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סיפורמטהראן,האסירהנעמת:מרינה

הוצאתמיכאלי'אינגהמאנגלית:חיים,
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לבסוףהסתיימהלאיראן]עיראק[בין"המלחמה
בי".להריוהרביעיבחודשואבי , 1988סטגובאו
אישממיליוןיותרניצח.לאמהצדדיםאחדאף

ויובשניקצרבסגנוןמסכםדיווחזהונהרגו".

מרינה,שלבחייהכעשורבתחייםתקופתשל

אורידבכלאנשיותהאלשהתבגרהנוצרייהנערה
האסלאמיתאיראןשלאדמותיהעליגיהינום .

לאסיריםכלאביתשימשאורידכלאהקיצונית.
ה"אפוףוהמקום,השאה,בימיעודפוליטיים
לעינוייםנרדףשםהיהפחד",מלאתשתיקה

ולמוות.
מרינה,שלהסיכוםממשפטללמודשניתןכפי

וה"ציבורי",ה"אישי"אווה"כללי",ה"פרטי"
ומזיניםזהלצדזההעתכלומתואריםמדווחים

שלהבולטיםממאפייניואחדזהוהשני.אתאחד

 .עוצמתוממקורותאחדגםספקוללאהספר
המפותחתהפוליטיתהתודעהבעלתמרינה,
מספרתאזרח,ולזכויותלצדקהרגישותובעלת

שהתחוללוהדרמטיותהתמורותועלעצמהעל
זהובכללחברתהובחייהאיראניתהמדינהבחיי

ושממנהנולדהשאליה ,הנוצריהמיעוטקהילת
לקנדה,ולהגרדברשלבסופולהיפרדנאלצה
סיפורםלמעשה,רבים.לאיראניםהמפלטמדינת
בזה,זההאורגים ,איראןושלמרינהשל

 • 1991-1982שביןהשניםתקופתעלמתפרשים

קצרזמןנפתחהסיפורנפרששעליוהזמןמרחב
ח'ומיניהאייתוללהועלייתהשאההדחתלאחר

 .) 1979 (לשלטון

וכינוןהשניםרבהמלוכניהמשטרסיום

המיםפרשתקואתציינוהאסלאמיסטיתהמהפכה
בינואר 1sב·"נעצרתיואזרחיה:המדינהבחיי

שש·בתהייתיבערב.תשעהשעהבסביבות 1982

בממשל.ביקורתהטחתהיה"פשעה"עשרה."
היההשחרורוגםשנתייםלאחררקשוחררההיא

"רק"שחלפואףכיהואהרושםנס.בבחינת
היההשחרורבעתגילהכליאתה,מאזשנתיים

התעללותהכלא,מוראותיותר.הרבהגבוה
שלוהנפשיהגופני •האנושיהסבלהסוהרים,

 ,שיטתיאינוסכוללחברותיה,ושלמרינה
המהפכהמשמרות,אישלעליהכפוייםהנישואים

והצילבהשהתאהבאורידבכלאהסוהריםואחד
הוצאתהלפניספורותדקותהיוריםמכיתתאותה

תינוקהאיבודהכפויה,התאסלמותהלהורג,
ושינואותהבירגואלהכלנוספות,תלאותוסדרת

מרינהתיארהמעצרהערבשוב.ללאחייהאת
באבל"השרויהכמדינה"החדשה"איראןאת

גםיהלוםזהתיארכיאזידעהלאהיאתמידי",
המדינה.חייאתרקולאחייהאת

10 
 352גליון

למוראותהקוראמתוודעהקריאהבמהלך
ה"מג'אהדינילארגוןלעיראק;איראןביןהמלחמה
חסרלכוחושהתנגדהשמאלניהאסלאמיח'לק"

לחוק;מחוץהוצאולכןח'ומינישלהגבולות
התרבות"מהפכתלתופעתה"שהידים";לתופעת

באיראןהנוצריתהמיעוטלקהילת ;האסלאמית"
אואשוריםהםאנשיהשעיקרהאסלא·מיסטית,

"אחרת":נוצרייההיאמרינהכיאםארמנים,

המהפכהשלפניברוסיהעבדהאיראניסבה
רוסייהאשהשםונשא 1917שלהקומוניסטית

נשאמרינה,שלאביהבנם,לאיראן.עמהוחזר

מרינהשלהרוסייה<סבתהנוצרייה.אשההואאף
תמרה>.להלקרואהקפידה

ובקווידומיםבמראותלהיזכרשלאיכולתילא

"האסירה"שלבכלאחייהמציאותביןדמיון
"האסירה"שלבכלאחייהמציאותלביןמאיראן
מלינהשלועינוייהכליאתהסיפור •ממרוקו
שנכשלהמרוקאיהגנרלשלבתו ,אופקיו
חסןמרוקומלךשלשלטונואתלהפילבניסיונו

קיוותהלמרינה,דבומהמלינה,גםן, 972ב·השני

שתעתועיאלאמקלטשםולמצואלקנדהלהגיע
-1996בדברשלבסופואותההובילההחיים

גיאן·חייםמציאויותשתיאסירות,שתילצרפת.
דומים.כלאבתישונות,ותרבותיותפוליטיות
 ,חברתי ,אנושימסמךהואמטהראןהאסירה

לאורהוצאתווחשוב.מצמררוהיסטוריפוליטי

 ,אורראושכברלאלההמצטרףספרכלשל
והמדכאתהאכזריתהחייםחוויתאתהמתעדים

לחשיפתבמאמץמבורכתתוספתהיא ,באיראן
משטרתחתהחיהחברהשמשלמתהמחיר

באופיו.•:•וטוטאליאסלאמי-רדיקלי"מהפכני",

רונןיהודית

בשירתשתמשיאת

כבגפרור

ההיעלמות,אמבות :נאישיהאבנעמי
מבעהוצאתדור'משהמאנגלית:

עמ' 149 , 2010

שיהאבכותבתנולדנו"שלמענונוסףמשהו"יש
בשירלילדו ,בולהיזכר ,אותולאתרומנסה ,נאי

המשתרגתזוהתאנה,האפרסק,הלחם,בו.ולאחוז

המקוםאלאינסופיגעגוענושאים ,הספרדפיבין
שיהאב .אחריוחיפושהםהחייםשכלזה ,שאבד

בפיקחונה .השירבנרהפצעאתלרפאמנסהנאי
ההולנדיהילדכשלהואשהמעשהיודעתהיא

ובכל ,שנפרץהסכראתבאצבעולעצורהמנסה
צרההיא ,בוובדבוקתההאדםאלבשיבתהזאת,
המתלהם.הקולאתהמהסהלשון

אמריקאיתמשוררתהיאנאישיהאבעמיב

בטקסם.משפחתהעםהחיה ,פלסטיניממוצא
דיבותורגמוכונסוזהבספרהמובאיםשיריה

היאהספרלשון .דורמשההמשוררשלהאמן
עוליםתיגע,באשרתפתח,באשרגעגועים:לשון

הביתעולםאללבמכמיריגעגועיםהשיריםמן
החיים,בעליאלהאדמה,עבודתאל ,שלוותוואל
גםולתתיודעתשהאדמההפשוטהיופיאל

במעשים,שישהחכמההידיעהאלהשמים,
זרעים.בהטמנתהלחם,בלישתהמים,בשאיבת
מהחומריםעשוייםנאישיהאבשלהדימויים
החיים,יסודותבהיותםכוחם ,הללוהפשוטים
נשמתם.

הואדם.ומקרישפתוחפצעהואהמלחמהפצע
באזכורי ,הספרדפימביןושובשובועולהחוזר

אדומות;כותרותמתים,ילדיםשמותאירועים,
שעושההחרבלפתרוןמסרבתהמשוררתאבל
היאישעיהוחזוןברוח .) 61<עמ'אחד"דבר"רק

שללמניחותהזכוכיתשבריאתלהפוךמבקשת
מציבההיאהכדוריםעופרתכנגדופיוס,יופי

אחר.חלוםלכתובצריךמכאןילד.שלעיפרון
אוהבו",שונאוהעושהגיבור"איזהוחז"לאומרים
מופת.דמותלהלהיותבאשהבוחרתנאיושיהאב

ומניחהחלוןהפותחתהאשהאחריה.ילךלבה
האשה ,) 103<עמ'כתומהמפהעלפרחיםארגטל
לבואטימותמולואלהישראליהחיילמולשאל

טרייםשקדיםעםחלום;מתוךויוצאת"פוסעת
פהלכלאותם/ומציעהבמגבת//עטופים
 .) 77<עמ'פתוח"

כתפילההםבשיריםוקוראתקוראתשאניככל
להיותצריכההיאתענהשתפילהוכדיבעיני

שלוםאתהמבקשיםילדאם,אב,שלבעיניים
אני"עכשיו ,ואומרביתבונה"אדםיקיריהם:

עםבמקום;עץעםמדברתאשההארץ".יליד
"אניאומר,/ילדשלשירמגיעים./וזיתיםבנה,
באנדרטאות".נגמרותהןמלחמות,/אוהבלא

הצורךדירחבותכנפיים;עםציפורמציירוהוא

 .) 107<עמ'גגות"שניאחתבבתלכסות



נאינהאישםי vנ

ההיעלמותתואמנ
חבדורנרםבגאםנר'תםtו:זרור

גבוה,יעופוהאלהשהכנפייםרוצהנאישיהאב
האבסורדכנגדזעקתהלחישה.רקיהיושלא

והיאושוב,שובעולההזוסופיתהאיןשבמלחמה
השירמולאלכךלהרג.דיומבקשתמתחננת
שלאאי·אפשר .' 2000ירושלמיות'כותרות
נובט,שלבמחזהוקתרין'האילמת,בבתלהיזכר
חייה,במחירגםולוהמתופפתקוראז'"'"אמא
תותחימפניולהזהירםהישניםאתלהעירכדי

האויב.

שיהאבכותבתנולדנו"שלמענונוסףמשהו"יש
מביןעוליםוהאהבההטובשופעיהמיליםוציורי

כזה,אחדשירהנההלב.אתממוססיםהשורות,
העולההאנושיובשפעבטובאשרזיתים',של'כד

שהפכושקהו'עינינואתלפקוחמנסהממנו
ליום,מיוםגזעניותונעשותשהולכותחשדניות,
והפלסטיניהאחרכלפישנאהחוקיממציאות

גםכיששכחמילכלהמזכירשירזהוזה.בכלל
מחלההואלאנושיוהעיוורוןאדםבןהואערבי

מסוכנת.ממארת,

במעבר,ישראלי,זקיףשאלבגבול

 .בישראלנוסעתאתלהיכן

לכפר .אמרתיהמערביתלגדה

ושקדיםזיתיםשל

 .שליהאנשיםאתלראות

ערבים?אנשיםאנשים?מיןאיזה

ראשונהבקרבהדודניםסבתא,ודודות,דודים

 .זיתיםמוסקי .ושנייה

מישהו?עםלדברמתכננתאתהאם

]."[ 

וחתונות,משפחותקצת.נדבראנואמרתי,כן,

מעדיף,שאביהנעליים

אוהבתשסבתאהסוודרים

מהבילות,תהכוסותנחלוקאנו

גרונותינואתתמלאהמתיקות

]."[ 

וחלבבסוכראורזמגולגלים,כרובעלינאכלאנו

הזיתיםכשיגיעו .פריכיםמטוגניםחצילים

בסירתםמשייטים

בצלחותינובשורהאותםנסדרהלבנה,הקטנה

לממשלותמה .פסוקכסימני

 ·:· ""שכזה?ולעונג

קאופמןמזל

גבורותיוברגשת

 ,כעוריהפריזורםכאורואלון:אנוד
עמ' 57 , 2010המאוחדהקיבוץ

אלוןאנודשלהאחרון·לפי·שעהשיריוספראת

האחרון'השירהסוף.מןבקריאהלהתחיליש
שהלכהלירזבתולזכרמוקדשכמכתב,הכתוב

לקולך;קשוביםשאנובשעה"עכשיו;לעולמה:
ילדהחייך;משבילועולההולךההולךלצליל
<עמ'שבים"מילדותךוהמראותהקולותכל .שלנו

האבשלהתחושותמערךאתמפרטהמכתב .) 5 7

אם:היותהאתמתארכךואחרבילדותהלבתו
לצמרמזמרים .הלכנוהטלאיםאל"ילדתי./

לפינתהובלתאוהבתילדייך~תו~תהצח;
 .>םש<לאדמה"מסיפורייךנטףוטלהחי./

הסיפאאלהאחרונות,השירלשורותכשמגיעים
מצטעפות:והעינייםנחנקהגרוןהמכתב,של

ענפיםונוףלחיקה./~בה~תזוארומת"בשעה
ל~פרךתפילהבכנ~יופו~ההרוח,/תנפנף

המשוררכן'אםזהו' .>םש<אבא"שכתבת./

לצעיפימעברעירוםכמעטכנותו'בשיא
עומדהשנים,במשךבשירתושפיתחהמוזיקליות

 .יקירתואתחרישיתומספידעומדונזכר'
אתלספרובחרשאלוןלבנשיםזאת,ועם

הפוךכהדהודבעוריהפריזורםבאורוהכותרת

משנתופריזורםחושךהראשוןספרולכותרת
הצעירהמשורר~םשנים.יובלמלפני ' 1959
הוא , 86לובמלאתכאן'ואילוהחשכה,מןהחל
"אור"הבריאה,מראשיתההיאהמילהאלחוזר

אתכוונתו'נחטיאלבללהדגיש,טורחואף
עלברכהכלומר'"בעורי"."באורו"/הצימוד
מגלהשהואהחייםשלבעור'האורשלקיומו

בעולם.באהבההמביטותהחיות,לעיניים
הםשגםהפתיחה,שיריאללחזוראפשרכעת

לשריהשירים .רגפיביומסמךהיותםאתמבליטים
איננוהמשורראשכר.השנייה,ולבתורעייתו

שכעתיודעהואהמציאות.אתליפותמנסה
ואיש"אשההםוהנבוניםהצעיריםהאוהבים

אולם .) 5<עמ'שו~ה"שירםשינהקשיקשישים
דרים.שנישוזר"אניכמאז:ורומנטיתחיההאהבה

נפלאותלפלאמתכופףניבו;שגבהלראשךאשק
לקיבוץהגלבועממרגלות .>םש<לבך"מולנופל

אלמהנעוריםהחיים,אלמהספרותבארי'
נחתםהקצרהפרקמשותף.גדולמסע .הנכדים

עם·נרעשתהנרגשתהמורכבת,בהתכתבות

חבטבראשוהואלאבאכבתיודעת"את :אשכר
 .) 6<עמ'המשכר"~מבט~ט;ןמחטט

ענביםאשכולשלתצלוםשבחזיתוזה,ספר
בוישהפורייה.כגפןכמוהוובשלים,סגולים
שלעומסשיר'צורותשלשפעיצרים,שלגודש

ושמחתושנינהצלילית,וחירותרחבותמקצבי
שורה.לכללבפראותהלשוןולישתהכתיבה,
רודפיםהאחרוןהעשורבמשךשנכתבווהשירים

שלושהאףולפעמיםשנייםשנייםזה,אתזה
קצהעדהמתנחשלממחזורכפרקיםעמוד'בכל

ההכלה.יכולתגבול
זאתבכלשהיאהאליטרציהתבניתאלובחזרה
להיותיכולזההאלרגית.הפואטיקהשללב·לבה

סביבסובבתשתחילתוג'בליהעלפוליטיבשיר
"כליו"מזימות"ישכךאחרכירקלא .'זהאות
בזבלהואהתיאורמושאישלהמצבכיאלאזין"

זעםבזוהמהכחזירים"מוזנחיםמשמע:תרתי

אתזוכריםמזוודותעםחוזריםאזרחיםעזובה;

 .) 28<עמ'זיקתם"

אנדדאלדן

~עורי~רי iJזוךם~אורו

המאוחדהק•בןץתצאהן

נשזר"ןקנה",במילההמופיעהאות,אותהוסביב
בנימתושונהכההבא,הקצרהמעגלי·אלגיהשיר

זו"לא,לעיל:שציטטתיהפוליטימזההלירית
נזרך;זהבלאטגוזןיךמר.לזרףתבךןקנהלא

זרףקאםאףיזהרעודבךשנזרעזרעלזמןזרי.ף
רקבךןקנהלאנגוזו'מזמןהזמיריםובזעם;

 .) 47<עמ'לזמן"ףןרינזרךלאט;ג;ןילךמרזרףת

אלוןאנודשלששירתובעבר'כתבתיכבר
לשירשניםזהשהתמכרהעליקרמחירמשלמת

ושזירתצליליםעלחזרהשעיקרוהאליטךטיבי'
ישהמצלולית.הדומותעיקרוןלפיהמילים
אינםוהםאותםמביסהצלילישהריבודקוראים
המשמעויותמארגאללהבקיעיכולים

האליטרציות.מסךשמאחוריוההשתמעויות
אלון'שלבשירתושניםרבכקוראמניסיוני
ושרירימאודמודעלהיותשצריךהזה,המאמץ

שהןהדרכיםבסופימשתלםמשורותיו'פחותלא
נופיה,אלישראל'ארץאלמגיעיםשםגעגוע.

שנאהבותוהפלורההפאונהכלאלצמחיה,אל
בגבורותיומצליחאלוןכלות.עדהכותבידיעל

שרף"נוטפילגזעיםלעיזיםלמזל"המאזיןלהיות
במשב"נשחקשהואאףלתושייה"תשוקהו"חש
 ·:· .) 32<עמ'שרב"

וייכרטרפי
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