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משלחת הסופרים הפולנים, 

שהגיעה לאחורנה לביקור 

בישראל, לא הפסיקה לדבר 

בהערצה על תרומת היהודים 

לתרבות ולספרות בארצם

10 מחברון תצא מוזיקה
בראשית שנות השמונים צעק 

עמוס עוז בעפרה: "איפה היצירה 

המתנחלית". האם מאז נוצרה שם 

יצירה? מסע בעקבות המוזיקה, 

האמנות והספרות המתנחלית

ָפאִזיל חּוְסנּו ָּדְגַלְרָג'ה 
מתורכית: שלמה ֲאַבּיּו 

המים נבונים מאיתנו

ַהַּמִים ְנבֹוִנים ֵמִאָּתנּו, ַיְבִחינּו ָּבֶעֶרב ְלָפֵנינּו.
ְיַמֲהרּו ָלֶרֶדת ֵמָעל, ְּבֶטֶרם ַיֲאִפיל, 

ְּכָדג ָּגדֹול ֵיָעְלמּו ֵמַעִין,
ְּכִהָּמֵלט ַהַחּיֹות ָלָהר.

ַהַּמִים ְנבֹוִנים ֵמִאָּתנּו, ְמֻרִּצים
ְלִהְסּתֹוֵדד ְלַבָּדם ִעם ֵעִצים,

א ְּבֶחְבַרת ָהָאָדם.
ַיְפִקירּו אֹוָתנּו ְלַנְפֵׁשנּו. 

ַהַּמִים ְנבֹוִנים ֵמִאָּתנּוּ, ֵהם א ֵיָרְדמּו,
קֹוְרִעים ֵעיַנִים ְּגדֹולֹות ַלְּתֵכֶלת

ִּבְמקֹום ַחּיּוָתם.
ַיְמִּתינּו ָׁשם ְלסֹוד מֹוָתם.

מתוך "מעבורת בים השיש – מבחר מהשירה התורכית 
החדשה", שראה אור לאחרונה בהוצאת "קשב לשירה" 
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יהודים  אוהב  שלא  "פולני 
הוא לא פולני", הכריז יאצק 
ונשיא  פולני  סופר  מוסקבה, 
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 
גם  שהוא  הפולנים,  הסופרים  אגודת  של 
סופר ועיתונאי, יוצר ומנחה תוכניות תרבות 
בטלוויזיה; גבריאלה מאטּושק, היסטוריונית 
הסופרת־ וכן  ומתרגמת;  חוקרת  ספרות, 
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 

וכל חומר אחר הקשור אליו. 
לאחר מכן ביקרו הסופרים הפולנים בארכיון 
"גנזים" של אגודת הסופרים, קיבלו הסבר 
של  את כתבי היד  משה מוסק וראו  מפי 
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". 

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
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האוסף היהודי עניין אותם עד 
כדי כך שכאשר פנו לראות את 
בוטיצ'לי, הם איבדו סבלנות. 

חברי אגודת הסופרים הפולנים 
במוזיאון ישראל
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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 
שסבּה 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 
ֶז'גֹוָטה שעסק בהצלת יהודים. שלט במוזיאון 
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". /   
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ראש ארגון ֶז'גֹוָטה שעסק 
בהצלת יהודים. אנה לצד 

עץ הזית שניטע על שם סבה 
במוזיאון יד ושם

2

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". 

לונדון 2010
ליאנג ליאן

הּוא ָּכַתב:
"ָעֵלינּו ְלִהָּפֵגש ְּבָיָון

ֲהִכי טֹוב ְּבָחְרבֹות ַהִּמְקָּדׁש.
ֲאָבִנים ְלָבנֹות, ָׁשַמִים ְּתֻכִּלים

ְוָים ָּכחֹל ְמאֹד".
 

ֲאִני ֵהַׁשְבִּתי:
"ַאָּתה ֶּבֱאֶמת חֹוֵׁשב

ֶׁשֶּזה ֶרַקע טֹוב ִּבְׁשִביֵלנּו,
ְוא ֵאיזֹו ֲעָרָבה?

א ַנְצִליַח ְלַהְסִּתיר,
ָאנּו ִמְׁשַּתְיִכים ֶאל ַהַּבְרָּבִרים,

ֶׁשֵּכן ַהִּמָּלה ַהּזֹאת ַמְׁשָמָעּה 
ִמי ֶׁשֵאיָנם ּדֹוְבֵרי יָוִנית.

ְוָׂשפֹות ֲאֵחרֹות ָאנּו ַמִּכיִרים ְּבאֶֹפן ִׁשְטִחי,
ָרִׁשים". ְוא ִמן ַהּׁשָ

"טֹוב, טֹוב ְמאֹד.
נּוַכל ִלְׁשּתֹק".

ִמָּסִביב ִיְהֶיה ָּבִהיר ְמאֹד.
ָנִבין ֶּדֶרך עֹוֵרנּו.

ְּבִלי ִמִּלים
ְנַדֵּבר ְּבִׁשיָרה ְטהֹוָרה,
ִּבְקַדם־ָלׁשֹון ְמֻשֶּתֶפת

ֶׁשל ְּבֵני ָהָאָדם.
 

מפולנית: רפי וייכרט

אנה נסילובסקה 
הן 

ְשֵּׁתי ְקִׁשיׁשֹות ְמַרְכלֹות ַעל ּכֹוס ַיִין ַאֲחֵרי 
ֲארּוַחת ֶעֶרב:

ִהיא א ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְׁשפּוָיה ְלַגְמֵרי,
ִמְּפֵני ֶׁשַאְּת יֹוַדַעת ֵאי ֶזה ָהָיה:

ָעְמדּו ִעם ָהָאחֹות ִלְפֵני ְקֶרָמטֹוְריּום,
ָּדְפקּו ְּבַקְבַקֵבי ֵעץ,

ָאז ִהיא אֹוֶמֶרת: ַקר נֹוָרא, ִנָּכֵנס ְּכָבר,
ִּכי א ַאֲחִזיק עֹוד ַמֲעָמד.

ָהָאחֹות אֹוֶמֶרת:
א, ְנַחֶּכה עֹוד.

ֶרַגע.
ַהַּגז ִנְגַמר ְּבאֹותֹו ַהּיֹום.

ּוְׁשֵּתיֶהן ָׂשְרדּו.
ֲאָבל א ְיכֹולֹות ִלְהיֹות ְלַגְמֵרי ְׁשפּויֹות.
ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחָרת ְׁשֵּתי ָנִׁשים אֹוְמרֹות ִלי:

ֶאת ֶזה א ָׁשַמְעת.
ֵאיֶנּנּו ְמַסְּפרֹות ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ַהּזֹאת.

ַאף ַּפַעם.
ֶזה ִּבְגַלל ַהַּיִין.

ִּתְׁשְּכִחי.
ַּבּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ׁשֹוְתִקים.

ְׁשֵּתיֶהן ְּכָבר א ֵּבין ַהַחִּיים,
ׁשֹוְתקֹות.

ֲאִני זֹוֶכֶרת.
ָׁשַכְחִּתי ַרק ְּבִמי ָהָיה ְמֻדָּבר.

ַהִאם א ִּבי.
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