
שבת־נדיר הדס

העברית", בשירה אחרת "אני" ؛ומר

אביב תל רסלינג,
 אביב, תל דביר, העונג, לעקרון .?עבר

.5-4 עט' ,99 אפיריון חניכיים״, וע

De-Man Paul, 1979, Allegories 
London

DolarMladen, 1991."! shelbewi 
Lacan and the Uncanny

Kleege Georgina, 1999, Sight Uns 
MemmiAlber, 1967, The Coloniz 

Beacom Press
Lacan Jacques, 2006, Ecrits, w. ١

בהר אלמוג

 הלשונות על - הבמות״ במת ^ל הפנה מן ״בוא
ביטון ארז £ל ב؛ירתו נו^١הש

הקולות" ؟؟ליל ד؟٩א / העגות ؟ין ؟ל١״נ פתח-רבר؛

 מנחה הראשון, ספרו את המסיים בדיזנגוב", קניה "שיר בשירו
 ונקרע נע שהוא עברית סוגי שני על ביטון ארז מצביע מרוקאית,

ביניהם:

 ؟לים / השפה את שולף אני / אלי פועים ؟רוןל ״כשהאנשים

)...(؟אד״ מעדכנת ע؟דית / אדו؟, ؟؟ק^ה / אדו؟, ؟ז / ?קי-ות,
 )ביטון האחרת". לע؟.רית / ל?ף؟ףים ל؟ז'ר / ؟؟؟ים ךז.٩א ״אני

1976: 43-42)

 גם דומה אבל נקייה, מעודכנת, היא תל־אביב מרכז של העברית

 אין האנשים, לבין הדובר בין מינימליסטי מאוו דיבור מבטאת שהיא
 עם אליו, פונים כשהם רק ועונה שייך מרגיש אינו אליהם, פונה הוא

ממשי, דיאלוג כאן מתקיים לא "אדוני", הרבה עם "בבקשה", הרבה
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 בחנות שעובד כמי אולי האחר, של לשירותו עומד מי של בתשובות

קנה: אותה בדיזנגוב,

/ ש;ךש לקנות כדי / שרש להכות כדי / בריז؟גוב ؟נות ״קניתי
ול״.)שם(٩؟ר מקום למציא כדי

 בית ואל האופנתי לרחוב להשתייך רצון מתוך נבעה החנות קניית
בארצו שורשים לקנות המבקש כמהגר בו. הממוקם האופנתי הקפה ت

שלו, אינה זה במקום שהשפה הדובר חש המקום,' בני בין החדשה ::

אינו השורשים קניית )סיון דבר של בסופו אותה. "שולף" הוא כן על ض
בלתי כאן/ הפתוחים "הפתחים זרות: מלבד דבר בו להוליד מצליח ;

אל אפלולית", "בשעה ושב, הדובר מודיע 2)שם( ؟אן", לי ؟ך,ךים .٢:
אליה כאחרת, המסומנת הפרברים,נ של העברית ואל ר’האח המקום ن؛

j ,בית זהו אבל הגדולה. בעיר העייפות לאחר בית אל כשיבה חוזרים
בעלגות עלג נמוך, עממי, כשבור, תל־אביב של העברית ידי על שסומן ;
מהגרים. של م
העברית אלו: סוגים בשני מסתכמת אינה ביטון של העבוית ٧

והטכנית, הקרה גם אך המעודכנת, הנקייה, השלמה, התל־אביבית
מעבר והלא־מעודכנת. נקייה הלא האחרת, הפרברים, של והעברית م

המרוקאית, היהווית הערבית האחות, האחרת, השפה קיימת לעברית
של הצלגות טענת מול הוריו. ולשון המשורר, של האם לשון שהיא

 כאן המשמש שווש", "לקנות הביטוי של האירוניה על (1983) טוקר נפתלי ראו 1

 ערכים עם לווב מקושרים שורשים שורש"; "להכות יותו המקובל לביטוי במקביל

 לחלק קפה, בבית לישיבה מחוברים הם כאן ואילו למולדת, למקום, אורגני וקשר

 צריו אכן שם בתל־אביב, ריזנגוף לרחוב הישואלית, החברה של והחומוני הנהנתני

 כוי האופנתי, ברחוב חנות של בעלים להיות מעמדית, להשתלב שווש, "לקנות"

האופנתי. הקפה בבית לשבת

ווכם. להיכנס כדי הנכון הקוד יש שלהם לאחרים, אבל פתוחים, אמנם הפתחים 2

רעננה. ממעברת שעברה לאחו בארץ משפחתו השתקעה בו המקום לוד, אל אולי 3

 המ שפתם מופיעה המהגרים, עברית
 שהעבריו לומר אפשר בשטף. לדבר

 המזרח התרבותי הקרע בשל דווקא
 עב בארץ, המזרחי השבר של מעמדי

 הישרא? העברית של האיפיון ועם
 אחרים סוגים ודחיית וחילונית,

 ק לתת כדי “הפיוט. ולשון הרבנית
 ל׳ע המזרחי המשורר נזקק עצמו,

 הופעתה והערביות.؟ היהודיות של
 ביטון ארז של בשירתו המרוקאית

 רק "דברי המהווה במלח" "שמחה
 המכו, שירו עם המתכתב (32 )שם,

 המא השלישי, השירים מחזור את
 حًا שעל מרוקאית", למנחה "מחזור
 "؟לח", בכינוי המרוקאית, מופיעה
٥מכן. לאחר גם מאוד מרכזית

 פ חביבה כותבת הלב" "שפת במסתה 4

 וושנ העברית בתוך "מסומן כי ומסבירה
 וזוה המקור. אצל תמיד שנשאו מה של

)חביבה והסלידה" האהבה מחוות הבכי,

 ,של הארוכה ההיסטוריה בתוך במיוחד 5

הכתובה. ביצירה ואם היומיום בחיי אם
 ליי יותד נכון אולי יותר, קל ההורים את 6

 ا לעשות כדי ה״ראשונה" בשפתו תמיד

 היהודיו הערבית ביטון, ארז של במקרה

השפה, את איבד לא אך שש, בגיל ארצה

 "למחוברות עצמו: על העיד ביטון בה.

 ממנה ספגתי אותה הערבית־מרוקאית
 הי בפניה לעמוד המשורר שעל נוספת

בקי: אינו קהילתו(, ווב גם )ובדורנו,

לאוו הקפיד ביטון בה. משימוש ירתע
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בחנות שעובד כמי אולי ٠האחר צל

/ ש;ו-עז לקנות קן־י / ש^ש להכות

؛(

 בית ואל האופנתי לרחוב 'השתייך

 בארצו שורשים לקנות המבקש :גר
 שלו, אינה זה במקום שהשפה ובר

 אינו השורשים קניית נסיון דבר של
 בלתי כאן/ הפתוחים "הפתחים 'ת:

 אל אפלולית", "בשעה ושב, ؛וובר
 אליה כאחרת, המסומנת זפרברים,נ

 בית זהו אבל הגדולה. בעיר נייפות
בעלגות עלג נמוך, עממי, כשבור, יב

 העברית אלו: סוגים בשני תכמת

 והטכנית, הקרה גם אך זמעודכנת,
 מעבר והלא"מעורכנת. נקייה הלא

 המרוקאית, היהווית הערבית אחות,
של העלגות טענת מול הוריו. לשון

 כאן המשמש שווש", "לקנות הביטוי של יה

 ערכים עם לרוב מקושרים שורשים שורש"; ן
 לחלק קפה, בבית לישיבה מחוברים הם כאן

 צוין אכן שם בתל-אביב, ויזנגוף לוחוב לית,

כדי האופנתי, ברחוב חנות של בעלים ؛היות

 דרכם. להיכנס כדי הנכון הקוד יש שלהם ,

ועננה. ממעברת שעברה לאחר בארץ פחתו

 יכולים הם בה המרוקאית, המקורית, שפתם מופיעה המהגרים, עברית
 המזרחי, למשורר מספיקה אינה שהעברית לומר אפשר בשטף. לדבר
 הכלכלי־ והציר בארץ, המזרחי־אשכנזי התרבותי הקרע בשל דווקא

 ולפרולטריון, לפריפריה הדחייה עם בארץ, המזרחי השבר של מעמדי
 מערבית באשכנזית, החדשה הישראלית העברית של האיפיון ־ועם

 העברית ביניהם העברית, של אחרים סוגים ודחיית וחילונית,
 שלו ולשבר להוריו לקהילתו, קול לתת כדי הפיוט.* ולשון הרבנית

 הגלות, של הישנה־הדחויה לשפה המזרחי המשורר נזקק עצמו,
 היהודית הערבית של הראשונה הופעתה והערכיות.؛ היהודיות של

 בשיר הראשון, בספרו מתרחשת ביטון ארז של בשירתו המרוקאית
 מרוקאית(", )בערבית / שניים רקע ״דברי המהווה ב؟^ח״ ״שמחה

 הפותח ראשוניים", רקע "דברי המכונן שירו עם המתכתב (32 )שם,
 הראשון, בספרו ה״מרוקאי" המאוחר, השלישי, השירים מחזור את

 השיר בשם כבר הספר; נקרא שמו שעל מרוקאית", למנחה "מחזור

 והיא במרוקאית, היהודים שכונת לח","؟ בכינוי המרוקאית, מופיעה
٥מכן. לאחר גם מאוד מרכזית

 הערבית, מחיקת שאחרי העברית על פויה חביבה כותבת הלב" "שפת במסתה 4

 עלו שהוא רושם אותו העובית, מן שנשאו רושם העבוית בתון "מסומן כי ומסבירה
 הצחוק, למילים: שמקודם שמקדם, השפה וווהי המקור. אצל תמיו שנשאו מה של

(,120 עט׳ ,2004 פדיה )חביבה והסלידה״ האהבה מחוות הבכי,

 היהודיות, הקהילות בווב לשונית דיגלוסיה של הארוכה ההיסטוריה בתור במיוחד 5

הכתובה. ביציוה ואם היומיום בחיי אם

 בקיא אינו המווחי המשורר ٦א בשפתם, לייצג יותר נכון אולי יותר, קל ההורים את 6

 שפתו(. משהיא יותר ההורים שפת )והיא כן לעשות כדי ה״ראשונה" בשפתו תמיד
 עלה אכן והוא אימו, שפת היא המרוקאית היהודית הערבית ביטון, ארן של במקרה

 לכתוב לו שמאפשרת במיוה בה שולט והוא השפה, את איבד לא אר שש, בגיל ארצה

 השפה מרכיבים: מספר יש אימי, עם שלי וו "למחוברות עצמו: על העיד ביטון בה.

 בעיה נתנוון(. מלכה )ראו היותי" מתחילת ממנה ספגתי אותה העובית-מרוקאית
 לקהילתו חיצוני שרובו שקהלו, העובוה היא בפניה לעמוד המשוור שעל נוספת

 אף אולי להבינה, יצליח ולא וו בשפה בקיא אינו קהילתו(, רוב גם )ובדורנו,

להביא בערבית־מרוקאית שימושו מובית לאויר הקפיו ביטון בה. משימוש ירתע
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 ספר ביטון, של השני ספרו מתוך בשיר לקרוא מבקש אני כאן
"תקציר־שיחה", בתל-אביב, דיזנגוף רחוב היא וירתו שגם הנענע,

 הה, תפיסת פי על )המתריסה,
؛ של המישורי, הראשי, ברחובה

פתחנו. עימו הראשון, הספר מן בדיזנגוב" קניה "שיר עם המתכתב
 ומולה אותנטי", לקיות ן.ה "מה השאלה, את המשורר מעלה זה בשיר

 של העברית בתוך להשתלב המרוקאית היהודית הערבית תובעת
עונה הוא וכך העברי;' הרחוב באמצע כצעקה אותה, ולשנות המשורר

השאלה: על د

מן ׳אנא / מרוקאית. ؟יהוךית ולצעק ךיז;גוף באמצע ״לרוץ ؤ؛

؟אטלס(. מהרי אני האטלס מהרי )אני / אלמגרב׳ מן ؟؛א אלמגרב وا٠ت

וזךביה, )עגאל בצבעונין ברוול לשבת / אותנטי, להיות זה מה // ،دد
لجأ, אני ז^ר, לי ק)ך^ים ؛'א אני / בקול: לק؟.ריז או / לבוש(, מיני ;7]

(11,1979 )ביטון .8מרוקאי(״ )^ם ןיש אני ,٠٠؛ ة
אותנטי", להיות זה "מה המכשילה, ואולי הקשה, השאלה

 ישראל במדינת אותנטי יהודי־מרוקאי להיות זה כמה המתפרשת

j ,המשורר, יובל בהן מיידיות, תגובה דרבי שלוש מעלה הצעירה
לישראל. במעבר אבדה, אשר הנכספת באותנטיות לזכות לכאווה, م

מתביישת הלא הרמה, ההודעה הצעקה, היא הראשונה הדרן

 הערבית מופיעה בו הראשון בשיר )דווקא בהעוות או השיר בגוף דבויו של תרגום

 האפשרות לטובת המוויק, התרגום על המקומות באחד ביטון מוותר המרוקאית,

 ואתה מימון )אתה / ؟לעוד, קמנג׳ה דךבו אמסעוד ״אמימון וערבית: עברית לחרוז

הבקשה את מחליף הוא וכך (,33,1976 )ביטון בריקוד(״ כמותכם אין הלא מסעוד

 איו עצמה הצעקה אבל בישראל,
 לו חייבת היא שהושתקה, האבות

 מבווי אשר היהודית־המרוקאית,
 הי? היא נוספת דרך '“דיזנגוף.
 מו יהודי של המסורתיים בבגדים

 להתקבל ביטון ביקש בדיזנגוב"

 מעודכנ ב״עברית ואם בשתיקה,
המרוקאי הראשוני, הקודם, לשם

 ב"׳ ההשתלבות ניסיון לאחר
 ב״תקצי מופיע וכישלונו, ההבדל,
 י כתביעה ואולי כהתרסה, כמחאה,

ו ולתרבות המרוקאית,؛' לשפה

 מה "אני לכתוב ביטון בוחר בעברית 9

 אלט מן "אנא הערבית, ואילו אימו,

 I מממלכת וספציפית מצפון־אפריקה,
 ק׳ מרוקו בתוך הספציפי המיקום על

וו הפוימיטיביות, לסמל האטלס כפרי

 י בעולם זה, רגע מתאות פדיה חביבה 10

להתנ מבקשת המודחקת הלב שפת בו

 )ا במקוויעיש נקרא עצמו ביטון ארז 11

 )ביו שמו הוחלף ,12 בגיל בירושלים,

 שאני ולפני זה? מה יעיש, שלך הזה

יו עבוי שם זה אוז. לך נקרא מעכשיו

 אצז מתחוללים למרוקאית העברית בין 12

הו יותר, ה״זקנה" היהודית השפה היא

בריקוד. העוו", עם כינוו )נגנו( "הכו
 ואף ילרות כזיכרונות האינטימי, המשפחתי המוחב בתוך תופיע היא אחרים בשירים 7

וחומרי, רוחני עולם המבטאים וביטויים מילים דרך ותתגלה אמו, מסיפווי כזיכרונות

העברי. התחביו על השפעתה ווך וכן

דיזנגוף. הרחוב שם בכתיב שונה שימוש נעשה הספרים בשני 8

 מ זקנה בשפה ילוים "אהבת על ביטון

 "א׳ בשיר ואילו המרוקאית; היהווית

 הוא באוץ אביו של המעמדית נפילתו

 מכוע עם קקךטע ה٦ה לימים / נבאלה,

העצים ו؟ן האדמה מן להךיח התחיל
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ן1

 "תקציר־שיחה", בתל־אביב, ء ספר ביטון, של השני ספרו '
 פתחנו. עימו הראשון, הספר ן

 ומולה אותנטי", ת٩לן!י ן.ה ׳מה
 של העבוית בתוך להשתלב

עונה הוא וכך’העברי; הרחוב נ

 מן ׳אנא / מרוקאית. ؟יהוךית
 האטלס(. מהרי אני האקזלס ؟הרי

 ןזיביה, )ע?אל בצבעונין ברוול
 ٠ןיעז אני ליז'ךר, אנילאקויאים

(11,197؛

 אותנטי", להיות זה "מה
 ישואל במדינת אותנטי 'וקאי

 המשורר, יוכל בהן מיידיות,
 לישראל. במעבר אבדה, אשר
מתביישת הלא הרמה, 'דעה

 העובית מופיעה בו הראשון בשיר ווקא
 האפשרות לטובת המדויק, התרגום על

 ואתה מימון )אתה / לעוד,5 קמנג׳ה ו3'
הבקשה את מחליף הוא רכן (,33,197،

 ואף ילוות כויכרונות האינטימי, :שפחתי

I וחומוי, רוחני עולם המבטאים וביטויים

דיזנגוף. הרחוב ם

 ’האטלס, מהרי מוצאו על החברה(, תפיסת פי על )המתריסה,

 ביותר והאשכנזית החילונית העיר של המישורי, הראשי, ברחובה
 בשפת להיאמר ועליה מספיקה, אינה עצמה הצעקה אבל בישראל,

 הערבית־ המקור לשפת שיבה להכיל חייבת היא שהושתקה, האבות
 ברחוב ההולכים שאר לבין בינו מבחינה אשר היהו־דית־המרוקאית,

 לבוש האופנתי הקפה בבית הישיבה היא נוספת דרך ריזנגוף."'
 ?יוניה שב״שיר קפה בית לאותו מרוקו, יהודי של המסורתיים בבגדים

 אם ברחוב, חנות קניית ידי על אם להתקבל ביטון ביקש בויזנגוב"

 החזרה היא שלישית דדך מאוד". מעודכנת ב״עבדית ואם בשתיקה,
עברי." והלא המרוקאי הראשוני, הקודם, לשם

 צמצום דרך בדיזנגוב", קניה ב״שיר ההשתלבות ניסיון לאחר
 ההבדל, על להכריז הרצון ב״תקציר־שיחה" מופיע וכישלונו, ההבדל,

 מקום בה שיש אחר, מסוג להשתלבות כתביעה ואולי כהתרסה, כמחאה,
אבל הישראליות. בתוך המרוקאית, ולתרבות ’המרוקאית,؛ לשפה

 של הולדתה כפר שכן שם )שם(, האטלס" מהדי "אני לכתוב ביטון בוחר בעברית 9
 כלומר המעוב, מן אני פיוושה: )שם(, אלמגוב" מן "אנא הערבית, ואילו אימו,

 להצביע בעברית הבחירה מרוקו. היא המערב, מממלכת וספציפית מצפון־אפריקה,
 של להפיכתם הישראלית בתרבות אולי קשורה מרוקו בתוך הספציפי המיקום על

זאת. תפיסה מול להתויס ורצונו הפרימיטיביות, לסמל האטלס כפרי

 כוגע בכלל, ביטון אוו של ובשירתו השיר של בעולם זה, רגע מתאות פדיה חביבה 10
(.20,2006 )פדיה החוצה לוחצת להתפרץ, מבקשת המווחקת הלב שפת בו

 עיוורים" חינוך "בית’? וכשהגיע חיים(, )כלומר יעיש במקור נקרא עצמו ביטון ארז 11
 "השם לו: אמרה טובה המטפלת כי מספר )ביטון שמו הוחלף ,12 בגיל בירושלים,

 אומרת: היא מילים, בשברי תשובה מגמגם שאני ולפני זה? מה יעיש, שלך הזה

(.10,2006 )ביטון, יפה״ עברי שם זה ארז. לך נקרא מעכשיו
 שהעבוית למרות תפקידים: היפוכי כמה ביטון אצל מתחוללים למרוקאית העברית בין 12

 מדבר לבנות", בזרביות ילוים "אהבת שבשיר הרי יותר, ה״זקנה" היהודית השפה היא
 לערבית־ כמובן ומתכוון (,8,1979 )ביטון מאוד״ זקנה בשפה ילדים ״אהבת על ביטון

 את מתאר הוא כאשר )ב׳(", אולפראן "אלקסקס בשיר ואילו המרוקאית: היהודית
 ؟בית מוזו־אות קות2ל אותו ?זלחו "ל,ימים כותב: הוא בארץ אביו של המעמדית נפילתו

 ל,ימים / שתילים, של לגמה ב ימ?؟ / טוךןה או מכוש עם מקךטע היה ישימים / נבאלה,
מז אליו לבוא הקחילה ,ימים’? / י,١ג ^ל ךיךו ע؟יםך، ומן האדמה מן לך,ךיח התחיל
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 ואינה עצמה, בפני ؟כשלה היא השיר, פותח בה האותנטיות, בקשת

 אינה בשיר ההתנגשות כי מבהירה גם היא ؛‘שהוכרזה; מרגע פתירה
 ותחושתו עצמו, לבין בינו גם אלא ה״אשכנזים", לבין המשורר בין רק

 בקשת ‘לישראליות:" המרוקאיות בין חצוי אלא מספיק, מרוקאי שאינו
 עונה וביטון הנכספת, האותנטיות את משיגה ולא נכשלת, האותנטיות

שמנה: האפשרויות על לעצמו,

פקוע עד ב?ה אחרת שפה טופחת ז'את ובכל / לא, וזה לא, ״וזה - ا ؤ

ל5ו^؟נו٠_ו؟הו؟ים/ זיהויים יחות٦לז'אתתוק؟ים5ים,/ו؟5ןן)י دح

(11 )שם, ؟קולות". בבליל אובד / העגות .؟ין رم

של שהעברית )כפי אחרת" "שפה היא המשורר מבחינת המרוקאית ١٦٦

נקייה ניטרלית, שפה אינה היא האחרת"(, ה״עברית הייתה הפרברים .٦٠ئذ

של אלא (42 ,1976 )ביטון ؟וו؟״, ה۴ק؟דו؟,/؟؟ ״؟ן של ואדישה ي;
במשורר מעוררים הבית ריחות וגם ומושך, מאיים ؟؟؟ים" "؟קוע ج؛

גם אבל דחויים הם שליטה, ללא אותו תוקפים הם אמביוולנטיות. ן"؟'

؟קולות". ב؟ליל ؟؟גות/או؟ד ؟ין "נו؟ל ביטון ארז וכך אהובים, ' ١
III Mill I I, —111.1.. ح ■ן >4

 הציונית הפודוקסליות את ביטון מצייר אלו בשורות (;18 )שם, גוי״ ?(ל ה٠ים٠)

אדמה, ועובו מחואות מנקה מבחינתו, "גוי", למעין בארץ דווקא אביו הפיכת של ١

החדשה. הישראלית העברית גוי", של "שפה סביבו האנשים מן השומע

 כי אותנטיות, אחר בחיפוש במחקרה טוענת בנויקס וגינה אותנטיות? אותה מהי 13
 הרומנטיקה במושג התרכזו )ובתוכה המודרניות יוי על טופחה לאותנטיות השאיפה

 אחו "החיפוש המוווניות: מן לבויחה תקווה של כסוג מזוהה היא אבל והלאומיות(,

 החיפוש ואנטי־מוורנית. מודרנית בזמן בו במינה, מיוחות כמיהה הוא האותנגזיות
 דרך רק אפשוית ושהשבתה המוווניות, בשל נגרם שאובונה מהות להשבת מכוון

 בחברות (.8 ,1997 )בנדיקם המודרניות״ ידי על שנוצרו וסנטימנטים מתודות

 וניתן בנדיקס, מבהירה אותנטי, כיותר נתפס מודרני כפחות שנתפס מי מודרניות
 כן ועל מודוניים כלא אשכנזים ידי על נתפסים מזרחים בישואל, כיצד לואות

באווח־ בהשכלה, המודרניות, מן במושפעים נתפסים שהם מוגע )אבל כ״אותנטיים"

עצמם(. על-ידי גם רבות פעמים וכלא-אותנטיים, כמשתכנזים נתפסים הם חיים,

(.21-22,1979 )ביטון זה שיר מול העומד ״זיש״ בשיר כאמור, הניכרת, תחושה 14

 שהתחיל "תקציר־שיחה", השיר

 האשכג דיזנגוף אנשי מול ונלהב
 פיצולו( ובחון עצמו בתוך היחיד

 הסו לבין ממנה, להתחמק שאין

 ורצון קנאה שגורמת והאשכנזית,
 ן בגלל כלפיו, ניכורה בשל זעם

ג להשתלב האפשרות חוסר ומפני

 בדיזנגו קנייה "שיר לעומת
 בדיזנגוף", חנות "קניתי בעבר:

 השירים שני אפשרות. פנטזיה,
 ا האחד הקוטב שבשניהם בעור

 בדיזנגוו קנייה ב״שיר מתחלף:
 הקונ כן ועל האחרת, והעברית

 בק לשבת יכול מי בין המחלק

 ומי אדוני", בבקשה אדוני,/ "؟ן
 אוו על המחשבה על־ידי המונע

 והי הפרברים ולא והמרוקאית,
'’כביכול(. מספיק,

 1הס האחרונות בשנים שנערן בראיון 15
 ד לגבי אחוות, "במילים השיר: נכתב

 כז בדיזנגוף חנות "קניתי הפיתוח ערי
 בי אני היום ברוול". לאנשים פונה לא

 א לעצמי, אבא כל קודם שירות. נותן

 אוטונוט ונעשיתי התמוססה, נספגה,

נתנזון(. )מלכה

 ב"שיר גם בולט המעמדי הקונטקסט 16

 ע לשכונת במווקו המלך ארמון בין

 ٥ע )שם, סוציאלית" ועובדת שוליים
אולפו וב״אלקסקס (,14,1979 ביטון

 צי) "תמביסרת הרביעי, בספרו רק 17
)אורן" בעיר שינה ב״שיר הולדתו,
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 ואינה עצמה, בפני ؟בשלה !יא

 אינה בשיר ההתנגשות כי :ירה
 ותחושתו עצמו, לבין בינו גם א

 בקשת '“לישראליות; מרוקאיות

עונה וביטון הנכספת, ؛ותנטיות

 פקוע עד בפה אחרת שפה פחת
 ?ל١נ ואני / לחוקים זןחויים ת٩

(11 )שם, ״.1

 של שהעברית )כפי אחרת" פה
 נקייה ניטרלית, שפה אינה היא

 של אלא (42 ,1976 )ביטון ״,’:

 במשורר מעוררים הבית "יחות
 גם אבל דחויים הם שליטה, א

 ؟קולות". בקליל או؟ד ؟עגות/

 הציונית הפרדוקסליות את ביטון מצייר יו

 אדמה, ועובו מהראות מנקה מבחינתו,

 החדשה. נבריתהישואלית

 כי אותנטיות, אחר בחיפוש במחקרה ז

 הרומנטיקה במושג התרכזו )ובתוכה .יות
 אחר "החיפוש המודוניות: מן לבויחה יה

 החיפוש ואנטי־מודרנית. מווונית בזמן

 דרך וק אפשרית ושהשבתה המודרניות,

 בחברות (.8 ,1997 )בנדיקס !זדוניות״

 וניתן בנדיקס, מבהיוה אותנטי, כיותר
 בן ועל מודרניים בלא אשכנזים ידי :ל

 באורח־ בהשכלה, המודוניות, מן שפעים

 עצמם(. על־ידי גם רבות פעמים יים,١

(.21-22,1979 )ביטון זה שיר מול ו

 אקטיבי יחיד של מחאתו בריצת שהתחיל "תקציר־שיחה", השיר
 של ובאובדנו בנפילתו מסתיים האשכנזים, דיזנגוף אנשי מול ונלהב

 מבית, ומביישת אהובה מסורת בין פיצולו, ובתוך עצמו בתוך היחיד
 הישראלית העשירה, האחרת, הסביבה לבין ממנה, להתחמק שאין

 מעוררת גם אבל בתוכה, להתקבלות ורצון קנאה שגורמת והאשכנזית,
 והקהילה, המשפחה במפלת אשמתה בגלל כלפיו, ניכורה בשל זעם

בתוכה.؛' להשתלב האפשרות חוסר ומפני
 התרחשות של תיאור המהווה בדיזנגוב", קנייה "שיר לעומת

 היא ההתרחשות ב״תקציר־שיחה" בדיזנגוף", חנות "קניתי בעבר:
 אך קטבים, שני בין במתח נעים השירים שני אפשרות. פנטזיה,

 השני הקוטב ויזנגוף, ברחוב נמצא האחד הקוטב שבשניהם בעוד
 הפרברים עומרים השני בקוטב בריזנגוב" קנייה ב״שיר מתחלף:

 מעמדי,؛' יותר הוא המודגש הקונטקסט כן ועל האחרת, והעברית
 שעונה )מי יכול שלא ומי רוול בקפה לשבת יכול מי בין המחלק

 ב״תקציר־שיחה", כך(; לו שעונים ומי אדוני", בבקשה אדוני,/ "?ן
 מרוקו, נמצאת השני בקוטב אותנטיות, על המחשבה על־ידי המונע

 "אותנטיים" )שאינם שלהם והעברית הפרברים ולא והמרוקאית,
'۶.כביכול( מספיק,

 שממנו המקום מן התוחקותו את ביטון אוז הסביר האחוונות בשנים שנערן בראיון 15
 איש של צעקתו את לצעוק אותנטי לא כבו היום לגבי אחרות, "במילים השיר: נכתב

 אני ברוול, האנשים הם "מי או: שורש" לקנות כוי בדיזנגוף חנות "קניתי הפיתוח ערי
 של בעמוה בעצמי אני כלומר, "דיזנגוף". בעצמי אני היום ברוול". לאנשים פונה לא

 הקיפוח תחושת לאחוים. אבא קצת גם אולי אבל לעצמי, אבא כל קודם שירות. נותן

 שמסביבי" ההוויה בתוך תרבותי ומתן במשא אוטונומי ונעשיתי התמוססה, נספגה,
נתנזון(. )מלכה

 המעמדית נפילתה את המתאר אלפסיה", זוהרה ב״שיו גם בולט המעמדי הקוננזקסנז 16

 נער ב״שיר (,29 שם, )ראו באשקלון ג׳ עתיקות לשכונת במרוקו המלך ארמון בין
 )ארז משורו" של בתו עם פגישה ב״ערב (,30 עמ׳ )שם, סוציאלית״ ועוברת שוליים

(.18-16 )שם, ו-ב׳ א׳ אולפראן״ וב״אלקסקס (,14,1979 ביטון
 ארץ לאלגי׳ירה, ביטון "שב" מרוקאית", ציפור "תמביסרח הרביעי, בספוו רק 17

ציון ללא אלג׳יריה, ;27-26 ,2009 ביטון )ארז אוךן״ בעיר שינה ב״שיר הולדתו,
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 של העברית ריזנגוף, של העברית הללו, הלשונות לשלוש בנוסף
 אשר רביעית, לשון קיימת המרוקאית, היהודית והערבית הפרברים

 התרבות לשון לבין המרוקאית האם לשון בין שילוב להיות מנסה
 בשיו ביטוי לידי בא שהרבו כפי האשכנזית, לכאורה, ה״גבוהה",

 האחרון מרוקאית", למנחה "מחזור את הפותח ראשוניים", רקע "דברי
מרוקאית: מנחה הראשון ספרו בחלקי

/ אבי אבי ؟קר... בילק הירקים הקזיוזים מכפר / אמי ״אמי
 אני אני ؛קי... בערק שבתות קדש אשר / בעולמות עסק אשר

/ ישנים קיו שכשהכל / לבי תוף אל ؟ך؟ק / עצמי שהיחקתי /
 ؟יהוףית / בך של קטנות מסות / לבי תוף אל היחק / משנן הייתי

(.28 ,1976 )ביטון ؟רוק؟ית״; /

 ואירופית, במערבית עצמה לראות שביקשה האשכנזית, התרבות
 המיסה, מובהקת, נוצרית מוסיקה על־ידי אירוני באופן כאן מיוצגת

 "מסות של הישראלי, בהקשר מפתיעה חדשה, היברידיות נוצרת וכן
הבית, מן הילד של התרחקותו '8؟רוק؟ית״: / ؟יהוףית / בך של ת٩ק?ןנ

 אותו נשאה כיצד מאוכר כשהוא (,38 )שם, ״במלחמות״ בשיר כהד מופיעה שמה,

 שיר מקדיש הוא זה בספר הערביות, עם יחו במערות, להתחבא באזעקות אימו

 לוד גם (;30 )שם, אח״ נהיה ״כשחבר בלעמרי, רבאח העיוור, האלג׳יראי למשורר

 מול מעמוי קושי של קוטב רק ולא החמישים, בשנות לילדות געגועים מוקד מהווה

 ؟.ייו־ני / אטמן, היכן ״אני בשורות: המסתיים בלוד״, הקברות ״בית )ראו תל-אביב

 את המסמן (,17 )שם, לוו״ ؟עיר / החמשים ؟?זנות / החיים ؟ין / ؟אן להטמן הרו؟

לוו(. אל או לתל־אביב או למרוקו הופנה יותר שמוקדם התשוקה מוקו היפוך

 שיודעים לאלה וק צפונה ממנו השלמה שההנאה שותת שיר "זהו חקק לב לדברי 18

 בויאלקט בך של מיסות ומשננים לא-שנת בלילות הלב תון אל מדחיקים כיצו

 )חקק דומייה"" "פווחת שפתותיהם שעל המזרח, מיהודי "היודעים" הם אלה מזרחי.

 הזורעים "אשרי בן־יצחק, אברהם של לשירו חקק רומז דומייה" ב״פווחת ;45,1985

 שפתם ועל / ממדבר לבם יקרא אשר היודעים ״אשרי מבתיו: ולאחד יקצווו״, ולא

 איבד כשלמות הוויון ושל הזה המרתק העולם "את מוסיף: חקק דומיה"(; תפרח

דובר אפוא הוליד למערב מזרח בין המפגש תחתיו... נחל לא חדשה ושלמות הבן,

 ג במעין לבו, תוך אל )אך מעצמו
 ا הוא בהם ישנים״, ؟יו ״؟כל בהם

 בנים־לא־] להירדם מתקשה ואולי

 א; נוצרית־אירופאית, שהיא באך,
 ע הערבית שפתם ובין המדומיין,

 t זאת בכל המהדהד שינון, בעזרת

בשיר. המתוארים האב
 ראשוניי רקע "דברי זה, בשיר

 "תקציר־שיחה'׳ השיר רקע ועל
 ה) המשורר לעומת כאותנטיים,"
 התרבויוו שתי של בלתי־אפשרי

לאב אחד ל؟ם, בשיר מוקדשים

 מתיי מופנם, בודד, אינדיבידואליסט,

 אל לגשרו שניתן בצורה המערב עולם

 בדידות בלילות משוננים ؟רוקאית" /

הזוז' המוסיקה על מרוקו יהודי יאמרו

מ ביטון של משיריו רבים אך זה, שיו

 ل גם אני ״היום ביטון: הסביר בריאיון 19
א, לעקור אפשר אי ׳אני׳. בתוך ׳אני׳

 באישי האישיות, בכפל - עצמי לבין

 התובות עם המסובן המפגש לגבי גם

 ו את החריפה מסוים שבמובן אחות,
 נ ספוגים שלי השירים היו הזהויות,

 להעמ יותר עליי הקשתה ילדיי לידת

שילדי( הכרתי, בלתי באופן רציתי זו.

בתוב הערבי החלק את כך משום שוב

 בזז כשלמים ההורים מיוצגים זה בשיר 20

 הוריו שחוו השבר את להם; כמנוגד

 79 )ביטון ציפור משדלת אמי השני:
 ו א׳ אולפראן" "אלקסקס (,15 )שם,

 ובספו (,16 ,1990 )ביטון ״פיגומים״

18,2009.)
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 מעניקה ההכפלה אני": "אני אבי", "אבי אמי", "אמי מוכפלת: בפניה
מתפרצת(, לשמחה גם אופייניות חזרות כי )אם קינה של נופך לשיר

 כבר המשורו השיר בתוך כשלמים, מוצגים שההורים למרות זה ובמובן
 מ״אמי המעבר שחלף; כעולם בשיר מופיעים הם וכך עליהם, מקונן
מקובלת, הפחות לצורה מהם המעבר ואילו טבעי, אבי" ל״אבי אמי"

2٠האני, של וכפילות עצמית, קינה של מהלך הפתעה, יוצר אני", "אני
אחד." בזמן "אני" שני מתקיימים לכאורה שבתוכו دح

٢٩:

הבמות" במת אל / הפנה מן ״בוא הכפול: הזימון دح

 הערבית הפרברים, של העברית ריזנגוף, של העברית אלו, לשונות ארבע
 ؟יהוךית / בך של קטנות ״מסות של וההיברידיות המרוקאית היהודית

 אליהן פונה ביטון שארז השפות סוגי את ממצות אינן ؟רוק^ית", /
 עוד לפחות קיימת מצוי. הוא שבו הקונפליקט את לפתור או לייצג כדי

 רוב פי על נתפסה המזרחיים הפרברים של העברית אם אחת: עברית

 שבורה עברית רחוב, שפת של נמוכה כעברית ההגמוני המרכז יוי על
 רצף בעלת מזרחית, היא שגם חמישית עברית שבאה הרי מהגרים, של

ההלכה המדרש, התפילה, החכמים, לשון את המכילה קיום, של ארוך

באמצעים הנערכת המהגו של האני "הצגת זה: שיר על פדיה חביבה של דבריה ראר 21 ׳١
אמי" מ״אמי המעבר הפתעה: של רבאמצעים בתרכם שדטפת שמרזיקה קינה של

 לכפילרת הרמיזה אני". "אני אל: הקינה קצב את כבר הירצרים אבי" רמ״אבי

 לעמידה הלב, שפת אל השני הדרר בן של השנייה להגירה רהתרבדתית, התדדעתית

 של דבריה ראר רכן (.25,2006 )פדיה שפרת״ שתי בין דלעמידה קרנטרפרנקטאלית

הפער מהכרת הנרבע כאב, של בטרן בכפילרת, נאמר אני" ""אני אברהם־איתן: הלי

38.)

 מתהפך איו "הנה ביטרן: כרתב שם לבנרת", בןך؟יות ילדים "אהבת בשיר: גם ראר 22

(.8 ,1979 )ביטרן אחר״ מאני ערב עכשיר אלי נהדף שבתרכי... הרלדתך כפר

אלמגרב מן אנא

 בעלוו חש הוא שבתוכה והפיוט,
 המסמלים השירים אחד דיזנגוף.

 של השלישי שיריו בספר נמצא
 על מכריז השיר ;1990ב- אור

 ו מרוקו", יהדות פייטני מגדולי
 המשורר שני נפגשים ובו ביטון,

הנפג עיוורים שני והם העשרים,

א׳ נוסח
 מש / לומר לעצמי אישה
 אהבו עסיס לומר/ לעצמי

 ךןדב הבמות/ר׳ במת אל
אחו הגעתי אחרי בלכתי כי

ב׳ נוסח
 ו במת אל / הפנה מן בוא

 נ פלגי על שתול עץ לעי /

 י בפניך/שם מפני מצאתי
בעצ נפגשתי הדבש/אתך

 ا עצמו, אחר ביטון של הליכתו
 אוו השיבה מודרנית, ישראלית,

 רו אצל מצויים כבר ופניו הוא כי
 השלמה של אלו מילים דבש.

 טלטלת את ווב פי על המבטא
5הח מסלול לצד ורצף, מלאות

ז הרריה פיררשר אין שעיררררן כן על 23

נ כאן רנפטר ,1965ב- לארץ שהגיע 24
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 מעניקה ההכפלה אני"; "אני
 מתפרצת(, לשמחה גם יניות

 כבר המשורר השיר בתון ים,
 מ״אמי המעבר שחלף; עולם

 מקובלת, הפחות לצורה .זהם
 2האני,' של וכפילות עצמית,

אחד." מן

הבמות" במת ح

 הערבית הפרברים, של עברית
 עך/עיהוךית של קטנות ת٩ס

 אליהן פונה ביטון שארז ؛ות
 עוו לפחות קיימת מצוי. הוא

 רוב פי על נתפסה המזרחיים
 שבורה עברית רחוב, שפת וזל

 רצף בעלת מזרחית, היא שגם
 ההלכה המדרש, התפילה, ים,

S באמצעים הנערכת המהגר של האני 

אמי" מ״אמי המעבר הפתעה: של £

 לכפילות הרמיזה אני". "אני אל: ًا

 לעמידה הלב, שפת אל השני הדור :ן

 של דבריה ראו ובן (.25,2006 ;פדיה

 הפער מהכרת הנובע כאב, של בטון ,

 ובין וממערב ממזרח המעורב עולמו

בכנסייה... נקשרת באן של ;מערבית

 בכל אך במילים. מוסיקה לשנן אפשר ا

,2008 )אברהם־איתן התרבויות״ שתי

 מתהפך איך "הנה ביטון: כותב שם ',

(.8,1979 )ביטון אחר״ ,מאני

 רחוב של ללשון בניגוד השפה, על בעלות חש הוא שבתוכה והפיוט,
 הנהרה", בעצם "לדבר זאת, עברית המסמלים השירים אחר דיזנגוף.

 שראה יבשות, בין ציפור ביטון, ארז של השלישי שיריו בספר נמצא
 בוזגלו, דויד לרבי כ״שחרית עצמו על מכריז השיר ;1990ב- אור

 של ביותר האופטימי שירו אולי והוא מרוקו", יהדות פייטני מגדולי

 במאה הגדולים היהודים־מרוקאים המשוררים שני נפגשים ובו ביטון,
גדול": באור בנהרה, הנפגשים עיוורים שני והם העשרים,

א׳ נוסח

 אישה / שמך את לשמע נתר בי משהו / לומר לעצמי אישה
/ הפנה מן בוא / דלתיך סף על ^ר אוזבתי עעיס / לומר לעצמי

/ צליליך קר אל נתר עי משהו / בוזגלו דוד ר׳ / הבמות במת אל

בוזגלו. דוד ר׳ / אקריך הגעתי אחרי בלכתי כי

ב' נוסח

 אותך עזערי / בוזגלו דור ר' / הבמות במת אל / הפנה מן בוא
 אז / אחריך הגעתי אחרי בלכתי / ؟.ים פלגי על שתול עץ לעי /

 ؟؟עקת ואני אתה / עליך חלומותי על שם / עע^יך פני؟ ؟עאתי
(22 ,1990 )ביטון הנהרה. עעעם נפגשתי אתך / הרעש

 חושה, משוררית זהות לו למצוא כדי עצמו, אחר ביטון של הליכתו
 לו וגילתה בוזגלו," רבי הפייטן אל אותו השיבה מודרנית, ישראלית,

 מצקת מאותה שניהם ומוצא בוזגלו, רבי אצל מצויים כבר ופניו הוא כי
 ביטון בשירת יחסית נדירות ומנוחה השלמה של אלו מילים דבש.

 של חדש, מסלול יוצרות והן ההגירה, טלטלת את רוב פי על המבטא
הצביע עליו והקטיעה ההתנגשות החסר, מסלול לצד ורצף, מלאות

.2007 בזרחס לזאיס חזדחה ראז חזשן של חזויה פירושו אין שעיוווון כך על 23

מפייט. אותו לשמוע זכה וביטון ,1975ב- כאן ונפטר ,1965ב- לארץ שהגיע 24
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 תנועת המבטאים אחרים רבים משירים בשונה אחרים. רבים בשירים
 של רגע ביטון מבטא זה בשיר ונפילה(, ריצה כבר, שראינו )וכפי שבר

מנוחה.
 במת אל / הפנה ^ן א٩"ב )פעמיים(: ומזמינו לבוזגלו פונה ביטון
 המוסף במת ביטון? מדבר במה איזו על ".٩בון؛ל דוד ר׳ / הבמות

 בשירים הזכיר אותה בדיזנגוף רוול קפה במת בעיתון? הספרותי
 שמבקש ביטון הפינה? היא ומה המרוקאי? בית־הכנסונ במת האחרים?

 יודע החדשה, העברית הספרותית התודעה למרכז בוזגלו את להשיב
 הוא בוזגלו את רק לא וכי כפול, הפחות לכל הוא בוזגלו את זימונו כי

 הספרותי," המוסף במת אל הדחוי בית־הכנסת מפינת להביא רוצה
 אל הספרות מוספי של הפינה מן לזמן משתוקק הוא עצמו את גם אלא

2בית־הכנסת.؛ של השוקקת הבמה
 אלא ביטון, ארז של בשירתו דרמטי רגע רק אינו בעיני, הזה, השיר

 העברית השירה בו העברית, השירה בתולוות היסטורי מפנה של רגע
 השירה במסורת קרע מתוך להיבנות ביקשה שבתחילה החדשה,
 חדשה עברית בין לישראל, גולה בין מהבחנות ונבנתה העברית,
 "؟י לטעון שניסתה וחול, קודש בין היהודים, ושפות ישנה לעברית
 מסורת את מחדש פוגשת באמת 27 26 25יבש",ז ציץ - בגולה ישראל מה־שיר

בה: שחסר מה את בתוכה ומגלה אליה משתוקקת הוותיקה, הפיוט

 הגעתי אחרי בלכתי / מים פלגי על שתול עץ לעי / אותך ״בזכרי
 אתה / עליך חלומותי על ^ם / בפניך מפני מצאתי אז / אחריך

(22,1990 )ביטון הדבש״. ממצקת .ו^י

 קוראי קהל ואל החדשה, העברית השיוה קוואי קהל אל עימו אותו מביא והוא 25

החושה. המזוחית השיוה
בוזגלו. רבי של בזכותו יתקבל אולי שם 26

בגולה(. תרנ״ד, בניסן שנכתב ישראל", "שירת )בשיר כ״ה עט' ,1950 ביאליק, 27

 אתהמפנו שאפשרלסמן כמובן
 בח שמיוחד מה אבל 2אחרים,؟

 ו הקרוב, העבר מעל לדלג לא
 הפיה של הוד אפופת קלאסית

 ישראלי הארץ הפיוט זהו אם

 ,16ה- במאה צפת של הקבלי

 מנג גם הוא כך .20ה- במאה
 בו דויד לרבי בפנותו 2’,20ה-

 לישראל. האחרונות שנותיו

 7 עדיין זכתה שלא הריאלית,

יריז כתקופת נחשבה האקדמי
 את אימץ לא ביטון ארז

 של הסוגות את ולא ערבית,

 ואמנו׳ (2006) הלוי רצון של
 1 (2005) סבתו וחיים (1958)

 דו נעה הפיוט מסורות עם שלו
 ודרך ומוזיקלי, לשוני דיאלוג

 מסור, של הדחייה מול זאת.
 1ו הגלותיות המסורות דחיית

 ביטון עומד לארץ, שהגיעו

אבי החדשה, העברית בשירה

 ע ביחסה עצמו, שהמפנה וייתכן 28
המסמל שהרגע למרות התרחש,

קיטלוגו עם מסתדר שלא באופן 29

לאגדת' הפכה בחייה עוד כי אם 30

 אחרים מזרחים משוררים אצל 31
 ؛ הלוי רצון המשורר למשל כך

עו׳ עם ודיאלוג הפיוט, מסורת

 הכר׳ אביו שלמה (.2006 )הלוי

)אב לבינו הפייטנים בין העומו



وإ9 אלמגרב מן אנא בהר אלמוג

 תנועת המבטאים אחרים .ים
של רגע ביטון מבטא זה עזיר

 במת אל / הפנה מן ״בוא ا:

 המוסף במת ביטון? מדבר ؛
 בשירים הזכיר אותה זנגוף

 שמבקש ביטון הפינה? היא ה
 יודע החדשה, העברית 'ותית

 הוא בוזגלו את רק לא וכי 'ל,
 הספרותי," המוסף במת אל

אל הספרות מוספי של הפינה

 אלא ביטון, ארז של בשירתו

 העברית השירה בו העברית,
 השירה במסורת קרע מתוך

 חדשה עברית בין לישראל,
 "؟י לטעון שניסתה וחול, יש

 מסורת את מחדש פוגשת ،؛מת
בה: שחסר מה את בתוכה

 הגעתי אחרי מים/בלכתי לגי
 אתה / עליך דזלרמרתי כל שם

,22)

קוואי קהל ואל החדשה, העברית יה

בגולה(. תרנ״ד, בניסן שנכתב ״,’

 ובשירים אחרים סימבוליים ברגעים הזה המפנה את לסמן שאפשר כמובן
 בוחר שביטון הוא ביטון, ארז של הזה ברגע שמיוחד מה אבל אחרים,"

 תקופה אל נשכחת, לתהום אותו ולהפוך הקרוב, העבר מעל לדלג לא

 החול, ושירת בספרד הזהב תור זה אם הפיוט, של הוד אפופת קלאסית

 והרנסנס נג׳ארה ישראל רבי או הקדום ישראלי הארץ הפיוט זהו אם
 המרוקאי הפיוט עם דיאלוג מנהל אלא ,16ה- במאה צפת של הקבלי

 המאה עד הפיוט של המשכיותו את מנכיח גם הוא כך .20ה- במאה
 בעשר והגיע במרוקו, חייו רוב שחי בוזגלו דויד לרבי בפנותו 2’,20ה-

 החיה, הדמות עם דיאלוג מנהל ביטון לישראל. האחרונות שנותיו

 שבדימוי תקופה ועם ٥٠קלאסית, להיחשב עדיין זכתה שלא הריאלית,
הפיוט. של ירידה כתקופת נחשבה האקדמי

 הספרדית־ החול ושירת הפיוט משקלי את אימץ לא ביטון ארז
 משירתם חלק למשל בשונה זאת, שירה של הסוגות את ולא ערבית,

 בודלא מיהודה ובשונה (1981) שמוש, ואמנון (2006) הלוי רצון של

 ההתכתבךת שלהם. הפרוזה מספרי בחלק (2005) סבתו וחיים (1958)
 באמצעות הפייטנים, דמויות אל הפניה דרך נעה הפיוט מסורות עם שלו

 בשירה הערבית־עברית לשילובי הקרבה ודרך ומוזיקלי, לשוני דיאלוג
 החדשה, העברית הספרות מן הקודש מסורות של הדחייה מול זאת.

 הפייטנים של בפועל ובדחייה והמזרחיות, הגלותיות המסורות דחיית
 אותו מנכיח בוזגלו, דויד רבי את ומזמן ביטון עומד לארץ, שהגיעו

בוזגלו." רבי בצבעי עצמו את צובע גם אבל החדשה, העברית בשירה

 לא עדיין הפיוט למסורות החדשה העבוית השירה של ביחסה עצמו, שהמפנה וייתכן 28
התוחש. כבר המפנה של העתיוה אפשרותו את המסמל שהוגע למרות התוחש,

הביניים". ימי כ״שירת לעיתים קיטלוגו עם מסתדו שלא באופן 29

לאגדתית. הפכה בחייה עוד כי אם 30
 הפיוט. למסווות בפנייתם אחרים כיוונים נמצא אחדים מזרחים משוררים אצל 31

 בתוך חידושים תוך השילוב, שירי ו׳אנר את הוחיב הלוי רצון המשווו למשל כך

 החושה השירה עם וכן והתימני הספרדי הפיוט עולם עם ודיאלוג הפיוט, מסורת
 המרחק ועל הפיוט, מוול של מוצהרת דחייה על הכריז אביו שלמה (.2006 )הלוי

ספרדי" "דיוואן בספוו אימץ שמוש אמנון (.1973 )אביו לבינו הפייטנים בין העומד
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 "אישה מעצמו המשורר של רשות בבקשת נפתח ביטון של שירו
 היה בוזגלו דוו רבי כי בשמיעה, וממשין בביטחון, לא לו?ר", לעצמי
 ביצע וגם פיוטים כתב גם הוא המילה, משמעות כפל במלוא פייטן

 שמר", את לקומע נתר בי "משהו 52כותב/אומר؛ ביטון בתחילה אותם:
 ביטון בארז למשהו הגורמת מוזיקה מצויה בוזגלו דויד רבי ?שם כבר

 את לאשש מבקשת בוזגלו של שמו על בשיר המרובה )והחזרה לפקוע
 קדוש, שם כבמעין בו "משתמשת" גם אך הזיכרון, אל להשיבו זיכרונו,

 למאזכר(," סגולה להוות עשוי שאיזבורם והאמהות, האבות שמות כמו
 בוזגלו וויד לרבי להאזנה יותר קרובים כבר אנחנו השיר ובהמשך

 גם נמשכים וההדים צליליו" הד אל נתר ?י "משהו שירתו: ביצוע בזמן
 ניגר, אהבתו עסיס שם בוזגלו, של דלתו סף אל מגיע ביטון לכתו. אחר
מזמן הוא מבחוץ, עומד נכנס, אינו עדיין ٥4דלתו, סף אל משהגיע אבל

 מתקיימת פדיה חביבה אצל (.1981 )שמוש והפיוט הספרדית החול שירת מודל את

 עולם עם רחב דיאלוג )המאמצת הקבלי לטקסט לפנייה לפיוט הפנייה בין תנועה

(.2002 פדיה קבלי, ״תחביו" בתוך אבל הפיוט,
 הנוסחים פיצול להיקוא. מבקשים שצליליו שיו הוא נוסחיו, שני על הזה, והשיר 32

 לנוסחים שזכה לפיוט, גם אך רבות, לגוסאות שזכו פה בעל עממיות יצירות מול ניצב

עצמה. קהילה באותה אף ולעיתים שונות, בקהילות שונים

 התרבות של בהקשר וודאי המשכיות, מסמנים שמות כי בשמות, בשם, עוסק השיר 33

 הערה ואו יותו, מוקדם הזכרתי אותו בארץ, השמות שינוי עם )וקטיעה, היהווית
 השיר, בהקדשת נזכר בוזגלו דויד ובי של שמו כך ושיכחה; זיכוון מסמנים והם (,12

 את לשמע נתר בי "משהו השניה בשורה וכך עצמו, בשיר פעמים שלוש עוד כך ואחר

 שחלם החלומות )שם(, עליך" ךלומוהי ?ל "עןם השיו סוף לקראת וכך )שם(, שמך"

 באופן בוזגלו; דויד בובי בו מסומנים היו כבר ואחריו, הזה השיו לפני ביטון, ארז

 את חתם לא עצמו בוזגלו דויד רבי שלפניו, הפיוט מסורת מווב בשונה אגב, מעניין,

 להקליט לא גם וכמעט בספר אותם לפוסם התיו ולא בשיריו, באקרוסטיכון שמו

 לא "מעולם השיכחה: לידי רוחו ילדי שיויו את מפקיר שהוא והודיע שר, אותו

 והראויים הביקורת בפני העומדים דברים בתור לבי, ורחשי רוחי ילדי בכל האמנתי

קולטתם, התיבה שרק פה שבעל לדברים תמיר חשבתים כן על בופוס, להתפרסם

 ,2001 )בוזגלו כלום״ ולא לזה שאדאג מבלי בהם לגעת השיכחה ליד אני נותן כן ועל

537.)
 ישראל בארץ ?ית חצי סף "על ישראל: בארץ בית של דלתו לסף וק הגיע שאביו כפי 34

של אלא ארעיות סימון לא אינו הסף הפעם אן (.16 ,1990 )ביטון אבי״ עמד /

 א׳ לכאורה מזמנו דויד, רבי את
 בוזגל דוד הבמות/ר במת אל

 להשיב לכאורה, מבקש ביטון

 היהורית־מרוקא לתרבות וסמל
 I ולהובילו החדשה, ישראלית

 د רק הוא אין כפול, זימון כאן
 השאר )בין שלו המוזיקליות

 בג המרוקאיים הפייטנים גדול
 המה הספרות מוסף בה אחת,

 בוקר, לפנות בשבת הבקשות

 ה מרכז הוא הכנסת בית פיה
 ا לכך מודע הוא התרבותיים.

 שרוי בו וריווח ביטחון באותו
 הישראלי הספרותי העולם של

 תרבותי מרכז זהו שבבסיסו
 ב לכאורה הנמצאים ששיריו
 יותר ויישמרו ישמעו בהכרח

 מרוקאית היהודית הקהילה אל
 ידו על ומושר קהילה ידי על

 זירה לעומת קהילה, של כוחה

 בש' החוזרים המשפטים אחד
 ו שהיא העצמי, אחר ההליכה

קי החדשה העברית שהספרות

ירא! מחזך הקדושה אל התקרבות

ל: יקר בבית־הכנסת המושר ושיר 35

 ו של המרכזי למקום בניגוד וזאת 36

סוציוג אליהם קרוב שהיה מרוקו,

 ה׳ קוואי מספר על שמתלונן ומי 37

בבתי־הכנסת.
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 "ארשה מעצמו המשורר ל
 היה בוזגלו דוד רבי כי עה,

 ביצע וגם פיוטים כרנב גם
 שמך", את לקמיע נתר בי 1

 ביטון בארו למשהו ;גורמת
 את לאשש מבקשת ברזגלו

 ٠קדוש שם כבמעין גשת״בו
 למאזכר(," סגולה להוות וי١

 בווגלו דויד לרבי להאונה
 גם נמשכים וההדים :לי؛יך"

 ניגר, אהבתו עסיס שם וגלו,

 מומן הוא מבחוץ, עומו :נס,

 מתקיימת פדיה חביבה אצל (.1981

עולם עם רחב ויאלוג )המאמצת י

 הנוסחים פיצול להיקוא. מבקשים

 לנוסחים שזכה לפיוט, גם אך רבות,

עצמה. ؛ה

 התרבות של בהקשר וודאי :!שכיות,

 הערה ואו יותר, מוקדם הוכותי תו

 העזיר, בהקרשת נזכו בוזגלו דויד :י

 את לשמע נתר ؟י "משהו השניה ורה

 שחלם החלומות )שם(, עליך" ומוקי

 באופן בוזגלו; דויד בובי בו שומנים

 את חתם לא עצמו בוזגלו דויד רבי ,٠

 להקליט לא גם וכמעט בספר אותם

 לא "מעולם השיכחה: לידי רוחו ־י

 והראויים הביקוות בפני העומדים ם
 קולטתם, התיבה שרק פה שבעל ייס

,2001 )בוזגלו כלום״ ולא לזה !זאדאג

 ישראל בארץ ית5 קצי סף "על צראל:
של אלא ארעיות סימון לא אינו ؛ף

/ הפנה מן "בוא וקורא: מקומו, אל אליו, לכאורה מזמנו דויד, רבי את
 אחת, פרשנות של בנתיב ללכת אם בוז?לו". דוד ד׳ / הבמות ؟מת אל

 וכנציג כאדם הנשכח, בוזגלו רבי את להשיב לכאורה, מבקש ביטון
 העברית הספרותית התורעה למרכז היהודית־מרוקאית, לתרבות וסמל

 מזמן ביטון אבל נקלע. אליה מהפינה ולהובילו החדשה, ישראלית

 אל הפיוט, צליל אל שב גם אלא משיב רק הוא אין כפול, זימון כאן
 ואל לשונו(, ודרך בשיר, החזרות דרך השאר )בין שלו המוזיקליות

 הירוכייה שאין זוכר ביטון .20ה- במאה המרוקאיים הפייטנים גדול

 משירת חשוב שישי יום בבוקר המתפרסם הספרות מוסף בה אחת,
 על־ המסורתית ההיורכייה את ומכיר בוקר, לפנות בשבת הבקשות

 וגם הרוחניים וחייה נ5היהודית הקהילה מרכז הוא הכנסת בית פיה
 ניצב הוא אין הספרותי, השדה שבתוך לכך מודע הוא התרבותיים.

לזרותו ומורע בבית־הכנסת, דוד ר׳ היה שרוי בו וריווח ביטחון באותו
 כיוון קהילתו, ואל אליו החדש העברי הישראלי הספרותי העולם של

 יודע הוא ٥٥למרוקו. להתנכר שבחר תרבותי מרכז זהו שבבסיסו
 לא הכללית, הישראלית התרבות בזירת לכאורה הנמצאים ששיריו
 המוגבלים בוזגלו דויד רבי של משיריו יותר ויישמוו ישמעו בהכרח

 המאומץ שיר של כוחו רב מה זוכר הוא מרוקאית. היהודית הקהילה אל
 רב ומה שלם," מספר יותר לעיתים ירה, על ומושר קהילה ידי על

 קהילה. ליצור מצליחה שאינה תרבותית זירה לעומת קהילה, של כוחה

 אחריך"; הגעתי אחרי "בלכתי הוא: בשיר החוזרים המשפטים אחד
 היוצר של הדומיננטי הרומנטי האידיאל שהיא העצמי, אחד ההליכה

את מובילה האירופית, הספרות מן קיבלה החדשה העברית שהספווה

יראה. מתוך הקדושה אל התקרבות

ספרותי. במוסף המתפרסם משיר שיעוד לאין יקו בבית-הכנסת המושר ושיו 35

 יהודי קהילת בקוב במרוקו העברי הספוותי העולם של המרכזי למקום בניגור וזאת 36

ותרבותית. סוציולוגית אליהם קרוב שהיה מרוקו,
 השירה קוראי של הגדול בקהל ויתבונן יצא השירה, קוראי מספר על שמתלונן ומי 37

בבתי־הכנסת.
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 כאן ונוצר נמנע, בלתי באופן בוזגלו, דויד ר׳ אל דווקא ביטון ארז
 ללכת שהרחיק לאחר הבן, בו אבהות, ליחס משל או אבהות, יחס מעין

הבלתי הדמיון את המראה מול פיכחון של ברגע לפתע מוצא מאביו

כ

م

 האליט המתקפה תחושת זו אין

 הס) מן שחורות", "אבנים בשיר
והו / לטליתות. אותי לאלף ידי

 "؟ז שכן בתורשה, או בזמן חד־כיווני רק אינו זה דמיון ביניהם." נמנע
 נתק, של מה זמן לאחר לאחור, במבט ופתאום בפניך", מפני ؟؟אוקי

בך. אותו רק ולא אצלו, כבר עצמך את מוצא אתה
 ביטון ארז עבור הופך ופיוטיו בוזגלו דויד רבי של הזיכרון בשיר

 על ^תול עץ לבי / ךאו؟ ״בזכרי שם השלמה, מנוחה, של למקום
 המשותף, המוצא כלומר הדבש", ؟؟؟קת ואני "אתה שם ؟ים", פלגי
 במפגש רק שמתגלה הדבש", "؟؟קת הוא ביניהם, לדמיון אולי גורם

 שגבה המאבק מן שחרור אפשרות זוהי הנהרה". ם"؟ע؟ המאוחר
 הראשון, בספרו תזזית" רוח על "משהו זה אין נפש, תעצומות מביטון

מבקש: הוא בו

 ؟כיל נואו؟ שטלטלתם אוקם / ؟עריסות אותנו שהטלתם ״אתם
 לאנחות" אותנו עןבו ؛؟חות ע؟נו עשו זיאת $ך / ההריסות

د’(. 15,1976 )ביטון

 שבהם בבאלו בשירה הדורות את איפיין ההשפעה חרדת בספוו בלום הדולר 38

 במקום לזכות כדי הספרותית במסורת או הוותיק במשורר כמווד ניצב חדש משורו

 הגברית ליצירה בעיקר כמתייחס זה תיאור לקרוא ניתן אולם (.2008 )בלום, עצמאי

 המוידה(. מן פחותה לא המשכיות כמובן לראות ניתן בתוכה שגם )למרות ההגמונית

 בשלב נדרשות המזרחים, כמו להגמוניה שהוכפפו קהילות או בספרות, נשים ואילו

 דווקא אלא כלשהו׳, שירי באב למווד וווקא לאו מקומו, את לעצב כדי הראשון

 האופציה את בפנינו מעמידה הפיוט מסורת לכך נוסף ספרותיים. אב או אם למצוא

 אלא המרכזית, האפשרות אינו המרו בה הספרות, בתוך הוורות יחס של המסורתית

המדרש. דרך על לבת, מרחיקת לעיתים מחדש, פושנות כוי ٦תו הניכום דווקא

 קשה לי לקורא? מקום כאן נשאר "האם פרלמן: נאור סיגל כתבה אלו שווות על 39

 גם אבל מהקורא, עצמם מבחינים בהחלט וסבלו ביטון של כעסו כאן; לנשום

 אחד לאף נותו לא שורה, כל עם ומתנפחים הולכים והסבל כשהכעס אותו. מפסידים

 )נאור ל׳אני׳" רק לקורא. ולא קונקרטי לעולם לא תנועה; או נשימה של צו מרווח

ביטון ארז של בשירתו שמהווה "מה אוחיון: כתבה לדבריה בתגובה (.2006 פרלמן

 רביב בחופנים / ממכה, שחורות
ששותה עליו שאומרים ז׳יד לא

(::16 ,1976 )ביטון באירופה!!״ إ

 ז۴"؟ס)תק؟נות אותן שהולידה
 בדיזנגון הניכור תחושת זו ואין

 בשתיק אם שהתבטאה שקראתי,
סוציאלית, לעובדת שוליים נער

 ההר זאת אין (:14,1979 )ביטון
או")(,7 אחר")שם, לץ؟ן٣ קך
 ו١א ליא כבר אני / .ו־ב,١צ רן٠؟ןע

 אולפו ב״אלקסקס ההורים שבר

 המביאו זיש, החבר מן המרחק
م(22 )שם, ובאנשים" במקום...

 ביו ארז שמקים הגשר כך
 פעמ סווגה דרכה לדיכוטומיה,

 "פולקלור ובין )וחתרנות( מחאה
 המי ליוצר מצומצם מחיה שטח

’ הישראלי ההווה כנגד עמידה

ד! רבים אשכנזים ועבוו סיגל עבור

כאוויולנג הוא רבים מזרחים עבור

 נ כבו כי לזכור כדאי זאת לצד 40

 וו המזמינה עמדתו עם מרוקאית",
 1? לך הנה / מרוקאית, בחתנה ה٦ה

 39עט' ,1976 ביטון )ארז ?עם״ ؟ף
 בח וויו לרבי לשיר בניגוד נכתב,

המחאה.
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 כאן ונוצר נמנע, בלתי באופן
 ללכת שהרחיק לאחר ,בוהבן,

 הבלתי הדמיון את המראה תול

 "؟ז שכן בתורשה, או בזמן יווני
 נתק, של מה זמן לאחר אחור,’

בך. אותו ק
 ביטון ארז עבור הופך ופיוטיו

 על קןתול עץ לעי / אותך :רי
 המשותף, המוצא כלומר ־בש",

 במפגש רק שמתגלה הדבש", ז

 שגבה המאבק מן שחרור רות
הראשון, בספרו תזזית" רוח על

 בכל אן؟נו שטלטלתם אתם ا ن
לאנחות" אן؟נו עןבו ת١ל?ח ا

 שבהם ככאלו בשירה הוווות את ؛יין

 במקום לזכות כדי הספרותית במסורת ؛ו

 הגברית ליצירה בעיקר כמתייחס זה יאור

 המרידה(. מן פחותה לא המשכיות כמובן

 בשלב נדושות המזרחים, כמו להגמוניה

 דווקא אלא כלשהו, שירי באב למרוד ז

 האופציה את בפנינו מעמיוה הפיוט )ורת
 אלא המרכזית, האפשרות אינו המור בה

 המדרש. דרן על לכת, מרחיקת יתים

 קשה לי לקורא? מקום כאן נשאו "האם

 גם אבל מהקורא, עצמם מבחינים חלט

 אחד לאף נותר לא שורה, כל עם .זתנפחים

 )נאוו ל׳אני׳" רק לקורא. ולא קונקרטי 'ם

ביטון ארז של בשירתו שמהווה "מה זיון:

 מולה המתריסה וההתגוננות עליו האלימה המתקפה תחושת זו אין
 בחורי מלקים עוד "והם הראשון: הספר מן שחורות", "אבנים בשיר

 באבנים / מוומא, בזהב אלי באים והם / לטליתות. אותי לאלף ידי

 אני / וחוזר: מתריס ואני חול... של ובים בחופנים / ממכה, שחורות
 בארות הרעלתי לא אני / בסוריה! דם ששותה עליו שאומרים ז׳יד לא

 לעי", תוך אל "הרחק ההרחקה, וו אין (;16 ,1976 )ביטון באירופה!!״
 (28 )שם, מרוקאית״, / עיהוךית / עך של קטנות ״ע!ס)ת אותן שהולידה

 הראשונים השירים בשני שהראיתי בריזנגוף, הניכור תחושת זו ואין
 שבין התנועה זאת אין בצעקה. ואם בשתיקה אם שהתבטאה שקראתי,

 סעד לסמלת המשורר בין או (30 )שם, סוציאלית, עובדת’? שוליים נער

עי מחפש אתה "מה הקורא: מול ההתרסה זאת אין (;14 ,1979 )ביטון
 וריח ערק טעם / מע؛ני, רוצים אתם ״؟ה או (,7 )שם, אחר״ ץמן של ך1ך

 על הקינה זו אין (;13 )שם, לד"’؟. ٩ת٩א ליא בבר אני / ךב,.1צ ז٦זעפ
 תחושת או (,18-16 )שם, ו-ב׳ א׳ אולפראן" ב״אלקסקס ההורים שבר

 / בריחה ללא כ״שבוי לחוש אותו המביאה זיש, החבר מן המרחק
.40(22 )שם, ובאנשים״ במקום...

 מעבר ללכת מסייע הפיוט אל ביטון ארז שמקים הגשר כך
 בין בארץ, המזרחית היצירה רבות פעמים סווגה דרכה לריכוטומיה,

 שהעניקה דיכוטומיה הווי"(, )ו״תיעוד "פולקלור" ובין )וחתרנות( מחאה
 בין לנוסטלגיה, פוליטיזציה בין המזרחי, ליוצר מצומצם מחיה שטח

שבו רגע ללא בגולה, לעבר הלל לבין הישראלי ההווה כנגד עמידה

 בגדון, מחנק מוקדו לגבריאל )הכוונה מוקד דוגמח רבים אשכנזים ועבור סיגל עבור

(.23 עמ׳ ,2006 אוחיון )שירה שחרור״ לנשימה. כאוויר הוא רבים מזרחים עבוד
 "חתונה שירו הופיע ביטון של הראשון בספרו כבר כי לזכור כדאי זאת לצו 40

 קליא "מי מנוחה: של רגע שבינזאה מתריסה, והלא המזמינה עמדתו עם מרוקאית",

 המית >؟ל'א / קחזה ؟הומות אל / 0?} בוא / כרטיס לו הנה / ؟רוק^ית, בדזתנה היה
 הוא שגם מבטא השיר של הסיום רגע שני מצד (;39 עמי ,1976 ביטון )ארו פעם״ אף

 שירי כמו בדיוק מווקאיות, לא עיניים מול בוזגלו, דויד לרבי לשיר בניגוד נכתב,

המחאה.
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 השבר על לגשר לכאורה, אפשרות, ללא להווה, חלופה מעניק הוא
 של האחרת הספרותית המסורת אל הגשר דרך להווה.'" עבר שבין

 נמצא אינו ביטון ארז בוזגלו, וויד ובי של וההנכחה המזרחי, הפיוט
 אינו גם בודד, יהודי־מרוקאי כמשורר העברית הספרות בתוך לבדו
יהודית־מרוקאית, מורשת ללא אשכנזית, לו, זרה במסורת לבד נמצא
מול או האשכנזי,؛" הקהל של והאוזן העין עם רק בדיאלוג נמצא ואינו

לו, הקודם הדור בן מול נמצא אלא ההשתכנזות, פחד או ההשתכנזות د
מקום לו שקנה ביטון, מסוות. של אלטרנטיבי רצף לו ומקים מרוקו, בן ؤذبمء

חיצונית בעיקרה שהייתה בארץ, החדשה הספרותית הקהילה בתוך ٥
ההכרח בתוך כלוא שולי, רבים במובנים בתוכה חש לקהילתו, וזרה ؟ر

והאשכנזי, העברי דיזינגוף ברחוב מרוקאית ביהודית לצעוק להתריס, ؤ
 של צליליו הד יך",؟לי؛ קר ל؟ ؟؟ר ؟י "؟קןהו בשיר, לדבריו ופתאום,

בוזגלו.נ" صح
בשפה לדבר עוזרת גם השיר במרכז בוזגלו דויך רבי של ההעמוה وح

המזרחית. או היהודית־מרוקאית התרבותית המורשת על יותר מורכבת ٦؛٠

 מורשת השתקת על לדבר היא הנטייה רבות פעמים הביקורתי הצד מן
מנותקים להגירה הבאים הדורות שבני ועל להגירה, הראשון הדור

אל לשוב יכולת )וחסרי אותה להכיר כלים חסרי ממסורתם, לגמרי ي
שלא מזכיר בוזגלו דויד רבי אבל אותה(."" להכיר יוכלו ממנו המקום ب<.

 שאינם הדבוים אחד מדומיינים; רוב פי על הם מוחלט רצף וגם מוחלט שבר גם 41

 ואת ולצר לגישור, ניתן בלתי כשבר תפיסתו הוא ההווה, שבר על לגשר מאפשרים

 גם שהיו ׳השברים סימון שברים. ונטול לגמרי ברציף רומנטי באופן העבו תפיסת

אלו. מושגים של הגמשה מאפשר בהווה, גם להתקיים שמוסיפים והרצפים בעבו,

 )ביטון ו״תקציר־שיחה" (43-42 )שם, בריונגוף" קניה ״שיר כמו בשירים שבלט כפי 42

 ביטון )ארו תווית" רוח על "משהו כמו בשירים קוראיו אל שלו ובפנייה (,11,1979

(.13 )שם, הריחות״ ״תיקון (,7,1979 )ביטון צרודה״ ״רבאבא (,15-14 ,1976
אחת. ובעונה בעת ולחן וצלילים מילים כמובן הוא המסורתי היהודי הפיוט 43

 אפוא וחשוב וה, דור למעשה מוחק הראשון הוור של מוחלטת השתקה על דיבור 44

 ני1או בחסימת אלא ההורים של הפיות בחסימת מצויה לא מההשתקה שחלק להבין

את לבחון כמובן, חשיבות, יש מלאה(. זאת חסימה כי באשליה גם )אבל הצאצאים

 I אורזת רק דיבור וכי הדבר כך
 ש המסלול ועל ולהכירה, עצמה

 נוספת! השתקה בבחינת יהיה
 נ נודד החל 1965ב- ומשהגיע

 בדגי שונות, מרוקאיות קהילות
 ההגירה, מן שנפגעו הקהילות

 בעשר ישראל. של והחברתיים

 מורשת בהחייאת חשוב גורם
 נ רבים שירים כתב בוזגלו דויד

 מוסיפ משיריו ורבים הושתק,
"٥בארץ. שונים ובאירועים

 ٢ה במקרה במסורת, השבר

 הראשון הדור של טוטאלית
 בית־הכנ אל המסורת צומצמה

אלד לחוץ(, )בניגוד הבית אל

אב, הממסד, מצד ההשתקה ניסיון
 ’הקהילת הכוח את גם לבחון ראוי

שיאפש לימוד אל ולנוע הקהילה,

 א משתחרר הזה בשיו זה ובמובן 45
׳6 )ביטון אלפסיה" זוהרה ב״שיו

 בדיו ונשכחת זנוחה יושבת והיא
 הו מוחמר המלו בחצר המפואו

 )ואחדו בארץ גם חלקית, לפחות

שז״ר(. זלמן
 I היה בישראל חייו שנות בעשר 46

 ז בזמן בארץ; ביותר והמושרים

 (1970ב- )שנפטר אלתרמן כנתן
 הע למשוררים העברית הספרות

 מב לבוזגלו שלח אלתרמן שנים.

 התקיימו לא והפגישה המכתבים

 אך בארץ, בעיתונות הספוותיים

ו העברי המשורר זך, או אלתרמן
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 השבר על לגשר לכאורה,
 של האחרת הספרותית 'ת

 נמצא אינו ביטון ארז גלו,
 אינו גם בודד, די־מרוקאי

 יהודית־מרוקאית, מורשת
 מול או ؛הקהלהאשכנזי,"

 לו, הקודם הדור בן מול נא
 מקום לו שקנה ביטון, ؛ודת.

 חיצונית בעיקרה שהייתה
 ההכרח בתוך כלוא שולי,

 והאשכנזי, העברי דיזינגוף
של צליליו הד צליליך", תד

 בשפה לדבר עוזרת גם שיר

 המזרחית. או דית־מווקאית
 מורשת השתקת על לדבר א
 מנותקים להגירה הבאים 1

 אל לשוב יכולת )וחסרי נה
שלא מזכיר בוזגלו דויו 'בי

 שאינם הדברים אחד מדומיינים; :
 זאת ולצו לגישוו, ניתן בלתי שבד

 גם שהיו השברים סימון עזבוים. ל

 אלו. מושגים של הגמשה ؛אפשו

 )ביטון ו״תקציר־שיחה" (43-42 ם,١
 ביטון )ארז תזזית" רוח על "משהו י

I,(.13 ,״תיקוןהויחות״)שם 
 אחת. ובעונה בעת ולחן ים

 אפוא וחשוב זה, דור למעשה .?וחק

 אוזני בחסימת אלא ההורים של יות

את לבחון כמובן, חשיבות, יש אה(.

 המסורת על לדבר ניסיון ללא השתקה, אודות רק דיבור וכי הדבר כך
 הדיכוי, לצר להתקיים המשיכה היא שבו המסלול ועל ולהכירה, עצמה

 בארץ, שתק לא בוזגלו דויד רבי נוספת;־" השתקה בבחינת יהיה
 בין ובדרום, בצפון הפיתוח עיירות בין נודד החל 1965ב- ומשהגיע

 את לחזק כדי דרך, ואובדן שבר של ברגע שונות, מרוקאיות קהילות
 הגיאוגרפיים שוליה אל דחויות וחשו ההגירה, מן שנפגעו הקהילות

 בוזגלו דויד רבי היה בארץ שחי השנים בעשר ישראל. של והחברתיים

 רבי בארץ; המרוקאית הבקשות שירת מורשת בהחייאת חשוב גורם
 ולא שתק לא הוא כאן, חייו שנות בעשר רבים שירים כתב בוזגלו דויד

 בבתי"כנסת מושרים ולהיות לחיות מוסיפים משיריו ורבים הושתק,
בארץ." שונים ובאירועים

 השתקה אינו המרוקאי, הפיוט של הזה במקדה במסורת, השבר
 בה בדרך יותר מתבטא אלא להגירה, הראשון הדור של טוטאלית

 ה״זקנים", אל והמועדים, החגים אל בית־הכנסת, אל המסורת צומצמה
המוצא ארצות אל להווה(, )בניגוד העבר אל לחוץ(, )בניגוד הבית אל

 כן ועל המחיקה, את משכפלת אליו וק הישאבות אבל הממסר, מצד ההשתקה ניסיון
 של הפסיביות אי את לראות לשתיקה, סירב אשר הקהילתי הכוח את גם לבחון ראוי

המסורת. של השונות השכבות עם היכוות שיאפשר לימור אל ולנוע הקהילה,

 בד, השתמש עצמו שהוא הדיכוטומיה מן ביטון ארז משתחור הזה בשיר זה ובמובן 45

 חלפה תהילתה בו הישואלי, ההווה כין (,29 ,1976 )ביטון אלפסיה״ זוהרה ב״שיו

 המרוקאי עברה לבין הסעד, לשכת ליד ק־זנה בדיוה ונשכחת זנוחה יושבת והיא

 להופיע, המשיכה אלפסיה זוהרה למעשה החמישי. מוחמז המלר בחצר המפואר
 המדינה נשיא את ٦מבר בערבית־מרוקאית משיריה )ואחד בארץ גם חלקית, לפחות

שז״ר(. זלמן

 הנקראים המשוררים אחו כנראה בוזגלו דויד רבי היה בישראל חייו שנות בעשר 46

 משוררים ואחרים, מקבילים ביקומים התקיימו זה בזמן באוץ: ביותר והמושרים
 של בהיסטוויוגרפיה רוב פי על הנחשבים זן, ונתן (1970ב- )שנפטר אלתרמן בנתן

 אותן של והמשפיעים הנקראים החשובים, העבריים למשוררים העברית הספרות
 על השיב לא בוזגלו אן אותו, לפגוש וביקש מכתבים לבוזגלו שלח אלתרמן שנים.

 במדורים מקום לו חיפש ולא ביקש לא בוזגלו התקיימה. לא והפגישה המכתבים

 ולא בוזגלו, היה מספרית, מבחינה שבפועל, ייתכן אך בארץ, בעיתונות הספרותיים
תקופה. באותה בארץ ביותר שנקוא החי העברי המשורר זך, או אלתומן
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 ابسمعث- ٠٦ماأ
ل;;ذا1ها־

ر
ق؛ا

يقت
ؤ
م

 צמצום כאשר ל״ישראליות"(. )בניגוד ה״מרוקאיות" אל ٠לארץ( )בניגוד
 בינה פער נפער המסורת, של הביולוגיים צאצאיה תודעת את כבש זה

 בית־הספר, לבין הבית בין פער חדשה, בעברית הישראלי ההווה לבין
 של הצאצאים אפוא כך להורים; ילדים בין לרדיו, בית־הכנסת בין

 המיידי, הקהילתי בחיבור המשיכו שלא היהודית־מווקאית, הקהילה
 בוזגלו דויד רבי ועל את לשמוע יכלו לא למשל, בית־הכנסת דרך

העדה. לגבולות מחוץ הכללי, במרחב
 להכנסת נוסף הסבר גם מספק הפיוט למסורת ביטון ארז של הקשר
 המזרחית בשירה מכריע צעו שהיוותה תופעה לשיריו, הערבית

 נקשרו הערבית לכניסת ההסברים הפיוט, של הקונטקסט ללא בארץ.
 אפשר שאכן )כפי המקור שפת זרה, בשפה לצעוק לצורך למחאה, או

 ישורון, אבות של הדרך בפריצת או "תקציר־שיחה"(, בשיר להבין
 לנו מעניקה הפיוט מסורת לשירה; והערבית היידיש את והכנסתו
 או העברית, מול וקרע כמחאה רק לא זה, מהלך לקרוא נוספת אפשרות
 בה מסורת של כהמשכיות אלא החדשה, העברית השירה מן כהשפעה

 בפיוט כאשר במיוחד והכרחי, יומיומי הוא לעובית עברית בין המעבר
 פיוטי בערבית, עברית המערבים שירים של ז׳אנר היה מקובל המרוקאי
 המרכזיים היוצרים כאחד נחשב בוזגלו דויד שרבי )השזור(, ה^؟רוז
“’؛עאלי". ,יא "איגב הנודע בשירו למשל זה, בז׳אנר
 הספר שירי נבעו שממנו בתוכו, הקונפליקט את בריאיון תיאר ביטון

 בתוכי התעמתו בערך, 1974 "בשנת מרוקאית: מנחה הראשון,
 שרצתה הישראליות, - האחד הכוח כוחות. שני נורא בקונפליקט

 ונורא איום מחיר עם אבל תל־אביבית, שייכת, ^יךית, נחמדה, להיות
 מחובר נוקב, אמיתי, מטלטל, משהו בו שהיה השני הבוח על ויתור של

 ראש. הרימו ולא בגנוזים שהיו שיעור, לאין אטוויסטיות, בתשתיות
מהרי שבאו שבתוכי אלמנטים אותם להתגבש התחילו שנה באותה

 דויד ר׳ אצל והערבית העברית שילוב על ;2003 בוזגלו מאיר למשל ראו השיר על 47

.1999 שטרית יוסף ראו בוזגלו

אלמגוב מן אנא

 שם של מהמדבריות האטלס,
 מ דחוי, אלמנט אותו שיקום
 I צאת לאחר ב(;2006)ביטון,

 שינו והדבר בוזגלו, דוד ובי
 חול כמין עצמי, את ראיתי
 מוחל אקזיסטנציאלי משורר

 ז מבית־המקדש. עוד אולי

ב(.2006 )ביטון,
 אוטוביוגרפיים בדברים

 פ על לימוד הייתה לשירה
 "תקווח בירושלים: לעיוורים

 של בהנאה ודקלמנו עמדנו
 לאט לאט שהפך המשורר

 כאבי כאבו הווייתו. תוך אל
 לחלוטי ביאליקאית הייתה

 שירי "היו הראשונים שיריו
 העוסקי המאוחרים לשירים

 שי הכותב ונלהב צעיר בחור
 בירושלים הלקין לפרופ׳

 1נל מאוד ישראלי צעיר של

 הראשך ספרו הכנת ולקראת
 ا לניסיון מעבר המרוקאיים,

 בקונפ׳ לדבריו ונגע הזהות,
 ב הראשון הספר בל נקרא

 עם מדבר עצמי את "מצאתי
 הט; השירים ראשוני בתוכי

 רב. שלל שמוצא כמי רוח
שירי לחומר הפכה ומיותרת
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 של ניסיון איזשהו דורות. מאות לאורך שם, של מהמדבריות האטלס,

 ההוא" בדור בו התביישנו שבעצם מודחק, דחוי, אלמנט אותו שיקום
 של פיוטיו את ביטון פגש הראשון הספו צאת לאחו ב(;2006)ביטון,

 "פתאום שלו: שירתו לגבי תחושתו את שינה והדבר בוזגלו, דוד רבי

 דורות, של ענק באיזה קטנה נוספת חוליה כמין עצמי, את ראיתי
 שמחוברת שלו הדתית הזיקה למרות מוחלט, אקזיסטנציאלי משורר

 נוקב" מודרני, ליריקן, משורר הרגשתי מבית־המקדש. עור אולי

ב(.2006 )ביטון,

 חניכתו ראשית כי ביטון סיפר שכתב אוטוביוגרפיים בדברים
 חינוך בבית ביאליק משל שידים של פה על לימוד הייתה לשירה

 שיעור מדי לילה". "הרהורי זוהר", עני", "תקוות בירושלים: לעיוורים

 של מאגיות הכמעט שורותיו את דיבור של בהנאה ודקלמנו עמדנו

 והיטמעות חיקוי כדי עד מהווייתי חלק לאט לאט שהפך המשורר
 שירתי ראשית התפעמותי... התפעמותו כאבי כאבו הווייתו. תוך אל

 כי סיפר ביטון (.12 ,2006 )ביטון, לחלוטין״ ביאליקאית הייתה

 סימן שום בהם היה שלא רומנטיים אהבה שירי "היו הראשונים שיריו
 היה וכי (,6 שם, )ביטון, בשורשים״ העוסקים המאוחרים לשירים

 "הראיתי אהבה: על אקזיסטנציאליים שירים הכותב ונלהב צעיר בחור
 אוניברסאליים אקסטנצליסטיים, שירים בירושלים הלקין לפרופ׳

 אחר, זמן הגיח בך אחר (.2006 )ויג, נלהב״ מאוד ישראלי צעיר של
 הזהות מחומרי למרחק מעבר ביטון הלך הראשון ספרו הכנת ולקראת

 על המוותר פרטיקולרי לא ממקום לכתוב לניסיון מעבר המרוקאיים,
 וכך ובדואליות, בהוויה בשורשים, בקונפליקט, לדבריו ונגע הזהות,

 לדבריו: מרוקאית. מנחה דבר של בסופו הראשון הספר כל נקרא

 פרצו חיצוני הסבר ללא ופתאום שיר עצמי עם מדבר עצמי את "מצאתי
 בהתרוממות נתקפתי הזהותיים. המשפחתיים השירים ראשוני בתוכי

 דחויה מרוקאית ילדות של חנוקה הוויה רב. שלל שמוצא כמי רוח
אלו, בשירים (;6 ,2006 )ביטון, חגיגי" חי שירי לחומר הפכה ומיותרת
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 כמו עסיסית מוסיקאליות במין והעברית הערבית את "ערבתי לדבריו,
 לעירוב מוצהר, לא אם גם המשך, כאמור שהיה עירוב נדיר״,« ממתק
 בוזגלו, דויד שרבי המרוקאיים, המטרוז בפיוטי לערבית העברית שבין

־”בהם. נודע השאר, בין
 הזהות מחומרי המרוחק הכתיבה משלב עבר שביטון אחרי

 השירה לקוראי מרוקאית" "מנחה והגשת כתיבת אל המרוקאיים,
למקום מעבר אל ההליכה השיבה, שלב נוסף, שלב הגיע 5٠בארץ,

 מסממנים התנערתי כתיבתי "בראשית ביטון: מפרט שם אחר, במקום וראו שם: 48
 היו הואשונים שיריי מערבי־אקזיסטנציאליסט. משורר להיות וביקשתי מווקאים,

 לאחו ורק וזמן, מקום מדאי ללא מופשטת שירה קיומית, בדידות המבטאים שירים

 אותה בתוכי. החבויה ילדית אישיות אותה עם ולתת לשאת המפנה בי חל שנים

 אשו זיש, ילדות, שם אותו זווית; לקרן וזחוקה מבויש כפרפר נפחות, אישיות

 עם העברית, החדשה, השפה בין לחבו צורך הרגשתי כמטרד. פני מעל להסיר ביקשתי

 המוגךא؟ית הערבית השפה עם יחד שבתוכה, החדשות התרבותיות האסוציאציות כל

 מחלב לתוכי עריתי אשר ותחושות, וגשות של הגוונים גוני את בתוכה אצרה אשר

 ומקצבים מראות בשלל ומטובלת יותר קונקרטית נעשתה השירית כתיבתי אימי.

 לתת שלי הצווך לי. ומוכרים גלויים נעשו השירה, באמצעות ווק הכרתי, שלא

 ולעתים ערביות. מילים הטעונים שירים יצר המווקאית להוויה בתוכי לגיטימציה

 שיחה", "תקציר בשיו שכתבתי כפי העגות, או השפות, שתי בין בקרע נתון הייתי
 אבי, של התפילות ביטויו. את ודוש בתוכי ראש זקף ערבי-יהודי, אטאביסטי כמשהו

 האנדלוסיות, והמלודיות המקצבים מן מושפעות בשנים, מאות של יהודים תפילות

 רואה אני רבים, במובנים בכתיבתי... בטויים את ומצאו שלי הרגשי המאגו אל קזפטפו

(.1993 )ביטון בעבוית״ הכותב צפון־אפויקני, כיוצר עצמי את
 משורוים אצל נמצא השילוב שירי למסורת כיום ההמשכיס אחד מעניין באופן 49

 )ומתרגם ובערבית בעברית ומפוסם הכותב מצאלחה, סלמאן המשורר פלסטיניים:
 כשהן וערבית עיברית בין שנע שיר 2007 בשנת מטולה בפסטיבל קרא ביניהן(,

 מאשו השילוב שירי למסורת יותר קרוב השיר זה ובמובן השנייה, את אחת ממשיכות

 אצל אבל ואחוים. שטרית שלום סמי הס, אמיוה ביטון, ארז של בערבית השימוש

 באותיות מופיעה הערבית ובעיקר קבועה, אינה והערבית העברית בין החלוקה ביטון

בערבית־היהודית. כמו עבריות באותיות ולא ערביות,

 שיש שירים לכתוב התחלתי הלקין פרום׳ של ההכתרה לאחו שנים עשר אחוי "וק 50

 הייתה ההתחלה הדואליות. אל ההוויה, אל השורשים, אל הקונפליקט, אל נגיעה להם

 המתקדמים בשלבים דווקא ההפקה סיום בשלב מרוקאית. מנחה בספר עקד בהוצאת

רקע "דברי את כתבתי המרוקאיים. השיוים על לכתוב הפלא נוצו הספר של

 הי זה, בשלב והקרוע. השוכח
 היהודי־מו העולם חורבן על
 ב ניהל בוזגלו דויד רבי עם

 לע "שיר־שבה ספר, מאותו

 האחרוג؛ המאות בני פייטנים
וכותב: גוזלן, ושלמה

 ا אל ניכן אני ״בענוה
 תקום ?לא את לחגיג /

 פורח... פתאים שעלה
 שניר./ממנת ו^ריאש
,1990 )ביטון, ؟תו؟י"

 מרוקו פייטני של העברית
בין לידי לבוא ולא ומיושנת,

 קן בעיתון פוסמתי ראשוניים"
 סלולה הייתה והדון בידיעות,

 שם לו היה למעשה מרוקאית"

(.2006 )ויג כזאת״ לבה כמו
 ו כור הגלות, שלילת בהשפעת 51

 כשולל וחילון מודרניזציה של

 ובאופן (.1994 )רז־קוקוצקין
 1אפש ؟פשרה שלא )דיכוטומיה

 ז מסורת תכני את כאשכנזים,

 , הפיוט ורן והגמרא, המקרא

! ניתקה הרמב״ם(, של והגותו

 שמייצ המסורות של הוצף מן

 תקוג לאחו המזרח מן יהודיות

 ווגמח,16ה- המאה של מצפת

 דוד "לכה נג׳ארה, ישראל ובי

הן הספרות להופעת עד אזכרי,
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 כמו עסיסית מוסיקאליות 'ן
 לעירוב מוצהר, לא אם גם ٠

בוזגלו, דויד שרבי "וקאיים,

 הזהות מחומרי המרוחק
 השירה לקוראי מרוקאית"

למקום מעבר אל ההליכה

 מסממנים התנערתי כתיבתי 'אשית
 היו הראשונים שיריי סטנציאליסט.

 לאחר ורק וזמן, מקום מראי ללא ؛ת

 אותה בתוכי, החבויה ילדית ישיות

 אשו זיש, ילדות, שם אותו זווית;

 עם העברית, החדשה, השפה בין 'חבו

 א؟ית٦המוג העובית השפה עם יחד ,
 מחלב לתוכי עריתי אשו ותחושות,

 ומקצבים מראות בשלל ומטובלת ٠

 לתת שלי הצורך לי. ומוכרים 'ויים

 ולעתים ערביות. מילים הטעונים ים

שיחה", "תקציר בשיר שכתבתי כפי
אבי, של התפילות ביטויו. את ודרש י

האנדלוסיות, והמלודיות המקצבים ז

 וואה אני רבים, במובנים בכוניבתי... ؛

(.1993 ؛״)ביטון
 משוררים אצל נמצא השילוב שיוי

 )ומתוגם ובערבית בעברית ומפרסם

 כשהן וערבית עברית בין שנע שיר
 מאשר השילוב שירי למסורת יותר "וב

 אצל אבל ואחרים. שטרית עזלום סמי

באותיות מופיעה הערבית ובעיקר עה,

יהודית.
 שיש שירים לכתוב התחלתי הלקין פ׳

 הייתה ההתחלה הוואליות. אל ההוויה,

 המתקדמים בשלבים דווקא ההפקה יום

רקע "דברי את כתבתי המרוקאיים.

 מקינה ביטון נע הפיוט, עם לדיאלוג הקשור זה, בשלב והקרוע. השוכח
 רק לא ההווה. אל זה עולם לחיבור היהודי־מרוקאי העולם חורבן על

 יחסית, מאוחר נוסף בשיר דיאלוג. ביטון ניהל בווגלו דויד רבי עם
 מספר אל ביטון פונה הפנים", זיו לעוטי "שיר־שבח ספר, מאותו

 יוסף בת פרחה חסין, דויד ר' במרוקו, האחרונות המאות בגי פייטנים
וכותב: גוזלן, ושלמה

 כדתית בישראל להישכח הייתה אמורה מרוקו פייטני של העברית
ישראלי־מרוקאי,'؛ משורר של בשירתו ביטוי לידי לבוא ולא ומיושנת,

 אולפראן" "אלקסקם במעויב, אלפסיה" "זזהדה קשת, בעיתזן פוסמתי ראשוניים"

 "מנחה הספר נקוא כן על בספר. פרסומם לקראת סלולה הייתה והדרן בידיעות,

 דבוים בי שנבקעו לכך הוביל האטומי הלחץ אחד. שם לו היה למעשה מרוקאית"
(.2006 )ויג כזאת" לבה כמו

 תפיסות בשל וגם ההשתכנזות, ההתמעדבות, ההיתוך, כור הגלות, שלילת בהשפעת 51
 הדתית השירה עולם הדתית. התרבות עולם את כשוללות וחילון מודוניזציה של

 והדתית החילונית הישראלית, החינוך מערכת ישיר ובאופן (.1994 )רז-קרקוצקין

 מווחים לתלמיויה העבירה לא מסורתית(, ביניים אפשרות ؟פשרה שלא )דיכוטומיה

 )מן המזוח מן יהודיות יצירות לימדה וכאשר זאת, מסורת תכני את כאשכנזים,

 בספרד הזהב תוו שירת ועד והקדום ישראלי הארץ הפיוט דרך והגמרא, המקרא
 ובעיקר והערבי, המזרחי מהקשר רבות פעמים אותם ניתקה הרמב״ם(, של והגותו

 יצירות נלמדו לא כלל )ובדרן 20ה- המאה עד שמייצגות המסורות של הרצף מן

 יצירות נלמרו שם דתיים ספר בבתי )למעט ספרד תקופת לאחר המזוח מן יהודיות
 פיוט האר״י, קבלת קאדו, יוסף רבי של ערוך שולחן דוגמת ,16ה- המאה של מצפת

 אלעזר לרבי נפש" ו״ידיד אלקבץ שלמה רבי של דודי" "לכה נג׳אדה, ישראל רבי

החדשה(. העברית הספוות להופעת עד אזכרי,
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)שם(, בקרבי" זכיכם תקומת "פלא זה בתוכו קמה היא כאשר כן ועל

קירח. להישאר היה ואמור פורח" פתאים קעלה "מטה זה
 וההתכוונות ההתכוננות תנועת את בפתיחתו השיר מכיל שוב
 המונעת הרכינה הנהרה": בעצם "לדבר בשיר שראינו כפי לשיר,

ירוקזלים" "חולמי שהם מרוקו, יהדות פייטני שלושת, מול מענווה,
שנותיו, במיטב בה שהתחנך אליו בניגוד לירושלים, להגיע זכו שלא

של צפויה הלא התקומה על פליאה ושל חג של רגע הוא עימם המפגש دح:
גם השיר בסיום מתרגם המאוחר הגילוי לשיכחה. נועד שלכאורה עבר واق

בתוכי"; קבע של קן לכם להקים שיר... לכם "אענה לרצף: להבטחה ס

בעתיד ושיריו ؛2לשיריהם, תשובה הוא שירו הדיאלוג, על מצהיר ביטון وى

ל۴ "קן להם להקים יצליחו אשר שירים תשובות,؛؛ להיות מבטיחים ي
הפתוחה ובין ؛“המשכיות. אלא גילוי של רגע רק לא בתוכו,יהוו ע"5ק ي؛

לפני ומציג שמות המשורר מונה שורות, ארבע אחד כל המונים לסיום, ٠٩
סבשנתבמק؛؟נולד פייטנימרוקו, חסין)אוליגדול קוראיואתרבידויד ؤ
שלמה א^ (,18ה- במאה עברית )כתבה יוסף בת פרחה את (,1727 ق!

והוא מנצים, פרחים מעין הם בעיניו, חשובים עצמם השמות גון؛ן. ه
I ^חגיגת את מנכיח בהתפייטותו, בלשונו, השיר ובל בשפתם, אותם מצ

בקרבו. זכרכם" תקומת "פלא
השלישי. בספרו רק מתרחשת אינה ביטון, אצל הפיוט, אל השיבה .٠^

המבקש מרוקאי" "פיוט בשם שיר נכלל הראשון בספרו כבר למעשה

 )שמות משה של הים לשירת הנשים וכל הנביאה מרים עניית את מהדהדת והבטחתו 52

ט״ו,כ״א:״־וךןעןלך!ם؟ךים"(.

 הוא אותם המשוררים לבין בינו מבחין וווקא וזה בחייו, האישי מן מורכבים ולהיות 53

 מעניין אחר. היה לקולקטיבי האישי בין היחס בו אחר, שירה בשדה פעלו אשר מציג,

 לקשו חושה הבחנה להציע שניסה בן־הראש, מואיז של הבחנתו את כאן להעלות

 פוליטית היא המזרחית "השירה החדשה: המזוחית בשירה לקולקטיבי האישי שבין

 הבטחתו גם זה במובן (.18 ב,2006 )בן־הראש ולירית״ אישית היותה מעצם וווקא

 למימד דווקא אותו קושרת שבחייו, האישי מן אלו למשוררים לענות ביטון של

לבינם. בינו החיבור של הקולקטיבי

ההמשכיות. לבין הכתיבה, וגע ההתגלות, וגע שבין למתח וגיש כולו והשיר 54

 מו יהודית "במנגינה להיקרא
 הפיוט "ברוח נכתב כי ומוסבר

 ה׳ דרך ספרד"; של המיוחדת
 ומוז׳ מילים של גמור כשילוב

 על הלחן, את מסמן הוא הדף

 נ נה ה5" כגון מושרות, הברות
 הטקסטואלי! למסורת מובהק

 האנדלוסית, למוזיקה חיבור
 לכם" אשיר נה נה חדשה נה

 שאינה כזו אירוני באופן היא
 העב. השירה לעשות לכאורה
 ו׳ המנהלים לשבת, בשחרית

 הגדול לקזמך גאולים, שבחו
ועד". לעולם ימלוך ה' ואמרו,

 ראשוני, כמקום המוזיקה,
 נ )ואולי שקל כמקום כבית,؛؛

 הכתובה, לשירה המקבילה

 ה, מן מראשיתה: עוד ביטון
 יפו ברחוב בך של אחד נושא
 "ניטראלי להיות המבקש לכן,

 הנ ומסעוד מימון (,29 )שם,
 הטמטם? תופי (,33-32 )שם,

 כ ב״חתונה פרחה סבתא של
 יהודה "הדוד בשיר גם חוזרת
המשורר של מדימויו (,10-9

בתהלים: המלך דויד בקשת ועל 55

חביבי מדמה הלב" "שפת במסתה 56

מי בעל בדווי כינור היא הרבאבא 57
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 )שם(, בקרבי" זכרכם .קומת
קירח. ؛הישאר

 וההתכוונות ההתכוננות ;ת
 המונעת הרכינה הנהרה":

 זרועים" "חולמי שהם קו,
 שנותיו, במיטב בה !והתחנך

של צפויה הלא התקומה על

 גם השיר בסיום מתרגם וחר٤
 ؟תו؟י"; קכע של קן לכם ים
 בעתיד ושיריו 52לשיריהם, :ה

 של "קן להם להקים יצליחו
 הפתיחה ובין המשכיות."؛ ؛א
 לפני ומציג שמות המשורר ה

 בשנת במקנס נולו מרוקו, ,ני
 שלמה את (,18ה- במאה ית

 והוא מנצים, פויחים מעין ם
חגיגת את מנכיח התפייטותו,

 השלישי. בספרו וק )תרחשת

המבקש מרוקאי" "פיוט נשם

)שמות משה של הים לשירת הנשים י

 הוא אותם המשוררים לבין בינו בחין

 מעניין אחד. היה לקולקטיבי האישי ן

 לקשו חדשה הבחנה להציע שניסה ,

 פוליטית היא המזרחית "השירה ישה:

הבטחתו גם זה במובן (.18 ב,2006 ا

 (,31 ,1976 )ביטון, מסוותית״ מרוקאית יהודית "במנגינה להיקרא

 המלודיה את ינקו אשר המרוקאיים הפיוטים "ברוח נכתב כי ומוסבר
 הפיוט של מובהקת תפיסה עולה השיר דרך ספרד"; של המיוחדת

 על הכתובות במילים כבר כן ועל ומוזיקה, מילים של גמור כשילוב

 וכתיבת התנועות מן חלק הכפלת ידי על הלחן, את מסמן הוא הדף

 באופן השיר מחובר כך השיר; בגוף ה",5 נה ה5" כגון מושרות, הברות
 תוך מרוקו, יהדות של והמוזיקלית הטקסטואלית למסורת מובהק
 כה נה ה٦"קזי בהבטחה: מסתיים והוא האנדלוסית, למוזיקה חיבור

 כאן חדשה" ל״שיוה ההבטחה )שם(; לכם" אשיר נה נה חדשה נה

 שביקשה כפי המסורת, מן לנתק רומזת שאינה בזו אירוני באופן היא
 הדברים על נשענת אלא החדשה, העברית השידה לעשות לכאורה

 חדשה "שירה הים": "שירת עם דיאלוג המנהלים לשבת, בשחרית
 והמליך הודו כולם יחד הים, שפת על הגדול לקזמך גאולים, שבחו

ועד".؛؛ לעולם ימלוך ה' ואמרו,

 וגם למילים, בקודמת שפה, בטרום ראשוני, כמקום המוזיקה,
 כשפה גם אבל אליו, לחזור נמנע( בלתי )ואולי שקל במקום כבית,؛؛

 ארז של בשירתו מרכזי מקום תופסת הכתובה, לשירה המקבילה

 על וךיא؟יות٠" בשיר הראשונה ההופעה מן מראשיתה: עוד ביטון
 קודם ראינו אותו (,9-8 ,1976 )ביטון יפו" ברחוב בך פזל אחד נושא
 אלפסיה" זוהרה "שיר דרך תרבותית", "ניטראלי להיות המבקש לכן,

 במלח" ב״שמחה ובעור בכינור המנגנים ומסעוד מימון (,29 )שם,
 הערגון מקמת וסלסול דו٩ד בת שרה של הטמטם תופי (,33-32 )שם,

 דודו בת שוה (;39-36 )שם, מרוקאית״ ב"חתונה פרחה סבתא של

 ,1979 )ביטון ע"٦לך מרקש בין שרביט יהודה "הדוד בשיר גם חוזרת

דרך ؛7(,7 )שם, צרודה" ל״ך?א؟א עצמו המשורר של מדימויו (,10-9

למימד דווקא אותו קושות שבחייו,

ההמשכיות. לבין הכתיבה, יגע

א׳(. קמ״ט, )תהלים חדש" קויר לה׳ קזירו "הללדיה בתהליס: המלך דויד בקשת ועל 55

(.2004 )פדיה לבית הניגון את פריה חביבה מרמה הלב״ ״שפת במסתה 56

אחו. מיתר בעל בדווי כינור היא הרבאבא 57
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 את לפתוח לומד שהמשורר (13 עמ׳ )שם, עתיקות" נגינה "תיבות
 המייעדת הילדים", "עם בשיר לו אימו אמירת ועד בשיר", דלתותיהן

המוזיקה: אל אותו

 ביטון יכול העדות הרחקת דרך
 " על החיילים של הסכינים קרבות

 הוא ההנגדה, דרך על השני, החלק

בהווה: הנודעת
 ؟עוד מנגן / ؟؟עוד, ؟ד)ן ؟מו תהיה אמי לי אמרה ״לכשתגדל

(.23 )שם, אנשים.״ ומשמח / אנשים ו؟קןזיל ויושב

"במובן בישראל: המזרחי בהקשר כי כתבה (14 ,2004) פדיה חביבה ي

C נענים שלא מילוליים צרכים היום עד המוסיקה סצינות מייצגות מסוים

תרבותית שרידות מתקיימת במוסיקה דווקא לדבריה השירה;" בכתיבת ■/'{
של לפעולה פדיה, לדעת נדרשת, וזאת להמשכיות, ויכולת גוולה :ح

בנעוריה כיצד תיארה שוחט אלה תרבותי. מרחב של מחדש בנייה ب
מוסיקה ממנו בקעה כאשר הוריה של הרדיו מקלט את מכבה היתה تتح

i בבתי־הקפה כי העידה זאת ולצד חברים, אליה לבוא ועמדו ערבית
וזכו בערבית העיראקיים הזמרים שרו ובחפלות בחתונות השכונתיים, ت

הילדים, אנו, גם השלטת... הזהות ונפרצה נסדקה ו״שם לתשואות,
ואת האיסור את לרגע שכחנו הממסד, של המפקחת מעינו הרחק م

ההתכחשות".؛؛ ب
ביטון על־ידי מתוארת שמה, את הנושא בשיר אלפסיה, זוהרה ي

,1976 )ביטון, ש؟מרוק" ברבת הוזמישי מחמד א؟ל החצר כ"ן؟ךת

 את מביא הוא ועל־כן במרוקו, שרה אותה שמע לא כמובן ביטון (;29
השמועה: מפי עליה הדברים

 נתן היום, / אלפסיה, ״זהרה
 ריד / הסעד, לשכת ؛.יד ג',

 דגלי שלוש בן מתנודד שלחן

)שם(. סו؟נות" מטת על

 )ו״עתיקוח עליבות סמל הוא ביתה
 "׳ שוכן הוד(, של ולא לנפול, מט

 סרדינים, קופסאות של נעימים
 '7ב״ משתלבים אלו וכל הפשוטה,

 מם היום, ההיסטורית. לתפארתה
 הניגוד נוצר וכך וזה, זה במקום
 איש בו ההווה לבין אליה, להגיע
הדר! את לפלס כדי בסכינים צורך

 המשורו עובר ומביתה מעברה
 בצבע / במראה ^עות / ؟הוי ביקר
ובני בחלוק, והוחלפה נאבקים היו

 ך.ו־ך לפלס / ؟؟؟י}ים ודלים לחמו / שרה, שכאשר עליה או؟.רים
/ אצ؟עותיה קצות את לנשק / שמלתה שולי אל להגיע / ؟؟מון
)שם(. תו؟ה" לאות ךי؟ל ؟؟ף לשים

.2006 פרלסון וענבל ,2001 גלית-סערה-אופיו גם וואו ;249,2001 שוחט אלה 58

 "השיו טוקו: נפתלי של דבריו וראו 59

 התימה וה״כאן". ה״שם" ובין וההווה,
 לבלוט האישית-האנושית לטרגדיה

 החברה של מעמדה ויריות כשלונה

 איו מיטונימיה היא לדבריו, הסוכנות,
 לע באנתולוגיה השיר הכללת על וראו

 מ בדויה, בדמות מדובר כי נכתב שם

(.2005 )שניר ומציאותית
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 את לפתוח לומד שהמשורר (

המייעדת הילדים", "עם בשיר

 ؟עוד מנגן / ؟؟עוד, ؟דון כמו
(.23 )שם, ؛؛קזים."

 "במובן בישראל: המזרחי יקשר
 ים3נע שלא מילוליים צרכים 'ום

 תרבותית שרירות מתקיימת יקה
 של לפעולה פריה, לדעת שת,

 בנעוריה כיצר תיארה שוחט ת
 מוסיקה ממנו בקעה באשר "יה
 בבתי־הקפה כי העידה זאת צד

 וזכו בעובית העיראקיים זמרים
 הילדים, אנו, גם השלטת... ות

ואת האיסור את לרגע שכחנו

 ביטון על־ידי מתוארת שמה,

,1976 )ביטון, ש؟מרוק" ברבת

את מביא הוא ועל־כן במרוקו, ז

 דרך לפלס / בסכינים חילים ؟מו

 / אצבעותיה ת٩קצ את לנשק / ٠
‘עם(.

.2006 פרלסון וענבל ,2001 'ה־אופיר

 על ולספר אגדית, לדמות להופכה ביטון יכול העדות הרחקת דרך
 אצבעותיה". קצות שמלתה... "שולי על החיילים של הסכינים קרבות
 הזמרת של מצבה על ישירה, עדות הוא ההנגדה, דרך על השני, החלק

בהווה: הנודעת

 בעתיקות באשקלון, / אותה למציא נתן היום, / אלפסןה, ״זהרה

 על / ؟ךךי؟ם סותק؟ של יךים,۴ 1.ךיך / ؟؟עד, לשכת .יר١י ג׳,
מר؟בים ؟ך؟י؟ים, ؟לך שטיחי / רגלים, שלוש בן מתנודד שלחן ا-־-'’"- ييغ.ح־-

 בית של אסוציאציה כאן מולידות )ו״עתיקות" עליבות סמל הוא ביתה
 לא ריחות מדיף הסעד", לשכת "ליד שוכן הוד(, של ולא לנפול, מט

 הסוכנות מיטת המתנודד, השולחן סרדינים, קופסאות של נעימים
 אחרון שריד מרהיבים", מלך ב״שטיחי משתלבים אלו וכל הפשוטה,

 אותה", למצוא "ניתן המשורר, מסביר היום, ההיסטורית. לתפארתה

 בדי נאבקו כאשר בזנבו, מצבה בין הניגוד נוצר וכך וזה, זה במקום
 אין כשכבר דווקא בה, מתעניין אינו איש בו ההווה לבין אליה, להגיע

5’אליה. הדרך את לפלס כדי בסכינים צורך

 "בחלוק עצמה: הזמרת את לתאר המשורר עובר ומביתה מעברה
 עליה השמלה נעלמה ז)לים"; ؟פור ؟؟؟עי / במיאה שעות / ؟הוי ביקר
 מראיתה על לשמור ונואש עצוב ובניסיון בחלוק, והוחלפה נאבקים היו

העבר זמן בין טראגי עימות אפוא משרטט "השיו טוקד: נפתלי של דבריו וראו 59

 לאפשר מנת על קובע כגורם סולקה הציונית התימה וה״כאן". ה״שם" ובין וההווה,
 את משקפות השיר... של הקירמית בחזית לבלוט האישית־האנושית לטוגדיה

 מיטת (;67 ,1983 )טוקר בישראל״ המזרחית החברה של מעמוה וידידת בשלונה

 )שם(. בעולים וטיפולו האשכנזי לממסד אירונית מיטונימיה היא לדבויו, הסוכנות,

כרמי, ט. יוי על לאנגלית, בתרגום עברית לשירה באנתולוגיה השיר הכללת על וראו

 חיה אפשרות בה לראות האפשוות חוסר מתוך ברויה, בדמות מדובר כי נכתב שם

(.2005 )שניר ומציאותית
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שעות, שנמשכת במראה הבהייה זול. איפור בעזרת המראה, מול
 מצביעים השינה, מן לצאת לא בוחרת היא בו שבהישארותה והחלוק

 והוד אקטיביות אותם בהם אין שכבר עייף, בייאוש ששקעו חיים על
מפורסמת, זמרת של קולה את לתאר המשורר עובר מכאן העבר. של

אליו: בדברה המרכזי, אמנותה כלי שהיה

מבין אינך / עינינו אישון החמישי מחמד / אומרת: ״וכשהיא ونم؛
ועינים צלול לב / צרוד, קול אלפסיה לזהרה / היאשוך ברגע ت
(.29 ,1976 )ביטון, יה״٢אלפס זהרה / אהבה. עות5^ ס

ألئ؛׳
כבר )הזמרת הראשון ברגע זרותו למרות מפתיע, משהו חושף הקול ٦٩

באשקלון: זאת הצהרה תוכן של לכאורה הזרות ולמרות הצטרדה(,
הקולחושףאתהקשרהרגשישנותר٥٥ןעיעינו״;١יקזיז!!יש٠"נ)ךו?;ד .٠٠٠٠(

והופעתה, ביתה של העליבות ולמרות הגדול, המלך של לחצרו و־

 ועיניים צלול נותר הכול, שלמרות לב חושף הוא הצטרדותה, למרות
חושף כלומר הנוכחי. השבר למרות אהבה, של חיים על שמעידות ’$־־

"זוהרה להישאו והכוכבת, הסמל אלפסיה, זוהרה של הצלחתה את م
אלפסיה". أ:

המזרחי המשורר של הצורך בולט נוספים, ובשירים זה, בשיר ٦؛
 המחסור את ולמלא הציונית, להיסטוריה אלטרנטיבה להציב

בתקשורת, בבתי־הספר, )בספרות, בארץ המזרחית בהיסטוריה
 למקום זכו שלא חשובות קהילתיות לומויות פנייה ורך באקדמיה(,

 והפיכתם משפחה, ולקרובי להורים פנייה דרך וגם בארץ, ראוי
אלפסיה, זוהרה על בשירים כך עליהן: שישוררו הראויות לדמויות

 כ חסין, דויד ר׳ בוזגלו, דויד רבי

 עמ' שם, שושן", בן )"אלגיות
 באיזכורים וכמובן (,30-27 עמ׳

 ביב אימו. של יותר ועוד אביו,

 ا למשל הקהילה, בחיי חשובים
 בשנח שהתחוללה אדמה רעידת

 י־חג )באופן העיר מתושבי כרבע
3נ העיר מיהודי שלישים וכשני

 גם כתב זו אדמה רעידת על
 הי שני (.131-129,2003 )הלוי,

 האב זמן אזכור של הן החזרות,
 "כ הדה", זה שלישי יום "؟ערב

 ’ הקינה מילת בצירוף האם אל

 פעמיים, החוזרת איך השאלה
 הבתים בארבעת בוזגלו אצל

 טיבו את ומבליטה "תוך" היחס
 נשמעברם! "וקול האדמה: תוך
 י אדמה/כל עמקי "תוך (,130

 "לשאול רגביה", תוך משכה /
 ל בקריאה נפתחת בוזגלו של

 אגאדירחוסל עיר והילילו/כי
 1בנ בוזגלו של קינתו שאולה".

 < בהרחבה מפרטת והיא הלוי,
צעירים // בחורות גם בחורים

 והמלך ,1953-1927 בשנים צרפת, שלטון תחת מרוקו סולטאן היה החמישי מוחמר 60

 על־ידי למרגסקר הוגלה הוא 1953ב- ;1961-1955 בשנים העצמאות, עם הואשון

 מוחמר החסות; משטר את ביטלו הצרפתים ואז ההמון, בלחץ והוחזר הצרפתים,

 יהודי עם הטובים בקשריו ונודע מרוקו, לעצמאות שהוביל המלן נחשב החמישי

פעילותו. שלבי בכל מרוקו

 טהרו כבשות עם / קוושים חן
 ב / אדמה עמקי תוך // נבלעו

 א ופערה // תושביה אחינו /
ר תוך משכה / בה גרו נוצרים
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 שעות, שנמשכת :מראה
 מצביעים השינה, מן גאת
 והוד אקטיביות אותם הם

מפורסמת, ומרת של ולה

 מבין אינך / עינינו ון٥י
 ים5ןעי ؟לול לב / ؟רוד,

(.29,1976 ן,

 כבר )הומרת הראשון "גע
 באשקלון: ואת הצהרה :ן

 שנותר הרגשי הקשר את ף
 והופעתה, ביתה של :ות

 ועיניים צלול נותר הכול,
 חושף כלומר הנוכחי. בר

"ווהרה להישאר הכוכבת,

 המורחי המשורר של ירן
 המחסור את ולמלא ז,

 בתקשורת, בבתי־הספר,
 למקום ובו שלא חשובות

 והפיכתם מעופחה, קרובי
 אלפסיה, ווהרה על צירים

 והמלך ,1953-1927 בשנים :רפת,

 על־ידי למדגסקו הוגלה הוא 195

 מוחמר החסות; משטר את :יטלו

יהודי עם הטובים בקשריו ונודע

 שושן בן גוןלן, שלמה יוסף, בת פרחה חסין, דויד ר' בוזגלו, דויד רבי
 ,1979 ביטון )ארז וסוליקה (,35-34 עט' שם, שושן", בן )"אלגיות

 של ודודות דודים של האינטנסיביים באיזכורים וכמובן (,30-27 עט'
 היסטוריים אירועים על גם כותב ביטון אימו. של יותר ועוד אביו,

 באגדיר", האדמה רעידת "על בשירו למשל הקהילה, בחיי חשובים
 ניספו שבה (,41-40 עט' )שם, 1960 בשנת שהתחוללה אדמה רעידת

 יותר, עוד נפגעה היהודית הקהילה יחסי )באופן העיר מתושבי כרבע
?ספו(. העיר מיהודי שלישים וכשני
 ישראל בארץ כנראה בוזגלו, דויו ר׳ גם כתב זו אדמה רעידת על
 בולטות ביטון ואצל קינות, הס השירים שני (.131-129 ,2003 )הלוי,

 (,40 ,1976 )ביטון, קהוא״ ״בערב האסון, זמן אזכור של הן החזרות,

 הפניה הכפלת של הן קהוא", בערב "כי ה",٦ה זה שלישי יום "؟ע.ףב
 מילת של והן אמא", אמא "הוי "הוי", הקינה מילת בצירוף האם אל

 "איכה": את ומהדהדת קו.ףה״> "איך פעמיים, החוזרת איך השאלה
 מילת חוזרת החמישה מן הראשונים הבתים בארבעת בוזגלו אצל

 אל האדם בני את שמשך האסון, של טיבו את ומבליטה "תוך" היחס

 ,2003 )הלוי, שממה״ בתוך כקורא / ברמה נשמע "וקול האדמה: תוך

 בה גרו נוצרים "וגם נשמה", בהם עוד כל / ארמה עמקי ״תוך (,130

 קינתו נרמסו". עפר ובתוך / למנה היו ״לשאול רגביה״, תוך משכה /
 "ספדו עצמה: הקינה פעולת לפעולה, בקריאה נפתחת בוזגלו של

 חיים ירדו / נפלו שם ובנים אבות // חוסלה אגאדיר עיר כי / והילילו
 יהודה ר׳ של אזור שיר דגם פי על בנויה בוזגלו של קינתו שאולה".

/ ונשים ״אנשים השונים: הניספים את בהרחבה מפרטת והיא הלוי,

 ילדי // ומעובדות מניקות / וישישים צעירים // בחורות גם בחורים
 אבדו וכבר / חמה זרחה לא עד // טהורות כבשות עם / קדושים חן

 בתוכה ערבים על // נשמה בהם עוד בל / אדמה עמקי תוך // נבלעו

 וגם // יושביה אוכלת ארץ / לועה את ופערה // תושביה אחינו /
רגביה". תוך משכה / בה גרו נוצרים
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لع؛ب١ع'٠ج٠،ا ١،٣غا،.1ه

 פותח והוא בלילה, החורבן התחוללות את בשירו מדגיש ביטון גם

 ؟קום שלמה שעיר / *!؟א אמא הוי / קו.؟ה ״איך וממשיך ؟הוא״ ב"קע.؟
 האנשים, חרדת נזכרת בוזגלו אצל גם ך":٣?ח בץעקות לגשש / באחת

 שאין מובן אך האסון, התחוללות על שואל/תוהה הוא וגם קריאותיהם,
 חנינה רב חסד "רב העולמים: לריבון אלא לאימו זאת שאלה מפנה הוא

 שירו את מסיים ביטון ٥٠(.130 ,2003 )הלוי, עשו?" מה הצאן אלה /
 לא בוקר כי בבקשתם בעולם, שנותר החלל מול הנותרים של בכאבם

שלישי: יום ערב באותו שהייתה לשינה המסתורית ובתאווה יבוא,

 ?יתו שאיות מול היושב חושב מה / אמא אמא הוי / כך "ןא؟ר

 הוי / ביקר. ؟אותו שייעקה ؟؟אשון הדבר מה / .יקיךיו הקר מול /
 ?ע.ו־ב כי אוקךים וק.רים٠ן؟ז / בקר בא ן־לא ו؛_ואי / אמא אמא
/ קיה זה שלישי יום בערב / לשנה קתוקה תאוה היתה / ؟הוא ' ■ ثتحغغذ'ا;ذ

 אולפנא בית תלמידי לזעקת קול שהעניק שבוזגלו אחרי זאת לעומת
 / שוממה אמת "תורת כותב: אסונה על עצמה התורה ולזעקת שןספו,

 אל פונה מה", ועל מאורות כבו / ולמה מר צועקת // גוועו כי בניה על
 אליהם פנים האר / רחמים מלא ״אל ולנחמה: להגנה בבקשה האלוהים

 להם ניחומים ושלם // עליהם בכנפיך גונן / ותמימים צדיקים ועם //
 להם היה // ישבעו טובך ורב / נחמה להם וקרא קום // ולאביליהם /

רוממה". ימינך לחומה/כי
 על בוזגלו, ושל ביטון של הקינה את במאמר השווה הלוי יוסף
 כמשל השירים, שני בין ו؟שונות המרחק הבלטת תוך אגדיר, חורבן

 השוני מלבו החדשה. העברית לשירה הפיוט מסורת שבין למרחק
 לעומת בוזגלו, כותב שבהם ובחרוז במשקל האזור שיר בתבנית הצורני

חנינה" "וב )שהתואר חנינא רב י״ז; כ״ו, ٠ב׳ משמואל שיבוץ עשו" מה הצאן "אלה 61
ישראל. בארץ אמורא היה שמו(, את מהדהד לאלוהים

אלמגוב מן אנא

 ד בנתיב ביטון של הליכתו
 מבחין מארב(, - המוזהב

 שירי אכן בשירו. אמוני או
 שאו למרות אך ٥2בתפילה,

 הראשונו במאות הן לפיוט
 מספיקו הגדרה הוא שאין

 בוזגלו דויד ר׳ של פיוטיו
 ליטורגי. תפקיד להם שאין
 נזכרים ביטון של זה בשיר

 אלוהי אל ולא ה^ם אל היא
 ביטון של בשירתו הרואות

 של קריאה מעיז בכך שיש

 כ שירה או החדשה העברית
 ’ביטון. של שירתו מכלול

 צרותיו את מתנה שהפייטן
 המשור כן הכול־יכול...לא

 1מ עם ודברים דין עוד אין

 האדם אלוהיו. לפני שיחו

 ן ביטון של הקינה אימה...
 הפורענו מול העומד באדם
 דומה,(.137,2003 )הלוי,

 לו שאין כמי הלוי ידי על
 1דו החילוני הזן ומן אדוק,

’מודרניסט דיכוטומיות על

 7בוזג דויד ר׳ על שיוו כי אם 62
 ב؛ האנדלוסית התומורת של

 מו לוק, חיים ו׳ של במופע

בו והשתלב עולמים", "אהבת

לגבי מדויקים אינם גם ואולי 63
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דור

 פותח והוא בלילה, החורבן
 ؟קום שלמה אמא/שעיר ؟א

 האנשים, חרדת נזכרת :וזגלו
 שאין מובן אך האסון, וללות

 חנינה רב חסד "רב העולמים:
 שירו את מסיים ביטון ،1(.1:

 לא בוקר כי בבקשתם עולם,
שלישי: יום ערב באותו ז

 יתו5 שאריות מול היושב שב

 הזי./ביקר יעשה؟אזתו٠؛זןש
 בערב כי או؟.רים והזוברים

/ ה٦ה זה שלישי יזם עע.ךב /

 בשירו: בלבד אחד )חרוז החופשית השירה בנתיב ביטון של הליכתו

 ליטורגי יסוד מהערר הנובע בשוני הלוי מבחין מארב(, - המוזהב
 תפקיד לשמש נועדו לא ביטון ארז של שיריו אכן בשירו. אמוני או

 ומהותי מרכזי היה הליטורגי התפקיד שאכן למרות אך ٥2בתפילה,
הרי האחרונים, בדורות והן לצמיחתו, הראשונות במאות הן לפיוט

 אזלפנא בית תלמידי לזעקת

 / שוממה אמת ״תורת כותב:
 אל פונה מה", ועל מאורות בו
 אליהם פנים רחמים/האר לא

 להם ניחומים ושלם // עליהם
להם היה // ישבעו טובך ורב

 על בוזגלו, ושל ביטון של ־
 כמשל השירים, עזני בין וונות

 השוני מלבד החדשה. עברית
לעומת בוזגלו, כותב שבהם "וז

 חגיגה" "וב חנינא)שהתואר רב י״ז; ,٦

ישואל.

لد| ا٠در٧ اآلم ׳ויי ״■٠٠

 מורדים"(, נא "בינו מובהק, באופן )כגון בוזגלו דויד ר׳ של פיוטיו
 אכן יותר: מורכבת האמוני היסוד שאלת ליטורגי. תפקיד להם שאין

 הפנייה אלוהים, לא אולם והאדמה השמים נזכרים ביטון של זה בשיר
 המסקנות הסקת לבין אלו דברים בין אך אלוהים. אל ולא ה^ם אל היא

 ודומה המרחק, רב לגמרי חילונית שירה ביטון של בשירתו הרואות

 השירה מהי של שטוחה הכללה ררך ביטון של קריאה מעין בכך שיש
 במבחן עומדים הדברים ואין בכלל, מודרנית שירה או החדשה העברית
 נהוג פיוט של "בעולמו הלוי: כותב כך ٥ביטון.נ של שירתו מכלול

 לפני שולחיו של וצערם סבלותיהם את או צרותיו את מתנה שהפייטן
 למשורר מאלוהיו... לבו שהסיר המודרני, המשורר כן לא הכול־יכול...

 את ששפך לפייטן, בניגוד עולם, של מנהיגו עם ודברים דין עוד אין
מעוררת מרחבית בבדידות שרוי המודרני האדם אלוהיו. לפני שיחו

 מדברת היא דתי. או לאומי סממן כל הסוה ביטון של הקינה אימה...

 הוא" באשר באדם ועוסקת עליו... שבאה הפורענות מול העומד באדם
 כאן נקרא כמייצגו, וביטון המודרני שהאדם רומה (.137 ,2003 )הלוי,

 אקזיסטנציאליסט להיות אלא אלטרנטיבה לו שאין כמי הלוי ידי על

 ביקורת כל ללא הרלגיוזי, הזן מן ולא דווקא, החילוני הזן ומן אדוק,
שבמרכזן. החילון תפיסת ועל אלו, מודרניסטיות דיכוטומיות על

 בהופעות תדיר באופן מוקוא הנהרה", בעצם "לובר בווגלו, דויד ד׳ על שירו כי אם 62
 הוקרא וכן בווגלו, דויד ר׳ עול פיוטיו לביצוע במקביל האנדלוסית התזמורת של

 ,2010 ישראל בפסטיבל בוזגלו, דויד ר׳ עול מתלמיויו לוק, חיים ו׳ של במופע
בתוכו. הפיוטים ברצף והשתלב עולמים", "אהבת

החדשה. העבוית השידה מכלול לגבי מדויקים אינם גם ואולי 63
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 עמדת לבין בוזגלו של עמדתו בין הבדל כל אין כי מסיק הלוי

 פייטן בין המרחק כי במאמרו משנה בכותרת ורומז ٥4העבר, פייטני
 הפייטן את ברמיזה ממקם כלומר ٠ממערב מזרח כמרחק הוא למשורר

 ממחיש ביטון ארז של "שירו הלוי לדברי ממערב. המשורר ואת ממזרח
 נתהולל ואשר בישראל עדות כמה של נחלתן שהוא התרבות משבר את

הפייטנים לבין המשורר בין הדרכים פרשת לארץ... העלייה בעקבות החוש הדור בן המשורר של פניו היצירה. תכלית בשאלת מתבטאת ٠
מה כל מעליה פרקה המודרנית האמנות שכן האדם, לעבר מופנים ج של קינותיהם בין לחילונית... והייתה האני', ׳בשירות אמנות שאינו ٠

השבר על מעידה והיא תהום, פעורה ב؛טון של לזו ובוזגלו זעפרני ٧لت
האחרונים". בדורות המזרח ארצות יהודי של הרוחנית היצירה ברצף ي

של לקינתו בוזגלו של קינתו בין משמעותי הבדל שקיים ספק אין ل
משייך אינו שביטון ספק ואין ותוכנן, צורתן סגנונן, בלשונן, ביטון ن
חייו בתוך נפערה תהום כי לתחושה שותף והוא הפיוט, למסורת עצמו و)
הקהילתי; וה؛יסט^רי התרבותי הרצף את קשה באופן קט؛؛ וזו ^מש, י

וכן משמעות לה להעניק התהום, את לתאר לניסיון קשור ביטון של ح

עליה. לגשר ואף מהרסנותה, וקהילתו עצמו את לגאול :;1
ילדותו, של הכנסת בית את זיכרונות בפרק ביטון ארז תיאר וכך
 הקרוי קטן כנסת בבית עשר, בגיל שם "אי אביו: עם הולך היה שאליו

 חדשים עולים שכונת השכונה, באמצע רחל׳ אמא של הכנסת 'בית
אבא, של הגדולה ידו בתוך הקטנה ידי השנה, בראש לוו. בעיר ממרוקו

רטטים, רטטים כולי ואני המילים ממני נעתקו ויבור, בו שאין ילד ואני
 אותי הפוקדת התרגשות לי נכונה יודע, אני שם, הכנסת. בית אל צועו
 האחים ילדותו, מחברי שניים ביטון לדברי (.2006 )ביטון, שנה" מדי

 את בקהל לקרוא השנה בראש חזקה להם "לקחו חמו, בן ושמעון אהרון

בוזגלו ר׳ של בשירו והנוצרים הערבים עם באסון הגורל שותפות שפיווט פי על אף 64

למדי. מווונית היא

 ו רצון" שערי "עת הפיוט
 נב הייתי בשנתיים־שלוש

ולקרוא בקהל לעמוד אני

 בו קופל רוח, "שפל

בעיני/נ נחשב אני

 בן אהרון דבר של בסופו

 קריאתו בין המחבר שיר
מותו:

 וומ בן א؟ךן "ןעוד
 ה؟ןכ בשנה/בבית

 העי את ףמו/קו.ךא
’ לךמיז ומבקשים /

 הנוראים. בימים /
עצמו" של העקדה

נ ילדותו של הכנסת בית

 בל קטן "?ית־^קת
 הגב./בערמו /מן
 נום קיר על / נו?ל
נוקלים, קירות שני

ע באדמה לעי/٩؟

 הרחיב זיכרונות בפרק
הוא רחל" אמא שם על
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 מהם קטן שהייתי אני רוח". "שפל הפיוט ואת רצון" שערי "עת הפיוט
 גם אוכל אחד שיום בלבי ופיללתי קנאה נמלא הייתי בשנתיים־שלוש

המטלטלות: השורות את ולקרוא בקהל לעמוד אני

 לפניך // ואימה פחד ؟וב אקדמך / וקומה ברך שפל רוח, ״שפל

)שם(. באדמה" קטנה ؟תולעת / ؟עיוי וקשב אני

 כתב וביטון הימים, ששת במלחמת נפל חמו בן אהרון דבר של בסופו

 לבין יצחק עקרת על רצון" שערי "עת בפיוט קריאתו בין המחבר שיר
מותו:

 שנה מדי / מוע؟ של העקדה את קו.ךא / קמו ן5 אהרן "ועוד

 בן אהרן / לוד ؟עיר / רחל אמא של קטז٠ך תו؟ק؟ ית5؟ / בשנה
בקהל, עמידה של בהתרגשות / עעמו של קעקךה את ךא١ק / קמו

 י؟קק עקקת את לקרא / לבקרים להניח / לו לקמז ימ?קשים /

 את לקריא / ושוב שוב טקעקש הוא / אבל / קנוק^ים. בומים /
(.20 ,2009 )ביטון, עעמו״ של קעקקה

אחר: בשיר ביטון שכתב כפי נהרס, ילדותו של הכנסת בית

 מאחור עליך ؟או / צךךים٠ד מן אוקך הכו / ؟לוד, קטן ״؟ית־؟ו؟ת

 קיר אתה / וע؟שו / מלמעלה. ^ליך ؟או / ؟ערקה / הגב. מן /

/ ^؟ה / וע؟שו / ؟לוד, ןק؟ תו؟؟ית"؟ / נו؟ל, קיר על / נו؟ל
 ל؟י / לוו,؟ קטן תו؟؟ית־؟ / שפו؟ה, אדמה / ٠נו؟לים קירות שוי
(.2010 )ביטון, לור״؟ קטן תו؟؟ית־؟ / שפו؟ה ؟אדמה ל؟י / ؟ך

 הכנסת "בית הכנסת: בית הרס על ביטון הוחיב זיכרונות בפרק
של בולזוזרים נופלים. קירות שני עכשיו הוא רחל" אמא שם על
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 עשו כך בו. והיכו מתגנבים של בעורמה מאחוו עליו באו עמידר
 בית חצי נעשה שביתם ראו בבוקר שקמו ואנשים השכונה, לכל

 מאוחר לעבור כדי הרובע בקצה רעועים לצריפים כורחם על ועברו

 ובזיכרונותיו בשירו כך )שם(. יותר" עוד מדולדלת לשכונה יותר
 שחוו המעמדית והרחיקה הממסדית האלימות מתחברת ביטון של
המשכנת, החברה אלימות באמצעות השאר בין בלוו, שכונתו בני

שלכאורה הקדושה ושל הקהילה של בסמל הפגיעה עם "עמירר", ٠
עם עצמו מזהה ביטון מרוקאי. קהילתי כנסת בית בה, לפגוע אין ح

את ומחבר )שם(, שפוכה" באדמה לבי / בך י"ל؟ החרב, הכנסת בית ٠
חיי "כשגם שלו: האישי ולחיפוש שלו, האישי לשבר ושברו חורבנו لذي
נדרתי מקריים, חיים קטעי של אוסף ונעשיתי נפולים קירות נעשו زج؛
כנסת בית חיפשתי מדומות, דעות רגשות, בדלי לעיר, מעיר בארץ ادت

הכנסת בית של והרעדה החיל את במעט ולו לי שיזכיר הנוראים לימים دن
וקירותיו )שם(, גבירול" אבן של רוח שפל הפיוט ואת רחל אמא و־

ושלו ישראל, בארץ אביו של הבית חצי הם הכנסת בית של הנופלים ست
"שפל הפיוט של ורעדה", "חיל של גאולה אחר החיפוש והם עצמו, دج
עצמו. שירי ושל רוח" در'،
بعه؟?

אחריתדבר: قت:

 פי על אותה העמידה החדשה העברית הספרות של ההיסטוריוגרפיה
היהודיות, לספרויות ובניגוד לה, שקדמה העברית לספרות בניגוד רוב

 של ברצף וזאת המסורתיים־דתיים, ובתכניהן השונות בלשונותיהן
 מול עברית ספרות דתית, ספרות מול חילונית ספרות דיכוטומיות:

 ספרות יהודיים(, ב״ז׳רגונים" או הגויים )בלשונות רב־לשונית ספרות
 מול ואירופית מודרנית ספרות גלותית, ספרות מול וציונית לאומית
 הספרות של ההיסטוריוגרפיה כותבי מרבית תיארו כך מסורתית. ספרות

וחילון: התמערבות כאירופיזציה, המוכזי מהלכה את החדשה העברית

 א הוגיש (1927) לחובר
 1930) קלוזנר ולחילוניות,

 ההשכלו לתנועת החדשה

 העמי ככל "להיות ניסיון
 ל ובתוכן בצורה בהידמות

 נ מעבר החדשה העברית
 ٠ סדן האירופי. ההומניזם

 הז' בכל העברית בתחומי
 החילז את הדגיש (1965)

 ה בספרות וראה החדשה,
 החיב את הדגיש (1988)

י' וכתיבת החדשה, היידיש
 ההיסטור רוב אפוא כך

 ’וכל היהודים, מספרויות
 ב׳ המחולז החלק את ורק

 באופן בהיסטוריוגרפיה
 בתפיסת אירופוצנטריות

 < כך אירופה. לספרויות
 המאוו הפיוט מסורות של

1ו בעברית אחרות בסוגות

 ו זו, מגמה כנגד עמד סדן 65
 נ על יהודית, ספרות נכתבה

 היהודי לשונות של בהקשו

 1)ע יהודית כלעזון לא הזכיר
 המזרה של לספוותם ויחסו

מודרניזם של )בהקשר דיונו

 כאמו עמד זאת מגמה כנגד 66
וו החסידים של יצירתם את

 נגיו היו לא שלרוב לשונות 67

ל: לגרמנית, ליידיש, בניגוד
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 עשו כך בו. והיכו מתגנבים
 בית חצי נעשה שביתם ראו
 מאוחד לעבור כדי הוובע צה

 ובזיכוונותיו בשירו כך עם(.
 שחוו המעמדית והרחיקה ית

 המשכנת, החברה אלימות ת٦
 שלכאורה הקדושה ושל ;ילה

 עם עצמו מזהה ביטון "וקאי.
 את ומחבר )שם(, שפוכה" ;מה

 חיי "כשגם שלו: האישי יפוש
 נדרתי מקריים, חיים קטעי ,ל

 כנסת בית חיפשתי מדומות, د
 הכנסת בית של והרעדה החיל ل

 וקירותיו )שם(, גבירול" אבן
 ושלו ישראל, בארץ אביו של ل

"שפל הפיוט של ורעדה", חיל

 פי על אותה העמידה החדשה
 היהודיות, לספרויות ובניגוד ה,

 של ברצף וזאת רתיים־דתיים,
 מול עברית ספרות דתית, וות

 ספרות יהודיים(, ב״ז׳רגונים" ؛ו
 מול ואירופית מודרנית ספרות

 הספרות של ההיסטוריוגרפיה :י
וחילון: התמערבות אירופיזציה,

 האירופיות הספרותיות לצורות החיבור את הדגיש (1927) לחובו
 העברית הספרות בין הדוק באופן חיבר (VII ,1930) קלוזנר ולחילוניות,

ا זאת בספרות וראה האירופית, גאורות’7ו ההשכלה לתנועת החדשה
 העולמית", הספרות מן "לחללן ולהפוך העמים", ככל "להיות ניסיון

 בספרות ראה (1958) הלקין אירופה. לספרויות ובתוכן בצורה בהידמות

? בהשפעת לאנתרופוצנטריות, מתיאוצנטריות מעבר החדשה העברית
 ליצור ניסיון ההשכלה בספרות ראה (1950) סדן האירופי. ההומניזם

 קודצווייל אירופה; בספרות המצויים הז׳אנרים בכל העברית בתחומי
! העברית הספרות בעיניו שעברה הקיצוני החילון את הדגיש (1965)

إ הרשב היהודיות. למסורת ביחס שבר העבוית בספרות וראה החדשה,
 )וספרות החדשה העברית הספרות בין החיבור את הדגיש (1988)

האירופי. למודרניזם אירופה( בלשונות יהודים וכתיבת החדשה, היידיש

 החדשה העברית הספרות את ניתקה ההיסטוריוגרפיה רוב אפוא כך
 העברית,־؛ היצירה את רק שלה בנרטיב וכללה היהודים, מספרויות

 נמשכה המחלוקות כל עם היהודים.؛؛ ביצירת המחולן החלק את ורק

 והן יהודית־אירופית הגמוניה הן קבוע באופן בהיסטוריוגופיה
 הצטרפות כמהלך החדשה העברית הספרות בתפיסת אירופוצנטריות

 הרלבנטיות נשללו מתחלפות מסיבות אפוא כך אירופה. לספרויות
 האחרונים בדורות מזרחים יצירת ושל המאוחרות, הסיוט מסורות של

העברית הספרות ותולדות ؛’אחרות, ובלשונות בעברית אחרות בסוגות

 שבהן אהדוה אירופיות ולשונות הייויש, להכנסת וטען וו, מגמה כנגד עמד סדן 65

 הוכיר סדן וכוונתו. קהלו, והות הכותב, והות של הכלל פי על יהודית, ספוות נכתבה
 לא ואת, לעומת העובית, את היהודית. הספרדית את היהודים לשונות של בהקשר

 סדן על פרוש איריס וראו ורה. כלשון ולא )ערבית-יהודית( יהודית בלשון לא הוכיד

 למכלול היידיש את מכניס הרשב גם (.2007 )פרוש המודחים של לספרותם ויחסו

מוררניום(. של )בהקשר דיונו

 גם החדשה העבוית בספרות לכלול שקרא סדן בעיקר כאמור עמד ואת מגמה כנגו 66
והמתנגדים. החסידים של יצירתם את

 החושה, העברית הספרות היסטוריוגרפיות לכותבי נגישות היו לא שלרוב לשונות 67

וכו׳. לאנגלית לגרמנית, ליידיש, בניגון
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شط
'م

 הפרספקטיבה בלבד. אשכנזית כמעט מפרספקטיבה סופרו החדשה
 ٥8ובמזרח, באשכנז לגווניה הדתית היצירה את שללה בעיקרה החילונית

 את עצמן על קיבלו שלא יצירות שללה המודרניסטית הפרספקטיבה

 יצירות דחקה הציונית הפרספקטיבה האירופי, המודרניזם מאפייני
 שללה אוריינטליסטית ופרספקטיבה ؛’הלאומי, הזמן מול פעלו שלא

 אפוא כך ’“האחרונים. ובדורות בהווה במזרח היצירות כל של ערכן את
 את דחתה החדשה העברית הספרות של המקובלת ההיסטוריוגרפיה

 אותם הזבירה ולא החול ושירת המקאמה הפיוט, מסורות רלבנטיות
 לכתיבה התייחסויות כמעט הכילה לא פעילים, הווים, כיסודות
 של אזכורו )מלבד )לדינו( ובספרדית־יהווית בערבית־יהודית בערבית,

 בלבד, מועטים מזרחים יוצרים והכילה הספרדית־היהודית(, את סדן
’בעברית.' ורק בארצותיהם, ולא ישראל ובמדינת ישראל בארץ ורק אך

 המזרחי, ההקשר אל ודת התחלנות של אירופית דיכוטומית ראייה שיכפול מתוך 68

 החילון ושאלת בציונות התיאולוגי ההקשר על זאת. העברה של פרובלמטיזציה ללא

 חילוניות של דיכוטומיות תפיסות על לביקורת .2008 ושנהב 2006 רז־קרקוצקין ראו

 והקטגוריה למודרניזציה, ספרד ויהדות אשכנז יהדות ביחס הבדלים על הצבעה ודת,

.2010 וידגר 2008 בוזגלו ,2001 זוהו ראו: המסורתית,

 ספוותם רוב הודחקה כך (;2006 וצמיר Giuzman 2003) לאומי סובייקט יצרו ושלא 69

 המרכזית, לספוות וכתגובה כ״עדתית", שקד ידי על שאופיינה המזרחים, של

המרכזית, הספוות של האירופית לרמתה הגיעה לא שעוד ככזאת סדן יוי על ואופיינה

 העברי במודרניזם מינוריים יוצרים של נשים, של בעברית, מזרח־איוופה, יהודי של

 Giuzman) העבוית של הלאומית התפיסה את אמצו שלא פוגל, דויד דוגמת באירופה,
 וחבר 2005 שניר ראו פלסטינים, )ובעיקר בעברית לא־יהווים של כתיבה וכן (,2003

2007.)
 אותה הירידה. מתקופת מזוחי־ערבי שמוצאו "סגנון על פיכמן יעקב כתב לדוגמא כך 70

 כך כל זה תחוח שבסגנון הירוד החושה... הערבית הספוות של שירה ואותה פרוזה

 בשירת גם גילוי לידי בא זה וסגנון המקור. לפי אותו לבדוק צווך שאין ודאיי, בולט,

 אותה החסרים נג׳ארה, ישראל כר׳ שבהם, הטובים של אפילו המאוחרים, הספרדים

 מטפווות" ריבוי צמצום, היעדר יתירה, צבעונות הם האפייניים קוויה אצילות...

(.76 ,1975 )ברשאי
 תוו־הזהב בני והמקאמה החול שירת לפיוט, כמובן התייחסו אלו היסטוויוגרפים 71

 החדשה, העברית לספרות הקודמת הלאומית הספרות בתולדות מפואר כפוק בספרד

עברית לספרות בחוג לדוגמא )כך העברית היציוה של הכולל ברצף אותם וכללו

 ’חל קוטלגה לכך בנוסף

 מ יפה ספרות או כאמנות
 שנב הפיוט וכן החדשה,

 להיו אחרות, ובלשונות

 האקדנ החדשה, העברית
לקאנו מחוץ המחקר, ידי

 היא מה ההגדרה עצם
 הניסיו וריבוי משמעית,

 המזרחי המזרחית. הזהות
 הערב העולם יהודי של

 ביני היו כי אם אחידות
 אלו.' זהויות עם קשרים

 השונות, העדות יהודי
 להתבטל נועדו הנוצרי,

 ד כור ומדיניות הציונית
 חדשז יהודית־ישראלית

 הישראלי־ציוני־אשכנזי׳

 011 )צור, ״התמזרחות״
לחלקים חדשות זהות

 באזניבוסיטההע! שהזקם
 מהדזו על דעבזדתז ,1935

 גירו לאחו במזרח היצירה

אפשרויות׳ אלו במסורות

אצלו ואו ביקוותי ניתוח 72

 1ש וראו ;2011 צור ואו 73
 פרימוו כזהות המזרחיות,

 ההו׳ מן לגירויים כתגובה

ה בין הזמן, כל המתהוות

 חדש קטגוריות רוב פי על 74

צור כישראלים. נתפסים
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 הפרספקטיבה בלבד. אשכנזית

 ٥8ובמזרח, באשכנז לגווניה יתית

 את עצמן על קיבלו שלא ירות

 יצירות דחקה הציונית קטיבה
 שללה אוריינטליסטית £קטיבה

i אפוא בך ’האחרונים." ובדורות 
 את דחתה החדשה העברית ות

 אותם הזכירה ולא החול שירת
 לכתיבה התייחסויות כמעט ז

 של אזכורו )מלבד )לדינו( זודית
 בלבו, מועטים מזרחים יוצרים

 ’בעברית.) ורק בארצותיהם, ולא

 המזרחי, ההקשר אל ודת התחלנות עזל

 החילון ושאלת בציונות התיאולוגי !קשר

 חילוניות של דיכוטומיות תפיסות על ־ת

 והקטגוויה למודוניזציה, ספרד ויהדות ז

.2010 'דגר
 ספרותם רוב הודחקה כך (;2006 וצמיר ا

 המרכזית, לספרות וכתגובה "עדתית",

 המרכזית, הספרות של האירופית לומתה

 העברי במודרניזם מינוריים יוצרים של :,
 Giuzman) העברית של הלאומית התפיסה

וחבר 2005 שניר ראו פלסטינים, :ובעיקר

 אותה הירידה. מתקופת מזרחי־ערבי וצאו
 כך כל זה תחוח שבסגנון הירוד חועזה...

 בשירת גם גילוי לידי בא זה וסגנון מקוו.

 אותה החסוים נג׳ארה, ישואל כו׳ ؛בהם,

מטפורות" ריבוי צמצום, היעדר יתירה,

 תור־הזהב בני והמקאמה החול שירת ס,

 החושה, העברית לספרות הקודמת אומית

עברית לספרות בחוג לווגמא )כך :ברית

 לא ולפיכך כפולקלור, המזרחית מהיצירה חלק קוטלגה לכך בנוסף

 המזרחית הספרות נידונו אלו בהקשרים ממש." יפה ספרות או כאמנות
 בעברית האחרונות, השנים במאה במזרח שנכתב הפיוט וכן החדשה,

 הספרות אודות המחקר ידי על מוצבים להיות אחרות, ובלשונות

 על נראו הם שבהם במקרים אקדמי, והחוץ האקדמי החדשה, העברית
הקאנון. מול או הקאנון בשולי לקאנון, מחוץ המחקר, ידי

 וחד־ פשוטה אינה החדשה המזרחית הספרות היא מה ההגדרה עצם
 לגבי החריף לפולמוס קשורים להגדירה הניסיונות וריבוי משמעית,

 הקודמות זהויותיהם של ישיר המשך אינה המזרחיות המזרחית. הזהות
 ביניהן הייתה שלא והעות׳מאני, המוסלמי הערבי, העולם יהודי של

 וקשרי קשרים מקיימת היא אבל קשרים, ביניהן היו כי אם אחידות
 של לישראל הקודמות הזהויות כל לכאורה ’אלו." זהויות עם קשרים
 מהעולם אלו והן המוסלמי מהעולם אלו הן השונות, העדות יהודי

 האידיאולוגיה פי על לישראל, העלייה עם להתבטל נועדו הנוצרי,

 זהות במקומן להיווצר הייתה ואמורה ההיתוך, כור ומדיניות הציונית
 ה״רשמי", ההיתוך כור לצד אבל ואחידה. חדשה יהודית־ישראלית

 של רשמי לא היתוך כור נוצר הישראלי־ציוני־אשכנזי־חילוני,

 קטגוריות הממסד ידי על ליצירה במקביל (,2011 )צור, ״התמזרחות״
ביצירת ’‘היהודית־ישראלית.) החברה בתוך לחלקים חדשות זהות

 ביאליק )ראו ביאליק של העברי הספר מפעל וברעיון העברית, באוניברסיטה שהוקם
 מן לחלוטין מנותק באופן אלו את ואו אן גבירול(, אבן מחדוות על ועבודתו ,1935

 ראו לא מקרה ובכל יוידה, של כעידן ראו שאותה ספרד, גירוש לאחו במזוח היצירה

ביקשו. אותו העבוי התרבותי לרנסאנס הוות אפשרויות אלו במסורות

.2006 ושריוא ומדו חזן־רוקם אצל ראו ביקורתי ניתוח 72

וביניהן שונות, זהויות תפיסת בין המתח לגבי 2011 שניר וראו ;2011 צור ראו 73

 תפיסתן לבין משותף, מחותני מקור על המתבססת פרימורדיאלית, כזהות המורחיות,
 ויחסיות, נזילות סובייקטיביות, כזהויות תפיסת זה ובמובן החוץ, מן לגירויים כתגובה

j המתהוותכלד،זמן,ביןהשארבשלהשתנותןביחסלזהויותאחוות.
 האשכנזים בעוו הלא־אשכנזים, של זהותם את ייצגו אלו חדשות קטגוריות ווב פי על 74

.2003 ושנהב א2000 צור כישראלים. נתפסים
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אבירן, דויד של בשירתו הנשימההציונית השאיפה בין האמביוולנטיות התבטאה אלו הרשות זהויות
 ובלתי חדשה ישראלית זהות וליצירת היהודי העם לאחדות המוצהרת

 האוריינטציה ובין הגלויות, כל את שווה באופן השוללת גלותית,
 את התופס המערבי, האוריינטליזם ואימוץ הציונות, של האירופית

(.114 א,2000 )צור ונחות כנחשל המזרח

 המיני החופש ומן רביקוביץ דליה
 באותם הישראלית השירה של

 הציוני, הסיסמאות מן ה״אנחנו",
חיפשה זו שירה הסוציאליסטי.

 לתפיסת הן חריפה אלטרנטיבה סימנה ביטון ארז של שירתו

הדתית, המסורת מן כמפוצלת עצמה, את החדשה העברית הספרות ح
בדורו, השליט השירי לקול והן הערבית, התרבות ומן הגולה מלשונות ج

C בשירי כבר ”ומערבי. כאוניברסלי עצמו לעצב שביקש זן, נתן של

קיבל שאף הראשון, שיריו בספר שהופיעו מרוקאית", "מנחה מחזור 0؟
קהילתו, של הגלות לשון את יצירתו בתוך ביטון ארז שילב זה, שם الئ

וקשרים הדתית, התרבות מן יסודות המרוקאית, הערבית־היהודית ،٦
כפולקלוריים. שתוייגו בעל־פה, והיצירה הנשית היצירה עם הווקים م
שאינה ספרות חדשה, עברית ספרות של אחר מודל העמיד כך מתוך وح
של כאות או האחרים, חלקיה מול נתק של כאות זה חידוש נושאת و

שאחריו, המזרחית לשירה רחב ؟תח בשירתו ?תח בכך בכורה, يع
מסורות עם ומעמיקה מחודשת להתמודדות העברית, השירה ולכלל آج

מן להיחלצות במגע. העברית השירה באה שעימן המגוונות השירה ٩|

ישראל, מול כגלות החדשה, העברית הספרות שבבסיס הדיכוטומיות
ועוד. מזרח מול מערב חילון, מול דת גבוהה, ספרות מול פולקלור

 הפואטי הדגם מן רק לא רחוקה ביטון "שירת עלון: קציעה לדברי
 שהציב הישירה האמוטיבית הפואטיקה טשרניחובסקי... שירת של

 באותן בישראל ששלט הפואטי הזרם מן גם רב מרחק רחוקה ביטון

 את המאפיינת והדוקרנית האכזרית המשוננת, הציניות מן השנים:
ועוצרי הלהטוטניים המילים ממשחקי ויזלטיר, ומאיר זך נתן שירת

השירית, בצורה לו שקדם הדור ובני דורו בני לשירת מסוימת קרבה עם יחד זאת 75

 הראשונה בתקופה כי עצמו על העיד ביטון ארז הצורות; ובשבירת הלשון מן בחלק

(.12,2006 )ביטון לחלוטין״ ביאליקאית הייתה ״שיותי בנעוריו, כתיבתו, של

 בניסיו אירופה בארצות שמקורם
 האין השיוה עולמות את שעיצבו

 זה היה המזרח, אל פואטי חיבור
 ופתייני אפל קסם המזרח הילך

 0 )עלון אליו״ לשוב שיש מפואר

 ודומינ גדול משורר בבחינת אכן
 משתברינ הישראלית הפואטית

הרב" הפואטי כוחו בשל עוצמתי
 אפש ביטון ארז של שירתו את

 מו גם הוא במקרה: ולא כסותרות,
 מסורו אל ששב מי וגם החדשה,

 של מייסד אב גם הוא בהן. מרדה

 מנקוז קיימות. מסורות של ויורש
 כ כאב ביטון ארז עומד בישראל

 שיצר. הייחודי השילוב עם זאת,
 הב סיפורי דרך הזיכרון רצף של

 אוח שדחתה הגדולה להיסטוריה
 וההגיו השבר רגע של ושוב שוב

 מול וגם המזרחי הבית מול גם

 מחודש גיבוש לבין מחאה שבין
 ויקי אצל למשל לזהות אפשר

 לראו כמובן אפשר אך שטרית,
לעיס העניק שהוא הלגיטימציה
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 הציונית השאיפה בין יות1
 ובלתי חדשה ישראלית זות

 האוריינטציה ובין גלויות,
את התופס המערבי, ליזם1

 לתפיסת הן חריפה ;טיבה
 הדתית, המסורת מן ؛וצלת
 בדורו, השליט השירי לקול

 בשירי כבר ומערבי.؛' "סלי
 קיבל שאף הראשון, שיריו

קהילתו, של הגלות לשון ז

 וקשרים הדתית, התרבות !'
 כפולקלוריים. שתוייגו ־פה,

 שאינה ספרות חדשה, :ברית
 של כאות או האחוים, קיה١

 שאחריו, המזרחית לשירה
 מסורות עם ומעמיקה וושת
 מן להיחלצות במגע. עברית

 ישראל, מול כגלות החדשה,

 ועור. מזרח מול מערב לון,١
 הפואטי הדגם מן רק לא !ה

שהציב הישירה האמוטיבית
 באותן בישראל ששלט ואטי

r את המאפיינת והדוקרנית 
ועוצרי הלהטוטניים המילים

 השירית, בצורה לו שקום הדור ובני

 הראשונה בתקופה כי עצמו על העין

(.12,2006 )ביטון לחלוטין״ ית

 של הקסומה המקראית המאגיות מן אבירן, דויד של בשירתו הנשימה
 המרכזי הזרם וולך. יונה של הפרוע המיני החופש ומן רביקוביץ דליה

 מן להתנער כוחו בכל חיפש ימים באותם הישראלית השירה של

 הריאליזם ומן כשוופות, שנתפסו הציוניות הסיסמאות מן ה״אנחנו",
 שירה דגמי אחר ההתמעדבות, אחו חיפשה זו שירה הסוציאליסטי.

 התרבותיים הזרמים מן חלק להיות בניסיון אירופה בארצות שמקורם
 התרחש אם גם והאמריקניים. האירופיים השירה עולמות את שעיצבו

 למשל כך והקדמוני. הקדום המזרח זה היה המזרח, אל פואטי חיבור
 עבר וסימן רטוש, יונתן של בשירתו ופתייני אפל קסם המזרח הילך

 הוא "ביטון כך: ומתוך (;11-10,2010 )עלון אליו״ לשוב שיש מפואר

 וברב־המערכת המזרחית, בשירה ודומיננטי גדול משורר בבחינת אכן
 באופן המרכז־שוליים יחסי דרכו משתברים הישראלית הפואטית

(.12 )שם, הרב״ הפואטי כוחו בשל עוצמתי

 נראות שחלקן דרכים, במספר לתאר אפשר ביטון ארז של שירתו את
 העברית השירה מסורת בתוך גדול מורד גם הוא במקרה: ולא כסותרות,

 החדשה העברית שהשירה קודמות מסורות אל ששב מי וגם החדשה,
 דדך ממשיך וגם חדשה, שירית מסורת של מייסד אב גם הוא בהן. מרדה
 החדשה המזרחית השירה של מבטה מנקודת קיימות. מסורות של ויורש

 עזירית מסורת התגבשה שמולו מייסד, כאב ביטון ארז עומד בישראל

 מחדש הבנייה עם לערבית, עברית בין שיצר הייחודי השילוב עם זאת,
 כאלטרנטיבה ההורים ודמויות המשפחה סיפווי דרך הזיכרון רצף של

 והמתחדשת המחודשת הקריאה עם אותם. שדחתה הגדולה להיסטוריה

 ומחוץ מבית הכפולה העמידה עם וההגירה, השבר רגע של ושוב שוב
 התנועה ועם האשכנזית, הישראליות מול וגם המזרחי הבית מול גם

 לשירתו מובהקים המשכים זהות. של מחודש גיבוש לבין מחאה שבין
 שלום וסמי בן־הראש מואיז שירן, ויקי אצל למשל לזהות אפשר

 בשל אחרים, על גם שלו השפעות לדאות כמובן אפשר אך שטרית,
ובחומרי מסוימים בעולמות השירי לעיסוק העניק שהוא הלגיטימציה
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دج،٢٠هالم

دف־:،مت;للل.إ

 את הרחיב הוא נוספים במובנים גם כמו זה ובמובן מסוימים, חיים
 שאינה אשכנזית לשירה וגם יהודית־אמונית, לשירה גם האפשרויות

ישראלית. כשירה רק להיתפס מבקשת

 עם חזקים בקשרים עומדים החדשה המזרחית והשירה ביטון ארז
 מסרבים הם זה ובמובן אותם, שמקיפות האחרות השיריות המסורות
 האידיאולוגיה ביסוד שעמד זה דוגמת נתק, מעשה דרך להיבנות

 השירה וביסוד הים(, מן )שנולד החדש והישראלי החדש היהודי של
 מן היהודי של שורשיו את לקטוע בא הנתק מעשה החדשה. העברית
 עם משוחח ביטון המוסלמי. העולם מן המזרחי היהודי ושל הגלות,
 המאה עד שהתמידה מכולן, הארוכה העברית השירה מסורת הפיוט,

 השירית, מלשונו הרבה להבין אפשר זאת מסורת דרך העשרים.
 כלי רק הייתה שלא בשירתו, הערבית את לשלב בחירתו את וגם
 השילוב שירי במסורת המשך אלא ישראלי, בקונטקסט מחאה של

 ’החול.؛ ובשירת בפיוט לערבית עברית בין במרוקו( )המטרוז
 משפחתו, של היהודית בלשון והסיפורים השירה עם משוחח ביטון

 היהודים, שפות של לפסילה )בניגוד הערבית־המרוקאית־היהודית
 זה ובמובן והגולה(, הגלות משלילת כחלק בארץ, היידיש, דוגמת

 ומאפשר פולקלור, לבין גבוהה ספרות בין הדיכוטומיה את דוחה הוא
 בעברית, התקיימה לא רובה אשר הנשית, המסורת של כניסתה את

 ספרותית, בערבית המוצא, ארץ ספרות עם משוחח הוא לשירה;
 לספרות במקביל שנוצרה החדשה הערבית הספרות מן חלק שמהווה

 העת בכתב רבה פתיחות גילה מולה ואשר בישראל, המזרחית

”"אפיריון".

 על בקינות כבר בארץ המזרחית המחאה שירת שורשי את למצוא גם אפשר למשל כך 76

 מסורת במסגרת החמישים שנות בראשית רדאעי יחיא שלם הרב שכתב המעברות,

 תוקר "אש הלוי יהורה של קינתו ומול באב, תשעה קינות של והדגם התימני הפיוט

בקובי".
 אח", נהיה "כשחבר בשם מרוקאית, ציפוו - תמביסרת ספוו משיוי אחד לדוגמא וכן 77

.30 2009 ביטון ראו בלעמרי, ר?אח האלג׳יראי המשוור של לזכוו מוקרש

 בין משוחח אלו כל לצד
 ’הביאל זו עם הן החדשה,

 האקזיסטנציאלית־אישית,

 הוא עימן השיחה מתוך
 קולקטינ קוטב בין לנוע

 כ אינה אשר אלטרנטיבה
 השונ הקודמות העבריות
 בילדוח ובערבית, בעברית
 החדשה.؛ העברית לשירה
 בי' או להמשכיות, חידוש
 הנ שירת את ביטון עיצב

 1המ מפגש בתוך וכנגדה.

 י זה, ובמובן ביטון, ארז
 זג הוא האחרונים, בדורות
 שירי; עולם ולנסח וחדש,

 מוי מחאה קול היותה בשל
 העב השירה מסורת של

 י בין לאיחוי לה, שקדמו
 לישראלי המרוקאיות בין

 לחוויה המזרחית החוויה
לת? הפרברים בין למזרח,

 ביבליוגרפיה:
 ן עשב :1973 שלמה, אביו,

 :)2008 חלי, אברהם־איתן,

ישו לאבות שותף הוא ובכך 78

והכני הגלות, את האשכנזית
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 את הרחיב הוא נוספים :נים
שאינה אשכנזית לשירה 'גם

 עם חזקים בקשרים עומדים
 מסרבים הם זה ובמובן ותם,

 האידיאולוגיה ביסוד עזעמד
 השירה וביסוד הים(, מן ולד

 מן היהודי של שורשיו את ע
 עם משוחח ביטון המוסלמי.

 המאה עד שהתמידה מכולן,
 השירית, מלשונו הרבה בין

 כלי רק הייתה שלא שירתו,
 השילוב שירי במסורת משך

 ’החול.؛ ובשירת בפיוט 'ת
 משפחתו, של היהודית לשון

היהודים, שפות של ؛פסילה
 זה ובמובן והגולה(, הגלות ,

 ומאפשר פולקלור, לבין בוהה
 בעברית, התקיימה לא רובה

 ספרותית, בערבית המוצא,
 לספרות במקביל שנוצרה ישה

העת בכתב רבה פתיחות ה

 האשכנזית העברית השירה מסורת עם גם ביטון משוחח אלו כל לצד

 זו עם והן הספר, בבית התחנך עליה הביאליקאית, זו עם הן החדשה,
 הראשונים; שיריו את ?וסם שבאווירתה האקזיסטנציאלית־אישית,

 הכרח רואה שאינה אלטרנטיבה, מעצב הוא עימן השיחה מתוך
 סותרים: בקטבים אינדיבידואלי לקוטב קולקטיבי קוטב בין לנוע

 השיריות המסורות של הפסילה את מקבלת אינה אשר אלטרנטיבה

 ובארץ, בגולה המזדהית, החוויה ושל השונות, הקודמות העבריות
 לגיטימי כחומר החוץ, ומול בבית ובבגרות, בילדות ובערבית, בעברית
 בין לבחור הכרח רואה שאינה אלטרנטיבה ’החדשה.؛ העברית לשירה

 כך חדשה, משוררית זהות לעיצוב מרידה בין או להמשכיות, חירוש

 החדשה העברית בשירה ביותר היפה המחאה שירת את ביטון עיצב
של המרתקת המורכבות נוצרה הללו המסורות מפגש בתוך וכנגדה.

 הפוריים המשוררים בין הוא שאין למרות זה, ובמובן ביטון, ארז
 מישן המורכבת שלמה שירית שפה לעצב זכה הוא האחרונים, בדורות
 דווקא פוטנציאל, מהווה שירתו כן על חדש. שירי עולם ולנסח וחרש,

 מחורש לאיחוי בארץ, שהתרחש גדול שבר מול מחאה קול היותה בשל
 העברית השירה מסורות עם החדשה העברית השירה מסורת של

 לעברית, היהודים לשונות בין לחול, קודש בין לאיחוי לה, שקדמו

 בין בישראל, לחיים בגלות החוויה בין לישראליות, המרוקאיות בין
 מערב בין לערביות, היהדות בין האשכנזית, לחוויה המזדהית החוויה
לתל־אביב. הפרברים בין למזרח,

 על בקינות כבו בארץ המזרחית זמחאה

 מסורת במסגות החמישים שנות ؛שית
תוקד "אש הלוי יהודה של קינתו ומול

 אח", נהיה "כשחבר בשם מרוקאית, פור
.30 2009 ביטון ראו ץ?؟ףי,

ביבליוגרפיה!
 תשל״ד ירושלים, ניומן, מ' הסף, על עשב :1973 שלמה, אביו,

 תשס״ח עקד, הוצאת הכפולים, השורשים כאב :2008 חלי, אברהם־איתן,

העבוית השירה דחיית את הוא גם דחה הוא שאף ישורון, לאבות שותף הוא ובכן 78

והקרבית. היידיש את לשירתו והכניס הגלות, את האשכנזית
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 ,12 מזרח הכיררן כלאיים?״, שירת או מזרחית ״שירה :2006 שירה, אוחיון,

.43-35עט׳

 עט' ,99 גיליון אפיריון, לנשימה״, אוויר או בגרון ״מחנק :2006

23-22.

 ירושלים, מאגנס, לא, לומר הגדולה הזכות :2003 יוחאי, אופנהיימר,

תשס״ד.
 דוד רבי המשורר של שיריו אוצר השלם: דודים שירי :2001 דוד, בוזגלו,

שליט״א. עטיה אלעזר מאיר רבי הפייטן בעריכת זצ״ל, בוזגלו
 תיאוריה שכחה", של וריאציות ודוד: חיים "סאלים, :2003 מאיר, בוזגלו,

.184-171 עט' ,22 וביקורת,

 ירושלים. כתר, המסורת, על מחשבות לנאמנים: שפה :2008-
והערות: מספרדית תרגום לילות, שבעה :2007 לואים, חורחה בורחם,

המאוחד, הקיבוץ הוצאת ניצן, טל שירה: תרגום פוויס, אורי

תל־אביב.
 תל-אביב. עובד, עם הלוי, יהודה ר' מסעי אלה :1959 יהודה, בורלא,

תל-אביב. דביר, הוצאת ביאליק, נ. ח. שירי כל :1950 נחמן, חיים ביאליק,
תל־ דביר, א-ב, ספר שבעל־פה, דברים ביאליק, נחמן חיים :1935

אביב.
 ללא לפיוט, הזמנה האתר בתוך ועיוני", בראשית אל "אשחר ארז, ביטון,

http://www.piyut.01g.il/articles/550.html תאריך: ציון

תל־אביב. עקד, הוצאת מרוקאית, מנחה :1976,—-
תל־אביב. עקד, הוצאת הנענע, ספר :1979,—-
 תל־אביב. המאוחד, הקיבוץ הוצאת יבשות, בין ציפור :1990,—-

.3 עמ׳ ,29 אפיריון, העורך״, ״דבר :1993,—-

.13-10 עט׳ ,12 מזרח הכיוון הפסנתרים", "בית :2006

.34 עט' ,12 מזרח הכיוון בוזגלו״, דוד רבי על ״מילים ב:2006 -

תל־ המאוחד, הקיבוץ הוצאת מרוקאית, ציפור - תמביסרת :2009-
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"האסכולה ,20 מזרח, הכיוון בלוד״, קטן "בית־כנסת :2010 -

 2 עט' שירה", העברית, בספרות המזרחית

תרגום השירה, של תיאוריה ההשפעה: חרדת :2008 הרולד, בלום,
 הוצאת ברזלי, שולי מדעית: עריכה שור, עופר מאנגלית:

תל־אביב רסלינג,

 מדור קדמה, אתר בתוך בשם", "קראתיך :2006 מואיז, בן־הראש,
 http://www.kedma.co.il/index. :1.7.2006 ואמנות״, ״ספרות

1059=php?id

עמ׳ ,99 אפיריון, מרוקאית״״, ״מנחה להופעת שנה 30״ ב:2006 -
20-17

 עמ' ,123,77 עיתון החושך", עם לחיות ביטון: ״ארז :1990 יעקב, בסר,
29 ,24-25

 על ביקורת מאמרי מבחר - בורלא יהודה :1975 אבינועם, ברשאי,
תל־אביב עובד, עם יצירתו,

 32-27 עט' ,12 מזרח הכיוון ספרות״, ״שיעור :2006 נעמה, גרשי,

במדינה" ו״דור בארץ" "דור ובאפיקיו: הזרם עם :1988 יוסף, הלוי,
 ירושלים ירושלים, משגב טביב, מודכי של ביצירתו

תל־אביב בתמר", "אעלה עמותת עצמי, ודיוקן דמות :1995-
 שבבו, שושנה של יצירתה על החדשה: המזרח בת :1996

רמת־גן בר־אילן, אוניברסיטת
 רמת־גן בר־אילן, אוניברסיטת הוצאת ועדה, יחיד בסוד :2005-

 שבזי שלם אבא מכון אפיקים, הוצאת שיד, ענפי :2006 רצון, הלוי,
בשנת הרצאותיו לפי רשימות העברית, לספורת מבוא :1958 שמעון, הלקין,

 הסתדרות השכפול, מפעל הוצאת הלל, צופי מאת תשי״ב,
ירושלים העברית, האוניברסיטה של הסטודנטים

 היהודית והמהפכה ארץ־ישואל של "תחייתה :1988 בנימין, הרשב,
 גרץ נורית בתוך מצב", תמונות על הוהורים המודרנית:

31-7 עט' הפתוחה, האוניברסיטה תצפית, נקווות )עווכת(,
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ן١יי،״٠

 לכבוד ראיון - ביטון ארז המשורר של העיוורון ״שירי :2006 שושנה, ,ויג

:e-mago, 1.1.2006 אתר בתוך האורים״, חג

http://www.emag0.c0.il/Editor/litetat11re649.htm

 תל־אביב המאוחד, הקיבוץ המזרח, פני האירו :2001 צבי, זוהר,

ספו־י אחרונות, ידיעות הוצאת מכאן, שנכתבת ספרות :1999 חנן, חבר,
תל־אביב חמד,

תל־אביב רסלינג, הוצאת והלאום, הסיפור :2007-
 בישראל "ממזרחים :2006 דני, ושרירא, ורד, ומדו, גלית, חזן־רוקם,

 מאבק - רדיקלי לשינוי ההגמוניה מכיבוש מזרחיים: לקולות
 תיאוריה הפולקלור", וחקר אינטלקטואלים שיח חברתי,

260-247 עט׳ ,29 גיליון וביקורת,

 נ״ו, כרך מאזניים, ביטון", אוז שירת על והנענע: "המנחה :1983 נפתלי, טוקר,
68-66 עט׳ ,1983 פברואר־מארס תשמ״ג, אדר שבט ,3-4 גיליון

 מעמד ויצירת הקום־מקצועי "החינוך :2002 ספורטא, ויצחק יוסי יונה
חבו, חנן עווכים בישראל, מזרחים בתוך בישראל", הפועלים

המאוחד, הקיבוץ הוצאת מוצפי־האלר, פנינה שנהב, יהווה

104-68 עט׳ ירושלים, ליר ון מכון

 שלום מכון חילון, ללא מודרניות בישראל: המסורתים :2010 יעקב, ידגר,
ירושלים הרטמן,

 אוניברסיטת של הספרים הוצאת אישה, קוראת אישה :2003 אורלי, לוביז,

חיפה,זמורה־ביתן
 של והיסטוריוגרפיה יהודים־ערבים של יצירתם )בדפוס(: ליטל, לוי,

חדשה ספרותית גיאוגרפיה העברית: הספרות
 ראשון, ספר החדשה, העברית הספוות תולדות :1927 פישל, לחובר,

תל־אביב דביר, הוצאת
תל־אביב עובד, עם נגיעה, לצורך הרפיה :2005 דן, מירון,

עורך מזרחית, חזות לשונית", כהפרעה "המזרחי :2004 דרור, משעני,
89-83 עט׳ בבל, נזרי, יגאל

 צריכי! "למה :2005,—-

98-91

 העניין׳ בכל :2006,—-
:2006 סיגל, פרלמן, נאור

 I״ פדיה חביבה
ספרים,׳ הארץ

 בי "משורר מלכה: נתנזון,
נע )איגוד אנ״י

yID=376&ArticleID=834

:1981 שלמה, סבירסקי,

חיפ ולביקורת,

 כעפע :2005 חיים, סבתו,
הו עליית ספרי

 ספרוו על :1950 רב, סרן,
101 גלית, סעדה־אופיר,

 מן מוסיקליות

276-253

 ١א :2000, אדוארד סעיו,
עובד

 ׳"טנ :2006 קציעה, עלון,
בפת יסוד קווי

-,.د-
 1עמ' תשע״א,

מוק ודליה קציעה עליון,

 ומיניו אתניות
עמי ,310-309

מוצ :2002 חביבה, פדיה,
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לכבוד ראיון - ביטון ארז שוור
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http://wv

 תל־אביב המאוחד, וץ
ספרי אחרונות, ידיעות הוצאת

:וינג׳תל־אביב
 בישראל "ממזרחים :2006 'ני,

 ודיקלי-מאבק שינוי’? גמוניה
 תיאוריה הפולקלור", וחקר ؛

-260

 נ״ו, כרן- מאזניים, ביטון", ארז 'רה
 68-66 עט' ,1983 ؛ברואר־מארס

 מעמד ויצירת הקדם־מקצועי 'ך
 חבר, חנן עורכים בישראל, 'חים

 המאוחד, הקיבוץ הוצאת זאלר,

-104

שלום מכון חילון, ללא מודרניות

אוניברסיטת של הספרים הוצאת ,

 של והיסטוריוגרפיה ים־ערבים

 חדשה ספרותית ה
ראשון, ספו החדשה, העברית :

 תל־אביב עובד, ם1
עורך מזרחית, חזות לשונית", ז

עט' ,3 מטעם ״המעברה״, אל לחזור המזרחים צריכים "למה :2005

98-91

 עם־עובד. תל־אביב, אבסורו, איזה יש המזרחי העניין בבל .-2006,—-
של למסתה תגובה - מבקשת שאני ״השירה :2006 סיגל, פרלמן, נאור

העברית", בשירה אחרת "אני" לומר הזמן "הגיע פדיה חביבה
22.5.2006 ספוים, הארץ

 אתר ביטון", ארז עם ראיון - למערב מזרח בין "משורר מלכה: נתנזון,

בישראל(: יוצרות נשים )איגוד אנ״י
834=CategoryID=376&ArticlelD,׳?http://www.ani.org.il

למחקר מחברות מנוחשלים, אלא נחשלים לא :1981 שלמה, סבירסקי,
חיפה ולביקורת,

 חמד, ספרי אחרונות, ידיעות תל־אביב: עזחר, כעפעפי :2005 חיים, סבתו,
הגג עליית ספרי

 ירושלים מס, ראובן הוצאת מבוא, מסת ספרותנו: על :1950 רב, סדן,
הכלאות ל״מזרחיות": "ישראליות" "בין :2001 גלית, סעדה־אופיר,

עט׳ (,2ג) ישראלית, סוציולוגיה שזרות", העיר מן מוסיקליות
276-253

 עם תל־אביב, זילבר, עתליה תירגמה אוריינטליזם, :2000,אדוארד סעיד,
עובד

 - וזונות פרחות הבורומאי' ו׳הקשר מביוס׳ ״׳טבעת :2006 קציעה, עלון,

עט' ,310-109 גיליון ,77 עיתון מזרחית״, בפואטיקה יסור קווי

,20 גיליון מזרח, הכיוון בתוך מהי״, המזרחיות - ״בפתח :2010 -

16-4 עט' תשע״א,
 פוליטיקה, - הקרוע המקום "מתוך :2006 מרקוביץ ודליה קציעה עליון,

 גיליון ,77 עיתון צעירה״, מזרחית בשירה ומיניות אתניות
13-12עט' ,310-309

תל־אביב עובד, עם הנפש, מוצא :2002 חביבה, פדיה,
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מזרחית חזות גיליתי", לא לאיברי גיליתי ללבי - הלב ״שפת :2004
בבל, הוצאת נזרי, יגאל ערוך הערבי, ؟؟רו בסבך הנע הווה -

121-109עט׳

מזרח הכיוון פדיה", חביבה עם ריאיון - צורות ״שבירת ב:2004 -
13-7עט' ,9

קדמה ,kedma.c0.i1 האינטרנט באתר פורסם הגולה", "הקול ג:2004 -
שטרית שלום סמי עורך המזרח, שער -

 פואטיים מודוסים הגירה, של פואטיקה פענוח - ביטון "ארז :2006-

 26-16 עט׳ ,12 מזרח הכיוון ״אני״״, של ומודוסים

אפיריון, העברית", בשירה אחרת "אני" לומר הזמן "הגיע ב:2006 ,—-

16-10עט׳ ,99

 ביאליק מוסר לאומית, ואידיאולוגיה ספוותי קנון :1992 איריס, פרוען,
ירושלים בן־גוריון, ואוניברסיטת

 לרב מבוא׳ ב׳מסת הפלווליזם וגבולות לאומית "ספרות :2007 ,—-
ביאליק, מוסד חבר, חנן עורך: הולדת, של וגע בתוך סדן",

606-590 עמ׳ ירושלים,

 יהודית-ערבית מוזיקה - הלילה גדולה שמחה :2006 ענבל, פרלסון,
תל-אביב רסלינג, מזרחית, וזהות

 תשי״ח"תשכ״ח, העזני: העשור העדתית", "הבעיה א:2000 ירון, צור,
בן־צבי, יצחק יד הוצאת יבלונקה, וחנה צמרת צבי עורכים:

124-101 עמ' והדרכה, לחינוך המחלה ירושלים,

פעמים האסלאם", ארצות יהודי של המודרניות "הזהויות :2011 -

57-45 עמ׳ ,127-125

 בנגב בן־גוריון אוניבוסיטת כתר, הוצאת הנוף, בשם :2006 חמוטל, צמיר,

קקשרים ומרכז
 שוקן, מהפכה? או המשך - החדשה ספרותנו :1965 ברוך, קורצוייל,

ותל־אביב ירושלים
כרך החדשה, העברית הספרות של ההיסטוריה :1930 יוסף, קלוזנר,

 לה חברה ראשון,
ירושלים

 :1994 אמנון, רז־קרקוצקין,
 הישראל בתרבות

130-113

א אלוהים "אין :2006-,—

 זיכרונו! :2001 אלה, שוחט,
קרב בימת הוצאת

 פיוט :1999 יוסף, שטרית,
 משוו ועל שיוים

הע האוניברסיטה
 :2003 סמי, שלום־שטרית,

אנו ,1982-2002
 המזרן המאבק :2004-

 דיואן) :1981 שמוש, אמנון
גיבו? :1988 בתיה, שמעוני,

 ٥ עבודת בורלא,
הגאו? סף על :2008,—-

ירושלים

 היהוז :2003 יהודה, שנהב,
אב תל עובד, עם

 ١למ "הזמנה :2008 ,—-
ישר סוציולוגיה

 חבו וחנן יהודה שנהב,
 בו ל׳מזרחים'?",

יהודית־ מוזיקה
18-7 עט' אביב,
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 מזרחית חזות גיליתי", לא יברי
בבל, הוצאת נזרי, יגאל עורך ',

מזוח הכיוון פדיה", חביבה :ם

 קדמה ,kedma.c0.i1 האינטרנט ٠

!שטרית
 פואטיים מודוסים הגירה, של ה

 26-16עמ' ,12 רח1

אפיריון, העברית", בשירה זרת

 ביאליק מוסד לאומית, )ולוגיה

ים
 לרב מבוא׳ ב׳מסת הפלורליזם

ביאליק, מוסד חבר, חנן עורך:

יהודית-עובית מוזיקה - ילה

 תשי״ח-תשכ״ח, השני؛ עשור1
 בן־צבי, יצחק יד הוצאת ונקה,
 124-101 עט' ירכה,

פעמים האסלאם", ארצות הודי

בנגב בן־גוריון אוניברסיטת :תר,

שוקן, מהפכה? או המשך - ה

כרך החדשה, העברית זספרות

העברית, האוניברסיטה יר על ספרים להוצאת חברה ראשון,
ירושלים

 הגלות שלילת לביקורת ריבונות בתוך "גלות :1994 אמנון, רז־קרקוצקין,
עט׳ ,5 וביקורת תיאוריה שני": חלק - הישואלית בתרבות

130-113

 עט׳ ,3 מטעם הארץ״, את לנו הבטיח הוא אבל אלוהים ״אין :2006,—-
76-71

 רב-תרבותית, מחשבה לקראת - אסורים זיכרונות :2001 אלה, שוחט,

תל־אביב לספרות, קדם בימת הוצאת
 על מחקרים אסופת מרוקו: ביהדות ושירה פיוט :1999 יוסף, שטרית,

 וספרויותיהם, היהודים ללשונות המרכז משודרים, ועל שירים

ירושלים בירושלים, העברית האוניברסיטה
 ומאוחרים, מוקדמים - באשרודית שירים :2003 סמי, שלום־שטרית,

תל־אביב אנדלוס, ,1982-2002

 תל־אביב עובר, עם בישראל, המזרחי המאבק :2004,—-
 מסדה רמת־גן, ספרדי, דיואן :1981 שמוש, אמנון

יהודה ביצירת האחר של התרבותית זהותו גיבוש :1988 בתיה, שמעוני,
 בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך, עבוזת בורלא,

בנגב, בן־גוריון אוניברסיטת כתר, הוצאת הגאולה, סף על :2008 ,—-
ירושלים

 הוצאת ואתניות, דת לאומיות, היהודים־הערבים: :2003 יהודה, שנהב,
תשס״ג אביב, תל עובר, עם

בישואל", החברה לחקר חילוני פוסט למתווה "הזמנה :2008 -
189-161,1 מס׳ י, כרך ישראלית סוציולוגיה

 'היהודים־הערבים' הפכו "כיצד :2006 חבר וחנן יהורה שנהב,
 - הלילה גדולה שמחה פרלסון, ענבל בתוך ל׳מזרחים'?״,

תל־ רסלינג, הוצאת ,מזרחית, וזהות יהודית-ערבית מוזיקה
18-7 עט׳ אביב,
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 בספרותם הזהויות מאבק - ציונות יהדות, ערביות, :2005 ראובן, שניר,
ירושלים בן־צבי, מכון הוצאת עיראק, יהודי של

 הקיבוץ א, כוך ,1970-1880 העברית הסיפורת :1977 גרשון, שקד,
תל־אביב כתר, המאוחד,

Wegfna, In Search of Authenticity — The Formation of
Folklore Studies, The University of Wisconsin Press, 
Madison, Wisconsin, u.s, 1997

Berg, Nancy, 2005: More and More Equal, Lexington Books,
Maryland
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Press, New York
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University Press, Stanford, California 
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עם

"מיג
 הטריטוריד ביקוע על

א

 והיסטוריוגרפיה ביקורת
 המס ספרים שני יצאו לאחרונה

 0 העכשווית העברית בשירה

 במר ביטון של ומותו עומדת
 של אפשרית אב כדמות אותו

 מו תמונה גם עולה משניהם

 וו האפשרי, אביה של בדיוקנו
 ١בב מוצא שאני אקוטית בעיה
 ל אלטרנטיבה מהווה היא האם

 אותה( המייצגת המרכזי, הזרם
 בחיב מבקש אני עצמה? שלה
 נ המזרחית והשירה ביטון של

 ההגמ הערכים של והתאבכות

 היסטוריוגו מאשר יותר וזאת
מי? "אלטרנטיבה", של מפעל


