה מבטה אל כוכבי הרקיע
של עירה ,וראתה הרבה חוטים של חסד נמשכים עליה ומכסים אותה .והגג בבגדאד ,בבית בן שתי
הקומות ,היה גבוה בלילה ההוא יותר מכל המגדלים של בבל ,יותר מן הלבבות המפוחדים ,קרוב
אל הכוכבים ואל כל מעשי האלוה .ובלילה ההוא נדדה שנת המלך ,ריבונו של עולם ,אדון על כולם,
ונפלה מילה בדעתו ,ופנה להביט בנעשה בעולמות התחתונים ולחקור מציאות בריאתו ,וירד מכיסאו
שבשמים כמו לפני חורבן סדום ועמורה ,לתור פינותיו של עולם נברא ,להכיר קיומם של הנבראים
ופשר חייהם ,ולבדוק טיב מעשיהם ,ונדדו מלאכים לפניו ,מכינים צעדיו ,פמליות של כבוד בדרכי
רקיעים ,חופרות בתוכם בקיעים ,עד שירד אל הגגות של בגדאד וידע לספר נבואות על אמירה בת
סלימה הילדה ,על זיכרון ואבידה ,על ילדּות ומרידות ,על עבירות ועתידות ,ועל דרכים בין בבל
לארץ-ישראל .הייתי פותח כך ,ואיני יודע כיצד הייתי ממשיך ,אולי מתוודה הייתי בגעגועי אל הגגות
ההם ,שם ,עכשיו.
***
אמא ,סוף הלילה הזה קרוב ,אולי סוף הלילות ,אבל הסיפור צריך גם התחלה ,לא רק סוף ,ספרי לי
את ההתחלה כדי שאחיה ,כדי שאדע לזהות את הסוף כשזה יגיע ,שלא אהיה תלוש ממנו .כי יודע
אני שלא תצא בת-קול משמים לפתור בינינו הכול ,לצוות אותנו להמשיך בלילות או לשתוק ,להקים
את אבא או להניח לו לישון .למה את שותקת אמא? למה שותק אבא? מה מניח לו לישון? אולי נבכה
יחד ,אמא ,אחרי שבכינו בנפרד פעמים כה רבות?
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איכה ישבה בגדאד
אני הולך בִ רחובות העיר הזאת כבר כמה חודשים ,זיעת עראק חריפה על עורפִ י ,מנסה לחמוק מטינת
האוטובוסים המאיימים להתאבד עמי ,ומיללות האמבולנסים הקורעים את עור התוף ואת בשר
לבי .זקני שחור משחיר ומאריך פני מיום ליום ,ואני נכנע לדרישות שהוא מציב לי ,רואה כיצד שכני
שולחים בי מבטים מבוהלים ,ומסרב להעניק להם חסד חיוכים מרגיעים .וקולי שלי עתה בלתי-
נשמע גם לעצמי ,ואם יפנה אלי זר ברחוב לא אדע מה לענות.
לּו היו הורי או מורי מקפידים עמי יותר על לימוד השירה הערבית ,הייתי יודע לצטט עכשיו
על-פה את מילותיו של ִניזאר קבאנִי המצלצלות בראשי ,בלי שאצטרך להיות נסמך על טשטוש
זיכרוני מן הקריאה האחת ,הרחוקה .ובכל זאת אני מנסה את כוחי ואת השכחה שלי" :כל יום ,או
עשור ,או שנה ,מתאבדת עיר ערבית אחרת בדרכה המיוחדת ,המשונה ,מאבדת את שמה ,מנסה
לשכוח את עברה ,או לזייף את עתידה .מגְ רנדה ,ועד יאפא ,בֵ ירּות ּובגְ דאד ,הערים הערביות מאבדות
עצמן לדעת ,מעלות תימרות עשן שחור מלב ארמונות המושלים אל השמים המתרוקנים ,ומסמנות
את תבוסתן בתהלוכות של מנצחים".
אבל מה כוחה של שירה מתורגמת ,ומה כוחם של אלפי דפים ש ִנטבלו בְ מים עד ריכוכם
האינסופי? אני יודע שעד שלא אשלוט בכל רזי האותיות הערביות ,המתחברות ושאינן מתחברות,
לא אוכל לשוב ולהפוך להיות מה שהנני ,ערבי-יהודי או יהודי-ערבי .ולא יעזרו לי כל התרגומים
לעברית ולאנגלית ,כי עד שלא אשוב לאותן שנים בהן דיבר סבי ערבית-יהודית בניב בגדאדי בבתי-
התה שעל שפת החידקל ,עד שלא אשוב לחודשים שלפני מותה של סבתי ברמת-גן ,היא רמת-בגדאד,
בהם חזרה לדבר רק ערבית ,בלי עברית ,עד שלא אשוב אל ימי ילדותה של אמי בהם זכו אוזניה
לשמוע את כל שמות החיבה האפשריים בערבית ,לא אוכל להיות ערבי אמיתי .אבל חמישים שנה
של ישיבה הרחק מבגדאד כבר נתנו בי את אותותיהם ,ואמי כבר שכחה או בחרה לשכוח את שפתה,
שפתנו ,כשהוכנסה אל בית-הספר העברי ונדרשה להקל מכובדן של העיִ "ן והחֵ י"ת.
ועכשיו ימי ולילותי ירושלמיים ,ואולי כדאי לי לא לצאת את פתח הבית ,ולהימנע מן
הרחובות ,כי אלו ניתנו לאוטובוסים ,ולהסיר מבטי מן השמים ,כי אלו ניתנו למטוסים בינתיים.
ובמקום זאת אסתגר בחדרי המצומצם ,ואצפה במסך הטלוויזיה הממצמץ באורו הצבעוני-כחלחל
בסמוך ל קיר הלבן את ידיעות הלילה ההווה הזה ,לילה של מלחמה חדשה נושנה ,בה מטוסים
אמריקאיים חמקניים שוב מדליקים את שמיה השחורים של בגדאד .אבל קרייני הטלוויזיה
מדברים אלי שפה צבאית של מכונות ושל פצצות ,הזרה לשפתי ,ומחברים אותי בעל-כורחי אל
רשתות הקשר של הצבאות .ואני שותה בְ צימאון את תמונות הארכיון השותקות ,המשדרות לי את
בגדאד ,את הגשרים על החידקל ,את רחוב הארּון אֶ ל-ר ִשיד ,את הבתים אותם עזבנו ,ואת פרצופֵ י
האנשים הדומים כל-כך לפרצופִ י ולפרצופֵ י משפחתי .ואני שר לניזאר קבאני במילים חדשות של
התנגדות" :כל שבוע ,או יום ,או מאה ,גם נולדת עיר ערבית חדשה בחלומות יושביה ,כמו גְ רנדה,
ר ְמ ֶלה ,רמאללה ּובֵ ירּות ,ומקימה בלבה מגדלים גבוהים לקריאות מּוַאזִ ין" .בימים אחרים הייתי
יודע גם להצטרף למחאתו" :כל יום ,או שבוע ,או עשור ,עיר ערבית אחרת מבקשת להיות בירת כל
הערבים ,יורשת לח'לִ יפּות המפוארת ,ושוקעת בחלומות אימפריאליים המשכיחים ממנה את יושבי
פרבריה המרובים".
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ניזאר קבאני נשא עמו את גלותו בְ מזוודות ּובְ מילים ,ואנחנו לא תולים אותה אפילו
כפוסטרים על הקירות המצהיבים ,לומדים על בגדאד משידורי החדשות ומן הספרים ,ושוכחים את
רחובותיה הרחוקים ,מצמצמים את חיינו לרחובותינו החדשים .ובגדאד זו שלא נולדתי בה ,שלא
הרתה אותי בה אמי ,שהובהלה ממנה אמי כילדה רכת עביה ושנים במטוס ְצפוף תקוות וכאבים
לְ ארץ קרובה -רחוקה המלאה באוהלים ובפחונים צרים ,מה הוא סוד הקסם שלה המחזיר אותי
אליה כל הזמן במחשבה? אני רואה בראשי את ניזאר קבאני נושא עמו במזוודות את גלות מלאכת
השירה בין הערים הערביות ,מקריא בשערים ובבתי-התה שירים ונבואות על עתידות כל הערים
הערביות ,על התרבותם של כלי-הרכב בצמתים ובכיכרות ,על ההתנגשויות הסדיסטיות בין מכוניות
המרוץ הארורות .הוא מצפין בין דפיו שירי אהבה לנשים שפגש ולערים שעזב ,ומדבר כערבי אל
הערבים והערביות ,מסביר שרק המטורפים והמשוררים מיטיבים לבטא את הגלּוי ֹות המרכיבות
את נשמתם .ואילו אני מגמגם עברית ,ומי יתרגם את מילותי חזרה אל הערבית? מי ישמע את געגועי
אל המולדת העיראקית בשפה שאינה ערבית? איך אצליח לבטא את הגעגועים הללו בעברית?
סבא שלי ,צא ֶלח ,כבר זיכרונו לברכה ,היה אומר לי לא פעם בילדותי ,לפני שנפטר ולקח
ואתה גם את הדרך בה ראוי לשתות את התה ,שעם הערבית
עמו הרבה מטעמה של בגדאדִ ,
העיראקית היה קל יותר לדבר עם אללה ,ולא היה צורך לברוח ממנו כמו נביאנו יונהּ .ובארץ חיים
שלמים הוא כילה בניסיון לחמוק משפת האלוהים ,מן העברית האכזרית של המדבר ואותיותיה
האשּורי ֹות המרובעות .מילא ,הוא היה מסביר לי ,העברית של בית-הכנסת שעוד הכרנו בבגדאד,
אבל העברית החדשה הזאת של הישראלים? באיזו רכות הם מסתירים את הק ְשיּות הגדולה מכל?
באיזו קלות הם מחביאים את הרצינות האיומה מכל? כך הוא היה אומר ומצטער יחד עם סבתי
גּורגִ 'יה ,גם היא כל זיכרונה כבר לברכה ,על עזיבת בגדאד שלהם וכל אובדן חייהם הקודמים .גם
ְ
בבגדאד ,היו הם מנסים לנחם אותי הקטן המבולבל מצערם ,היית נולד כפי שהנָך ,רק עיראקי יותר
בלבוש ,במבטא ,במחשבה .ובינתיים הם הלכו והותירו אותי כאן כבול אל העברית הקשה הזאת
של הורי וחברי ,החסרה את הערבית הבגדאדית ,ועם אלוהים הקשה ,המאיים עלי דרך כל החלונות
והחלומות .וכל ימי אני מנסה לשכנע את העברית באהבתי לה ,ומנסה לרצותה במנחות שווא של
מילות חיבה לאל ושל אמונה בו .אולי הגיע כבר הזמן שאוותר על כל הניסיונות העקרים הללו,
אשנה את שמי העברי כל-כך ,והחדש כל-כך ,לצאלח ,כשמו של סבי ,ואחליף את שפתי לערבית
האל?
היהודית העיראקית ,כשפת סבי ,עד שאשיג מעט מן הקלּות הבגדאדית בדיבור אֶ ל ֵ
אבל אלוהים שותק לי עכשיו ,כפי שקורה תמיד בזמנים של מלחמות .ואני לא מסוגל לצאת
אל הרחובות .לא יודע איך אענה על שאלות האנשים הסובבים אותי ,על משחקה של אמריקה ועל
גורלה של עיראק .וכך יום-יום אני מתעורר ,ושותפתי לשינה פוקחת עלי את עיניה החומות ,ואני
יודע שאם היו לה בלילה חלומות של גלות הם כוונו אל מרחבי פ ֹולנ ֹו-אּוקראינה ,ולא אל אגדות
בבליות .אבל אני גם יודע שלה אין כנראה געגועים לשם ,אל כל המולדות בהן לא נולדנו ,אל כל
הגלּו יות מהן גלינו .כל החורף היא הכינה לנו מרקים סמיכים ,כדי לפרנס את שירתי ,ועתה היא
מתפללת שלא יבוא קיץ להפריע את אהבתנו .היא שותלת סביבנו פרחים בהמון צבעים ,וכשאני
מתבונן במבט עשן הסיגריה שלה ,הממוסגר בין ריסי מרציפן ,לפעמים נדמה לי שאני מצליח לקרוא
את מחשבותיה וחששותיה.
אני מציץ בה מן הצד עומדת שעות ארוכות מול המראה ,מתבוננת בריכוז עצום בעצמה
ומתלבטת ,ואני מרגיש שבראשה מתגלגלים ויכוחים עזים בינינו ,שבסופם היא נואמת לקהל
הדמיוני שלה .וגם אני עומד בביתי ארוכות מול המראה ,בצאתי מן המקלחת ,ואז אני נושא בְ קול
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את כל אותם נאומים שאני מדמיין שעוברים בראשה ,ומספר לעצמי בשמה" :הוא חוזר בתשובה.
ככה לפחות נראה לי .כבר חודשיים שלושה שהוא מגדל זקן ,ועדיין אין לו כיפה ,אבל אני יודעת
שזה רק עדיין ...כל שבת הוא הולך בערב ובבוקר לְ בית-הכנסת הקטן שמול הבית שלי ,שם כיפה
לבנה קטנה על הראש ,ואני רואה איך הוא ייראה עוד כמה שנים ,עם הזקן השחור הגדול ,והכיפה
שתהיה שחורה עוד יותר מן הזקן וגדולה ...והוא תמיד אומר לי כשהוא חוזר מהתפילה ,שלתפילות
של בתי-הכנסת הספרדיים של שכונת נחלאות הוא התגעגע כל החיים .ואני תמיד אומרת לו :מה
אתה כל-כך מתגעגע לתפילה? מתי בכלל התפללת בחייָך? והוא עונה לי לפעמים בתשובות קצרות
שרק מרגיזות אותי .הוא אומר :אתם האשכנזים שכחתם .אתם האשכנזים ...הוא מהמזרחים
החדשים האלו ,שאחרי חיים שלמים שחיו בכפר-סבא ושמעו אריק איינשטיין ובוב דילן וכל מיני
להקות של רוק מתקדם ,פתאום קראו כמה ספרים של שמעון בלס ושירים של ארז ביטון והתחילו
להקשיב לשירים האינסופיים של אּום ּכּולְ ת'ּום ולדבר על זהות יהודית-ערבית .מאז שאני ִאתו הוא
אשיר ,והולך להופעות של כל התזמורות האנדלוסיות
קונה את כל הדיסקים שהוא מוצא של מּונִיר ב ִ
למיניהן ,ומנסה לבטא את העי"ן בכל מיני מילים ,וזה קצת מצחיק כי הדיבור שלו יותר רך משלי,
ולפעמים ,בטעות ,האל"ף שלו יוצאת כמו עי"ן גרונית מרוב מאמץ לדבר מזרחית .ועוד מעט הוא
יִ למד ערבית ואולי גם ספניולית כדי להתחבר לשורשים שלו ,ובטח הוא גם ירצה לדבר ככה עם
הילדים שלנו ,כלומר ,אם יהיו לנו ,והוא לא זוכר בכלל שהוא גם רבע אשכנזי ,שיש לו סבתא מדרום
גרמניה ,ושהוא צריך ללמוד לדבר גם גרמנית .אני אשכנזייה נטו ,מתחום המושב של היידיש שבין
אּוקראינה לפולין ,אבל יש לי לב של עיראקית .אני מכינה לו ס ְמבּוסק עם חומוסים שקילפתי בידיים
שלי ממש ,ומרק קּובֶ ה צמחוני כי הוא לא אוכל בשר ,ואני לא חושבת שהוא יותר מזרחי ממני ,הוא
שלא נכנס למסעדות של ערבים כי הן לא כשרות .זה מה שיעשה אותו מזרחי ,זה שהוא הולך לבית-
כנסת או מגדל זקן או מהלל באוזני את המוזיקה הערבית וסיפורי אלף לילה ולילה? ועוד מעט הוא
יחזור לי בתשובה ,ויחשוב שהוא יותר טהור ממני ולא ייגע בי כשייזל לי דם בין הרגליים ...ונראה
לי שהוא בכלל לא מאמין באלוהים .גם אני לא מאמינה באלוהים".
לפעמים אני מדמיין שהורי היו שניהם עולים כל לילה מלילות הקיץ בבגדאד לישון על
הגגות ,למרות שאבי נולד הרחק משם באירופה ,בן לניצולי שואה ששפתם ספרדית-יהודית
וגרמנית .לעתים אני מדמיין גם את עצמי ישן שם ביניהם על הגגות כתינוק ,מביט על כל הכוכבים
והמזלות שבשמים ,למרות שנולדתי כל-כולי בבית-חולים בתל-אביב .ובזמן ההווה סביבי עכשיו
אני מדמיין אותנו כמשפחה בגדאדית המחפשת מסתור כל לילה מן הפצצות הנופלות .אבל איך אני
יכול לספר על הדמיונות הללו לאנשים סביבי? אפילו אמי ,שסיפרה לי שהיא ואחיותיה התחילו
לדבר על ה אפשרות של עריכת ביקור תיירותי בארץ מולדתן כפולת הנהרות ,בחסות הכיבוש
האמריקאי המתקרב ,לא הבינה אותי כשאמרתי לה שאני לא חושב שאחזור לבגדאד בקרוב ,כל
עוד היא תהא שבויה ביד זרים .איך תחזור? היא מיהרה כל-כך לשאול אותי והמשיכה ,הרי מעולם
לא היי ת שם ,ולמה תחזור? החיים שלך הם כאן ,ובגדאד לא צריכה לעניין אותך .ואני לא ידעתי
איך אסביר לה שבגדאד שלה היא גם שלי ,למרות מה שהיא אמרה בזמן מלחמתה הקודמת של
אמריקה בעיראק ,כשנפלו טילים לא הרחק מביתנו והיא הודיעה שבגדאד זאת בגידה .אני כל-כך
רוצה להיות שם ,בעירם של אבּו-נּוואס וג'עְ פר אֶ לְ -ב ְרמּכִ י ורבנו יוסף חיים ,אבל גם מפחד לראות
בעיני מה הסתתר מאחורי כל המילים בספרים והדיבורים בארוחות המשפחתיות .ומה אם לא
אוהב את הרחובות או האנשים? ומה אם הם לא ישמחו על חזרתי? ומה אם יתעוררו בי בבגדאד
געגועים לירושלים? האם אכתוב אותם בערבית או בעברית?
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בינתיים אני מחכה בשקט ,בלילות הללו של ההפצצות ,נזכר בשיריו של ניזאר קבאני על
דמשק ובירות ,וכותב שירים משלי .אני כותב את גלותי אל תוך השירים ,ויודע שבשונה מניזאר
קבאני אנחנו לא יושבים על המזוודות ,ולא ממתינים לרכבת הימים .כבר שכחנו אותה .מלתעות
סיפורי ,את כל
ִ
איזה זמן אוחזות בנו ,אוחזות גם בי ומושכות אותי להיבלע בהן ולהשקיט את
סיפורי ההולכים בי .ובלילות אני מקשיב לקצב פעימות לבי וקצב פעימות לִ בה של אהובתי ,מתרעם
על שערות ראשי הנושרות בין הדפים ,ושמח כאשר מתוך שנתה היא מגלה לי את כל סודות אהבתה.
ולפעמים אני רוצה לומר לאהובתי "ַאנא ב ִחיבֶ ּכְ " ,אבל מתבייש ונבוך אני מתאפק ואומר לה רק
"אני בחיבה כלפייך" .ומאז נכנס חודש אדר אנחנו מרבים בְ כעס ּובהתקוטטויות .היא תובעת לדעת
מתי נעבור לגור יחד בדירה אחת ,ונפסיק לנדוד בין מקומי למקומה .ואני אומר לה בהתחמקות
שעדיין איני בטוח אם אני רוצה לגור בעיר הזאת ,הממלאת את לִ בה באיבה ומקיפה את עצמה
בחומות ובהרים נישאים של קברים ,וחושב בראשי שהיא ,אהובתי ,עדיין לא מוכנה לשמוע את
פיְ ירּוז ,זְ ִמירת הלבנון ,שרה כשאנחנו מתקלחים ,ואני ,אהובה ,עדיין לא מוכן לקצץ את ציפור ֵני ידי
ורגלי לפני שהן מתארכות ומותירות כל לילה שריטות בכל פינות גופה .ועדיין ,הולכת בינינו הרבה
חיבה של בצלים ,של התקלפויות ,של ריחות בכי עדינים ואהבה חורפית .ואנחנו מעבירים את זמננו
באכילה בלילות ובימים ,מתאמנים בהתפחת כרסים ובהריונות קטנים .ומעט לפני השינה אני מודה
לאל על כל איבר מאיברי גופה של אהובתי ,וכשהיא נרדמת אני לוחש באוזנה :את ליְ לא ואני מגְ 'נּון.
ובוקר אחד ,אחרי כמעט שבוע של מלחמה ,היא מעירה אותי בפרצוף רציני ,מוציאה אותי
מן השינה ומושיבה אותי לאכול ִאתה כדי לומר לי במונולוג דברים שחשבה בשעות ארוכות של
ערות" :לא מספיק שאתה הופך לי לדתי ,לאחרונה החלטת שאתה ערבי ,ערבי-יהודי ,באמצע כל
המלחמות האלו והפיצוצים שם וכאן .ואני שמחה שיש לך חברים פלסטינים שלוקחים אותָך ִאתם
אל בתי לִ יפְ תא הנטושים ומנגנים בעּוד ועושים לך טוב על הנשמה ,וככה אתה יכול לדמיין לעצמָך
מדי פעם שאתה שוב יושב בבתי-התה של בגדאד .ואני מחייכת כשאתה מתייחס אל מחמוד דרוויש
בתואר "אח שלי" ומקריא לי תרגומים נוראיים של שירת הג'אהֶ לִ יה .אבל איך אני יכולה לחייך
כשאתה יוצא עם הדמיונות האלו לרחוב ,עם שער הראש השחור והזקן השחור והחלומות
העיראקיים-פלסטיניים ,כשבחוץ משתוללות שתי מלחמות ובסוף אתה עוד תקבל כדור תועה שלא
נועד לך ,במלחמות חסרות השמות הממלאות כאן את האוויר .אמרתי לָך להתגלח ,וגם שלושה
שוטרים של משטרת ישראל שניגשו אליָך כדי לבדוק לָך תעודות באמצע הרחוב המליצו לָך להתגלח
כשהבינו שאתה יהודי .אבל אתה עקשן .כל הבקשות שלנו רק מחזקות את ההתנגדות שלָך .אבל
מילא ,תהיה דתי וערבי בו-זמנית ,ותנסה לקחת אותי להופעות של התזמורת הערבית של נצרת ושל
ַאמל מּו ְרקּוס ,רק תפסיק כבר לדבר כל הזמן על פוליטיקה ,נואם לי על הכיבוש כאילו אנחנו חיים
בדרום-אפריקה והאשכנזים הם הלבנים ,והערבים והמזרחים הם שני שבטים מקופחים שהלבנים
ניצלו ועדיין מנצלים ומנסים לסכסך זה בזה ,בזמן שהם בעצם צריכים להתאחד ולקבל את
זכויותיהם כרוב .אתה רוצה לעשות ִאתם בריתות וקואליציות של מוזיקה ופוליטיקה ,ושוכח את
הברית שלָך ִאתי".
אמא שלי עשתה את הבחירה שלה בילדותה ,בעידוד המורים ,והחברים ,והצבא ,וכל
משרדי הממשלה .היא הבינה שעדיף לה לכרות ברית עם האשכנזים ,ולשכוח ככל האפשר את
קרבתה אל הערבים .וכך היא היתה ממהרת להיכנס בדלת בית הוריה לפנינו בכל פעם שביקרנו שם
ומכבה את מכשיר הרדיו אשר שמר על חיבתו לתדרים של הארצות השכנות ושר ערבית .ועל
שאלותיהם של אביה ואמה שנאמרו לה בערבית היא היתה עונה בעברית .ואני הייתי לומד את
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אצילותו של סבא צאלח ,את שילוב ידיו מאחורי זקיפות גבו ,את תנועות ידיו בקילוף תפוח ,את
הקפדנות בה סידר את שערו הכסוף ואת שפמו הלבן .הייתי לומד את קומתה של סבתא גורג'יה,
את עוז רוחה במשחקי קלפים ,את געגועיה העזים אל הבית בבגדאד .ובשתים-עשרה השנים
שהאריכה לחיות אחרי מותו של צאלח ,בהן היא נדדה בין בתי שבעת ילדיה ונזכרה בשש-עשרה
שנותיו של צאלח בבגדאד לפני לידתה ,היה לבי נופל יחד עם גופה שנה אחר שנה על קברו ,וזועק
לשובו אל החיים.
ועכשיו ,בימים הללו של מלחמת אמריקה-עיראק השנייה ,הזקנים אצלנו ,שכולם כבר
צעירים מסבי ,אומרים שבגדאד השתנתה .ואני יודע שזאת דרכם לומר שאנחנו השתנינו ,שאנחנו
יודעים שלעולם לא נשוב לחיות בבגדאד כקהילה .איש מאתנו לא עומד לחזור לשם ,ואפילו הם,
זקני וזקנות השבט ,רוב חייהם כבר עברו עליהם בישראל .גם אמי אמרה לי יום אחד ,כשהפרזתי
לטעמה בחקירות על תולדות משפחתנו שם ,שהחיים שלנו הם כאן ,וביקשה שלא אטעה או אשכח.
ואולי הגיע הזמן שלי שאקום ואלך אל רחובות רמת-גן ,ואכנס את כולם ,ואציע שאם לא נשוב אל
עירנו בגדאד ,אזי לפחות נקרא לרחובות רמת-גן בשמות רחובות בגדאד ,וכך יהפוך רחוב בן-גוריון
אריע אל-ר ִשיד.
לש ִ
אבל בחיים אין זמן לפילוסופיה ,ואין גם זמן לוויכוחים בעלמא על שמות של רחובות
בבגדאד ורמת-גן .איש לא יבוא אחרי לכינוסים דמיוניים שכל כולם מלחמה אבודה מראש על חיותו
של זיכרון אשר דרכו ,כפי שמסבירים לי כולם ,לגווע .לראש-העיר של רמת-גן יש צרות אחרות
לשכוח ,וכך גם לראש העיר של בגדאד ,אני בטוח ,וגם לי יש בעיות דחופות יותר להכריע בהן .מכתב
שהגיע אלי בדואר בראשית המלחמה מן הצבא במעטפה חומה הטריד את מנוחת התיבה שלי ימים
מספר ,בלי שיהיה מי שיזיזו ממקומו .רק היום הסכמתי להוציאו ,וגיליתי צו מילואים שנושא את
שמי ודורש את התייצבותי הבהולה לשמירה בעזה .ואני נשארתי בגללו להישען על התיבה ,חש את
עצב כפות רגלי העייפות ,המתלבטות בין ירושלים ,עזה ובגדאד ,וחשבתי :מי ִסכסך את ההיסטוריה
שלנו ,והציב אותי זקיף לאורך מגדלי השמירה הגבוהים הצופים על שערי עזה הכבדים? מי סכסך
את ההיסטוריה שלנו ושלכם כאשר רק לפני פחות משישים שנה ישבנו יחד בבתי-התה והקפה
וגִ לגלנו שיחות בערבית גרונית על יפהפיות הנילוס ,המגרב והחידקל? מי הלביש אותי מדי צבא ושלח
אותי לעמוד מולכם ולשמור עליכם כאשר עלינו להיות אחים? ואיך נהפוך את השערים הכבדים
לשערי שירה ,כשתחתם עומדים לנו ִשמשונים מתאבדים המבקשים להפיל עלי ועליכם את כל
העמודים והבתים?
צו המילואים ,עם חזותו העגמומית ותוכנו הרשמי ,הזכיר לי שאיני יכול להישאר עוד בביתי
הירושלמי ,כלוא בלי יכולת תנועה בכיסאי בין ערימות כבדות של ספרי שירה .צבא הגנה לישראל
דורש ממני להכריע לאן אלך .לּו רק יכולתי הייתי הולך מחר לצ'איְ חאנה האחרון ,בית-תה עיראקי
נסתר באחד מרחובותיה הקטנים של רמת-גן .שם הייתי יושב ומשוחח עם זקני וזקנות העדה
הבבלית ,עד שהייתי לומד את שפתי ואת כל זיכרונות עירי .אבל אמי סיפרה לי לפני מספר חודשים
על מותו העצוב של בעל המקום בגיל תשעים ושלוש .וכך אט-אט מצטמצמות בלבי האפשרויות.
אולי קיים בכל זאת עדיין סיכוי בשבילנו ,בשבילי ובשבילכם ,ערבים-יהודים וערבים-מוסלמים-
או-נוצרים ,שנחזור לחיות היסטוריה אחת? מחר ,מעט לפני שיעלה השחר ,אלך אל פתח עירי
ירושלים ,אל בתי לִ יפְ תא הנשפכים במורד ההררי בלי רועה שיכנסם ,והם חצי הרוסים ,חצי עזובים,
קוראים תיגר על השמות החדשים .אקרא משם לכמה מחברי הפלסטינים ,אשר עדיין לא ריסנו
בלבם את קולות הגעגועים ,ולכמה מחברי הבגדאדים ,אשר יסכימו להחליף את ערביּותם
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העיראקית בְ פלסטינית ,ויחד אולי נקים את הכפר מחדש .שם בליפתא החדשה נגור יחד אהובתי
ואני ,אם היא רק תסכים ,ונקים צ'איחאנה בגדאדי שבמרכזו רמקולים נוסטלגיים שישמיעו את
צליל זרימת המים בחידקל ,ובכל ערב יפקדו את המקום נגנים של עּוד וקאנּון וּכמנְג'ה ונאי.
ולבי אולי ימצא סוף-סוף את המילים הנכונות לשוב בהן אל האלוהים .לשוב בהן אל לבי
שהסתתר.
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ניו-יורק – הצעה לפתיחה
ביקש לנשום מקום בשדיים שחלב נברא בו ,ומקום שחלב יוצא בו מן השדיים .הלך אצל
משוררת בניו-יורק לפי שהיה נמצא בניו-יורק .ואותה משוררת אף על פי שנולדה בארץ ספרד וחיה
היתה ביורק החדשה ,כותבת היתה את שיריה באות עברי .דפק על דלתה והיא הניחה אותו בחדר
האורחים ואמרה שהולכת היא לסיים שיר שהחלה ואחר חצי שעה תשוב אליו .היתה יושבת בחדר
שנתה ,שם היתה כותבת שירים ,ושעה חולפת ושעתיים חולפות .דפק על דלת חדר שנתה ולא אמר
לה את שביקש אלא הציע שיקרא לה שיר .הסכימה וקרא שיר המתחיל באלו שתי השורות :ביקש
לנשום מקום בשדיים שחלב נברא בו ,ומקום שחלב יוצא בו מן השדיים .לא הציעה שדייה ,אלא
היתה קוראת לו בתמורה ראשית של שירה כמתאבקת בו ,ואף בו חלב מן השדיים ,שבאותם ימים
היתה מיינקת לתינוקה ,שבאותן שעות היה הוא אצל מטפלת ולא בביתה ,ששעות הבוקר היו אלו.
הציע לה פיתרונות לפתור השיר שכתבה ,והיתה דוחה כל פתרון בעמל רב ,כמבקשת שלא יבוא
פתרון לשיר .ואף אמרה לו ,מבקש אתה לפתור עניין זה שבשירי ,אבל עניין שלי הוא שאיני מבקשת
כלל לפתור ,ואף על פי שאוהבת אני כמה משיריך ,וכמה גם איני אוהבת ,איני אוהבת מנהג זה שלך
לפתור כל השירים לפני שיסתיימו ,שחלקם פתרון להם רק אחר שיסתיימו ,וחלקם פתרון אין להם
גם אחר שיסתיימו .הביט נבוך ברצפת החדר ,והיתה היא מניעה עינייה ואצבעות כפות רגליה אל
מבוכתו .לא לעצבות ביקשה להביאו ,אך לא ביקשה להסתיר מחשבות שקשרה בלבה .כדי לנחמו
הוסיפה ואמרה שוב שנקשר לבה מאוד בכמה שירים שלו ,ואף בשיר אחרון זה שקרא ,שביקש
לנשום מקום בשדיים שחלב נברא בו ,ומקום שחלב יוצא בו מן השדיים ,שהיתה חשה בו שאמת בו,
ורק אין היא מרגישה בנוח עם סופו ,שהמשורר מוצא מקום לאפו ופיו בין שדיים ,שתמונה זאת
פוגמת בכל השיר ,שאין הפתרון יאה לו כלל.
השיב לה כי אם היה מוצא מקום להניח פיו ממש ואפו ממש בין שדיים ממש בעיר ניו-יורק
זאת ממש ,אולי היה מסיים השיר קודם לתמונה זאת ,ואולי לא היה כותב השיר כלל ,אך כיוון
שלא מצא להם מקום זה ,כתב מקום זה .כיוון שהתעצב בדברים אלו שאמר לה שר בלבו :חתא
אלסמצ' בִ אלְ מאי יבְ ִצ'י עלא חאלִ י ,حتى السمك بالماي يبكي على حالي .ואף על פי שכמעט ולא עלה קולו
משפתיו חשה ששר הוא ,ושאלה לשירו ,ותרגם לה המילים :עד שהדגים במים יבכו על מצבי .נעצבה
אף היא ,שאולי חשבה אף היא רעיון זה באחד מימי חייה בלשון ספרד אך איש לא ביקש ממנה
לתרגם רעיונה .אמרה לו שאוהבת היא מנגינת מילים ערביות אלו שלו ,והזכירה לו בפליאה מצבם
זה ,שיושבים שניהם ביורק החדשה ומדברים אנגלית ,וכותבים שניהם באות עברי ,וכשרוצים
לבכות שר הוא בערבית ,שרה היא בספרדית .סיפר על מה שמצא בלבו כשגילה שגדל בבית משפחה
יהודית שעזבה את בגדאד לפני שישים שנה ,וכיצד חש שנעזבה לשון אמו מיהודיה עד שהחליט
ללמוד אותיותיהם ,לימדה היא על שמצאה כיצד נעזבה ספרד ארצה מיהודיה לפני חמש מאות
ועשרים שנה ,והיתה מעלה זיכרם בעיני רוחה עד שלמדה אותיותיהם .הציע שיכתבו שיר יחדיו,
ויפתחו אותו בשורות :והיו עיראק ואנדלוס מתחלפות ביניהן ,אספניה וארם נהריים שני קצוות
למטוטלת אחת .חייכה שלא עִ יברה שורות שיר משלה בשורותיו של אחר מימיה ,והיתה מפחדת כל
ימיה מטלטלת עיבורי השווא.
והיו עיראק ואנדלוס באמת מתחלפות ביניהם .שכאשר יצא מביתה ביקש לכתוב לה שיר
בלשון קסטיליה ,להרגיע מעט געגועיה המתעוררים ,והיתה מבקשת היא ללחוש על אוזניו בלשון
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ערב ,להצטרף לבדידותו הסבלנית .הניחה לפניה טבלת אותיות ערביות ,והיתה מתרגלת כתיבתה
התמה בהן בלילות ,ורואה כיצד עומדות הן לבד ,כיצד הן מתחברות בראשית מילים ,באמצעיתן
ובסופיהן ,כיצד הן מסרבות להתחבר .רכש מילון ערבי-ספרדי והיה פורק מילים משפה לשפה
כמרוקן משאית המלאה ברהיטי דירה מפורקת .למד מספיק מילים כדי לברכה ולשאול לשלומה
ולשמוע תשובתה ,ונעמד שוב מול דלתה .פתחה לו ,והיא יודעת רק אותיותיו וצליליהן ,ואין לה
מילה אחת לחבר מתוכן .הבטיח לה שילמד לשונה עד שיתרגם שיריה מעברית לספרדית ,הבטיחה
לו שתתרגם שיריו מעברית לערבית ,והיו עומדות כפות רגליהם החשופות במקום שנהר חידקל נושק
למיצרי גיברלטר ולנהר ההדסון.
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כשרמזי בא – הצעה לפתיחה
כשרמזי בא למדינת ישראל הוא היה כבר כבד שנים ,מטופל בארבע בנות ובן ,ונשוי לאישה
צעירה ממנו בששה-עשר קיצים עיראקיים לוהטים .את האוהל במעברה שקיבלו בתחילה החליף
כעבור שנה פחון ,וכשנולדה הבת השביעית נכנסה המשפחה לדירת קוביה מצומקת בשיכון מלבני
בנתניה .ברחוב הערבית-היהודית שהיה מדבר בבגדאד הוחלפה בעברית החדשה ,שמבטא היה זר
לו ,שונה משפת התפילה בבתי-הכנסת של מולדתו .עבודתו כפקיד בבנק המרכזי ברחוב הארון א-
רשיד התחלפה בעבודות שמירה ליליות ,ולבסוף ,בתמיכת משפחתו ,פתח חנות קטנה לתיקון
שטיחים ברחובה הראשי של עירו החדשה ,בדמות חנותו של אביו עליו השלום.
כעבור שנה פתח בסמוך לו ליאו חנות פרחים קטנה ,וכל היום היה מסדר בה את הוורדים,
והחרציות וענפי האקליפטוס הגדולים ,ובאביב גם את הרתמים עם ריחם החזק ,שהחזירו את
דמיונו של רמזי לביקוריו בדרום עיראק ,עם המדבר והחולות של הים .ליאו היה מסדר את הפרחים
שבחזית החנות בקפידה ,בזרועות גלויות שחשפו מספר המוטבע בהן ,ורמזי שהיה מאבק שטיח
שבעליו עמד לבוא ולקחתו היה מביט בשש הספרות .אשתו של ליאו ,שהיתה מבוגרת ממנו בשלוש
שנים ,היתה מדברת בעברית שבורה ורצוצה שלא הבחינה בין זכר לנקבה עם רמזי שטיבל את שפתו
במילים מן הערבית-היהודית של בגדד .היא לא היתה שואלת למשמעותן ,והוא לא היה מספר.
יום אחד ביקרה את רמזי בחנות אשתו ,וכשסידרה לפניו צלחת ובה ארוחת צהרים ראתה
את ליאו ואשתו עומדים בפתח החנות .אתה חושב שה"יידיש" ירצו לטעום מעט ,שאלה ,ומיד
התקוממה אשתו של ליאו ,ששמעה ,ואמרה :בגרמניה ,ממנה באתי ,דיברה משפחתי גרמנית
אמיתית ולא יידיש שבורה .אשתו של ליאו השתוממה על עינייה הכחולות של אשתו של רמזי,
ושאלה :גם את מעיראק .אשתו של רמזי ענתה בחיוב ושאלה לשמה.
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אחד-עשר לילות ואחד-עשר ימים – הצעה לפתיחה
מאחר ולא נודעו שמות המחברים של סיפורי "אלף לילה ולילה" בערבית ,אני
מבקש להקדיש את דברי כאן למתרגם היצירה לעברית ,יוסף יואל ריבלין,
ולהוסיף על-כך הקדשה לרעייתו רחל (לה הקדיש הוא את עבודת תרגומו
הכבירה והמופלאה) .לסיפורי המפותלת ביצירות ערב אין-ספור גרסאות ,והן
ממשיכות לחיות ,להתגלגל ולהתפתל לאורך הדורות .גרסא זו לא היתה קמה
לוליי התרגום העברי עליו היא נשענת וממנו היא יונקת .שהרזאד ,כך נאמר,
עודה מספרת את סיפוריה בלילות כבר מאות שנים ,וסיפוריה עודם משתנים.

הלילה התשיעי
בלילה התשיעי מאלף ואחד סיימה שֶ הרזאד החכמה לספר לְ מלכה המאושר ש ְה ִריאר
ולאחותה הקטנה ִדינאזאד את מקרה הנסיך המשותק ,שסיפר העֶ ֶלם לסּולְ טאן ,והתחילה מיד
ומבלי להתמהמה אף לא לרגע לספר מעשה מופלא עוד יותר שארע בעיר בגְ דאד ,בימי הח'לִ יף
החמישי לשושלת בני עבאס ,לְ סבל ,שלוש עלמות ,שלושה קבצנים שהיו במקורם מלכים בני-מלכים,
הח'לִ יף עצמו שהתחפש לאיש פשוט ועוזרו רב-התבונה ג'עְ פר.
היה איש מן הסבלים במדינת בגדאד ,והיה רווק ,פותחת שהרזאד עוד סיפור במחרוזת
סיפוריה ,יודעת שכל הסיפורים האמיתיים נובעים מן החרטה ,ברגע שבו החרטה כבר לא תועיל.
אין היא מדלגת על אף פרט מפני צניעות אחותה הקטנה ,בשל הערבוביה בין נשים לגברים בחדר
השינה המלכותי או בשם רגישות האיסלאם .וכך אנו שומעים על הסבל שהיה עומד בשוקה של
בגדאד ,ועיניו נתקלו ביום מן הימים באישה מן הנשים שהיתה מתכסה ומכוסה כל כולה באדרת
משי ורקמות זהב וצעיפי רדידים .לרגע הרימה אותה אישה אחד מצעיפיה וגילתה זוג עיניים
שחורות וגבות עזות שהן קשתות המכוונות לשמיים ,ומבט העונג שלה ירה חץ בלב הסבל שכרע
תחת כובד תמונה כלילת-יופי זו.
האישה פנתה אל הגבר בערבית ספרותית של מילים נמלצות ,ואמרה לו במתק שפתיים
צבועות" :בוא אחרי בדרך הזאת ואשלם לך בעיניים יפות" .הסבל הזדרז אחריה ,נטל חפציו ואמר
לעצמו" :אכן מזל טוב ירד עלי משמים ,טוב שאלך אחרי אותן עיניים" .הלכו ,היא ראשונה והוא
שני ,עד שהגיעו לדלת חצרו של נוצרי .דפקה בדלת וירד גבר ,קיבל ממנה דינר כסף ונתן לה בקבוק
ירוק כהה .הניחה הבקבוק על מגשו של הסבל ואמרה "שא ולך אחרי" .הסבל הודה לאללה והמשיך
ללכת אחריה .עצרו אצל חנות פירות ,והאישה קנתה מכל טוב :תפוחי סוריה וחבושי ע ֹו ְתמאן ,שזיפי
עמאן ,יסמין חלבִ י ,חבצלות מים של דמשק ,מלפפוני סתיו ,לימוני מצרים ,אתרוגים סולטאניים,
ה דסים ריחניים ,תמר הודי ,חרציות וכריזנטימות ופרגים אדומים וסיגליות ורימונים ושושנים
לבנות .הניחה הכל על מגשו של הסבל ,שניצב על ראשו ,וסימנה לו להמשיך ללכת אחריה ,והוא
הולך אחריה ,שמח וטוב לב.
היום התשיעי
איני רואה אותו כל שעות האור .אחרי שאנחנו נרדמים וישנים חבוקים ודבוקים שהריאר
ואני ,אנחנו מתעוררים אל השחר המטפס מעל הממלכה .שהריאר קם מתוך המיטה ,מנתק בשרו
מבשרי במהירות ,וקורא למשרתו בשריקה קבועה ושקטה שיסייע לו ללבוש את גלימת המלכות.
ואני נותרת בין השמיכות עוצמת עיניים ,רק מקשיבה ללחש הבדים .ואחר אני קוראת במצילה
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לאחותי שתבוא לחדרי .דינאזאד מורגלת לקום לפני הזריחה ,ונושאת תפילות לשלומי .תפילותי הן
כנראה הסיפורים .היא באה רחוצה ולבושה ,נותנת לי שלום ומטפלת בי ונוטלת בגדי ומביאה לי
מים חמים שאשטוף את זיעת הלילה .גם זרעו של שהריאר נשטף ממני ,ואף שאיני מצוייה בחוכמת
הנשים אני מרגישה שהוא אינו דבק בתוכי ,שזרעו חזק וחלש כמים חולפים .דינאזאד שואלת אותי
בוקר בוקר לשלומי ולשלום המלך ומוסיפה ושואלת אם שכב איתי המלך גם הלילה ,ואיך הרגשתי.
היא זוכרת הלילה הראשון ,כשהשיר המלך בתוליי והיא ישובה בחדר בסמוך לכסא מלכותו הרם.
ובלילה הוא חוזר תמיד מעט אחרי השקיעה ,מסיר גלימתו ,מצפה שאני אהיה שם תחת לשמיכה
רחו צה וממתינה .הוא לא מספר לי על תלאות יומו .הוא לא מספר לי דבר .רק מה שאני לומדת מן
החלונות הרבים והגבוהים ,הצופים על גני החצר הפנימית .ובלילות ,גם כאשר אני ישנה ,לבי ער,
צד אחר סיפורים בחלום.
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בית-הכנסת הגדול בבגדאד
חלם בירושלים והנה עומד החכם בראש בית-הכנסת הגדול של בגדאדְ ,צלאת אֶ לְ ּ-כְ בִ ִירי,
ועל ראשו טורבן כעל ראשו של הבן איש חי בתמונותיו ,וקהל אדירים של אנשים עומד לפניו
להקשיבו ,ובתוכם רואה הוא את אביו ואמו וסבותיו וסביו ,עליהם השלום ,וכל שאמר החכם באותו
היום בבית-הכנסת בירושלים אומר הוא שוב בבגדאד ,אלא שהפעם שפתו מעורבת ,חצייה ערבית
וחצייה עברית ,ולעתים אף מילה אחת חצייה ערבית וחצייה עברית ,וקולו צח וברור לפני קהל
הרבבות .והקהל הולך וגדל ובית הכנסת הולך ומצטופף עד שכמעט הוא מתפקע ,אך כל פעם שכמעט
הוא מתפקע גדל מעט בית הכנסת ,קירותיו נסוגים אל החוץ ואל השמים ,עד שההיכל גדול כבית
המקדש בחזיונות יחזקאל .ומצא עצמו גם הוא עומד בתוך הקהל אחרי שראה את כל הקהל
מלמעלה ,והוא עומד רחוק-רחוק מהוריו עד שאינו יכול שוב לחזות בהם ,ועל אחת כמה וכמה אינו
יכול לגעת בהם ,והוא מבקש ללכת בין רגלי האנשים ולהגיע עדיהם ,והוא הולך ועובר ושומע את
קול החכם צלול וברור ,שוב המעשייה על הערבי וכלי הזהב ,שוב הזקן והתאנים .הגיע עד רגלי
הוריו ,וכל קומתו הגבוהה נקצצה והיה ראשו נוגע בברכיהם כבינקותו ,והוא מביט בהם עומדים
ומאזינים לחכם ,ואינם מחולקים בין עזרת נשים לגברים אלא שניהם עומדים יחדיו ומבטם זה לזה
נעים ,ואף הוריהם מאחוריהם נושאים עיניים ,ואביו פונה אליו ואומר לו שמו ,ומושך משמו מילים
בערבית ,והוא מתבונן בו ואינו מבין ,ואמו פונה אליו ,וגם היא קודם אומרת את שמו ואחר כך
אומרת לו מילים הנשמעות חיבה וכולן בערבית ,והוא מתבונן גם בה ואינו מבין ,קורא לה בשמה
העברי והיא אינה מבינה ,והם פונים אליו יחד בערבית ,א ְשלוֹנּכְ  ,א ְשלוֹנּכְ  ,נ ִסית ,נ ִסית לִ סאנּכְ ,
שכחת ,שכחת לשונך ,תהום נשייה השלכת בנו ,איך נעלה באוב מילותינו ,איך ילד שלנו נמכר
לאורחות ישמעאלים ושוב אינו מבין אותנו .והוא מושך בשמלת אמו ,מושך חולצת אביו ,ונופל על
הקרקע לאטום אוזניו ,אינו יכול לשמוע עוד את מילותיו של החכם ,כבר שעה ארוכה הוא מאזין
לו ,כבר שעות ארוכות ,והמילים חוזרות ,שוב מעשייה זו ,שוב סיפור זה ,החכם מצעק וחזקל הולך
ומצעק אחריו ,ואף על פי שהצטמצמו מידות גופו ושב להיות כילד קולו היה גדל ועולה ומתגבר
בהיכל ,והוא צועק אל החכם ,והוא צועק על החכם ,והוא צועק בשם החכם ובשם אמו ובשם אביו
ובשם אשתו ,וכשצעק שם אשתו התעורר ,והיא עומדת מולו וכל גובה גופה מול גוף הילד שלו ,וכל
עובי בטנה מול בטן הילד שלו ,וכל דמעות עיניה מול עיני הילד שלו .שכבו זה לצד זה ,הוא ופחדיו,
היא ובטנה ,המיטה וכל כובדם.

141

אה ָרה
פּו ְֹסטאט וַאלְֹ ָ -ק ִ
כשהגענו ארצה הסתערו עלינו כאילו אמרו אלו ערים בצורות ,חשבו צריך לכבוש אותן,
לפרק אותנו שנהיה שוב לבֵ נים מסודרות בערימות ,ואז יוכלו לבנות מחדש מחומרי הגלם המרכיבים
אותנו בתים חדשים וערים חדשות .כמו אויבים צרו עלינו להחריבנו ,כבשו את הרחובות רוקנו את
הבת ים גירשו יושביהם במורד הגבעות ופירקו את הבניינים אבן אבן ,כמו שעשו כמה שנים קודם
לכן בהרבה כפרים וערים בארץ ,הרבה יישובים שהתרוקנו באורח פלא לצד הדרכים .וכך בנו בתוכנו
את בתיהם החדשים ,ודרו בהם בלי לחשוב על יושביהם הישנים ,דרו בהם בלי להבין כי הם עדיין
יושבים בבתים הישנים וכי אנחנו עדיין חיים .לא רצו לבזבז מן החומר ,ולא הבינו שעם החומר באה
הדבֶ ר שהחריבה אותה בשנת
לפּוסטאט שבמצרים אחרי מגפת ֶ
ְ
רוח .ואבא סיפר לי שכך גם קרה
אהרה היפה הסמוכה לה.
אלף שלוש מאות ארבעים ושמונה ,שרפו את העיר ובנו מאבניה את ַאלְ -ק ִ
חלפו שש מאות שנה ועשו אותנו לפוסטאט .אבל ,הסביר אבא ,ידעו שלא יצליחו לרוקן את בנייני
הזקנים ועזבו אותם בבדידותם ,או פירקו אותם בלי לבנות מחדש .וכך השליכו את כל יהבם על
ֵ
הצעירים.
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ספר
נכתב בסֶ פר בקורות החלבים בארצם :משהחלו בני הקהילה נודדים לארצות שונות ,קדם
ואחור ימין ושמאל ,התחילו לקחת כל אחד מהם דף אחד מאחד כתבי-היד העתיקים שעמדו
לפניהם ,של אחד מחכמי חלב האחרונים ,ויש האומרים כי בחכם מחכמי פֵ ס מדובר ,ושרק בערוב
שנותיו נדד לחלב ,ובה ישב וכתב בכתב-ידו ספר חכמה בן למעלה מאלף עמודים בשפת המקום,
באותיות נקיים ובצירוף שרטוטים ,וכבר קודם שנפטר נודע הספר שהחזקתו סגולה טובה ,ונגעשו
הרוחות אחריו .ובתחילה היו מעטים הלוקחים ,ואף לקחו כמה מהם קבוצות של כמה דפים ,והיו
יודעים לקרוא בספר .אחר-כך משהתמעטו הדפים והתרבו הלוקחים היו לוקחים כל אחד דף אחד,
אף אם אינם יודעים בענייני הספר .ולבסוף היו מחלקים הדפים פיסות פיסות ,וכך אלף דפים
הכתובים באותיות מחוטבות הפכו קרעים קרעים והתפזרו בין אנשים רבים וכל הספר התפצל
בעולמות כפי הקהילה .והילדים כבר אינם יודעים לקרוא בדפים הכתובים בשפת המקום ,ועוד
שומרים הם איש תחת מיטתו בלילות משהו מן הדפים הללו ,שאין להחזירם ,שאין יודע להחזירם
ולחברם יחד .ומוזיאונים וספריות ואוניברסיטאות בארץ ביקשו כתב-היד ופרסמו קול קורא
בארצות הים ,וכל המחזיקים בדפים עד אחרון שבהם היו מסרבים להם ,כי מה למוזיאונים אלו
ולספריות ולאוניברסיטאות ולעצב קהילתם שהתפרקה כאותו הספר ,תשושה ואין חוט או דבק
שיחברה ויתפור כאבה.
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טנְֹ טל
בא חזקל לפני אותה זקנה ואמר לה ,עוצר אותה מסיפורה ,אני שאמי היתה קוראת אותי
סקל ,ואת היית בין המקוננות בהלוויותיהם ,ובנך עובדיה מאז
יֶחֱ זק-אֵ ל ואבי היה קורא אותי חֶ ֵ
מלמדני תורה וקוראני בני .הביטה בו בעיניים מבינות וציפתה את בקשותיו ,אומרת ,גבוה אתה
ִמ ְת'ל טנְטל  ,כמו הג'ין ההוא .התחיל אומר ,את לי כבת דור המבול ,ומבקש אני שמועה מלפניו,
הא ם תוכלי להביאה אלי .סכרה פיה לפניו ,אמרה ,קודם תתיישב דעתי מדבריך הרעים ורק אחר
כך אפיס דעתך בתשובה ,וכי בת כמה נראית אני לך ,אביך כבני ואני כסבתך .אמר לה ,שיח לי עם
אלוהי ,ואת קרובה אצלו ,ומבקש אני להתלונן לפניו .על מה ,שאלה .על כי יצר אותי כפי שיצר.
עמ דה לפניו גורג'יה כל קומתה השפופה והיתה מצרפת אותיות שהכיר לשמות שאיש אינו
מכיר ,ואחר היתה מצרפת השמות לפסוקים ולבסוף את הפסוקים לתהילים קצרים ,ואז היתה
מנקדת ומוסיפה טעמים מעל למילים .אמרה ,זקנה באתי וזקנה אלך ,ואת שכרי אני מקבלת בעולם
הבא מידיו של הקדוש ברוך הוא ,ועליך ועל פתק זה שאני עומדת ורושמת לך יחסיר אלוהים משכרי
ויקבע לי מחיר עוונות ,ועתה קח הפתק וקפל אותו ואל תקרא מילה מתוכו והטמן אותו בכיסך
הימני .ומחר בעת שאשתך אור ביתך מדליקה לפניך נרות ועוצמת עיניים לקבל זוהר של שבת ,אתה
ִתפנה ממנה ותטמין פתק ז ה מתחת למיטתה ולמיטתך כשהוא פתוח ומילותיו פונות כלפי מעלה,
ואין אתה קורא ממנו אף לא אות .ובלילה אחר הסעודה לא תלך לישון ,אלא תשיר עמה מעט פיוטים
של שבת ,ואחר ,כשתשכב היא לישון ,תשב לצדה ותביט בה בעיניה העצומות ובשפתיה שיהיו מעט
פקוחות ומגלות מלובן השיניים ,תביט עד שיתעורר בלבך רצון עז להעירה ,ואז תאמר בלחישה כל
הברכות שיש לומר על המיטה ותוציא הפתק ממקומו בלי שתהיה היא מתעוררת ותקפל ֹו ותשיבו
אל כיסך הימני מקופל ותיכנס עמה למיטה ותעצום עיניך עד שתיפול עליך תרדמה ,ולמחרת תשליכ ֹו
אל גניזת בית הכנסת.
הדברים החולפים בין חזקל לזקנה הותירו את הקהל מתחלק איש-איש לנפשו ,חלק פרשו
למלאכת קניות השבת ,אחרים הלכו לבתיהם ,ומעט מן האנשים ישבו לשתות ולאכול לגופם .ומן
הנשארים דרש אחד לפניה שתשוב אל אחד הסיפורים שפתחה ואף פעם לא סיימה .פתחה ושבה אל
אביה בדברים .מתוך דבריה עם חזקל נזכרה בטנטל ,וסיפרה כי בבקרים המוקדמים של החורף היה
הג'ין טנטל רודף אחר אביה חכם עבדאללה ,רודף נפשו לרופף חבלי עצביו ולהביא על שפיותו כליה.
שנים רבות אחר כך ,כשירד החכם מבבל לארץ ישראל לקראת פסח ה'תרצ"ט ,להתיישב לפני כותל
הדמעות ולבכות ,ולקח אותה עמו ,לא ירד אחריו השד הרע והוא נפטר מתעלוליו למשך י"א שנים,
שעה שזה הוסיף לרדוף את צאן קהילתו .אבל כשאלו מרביתם ירדו גם הם מבבל ,על כנפי מטוסים,
נספח אליהם טנטל באחת הטיסות והתעופות והיה מתקיף בני קהילתו בין בדוני המעברות ,ולעתים
היה טועה בבני קהילתו ומתבלבל בדיבורם שהחל משתנה ובמראיתם שהחלה משתנה ,והחל תוקף
מעט זרים מבני הארצות האחרות .הוסיף לגלגֵל בהם מעשי כשפיו והיתוליו ואף עבר עמם עם בניו
מן המעברות אל רמת בגדאד ,היא רמת גן .עברו שנים מספר ,מניין ומחצה למען הדיוק ,ומצא השד
שוב את חכם עבדאללה ,שכבר היה בן חמש ותשעים שנה ,אחרי שלא נפגשו השניים יותר משני
עשורים ,ואף על פי שֶ שם ,בעולם האחר ,אמרו כולם כי תעלוליו לא עלו מעולם לבני האדם ביותר
מעוגמת הנפש וביטול הזמן ,כאן הוא התגלגל אל תוך גוף בנּה והביא לקיפוח חייו של החכם ,עד
שהתעוררו רבים לחשוב אולי נותר השד טנטל האמיתי שד היהודים שם בבגדאד ,ולכאן נתגלגל שד
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אחר ,של מוסלמים או של נוצרים ,שהתחזה לו .אבל היא אינה יודעת אם אמנם נותר הוא שם
בבגדאד תקופת המלחמות ,שהתרוקנה כמעט מיהודיה ,רודף רוחות רפאים מבני ישראל ,וגם אינה
יודעת האם בימים האלו עוד רודף השד טנטל אחר אנשים ברמת גן .אומרים האנשים ,מאז התרבה
חשמל בעולם ממעט טנטל להופיע ,אבל היא יודעת כי אם ממעט הוא בהופעותיו הרי זה בגלל מה
שעולל לאביה וחרץ בגורלו ,השבית לבו .ואולי בחלומות לילה עדיין מופיע הוא לפני בנה חכם
עובדיה בירושלים בדמות אישה יפה.
אבל לא על גלגולים מאוחרים אלו ביקשה הזקנה לספר ,אלא על ימים שלפני התהפוכות,
אז בבקרים של החורף אצלנו בעירנו בגדאד כשהיה החכם יוצא את ביתו קודם שעלה עמוד השחר,
שעות קודם שיכול אדם להבחין אם מקצה הרחוב נוטה אליו אויבו או אוהבו ,ואם מוליך הוא לפניו
חמור או ערוֹד .אז היה השד עוקב אחר דרכי אביה ומהתל בו .פעם אחת מילא את הרחוב עִ זוֹת
שחורות לפניו ואחוריו עד שלא יכול היה עבדאללה להמשיך בדרכו ועמד שעתיים ,ופעם אחרת
העביר ברחוב סוהרים ואסיריהם בשלשלותיהם ,ולא הצליח לעבור ביניהם שלוש שעות .ואמנם היו
אומרים אנשים שרק אחרי השיכורים והבוגדים בנשותיהם והבוגדות בבעליהן מהתל טנטל ,אבל
ידוע היה בין בני בית המדרש כי גם אחר תלמידי החכמים הכשרים שבכשרים מהתל הג'ין ,לנסותם,
ואף נטפל הוא אל גדולי הקהילה ומכובדי פרנסיה ולמדניה.
ויום אחד טרם השחר ,בשלוש לפנות בוקר ,שמע עבדאללה קול חברו מן החלון קורא לו
לצאת .השד טנטל השמיע באוזניו הקול מתחת לחלון והוסיף ,השעה מתאחרת .התלבש חכם
עבדאללה בחיפזון ובינתיים הדליק טנטל את מנורות הרחוב ,שידמה בעיני החכם כאילו קרב הבוקר
ובא .יצא עבדאללה את ביתו והתפלא שלא לראות את חברו ,אבל אמר בלבו ,ודאי הוא ממהר
לעב ודתו בבית המטבחיים ,ואף הוא מיהר ,שכן קבע לפגוש זוג מאורס בבית המדרש וללמדם
לקראת חתונתם .ראה ילד בן שלוש בפינת הרחוב בוכה ,פנה אליו ושאלו איה אמו וביתו ,נשא אותו
על כתפיו והילד מכוונו ,כאן ימין וכאן שמאל .הרגיש כי כתפיו נעשות כבדות עליו יותר ויותר ,הביט
מעלה וראה כי הילד התארך ונעשה גבר גבה קומה ,משך את מבטו מטה וראה כי כפות רגליו הפכו
רגלי תרנגול .הבין החכם כי טנטל מהתל בו והשליכו בזעם מעליו ,ובמקום להפוך לעז ולהיעלם
החליט השד להפוך עצמו חומת אבנים וכך למנוע מן החכם לעבור .סתם השד את הרחוב בו עמד
החכם ,ועשה את כל רחובות בגדאד מבוך לפניו ,והיה עושה החכם שעות ארוכות עשרות מעקפים
בסמטאות עירו רק כדי להיתקל שוב ושוב בשד ההופך עצמו בהתקרבו אליו לקיר גבוה ככותל
המערבי שבירושלים ,והוא עוצר לידו פעם אחר פעם ובוכה דמעות ומבקש בקשות ומפנה תחינות
אל השמים .הסתכסך עולמו של החכם עד שדימה כי כבר נוֹטה היום ועומדת חמה לשקוע במערב,
ונשבע לעשות את היום ההוא יום תענית שנה בשנה לזכר עלבונו ,והבטיח להגיע לירושלים לכותל
המערבי טרם מותו להזיל בו דמעות רבות .כשהגיע החכם לבסוף אל בית המדרש התקוממו עליו
תלמידיו ותמהו להפסד תפילותיו ותלמודיו מחצית היום ,וסיפרו כי בני הזוג המאורסים ביטלו
הזמנתם לחכם שיהיה ְמקדשם ,ואף הודיעו על ביטול אירוסיהם .שלושה ימים ישב החכם לפניהם
בבית הורי החתן וצם בעבור חטאו של טנטל ,עד שעלה בידו להחזירם מביטול האירוסין ולהשיבם
זה אל זה אהוב ואהובה ,ע ִריס וערּוס.
דחוק בין הזרים המאזינים באוזניים כרויות פנה חזקל ללכת אצל רוכלי השוק לעשות את
קניותיו .עייף מן הסיפורים שנדמו עליו כאילו כבר שמע אותם כולם בילדותו ,אותו מפגש עכור בין
מלומדים לכשפים שנדמה לו מתועב כל השנים .אמרה גורג'יה הזקנה לפניו ,יארצייט של אבי
מתקרב ,בחודש ניסן בכ"ה לחודש .כל הימים שמורים עמי בפנקס מיוחד ,ואיני שוכחת מתי לעשות
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להם אזכרות וסעודות וזִ יארה של כבוד למקומות מנוחותיהם ,ואיני מחסירה יום .אולי תזכיר היום
הזה לבני שיבכה גם הוא על סבו ,אולי יצטרף עלי .אינו יכול כל הזמן לשכוח ,עוד מעט כבר לא
אהיה כאן אני כדי לזכור .בני שנולד כאן היה לי מעין שד כזה ,סיפרה לכל קהלה ,טנטל של ירושלים.
אֵ ילו תהפוכות עבר עד שנעשה חכם כסבו אני צריכה לספר לכם ,אבל הדברים ארוכים ועצובים
ואספרם כשגם חזקל יהיה בין המאזינים ,לא יום קודם לכן .נפטר ממנה לשלום.
*
כיוון שהרגיש שלא יצליח להירדם מעייפות עבודת הלילה החליט לשים פעמיו אל השוק,
לקנות מאגוזי הברזיל וגם לשוב ולבקר אצל גורג'יה .מצא אותה כשאינה עומדת לפני אנשים ואינה
בפתחו של סיפור ,וחשב אולי יצליח שתספר לו סיפורה בלי אותן פתיחות ארוכות שהיא פותחת בהן
סיפוריה לאחרים .חייכה גורג'יה כשראתה אותו ,אמרה ,ברוך רב שובך ,רק היום חשבתי עליך,
אמרתי לעצמי למה חיברו בני ואשתו בינך ובין אשתך ,ועניתי לעצמי כי כנראה רק מתוך שאתם
גבוהים כל כך ּכשדים חוברתם ,ראו אותך מתנשא ואותה מתנשאת מעליהם ומיד התחברתם
לפניהם ,סיבה אחרת אינני רואה .התיישב לפניה כדי שתשאל אותו על פעולת הפתקה ,אך לא
שאלה .הוציא הפתקה מכיסו והניחּה לפניה ,והיא לקחה ועדיין לא אמרה מילה ,ואז אמרה ,פעם
אחרונה שעמדת כאן הייתי בין אנשים ,והבטחתי כי אספר להם את הסיפור הקשה על מות אבי
כשתחזור ,ועכשיו חזרת אבל האנשים אינם ,ואיך אספר .הבין כי רוצה היא לספר והמתין ,עד
שאמרה ,אבי חכם עבדאללה היה בן חמש ותשעים שנה כשהשתלט טנטל על נכדו והרגו ,והוא נבהל
כל כך ,ורק אז נפקחו עיניו של בני עובדיה ,נעשה חכם וירש את מקום סבו בבית הכנסת ,ואז עוד
לא הכיר דרך לפסוק בה הלכות ,והתאהב למזל ,אבל הג'ין כבר גנב את זרעו ,והציב מולו אישה
עקרה ,לכן אתה כבנו וצ'חלה כבתו ,ואם כן אתם נכדי ומולידים לי נין ראשון .אשתו של בני ,מזל,
שהיא מעין אישה שנייה לו ,כי תגלה כיצד השד היה לו אישה ראשונה ,היא דוברת במבטא צרפת,
ז'וֹרזֶ 'ט היה שמה הראשון לפני שהגיעה לארץ ממרוֹק ,ואף השד אימץ לו באותם ימים מבטא
צרפתי ,מי יודע ,אולי בשל כך בחר בה בני ,אולי למעשה נותר בה מעט מן השד בנסיגתו.
אבי עבדאללה היה דרשן גדול ,אמרה לו גורג'יה ,ולפני שבאנו לכאן דרש בבית הכנסת
הגדול בבגדאדְ ,צלאת אֶ לְ ּ-כְ בִ ִירי ,כתוב בגמרא מפיו של ִרבִ י אֶ לְ עזר הקפר ,עתידין בתי כנסיות ובתי
מדרשות שבבבל שייקבְ עּו בארץ ישראל ,אני קם וקובעם שם .קם כנגדו אחד האנשים מן הקהל
ואמר ,כתוב גם מפיהם של רב יהודה ורב שמואל ,כל ארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה
לבבל ,כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשֵ ה .בכל זאת קם אבי והלך לארץ ישראל ואני אחריו,
ולפני חמש שנים אני שומעת מפי אנשים כי בני עובדיה דורש ,כתוב בגמרא מפיו של ִרבִ י אֶ לְ עזר
הקפר ,עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שייקבעו בארץ ישראל ,ועתה אנחנו כאן ואם הם
לא נקבעים אנה אנחנו באים ,אנא ה' ,קיים הבטחתך ,לא כגלות שבעים השנים גלות אלפיים חמש
מאות שנים ,אנחנו נותרים גולה אם לא נקבעת בבל בגופה של ארץ ישראל ,הפכנו ככלים הריקים,
איך לא תישמע כאן חוכמתנו ומוזיקה שלנו ושפה שלנו .ושמחתי בדברי בני שמושך חוט מדברי סבו,
ולא גיליתי אותו כי אותם דבריו אמר זה לפניו ,ולא הזכרתי לו את סיפורי ששמע עד שלא רצה
לשמוע ,אבל לך אספרו בקווים אחדים ,כי אתה נכון לשומעו ,ואף אני רואה כי אתה מקשיב הפעם.
כשחכם עבדאללה יצא לארץ ישראל הוא לקח עמו רק בת אחת .הצביע עלי ואמר ,זאת
תטפל בי לפני שאמות ,היא הבת הקטנה ועדיין אינה מטופלת בילדים ,והוא כבר היה בעל ימים
רבים ,ואני עדיין ילדה ,בת זקוניו .בסוף הוא נשאר לחיות עוד שנים הרבה ,ואני טיפלתי בו יפה,
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וגם כשהתחתנתי הוא חי בתוך ביתי ,ואף כשגדל עובדיה בני .הוא היה מנסה להגן עלי מן החוץ,
שלא אביא אל ביתו בחור ִשּכְ נאזִ י או אנגלי ,ואחרי שאחת השכנות בירושלים ברחה עם חייל אנגלי
השביע אותי שאין אני רואה יופי באף אחד מן החיילים האנגליים ,והעדיף שיתמהמהו נישואי עד
שיימצֵ א לי בן טובים מעיראק שעלה לארץ .חקר הרבה ולבסוף חיתן אותי עם אחד מצאצאיו של
רבי אליהו מנִי ,שבא מבגדאד שנים לפנינו והתיישב בחברון .ובזכות עלייתנו ,אני ,שהייתי בבגדאד
הקטנה מכולם ,כשהם הגיעו בסוף שנת אלף תשע מאות וחמישים הפכתי פתאום לאחות הבכירה
המכירה דרכי ארץ ובמותיה ,אליה פונים בשאלות ובירורים ,וכבר הייתי נשואה ולי בן בכור .אבל
לא עלי באת לשמוע היום ,אמת ,אלא על אבי ובני וכיצד התנגשו .והדברים פשוטים וכמעט יספיקו
ראשי הפרקים כדי לעמוד על כל תוכנם.
אמר לי חכם עבדאללה ,בתי ,מיום שחרבה ירושלים אני חי והולך בין בניינים בכל הערים
האחרות ,אני איני חרב ,ועתה אנחנו חיים בירושלים וחורבנה וחורבני שלובים ,ויגונה ויגוני ,ואני
שואל איכה ישבה ומכוון למקום מושבי ,אבל היא מסרבת לשאול על מקום שבתי ועל חורבני ,אף
שהיא המיטה עלי חורבני .שנים ישב בירושלים וביקש להקהיל קהילה ,וקהילתו קטנה מכל קהילה
אשר ידע בבגדאד .אחר כך ,כשבאו בני עיראק לארץ ,וראה הנה צאן מרעיתו ,והנה הוא רועה ,לא
הבין איזה כוח היה שמשכם זה מזה ולא ִאפשר להם להיפגש .אבל הוא ראה תקווה בפרי בטני,
ראה את עובדיה ,ומיום שנולד החליט כי זה יעשה לו המשך כאן .ועובדיה היה ילד שעשועיו של
אבי ,יום-יום הושיב ֹו על ברכיו ושר לו שבחוֹת ופיוטים ובקשות ופזמונים ,היה מזרזו לקום לתפילה
ולשירה באשמורת בוקר בקּומּו צאלּו אֶ לְ -פאגְ 'רּו באיאן ,היה מחזקו ביערת דבש על לשונְֵך ,היה
מוציא עמו שבתות באֵ ל אליהו בזכות אליהו הנביא הבֵ א נא ,היה משמחו בשיר השירים בפי ישרים
או במה נאוּו עלֵי הֶ ה ִרים רגְ לֵי .ובאמת מצעירותו היה עובדיה הולך אחרי סבו ומביט אל מבטיו
ולומד אחריו להתפלל ולשיר ,ואף למד ממנו ערבית יהודית שלנו לדקדוקיה ,כשהניחוה כל בני גילו,
והיה עבדאללה שבע רצון ושמח בתיקון שתיקנה לו ירושלים ,ושכח את טנטל ואת קירות המבוך
שהעמיד לפניו ,ואת בכייתו לפני הכותל המערבי בזוכרו את טנטל ותעלוליו ביום בו הגיע לירושלים.
לירחק מן הבית ,ונזכרנו כי על אף כל הטובות שדיברנו בו ,תמיד
אבל אז החל חכם עובדיה ְ
היה משתובב מילדות ורומז אל דרך החטא .כשמצאתי אצלו סיגריה ראשונה הודיעני כי אינה
הראשונה ,וכשגידל שיער והקשיב למוזיקה זרה הודיעני כי אני הזרה ,ואחר הלכה הכיפה מראשו,
וראינוהו מדליק את הסיגריה בשבת ממש ,ולא בין השמשות .וחכם עבדאללה לבו נחמץ בקרבו,
ואני רואה את הליכתו כבדה ,ומפחדת כי אף על פי שהעניק לו ריבונו של עולם שנים ארוכות יותר
מכל הוריו וילדיו ,עוד מעט ראשו שוב אינו צלול והוא הולך ורוחֵ ק ממני.
התחיל עבדאללה קורא לפני מכתבים שכתב לחכמים אחרים מכל חכמי ירושלים ,היה
כותבם בכל יום ומקריאם בכל יום ,ובראשם העמיד מליצות ערבות ,מודיע לנמענו באיגרת אחת
שלום רב ,וישע יקרב ,ממזרח וממערב ,אל מול יקרת ,הדרת ומעלת ,השם הטוב ,רענן כגן רטוב,
הלוא הוא החכם בן החכם ,הטהור והמוסכם ,ובאיגרת שנייה פותח בשלומות רבות ,וישועות
קרובות ,לאלפים ולרבבות ,מאת צור שוכן ערבות ,על ראש אהובנו ,וידיד נפשנו ,השם הטוב והנעים,
נטע שעשועים ,בכיר שועים ,הלוא הוא הרב המופלא ,אשר כבוד האל עליו נגלה.
ובעוד הסב שולח מכתביו אל הרבנים הראשיים למדינה ולמחוזות ולערים ולשכונות,
ומוצא סברות של בתי המדרשות ובתי הכנסיות של בבל שראוי שייקבעו בארץ ישראל ,והם אינם
עונים לו ואינם מוצאים לו קהילה להנהיג ברבנות ,קרה המקרה שהשתלט טנטל על בני עובדיה,
ואיך קרה הדבר בדיוק עד היום איני יודעת ,וכך זה ,כבר נאמר לפני ,מי שאינו יודע מדבר ,ומי
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שיודע ,ובמקרה זה עובדיה בני ,אינו מדבר .ומה יודעת היא ,שהג'ין הפך את עצמו לאישה ,למעין
ליְ לא ,וכך הופיע לפני חכם עובדיה ופיתה אותו עד שעשא ֹו מג'נּון ,מה שהביא כליה על סבו .למה
מת אביה ,רק כי הופתע כל כך ממעשי נכדו ,או שאולי ייאושו התגבר על כל כוחותיו כשתקפ ֹו טנטל
כאן בארץ קודש וגילה כי הלך אחריו לגלות ושוב אין הוא עוזבו לעולם ,לא ידעה .אחרי שמת
עבדאללה אביה הוציאו התיבה לרחובה של עיר מכמה בתי כנסת עיראקיים בירושלים ,כדי להתפלל
עבורו ולבקש עבור הציבור ,וסוף-סוף התקהל אחריו קהל גדול ּכְ זה שזכה לו בבגדאד ,אבל עבורו
היה זה מאוחר מדי ,גם עבורה ,גם עבור בנה עובדיה ,שלא ידע שוב מה לעשות .גם אני ציערתי את
אבי ,הסבירה ,פעמים רבות ,אך לא כבני.
באותה עת היה עובדיה נתון לרחובות ,היה הולך בארצו ומחפש לו מוצאות ומפלטים .ויום
אחד ,על שפת הים של אשדוד ,מצא אישה שדיברה אליו במבטא בני צרפת ומרוֹק ,והיתה יפה מכל
הנשים שראה בחייו .לא ידע כיצד לפנות אליה והיא מצאה דרך לפנות אליו ולקרבו אליה .היתה
הולכת עמו ומשובבת לבו ומתירה לו כל רסן ,ולא אומרת דבר על מוסרות משפחה ,על הורים שיש
לשוב אליהם בשעה מתאחרת ,על אחים ואחיות שיש להציגם לפני האיש הזר .כך ,חודש ימים לא
ראה דבר מלבדה ולא שמע דבר מלבדה ,וגם הוא נמנע מלהזכיר מוסרות המשפחה וההורים והאחים
והאחיות .ואחרי אותו חודש אותה שדה החלה משוחחת עם עובדיה על האירוסין ,ומניחה יד על
בטנה ואומרת לו כבר תינוק בבטנה .ועובדיה ,שהפך למטורף וביקש לכתו אחריה ,שמח שמחה
גדולה בדבריה ,ואף הגיש ידו אל בטנה וחש את התינוק הקטן המונח שם ומצייר את פניו כפניו.
התארסו השניים ,ונסעו אחר כבוד לירושלים ,לבשר את הוריו ואת סבו ,ועמדו לפניהם ,וראו הם
כולם את אישה זאת הזוהרת והיפה יותר מכל מה שראו ,ולא האמינו .והתחיל עובדיה מספר
באירוסיהם ,והניח ידו על בטנה לספר בבנם.
וחכם עבדאללה קם מכורסתו ,נשען על גורג'יה בתו ולחש לה ,האֵ ר עֵ יני פֶ ן ִאישן השטן,
וכדרכו היה מוסיף התואר הרגום למילה השטן ,שלא יברח שמו מן האבנים הרבות שיש לזרוק עליו
ולכסותו ,ואז החל מתקומם בקול גדול מול עובדיה ,מי זה מרים קולו ולא מאפשר לשמוע כי
אלוהים שותק ,מי זה מרבה שאון אנוש עד שאין איש יודע את דומיית השמים ,והצביע על בטן
האישה היפה ואמר ,אין לך שם זרע ,אף כי שפכתו חינם אל תוכה ,שם טנטל חוגג את אירוסיו לנכד
החכם אותו הפריע בבגדאד ,שם השתכן טנטל ועשה עצמו בגופה של אישה זאת ופיתה אותך ועכשיו
הוא יוליד עצמו כבנך ,כניני ,להשניא עצמי עלי ועל עולמי .וגם אם יהיה זה המעשה האחרון שאני
אעשה עלי אדמות ,אלחם בשד הזה עד אגרשו ,אוציא אותו עד שתראוהו כולם ותודו כי אין כאן
אישה אלא שד שנכנס בתוך אישה ,ואין בני מאורס לבשר ודם .והיה עומד מולם ומודיעם כי יקיים
כל סדר החופה עמם וירבה שם אדנּות ושם הוויה ושם מלכות ,עד שיתקוממו השמים על נישואין
אלו וישליכו השד מבטן האישה וימיתוהו ,והוא דובר בקול גדול ובני המשפחה מנסים להתרחק
ולעוצרו והוא ממשיך ,ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ,והביאה לפניו גורג'יה כוס
של יין ,ברוך אשר ברא גילה רינה דיצה וחדווה אהבה ואחווה שלום ורעות ,קול מצהלות חתנים
מחופתם ,ברוך אשר ציוונו על העריות ,ואסר לנו את הארוסות ,והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי
חופה וקידושין ,והביא ביניהם טבעת נישואיו לאשתו עליה השלום והכריח עובדיה לחזור ולומר,
הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל ,וחזר על ברכת הגפן ,ובירך את המקום שהכול
ברא לכבודו ,מלך העולם יוצר האדם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו ,והתקין לו
ממנו בניין עדי עד ,שוש תשיש ותגל עקרה בקיבוץ בניה לתוכה במהרה בשמחה ,שמח תשמח רעים
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אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ,משמח חתן בכלה ,וסיים בברוך אתה ה' אלוהינו אשר ברא
ששון ושמחה ,חתן וכלה.
וכאשר הכריח את עובדיה לומר אם אשכחך ירושלים ִת ְשּכח ימיני ,נזרק השד טנטל מבטנה
של האישה ,וכל זוהרה נעלם וכל יופייה פג ,ועובדיה צנח וישב במקומו על הקרקע ,והיא ישבה על
מקומה ,ופתאום נראו כשני אבלים בבית המת ,וכשניים אשר אינם מכירים זה לזה ,והתגוששו
לפניהם על הרצפה חכם עבדאללה והג'ין טנטל ,ואחרי כמה דקות היתה סיבה לאבלותם כששבקו
חיים שניהם ,השד והחכם .ולפני שפרחה נשמת החכם עבדאללה אבי עוד אמר ,תהא מיתתי כפרה
על עוונותי ,ושמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד ,ובלי שהספיק להאריך באחד ניטלה נפשו .הוסיפו עוד
רגע לעמוד מי שעמדו ולשבת מי שישבו ,עד שאמר ראשון ,ברוך דיין המת והאמת ,והצטרפו כולם
לומר ברוך ,ואף חכם עובדיה אמר ,ואף האישה הזרה ,וחיפשו כלי חרס לשוברם בפתח הבית,
והבהילו השכנים ביללותיהם שיבואו לרוחצו ולנקותו ולהניחו על מיטת עץ ולהניח עפר ירושלים על
עיניו .והתאבלו שבוע ימים וכולם בעיניים קשות על המחזה הנורא שראו ,וגם האישה הזרה
התאבלה כאחת מבנות המשפחה ,והיתה אומרת לבעלה נחמות ותקווה לישועות ,ומבטאה אותו
מבטא כבני מרוֹק וצרפת .אחר שתמה השבעה התירו שבעה חכמים את האירוסין ואת הנישואין,
ואמרו כל המתארס לשדה כאילו התארס בחלומו ,וכל המתארס בחלומו מן השמים מבוטל לו,
ושאלו אותו רוצה אתה לגרש אישה זאת ,ואמר להן הן ,ושאלו אותה רוצה את לגרש איש זה,
ואמרה להן הן ,והיו מגורשים וחיפשה היא למשפחתה שעל הים כדי לספר להם את הקורות אותה,
וחיפש חכם עובדיה בית החוכמה כדי להתוודות בו על חטאיו ,והיה שותק הרבה כי עדיין היתה בו
אהבה לאותו שד שבבטן אישה ,והיה מצער עצמו על סופו של סבו ועל שנאלץ לגרש אישה מביתו.
הביטה גורג'יה בעיניו של חזקל .ידעה כי ירצה עכשיו לשמוע סיפור תיקונו של החכם ,איך
הפך לבעל קהילת סבו ,ואיך יישר את דרכיו והיכן פגש את מזל וכיצד הניח מלבו את הרחובות
והאישה הזרה ,אבל אימצה לבה כל כך בסיפור חתונתו עם השד ומות אביה והג'ין ,שלא יכלה עוד
להמשיך ,ואמרה לו ,אתה רואה ,השנים הולכות ומעייפות אותי ,פעם הייתי עומדת שעות ארוכות
על סיפורי ,והיום יותר מכפל שעה אין בכוחי להוליך בפי ,ועוד הכאב מכתו טרייה אף כי עברו שנים
רבות.
הלך ממנה חזקל בנשיקה על מצחה ,וכשהרחיק ממנה חמישה מטרים אמרה ,כעס אבי,
כמה כעס ,ואמר לו לעובדיה כשהגיע לפניו עם כלתו ,כבר כעסו הרבה במדורים ,קורא אדם
לאלוהים ושאונו משכיח כי לא קורא אלוהים לאדם ,ואתה הולך עם השד הלז וכאילו אתה חושב
שתקיים מצווה מן התורה להפרות ולהרבות .ואתה אל תכעס ,חזקל ,אמרה הזקנה ,כועסים
המדורים מספיק בשביל כולנו ,רק אל תשכח ואף תזכיר יארצייט שלו המתקרב .המשיך חזקל
הליכתו ונכנס אל השוק ,ועבר את החלק אשר קוראים אותו השוק העיראקי והגיע אל הרחוב הרחב
של מחנה יהודה לקנות שם באחד הדוכנים מאגוזי ברזיל לו ולאשתו ,ונכנס בסמטאות להגיע אל
סמטת האגוז ,שם אהב את מיץ הגזר הנסחט אל הכוסות ,ואף התיישב להסתפר שם ולקצץ
בחלומות ראשו ולקנות פרחים לאשתו לפני חזִ רתו.

*
ביקש חזקל להזכיר לרבו יארצייט של סבו ,לומר לו אמך מבקשת ,ואף חשבנו להזמינה
לליל הסדר להתארח אצלנו ,וגם אותך ואת אשתך מזל ,ולא ידע באילו מילים לפתוח .הביט בו
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החכם ואמר ,רואה אני כי רעיון נוסף מטריד את רוחך .שקל חזקל מילותיו ,ואמר כי ראה את
גורג'יה לאחרונה ,כידוע לפני החכם ,וחוץ מהיותה כותבת לו כתובות וקמעות ולחשים ,גם ביקשה
ממנו ללחוש לבנה על יארצייט סבו ,אולי ירצה לבוא ,אמרה ,כבר שנים רבות לא נראה על הקבר,
ונראה שלבה כבד עליה.
שמע החכם ותחילה שוב שתק ,אחר שאל ,כמה פעמים כבר ביקשה ממך ,כמה זמן כבר
אתה שותק לפני .כבר זמן רב ,כבר פעמים מספר ,כבר ימים אחדים ,הודה חזקל .ואז אמר החכם,
אספר לך סיפור סבי ככל שידיעתי מגעת ,ככל שאוזני שמעו ועיני ראו וזיכרוני שמר ,ואני בטוח
שאמי ,המיטיבה בסיפוריה ממני ,כבר סיפרה לך חֵ לֶק הדברים ,אבל היא אוהבת להוסיף לעלילות
שהתרחשו גם עלילות שלא התרחשו ,ואני אספר לך את הדברים חלק .שמעתי אותה מדברת על
טנטל השד הבגדאדי שפגש סבי עוד שם בעירנו ,ועל כך שסופו בא לו מאותו שד שתקף אותו כאן,
ואני יודע כי לא היה שד ,לא בגדאדי ולא ירושלמי ,אלא השתגע עבדאללה ואבדה לו דעתו ,וכדי
שלא לומר שטרוף נטרף מזכירים את השד ,ומספרים כי ראו אותו יוצא מאותה אישה ,ואני יודע
שאיש מן הנוכחים שם לא ראה שד ,לא שנכנס בה ולא שיצא ממנה.
עבדאללה זה ,שהיה הגדול בחכמי משפחתנו ,לא זכה במשרה קבועה של רב בבגדאד ,אלא
היה עובר בין בתי הכנסת ומחזר אחר קהילות לשאת לפניהן דרשות ,והיה עובר בין בתי המדרשיות
ומחזר אחר תלמידים ללמדם .ובאמת היה חכם גדול וחידש חידושים ,והיו מיליו נקיים וברורים,
ואני יודע כי תכנן לכתוב כמה ספרים בהלכה ,וספר אחד שישלב פלְ ספה והלכה ,ואם היה כותבם
היה יוצא שמו לכל העולם ,והיו עומדים לפניו תלמידים ברבבות לנשק זקנו וליצוק מים על ידיו
ולשמור כל מילה היוצאת את פיו ,כי היה מלומד גדול בתורה ובגמרא ובהלכה ובספרי הגאונים,
ובראשם סעדיה גאון ,ובפילוסופיה ובדקדוק ,ויגע בספרי כל קהלי ישראל ,ולא סגר עצמו בספרי
הבבליים ,אלא התעמק גם בספרי הספרדיים ובספרי המערביים ,המרוקאים ,ובספרי התימניים
ובספרי האשכנזיים .אבל לא הוציא תוכניותיו מן הכוח אל הפועל כי היה ממתין שיחזיק במשרה
המתאימה ואז יתיישב לכתוב ,או שחיכה עד יהיה לו תלמיד מובהק שילמד עמו ויכתוב הדברים
מפיו ויכתיב לו הדברים שיעורים-שיעורים ,כרבנו בן-מימון ,שכתב ליוסף המערבי את מורה
הנבוכים שלו .ולבסוף נואש מלהשיג כבוד או משרה או תלמיד ,והחליט שיהיה ראשון במשפחתו
שיֵצ א אל ארץ האבות ,ותכנן להתיישב בחברון עיר האבות ,כיוון ששמע כי שם ישב רבי אליהו מנִ י
כשעלה לארץ ישראל מבבל ,וכיבד ֹו כבוד גדול מתוך שקרא בשירי שני בניו ,רבי סלימאן מנחם מני
ורבי אברהם ברוך מני .אך כשהגיע לארץ הצבי גילה כי כבר קיפחה חברון חלק יהודיה בתוכה ,ובכה
במערת המכפלה יממה שלמה על גורל הרוגי העיר ועל גורלו ,והתיר שבועתו לפני האבות שיֵשב
בעירם ,ויצא לירושלים.
ומבגדאד לקח עמו עבדאללה את גורג'יה אמי ,כי ביקש שצעירת בנותיו תסעד אותו
בזקנתו .והיא שמחה להילוות אליו כדי לחמוק ממקומה כאחרונת הבנות ,וראתה הארץ הזאת כי
טובה היא לאדם הצעיר ,אף כי נידחת היא ומצומצמת לאדם המבוגר הרגיל בקהילה רחבה
ובתרבות ההולכת מעדנות .חשש לה אביה כי כאן יימצא לה בחור מאלו שאינם בני ברית ,והלוא
האנגלי שולט אז בארץ ,או שתאהב מישהו מבני העדות האחרות ותזנח בני בגדאד ומנהגם ,ומצא
לה צאצא מצאצאי משפחת מני הנערצים עליו ,שהיו בבלים אשר הצמיחו שורש בארץ ישראל.
ובינתיים היה מחפש לו בירושלים ובכל הקריות האחרות מקום לדרוש בו דרשותיו ולהקהיל בו
קהילה שתהא קהילתו וללמד לה תורתו ,והיה נודד בין מקומות רבים ,והוא כבר בא בימים .כך
היה סבי הולך ושוֹבֵ ע מן האכזבות שכיזבוהו ,שהיה חושב שבארץ ישראל ישתנה מצבו ויהיה ראוי
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ללמד ונמצא שכאן עוד נפל מעמדו ,שלא הכיר איש תלמודו ולא זכה לדרוש דרשות רבותּ ,וויתר על
רוב חלומותיו להשלים הספרים שביקש ,מלבד מעט דפים שמצאתי במגירותיו ועוד שמורים עמי
ואעבירם לך אחרי.
וכשהחלו לבוא בני המשפחה מעיראק לארץ במטוסים פחד כי יגלו שלא היה ולא נברא כל
מה שכתב במכתבים על כבודו מלוא הארץ ,והתקרב אל אחד מפרנסי ישיבות ירושלים וקבע עמו
כי כשיהיו באים להתארח אצלו בני משפחתו יושיבוהו אנשי הישיבה בשולחן הנשיאים ,והיו נותנים
לו לדרוש לפני הקהל ,ואז היה מנסה בדרשה אחת לרכז כל מה שלבו ביקש לומר לאורך דרשות
רבות ,וכל כך היה ממלא הדרשות בכל נפשו ,שהיה בוכה בסוף הדרשה בכי גדול .ונודע ברבים בפי
אנשי הישיבה ,שרובם היו בוכרים ,בשם הקדוש הבוכה ,והיו מכבדים אותו שבת אחת כפי שציפה
שיכבדוהו כל שבתות ,ובשאר שבתות ,כשהיו בני משפחתו נותרים במעברה ,נותר הוא לשבת
ולהקשיב לדרשות האחרים כאילו הוא הקטן שבין הקטנים ,וגם אז היה בוכה בכי גדול ,אך הפעם
כולו נבוֹש ודחוק אל הצד.
וכשנולדתי אני נתנה לי אמי את שם סבי והוא החל יושב עמי ומלמד חצי משעות היום כל
הסודות שידע ,כל הדרשות והחיבורים הטמירים ,כל הבכיות והשחוק ,ומכיוון שלא היו לו תלמידים
אחרים ,היה נוהג בי בתשומת לב שברגיל אדם מקדיש לקהל גדול של תלמידים ,והיה לוחש על
אוזני כי הוא מגדלני למלכות ,להיות נמשח לתורה לכל העם המתקבץ בציון ,והיה מודיעני כי אחזיר
ההלכה הבבלית עטרה ליושנה לכל שארית בית ישראל ,מצפון ומתימן ,מן הים ומארצות ֶק ֶדם,
שכולם היו גולים בבבל אף אם עזבוה לארצות הרחוקות .היה לומד עמי ערבית יהודית על כל
גדל עם הימים ככל שהיה מרומם יותר את עתידי ואת דעתו
דקדוקיה וטירופו הולך ונצבר בתוכוֵ ,
על יכולתי ,מו דיעני כי אכתוב כל הספרים שהוא לא כתב ,והיה אומר לי ,לספר ההלכה הראשון
שתכתוב כדאי שתקרא כך ,ולספר הפלספה כך ,ולספר הדקדוק כך ,וגם ראוי כי תחבר פיוטים
ותעמיד בראש ספר פיוטיך הכותרת חזון עובדיה ,והיה מזכיר את שמי בהבל פה אחד עם שמות
הגאון סעדיה ורבנו בחיי ובן-מימון והלוי שר המשוררים.
ואני ,לאט -לאט באתי עד ביטול מרוב שהיה מוטל עלי לקיים רב כל כך ,רב מכל מה
שדמיינתי שאוכל לקיים .ואמרתי ,מי הוא זה ,זקן נלעג בן תשעים המנסה ללמד אותי כל עולמו
שלא צלח עליו ,וממלא כרסי בתלמוד ובאגדה ,בארמית ובערבית ,ובשקלא וטריא של הלכות
ורעיונות .והתחלתי הולך אחר רוחות אחרות ,מקשיב למוזיקות זרות ,משיב למבטי הנערות ,קורא
י"תין וצ ִדי"קין וכן וא"וין וקו"פין ודגושים ורפויים
י"תין וטֵ ִ
בתורה בבית הכנסת ללא עיִ " ִנין וחֵ ִ
ושוואים נעים ונחים ,ואחר כך מחלל השבתות הרחק ,וכעבור זמן אף בפרהסיה .ועבר זמן עד שאמי
החלה אומרת לי ,מה זה לך נכדו בחירו של חכם עבדאללה שאתה הולך בדרכים אלו ,וסבי עדיין
היה שותק לכל אלו וממשיך ללמדני סייגים לתורה וכתרים לאותיות גם כשהארכתי שערי וגילחתי
בתער זיפי ,המשיך לדבר עמי בערבית עיראקית גם כשהשמתי עצמי כאילו איני מבין לְ שפה זולת
עברית .והוא נבלע בדמיונו ככל שאני נבלעתי בדמיוני ,והיינו יושבים יחד בוערים כל אחד גופרית
בעצמותיו ,אבל מדברים עדיין במים צוננים .עד שהגיע צו הגיוס ואני ברחתי לחוף אשדוד יחד עם
עוד חבורה של נערים מבית ספרי .ישבנו על החוף כמה שבועות ,וסבי היה הולך ומשתגע בשל
היעדרי ,מבלעדי לא היה לו אדם בעולם לדבר עמו תורה ,והתחיל מדמיין כי במוצאי שבתות בא
בתי חברי לאן הלכתי .ואנחנו
אליהו הנביא ויושב ללמוד עמו תורה ,וגם אמי היתה מחפשת בכל ֵ
ישבנו על החולות ,והכרנו נערות מבנות אשדוד ,והיינו מדברים עמן אשדודית ,סופרים את הימים
החולפים בחפיסות הסיגריות המתרוקנות .אז התאהבתי בבנות מרוֹק ובמבטאן ,והייתי מחפש
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ביניהן אחת ,וכשמצאתי לא החלפנו מילה אחת של דת ,רק שמחת השמש מזה וחיבוטי הייסורים
שהורישו לנו ההורים מזה.
ישבנו שם יותר מחודש ,ופתאום כבר היה תינוק בבטנה ,ופתאום אני ,הנער שברח מצו
הגיוס ,הפכתי גבר העומד לפני ההולדה ,ובמשפט אחד אמיץ הודעתי לה שניסע למשפחתי בירושלים
למחרת היום ונודיע להם על אירוסינו .ובאמת נסענו ,אף על גב שהייתי מפחד פחד גדול מן הנסיעה,
כי לא ידעתי איך תאמר אמי ומה יגיב סבי ,וכשבאנו ראיתי כמה הם עצובים ,וחכם עבדאללה כאילו
הזדקן עשר שנים ,וכל שערו הלבן הפך צהוב מכובד השנים.
הוא קם מכורסתו ואמר לי כי הוא מעניק לי הזדמנות אחרונה לרשת את מקומו ,אך זה
בתנאי שתניח אותה ותשוב אלינו .הודעתי אותו על אירוסינו ועל התינוק בבטנה ,והוא השפיל את
מבטו ואמר ,עתה ידעתי כי לא תירש אותי ,אף על גב שעשיתי הכול כדי שתירש מקומי ואף תרחיבו,
והביט לראשונה בנערה בעיניים תמהות כאילו לא ידע מה היא עושה שם .והתחיל עורך לנו טקס
חופה וקידושין על כל דקדוקיו ,ואין איש מבני המשפחה יכול לעצור אותו ,ואפילו הוציא טבעת
הנישואין שהיתה מונחת על אצבע אשתו עליה השלום כל ימי חייה ,ומאז היה שומרה בכיס מכנסיו,
ומכר לי אותה בכסף שאקדש בה ,ואני חוזר אחריו על כל מילה כמי שכפוי למעשה ,ואף היא קפואה
ואינה מסרבת .לבסוף ,כשסיים להשיא אותנו ,התרוקן מכוחו והתיישב על הקרקע ,וכל זוהרו אשר
ליווה אותו חיים שלמים חלף ממנו ,וראינו אותו הולך ומת ,הולך וכבה ,וגורג'יה אומרת לידי ,בני
לקח לי את אבי ,לקח לי את אבי ,בקול רם מספיק כדי שאשמע ,ופונה ממני .קברנו אותו בשקט,
והיינו אומרים את כל הברכות ומקיימים כל הדינים בבית ,אך לא מקבלים אורחים ולא מדברים
בינינו .והאישה שהיתה עמי ,שהפכה לאשתי ,הספיקה במהלך השבעה להפיל את עוברה ומאז
נעשתה עקרה.
ומה אספר לך על מה שקרה אותי מאז .אשם אני במותו של סבי ,אבל גם הוא אשם שניסה
להכתירני במקום שהוא כשל והפיל עלי כל חורבנו ,ועד היום איני מתיר עצמי ללכת אל מקומו
האחרון .אשם אני על עצבּה הגדול של אמי ,שגרם לה לספר סיפורים שלא התרחשו כדי להקל על
חורבן משפחתה ,ועד היום היא משיאה עצמה לחשוב שמזל אשתי אינה אותה אישה שאביה השיא
לי ,אבל היא אשמה בכך שיודע אני את מחשבתה האמיתית ,כי אני האשם במות אביה ,ועוד איני
מוכן לדבר עמה בלי שליחים ומלאכים שיתווכו בינינו .שלוש שנים אחרי מותו של סבא ופרידתי
מעל אמי ניסיתי להקים חיי במקום אחר ,באשדוד ,לרכוש מקצוע ,שנעשיתי שוליה לנגר מומחה,
לבנות בית ,אבל העצב הגדול על כך שלא יכולנו להעמיד ילדים העיר בי מחדש את מה שנטע בי סבי,
הרצון להעמיד תלמידים ,ושבתי אל ירושלים ואנחנו מנסים לבנות לנו בה קהילה ,ולא מתוך חלום
להימשח ולהיות מוכתרים ,אלא כדי להיות בית למעטים המוכנים לבוא בשערינו .אולי אני מבקש
לרצות רצון סבי מקברו ,אולי אני מבקש לשוב אל געגועי שלי ולכפר על בריחותי ,אולי פתאום
הבנתי מה זה הדבר הענק הזה שסבי ניסה להפיל עלי ולא יכולתי לקחתו על שכם ,והייתי חייב
שהוא ימות כדי למשוך מעט מתוכו .אולי באמת השנה הגיע זמני ללכת ליארצייט שלו ,אולי לא,
איני יודע .נחכה לליל הסדר ,שתארחו בו אתה ורחל את אמי ואשתי ואותי ,ונראה .ובינתיים אתה
משוחח עם רחל ומרגיעּה שבחירה טובה בחרנו לחבר ביניכם.
*
העלה על עצמו בגדים של חול ויצא את הבית וארנקו בידו ומחשבותיו בכיסו ורכב על
אוטובוסים .ירד בתחנה שאינה רחוקה מן השוק והלך ראש לכול אל מקומה של גורג'יה .ישבה זאת
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גם הפעם לבדה והרהר לאן הלך קהלה ממנה .ראתה אותו והתאמצה לקום אך היו רגליה עייפות.
מיהר להתקרב אליה ,לישק ללחייה ולשבת לצדה ,שלא תתאמץ עוד לקום ,אמרה ,זמן רב לא באת
וכבר חשבתי חושש אתה לומר לי סירובים של בני ,והלוא בן בני אתה ואיני מוכנה לאבד במחירו
אותך .אמר לה ,לא סירב ,חושב הוא עדיין אם לבוא ליארצייט בשנה זאת ,וקודם לכן אתם נפגשים
בערב הפסח ,שיבואו הוא ומזל ותבואי את ,ויבוא עוד חבר שלי ועוד אח שלי ואמו ואולי גם שכנה
ונכדה .הביטה בו ,מזמין אתה אותי לביתך בליל הסדר ,ויֵשב שם בני ויקיים מצוות כיבוד אב ואם.
אמר לה ,יקיים ,יודע הוא כי תגיעי ומבקש הוא כי תגיעי ,ואולי יפייס אותך בדברים ואולי תפיסי
את כאביו .מה אמר לך .לא אמר לי רבות ,אך אשתו אמרה שרוצה היא שילך ליארצייט סבו ,זאת
מזל רוצה ,רוצה.
ופתקים שהייתי כותבת עזרו ,שאלה .אולי עזרו ,איני יודע דיוקו של דבר ואת ודאי יודעת
אותו ,אך הבטחתי את רחל שנהיה מדברים ,והבטחתי אותה שגם אני רוצה לבוא עמה בדברים,
ואולי היא מעט פחות פוחדת .השתתקה גורג'יה ואמרה ,זקוקה אני לבני שיהיה מלווה אותי לעת
זקנה ,שייקח אותי בביקורי במרפאה ,שימתין לי עד שאצא ,וכל התפילות אינן מחליפות שעה אחת
של המתנה במרפאה ,ויודעת אני כי טעיתי עמו בדברים ,אולי טעיתי עם מזל שעדיין איני מכירה,
אך האם לא ראוי לו לבן שהוצאתי מתוכי שיבוא אלי ראשון בפיוסים .ראוי לו לבן ,אמר חזקל,
ּוודאי יבכה הרבה אם תלכי בטרם יזכה לכך ,ומקווה אני כי תבוא לכך תקנה בקרוב ,אך סיפר הוא
לי מותו של אביך זקנך ,וסיפרה לי גם מזל ,והם עדיין זוכרים הכול בכאבים .וסיפורם היה שונה
מסיפורי ,שונה היה ,בפרטים רבים ,לא מועטים ,אינם אוהבים סיפורו של שד זה טנטל שמספרת
אני ,ורוצים הם לחשוב כי התרחשו הדברים ללא השדים ,מתביישים הם בשדים שלנו ,של בגדאד,
אך אני זוכרת אותם בדיוקם וזוכרת מקומם של השדים ,ולו היית שם היית גם אתה יודע .רוצה
אני לבשל לרחל עוף ,אמר לה חזקל ,הודיע לי החכם כי זקוקה היא לבשר בהריונה ואנחנו לא
אוכלים לא עוף לא בשר ולא דגים כבר זמנים רבים ,וחשבתי אולי תורי אותי היכן לקנות העוף ומה
לעשות עמו ,רוצה הייתי להכין לה עוף ממולא באורז ,המעורר בה געגועים בכל פעם שהיא רואה
אותו ומסרבת לו.
לא תכין לה עוף ממולא אורז ,שאם מכין אתה פעם ראשונה עוף תצלה אותו פשוט בתנור
שבביתכם ,ואחרי שתעשה כן עוד מספר פעמים ,ואת האורז תכין בצד ,אלמד אותך כיצד ממלאים,
ועתה שמחה הייתי ללוות אותך לדוכני העופות ,אך הליכתי אינה קלה ואעכב אותך שעה ארוכה,
לך לחנותו של זה ואמור לו שמי ,ולא יקל הוא ראש בבקשתך .התלבט חזקל אם לספר לה על הדרשה
שמתכנן בנה בשבת הגדול ולסוף אמר ,הודיע אותי החכם כי בשבת זה הגדול יבקש לסגור כל בתי
הכנסת הבבליים של ירושלים ולחדש מסורת בגדאד בשבת הגדול ,שהיה רבנו יוסף חיים דורש
דרשה בבית הכנסת הגדול ושאר בתי כנסיות היו בטלים מדרשותיהם ובא קהלם להאזין לדרשתו,
בקהל אלפים ורבבות ,אולי תבואי גם את להאזין לו .שמחה הייתי לבוא ,אמרה גורג'יה ,אך רואה
אתה רגלי ,גרה אני כאן לצד השוק ,והוא גר שם הרחק בקטמונים ,ורגלי אינן יכולות לשאת אותי
את המרחק הזה ביום השבת .שמח חזקל שאמר לה ונשק לידה וללחייה ויצא ,וכשעמד קרוב לדלת
אמרה לו ,ולא תהית היכן קהלי והיכן הסיפורים שאני מספרת ,אמר לה הן ,תהיתי ,אמרה לו,
הזיכרון אינו כשהיה ,והתחלתי טועה בסיפורי עד שהודעתי את הקהל ,שכבר לא נותר רב כשהיה,
שאני חדלה מסיפור הסיפורים ,אך באמת מצטערת אני שאמרתי כן ,ואולי יכלו סיפורי להישמע גם
עם טעויות הזיכרון שמכניסה אני בהם ,אך כבר לא אאסוף מחדש את קהלי ,היכן אמצא את כולם,
על כן אשמח אם תבוא אתה מתי שתוכל ,אולי בימי שישי בבוקר ,כשעוד המחשבה צלולה ,ותשמע
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לסיפורי ,שלא יאבדו עמי .הבטיח עמה להשתדל ,אם לא עד הפסח הרי שלאחריו ,ולפני שיעשה
קניותיו ישמע עלילותיה.
*
וביום החמישי לפנות הבוקר ,מעט יותר ממחצית היממה לפני שישבו אל שולחן הסדר ,היו
צ'חלה וחזקל והחכם והחכמה ,ואף גורג'יה ,אֵ ם החכם ,כולם שקועים בחלומות .והיה חלומו של
זה מתחיל כשחלומו של זה נפסק וכך עד אחרון שבהם .והיתה החכמה חולמת ראשונה כי תמצא
חמץ בתוך שערות ראשו או זקנו של החכם באמצע ימי הפסח ,ובחלומה הוא יושב לפניה והיא
עומדת מעליו כפוֹלה כינים ,והיא אוחזת החמץ בין אצבעותיה ,והוא שואל אותה ,מה מצאת ,והיא
אינה משיבה ,והוא שב ושואל ושוב אינה משיבה ,כך עשרות פעמים ,עד שהוא קם ועומד מול
המראה ופולה בעצמו מתוך שערותיו חמץ רב ,על ראשו ובזקנו ,ומביט בכל החמץ במראה ועומד
וממרר בבכי ,עד אנה ,בוראי ,עד אנה ,והיתה מתעוררת ופניה משוכות בתאוות בכי.
ובאותו הזמן שהתעוררה מזל היה החכם נכנס אל חלומו ,ורואה עצמו עומד בראש סעודת
הסדר אצל חזקל ורחל ,וסביב השולחן יושבים למעלה מעשרים אנשים ,וכל כמה רגעים קם אחד
מהם כמתנצל וכאומר רק לרגע אני הולך וכבר אני שב ,והם הולכים ממקומותיהם ואינם נשארים,
והוא ,שחשב שהכיר כל אנשים אלו וידע תבנית פניהם וצורת שמם ,מבין אחרי שכל אחד הולך
שכלל לא הכירו ,וכך עד אחרון ,ואף מזל וחזקל ורחל וגורג'יה אמו אינם נותרים עמו ,והוא עומד
וקולו קול בוכים לפני האלוהים ,והוא ממשיך וקורא ההגדה לבדו .ובאותו הזמן שהתעורר החכם
היתה צ'חלה נכנסת אל תוך חלומה ,ובחלומה היא נולדת לבתה ,ולאחר שהיא יוצאת מבטנה של
הבת מגלים הרופאים כי עוד עּובר מצוי ברחמה ,וכולם עומדים מעליה ומזרזים אותה ,עד שיוצא
ממנה חזקל ,והיא מתבוננת בעצמה ומתבוננת בחזקל ,ולאט-לאט אינה מצליחה להבדיל ביניהם
ובין הקווים המשוכים על עור פניהם ,עד שהיא מבקשת למשוך ידיה אל עיניה ,לשפשף אותן
ולהתעורר ,והיא מתבוננת בידיה ורואה כי הן ידי חזקל .ועוד היא מתעוררת מחלומה ומחפשת
מבטו של חזקל נכנס הוא אל תוך חלומו .עומד הוא בתוך ביתו כאשר נפתחת הדלת וצ'חלה נכנסת.
אין התינוקת בידיה ,אך יודע הוא כי שבה היא מבית החולים ומן ההולדה ,והיא אינה מדברת אליו.
היא נכנסת אל חדר השינה ,ואחרי רגע הוא הולך אחריה ,מסיר את חולצתה ואת חזייתה ומתחיל
לינוק מפטמתה ,וכמעט נתלה על שדה ,וגופו מצטמצם והולך עד שקרוב הוא להיעלם .שותה הוא
אולי עשרה רגעים ,אולי עשרים ,עד שהוא נזכר כי אין האישה חיה כשרה ,שאינה בהמה מפריסת
פרסה ואינה מעלה גירה ,ועל כן אין חלב שדיה כשר אלא בהיתר מיוחד לתינוקות ישראל ,ואינו
יודע אם עבר בעבירה או אולי בכל זאת אף לבעלים היתר .עלי ללכת אל החכם ,קם הוא ואומר,
חייב אני לשאול פני החכם ,צועק הוא מן הדלת ,ורץ במדרגות תחתיו ,רץ וכמעט נופל כל המדרגות.
כמעט ונפל חזקל ,וכשנפל ממש התעורר ,וצ'חלה ישנה לידו ,וחלומה של גורג'יה נפתח.
הלכה גורג'יה ,והיא ילדה ,והיתה מלווה את אביה בעלילות טנטל שלו עוד בבגדאד ,וכל
הזמן היא יודעת רגע לפניו את שעומד לקרות ,כבר לבה מספר לה ,והיא יכולה להזהירו ,כאן טנטל
עומד לרמותך ,אם תפנה שמאלה יופיע לפניך ,ואינה מגלה לו ,כמתאכזרת אליו ,עד שרואה היא את
טנטל בא עם בנה עובדיה להודיע חתונתם ,ובעיניה היא רואה את טנטל כמראה שד ולא כמראה
לירחק מן השד הוא ימות ,ואינה מגלה .וחלומה
האישה שלבש ,ורואה היא שאם לא תודיע לאביה ְ
של גורג'יה הלך והתארך ,עד שראתה שוב את אביה מקדש את בנה לשד טנטל ,ואת רוח החיים
הולכת וניטלת ממנו בעוד רוח חיים חדשה נכנסת בשד טנטל ,עד שהוא מקבל דמות אישה יפה שאין

154
בה מן השד דבר ,והיא מבקשת לראות תווי פניה של אישה זאת ואינה מצליחה ,היא מיטשטשת לה
ואביה מיטשטש לה .התעוררה גורג'יה מחלומה מוטרדת ,והיו מתעוררים גם מזל והחכם וצ'חלה
וחזקל התעוררות ארוכה ,והיו קמים כולם לאכול חמץ אחרון בביתם ,ואינם מדברים ביניהם על
החלומות שחלמו.
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חלומות בְֹ א ְֹספנְֹ יָה
מוקדש באהבה לזכרו של סבי יצחק בֶ הר עליו השלום ()1917-2002
*
הרבה שפות אילמות בי.
מכל שפות הגלּוי ֹות שדוברו בביתי ,הערבית העיראקית ,הגרמנית (הברלינאית והסּכְ ס ֹונִ ית)
והדנית ,לא ירשתי דבר ,למעט מילים ספורות של ברכה וקללה .גם המבטאים השונים של העברית
שהלכו בבתי הסבים והסבתות ,הדודים והדודות ,לא הורשו להיכנס אל פי .בישראל החדשה קיבלו
עליהם הורי שאגדל כשהעברית היא לי שפת-אם יחידה ,ושידלו אותי לאמץ שפתיי אל האנגלית עד
שהיא הפכה לי כמעט שפת-אם שניה.
ואני לא הרהרתי על כך .וגם כשהעליתי לרגע את הרעיון שאלמד אחת השפות ההן ,הזרות,
שמילאו את הבית ,היתה זאת דווקא הדנית שהוצעה לי ,שפת גלותנו הקצרה ביותר ,בין שנת ,1939
אז עזבו סבי וסבתי את גרמניה ,ועד  , 1949אז היגרו לישראל .הדנית נתפסה כנראה כקלה יותר
לעיכול מן הגרמנית והערבית ,שתי שפות שעל-אף כל המרחק ההיסטורי ביניהן הוצגו לאוזני יחדיו,
בכל המקומות החיצוניים לבית ,כבנות-קול של אויבים נצחיים ,שטופי שנאת יהודים בלתי-
רציונלית.
אבל האפשרות ללמוד דנית מעולם לא היתה אפשרות אמיתית ,ולא ישבו אבי ,סבי או
סבתי ללמדה לפני .לא היה דבר טבעי יותר מלאבד כל מה שבא משם ,מן הגלות הישנה ,במצוות
הציונות .וכאשר בכיתה ז' התחלקה הכיתה בין הערבית לצרפתית ,אני הלכתי לצד הערבית בלי
לקשור אותה במחשבתי לזאת היהודית הבגדאדית ,ששמעתי את סבי וסבתי פונים בה לאמי .ואחרי
שנתיים של לימוד הנחתי לה ושכחתי הכל ,גם את צורת האותיות.
והיתה שם עוד שפה אחת שנחבאה בין השפות ,טעונה פחות באהבות ובשנאות ההווה.
והשפה ההיא ,הספניולית ,היתה כמעט בלתי נוכחת בבית ,כיוון שרק אחד ,סבי ,יצחק בהר ,אבי
אבי ,ידע לדבר בה .שנים הוא הצפין אותה בפינת לבו .ואני לא ידעתי עליה הרבה עד מותו ,ולא
שמעתי אותה מספיק בין השפות.
בשנת לימודי הראשונה באוניברסיטה בירושלים הייתי מחויב ללמוד שפה זרה ,נוספת
לעברית ולאנגלית ,והתלבטתי בין הספרדית לערבית .הפעם כבר זכרתי כי שתיהן קשורות
במשפחתי ,ובחרתי בספרדית מתוך עצלות סטודנטיאלית .הספרדית נלמדה בשני שיעורים בשבוע,
ואילו הערבית בשלושה .וסבי החל אט אט לנסות ולדבר עמי מעט בספניולית שלו .ואני הייתי עומד
חסר אונים ,אבוד מול שתי השפות החדשות לשפתיי ולאוזניי ,ומתקשה להשיב.
ובכל זאת ,חשתי שמחה על כך שסבי רואה בי פתאום שותף חדש לשפתו הישנה ,מעוטת
השותפים ,ויחד היינו מחפשים במילונים מילים אובדות ויקרות למיני ירקות .בין מדפי ספריתו
מצאתי ספר אחד כתוב ספניוליתֶ " ,לזֶ 'נְדאס" (אגדות) ,ובתוכו סיפורים שאספה מתילדה כהן-
סראנו .שאלתי ממנו את הספר כשנה לפני מותו ,מקווה ליום בו נשב ונקרא יחדיו בין דפיו ,ואלמד
ממנו את השפה .ולא הספקנו.
הספר נותר לעמוד יתום בספרייתי שלי.
*
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המוות בא תמיד מוקדם מדי ,ומפתיע .ואז אתה מבין כי כל השאלות שחיכית ולא שאלת
אדם חי ,לעולם לא תוכל לשאול את האדם המת .ובמסע שלי מהר-הצופים שבירושלים אל בית-
העלמין בכפר-סבא התמלאתי חששות כי רב מה שנעלם ולעולם לא יתגלה .נזכרתי בדברי שהרזאד,
מספרת הסיפורים החכמה מכולם ,אשר הסבירה ,בלי להציע נחמה ,כי החרטה מגיעה תמיד במקום
שבו אין בה כבר תועלת; ושם ,הוסיפה ,מתחילה מלאכת סיפור הסיפורים.
הצטערתי מאוד על כל אותם ימים וחודשים שבהם ,במקום לשבת לצדו של סבי ,שהיה לי
סב אחרון ,בחדרו שהפך שקט מדי ובודד מדי ,ולשמוע את סיפוריו הרבים (סיפורים שעוד כשהייתי
בן חמש -עשרה הוא הציע לי לאוספם בספר) ,העברתי את עיקר זמני בין כותלי האוניברסיטה
העברית ,בהליכה מהירה וסרת טעם מחדר הרצאות אחד למשנהו.
מותו היה רגע ארוך ומפחיד מאוד בחיי .ראיתי בעיניי רוחי את גופו שוכב באמצע הלילה
על רצפת חדר המקלחת ,מתקרר ,מחכה לאדם שיכנס ויגלה את דבר מותו .תהיתי באיזו שפה עברה
בו מחשבתו האחרונה ,אולי רעיון מותו :בספניולית ,בגרמנית ,בדנית ,בעברית ,או באנגלית אותה
למד בגיל מאוחר והחל קורא בה רומנים עבים שהיה מחליף עם אשתו השניה ,אסתר ,ולעיתים גם
עמי?
ודימוי אחד ,נורא ,עלה בהרהורי לבי ולא הניח לי .דמיינתי כי תרבות שלמה ,בת דורות
רבים מספור ,הצטמצמה והצטמקה עד שבסופה נמצא לה רק צאצא אחד שבראשו שכנה .ואותו בן
החרבה של התרבות הספניולית היה ,כך חששתי ,סבי .ועתה ,לחשתי לעצמי,
ֵ
אחרון לשושלת
איחרתי את המועד ,לא הקשבתי לו בחייו והוא לא ידבר אלי במותו .ובמותו מתה התרבות כולה,
ושפתה.
*
סבי ,יצחק בהר ,נולד בספניולית בלב ברלין בקהילה אשר נעקרה ממקומה הטבעי .אחרי
ד' מאות שנים בהן חיו אבותינו ואמותינו באיסטמבול ,מרבים לזכור את עקירתם הכפויה מספרד,
באה העקירה לברלין ,אשר נעשתה מתוך בחירה יחסית ,והפגישה את המשפחה עם הגורל הטראגי
של העם היהודי במאה העשרים ,ועם הפיכתה של אירופה לבית-הקברות היהודי הגדול ביותר
בהיסטוריה .ואבותינו ואמותינו לא ניחשו את בוא השבר הגדול והאסון הכבד כשבאו מאיסטמבול
שלהם בראשית המאה.
שני הוריו של סבי ,לאה ואליהו ,נולדו באיסטמבול בסוף המאה התשע-עשרה ,וקיוו למצוא
פרנסה בגרמניה .שריפה גדולה פגעה בשכונת גאלאטה שממערב לבוספורוס ,בה שכנה החנות
המשפחתית לתיקון שטיחים ,והמשפחה המורחבת נדדה והקימה מחדש את החנות במרכזה של
אירופה .בכר הפכו בהר ,ולאה ואליהו התחתנו בגרמניה .הקהילה היהודית-ספרדית של ברלין
שלפני החורבן היתה אי בתוך אי בתוך אי :בביתו של סבי דיברו ספניולית ,וסבתו לא ידעה שפה
אחרת; בבית-הספר בו למד סבי ,שהיה "כללי" ,למדו בגרמנית ,וסבי היה בין היהודים הבודדים
בכיתה; ובבית-הספר היהודי הוא למד עם בני הקהילה היהודית הברלינאית שרובה היה אשכנזי.
לפני שעלו הנאצים לשלטון הצטרף סבי לתנועת-נוער ציונית" ,החלוץ" .שם ,כמדומני ,הוא
התחיל ללמוד עברית חדשה וחקלאות ,ושם הוא גם פגש את סבתי ,שבאה ממשפחה שהיתה נטועה
מזה דורות רבים בהוויה היהודית והלא-יהודית של צפון גרמניה .שמה היה ַאנלִ יזה י ֹו ְרדן ,והיא
נקראה כל חייה בשם לִ יזֵ ל .בשנת  1939עקרו רבים מחברי תנועת "החלוץ" מגרמניה לדנמרק,
וביניהם סבתי .סבי ,אשר נלקח למחנה-הריכוז בּו ֶכנְ ואלְ ד בליל-הבדולח ,שוחרר בסוף 1939
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במסגרת הסכם בין ממשלת דנמרק וגרמניה ,והגיע גם כן לדנמרק .סבי היה אז בן עשרים ושתים
שנים ,ויותר הוא לא ראה את מרבית בני משפחתו ,שנרצחו ,ומעולם הוא לא זכה לקבור את הוריו
או אחיו ואחיותיו ,או לשבת עליהם שבעה .למעשה כל קהילת ילדותו של סבי נמחקה ,והוא לא שב
אליה ,וגם לא שב אל חיק קהילה דוברת ספניולית אחרת .ומכל ילדותו ומשפחתו ובית הוריו נותרה
לו רק שפת אמו ,הספניולית ,ואנשים מעטים אתם הוא יכול היה לדבר בשפה זו לאורך השנים:
אשתו השניה אסתר ,אביה של כלת בנו הבכור ,ובן-דוד שווה-שם שנותר לחיות בברלין גם אחרי
המלחמה ,ואליו הוא התקרב אחרי שמתה עליו אשתו השניה ,והם החלו מדברים בטלפון זה עם זה
מדי שבוע בשפתם הישנה.
בדנמרק אליה ברחו מצאו סבי וסבתי שפה חדשה וקהילה חדשה ,אשר האהבה שהיא
הפגינה כלפי אורחיה החדשים בזמנים החשוכים ההם הפכה אותה מועמדת טבעית להיות נאהבת.
בדנמרק הם ִנשאו ,ושם הם הולידו שני ילדים ,האחד בעצם ימי המלחמה ,והשני ,אבי ,מיד לאחריה.
בשנת  ,1949אחרי שנים של מלחמה ,ובריחה ,ופירוד ,ושיבה ,באה עוד הגירה ,הפעם מרצון ,כזו
שהיתה גם מושא לחלום ,לישראל החדשה ששפותיה בלולות ,ולעברית הקשה ולאותיותיה
המרובעות.
*
סבי יצחק בהר הגיע לארץ בן שלושים ושתיים ,וחי בה את מרבית שנותיו ,עד הגיעו לגיל
שמונים וחמש .הוא חי בארץ שנים רבות יותר משנותיהם בארץ של שאר הסבים והסבתות שלי,
ונדמה לי שמביניהם הוא שהכי הצליח במלאכה הקשה של ההשתלבות בארץ .אולי בגלל שהוא בא
מעולם שנחרב הוא מיהר לקנות לו את האדמה הקשה הזאת שתהא אדמתו ,ולא הפריז בתחושה
של זרות להווה המלווה בדרך כלל געגועים לעבר .כבן למשפחה עם שורשים ארוכים של נדודים,
נדודיו שלו ושל צאצאיו היו המשך ולא שבר :אבות אבותיו נולדו בבֵ חאר שבספרד ,הוריו נולדו
באיסטמבול ,הוא נולד בברלין ,בנו-אבי נולד בקופנהגן ,ואילו אני כרבים מנכדיו נולדתי בתל-אביב.
סבי חווה את פירוק קהילתו בילדותו ובבכרותו ,ולא היתה לו קהילה שתתפרק עם העליה
לארץ ,ואולי בגלל שהוא נולד בתרבות עקורה ,הוא ידע תמיד ללהטט בין שפת ההורים לשפת
המקום .בראשית דרכו כאן ,כספרדי יליד גרמניה עם שם משפחה ששּוּכנז עוד בראשית המאה
יקה ,ומשהתבסס בארץ ,וביתר שאת ככל שהזדקן ובעטו בו
העשרים ,הוא ידע להזדהות כ ֵי ֶ
הגעגועים לעולם ילדותו ,הוא הרבה להזדהות כספרדי .אבל רוב הזמן הוא היה בן-בלי-קהילה,
הציוני האמיתי היחיד בין כל בני המשפחה ,שקיבל על עצמו כבן-גוריוניסט גאה להיות חקלאי,
וקיווה לטוב בעתידו ובעתיד צאצאיו בישראל החדשה.
יותר מכל אדם אחר שהכרתי בחיי ,חזה סבי בסבל הקיום ,בעיקר בימי השואה ,כשדנמרק
נכבשה והוא נלקח למחנות ,ולאחר מכן כשהתוודע למותם של מרבית בני משפחתו .ויותר מכל אדם
אחר שהכרתי בחיי הוא סימל בעיניי את האמונה באנושיות ּובטוב .עם השנים כשהתבגרתי והכרתי
אותו יותר ויותר הרגשתי כי הוא האדם מלא החיים ביותר עלי אדמות ,מלא באהבת החיים ובכוח
חיים .אולי דווקא אחרי שראה את הגיהינום נבנה עלי-אדמות חדל להשתוקק לגן-עדן במקום אחר,
ועצם קיום החיים הפך בעיניו לנס ולמקור שמחה.
גם הפיכתו לסב ,כך אני מנחש ,השילה מעליו מעטה עבה של שתיקה ושל קשיות שפיתח
עם השנים כהגנה מרוע הקיום ,וכך שבו אליו שמחת החיים שלו ,חיבתו לְ יופי ,בטבע ובבני-אדם,
אהבתו להומור ,ותשוקתו לספר; תשוקה עזה לספר את הסיפורים ששתק משך שנים ,הסיפורים
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שהחביאו בתוכם את ילדותו ,את התבגרותו ואת בוא שואה על שניהם .וככל שקרב אל מותו התחיל
בוכה בכי גדול על הוריו ועל יתמותו המוקדמת.
*
כשנפטר סבי מעולמנו הייתי בתחילת שנתי השניה באוניברסיטה העברית .בסמינר
סוציולוגי שעסק בזיכרון קהילתי עמדתי להתחיל לכתוב עבודת מחקר ,יחד עם שותפה ,על האופן
בו זוכרת קהילת יהודי אתיופיה ,אשר חיה בארץ ,את מות בניה בסודאן בשנות השמונים ,בדרך
הארוכה והקשה לישראל .כאשר חזרתי מן השבעה לירושלים ,ישבתי בשיעור וניסיתי לרשום
במחברתי ראשי פרקים לעבודתנו המשותפת; בראשי התערבבו הדברים :העצב הפרטי שלי ,הדיון
הכיתתי שהשתמש במושגים של זיכרון (קולקטיבי לעומת אישי) בדרך של ריחוק ועיסוק תיאורטי,
והאפשרויות העומדות לפנינו לבחון את אופני האבל והזיכרון בקהילה האתיופית.
פתאום הבנתי :עם כל הרצון העז שיש בי ללמוד אודות דברים אשר שונים ממני ורחוקים
ממני ,ברגע ההוא של חיי היה דבר מאוד חשוב ודחוף בחיי ,אשר הרגשתי כי אני חייב לעסוק בו
ולהכיר אותו .אולי נזכרתי במה שהבנתי זמן קצר אחרי לכתו של סבי ,כי אני אדם מאבד ושוכח
אשר ימשיך לאבד ולשכוח ,ואשר מנסה בכל כוחו לא לשכוח אדם אחד שאבד .מנסה ,אולי ,לא
לשמוט את זיכרונו ,כדי שאוכל להמשיך לחיות אותו ואולי אף להעבירו לאחרים .החלטתי לעשות
עבודה אשר אוכל להקדיש לזכרו של סבא ,ואשר תיגע במשהו מתוך זיכרונו.
יכולתי ,כמובן ,לגשת אל זיכרונו שלא דרך המחקר האקדמי ,המזמן אל תוכו דרך כלל
ריחוק רגשי והפרדה בין ידע אישי לידע מדעי .יכולתי לסדר את התמונות הישנות באלבום וללכת
אל כל המסעדות אותן אהב; יכולתי ללמוד שמות לפרחים ,ולנסות לעשות סידורי פרחים יפים כפי
שהוא היה עושה; יכולתי לצייר בצבעים רבים ,כפי שהוא צייר בשנותיו האחרונות; יכולתי להאזין
לאופרות איטלקיות ,כפי שהוא אהב; יכולתי ללמוד גרמנית ולנסוע לבקר בברלין ,עיר ילדותו ,בה
חי עדיין בן-דודו יצחק בהר (אבל הוא עצמו קבע כי אין לנסוע לשם) .בחרתי להתקרב אליו דרך
הספניולית ,בין השאר כיוון שהייתי באמצע לימודי הספרדית שלי ,והרגשתי מלכתחילה שאני קרוב
אל שפתו; כמו כן ,לאחר שהוא נפטר ,הבנתי כמה מעט אני יודע על קהילת ילדותו ,ועל התרבות
הספניולית ,וביקשתי לדעת עליה עוד.
וכך התחילה לה שנה של מרדף אחר התרבות הספניולית :הלכנו ,אני ויעל ,שותפתי
למחקר ,להופעות מוזיקליות רבות ,לבתי-כנסת בתקופת הסליחות ,לפעילויות של הרשות הלאומית
לשימור מורשת הלאדינו וביניהן סדר ט"ו בשבט ,ליום זיכרון לנספים בשואה שערך ארגון יוצאי
יוון .במקומות הללו מצאנו לנו מרואיינים לעבודתנו .והעבודה שראשיתה היתה בעצב מותו של
אדם ,נמשכה בחודשים ארוכים של שוטטות ברחבי הארץ ,בין דוברי ספניולית ,ילדיהם ונכדיהם.
שנה אספנו ,אני ושותפתי ,ראיונות עם אנשים שונים ,וצירפנו אותם זה לזה ,והפכנו סיפורים
מפוזרים ורחוקים לחלק ממארג אחד .מתוך הראיונות עלו הדרכים בהן המרואיינים מבינים את
זהותם ,ואת מקומן של התרבות הספרדית והשפה הספניולית בתוכה .האנשים ביטאו עמדות
נבדלות ,וסיפרו סיפורי חיים מגוונים ,ובין כל אלה אפשר היה למצוא גם קווי דמיון וגם מעגלים
של שוני ,ואנחנו ,בדרך בה בני נו את העבודה ,השתדלנו לשמור הן על המשותף והן על המפריד
ביניהם.
בתהליך הכנת העבודה נקרעתי בין הצורך להביא את סבי כעד בין העדים השונים לסיפור
חייה של הספניולית ותרבותה ,ובין הניסיון ללמוד מתוך הסיפורים השונים אותם פגשנו על חייו
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ותרבותו של סבי דברים שלא שמעתי ממנו .לא מצאתי בין המרואיינים אדם שיהיה דומה לסבי
בפרטיו הביוגרפיים :יליד גרמניה ,בן להורים מתורכיה ,פליט בדנמרק ,חקלאי וגנן שעבר בארץ בין
מולדת ,סרפ ְנד ,נתניה ,תל-אביב וכפר-סבא .לא מצאתי אדם שיהיה שווה לסבי בתווי פניו .לא
מצאתי אדם שיהיה בעל אותו שם ,עם אותן העדפות ואותן משוגות .לא מצאתי את אותו אדם
שאשב לפניו ואלמד מפיו את שפת אמו של סבי כפי שסבי היה מלמד אותה .זה היה בלתי אפשרי,
ואם הייתי מוצא אדם כזה וודאי לי שהייתי מתאכזב מרה ,כי ידוע לפני שסבי היה יחיד ומיוחד
בעולם ,ואין שני לו.
באחרית-הדבר לעבודה תיארנו את המעשה שלנו כניסיון להשיב את הזיכרון ,אשר הושתק,
הורחק והודחק לאורך שנות דור ,לבעליו; ידענו כי עבודתנו מצומצמת בהיקפה ,וחסרת השפעה
במישור החברתי ,אבל הרגשנו שהיא פועלת במישור האישי של המרואיינים במעגלים של תיקון
אשר כיוונם הפוך בדיוק למעגלי ההדחקה והחנק .אם בעבר הזיכרון הודחק קודם כל על-ידי
החברה ,אחר-כך על-ידי הצאצאים הביולוגיים ,ולבסוף גם על-ידי הזוכרים עצמם ,אשר שוכנעו
להמעיט בחשיבותו ואף להתבייש בו ,הנה עתה ניגשנו קודם כל אל אותם "זוכרים" ,והיינו להם
אוזן קשבת המעודדת את סיפור הסיפור ואת זכירת הזיכרון והעברתו .רק אחר-כך פנינו אל בני
המשפחה ,שפעמים רבות גילינו כי בזמן שחלף מאז ראיינו עם אביהם או סבתם פנו אל הזיכרון
מחדש בדרכים שונות; ולבסוף פנינו אנחנו עם העבודה אל החברה (במובן מאוד מצומצם ,כמובן,
בתוך מעגל אקדמי דל השפעה).
במעגל אחר ,אישי יותר ,שהיווה את הכוח המניע לעבודה ,היה זה ניסיוני שלי להשיב
לעצמי את זיכרון סבי שנגזל ממני .בסופו של דבר ניסיון כזה "להשיב לחיים" זיכרון מת נידון כמובן
לכישלון .אבל בהליכה החוצה שכלולה היתה בתוך הניסיון גיליתי דבר מה חדש ,שלא ידעתי אותו
כשיצאנו לדרך :למדתי על הזיכרון ,מתוך המפגש עם בעליו ,שהוא מעולם לא נעלם .גם אם שנים
הספניולית היתה שפה אסורה לדיבור ברחוב או בבית ,וגם אם הילדים ,כשהיו בגיל בית-הספר,
סירבו להקשיב ולהכיר את השפה ,בסופו של דבר פגשנו זיכרון שהיה חי ומפעפע עדיין ,גם אם עצוב.
ופעמים רבות נמצא לו המשך ,בדרכים שונות ,אצל הילדים .גם אם השפה גוססת בהווה ,אותו
זיכרון שלה כחלק ממשי מחיים מלאים בעבר מסרב למות.
ככל שהתקרבנו אל סופה של העבודה מצאנו עוד דבר מה אחר ,שהפתיע אותנו לא פחות:
קהילה .הקהילה שחשבתי כי היא נעלמה ,וכי סבי היה לה נצר אחרון ,התגלתה כרחבה יותר ,גם
אם בזמן של התפוררות והתמוטטות .הבטנו לאחור בקנאה גלויה ,משתוקקים לא פעם להחליף עם
אחד ממרואייננו את יכולתנו ללהטט בין אין-ספור קהילות מדומיינות ,וירטואליות ,בעבור קהילה
אחת של ממש.
*
אנחנו גדלנו בעולם אנשים יחידים.
שנינו ,ילידי הארץ ,את עיקר ילדותנו ונעורינו עשינו ברעננה ,במקום פרוץ לכל שורשים:
היו בית-הספר היסודי והחטיבה ,שם התחלקה הכיתה קבוצות קבוצות ,היתה תנועת נוער ,בה
יקי בו עשיתי את בר-המצווה ושאבי
הייתי חבר שנה אחת ,היו כך וכך חוגים ,היה בית הכנסת ה ֵי ִ
הלך אליו בשנה שאחרי מות הוריו ,היה התיכון שהלכתי אליו ,שהתרחק מן הבית והרגיל אותי
לנסיעות האוטובוסים ,ואחריו בא הצבא.
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ובילדותי לא הייתי מוטרד מהיעדר הקהילה .אולי אפילו לא ידעתי כי קיימות קהילות
בעולם ,כי אני גדלתי ללא קהילה .אולי חשבתי כי כך טבעי לחיות .כאדם קורא וכותב גיליתי את
הלבד מגיל מוקדם ,אבל אני חושב שגם למדנו ,אני ובני הדור שלי ,כי אנחנו חיים ומצליחים
(ונכשלים) אנשים יחידים .למדתי בשלב מסויים ,מאי-שם בתיכון ועד מעט אחרי הצבא ,לזהות את
"הדור שלי" בהופעות הרוק הגדולות .אבל הדור הזה ,שלמדתי להרגיש בתוכו בנוח ,וגם לחוש מעין
שייכות ,היה קהילה וירטואלית מאוד ,חסרה את המפגש הקרוב ,האמיתי ,היומיומי ,מעבר לגודש
הקהל בערד ,בהופעות של כוורת ואהוד בנאי ,ובמסלול הקבוע של המסע בהודו.
רק בדיעבד יכולתי לקשור בין ההבנה הזאת ,שגדלנו ללא קהילות ,לבין הבנה אחרת
שחלחלה אל תוכי בערך באמצע הצבא :העובדה שגדלתי ,וגדלנו ,בוואקום תרבותי .כצאצאים
למהגרים בני מהגרים ,אשר הוריהם למדו לשתוק את עברם ,אנחנו התבקשנו להיות דור ראשון
לתיקון ,להניח את רוחות הרפאים של דור המדבר מאחורינו ולהיות ישראלים אמיתיים ,כמו
שהורינו רצו להיות והשתדלו שנהיה .אבל הישראליות הזאת ,החדשה ,היתה מקום של מחיקות
והסתרות :היא ביקשה להעלים את המזרח ,או לפחות להשאירו בתחום הפולקלור ,האמונות
התפלות והמטבח ,ולהצביע צפונה ומערבה על אירופה ,כאשר היא למעשה נשאבת אל הדורסנות
האמריקאית; היא ביקשה לבטל את קיומן של הגלויות בעבר היהודי ,ועל-כן דילגה על עיקר
ה היסטוריה היהודית ,היצירה היהודית והשפות היהודיות ,ונשארה עם התנ"ך לבדו ,עם עברית
חדשה (החסרה את העברית של לשון החכמים לרבדיה השונים) ועם אובססיה ארכיאולוגית; היא
ביקשה להתרחק מן הדת ,ועל כן גם את התנ"ך היא ביקשה לרוקן מאלוהים ,וניסתה לצמצמו
להיות עדות היסטורית לריבונות יהודית בארץ ישראל ולגבולותיה ,שטר קניין משפטי על טרשים
ורגבי עפר ולא דלת רחבה להיכנס בה אל אוצרות רוח ותרבות; ואנחנו התבקשנו לבוא לתוכה
יחידים ,ללא מסורות בתי אבותינו ואמותינו ,כולנו צאצאי הישראלי החדש שנולד מן הים (אבל לא
הים-התיכון).
ואני ,כרבים בבני דורי ,נולדתי כבן דור ראשון בארץ ,בן לדור הורים אשר נעקרו מארצות
הולדתם השונות כשהיו ילדים רכים בני ארבע או חמש ,ונשתלו מחדש בארץ הזו בשנות החמישים,
מבולבלי שורשים .הורי ,פליטים בני פליטים ,היטיבו לדבר עברית מהוריהם ,וקיוו להשתלב
בישראל החדשה ,אותה זיהו כארצם יותר מאשר כל ארץ אחרת .וכמעט הצליחו לשכוח כי לא נולדו
בה .ועדיין הלכה בהם הרבה זהירות מהגרים בתרבות ארצם החדשה ,ונשמר המרחק בין הבית
לרחוב ,וביניהם לבין מהגרים אחרים ,כאילו עדיף היה שלא תהיה להם קהילה ,כך יוכלו ביתר
קלות להתקבל איש איש לבדו אל הקהילה הרחבה מכל ,המדומיינת ,של הישראלים האמיתיים
(שאין יודע אם התקיימו אי פעם במציאות).
בזכות הצלחת הורי להשתלב כלכלית בארץ הם עברו מנתניה לרעננה כשעוד הייתי ילד
קטן ,וקיוו לגדל אותי בעירו הנקיה והנוחה של המעמד הבינוני השבע ,הרחק מהמולת המהגרים
ובעיותיהם ,שהם הכירו בילדותם .ויכולתי להיות דור ראשון במשפחתי לפתרון הפליטות וההגירה,
ראשון מזה דורות להיוולד ולמות באותה ארץ ,ראשון להשתייך.
*
אנחנו ,המזרחיים ה"ַא ְסלִ יִ ים" ,אבל בעיקר ה"לאַ-א ְסלִ יִ ים" ,מזרחיים למחצה או בחלוקות
של רבעים ,אשר גדלו בישראל הראשונה ,בערים המבוססת ,ה"בעיה" שלנו עמדה בפני פתרון .נכון
מכך :אנחנו נועדנו להיות הפתרון עצמו .נועדנו לשמש כהוכחה הניצחת לכך שאין ומעולם לא היתה
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בעיה ,ההוכחה לכך שאף פעם לא היו דיכוי ,אפליה או גזענות שיטתיים בארץ הזאת ,ושהשד העדתי
הוא יציר דמיונם של אנשים הוזים ,ולא דבר מה חי ובועט ועכשווי .אנחנו קיבלנו את כרטיס
הכניסה הנחשק לחברה ,לישראליות ,כי אנחנו למדנו את הקודים הנכונים ,ויכולנו לדבר בשם
החברה הישראלית בגוף ראשון רבים :אימצנו את תרבות המערב ,שהיתה אשכנזית בצבעה יותר
מאשר בהיסטוריה שלה ,כי זאת היתה תרבות הרחוב ,בית-הספר והטלויזיה ,וגם הבית עודד
לכיוונה; דיברנו את שפת ההיי-טק ,שראתה את המציאות דרך התקדמות טכנולוגית ותקשרה עם
לוס -אנג'לס ,אמסטרדם וטוקיו לפני שפנתה לראות את הפריפריה הישראלית; ודיברנו את שפת
היחיד ,הדואג לקידומו בחוזים אישיים ,בלי להביט אחור כדי לראות אם הקהילה עדיין קיימת
מאחוריו ,כי מבחינתנו היא מעולם לא עמדה שם ,למדנו לחשוב כיחידים.
וכך יכולנו להיות דגם של הצלחה מזרחית ,הדוגמא לכך שמי שבאמת מוצלח מצליח (כל
עוד הוא לומד למתן ,כפי שלמדנו מן החברה ,את ההתבכיינות המזרחית ה"טיפוסית" שלו ואת
הנטיה ה"מּולדת" לנוסטלגיה) .רק היינו צריכים להמשיך לחשוב על העתיד ,בלי עבר ,להמשיך
לחשוב על עצמנו ,בלי קהילה ,להמשיך לחשוב בשפת הרוב ,בלי לזכור אפילו שגם לנו היתה פעם
שפה .התבקשנו רק לאטום את אוזננו לגזענות שהיינו שומעים מדי פעם ,על הערבים ,על המזרחיים
בעיירות הפיתוח ,על ארצות מוצאנו ועדותינו ,על המזרח באופן כללי .והרי אין חלקנו עמם ,אנחנו
היינו שונים (תמיד נמצא גם מי ש"יחמיא" לנו באומרו ,למשל :אתם העיראקים שונים לגמרי
מהמרוקאים האלו ,אתם כמעט אשכנזים) .הקואליציה שלנו היתה עם המרכז המבוסס ,והאשכנזי,
של ישראל ,וזאת היתה אמורה להיות הקואליציה הרווחית ביותר .וכי איזו שותפות יכלו להציע
לנו אותם מזרחיים הסובלים מדיכוי כלכלי? אילו אפשרויות להתקדם ולהתפתח יכלה להציע לנו
קהילת האם הכושלת שלנו ,אשר התרסקו בה האמצעים ליצור אליטה? איזה מזור יכלה להציע לנו
תרבות אבותינו שלמדנו להזדהות עם המבט הזר הרואה בה נלעגות ונחיתות? ומה יכלו להציע לנו
הערבים שאמורים היו להיות אוייבנו בהווה כישראלים ,ושנדמה היה כי גם הם מחקו את
ההיסטוריה המשותפת להם ולנו?
ויותר מכל אלו ,היו עלינו מבטי המשפחה ,מן החיים ומן המתים ,אשר דרשו מאיתנו כי
הקורבן אשר הם נטלו עליהם ,והחורבן של חייהם ,לא יהיו לשווא .אסור היה לנו לבזבז את סיכויי
ההצלחה החד-פעמיים שניתנו לנו.
*
משם איש איש הלך בדרכו השונה .לא אדבר בשם רבים ולא אשפוט יחידים .רק אבהיר,
אף אם אין הדבר זקוק להבהרה ,את הקשר בין החלקים השונים במסה זו :סיפור מותו של סבי,
והתהליך שעברתי בין השאר בעקבותיו ,הוא חלק מן ההתפכחות שלי (למיטב ידיעתי) ,מן השקר
של מקומי בחברה הישראלית .לא היה זה האירוע היחידי בתהליך ההתפכחות ,אך דומני שהיה זה
האירוע המשמעותי ביותר (וד ִאי לי כי סיפורים נכתבים מסופם ,ואם הייתי כותב דברים אלו לפני
שנים אחדות היו הם נכתבים אחרת) .ההתפכחות הזאת היא מקום אמביוולנטי ,בגלל שהיא נעשית
בתוך הישראליות (והרי אין לי שפה אחרת ,אין לי מקום אחר ,אין לי חיים אחרים ,ולולי קמה
מדינת ישראל לא היו מהגרים אליה הורי ואני לא הייתי נולד) וכנגדה; היא נעשית מתוך הכרת
תודה לדורות שקדמו לי במשפחתי וניסיון להיכרות מחודשת שלי עמם ,אך יש בה גם כפיות תודה
כלפי חלק מן הדורות הללו אשר ירקו דם כדי שאשב לי עכשיו בניחותא מול המחשב ואכתוב.
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הפתרון שלי ,בינתיים ,לגילוי השקר של מקומי בחברה הישראלית היה מעשה של הקצנה,
אשר איני יודע אם יכולים להיות לו שותפים רבים ,ואם הוא יוכל להיות בסיס למעשה בניה (מחדש)
של קהילה .כאשר נחשף לעיניי אותו ניסיון מתעתע בו הייתי אמור להיות חלק מן ההסתרה של
הבעיה ,מבחינה חברתית-פוליטית ,כאשר הבנתי את ניסיון ההרחקה והפיצול שעשתה החברה ביני
ובין ההיסטוריה שלי  ,וביני ובין התרבות הערבית והמזרחית (זאת הבנה קשה לאדם כותב כי
הטקסט העיקרי מאז התנ"ך השייך למורשת אבותיו אותו הוא הכיר ולמד היה "תרנגול כפרות"),
לא רק שביקשתי לשוב ולהיות חלק מן הבעיה עצמה ,אלא גם ביקשתי להיות חלק ממהלך של
פרובלמטיזציה של הבעיה.
ומהלכים של פרובלמטיזציה נוטים להיות אלטיסטיים ,שקועים בתוך המילים הלא כל-כך
מחייבות של מגדל השן האקדמי ,ולא בתוך העולם האמיתי .ומי יסכים להיות שותף לכך? מי
שתמיד היה שרוי בתוך הבעיה מבקש להיחלץ ממנה ,ולא לתת לי יד בהחרפה שלה ,ומי שכבר ניתנה
לו ההזדמנות לא להיות חלק מן הבעיה ,ישאר מחוץ לה ולא ישוב אליה .ואני ,לכאורה ,מסכן פחות
מכולם את עמדתי החברתית-חומרית במהלך הזה של בניית פנטזיה עמומה על קהילה שכלל איני
מכיר ,אולי אף אוכל לקטוף מתוכו כמה רווחים בהקשרים אקדמיים רדיקליים .והרי מה יש לי
להציע למזרחי מירוחם ולפלסטיני מאום אל-פאחם (הנה אני שולף אותם כאן כתמונות דימוי,
חסרות פרטים אך לכאורה מובנות ,כמייצגות מגזרים רחבים) ,אשר עול כבד מונח על צווארם ,כדי
שיסכימו שניהם לשותפות איתי ולא יחתרו לשותפות ,כפי שהיתה לי ,עם המרכז הישראלי?
אני זקוק להם כדי להתחיל ללמוד מעט ממה שהושכח ממני ,וכדי להצדיק את הרדיקליות
של הבעיה .אבל מה שאני יכול להביא עמי לשותפות ,היתרון שלי ,דומני ,הוא אירוני ,כי הוא מידת
ההיכרות שלי ,האינטימית ,עם הישראליות האשכנזית ועם הקוד של הישראליות הזאת ,המאפשר
את פיצוחו .מה שאיני מביא עמי ,הוא אותו הקו אשר יצליח לחבר בין המקומות השונים בהם אנחנו
נמצאים ,של מרבית המזרחיים הנתונים לדיכוי הכלכלי ,של הפלסטינים הנתונים לדיכוי לאומי,
ושלי ושל דומ י אשר גילינו את המקום של הדיכוי התרבותי בו התקיימנו רוב חיינו במרכז החמים
של הישראליות .העניין אינו רק מזרחי או פלסטיני כמובן ,אבל בהקשר המזרחי בולט החיבור
הקיצוני שנעשה בין הדיכוי התרבותי לדיכוי הכלכלי ,ושילובם יחדיו בפוליטיקת הסכסוך הלאומי
הישראלי-ערבי .השילוב הזה הוא שהנציח את ה"בעיה" ,אבל הוא גם זה המאפשר למזרחיים כיום,
אם לשגות רגע בחלומות באספמיה ,את ההזדמנות להיות פותרי הסבך בפוליטיקה הישראלית
ובמשחק הזהויות שלה.
אבל זאת כאמור רק פנטזיה ,המהדהדת את חלומו הנכזב של אחד מגיבורי "המעברה" של
שמעון בלס ,כי היהודים-הערבים שהיגרו זה עתה לישראל מעיראק יהיו אלו שיצליחו לפתור את
הסכסוך הישראלי-ערבי בשל היכרותם עם שני הצדדים; עכשיו ,לאחר יותר מחמישים שנים של
ישיבה בארץ ,אנחנו לא רק יהודים-ערבים אלא גם מעין מזרחים-אשכנזים ,ומסוגלים בשל כך,
לכאורה ,להשכין שלום בין אלו לאלו.
*
בסוף הראיונות עם דוברי הספניולית ובשעת כתיבת העבודה שהתבססה עליהם ,עלתה בי
תחושה כמעט מיסטית באשר ליחס בין הקהילה הספרדית והשפה הספניולית ,כי לא היתה זאת
הקהילה אשר דיברה את השפה ,אלא השפה דיברה את הקהילה .אחרי שכתבתי אמירה זאת
באחרית-דבר מיהרתי ככותב אקדמי להסתייג מדברי ולצמצם אותם ,והבהרתי כי ראייה
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מיתולוגית שכזאת מסוכנת למחקר .ועדיין ,התעקשתי וכתבתי כי שכשדיברנו עם דוברי ספניולית
אשר חדלו במידה רבה לדבר בה ,וכשדיברנו עם ילדיהם שמעולם לא התחילו לדבר בה ,חשתי
שעדיין השפה מדברת אותם ,ומוציאה מגרונם עברית "אחרת" .האם גם אני צאצא לעברית
"אחרת" של סבי ויתר סבי וסבותיי?
בשנים האחרונות מורגשת בארץ התעוררות מסויימת של תרבות הלאדינו ,והיא תוארה
על-ידי אחת מן העומדות במרכזה כ"לה בִ 'יזִ יטה דּורה ֶדי לה סאלּו" ,הביקור הקשה של הבריאות.
האדם השוכב כבר על ערש דווי ,שרוי בסבל רב ומצפה את מותו ,מופתע כאשר לפתע נִ טל ממנו כובד
הסבל ,ולרגע כתפיו קלות והוא וקרוביו מקווים כי הוא אולי ניצל מן הגורל שנקבע לו; אבל זה הוא
הביקור האחרון של הבריאות לפני המוות ,ביקור קשה אשר אינו רומז לרגע על בואה של החלמה,
אלא דווקא על התרופפות התנגדותו של הגוף לקץ .כך על פי משל זה הספניולית נמצאת ברגעי
הפרפור האחרונים שלה ,כאשר הכוחות ששבו אל גופה לזמן קצר אסור שיטעו אותנו לשגות
באשליות כאילו באה ההחלמה.
ואכן התרבות הספניולית לא תזכה ,קרוב לוודאי ,לתחייה בצורתה הקודמת ,כעולם
סמלים וערכים שלם של קהילה אורגנית ,והשפה הספניולית לא תשוב לעולם להיות ,כנראה ,שפה
חיה המשמשת בכל רובדי החיים ,מן הקניות בשוק ועד לכתיבה דתית ,עיתונאית וספרותית .המקום
הזה אבד לנו אולי כבר בימי הגירת הורי סבי .ואני ,צאצא חלקי לתרבות זאת ,ניגשתי אליה דרך
משקפיים חדשות ,של מחקר אקדמי ,וכמוני רבים מן המחפשים בתוכה בזמנים אלו עושים זאת
תוך שינויים גדולים בה ומעשים של ערבוב ,מבלי לשמור עליה "טהורה" ו"אותנטית"; למזלנו
עמדה תרבות זאת בצמתים בין-תרבותיים רבים ומשתנים לאורך כל ההיסטוריה שלה ,ולא נודעה
בקפדנותם של שומרי גבוליה על ניקיונה ממעשי שעטנז שונים ומשונים .השבר של התרבות
היהודית -ספרדית המאה העשרים אינו במגע תרבותי חדש ודורסני ,דוגמת פגיעת גלי
האמריקניזציה במרבית תרבויות העולם כיום ,אלא בשבר ובפירוק של המבנה הקהילתי (בעקבות
מהפכת התורכים הצעירים ,השואה והקמת מדינת ישראל) ,אשר התפורר למסגרות חברתיות
מצומצמות ורופפות ,בתוכן קשה לקיים זיכרון קולקטיבי ,וכמעט בלתי אפשרי להעביר זיכרון
קולקטיבי לדור הבא.
כאשר אני עומד מול תחושת החוסר הזאת ,המתבטאת הן במות האדם היחיד והן
בהתפוררות הקהילה ,אשר שניהם מבטאים את התרופפות הקשר הבין-דורי במציאות בה אני חי,
אני נתקף פחד עצום .אין להילחם בעובדה כי בני-אדם מתים ,מפורש לפנינו מימות קדם כי חיינו
ומותנו בעולם זה נתונים ביד כוח עצום מאיתנו; אך יש להילחם בעובדה כי בני-אדם רוצחים .באופן
דומה ,אין להילחם בעובדה כי בני-אדם שוכחים; יש להילחם עד חורמה בעובדה כי בני-אדם
משכיחים ומוחקים .כאבו הפילוסופי העמוק של קהלת-הזקן על הבלות המציאות האנושית בה אין
זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון ,מתעצם מול מצב בו אחרונים כאלו
ואחרים מוחקים זכר ראשונים כאלו ואחרים .ומול מצב זה מתגבשת מעין שאיפה "להחזיר עטרה
ליושנה"; ניסיון כזה אף פעם אינו יכול להתבצע כפשוטו ,כשיבה אל דרך אבות קדומה ללא שינויים
בתוכה ,כישן ללא חדש ,אבל עצם הבקשה לחזרה שכזאת יש לה כוח סימבולי רב המסוגל לעצב
קהילה ולהצמיח לה זיכרון קולקטיבי מחדש (ודי לנו אם נזכיר את התנועה הציונית אשר יצרה
זיכרון קולקטיבי-לאומי חדש לרבים מיהודי העולם).
זיכרון חדש לא יכול להיות אף פעם שיבה אל זיכרון ישן ,במיוחד לא כאשר מדובר בזיכרון
הישן של אדם אחר; אבל הוא יכול להוביל לאימוץ של מאפיינים השייכים ,מנקודת-הראות שלנו,
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לזיכרון הישן ,או לתרבות ולקהילה כפי שהם היו בזמן קיומם ה"טבעי" ובפריחתם ,ושילובם בתוך
חייו של היחיד או הקבוצה יכול להיות בעל ערך עצום בתחושת הזהות .תהליך כזה יכול ליצור
ברובד הקולקטיבי תחושה עמוקה של הזדהות קהילתית מתוך התעוררות מחודשת של "מודעות
השייכות" (מושג אותו פיתחה פרופ' פנינה מורג-טלמון בחוקרה את הקהילה הספרדית בארץ); וכן
באפשרותו ,ברובד האינדיבידואלי הנפוץ יותר בימינו ,להעצים את הזהות האישית מתוך בניית
מודעות של "אתניות אישית" (מושג אותו פיתחה ד"ר מיכל הלד במחקרה על השפה הספניולית
בדורות האחרונים).
*
הרבה שפות אילמות בי ואני חרש הרבה.
שנים רבות השפה הגרמנית הזכירה לי בית ומוות; השפה הערבית השתייכה לחודשי חייה
האחרונים של סבתי עליזה ,שחזרה בסוף ימיה לדבר רק ערבית ,וחדלה מן העברית; העברית ,מאז
אמצע שירותי הצבאי ,סימנה את הוואקום התרבותי בו גדלתי; ואילו הספניולית היתה שפה שלא
היו לי בה זיכרונות ,שייכות או סימנים.
ועתה ,אחרי ששנים רבות שתקו בי השפות ההן ,הן מתחילות לנסות להשמיע קול ,ראשית
מילים בודדות  ,רק הברות מעטות ,הבעות פנים .ואת רובן אין לי ממי ללמוד במקומות הפנימיים,
בתוך המשפחה ,ואני ִנצרך לצאת החוצה ולחפש .התחלתי לאמץ אוזניי ולבי ולהכיר אותם מקומות
של העברית שלא היו מוכרים לי ,ברווח הזמן העלום שבין התנ"ך לבין אליעזר בן-יהודה; התחלתי
ללמוד את הערבית הספרותית (ואחר-כך אלמד את המדוברת הפלסטינית או העיראקית?) ,וכבר
כמה שנים אני מתקרב אל התרבות הערבית דרך מסננת התרגומים; אני מקווה בעתיד ללמוד את
השפה הספניולית על בוריה; והגרמנית ,המוכרת לי גם כן בחלקה דרך אומנות התרגום ,ואשר
נשאבתי שנים אל שוליה הבודדים והעצובים ,בעיקר דרך כתיבתו וסיפור חייו של פרנץ קפקא ,היא
עדיין סיפור לא פתור ביחסי אליה ,ואיני יכול לראות עצמי ניגש אל אותו דיבור ממית ,כדבריו של
פאול צֵ לאן ,ללומדו.
ההליכה אל השפות הללו ,דרך הרשתות החברתיות הרחבות מן המשפחה ,אשר חלקן שרד
את שינויי הז מן ,דרך הדיאלוג עם אנשים מסויימים ודרך עולם הספרים ,ההליכה הזאת נובעת
מתוך חרדה מהיעלמותן של דרכי חיים ואופני מחשבה ,ומתוך חרדה מהיעלמותם של אוצרות רוח
אדירים הטמונים בהן .מרבית הקהילות היהודיות הוותיקות בעולם עברו תהליך של שבר לאורך
המאה העשרים ,אם בחורבן פיזי בשואה ,ואם בשינויים הפוליטיים האדירים במקומות שונים,
ביניהם הציונות ,וגלי ההגירה הגדולים שקדמו לה ושבאו בעקבותיה .מצמרר לחשוב כי בעוד שנים
מעטות יהפכו יצירות רוח אדירות שנכתבו במאות השנים האחרונות בשפות יהודיות שונות סתומות
לקוראים (מי יעיין לעתיד לבוא בפרשות "מעם לועז" הכתובות ספניולית בכתב רש"י?); כואב גם
הניתוק של קהילות יהודיות מן העולמות התרבותיים המפוארים בהם הן היו שלובות ,להם הן
תרמו ומהם הן נתרמו.
העובדה שחלק מן היצירות הללו ימשיכו להילמד באקדמיה יש בה נחמה חלקית בלבד;
העיסוק החיצוני הופך את העבר למוזיאוני ,בניגוד לקהילה המעניקה משמעות עכשווית ליצירותיה
בעבר .הכרחי העיסוק הפנימי ,המשמר קהילה ובונה קהילה ,כחלק ממוכנות של העברית ,אולי
מוכנות מאוחרת מדי ,אחרי ניצחונה ,להיפתח אל שפות הגלויות ,שהן שפות מרבית הקיום היהודי,
ועמן להיפתח אל כל המקומות האחרים ,ולאמץ את כוחנו בניסיון לדבר לשונות שונות ,ודרכן
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לראות את המציאות אחרת .איני מתכוון כאן לאידיאל רב-תרבותיות של סופרמרקט ,המתאים
לחברות שבעות ,בו כל תלמיד יוכל לטעום ,לבחירתו ,קצת הווי מאלז'יר ,קצת אקזוטיקה מפולניה,
קצת פריטי לבוש מקּו ִצ'ין וקצת מאכלים מאתיופיה כתבלינים להוסיף בתוך חייו ההיי-טקיים או
הניו-איג'יים; תרבות אשר דוכאה והפכה שם נרדף לפרימיטיביּות ,כפי שקרה לתרבות הערבית
(ולמרבית התרבויות הלא אירופאיות בישראל) ,אינה יכולה להסתפק כמקום היחיד שלה
בסינתיזה ,בה המזרח הוא צבע אקזוטי בתוך מוזיקת פופ מערבית ,ומוכרחה מקום עצמאי ,אף
בדלני (אנחנו ממילא נביא את המערב בתוכנו ,אחרי שהפנמנו אותו ,לכל מקום אליו נלך) .אבל ,דרך
נקודת החוסר שלנו ,אנחנו יכולים להאיר גם על נקודות החוסר האחרות בישראליות ,ולהצביע,
למשל ,על מקומה הדחוק של היידיש ואובדן רב מן התרבות שנוצרה בה.
*
הרבה שפות אילמות בי עדיין ,אבל העברית שלי דוברת ,שוטפת ,פותחת לפני עולמות שלא
הכרתי מלידתי .והעברית היא שפתי מראשית המילים בחיי ,אהובת שפתיי הראשונה שלא אדע
אחריה אף שפה אחרת כמוה .והיא המחברת בין עברי לעתידי .ויודע אני כי אף אם אלמד עתה
ערבית בגדאדית ,או ספניולית איסטמבולית ,או גרמנית סּכְ ס ֹו ִנית ,לפני מותי אחזור לדבר רק
עברית ,ללא כל השפות האחרות .החיים שלי התחילו ויגמרו בעברית.
בצעירותי שימשה העברית את הפניה מערבה .כרוב המזרחיים בני דורי אשר החשיבו עצמם
משכילים וקוראים ,קראתי והכרתי הרבה יותר יוצרים ויצירות אשכנזיים ממזרחיים ,ופיתחתי
טעם ,דרך התרגום לעברית ,לספרות רוסית וספרות מרכז-אירופאית .אותה הבנה של "וואקום
תרבותי" בגיל עשרים הולידה פניה חלקית והדרגתית לספרות מזרחית בארץ ,אך לא הולידה פניה
דומה בתוך העולם המתורגם מן הספרות האירופאית והאמריקאית .אולי קראתי מעט הודים
ופקיסטנים ,וגם יפני אחד ,כותבי אנגלית .רק בראשית לימודי באוניברסיטה העברית ,מוקסם
ממישל פוקו ומאדוארד סעיד ,ומזועזע מאופן הלימוד המזרחני-אקדמי של התרבות הערבית דרך
דוחות מודיעין על אל-קאעידה ,הכרזתי לעצמי באחת ממחברותיי ,ולפני חברים ,כי אני עומד לפתח
בורות מרצון כלפי אירופה .כמובן שלא יכולתי לעמוד בכך נוכח חובות הקריאה בתואר הראשון
בפילוסופיה ,אבל התחלתי הולך למדפי הספרות הערבית בספריית האוניברסיטה ,בוחר לי ספרים
מלובשים עברית ,מן הישן ,אותן עלילות של אלף לילה ולילה ,ועד השירה החדשה ,שם גיליתי כי
ִניזאר קבאנִ י ,כמונו ,נושא את גלותו עמו במזוודות ונע ונד עמה ,מלמד כי "רק המטורפים
והמשוררים מיטיבים לבטא את גלויותיהם".
ועדיין ,עבר זמן עד שקישרתי בין תרבותם של יהודי עיראק לתרבות הערבית ,זמן ארוך
הרבה יותר מזה שנדרש לי לקשור בין התרבות הספניולית לספרד .התחלתי להתעניין בכתיבה של
יהודים בערבית ,כסמיר נקאש ,יצחק בר-משה ,אנוואר שאול ,שלום דרוויש ,וכן של סמי מיכאל
ושמעון בלס בראשית דרכם ,ולקרוא את המעט שתורגם .אבל בתחילה אותו צירוף צורם ,המקומם
את השכל הישר" ,אני יהודי-ערבי" ,שדומה היה עלי שנולד לראשונה כשורה בשיר של סמי שלום-
שטרית ,נשמע לי כהתרסה גרידא ,שאין עמה אמת .והייתי משתמש בה טיפין טיפין ,מתריס אף
אני .ומול צעקת "ָאנא מֶ ן אֶ לְ מגְ רב ָאנא מֶ ן אֶ לְ מגְ רב" של ארז ביטון ניסיתי להעמיד "אנא מן בגדאד
אנא מן בגדאד" משלי ,נוגע בטעם העראק ובריח הזעפרן דרך שיריו.
דומני כי נקודת ההתחלה של מסה זאת ,בסיפור דרכי אל התרבות הספניולית דרך זיכרון
חייו של סבי ,אף-על-פי שהיה בה כאב רב מרב ,היתה בעלת פוטנציאל לויתור לפני הישראליות,
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מתוך הכרה כי החיים במהותם הם טראגיים (כפי שאמר לי סבי פעם אחת); אולי כזה היה גם
ייאושו של קהלת-הזקן ,ומשכתי את כאבו הפילוסופי ,היודע את חוסר האפשרות לשמר את זיכרון
האדם באשר הוא ,למקום ספציפי ,כאילו משנה איזו תרבות מחקה איזו תרבות ,והרי סוף שתיהן
להישכח .סבי נתן לבו לארץ הזאת ולא תבע ממנה את עברו המחוק ,כי עברו כבר נחרב ביד אחרים.
המשכה של מסה זאת ,המקביל לציר הזמן הביוגרפי של חיי ,בו חזרתי דרך זיכרונו של סבי
אל הסבים והסבתות האחרים שלי ,ובין השאר אל הסבא והסבתא העיראקים ,הוא בעל פוטנציאל
השלמה קטן הרבה יותר עם הישראליות; עברם אכן נחרב ,בחלקו הלא קטן ,על-ידי הארץ הזאת
בגלגולה הציוני-מודרני; הספניולית הושתקה והפכה דחויה ושולית ,אבל הערבית נולדה כאן מחדש
כשפת אויב ממש .ואני מוצא עצמי פתאום מול סבי ,אני הצעיר הבא אחריו שני דורות ,שסיפור חיי
היה פשוט וקל הרבה יותר מסיפורו ,מוכן הרבה פחות להשלים עם הישראליות הזאת ולקבלה,
ישראליות שהוא נאבק בדי עמל לרכוש ,ואילו אני מחזיק בה כבר בצקלוני ובלבי.
*
החיפוש שלי החל בנקודת החוסר האישית ,במותו של סבי .והמשיך בגילוי כי רב מה שנגזל,
מה שהושתק ,מה שהודחק .ובכתיבה שלי בשנים האחרונות ,בעיקר בשנתיים האחרונות ,המרכז
היה אותה זעקת שבר וחמס על מעשה הגזל .לא באתי מתוך התרבות ההיא ,הנגזלת ,וכתבתי את
עלבונה בדרכה ,אלא באתי מן התרבות הגוזלת ,שהפכה תרבותי ,וצעקתי את עלבוני שלי ,על כי
איני בן תרבותי שלי ,על כי כל מה שאני יודע עליה הוא שלילתה והיעדרה.
המרכזיות של ההעדר בכתיבה המזרחית ,אני יודע זאת היום בדיעבד ,אינה מקרית .היא
נובעת מכך שגדלנו בתוך הספרות הישראלית-אשכנזית והמערבית מתורגמת; לא צמחנו בהקשר
של עיצובים רבים ,אלטרנטיביים ,של החוויה המזרחית (ובין השאר זעקתה) ,ואפילו הקהל
המדומיין שלנו לרוב יצירותינו ,הוא ישראלי "כללי" ,כלומר אשכנזי .ועל כן הכתיבה שלנו ,אם היא
מבקשת להיות מזרחית ,כלואה מלכתחילה במקום של מחאה או התרסה כלפי אותו אשכנזי
שקראנו בעבר (או שאנחנו מדמיינים שקורא בנו עתה) .ואף-על-פי שהזעקה יש לה מקום חשוב וכוח
גדול ,ובעיקר יסוד משחרר וממריד ,אין אנו חופשיים להשתחרר ממנה ,אף אם אנחנו רוצים בכך;
או אומר זאת אחרת :השחרור הלגיטימי היחידי מן הזעקה נמצא ,לכאורה ,במקום של
ההשתכנזות ,בו אנחנו מוותרים וכותבים כמו כולם ,או בבחירה להישאר "עדתיים" לכתוב פולקלור
"עדתי" ,כלומר מזרחי ,למען קוראים אשכנזים או משוכנזים.
כאשר אני חושב כיום איך אני משתחרר ממלכודת הקסמים הזאת ,התשובה שלי היא
כפולה :מצד אחד עלי להתגבר על המקום של ההעדר ומתוך לימוד אישי ,פנימי וחיצוני ,להגיע
לידיעה חדשה; ומצד שני אני זקוק לקהילה ספרותית אלטרנטיבית ,מזרחית ,שתאפשר דיון פנימי
אשר אינו נמצא כל הזמן ביחס של השוואה עם התרבות האחרת ,הישראלית "כללית" .אחרת ,אם
לכתוב זאת באופן בוטה ,אני אמשיך לכתוב שוב ושוב את אותו הסיפור ולא אצא מן המעברה
לעולם ,למרות שנולדתי לאמי יותר מעשרים שנה אחרי שהיא יצאה את שעריה.
קהילה ספרותית תיווצר על-ידי כך שנקרא זה את זה ובמובנים שונים נעלה זה על כתפיי
זה; נסכים זה עם זה ונתנגד זה לזה ,במגוון קולות וסגנונות ,ובהקשר ספרותי עצמאי ,כאשר איננו
צריכים להתנצל כל הזמן לפני ה"אחר" שלנו ,או לתקוף אותו .לשם יצירתה של קהילה ספרותית
כזאת יש צורך בעשייה משמעותית במישור העסקי ,בבניית הוצאות לאור (כגון בימת קדם לספרות
ואנדלוס) ,בארגון כתבי-עת (כגון הכיוון מזרח) ,וביזימת תחרויות ופרסים ספרותיים; כן יש צורך
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בעשייה הלא-עסקית ,בכתיבת ההיסטוריה הספרותית המשותפת ,במחקר האקדמי ובביקורת
הספרותית ,בארגון ערבים ספרותיים ,אירועי תרבות ,הצגות ,וביצירת הקשר בין יוצרים שונים ובין
יצירות שונות .ליצירתה של רפובליקה ספרותית בעלת-חיים משל עצמה תהיה משמעות כבירה
מבחינת צמיחתם של יוצרים חדשים ,צעירים ,אשר יוכלו להתחנך בתוך ההקשר של היש הקהילתי-
ספרותי ,בהקשר אלטיסטי-אומנותי.
קהילה ספרותית אלטרנטיבית זאת ,מזרחית ,לא תיבחן רק ביכולתה לעמוד עצמאית מול
הספרות (והביקורת) האשכנזית בארץ; עיקר מבחנה יהיה ביכולתה ליצור דיאלוג עם עברה שלה,
הטומן בחובו גם אפשרויות רבות לעתידה .בספרות זאת יש מקום להתקרבות אל האוקיינוס של
התרבות הדתית היהודית-מזרחית ,וכן יש בה מקום להתקרבות אל האוקיינוס של התרבות
הערבית (ואין אני רומז ,כמובן ,כי הֶ קשר העבר החוץ יהודי היחיד של המזרחיים הוא ערבי; יש
צורך להכיר את הקהילות המזרחיות השונות דרך העולמות המזרחיים השונים :הספרדי ,הבֶ ְרבֶ ִרי,
התורכי ,הכורדי ,הפרסי ,ההודי וכן הלאה).
כך לדוגמא שינוי מספר היוצרים המזרחיים ביחס לאשכנזים בתוכניות הלימודים של בתי-
הספר אינו מספיק בפני עצמו ,גם אם הוא יקבע שיוויון מספרי מדוייק ,כאשר ההקשר הרחב הוא
דומיננטיות של התרבות המערבית; זאת היא המכשלה העמוקה העומדת בפני התרבות המזרחית
בארץ בדורות האחרונים .במקום בו נותקה התרבות מהקשרה התרבותי ההיסטורי ,ולרבים
מצאצאיה הביולוגיים לא הוענקו הכלים התרבותיים להבין את משמעותה ,נמצא הצורך העמוק
בתיקון.
*
במסה זו התלקטו הרהורים שונים למקום אחד ,ובמידה רבה מוטל על הקורא לחבר
ביניהם לכדי רצף אחד ,אם בכך יחפוץ .אני משלי מודיע כי אין כאן תיזה מוגמרת .מסה זו היא
התבוננת ,מתוך פרספקטיבה מזרחית אחת בישראל ,על סיפור עצמה ,לא למעלה מזה .פרספקטיבה
זאת יכולה לקבל משמעות על-ידי קריאתה לצד פרספקטיבות אחרות .כי במקום האחדה של
פרספקטיבות שונות לפרספקטיבה אחת דרוש לנו דיבור ביניהן :עד כמה מה שאני כותב רלבנטי
לאחרים? עד כמה מה שכותבים אחרים רלבנטי לגבי?
אומר זאת אולי במילים ברורות יותר ,השואבות מתוך דברי כאן :עד כמה אנחנו קהילה?
או אולי ,מה נדרש לנו כדי לשוב ולהיות קהילה ,או כדי לבנות קהילה חדשה? ומי השותפים שלנו
לבניית קהילה? ולמי זה מסוכן?
סיוון-אלול ה'תשס"ה ,יולי-ספטמבר  ,2005ירושלים.
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אה ָרה
חלומות בַאלְֹ -ק ִ
דברים בקהיר ,יוני 2007
*
ראשית הרשו לי לומר שאני נרגש מאוד להיות כאן ,בקהיר של אּום ּכּולְ ת'ּוםּ ,כוְ ּכאב
אֶ לש ְרק ,בקהיר של המלחין מוחמד עבְ ד אֶ לְ -ווהאב ,בקהיר של הסרטים ,בקהיר של טהא חֻ ֵסיְ ן
הדגול ונגִ יב מ ְחפּוז המופלא ,בקהיר של נצח הפירמידות והנילוס ותפארת ההיסטוריה הארוכה,
פּוסטאט ,בה עברו שניים מהיוצרים העבריים הגדולים של ימי הביניים ,בדרכם
בקהיר ,כלומר ְ
מספרד למזרח ,רבי יהודה הלוי גדול המשוררים העבריים ,ורבי יהודה ַאלְ ח ִריזִ י גדול כותבי
המקאמה העברית ,שכתיבתם מעסיקה אותי מזה שנים ,בקהיר ביתו של הרמב"ם ,חכם מוסא אבן
מימון ,הנשר הגדול ,גדול הפילוסופים ומורי ההלכה היהודיים ,בקהיר בה התגורר אבן ח'לְ דּון בסוף
ימיו; במצרים ,אם להרחיק עוד אחורה בזמן ,של משה רבנו ,נבי מּוסא.
אני בא לקהיר כישראלי ,כך אומר דרכוני ,אבל גם כעיראקי ,אף על פי שפרט זה אינו מופיע
בדרכוני ,ואף על פי שמעולם לא ראו עיני את הפרת והחדקל ,ולא אדע מימֵ י ִמי כחולים יותר,
ַאלדגְ 'לה ,או הנילוסַ ,אל ִניל .כיהודי אני יודע כי נולדנו בעיראק ובמצרים ,שתיהן ערש
ִ
החדקל,
הציביליזציה :אברהם בא מעיראק ,משה ממצרים ,וביניהן ארץ ישראל .אני בא לקהיר שהיא מעין
ניו-יורק ,בירת העולם הערבי ,וההגעה אליה היא התגשמות של חלום .רוב הישראלים אולי שואפים
לניו -יורק שבאמריקה ,ולאנגלית ,אולי לשם שואפים גם חלק מן הסופרים המצרים בימינו ,אבל
בעיני הפרסום בקהיר של סיפ ִורי ,בתרגום לערבית שעשה מוחמד עבּוד ,היה התגשמות של חלום
גדול .והצטערתי מאוד ,אתם יכולים לדמיין ,על כך שסבי וסבתי ,עזרא ועליזה (לואיז) גחטן ,אשר
חיו בבגדאד עד  ,1951ואחר-כך בישראל ,נפטרו מן העולם ולא זכיתי שיהיו עמי בשעה שהסיפור
תורגם וראה אור בשפתם ,בקהיר .אני בטוח כי לּו היו יודעים על כך היו יודעים להעריך זאת באמת,
והיו גאים בכך מאוד ,גאווה שהיתה הופכת למקור אושר גדול ויציב בחיי.
על כן ההגעה לקהיר היא במובן מסוים מעין חזרה ,גם אם חלקית .משפחתית אני קשור
אומנם לבגדאד הרחוקה מכאן ,שם נולדה אמי לפני כשישים שנה ,ושם נולדו לפניה דורות ארוכים
במשפחתי ,אולי מאז יסודה של בגדאד כבירת הח'לִ יפּות הערבית ,ואולי עוד קודם לכן ,אם כי שם
משפחתנו ,ק ְחטאן ,שבו מתרגם רבנו סעדיה גאון את השם יקטאן מן המקרא ,הוא שמו של שבט
בתימן ,וכאשר הגיע סבי לארץ ,ועמד לפני פקיד העליה המבקש לרשום את שמו בתעודות הארץ
החדשה ,הוא הניח כי לפניו גוי ולא יהודי ,ועל-כן הגה השם במבטא מוסלמי ,ג ְחטן ,וכך הוא נותר
בתעודותינו.
בגדאד ההיא הרוסה כיום ,ומה שנותר ממנה נתון תחת הכיבוש האמריקאי ,ואני איני יודע
מתי אזכה להגיע לשם .מפחיד אותי לחשוב שאני אהיה הראשון בשושלת משפחתית ארוכה בת
 2500שנים ,מאז חורבן בית ראשון ,שלא ידרוך על אדמת עיראק .לפחות איני הראשון שלא ימות
שם .ואני נולדתי בין בגדאד לקהיר ,בבית-חולים בתל-אביב.
ועד שלא אשוב לְ בגדאד ,אני יודע ,אהיה חוזר לקהיר ,מתעניין בעיתוניה ובספריה ,בכתבי-
העת שלה לשירה ולספרות ,ובמוזיקה שלה ,המוזיקה המופלאה .מוזר ,אף-על-פי שנולדתי בשנת
השלום בין ישראל ומצרים ,ב , 1978-קהיר נראתה רחוקה כשהתבגרתי ,רחוקה מרחק נפשי גדול,
בשל חינוכי הישראלי .אולי בשל כך אני מתרגש כל כך עתה ,כמעט מסרב להאמין כי אכן הגעתי
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לכאן .על י להתוודות כי גם בשנים האחרונות ,כשהתחלתי להעמיק ולהכיר את התרבות הערבית,
הספרות ,המוזיקה ,ובתוכם את קהיר ,עדיין היא לא הפכה עיר מציאותית ,אלא היתה עבורי עיר
של חלום ,של חלומות רבים ,עיר של שירים וספרים ,של מציאות אלטרנטיבית ,נעה בין עבר לעתיד
ללא הווה שיה יה מוכר לי .והנה היא במציאות ,והנה אני כאן ,והכחול של הנילוס שמעבר לחלון
החדקל עליו חלמתי.
מחליף את כחול ִ
*
אני רוצה להתחיל את דברי הערב משיר שכתבתי בדיוק לפני שלוש שנים .השיר ,שכותרתו
"הערבית שלי אילמת" ("ערבִ י ִתי ח ְ'רסאאֻ ") ,עובר בין שני החלקים הלכאורה מפוצלים של זהותי
(אם כי הם כמובן גם מחוברים מאוד) ,שתי השפות האחיות :הערבית והעברית .ובחיי לשוני האחת
היתה אילמת והשניה דוברת; הראשונה היתה חוסר ,והשניה מלאות ,אך מלאות רק לכאורה ,כי
בלי הראשונה גם היא היתה חסרה ,גם אם בתחילה לא ידעה על חסרונה ,אולי עד קרוב לרגע כתיבת
השיר הזה .השיר הזה הוא שהיווה את הלב לסיפור שכתבתי לאחר מכןַ" ,אנא ִמן ַאלְ -יהּוד" ,אשר
תורגם לערבית על-ידי מוחמד עבּוד .גם השיר תורגם לערבית ,על-ידי משוררת פלסטינית צעירה
מנצרתִ ,רימא אבּו-ג'אבֶ ר ,ואני אקרא אותו בערבית לאחר שאקרא אותו בעברית.
הערבית שלי אילמת
הערבִ ית ֶשלִ י ִאלֶמֶ ת
חנּוקה ִמן הגרוֹן
ְמק ֶללֶת אֶ ת ע ְצמּה
בְ לִ י לְ הו ִֹציא ִמלה
יְ שֵ נה באוִ יר המחנִ יק שֶ ל ִמ ְקלְ טֵ י נפְ ִשי
ִמ ְסת ֶת ֶרת
ִמבְ נֵי-ה ִמ ְשפחה
מֵ אחו ִֹרי ְת ִריסֵ י העִ בְ ִרית.
וְ העִ בְ ִרית שֶ לִ י גוֹעֶ שֶ ת
ּומ ְרפְ סוֹת ה ְש ֵכנִ ים
ִמ ְתרוֹצֶ צֶ ת בֵ ין החד ִרים ִ
מ ְש ִמיעה קוֹלּה ברבִ ים
ֹלהים
ְמנבֵ את בוָֹאם ֶשל אֱ ִ
וְ ד ְחפו ִֹרים
וְ ָאז ִמ ְתּכנֶסֶ ת בסלוֹן
חוֹשֶ בֶ ת אֶ ת ע ְצמּה
גְ לּויוֹת גְ לּוי ֹות על ְשפת עוֹרּה
ּכְ סּויוֹת ּכְ סּויוֹת בֵ ין דפֵ י בְ שרּה
ֶרגע עֵ ירֻ מה וְ ֶרגע לְ בּושה
ִהיא ִמ ְצט ְמצֶ מֶ ת בּכ ְֻרסא
ְמב ֶקשֶ ת אֶ ת ְסלִ יחת לִ בּה.
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הערבִ ית ֶשלִ י פוֹחֶ ֶדת
ִמ ְתחזה בְ שֶ ֶקט לְ עִ בְ ִרית
וְ לוֹחֶ שֶ ת לחבֵ ִרים
עִ ם ּכל ְדפִ יקה בִ ְשע ֶריה:
ַאהלן".
"ַאהלן ְ
ְ
ּומּול ּכל שוֹטֵ ר עוֹבֵ ר ב ְרחוֹב
ש ֹולֶפֶ ת ְתעּודת זֶ הּות
מ ְצבִ יעה על ה ְסעִ יף ה ְמג ֹונֵן:
"ַאנא ִמן ַאלְ -יהּודַ ,אנא ִמן ַאלְ -יהּוד".
וְ העִ בְ ִרית שֶ לִ י חֵ ֶרשֶ ת
לִ פְ ע ִמים חֵ ֶרשֶ ת ְמאֹד.
עכשיו אני אקרא את השיר בערבית ,שזאת ,אגב ,הפעם השניה שאני קורא את השיר
בערבית ,הפעם הראשונה היתה לפני כחודש וחצי בערב שירה ערבי-עברי משותף בוואדי ערה לרגל
האחד במאי:
عرب ّيتي خرساءُ

 /أَ ْلموج ِبي َهار
من العبرية :ريما أبو جابر

َع َربيّتي خرساءُ
غاصَّة
تسبُ نفسها
دون أن تتفوّ ه بكلمة
تنامُ في هواء مال ِجئ َنفسِ ي الخانق
تختبئُ
ِ
من أبناء العائلة
خلف ستار العبريّة.
وعبر َيتي تهتاجُ
ِ
وشرف الجيران
تتراكض بين الغرف
َ
تسمعُ صوتها للجموع
للاُ
ُِ
تتنبّأ
بقدوم ِ
وبلدوزراتُ
وعندها تنزوي في الصالون
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تف ّكرُ في نفسها
ظاهرةُ ظاهرة على حا ّفة جسدها
ّ
ّ
اوراق لحمها
ُِ
مغطاة بين
مغطاةُ
لحظة عارية ولحظة مكسوّ ة
تنكمشُ في الكنبة
تطلبُ معذرة قلبها.
عربيّتي خائ ٌ
ِفةُ
تتن ّكر بصمتُ للعبر ّي ِةُ
وتهمسُ لألَصدقاء
مع كلُ طرقةُ على أبوابها:
"أهالُ أهالُ".
وأمام كل شرطيُ يمرُ في الطريق
تبرزُ هويّةُ
تشير إلى البند المدافع:
" أنا من اليهود  ،أنا من اليهود".
وعبر َيتي صمّاء
ِ
أحيانا صمّاء للغاية.
הערבית והעברית ,השפות האחיות ,קרובות מאוד ,כפי שהתבטא הדבר גם בהקראת השיר
בשתי שפותיו .יותר מאלף שנים שימשו אותנו יחד ,יהודי העולם הערבי ,היהודים-הערבים ,שתי
השפות הללו ,מימי רבי סעדיה גאון שנולד במצרים ,בפיּום ,ועבר לעיראק ,ועוד לפניו ,וביחד מילאו
את עיקר חיי הרוח והחומר ,היום והלילה ,הפרנסה והתפילה ,הפלְ ספה והחלומות ,השירה והפרוזה.
רוב הזמן היו השירה וההלכה עבריות ,קרובות ללשונות הרבים של המקרא ,התפילה והמדרשים;
ואילו הפרוזה ,משלימתה של השירה ,אשר ביקשה לתקשר עם העולם המודרני ומושגיו ,ואשר
דרשה יותר גמישות לשונית וחדשנות ,ובתוכה הפילוסופיה ,חקר הפואטיקה ,וגם חלק מן ההלכה,
היתה על-פי רוב ערבית.
אחד מגדולי משוררינו בימי הביניים ,משה אבן-עזרא ,הוא אבו הרּון ,בן ספרד היא
ַאלְ ַאנְדלֻס ,דיבר בספר הפואטיקה שלו ,אשר דן בשירה העברית אבל נכתב בערבית ,בשבח
"המדברים צחי-הדיבור בשתי הלשונות" .שתי הלשונות היו זקוקות לו לאדם היהודי כדי שיהיה
אדם שלם; השפה אותה ידע כל אדם כשפת אמו היתה הערבית ,הערבית-היהודית ,ובתיווכה הוא
הכיר גם את התרבות הערבית הלא יהודית ,התרבות הכללית בת הזמן ,במידות משתנות; ולצדה
היתה העברית ,שפת הדת וההיסטוריה והתפילה והקהילה ,וגם שפת השירה ,המקאמה ,ההלכה,
אשר ניסו לעמוד באתגרים הָאמנותיים ,הפואטיים והלשוניים שהעמידו לפניהם המודלים
הערביים .אבן עזרא כתב בהערצה גדולה כי "השירה היא חכמת הערבים" ,ובחר ללכת בשירתו
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העברית בעקבות המסורת הערבית; באפיינו את הערבית אותה אהב ועליה גדל הוא השתמש במשל
מקובל" :לשון הערבים בין הלשונות כעונת האביב בין העונות" ("לִ סאן אלְ ערב ביְ נ אלְ ַאלְ ִסנה ּכזמן
אֶ לרבִ יעִ ביְ נ אלְ ַאזְ מנה") .ואיך נוותר על העושר הזה ועל הקרבה של שירתנו אל השירה הערבית?
כתב רבנו יהודה אלחריזי (אשר נודע בשמו הערבי כיחיא אבן סלימאן אבן שאול אבו
זכריא) ,גדול בעלי המחברות העבריות ,בעל התחכמוני ,ובעל התרגום לְ מקאמות ַאלְ ח ִר ִירי
העיראקי ,על התעוררותו לכתוב בלשון ישראל מתוך קנאתו בשפעת הספרים הנהדרים הכתובים
בלשון ישמעאל הרחבה ,והבהיר" :דעו כי השיר הנפלא ,אשר בפנינים ממולא ,היה בתחילה לבני
ערב לנחלה ...ולהם על משוררי תבל המעלה הראשונה ...ואף על פי שיש גם בכל אומה משוררים,
ומתעסקים במלאכת השירים ,כל שיריהם לנגד שירי ישמעאלים לא לעזר ולא להועיל ...כי אין
השיר הנעים במבטאו ,הֶ ע ֵרב במקראו ...כי אם לבני ערב לבדם ,וכל הגויים כאין נגדם".
אבל למרות ששתי השפות שלנו קרובות כל כך ,ושתי השירות קרובות כל כך ,השיר
שקראתי לכם נשמע שונה בשתי השפות ,ואף אני לא יכולתי לכתוב אותו בשתי השפות ,אלא רק
בעברית .לשם הערבית צריך הייתי תרגום ,כלומר מתרגמים אשר ירצו בהעברת השיר בין השפות.
ושונה מאוד הדבר להגיד בעברית "הערבית שלי אילמת" ,ולהסתפק בערבית שכל ישראלי יודע ,של
"אהלן וסהלן" ,ושל "אנא מן אל-יהוד" ,מאשר להגיד את הדברים הללו בערבית; ובתרגום קרה
שמה שהיה במקור העברי בערבית ,נמצא בערבית כחלק מטקסט ערבי שלם ,כלומר כאילו נאמר
במקור בעברית ,כלומר השיר בערבית הוא רק בערבית ,ואילו השיר בעברית מכיל גם ערבית; עוד
אני צריך לחפש את הערבית שתאפשר לי להכניס אליה מילים עברית וערבית-יהודית .בעברית,
האמירה "אנא מן אל-יהוד" ,המכריזה על היהודיות בערבית ,נשמעת קודם כל כערבית ,ואילו
בערבית זו הכרזתו של היהודי ,שהתמעטה בשפה זו.
*
בזכות המתרגמים יכולתי לעבור בין השפות ,כלומר לחזור לערבית ,שבמובן עמוק מסוים
היא שפת השיר הזה ,ושפת הסיפור "אנא מן אל-יהוד" ,אבל באותו מובן גם לא הייתי כותב אותם
בערבית ,כי לא הייתי נתון בתוך אותו מאבק ,ובאותו חוסר ,כי הערבית שהיא שפת השיר ושפת
הסיפור היא הערבית החסרה; בערבית אולי הייתי כותב את השיר "עִ בְ ִרי ִתי ח ְ'רסאאֻ " ("העברית
שלי אילמת") .זאת ועוד ,השיר הזה ,על חוסר הערבית ,אומנם אומר כי הערבית שלי אילמת ,אבל
מתחיל קודם כל באמירה" :הערבית שלי" .אחר כך מגיעה האילמת ,אבל קודם כל היא הערבית
שלי ,וכך הוא תובע עליה בעלות ,וזיכרון ,ושייכות ,אני שייך לה והיא שייכת לי .לראשונה יכולתי
לומר ,ובאופן גלוי ,כאמירה לעצמי ולאחרים .את הבעלות הזאת ,והשייכות ,שבה פותח השיר,
הבנתי כמובן זמן ארוך לאחר שהוא כבר נכתב.
אתם ,אשר גדלתם בערבית ,ונעתם אולי בעיקר בין הערבית הספרותית ,הפ ְֻצחא ,ובין
המדוברת ,הע ִמיא ,אולי אינכם מרגישים את תחושת החנק הזאת ,של שפה קרובה ,שהיא חלק
מכם ,חלק הנפש ,אבל שאינכם יודעים אותה והיא נחנקת בתוככם ,מוסתרת .אולי אין אתם
מכירים את התחושה שאותה שפה עיקר קיומה בקללות ,ובהן היא למעשה מקללת את עצמה,
מודיעה לרגע על קיומה עדיין ,כי מחיקה מוחלטת היא בלתי-אפשרית ,אבל באותו רגע של קיום
וגילוי היא מוסיפה גם על מחיקתה; שפה הישנה כאותם פועלים חסרי רשיון המהגרים לעיר הגדולה
וישנים במקלטיה הנסתרים ,מפחד המשטרות ,שפה המסתתרת אפילו מבני המשפחה ,למרות שגם
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אצל כל בני המשפחה האחרים היא קיימת ,היא הסוד הגלוי-נסתר של המשפחה ,שלעיתים לא
מדובר בתוך המשפחה ,ולעיתים לא מדובר מחוץ למשפחה.
אולי אני צריך לספר לכם משהו על הערבית בישראל ,כשפה של יהודים ,על מקומה בתוך
המשפחה ומחוץ למשפחה ,וההשתנות של המקום שלה בין הדורות השונים .למעשה אספר לכם על
המשפחה שלי .אמי נולדה בבגדאד בשם ס ִמירה ק ְחטאן ,ושפתה הראשונה היתה הערבית-היהודית-
הבגדאדית .לישראל היא הגיעה בגיל חמש ,ולמדה את העברית ,שפת הארץ החדשה ,לפני הוריה;
הם כמובן הכירו מעט עברית עוד קודם לכן ,מילים רבות מהעברית נכנסו לערבית-היהודית ,וסבי
גם הכיר את התפילה ,אבל היתה זאת עברית אחרת ,שונה בתחבירה ,באוצר המילים שלה ,ואף
במבטאה :הם הכירו מילים עבריות שמבטאים את אותיותיהן כמו שמבטאים את אותיות הערבית
במבטא היהודי-עיראקי ,אבל העברית בישראל ,שהושפעה מדרכי ההיגוי של האשכנזים וגם של
הספרדים ,אבל בהחלט לא מאלו של העיראקים ושאר היהודים-הערבים ,נהגתה אחרת .ואמי,
בגילה הצעיר ,קל היה לה יותר מלהוריה ללמוד את השפה החדשה ,את העברית ,ולאמצה כ"שפת
אם" חדשה; ואחרי שלמדה אותה היא "שכחה" את הערבית; כלומר ,היא לא באמת שכחה את
הערבית ,היא המשיכה לשמוע ערבית כל ימי חיי הוריה; היא היתה שומעת אותם מדברים ערבית,
מבינה ,ועונה להם בעברית ,והם כמובן היו מבינים אותה.
למה היא "שכחה" את הערבית? היתה איזו מורה שבא הביתה ,אולי כשהיא היתה
בחטיבה ,וביקשה מן ההורים שלה להפסיק לדבר אתה ערבית; אבל גם בלי אותה מורה ,שבקשתה
כלל לא קוימה מצדם של הוריה ,כל ילד יכול היה להבין באותו הזמן כי הערבית בישראל סומנה
כשפת אויב ,וגם כשפה נלעגת וכשפה נחותה ,וזאת מתוך התנשאות של מערב על מזרח שלא נזקקה
כלל להוכחה ,שכדי לקבל אותה לא היה צריך להכיר בכלל את השפה ואת עושרה ,או לקרוא אצל
אבן עזרא .לא היה נעים לילד עיראקי שהוריו ילכו עמו ברחובה של עיר ישראלית ויפנו אליו
בערבית ,יקראו לו "בְ דלּכ" ,ויהודים רבים למדו לשנוא את מזרחיותם וערביותם" ,לתקן" את
מבטאם לעברית "נכונה" ,כלומר אשכנזית-צברית (וכמובן שלא אשכנזית-מזרח-אירופית) ,לצבוע
את השער לבלונד ,לבקש מן האבות לגלח את שפמיהם ,ולבקש מן הנגנים לשבור את עּודיהם שיהיו
לגיטרות ,ומן הזמרים שישטיחו את רבעי הטונים והסילסולים.
אולי כדאי להגיד משהו על השפות הרבות של היהודים ,השפות שיהודים הגיעו איתן
לישראל ,או שדיברו בהן בישראל לפני הציונות ,ועל היחס של הציונות אליהן .יהודים הגיעו
ממקומות רבים ,עם שפות שונות ,הקשורות למקומות שבהם הם חיו ,אבל לרוב עם ניבים יהודיים
של שפות מקומיות ,לעיתים ממש שפות עצמאיות :יהודי תורכיה ,יוון ,בולגריה ,צפון מרוקו וחלק
מיהודי ארץ-ישראל ,אשר הגיעו אליהן מספרד בגירוש של  ,1492דיברו בתחילת המאה העשרים
ספרדית-יהודית ,ספניולית (שלה שמות רבים ,כחכיתיה בצפון מרוקו ,וג'ודיזמו ,ולדינו) ,ולא
תורכית או יוונית ,אך הספניולית כמובן הושפעה מאוד משפות אלו ומשפות נוספות; יהודי פולין
דיברו יידיש ,המכילה יסודות של גרמנית מוקדמת ,עם השפעה חזקה של השפות הסלאביות,
וביניהן הפולנית; ויהודי בגדאד דיברו ערבית במבטא שונה מן המוסלמים והנוצרים ,ובתוך הערבית
שלהם היו יסודות רבים מן העברית והארמית ,שאותם לא יכלו שומעים מוסלמיים או נוצריים
להבין ,וכן יסודות מן התורכית והפרסית הקרובות לעיראק.
בשפות הללו נוצרו יצירות יהודיות רבות ,ספרות ,פרשנות דתית ושירה עממית .אי אפשר
כ מעט ,לדוגמא ,לדבר על יצירת נשית יהודית אם בוחנים רק את העברית ,ללא שפות היהודים.
הציונות האשכנזית ,אשר אבותיה הגיעו בעיקר מאירופה ,ביקשה לחדש את קיומו הפוליטי של
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העם היהודי ,בין השאר על ידי החייאת השפה העברית הישנה; השפה העברית מעולם לא מתה
ממש ,אבל בסוף המאה ה 19-ובתחילת המאה ה 20-היא הפכה לשפה מדוברת ,כאשר במבטאה
נוצרה פשרה בין המבטא האשכנזי והספרדי ,או בין מבטא האותיות האשכנזי ,למעט הת"ו הרפויה,
והטעמה ספרדית ,בלי קשר למבטא היהודי-ערבי .כדי להשליט את העברית ,מה שנראה לרוב ראשי
הציונות כצעד הכרחי ליצירת עם יהודי חדש בישראל ,הם נאבקו עם השפות היהודיות הרבות,
ובתחילה בעיקר עם היידיש ,שהיתה שפה מאוד נפוצה ,שפתם של יהודי מזרח אירופה ,שפת אמם
של רוב הציונים בתחילה.
כלפי היידיש היתה התנגדות עצומה מצד הציונים דווקא בשל כך שהיא היוותה איום
מבית ,מנפש ,היא איימה להיות שפה ראשונה ,היו מי שחשבו שהיא צריכה להיות השפה של ישראל
החדשה .המיתוס של הציונים היה של מחיקת העבר שלהם ,מחיקת הגולה היהודית ,וחלק ממה
שחלקם ביקשו להשליך מאחור היה היידיש; בשלב הראשון זה היה סוג של התאבדות ,מחיקה של
חלק מעצמך ,ולפעמים ,כידוע לכולנו ,את האכזריות הגדולה ביותר אתה מפנה כלפי עצמך .אחר כך
זה לא היה רק התאבדות ,וכשפליטי השואה באו ,הם אולצו לוותר על היידיש ,ויתכן כמובן שבכל
שלב רק מיעוט בחר בכך באמת ,ועל האחרים זה נכפה .היחס כלפי הערבית מצד הציונים גם הוא
היה קיצוני ונוקשה ,כמו היחס ליידיש ,ואלו שתי השפות שזכו לניסיון המחיקה החריף ביותר .אבל
ניסיונות המחיקה כלפיהן היו בעלי מאפיינים שונים מאוד.
ביחס לציונים האשכנזים בתחילה ,עוד לפני הקמת מדינת ישראל ,הערבית היתה השפה
של האחר הגמור ,של הפלסטיני בן הארץ ,המתמודד עמם על הזכות הפוליטית להגדרה עצמית,
והזכות לבעלות על הקרקע וההיסטוריה של הקרקע .חלק מהציונים ,בשלב הראשון ,למדו ערבית,
דיברו בה ,וחלקם התייחסו אליה ברומנטיקה מסוימת ,שאופיינית לרומנטיקה אירופית מול
המזרח ,וראו בפלסטינים שורשיות מסוימת ,כאילו הבדווים הם מעין צאצאים ישירים בתרבותם,
דיבורם ומרָאם לאברהם אבינו מלפני  4000שנה .אבל אצל רוב הציונים סימנה הערבית כאמור גם
נחיתות עקרונית ,של מזרח יחסית למערב ,וגם סימנה את הפלסטינים ,שהפכו להיות באופן ברור
יותר ויותר האויב של הציונים .ב ,48-עם המלחמה ,רוב הפלסטינים גורשו ,ועמם גורשה שפתם.
רבים ממקומות הישוב של פלסטינים איבדו את שמם הערבי (שלעיתים היה קשור לשם עברי קדום
יותר מתקופת המשנה או המקרא) ,אשר נמחק מן המפות והשלטים ,וקיבלו שמות עבריים;
ולעיתים שרדו השמות הערביים ,למשל בשכונות הירושלמיות קטמון ,טלביה ,בקעה ,מלחה ועוד.
"במקום" הפלסטינים ,ואני אומר זאת כמובן במירכאות כפולות ומכופלות ,הגיעו לישראל
בראשית שנות החמישים מאות אלפי עולים יהודיים מהעולם הערבי ,והערבית שלרגע אבדה שבה,
ועמה הפחד שהיא עורר אצל האשכנזים .זאת כמובן הפרזה ,כי בין יהודי הארץ עד תחילת המאה
ה 20-היו שלוש קהילות ,של ספרדים ,אשכנזים ומסתערבים ,דוברי לאדינו ,יידיש וערבית ,אך אם
עד שלב מסויים במאה ה 19-היוו הספרדים והמסתערבים יחד רוב ,הרי שבמאה העשרים הם הפכו
מיעוט ,וערבית בארץ נתפסה כשפה פחות ופחות יהודית (אם כי רבים הסיפורים על אשכנזים בני
היישוב הישן שדיברו ערבית ,ואף היה ניסיון למעין מילון ערבי-יידישאי).
רוב יהודי עיראק עזבו אותה בין ראשית  1950לסוף  ,1951במידה רבה בעקבות אילוץ
ומניפולציה של שתי הממשלות ,הישראלית של דוד בן-גוריון והעיראקית של נּו ִרי אל-סעִ יד ,תוך
כדי ויתור על אזרחותם ורכושם .וכאן ,אני חושב ,אם להשוות את היחס לערבית בארץ ליחס
ליידיש ,היה רצח ,לא התאבדות .מישהו חיצוני תבע בכוח לוותר על הערבית ,כמסמלת אוייב
ונחיתות תרבותית ,בלי הכרה אמיתית של הערבית .היהודים מן העולם הערבי נתבעו ,ובעיקר
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הילדים שנשלחו אל בתי-הספר הישראליים ,למחוק את הערבית ,אלא אם התגלגלו לאחר מכן
לשירותי המודיעין .וזה כמובן הוביל להרבה שנאה עצמית ,והרבה הכחשה .הם נדרשו להחליף
שמות ערביים ,ולתקן את המבטא העברי שלהם ,מה שהיה קשה מאוד לעיראקים ,שביטאו את
עיצורי העברית כמו הערבית (מה שאולי נכון יותר היסטורית ביחס לעברית החדשה) .כך נוצר בארץ
מצב מוזר בו דווקא מי שסומנו כמעמד נחות ,גם מעמדית ,הם אלו המדברים נכון ,ואילו האליטה
מדברת לא נכון (וכך כשהציגו את "גברתי הנאווה" בעברית ,הפרופסור לימד את העלמה המזרחית
מן הפריפריה כיצד לבטל את ההבדל בין האל"ף לעי"ן ובין החי"ת לכ"ף הלא דגושה ,וכיצד לבטא
את הרי"ש החדשה שהומצאה בארץ) ,ומכאן נוצרו אובססיות אחרות ,למשל לתקן זכר ונקבה בשם
המספר ,בניגוד לעברית של לשון חכמים שנטתה לעירוב מסויים ביניהם (כדברי משה אבן עזרא:
"כל שאין בו רוח חיים זכרהו ונקבהו").
בשונה מהיידיש של יהודי מזרח אירופה שהחרדים האשכנזים המשיכו לדבר בה
וממשיכים ,רוב היהודים מהעולם הערבי ,מעיראק ועד מרוקו ,מחלב ועד תימן ,בהדרגה ,בשלבים
שונים ,ויתרו על הערבית ,והרבה מהניבים של הערבית-היהודית אין להם היום יותר דוברים ,מלבד
חוקרים וזקנים ,והם אבדו לנצח (כמובן ,יש גם קבוצות המזרחיות שלא דיברו ערבית ,אלא כורדית,
פרסית ,ספניולית ,בֶ רבֶ רית – וגם אלו התבקשו להשתתק); המלחמה הגדולה היתה על הילדים,
ובכך הציונות פחות או יותר ניצחה; אנחנו הנכדים אולי מנסים במידה כלשהי להפוך את היוצרות,
אבל אחרי ששפת אבותינו הפסידה.
הערבית נשארה כשפתם של הפלסטינים אזרחי ישראל ,כלומר לא הערבית-היהודית ,אם
כי יש בערבית הפלסטינית-ישראלית תופעות הדומות לערבית-היהודית ,כמו ריבוי הכנסת מילים
עבריות למשפטים ,וכן ראיתי מישהו מאבו-גוש (או ליתר דיוק אבו-ע'וש) כותב הודעות כתובות
בטלפון סלולרי ,שכנראה לא היו לו בו אותיות ערביות ,בדיוק באותו תעתיק עברי של הערבית
שמקובל היה בערבית-היהודית .אצל יהודים היא שרדה באופן חלקי ,במילות חיבה ,ברכה וקללה,
במוזיקה ,בצליל של המילים (וכמובן גם אצל אלו שהלכו לשירות הביטחון ,ושעובדת היותם
ערבים-יהודים הפכה נכס לשירותי המודיעין ,כגון המסתערבים ,אלי כהן ,וכו' ,וכן קבוצה יותר
קטנה מספרית ,שהמשיכה עם הערבית במחקר ,בכתיבה ספרותית ובתרגום).
*
ואני אמשיך בעוד מקרה משפחתי ,ואתם יודעים ,ההיסטוריה היא לפעמים היסטוריה של
המון אנשים ,ולפעמים היא פשוט המשפחה ,ואני משתמש במשפחה שלי להסבר של ההיסטוריה,
ואני חושב שהדברים קרובים למה שקרה אצל הרבה אחרים ,אבל גם מה שקרה במשפחה שלי קרוב
ללבי ,והוא ההיסטוריה שלי .קרה המקרה וכשאני הייתי בן שבע עשרה סבתי ,שכבר היתה חולה,
חזרה לדבר בחודשי חייה האחרונים רק ערבית ,בלי עברית; היא "שכחה" את העברית .תארו לכם
כמה מוזר זה לנכד ,שפתאום אין לו שפה משותפת עם סבתו .היא לא דיברה עוד עברית ,אני לא
ידעתי עדיין ערבית .למדתי מעט ערבית בבית-ספר ,שנתיים ,אבל לא ברצינות רבה ,ומן הבית הכרתי
"ַאשלוֹנּכ" (כלומר ,מה
ְ
באמת מילים של חיבה וקללה ,ושאלת "מה שלומך?" העיראקית הנצחית,
הצבע שלך) ,וכמובן הרבה סלנג ערבי ,לאו דווקא עיראקי ,שחדר לעברית :אחלה ,סבבה ,יאללה,
אודרוב ,פינג'אן ,סחבּכ ,מנגל ,ג'אבר ,טאוויל ,פשלה ,דחּכה ,חרּכה ,ר ְס ִמי (והרבה מילים שחדרו
לעברית כבר בימי הביניים ,ואין אנו שמים לב למקורן :תאריך ,קוטר ,או בעת חידוש העברית:
אדיב ,וכמובן המילים העתיקות הרבות המשותפות לנו :יד ,עין ,ראס ,חרב ,מטבח והמספרים).
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לא ידעתי איך לדבר איתה ,לא יכולתי .ומה שנראה היה לנו "נורמלי" קודם לכן ,שהסבים
והסבתות מדברים שפות אחרות ומבטאים אחרים ,ואילו לנו רק עברית (ואנגלית) ,ומבטא ישראלי,
נורמלי כל כך עד שחשבנו שבכל דור כך ,נכדים דוברים שפות חדשות ושוכחים שפות ומבטאי
סביהם ,אולי כך יעשו גם נכדינו ונכדותינו ,פתאום הפך למאוד לא נורמלי .פתאום הרחוב פלש אל
הבית ,פתאום לאט לאט התחוור לי איך המדינה ,בהחלטות של שרים או פקידים ,החליטה שלא
אדבר עם סבתי בסוף חייה.
לאמא שלי אין מבטא עיראקי ,כמעט ואין .רק כשהיא מבטאת את שמות המאכלים
העיראקיים אפשר לזהות את המבטא העולה מאחוריהם .לסבי ולסבתי ולחלק מן הדודים והדודות
היה כמובן מבטא עיראקי ,ומבטא עיראקי כבד .המבטא העיראקי ,ובכלל המבטא המזרחי ,הוא
נושא לקומדיות בישראל (כתב על כך דרור משעני יפה והכתיר הדברים "המזרחי כהפרעה
לשונית") ,או לבושה (למרות שמצד שני לפי שולחן ערוך וההלכה הספרדית ,מי שלא מבטא חי"ת
ועי"ן בקריאה בתורה ,למשל ,לא יכול להוציא את הציבור ידי חובה ,לא יכול להיות שליח ציבור).
יש מקומות שבהם המבטא המזרחי עדיין בולט ,בהם הוא שרד יותר ,ואולי יותר מן העיראקים
הקפידו על כך התימנים והמרוקאים ,אולי גם בגלל שאותם שלחה המדינה לעיירות גבול מרוחקות,
ושם הם היו הקבוצה הדומיננטית ולא ויתרו על מבטאם ,ואילו העיראקים הגיעו רובם לערים
הגדולות ,לרמת-גן ולשאר הערים שסביב לתל-אביב ,והתערבבו בהן .במבטא העיראקי בולטת
ההגייה שהולכת בעקבות ההגייה של הערבית ,וכנראה ההגייה העברית הקדומה ,ולא רק של החי"ת
שבעברית הישראלית החדשה ,כלומר האשכנזית ,כלומר זאת שגם אני מדבר ,הפכה לכ"ף לא
דגושה ,והעי"ן שהפכה לאל"ף ,אלא גם נמצאת בה הקו"ף שבעברית החדשה הפכה לּכ"ף ,הטי"ת
שהפכה לת"ו ,הצד"י שהפכה לאות שכנראה נלקחה מן הגרמנית בכלל ,ונאמרת ְתס"די ,הו"ו
שנהגית עכשיו כב"ית לא דגושה ,הת"ו והדל"ת הרפויות שנאמרות עכשיו כדגושות ,הגימ"ל הלא
דגושה שבוטא בה כע'ין הערבית (מעין רי"ש גרונית) ועתה נהגית כדגושה ,הרי"ש שנהגתה כרכה
(במבטא העיראקי לא היתה הגיה שונה לב"ית הלא דגושה ,שנהגתה כדגושה).
העברית עצמה אינה זרה לנו ,יהודי המזרח ,כמובן .היא שפת התנ"ך ,היא אחות לערבית
ולארמית ,היא שפת התפילה ,היא שפת רבים מספרינו ושירתנו ,והיא שפתנו המדוברת עכשיו .היה
הרבה יותר מצחיק ,באמת ,לּו היתה הציונות האשכנזית בוחרת ביידיש כשפה הלאומית של מדינת
ישראל ,ואז וודאי היתה מתקיימת התנגשות תרבותית אחרת בין יהודי המזרח ויהודי אירופה .אבל
העברית הופכת לזרה לנו ככל שהיא מתרחקת מן הערבית ,העברית היא שפה משפות המזרח-
התיכון ,והיא מוכרחה לטעמי ,כמו שאמר פעם פרופ' ששון סומך ,את הערבית כדי להתקיים ,כדי
לחיות חיים אמיתיים מלאים ,ובוודאי שמבחינתנו ,יהודי העולם הערבי ,אשר כל מסורתנו קשורה
לערבית .גם מבחינת הדיאלוג שלנו עם עצמנו ,ועם העולם הערבי.
אני לומד ערבית היום ,פ ְֻצחא ,אבל עדיין בשלב מוקדם של כך .את השיר כתבתי כמובן
כשלא ידעתי ערבית ,ולמעשה השיר הזה הכריח אותי ,או לפחות שלח אותי ,ללכת ללמוד ערבית.
והמרחק שעברתי מאז עושה אותו מעט רחוק ממני ,למרות שעדיין לא לגמרי .הערבית שלי כבר
אינה אילמת ,ובוודאי שלא חרשת ,אבל עדיין אינה מדברת שוטפת ,ועוד איני יכול לכתוב בה ממש,
ולהתחיל לנסח ערבית שתהיה שלי ,שיהיה בה הידהוד העברית והארמית ,כפי שהעברית שלי נזקקת
להידהוד הערבית והארמית.
הערבית שלי ,אני מאמין ,משנה את העברית שלי ,ואת היכולת שלי לכתוב בעברית .בשיר
חסרה  /את היהודית המרוקאית ואת הערבית הבגדדית".
ָ
לארז ביטון כתבתי" :העברית שלי
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עכשיו היא מעט פחות חסרה ,הן את הערבית והן את העברית של אחרי המקרא ולפני הציונות ,של
התלמוד ,המדרש ,לשון החכמים ,ההלכה והפיוט.
לפני כשלוש שנים ,כשנפטר סמיר נקאש ,הסופר היהודי-עיראקי אשר הגיע בגיל  13לישראל
וכתב בה בערבית יום עד מותו ,אולי הסופר הערבי-היהודי הגדול ביותר במאה העשרים ,התגברה
בי תשוקה לכתוב ערבית .עדיין לא ידעתי ערבית ,וגם היום ,לאחר כמעט שנתיים של לימודים ,עדיין
איני יכול לכתוב בה דברי ספרות .אני קורא ,שומע .אני נזקק לתרגום ,דרכו אוכל לעבור אל השפה
האחות ,שקיימת בי אילמת ,ופועלת במקביל לעברית ,המדברת אותי .אני זקוק למתרגמים כדי
להפוך לסופר ערבי.
הגעש של העברית החדשה מבהיל ומהפנט .אני אוהב את הגעש של המשיח בעברית ,של
האל ,של נבואותיו ,וזוכר את שכתב גרשום שלום בגרמנית ,כי העברית לא תישאר אילמת בשפה
שבה השביע האל את נביאיו .אני נחרד מן העברית שבה מיישרים ומשטחים שדות ,כלומר עוקרים
עצי זית ,מן העברית שבה יש כתרים המחביאים את המצור ,ובה הבולדוזר אומר את דברו לבניינים
אילמים .העברית הישראלית שלנו לעיתים מאוהבת בעצמה ונקרעת בין הקצוות ,לעיתים היא
מתביישת מול אחותה הגדולה ,העברית הרבנית והמקראית ,כילד סורר .אך לרוב היא לא זוכרת
את הוריה ואת קרוביה ,ואז יש בה רב מן החירשות והעיוורון ,והתרוצצות בלתי פוסקת ,שאין בה
שובע ,והיא כואבת ומכאיבה ,כועסת ומכעיסה.
אני אוהב את העברית ,היא שפתי הראשונה ,רק בה אני יכול לכתוב ולהתקיים באמת,
ולפני מותי כנראה אשכח את כל השפות האחרות שלמדתי ואזכור רק אותה .אבל הדרך היחידה
שהיתה לי ,מבחינתי ,לשחרר את העברית שלי ,וכן לא להוסיף לכתוב שוב ושוב ,לאורך כל חיי,
גרסאות חדשות לשיר "הערבית שלי אילמת" או לסיפור "אנא מן אל-יהוד" ,היתה ללכת אל
הערבית והעברית הרבנית .רק איתן יכולתי להשתחרר מן הכעס הגדול על העברית ,מהפניית המבט
המאשים על האשכנזי ,מהצורך לכתוב שירי התנגדות לעברית בעברית ,ולהתבונן במשפחה,
ובעצמי ,ולכתוב מחדש בעברית ,שהיא גם חלק מן המזרח ושפותיו.
*
אחרי שאמרתי מה שאמרתי על עצמי ,על משפחתי ,על העברית והערבית ,על השיר ,אני
רוצה להגיע לסיפור "אנא מן אל-יהוד" ולתרגומו ,שבגללם אנחנו נפגשים .קודם כל זה הזמן
והמקום להודות למתרגם ,מֻ חמד עבּוד ,על עצם הבחירה לתרגם ,ועל התרגום הרגיש והמאמר
המצורף אליו .עבוד העביר אותי למקום אחר ,ופתאום ירושלים שלי ,שזוכרת בעברית את בגדאד
ואת פלסטין שלפני  ,48קיבלה נוכחות בתוך הערבית ,ובקהיר .והסיפור שלנו ,היהודים אשר באו
מן העולם הערבי לישראל ,היהודים-הערבים ,ובעיקר סיפור בני הדור שלי ,אשר לא נולדו בעולם
הערבי ולא למדו בו ,אלא נולדו להורים שבאו משם (או כמוני לאם שבאה משם ,ולאב שבא ממקום
אחר ,להורים מגרמניה ומתורכיה) ,סיפור אשר אין אנו יכולים לכתוב אלא בעברית ,וחשבנו כי לא
ישמע "שוב" בערבית ,והנה הוא נשמע ,ולּו במעט ,בערבית ,ואני מקווה כי כמה מן העותקים של
"אל -הילאל" התגלגלו לבגדאד השסועה והעצובה שלנו ונקראו שם ולּו במעט ,למרות שאיני יודע
כמה הם יוכלו לעורר בה עניין בסערת הקרבות הנוכחית .הימצאותה של האוזן הקשבת של עבוד,
ונכונות כתב-העת אל -הילאל לתת לדברים בימה ,אינם מובנים מאליו מבחינתי ,והם מהווים
מבחינתי הזמנה לדיאלוג ,שהוא גם אישי וגם קולקטיבי ,בין היהודים בני העולם הערבי ,היהודים-
הערבים ,ובין העולם הערבי הגדול ותרבותו.
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הקרע האיום אשר כפתה עלינו ההיסטוריה ,קרע שהוא גם פנימי לנפשנו וגם חיצוני ,מן
העולם הערבי והתרבות הערבית ,קרע הנמשך מזה שנות דור ,הוא דבר שיש לתקנו ,ואני מקווה
שנמצא לכך שותפים בעולם הערבי ,אשר עדיין זוכרים את שותפותם ארוכת השנים של היהודים
בהיסטוריה של העולם הערבי ,ובתרבותו .אתן דוגמא קטנה :שני המלחינים העיראקים היהודים
המפורסמים ,צאלח ודאוד אל-כוויתי ,אשר אני מעריץ של המוזיקה שלהם (בשל הנתק הארוך
אנחנו עדיין ערבים של שנות הארבעים והחמישים ,לפחות מבחינה מוזיקלית ,מקשיבים לאום
כולת'ום ,סלימה פאשא ,לילא מורד ,זוהרה אלפסיה ,נאזם אלע'זלי ,בנוסטלגיה של מהגרים ,רק
לאלְ האם אֶ לְ מ ְדפעְ י ולכאדם א-סאהר
לאט מעדכנים את הטעם המוזיקלי שלנו ,הנה אני מקשיב גם ִ
הפועלים כיום במוזיקה העיראקית) ,נמחקו הן מן ההיסטוריה העיראקית ,בהוראתו האישית של
צאדם חוסיין ,אשר אסר להשמיע אותם ,והן מן ההיסטוריה והתרבות היהודית ,אשר נכתבה
בישראל בעיקר על-ידי אשכנזים ,שם המוזיקה שלהם לא התאימה לאוזניים של קובעי הטעם.
בשנים האחרונות בהקשר שלהם יש תנועות קלות של תיקון ,הן בעיראק והן בישראל ,אך דרך
ארוכה עוד עומדת לפנינו.
ַאצלִ י" ,שאל
אגב כאן ,בקהיר ,באחד מדוכני הּכּוש ִרי ברחובות ,שנשא את השם "כושרי ְ
אותי המלצר מהיכן אני ועניתי "מן אורשלים אלקודס" .המלצר התבלבל לרגע ,ואז הקשה ושאל
אם מאורשלים או מאלקודס ,שכן למיטב ידיעתו אין מדובר באותו מקום .אמרתי שאני
מאורשלים .ואז הוא שאל אם אני "יהודי אצלי או מן אל-יהוד אל-ערב" .מצד אחד ,מוזר היה
לשמוע שגם בקהיר יהודי-אצלי ,מקורי ,הוא יהודי אירופי (ועל כן אולי שמו עורכי גיליון אל-הילאל
שבו פורסם התרגום על הכריכה את צילום מסגד אל-אקצא ,שיסמל את ירושלים ,ואת דמותו של
יהודי חרדי חסידי ,שיסמל את היהדות ,אף על פי שיהודי מצרים לא נהגו מעולם להתלבש בלבוש
חסידי) .מצד שני ,מרגש היה לשמוע ברחובה של קהיר ,בדוכן כושרי ,בפשטות כזאת ,את אפשרות
קיומם של היהודים-הערבים.
הסופרים שלנו ,מעיראק ,כתבו כידוע לכם ערבית גם בראשית שהייתם בישראל ,אחרי שבר
הקהילה ב 1950-ו .1951-חלקם התמידו בערבית ,כיצחק בר-משה ,סמיר נקאש ואיבראהים עובדיה
(ושלושת אלה ,שלושת הגדולים האחרונים נפטרו האחד אחרי השני בשנים האחרונות) .אחרים
עברו אחרי זמן מה לעברית ,אחרי שנים של עבודה בעיתונות הפלסטינית ,ומעברם נבע בעיקר
מסיבות מעשיות :בעולם הערבי הרחב ,וגם בין הפלסטינים ,קראו אותם פחות ופחות ,למשל את
סמי מיכאל ושמעון בלס ,כי החוויות שלהם היו שונות ,והדילמות אחרות ,ואיך אפשר היה לצפות
שבאותם ימים יעניין את הפלסטינים בישראל לקרוא על חוויות המעברה של היהודים-העיראקים?
ואילו בני הקהילה העיראקית בישראל ,ובעיקר בני הדור החדש שהתחנך בבתי-הספר כאן ,כבר לא
ידעו לקרוא ערבית ספרותית ,ולא יכלו לקרוא אותם בשפה זאת.
אני מניח שאני לא אצליח לכתוב "שוב" בערבית בימי חיי ,אף-על-פי שאני לומד ,כאמור,
ערבית מזה כמעט שנתיים ,ואני מתעתד להמשיך וללמוד אותה כל חיי .קשה ,בכל זאת ,לסופר
להחליף שפה ,אף על פי שרק בפסקה הקודמת הזכרתי שמות של כאלו שהצליחו .אני מקווה
שאצליח לתרגם ספרות ערבית לעברית (וכבר עשיתי מספר ניסיונות כאלו עם שיריו של ניזאר
קבאני) ,ואני מקווה להמשיך ולכתוב ספרות ערבית משלי – בעברית ,בדומה לאותם מרוקאים
הכותבים ספרות ערבית בצרפתית ,והעברית ,כידוע לך ,קרובה לערבית הרבה יותר מן הצרפתית.
אבל האפשרות היחידה שהספרות שאני כותב ,אשר מושפעת מאוד מן העושר העצום של
הספרות הערבית הגדולה (ואני חושב שאפשר לדבר על סופרים מזרחים רבים אחרים אשר גם הם
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כותבים ספרות ערבית ,או ספרות הקרובה לספרות הערבית ,בעברית) ,תנהל דיאלוג פורה עם
הסופרים הערביים האחרים ,האפשרות היחידה היא בעזרת תיווך התרגום "חזרה" אל הערבית.
ועל-כן הבחירה של עבוד לתרגם בסופו של דבר את סיפורי היא חשובה לי כל כך.
*
אקרא לפניכם את הפתיחה לסיפורי "אנא מן אל-יהוד" ,המצוי לפניכם בעברית ובתרגום
לערבית:
"בזמן ההוא התהפכה לשוני ,ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה ,עמוק עמוק בגרון,
עמוק מן הגרון ,המבטא הערבי .כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא
ַאנְוואר עליו השלום ,וכמה ניסיתי להוציא אותו מתוכי ולהשליכו באחד הפחים הציבוריים ככה לא
הצלחתי .ניסיתי ניסיתי לרכך את העיִ "ן לרכך את העיִ "ן כמו אמא שעשתה זאת בילדותה נוכח
המורים ומבטֵ י שאר התלמידים ,אבל זרים עוברים רק קיבעּו אותי במקומי ,ניסיתי לרכך את
החֵ י"ת ולעשות אותה כ"ף ,ניסיתי להרחיק את הצ ִד"י מן הסמֵ "ך ,ניסיתי לצאת מן הק"ע
העיראקית הזאת ,ולא צלח המאמץ .ושוטרים התחילו לעבור מולי בְ רחובות ירושלים תקיפים,
התחילו להצביע עלי ועל זקני השחור באצבעות מאיימות ,התחילו להתלחש ביניהם בניידות,
התחילו לעצור אותי ולדרוש בִ שמי ּובְ זהותי .ואני מול כל שוטר עובר בר-ח ֹוב הייתי מבקש לעמוד
מהליכתי ולשלוף את תעודת-הזהות שלי ולהצביע על סעיף הלאום ולומר להם ,כאילו אני מסגיר
סוד שֶ יִ פטור אותי מאשמה גדולהַ" :אנא ִמן אל-יהּוד ,אנא מן אל-יהוד"".
" ِفي ِتلك الفترِة انقلب لِس ِانيِ ،
يدا على
ق ب ِع ً
وعند ُحلُول شهر ت ُّموز التصق بسقف حلقي ،ثُم راح ينزلِ ُ
ق العربي .وبينما ُكن ُ ِ
ير في الش ِ
صفحة الحلق حتى وصل إلى ال ُنط ِ
ق العربي الذي كان
ارع ،ارتد إلي ال ُنط ُ
ت أس ُ
داخلي ،وألقي ِب ِه في و ِ
ت أن انتزعه ِمن ِ
احدة من ِسالل القُمامة
يتلفظُ ِب ِه جدِّي أنور رحمة اهلل عليه ،وكم حاول ُ
ف حرف العين ِمثل أُمي التي فعلت ذلك في ِ
صباها ِحيال
ت
مخلصا أن أُخفِّ ُ
العامة لكن ُدون جدوى .حاول ُ
ً
ثبتُوِني في م ِ
ِ
ِ
ِ
ت أن أخفّف حرف الحاء،
كاني ،حاول ُ
مارون في الط ِريق ّ
المدِّرسين ونظرات التالميذ ،لكن ال ُغرباء ال ُ
ُ
العر ِاقية ،لكن لم تنجح محاو ِ
ت الفرار ِمن هذه القاف ِ
ِ
ِ
التي.
السين ،حاول ُ
وأنطق ُه خاء ،حاول ُ
ت أن أ ُُباعد بين الصاد و ّ
ُ
ِ
ِ
يرون إل ّي ،والى ِلحي ِتي السوداء
وبدأ ِرجال ُ
شرطة يكسو الحزم مالمح ُهم ،ي ُمُّرون أمامي في شو ِارع القدسُ ،يش ُ
داخل سيار ِ
ِبأصا ِبع متوعدة ،يتهامسون ِفيما بينهم ِ
ات الدو ِرية ،وبد ُءوا ُيلقُون القبض علي ،ويسألُون ِني عن
ُ
ُ
ُ
ِ
يد أن استوقف كل ُ ِ
ير
اله ِويةُ ،م ِش ًا
ت أ ِر ُ
اس ِميُ ،
وه ِوي ِتي .أما أنا ف ُكن ُ
شرط ِّي ي ُمُّر أمامي ،وأُش ِهر في وج ِهه ِبطاقة ُ
ِ
ِِ
وح ِب ِسّر س ُين ِق ُذ ِني ِمن تُهم ٍة ب ِشعة" :أنا ِمن الي ُهوِد ،أنا ِمن الي ُه ِ
ود".
إلى خانة القو ِمية ،ألقُول ل ُهم ،وكأنني أ ُب ُ
הקטע הזה מבוסס כמובן על חוויות אמיתיות ,של התקלויות עם שוטרים ובדיקות
"בטחוניות" מרובות ברחובות ירושלים .רגע המהפך של השפה ,כלומר החזרה למבטא אשר מזכיר
את השפה האחרת ,אבל לא מכיל אותה ,ולכן הסיפור נשאר בעברית ,גם אם עברית אחרת ,ולא
עובר לערבית ,הוא רגע מפתיע ,הוא קורה פתאום ,הוא חזרה אל הסב אשר נפטר ,והוא הופך מיד
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למאמץ ,לניסיון לא לאפשר את המהפך .ומיד הוא גם הופך לא רק לשאלה פנימית ,לדילמה של
אדם עם עצמו ועם עברו וזיכרונותיו ,אלא לשאלה ביטחונית ,שוב המדינה מבררת מה קרה כאן
בנפשך ,שוטרים עוצרים אותך כי אתה נראה ערבי ,והם מצווים לעצור ולבדוק את מי שנראה ערבי,
את בעלי ה"חזות המזרחית" ,ואתה גם נשמע ערבי ,וזה עוד יותר חמור .וכמובן שהזיהוי החיצוני
משפיע עליך ,חוזר אליך ,וגורם לך לשאול שאלות .למעשה השוטרים מזכירים לנו שוב ושוב ,כמה
אנחנו קרובים לערבים ,גם אם ננסה להתחמק מכך ,ובמובן הזה מזל שהם מצווים להטרידנו חזור
והטרד .הרגעים הכמעט יחידים לבני דורי שבהם יהודים-ערבים מדברים אלו עם אלו בערבית הם
כשוטר או חייל מול חשוד ,ואלו כמובן משפטים פשוטים מאוד" :מין ווין אינתא?"" ,שו איסמכ?",
"לווין ראיח?"" ,ג'יב אל הוויה"" ,איפתח א-סנדוק".
במידה רבה ההצהרה שלי "אנא מן אל-יהוד" ,התפתחה משיר של ארז ביטון אותו הזכרתי
קודם ,אשר כתב שיום אחד אולי הוא ירוץ בתל-אביב ויצעק בערבית יהּו ִדית מר ֹוק ִאיתָ" :אנא ֶמן
אֶ לְ מגְ רב ָאנא מֶ ן אֶ לְ מגְ רב" ,ומול כך קיויתי אני בשיר אחר לצעוק גםָ" :אנא ִמן בגְ דאדָ ,אנא ִמן
בגְ דאד" .הערבית משמשת אותי מצד אחד להגיד כי אני מבגדאד ,אך מצד שני גם להכריז כי אני
יהודי ,דווקא בערבית ,שהיתה שפה יהודית ,דווקא מול השוטרים ,המבקשים לגלות את העברית
שלך (וגם הם פעמים רבות מזרחים כמוך ,שלחו אותם "לחשוף" ערבים) .בתרגום לערבית לפתע
הכותרת מקבלת הקשר אחר ,עצם היותה בערבית אינו מיוחד משאר הטקסט ,והיא מקבל משמעות
אחרת ,בקשה אחרת .לא הרצון להכריז בערבית על יהדותך בפני יהודים שאינם מקבלים את
הערביות ,אלא להצהיר על יהדותך בערבית בפני ערבים ,מתוך הבקשה שבערבית ,כיום ,יהיה דיבור
יהודי ,שיבטא את היותנו חלק מההיסטוריה של הערבית ואולי חלק מעתידה.
בתחילה התלבטתי לגבי כותרת הסיפור בעברית" .אנא מן אל-יהוד" אומנם ליווה את
הסיפור כמעט מתחילה ,אבל ככותרת זמנית ,שכשתמצא אחותה הטובה ממנה היא תיסוג ותוחלף.
בסוף היא נשארה ,כי לא נמצאה טובה ממנה ,וכי אני התחלתי מחבבה .בתרגום לערבית קרה תיקון
גדול מכך .הרי העברית מכילה בתוכה ערבית ,והאם כל הערבית תעלם כשכל הסיפור יהפוך ערבי,
ללא עברית?
להצהיר בערבית על יהדותי? דבר זה נכון יותר בקהיר מאשר בתל-אביב ,ולשם הוא
התגלגל .הקול היהודי העצמי נעלם מן הערבית ,עם מות סופרינו הגדולים האחרונים ,אך אולי יש
לומר משהו על הפרדוקסליות של זה :עם ראשית הלאומיות הערבית עברו יהודים רבים לכתיבה
בערבית ספרותית – יוצרים אלו על פי רוב לא ביטאו יהודיות ספציפית בכתיבתם – השמות שנבחרו
לגיבורים היו ניטראליים דתית ,ושפת הדיאלוגים שנבחרה היתה ניטראלית – כלומר או ספרותית
או מוסלמית .דווקא ההגעה לישראל שינתה זאת .פלפל גורג'י שר פרקי קוראן ברדיו ,סמיר נקאש
השתמש בערבית-היהודית-הבגדאדית מדוברת בדיאלוגים (מה שהפך חלקים גדולים מהם לקשים
מאוד להבנה לקוראיו הערבים הלא יהודים ולא בגדאדיים) ,הגיע הזמן לומר אנא מן אל-יהוד
בערבית בעולם הערבי ,כשהמובן מאליו של זה ,אנחנו ערבים ויהודים ויש לקבלנו ככאלו הן בתוך
התרבות הישראלית והן בתוך התרבות הערבית.
*
ועל רקע אותה השתנות ,של השפה הבוקעת מגרוני ,מתקיים גם ניסיון הדיבור עם
הפלסטינים ,עם הפלסטינים אשר חיו בשכונות העשירות של ירושלים המערבית לפני  ,48אבל
השפה הערבית לא באמת חזרה ,ואם כך מה יעזור לי המבטא הערבי:
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"וכל הזמן כאשר ניסיתי לדבר אליהם ערבית מן הקצת והעילג שידעתי ,יצאה לי איזו
עברית במבטא ערבי ,עד שחשבו כמעט אני לועג עליהם ,ואלמלא המבטא שהיה עיראקי כל-כך,
אלמלא זה ,היו הם בטוחים שאני לועג להם.
אבל ככה עם המבטא התבלבלו ,חשבו אולי אני לועג לעיראקים ,לסדאם חוסיינים ,או אולי
אני איזה עיראקי ישן ,שנותר לו מבטאו אבל ִנשתכחה שפתו .ולא עשיתי שמה חברים למרות רצוני"
ت أن أتحدث إليهم ِببع ِ ِ
المتلعثمة التي تعلمتها ،كانت تخ ُرج
"و ُكلما حاول ُ
ض الكلمات العربية القليلةُ ،
من فمي عبرية بلكنة عربية ،حتى ظ ُّنوا أنني أسخر ِمنهم ،ولوال أن لكنتي بدت عراقية ِج ًدا ،لوال هذا فقط ،لتأك ُدوا
أنني استه أز بهم حقًا.
العر ِاق ِيين ،والصدام حسينيين ،أو ربما أنا عراقي ِ
لكن هذه اللكنة حيرتهم ،ظنوا أنني أسخر من ِ
قديم،
ُ
ُ
ضاعت لُغته ،وب ِقيت لكنته .لم اكت ِسب أص ِدقاء ُهناك ،رغم رغب ِتي ِفي ذلِك".
הדרך לחדש את הקשר היהודי-ערבי היא לא פשוטה ,היא באמת לא מתחילה ונגמרת
במבטא ,ובוודאי שלא בהקשר הפלסטיני ,שבו אין זיכרון היסטורי רב של יהודים-ערבים ,והרי כבר
בראשית המאה ה 20-רוב היהודים בארץ לא היו דוברי ערבית ,וגם דוברי הערבית בארץ רובם היו
דור ראשון או שני למהגרים ממקומות אחרים בעולם הערבי ,עם מסורת אחרת וערבית מדוברת
אחרת ,ועל כן לא יספיק זיכרונם של יצחק שמי ,אליהו מני ,יוסף מיוחס ,אברהם אלמליח ,דוד ילין
או האחים יהודה .בנוסף לכך בתוך העימות הפוליטי האלים והחריף בן הדורות האחרונים ,אנחנו
היהודים -הערבים אינינו מהווים צד ניטראלי ,ולא גשר ,לצערנו ,ועל-כן לא נוכל להסיר את
אחריותנו ממנו ,או לשכנע את הפלסטינים שאין לנו כל קשר אליו ,ושנדבר בינינו בחיבה על התרבות
הערבית בלי לערב בכך פוליטיקה; במובן הזה המבטא הוא שאלה פנים ישראלית ,מזרחית-
אשכנזית ,ופחות שאלה המטרידה את הפלסטינים או את שאר הערבים.
*
"וכך התחלף קולי בקול סבי ,ופתאום הרחובות האלו שהתרגלו כל כך למותו והיעלמו
והעדרו מהם  ,פתאום התחילו שוב לשמוע את קולו .ופתאום הקול הזה ,היפה ,שהיה כלוא בתוך
עברי ,פתאום הוא היה יוצא ממני ולא כמבקש נדבות ולא כמבקש לזכות בפירורים ,אלא ממש קול
לשתיקתי ,לשתיקתנו [להצליח לדבר  /לכתוב
ִ
שלי קול שלי חזק ורם .ורחובות ירושלים שהתרגלו
בלשון רבים!] ,התקשו מאוד מאוד מול הדיבור ,והיו משקיטים את הקול ,משקיטים אותו לאט
לאט אומרים לו זהירות ,אומרים לי זהירות ,אומרים לו אתה זר ,אומרים לי די לך בשתיקתָך.
ולמרות פחדי ,ולמרות שגם לי היה הקול הזה זר ממרחק שני דורות של שכחה ,השמעתי את כל
מילותי במבטא ההוא ,כי לא יכולתי להתמיד בִ שתיקה ,כי היה בי דיבור רוצה לצאת ,והמילים היו
משתנות לי עת היו יוצאות מעומק הגרון .וזר שלא היה מכיר היה חושב אני נכד נאמן ,ולא היה
יודע כמה הֵ ְרבֵ ִתי אי-זיכרון על זיכרון לאורך השנים ,ולא היה מנחש כמה זיכרוני היטשטש וכמה
זמנים הרבה הרבה זמנים לא קשרתי את קשר סבי על שפתי".
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وت جدِّي بصوِتي ،وفجأة بدأت الشوارع التي اعتادت موته ِ
وغيابه ،تسمعُ صوته من
"وهكذا تبدل ص ُ
ج ِديد ،وفجأة خرج من داخلي هذا الصوت الجميل ،الذي كان مسجوًنا في م ِ
اضي ،خرج ال يتسول الصدقات ،وال
ِ
ِ
ِ
ومرتفع .وشو ِارع القدس التي اعتادت صمتي ،وصمتنا ،وجدت صعوبة
يستجدي الفُتات ،إن ُه صوتي ،صوت ق ِوي ُ
فشيئا ،وتقول له احذر ،وتقول لي احذر  ،تقول
شيئا
ً
بالِغة أمام هذا الحديث ،وراحت تكتُ ُم هذا الصوت ،تُس ّكته ً
له أنت غ ِريب عنا ،وتقول لي يكفيك صمتك .وبالرغِم ِمن خوفي ،وبالرغِم ِمن أن هذا الصوت كان غ ِريباً علي
أيضاً ،وداه ِ
دت كل كلماتي بهذا الصوت ،ألنني لم أتمكن من ُمواصلة
مني بعد ِجيلين من الغفلة ،فإنني رد ُ
ِ
الصمت ،كان ِبداخلي كالم ِ
رباء الذين
يخرج ،وكانت كلماتي تتغير لحظة ُخروجها من الحنجرة .وظن ال ُغ ُ
يريد أن ُ
ِ
ان ،وتخ ُ ِ
ودت ِ
بالنسي ِ
ال ي ِ
مر السنين ،لم
عرفونني أنني ح ِفيد ُمخلِص ،ولم ُيد ِركوا كم تز ُ
ففت من الذاكرة على ّ
يتصوروا إلى أي مدى انطمست ذ ِ
اكرتي ،وكم سنة مرت ُدون أن ي ِأتي ِذكر جدي على لِس ِاني".
"הממונים על הביטחון עוקבים מי נדבק ממי במבטאים האסורים ומקוננים איך מתהפכים
להם יובל שנים של חינוך מוצלח ,והם כבר חוששים כי ִתמ ֵלא הארץ ערבים ,הרבה הרבה ערבים,
ועל כן החליטו לתגבר את הרדיו בקריינים בעלי עברית כה רהוטה כך שיובטח לנו כי נחוש זרים
בדיבורנו".
اح على ضياع
تحرون من الذي نقل عدوى طرق النطق المحظورة ،وتعالى ال ُنو ُ
"مسئولي األمن ي ّ
مجهود خمسين عاما من التعليم الناجح ،وتزايدت المخ ِ
ف من امتالء ال ِبالد بالعرب ،الك ِثير والك ِثير ِمن العر ِب،
او ُ
ِ
شعر نحن بأننا
لذلك قرروا أن ُي ّ
نمقة ،حتى يضمنوا أن ن ُ
وم ّ
زودوا اإلذاعة بقُّراء نشرة ينطقون لغة عبرية سليمة ُ
ُغرباء ِبسب ِب طريقة نطقنا".
ההדבקה הכללית היא "פתרון" זמני ,עם התהפכות המבטא ,כי אין עוד פתרון פשוט ,שלם,
כי כוח ההתנגדות להתנגדות ,של ממוני הביטחון ושל הרדיו ,עדיין גדול ,וכי הרגע שבו ההורים לא
משתנים ,ופתאום אני חרש מולם ,ופתאום השפה שלהם ,שהיא ה"נורמלית" ,זרה לי ,ואני החרש
ולא הם ,ולא העברית ההיא שהאשמתיה בחירשות ,אין בו כדי לשנות את כל העבר:
"הורי עמדו עיקשים מולי ומול פ ֵני המגיפה זוכרים בכמה שנים של מאמץ קנו להם את
מבטאם הנקי ,והחלו רומזים לי נחרצות לחדול ,מזכירים לי את תוכניותיי ללמוד .והיו מבקשים
מאוד מה יכולתי לעשות ,איך אוכל לכסות על געגועי וגעגועי פתאום בתוך הקול הזה שהוא כל כך
זר לי ,ואני מצר ומצטער כי הוא יוצא ממני ,אבל גם לא יכול ככה ,ככה סתם ברגע אחד לעצור אותו
כי אין בו מחסום מתוכו ואין בו מעצור .אם תמשיך את הדיבור הזה הנִ משך ממך ִת ְרחק מן המלגות,
אמר אבי וצדק מאוד מאוד ,אם לא תשוב אל דיבורנו הפשוט מה יהיה עליך ,אמרה אמי וצדקה
מבטאי ,מבקשים
ִ
מאוד מאוד ,בכל ראיונותיי היו כל הפרופסורים והפרופסוריות תמהים מאוד על
למצוא בי דיבור אחר ,אוניברסיטאי יותר ,אקדמאי יותר ,חרף שהיו המילים כמעט אותן מילים,
אולי מעט יותר שבורות [וכאן ניסיתי לעמוד מול "אנחנו שברי חרוזים" של ארז ביטון ,מול "אתם
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מבקשים מאיתנו להאנח ברמזים"] .איך תמשיך אם תדבר כך ,אמרו ביקשו מאוד מה יכולתי
חרבה ,ולא אבני לבי השבורות ,ולא פינות
לעשות ,והם דואגים מאוד את עתידי ,ולא שלוות לבי ה ֵ
לבי המחודדות ,לא יכלו לעזור להעביר ממני את הגזירה".
ِ
صامدين أمامي ،وأمام ضربات الوباء ،ما زاال يتذ ّكران السنين ،والمجهود الذي بذاله
"والدي وقفا
ِ
ِ
وي ِّ
بمستقبلي الدراسي .توسال
الكتساب طريقة نطق صافية ،ثم بدءا يلمحان لي ،بحزم ،أن أ ُكف عن ذلكُ ،
ذكراني ُ
إلي ،لكن ماذا أفعل؟ كيف أستطيع أن أُخ ِفي حنيني ،وقد تجسد حنيني فجأة في هذا الصوت الغريب عني،
ّ
وأشعر ِ
وت ال ي ِ
بالضيق واألسى ألنه ي ُ
صدر عني ،لكنني ال أستطيع إيقافه بقرار في لحظة واحدة ،فهذا الص ُ
حجُزهُ
ُ
حا ِجز وال يعوقُ ُه ع ِائق .إذا واصلت التحدُّث بهذه اللهجة ،لن تحصل على ِمنح ِدراسية ،قالها أبي ،وكان ِ
صادقًا.
ُ
ُ
إذا لم ت ُعد إلى لهجتنا السلِسة فلتتحمل ما سيحصل لك ،قالتها أمي وكانت ُم ِحقة ،في كل ُمقابال تي ،كان
المحاضرون والمح ِ
اضرات ُمندهشون من طريقة نطقيُ ،يحاولون أن يعثُروا بداخلي على لكنة أُخرى ،تكون أكثر
ِ
عي ،على الرغم من أن الكلِمات كانت هي الكلِمات نفسها لكنها ثقيلة ومضطربة .كيف
ُمالئمة للج ّو الجام ّ
ِ
لي ،لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ إنهما خائفان
ستُواصل دراستك ،إذا تحدثت بهذه الطريقة ،قال لي والدي وأل ّحا ع ّ
شحوذة ،لم
على مستقبلي فعالً ،لكن ماذا عن سكينة قلبي المهدودة ،وأحجار قلبي المنهارة وأركان قل ِبي الم ُ
يتم ّكنا من ُمساعدتي ،وال رفع ُحكم القدر عني".
"אבל אותם ימים של דאגתם לא היו אוזניי פקוחות לשמע דיבורם ,ונעשתה שפתי חירשת
היר ִחים ונבואות זּוגתי מתגשמות
ונעשה לי מבטאם זר ומרוחק ,ונהניתי איך חולפים כך וכך ֵ
ומשתנים רחובות ירושלים ,רק הורי נשארים לבד עם איִ -השתנותם" .
صماء ،وأصبحت أشعر أن
"في تلك األ ثناء تزايد قلقُهما ،لكني لم أصغ لحديثهما ،وأصبحت لُغتي ّ
شهور ،وراحتِ ُنبوءات زوجتي تتحقّق ،وشوارع القدس
بمرور األيام وال ُ
لهجتهما غريبة عني ،وصرت استمتع ُ
جمدا في مكانهما بال أي تغيير".
تتغير أمام ناظري ،لكن أبي وأمي وحدهما ت ّ
*
והדיבור עם הסב ההמבהיר כי החזרה אליו היא בגידה בדור ההורים ,והיא גם תמיד חזרה
חלקית ,חלקית מדי:
"והיה סבי מדבר אלי ,שואל אותי בקולי האם יש סוף לסיפור הזה ,ומה היסטוריה זו שלי
מתערבת בשלָך ,איך באתי לְ הפֵ ר חייָך ,אני דור ִמ ְדבר ואיך אתה קם לְ ח ֵדש אותי ,אתה הדור חיכינו
אותו שלא יהיה מבדיל בין עברו לעבר מוריו ,כי כבר כאב מאוד עברנו ,ונשארתי במדבר למאכל
עופות דורסים בשבילָך ,כדי שלא תזכור אותי ,שלא תהיה כואב כמונו ,ואיך שיניך נוגסות שוב את
מילותיי ,ואיפה ,מחוזות ירושלים אחרים ,אין בתי-תה ,אין חידקל חוצה את העיר לְ רחמים ,אבל
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אני לא מצאתי את מותי בירושלים ,גם לא בעיר הולדתי ,אני מת במדבר שביניהן ,הרבה ִמ ְדבר
שתיקה".
"وكان جدي يكلمني ،ويسألني بصوتي :أليس لهذه القصة نهاية؟ لماذا يختلِط تاريخي بتاريخك؟ كيف
ِ
ث في الحياة؟ إنك الجيل الذي انتظرناه،
وم وتُبع ُ
ُ
جئت ال نتهك حياتك بهذه الطريقة؟ أنا من جيل الصحراء ،كيف تقُ ُ
جدا ،لقد بقيت في الصحراء آكل الطُيور
انتظرنا أال يفصل بين ماضيه وماضي ُمعلِّميه ،ألن ماضينا ُمؤلِم ً
ض بالنوا ِجذ على كلماتي مرة أخرى؟ وأين؟ في
الجو ِارح من أجلك ،حتى ال تتذكرني ،حتى ال تتألم مثلنا ،كيف ت ُع ّ
ِ ِ ِ
القدس ،حيث ال مقاهي ،وال نهر ِدجلة ي ِ ِ
أمت في القدس ،وال في مسقط
جري في المدينة ناث ارً الرحمات ،أنا لم ُ
ت في الصحر ِ
اء الفاصلة بينهما ،صحراء الصمت".
أرسي ،لقد ُم ُ
המלצת הסב היא השתיקה ,היא חלוקת מקומות בלב .הלב לא יכול להיות שלם ולכן הוא
צריך להתחלק מדורים מדורים .והחשיבות של המשפחה והקהילה ,רק אם אנחנו גם נלמד ערבית
וגם נלמד אותה את ילדינו יהיה שינוי אמיתי:
"בנה אגפים בלבָך ,נכדי ,היה אומר לי ,עשה אותו מדורים מדורים ,וש ֵּכן אותי באחד
המדורים הנחבאים ,ובשאר המדורים חייה .או עבור לִ מדור השתיקה ,כי השינוי אשר ִחשבְ ת כי
מתחולל פשוט מדי ,ואם ידובר מבטא אחר מה ישתנה ,האם אחיה שוב ,האם תחייה אתה את חיי
חדשים? די לָך מן הרחובות ,לך אל הוריָך ,אותם לא ישכנע מבטאי ,הם מכירים וכבר הניפו אלף
מרידות .אולי שתיקה תשים בלבם פחד ההווה מן העבר והעתיד .ולמה לא תראה להם את סיפורָך,
אולי כך יתעוררו ,אמר סבי כמעט משביע אותי מן המתים".
شعب الخ ِفية ،وعش أنت في
شعبةً ،وأسكنني في إحدى ال ُ
شعب ًة ُ
له ُ
"يا حفيدي ،أ ِعد تقسيم قلبك ،اجع ُ
بِ
ب أنه يحدث بسيط لِلغاية ،وحتى لو ظهرت
اعبر إلى ُ
اقي ال ُ
شعبة الصمت ،ألن التغيير الذي تحس ُ
شعب ،أو ُ
ث من ج ِديد؟ هل ست ِعيش أنت حي ِاتي من ج ِديد؟ كفاك ما حدث لك في
لكنة مختلفة ماذا سيحدث ،هل سأُبع ُ
ِ
ِ
تمردا عليها ألف مرة.
الشو ِارع ،اذهب إلى والديك ،لن تُقن ُ
عهما طريقة ُنطقي ،إنهما يعرفناها جيدا ،وسبق أن ّ
غرس صمتُك في قلبيهما خوف الحاضر من الماضي والمستقبل .لماذا ال تعرض عليهما قصتك ،ربما
ّربما ي ُ
ستفيقا .قال لي جدي هذه الكلمات وهو ي ِ
ي ِ
ستحلفني ،تقريبا ،بكل األموات".
"ושתקתי עוד ועוד הרבה זמנים ,עד שהורי היו אומרים דבֵ ר ,אם לא תדבר איך תקבל ִמלגה
איך תמשיך בלימודיָך ומה תעשה עם חייָך ,ואיה חיוכיָך ,לאן הלכו מקום מסתור ,דבר ,דבר בכל
מבטא כי בא עלינו פחד השתיקה".
ِ
ي ،تحدث ،إذا لم تتحدث لن تحصل على منحة ،كيف
"وظلل ُ
ت صامتًا فترات طويلة ،حتى قال لي والد ّ
ي مخبٍأ اختفت؟ تحدث..تحدث ،بأية لكنة ألننا
ستواصل تعليمك ،وماذا تفعل في مستقبلك؟ أين ِاب ِتسامتكِ ،في أ ِّ
أصبحنا نخاف الصمت".
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*
"אין חידקל חוצה את ירושלים ,והמייתו לא משתיקה את הגבולות הקמים עלינו ,הגְ בּולִ ים
המפרידים ביני לבין עצמי ,אני לא שם לא כאן ,לא מזרח לא מערב ,לא קולי עכשיו ולא קולות עב ִרי,
ומה יהיה בסוף .אילם אני הולך ברחובות וגם מעט חירש ,הפעם רק חזותי טורדת את השוטרים,
רק זקני העבות ,ועקשנותי לא להוציא מילה מפי ,שוב חודש תמוז הולך גווע בתוכי ,ולמרות החום
אני מתעטף במעילים לכסות על חגורות הנפץ של לבי .וכך מתוך נאמנות השוטרים למשימתם אני
מובא אל בית-המעצר והוריי באים אחרי ,לראות את בנם ואנה הוא מובל".
ِ
ِ
غير علينا ،الحدود التي تفص ُل
لجم ُ
الحدود التي تُ ُ
"نهر دجلة ال يجري في القدس ،وهدير مياهه ال ُي ُ
لست ش ِ
يني وبين ن ِ
بِ
ست
ربيا في الشرق ،ل ُ
فسي ،ال أنا ُهنا وال أنا ُه ُناك ،ال شرق وال غربُ ،
رقيا في الغر ِب وال غ ً
ً
ِ
ِ
ير في الشوارع أبكما ،شبه أصم ،وهذه المرة
صوت الحاضر ،وال أصوات الماضي ،ماذا ستكون النهاية؟ أس ُ
ِ
ِ ِ
م ِ
الم ِحي فقط هي التي تُزِع ُج ِرجال ُّ
خرج كلِمة ِمن فمي ،وي ُمُر
الشرطة ،لحيتي الكثيفة فحسب ،واصر ِاري على أال أُ ُ
ويحتضر بداخلي .وبالرغم من الحِّر ،ارتدي ِمعطفا ألُ ِ
ِ
خفي األحزمة الناسفة التي في قلبي.
شهر تموز مرة أخرى،
ِ
ِ
المعتقل ،ويأتي والدي في أثري ،ليعرفا أين احتجز ابنهما".
ونتيجة إخالص رجال الشرطة لعملهم يقتادوني إلى ُ
"אני שותק מול הוריי ,ואיך יגיבו ,אני שותק מול הוריי ומוסר להם את כל סיפורי
שהסתרתי מהם ,רומז ִהנה כאן כתבתי עליְך אמא ,וכאן עליָך אבא .הנה אני כותב שירי התנגדות
לעברית בְ עברית ,אני מרבה את רמזיי ,כי אין לי שפה אחרת לכתוב בה ,מרוב בושה לא הורשתם לי
דבר .והזמן הזה אוסר עלי שירה בזמן שהם מתגודדים עלי גדודים גדודים ,מתגודדים גם עליכם,
שפתי מצווה עלי להשתפְך בה ,להיות חליל ריק למשביה ,עד שנפיק ביחד צליל,
ִ
והשפה שהיתה לִ
נהיה נאי צרוד יחדיו ,נתחזה שפה אחרת ,נעדרת .וזה באמת אותו סיפור שוב ושוב חוזר ,כמה
סיפורים יש לי ,אמא אבא ,כמה סיפורים יש לְ אדם ,אותו סיפור הוא מנסה לספר כל פעם במילים
מעט שונות ,כל פעם מנסה לפתור מעט ַאחֵ ר את אותו סיפור בלתי נפתר ,והאם אין אתם מזהים
כאן גם את סיפורכם ,בכל זאת מעט סיפרה לי שתיקתכם [בכל זאת הורישו משהו ,דווקא דרך
המתח והחוסר שיצר ההעדר] .הנה עכשיו ניסיתי לכתוב את הסיפור במבטא הערבי ,אך מה עלה
סיפורי ,אמא אבא ,קראו את כל סיפורי שכך
ִ
מכך ,תראו היכן אנחנו נפגשים .קחו ,קראו את
הסתרתי מכם שנים רבות ,הרי גם אתם אותה גלות ,אותה שתיקה ,אותה זרות בין לב לְ גוף ובין
מחשבה לְ דיבור ,אולי תדעו כיצד תיפתר העלילה".
ض ِ
ورِهما ،وأدفع إليهما بكل قصصي
الدي ،ماذا يفعال ن معي؟ أنا صامت في ُح ُ
"التزم الصمت أمام و ّ
كتبت عنك يا أبي .ها أنا أكتب قصائد ِ
احتجاجية
لمح لهما :هنا
كتبت عنك يا أمي ،وهنا ُ
ُ
التي أخفيتها عنهما ،أ ُ
يد من استخدام الرموز ،فليس لدي لغة أخرى استخدمها ،من شدة ِ
الخزي لم تورثا لي
على
العبرية بالعبرية ،أُ ِز ُ
ّ
الشعر ،وفي اللحظة التي يحتشدون فيها ِ
شيئا .وهذا العصر يحرمني من نظم ِ
ض ّدي زم ار زم ار ،يحتشدون ضدكم
نايا أجو ًفا تُرسل فيه أنفاسها،
أيضا ،واللغة التي أضحت لغتي تلزمني أن أبث شجوني من خاللها ،وأن
أصير ً
ُ
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ِ
ير سوياً ناياً جريحاً ،ونرطُن بلغة أخرى كنا قد فقدناها .والحقيقة أن القصة
حتى نعزف م ًعا نغمة واحدة ،ونص ُ
تكرر مرات ومرات .كم قصة في ذاكرتي يا أمي ،كم قصة في ذاكرتي يا أبي ،كم قصة في جعبة اإلنسان؟
نفسها ت ّ
إنها نفس القصة ،يحاول كل مرة أن ي ِ
رويها بكلمات مختلفة ،يحاول كل مرة أن يفك بعضا من شفرة القصة
تميزان قصتكما هنا؟! مع هذا لقد أخبرِني صمت ُكما بب ٍ
عض من ِ
اإلجابة .اآلن فقط
المستعصية على الحل .أال ّ
حاولت أن أكتب القصة بالنطق العربي ،لكن ما نتيجة ذلك ،انظ ار أين نقف .خذا قصتي وأقرآها ،يا أمي ،يا أبي،
ُ
اقرءا كل ِقصصي التي أخفيتها عنكما سنوات ط ِويلة ،فأنتما تُعانيان من ال ُغربة نفسها ،ومن الصمت نفسه ،ومن
نفس الشعور باالغتراب بين القلب والجسد ،بين الت ِ
فكير والنطق ،اقرآها فربما تعرفان كيف يمكن حل هذه
العقدة".
ُ
"והורי דיבור ראשון התכחשו ,אמר אבא לא זה בננו ולא זה הזקן אותו גידלנו ,אמרה אמא
ואיפה ,לנו אין מבטא הזה ,אמרו ביחד לפקידים לא היה לו מֵ ַאיִ ן לרשת מבטא זה ,לא מן המשפחה
יטיב ֵשאת נשוב
הפנימית ,סבא שלו ַאנְ וואר מת לפני לידתו ,בן שלנו לא .דיבור שני רמזו ,ואם לא תֵ ִ
יטיב שֵ את ותעזוב את הסיפורים ,את הסיפור הזה,
הביתה ממתקן הכליאה מאוכזבֵ י דורות ,ואם תֵ ִ
את הדיבור הזה והשתיקה הזאת ותדבר עמנו בשפתנו ,נשאר כאן עִ ְמָך עד שתהיה נידון לצאת
לחופשי ,עד שנהיה כולנו יחד נידונים".
نربي هذه اللحية ،قالت أمي
إلي ،قال أبي هذا ليس ابننا ،ولم ّ
"وفي أول كالم يصدر عن والدي تن ّك ار ّ
نحن ال ننطق بهذه الطريقة! وقاال في نفس واحد للموظفين ،كيف يكون ابننا ،وليس لدينا من يرث منه هذا
النطق ،ال من أقربائه ،وال من جده أنور الذي مات قبل والدته ،إنه ليس ولدنا ،ثم ألمحا لي في كالمهما :إن
ود إلى الب ِ
يت ُمحبطين لألبد ،واذا تحسن ُنطقك وتراجعت عن القصص ،عن هذه القصة ،وعن
لم تتغير ،سن ُع ُ
حكموا علينا
هذه اللكنة ،وعن هذا الصمت ،وتحدثت مع ًنا بلغتنا ،سنبقى هنا معك حتى يق ُ
ضوا بخروجك ُحًّرا ،أو ي ُ
ِ
يعا".
جم ً
"ולא ידעו הורי כי שבתי אל לבם ,לא ידעו ,ולא ידעו כי פחדיהם כולם שבו עלי ,לא ידעו".
ِ
" ولم ِ
يدروا أن ُكل مخاوفهما ارتدت
يدر والد ّ
يدروا ,ولم ُ
ي أن محبتي عادت تستحوُذ على قلبيهما ،لم ُ
يدروا ".
إلي ،لم ُ
ّ
*
האוזניים השונות המקשיבות לסיפורים משנות אותם .כלומר ספרות היא פעמים רבות
שאלה של קהל :מי הקהל שמקשיב לך ,שקורא אותך ,שמוכן לקרוא אותך ,שאתה כותב לו ,שאתה
מדמיין שאתה כותב לו .זה מתחבר גם לשאלה של קהילה ספרותית ,ובתוכה גם לשאלת המסורת
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הספרותית ,וגם לגיאוגרפיה אחרת :אפשרויות הכתיבה העומדות בפניך שונות בבגדאד ובתל-אביב,
בירושלים ובקהיר ,וגם האפשרויות להיות נקרא.
כך למשל אחד החסרונות הגדולים בגיבושה של ספרות מזרחית בארץ ,הוא העדר ביקורת
ספרותית המכירה לעומק את עולם הספרות הזאת והקשריה .לפעמים ,והרגשתי כך למקרא מאמרו
של מוחמד עבוד על "אנא מן אל-יהוד" ,כל הרגשתי ,אנחנו יכולים להיות מובנים הרבה יותר טוב
בערבית ,בקהיר ,מאשר בישראל בעברית .בישראל הדיונים הללו הופכים פעמים רבות למאבקי
סרק ,בהם מאשימים אותנו שאנחנו מתבכיינים ,שאנחנו עושים נוסטלגיה לעברנו בעולם הערבי,
שהדיון כבר מיצה את עצמו כי למעשה הבעיות כבר נפתרו (והן כמובן עדיין רחוקות מפתרון ,הן
מבחינה כלכלית והן מבחינה תרבותית) .ותמיד יטרחו ויתקנו אותנו ,מעולם לא הייתם ערבים ,אתם
יהודים ,ובכל מקרה ,עדיף לכם לא להיות ערבים ,ובכלל איך אתם קוראים לעברית הישראלית
עברית אשכנזית ,ההטעמות במילים הן ספרדיות ,וכולם סבלו כשעלו לכאן ,זה קורה בכל הגירה,
תראו את המערכון של אריק איינשטיין ואורי זוהר ב"לול".
בעיני כמה אשכנזים אנחנו מיד מתבכיינים ,ואילו במצרים יש אפשרות מסויימת לקריאה
אחרת ,יותר פתוחה וסקרנית ,שמותירה לנו מרחב נשימה מסויים .אבל יש לומר גם ,למען האמת,
שיש דברים שכנראה יובנו בשלב זה של חיינו רק בעברית ,או רק בישראל ,עם התארכות זמננו
בישראל ,מכיוון שהם פעמים רבות לא מוכרים כלל ברוב העולם הערבי .כלומר אולי במובן העמוק,
מאחר שאנחנו כותבים במרחב ביניים שבין הישראליות לערביות (בדומה אולי לפלסטינים אזרחי
ישראל) ,הרי שמעבר לקהל הפנימי שלנו ,המזרחי ,ואולי גם הפלסטיני-ישראלי המצוי בחוויה
קרובה (מבחינה מוזיקלית רבים מהפלסטינים מקשיבים למוזיקה המזרחית ,בספרות זה קיים
פחות ,כי מחסום ההזדהות ,יחד עם השפה ,עדיין לא קטן) ,אנחנו זקוקים ,לשני הקהלים,
הישראלי-אשכנזי והערבי (כלומר אנחנו ,כיהודים-ערבים ,זקוקים גם לקהל הערבי הלא יהודי ,וגם
לקהל היהודי הלא ערבי) .ושתי הקריאות ,בשתי השפות ,העברית והערבית ,משלימות האחת את
השניה ,וכל אחת מהן לבדה היא חסרה ,ויש בכך כדי ללמד על זהותו של היהודי-העיראקי בישראל,
ועל אפשרותו החצויה תמיד להיות מובן.
לכפילות הזאת כמובן שלעיתים גם מתלווה מבוכה מסויימת ,במעבר בין המקומות שבהם
הסיפור נקרא :ריב בתוך המשפחה נחשף לעיניים חיצוניות ,הריב בינינו היהודים בני העולם הערבי
ובין האשכנזים נגלה לעיניים הערביות ,אבל גם הערבי הוא בן משפחה ,וגם בינינו מתח היסטורי
משפחתי ,שמביך לעיתים שהאשכנזי יהיה מודע לו.
*
התרגשתי מאוד למקרא הדילמות שהציג מוחמד עבוד בפתח מאמרו לגבי תרגום הסיפור
לערבית .אכן אין הדברים פשוטים ,וחשוב היה מאוד שהוא הציג את ההתלבטות לפני הקורא.
במאמרו הוא שואל "האם המזרחים אתנו או נגדנו?" .אני חושב שהתשובה על-כך ,אם הייתי צריך
להשיבה בשם כל המזרחים ,היא אכן לא פשוטה ,כי ההיסטוריה שלנו אכן הסתכסכה מאוד
בשישים השנים האחרונות .אין ספק שלנו המזרחים ,ואולי בכך אנחנו דומים לפלסטינים ,הן אזרחי
ישראל והן בשטחים ,יש טרגדיה של הנהגה בדורות האחרונים ,ויותר מדי פוליטיקאים המדברים
בשמנו ,כדי לקבל את ההכשר של המערכת הפוליטית ההגמונית ,הציונית-אשכנזית ,תופסים
עמדות מליטריסטיות ומחביאים את הקשר שלנו לערביות .בגלל היותנו מיעוט ,לאו דווקא מספרי,
אנחנו המזרחים לכודים מזה יותר ממחצית מאה במצב בו אנו מתקשים לנווט את גורלנו בעצמנו.
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לא הצלחנו להוות גשר לשלום ,כפי שמזרחים רבים ,משמעון בלס ועד תנועות פוליטיות שונות ,קיוו
שנהיה; מצד שני לא אנחנו יצרנו את הסכסוך ,ובניגוד למה שטוענים כנגדנו ,לא אנחנו המכשול
העיקרי לשלום.
אנחנו ,צאצאי היהודים מן העולם הערבי ,היהודים-הערבים ,אשר הורינו נולדו בבגדאד,
בחלב ,בצנעא ,בקהיר ,ברבאט ,אבל עברו בגיל צעיר לישראל וויתרו על הערבית כמעט כליל ,אנחנו
שנולדנו כבר בישראל והעברית היתה לנו שפת אם ,גם אם לא השפה הראשונה של אמותינו,
ושהערבית היתה שפת הסבים והסבתות ,לשון מילות הגנאי והחיבה ,שפה שהיתה צל או רקע ,מעט
מוזיקה ,מבטא ,החברה הישראלית חשבה כי לא יוותר זכר בחיינו לערבית ,ואנחנו חשבנו כי לעולם
כבר לא ישמע קולנו שוב בערבית .ופתאום אנחנו מגלים ,ואני משתמש כאן בלשון רבים כי אני חושב
שהחוויה הזאת משותפת לרבים בני דורי ,שלערבית נותר זכר בחיינו ,אותו אנחנו רוצים להכיר
יותר ,להרחיב ,להופכו ממקום מסתור ובושה למקום של גאווה ומקור אור ,ופתאום אנחנו מגלים
כי יתכן ולקולנו יהיה הד גם בערבית ,כי השער לא נסגר לגמרי .זה נותן לנו תקווה ,אני חושב
שבתרבות הישראלית יש מקום נרחב לערביות ,צריך להיות ,גם בשל העובדה שחמישית מאזרחי
המדינה הם פלסטינים ,גם בשל העובדה שאנחנו חיים במזרח-התיכון ועלינו לחיות עם שכנינו
בשלום ,וגם כי לערביות ולערבית מקום מרכזי בזהותם ותרבותם של יהודי המזרח-התיכון ,זאת
שפתינו ,שפת הדת ,המוזיקה של התפילה ,ולפיכך מקום מרכזי ביהדות.
אבל צריך גם לשרטט את התמונה הרחבה יותר :אני חושב ,ואולי גם בכך אנחנו דומים
לפלסטינים ,שאנחנו המזרחים מרגישים במובן העמוק שנבגדנו פעמיים במאה העשרים ,על-ידי
שתי התנועות הלאומיות ,הציונית והערבית .בהקשר העיראקי הבגידה היתה על-ידי התנועה
הלאומית העיראקית ,ועל-ידי נורי אל-סעיד שעמד בראשות הממשלה ,ויצר למעשה סוג של שיתוף
פעולה עם בן-גוריון בעידוד הגירתנו-בריחתנו-גירושנו .על כן חייב להתקיים דיאלוג מחודש בינינו
היהודים בני העולם הערבי ובין מרכז העולם הערבי ,על הזיכרון ,ההיסטוריה ,התרבות.
אני חושב שלפחות בהקשר התרבותי ,אבל לא רק ,אנחנו המזרחים ,המהווים מיעוט
מדוכא מבחינה תרבותית ,חברתית ,כלכלית ופוליטית ,יכולים לשאול את העולם הערבי את אותה
השאלה" ,האם אתם אתנו או נגדנו?" (מעְ נ ַאם עליְ נא) ,מכיוון שאנחנו זקוקים לסיוע שלכם ,ובתוך
העולם הערבי למצרים יש כמובן תפקיד מרכזי ,כדי לשוב להיות תרבות הנמצאת בקשר מעמיק עם
ההיסטוריה הערבית ,השפה הערבית והתרבות הערבית .בישראל האוכל הערבי ,וגם המוזיקה
הערבית ,לא נעלמו .אלו הדברים האחרונים שאדם מוותר עליהם או שוכח אותם .בשביל השאר,
ובשביל להיות תרבות חיה ומשתנה ,אנחנו זקוקים לקשר עם קהיר ,עם דמשק ,עם בגדאד ,עם
ביירות ,עם רבאט ,עם צנעא ,קשר שאינו של שירותי ריגול וטייסי קרב ,וגם אינו דיפלומטיה
ו"מזרח-תיכון חדש" המשורטט בין עשירי האזור.
אני יודע שלפעמים קל לדבר על התרבותי ולשכוח מן הפוליטי .אבל אנחנו גם זוכרים
שכמעט בכל דיבור על הסדר פוליטי (הן בישראל והן בעולם הערבי) טורחים לשכוח אותנו ,וגם את
הפלסטינים אזרחי ישראל ,אשר נמצאים אולי במלכודים דומים לאלו שלנו ,ואצל שנינו שלובים
בדחייה התרבותי ,הכלכלי והפוליטי .אבל ראוי לומר שאנחנו מפחדים פחות ,אם לדבר בהכללות,
מן המקום שצריך להיות לערביּות בזהות של הארץ הזאת ,ישראל ופלסטין ,בכל הסדר פוליטי
שימצא (וטוב יום אחד קודם) ,אם זה שתי מדינות ,ואם מדינה אחת ,הסדר אשר לא יפחד מזכות
השיבה של הפליטים הפלסטינים לארצם (בהקשר זה ,אגב ,נדמה לי שמאוחר מדי שאנחנו ,פליטים
מעיראק ,מסוריה ,מתימן ,מאלג'יר וגם ממצרים ,נמצא את מקומנו חזרה לארצות אלו) .לפני כמה
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שנים ראיינתי דוברי ספניולית ,ספרדית-יהודית ,בישראל ,ואחת המרואיינות ,לונה הלל ,אשר היתה
אז בת למעלה משמונים ,ונולדה וגדלה בעיר העתיקה של ירושלים ,אמרה לי בפשטות "אנחנו
והערבים דם אחד" ,האישה היקרה הזאת בינתיים נפטרה ,ואני רוצה לומר כמוה את אותו המשפט
באותה הפשטות.
אני מצפה ליום בו יחקור סוציולוג מצרי ,ודווקא מצרי ,את ההיסטוריה המזרחית בישראל
מנקודת המבט של התנועה הלאומית הערבית ,ובעיקר של הפאן-ערביות ,מבית מדרשו של גמאל
עבד-אל-נאצר; והרי רק אצל המזרחים ,מכל הקבוצות במזרח-התיכון ,נוצר החיבור וההקמה של
תרבות משותפת של קבוצה מכל חלקי העולם הערבי ,הכוללת בתוכה לבנונים ,סורים ,עיראקים,
תימנים ,מצרים ,לובים ,אלג'יראים ,תוניסאים ומרוקאים – אנחנו הפאן-ערבים האמיתיים (יחד
עם מספר קבוצות לא ערביות מהעולם המוסלמי ,תורכים ,כורדים ,פרסים וכו') ,כאשר חיבור זה,
כמובן לא התקיים בהקשר פוליטי אשר עודד אותו ,אלא דווקא כזה אשר התנגד לו וניסה להכשילו.
הסיפור שלנו ,המזרחים ,אומר משהו לגבי ההיסטוריה הערבית ולגבי ההיסטוריה
הישראלית .אנחנו נטלנו חלק בשתי התנועות הלאומיות ,הערבית והציונית ,ולא תמיד בזמנים
שונים ולאו דווקא על-ידי אנשים שונים .ושני הסיפורים מחקו אותנו מסיפורם במידות שונות.
הגורל שלנו קשור הן לגורל היחס למיעוטים בתוך הלאומיות הערבית ,הן למפגש הקולוניאלי של
אירופה והמזרח-התיכון ,והן לציונות ולתוצאותיה ,והסכסוך הישראלי-ערבי.
*
אנחנו ,סופרים ומשוררים מזרחים בישראל ,התקווה שלנו לעתיד טמונה לטעמי בשני
גורמים ,בבית-הכנסת ובפלסטינים .אם איננו רוצים להיות שבויים כילדים חורגים במערב ,כל
הזמן בדילמה פוסט-קולוניאלית ובאי-הכרת העבר שלנו עצמנו ,כאילו אנחנו מין מהגרים מהעולם
השלישי לבירות העולם הראשון ,אלו שני עולמות ההתייחסות העיקריים שלנו אשר יאפשרו לנו
דיאלוג עם עברנו ,והרחבת אפשרויות לעתידנו מתוך אוקיינוס התרבות היהודית-מזרחית ,הדתית,
ואוקיינוס התרבות הערבית (ואין אני רומז ,כמובן ,כי הֶ קשר העבר החוץ יהודי היחיד של
המזרחיים הוא ערבי; יש צורך להכיר את הקהילות המזרחיות השונות דרך העולמות המזרחיים
השונים :הספרדי ,הבֶ ְרבֶ ִרי ,התורכי ,הכורדי ,הפרסי ,ההודי וכן הלאה) .אלו הסיכויים שלנו ,בית
הכנסת (וכפי שאמרה סמדר לביא" :כשסגרו בפני המזרחים את כל הדלתות בארץ ,שכחו לנעול את
דלת בית-הכנסת") והפלסטינים (שהם הקרובים אלינו גיאוגרפית כיום ,למרות שההיסטוריה של
רובנו המזרחים בני העולם הערבי מתחילה בארצות אחרות :עיראק ,סוריה ,לבנון ,תימן ,מצרים,
לוב ,תוניס ואלג'יריה).
אני חושב שכקבוצה הגיע הזמן שלנו ,מי שקוראים לעצמם מזרחים בישראל ,בני היהודים-
הערבים אשר כבר נולדו במדינת ישראל ,לחזור לקשר ברור ונרחב עם העולם הערבי ,לשוב ללמוד
ערבית .ואנחנו זקוקים לדיאלוג בנושא הזה ,זה לא יכול להיות חד-צדדי .ברור שאנחנו חלק
מההיסטוריה של ישראל ,ונושאים גם באחריות לחלק מן העוולות שלה כלפי הפלסטינים ,אבל יש
לזכור שאנחנו מבקשים את הדיאלוג הזה מתוך תחושה של אכזבה משתי התנועות הלאומיות אשר
בחרו פעמים רבות לשכוח אותנו ולהניחנו בצד – הציונות והתנועה הלאומית הערבית .המאבק שלנו
אינו רק פנים ישראלי ,למשל המאבק שהיה על תוכניות הלימוד ,שיהיה חצי אשכנזים וחצי
מזרחים ,כי חשוב גם ההקשר הכללי ,שלא יהיה רק מערבי או אירופי ,שיהיה בו חלק נכבד ערבי,
וכן מן התרבויות האחרות של המזרח ,התורכית ,הפרסית ,וכו'.

191
לשם כך עלינו ללמוד ערבית ועברית רבנית (על ארמיתה) ,ולתרגם אותן אל ההווה ,אם זה
על-ידי הוצאה מחדש ,ופירוש ותיווך של הספרות העברית לגווניה במזרח לאורך כל הדורות ,ואם
זה על -ידי תרגום של עוד ועוד מן הערבית לעברית ,מה שהתחיל עוד בימי הביניים ,כמו מקאמאת
אלחרירי תרגם אלחריזי ,כלילה ודימנה ,ותרגום שנמשך בדורות האחרונים ,הקוראן ,אלף לילה
ולילה ,המוקדימה של אבן ח'לדון ,נגיב מחפוז ,מחמוד דרוויש ,טהא חסיין ,אמיל חביבי ,אלטייב
צאלח ,אדוניס ,אליאס ח'ורי ,הודא ברכאת ,חנאן אלשיח' ,ניזאר קבאני ואחרים .וצריך להרחיב
עוד ועוד כדי שתהיה היכרות רחבה .אנו הספרות המזרחית בישראל בלי קשר לעולם הערבי נהיה
כלואים בצמצום ,מנותקים ממעיין השפע של הספרות הערבית.
רק עם שני אלו ,אני חושב ,אני יכול לא לכתוב שוב ושוב את אותו סיפור שבר ,מול פניו של
בן -גוריון ,את הטיסה הנמשכת במטוס הזה שלא גומר לטוס לארץ ישראל ,כדברי אמירה הס ,או
במעברה הזאת שמסרבת להתפרק ולאפשר מעבר ,ולהיכנס אל תוך עולם המזרחי הרחב.
אני רוצה לסיים באלף אלפי תודות למוחמד עבוד על הזכות שהעניק לי להיות ,לפחות
לגיליון אחד של "אל-הילאל" ,סופר ערבי .תרגומו היה מעין החזרה לשפת המקור ,לשפתנו
המשותפת.
סיוון-תמוז ה'תשס"ז ,יוני  ,2007ירושלים ,קהיר.
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חלומות בקיימברידג'

 /אלמוג בהר

2009
*
אם לומר את האמת ,יש משהו מוזר בלנסוע לקיימברידג' כדי לדבר על יהודים-ערבים.
אנחנו ,הדור שלי ,ילידי ישראל ,צאצאים להורים שנולדו בארצות המזרח-התיכון עוד לפני תום
התקופה הקולוניאלית ,תחת שלטונן של המעצמות הקולוניאליות ,במקרה העיראקי אנגליה,
במקרים אחרים צרפת ואיטליה ,אנחנו באים לאנגליה כדי להזכיר את עברנו היהודי-ערבי ,את
ההווה שלו ואולי את האפשרות של עתידו ,אנחנו באים לדבר באנגלית על היהודי-ערבי שהתפצל
בין העברית והערבית ,ואנגליה אינה סתם מקום ,אינה מקום ניטראלי בהיסטוריה של היהודי-
הערבי במאה העשרים ,בהקשר של הקהילה היהודית-ערבית בעיראק היא היתה גם מקום להתנגד
לו ,כשליט קולוניאלי ,אבל גם מקום לשאוף אליו ,להתקנא בו ,אפילו לדמיין עצמך כצאצא שלו,
כפי שהתבטא למשל בשירתה של אמירה הס ,שכתבה" :אנִ י בת בגְֹ דאד  /מּו ָכנָה לְֹ ִה ָשבע  /יְֹ לִ ידת
לונְֹ דון אנִ י" (אמירה הס ,וירח נוטף שגעון ,עמ' .)11
אלבומי התמונות שלנו מלאים בצילומים של הסבים והסבתות בחליפות בריטיות ,חלקם
גם בשמות בריטיים .השלב הקולוניאלי בהיסטוריה של יהודי עיראק הוא השלב העיקרי של
היהודי-הערבי המודרני ,החילוני ,הלאומי ,לאחר השלטון העות'מאני הרב-לאומי ששם דגש על
חלוקה לעדות דתיות; בשלב זה התרחש הניסיון של ההשתלבות של היהודי-הערבי בעיצוב
הלאומיות העיראקית המודרנית ,מתוך תפיסה חילונית וליברלית ,כפי שאפשר לראות למשל
בפרוייקט חייו הפואטי והעריכתי של אנוואר שאול .חלק מן היהודים-הערבים היו שותפים
בצמיחתה של התנועה הלאומית הערבית ,ובעיקר בתנועות הלאומיות המקומיות בארצות השונות,
ובהתנגדות לשליטים האימפריאליסטיים.
אבל הצבת של הקולונילאיזם הביא בסופו של דבר לניתוקו של היהודי-הערבי מן העולם
הערבי :בין השאר עם הצורך שלו ,אותו הוא הוריש גם לתנועות הלאומיות היהודית והערבית,
לטהר קטגוריות ,להחליט באיזה צד נמצאים היהודים-הערבים ,היהודי או הערבי; וכמובן שעקב
השימוש שעשו המעצמות הקולוניאליות ביהודים-הערבים כמיעוט מתווך בין השלטון הקולוניאלי
לבין הרוב המוסלמי ,מה שהוציא במידות משתנות את היהודים מקהילות הרוב בהן הם ישבו
(וכמובן שהיו הבדלים גדולים בין השלטון הצרפתי והבריטי ,כשהמקרה הקיצוני לכיוון אחד הוא
אלג'יריה ,ולכיוון השני הוא אולי עיראק); במקביל לכך החריף הניתוק בין היהודים-הערבים
לארצותיהם ,עקב עלייתה של הציונות ,גם כן בחסות השלטון הבריטי ,הקמתה של מדינת ישראל
והמלחמות הישראליות-ערביות ,שהביאו את רוב הארצות הערביות לעודד את היהודים לעזוב.
כך עלייתו ונפילתו של היהודי-ערבי המודרני והחילוני בעיראק קשורה ,אם כן ,לצבת
הקולוניאליזם :היהודי שוב לא היה "דימי" ,בן-חסות ,בארצותיו ,ולא הגדיר עצמו כעדה דתית
בקונטקסט עות'מאני רב לאומי ,אך כעבור דור הוא נדחק החוצה דווקא בשל הסיבות הלאומיות.
כך הזיהוי הציוני התקבל לבסוף גם בעולם הערבי ,על פיו כל היהודים הם ציונים .הקולוניאליזם
הביא עמו את חלוקות המזרח-מערב ,כאשר היהודי המקומי התפצל בין היותו מזרחי כבן המקום,
להיותו במקרים רבים מתמערב ו"שליח" ההתמערבות בארצו ,למרות שבהתמערבותו ,שהיתה
נפוצה גם בחוגים לאומיים ,לא היה שונה היהודי מחוגים אינטלקטואליים ערביים רבים במאה
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העשרים ,ולמשל מעמדותיו של גדול האינטקלטואלים הערביים במאה העשרים טאהא חוסיין,
כאשר זה ניכר גם ביחסים פנים יהודיים ,דרך רשת אליאנס ,והמגע שבין יהודי העולם הנוצרי
ליהודי העולם המוסלמי .אחר-כך הופעלו קטגוריות אלו ,בצורה אחרת ,על יהודי ארצות האסלאם
בישראל ,והיהודים-הערבים הפכו מזרחים ,תוך דחיקת ערביותם (ויהודי מזרח-אירופה הפכו
מערביים) ,ובעלי תסביך נחיתות לגבי היותם בני המזרח ,הקשור בעברם תחת הקולוניאליזם,
ולהווה הישראלי – תוך הפשטה בוטה של עברם ושל העבר האשכנזי על-ידי הממסד הישראלי.
כך באותו רגע שבו נולד היהודי-הערבי המודרני ,עם שקיעת המודל העות'מאני ,התחיל גם
תהליך הביטול שלו ,עם הפניה של היהודי מערבה ,הפניה של מעצמות המערב אליו כמיעוט מתווך,
עד לשיא הלאומיות הערבית ,והציונית ,והמאבק האנטי-קולוניאלי ,שסיימו את הפרוייקט של
היהודי -הערבי המודרני .על כן זה אולי מוזר ואירוני שאנחנו בני הקולוניות נפגשים עכשיו
בקיימברידג' (אבל אולי זה גם המקום כיום שכנס כזה יוכל להפגיש בין יהודים-ערבים לבין ערבים
לא יהודים ,דווקא מחוץ למזרח-התיכון) ,אבל לצערנו בימים אלו הוא היה מתקבל באותה מידה
כמוזר ולא-רלבנטי גם בירושלים ,תל-אביב ,קהיר או בגדאד .גם שם ,הן בישראל והן בעולם הערבי,
יצאנו אל מחוץ להיסטוריה ,והופענו בשישים השנים האחרונות כיהודים-ערבים בעיקר כשם גנאי.
מדי פעם כמובן "מגלים" את היהודים-הערבים ,בישראל ,במצרים ,במקומות נוספים ,אך כמעט
תמיד זה גילוי ראשוני ,חסר רצף וללא עומק ,שאינו מחזיר אותנו ממש להיסטוריה אלא רק מזכיר
את מידת הזרות שנוצרה בינינו לבין ההיסטוריה המודרנית.
*
אפשר לומר שיש לנו ,כקולקטיב הערבי-היהודי ,שלושה "חשבונות" עיקריים במאה
העשרים עם אותם גורמים שהיו גדולים וחזקים מאיתנו והשכיחו אותנו ,את התרבות וההיסטוריה
שלנו ,את הזהות שלנו; הם הפכו את זהותנו לבלתי-סבירה ,אפילו בלתי-אפשרית (לא פעם ללא
מחשבה מרובה ,אך ההתמודדות שלהם עמנו ממחישה כמובן את הכשל הפנימי בתוכם ,את
המתיחויות והסתירות ,את הקשיים והצורך להיפטר מהם ,ממיעוטים ,מ"אחרים" ,את הרצון
להפוך את הזהות לאחידה ,לטהר ,להבדיל מזרח ממערב ,אוייב מידיד ,יהודי מערבי) :עם התנועה
הלאומית הערבית וההיסטוריה הערבית ,עם הציונות ומדינת ישראל ,ועם המעצמות
הקולוניאליות ,ובעיקר בריטניה וצרפת.
כד אי לזכור כי אם אנחנו נותרים רק עם חשבון אחד ,אנחנו נותרים חסרים :כך למשל
לפעמים אנחנו בודקים רק את היחס שלנו להיסטוריה הציונית באופן ביקורתי ,אבל אם אנחנו
רואים את המזרחיות והערביות רק דרך הציונות ,אנחנו נותרים רק עם מחאה נגד מה שקרה בארץ,
ללא אפשרות לראות מה היה מצבנו לפני המשברים שהתחוללו בארץ; דיאלוג כפול– עם הציונות
ועם הערביות ,ואולי עם האומות הקולוניאליות – מאפשר להרחיב את העולם של המזרחיות בארץ.
כמעט אפשר לומר שלא היה לנו סיכוי לשרוד בין שלוש תנועות אלו ,שעיצבו את פני
המזרח-התיכון מחדש במאה העשרים ,בשלב הפוסט-עות'מאני שלו ,עיצוב שלא היה לנו סיכוי
להיות חלק ממנו ,כיוון שאנחנו היינו גורם שהפריע במשוואה :הקולוניאליזם מצד אחד העניק לנו
יתרונות שאחר-כך פגעו בנו ,ומצד שני החדיר את האנטישמיות הנוצרית והאנטישמיות הגזעית
המודרנית ,ובין הציונות לתנועה הלאומית הערבית הובהר לנו שאנחנו צריכים לבחור לעצמנו זהות
חדשה ,אחידה – או יהודים או ערבים ,או ישראלים או עיראקים; ראו למשל את שירו של מואיז
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בן-הראש "משם באתי"" :באתי משם ,תנועות היסטוריות גדולות ממני  /ממשפחתי ומאלפי שנות
עברי  /חברו יחד ,כדי שאבוא משם לכאן  /הקולוניאליזם ,הציונות ,הלאומיות הערבית /
והלאומנות ,השואה ומלחמת העולם השניה / ,אימפריאליזם ,ועוד איזמים רבים ודברים אחדים
 /כולם התנגשו בתוכי כדי שאבוא משם  /לכאן .הייתי עלה נידף ברוח ההיסטוריה  /ולא ,איני
מתלונן ,כזה הוא האדם  /חי לו מאות או אלפי שנים במקום אחד  /ופתאום הרוח דוחפת אותו
למקום אחר  /אבל ,אני זוכר ,זוכר שאני בא משם  /ממקום מושבי ,ממקום מושב אבי ,ממקום
מושב סבי" (בספר "משם באתי" ,עמ' .))57
אצל שמעון בלס בספרו "והוא אחר" הגיבור מוצא "פתרון" לזהותו הערבית-יהודית אשר
יאפשר לו להישאר בעיראק כאדם שלם ,לא חצוי :הוא מוותר על יהדותו ,מתאסלם ,וכך הוא חושב
שיהפוך לערבי שלם ,ששייכותו וערביותו אינם מוטלים בספק .פתרון זה כמובן אינו מצליח באופן
שלם ,והוא מעלה סימני שאלה לגבי הפתרון המקביל בישראל ,שהיה ויתור על ערביותו של היהודי-
הערבי ,והשתכנזות (שנתפסה בארץ גם כהתמערבות ,למרות שהתמערבות זו לא היתה קשורה תמיד
לתרבותם של יהודי מזרח אירופה) .שמעון בלס וששון סומך בחרו להישאר יהודים-ערבים ,בחרו
לא "לפתור" את זהותו ,מה שהעלה עליהם כמובן חמת רבים בישראל – שהביאו אלפי עדויות לכך
שיהודי העולם הערבי מעולם לא היו ערבים (המילה עצמה" ,ערבי" ,בערבית ,שינתה את אופיה
לאורך השנים ,משמעותה כשנאמרה בראשית המאה ה 20-היתה בדווי ,ועל כן לא כללה יהודים
כמו שלא כללה ערבים עירוניים ,והיא למעשה קיבלה מובן מודרני ,גם לאומי וגם תרבותי ,בדיוק
בדור המעבר שבו היהודים נעו אט אט אל מחוץ לעולם הערבי ,כך שחלק מיהודי עיראק כבר חוו
את המובן החדש של המילה "ערבי" ,ובארצות אחרות הרבה פחות) .ובמובן רב הדור הזה ,של ששון
סומך ושמעון בלס ,של היהודי-ערבי המודרני והחילוני ,אפשר את קיומו של המושג הזה בעברית
(ויצרו אותו ,כמושג עברי חדש ,כפי שגם מזרחיות היא מושג חדש ,וכפי שגם המושגים של היהדות
והערביות השתנו במאה האחרונה) ,והם שהעבירו אותו אל תוך התרבות הישראלית החדשה ,עם
האפשרויות שהוא פותח ,והניחו את האפשרות שגם בני הדור שלנו יכירו אותו.
*
לכן במובנים רבים אנחנו קשורים למודל המודרני והחילוני של היהודי-ערבי ,שנוצר במאה
העשרים ושהוא זה שהשתמש בכינוי זה ,יהודי-ערבי ,ויצר אותו .אבל כדאי לשים לב ,מבחינה
היסטורית ,למסגרות הזמן שאנחנו בוחרים ,המכריעות את הפרספקטיבה שלנו :כדי לחשוב על
רציפותו ההיסטורית של היהודי הערבי ,ולא רק על ביטולו כתוצאה מההיסטוריה האלימה ,יש
לחשוב גם על היהודי-הערבי ה"קודם" (שכמובן גם המשיך להתקיים במקביל ליהודי-ערבי החדש),
הלא מחולן ,הדתי או מסורתי ,וזאת כדי להבין שאין מדובר רק במודל יהודי-ערבי חילוני ,של
הצטרפות חלק מאנשי הרוח היהודיים לכתיבה בערבית ספרותית ,בפוצחא (שזה הקצנה עד
אבסורד של ערביות ,הרי רוב האנשים לא כותבים ספרות ,וכך הקריטריון לערבים-יהודים קשה
מהקריטריון לערבים לא יהודים ,שעל-פי רוב גם אם לא ישתמשו בפוצחא יקראו ערבים) ,אלא גם
ביהודי-ערבי דתי (גם אם בהקשר זה לא נעשה שימוש בהגדרה זאת ,יהודי-ערבי) ,עם עומק
הסימביוזה שלו ,לא של פרטיקולריות יהודית בתוך תרבות כללית ערבית ,אלא של יהדות שהיא
ערבית ,ושל ערביות שהיא יהודית.
יהודי-ערבי זה נולד עם הסתערבותם של רוב יהודי העולם הערבי מאז ימי רבי סעדיה גאון,
הוא סעיד אבן יוסף אל-פיּו ִמי (בניגוד ליהודי הערבי הקודם לאיסלאם ,בן עידן הג'אהליה ,דוגמת
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א-סמוואל ,שעמו הזדהה ,בדילוג היסטורי מרשים ,אנוואר שאול בעיראק במאה העשרים ,שכינה
עצמו אבן א-סמוואל) ,הרבה לפני הלאומיות המודרנית והקולוניאליזם ,וחלקו ממשיך בקונטקסט
הדתי ,דרך בתי הכנסת ולמשל במוזיקה ,כמשל אבל גם כמוקד זהות ,במילים עבריות לשירי אום
כולת'ום ,בשימוש בסולמות המקאם.
לכאורה זה מוזר שאנשים בני הדור שלי ,אולי שלנו ,מדברים על יהודים-ערבים ,ועל הזהות
היהודית-ערבית .אנחנו "כבר" גדלנו בבתים בהם העברית ניצחה ,בהם הערביות נוצחה ,והפכה
לשפה פנימית ,שפה המדוברת בין דור ההורים לדור הסבים והסבתות ,שפה שלא עברה אלינו מעבר
למילות חיבה וקללה .אנחנו היינו אמורים להיות הדור אשר ישכח את הערבית ,את עברנו הערבי,
את האופציה ההיסטורית הערבית-יהודית ,אולי גם הדור שישכח את כאב האובדן של הערבית .אז
מה מביא אותנו בסופו של דבר אל המקום הזה? אל המחשבה על הזהות הזאת? יכול להיות שדווקא
החוסר שהתגלה לפנינו ,בתוך התרבות הישראלית ,עם ניסיונות המחיקה הרבים שלה (גם של
היידיש ,של היהודי הגלותי ,של היהודי המזרח-אירופי ,עם הפחד שלה מהדת (ומהחרדים),
מקהילה ,וכמובן מהפלסטינים) ,היה חלק ממוקד המשיכה; נקודת האפס של ההגירה ,שהסתירה
את עברה מעבר לשפה אחרת ,שבתחילה הוגחכה ,נראתה לפתע כמסתירה דבר מה מיוחד ,מעבר
ליום-יום הישראלי הקשה והאלים.
*
מבעד לסדקים אפשר היה כמובן לראות את הערבית והערביות בכל מקום :קודם כל בבית
(אבל כמובן שגם ברחוב ,ובטלוויזיה ,בבית-הכנסת ,באוכל ,במוזיקה ,אולי פחות בספרות שלמדנו
בבית -הספר) ,בשיחות של אמא עם סבא וסבתא ,והדודים; ידעתי מילים בסיסיות כילד :אשלונּכ
(מה שלומך בערבית עיראקית) ,כמה קללות; בסוף שיר" ,חצר ירושלמית" ,שהיה אולי סוג של שיר
שחרור (ואולי השיר ה"מזרחי" הראשון שלי במובן המודע) ,עם המעבר לירושלים (שהיה סוג של
הרחבת מקום לערבית ,למרות שירושלים היא גם מקום של עימות גלוי ,ואולי דווקא בשל כך),
וישיבה בחצר בית-הספר למוזיקה מן המזרח במוסררה בירושלים ,והקשבה למוזיקה בערבית
חזרה לְֹ דבר רק ערבִ ית ,בלי עברית" ,בחצי
ובלאדינו ,לנגינת העוד ,כתבתי על סבתי" :שלִ פני מותָ ה ָ /
השנה האחרונה בחייה; סבי ,עזרא גחטן ,היה בכל חזותו ועמידתו זיכרון של עולם אחר ,דור אחר,
שמילא אותי בסקרנות ,בהערצה וחיפוש ,דור עדין מאיתנו ,אצילי; בשיר "סב וסב" ,שפתח את
ספרי הראשון ,כתבתי עליו:
"בילדותי  /כפות-ידי סבי  /אוחזות אחורּ // .וב ְֹתמונה עם אמי  /עתה בחדר שנתה  /חליפת
חייו  /תופרת את גופו  /געגועיי פליט / .שמונים ושתים שנים  /ארך מסע חייו  /מן הדקלים שלחוף
החדקל  /ועד למזרקה הישנה  /שבינתיים נהרסה  /בקצה הטיילת המובילה  /אל חוף-ימה של
נתניה // .זיכרון הוא קרע בבשר ההווה  /ובתמונה בתו מחייכת וידה על כתפו  /והוא מרצין פנים
 /מאחוריהם המזרקה הישנה / .והאופק הוא גיגית הים-התיכון  /אשר אינה רוחשת כבוד
לנהרות // .ברקע כמה דקלים של נוף  /אותם שתלה העירייה  /ובבשרו שתל זרעי שפם לבן /
ועניבה שחורה  /מסמנים אותו עולם אחר / .ועוד רגע הוא פותח את פיו  /אומר חּו ָסהָ -לָארס /
ומתכוון לְֹ ארץ-ישראל".
באותו שיר הודיתי בפני עצמי כי אני " ְֹמפחד לאבד  /את כל צבעי השפות האחרות" ,ניסיתי
לתאר את תקופה זאת בחיי ,בה" :שנים אני נזכר  /בכל הערים האחרות  /אותן לא זכרתי
בילדותי" .השם בגדאד ,שעלה שוב ושוב בסלון המשפחתי ,היה לי מיסתורי ,לא מוכר ,לא מובן היה
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ממרחק של דור איך אמך וסבך וסבתך בני בגדאד ,ואתה אינך יכול לבוא שוב בשעריה (כאילו צמחו
בינינו לבינה הרי החושך); שתי חוויות מכוננות מבחינתי בחוויה הישראלית-עיראקית היו שתי
מלחמות אמריקה-עיראק ,עם פיצול ההזדהות בין ישראל לבין הסבל שעובר על עיראק ,על עירך,
עם ההתבוננות האובססיבית במסך הטלוויזיה המראה את הפיצוצים שם ,והדיבור המשפחתי
המתחדש על הרכוש האבוד בבגדאד; כבר במלחמה הראשונה ,כשהייתי בן  12וחצי ,התעוררה הבנה
ראשונית של האימפריאליזם המערבי-אמריקאי ,וניסיון לנסח מחשבה אנטי-אימפריאליסטית
(אשר עדיין אינה אומרת דבר על הפלסטינים) .במלחמה השניה כתבתי שני שירים לעיר ,האחד
"איכה ישבה בגדאד" ,שהיה קינה על חורבנה ונכתב בלילה הראשון למלחמה ,והשני "בגדאד ,שיר
לימות שלום" ,שניסה לדמיין עתיד אחר דרך שיבה לעבר ,אל השינה על גגות בגדאד ,אירוע החוזר
בספרים רבים שנכתבו בארץ על בגדאד .אחר-כך נכתב גם סיפור בעל אותו שם כשם השיר" ,איכה
ישבה בגדאד" ,אשר עשה לראשונה את החיבור בין ההתבוננות על בגדאד ,ואל המלחמה
המתחוללת בה ,ובין הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ,והמלחמה המתרחשת קרוב לבית.
מן הסיפור ההוא נולד הסיפור "אנא מן אל-יהוד" ,בו חוזרת הערבית אל פיו של הגיבור,
כמבטא ולא כמילים ,כמעין גלגול של מבטא סבו ,בתוך הסביבה הירושלמית המסוכסכת בין
ישראלים לפסלטינים ,המפרידה יהודים וערבים ,רוויית האלימות .במידה רבה החזרה המאוחרת
אל הערבית ,אישית ,תר בותית ,זהותית וספרותית ,היא מבחינתי חזרה אל הסבים והסבתות,
ותיקון מסויים למה שקרה להם ולתרבותם בארץ; אבל לצד זה כמובן שיש בכך גם בגידה בהורים,
ובמאמציהם הארוכים להיות ישראלים ללא ה"כתם" של ה"אחרות" .העניין הזה הוא לא פתור,
מן המקום שבו אנחנו נמצאים תיקון אחד הוא "קלקול" או בגידה בכיוון אחר ,ואין פתרון פשוט,
ונוסטלגי ,של שיבה מלאה ,חד-משמעית וחסרת רגשי אשמה .לצד זאת ברור לי שגם אם הגעתי אל
הערבית מתוך תחושת החוסר שלי ,עם אובדן הסבים והסבתות ,נותרתי בה בשל השפע המצוי בה;
ברור לי גם כי המבחן עתה הוא מה מקומה של שפה זאת אצל ילדי.
*
בנקודה הזאת אני רוצה לחזור לנקודה אחרת ,לרגע מותו של סמיר נקאש ,הסופר היהודי-
עיראקי אשר הגיע בגיל  13לישראל וכתב בה בערבית יום עד מותו ,אולי הסופר הערבי-היהודי
הגדול ביותר במאה העשרים .מותו של נקאש מילא אותי פחד עצום ,כפי שמותם של סבי וסבותי
היו רגעים של פחד ,פחד מפני האפשרות שעולם שלם נעלם ללא תחליף ,עולם עבר שלא הועבר,
שחלף לפני שלמדת ממנו כל מה שהיית צריך ללמוד .וברגע מותו של נקאש רציתי להיות סופר ערבי,
נעשתה בי תשוקה לכתוב ערבית ,ועדיין לא ידעתי ערבית .אחרי חיים שלמים שביקשתי להיות סופר
עברי ,פתאום ביקשתי להיות סופר ערבי .ולא כדבר הסותר את הבקשה הראשונה ,העברית היא
שפתי מילדות ואהבתי ,אבל פתאום רציתי את ההתרחבות הזאת של הערבית .וגם הבנתי שבלי
הערבית אני אכתוב שוב ושוב את אותו הסיפור ,סיפור של רגע השבר ,רגע ההגעה לארץ ,החוסר של
הערבית בתוכי ובתוך התרבות הישראלית ,סיפור ההתנגשות המזרחי-אשכנזי (ומזרחיות כזהות
ישראלית ,אשר מוחקת את מקורותיה הספציפיים בעולם הערבי) שרק הערבית תוכל לחלץ אותי
מן המקום התקוע .רציתי שהוא לא יהיה הסופר הערבי-יהודי האחרון.
באותו זמן סיימתי את הפרק הראשון במחזור סיפורי "אמירה בת סלימה" ,שהתכתב עם
מילות שיריה של אמירה הס ,ונע סביב המעברה ,סביב אותו שבר ,סביב "לָעד ָאטּוס במָ טוס הזה
שֹלא גומר לָטּוס לְֹ ארץ יִ ְֹש ָראל" (אין ,עמ'  ,)16במילותיה של אמירה הס ,וכתבתי לסיפור הקדשה:
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"לסמיר נקאש ,מגדולי המספרים היהודים-הבגדאדיים בכל הדורות ,אשר התמיד
במלאכת הכתיבה בערבית גם בארץ הזאת כשרובנו רחקנו ממנה ומלהגנו המיוחד .מותו
העצוב בטרם עת של אחד מאחרוני הכותבים בעולם בערבית-היהודית-הבגדאדית בא עלי
מעט אחר סוף כתיבת סיפור זה כאשר עסקתי בעריכתו ויש בו כדי לעורר חרדות ואין בו
כדי לפתוח תקוות .אחר פטירת סמיר נקאש ,והליכתו מאיתנו של יצחק בר-משה ,אין לנו
תקווה אלא בלאזור כוחות וללמוד את שפתנו מחדש ,אנחנו שהננו דור שני ושלישי
לשתיקתה ,כך שיום אחד ,בקרוב ,נוכל לקרוא בספריו של סמיר נקאש ,ושל הרבה אחרים,
בלי שנצטרך לתרגום (ואולי ,האם מותר לקוות? מי מאיתנו יחזור גם לכתוב בשפתנו?)"
אחר-כך ,דרך התרגום של הסיפור "אנא מן אל-יהוד" לערבית בקהיר ב ,2006-חשתי
שהתגשם ,ולו לגיליון אחד של כתב-העת "ַאלְֹ ִ -הילאל" ,הרצון שלי להיות סופר ערבי .כי היום אנחנו
כבר זקוקים למתווכים ,גם אם נלמד ערבית ,כדי "לכתוב" בעזרתם שוב בערבית .במובן הזה
התרגום לערבית אינו סתם תרגום ,אלא הוא במובן עמוק השבה למקור ,למקום שממנו נכתב
הסיפור ,דרך השפה האחות ,הערבית ,הקיימת בי משחר ימי ,גם אם אילמת ,ומדברת אותי.
כפי שאמרתי ,חשתי כי בלי הערבית אני אמשיך לכתוב שוב ושוב את אותו הסיפור הסובב
סביב נקודת השבר ,החוסר ,המעברה ,חסרון הערבית ,ואפילו ההתקעות באוויר שהתבטאה אצל
המשוררת אמירה הס .במובן מסויים הסיפור "אנא מן אל-יהוד" היה האחרון ברצף סיפורים
שבמובן מסויים היוו ואריאציות האחד שלי השני ("איכה ישבה בגדאד"" ,אמירה בת סלימה"),
ומהם פניתי למקורות היהודיים-ערביים הדתיים ,ולסיפור היהודי-ערבי הדתי .ואחרי הסיפור "אנא
מן אל-יהוד" הרגשתי שהלכתי את המרחק הגדול ביותר שאני יכול ללכת ללא השפה הערבית ,ולכן
כתבתי על המחסור בה ,על המחסור במקורות הערביים שלי .והתחלתי ללמוד ערבית כדי לשחרר
את הכתיבה שלי מהצורך לכתוב שוב ושוב על החוסר ,מהצורך לכתוב שוב ושוב את אותו הסיפור,
ובהדרגה הרגשתי שנפתחים לפניי עולמות חדשים.
*
התחלתי ללמוד ערבית בין השאר מתוך תחושה שרק היא תאפשר לי להשתחרר מאיזו
תקיעות ,שבלעדיה אכתוב שוב ושוב את אותו סיפור ,שהוא תמיד סיפור של התנגשות מול
הישראליות ,עם העברית וכנגד העברית ,ושדווקא הערבית יכולה להעניק מקום אחר ,אלטרנטיבי,
בטוח ,להעניק מרווח נשימה וזיכרון של רגע לפני ההתנגשות ,של הזמן שלפני המעברות והמלחמות.
והערבית שלי ,אני מאמין ,משנה את העברית שלי ,ואת היכולת שלי לכתוב בעברית.
באותו מובן של חוסר הערבית ,והצורך להשלימו ,חשתי חוסר מקביל וצורך להשלימו לגבי
היהדות שלנו ,היהדות המזרחית ,היהדות שאחרי התנ"ך ,שהחינוך בבתי-הספר הממלכתיים
חילוניים בארץ התנתק ממנה .במובן הזה ,שני הניסים שהתרחשו לנו בארץ ,לאפשרות של התרבות
הערבית-היהודית בארץ להוסיף להתקיים למרות ניסיונות המחיקה ,הם בתי-הכנסת והפלסטינים.
אי-אפשר למחוק את המוזיקה הערבית ,בסולמות המקאם ,מבית-הכנסת ,את המבטא שבלעדיו
הקורא בתורה אינו מוציא ידי חובה את הציבור ,בלי ההגות והפרשנות והשירה והפילוסופיה
וההלכה המשוק עת בקונטקסט ערבי .והפלסטינים ,אשר אצלם מוסיפה הערבית להתקיים כשפה
חיה גם מזכירים לנו שלא התרחקנו גיאוגרפית מן הערבית ,שאנחנו חיים בדיוק בנקודה שבין
בגדאד לקהיר .וכמובן הנס שקדם לשני אלו הוא דור הסבים והסבתות שלנו ,שהעניק לנו מטען
משמעותי ,זיכרון של אפשרות אחרת .ומבחינתי בשנים האחרונות החיים בירושלים גם הם
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מאפשרים את האופציה הזאת יותר ממקומות אחרים ,למרות ובגלל שזאת עיר מתוחה ואלימה כל
כך (ירושלים זוכרת בניגוד לתל-אביב) ,בה השוטרים מזכירים לך שאתה נראה ערבים ,ופונים אליך
בערבית בבקשם תעודת זהות ,בתוך הצפיפות של בתי-הכנסת והמואזינים ,בפוליטיקה המיידית
של מחסומים ומשטרות וחומות ,שכל הזמן מנסה להפריד בבוטות ,ואף-על-פי כן כל הזמן חושפת
את הערבוב שבאזור הגבול הזה.
ופתאום אתה מגלה עולם שלם ,ופתאום אתה מבין שהקרע ההוא של ההגירה לארץ ,שהיה
קשה מאוד ,והשבר שהתחולל בעולם אבותינו ,הוא גם פוטנציאל לעושר עצום ,תרבותית ,אם
מוכנים לקבל אותו ,ושהרבה עדיין קיים ,אף-על-פי שהיית בטוח שנעלם עם סבך .פתאום אתה מבין
שהיחס לקרע הזה כדבר בלתי ניתן לאיחוי (כפי שמתייחסים פעמים רבות גם לקרע שחוללה
המודרנה) הוא רומנטי ,ולא זוכר כי גם בעבר היו קרעים ,חלקם חמורים לא פחות וחלקם חמורים
יותר ,וחוסר היכולת לדמיין רצף לאחר שבר הוא שהופך שבר למוחלט ,כאשר רצף ושבר הם שני
דברים המאפשרים זה את זה ,ולא אפשרויות קיצון אלטרנטיביות.
כמעט אף דור יהודי לפנינו ,באלפיים השנים האחרונות ,לא הסתפק בשפה אחת .תמיד
היהדות שלהם היתה מצויה בכמה שפות .ואנחנו הצטמצמנו לרגע לעברית ,שהיא שפה נפלאה ,אבל
דרכי ההתרחבות שלה תמיד היו דרך השפות האחרות :הארמית ,הערבית ,היידיש ,הלאדינו.
והצטמצמנו למסורת ספרותית אחת ,אירופית ,אם לומר את זה בהכללה שהיא כמובן לא מדויקת,
כשאנחנו מוותרים על העושר של לשון החכמים היהודית ,על העמקות של הפיוט העברי ,על
הז'אנרים של התרבות הערבית ,למשל המקאמה והַאדב ,שהולכים מעבר להבחנות הדיכוטומיות
בין שירה ופרוזה ,על הרומנסה הספניולית ,על המעשייה היידישאית.
התרבויות האלו ,השפות האלו ,האפשרות שלהן להישמע כאן ,בירושלים ,בארץ ,זה גם
מאבק על אפשרותו של זיכרון ,על אפשרות של רצף ,על האפשרות של ספרות להיות גשר מעבר
לטשטוש של ההווה ,על האפשרות של הספרות להיות שולת פנינים מעברנו .ובלי זה יש פחד נורא
של אובדן אוצרות רוח אדירים ,שבלעדינו אין מי שיקרא ,ובתוך זה יש הבטחה למודל ספרותי אחר:
שהוא לא באיזו תמימות רומנטית של מקוריות ,אלא מבין שכל סיפור נולד מתוך סיפור אחר ,שאף
אדם לא כותב לבדו שום דבר ,שהוא לא בפחד נורא מעירוב ז'אנרים ,בין שירה ,פרוזה ,היסטוריה,
עיון ,שהוא לא שקוע דווקא בתוך מודלים פסיכולוגיים של הבנת האדם ,שלא חושש מעירוב קודש
וחול ,מאלוהים ומעירוב שפות.
המשורר ארז ביטון הוא אחת ההשפעות החזקות עלי בשנים האחרונות .יש לו שיר מפורסם
בשם "תקציר שיחה" ,בו הוא שואל את השאלה "מה זה להיות אותנטי?" ,ומעלה שורה של הצעות,
אחת מהן היא לצעוק בערבית-יהודית-מרוקאית באמצע רחוב דיזנגוף" :אנא מן אל-מגרב ,אנא מן
אל-מגרב" .בסופו של דבר כל ההצעות שהוא מעלה לא מספיקות ,והוא "נופל בין העָ גות" .במעין
שיר-תשובה שכתבתי לו" ,לארז ביטון ,שיר בשני חלקים" ,דמיינתי את האפשרות שלי ,דור אחריו,
לרוץ באמצע דיזנגוף ולצעוק" :אנא מן בגדאד ,אנא מן בגדאד" ,אף-על-פי שלא נולדתי שם .משם
התגלגלה השורה הזאת לשיר בשם "הערבית שלי אילמת" ,בו עלה הפתרון לומר לשוטר הבודק
אותך בירושלים ,החושד בערביותך" :אנא מן אל-יהוד ,אנא מן אל-יהוד".
היחס לערבים ולערבית באמת הפך להיות קודם כל מרוחק .מרחק כזה שמנסה להתיר
אותנו מהקשר העמוק איתם ,שהוא בסופו של דבר בלתי ניתן להתרה .ואז משאירים את זה לנוגעים
בדבר ,למומחים :לאקדמיה ולמודיעין .מצטרף לזה זלזול עמוק בתרבות הערבית ,שנובע
מהשורשים של התרבות הישראלית באוריינטליזם האירופאי ,ויחס אליהם כאוייבים .אני כמובן
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חושב שהיחס הזה צריך להשתנות לקרבה עמוקה ,להבנה שדיון בתרבות הערבית הוא דיון גם על
עצמנו ,שאנחנו לא יכולים להבין את עצמנו בלי הערבית .אני לא יכול להבין את עצמי בלי הערבית,
כמו שאני לא יכול להבין את עצמי בלי הסידור והפיוט ,ובלי הספניולית והגרמנית ,ובלי הגולה.
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רוח ג'דידה  /רוח חדשה  - 2011מכתב בנות ובני יוצאי ארצות ערב והאיסלאם
בישראל לבנות ובני דורנו במזרח התיכון ובצפון אפריקה
אנחנו ,כצאצאיות וצאצאים לקהילות היהודיות בעולם הערבי והמוסלמי ,במשרק ובמגרב,
וכדור שני ושלישי של מזרחים בישראל ,מתבוננים בהתרגשות רבה ובסקרנות עצומה בתפקיד
המרכזי שתופסים באומץ כה רב הנשים והגברים בני דורנו ברחבי העולם הערבי בהפגנות ובמחאות
למען חירות ושינוי .אנו מלאי הזדהות ותקווה באשר לעתיד המהפכות שזכו להצלחה ,בתוניסיה
ובמצרים ,וחשים כאב ומתח לאור אובדן החיים הרב בלוב ,בחריין ,תימן ,סוריה ומקומות נוספים.
המחאה של בני דורנו כנגד הדיכוי ,כנגד משטרים משעבדים ומנצלים ,והקריאה לשינוי,
לחירות ולכינון משטרים דמוקרטיים ,אשר יאפשרו את השתתפות האזרחים בתהליכים
הפוליטיים ,מסמלת רגע דרמטי בהיסטוריה של המזרח-התיכון וצפון-אפריקה שנקרע מזה דורות
בין כוחות שונים ,חיצוניים ופנימיים ,אשר רמסו את זכויותיהם הפוליטיות ,הכלכליות
והתרבותיות של רוב אזרחיו.
אנחנו ישראלים ,ואנחנו צאצאים ליהודים שחיו במזרח התיכון ובצפון-אפריקה במשך
מאות ואלפי שנים .אבותינו ואמהותינו תרמו להתפתחות תרבות האזור ,והיוו חלק ממנה .כך גם
עבורנו ,תרבות ארצות האיסלאם ותחושת השייכות רבת הדורות לאזור הן חלק בלתי נפרד
מזהותנו .אנחנו חשים שותפות להיסטוריה הדתית ,התרבותית והלשונית של המרחב המזרח-
תיכוני והצפון-אפריקאי ,אף על פי שדומה ש"נשכחנו" כבני היסטוריה זאת :ראשית בישראל,
המדמיינת עצמה כמצויה בין יבשת אירופה לבין צפון-אמריקה; שנית בעולם הערבי ,אשר דומה כי
קיבל פעמים רבות את הדיכוטומיה בין יהודים לערבים ואת הדמיון של היהודים כאירופאים,
והעדיף להדחיק את ההיסטוריה של היהודים-הערבים כפרק שולי בעברו ,או ככזה שכלל לא
התקיים; ושלישית ,יש להודות ,בתוך הקהילות המזרחיות עצמן ,אשר פעמים רבות ,בעקבות
הקולוניאליזם המערבי ,הלאומיות היהודית והלאומיות הערבית ,התביישו בעבר המשותף להן
ולעמי ערב ,וכך פעמים רבות ניסינו להשתלב בזרמים החזקים יותר בחברה ,תוך מחיקה או צמצום
של עברנו .ההשפעות ההדדיות העצומות בין התרבות היהודית לערבית היו נתונות לניסיון מחיקה
קשה בדורות האחרונים ,אך גם ניתן להבחין בסימניהן במרחבים רבים בחיים ,ביניהם המוזיקה,
התפילה ,הלשון והספרות.
אנחנו מבקשים לבטא את ההזדהות ואת התקוות שלנו בשלב זה של מעבר דורות
בהיסטוריה המזרח-תיכונית והצפון-אפריקאית ,ומקווים כי הוא יביא פתח לחירויות ולצדק,
ולחלוקה הוגנת של המשאבים של האזור ,ופונים אל בנות ובני דורנו בעולם הערבי והמוסלמי
בשאיפה לדיאלוג כן אשר יכיל אותנו בתוך ההיסטוריה והתרבות של האזור.
התבוננו בתמונות מתוניסיה ומכיכר א-תחריר בקנאה ,לאור היכולת לארגן התנגדות
אזרחית לא אלימה אשר הצליחה להוציא מאות אלפים אל הרחובות והכיכרות ,ואילצה בסופו של
דבר את השליטים להתפטר .גם אנחנו חיים במציאות שלטונית שעל אף התיימרותה להציג חזות
נאורה ודמוקרטית אינה מייצגת חלקים נרחבים מאוכלוסיית המדינה ,בשטחים ובתוך הקו הירוק,
רומסת את הזכויות הכלכליות של רוב האזרחים ,נמצאת בתהליך של צמצום החירויות
הדמוקרטיות ,ובונה חומות גזעניות מול תרבות המזרח היהודית והערבית .אך בשונה מאזרחי
תוניסיה ומצרים אנחנו עדיין רחוקים מן היכולת ליצור סולידריות בין הקבוצות השונות כמו זו
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שנראתה במצרים ובתוניסיה ,להתאחד ולצעוד יחדיו ,כלל התושבים ,אל הכיכרות בתביעה למשטר
צודק ,אזרחית ,כלכלית ותרבותית.
אנו מאמינים כי המאבק שלנו כמזרחים בישראל על זכויותינו הכלכליות ,החברתיות
והתרבותיות ,נשען על ההבנה ששינוי פוליטי אינו יכול להישען על מעצמות המערב אשר ניצלו את
אזורנו ואת אזרחיו לאורך דורות ארוכים .שינוי חייב לנבוע מתוך דיאלוג פנים אזורי ,ומתוך חיבור
למאבקים השונים המתנהלים כיום בארצות ערב ,ובאופן ספציפי גם למאבקים של הפלסטינים
אזרחי ישראל ,לזכויות פוליטיות וכלכליות שוות בתוך מדינת ישראל ,ועצירת דחיקתם הגזענית,
ושל הפלסטינים בגדה ובעזה ,החיים תחת כיבוש צבאי ,בתביעתם לסיום הכיבוש ולעצמאות.
במכתבנו הקודם ( )/http://arab-jew.blogspot.comקראנו בעקבות נאום אובמה
בקהיר ב 2009-לעליית הזהות המזרח-תיכונית הדמוקרטית ולשותפותנו בתוכה .עתה אנו מקווים
כי הדור שלנו ,בכל רחבי העולם הערבי ,המוסלמי והיהודי ,יהיה דור של גשרים מחודשים ,שידלגו
על פני החומות והאיבה של הדורות הקודמים ,ויחדשו את הדיאלוג העמוק ,שאנחנו איננו יכולים
להבין את עצמנו בלעדיו ,בין יהודים ,סונים ,שיעים ונוצרים ,בין ערבים ,כורדים ,בֶ ְרבֶ ִרים ,תורכים
ופרסים ,בין מזרחים לאשכנזים ,בין פלסטינים לישראלים .כבעלי עבר משותף אנו מביטים
בהזדהות ובתקווה גם אל עבר העתיד .אנחנו מאמינים בדיאלוג הפנים אזורי ,שמטרתו לתקן
ולשקם את כל מה שנהרס בדורות האחרונים ,כמפתח לחידוש מודל השותפות המוסלמי-יהודי-
נוצרי של אנדלוס ,בעזרת השם ,אינשאללה ,וכפתח לתור-זהב תרבותי והיסטורי של ארצותינו .תור-
זהב זה לא יוכל להיווצר ללא אזרחות דמוקרטית שווה ,ללא צדק חלוקתי כלכלי במשאבים
ובהזדמנויות ובחינוך  ,ללא שיוויון בין נשים וגברים ,וקבלת בני האדם כולם ,על אמונתם ,צבעם,
מעמדם ,מינם ,נטיותיהם המיניות ועדתם ,כחלקים שווים בבניית החברה החדשה לה אנו שואפים.
אנו מחוייבים להשגת מטרות אלו ,בדיאלוג מתמיד בין כל אזרחי האזור ,ובדיאלוג שלנו עם יהודים
מקבוצות שונות בארץ ובעולם.
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روح جديدة 2011
عودة الروح:
ٌ
ُ
رسالةُبناتُوأبناءُالجالياتُاليهودية-العربيةُواإلسالميةُفيُإسرائيلُإلىُبناتُوأبناءُجيلناُ
فيُالشرقُاألوسطُوشمالُإفريقيا:
نحنُحفيداتُوأحفادُالجالياتُاليهوديةُفيُالعالمُالعربيُواإلسالميُ،فيُالمشرقُوالمغربُ،وكجيلُثالثُمنُ
المشارقةُفيُإسرائيلُ،نتابعُبتأثر ُكبيرُوبشغف ُشديدُالدورُالمركزيُوالشجاعُالذيُتتبوأهُنساءُورجالُأبناءُ
جيلناُفيُأرجاءُالعالمُالعربيُفيُالثورةُوالتظاهراتُمنُأجلُالحريةُوالتغييرُ.كماُنشعرُبالتضامنُواألملُفيُ
مستقبلُالثوراتُالناجحةُفيُكل ُمنُمصرُوتونسُ،نشعرُباأللمُوالقلقُالشديديْنُلفقدانُاألرواحُالغاليةُوسفكُ
دماءُالشعوبُالزكيةُفيُكلُمنُليبياُوالبحرينُواليمنُوسوريةُ،وغيرهمُمنُشهداءُالحريةُفيُأماكنُأخرىُ .
إنّ ُصرخة ُأبناء ُجيلنا ُفي ُوجه ُاالضطهاد ُووجه ُاألنظمة ُالمستعبدة ُالمستغلة ُالمستبدةُ ،ودعوتها ُإلى ُالتغييرُ
وللحرية ُوبناء ُأنظمة ُحكم ُديمقراطيةُ ،تكفل ُمشاركة ُالمواطنين ُفي ُالحياة ُالسياسيةُ ،وتمثلُفي ُنظرناُ
لحظةُُمثيرةُوحاسمة ُفيُتاريخُالشرق ُاألوسط ُوشمال ُأفريقياُ .هذه ُالمنطقة ُالتي ُتمزقت ُمنذ ُأجيال ُنتيجةُ
ال ّتجاذباتُوالصّراعاتُالتيُجرتُبينُقوىُخارجيةُوداخليةُمختلفةُوالتيُسحقتُالحقوقُالسياسيةُواالقتصاديةُ
والثقافيةُلغالبيةُمواطنيُهذهُالمنطقةُ .
ٌ
ُوذريةُليهودُعاشواُمنذُمئاتُبلُآالفُالسنينُفيُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ،حيثُ
نحنُإسرائيليونُوأحفاد
ساهمُآبائناُوأمهاتناُفيُتطويرُثقافةُالمنطقةُ،وكانواُجزءاُالُيتج ّزأُمنهاُ.هذاُهوُالحالُبالنسبةُلناُنحنُأيضا؛ُ
ّ
فالثقافةُالعربيةُاإلسالميةُوالشعورُباالنتماءُالمتجذر ُفيُنفوسناُ،هماُجزءُالُيتجزأُمنُهويتناُونظرتناُلذاتناُ.
نحنُنحسُّبانتماءُعميقُللموروثُالدينيُوالثقافيُواللغويُالتابعُللفضاءُوالواقعُالشرقُأوسطيُوالشمالُأفريقيُ،
علىُالرغمُمنُأنناُقدُ“نسينا”ُأوُتمُالتناسيُبأنناُتابعونُلهذاُالتاريخُوهذاُالمجالُ:بداية ُمنُطرفُإسرائيلُ،
والتيُتتخيلُنفسهاُبأنهاُواقعةُبينُقارةُأوروباُوأميركاُالشمالية؛ُوثانياُمنُطرفُالعالمُالعربيُ،الذيُوكماُيبدوُ
لناُقدُقبلُفيُالعديدُمنُالمناسباتُبهذاُاالنشطارُوهذاُالتضا ّد ُبينُالعربيُواليهوديُوسلمُبتخيلُاليهوديُعلىُ
أنهُغربيُأوُأوروبيُ،وآثرُتناسيُ-أوُقلُدفعُ-التاريخُاليهودي-العربيُجانباُ،باعتبارهُجزءاُثانوياُبالنسبةُلهُ،
أوُكأنهُلمُيكنُأصالُجزءاُمنُتاريخهُ .
ثالثاُيجبُاالعترافُأيضاُبوجودُخجلُبهذاُالموروثُالمشتركُمعُالشعوبُالعربيةُ،فيُداخلُالجالياتُالشرقيةُ
ذاتهاُ،نتيجةُلالستعمارُالغربيّ ُوالحراكُالقوميُاليهوديُوالعربيُ.وعليهُفقدُحاولتُهذهُالجالياتُفيُالعديدُمنُ
المراتُاالندماجُوااللتصاقُبالتياراتُاألقوىُفيُالمجتمعُ،معُمحاولةُمحوُأوُتحجيمُوتصغيرُماضيناُ.لقدُكانتُ
هذهُالثقافةُوهذاُالتبادلُالثقافيُالضخمُبينُاليهوديةُوالعربيةُضحيةُمحاوالتُعنيفةُلمحوهاُوطمسُمعالمهاُفيُ
األجيال ُاألخيرةُ ،لكن ُيمكننا ُأيضا ُأن ُنشاهد ُثباتها ُواستمراريتها ُفي ُمجاالت ُودوائر ُحياتية ُوثقافية ُمختلفةُ
كالموسيقىُوالتعبدُواللغةُواألدبُ،وغيرهاُ .
نريدُأنُنعبرُأمامكمُعنُتعاطفناُوآمالناُمنُهذهُالمرحلةُالتيُيتمُفيهاُانتقالُزمامُاألمورُمنُجيلُإلىُجيلُفيُ
الشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ،كماُنأملُأنُيكونُهذاُاالنتقالُمدخالُللحريةُوالعدالةُ،والتقاسمُالعادلُلمقدراتُ
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األمةُوالمنطقةُبينُجميعُالمواطنينُ،بماُيكفلُالعدالةُاالجتماعيةُوالتكافلُاالجتماعيُوالمواطنةُالكريمةُلشعوبُ
المنطقةُالكرامُ .
كماُنتوجهُإلىُبناتُوأبناءُجيلناُوأقرانناُفيُالعالمُالعربيُواإلسالميُآملينُبفتحُحوارُيتيحُلناُالمجالُبأنُنكونُ
جزءاُمنُالتاريخُوالثقافةُفيُهذهُالمنطقةُ .
لقدُتابعناُبغيرهُوانبهارُالصورُالقادمةُمنُتونسُومنُميدانُالتحريرُ،وأعجبناُبالمقدرةُعلىُتنظيمُمعارضةُ
شعبيةُسلميةُاستطاعتُأنُتدفع ُبمئاتُاأللوفُإلىُالشوارعُوالميادينُ،تلكُالجموعُالتيُاستطاعتُفيُنهايةُ
المطافُإجبارُالحكامُعلىُالتنحيُجانبا ُواالستقالةُ.نحنُأيضا ُنعيشُتحتُواقعُحكم ُلنظامُيقدّمُللعالمُصورةُ
ديمقراطيةُومستنيرةُعنُنفسهُ،إالُأنّ ُهذهُالصورةُوهذاُالنظامُالُيمثالنُشرائحُواسعةُمنُالمجتمعُواقعةُتحتُ
سلطتهُفيُالمناطقُالمحتلةُوداخلُالخطُاألخضرُ.فهوُيسحقُالحقوقُاالقتصاديةُلغالبيةُالمواطنينُ،وهوُمستمرّ ُ
فيُمحاوالتهُتضييقُهامشُالحرّياتُوالديمقراطيةُوبناءُجدرانُعنصريةُأمامُالثقافةُالشرقيةُالعربيةُواليهوديةُ.
لكننا ُنختلف ُعن ُمواطني ُتونس ُومصر ُما ُزلنا ُغير ُقادرين ُعلى ُخلق ُتكافل ُاجتماعيّ ُوسياسيّ ُبين ُالفئاتُ
المجتمعيةُالمختلفةُ،يو ّحدُالصفوفُويعطيناُالمقدرةُعلىُالخطوّ ُقدماُبكلُّفئاتُالمجتمعُإلىُالميادينُ،والمطالبةُ
بنظامُمدنيّ ُيكفلُالحريةُوالعدالةُاالجتماعيةُوالثقافيةُ .
نحنُنؤمنُبأنّ ُنضالناُكشرقيينُداخلُإسرائيلُلتحصيلُحقوقناُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالثقافيةُ،مبنيُّعلىُفهمناُ
بأنّ ُالتغييرُالسياسيّ ُالُيمكنُلهُأنُيعتمدُعلىُالقوىُالعظمىُمنُالغربُوالتيُلطالماُاستغلتُمنطقتناُوشعوبناُ
منذُأجيالُعديدةُ.علىُالتغييرُأنُيكونُنتاجاُللحوارُالداخليُفيُالمنطقةُ،عبرُالتضامنُواالنضمامُإلىُالنضاالتُ
المختلفة ُالجارية ُاليوم ُفي ُالبلدان ُالعربيةُ ،وعلى ُوجه ُالخصوص ُنضال ُالفلسطينيين ُداخل ُإسرائيل ُلحقوقهمُ
السياسيةُواالقتصاديةُوالمساواةُداخلُإسرائيلُ،ووقفُالمدُّالعنصريُضدّهمُ،إلىُجانبُنضالُالفلسطينيينُفيُ
غزةُوالضفةُ،الذينُيعيشونُتحتُنيرُاالحتاللُالعسكريُودعمُمطالبهمُالعادلةُإلنهاءُاالحتاللُواالستقاللُ .
لقدُسبقُودعوناُفيُرسالتناُاألخيرةُ(ُ،)/http://arab-jew.blogspot.comوبعدُخطابُأوباماُفيُ
القاهرةُعامُُ،2009إلىُبزوغُالهويةُالشرقُأوسطيهُالديمقراطيةُولمشاركتناُداخلهاُ.أماُاآلنُفنحنُنأملُبأنُ
يكونُجيلناُ-فيُجميعُأنحاءُالعالمُالعربيُواإلسالميُواليهوديُ-جيلُجسورُحوارُمتجددةُ،يستطيعُالتعاليُعنُ
أسوارُالعداءُبينُاألجيالُالسابقةُ،مجدداُبذلكُالحوارُالعميقُالذيُالُنستطيعُأنُنفهمُذاتناُمنُدونهُ.حوارُبينُ
اليهود ُوالسنة ُوالشيعة ُوالمسيحيين؛ ُبين ُالعرب ُواألكراد ُوالبربر؛ ُبين ُاألتراك ُواإليرانيين؛ ُبين ُالشرقيينُ
واألشكناز؛ُبينُالفلسطينيينُواإلسرائيليينُ.نحنُعلىُثقةُبأنناُكأصحابُماض ُوموروث ُمشتركينْ ُننظرُأيضاُ
إلىُالمستقبلُبتعاطفُوآما لُعريضةُ.نحنُنؤمنُبالحوارُالداخليُفيُمنطقتناُ،والذيُيهدفُإلىُاإلصالحُوبناءُ
ماُقدُهدمُفيُاألجيالُالسابقةُ،كمفتاحُإلعادةُالنموذجُاإلسالمي-اليهودي-المسيحيُالمشتركُفيُاألندلسُ،وكمدخلُ
بعونُللاُوبالتوفيقُمنهُإلىُعصر ُذهبيُآخرُلثقافتناُوتاريخناُوحاضرناُالمشتركُيكونُأهالُومفخرة ُلثقافتناُ
وماضيناُالعريقُإنشاءُللاُ .
ّ
هذاُالعصرُالذهبيُالُيمكنُأنُيحصلُمنُدونُتجذرُالمواطنةُالحقُوالديمقراطيةُبماُتعنيهُمنُالتداولُالسلميُ
للسلطةُوسيادةُدولةُالقانونُوضمانُالحرياتُواحترامُاألقلياتُوالعدالةُاالجتماعيةُوالمحاصصةُالعادلةُلثرواتُ
ومقدراتُالدولُبينُأفرادُشعبهاُ،وتساويُالفرصُفيُالتعليمُومساواةُالنساءُبالرجالُوقبولُالناسُأجمعُعلىُ
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اختالفُمعتقداتهمُوألوانُبشراتهمُووضعهمُاالجتماعيُوموروثهمُالثقافيُوجنسهمُوميولهمُالجنسيةُوطوائفهمُ
وأعراقهمُولغاتهمُ،كجزءُالُيتجزأُمنُمساعيناُلبناءُهذاُالمجتمعُالجديدُالذيُنصبوُلهُجميعاُ .
نحنُملتزمونُبمساعيناُفيُتحقيقُأهدافناُهذهُ،وفيُاستمرارُالحوارُالدائمُبينُكلُمواطنيُالمنطقةُ،وبحوارناُ
أيضاُمعُفئاتُومجموعاتُيهوديةُأخرىُفيُالبالدُوخارجهاُ .
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אמר חכם עבדאללה
גּורגִ 'יה ,והשם
אני הקטן חֶ זְ ֵקל בן ַאמל כינסתי כאן אמירות מורי ורבי חכם עובדיה בן ְ
ירחם אם חללתי שבתות מעט פה מעט שם כדי להעלות הדברים על הכתב ,שלא נותר לי תמיד זמן
בשאר השבוע מרוב טורח הפרנסה והימים ,וחששתי לשכוח הדברים.
א.
אמר חכם עבדאללה :נאמן אני לשתי התורות ,לתורת בבל ולתורת ארץ ישראל ,שלידת אבותי
בבגדאד העיר הגדולה לה' ,שישבו בה אוכלוסין גדולין והתורה היתה נישאת על כפיים ,וירדו
לירושלים בשל הצרות שפקדו אותנו ,וירושלים נאה והדורה ותורתה מלוא הטנא ,אך רחובותיה
צרים ,ואין היא מבטלת תו רתנו הקדומה .שבתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל סופן להיקבע בארץ
ישראל ,דאמר רבי אֶ לְ עזר הקפר ,עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שייקבעו בארץ ישראל,
דאמר רב יהודה אמר שמואל ,כל ארצות עִ יסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל ,דאמר רב
יהודה ,כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה.
ב.
אמר חכם עבדאללה :אמר שאול בן עבדאללה ,החכם הבגדאדי בעל ספר הפירושים לשירי רבי
יהודה הלוי" ,גבעת שאול" ,אותו כתב בהונג קונג ,שרוב אחינו האשכנזים משתמשים בבשורה גם
לטובה גם לרעה ,ולנו בשורה לטובה ושמועה לרעה ,ולא ידע שאול כמה צדק וכמה שונה היתה
עברית שלו ,הקרובה אצל שפת אחינו בני ישמעאל ,שהיתה גם שפתנו ,מן העברית של אחינו
האשכנזים ,הקרובה אצל שפות פולניה וגרמניה ,שהביאו לארץ ישראל ועתה גם היא שפתנו .וחסד
עשה עמנו הקדוש ברוך הוא בכך ששינה מבטא האשכנזים בעברית ממבטאה הנכון ,שהם מדברים
שפה אחרת ,שכנה לעברית אך אינה עברית ,מין עברית של אירופאים ,וכך בשפה זאת אנחנו
מדברים ברחוב ואין היא מבזבזת לנו מכמות הדיבור העברי שקצב לנו הקדוש ברוך הוא לדבר עמו,
כיוון שדיבור זה אינו עברי ממש ,ויכולים אנחנו להקפיד על עברית הקדושה שלנו בשיחה עם
האלהים בבית הכנסת ובבית המדרש ובספרים של קודש ,בלי שהיא נמעטת או נפגמת.
ג.
אמר חכם עבדאללה :אישה שמיניקה את בנה ומגלה דדיה ,אסור לקרות או לברך כנגדה אפילו היא
אשתו ,וכל שכן באישה אחרת ,ויש אומרים ְדכיוון ְדהאישה דרכה לגלות דדיה בזמן היניקה ,הרי
הדדים נחשבים אותו זמן כמו כפות הידיים והפנים ,ומותר לקרות או לברך כנגדם אפילו היא אישה
אחרת .ושיער של אישה שדרכה לכסותו ערווה הוא ,ואסור לקרות ולהתפלל ולברך כנגדו ואפילו
בשער אשתו ,ואין חילוק בזה בין אישה כעורה וזקנה וכיוצא ,אבל בתולות שדרכן לילך פרועות
ראש ,וכן שערות של נשים שרגילין מעט מהן לצאת חוץ לצמתה וכיסויה בקצת ארצות ,מותר לקרות
כנגדן כיוון שדרכן בכך ורגילים בהם .והנשים בערי אירופא שדרכן לילך תמיד פרועי ראש ,מותר
לקרות כנגדן כיוון דכל הנשים דרכן בכך ,ומותר לקרוא שם גם כנגד אשתו בשעה שהיא פרועת ראש,
אבל שם בערי אירופא שדרכם של נשים ללבוש אנפילאות תמיד ,ואין נראה אפילו כל ְדהוא מכפות
רגליהם ,הנה אורח ההולך שם מעירנו בגדאד ,אף על פי שאשתו אינה נוהגת בכך ,כי במקומה דרכן
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של נשים לילך בכפות רגליהם בגילוי ,הנה הוא צריך להיזהר שם בזה ולחשוב כפות הרגליים כולם
ממקומות המכוסים ,כ פי מנהג המקום ההוא ,ואסור לקרות כנגדן והן כערווה ,ואפילו כפות רגלי
אשתו שהוא רגיל בגילוין נהפכות ערווה לפניו שם.
ד.
אמר חכם עבדאללה :ודע כי אבותינו סיפרו לנו על רבנו הרש"ש ,רבי שלום שרעבי הקדוש ז"ל ,רבו
של החיד"א ,רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,כשיצא מארץ תימן מצנעא בא דרך בומביי ובצרה לעירנו
בגדאד ,יגן עליה הרחמן ,והיה בה עובר אורח כדי לילך ממנה לירושלים ,דרך חלב ודמשק ,להיות
בירושלים ראש למקובלים בישיבת בית אל .וכאשר בא רבנו הרש"ש אצלנו היה מתעלם כדי לא
להודיע עצמו שהוא חכם ,אלא סוג אדם פשוט גר עובר אורח ,ונתעכב פה עד שניזדמנה לו שיירה
שהולכת לדמשק .ובזמן ישיבתו פה היה הולך ביום לישיבה שעל מצבת השיך יצחק גאון ז"ל ,ויושב
ללמוד זוהר הקדוש עמהם .ואומרים שכאשר היה לומד בזוהר פרשת בלק היה רבנו לומד הזוהר
בהתלהבות ובקול רם ,וכשהגיע לתיבות "ּכֹה ְתדבֵ ר" וגומר היה מוציא תיבת "כה" מפיו בחוזקה
ותוקף לבו בכוח גדול  .ויאמרו לו הזקנים היושבים שם" :מדוע אתה צועק בתיבת "כה" בתוקף
ובקול גדול וקורא אותה בכוח גדול מאוד?" ,ויאמר להם בלשון ערבית של תימן בזו הלשון" ,האדי
אל כה חרקת קלבי" ,שפירושו זאת ה"כה" שרפה את לבי .עד כאן שמענו מאבותינו .נמצא שצדיק
זה קודם שזרח אורו בירושלים תוב"ב ,תבנה ותכונן במהרה בימינו ,בא אל ארצנו ודרכו רגליו על
רחובות עירנו ,כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראש ,ואשרי עין ראתהו ,זכותו יגן עלינו .אמן.
ה.
אמר חכם עבדאללה :תלאות רבות ידענו לאורך שנות הגלות הארוכה ,בחורבן ממלכת ישראל ביד
אשור ובחורבן ירושלים ביד בבל ,ואחר כך עוד רבות מיד היוונים והרומאים ,ומיד הנוצרים
ברדיפותיהם ובמסעי הצלב שלהם בארצותיהם ובארץ ישראל ,ומיד המוסלמים שגירשונו
ממדבריות ערב ,ובארץ ספרד בין אספניה לאנדלוס ,כפי שאמר המשורר הקדום רבי יהודה הלוי:
"בֵ ין ִצבְ אוֹת שֵ עִ יר וְ ֵקדר ָאבד ְצב ִאי וְ נֶעְ דר יוֹצֵ א צבא בְ יִ ְשראֵ ל .הֵ ם ּכִ י יִ לחמּו בְ ִמלְ ח ְמתם אנ ְחנּו נוֹפְ לִ ים
בְ מפלְ תם וְ זֹאת לְ פנִים בְ יִ ְשראֵ ל" ,ובגירוש שגירשו אותנו ואת המוסלמים המלכים הקתולים אחרי
שכבשו את גרנדה בתשעה באב בשנת ה'רנ"ב ,ובגלות מוזע בארץ התימן בשנת ה'תל"ט ,כפי שכתב
המשורר הקדום רבי שלם שבזי" :אֵ ל קנא יְ קנֵא על עלּובִ ים" ,ועוד הרבה תלאות .וגם כמה שנים
שאננות ידענו ,כשישב ראש הגולה בבגדאד בין מלכים ,ובתור זהב זה בספרד המעטירה והיה רבי
שמואל הנגיד שר באנדלוס ,ובמלכות התורכים שקיבלונו לאחר הגירוש עד השנים האחרונות,
ובארץ פה -לין שלנו על אדמתה כאזרחים .אבל עם כל זיכרון התלאות ,כפראות וכאכזריות של
האירופאים שפרעו בנו במאת השנים האחרונות לא ידענו כמוה מעולם ולא ידענו לתרץ ,שהיכו בנו
מן הטף לזקן ,וראו אותנו כחיית השדה המותרת להריגה ,גם בארצותיהם וגם בארצות כיבושיהם
הרבות בארצות הערבי והתורכי ,ואחר בשלטון הגרמני ותנוריהם .ולא היתה כברבריות הזאת קודם
ובקצת
ולא ידענו לפרשה ולא היכרנו כך .ועינויים רבים שקראנו עליהם במגילת איכה ובספר איוב ִ
חנה ובקינות תשעה באב החווירו ,שהנה אצל הגרמני כל יהודי הפך איוב .ולא ראינו כמעשה הזה
קודם ,שיעשה בעם שלם כמעשה שנעשה באיוב ,ולא יידע סופו ,ושיהפוך עם שלם ויהיה כקיִ ן וכ ֶלמֶ ך.
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ו.
אמר חכם עבדאללה :בזמן האמוראים הוא זמן הגמרא ,קראו לחכם בארץ-ישראל רבי ולחכם בבבל
רב .אחר-כך כינו את ראשי הישיבות בסורא ,פומבדיתא ובגדאד גאונים .וכשלמדנו לשון הערבי
ודיברנו בו שוב לא יכולנו לקרוא לחכם רב ,שהוא אלהים בלשון ערבי ,ולא רבי ,שהוא אלהי בלשון
ערבי ,והתחלנו קוראים לחכם חכם .והחכם חכם משום שהוא מלמד לתלמידי חכמים ומשום
עיסוקו בחוכמה .ורב ורבי באים מן הריבוי ,שהרב הוא אנשים רבים ,אולי כל הדורות המגיעים עד
אליו ,וכן משום "ַאח ֵרי רבִ ים--לְ הטֹת" (שמות כ"ג ,ב') ,שהרב לבדו הוא כמניין עשרה וכמעין כנסת
ישראל זוטא ,ועוד שהוא לפי "א ְת היִ י לְ ַאלְ פֵ י ְרבבה" (בראשית כ"ד ,ס') ,שהוא בלימודו מקיים
"יפּוצּו מעְ יְ נֹתֶ יָך חּוצה" (משלי ה' ,ט"ז) ,שמן העין האחד הולכים יובלים ונחלים רבים .אבל שמו
בא לו גם מן המריבה ,שהוא רב את מלחמתה של תורת עם ישראל ,שלא יהיו נוטשים אותה במדבר,
וכן הוא רב את מלחמתם של ישראל עם התורה והדינים ,שהם החוק ,כדי להמתיקם ולהופכם
לחסד .ועוד היפוכו של רב בר ,שהוא מן הטבע וחסר הלימודים והנימוסין ,ואילו הרב בא ומכניס
לימודו כדי לשפר הבר ולהופכו עיר נושבת ושדה פורח ותלמיד חכם ובן המכבד את מולידיו ,אך
באמת מדרגתו הבאה ,לאחר שהפך הבר לשדה פורח ,היא להשיבו אל הבר ,להשיב המילים מן הספר
אל המלמול מפי היונק ,האומר כל החוכמה שנמסרה לו מפי הגבורה בלשון שאין איש מלבדו היכול
להבינה .ואנחנו כשאנחנו הוגים מילת רבי ,אנחנו הוגים אותה ִר ִבי ,להבחין ממילת ר ִבי שהיא כנזכר
אֹלהי בלשון ערבי.
ז.
אמר חכם עבדאללה :רבנו יוסף חיים ,שקורין אותו הבריות הבן איש חי ,היה חובש על ראשו
הטורבאן ,ובאמת כבר לא היה המנהג בדורו בין החכמים לחבוש הטורבאן על הראש ,שכבר נטלו
לעצמם כובעים מודרניים יותר .אבל הוא שידע ששוב אין המצנפת חביבה על הבריות ,המבקשים
להיות מודרניים ולאמץ את כובעי התורכים ,התעקש להמשיך להעלותה על ראשו ,והסביר באחת
תשובותיו כל דרך לבישתה ,ואם מותר לתקנה בשבת" :בעניין המצנפת שהיו לובשין גדולי בני עמינו
פה עירנו בגדאד ,יגן עליה אלהים ,מזה עשרים שנה נתבטלה ,אך אנא עבדא עד היום אני לובש
אותה ,וזה סדר לבישתה :תחילה לובש על ראשו כובע עב וחזק שקורין" :כימא" ,והיא מלאה מצמר
גפן מעשה מחט .ועל כובע זה לובש כובע אחר שקורין" :פֵ יס" ,וכורך עליהם חתיכת בגד לבנה
לחזקם ,ואחר כך כורך עליהם הבד הגדול שקורין" :שאל" ,בכריכה מהודקת ומהודרת בכמה
קיפולים זה על גבי זה מעשה אמן ,שאין כל אדם יודע לכרוך אותה ,ומחזיק אותה במחטים קטנים
שתוחב בה ,ובזה תהיה המצנפת הזאת חזקה שיוכל להסירה מעל ראשו ,ולהחזירה כמה פעמים
ביום ,ועד חודש ושני חודשים ויותר תישאר בתיקונה כמו שהיא ,לשום אותה בראשו ולהסירה
ולהחזיקה שלא תתקלקל .ובאמת פה עירנו בגדאד ,יגן עליה אלהים ,היה המנהג פשוט לתקן
המצנפת בשבת וביום טוב ,ולא שמעתי מי שחושש בזה ,אף-על-פי שבדור שלפנינו היו כל תלמידי
חכמים וכל בעלי בתים הזקנים לובשים מצנפת זו".
ח.
אמר חכם עבדאללה :הנכון הוא לפרש לבני ביתו דברי ההגדה של פסח בלשון שמבינים .ואם גם
בעצמו אינו מבין לשון הקודש ,יאמר מתוך הגדה שהוא עם פירוש ,ויאמר לאחר כל פיסקא בלשון
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הקודש פיסקא בלשון ערבי או ספרדי או אשכנזי או איטלקי או שאר לשון .וכל שכן המאמר "רבן
גמליאל היה אומר" וכו' ,שצריכין כולם להבין את הטעם של פסח מצה ומרור .ועל ההגדה נאמר
"מצוֹת יֵָאכֵל אֵ ת ִשבְ עת הי ִמים וְ ֹלא-יֵראֶ ה לְ ָך חמֵ ץ וְ ֹלא-יֵראֶ ה לְ ָך ְשאֹר--בְ כל-גְ ֻבלֶָך  :וְ ִהג ְדת לְ בִ נְָך ביוֹם
אתי ִמ ִמ ְצריִ ם" (שמות י"ג ,ז'-ח') ,ואיך תספר לבנך אם לא
ההּוא לֵאמֹר בעבּור זֶ ה עשה ה' לִ י בְ צֵ ִ
בלשונו? על כן נהגנו לכתוב בהגדה של פסח שהדפסנו בבגדאד" :סדר הגדה של פסח שנהגו בה
ישראל בזמן הגלות כך היא ,ונדפסה באותיות גדולות העברי ,והערבי עם נקודות עם כמה הוספות,
וסדר הפסח בלשון ערבי צח שיובן לכל אדם ,עם שירים ושבחות" ,שכמעט כל אדם נזקק היום
לש ְרח פִ י אֶ לְ -ערבִ י .וכך כתבנו בראש סדר ההגדה" :יבדי אל-הגדה בחס ובנגם חלו ובפרחת אל-קלב,
ויכוין לית'בת מצוות עשה מאל-סיפור יציאת מצרים" ,ופירושו ,יתחיל את ההגדה ברגש ובניגון יפה
ובשמחת הלב ,ויכוון לקיים מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים .וגם בהגדה של פסח "אהבת
הקדמונים" במגרב כתבו לעורך הסדר" :וירג'ע יקולהא באלתפסיר אלערבי באש יפהמו
אלפאמיליא דיאלו" ,ותרגומו ויחזור ויאמר אותה בפירוש הערבי כדי שיבינו משפחתו ,ועוד הודיעו:
"אידא מא יפהמש בלשון הקודש יקדר יקולו בלסאן אלדי יערף והאדא תפסירהו בלסאן אלערבי",
שהוא במילים עבריות :אם לא יבין בלשון הקודש יכול יאמר ההגדה בלשון שאותה יבין וזה תרגומה
בלשון הערבי.
ט.
אמר חכם עבדאללה :בהגדה של פסח בנוסח בגדאד כתובים דברי ההדרכה הבאים לעורך הסדר:
ימזג'ון כוס שני ויכ'לינו קבאלו .וירפע אל קערה מן קדאמו .לחתא אל ולד יסאל בעד מה אכלנא
ליש קאעד תשיל אל קערה? ובימינו זקוק הקהל לדברים חשובים אלו :מוזגים כוס שני ומותירים
אותה מולם ,ומרים הקערה לפניו ,ומחכים עד שישאל הילד בשל מה אכלנו בלי לשבת ולמה תרים
הקערה? ובעדה יוקף אל ולד ויסאלוהו" ,מנין ג'ית?" ויג'אוב" :מן מצרים"" ,ווין ראייח?",
"לירושלים"" ,ואש זוואדתך?" ,ויקול מה נשתנה ,אחרי כן יעמוד הילד וישאלוהו" ,מאיפה באת?",
ויענה "ממצרים"" ,לאן אתה הולך?"" ,לירושלים"" ,ומה הצידה שעמך?" ,ויאמר "מה נשתנה",
ואד'א מא אכו ולד יקרא הווי ,ואם אין עמו ילד יקרא" :במא תגיירת האד'י אל-לילה מן כל ליאלי,
פי כל ליאלי ליס נחנא גאמסין לאונו מרא ואחדה ,והאד'י אל-לילה מרתין ,פי כל אל-ליאלי נחנא
אכלין כ'מיר יא פטיר ,והאד'י אל-לילה כולו פטיר .פי כל אל-ליאלי נחנא אכלין כ'צ'אר יא מראר,
והאד'י אל-לילה כולו מראר .פי כל אל-ליאלי נחנא אכלין ושארבין ,בין קעוד ובין מנתכיין ,והאד'י
אל-לילה כלתנא מנתכיין" .וקרובים הדברים לדעת לשון המשנה שאמרה" :מזגו לו כוס שני וכאן
הבן שואל אביו .ואם אין דעת בבן ,אביו מלמדו :מה נ ְִשתנה הליְ לה הזֶ ה ִמּכל הלֵילוֹת? ֶשבְ כל הלֵילוֹת
ָאנּו אוֹכְ לִ ין חמֵ ץ ּומצה ,הליְ לה הזֶ ה – ּכֻל ֹו מצה? שֶ בְ כל הלֵילוֹת ָאנּו אוֹכְ לִ ין ְשָאר יְ רקוֹת – ,הליְ לה
הזֶ ה מרוֹר? שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל ,הלילה הזה כולו צלי? ֶשבְ כל הלֵילוֹת
אֵ ין ָאנּו מ ְטבִ ילִ ין אפִ ילּו פעם אֶ חת – ,הליְ לה הזֶ ה ְש ֵתי פְ ע ִמים? ולפי דעתו של בן אביו מלמדו ,מתחיל
בגנות ומסיים בשבח ,ודורש מ"אר ִמי אֹבֵ ד ָאבִ י" (דברים כ"ו ,ה') ,עד שיגמור הפרשה כולה" .רבי
סעדיה גאון אמר בסידורו" :ממלאים כוס שני ואם יש שם ילד בר-דעת יעמוד על רגליו וישאל מה
דבר הלילה הזה כפי שאבאר ,והחכם שבחבורה משיב לו תשובה שארשום אותה .ואם אין שם ילד
בר-דעת הרי החכם הזה הוא השואל והוא המשיב .וזאת השאלה :מה נשתנה ...וזאת התשובה:
עבדים היינו ."...ורבנו הגדול הרמב"ם אמר ב"משנה תורה" שלו ,בהלכות חמץ ומצה" :מצווה
להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר "וְ ִהג ְדת לְ בִ נְָך" (שמות י"ג ,ח') .לפי דעתו של בן אביו מלמדו.
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כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים
ובלילה הזה פדה אותנו הקב"ה ויוציאנו לחירות .ואם היה הבן גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו
במצרים וניסים שנעשו לנו ע"י משה רבנו הכל לפי דעתו של הבן .וצריך לעשות שינוי בלילה הזה
כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם
כך וכך אירע כך וכך היה .וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם
שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו .אין לו בן אשתו שואלתו .אין לו אישה
שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה .ואפילו היו כולן חכמים .היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה
הלילה הזה".
י.
אמר חכם עבדאללה :קראנו בדברי רבנו יוסף חיים מבגדאד שאמר" :חייב אדם לספר בניסים
ונפלאות שעשה השם יתברך לנו ולאבותינו ,עד שתכריחנו השינה לישון" ,והוסיף על דבריו רבנו
הגדול הרמב"ם בספרו "משנה תורה" ,בהלכות חמץ ומצה ,שאמר" :מצוות עשה של תורה לספר
בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן ,שנאמר זכור את היום הזה
אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת .ומנין שבליל חמישה עשר ,תלמוד לומר
והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך .ואף על פי שאין לו
בן ,אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו הרי זה
משובח .וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח .כיצד מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח
ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר עבודת אלילים .ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום
לו והבדילנו מהאומות וקרבנו ליחודו .וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה
שגמלנו ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו .והוא שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור
כל הפרשה .וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח" .והוסיף רבנו הגדול הרמב"ם
ללמדנו ,אף על פי שהוא היה חי במצרים והיה בה איש גדול ורופא לבעל השלטון ,וכתב" :ומותר
לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים".
יא.
אמר חכם עבדאללה :אסור לעשות גבינה בחג שבועות ,דאין לגבֵ ן ביום-טוב ,אבל מה שקורין בערבי
לבן ,ובלשון לעז יֶגו ְֹר ִטי ,מותר לעשות ביום-טוב ,אך אין לעשותו אלא מחלב שנחלב בערב-יום-טוב.
וגם העליתי בסייעתא דשמיא דמותר לעשות "דוֹז ד ֹונְדֻ ְרמה" ,שהיא הגלידה ,ביום-טוב .וזה המת ֵקן
ועוסק בדבר זה ,ה"דוז דונדורמה" ,אף על פי שהוא משתכר ביום טוב שכר – מותר ,משום שמחת
יום-טוב ,דיש תענוג הרבה בזה ה"דוז דונדורמה" ביום-טוב של שבועות ,שהאוויר חם הרבה
במדינות אלו ,ויש בזה שמחת יום-טוב .אבל לחלוב ביום-טוב אסור ,מפני דאין מותר לחלוב ביום-
טוב אלא לתוך המאכל .ומי שיש לו בהמה בביתו עומדת לחלבּה ,יחלוב הגוי ויקח הגוי את החלב
לעצמו .ופה עירנו בגדאד דרכם שיניח הישראל האורז בתוך הקדרה ,ויוליך הקדרה עם האורז שבה
לבית הגוי ,ויחלוב הגוי על האורז בפני ישראל ,כי צריך לחלוב תוך המאכל .ואז יוכל לחלוב בחג
השבועות ולהכין האורז בחלב בחג השבועות ,ויוכל לאוכלו בחג השבועות.
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יב.
אמר חכם עבדאללה :תספורת אסור מדינא בשבוע שחל בו תשעה באב ,אחד ראשו ואחד כל שער
שבו ,ויש נוהגין להחמיר משבעה עשר בתמוז .ובזקן :כל שמעכב האכילה מותר לספר .ופה עירנו
אין אנחנו גוערים ביד המקלין בזה בחוזקה .ואסור מכוח המנהג לאכול בשר ולשתות יין בשבוע
שחל בו תשעה באב .ויש נוהגין בזה מראש-חודש ,ויש מן שבעה עשר בתמוז .ופה עירנו בגדאד יגן
עליה אלהים נוהגין איסור מליל שני של חודש אב עד ליל עשירי.
יג.
אמר חכם עבדאללה :ויעמדו הוא ואשתו ובניו ובנותיו בשעת הברכה ובשעת הדלקת כל הנרות.
ובליל ראשון מברכים שלושה ברכות" :להדליק" ,ו"שעשה נסים" ,ו"שהחיינו" .ואף על גב דבנרות
שבת נוסח הברכה הוא "להדליק נר של שבת" ,בנרות של חנוכה מברכין "להדליק נר חנוכה" ואין
אומרים "של" .ובנוסח ברכת "שעשה נסים" אין לומר "ובזמן הזה" עם ו' ,אלא בזמן הזה בלא ו',
אף על פי שכתבו כך בכמה מחזורים .ובנוסח ברכת "שהחיינו" יש לומר "והגיענו לזְ מן הזה" ,כי
הוא הזמן הידוע כמו בברכת "שעשה נסים" שאומרים "בימים ההם בזְ מן הזה" .וגם גר צדק
שמדליק נר חנוכה יכול לברך "שעשה נסים לאבותינו" כמו שאומר בתפילה "אלהי אבותינו" וכו',
וכן בברכת המזון שאומר "על שהנחלת לאבותינו" ועוד כיוצא בזה ,שאברהם אבינו הוא אב גם לכל
הגרים .וגר שנתגייר באמצע ימי החנוכה מדליק בשאר הלילות הנרות בברכה .ואחרי שהדליק נר
ראשון יאמר "הנרות הללו אנחנו מדליקין וכו'" בנוסח המתוקן יפה שיש בו ל"ו תיבות ,כמניין
הנרות של כל שמונת הימים ,ואין אנו אומרים בו "על המלחמות" כפי שמברכים אחינו האשכנזיים,
אלא "על הנסים ועל התשועות ועל הנפלאות" בלבד .ואם לא ברך "שהחיינו" בליל ראשון יברך בליל
שני .ויהי רצון שהשם יתברך יעשה עמנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
ומנהג טוב לומר אחר הדלקת נר חנוכה "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" כל המזמור .ובבגדאד אין
שרים "מעוז צור ישועתי" ,שלא נודע שם.
יד.
אמר חכם עבדאללה :בחנוכה אין הולכים לבית-הקברות ביום יארצייט כנהוג ,ומי שיש לו יארצייט
בתוך ימי חנוכה ילך קודם חנוכה .אבל הולכין להשתטח על קברות צדיקים זכרם יגן עלינו אמן .וכן
המנהג פה עירנו בגדאד שהולכין על מצבת אדוננו יהושע כהן גדול בתוך ימי חנוכה בערב ראש חודש,
שהרי אין רגילות לבכות שם כמו שבוכים ליד קבר ביום השבעה או השלושים או השנה ,שהוא דבר
האסור בחנוכה.
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אמר חזקל
אין חכם ניכר אלא בתלמידיו ,ואין התלמידים ניכרים אלא ברבם ,כפי שהמעיין והמים
קשורים ביניהם וכפי שהדבר ,הדיבור והדובר אחוזים ,ועליהם נוספת האוזן .ועל כן אני הקטן
אלמוג בן סמירה כינסתי כאן אמירות חזקל בן אמל ,תלמידו של חכם עבדאללה בן גורג'יה ,למען
ירוץ בהן הקורא וילמד מן הפרי על העץ ומן הבן על האב ומן התלמיד על מורהו .ואם נמצאתי
מוסיף או מחסיר דבר מדברי המקור ,ימצא בי הקורא את האשם ,ואל ימצא בחזקל ,ותבוא הברכה
על כולנו.
א.
אמר חזקל :כתוב בסידור עוד יוסף חי ,בקונטרס המצורף בסופו ,קול יעקב ,שחיברו הגבר יוסף
חיים מזרחי בירושלים עיר הקודש ,מעט מוסר על עניין אחד התלוי בהררים גבוהים ,שאף על כל
הטרדות הסובבות כל אחד ואחד מאתנו ,בכלל ובפרט ,מבית ומחוץ ,ובזמנים מבולבלים אלו ,נוכל
בעבודה קלה לקיימו ,והוא חיוב גמור מצד הדין ולא חסידות ,והוא עניין הדקדוק במילות התפילה
ונקודותיהן .ומתריע באוזני קוראיו הקונטרס שיש להדגיש בראויים להדגיש ,שלא יהפוך חס
ירה בשווא בימי הבלו ,וחיריק
וחלילה בעל גבורות לבל גבורות ,או מאת ה' למת ה' .כי אם יחליף צֵ ֶ
בשורוק ,וידלג אותיות ,ויבטל מפיקים ,ולא יתן רווח בין הדבקים ,יעלו האותיות והנקודות שקלקל
מלידתו ועד מותו ,והן כולנה תעמודנה לפניו ותקטרגנה עליו ,וייבקשו מריבונו של עולם שייפסק
דינו לחומרה ולקשיּות ,שנאמר ,פלוני זה ביזנו והכלימנו ומנע מאתנו להיות נמנים בכתר עליון .ועל
כן עלינו להכיר כל אות עברי מאל"ף ועד ת"ו וכל תנועה עברית ,שלא נכלים אף אות ולא נקלקל כל
תנועה :שהאל"ף מוצאה בגרון ,בפנים הלוע ,פְ נים יותר מן הה"א אך פחות מן הח"ית ,ויש להיזהר
לא להחליפה בה"א ולומר בהימה במקום באימה ,ובי"ת רפה שאבד מבטאה בגלילות ישראל בבבל,
והבי"ת הדגושה שכל העולם מבטא נכונה ,והגימ"ל הרפה שהיא מן החֵ ך ,ואצל הערבים קרובה
לאות עי"ן ,כבשם העיר עזה בלשונם וכשם בגדאד ,ודומה היא לאות רי"ש שמבטאים עתה
הישראלים ,והגימ"ל הדגושה שיש לבטאה כמנהג העולם ולא כפי התימנים ,שמבטאים ג'ימ"ל
כבמילה ג'ורג' ,ודל"ת רפה ,שמוצאה בלשון כמנהג הבבלים והתימנים ,ומצויה היא אף בשפת
האנגלים ,ודוחקים בשעת אמירתה הלשון בשיניים ,וכך כשמזכירים שם אדנ"י וכך באחד
שנצטווינו להאריך בו ,ואי אפשר להאריך בו בדל"ת דגושה ,ויש להיזהר לא להחליפה בזי"ן ,ודל"ת
דגושה כמנהג העולם ,וה"א מוצאה בגרון ,בפתח הלוע ,ויש להבדילה מן האל"ף והיו"ד ,שלא יאמרו
מלך א ֹו ֵי ב במקום מלך אוֹהֵ ב או יִ יְ יֶה במקום יִ ְהיֶהּ ,ווא"ו מוצאה מהשפתיים ואין לבלבלה בבי"ת
רפויה ולהשוות ָאבֶ ן לָאוֶ ון ,אלא כבערבית וכמנהג הבבלים והתימנים ,וכאנגלים בשם ויליאם
תשּכְ רּו
בשפתם ,וזי"ן מוצאה בשיניים ,ויש להתיזה יפה שלא תישמע כסמ"ך ואז יחליפו ִתזְ ּכְ רּו ב ְ
מלשון שכירות ,וחי"ת מוצאה בגרון ולא כמודרנים ,שהם מכלימים במקום להחלים ,וזה יש
להשריש לילדים עוד בתלמוד תורה ולהשגיח במלמדיהם שיהיו יודעים לבטא האותיות כהלכתן,
ובוודאי שגם מי שמקטנות לא למד לבטא החי"ת כהלכתה יוכל לִ שנוֹת אם ירצה ,וטי"ת מוצאה
מהל שון ומבטאה יותר קשה מאות ת"ו דגושה ,כמנהג כל הספרדים והתימנים ,ואם לא יקפיד בה
לא יבחין טבע מתבע ,ויו"ד כמנהג העולם ,ורק אין לבלבלה עם אל"ף ולומר שמע ִאשראל ,וצריך
זהירות והשגחה בזה ,וכ"ף דגושה ורפויה ולמ"ד ומ"ם ונו"ן כמנהגי כל אומות העולם ,וסמ"ך אין
מבדילים בינה לבין שי"ן שמאלית ,ועי"ן מוצאה מהגרון ויש לאומרה ממש מתוך הלוע ,בדיוק כמו
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אותה הברה שאדם המקיא משמיע ,שלא יעמיקו איון במקום הזקוק לעיון ,ופ"א רפויה ודגושה
כדרך שאר העדות ,וצד"י מוצאה מהשיניים וסמוכה לאות סמ"ך אך חזקה יותר ולא כאשכנזים
וכמודרנים ,המבטאים צד"י כדרך אחת האותיות הגרמניות כהרכבה של ת"ו וסמ"ך ,ולכן קשה
להם ליזהר באומרם את צמח ,ומבטאים אצמח ,וקו"ף מוצאה מהחך כמוצא הּכ"ף הדגושה רק
שהקו"ף עמוקה יותר ,כמו הקו"ף הערבית ,ויש ליזהר בזה ְד ִאם לא כן אין הבדל כלל בין קינים
לשון קן לכינים יצורים ,ובין לבקר לשון ביקור ללבכר לשון ביּכור ,ורי"ש מוצאה מהשיניים ולא
מהחך ,באופן שהלשון רועדת על ידי הצמדתה לשיניים ,ולא כמבטא המודרני ,שהוא כמו גימ"ל
הרפה שלנו ,אלא כמו רי"ש הונגרית כפי שקוראין היום ,ושי"ן ימנית ושמאלית דרך עולם ,ות"ו
רפה מוצאה מהלשון כשמצמידים הלשון לשיניים ,וישנה בשפת אנגליה ,ואין לנהוג כמנהג
האשכנזים ,שהפכו הת"ו הרפה לסמ"ך ממש שאין מבדיל בין ממית לממיס ובין לתקן עולם ולסכן
עולם ,ות"ו דגושה כדרך תבל ויושבי בה.
ב.
אמר חזקל :סיפר לי חכם עבדאללה שכבר פנו אליו אנשים רבים ושאלו :כיצד תאמר לנו שעלינו
להחזיר עטרה ליושנה ולחדש דרך אבותינו ואמותינו כקדם ,ואנחנו חיים בזמנים אחרים ,ואין לנו
חיים אחרים שנדע כיצד היו סבותינו מתפללים בבגדאד ,וכיצד היה דרכם להשיח איש עם רעהו
במֶ קנס? שכבר עברנו ארצות וימים ותקופות ולשונות ,ואבותינו הלכו למנוחות ,ונטלו עמם העטרה
על יושנה ועל חידושיה ,ואנחנו כאן בארצות החיים טרודים באנחות .ובאמת הוטרדתי בשאלותיהם
ובתחילה לא ידעתי כיצד אני משיב להם ,עד שאמרתי להם :ואומרים אתם איש לאחיו אני חוזר
הביתה? השיבו הן ,אמרתי ,וכי אין אתם מוטרדים בכך שהבית כבר אינו אותו הבית ואתם כבר
אינכם אותם אנשים? לא הבינו ,אמרתי ,שוב ושוב אנחנו חוזרים אל הבית ושוב ושוב הוא משתנה
ואנחנו משתנים ,שהחזרה לשון מליצה היא ,וגם השיבה והתשובה ,וגם אבותינו ואמותינו היו
משיבים עטרה ליושנה חדשות לבקרים ,וכי חיו הם בזמנם של גאונים או בזמנם של תנאים או
בזמנם של נביאים? אבל היו קוראים בספריהם ,או שומעים בעלילותיהם ,ומכניסים אותם בין כל
מה שלמדו מהוריהם ומה שלימדו לילדיהם .וגם אתם לכו וקראו בספרים מצנעא ומחלב ומג'רבה
ומאיזמיר ומאספהאן ,וגם מאומן ומליטא ומצפת ,והכניסו אותם בין כל מה שלמדתם מהוריכם
ותלמדו את ילדיכם ,שאם אין לך ישן אינך יכול לחדש ,שתורתנו נקראה תורת חיים שכל הזמנים
וכל המקומות בתוכה ,וכל מה שעתידים ילדינו ותלמידינו לחדש כבר נשמע בסיני.
ג.
אמר חזקל :כשעמדתי עם צ'חלה תחת החופה הודיע חכם עבדאללה את הציבור :מחזיר אני המנהג
לנפץ כוס של חרס אל הקיר ,כפי שהיה בבגדאד ,ולא כוס זכוכית על האדמה שהחלו נוהגים בארץ,
אבל עליך להיות נזהר ,המשיך בדבריו ופנה אלי ,שלא יפגעו בכלתך השברים .ועוד אמר :קידוש
האישה בטבעת מנהג גויים אשכנזים שנתחבב על ישראל הוא ,וכך אנו נוהגים היום ,וקודם היו
ישראל מקדשים בשווה פרוטה ,עדיף מטבע עשוי כסף או זהב ,ומניחים בכף נשותיהם ואומרים הרי
את מקודשת לי בזה כדת משה וישראל ,ומוכן הייתי לקדשכם בפרוטה ובשווה פרוטה ,אך הדור
השתנה.
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ד.
שכּונתי החדשה הותירה את אוזניי בְ ציפייה בלתי משתלמת ,עד
ִ
אמר חזקל :שבִ יתת קוֹל המּוַאזִ ין בִ
ּומנחה .למה לנו רק שלוש תפילות ְביום,
שח ִרית ִ
ערבִ יתְ ,
שהתחלתי הולך יום יום לְ בית-הכנסתְ ,
שאלתי את חכם עבדאללה ,למה אנחנו לא קוראים בְ עוז ממגדלים .חכם עבדאללה סיפר לי על
אברהם בן הרמב"ם ,שבבית-הכנסת שלו היו מתפללים על שטיחים בכריעה מוסלמית ,ואני סיפרתי
לו על ַאנְ ור שאול ,שקרא לעצמו ִאבְ ן ַאל-סמוְ ַאל ,בן משורר הג'אהֶ לִ יה הערבי-יהודי ,והספיד בְ מסגד
בְ בגדאד את ראש-ממשלת עיראק בק ִצידה מפוארת .ערב שבת אחד כששליח הציבור ירד לפני
התיבה וקרא את הקדיש באחד מסולמות המקאם הצלחתי סוף סוף לשמוע שוב את המואזין קורא
למאמינים לְ עבודת האלוהים .אם לא זימרו הלוויים בבית-המקדש בירושלים בְ מואלִ ים ערביים
בעודם מנצחים ומרננים בִ ְנגִ ינוֹת ,במזמורים ,בשירים על הגִ ִתית ,על עלמוֹת ִשיר ,על יוֹנת אֵ לֶם
ְרח ִֹקים ,וודאי זימרו בהם המתפללים בְ בית-הכנסת של רבי יהודה הלוי כשהתכוננו לשיר את פיוטיו,
וודאי נטלו את הפסוק "על-ערבִ ים בְ תוֹכה תלִ ינּו ּכִ נֹרוֹתֵ ינּו" (תהלים לק"ז ,ב') ופירקו כל הברה
להרבה צלילים בכוונה גדולה.
ה.
אמר חזקל :אנחנו יושבים ומאזינים לפוֹג אֶ ל-נח'ל שוב ושוב ובוכים ,כבר לא מבינים את המילים,
עדיין לא מבינים את המילים ,ובוכים ,לא יודעים אם בוכים עלינו ,או על בגדאד של חלומותינו ,או
על בגדאד של היום הזה ,של הטלויזיה והפצצות ,אם בוכים אנחנו על מה ששכחנו ,או על מה שעוד
לא נזכרנו בו .ואנחנו גולים ובוכים ,בוכים וגולים ,ובעקבות מואיז בן-הראש ,אפילו מגלותנו אנחנו
גולים.
ו.
אמר חזקל :בתשעה באב שמעתי את חכם עבדאללה קורא המגילה בערבית של יהודי בגדאדּ" :כיף
ג'לסת וחידה ולקריי ּכבירת אל-קום ,סארת ּכארמלה ּכבירת אל-שעוב ,סת בלי מדן סארת לתאדי
כ'ראג'  :אֵ יכה י ְשבה בדד העִ יר רב ִתי עם--היְ תה ּכְ ַאלְ מנה רב ִתי בגוֹיִ ם שר ִתי ב ְמ ִדינוֹת--היְ תה למס :
בּכא תבּכי בליל ודמעתהא עלא כ'דהא ליס להא מסלי מן ג'מיע מחבינהא ,ג'מיע אצחאבהא גדרו
ביהא ,סארו להא לעדואן  :בכ ֹו ִתבְ ּכֶה בליְ לה וְ ִד ְמעתּה על לֶחֱ יּה--אֵ ין-לּה ְמנחֵ ם ִמּכל-אֹהבֶ יה ּכל-
ֵרעֶ יה בגְ דּו בּה היּו לּה לְ אֹיְ בִ ים  :תהוג'לת יהודה מן אל-פקר ומן ּכת'רת אל כ'דמה ,הי ג'לסת בל-
שעוב לם וג'דת ראחה ,ג'מיע ּכאלבינהא לחקוהא בין אל-מצ'איקין  :גלְ תה יְ הּודה מֵ עֹנִ י ּומֵ רֹב עבֹדה-
 ִהיא י ְשבה בגוֹיִ ם ֹלא מ ְצָאה מנוֹח ּכל-ר ְֹדפֶ יה ִה ִשיגּוה בֵ ין ה ְמצ ִרים" (איכה א' ,א'-ג').ז.
אמר חזקל :אמר לי חכם עבדאללה ,בוא ושמע ממילות פיוטו של חכם ששון בן רבי מרדכי ,שהיה
נכד משה בן מרדכי המכונה שנדוך ,נשיא קהילת בגדאד ,לחודש אלול .שנולד חכם ששון בשנת תק"ז
ונפטר בשנת תק"צ ,והיה בעל מופת וחיבר ספרים רבים בנגלה ובנסתר .וכתב עליו רבנו שלמה בכור
חוצין" :הרב החסיד הזה הוא מפורסם לתהילה לכל באי שער עירנו והזקנים אשר בשער מספרים
ממנו נפלאות וחושבים אותו לאיש אלוהים נורא ,כאחד מן הראשונים כמלאכים .והוא בחכמתו
עשה ספרים הרבה ,כולם טהורים ,כולם ברורים" .והיה הוא בעל קול ערב ושימש הוא כחזן
ב" ְצלאת אֶ לְ ּ-כְ בִ ִירי" ,בית-הכנסת הגדול בבגדאד .ומסופר שפעם אחת כנעצרו הגשמים בבגדאד,
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והקהל נמצא במצוקה גדולה ,עלה חכם ששון לתיבה והתחיל לומר את הפיוט "מדבר עבדכון
קודמכון" ,שהוא מצא בסידור החלבים ,ומיד ירדו גשמים ,ומאז אותו היום נתקבל במסורת בידי
יהודי בבל לומר פיוט זה בתיקון הגשם והטל בתפילת שמיני עצרת וביום ראשון של פסח .וכך כתב
חכם ששון בן רבי מרדכי בפיוטו לחודש אלול" :אתה עומד בצל קיקיון חלול  /מלון שומרים שוכני
צריפים ולול  /מראהו כהר גבוה ותלול  /פתע תֶ מֶ ס יהלוך כמו שבלול  /איכה תפריד העילה מהעלול
 /ותשים מסלול סרפד ונהלול  /פתאום תראה עצמך ערום ושלול  /פקח עיניך והסר תבלול  /היום
כוסך הוא רוויה וצלול  /הן עתה ספר מעשיך גלול  /הוא מלא תוך ומרמה ותעלול  /שם לשון חרב
בפיך להילול  /איך נטשתו לרמיה ולחילול  /האם תמצא לך מענה ומילול  /עת ילחוך עפר וינטוש
גילול?  /ידיד עד אן ביוון מצולה צלול  /אחוז בחבל נחלה ומסלול  /עולה להר הקודש ברוב פילול /
ותדרוש את ה' כי בא אלול".
ח.
אמר חזקל :אמר לי חכם עבדאללה :כשגלינו מירושלים לבגדאד ,נטלנו מעט מירושלים של מעלה
שנוכל לחיות בבגדאד של מטה .ועתה שגלינו מבגדאד לירושלים ,אם לא נביא מעט מבגדאד של
מעלה ,לא נצליח לחיות בירושלים של מטה.

