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מחמוד דרוויש ומצב המצור של השירה

אלמוג בהר

מבוא

מחמוד דרוויש הוא המשורר הערבי המתורגם ביותר לעברית. מלבד שירים רבים 
שלו שהופיעו בעברית בכתבי עת, בעיתונים ובאנתולוגיות, ראו אור בתרגום גם 
חמישה קובצי שירה שלמים שלו, מבחר משיריו, ספר חילופי מכתבים בינו ובין 
המשורר סמיח אלקאסם וספר הפרוזה שלו זכר לשכחה.1 לבולטות הזאת של דרוויש 
בתרגום לעברית תרמו גורמים רבים, וביניהם מעמדו המרכזי בספרות הפלסטינית 
מן  תרגומים  של  היחסי  הריבוי  החדשה,  הערבית  בשירה  שלו  הבולטות  החדשה, 
הספרות הפלסטינית בתוך כלל התרגומים מערבית לעברית,2 וכן התגייסותם של 
מוחמד  והחברות:  הלשונות  בין  דרוויש  של  שירתו  את  להעביר  מתרגמים  כמה 
חמזה ע'נאים, שקיבל על עצמו לתרגם כמה מקובצי שירתו המובחרים והמאוחרים 
בנג'ו  עופרה  בנאי,  ופרץ־דרור  עמית־כוכבי  חנה  מצאלחה,  סלמאן  דרוויש,3  של 
ושמואל רגולנט (שתרגמו יחד אחד מקובצי שיריו של דרוויש), ומתרגמים וחוקרים 

בולטים נוספים כפרופ' ששון סומך ופרופ' ראובן שניר.
בשנת 1960.  כנפיים, התפרסם  ללא  ציפורים  דרוויש,  של  הראשון  שיריו  ספר 

כיאל  מחמוד  לד"ר  חבר,  חנן  לפרופ'  סומך,  ששון  לפרופ'  להודות  מבקש  המחבר   *
וליובל עברי על הערותיהם הרבות ועל סיועם בדיון העולה במאמר ובהשוואה בין 
המקור הערבי לתרגומים העבריים לשיריו של דרוויש. כן מבקש המחבר להודות לכל 

חברי קבוצת הספרות הפלסטינית במכון ון ליר בירושלים.
לפרטים על תרגומי דרוויש לעברית ראו עמית־כוכבי, קווים. לאנתולוגיות הכוללות   .1
משירתו של דרוויש ראו למשל לחולמים בליל גשם (סומך, בלס ובסר, לחולמים) 
ובלהט החרב המתהפכת (רגולנט, בלהט החרב). ארבעה מתוך חמשת קובצי השירה 
של דרוויש תורגמו בידי מוחמד חמזה ע'נאים (דרוויש, ערש הנוכריה; דרוויש, למה 
עזבת; דרוויש, מצב מצור; דרוויש, ציור קיר. האחד בהוצאת בבל ושלושת האחרים 
בנג'ו  ועפרה  רגולנט  שמואל  בתרגום  אור  ראה  החמישי  והקובץ  אנדלוס)  בהוצאת 
(דרוויש, כפרחי השקד). מבחר משיריו של דרוויש יצא לאור בתרגומו של פרץ־דרור 
(דרוויש,  שניר  ראובן  תרגם  נוספים  רבים  ושירים  לזכוכית),  מעבר  (דרוויש,  בנאי 
חמישים שנות שירה). את חילופי המכתבים בין דרוויש לאלקאסם תרגמה חנה עמית־
מצאלחה  סלמאן  תרגם  לשכחה  זכר  את  התפוז).  חצאי  ואלקאסם,  (דרוויש  כוכבי 

(דרוויש, זכר לשכחה). 
לצד תרגומים מן הספרות המצרית, הלבנונית, היהודית־ערבית והערבית הקלאסית;   .2

וראו עמית־כוכבי, קווים.
בסיוען של הוצאת אנדלוס והמוציאה לאור יעל לרר.  .3
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עוד בחייו הפך דרוויש למיתוס והיה למשורר הלאומי הפלסטיני, ועשרות קובצי 
השירה שפרסם היו ללחם חוקן של הספרות הפלסטינית החדשה, השירה הערבית 
עסק  דרוויש  כולה.4  הערבית  והלאומיות  הפלסטינית  הלאומית  התנועה  החדשה, 
בשירתו ברבים מן הרגעים המכוננים של העם הפלסטיני מאז 48', ובקולו הייחודי 
אל־ בכפר  ב־1941  נולד  הוא  מפוצל.  שהפך  העם  של  השונים  חלקיו  את  ביטא 

ּביְרֶווה שבגליל המערבי. כפרו נחרב ב־48' ומשפחתו נמלטה ללבנון, אך כעבור 
אל־ בדיר  תחילה  התיישבה  המשפחה  הגליל.  אל  ושבה  לישראל  הסתננה  שנה 
אסד ואחר כך בג'דיידה.5 דרוויש למד בתיכון בכפר יאסיף ואחר כך עבר לחיפה. 
בשל  פעמים  כמה  נעצר  הקומוניסטית,  בעיתונות  שירתו  את  פרסם  בתחילה 
פעילותו וכתיבתו, וכתב שירת מחאה פוליטית חריפה נגד השלטונות הישראליים. 
ב־1971 עזב דרוויש את מדינת ישראל וגלה ממנה, תחילה לברית המועצות ואחר 
כך למצרים. במרוצת השנים נדד גם ללבנון, תוניס, קפריסין, פריז, ירדן ורמאללה. 
דרוויש עזב את הארץ משום שהשלטונות הצרו את צעדיו - פעמים אחדות אף 
הושם בכלא ובמעצר בית - אך אולי גם בשל צורך פנימי עמוק, פואטי ואישי לחוות 
את חוויית היסוד של עמו באמצע המאה העשרים: חוויית הגלות.6 נוסף על כך, 
בשנים 1967-1948 הייתה הזירה הספרותית הפלסטינית בישראל מנותקת ממרכזי 

נצאר ורחמאן, מחמוד דרוויש.  .4
בספרו האופסימיסט הזכיר אמיל חביבי את ההסתננות הזאת ותרם למיתולוגיזציה   .5
של דמותו של דרוויש. גיבור הספר, סעיד, נוסע עם מושל צבאי. המושל עוצר כפרייה 
שיושבת בשדה ובנה בחיקה, ומאיים לירות בה. הוא שואל מאיזה כפר היא והפליטה 
מודה שהיא מאל־ּביְרֶווה. המושל אומר: "האם לא איימתי עליכם שכל החוזר שמה 
אחת דתו למות! אינכם מבינים סדר מהו? ברדאק אתם חושבים! קומי מהר ורוצי מול 
העיניים שלי בחזרה למקום כלשהו מזרחה. ואם אפגוש אותך שנית כאן - לא אחוס 
עליך!" (חביבי, האופסימיסט, עמ' 21). במנוסתה קורה המקרה המוזר, שככל שהיא 
מתרחקת עם בנה "כן גבהה קומתם" (שם, שם). בעקבות דברים אלו מסביר סעיד כי 
"אל־ּביְרווה היא כפר הולדתו של המשורר אשר אמר, חמש־עשרה שנה לאחר מכן: 
ְרַצח /  ּיִ ָחל / ֶהָאח, ּכֹוֵבׁש! ְיבַֹרְך ֶזה ׁשֶ ָקן הּוא ַהּכָ ׁשְ ּנִ ח / ָהֵעיַנִים ׁשֶ י ְיַנּצַ ְלָין ּכִ 'ְיבַֹרְך ֶזה ַהּתַ
ל'. האם היה הוא אותו ילד, והאם המשיך בדרכו מזרחה לאחר  י ִיּגָ ל ַיְלדּוִתי ּכִ רֹון ׁשֶ ּכָ ַהּזִ
ששמט ידו מיד אמו ונטש אותה בצל?!" (שם, שם). רק בהערת שוליים מציין חביבי 
כי המשורר שכתב שורות אלו הוא מחמוד דרוויש, יליד אל־בירווה, שהיה בן שבע 
בשעה שכפרו הוחרב ב־48', גלה עם משפחתו ללבנון ואחר כך הסתנן בחזרה לארץ, 
שחביבי  השורות  את  שכתב  בשעה  דרוויש  היה  ושתיים  עשרים  בן  אל־אסד.  לדיר 
מצטט, ובשעה שכתב חביבי שורות אלו - בשנת 1974 - כבר עברו שלוש שנים מאז 
בחר דרוויש לעזוב את הארץ ולהצטרף לבני עמו הגולים. חביבי הופך את דרוויש 
לא רק למקור לציטוט או למקור השראה, אלא גם לדמות בעלת מאפיינים סמליים 
ומיתולוגיים, התואמת את המיתולוגיזציה של דמותו של דרוויש שהתחוללה לאחר 

שעזב את הארץ.
כך למשל לדברי דני רבינוביץ' וח'אולה אבו בקר: "פליטי 1948 נותרו נושאי החותם   .6

של הקיום הפלסטיני" (רבינוביץ' ואבו בקר, הדור הזקוף, עמ' 35).
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הספרות הערביים, ובמידה רבה הודחק קיומה בעולם הערבי בשל זרות החוויה שלה 
בהקשר הכלל־ערבי והכלל־פלסטיני, כפי שהודחקה חוויית הקיום של פלסטינים 
בישראל.7 לכן הייתה זירה זו מצומצמת למדי, יחסית לבירות התרבות הערבית.8 
הפלסטינים  של  לגיטימציה  תהליך  הפלסטינית  בלאומיות  התחולל   1967 לאחר 
של  לגיטימציה  תהליך   – הכלל־פלסטינית  ובספרות  ב־9,1948  בישראל  שנשארו 
למקום  הפלסטינית  הספרות  זכתה  אז  בישראל.  שנכתבה  הפלסטינית  הספרות 
מרכזי בספרות הכלל־ערבית,10 אך יציאתו של דרוויש מישראל הקלה את הפיכתו 

לסמל כלל־פלסטיני ואחר כך גם כלל־ערבי. 
היא  מזה.  זה  אותם  פיצלה  שההיסטוריה  חלקים  בין  חיברה  דרוויש  של  שירתו 
נגעה בתחנות קולקטיביות רבות בזיכרון של העם הפלסטיני, באופן ייחודי שאין 
דומה לו אצל משוררים אחרים, והדבר סייע לקולו של דרוויש להפוך לקול מרכזי 
ומאחד. הוא כתב על הילדות בכפר בגליל, על חוויית הנכבה ועל הגלות ללבנון 
(למשל בספרו "למה עזבת את הסוס לבדו"11); על השיבה של המשפחה העקורה 
על  שהושת  הצבאי  הממשל  ועל  וכנוכחים־נפקדים,  פנימיים  כפליטים  לגליל, 
הפלסטינים אזרחי ישראל (למשל בשיר "תעודת זהות"12); על המאבק הקומוניסטי 
של  הארוך  "החורף  בשיר  המתוארת  יהודייה,  אהובה  על  (ואף  בחיפה  והחיים 

אמיל חביבי כתב כי "היו ימים כאשר דעת הקהל בארצות הערביות היא אשר ניסתה   .7
אשר  במולדתם  להישאר  פלסטינים  ערבים  הצלחת  של   - זו  יסוד  עובדת  להעלים 
הפכה למדינת־ישראל" (חביבי, דברים, עמ' 207). לדבריו, עם כיבושי צה"ל ב־1967 
מנוכחותנו,  להתעלם  הערבים  הקהל  דעת  למעצבי  אפשרה  אשר  החומה  "נפרצה 

מהצלחתנו להישאר במולדת שלנו... כאילו הם גילו אותנו" (שם, עמ' 208).
אלעד־בוסקילה, מולדת.  .8

ברוך קימרלינג ויואל שמואל מגדל מצטטים בספרם פלסטינים - עם בהיווצרותו   .9
את ַמאְג'ד אלחאג', המכנה את מצבם של הפלסטינים הישראלים "שוליות כפולה", 
דהיינו "התחושה שערביי ישראל נותרו בשוליים הן בחברה הישראלית והן בתנועה 
הלאומית הפלסטינית" (קימרלינג ומגדל, פלסטינים, עמ' 163). לדבריהם, "בין 1948 
בטוח,  היה  לא  ומעמדם  היהודית  המדינה  את  עזבו  שלא  הערבים   ,1967 למלחמת 
הם   - הערבים  אחיהם  בעיני  וגם  במדינה  השליט  היהודי  הרוב  בעיני  עצמם,  בעיני 
הוסטו כביכול אל מחוץ למסלול ההיסטוריה הערבית בכלל והפלסטינית בפרט. ובכל 
זאת, כמסתבר בדיעבד, אף הם תרמו את תרומתם בשימורו ובחידושו של ענף אחר 

של הפלסטיניות" (שם, עמ' 145).
דרוויש יצא נגד התופעה במאמרו המפורסם "הצילו אותנו מן האהבה הקשה הזאת"   .10
שקראו  קיבלתי  "לא  אמר,  ישורון  להלית  בריאיון  מולדת).  אלעד־בוסקילה,  (ראו 
לנו 'משוררי התנגדות'. כמה ידידים שלי התחילו להשתמש במלה כדי להצדיק את 
או  הכבושה'  הארץ  'משוררי  ב־67'.  מוקדם,  קרה  וזה  זה.  את  אהבתי  לא  המושג. 

'משורר ההתנגדות'. לא רוצה להיות משורר עם תווית" (ישורון, הגלות, עמ' 183).
דרוויש, למה עזבת.  .11

את השיר תרגמו לעברית סמי שלום שטרית ואיירין סגל (גולן־עגנון, אי־שוויון, עמ'   .12
 .(237-236
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ביירות  על  המצור  ועל  ולאש"ף  בלבנון  עמו  לגלות  ההצטרפות  על  ִריָתא"13); 
במלחמת לבנון הראשונה (בספרו זכר לשכחה14); על הקמת הרשות הפלסטינית, 
על המעבר לרמאללה ועל המצור הישראלי עליה (בספרו מצב מצור15). בהקשרים 
שונים אלו, בריבוי הפנים של סיפורו המשפחתי והאישי, ייצג דרוויש את המצב 
הפלסטיני במחצית השנייה של המאה העשרים. אולי התנסותו האישית המגוונת 
כל כך, שנגעה בתחנות קולקטיביות כה רבות של עמו, סייעה להתקבלותו כמשורר 

לאומי.
בישראל,  הפלסטינית  הספרות  של  המערכת  בתוך  יצירתו  את  החל  דרוויש 
ובראשית שנות השבעים עבר לפעול במערכת של הספרות הפלסטינית בתפוצות; 
לתקופה קצרה, בעת שישב ברמאללה, לקח גם חלק בספרות הפלסטינית בשטחים. 
מערכת הספרות הפלסטינית בישראל - בעיקר בשנים 1967-1948, אך גם לאחר 
זעם,  יעבור  עד  הצבאי,  המושל  עין  מול  פנימה  הצטמצמות  מעין  תבעה   - מכן 
כאותם צוללנים שעצרו את נשימתם בימה של עכו בעת הנכבה אצל אמיל חביבי.16 
לפרוץ  לנסות  הייתה  חייו,  במהלך  אותה  ביטא  דרוויש  שמחמוד  אחרת,  אפשרות 
מן המחנק הפלסטיני־ישראלי - לעזוב את המולדת ולהצטרף לעם ולחוויות היסוד 
ה (הזרות), לנסות למצוא תיקון לקרע הפנימי באמצעות בחירה  של הגלות והֻע'ְרּבָ
חד־משמעית. מהלך זה נגד את אידיאולוגיית הצּומּוד הפלסטינית, ההיצמדות אל 
האידיאולוגיה  (את  ישראל  שהפעילה  הלחץ  למרות  הכפר  ואל  הקרקע  אל  הבית, 
הזאת ביטא גם דרוויש בשירתו קודם לעזיבתו, כשכתב "מולדתי איננה מזוודה ואני 

אינני נוסע"17). 
במאמר זה אבקש לעקוב אחר משקלו הרב של "מצב המצור" הפלסטיני ביצירתו 
של דרוויש, מצב שתיאר בהרחבה וביקש להתמודד עמו בשירתו. אבחן את ניסוחו 
הפואטי לזמני מצור שונים בהיסטוריה הפלסטינית ובביוגרפיה האישית שלו, כפי 
שהוא מתבטא ברצף הכתיבה שלו לאורך התפתחותו כמשורר. היצירה הראשונה 
שאעסוק בה היא שירו המוקדם והמפורסם "תעודת זהות", שנכתב ב־1964 בזמן 
הממשל הצבאי שהושת על ערביי ישראל. היצירה השנייה היא ספר הפרוזה שלו 
זכר לשכחה - הזמן: ביירות, המקום: אוגוסט, ספר המתאר את זמן המצור של צה"ל 
על אש"ף בבירת לבנון.18 היצירה השלישית היא אחד מספרי השירה הבולטים של 
דרוויש, למה עזבת את הסוס לבדו. הספר, שהתפרסם ב־1995, חוזר אל רגע המצור 

קבאני ודרוויש, פואמות.  .13
דרוויש, זכר לשכחה.  .14

דרוויש, מצב מצור.  .15
בן  חדאד  מישל  המשורר  את  זה  בעניין  מצטט  שמאס  אנטון  האופסימיסט.  חביבי,   .16
נצרת, אשר בספרו הראשון (שראה אור ב־1969) כתב: "היי שלום, היכולת לנשום" 

(חדאד, הצטברות, עמ' 10; וכן שמאס, יומן, עמ' 44).
בלס, הספרות.  .17

הספר נכתב בפריז שלוש שנים לאחר יציאת צה"ל מביירות.  .18
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המכונן, אל הנכבה, אל העקירה מן הכפר אל־בירווה ואל הפליטות בלבנון. יצירה 
רביעית היא הספר מצב מצור שנכתב ברמאללה, בינואר 2002, בזמן מצור צה"ל 
על העיר באינתיפאדה השנייה. היצירה החמישית והאחרונה שאבחן כאן היא השיר 
"תסריט מוכן מראש" שדרוויש כתב ב־2008, זמן לא רב לפני פטירתו. בשיר הזה 
תחושת המצור והכליאה הופכת למצבם הבסיסי של הפלסטינים, ואחר כך הופכת 
גם למצבו הבסיסי של הצד הישראלי. במצב הפלסטיני ההיסטורי שלאחר התבוסה 
והגלות, דרוויש חש כי על השירה לשאת בנטל כתיבתו של סיפור המובסים, וקיבל 

על עצמו את נטל תיעוד הזיכרון ההיסטורי.19
שירתו  ובתרגומי  דרוויש  במחמוד  ובישראל,  בעברית  כאן,  שהעיסוק  מובן 
לעברית ייגע גם בדיאלוג בינו ובין הישראליות והתרבות העברית. הדיאלוג הזה 
אחרים,  פלסטינים  ליוצרים  דרוויש  בין  הדיאלוג  מאשר  יותר  בהרחבה  כאן  יידון 
ליוצרים ערבים בעבר ובהווה ולמשוררים שונים מרחבי העולם, וגם יותר משתידון 
כאן השפעתן של מיתולוגיות עתיקות וביניהן הפרסית, הבבלית והיוונית, וזאת אף 
שהשפעות אלו על דרוויש היו ודאי נרחבות ומסועפות. לאורך כל חייו של דרוויש, 
מאז לימודיו בבתי הספר הישראליים, הייתה הספרות הישראלית החדשה שצמחה 
זיכרון  על  הארץ,  אהבת  על  עמו  להתמודד  עליו  שהיה  הקרוב  הזר  שירתו  לצד 
ההיסטוריה ועל הזכות לספר את הסיפור.20 דרוויש הכיר את המקרא וקרא שירה 
עברית מגוונת.21 המפגש עם תרגומי יצירתו לעברית יאפשר לבחון את האופן שבו 
שבו  האופן  ואת  לתאר,  ניסה  שדרוויש  המצור  מצב  עם  מתמודדים  אלו  תרגומים 

מצב המצור משתנה בעת מפגשו עם העברית.

בעמדתו זו היה משום הד למסורת הערבית שבה, כמאמר הפתגם, השירה היא ספר   .19
ההיסטוריה של הערבים: "אלשער - דיואן אלערב".

החמישים:  בשנות  הערבית  הממלכתית  החינוך  מערכת  על  כותבים  ומגדל  קימרלינג   .20
הציונות  תולדות  יהודית,  היסטוריה  הערביים  התלמידים  למדו  שבהן  השעות  "מספר 
וספרות ההשכלה העברית עלה על מספר השעות שבהן למדו היסטוריה ערבית וספרות 
ושירה  ספרות  זמננו,  בת  ערבית  היסטוריה  פלסטינית,  היסטוריה  קלאסית.  ערבית 
פלסטינית - לכל אלה לא היה זכר במסגרת הלימודים... היחס אל התרבות הערבית היה 
אמביוולנטי, מאחר שהמיעוט הערבי בישראל היה מנותק ממרכזי התרבות והלמידה 
לא  נבע  בידודם  אחרים.  ערביים  ומרכזים  ביירות  בגדד,  בקהיר,  המפוארים  הערביים 
רק ממדיניותה של ישראל, אלא גם מכך שערבים אחרים דחו אותם בחשד של שיתוף 
פעולה עם הציונים ואפילו בגידה. שנים יחלפו עד שיחס זה ישתנה. עם זאת העניק בית 
הספר הישראלי לתלמידיו הערביים לימודי היסטוריה ערבית, לימודי אסלאם וספרות 
ה'כאן  מן  מנותקת  אמנם  כלשהי,  קמאית  ל'ערביות'  תשתית  שהיו  קלאסית,  ערבית 
ועכשיו' אך מתייחסת למורשת משותפת כלשהי שתהווה בבוא הזמן מסגרת לפיתוח 

מכנה משותף עתידי" (קימרלינג ומגדל, פלסטינים, עמ' 154).
ראו את פתח הדבר של עפרה בנג'ו בתוך דרוויש, כפרחי השקד.  .21

book.indb   126book.indb   126 08/11/2016   08:01:3808/11/2016   08:01:38



מחמוד דרוויש ומצב המצור של השירה                                                                                  127

"תעודת זהות" ו"זכר לשכחה"

את השיר "תעודת זהות" כתב דרוויש בשנת 1964, כאשר היה בן 23 וחבר במפלגה 
הממשל  מן  כנראה  ישראלי,  פקיד  אל  פונה  השיר  הישראלית.22  הקומוניסטית 
הצבאי, המשמש יריב ובן שיח להטיח בו את הקול הפלסטיני, ודרוויש אומר לפניו: 
מֹוָנה  ים ֶאֶלף. / ֵיׁש ִלי ׁשְ ִ י הּוא ֲחִמּשׁ ּלִ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ר ּתְ ְרׁשֹם! / ֲאִני ֲעָרִבי. / ִמְסּפַ "ּתִ
ִיץ! / ַהִאם ֶזה ַמְכִעיס אֹוְתָך?".23 לאורך כל השיר  יִעי ָיבֹוא ַאֲחֵרי ַהּקַ ׁשִ ְיָלִדים / ְוַהּתְ
ְרׁשֹם! / ֲאִני ֲעָרִבי"24 וסיום בשאלה הרטורית המתריסה  חוזרות פתיחה בבקשה "ּתִ
"ַהִאם ֶזה ַמְכִעיס אֹוְתָך?". הדובר בשיר עובד במחצבה עם כל בני כפרו (אביו של 
סמל  (שהפכו  רבים  ילדים  לו  יש  הצבאי).  הממשל  בעת  במחצבה  עבד  דרוויש 
רֹות / ִמּתֹוְך ָהֲאָבִנים".25  ָגִדים ּוַמְחּבָ למאבק הפלסטיני), והוא "ֵמִביא ָלֶהם ֶלֶחם / ּבְ

עצמה  את  והציבה  הלכה  פוליטית  "שירה  זו  בתקופה  בקר,  ואבו  רבינוביץ'  לדברי   .22
המורל  ולהרמת  הקולקטיווי  הזיכרון  לשימור  המציאות,  לתיאור  מרכזי  כאמצעי 
הספרותי  המאבק  הפך   [...] לגיטימיים  פוליטיים  כלים  בהעדר   [...] הלאומי. 
הדור  בקר,  ואבו  (רבינוביץ'  במעלה"  ראשונה  פוליטית  לפעילות  והאינטלקטואלי 
הספרות  מכן,  ולאחר  לכן  קודם  גם  ואולי  החמישים,  בשנות   .(37 עמ'  הזקוף, 
הפלסטינית תפסה את עצמה כספרות מגויסת ומחויבת לשליחות הלאומית ולתחייה 
על  מסתמכים  ומגדל  קימרלינג  כך).  משום  ביקורת  עליה  הקימה  (ואף  הלאומית 
החוקר ח'ליל ַנְח'לה, הטוען כי באליטה החדשה שצמחה בין הפלסטינים הישראלים 
והפרוזה  השירה  כותבי  העט,  אנשי  בלטו  ב־1948  הקודמת  האליטה  חורבן  לאחר 
הערביים"  המשוררים  "אגודת  הוקמה   1954 בשנת  פלסטינים).  ומגדל,  (קימרלינג 
רוב  הערבי".  העט  "אגודת   - וב־1955  ערבית),  כותבי  יהודים  היו  מחבריה  (שחלק 
היו  מהם  ורבים  אחרת,  או  זו  בדרך  פוליטיים  היו  זו  בתקופה  הפלסטינים  הסופרים 
בן  חדאד  מישל  היה  הבולט  (החריג  הקומוניסטית  המפלגה  עם  ישירות  מזוהים 
נצרת). גם כתבי העת הספרותיים החשובים - אל־ג'דיד, אל־ִאתחאד, אל־ַר'ד - היו 
כסמיח  יוצרים  פעלו  האלה  העת  בכתבי  לקומוניסטים.  בעיקר  וקשורים  פוליטיים 
אמיל  וכמובן  זיאד  תאופיק  ג'ובראן,  סלים  דרוויש,  זּכי  דרוויש,  מחמוד  אלקאסם, 

חביבי (שם, עמ' 155).
לקוחים  מהשיר  הציטוטים  כל   .(12 הערה  לעיל  (ראו  זהות"  "תעודת  דרוויש,  מ'   .23

מתרגומו זה. 
מדינת ישראל העדיפה תמיד לדבר על "ערבים" ולא על "פלסטינים", כפי שתואר   .24
הישראלים  לחוקרים  ח'ליל,  של  אשתו  אלשמס,  באב  גיבורת  בין  בדיאלוג  למשל 
הערבים  הפלסטינים  של  היותם  על  קובלת  היא  בעלה.  היכן  לדעת  המבקשים 
היחידים בעולם, לעומת מי שמתוארים בתואר נוסף - סורים, מצרים, לבנונים. באופן 
למגשימי  הפכו  הערבי  העולם  ברחבי  הפלסטינית  והפזורה  הפלסטינים  פרדוקסלי, 

הפאן־ערביות (ח'ורי, באב אלשמס).
אליו  "ויגש  החדשה:  הברית  דברי  את  מהדהדים  אלו  בשורות  דרוויש  של  דבריו   .25
המנסה ויאמר אם בן־האלהים אתה דבר לאבנים האלה ותהיינה ללחם. ויען ויאמר הן 
כתוב לא על־הלחם לבדו יחיה האדם כי על־כל־מוצא פי־ה'" (מתי 4 : 4-3; הציטוט 

מהתורה מתוך דברים ח, ג). 
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הדמות הדוברת בשיר מנסה לייצג את הפלסטיני בן הכפר גם במראה פניה ולבושה: 
ה". היא  ִפּיָ י ָעָקל ַעל ּכָ כּונֹוַתי: / ְלרֹאׁשִ ָחם / ֶצַבע ֵעיַני... חּום / ּתְ ָעִרי... ּפֶ "ֶצַבע ׂשְ
מייצגת את מצבו של הפלסטיני הנתון תחת הממשל הצבאי בעצם הצורך לעמוד 
מול הפקיד הישראלי ובצורך ברישום ובקבלת תעודת זהות.26 באמצעותה מתואר 
ְרחֹובֹוָתיו   / ֲחַסר־ֲהָגָנה  כּוַח  ׁשָ ָפר  ִמּכְ ֲאִני   / י:  ָתְבּתִ "ּכְ הפלסטיני:  הכפר  של  גורלו 
ְחָצָבה". הסלעים, שבני הכפר שהיו פלאחים  דֹות ּוַבּמַ ּשָׂ ָבָריו... ּבַ מֹות / ְוָכל ּגְ ְנטּוֵלי־ׁשֵ

ַלע". ּסֶ ף ָיִדי ֲחָזָקה ּכַ נאלצים לעבוד בחציבתם, הופכים סמל לזהותם: "ּכַ
ולהפקעת  לנכבה  הפלסטיני,  לגורל  באחריות  הפקיד  את  מאשים  בשיר  הדובר 
י  ְדּתִ ר ִעּבַ ל ֲאבֹוַתי / ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִסים ׁשֶ ְרּדֵ ַזְלּתָ ֶאת ַהּפַ ה ּגָ הקרקעות הנמשכת: "ַאּתָ
ה... / ָאז  ַבד ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ָבר ָלנּו ּוְלֶצֱאָצֵאינּו / ִמּלְ / ֲאִני ְוָכל ְיָלַדי / ְולֹא הֹוַתְרּתָ ּדָ
ַמְענּו אֹוְמִרים?". הוא מבהיר כי אין הוא מבקש  ָ ּשׁ ִפי ׁשֶ ח אֹוָתן / ּכְ ּקַ ֶכם ּתִ ְלּתְ ַהִאם ֶמְמׁשַ
ן ִלְצָדָקה  חסד מן הפקיד ומן המדינה ואינו מוכן לבטל עצמו לפניהם: "ֲאִני לֹא ִמְתַחּנֵ
ְנָך". הפנייה המתמדת אל בן השיח הישראלי  ץ ַעְצִמי ַעל ִמְפּתָ ָך / ֲאִני לֹא ְמַכּוֵ ְלּתְ ִמּדַ
לאורך השיר מציבה את הדובר הערבי מול הישראלי ויוצרת ביניהם דיאלוג, מעין 
היא  עליו.  מבוסס  השיר  ואשר  במציאות  שהתרחש  הדיאלוג  של  לערבית  תרגום 
מעמידה במרכז את המבט הישראלי גם כאשר היא מתריסה כלפיו ומזהירה אותו, 
ָהַעּמּוד  רֹאׁש  ּבְ ְרׁשֹם  ּתִ  / בעתיד: "ָלֵכן!  גבורה  בהבטיחה  בהווה,  המנצח  שהוא  אף 
ל  רֹו ׁשֶ ׂשָ י ּפֹוֵלׁש / ֲאָבל ִאם ֶאְהֶיה ְלָרֵעב / ּבְ ים / ְוֵאיֶנּנִ ָהִראׁשֹון: / ֲאִני לֹא ׂשֹוֵנא ֲאָנׁשִ
מול  י!".  ּלִ ׁשֶ ַעם  ֵמַהּזַ י /  ּלִ ׁשֶ ֵמָהָרָעב  ֵהר... /  ִהּזָ ֵהר... /  ִהּזָ ְלַמֲאָכל /  ִלי  ִיְהֶיה  ַהּכֹוֵבׁש 
תעודת הזהות שהעניקה ישראל, שהנוכחים־נפקדים נזקקו לה, השיר מציע תעודת 

זהות חדשה, פואטית ואידיאולוגית.27

בניגוד לערבים שהיו נוכחים במפקד האוכלוסין הראשון, בני משפחתו של דרוויש,   .26
שהיו נוכחים־נפקדים לאחר שיבתם מלבנון, לא קיבלו מיד אזרחות עם שובם. זמן רב 

עבר בטרם הוסדר מצבם של הנוכחים־הנפקדים.
בספר  המתוארים  השורדים"  "דור  לבני  אלטרנטיבי  דימוי  לראות  אפשר  זה  בשיר   .27
הדור  את  שם  מתארים  בקר  ואבו  רבינוביץ'   .2002 בשנת  שפורסם  הזקוף  הדור 
העשרים  המאה  של  ִספה  ועל  התשעים  בשנות  שנוצר  החדש  הפלסטיני־הישראלי 
ולהיאבק  זכויותיו  על  לעמוד  ולמד   2000 אוקטובר  מאירועי  שהושפע  דור  ואחת, 
למענן בנחישות; לעומתם הם מכנים את הדור הראשון של הפלסטינים־הישראלים 
בשם "דור השורדים". לטענתם, "התיווך בין ישראל לדור השורדים נעשה באמצעות 
מוח'תארים ומשתפי פעולה" (רבינוביץ' ואבו בקר, הדור הזקוף, עמ' 32), ומשתפי 
הפעולה נעו "בין הכנעה וצייתנות שמקורם בצורך הדחוף לשרוד ולהשתקם, לבין 
מרירות וזעם קיומי כבוש" (שם, עמ' 33-32). הפלסטינים שנשארו בישראל ב־1948 
היו לטענתם "חסרי אונים ונטולי אמון במערכות הממשל" (שם, עמ' 33), ובבחירות 
הצביעו רבים בצייתנות ובחרו "באדיקות במפלגות השלטון, בתקווה לקבל פירורי 
דור  של  "יכולתו  זה  במצב   .(34 עמ'  (שם,  החדשים"  ושליטיה  המדינה  מן  טובין 
הם  עוד   .(36 עמ'  (שם,  מזערית"  היתה  אפקטיווי  פוליטי  למאבק  לצאת  השורדים 
טוענים כי "הניצוצות היחידים של מאבק פוליטי כנגד המדינה בעשורים הראשונים 
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הספרות הפלסטינית בישראל צמחה בתוך הקשר של שבר לאומי חמור שהוליד 
עמי  לדברי  וחברתי.  כלכלי  תרבותי,  היסטורי,  לאומי  למאבק  בהתגייסות  צורך 
ועד  מ־1948  בישראל,  הפלסטינית  הספרות  של  הראשון  בשלב  אלעד־בוסקילה, 
אמצע שנות השישים, פעלו בה בעיקר סופרים ומשוררים המזוהים עם הקומוניזם, 
בכתבי  כתבו  הם  דרוויש.  ומחמוד  אלקאסם  סמיח  זיאד,  תאופיק  חביבי,  כאמיל 
היוצרים  התמקדו  זה  בשלב  הקומוניסטית.  למפלגה  קשורים  שהיו  ובעיתונים  עת 
יהודים־ יחסי  הצבאי,  הממשל  האדמה,  בשאלת  הפליטים,  "בבעיות  הפלסטינים 
בספרו  כתב  בלס  שמעון  לחדש".28  ישן  בין  [ו]המאבק  האישה,  מעמד  ערבים, 
זו   - ענפיה  שני  על  הפלסטינית  "הסיפורת  כי  המלחמה  בצל  הערבית  הספרות 
בעל  כאדם  הגיבור  את  בדרך־כלל  מציגה   - הפליטים  של  וזו  בישראל  הנכתבת 
אישיות דואלית, הקרועה בין שתי זיקות־יסוד: הזיקה לארצו ולעמו מזה, והזיקה 
למדינה, שבה הוא חי, מזה… לגבי מי שנשארו על אדמתם בישראל מתבטא הוא 
עמם  לבני  והלאומית  הרגשית  זיקתם  בין   - הפסיכולוגי  במישור  בעיקר  [הקרע] 

ולעולם הערבי מזה, ובין זיקתם למדינת־ישראל ולחוקיה מזה".29
בספר הפרוזה זכר לשכחה דרוויש מתאר יום אחד מימי המצור שהטילה ישראל 
על ביירות ב־1982; את הספר כתב בפריז לאחר צאתו מן המצור. הוא מספר בו על 
השיר "תעודת זהות", שכתב בישראל כמעט עשרים שנה קודם לכן: "רשום - אני 
ערבי, אמרתי לפקיד אחד, שאולי בנו מטיס את אחד המטוסים האלה. אמרתי זאת 
בעברית, להרגיזו. וכאשר אמרתי זאת בערבית, חלף זרם חשמל סודי בקהל הערבי 
בנצרת ושחרר את השד מהבקבוק... עד שהקריאה הזאת היתה לזהותי הפואטית".30 
בדבריו דרוויש קושר בין אותו פקיד במצור שצר עליו הממשל הצבאי ובין בנו, 
הצר עליו עתה בביירות. הוא קושר גם בין עוצמת הקריאה ההיא בנצרת, בערבית, 
"לא  בביירות:  הפואטית  זהותו  ובין  חדשה,  פואטית  זהות  לו  שהעניקה  קריאה 
תפסתי שהייתי צריך לומר זאת כאן, בביירות: רשום, אני ערבי. האם אומר ערבי 
לערבים שהוא ערבי?".31 דרוויש מתאר גלות פלסטינית כפולה - הוא נדרש להוכיח 

החמישים  שנות  שבסוף  לאחר  (שם),  הקומוניסטית"  המפלגה  פעילות  היו  לקיומה 
יותר  קרוב  דרוויש  של  בשירו  התיאור  אולי  ַאְלַאְרד.  תנועת  של  פעילותה  נאסרה 
לאופן שבו תיאר הלל כהן במחקרו ערבים טובים את היחס בין המודיעין הישראלי 
לערביי ישראל בעשורים הראשונים לאחר קום המדינה. כהן יצא נגד תפיסתם של 
רבינוביץ' ואבו בקר את דור השורדים: "הדור הראשון של הערבים בישראל לא היה 
(רק) מוכה ושפוף כמו שמקובל לטעון, אלא להפך: היקף המחאה שלו עלה אולי על 
זה של דורות מאוחרים יותר, ובכלל זה הדור הנוכחי, שכונה על ידי דני רבינוביץ' 

וח'אולה אבו־בקר 'הדור הזקוף'" (כהן, ערבים, עמ' 14).
אלעד־בוסקילה, מולדת, עמ' 68.  .28

בלס, הספרות, עמ' 33.  .29
דרוויש, זכר לשכחה, עמ' 148.  .30

שם, שם.  .31
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את ערביותו בביירות, לאחר שזו דחקה את הפלסטינים ואפשרה לישראל לגרשם 
ממנה.32

בזמן  מביירות  אש"ף  יציאת  על  הישראלים  עם  ומתן  משא  מעין  מתואר  בספר 
את  שיתירו  כל  קודם  אמרנו...  הים,  דרך  אמרו.  הים,  דרך  נצא.  "אמרנו:  המצור: 
המצור על הים, שיפנו את הדרך האחרונה לשובל דמנו האחרון".33 חיי הפלסטינים 
שהגיעו ללבנון מאז 1948 הפכו פרדוקסליים. שוב ושוב מזכירים כולם לפליטים 
הפלסטינים את חוסר שייכותם הכפול: "אינך משם. אינך מכאן. ובין שתי השלילות 
באופן  בה,  המשיך  רק  אלא   1982 בשנת  התחיל  לא  המצור  הזה".34  הדור  נולד 
טרגי ופרדוקסלי, כי מאז 1948 הפליטים הפלסטינים בלבנון "המשיכו להיוולד בלי 

סיבה, לגדול בלי סיבה, לזכור בלי סיבה ולחיות תחת מצור בלי סיבה".35
את  עברו,  את  העבר,  את  הזמן  כל  המחפש  למשורר  הפך  כיצד  מתאר  דרוויש 
אחרי  כבר  הגליל,  מן  גלתה  שמשפחתו  אחרי  לבנון,  של  הים  בחוף  כילד  רגעיו 
תחילת המצור אך לפני שהבין כי חייו נתונים במצור, אולי ברגע התמימות האחרון: 
"גדלתי. הפכתי למשורר המחפש את הילד שהיה בו, הילד שעזבֹו במקום כלשהו 
ושכחֹו. המשורר גֵדל ואינו מרשה לילד הנשכח לגדול".36 בספרו כפרחי השקד או 

רחוק יותר כתב על ילדותו:
חשבתי שאפשר להכיר מקום

על פי האמהות וניחוח המרווה. איש
לא אמר לי שהמקום הזה נקרא ארץ

ושמאחורי הארץ יש גבול ושמאחורי
הגבול מקום המכונה תפוצה וגלות

לנו. אז לא נזקקתי עדיין לזהות... לא זכרתי מילים כדי להגן על המקום 
שלא יחליפוהו בשם זר המוקף

באקליפטוס. והּכרזות אומרות לנו:
לא הייתם כאן.37 

לבנון אמנם אינה זרה לו זה שנים, אך היא הפכה לחיפוש אחר דבר מה שנעלם. 
המצב הלאומי שדרוויש נולד לתוכו קבע את גורלו כמשורר: "מטבח אֵלי טבח עמי 
מובל, ובתחנות החורבן הוא מוליד צאצאים, מסמן לאות הניצחון ועורך חתונות. / 

עוד לפני המצור והגירוש התקוממו הלבנונים כאשר דווקא דרוויש הפלסטיני כתב   .32
שירי אהבה לביירות (ישורון, הגלות).

דרוויש, זכר לשכחה, עמ' 10.  .33
שם, עמ' 16. גם אמיל חביבי בספרו סראיא, בת השד הרע כותב: "הפלסטיני, הזר,   .34

שבדומה לענף כרות אין לו גזע ואין לו שורשים" (חביבי, סראיא, עמ' 119).
דרוויש, זכר לשכחה, עמ' 14.  .35

שם, עמ' 75.  .36
דרוויש, כפרחי השקד, עמ' 87-86.  .37
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אם יש לפגז צאצאים - אנו הם. / אם יש לרסיס אבות - אנו הם".38 
נגד  בישראל  שנערכו  הגדולות  ההפגנות  על  מגיב  דרוויש  לשכחה  זכר  בספר 
מלחמת לבנון הראשונה ולאחר הטבח בסברה ושתילה ועל שירת המחאה העברית 
כל  את  מאתנו  שגונבות  בתל־אביב,  ההפגנות  על  שמחתי  "לא  המלחמה:  נגד 
התפקידים. מהם הרוצח ומהם הקרבן. מהם הכאב ומהם הזעקה. מהם החרב ומהם 
הוורד. מהם הניצחון ומהם התבוסה".39 ישראל מנכסת את ההיסטוריה ניכוס טוטלי 
ומנכסת את תשומת הלב העולמית הן ככובשת והן כמבקרת הכיבוש. הדבר אינו 
השירה  גם  זה  במובן  התבוסה.  סיפור  ואת  ההתנגדות  את  אפילו  לדרוויש  מותיר 

העברית צרה עליו ומצמצמת את אפשרויותיו: 
הם זעקו במקומנו, התייפחו במקומנו. [...] האם יש משהו קשה יותר מההיעדרות הזאת? 
לא להביע ניצחון, לא להביע תבוסה, להישאר מחוץ לזירה, אלא אם כן אתה על תקן של 
נושא, שאחרים נותנים לו ביטוי כרצונם. [...] עשרות שירים עבריים מנסים לבטא, במקום 
השירים הערביים, את המצור על ביירות ואת המחאה על הקטל. מהם החטא ומהם הכפרה, 

מהם ההרג ומהם הדמעות. מהם הטבח ומהם משפט הצדק.40 

כך נשאר מקום מצומצם עד מאוד למשורר הערבי, לדרוויש עצמו. מצור מוטל גם 
על זכותו למחות ולספר סיפור, גם את סיפורו כמובס מספרים במקומו.41 זה ההפסד 
הגמור שיצא נגדו בכתיבתו, כשביקש להותיר בידיו לפחות את הזכות לספר את 

התבוסה.
סלמאן  של  תרגומו  פרי  בעברית,  דרוויש  של  אלו  דבריו  את  קוראים  כאשר 
מצאלחה, על התפקיד שהישראלים נוטלים לעצמם; כאשר כותבים על אודותיהם 
בעברית, בישראל - פרדוקס היחסים בין השפות ופרדוקס הייצוג מתעצמים. עמדתו 
של דרוויש לגבי נושאים אלו הייתה מורכבת. בהזדמנויות אחדות הזכיר את רצונו 
כי כתביו יתורגמו וייקראו בעברית, ובזכר לשכחה הוא מצטט שורות אחדות של 

דרוויש, זכר לשכחה, עמ' 77.  .38
שם, עמ' 93.  .39

שם, עמ' 94-93.  .40
וראו דבריו בזכר לשכחה על תחושתו כי הישראלים נאחזים בזהות הקורבן ההיסטורי   .41
שמחתי,  מקרבנים: "לא  בהיותם  או  הפלסטינים  של  בקורבנם  להכיר  מוכנים  ואינם 
כי זה מצביע על העלמת השחקנים הראשיים. הם התרגלו למלחמות קלות, והתרגלו 
לנצחונות קלים. מאבק הבחירות בין שתי המפלגות הגדולות הקל את פתיחת הרחובות 
בתל־אביב לעשרות אלפי מפגינים. קרבנותיהם עוררו אותם עד כדי התפטרות קצין 
בכיר. נהגתי להאזין לרדיו שלהם, ולא הבנתי את סוד הבכי. המנצח מובס מבפנים. 
המנצח חושש לאבד את זהותו: זהות הקרבן. איש מהם אינו ראוי לזכות בניצחון הזה, 
להיות הקרבן, כי היפוך התפקידים הזה הופך את מאזני הצדק, העשויים חול" (שם, 
עמ' 93). בדברים אלו של דרוויש אפשר לראות גם ביקורת פנים־ערבית לעגנית על 
כך שהאינטלקטואלים הערבים לא הזדרזו להזדעזע מן הטבח בסברה ושתילה ולגנות 

אותו, והותירו את הבמה לגינוי הפנים־ישראלי. 
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נתן זך (שלדבריו כתובות "באירוניה מבריקה"42), אך בסופו של דבר הוא קובל על 
החלפת השירים הערביים בשירים עבריים המבכים את הגורל הערבי.43

דברים אלו מעידים על מצבה הטרגי והפרדוקסלי של שירה הנתונה במצור - מצב 
אם  יחד,  גם  הישראלית  ובשירה  הפלסטינית  בשירה  אוחז,  ועודנו  שאחז,  המצור 
כי כמובן לא באותה מידה: לעתים קרובות לשירה הישראלית נתונה הפריבילגיה 
להתעלם מהמצור הזה. השירה, החולמת להיות הקול האסתטי או האתי, קול הנצח 
המורם מן ההווה, מושבת שוב ושוב אל הקונטקסט של יחסי הכוח הפוליטיים, בלי 
ההיסטוריה.  נגד  לצאת  מבקשת  היא  כאשר  גם  מהם,  להתעלם  או  לבטלם  יכולת 
בראש ובראשונה מצב המצור מצטייר בספרו של דרוויש כבולע אל תוכו את כל 
הזמנים והמצבים האחרים, את העבר והעתיד, משכיח את אפשרות קיומו של "מצב 
רגיל", אם היה כזה אי פעם, ודורש את כניעתה של השירה, את שתיקתה או את 
השתקתה. בזכר לשכחה האריך דרוויש עד מאוד, ודווקא בפרוזה ולא בשירה, על 
חוסר היכולת לכתוב שירה בזמן מצור. הוא הסביר כי העיסוק במצור אינו מאפשר 
את העיסוק בספרות: "אני מפסיק לחפש מטאפורות, אני מפסיק לעסוק בפרשנות, 
כי מטבען של מלחמות לבזות את הסמלים ולהחזיר את יחסי האדם, המקום, הזמן 
והיסודות אל חומרי־הגלם הראשוניים שלהם, כדי לשמוח במים המטפטפים מברז 

שבור בצד הדרך. כי כאן משולים המים לנסים ולנפלאות".44
התכופות  וההפצצות  שהמצור  ובקושי  בקפה  בצורך  נפתח  לשכחה  זכר  הספר 
מעמידים בפניו של אדם המבקש לבשל קפה על הכיריים, סמוך לחלון הגלוי לעיני 
המפציצים והצלפים, כאשר אפילו קיומו של זרם המים אינו בטוח. דרוויש מבקש 
הפסקת אש למען הקפה: "נפשי יוצאת אל ריח הקפה. רק חמש דקות אני מבקש, 
יבקש  רמאללה  על  שיושת  במצור  הקפה".45  למען  הפסקת־אש  של  דקות  חמש 

דרוויש הפסקת אש מסיבות שהן אולי "רציניות" יותר מקפה: 
הפסקת־אש בבקשה, לבחינת ההוראות:

האם ניתן לכתת מטוסים לִאתים?
אמרנו להם: הפסקת־אש בבקשה, לבחינת הכוונות,

הן יתכן שיסתנן קורטוב פיוס ַלנשמה.
ואז, בעזרים פיוטיים, נתחרה ונחליט

מי אוהב את הדברים יותר.

שם, עמ' 94.  .42
וראו גם דבריה של יעל לרר במאמר הספד לאחר מותו: "דרויש כתב גם בשבילנו.   .43
שירים רבים שלו הם פנייה ישירה אלינו: היהודים הישראלים. הפואמה 'מצב מצור' 
[...] נראית כאילו נכתבה עברית - והראשון שהפנה את תשומת לבי לכך היה דרויש 
הארץ,  בעברית",  המדף.  על  כאן  הנה,  דרויש.  מחמוד  את  "קראו  לרר,  (י'  עצמו" 

.(15.8.2008
דרוויש, זכר לשכחה, עמ' 10.  .44

שם, עמ' 8.  .45
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ענו לנו: וכי לא ידעתם שפיוס פנימי
עלול לפתוח את שערי מבצרנו 
בפני סולמות הִחיַג'אז והַנַהַוְנד?

אמרנו: ואז מה? ואם כן?46 

מבקש  המשורר  סיכוי,  חסר  עצמו  מוצא  הוא  שבה  הצבאית,  ההתמודדות  במקום 
להגשים  מבקש  הוא  בכך  לישראלים.  הפלסטינים  בין  שירה  תחרות  תתקיים  כי 
את חלומו של המשורר, אולי של כל משורר, להפוך את השירה לאבן הבוחן של 

המציאות.

"נצח הצבר" ו"מצב מצור"

ספרו החשוב של דרוויש העוסק בחוויית הנכבה, למה עזבת את הסוס לבדו, ראה 
אור ב־1995. השיר "נצח הצבר" המופיע בו מעוצב גם הוא כדיאלוג, כמו השיר 
אינו  והוא  לפנינו  מובאים  הדיאלוג  של  קולותיו  שני  הפעם  אך  זהות",  "תעודת 
מקבל  המשורר  לבן.  אב  בין  אלא  הערבי  הכפר  לבן  השלטון  פקידי  בין  מתקיים 
מאביו את תפקיד המספר של ִנשכחות המובסים, של רגע הבריחה מן הכפר ב־48': 
"עוד תגדל, בני / ותספר למי שִירשו את רוביהם / את קורות הדם על הברזל...".47 
חזה  שכבר  הקורא,  בעיני  תמימה  אמונה   - קרובה  השיבה  כי  מאמין  האב 
 / כאשר  ונחזור  שבצפון,  ההר   / על  ונעלה  נינצל  "עוד  ההיסטוריה:  בהתגלגלות 
יגור  הבן "ומי  שאלת  על  לבנו.  האב  מבטיח  במרחקים",  לבתיהם  החיילים  ישובו 
בבית אחרינו / אבי?" הוא משיב: "יישאר על כנו כפי שהיה, / בני!". על השאלה 
מתי תתרחש השיבה הוא עונה: "מחר. אולי בעוד יומיים, בני!" האב "מישש את 
הסמל  האבודים,  הבתים  מפתחות  ונרגע";  איבריו,  את   / שממשש  כמי  מפתחו 
על  לבנו  מספר  האב  העזיבה.  כביום  מרגיעה  מוחשיות  כאן  מקבלים  הפלסטיני, 
מעשי העינויים של חיילי המנדט הבריטי בגברים שבכפר ועל החיילים הטורקים 
שעברו במקום. השיר מעמיד מולם את חיילי נפוליאון בעכו, את חיילי יהושע בן־

נון הבונים מבצרים מאבני הבתים הישנים, ואת זמנו של ישו הנוצרי שעבר בדרך 
כפר כנא. בסופו של השיר האב שב ומבקש מן הבן לזכור: "זכור מבצרים צלבניים / 
שכרסמו בהם עשבי ניסן לאחר / נדידת החיילים...". המבצרים הצלבניים הנטושים, 
שהטבע והזמן מכרסמים בהם אחרי שחייליהם כבר עזבו, הושוו בתודעה הלאומית 
הפלסטינית פעמים רבות לציונים. הצלבנים מתוארים כפולשים אירופים אשר אף 
צלאח  ידי  על  דבר  של  בסופו  הובסו  כולה,  הארץ  את  לכבוש  שהצליחו  פי  על 

דרוויש, מצב מצור, עמ' 85.  .46
דרוויש, למה עזבת, עמ' 20. כל הציטוטים מהשיר לקוחים ממקור זה.   .47

book.indb   133book.indb   133 08/11/2016   08:01:3808/11/2016   08:01:38



134                                                                                                                            אלמוג בהר

ההיסטוריה  מרגעי  כבאחד  החורבן  ברגע  מתבונן  האב  לארצותיהם.  ושבו  א־דין 
הארוכה של הפולשים. הוא מזהה מעגליות של כיבוש ונסיגה ומולם את נצחיותם 
לעתיד  באשר  הוודאות  והעדר  וההווה  הבית  אובדן  את  וגם  והצבר,  העשבים  של 
הקרוב. על שאלת הבן המהדהדת בכותרת הספר, "למה עזבת את הסוס לבדו?", 
עונה האב: "כדי שיהיה חברה לבית, בני / הרי הבתים מתים כשדייריהם נעדרים". 
מתוך  עזיבתם,  לאחר  חדשים  בדיירים  יתמלא  שהבית  האפשרות  את  מכחיש  הוא 

אמונתו כי הכול "יישאר על כנו כפי שהיה".
את תפקיד המספר, שהאב מעניק לבן, העניק דרוויש לאדוארד סעיד. בשיר המופיע 
בקובץ כפרחי השקד או רחוק יותר, וכותרתו "גלות (4) - דבר והיפוכו [לאדוארד 
זכותה  על  המגן   / האחרון  י  ָהֶאּפִ גיבור  ּכַ ש"היה  סעיד  את  מספיד  דרוויש  סעיד]", 
של טרויה / לחלוק את הסיפור".48 במובן מסוים דרוויש מתאר את עצמו באמצעות 
דבריו על סעיד, הנאבק בשמם של בני טרויה המנוצחים לספר את הסיפור שהומרוס 
לא סיפר, במציאות מאוד לא־הומרית. במצב מצור הודיע דרוויש להומרוס שהגורל 
יש  כאן  דבר...  לשום  הומרי  הקשר  אין  "כאן  ביוון:  שהכיר  מזה  שונה  ברמאללה 
גנרל חפירות שמחפש מדינה יֵשנה / תחת חורבות טרויה העתידית".49 רמאללה היא 
"טרויה העתידית" שאויביה צרים עליה להחריבה, אך רוחב העלילה ההומרית אינו 
אפשרי בה, עליה לא יכתבו אודיסיאה ואיליאדה. ואכן, דרוויש כותב עליה שברי 
שירים והרהורים. הוא חש כי אם בניה של טרויה עתידית זו לא יכתבו את הנרטיב 
שלהם הם ייעלמו מן ההיסטוריה וייזכרו רק מתוך ההיסטוריה של המנצחים, של 
סיכוי  יש  יכתבו,  שאם  מניח  דרוויש  זאת,  לעומת  הישראלים.50  שימנו  הומרוס 
שהנרטיב שלהם ינצח בסופו של דבר את נרטיב המנצחים, אם בזכות יפי הסיפור 

ואם בזכות הצלחתם לשכנע את הקוראים בצדקתם.
"הפסקת־ מקראי:  ניב  על  כווריאציה  אותה  ומנסח  אש  הפסקת  מבקש  דרוויש 
לטענתו,  לִאתים?".51  מטוסים  לכתת  ניתן  האם   / ההוראות:  לבחינת  בבקשה,  אש 
הסולמות  מפני  תרבותי  מפחד  נובע  וסירובם  הפיוס  לבקשת  מסרבים  הישראלים 
מבצר  בתוך  כיושבים  מצטיירים  הישראלים  הַמַקאַמאת.  הערביים,  המוזיקליים 
מהאסירים.  פחות  לא  במצור  הם  אף  ונתונים  מרצון,  אם  גם  סגורים,  ששעריו 
דרוויש  עליהם־עצמם.  גם  הסוגרות  חומות  בין  אסיריהם  את  מחזיקים  הישראלים 
פחד  של  כתוצאה  הישראלית  ההתבצרות  ואת  בו  נתון  שהוא  המצור  את  קורא 
ישראלי מן התרבות הערבית, כאקט אוריינטליסטי, ובמובן זה - כחולשה ישראלית. 

את אחד משירי ספרו הוא מקדיש למעין־אוריינטליסט: 

דרוויש, כפרחי השקד, עמ' 107.  .48
שם, עמ' 14. במקור בערבית נכתב "גנרל" ולא "גנרל חפירות".  .49

ראו את דבריו של ששון סומך באחרית הדבר לכפרחי השקד או רחוק יותר (דרוויש,   .50
כפרחי השקד, עמ' 111-109).

דרוויש, מצב מצור, עמ' 85.  .51

book.indb   134book.indb   134 08/11/2016   08:01:3808/11/2016   08:01:38



מחמוד דרוויש ומצב המצור של השירה                                                                                  135

נניח שאתה צודק –
נניח שאני טיפש
ולא משחק גולף

ולא מבין בטכנולוגיה
ולא מסוגל להטיס מטוס - 

כלום בגלל זה נטלת את חיי והפכת אותם לחייך?
אילו היית האחר, ואני הייתי האחר, 

יכולנו להיות ידידים ולהכיר יחדיו בכורח הטיפשות...
כלום אין ַלטיפש, כמו לשיילוק, 

לב, ולחם,
ועיניים שנמלאו דמעות?52 

את  הקושר  נוסף  רעיון  מעלה  דרוויש  בספר  הראשונים  השירים  משברי  באחד 
המצור לתרבות: "המצור הזה עוד יתמשך עד שנלמד את אויבנו / מבחר משירת 
הג'אהליה".53 כלומר, אם המחסום התרבותי הוא החוסם את אפשרות הפיוס, ייתכן 
שאם הישראלים ילמדו את מסורת השירה הערבית שקדמה לאסלאם ייווצר פתח 
לפיוס. בשורות אלו דרוויש שוכח אולי את מקומם של יהודים בתרבות הערבית, 
ואת  העשרים,  למאה  ועד  ַאל54  ַמְוּ ַא־ּסַ הערבי־יהודי  והמשורר  הג'אהליה  משירת 
כדי  ַאל  ַמְוּ ַא־ּסַ ן  ִאּבְ בכינוי  חותם  שהיה  שאול,  ַאְנַור  היהודי־עיראקי  המשורר 
כאן  פונה  דרוויש  ערבים־יהודים.55  משוררים  שושלת  של  ממשיכה  שהוא  לציין 
את  מאמץ  הוא  בכך  הערבית.  לתרבות  משתייכים  אינם  כאילו  כולם  היהודים  אל 
תפיסתם של רוב היהודים־הישראלים באשר למורשתם התרבותית56 ואת התפיסה 
ההגמונית הישראלית שלפיה הלאומיות היהודית היא דיכוטומית, בניגוד ללאומיות 

הערבית.57 
בריאיון.58  שאמר  דברים  לאור  דרוויש  של  אלו  דבריו  את  לקרוא  אפשר  אולי 
בניגוד לרוב הסופרים הלאומיים, דרוויש לא ניסה לטהר את הארץ, את שפתה ואת 

שם, עמ' 71. במקור בערבית לא נכתב "לשיילוק" אלא "ליהודי / ב'הסוחר מוונציה'".   .52
כמו כן לא נכתב "נניח שאני טיפש" אלא "נניח כעת שאני טיפש, טיפש, טיפש".

שם, עמ' 9. במקור: "מבחר משירת הג'אהליה שלנו".  .53
גורן, משירת ערב.  .54

שניר, ערביות.  .55
אפשר לייחס לשורות המצוטטות כאן משמעות אחרת - המצור יתמשך זמן ארוך כל   .56

כך עד שהתרבות תשוב לגלגולה הראשון, עידן הג'אהליה (הבערות).
תפיסה שאומצה למעשה גם בתנועה הלאומית הערבית. ראו שניר, ערביות; שנהב,   .57

היהודים.
ריאיון להלית ישורון, (ישורון, הגלות, עמ' 177). כל הציטוטים מן הריאיון לקוחים   .58

מעמוד זה. 

book.indb   135book.indb   135 08/11/2016   08:01:3808/11/2016   08:01:38



136                                                                                                                            אלמוג בהר

ההיסטוריה שלה ממערבולת זהויותיה אלא ביקש להכיל בתוכו את כלל הזהויות 
הפרסית,  הרומית,  היוונית,   - בארץ  שעברו  התרבויות  כל  של  תוצר  "אני  הללו: 
היהודית, העותמאנית. נוכחות שמתקיימת עד עצם השפה שלי. כל תרבות חזקה 
זאת  אחת.  לאמא  שייך  אבל  האלה,  האבות  לכל  בן  אני  משהו.  והשאירה  עברה 
אומרת שאמא שלי זונה? אמא שלי היא האדמה הזאת שקלטה את כולם, והיתה 
היהודית  התרבות  בן  "גם  שהוא  עולה  מכך  כי  מבהיר  הוא  קרבן".59  והיתה  עדה 
שהיתה בפלסטין". לדבריו, עם בוא הפיוס בין הפלסטינים והיהודים, "היהודי לא 
יתבייש למצוא את המרכיב הערבי שבו, והערבי לא יתבייש להצהיר שהוא מורכב 
העברי,  במקור  הכיר  שאותו  בתנ"ך,  השתמש  דרוויש  יהודיים".  מאלמנטים  גם 
הקוראן  לצד  החדשה,  הערבית  לשירה  דומיננטיים  כבמקורות  החדשה  ובברית 
שירת  אל  ולפנות  כן  לעשות  העברי  למשורר  גם  מציע  הוא  הג'אהליה;60  ושירת 

הג'אהליה. 
ואינה  רגעית  דרוויש,  של  שונים  בשירים  הנזכרת  המצור,  של  לסיומו  התקווה 
את  די  בלי  עד  הממלא  עצמו,  המצור  את  לתאר  שוקד  הוא  כן  על  מתממשת. 
לעצמו  כמזכיר  שורות,  בשברי  כותב  הוא  מצור  מצב  ספרו  את  בו.  הכלואים  חיי 
ולהומרוס שוב ושוב את חוסר היכולת לכתוב אפוס ברמאללה: "במצור, החיים הם 
הזמן / שבין זכרון ראשיתם / ושכחת סופם".61 המצור מביא עמו שכחה ובלבול 
של זמנים ומקומות, כפי שמעידה כותרת המשנה של זכר לשכחה: "הזמן: ביירות, 

המקום: אוגוסט".
הקפה השחור, המופיע בפתיחת זכר לשכחה, מקבל תפקיד סמלי חשוב גם בספר 
כדי  לאנושיות,  כסמל  עליהם,  לצרים  אותו  מציעים  הנצורים  הפעם  מצור.  מצב 

שם, שם. מעניין שכמו דרוויש, גם המשורר יליד ַספּוִרָיה ַטאַהא מוחמד ַעִלי השתמש   .59
שרידי   / עקבותינו  "נמחו  אחרת:  בדרך  אך  משיריו,  באחד  כזונה  האדמה  בדימוי 
מגורינו נסחפו בזרם / וכל שנותר נמחק כליל... ואני, אני אלמלא קֻוצה משערְך... 
לא הייתי חש שיש דבר כלשהו / שקושר אותי לאדמה הזאת. // בוגדנית היא האדמה 
/ האדמה לא תשמֹר אמונים / האדמה חסרת מבטחים / האדמה זונה היא / משדלת 
את השנים / מנהלת בר־ִרקודים / עבור המלחים / צוחקת בכל הלשונות... האדמה 
מתכחשת לנו, / בוגדת בנו, מרמה, / ועפרה בנו בוחל, צר הוא מלהכילנו... והלקוחות 
- / מלחים ואנסים / שעוקרים ִגנות־ירק / וקוברים עצים. / אוסרים עלינו להביט 
יותר מדי / בכלניות וברקפות / מונעים מִאתנו לנגֹע בירקות / בעֹלש ובעכובית. // 
אדמתנו מחזרת אחרי המלחים / ובפני הלקוחות מתערטלת... לא נכר בה שדבר־מה 
קושר אותה אלינו. // ואני, אני אלמלא קֻווצת שערְך... אותה לא הייתי מזהה / או 
אוהב / ואליה לא הייתי מתקרב. // צמתְך היא / הִסבה היחידה / שקושרת אותי בחבל 
ולא  לאם  האדמה  שדימוי  מובן  עמ' 43-37).  שירים,  (עלי,  הזאת"  הזונה  אל  תליה 

לזונה הוא הנפוץ יותר בספרות הפלסטינית, ולא רק בה.
או  השקד  לכפרחי  בנג'ו  עפרה  של  בהקדמה  למשל  ראו  עליו  המקרא  השפעת  על   .60

רחוק יותר (דרוויש, כפרחי השקד, עמ' 7-5).
דרוויש, מצב מצור, עמ' 11.  .61
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להזכירם כי גם הם בני אדם, כמו הנצורים: "אתם העומדים במפתן - ִהכנסו, / שתו 
אתנו קפה ערבי / [אולי תרגישו שאתם אנשים כמונו]".62 אבל השיר אינו מסתיים 
בהתבוננות  אבסורד,  כדי  עד  נדיבה  אורחים  בהכנסת  הזאת,  הפתוחה  בהזמנה 
השיר  המצור.  באותו  כלואים  עצמם  המוצאים  הצרים,  של  באנושיותם  בפגיעה 
עוד  חשים  אינם  הנצורים  גם  כי  ומזכיר  הרחק,  הצרים  בשילוח  בהיפוך,  מסתיים 
כבני אדם: "אתם העומדים במפתני הבתים / צאו מהבקרים שלנו, / שנהיה בטוחים 
שגם אנחנו / בני אדם".63 המצור פוגע באנושיותם של הנצורים והצרים כאחד, אך 
מבלי ליצור סימטריה מזויפת ביניהם. מול חוסר התקווה הזה הספר נפתח בהצהרה 
"נגדל את התקווה",64 מתוך ההבנה כי במצור אין תקווה אלא אם מגדלים אותה, 

בין מובטלים לאסירים, בין כוונות ובצל בוסתנים ערופים. 

"ת�ריט מוכנ מראש" ואחרית דבר

בשיר "תסריט מוכן מראש", שדרוויש כתב ב־2008, זמן לא רב לפני פטירתו, הוא 
מתאר את הפלסטינים והישראלים כנתונים יחדיו לאותו הגורל: "אני והאויב / נפלנו 
ממרומים / אל תוך מחילה / מה עושים?".65 המצור, ובמקרה זה כלא המחילה שאין 
למוצא:  ההמתנה  מתוארת  השיר  בהמשך  ולאויבו.  למשורר  משותף  מפלט,  ממנו 
"תחילה מחכים למזל / אולי ימצאו אותנו המחפשים כאן / ויושיטו לנו חבל הצלה". 
אבל גם אם יבואו המחפשים, יתווכחו ביניהם הלכודים מי קדם למי ויקללו זה את 
זה ולא יינצלו. כך או כך, התסריט אינו מתגשם כיוון ש"עדיין לא הגיעו המצילים". 
ממתינים  אבל  האפשרויות",  למשחק  שותפים  אחת /  למלכודת  השניים "שותפים 

לחבל הצלה שיוטל אליהם מבחוץ "כדי שנסתלק לנו בנפרד".
הפחד משתק את שני הצדדים ולא מאפשר דיאלוג: "אני והוא / פוחדים גם־יחד 
/ ולא מחליפים דברים / כי אנחנו אויבים...". דרוויש מנסה לנחש מה היה קורה 
לו הופיע באותה מחילה אויב שלישי, נחש מחרחר שהיה מבקש לבלוע אותו ואת 
כל  או   / גם־יחד  להינצל  כדי   / הנחש  להריגת  שותפים  נהיה   / והוא  אויבו: "אני 
ולכן  אידיאולוגיה,  חסר  אינסטינקט  יהיה  המשותף  הנחש  הרג  אבל  לחוד".  אחד 
לא יאמרו השניים "מילות תודה וברכה / על אשר עשינו יחדיו". ובכל זאת, ככל 
שחולף הזמן ובא השעמום, מתחילים השניים להחליף ביניהם מילים על אפשרותה 
של התקווה. כאשר האויב שואל: "לא שכחת שקברתי אותך בשוחה / כמו זו?", 

שם, עמ' 16.  .62
שם, שם. במקור בערבית: "בני אדם כמוכם", בהקבלה לציטוט הקודם "אולי תרגישו   .63

שאתם אנשים כמונו".
שם, עמ' 7.  .64

מ' דרוויש, "תסריט מוכן מראש", מערבית ש' סומך, הארץ, 8.10.2009. כל הציטוטים   .65
מתוך השיר לקוחים ממקור זה. 
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עונה לו המשורר: "כמעט ששכחתי". אפשרות המשא ומתן נדמית קומית: "על מה 
תנהל אתי משא ומתן / בשוחת קבר זו?", שואל המשורר, והאויב משיב: "על מנת 
חלקי ועל מנת חלקך / בהבלנו ובקברנו המשותף". השיר מסתיים ב"רוצח ונרצח 
הישנים במחילה אחת" וטרם נחלצו, והמשורר מודיע: "שומה היא שמשורר אחר 
מוכן  "תסריט  הוא  הכפול  המצור  מצב  דרוויש,  בעיני  הזה".  התסריט  את  ילווה 
מראש" שאינו מצליח לחרוג מן הגורל המר, והוא חש שלא יוכל ללוות מצב זה 

אל פתרונו.
מה משמעותה של כתיבת שירה בעת מצב מצור? אפשר לומר שמחמוד דרוויש 
ביקש להביס את המצור בעזרת השירה, והאמין בכוח השירה לעמוד מול המציאות 
ומול הצבאות, אבל בה בעת הוא הודה לא פעם בתבוסתה של השירה מול המציאות. 
כך למשל כתב באירוניה בשיר לסמיח אלקאסם: "התאמין עדיין כי השירים חזקים 
מן המטוסים?".66 דבריו אינם מביעים רק את השאיפה הפשוטה לנצח את המטוסים 
את  תספר  לא  אם  ההיסטורי,  המובס  שבהיותך  האמונה  את  אלא  שירים,  בעזרת 
סיפורך - ימחקו לא רק את כפרך, אלא גם את שמו ואת סיפורו ואת סיפורך, ולא 
רק בתודעתם של המנצחים אלא גם בתודעת העולם, בתודעת עמך ובסופו של דבר 

גם בתודעתך שלך. ואז תבוסתך תהיה מוחלטת. 
מבחינת המשורר, לעתים הקרב על הזיכרון חשוב לא פחות מן הקרב על פיסת 
קרקע ועל עצמאות מדינית. את הטענה הזאת מסמל יותר מכול שמו של ספר הפרוזה 
וההשכחה  השכחה  עידן  בתוך  לשכחה.  זכר  בביירות:  המצור  על  דרוויש  שכתב 
המובסים  זכר  את  למחוק  יום  מדי  שוקדים  המנצחים  שבו  עידן  בו,  חיים  שאנחנו 

ומנסים אף להיאבק בזיכרון המובסים עצמם, יש להניח לפחות זכר לשכחה.
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