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אמר-נמנעת"בלתיהיא 73אוקטובר

למשוררפאוזיחרסייךד"רהמצריהאינטלקטואל
 1977בדצמברבקהירביניהםבמפגשגוריחיים

השלום.הסכםחתימתלאחר
שירתעלגבאיצבישלספרו

האימפריאליזם-השירהשכנינו
רבספרזומבחינההואהיפה

<שאינוהישראלילמשכילעניין
גישהלוושאיןערביתיודע

זו).מורכבתלתרבותישירה

למשוררהמוקדשת ,מחציתו
 1923- (קבאביניזארהסורי

המשקלאתמדגישה ,) 1998
-זהלמשוררגבאישמייחס
מתחלקתהשנייההמחצית

שוניםמשורריםתשעהבין

ואדוניסדרווישגםובהם

לקרואשישהאופןואת-
שירתו.את

-'השירהשלושהקסידה 1שקבאביספקאין
היוצאיאת' nב'אל-<פורסמההיפה'האימפריאליזם

 1זולאנתולוגיהככותרתנבחרה )-1993בבלונדון

מטיבשגבאיעוצמה,ורבסוחף 1גדולמשוררהוא
המבואותבאמצעותוהןשיריובאמצעותהןלהאירו

למשוררים<וכןלהםמקדיםשהואהאינפורמטיביים
ד"רשמציעהמבטמנקודתבולהתבונןאםאחרים).
יריבהואקבאביכי 1לומרצריךהרי 1פאוזיחרסייך

לחברהגםאלאלישראל,רקלאמתפשר,ובלתימר
חי.שבתוכההערבית

נבחרההיפה'האימפריאליזם-'השירההקסידה
האירוניתהמבטנקודתאתלחשוףכדיבתבונה

המגמהואתהשירה,שלהמסורתיהמושגכלפישלו

האימפריאליזםמןההפךשהיאשירתושלהאמיתית
ושלכוחשלאימפריאליזםהיאכלומרהיפה,של

חשבוןקבאביבאזובקסידהכימסבירגבאיעוצמה.

הערבית,החברהשלהחשוביםהמיתוסיםאחדעם
קדושהשלומעמדעצומההשפעהלהשישהשירה,
המיטשלדבריוהזההמיתוסנגדיוצאקבאביכמעט.
מןלהתעוררלהםוקוראהערבים,עלאסון

כמההנהמודרני.חדשעולםלטובתהפסיביות
מתוכה:שורות

יותרהשירה;שללאימפריאליזםנכנעו"הערבים
אימפריאליזםזההיה /".;הנשמאותוחמשמאלף
מיליוןמאתייםותרבותי;."/מענג 1מעודןיפה,

השירה,לרגליוליליומםמשתטחיםערבים,/

בתרדמת,במהירותשוקעיםקטורת/."/להמעלים
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אתהשירהתשנההכיצדואיזון;הכרהאבדןעד

אתותובילהערבי;העולםבמפתהחולצבע
לגן /והכניעותהעוניהפחד,אחוזיההמונים
לא/הערבינהרות?/."זורמיםשמתחתיותעשייתי

השירה;."/ספריאצטבותאתמעליולסלקיכול
נתוניםאנולידתו/."/מיוםשירהמוקףהערבי
 11לא."אושנרצהביןהשירה,לחסדי

שכןנכונים,אלהדבריועובדתיתאםבטוחאינני
מרדימהלשירההערביםהתמכרואמנםאם

בכלכיצדשנים,מאותוחמשאלףבמשךומשעבדת
מהאוקיינוסהגדוליםכיבושיהםאתחוללוזאת

ל"יפה"ההתמסרותגםהאטלנטי?ועדההודי
אתשמזיםומימשכנעת,לגמריאינהול"מענג"

שפתייםמתקמאחורימסתתרמהוחושףטענתו

אל·סועאדהמצוינת,הכוויתיתהמשוררתהיאזה,

בתרגומובקבוק'בצוואר'אשההחזקששירהסאבה

זהבשיר .זובאנתולוגיההואאףבאמד 1גבאישל
נגדהואכאשרהשבט."את"שנאתיאומרת:היא

שאומריםהשבטגבריאתשנאתיוהיסמין;הנשיות

<עמ'אותי.""לאכולכדימתוקהכיהדיבוראת
125 ( 

בקסידהלמשל 1משיריוברביםעצמוקבאביגם
ההפךטוען ) 1995 (השירה'ירחאתאוכלים'הערבים

דווקא:ושירהיופיאוהביהערביםשאיןכלומר ,מכך
פרחיפה."/דברכלשלהיסטורייםאויבים"אנו

מראהיפתאשהיפה,/הואכיעוקריםאנויפה."

הקסידהלנו."/שייכתלאהיאכישוחטיםאנו
 11תוקפים."אנושיריםנץקומחסלים."/אנוהיפה."

לתמרןהיודעמתעתעמשורראפוא,הוא,קבאבי
שירתוגיוסעקבי:הואאחדבדבראבל ,במילותיו
הראשונהבקסידה .נאמןהואלהןפוליטיותלמטרות

ממאה,למעלהמתוךשורותשלושרקמוקדשות
ליפה:ההתמכרותבמקוםלראותרוצהשהיהלמה

יציאה 1הערבי"העולםבמפתהחול"צבעשינוי
אבלתעשייתי'.'"גןוהקמתוהכניעות",מ"העוני

בתריסרגםלעייןצריךמשמעותןלעומקלרדתכדי
תשתתקנה'מתיהקסידהשבספר.אחרותקסידות

 ) 1993 <בלונדוןיאת' nב'אל-שפורסמההציפורים'

הקסידהשהחסירהמהאתזומבחינהמשלימה
הראשונה:

זקוקהואחצר"./לליצניזקוקאינו"הציבור
סיכותשינעצו / 1מצפונואתשיזעזעולמשוררים

הרעבים./סיבירכזאביבלילותיו;."שיצרחובבשרו
כן."זאב?/להיותצריךהערביהמשוררהאם /

 /כליהאיוםישהשלישיהעולםיערותעלכאשר
איוםשלוההיסטוריהועלחיסול;איוםתושביוועל

 /זאבלהיותהמשוררעלברירהבליתמחיקה"./
 .) 36<עמ'מנוחה"חסרעצבני."זאב

המשוררדמותשלהמטאפוריהמהפךמעניין
ל"זאבהפותחת,בקסידהמסורתיתשיר""מציפור
ואומראותהמעדכןאףקבאביזו.בקסידהטורף"

"זקוקההנוכחיבמצבההערביתהאומהכי 1להלן
המאהאופקילעברשיחלצוהמתאבדים"למשוררים
ואחת.העשרים

הנאבקהמורדהמשוררדמותאתמטפחקבאבי

לגלותנאלץכאשר 1בחייוהואשהיהכפיבשלטון

ללונדון.ומביירותלביירות,הולדתועירמדמשק

היוצרחירותבשםלקדםקבאבישמבקשהתכנים
בקסידהלמשללפעמים.סותריםוהיצירה

עלהערביםיצהירו'מתי-1994מהמפורסמת
בזכותהמדבריםתכניםאלהאחדמצדפטירתם?'

מנסה("אניפמיניסטיתחילונית,חופשית,אהבה
בה /האמונותמכלמשוחררתאהבה;עירלצייר

תאוותאתמדכאיםולאהנשיותאתמשספיםלא

לאומניים,תכניםאלהשנימצד ,)"."ףוגה
במצבםלערביםהבזיםאימפריאליים,מיליטנטיים,

במכירהמוצעתהערביותאת("ראיתיהנוכחי

ראיתילאאךעתיקים,/לרהיטיםבחנותפומבית,
הערבים?!")את

בקוראן)שבאמלכתשל<שמה'בלקיס'שלובקסידה
במעשה-1981בבביירותשנהרגהרעייתושםעל

הופךהואכיואל,אבושלארגונושביצעחבלה
העירשלהאהובה,האשהשלטוטאלילסמלאותה

ההיסטוריהושלכולה,הערביתהאומהשלביירות,
היפהחיתה"בלקיסכאחת:והחדשההקדומה

התמרבעציהגבוההחיתהבלקיס / 1בבלבמלכות
הלכוואיילותליווהטווסיםבהילוכה /בעירק,

והקסידההשהידההויבלקיס,בעקבותיה;."/
ממנהקטעיםשרקארוכהקסידההנקייה",הטהורה

תורגמו.

קשה,אתגרקבאבימציבהישראלישלקוראספקאין
בארצותהאינטלקטואליםרובכמומייאש.גםואולי
ישראלעםולנורמליזציהלשלוםהתנגדותוערב,
ואום'אל-מותנביבשיר .ועיקשתחריפההיא

מגייסהוא ) 1996 (הנורמליזציה'ברשימת'דםכולת
מהמאההערביםהקלאסייםהמשורריםגדולאת

 1ימינושלהגדולההמצריתהזמרתואתהעשירית

ישראל:עםהשלוםלמושפליאותםלהפוךכדי
אל·טייבאלאבוביותר;החשובהערבי"המשורר

מפלגתבממשלתהתרבותלשרהפך 1מותנבי
אוםהגברתהראשונה,הערביםוזמרת /העבודה!

ישראלי;משוררשלקסידהלשירעתידהכולתום;
מגדולתה.""הערביתהשירהתרדכך

שירתוכיספקאיןהחיים,ביןעודאינושקבאביאף

הערבית,האינטליגנציהולהשפיע.לחיותמוסיפה
מוסיפהשלום,הסכמיעמנושכרתובמדינותגם

בוודאיכזאתושירהלישראלעוינתלהיותבחלקה
במפרשיה.איבהרוחמפיחה

עלםלחתשלאמנתעלגםוזוברוחלסייםשלאכדי
העטשםאדוניס,אתלהזכירראויאחרים,מקולות

 11930סוריהילידהואאף 1סעידאהמרעלישל

 1995בשנתגורשאדוניסבפריז. 1986מאזהחי

בזכותשהתבטאעלהערביםהסופריםמהתאחדות
לחרםקץלשיםוקראישראלעםתרבותקשרי

פוליטית:ולאתרבותיתעמדתועליה.התרבותי
תרבותה,אתלהחריםמבליבישראללהילחםאפשר
אךביהודיםנלחםבראשיתושהאסלאםכפיכתב,
ביירות''שרידישלובקסידההיהודית.בתרבותלא

נגדויצאהשנייהלבנוןבמלחמתהתמקד ) 2006 (
רוצים("איננוהאסלאםשלהמלחמהשאיפות
ובטילים;בביצוריםרוציםאיננוצבא/במחנות

ואילואסלאמיים").וכיבושיםפשיטותרוציםאיננו



האזרחיתהשנהלקראתהגדר'שנת- 2010 'ריבש
"המערב :בעולםהמוקמותגדרותנגדיצאהחדשה,

גדרמקימיםהערביםהערבים;לביןבינוגדרמקים
לביןבינהגדרמקימהישראלהמערב;לביןבינם

בינםגדרמקימיםהמצריםאדמתם;עלהפלסטינים,
בינםגדרמקימםהערבייםהמשטריםעזה;לבין
הקרובהההיסטוריהתבחרמהםבמיהקדמה",לבין

 ·:· .בנוגםתלוימעטלאנביאה?להיות

לזיתןעמוס

קבאביניזארשלהקתרסיס

היפההאימפריאליזם-השירהעלעוד

האנתולוגיהשלומתרגמהעורכהגבאי,צבי
ותיק,דיפלומטהואהיפה,האימפריאליזם

ערביתשירהלתרגוםפנההאחרונותשבשנים
אתסבוכהעדתרגומיורובלעברית.עכשווית

המשורר ,) 1998-1923 (קבאביניזארשלשירתו
ונציגה 1בכירדיפלומטהואאףשהיההפורה,הסורי
מרביתנוספות.וארצותספרד 1בסיןסוריהשל

אהבהביםשירתחיתהבצעירותוקבאבישלשירתו
התשחורתבניבקרבמוניטיןלושהקנתהמתוחכמת,

הערביתהתבוסהמאזאולםכולו.הערביבעולם
בן-לילהוהיהעורואתקבאבישינה 1967שנתשל

 1בשערולמוכיחףילמטמובהק,פוליטילמשורר

בגידתםאתהערבים,שלחדלונםאתהמבכהלכרוז
העברנכסיעלויתורםואתבפלסטיןהנוראה
עלהערבית-מוסלמית.הציוויליזציהשלהמפואר

אתלעוררקבאבישאףשמתח,הקשההביקורתידי
כבודואתולגאוללקוםלעודדו 1מתרדמתועמו

ישראלנגדהורמהבמלחמתולהתמידהאבוד
סופריםקשותביקראלהבשיריוהפושעת.
פתרוןלהציעשהעזומחפוז,כנגיבערביםומשכילים

היהודית.המדינהעםשלוםשל
נתונהישראלרקלאקבאבישלהמאוחרתבשירתו

הערביםמותקפיםמידהבאותהאלא 1להתקפתו
בשנותורפיונם.שחיתותםעריצותם,עלומנהיגיהם

שאלפינדרש,למשוררקבאביהיההאחרונותחייו
אותולשמועובכיכרותבאולמותנקבציםמאזינים
אתשמעהקהלהמתלהמת.שירתואתקורא

ארוכותלווהריע 1שלוהחורבןנבואותואתהטפותיו
חושיםשיכרוןלהםסיפקהוא .מהופעותיואחתבכל
אריסטועליושדיברזהמעיןקתרסיס, 1תרצואם 1או

שירמתוךאופייניתדוגמההנהשלו.בפואטיקה
פטירתם':עלהערביםיצהירו'מתיהנקרא

הערבים./מצבאחרעוקבאנישנים;חמישים"זה

אךלמלחמות,נכנסיםגשם;ללאאךרועמים,הם
עוראתגירהמעלים / 1מהןנחלציםאינם

 .) 48<עמ'אותה"מעכליםלאאךהרטוריקה;

שלהעיקריחלקהמוקדששלו 1קבאביניזארמלבד
שיריםבספרמובאים 1גבאישמגישהאנתולוגיה

נוספיםערביםמשורריםתשעהשל
המקריםבמרביתשונות.מארצות

אחדכלשלשנייםאואחדשירמובא
לומרוקשההאלה,מהמשוררים

תמונהלהשליםלקוראשמתאפשר
זהמשוררשלהפיוטיתאיכותועל
 .ויחידקצרטקסטבסיסעלאחראו

פשוטהבלשוןתורגמוהשירים
המתרגםראויכךועלודייקנית,

לאהואזאתעםההערכה.למלוא
יקבאבניזאר

במקורשנכתבושיריםביןהבחין

כשירהמיסודםשנכתבואלהלביןובחריזהבמשקל
להתרחקשאףשהמתרגםלהניחישבפרוזה.

הגירסהאתלסרבללאכדיפרוזודייםמשימושים
 1ובכך 1הישראליהקוראעללהקשותולאהעברית

הצליח. 1לדעתי
המשקליםעםלהתמודדמאודקשהמקום,מכל

השיריםביסודמונחיםשעודםהקלאסיים,הערביים
בצורההשפיעואלהמשקליםואחרים.קבאבישל

בעידןהביניים,בימיהעבריתהשירהעליסודית
בצלאזשצמחוהגדוליםמשוררינוהזהב"."תור

שהיוהמשקליםאתהתאימוהערבית,התרבות

הערביםשכניהםבידינהוגים

מרגליותוהפיקוהעבריתללשון
לנהוגקשהבדורותינואבללרוב.

הזהב","תורמשוררישלכמנהגם

הלכההחדשההעבריתהשירהשכן
המערבית,השירהתורתבעקבות

ניסו"חריגים"משורריםורק

ואבןחלדייהודהשלבדרכםללכת
שירהיוםנתרגםאםגםגבירול.

"תורמשקליפיעלקלאסיערבי
זכרייוותרשלאהריהזהב",

השתנההעבריתשהיגוימאחר 1הישןמהמקצב

שלהעבריתהלשוןומקצביהאחרוניםבדורות
לאלהבמאומהדומיםאינםשובושלונסקיאלתרמן

להשתחרר 1כמאמרו 1ביכרגבאיהביניים.ימישל
וקשהמהחריזה)<וגםכלילמהמשקלבתרגומיו

ה"נכונה",השיטהזויאלקבוע
והמאמץהיכולתעללתודתנוגבאיצביראוי

וכהנה.כהנהשיוסיףולוואי 1בתרגומיוהמשתקפים
הערביתמהספרותתרגומיםלהרבהזקוקיםאנו

החדשה.
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