מוסף ליהדות חברה ותרבות
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חוּסנוּ ָדּגְ לַ ְרגָ 'ה
ָפאזִ יל ְ
מתורכית :שלמה ֲא ַביּוּ
המים נבונים מאיתנו
ַה ַמּיִ ם נְ בוֹנִ ים ֵמ ִא ָתּנוּ ,יַ ְב ִחינוּ ָבּ ֶע ֶרב ְל ָפנֵ ינוּ.
יְ ַמ ֲהרוּ ָל ֶר ֶדת ֵמ ָעלְ ,בּ ֶט ֶרם יַ ֲא ִפיל,
כְּ ָדג גָּ דוֹל יֵ ָע ְלמוּ ֵמ ַעיִ ן,
כְּ ִה ָמּ ֵלט ַה ַחיּוֹת ָל ָהר.
ַה ַמּיִ ם נְ בוֹנִ ים ֵמ ִא ָתּנוְּ ,מ ֻר ִצּים
ְל ִה ְס ֵ
תּוֹדד ְל ַב ָדּם ִעם ֵע ִצים,
א ְבּ ֶח ְב ַרת ָה ָא ָדם.
אוֹתנוּ ְלנַ ְפ ֵשׁנוּ.
יַ ְפ ִקירוּ ָ

 04הרב ואום-כולתום
מקורבו של הרב עובדיה יוסף ,חכם דוד מנחם ,הוא רב קהילה ששר
בערבית לצד שייח' ממסגד אל-אקצא .והוא לגמרי לא מבין מה כל
הבהלה הדתית מזמרת נשים

ַה ַמּיִ ם נְ בוֹנִ ים ֵמ ִא ָתּנוֵּּ ,הם א יֵ ָר ְדמוּ,
קוֹר ִעים ֵעינַ יִ ם גְּ דוֹלוֹת ַל ְתּכֵ ֶלת
ְ
יּוּתם.
ִבּ ְמקוֹם ַח ָ
מוֹתם.
יַ ְמ ִתּינוּ ָשׁם ְלסוֹד ָ

מתוך "מעבורת בים השיש – מבחר מהשירה התורכית
החדשה" ,שראה אור לאחרונה בהוצאת "קשב לשירה"

 08אוהבים אותנו

 10מחברון תצא מוזיקה

משלחת הסופרים הפולנים,
שהגיעה לאחורנה לביקור
בישראל ,לא הפסיקה לדבר
בהערצה על תרומת היהודים
לתרבות ולספרות בארצם

בראשית שנות השמונים צעק
עמוס עוז בעפרה" :איפה היצירה
המתנחלית" .האם מאז נוצרה שם
יצירה? מסע בעקבות המוזיקה,
האמנות והספרות המתנחלית
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פולני אוהב יהודים

הסופרים הפולנים אמרו לנו שוב ושוב" :אין תרבות וספרות פולנית ללא התרומה של היהודים
לספרות ולתרבות" .בעקבות ביקור ראשי אגודת הסופרים הפולנית בארץ • מאיר עוזיאל

"פולני שלא אוהב יהודים
הוא לא פולני" ,הכריז יאצק
מוסקבה ,סופר פולני ונשיא
אגודת הסופרים של ורשה בתום
ביקור משלחת ראשי אגודת הסופרים הפולנים
בישראל .האם זה תואם את מה שלימדו אותנו
על פולנים? כמובן שלא .אולי לא כל פולני
יאמר משפט כזה ,אבל זו הייתה האווירה
בימי הביקור.
ביוזמת "אגודת הסופרים העברים בישראל"
הגיעה לאחרונה לארץ משלחת של ראשי
אגודת הסופרים בפולין .מכתבי ההזמנה מטעם
אגודת הסופרים העברים נשלחו לפני למעלה
משנה ,ובתום מגעים ותהליך שבו בחרה אגודת
הסופרים הפולנית את הרכב הסופרים מפולין
שהשתתפו במשלחת הגיעו בין השאר נשיא
אגודת הסופרים הפולנית ,סרגיוש סטרנה
ואחוביאק; יאצק מוסקבה ,נשיא סניף ורשה
של אגודת הסופרים הפולנים ,שהוא גם
סופר ועיתונאי ,יוצר ומנחה תוכניות תרבות
בטלוויזיה; גבריאלה מאטוּשק ,היסטוריונית
ספרות ,חוקרת ומתרגמת; וכן הסופרת־
משוררת־מבקרת־צלמת אנה נסילובסקה,
שפרסמה עד כה שמונה־עשר ספרים ,בהם
רומנים ,ספרי הגות וביוגרפיות .אגב ,רק אחד
מהם ,יאצק מוסקבה ,היה בישראל בעבר תקופה
קצרה ,עת ליווה כעיתונאי את ביקור האפיפיור.

עץ של סבא

קיבלתי אותם בנמל התעופה ומאותו רגע
הייתי איתם משך כל הביקור ,ממש עד שובם
לשדה התעופה כעבור ארבעה ימים .ממש
ברגעים הראשונים אמרה לי אנה נסילובסקה:
"במשפחה שלנו יש איזה סיפור שאנחנו אפילו
לא יודעים אם הוא אמת ,שסבתא שלנו הוזמנה
לנטיעת עץ ביד ושם על שמה ועל שם סבא
שלנו שכבר לא היה אז בין החיים" .אנה
הוציאה מתיקה צילום של תעודת חסידי
אומות העולם על שם סבה ,תדיאוש וונדה
ֶרק .אירוח על ידי יד ושם עם הדרכה מיוחדת
בפולנית היה מתוכנן ממילא ,אבל מיד יצרתי
קשר עם יד ושם וביקשתי לאתר את העץ
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וכל חומר אחר הקשור אליו.
לאחר מכן ביקרו הסופרים הפולנים בארכיון
"גנזים" של אגודת הסופרים ,קיבלו הסבר
מפי משה מוסק וראו את כתבי היד של
לאה גולדברג ,דויד פוגל והמשוררת רחל,
וכן מסמכים בפולנית ,בהם גלויות ששלחה
ויסלבה שימבורסקה למרים עקביא.
בערב נערך לכבודם אירוע חגיגי בבית
הסופר בתל אביב .היושב ראש ,הרצל חקק,
בירך אותם וסקר את הקשר בין פולין ובין
יהודי פולין ואת זיקת הפולנים לתרבותנו
כיום .הוא קרא לפולנים לקיים חשבון נוקב
עם זכר השואה ,והציע שיתוף פעולה תרבותי
של משלחות הדדיות והכנת אנתולוגיה
משותפת .הסופר סרגיוש ואחוביאק ,נשיא
אגודת הסופרים בפולין ,הגיב לדבריו של
חקק ואמר מה שהסופרים הפולנים אמרו

שוב ושוב" :אין תרבות פולנית ואין ספרות
פולנית בלי התרומה של היהודים בפולין
לספרות ולתרבות" .באירוע הגישו שחקנים
יצירות של הסופרים והמשוררים הפולנים
בתרגום לעברית.
מעניין לציין כי בחלק מן היצירות שנשלחו
על ידי הסופרים מפולין בלט נושא החיים
היהודיים .סיפורו של סרגיוש ואחוביאק ,למשל,
הוא על אמנית פולנית המפסלת בחמר את
דמויות היהודים שנכחדו מהעיירה הקטנה
שלה .יאצק מוסקבה שלח חלק מרומן שהוא
מעין פנטזיה על הגולם שנוצר בחלם" .גיליתי
שהגולם קיים באגדות יהודיות מפולין הרבה
לפני ששמעו על הגולם מפראג" ,הוא אומר,
"פשוט ליהודים הפולנים לא היו יחסי ציבור
טובים ,והמקור ליצירת אגדת הגולם בפולין
לא נשמר".

1
האוסף היהודי עניין אותם עד
כדי כך שכאשר פנו לראות את
בוטיצ'לי ,הם איבדו סבלנות.
חברי אגודת הסופרים הפולנים
במוזיאון ישראל

אמנות ואמנות יהודית

בהמשך ביקרו הסופרים הפולנים במוזיאון
ישראל ,תוך דגש על המגילות הגנוזות
והאוסף היהודי במוזיאון .האוסף היהודי עניין
אותם עד כדי כך שכאשר פנינו לראות את
יצירות האמנות ואפילו את בוטיצ'לי ,הם
איבדו סבלנות ואמרו "אמנות כזו אנחנו
יכולים לראות בכל העולם ,אבל אמנות
יהודית לא" ,והמדריכה חזרה לסיור נוסף
באולמות האוסף היהודי .כתרים ,פרוכות,
רימונים ,חנוכיות ,בתי כנסת ממקומות שונים
בעולם – אלה הדברים שריתקו את האורחים
שלנו" .קראתי על כך כל כך הרבה בספרות",
אמרה אנה" ,עכשיו אני רואה במה מדובר".

2
'גוֹטה שעסק
ראש ארגון זֶ ָ
בהצלת יהודים .אנה לצד
עץ הזית שניטע על שם סבה
במוזיאון יד ושם

אחרי ארוחת צהרים עם נציגי משרד החוץ
יצאו האורחים למוזיאון יד ושם .ראשית הגענו
לעץ הזית שניטע על שם סבה של אנה .היא
עמדה בין ענפיו ,הצטלמה ,ולפני שהלכנו משם
קטפה ענף קטן כדי לתלותו בביתה ,בפולין.
אבל אפילו אני הופתעתי לגלות בהמשך
שסבהּ מונצח ביד ושם באופן בולט הרבה יותר.
בעת הסיור בתצוגה נתקלנו פתאום בתמונתו
כחסיד אומות העולם .הוא היה יותר מאדם
פרטי שהסתיר יהודים ,הוא היה ראש ארגון
'גוֹטה שעסק בהצלת יהודים .שלט במוזיאון
זֶ ָ
מספר את סיפור הארגון שהציל אלפי יהודים,
ולצד תמונת תדיאוש ֶרק תמונות של גיבורי
ההצלה האחרים .אנה מצביעה על התמונה

השלישית בסדר התמונות ואומרת" :האדם
הזה ,ולאדיסלב ברטושבסקי ,הוא האחרון שחי
מקרב ראשי ז'גוטה .הוא סופר חשוב ונשיא
ארגון הסופרים הבינלאומי בפולין".
ביום חמישי יצאה המשלחת לבקר את סניף
חיפה של אגודת הסופרים העברים ,וסוף סוף
הגשמתי עבורם בקשה מפורשת שלהם :לאכול
חומוס .אבל כמו שצריך .עם החזרה לפולין
שלח נשיא אגודת הסופרים הפולנית דוא"ל
לאגודת הסופרים העברים בזו הלשון" :הביקור
היה אינטנסיבי ומוצלח .שיתוף הפעולה הוא
הדדי .נשתדל להגשים את כל הרעיונות
והיוזמות שהעלינו ,ולשמור קשרים .תודה
על הימים הבלתי נשכחים בישראל"/ .

2

אנה נסילובסקה
הן
ְש ֵׁתּי ְק ִשׁישׁוֹת ְמ ַרכְ לוֹת ַעל כּוֹס יַ יִ ן ַא ֲח ֵרי
רוּחת ֶע ֶרב:
ֲא ַ
כוֹלה ִל ְהיוֹת ְשׁפוּיָ ה ְלגַ ְמ ֵרי,
ִהיא א יְ ָ
יוֹד ַעת ֵאי זֶ ה ָהיָ ה:
ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ַא ְתּ ַ
טוֹריוּם,
ָע ְמדוּ ִעם ָה ָאחוֹת ִל ְפנֵ י ְק ֶר ָמ ְ
ָדּ ְפקוּ ְבּ ַק ְב ַק ֵבי ֵעץ,
נוֹרא ,נִ כָּ נֵ ס כְּ ָבר,
אוֹמ ֶרתַ :קר ָ
ָאז ִהיא ֶ
כִּ י א ַא ֲחזִ יק עוֹד ַמ ֲע ָמד.
אוֹמ ֶרת:
ָה ָאחוֹת ֶ
א ,נְ ַחכֶּ ה עוֹד.
ֶרגַ ע.
ַהגַּ ז נִ גְ ַמר ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם.
וּשׁ ֵתּ ֶיהן ָשׂ ְרדוּ.
ְ
ֲא ָבל א יְ כוֹלוֹת ִל ְהיוֹת ְלגַ ְמ ֵרי ְשׁפוּיוֹת.
אוֹמרוֹת ִלי:
ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּ ָמ ֳח ָרת ְשׁ ֵתּי נָ ִשׁים ְ
ֶאת זֶ ה א ָשׁ ַמ ְעת.
טוֹריָ ה ַהזֹּאת.
ֵאינֶ נּוּ ְמ ַס ְפּרוֹת ֶאת ַה ִה ְיס ְ
ַאף ַפּ ַעם.
זֶ ה ִבּגְ ַלל ַהיַּ יִ ן.
ִתּ ְשׁכְּ ִחי.
שׁוֹת ִקים.
נּוֹשׂא ַהזֶּ ה ְ
ַבּ ֵ
ְשׁ ֵתּ ֶיהן כְּ ָבר א ֵבּין ַה ַחיִּ ים,
שׁוֹתקוֹת.
ְ
ֲאנִ י זוֹכֶ ֶרת.
ָשׁכַ ְח ִתּי ַרק ְבּ ִמי ָהיָ ה ְמ ֻד ָבּר.
ַה ִאם א ִבּי.

לונדון 2010
ליאנג ליאן
הוּא כָּ ַתב:
"ע ֵלינוּ ְל ִה ָפּגֵ ש ְבּיָ וָ ן
ָ
ֲהכִ י טוֹב ְבּ ָח ְרבוֹת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ.
ֲא ָבנִ ים ְל ָבנוֹתָ ,שׁ ַמיִ ם ְתּכֻ ִלּים
וְ יָ ם כָּ חֹל ְמאֹד".
ֲאנִ י ֵה ַשׁ ְב ִתּי:
חוֹשׁב
"א ָתּה ֶבּ ֱא ֶמת ֵ
ַ
ילנוּ,
ֶשׁזֶּ ה ֶר ַקע טוֹב ִבּ ְשׁ ִב ֵ
וְ א ֵאיזוֹ ֲע ָר ָבה?
א נַ ְצ ִל ַיח ְל ַה ְס ִתּיר,
ָאנוּ ִמ ְשׁ ַתּיְ כִ ים ֶאל ַה ַבּ ְר ָבּ ִרים,
ֶשׁכֵּ ן ַה ִמּ ָלּה ַהזֹּאת ַמ ְשׁ ָמ ָעהּ
דּוֹב ֵרי יוָ נִ ית.
ִמי ֶשׁ ֵאינָ ם ְ
וְ ָשׂפוֹת ֲא ֵחרוֹת ָאנוּ ַמכִּ ִירים ְבּא ֶֹפן ִשׁ ְט ִחי,
וְ א ִמן ַה ָשּׁ ָר ִשׁים".
"טוֹב ,טוֹב ְמאֹד.
נוּכַ ל ִל ְשׁתֹּק".
ִמ ָסּ ִביב יִ ְהיֶ ה ָבּ ִהיר ְמאֹד.
עוֹרנוּ.
נָ ִבין ֶדּ ֶרך ֵ
ְבּ ִלי ִמ ִלּים
הוֹרה,
נְ ַד ֵבּר ְבּ ִשׁ ָירה ְט ָ
ם־לשׁוֹן ְמ ֻש ֶתּ ֶפת
ִבּ ְק ַד ָ
ֶשׁל ְבּנֵ י ָה ָא ָדם.
מפולנית :רפי וייכרט

ב' בשבט תשע"ד 03.01.2014
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