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  "רוח מזרחית"כל הזכויות שמורות ל © 2011
  תיכון והאסלאםהאגודה הישראלית ללימודי המזרח ה –א "אילמ

  מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
  

  .כללי הציטוט הרגילים חלים על תוכן הגיליון בשלמותו
  .על הכותבים לקבל אישור בכתב ממערכת כתב העת לפרסום חומר מן הגיליון באכסניה אחרת

, )מודפס או אלקטרוני באופן(הפצה והעמדת הגיליון לרשות הרבים , השאלה, העתקה, שכפול, כל צילום
.חייבת אישור בכתב ממערכת כתב העתמ

קול קוראקול קורא

  לשליחת רשימות ומאמרים לפרסום בכתב העת האלקטרוני

  

תחת חסות , מתפרסם שלוש פעמים בשנה במתכונת חדשה" רוח מזרחית"כתב העת האלקטרוני 
. ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובעריכתם של תלמידי מחקרא "משותפת של אילמ

חוקרים ומורים באקדמיה , תלמידים לתואר הראשון, העת קוראים לתלמידי מחקר-עורכי כתב
ולכלל בעלי העניין בתחום לימודי , )כולל כאלה שהכשרתם אינה בהכרח אקדמית(ומחוצה לה 

  . לשלוח אלינו מאמרים ורשימות לפרסום, האסלאם ותרבויות האזור, המזרח התיכון

ובהיבטים תרבותיים בחיי החברות , המאמרים בכתב העת עוסקים בהיסטוריה על גווניה השונים
אנו מבקשים לקדם באופן מיוחד מאמרים המבוססים על עבודות סמינר . המאכלסות את אזורנו

  .היסטוריוגרפיים וכן מאמרים העוסקים בנושאים חברתיים או, דעה-מאמרי, מצטיינות

, מוסיקה, קולנוע: גם מדורים אשר יעסקו בנושאים הבאים" רוח מזרחית"תכלול , לצד המאמרים
תרגום תעודות ומסמכים ורשמים ייחודיים של ישראלים , סקירת ספרים ואתרי אינטרנט, ספרות

ר עם כותבים המעוניינים לתרום רשימות למדורים אלה מוזמנים ליצור קש. ממדינות האזור
  .עורכי כתב העת כדי לתאם את נושאי הכתיבה

אנו פונים גם בקריאה לסטודנטים המעוניינים להצטרף לכתב העת כחברי מערכת ולערוך באופן 
תמורת העבודה . ליצור עימנו קשר, פי תחומי התמחותם ועניינם-על, קבוע מדורים שונים בתוכו

  .על כל המשתמע מכך, א"באילמ במסגרת כתב העת תוענק לחברי המערכת חברות שנתית

ראה , למידע נוסף על הצטרפות לאגודה(א "יצוין כי פרסום בכתב העת מותנה בהצטרפות לאילמ
  ).http://www.meisai.org.il: עמוד הבית

  .מילה 3000עד  –היקף מאמר 

  מילה 800עד  –היקף מאמר קטן 

  .מילה 700עד  –) במסגרת מדור גם(היקף רשימה 

את . א"כמפורט באתר אילמ" רוח מזרחית"פי הנחיות הכתיבה של -מאמרים ורשימות יוגשו על
ל שתישלח לכתובת "להודעת דוא )Attachment(ההצעות יש להעביר אך ורק כצרופה 

mizrahit@meisai.org.il , כאשר בשורת הכותרת)Subject(  יש להקפיד ". רוח מזרחית"יצוין
  . ולדרוש אישור קבלה על הצעתכם

  .2120 פברוארב 28: 15הגשת מאמרים לגיליון המועד האחרון ל :שימו לב
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  דבר העורך

רק  "האביב הערבי"היו אירועי , משמונה חודשיםיותר לפני , דברי הפתיחה לגיליון הקודםכשנכתבו 

בתוניסיה . פניהם היה לדעת לאן מועדות ועוד מוקדם, בחיתוליהם ובשיא ההתרגשות של ראשית

ואילו בסוריה   ,רק בחתוליהם האירועים בלוב היו ;אים זמן קצר קודם לכןובמצרים רק הודחו הנשי

נדמה שככל שידענו מעט , חודשים לאחר מכן, היום. לא היו אפילו סימנים לעתיד להתרחשכמעט 

אך הוא העניק לנו , העיכוב בפרסום גיליון זה לא היה צפוי. היום אנו יודעים אפילו עוד פחות, אז

אביב ה"גם אם קל להעריך ש, כיום. הצד בהתקדמות גל המחאה בעולם הערביאפשרות לחזות מן 

ושרישומה ניכר היטב  ,הוא תופעה מורכבת שלא מתחילה ולא נגמרת בעולם הערבי "הערבי

קשה . עבור בלונדון ובוול סטריט וכלה במוסקבה, החל בשדרות רוטשילד, במחאות בכל העולם

  .התיכוןמאוד לדעת לאן היא תוביל את המזרח 

בהערכות ובהעלאת התסריטים , לקחת חלק בנבואות, כמובן, בגיליון זה לא נתיימר  

אולם המאמרים והרשימות שקובצו בגיליון זה משיקים , "האביב הערבי"האפשריים לעתידו של 

  .ברובם להתפתחויות החברתיות והפוליטיות באזורנו

סטוריה השיעית ושל ההיסטוריה מאמרו של סמיר בן לאיישי מציע ניתוח מעניין של ההי

חוזר בן לאיישי בניתוחו למאבקים , מצד אחד. שיעי על הגמוניה במזרח התיכון-של הסכסוך הסוני

ומנגד עושה שימוש , החברתיים והכלכליים בין משפחות האליטה המּכאית של ימי ראשית האסלאם

יע מבט אחר על משיכת החבל ומצ" האביב הערבי"פוליטיק של ימי -של ריאל, "ארציים"בטיעונים 

  .החברתית וההלכתית הבלתי נגמרת בין הסונים והשיעים, הפוליטית

מדיה "ונעשה למדור , בד בבד עם חילופי העורכים, מדור הקולנוע בגיליון זה עובר רענון קל

רשימת . תלמיד מחקר מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בעריכתו של עידו מזרחי" חזותית

 –זרחי כעורך המדור עוסקת בתופעה בולטת בעשור האחרון בעולם הערבי הפתיחה של מ

מדורת השבט המודרנית בעולם הערבי בחודש של צום , אן'סדרות הרמצ –" אניאת'רמצ"ה

הסדרות משקפות במקרים רבים את המציאות בעולם הערבי כמות שהיא או כפי שהיו . אן'הרמצ

בקיבוע , ם משתתפות במידה כלשהי בעיצוב המציאותאך במקרים רבים ג, רוצים היוצרים להציגה

אן האחרון כמעט לא עסקו הסדרות באירועים 'אף על פי שברמצ. סטראוטיפים ובהנחלת אמונות

אפשר לזהות על נקלה את השפעתן , הדרמטיים במזרח התיכון ורק רמזו אליהם במקרים אחדים

  .בעיצוב הדעה הציבורית בעולם הערבי של ימינו

תרגום , תלמיד מחקר מאוניברסיטת תל אביב, מביא לנו נמרוד זגגי" זווית אחרת"במדור 

לכוחה ולחולשותיה של התנועה , ביניים להישגיה- למאמר של כותב איראני גולה העורך סיכום

למרות הדיכוי האלים . אולי המבשרת של כל תנועות המחאה במזרח התיכון, הירוקה האיראנית

ברור לכול כי התנועה שינתה את השיח הפוליטי באיראן , האיראניתומאסרם של מנהיגי המחאה 

כותב . וכמו שזה נראה גם על המזרח התיכון כולו, והותירה חותם בל יימחה על החברה האיראנית

, המאמר מזהיר כי הסכנה הגדולה ביותר לתנועה הירוקה אינה בהכרח באיום שמציב לה המשטר

כה יטו לבדלנות אתנית או מגזרית במקום לשמור על אחדות אלא דווקא באפשרות כי גורמים בתו

  .שהתפתח במחאה" המצפון המשותף"המטרה ועל 
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ר אסף "שבו ממשיך ד, במישרין הוא מדור הסאטירה" אביב הערבי"המדור היחיד שנוגע ב

דוד לקבץ קטעים סאטיריים חריפים של כותבים ירדנים ואת מיטב הקריקטורות הפוליטיות של 

" האביב הערבי"שיש בהם כדי לתת תמונה קצת אחרת של , מן החודשים האחרונים' אג'עמאד חג

מעניין במיוחד לראות את הביקורת הסאטירית שעולה ממדינה . ודרכי התקבלותו בחברה הערבית

ושבה השינויים הפוליטיים שהתרחשו לא היו , שאותה לא שטף גל המחאה שטיפה ניכרת, כירדן

  .המוכתבים מטעם המלך" צעדים מונעים"אלא תוצאה של , ממיתתוצאה של התקוממות ע

והוא כולל את החלק השני של תרגומי שירת המשורר , את הגיליון חותם מדור השירה

, אחד מענקי השירה הערבית המודרנית והמחדשים הגדולים ביותר שלה, האשורי סרגון בולוס

  .בתרגומו של אהוד הורביץ

שהיה לי חבר טוב ושותף נאמן בעריכת כתב , להודות לשי זהרחובה נעימה היא לי , לסיום

כמו גם העין הבוחנת והדקדקנית , ושכישורי העריכה וההערכה שלו, העת במשך יותר משלוש שנים

  . אאחל לשי שיוסיף ללכת מחיל לחיל גם בדרכיו החדשות. שלו יחסרו לי מאוד בהמשך הדרך

  

  .מוע את תגובותיכםאני מאחל לכם קריאה מהנה ואשמח מאוד לש

  עידן בריר
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בעבר ובהווה במבחן שיעה וה סונהסוגית מחלוקת ה
  "אביב הערבי"ה

  *לאיישי-סמיר בן

  מבוא

 מאתייםכ, נ"לספה 680 רע בשנתישא, ההיסטוריה של השיעה בטבח כרבלא ראשית את לתארךנהוג 

רובם , שבעים מאנשיועם כ ,בנו של עלי ,חוסיין-נרצח אלזה  אירועב .לבגדאד םדרומ ילומטריםק

 קבעהשם ו, ה לדמשקשתפסה את השלטון ועברה ממּכ ,ידי כוחות החצר האומייתב, מבני משפחתו

אירוע זה נחרט בזיכרון הקולקטיבי . ה של האימפריה האסלאמית הראשונה בהיסטוריהתאת ביר

 שר ויתרוכאלאחר אירוע זה  הההלכה השיעית התפתח. פינה של הדוקטרינה השיעיתההשיעי כאבן 

ותחת זאת  ,חוסיין ונאמני בית עלי והמחנה ההאשמי על השגת יעדיהם הפוליטיים-תומכיו של אל

להכשיר מנהיגים שיעים ולחבר טקסטים הלכתיים , לפתח את הממד הדתי של טיעוניהם החלו

 מוכ ,גרידא פוליטית לסיעהולא , הבסיס להפיכתה של השיעה לתנועה דתית קנוצ כךב. שיעיים

  1.בתחילת דרכה תה את עצמהראש

. חוסיין-עריפת ראשו של אלבפותחת בשיסוע גרונו ו" הסרט השיעי"הפתיחה של  תסצנ

ושומרים ומקיימים מאמינים ההן אלה  –אפקט דרמטי זה נחרט בזיכרון הקולקטיבי של השיעים 

שוואה למען הה. תשיעי למשפחה נולדוא שול מה שקושר אותם לשיעה המצוות והן אלה שּכה את

 מוכ ,חוסיין נחרטה בזיכרון הקולקטיבי השיעי-לומר בזהירות רבה כי רציחתו של אל אפשר, בלבד

שלא נרצח , ישו הנוצרישלא כאך . הדתי והחילוני כאחד, שנחרטה צליבתו של ישו בזיכרון הנוצרי

-אלם ברואיהשיעים , י והאנושיזאלא הקריב עצמו כדי לפטור את מאמיניו מהסבל הפי ,בלא סיבה

 ,)םלְ 'טֻ ( צדק-אי רצח היסטורי זה מלווה בזיכרון השיעי בתחושה של .לשוואמי שנרצח  חוסיין

  .ל לא עוול בכפםעשנעשה לשיעים 

העצב הכבד את  ,אולי, מסביר והדבר, השיעי הסיפור החמצה ומרירות מרחפים בשמי, עוול

המלווה  ,חוסיין-של אל רציחתו .יםיהבכי הנרגש שמאפיינים את הטקסים הדתיים השיעאת ו

היא אלא , עומדת לא רק במרכז ההוויה הדתית והרוחנית של השיעים המאמינים ,צדקה-תחושת אי

השיעים של הארצית והאנושית של השיעים החילונים או אם נרצה , אף חלחלה להווייתם הגשמית

ותו מקשר השיעי והוא החוט שבאמצע ,אירוע זה הוא החוליה המקשרת בין כל השיעים. הלא דתיים

, פוליטיה מעוקר מהקשרובזיכרון השיעי כשהוא  נצרבזה המכונן האירוע אלא שה ,בין שמים לארץ

. משפחה האומייתבן ל, לבין מעאויה, משפחה ההאשמיתמן ה, התחרות על הכוח בין בית עלי קרי

 כך, וןקט אנדרסיבמונחים של בנד אם נשתמש או –השיעים את עצמם רואים , בקיצור רב ,כך

   2.זיכרון והיסטוריה משלה, מדמיינים השיעים את עצמם כקהילה אנושית בעלת עבר

                                                 
להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה הוא דוקטורנט בחוג ) samirben@post.tau.ac.il(י יישאל-סמיר בן *

  .באוניברסיטת תל אביב
 Moojan Momen, An Introduction: דות טבח כרבלא והתפתחותה של השיעה מבחינה הלכתית ופוליטית ראועל או 1

to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism, (New Haven : Yale University Press, 
1985).  

2 Benedict Anderson, Imagined Communities, (London and New York: Verso, 1991), p. 36.  
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ם לא עבורבשהיה  ,חוזרים לטבח כרבלא ינםהסונים א. השיעיםהסונים את  רואיםלא כך 

היסטוריה המוקדמת של של הרבים שידעה התקופה הפורמטיבית  אחד מניעוד אירוע מ יותר

חתם של החליפים השלישי היינו מרצי, ביותר והמתוחה הבעייתיתה שהייתה גם התקופ, האסלאם

ם שֵ , הנָ ְת תקופה זו ידועה בשמה הערבי פִ . מאן ועלי ועד הופעתה של השושלת האומיית'תוהרביעי עֻ 

 ,למעשה ,הייתהזו . אנדרלמוסיה או מלחמת אזרחים, אנרכיהבמלים  לעברית לתרגמו אפשרש

 ,מחד גיסא, הבחיתולי שהייתה עוד, האסלאם ושמה סוף לדתעט כמשתקופת הפילוג הגדול הראשון 

  3.מאידך גיסא ,בה הונחו יסודות החוק והמחשבה האסלאמיתש ,ה תקופה חשובה ביותריתהי אך

- ההיסטורי התאולוגים הסונים מההקשר התעלמו, השיעיםמתוח ביקורת על בבואם ל

ויכוח פוליטי ותחרות על כוח ועל שליטה ר בתוונמנעו מלהזכיר שהוויכוח בין הזרמים החל , פוליטי

, השיעיםשל דיתים 'בספרות ובח) ועודם מתמקדים(התמקדו הם . מסחריים-במשאבים כלכליים

חדלה שברה לאחר וח, כאמור, ספרות זו 4.צאדק-עפר אל'בכתביו של האימאם השיעי ג ייחודבו

והסתפקו בממד ההלכתי  שהמנהיגים השיעים ירדו למחתרתו ,להיות תנועה פוליטיתהשיעה 

משחר עוד לטעון כי  אפשר, אך לא לחלוטין בלתי נכונה, באמירה די גורפת. והתאולוגי בלבד

שמתמקד בתופעות , הטיפול התאולוגי הסוני בשאלה השיעית טיפול סימפטומטי היה האסלאם

 נוחנדמה כי היה . בהקשרים שלה ובסיבות שגרמו לה, הלוואי ולאו דווקא בתופעה עצמה

ם על סף יתרבמבביטויים ש ובייחוד, השיעית" ספרות המחתרת"לתאולוגיה הסונית להתמקד ב

ובמקרה הרע ככופרים שדמם  ,כפירה כדי לסמן את השיעים במקרה הטוב כחוטאים שיש להחרים

  .מותר

הגישה ההלכתית הסונית כלפי השיעה והשיעים כמו חלחלה לגישתו של הקהל הרחב הסוני   

של השיעים ידועות לקהל הרחב הסוני בתור קלישאות " מפורסמות"מירותיהם הא. כלפי השיעה

שאינו  וביןשומר מצוות שבין , סוני אדםכאשר . הפוליטי וההלכתי, שהוצאו מהקשרן ההיסטורי

רק כדי לסבר . בלשון המעטה ,לא להזדעזעשיכול  אינוהוא  ,שומע באוזניו אמירות שיעיות, שומר

מעמדו של עלי גובר על מעמדו של : "כמה מן הדוגמאות הנפוצות ביותרלהביא  אפשראת האוזן 

עלי יודע את תורת הנסתר שאלוהים הסתיר "או " הגוף האלוהי מתמזג עם גופו של עלי"או , "הנביא

  .יוצא באלהוכ" מנביאו מחמד

הסיבות שהובילו את את להבין את המציאות שבה נאמרו אמירות כאלה ושכזה כל ניסיון 

 ניסיוןזרם המרכזי הסוני ה בו רואה −לחשוב כפי שהוא חושב ולהתבטא כפי שהוא מתבטא  השיעי

כל ניסיון  ,בעיני חכמי הדת הסונים. התנהגותם של השיעים נתהזרם השיעי וניסיון להב תלהבנ

. סוג של כפירה בעצמו הואולכן  ,להבין את התופעה השיעית עלול להתפרש כגילוי סימפטיה כלפיה

היא . אבל אין היא תמיד תוצאה של תמימות או חוסר הבנה ,טעות לוגית מובהקת, תילדע, זו

לא לחשוף נושאים שדמגוגיה של העולמא הסונים כדי ; טעות טקטית, מתוחכמת" טעות"לפעמים 

השוויון והרדיפות שהשיעים נתקלו - אי, כמו למשל שאלת הקיפוח, רוצים להתמודד עמם אינםשהם 

- כדי להתחיל להבין את הסאגה הסונית, לדעתי .לאמית מצדם של הסוניםבהם בהיסטוריה האס

כלומר להסיר מעליה את הגלימה הדתית ואת , יש לחשוב עליה במונחים מטריאליסטיים, שיעית

                                                 
3 W. M. Watt, The Formative Period of Islamic Thought, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973), 

pp. 80-85. 
4 R. P. Buckley, "Ja'far Al-Sadiq as a Source of Shi'i Traditions", The Islamic Quarterly, Vol. 43, №1, 

1999, pp. 37-58. 
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של תחרות על כוח בין שתי קבוצות  הילת הקדושה ולהבינה דרך פריזמה היסטורית חילונית

   .אלא כאן ועכשיו בעולם הזה, לא בעולם הבא –ם אנטגוניסטיות בעלות אינטרסים מנוגדי

  ת סטימטריאלי- שיעית מזווית היסטורית-הסאגה הסונית

יש לחזור אחורנית , היסטורי שיעי במשקפיים של מטריאליזם-כדי להסתכל על הסיפור הסוני

מזוהה כל כך ה, הסיפור הזהשכדי להראות  הדבר חשוב. האסלאםעליית  בטרם ,אהליה'גה תלתקופ

אסלאמיזציה  אלא עבר ,הוא בכלל לא אסלאמי במקורו, ינתק מההיסטוריה האסלאמית- כחלק בל

, פגאני עוד בהיותה מרכז, תחילה בעיר מכההשיעית -סוניתההסאגה . עם הופעתה של הדת החדשה

היא . ערב הטרום אסלאמי-הפוליטי והפולחני של חצי האי, התרבותי, שהייתה המרכז המסחרי עיר

 ,עלייה לרגלסביב ה" הילולה מוסלמית"הפך לונ, עירבבשנה שנערך מדי שנה  "קרנבל"מתחילה ב

  ).'חג-ם אלִס וְ מַ " ('עונת החג"שאנו מכירים כיום בשם 

שהנביא ( שםאה משפחת בנו –ת מיוחסות יוֹ אזהו סיפורן של שתי משפחות סוחרים מּכ

, האומי ומשפחת בנו "אשמיםהה"בשם לימים  שצאצאיה כינו עצמם, )מוחמד בעצמו משתייך אליה

מעין  והייתה ,במּכה מונופול על הפולחןבעלת הה יתשם היאה משפחת בנו. לימים השושלת האומיית

 מצרך שהיה חשוב לא פחות מהאמונה, בעיר ה מכרה מיםאומי ואילו משפחת בנו, משפחת כוהנים

ייסדה ש ,אומייה של משפחת בנו הותתעשרהידי ביאה למים הה מכירת. כמו מכה צחיחבאזור 

ובמכירת שעסקה בפולחן  ,האשם ואילו משפחת בנו. את השושלת הראשונה באסלאםלאחר מכן 

  .שעמדו לרשותה אמצעיםבנשארה מוגבלת  ,חיים קמעות וקרבנות בעלי

של מכה  תהפגאני נהפכה ההילולה לתוך תקופת האסלאםאהילית 'מן התקופה הג במעבר

תחרות זו . המשיכו להתחרות ביניהן על השליטה בשוקהוותיקות אבל שתי המשפחות , לעלייה לרגל

- אזור אלאת ה את מכה ואומי משפחת בנו בעקבותיה עזבהו, "הנַ ְת פִ -אל"הגיעה לשיאה בתקופת 

לבירתה של השושלת  לימים שהפך ,כלכלי-שם הקימה מרכז פוליטיו, בדמשק ההתיישבו אז'חג

הפכה את האסלאם  שושלת זו. אמית הפוליטיתהשושלת הראשונה בהיסטוריה האסל, האומיית

 הפכהנתגובה לכך ב. לדוקטרינה של המדינה, הזרם המרכזישהייתה , ואת הסונה ,לדת המדינה

לאופוזיציה , את מכה לאזור מסופוטמיה ה גם היאעזבש ,עשירה פחותה, האשם משפחת בנו

 ,רינה אופוזיציוניתדוקטל, השיעה, שאימצה אף היא את הזרם המשני של אסלאם ,פוליטית

הוא סיפורן של  אפואה אוהשיע השל הסונ ןסיפור 5.של האומיים שתהדוף את ההגמוניה הסונית

שהתחיל עוד לפני הופעתו של  ,כרת קמעותכרת מים והשנייה מוֹ האחת מוֹ , שתי משפחות יריבות

   .משך עד עצם היום הזההאסלאם ונ

  ההמחקר המערבי על אודות השיע

של השיח את הכלים האנליטיים ואת , יעה אימץ המחקר המערבי את הגישהבבואו לטפל בש

במשרק הן הבריטים הן  – העולם הקולוניאלי. אודות השיעה והשיעיםעל ים הסונ םהתאולוגי

 םעצמ ומצא ,נושא השיעיב לטפל וכשבא. נפגש בעיקר עם האסלאם הסוני –מגרּב הצרפתים ב

את הדעות הקדומות  ושעתקם ולכן ה, אודות השיעהעל ת בספרות הסוני יםתלוי יםמערבי יםקרוח

                                                 
5 Mohamed Said al-Ashmawi, "Al-Islam Bayna al-Suna wa Shi'a", Rose El-Yossef, (No 3883), (9-

15/11/2002), pp. 72-75. 
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את עולם  וחילק הם ,לפי אותו היגיון. יוצר של התאולוגיה הסוניתההקלישאות מבית את ו

      6.עולם שיעי הטרודוקסילאורתודוקסי ו- לעולם סוני תודיכוטומי תריאבינחלוקה האסלאם 

 וקרים אנגלוסקסים וגרמניםכמה ח הבחינו של המאה העשרים במהלך שנות השמונים

התחילו לטפל ו ,שלפיה הסיפור השיעי כבול על ידי הסיפר הסוני ,בעיה ההיסטוריוגרפית הזוב

 ילידי המזרח התיכון אותם חוקרים שפילסו את הדרך לחוקרים ,נראהכל הכ ,היו אלה 7.זו נקודהב

משפחות שיעיות או גדלו ן רובם היו משּכ ,מזווית פנימית ומקומית שהתחילו לחקור את התופעה

שלמדו לימודי  ,היו אלה חוקרים צעירים. באזורים שהיו בהם ריכוזים של אוכלוסייה שיעית

 מחקרהעבודות וב ,מדעי החברהמדעי המדינה ו, דיסציפלינות כמו היסטוריהאסלאם במשולב עם 

ישה זו היו חוקרים בעלי ג. חברתית ופוליטית, תופעה תרבותיתכתופעה השיעית ה שלהם מוצגת

והיו  ,מערבב ללמוד רובחוקרים עיראקים או איראנים שעבדרך כלל , בדרך כלל מבני המקום

נקודת המבט . דבר חיובי ומועיל במחקר המודרני – המחקר שלהם יה לנושאתמצוידים באמפ

לבין העין החיצונית  ,רואה את הפרטים האינטימייםה ,בין העין הפנימית הלבישש ,שלהם

  8.העניקה לעבודותיהם גישה חודרנית ,המדעיתהמחקרית ו

קרי הופעתה של איראן כגורם הגמוני במזרח התיכון ( כיום לאור המציאות החדשה

התעוררה השאלה ") כות הערביותמהפה"או " האביב הערבי"ולצד זאת " האיום הגרעיני האיראני"ו

י סוני שולט בעם שמבחינה מדוע מיעוט פוליט היינו, שהייתה רדומה עד כה במדינה כמו בחריין

תופעה השיעית תופעה ב ראותלהמשיך ולדבר זה רק מאלץ אותנו  .מספרית הוא שיעי ברובו הגדול

להוסיף למחקר שני ממדים שלדעתי יהיו , עם זאתו, ממדים חברתיים ותרבותייםבעלת פוליטית 

 השיעית תופעהב אותרל ,ראשית: "אביב הערבי"בעקבות ה נוצר כיוםש חיוניים בעתיד לאור המצב

ידוע במחקר ההיסטורי בשם ה, טווח תהליך ארוךהיא חלק מש ,חדשה-פוליטית ישנה-תופעה גאו

longue durée; תנו למצב שבו ולא תגרור א" תהליך הטווח הארוך"לשים לב שגישת  ,שנית

ר בעיתונות ובפוליטיקה יכתיבו לנו את שאלות המחק יהאקטואליה והׂשיח הפוליטי הדומיננט

במלים אחרות לא לנתח מושא היסטורי מהפריזמה של האירועים הפוליטיים של . ההיסטוריות

  .כביכול ,"ההיסטוריה חוזרת על עצמה"גם כשנראה לנו כי , האקטואליה

  הדיאגנוזה המקובלת של המצב הנוכחי

גמרת מתחילה ונכי השאלה השיעית איש לא יחשוב , "אביב הערבי"בצלו של ה ,לאור המתרחש כיום

אתם לרחובות של צעירים שדורשים צדק חברתי ייצ, למשל, בבחריין. דת והלכה בסוגיות של

ערב הסעודית שלחה תגבורת צבאית להגנה על : אזוריים-ודמוקרטיה גלשה עד מהרה לממדים כלל

תו של דבר לאִמ  9.ואילו איראן הכריזה שלא תאפשר טבח של השיעים ,)הסוני(המשטר הבחרייני 

                                                 
6  François Thual, Géopolitique du Chiisme, Arléa, Paris, 2002, p. 16.  
7 Bernard Lewis, "L'identité Chiite", in Le Débat, 37 (November 1987); idem, The Assassins, Oxford 

University Press, 1987; Martin's Kramer, (ed), Shi'ism, Resistance, and Revoultion, Mansell Publishing 
Limited and The Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, The Shiloh Institute; Elie 
Kedourie, Roots of Revoltion, Yale University, 1981. For German scholars see: Heinz's Halm, Die 
Schia, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1988. [See the English translation, Edinburgh, 
1991]. 

8 Yitzhak Nakash, The Shi'is of Iraq, (Princeton, JJ: Princeton University Press, 1994); See the Arabic 
version, Ishak al-Naqash, Shiat al-Iraq, (Damascus: Dar al-Mada li Thaqafa wa Nashr, 1996). 

9 <http://www.nabanews.net/2009/35157.html> 
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ידי יכולות להביא ל" אביב הערבי"ן רוחות השּכ ,פוליטי מורכב וחמקמק-מצב גאומדובר ב

 מחד .ואף סוריה לבנון, עיראקכמו  ,התלקחות המצב גם במדינות שבהן ריכוזים שיעיים בולטים

, שבהן חיומדובר במיעוטים שיעיים שהיו אדישים ושוליים במדינות הערביות הסוניות  ,גיסא

ים יהמיעוטים השיע, מאידך גיסא. להפיל את המשטרים שלהם אף זע ואוליכיום לזעשמאיימים ו

אביב "לאור ה ייחודב, הדרישות שלהםאלא , משטר שיעייף משטר סוני במבקשים להחלאינם הללו 

- שהן מתרכזות בפוליטיקה כללצדק חברתי מבפנימית והפוליטיקה ביותר  מתרכזות ,"הערבי

   .כל- חובקתואזורית 

  ?של איראן "היד הנעלמה"

אביב "לפני ה( בכמה מדינות ערביות יםישל המיעוטים השיע "אינתיפאדה"ב לראות אפשרעד כמה 

 ,ניתאיראה" היד הנעלמה"תוצאה של התורה השיעית ושל  )במהלכו ואולי גם לאחריו, "הערבי

  ?איראן מחוץ לגבולות אל" האסלאמית מהפכה"לייצא את השמנסה כביכול 

הן גם לא . לענות על שאלה זולא יעזרו לנו  טוריה של השיעהההלכה השיעית וההיס

ואת שאיפותיה  הובוודאי לא את מדיניות, ל איראןמדיניות החוץ שאת  לנו להבין נהתעזור

 כלומר, "מבפנים"וכדי להתמודד אתו יש להבין איך הוא עובד  ,לאיראן יש רציונל משלה. ניותהגרעי

: האמתן שיש בה קצת מ כזו אך ,המקום לטעון טענה די גורפתכאן אולי . פי מושגי היסוד שלו לע

אלא מחוצה  ,זמננו לא נעשה מתוך איראן- המערבי על איראן בתהאקדמי רובו המכריע של המחקר 

יש נטייה בקרב חוקריה של איראן להתמקד  .יהמעין הצצה אל תוך מצודה מעבר לחומות; לה

ל המועצה הדתית העליונה או אף בהצהרות אד או באמירות ש'זבהצהרות של הנשיא אחמדינ

של  טבקונטקסם המרכזיים מישהוא אחד הגור ,צבא האיראניה. האיראני הרשמיות של משרד החוץ

גורם אף חשוב מהצבא , החברה האיראנית. הוא נושא מחקר שלא קיים ,האיראנית" היד הנעלמה"

למדינה , למועצה הדתית העליונה והנאמנות שלה דפוסי ההתנהגותהרבה על א ידוע לנו ל, לדעתי

" ה האסלאמיתכמהפ"ועד כמה החברה מעוניינת לייצא את ערכי ה, ולצבא האיראני תהאיראני

   .והתורה השיעית לשיעים מחוץ לאיראן או בכלל לערבים סונים בעולם הערבי ובעולם בכלל

להמיר המיעוטים השיעים הערבים ואפילו  להשפיע עלשל איראן  היכולתבדבר  ההערכה

אנו מערבבים בין שני דברים שנדמים לנו . הערכה מוגזמת ,ככל הנראה, היא מוסלמים סונים לשיעה

 ,השיעה היא לא איראן. זהים אינםחפיפה אך הם  בין השניים יש". השיעה"ו" איראן: "זהים

 יןא. ולא כל האיראנים הם שיעים ,כמו כן לא כל השיעים הם איראנים, ואיראן היא לא השיעה

ואם היום ברור לנו כי לא מדובר באסלאם , מדובר באסלאם אחד יןשא שםמדובר בשיעה אחת כ

 ,מדובר בשיעה אחתלטעון כי  אי אפשרדומני כי גם היום , שנה עשריםשסברנו רק לפני  מוכ, אחד

  10".תשיעוֹ "ב ,אם נרצה, אלא בסוגים שונים של שיעה או

. זרמים-ותתי רבדיםכמה ובכל זרם  ,השיעה היא דוקטרינה המפוצלת לזרמים רבים

 ,היַ ִד יְ זַ ה הם הזרמים המרכזיים תשלוש. שונות מאוד זו מזו יותישויות אמונ כמההשיעה הולידה 

 איכמעט עד כדי ש ,את הסונה מבחינות רבותדוקטרינה שמזכירה  אוהישמנסה לשרוד כיום בתימן 

ספור -ןשהתפצלה לאיוימאמים א בשבעה המאמינה, והאסמאעיליה ;להבדיל בין השניים אפשר

, באנטוליה, אסיה המרכזיתב ,הודוב, ןאעמב, בחרייןב –בכל מקום  כיום נמצאת עד שהיא, זרמים

                                                 
10 François Thual, Géopolitique du Chiisme, Arléa, Paris, 2002, pp. 21-29.  
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: והזרם המרכזי; ריתהבצות ארבזילנד ו-ניוב, ואפילו באוסטרליה, סטאןיקי'טגב, ן'באזרבייג

 ,שארבין ה, ה פזוריםושמאמיני, עשר אמאמים- שניים המאמינה בשושלת של, עשרית-התריהשיעה 

  11.לבנוןבעיראק וב, באיראן

היסטוריה שלהם בו ,שום הסכמה הלכתיתכמעט הזרמים המרכזיים הללו אין  תבין שלוש

כל הניסיונות לחבר בין הוביל לכישלונם של והדבר  ,ה בצבעים של כפירהאלה את אלהם צבעו 

, כןאם יעשו גם ו, לעבוד בצוותאכיום אין שום סיבה שהם יתחילו . הזרמים הללו על רקע הלכתי

היה הגורם היא ת ;מהתורה השיעיתבעיקרו  מורכבם לא יהיה ביניה חברהאידיאולוגי שי דבקה

הברית "יותר של בתהיה החוליה החלשה , אם תרצו, השיעית ההאידיאולוגי. השולי ביותר

  .בכללתקום אם , תקום רשאאם וכ ,"השיעית

  "אביב הערביה"בעידן  האיראניתהאידיאולוגיה 

, י פקיה-ולאית: שני רגליים עלעמדה " אביב הערבי"האידיאולוגיה האיראנית עד ערב פרוץ ה

מדיניות הגרעין וההתגרות במדינות  –להוסיף הנדבך השלישי  אפשרכיום  –) עתשיֻ (ושיעיזציה 

ל משטרו הפלתו שידי הביאו לואלו , ובראשן במדינות החברות בברית נאטו ,)כולל תורכיה(המערב 

   .של קדאפי בלוב

ממלא מקומו של האמאם , ע'המרג, הסמכות הדתית הגבוהה ביותר – פקיה י-ולאית

מושג זה פשט . מוסדותיה הפוליטייםאת יכול לגלם בדמותו גם את הדת וגם את המדינה ו, הנסתר

, אני'ולפגג, עיר קוםהע של 'בה הצהיר כי המרגו ,צוואה שהותיר, ומייני'רגל למחרת פטירתו של ח

את הלגיטימציה  קיבלומייני 'מכאן אנו מבינים כי ח. ראוי להחליפו לאחר מותויכול והוא היחיד ש

התעוררו  ,ולמרות צוואתו, של חומייני למחרת פטירתו. אחר ממקורע ולא 'שלו ממעמדו כמרג

עלי  היו חבריםבה ש, המועצה הדתית העליונה. מי ראוי למלא את מקומו בשאלהבעיות חמורות 

 ות רבהפרגמטיגילתה  ,ומייני'לא התחשבה בצוואה של ח, ומייני'אני ואחמד ח'עלי רפסנג, מנאיא'ח

להיות הדמות האנושית ע כדי 'להיות מרג אין חובהבו קבעו שו ,במהירות תיקון לחוקה הוהכניס

, ר קוםע של העי'לא חייבים להחליף את חומייני במרג –במלים אחרות . י פקיה-שמגלמת את ולאית

ה יתע לא הי'כמרגשסמכותו אף על פי , ומייני'כמחליפו של ח מנאיא'עלי ח וכך נסללה הדרך למינוי

זו  12.)עבור תלמידי הלכה שיעיםבבית מדרש שיעי , צורת ריבוי של ַחְוזה( תזוֹ וְ על כל החַ  תמקובל

, גבוהה ביותרלסמכות הדתית ה םממלא מקומינוי אפילו כמו זה של , עת משברּבהוכחה שֶ הייתה 

  .האינטרס הפוליטי והפרגמטי יכול לגבור על ההיגיון הדתי

של משרד א קלף מטעה יה – של מוסלמים סונים לשיעה המרתםאו  – )עתשיֻ (שיעיזציה 

אזי ודאי , אם השיעה של איראן מתקשה להגיע אפילו לשיעים הפרסים מבית .החוץ האיראני

ההיסטוריה עמדו כמעט  במהלך. מעט בלתי אפשריתהיא כ לשיעהסונים -יר ערביםמשהמשימה לה

קשה יהיה , לדעתי ,גם היום 13.סוני בסימן האנטגוניזם-שיעי והערבי-תמיד היחסים בין העולם פרסי

איראן  את ההגמוניה של השיעיזציהשל  האידאולוגיהלכפות באמצעות , אם לא בלתי אפשרי ,מאוד

                                                 
11  Heinz Halm, Le Chiisme, PUF, Paris, 1995, pp. 3-33. [See eng. trans, (Edinburgh 1991)]  
12 Ahmed Salamatian, "Effervescence au Proche-Orient, Le Monde diplomatique, (July 2005), No.1. The 

article can also be found at: 
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/07/SALALATIAN/12439-Juillet2005 

13 Carra de Vaux, Le Mahométisme; le génie sémitique et le génie aryen dans l'Islam, (no publisher name 
is mentionned ), Paris, 1898. 
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' לא'תמיד יגידו "וכי הערבים , פסידהמהיא המדינה האיראנית מבינה שבשטח הערבי  .באזור

   14.כפי שסוברים חוקרים רבים שתחום מחקרם הוא היחסים בין איראן והעולם הערבי, "לטהראן

משקל של ממש באזור רוצה להפגין נוכחות  תכמדינה מודרנית בעלאיראן  –שאלת הגרעין 

בה וערה וקשלהיות וך כדי כך תו ,סדאם- פוליטי שנוצר בעידן פוסט-הגאובאזור ולמלא את החלל 

משטרו של אסד מחסל את המפגינים הסורים , למשל ,כך". אביב הערבי"למתרחש באזור לאור ה

המשטרה והצבא הסוריים בעיר כוחות  מאשנים שנורו יבגופותיהם של המפג. בתחמושת איראנית

וריה דרך הגבול שהסתננה לס ,שהראתה עיתונאית צרפתייה מוכ, םינמצאו כדורים איראני ֻחְמץ

הסוגיה הגרעינית ומאבקי , לדעתי 15.לסוריה סהתורכי על אף האיסור שחל על עיתונות זרה להיכנ

  . במשחק הזה, בינתיים, הקלף המנצח םה, כולל תורכיה, הכוח עם מדינות המערב

  םוסיכ

אין  .דתית באצטלהעטוף רק מטריאליסטי וו ארצישיעי הוא -כבעבר גם היום הרקע לפיצול הסוני

נעים השחקנים מּוו, כי הסיבות והנסיבות שונות, הדבר אומר שההיסטוריה חוזרת על עצמה

שאנו  עצם זה. פעםפוליטי אזורי ועולמי שונה מ-גאו טופועלים בתוך קונטקס ,מניעים אחריםמ

, בימינו" שיעית- סונית"מבטיחה לנו שהספינה האינו בדיעבד לאן נשבו הרוחות בעבר כיום יודעים 

שנוצר מאפקט הדומינו של  ,האזורי" הסדר-אי" ׂשרטוןלא תתרסק על , ואחת אה העשריםבמ

  ". אביב הערבי"ה

חלק לא הזו עדיין חשובה בעבור  כיתתית-מדוע הסוגיה הדתית: להעלות את השאלה אפשר

? "האביב הערבי"בעיצומו של ועל אחת כמה וכמה , בימינומבוטל של הציבור הערבי והאיראני 

- אלא קשורה לגרעין תרבותי ,שלי אומר כי משום שבעיה זו איננה בעיה דתית במהותה הניחוש

  ושאלות אל". מאין באתי"ו "מה אני", "מי אני"ידואלי הנוגע לשאלה בזהותי קולקטיבי ואינדי

ן שּכ ,אבל התשובה עליהן מעניקה כרטיס כניסה לעולם המודרניזציה העתידי, לעברנוגעות אמנם 

סוגיות דתיות . אליוייך תשמשהוא  הקולקטיבתלויה בעומק ההיסטורי של הפרט ושל השרידות בו 

לא כן דינן של הסוגיות התרבותיות אך , עלם אם הן עוברות תהליך חילון של ממשייכולות לה

דת או ההחופש מ, וגם כשמגרשים אותן מדלת החילוניות, תמיד שורדותהן  נדמה כיש ,והזהותיֹות

  .בחזרה מחלון המסורת והזהות מתגנבותהן , רת הדתהמכפירה ואפילו ה

 יהמתקיימת כאיום וירטואל, )תשיֻע(שיעיזציה התופעת את כמו מיגר " אביב הערבי"ה

 תופעה זו ,לדעתי. תופעה אמתית שהיאיותר מ) לא רק במפרץ(בדמיונם של כמה משטרים סונים 

 ,שאלה איראנית או שיעית עולםמ א הייתהל, עשור האחרוןכמו שהתגלתה ב, בצורתה המודרנית

המשטרים  שיעים נגד נעשואלה ששל של צעירים שיעים או את תיגר יקר :גרידאאלא שאלה ערבית 

שמתעלמים מהצעירים  ,של המשטרים הללו שימשוך את תשומת לבםבאמצעות כלי המקומיים 

שיעים הם , למשל, ןושל עיראק ולבנו השיעים של בחריין הבה לא נשכח כי .ומבטלים את רצונותיהם

                                                 
14 Masri Feki,"Pourquoi les arabes diront toujours "non" à Téhéran", [Why the Arabs will say always 

"no" to Thehran], Journal d'études des relations internationales au Moyen-Orient, Vol. 2, No. 1 
(January 2007) 25. The article can also be found, at: 

     http://meria.idc.ac.il/journal_fr/2007/issue1/jv2no1a2.html  
15 Syrie interdite, reportage by Manon Loizeau, at: http://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-

video/reportage-exclusif-en-syrie-01-decembre-2011-3983.html. 
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בזהותם  עיראקים ולבנונים, בחריינים ערבים בתרבותם ופטריוטיםאך הם , בזהותם הדתית

  .הפרטיקולרית-הלאומית

תמיכה סימבולית או דרך " אביב הערבי"ב השתתףל תנסהבו איראן מצב שֶ בהחלט ייתכן 

ם לא היו מדינות מעולש, במדינות המפרץ ייחודב, צעירים הערבים השיעיםשתעניק ל ,ממשית

יקפוץ על , סונים ושיעים כאחד, מתוך שאיפה שהדור הצעיר הערבי במדינות המפרץ ,הפכניותמ

אבל גם במצב עניינים כזה אינני . הזו וירצה להתנסות בחוויית המהפכה תההזדמנות ההיסטורי

קשבת אוזן  תמצא, שלושת עמודי התווך שלה שמניתי לעילעל  ,שלה הוהאידיאולוגיאיראן סבור כי 

אביב "מאבק של צעירי ההיה ל םאגם  :זאתה ההסיבמאו הסונים  םבקרב הצעירים הערבים השיעי

ן פניהם של הצעירים שּכ, במהותו יופרטיקולרר מאבק מקומי הרי הוא נות ,אזורי- מד כללמ" הערבי

  .כלפי חוץהללו מכוונים פנימה ולא דווקא 

, ערביתאחדות לא  – ל אחדותעסמאות יו סלא שמענ 2011של  הערביות במהלך המהפכות

 ,"האביב הערבי"ידואליסטי חזק בתופעת ביש ממד אינדי. לא מוסלמיתאף חילונית ואחדות לא 

שייצגו על המבוגרים  עוד סומכיםואינם  ,ן הצעירים דורשים חלק בעוגה הפוליטית והכלכליתשּכ

 ת דור הצעירים הזהמבדילה אה ,תילדע ,החשובה ביותרנקודה ה .אותם ושישמיעו את קולם ברמה

מענה  ,אולי, שנותנות ,ת חלולותסמאות זהותיוֹ ילמכור להם סעוד  אי אפשרהיא ש, מדור הוריהם

כמה ", "מה אני שווה" ותעל השאלעונות אינן  ךא ,"מי הם האויבים של מדינתי"ו" מי אני"לשאלה 

אקבל האם  ,אם אהיה חולה", "?ובהאם אני חי ט" "?שלי מחיהרמת ה ימה", "ח בחודשיאני מרוו

האם " ,"?שקשי אהיהכש פנסיהאם תהיה לי ה", "?ראויותוזכויות סוציאליות  נאות פול רפואייט

עול על גבם של הבנים ל אפולמוסדות סוציאליים כדי שידאגו לי או שמא לאוכל לשלם לעובדים ו

 ,ההוריםדור של  וה בעיניווצמ ראהמה שנ ?"יעול על גבם של הורינפלו לכפי שהסבים שלי  ,שלי

ודורשים גם שקולם  ,"רק לחיותדי לנו "שאינם מסתפקים עוד ב, עול בעיניהם של הבניםנראה כיום 

  .יישמע ורצונותיהם ייענו

לא הלאומית ו ,הן. אות את הצעירים לרחובות בעולם הערביישמוצהן שאלות הללו ה

ובשל סיבה זו אינני חושב , אלות האלהלספק מענה לששיעה ולא הסונה יכולות הלא . הערבית

השאלה ש ווןכימ, ניהםיבשלל השיעים וכ ,"האביב הערבי"צעירי  אצלשאיראן תמצא מענה 

ה מרוצה מעצמך /אלא האם את ,שיעיהו סוני ומיהו היא לא מי" האביב הערבי"המכרעת לאור 

שום . וכנפש עם עצמך כגוףו שלך אהבהחיי הב, בעבודה, בבית, תהיומיומי המחיה תברמ

תוצאות ממשיות רק  אלא, זההידואליסטי באינדיהממד ה מלא אתתוכל לאולוגיה לא יאיד

בראש ובראשונה של הפרט ורק ו, שנותנות מענה למצוקות ,ומוחשיות בתחומי החברה והכלכלה

אלא , הוא איננו אביב של העמים הערביים" אביב הערבי"משום שלדעתי ה, לאחר מכן של הכלל

מכאן נובעת העצמה לאו דווקא של המהפכה הערבית או של . הפרט ושל הפרטים הערבים אביב של

  ".האני המהפכני הערבי"אלא של , המהפכות הערביות
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  במזרח התיכון מדיה חזותית

  MBCבערוצי  2011 \ 1432אן 'סדרות רמצ: מדריך צפייה

  *עידו מזרחי

בעולם הערבי  לפופולריות רבה ביותרזוכים , לצד משחקי כדורגל וסרטים, )מסלסלאת(דרות ס

אן 'תכניות דת ושעשועוני רמצ, הפכו סדרותנערוצי הלוויין ריבוי בעידן . גבוהים צפייה ולשיעורי

ארוחת שבירת . ומכאן עלתה ההשקעה בהם ,שיעורי הצפייה הגבוהיםבשל לעסק כלכלי משגשג 

הם  ,מעקב במשך החודש המאפשרים ,התכנסות המשפחה והשידורים החוזרים, הצום היומית

יתה הראשונה יה, בבעלות סעודית תערוצי-לוויין רבתחנת , MBCרשת . הסיבות להצלחה ממכלול

השנים סדרות ותכניות  במהלךדרה יוש ,אן'להבין ולממש את פוטנציאל הצפייה של חודש הרמצ

  1.נצפות ביותר בקרב הקהל הערביהשהיו ועודן 

, )ועל כך ראו בהמשך(זיה ישראליים לת בערוצי טלוויאן המקוב'שלא כסקירת סדרות הרמצ

בקש במאמר זה א, אלה ואחרות ישראלי של סדרות-מד האנטישמי והאנטייהמדגישה לרוב את המ

וסדרה  אן'השונים בחודש רמצ MBCעשרה הסדרות ששודרו בערוצי - סקור בקצרה את שלושל

לאור מרכזיותה ויוקרתה של רשת  2.בבעלות סעודית שגם הוא, LBCאחת ששודרה בערוץ הלבנוני 

MBC סקירה מעין זו , נגישותה לקהל הצופים לצד מגוון הסדרות המשודרות בה, לאורך השנים

, מה לדעת קברניטי הערוץ עשוי לעניין את הצופים בבית: מאפשרת אולי להשיב על מספר שאלות

רבי והמציאות הפוליטית האם אביב העמים הע? להביא רייטינג גבוה, וליתר דיוק מנקודת מבטם

עד כמה נוכחים הסכסוך ? לסדרות טלוויזיה במישרין או בעקיפין' מתורגמים'התיכון -במזרח

  ?  הציונות והיהודים, ישראלי-פלסטיני/הערבי

 –ים ִר ּכַ  ּוּב"את מרב תשומת הלב מקבלת ו ,הוקרנו השנה' מפרציות'לא פחות משבע סדרות 

זוהי . MBCבהפקת חברה השייכת לקבוצת ) באחריותו שבע נשים – יםִר ּכַ  ּוּב(" יםִר ע חַ בְ סַ  ִה ִת בָ ְק ַר ּבִ 

הבנות נאלצות לתמוך . נפשות המונה תשעסדרה חברתית עתירת אירועים טרגיים של משפחה ענייה 

משתתפים בסדרה מיטב . וכל אחת מהן נתקלת בבעיה שהאב מנסה לפתור בכל מחיר ,בפרנסת הבית

  ).בו כרים(' פרג-מן סעד אלכוכבי המפרץ בראשות הא

סדרת , "מצאקיל- אל" ,לא ספקב ,הדופן של השנה היא הקומדיה המקורית ויוצאת

לפי  "מצאגיל-ת אלילָ ּבִ גַ " ("מצאקיל-קבילת אל" ששמואנימציה העוסקת בחיי שבט בדווי דמיוני 

בהם ו ,ייםסוגיות חברתיות לצד נושאים סוריאליסטמציגה הסדרה ). להג המפרצי המדובר בסדרהה

אנשי השבט המדברי הם אנשים קצת מ. מבוטל השבט תפקיד לאהמשק של גם לחיות שמור 

                                                 
בעל תואר מוסמך בלימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה  הוא) mizrahido@gmail.com(עידו מזרחי  *

חארה -סדרת הטלוויזיה באב אל: מה שקורה בשכונה נשאר בשכונה"כתב עבודת תזה ששמה . העברית בירושלים
, שערך עד כה את מדור הקולנוע, ריאל בירנבויםהכותב מבקש להודות לש .רות רודד' בהנחיית פרופ)" 2006אן 'רמצ(

  .לאחל שנה טובה לכל הקוראים באשר הם, ומעט באיחור, ולאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו האקדמית וכמו כן
1 Naomi Sakr, Arab television today (London and New York: I.B. Tauris, 2007), pp. 124-125.   
מן הקוראים . ומקצתו על צפייה של כמה פרקים ממספר קטן של סדרות, ל קריאהרוב התוכן במאמר זה מבוסס ע 2

מוזמן לעשות כן , ומעוניין לחלוק את רשמיו) כולל סדרות אחרות(שעקב או יעקוב אחר אחת הסדרות או יותר 
  :בכלל ראו 2011אן 'לצפייה באיכות סבירה בסדרות הנסקרות ובסדרות רמצ. ולשלחם לעורך המדור

http://www.panet.co.il/Ext/series.php?name=category&id=28&page=0.  
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, כגון התעניינות בחידושים טכנולוגיים ,בעלי מקצוע ותחביבים מיוחדיםהם ואחרים  ,פשוטים

הקומדיה ". הופ-היפ"תרבות ומסורות הודיות ועולם מוסיקת ה, חיים אגודת צער בעלי, המצאות

לב  טוב ַסָּפרוית של שנות החמישים מנקודת מבטו של רופא ווחוזרת לכ ,"פלתה-אל" ,השנייה

, עקירת שיניים: כלומר רפואה עממית, "אלטרנטיבית"ברפואה המתמחה  ,בשנות החמישים לחייו

טיפול באמצעות לחשים , התרת כשפים, תטיפולי עיניים וכוויוֹ , איחוי שברים, הקזת דם, מילת בנים

ויחסו אל החולים יוצר  ,קחותו עומדות לו בהשגת העזרה לכל הפונים אליויחכמתו ופ. דיםוגירוש ש

  .סיטואציות קומיות

נוער  בני, כגון הבית והמשפחה ,ות עוסקות במעגלים חברתיים שוניםאחרשלוש סדרות 

לה משוכנע שאל ,מתרדמת ארוכה קםש, יּכִ ְר תֻ , למשל. יחסים שהשתבשו בין גברים לנשים ומערכות

 מצבה שללשפר את אורחותיו ואת ) שם הסדרה, "אניה'ה תצָ ְר פֻ ("העניק לו הזדמנות שנייה 

 צעיר, יּב'עוסקת בד" חאלה-ם אלאֻ " הקומית העונה השנייה של הסדרה. משפחתו המתפוררת

בכל פרק מוצגת סוגיה . החברה שסביבו על תרוקיבבאמצעות זאת מותח שגולש באינטרנט ו ,סעודי

נאת סכר ּב"הסדרה . מנהגים ומסורות, בילויים, נסיעה, כגון עבודה ,עת לחיי הצעיריםחדשה הנוג

המנסות  ,אודות סבלן של שלוש חברות צעירות מהאוניברסיטהעל היא  )בנות מתוקות( "אתנּב

וארוסה של פרח עזבה  ,מנאר ננטשה, סארה נשואה לגבר שאינו אוהב אותה: להתגבר על צרותיהן

  .החתונהכמה ימים לפני 

סדרה ביוגרפית לכאורה על חייה של זמרת מצליחה במדינות , "המלּכ- אל"עוד סדרה היא 

הזוכה לכינוי  ,)סיןהדא חֻ  ,ראקיויתית ילידת עואותה מגלמת האמנית הכ(א דַ הֻ  ששמההמפרץ 

ד הצעיר ממנה מציתה בה ואהבתה לראּב ,היא מאבדת את רכושה לאחר אלבום כושל". המלכה"

  .והדא סוללת את דרכה מחדש, עוזב אותה, הפך לכוכב מפורסםנד עצמו אולם ראּב, ווהזיק של תק

בהצלחה או  עוסקותשתיים   MBCמתוך ארבע הסדרות המצריות המוקרנות בערוצי

 לפני תקופת הפתיחות הכלכליתאביו שעקר  ,עזיז- הנער עבד אל, "זיזו"דמותו של : כישלון כלכליב

 –ממצרים עילית לאחד מרחובותיה המפורסמים של קהיר  סאדאתבימי הנשיא ") אנפתאח- אל("

זיזו לומד את מנהגי הרחוב ומטפס . סבלבתור  עבדשם ו – )זהו גם שם הסדרה(עזיז -שארע עבד אל

. הבולטים ביותר) לשעבר(בעיסוקיו עד שנהפך לאיש עסקים גדול ואחד מסמלי המפלגה השלטת 

-אחמד אל, פית על איש העסקים המצרי השנוי במחלוקתסדרה ביוגרהיא  "ריאן- אל" ,סדרה אחרת

וסיים  ,שאיבד את רכושו לאחר שהואשם בגיוס כספי ציבור להשקעות בלי לספק עירבונות, ריאן

עשרים הפרקים הראשונים של הסדרה צולמו לפני . שנהכלרצות עשרים ואחת שנות מאסר לפני 

אנשי הביטחון בסדרה והרקע  ם שלוכחותנ, על כך נוסף. לאחריה העשרעוד ו ,המהפכה במצרים

של המתרחש  ראליסטילהקנות לסדרה מימד  כדי יש בהם, אסלאמי של הגיבור וקרוביו-הדתי

  .כיום במצרים

 ,סדרת מתח על מספר חברים ותיקים, )Xאזרח (" Xמואטן "סדרה קצת שונה היא 

הפרשייה הולכת  .סחר בסמים על רקעאחד מהם בנסיבות מסתוריות נרצח שנפגשים לאחר ש

ראיות הקושרות גם את המשטרה לפשע . ומסתעפת כאשר מתברר שאיש עסקים מפורסם מעורב בה

   .הציבור כללל הנוגעתהופכות את הסוגיה הפרטית של החברים לסוגיה 

 ןכנת צדיק"לה יבתח שכונתה ,דרמת ריגול, "עאבד כרמאן"ועוד סדרה מאותה סוגה היא 

במרכז עומד עאבד כרמאן . חמיד-פי ספרו של מאהר עבד אל על) דיין] המש[הייתי חבר של " (לדיאן
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 כדילשורות המודיעין המצרי  1967פלסטיני המגויס בתום מלחמת , )חסן- השחקן הסורי תים אל(

הן , במובן מסוים הסדרה משקפת. מוסדותיה החשאייםלשורות לחדור לעומק החברה הישראלית ו

אן בשנים 'חודש הרמצההפקות של המאפיינת לעתים את  ,תערביּו- טרנס, בתוכנה הן בשידורה

המגלם  ,שחקן מרכזי סורי, שידור בערוץ לווייני בבעלות סעודית, בימוי והפקה מצריים: האחרונות

  .ישראלי-דמות של פלסטיני במסגרת הסכסוך הערבי

יה 'אלסאת נסא'ג" –סדרות המפרציות והמצריות הוצגו גם שתי סדרות סוריות ה לענוסף 

הראשונה מנסה להיכנס לתוך עולמן של הנשים ולתוך  ).המנהיג" (זעים-אל"ו) מפגשי נשים(

הדמויות . זמננו-החברים והגברים בחברה הסורית בת, רגשותיהן במערכות היחסים עם המשפחה

עושה רושם . מנסות להסביר הצלחות וכישלונות במרקם היחסים שבין האישה לגברבסדרה 

ייתכן שהעובדה שאישה  .והזווית המגדרית שבה מרתקת ,"אתנאת סכר נּבּב"ותר משהסדרה נועזת י

יש הטוען שהסדרה הסורית . כתבה את התסריט מביעה את הקול הנשי באופן רם יותר) אמל חנא(

הסדרה הגיעה : ואולי זה סוד הצלחתה, מחקה את הדרמה התורכית בטקסט ובאופי הדמויות

ולמקום ) במקום הראשון" בו כרים("אן 'באמצע חודש רמצ MBCלמקום השני בסקר שערכה 

  .ורה'ת-השלישי בסקר המסורתי של היומון הממסדי הסורי אל

נמשך " השכונות הדמשקאיות"אנר 'ז

את הסדרה ' מחליפה'ה ,"זעים-אל"עם הסדרה 

ששודרה בחמש  ,"חארה-אל אּבּב"המצליחה 

- האחים אל(אותם במאים  .השנים האחרונות

הבדל אך , לא התחלפוהשחקנים וב ור ,)מלא

שבה מתרחשים האירועים התקופה : מרכזי אחד

בין תום השלטון  ,1920-1918היא  "זעים- אל"ב

לעומת (מאני לראשית המנדט הצרפתי 'העות

). "חארה-אל אּבּב"ראשית שנות השלושים ב

הסיפור והטקסטים הוא האמן , כותב התסריט

החל להתכונן פר שיזעים ס 3.מות מרכזית בסדרה הקודמתשגם משחק בה וגילם ד ,זעים- אלופיק 

דמשקאיות בתוך ) חאראת(שכונות  כמההסדרה העוסקת ב 4.לפרויקט הכתיבה כבר לפני עשר שנים

אחד בעל המספר : עצמו מועמד לגיטימי להנהגת כולןבבהן כל ראש שכונה רואה ש ,העיר העתיקה

השלישי עשיר כקורח ; חיטה לכל השכונות השני מספק; הרב ביותר של סוסים ערבים אצילים

, קנאואת-מנהיג שכונת אל ,ר'אבו דאע, האחרון; ומחשיב עצמו לסוחר הזיתים הגדול ביותר באזור

                                                 
טאלע ] שכונת"[כתב עמה בצוותא את הסדרה , אלד הנוצרייה'הנשוי לענוד ח, נורי-עבאס אל, עוד אמן סורי מפורסם 3

הסדרה עוסקת במארג החברתי ). בהתאמה( LBC-דניא ו-דרת בערוצי הלוויין הסורי והלבנוני אלהמשו, "ה'פצ-אל
נוצרים ויהודים על בתי התפילה של כל , ובשכונה מתגוררים מוסלמים, המיוחד של דמשק בראשית המאה העשרים

  .  אחד מהם
4 MBC ," מ אוחזר, "סנואת 10' מסלסל רואדתני מנד-פכרת אל": זעים-אל"בטל-  

http://www.mbc.net/portal/site/mbc/menuitem.ff2c047b71869fec9318c4cd480210a0/?vgnextoid=fcc03
8ca17e11310VgnVCM1000008420010aRCRD&vgnextchannel=e5397fb9d32ee010VgnVCM100000f1
010a0aRCRD&vgnextfmt=mbcArticle, 12/7/2011. 

  
  תמונה מאחורי הקלעים של האמן

  4ר'המגלם את הזעים אבו דאע ,א'אלד תאג'ח

http://www.mbc.net/portal/site/mbc/menuitem.ff2c047b71869fec9318c4cd480210a0/?vgnextoid=fcc038ca17e11310VgnVCM1000008420010aRCRD&vgnextchannel=e5397fb9d32ee010VgnVCM100000f1010a0aRCRD&vgnextfmt=mbcArticle
http://www.mbc.net/portal/site/mbc/menuitem.ff2c047b71869fec9318c4cd480210a0/?vgnextoid=fcc038ca17e11310VgnVCM1000008420010aRCRD&vgnextchannel=e5397fb9d32ee010VgnVCM100000f1010a0aRCRD&vgnextfmt=mbcArticle
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קשירת קשרים ופילוגים הופכים  .בעיני כולםהרבה ביותר נחשב למכובד ביותר ולמעורר היראה 

  5.לדרך הפעולה של כל מנהיג ומנהיג בדרך למעמד הרם

עבור המהדורה המרכזית באן 'ני כשנתיים סיכם אהוד יערי את כתבתו על סדרות רמצלפ

בעוד שאצלנו יש אדישות ומשיכת כתפיים , העיסוק האובססיבי בישראל: "כך 2של חדשות ערוץ 

ואין  −הם משדרים מה שיקצור רייטינג ] הלא[. תמלמד משהו על דעת הקהל הערבי ,כלפי הצד השני

להפוך סיכום זה ולקבוע שהעיסוק של חדשות  אפשר 6".כדי לעשות את זה] ראליהיש[טוב מהמוסד 

משהו על עיצוב דעת הקהל בישראל דווקא ישראליות מלמד -בסדרות האנטישמיות והאנטי 2ערוץ 

    7.ומובן שנועד לקצור רייטינג

אן בשנים האחרונות מוכיחות שיש להן עוד פנים זולת הפן האנטישמי 'סדרות הרמצ

, )ערבית(היסטוריה אסלאמית , פנים כגון ענייני חברה ותרבות ערביים עכשוויים. ישראלי-נטיוהא

. היסטוריה מודרנית וקומדיות נפקדים כמעט באופן מוחלט מעיניו של הצופה הישראלי הממוצע

ומן הראוי (ישראליות -סדרות אנטישמיות ואנטיכלל אין  זהאן ה'אינני בא לטעון שבחודש הרמצ

 LBCוהסדרה של  MBCשל סדרות אולם אם לשפוט לפי הסקירה הקצרה , )גם אותןלסקור 

 ינואך א, ")עאבד כרמאן("ישראל קיים יהודים ובהעיסוק ב, ")ה'פאצ-טאלע אל] שכונת("[

, אן'השנה לא שודרה כתבה הסוקרת את סדרות רמצ, כך או אחרת. ולא בהכרח אנטישמי אובססיבי

שהיא נזנחה הן בשל המחאה החברתית בישראל הן בשל השתלטות וסביר להניח , למיטב ידיעתי

  .המורדים הלובים על טריפולי והמשך ההפגנות ודיכוין בסוריה

היא שקברניטי הערוץ העדיפו להתרחק מהעיסוק  MBCההתרשמות מסדרות , ואכן

- אפילו הסדרה ההיסטורית. 2010זרח התיכון מחודש דצמבר אשר שטף את המ, "אביב הערבי"ב

שעוררה מחלוקת עזה בקרב עולמא רבים בשל , )בבימוי סורי" (ֻחסין ומעאויה- אל, חסן-אל"הדתית 

שודרה לבסוף בערוצים , )חברי הנביא(החשש ממלחמה עדתית וגם עקב הגשמתם של הצחאבה 

  .אן'והוא החל לשדרה אחרי הרמצ,  MBCאם כי לא בערוץ , רבים

א אפשרו להציג ולּו סדרה אחת שעוסקת ייתכן שגם קשיים טכניים ומגבלות בזמן ל

שכן נדמה , ואולי הייתה כאן החלטה מודעת. במישרין או בעקיפין במצב החדש במזרח התיכון

שבחירת הסדרות על נושאיהן עומדת בניגוד גמור למציאות שבה עמי ערב השונים יוצאים 

מסגרות חברתיות עוסקות ב –הדרמתיות והקומיות  –רוב הסדרות  .בהמוניהם נגד שליטיהם

, משפחה, חברים, מערכות יחסים בין נשים וגברים, ה ראשיים/כגון גיבור ,מצומצמות יחסית

                                                 
5 MBC ,"אוחזר מ, )"ולא-ז אל'ג-אל(חצריא  2011אן 'מסלסל רמצ –סורי -זעים אל-צור מסלסל אל- 

1owthread.php?t=1128818, 7/6/201http://nas.mbc.net/forum/sh.  
 -אוחזר מ, 2חדשות , המהדורה המרכזית, "אנשי המוסד מככבים בסדרות הרמדאן", אהוד יערי 6

,ab7817abe684321004.htm-Newscast/Article-2-channel2/Channel-http://www.mako.co.il/news 
23/8/2009.  

 - אוחזר מ, 2חדשות , "האנטישמיות מרימה ראש בחודש הרמדאן: צפו", אהוד יערי, למשל 7
,d4058d2890a6a21004.htm-world/arab/Article-http://www.mako.co.il/news /2010/813 ; העולם ", 2ערוץ
 -אוחזר מ, "סדרות הטלוויזיה כובשות את הרמדאן –בוקר ה

o.il/Shows/Haolam_Haboker/videomarklist,171459http://reshet.ynet.c/ ,/2010/824 ;להיט ", עמית ולדמן
 -אוחזר מ, 2חדשות , "סדרה על מלחמת ששת הימים: חדש בטלוויזיה הסורית

http://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/News/Abroad/ArabWorld/Arti
cle,25114.aspx ,/2009/811.  

http://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/News/Abroad/ArabWorld/Article,25114.aspx
http://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/News/Abroad/ArabWorld/Article,25114.aspx
http://reshet.ynet.co.il/Shows/Haolam_Haboker/videomarklist,171459/
http://nas.mbc.net/forum/showthread.php?t=1128818,%207/6/2011
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אן הבא נדע אם המסגרות הללו 'עד חודש הרמצ. תהרחוב והשכונו, השבט, משפחה מורחבת

  .תתאחדנה לעם או שמא בריחת הסדרות מהמציאות הפוליטית תימשך
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  זווית אחרת

  

  

  

  

 וקה ובדלנותהתנועה היר
  )2011במאי  10, רוז אונליין(ֻמַחַמד ֵרַזא ַיְזַדאן ַּפַנאה 

נמרוד זגגי: תרגום
*

  

חברתית של השנתיים האחרונות באיראן -פוליטיתאחת ההשפעות הגדולות ביותר של התנועה ה

התלכדות ידי הביא לוהדבר , קרבה בין חלקים נרחבים של העם האיראנישל  תחושההייתה יצירת 

ה פכהנ, כדוגמתה בשלושת העשורים האחרונים ותמעט קרראינו ש ,התלכדות זו. מקסימלית שלו

ים הקיימים בין השכבות השונות שלא רק שפרצה את הגבולות וגישרה על הפערעד  רווחת הכ

קירוב בהשקפות והניבה תגובות דומות בקרב רוב ידי אלא גם הביאה ל ,בחברה האיראנית

 . זוהי אחת מנקודות החוזק של התנועה הירוקה. לה ץבתוך איראן ומחו ,האיראנים

חייה של הרפובליקה האסלאמית ובשמונה שנות המלחמה עקובת לבשנתיים הראשונות 

הסיבות העיקריות . עיראק שררה באיראן הרגשת אחדות וסולידריות מקסימליתלן איראן הדם בי

העימות עם של  התוצאהאלה היו אווירת ההתרגשות המהפכנית ששררה והסולידריות ללאחדות ו

, ומייני'נראה שבאופן אירוני לאחר מותו של ח, זוהתקופה את הבצד  נניחאם . האויב החיצוני

למפוצלת  בהדרגהפך יההחלה החברה האיראנית לה, הרפובליקה האסלאמיתהמנהיג המאחד של 

  . ויותר יותר

ימים שבהם הצליחו  כמהומייני היו 'תוללה חימובן שלאחר סוף המלחמה ופטירתו של האי

 אתמי'סייד מחמד ח נו שלצחוינ. תאותם חלקים אדישים ומיואשים בחברה לחבור יחדיו זמני

העפלתה של נבחרת הכדורגל הלאומית של איראן לגביע העולם בצרפת ו 1997במאי  23-בבחירות ב

 .שתי דוגמאות מובהקות להתלכדות שכזו יוה 1998בשנת 

אלה ובמיוחד לאור האכזבות שנחלו תומכיהן באפיזודות הללו כישלון בוא העם , אולם

פרויקט  הנבחרת הלאומית בשלב הראשון של הגביע העולמי וכישלון הדחת( הדרך שבה התפתחומ

                                                 
מתרגם , אביב תל באוניברסיטת איראניים ללימודים במרכז מחקר תלמיד הוא )@gmail.comnimrodzag(נמרוד זגגי * 

  .Orient Research Group-ב וחוקר" אחרת זווית" לאתר מפרסית

 

להביא לקורא  במטרה 2005ת בשנהוקם  "זווית אחרת"אתר 
, הישראלי את קולם של אינטלקטואלים מן העולם הערבי והאסלאמי

הקוראים לשינוי ולרפורמה ועוסקים בכנות ובחריפות בבעיותיהן של 
במסגרת שיתוף פעולה עם כתב העת . החברות הערביות והאסלאמיות

ופיע במקביל גם המפורסם בכל גיליון מאמר מתורגם מ, מזרחיתרוח 
  .באתר בצירוף הנוסח הערבי המלא

אן דַ זְ א יַ זַ ד ֵר מַ חַ מֻ העיתונאי האיראני הגולה בגיליון זה בחרנו להביא מאמר פרי עטו של 
, 2009המנתח את הגורמים שתרמו להופעתה של התנועה הירוקה באיראן ביוני , ַנאהּפַ 
 . ת הישגיה ואת הסכנות האורבות לה בהמשך דרכהא

http://www.zavita.co.il
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/may/10/article/-1a0aa9921c.html
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הן בקרב האליטה והן בקרב  ,הגיעה לסופה ההתלכדות הנרחבת בחברה האיראנית, )הרפורמות

 . האנשים הפשוטים

ממשל של הרפובליקה האסלאמית את הפיצול בהרודני  האגףבמהלך כל התקופה הזו ניצל 

ממשל בזה  אגף. דמוקרטיות-כניותיו האנטיותאת לקדם את מטרותיו ו כדיהזה בחברה האיראנית 

שימוש בשיטות  באמצעותדבר זה נעשה . הפרדה בין השכבות והחלקים השונים בחברה תריפעל ליצ

החדשות או על  הצנזורהטלת כמו  ,חשד ועוינות בין חלקיה השונים של החברה לעוררשונות שנועדו 

 .אמיתיות באמצעות מכונת התעמולה הממשלתית נכונות ולא שידור ידיעות לא

נגד הקהילות , השנים האחרונות 32ד במהלך וחייב, ניות שנקט הממשלהמדיאותה זוהי 

מנגנון התעמולה והתקשורת  באמצעותבמהלך תקופה זו דאג המשטר . במדינה האתניות השונות

שציירו את הקהילות האתניות השונות  ,כוזבותנדה שלו על ידי הפצת שמועות 'שלו ליישם את האג

 .איראניות- אלימות ואנטי, בדלניות

עצמאיים רק קול אחד ייצג את המשטר הפוליטי ובשל מחסור באמצעי תקשורת חברתיים 

את דעת  כיווןמקור החדשות היחיד שהנחה ו הקול זה הי. 1997במאי  23החברה באיראן עד את ו

 .האינטרס של המשטר שירתה את, על פי רוב, שיטה זו. הקהל הציבורית

אווירה ה השתנתה קמעה, "רפורמיסטית" כינוישזכתה ל ,עם תחילת פעילותה של הממשלה

עבור כל באיראן " דוגמתתחת כותרות כפעולה  ,מרחב התקשורתישל ה יחסית הפתיחבזכות  אתזה

וכן בזכות האווירה מלאת התקווה ששררה לאחר  ,"הידיעה היא זכותו של העם"או " האיראנים

ייאוש מפרויקט הרפורמות , יתוניםמספר גדול של עשל  הסגירש אלא .1997במאי  23הבחירות של 

תוצאה  בלי שהניבו ושל שינויים אללסופם הביאו ובסופו של דבר עליית ממשלת השמרנים לשלטון 

  .של ממש

קרי  – 2009ביוני  12כל מה שהתרחש לאחר  :שונה התנסותאך התנועה הירוקה הייתה 

, האלימים לאחר הבחירות רעותהמאו ;על ידי השלטון נעשה –הדיכוי הנרחב שהקיף את כל הציבור 

? הראןטאם לא ב יתרחש אך היכן ,הראןטלטעון ולומר שרוב הדיכוי התרחש ב אפשר. כולם דוכאו

קיום של כל -הדומעוז החברה והמחבר יחד את  הממשקאם לא במקום שהוא יתרחש היכן 

 ?...ערבים וא 1צפוניים, טורקמנים, ים'בלוצ, יםכורת, הם כורדיםשבין  ,האיראנים

התלכדות חברתית חסרת ידי שהביא לעד  מסודר הבאופן כ התרחשזה העממי הדיכוי ה

 – יוצאת דופן של רשתות חברתיות הותפוצ ההקמידי הוא הביא ל ;תקדים בין כל תושבי איראן

 קולקטיבישיתוף פעולה ידי הביאה לוהיא  ,הוא יצר תחושת כאב משותפת ;וממשיותוירטואליות 

ידי כל אלה הביאו ל. מצד השלטון החריף יםדיכוי חרףל כל אמצעי התקשורת וניצול מקסימלי ש

בחלוף שנתיים מאז הקמתה של התנועה גם , עודו קייםש ,ון עממי משותףמצּפשל התגבשות 

 . הירוקה

חברתיים -ראשונה לכך שדיכוי והוצאה להורג של פעילים פוליטייםלבתקופה זו היינו עדים 

במקומות  גםעמיתים ומזדהים של הראן הניבו תגובות מחאה דומות טחקים יותר מורמבמקומות 

הדיכוי או ההוצאה להורג בו  ואירעשבתמורה לכך האוכלוסייה המתגוררת במקום . אחרים באיראן

 .הללויבה בתגובה משלה למחאות גה

                                                 
  .בצפון איראן, הממוקם לחוף הים הכספי, הכוונה בעיקר לתושבי מחוז גילאן  1
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, הזהלציין בהקשר  אפשראותן ש ,ן עממי משותףּומצּפ ו שלהדוגמאות הבולטות להתגבשות

, ואחרים כמותם 3ילִ ם הוֹ לְ שירין עֵ  2,רגַ אנְ מַ אד כֲ זַ ְר לראות במקרים של ההוצאה להורג של פַ  אפשר

ממוצא אתני בתמיכה בשביתות העממיות בכורדיסטאן או בניסיון למנוע הוצאה להורג של פעילים 

 .באזורים שונים באיראןשונה 

מנהיגי התנועה שסחף עמו את עד  כל כך זה היה בעל עצמה רבההמשותף המצפון ה

הסימן המובהק ביותר . שרבים מהם נאלצו לשנות בעקבותיו את מסגרות החשיבה שלהם ,הירוקה

לעשות שימוש  שלמדו ,הללו ניכר בהתפתחות היומיומית שחלה בשיח של המנהיגים ולשינויים אל

 .במושגים מודרניים כמו דמוקרטיה וזכויות אדם

 ותשנ מר שלניסיון  קדם להן. בראשית דרכן רק הן הזו תלכדותהוה הזו הזדהותהמובן ש

חשדנות האמון וה- אי. ן לבין עצמםאיראהשונים במיעוטים בני ה ביןאמון וחשדנות ארוכות -אי

- לא/פרסי"שקרית הדיכוטומיה הסביב פריפריה או להראן שבין טנסבו סביב ציר העריצות  הללו

העם " המכּונהקיים היום באיראן מושג  לא, שורות אלו שקרית מהבחינה הזו שלדעת כותב( "פרסי

עודנה קשה  תסופי הללו את ההבחנותהדרך לסלק ). זושכדיכוטומיה שסביבו נוצרה ו ,"הפרסי

 .וארוכה

זה הוא שהיום כל האיראנים תומכים המשותף המצפון ן הלהבין מ אפשראבל מה ש

על עדויות  ,כל הפחותל ,מבוססתהבחנה אזוהי . "עבור כל האיראניםבאיראן "תפיסה האומרת ב

 .לווהיא ברורה לעיני כ ,מקרב התנועה הירוקה ותומכיה

כאשר מיליוני החברים והתומכים של התנועה הירוקה ברחבי  ,בתנאים הנוכחיים עיקרב

מבינים כי במהלך העשורים  ,ואפילו פעילי אופוזיציה שאינם מגדירים עצמם חלק מהתנועה ,איראן

כול יכולים ה, לכן. שונים של איראןהכלפי העם באזורים  ותת מופנּוטליהאחרונים האפליה והברּו

, תרבותי, גזעי, איש נתון לרדיפת השלטון על רקע אתניאין לרכז את מאמציהם ליצירת איראן שבה 

 .השתייכות לאסכולה דתית וכיוצא באלה, דתי, לשוני

מדינה שבה  ":עבור כל האיראניםבאיראן "מבקשים היום תומכיה של התנועה הירוקה 

להיות  ונם הוארצוכל  ,ואחריםלורים , ערבים, מזנדראנים, כורדים, ים'בלוצ, אזרים, תורכים חיים

באותה מידה הם רוצים להיות מעורבים . שאר בני ארצם לצדמזכויות שוות  תאיראניים וליהנו

השונות בשנתיים  ֹותַּבְּגָזרהזדהות והתלכדות הורגשו היטב  לאלו שדוגמאות . בקביעת גורל המדינה

  .האחרונות

 ותדות הטריילכה של תחושות המשותף והמר קולקטיביאותו מצפון  מלבד השמדה של, לכן

ת היוצרות מחלוקות ומעוררות רגשות ימת דגש על תפיסוֹ ׂש עלולה, פיצולשל בתחושות הישנות 

ות הלגיטימיות של את האפשרות להגנה על הזכוי ניכרלהפחית באופן  ,או רצון לעצמאות ייםבדלנ

, למרבה הצער, וזסטאן'בח לאחרונה האירוע שהתרחש, כך. תחת דיכוי ברחבי איראן הנתוןכל העם 

                                                 
שהמשטר באיראן האשימֹו בחברות בארגון מחתרת כורדי , פעיל זכויות אדם ועיתונאי איראני ממוצא כורדי, מורה  2

  .בדלני מיליטנטי והוציאֹו להורג
רק לאחר הוצאתה להורג עודכנו משפחתה ועורך דינה . איראנית ממוצא כורדי שהוצאה להורג עם פרזאד כמאנגר  3

  . בעניין
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ר על שמירה על ּבֵ וזסטאן לשיח המדַ 'העביר את הדיון מנושא הגנת הזכויות הטבעיות של אנשי ח

 4.האחדות הטריטוריאלית של איראן

צורך למגר את כל  חולקיםים כל האיראנים שבתנאים הנוכחיאת העובדה אם אנו מקבלים 

לשרוד עד  "טוב להיות ביחד"רגשות של ההם חייבים להתיר לאותן  הרי, סממני העריצות והאפליה

את הרגשות המשותפים שיש לאיראנים כיום ותביא , לא ספקב, תפרוםבדלנות  התעוררות של. הסוף

לא לתנועה הירוקה ולא לכל , דלניםלא לב – אין ספק כי הפיצול הזה לא יישא רווח. לסופם

  .האיראנים

                                                 
את ההפגנות האלה ערכו  . וזסטאן'בירת מחוז ח, )או אחוואז(הכותב מתכוון להפגנות שאירעו לאחרונה באהוואז   4

  ". האביב הערבי"תושביה הערביים הסונים של המחוז בהשראת 
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  סאטירה 

  *אסף דוד

  התנצלות מאוחרת לפני בת היענה ובנות מינה 

  )2011במארס  23, דסתור- אל(ֻזְעִּבי -אחמד חסן אל

האמיץ ובעל התודעה , הפיקח, ר כי הוא היצור החכםיהירותו של האדם גורמת לו לחשוב תדי

מסיבה זו הוא נוטה להשוות את מנהגם של היצורים השונים למנהגו . המפותחת ביותר עלי אדמות

ושיפוטו צודק , נקודת המוצא של האדם היא כי מחשבותיו נכונות תמיד. יהא שגוי אשר יהא, שלו

  . תמיד ובלתי ניתן לערעור

לא הייתה ברייה , תיבת נוח והגנה עלינו ועל בעלי החיים שלנו מהמבול מיום שנשאה אותנו

על . בין שהייתה ידידה שלהם ובין שהייתה עוינת אותם, שניצלה מפגיעתם הרעה של בני האדם

את ; את התיישים דימינו בלעג לקשי עורף; החמורים צחקנו והחשבנו אותם סמל של כסילות

ובנות היענה הן ; הקופים אנטיפתים; הטווסים רברבנים; יעההשפנים הפכנו לרמז לפחדנות ולכנ

  .סמל לאיוולת

אנשי טלוויזיה ובעלי טורים , פרשנים, מזה זמן מה שמתי לבי לשימוש השגור בפי קריינים

את כבודה . לציון טעויותיהן של ממשלות ערב או אופיים של מנהיגים ערבים" כמו בת יענה"בביטוי 

. ואת האכזבה מהגנרלים הפילו עליה, וי כמה מהמשטרים הערביים בשמהשל בת היענה ביזו בכינ

אולי היא . כל זה הוביל אותי לנסות להסביר באופן מדעי מדוע טומנת בת היענה את ראשה בחול

  ? חכמה מהאדם ששופט אותה בצורה כה מחמירה

שש בת היענה לחלוטין לא טומנת את ראשה בחול מח: חשפתי את האמת המרעישה, ובכן

היא עושה זאת כדי להשתמש בראשה כרדאר שיאתר את מדרך כף רגלו של ! שמא תראה את אויביה

היא גם נוקטת את תחבולת טמינת הראש במטרה להיראות בעיני . מרחקו ממנה ויעד פניו, האויב

  . ולהרחיקם ממנה בדרך זו –בשל נוצותיה הסבוכות  –טורפים כשיח קטן 

פה על - להגיש לה התנצלות בכתב ועל, בני האדם, לכן עלינו .בת היענה מצליחה בכך לרוב

מנהגה חכם מזה של לא מעט בני אדם וגם של כמה וכמה משטרים . העוול שעשינו לה דורות רבים

הרברבנות , הפחדנות, קִשי העורף, באותה הזדמנות כדאי שנתנצל לפני סמלי הכסילות. ערביים

  .ם אותם בכל אלה מדי יום ביומוישנם ערבים שניצחו ומנצחי. והאנטיפתיה

                                                 
דוקטורט במכון טרומן לקידום השלום ומורה מן החוץ -הוא חוקר בתר) assafd@mscc.huji.ac.il(אסף דוד ר "ד *

והעורך האחראי הראשון של כתב " רוח מזרחית"מייסד ; במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים
  . העת

http://www.alrai.com/pages.php?opinion_id=14911
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  המיליארדרים החדשים
  )2011במרס  20, יום-ערב אל-אל(ישאן 'יוסף ע

מעלעלים וצופים בחוסר אמון מוחלט בידיעות על הונם של המנהיגים , ומעיםש, אנו קוראים

קרובי משפחתם , צאצאיהם-צאצאי, אחיותיהם ונכדיהם, בניהם ובנותיהם, הערבים המודחים

 –לא מיליונים  –לא אנחנו ולא העולם כולו מסוגלים לתפוס כמה מיליארדים . ומשפחות נשיהם

  .הארמונות והקרקעות, ן"בל נשכח את הנדל. עולם והבנקים שלהןחולקו ביד נדיבה בין מדינות ה

רעיית נשיא הפיליפינים , לפני שני עשורים או מעט פחות השפיל העולם עד עפר את אימלדה

אולם בינתיים . אחריה היו אחרים. בגין ארון מלא נעלי יוקרה וכמה מיליוני דולרים, המודח מרקוס

כל נשיאי העבר לא עולה כדי היקף שחיתותו של מנהיג ערבי  הוכח כי סך כל היקפי השחיתות של

רעייתו של בן עלי לועגת על רעייתו של מרקוס  1.בן עלי' ַהאְרִּבין-ֶזין אל'אחד מסוגו של מבארכ או 

סוזאן  2,סוס-חשוב לזכור שדמי הכיס של ֻאם אל. בגין תפרנּותה ורדיפתה אחרי מוכרי נעליים

  .ת הפושה ביבשת שלמהשווים לבדם לשחיתו, מבארכ

אני מציע לחברות העלובות שנהגו להציג לנו את רשימות העשירים המובילים בעולם לטמון 

הכיצד לא נכנסו המנהיגים הערבים לרשימותיהן . את ראשיהן בחול או בכל דבר אחר מחמת הבושה

! עד כה בלבדשלא להזכיר שעושרם העצום מבוסס על מה שאּותר ! ?אף על פי שהיו העשירים ביותר

  !אני לא מדבר על מה שהוסתר והוחבא עד לרגע התקנת מאמר זה לדפוס

כל העולם כולו מתעלם ! שנאת זרים! זו גזענות. פחחח. מה שמו, או השני. אלק, ביל גייטס

  !שהטמינו את ראשי כולנו בחול, מהמיליארדים של המנהיגים הערבים

עשרה , אפשר להבין מיליון. דים מבני עמואינני מבין כיצד אדם יכול לבזוז מיליאר, אגב

האם הוא מתכוון להבטיח את עתידם של צאצאיו עד סוף ! ?מה יועילו לו! ?אבל מיליארדים. מיליון

  ?המאה הנוכחית

  

  

                                                 
', מהפכת היסמין'בעקבות  2011לט מהמדינה בינואר לאחר שנמ. עאבדין-שמו של נשיא תוניסיה המודח הוא זין אל 1

  .ברח –הארבין על שם הפועל ַהַרּב - דבק בו הכינוי זין אל
 כך, "צטיף אבו" ולמצטפא "ל'ח-אל אבו" קוראים ליל'שלח כשם. בערבית החיבה כינויי מבנה על כינוי זה מבוסס 2

 ."סוס-אל אם" לקרוא אפשר 'באות ס מתחילים ששמותיהן לנשים

http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx?ac=\opinionandnotes\2011\03\opinionandnotes_issue1254_day20_id311950.htm
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  ):ד'ע- אל', אג'עמאד חג(אביב העמים הערבי בקריקטורות 
  

  
  ".בקשות המאזינים"לשעבר  –" העם רוצה"הגיעה שעת התכנית , צופים יקרים: 2011באפריל  22
  
  

  
/ הרפורמה , יקירתי/ איזו ארומה , בשל הפרי: הרפורמה לשיטתו של המנהיג הערבי: 2011במאי  8

/ רפורמה  –בחירתנו האסטרטגית / רפורמה , מבפנים! / תהיה לנו רפורמה/ כל מאוויי ברפורמה 
  !שיכין את הפלטפורמה/ רק ִקראו לאחראי / הרפורמה , נשמתי

  
  

  
  .ללא מלים: נאום אסד: 2011ביוני  22
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ברשתות ' חופשיים'מהפכת קבוצות ה – 2011; מהפכת הקצינים החופשיים – 1952: 2011ביולי  25

  החברתיות
  
  

  
   הדיכוי במשטרי רמדאן תותח: 2011באוגוסט  1

  
  

  
ביב ואהרי המחמיא למהפכות הא'ט-בעקבות פרסום הקלטה של אימן אל: 2011בספטמבר  14

ואהרי 'טומימין יוצא , "הפגנה שלווה"ו" לא לאלימות"משמאל עומד המהפכן עם ססמאות : הערבי
  !".בני', נכון'שאלוהים יכוון אותך לאסלאם ה: "וקורא', קאעדה-אל'על חגורתו רשום , מביוב
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במרכז ; משמאל למטה המעצמות: פרח האביב הערבי מרוסס בחומרי הדברה: 2011בספטמבר  27
  .ומימין למעלה משטרי הדיכוי והשחיתות; ות האופל והטרורכוח

  
  

  
עד אפס  ההיסטוריה של האשפה ממלאים את פח הערבי העמים אביב צעירי: 2011באוקטובר  25

  "האפשרית במהירות הזבל פח את להרחיב נא": ההיסטוריה שר; מקום
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  שירה מן המזרח התיכון

 סרגון בולוס
עצם אחרת של "ירים של המשורר העיראקי סרגון בולוס מתוך הקובץ בגיליון זה בחרנו עוד שני ש

  .שממנו נלקחו השירים בגיליון הקודם, ]2008; קּבילה- רא לּכלּב אל'מה ֻאְח 'ַעְט [" כלב השבט

  חֹול ַּגְרִּגיר
  ְלהֹוִסיף ֶׁשֶאְפָׁשר ְּכמוֹ 

  ַלְּזַמן חֹולַּגְרִּגיר 
 ָאנּו ִלְכֹּתבָּכ ּכֹוְתִבים ָאנּו ֶאת ֶׁשְּיכֹוִלים 

 .ַעל ׁשּורֹות ַהַּדף ַהֶּזה
 ּוָמה ֹּתאַמר, ַהִאם ִיְלַעג ָלנּו ַהְּזַמן

 ַעל ֶהָחָלל ַהַּמְפִחיד ְּבִהְתַּפְּׁשטּותוֹ 
 ?ַעד ֵאין ֵקץ

 
 ִמָּלה ֶיְׁשָנּה

 ַהְּמַנֶחֶמת אֹוָתנּו ִּבְצִליֶליהָ 
 ,ְּבַיְרְּכֵתי ַהִּזָּכרֹון ִדיםהֲ  ְַּמַהדְ ה
 ִמָּלה ף ֵאיןוֹ ּסּבַ  ַא

 .ַהּיֹוַדַעת ֵּכיַצד ִהיא ַהֶּנָחָמה
 

 ַּתֲחִליף ןָלהֶ  ֵאין, ֹזאתְוִעם 
 ֵמָאז ָיְרדּו ֵאֵלינּו ַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה

  .ַהִּׁשּכֹור ֵמַהְּבִריָאה י ַהּבֹוֵראמֵ ִמְּׁש 
 
  ָאַמר ָלנּו  1'אגלָ חַ - אל

 ֶאְפָׁשִרית) ָלֵאל(ִּכי ַהִהְתַחְּברּות 
 ,ַהַּגְרּדֹוםַרק ַעל ְקֶצה 

 ִפים ֶׁשָהיּו ַּפְחָדִנים ִמֶּמּנּוַא ַהּצּו
 .ִהְכִחיׁשּו ֶׁשּזֹוִהי ָהֶאְפָׁשרּות ַהְּיִחיָדה

 
 ,ִיָּתֵכן ֶׁשָּכל ַהָּללּו צֹוְדִקים
 ֶׁשֵּכן ָהרּוַח ְּכָׁשִליַח ֹּדַאר 

 ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ְּכֵדי ְלָהִביָאם
 ,ֵהיָכן ֵהם ַהְּקרֹוִביםַא , ֶאל ַהְּקרֹוִבים

 ?ּוִמי ְיכֹוִלים ֵהם ִלְהיֹות, ְלַדְעְּת
 

 ַהַּלְיָלה מּוָכן ְלַקָּבַלת ַהֵּנס, ְוִעם ֹזאת
 ְּבָכל ֶרַגע, ְּבָמקֹום ָּכְלֶׁשהּו

 
  ְוַהַּנְרִקיִסים ְמַכִּסים ֶאת ְּפֵני ָהֲאָדָמה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ראֵ ּבְ ל הַ ה אֶ לָ יְ ּלַ ת ּבַ דֶ רֶ יו ׂ ַאּׁשּורֵאם 
  ?רַאּׁשּו ֵאם לֹוםְש  ּוַמה

  רּוָסההֲ הַ  ְּבִעיִרי ֶׁשִּבַּקְרִּתיּכְ , יִמְׁשַּפְחּתִ  ְקרֹוֵבי ֶאת ָׁשַאְלִּתי
  ֲאֻרּכֹות ָׁשִנים רחַ ְלַא, ֹותִמְלָחמ ַּבֲעַׁשן ָהֲעטּוָרה

  ִּתיֵמיִנקְ  ֶׁשָהְיָתה ַאּׁשּור ֵאם יָכןהֵ ... תֵהָעְדרּו ֶׁשל
  ר ִמָּכל ָהעֹוָלם ַהֶּזהָהָרָחב יֹותֵ  ִעם ָחָזּה

  ,ֱאלֹוַהי, ְוִעם ָּפֶניהָ 
  ַעד ֶׁשִהְתַּכּסּו ֲאֶׁשר ְׁשִחיטֹות ַוֲאסֹונֹות ִחְּדדּו ֶאת ָּתֵויֶהם

  ?ַעד ִּכי ִהְתַקְּדׁשּו ָהֵעיַנִים, ְּבאֹוָתּה ִהָּלה
  ְיִדיִדי, ִעָּמנּוֵאל, ַסֵּפר ִלי

  ְמַבָּלהֵּכיַצד ִהיא , ֵהיָכן ִהיא: ַאּׁשּורֵאם ַעל 
  ְיִדיִדי, ַסֵּפר ִלי ִעָּמנּוֵאל? ִעּתֹוֶתיהָ  ֶאת
  ...ַאּׁשּורֵאם  ַיִּקיָרֵתנּו ַעל

  ֲאחֹות ּדֹוִדי ַהְּגדֹוָלה, ַאָּתה ִמְתַּכֵּון ְלדֹוָדִתי
  זֹו ִהיא ַּבֲעַלת ָהֵעיַנִים ָהֲעצּובֹות? ַאּׁשּורֵאם 
 ֶבֶרת ִׁשְבַעתַעד ִּכי ָאְמרּו ֶׁשִהיא ּגְ  ,הּדָ לְ ָהְיָתה יַ ֵמָאז 

  2תַהְּיגֹונוֹ 
  ֹותֶּדֶרך ַהִּמְדָּבִרּי ַהְּמַסֶּפֶרת ָלנּו ַעל ְּבִריַחת ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה

  ?ַעל ַהְיָלִדים ַּתַחת ַּפְרסֹות ַהּסּוִסים
  זֹו ִהיא ֶׁשָהְיָתה ְמָגֶרֶׁשת אֹוָתנּו ָּבֲאָבִנים ָּכל ֵאיַמת

  ַהְּקַטּנֹות ֹוֶתיהָ ֶׁשָּגַנְבנּו ֶאת ַעְגָבִנּי
  ּפֹוַגַעת ַא, ָּבנּו ֶׁשִּתְפַּגע ַמְזִהיָרה

  ?ַהֻּבְסָּתן ְּבֶגֶדר ַרק
  ֲאחֹות ָאִבי ַהְּגדֹוָלה, ּדֹוָדִתי, ַאּׁשּורֵאם 

  ְיִדיִדי, ַהְּנִדיָבה ּתְ ּוֵמיִנקְ 
  ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִמָּכל יֹוֵתר ָהָרָחב ֶהָחֶזה ַּבֲעַלת

  ,ַוֲאסֹונֹות ִחְּדדּו ֶאת ָּתֵויֶהםְוַהָּפִנים ֶׁשְּׁשִחיטֹות 
  ,ּומֹות ָהֲאהּוִבים ַוֲעִזיַבת ַהָּבִנים

  ִהָּלה ַּכּסּו ְּבאֹוָתּהַעד ִּכי ִהתְ 
  ּבֹוא ַהַּלְיָלה... ַעד ִּכי ִהְתַקְּדׁשּו ָהֵעיַנִים
  ,ּבֹוא ִעִּמי ְיִדיִדי. רְוַאְרֶאה ְל ֶאת ֵאם ַאּׁשּו
 .ַּבַּלְיָלה ֶאל ַהְּבֵאר ְנַבֵּקר ֶאְצָלּה ְּכֶׁשֵּתֵרד

 ִהיא אֹוֶמֶרת ֶׁשִנְׁשמֹות ַהֵּמִתים קֹוְראֹות ָלּה ְּבִסְבָלן
 ֶׁשֵּתֵרד ֶאל ַהְּבֵאר, ִמֶּמְרַחִּקים

 חֹורּׁשָ הַ ֵמָאז אֹותֹו ַהּיֹום , ּוְתַנֵחם ֶאת ְמֶתיהָ 
  .ּבֹו ֵהִביאּו ֵאֶליָה ֶאת ַאּׁשּורׁשֶ ַהּיֹום 

 :ִמַּמֲעַמִּקים ָזֲעָקהֶניָה ְּבַתְכִריִכים ְּכֶׁשָעְטפּו אֹותֹו ְלפָ 
 ֱאלֹוַהי

ף ֶאת ַהּקֹוץ   ?ַהֶּזה ִמִּלִּבי חֹורּׁשָ הִמי ִיְׁש
 ָׁשַמְענּו אֹוָתּה ְוִהְרַּכּנּו ֶאת ָראֵׁשינּו ּוַמה

  ?ִיְזֹקף אֹוָתם ֵמַעָּתה
 ּבֹוא ַהַּלְיָלה

 ּבֹוא ִעִּמי, ְוַאְרֶאה ְל ֶאת ֵאם ַאּׁשּור
 יְיִדידִ 

 ְנַבֵּקר ֶאְצָלּה
  .ְּכֶׁשֵּתֵרד ַּבַּלְיָלה ֶאל ַהְּבֵאר
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