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החוסר.בגללאוהאהבהבזכותכותביםהמשוררים
מיליםבהםומחפשיםהשפהרודביאתחוקריםהם
משפיעההפואטיקהכךלפנינים.אותןלהפוךכדי
הפיוטיתהשפהאותה.ומחזקתמעשירההשפה,על
אנשיםבידישנתפרהאוטונומיהמיוחדהמיןהיא

בתוךמילוליתהרמוניהשמחפשיםורגשיים,מוזרים
אתמעשירההזאתהתפירההלשונית.המערכת
רקלאנכללתהליריתהשפההנורמטיבית.השפה

ובפיגורותוברצףבקצבבמטאפורות,בחרוזים,

אחרות.

ידיעלהמעובדלרגשנכבדמקוםישבשירה
בשיריההמילולית.החליפהאתשתופר 1המשורר

האישיים,המוטייבםהקוראאתמושכיםסערדינשל
והחוכמה.העומקהיפה,הפנימיותהעדינות,

למיןגורמתמיליםתופרתבספרההשתקעות
והמשפטיםוהמיליםמורפמות,שפונטיקה,תחושה,

אלהכל •והדמויותהמטאפורותבזה,זההקשורים
פועםחלוניאדן"עלקסום:אחדשיריוצרים
העיר".לבעכשיו;

אתלהאירצפויהלאדרךישסערדנישללשירים
פעמיםשהרבההזה,העולםשלהאפליםהצדדים

הפיוטיהמונולוגרציונלי.לניתוחנתוניםאינם
נושאיםכמההמתזמר 1פוליפונילמונולוגהופך

מהעולםהצורותאתתופרתסערדנימורכבים.
כאילוורגשותיהאחדים,בבתיםמהמילים,השלם,

כותבתהיאהיומיומית.במציאותונוגעיםמצטליבם
הדלתסףעלורובציםונטרפיםשטורפיםהימיםעל

יותר.טובשיהיההתקווהאתלבטלבלישלנו,
הדלת;סףעלרובציםטורפיםימיםבאים"הנה

ללשכה;דברךהחשבונות.נוקשיםהדוארובתיבת

קיומן".עלנלחמותהמחשבות;

מחופשמתפתחתהעכשוויתהמודרניתהשירה

קודמות.בתקופותלמשורריםהיהשלאהביטוי
 1פרדוקסליבאופןאבל 1למשוררנוחמצבזהואמנם,

דהיינוהיצירה,בתהליךקשייםמעלההזההחופש
העולםשלהנכוניםהגווניםאתלבחורביכולת
לאמשימהזובאירועים:כךכלוהעשירהצבעוני
באחריותנתמכתהפתיחותתמידולאפשוטה,

ספרילאורמוציאיםשמשורריםקורהובאיכות.
מעובדים,ואינםבשליםשאינםרקשלאשירה,
ועוד:פיוטית.הרמוניהונעדריחלשיםגםהםאלא

ענייןכברהיאהתמימותשלנוהאינפורמטייבבעידן
ובחירהגישהחופשישאחדלכלקיים.לאשכמעט

קל 1כנאמרידע.ושלדעותשלהווירטואליבים
ערכה.אתלהיבןניתןתמידולאאינפורמציהלרכוש
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קוביות/עלמטפס"הבוקרומנחם.בהירותשמשקף
מוארת'.'אמתמשקף;הזכוכיתקיר

השפה.שלהנאמניםהעבדיםהםהמשוררים
שלהיופיאתמחדש,פעםכלמגלים,המשוררים

דנישלבשיריםגםכךהאינסופי.בעומקההשפה
שקשוריםליריים,מיוחדים,מוטיביםישסער

שטחיות:אוזיוףכלללאהכתוביםלארץ'באהבה
לשירתלהקשיבהחלון;אתפתחתי"בלילה

העשבים'.'

ועדמהגרפומןהיוצרים,כלשכמעטנושאים,יש
דמותלמשלכמועליהם.לכתובניסה 1המוכשר

ומרגש:זורםאמהעלכתבהסערשדניהשירהאם.
הקשיתאפילו /אמא. 1אלייךזורמותהאהבות"כל
לכיוונך".נוטהפעמית/החדבכוס

להשפיעשיכולהאיכותיותישסערדנישלבשירים
רגשות,רוקמיםאנושבההמילוליתהסביבהעל
שלכתיבתהמחודשים.בכוחותבבוקרלקוםכדי
הליריהשירשלהקטןבשדהבנאלית.לאסער

והשירשוניםדבריםמגווןהמשוררתממקמת

לא;פעםשאףהאהבה;"בשםשלם:יוצרכמכלול
בינינו'.'היתה

גםומשאירה 1עליהןועונהשאלותמעלהסערדינ
אתיוצרתהיאמשלו.לתשובותמקוםלקורא

אתלחפשמתחילהקוראשבהןהסיטואציות
צפיםהקצריםמהמשפטיםהנשכחות.הנורמות

אתשמעורר 1לברציובהםשישמדויקים,תווים
הבעה'.'בסכנתלמחשבותמציל;"דרושהמחשבה:

ואינטלקטואלי.רגשיברקעמעוגניםהשירים
זהשנוגעיםיפים,קישוטיםסתםאינםהחרוזים

וחשיבות.משקלישחרוזלכלדומים.בצליליםבזה
לגוףמניחיםאינםהשדרה,עמודכמוהחרוזים,

שנכללתזהות,מקבלותוהשורותלהתפרקהשיר
ישהמשוררתשבחרהלחרוזיםהמושלמת.בתמונה
משמעותי:תפקיד

אותוללחוץגפרורים;לקופסתהמוח;את"להכניס
לתוךהלב;אתלהכניסלפירורים;לפוררבכוח;

הכאב'.'כמותאתולחשב;מחשב;

מוצאתאנישירים"בכתיבתכתבה:המשוררתרחל
החלוםשלההתגשמות 1כלומרפורתא",נחמה

לגלותשאפשרובעצב,בשמחההכרוכיםוהכישלון
אלהשלהנחמהבעצםשהםהאמיתיים,בשירים
חלוםבין 1כךמפתיעה.סערדנילטוהר.שצמאים

חלוםביןהיום;"כלאחרת:מציאותישלחלון
מילים."•תופרתפרומות/שורותמכליבהלחלון;

יעקבכן-יצחקאלברט

בוהווהתוהוארז

הספריםמוכרסיירסטאד:ארסנה

הוצאתיערי'ורדהמאנגלית:מקאכול'
עמ' 292 , 2005כתר

משטר . 2002ראשית 2001שלהיאפגניסטאן.
ובכוחבאכזריותוהידוע 1האיסלאמיסטיהטליבאן

ובסיועהרביתארצותמידיעתהזההובס 1שלוההרס
סיומה,אלהגיעהבכךהאפגנית.הצפוניתהברית

הרסנית,מלחמהשלכסיומה,אזשנראהמהאו

השחקניםאמנםעשורים.משנילמעלהשארכה
המלחמהזירתאך 1הזמןעםהשתנוזובמלחמה
הדםנהרותאתחיקהאלסופגתזירה,אותהנותרה

במדינההיאאףשהכתההבצורת,העשן.תמררתואת

אתוהכחידהמיםמקורותייבשההזאת,האומללה
באזורילפליטהשנותרוהירוקים,החייםסימנימעט

הטליבאןשחייליהריבאלה,דילאאםהלחימה.
המים'.'צינורותאתופוצצוהבארותאת"הרעילו
הארץ.עלהשתלטווהשממההחורבן

ולהוציאלהתמרדהטבעהחלזמןלאחרכאשרגם
מהוססים,ופריחהלבלובניצניהחרוכההקרקעמן
זאתשמתארכפיבהם,להתבשםהיהניתןלא

הספריםמוכר 1חאןסולטאןשלהצעירבנו 1מבסור
עוליםשבתעלותהמוותמלכודות"ומעלמקאבול:
הפרחיםמיפיאולםגבעול.קצריארגמנייםצבעונים
מסתכןאותםהקוטףמרחוק:רקלהתרשםאפשר

אלדרכואתעושהמבסורקטועה'.'ברגלאוביד
הנאורוז. 1האפגניהשנהבראשהקדושעלישלקברו
חוויהוהמהווהלרגלעלייהבבחינתשהואהמסע,את

במכוניתועושההוא 1עבורומיוחדתורגשיתדתית

בחנותהתוודעאליו 1איראניעיתונאי 1אכנושל
שחוודורותשבי 1ואכנומבסור .אביושלהספרים

עבור"מצלמים" 1באפגניסטאןהמלחמהמוראותאת
בנפשהנוגעתמרתקת,חייםפיסתהספרקוראי

ובמדיניותיוםהיוםבחייבאמונות,בנופים,האדם,

בפוליטיקהגםכמוהסובייטית,והמורשתהחוץ
האפגנית.

שהואלשיא,הגיעועדבהדרגהנבנהזה,מסע

הקוראלומד 1כךאגבבמזאר·א·שאריף.החגיגות



 1עליועלבאיסלאםהסוני-השיעיהשברעל

קבורתומקוםאתמייחסתהאפגניתשהאמונה

פיעלשבעיראק.לנג'ףולאלמזאר-א-שאריף
ינקמושמאעלישלחסידיוחששוהאפגנית,האמונה

בנג'ף,מקברהאותההוציאוולכןבגופתואויביו
במקוםכי 1והחליטולבנהנאקהגבעלהעמיסוה

והיאהמשאבהמתשלכוחהיעמודלאשבו
אירע,אמנםוכךעלי.אתיקברושםתתמוסס,
נקראוהמקוםומספרת,האפגניתהמסורתממשיכה

שלקברושמשמעותומזאר-א-שאריף,לימים
הנעלה.

אביובחנותרוכשהואאותםהספרים,אוהבאכבד

אלמסעובמהלךמשתעשע 1בקאבולמנסרושל
לאורשהוציאמספרקטעיםבהקראתעליקבר

עת , 196 7-ב 1אחרבעידןהאפגנייידותחתמשרד

חולפיםהםכאשרמלוכני.משסרבאפגניסטאןשלס
במישוראשרככברה"המנוקבתהדרךפני"על

ביותרהממוקשוהמקוםהקרבות"שסועשומאלי
מימיםתיאוריםלמנסוראכבדמקריאבעולם",
משום 1כללמכיראינוהצעירמנסרושאותםאחרים,
כתובהדרך",אם"עלהמלחמה.תוךאלשנולד
מחרוזותמוכרים"ילדים 1הממשלתיהתיירותבספר

האביבבתקופתהצבעונים.פרחישלורודות
שקדמשמש, 1דובדבןעציהמטיילעיןאתמושכים

המטיילאתמלוויםמדהימהפריחהשלמראותואגס.
שכןבכאב,מגיביםואכבדמנסרולקאבול".עד

אחדדובדבןעץהואלעיןשנראהכלהזה"באביב
אתשרדו[והם]כוחם."להםשעמדשניים,ואולי

ואתהבצורתשנותשלושאתהטילים,ההפצצות,
מישהואם"ספקמקרה,בכלהמורעלות",הבארות

לקטוףכדיממוקשיםחףנתיבאליהםלפלסיוכל
 ,) 152<עמ'ענפיהם"שעלהדובדבניםאת

להיות,יכולשהיההטובלכלסמלהםהדובדבנים

חיימבצבציםל"אין"מבעדזאת,עם •איננואך
הומור.בנימישזוריםבחיונותם,יוםהיום

ביותרחשובספרהואמקאבולהספריםמוכרהספר
והאומללההסבוכההמודרנית,ההיססוריהלהכרת

הכרתהואלקוראנוסףחשוברווחאפגניסטאן.של
ממנה.חלקיםלפחותאוהאפגנית,והחברהההנהגה

החדשותמכותרותיורדתאינהאפגניסטאן

הספריםמוכראתשיקראומיהבינלאומיות
הצבאיות,ההתפתחויותאתלהביןייטיבמקאבול

בההקורהשכל 1זובמדינהוהחברתיותהמדיניות
כולו.העולםעלומשפיעהמקומיתהזירהמןחורג
סרורמתקפותשחוותה-הבריתארצותרקלא

ולאחר ,-1998בובקניהבטנזניהשלהבשרגירויות

אחראיהיהלהןאשר , 2001בספטמרביורקבניומכן
 1לאדןבןסמהאובראשותקאעידה-אלגוןאר

באחדהמקובלת,הסברהפיעלמאז,המסתתר
הוכהכולוהעולםאלא-אפגניסטאןשלמאזוריה
 1המוג'אהידיןצמחובאפגניסטאןאלקאעידה.בטרור

 ) 1989-1979 (הסובייטיהפולשלגירוששנלחמו

מהםמעטלאאלקאעידה.כחייליתפקדוושלימים
והשתתפוהערביבעולםמוצאםלארצותחזרו

מטרותונגדמשטריהןנגדסרורבמתקפות

הסרוריססית-האיסלאמיסטיתפעילותםמערביות.
כי 1להזכירגםחשובלאירופה.גםהגיעה

משותףגבולחולקת 1ובוהוהתוהוארץ 1אפגניסטאן
בעלותסףעלהראשונה 1פקיסטאןועםאיראןעם
זומזמן.כבראותוניכסהוהאחרת,גרעינינשקעל
במרכזעומדתאפגניסטאןמדועאחתסיבהרק

העולמית.ההתעניינות

אתשסיקרהנורווגיתעיתונאית 1סיירסטאדארסנה

אתושליוותהבאפגניסטאןהסליבאןנגדהמלחמה
הידידותיתהצפונית""הבריתשלהקומנדוחיילי

הבירה,קאבולאלהלחימהתוםעםהגיעהלמערב,
הזרים,הכתביםלרובבדומהעברה.עלשתפארתה

"איש 1סולטאןשלהספריםחנותאלהיאגםהגיעה
עלמהלךהיסטוריהספרשיבה.",ששערונאה

דבריישקפיושעלהאיש 1סולטאןשתיים".
הוא 1אחיוועםגדלביביאמועםוהחיבמשפחתו

מטילתהעריצה,התנהגותומושבע.ספריםאוהב
ובכללאותוהסובביםכלפיהחמלהוחסרתהמורא

ספריםשאוהבמיכללאכימעידה 1משפחתובניזה
 1כבודמקריןסולטאןזאת,עםאנשים.גםאוהב

 .ביתובניאתבחריצותומפרנסדעתתאב
באמוןוזוכהמשפחתואלמוזמנתהזרההעיתונאית

המשפחהבביתשוההמפתם,אוכלתהיאהבית.בני
חושפתהיאזהמיבתהבורקה.אתולובשתוליליומם

העירוניתהחרבהבקרבהיומיוםחייאלצוהרלקורא
המציאותשלהאמיתייםהחייםאלההצצהבקאבול.
מספקתוסביבתה,אפגניתמשפחהושלהאפגנית
צרופה.והנאהרבידעלקורא

והואהיסבכתובמקאבולהספריםמוכרהספר
פסחשלא 1שישאולד"רשלמדעיבייעוץמלווה

המסייעיםהתהליכיםוהסברתהמושגיםהארתעל
מוכר .הספרבעלילתדרכואתלנתבלקורא

עלמקומואתרבבכבודהרוויחבקאבולהספרים
לאחרונהשזכו 1באפגניסטאןהעוסקיםהספריםמדף

איןזאת,עםמאנגלית.כולםלעברית,לתרגום
והעפתם<שמכירתםהעפיפוניםרלודףדומההוא

לאוגםהסאליבן)משסרידיעלנאסרהאל-על
המכסנקודתשכן d1ויא-סאראופרוונהשללמסע
מיגםלכן,לו.מיוחדתהאפגניתהזירהעלשלו

אתמיצהכילוונדמהאפגניסטאןעלקראשכבר

------------·- -- - -

ולגלותהמרתקהספראתלקרואמוזמןהנושא,
פניםבכללןמוכרות,לאאפגניותפניםבאמצעותו

מבעדחושפות,אךבוברקה,אמנםהכלואותנשיות,
תקוותושנאות,אהבותהסבוכה,העינייםלתחרת
מדהימההישרדותיכולת-לכלומעלואכזבות
 •בחיים.ודבקות
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