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כאדמהנטועים

מערבית:פלסטיניים;סיפורים
ירון-גולן;הוצאתחכם;משח

עמ' 1דד , 199ד

היאהפלסטיניתהסיפורתרובע,וכיד
עלבעיקרהמוחהוהיאמגויסת,
וכר.יאדמותהפקעתקיפוח,רדיפות,

אלהבסיפוריםכי ,מכךלהתעלםאין
 ,לאדמתולזיקתוביטויהערבימוצא
מולעמידתולכושרוכן ,תוולזה

מוצאאתה 1מאידך .·השלטוןלחצי
פוליטיים,שאינםסיפוריםגםלעתים

תוךביחס.מועטמספרם 1רוכאמ 1אך

מתוודעיםאנושלפנינובסיפוריםעיון
למסורתם ,שכנינושלרח·חייהםולא

תם.וולתרב
בסיפוריםרקנדרןהמצע,מקוצר

למשלכמרבן. 1לטעמנוהחשובים,
אברהיםחנאשל"מסתננים"בסיפור

שלהוותיקההגוורדיהמן-
היבטמוצאאתה-בארץהקומוניסטים

המקובל.מןהישראלישליותררחב
 1הישראלישלאשתועוזרתאחדמצד

ילדתה, 1הינדולבתוערבילזקןשרה,
ידיעלשהורחקולאחרבדרכם,שתעו

לאחרלביתם.ונקלעוהשלטונות
אתעזבוובלבושבמזוןאותםשציידה
מחששבדרכםנהרגואךביתה,

ואפשרחבלנים,-מסתנניםלהיותם
שמואל.בעלה,ידיעלשנהרגואפילו

הדמותשתחווהבהחדשהבסיפורת

והוא 1הישראלישלהסטריאוסיפית
רבת·פנים,ריאלית,כדמותמופיע
 .כאחדושליליתחיובית

(כבןביידסריאדשלספוריובשלושת
אוניברסיטתבוגרשפרעם,יליד , 40

עוליםובפילוסופיה>בספרותחיפה
חושלרבותמעניינים,מוטיביםכמה

האופטימית.והשקפתושלוההומור
שלהחמורההבעיההיאמהןאחת

הערבים,המשכיליםבקרבהאבטלה
מקומותמיעוטומחמתהאקדמאים:

לעסוקמהםחלקעלניטלהעבודה
פיזיתבעבודההכרוכיםבמקצועות

רוחנימאמץמצריכהשאינהקשה,

בחברהנסיון·ההשתלבותגםכלל.
בקשייםאחתלאנתקלהישראלית

הגורם 1התסכולומכאןמרובים;
ואםאילמתאםלאלימות,לעתים
אלימה.
(האםכבתה"שלא"עששיתהסיפור

הנצחי""האורסמלכאןנרמזלא
שבקוראן?> 24מס'"האור"שבפרשת

ואנו 1בעיקרומגויסשאינוסיפורזהו

של"חייהםאורחותעלממנולמדים
הסופרותרבותם.מסורתם 1שכנינו

ילידומורהסופרבנורה,ג'מאלהוא
הואוכינוי·עטו , 1938סחורבית

משפחהבינולפ .חסיןצלאח
ביןהיחסיםשורשית,פטריארכלית

 .כבודמעורריםוחמיהאמינההכלה
אמנםכאחד.ובעלאבלההיההוא

אתלכבדהצעיריםנהגובעבר
הקידמהעקבאךהקשישים,

מנהגי-אבותיהםאתנטשווהטכנולוגיה
והמפתה.המואץבקצב-החייםונסחפו

לניסויבאיםהאחרונותהשניםהדיםג
:i הספרבביתהצעיריםשלתסיסה
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אלהלגביבקשייםוכןובאינתיפאדה,
לארץ,לשובוביקשולחו"לשהיגרו

ואם 1מסעמי"ביסחוןאם 1נדחואך

מקום,מכלהבליע.שהמספרמטעמים
בקובץ.הסוביםהסיפוריםאחדזהו

סופריםכמהשליחסםבמיוחדייןמעב
הדתי.הממסדשלהרוחנייםלמנהיגים
קוראהעולם"של"מצבובסיפור
עלתיגרזיאדתופיקוהמשוררהסופר

פיעל<אףהאימאם, 1הדתיבר·המסך
הנוהגאימאם>המלהאתמזכירשאינו

ועללבושועליתרההקפדהלהקפיד
לדעתואשרהחיצונית,הופעתו
להצלחההאיתןהבסיסזהוהאימאם

הסופרמעצבחריפהבסטירה .ולמזל
מלגלגהואוקיקיונית.מגוחכתדמות
העיקריתבהכנסתוהסתפקשלאעליו

עלבעיקרסומךוהואהדתות,ממשרד
נזקקושהבריותכיוןהסמויה,הכנסתו

לבבותבקירובפרוטקציה,בהפעלתלו
גירושיןבעסקינשואים,גרתזושל

חייטהיהעיירהבאותהואמנםונו.י

להתקלסשנהג ,·לשוןחד ,ואבירישר
ובבעלי"השררה,בנשיאי·העדהתמיד
מסרהשימששגיבורנומאליוומובן

בוהתעמרהלההחייט.שללחיציו
הסיפורשלו.הג'~בההכנתאתוהשהה
ריאליססיים Tבתיאוריםמצטיין
בעיירה.הדמויותשלמשכנעובעיצוב
ובסאסירהבהומורמצטייןהמספר

בסיפורגםחוזרזהמעיןמרכיבנוקבת.

ילידאל"ע'זאווי,עיזאתשל"הב·ת"
שניתוארבעל , 1951אל"ע'וצון,

הוא .·זמננובתהאמריקאיתבספרות

יםהפלססינהסופריםהתאחדותיו"ר
"שלוםעםןו·שיחשניםזהמנהלואף

גדולבמפעלדןהסיפורעכשיו",
שקלסבמחנה,אחיםשלושהשהקימו
ואיכרים,פועליםשלגדולמספר

מופיעכאןגםומורים.רופאים

 1המוכתרלמעשה,שהוא,המנהיג,

לחרחרמנסההלהממנו;יראיםוהכול
הסופרקוראפהאףהאחים.ביןריב

ההדור ,הממוסדהמנהיגעלתיגר
חירותעלרמותלדברשנהג 1בגלימתו

דרכיםלתקןהבטיח 1וזכויותיוהאדם
 .·הספרלביתנוספיםחדריםולהוסיף

שלהחבילותאתלחלקהבטיחכן
לאנשיםשנועדו 1סוכני-הסעד

הגיעהלאחבילהששוםאלאהנצרכים;
חדרהמוכתרהוסיףבינתייםליעדה.

הסוכנותבמשרדיוביקוריולביתו
אחרת,דמותמופיעהלערמתו .תכפר

שאיבדדאהיש,אבר 1כברדמעוררת

שהשפעתונראהבמלחמה.רגליואת
רבה.היתההמספרעלהזההאיששל
והמענייניםהקצריםהסיפוריםאחד

סופרכנפאני,ע'סאןהסופרשלהוא
 , 1933יליד 1פלסטיניועיתונאי

למנייןבאשר . 1972ב"בבירותשנהרג
לאשהמתרגםסבורני-יצירותיו

רקפרסםכנפאנילמעשה,בכך.דייק
ומחזהאחדרומןקבצי"סיפורים,שני

הואכאןהנדוןהסיפורשם .אחד

מתכונןהסופר •מאחרי·השער""האופק

מנדלבאוםבשעראמואתלראות
המלחמהבעת 1לכןקודםבירושלים.

 1ולאל 1אחותואתהסיפורגיבורבסל

 1לארוסתולחברהתארחשהיאומבטיח

 1משכבועלבהיותו .בעכושהתגוררה

המאורעותרוחולעיניחולפים
נקלעהמלחמהבפרוץ .בעכושהתרחשו

עללגונןניסהלקר·האש,הגיבור
נהרגה.היאאך 1אחותו

אחותואתבידיושנשאנזכרהוא

שיצילרה,ברחובזעקדם,השותתת
אתשאיבדיודעהואנענה.לאואיש
משפחתוארצו,אתהכול

בהריםלשרססיצאהואותקרותיו."
המפגש .שרדפהרהגורלמןונמלט
בתמרנהלעינינולפתענגלההדרמטי
מולמנלדאברםבשערניצבהואהבאה:
עלהמהלדעתמבקשתוהיא 1דודתו

הואאך 1ולאל 1אחותושלבגורלה
אחדות.פעמיםמתשובהמתחמק

נחרץ.אחותושגורלהבינהחיש·קל
מדועמרחו:אתמצמיתהשבעיהנראה

מרשיםהסיפוראמו?הופיעהלא
והמרגשים,החסכונייםבתיאורים

והמרסיסה,המצומצמתבלשון
קהורא.עלעמוקחרתםהמטביעים

שלהמולדת·"אהבתהסיפורגם
 .בכשרוןמתוארסההעלימוחמד
בכפרנולדומורה,סופרהואהמרבח
אוניברסיטתבוגר , 1941ב"מ'עאר

הפוליטייםבחייםפעילחיפה,
גםבתרגמוסיפוריווהתרבותיים.

תרהמספרשונות.לועזיותלשפות
הכפראתלנטוששסירב 1אביראחרי

אלושבהישראליםהחייליםבמצרות
שבעהעםחזרשהואמסתבר .כפרו

שלידפטרוללידובעוברםגברים,
מדרכםלסטותנאלצוהקיבוציםאחד
עמוקה:בביצהכולםטבעושלבסוףדע

לפניהםוהמולדתמאחריהם"הפטרול
אתהאיצוהםרגליהם."מתחתוהבוץ

מצארצעדיםכמהאחריאבלהליכתם,
האםבאדמה.חזותיהםעדנטועיםצעמם

מיעדרה?ביקשוהאםקול?הרימו
מתאביבאדמה.נטועיםמתרהםיודע?

רגליו".לעזקוף
ידיעלנכתבבתולה""יבשתהסיפור
והיאעזאם,סמירההמחוננתהסופרת

נולדהבקובץ.המשולבתהיחידה
 •בתחנתבקפריסיןעבדה . 1927ב"

עברהמשםהקרוב,המזרחשלהשידור
 • 1967ב"לביירותראחר·כךליעקאר
 .בדרךבפסוחאך 1לארץלשרבביקשה
דיאלוג,אלאשאינו 1שלפנינוהסיפור
 •...הגדול"הצל·הסיפוריםמקובץלקוח

זרגביןמרתקדיאלוגזהרכאמור,
מאבקיהסביבסובבהשיחמאורסים.

לשוויוןלחירות,הערביההאשהשל
שלאלעצמאות,המינים,ביןזכריות

עקבכלל,בדרךכה,עדנתממשר
אף 1הדתיוהממסדהמוסלמיתההלכה

הגברבמפורש.זאתאומרתאינהכי

המרבהבתלם,וההולךהמהוסס
לתשובות"זוכה"רגישות,בשאלות
המערערותונועזות,כנרתאמיצות,

היותוחרף ,העצמיבסחרנואת

סבורההיאלכאורה. 1משכיל
אלאפרי·אהבהאינםשלהםשהאירוסים

שלהתערבותםכורח·הנסיברת,
וכיוצאחומרייםשיקוליםההורים,
המוסרעלמלחמהאוסרתהיאבאלה.
ומציעההמוסכמיםהשקריםרעלהצבוע

ו"מידרתמוסרייםערכיםלארוסה
לעתיםמתממשיםשאינםתרומיות",

 1דברשלבסופר .במציאותקרובות

וחריפותהשנינותהעקבהגברמובס

ראוי ,לדעתיהלקוניות.ותשובותיה
יצירהערדיציגהנכבדשהמתרגםהיה

שדבריההזאת,המחוננתהסופרתמשל
מצטייניםזההקובץהמשולבים
הקורא.שללבואתושוביםבאיכותם

ילידת ,זושסופרתלצייןראויכן
·סיפורים,קבציכמהערדפרסמה 1יפו

 ,ת"רועות"כגרןהגדול"-להצלפרס
בלבנון.אורראויצירותיהכלרכי
החלוציםאתלהזכירההכרחמן

לעברית.פלסטיניתספררתשבתרגום
הסופרהואשבהםהראשון

בלס,שמעוזפררפ'וחרקר·הספררת
הסיפוריםבקובץדיבגורשא

 1970בשנתהראשוןייםהפלססינ
 16מכילוהוא"עקד",בהוצאת
שתרגםבקובץמעניינים.סיפורים

לשניעזאםסמירהזכתהבלספררפ'
שנכללעתה""לעתכגרן:תרגומים,
"השעוןרכןקטנים"זכריםבספרה

בירחוןלראשונהשהופיעוהאדם"
·אל·אאדאב",הלבנוניהספרותי

סיפוריםגםתורגמורכן . 1961אוגוסט

המשמרתמןפלסטינייםסופריםשל
עבד ,אל·אנשאצ'יכגוןהוותיקה,
ראיתיוערד.נג'אתיצידקיאל·חמי,ד

הוותיקההמשמרתגםכי ,לצייןלנכון
חרףהספרותיים,בכשדונותהצטיינה

גםראויזרבהזדמנותמגריסת.היותה

הערבייםהספוריםקובץאתלהזכיר
שנערך , ...ובהקדלאופקעבר"מ

 1אלעדעמי ,",ידיעלרבבכשרון

הערביתהספרותשלפורהחוקר
 • 1989ב"אורראההזההספרהחדשה.
ערבייםסיפורים 26מקיףהקובץ

·ערבארצותאתהמייצגים 1·ימינובני

הייצוגהאחרונות.השניםבשלושים
לניסויבאהפלסטינייםהסופריםשל

ג'ברא-הראשוןסופרים:בשלושה
הספרותאתהמייצגג'ברא,אברהים

אבורם-השניבגולה;הפלסטינית
הפלסטיניתהספרותאתהמייצגחניה,
באירופה;גולהוכיוםהמערבית,בגדה

שאילולינראהביידס.ריאדוהשלישי
לקובץמצרףחכם,משההמתרגם,היה

אנוםשלאחדסיפורגםשלוהמעניין
 1שלוהקובץאתמעשירהיההניח,

"אותרוהנרקבהסאסיריהסיפורשכן

עלמעידהבוקר"אותרהכפר".
 1מקאבריהיותרחרףהרב,כשרונו

הקוראשל·רוחולמורתיהיהואולי
כונסוהקצריםסיפוריו •הישראלי



יוםשל"טקסיםבשםאחדבקובץ
 • 1986ניקוסיה 1אחד"
משההמתרגםאתלשבחיש-לסיום
הקובץאתוערךשתרגםחכם,

שנקראהספר .פלסטיניים""סיפורים
הערותיולרבותובהנאה,ברהיטות
חשובנדבךמוסיףהעיניים,מאירות

 1שכבינושל·חייהםאורחלהכרת

ותרבותם,מסורתםהלוך·מחשבתם,
לקירובממששלתרומהתורםוהוא

וביןבינינוהיחסיםולפיתוחהלבבות
 •שכ~נ~

גולנטרשמואל

פילוסופיאנרכיזם
פוליטיתוסרבנות

תל-וסירוב;ציותגנז:חיים
 168המאוחד;הקיבוץאביב;
 1997עמ';

"עוררשלאנראהזהוחשובצנועספר
הקוראים,אתהוציאולארביםגלים"

המימסדאתובעיקרהמבקרים

בושישלמרות 1משלוותוהפוליטי
מהומות.לעורררבפוטנציאל

לצייתוהסירובלחוקהציותשאלת
הציבוריהיוםמסדריורדתלאלו

"השטחיםמעמדכך .בישראל
ובעיקרבלשוננו>,<יש"עהכבושים"

כבתוךבהםהעושיםהישראליםלגבי
אילופלסטינים;בילדיםויוריםשלהם

אולי 1צה"ללחייליחובהספרזההיה
אניאחרת;נראיםהיוהמציאותפני

המדינה","קרקעותלהפקעתמתכוון
"תשתיותויצירתהתנחלויותהקמת

בלבנוןהשירותסרבנותיהודיות",
ומהעברגבול""ישתנועתויצירת
כ"זוחוץ-פרלמנטריותתנועותהשני'

אמונים""גוש"אייל",ארצנו",
לחוקיציותםרמתאשרואחרות,
ביותר.נמוכההמדינה

וטריטוריותעםעלששליטתנונראה
הקיטובוכןהמדינהלגבולותמחוץ

חברתי,עדתי,פוליטי, .הקיצוני
נרחבכראלובכלוכלכלי'דתי

תזותשלומעשיתפילוסופיתלבחינה
ביותרמורכבותשהןוהסירובהציות

חריפה.במחלוקתושנויות
למשפטיםפרופסורגנז'חים

תל-אביב,באוניברסיטתופילוסופיה
ותורותתזותטיעונים,הנחות,מציג

 1מהןחלקיםאובןרואתומפריך

והתבססושהתפתחורעיונותלאור
הפילוסופיה.שלההיסטוריהבמהלך
בהוצאת ,-1992בשפורסםהספר

קללאקיימברידג',אוניברסיטת
רבמאמץלהשקיעוצריךלקריאה
השוניםהטיעוניםאחרבמעקב

גםלהפריכם.אולאששםוהנסיונות
הנוכחית.העבריתבמהדורתו

אתמציגיםהראשוניםהפרקיםשלושת

הציות,חובתלטיעוניהצידוקים
ושלסרןמדיניתחובהמוסרית,כחובה
עםלאחתאחתמתמודדהחוקרהחוק.

ומביאהללוהמקובלותההנחות
רבותואסמכתאותדוגמאות

שונהמוסריתכתפיסה 1להפרכתן
עצמה:החברהובתוךלחברהמחברה
"גאולתהשלמה",ישראל"ארץ

והומניזםריבונותמולהמולדת",
לחוקימחויבויות .ואנושיחברתי

אינםשהחוקיםבמקריםגםהמדינה,

מעליהם"מתנוססשחורו"דגלחוקיים
מצווהשהמחוקקמפנילצייתוהחובה

לחוקהציותחובתוכן ) 28<עמ'
תוצאותהגינות,יסודעלהנשענת
במוסדותלתמוךוהחובההציות

 ) 48<עמ'צודקים.
הציותחובתשלתוקפהתנאיאת

צדקשלבתנאיםגנזמציגלחוק
ודמוקרטיה:

לחוק,ציותהמחייבההגינות,"עקרון
פוליטיותבמערכותלחוליכולאינו

ופאשיססיים.דיקטטורייםסמכותיים,

גנזחייםמנמקהסירובהצדקתאת

אתמפתחהואוכךהתוצאותבטיעון

הציותותזתהמוגבלהציותתזת
המוחלט!)לאלעולם<אךהנרחב

האוטונומיהמושגמונחיעלהנשענות
התוצאותוטיעון ,) 111<עמ'המוסרית

ראוישבוהמדיניכשהמוסרהרעות,

הנחשבותתוצאותמהןקובעלהחזיק
לרעות.

גבולותשלהפורמלייםהגבולות
הטיעוןההגינות,טיעוןהם:הציות

על·והטיעוןהדמוקרטיהשלממהותה
ההשתייכותשלחובותיסוד

ניתןאלובכל ,) 116<עמ'הקהילתית.
מהויותעללדוןבבואנולהשתמש

ובחברהבמדינהגםוהסירובהציות

באחרות.שכןכלדמוקרטית,
ובוחנןהחוקרמציגאותןהדוגמאות

מדינילציותהסירובהצדקתלאור
הציותלגבולותהיסודהנחותולאור

שמבצעיהבקדומיםההתנחלותהן:
ויסודותשונהמדינימוסרבעליהיו

מסרביוכןוהלאהמהםהיוההומניזם
אתשמבססיםבשטחיםהשירות

הומניסטיים,ערכיםעלסירובם
מאשרחוקלהפרכאןמוסבשלטענתו'

מחזיקיםשהםמפנידווקאלציית,
אלו.ערכיםלאורהציותבחובת
ביןהשוניאתלעומקבודקהחוקר
מצפוני.לסירובאזרחימריהצדקת
להשיגהעיקריתמסותוהראשון
שהחוקהעיקרוןאוהמדיניותשינוי

מבטאאומשרתאחרחוקאוהמופר

הפרתמשמעומצפונישסירובבעוד

מצפונוהצלתיותר:צנועשיעדהחוק
המפיר.של

שבהםמקריםכיגנז,שלמסקנתו
התנגדותיסודעלחוקיםלהפרמוצקד

חוקיםפוגעיםבהםמקריםחםלתוכנם,
כיראויאותוהמדיניהמוסרבערכי

 ) 124<עמ'ישרת.החוק
מורכב,הואגםהסירובכלפיהיחס

מוסרייםשיקוליםישנםלעתים
לפעמיםהמצדיקיםופרגמטיים

סירובכלפיוסלחנותסובלנות
כלפיסובלנותגםלגלותישולעתים
משיקולימוצדקיםבלתיסירובים
וחופשפרגמטייםשיקוליםהגינות,
המצפון.

עלמתבססהזההחשובהחיבורכאמור
שהחוקרמגוונתפילוסופיתחגות

הואחלקהאתעמה,ומתמודדמתייחס
 1בחברתנודוחה.הואחלקהואתלבקמ

חברותתתיבהשמתרוצצות

אי-הסכמותקיימותשונות,ותרבויות

הציפיהכיונראהרבותערכיות

תגשרלחוקלצייתהמוסריתשהחובה
אתותהווההערכייםהבקיעיםעל-פני
 1זוציפיחהחברה,שלהמוסריהמלט

תתגשם.שלאלוודאיקרוב
שתתקייםהיאהעגומההמסקנה

שסועהחברהרקעעלאחים""מלחמת
כלכליתגית,אידיאולופוליטית,
<העלמות>התגברותאווחברתית,

היריבות,הערכיםמקבוצותאחת

הקרוב.בדורלעיןנראיתהלאתופעה

• 
יהבדן

דמוקרטיות".ובלתיצודקותבלתי
שלתוקפםשגםנראהאך ) 87<עמ'
אחת,לא 1שנויוהדמוקרטיההצדק

ב"קרניההתנחלותקשות.במחלוקות
כלפי"צדק"אוליהיאשומרון"
גדולעוולאך 1כלשחימיעוטקבוצת
<ישראליתאחרתרובקבוצתכלפי

דמוקרטיה,ומחיכאחת>.ופלסטינית
כלעלחלותאינןהפרסשזכויות
הואבדמוקרטיהחוקכללאאזרחיה?
המבטאותבחירותשלתוצרבהכרח

ובהתחלףהנוכחיהרוברצוןאת
יכוליםהדמוקרטיהחוקי 1המשטר

האםאוחכר;בליעדלהשתנות
 1תמידצודקיםדמוקרטיותשלחוקיהן

הופכתהרובתמיכתאיןהאםאו

לצודקים.אותם
חציותחובתגבולותאתבודקד'פרק
הקודמיםהדיוניםרקעעללחוק

צריכהתנאיםאלובשאלה:שהתמקדו
שחובתכדילמלאמדיניתמערכת
ונראהחוקיה,גבילתתפוסהציות
פוליטיתשמערכתהעובדהשגם

חציותושחובתאלחתנאיםממלאת
זושחובהפירושהאיןלגביה,תופסת
חלה,שהיאאימתכלציותמכתיבה

לחוקהציותחובתשחן.נסיבותבכל
יכולהואינהמוחלטתחובהאינה

במשטריםאלאכזאת,להיות

אלהבימים

 77עתוןבספרי

ירדןרות

שמשאוחזתאשה

שירים

 ' 97דצמבר
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