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אופירסופו.אלהמידדררעלוםברברספרולשהכלולת

ההישגיםמןומתעלםהאסונותאתקרלארותנטוה
האנשוותלשאוחרים)חברתיים(מעדיים,העצומים

לשלנאומושהאזיןמיהאחרונים.בעשרויםדוקוא
כמהלפניולשרוםהיהיכלו ) 24.09.14 (באו"םאובמה

ישכילומראלאבריהראיןלפיכךאלה.מהישגים
אופיר.לשעלומובהשקפתמלכתחילהמטוהמהשו
יכנהאלהוית","אלימותלמלש,מכנה,שהאומה

כלל"אלימות"המילהאלהוי"."צדקבלאוהיםהמאמין
קונטוציהבעלת mמאוחמילהזו .מקאריתמילהאיננה

 .לשיליגבווןהאלפעלוותאתלצבעושנעוהרלשילית,
גםאלאונקום","קנאקראיננוהאלהמאמין(עביני

" m האחריםבאפיוניםגםדומה,באופןחסד").ורבום

"הלצi11iדפקהר",החילוניללשטןואופירשמייחס
"הפקהר"עלהאוכללברדךהדגש"השגחאiiזסון",

לכומר"השגחה",לעומת"אסןו"עול"הלצה"לעומת
לואיסודית,טעותלדעתי,זו,לכבד.לשילייםתאריםעל
הביקורתיים-דריקלייםההוגיםכללשגםאלאלשוקר

חד-צדדיתמבטמנקדותבמשנתםנידוןשהעלום
מגיעהעלוםכברהיה ,במשפטםצקדואילושכןלמדי.
 • .כאןעדייןהאולמלזנוסופו.אלמזמן

סגלעקיבאעמיר /יכולהשירה

* 

לאחרבאהר"ב,לעלומההלכהשעברהחדושבאמעצ
לביתרבינוג'ניסהומתרגמת mהמשרוקשה,מחלה

בלב:דשנים 65בתהויאסילברמן
לישראלעלתהאהר"ב,בוסטוןילידתהמשררות

פורסמועבבריתשיריהארשוני .-80השנותבלשהי
את .גוריחייםבהמלצת 1984בשנת'דבר'בעיתןו
עךרפלעוים),(ספרייתזרההראשןושידיהספד
תרגוםאתלימיםבידיההפקידשגםז"ל,יונתןנתן

 Within the Song toבספר(הופיעולאנגליתשיריו
2005 ;Live (. הופיעחיסרותרגיליהשנישיריהספד

ספר . 2000בשנתלויתןעמוסעבריכתגווניםבהצואת
הופיעהקריהלפניהזעיראליאחירהשלישישיריה

 ,) 2006-1984 (שיריהלכ .-2004בכרמלבהצואת

 Zion byבאנגליתשיריםחטיבתוכןחדשיםשירים
ltself ספרישני .) 2007(גווניםבציןוזרהבספרהופיעו

לבוסטןו.שובהלאחדארוראובאגנליתנוספיםשיהר
ששאבהומחוננתמקרוית mיצוחיתהרבינוג'ניס

אףהואנגלית.העבריתגדלוות,שיריתומסרותומשתי
אוףזרה,בהנותרהה, mבחיאץרציןואתעששתה

כתיבתה.משוא Zionנתוהרזהר,בשפהלכתובששבה
אירוניתנאושת,נזעות,אהבה mשיהאוה mשיעיקר

m ,ניסיתיתשיהרכמהm ,האנשוישהמצבדשנית-
זכתהשירתהשורתויה.ביןנלכד-נשיישראלי,יהדוי,

כיספקאיןהרבים.קואריהלוהערכתהביקרותלשבחים
 .דופןיצואוכאדםנדירה mכיצושהכיהרמילכלתחסר
בתאחריההותיהר .בישארלתו mלמנהובאהברינוג'ניס
ברךו.זכהריהיובן.

ע"ל

ציפורי"היאהאיוספוריה,לידלארשונה"נפגשנו

כפרגםאלכנטרפה.ביתלבקעתיזרעאלעמקבין-נצרתהדיעלהתחתןו,גבלילקטןמשוב
כפר '. 48בילוי"דקל"מבעצבמהלךאותונטשושתשוביועדקייםשהיהספוריהבשםעדני
ד'אהדבידיהולשומההלצבניםבתקופתהחלהשבנייתהמצהדושברשאווגדלומרכזיעריכ

העירשנים.מאותמש mלשכשות-לאפיםלפניכברקיימתשחיתהיהדויתעירגםעומר.אל
בפלומוסשנחרבההעירהנשיא,יההדורביבראשותהסנהדריןישבובההמשנהנחתמהשבה

בהנהגתהלצבניםגייסותיצאושממנוהמקוםהגדלו.המדרבמהלךרומילגירןה mואיאורוס,
שכונתההעירא-דין.סלאחבהנהגתהמוסלמיםניצחובוחיטיך,קתיקרבאלהר-ליזיניאןגי

וגלדתי.נלודתישבוהמקום-עובוריכלוו"הגליל"פארמתתיהובןיוסףבפי
שוידייםספחתייםאזכרויםגםאךובתלמדו.בן-מתתיהויוסףבכתביפעמיםכמה mנזכציפורי

האחדתה.ומהשנהעתיקים-מעטלאלמצאואפשררספוריהציפרוילש
רבה mשהציפוריעבירישעולשביקורמתאורסראמגוז'רזהלשישופיעלהבשורהבספר
בטוהאלימותלשקשהבתיארוהגלילי,יההדולשומרידתוואחספלומוסלאחרהרומאיםבידי

סמוכהישעולשהרריוחיושבה mנצשכןהיסטוריים.לאירעויםתאוםלהיותיכלושבהחלט-
הכנסייהלכהכעחת .מציפרויהגיעומהדויהמילפחותאומריםכילהניחאופשר-לציפרוי
מרים.לשהוריה-ויאוכיםחנהשםעלקרויהבמקוםהעתיקה
הכפרלארשישהצועהמה mאי-להצעתעל'דבר'בעיתןומאמרגרריחייםפרסם ' 85שבנת
שארשיהעצהדקל,מבצעטרםינאיעודדוזיי)דלאכסנרדלש(בנרזיידגיוארידילעציפירו
ההצעהכיטעון(גרויבהמשךהכפרנטישתהגיעהסיחבאותרעבקבותלקלבה.סירבוהכפר
מבצעטרם ' 48בקיץדווקאשהעצוהייתכןאך ,' 47בנובמברהאו"םהצעבתלאחרממשניתנה
דקל).

אשהתמונת-הגליל"לשליזה"המונהרמותמופיעהלשיומאירלשעשיוהספרכריכתעל
 .לדיוניסוסהקרלוסביןשתייהתחחתתיאורובובציפרוישהגתלהמפורסםבפסיפסהמופיעה

שיהר.עלנדברכאןלפרחה,הכבודכלעםאך
שבנתביאליקבפרסזכהכשהאחרןוגררילחייםחפרחייםהקדישמסעות''שניהמקאמהאת

ציפורי."היאהלאספוריה,לידלראשונהנפגשנוזוכר,הלא"אתהגיחזי.מארותספרועל , 1974
חפר .צעיריםפלמ"חמי mלשניהםשהיועבת ' 44שבנתפגישהלוומזכירלגוריחפרכותב
החבר'ההיושובבציפוריחיתה"סרפוריה :פגישהארתהאחרישבארהמלהכיםאתלגרוימזכיר
כמנהגינ;ומנהגיהםלוטוותכמרתםבני-האץרלהיותורצינובשפתינ;והתמזגהערבשופת

לשו,האשכנזיתהעבריתעום /השחיטה''עלרעםלשוההוגה''עירעםרחוקהיהוביאליק
לאףשםמתההציפור'ר'אלוארעבארבעיםשנתקיץ,היהבכלות;השמחנוכמונדמהאשר
שני ~הצבריתו-ערביותלשאיפותדימויהופכתספרויה;יצויפורחפרכותב ".מיתהמני

מאמציםשניהםעתהאשרבילאיק,לשהגלותיותכגנרהמתחשרתלישארליותהמשררוים,
האיןמןחוזרכמו , mאחעבירבחץו,כה"אחרבמילים:שמסתיימתבמקאמהממנה,חלקים

ידעלשאצעירומשורדהיב;שהלשףבקצהליליתניה mספוריהאתמהמשרםי mזכהי;שאל
אש."מגילותהרבהכךלכדרךיעברוגיחזי''מארותאתברדכוכי

העירלעהישלאריהצבאות mכהשתלטושבודקל,מבעצלאחרחושר , 19.08.1948בתאריך
'משמרבעיתןומנצרת'לובא'אבאהשירהופיעספרריה,העריכהכפרננטשובמהלכונצרת

קצ;הרלחופשה ; mמנצלובא"אבאהתעש-עשהר.בתקופמןחיהשכתבהשירלילדים',
 ,;במחפורתרבצנודםו ,;גבעותכסיביןמציפרו;,יבדרךשם, //שקהר:מהלכלך;דוסיפרוסיפ;ר

 ;;-מניחים!אנו;-הנערלחש-חברים- ,;תותחיםערםהסה/,רשקעק mבמ /./לאותמצפים
לנצר;תעלינוכך //!דהוריםאנו ,;הקרעלהידדוהוגרף ,;הירםנמוגיםרעוד;תחיתההבקעה

הפלוגות ,; mששרקששקוחלף,טנק ;.;שנדרמהעדרו;ךהקשיבהרבקשב ;-חמה"הנץעם
ללשוות ;יל mההתפלל,גבו;ההריםפעמןו ;חצות;.בתפילת ;נצרתפתחהופתאום .; ..אצרת

 ".לולשום-אחיםיבאו;וימים

הרויהעםלעותהברוסיה 1919שבנתנלוהדקדמןו-פקרש,חיהשבםיורת mהמוכקופמן,חיה
בהמשךלילדים'.'משמרבעיתןופרסמהלוכןהצעי;רהשומרחברתחיתהבנעוריה . 1925שבנת
הבי-ב,-לשהעברייםשבידרויםעבריתשיהרעלדריותוכניתהוגישהבאגנליהללמודעבהר

48 
 381וןגלי



שיריהמק"י.אלסנהמשהלשקבצותועםעובהרבמפ"ם,חבהרחיתהסי.
כךאוחרהמשמר''לעכךאחרלילדים','משמרבעיתוניםלפיכךפרוסמו

מערכת. mכחבגםשימשהשבר-העם''קלו
חברשהיהפרקש,רובטוהאמריקאילבילווגנישאהקדמןו-פרקשחיה

ידיעלשנדרףלאחרלישארלהוגיעהאמריקנית,הקומוניסטיתהמפלגה
קדמןולמק"י.הצטרףכאןבאהר"ב,מקארתיהסנטורשניהלהמעדנה

שבםמשיריהמבחרלאדריצא 1971בשנת . 42גביל , 1960בשנתנפטהר
שאחדעוהרבידישנערך ) 1971לעם,(תרבותשיריםמבחרתמיד:לבערו

פן.אלכסנדרהיהמחבריה
שבע-עשהרוגבילבספרריה, 1931בשנתנלודעלימוחמדטהאהמשורר

נצרתהעיראלעברמכןלאחרללבנןו.ספדריהאתמשפחתועםיחדנטש
פעילחנות,בעלהיהעלימד mמטהא . 2011שבנתלמותרעדחירבה

תיאורהאוסבחה'לש'החלבשירומעורך.ומשורדרברק"ח)(במק"יפלויטי

נאלצושארתהסבחהה~הרזיכרןודרךספרריה.אלהזיכחןלשמרוכב
הטובים,ובזיכרונותבקשייםהמאוחההכפריבהרריהמשוררנזכרלשחטו,
נזכרלא"ספרריה"השם"הכפר".אתעשזבהעובדהאתמבכהובעיקר

הקשרלופיכךאטווביוגרפיתגניעהברשישבשירשמדוברסביראך-שם
משתמע.הערבילכפר
אתנטשובטרםהזמןאתמתאריוצאים''לאעלימד mמטהאלששירו

נחץר"וכלוםשביר:עלרהחהדרלשתיאורהמוסלמים.תשוביהספרריה

מאלהויםומקבשיםמתפלליםהרוד;ןאתמברכיםהיציאו;תאתמגיפים
מד mמטהאלשאלושיריואתשמאס).אנטרן(בתרגוםשנמרת"הלכ-יכ;לו

אנלררסבהצואתויצאמיצירותיורבותהמאגדשיריםבספרלמצואניתןעלי
שמאס.אנטרןובתרגום

לכפרמשמערתיסמלהויאהערבי-ישארליבציבוררבהחשיבותלספרריה
ילידמשורדאלצזאתלארותקליהדוי.יישובקםערליושננטשמוסלמי
המקושרששירמח'לר,מוארןהמשורדאלצגםזאתלארותניתןאךהכפ;ר

רכןעברביתשיצאאיתישכחושהשיריםשירבתיבספררמופיעלספרריה
עמית-כרכבי:חנהבידיתורגםשם ) 2014(כת;רשתייםהדר-לשתיתבאספה
דעפריי;ןנותנותעןררהתאניםהארתי;סחושרתמאחוריספדרי;ה"בכפר

שבנצרת."עבליהןזאת,
ישאךלנצרת,מספוריהשעברעלימוחמדלטהארמיזהכאןשישייתכן
שכונתתשובימהםרביםלנצרת,עברוספרריהמתשובירביםכילזכור

הערביםתשוביהבעבלותעדייןספדריהלפיההתמהגםבנצרת.ספפהר
לעשב;רספרריהתשוביהגיעופעמייםלואפעםלאהציבורי.שביח mחרז
שונים.שטחיםעללבעלותלטעוןכדיציפרוילמשובצאצאיהם,אר

(כפרעילותתושביהחליטוהימיםששתמלחמתבטרםההמתנהבתקופת
כמהביןהמשובמשקיחלוקתעלקיבצויתבהחלטהלציפורי)שכןערבי

בסטרציפורי.משובלתשוביכךעלהדויעואףלקם mהכפ;רממשפחות

שיחרת mסדמרגרבימקייםמרגרבי,אבילשלגן"נכנסתי"פעםהתיעדוי
בסטרהסצנותבאחת .יסמיןבתררעםאל-אזהריעליעם"המצב"על

שרםביתרהיהשםכיאוומרהמשובמשטחישטחעלאל-אזהרימצביע

היהלאביתרכייודעאניאךאל-אזהרי,נלודבאמתהיכןיודעאינניגלוח
קשורוהאואליוקשוראוניהררילביתסמךרהנמצאהצביע,עשליושבטח

היא,גםקיימתלשרבהשאיפהקיים,ספרריהאלהקשרכהח mבמיאלי
בטעות.ארבכרתה-מעוותותארמעורפלותרבותפעמיםהועובדות

שימשאחרוןאחרןו.לשמההאוהמשובעלשכתבנוסףציפוריתושב
הממלשבנייןהתמוטטכאשרהארשון,צררבאסרןונפלמג"בם mלכ

מג"במי mל 34מתוכםאיש, 91נהרגוזהבאסרןנצרחהישארליהצבאי
בחידןולהשתתףהיהשאמררלפניימיםעשהרביניהם,אחרןולשומה

המלחמהלאחרהלשום.לשאציפרויעלהיסטורירומןעלועשכמלהתנ"ך
"באץרמשיריו:אחדמילותחקקוותקברוערלבציפורי,הקברותבביתנקבר

לראותהשזכראשרייפ;הותלמדומשנהסנהרדיןנטרפ;הביתמעלזבלוןו
העתיקעבהראלהמתייחסותבמיליםהמוח"וריחהמצוהדההרהדו;רבזה

1 

ציפוריפסיפס,הגליל",שלליזה"המונה

תחשותאולהגבעהארשעשלאל-עומרוהארמצדותאלציפורי,לש
אבותיו.אץראלשובמרומניהלישארלשעלההיהודילשהגאלוה
השדות.ושומרציפורילשהביטחןוכרכזמהזמןשימשאחרןולשמה

כךעלכפייה.עטוהכשהאוסרסרלעלרכובונהגטובהערביתדיברהאו
בשדרת'בשמיהרבשירוכתב

קדומים"בשביליםציפרוי':

זכי;םמעיינותלוידבהרי;,ך
ובשמאליהלשחבימיני
חלוףלאצילה;.;רסןמלש;ח

המצדוה;,ליד mהרעם
רבלוךיההדו,רבילךשייעד

ערב;/תאדביאלהעשרי;ה
 /יהדוי;.ציפוריבןאניזה

קרהםעוקל,כאפייהעביה
מלבשוים."

בכמהנגעאהחןלשמה
פורסמו(שטרםמשיריו

היהדויבדורממוסדת)בצהרר

האץראלשבאהחדש
הושתמשבעבר,לושחיתה
כךלכך.כסמלבציפורי
"נחלכתב:שםללאבשיר

מתפתלקדומי;םנחלציפרוי
היוםאותנוארהא;זלשהגלילבניעלר;זלנרספררימתי;סבוסתניבין

את"הפעםבמילים:המסתייםהיום'לש'ציפרויבשירגםכךוגאים";יפי;ס
רמים."מערותיע;רלשציפרויירלשוי;םכמרלעלומי;םלנר

הייקושידיאחדחסדארבעיםציפורי:חזן-רקוםגליתלשבספהר
לתארבאההייקרשיריסדרת ) 2002עובד,(עםושירהגליל,מןביזנטיים
בריחתאחד,בשירישעולציבתאתמהגליל;ותחשוותמקומרתאירעוים,

הכנרתשפתאלששכנהסרסיתאהמקראיתהועירבאחרלבלבמאיררבי
בהשנמצאוהעתיקיםהופסיפסיםהספרשבםמופיעהציפורינוסף;שביר

ואזהפסיפס"לתחיהקםבלצע;לצעאב;ןלצד"אבןכמר:שביריםנרמזים
הספרכלעלהשקיעה".אלדהו;רהשמשאלהכנסת;בית"ברצפתהשיר:

שאפשר-היסטרוינצורי,תלמודי,מקארי,-עבראלחזהרלשחחנחה
לא".הואגםהקלומוס;.אתמצארשנ;האלפים"אחריההייקר:שבירלראות
בארמגטרןדניאלמתאר ) 2014פרדס,הצואתיתדו,ת(כתב'ציפורי'בשיר

שתצואתו:ספרריההערביהכפרשרידיאחרחיפשו-בציפרויביקור

הפסיפסאלכנארהמרמזכשהאוורקדים"~פtכי~ס,~צז,ננו~ת"~~אנו
זהר mששבווילה-להרקלוסדירניסרסביןהשתייהתחרותמתאורתשבר

השירלמשוב.הסמךו-ציפוריהעתיקההעירחורבותלשהעתיקותבאתר
המשוררלשאהבהבתיאוריותררביםמאמציםומשקיעלמדימבלולב
יאמראךררמנטי-אסקפיסטי.לסיפורלקרערקציפוריאתההופכתלאהובו,

אתוהןציפוריהעתיקההעיראתהןמאזכרהאוכיבארמגטרןלשלזכותו
ספרריה.הכפר

הערבית,המקארית,-ציפורילשהפאוטיתלהיסטוריההכבדוכלעםאך
פחותממקומרתמגיעציפורי,עלהמספרשהכרתיהארשןוהשירהמשוב,
היההמשוביםבניבתנעותכחניך .כאןשנסקרוהשיריםמשארפאוטיים

משוג.ליאיןהשיר?אתהמציאמיהילדים.בפימשורהמשוב""המנןו
שבינויאחריםביישוביםגםהושרהזההשירהאםיעדו.לאהלחן?מהיכן

שרב"השמשהשיר:והנהכך.בדיוקשטענוהיולהיות,יכלוהיישוב?שם
יער mילאאותנוממשיכי;םאנחנואךהדרךארוכההפני;םעלומכהיקודת

ציפורינו;ארלאהאוהשדפ;הקשהקצתזהאםאךסופ;הלואברקלא
 •הארשונים."תמידאנוכיהדג/להניפוומעצורי;םמכשלויםלביצעוד;ת
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