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הקדמה  

עד   1948 מינואר  שנכתבה  עברית  שירה  כולל  העברית  לקוראי  בזה  המוגש  הקובץ 

דצמבר 1958, ושבה נוכחות, אם בגלוי ואם במרומז, עקבות הנכבה הפלסטינית. לצורך 

 .1958 סוף  ועד   1947 בנובמבר  ה–30  מן  העברית  והעיתונות  השירה  ספרי  נבדקו  זה 

מלאכת הבדיקה והאיסוף נעשתה על–ידי מורן בנית, איימן סיכסק ומתי שמואלוף. אני 

מבקש להודות להם מקרב לב על המאמץ הגדול שעשו לאתר כל סימן לשירה כזאת 

בכרכי העיתונות ובספרי השירה.

 ,1948 לפני  של  בפלסטין  שחיו  ופלסטיניות  פלסטינים  של  עדויות  בקובץ  עוד 

כל  שאחריו.  וחייהם  ממנה,  הגירוש  בפלסטין,  חייהם  אודות  ראשון  בגוף  המספרים 

הערים  אודות  ת  ו ר כ ו ז עמותת  שמפיקה  החוברות  סדרת  מתוך  לקוחות  העדויות 

הפלסטיניות והכפרים הפלסטיניים המחוקים. 

ק על סבר הפנים  ד ת ולמערכת כתב–העת ס ו ר כ ו אני מבקש להודות לעמותת ז

ועל העבודה הרבה שהשקיעו בהפקת הספר. העובדה  זה  היפות שבו קיבלו פרויקט 

ק מעידה על האמון שנתנו בפרויקט זה ועל  ד שייחדו לו גיליון מיוחד של כתב העת ס

החשיבות הרבה שהם מייחסים לו. כמו כן אני מבקש להודות לתומר גרדי, נורמה מוסי, 

מתי שמואלוף, דן מירון ויהודה שנהב על הערותיהם למסת המבוא לספר.

חנן חבר



־ 9

חנן חבר  

ַגת'" ידּו ּבְ ּגִ ֵני 'ַאל ּתַ ם ִמּפְ "לֹא ֵתַחת ּגַ  
ה הפלסטינית בשירה העברית ּבָ ּכְ ַהּנַ  

 1958-1948  

א[ [  

בעיתון  שפורסם  זאת",  "על  אלתרמן  נתן  של  משירו  לקוחה  זאת  מסה  של  הכותרת 

הארץ ב–21.11.1948. ככל הנראה כתב אלתרמן את השיר על הטבח בלוד, שאירע ב–12 

ביולי 1948. בכך נתן ביטוי לפשעים מוסריים שביצעה מדינת ישראל באמצעות צה"ל 

כלפי התושבים הפלסטינים שחיו בפלסטין לפני פרוץ מלחמת 48'. התיאור של הטבח 

בלוד שבוצע על–ידי לוחמי חטיבת יפתח של הפלמ"ח והגירוש של תושבי לוד ורמלה 

מזרחה, לעבר קווי הלגיון )מוריס, 1991: 276, 311; מוריס רואה בשיר תגובה למעשי 

הזוועה ב"מבצע חירם". ראו גם: מוריס, 2003: 230(, הם ביטוי נדיר בשירת אלתרמן, 

המוניות,  לבריחות  הביאו  ההגנה, אשר  בה את מסעות ההפחדה שנקטה  ִאזכר  שלא 

או, למשל, את הגירוש מקיסריה ב–20 בפברואר 1949. למעשה, בדרך כלל התעלם 

אלתרמן מכך ש:

אף שלא ננקטה מדיניות גירוש כוללנית, ברי כי ביצוע 'תוכנית ד' של 'ההגנה' 

עירוניים  ואזורים  כפרים  לפנות  הוסמכו  מפקדים  המונית.  לבריחה  הוליכה 

מסוימים מתושביהם, ולהרוס כפרים כליל ככל שיכתיבו זאת שיקולים צבאיים. 

מפקדים רבים סברו כי מוטב שהמדינה היהודית שתקום תכיל מיעוט ערבי קטן 

ככל האפשר. כמה אלופים, כגון יגאל אלון, פעלו בבירור כמי שמטרה זו עמדה 

לנגד עיניהם. )מוריס, 2003: 243-242(

השיר "על זאת" נראה לפיכך כחריגה מהקו של העלמת המעשים הלא–מוסריים, הבולט 

כל כך בשירי "הטור השביעי" שפרסם אלתרמן מדי שבוע. אלתרמן כתב את השיר, אם 

כן, חמישה חודשים אחרי הטבח בלוד, שעליו ידע בבירור ־ כפי שציין יעקב אורלנד 

בשירו "זוטות" )רוגני, 2006: 127-126; נאור, 2006: 192-190(. אך עיון מדוקדק בשיר 

בו את  דווקא מחזק  כגינוי הטבח, אלתרמן  פניו  בו על  מעלה שבניגוד למה שנראה 

העמדה ההגמונית, שאפיינה את מלחמת 48' כמלחמה מוסרית. לכאורה מפליג השיר 

"על זאת" בחריגותו; ואכן, ביסודו של דבר אלתרמן מתריע בשיר זה על פשעי מלחמה 

שנעשו על–ידי חיילי צה"ל:

בּוָׁשה, ־ הּוא ָחָצה ֲעֵלי ִג'יּפ ֶאת ָהִעיר ַהּכְ

ִפיר! ַנַער ַעז ְוָחמּוׁש... ַנַער ּכְ

ר ְדּבָ ּוָבְרחֹוב ַהּמֻ
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ן ַעל "ִמְקִרים ֲעִדיִנים" ְויּוַׁשר ָלּה ִאם–ּכֵ

ִמְקֶרה ־ ְרִציָחה. ֲאֶׁשר ְׁשָמם, ּבְ

ְויּוַׁשר ַעל ִׂשיחֹות ֶׁשל ׁשֹוְמִעים–ְמִביִנים,

נֹות–ְצחֹוק ֶׁשל ִוּתּור ּוְסִליָחה.  ַעל ּבְ

ֵאר". ֶפֶרק ַהּפְ ָרִטים ֵהם ּבְ ד "ַרק ּפְ ַאל ֻיּגַ

ָרט ּוְכָלל ּפְ

ֹחק, ה ֶצֶמד–ּכַ ֵהּמָ

ר ָרט ַהְמַסּפֵ ְך ַמְקִׁשיב לֹו ַלּפְ ָלל ּכַ ִאם ַהּכְ

ינֹוק! ּצִ ְוֵאיֶנּנּו חֹוְבׁשֹו ַבּ

)עמ' 68(

כמשורר הנתבע לשיר את צדקת המלחמה מצביע אלתרמן על חובו כמתריע בשער 

לשיר גם על המעשה הזה. ובשירו זה הוא מתמודד בדיוק עם הטענה השגורה בדבר 

העשבים השוטים, שעיקרה כי המדובר הוא בפרט שולי בפרק מפואר של המלחמה. 

מעמדת הדובר המוסרי טוען אלתרמן כי אין בעובדה שהמדובר בחריג כדי לרכך את 

חומרת הביקורת על פשע המלחמה שבוצע בידי חיילי צה"ל. אבל המשך הבית מגלה 

ומהו הפרטי: אם  פנים אחרות. שם קובע אלתרמן משפט תנאי המגדיר מהו הכללי 

ינֹוק", אזי הופכים הפרט והכלל לצמד  ּצִ הכלל אינו מעניש את הפרט "ְוֵאיֶנּנּו חֹוְבׁשֹו ַבּ

את  הפרט  מכתים  אזי  לפרט  חריף  מאסר  עונש  אין  אם  כלומר  מנותק.  לא  מאוחד, 

הכלל, שלא ראה במעשה אירוע חריג חריף מספיק כדי להעניש את הפרט שפעל, ולכן 

אי–אפשר לפטור את המעשה באמצעות הצגתו כחריג. היוצא מזה הוא שאם כן נדרש 

עונש וכן מובעת ביקורת, ואם, כרשום במוטו, אפילו שר הביטחון הוסיף לנאמר בשיר 

"את תוקף סמכותו" ־ כלומר אם נכתב שיר שאף פורסם וגם שוכפל והופץ בקרב חיילי 

צה"ל ־ הרי שאז מוגדר המעשה דווקא כאירוע פרטי, חריג וזניח, שהוא אכן, גם לדברי 

אלתרמן עצמו, "אינו מן השכיחים". בסיכומו של דבר, אם כך, הדיבור המטא–שירי 

המדבר על עצם כתיבת השיר הוא בעצמו מהווה פעולת ענישה. עצם הוקעת המעשה 

מעידה, על–פי אלתרמן, על גדולתה המוסרית ועל אומץ לבה של האומה, ובעיקר ־ 

כך נראה ־ על ניקוי עצמי שלו בעצם מעשה העדות שלו כמשורר:

ּוִמְלֶחֶמת ָהָעם ֶׁשָעְמָדה ִלְבִלי ָחת

ָיסֹות  מּול ִׁשְבַעת ַהּגְ

ְזָרח, ֶׁשל ַמְלֵכי ַהּמִ

ידּו ְבַגת"... ּגִ ֵני "ַאל ּתַ ם ִמּפְ ַחת ּגַ לֹא ּתֵ

ֵדי–ָכְך! ְחָדִנית ּכְ ִהיא ֵאיָנּה ּפַ

)עמ' 69( 

ה ָ ִאיׁש ָזֵקן ְוִאּשׁ

יר. ָניו ֶאל ַהּקִ ִנְלֲחצּו ִמּפָ

ִים–ָחָלב: ִׁשּנַ ְך ּבְ ַער ִחּיֵ ְוַהּנַ

ה! ְקָלַע"... ְוִנּסָ ה ַהּמִ "ֲאַנּסֶ

ָיָדיו... ָניו ּבְ ֵקן ֶאת ּפָ ַרק ֵהִליט ַהּזָ

ה. ּסָ ְוָדמֹו ֶאת ַהּכֶֹתל ּכִ

]...[

ם, ִנים ּוָבנֹות, ַוֲאַנְחנּו ִאּתָ י ּבָ ּכִ

ֹפַעל ִמי ּבְ

ָמה, ְטִפיַחת ַהְסּכָ ּוִמי ּבִ

ִמְלמּול ֶׁשל "ֶהְכַרח" ְו"ָנָקם", ִנְדָחִקים ּבְ

ִלְתחּוָמם ֶׁשל ּפֹוְׁשֵעי ִמְלָחָמה.

)עמוד 68 בקובץ זה(

השיר החריף הזה, שניכרים בו הדי שירו של שאול טשרניחובסקי "קיר הפלא אשר 

בורמייזא", צונזר תחילה; אבל עד מהרה הורה ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן 

גוריון לשכפלו ולחלק אותו לחיילי צה"ל. הוא אף הקריא אותו בישיבת מועצת המדינה 

הזמנית )קדמי, תשמ"ח: 216-215(. בכך, כך נראה, תיעל בן גוריון את התגובה ַלפשע 

אל תוך מנגנוני המדינה, ולמעשה תרם להשתקת המחאה נגדו. כשכינס אלתרמן את 

השיר בספר, הוא הוסיף לו את המוטו הבא: "בעצם ימי הקרבות נתעורר על הדברים 

הללו שר הביטחון והוסיף לנאמר כאן את תוקף סמכותו המפורשת. מעשה זה, שאינו 

מן השכיחים בפרשות מלחמה, שווה כל שיר שהוא, הן מצד התכלית והן מצד המופת 

והכוח הפנימי" )אלתרמן, תשל"ז: 149(.

אלא שבביקורתו החריפה על התנהגות חיילי צה"ל נקט אלתרמן דרך של פואטיקה 

לוליינית, שבסופו של דבר הופכת את שיר המחאה הזה לשיר שמאשר את כלל פעולות 

ואילך  הבית השלישי  מן  לאזרחים.  וההתנכלויות  הגירושים  את  גם  ובתוכן  ־  הצבא 

מפתח אלתרמן דיבור ֶמטא–שירי, שבאמצעותו הוא בוחן בשיר את היחס בין השירה 

בכלל ובין המעשים שעל אודותם היא נכתבת ומעריך את האפקט והתוקף של התיאור 

הנורא שנפרש בשני הבתים הראשונים:

יִרים! ָרבֹות–ַהֵחרּות, ַיּקִ ֶזה ִצּלּום ְמּקְ

ים עֹוד יֹוֵתר! ֵאין ֶזה סֹוד! ֵיׁש ַעּזִ

ּטּוי ְוִׁשיִרים... נּו ּתֹוַבַעת ּבִ ִמְלַחְמּתֵ

ם ַעל זֹאת! ן, ּגַ טֹוב! יּוַׁשר ָלּה, ִאם–ּכֵ
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של שירה זאת, גם אם לעתים הייתה מן הפה ולחוץ בלבד, היא גם זאת שהביאה לכך 

שלעתים קרובות היו הכוח והאלימות מכוסים ומוסווים. הפואטיקה של השירה העברית 

האלימות  את  להסוות  כדי  ומגוונים  מורכבים  מנגנונים  הפעילה  בישראל  שנכתבה 

הפלסטינים  של  והגירוש  הבריחה  גם  לפיכך,  המרחב;  של  הניכוס  במעשה  שכרוכה 

במהלך מלחמת 48' יוצגו, אם בכלל, בצורה מוסווית ותוך כדי הדחקות.

אירועי  אחרי  מיד  שנתפרסמה  העברית  בשירה  ההתבוננות  מן  שעולה  השאלה 

כלפי  האלימות  להפעלת  בה  שנותרו  לעקבות  נוגעת  שלאחריה,  ובעשור  הנכבה 

הפלסטינים. האם בייצגה את הגורל הפלסטיני של הגירוש וההימלטות, ושל האיסור 

על השיבה לבתים ולאדמות אחרי תום המלחמה, הצליחה השירה העברית, שלא הרפתה 

ממחויבותה המוסרית ־ ולו כתשלום מס שפתיים בלבד ־ לתת ביטוי לטראומה של 

האחר הפלסטיני? האם לנוכח הסבל הפלסטיני שנגרם בנקודת זמן מוגדרת מאוד על–

למקומם,  הפליטים  של  שיבתם  את  ומנע  גירש  שהרס,  הישראלי  הצבא  פעילות  ידי 

הצליחו משוררים עבריים לגלות רגישות אנושית ומוסרית ואולי אפילו למחות בפני 

השלטון על שהנכבה היא תוצאה של פשע מוסרי שהוא גם פשע מלחמה?

התשובה הכוללת היא כי למעט יוצאים מן הכלל לא גילו משוררים עבריים רגישות 

לרוע האנושי שהתחולל בסמיכות זמן ומקום אליהם. בדיקה של כל הפרסומים בעברית 

מאז סוף 1947 ועד 1958 העלתה עדויות לא רבות של כתיבת שירה עברית על הנכבה; 

וגם אלה היו ברובן ניסיון להנכיח את הטראומה תוך מה שדומיניק לה קפרה מכנה 

גאולתה ושיקומה ־ ולכן גם "פתרונה" המדחיק )לה קפרה, 2006(.

ב"מלחמת ערים" שכונס בספרו עיר היונה )]1957[ 1978: 84-68; פורסם לפני כן 

בדבר, 12.6.1955(, פרש נתן אלתרמן מחזור שירים שלם המתחקה אחר כיבוש יפו. ב–25 

באפריל 1948 פתח האצ"ל במתקפה על יפו הערבית, ולאחר תלאות ונסיגות נכבשו 

היא וסביבותיה על–ידיו ועל–ידי ההגנה. ההגנה, שהטילה מצור על העיר, כבשה אותה 

במאי.  ב–21  נחתם  ביפו  הערבים  של  הכניעה  הסכם  באפריל.  ב–30  חמץ"  ב"מבצע 

"ההרעשה 'הניבה תוצאות מעל למצופה', היא 'הפילה אימה ופחד על תושבי העיר' 

ועודדה את הבריחה. מנוסת התושבים הובילה מצדה להתמוטטות המורל של הכוחות 

החלה  העיר  מן  הבריחה   .)138  :1997 )מוריס,  נפשם"  על  נסו  אלה  וגם  הלא–סדירים 

ב–2 בדצמבר 1947 )שם: 71( וכן במהלך הקרבות בסוף אפריל 1948, בעיקר דרך הנמל, 

לכיוון לעזה. ככל הנראה היה מספרם של הבורחים למעלה מ–60 אלף. בעיר נותרו 

העריכו שההתמוטטות  ובאצ"ל  בהגנה   .)143 )שם:  ערבים  תושבים   5,000 עד   4,000

המהירה של ההתנגדות הערבית באזור הכפרי שמאחורי יפו וכן כיבוש מנשייה בידי 

האצ"ל גרמו לפגיעה האנושה במורל התושבים הערבים אשר ברחו מיפו )שם: 141(. 

"יתכן שהיו מקציני המיליציה בעיר שיעצו או הורו לתושבים לעזוב יחד איתם, אך אין 

שום עדות לקיומה של הוראה כללית ברוח זו, שהוצאה בתוך העיר הנצורה או על–ידי 

הוועד הערבי העליון או מוסד ערבי אחר מחוץ לעיר" )שם: 481(.

גורם חשוב שדחק בערבים לברוח מיפו היה האנדרלמוסיה בעיר, שהיתה אז עזובה 

למחצה. חלק מן השירותים העירוניים הושב אמנם על כנו לאחר שב–28 באפריל שב 

העירה ראש העירייה יוסוף הייּכל; "אך צינורות המים וקווי הטלפון המנותקים, הבתים 

ההרוסים, מעשי הביזה של ערבים ויהודים, מעשי הרצח, השוד והאונס מצד ערבים מן 

ַוֲאַנְחנּו  ּוָבנֹות,  ִנים  ּבָ י  מ"ּכִ הנוסח של השיר שכונס בספר הטור השביעי שּונה  ואגב, 

ם" )אלתרמן, תשל"ז: 150(. דרך השינוי הזה,  י חֹוְגֵרי ְכֵלי לֹוֵחם, ַוֲאַנְחנּו ִאּתָ ם" ל"ּכִ ִאּתָ

ם", הוא ייחד את הפשע הקונקרטי לכוחות הלוחמים ולא  על אף שהכריז כי "ֲאַנְחנּו ִאּתָ

לכלל הבנים והבנות, ובכך הסיט את האש מן הזיהוי הקונקרטי היחידני אל האשמה 

קולקטיבית מטושטשת. לכך ניתן להוסיף את הדברים שכתב יצחק לאור על העלמת 

הטבח שננקטת ב"על זאת":

הוא  שאין  וכיוון  נקם.  מעשי  נגד  מחאה  שיר  כותב  הוא  זאת",  ב"על  כאן  אבל 

מבקש לכתוב שיר אופוזיציה ־ אמצע הקרבות ־ הוא מסתיר משהו נורא, כמו 

כל מלודרמה, משום שאי–אפשר לאומרו. הרי לא מדובר בנער אחד, וגם לא בזקן 

אחד. בלוד, באותו יום, נטבחו עשרות בני אדם. גם ירו בגברים העצורים שבחצר 

הסיטואציה המתוארת  אכזריות  לכן   ]...[ לצאת מהעיר.  הציעו  כך  המסגד. אחר 

 ]...[ דידקטית.  מטרה  מתוך  נכתב  השיר  להטעות.  צריכה  אינה  אלתרמן  אצל 

הגירוש  על  מושם  אינו  ואלתרמן,  גוריון  בן  אלה,  שני  אצל  הדגש  במקרה,  לא 

לבצע.  ש"צריך"  מה  של  הביצוע  דרך  על  ה"אכזריות".  על  אלא  שבפקודה, 

בתי  על  ממליץ  כשהוא  האומה,  לנפש  דואג  הוא  לדברים.  ביחס  קר  גוריון  בן 

אין  שנדרש.  למה  מעבר  אל  חורג  הוא  אין  אבל  מזדעזע.  אלתרמן  צבאיים.  דין 

שלטון,  כל  השלטון,  חילק  ומתמיד  מאז  הוזמן.  שהשיר  אפשרות  מכלל  להוציא 

ליתר  ומוטב,  פשעים,  אינם  והם  ־  משמו  שנעשו  אלה  לשניים:  הפשעים  את 

ביטחון, לא לדבר עליהם ־ ואלה שאינם נעשים משמו ואשר על כן יש להעמיד 

)124-123  :1995 לדין את מבצעיהם, או לפחות לדרוש כזאת. )לאור, 

ב[ [  

משוררים ישראלים עבריים פעלו דרך קבע כחלק חיוני מן המגמה הציונית לנכס את 

של  הגדולה  במסורת  הישראלית  השירה  צעדה  בכך  הארצישראלי–פלסטיני.  המרחב 

השירה העברית שנכתבה ברובה בתוך קווי המתאר הלאומיים: התשוקה לטריטוריה 

כבר  ה–19.  בסוף המאה  ציון"  חיבת  "שירת  הזינה את השירה העברית מאז  לאומית 

השאיפות  לעצם  ונוקב  מועצם  כביטוי  הלאומית  בתרבות  השירי  המעשה  נתפש  אז 

הלאומיות וכשרטוט יעדיהן; כמרכיב הכרחי בייצוג של הסובייקט הלאומי האוניברסלי 

אחד  כשמצד  כך,  משום  בדיוק  ברור.  מוסרי  קול  גם  בתוכה  העברית  השירה  גיבשה 

זעק העוול, אך מצד שני גורמי העוול היו שרויים במלחמה לאומית שנתפשה בתודעה 

הישראלית כמלחמת קיום לאומית, נקלע השיח הספרותי לקונפליקט חריף ביותר. מצד 

אחד הוא מבקש לגלות רגישות מוסרית לגורל הפלסטיני, אך מצד שני הוא מדבר מתוך 

חרדה גדולה לגורל היהודי במלחמה ועל כן גם מתוך שמחה גדולה לנוכח תוצאותיה, 

ומתוך התפעמות מגילוי ההתחדשות לאחריה.

אלא שלא רק פעולה מלחמתית חריגה העמידה למבחן את רגישותה המוסרית של 

השירה העברית; גם עצם פעולת הייצוג השירי של המרחב הארצישראלי, בלב–לבה של 

השירה הלאומית, היתה כרוכה בהרבה אלימות והפעלת כוח. אולם הרגישות המוסרית 
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הוא בו  ה  נ ו י ה ר  י והוא זה שהביס אותם במלחמה. במילים אחרות, הקול השליט בע

בזמן הן קולו של העד לטראומה והן קולו של האחראי להיווצרותה.

העמדה היהודית ציונית אשר ממנה מתאר אלתרמן את הסבל הפלסטיני שעמד 

ְרָור",  ּפַ ּבַ ַׁשַחר  "ה.  בדייקנות בסופו של הפרק  הנּכבה מנוסחת  בבסיס הטראומה של 

המתאר את הבוקר שלמחרת )ההדגשות נוספו(:

ּוְפֵני ָזֵקן ִנְגִלים )ִׂשְמָחה ֵהן ְמָזרֹות(

ֶאֶבן צֹר, ־ ּוְפֵני ַעְלָמה ַחּדֹות ּכְ

ֵזרֹות, רּוִׁשים ְוַהּגְ ְוֵׁשֶבט, ֶׁשַעְרׂשֹו ַהּגֵ

הֹוֵפְך עֹורֹו, ָנכֹון ָלֶרֶׁשת ְוִלְגזֹר ־ ־

ְרָור ִצְוַחת ְוַׁשַחר ָקם. ָעְבָרה ֶאת ַהּפַ

מֹוט ים ַהּמּוָרִמים ּבְ ִריֵסי ַהּמּוַסּכִ ּתְ

ֹחֶזק ָיד ְרֶזל. הּוַׁשב ּבְ י ּבַ ַעְפַעּפֵ ּכְ

מֹות. ֵ ַעל ְמכֹונֹו עֹוַלם ָהֲעָצִמים ְוַהּשׁ

)עמ' 170(

ֵזרֹות", ושאיתו מזדהה אלתרמן, נושא  רּוִׁשים ְוַהּגְ כלומר: השבט, היהודים, "ֶׁשַעְרׂשֹו ַהּגֵ

איתו את משא הטראומה שלו. רק בהמשך הוא מתפנה לייצוג האירועים הקולקטיביים 

שיהיו ביסוד הטראומה הפלסטינית:

ֶרת ּה. ְמֻסּגֶ ֵאיד ָיפֹו ְוִקּצָ

ע: ְוִלְׁשַנִים ַצְלָמּה ְמֻׁשּסָ

ֲחלֹום ׁשֹד ֵמֵאֶרב ְזָרח ּתַ ִמּמִ

ת ְמנּוָסה. ם ָלּה ֶחְרּדַ ּוִמּיָ

ָׁשם יֹוֵרד ֲהמֹוָנּה ְׂשתּום ָעִין

ל מֹוַרד ַהּתֵ ץ ּבְ ְוִנְקּבָ

ִים ּוְבִדְׁשּדּוׁש ּוְנִקיַׁשת–ַקּבַ

ְרכּוׁשֹו ְלָפָניו ּגֹוֵלל

ִיג ְוִסירֹות ַהּסֹוֵחר ְוַהּדַ

עֹוְמסֹות ִאיׁש ּוְקָלָלה ִויֵלל

ְוקֹוֵרַע ַסְלָעּה ָׁשַמִים

ּוֵמִעיד ָעָליו ָים ָוֵאל, ־

י ְלָים ְוָׁשַמִים ִהיא ֵחֶרם ּכִ

ְלָעּה ִׁשְלטֹו ְוִנְתָלׁש ִמּסַ

הכוחות הלא–סדירים שפרקו כל משמעת, ונוסף על כך הפחד מפני העתיד הלא–ברור 

לאחר יציאת הבריטים ־ כל אלה השרו ייאוש על האוכלוסייה הנותרת" )שם: 142(.

אלתרמן היה אז במעמד המשורר הלאומי של היישוב היהודי בארץ ישראל. קודם 

לכן כבר נזקפו לזכותו שלושה ספרי שירה בולטים במיוחד )כוכבים בחוץ, 1938; שמחת 

עניים, 1941; ו–שירי מכות מצרים, 1944( שהפכו אותו לקול המרכזי בשירה העברית 

בת הזמן. שירתו נכתבה ברובה מעמדה לאומית ציונית; יחד עם זאת, במהלך השואה, 

עמדה  דווקא  שמציג  ם  י ר צ מ ת  ו כ מ י  ר י ש ספרו  את  אלתרמן  פרסם  ב–1944, 

יהודית לאומית מובסת )חבר, 2001(.

בניגוד ל"על זאת", שנכתב סמוך יחסית לאירועים, מחזור השירים "מלחמת ערים" 

ב–1955  לראשונה  פורסם  הוא  כאמור  לנכבה.  אלתרמן  של  מאוחר  שירי  ביטוי  הוא 

הקמת  לאחר  כעשור  כמעט  שהופיע   , ה נ ו י ה ר  י ע בספר  ב–1957  כך  אחר  וכונס 

ומגיע לשיאו בתיאור  ב–1948,  דרומּה של תל–אביב  נפתח בתיאור  המדינה. המחזור 

המלחמה ביפו והבריחה ההמונית של הפלסטינים ממנה, שהחלה עוד לפני שנכבשה 

אבל  ויפו;  תל–אביב  בגבולות  מקומי  באירוע  מדובר  למעשה  היהודים.  בידי  העיר 

בהקשר של שירת אלתרמן, התמקדות באירוע מקומי מהווה כמעט תמיד סינקדוכה 

)סימון החלק באמצעות השלם או להפך( להקשר הלאומי הכללי. בהיותו בעל מעמד 

של משורר לאומי, שירתו צפויה להתקבל כעוסקת במישור הכלל–לאומי גם במקרים 

שבהם ההתרכזות היא במקום או באירוע ספציפיים. ההתקבלות הכלל–לאומית הזאת 

נעוצה גם עמוק ברטוריקה של השיר האלתרמני, שבזיקתו העמוקה לנאו–סימבוליזם 

ואת  המופשט  את  קבע  דרך  מבליט  הוא  אברהם שלונסקי  מיסודו של  הארצישראלי 

המוכלל, שיכולים להיתפש כמורים על הלאום.

שגרמה  הנכבה  של  הפלסטינית  לטראומה  ערים"  ב"מלחמת  מתייחס  אלתרמן 

הגורל  על  מעיד  הוא  אחד  מצד  במיוחד.  וסתירתית  מורכבת  מעמדה   ,'48 מלחמת 

הפלסטיני בנכבה תוך הזדהות איתו; עוצמת ההזדהות היא כה רבה עד שניתן לדבר 

כאן על יצירת מה שקאי אריקסון מכנה "קהילה טראומטית", שמשמעותה יותר מאוסף 

קהילה  של  תגובה  שמאפיינת  מבנית  תופעה  היא  אלא  טראומה,  נפגעי  אנשים  של 

)Erikson, 1995: 185(, ובמקרה שלפנינו ־ קהילה לאומית שאלתרמן המשורר הלאומי 

מייצג אותה. הטראומה של הפלסטינים שאלתרמן מייצג היא כה עזה, עד שניתן לאפיין 

את מחזור השירים שלו כביטוי של טראומה משנית )לה קפרה, 2006: 126( לטראומה 

הפלסטינית, או של "טראומה תחליפית" לה )Vicarious Trauma( ־ כמונח שמשמש 

את אן קפלן )Kaplan, 2005: 90( לתאר טראומה שנובטת מן ההתבוננות בגורלו של 

בטראומה של  האחר  הטראומה של  את  להמיר  אפילו  קיצוני  במקרה  ועשויה  האחר 

המתבונן בו.

הסבל  עם  מזדהה  שאמנם  יהודי,  ציוני  קול  בשירים  מציג  אלתרמן  שני,  מצד 

והוא  לנכבה  שגרם  זה  שהוא  העובדה  את  למחוק  יכול  אינו  זאת  עם  אך  הפלסטיני 

ר  י זה שמנע את השיבה הפלסטינית. העמדה הסתירתית של הקול השליט בשירי ע

מכילה אמנם את הקול היהודי הציוני, אשר מתאר מנקודת מבטו את אירועי  ה  נ ו י ה

המלחמה; אך בעליו של הקול הזה הוא גם הגורם העיקרי לבריחת הפלסטינים ולגירושם, 
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כל מאפיינים זהותיים ־ ללא דת וללא לאום; ההתרחשות היא אוניברסלית, וככזאת 

ולטראומה.  המיוצג  לאירוע  פרטיקולרית  פוליטית  פרשנות  הענקת  על  מקשה   היא 

על כן היא גם הודפת את האשמה למקום שבו הטראומה היא של כולם, ולכן גם של 

אף אחד. 

אינו  הארבעים  לשנות  שמתייחס  עברי  בטקסט  טראומה  של  שייצוג  ספק  אין 

יכול להימלט מן הטראומה היהודית של המאה העשרים, ששיאה הוא כמובן בשואה. 

זו שמזינה את הסתירה  הנוכחות הדומיננטית של טראומה בהיסטוריה היהודית היא 

של  המבט  לנקודת  בהכרח  המשועבדת  האחר,  של  הטראומה  על  הדיבור  בעצם 

מצד  טראומה;  שחווה  פסיבי,  גורם  כאן  הם  היהודים  אחד,  מצד  היהודית.  הטראומה 

חוויה  הפלסטינים  אצל  היהודים  יוצרים  פעיל,  כגורם  להיסטוריה  כניסתם  עם  שני, 

שאותה, מניסיונם הנפשי, הם מזהים כטראומה. זיהויים של שני היבטים אלה מחדד 

ספק  אין  הטראומה.  לייצוג  ביחס  המודרני  היהודי  שבמיקום  הפנימית  הסתירה  את 

יהודיים  ולעיבוד  להכרה  מרכזית  הפרעה  מהווה  הזאת  החריפה  הפנימית  שהסתירה 

נוכחת  שאף  מעובדת,  לא  כטראומה  נותר  זה  אסון  הפלסטיניים.  הפליטים  אסון  של 

כטראומה של המעוולים, ואשר מוסיפה להגיח אל התודעה הישראלית הקולקטיבית, 

שוב ושוב, עד ימינו אלה.

דרך  כמי שחווה את ההיסטוריה הלאומית  כותב את שיריו הלאומיים   אלתרמן 

משקפי השואה והמלחמה, ומן הפרספקטיבה הזאת הוא גם קורא את גורל הפלסטינים 

בנכבה. הלוח הלא–חלק שממנו אלתרמן מדבר ניכר כאשר הוא מתאר בפרקי מחזור 

את  מאפיין  הוא  ְסָפר"  ֶׁשל  ִסְמָטה  ּבְ "ד.  בפרק  היהודית.  הטראומה  את  הזה  השירים 

הלוחמים היהודים כפגועי טראומה )ההדגשות נוספו(:

ֶחה ּוְבֵאין ֵקֶפל ְתֹאם ִיּמָ ְוַהֹחֶׁשְך ּפִ

ְוַגב ְלַמֲחֶסה, אֹור ַמְקּפִיא ּוַמְדּבִיר

ְתֶקֶפת צּוָדה ַהּמֻ ְיַעְרֵטל ֶאת ֲחַצר ַהּמְ

יר ִביִלים ְוַאְבֵני ַהּגִ ְ ְוֶאת ְצחֹור ַהּשׁ

ֶצֶות ם ּבְ ֵני ַהּזֹוְנִקים ִלְמַלאְכּתָ ְוֶאת ּפְ

וְָעִטים ּבִכְפִיָפה ּוצְָעָקה ֶאל ִקיר, ־

ְבַרת ֶאֶרץ נֹוֶׁשֶבת ֵאׁש ַמְחִליָפה ּכִ י ּבָ ּכִ

ל ְזַמן ַעל ִציר. ְלּגַ ָעִלים, ֵעת סֹוֵבב ּגַ ּבְ

)עמ' 167( 

וגם:

יֵנינּו ג ֶאל ּבֵ ְוֶאָחד ִמְקְלָען ִמן ַהּגַ

ַרד ּגֹוֵׁשׁש ְוִנְסָמְך ּוְזרֹועֹו ְׁשסּוָעה

ֶטֶרם–ֶחֶרב, ְוקֹוְרָסה ִהיא ּבְ

ִחְדַלת ֹחק ּוְפרּוַעת ִׁשְלטֹון, ־

)עמ' 164( 

ביניהם  הסמיכות  שיחסי  מטונימיים  ממקטעים  בנויה  הקטע  של  המרכזית  התמונה 

יוצרים אפקט חריף של דיסוציאציה, המייצגת מצב כאוטי של עיר "ִחְדַלת ֹחק ּוְפרּוַעת 

ל"; אחר כך,  מֹוַרד ַהּתֵ ץ ּבְ ִׁשְלטֹון". תחילה הפתיחה: "ָׁשם יֹוֵרד ֲהמֹוָנּה ְׂשתּום ָעִין / ְוִנְקּבָ

ּגֹוֵלל";  ְלָפָניו  ְרכּוׁשֹו   / ִים  ּוְנִקיַׁשת–ַקּבַ "ּוְבִדְׁשּדּוׁש  בהטיה ובהתרכזות חדה של המבט: 

ִיג / עֹוְמסֹות  ההמשך קוטע באחת את הרצף ועובר לתיאור הסירות: "ְוִסירֹות ַהּסֹוֵחר ְוַהּדַ

ִאיׁש ּוְקָלָלה ִויֵלל"; ואילו הטורים הבאים קוטעים באחת את הרצף ומכוונים לתגובת 

הזה  ָוֵאל, ־". הקטע  ָים  ָעָליו  ּוֵמִעיד   / ָׁשַמִים  ַסְלָעּה  "ְוקֹוֵרַע  הטבע:  וכוח  עליון  כוח 

מדגים בחדות כיצד ה"טראומה ]...[ מאופיינת על–ידי שתי תופעות: ויזואליּות )כולל 

היא תופעה מרכזית לטראומה  ויזואליות  או השהיה של הסמלה. אכן,  והעדר  צליל( 

.)Kaplan, 2005: 126( "בדיוק מפני ההעדר וההשהיה של ההסמלה

אולם טרם תיאור גורלם המר של הפלסטינים דואג אלתרמן להציג את מוראות 

הוא אומר, למעשה, שהבריחה של  הנוראות שלה. בכך  המלחמה כהנמקה לתוצאות 

הפליטים היא לא מעשה גירוש שבשרירות לב מצד היהודים, אלא תוצאה של מלחמה 

עקובה מדם:

ה ּיּום ָהֵאּלֶ ֵלילֹות ַהּסִ ּבְ

בּול ָחה ִלְפרֹץ ַהּגְ ָהְיָתה ּגָ

ְוזֹוֶנֶקת צְֹוָחה ַעד ֵאֶלם–

הּוִדים ִמּמּול, ־ ֲחִפירֹות ַהּיְ

)עמ' 163( 

המשורר  עובר  היהודים,  עבור  ביפו  הטמונות  הסכנות  על  שהצביע  לאחר  רק  ואכן, 

לתאר את "ֲהמֹוָנּה" של יפו, כלומר את הפליטים. צירוף האמירות בשיר באמצעות וי"ו 

החיבור הופך את התיאור לריצה קצרת נשימה. הפליטים מאופיינים כבעלי עין שתומה, 

וכך מסומנת הטראומה הגופנית רק באופן עקיף; "מי שנפגעו בגופם מאבדים גם את 

של  הגופנית  הטראומה  אפיון   :)228  :2007 )הרמן,  שלהם"  הגופנית  התומה  תחושת 

הפלסטינים הוא בעינם השתומה ־ פגיעה גופנית שיכולה להיחשב למינורית יחסית. 

"גבר  גורלם:  של  הנבואית  למשמעות  זה  באפיון  מרמז  גם  אלתרמן  לכך  בנוסף  אך 

שתום עין" הוא כינויו של האויב המקראי בלעם. השיר מדגיש את קיומם של הפליטים 

מחוץ לחוק ולשלטון, מופקרים לגורלם ־ שכן יפו היא "ִחְדַלת ֹחק ּוְפרּוַעת ִׁשְלטֹון", 

י ְלָים ְוָׁשַמִים ִהיא ֵחֶרם": הם מצויים במרחב ביניים בין ביתם ביפו שאותו עזבו, ובין  "ּכִ

עזה, שהיא ככל הנראה נמל היעד שלהם; רכושם מתגולל בחוץ ללא הגנה ־ כשלכל 

זאת עדים במפורש הים והאל. ובכלל, לכל אורך השיר אלתרמן מתאר פליטים ללא 
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הנעוצה  עקרונית  טמפורליות  על  מצביע  לאוב  ואכן,  ונעלמת.  המופיעה  חד–פעמית 

בייצוגה של הטראומה, ועובר מדיבור על הטראומה כמי ש"טרם זכתה לֵעד של ממש", 

לטענה כי רק השומע של העדות הופך את הטראומה לאירוע. מכאן עולה האפשרות, 

הפיכתן  על–ידי  הטראומות,  של  לפוליטיזציה  אלתרמן,  של  בטקסט  כך  כל  הבולטת 

לאירוע לאומי, כאשר הן מתממשות רק באמצעות קיומו של נמען עברי יהודי שאלתרמן 

מציע לו להיטהר מאשמתו באמצעות אוניברסליזציה של האשמה. האפשרות להעריך 

זאת שמצביעה על הפוטנציאל הפוליטי  היא  גורמיה  ולהתחקות אחר  את הטראומה 

הציוני שעורך אלתרמן לטראומה  בעיבוד  מובהקת  כה  בצורה  הניכר  של הטראומה, 

הפלסטינית. זה המקום שבו, כפי שכותבת קתי קרות' בעקבות לאקאן, "בייחוס של 

טראומה לעצם הזהות של האני וליחס של אחד לאחר, ]...[ ההלם של מראה טראומטי 

מגלה בלב הסובייקטיביות האנושית יחס שהוא לא כל כך אפיסטמולוגי אלא יותר מה 

.)Caruth, 1996: 92( "שניתן להגדיר כיחס אתי אל הממשי

פלמן  עצומה. שושנה  נטילת אחריות  בו  היא מעשה שיש  על הטראומה  העדות 

ורואה בנשיאת עדות  זו של אלתרמן,  מדגישה את ממד האחריות שבמתן עדות כמו 

לקיחת אחריות על האמת, דיבור שמחויב מבחינה משפטית לצו החוק. נשיאת עדות 

איננה דיווח על עובדה, אלא אמירה שכרוכה ברצון להשפיע ובמחויבות לספר אמת 

את  ניצל  שאלתרמן  אלא   .)157  :2008 ולאוב,  )פלמן  הכללי  אל  האישי  מן  שחורגת 

האחריות הזאת כדי למסגר את הסיפור הפלסטיני בתוך הסיפור הציוני, מבלי שנתן 

הדובר  של  העמוקה  הפנימית  הסתירה  עצמו.  משל  עצמאי  מקום  הפלסטיני  לסיפור 

להיווצרותו של האסון,  העיקרי  הגורם  וגם  על האסון  מי שמעיד  גם  בעת  בה  שהוא 

על  הסיפור  על–ידי  איזונו  תוך  הפלסטיני  הסיפור  את  לכתוב  אלתרמן  את  הביאה 

שבעמדתו.  החריפה  לסתירה  פתרון  נראה,  כך  מצא,  הוא  בכך  היהודית.  הטראומה 

התגוננותו של אלתרמן מפני הסבל הפלסטיני נובעת מההאשמה כלפיו הכרוכה בה, 

שכן, כמובן, הסיפור הפלסטיני מאיים על אלתרמן הפועל להצדקת הציונות ועל כן 

הוא משלב וממסגר אותו בסיפור הציוני על–ידי ייצוג הטראומה כתוצאה בלתי נמנעת 

של תוקפנותם של ערביי יפו. אלתרמן אמנם מדבר בשמם של המגורשים ־ אך הם 

מופיעים אצלו כנטולי קול ושומרים על קיומם הנפרד. זאת עוד: כמו שהראתה אריאלה 

אזולאי ביחס להתבוננות מאוחרת בתצלומים מן התקופה, גם כאן זהו מקרה מובהק 

שבו הסיפור הפלסטיני והסיפור היהודי אמנם קשורים זה לזה, אך כל אחד מהם שומר 

על קיומו הנפרד )אזולאי, 2009: 11(. 

אלתרמן מקשה עלינו כקוראים להבחין בחדות בין הקורבן לבין המאזין–המתאר, 

שכן כפי שכתב לה קפרה "כשלעצמי הייתי מבחין בין קורבנות של אירועים טראומטיים 

לבין פרשנים )או מי שנולדו אחר כך(; אך אפילו בנוגע לאלה האחרונים אני מציע 

הגנה מוגבלת או תחומה על ההיפרבולה ־ והגנה נחרצת יותר על הטלטלה האמפתית 

־ כסימפטום שיחי ואולי אף כתגובה רגשית הכרחית להשפעת הטראומה" )לה קפרה, 

 .)30 :2006

בהקשר הכללי של מחזור השירים מופיעה הטראומה הפלסטינית כנוסחה סגורה. 

כוללת כבר עיבוד חפוז של מנוסתם, עיבוד שלפי לה קפרה  ההזדהות המופיעה בה 

הוא היפוכו של הֶהפגן )acting out( )שם: 173(. לה קפרה מתאר את ההפגן של מי 

ֵליל הּוא ִאּלּו ּבַ וְעֵינָיו אֹוְמרֹות ַּפַחד, ּכְ

ֶנֱאַבק לְבַּדֹו ִעם ַחּיָה ָרָעה.

)עמ' 169( 

העימות האלים מפיק מן היהודים הלוחמים "ְצָעָקה ֶאל ִקיר", והפחד של המקלען הוא 

כה רב עוצמה, עד שאלתרמן מתאר אותו באמצעות דימויו כמי שנאבק לבדו עם האויב 

המתואר כחיה רעה. במבט לאחור, אלתרמן משחזר את הטראומה של הלוחמים בקרב 

ולא את זו של המגורשים. מורכבותה של עמדת הדובר בשיר, יחד עם המאמץ להסיר 

מעצמו אחריות אישית לטראומה, מציבה את הדובר בעמדה של עד, של מי שמעיד על 

אירוע שאותו חווה או שהיה עד לו. עדותו של הדובר כפולה: הוא ֵעד לאירוע הטראומטי 

של הפלסטינים כמתבונן מן הצד; ובו בזמן הוא גם עד לאותו אירוע עצמו כמי שחווה 

אותו. ושוב חלה כפילות: הוא עד–חווה הן מתוקף חוויית–הטראומה היהודית והן מתוקף 

חווייתו כמייצר הטראומה הפלסטינית. הדברים מגיעים עד לידי כך שכשהוא מתאר 

את הטראומה הפלסטינית הוא מצביע מיד על הסכנה שמרחפת מהם ליהודים:

ֶניָה ּוְנכֹוָנה ַלֲהֹפְך ּפָ

ל ל אֹות ֶׁשל ִׁשּנּוי ַמּזָ ִעם ּכָ

ְוִלְפרֹץ ְוָלִׂשים ֲאָבֶניָה 

ַגל. ְלָבָרד ְוִלְסֹחף ּכְ

)עמ' 165( 

היות–הדובר  לטראומה,  היות–עד  של  בעמדה  עוסק   )2008 ולאוב,  )פלמן  לאוב  דורי 

המעיד על התרחשותה: גם זו של עצמו, של הלאום שלו, וגם זו של הלאום ה"אחר". 

עדותו של העד, מראה לאוב, מתאפשרת אך ורק הודות למאזין )שם(. המאזין )שאצל 

לאוב הוא קודם כל כלי תרפויטי( אמור להתייצב כלוח חלק שעליו תושלך העדות; 

אך יחד עם זאת לאוב מדגיש את המעמסה האדירה שהשלכה זאת של סבל הטראומה 

ה אמור להיות  נ ו י ה ר  י זאת, הקורא של שירי ע מטילה על המאזין. לפי תפישה 

הטראומה  קוראיו  ואצל  אלתרמן  אצל  אך  הטראומה;  משורטטת  החלק שעליו  הלוח 

כאמור אינה בשום פנים ואופן שרטוט ראשון.

אירוע  על  אירוע,  על העדר של  היא  ה  נ ו י ה ר  י בע הדובר  ואכן, העדות של 

של  בהווה  אותו  ומקיים  אותו  משקם  העדות  תהליך  אך  ־  קיום  לכלל  הגיע  שטרם 

בצטטו  לאוב,  בעבר.  אותו  ומקיים  אחורנית  מתבונן  גם  הוא  כך  ועל–ידי  העדות, 

וטוען ש"בעוד  לאותו מקום",  חוזר  הוא מה שתמיד  "'הממשי'  כי  כותב  את לאקאן, 

הטראומה חוזרת באורח מתעתע בחיי היומיום, ממשיותה ממשיכה לחמוק מהסובייקט 

החי בצבת אחיזתה, הכפוף בבלי דעת לחזרותיה ולהתגלמויותיה הבלתי פוסקות" )שם: 

77(. אבל החמיקה הזאת אינה מציינת העדר של הממשי; החמיקה והתעתוע שעליהן 

כותב לאוב מתפרשים לאורך זמן, ולכן גם יש לתארם כמתקיימים בזמן, ולא כתופעה 
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בשמשו בתפקיד הכפול של מי שבו בזמן מייצג את הטראומה הפלסטינית אך גם אחראי 

להיווצרותה, נחשף אלתרמן עצמו לסיפור הטראומטי שלו עצמו ־ השואה ומלחמת 

48', שנתפשה במידה רבה כלקח מן השואה. לכאורה, דווקא משום כך נקרתה על דרכו 

הזדמנות פז לייצג את הטראומה של האחר, שכן "ניתן לקרוא את הפנייה של הקול כאן 

לא כסיפור של היחיד ביחס לאירועים של עברו, אלא כסיפור של הדרך שבה הטראומה 

לפיכך  להוביל  יכולה  טראומה  שבה  הדרך  האחר,  של  לטראומה  קשורה  מישהו  של 

 Caruth,( "למפגש עם אחר, דרך האפשרות וההפתעה של הקשבה לפצע של האחר

8 :1996(. אבל לא כך פועל אלתרמן. אל מול האפשרות שנפתחה בפניו, בחר אלתרמן 

לכונן דווקא את ההיסטוריה היהודית בישראל באמצעות הטראומה של הפלסטינים. 

אלתרמן משלב את ייצוג הטראומה של הפלסטינים בייצוג הזמן הלאומי היהודי. 

אך מה שאלתרמן עושה ביחס לזמן מוכפל פי כמה באמצעות מה שהוא עושה ביחס 

למקום, ובמיוחד ערעורו על הבלעדיות של זיקת הפלסטינים למקום; כבר בפרק "א. 

רֹוִמי" הוא מאפיין את דרום תל–אביב כמקום שיהודים חיו בו מאז ומתמיד.  ְרָור ַהּדְ ַהּפַ

יתרה מזאת, כדי להפגין את השליטה היהודית בדרום תל–אביב הוא ממקם שם מזרחיים 

אשר יוצרים רצף בין הערבים ליהודים ובכך הוא מטשטש את ההבחנה החדה בין שטח 

ערבי לשטח יהודי.

התפקיד שמועיד אלתרמן לפרק האחרון, הארס–פואטי, של מחזור השירים שלו 

הוא תהייה על דבר תוקפה של הלשון השירית לייצג את הטראומה. אלתרמן מבצע 

רפלקסיה ביקורתית על המהלך שלו עצמו לייצוג המלחמה והטראומות שיצרה. למעשה 

ניצב פרק זה בניגוד בוטה לכל המחזור, תוך שהוא מערער על סמכות אמירותיו. העדות 

כרוכה, כפי שמנסחת זאת פלמן, במשבר עמוק, שהשירה מנכיחה אותו: "שירתו של 

צלאן", היא כותבת, "מבקשת לחתור תחת עצם מהותה של האסתטיקה, לעקור ולהתיק 

את האסתטיקה כמפעל של אדנות אמנותית, באמצעות הפיכתה של השירה ־ כשברה 

של המילה, כעדות נסחפת ־ למפעל עקרוני וחסר תקדים של פנייה עדותית" )פלמן 

ולאוב, 2008: 50(. והנה, בדומה למשבר החריזה בשירת סטפן מלרמה, שאותו מתארת 

ֹסב ָהרּוַח", על משבר העדות  פלמן, גם אלתרמן כותב בפרק האחרון של המחזור, "ו. ּבְ

הנערכת באמצעות הלשון המקראית שהיא הלשון הנורמטיבית של השירה העברית. 

המדובר במלחמות הגבורה שלחמו בני ישראל במסעיהם במדבר ובהם כבשו את "ָוֵהב 

סּוָפה ְוֶאת  ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ְיהָוה ֶאת ָוֵהב ְבּ ן ֵיָאַמר ְבּ סּוָפה" )במדבר כ"א, פסוק 14: "ַעל ֵכּ ּבְ

ָחִלים ַאְרנֹון"(. הבעיה המרכזית שעולה כאן היא היחס בין שפת השירה לאלימות;  ַהְנּ

בין  ביחס  אלא  לבדה,  באלימות  עוסק  אינו  "השיר  ־  צלאן  על  פלמן  שכתבה  וכפי 

אלימות לשפה, במעברּה של השפה דרך האלימות ובמעברּה של האלימות דרך השפה" 

)פלמן ולאוב, 2008: 43(. וכך כותב שם אלתרמן:

ׁש ְוִהְבֵהב ּלֵ ַסְגִריר ּוָבָרק ִהְתּפַ ּבְ

אֹותֹו ֹחֶרף ּוְכֶקֶדם ָׁשָמיו ּדֹוְרִכים ֶקֶׁשת.

שלקה בטראומה כ"קשור בחזרה, או אפילו בכפיית החזרה ־ כלומר בנטייה לחזור על 

משהו באופן כפייתי" )שם: 166(. אלתרמן, כמתאר של הקורבנות, לא מרפא את הפצע 

אלא מבצע סיגור )closure( שמעבד את הטראומה באמצעות שילובה של הטראומה 

הפלסטינית בנרטיב הציוני הגואל. הנרטיב הציוני שולט בנרטיב הפלסטיני. נראה כי 

בדומה למה שכתב ניומארק על שירת בודלר, אפשר לומר ששירת אלתרמן מאפשרת 

מייצגת.  היא  הטראומטיים שאותם  האירועים  את  ולפתח  היהודים לשכפל  לקוראיה 

בדרך זאת היא יכולה לייצג את האירועים הטראומטיים ברטרוספקטיבה שמקלה על 

.)Newmark, 1995: 239( השליטה בהם

בריחה מתכחש לחלוטין לגורמי הבריחה  הייצוג של אלתרמן את הסבל הפלסטיני ּבַ

מיפו. במקומם הוא מסיט את האחריות והעדות אל השמים והאל. כך, במונחיו של לה 

של  ולא  הטרנס–היסטורי  ההעדר  של  בתחומו  הטראומה  את  אלתרמן  מותיר  קפרה, 

האובדן ההיסטורי )לה קפרה, 2006: 97-75(. ההסטה אל המיקום המיתולוגי מונעת את 

סיגורה–גאולתה. אצל אלתרמן  ומותירה רק את  אפשרות ההתמודדות עם הטראומה 

הפליטים  שיבת  את  לתבוע  ואף  הפלסטיני  הגורל  על  להתאבל  אפשרות  נוצרת  לא 

ניסוח  אין  הסבל(  מעל  ההתעלות  )של  הזו  ההתייחסות  במסגרת  שכן  הפלסטינים, 

תיאורטי לאפשרות העיבוד, שמצד אחד יציב התנגדות פעילה לִמחלוט )כמו גם לגאולה 

כפיית החזרה. העיבוד עושה  נגד  יפעל  ומצד אחר  ו"כושלת" כאחת(,  "מוצלחת"  ־ 

זאת באמצעות נהגים )practices( ומוסדות חברתיים המייצרים גבולות נורמטיביים 

)שאין לבלבלם עם נורמליזציה( ־ גבולות שמאושרים כגבולות לגיטימיים ובכל זאת 

נתונים להפרעה, לאתגור, לשינוי ואפילו לפרימה רדיקלית. בלי תפישה כזו של עיבוד, 

האבל ניתן להתממש רק כהתאבלות אינסופית, ולא כתהליך חברתי המתייחס לאחרים 

באמפתיה  לנהוג  אפילו  אחרים שעשויים  ־  גרידא(  מופשטת  לשונות  )ולא  ממשיים 

ולהיות ראויים לאמון. )שם: 92(

של  במונחיו  מלנכוליה  כראוי,  מעובדת  לא  כטראומה  הפליטים  אסון  נותר  כך 

ימינו  עד  ושוב  שוב  הקולקטיבית,  הישראלית  התודעה  אל  להגיח  שמוסיפה  פרויד, 

אלה, וממשיכה למנוע את האפשרות הפוליטית של שיבתם.

הטור השביעי שלו משנות  ניתן למצוא אצל אלתרמן עצמו, בשירי  לכך  דוגמה 

החמישים: בעודו מוחה על היחס העוין של השלטון בישראל לפלסטינים אזרחי ישראל 

ציונית,  מעמדה  כן  עושה  אך   ,'48 של  הפלסטינית  הטראומה  אל  אמנם  חוזר  הוא 

שממסגרת את הטראומה הפלסטינית. בתארו את הדיכוי האכזרי של המהומות בנצרת 

במאי 1955 )"מהומות בנצרת", דבר 1958( הוא מאזכר אמנם את הטראומה הפלסטינית, 

אך מצד שני, במקום אחר בשיר הוא מצדיק את המשך קיומו של הממשל הצבאי:

י ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל  ֵלב ַעְרִבּיֵ ן, ָיַדְענּו ֵהיֵטב: ֵיׁש ּבְ ּכֵ

ן ֶׁשִמֶטַבע. ָחִלים ֶׁשּלֹא ׁשּום "ְׁשָאר–רּוַח" ָיִפיג ֶאת ֻחּמָ ּגֶ

בּוָסה, ֵיׁש ִמְכַות ִׁשְלטֹון ָזר ּוִמְכַות ִעיר ָוֵתל ֵיׁש ִמְכַות ִזְכרֹוָנּה ֶׁשל ּתְ

ּתּוַח ָוֶׁשַפע. יחּו ֶאת זֹאת ׁשּום ּפִ ֶׁשָהיּו ַלזּוַלת ְלַנֲחָלה. לֹא ִהְׁשּכִ

)עמ' 201( 
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מטפורת העופות מציבה את הנוצות של לשון ההווה כנבדלות מברק הנוצות של לשון 

)"רּוחֹות  המקרא  בלשון  האקטואלי  שהשימוש  עדיף  אלתרמן  לפי  המקראית.  העבר 

ֶקֶדם"( יפעל באלימות וינפץ את הכלובים, כלומר את תבניות הלשון המוכנות, ויתגלם 

בעופות בר לא ביתיים שצווחים "ֲעֵלי ֶאֶרץ". זוהי כתיבה הפועלת נגד עצמה )פלמן 

ולאוב, 2008: 46(, וככזאת, יש לזכור, זו שפה שצריכה להכיל יחדיו את הטראומה של 

הדובר הציוני שלאחר השואה ושל מלחמת 48' עם הטראומה הפלסטינית של הנכבה, 

של  התוצאה  ואכן,  הנכבה.  את  שביצעו  היהודים  של  הטראומה  את  מכך  פחות  ולא 

היא שהשירים שלו הם עדות לטראומה תחליפית  לה,  ער  משבר העדות, שאלתרמן 

אשר משכפלת את השיח הציוני. אלתרמן מבקש לרפא את הטראומה על–ידי שילובה 

בסיפור הציוני. אמנם, "גם המעוול יכול לסבול טראומה" ־ אבל "במקרה כזה עליו 

הקודמת  עצמו ממעורבותו  להרחיק  ברצונו  אם  מסוימת  מבחינה  ולעבדה  בה  להכיר 

באידיאולוגיה ובמעשים רצחניים" )לה קפרה, 2006: 94(.

מכאן חוזרת ועולה בתוקף שאלת האחריות של המעיד. דומה שעל אף הרפלקסיה 

בניגוד  פועל  הוא  שכן  זאת,  אחריות  מפקיר  אלתרמן  עצמו,  כלפי  שלו  הביקורתית 

מוחלט לדבריהם של פלמן ולאוב על כך ש"משאו של העד )חרף העובדה שהוא או היא 

ממשיכים את שרשרת העדים( ייחודי בתכלית, בלתי ניתן להחלפה, וגם בודד מאוד. 

פירושו  עדות  צלאן. לשאת  פאול  כתב המשורר  ָהֵעִדים',   / ֲעבּור  ֵמִעיד  ֵאינֹו   / 'ִאיׁש 

לשאת את הבדידות שבאחריות, ופירושו לשאת באחריות שבאותה בדידות. ]...[ הודות 

כלי  מהווה  עמדתו,  של  הבדידות  ממעמקי  העד,  אחרים,  אל  ממוענת  שהעדות  לכך 

להעברה של אירוע, מציאות, עמדה או ממד שמעבר לו עצמו" )פלמן ולאוב, 2008: 

21; ההדגשות במקור(. 

] ג [  

המלחמה והפגיעה בפלסטינים השפיעו רבות על כתיבת השירה העברית, ויצרו מצב 

שבו ייצוג של אובדן ואלימות היו יכולים להיתפש, לעתים בעל כורחו של המשורר, 

ץ  ר א כמייצגים את אירועי הנכבה. כך, למשל, בזמן המלחמה פרסם אמיר גלבע בה

)8.10.1948( את שירו "עיר זוכרת". השיר מדבר על עיר שנהרסה במלחמה ונעזבה: 

ְוַסֲאָנּה  ָרֶכיָה ־ /  ּדְ ַחת ַעל ֵאם  ָעֵזב ָהִעיר / ִנְׁשּכַ ּתֵ ים /  ּיִ ְלַחְמּתִ ָיֶמיָה ַהּמִ "... ְוַעל ְרִסיֵסי 

השימוש  בולט  ֶליָה".  ַחּיָ ָעִרים,/  ְ ַהּשׁ ָעְזָבם  ּבְ ֻרהּו  ּטְ ֶׁשּקִ  / יר  ִ ַהּשׁ אֹותֹו  ִׁשְבֵרי  זֹוֵכר  ַיֲעֹמד 

הסימבוליסטי במעשה השיר כמטונימיה להרס הממשי של העיר; אך לא פחות מכך 

לקרוא  היה  לכאורה אפשר  על שבריו.  הקורבן שבכתיבת השיר  הרמז למעשה  ניכר 

את השיר כמאבק בשכחה של הרס הערים הפלסטיניות במלחמה, וכניסיון לייצג אותו 

בשיר המתעד את השבר ומבקש לערוך לו טרנסצנדנציה באמצעות אזכור הקורבן. אלא 

שגלבע כנראה הסתייג מפירוש אפשרי זה והדחיק אותו: בעת שכינס את השיר בספרו 

את  הרחיק  ובכך  "קאסינו",  המילה  את  בשוליו  ציין   )68  :1949( ת  ו י ו ש ר ע  ב ש

עדותו כביטוי למסעותיו במלחמת העולם השנייה במסגרת שירותו בצבא הבריטי.

השכחה, כתב ארנסט רנאן )2009: 48(, הכרחית לכינונה של לאומיות. אבל יש 

לזכור שכדי שיהיה מה לשכוח, כלומר לאפשר ולקיים את עצם פעולת ההשכחה, יש גם 

ר ּבֹו ּגּופֹו. לֹא ָנִׁשיר ֶאת ָוֵהב ִנְסּפַ

ֶׁשם. ּגֶ סּוָפה. ַאְך ָנִׁשיר ֶאת ִעיֵרנּו ּבַ ּבְ

)עמ' 170( 

את גבורתנו בהווה של 48' לא נשיר מן הפרספקטיבה של מלחמות המקרא שיד האל 

לא  המקראית,  כעברית  מצלצלת  עדיין  היום  של  העברית  שהלשון  אף  בהן;  היתה 

ָלה"( בהווה את מלחמות העבר. ההווה יונק מן המקרא ־ אך עליו לעשות  נשחיל )"ְנַעּיֵ

זאת בצמצום. נראה שלפי אלתרמן משבר השפה השירית המייצגת אלימות הוא כה 

עמוק, שעליו להיזהר מן השימוש הממילאי המודרניסטי בתבניות הלשון המקראיות 

העוסקות במלחמה. קשה מאוד ־ טוען השיר ־ להעיד על אלימות המלחמה של ההווה 

באמצעות הלשון המקראית של העבר. דברים אלה מציבים למעשה את כל מה שנכתב 

עד כה במחזור השירים בסימן שאלה נוקב. אפשר לכתוב על ההווה בעברית שקשורה 

למקרא, טוען אלתרמן, אבל בגלל הפער העצום בין העבר המקראי לבין ההווה, שהוא 

בעוצמה את  לחוות  יש  זהירות;  להיזהר משנה  צורך  יש  פוסט–מלחמה,  פוסט–שואה, 

משבר העדות של הספרות העברית שנכתבה על 1948, כפי שעושה סיום זה של מחזור 

השירים של אלתרמן:

ַעּמֹון לֹא ָנִׁשיר ֶאת ָוֵהב. לֹא ֵׁשמֹות ּכְ

ָלה, קּוָפה ְנַעּיֵ ִׁשיֵרי ַהּתְ ַוֲאָרם ּבְ

ֲעמֹון ֶהְמַית ּפַ ַאף ֶׁשעֹוד ָהִעְבִרית ּכְ

ֵאּלּו. ים ּכְ ֵנעֹוָרה ִלְצִליָלן ֶׁשל ִמּלִ

ן, זֹו ָהֵעת ִהיא ְמקֹום ִחּיּוָתם ָאְמָנם ּכֵ

ְקָרא, ִמּכָֹחם ִהיא ׁשֹוֶבֶרת ֶׁשל ִסְמֵלי ַהּמִ

גּוָתם ּוְצָמָאּה. ַאְך ָיֶפה ִמעּוָטם, ־ ִעּלְ

ֶרת. ִליָצה ְמַדּבֶ ֵחֶרף ּכֹל ִמּתֹוָכם ַהּמְ

ְך אֹוְצרֹוָתם ֲעָלָטה ַהּלֵ ְוָלֵכן ּבְ

ִויקֹוד ּכַֹח ְקדּוִמים, לּו ִנְכּבֹׁש ִיְצֵרנּו.

ל ִיְדֶהה נֹוָצָתם לֹוֲהָטה, ָבָרק ּבַ ּבְ

ּלֹו ֵיֵצא ָנא. ֶ נֹוצֹות ִמּשׁ ַמן ּבְ ַאְך ַהּזְ

ְכתּוִבים רּוחֹות ֶקֶדם, ַעד ּבֹוא ְׁשמֹוֵתיֶכן ּבִ

ֲעֶצֶרת, רּוז ּבָ יר ְוַהּכְ ִ ְלַחּיֹות ֶאת ַהּשׁ

לּוִבים צֹות ַהּכְ ֲהלֹא טֹוב ֱהיֹותֶכן ְמַנּפְ

ר ֲעֵלי ֶאֶרץ. ְוחֹוְלפֹות ִעם ִצְוַחת עֹופֹות ּבָ

)עמ' 170(
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ּפֹוַסַעת ְזִהירּות 

ים ּתִ ְלֵבין ְׂשִריֵדי–ּבָ

)עמ' 91( 

ר  מ ש מ ה ל  בע שפורסם  "ליפו"  בשירה  גר(,  צפרירה  )לימים  גרבר  צפרירה  גם 

ֶׁשת / נֹוֶׁשֶמת  )5.5.1950(, מתארת את יפו ־ כאחרים שכתבו על העיר ־ כ"ִעיר ִמְתַחּדֶ

ר". אבל ייחודה של גרבר הוא בכך שבניגוד לתיאור עיר אשר כ"ֲחָדָׁשה  ֶלט ַהּקַ ֵריַח ַהּמֶ ּבְ

ְצַמח ֵמַעל ַהֲהִריסֹות", היא מסיימת את שירה דווקא בפריעת הסדר החדש שבא לאחר  ּתִ

כיבוש יפו, ומותירה את ייצוג הטראומה על כנו: 

ָצֶעיָה ִנְפָעִרים, ְיָלה ּפְ ּלַ ּבַ

ִית. י ַהּבַ נֹוְׁשִרים ַקּבֵ

ִריִסים ִנְקָרִעים, ַהּתְ

ַוֲאָנִׁשים ִחְוִרים

הֹומֹות. ּתְ ִנְבָלִעים ּבַ

)עמ' 80( 

 

ד[  [  

מבין הניסיונות לשקם את מופעי הטראומה הפלסטינית בשירה העברית, בולט האזכור 

של הכפרים ה"נטושים", כאשר כבר עצם הביטוי הנפוץ "נטושים" משרת את ההשכחה 

וכאילו מקל על פעולת שיקום עתידית ־ עד שהוא מטשטש את הגורם האחראי לריקון 

י  ד צ ב בספרה  קדמן  נגה  בחרה  ההשכחה,  פעולת  את  שחושף  מנוגד,  באופן  הכפר. 

־  לציין  כדי  מרוקנים"  "כפרים  בביטוי   )2008( ה  ע ד ו ת ה י  ל ו ש ב ו ך  ר ד ה

ככותרת המשנה של ספרה ־ את "דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב–1948 מהשיח 

הישראלי", ולא "'ננטשו' סתם כך" )שם: 15(.

ככל הנראה  11( את שירה, המכוון  )תשט"ו:  ורד  חיה  נטוש" מכנה למשל  "כפר 

לכפר שהוחרב בית נטיף. הכפר נכבש באוקטובר 1948 )מוריס, 1991: 293(, ובסמוך 

לו הוקם קיבוץ נתיב הל"ה, אשר מאוזכר בשולי השיר. אפרים תלמי, העושה גם הוא 

ָפר ָנטּוׁש" בשירו "בשדות אשקלון" )דבר, 18.11.1953( פתח את השיר  שימוש בביטוי "ּכְ

דווקא בתיאור אידילי של המרחב הישראלי החדש שלאחר המלחמה:

ֹחל ַסְנְוֵרי ָׁשָרב ּכָ

חֹול ַבּמָ רֹוְטִטים ּכְ

בּול ָהֹאֶפק. ַעד ְקֵצה ּגְ

ּוִבים ְמלֹא ִמיׁשֹור. ִיּשׁ

לזכור ולהזכיר. אין ספק שהתרבות והחברה בישראל השקיעו מאמצים רבים בהשכחת 

הסבל הפלסטיני ובהשכחת כל מה שנותר ממנו; אך במקביל הן גם הותירו לו נקודות 

ציון של זיכרון, למשל באמצעות שמות היישובים היהודיים שהוקמו על אתרי היישובים 

הפלסטינים שנחרבו ב–1948. כך לדוגמה הוקם קיבוץ סאסא ב–13.1.1949 על חורבות 

הכפר הפלסטיני סעסע )מוריס, 1991: 253(, כששמו מוחק ־ אך גם משמר, באמצעות 

)קדמן,  הפלסטיני  העבר  נכפית שכחת  כך  הפלסטיני.  המקום  את  ־  הצלילי  הדמיון 

2008: 37-36( ־ אבל כך הוא גם חוזר ומוזכר, כדי שניתן יהיה לשכוח אותו שוב. דרך 

ההשכחה מופגנת השליטה על הזיכרון ועל המרחב המקומי, אך בה בעת היא מעידה 

על חוסר הביטחון של השולטים בשליטתם. כך יש להבין גם המקרה המיוחד של סאסא–

סעסע, שבו ביטאו אנשי הקיבוץ אמפתיה למגורשים ונטלו על עצמם אחריות לגירוש 

)שם: 100, 121-120(. נראה, אם כן, שגם השחזור וההנכחה של הטראומה במקרה של 

סאסא–סעסע, כמו גם בשירתו של אלתרמן, נערכו בסופו של דבר כדי למחוק אותה.

הדוגמאות  ובשיקומה.  הטראומה  בגאולת  כן,  אם  עוברת  למחיקה  המלך  דרך 

על  בכתיבה  בולט  הדבר  מעטות.  לא  הן  הפלסטינית  הטראומה  של  ושיקום  לגאולה 

ר )2.11.1951( את שירה "יפו",  מ ש מ ה ל  החורבן והגירוש מיפו. נעמי נדב פרסמה בע

יפו  את  אמנם  מאפיין  השיר  התחדשות.  של  תקוות  בו  תולה  אך  ההרס  את  המציין 

יר". אבל  ְזַעְקָנה ִמּקִ ֵאֵבְך ּתִ ּכְ ְרצֹות  ּכּוִכים ָעם ּוְבִעיר, / ַאְך ּפִ ּוְִצים ּבַ כמי שבתוכה "ִמְתּכַ

ההתחדשות סופה לבוא:

ֵכֶלת, ּתְ ַלִיְך ּבַ ּבֶֹקר ַהּזֹוֵרַח, ָראֵׁשי ִמְגּדָ ְרִאיִתיְך ּבַ

ים ֲחִגיִגּיּות ַלּיֹום. ֲעמֹוַנִיְך ַמּכִ ֵלי ּפַ ִעְנּבְ

ֶבת ְרִאיִתיְך עֹוָלה מּוִלי ֲחלֹוִמית ְוִנְׂשּגֶ

ים, צֹוָפה ֲהִריסֹות, ַמּנִ יקֹות ַהּזְ ְצֵחי ַעּתִ ִמּנִ

קֹוָרן. ׁש ִמּמְ ים ָׁשבֹות ְלִהְתַחּדֵ ַאְך יֹוְדָעה: ִעּתִ

)עמ' 104( 

מבט דומה על יפו מופיע בשירו של יחיאל מר "שרידים מול הים" )הארץ, 6.10.1950(. 

מראה האשה ההרה והחיים השוקקים, שנאבקים במראה ההרס ושרידי הבתים, מבשר 

את תקוות השיקום והגאולה מעקבות הנכבה:

ֶרת פּוָפה ּוְמַנּקֶ ה ּכְ ל ַאְׁשּפָ ְזֵקָנה ַעל ּגַ

ּוֵמחֹוֵרי–ּכּוִכים ֵעיַנִים ְרֵעבֹות

ֶרת, ּקֶ ר ִׁשיר ֶעֶלז ֶׁשּלַ ּמֵ ַרַחק ִמּתַ ּבָ

ְוָים ָקרֹוב עֹוֵגב ַעל ַחּמּוֵקי–חֹולֹות...

ַח ֶהֶרס ים! ּפֹה ִמְתַנּצֵ ּפֹה ׁשֹוְקִקים ַחּיִ

ים ּוֶבֶכה ְלָבִטים! ִעם ְרצֹונֹות ַעּזִ

ֶרס פּוַחת–ַהּכֶ ה ֶׁשּתְ ָ ְוֵסֶמל–ָהִאּשׁ
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טּוִׁשים ־  ִסים ַהּנְ ְרּדֵ ְוַהּבֶֹׂשם ָהעֹוֶלה ִמן ַהּפַ

ֹוד, בֶֹׂשם ַהּשׁ ּכְ

ָפה, ְׂשחֹוק ַמּגֵ ָפִנים ּכִ ּוְסָמַדר ַהּגְ

ה! ה ְוַחּדָ ים ְצֻהּבָ ּנִ ֵיׁש–ֵׁשן ַלּתַ

)עמ' 131(

ייצוג השכול, שבאמצעותו מתוארת הארץ שאיבדה את בניה, מגניב לטקסט הלאומי 

מרכיב שחותר תחת עקרון הבעלות המוחלטת של היהודים על המרחב, שהרי משמעותו 

היא שגם הפלסטינים הם בניה, ואפילו הקודמים, של הארץ. נוכחות השכול הפלסטיני 

היא שבר בטקסט, סתירה פנימית, שכן למרות המאמץ להעלים את הנכבה מאחורי 

בניגוד לשימוש  אזכור השכול.  על–ידי  דווקא  המודחק  מן  עולה  היא  חזות אסתטית, 

הקונבנציונלי בשכול לסימון בעלות יהודית על המרחב, אזכור השכול בשירים מעלה 

דרך משותפת לבני הארץ ומייחס אותה לאנשי הכפר הנטוש. הפלסטינים מיוצגים כאן 

לא כמתים סתם, אלא כשייכים לארץ ששכלה גם אותם. כך אצל תלמי ־ וכך גם אצל 

חיה ורד בשירה "אשקלון" )מבפנים י"ד, ב–ג, ינואר 1950(, שבו היא כותבת:

ְׁשִתיַקת ֲאָבִנים ְוֵאין ִניד,

ן ֵאין ֲאֶרֶׁשת, ְׁשכֹול ְמֻאּבָ

ה, ְזדֹוִנית ִניָעה ֲאֻרּכָ ּכְ

ה. ּמָ ַ ַלּשׁ

ָעִרים ָרִׁשים ִמּפְ ְרצּו ַהּטְ ּפָ

ֶׁשם ְכָתֶליָה ַהּגֶ ָחַרר ּבִ

ָעָלה ֶהָעָפר ְוִקְעֵקע

ים ְוחֹוָמה. ּלִ ַדל ּתִ ּבְ

ים ִנְקֶרֶׁשת, ּנִ ְצחֹוק ּתַ ְוַאְׁשְקלֹון ּבִ

ָמה ְרּדֵ ּוֵמֹעֶמק ְׁשַנת ַהּתַ

ֶלֶׁשת. ּה ּפְ ִאיׁשֹוֵני ֵמִתים צֹוָפה ּבָ ּבְ

)עמ' 76( 

 

העיר הפלסטינית החרבה מג'דל, שעליה הוקמה אשקלון, נכנעת לשממה מעצמה ואף 

הופכת למושא מבטה של עזה )פלשת( ־ לאו דווקא של הכובש המגרש. על אף העובדה 

שב–1950 עוד שהו במג'דל פלסטינים שלא גורשו עד אוקטובר של אותה שנה )מוריס, 

1991: 298, 328(, הרי שמבחינתה של המשוררת התהליך כבר הסתיים, והנותרים בעיר 

אּוד  ּכְ ּה,  ּבָ ה גֹוַוַעת, / עֹוד חֹוֶסה  י עֹוֶדּנָ ּכִ ָגְוָעה,  י  נסתרים מעין. היא מציינת אמנם "ּכִ

השרידים  על  דווקא  מצביעה  היא  בכך  אבל  ַהט".  ִליל–ּבַ ּגְ ָעָפר  ֶאל  ק  ִמְתַרּפֵ  / ַאֲחרֹון, 

הרומיים של העיר, תוך מחיקת הנוכחות הפלסטינית. הקיום הפלסטיני בעיר מעומעם 

הציונית  ההחרבה  שבמסגרתה  וחורבן,  בנייה  של  מחזורית  בשרשרת  שילובו  על–ידי 

אֹור. ים טֹוְבִלים ּבָ ּתִ ַהּבָ

ֵזר ֶׁשל ֹאֶפל... ּוְברֹוִׁשים ּכְ

)עמ' 173( 

מבחינתו של הדובר בשיר, מה שעלול אולי להעיב על החגיגה של המרחב הוא הכפר 

הנטוש, שאם לא יוזכר כלל בשיר ־ יבלוט בהעדרו; ולחילופין, כדי למחוק אותו באופן 

אקטיבי מהנוף המשורטט בשיר, יש כאמור להזכירו. תלמי אמנם מעלה את זכר הסבל 

שהתרחש ־ אך מצד שני, באמצעות האנלוגיה בין הדקל הבודד לכפר הנטוש, הוא 

עורך אסתטיזציה אוריינטליסטית של זיכרון הפלסטינים, תושביו הפליטים של הכפר 

המרוקן, עד שהוא מעלה בתיאור הדקל הנישא כלפי מעלה את המרחב לגובה נשגב, 

מנותק מקרקע המציאות:

ְדִמי ּוְׁשכֹול. ָפר ָנטּוׁש ּבִ ּכְ

חֹול. ֶפן ָנח ּבַ ֶרם ּגֶ ּכֶ

ִים. ֵעץ–ִׁשְקָמה נֹוֵפל ַאּפָ

א, ּבֹוֵדד, מּוָרם, ֶקל ּגֵ ּדֶ

ֵכֶלת ָרם ֶאל ְרִקיַע–ּתְ

ִים. ּפָ ְמֻהְרָהר נֹוֵׂשא ּכַ

)עמ' 173( 

ע. הלל, בשירו "הניבוזים" )משא, 5.11.1953(, מכנה אף הוא את הפרדסים הפלסטיניים 

שנותרו בעקבות הנכבה בשם התואר "ְנטּוִׁשים". השיר, רובו ככולו, מעלה את תחושת 

של  בדמותם  המלחמה  לאחר  חוזרים  אשר  ההרוגים,  הלוחמים  של  והמחאה  הבגידה 

המתים החיים שאופיינית כל כך לשירה בת הזמן )למשל, ב"הנה מוטלות גופותינו" של 

חיים גורי(, ומגלים עם שובם שהכל "מּוְגָלה" וכי

רֹאׁש ְנָחִלים, ְוַיְרקֹון–צֹוָאה. ֶצַפע ָרץ ּבְ

ַׁשֲאָנָנה ְירּוָׁשַלם ְוֵחיָפה ְנָבָלה,

דֹוָלה, ֶסף ַהּגְ ין ַהּכֶ ַסּכִ ָׂשֶריָה ּבְ ְוֵתל–ָאִביב ֲחרּוָׁשה ּבְ

ה. ּוְבַׁשַער ִעיר ָוִעיר ׁשֹוַחד רֹוֵכב ֻחְלּדָ

)עמ' 130( 

דוד  מצודת  פירוש  )על–פי  שנבזזו  מי  במובן של  כך,  אם  יבֹוִזים",  "ּנִ השבים,  המתים 

במלחמה  נפלו  שלא  מי  בידי  המדינה  של  הכללית  הביזה  ובמסגרת   ;)11 ג,  לעמוס 

מתוארת גם ביזת הפרדסים והגפנים הפלסטיניים:
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שמחה והתפעלות כאלה הן גם מנת חלקו של ש. שלום בשירו "יום חדש", והן מביאות 

אותו למחיקת הפלסטינים וגירושם כחלק מהטמעת תוצאות הניצחון המפעימות של 

המלחמה אל תוך סיפור–העל הציוני. השיר, שנכתב בעיצומה של המלחמה ונדפס ביולי 

1948 )דבר, 15.7.1948(, מציין את המפנה במלחמה ומוליך לקראת תחושה ישראלית 

של הצלחה וכיבושים:

הּוא ָקם, הּוא מּוָקם ־ ֲחזֹונֹו ֶׁשל ָהָעם !

ם ! י יֹום ָחָדׁש ִנְׁשָקִפים ֶאל ַהּיָ ַעְפַעּפֵ

ן ְוֵאיַלת אֹות ּדָ ְתֵפי ַהּגֹוָלן; ִמּנְ ִמּכִ

ֵבָדה ַנֲחַלת– ָנָתּה ַהּכְ ְ ְמִקיָצה ִמּשׁ

כּוִחים, ֵמֶחְרמֹון ַעד ַהְרֵאל ־ ְ ַהּדֹורֹות ַהּשׁ

ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ! ַהּבֶֹקר אֹור ּבִ

)עמ' 60(

מדינת  הקמת  של  ייצוגה  מוסכמת  עם  בתואם  מוצגים  ישראל  של  הכיבושים  שבחי 

אם  גם  כך,  השואה.  קורבנות  בייצוג  אכן,  ומסתיימים,  השואה,  על  כתגובה  ישראל 

ר" הפלסטיני, הרי שאויב זה מודחק לטובת אויב ־ צורר ־  הכפרים נכבשו מידי ה"ּצָ

אחר. זוהי הרחקה שמשכפלת מודל כפול: מצד אחד הנכחת הפלסטינים, כדי שאפשר 

יהיה לסלקם ־ ומצד שני העלמתם מאחורי אלמנט חלופי, שהכלתו בנרטיב הציוני 

תורמת לחיזוק צדקת הקמת מדינת ישראל, וכפועל יוצא שלה גם את הכיבוש והגירוש 

המעומעמים.

את  שלום  ש.  מתאר  שכאשר  עד  רבה,  כה  היא  הציוני  לנרטיב  הזאת  הנאמנות 

הכפרים ה"נטּוִׁשים" הוא עושה כן באמצעות ייצוג חוגג של העולים החדשים, התופסים 

באחת,  הופכים  בזמן  ובו  ר"(  )"ּצָ כאויבים  והמאופיינים  הפלסטינים  של  מקומם  את 

הודות לישיבתם הקלישאתית הצברית סביב המדורה, לתושביה האמיתיים של הארץ 

־ הם ולא תושביה הקודמים, שהיחס המטונימי המתקיים ביניהם משמעו גם בעלות 

על האדמה:

טּוִׁשים ָפִרים ַהּנְ ׁש ֶאל ַאַחד ַהּכְ קּום ּגַ

בּוִׁשים ־ ר ּכְ ִנים ִמן ַהּצָ ְקַרב–ַהּפָ ־ ּבִ

י ֳחָרבֹות ָׁשם ִנְמָצא ִמְנָיִנים, ּלֵ ין ּתִ ּבֵ

ִנים ־ יר ַהּפָ ּכִ ֶׁשל עֹוִלים ֲחָדִׁשים ־ ֵהן ּתַ

דּוָרה, ִביב ַלּמְ ֵהם ָיְׁשבּו ּפֹה ָלפּוׁש ִמּסָ

ִרים ַהֲחבּוָרה. דֹוִלים ְמַעּטְ ְׁשֵמי–ֶעֶרב ּגְ

)עמ' 65( 

את הקיום הפלסטיני הוא רק שלב בשרשרת היסטורית ארוכה. בכך שותפה המשוררת 

למה שתיארה אריאלה אזולאי כהתעקשותם של מחוללי הנכבה על "עיצובם של חלק 

מהעקבות ועל הפיכתם לחלקיים ותלושים. הם ביקשו", כותבת אזולאי, "להבליע את 

העקבות האלה בשפה ובצורות הקיום החדשות בפלסטין–א"י כדי שיאבדו את נוכחותם 

 .)16 )אזולאי, 2009:  זיכרון אותו עולם חיים שלם, לכיד, שחוסל"  ויימחק  המטרידה 

אלא שכאן גם מתגנב רכיב חתרני לתוך הייצוג של הגורל הפלסטיני, שכן לפי הגיונו 

המחזורי, גם הנוכחות היהודית עתידה להיעלם ברבות הימים:

אן ִהְרִקיַע ִמְבָצר, ּכָ

ִעיר ָסֲאָנה ֵמָאָדם ּוַמְרּכֶֹלת

ַעּמּוֵדי ַׁשִיׁש ָחצּוב

ִׁשים. ּפֹות ִמְקּדָ ְמכּו ּכִ ּתָ

ר ַעד ִנּטּו ַחְרבֹוָתיו ֶׁשל ַהּצָ

ִהי ְלַמּפֶֹלת ַוּתְ

א ִמְבָצִרים ֲחָדִׁשים ּשָׂ ָקם ֵׁשִנית ַוּתִ ַוּתָ

ְמַעד ַוּתִ

צּוב. ּה ַהּקָ ָקם ֵׁשִנית ֶאל ִקּצָ ַוּתָ

)עמ' 77(

בשיר "למכבד רחובות אשקלון" מאת י. ד. קמזון )דבר, 12.6.1955(, שבו מתואר מנקה 

רחובות המסור לתפקידו, מופיעה אשקלון–מג'דל כעיר בעלת רבדים היסטוריים רבים. 

אך פה משולבת דווקא ההיסטוריה היהודית בזו הפלסטינית )הפלשתים(, כשהניצחון 

בהווה מופיע כנקמה על התנכלויות העבר )שמשון(. בעקבות תיאורו קורא המשורר 

לכל בני העם הישראלי לבוא ולחזות בניצחון הגדול על הפלסטינים, ולעלוז למראה 

העיר החדשה העולה מתוך חורבות העיר הפלסטינית:

בּול ִיְׂשָרֵאל ל ּגְ הֹו, ּבֹואּו ִמּכָ

חּוצֹות ַאְׁשְקלֹון, ַלֲחזֹות ּבְ

ְמַמת ֵאל, ִ ִעיר ָהעֹוָלה ִמּשׁ ּבָ

גֹון. ים ְלַמׂשּואֹות ּדָ ּנִ ִעיר ּגַ

ה ֶהֳחָרבֹות ִעי ָוֵתל, ִהּנֵ

ִלְׁשִתים ִׁשְמׁשֹון ־ ָנקֹום ָנַקם ִמּפְ

ֶבל ְצֵוי ּתֶ ּבֹואּו ָׁשִבים ִמּקַ

ְלַהְׁשִקיף ִמִמְגַדל ַהָׁשעֹון

ּוְלָבֵרְך ַעל חּוצֹות ַאְׁשְקלֹון. 

)עמ' 172(
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יָתם ַתח ּבֵ ָעְזבּו. ֵהם ָעְזבּו ֶאת ּפֶ

יעּו. יָתם לֹא ִהּגִ ַתח ּבֵ אֹו ֶאל ּפֶ

ָרִכים ־ ֶנֶכר ּדְ ֹאֶפל, ּבְ ְיָלה, ּבָ ּלַ ּבַ

יָתם ַתח ּבֵ ם ָעְזבּו ֵהם ֶאת ּפֶ ָעְזבּו ּגַ

יעּו. יָתם לֹא ִהּגִ ַתח ּבֵ ְוֶאל ּפֶ

 

)עמ' 197( 

ֶמַתח ְיִרי ּדֹוְרִכים ֵהם  השיר מוחה על הגירוש, המתואר בו כאלימות צבאית חריפה של "ּבְ

רּוִכים", ועיקרו יצירת מצב מתמיד של דה–טריטוריאליזציה. אין דרך, קובע השיר,  ּדְ

על  כלשהי.  בטריטוריה  היאחזות  על–ידי  להיגאל  הגירוש  של  הטראומה  תוכל  שבה 

נּוַע  ּתָ יָתם  ּבֵ ַתח  ּפֶ "ַעל  מציין  כשהוא  פתיחתו,  על  מעגלית  בחזרה  השיר  מסתיים  כן 

ֶלת". ַהּדֶ

ניסיון נוסף לדיבור בקולו של הפלסטיני מופיע ב"שיר המנושלים" )קשת א', 1958( 

היוצר אפקטים לשוניים של שימוש לכאורה  פוטוריסטי  כפזמון  פן  שכתב אלכסנדר 

בתבניות ready made של סיסמאות פוליטיות. הדובר בשיר הוא ישמעאל, ופן מבליט 

בכך את שותפות הגורל הפלסטינית–יהודית, כאילו היו שני העמים בניה של משפחה 

אחת. הדיבור על העושק הוא ישיר וברור, למשל בפנייתו של ישמעאל אל השמש:

את ַלְיָלה ָנעּול ִמּצֵ

ַתח. ר ַלּפֶ ְוֶדֶרְך ִאּסָ

את ֶלם ָעׁשּוק ֵאַלי ַאּתְ ִנּשֵׂ ִמּתֶ

ָאז ָלֶבַטח. ְזרּוָעה ִלי ּכְ

)עמ' 209( 

אולם סיומו של השיר מעמיד כבר תבנית אחרת. בעיקרו של דבר הוא משמיע זעקה 

ומבקש סיוע משפחתי בשעה שהמדינות הסוברניות נלחמות זו בזו:

ִקְרֵעי ְרָגָביו ָאִחי.

קַֹע ֶׁשַקע. ְ ִכיִני ִמּשׁ ַסּמְ

ה, ָאִחי, ּכָ ה, ִיְצָחק, ַאּיֶ ּכָ ַאּיֶ

ה?!... ּכָ הֹוִרי ַאְבָרָהם, ַאּיֶ

)עמ' 209(

מהלך דומה מימש פן ב–1954, בשיר שכתב לאחר הטבח במעלה עקרבים ושבו שחזר 

קול העם,  הזאת",  )"היד  הנכבה  אירועי  בתוכו את  וכלל  בכלל  תולדות הסכסוך  את 

2.4.1954(. גם כאן מכוון השיפוט המוסרי שלו אך ורק למדינות ־ כאן ירדן וישראל 

מן הכיוון הפוליטי ההפוך לש. שלום, גם איש השמאל הרדיקלי אלכסנדר פן הסתייע 

בשואה כדי לתאר את הנכבה, בשירו "כפר שדוד" )קול העם, 15.8.1958(:

ֹוָעה ֵדר ַהּשׁ ַעל ּגָ

ִית, ץ ַאְנחֹוָתיו ֶׁשל ַהּבַ ְלַמּפַ

ֹוָאה ִדְגֵלי ַהּשׁ ּכְ

ּיֹות. י ַעּבַ ְׁשחֹוָרן ְׁשּתֵ ּדֹוְממֹות ּבִ

)עמ' 206( 

דוגמה לטווייתה של אנלוגיה זאת עם השואה הושמעה על–ידי אהרן ציזלינג, שהיה שר 

מטעמה של מפ"ם, ואשר השווה את מעשי האכזריות כלפי הפלסטינים ב"מבצע חירם" 

הפוליטיות  בעמדות  הניגוד  אף  שעל  דומה  אך   .)310  :1991 )מוריס,  הנאצים  למעשי 

והזהות ההפוכה של הקורבנות באנלוגיה של ש. שלום מזה ושל ציזלינג ופן מזה, הרי 

שמבחינת האפקט הטראומטי, התוצאה של אנלוגיה זאת דווקא דומה בשני השירים 

ובאחרים שכמותם. נראה שבסופו של דבר משרטטים הכל את גבולות הסבל הפלסטיני 

על–פי קווי המתאר היהודיים. השכפול של פני הסבל הפלסטיני כמופע יהודי מאפשר 

לכותב להתחמק מן האחריות היהודית לסבל הפלסטיני. עם זאת, מעניין לציין שפן 

ומבליט בכך את העוול המוסרי שטושטש  מכנה את הכפר שבכותרת שירו "שדוד", 

באמצעות הכינוי "נטוש" בשיריהם של ש. שלום, ע. הלל, חיה ורד ואפרים תלמי.

רגישות מסוימת לגורל הפלסטיני מופיעה דווקא בשיר "האורחה עוברת בכפר" 

של המשורר איש הימין יצחק שלו )1957: 109(. שלו מרחיק לכת עד כדי כתיבת שיר 

בקולו של הקולקטיב הערבי. זהו אמנם ניכוס מוחלט של הגורל הפלסטיני, אך מצד 

שני יש כאן גם ניסיון להעניק לפלסטיני קול משלו. שלו בוחר בבדווים הנודדים כמושא 

שירו, וכך הוא יכול כמובן להציג את נדידתם לא כתוצאה של המלחמה דווקא אלא 

כגורל קבוע של הבדווי ־ על אף שגם בדווים גורשו במלחמה משטחיהם במישור החוף 

ובנגב )מוריס, 1991: 81, 327(. ובכל זאת, השיר מסתיים בנימת ייאוש, שמלמדת על 

גורל של נוודות של מי שאין לו פיסת קרקע משלו:

ָפר יֹוֵצא ָהַאֲחרֹון ּוִמן ַהּכְ

ְוִנְׁשָמתֹו ֵריָקה ִויֵבָׁשה.

ָירֹות ְ ּשׁ ֵאִלי, ַעד ָאן ִנּדֹד ּבַ

ה ?... ָ ְולֹא ֵנַדע ִאּשׁ

)עמ' 196( 

)הארץ,  נכר"  "בדרכי  שתל  שמואל  של  בשירו  מעובד  נצחית  נוודות  של  זה  מוטיב 

31.1.1958( לאמירה עקרונית כללית על מצב הפליטות המתמיד של אלה אשר ־
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"ִלי ְמִזיַמת ְסָיִגים ּוְגבּולֹות.

ִׂשְנַאת ִיְׂשָרֵאל ־ לֹא ִלי.

י ִלְמׁשֹוְך ְוִלְׁשּדֹוד, ־ ַוֲאִני, ֶׁשהּוַבְלּתִ

יִתי ִלְׁשּתֹות ּתּוי ֻרּמֵ י–ַהּפִ ַסּמֵ

בּוִלי. ַחְרֵחר ַעל ּגְ י ַהּמְ ִמּפִ

)עמ' 128( 

9.9.1953( מטפל  קול העם,  "יוד–חת",  )חתום:  נוקבת"  יותר, "השאלה  מוקדם  בשיר 

ישראל.  אזרחי  לפלסטינים  וביחס  לביתם  לשוב  שניסו  הפליטים  של  בהסתננות  פן 

הוא קובע את הטבח בדיר יאסין, שעורר כידוע אימה גדולה בקרב כלל האוכלוסייה 

הפלסטינית, כנקודת השוואה המשמשת אותו לתיאור ההתקפות הישראליות על מחנות 

פליטים:

ּיֹות ַהל עֹוֶלה ִמּפִ ְוַהּצַ

ד" ַעל ָהֶרַצח, "ַמְׁשִקיֵפי–ִמן–ַהּצַ  

ִליִטים ַמֲחֵנה–ַהּפְ ע ּבְ ּצַ ֶׁשּבֻ

יר–ָיִסין ָהָאיֹם... ִסְגנֹון ּדִ ּבְ  

)עמ' 122( 

 

ן" למי שבאו לפקוד את רכושם ואדמותיהם  ּנֵ פן מתייחס לעיוות שבמתן הכינוי "ִמְסּתַ

לאחר שגורשו מהם במלחמה )קדמן, 2008: 29(. מקורה של אלימות ה"מסתננים", לפי 

השיר, אינו בשנאת היהודים; תחת זאת הוא מוצג כתוצר של הסתה. 

הקומוניסטית  במפלגה  חברה  היא  גם  היתה  פן  שכמו  קדמון,  חיה  המשוררת 

הישראלית, כתבה על הפליטות הפלסטינית תוך דגש על האספקט הנשי שלה. היא 

האימפריאליזם  של  בדמותו  המפלגה,  של  לפרשנות  בהתאם  האויב,  את  מסמנת 

)"גאון הירדן", קול העם,  הבריטי, שהשנאה אליו מאחדת את היהודים והפלסטינים 

 :)13.1.1956

ּוָרה ַהּזֹוְנָקה, י ָׁשם, ִמּתֹוְך ַהּשׁ ְוִנְדֶמה ָהָיה ִלי ּכִ

ָבר יָפה ֵרָעִתי ִמּכְ ִנְתַנְפֵנף ֵאַלי רֹאָׁשּה ֶׁשל ַלּטִ

ֶכת ָׁשם ּה ָהִייִתי ְמַהּלֶ ֲאֶׁשר ִעּמָ

רֹות, לֹות ְוַהִחּגְ ֻעּקָ ְדֵרגֹות ַהּמְ ַמֲעֵלה אֹוָתן ַהּמַ ּבְ

ה ֶאל ְרעּוָתּה ָ ְוַכּפֹוֵתינּו ַהֲהדּוקֹות ִאּשׁ

ְנָאה ֶחֶלת ַהּשִׂ נֹוְצרֹות ָהיּו ּגַ

ְפִסיַע ִמּמּוֵלנּו. ִריִטי ַהּמַ ֶאל ֶזה ַהּבְ

)עמ' 175( 

את  מייחס  הוא  עמים  אחוות  בשם  העם.  לבין  השלטון  בין  בחדות  מבחין  כשהוא  ־ 

לֹון ְוַנֲחִלין" ־ הוא מתאר  ּסָ ֶיה, ּכִ ִקּבְ האלימות רק למשטרים הנצים. בשורה אחת ־ "ּבְ

את ההיסטוריה של הפגיעות והחבלות, כשהוא פונה לנציגי המשטרים:

ֲעֹמד ּוְרֵאה! ־

רּוֵעי ָרעֹות–ּפְ ּפְ

יֵני ָנָקם ֹהַרְגנּו, ֶאל ַסּכִ

ם ָחַרְגנּו. ּלֵ ִ לֹום ֶאל ַהּשׁ ָ ִמן ַהּשׁ

בּול ־ יר–ַהּיְ ם ַעּתִ ּלֵ ִ ְוַהּשׁ

בּול! ֵני ֶעְבֵרי ַהּגְ ְ י ְקָבִרים ִמּשׁ ּלֵ ּתִ

יָת ־ ם ֵאָליו–ֻׁשּסֵ ּלֵ ִ ְוַהּשׁ

ְגמּוִלים ְלאֹור–ַהּיֹום ּוְבֵסֶתר! ם–ּתַ ּדַ

ִריִטי ָעַלִיְך, ִיְׂשָרֵאל! רֹוְסּפֶ ּפְ

ן! ־ ְרּדֵ ִריִטי ָעַלִיְך ַהּיַ רֹוְסּפֶ ּפְ

ל ְקרּוֵאי ֶסף ּכָ ם–ֵאין–ּכֶ ֵמִתים ִחּנָ

ד ַהּזֹאת ֶׁשל ָהרֹוֵדן, ַהּיָ

ִריִטי ָעַלִיְך, ִיְׂשָרֵאל! רֹוְסּפֶ ּפְ

ן!... ְרּדֵ ִריִטי ָעַלִיְך, ַהּיַ רֹוְסּפֶ ּפְ

)עמ' 135( 

ַדם ָהָאב,  ד ַהְמֹגֶאֶלת / ּבְ הפתרון לדידו של פן טמון באחוות עמים שתוריד לבור את "ַהּיָ

ֶלד!". ההיסטוריה האלימה, הכוללת גם את הנכבה, עתידה להסתיים בשלום  ָהֵאם, ַהּיֶ

בין העמים. האינטרנציונליזם של פן מפרש את הנכבה ואת מה שבא בעקבותיה כאירוע 

שהאחריות עליו היא לא של בני העם אלא של ממשלות ירדן וישראל. שתיהן מוצגות 

כאויבות העם. למעשה, באמצעות הוצאת העמים ממעגל האחריות לאסון מעבד פן את 

הטראומה של 48' ומשקם אותה, היינו ־ כביכול מביא אותה לסיומה, ובכך מעמעם 

אותה, משום שהעברת האחריות מן העם אל המשטר של המדינה מייצרת סימטריה 

אוניברסלית בין הפוגעים לבין הנפגעים.

בשירו "נאום הנרצחים" )חתום "יוד–חת", קול העם, 23.10.1953( כתב פן על הטבח 

בפעולת התגמול בקיביה, כשהוא מתעקש לחזק את חזון אחוות העמים של שני העמים 

אשר אותם הוא מתאר כ"ְנִציֵגי ָהֵעדּות ָהַאֶחֶרת", הכוללת גם את הנכבה:

ַח ּלֵ י ּפִ ּדּור ְיהּוִדי ֶאת ִלּבִ ־ "ּכַ

ַלְיָלה ָאֵפל ְוצֹוֵנן. ּבְ

ח, י רֹוֶעה ּוַפּלָ ַדְלּתִ ַוֲאִני, ֶׁשּגָ

ח ֵעֶׂשב ַהּלַ ָמָצאִתי ִקְבִרי ּבָ

ן. ּנֵ ִעּתֹון ־ ִמְסּתַ ְׁשִמי ּבָ
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ָיִגיל ֱאֵלי ָאח

ִחיַח. ּצָ ם ּבַ ֶׁשהֹוֵפְך לֹו ָהֶרֶגב ַהּנָ

)עמ' 84(

מתוך  לקוח  הוא  גם   ,)25.9.1950 העם,  )קול  למשפט!"  המשפח  "יעמוד  אחר,  בשיר 

המחזור "על ערבים כנורותינו", מבליט אבי–שאול את הזהות המעמדית של הפלסטינים 

שגורשו מאדמתם:

ֵמַאַחר ֶׁשַעְצמֹות ָהָאִריס ָהָרֵעב

ח ּלָ ּוְגִוּיֹות ַיְלֵדי ַהּפַ   

לּו ַקְרַקע זֹו ־ ־ י ִזּבְ ָלֱאֶפְנּדִ

ָפר ָמְׁשָלְך, ר ְיֵהא ַהּכְ ְרּדַ ּקֹוץ ְוַכּדַ ּכַ

א ּוְמָדְרסֹו? ְוַהֶהְפֵקר ֶהָעָקר ּבָ

)עמ' 86( 

הקומוניסטית  בפרשנות  הנאחזים  אבי–שאול,  מרדכי  וגם  פן  אלכסנדר  קדמון,  חיה 

למלחמה כמאבק אנטי–אימפריאליסטי, שומרים בסופו של דבר גם הם על נפרדותם 

של הנרטיבים היהודי מזה והפלסטיני מזה. בכך הם היו אמנם נאמנים לקו המדיני של 

ברית המועצות שדגלה בפתרון של שתי מדינות לשני עמים ותמכה בתוכנית החלוקה; 

אך משום כך הם גם נתקלו בקושי ממשי בייצוג הטראומה הפלסטינית מנקודת מבט 

יהודית, וכך גם הם טשטשו את המיקום של היהודים כמייצרי הטראומה הפלסטינית.

ה[ [  

לעומת כל זאת ניכרת היכולת המרשימה של שירת אבות ישורון בשחזור וייצוג שירי 

המערבת  דיסוציאטיבית  כתיבה  על–ידי  כן  עשה  ישורון  הפלסטינית.  הטראומה  של 

ערבית, יידיש ועברית, שתרומתה העיקרית היא בטשטוש ההבחנה בין הנרטיב היהודי 

לנרטיב הפלסטיני ובערבובם. השיר הנודע שלו "פסח על כוכים" )הארץ, 23.5.1952( 

הפליטות  של  הפלסטיני  הגורל  על  שמדבר  השיר,  רבה.  מהומה  פרסומו  עם  עורר 

האדמה  הפלסטינית–יהודית.  הגורל  שותפות  באמצעות  אותו  מייצג  הנכבה,  בעקבות 

היא משותפת ומסתירה עצמה בפני השואפים לכוח ולשליטה:

יֹום ֶאָחד ָלֲאָדָמה

ה ִמן ָפאַלאְסִטין, ָלֲעֻמּקָ

ִמן ַפאֶלְסִטיָנה הֹוְך הֹוְך,

ַנַען–ֶפְלָלִחין. ִמן ּכְ

הפרשנות הקומוניסטית למלחמת 48' מטשטשת את העימות בין הפלסטינים ליהודים 

המדינות  נגד  אנטי–אימפריאליסטי  משותף  בנרטיב  אותם  לאחד  למעשה,  ומבקשת, 

העמים.  בין  המסכסכים  הבריטים,  נגד  ובראשונה  ובראש  ־  במלחמה  המשתתפות 

וכן  כדי להשיג את הטשטוש הזה מפליגה קדמון לימי המרד הערבי של שנת 1936, 

ְנדּונג של מדינות העולם השלישי, שהתכנסה באפריל 1955  מעלה על נס את ועידת ּבַ

את  שחוו  המדינות  של  הפרספקטיבה  מן  הגלובליות  השאלות  עם  להתמודד  בניסיון 

הקולוניאליזם.

מרדכי אבי–שאול, גם הוא משורר שהיה קשור למפלגה הקומוניסטית, כתב את "ראש 

של  הפרולטרית  הסולידריות  על  הישענות  שבו   ,)30.4.1952 העם,  )קול  מאי"  חודש 

האחד במאי כמנוף לייצוג הסבל של הפועל הפלסטיני והיהודי:

ִבי, ַהְמִריִדי רּוַח ַמאי ! ְ ַנּשׁ  

ל ֲעָמַמי: ֲהִיי ַאֲחַות ּכָ  

הֹום ִלְתהֹום, ין ּתְ ל ָנע–ָוַנד ּבֵ ּכָ

ִיד, ֵאין ַרחּום, ּצַ ּכֹוֵׁשל ּכַ

ֵאׁש ָפרֹו ָעָלה ּבָ ל ֶׁשּכְ ּכָ

ַוֲעָמלֹו יֹאַכל ּכֹוֵבׁש:

ם ֵעַדי, ים, ַאּתֶ ־ ַאִחים–ַעּמִ  

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַמאי הּוא ִזיו ָׂשַדי...

)עמ' 110(

     

זהו ניסיון לזהות בין הטראומה הפלסטינית לבין הטראומה היהודית על–ידי חילוצה 

של הטראומה מן המסגרת המדינית שלה והצעת הסולידריות המעמדית כתחליף ראוי 

לטראומה. מצד אחד יש כאן שמירה על הזהות הלאומית של כל אחד מן הצדדים, ומצד 

שני יש כאן ניסיון לשקם את הטראומה באמצעות התבנית הפוליטית של אחוות עמים. 

בשירו "במסד השלום אשוקע כמו אבן" )קול העם, 11.9.1950( כתב אבי–שאול במפורש 

על חזון השיבה של העמים, שישלימו ביניהם לאחר המלחמה:

ְפִריד ן ִאם ּתַ ִׁשּבֶֹלת ַיְרּדֵ

ִׁשְבֵטי ֵׁשם ֵמַעל ֵעֶבר,

ְרכּו, ַטף ָוֶגֶבר! ֶׁשר! ּדִ ֲעׂשּוִני ַהּגֶ

רֹאׁש ֵעֶדר. ְפַסע ָהרֹוָעה ּבְ י ּתִ ֵמֹאֶהל ֵקָדר ּכִ

ֵחֶפר. ֵעֶמק, ּבְ ֵיֵצא ִלְקָראָתּה ַהּזֹוֵרַע ּבָ

ח ִאם ֶרֶכב ְטַרְקטֹור ְיַהְדֵהד ַלַפּלָ

ְׂשֵדה חֹוַח, ַהחֹוֵרׁש ּבִ
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הגדרות  לקעקע  מנסה  ישורון  הלא–יהודי.  של  בשלילה  קשור  יהודי  המושג 

וגויים רואים איש את רעהו אך  יהודים  זהות, המניבות תהליך שבו  יחסיות של 

 )117 ורק בסמלים ארכיטיפים של אחרות. )גלוזמן, 1999: 

כדי לקרב את האחר מטעים ישורון שהפסיחה אינה על כוכים ־ אלא על מי שיושבים 

בהם. בכך, טוען גלוזמן, ְמַשְכֵתב ישורון את סיפור חג הפסח כשהוא מבקר את עיוורונו 

של הסיפור המקראי כלפי האחר כמו את עיוורונה של הציונות ביחס לקורבנות שלה. 

"ַפאֶלְסִטיָנה הֹוְך הֹוְך" הוא שיר גרמני שהושר בפולין בשנות העשרים, והוא מחבר את 

השם המקראי של הארץ ־ כנען ־ עם הפלחים הערבים "ֶפְלָלִחין". ישורון גם מצביע 

על דמיון בין הכפר הערבי לעיירה, ולכן היידים של הספן הערבי הן ידיים מבית אבא 

ס" הוא אנפוף של יהדס, הביטוי היידי של המילה יהדות )שם: 119(. ואילו "ַיַהְנּדֶ

שאלת  היא  כוכים"  על  ב"פסח  ישורון  את  שמעסיקה  המרכזית  השאלה  אך 

היהודים  פני  את  נקבל  הפלסטינים,  של  בקולם  שואל  הוא  איך,  לנכבה.  האחריות 

כשאנחנו במחבוא; איך נשאל לגורלו של הפלסטיני )דווקא במתכונת הפרוטו–ציונית 

של "ציון הלא תשאלי" מאת ר' יהודה הלוי(, כאשר הוא הלך אל כוכו ואל הפלתי ־ 

רמז לפליטים ־ אשר עליו פסחו, כלומר לא ראו, היהודים, ככותרת השיר:

ֵני ָאִבינּו ָהיּו ּפֹה.. ּפְ

ִנים.. ָאז ָהִיינּו ֹעד ּבָ

ַמֲחפֹוא. ה ָאִבינּו ּבְ ַעּתָ

ִנים? ל ּפָ ֵאיְך ְנַקּבֵ

ָך–ַמְלָאכֹו ־  ֲהלֹא ִתְׁשֲאִלי ְלַעּמְ

ְוהּוא ָהַלְך ָפאַלאְסִטין.

הּוא ָהַלְך ּפֹה ֶאל ּכּוכֹו,

ֵלִתי.. ֶאל ַהּפְ

ְרּכֹו ְך ְוַעל ּדַ ְוַעל ּכָ

ּכּוִכים ־  ל ַמֲעֵׂשהּו ּבַ ּכָ

ת ַיֲעקֹב, ֲהלֹא, ׁשֹוַׁשּנַ

ְׁשֲאִלי ֶאת ַהחֹוִחים. ּתִ

)עמ' 114(

לכן מסכם ישורון ואומר שאת השאלות המוסריות על הגורל הפלסטיני צריכים לשאול 

ת ַיֲעקֹב"( את החוחים, כלומר את שלוחיהם האלימים. הכתיבה היא  היהודים )"ׁשֹוַׁשּנַ

מקוטעת וקופצנית, ומהווה בכך ֶהפגן מובהק של כתיבה טראומטית. הנתקים הפנימיים 

של הטקסט מונעים את סיפורו של כל אחד מן הנרטיבים כמקשה הומוגנית ורצופה. 

לעומת מרבית השירים העבריים שנכתבו על הנכבה, מותיר שירו של ישורון את הפצע 

יֹום ֶאָחד ָלֲאָדָמה

ים. ּדִ ֵלָאה ֶאת ַהּכַ ַהּמְ

ָמה, ְוָקָׁשה ִהיא ּוְמָאּדָ

ה ִהיא ְוִגיִדים. ַחּמָ

ֶדת ֶאת ֶעְרָיָתּה ֵאיָנּה ַמּגֶ

ְלרֹוְכֵבי ַעל ֲעָריֹות.

ֶדת ְלרֹוְכֵבי ְוֵאיָנּה ַמּגֶ

ַעל ֲאֹתנֹות ְצחֹורֹות;

)עמ' 112( 

שירת החלוצים )"הֹוְך הֹוְך"( זהה לכנען של הפלחים. גם ההיסטוריה של הקיום היהודי 

בארץ ישראל שלובה בקיום הפלסטיני בפלסטינה:

ְג'ַיאִניקֹולֹו יָענּו ֶאל ַהחֹוף ּבִ ֶׁשִהּגִ

ן ַעְרִבי ־  ף ַסּפָ ֶוֱהִקיָמנּו ַעל ַהּסַ

ֶאְזרֹעֹוָתיו ְׁשֻלָחִנּיֹות ְוִקְנֵצי קֹול לֹו,

ית ָאִבי.. ַדִים ־ ִמּבֵ ְוַהּיָ

ְענּו, ְוָלָאֶרץ ֲעִריִרי, ְוִהּגַ

ְוָלָאֶרץ ֵאין ּפֹה ֵאם, ִויִהי ָמה,

ַוּתֹאֶמר ַפאְטָמה "ַמֲהָרה, ַנֲעִרי,

א'." ֱאֹמר ָלּה 'ִאּמָ

י ִעיִרי. י ַלֲעִנּיֵ יָנר ִלי ֵמִאּמִ ָואֹוַמר: "ּדִ

י ָעִניִתי".. ־ ָואֹוַמר.  י. ּכִ ַאְך ָרַעְבּתִ

ּה: "ְׁשֵתה, ַנֲעִרי. ּדָ ֶרד ֶאת ּכַ ַוּתֹ

יָנר".. ְלָך הּוא ַהּדִ

)עמ' 113( 

כוכים" הוא "שיר חניכה" שבמרכזו הגירת הדובר  גלוזמן הראה ש"פסח על  מיכאל 

לארץ ישראל והמפגש עם הערבים. לטענתו, רשת אינטרטקסטואלית נפרשת בשיר 

כשורה של שלילות, כגון של ההגדה של פסח, של שיר השירים, ושל שירי מכות מצרים 

מאת נתן אלתרמן, והיא מערערת על הנרטיב היהודי הקנוני של יחסי יהודי–גוי:

ישורון יוצא ב"פסח על כוכים" נגד כל הגדרה יחסית של זהות. בשימוש החתרני 

שלפיה  המסורתית  התפישה  על  ביקורת  יש  באינטרטקסטואליות  עושה  שהוא 
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כאמור,  האבל".  כ"עיבוד  תיאר  פרויד(  )בעקבות  קפרה  שלה  מה  בהן  שנעשה  קודם 

כהיפוכו של העיבוד מעמיד לה קפרה, שמתנגד לתפישה גואלת של האבל, את ההפגן 

)לה קפרה, 2006: 173(. שכן ההפגן של מי שלקה בטראומה "קשור בחזרה, או אפילו 

בכפיית החזרה ־ כלומר בנטייה לחזור על משהו באופן כפייתי" )שם: 166(, ובכך מונע 

את עיבוד האבל. הזרימה הזאת, במיקומים המשתנים והלא יציבים שלה, גם מחסנת 

ישורון,  והיהודית.  הפלסטינית  הטראומות  של  ומיוצב  ממוקם  סימטרי  ייצוג  מפני 

הכואב את הגורל הפלסטיני כתוצאה ממלחמת 48', נמנע מלעבד את הטראומה לכדי 

זהות מקובעת. לכן הוא לא מדבר על זהות פלסטינית כעל תנועה לאומית, אלא מכונן 

בטקסטים שלו תפישה טראומטית של זהות דינמית ולא יציבה.

בניגוד לאלתרמן, שִמסגר את הנרטיב הפלסטיני בתוך הנרטיב הציוני, ערער ישורון 

על שניהם. הסיפור שהוא מספר אינו נאמן בשלמות לאף לא אחד מן הנרטיבים, ובכך 

הוא נותר נאמן לשניהם גם יחד. הוא לא ממסגר אף נרטיב באמצעות הנרטיב השני, 

אלא מפרק את שניהם; הוא אינו מייצר זהות יהודית מזה וזהות פלסטינית מזה, אלא 

נגדית  ישורון מייצר היסטוריה  מערבב אותן באמצעות הדיבור הטראומטי. למעשה, 

)counter history(, אשר כפי שטען אמנון רז–קרקוצקין )בעקבות עמוס פונקנשטיין( 

 Raz-Karkotzkin,( היא היסטוריה האוחזת בשתי הפרספקטיבות, של הכובש והכבוש

שחתם  מי  של  בדבריו  הצדק  מן  היה  לכן   .)Hochberg, 2007 גם:  וראו   ;2005: 179

כ–א.ב., שטען כי העימות בין "בני עבר" ל"בני ערב" בשירו של ישורון הוא "בעיניו 

שתי פנים של אסון לאומי אחד" )הבוקר, 26.5.1961; אצל: גלוזמן, 1999: 113(. אין ספק 

היהודית  האחריות  נטילת  מבחינת  קריטית  היא  בזה  זה  הנרטיבים  של  שההיאחזות 

על אירועי הנכבה, שכן השתמטות מאחריות אפשרית "רק מעמדת סובייקט חיצונית 

]שבה[ יכול מישהו לדמיין לאום אחר כקריא לחלוטין, כשקוף וכנתון לפרשנות. שכן, 

.)Dekel, forthcoming( "המתבונן החיצוני תמיד ניצב, אפריורית, היכן שהוא

כיווני"  רב  "זיכרון  רוטברג  מייקל  כינה  שאותה  תופעה  כן,  אם  לפנינו, 

זיכרונות קולקטיביים המתחרים  )Multidirectional Memory(. במקום המודל של 

קולקטיב  איזה  של  הטראומה  ־  השאלה  סביב  מתחרים  כלומר  אפס,  סכום  במשחק 

חמורה יותר, רוטברג מציע מודל של קיום משותף של טראומות, שפוגשות זו את זו 

בעיצוב  זיכרון–הטראומה  של  תפקידו  ממשא  משתחררות  שהן  תוך  הציבורי  במרחב 

זהויות  הכולל  בין–תרבותי  ומתן  ביניהן משא  ומנהלות  לאומית אקסקלוסיבית,  זהות 

שונות. הקיום הרב–כיווני חורג מן המסגור )framing( הלאומי והאתני, מאפשר לחרוג 

בשאלת ההכרה מן המסגור של מדינת הלאום )Rothberg, 2009: 2-3, 19-20(. מהלך 

כזה מאפשר היפתחות פוליטית לקראת חזון של מדינה דו–לאומית, יהודית ופלסטינית 

)מסקנה פוליטית שרוטברג, בדיונו בסכסוך הישראלי–פלסטיני, מתחמק ממנה(. 

אצל ישורון, שני הנרטיבים ־ היהודי והפלסטיני ־ לא נפגשים כנרטיבים נפרדים, 

כפי שקורה בשירת אלתרמן; תחת זאת, קווי הגבול ביניהם מתמסמסים והם מתערבבים. 

ערבוב זה מעלה ביתר שאת שאלת האחריות. ישורון לא מתחמק מן המקום שממנו 

הוא כותב כיהודי; הוא אינו מוציא את עצמו מן הכלל היהודי הלאומי, ועל כן נושא 

באחריות לנכבה הפלסטינית תוך שנותרת אצלו גם מחויבותו לנרטיב הציוני שגרם 

לנכבה. מצד שני, הוא גם נמנע מלשקם את הטראומה של האחר הפלסטיני באמצעות 

בתים  ישורון שלושה  פותח  ואילך  ואכן, מכאן  זמן.  לאורך  אותו  לחוות  ותובע  פתוח 

שלו  אירוני  ייצוג  באמצעות  הפלסטיני  הגורל  את  מגולל  כשהוא  "ִתְׁשֲאִלי"  במילה 

כמשרת החזון הציוני:

ַוִתְׁשֲאִלי ֶאל ֵנס–   

ת–ִצּיֹון נּוַעת–ִחּבַ ּתְ

ס י ַהּנֵ ֶאת ַעְרִבּיֵ

סּו ְבָלצֹון; ֶׁשּנָ

)עמ' 114( 

 

ה", כלומר היהודי השואל לשלומו של  המקום משותף, הגורל אמנם משותף, אבל "ַהּלָ

הפלח, הוא גם זה שמשמש כשליח מטעם השלטונות הפוגע בפלח )ההדגשות נוספו(:

ה ְלֶפְלָלחֹו. ֲהלֹא ִיְׁשַאל ַהּלָ

ִמיד ִיְדרֹׁש ַלֵחֶלְך. ַהּלָה ּתָ

ָהָיה ֶזה ּפֹה ַיד ַמְלָאכֹו.

ֶלְך. ַיד ַהּמֶ ַיד ַהּלָה ּכְ

)עמ' 112( 

לייצג את הטראומה הפלסטינית צריך  ישורון היא שכדי  נקודת המוקד בעמדתו של 

להתחקות גם אחר הטראומה היהודית. האדמה המשותפת היא בת בלייעל גם כלפי 

כלפי  היהודים  למעשי  האחריות  את  להסיר  ומבלי  הערבים.  כלפי  וגם  היהודים 

שביטא  ישורון,  היהודית.  בטראומה  המעשים  מקורות  את  מחדד  הוא  הפלסטינים 

בשירתו שלאחר 48' את הטראומה הפלסטינית של הנכבה, עשה כן תמיד ממקום של 

הזדהות עמוקה עם הטראומה היהודית. ג'ודית באטלר יצאה נגד התפישה שהצער הוא 

עניין פרטי, המאפשרת לערוך לו דה–פוליטיזציה, וטענה שהוא יוצר "סוג של קהילה 

תלות  של  תיאורטיזציה  משתמעת  שמהם  יחסיים  קשרים  בחזית  שמציבה  פוליטית 

שהטראומה  לומר  ניתן  בעקבותיה,   .)Butler, 2004 :22( מוסרית"  ואחריות  בסיסית 

של ישורון, של נטישת משפחתו בגולה, היא הטראומה הקולקטיבית היהודית בגילויה 

הפרטי האישי. אלא שטראומה פרטית–אך–פוליטית זאת היא שיצרה את אורח ראייתו 

ואת רגישותו, ובעיקר את משא אחריותו ביחס לטראומה הפלסטינית של הנכבה.

ורק  אך  להכחיש  ולא  להנכיח  אפשר  הפלסטינית  הטראומה  את  ישורון,  על–פי 

ממקום של טראומה. לשם כך יש הכרח לא להיבדל מן הקולקטיב היהודי, כלומר ־ לא 

להינתק מן הנרטיב היהודי של ההגירה לפלסטינה, אלא לנסות לעשות את הכמעט–

היהודית,  הטראומה  משקפי  דרך  הפלסטינית  הטראומה  את  לייצג  אפשרי:  בלתי 

מבלי להפוך את האחת לכלי בשירות השנייה. ישורון ממקד את דבריו בתהליך של 

הטראומות  לשתי  מקום  יש  שבה  מקובעת  הלא  בזרימה  השירי,  הטקסט  התמוססות 
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ַבע". עם זאת, הוא מדגיש את הגורל היהודי המתבונן בגורל הפלסטיני ממקום  ֶדֶרְך ַהּטֶ ּכְ

", כלומר "כאן תחנת", הפנייה של קול  שבו פונים היהודים לערבים דרך "הּוָנא ַמַחְטַטּתְ

ישראל מירושלים אל הפלסטינים שמחוץ לגבולות ישראל.

] ו [  

 ,1 9 4 9 - 1 9 4 7 ם  י נ י ט ס ל פ ה ם  י ט י ל פ ה ת  י י ע ב ל  ש ה  ת ד י ל בספרו 

משרטט בני מוריס )1991: 458-437( את עמדתה של מפ"ם ביחס לגירושים ולעזיבה של 

הפלסטינים את הארץ. בעיקרו של דבר היתה זו עמדה חצויה בין הגינוי וההתנגדות 

לגירוש וההכרה בצורך לאפשר לפליטים לשוב לאדמתם אחרי המלחמה, ובין הסכמה 

העמדות  של  ההתפצלות  גירוש.  כוללים  כשהם  גם  ־  המלחמתיים  למהלכים  ציונית 

ואנשי  מזה,  הצעיר  שני המרכיבים של מפ"ם: השומר  בין  יותר,  או  פחות  הותוותה, 

ככורח המלחמה. אבל  בגירוש  מזה, שתמכו  ואנשי הקיבוץ המאוחד  אחדות העבודה 

אפילו אנשי הקיבוצים של השומר הצעיר, שתמכו בעבר ברעיון של מדינה דו–לאומית 

זאת עמדה  נכסים ערבים ־ על אף שפעולה  ושאמנם התנגדו לגירוש, השתלטו על 

בניגוד לעמדת ראשי התנועה שחרדו לנוכח מה שהם ראו כטרנספר המתבצע בחסות 

המלחמה. ובכלל, "בסוף הקיץ ובסתיו של שנת 1948 היטשטש שוב הפער בין עמדות 

פלגי המפלגה ונעשה פחות רלבנטי כאשר קיבוצים, משני הזרמים, החלו לנעוץ מבטים 

חומדים בקרקעות הנטושות בסביבתם" )שם: 449(. עמדה כפולה זו ביטא יעקב חזן, 

אחד ממנהיגי מפ"ם המרכזיים ואיש השומר הצעיר, כשאמר בישיבת הוועדה הפוליטית 

של מפ"ם מן ה–26 במאי 1948: "'במלחמה הזאת, שהמפלה בה היא סוף קיומו של 

העם היהודי, ]...[ הפעולה הצבאית חייבת להתנהל בכל האכזריות והיעילות הצבאית 

המוכרחת. ]...[ שום חבר לא יתווכח על הכרחי המלחמה'. ]...[ מצד אחר, מה שמתרחש 

 .)442 )שם:  דוגמתה'"  שאין  פועלית  ציבורית,  מוסרית,  פוליטית,  'שערורייה  הוא 

התקפות צה"ל בקרבות "עשרת הימים" )18-9 ביולי 1948( והגירוש של הפלסטינים 

מרמלה ולוד הגבירו את ההתנגדות במפ"ם עד כדי כך שהיו שתבעו שמפ"ם תפרוש מן 

הממשלה )שם: 446(. "הדיון בתוך מפ"ם על גירושי לוד ורמלה נמשך חדשים. בעיני 

אנשי השומר הצעיר נעשו גירושים אלה לסמל למדיניות הטרנספר שמפא"י נוקטת, 

לטענתם, ולמעורבות של מפ"ם ־ באמצעות קציניה ־ באותה מדיניות" )שם: 447(. 

באוגוסט 1948 הציעו אנשי מפ"ם את פתרון "נוסחת האדמות העודפות, לפיה יישבו 

המקוריים  לבעליהן  מהן  חלקים  ישמרו  אבל  הפלסטינים  של  אדמותיהם  את  יהודים 

ולכשישובו הם יסייעו להם לשכלל את שיטות עיבוד הקרקע" )שם: 257-243; קדמן, 

.)24 :2008

נטוש"  "כפר  בשיר  מופיע  מפ"ם  אנשי  עמדת  של  זאת  לכפילות  מובהק  ביטוי 

ר )19.5.1950(.  מ ש מ ל ה  שפרסם איש השומר הצעיר דניאל בן–נחום ביומון המפלגה ע

כטיעון  הזאת,  הספרותית  בצורה  כמקובל  בנוי,  אשר  סונט  למעשה  כתב  בן–נחום 

מתפתח; בשיר זה מטרתו הסופית של הטיעון היא שיאו של ייצוג האסון המחריד. אלא 

לסיום,  מצטרפת  היא  בכך  לאלימות;  האחראי  הגורם  את  מטשטשת  השיר  שכותרת 

לחג  הפלסטיניים  החיים  את  שהופכת  אוריינטליסטית,  נימה  ממנו  נעדרת  לא  אשר 

יצירת נרטיב פלסטיני נפרד שיכפה על הטראומה סדר, משמעת ותיקון, ובכך יאפשר 

לגורם הטראומה להתחמק מאחריות על–ידי כך שיתאר את הסבל הפלסטיני כנרטיב 

שלם אחדותי ופתור.

בשירו "הונא מחטטת" )אורלוגין 11, ינואר 1955(, שנכתב לאחר "פסח על כוכים", 

חידד ישורון את זהותו היהודית כנפרדת מן הזהות הלאומית הישראלית. במוטו לשיר 

הוא כותב: " ־ מותר ־ ומוטב ־ לומר יהנדס, שהיא מילת המצפוניות היהודית והחמלה 

בקרב יהודי פוילין". כך הוא מבסס את עמדתו על חמלה יהודית שאותה הוא מנסח 

ביידיש כמו גם את השם "ּפֹוְיִלין". החמלה הזאת ניכרת ביחס לגורל הילדים. ישורון 

מטשטש בין גורל הילד הפלסטיני לגורל הילד היהודי בשואה: 

ּבֹו ַהֹחֶרף ָׁשַרק

א, ֲעֵליֶכם, ַטְפַלּיָ

ְוֶהֶרג ָהַרג

ָהא ַטְלָיא.

ָלַקח ְיָלִדים

ְלִעיר ַמֲעֶטֶרת.

ָדִיים ְׁשמּו ּגְ ּגָ

ִעיר ַאֶחֶרת. ּבְ

עֹוָלם לֹא ֵיַחּתּו ִעיר ֶׁשּלְ ּבְ

ָׁשָעה ֶׁשַבע. ְוָׁשְכבּו ִליׁשֹן ּבְ

:" "הּוָנא ַמַחְטַטּתְ יֹוִדיעּו ּבְ

ַבע. ֶדֶרְך ַהּטֶ ִעיֵרנּו ּכְ

ֱאֶמת ְירּוְׁשֵלם.  ּבֹאּו ּבֶ

ְראּו ְיָלִדים ְלקּוִחים ְואֹוִנים, ֶׁשּתִ

ֶהם ְראּו ַהּקֹולֹות ֶׁשּלָ ֶׁשּתִ

י לֹא ִנים. ּכִ

תֹוֵכִכי. רּוַח ְקִהּלֹות ּבְ

לֹא ָנְפלּו ִבְלָבָבן ָהרּוחֹות.

ְוָאַמְרנּו: ְרֶאיָנה, ְרֶאיָנה,

ִליחֹות. ׁשּוֵבנּו ִמּסְ ּכְ

)עמ' 153( 

"ַטְלָיא" הוא טלה ככינוי לאדם צעיר. ישורון  ואילו  ְלטף,  א" היא לשון ריבוי  "ַטְפַלּיָ

מקונן על גורל הילדים הפלסטינים ומעמת אותו עם הגורל של הילד היהודי של "ִעיֵרנּו 
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ֹאֶפק ָהָרחֹוק אֹוְבִדים ְׁשִביֵלי ָחָלב. ּבָ

ָבעֹות ָרמֹות. ֵני ּגְ ְסתּוֵמי ּכֹוָכב ָואֹור ַעל ּפְ

ָממֹות. ֶאֶרץ ַהּדְ ֵעת ּבְ ָלִבים ּבֹוִכים ּכָ ּכְ

ָרה ִמּתֹוְך ַהַחְלָחָלה. ִצּפֹור–ַהְפֵקר ִנּתְ

טּוָׁשה ֵמִאיׁש ְוֶדֶרְך–ֶהָעָפר ַהּנְ

עֹוֶקֶפת ְׁשלּוָחָתּה, יֹוְרָטה ֶאל ַהּמֹוָרד,

ִנים, ֶאל נֹוף ֲאֶׁשר ָאַבד, ֶרא ּבּוְסּתָ ֶאל ּפֶ

ִביׁש. יַח ָזִוּיֹות ְוֶרֶׁשת ַעּכָ ֶאל ּפִ

ְבָהּה קֹוַמת ָאָדם, ת קֹוִצים ְצרּוָבה ּגָ ִצּיַ

ָאיֹות, ָהר ַעד ֵחיק ַהּגֵ ּוַמְדֵרגֹות ּבָ

ֶדֶמם ֲהָזיֹות, ה ּבְ ִׁשּיָ בֹות ַהּנְ ִעּקְ

ֵאִנים ־ ַמְמֶלֶכת ֲאבּוָדה. ְוֶגַזע ּתְ

)עמ' 100( 

המנגנון שבאמצעותו מיישב גורי בין הקטבים האלה הוא המטונימיה: במקום לדבר על 

האנשים שאולצו לעזוב את המרחב ־ הוא כותב על המרחב עצמו, על מה שבסמיכות 

הפלסטינים  על  לדבר  במקום  שאבד.  הנוף  על  או  הנטושה  העפר  דרך  על  לאנשים, 

שגורשו ־ הוא מציין את גובה הקוצים באתר העזוב שכבר הגיעו לגובה קומת אדם; 

ובמקום לדבר על ביתם שנגזל, הוא עוסק במה שסמוך לבית, ואילו את התאנים הוא 

מתאר כממלכה אבודה.

בתי  העזובה של  1951( המתאר את  נובמבר   ,4 )אורלוגין  הקיץ"  סוף  ב"שיר  גם 

המגורשים, תוך שהוא מציין במפורש את הגירוש כגלות, מתרכז גורי דווקא בקוצים, 

שגדלו פרא:

נֹוף ֵזיִתים, ְבהּו ּכְ ִנים ֶׁשּקֹוֵציֶהם ּגָ ְסּתָ ָרִאיִתי ּבֻ

ַפר ֵמִתים ְוַחּלֹונֹות ֵריִקים ְוֶאֶבן ֲחרּוָכה, ֶזה ּכְ

ְלָחָמה, ֵעת ַהּמִ ְזָרח ּבְ לּו ֶאל ַהּמִ ֲאֶׁשר יֹוְׁשָביו ּגָ

ְבַדת ָנָקם, ְוֶזה ְנַקם ָהֲאָדָמה. ַוֲעזּוָבה ּכִ

)עמ' 106(

גם כאן, במקום נקמת הפליטים מופיע תחליף סמנטי, והנקמה היא נקמת מה שקרוב אצל 

הפליטים, ולא שלהם–עצמם ־ נקמת אדמתם, שנותרה אחריהם. הדובר מעיד אמנם כמי 

שראה במו עיניו את תוצאות האסון; אבל הדיבור על האלימות שתוחזר למגרשים, נותר 

ברמה המיתית ־ בניגוד לשאיפה המוצהרת של מפ"ם לאחוות עמים ולחרדה הקונקרטית 

מן השנאה הפלסטינית שתרדוף את היהודים המגרשים )מוריס, 1991: 448(.

פולקלוריסטי של נשים וילדים המתגוררים במבנים שלא הוקמו על בסיס ידע מתקדם 

בהיבטים הטכניים של הבנייה:

ָפר ׁשֹוֵמם, ֵעד זֹוֵמם: ָעָׁשן ּכְ ּכֹה ִיְכֶלה ּבֶ

ף, ַלַחן–ֵאם. ְקּתֹות–ַמק, ַצַהל–ַחג, קֹול ַהּטַ ּבִ

ַמע. ֵיָעֵלם. ֶהָעָׁשן ַמר ַעד ּדֶ

)עמ' 83( 

אף חריף מכך הוא השימוש במונח "ֵעד זֹוֵמם", שפירושו ֵעד שעדותו נקבעה כעדות 

שקר ־ מונח שמביס את כל המהלך של העדות על הטראומה שהשיר מפתח. המסקנה 

ַמְחּפֶֹרת  הסופית של השיר, אשר מתאר בהתלהבות את האכזריות היהודית בקרב )"ּבְ

ַרֲחִמים  ֵאין  ֶזה  ָרב  ּקְ ּבִ  / ָנחּוׁש.  ב הּוא  ְוַהּלֵ ל חּוׁש  ּכָ ְך  ּבָ ם  ְמֻהּמָ  / ּכּוׁש  ַלּמַ ין רֹוֶבה  ּבֵ ָמֵגן, 

ַמּה."(, היא שהעשן המר המיתמר מן הכפר והמביא לדמעות הוא למעשה עדות  ְוֵאין ּתֵ

שקר שיש לדחותה. אמנם, השיר קובע כי האסון שהומט על הפלסטינים הוא נורא. 

אולם הוא עושה זאת ברוח אנשי השומר הצעיר, שמצד אחד מכירים במחיר הכבד של 

המלחמה עבור הפלסטינים ומצד שני מצדיקים את המלחמה. בשיר זה גודל הזוועה אף 

נדחה כעדות שקר.

מפ"ם,  שבתוך  העבודה  אחדות  איש  גורי,  חיים  אצל  גם  ניכרה  הזאת  הכפילות 

שתיאר בשירו "בדרך לבוסתן" )אורלוגין 1, דצמבר 1950( את המרחב הארצישראלי 

ציין  בכך  נוספה(.  )ההדגשה  ָוֵאׁש."  ֵאיִמים  ְׁשבּוַית  ַׁשּכּולָה  כ"ֶאֶרץ  המלחמה  לאחר 

גורי, כאמור, את אובדן הפלסטינים כבניה של הארץ. מצד אחד הוא מכנה את הארץ 

"ַנֲחָלִתי", ומצד שני מבכה את מה שהוא מגדיר כנטישתה על–ידי הפלסטינים:

ֶׁשַסע ִׂשְפָתִתי ם ּבְ ְוֶזה אֹותֹו ַהּדָ

רֹורֹות ֶדַמע ַהּמְ ָעה ּכְ ּוֶמַלח ַהּזֵ

ֶפַתח ְמָערֹות ָחִלים ּבְ ְוֶנֶטׁש ּגֶ

ֶדֶרְך ַנֲחָלִתי. ים ּבְ ָוֳאָרִנים ֻמּכִ

ף, ֲאדֹון–ְׁשחֹוִרים, ָ ַקְדמֹון יֹוֵרד ֵליֵלְך, ַאּשׁ

ֶרֶמז ֲחלֹוִמי, ֶׁשּבֹו ַחְכִלילּוֵתְך ּכְ

ִמי יקּות ּדָ ַעּתִ ֵמְך ּבְ בֹות ּדָ ֶׁשּבֹו ִעּקְ

ִיּסּוִרים. ת–ְצחֹוֵקְך טֹוֵבל ּבְ ּוֶפַרח ּבַ

י דֹות ּתֹוְלדֹות ְיֵמי ַחּיַ ֶזה ֵליל ָהַאּגָ

ַעל ֶאֶרץ ַׁשּכּוָלה ְׁשבּוַית ֵאיִמים ָוֵאׁש,

ֶנֶפׁש ַהּגֹוֵׁשׁש, ְחִליִלית ּכְ ֶׁשּבֹו ַהּגַ

ֶׁשּבֹו ָהֲעָׂשִבים ְצמּוִדים ֶאל ְלָחַיי.
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ִלְנקֹום

ִלְנקֹום

ִלְנקֹום.

)עמ' 189( 

הסימבוליזם מיסודו של אברהם שלונסקי ניכר גם בשירים של לאה גולדברג, שהיתה 

תחת  ר  מ ש מ ה ל  בע שקובצו  שלונסקי,  של  הסימבוליסטית  באסכולה  חברה 

הכותרת "Illuminations" )5.9.1956( . כותרת זאת מרמזת לשירים–בפרוזה הנודעים 

של ארתור רמבו, שזוהו כסימבוליסטיים אם כי גם הרבה מעבר לכך. גולדברג מתרכזת 

בהם בתמונה סמלית של ציפור כתומה, שמאפשרת לה לשחזר את תודעתה של ילדה 

ערבייה במבואות כפר הרוס: 

ָבעֹות ֵני ַאַחת ַהּגְ ַעל ּפְ

ה ֻתּמָ ִמְתעֹוֶפֶפת ִצּפֹור ּכְ

י יֹוַדַעת ֶאת ְׁשָמּה. ֶׁשֵאיֶנִנּ

יִרים אֹוָתה, ִית ַמּכִ ֲאָבל ֲעֵצי ַהּזַ

ְוָהרּוַח רֹוֵדף ַאֲחֶריָה ְוָׁשר:

יֵתְך". "ּפֹה ּבֵ

ה ה ַעְרִבּיָ ֵעיֵני ַיְלּדָ ּבְ

ָפר ֶהָהרּוס ְמבֹואֹות ַהּכְ ּבִ

ה ֻתּמָ ֶרת ִציּפֹור ּכְ ֶמַפְרּפֶ

י יֹוַדַעת ֶאת ְׁשָמּה. ֶׁשֵאיֶנִנּ

)עמ' 183(

 

עצי הזית, המסמלים את השורשיות של הקיום הפלסטיני במרחב המקומי, מכירים את 

הציפור הכתומה שבניגוד להם מודה הדוברת המהגרת שאינה יודעת את שמה. הציפור 

הכתומה והלא נודעת מוצגת בשיר כאנלוגית לילדה הערבייה שכפרה נהרס. רק על 

הציפור, ולא על הילדה, יכולה הדוברת )הרוח(, שהערפל הסימבוליסטי מרחיק אותה 

סמנטי  מעקף  מייצר  הסימבוליזם  יֵתְך".  ּבֵ "ּפֹה  לומר  הקשה,  האנושית  המציאות  מן 

שמקל על הדוברת בשיר את סימון מופעיה של הנכבה: מצד אחד היא מציינת אותם 

ָפר ֶהָהרּוס"( ומצד שני היא שומרת מהם על מרחק מדוד. בבהירות )"ַהּכְ

זכות ראשונים לכתיבה סימבוליסטית על השנאה שנוצרת במלחמה שמורה למשורר 

ינואר 1948, בעיצומה של המלחמה ובמהלך  ש. טוביה )טוביה שלונסקי(. כבר בסוף 

ורוממה  ומליפתא  )למשל מחיפה  והגירוש של הפלסטינים  הגל הראשון של העזיבה 

בירושלים, וראו: מוריס, 1991: 90-50(, ועוד הרבה לפני שכף המאזנים נטתה, מאז סיום 

ההפוגה הראשונה ביולי 1948, לטובת כוחות הצבא הישראלי שעברו למתקפה, פרסם 

עיסוק אינטנסיבי בשנאה הפלסטינית ליהודים מופיע בשירו של דן פגיס "הכפר המת", 

ר )6.4.1955( עיתונה של מפ"ם. השיר מתחקה אחר  מ ש מ ה ל  שפורסם גם הוא בע

המפגש של הדובר היהודי עם שרידיו של כפר פלסטיני שרוף. פגיס כותב את שירו 

רּוף" ־ צירוף  ֶקט ַהּשָׂ ֶ במסורת הסימבוליסטית ובמסגרתה מופיע הדובר כמי שבא "ַלּשׁ

של צליל ושם תואר מהקשר אחר, כלומר מעתק מטונימי שמבליט את השקט ולא את 

הכפר השרוף. אבל לעומת המוסכמה של הלשון הפסיבית בייצוג הכפר ש"ננטש", כאן 

הכפר מוצג כמת וכערוף, כמי שהופעלה כלפיו אלימות ישירה וגורלית:

רּוף, ֶקט ַהּשָׂ ֶ בֹוֲאָך ַלּשׁ ּבְ

יט, ָלֲאָבִנים ּוְלחֹומֹות ַהּטִ

ת ְוֶהָערּוף, ָפר ַהּמֵ ַלּכְ

ְרִטיט, ָלֵאֶפר ַהּמַ

ין ַהּקֹוִצים טּוׁש ּבֵ ָלַרַחׁש ַהּנָ

רֹון ּכָ ְוַעל רֹאְׁשָך ָעֵבי ַהּזִ

ְבֵדי ָחרֹון עֹוִלים ּוְמִקיִצים ־  ּכִ

ְׂשֵטָמה ז ַהּמַ ַתע ּבַ צֹוֵנַח ּפֶ

ָנַפִים ֵמָעֶליָך ְצָלב ּכְ ּפֹוֵרׂש ּכִ

ה יֵני ַחָמּ ַסּכִ ְרָניו ּכְ ְוִצּפָ

רֹוְדפֹות ֶאת ְׁשָעֶליָך.

)עמ' 157( 

 

השנאה מקורה במושאי הזיכרון שעדיין נותרו כעקבות הגירוש, הִנקרים על דרכו של 

המבקר בכפר המת. כך, לא הכפר הוא הנטוש: מה שננטש הוא רחש צעדי האנשים 

בין קוציו. אבל כאשר מופיע שיא ההסמלה ־ הבז המרחף לו מעל הכפר ־ הוא מכונה 

ְׂשֵטָמה". הבז פורש כנפיים בצורת צלב, הסמל הנוצרי האולטימטיבי, המציין  ַהּמַ ז  "ּבַ

את נוסחה התיאולוגי של השנאה ־ אשר סופה, הסמלי והעקיף, הוא בנקמה. פגיס 

עורך טרנסצנדנטציה לשנאה באמצעות סימבוליקה דתית שמעניקה הוד ושגב לשנאה 

ולנקמה. בכך הוא מעבד את הטראומה הפלסטינית לכדי מופע נצחי, שלעולם לא יוכל 

לבוא על תיקונו.

ם )30.8.1957(,  ע ה ל  ו תביעה ישירה לנקמה שהיא תוצר של השנאה הופיעה בק

עיתון המפלגה הקומוניסטית, בשיר "ריגושים", כנראה פרי עטו של משורר פלסטיני. 

השיר, שתורגם לעברית, מסתיים בבית הבא:

ְדָאָבה ַאַחד ָהֲעָרִבים, ַמְקִׁשיב ָהִייִתי ּבִ

ֶסל ָהָאטּום, ְלקֹול ַהּפֶ

ְלֶמֶרד ֵאין–ַמְכאֹוב,

ֵאין–קֹול: ְלַזַעק ּבְ
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ָכה ָאז ֶיֶלד ־ ָנָהר ָלֶרֶדת". ּבָ

ַעם ֶאָחת". לֹא–נֹוָלד : "ְוַאף לֹא ּפַ

)עמ' 141(

ה–19, שהנהיג  בסוף המאה  גנרל בצבא הקולוניאלי האיטלקי  היה  ְלדיֶסָרה  ּבַ ֶג'ֶנָרֶלה 

את  שרואה  בשיר,  הדובר  הפשיסטי.  השלטון  על–ידי  בנישולם  האיכרים  מאבק  את 

סילונה בִברעם, רואה למעשה בגזל האדמות של הכפר מהדורה חדשה של המתואר 

כפי  במופרכותה,  הכרתו  אף  על  טווה  הוא  הזאת  ההיסטורית  האנלוגיה  את  ברומן. 

שמתגלה בדברי בלדיסרה המשמיע את ִאמרתו הקדומה של הרקליטוס שמערערת על 

הזהות של מה שחוזר בציר הזמן. אך חרף מופרכותה בוחר גרנות להציג את האנלוגיה 

ההיסטורית, ומביע בכך את קוצר ידו של המשורר לבטא את אסון הגירוש של אנשי 

היא  לו את הפשיזם ־ אך מצד שני האנלוגיה  מזכיר  הגירוש אכן  רעם. מצד אחד  ּבִ

בלתי אפשרית עבורו. השיר נכתב, אם כן, מתוך תודעה עמוקה של קוצר היד לייצג 

את האסון. בדומה לתפקיד שמועיד אלתרמן לפרק האחרון, הארס–פואטי, של מחזור 

השירים שלו "מלחמת ערים", תוהה גם גרנות על תוקפה של הלשון השירית לייצג את 

הטראומה ולהציב לה עדות.

העמדה הספקנית הזאת מתיישבת עם עמדתה החצויה של מפ"ם ביחס לגירושים: 

ואבל,  כאב  שני  ומצד  ־  לפשיזם  אנלוגיה  כדי  עד  כאן  ־  חריפה  ביקורת  אחד  מצד 

שפתיים,  מס  הפטרת  תוך  הפלסטינים  אדמות  את  לגזול  הקיבוצים  לאנשי  שאפשרו 

שבבוא היום אולי ישיבו להם אותן. לאור זאת ניתן לקרוא את השורה הנוקבת "ָׁשם 

בין  כהבחנה  ־  להפך  דווקא  אלא  מחרידה,  כאנלוגיה  לא  ָרה"  פֹוְנַטּמָ ֶׁשל  מּוָמִתים 

רעם. המרחק המדוד  המומתים של פונטמרה לבין מי שלא נרצחו אלא "רק" גורשו מּבִ

רעם מתממש בחריזה משחקית  הזה שפותח גרנות בינו לבין האחריות לגורל אנשי ּבִ

שנונה, שיוצרת ניכור בין הדובר בשיר לבין החוויה המזעזעת שהוא מייצג:

ְועֹוד נֹוֵגׂש

ְדֵהָבה ־ ־ ּמַ יֹוִמי אֹוֵנס ּבַ

ִיל ָארּור ַהּלַ

ַמד–ֵאיָבה. ד ּבְ ֲאֶׁשר ִנְמּדַ

)עמ' 142( 

ואכן, השיר מסתיים בטון של השלמה. בניגוד לתחילת השיר, המפקפק באפשרותה של 

האנלוגיה ההיסטורית, מתחקה סיומו אחר המילים השבות אל הזמן ואשר מאפשרות 

רעם: ליצור את האנלוגיה המיישבת וממסגרת את הפצע השותת של ּבִ

ַמן ים ֶאל ַהּזְ ּלִ ׁשּוב ַהּמִ ּבְ

ֲהלֹא ִׁשַחְרנּו ַטֲחָנה

ש. טוביה שיר ארוך בשם "מזמורים" )הארץ, 30.1.1948(. בתוך התרחשות פולחנית של 

ילידים הפועלים בנוף ארצישראלי מקודש ואשר ניצבים מול לגיונות חמושים מלאי 

שנאה, מציין השיר את המזבחות שנעקרו, כמטפורה עקיפה ביותר להיעקרות הילידים 

הפלסטינים ממקומם:

ם ָׁשְפתּו ַמְכאֹוב. חֹות ָהֲעקּוִרים ־ ִריֵסינּו–ּדָ ְזּבְ ּמִ ִלינּו ּבַ ֵעיַנִים ְיֵגעֹות ּתָ

ֻחּפֹות ָעִלים ָנְׁשלּו ְלַרְגֵלינּו.

דַֹלח ָעְמדּו ִמַפּכֹות; ַמְעָינֹות ֶׁשל ּבְ

רֶֹכת. ַעְטפּונּו ־ ּפָ ְתֹאם ַוּיַ ַח ָעְצמּו ּפִ ְזּבֵ ַקְרנֹות ַהּמִ

ְבתּוָליו: ם ּבִ ָעלּו ָעֵלינּו ִלְגיֹונֹות, ִלְגיֹונֹות ֲחמּוִׁשים ַלֲעֵיָפה ֶאת ָעְצּבָ

ים ֶׁשל ַמְׂשֵטָמה; נּו ִחּצִ עּו ּבָ ־ ָעְמדּו ַוְיַקּלְ

ֵתֵפינּו, ָעִׂשינּו ְמָצֵחינּו ְנחּוָׁשה. ־ ִסְרַבנּו ּכְ

ים ֶׁשל ַמְׂשֵטָמה; נּו ִחּצִ ־ ָחְזרּו ְוָׁשְלחּו ּבָ

ִנים ֶׁשל ְׂשחֹוק ־ ֶמן ַהּטֹוב, ָלַבְׁשנּו ּפָ ֶ ּשׁ ֵוינּו ּבַ ־ ָמַׁשְחנּו ּגֵ

ים ֲעֵיִפים ְוכֹוְׁשִלים ַאְרָצה. ַעד ָנְפלּו ַהִחּצִ

)עמ' 56( 

] ז [  

רעם,  ּבִ הנוצרי  הכפר  מן   )1948 נובמבר  )ראשית  חירם"  "מבצע  לאחר  הגירוש  על 

איש השומר  כתב   ,)317  :1991 )מוריס,  לכפרם  לחזור  היום  עד  מורשים  לא  שתושביו 

של  עמדתו   .)1955 ינואר   ,11 )אורלוגין  רעם"  ּבִ "שירת  בשירו  גרנות  אליעזר  הצעיר 

ִסּלֹוֶנה",  ִבְרָעם ֶאת  ּבְ גרנות היא חריפה ביותר: בבסיס השיר, הפותח בשורה "ָרִאיִתי 

ָרה )שפירושה באיטלקית הוא אביב  מתקיימת הקבלה לספרו של איגנציו סילונה פֹוְנַטּמָ

מר(, שפורסם בעברית ב–1934 בתרגומו של יצחק שנהר )סילונה 1934, 1986(:

ִבְרָעם ֶאת ִסּלֹוֶנה ָרִאיִתי ּבְ

ָמן( ִבְרָעם ֶאת ַהּזְ )ָרִאיִתי ּבְ

ּגֹוֵהר ַעל ּבֹורֹות ֲחֵרִבים.

)עמ' 141( 

אנשי  של  האנטי–פשיסטית  העמדה  עם  ההיסטורית  האנלוגיה  היא  המוצא  נקודת 

פונטמרה, אשר נאבקים במשטר הפשיסטי באיטליה שגוזל את אדמותיהם:

יֶסָרה : ְלּדִ א ּבַ ָצַחק ָאז ַסּבָ

ֲעַמִים ִאי ֶאְפָׁשר ְלתֹוְך אֹותֹו "ּפַ
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הפריבילגיה הסימבוליסטית המערפלת כדי לציין הן את הפליטים הפלסטינים והן את 

הנופלים היהודים:

ְלַאט, ֵרִעים. ֵהם ּפֹוְסִעים ַאֲחֵרינּו.

יֵדיֶהם ְׁשִביֵלינּו. ֵהם הֹוְלִכים ָצפֹוָנה ־ ֵאיֶזה יֹום סּוָמא ! ־ ּבִ

ָפִנים? ִסיָעה. ־ ַההֹוֵלְך ִמי ִמּלְ ִסיָעה נֹוֶפֶלת ַעל ּפְ ּפְ

יּבוַרי שֹוְתִקים. ֵצל ֶאת ִצּלֹו חֹוֵבק, ּגִ

ם הֹוְלִכים ַאֲחֵרינּו ! ְצָלַלי, ְצָללים, ָׁשְוא ַאּתֶ

ינּו. יּבֹוַרי ֵאיָנם זֹוְכִרים ָמה ֵהן ְׁשנֹות ַחּיֵ ּגִ

)עמ' 74(

העמדה הכפולה שאפיינה את אנשי מפ"ם ניכרת גם כאן, כאשר בתוך ייצוג הנופלים 

מן הצד הישראלי קובנר משלב מונולוגים המתארים בעוצמה רבה את האפקט שנודע 

לגורל הפלסטיני על הלוחם הישראלי:

אן ְפַסע, ֵרִעי, מּוָזרֹות ַרְגֵלינּו ּכָ ַאל ּתִ

רֹות. ְוהּוא, ֵרִעי, ּפֹוֵסע. ְוַרְגֵלינּו ־ ְמֻיּתָ

אן ה הּוא ּכָ ִבים. לֹא ַאּתָ ה ְצָעֵדינּו ּכָ ִהּנֵ

דֹול, ֵרִעי ־ ַהֵהֶלְך–ַהָגּ

ּפֹות ע ּכַ ַׁשט ֵרִעי ֲחְפָניו, ָרַכן, ַמּגַ ּפָ

ָאה. ְוָהֲאָדָמה ּבָ

ה ִהיא ֶאת ַרְגֶליָך ֲעָדִרים–ֲעָדִרים ְמַהּמָ

אֹור ּבֹוֵזז. ְוַרְגָליו נֹוְתבֹות–ְולֹא–נֹוְתבֹות. ְבּ

בֹוא ּה ּתָ ּלָ ל" ־ אֹו–ָאז ּכֻ "ֵרִעי, ִנֹפּ

ַגל ֶאל ְזרֹועֹוֶתיָך ּבְ

ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת.

)עמ' 70(

תחושת המיותרות והזרות היא של מי שחש שהאדמה שכבש אינה שלו. עם זאת, המוות 

ל", אומר הדובר, ומבטיח  היהודי במלחמה מוצג כדרך היחידה לניכוס האדמה. "ֵרִעי, ִנֹפּ

את  שיכבוש  זה  הוא  המת–החי  לא  קובנר,  לפי  זרועותיו.  אל  תבוא  האדמה  כל  שאז 

גורי  וחיים  אלתרמן  נתן  של  בשירתם  כך  כל  הנוכח  המיתי,  המת–החי  לא  האדמה, 

ואחרים, אלא המת באמת. המת–החי ּכּוָנן בשירת 1948 לעומת האויב הערבי. המטפורה 

את  מוחקת  האחר  לעומת  במלחמה  המת  של  הנצח  חיי  את  שמציגה  המת–החי  של 

ּפֹוֶתיָה ֵמרּוחֹות ֶׁשָאְסָפה ּכַ

ּה עֹות ֶאל ִלּבָ ְוָׁשְלָחה ֶאְצּבָ

ְלָהִׁשיב ָלנּו ֶלֶחם:

"ִאְכלּו, ְיָלִדים,

ִאְכלּו".

)עמ' 144( 

ספק  ללא  היא   1948 למלחמת  הסימבוליסטית  ההתייחסות  של  הכותרת  גולת  אולם 

בספריית  ב–1949  אור  שראתה  קובנר,  אבא  של  ם  ו ר ד ה ן  מ ה  ד י ר פ הפואמה 

פואמה  כתב  גבעתי,  בחטיבת  תרבות  קצין  שהיה  מפ"ם,  איש  קובנר,  פועלים. 

הארץ  בדרום  המלחמה  את  המאירים  מונולוגים  של  סדרה  הכוללת  מודרניסטית 

מנקודות ראות שונות. לקראת סופה של הפואמה, בשיר "שערי עיר", מתאר קובנר את 

האסון הפלסטיני בחריפות רבה:

ית ֶאת ָהִעיר ִמי ִהּצִ

ְוֶאת יֹוְׁשֶביָה לֹא ֵהִעיר

ְגִויִלים ְׂשדֹוֶתיָה עֹוִלים ּכִ

ֶזה ַלְיָלה ְׁשִליִׁשי ֲחֵרִכים.

)עמ' 71( 

ובשיר אחר, "קולות מהגבעה", הוא כותב:

 

ָהֹאוֵיב ־ ְלָפֵנינּו.

ְך ּוִמי ֵמָאחֹור ְמַהּלֵ

ת ַפַטַטה? בֹוֵתינּו ֶאל ִח'ְרּבֵ ְוחֹוֵרְך ִעּקְ

טּוׁש, ְוִנְפֶעֶרת ָהֵאׁש ְודֹוֵלק ַהֵחָמר ַהּנָ

ְוִנְפַרַעת ָהֵאׁש.

ה ְוָחָתה. ָכָרִתּיָ ְך ּבְ אֹוֵיב ְמַהּלֵ

)עמ' 73( 

אין ספק כי הסבל הפלסטיני מיוצג אצל קובנר מלב לבו של הנרטיב הציוני. גם אם 

הוא מגלה רגישות לאסון הפלסטיני, הוא מקפיד לכלול אותו בתוך ה"אֹוֵיב", ולסיום 

הפואמה הוא אף משלב "דף קרבי", כדוגמת אלה שכתב עבור חטיבת גבעתי ואשר 

נודעו בהתלהמותם מלבת השנאה. אך כדי לאזן את העמדה הלאומנית שלו הוא מסיים 

את  שמנצל  דו–משמעי  בתיאור  צפונה"  בדרך  ברושים  "שדרת  בשיר  הפואמה  את 
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ָעְמדּו.

כּו.  ִחּיְ

־ אּוַלי ָאמְרּו: ֵאל ֱאלֵֹהי ֶאְביֹון ! ־

ל ָהֲאָבִנים ַהֲחָלקֹות. ּוְבֵאין ָהֶאָחד ָלאֹות אֹו–ָאז ָחְפנּו ֶאת ּכָ

ָעִרים. ָהְלכּו ֲהמֹון ַהּנְ

)עמ' 71( 

האחר, או לחילופין מייצגת אותו כמיתוס מאיים. ואילו כאן, אצל קובנר, המת באמת, 

נטול הנחמה של חיי הנצח בזיכרון האומה שמסלקת מתוכה את האחר, הוא המותיר 

ה ִהיא ]האדמה[ ֶאת ַרְגֶליָך  מקום לפלסטינים כפי שכותב קובנר: "ֲעָדִרים–ֲעָדִרים ְמַהּמָ

אֹור ּבֹוֵזז". הסיטואציה היא חמורה ־ אור בוזז ־ אבל בתוכה מופיע ָהֵעֶדר כביטוי  / ְבּ

לחיי שלווה של פלסטינים החיים על אדמתם. עם זאת, הייצוג הסימבוליסטי הנאחז 

כדרכו באור, משתמש בעדר בתור מטונימיה לפלסטיני ־ ובכך הוא מייצג אותו תוך 

שמירה על מרחק מן הטראומה הפלסטינית.

הפרק הבא של הפואמה, "ג. אבן חלקה", מביא לשיא את הייצוג הסימבוליסטי 

ְרִניָקה", עבודתו של פיקאסו, שתיארה בעוצמה רבה את זעקת  באמצעות הסמל של ה"ּגֶ

העיר הבאסקית שהופצצה באכזריות במלחמת האזרחים בספרד. קובנר יוצר אנלוגיה 

בין הפשע המחריד המתואר בציורו של פיקאסו לבין האסון הפלסטיני ב–1948:

ָתִרים רֹוכְסֹות. ־ ָתִרים ְוַהּבְ ין ַהּבְ ָרִאים ּבֵ ְנפֹות ְפּ ִויל ָהְׁשָלְך ־ ִנְפַרם. ְמַעְלֲעלֹות ּכַ ּגְ

ֶתֶפר ְיִריָעה. יֵדי ְׁשִביִלים רוְטִטים ּבְ ִביש. ַרק ּגִ אן ֵאין ּכְ ִמּכָ

ָבעֹות ּפֹות–ּגְ ְמטּו ־ ּכִ ָ ָים ַקְסדֹות ֶׁשּשׁ זּורֹות ־ ּכְ ְקרּועֹות ּפְ

ְרִניָקה. ְבָעה ּגֶ ל ּגִ ְוַעל ּכָ

ִוד. ְבָעה !" ־ ָקַׁשְבנּו ֶאל ּדָ ל ּגִ ְרִניָקה ַעל ּכָ "ּגֶ

ִוד לֹא ָקם. ּדָ

ֵהד ַקְדמֹון, ֵצל הֹוֵלְך ַעל ֶאֶבן ֲחָלָקה. ָאִפיק, ּכְ

ַמְסִעיר, ַמְסִעיר ־  ־  ־ ֲהדֹום ֲעֵזָקה ֵאין ָאָדם.

)עמ' 70( 

קובנר גם משחזר את שאלת האשמה הנוראה אשר עולה מן האנלוגיה שיוצר השיר, 

עד כדי הצבעה על טבח אכזרי בפלסטינים. הדמות של דוד בשיר אמנם מתריעה על 

ִוד לֹא ָקם": זה שהתריע  המעשה הנורא שהופך כל גבעה לגרניקה, אבל מיד אחר כך "ּדָ

לא נטל את האחריות לפשע. אנלוגיה נוספת שיוצר פרק זה של הפואמה היא לעזקה 

י', המתארים את מלחמתו של יהושע  המופיעה בספר יהושע, בפסוקים 11-10 בפרק 

בחמשת המלכים שתקפו את הגבעונים לאחר שכרתו ברית עם יהושע:

ם  ּכֵ ֶרְך ַמֲעֵלה ֵבית חֹורֹן ַוּיַ ֵפם ּדֶ ְרּדְ ִגְבעֹון ַוּיִ ה ְגדֹוָלה ּבְ ם ַמּכָ ּכֵ ם ְיהָוה ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיַ ְיֻהּמֵ

ית חֹורֹן ַויהָוה ִהְׁשִליְך  מֹוַרד ּבֵ ֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהם ּבְ ֻנָסם ִמּפְ ָדה; ַוְיִהי ּבְ ַעד ֲעֵזָקה ְוַעד ַמּקֵ

ָרד  ַהּבָ ַאְבֵני  ּבְ ֵמתּו  ֲאֶׁשר  ים  ַרּבִ ֻמתּו  ַוּיָ ֲעֵזָקה  ַעד  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  דֹלֹות  ּגְ ֲאָבִנים  ֲעֵליֶהם 

ָחֶרב; ֵני ִיְׂשָרֵאל ּבֶ ֵמֲאֶׁשר ָהְרגּו ּבְ

עזקה היא סמל לאכזריות כלפי האויב, שלאורה יוצא השיר בחריפות נגד ההתפרקות 

מאחריות לפשעי המלחמה:
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ד.  

ה. ָעְלָתה ַהַחּמָ

ָעְלָתה ַאְדמֹוִנית, ָעְלָתה ֵריָחִנית;

ָעְלָתה ְוֵהִגיָרה ֲחִניתֹוֶתיָה–ֵאׁש: ָעֵלינּו, ָעֵלינּו.

ִים ַאְרָצה ְכַרע ַאּפַ רֹוֵתינּו ַוּנִ ַרְׂשנּו ַאּדְ ָאז ּפָ

ְלנּו. ְוָראֵׁשינּו לֹא ִהְׁשּפַ

ש. טוביה   

מזמורים  

הארץ, 30.1.1948

א.  

ם. ָברֹות ְוַהּדָ ׁש ַהּקְ ַח ָיָצאנּו ְלַבּקֵ ְזּבֵ ֲעקּוֵרי ִמּמִ

ָצעּונּו יָנה ־ ְולֹא ּפְ ְגנּו ַעל ֻרְכֵסי ַאל–ּבִ ּלַ ִיֲחַפת ֶרֶגל ּדִ ּבְ

ַצְחנּו ִמְזמֹור. ָאז ּפָ

ם לֹא ַׁשְבנּו ֵריָקם: ָיִפים ָהִיינּו, ְיִחיִדים ָהִיינּו, ּגַ

יַנת ֶהָהִרים; דֹוָׁשה, ּבִ יָנה ַהּקְ ֵתֵפינּו ָעַמְסנּו ַהּבִ ַעל ּכְ

י ָׁשְרֵׁשי ִאיָלנֹות ־ ַמֲאָכל ָלנּו ּכִ

ַוֲחַלב ֵעִצים ־ ַמְׁשֶקה.

עֹוְרִבים ְלָבִנים ִהְטִריפּונּו ֶלֶחם ֹחק. ־  

ים ֲחרּוִפים ֵהַחּמּו ַעְרׂשֹוֵתינּו. ּבִ ּדֻ ־  

ב.  

נֹות ֱאלִֹקים. ְיָלה ָזְרחּו ִמְׁשּכְ ַטּבּור ַהּלַ ּבְ

ֲעָלמֹות ְיפֹות ֵׂשָער ָׁשְצפּו ָמחֹול.

ה. ַקְתרֹוִסים ֶׁשל ּדּוִמּיָ לּו ַאֲחֵריֶהן ּבְ ֲעָלִמים ּכָ

מֹו ִׂשְפתֹוֵתינּו ֲעָלמֹות ָכה ָנַׁשְקנּו ּבְ ּכָ ־  

ִעים: ָחזֹות ָהִרים ְמֻסּלָ ַפְפנּו ּבְ ּפֹוֵתינּו ַהְיחּופֹות ָטַפְפנּו–ּתָ מֹו ּכַ ּבְ ־  

תּוָלה ־ ָעְטָפה ּתּוַגת ּדֹוִדים ָהרּוַח ־ ְסעּוָרה, ּבְ ־  

א מֹוֵעד. ַעד ּבָ

 . ג  

ם ָׁשְפתּו ַמְכאֹוב. חֹות ָהֲעקּוִרים ־ ִריֵסינּו–ּדָ ְזּבְ ּמִ ִלינּו ּבַ ֵעיַנִים ְיֵגעֹות ּתָ

ֻחּפֹות ָעִלים ָנְׁשלּו ְלַרְגֵלינּו.

דַֹלח ָעְמדּו ִמַפּכֹות; ַמְעָינֹות ֶׁשל ּבְ

רֶֹכת. ַעְטפּונּו ־ ּפָ ְתֹאם ַוּיַ ַח ָעְצמּו ּפִ ְזּבֵ ַקְרנֹות ַהּמִ

ְבתּוָליו: ם ּבִ ָעלּו ָעֵלינּו ִלְגיֹונֹות, ִלְגיֹונֹות ֲחמּוִׁשים ַלֲעֵיָפה ֶאת ָעְצּבָ

ים ֶׁשל ַמְׂשֵטָמה; נּו ִחּצִ ָעְמדּו ַוִיְקְלעּו ּבָ ־  

ֵתֵפינּו, ָעִׂשינּו ְמָצֵחינּו ְנחּוָׁשה. ִסְרַבנּו ּכְ ־  

ים ֶׁשל ַמְׂשֵטָמה; נּו ִחּצִ ָחְזרּו ְוָׁשְלחּו ּבָ ־  

ִנים ֶׁשל ְׂשחֹוק ־ ֶמן ַהּטֹוב, ָלַבְׁשנּו ּפָ ֶ ּשׁ ֵוינּו ּבַ ָמַׁשְחנּו ּגֵ ־  

ים ֲעֵיִפים ְוכֹוְׁשִלים ַאְרָצה. ַעד ָנְפלּו ַהִחּצִ
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ִלְקַצת ַרְחֵמי–ָׁשַמִים

ְך !“ ם ְולֹא ּפֹוְׁשֵעי “ַרק ּכַ ם ְזקּוִקים. ַאּתֶ ַאּתֶ

ַיְלֵדי ַׁשֲעׁשּוִעים

ֶׁשל ַזְקס, ְקִריִניִצי, רַֹקח ־  

ְרכּוׁש ְמֹסָרָקה ! לִֹריָתם ּבִ ְפֶאֶרת ּבְ ּתִ

ִמְׁשָמר ָׂשִכיר ְלַכת ־ 

מֹוְכֵרי–ֵחרּות ָורַֹגע

ְך !“ ן! ־ ְוִתְקָוָתם “ַרק ּכַ ְמִחיר ּדֹוָלִרים ־ ּכֵ ּבִ

א ָהאֹות ! ְוטֹוב ֶׁשּבָ

י זֹו ַמֲחָלה ַאְכֶזֶרת: ּכִ

ַח ! ּקַ ְתּפַ ִטְמֹטֶמת חּום–ִעְבִרי ָלַעד לֹא ּתִ

ָקֶׁשה, ֲאָבל מּוָטב יֹום קֶֹדם,

י ַאֶחֶרת ּכִ

ְך !“ ר “ַרק ּכַ ִהְתַאּדַ ְפַלִים ְנַׁשֵלם ּבְ ּכִ

ְטּפּוִקים  ַעל ַאף ַהּפִ

ֶלד ! ד–ָנא ַיד ַהּפֶ ְכּבַ ּתִ

ח ! ֶטֶרם ִיְתַלּקַ עֹוד ֶזֶרם צֹוְנִנים, ּבְ

ּוב ָעֵיף  ּשׁ ל ַהּיִ ּכָ

ֶלא !“ ה “ַיְלֵדי–ּפֶ ֵמֵאּלֶ

ְך ! ץ ַאַחת ּוְלָתִמיד ַרק ּכַ ָיִקיץ ַהּקֵ

ם ? ל ֶהְסּכֵ ּטֵ ָבר ּבִ הּוא ּכְ

ס ? ־ ּתֹוָדה לֹו ! ּיֵ לֹא ִיְתּגַ

ח !.. ּה לֹא עֹוד ִנְׁשּכַ יר–ַיִסין ־ ֶעְרּכָ ִמְפֶלֶצת ּדִ

ֶמְמֶׁשֶלת ִיְׂשָרֵאל,

ִאְמִצי, ָעַלִיְך ָחָלה

ְך ! ְך“ ַרק ּכַ ֵני “ַרק ּכַ ָהַאְחַראיּות ִלְגֹמר ִעם ּבְ

] יוד–חית ]אלכסנדר פן  

רק כך  

קול העם, 25.6.1948

ְך ! ָאֵכן, ַרק ּכַ

ֵאׁש ּוְבעֹוֶפֶרת ָדם, ּבְ ּבְ

ה. ֶרְך ֲאֻרּכָ ָחה ּבֹו ִסְסָמתֹו ִמּדֶ ֻׁשּלְ

ְלׁשֹון מּוֵמי–ַנְפׁשֹו, ּבִ

ְך ְולֹא ַאֶחֶרת, ַרק ּכַ

ְך !“ י הּוא ֵמִבין “ַרק ּכַ ְמָׁשָלה, ּכִ ָנְקָטה ַהּמֶ

ק ּנַ י ּפֻ ַרּבֹות ִמּדַ

ׁשַֹחד ּוְבֹמַהר, ּבְ

ה, ָיד ַרּכָ ח ּבְ ִפּתּוִיים, ֻטּפַ ף ּבְ ֻלּטַ

ַגר, ן הּוַבל, ּבָ ַלּגַ

יִסים ָוֹמַח ִטְמֵטם ּכִ

ְך !“ ִצְחצּוֵחי “ַרק ּכַ ִגיָדה ּבְ ְוָׂשׂש ֱאֵלי ּבְ

לֹא ֵעת ִׂשְמָחה ְלֵאיד

נּו : ַעם ְלֻכּלָ ַהּפַ

ה ! ָעם ִנְלַחץ ֶאל ָהַרּקָ ח ְׁשֹחֵרי–ּבָ ֶאְקּדָ

ְרנּו ֵאׁש ּבַ ְוִאם ּדִ

ֵאׁש ָקַלְענּו ־ ְוֵאׁש ּבְ

ְך ! ְך“ ֵיׁש ְלָהִׁשיב ַרק ּכַ ַלֲאחּוֵזי–“ַרק ּכַ

ין ּנִ ִדְמַעת–ּתַ ָבר ּבְ ּכְ

ָכא–ַעְזִריֵאִלית ַרב–ִאּפְ

ְך... ְתַרּכַ ין ְלַמַען ּתִ ת–ַהּדִ ָפה ִמּדַ ֻהּצְ

ָרא ּדּו–ֵעִטי, ּבְ ִמְסּתַ

לּוי ַהְרֵאה ִלי, ְרצּוף ּגָ ּפַ

ְך ! ְׁשֵני–ִמיֵני–ַרק–ּכַ רֹון ּבִ ַסְלֵסל ּגָ ַאל ּתְ

ֶלת ַרְחָמִנית ַנּזֶ

ִים. ּמַ ְתאֹום ּכַ ָכה ּפִ ֻׁשּפְ

רּות ָרַקע. ּטְ ִהְתּפַ ׁש ּבְ ִמְזָרִחי ְמֻעּטָ

ת ! ַעת–ּדָ יֹוְצֵאי–ִמּדַ
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ְקָרב ַאֲחרֹון... חּו ֵהם ּבִ ַעל ָמֶות ִנּצְ

אֹוָרם ֶזה ָהאֹור הּוא, ִנְצָחם ּפֹה ָירֹן!

גּוָפם ה, ְסָללּוָה ּבְ ִסּלָ ֲחֹתר ַהּמְ

ְנָעִרים–ַמְלָאִכים, ּפֹה ִנְפַסק ְמעֹוָפם...

ס ַעל ַסְלֵעי ֲעָרֶפל, ִהְתָקֵרב ַטּפֵ

ב בֹוׁש ּפַֹעם ַהּלֵ ֶאל ִעיר ֶהָעִרים, ּכְ

ֹכַח, ַהְכֵרז: ַער ּבְ ַ ּוְדפֹוק ַעל ַהּשׁ

ס! "קּוִמי, ְירּוָׁשַלִים, ּוְרִאי ֶאת ַהּנֵ

ינֹוק, ֵמָרָעב ־ "קּוִמי, ְירּוָׁשַלִים, ִמּצִ

ָרב. ּקְ ִיְך ּבַ ַנִיְך ָׁשְברּו ֲאִזּקַ ּבָ

ָים–ָהֲעָרָבה, ְמעֹוַתִיְך ּבְ ַרֲחִצי ּדִ

יד–ֶלָהָבה, ֶמׁש עֹוָלה ָׁשם, ַלּפִ ֶ ַהּשׁ

יָרה ־ ּבִ זֹו ֶׁשֶמׁש ִיְׂשָרֵאל ֲחָדָׁשה, ּכַ

עּוִרי, ְירּוָׁשַלִים, ְוִׁשיִרי ִׁשיָרה!" ־־־

ים ַמּנִ ים ַוֲחלֹוף ַהּזְ א ֶמְרַחּקִ ּמֵ ּגַ

ִנים, ֵמִעיר ָהָאבֹות ֶאל ִקְרַית ַהּבָ

ְרָעָדה ַהְרֵחב ְלָבְבָך ְוִגיל ּבִ

ָלָדה ִלְׁשאֹון ֶהָעָמל, ְלַהְלמּות ַהּפְ

ר ְוָרִציף ־ ִכּכָ ַאּבּול ְוַסְדָנה, ּבְ ּבְ

ל–ָאִביב. ִעיר ּתֵ ֶפֶלא ָים ֶקֶדם, ּבָ ּבְ

ָוִקים ־ ַאל ֵיַקל ְ ֹסב ָהְרחֹובֹות, ַהּשׁ

ָבר ־ ֵיׁש ִיְפָעה, ֵיׁש ִמְׁשָקל ֵעיֶניָך ּדָ ּבְ

ְמָחה ִמן ַהחֹול, ְלִעיר ְרָבבֹות ֶׁשּצָ

כֹול ַצח, ֶׁשּיָ ְלַעם–ֳחָרבֹות, ֶׁשּנָ

ְבָׁשן ־ ִלְמִרי ּגֹוָרלֹו, ָלָאְבָדן, ַלּכִ

ְנָין! ּבִ פּו ּבַ ַדִים ֻׁשּתְ ֵרְך ַהּיָ ּבָ

ש. שלום  

יום חדש  

דבר, 15.7.1948

הּוא ָקם, הּוא מּוָקם ־ ֲחזֹונֹו ֶׁשל ָהָעם !

ם ! י יֹום ָחָדׁש ִנְׁשָקִפים ֶאל ַהּיָ ַעְפַעּפֵ

ן ְוֵאיַלת אֹות ּדָ ְתֵפי ַהּגֹוָלן; ִמּנְ ִמּכִ

ֵבָדה ַנֲחַלת– ָנָתּה ַהּכְ ְ ְמִקיָצה ִמּשׁ

כּוִחים, ֵמֶחְרמֹון ַעד ַהְרֵאל ־ ְ ַהּדֹורֹות ַהּשׁ

ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ! ַהּבֶֹקר אֹור ּבִ

ָמל עֹוד ֵליל ַלּנָ ְרבּו ִמּבְ ֳאִנּיֹות ֶׁשּקָ

ַער. ְזרֹועֹות ֶהָעָמל ַ ָׁשפֹות ֶאל ַהּשׁ

ְגדּוִדים ֲאבּוִדים  ָׁשִרים; ּכִ מֹוְתחֹות ַהּגְ

עֹוִלים ַעל ַהחֹוף ִנּצֹוִלים ְיהּוִדים.

ב עֹוד ַהִחיל ־ ּלֵ ר" עֹוד, ּבַ ְסּפָ ד "ַהּמִ ַעל ַהּיָ

יל. ַמע ֶׁשל ּגִ ל ֲעֵלי ַעִין הּוא ּדֶ ַהּטַ

ְרֶמל עֹוד ֵהם ּפֹוְסִעים, קּום, ֲעֵלה ַהּכַ ּבְ

ְוזּון ֶאת ֵעיֶניָך, ַהְיֵמן ְוַהְׂשֵמאל,

ִפינֹות ּסְ ֲעָגן, ּבַ ּמַ ִעיר ֶהָעִתיד, ּבַ ּבְ

ִדינֹות. ִדְגֵלי ַהּמְ ִריִחים, ּבְ ּצְ נֹוִפים, ּבַ ּמְ ּבַ

טֹון ־ ִגְׁשֵרי ַהּבֶ ּפֹות, ּבְ ּכִ ּגֹות, ּבַ ּגַ ּבַ

פֹון. ּצָ ִמֶנֶׁשר–ָיגּור ַעד ַעּכֹו ּבַ

ט ּבָ ְקָרה ! ָהֵסב ַהּמַ ֲחֵזה רֹאׁש ַהּנִ

ָהִרים ְקַה"ק ְצַפת, ֶאל ִעיר ָהָרִזים ּבֶ

ית ַוֲעָטָרה ַטּלִ ִאים ּבְ ּדֹוֶמה, ִנּשָׂ

ְסָעָרה ּגּוֵרי ָהֲאִר"י ּוָבִאים ּבִ

חֹוף ־ אּוִלים, ָהעֹוִלים ּפֹה ּבַ ִלְקַראת ּגְ

ּטֹוב. ה ּוָבְרֵכם ָנא ּבַ ם ַאּתָ ׁשּוב ּגַ

ֲעֹמד ִעם נֹוְׁשֵקי ָעָפר–ָיּה ְיִׁשיִׁשים ־ ַאל ּתַ

ִביִׁשים ּכְ ֲעֵלה ַעל ָהֶרֶכב ּוְדַהר ּבַ

ּבֹוִרים ָדם ּגִ ֲארּוהּו ּבְ בּול ּתֵ ַעד ַהּגְ

ֲאִויר ַהּקֹולֹות ַהּקֹוְרִאים ־ ־ עֹוָדם ּבָ
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ְמָהה ־ ָלאֹות, ִנְׁשָמְתָך לֹו ּכָ ֶאל נֹוף ַהּפְ

ֶאל ֵלב זֹאת ָהָאֶרץ, ֶאל ֵאם–ֲאָדָמה.

ס. ְרּדֵ ְׁשַאף ְמלֹוא ָחְזָך ִניחֹוחֹו ֶׁשל ּפַ

ס. ֶגד ַנּגֵ ִרי ַהּמֶ יָקה ּפְ ֵאָנה ַעּתִ ִמּתְ

ָפִנים ף ַהּגְ ע ַזִית ַרֲעָנן, ַלּטֵ ּגַ

י, ִנְטֵעי ַנֲעָמִנים. ֶכֶרם ַעּמִ ּבְ

ים! ַמע ִמּכֹוסֹו ֶׁשל יֹוֵקב : ְלַחּיִ ּגְ

ְוָהְלָאה ְרדֹוף רּוַח ַצח ְׁשָפִיים!

רּוָכה, ֵדָמה ָהְרָחָבה, ַהּבְ ְ ּבֹוֲאָכה ַלּשׁ

תּוָחה. ל ָהַעִין ָלֹאֶפק ּפְ ְמלֹוא ּכָ

ַאת ֶנֶפׁש ֲעלּוָמה, ְיָקָרה, ר ַמּשְׂ ַהּכֵ

ָרה. ּגֹוָלה ַהּקָ ּסּוִפים ּבַ ִׁשיַרת ּכִ

ְמעּוָפּה. דֹוָלה ּבִ ּפֹור ַהּגְ ַלּוֵה ַהּצִ

רּוָפה. ָמָמה ִלְלָבְבָך ּתְ ּוְׁשֵתה ַהּדְ

ר ְוַגׁש ַלחֹוֵרׁש ַהּבֹוֵדד ָׂשם, ַהּתֵ

ר ה ֵמִרְתָמּה, ּוְכֵתֶפיָך ַאּסֵ ְרּדָ ּפִ

צּול ַוֲחרֹׁש ַאְדַמת–ֵאם! ְרצּוַעת ַהּיָ ּבִ

ִים ָׁשָנה ְמקֹוָרּה ָׁשֵמם, ַאְלּפַ

ָתה ֶאל ׁשּוְבָך ־ ִים ָׁשָנה ִחּכְ ַאְלּפַ

גּוְפָך. ד ּבְ ָלֶמיָה ַׂשּדֵ בֹוׁש ּתְ ַאל ּתֵ

דֹול עֹוד ַהּיֹום, י ּגָ בֹוׁש, קּום ָוֵלְך, ּכִ ַאל ּתֵ

ֹחם, ֶאל ָחֵצר ֵאיֶזה ֶמֶׁשק זֹוֵרַח ּבַ

בּוָצה, אֹו מֹוָׁשב, מֹוָׁשָבה ־ ּקְ ּבּוץ, ּבַ ּקִ ּבַ

י ֶלָהָבה, ּצֵ ַרְגֶליָך ּגִ ּוְרַקע ּבְ

ה ל ֶנֶפׁש ַחּיָ חּור ָׁשם, ּכָ ל ּבָ ְוַהְזֵעק ּכָ

ְלֶזֶמר ַה"הֹוָרה", ִלְמחֹול הֹוָדָיה.

ָעִרים, ַהּיֹוְצִאים ִעם ָהאֹור ֵרְך ַהּנְ ּבָ

אֹות ָהִעְבִרית ִעּתֹון–ּבֶֹקר ִלְמּכֹר. ּבָ

ׂשּומֹות, ְטבּולֹות, ָערֹות, ּבְ ְך ַלּנְ ַחּיֵ

ְצחֹוָקן–ֲהֻמּלֹות. ְׂשָרד ּבִ ַהחֹוְפזֹות ַלּמִ

ַהְרֵחב ְצָעִדים ִעם ְצָבא ָהֲעבֹוָדה ־

ְפֶאֶרת ָהִעיר, ָמֻעְזָנּה ִויסֹוָדּה. ּתִ

ָצִחים, ַהּמֹחֹות ־  ָבבֹות, ַהּמְ ֵרְך ַהּלְ ּבָ

ר ַהּכֹחֹות. ל ִמְבָצע ּוַמְצּבֵ ז ּכָ ֶמְרּכַ

עֹוף, ָהִאְרּגּון, ָהָרצֹון, ָהַרְעיֹון, ַהּמָ

ְפָעל, ֶהֲחזֹון. ל, ַהּמִ ְעּפָ ֲאָמץ, ַהּמַ ַהּמַ

רּוָמה ־ נּוָפה, ַהּתְ ן, ַהּתְ ְרּבָ ן, ַהּקָ ּתָ ַהּמַ

ה. ית ַהּיֹוֵצר ְלַגְדלּות ָהֻאּמָ ֶזה ּבֵ

ית ַהּיֹוֵצר ְוֵאם ֳאָרחֹות ֶזה ּבֵ

חֹות. ָׁשה ְמִסּלֹות ִנְׁשּכָ ֶׁשל ֶאֶרץ, ִחּדְ

ֶאל ּתֹור ֲאָלִפים ִהְצָטֵרף, ִנְדָחִקים

ים ְמַחּכִ יר ּבַ ּכִ ּוּון, ָׁשם ּתַ ל ּכִ ַתֲחנֹות ּכָ ּבְ

ַאְלמֹוִנים ֶׁשָעלּו ַאְך ַהּבֶֹקר ַלחֹוף ־

י טֹוב... ְמָעה ֲעֵלי ַעִין אֹוֶמֶרת ּכִ ּדִ

ָרִכים ּדְ ְנזּו ּבַ ָמעֹות ֶׁשּגָ אֹו אּוַלי ֵהן ּדְ

ֲעָמד, ִלְפִגיַׁשת ֵלב ַאִחים. ְלֶזה ַהּמַ

אּוַלי ַאְך ָהֶרַגע ָיֵעּזּו ִלְזּכֹר

חֹור ָ הֹום, ֶאת ַהִחיל ַהּשׁ אֹול, ֶאת ַהּתְ ְ ֶאת ַהּשׁ

ְמחּו ְוֵאיָנם... ֶׁשל ֵמאֹות ְרָבָבה ֶׁשּנִ

ִעיב אֹור–ֵעיָנם... ְפֵניֶהם, ַאל ּתָ יט ּבִ ּבִ ַאל ּתַ

ְמָצֵאם! טֹול ְצרֹוֶריָך ָוַסע ׁשּוב ּתִ עֹוד ּתָ

א, ּשָׂ ִעם ֲהמֹון מֹוִביֵלי ָהָאָדם, ַהּמַ

ְכָים ִחים ֶאת ּדָ ים ַהְמַׁשּלְ ּלִ ְלּגַ ִעם ִרּבֹוא ּגַ

ָנה אֹו ָים, ה, ַיְרּדֵ ִליָלה אֹו ֶנְגּבָ ּגָ
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ְׂשאּו, ַעל ָעָנן ַהּדֹוֶאה ־ ֵתף ִיּנָ ַעל ּכָ

יַע ְורֹוֶאה! ה ְוִהּגִ ַאְׁשֵרי ֶׁשִחּכָ

טּוִׁשים ָפִרים ַהּנְ ׁש ֶאל ַאַחד ַהּכְ קּום ּגַ

בּוִׁשים ־ ר ּכְ ִנים ִמן ַהּצָ ְקַרב–ַהּפָ ־ ּבִ

י ֳחָרבֹות ָׁשם ִנְמָצא ִמְנָיִנים, ּלֵ ין ּתִ ּבֵ

ִנים ־ יר ַהּפָ ּכִ ֶׁשל עֹוִלים ֲחָדִׁשים ־ ֵהן ּתַ

דּוָרה, ִביב ַלּמְ ֵהם ָיְׁשבּו ּפֹה ָלפּוׁש ִמּסָ

ִרים ַהֲחבּוָרה. דֹוִלים ְמַעּטְ ְׁשֵמי–ֶעֶרב ּגְ

ד ֵאם ַ ן ַהּיֹוֵנק ִמּשׁ קּום ַקח ֶאת ַהּבֵ

־ ְלַאט! הּוא ַיְלּדֹו ֶׁשל ָמָחר! ־ ְוָהֵרם

ִקיָעה ְ נּוָפה ֶאל מּול ֵאׁש ַהּשׁ ֶאת ּגּופֹו ּתְ

יָאה ־ ְזַרח לֹו ִׁשְמׁשֹו ַׂשּגִ ־ ָמָחר ׁשּוב ּתִ

דֹוָלה: ַאֲהָבה ּגְ ּוְלַחׁש ַעל ָאְזנֹו ּבְ

קֹוָלּה(: ר, הּוא ִיְׁשַמע ּבְ ַדּבֵ )ִאם ִהיא ּתְ

ָך! "ְׁשֹמר ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ־ ִהיא ֶׁשּלְ

ל ַרע! ְׁשֹמר ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ִמּכָ

ְׁשֹמר ָעְצָמָתּה, ַאְדָמָתּה ְורּוָחּה.

ה ָיָפה ּוְגדֹוָלה ּוְברּוָכה. ֲעֶׂשּנָ

ְלָבבֹו ־ ן ּכִ ּה ִמְׁשּכָ ִיְמָצא ַעם–עֹוָלם ּבָ

ְפלּו ַעל ְנבֹו!"־־־ ּוְזכֹור ַהּדֹורֹות ֶׁשּנָ

ה ֲהִׁשיֶבּנּו ָלֵאם ּוְלַחץ ָיד ַעּתָ

ְלָכל ַהּיֹוְׁשִבים ּפֹה... ֶזה יֹום ַרק ֶאָחד

ֵרְך ֶאת יֹוָמם אּו ָלָאֶרץ... ּבָ ֶׁשּבָ

ים ֲחָדִׁשים, ּוְׁשלֹוָמם ְלֶפַתח ַחּיִ

ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ־ ֶגה ָנא ְמֹאד ּבִ ִיֹשְ

ם ַהְמַצְלֵצל. ֵ ַנְפִׁשי ִׁשּכֹוָרה ִמן ַהּשׁ

חֹול, ּמָ יֵׁשם, ַהְרִעיֵׁשם ּוְגָרֵפם ּבַ ַהְרּגִ

ַחת ּוְׁשכֹול, ילֹות ֶׁשל ַקּדַ ְבאֹוָתם ַהּלֵ ּכִ

ֵעת ָהיּו ְיִחיִדים ְוַעל ִׁשְכָמם ְלָבָדד

ְבדֹו ֶׁשל ָחזֹון, ֶׁשָאַבד ל ּכָ ָרַבץ ּכָ

ה. ֻאּלָ ים ־ הּוא ֲחזֹון ַהּגְ ב ָהַרּבִ ִמּלֵ

ְמצּוָלה! יֵחם ּכִ יֵׁשם, ַהְרִעיֵׁשם, ַהְרּתִ ַהְרּגִ

ק ֵ ׁש ַנּשׁ ׁשּוָבה ־ ּגַ רּו ַלּמְ ְוִאם ִיְתַעּבְ

ם צֹוֵחק ־ ם ּבֹוֶכה ּגַ ֲעַפר ַרְגֵליֶהם ־ ּגַ

ָחם הּוא ְמַעט, ה ְלַׂשּמְ ְרּבֶ ְוָכל ֶׁשּתַ

ָרט ְוָכל ֶׁשּתֹאַמר ְלִׁשְבָחם הּוא ַרק ּפְ

ה ֶׁשל יֹוָמם ּוְתמֹוָלם ־ ִהּלָ ת ַהּתְ ִגּלַ ִמּמְ

ה ֲחתּוָמה ַעד עֹוָלם. ֵלב ָהֻאּמָ ּבְ

ה לּוַח קֶֹדׁש ֶנְחָצב ּוְבֵלב ָהֻאּמָ

ָרב. ּקְ ָעִרים, ְנָצרּוָה ּבַ ִלְצָבא ַהּנְ

ל ָהאֹוֵיב ֵחילֹוָתיו ַעד ֲהלֹום, ְלּגֵ ֵעת ּגִ

ֵעת ִהְמִטיר ַעל ָראֵׁשינּו ֵאׁש ַלְיָלה ָויֹום,

ׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל ְללֹא חּוס ־ ּקֵ ֵעת ּבִ

ָטְבעּו ֵהם ָהֹאֶמר: ִמּפֹה לֹא ָנזּוז!..

ים. מּו, ֵהם ָלֲחמּו ־ ַהְיָלִדים ָהַרּכִ ֵהם ִקּיְ

פּו ְרצֹוָנם ַעל ְמִתים ּוְׁשָחִקים. ֵהם ּכָ

ֵהם ָעְמדּו ְיִחיִדים מּול ִׁשְבָעה ֲעָמִמים,

ִמים. ֲעָרב ְוֵקָדר ְוַכְלֵבי ַהּדָ

ָלָדה ־ ְרֶזל, ֵהם ָׁשְברּו ַהּפְ חּו ַהּבַ ֵהם ִנּצְ

ָדה. ֵהם ָאבּו ־ ֶחְבָרָיה ־ ְוֵאין זֹו ַאּגָ

דּות ־ ָדה, לֹא ִמְקָסם, לֹא ּבְ ֵאין זֹו ַאּגָ

נּו ָיָצא ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות! ַעּמֵ

יט ַאְדָמתֹו ְלַבּדֹו, נּו ַׁשּלִ ַעּמֵ

ָידֹו. ח ּבְ ָעִרים ְלָבָניו הּוא ִיְפּתַ ְ ַהּשׁ
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ם ְוָהָיה ־ ז ֶזה, ֶׁשּקָ ַנְפִׁשי ֲחלֹום–ּפָ ּבְ

צּור ִיְׂשָרֵאל! ִנְצחֹו ֲהָוָיה!

ים, ים–ֲאֻרּכִ לּות, ֲחֻׁשּכִ ְנִתיֵבי ַהּגָ ּבִ

ים, ָנָׂשאנּו ֲחלֹום ֶזה ְסחּוִפים ּוֻמּכִ

דּורֹות, ֵאׁש ַהּמְ פֹון, ּבְ ַׁשְלֵגי ַהּצָ ּבְ

ֶחֶנק ָיַדִים ְטֵמאֹות ַוֲארּורֹות, ּבְ

ִׁשיָמה ְוָכל ֵסֶבר ֶאֵפס ־ ְכלֹות ַהּנְ ּבִ

ס! ָמנּו ַלּנֵ רּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ּבָ

ה ִפּלָ ֵדִני ּתְ ה, ַלּמְ ֵדִני ִרּנָ ַלּמְ

ִליָלה. דֹוָלה, ַהּכְ ָעה ַהּגְ ָ ְלזֹאת ַהּשׁ

י ֹעז ָטהֹור, ַעּמִ ֵדִני ָנטֹוַע ּבְ ַלּמְ

רֹור. ִתְפֶאֶרת ֶאת ֵנֶזר ַהּדְ ָלֵׂשאת ּבְ

נֹוָרה ָדִמי ַהּמְ ֵדִני ַהֲעלֹות ּבְ ַלּמְ

הֹוָרה. נֹוָרה ַהּטְ ֵהיָכל ֶהָהרּוס, ַהּמְ ּבַ

נֹוָרה ַהְרֵׁשִני ִלְרׁשֹם ב ַהּמְ ְוַעל ּגַ

אֹוִתּיֹות ְזִעירֹות ֶאת ְׁשִמי: ִׁשין ָׁשלֹום ּבְ

ר ַז"ל, ֶאָחד ֵמְרָבבֹות, ן ַיֲעקֹב, ְוֶאְסּתֵ ּבֶ

ֵאׁש ֶלָהבֹות ְפָׁשם ִנְׂשְרָפה ּבְ ֶׁשּנַ

ר... ְאּדָ ִלְקַראת ֶזה ַהּיֹום ֶהָחָדׁש, ַהּנֶ

ר. "ט, ֵה"א ִאּיָ ַ ְׁשַנת ֵה"א ֲאָלִפים ַתּשׁ

לּות י ּגָ י ָיַדְעּתִ ַנְפִׁשי ִׁשּכֹוָרה, ּכִ

יָנּה ֶהָחלּוד ׁשֹוט ֶעְבָרָתּה, ַסּכִ ּבְ

ֵלד י ־ ׁשּוב לֹא ִיּגָ ִלּבִ עֹוד ָנעּוץ ּבְ

ן ּכֹה ָחֵרד ה ־ ַעל ּכֵ ַצע ַהּזֶ ַהּפֶ

וּוי ֶאל ָהַרְך ַהּנֹוָלד, י ַהּדָ ִלּבִ

ְחֶיה ָנא ָלַעד. ֶאל ֵחרּות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּתִ

ָבִכים, ן ָאֹנִכי, ַהחֹוֵתר ַלּנְ ַעל ּכֵ

ָרִכים ּדְ ָעִני ּבַ י ִלְנּדֹד ּכְ לֹא ּבְֹׁשּתִ

רּוִרים ִמן ַהּיֹום ֶהָחָדׁש ־ ט ּפֵ ּוְלַלּקֵ

ׁש ִית ־ ִמְקּדָ ל ּבַ י ַהּיֹוֵדַע: ּכָ י ִלּבִ ּכִ

יִאים, ָאֶרץ ַהּזֹאת ְוָהְרָגִעים ַׂשּגִ הּוא ּבָ

ָהְרֵאינּו ־ לֹא ָחזּו ְנִביִאים... ֶ ּוַמה ּשׁ

ִדי ָך ִעּמָ ל ַחְסּדְ ן ָנא ַהְגּדֵ ַעל ּכֵ

י: ְוַיֵחד מֹוֵעד ָקט עֹוד ַרק ִלי ְלַבּדִ

עּוָפה ִיְׂשְרֵאִלי ֵיׁש ְמטֹוס ־ ְׂשֵדה ּתְ ּבִ

ַנֲעֶלה ָנא ָעָליו ְוִנְדֶאה ֶאל ְמחֹוז–

ֶרֶכב ֶׁשל ֵאׁש ל ָהָאֶרץ ־ ּבְ ּסּוַפי ־ ּכָ ּכִ

ְמעּופֹו ַהְמַאּוֵׁש... ֵאנּו ָמרֹום ּבִ ִיּשָׂ

ֶמׁש ָׁשְקָעה... ַאְך ָיֵרַח ָיָקר ֶ ַהּשׁ

ר, ּכָ הֹוֵלְך ּוַמְכִסיף ֶאת חֹולֹות ַהּכִ

ן, ְרּדֵ ס ַהּיַ ֶאת ָים ָהֲעָרָבה, ֶאת ּפַ

ן, ֶרת, ֵמי–רֹם, ַהֶחְרמֹון ַהְמַגּבֵ ּנֶ ּכִ

דֹול, ם ַהּגָ ָבִנים, ַהּיָ יָניו ַהּלְ ִבּ ּגַ

ֶגב, ָים חֹול... ֶאת ַנַחל ִמְצַרִים, ַהּנֶ

ל ְעּגָ ּמַ ְוחֹוֵזר ֲחִליָלה! ְנַרֵחף ּבַ

ב לֹא יּוַכל ֵני זֹאת ָהָאֶרץ, ַהּלֵ ַעל ּפְ

ָך ־ י, לֹא ִלּבְ ְפָיּה ־ לֹא ִלּבִ ֵרד ִמּיָ ִהּפָ

ָחה ּפְ ֵהן ָיְדָך ָהְיָתה זֹאת, ֶׁשָרְקָמה, ֶׁשּטִ
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ִמים יף ַהּתָ ּטִ ַאְכָזִרית ִמְלָחָמה! ַהּמַ

ֶניָה ֻיְחַזר! ֶאְגרֹוף ִמּפָ ּבְ

ַאְך ָלֵכן

ַצו ַהּיֶֹׁשר ְוַצו ָהַרֲחִמים

מֹוָה ַאְכָזר! ּה ּכָ לּו ִיְהֶיה ּבָ

ִטים ַרק ַעל ֶקֶסם הֹוָדּה ְוִלְקַהל ַהְמַפּיְ

ה, ַבׁש ַעל–ִמְרּדֶ ְותֹוְרִמים ָלּה ַרק ּדְ

ָלָדה! ָיָדּה ֳעָנִׁשים ֶׁשל ּפְ לּו יּוְכנּו ּבְ

ים ֶׁשל ָׂשֶדה! ין ְצָבִאּיִ י ּדִ ּתֵ ּבָ

ְלָוה ַהּלֹוֶחֶׁשת "ָאֵכן"... ַ ר ַהּשׁ ֻמּגַ ּתְ

ְרִאי! ֶניָה ּבָ ִויֵרָאה ֶאת ּפָ

ל ָהִעְבִרי! ִיְתּגֹוֵנן ַיֲעֹמד ַהַחּיָ

ּבּור ָהִעְבִרי! הּות ַהּצִ ִמּקֵ

ּוִמְלֶחֶמת ָהָעם ֶׁשָעְמָדה ִלְבִלי ָחת

ָיסֹות  מּול ִׁשְבַעת ַהּגְ

ְזָרח, ֶׁשל ַמְלֵכי ַהּמִ

ידּו ְבַגת"... ּגִ ֵני "ַאל ּתַ ם ִמּפְ ַחת ּגַ לֹא ּתֵ

ֵדי–ָכְך! ְחָדִנית ּכְ ִהיא ֵאיָנּה ּפַ

נתן אלתרמן   

על זאת  

הארץ, 21.11.1948 

בּוָׁשה,־  הּוא ָחָצה ֲעֵלי ִג'יּפ ֶאת ָהִעיר ַהּכְ

ִפיר! ַנַער ַעז ְוָחמּוׁש... ַנַער ּכְ

ר ְדּבָ ּוָבְרחֹוב ַהּמֻ

ה ָ ִאיׁש ָזֵקן ְוִאּשׁ

יר. ָניו ֶאל ַהּקִ ִנְלֲחצּו ִמּפָ

ִים–ָחָלב: ִׁשּנַ ְך ּבְ ַער ִחּיֵ ְוַהּנַ

ה! ְקָלַע"... ְוִנּסָ ה ַהּמִ "ֲאַנּסֶ

ָיָדיו... ָניו ּבְ ֵקן ֶאת ּפָ ַרק ֵהִליט ַהּזָ

ה. ּסָ ְוָדמֹו ֶאת ַהּכֶֹתל ּכִ

יִרים! ָרבֹות–ַהֵחרּות, ַיּקִ ֶזה ִצּלּום ְמּקְ

ים עֹוד יֹוֵתר! ֵאין ֶזה סֹוד! ֵיׁש ַעּזִ

ּטּוי ְוִׁשיִרים... נּו ּתֹוַבַעת ּבִ ִמְלַחְמּתֵ

ם ַעל זֹאת! ן, ּגַ טֹוב! יּוַׁשר ָלּה, ִאם–ּכֵ

ן ַעל "ִמְקִרים ֲעִדיִנים" ְויּוַׁשר ָלּה ִאם–ּכֵ

ִמְקֶרה ־ ְרִציָחה. ֲאֶׁשר ְׁשָמם, ּבְ

ְויּוַׁשר ַעל ִׂשיחֹות ֶׁשל ׁשֹוְמִעים–ְמִביִנים,

נֹות–ְצחֹוק ֶׁשל ִוּתּור ּוְסִליָחה. ַעל ּבְ

ֵאר". ֶפֶרק ַהּפְ ָרִטים ֵהם ּבְ ד "ַרק ּפְ ַאל ֻיּגַ

ָרט ּוְכָלל ּפְ

ֹחק, ה ֶצֶמד–ּכַ ֵהּמָ

ר ָרט ַהְמַסּפֵ ְך ַמְקִׁשיב לֹו ַלּפְ ָלל ּכַ ִאם ַהּכְ

ינֹוק! ּצִ ְוֵאיֶנּנּו חֹוְבׁשֹו ַבּ

ם, ִנים ּוָבנֹות, ַוֲאַנְחנּו ִאּתָ י ּבָ ּכִ

ֹפַעל ִמי ּבְ

ָמה, ְטִפיַחת ַהְסּכָ ּוִמי ּבִ

ִמְלמּול ֶׁשל "ֶהְכַרח" ְו"ָנָקם", ִנְדָחִקים ּבְ

ִלְתחּוָמם ֶׁשל ּפֹוְׁשֵעי ִמְלָחָמה.
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ָבעֹות ּפֹות–ּגְ ְמטּו ־ ּכִ ָ ָים ַקְסדֹות ֶׁשּשׁ זּורֹות ־ ּכְ ְקרּועֹות ּפְ

ְרִניָקה. ְבָעה ּגֶ ל ּגִ ְוַעל ּכָ

ִוד. ְבָעה !" ־ ָקַׁשְבנּו ֶאל ּדָ ל ּגִ ְרִניָקה ַעל ּכָ "ּגֶ

ִוד לֹא ָקם. ּדָ

ֵהד ַקְדמֹון, ֵצל הֹוֵלְך ַעל ֶאֶבן ֲחָלָקה. ָאִפיק, ּכְ

ַמְסִעיר, ַמְסִעיר ־  ־  ־ ֲהדֹום ֲעֵזָקה ֵאין ָאָדם.

ָעְמדּו.

כּו.  ִחּיְ

־ אּוַלי ָאְמרּו: ֵאל ֱאלֵֹהי ֶאְביֹון ! ־

ל ָהֲאָבִנים ַהֲחָלקֹות. ּוְבֵאין ָהֶאָחד ָלאֹות אֹו–ָאז ָחְפנּו ֶאת ּכָ

ָעִרים. ָהְלכּו ֲהמֹון ַהּנְ

ָהְלכּו.

ים שֹוְמִעים ֶאת ֲאִביָבם ָעֵבי–יֹוֶרה ַרּכִ

ָאיֹות ַעת. ־ ִנְפֲערּו ַהֵגּ ֶנֶפש, לֹא ִמּדַ ּבְ

ר. ְרּכָ ים ָקְׁשבּו ֶאל ַצֲעָדם ַעל ְיִריעֹות ּכֻ ִוינּוקֹות–ַחּיִ

ַחר ָקם:  ִיל. ַהּׁשַ ֵמֲהמֹון ִלְבלּוב ָרַגׁש ַהּלָ

ִדּיֹות? ־ ֵאיְך ָרֲחבּו ֲאִפיֵקי ַהָוּ

ָרר. ּגֹוִאים ָסְמקּו, ַעד ּגְ

ִים ־  ּפַ ן ּגַ ל רֹוֵטט ְוָקְרּבַ ְלּתַ ין ּתַ ם ּבֵ ה ַהּיָ ֵאיָכה ַיְפֶלה ַעּתָ

ִים. ֵני ַהּמַ ִקְרֵעי ְגָדִיים, ִנְדֵרי ֵקָדר, ָׁשִטים ַעל ּפְ

לֹול ְבדּו ִמּצְ ַאְבֵני ַחְכִליל ּכָ

ֵני ַהְיאֹור. ֲאָבִנים–נֹוְׁשמֹות חֹוְזרֹות ֶאל ּפְ

) )שער שלישי חולות  מראת   

שערי עיר  

ית ֶאת ָהִעיר ִמי ִהּצִ

ְוֶאת יֹוְׁשֶביָה לֹא ֵהִעיר

ְגִויִלים ְׂשדֹוֶתיָה עֹוִלים ּכִ

ֶזה ַלְיָלה ְׁשִליִׁשי ֲחֵרִכים.

אבא קובנר  

פרידה מהדרום   

 , ם ו ר ד ה מ ה  ד י ר  קטעים מתוך פואמה. פ
ספריית פועלים, מרחביה, תל–אביב, 1949 

) ן )שער ראשו לי  לי מצעד   

א.  

ֶדה ּשָׂ ְוָקם ֶאָחד ּבַ

ה: ְיָלה ַהּזֶ מֹו ַהּלַ ְוקֹולֹו ּכְ

יַע ־ ְוֵאיְך?" "ֲהַנּגִ

ה  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ זֹאת ֵיַדע ּבַ

ילֹות ־ ְבָכל ַהּלֵ ־ ִכּ

ֲאֶׁשר ָיקּום ְוֵיֵלְך.

ב. פתיחה  

ֵעיַנִים ֵארֹות–ְקדּוִמים ִנְקוֹות ְלֶפַתע ּבָ ּבְ

פּוֵלי–ָאִפיק. ַמי ֵעִרים ּכְ ל ַנֲהרֹות ּדָ ּכָ

ֶׁשת. את. ִמּבֹוא. ִמּגֶ ְוֵלב ָנעּול ָאז. ִמּצֵ

יק: יִרים ְוקֹול ַעּתִ ְוַרק ִׁשְכׁשּוְך ֶׁשל ַמִים ַאּדִ

אן ְפַסע, ֵרִעי, מּוָזרֹות ַרְגֵלינּו ּכָ ַאל ּתִ

רֹות. ְוהּוא, ֵרִעי, ּפֹוֵסע. ְוַרְגֵלינּו ־ ְמֻיּתָ

אן ה הּוא ּכָ ִבים. לֹא ַאּתָ ה ְצָעֵדינּו ּכָ ִהּנֵ

דֹול, ֵרִעי ־ ַהֵהֶלְך–ַהָגּ

ּפֹות ע ּכַ ַׁשט ֵרִעי ֲחְפָניו, ָרַכן, ַמּגַ ּפָ

ָאה. ְוָהֲאָדָמה ּבָ

ה ִהיא ֶאת ַרְגֶליָך ֲעָדִרים–ֲעָדִרים ְמַהּמָ

אֹור ּבֹוֵזז. ְוַרְגָליו נֹוְתבֹות–ְולֹא–נֹוְתבֹות. ְבּ

בֹוא ּה ּתָ ּלָ "ֵרִעי, ִנּפֹל" ־ אֹו–ָאז ּכֻ

ַגל ֶאל ְזרֹועֹוֶתיָך ּבְ

ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת.

. אבן חלקה ג  

ָתִרים רֹוכְסֹות. ־ ָתִרים ְוַהּבְ ין ַהּבְ ָרִאים ּבֵ ְנפֹות ְפּ ִויל ָהְׁשַלְך ־ ִנְפַרם. ְמַעְלֲעלֹות ּכַ ּגְ

ֶתֶפר ְיִריָעה. יֵדי ְׁשִביִלים רוְטִטים ּבְ ִביש. ַרק ּגִ אן ֵאין ּכְ ִמּכָ
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ה ְוָחָתה? ָכָרִתּיָ ּוִמי ִצּוָה ַעל ָהֵאׁש ּבְ

ה ְוָחָתה. ָכָרִתּיָ ֲאֶׁשר ָׁשְלחּו ֶאת ָהֵאׁש ּבְ

ָהֹאוֵיב ־ ְלָפֵנינּו.

ְך ּוִמי ֵמָאחֹור ְמַהּלֵ

ת ַפַטַטה? בֹוֵתינּו ֶאל ִח'ְרּבֵ ְוחֹוֵרְך ִעּקְ

טּוׁש, ְוִנְפֶעֶרת ָהֵאׁש ְודֹוֵלק ַהֵחָמר ַהּנָ

ְוִנְפַרַעת ָהֵאׁש.

ה ְוָחָתה. ָכָרִתּיָ ְך ּבְ אֹוֵיב ְמַהּלֵ

 ) )שער חמישי הדף אשר נשאר בכביש   

גבע, המטה הקרבי 

מות לפולשים!

דף קרבי

אור ליום 23.10.1948

ִמים ֶאֶפס ּדָ ין ׂשֹוֹכה ַוֲעֵזָקה ּבְ ּבֵ

ִוד ְׂשדֹות ּדָ ְבָעִתי ּבִ ע ּגִ ַמּסַ

ָרִבית ַמְבִקיָעה  ָך ַהּקְ רֹוַע ֶׁשּלְ ֲעִלים ־ ָׁשָעה ֶׁשּזְ ִחיָמה ַהּנַ ֶאָחד ֵמִרְגֵעי–ַהּלְ

ְזרֹוע ֲחִטיָבה–ָאחֹות ְלֶאֶגד–ָחִזיִתי ְוִנְפֶרֶסת ֵמֵעֶבר ְלַקּוֵי ָהאֹוֵיב ְוִנְׁשֶלֶבת ּבִ

ִנית.  ּׁשֵ ה, ּבַ ָיִמים ְספּוִרים ּוְגדֹוִלים ֵאּלֶ ח ־ ָזִכינּו ְלָכְך, ּבְ י–ְמֻנּצָ ְלּתִ ּבִ

רֹוִמי ֶגב ַהּדְ ֶזה ַרק ֵלילֹות מּוָעִטים ֵמָאז ִנְתַאֲחדּו ּכֹחֹוֵתינּו ִעם ּכֹחֹות ַהּנֶ

ִים ְזרֹועֹות ְׁשּתַ ְנָתה ַהֲחִטיָבה ּבִ ה ּפָ ְוֵליל ְקָרב–חּוִליַקת סֹוֵכְך ֲעֵליָהם, ְוִהּנֵ

יָמָמה ַאַחת ֶאת ְחּפֹן ֶאל ֶמְרַחב–ִיְׂשָרֵאל ּבִ רֹום–ִמְזָרָחה ּוְצפֹון–ִמְזָרָחה ַוּתַ ּדְ

ה יּבָ רֹוָמה ֵמֶאל–קּוּבֵ ִרין ְוָעגּור, ֶאת ִמְׁשְלֵטי ָלִכיש, ּדָ ֵקיְדָנה ְוַרֲעָנה ְוִזיּכְ

ית– ְיא ־ ּבֵ ְנִתיב ַׁשַער–ַהּגַ ית–ָנִטיף ּוֵבית–ֶגָמל ִמְזָרָחה, ּבִ ין ּבֵ ה, ּבֵ ִרּיָ ְוֶאת ַזּכָ

ין ׂשֹוֹכה ּוֵבין ֲעֵזָקה, ֵני ֵעֶמק ָהֵאָלה ּבֵ ה, ַהּצֹוָפה ּפְ ִרּיָ ּגֹוְבִרין ־ ֶחְברֹון, ַזּכָ

ִלַית. ַרע ּגָ ָׁשם ּכָ

חֹות ֳאֵחִרים ּוִמְׁשְלֵטי ע ִעם ֹכּ ַמּגָ אּו ּכֹֹחוֵתינּו ּבְ ע ֶזה ּבָ ִעם ַמּסָ

לֹא ֵאַדע ֶאת ָהִעיר,

ה ֶאת יֹוְׁשֶביָה לֹא ֵהִעיר ְלּבָ ֶׁשּכַ

ְׁשִקיָעה ְוִהיא דֹוְלָקה ּכִ

ָיד ֲעֵרָלה. ֶזה ַלְיָלה ְׁשִליִׁשי, ּבְ

ִרים ּפֳ ְנִתיב ַהּצִ ָאה רּוַח. ּבִ ם ּבָ ּוִמּיָ

שֹוד ְלָבִנים ָעְמדּו ַעל ָהאּוִדים ָעִבים ּכַ

ט ְיָלה ִנּבָ ַמִים ָהיּו ְנמּוִכים ְמֹאד ְוַהּלַ ָ ְוַהּשׁ

ִתיָבה ָהעֹוָלה ַלּמֹוֵקד ֵהֶלְך ִנְפָחד. ּנְ ֵאיְך ּבַ

ב מּול ָהִעיר ׁש ָהרֹוֶעה ְוִנּצָ ִנּגָ

ִלי ִציר ּומּול ַׁשַער ּבְ

הֹום ּתְ ְוָהִעיר ְׁשֵקָטה ּכַ

ֶלב ָאדֹם. ּה ְמתֹום ַרק ּכֶ ְוֵאין ּבָ

ָׁשב ָהרֹוֶעה ְוָרַחץ ֶאת ֵעיָניו

עּו ֲעָדָריו ֵלָקה ָאז ּגָ ֶאל ַהּדְ

דֹוָלה רּוָפה ָהִעיר ַהּגְ ּטְ ְוָעְנָתה ּכַ

ְוָהרֹוֶעה לֹא ָיַדע ֶאת ְׁשָמּה.

) עי רבי )שער  חולות  מראת   

קולות מהגבעה  

ת ַפַטַטה! ּפֹה ִח'ְרּבֵ

ה ְוָחָתה? ־ ָכָרִתּיָ ח ֶאת ָהֵאׁש ּבְ ִמי ִׁשּלַ

ה ְוָחָתה. ָכָרִתּיָ ֵאׁש ָׁשְלחּו ּבְ

ה ְוָחָתה ? ָהֵאׁש ָהעֹוָלה ־ ֲהִמָכָרִתּיָ

ה ְוָחָתה. עֹוָלה ֵאׁש ִמָכָרִתּיָ

ה ְוָחָתה? ָכָרִתּיָ ֲהֵיׁש עֹוד ָאָדם ּבְ

ה ְוָחָתה. ָכָרִתּיָ ם ִאיש ּבְ ל ּגַ ֵאין ֵמַחּיָ

ד. ּפֹה ַהְמַפּקֵ
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, אבו סלים  ו חסן אלעג'
1930 נולד באלִלד, 

חי באלִלד

2005  אלִלד, 

אני ראיתי במו עיניי גופות אנשים נפוחות ברחוב, בזמן שהסתובבנו לחפש אוכל 
בבתים שהאנשים ברחו מהם. ראינו בתוך הבתים זקנים נפוחים ומתים. אחי אבו 
סעיד בעט בטעות בבטן של מישהו, בזמן שחיפשנו אוכל. הבטן התפקעה. היא 
גופות.  הרבה  ראינו  הביתה  בדרך  אלזיבק  בביר  גם  ומתפקעת.  נפוחה   היתה 
הלכנו אז אל משפחת עג'ו בקצה אלִלד ]לוד[. נשארנו שם בכרמים במשך חודש 
כמעט, בלי עבודה, בלי קמח או חיטה, בלי כלום. עברנו בבתים שתושביהם נעקרו 
מהם וחיפשנו אוכל. קטפנו ירקות שבעליהם עזבו אותם. באחד הימים הגיע פטרול 
של חיילים. אמא שלי חיבקה אותנו. בא יהודי אחד ואמר שהוא רוצה לירות בנו. 
אמר לו הקצין, אל תירה בהם, אני מכיר את אבו אלעבד. לאבו אלעבד הוא אמר 
תשמע, אסור לכם להישאר כאן. אם יבוא פטרול אחר יירו בכם. אבו אלעבד אמר 
לו, אנחנו רוצים לחזור לעיר שלנו ִלד. הקצין אמר לו, לא. בִלד יש  קרב, היה טבח 
גדול במסגד, והצבא שם. אם תלך לשם ירו בכם. תלכו לרמלה. תתכוננו. מחר בבוקר 
אני בא לכאן עם צבא כדי לקחת אתכם לרמלה. למחרת בבוקר הגיע הצבא. הלכנו 
לרמלה ונשארנו ברחבת המנזר שם. אחרי כמה ימים חזרנו. התחילו לחלק לנו דירות 
 ולהקיף אותנו בגדרות. ממשל צבאי. אין יוצא ואין בא. מצאנו דירה גדולה וישבנו בה. 
לרחבה  צריכים לרדת  להודיע ברמקולים שכל התושבים  זמן מה התחילו  אחרי 
מסוימת בצו מבית המשפט. התאספנו וישבנו שם כדי שייתנו לנו תעודות זהות. 
ישבנו מהבוקר עד הערב. היה חם. ישבנו. מי שצמא ורוצה לשתות, מסכן, אין לו 
חיילים  הגיעו  היום. אחרי הצהרים  כל  יושבים  אוכל.  אין  לאכול  מי שרוצה  מים. 
יהודים והתחילו לרשום, אתה הבן של מי, ובן כמה אתה. הם אמרו שמי שרוצה 
לעבד את האדמה, שימצא לו חלקת אדמה ויעבד אותה. האדמה לא שלנו, אבל 
הממשלה נתנה לכל אחד כמה דונמים כדי שיעבד אותה. המושל הצבאי נתן לנו 
בנק  היה  שבו  במקום  נמצאו  הצבאי  הממשל  משרדי  ולזרוע.  לעבד  כדי  אישור 
דיסקונט שנסגר והפך למסעדה. אחי אבו אבראהים היה הולך לשם בכל יום שישי 
לחדש את האישור כדי שנוכל לצאת לעבד את האדמה בין שבע בבוקר עד שש 
בערב. אחרי שש אסור היה לצאת מהבית. מי שראו אותו אחרי שעה שש בחוץ, היו 

יורים בו או מכניסים אותו לכלא.

רֹום–ִמְזָרִחי. ֶגב ַהּדְ ָלִכיש ִנְצְמדּו ֶאל ַׁשְרֶׁשֶרת ַהּנֶ

רּוץ ָלאֹוֵיב, ־  רֹום ּפָ ְזָרח ֶׁשל ָחִזית–ַהּדָ ֶאֶמׁש עֹוד ָהָיה ְגבּול ַהּמִ

ה ַהּיֹום: ֵאזֹור–ָמֵגן ָקם ְוהּוא ֵאיָתן ְוָׁשֵלם ְוָחתּום ֵמַהר טּוב ְוָצפֹוָנה ִמּזֶ

ֶגב ־  ־  ־   ְוַעד ָלִכיש, ּבֹוֲאָכה ֶאֶרץ ַהּנֶ

נה שדרות ברושים בדרך צפו  

.1  

ְלַאט, ֵרִעים. ֵהם ּפֹוְסִעים ַאֲחֵרינּו.

יֵדיֶהם ְׁשִביֵלינּו. ֵהם הֹוְלִכים ָצפֹוָנה ־ ֵאיֶזה יֹום סּוָמא ! ־ ּבִ

ָפִנים? ִסיָעה. ־ ַההֹוֵלְך ִמי ִמּלְ ִסיָעה נֹוֶפֶלת ַעל ּפְ ּפְ

יּבוַרי שֹוְתִקים. ֵצל ֶאת ִצּלֹו חֹוֵבק, ּגִ

ם הֹוְלִכים ַאֲחֵרינּו ! ְצָלַלי, ְצָללים, ָׁשְוא ַאּתֶ

ינּו. יּבֹוַרי ֵאיָנם זֹוְכִרים ָמה ֵהן ְׁשנֹות ַחּיֵ ּגִ

.2  

ָבר ָהִעיר? ִסיָעה. ָׁשם ־ ֲהזֹאת ּכְ תֹוְך ּפְ ִסיָעה ִנְדֵמית ּבְ ּפְ

ֶשא ָצִעיר ־  ־  ַבד ְׁשִתיָקה, ַרק ּדֶ ְׁשִתיָקה. ּוְמאּום ִמּלְ

ָעב, רֹוׁש ָנַגע ּבָ רּוַח: ּבְ דֹול ָנע ּבָ ֹאֶהל ּגָ

ִקיּמּוָריו. ־ ֵהד ּבְ ִקיָעה. ְוֵצל ַאְדמֹון עֹוֵמד ּכְ ּשְ

ָמָמה ֵאיָנּה ׁשֹוֶתֶקת. ם, ֵרַעי, שֹוְתִקים ִאם ַהּדְ ה ַאּתֶ ָהּה. ָלּמָ
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ְׁשֵני ֲעָנִקים ָקְפאּו 

ַמִים ּוְבחֹול לֹות ּבְ ְלִהְתּבֹוֵסס ַעד ּכְ

ֵעק מּול אֹור ּומּול ֵאיָמה.  ְלִהְזּדָ

י ַאְבֵני–ִדְמָעה ְׁשּתֵ

כֹול ְ ֶות ּוִמּשׁ ְבהּו ִמּמָ ּגָ

ָנּה, ַעל ָאְבָדָנּה ַעל ֻחְרּבָ

ים. ּנִ ּתַ

*  

אן ִהְרִקיַע ִמְבָצר, ּכָ

ִעיר ָסֲאָנה ֵמָאָדם ּוַמְרּכֶֹלת

ַעּמּוֵדי ַׁשִיׁש ָחצּוב

ִׁשים. ּפֹות ִמְקּדָ ְמכּו ּכִ ּתָ

ר ַעד ִנּטּו ַחְרבֹוָתיו ֶׁשל ַהּצָ

ִהי ְלַמּפֶֹלת ַוּתְ

א ִמְבָצִרים ֲחָדִׁשים ּשָׂ ָקם ֵׁשִנית ַוּתִ ַוּתָ

ְמַעד ַוּתִ

צּוב. ּה ַהּקָ ָקם ֵׁשִנית ֶאל ִקּצָ ַוּתָ

ים ֶׁשל ֶהֶרס ְוִתְפֶאֶרת; ּלִ ים, ּגַ ּלִ ּגַ

ע.  ְך ֶזה לֹא ִיְרּגַ ל–ַיּמֵ ֶקֶצב ּגַ ּכְ

ֲעֶצֶרת. ִאי ִׁשיֶריָך ּבַ ּשְׂ לֹא עֹוד ּתִ

יִתי, ַהְסּכִ

ִׁשיר ּתּוָגה

ָלְך, ַאְׁשְקלֹון ַהחֹוֵגָגה.

*  

ַאְׁשְקלֹון ַהּצֹוֶחֶקת ְלֵאיד

ַוֲאִני לֹא ֶאְצַחק,

ּבֹור ַהּמֹוֵעד, בּוָרה ַלּגִ רְֹך ֶׁשל ּגְ

חיה ורד   

אשקלון  

מבפנים י"ד )ב'–ג'(, ינואר 1950 

לֹון לֹא ִצּלֹו ֶׁשל ִאיָלן, ַרק ּתּוַגת ִחּדָ

ּוְטָרִׁשים.

ָמָמה ַעל מֹוְרדֹות ַאְׁשְקלֹון ־  ה ַהּדְ ַמה ַרּבָ

ִׁשים. ְדָמָמה ַעל מֹוְרדֹות ִמְקּדָ ּכַ

ה גֹוַוַעת, י עֹוֶדּנָ י ָגְוָעה, ּכִ ּכִ

אּוד ַאֲחרֹון, ּה, ּכְ עֹוד חֹוֶסה ּבָ

ַהט. ִליל–ּבַ ק ֶאל ָעָפר ּגְ ִמְתַרּפֵ

ָחרֹון עֹוד צּוק ַאְׁשְקלֹון צֹוֶפה ּבְ

ם ַהּפֹוֵרץ ְלַרְגָליו. ֶאל ַהּיָ

עֹוד ַׁשַעט

יו. ּלָ ּוְגָרפּוהּו ּגַ

*  

ְׁשִתיַקת ֲאָבִנים ְוֵאין ִניד,

ן ֵאין ֲאֶרֶׁשת, ְׁשכֹול ְמֻאּבָ

ה, ְזדֹוִנית ִניָעה ֲאֻרּכָ ּכְ

ה. ּמָ ַ ַלּשׁ

ָעִרים ָרִׁשים ִמּפְ ְרצּו ַהּטְ ּפָ

ֶׁשם ְכָתֶליָה ַהּגֶ ָחַרר ּבִ

ָעָלה ֶהָעָפר ְוִקְעֵקע

ים ְוחֹוָמה. ּלִ ַדל ּתִ ּבְ

ים ִנְקֶרֶׁשת, ּנִ ְצחֹוק ּתַ ְוַאְׁשְקלֹון ּבִ

ָמה ְרּדֵ ּוֵמֹעֶמק ְׁשַנת ַהּתַ

ֶלֶׁשת. ּה ּפְ ִאיׁשֹוֵני ֵמִתים צֹוָפה ּבָ ּבְ

*  

ָמָמה בֹות ּדְ ַמּצֵ ַעל ַהחֹוף. ּכְ

ים ְואֹור ָיִמים ׁשֹוֵקַע ּלִ ֶאל מּול ּגַ

י ֲאָבִנים ־  ְׁשּתֵ
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צפרירה גרבר  

ערים וגבעות  

על המשמר, 5.5.1950

פתיחה לעיר חדשה

ית–ִמְכָלא ִנְבֶנה ּבֵ  

ים ְקָצִרים. ְלַחּיִ  

לּוב. ִנְבֶנה ּכְ  

ִאים, ִנְבֶנה ּתָ  

י ׁשֹוָפרֹות ּתֹוְקִעים. ּכִ  

פו לי  

ֶׁשת  ִעיר ִמְתַחּדֶ

ר. ֶלט ַהּקַ ֵריַח ַהּמֶ נֹוֶׁשֶמת ּבְ

ה ר ָהֲעֻגּלָ ּכָ ּכִ ּבַ

ֵאר, יֹוִנים ְסחֹור–ְסחֹור ַעל ַהּבְ

ֵאר ַהֲחֵרָבה. ַעל ַהּבְ

ֶׁשת ְרָחָבה. ּקֶ חּוֶגיָנה ּבְ רֹום ּתְ ּוַבּמָ

ֶׁשת  ִעיר ִמְתַחּדֶ

ְצַמח ֵמַעל ַהֲהִריסֹות. ֲחָדָׁשה ּתִ

ם ־ ּדֵ ִית ַהּגִ ַהּבַ

ִים הּוא ָקם ְוצֹוֵעד. ַעל ַקּבַ

ִית ַהּסּוָמא ־ ַהּבַ

חֹול ָחָדׁש ִריִסים ְצבּוֵעי–ּכָ ּתְ

ים ַעל ִעְורֹונֹו. ְמַכּסִ

ֶלת  ֶלט ַעל ַהּדֶ ֶ ַהּשׁ

ְתחֹו ־ קֹוֵרא ֶאל ּפִ

יַח ִנְקָלף. ָׁשם ַהּטִ

ּב ָׁשם סֹוֲעִדים עֹוד ֶׁשְׁשִליק ְוַקּבַ

ֲאָנִׁשים ְׁשחֹוִרים.

ת הֹוד ְרָפִאים ָלַאְרֵיה ַהּמֵ

יו. ַחּיָ נֹוָרא ּכְ

ה י ְׁשִאּיָ ּלֵ ין ּגַ ֶאְצַעד ּבֵ

ְוָחִזיִתי ָלְך ּכֹל ֶׁשָהָיה

ְוֹכל ֶׁשהֹוֵלְך ְואֹוֵבד,

ַאְׁשְקלֹון ַהּצֹוֶחֶקת ְלֵאיד.

*  

בּול ָרִקיַע, ִבים ַעל ּגְ ֳאָפִקים ּכָ

ים ַיְרִעיד; ּלִ ֵצל ָטרּוף ַעל ַהּגַ

ֶרת, ּדֶ ִים ִמְתּכַ ּמַ ה ּבַ ַהַחּמָ

ַלְיָלה ַמֲעֶטה–ְדָמָמה ָיִליט.

ְבִקיַע ַאְׁשְקלֹון ֵמַעל ֵאיָמה ּתַ

יּהַ אֹור ּדֹוֵעְך ֶאת ְׁשִקיָעָתּה ַיּגִ

ִדידּוָתּה, קֹוֶדֶרת א ֶאת ּבְ ּשָׂ ּכֹה ּתִ

ְוַסְלִעית.

ניסן תש"ט –גברעם,  ן אשקלו
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ִית, ר ַהּבַ לֹא ִסּפּור ְלַסּפֵ

לֹא ָעָבר אֹו ָעִתיד.

הּוא עֹוֵמד, עֹוֵמד ־

ְכָלל, ּכִ

ָיִחיד. לֹא ּכְ

גבעה צהובה  

ֶנת, ּבֶ ְבָעה ַהּגִ ַהּגִ

רּוָטה. ַהּמְ

מּוָטה. ַהּקְ

ָעָרה, ּסְ רּוַח, ִנְפַרַעת ּבַ רֹוֶעֶדת ּבָ

ֶׁשם, ּגֶ ִמְתַרְכֶרֶכת ּבַ

ָמֳאֶדֶמת ֵמֹחם.

ֶנת ּבֶ ְבָעה ַהּגִ ַהּגִ

ֻמְפֶקֶרת,

ה. ּלָ ּדַ

לֹא עֹוָרּה ְואֹוָרּה ַהְיַרְקַרק, ּבְ

ים ְוַלַהט, ּנִ ֲחׂשּוָפה ִויֵחָפה ְלּצִ

לֹא ׁשֹוֶמֶרת ִעְקבֹות ָיֵרַח ְוַתן,

ּה. ּבָ ׁשֹוְטטּו ְרֵעִבים ַעל ּגַ

ה ֻהּבָ ְבָעה ַהּצְ ְבָעה, ַהּגִ ַהּגִ

ָיַדִים ֶׁשל ֵעץ ָיְצאּו ְלָתְמָכּה

ְוִהיא ָקָמה.

יׁש ְמחֹוָלה. ּטִ ּתֹוֵפף ָלּה ּפַ

ּוַבְרֶזל ַעל ַהחֹול,

ּוְמכֹונֹות זֹוֲעקֹות ־

ְבָעה ִׁשּכֹוָרה. ַהּגִ

ֶׁשת ־  ִעיר ִמְתַחּדֶ

ָצֶעיָה ִנְפָעִרים, ְיָלה ּפְ ּלַ ּבַ

ִית. י ַהּבַ נֹוְׁשִרים ַקּבֵ

ִריִסים ִנְקָרִעים, ַהּתְ

ַוֲאָנִׁשים ִחְוִרים

הֹומֹות. ּתְ ִנְבָלִעים ּבַ

ן החדש כו השי  

ִית, יִׁשים ֶאת ַהּבַ ּטִ ים ּפַ ּפֹה ַמּכִ

ַמְׁשִוים קֹוָמתֹו ְלקֹוַמת ֲחֵברֹו.

ע לֹא–ָׂשֵמח, עֹוֵבר ַצּבָ

ֵכָליו, ַרק ֶצַבע ֶאָחד ּבְ

ְתחּום לֹא–לֹו הּוא טֹוֵרַח. ּבִ

ַמִים ְצַהְבָהב. ָ ם אֹור ַהּשׁ ּגַ

תֹו.  ּנָ ְמֻנְמָנם הּוא ּפֹוֵרׂש ּגִ

הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵאיֶנּנּו ַטּוָס.

הֹוב ֶהָעֵיף ּצָ רֹוק ּבַ י ְמַעט ַהּיָ ּכִ

ף. ִנְׁשַטף ְוֵאינֹו ִמְתַחּלֵ

ֵדל. ִמְנָין ִיּבָ ַרק ּבַ

ְך–ְוָכְך. ר–ּכָ ִית ִמְסּפַ ּבַ

ים הּוא ֶאָחד, טּוִרים ֲאֻרּכִ ּבְ

ְׁשִביִלים ְלָבִנים,  ִׁשים ּבִ ַוֲאָנִׁשים ִחְוִרים ּדָ

הֹוְלִכים ּומֹוִנים.

הֹוְלִכים ּומֹוִנים.

ּסּוהּו? ים ּכִ ַהִאם הּוא ָחָדׁש, אֹו ְזַמּנִ

ֲהָׂשׂשּו ָיַדִים ָעׂשּוהּו?

ַהִאם הּוא ַעְצמֹו, ְוַהִאם הּוא ַאֵחר?

ֵכר? ִמְנָין ִיּזָ ֲהַרק ּבְ
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דניאל בן–נחום   

כפר נטוש  

על המשמר, 19.5.1950

ָפר, ְך ַעל ַהּכְ ֵבד ִמְתַאּבֵ ֶהָעָׁשן ַהּכָ

י ֹחֶמר, ּתֵ ְתֵחי ּבָ ח ָאֵפל ִמּפִ ּגָ

ִׁשּפּוַע ָהָהר, ְקׁשֹות ּבְ ּמִ הּוא זֹוֵחל ּבַ

ֶמר. ָׁשף ֲעֵקב ֲעֵצי–ַזִית ָוּתֹֹ

ר, ַמְטִלית ֶׁשל ּבָ ַׁשַעל ֵאׁש ּפֹוֵסַע ּבְ ּבְ

ֶמא. ן ַעד ַלּגֹ ְרּדֵ ּגֹוֵלׁש ַלּיַ

ל ־ ָׁשב ְוָזר ָפר ַעל ַהּתֵ הּוא ּפֹוֵׁשט ִמן ַהּכְ

ִלי ֹאֶמר. יַע ּבְ ּוֵמִציץ ּוַמְטּבִ

ּכּוׁש ין רֹוֶבה ַלּמַ ַמְחּפֶֹרת ָמֵגן, ּבֵ ּבְ

ב הּוא ָנחּוׁש. ל חּוׁש ְוַהּלֵ ְך ּכָ ם ּבָ ְמֻהּמָ

ַמּה. ָרב ֶזה ֵאין ַרֲחִמים ְוֵאין ּתֵ ּקְ ּבִ

ָפר ׁשֹוֵמם, ֵעד זֹוֵמם: ָעָׁשן ּכְ ּכֹה ִיְכֶלה ּבֶ

ף, ַלַחן–ֵאם. ְקּתֹות–ַמק, ַצַהל–ַחג, קֹול ַהּטַ ּבִ

ַמע. ֵיָעֵלם. ֶהָעָׁשן ַמר ַעד ּדֶ

ְבַעת ָהֶאֶבן, ְבָעה, ּגִ ַהּגִ

ים ְוַלַהט. ּנִ ַנּה ִמּצִ ֻמָגּ

ָהרּוַח ִיְבַרח,

ֵרַח ִיְבַקע. ַהּיָ

ים, ן ְיַרְחֵרַח ִעְקבֹות ֲעֻמּקִ ַהּתַ

ַקְרַקע ּוַבחֹולֹות ָהֵריִקים. ָׂשָרטֹות ּבְ

ים, ּתִ ִביב ַלּבָ ִמּסָ

ְקָעה, ִביב ַלּבִ ִמּסָ

יף ן ֵייִליל ְוַיּקִ ַהּתַ

ָעִמים ־ חֹוַמת ְיִריחֹו. ֶׁשַבע ּפְ

לֹות ּכֹחֹו. ה ַעד ּכְ יֶפּנָ ן ַיּקִ ַאְך ַהּתַ
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ִחיַח. ּצָ ם ּבַ ֶׁשהֹוֵפְך לֹו ָהֶרֶגב ַהּנָ

ְמעֹוֶתיָה ֶׁשל ֵאם ֶאְגֵלי ּדִ

ַמע ָ ָרָמה ִיּשׁ ֶׁשּקֹוָלּה ּבָ

ֵמם, ָ ְרֶכם ַהּשׁ ֵהם ַטל ִמְדּבַ

ָבֶניָה. י ָעְיָפה ַלהֹוְרִגים ּבְ ּכִ

ְבֵאר–ֶׁשַבע ְעָין ּבִ ת ַהּמַ ּוִבְרּכַ

ֶׁשֶהְחָיה ִיְׁשָמֵעאל ַהּגֹוֵוַע,

א ֲאִפיִקים ַחג ָוֶׁשַפע : ַמּלֵ ּתְ

יָה. י ְוַעּמֶ ִניב מֹוַלְדּתִ ּתָ

ֶדַמע ים ַהּזֹוְרִעים ּפֹה ּבְ י עֹוד ַרּבִ ּכִ

ה ִיְקצֹרּו ־ ִרּנָ ְולֹא ּבְ

ֵדה–ָנא ! ֶאְנַקת ֲעׁשּוִקים, ָאִחי, הֹוי ּפְ

ַעל ֶׁשֶבר–ָעֵמל ַרק ַאֲחַות ֲעֵמִלים ִהיא ַהּצִֹרי.

כֹוָרה ּמְ דּו ּבַ הֹומֹות ִיְתַלּכְ דֹות ַהּתְ ִאם ּגְ

ֶפן,  ְזמֹוַרת ַהּגֶ בּו ּכִ ּלְ ִויֵדי ַאִחים ִיְׁשּתַ

ֵנִני ָלֶהן ־ לֹא ַעּמּוד! ־ ַרק קֹוָרה! ִמי ִיּתְ

נּוִני ָיֵתד! ְתּ ֹאֶהל ּתִ ּבָ

ה. ּנָ ִית ־ ֶאְהֶיה–ָנא ּפִ ּבַ ּבַ

מֹו ָאֶבן. ע ּכְ לֹום ֲאֻׁשּקַ ָ ד ַהּשׁ ַמּסַ ּבְ

" ו נ נורותי כי ור "על ערבים  מתוך המחז  

מרדכי אבי–שאול   

במסד השלום אשוקע כמו אבן  

קול העם, 11.9.1950

ן! ֲעׂשּוִני ִמְפּתָ

ית–ֶלֶחם, נּו ָרֵחל ֶאל ּבֵ ֶבר ִאּמֵ ִמּקֶ

ֶכם. ֶ ְלּבֹוַע ־ ֶאְהֶיה–ָנא ַהּשׁ ֵמֵעֶמק ֲחרֹוד ַלּגִ

ם ! ֲעׂשּוִני ֻסּלָ

ֶאְפַרִים ֹוְמרֹון ּבְ ִמּשׁ

ְתחֹו ֶׁשל אּוָלם : ־ ּפִ

רֹוָנה ! ָ ִׂשימּוִני ָמבֹוא ַהּשׁ

ִׁשיָרִים ר ּכְ ִמּוָאִדי–ָחאִנין ַהְמֻפּזָ

ִריַסת–ֶרֶגל ֵנס–ִצּיֹוָנה ! ֲהִטילּוִני ּדְ

ֶׁשת ְנִׁשיָמה ִנְכּבֶ ־ ְנִתיָבה ּבִ

ַלע ּצֵ ת ַאּבּו–גּוׁש ֶׁשּבַ ֶרם ֶחְמּדַ ִמּכֶ

ְחֶרֶׁשת ַעד ִניר ַהּמַ

תֹוְך ֶסַלע. ֶׁשָחְרָׁשה ִקְרַית–ֲעָנִבים ּבְ

ְׁשּתֹוֵחַח י ּתִ ּבִ ַנַען ַעל ּגַ ת–ּכְ ַעּכֹו ּבַ

ִליל, ּגָ ֶאל ֵחן ָהְרָכִסים ּבַ

ְלרּוַח ָג'עּוֶנה ֶאְהֶיה ֶהָחִליל ־

ַח. ה ְלַׁשּבֵ ּנָ ְיִפי רֹאׁש–ּפִ

דֹוָׁשה  ת ְצָפת ַהּקְ ּבַ

ָרֶקיָה ְתֹמְך ְמזּוזֹות ּבְ י ּתִ ּבִ

ֶרת ּנֶ ַמְרַאת ַהּכִ ֵצא ִהְתַיּפֹות ּבְ רֹן ַעד ּתֵ ּבְ

יַע : ִלְקַראת ּתֹור ּדֹוִדים, ֲאֶׁשר ׁשּוב ָלּה ַיּגִ

ִׁשיַרת ֲארּוָכה ַלחֹוֶלה ַהּקֹוֵדַח אֹוֶמֶרת...

ְפִריד ן ִאם ּתַ ִׁשּבֶֹלת ַיְרּדֵ

ִׁשְבֵטי ֵׁשם ֵמַעל ֵעֶבר,

ְרכּו, ַטף ָוֶגֶבר! ֶׁשר! ּדִ ֲעׂשּוִני ַהּגֶ

רֹאׁש ֵעֶדר. ְפַסע ָהרֹוָעה ּבְ י ּתִ ֵמֹאֶהל ֵקָדר ּכִ

ֵחֶפר. ֵעֶמק, ּבְ ֵיֵצא ִלְקָראָתּה ַהּזֹוֵרַע ּבָ

ח ִאם ֶרֶכב ְטַרְקטֹור ְיַהְדֵהד ַלַפּלָ

ְׂשֵדה חֹוַח, ַהחֹוֵרׁש ּבִ

ָיִגיל ֱאֵלי ָאח
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מּוׁשֹות. ף ּוְזֵקנֹות ּכְ ֲאָלֵפינּו: ַהּטַ

ְפנּו, ְוָצַחק ָהֲעָנק ַהּטֹוב. ּדַ "ֻטְרִקים! ָטָטִרים!" ּגִ

ָאַמְרנּו, רֹוַמְנִטיָקה ְׁשִכיָחה :

ֵעין ּפּוִריָטִנים ֶׁשָחצּו אֹוְקָינֹוס ּכְ

עּו ֱאמּוִנים ְלָאֶמִריָקה, ְוִנְׁשּבְ

ְחָמס" ־ ־ ? ץ" ּוְל"ֶבן–ַהּתַ ָלִאיְנִדיָאִנים, ַל"ּנֵ

ְנִקי ית ַהּיֶ ַטּלִ ּוְכמֹו ּפּוִריָטִנים ֹנאַחז ּבְ

ְנִקים? ְׁשרּות ּוְנִביֵאי ַהּבַ ׁשֹוְקֵדי ַהּכַ

ֲעֶׂשה, י ְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ַהּמַ י, ּכִ ּתִ ַׁשֲאִלי, ּבִ

ו ְרעּו ַיְחּדָ קּו ּכָ יַצד ּפָ ֵלינּו! ּכֵ ַׁשֲאִלי ַסּבָ

א; ּשָׂ ַחת ַהּמַ ֵהם–ָוֵהם ָלָאֶרץ ּתַ

ה ּוִביֵדי ְנָכָדיו ִסּלָ ּמְ יַצד ִנְדַרס ּפֹוֵעל ּבַ ּכֵ

ֶלה; ְמִעיל ּבָ סּוִעים ּבִ ְ ֶנֶאְספּו ֲאָבָריו ַהּשׁ

ְבִרית ַאִחים–ּבִ יַצד ָעׂשּו ְׁשִביתֹות ּכְ ּכֵ

רֹוִפיט, ְפְט, ֶנֶגד ָׂשֵרי ַהּפְ ֵאֶצל ִצּנֹורֹות ַהּנֵ

ֲעֶלה! רּוׁש ִעם ַההֹון ַהּנַ ְוֶנֶאְבקּו ַעל ַהּגְ

ה ַיד–עֹוֵבד ַהֲחבּוָלה ־ ְלֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֲאַדּמֶ

ַזֲעמֹו. ִרי ְוֵיֶצר ַהּיֹוֵצר ּבְ ּה ּוֶמֶתק ַהּפְ ֵריַח ָעָמל ּבָ

ד ְוַנֲעׁשֹק ְיבּוָלּה? ׁשֹוט ִמן ַהּיָ ֲהַנֲעקֹר ַהּמָ

ַצּוְאֵרי ַעּמֹו ? ף ־ ָנָחׁש ּבְ ָתּ ְוֶחֶבל ַהּכָ

ֵהר! ַיד ֲאמּוָנה ִהיא ְוֻזְלָיה ִהּזָ

ָבה ִלְגבּוָלּה. ָ ִפיִלים ַהּשׁ ַׁשְלֶׁשֶלת ַהּנְ ּבְ

ִחים ֲעֻנּגֹות ּלָ נֹות ּפַ ַעל ׁשּום ֶׁשּבְ

ׁשּו ַיְבִלית ְרַנִים ִנּכְ ִצּפָ ּבְ

ִראׁשֹון–ְלִצּיֹון ּוְבִזְכרֹון–ַיֲעקֹב ּבְ

יט ־ ּלִ ַ ְקָוה ַלֲחַוָג'ה ַהּשׁ ּוְבֶפַתח–ּתִ

ה ַזֲאטּוֵטי ְבֵני–ִיְׁשָמֵעאל ַעּתָ

ָעָתה ִפיעֹות ִיְזֲעקּו ּבְ ִעם ַהּצְ

ָבר!" ִאים ּכְ הּוִדים ּבָ "ְיהּוִדים! ַהּיְ

ָפר? א ַהּכְ ַוֲחָרדֹות ִמְתַמּלֵ

ִגיל: ִלים ָלְקטּו ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים ּבְ ּבֳ ִ ּשׁ ּבַ

מרדכי אבי–שאול   

יעמוד המשפח למשפט!   

קול העם, 25.9.1950

ֵמַאַחר ֶׁשַעְצמֹות ָהָאִריס ָהָרֵעב

ח ּלָ ּוְגִוּיֹות ַיְלֵדי ַהּפַ   

לּו ַקְרַקע זֹו ־ ־ י ִזּבְ ָלֱאֶפְנּדִ

ָפר ָמְׁשָלְך, ר ְיֵהא ַהּכְ ְרּדַ ּקֹוץ ְוַכּדַ ּכַ

א ּוְמָדְרסֹו? ְוַהֶהְפֵקר ֶהָעָקר ּבָ

ָנה יתֹו הּוא ּבָ ת ֹחֶמר ּבֵ ְקּתַ ֵמַאַחר ֶׁשּבִ

ק ְלֵבִנים, ־ ־ ּבֵ ּוְבָדם קֹוֵדַח ּדִ   

ה ָוֵלְך!" ּו"ְנֹטש, ָנטּוׁש, ָהֲאָדָמה!"? ּלֵ "ּכַ

יו ־ ָהאּוִדים ָהֲאֵבִלים? ָזָרה ַלּדֶֹמן ַחּיָ

יטֹו מֹוָׁשבֹו,  אֹו ּגֵ

ְך ְוַכְך? ין ּכַ ּוֵביתֹו ִקְברֹו ּבֵ   

ְדרֹו  ֶעְקרּו ִמּגִ ְכלּוְנָסאֹות ֶׁשּנֶ ּבִ

ח? ִקיר ְיֻנּגַ ין–ּבְ ַמְׁשּתִ ּכְ   

ֲחָרבֹון, ה ְוָצַפד עֹוָרם ּכַ ַחּמָ ם ּבַ ּמָ ָחַמר ּדָ

ִים ּבֹור, ִביׁש ָטֲחנּו צּור, ָחְצבּו ַלּמַ ֶטֶרם ּכְ ּבְ

ְדרֹון ּמִ ְיא, ּוַמְדֵרגֹות ּבַ ּגַ ְרכּו ְׁשִביל ּבַ ּדָ

ָרְבדּו ְצרֹור ֶאל ְצרֹור.

ְחׂשֹוף, ּמַ ּוֵפרּוִרים ָאְגרּו ֶהָעָפר ּבַ

ֲחָרָרה ־ ְך ּבַ ַהּפֵ ָעִני ַהּמְ ְלָחן ֱאלִֹהים, ּכֶ ֻ ִמּשׁ

ְלַכּסֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ, ְלָהִניב ַהּנֹוף;

ָעָרה? ּקְ ם יֹוְרִקים ָלֶהם ּבַ ן ַאּתֶ ַעל–ּכֵ

אן אַחז ּכָ ֵאִרית לֹא ּתֹ ְ ן ַהּשׁ ַעל–ּכֵ

ָרָכה? ת ּבְ ֲחֵרָׁשה? ְולֹא ִתְבַצע ּפַ ַקְרנֹות ַהּמַ ּבְ

ָלן ְוָהַעְסָקן ַתּדְ ְ אי ְוַהּשׁ אי ְוָהַרּבַ ּבַ י ַהּגַ ּכִ

ָחה?! י, ַהּפֶ אִדי, ָהֱאֶפְנּדִ ְמקֹום ַהּקָ ָעְמדּו ּבִ

ִניַח ְלֵבָנה ְולֹא ִתְבֶנה ַבִית, ן לֹא ּתָ ַעל–ּכֵ

ִיס? ְלטֹון ַהּגַ ִ ן לֹא ָתנּוַח ִמּשׁ ַעל–ּכֵ

ׁשֹוט; ּמָ יִרים ּבַ ְגָרׁש ָהיּו ֵהם ָהַאּדִ ַים ָיפֹו ַהּנִ ּבְ

ִפיָנה ַלחֹוף ־ ָיד ֲחָזָקה ֵהִניפּו ִמן ַהּסְ ּבְ
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בֹות חֹוְרִׁשים ְוָחָרִׁשים ִעּקְ י! ְׁשַמע! ּבְ ַעּמִ

ֶלת ַזֲעַקת ָהָעֶול. ְלּגֶ ִמְתּגַ

ָרִׁשים, ּטְ ִליל ּבַ ְׁשַמע, ִהיא ְמֹפֶרֶרת ֵלב ַהּגָ

ֵעֶבר ָלֵאֶבל: יהּוָדה, ְזָעָקה ֶׁשּמֵ ְמַחְלֶחֶלת ּבִ

ין.  ִהיא ַמְכִריָזה ֶאת ַהּדִ

ין. ן ֶאת ַהּדִ ה ִלּתֵ ֶׁשָעִתיד ַאּתָ

ִיְׂשָרֵאל, ַתח ָיְדָך, מֹוֶרה ּוַמְנִהיג ּבְ ּפְ

ּקֶֹמץ? ה טֹוֵמן ּבַ ָמה ַאּתָ

ָממֹון? ֶרֶגב ֲאָדָמה? קֹוצֹו ֶׁשל יּוד?

ֹאֶמץ? ָקֵמיַע ֶׁשל ִׁשְלטֹון ּבְ

ד. הֹוי, לֹא! ֶזַרע ִסְרּפָ

ה הֹוֵלְך ִלְזרֹוַע ָקם ַאּתָ ד ַהּנָ ִסְרּפַ

ת? ־ ָפׁשֹות ־ ְולֹא ִאְכּפַ ְׂשֵדי ַהּנְ ּבִ

ֹכַח, ַתח ָידֹו ּבְ י, ְׁשַמע: ּפְ ָלֵכן ַעּמִ

ְזֵרה, ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה לֹו ֵזֶכר:

ֵאׁש ִים אֹו ּבָ ּמַ ּבַ

ֶקר ! ֶ ֵעיֵני מֹוֵרי ַהּשׁ אֹו ּבְ

ֵקׁש ! ָוּ ן ּתִ ּפֶ

ְהיּו ְמָיְרִאים, לֹא אֹוִתי ּתִ

ת ַאְכָזר, ְמִזּמַ ְבָיכֹול ּבִ סֹוֲחֵרי ֵיעּוִדים–ּכִ

ּמֹוָרִאים דֹול ּבַ י ֵאין ּגָ ּכִ

ַאְפָסר. ִמּמֹוָרא ִמְׁשַטר ְנָפׁשֹות ַהּיֹוְצאֹות ּבְ

ֵׁשֶבט ־ ֶחֶסד ְולֹא ּבְ ָיְראּו, מּוֵגי ֵלב, לֹא ּבְ ַאל ּתְ

ָבן! ִית ַהּלָ ֹחר ֶׁשל ַהּבַ ָ ִצּלֹו ַהּשׁ ָיְרִאים ּבְ ַהּמְ

ִיְׂשָרֵאל עֹוֵבד ֶׁשֵאיֶנּנּו ֶעֶבד! י ֵיׁש ּבְ ּכִ

ָפן ֵמַהִני, ִאם נֹוָלד ָעִריץ ְוַׂשר–ּכָ ּתְ

ַקל ֶאת ּכֶֹבד ֶאְגרֹוף ֶהָעִמית: ָ ֶׁשּשׁ

ית. ין–ְלֻאּמִ מֹו סֹוִליָדִרּיּות ּבֵ ְ ִמיׁש, ֶׁשּשׁ ַהַחּלָ

ל ַהּדֹורֹות ְלּגַ לֹא ָתֵסּבּו ֶאת ּגַ

ית. ֲאחֹוַרּנִ

ה? זֹו רּות ַהּמֹוָאִבּיָ

ִתיִגיל ־ ָאה ־ ֲחגֹוָרָתּה ּפְ ה ָרֵחל ּבָ ְוִהּנֵ

ִעם צֹאן ָאִביָה?

ְרֵתת ְנִגיָנָתן, ן ַהּפֹוֵעם ּבִ ּדָ ַעל ִׁשְכָמן ּכַ

ִיְׂשָרֵאל "ִרּקּוֵדי ָעם": ה ־ ּבְ ּמָ ִסיָעָתן ַהּתַ ּפְ

ן? חֹוְללֹות ַאּיָ י ָאבֹות: ַהּמְ י זֹוֲעִקים ִרּבֵ ִלּבִ ּבְ

ידּו ִלי, ֶאְהֶיה ֲאִני ַהּמֹוִדיָעם! ְדעּו, ַהּגִ ִאם ּתֵ

ְוא! ָ ִביִאים" ־ ְוַלּשׁ מּוַסר ַהּנְ ׁש "ּבְ ה ּדָ ַאּתָ

ָזב! ּסֹוֶרת" ־ ּכָ ִמְקֹטֶרת "ַהּמַ ְוֹכֲהֶניָך ּבְ

ְקֶטֶרת! ּמִ ֱהֵוה רֹוֵקק ּבַ

ְרּבּוְתָך ַלֲעָנה, ּתַ

ְוַצַחן ַמֲעֶׂשיָך

ה, ְמלֹוא ָהָאֶרץ ְוָהֻאּמָ

ּה ּתָ ה ֵאם ִמּבִ ִאם חֹוֵמס ַאּתָ

ָתה. ְׁשּבְ ה ֶׁשּנִ ַחּיָ ִית אֹו ּכְ ֶבֱהַמת–ּבַ ּכְ

בּוָדה ְרֶקֶפת ּכְ ַקְרּדֹם לֹא ְיָקֵרד ִמּקַ

דֹוׁש ָזב ַהּקָ ַרב ַהּכָ ְולֹא ְיַקְרֵצף ֶאת ּגְ

דּוָדה ְ ם ַהּשׁ ַוֲאַפְרְסמֹון ְנֵׁשיֶכם לֹא ָיִדיַח ֶאת ּדַ

ֵדיר ָיאִסין ְוֶאת ֵאיַמת ַאּבּו–גּוׁש. ּבְ

ָאנּו ְכָבר ׁשּוב יֹוְדִעים, ֵאיְך ־ ־ ־

ַלע. ִצים עֹוָלִלים ֶאל ַהּסֶ ְמַנּפְ

א, עֹוָלֵלינּו ֵהם? ־ "ְרִאי, ִאּמָ

אן ְוֵאיַלְך ־ ָלְך ֲאִני חֹוָמה"... ִמּכָ

ה עֹוֶׂשה–ָלּה! ן, ּוָמה ַאּתָ הֹוי, ַהּבֵ

ָלּה ־ ־ ־ ֵאיָכה !

ִתינֹוק ַאּבּו–גּוׁש? ַגע ּבְ ּוִמי ֶׁשּנָ

ַבת–ֵעיָנּה ־ ָנַגע ּבְ

ֲאחֹותֹו. עֹוָללֹו, ּבַ א. ּבְ ֶׁשל ִאּמָ

ֻטְמַאת ַאּבּו–גּוׁש ֵאיָנּה ־ ־ ־

"ְׁשִחיַטת חּוץ",

ִנים ְיָמֵרק אֹוָתּה! ֶׁשֶהְכֵׁשר ַרּבָ
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יחיאל מר  

שרידים מול הים  

הארץ, 6.10.1950

ַח ֶהֶרס ים! ּפֹה ִמְתַנּצֵ ּפֹה ׁשֹוְקִקים ַחּיִ

ים ּוֶבֶכה ְלָבִטים! ִעם ְרצֹונֹות ַעּזִ

ֶרס פּוַחת–ַהּכֶ ה ֶׁשּתְ ָ ְוֵסֶמל–ָהִאּשׁ

ים! ּתִ ּפֹוַסַעת ְזִהירּות ְלֵבין ְׂשִריֵדי–ּבָ

ַמִים; ָ נֹוף ֶאֶבן ּכֹה ָעגּום מּול ַצַהל ַהּשׁ

רּוָטאֹות! ְרחֹוב ַהּגְ ּוְגרּוְטאֹות ָאָדם ּבִ

ִים, זַֹהר ָהַעְרּבַ יׁש ָיְפיֹו ּבְ ם ַמּגִ ַהּיָ

ם לֹוֵחְך ַרְגֵלי ָהַאְרמֹונֹות! אֹותֹו ַהּיָ

ֶרת פּוָפה ּוְמַנּקֶ ה ּכְ ל ַאְׁשּפָ ְזֵקָנה ַעל ּגַ

ּוֵמחֹוֵרי–ּכּוִכים ֵעיַנִים ְרֵעבֹות

ֶרת, ּקֶ ר ִׁשיר ֶעֶלז ֶׁשּלַ ּמֵ ַרַחק ִמּתַ ּבָ

ְוָים ָקרֹוב עֹוֵגב ַעל ַחּמּוֵקי–חֹולֹות...

ַח ֶהֶרס ים! ּפֹה ִמְתַנּצֵ ּפֹה ׁשֹוְקִקים ַחּיִ

ים ּוֶבֶכה ְלָבִטים! ִעם ְרצֹונֹות ַעּזִ

ֶרס פּוַחת–ַהּכֶ ה ֶׁשּתְ ָ ְוֵסֶמל–ָהִאּשׁ

ּפֹוַסַעת ְזִהירּות 

ים ּתִ ְלֵבין ְׂשִריֵדי–ּבָ

ן–ָהָאָמה", לֹא ִיְהֶיה עֹוד ֶעֶבד "ּבֶ

ֶהְפֵקר ָצִמית!

ַׁשְך ֵמַהִני, ִאם ֵיׁש ְנַחׁש–ָעִריץ, ֶׁשּנָ ּתְ

יו. רּו ִׁשּנָ ַלע, ְולֹא ִנְׁשּבְ ֶזה ַהּסֶ ּבְ

ח ְׂשּפָ ְוִלְפֵני ֶסַלע ֶזה ַיֲעֹמד ַהּמִ

ָיָמיו. ָיֵמינּו, ּבְ ין ָיבֹוא ּבְ ט ־ יֹום ַהּדִ ְלִמְׁשּפָ

" נו נורותי כי ור "על ערבים  מתוך המחז
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פעם בכמה חודשים. הדודים שלי מצד אמא ואבא שלי היו גם בעין אלִחלווה. רק 
אבא שלי החליט אחרי שלוש שנים שנחזור לפלסטין. הוא לא הצליח לחיות בלבנון. 
אלנחמני ביקש מאבא שלי לחזור עם המשפחה שלו לִחטין. הוא הבטיח להוציא לנו 
תעודת זהות. בהתחלה הוא השיג תעודת זהות לאבא שלי, אחר כך לאמא. ככה 
חזרנו בשנת 52'. מעין אלִחלווה לִבנת ג'ביל, משם לאִג'ש, ברגל. שם גרו הדודים 
כי פחדנו  נשארנו במטע תאנים עד החושך  לאִג'ש בבוקר.  הגענו  של אמא שלי. 
לאכול תאנים. אשתו של  כדי  הגיע למקום  מהצבא. במקרה, מפקד צבא באזור 
הדוד שלי אמרה שהתאנים הטובות נמצאות למעלה, לך לשם. ככה היא הרחיקה 
אבא  עם  ועדלה  פאטמה  שלי  והאחיות  אני  נסענו  למחרת  וניצלנו.  מאיתנו  אותו 
שלנו באוטובוס לעּכא ]עכו[. מעּכא נסענו במשאית לעראּבה לדודה שלי. למחרת 
אבא שלי נסע בחזרה לאִג'ש והביא את אמא שלי ואת האחים הקטנים שלי, טארק 
הוא  וסעאד. כשגרנו בעראבה, אבא שלי המשיך לעבוד אצל אלנחמני בטבריא. 
היה חוזר ברגל מטבריא לעראבה. יום אחד אלנחמני אמר לאבא שלי, פאלח, אני 
רוצה שתתן לי את האדמה שלך. אם לא, אין לך עבודה אצלי. אבא סירב ועזב את 
העבודה אצל אלנחמני. אחר כך השב"כ היה מגיע לאבא שלי ומציע לו שיוותר על 

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

סהאם פאלח שבאיטה כנאענה
1939  , ן נולדה בִחטי

חיה בעראבה

2007 עראבה, 

מי  בהם  זרמו  מסודרות.  מים  תעלות  בהם  עברו  מרוצפים.  היו  בִחטין  הרחובות 
מעיינות. בִחטין יש הרבה מעיינות. המעיין היה ליד קבר אלנּבי שעיּב. משם המים 
במורד  נוסף  מעיין  יצרו  מהמים  וחלק  למטה,  לבוסתנים  עד  תעלות  בתוך  ירדו 
המסגד  של  לגג  עולה  הייתי  המסגד.  ליד  היה  הוא  אלקסטל.  עין  לו  קראו  ההר. 
כדי לקטוף תאנים מהתאנה שהיתה בגן שלנו, שהיה ליד המסגד ועין אלקסטל. 
לגן שלנו קראו גן היהודי, כי אבא שלי קנה אותו מאדם יהודי. הוא קנה ארבעים 
דונם שנתיים או שלוש לפני שעזבנו את הכפר. היה לנו כרם זיתים. אבא שלי זרע 

גם עגבניות ולוביה. האדמה קיימת עד היום. 
הם  הכפר.  על  בשמירה  תורנות  עשו  הצעירים  המלחמה,  כשהתחילה 
איך  להסתכל  הלכתי  שלנו.  לבית  מעל  ביצורים  בנה  הערבי  הצבא  נשק.  קנו 
שלוביא  אחרי  הספר.  בבית  ישנו  הם  הביצורים.  את  ובונים  באדמה  חופרים 
צעירי  כל  הערבי.  הצבא  אפילו  לצאת.  החליטו  האנשים  סכנה.  חשנו  נכבשה 
אני  הכיבוש.  ביום  בלוביא  נפלו  מִחטין  צעירים  שני  בלוביא.  לחמו  ִחטין 
שעיּב. אלנּבי  קבר  דרך  הכתפיים  על  לכפר  שלהם  הגופות  את  שהביאו   זוכרת 
עזבנו את הכפר בעונת הקציר. החיטה עדיין היתה בגורן. יהודי טבריא אמרו לנו 
שלא לעזוב את ִחטין, אבל האנשים פחדו. שמענו על דיר יאסין ואיך ששחטו את 
יצאו.  נכנס לִחטין אחרי שהאנשים  ולכן עזבנו. הצבא  הנשים ואת הבנות. פחדנו 
כשאמא  שק.  בתוך  והבגדים  החפצים  את  ארזנו  ואחותי  אני  יום.  ַבּ יצאנו  אנחנו 
באה מהעמק, עלינו על הסוסים ועזבנו. כל האנשים הלכו בשדות הפתוחים. חלקם 
כל אחד הלך  אותם על הראש.  נשאו  וחלקם  העמיסו את החפצים על הבהמות, 
בכיוון אחר. שמענו על מישהי ששכחה את בתה מתחת לעץ זית. מישהו מעראבה 
מצא ואימץ אותה. אנחנו הלכנו לוואדי אּלימון, הוא ואדי אלחמאם ]בין כפר זיתים 
]נחל  לוואדי סלאמה  הלכנו  כך  ומעלינו המטוסים. אחר  ישבנו שם  הכנרת[.  ובין 
בלילה  חוזר  היה  שלי  אבא  הזית.  עצי  בין  ישנו  בערך.  חודש  שם  היינו  צלמון[. 
לִחטין מוואדי סלאמה עם בני דודים שלי כדי להביא עוד חפצים מהבית. כשחזר 
כל פעם היה אומר שהיהודים נכנסו לִחטין, כי כל פעם שהיהודים שמעו רעשים 
בין הבתים הם היו יורים עלינו. אחרי זה הלכנו לפראדיה. שכרנו בית וגרנו שם 
חודשיים. כשהרגשנו שפראדיה הולכת להיכבש הלכנו לִבנת ג'ביל, בלבנון. מכרנו 
את הבהמות ובעלי החיים והצאן שלנו, יותר מארבעים ראשי בקר. אחר כך גרנו 
במחנה הפליטים עין אלִחלווה שלוש שנים. שם האו"ם נתן לנו אוהלים ואוכל. אבא 
שלי לא יכל לגור במחנה הפליטים. הוא המשיך לעבוד בפלסטין כגנן אצל איש 
יהודי מטבריא, קראו לו אלנחמני. אבא שלי היה מבקר אותנו בעין אלִחלווה רק 
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ֶרְך ָרב ִביא ִמּדֶ ְלֶעֶרב, ַוּיָ

ֶמׁש. ֶ יַנר ַהּשׁ ּדִ

ִׁשיב ַעד ַמֲעָרב ְלבֶֹקר, ַוּיָ

ֻמּלֹות ֵמֶאֶמׁש. ּגְ

י הּוא ֲחַתן מּולֹות, ְולֹו ּכִ

ִׁשְבֵחי ָחָתן,

י עֹוד ָנָׂשא ֻעּלֹו ּכִ

ן. ִלְפֵני ַמּתָ

יו ֶקל ַזְנַזּנָ עֹוד ֵהִׂשיַח ּדֶ

ַער; ְלַחְיתֹו ּבַ

עֹוד ִהְמִׁשיַח ֶעֶבד ֲאדֹוָניו

ַעל. ְלַנַער–ּבַ

ּדֹוִדי ֵמַאְבָרָהם ְוַיֲעקֹב

ֶבֶרת, ּוֶבן ַהּגְ

ֲעָנקֹות ִלים, ּבָ ִעְנּבָ ּדֹוִדי ּבָ

ְׁשָבִטים ֲעֶׂשֶרת,

ַאְדרּותֹו ָעְרַמת חֹולֹות ּבְ

ֵבׁש. ּכָ ּפֹה ּתִ

ַגֲאָותֹו ֵמָאה ָעְרלֹות ּבְ

ֵאׁש. ָׁשַלח ּבָ

ְמֵאהּו יַע ִעם ּגָ ְוהּוא ִהּגִ

ׂשֹור. ַנַחל ּבְ

הּו ַמּלֵ ם ֶאת ּגְ ְׁשְק ּגַ ַוּיַ

ׂשֹור. ִמן ַהּבְ

ן אבות ישורו  

תפילים על החודש  

אורלוגין 1, דצמבר 1950

ָמל ּגָ ַה ם  ִע יׁש  ִא ָה  

ׁשֶֹקת ֵמי ָנִדיב, ִאם ּכְ

ֹמֶרְך, ְקרּוֵאי קַֹראן ִיְׁשּתּום ּבְ

ל ָנִתיב ּוְפסּוָקם ַעל ּכָ

ּוְבִׂשיַח ֹאַח ֲעֵלי ֹאַרח;

ִית, ְבַרת ּבַ ֵעץ ַעל ּכִ ִאם ּכְ

ָברֹות, ּקְ ֹוְמִרים ֶׁשּלַ ִמּשׁ

ֶקף ַזִית, ִמּבֹוְדִדים ִמּנֹ

י ַרַעם ֲעָרבֹות; ּתֵ ִמּבָ

ׁשּוק ֲעָרב, ִאיׁש ּבְ ִאם ּכָ

ֶזה ִרְבצֹו ְלַמְרִעית ַעִין:

ֶנֱעָדָריו, רֶֹעה ֵעינֹו ּבְ

ֵתַפִים ־ עֹוד ַמְקלֹו ֲעֵלי ּכְ

ָמל הּוא ָהִאיׁש ִעם ַהּגָ

ִמּפֹה ָנגֹוזּו.

ַבּה ָמָׁשל ִעם קֹומֹוָתם ְוִעם ּגְ

ה ָלֹאֶזן. ִמּפֶ

ִלים, ֵמֳעָנקֹות ְוהּוא ּבֹוֵדד ֵמִעְנּבָ

ִׁשְלֵטי ֲעֶׂשֶרת.

ֲעקֹב, ְוהּוא ּדֹוִדי ֵמַאְבָרָהם, ִמּיַ

ֶבֶרת. ִביס ַהּגְ ְ ִמּשׁ

ְׁשּתֹו ְמבּוָלָקה ּבַ ּומֹוָדִעי ְוִאם ּדַ

ֶרֶגב ֶרֶגב. ּכְ

ָאָקה, ן ַהּנְ ִעי ְוִאם ּבֶ ּוְמֻיּדָ

ּכֵֹהן ָהֶרֶגל.
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ם ּלָ ֲעלֹוְתָך ְלַמַעל ִמּסֻ ְוָאז, ּבַ

־ ּוִמי יֹוֵדַע ָמה ־

ַהר ָלִאיְסָלם, ָיַרד ַהּסַ

ָיַרד ַהַחְיָמה.

ה אּבֶ ים ְוִאְלּיֹות ֲעֵלי ַראּבַ ִהּלִ ּתְ

רֹות ָעלּו ָעלּו ֵכן ־ ־ ְוָהַעְׁשּתָ

ְתרֹוס.. י קֹול ִמּקַ ְרּתִ ַ ְולֹא ֻהּשׁ

רּוְך–הּוא ? ְתרֹוס, ּבָ ֲהִמן ַהּקַ

ֵליל ָקרּוַח ּפֹה ּבְ

ַלְחְמָך ָאִפיָת.

ֶלָהבֹות ְורּוַח ּבְ

יק ָיִפיָת. ַצּדִ

ִריַע ֶאְזָרח ּתָ

יָתה. ַעׂש ּפִ ַוּתַ

ְדִוי ? ַעׂש ּבַ ן ַמה ּיַ ְוַלּבֵ

ְרָחה ? ּקָ ַעׂש ּבַ ַמה ּיַ

ט ַאְבִהי : ַמּבָ יָטה ּבְ ִהּבִ

ַעׂש ָלֹאְרָחה? ַמה ּיַ

לֹא ְיֹהָוה

ַטס ֶׁשל ַקֲהֶוה

ְולֹא ִהְרִקיַע

ַעל ַטאְרּבּוֶכה.

ה ּמָ י ּתַ ְוִאּמִ

ה.. ְוֵאין ָׁשּמָ

יַע? ְרּגִ ֵאיָכן ּתַ

ם ָינּוחּו? ַאּיָ

ִליָעה. ִיְסַחר ָחֵזהּו. ּבְ יַע ֹחֶבט ּבַ ִהְרּתִ

ֶרְך. ל ּבֶ ַיּפֵ

אֲחֵזהּו ב ַוּתֹ ַתּצַ ַחד ְוֶחֶתף ּתֵ

ֶרְך. ֵאם–ַהּדֶ

ֵעין ַחְׁשַמל ַוְיִהי ָהִאיׁש ּכְ

ֶׁשת ־ ּבֶ ַעל ַהּדַ

ֵעין ָמָׁשל ְוֵאיֶנּנּו.. ּכְ

ִמן ַהּמֹוֶרֶׁשת.

ָקה ּבְ ּדֶ  

ה1 אּבֶ ים ֶׁשל ֲעָגִבים ֲעֵלי ַראּבַ ִהּלִ ּתְ
ִרים ֲעֵלי ַטְרּבּוֶכה2 רֹות ֶׁשל ִעְנּבָ ַעְׁשּתָ

א, י ִרּקּוד, ָאב ַרּבָ ּבֹוא ִעּמִ

ְוֶאֶלף ָׁשִביִטים ִיְראּוָך.

ֶלג, ֶ ַצַעְדָך ַעְנֵני ַהּשׁ ָאז, ּבְ

ף ָׁשִביִטים, ַרב ָאִבי, ִעם ֶאֶלּ

ה ְוָהִייִתי עֹוד ֲאִני ָאז ְנָׁשָמה ִעם ֵאּלֶ

פּוִתים. ָחִׁשים ּכְ ְוָהיּו עֹוד ַהּנְ

ָקְרְאָך ֶאל ַלְיָלה לֹא–ָזֻרע: ָאז, ּבְ

ַהר, ַלְיָלה מֹוֶרה–ָיּה ! ַלְיָלה, ְקַרע ַהּסַ

רּוַע, ַער ַהּקָ ָהַלְך ֵמִעְקְבָך ַהּנַ

ה. ְצִרּיָ ְוָהְלָכה ַהּמִ

ּנֹור ַעְרִבי 1  ּכִ

ף ַעְרִבי  2  ּתֹ
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יָע!3 י ַעל ַרּבִ ָמָׁשל, ּכִ

ַען ְל"ִׁשיַבת"? ַמה ּתַ

ִרּקּוִדי. ְמחֹוַלת ּבְ ים ֶׁשּלִ ּמּו ְתִהּלִ י ּתַ ּכִ

ִביִטים. ָ ה ְמחֹוַלת ַהּשׁ ֵהֵחּלָ

ֲעֵלה, ַהֹחֶדׁש! ַחְיֵמִני, ֲחִסיִדי,

ָבִטים. ְ ְוֵיָראּוָך ַהּשׁ

3  ָאִביב

ה ּמָ א ּתַ ...ִאּמָ

ה.. ֵאיְנָׁשּמָ ּבָ

ְוִאְלֵמי–ָלַעד

ם ִחּפּוהּו: ִחּנָ

ֵאִלי ָיהּו.

ֲאֵהבּוהּו.

ְוהּוא ֶאָחד

י ְיַפת–הּוא : ְוִאּמִ

ֵאִלי ָיהּו.

ַא ֲה ַב ּת ּו.

ְדִוי? ּוַמה ּנֹאַמר: ַהּבַ

ַבק ּפֹה? ַער, ִיָדּ ַהּנַ

ּוַאִדי ִהיא. ָהֱאֶמת ּכַ

ָקה" ּבְ ִמי ַיֲעֶנּנּו "ּדֶ

ן הּוא ־ י ּבֵ ְו"ָאִחי" ־ ּכִ

ה"? ְו"ָאִחינּו ָאּתָ

ָך ־ ָאְסֶפּנּו! ְרּכְ י ַיֲעֹמד ַעל ּדַ ּכִ

.. י ָעַבְרּתָ ֶרְך ּכִ ַעל ּדֶ

ֶרְך ָנְדָדה ַג'אִמיָלה ּוַבּדֶ

ה : "ִׁשיַבת ַהּצֹאן".. ר ְׁשּמָ ּדֶ ַוּתִ

א, ַאְך ִרְקִמי ִלי  ־ ָה ִאּמָ

ְריֹון! ַאּפִ

ה ְדִוּיֶ ַען ּבַ ּוַמה ּתַ

? אּבְ ה ַׁשאּבַ ְלּדָ ַלּיַ
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טּוָׁשה ֵמִאיׁש ְוֶדֶרְך–ֶהָעָפר ַהּנְ

עֹוֶקֶפת ְׁשלּוָחָתּה, יֹוְרָטה ֶאל ַהּמֹוָרד,

ִנים, ֶאל נֹוף ֲאֶׁשר ָאַבד, ֶרא ּבּוְסּתָ ֶאל ּפֶ

ִביׁש. יַח ָזִוּיֹות ְוֶרֶׁשת ַעּכָ ֶאל ּפִ

ְבָהּה קֹוַמת ָאָדם, ת קֹוִצים ְצרּוָבה ּגָ ִצּיַ

ָאיֹות, ָהר ַעד ֵחיק ַהּגֵ ּוַמְדֵרגֹות ּבָ

ֶדֶמם ֲהָזיֹות, ה ּבְ ִׁשּיָ בֹות ַהּנְ ִעּקְ

ֵאִנים ־ ַמְמֶלֶכת ֲאבּוָדה. ְוֶגַזע ּתְ

מֹו ִלְפֵני ָׁשִנים, ְך עֹוֵבר, ּכְ ְוֶזה ַיְלּדֵ

ָכל ְׁשנֹוָתיו, ִמים ּבְ ְתִמימּותֹו, ּתָ ּבֹוֵגר ּבִ

ָתיו, ַעל ִמְטֲעֵני ָהאֹור ֶאל ַׁשֲעֵרי ַהּסְ

תֹוְך ָהֲעָנִנים. ַרע ְׂשָערֹו ּבְ ַעל ּפֶ

את ִעם ָהרּוחֹות ְוהּוא רֹוֶאה אֹוָתְך ִנּשֵׂ

ִדְמּדּוֵמי אֹוָרה, ֶאל ֶקֶדם ְרָכִסים ּבְ

ֶאל ֲהמּולֹות סֹועֹות ְוַׁשֲעֵטי ִתְגָרה,

חֹוק. ִכי ְוַהּשְׂ ׁשּו ִעּמֹו ַהּבֶ ָׁשם ִנְפּגְ

ְוַעד ֲעלֹות ְׁשָחֵרְך ָרַבץ ַעל ֲאָבִנים,

ה, ָ ֵחיק ִאּשׁ מֹו ּבְ ַסְלעּוֵתְך ּכְ ָחבּוי ּבְ

ֵרָׁשה ְורּוַח ָים ָרחֹוק ָנְׂשָאה ֶאל ַהּטְ

ה ַוֲעָנִנים. ּדֹורֹון–ְסָתִוים ָאֵפל: ִצּנָ

חיים גורי   

בדרך לבוסתן  

מתוך "שני שירים", אורלוגין 1, דצמבר 1950 

בנוף הכפרים הנטושים  

ה, ֶרְך ֲאֻרּכָ ְועֹוד ֲאִני הֹוֵלְך, ־ ַהּדֶ

ין ֶטֶרׁש ַאְבנּוֵתְך ְוֶקֶׁשת ְרִקיִעים. ּבֵ

ָבִהים, ־ ֶרֶכס ַהּגְ לֹות ּבְ ְׁשִביל ָהַאּיָ ּבִ

מּוָצף ִׁשְמׁשֹות ָזָהב ְוַעְנֵני ְדֵלָקה.

ְוֶזה אֹותֹו ָהָהר, נֹוֵׁשם ְצִחיחּות ּוְדָוי.

ָתה ְׂשרּוִפים ְוֵׁשן נֹוֶׁשֶכת ָעב ָׁשְרֵׁשי ּבָ

ִעם ֵריַח ֶהָעָׁשן ּוֶפַסע ָהַעְקָרב

ֵלַטת ַאְׁשּפֹות אֹוְיָבי. ְרִמיִלים ֵריִקים, ּפְ ִעם ּתַ

ֶׁשַסע ִׂשְפָתִתי ם ּבְ ְוֶזה אֹותֹו ַהּדָ

רֹורֹות ֶדַמע ַהּמְ ָעה ּכְ ּוֶמַלח ַהּזֵ

ֶפַתח ְמָערֹות ָחִלים ּבְ ְוֶנֶטׁש ּגֶ

ֶדֶרְך ַנֲחָלִתי. ים ּבְ ָוֳאָרִנים ֻמּכִ

ף, ֲאדֹון–ְׁשחֹוִרים, ָ ַקְדמֹון יֹוֵרד ֵליֵלְך, ַאּשׁ

ֶרֶמז ֲחלֹוִמי, ֶׁשּבֹו ַחְכִלילּוֵתְך ּכְ

ִמי יקּות ּדָ ַעּתִ ֵמְך ּבְ בֹות ּדָ ֶׁשּבֹו ִעּקְ

ִיּסּוִרים. ת–ְצחֹוֵקְך טֹוֵבל ּבְ ּוֶפַרח ּבַ

י דֹות ּתֹוְלדֹות ְיֵמי ַחּיַ ֶזה ֵליל ָהַאּגָ

ַעל ֶאֶרץ ַׁשּכּוָלה ְׁשבּוַית ֵאיִמים ָוֵאׁש,

ֶנֶפׁש ַהּגֹוֵׁשׁש, ְחִליִלית ּכְ ֶׁשּבֹו ַהּגַ

ֶׁשּבֹו ָהֲעָׂשִבים ְצמּוִדים ֶאל ְלָחַיי.

ֹאֶפק ָהָרחֹוק אֹוְבִדים ְׁשִביֵלי ָחָלב. ּבָ

ָבעֹות ָרמֹות. ֵני ּגְ ְסתּוֵמי ּכֹוָכב ָואֹור ַעל ּפְ

ָממֹות. ֶאֶרץ ַהּדְ ֵעת ּבְ ָלִבים ּבֹוִכים ּכָ ּכְ

ָרה ִמּתֹוְך ַהַחְלָחָלה. ִצּפֹור–ַהְפֵקר ִנּתְ
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ִׁשיר ִיְׂשָרֵאל, ־ ֲהַתְׁשִמיַע ַהְלמּות י ּתָ ּכִ   

ִליל, קֹול ּפֹוֵעל ֲעָרִבי ּגָ ח ּבַ ּלָ ֵלב ּפַ

ֶרת? ַנּצֶ ּבְ

יר–ָיִסין ְוַאְחָוה–ֶׁשל–ְקרֹוִבים ַרת ּדֵ ּפָ ּכַ

ֶרת? ְמַבּצֶ

מּות? ב ֵחן ַהּדְ קֹוֵמם ֲעׁשּוִקים ּוְתַׂשּגֵ ֶׁשּתְ

הֹוי, ֵהיָדד, ַעְצָמאּות!   

ּכֹון ַעְצָמאּות! יְנץ' לֹא ּתִ ֵצל ֶחֶבל ַהּלִ ּבְ   

ֵמי ֲעלּוִמים ן קֹול ּדְ ֵהר, ִיְׂשָרֵאל, ּפֶ ִהּזָ

ְוִתְפֶאֶרת,

ין ֶׁשָהיּו ַטל ֶׁשל ַחג ּוָמָטר ֶׁשל ֻחּלִ

ל ֶזֶרת ־ ַעל ּכָ

ֶבר ִיְזַעק: הֹוי, ַמּדּוַע ָהַלְכנּו ָלמּות! ן ִמּקֶ ּפֶ

הֹוי, ֵהיָדד, ַעְצָמאּות!   

ְוא! ֶזה ָהָעם, ָ ַבע, ִיְׂשָרֵאל: לֹא ַלּשׁ ָ ִנּשׁ   

ֶׁשָחָזה ּדֹור ָמגֹור ְועֹוָלם ִמְתָנֵער

ִמן ָהֹאֶפל,

הּוא לֹא ֶעֶבד ִנְרָצע! ַאְרצֹו ־ ְסֶנה, ַהּבֹוֵער;

ל–ֹעֶפל ִמְגּדַ

נּובֹות ְוִתְפֶאֶרת ָאָדם. ְלָׁשלֹום; ְׂשֵדה ּתְ

הֹוי, ֵהיָדד, ֶזה ָהָעם!   

מרדכי אבי–שאול   

שיר העצמאות  

קול העם, 16.3.1951

ָרס ּפְ ׁש  ּקֵ ַב ְמ ֹו  נ י ֵא ר  ּבֵ ַח ְמ ַה ־ 

;" ן חֹו ּטָ ּבִ ַה ר  "ַׂש ֵאת  ֵמ

ם, ָע ָל יׁש  ּדִ ְק ַמ א  הּו ה  ֶז ר  י ִׁש

. ־ חֹו ָט ְב ִמ ים  ִׂש ָי בֹו  ּו

*  

ִׁשיר ִיְׂשָרֵאל : זֹו ִׁשיַרת ַעְצָמאּות י ּתָ ּכִ   

ת ֲעלּוִמים ֶניָך, ־ ֶחְמּדַ ׁשֹוְררּו ְלָך ּבָ

ְוִתְפֶאֶרת;

ין ָמם ־ ַטל ֶׁשל ַחג ּוָמָטר ֶׁשל ֻחּלִ ֶׁשּדָ

ל ֶזֶרת ַעל ּכָ

ָמעֹות. מֹוְקֵדי ַהּדְ ֶגב, ּבְ ּנֶ ְלּבֹוַע, ּבַ ּגִ ּבַ

הֹוי, ֵהיָדד, ַעְצָמאּות!   

י ַהר ִצּיֹון ּפֵ ם הּוא חֹוָמה ַעל ּגַ ּבָ ֶׁשּלִ   

ִסיִכים ־ ִמן ַצֲעָדם ָהֵאיָתן נּוְפיֹות ַהּנְ מּול ּכְ

ִחי, ַׁשח ַהּדֶ

ֲעָדן: יל ּבַ ֱאָמן, ֶׁשִהּצִ ְׁשָקם ַהּנֶ ִמּנִ

רֹוֶבה ֶצ'ִכי

ּיֹון. מּול ַטְנִקים ֶׁשל ֶיְנִקי ְותֹוְתֵחי ַאְלּבִ

הֹוי, ֵהיָדד, ַהר ִצּיֹון!   

ִׁשיר ִיְׂשָרֵאל: זֹו ִׁשיַרת ַעְצָמאּות  י ּתָ ּכִ   

ּה ִנְמַחץ רֹאׁש ְסדֹום ָרה ְסָטאִליְנָגרד, ּבָ ּשְׂ ְלָך ּבִ

ֶלד. ַיד ּפֶ ּבְ

קּום: ֶהָעֵמל ־ ָהָאדֹון ְך ּתָ ֵחירּוְתָך ּכָ

ּמֹוֶלֶדת; ּבַ

ה ָצמּוד, לֹום ַאּתָ ָ ּוַבחּוץ ־ ֶאל ּבֹוֵני ַהּשׁ

הֹוי, ֵהיָדד, ַעְצָמאּות!   
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ֵגף ַׁשל, ֶאל ַהּבֹור ִיּנָ ַצֲעדֹו ּכָ

עּוֵתָך. ְדֵהַמת ּבִ ה ּתַ ָרדּוף ּוֻמּכֶ

ַגּבֹו. ְצָלַלִיְך ּדֹוְפִקים ּבְ

ְנעּולֹות ְנעּולֹות חֹומֹוַתִיְך ִעיר

ּכּוִכים ָעם ּוְבִעיר, ּוְִצים ּבַ ִמְתּכַ

יר. ְזַעְקָנה ִמּקִ ֵאֵבְך ּתִ ְרצֹות ּכְ ַאְך ּפִ

יר. ַאְך ְנִהי ַיֲעלּו ָהָאָבק ְוַהּגִ

ְכָנָפּה. ֵאן ּבִ ּשָׂ רּוַח ֵליל ּתִ

ג  

ּפֹות זַֹהר ַהּכִ ִלים, ּבְ ְתֵכֶלת ִמְגּדָ ּבִ

ְמהֹוָנן. צֹופֹות ֵעיַנִיְך, ִעיר, לֹוְטׁשֹות ֶאת ּתִ

ֵלך. ִעְנּבָ ה ָהֵעת ּבְ י ַמּכָ חֹון ִאּטִ ִפּכָ ּבְ

ַמן מּוָעם. ּדֹור יֹוֵלד ֶאת ּדֹור ־־ ְנַהר ַהּזְ

ה נֹוֵבט ַהּיֹום ַהּטֹוב ְוָהֵאיָתן, ַעל חֹופֹו ִהּנֵ

ֹפר. ים ִמּסְ יִריעֹוָתיו אֹוֲחִזים ָהמֹון, ְוֵהם ַרּבִ ּבִ

נעמי נדב  

יפו  

על המשמר, 2.11.1951

 

א  

ֵכֶלת, ּתְ ַלִיְך ּבַ ּבֶֹקר ַהּזֹוֵרַח, ָראֵׁשי ִמְגּדָ ְרִאיִתיְך ּבַ

ים ֲחִגיִגּיּות ַלּיֹום. ֲעמֹוַנִיְך ַמּכִ ֵלי ּפַ ִעְנּבְ

ֶבת ְרִאיִתיְך עֹוָלה מּוִלי ֲחלֹוִמית ְוִנְׂשּגֶ

ים, צֹוָפה ֲהִריסֹות, ַמּנִ יקֹות ַהּזְ ְצֵחי ַעּתִ ִמּנִ

קֹוָרן. ׁש ִמּמְ ים ָׁשבֹות ְלִהְתַחּדֵ ַאְך יֹוְדָעה: ִעּתִ

מּוִרים ָעִרים ַהּקְ ְ ֵרי ַהּשׁ ַמְעּבְ ִביִלים, ּבְ ְ ּשׁ י ַהחֹומֹות, ּבַ ְלִצּדֵ

ִנים, ָ ִמְצַעד ַאְלֵפי ַהּשׁ ּוק ּבְ ּפֹוְסִעים ַהֲחמֹוִרים ֶאל ַהּשׁ

ְרָסָתם נֹוֶקֶׁשת ֶאת ִמְרְצפֹות ָהֶאֶבן. ּפַ

ָגה. ֶנָה ַהּדָ ּגְ דּורֹות ִמּטַ י ַהּמְ ּבֵ ר ַעל ּגַ ּכָ ּכִ ּבַ

רּוְך. ֲאִויר. ַהּבֶֹקר ּבָ ם ּבָ ָמלּוַח ֶקֶצף ַהּיָ

רֹאׁש ִסְלסּול קֹולֹו ֶהָחם ֶׁשל מּוָאְדִזין ָיִׁשיׁש, ּבְ

ה.  ִפּלָ ְצִריִחים ִיּסֹב, ִיּסֹב. ָהָעם ֵיעֹור, ִיְכַרע ּתְ

ָניו ִמְזָרח. ַהּיֹום עֹוֶלה ָמתּון ָוטֹוב. ּפָ

ִבים ֶאל ַהּדֹור. ּלְ י ִאיׁש ִמְׁשּתַ ִנים ־ ֶאָחד, ְוַחּיֵ ָ ֶמֶׁשְך ַהּשׁ

ִני. ָ חּוט ַהּשׁ ים ַיֲעבֹר ּבְ ב ֶאל ִנין ֶלַקח ַחּיִ ִמּסָ

ֵהד ֵכֶלת ְוַתֲעֶניָנה ּבְ ּתְ ַלִיְך ּבַ ֶנַצח ַיֲעלּו ִמְגּדָ

ּוק. נּוָבה ּתּוַבל ַלּשׁ ֶרת ַהּתְ ִמְרְצפֹות ָהֶאֶבן. ַׁשּיֶ

ָיפֹו ־ ִעיר ָנָמל.

ב  

ִיל יֹוֵרד ַעל ֵעיַנִיְך. ִעיר. ַהּלַ

ָדה ְוִׁשיר, ּוק ַאּגָ לּו ִמן ַהּשׁ ּכָ

ִעיר.  ָחְדלּו ִצְלְצֵלי ֳאָרחֹות ַהּבְ

יר. ֵעיִטים ַעל ַעְצמֹות ַהּגִ ָמָמה ־ ּכְ ַהּדְ

סּוִמים. ֲחלֹוַנִיְך ָחְׁשכּו ּכְ

ֵליֵלְך ז ֶאל ִמְסּתֹור ֵצל ָאָדם ּבְ ֶנְחּפָ

ָחִדים ְלדֹוֵרְך. ָנס ַעל ַנְפׁשֹו ִמּפְ ּכְ
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ד  

ה ֶדֶרְך–ַקִיץ זֹו ְׁשקּוַית ַחּמָ ָהֲאָבִנים, ָהֲאָבִנים ָהיּו ֵעַדי ּבְ

ים ְוֶטֶרׁש ְמבָֹהל, ֵאין ֲאָדָמה, ַים ִעּיִ ַרְגַלי ּוְבֵעיַני ּכְ ּוָבאּו ּבְ

ן ָנָחׁש ְוִקְמׁשֹוִנים ָטרֹות ְלֵגָאיֹות ֲערּוץ, ִמְׁשּכַ ָרפּוָה ַהּמְ ֲאֶׁשר ּגְ

ִנים. ָ ֶחֶרב ַהּשׁ ה ּבְ ְלמּוד ֻהּכָ ֵני ָהָהר ֲאֶׁשר ּגַ ֶזה ּפְ

גֹוָני ל–ֵעד ִלּיְ ֵיׁש ֶאֶבן ִסיד ְמגּוָיָדה ְוִהיא ּגַ

ּה, ֲאָבל ֵעיַני ל ַעל ְסגֹור ִלּבָ ּוְלֵעת ּכֹוָכב רֹאִׁשי ֻמּטָ

ָבִהים, ָאִתים ּוַבּגְ ּפְ ה ַהְמַהְבֶהֶבת ּבַ ּפָ אֹות ֶאל ַהּכִ ּבָ

ּה ֱאלִֹהים. ַחר ּבָ זֹו ֵעת ָחִליל ַלֲאהּוַבי, ְוזֹו ָהָאֶרץ ֶׁשּבָ

ה  

ַקְׁשיּותֹו ַוֲחרֹונֹו מֹו ָזדֹון ֲאֶׁשר ָקָפא ּבְ ָהֲאָבִנים, ָהֲאָבִנים ּכְ

יו ְוֶעְלּבֹונֹו ֹחר ִׁשּנָ ְוהּוא נֹוֵטר ּוַמֲחִריׁש ְוָׁשף ַרְגִלי ּבְ

י ִהיא לֹו ֵאם יו ּכִ ַחּיָ ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ָחַבק ֶאת זֹו ָהֶאֶבן ּבְ

ם. דֹוָלה ּוְכמֹוָתּה נֹוַתר ָקרּוַע ְוִאּלֵ ק ִלּבֹו ָהֶאֶבן ַהּגְ ִנְסּדַ

ָׁשּה בֹון ְלֵעת ִׁשיִרים ּכֹוְרָעה ֶאל ֶקֶדם ִמְקּדָ ַעד ּבֹוא ָהִעּצָ

ֵרָׁשה יו ְוַהּטְ עּו ֲחלֹומֹוָתיו ַעל ִמְדרֹונֹות ַחּיָ ּוְכֵעֶדר צֹאן ָנטּוׁש ּתָ

ְבֶעֶרב–ָחג ָלָבן, ַמְדִליק–ּכֹוָכב, ָהְיָתה מּוֶצֶפת ְנֹגהֹות ּכִ

ַע ֶאל ֶאָחיו. ַיְחפּותֹו ְוִהְתַוּדֵ ֲעֶלה ּבְ ּמַ ְוהּוא ָהַלְך עֹוֶלה ּבַ

בּוִרים ְ אֹור סֹוֵהר ֶאל מּול ָהֶריָה ַהּשׁ ָטה ּבְ ְוזֹו ֵעָדה ֲאֶׁשר ִנּבְ

ִרית. סֹוד לּוחֹות–ַהּבְ ֲאחּוָזה ּבְ ה ּכַ ְוָכל ִמּלָ

ו  

ֶרְך ֲאָבִנים.  ה. ַעל ּדֶ ֶרְך ֲאֻרּכָ ִריִתי ָהְיָתה ָעְנִיי, ַעל ּדֶ ּבְ

ִפּלֹוָתיו ֶׁשל ָאב ָעִני דֹוָלה, ּוֵפַרע ּתְ ְוֵראִׁשיָתּה ַקְדמּות ָהָאֶרץ ַהּגְ

ָלָאיו, ֵאר ּפְ יו ָהֲעטּוִיים ּפְ ֵאׁש ּוָבֲערּו ַחּיָ ב ּבָ ֲאֶׁשר ִנּצָ

ָהר ֶאל ֱאלָֹהיו. ר ּוִבְבָלִאים ָעָלה ּבָ ּבֵ ְבָלִאים ּדִ י ּבִ ּכִ

ין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים ת ֶחְלקֹו ְוהּוא ִנְקַרע ּבֵ ְוזֹו ַמּתַ

ם צּורֹו, ּוִמן ַהּצּור ָׁשָתה הּוא ַמִים, ִכי ֻחּסַ ּוִמן ַהּבְ

חיים גורי   

שיר סוף הקיץ  

אורלוגין 4, נובמבר 1951

א  

ם ֶעֶרב ֲאַדְמּדַ ר ָאָבק, ָאָבק ָאֹפר ְלֶאֶבן ֲערּוָמה ּבְ ִסּפֵ

ם ֲחָנה ָהַאֲחרֹוָנה. ְוָהרּוחֹות ֵהִביאּו ֵמַהּיָ ַבר ַהּתַ ֶאת ּדְ

ֶאת ְמֵלחּוָתם ָהֲעצּוָבה ְמַעט ֶׁשל ִזְכרֹונֹות ִעיִרי,

ּוְכָבר ָזַקְפנּו ַצּוָארֹון, ּוְכָבר ָהָיה ָקִריר.

ֶרְך ֶאל ַהֹחֶרף ּוֵמָעֵלינּו ֲעָנִנים ּדֶ ִכים ּבַ ָהִיינּו ְמַהּלְ

ָבִנים. ִמים ַהּלְ ִיץ ְוַהּיָ נּו ַאְרמֹונֹות ַהּקַ ּוְבַגּבֵ

ָבה. ִרי צֹוֵמק נֹוֵׁשר ַעל ֲאָדָמה ְמֻרּגָ ֶלת ֲאבּוָדה ֶׁשל ּפְ ַמּפֶ

רֹות ֶאל ַׁשֲעֵרי ְסָתָום. ָיּ ַ ל ַהּשׁ ַהֲחִליִלים ִלּוּו ֶאת ּכָ

ב  

ל קֹוֵמץ ָידֹו. ן ֹחֶרף ּדַ ִיץ ֵאׁש, ּבֶ ָהָיה ַהּקַ

ַמְחִציתֹו. ָמה נּוַגת–קֹוָמה. ְוַהּבֹורֹות ָיְבׁשּו ּבְ ְוַהּקָ

מֹוָתיו. ָנף ַעל ּבָ דּועֹות–ּכָ ִפּלֹות ֻהּכּו, ָצְנחּו ּגְ ְוַהּתְ

בֹוָתיו. ִעּקְ ְוהּוא ָדָמם, מֹוִתיר ָחרֹון ְוֶעְלּבֹוִנים ּבְ

ֶניָה מֹו ֶחֶרט ַעל ּפָ ְוֶאֶרץ זֹו ֲאֶׁשר ָעְנָיּה ָחתּום ּכְ

בֹון ְלֶאְביֹוֶניָה, ֶלֶחם–ִעּצָ ּה ַהּבֹוֵדָדה ּכְ ּתָ ְרָׂשה ּפִ ּפָ

ר, ֲאבֹוי ְלִמי ֲאֶׁשר ִקּוָה ְלֶזֶמר ֲאָסִמים ָוּבָ

ר. ְדּבָ א ִמן ַהּמִ מֹו ָהֵאד ַהּבָ ְוִדְמעֹוָתיו ָרְתחּו ּכְ

ג  

נֹוף ֵזיִתים, ְבהּו ּכְ ִנים ֶׁשּקֹוֵציֶהם ּגָ ְסּתָ ָרִאיִתי ּבֻ

ַפר ֵמִתים ְוַחּלֹונֹות ֵריִקים ְוֶאֶבן ֲחרּוָכה, ֶזה ּכְ

ְלָחָמה, ֵעת ַהּמִ ְזָרח ּבְ לּו ֶאל ַהּמִ ֲאֶׁשר יֹוְׁשָביו ּגָ

ְבַדת ָנָקם, ְוֶזה ְנַקם ָהֲאָדָמה. ַוֲעזּוָבה ּכִ

ץ ָיִמים ָאְספּו ָיָדם. אּו ְלִרְׁשּתֹו ִמּקֵ ָהֲאָנִׁשים ֶׁשּבָ

ם. ן ְוהּוא ָחָלל ִנְרּדָ ְוהּוא נֹוֵפל ֶאל ַהֻחְרּבָ

ד, ית–ַהּבַ ֶפַתח ּבֵ ֶלת ְלָבָנה ְלאֹות ּבְ ְלּגֹ ְוֵיׁש ּגֻ

ד. רֹאׁש ִמְסּגָ ְוִהיא חֹוֶׁשֶקת ְלָסתֹות ֶאל ַסֲהרֹון ְנֹחֶׁשת ְיַרְקַרק ּבְ
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גוסטא דכור
1930 נולדה בתרשיחא, 

חיה בתרשיחא

2005 תרשיחא, 

לתרשיחא  נכנסו  לתרשיחא. הם  באו  ואז  למעליא  בהתחלה  נכנסו  היהודים 
במכוניות. רוב הכפר היה ריק. לפני כן הם הפציצו אותו מהאוויר. הּפצצות פגעו 
במסגד והרגו בערך שמונה–עשרה אנשים. אנשים מהכפר ביקשו מאבא שלי שיבוא 
למסגד לעזור לקבור את הגופות לפני שיסריחו. הוא ועוד אנשים חפרו בור וקברו 
אותם. צבא ההצלה ברח מתרשיחא בשמונה בבוקר. ישבתי עם אבא ושתינו קפה. 
חיילי צבא ההצלה עברו ליד הבית. אבא אמר להם, לאן, בחורים? הם לא ענו. הוא 
אמר להם, לכו. אלוהים לא יברך אתכם. לי הוא אמר די, הכל נגמר. למחרת באו 

המטוסים והפציצו את תרשיחא. 
דבי,  בשם  אחת  רוסייה  בכפר  אלמג'אהד. היתה  הר  מכיוון  באו  היהודים 
שהיתה נשואה לאבו איאד. האנשים אמרו שהצבא הרוסי כבש את הכפר, וקראו 
ההפצצה  בזמן  כלום.  הבנו  לא  תרשיחא  את  כשעזבנו  איתם.  שתדבר  לדבי 
הראשונה על הכפר, בשעה חמש בבוקר, כבר הייתי ערה כי רציתי לאפות לחם 
ואמר,  וצרח  רץ  הוא  אלהוארי.  מחמוד  אבו  נכנס  קפה.  ושתה  ישב  אבא  לדרך. 
בשם  אחות  לו  היתה  אחריהם.  ואני  קרה,  מה  לראות  יצאו  הם  הלך.  שלנו  הבית 
כשהוציאו  רק  שרופה.  היתה  לא  היא  שהוציאו.  הראשונה  היתה  היא  פוזיה. 
הזאת,  בהפצצה  מתו  אנשים  הרבה  שרופים.  היו  הם  ובנו,  כאמל  של  אשתו  את 
קפצה  היא  בהיריון,  היתה  שלוש–עשרה  בת  אחת  צעירה  שמונה–עשרה.  בערך 
כל  את  לקבור  הספיקו  לא  אותה.  ולקחו  בשמיכה  אותה  עטפו  באו,  מהחלון. 
נפגעה  ושמו אותם בערימה. פאטמה אלהוארי  כי התחילה עוד הפצצה  הגופות, 
לִבנת  אותה  לקחו  בגב.  נפגעה  היא  הראשונה  ניצלה. בפעם  ובשתיהן  פעמיים, 
מתחת  נקברה  היא  השנייה  הבריאה. בפעם  היא  ושם  לבנון[  ]בדרום  ג'ביל 
מתחת. קבורה  אני  לאט,  ההריסות  את  תזיזו  אומרת,  אותה  שמענו   להריסות. 
לברוח.  כשניסו  שם  מתו  אנשים  סוחמאתא.  בעמק  היינו  השנייה  ההפצצה  בזמן 
הוואדי היה יבש. המטוס הפציץ ואנחנו התחבאנו מתחת לעצי הזית. הזיתים כבר 
עד  הלכנו  צמאים.  נהיה  שלא  מהזיתים  לאכול  לנו  אמר  שלי  ודוד  שחורים,  היו 
לפעם.  מפעם  מפציצים  היו  היהודים  ]פקיעין[.  בבקיעה  שגרה  לאחותי,  שהגענו 
 האנשים מתו בדרך. האחים שלי ברחו ללבנון. בעיקר בחורים היו בורחים ללבנון.
אשה אחת, אשתו של רפַאת, היא חיה עד היום, היתה עם בעלה ושלושת הילדים 
שלהם בזמן ההפצצה. הם מתו והיא ניצלה. היו צריכים להרים אותה. היא לא יכלה 

ללכת. אבל במשך הזמן היא הבריאה, והתחתנה עם רפַאת ונולדו להם ילדים.

ְמׂשּוָרה  א לֹו ּבִ ר ְוֶחֶסד ּבָ ְדּבָ ְוָכל ָירֹק ָהָיה ָנְכִרי ֶאל ַהּמִ

ְוֶאל ַלְחמֹו ָׁשַבר ָיָדיו, ְוֶזה ֶלֶחם ַאְדָמתֹו ְוִיּסּוָריו.

ּה  ִלּבָ ִרית ָעָמל ַעל הֹוָרתֹו ֲאֶׁשר ְׂשָנַאּתּו ּבְ זֹו ּבְ

ְבִכי ְוַאֲהָבה. ֲחנּוָקה ּבִ ָצָעיו ּכַ ְרָעה ֶאל מּול ּפְ י ּכָ ַעד ּכִ

ז  

ִיץ ַהֵהיָכל. ַמֲעלֹות ַהּקַ ֶרְך ָהַאְבִנית ּבְ ּדֶ ה עֹוָלה ּבַ ֲאהּוָבִתי ִהּנֵ

ֹכָחּה. ִיץ ּבְ ְוִניחֹוִחים עֹוְקִבים ֶאת ְצָעֶדיָה ּוֶמֶתק סֹוף ַהּקַ

ָמא, ְׁשיּוָתם ֶׁשל ֲאָבַני ְוֵלחּוָתּה ֵמַהּצָ ֶזה רְֹך ֲאֶׁשר ִנְבַצר ִמּקַ

ר, ְוהּוא ָעבֹת ְוַרֲעָמה. ְדּבָ ִחיחּותֹו ֶׁשל ַהּמִ ח ִמּצְ ּוְׂשָעָרּה ִצּמַ

ֶדֶרְך ָהַעְקָרב ְוֶהָחָצץ, מּוָמה ּבְ ה עֹוָלה ּדְ ֲאהּוָבִתי ִהּנֵ

ַׁשֲעֵרי ֵקיָצּה, ָׁשֶדיָה ּוִבְטָנּה ְוִחּיּוֶכיָה רֹוֲעִדים ּבְ ִיץ ּבְ ְוסֹוף ַהּקַ

טּו קֹוִצים ְלַמִים ְרעּו ָהֲאָבִנים, ּוָבאּו ֶנָחמֹות ְוִרּטְ ּוַבֲאֶׁשר ָהְלָכה, ּכָ

ֵעיַנִים. ַמע ּבָ ִניַנת ַהּדֶ ִרית ָעָמל ְוַאֲהָבה ֶׁשֵאין ָלּה ֵקץ, ְוִהיא ּפְ זֹו ּבְ

דֹוָלה חֹוֶפֶזת ְונֹוֶאֶׁשת.  ָהֲעָנִנים עֹוְבִרים ֵמַעל רֹאִׁשי. ֵעָדה ּגְ

ֶׁשם. ָתו ְוַלּמֹוִריד–ַהּגֶ ה ַלּסְ ִפּלָ ְׂשאּו ּתְ
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נֹוֵׂשאת ֶאְגרֹוף ַעל ֵאׁש רֹוֶבה!

ם ֵעַדי, ־ ַהּלֹוֲחִמים, ַאּתֶ  

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַמאי הּוא ִזיו ָׂשַדי..

ִרי ַאּתְ רּוַח ַמאי ּשְׂ ִבי, ּבַ ְ ַנּשׁ  

אי, ּנַ ְרָכתֹו ֶׁשל ַהּבַ ֶאת ּבִ  

רֹור ֲאֶׁשר ֵמרֹאׁש חֹוַמת ַהּדְ

יַע אֹור... א ַיְׁשּפִ ּכָ ַעל ַעם ּדַ

בּוִלין, ל ַהּגְ ֵני ּכָ ִבי ַעל ּפְ ְ ַנּשׁ

ין ! ל יֹום ֻחּלִ ב ּכָ ְך ִיְׂשּגַ י ּבָ ּכִ

ם ֵעַדי ִאים, ַאּתֶ ּנָ ־ ַהּבַ  

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַמאי הּוא ִזיו ָׂשַדי...

ִני ַאּתְ רּוַח ַמאי, ִבי, ַנּגְ ְ ַנּשׁ  

ל ַמְחִריַמי ! ִרי ַׁשְלַות ּכָ ַמּגְ  

יׁש, ּטִ ִני ַעל ֹעֶצם ַהּפַ ַנּגְ

ִדיׁש ! ִרי ִׁשְחרּור ּגֹוְדֵׁשי ּגָ ַזּמְ

ָרב תֹון ־ ְקִריַאת ַהּקְ קֹול ַׁשּבָ

ַעל ֹסַהר ֶׁשל עֹוָלם ִנְרָקב :

ם ֵעַדי, ־ ַהּפֹוֲעִלים, ַאּתֶ  

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַמאי הּוא ִזיו ָׂשַדי...

ַסַער, רּוַח ַמאי, ִבי ּבְ ְ ַנּשׁ  

ַמי, רֹן ּדָ יִתי ַחג ּבְ ַהּצִ  

ָגִלים, ּדְ י ָהֵאׁש ֶׁשּבַ ַלּבִ

ים, ּלִ יִמים ַעל ִׂשיא ּגַ ְאּדִ ַהּמַ

רֹום חּו ָצפֹון ּדָ ְתַלּקְ ֶׁשּיִ

ְׁשֵמי ָמרֹום ! ֲאבּוקֹות ּבִ ּכַ

ם ֵעַדי, ָגִלים, ַאּתֶ ־ ַים ַהּדְ  

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַמאי הּוא ִזיו ָׂשַדי....

מרדכי אבי–שאול  

ראש חודש מאי   

קול העם, 30.4.1952

ִרי ַאּתְ רּוַח ַמאי ּזְ ִבי, ּפַ ְ ַנּשׁ  

ין ֵעיַני: ָהֲעָרֶפל ִמּבֵ  

ָבׁש. בֹוַרת ַהּדְ אֹור ּדְ ֶאְרֶאה ּבָ

ֶאְׁשַמע ִזְמזּום ָקִציר ָחָדׁש !

ל ּגָ ַהְׁשִחיִזי ַלַהב ַהּמַ

ל ! ְוַצְלְצִלי ִׁשיַרת ַהּטָ

ם ֵעַדי, ִנים, ַאּתֶ ּצָ ־ ַהּנִ  

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַמאי הּוא ִזיו ָׂשַדי...

ִׁשי ַאּתְ רּוַח ַמאי ִבי, ַיּבְ ְ ַנּשׁ  

ָאֳהַלי, ָמעֹות ּבְ ל ַהּדְ ּכָ  

ְמָטאֹות, ִדי ַהּסִ ּבְ ִבי, ּכַ ַנּגְ

דֹות ! ַהְזִליִפי ֵריַח ַהּשָׂ

ְרָוִרים עֹוִׂשים ָמחֹול, ַהּפַ

מֹול: ִבי ַהּתְ ְ ֶזה ַחג ֵצאָתם ִמּשׁ

ם ֵעַדי, ְרָוִרים, ַאּתֶ ־ ַהּפַ  

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַמאי הּוא ִזיו ָׂשַדי...

ִבי, ַהְמִריִדי רּוַח ַמאי ! ְ ַנּשׁ  

ל ֲעָמַמי: ֲהִיי ַאֲחַות ּכָ  

הֹום ִלְתהֹום, ין ּתְ ל ָנע–ָוַנד ּבֵ ּכָ

ִיד, ֵאין ַרחּום, ּצַ ּכֹוֵׁשל ּכַ

ֵאׁש ָפרֹו ָעָלה ּבָ ל ֶׁשּכְ ּכָ

ַוֲעָמלֹו יֹאַכל ּכֹוֵבׁש:

ם ֵעַדי, ים, ַאּתֶ ־ ַאִחים–ַעּמִ  

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַמאי הּוא ִזיו ָׂשַדי...

ִרי ַאּתְ רּוַח ַמאי ִבי, ַסּפְ ְ ַנּשׁ  

ו ַעם ַחי, ַעל ִמְתָרִסים ִמּגֵ  

ְרּדֹום, ֵצל ּגַ ּבֹור ּבְ א ּגִ ַעל ּגֵ

ִמים ִיּדֹם, ַחת ׁשֹוט ּדָ ֶׁשּתַ

ן ָרֶפה ַעל ֵאם חֹוֶבֶקת ּבֶ
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ְג'ַיאִניקֹולֹו יָענּו ֶאל ַהחֹוף ּבִ ֶׁשִהּגִ

ן ַעְרִבי ־  ף ַסּפָ ֶוֱהִקיָמנּו ַעל ַהּסַ

ֶאְזרֹעֹוָתיו ְׁשֻלָחִנּיֹות ְוִקְנֵצי קֹול לֹו,

ית ָאִבי.. ַדִים ־ ִמּבֵ ְוַהּיָ

ְענּו, ְוָלָאֶרץ ֲעִריִרי, ְוִהּגַ

ְוָלָאֶרץ ֵאין ּפֹה ֵאם, ִויִהי ָמה,

ַוּתֹאֶמר ַפאְטָמה "ַמֲהָרה, ַנֲעִרי,

א'." ֱאֹמר ָלּה 'ִאּמָ

י ִעיִרי. י ַלֲעִנּיֵ יָנר ִלי ֵמִאּמִ ָואֹוַמר: "ּדִ

י ָעִניִתי".. ־ ָואֹוַמר.  י. ּכִ ַאְך ָרַעְבּתִ

ּה: "ְׁשֵתה, ַנֲעִרי. ּדָ ֶרד ֶאת ּכַ ַוּתֹ

יָנר".. ְלָך הּוא ַהּדִ

ל ַהַחאִנים! י, ָאִבי ִמּכָ ַרְטּתִ הּוב ּפָ "ַהּזָ

ַראְנִז'יֶנס. י ָקִניִתי ִלי ּבְ ִדיַנר ִאּמִ ּבְ

ן'ִים. ין ָואִדּיֹות, חֹולֹות ְוָרַמת–ּגַ י ּפֹה ּבֵ ְכּתִ ִהְתַהּלַ

י ָקִניִתי ִלי ַסאְרִדיֶנס. ְדֵמי ִאּמִ ּבִ

ע? יָנר ִעּלָ ם ּדִ ְארִדיֶנס! ִמי ִמּכֶ ֶׁשֶהֱחָינּו ַהּסַ

ה?! ּבָ ְארִדיֶנס ִמי עֹוֶׂשה ּבֻ ִמּסַ

א ָלּה. ֶגיָה! ֶׁשֵאין ֶרֶׁשת ֶאּלָ ָיפֹו ְוַדּיָ

ם. יָנר ֻחּבָ ַלּבֶֹקר ְויֹאְכלּו, ְוַהּדִ

כֹור ַהַחאִנים. ט ַעל ּבְ י, ַהּבֵ ַאְבהּוָנא ֶׁשּלִ

מֹוהּו עֹוד. כֹור ָעִני ֵמֵאין ּכָ ִני ּבְ ַחְרּתָ ּבְ

ה? ּנָ ְׁשּתַ ׁשּור ַעל ַמֲעַׂשי ־ ָיִפים ְלַמה ּנִ

ַוֲאִני ִׁשְמָך ָקִניִתי ְלָעְבְדָך ְמֹאד."

ן  אבות ישורו  

פסח על כוכים   

הארץ, 23.5.1952

יֹום ֶאָחד ָלֲאָדָמה

ה ִמן ָפאַלאְסִטין, ָלֲעֻמּקָ

ִמן ַפאֶלְסִטיָנה הֹוְך הֹוְך,

ַנַען–ֶפְלָלִחין. ִמן ּכְ

יֹום ֶאָחד ָלֲאָדָמה

ים. ּדִ ֵלָאה ֶאת ַהּכַ ַהּמְ

ָמה, ְוָקָׁשה ִהיא ּוְמָאּדָ

ה ִהיא ְוִגיִדים. ַחּמָ

ֶדת ֶאת ֶעְרָיָתּה ֵאיָנּה ַמּגֶ

ְלרֹוְכֵבי ַעל ֲעָריֹות.

ֶדת ְלרֹוְכֵבי ְוֵאיָנּה ַמּגֶ

ַעל ֲאֹתנֹות ְצחֹורֹות;

ֶרָך ְרסּו ַלּפֶ ה ֶׁשּקָ ְוַעל ֵאּלֶ

ִעם ַצְלֶצֶלת ֹאְרחֹות,

ֶרא ּפֶ ה ֶׁשָעְמדּו ּבַ ַעל ֵאּלֶ

ָאח ְוָאחֹות ־  ּכְ

ה ְלֶפְלָלחֹו. ֲהלֹא ִיְׁשַאל ַהּלָ

ִמיד ִיְדרֹׁש ַלֵחֶלְך. ה ּתָ ַהּלָ

ָהָיה ֶזה ּפֹה ַיד ַמְלָאכֹו.

ֶלְך. ַיד ַהּמֶ ה ּכְ ַיד ַהּלָ

ֶׁשת ־  ּבֶ ה טֹוֵפׁש ָעָליו ּדַ ַוְיִהי ַהּלָ

ֶׁשת.. ּבֶ ַ ְוֶזה ּגֹוֵמל ָעָמל ַעל ַהּשׁ

ֶׁשת ־  ָהיֹו ִיְהֶיה ֲאֶׁשר נֹוֵׂשא ַׁשּבֶ

עְׁש"ט.. ֵיֶצר ִהיא ֶׁשל ֵאיֶזה ּבֶ
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ְוִתְׁשֲאִלי ֶאל ֵנס– 

נּוַעת–ֹחְבֵבי–ִׂשיָחה ּתְ

ס י ַהּנֵ ַעל ַעְרִבּיֵ

ִדיָחה". ֲאֶׁשר "ָקְברּו ּבְ

ָקְברּו ־ ַעד ֲהִקיצֹו

עֹות. ְטּבְ ד ַהּמַ ֶׁשל ּכַ

ְיַצְלְצלּו, ְלֵעת ְמצֹוא,

ָיִמים, ָׁשִנים, ֵמאֹות..

ה ַעד ָעֹמד ַיֲעֹמד ַהּלָ

ִאיׁשֹון ־  ְוַסב הּוא ּבְ

ּה ּלָ ְוֲאָדָמה ּכַ

ׁשֹוֶאֶגת יֹום ִראׁשֹון..

ת, ֲעָמַקִיְך, ׁשֹוַׁשּנַ ּבַ

ה ְלֶפְלָלִחים; לּו ׁשֹוַׁשּנָ

ה ־ ְולֹו ַעל ִמַנַעת ִמי ׁשֹוַׁשּנָ

ַסע ֶאל ּכּוִכים. ּפֶ

ְדִוין, ָהָאבֹות, ֶפְלָלִחין–ּבַ

ר ְלדֹור יֹוֵרׁש ־  דֹור ִמְדּבָ ־ ּכְ

ה ֶלֱאפֹות. ּתָ ִצּוּונּו ּפִ

ָנֵׂשם ַלְחָמם ְלֻחְך ָהֵאׁש.

א, ִמן ַמְלקֹח, א–ִאּמָ ְוַאּבָ

א ִמְלָקח ־ ־ ֵאׁש–ֵאל–ַרְבַרּבָ

ס לֹא ִלְׁשּכַֹח ִצּוּונּו ַיַהְנּדֶ

ח. ְוַעל ּפֹויִלין לֹא ִלְׁשּכָ

ֵני ָאִבינּו ָהיּו ּפֹה.. ּפְ

ִנים.. ָאז ָהִיינּו ֹעד ּבָ

ַמֲחפֹוא. ה ָאִבינּו ּבְ ַעּתָ

ִנים? ל ּפָ ֵאיְך ְנַקּבֵ

ָך–ַמְלָאכֹו ־  ֲהלֹא ִתְׁשֲאִלי ְלַעּמְ

ְוהּוא ֵחֶלְך ָפאַלאְסִטין.

הּוא ָהַלְך ּפֹה ֶאל ּכּוכֹו,

ֵלִתי.. ֶאל ַהּפְ

ְרּכֹו ְך ְוַעל ּדַ ְוַעל ּכָ

ּכּוִכים ־  ל ַמֲעֵׂשהּו ּבַ ּכָ

ת ַיֲעקֹב, ֲהלֹא, ׁשֹוַׁשּנַ

ְׁשֲאִלי ֶאת ַהחֹוִחים. ּתִ

ָרִצים ּפְ ְׁשֲאִלי ּפֹה ּבַ ּתִ

ְליֹות, ַצן ַהּסֻ ַעל ַקּבְ

ּבּוִצים ַעל ִקּבּוץ ַהּקִ

ֻלּיֹות; ְוַעל ִקּבּוץ ַהּגָ

ַוִתְׁשֲאִלי ֶאל ֵנס– 

ת–ִצּיֹון נּוַעת–ִחּבַ ּתְ

ס י ַהּנֵ ֶאת ַעְרִבּיֵ

ָלצֹון; סּו ּבְ ֶׁשּנָ

י ־  ְוִתְׁשֲאִלי ֶאת ּפִ

ין: ִים הּוא ַהּדִ ַעל ְׁשּתַ

י ַצר ִלי ַעל ַטּפִ

ין ָוִדין; ְוַצר ַעל ּדִ
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ר. אדם   

אורות לשלום, אורות לחיים  

משא, 26.3.1953

ִעם ַזְחִליֵלינּו ָיָצאנּו

ֶדה, ַלּשָׂ

תּוָלה  ַקְרַקע–ּבְ

ַלֲהֹפְך.

ֵלי ֶנֶׁשק ָעַרְמנּו ־ ּכְ

רֹוִבים ּוִמְקָלע,

ֵזי ַׁשְרְׁשרֹות ַאְרּגְ

ּדּוִרים נֹוְצצֹות–ּכַ

ָלרֹב.

ָיָצאנּו ַלֲחרֹׁש:

ְוֶלֱארֹב.

ִמּמּוֵלנּו ָיַׁשב מּוְסָטָפה

אֹו ַמְחמּוד ־

בּול, ֵעֶבר ַלּגְ ָפר ֶׁשּמֵ ֵני–ַהּכְ ּבְ

ְוָכמֹונּו ָאְרבּו

כֹונֹות  ְלדֹוֵרי ַהּמְ

ֶׁשָהְפכּו ַקְרַקע ַסְרָבִנית

ְוָזְרעּו.

בּול.  ּוֵביֵנינּו ָהָיה ַהּגְ

ְגבּול. ּכִ

ְוזֹאת ָהְיָתה ֶדֶרְך.

ֶרְך ֶׁשל ָעָפר, ּדֶ

ׁשּוָטה; ּפְ

ַעם ָהִיינּו יֹוְרִדים י ּפַ ּוִמּדֵ

ְסקּוֵסי ַמֲחֵרׁשֹות ָלסּוְך ּדִ

ְׁשָמִנים, ּבִ

ַעם ָהָיה מּוְסָטָפה יֹוֵרד, י ּפַ ּוִמּדֵ

מֹו ְ אֹו ַמְחמּוד, אֹו ַמה–ּשׁ

ַעל. ִלּיַ ת ּבְ ֲאָדָמה ִהיא ּבַ

ָרִהים ־  ם ִאיּבְ ם ַאְבָרָהם ּגַ ּגַ

ַער ָׂשָרה ִעּמֹו ַהּנַ

ְצִרים.. ָרה ִמן ַהּמִ ְוֹשָ

ְוָהֲאָדָמה ְוָהֲאָדָמה

ים. ּדִ ָעה ֶאת ַהּכַ ְמַבּלְ

ָמה ־  ה, ִהיא ְמָאּדָ ִהיא ַחּמָ

יִדים. ּגִ יִדים ַלּמַ ְוִהיא ּגִ

ָמה ה ּוְמָאּדָ ִהיא ַחּמָ

ִפְתָחּה ֶׁשל ַהּיֹוֶלֶדת. ּכְ

ְמֵלָאה ָלּה ֶאֶרץ ֲאָדָמה

ְולֹא נֹוֶעֶדת. 



118 119־  ־ 

עֹוד ָקט ־ 

ה ־ ִהּנֵ

, יּהַ ֲאִני רֹוִבי ַמְגּבִ

ה  ִהּנֵ

ּוֶֶנת ָאָדם ַעל ַהּכַ

ה ִהּנֵ

ֵאי–ִמי ָיָצא 

ְחְלָקה. יא–ַהּמַ ִמּגֵ

יר ־ ָניו ֵאיִני ַמּכִ ֶאת ּפָ

ים... ְרּתִ )ֵהן לֹא ִהּכַ

בּוָרה י ַרק ֵׁשם–ּגְ ְרּתִ ִהּכַ

ֶׁשל ַאִחים–לֹוֲחִמים

ֲעֵדי–ָמֶות

ים(. כּות ַלַחּיִ ַעל ַהּזְ

ְוהֹוֵלְך ֶאל ֵמֵעֶבר

ֶרְך ־ ַלּדֶ

בּול! הּוא עֹוֵבר ֶאת ַהּגְ

ץ ָטֶלה ְוִכְבָׂשה. ְמַקּבֵ

ָעלֹות ְלָפָניו ְמַנֵהל ־

ֲחָזָרה ֶאל ְׂשֵדה 

ַמְרִעיָתם

ָפר. ֶדֶרְך ַהּסְ ְוצֹוֵעד ּבְ

ם ִנְמָסְך ֶאל ֲעַפר– ְוַהּדָ

ֶרְך  ַהּדֶ

דֹות ּופֹוֵׁשט ֶאל ַהּשָׂ

ֶרְך, ְוצֹוֵבַע ֶאת ַהּדֶ

ֶאל ׁשּוֶליָה ַהֲחרּוִׁשים,

ָלִפים. ְ ֶאת ַהּשׁ

ם. ּלָ ּכֻ

ץ ְלַקּבֵ

זּורֹות ְבׂשֹוָתיו ַהּפְ ּכִ

דֹות. ּשָׂ ּבַ

יֵנינּו, ְוָרְבָצה ּבֵ

ּתֹוְבָעִנית,

ה, ְמַצּפָ

ֶרְך ָעָפר ָצָרה ּוְפׁשּוָטה ־ ּדֶ

בּול. ַהּגְ

ִמּמּול

ִנְמָׁשְך ַהּוָאִדי ־

ְחָלָקה יא–ַהּמַ ּגֵ

ֵאיִני יֹוֵדַע 

י ־ ְמּתִ ִאם ִנְרּדַ

ֱאֶמת.  אֹו ִאם ָרִאיִתי ּבֶ

)ְׁשַעת ָצֳהַרִים זֹו ָהְיָתה 

ם ־ ּלָ ָיְרדּו ִלְסֹעד ּכֻ

י(. ְוַאְך ֲאִני ִלְׁשֹמר ִנְׁשַאְרּתִ

י מּוְסָטָפה ְוֵאין זֹאת ּכִ

תֹו ִנְמֵנם, ֶעְמּדָ ּבְ

)קֶֹדם ְרִאיִתיו יֹוֵׁשב ָזקּוף,

ף.( ּבֹו ִנְכּפַ ה ּגַ ַעּתָ

ֶלף  ֶ ְׂשדֹות–ַהּשׁ ִביב ּבִ ּוִמּסָ

ְבׂשֹוָתיו ָהְלכּו, ּכִ

רּו. ּזְ ָהְלכּו ְוִהְתּפַ

ָהְלכּו, ִהְרִחיקּו–ֶלֶכת ־

ֶרְך.  עֹוד ְקָצת ְוַגם ֵיְצאּו ַלּדֶ

עֹוד ְקָצת ּומּוְסָטָפה 

ִיְתַנֵער.

ָירּוץ.

ץ צֹאנֹו ׁשּוב ְלַקּבֵ
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ְיָלֵדינּו

ַנִים. ְ עּוִטים ַהּשׁ ַהּפְ

י ְנָבֵרְך ִאיׁש ֶאת ָאִחיו  ּכִ

ָׁשלֹום,

ִים. ין ַעְרּבַ עֹות ֶׁשּבֵ ָ ּשׁ ּבַ

ְך ַה"ַפְרֶמל"  ְוַאַחר–ּכָ

ָיבֹוא 

ה: ָרה ָהֲאֻדּמָ ְרּכָ ּכִ ֵחִני ּבַ ְוִיּקָ

ִקים  ׁשּוב ַנֲערֹם רֹוִבים ְמֻאּבָ

ִלים ז ּכֵ ּו"ְגִריֶזר" ְוַאְרּגַ

ע ְוִנּסַ

ְיָתה. ַהּבַ

ִני  ֵ ד ַהּשׁ ּוִמן ַהּצַ

ה, ְקּתָ ן–ָאָדם ַיֲחזֹר ַלּבִ ּבֶ

ְכָלה, ּמִ ַיֲעֶלה ְמדּוָרה ּבַ

יר ן ִיְתֶלה ַעל ַהּקִ ָ רֹוֶבה ְמֻיּשׁ

ֵחֶפץ לֹא ִנְרָצה. ּכְ

א.  ְוַלְיָלה ּבָ

ְיָלה אֹור ִיְרֹמז ְוִעם ַהּלַ

ִתיב ַהל"ה. ִמּנָ

ּוְמדּוַרת ִמְכָלה

ת ֶאד–ֵדיר. ֵמִחיְרּבֶ

ְוֶזה מּול ֶזה אֹורֹות ָיִאירּו 

ִלְבֵני–ָאָדם,

ַחת אֹוָתם ַהּכֹוָכִבים. ּתַ

ים. אֹורֹות ְלָׁשלֹום. אֹורֹות ְלַחּיִ

ֶצת  ְוַכּוֶֶנת רֹוִבי ְמַקּפֶ

ד, ּיָ ּבַ

ָיד ְׁשתּוָקה 

ְוׁשֹוַקַעת

לּוִלית–ָחֶזה ּוֵבין ִרְגֵבי–ּתְ

ּתֹוַקַעת

ֶנה... ֶאת ַהּקָ

ִליָאה... ּפְ

הּו?... ַאּיֵ

ֶנֱעַלם.

ם ְוַרק ַהּדָ

ִנְׁשַאר ־

ּוְבֵעיַני עֹוד ְמַטְׁשֵטׁש

ֶרְך הּוא ֶאת ַהּדֶ

ין ָאָדם ְלָאָדם. בּול ּבֵ ְוֵאין ּגְ

ִתי  ְורֹוֶצה ֲאִני ֵמֶעְמּדָ

ָלֶרֶדת

ְוֶאל מּוְסָטָפה אֹו ַמְחמּוד

מֹו–ָאִחי ְ אֹו ַמה–ּשׁ

ָלֶגֶׁשת

ּוְלהֹוִׁשיט לֹו ָיד.

ִלְׁשֹאל ָׁשלֹום ְלִכְבׂשֹוָתיו 

ְולֹו, 

ְוִליָלָדיו

ְׁשַאל הּוא ְוֶׁשּיִ

ְׂשדֹוֵתינּו  ֶׁשם ּבִ ִאם ַהּגֶ

ַרב.

ְׁשַאל ְוֶׁשּיִ

ַרץ ָבר ּפָ ַהִאם ַהֶיֶרק ּכְ

ֲעֵלי ָהֵרינּו,

ְוִכי ִיְׁשַאל ִלְׁשלֹום 
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ד" ַעל ָהֶרַצח, "ַמְׁשִקיֵפי–ִמן–ַהּצַ  

ִליִטים ַמֲחֵנה–ַהּפְ ע ּבְ ּצַ ֶׁשּבֻ

יר–ָיִסין ָהָאיֹם... ִסְגנֹון ּדִ ּבְ  

ׁשּוט ְמַזֵעק י ָהָעם ַהּפָ ּכִ

ֶגד לּוִיים לֹו ִמּנֶ יו ַהּתְ ֵמַחּיָ  

תּוִנים בּולֹות ַהִחְרחּור, ַהּנְ ַעל ּגְ

ְרּתֹו ֶׁשל רֹוֵדן: ּקָ ְלַחְסֵדי ּבִ  

ימּוִני ׁשֹוָלל !.. –"לֹא אֹוִתי ַתְרּדִ

ד ַהחֹוֶנֶקת י ַאַחת ִהיא ַהּיָ ּכִ  

ִלְנִׁשיַמת ִיְׂשָרֵאל ְוִלְגרֹון

ן!".. ְרּדֵ ֵעֶבר ִלְגבּול ַהּיַ ֶׁשּמֵ  

ְזֵעי– ד, ָהאֹוֶכֶלת ּגִ זֹו ַהּיָ

ֶבת, ־ ַרּקֶ ים ּבְ ַעְצָמאּות–ָהַעּמִ  

ְרֵאי– ד ַהְמַכּוֶֶנת ּפִ ִהיא ַהּיָ

ית... ִרּבִ ְטחֹוֵננּו ְמכּוֵרי–ּבְ ּבִ  

.     .      .      .      .      .      .      .      .      .

.     .      .      .      .      .      .      .      .      .

ְבָחן ין ִמְבַחר ְׁשֵאלֹות ַהּמִ ּבֵ

ֵיׁש ַאַחת ֻאְמָלָלה ְונֹוֶקֶבת ־  

ּפּול ָהִעְבִרי" ְׁשֵאַלת "ַהּטִ

ְׁשֵאַלת ְׁשֵאָלה ֲעָרִבית!.. ּבִ  

] יוד–חת ]אלכסנדר פן  

השאלה הנוקבת  

קול העֿם, 9.9.1953 

ְבָחן, ין ִמְבַחר ְׁשֵאלֹות ַהּמִ ּבֵ

ָאְׁשיֹות ְמִדיָנֵתנּו לֹות ּבְ ַחּבְ ַהּמְ  

ִעּגּול ְמַסְחֵרר ְוָנעֹות ּבְ

ית, ִרּבִ ֶׁשל ַמְלֵוי–ַעְצָמאּות–ּבְ  

ה ּוְמרּוָדה, ֵיׁש ַאַחת, ֲעִנּיָ

ָיֵדינּו, ־ ר ּבְ רֹוָנּה ְמַפְרּפֵ ֶׁשּגְ  

ּפּול ָהִעְבִרי" ְׁשֵאַלת "ַהּטִ

ְׁשֵאַלת ְׁשֵאָלה ֲעָרִבית. ּבִ  

ה ֹחֶסר ִזְכרֹון–ֶהָעָבר! ּמָ ּכַ

ה ֹעֶדף ִחּקּוי–ַעד–ִאּוֶֶלת ּמָ ּכַ  

מֹו ֶׁשל ָהָעם, ְלעֹוְמֵדי ַעל ּדָ

ֶׁשֻהְגָלה ְוִנְׁשַחק ֲהמֹוִנים, ־  

ה, ָ ְרִדיָפה ַאֲחֵרי ָהִאּשׁ ּבִ

ַהּכֹוַרַעת ִלְהיֹות ֵאם ְלֶיֶלד,  

ְגָלה ֵגרּוׁש "ָהאֹוֵיב" ֶׁשּנִ ּבְ

ת ְׁשמֹוִנים !. ְדמּוָתּה ֶׁשל ְזֵקָנה ּבַ ּבִ  

ְמָׁשל, ֵהד–ֵהיָדד ִנְצחֹונֹות ַהּמִ

ְטחֹונֹו ֲעֵלי ְזרֹע ית ּבִ ְׁשּתִ ַהּמַ  

ֵדי–ַאְדָמָתם ְמַעּבְ ָחה ּבִ ּלְ ֻ ֶׁשּשׁ

ּה. ה ֶאל ַטְרּפָ ת ַהַחּיָ ַחּמַ ּבְ  

ה ֹהד ּמָ ה "ֹאֶמץ ִעְבִרי"!.. ּכַ ּמָ ּכַ

יָקה ִלְזרַֹע ְיבּוִלים, ֶׁשִהְסּפִ ּבַ  

ָך ְך, ִיְׂשָרֵאל, ֶמְמַׁשְלּתֵ ֶמְמַׁשְלּתֵ

ה!.. ַהּיֹוֶזֶמת ִעְסֵקי–ַהֶחְרּפָ  

ָוָעה ּזְ י ָהָעם ־ לֹא ָידֹו ּבַ ּכִ

יַחת ִעּתֹוִנים ּופֹוֶרֶצת ַמְרּתִ  

ְדֵרי ּכֹוָתרֹות ָראִׁשּיֹות, ִמּגִ

ֶׁשָהְפכּו ְלמֹוֶרֶׁשת יֹוְמיֹום!..  

ּיֹות ַהל עֹוֶלה ִמּפִ ְוַהּצַ
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שלנו כי הבית הפך לחורבה, וכל מה שהיה בו נשבר ונהרס. פצצה פגעה בבית 
וכל מה שהיה בו ולידו נהרס. כל השכנים ברחו ולא נשאר איש. פחדנו לחזור כי 
המצב היה לא יציב והיו הפצצות ומלחמה ובגידה. האנשים חששו לחזור כי פחדו 

שיהרגו אותם.
בבעלות המשפחה שלי היה בית. היהודים נכנסו וכבשו אותו. הבית היה בדרג' 
הצליח  שלי  אבא  זמן  היום. אחרי  הזה  לאזור  קוראים  איך  יודע  לא  אני  אלימן. 
לשחרר את הבית, להוכיח שהוא רכוש שלו, ולהשכיר אותו לאנשים. אחרי תקופה 
לנו  הודיע  לא  גורם  אף  אותו.  הרס  מי  היום  עד  ידוע  ולא  נהרס  הבית   קצרה 
למי  מושג  לי  אין  בניין.  בנו  במקומו  שריד.  שלנו  מהבית  נותר  ההריסה. לא   על 

הוא שייך.
להדר  הולכים  כשהיינו  היהודים.  עם  טובים  קשרים  לנו  היו  הכיבוש  לפני 
ההיתקלויות  כשהחלו  ואמיצים.  טובים  היו  בינינו  היחסים  אצלם,  קניות  לעשות 
נוצרו שנאה ובגידה. נעלם האמון בין שני הצדדים ונהיה מאוד קשה לערבי לדבר 

עם חברו היהודי. 

, אבו סלים אבראהים בירומי
1937 נולד בחיפא, 

חי בעכא

2004 עכא, 

התחילו  הקשרים  אבל  היהודים,  עם  טובים  בקשרים  בחיפא  היינו   1948 לפני 
וכולי.  פצצות  יום,  כל  ירי  אז  שומעים  היינו  המלחמה.  פרוץ  אחרי  להתדרדר 

היהודים גרו במעלה ההר ואנחנו גרנו בעיר התחתית.
יום אחד פתאום בשעות  זוכר,  ותחילת המלחמה, אני  בסוף המנדט הבריטי 
אנחנו  למה  ושאל  בבהלה  נכנס  שלי  דוד  בדלת.  חזקות  דפיקות  שמענו  הבוקר 
עדיין ישנים. חיפא נפלה. היהודים נכנסו וכבשו אותה. כשפתחנו את הדלת ראינו 
שבור  היה  הכל  כי  לצאת  יכולנו  לא  בחצר.  הדלת  ליד  וברזל ופצצות  כדורים 
והרוס. הסתכלנו החוצה מהחלונות וראינו את כל האנשים רצים. הלכנו אל המנזר, 

לשם הגיעו והתאספו אנשים. ישבנו על הרצפה חסרי אונים ופוחדים.
שדיברו  אנשים  למנזר  הגיעו  מתוכנן.  היה  שהכל  לנו  התברר  מאוחר  יותר 
איתנו בערבית והתחילו לחלק אותנו לקבוצות, בכל קבוצה עשרים איש בערך. 
לקחו אותנו אל הנמל, שם התרכז הצבא הבריטי החמוש שהעביר אותנו ללבנון 
אמורה  היתה  היא  בעכא.  ועגנה  איחרה  שלנו  הספינה  למזלנו,  ]עכו[.  עכא  דרך 
להמשיך בהפלגה למחרת היום. ככה אני והמשפחה שלי נשארנו בעכא אצל קרובי 

משפחה. האחרים המשיכו ללבנון.
לאונייה שבה היינו אמורים להפליג ללבנון למחרת קראו זחאפה, אונייה קטנה 
שרק מעט אנשים נכנסים לתוכה. האונייה לא הגיעה. חשבנו לברוח בדרך היבשה, 
דרך ראש הנקרה. החלטנו לדחות את הנסיעה בשבוע, אבל כשניסינו לנסוע ללבנון 

אחרי שבוע, הדרך היתה סגורה.
בעכא, כל הבתים היו פתוחים, מלאים רהיטים, ריקים מאנשים. המשפחה שלי 
מצאה בית שבו היו רק מיטה וכמה רהיטים. כנראה שאנשים עניים גרו שם. נשארנו 
בבית יום או יומיים ואז הגיעו היהודים. הם אספו את כל הנערים בגילאי שבע–
עשרה, שמונה–עשרה. אחי היה בין העצורים. לא הבנו למה עצרו את הנערים. אמא 
סירבה ללכת ללבנון בלי אחי. בגלל זה נשארנו בעכא. בסוף היהודים שחררו את 

הנערים, וביניהם גם את אח שלי, לאחר שהחליטו שאין שם אנשים מסוכנים.
באותה תקופה דוד שלי, שהיה בעל חנות בחיפא, החליט לנסוע לעיר בכדי 
להביא כסף שהשאיר בחנות. ביום בו נפלה חיפא והאנשים ברחו, דוד שלי עזב את 
החנות ובתוכה מגירה מלאה בכסף. המשפחה שלי ביקשה ממנו לעבור דרך הבית 
שלנו ולהביא ממנו רהיטים וחפצים אחרים. הוא נסע ומצא את הדירה ריקה, וגילה 

שגם את החנות בזזו. הוא חזר לעכא בידיים ריקות.
רדפו  חקרו,  אישורים,  שחילקו  יהודים  ופקידים  קצינים  הרבה  היו  בעכא 
 ועקבו אחר האנשים. אני הייתי קטן ולא הבנתי מה קורה סביבי. לא חזרנו לבית 
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רּוַח, רּוַח, רּוַח,

ל, ל ָהֹמה, ַיּלֵ ְחּדַ ַאל ּתֶ

ָׂשא ִקיָנה ַעל ַפְטֶמה,

ָׂשא ִקיָנה ַעל ִיְׂשָרֵאל !

ָתּה, ִוּיָ חֹולֹות ָקְברּו ֶאת ּגְ ּבַ

ָרֶאה ְוָתִעיד, ְלַבל ּתֵ

ַקל ַהחֹול ַאְך ָׁשְכחּו, ֵמה ּיֵ

ְתִמיד. ְוָהרּוַח ַמה ּיַ

ר ְרּגֵ ר ּגַ ְרּגֵ י ָהרּוַח ָנָׂשא ּגַ ּכִ

ה. ע–ַיְלּדָ ַעד ָחַׂשף ֶאְצּבַ

ר ֶאת ַהחֹול, ְרּגֵ ר ּגַ ְרּגֵ ָנָׂשא ּגַ

ף ֶאת ָיָדּה. ף ִלּטֵ ַעד ַלּטֵ

ֲחֹפר, ֲחֹפר, ָהרּוַח,

יל, ַעד ּתֹום ־ ַהּלֵ

ה ֶאת ֵסֶבל ַפְטֶמה ּלֵ ּגַ

ת ִיְׂשָרֵאל ! ְוֶאת ֶחְרּפַ

ַחר ־ ַ ּשׁ ָׁשּה ּבַ ָיְצאּו ְלַבּקְ

ָיד חּוָמה ָצְמָחה ֵמחֹול.

ָעְמדּו, ָׁשְממּו, ִהְקִׁשיבּו ־

אֹול. ְ ה ָקְרָצה ִמּשׁ ַיד–ַיְלּדָ

אֹוֶפל–ְׁשאֹול ִהיא ׁשֹוֶכֶבת י ּבְ ּכִ

ְוָיָדּה ַעל ַסף ָהעֹוָלם.

ֶמׁש, ֶ ַרַעד ַהּשׁ ְזַרח ּבְ ַוּתִ

ָרֲעדּו ָאָדם ָוָים.

רּוַח, רּוַח, רּוַח,

ל! ל ָהֹמה, ַיּלֵ ְחּדַ ַאל ּתֶ

ָׂשא ִקיָנה ַעל ַפְטֶמה,

ָׂשא ִקיָנה ַעל ִיְׂשָרֵאל !

שיר זה, שנמצא בעזבונו של א. ל. שטראוס, נכתב לאחר שנתפרסמו בעיתונות ידיעות    

על מקרי–אונס ורצח של נערות ערביות שבוצעו בנגב על–ידי חיילינו. 

אריה ל. שטראוס  

יד פטמה   

מתוך "שני שירים", על המשמר, 18.9.1953 

ה ִהיא ַפְטֶמה, ָעְפָרה ַרּכָ

ה לֹא ָיְדָעה ִאיׁש, ַיְלּדָ

ית ָאִביָה ָחְלָמה ָלּה ַעל ַסף ּבֵ

ִביׁש: ּכְ ּיּוט ּבַ ַעד ָעֹמד ַהּסִ

ֲאָוה כֹוִנית ְלהּוַטת ֵעיֵני ּתַ ַהּמְ

ָחה, ־ ֵזָלה ִׁשּלְ ּוְזרֹועֹות ּגְ

ְרֶניָה, ִצּפֹ ָוּה ּבְ ל ּגֵ ָרַתת ּכָ

יָה ִנְלְקָחה. ֶטֶרף ְלִׁשּנֶ ּכְ

רּוַח, רּוַח, רּוַח,

ל! קֹול ָהֵרם, ְנִהי ַיּלֵ

ָׂשא ִקיָנה ַעל ַפְטֶמה,

ָׂשא ִקיָנה ַעל ִיְׂשָרֵאל!

ָחְטפּו ַלחֹולֹות ֶאת ַפְטֶמה,

יֵניֶהם, ם ּבֵ ַבּיָ ָׁשְקָעה ּכְ

ּה, ָעׂשּו ָלּה לּו ּבָ ְתַעּלְ ַוּיִ

ֵעיֵניֶהם. ֶאת ָהַרע ַהּטֹוב ּבְ

ם ָחָמס, ְׁשַאג ַהּיָ ַוּיִ

ָנת ־ ְ ְיָלה ִמּשׁ ְזַעק ַהּלַ ַוּיִ

ַעל  ִלּיַ ֵני ּבְ ִׁשְבָעה ּבְ

ַעל ַנֲעָרה ַאַחת!

רּוַח, רּוַח, רּוַח,

ה יֹוָמם ָוֵליל! ְכּיָ ְׁשֹמר ּבִ

ָׂשא ִקיָנה ַעל ַפְטֶמה,

ָׂשא ִקיָנה ִיְׂשָרֵאל !

לּו אֹוָתּה ְוֶאת ַעְצָמם, ִחּלְ

ם. ּה ְוַאף ַעּמָ ַעּמָ

לּו ֶאת אֹור ּכֹוָכֵבינּו ִחּלְ

ַעל ֶאֶרץ ָוָים.

ֶׁשק, בֹוד ַהּנֶ לּו ֶאת ּכְ ִחּלְ

ֵאׁש, יָתם ּבְ ֶׁשֵהֵגן ַעל ּבֵ

בֹוד ַהֵחֶׁשק, לּו ֶאת ּכְ ִחּלְ

ׁש. ֹו ַעם ָוַעם ִיְתַחּדֵ ִאּשׁ ּבְ
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י ִלְמׁשֹוְך ְוִלְׁשּדֹוד, ־ ַוֲאִני, ֶׁשהּוַבְלּתִ

יִתי ִלְׁשּתֹות ּתּוי ֻרּמֵ י–ַהּפִ ַסּמֵ

בּוִלי. ַחְרֵחר ַעל ּגְ י ַהּמְ ִמּפִ

יִתי ַמְגֵלב ַעד–זֹב–ְלָחַיי, ֻהּכֵ

יִתי ָמרּוד. ִני–ּבֵ ְרַעב ּבְ

י, י ַחּיַ ה, לֹא ָיַדְעּתִ ַוֲאִני, ַהְמֻׁשּסֶ

ְמִחיר ִעּנּוַיי, ֶניָה, ּבִ ְואֹוָתּה ַעל ּבָ

ְכַפר ַיהּוד. י ּבִ ָרַצְחּתִ

"ִרּמֹון ֶאל ָחְדָרּה ־ ּוְמַטר–ִרּמֹוִנים

ָפִרי, ָחַלף. ֶהְחִריב ֶאת ּכְ

ה ַעל ָמָנה ־ ַוֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ּנָ ּמֶ

נֹות ַאְלמֹוִנים, ָנְפלּו ְונֹוְפִלים, ָקְרּבָ

ַצו ִמיְסֶטר ַדָלס אֹו ְגלֹוּב. ּבְ

ָקם ־ י ִמְדרֹׁש ְמִליַצת–ַהּנָ ְלּתִ ִהְׂשּכַ

ַרק זֹאת, ֲאדֹוַני, ֶאְדרֹׁש:

ַהְקִׁשיבּו ְלקֹול–ִנְרָצִחים ־ ַזֲעָקם

ִלְבִרית–ַאֲחָוה ָהָיה ְוָקם,

ֵדי ֶׁשַהַחי ַיֲחרֹׁש"... ּכְ

ה ָ ַמר ְוָלַחץ ֶאת ְיֵדי ָהִאּשׁ הּוא ּגָ

ה ְוָידֹו ָקָׁשה. ְוֵעינֹו ַרּכָ

.     .      .      .      .      .      .      .      .      .

.     .      .      .      .      .      .      .      .      .

ְעֵזַע" ְמֹאד, 'ּב "ִמְזּדַ ...ּוְבעֹוד גֹוְלְדִוין ּגַ

ן ־ קֹולֹו ְמַרּטֵ ּוְבעֹוד ִמיְסֶטר לֹוְדג' ּבְ

ֵני–ָׁשלֹום ְלֵמאֹות אּום ּבְ ס ַהּנְ ְמַגּיֵ

ן!.. בּולֹות ִיְׂשָרֵאל ְוַיְרּדֵ ַעל ּגְ

] יוד–חת ]אלכסנדר פן  

נאום הנרצחים  
  

קול העם, 23.10.1953 

בקיביה"  שהתרחש   , ן האחרו המקרה  פרטי  את  בשמעה  הזדעזעה  "ממשלתי 

 . . . התוקפנות"  את  לעצור  מנת  על  בצעדים  לנקוט  ן  הבטחו מועצת  "על   . . . 

' באו"ם( דג ולו ב  ג' ן  י ו גולדו )מדברי 

ְעֵזַע" ְמֹאד 'ּב "ִמְזּדַ ּוְבעֹוד גֹוְלְדִוין ּגַ

ׁשּות ִמּקֹולֹו ָהרֹוֵטן: ְוסֹוֵחט ִהְתַרּגְ

ָמעֹות ַח ּדְ ּוְבעֹוד ִמיְסֶטר לֹוְדג' ְמַיּפֵ

ן: ְו"ָחֵרד" ְלִבְטחֹון ִיְׂשָרֵאל ְוַיְרּדֵ

ּוְבעֹוד ַׁשְרְלס ַמִליק לֹוֵטׁש ְלׁשֹונֹו

ּוֵמִניף ַעל רֹאׁש אּו"מ ֶאת ַאְרֵזי–ְלָבנֹון

ן "ְלַׁשּנֹות" ּיָ ס ַהּדַ ּוְבעֹוד ֶׁשֻמּטָ

בֹון ־־ ְדָברֹו ַהּנָ ּיּון ּבִ ּוּוֵני–ַהּדִ ּכִ

ַמת–נֹוֲאִמים רֹוְזדֹור, ָלאּוָלם, ֶאל ּבָ ־־ ִמּפְ

ְרֶׁשֶרת, ַ חּוְליֹות–ַהּשׁ ְצמּוֵדי–ָסְך, ּכְ

ים, ִבים, ְקרּוֵעי–ֶפה, ִנְרְצֵחי–ְׁשֵני–ַעּמִ ִמְתַיּצְ

ְנִציֵגי ָהֵעדּות ָהַאֶחֶרת.

ִסּיּוט– ף ּבְ אּוָלם, ֶׁשֻהּצַ ַהס ָהְׁשַלְך ּבָ

ִׂשיאּות. ְׁשבּו ֶאל ֻׁשְלַחן–ַהּנְ ִתים, ֶׁשּיָ ַהּמֵ

ר ־ ֶקט ַהּמַ ֶ ּוִבְגבֹור ֶזה ַהּשׁ

ָקם ָהרּוג ֲעָרִבי ְוָאַמר:

ַח ּלֵ י ּפִ ּדּור ְיהּוִדי ֶאת ִלּבִ ־ "ּכַ

ַלְיָלה ָאֵפל ְוצֹוֵנן. ּבְ

ח, י רֹוֶעה ּוַפּלָ ַדְלּתִ ַוֲאִני, ֶׁשּגָ

ח ֵעֶׂשב ַהּלַ ָמָצאִתי ִקְבִרי ּבָ

ן. ּנֵ ִעּתֹון ־ ִמְסּתַ ְׁשִמי ּבָ

"ִלי ְמִזיַמת ְסָיִגים ּוְגבּולֹות.

ִׂשְנַאת ִיְׂשָרֵאל ־ לֹא ִלי.
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ָנֵביֶהם, ְנִזין ִמּזְ ָאץ ֲעַנן–ַהּבֶ

ף ֶאְתָנן. ּבּוז ְיַרּדֵ ּכַ    

טּוִׁשים ־  ִסים ַהּנְ ְרּדֵ ְוַהּבֶֹׂשם ָהעֹוֶלה ִמן ַהּפַ

ֹוד, בֶֹׂשם ַהּשׁ ּכְ   

ָפה, ְׂשחֹוק ַמּגֵ ָפִנים ּכִ ּוְסָמַדר ַהּגְ

ה! ה ְוַחּדָ ים ְצֻהּבָ ּנִ ֵיׁש–ֵׁשן ַלּתַ  

זֹו ַמֲחַלת ִיְׂשָרֵאל ׂשֹוֶרֶפת ֵאין–קֹול,

מֹו ְלָבָנה ִנְגַרַעת ּדּוָמם, ּכְ

ִתים ִנְטָרָפה.  ֵאם ַהּמֵ ּכְ

י ַלּבֹוִכים ִלְבּכֹות ִכי ֵאין ּדַ ַרק ּבְ

ְמָחִקים! חּוִקים ְוַלּנִ ָבר ַלּדְ ְוֶאְגרֹוף ֵאין–ּדָ

ְכָלִמים ֶאל ְׁשֵמי–ְמרֹוִמים יטּו ַהּנִ ָאז ִהּבִ

ה ְמרּוִמים. ְוִהּנֵ   

ֵכֶלת–ְיהּוָדה ֶאל ּתְ   

מֹו ּבֹוץ ְנמּוָכה. ּכְ   

יבֹוִזים ָמְלאּו ֵאׁש–ֲחֵׁשָכה ָאז ֵעיֵני ַהּנִ

ה ִנְפָלָאה ֵהִריָעה ַעְצמֹוָתם ְוַחּמָ

ים ַעד ִזיו–ִחיָדה. ְיׁשֹוְררּו ֶחְבֵלי–ַחּיִ

ע. הלל  

הניבוזים  

משא, 5.11.1953

יֶהם ּלֵ חּוִרים ַהֲהרּוִגים ִמּגַ ֵיׁש יֹום ָלבֹוא ַהּבַ

ָמם ְוִלְׁשקֹול ְיבּוָלם, ח ּדָ ּמַ דֹות ֶׁשּצִ ִלְפקֹוד ַעל ַהּשָׂ

ה מּוְגָלה. ְוִהּנֵ   

רֹאׁש ְנָחִלים, ְוַיְרקֹון–צֹוָאה. ֶצַפע ָרץ ּבְ

ַׁשֲאָנָנה ְירּוָׁשֵלם ְוֵחיָפה ְנָבָלה,

דֹוָלה, ֶסף ַהּגְ ין ַהּכֶ ַסּכִ ָׂשֶריָה ּבְ ְוֵתל–ָאִביב ֲחרּוָׁשה ּבְ

ה. ּוְבַׂשַער ִעיר ָוִעיר ׁשֹוַחד רֹוֵכב ֻחְלּדָ

ם ִלְמִריָבה. חּוִרים ְלָׁשלֹום ְוהּוַׁשב ֶנְגּדָ ָאז ָׁשֲאלּו ַהּבַ

י ָעָלה ָאז ָׁשֲאלּו ִליִדיָדם, ְוהּוַׁשב ּכִ

ְמָׁשָלה! ם ַהּמֶ ֻסּלַ ּבְ   

ָדם ָׁשֲאלּו ָאז ִלְמַפּקְ

ד י ֻׁשּדָ ד ּכִ ְוֻהּגַ

ם ־ ְוֶאל ִאּמָ

ְוָנַדם ְמִׁשיָבם.

ֶׁשֶקט ָמְלָאה ִיְׂשָרֵאל   

ם ֵלא ִמּיָ ם ַהּמָ ּיָ ּכַ   

ר, ּמָ ְוִכְמלֹא ַהֹחֶמץ ּבַ   

ְסָחר ־ ִמְרָמה ְוִכְמלֹא ַהּמִ   

ה. ה ־ ֶחְרּפָ ְוִכְמלֹא ַהֶחְרּפָ   

ים, ה ַהַחּיִ ַעִין ֶנְגּדָ ִתים ַעִין ּבְ ָאז ָקְרבּו ַהּמֵ

ִתים לֹא ָראּו, ּמֵ ים ּבַ ְוַהַחּיִ

ִתים ֶסף לֹא ִנְבַהל ִמן ַהּמֵ אּום ִמן ַהּכֶ ֶׁשּמְ

ֶסף. ֵהיָכל ִנְבֲהָלה–ּכֶ ה–ּבְ ֻחְלּדָ ים ּכְ ְוֵעין ַהַחּיִ

ֶסל ָׂשֵרי–ִקְרָיה ּוְסָרֶניָה, ּכֶ

ְוׁשֹוְטֵרי ִעיר–ִעיר ְוסֹוֲחֶריָה

ְפֶאֶרת–ַהֲחמּוָסה, ִליּטּוֵפי ַהּתִ ֵני ָהָעם ּבְ חֹוְלִפים ַעל ּפְ

ְבָרח, ּפּוְך ּוַבִחּיּוְך ַהּמָ ּוְנׁשֹוֵתיֶהן צֹואֹות ּבַ



132 133־  ־ 

אלכסנדר פן   

היד הזאת  
 

קול העם, 2.4.1954

וטי פי פלקט   

ְלָעד ֶאל ַאְבֵני ַהּגִ

ֲעֹמד ּוְרֵאה

ל ֶנֶקב. ֵאיַמת ּכָ ַוֲהֹפְך ּבְ

ָחר ֶׁשל ָהֵרי– ֶאְבָלם ַהּנִ ֲחרֹון–ֵאׁש ּבְ

ֶגב. ּנֶ ֹחֶׁשת ּבַ ְרֶזל ְוַהּנְ ַהּבַ

י ָׁשְלָפה ֲעָרָבה ֲעֵברֹות ִעְורֹות ּכִ

ּה עֹוֶבֶרת, ה ּבָ ְוִׂשְנָאה ְמַׁשּסָ

את! ־ ּשֵׂ ְמָרה ַהּנִ ַהּזִ

רֹות ָוּ רֹות–ּכַ ָוּ ּכַ

בֹורֹות ֶׁשל עֹוֶפֶרת, ְך ּדְ ִזְמְזמּו ּבָ

ֶרת... ֶוּ ם ַהּכַ ּוִתְמָלא ּדֶֹבׁש–ּדָ

ר ־ ּמֵ ... ְוַהּקֹול ֶׁשּזִ

ר, ַעד ַהּסֹוף לֹא ֻזּמַ  

ר  ֶות ִסֵמּ י ַהּמָ ּכִ

ר, ְוָהֶרֶנן ֻסּמַ  

רֹון ־ ְוָזעּוק ַהּגָ

ְבֵכי ְנָקָביו ִמּנִ  

ִחְרחּור ַאֲחרֹון ּבְ

ֶמר עֹוד ָזב. ֵהד ַהּזֶ  

ֶות לֹא ָיֹכל, לֹא ָיֹכל ַהּמָ

ְסָער ְוָזב–עֹוד: ִלְצִלילֹו ַהּנִ

ר, ָאח, ֵאׁש ִנּתַ יר ּבָ ִ ־ "ֶזה ַהּשׁ

ְׁשָלט ְלִמְׁשָלט. ִמּמִ  

נּו–ֶדֶרְך ְרּכֵ ה ּדַ ֲארּוּכָ

ְלֵאיַלת, ְלֵאיַלת.  

ה ַוֲחרּוָכה ִהיא ־ ֲארּוּכָ

ַחְלָחלֹות, ַחְלָחלֹות,  

אבו תמאם   

אדם בחתאם אמר  

מאבק 82, 13.11.1953

הּו ָעט ַעל ָהָאֶרץ ְוָנַגס ֶ ַמּשׁ

ֵדיֶהם  ה ֶׁשּיְ יָה. ֵאּלֶ יַטב ִמְׁשַמּנֶ ֲעַמִים ִמּמֵ ּפַ

ים, ָהֲאֻגּדֹות ְלִמיֵניֶהן, ־  ּלִ ּדַ ְמכּו ּבַ נֹות–חֹוִרין ּתָ ּבְ

י. ַהּכֹל ָאַבד. ַהּכֹל ָאַבד ְוַרק ֲאִני נֹוַתְרּתִ

ּגֹות ָתִלים ַוֲחִציר ַהּגַ ַהּכְ

ּה. ִעּתָ רּוַח ֶׁשּלֹא ּבְ ם ּבָ ָנְבלּו ְלִאּטָ

ֶות ּיֹום נֹוְדִדים ֲעָדָריו ֶׁשל ַהּמָ ּכַ

ָבִטים. ְ קֹום ָׁשם ָרעּו ַהּשׁ ּמָ ּבַ

בּו  ֲאָחִדים ִנְמְלטּו, ֲאָחִדים ִנְתַעּכְ

ים ִנְתרֹוְקנּו. ּתִ ל ַהּבָ ִקיָעה. ּכָ ְ ַעד ַהּשׁ

ְתאֹום ְלָאדֹון, חּוִתים ָהִייִתי ּפִ ּנְ חּות ּבַ ֲאִני ַהּנָ

ה, ְללֹא ַׂשר אֹו ָאִציל ַמְמָלָכה ֲעִנּיָ

ִרים  אֹו ָאָדם. ַרק ִצּיּוץ ִצּפֳ

קּו. ִריִסים ֶׁשֻרּסְ ִויָלָלה ֶׁשל ּתְ
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ן ֵני ֶעְבֵרי–ַיְרּדֵ ְ ֵני ֶעְבֵרי ־ ְזֹכר! ־ ִמּשׁ ְ ִמּשׁ

ְׁשלּוָחה ָקׁשֹות.

ין ְוׁשֹוט, ָׁשלֹוף ַסּכִ

י ַהּמֹוָלדֹות! ְׁשּתֵ ים, ּבִ ְׁשֵני ַעּמִ ּבִ

ֲעֹמד ּוְרֵאה! ־

ֵמֲאחֹוֵרי

ְנֶעֶצת ֶות ַהּנִ בֹוַרת–ַהּמָ ִזְמזּום ּדְ

ְוִיְלַלת "ָעֵליהּום" ֶׁשל ָנָקם ־

ד ַהּזֹאת ּגֹוֶזֶרת ְוחֹוֶרֶצת ַהּיָ

ִמים ּוַמְׂשֵטַמת ָהֶרַצח ח–ּדָ ִמְטּבַ

ם. ֶפל–ּדָ ם–ּכֶ ְך ּובֹו ־ ּדָ ּבָ

ְך ּובֹו ּוָבנּו ־ ַעם ֶאל ַעם. ּבָ

ים י–ְׁשַלּבִ ד ַהּזֹאת ְׁשַלּבֵ ַהּיָ

ים. ַמֲעֵלה ָהַעְקַרּבִ עֹוָלה ּבְ

רֹץ ֶאל "ּפֹה" ָחדֹר ֶאל "ָׁשם". ּפָ

ַחי ֲאֶׁשר ָנַׁשם, ָחֹנק ּבַ

ין ים ְויֹוְמיֹוֵמי–ֻחּלִ ֲאָבל ַחּגִ

לֹון ְוַנֲחִלין. ּסָ ֶיה, ּכִ ִקּבְ ּבְ

ד ַהּזֹאת ־ ְזִריָזה ִהיא ְוִנְמֶרֶצת ־ ַהּיָ

ַח–ַעל–ָהֶרַצח! ַנּצֵ ַיד ַהּמְ

ד ַהּזֹאת ד ַהּזֹאת, ַהּיָ ַהּיָ

לּוַית–ַהּסֹוד!... ם, ּגְ ְׂשכּוַרת–ַהּדָ

ֲעֹמד ּוְרֵאה! ־

רּוֵעי ָרעֹות–ּפְ ּפְ

יֵני ָנָקם ֹהַרְגנּו, ֶאל ַסּכִ

ם ָחַרְגנּו. ּלֵ ִ לֹום ֶאל ַהּשׁ ָ ִמן ַהּשׁ

בּול ־ יר–ַהּיְ ם ַעּתִ ּלֵ ִ ְוַהּשׁ

בּול! ֵני ֶעְבֵרי ַהּגְ ְ י ְקָבִרים ִמּשׁ ּלֵ ּתִ

יָת ־ ם ֵאָליו–ֻׁשּסֵ ּלֵ ִ ְוַהּשׁ

ְגמּוִלים ְלאֹור–ַהּיֹום ּוְבֵסֶתר! ם–ּתַ ּדַ

ָרֶכיָך ל ּדְ רּוָכה ִמּכָ ַאְך ּדְ

חֹולֹות, חֹולֹות, ּבַ ּבַ  

ֶפת ְנִתיב ַהּתֹ ם ּבִ ֶאל ַהּיָ

ּדֹוֲהִרים, ּדֹוֲהִרים ־  

ֹתֶבת ָדָמם ָרְׁשמּו ַהּכְ ּבְ

חּוִרים. חּוִרים, ּבַ ּבַ  

ֵהי, מֹוֶלֶדת ַרחּוָמה ִלי

ַאְדָמִתי, ַאְדָמִתי,  

י ַאּתְ ־ ִמי ִלי ָמה ִלי לּו ֶׁשּלִ

ַעד מֹוִתי ַעד מֹוִתי.  

ֵדְך ִלְצעֹוד–ָלֶלֶכת ־ ְנַלּמְ

לֹא ֲחלֹום, לֹא ֲחלֹום ־  

ֶחם ־ ֶאל ַהֹחֶפׁש. ֶאל ַהּלֶ

ֵאל ָׁשלֹום, ֶאל ָׁשלֹום!.."  

ּדֹם, "ֵאל ָׁש־ל־ֹו־ם"... ַוּיִ

ְרחּו ֶנֶקב–ֶנֶקב י ּבָ ּכִ

ים... ַרּבִ ְקָוָתם ּבָ רּו ּתִ ּמְ ים ֶׁשּזִ ַהַחּיִ

ֶגב ּנֶ ְלָעד ַהּבֹוכֹות ּבַ ֶאל ַאְבֵני ַהּגִ

ים. ב ּוְרֵאה ־ ַמֲעֵלה–ַעְקַרּבִ ִהְתַיּצֵ

ֲעֹמד ּוְרֵאה ! ־

ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי–

ם נֹוֵפל–ָחָלל, ה ִמּדָ מֹוֶלֶדת ֲעֻקּבָ

ן דֹות ֶׁשל ְׁשֵני–ֶעְבֵרי–ַיְרּדֵ ֵמֵעֶבר ַלּגָ

ָלל, ְנֹחֶׁשת ַהּקָ יק–ַהחּום, ּכִ נֹוף ַעּתִ ּבַ

ָהִרים–עֹוֵלי ַוֲעָמִקים–יֹוְרֵדי, ַעל ּבֶ

יר, לּוַמת–ַהּנִ תּוָלה ְוַעל ּתְ ַעל ַקְרַקע ּבְ

ָלה ְוַעל ֲחרֶֹׁשת–ִעיר, ָפר ּוִמְזּבָ ַעל ּכְ

ַמל. ִאּבֹו ּוְפִרי ֲאֶׁשר ּגָ ַעל ֶזַרע ּבְ

ַהר–ְמכֹוִנית ַוֲהִליֵכי–ָגָמל ־ ַעל ּדַ

ֵמַעל, ַלּכֹל ֵמַעל ־ ָידֹו ֶׁשל ָהרֹוֵדן



136 137־  ־ 

י ָעָמל ּבֹוֶנה, ַחּיֵ

ִציָרה, י ַהּיְ ַחּיֵ  

י ָׁשלֹום ַאַחת ּוְלָתִמיד! ־ ַחּיֵ   

ים! ִיְחיּו–ָנא ְלָפֵנינּו ַהַחּיִ

*  

ֲעֹמד ּוְרֵאה ! ־ ־ ־

ִריִטי ָעַלִיְך, ִיְׂשָרֵאל! רֹוְסּפֶ ּפְ

ן! ־ ְרּדֵ ִריִטי ָעַלִיְך ַהּיַ רֹוְסּפֶ ּפְ

ל ְקרּוֵאי ֶסף ּכָ ם–ֵאין–ּכֶ ֵמִתים ִחּנָ

ד ַהּזֹאת ֶׁשל ָהרֹוֵדן, ַהּיָ

ִריִטי ָעַלִיְך, ִיְׂשָרֵאל! רֹוְסּפֶ ּפְ

ן!... ְרּדֵ ִריִטי ָעַלִיְך, ַהּיַ רֹוְסּפֶ ּפְ

ֲעֹמד ּוְרֵאה ־ 

ח,  ְוִׂשְנָאְתָך ַׁשּלַ

ַחת ְויֹוֶקֶדת, ּגֹוָאה ּוִמְתַלּקַ

ח, ָאִחיָך ַהַפּלָ לֹא ּבְ

ד ַהּזֹאת חֹוֶנֶקת ַהּמֹוֶלֶדת! ּיָ י ִאם ּבַ ּכִ

לּוַקת–ָהֲעבֹוָדה ְוֶאת ָיְדָך ּדְ

ֵעֶבר, ן ְלָאִחיָך ֶׁשּמֵ ּתֵ

ע, י ָיַדִים ֵאּלּו, ּדַ י ְׁשּתֵ ּכִ

יֹוִליכּו–ּבֹור, יֹוִרידּו–ֶקֶבר

ד ַהְמֹגֶאֶלת ֶאת זֹאת ַהּיָ

ֶלד! ַדם ָהָאב, ָהֵאם, ַהּיֶ ּבְ

י ָיַדִים ־ ָאח ֶאל ָאח ־ י ְׁשּתֵ ּכִ

ל ּתֹוָתח! דֹול ִמּכָ ּכָֹחן ּגָ

ים ־ י ְיֵדיֶהם ֶׁשל ְׁשֵני ַעּמִ ּכִ

ִמים! ֵכי–ּדָ ץ ְלִמְׁשּפְ ַהּקֵ

ֶות ָהאֹוֵרב ץ ַלּמָ ַהּקֵ

אֹון ְוָלָרָעב... ּמָ ַלּצִ

ֵרב ְיִחי ָהֹאֶׁשר ַהּקָ

ַאְחדּותֹו ֶׁשל ֹהֶלם–ְקָרב! ּבְ

ֶות! ־ ָארּור ַהּמָ

ָעַבר, ּוַבהֹוֶוה, ּוֶבָעִתיד! ֶות ּבֶ ַהּמָ

ים! ־ ִיְחיּו–ָנא ְלָפֵנינּו ַהַחּיִ
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שאולי לא נעמוד בעומס הרגשי. הם חושבים שזאת אדמתם מזה אלפי שנים. אנחנו 
נדפוק בדלת ונכה בזיכרון שלהם ובתודעה שלהם. נגיד שהאדמה הזאת שאתם 
יושבים עליה היא אדמה שנשדדה. זאת אומרת ־ מלחמה מוסרית. אני חושב שאם 
אנחנו מתכוונים להשיב את הזכויות שלנו, אנחנו חייבים להתעקש על שני דברים: 
זכותנו למולדת וזכותנו לשיבה. ההתעקשות הזאת תפעל כאמצעי לחץ על החברה 
הישראלית. הם יתחילו לחשוב ולדעת שזו אדמה שנגזלה, ושהחברה הישראלית 
יצוצו מולם, מבין כותלי הבתים, מהגינות  חיה על חשבון אנשים אחרים. אנשים 

ומהגדרות, יאמרו להם שזו אדמתנו.

אסחאק אלח'טיב
1929 נולד בעין כארם, 

חי בעמאן

2005  , עמאן

על  התפלאתי  ישראלים.  שוכנו  הבתים  בכל  הבתים.  את  הרסו  לא  כארם  בעין 
ההחלטה להשאיר את הבתים. זה היה כפר יפה ותיירותי. הבתים בנויים מאבן. היה 
לו אופי פולקלוריסטי. יכול להיות שהאופי הזה היה הסיבה להשאיר את הכפר ולא 
יהודים הרי פלשו למקומות דומים ליד חיפא, שיפצו אותם  להרוס אותו. אמנים 

וגרו בהם.
לכפר.  ללכת  רציתי  לא   .1999 ובשנת   1998 בשנת  שלי  בכפר  ביקרתי  אני 
פחדתי. חבר שלי, מחמד חביה, הציע לי לבוא. הוא התעקש שאבוא, גם אם אסתכל 
על הכפר רק מרחוק. נסענו ברכב. לקחתי שני כדורי ואליום. הגענו למקום, ואחרי 
של  הדרומי  בצד  הר  אלתותה,  ראס  היה  זה  אותו.  זיהיתי  מיד  מהאוטו  שירדתי 
הכפר. שם נמצא בית החולים הדסה. משם הסתכלתי אל מרכז הכפר, אל המנזר. 
לא ידעתי מה קרה לי. נפלתי על האדמה. נתקפתי בהתכווצויות והתחלתי לצרוח. 
שנרגעתי  אחרי  הכפר.  מראה  מול  מעמד  אחזיק  שלא  קרה:  ממנו  שפחדתי  מה 
נכנסתי לכפר. הגעתי עד למנזר ראהבאת סהיון ]מנזר האחיות ציון[, ליד הבית 
שלנו. התושבים היהודים לא היו בבית. הלכתי מסביב לבית. אני לא זוכר הרבה 
מזה. אני רק זוכר שראיתי את הרצפה שמכסה על בור המים. היא היתה מרוצפת 

אז, ובזמנו היא היתה בלי ריצוף.
שלי  מהבת  לחץ  בגלל  היתה  הנכבה  מאז  בכפר  הייתי  שבה  השנייה  הפעם 
והנכדות, שביקשו שאקח אותן ואראה להן את הבית ואת עין כארם. נסעתי איתן. 
פחדתי שהבכי יביך אותי מול הנכדות שלי. הפעם לא בכיתי. עשיתי להן סיור. אני 
הולך בכפר, ונדמה לי שכל בית בכפר, כל חלון, כל רחוב וכל עץ שואלים אותי, 
העם  של  בשמו  חרטה  מרגיש  אני  אותי.  הורגת  החרטה  הכפר?  את  עזבת  למה 
זו  היום  אני האחראי עליו. למה עזבנו את המולדת? עד  כולו. כאילו  הפלסטיני 

שאלה שמטרידה אותי ומעיקה עלי. באיזה זכות עזבנו את הכפר?
ולא בכיתי.  כשנכנסתי לכפר בפעם השנייה, שתקתי מתוך כאב. לא צרחתי 
תפסתי את עצמי בפני בתי ונכדותיי. דפקנו בדלת. היה מאוחר, כמעט תשע. יצא 
איש זקן. אמרתי לו שבאנו לביקור בלי תיאום, אבל זה הבית שלי. אמרתי את שתי 
לעצור את  יכול  לא  אני  זה  בגלל  לבית.  נכנסתי  לא  והסתובבתי.  המילים האלה 

עצמי כשאני מדבר על עין כארם. עד עכשיו.
זאת שאלה שהרבה ישראלים מתעמתים איתה. הרבה פלסטינים דופקים בדלת 
לנו. אחרי חמישים שנה אנחנו  ואמרים, זה הבית שלי. הביקורים האלה מועילים 
אומרים, זה הבית שלי. גם לאלה החדשים שלא מכירים את הסיפור, ואומרים, אנחנו 
קנינו את הבית ולא מעניין אותנו. אני בעד שנמשיך לבקר למרות הקושי, ולמרות 
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אליעזר גרנות   

רעם שירת ּבִ  

אורלוגין 11, ינואר 1955

א  

ִבְרָעם ֶאת ִסּלֹוֶנה ָרִאיִתי ּבְ

ָמן( ִבְרָעם ֶאת ַהּזְ )ָרִאיִתי ּבְ

ּגֹוֵהר ַעל ּבֹורֹות ֲחֵרִבים.

ָרה. ָׁשם מּוָמִתים ֶׁשל פֹוְנַטּמָ

יֶסָרה : ְלּדִ א ּבַ ָצַחק ָאז ַסּבָ

ֲעַמִים ִאי ֶאְפָׁשר ְלתֹוְך אֹותֹו "ּפַ

ָכה ָאז ֶיֶלד ־ ָנָהר ָלֶרֶדת". ּבָ

ַעם ֶאָחת". לֹא–נֹוָלד : "ְוַאף לֹא ּפַ

ִבְרָעם ֶאת ִסּלֹוֶנה י ּבְ ָׁשַמְעּתִ

ים ַעל ּבֹורֹות ֲחֵרִבים(. ּנִ )ּתַ

ָמן : ְרָעם ׁשּור ַלּזְ יָבה ִבּ ִהּצִ

ִכי. ה ְוֶזה ַהּבְ חֹוק ַהּזֶ ַהּצְ

ב  

ה ָהרֹאׁש ֲעֶדן יֹוֵדַע ָצַנח ַמּטָ

ֲאָוה ל ְׁשנֹות ַהּגַ )ּכָ

ֲאָוה( ל ְׁשנֹות ַהּגַ ּכָ

ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ּכֹוְרִעים.

חּוִחים... ָהֲעָנִנים ּתְ

ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ּכֹוְרִעים!

... ֲאִני ָרֵעב

ָמָמה. י אֹוֵהב ֶאת ַהּדְ ... ַיְלּדִ

א ֵמת ... ְוַאּבָ

ִאי ְׁשָמָמה, י ִאְלָמה ּכְ ... ִאּמִ

ה ָ ... ְוֵאין ִאּשׁ

ְׂשדֹות–ּדּוָדא. ּה ּבִ ָ ּבֹוֵער ִאּשׁ

אפרים תלמי   

פינה בצפת  

דבר, 15.10.1954

ים, ִקירֹות ַׁשִחים, ּתִ ֻחְרּבֹות ּבָ

ְׁשָיִרים ֶׁשל ַקׁש ְוֶתֶבן ;

קֹורֹות ֵעִצים ְמֹחָרִכים

ַוֲעֵרמֹות ֶׁשל ֶאֶבן.

ׁשּוחֹות, ּבֹורֹות ְוֹגב ַעל ּגֹב

ִית ; ְוֵאין ָׁשֵלם ַאף ּבָ

ְוָכְך ְרחֹוב ַאַחר ְרחֹוב,

ַמִיט. קֹוֵרס נֹוֵפל ּבְ

ְונֹוף–ָהִרים ׁשֹוֵפַע הֹוד,

ַחק ; ַ ּשׁ ּוְתֵכֶלת ֹעז ּבַ

ּוְדִמי ָצלּול, ָעֹמק ְמֹאד,

הֹוֶמה, ּפֹוֵׁשט ָלַרַחק...

הֹו, ְצַפת ָהִעיר, ִקְרַית ַהּסֹוד,

ְסּתֹוִרין ּוַפִיט ! ַהּמִ

ן ָוׁשֹד ! ְך ַהֻחְרּבָ ַמה ַרב ּבָ

ְך קֹוץ ָוַׁשִית ! ַמה ַרב ּבָ
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י ֲאֶׁשר ִיְגַהר כּו ְלַיְלּדִ ּבְ

ִרים ִלְׁשּבֹר ַעל ּבֹורֹות ִנְׁשּבָ

ִבְרָעם : ְצָמאֹו ּבְ

ה ֲחֵרִבים. ְוִהּנֵ

ָגִרים. ה ּפְ ְוִהּנֵ

ה  

ַמן ַטֲחנֹות ַהּזְ ְרָעם ּכְ ָהְיָתה ָלנּו ּבִ

ִליל ָיִניעּו, ֲאֶׁשר רּוחֹות ּגָ

ָגָנן. ְוָהעֹונֹות ־ ּדְ

ְוַהּדֹורֹות ־ ַלְחָמן.

ְרָעם קֹולֹות ְוַגם ֵהָדם ָהְיָתה ָלנּו ּבִ

ַוֲחלֹומֹות–ָעִבים ־ ָׁשֶמיָה

ּוִפְתרֹוָנם: ּבֹורֹות

ם. ִים ְוַהּדָ ַהּמַ

ים, ְרָעם ָאבֹות ְוַגם ַעּמִ ָהְיָתה ָלנּו ּבִ

ָחנֹות ֵהן ִאּמֹוֵתינּו. ַהּטְ

ְרָעם ְוָכְך ָהְיָתה ּבִ

ִמים. ל ַהּיָ ַעד ֵקץ ּכָ

ו  

ֶׁשֶבת ְטָחנֹות ּבֹוָכה ָהרּוַח, ּבְ

ִים חֹול נֹוֵזל. ֶאל ַהּמַ

ָמָמה רֹוֶעֶדת ֶׁשֶבת ְטָחנֹות ּדְ ּבְ

ְדָמָמה. ַהּכֹל אֹוֵזל. ּבִ

ֶבת ְטָחנֹות ָלְבנּו ָראִׁשים, ֶ ִמּשׁ

ַמח. ָהּה! ָׁשחֹור ְנִתיב ַהּקֶ

... ְוָכל אֹוִני

ַוֲחלֹוִמי ־ ֲאַבק נּוָדּה.

ְועֹוד נֹוֵגׂש

ְדֵהָבה ־ ־ ּמַ יֹוִמי אֹוֵנס ּבַ

ִיל ָארּור ַהּלַ

ַמד–ֵאיָבה. ד ּבְ ֲאֶׁשר ִנְמּדַ

ג  

ה, ָהְיָתה ַרְעָיה ִלי ־ ֵעיֶניָה ְצִבּיָ

אֹות, ַרְגֶליָה ֵלאֹות, ַמה ּלֵ

ה, לֹא ֵהִמיָׁשה )ָהּה ַצַער !( ֵמֹעֶצר ְׁשִבּיָ

ָבִעים. ף ַהּצְ ִקיעֹות, ֶאל ַחּלַ ְ ִהּמֹג ַהּשׁ ְפׁשֹט ַצּוָאָרּה, ּבְ ם ּבִ ּגַ

י ־ ְמֵלאֹות. ִנים ַעל ָעְצּבִ ָ ְוָיְספּו ַהּשׁ

ָבִאים. ַרְגֵלי ַהּצְ מֹו ָהרּוחֹות ּבְ ְרחּו ִלי ּכְ ְוֵעיֶניָה ּבָ

ד  

י ֲאֶׁשר ֵיֵלְך כּו ְלַיְלּדִ ּבְ

ִמים ִלְרעֹות יֹום ִמּיָ ּבְ

ִבְרָעם ֲאָבִנים ּבְ

ְוָקָרא ָלֶהן צֹאן :

ִלְׁשּתֹות ֲחָלָבן

ַצְמָרן. ְלֵהַחם ּבְ

ר ְרּדַ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ּדַ

ְוָאַמר לֹו ִאיָלן :

ְריׁו ֶלֱאֹכל ִמּפִ

ְוָלֶׁשֶבת ִצּלֹו

ְוִלְכרֹות ֲחִלילֹו.
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ן אבות ישורו  

הונא מחטטת  

אורלוגין 11, ינואר 1955

ות היהודית והחמלה בקרב  ני . מותר ־ ומוטב ־ לומר יהנדס, שהיא מלת המצפו . .

של  ה"יהדות"  היתה  ימת.  קי היתה  ־  נודעה  שלא  ות  ז במחו אף   . ן לי י פו די  יהו

ד.  ום תמי ז שפתיה ומיפתח לבה, מבחן נפשה ומכמן רוחה כל י . מרַמ ן לי י יהדות פו

ניה–נצח. עי והשארת הלב שלה; ה"שמע" שבו חתמה לרגע  היא השארת הנפש 

ּכֹוַבע ְׁשִכיב–ּדֶֹפן ָׁשַאף

כֹות ֶׁשל ּבְ ַצ א ְל ְל. ית ַהּנְ ְתֵלי ּבֵ ין ּכָ ּבֵ

י–ָאב. ּתֵ רּוְך ַעל ָראֵׁשי ּבָ ָהָיה ּכָ

ַזְלַזל. עּוְך ־ ְוָצַנח ּכְ ָהָיה ּכָ

ל ִמְׁשֵלי ֶאְמרּו ּכָ ְוַאַחר ֶׁשּנֶ

יִריִני, ְלׁשֹון ַהְסּתִ ַעל–ֵׁשם–טֹוב ּבִ ּבַ

ַצְלֵאל, ְירּוְׁשֵלם" ת קֹול ִמ"ּבְ ּבַ

אֹוֶמֶרת ַמְרַאִיְך ַהְרִאיִני: ־

"הּוָנא ַמַחְטַטּתְ ִאיְׂשַרִאיל !

ִמּתֹוֵכִכי ַהּקֹול, ְירּוָׁשֵלם,

ל, ִמּתֹוֵכִכי ַהֵהד ְוַהּצֵ

ִבים ֶאל ְׁשָעַלִיָך!" ָ ַהּשׁ

ְלַזל ֲאִריָעף; ְוָיָצא ִמּזַ

ָצאְלְל. ְוכֹוַבע–ֶׁשל–רֹאׁש ־ ִמּבְ

ל–רֹאׁש ְולֹא ָׁשב. ֶ ף ַהּשׁ ֻהּדַ

ל: ִציְמּבַ ָאץ ְוָצַלח ּכְ

"הּוְנ–ְנ–ַנ–ַא ְמקֹום ִיְׂשָרֵאל !"

ל ְׁשָעַרִיָך. ָהָיה ֵנס ִמּתֹוֵכִכי. ִמּכָ

ִקיר–ֶׁשל–ׁשּוָבה ְירּוָׁשַלִים, 

ַהְרִאיִני ַמְרַאִיך.

ְך קֹול ֲעָנִוים, ָרִאינּו ּבָ

ַׁשֲחִרית ְוִעְבִרית ְוַעְרִבית.

ל ָנִׁשים, ּצֵ דֹות ּבַ ה ִנְבּגָ ְוָׁשּמָ

ָמָמה. ְ ֶׁשֶקר ַהּשׁ ּבְ

ֶׁשֶבת ְטָחנֹות ָׁשִבים ֶאל ֶרֶחם ּבְ

ר ּשַׂ ַעְנַות ֵמִתים. ּבֻ ּבְ

ם. ּוְבֶׁשֶבת ְטָחנֹות, ׁשֹוֶתֶקת, ַעל ּדָ

ָׂשר. ְקרֹם ּבָ ְצָעָקה ּתִ

ז  

ַמן ים ֶאל ַהּזְ ּלִ ׁשּוב ַהּמִ ּבְ

ֲהלֹא ִׁשַחְרנּו ַטֲחָנה

ּפֹוֶתיָה ֵמרּוחֹות ֶׁשָאְסָפה ּכַ

ּה עֹות ֶאל ִלּבָ ְוָׁשְלָחה ֶאְצּבָ

ְלָהִׁשיב ָלנּו ֶלֶחם:

"ִאְכלּו, ְיָלִדים,

ִאְכלּו".
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ְהְנֶדס ָעׂשּו ָלֶהם ֶאּפֹוס. ֶאת ַהּיַ

ין ְלׁשּוָרה. ָהְפכּו ֶאת ַהּדִ

עס( הּו )=ֶעּפֶ ֶ ָנְתנּו ָלנּו ַמּשׁ

ְמגּוָרה. ָלֵׂשם ּבִ

ֵהם ָהיּו אֹוֲהֵבי ָהעֹוָלם.

ִפית. ְלָאָדם ֵהם ָרְקדּו ַמה–ּיָ

עֹוָלם, "ּבֹוא ּוְרֵאה: ַחי ָאָדם ּבָ

ֶלְך ּדֹוֶמה ְלָדִוד. ְוַהּמֶ

ּבֹוא ּוְרֵאה: ָהָאָדם ־

ָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵׁשעּור. ֵמַהּדְ

ָׂשר–ָוַדי, ל–ַהּבָ ּבֹוא ּוְרֵאה: ּכָ

אּור." ָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ּתֵ ַעל ּדְ

ַער: ַוֲחָתם ... ֶׁשֶלט ָנע ַעל ַהּיַ

ָבִׂשים. "ִמי ָרָאה ־ ָׁשֲאטּו ַהּכְ

ֲהרּו, ַח–ַח–ַח... ים ּגָ ֻׁשּטִ ַהְמּ

ָבִרים ֲאחּוִזים ִית ּגְ ַרק ּבַ

בָֹער, ׁש ַהּמְ ָאַכל ֶאת ַהּקַ

ל ּבֹו חֹוִסים, ִית. ֶׁשּקַ ַרק ּבַ

ָעָפר. ָבִׂשים ּבֶ ֵהִריחּו ּכְ

ִׂשים ִׁשים–ִמְתַחּפְ ּקְ ִאי–ָלֵכן ִמְתּבַ

ְמרֹדּו, ָבִׂשים–ֵמֶאְתמֹול ֶׁשּיִ ַהּכְ

יָרה. ַקְרֵני ַהּקִ ָבִׂשים ּבְ ַהּכְ

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַיֲעבֹדּו

כֹוָרה. ל ַהּמְ ֶבז ֶאת ּכָ ַוּנִ

ָרה ַקְרֵני ַהּפָ י ָאְחזּו ּבְ ּכִ

ְואֹוֲחִזים ֶאת ֵעיֶניָה ־ ־ "

יִבים ת ִמּנִ ּלַ ַעל–ׁשּום ִייִדיׁש ַׁשּכֻ

ס ָלׁשֹון ָהִעְבִרית. ְוַיְהְנּדֶ

ן ֶׁשעֹוֶלה. ּה: ָקְרּבָ ֶׁשאֹוְמִרים ּבָ

ּה: נֹוֶפֶלת ָהֵאׁש. ְואֹוְמִרים ּבָ

ה ְוָלׁשֹון ָלּה ּדֹוֶמה ? ִמי ֻאּמָ

רּו–ָנא, ִאם ֵיׁש ! ְצאּו, ִהְתַחּקְ

ה ִמּלּוָלּה; ִנים ְמַפּכֶ ַמְעָין ֶׁשל ּפָ

ֶמת. ֶרן זֹו ִהיא ְמַאּלֶ ִצּפֶֹרת–ַהּגֹ

ֲאִפּלּו ָמקֹום לֹא נֹוַדע ִצְלצּוָלּה ־

ֶמת. ִהיא נֹוְדָעה, ָלֱאֶמת ־ ּוְמַהּיֶ

צּור, ֶדה ַהּקָ ּשָׂ ְבּתְ ּבַ ַעְלָמִתי, ֶׁשֻעּצַ

ַלי. ֵאזֹור ֶׁשל ָמְתֵנְך ־ ִׁשּבֳ

ִאּסּור ַעם ־ ָׁשַמְרּתְ ּכְ ֶרן ִלי ּפַ ַעד ּגֹ

את, ־ ָׁשַאְלּתְ ָעַלי. ּבָ ֶ ַעְכָׁשו, ִמּשׁ

ה, ַאּתְ עֹוֶבֶרת ֲהלֹם. ַעְלָמִתי ֲאֻלּמָ

ִיְראּוְך ַהּקֹוְצִרים ־ לֹא ַיְחקֹרּו.

אן ֲעֵליֶכם–ָׁשלֹום. טֹוָבה ּכָ

ֶרן. ְמַרת ַהּגֹ רּות ־ ִמּזִ

זֹאת ַהְׁשָאַרת–ֶנֶפׁש ִמּפֹויִלין.

יֹום אֹור. ָיְצאּו ִמן ָהעֹוָלם ּכְ

ֲעבּוָרם ְלָבבֹות לֹא ִיּפֹלּו. ּבַ

רֹא. יֹום ּבְ ָיְצאּו ִמן ָהעֹוָלם ּכְ

ָׁשָעה, ָׁשָעה. ּבְ ֵהם ָהְלכּו ּבְ

ְׁשַעת ֶאֶפס–ֲהָוי. ּבִ

ַער ּיַ ַער, ּבַ ּיַ ֵהם ָהְלכּו ּבַ

ִלי ֶאּפֹוס–ְלַואי. ּבְ
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ֵארֹות, ִלי ֵאין ּבְ ֲהִמּבְ

כֹוִרי ? ִיְׁשָמֵעאל ְוֵעָׂשו ּבְ

כֹורֹות ת ּבְ ֵצא ַמּכַ ַוּתֵ

ֵאר ַלַחי רִֹאי. ִמּבְ

יָׁשה ּה... ְוִהְלּבִ ִלּבָ ָׁשְמָרה ּבְ

תּוֵאל ְוֶהֱחִׁשיָׁשה ת ּבְ ִרְבָקה ּבַ

ן ִיְׁשַמע ֵאל ְוִהְחִמיָׁשה ּפֶ

ַיֲעקֹב ִיְׂשָרֵאל.

ַעל ֶמֶזג, ָקם ֱאִליֶעֶזר ּבַ

ַעל ֶמֶׁשק, ְוָרם ֱאִליֶעֶזר ּבַ

ֶׁשת– ּבֶ ֶׁשם ּדַ ַעל ַעל ּגֹ ַוּיַ

ֶׁשְך. ּהַ ַלּמֶ ּבֵ ָמל ִמְתּגַ ּגָ

ֶכת. ּלֶ ַ ר ־ ַעד ָאְסֵפי ַהּשׁ ְוִנְסּתָ

ָמל ָיָקר–הֹוֵלְך )ִעם ָרִביד(. ּגָ

ִית, ְלכּו ְוֵנֵלָכה ! "ּבַ

ָהֶנך, ַהֲחֵרׁש עֹוד יֹוֵתר ִמּבְ

ֵמַהְרֵחק הּוא הֹוֵלְך ְלָהִביא.

ֵמַהְרֵחק, ֵמַהְרֵחק הּוא ֵהֵלָכה.

ָצַרי, ִהְרַעְמנּוָך ֶאָחא: ים, ּבְ ְלִעּתִ

ִביא ?" ה ּתָ ְך! ְוִכי ַמה ּזֶ ה–ּכָ ְמֻיּפֶ

ַרם רּוִרים... ּבְ ְרִמיל ַהּגְ לֹא ַקל ִעם ּתַ

ֹתֶנת–ֵסֶתר ִלְצרֹוָרם. הּוא ּכְ

ַתְרֵעָמה, ־ י ִאם ּבְ ּכִ

ָאז ָמה ? !

ַהִאם ָנא ֵיׁש ָאִבי ?

א ֵיׁש ? ַהִאם ָנא ִאּמָ

ּה. ּפֹל ָהֱאֶמת ַעל ַחְרּבָ ַוּתִ

ֶמׁש ָנְפָלה ַעל ַקְרֶניָה. ֶ ָאז ַהּשׁ

ַיאִליק אֹוֵמר ? ְצִבי ּוַמה ּבְ

יז ְלִטיָסה ְרחֹוָקה ְוַעּלֵ

ר ָהרּוחֹות ְרֵאם ַקְרָניו ־  ּנַ ־ ּכַ

ַיד ֶׁשֶלט ִאְטִליז. ר ּבְ ְמֻצּיָ

ָור. ְ ַיאִליק אֹוֵמר ? ֶזה ַהּשׁ ּוַמה ּבְ

ה ְלׁשֹוָנם ֶׁשל ְׁשָור.  ָאֻרָכּ

ר ֲאֻרּכֹות, ְרֵאם ַקְרָנם, ּנַ ּכַ

ׁשֹוָפר. ְוִלְתַקע לֹא ֵיְדעּו ּבְ

ַיאִליק אֹוֵמר ? ֶׁשּנֹוָרא. ּוַמה ּבְ

ן ָלְך קֹול, ִיְׂשָרֵאל ! ִמי ִיּתֵ

ָרע, ְך, ִמּלְ לֹא ִהּגּו ָאז "ּפֹוִלין", ּכָ

ב. ּפֹויִלין ִהּגּוָה ־ ִמּלֵ

ֵצקֹו. ְיִציִרים ֶׁשּבָ ָהגּו ־ ּבַ

ֵאּלּו ַרְגַלִים ָצֵלקּו.

ִים ְרּכַ ָלֶעֶרב ַיְבִריכּו ּבִ

י. ֶׁשת ַׁשּדַ ּבֶ ַחת ּדַ ִמּתַ

ַרְך, ָמל, ִיְתּבָ ּגָ ָהגּו ּבַ

ִגיל ַרְך. ֶׁשֶהֱעָלה ֶאת ִרְבָקה ּבְ

ְליֹון ׁשֹוֵמַע ֵיׁש! ַאְך ַמְלָאְך ִמּמִ

ָבר ִהְבִטיַח ִלְגיֹון. ְלָהָגר ּכְ

ַהַיֲעלּו ָלֲעֵקָדה ִצֵחא–ִציח ?

ן ֶׁשהּוָחס. ִיְׁשָמֵעאל הּוא ַהּבֵ

ְבִטיַח. ן ־ הּוא ַמְלָאְך ַהּמַ הּוא ַהּבֵ

ּוַמְלָאְך–ְלַהְבִטיַח לֹא ָחס.
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ְרָחף! ְואּוָלם ַחף ַהּמֶ

ִנית. ּלָ ָרִחים ־ ַהּכַ ַסם ַלּפְ ּכְ

ֹו ָהעֹוָלם ַדּשׁ ִיְתְקָעּה ּבְ

ָנִתית. ְ ֵצאתֹו ַלֻחְפָׁשה ַהּשׁ ּכְ

ִׁשים ים ַהּקָ ַמּנִ ָכל ַהּזְ ֶׁשּבְ

ִנית. ּלָ ה ּכַ ָעְלָתה ְלֻחּפָ

ַוּתּוַרׁש ִלְרִׁשיִׁשים

ׁש ִלְקִׁשיִׁשים יֹוָנִתי. ּקָ ַוּתֻ

ִליט, ָעְלָמא ַעל קֹוְסמֹו ַהּפָ ּפּור–ּבְ ַהּסִ

ִנים. ה ־ ַלּבָ ּסָ ה ְׁשֹתק! ַהּמַ ַאּתָ

א. ִסּפּור, ַטְפַלּיָ ַאְׁשֵריֶכם ֵמיְתֵריֶכם ּבַ

ּפּור–ְלָפִנים. ְלָפִנים ־ ּסִ ּבַ

ַהֹחֶרף ָזַקף

יו. ְנִחיֵרי ַאּפָ

ֹחֶרף ָחִריק ּבְ

ּוְבֶׁשֶלג ָׁשִריק.

ם ִהְרִחיקּו ַרֲחקּות ְוִאם ּגַ

ָור ־ ְ ָהר ְוַהּשׁ ָפר, ַהּנָ ַהּכְ

ֲחקּות ֶהם ָאז ִמּדַ ָהָיה ּבָ

ָוִרים ֶׁשָחצּו ַעד ַצּוָאר. ְ ַהּשׁ

ָהה ֲעָטֵפל ָׁשם ְלַמְעָלה ּבָ

ַנף ַטֲחַנת–רּוַח–ָהִרים ־   ־ּכְ

ֵני ָנָהר ה ִצּלֹו ּפְ ּוְלַמּטָ

ָוִרים. ְ ְמ ַח ּלֵ ף ֶאת ַצּוְאֵרי ַהּשׁ

ַנף ָהרּוַח : ֲחַנת ּכְ זֹאת ּתַ ּכָ

רּוַח ־ רּוַח.

ִבי י ִמְכּתָ ּכִ

ָהָיה ּבֹוֵׁשׁש :

נּו, ַנַער, "ָחּנֵ

יַע, ְוַיּגִ

ָיר, ת ַהּנְ ּסַ ּפִ

ת ָרִקיַע". ּסַ ּפִ

לֹא ַעל ֶלֶחם

הּוא ֵׂשָחם.

לֹא ַעל ֶלֶחם,

לֹא ֲעֵליֶכם.

ֵכן, ֲאֶׁשר–ּבְ ּבַ

ֶזה ? ֲהֵיׁש ּבָ

ִבים ִמְכּתָ

ֲאִני נֹוֵׂשא...

ֵכן ָ רּו ִׂשְפֵתי ַהּשׁ ּשְׂ ִהְתּבַ

ַמּפּוִחית ֶׁשל ְמבֹוִכית ־ ־ ּבְ

י ֵכן: ּכִ

Tam ־ ֵאין.

ְגַלל ְרִמיָלִתי... ּבִ ּסֹב ּתַ ָׂשׂשֹון, ֵאפֹוא, ּתִ ּבְ

ָלל. ֶׁשִהיא ִנְמֶׁשֶכת ֶאל ַהּכְ

ְלֵטָלה ־ ּטַ י ִאם ּבַ ּכִ

ֵטָלה. ּבְ

יִרים ְוָקָלף ִ יר–ַהּשׁ ִ ף ִמּשׁ ְרִמיל ּדַ ּתַ ּבַ

ִקְפֵלי–ִקְפַלִים ְוַאף ֵמעֹור ְצִבי ּבְ

ְקֵדָרה ֶׁשל ִמְצִרים ְוָכָנף

ָנַפִים. ְבַנת ַהּכְ ִמּלִ
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ְועֹוֶלה ַעל ַהּכֹל ֶׁשָעַבר

ּגִ ּל ּו י ֶהָעָפר.

ֶיֱעַרב ֶהָעָפר, ּוְבִרְגּבֹו

ֶיֱעַרב ֶהעֹוָלם ֲאֶׁשר ּבֹו.

ּבֹו ַהֹחֶרף ָׁשַרק

א, ֲעֵליֶכם, ַטְפַלּיָ

ְוֶהֶרג ָהַרג

ָהא ַטְלָיא.

ָלַקח ְיָלִדים

ְלִעיר ַמֲעֶטֶרת.

ָדִיים ְׁשמּו ּגְ ּגָ

ִעיר ַאֶחֶרת. ּבְ

עֹוָלם לֹא ֵיַחּתּו ִעיר ֶׁשּלְ ּבְ

ָׁשָעה ֶׁשַבע. ְוָׁשְכבּו ִליׁשֹן ּבְ

:" "הּוָנא ַמַחְטַטּתְ יֹוִדיעּו ּבְ

ַבע. ֶדֶרְך ַהּטֶ ִעיֵרנּו ּכְ

ֱאֶמת ְירּוְׁשֵלם.  ּבֹאּו ּבֶ

ְראּו ְיָלִדים ְלקּוִחים ְואֹוִנים, ֶׁשּתִ

ֶהם ְראּו ַהּקֹולֹות ֶׁשּלָ ֶׁשּתִ

י לֹא ִנים. ּכִ

תֹוֵכִכי. רּוַח ְקִהּלֹות ּבְ

ְלָבָבן ָהרּוחֹות. לֹא ָנְפלּו ּבִ

ְוָאַמְרנּו: ְרֶאיָנה, ְרֶאיָנה,

ִליחֹות. ׁשּוֵבנּו ִמּסְ ּכְ

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם,

ֲעֵליֶכם ָׁשלֹום.

נּוַע: ְׂשֹמאל ְוָיִמין ִהיא ּתָ

הּוא ַאְך. הּוא ַאְך.

נֹועּו ָעלֹה ְוָהפּוְך ַוּיִ

ֵני ָהָאחּו. ַאּוִָזים ּבְ

פּוְך ־ ָ ָהר ַהּשׁ ּוַח, ַהּנָ ָהַאּשׁ

חו. ְׁשּתַ כּו ַוּיִ ֵהיַאְך ֵהם ֻׁשּפְ

ל. ְלּגַ רּור ־ ַהּגַ ּוְבָרִקיַע ־ ּבָ

ל–ַמִים ִנְקָצף ְוֶנֱחָרץ.  ְלּגַ ּגַ

ָגִנים ִלְפֵני ָעל,  ִנְצְנפּו ַהּדְ

ֱחַרד. ץ ַהּטֹוֵחן. ַוּיֶ ּקַ ַוּיִ

ר. ים ּבָ ָיְראּו ְיָלִדים ַׂשּקִ

ר. א ָלַאְמּבָ ָגן לֹא ּבָ ַהּדָ

ִעּקּוף ָגן ּבְ ְך ַהּדָ ּפֵ ִהְׁשּתַ

קּוב. ק ַהּנָ ר ִמן ַהּשַׂ ַוְיַזּמֵ

ל–ַמִים : ְלּגַ ִנית ־ ּגַ ֵ ֲחָנה ַהּשׁ ַהּטַ

־ "ֵרי–ַחי–ִים, ֵרי–ַחי–ִים!"

ל ... ֵמָהֹמה ִעם ... ְלּגַ ַהס ִמּגַ

ַאְך ֲעָטאֵפל לֹא ָינּוַח. הּוא ַאְך.

אֹור ָצר. ַאֲחרֹוֵני ַקׁש ִמְסּפֹוא ּבְ

ה ְזַהב ֲעַראי. ִמְדּגֵ ָגִנים ּבְ ּדְ

ָור. ְ ּוָבאּו ָׁשַמִים, ָנְׁשקּו ַלּשׁ

י. ָהר ־ ְוִנְלַקח ִמן ַהּמַ ְוָנְׁשקּו ַלּנָ

ַוע. ֲחָנה ָאז ּגָ ְזַקן ַהּטַ

ַׂשק ֶקַמח.  ּבֹור הּוַטל ּכְ

ָבר. ּכְ ֶ טֹוב ִאם ֵמת ִמּשׁ

ָתם עֹוֶלה ֶצַמח. ִמן ַהּסְ
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] יוד–חת ]אלכסנדר פן  

נימה אחת  

קול העם, 11.3.1955

ָכל אֹות ־ ָקָראָת ְוָנַבְרּתָ ּבְ

ֵאיָמה ָוָדם נֹוֶטֶפת ַהּכֶֹתֶרת:

ּכּולֹות ! ַ הֹות ַהּשׁ "ֵהיָדד ָלִאּמָ

ְפֶאֶרת !.." ְרָצִחים ־ ַההֹוד ְוַהּתִ ַלּנִ

ָכל אֹות ־ ָקָראָת ְוָנַבְרּתָ ּבְ

ּוְלֵעיֶניָך ָזעּו ַהחֹולֹות,

ָׂשָפה ִנֶחֶרת, ּוְלֵעיֶניָך, ּבְ

ר ַאֶחֶרת: ן ֶאָחד ּוְמַסּפֵ ָקם ּבֵ

ְך ַסַהר ַצח ְוָכֹתם, ־ "ֵמָעַלי ְמַהּלֵ

ָעָפר, הֹוָרִתי ְוהֹוִרי, ַוֲאִני ּבֶ

ם, י לֹא ָחִייִתי ַעד–ּתֹ ַוֲאִני ֶאת ַחּיַ

ִנילּוס, ִנילּוס, ָנָהר–ְנָהִרי!..

ן ־ ְרּדֵ דֹות–ַהּיַ י ֱאֵלי ּגְ לֹא ָנָׂשאִתי ִלּבִ

ָבה ִלי אֹוִרי, ֶחֶתף, ּכָ ְיָלה, ּבְ ְוַהּלַ

יַתִני רֹוֵדן, ְתָנה ִהּסִ דֹות–ַהּכֻ י ִמּשְׂ ּכִ

ִנילּוס, ִנילּוס, ָנָהר–ְנָהִרי!..

ן–יֹומֹו, ת ּבִ י ֲעָמִלי ֶׁשֻהְׁשּבַ ַחּיֵ ּבְ

כֹוָרה ־ ָזֳהִרי, י ּוְבֵׁשם ַהּמְ ַחּיַ ּבְ

מֹו, יָך–ּבְ ַגּלֶ ְׁשטֹוף ֵאיָבה ְוָזדֹון ּבְ

ִנילּוס, ִנילּוס, ָנָהר–ְנָהִרי!..

ָכל אֹות ־ ָקָראָת ְוָהַפְכּתָ ּבְ

ׁשֶֹמן ַהּכֶֹתֶרת: ִליַמת–ִקְנטּור ּבְ ּכְ

"ַהְדָרן ִלְמחֹוְלֵלי ַהַחְלָחלֹות!

קֶֹטֶרת!.." ֹטֶרת ַהּמְ ַלֲהרּוִגים ־ ַהּקְ

ָכל אֹות ־ ָקָראָת ְוָהַפְכּתָ ּבְ

ּוְלֵעיֶניָך ָנעּו ַהחֹולֹות.

ְכִמיָהה ִנֶחֶרת, ּוְלֵעיֶניָך ּבִ

ן ֵׁשִני ּוְמדֹוֵבב ַאֶחֶרת: ָקם ּבֵ

ּפּוַחי ַמְבִׁשיִלים, ִליל ּתַ ָהֵרי ַהּגָ ־ "ּבְ

י ֲחֵסִרים. י ַחּיַ ַוֲאִני לֹא ֶאְרֵאם, ּכִ

י", ֶרת ֶׁשּלִ ּנֶ י, ַאּתְ ּכִ ֶרת ֶׁשּלִ ּנֶ "הֹו ּכִ

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, 

ֲעֵליֶכם ָׁשלֹום.

ב. י עֹוד ּכֹוְתֵבִני ִמְכּתָ ּוְלִאּמִ

י. ִבים ֶׁשל ִאּמִ ֲאִני נֹוֵׂשא–ִמְכּתָ

ח ־ ל–ֶאְפּתַ יק סֹוִדי ּבַ ּוַאר ּתִ ֲאִני ּדַ

י. ְולֹא ְנִגיד ֲעִתידֹות ְלֻאּמִ

אי ַקּנַ ם ּכְ ֵ ַרק ּכֹוֵתב ֶאת ַהּשׁ

ָעֵרל. ְלַהְלִעיט ֶאת ַנְפִׁשי ּכְ

ֶאת ְׁשָמּה ֶׁשָהַלְך ְלָפַני

יק לֹו ּבּול–ֶקֶבר–ָרֵחל.  ּוַמְדּבִ
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רּוף, ֶקט ַהּשָׂ ֶ בֹוֲאָך ַלּשׁ ּבְ

יט, ָלֲאָבִנים ּוְלחֹומֹות ַהּטִ

ת ְוֶהָערּוף, ָפר ַהּמֵ ַלּכְ

ְרִטיט, ָלֵאֶפר ַהּמַ

ין ַהּקֹוִצים טּוׁש ּבֵ ָלַרַחׁש ַהּנָ

רֹון ּכָ ְוַעל רֹאְׁשָך ָעֵבי ַהּזִ

ְבֵדי ָחרֹון עֹוִלים ּוְמִקיִצים ־  ּכִ

ְׂשֵטָמה ז ַהּמַ ַתע ּבַ צֹוֵנַח ּפֶ

ָנַפִים ֵמָעֶליָך ְצָלב ּכְ ּפֹוֵרׂש ּכִ

ה יֵני ַחָמּ ַסּכִ ְרָניו ּכְ ְוִצּפָ

רֹוְדפֹות ֶאת ְׁשָעֶליָך.

ַוֲאִני ַרק ַעל ַסף ָהֶעְׂשִרים!.."

י ִלְבִלי י ָלִריק ְוֻחְרַחְרּתִ י ִהְפַקְרּתִ ּכִ

ח ־ ְנָאה לֹא ֻנּגַ ּשִׂ ִמים ּבַ י ַהּתָ ְוִלּבִ

י, ֶרת ֶׁשּלִ ּנֶ ר, הֹו ּכִ ֶות ַהּמָ ֶזה ַהּמָ

ַקח!.. ָבר ּפָ ָקְפָאן ּכְ ֶאת ֵעיַני ּבְ

ִביִלים, ְ ּשׁ ִמּבֹוִרי ָהָאטּום ֶאל ַאַחי ּבַ

ִתי ְלָׁשלֹום. ִפּלָ ַהּמֹוֶלֶדת, ְׂשִאי ּתְ

י, ֶרת ֶׁשּלִ ּנֶ י, ַאּתְ ּכִ ֶרת ֶׁשּלִ ּנֶ "הֹו ּכִ

י ֲחלֹום?!.." ֶהָהִיית אֹו ָחַלְמּתִ

ְכלֹות ֵאיֵמי–ִמְׁשָחט. רּו ּבִ ּבְ ִרים ּדִ ְׁשֵני ְמֻדּבָ

ָתם ַאַחת!.. ְוָזִרים ִאיׁש ְלָאִחיו ־ ַאְך ִנּמָ
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בעכא היינו מתייצבים אצל המושל הצבאי של הגליל המערבי. לכל כמה כפרים 
אותי  הגלו  היינו מתייצבים שם. אחרי כמה שבועות  בוקר  כל  מושל.  היה  בגליל 
לתרשיחא. המושל הסיע אותי מעכא לתרשיחא. שמו משה רייס. הוא אמר שאנחנו 
ממג'דל  לגירוש  התנגדתי  אני  כי  אותי  הגלו  הממשלה.  נגד  תעמולה  עושים 
]אשקלון[. הגענו לתרשיחא. הייתי צריך להופיע פעמיים ביום במשטרה. לא בית, 
לא עבודה, לא שום דבר. אסור לצאת מהכפר. תבוא למשטרה, תחתום. שאלתי 
איפה משפחת בשארה, חיפשתי מישהו שהתארח אצל המשפחה. כשרמלה נכבשה, 
התושבים נכנעו בתנאים של הצבא, אבל בכל זאת אחרי כמה ימים גירשו את כל 
התושבים. היה אדם שנשאר ודרש את האדמות ואז הגלו אותו לתרשיחא. שמעתי 

שהוא אצל משפחת בשארה. גרתי שם. הייתי מתייצב במשטרה כל יום.
לאסיפה,  להגיע  רציתי  ]פקיעין[.  בבקיעה  אסיפה  שיש  שמעתי  אחד  יום 
והבת  אשתי  מתרשיחא.  לצאת  לי  היה  אסור  והבת.  אשתי  עם  קורה  מה  לדעת 
שלי נשארו במג'דל. הגעתי לאסיפה בבקיעה. הגיעה משטרה לחפש אנשים. לקחו 
אותי והחביאו אותי בבית של פלאחים. המשטרה לא מצאה אותי. למחרת חזרתי 
לתרשיחא. אמרו לי שהמשטרה חיפשה אותי. הקצין אמר לי, היית בבקיעה. הוא 
עוד  שהוא  לו  אמרתי  מכות.  לי  נתן  הוא  סירבתי.  האורווה.  את  לנקות  לי  אמר 
ישלם על זה. הוא החזיר אותי לעכא. משם החזירו אותי לתרשיחא. הייתי במעצר. 
בערב הגיעו אנשי צבא. התנצלו על המכות שקיבלתי ואמרו שאם לא אתלונן על 
המכות לכנסת או לעורך דין אני חופשי. חופשי להיות בתרשיחא. אם אגיש תלונה 
לעבוד,  לצאת  רציתי  בשארה.  למשפחת  חזרתי  הסכמתי.  למשפט.  אותי  יעמידו 
לצאת מהבית סוהר. הסכמתי לא להתלונן. מהמפלגה הקומוניסטית רצו שאתלונן. 

העבירו שאילתא לכנסת. העמידו אותי למשפט ושפטו אותי לארבעה חודשים.
השתחררתי בספטמבר 1950 וחזרתי למג'דל. הצבא שלט בעיר. ראיתי אנשים 
עם רהיטים ובגדים. היו אנשים שרצו לצאת לירדן. חלק מהאנשים רצו להישאר. 
למחרת לקחו אותי שוב לעכא ולתרשיחא. לא התייצבתי למשטרה. עבדתי כמה 
זמן. בנובמבר 1950 הגיע מכתב שאשתי והבת באלִלד. חזרתי לעכא לקחת רישיון 
לרמלה  ומשם  לאלִלד,  חזרתי  הגליל.  כל  על  אחראי  היה  רייס  המושל  לחזור. 
בתרשיחא.  סוהר  בבית  להיות  רציתי  לא  הסניף.  את  לנהל  המפלגה,  בפקודת 
בתרשיחא הייתי בבית סוהר. לא יכולתי לצאת מהגבול של הכפר. ברמלה עבדתי 

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

עבדאללה זקות
1928 נולד באיסדוד, 

2003 אלִלד, 

נולדתי באיסדוד ]אשדוד[ בשנת 1923. באיסדוד גרו קרוב ל–4,000 איש. נולדתי 
למשפחה של פלאחים, חקלאים. היו לנו אדמות, כרמים, פרדסים. איסדוד היתה 
בזמן  חקלאות.  על  חיו  התושבים  דונם.  אלף  לשישים  קרוב  הגדולים.  מהכפרים 
מלחמת העולם השנייה הם עבדו במחנות של הצבא הבריטי. חיים פשוטים. אנשים 

לא היו רעבים. היו הרבה פרדסים וכרמי ענבים.
]אשקלון[ במג'דל  שנים,  חמש  באיסדוד  למדתי  ללמוד.  התחלנו  תשע  בגיל 
שלוש שנים ובע'זה ]עזה[ שנתיים. אחרי כן נכנסתי להוראה כמורה בית ספר. הייתי 
מורה באיסדוד. עד שנת 48' איסדוד היתה בחלק הפלסטיני של פלסטין בתוכנית 
החלוקה. הצבא המצרי הגיע. היתה מלחמה נגד הצבא המצרי. בסוף 1948 הצבא 
עם  לחיות  רצינו  הם.  גם  שיישארו  אנשים  ועודדנו  בכפר  נשארנו  נסוג.  המצרי 

היהודים. באיסדוד היו כארבעת אלפים תושבים ונשארו קצת יותר מחמש מאות.
חיפשו מטוסים שנפלו.  ושלטונות הצבא  עוצר,  והטיל  הגיע  הישראלי  הצבא 
למחרת אמרו לנו לצאת לכביש. לא חשבנו שייקחו אותנו לשבי. את הצעירים, מעל 
גיל 17, לקחו לשבי. את הזקנים והנשים גירשו למג'דל. ב–1948 הפלסטינים ברובם 
לא נלחמו. המצרים נלחמו. המצרים לא רצו שהפלסטינים יילחמו. מי שהיה לו רובה 
לקחו ממנו. היו אנשים בודדים שהגנו על המקום. המפקדה המצרית היתה במג'דל. 
לקחו אותי לשבי בגדרה. היו שם גם מצרים. מיינו אותנו. היו מאות מהצבא המצרי 

יחד איתנו. 
אחרי כמה ימים, שלטונות הצבא פתחו את הדרך ממג'דל לע'זה. שחררו אותנו, 
וחזרתי למג'דל. הייתי שם מורה. היה מושל צבאי בגדרה, צוקרמן, שניסה לעזור. 
עם  לעבודה  יוצאים  בגטו.  גרים  היינו  עוצר.  היה  בלילה  לעבוד.  התחילו  אנשים 
שמירה וחוזרים עם שמירה. אנשים עבדו, התפרנסו. הגיעו קבלנים יהודים, לקחו 
פועלים. גרו בגטו כ–3,000 אנשים. באמצע שנת 49' התחילו להגיע יהודים למג'דל. 
היהודים חיו מחוץ לגטו. עבדתי בקטיף עם יהודים. פועלים יהודים היו באים לגטו, 
לשתות קפה. אחרי שלושה חודשים החליטו לגרש את התושבים. הצבא היה בא 
בלילה להפחיד. נתנו כסף, שוחד לאנשים שימכרו חפצים ויעברו לע'זה. את אלה 

שלא רצו לעזוב לע'זה הביאו לאלִלד ]לוד[. חלק מהמשפחה שלי בע'זה.
בתחילת שנת 50' צוקרמן כבר לא היה המושל. באו אחרים. אז החליטו לגרש 
לגירוש.  שהתנגדו  מהאנשים  הייתי  אני  לגרש.  פשוט  יכלו  לא  אבל  אנשים,  עוד 
ונחיה בכפרים שלנו. לא נתנו לי ללמד בבית  חשבנו שיהיה שלום, יחזרו אנשים 
ספר. רציתי להישאר במג'דל. לא עזבתי. היינו קבוצה שהתנגדה לגירוש, בחורים 
צעירים משכילים. לא שיתפתי פעולה, אז הגלו אותי לעכא ]עכו[, באפריל 1950. 
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ל ַחּלֹוִנים זֹוְזרֹות ּוִמּכָ ְך ִמּגְ ּפֵ ֲחֶזה, ִמְׁשּתַ קֹוָלִני ְוָחׂשּוף ַהּמַ

י חֹוף ֱאֵלי חֹוף, ִבים. ִמּנִ ּלָ י ּגַ ַתח ַסְדנֹות ְוִסּפֵ ּוְמַלֵהט ֶעֶרב ֶעֶרב ִמּפֶ

ה ּוְקַהל ָסלֹוִניק, ִרּיָ ְלּגָ קּו ִאיׁש ּבֻ יכֹון ְוָׁשחֹור, ָהְעּתְ ם ַהּתִ ֵעֶבר ַלּיָ ִמּמֵ

ל ַעל ַמְׁשקֹוף. ְלּפֵ ח ּוְבֵעַרת ַמְחרֹוזֹות ַהּפִ ְטּבָ ִתיָקה ְוִתְבֵלי ַהּמִ ַעל ִמיֵני ַהּמְ

ר ּוַמְׁשִליְך ִמְכֹמֶרת. ן ְורֹוֵכל ְוַזּמָ ל ְוַסּפָ ַעם ַסּבָ

בֹוד ְוִיְרָאה ה ֶׁשל ּכָ ירּות ֲחָזָקה ְוִזּקָ ּבֹו ִניַמת ַאּבִ

ִתיל ְנֹעֶרת, ָחה ֶׁשֵאיָנם ּפְ ין ּוִמְנָהג, אֹו ִקְׁשֵרי ִמְׁשּפָ גֹון ּדִ יסֹוד ּכְ י ִעְנָיִנים ֶׁשּבִ ְלַגּבֵ

ּוק ּוְמִחיָרּה. ּשׁ ַלַעת ּבַ ה ְוִטיב ּדְ י ִאיׁש, אֹו ִהְלכֹות ְסֻעּדָ ְכִלית ַחּיֵ אֹו ּתַ

ֻמְפָׁשט ּוַמְמִׁשיל ְמָׁשִלים ַמֲעֵׂשה ִפילֹוסֹוף ַעם אֹוֵהב ְלַהְפִליג ּבְ

ִכיסֹו. ַדְרּכֹו ְוטֹוְמָנם ּבְ ְוגֹוֵחן ֶאל ַמְסֵמר ְוֶאל ָוו ּבְ

 4  

רֹאָׁשם ֶׁשל ּדֹורֹות ַאֲחרֹוִנים לֹא ָעְמדּו ְקִהּלֹות מֹוָצאֹו ּבְ

קּוָמה ַאְך ִחּיּות ְטָעָמיו ּוְצָבָעיו נֹוֵׂשאת רֹאׁש. ֶאת ִסיְסמֹות ַהּתְ

רֹוִני יב ַהּגְ ּנִ ְך הּוא ּבַ ַנז ְמַחּתֵ ׁשּו ְיהּוֵדי ַאְׁשּכְ ֶׁשִחּדְ

רּוָמה. ְבִניָתן ַהּגְ יסֹוֵדי ּתַ ב ֲחִריפּות ִנּגּונֹו ּבִ ּוְמַׁשּלֵ

ֶבת, ִלְמִליַצת נֹוֲאִמים ּוַמְרִצים, ְלִעְבִרית ַלְמָדִנית ּוֻמְרּכֶ

ּוף, ִכּשׁ רֹוֶאה ּבְ הּוא ַמְקִׁשיב ּוֵמִניַע רֹאׁשֹו ְלאֹות ֵהן, ּכְ

ֶבת  ר ־ ִיְׂשָרֵאל ְוִצּיֹון ּוְכמֹו ֶזה. ֶאת ִמְרּכֶ ים ֶׁשל ִעּקָ ַאְך ִלּבֹו ֶאל ִמּלִ

ּוק. ּשׁ ָעְבָרּה ּבַ מֹו ָים ּבְ ִמים לֹא ָנַהג ַאְך ִנְקַרע ּכְ ַהּיָ

ה ְלָאָלה ּוְלֵהיָדד ָזַקף רֹאׁש אֹותֹו–ֵליל ּוָפָניו ְלָהִבים עּור ּפֶ ... ּפְ

ל–ָאִביב ְוִעיָרם ֶׁשל ַעְרִבים. רּו ֵמָעָליו ּתֵ ּבְ ַרַעם ּדִ י ּבָ ּכִ

נתן אלתרמן   

מלחמת ערים  

דבר, 12.6.1955

י ִמ רֹו ּדְ ַה ר  ָו ְר ּפַ ַה א.   

1   

רֹוִמי, ְרָור ַהּדְ ים ְרחֹוֵבי ַהּפַ ֲאֻרּכִ

ם. ִׂשיָחם ּוְמַלאְכּתָ ְמַצּוְִחים ּבְ

רֹות ָהרֹוִמי, מֹו ַמְחּבְ ּוְגדּוִׁשים ֵהם, ּכְ

ם. ַמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה ּוְמִריָבה ּוִמְכּתָ

ין קֹוִנים ּומֹוְכִרים ַעד ַלִיל, ְבֵרי ֲחָרפֹות ְוִחּדּוד ּבֵ ם ּדִ ּבָ

ּוק ֵהם ְלָוי( ן )ְלִדְבֵרי ְמָׁשלֹות ְוַלּשׁ ר ְוסּוָמא ְוִגּבֵ ם ִחּגֵ ּבָ

ן ּפֹה ָוָׁשם ־ ִאי ָׁשַמִים! ־ ְוָנִׁשים ְמֵלאֹות ּגּוף ְוָיפֹות, ּוְכֶנְגּדָ

עּורֹות לֹא ִיְרֵאן ָהָאָדם ָוַחי. ּכְ

ִליל ְתֹאִמי ַהחּוֶצה ֶאת ַהּבְ ים ּפִ ְוִתְפּתּוף ַקְבַקּבִ

י ֶהָחִליל. ַעל ּפִ ְועֹוְברֹו ּכְ

2   

ָחָרׁש ְורֹוֵכל מֹול ּכְ ְרָור ְוַאְך ּתְ עֹוד ָצִעיר ְלָיִמים ַהּפַ

ָבר ִמְפָלָׁשיו ְקלּוֵפי ִקיר ּוְׁשחּוֵקי ַמְדֵרָגה. ָנָטה ָיד, ֲאָבל ּכְ

ֹכַח ֶׁשֵאין הּוא ּפֹוֵרַח ְוֵאין הּוא נֹוֵבל ָבר ַהּיֶֹׁשן ָנסּוְך ּבֹו ּכְ ּכְ

ה. ם ּוְנֻחְׁשּתֹו ְיֻרּקָ ְרִזּלֹו ֲאַדְמּדַ ם ־ ּבַ ְוהֹוְפִכים ֲעָצָמיו ִצְבֵעיֶהם ְלִאּטָ

ה, חּוצֹות ָהֵאּלֶ ה ּבַ ם ַהּנֹוֶׁשֶבת ַעּזָ זֹאת ָעְׂשָתה ּבֹו ָהרּוַח ִמּיָ

ֵחָמה, ֶזה ּכַ פּוִכים ַעל ַהחֹוף ַהּלָ ְ ה ּוָמָטר ַהּשׁ זֹאת ָעׂשּו ּבֹו ַחּמָ

ְתֵמי ֶׁשֶמן ָוֵחֶלב ה ּכִ יו ּוַמְרּבֶ יר ֲעָׁשנֹו ְוִגּצָ ְכּבִ זֹאת ָעָׂשה ּבֹו ָהָעם ַהּמַ

ה. ם ּוְכָמָטר ְוַחּמָ מֹו רּוַח ִמּיָ ְוׁשֹוֵחק ּומֹוֶחה ִחּדּוׁשֹו ֶׁשל ָמקֹום ּכְ

ְׂשָחק ּוָבִריב,  ּמִ ָלאָכה, ּבַ ּמְ ּוְמגֹוֵבב ְמגּוִרים ּוְמָקֶרה ֲעִלּיֹות ְוִנְׁשָטף ּבַ

מֹו ִמן ָהְרִאי. ה ּכְ ל ֵאּלֶ ְוִנְׁשָקף ִמּכָ
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ָתִחים ֵמֵעֶבר בּול ָיפֹו. טּור ּפְ ּגְ

ְרֶצֶפת ְזרּוַעת ַהחֹול. ַלּמִ

ֵסֶפר, ר ּכְ ִריס ָחרּות ּוְמֻעּטָ ּתְ

ֹחל. ִקיר ָורֹד ּוַמְׁשקֹוף ּכָ

לֹוִאים ָוֶחֶרב ָבב ּבְ בּול ָיפֹו. ּגְ ּגְ

ל. מּול ָׁשַמִים ְלרֹאׁש ַהּתֵ

ֶרת ִקְרֵעי ַאּדֶ צּוק ִנָׂשא ּבְ

ֶׁשל ָעִני ְוִלְסִטים ֶעֶבד ֵאל.

ֶגד, מּוָתּה ִנְׁשְקָפה ִמּנֶ ִעיר ּדְ

ת ַחְרטֹום, צֹוָפה ָים, ֲעֻקּמַ

ה, נֹוֶהֶגת ֲחׂשּוָפה ְוַחּדָ

ִזיוֹו ֶׁשל יֹום, ־ ׁשּוק סּוָמא ּבְ

ְתֹאם ְלֹאֶרְך– ְוזֹוֶנֶקת ּפִ

ְתמֹול ֵניֶהם ּכִ ְרחֹובֹות לֹא ּפְ

ּופֹוֵרץ ִמּתֹוָכּה ַעל ֹאַרח

מֹו, ־ ְיהּוִדי ּוְבֵעיָניו ּדָ

ים ַעד ֹחֶרף ַרּבִ ְך נֹוְדָעה ּבָ ּכָ

ָזר ִעּמֹו. ֲאֶׁשר ָקם ְוַהּגְ

ה ּיּום ָהֵאּלֶ ֵלילֹות ַהּסִ ּבְ

ָפר  ִהיא ָנְׁשָמה ַעל ַקּוֵי ַהּסְ

ְנִׁשיָמה ְמִהיָרה ּוְמבֶֹהֶלת

ֶׁשל מּוָבס ְולֹוֵחְך ָעָפר.

ִביִׁשים ֵמֹעֶרף ֶקת ּכְ ְמֻנּתֶ

ה ה ּוִמּזֶ ֶפת ִמּזֶ ּוְמֻאּגֶ

ַחְבֵלי ְנֹעֶרת ָלה ּבְ ִנְפּתְ

ְרֶזל, ־ ְבֵלי ּבַ ְדמּו ָלּה ּכַ ֶׁשּנִ

ֶסת ֶר קֹו ר  י ִע ב.   

ֶפץ ּנֶ ל–ָאִביב ּבַ בּול ּתֵ לֹא ַעל ּגְ

ם. ט ֶאֶרץ ֶנְחּתַ ּוַבְיִרי ִמְׁשּפַ

ָפר ָהיּו ֶנֶפׁש– ְגרֹות ֶזה ַהּסְ לֹא ּתִ

ין ַעם ְלָעם. ֹמאְזַנִים ּבֵ

ֶרת אן ְמַלּוֵי–ַׁשּיֶ לֹא ּכָ

ַחת ֶרֶכב ָעֵׁשן ָזֲחלּו ּתַ

ל ְוַׁשְרֶׁשֶרת ְלּגַ ן ִציר ּגַ ְלַתּקֵ

ֵני ֵׁשם. ַהחֹוְרִצים ֶאת ּגֹוַרל ּבְ

אן ִמן ָהֵאׁש, ֵמרֹאׁש ֶסַלע, לֹא ּכָ

ב ָנָׂשא ֵרַע ֶאת ֵרַע ַעל ּגָ

ֶצֶלם ּוְכִנְבָרא ֵמָעָפר ּבְ

ן ֶאָחיו. ְרּבַ ִנְבָרא ִאיׁש ִמּקָ

ֲעַמִים ּוְׁשלֶֹׁשת– אן ּפַ לֹא ּכָ

מֹו ְקָרב ֶאָחד ָעִמים ּבְ ּפְ

ֹחֶשְך ית ָנטּוׁש, ּבַ ָעַבר ּבַ

ד ֶאל ָיד. ַעק, ִמּיָ ּוַבּצַ

ִיף, ּסַ אן, ֻמְבָהק ּובֹוֶטה ּכַ ּכָ

ָפר מּורֹות, ַהּסְ ְבֶטֶרם ּתְ ָנח, ּכִ

ִים ּתַ ְ ין ֶהָעִרים ַהּשׁ ֶׁשּבֵ

ָזר. מֹו ְגָזר מּול ּגְ מֹות ּכְ ַהּקָ

ּיּום ַׁשַעל ַׁשַעל, אן ָקַרב ַהּסִ ּכָ

ֶנְחָרץ ְוִנְׁשָלם ֵמֵאָליו ּכְ

ַער ַ ּשׁ ין עֹוד ָסמּוי, ַאְך ּבַ ְוַהּדִ

ָליו. ַעם ָוָעם ַרק נֹוְׂשֵאי ּכֵ
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ְרכּוׁשֹו ְלָפָניו ּגֹוֵלל

ִיג ְוִסירֹות ַהּסֹוֵחר ְוַהּדַ

עֹוְמסֹות ִאיׁש ּוְקָלָלה ִויֵלל

ְוקֹוֵרַע ַסְלָעּה ָׁשַמִים

ּוֵמִעיד ָעָליו ָים ָוֵאל, ־

י ְלָים ְוָׁשַמִים ִהיא ֵחֶרם ּכִ

ְלָעּה ִׁשְלטֹו ְוִנְתָלׁש ִמּסַ

ֶטֶרם–ֶחֶרב, ְוקֹוְרָסה ִהיא ּבְ

ִחְדַלת ֹחק ּוְפרּוַעת ִׁשְלטֹון, ־

ֶניָה ּוְנכֹוָנה ַלֲהֹפְך ּפָ

ל ל אֹות ֶׁשל ִׁשּנּוי ַמּזָ ִעם ּכָ

ְוִלְפרֹץ ְוָלִׂשים ֲאָבֶניָה 

ַגל. ְלָבָרד ְוִלְסֹחף ּכְ

ים ִד הּו ּיְ ַה ר  י ִע  . ג  

ּוֵמֵעֶבר ִלְׁשַנִים ְׁשלָֹׁשה ְרחֹובֹות ֲאֵפִלים ּוְגרּוִמים

ְיָלה ְלָברֹות ּלַ ֵנָבה ּבַ ד ְוַלּגְ ִמין ַאְדַמת ֶהְפֵקר ְוָהְׁשְלכּו ַלּשֹׁ ֲאֶׁשר ָהיּו ּכְ

רּוִמים הּוִדים ַהֲחָדָׁשה ְוַעְנֵני ַהֹחֶרף ַהּפְ ָעְמָדה ִעיר ַהּיְ

רֹד. ִעְמעּום ּבָ ין ֹחֶׁשְך ְלֵבין ֹחֶׁשְך, ּבְ ְלֵעת ָעְבָרם ָעֶליָה ִנְדָלִקים, ּבֵ

רֹד ־ ִעְמעּום ּבָ ין ֹחֶׁשְך ְלֵבין ֹחֶׁשְך ּבְ ּבֵ

ִאּפּורֹו יַאְטרֹון ּבְ יָה ּוָבבּוַאת ַהּתֵ ּצֶ ְמעֹוף ּגִ ּוק ּבִ בּוַאת ַרֲחַבת ַהּשׁ הּוא ּבָ

ֲעצְֹמָנה ָעִין ְדָנאֹות ַעד ּתַ חּוצֹות ְוֵאׁש ַהּסַ ֶסף ּבַ ּוָבבּוַאת ִנְצנּוץ ַהּכֶ

ְדָלֵיי ַמִים. ְרחֹוב ּבִ ִרים ּבָ ְמּכָ ָרִחים ַהּנִ ְוֹאֶדם ַהּפְ

ַלֲהבֹו ס רֹוְכִלים ּבְ ּנַ ה ּפַ ִעיר ְלחֹוף ָים. ִהּנֵ

ִנים. ַהת ֵעיַנִים ּוְׁשטּוַחת ּפָ ֵמִאיר אֹוָתּה ּדֵ

ֵלי ֶקַלע ִצְוַחת ּכְ ְוָיְרָתה ּבְ

ָנס ּגֹוְׁשָׁשה ּוְכבּוַית ּפָ

ֶלב  ֵאב ְוַהּכֶ ין ַהּזְ ּוְדמּוָתּה ־ ּבֵ

ה ְונֹוֵׁשף ָוָנס, ּכֶ ַהּמַ

נֹוֶתיָה ֶאֶלף ְ ְוָסְמָרה ִמּשׁ

ּוף לֹא נֹוָדע ֵמָאז, ְבִכּשׁ ּכִ

ֲחָזָקה ּוְבֵאין–ּכַֹח נֹוֶפֶלת

ז. ּוְבָנְפָלּה עֹוד חֹוֶלֶמת ּבַ

ה ּיּום ָהֵאּלֶ ֵלילֹות ַהּסִ ּבְ

בּול ָחה ִלְפרֹץ ַהּגְ ָהְיָתה ּגָ

ְוזֹוֶנֶקת צְֹוָחה ַעד ֵאֶלם–

הּוִדים ִמּמּול, ־ ֲחִפירֹות ַהּיְ

ה  ּוֻמְׁשֶלֶכת ָאחֹור ְורֹוְדֶפּנָ

ט ֱאנֹוׁש ִמְׁשּפַ ָגִזים ּכְ ֵליל ּפְ

ׁשּוֶפּנּו יו: ִהיא ָעֵקב ּתְ ְוֻחּקָ

ה רֹאׁש, ־ ְוהּוא ְיׁשּוֶפּנָ

י ַהְבִעיָרּה ַלֶהֶבל ּוִמּדֵ

ְרָור ַעד עֹוֵפף אּוִדים ְקצֹות ּפַ

ַרק הֹוִסיָפה ָלִעיר אֹוֶיֶבת

ִלְוַית ֵאׁש ּוְנעּוִרים ָוִדין.

ֶרת ּה. ְמֻסּגֶ ֵאיד ָיפֹו ְוִקּצָ

ע: ְוִלְׁשַנִים ַצְלָמּה ְמֻׁשּסָ

ֲחלֹום ׁשֹד ֵמֵאֶרב ְזָרח ּתַ ִמּמִ

ת ְמנּוָסה. ם ָלּה ֶחְרּדַ ּוִמּיָ

ָׁשם יֹוֵרד ֲהמֹוָנּה ְׂשתּום ָעִין

ל מֹוַרד ַהּתֵ ץ ּבְ ְוִנְקּבָ

ִים ּוְבִדְׁשּדּוׁש ּוְנִקיַׁשת–ַקּבַ
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ָטם ק ּוְכִמְׁשּפָ ֶׁשם ּדַ ֶזה ָיַרד ָעֶליָה ּגֶ ר ּבָ ְיָלה ַהְמֻסּפָ ־ ־ אֹותֹו ַהּלַ

ֲחֵלי–ָקִלי ְצֵנפֹות ֶׁשל ֵאד ָואֹור, ה ְוַעל ּגַ ֶׁשל ֵלילֹות ְסָתו ָהָיה ַהֹחֶׁשְך ִמְתַעּבֶ

ִׁשיָטה יל ָיֶפה ִלְמֶלאֶכת ַהּפְ ָטּה ֶׁשל ֵעת ּגֹוָרל ָעִרים ָהָיה ַהּלֵ ּוְכִמְׁשּפָ

ו ֵיעֹור. ל ַהּקַ ִסיָגה ַעד ּכָ ִחיָלה ֶאל ִקיר ֶעְמדֹות ָמֵגן ּוְמֶלאֶכת ַהּנְ ּוְמֶלאֶכת ַהּזְ

ֶקַרע ִעּתֹונֹו ִריָכיו ּבְ ּדּוִרים ְוִאיׁש צֹוֵרר ְׁשָיֵרי ּכְ ֶׁשק ּוָמנּו ַהּכַ לּו ַהּנֶ ִקּבְ

ׁש, ַח ְוִדְׁשּדֵ ר ְוִהְתַנּגֵ ּבֵ יר ְוַרַעׁש ָנע, ּדִ ּוְצרֹור ָהֲאֻלְנקֹות מּוָטל ַלּקִ

ּנּוִסים ַוֲחֻתּנֹות תֹוְך אּוָלם ֶׁשל ּכִ ָרב ּבְ כּוַנת ַהּקְ ֶניָה ֶׁשל ּתְ ּומּוָזִרים ּפָ

ֵאׁש. בּול ִעיר ָוִעיר יּוַאר ּבָ ְתרֹוֵקן עֹוד ָקט, ־ ּוְבֵהָעְזבֹו ּגְ ֶׁשּיִ

סּו ְלקֹול קֹוֵרא ֶאל ְסִביב ֻׁשְלַחן ַהחֹול ּנְ ּדּוִרים. ּכֻ ֶׁשק ּוָמנּו ַהּכַ לּו ַהּנֶ ִקּבְ

יַע ָהרֹוֵפא ּוְכֵלי ְמַלאְכּתֹו ִעּמֹו. ִאיׁש ַאְדמֹוִני הּוא ְוָׂשִעיר. ְך ִהּגִ ְוַאַחר ּכָ

ָכל ִמְפַלׁש ְרחֹוב, גּו ְוָגֲחנּו ּבְ ּלְ ֵהָחֵבא, ּדִ ְך ָיְצאּו ּבְ ְוַאַחר ּכָ

ין ִעיר ְלִעיר. ו ֲאֶׁשר ּבֵ יָעם ַלּקָ ַהּגִ ִים, ּבְ ּתַ ְ ק יֹוֵרד ַעל ֶהָעִרים ַהּשׁ ְוֶגֶׁשם ּדַ

ָפר ְס ל  ֶׁש ה  ָט ְמ ִס ּבְ  . ד  

ָלַתִים, ְתָלּה ֶׁשל ַסְדָנה ֲעקּוַרת ּדְ ִעם ּכָ

ה, ּקָ ׁשּוָרה ּדַ ֹעֶרף ָאִחיו, ּבְ ִאיׁש ּבְ

ִיל ֶנֶעְרכּו. ֶאל ֵמֵעֶבר ִלְסַבְך ַהּתַ

ֵלָקה. ֶפץ ְוֶאת ַהּדְ ְלָהִביא ֶאת ַהּנֶ

ֵדר סֹוֶמֶרת  לֹא קֹול. ֶאל ּגָ ְך ָינּועּו ּבְ ּכָ

ָרּה, בּו, ֶאת חּוֶטיָה ִלְלּפֹת ּוְלַנּסְ ִיְׁשּכְ

ּה ְוגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב חּו ּבָ ּוִפְרָצה ִיְפּתְ

ְזִחיַלת ֲאָנִׁשים ֲעָׂשָרה. א ּבִ ִיּשָׂ

ֶחה ּוְבֵאין ֵקֶפל ְתֹאם ִיּמָ ְוַהֹחֶׁשְך ּפִ

יר יא ּוַמְדּבִ ְוַגב ְלַמֲחֶסה, אֹור ַמְקּפִ

ְתֶקֶפת צּוָדה ַהּמֻ ְיַעְרֵטל ֶאת ֲחַצר ַהּמְ

יר ִביִלים ְוַאְבֵני ַהּגִ ְ ְוֶאת ְצחֹור ַהּשׁ

ׁשּוָה ָהָאבֹות לֹא ַנֲחַלת ְקדּוִמים. ִעיר לֹא ִקּדְ

ִנים. ְוִעיר לֹא ֲאֵהבּוָה ַהּבָ

ט ָעִרים ֲאֶׁשר ֵמֵאל ֵהן מֹוָרָׁשה, ִמְׁשּפַ ִעיר לֹא ָצְמָחה ֵמֶאֶרץ ּכְ

מּוָתּה ִאם ְלַיּפֹות אֹו ְלַהְׁשִחית, ף ּדְ ּלֵ ַמן ּגִ יַח מֹוָצָאּה ְולֹא ַהּזְ ַמן ִהְׁשּכִ ִעיר לֹא ַהּזְ

ַחת ֵעין ָרִקיַע ְלטּוָׁשה ָראּוָה ּתַ ּה ּוְכֵלי ְמַלאְכּתֹו ּבְ ּלָ ן ּכֻ י ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ֻאּמָ ּכִ

ֵעץ ָוֵאׁש ְוֶאֶבן ּוְזכּוִכית. ר ְוָנע ּבְ ַעד ֱהיֹוָתּה ַחי ְמַדּבֵ

ִרים ֶׁשל חֹול ְרּגְ יֶֹבׁש ּגַ ה ּבְ רֹון. ֻמּכָ ִעיר ֵאין ַמֲחבֹוא ְוִזּכָ

ן. ְרּגָ ים. ִעיר ָהרֹוֵכל ְוַהּבֻ ִחּצִ רּוַח ּכְ ִאים ּבָ ּשָׂ ַהּנִ

ֵבד ְוזֹול ִריָחה ּכָ ֵריַח–ֶׁשל–ּפְ ְתֹאם ּבְ ַרק ֵליל ִניָסן ָהָיה ֵמִציף אֹוָתּה ּפִ

ְרָקן. מֹו ַהּקֹוץ ְוַהּבַ ּה ּבֹוֶטה ּכְ ְוִהיא ּבֹו ֲחׂשּוָפה ְוִחּלֹוִנית ְוַחְׁשַמּלָ

י ָיָפה ְׁשִתיָקה, ה, ּוְבֶצֶדק ָסחּו ּכִ ִחּיָ ְגלּו סֹוְפֵרי ּדֹור ַהּתְ ּה ּדָ לֹא ּבָ

ה ֹעֶרף ָלּה ּפֹוִנים ים ֵמֵהּמָ ָעִני ּוְבעֹוד ַרּבִ ַתח ּכְ ּפֶ עֹוָדּה ִנְכָחם ּבַ ַאְך ּבְ

יָקה ִפְתֹאם ֶאל ַחּלֹוָנּה ֶׁשל ְלׁשֹוָנם ָהַעּתִ ִהיא ַרֲעָׁשּה ִהְׁשִליָכה ּבְ

ה ְקָסִמים ִלְלׁשֹון ָהְרחֹוב ְוִלְלׁשֹון ָהִעּתֹוִנים. ְבַמּטֵ ה ּכִ ַהְפֶכּנָ ַוּתַ

ָדה ָבה ְמַרּקֵ ִסים ּוִפּגּוִמים ּוְבֶמְרּכָ ַפּנָ ְנָסּה ֶאל ּתֹוְלדֹוָתיו ֶׁשל ּדֹור ּבְ ִהּכָ ָאֵכן ּבְ

ִנים, ּלֹו ִחּדּוׁש ֵמָאז ֵעֶדן ְוִעּדָ ם ֵמרֹאׁש ְוהּוא ּכֻ מֹו ֻמְסּכָ ָבר ֶאָחד ּכְ ָהָיה ּדָ

ִיְרָאָתּה ּוִבְכבֹוָדּה  ִבים ּבְ ְוהּוא ־ ֶׁשֵאין ּבֹוֶניָה ַחּיָ

ָכִנים. ְבַדת צּורֹות ַוֲעמּוַסת ּתְ ֵעת ּכִ ּוְבָכְך ָהְיָתה ְלֵנֶטל ַקל ּבְ

ִלילֹות, ּוְכמֹו ֻחּדֹו ַרֵדף ָהרּוַח, ָנעּו ְׂשֵדרֹוֶתיָה ַהּדְ ַעְרֵבי ֹחֶרף, ּבְ ּבְ

ם ְוָים רֹוֵעם ִנְכָחּה ְוָהָרִקיַע ַלּסּוָפה ּגֹוֵחן. ַער חּוצֹוֶתיָה ִנְצְנצּו ְלָכל ָאְרּכָ ֶׁשל ּתַ

לּו לֹא ִׁשּוּו ָהָדר ְלַגְרִמּיּות ַצְלָמּה ּוְנִמיכּותֹו ם ַהּלָ ַאְך ּגַ

ָתם ִהׁשּוהּו ֵחן. ִטְרּדָ ְפָאָרה ְוַהּבֹוִנים ּבְ ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים ִהָׁשהּו ּתִ

ּוּוְך. ַרק ִלְפָרִקים, ְלֵעת ֵהרֹום ְסָחר ְוַלּתִ ֶניָה ַלּמִ ָהיּו ּפָ

ַצַעק ָרם, ַמן, זֹוֶמֶמת ְלָהִסיר ָמצֹור ּבְ ִדין ָהָאֶרץ ְוַהּזְ מֹו ֹגב ָנצּור, ּכְ ַמְסֶוה, ָהְיָתה ִהיא ּכְ

ִית ָהָאדֹם ּה ֲעמּומֹות ְלמּול ַהּבַ ה ָקרּוַע ְוָחלּוד חֹוֵבט ּבָ ְוֶׁשֶבר ֳאִנּיָ

ם. מֹו ִלְסִטים עֹוִלים ִמּיָ ּה ּכְ עֹוד ָצֶריָה ְלִפְתָחּה ֵמֶאֶרץ, ַעּמָ ן ּבְ ֶׁשּכֵ
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ּה ֶׁשל ִמְלֶחֶמת– ֲחָסן ֶהָעזּוב )הּוא ָצְמּתָ ַהּמַ

ֶתק ֶׁשר, ַעל ַהּפֶ ת ַהּקֶ ֶהָעִרים( ַעל ַקְסּדַ

ְבֶלֶמת  ַהּמּוָׁשט. ַהְתָקַפת ַהּגֹוְמִלין ַהּנִ

ק. ירֹות ִטיַח ּדָ ָרֲעָמה ְוָקְלחּו ַהּקִ

יֵנינּו ג ֶאל ּבֵ ְוֶאָחד ִמְקְלָען ִמן ַהּגַ

ַרד ּגֹוֵׁשׁש ְוִנְסָמְך ּוְזרֹועֹו ְׁשסּוָעה

ֵליל הּוא ִאּלּו ּבַ ַחד, ּכְ ְוֵעיָניו אֹוְמרֹות ּפַ

ה ָרָעה. ֶנֱאַבק ְלַבּדֹו ִעם ַחּיָ

ר ָו ְר ּפַ ּבַ ר  ַח ַׁש ה.   

ַחּלֹוֵני קֹומֹות ְׁשִנּיֹות ּוְׁשִליִׁשּיֹות, ּבְ

ב ּוֵבי–רֹוֵכל, ֵמַעל ְלֵבי–ַגּלָ

ּוְליֹות ֶטֶרם אֹור ַהֶחְנָוִנים ְוַהּשׁ ָעְמדּו ּבְ

ַעל חֹוָמה ָוֵחל. ם ּכְ ִעם ְנֵׁשיֶהם ְוִעם ַטּפָ

ָצפּו ֶאל ְרחֹוָבם, ִהְדִליקּו ַהַחְׁשַמל

עֹוד ַאְׁשֹמֶרת ַאֲחרֹוָנה ֵמֲחָדִרים ּבְ

ְׁשָמע ֲעֶׂשה ּוַבּנִ ּנַ ֶׁשל ַלְיָלה ִלְפֵניֶהם. ּבַ

קֹול. ֵהִריקּו חּוָצה ֲהמֹוָנם רּו ּבְ ּבְ ּדִ

ְלׁשּו. ָצְבאּו ַעל ַהחֹוְזִרים ִביׁש ּגָ ְוֶאל ַהּכְ

ֵעֶרב ַרב ְנָסם ּכְ ִהּכָ ְלָחָמה, ּבְ ו ַהּמִ ִמּקַ

א. ָהיּו ּדֹוֲחִקים ְוִנְפָזִרים ִלְמכֹוִנּיֹות ַמּשָׂ

ְלקֹול ִצְוַחת ָמנֹוַע ְוִחּלּוף ַמֲהָלָכיו.

ְרָוִרים, ׁשֹוֵקק חּוץ ְקָהָלם ֶׁשל ּפַ ָרַגׁש ּבַ

ה ַהֲחמּוָׁשה, ֻבּדָ ֶאל אֹות, ּתֹוֶהה ַעל ַהּכְ

ַע ְורֹוֵקק ָסיו ֶׁשל ֶרֶכב ְמַפְעּפֵ ּוַפּנָ

ה ָ ֵני ִאּשׁ ִזיו ָצֹהב ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ּפְ לֹוְכִדים ּבְ

ֶצֶות ם ּבְ ֵני ַהּזֹוְנִקים ִלְמַלאְכּתָ ְוֶאת ּפְ

ְכִפיָפה ּוְצָעָקה ֶאל ִקיר, ־ ְוָעִטים ּבִ

ְבַרת ֶאֶרץ נֹוֶׁשֶבת ֵאׁש ַמְחִליָפה ּכִ י ּבָ ּכִ

ל ְזַמן ַעל ִציר. ְלּגַ ָעִלים, ֵעת סֹוֵבב ּגַ ּבְ

ַלַחׁש חּו ּבְ ּדְ ׁשּוָרה, ִהְתּבַ ֶנֶעְרכּו ּבְ

ָכף. נּו ִסיָגִרית ֲחפּוָיה ּבְ ְ אֹו ִעּשׁ

ים ִעם ַׁשַחר תּוִבים ְלַחּיִ ִמְנָהג ַהּכְ ּכְ

תּוִבים ְלָעָפר. ִמְׁשָקָפיו ן ִמְנַהג ַהּכְ ּכֵ

ַנַחת. ק ַאְבָזמֹו ּבְ ב אֹו ִהּדֵ ִאיׁש ִנּגֵ

ב. ַבת–ֶקֶׁשר ַעל ּגָ ף ּתֵ ְוֶאָחד ְמַכּתֵ

ַתע ֹעֶרף, ָנה ּפֶ ה ּפָ ָכל ֵאּלֶ ְוֶאָחד ּבְ

ִהְתנֹוֵדד ְוָסַמְך ֶאל ַהּכֶֹתל ִמְצחֹו,

ַעד ׁשּובֹו ִמְתאֹוֵׁשׁש ֵמְרָעָדה ּוְסַחְרֹחֶרת

ֵרא ֶאת ִקּצֹו, ִעיר ֶזה ַהּגּוף ַהּיָ ֶׁשּמֵ

ּבֶֹרת ן ֶאת ְׁשִריֵרי ַהּקִ ע ּוְמַאּבֵ ְרּתָ ַהּנִ

ְוִנְנָעל ַעל ְׂשָפַתִים ִחְורֹות ּוְקמּוצֹות.

 

י ֹחֶׁשְך ר ְוָצַוח ִמּנִ ּבֵ ָבר ָהַרַעׁש ּדִ ּכְ

ִעיר ָבר ָיְרָתה ִעיר ּבְ ָפר. ּכְ ְלָכל ֹאֶרְך ַהּסְ

ְבמֹו ֹעֶׁשף ִעיר ּכִ ֲאֻרּכֹות ְוִעְורֹות. ִעיר ּבְ

ָתה. ְיִרי ַחד ּוָמִהיר ּוְבמֹו ַלַהב ִהּכְ

ִעם ֵקֶהה ְוָכֵבד ִנְתָעְרבּו ְוֵאין ֶקַטע

חֹוֵׂשְך ֵאׁש. ֶהָעִרים ־ ִקיר מּול ִקיר ְוֵחָמה

ֹוֶרֶטת ה ַהּשׂ ָ ִאּשׁ פּו, ּכְ ּקְ מּול ֵחָמה ־ ִנְזּדַ

ְלָחֵיי ָצָרָתּה. עֹוד ֵאין ִעיר ֲחֵרָבה ּבִ

ָאָמה ַהּנֹוַצַחת ְונֹוֶפֶלת. ֲאָבל ּכְ

ְׁשּפֹט ָׁשֹפט ָאה ָלגּור ַוּתִ ֲאֶׁשר ּבָ

ַחת הּוִדים. ֲעָׁשִׁשית ְמֻפּיַ ָהְיָתה ִעיר ַהּיְ

בֹות– ְזָרה אֹור ָזְרָעה ַעל ּתֵ ה ַהּגִ ַמּטֵ ּבְ
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ְך אֹוְצרֹוָתם ֲעָלָטה ַהּלֵ ְוָלֵכן ּבְ

ִויקֹוד ּכַֹח ְקדּוִמים, לּו ִנְכּבֹׁש ִיְצֵרנּו.

ל ִיְדֶהה נֹוָצָתם לֹוֲהָטה, ָבָרק ּבַ ּבְ

ּלֹו ֵיֵצא ָנא. ֶ נֹוצֹות ִמּשׁ ַמן ּבְ ַאְך ַהּזְ

ְכתּוִבים רּוחֹות ֶקֶדם, ַעד ּבֹוא ְׁשמֹוֵתיֶכן ּבִ

ֲעֶצֶרת, רּוז ּבָ יר ְוַהּכְ ִ ְלַחּיֹות ֶאת ַהּשׁ

לּוִבים צֹות ַהּכְ ֲהלֹא טֹוב ֱהיֹותֶכן ְמַנּפְ

ר ֲעֵלי ֶאֶרץ. ְוחֹוְלפֹות ִעם ִצְוַחת עֹופֹות ּבָ

ְקָנה ּוָבָרעֹות, ּזִ ֹאֶדם, ּבַ ּפּוְך, ּבָ ְקרּוִעים ּבַ

ְך ָאָלה ְלרֹאׁש ָצִרים ּוִפיָה ְמַהּלֵ

ֲחָרפֹות ַהּנֹוָראֹות ּוְלרֹאׁש ָעֵרי אֹוֵיב, ּבַ

ָפִרים. ּוק ּגֹוֵבל ִעם ֵסֶפר ַהּסְ ן ַהּשׁ ֶׁשּבָ

ּוְפֵני ָזֵקן ִנְגִלים )ִׂשְמָחה ֵהן ְמָזרֹות(

ֶאֶבן צֹר, ־ ּוְפֵני ַעְלָמה ַחּדֹות ּכְ

ֵזרֹות, רּוִׁשים ְוַהּגְ ְוֵׁשֶבט, ֶׁשַעְרׂשֹו ַהּגֵ

הֹוֵפְך עֹורֹו, ָנכֹון ָלֶרֶׁשת ְוִלְגזֹר ־ ־

ְרָור ִצְוַחת ְוַׁשַחר ָקם. ָעְבָרה ֶאת ַהּפַ

מֹוט ים ַהּמּוָרִמים ּבְ ִריֵסי ַהּמּוַסּכִ ּתְ

ֹחֶזק ָיד ְרֶזל. הּוַׁשב ּבְ י ּבַ ַעְפַעּפֵ ּכְ

מֹות. ֵ ַעל ְמכֹונֹו עֹוַלם ָהֲעָצִמים ְוַהּשׁ

ַח רּו ָה ב  ֹס ּבְ  . ו  

ׁש ְוִהְבֵהב ּלֵ ַסְגִריר ּוָבָרק ִהְתּפַ ּבְ

אֹותֹו ֹחֶרף ּוְכֶקֶדם ָׁשָמיו ּדֹוְרִכים ֶקֶׁשת.

ר ּבֹו ּגּופֹו. לֹא ָנִׁשיר ֶאת ָוֵהב ִנְסּפַ

ֶׁשם. ּגֶ סּוָפה. ַאְך ָנִׁשיר ֶאת ִעיֵרנּו ּבַ ּבְ

ַעּמֹון לֹא ָנִׁשיר ֶאת ָוֵהב. לֹא ֵׁשמֹות ּכְ

ָלה, קּוָפה ְנַעּיֵ ִׁשיֵרי ַהּתְ ַוֲאָרם ּבְ

ֲעמֹון ֶהְמַית ּפַ ַאף ֶׁשעֹוד ָהִעְבִרית ּכְ

ֵאּלּו. ים ּכְ ֵנעֹוָרה ִלְצִליָלן ֶׁשל ִמּלִ

ן, זֹו ָהֵעת ִהיא ְמקֹום ִחּיּוָתם ָאְמָנם ּכֵ

ְקָרא, ִמּכָֹחם ִהיא ׁשֹוֶבֶרת ֶׁשל ִסְמֵלי ַהּמִ

גּוָתם ּוְצָמָאּה. ַאְך ָיֶפה ִמעּוָטם, ־ ִעּלְ

ֶרת. ִליָצה ְמַדּבֶ ֵחֶרף ּכֹל ִמּתֹוָכם ַהּמְ
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אפרים תלמי   

בשדות אשקלון  

דבר, 18.11.1955

ֹחל ַסְנְוֵרי ָׁשָרב ּכָ

חֹול ַבּמָ רֹוְטִטים ּכְ

בּול ָהֹאֶפק. ַעד ְקֵצה ּגְ

ּוִבים ְמלֹא ִמיׁשֹור. ִיּשׁ

אֹור. ים טֹוְבִלים ּבָ ּתִ ַהּבָ

ֵזר ֶׁשל ֹאֶפל... ּוְברֹוִׁשים ּכְ

ְדִמי ּוְׁשכֹול. ָפר ָנטּוׁש ּבִ ּכְ

חֹול. ֶפן ָנח ּבַ ֶרם ּגֶ ּכֶ

ִים. ֵעץ–ִׁשְקָמה נֹוֵפל ַאּפָ

א, ּבֹוֵדד, מּוָרם, ֶקל ּגֵ ּדֶ

ֵכֶלת ָרם ֶאל ְרִקיַע–ּתְ

ִים. ּפָ ְמֻהְרָהר נֹוֵׂשא ּכַ

ְוִניחֹוַח ֶׁשל ְגַבב

ִגְבעֹוִלים, ִׂשיִחים ּוְרַקב–

ֶכת; יגֹון ַׁשּלֶ ֶהָעִלים ּבִ

ה ֶׁשל ְסָתו ְותּוָגה ַרּכָ

ָבב, ּלֵ ַהּצֹוֶבֶטת ּבַ

ּוְדָמָמה אֹוָרה, מֹוֶלֶכת ־ ־ ־ 

ן . ד. קמזו י  

למכבד רחובות אשקלון  

דבר, 12.6.1955

ד ְרחֹובֹות ַאְׁשְקלֹון, ִלְמַכּבֵ

ר–אֹון, ְנקּוַטאי–ְזרֹועֹוַתִים, ּבַ

ְמיֹון ְזרֹועֹוָתיו ֶׁשל ִׁשְמׁשֹון, ּדִ

ָיֶאה ִׁשיר ְוָיֶאה לֹו ִהְמנֹון.

ל ְגּדָ רֹום ַהּמִ ְׁשִקיף ִמּמְ י ּתַ ּכִ

ר ְצַפְנָיה, ֵלב ַאְׁשְקלֹון, ִכּכַ ּבְ

ל, ל ּתֹוְך ַמְעּגָ ֶאל ָהְרחֹובֹות, ַמְעּגָ

ִליָלה ְוָדגֹון ־  ֲעֵדי ָקֶפה ּדְ

ַדל– ְמָצא ַאף ּבְ יַגע, לֹא ּתִ ָׁשְוא ּתִ

חּוצֹות ַאְׁשְקלֹון. ִסיָגִרָיה ּבְ

בּול ִיְׂשָרֵאל ל ּגְ הֹו, ּבֹואּו ִמּכָ

חּוצֹות ַאְׁשְקלֹון, ַלֲחזֹות ּבְ

ְמַמת ֵאל, ִ ִעיר ָהעֹוָלה ִמּשׁ ּבָ

גֹון. ים ְלַמׂשּואֹות ּדָ ּנִ ִעיר ּגַ

ה ֶהֳחָרבֹות ִעי ָוֵתל, ִהּנֵ

ִלְׁשִתים ִׁשְמׁשֹון ־ ָנקֹום ָנַקם ִמּפְ

ֶבל ְצֵוי ּתֶ ּבֹואּו ָׁשִבים ִמּקַ

ְלַהְׁשִקיף ִמִמְגַדל ַהָׁשעֹון

ּוְלָבֵרְך ַעל חּוצֹות ַאְׁשְקלֹון. 
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ן חיה קדמו  

גאון ירדן  

קול העם, 13.1.1956

ּה ֶׁשל ִהְסטֹוְרָיה, ּפָ ַתע ּכַ נּו ּפֶ ֵאיְך ָנְגָעה ּבָ

יִרים, ף ַאּדִ ּכַ

ֵתֵפנּו ֵסב ֶאת ּכְ ַוּתָ

אן! פֹוֶקֶדת: ְראּו, ֲאִני ּכָ ּכְ

אן ֵמֶעְבָרּה ֶׁשל חֹוָמה ּכָ

י ּבֶֹקר יֵזי ֲאָבֶניָה לֹוְטָפה ִמּדֵ ֶׁשּזִ

ה אֹוָתּה ַהַחּמָ

ם ׁשּוֵלי חֹוַמְתֶכם. ַהּנֹוְׁשָקה ּגַ

ֶׁשם ְך יֹום ַזְך ַאַחר ּגֶ הֹו ִעיר ֲאהּוָבה! ֵאיְך ִנְפַרׂש ּבָ

ל ְׁשנּוִנית ּוְנִקיק ־ ַעד ַאְפֵסי ֳאָפִקים, זֹוֵקר ּכָ

ָלה ּתְ ְוָכל ֶקֶמט ִסְמָטא ִמְתּפַ

א ־ ְפֵני ִאּמָ ָחִריץ ּבִ ּכְ

רֹון; ר ְונֹוֵׁשם ִזּכָ ֻמּכָ

בֶֹקר ֵטֵבת ֲעלּוף–אֹור ְוָרֶוה, ְך ּבְ ָעְמִדי ּכָ ּבְ

ְבֵהי–ַמֲעֶקה ־ ְׁשעּוָנה ֶאל ּגָ

ֶׁשת ־ י ּגֶ ּכֹה ָקרֹוב ְוִנְבַצר ִמּנִ

ה, ֵמֶעְבָרּה ֶׁשל חֹוָמה, ֲהמֹונֹו ּוְגאֹונֹו ֶׁשל ָהָעם ָרִאיִתי ְלַמּטָ

ְמַנְחֵׁשל ַנְחׁשֹוָליו,

ּוָרה ַהּזֹוְנָקה, י ָׁשם, ִמּתֹוְך ַהּשׁ ְוִנְדֶמה ָהָיה ִלי ּכִ

ָבר יָפה ֵרָעִתי ִמּכְ ִנְתַנְפֵנף ֵאַלי רֹאָׁשּה ֶׁשל ַלּטִ

ֶכת ָׁשם ּה ָהִייִתי ְמַהּלֶ ֲאֶׁשר ִעּמָ

רֹות, לֹות ְוַהִחּגְ ֻעּקָ ְדֵרגֹות ַהּמְ ַמֲעֵלה אֹוָתן ַהּמַ ּבְ

ה ֶאל ְרעּוָתּה ָ ְוַכּפֹוֵתינּו ַהֲהדּוקֹות ִאּשׁ

ְנָאה ֶחֶלת ַהּשִׂ נֹוְצרֹות ָהיּו ּגַ

ְפִסיַע ִמּמּוֵלנּו. ִריִטי ַהּמַ ֶאל ֶזה ַהּבְ

ֲעֶקה ה ַהּמַ ְמַעט ִמּזֶ אִתי ּכִ ַהּיֹום ֵעת ִנּשֵׂ

יָפה, ִלְצֹעד ׁשּוב ְלָיֵדְך, ַלּטִ

ְסאֹון, רֹות ּבִ ַצּמָ ה ּכְ תֹוְך ָהמֹון רֹוֵגׁש ּוְמַהּמֶ ּבְ

ת ֲאֶׁשר ָנְחָתה ַעל רֹאׁש ְוֶׁשֶכם ְרצּופֹו ְוֶאת ַהּקַ י ּפַ ָזַכְרּתִ

ִיל ָהָאטּום, ּלַ ּבַ

חיה ורד  

כפר נטוש  

, הקיבוץ המאוחד,  ר ת י מ ו ב  ר ח ל  ע ם  י ר י  ש
תל–אביב, 1954. עמ’ 11

הּו ִעְקֵבי ַהֲחמֹוִרים ּדָ

ָלִלים ָוֶתֶבן, ָקהּו ֵריחֹות ּגְ

ָעִרים ַמֲאִפילֹות ִמּפְ

ֶאֶבן. ֵעיַנִים ֶׁשּטּוחּו ּבָ

ָוִנים ָוֶצַבע, ֲהיֹון ּגְ ּכְ

ָפר. ׁש ַהּכְ ַאְפרּוִרית ִנּטַ ּבְ

ּתּוַגת ָׁשֵבי ֶאל ֶהָעָפר.

נתיב הל“ה
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בֶֹׂשם ִרְקבֹוָנן חֹות ּבְ ֻטּפָ ָבנֹות ַהּמְ ָסיֹות ַהּלְ ְוַהּכְ

ֶניָה, הֹוָלכֹות ְוִנְפָרמֹות יֹום יֹום ֶאל מּול ּפָ

עֹות ם, ׁשֹוֵטי ָהֶאְצּבָ פּוִחים ִמּדָ ִצים ְמֻעְרָטִלים, ּתְ ּוְמַבְצּבְ

ֶׁשל ַיד ָהֲאדֹוִנים.

ת ה ־ ְצלּוַקת–ְׂשָפַתִים ְוִאֶלּמֶ ּיָ ְוַאּסִ

ֶׁשֶטף: לֹא! ֶלת ְלׁשֹוָנּה לֹוַמר ּבְ ַמְרּגֶ

ָׂשָרּה.  כֹות ַעד ֹעֶמק ּבְ ַחּתְ ת, ַלַחְרֻצּבֹות ַהּמְ ְגֵלב, ַלּקַ לֹא! ־ ַלּמַ

ָהב; ָסיֹות, ְלבֶֹׂשם ָהָרָקב ְוַלּזָ לֹא! ־ ַלּכְ

ְורֹוֲעָמה ַה"לֹא!" ֵמֶאֶרץ ֱאֵלי ָאֶרץ

ֶׁשת ֶׁשל קֹולֹות ְמלֹא ַיּבֶ ּבִ

ת יֹום ֲחלֹוָמם, ַרֲעָנִנים, ְׁשכּוֵרי ִנּצַ

ֹתֶמר קֹוָמָתם. ּפֹוְלֵחי ְׁשָחִקים ּבְ

ם! ם, ִעּמָ ם, ִעּמָ ִלְצֹעד ִעּמָ

ְרׂשֹות ָנֶפיָה ִמְתּפָ ָחה ֲאֶׁשר ּכְ ְׁשּפָ זֹו ַהּמִ ּבְ

ֹפָרִצים ֶׁשל ָהאֹוְקָינֹוס; לּול ַעד ְלחֹוָפיו ַהּמְ נּו ַהּצָ ֵמחֹוף ַיּמֵ

ת ְוָהֶאְגרֹף ֲעֵלי ַהּקַ ם ְולֹא ִעם ּבַ ִלְצֹעד ִעּמָ

ָגִרים ָתם ָהְרצּוָפה ּפְ ְאַׁשת ְמִסּלָ ֶׁשּבָ

י ּפֹור ִמְתּפֹוְרָרה ִהיא. ָרה ּכִ ָבר ְמַבּשְׂ ּכְ

ֶׁשת, ֲעֶקה, ָקרֹוב ּכֹה ְוִנְבָצר ִמּגֶ ַאַחי! ֵמַעל ַהּמַ

ָקה ֶאל ְׁשָעֵרינּו, ּפְ ְתּדַ דֹוָלה ַהּמִ ל ֶאָחד ִמּזֹו ָהרּוַח ַהּגְ ָרִאיִתי ּגַ

ה  ּיָ ל ָיִחיד ִמּסּוָפָתּה ֶׁשל ַאּסִ ַעְרּבָ

ִלים ַוֲחלּוִלים ְכִפיִסים ּבָ ְפרֹץ ּוְתַטְלֵטל ׁשֹוֶחֶקת ּכִ ֲאֶׁשר ּתִ

טּוִׁשים ְחסֹוִמים ַהּלְ ל ַהּמַ ֶאת ּכָ

יֵנינּו ְלֵביֵניֶכם ִקיִמים ּבֵ ֶׁשּמְ

ׁשּוִׁשים אֹוָתם ְזֵקִנים ּתְ

ְרִעידֹות ְוַהַחְמָדִנּיֹות עֹוֵתיֶהם ַהּמַ ֶׁשֶאְצּבְ

י ָהָאֶרץ ל ַמְנַעּמֵ ְמַמֲהרֹות ִלְגרֹף ִלְמאּוָרָתם ּכָ

אן ִעם ֵחיל ֲאדֹוֵניֶהם. ְנפּו ִמּכָ ֶטֶרם ִיּצָ ּבְ

ל ֶזה ּוְכָבר ַמְתִחיל ּגֹוֶאה ִלְקַראת ַעְרּבָ

ִים  ּמַ ֵעת ָאנּו ְנָעִרים ָעַמְדנּו רֹוְטִטים ּבַ

ַהּנֹוְגִסים ָמְתֵנינּו,

ים ים ַרּבִ ֶקת ְנִׁשיַמת ַחּיִ ְוֶאל ְלָחֵיינּו ִמְתַרּפֶ

ַרְרנּו ֶאל ַהחֹוף. ִפיָנה ֲאֶׁשר ּגָ ִמן ַהּסְ

ֶנְגּדֹו יָפה, ּכְ ם ַהּיֹום, ַלּטִ ִסיָעה ֶׁשִהְרַהְבּתֶ ְוָכל ּפְ

יק–יֹוִמין ־ ְגמּול ָזִעיר ֵמחֹוב ַעּתִ ְרָעה ּתַ ּפָ

נּו. ֶכם ְוַאף ֶׁשּלָ ֶׁשּלָ

ֵני–ֱאנֹוׁש ֵאיֶזה ַיַער ּבְ

ׁשֹוֵצף ְוָנע ָקִדיָמה, ַרק ָקִדיָמה,

חּוקֹות ְ ֻטָלאֹות ְוַהּשׁ ְרְצפֹות ָהֶאֶבן ַהּמְ מֹו יֹוֵנק אֹוִנים ִמּמִ ּכְ

ִנים סּוִמים, ַהּגֹוְלׁשֹות ֶאל ִמְפּתָ

ּלּוָתם, עּוִכים ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ֲחטֹוֶטֶרת ּדַ ים ַהּמְ ּתִ ה ַהּבָ ֵמֵאּלֶ

חֹות ֻפּיָ ִחים ַהּמְ ּפָ ֵמַחְצרֹות ַהּנַ

ַער ֶאל ִסְמָטא. ַ ֶפץ אּוֵריֶהם חֹוֵזר ּוִמְתָרֵעׁש ִמּשׁ ֶׁשּנֵ

ל, ְלּגֵ ֵאיֶזה ַסַער–ַעם, ׁשֹוֵאג ּוִמְתּגַ

ֵהד ִמְרָיּה ֶׁשל ְׁשַנת ְׁשלִֹׁשים ְוֵׁשׁש, מֹו ּכֹוֵפל ַעְצמֹו ּבְ ּכְ

ִליִטים ֱענּוָתם ֶׁשל ָאֳהֵלי ּפְ ּבֶ

ֹתֶפת ְיִריחֹו, ָהרֹוֲחִׁשים ּבְ

ר ְׂשֵטָמה ֲאֶׁשר ִמּסַֹהר ִמְכְלאֹות ִמְדּבָ ּמַ ּבַ

ֶאֶלף ְלׁשֹונֹות ַנֲעָלמֹות ָזְרָמה ּבְ

ֶאל ֵלב ָהָעם ־ ָוַתְלִקיֵחהּו ְלַׁשְלֶהֶבת.

ַעׁש ָזע ָנָׂשא ֵאיֶזה ּגַ

ק חֹוֵבק ֵאָליו ּוְמַהּדֵ

ָרָקם ־ ט ּבְ ֶרם ִנְתַמּלֵ ל ִרְגֵזי–ָהְרָעִמים ֶׁשּטֶ ֶאת ּכָ

ֶאָחד ֵמַעּמּוֶדיָה ֶׁשל חֹוַמת ָהֵאיָתִנים 

ְנדּוְנג. ִמְצָעָדּה ־ ּבֶ ֵבל ּבְ ְרִעיָדה ָאְׁשיֹות ּתֵ ַהּמַ

יָפה, מֹוְך, ַלּטִ ָאה ּוְצִעיָרה ּכָ ַהּיֹום ּגֵ

ְתרֹוֵנן ֵמֲעָבִרים זֹוֶקֶפת ַצּוָאָרּה ֶאל ְמלֹא ָהאֹור ַהּמִ

ּה, ה ֻכּלָ ּיָ ּה ֶׁשל ַאּסִ ְׁשּתָ ַמְפַסַעת ַיּבַ
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שמואל שתל  

נעל בצל הצבר  

הארץ, 31.8.1956

ֵכֶלת ּתְ ִאים ּבַ ִמיִרים, ּגֵ ר, ּתְ בּול ִמְדּבָ רֹוִׁשים ַעל ּגְ ּבְ

ּוְכִביׁש ָאְסַפְלט ־ ֵמיָתר ּוֶמַתח ֶׁשל ַחְׁשַמל...

ם ָהִעיר ּפֹוְרִחים ִקְרֵעי ָעָנן, נֹוְׂשִאים ִאּתָ

ִעם ָאֳהֵלי–ֵקָדר ְקָׁשרּוהּו ָבַאְפָסר.

אן ֵהֶלְך ר, ָעַבר ּכָ ִביׁש ִחֵמּ ִלְפֵני ֱהיֹות ַהּכְ

ְחּפֹור ־ ר ּדַ ין ָים ּוֵבין ִמְדּבָ ִלְפֵני ֱהיֹות ּבֵ

ַעל, ֶלת ּפֹה ַהּנַ ר ָנְׁשָרה, ֻמּטֶ ּוְבֵצל ַצּבָ

ַעת ָהעֹור ְצָקה ִהיא ַעל ַרְגלֹו ְמֻבּקַ ּבָ

ז ָקִדיָמה! ְוַׁשת ַהּגַ ַרְגלֹו ֶׁשל ְזַמן ָנגֹוז! ּדַ

ְרֶזל... ֶרֶכב ֶׁשל ּבַ ו ָמָחר! ּדֹוֵרְך, ּכָ רֹוֵדף ַהּצַ

ר ָוֶפֶרא ר ּוֶבן ִמְדּבָ ָהיֹה ָהָיה ִמְדּבָ

ְוַנַעל

ֶרֶגל ֶׁשל נֹוְׂשָאּה... ְרָחה ּבָ ּוַבת זּוג ֲאֶׁשר ּבָ

ֳמֵתי ָהָאֶרץ! ב ַעל ּבָ ַלְחֹמק! ִלְׁשֹטף! ִלְרּכַ

ְלָבִנים ּוִביַזְנִטים ְוסֹוֲחֵרי ָעָרב ָעקֹף ִעְקבֹות ַהּצַ

ר יֹוַמִים ְוַנַעל ֶׁשל קֹוֵדר, ָעַבר, ִחּמֵ

ִליִׁשי ־ ְ ּוַבּשׁ

ַרח ־ ַעִיר, ָיֵחף, ָעַקר, ּבָ ק ַאְפָסר ּכָ ִנּתֵ

ָמָחר ־ 

חּון, ַיְחּפֹר, ַיְחׂשֹף ְצפּוֶניָה ַאְרֵכיאֹולֹוג ּגָ

ְבקּוֵעי ָהעֹור. ־ ְפּתֹור ּבִ רֹוְך ְוַעד ּכַ ִמּשְׂ

ים ַעל ַנַעל לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח ּלִ ִיְדרֹׁש ּתִ

ִליל ּגֹוִיים, ּה ֵמֶאֶרץ ּגְ ַנֲעִנים ּבָ ַרְגָלם ֶׁשל ּכְ

ֶׁשל ַנַער ִיְׁשָמֵעאל ֵמַעל ִׁשְכֵמי ָהָגר.

קּוִקים ְ ים ְוַהּשׁ יכֹון ָהֲעֻמּקִ ֵמַעל חֹוֵפי ָים–ַהּתִ

רּוְך–ֶׁשֶמׁש ְוַאֲחָוה; ים חֹוֵפז ּבְ ּלִ ִמְסַער–ּגַ

ְוֵהד עֹוֶלה ּוִמְתָחֵרז ֵמֲעָבִרים:

ָׁשלֹום, ַאִחים !

ָׁשלֹום !
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יראו אותנו. הגענו לאלֻקדס. גרנו תקופה קצרה בתוך מתחם מסגד אלאקצא ואחר 
זו השכונה שהרסו כדי לעשות  כך עברנו לגור בשכונת אלמע'רבה ]המוגרבים[, 
ממנה את הרחבה של הכותל. היה שם עץ אוכמניות גדול בפתח הבית. אבא שלי, 
רצה  הוא  ליאפא.  להגיע  רוצה  שהוא  החליט  לאלֻקדס,  שהגענו  אחרי  ימים  כמה 
להביא כסף. הוא יצא ולא חזר. הוא גם לא הגיע ליאפא. שמעתי מאנשים שאולי 
סבתא  אצל  וגרתי  גדלתי  אני  המסתננים.  על  יורים  היו  הישראלים  כי  נהרג  הוא 

שלי.
בשנת 66' האו"ם העביר אותנו, ועוד הרבה אנשים מאלֻקדס, למחנה הפליטים 
ֻשעפאט. גרתי במחנה הפליטים בערך שנה. אמא שלי נשארה בע'זה. היא ילדה בת. 
אחר כך התחתנה שוב. הרבה אנשים מיאפא גרים בע'זה. כל השנים האלה גדלתי 
בלי אבא ובלי אמא. אחרי 67' חזרתי ליאפא. לא בדקנו מה קרה לחפצים שהיו 
בבית, ואפילו לא נכנסנו לתוך הבית. היו לנו ניירות עד לפני ארבע–חמש שנים, בין 
השאר חוזה קניין של האדמה. היא לא רשומה בטאבו, אבל כתוב שם מי קנה אותה 

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

עבד אלחמיד פראן
1948 נולד ביאפא, 

חי ביאפא

2007 יאפא 

השגרירות  מאחורי  ג'בליה  בשכונת  שהיה  הוריי,  בבית   1948 בשנת  נולדתי 
הצרפתית. כשהייתי תינוק בן פחות מחודשיים, ההורים שלי והמשפחה של אמא 
]יפו[. הגענו לראמאללה. סבתא שלי מצד אמא סיפרה לי את  שלי ברחו מיאפא 
הסיפור. היה תוהו ובוהו. אנשים מתו בדרך. אנשים היו צמאים ונדחפו ליד באר 
מים בכפר ג'מזו בדרך לראמאללה. סבתא שלי סיפרה לי. תושבי יאפא שמעו על 
הטבח בדיר יאסין. האנשים פחדו. אנשים אמרו, בואו נברח ונציל את חיינו. היתה 
בהלה. אנשים נסו על נפשם לפני שהיהודים יתקפו את יאפא. יהודים שידעו ערבית 
עודדו בלעג את הבריחה. יאללה עלא עבדאללה, אמרו, והתכוונו למלך ירדן. אבא 
שלי ואמא שלי היו זוג טרי. הם עזבו את יאפא. שני דודים שלי וסבא שלי מצד 
אבא נשארו. היתה להם מאפייה, מאפיית ֻסלטאן. אנחנו ממשפחת סלטאן. קראו 

לנו פראן, שזה אומר בעל המאפייה.
פגיעה  שזה  בנשים,  מפגיעה  פחד  גם  פחד.  מתוך  ברחו  שברחו  האנשים   
נשארו.  וסבא שלי  שני הדודים  לכן  הנשים.  רצו בעיקר להבריח את  בכבוד. הם 
סבתא מצד אבא היתה זקנה שלא היה סיכוי שחיילים יציקו לה. אבל אמא שלי 
ואחותה היו צעירות. היה עדיף שלא יישארו. אז מי שהיו לו בבית נשים צעירות 
מיהר לברוח. היו כאלה שהעדיפו להשאיר את כספם כדי להספיק לברוח ולהגן 
על כבוד משפחתם. שמעו על טבח דיר יאסין ובדרך ידעו על טבח מסגד דהמש 
באלִלד ]לוד[. למרות שזה מקום קדוש, אנשים נרצחו בתוכו. בדרכים היו חיילים 
יהודים שלקחו מהאנשים את כספם ומהנשים את הזהב שלהן. חלק מהאנשים מתו 
לי את הסיפור, לקחה איתה רק חבילה קטנה  בדרך. סבתי מצד אמא, שסיפרה 
של בגדים. סבא עזב עם שלושה גרושים וחצי. הם החביאו את הזהב בבית. הם 
פחדו שייקחו להם את הזהב בדרך. בסוף הם הפסידו גם את הבית וגם את הרכוש. 
אנשים חדשים גרו בביתם. אני חזרתי לשם רק אחרי מלחמת 67'. דוד שלי הראה 

לי את הבית שבו נולדתי. היו שם יהודים. לא דיברתי איתם. 
אבא שלי לא השלים עם המעבר לראמאללה או אלֻקדס ]ירושלים[. הוא לא 
הסתדר שם. כשהגענו לאלֻקדס, אולי בשנת 1950, הוא שמע שהמצב בע'זה ]עזה[ 
טוב יותר. אנשים נסעו במשאיות כמו צאן. גם ההורים שלי וסבתא שלי ואני נסענו 
לע'זה. גם שם אבא שוב לא הסתדר, והחליט לחזור לאלֻקדס. אמא היתה בהיריון 
והיא לא הסכימה לחזור. אבא שלי עבד אז במאפייה במחנה הפליטים אלנסיראת. 
איתו  אותי  לקח  אחד,  לאף  להגיד  בלי  ומשם,  למאפייה,  בבוקר  אותי  לקח  הוא 
מאלִלד  במקור  שהיו  אנשים  לשלושה  התלווינו  שלוש.  בן  ילד  הייתי  לאלֻקדס. 
והכירו את הדרך. פחדנו ממשמר הגבול, לכן הלכנו בלילה ונחנו ביום. כדי שלא 
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ב.   

ָבעֹות ֵני ַאַחת ַהּגְ ַעל ּפְ

ה ֻתּמָ ִמְתעֹוֶפֶפת ִצּפֹור ּכְ

י יֹוַדַעת ֶאת ְׁשָמּה. ֶׁשֵאיֶנִנּ

יִרים אֹוָתה, ִית ַמּכִ ֲאָבל ֲעֵצי ַהּזַ

ְוָהרּוַח רֹוֵדף ַאֲחֶריָה ְוָׁשר:

יֵתְך". "ּפֹה ּבֵ

ה ה ַעְרִבּיָ ֵעיֵני ַיְלּדָ ּבְ

ָפר ֶהָהרּוס ְמבֹואֹות ַהּכְ ּבִ

ה ֻתּמָ ֶרת ִציּפֹור ּכְ ֶמַפְרּפֶ

י יֹוַדַעת ֶאת ְׁשָמּה. ֶׁשֵאיֶנִנּ

. ג  

ם? ֲאַנְחנּו ְׁשֵקִטים. ֶשׁ ָרִאית ֶאת ַהּגֶ

יק ּפּור ַעּתִ ְׁשלָׁשה ַמְלָאִכים ִמּסִ

ים. ין ֵעִצים ּוָבּתִ ם ּבֵ הֹוְלִכים ְלִאּטָ

יׁש ֶׁשם ַמּקִ ה. ַרק ַהּגֶ ָבר לֹא ֻׁשּנָ ּדָ

ְזִהירּות ַעל ָהֶאֶבן. ָהְרחֹוב ַמְבִריק. ִבּ

ִביׁש ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֵאיְך עֹוְבִרים ֶאת ַהּכְ

יק. ּפּור ַעּתִ ְׁשלָׁשה ַמְלָאִכים ִמִסּ

ָרה.  תּוָחה. ַהּסֶֹלת ּבָ ֶלת ּפְ ַהֶדּ

ָבר ָקָרה.  ס ּכְ י ַהּנֵ ֶשם ָׁשֵקט, ּכִ ַהּגֶ

לאה גולדברג  

     Illuminations  

על המשמר, 5.9.1956

א.  

ה יֹוֵצא ִלְרחֹוב ְוָכְך ַאָתּ

ָהִעיר ֶׁשִהיא ָתִמיד ִעיְרָך,

ֶהם ָבִרים ֶׁשֵאין ּבָ ִלְראֹות ּדְ

ל ִחּדּוׁש. ַאף ֶׁשֶמץ ֶשׁ

ְרחֹוב, ה עֹוֵבר ּבָ ְוָכְך ַאּתָ

ים ַוֲחֻנּיֹות, ּתִ ֵני ּבָ ַעל ּפְ

ִנים ְוִחּיּוִכים ֵני ּפָ ַעל ּפְ

ָצִנים ְזֵקִנים. ְוַקּבְ

יר ְלָך: ְרצּוף ַמְזּכִ ְוָכל ּפַ

ָבר". ָבר, ָרִאיָת ּכְ "ָרִאיָת ּכְ

ְוַהּקֹולֹות אֹוְמִרים ְלָך:

ם ֶאְתמֹול". "ָׁשַמְעּתָ ּגַ

ְקֵצה ָהְרחֹוב ְתֹאם ּבִ ֲאָבל ּפִ

ֹחל ָנס ֶאָחד ּכָ עֹוֵמד ּפָ

ם ֶאְתמֹול אן ּגַ ֲאֶׁשר ָעַמד ּכָ

ְתֹאם.  ְוהּוא עֹוֵמד ּפִ

ָרה, ְוֵאין ָלַדַעת ַמה ָקּ

ֹחל רּוׁש ְלאֹור ָכּ ְוֵאין ּפֵ

רּוׁש ַלַחּלֹונֹות ְוֵאין ּפֵ

מּוְך. ִית ַהּסָ ַבּ ּבַ

ַנף–יֹוָנה ֲאָבל ָלֶעֶרב ּכְ

ְוִהיא סֹוֶכֶכת ַעל ָהִעיר 

ַעל ַחּלֹונֹות ְוִחּיּוִכים

ָצִנים ְזֵקִנים. ֲוַקּבְ
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זֹו ֵאפֹוא ַהֵׂשיָבה ַהטֹוָבה!

ַהְקֵׁשב, ַהְקֵׁשב ְלַמַׁשב

נֹוף ַהֵזיִתים, ָהרּוַח ּבְ

ֵאיזֹו ְצִמיָחה ֲעָנָוה!

ַמע? ֵהם אֹוְמִרים ַעְכָׁשו ֲהִתְשׁ

ְדָבִרים ְנבֹוִנים ּוְפׁשּוִטים.

ע ּסָ ַמ י  ֵר ֳפ ִצ ד.   

ֶקר ָאִביב אֹותֹו בֹּ

ָנַפִים. ָצְמחּו ַלָׁשַמִים ּכְ

ּוְבנּוָדם ַמֲעָרָבה

ָאְמרּו ַהָׁשַמִים ַהַחִיים

ִפיַלת ַהֶדֶרְך: ֶאת ּתְ

"ֱאלֵֹהינּו,

ָׁשלֹום ֲהִביֵאנּו ּבְ

ֶאל ֵמֵעֶבר ַלָים

הֹום, ֶאל ֵמֵעֶבר ַלּתְ

ּוְלֵעת ְסָתו ַהֲחִזיֵרנּו

ֶאל ָהָאֶרץ ַהְקַטָנה ַהזֹאת,

ֶׁשָׁשְמָעה ֶאת ִׁשיֵרינּו".

לאה גולדברג  

משירי ציון   

מאסף דבר, תשט"ז

ָלה ְי ַל א.   

ָרִקיע ֶעְליֹון? ל ָזָהב ּבְ ַהִאם ָזע ִעְנּבַ

? רֹוׁש ַהָגבַֹהּ ֲהָנַטף ֵאֶגל ַטל ַעל ַצֶמֶרת ַהּבְ

יֵרי ִציֹון! ִׁשירּו ָלנּו ִמִשׁ

ֵאיְך ָנִׁשיר ִׁשיר ִציֹון ַעל ַאְדַמת ִציֹון

ֹמַע? ְועֹוד לֹא ִהְתַחְלנּו ִלְשׁ

ָבה ֵצ ְח ּמַ ַה ב.   

ִעֶקֶׁשת, ֵחֶרֶׁשת, ִאֶלֶמת

ֵסרּוָבּה. ָהֶאֶבן ּבְ

דֹוֶמֶמת, דֹוֶמֶמת, דֹוֶמֶמת

ֶאת סֹוד ְלָבָבּה.

ּה ָיְדָך ַהחֹוְצָבה ַעד ָנְגָעה ּבָ

ֶרת, ּבֶ צּוָעה ְוִנְשׁ ְוִהיא, ּפְ

ַמְפִקיָרה ֶאת סֹוָדּה ְודֹוֶבֶרת

ְמֻאֶׁשֶרת ּוְכאּוָבה,

ְוקֹוָלּה ־

ַאֲהָבה. 

ת ִי ַז י  ֵצ ֲע  . ג  

ִנְסיֹון ַהָׁשָרב ָעְמדּו ּבְ

סֹוד ַהַסַער ־ ּוָבאּו ּבְ

מֹוַרד ּוְכֶנַצח ִנְצבּו ּבְ

ָפר ֶׁשָחַרב ַהִגְבָעה מּול ַהּכְ

אֹורֹו ַהצֹוֵנן ֶׁשל ַהַסַהר. ַמְכִסיִפים ּבְ

ֲעֹמד, ַמה ְגדּוָׁשה ַהַׁשְלָוה.
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ֲאָבק ַאַחי ַלּמַ

ְרָכִתי זֹו ּבִ

יָה. ּגּוֵׁשי ָזָהב ְצַרְפּתִ ֶׁשּמִ

יָנָתּה ֶתְך ְלָבִבי ַמְנּגִ ִמּנֶ

יֵדי ַהּלֹוֲחִמים ְפְרָטה ּבִ ֶׁשּנִ

אן ִמּזֹו ִעיִרי ָהֲעָרִבית ִמּכָ

ּה ֶׁשל ּפּוְרָענּות. ִצּלָ ְתַנְמֶנֶמת ּבְ ַהּמִ

ְזָלן ֲאֶׁשר ֶאת ַלְחְמֶכם ָׁשַדד, אֹותֹו ּגַ

י ָנַטל הּוא. ם ֶאת ַלְחִמי ֶׁשּלִ ּגַ

נּו ֶאת ַאְרמֹונֹו. ְוַצְלעֹוַתי ּבָ

ֶכם ם–ִלּבְ ָאה ֶאת ּדַ ּכֹוסֹו ִמּלְ

ֵאר–סּותֹו ִהְתִקינּו. ְוִדְמעֹוַתי ֶאת ּפְ

ֲאָבק ַאַחי ַלּמַ

ְרָכִתי זֹו ּבִ

ם ם ַאּתֶ ם ָאנּו ּגַ ּגַ

ן ַלֲעִריִצים ָקְרּבָ

ת ֲחׁשּוִכים ּגֹוָרל מֹוְׁשָלה ּכַ ֵעת ּבַ

ָׁשִעים ּוְזרֹוַע ְלמּוַדת–ּפְ

ְלָחמֹות ַׂשְרֶכם ְלֵאל ַהּמִ ֶׁשת ֶאת ּבְ ַמּגֶ

לֹות ִהיא ְמִקיָמה "ָׁשלֹום" ְלּגָ ְוַעל ַהּגֻ

ַפר–ָקאֶסם" ־ "ֶצֶדק". ִוּיֹות "ּכְ ְוַעל ּגְ

ֶׁשק! ַאַחי ַלּנֶ

י: ְרּכִ זֹו ּדַ

ַיֲערֹב–ָנא ָאח ְלָאִחיו

חֹון, ָיד ִנְצַעד ִלְקַראת ָהאֹור, ֶאל–ִנּצָ ְוָיד ּבְ

ַנְזִריַח ַׁשַחר ֶׁשל ֶחְדָוה ָוֹאֶשר!

תופיק זייאד, נצרת   

אחיי למאבק  

קול העם, 16.8.1957

לשובתי אתא במאבקם

ֲעֶתֶרת ֶאְגרֹוִפים

ֶלד מֹו קֹוְרצּו ִמּפֶ ּכְ

חֹון ָואֹון ־ יפּות, ּוִבּטָ ּקִ ם ֵסֶמל ּתַ ־ ּבָ

חֹון ִמְתַנְפְנִפים ְלֵעֶבר ִנּצָ

ט לֹו  ֶבל ִמְתַלּבֵ ִביב ־ ַהּכֶ ּוִמּסְ

ֶפֶתן ָאפּוף–ֶלָהָבה. ־ ּכְ

לֹו. ְ ְיֵדי ָעִריץ ִהְפִליאּו ְלַחּשׁ

ְוָהֵעיַנִים...

ט אֹור–ִמְׁשּפָ ָרָקן ּכְ ּבְ

ַרֲעֵמי ָׁשַמִים ְלֵעת ָסַער. אֹו ּכְ

ק ַזּנֵ ֶדק ־ ּתְ ן ־ ִהיא ֵאׁש ַהּצֶ ָ ִאּשׁ

ל. ֲאַות ָעִריץ ּוְמַנּצֵ מּול ּתַ

ֶפל ֵ ּוְמלֹוא ָהִאיׁשֹוִנים ־ ִהְתַנֲערּות ִמּשׁ

ְוַאף ִׂשְנָאה ְלִגינּוֵני ַעְבדּות.

ִנים, ֵרי–ּפָ ּוְקַלְסּתְ

ּבֶֹקר ְרָחִבים,  ּכַ

ָצָלקֹות רּום ּבְ ּתְ יֶהם ּכִ ֶׁשַחּיֵ

ם ָטַבע ֶרְך ּבָ ְוַתו–ַהּפֶ

ָעֹמק ֶאת חֹוָתמֹו.

יֶהם מּות ַחּיֵ ָפה ּדְ ּקְ ם ִנְׁשּתַ ּבָ

ה ִנחֹוַח–ַמֲאָבק ַׁשט ַעּתָ ּוָבם ּפָ

רּוְך ַעל ִניָצֵני–ָאִביב, ַטל ּבָ ּכְ

ּלֹוד. ַוִיְתַנֲערּו ְלֵעת ַהּבֶֹקר ַהּיְ

ֲעֶתֶרת ֶאְגרֹוִפים, ֵעיַנִים ּוְדֻמּיֹות

חֹון ָואֹון יפּות, ּוִבּטָ ּקִ ם ֵסֶמל ּתַ ־ ּבָ

ָלָדה. ְכִניָעה ּפְ ּוְפֵני ַאְחדּות ַהּמַ
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ח יָלה ִמּגֹב ִנּדָ ַמְעּפִ ּכְ

ְקבּוָרָתן ִוּיֹות ּבִ ִמּתֹוְך ּגְ

י ֻאּמֹות ֶׁשל ֲעָבִדים ִמּנִ

ְוִכְבֵליֶהן ־ אֹוָתם ִיְמׁשֹכּו ־

ְרֶזל! ִיְדמּו ְלַהר–ּבַ

ְדָאָבה ַאַחד ָהֲעָרִבים, ַמְקִׁשיב ָהִייִתי ּבִ

ֶסל ָהָאטּום, ְלקֹול ַהּפֶ

ְלֶמֶרד ֵאין–ַמְכאֹוב,

ֵאין–קֹול: ְלַזַעק ּבְ

ִלְנקֹום

ִלְנקֹום

ִלְנקֹום.

מוחמד אל–פייתורי   

ריגושים  

מערבית: י. ששון 
קול העם, 30.8.1957

ם ָהָיה קֹוָלּה. קֹול ִקּלּוַח–ּדָ ּכְ

ֶׁשם ִטְפטּופֹו ֶׁשל ּגֶ ּכְ

ַרַחׁש ֶׁשל ָעִלים ֲעֵלי ְקָבִרים ְצחֹוִרים, ּכְ

ם ִעם ַׁשַחר ֵעת ְסָתו ַיּכֵ

ְוַיְרִעיֵדם ֲעֵדי ִיְׁשרּו

ַזֲעָקם מּול ַהּגֹוָרל. ּבְ

י ְלָפִנים ַדְעּתִ ֶניָה, ֶׁשּיָ ּפָ

ים ׁשֹוַׁשּנִ דֹות ּבְ ָוֲאַכס ־ ְלַמְרָאם ־ ֶאת ַהּשָׂ

ָבָנה ־ י ַהּלְ ּוְלַמֲעָנם ָקַטְפּתִ

ֶפֶסל–ֶאֶבן, ֶניָה ־ ּכֹה ָזִרים ָהיּו, ּכְ ּפָ

ֶהם ־ ּגּוְלמּו ֱאלֹהּוָתם  ּבָ

ֵני ֱאנֹוׁש; ּוְכִפיָרָתם ֶׁשל ּבְ

ִדְמּדּוִמים ֵאר ְׁשקּוָעה ּבְ ֶהם ־ ּבְ ּבָ

ם ּוְדָמעֹות, יֶהם ־ ּדָ ְוַגּלֵ

ב–רּוָחם ־ ִרְׁשרּוׁש–ִרּגּוׁש ּוְנדֹד ַ ַמּשׁ

פּוַפת–ַצּוָאר ה ָהָרה, ּכְ ָ ְוזֹו ִאּשׁ

ִרים ־ ֶניָה ־ ַהִחְוּ רֹוְחָצה ּפָ

ם; ַמע ּוִמּדָ ִמּדֶ

ֶעֶנן, ֶהם ־ ַאְרמֹון ׂשֹוֶחה ּבָ ּבָ

ז ָׁשָמיו ־ ְׁשֵמי–ּפָ

ְוַאְדָמתֹו ־ ָזָהב, 

לֹא ֵעיָפה ְׂשְרעּו ּבֹו, ּבְ ָריו, ֶׁשּנִ ּדָ

לֹא ַגְעּגּוַע אֹו ֻרְגָזה ־ ּבְ

ַאף ֵהם ֵאִלים

ָהב קְֹרצּו; ּזָ ֶׁשּמִ

ת–קֹול ֶנְחֶנֶקת ֶהם ־ ּבַ ּבָ

ַאט–ַאט, ּכֹה–ַאט חֹוֶדֶרת ־

ין ְסָכִרים, ֶנת ּבֵ ּנֶ ִמְסּתַ ּכְ
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ֶׁשת זֹו ְבַרת ַיּבֶ ֲחטּוִבים ִמּתֹוְך ֲאַרד ּכִ ּכַ

קּורֹות ֶאל ֵלב ָהֹאֶפק, לּו, ַהּזְ ָבעֹות ַהּלָ ַאְך לֹא ִמן ַהּגְ

ִיְך, ָיְנקּו ָׁשְרֵׁשי ַחּיַ

ְקָוה ְוַעְצָמאּות אן ֵעת ֶנְחְצבּו ּתִ ַאּתְ לֹא ָהִיית ּכָ

ְרָיה ר ֶׁשל ָהִאְמּפֶ ׁשֹות ִמּתֹוְך ּגּוָפּה ַהְמַפְרּפֵ עֹות ִעּקְ ֶאְצּבָ ּבְ

ַפע ְטָעֶמיָה ֶׁשל מֹוֶלֶדת ֲחָדָׁשה  ֶ ִמּשׁ

ָטַעְמּתְ ַרק ַטַעם ַלֲעָנה

ָנה ְוַהּדֹוְלָפה  ח ַהְמֻלּבָ ת ַהּפַ ּיַ ֶׁשל ֻקּבִ

כֹוָרה א ֶׁשל ַהּמְ ר ָלְך ַעל ָיְפָיּה ַהּגֵ ן ָרִציִתי ְלַסּפֵ ַעל ּכֵ

רּוַח ָהָאִביב ; ּפֹוַרַעת ַרֲעמֹות ֵחרּות ּבְ

ִליטּויֹות ּוְלָך, ְׁשֵכִני, ֲעמּוס ִזְכרֹון ַהּפְ

ה ֶׁשל ִעּנּוִיים, ֶרת ְמַהּמָ ֶוּ מֹו ּכַ ּכְ

ֶפת ַהחֹוֵרת ְמֻקְעָקע ֲחרֹון ַהּתֹ

בֹוָתיו ;  ל ִעּקְ ֵאֶפר ַחם ּכָ ּבְ

אן  ְלָך ֲאֶׁשר ִהְפַסְעּתָ ּכָ

ִריִטים י ׁשּורֹות ַקּתֹות ַהּבְ ין ְׁשּתֵ ֵראִׁשית ִמְפְסעֹוֶתיָך ּבֵ

ב ָנדֹון  ַפְרּגֹוִלים ַעל ּגַ ִנים ּכְ ֲחתּו ֲעֵלי ּפָ ֶׁשּנָ

תֹוְך ְצרֹורֹות ַאֶחיָך ֵרר ּבְ ּגָ ֶטֶרם ּתִ ּבְ

ֶאל ַקְפִריִסין, ־

ַהר ַהֵחרּות, ר ַעל ּדַ ְלָך לֹא ֲאַסּפֵ

ַרְצּתָ ׁשּוב ְלָכאן י ֵהן ּפָ ּכִ

ִלְהיֹות ְלגּוף ֶאָחד

ְקָרָבּה. עֹוָרה ֶׁשל ַהּמֹוֶלֶדת ּבִ ִעם ַאְדָמָתּה ַהּנְ

ְהיֹוְתָך נֹוֵצר ֵמָאז אּוָלם ּבִ

ֲאִפיר ִמּמּול ַעל ֵצַלע ָהר ָפר ַהּמַ ל ּכְ ִזְכרֹון ּכָ

ְנָך ־ עּור ְלָאְבּדַ ֵזֶכר לַֹע ֶׁשל ֵאיַבת עֹוָלם ּפָ ּכְ

לּו ; ָפִרים ַהּלָ ר ְלָך ַעל ַהּכְ רֹוָצה ֲאִני ַסּפֵ

אן ־  ִאיָת ּכָ ְוַגם ְלָך, ֵרִעי, ֲאֶׁשר ּגָ

רּוִבים, ִלים ְוַהּצְ יׁשֹוִרים ַהְמֻיּבָ ּמִ ּבַ

ְׁשטּות חֹוֶגֶגת נֹוי ּפַ ֵרׂש ּבְ ְתּפָ ִעּקּול ְׂשָפתֹו ֶׁשל ָים ַהּמִ אֹו ּבְ

ן חיה קדמו  

תאומים ילדה אותנו זו הארץ  

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

ֶיְׁשָנּה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל ֶטֶרם אֹור,

ה ֶׁשל ֶקֶדם ַׁשַחר, ֶׁשל ַאְפרּוִרית רֹוַגַעת ְוַרְדַרּדָ

ִריָדה ת–ּפְ ְרּכַ ְקרֹב ְיֵמי ִניָסן ִלּטֹל ּבִ ּבִ

ם ִלְגֹוַע ֵמֹחֶרף ּתַ

ְמׁשּוַבת ִקְנטּור ּוְבֶטֶרם ִיְפְרצּו ּבִ

יָלִדים ִאיׁש–ִאיׁש ַאַחר ֵרֵעהּו, ִלְדלֹק ּכִ

נּוֵעי–ַעְפַעף, עֹוְמִדים ֵהם ֲחִריִׁשים, ּכְ

פּוֵׂשי ִנחּוׁש ָעְגָמה ָקָצר ּתְ

ְצֹהב ְיֵמיֶהם ־ ְתֹאם ּבִ ַהְבֵהב ַאַחר ּפִ ֶׁשּיְ

ס ָצחֹור ֶאל ְלָבִבי יׁש ֲעַנף ַאּגָ זֹו ַמּקִ ֵיׁש ּוְבָׁשָעה ּכָ

ָרְך ּוִבְרחֹובֹו ָהֵריק ַהְמֻנְמָנם ֶׁשל ּכְ

ַלֶהֶבת ַיְלדּות: מֹוֶלֶדת! ּבֹוֵער ָׂשֶדה ָירֹק ּבְ

ְלדּות ְמֹפָעָמה ִויֵחַפת ַרְגַלִים, ּיַ מֹו ּבַ ְוָכְך ּכְ

ִחְסּפּוָסּה ַהּטֹוב, ֶׁשּלֹא ָהְקָׁשה עֹורֹו, נֹוְגָעה ּבְ

ֶׁשל ַאְדָמֵתְך,

ִריִסים ָהְרדּוִמים  ֲאִני גֹוֶׁשֶׁשת ֶאל ֵמֵעֶבר ַלּתְ

ים, ים, ְׁשחּוִמים, ַחּמִ ֶאל ִחְסּפּוֵסי ַחּיִ

ֵעי ֱאנֹוׁש. ֶׁשל ַמּגָ

ֶפַתח ַאְׁשמּוָרה, מֹו ֶׂשְכִוי ֵמִקיץ ִראׁשֹון ּבְ ינֹוק ־ ּכְ ִצְוַחת ּתִ

ל ַקְצֵוי ָהְרחֹוב, ינֹוקֹות ִמּכָ תֹו ַהּתִ ּוְכָבר עֹוִנים ְלֻעּמָ

ּוְלׁשֹונֹות ֶׁשל אֹור ־ ַאַחת ְועֹוד ְועֹוד ־ 

הֹות. קֹוְרצֹות ֵמַחְדֵריֶהן ֶׁשל ִאּמָ

ים, ן ָׁשקּוד עֹוָלם ִלְברֹא ַחּיִ ּלָ ָלתֹות ּכֻ ּוֵמֵעֶבר ַהּדְ

ְרחֹוב ר ּבָ ָבר ְמַזּמֵ ְוֵריַח ֶלֶחם ַחם ּכְ

ינֹוקֹות ־ ־ ־ ִעם ֵריַח ּגּוֵפיֶהם ֶׁשל ּתִ

ׁשּוִטים, ָבִרים ּפְ ֲאִני רֹוָצה לֹוַמר ָלֶכם ּדְ

ִרי, בּוַנת ַהּפְ ס נֹוֵצר ּתְ ֶפַרח ָהַאּגָ ׁשּוִטים ּכְ ּפְ

ַתח ֲחֻנּיֹות, ים ֶאל ּפֶ ּלִ ים–ּתִ ּלִ ֶחם ַהּזֹוְרמֹות ּתִ רֹות ַהּלֶ ּכְ מֹו ּכִ ּכְ

ִני ְתנּוְך ָאְזנֹו ֶׁשל ּבְ מֹו ֹסֶמק ַהֶחְדָוה ּבִ ּכְ

ַאְרָנב ׁשֹוָבב ֶאל אֹור ַׁשֲחִרית ִראׁשֹון. ִנְזֶקֶפת ּכְ

ְרחֹוב : ֵניֶכם יֹום יֹום ּבָ ֲאִני רֹוָאה ּפְ

ַנִיְך, ֵאם, ְׁשחּוִמים ּוָמְצָלִפים סּופֹות ָׁשָרב, ּפָ
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ִהְבַלְענּו ֶאל ּתֹוֵכנּו,

ה ֲחֵרָבה, ּתָ ית ְמרֹוִרים אֹו ּפִ ְנֹגס נֹוֵדד ִמּזֵ ּכִ

ֶאת ַאֲהַבת ַקְדְמנּוָתּה ֶׁשל ֶאֶרץ זֹו

ר ּה ָהֵאיָבה ַלּזָ ְמהּוָלה ּבָ

ְמִצית מֹוֶרֶׁשת ֲאבֹוָתם ַוֲאבֹוֵתינּו ַיַחד ? מֹו ּתַ ִחים ּכְ ּלָ אֹוָתּה ָנְׂשאּו ַהּפַ

ִריִטי, ר, ַלּבְ ְנָאה ַלּזָ י ַהּשִׂ ּכִ

ה ָעְלָתה מֹו ִעּסָ נֹו לֹא ּכְ ְפָחה ּבָ ּה ּתָ לֹא ְלִאּטָ

ם אֹור ִנְטֵפי ַהּדָ ִמּשְׂ

ְפְט, ְבֵארֹות ַהּנֵ ר אֹו ּבִ ֵעי ֻסּכָ ַמּטָ ּבְ

ים ל ֲחלֹומֹוֵתינּו יֹוְבלֹות ַרּבִ ְולֹא ֵהִזיָנה ּכָ

ָאֶרץ, ים ּבָ ּלִ ׁשּוט עֹוֶלה ַעל ֻׁשְלָחָנם ֶׁשל ַהּדַ ֶלֶחם ֹחק ּפָ ּכְ

ֶהֶרף ְנעּוִרים ָקָצר, ַתע, ּבְ א ִהְזִניָקה ּפֶ ֶאּלָ

ֶפׁש, ְרָהֵטי ַהּנֶ ְעּבּוֶעיָה ּבִ ל ּבַ ֶאת ּכָ

ְמלֹא ְׁשנֹוֶתיָה, ה ּבִ ָ ַתע ַעל ִאּשׁ ַאֲהָבה נֹוֶחֶתת ּפֶ ּכְ

ם ַיַחד ִׁשּיּות ּגַ ִביֵעי ָהֲעלּוִמים ְוַהּנָ ל ּגְ יָׁשה ֶאת ּכָ ּוַמְגּדִ

ְכּפּוְך ֵאיָתן ֶׁשֵאין ּבֹו ֹחֶרב אֹו ַאְכָזב. ְלִמן ּפִ

ֵצאֵתנּו ָאז ִלּטֹל ֶאת ַאְדָמֵתנּו ַהִאם ָחַׁשְבנּו ּבְ

יָרה ְלִפְרָקּה, ה ֲאֶׁשר ִהְבּכִ ּלָ מֹו ּכַ ּכְ

ה ַמְמָלכֹות, ָפִרים, ֶׁשּלֹא יּוְכלּו ָלֵהּמָ י ִיְהיּו ּכְ ּכִ

אן עֹוְקִרים ֶאת ָׁשְרֵׁשיֶהם ִמּכָ

ר, ְעּתּוָעיו ֶׁשל ֶזה ַהּזָ ְמִזּמֹות ּתַ ּבִ

ְזדֹון ָיֵדנּו ָאנּו? ְוַגם ּבִ

ָחִדים ְזּכֹר, ֵרִעי, ֶאת ַלַחׁש ַהּפְ ַהִאם ּתִ

ָכל ְׂשדֹוֵתינּו  ְדֵלָקה ּבְ ִריִטי ּכִ ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַהּבְ

ִליִטים ? ַתע ְנִחיֵלי ּפְ ָרִכים ֶׁשִהְׁשִריצּו ּפֶ ֶאת ַהּדְ

ה ֲאֶׁשר ָהְיָתה ּבֹוֶסֶסת ְיֵחָפה ָ ְזּכֹר אֹוָתּה ִאּשׁ ַהִאם ּתִ

ֵתֶפיָה ? ַׂשק ָמעּוְך צֹוֵוַח ַעל ּכְ ְוִתינֹוָקּה ּכְ

ֶצת ְלָפִנים  ב ָהֵעז ַהְמַקּפֶ ְוִהיא חֹוֶבֶטת ּגַ

ר ּגָ ְקָׁשה ִלְקרֹא ּתִ מֹו לּו ּבִ ּכְ

ים? ַעל ֵחן ָהֲעִליצּות ְוַהַחּיִ

ת ַאְחָוה ְלָכל ׁשֹוְכֵני חֹופֹו ־ מֹו ַמּפַ ּכְ

ר ֶאת ְנעּוֵרינּו ְלָך רֹוָצה ֲאִני ַהְזּכֵ

לּו : ָפִרים ַהּלָ ִמְׁשָזָרם ֶׁשל ַהּכְ לּוִעים ּבְ ַהּקְ

ָסְמָקם ָהַעז ֶׁשל ִרּמֹוִנים 

ָסה ֵמַעּכֹו ֱאֵלי ְצָפת, ֶרְך ַהְמַטּפְ ּדֶ ּבַ

ֵצל ַאּלֹון, רּוָכה ּבְ ת ַעְרִבית ּבְ ִצּנַ

יק נֹוֵׂשא ֻחּמֹו ֶׁשל ֶזַרע ְוֶׁשל יֹום ּקִ מֹוץ ּדַ

ף ַלּגּוף ; עֹוד ִמְתַלּפֵ

ּנּור ְצחֹורֹות, ְמלָֹהטֹות, ַעת ַעל ִמְרְצפֹות ּתַ ה ְמַפְעּפַ ּתָ ּפִ

ְלׁשֹונֹות לֹא ְרהּוטֹות, ה ּבִ ִׂשיָחה ִנְקַטַעת ּוְמַדּדָ

ֲעבֹותֹות ֵרעּות ּוְכָבר ֲאַנְחנּו ִנְכָרִכים ּבַ

ה ַהּיֹוְׁשִבים ּפֹה ִמּדֹורֹות, ֶאל ֲעָמָלם ֶׁשל ֵאּלֶ

צֹוִפים ֶאל ְגֻזְזְטָראֹות ָהֲאָדָמה

ַחר ַעד ַעְרִבית, ַ ב ִמּשׁ ֶכֶפף ּגַ לֹות ּבְ ַהְמֻסּקָ

דֹות ָלָהר ָקּתֹות ַהְמֻצּמָ ֶאל ַהּבְ

ְרָקעֹו. חּו ִמּקַ ּמְ ִאּלּו ִנְצּתַ ּכְ

ֶבל אֹו רֹוִמי ת ָיָדן ֶׁשל ַמְמְלכֹות ָאׁשּור, ּבָ ְכִפּיַ ם ּבִ ּגַ

ְרֵׁשיֶהם, ָ ִחים ִמּשׁ ּלָ לֹא ֶנֶעְקרּו ַהּפַ

ר ְסּגֵ ׁשֹוֵעי ׁשֹוְמרֹון ִוירּוָׁשַלִים, ֶהָחָרׁש ְוַהּמַ

אן, פּו ִלְנּדֹד ִמּכָ ֵליֶהם, ֻאּכְ ָצְררּו ֶאת ּכְ

ִרים קּועֹות ֶׁשל ִאּכָ ּפֹוֵתיֶהם ַהּבְ ַאְך ּכַ

ס, ּדֹורֹות ֲעֵלי דֹורֹות ֶגַזע ְמֻסּקָ ּכְ

ִרי ָחְצבּו ִמְתקֹו ֶׁשל ּפְ

ִמּתֹוְך ָׁשָרב ָוֶסַלע.

ְזּכֹר, ֵרִעי, ֵאיָכה ָחַלְמנּו ָאז, ַהִאם ּתִ

ֶרת ִראׁשֹונֹות, ְׁשִליֻחּיֹות ַמְחּתֶ ְוָאנּו ְנָעִרים ּבִ

ְׁשַנִים ־ ּמֹוט ּבִ י ִנְהֶיה נֹוְׂשִאים ֶאת ַאְדָמֵתנּו זֹו ּבַ ּכִ

ינּו ַיַחד ־  ְׁשֵני ַעּמֵ ּבִ

ֵבד ֲאֶׁשר ִהְבִׁשיל ּבֹו ֵיין ֵחרּות? מֹו ֶאְׁשּכֹל ּכָ ּכְ

ֲאָדָמה ַהּזֹו ינּו ּבָ ָנֲעֵצנּו ֶאת ִׁשּנֵ ְזּכֹר ֵאיָכה, ּבְ ַהִאם ּתִ
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ְך, מֹו ֶׁשּלָ בֹות ְוֹאָהִלים ּכְ ְלַיד ּתֵ

חֹול ָהָאֶרץ ַהקֹוֵדַח, ִסיֵסי ַרְגָליו ּבְ ְבּ

ְך, מֹו ַיְלּדֵ עֹוֵמד לֹו ֶיֶלד ְמֻקְרַזל–ֵׂשָער ּכְ

תֹו ָהִראׁשֹוָנה ִעּיָ ָעה ֶאת ּפְ ֲאֶׁשר ּפָ

ַעל זֹו ָהֲאָדָמה,

ַׂשק ָמְפָׁשל ַעל ֶׁשֶכם ְגַרר ּכְ ֶיֶלד ֶׁשּנִ

מֹו גּוֵׁשי ַקְרַקע אן ַעּמֹו ּכְ ֵהָעֵקר ִמּכָ ּבְ

ּפֶֹלת ֵנֶפץ ַהּמַ ְזָרִקים ַלֲעָבִרים ּבְ ַהּנִ

ִתיָלה. יתּו ֶאת ּפְ ֶׁשּלֹא ָיָדיו ִהּצִ

ֶות ים ֲאֶׁשר ַלּמָ ּסִ ְכֹתֶנת ַהּפַ יָך לֹא ַרק ּבִ ה, ָׁשֵכן, ֶׁשָהְדֲעכּו ַחּיֶ ְוַגם ַאּתָ

ּתֹור ְלַכף ָמָרק ְוֶלֶחם ֲחָסִדים ם ּבַ י ּגַ ּכִ

ֵדר ־ ֵבן–חֹוִרין ֵמֲאחֹוֵרי אֹוָתּה ּגָ ּכְ

ִפים ִליִטים ַהְמֻצּפָ ה ָלבֹוא ֵׁשִנית ֶאל ַהּפְ ַנּסֶ ַאל ּתְ

ֲאָוה, ֹחֶזק ָיד ּוְבֶרֶגל ּגַ ּבְ

ית–ּדַֹאר ח ָלֶהם ּבֵ ְפּתַ ר ֵאֵלימֹו ֲחָלקֹות ְוַאל ּתִ ַדּבֵ ם ַאל ּתְ ַאְך ּגַ

מּוִצים  ִאיׁשֹוִנים ָהֲאטּוִמים ְוַהּקְ ָבר ּבָ י ַחְׁשּתַ ּכְ ּכִ

אֹותֹו ִניצֹוץ ֵאיָבה ֶאל ַהּכֹוֵבׁש

יַח ְלָפִנים ֶאת ְלָבְבָך. ֲאֶׁשר ִהְקּדִ

ָיבֹוא ָאִביב, ָיבֹוא!

ִחּיּוָכם ֶהָחם ִחים ּבְ ּלָ ָיבֹואּו ּפַ

נּו ִקים ֶׁשּלָ ּוַבחּוִרים ְׁשחּוִמים ּוֻמּצָ

ְנָחה ֶדֶׁשן ַהּמִ ו ּבְ ם ַיְחּדָ ּתָ לּו ּפִ ְוִיְטּבְ

ם. ת ַהּדָ ה ְגֻאּלַ ּמָ י ּתַ ְלאֹות ּכִ

אֹוִמים ָיְלָדה אֹוָתנּו זֹו ָהָאֶרץ י ּתְ ּכִ

ֵבל. י ּתֵ ל ַעּמֵ ין ּכָ לֹוׁשּו ַנֲחלֹוֵתינּו ּבֵ ּוְתאֹוִמים ּגָ

1957

ַעץ ֵאנּו ֶׁשּנָ הֹו, ֵאיְך ֵאַרְרנּו ָאז ֶאת ְמַׂשּנְ

נּוָסה ַהְמבָֹהָלה ַהּזֹו ֶאת ַהּמְ

ֶאל ֵלב ַמֲאָבֵקנּו.

ֶקת ם ֶאת ַהּבּוָׁשה ַהְמַׁשּנֶ אּוָלם ֲאִני זֹוֶכֶרת ּגַ

דֹול ְנֵפי ֲחלֹום ּגָ ִאּלּו זֲֹהמּו ּכַ ּכְ

ר ָאִביב  ְוקֹול ַהּתֹור ַהְמַבּשֵׂ

ָגִרים. ָהַפְך ְלִצְוָחתֹו ֶׁשל ַעִיט ַעל ּפְ

יר ָיִסין. ֲאִני זֹוֶכֶרת: ֶעֶרב ּדִ

ָרב, ירּוָׁשַלִים ָהאֹוֶזֶרת ֶאת אֹוֶניָה ֶאל ַהּקְ ּבִ

ִאּיֹות זֹוְרמֹות  ַמּשָׂ

חּוסֹות ָנִׁשים ִויָלִדים, ּדְ

גֹות. ָצוֹות ֶאל ֵעיֵניֶהם ַהְמֻזּגָ ע ַהּקְ ִטים ֵמַאְרּבַ ֶלד ִנּבָ ּוְקֵני ַהּפֶ

ָרה ּכֹוֶׁשֶלת ֶאל ְמכֹוָנה ַאַחת ְקׁשּוָרה ּפָ

ָפנֹות ּדְ ַעם ּבַ י ּפַ ַחת ִמּדֵ ְתַנּגַ ַהּמִ

ַית ֵאיָמה ְוֵאין אֹוִנים ּוְבַהּטָ

קּורֹות ֵעיֶניָה ַהּדְ י ּבְ יָטה ּבִ ִהיא ַמּבִ

ְמַעט ֹאֶדם ָזב ּכִ תֹות ּבְ ָ ַהְמֻרּשׁ

יָקסו, ֶגְרִניָקה ֶׁשל ּפִ ֹור ּבְ מֹו ֵעין ַהּשׁ ּכְ

ֶפה ָתּה ּכְ ִעּיָ ִחְרחּור ּגְ

לּו. ִׁשים ַהּלָ ָרה ֶׁשל ַהּנָ ִלְׁשִתיָקָתן ַהְמֻסּמָ

ִחיָטה ְ ם ֵהם ִנּסּו ִלְנֹעץ ֶאת ַמֲאֶכֶלת ַהּשׁ ּגַ

ֶאל ּתֹוְך ַהֹחֶמׁש

עֹוד ָהָאֶרץ ָקָמה ִלְפֹסַע ֶאל ֵראִׁשית ַעְצָמאּוָתּה, ּבְ

ֲאָבק, ם ֶאת ֹטַהר ֶזה ַהּמַ ַאְך לֹא ָיְכלּו ַהְכּתֵ

עּוִרים לֹא ָיְכלּו ַהְצֵהב ֶאת לּוָלֵבי ַהּנְ

ת ָהַעְצָמאּות ֲאֶׁשר ָנְׂשאּו ֶאל ַעל ֻסּכַ

ָדְפנֹוֶתיָה. יֶהם ּבְ יָבם ֶאת ַחּיֵ ַהּצִ ּבְ

מֹו דֹוֶגֶרת ן ֵאַלִיְך, ֵאם, ְׁשקּוָדה ּוְבהּוָלה ַעל עֹוָלֶליָה ּכְ ַעל ּכֵ

ׁש ָאִביב: ִהְתַחּדֵ ֲאִני קֹוֵראת ּבְ

אן ְרִאי, ֵהן לֹא ַהְרֵחק ִמּכָ
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שמואל שתל   

בדרכי נכר  

הארץ, 31.1.1958

יָתם ַתח ּבֵ ָעְזבּו. ֵהם ָעְזבּו ֶאת ּפֶ

יעּו. יָתם לֹא ִהּגִ ַתח ּבֵ אֹו ֶאל ּפֶ

ָרִכים ־ ֶנֶכר ּדְ ֹאֶפל, ּבְ ְיָלה, ּבָ ּלַ ּבַ

יָתם ַתח ּבֵ ם ָעְזבּו ֵהם ֶאת ּפֶ ָעְזבּו ּגַ

יעּו. יָתם לֹא ִהּגִ ַתח ּבֵ ְוֶאל ּפֶ

ם ֵלי ָהֶרֶכב, ּדֹוֲהִרים מּול ָעְרּפָ נֹוֲהִרים ּכְ

ְׂשֵדה ֹאֶפל ־ אֹורֹות ִנְקָצִרים ּוְצָלִלים ּבִ

רּוִכים, ֶמַתח ְיִרי ּדֹוְרִכים ֵהם ּדְ ּבְ

ֵלי ָהֶרֶכב, ּדֹוֲהִרים ִלְקָראָתם נֹוֲהִרים ּכְ

יִלים ֲעֵדי ֹאֶפל. ְצרֹורֹות ַסְנֵווִרים ַמּטִ

ָראֵׁשי ַהּדֹוְרִכים ְיָלה ָחלּול ּבְ ַהּלַ

ַתְמרּור ְקרּוַע ֶׁשֶלט ־ ַבּלּול ּכְ ְוָיֵרַח ּתְ

ָרִכים ֶרְך ּפֹוְרׁשֹות ַהּדְ ל ּדֶ צֶֹמת ּכָ ּבְ

ְוַלְיָלה ָחָלל ְלַרְגֵלי ַהּדֹוְרִכים ־

ֶלת. נּוַע ַהּדֶ יָתם ּתָ ַתח ּבֵ ַעל ּפֶ

יצחק שלו   

האורחה עוברת בכפר  

, קרית ספר,  ם י מ ח ו ל ק  ש ו נ ה י  ה ל  א
ירושלים, 1957. עמ' 109

ָפר רֹאׁש ִנְכַנס ַלּכְ ֲאֶׁשר רֹוֵכב ּבָ

ּוָרה, ּשׁ נּו ּבַ ּלָ ְוַאֲחָריו ־ ּכֻ

ר, ּוֵבין ְקִריַאת ֶׂשְכִוי, ֲהמֹות ַהּפָ

נּו ְיׁשּוָרה. ְרּכֵ ּדַ

מֹות, ּלָ ּסֻ ָפר עֹולֹות ּבַ נֹות ַהּכְ ּבְ

ֲעָרִבי, ם נֹוֵׁשב ַהּמַ ּוָמן ַהּיָ

ָלמֹות ־ ־ ּשְׂ א ָהרּוַח ּבַ ֵאַלי, ֵאיְך ּבָ

ִביא ! הֹוִׁשיַע, ַהּנָ

ָבר ְלָאב, ַאִחים, ְולֹא ִנְׁשַלח ּדָ

ֲעָנה : ְמַׁשל ַהּלַ ן ַיֲענּו ּבִ ּפֶ

ִחים ּלָ ּפַ ל ּבַ ת ַלּדָ "ָנתֹון ַהּבַ

ְולֹא ְלֶבְדִוי ָנע"...

ָפר יֹוֵצא ָהַאֲחרֹון ּוִמן ַהּכְ

ְוִנְׁשָמתֹו ֵריָקה ִויֵבָׁשה.

ָירֹות ְ ּשׁ ֵאִלי, ַעד ָאן ִנּדֹד ּבַ

ה ?... ָ ְולֹא ֵנַדע ִאּשׁ
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סירבה. היא אמרה, אני עדיין לא הבאתי ילדים, אני לא רוצה להרים ילדים של 
אחרים. היא השאירה את התינוקת והמשיכה. המשכנו ללכת. בדרך בין עין אלאסד 
ראינו  אם  שאלה  היא  שלנו.  לכיוון  ג'ן  מבית  הולכת  בוכה  זקנה  ראינו  ג'ן  לבית 
בדרך תינוקת. אמרנו לה שכן ותיארנו לה את המקום. היא הלכה לשם, אבל לא 
מצאה אותה. אולי הצבא לקח אותה, כי הוא היה מאוד קרוב למקום. שאלנו אותה 
למה אמא שלה נטשה אותה. היא אמרה שאמא שלה החזיקה ילד על הגב שלה 

ועוד ילד בין הידיים ולא הצליחה להחזיק את שלושתם.
בִבנת ג'ביל ישּנו במסגד עם כל הפליטים. אחר כך בא רכב ולקח אותנו לעיר 
צור. הקימו שם אוהלים בשבילנו והכניסו אותנו. אני הייתי חודש או חודשיים בצור. 
סבא שלי בא, חיפש אותנו ושאל אנשים עד שמצא אותנו. הוא לקח אותנו חזרה 
לבית ג'ן. אני זוכרת שמזג האוויר היה קר וגשום. סבא שלי הביא שמיכות, העלה 
ג'ן. חזרו איתנו עוד ילדים, בני אחיה של  את האחים שלי על חמור ובאנו לבית 
סבתא שלי, ַחַמד ומחמד. בבית ג'ן היה הרבה הרבה גשם. נכנסנו לבית של סאלח 
אלולי, חבר של סבא שלי. התחממנו והחלפנו בגדים. למחרת בבוקר סבא שלי שם 

אותנו על הבהמות ולקח אותנו לכפר ענאן.

פאטמה חסן מנסור, אם מרואן
1936  , נולדה בכפר ענאן

חיה בכפר ראמֿה

2009 ראמה, 

שמי פאטמה עואד חסן מנסור. שם אמי הוא פטום אחמד אלנאסר. גם היא נולדה 
בכפר ענאן. היא התחתנה עם אבא שלי, שהיה בן דודה.

את תאריך הלידה המדויק שלי אני לא יודעת. כשבאו היהודים ורצו להוציא 
לנו תעודות זהות אחרי הנכבה, אמא שלי מסרה להם גילאים יותר קטנים מהגיל 
האמיתי שלנו, כדי שהיהודים ירחמו עלינו ולא יגרשו אותנו. אבל אני יודעת שאבו 

מרואן, בעלי, מבוגר ממני בשנתיים, לא יותר.
הבית שלנו בכפר ענאן היה בסוף הכפר מלמטה. הבית היה מבוץ. לפני הבית 
היתה גינה. סבא שלי עליו השלום הביא אבנים כדי לבנות בית. היינו ארבע אחיות, 
שני אחים, אמא, אבא, סבתא וסבא. אני הבכורה. אחריי אחי ֻמחמד, אחריו ּכלת'ּום, 
אחריה אחמד ורסמיה. ביום שגירשו אותנו מהכפר, אמא נשאה את אחמד על הגב 

מתחת לשמלה ואת רסמיה מקדימה בין הידיים. אני ושאר הילדים הלכנו לידה.
את היום של הגירוש אני לא זוכרת טוב, אבל אני זוכרת את עצמי הולכת ליד 
אמא שלי. אני אספר לך את כל הסיפור מההתחלה. היהודים נכנסו לכפר, כיתרו 
הולכים  כי הם  ואמרו לאנשים שייצאו  נכנסו לתוך הבתים  עליו. הם  וסגרו  אותו 
להרוס את הבתים. הם הרסו את הבית של אחיו של סבא שלי. האנשים פחדו ועזבו 
את הבתים, הלכו לשטח שקראנו לו אדמת אלח'לה, אדמה שהיתה שייכת לאנשים 
מהכפר שלנו, בדרך לכפר אלמע'אר. הזקנים נשארו בכפר ולא עזבו. רק אנחנו 
הקטנים והנשים יצאנו לשם. סבא שלי אמר לסבתא, בואי נחביא את הילדים בתוך 
פחדה  סבתא  לבהמות.  תבן  בה  אחסנו  הבית,  ליד  מערה  אצלנו  היתה  המערה. 

שיהרסו עלינו את הבית ואמרה, בוא נצא וניקח אותם איתנו.
הלכנו  אנחנו  צדי הדרך.  שורות משני  כשהיינו באלח'לה, הצבא עמד בשתי 
באמצע. לקחו אותנו מאדמת אלח'לה לצומת ַסַפד ]צפת[, שם מתחת לעין אלאסד. 
אמרו לנו, תלכו מכאן לכיוון ההר, ואל תסתכלו אחורה. מי שיסתכל נירה בו. אני 
הלכתי עם המשפחה שלי. תוך כדי הליכה ראיתי על האדמה ערימה של בני אדם. 
אמרתי לאמא, תראי את האנשים האלה, ישנים ברחוב. פתאום הבנתי שהם מתים. 
שמונה הרוגים. הרגו אותם ושמו אותם בערימה אחת. הגענו לעין אלאסד והמשכנו 

בדרך עד שהגענו לִבנת ג'ביל ]בדרום לבנון[ בלילה.
בדרך, ליד עין אלאסד, על ההר, אחרי שחצינו את הכביש, מצאנו מתחת לעץ 
זית תינוקת בוכה. אחר כך ידענו שהיא מעילבון. אמא שלה עזבה אותה, עטפה 
אותה בשמיכה בצבע ורוד, לידה היתה שקית עם בגדים ובקבוק ריק. לתינוקת 
היה מוצץ בפה. בין האנשים שהלכו איתנו היתה נערה אחת שאמא שלי ביקשה 
היא  בדרך.  שלה  את המשפחה  נמצא  אולי  כי  התינוקת,  את  איתה  לקחת  ממנה 
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ת ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם! ַעל ִיְתרֹון ִמְנָהגֹו ֶׁשל ִׁשְלטֹון ְיהּוִדי ְלֻעּמַ

ָעה ְלִדְמיֹון ּוְתנּוָפה ּוְׁשָאר–רּוַח! מֹוָתּה ְמַׁשְוּ ְׁשֵאָלה ֲאֶׁשר ֵאין ּכְ ּבִ

י ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל  ֵלב ַעְרִבּיֵ ן, ָיַדְענּו ֵהיֵטב: ֵיׁש ּבְ ּכֵ

ן ֶׁשִמֶטַבע. ָחִלים ֶׁשּלֹא ׁשּום "ְׁשָאר–רּוַח" ָיִפיג ֶאת ֻחּמָ ּגֶ

בּוָסה, ֵיׁש ִמְכַות ִׁשְלטֹון ָזר ּוִמְכַות ִעיר ָוֵתל ֵיׁש ִמְכַות ִזְכרֹוָנּה ֶׁשל ּתְ

ּתּוַח ָוֶׁשַפע. יחּו ֶאת זֹאת ׁשּום ּפִ ֶׁשָהיּו ַלזּוַלת ְלַנֲחָלה. לֹא ִהְׁשּכִ

ם זֹאת: ֵיׁש ְסָיִגים ּוְכָבִלים ֶׁשל ֶהְכָרח ְוחֹוָבה, ְוָיַדְענּו ּגַ

ַע ׁש ְלַגּדֵ ְמִחי–ַיד ְמַבּקֵ ָקם ּבִ ׁש ְלַסּלְ ל ַהְמַבּקֵ ֲאֶׁשר ּכָ

חֹון–ְיסֹוִדי. ּדֹוֵרׁש טֹוב הּוא ְולֹא ְלטֹוָבה ּטָ ִיְתדֹות ּבִ

ּה הּוא ּבֹוֵטַח ... ִמיָרה ֲאֶׁשר ּבָ ְ ּשׁ כֹול ְוכֹוֵפר ּבַ ְוַאְׁשֵרי ַהּיָ

ָבִאי ְמָׁשל ַהּצְ ּטּול ַהּמִ ְלָמָׁשל: ִאם ֲאִפּלּו ֻיְחַלט ַעל ּבִ

יֵנינּו ָלקּום ַעד ּבֹוא–יֹום ְוִלְתּבַֹע אי ִמי ּבֵ ַ לֹא ֵאַדע ִאם ַרּשׁ

הּוִדים ... ִמי ָיִהין מֹוְׁשבֹות ַהּיְ נּוָעה ָלַעְרִבים ּבְ ל ְמלֹא ֹחֶפׁש ּתְ ּכָ

ֹפַעל! י ּבְ ה ּכִ ּפֶ ְויֹאַמר "ָאֹנִכי ַאֲחָרִאי"... ַאֲחָרִאי לֹא ּבַ

ֶאְפָׁשר ְלַׁשּנֹות, ְוֶהְכָרח ְלַׁשּנֹות ־ ַעד ַהְיסֹוד! ־ ֶ ֲאָבל ַמה ּשׁ

ם ַיַחד!( ָלָלּה ּוְפָרֶטיָה ּגַ יָׁשה )ַעל ּכְ ּגִ ַהל ְוַגם ּבַ ּנֹ ם ּבַ ּגַ

ֵאָלה ַהּצֹוֶרֶבת ַהּזֹאת, ְ ּשׁ ֵגינּו ֵמָאז ּבַ ָכל ֻמּשָׂ ם ּבְ ּגַ

ה ִנְסַלַחת! את ֶׁשֵאיֶנּנָ ָהָיה ִהיא ַחּטָ ְ ל ַהּשׁ י ּכָ הּוא ּכֹה ַרב ַעד ּכִ

יָׁשה ַהּזֹוַרַעת יֹום–יֹום ׁש ְלַׁשּנֹות הּוא ְיסֹוד ַהּגִ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ

ְבַמּפּוַח ה ּכִ ָלה ּוִבּזּוי ּוְמרֹוִרים, ַהְמִעיָרה ּוְמַלּבָ ַהְׁשּפָ

ָחֵלׁש ְוִתּדֹם ן ָחִליָלה ּתֵ ְבִעית. ּפֶ יָנה ַהּטִ ֲחֵלי ַהּטִ ֶאת ּגַ

ִלי ִעלֹות ֲחָדׁשֹות ְלִטּפּוַח. ַמן ּבְ ִמְקָצת ִעם ַהּזְ ְוִתְקֶהה ּבְ

ל ג ְמֻעְרּפָ ו )ֶזה ֻמּשָׂ ל ַהּקַ ו. ּכָ ׁש ְלַׁשּנֹות הּוא ַהּקַ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ

ו ַההֹוֵפְך ֶזה ָׁשִנים ֲעֶׂשֶרת ל ַהּקַ ַאְך ְמֹאד ֻמָחִׁשי(. ּכָ

ל, ה ּוֻמְׁשּפָ ִדיָנה ְלִצּבּור ְמֻנּדֶ ּמְ ֶאת ִצּבּור ָהַעְרִבים ּבַ

ֶרת! ַנּצֶ ְרצּו ּבְ ף! ֶזה ִמְריֹו ְוקֹולֹו ֶׁשּפָ ה ְוִנְרּדָ ְמֻנּדֶ

נתן אלתרמן  

מהומות נצרת  

דבר, 9.5.1958

א  

ּנֹו. ְוַכֵעת לּו ָיקּום ָהֶאְזָרח ַהְיהּוִדי ֶדר הּוַׁשב ַעל ּכַ ַהּסֵ

ֹוֵטר ַהְיהּוִדי, ִלְׁשֹאל ֶאת ּתֹוְפֵׂשי–ַהֶהֶגה: ְוָיקּום ַהּשׁ

נּו ִדין ים, ֶׁשֵחְרפּו ְוָסְקלּו, ִיּתְ יִנים–ַעְרִבּיִ ַהֻאְמָנם ַרק אֹוָתם ַמְפּגִ

ֶגד? ַעל ִמְלֶחֶמת ָהְרחֹוב ֶׁשָרִאינּו ִמּנֶ

ֲחַמת–ֵחרּוק–ֵׁשן ל ְוָרַגם ּבַ ּלֵ לֹא! אֹותֹו ַעְרִבי ַאְלמֹוִני ֶׁשּקִ

ְסֶקֶלת ּטּור ַהּנִ ִ ה ְוִנְגַרר ִלְמכֹוִנית–ַהּשׁ ה ְוֻהּכָ ִהּכָ

ִחיד ֶׁשֵאיֶנּנּו ָאֵׁשם ֶעֶצם, ַעל ַצד ָהֱאֶמת, ַהּיָ הּוא ּבְ

ֶלת ֵחמֹות ־  אֹוָתּה ְמַעְרבֹּ ּבְ

ֶלא. ּכֶ י הּוא ַהּיֹוֵׁשב ּבַ ַאף ּכִ

ב  

ַמאי, ַעת ְמהּומֹות ָהֶאָחד–ּבְ עֹוד ִנְמֶׁשֶכת ֵאי–ָׁשם ַהְרּגָ

ָמאַתִים ָאָדם ֲעצּוִרים, ִחּפּוִׂשים ּוָמצֹוד. עֹוד לֹוֵחׁש ָהֶרֶמץ. ּכְ

אי. ּמַ ּסּוי הּוא ּבַ ִ ִרי ִׁשּסּוי קֹומּוִניְסִטי? ָנכֹון. ַהּשׁ הּוָמה ־ ּפְ ַהּמְ

ֶמת... ָלָלה, ־ לֹא ָהיּו ַרֲאָוה ְמֻבּיֶ ָחָאה, ַהּקְ ִרי, ַהּמְ ַאְך ַהּמְ

ִרי? ֶרׁש ַהּפְ ִרי ִׁשּסּוי קֹומּוִניְסִטי. ָנכֹון. ַאְך ַמה ּשֹׁ הּוָמה ־ ּפְ ַהּמְ

נּו ָנָחה? סּוק ְוַדְעּתֵ ַהֻאְמָנם ַרק ִׁשּסּוי ַוֲחַסל? סֹוף ּפָ

עּוט–ָהַעְרִבי, ּמִ ּפּול ּבַ ַהֻאְמָנם ֵאין חֹוָבה ַעל ֻמְמֵחינּו, ֻמְמֵחי ַהּטִ

ה ַצד ְלהֹוִכיַח ֶׁשֵאין ֵהּמָ

אֹוָתּה ְמַעְרּבֶֹלת ְצפּוָיה ּוֻמְכַרַחת? ּבְ

ג  

ִדיָנה, ּמְ עּוט ָהַעְרִבי ּבַ ְׁשֵאַלת ַהּמִ מֹות ּבִ ָׁשִנים ֶׁשל ִׁשְגָרה ּוְגִריַסת–ֻמְסּכָ

ֶרְך, ְפָאה ַעל ְׁשָמִרים, ֶׁשל ִיעּוץ ְיִחיד–ַקו ִויִחיד–ּדֶ ָׁשִנים ֶׁשל ִׁשיָטה ֶׁשּקָ

ְרָנּה ְוִׁשָנּה י ִצּפָ ֻחּדֵ מֹוָתּה ֲעׂשּוָיה ְלַנּסֹות ּבְ ּוְׁשֵאָלה ֲאֶׁשר ֵאין ּכְ

ְגֶזֶרת. ֶאת ּתֹוכֹו–ּוָברֹו ֶׁשל ָהָעם ְוִצְדַקת–ּתֹוְלדֹוָתיו ַהּנִ

ל ְוָצרּות ִמְׁשעֹוָליו, ִריָצה ֶאל ִמחּוץ ַלֶהְרּגֵ ְׁשּדּוׁש ְללֹא ֵיֶצר ּפְ ָׁשִנים ֶׁשל ּדִ

י ְלָכְך יֲִעדּוָה! ־ ְׁשֵאָלה ֶׁשָהְיָתה ְצִריָכה ְלָהִעיד ־ ּכִ ּבִ
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חּוְרַבת–ֲאֻרּבֹות י ְׁשפּוָכה ּכְ ֵאיֶנּנִ

ל–ִמְנָהרֹות ַמּפַ י ְצרּוָרה ּכְ ֵאיֶנּנִ

ָבִזיְך ֶקַלח ָקטּול ּבְ י ּכְ ֵאיֶנּנִ

ַאְבֵני–ְנָהרֹות. ְולֹא ַחּלּוָקה ּכְ

ב ַגּנָ ַעד ַחּלֹוְנֶכם לֹא ָאבֹא ּכְ ּבְ

ֵען ַעל ֻׁשְלַחן ַחְלָקִנים ָ ִליּשׁ

רֹות ִלּטֹל ַעל ִׁשְכִמי ַאְבֵניֶכם ַהּקָ

ְרָקִנים. י ּבַ ּפַ ם ְלְזרֹע ּכַ ר ּגַ וַבָצּ

ל–ֶהָעָנן ַגְלּגַ ַעת ֲאִני ּבְ ֻקּבַ

ִית ֶרת ַהּזַ ַצּמֶ ַהּנֹוֵסר ּבְ

ְבָׁשן ִעְמֵקי–ַהּכִ ִנְצֶרֶפת ֲאִני ּבְ

ְונֹוֶסֶקת ְלֹגַבּה–ָהַעִיט.

ן, ַאְך ֵמֶרַגע קּומּו ַעל ָעְמדֹו ּסּוי עֹוְררֹו, ָאְמָנם ּכֵ ִ ַהּשׁ

ֶלא,  ה ַהּפֶ לֹא ָהְיָתה ֲחָמתֹו ֲחַמת ָׁשְוא. ְונֹוִסיף, ְלַמְרּבֵ

דֹו... ֶדק ָהָיה ִעּמָ ַרְמנּו ְלָכְך ֶׁשַהּצֶ י ֲאַנְחנּו ּגָ ּכִ

מּוָרה ַהְמֻיֶחֶלת. דֹו ַעד ְלבֹוא ַהּתְ ֶדק ִיְהֶיה ִעּמָ ְוַהּצֶ

ם ָעֵלינּו ָחלֹות ֶזהּו ֶלַקח ַנֶצֶרת. ֻחּקֹות ַעם–ָוָעם ּגַ

נּו ־  ִמּלֵ ק ּבְ א ְוצֹוֵדק ־ זֹאת ֹנאַמר ּוְנַדְקּדֵ ּוִמעּוט ְמֻדּכָ

הּוא ִמעּוט ַההֹוֵפְך ֶאת ָהרֹב ְלִצּבּור ֶׁשל ַקְסדֹות–ְוַאּלֹות, ־ 

ֶזה ֵמָעֵלינּו!   ר ַהּלָ עֹוד–ֵעת ֶאת ִסַמן ַהֶהּכֵ לּו ָנִסיר ּבְ
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ליד  זה  אּשריעה  אּשריעה.  ממועצת  אנשים  שישה  הרגו  הם  שפעם  זוכרת  אני 
הם  אּסאנע.  שבט  אדמות  היו  האדמות  לע'זה.  קרוב  נתיבות,  ]אשדוד[,  איסדוד 

הרגו שישה כדי שהאנשים יפחדו ויעזבו. 
כשבאו לגרש אותנו לתל ערד, היהודים הקיפו את לקיה כדי שלא נברח. כאן 
היתה תחנת משטרה של היהודים. אני זוכרת שביום שבו ברחנו, אמא שלי שכחה 
תבשיל על האש, אבא שלי משך אותי ביד, ודוד שלי, אחמד, החזיק שרשרת ברזל, 
והשיער שלי נתקע בה. הוציאו אותנו בכוח. העלו אותנו על אוטובוסים בכוח, ומי 
המזרחית.  לדרך  קרוב  וגברים  נשים  והרגו  באלות,  היכו  אותנו  בו.  ירו  שהתנגד 
ע מצומת אלח'ליל ]חברון[. היו  ּבִ הדרך המזרחית זאת הדרך שמובילה לביר אּסַ
אנשים שיצאו בלי לקחת שום דבר מהבית. היתה משפחה ששכחה את הבן שלה 

בבית מרוב פחד וברחה. 
עשרים יום אחרי שעברנו לתל ערד, אבא שלי מת שם. הוא מת מצער. אנחנו 
נשארנו לזרוע ולקצור את האדמה. סבלנו נורא כדי להשיג מים בתל ערד. היינו 
צריכים לנסוע למרחקים ארוכים ולעלות על גבעות כדי לחפש מים. ניתקו לנו את 
ומכוונים לעברנו,  נכנסים עם טנקים  היו  לנו את הבארות. החיילים  והרסו  המים 
והאנשים פחדו. אני זוכרת שהם היו נכנסים לבתים שלנו בלילה ומחפשים מתחת 
לילדים הקטנים כדי לראות אם יש נשק בבתים. עשו נגדנו מלחמה כלכלית. הכל 
היה אסור: בצל, שמן, עוף... לא הרשו שום דבר, והיינו צריכים להבריח מהגדה. 
אבל כשהם היו תופסים מישהו מבריח היו הורגים אותו. אפילו סוכר היה אסור. 
בחיי, כשילדתי את הבן שלי, עבד אלרחמן, אבא שלי הלך לבקש רשות מהקצין 
מתקרבים  הטנקים  את  רואים  היו  כשאנשים  הילד.  את  למשוח  כדי  שמן  להביא 
לאזור, הם היו זורקים את השמן כדי שלא יראו אותו. אפילו את התמרים הם היו 

מחביאים בלולים, כי זה היה אסור.
ואמרו  חסן  לחאג'  באו  כך  אחר  שנה.  וחמש  עשרים  בערך  גרנו  ערד  בתל 
שהוא  אמר  חסן  חאג'  ערד?  תל  את  שלך  השבט  עם  יחד  לעזוב  דעתך  מה  לו, 
רוצה להתייעץ עם השבט. הזקנים אמרו שהם לא רוצים לעזוב את תל ערד, אבל 
הצעירים אמרו, שיח' חסן. עדיף לחזור הביתה, אפילו אם נאכל שם רק חול. אנחנו 
עובדים בעיר רחובות ונוסעים לשם כל יום מתל ערד שנמצאת חמישים קילומטר 
חזרנו  השבעים  בשנות  רק  קצת.  להתקרב  רוצים  אנחנו  רחוק.  זה  שבע.  מבאר 
ללקיה. אבל את הילדים שלי, אאמנה, עבד אלרחמן, אחמד, חוסן ומרים, ילדתי 

בתל ערד.

אְנע רקיה אּסַ
1918 ע,  ּבִ נולדה בביר אּסַ

חיה בלקיה

2006 לקיה, 

לאבא שלי קראו חאג' איברהים אסאנע. הוא היה השיח' של השבט שלו. כאן בנגב 
ע ]באר  ּבִ היו בערך שבעים שיח'ים. הם היו באים לפגישות אצלנו במועצה בביר אּסַ
שבע[, ומטפלים בבקשות של אנשים. אבא שלי היה מגיע ברכיבה על סוס מאזור ליד 

ע. שעה וחצי לקח לו להגיע על הסוס. ּבִ ע'זה ]עזה[ עד לפגישה של השיח'ים באּסַ
ע,  ּבִ אּסַ לביר  הולכים  והיינו  לידה,  גרנו  ע.  ּבִ אּסַ בביר  הרבה  גרנו  לא  אנחנו 
ע היו לנו שבעה בתים. היום הבתים נמצאים קרוב  ּבִ לבית החולים למשל. בביר אּסַ
לרחוב הראשי. הבתים שלנו היו שייכים לאבא שלי, חאג' איברהים, ולחאג' עבד 
אלכרים. הם היו הולכים לבתים שלהם כשהם רצו לארח שיח'ים אחרים ולערוך 
ישיבות. הנשים היו הולכות לשם לפעמים כדי לבשל ולאפות. אנחנו גרנו רוב הזמן 

כאן, בלקיה. היו לנו בתים כאן, וכל החפצים שלנו היו כאן.
לחפש  לנו מה  לנו שאין  ואמרו  בכוח,  לנו את האדמות  לקחו  באו,  היהודים 
כאן. הם סגרו את המסגד, ולא נתנו לאף אחד להיכנס. לערבים לא היה נשק כדי 
להתגונן ולהילחם כמו שהיה ליהודים. אחר כך גרנו בלקיה שלוש שנים, ואז גירשו 

אותנו לתל ערד.
הבריטים שלטו בארץ שלושים וחמש שנה, ואז עזבו. באחד הלילות פתאום 
לע'זה.  אותם  ושלחו  על משאיות  אנשים  העלו  הם  לעיר.  נכנסו  ראינו שהיהודים 
אחרי שגירשו את האנשים הם התיישבו במקום. הם אמרו לנו, לכו להר. אם נראה 
אוטובוסים  על  לעלות  התחילו  אנשים  אותו.  נהרוג  שמונה,  עד  מחר  מישהו  כאן 
ולנסוע לע'זה. היו כאלה שבחרו לעבור לגור במדבר. אנחנו נשארנו באּלקיה כי 

היו לנו אדמות ובתים במקום, וכי ע'זה היתה רחוקה. השאר יצאו מחוץ לארץ. 
ביהודים. הם באו  נורא דבק  נשארנו שלוש שנים בלקיה. באותן שנים, כעס 
לאבא שלי ואמרו לו, תעבור לתל ערד. אבא שלי אמר להם, אני לא רוצה את תל 
ערד. אני רוצה ללכת לעבדאללה. הוא ביקש לצאת לירדן. אבל עבדאללה סירב 
להכניס אותנו. ישבנו איזה ארבעים יום על הגבול. כל האנשים הלכו אחרי אבא 
שלי כי הוא היה המנהיג. אבל אז התחילו להגיד לו שהוא צריך לחזור לארץ שלו 
ולחיות בה. אבא שלי החליט לחזור. כשחזרנו לכאן אמרו הקצינים לאבא שלי שהוא 
צריך לעבור לתל ערד. הוא ואחי מחמד אבו ח'ליל אמרו שהם לא רוצים לעבור 
לתל ערד. הצבא התחיל לרדוף את אחי כדי להחזיר אותו. הוציאו את אבא שלי 
מהבית בכוח והרסו את הבית. השמים נהיו אדומים מהיריות והאש. כל זה היה כדי 
להפחיד את האנשים. התחילו להכות באנשים, ולהכריח אותם לקחת את החפצים 
שלהם על הגב. פעם, שברו למישהו את היד ואמרו לו, יאללה. תרים. תרים. הכריחו 

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

ְתִמי ? ־  ֵאר ִהּסָ ִמי ָאַמר ַלּבְ

יָה.  ֶאֶבן ַעל ּפִ ָאה ּבְ זֹו ֶׁשּבָ

ֵמִזיד ִמי–זֹאת–ִמי ? ־ ֶׁשָחְנָקה ּבְ

יָאה. ָפִטים לֹא ֶהְחּבִ ְ ֵבי ַהּשׁ ִהיא ִעּקְ

ֵדף ? ־ ָ יר ִהּשׁ ִמי ִצּוָה ַעל ַהּנִ

ֶרן. ח ְלַכּלֹות ֶאת ַהּגֹ ֶזה ֶׁשּגָ

ף ? ־ ַמה ּצּוָרה לֹו ּוְדמּות ַלְמַרּדֵ

י ֶאְזּכָֹרה. ֵני ָאִחי ַהּנֹוֵגׂש ּבִ ּפְ

ִמי ָאַרב ְלׁשּובֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ? ־

יו ֶאל ֵמֵעֶבר. ַהְמָגֵרׁש ֶאת ַחּיָ

יׁש ? ־ ֶלת ִהּקִ ֵאׁש ַעל ַהּדֶ ִמי ּבְ

עֹוד קֹוְרצֹות ִלי ֵעיָניו ִמן ָהֵאֶפר.

ה ? ־ ִמי ָסַתם ְוִהְגָלה ְוִכּלָ

ְנָאה ִהיא. ן–ָאִבי, ַהּשִׂ ְנָאה, ּבֶ ַהּשִׂ

ְׁשכֹוָלּה ? ־ ַעד ָמַתי ַנְחָלִתי ּבִ

ַקְחָנה ֵעיַנִים. ּפָ ַעד ֶאל אֹור ּתִ

 

אלכסנדר פן  

שירי עם  

קול העם, 15.8.1958

כפר שדוד  

ְמֵרר ָהָעָׁשן. אן ּתִ ּכָ

יָה. יָבה ָהֵאׁש ֶאת ֻחּקֶ אן ִהְכּתִ ּכָ

ִית ָמְך ְוָיָׁשן ּבַ

ה הּוא. ְפָקד ְמַחּכֶ ִלְצחֹוקֹו ַהּנִ

ה. ן–עֹוף ְמַדּדֶ לֹא ּבֶ

ֶפן. ִרי–ַהּגֶ ת ַהּבֹוְצִרים ּפְ ְרּכַ לֹא ּבִ

ֶדה ּשָׂ ְׁשכֹול ָצהֹוב ּבַ

ר קֹורֹוָתיו ֶאֶבן–ֶאֶבן. ְמַסּפֵ

ֹוָעה ֵדר ַהּשׁ ַעל ּגָ

ִית, ץ ַאְנחֹוָתיו ֶׁשל ַהּבַ ְלַמּפַ

ֹוָאה ִדְגֵלי ַהּשׁ ּכְ

ּיֹות. י ַעּבַ ְׁשחֹוָרן ְׁשּתֵ ּדֹוְממֹות ּבִ

ְבִעיר, קּום ָוֵרׁש! ־ ַהּמַ

ְדִריָסה ְמֻפְרֶזֶלת, ַעל ַהַחי, ּבִ

ָבר עֹוֵבר ַהחֹוֵרׁש ּכְ

ְגֶזֶלת. ִרים ַהּנִ ֶחְלַקת ַהּזָ ּבְ

ָרָמה. א ּבָ קֹול ִנּשָׂ

ֶנִהי. לֹא ָרֵחל ְמָמֶרֶרת ּבְ

ֲאָדָמה, ֲאָדָמה,

ֶניָה!.. ה ַעל–ּבָ זֹאת ָהָגר ְמַבּכָ
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אלכסנדר פן  

מִזמרת הארץ   

קשת א', 1958

שיר המנושלים  

ִלי ֵאר ֶאל ַהּדְ ָהְלָכה ַהּבְ

ד. ּוָבא ָהָהר ֶאל מּוַחּמָ

ַהּיֹום ֶאת ָעְנִיי ָהָאֵבל ַאְטִליא

ַׂשק ֲעָפֵרְך ַהַחם עֹוד. ּבְ

ֵביִתי ֶׁשֶמׁש ָׁשחֹור ּבְ

ִנים ָוֹעֶרף. ִני ּפָ ּבַ ּכִ

י ־  ּתִ ֶפן ָהִיית, ַׁשְמִני ּוִפּ ֶׁשּגֶ

ָׂשמּוְך ָעַלי ׁשֹוט ָוֹאֶרב.

את ַלְיָלה ָנעּול ִמּצֵ

ַתח. ר ַלּפֶ ְוֶדֶרְך ִאּסָ

את ֶלם ָעׁשּוק ֵאַלי ַאּתְ ִנּשֵׂ ִמּתֶ

ָאז ָלֶבַטח. ְזרּוָעה ִלי ּכְ

ֵחל ָיַדי. ֶרֶמץ ּגִ

ָחָריו ְקִריא–ֶגֶבר. ְ ָלה ִמּשׁ ּגָ

ְלאֹור ַסֲהֵרְך ָעְנדּו ָלְך ֵמַתי

ִׁשיֵרי ֲעִריָסה ָוֶקֶבר.

ֵאר. ִלי ַלּבְ ָאַבד ַהּדְ

ד. מּוַחּמָ ַגד ָהָהר ּבְ ּבָ

ֵלי ָׂשִדי ַהּבֹוֵער, ִטי ִׁשּבֳ ַמּלְ

ַאְדַמת ָיגֹון לֹא–ֻרָחָמה.

ִקְרֵעי ְרָגָביו ָאִחי.

קַֹע ֶׁשַקע. ְ ִכיִני ִמּשׁ ַסּמְ

ה, ָאִחי, ּכָ ה, ִיְצָחק, ַאּיֶ ּכָ ַאּיֶ

ה?!... ּכָ הֹוִרי ַאְבָרָהם, ַאּיֶ

 

ם ֵא  

ֵאין–עֹוד ָרִכים–ּבְ ֶרְך ּדְ ַעל ֵאם ַהּדֶ

עֹוֶמֶדת ֵאם.

ֶרְך ִהיא ְמָמֶאֶנת ַעל ֵאם ַהּדֶ

ֵחם. ְלִהּנָ

ֶרְך ֹאֶפק ֶאל ֵאם ַהּדֶ ֵמַהר ּבָ

ט. ּה ִנּבָ ִלּבָ

ַרח ֶרְך ִנְקַטף ַהּפֶ ַעל ֵאם ַהּדֶ

ת. ְרָׁשה ַהּבַ ּגֹ

ן ִנְפֶרֶדת ְרּכָ ֶרְך ּדַ ַעל ֵאם ַהּדֶ

בּולֹות. ין ְׁשֵני ּגְ ּבֵ

ֶרְך, ֵאי–ָאן ָלֶרֶדת הֹו, ֵאם ַהּדֶ

ְוַלֲעלֹות?!

ֶרְך ׁשֹוְתָקה–ׁשֹוֶתֶקת ַעל ֵאם ַהּדֶ

בּוָכה. ַהּמְ

ֶקט ֶ ֶרְך נֹוֵׁשק ַהּשׁ ַעל ֵאם ַהּדֶ

ְלֵאם ּבֹוָכה.
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שיר ערש  

ֶקת נֹוֵטף. ֹחֶׁשְך ָסהּור ִמן ַהּשֹׁ

ֶלה. ּדַֹנג ֵמיָמיו ַעד–ָהֵנץ ִיּדָ

ף. ַלּטֵ ֲחלֹום ּתְ ֶצֶמר ּפֹוִעים ּבַ

ֶלה. יק ַאְנִעיְמָך, ַהּטָ ֶזֶמר ַעּתִ

ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל, ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל

ֶזֶמר–ִסּפּור ִלי ֵמֵאם ּוֵמֵאל. 

ָרָצה ִׁשּבֶֹלת–ָׂשֶדה ּובֹוָכה.

ה ָׁשדֹוף. ֶפּנָ רּוַח ָקִדים ְיַרּדְ

ְׁשָאֵלִני ֵהיָאְך ְוֵאיָכה. ַאל ּתִ

ָרָצה ִׁשּבֶֹלת. ְונּוָמה. ְוטֹוב.

ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל, ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל

ִׁשיר ַהּמֹוֶרֶׁשת ֵמֵאם ּוֵמֵאל.

ִדים. ְלַׁשָדּה ַהּקָ נּוִמי! ־ חֹוֵרב ּבִ

ָׂשָדּה? ־ ָאָנה ָתנּוס ָהְרגּוָבה ּבְ

ָחִדים. ֶפת ּפְ ָרָצה ִׁשּבֶֹלת ֻמּקֶ

רֹום ַׂשֲהָדּה. ּמָ י ֵער ּבַ נּוָמה, ּכִ

ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל, ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל

ס עֹוד ֵמֵאם ּוֵמֵאל. ֶחֶסד לֹא ּפַ

ר. ְרּדַ ֶרֶכב ָמָטר ֵמָעֶליָה ּדֻ

ִדים ֶׁשֻהְׁשָקה ְנָקָמה. אֹוי ַלּקָ

ָטר. ָׁשָרה ִׁשּבֶֹלת ֵחן–ֵחן ַלּמָ

ָמה. ּקָ ִלים ּבַ ה ִׁשּבֳ נּוָמה. ַהְרּבֵ

ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל, ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל,

ּבֶֹלת ֵמֵאם ּוֵמֵאל. ִ ִׁשיר ַהּשׁ

ֶלה. ֹחֶׁשְך ָסהּור ַעד–ָהֵנץ ִיּדָ

ֵרת. ֶמר לֹא עֹוד ִיּכָ ֵזֶכר ַהּזֶ

. . שיר אל שנכלא.  

ָרִהים, ָרִהים, ִאּבְ ָרִהים, ִאּבְ ִאּבְ

רּוִעים, ֵמָעֵלינּו ָׁשַמִים ּפְ

ָפר ָנם ּכֹוָכב ֶאל ֵמֵעֶבר ַלּכְ

ים ּבֹו ָעַבר ּכִ ְרּגֹול ַהּמַ ֵעת ּפַ

ץ ְוִזְלֵעף ִנְקָמתֹו ְוִקּצֵ

ָאָדם ּוַבּצֹאן ּוָבֵעץ. ּבָ

ְרִקיֵעינּו ֵריִקים ּובֹוִהים,

ָרִהים! ן ַאּבּו–ִאּבְ ָרִהים ּבֶ ִאּבְ

ָרִהים, ָרִהים, ִאּבְ ָרִהים, ִאּבְ ִאּבְ

רּוִכים. נּו ּבְ ֲאָמֶריָך ִעּמָ

ּה ם ִלְמַעּנָ ֶנֶאְזָקה ֲאִמּתָ

י ָאֵמן ְלִׁשְבטֹו ֵמֲאָנה. ּכִ

ָבבֹות ־  ּלְ ֶׁשָעַמק ֲחִריְׁשָך ּבַ

יָך ְלָך ְלָכבֹוד. ֲאִזּקֶ

ְפָרִחים, מּוֵׁשם ּכִ ְרֶזל ־ ּתְ לֹא ּבַ

ָרִהים! ן ַאּבּו–ִאּבְ ָרִהים ּבֶ ִאּבְ

ָרִהים, ָרִהים, ִאּבְ ָרִהים, ִאּבְ ִאּבְ

ָרִעים, ּבֹות ּבְ ֲאָפפּונּו ּדִ

ה ּבָ ֵלב ַהּדִ ָבר ּבְ ַאְך ִנְנַעץ ּכְ

ה ּבָ ׁשּוב, ֶׁשּלִ אֹור קֹוֵלַח ַהּנָ

ׂשֹוָרה ֲחֵלי ַהּבְ ְלִחיַׁשת ּגַ

ֵני–ָהָגר–ְוָׂשָרה ַעל ִזְבֵחי ּבְ

ֵרִעים, ם ּבָ ים ֶאל ַחּגָ ַהְמֻסּבִ

ָרִהים! ן ַאּבּו–ִאּבְ ָרִהים ּבֶ ִאּבְ
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נּוִמי, ִׁשּבֶֹלת–ִלי, נּוָמה, ָטֶלה.

ֶקת יֹוֵרד. יז ֶאל ַהּשֹׁ ַׁשַחר ַעּלִ

ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל, ְׁשַמע ִיְׁשָמֵעאל,

ְקָוה ִלי ֵמֵאם ּוֵמֵאל!... ִׁשיר ַהּתִ
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