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הקולות שהיו לפסקול המהפכות בעולם הערבי -
עכשיו בספר חדש בעברית

ספר חדש, "פסקול של מהפכות", מביא את השירים שהפכו לפסקול הטלטלות ברחבי העולם
הערבי, בלי אף קלישאה או נבואה פסקנית

ביום שלישי, 25 בינואר 2011, בשיעור על הקולנוע המצרי שהעברתי באחד המוסדות שאני מלמד
בהם, צפינו בקומדיה הפוליטית "שינה בדבש" (שריף ערפה, 1996) בכיכובו של עאדל אימאם. הסרט
מסתיים בסצינה שאין דרך לפרש אותה אלא כמרד עממי: אימאם מוביל את ההמונים לעלות על בית
הפרלמנט במחאה על אוזלת ידה של הממשלה בטיפול במגיפת האימפוטנציה שפשתה בקהיר. אל

מול חברי הפרלמנט וחיילי הצבא שנכונים להגן עליהם קורא ההמון "אהה....". לא "הסתלק מובארכ"
ואפילו לא "לחם, חירות, צדק חברתי". רק "אהה" ארוך ומתנגן. אחת הסטודנטיות בכיתה נעה

בכיסאה באי נחת והעירה שהיא לא מבינה את נרפותו של העם המצרי: "אתה מראה לנו כאן סרטים
עם ביקורת חברתית ופוליטית, סרטים שיש בהם אפילו קריאה למרד, אז איך זה שהם לא יוצאים

לרחובות באמת? מה הטעם בכל זה?" בחוסר ביטחון בולט הסברתי לה שאנחנו בסך הכל נמצאים
בנקודה מסוימת בזמן ושאין לדעת מה יילד יום. "בדבר אחד אני משוכנע", הוספתי בכל זאת,

"כשבמצרים ייצאו לרחובות הם לא יוותרו, העולם כולו ישמע על זה". לא חלמתי שממש באותו יום
תתארגן בכיכר תחריר הפגנה, שממנה לא ישובו אנשים לבתיהם עד להפלת מובארכ מהשלטון, רבים

מהם גם לאחריה.

כמעט שנה וחצי מאוחר יותר, במוסד אחר, בקורס אחר, התארחתי בשיעור של מרצה שביקש שאדבר
על הקולנוע שלפני המהפכה. הלה הספיד את המהפכה במצרים, על שבראשיתה נשאה בשורה של

שחרור ו"בסופה" העלתה את שלטון האחים המוסלמים. סיפרתי להם על אותו שיעור מלפני שנה וחצי
וסיימתי בכך ש"גם עכשיו אנחנו נמצאים רק בנקודה מסוימת בהיסטוריה, ואולי זה לא 'סופה'. אם
יחליטו המצרים שמורסי לא טוב להם ייתכן שיעיפו גם אותו". ושוב, לא תיארתי לעצמי שבתוך זמן

קצר יתעורר גל מחאות חדש שבסופו יבצע הצבא הפיכה וידיח את מורסי.

זה סיפור אמיתי. אני נשבע. יש לי עדים. אבל אני נשבע גם שלא באמת ידעתי מה אני אומר שם,
בכיתה, בשני המקרים. אז על סמך מה אמרתי את מה שאמרתי? סתם. באמת שסתם. היגיון בסיסי

כזה, שאומר שבכל רגע נתון אנחנו נמצאים בנקודה מסוימת על ציר הזמן, שאין באמת דרך לדעת מה
יילד יום, ושעדיף להשאיר את התחום הזה לקוראים בקלפים ובקלפיות. וכן, היו גם כמה סרטי קולנוע

שראיתי, או רומנים שקראתי, שעלו מהם תחושות תסכול ומיאוס, אבל גם ביקורת ומחאה. ובמיוחד
שירים. שירים בשפה יומיומית ופשוטה, ישירים, חפים ממטפורות קלישאתיות, כאלו המביעים תסכול

מהשחיתות, מהמצב הכלכלי והחברתי, מהניצול ומהמנהיגים עצמם.
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לשירים האלה, "השירים שליוו את הטלטלות במדינות ערב בשנים 2015-2010", מוקדש הספר
"פסקול של מהפכות", שיצא לאחרונה בהוצאת מינרוה. המחברים, נעמה אביעד ונועם זיצמן, שעבדו
יחד כחוקרים בכירים במרכז למחקר מדיני של משרד החוץ, אספו שירי מחאה מרחבי העולם הערבי,
בחרו מתוכם שלושים על פי מידת הפופולריות שלהם, תירגמו אותם לעברית, האירו הארות, כתבו על

הקונטקסט הפוליטי והחברתי שבו נוצרו, וקיבצו אותם בספר בלוויית תקליטור. שלא כמקובל בקרב
"מומחים לעולם הערבי", משתדלים אביעד וזיצמן שלא לחטוא בקלישאות המוכרות לעייפה. כבר

בכותרת הספר, למשל, הם נמנעים מלומר "השירים שליוו את האביב הערבי", שהרי גם הם יודעים
היטב כי לא מעט מאלו שכינו בתחילה את גל המחאות והאירועים "האביב הערבי" מיהרו לחרוץ את

גורלו כ"חורף האיסלאמי" (אף שדווקא המשטרים הערביים הם שנאבקים יותר מכל באיסלאם
הקיצוני). שלא כנטייתם של מומחים רבים, גם נמנעים השניים מלשמש כאצטגנים לעת מצוא,

ונשמרים מלקבוע לאן יובילו הטלטלות. בהבינם ש"התהליך עודנו הולך ומתעצב" ובצניעות השמורה
למי שאוהב את מושא מחקרו, כל שהם מבקשים הוא להשמיע את קולותיהם של נשים וגברים

ממדינות ערב, שהפכו לפסקול של האירועים שהחלו בדצמבר 2010 בתוניסיה. "זה כמו סרט ערבי",
הסבירה אביעד באירוע ההשקה לספר בחנות "סיפור פשוט" בשבוע שעבר, עם ההתחלה הטובה,

וההתפתחות הדרמטית, וההמשך העצוב, "לכן קראנו לזה 'פסקול של מהפכות'".

הספר מחולק לארבעה שערים, שכל אחד מהם מציין תקופה אחרת בהתפתחויות הדרמטיות:
הראשון, "סיר הלחץ המבעבע", מוקדש לשירים שיצאו לפני תחילת האירועים, מביעים את "תקוות

ההמונים לשינוי" ו"מציגים את המצוקות והייאוש שהיו מנת חלקו של הציבור הערבי במדינות הללו".
בין אלו ניתן למצוא למשל את "מלתי חופשייה" של היוצרת התוניסאית אמאל אל־מת'לות'י, שהפך

לאחד מ"הימנוני" המהפכה, את "אין דרך חזרה" של מודי ראפ ומוחמד אוסאמה, או את "הסתלק" של
ראמי עסאם, המופנה למובארכ; השער השני, שער האופוריה וההצלחה, מציג מבחר שירים שיצאו

מיד עם הדחתם של זין אל־עאבדין בן עלי בתוניסיה ומוחמד חוסני מובארכ במצרים ומביעים את
תחושת הניצחון של ההמונים. בין אלה ניתן למצוא את "קול החירות" של אמיר עיד והאני עאדל, סולני
הלהקות המצריות "קאירוקי" ו"ווסט אל־בלד" בהתאמה, או את "המהפכה" של משורר המחאה המצרי

המפורסם ביותר, אחמד פואד נגם (שמאז הלך לעולמו); השער השלישי, "מי הזיז את המהפכה
שלי?", מתפרש על שנתיים ומביע את התפוגגות האופוריה ואובדן הסדר הציבורי. "כאילו התעוררו
מחלום או מליל בילויים ארוך", כתבו המחברים, "עלתה השמש, ועמה שבו וצצו אותן בעיות ישנות,

שלא רק שלא נפתרו במהלך אותם ימים ארוכים בכיכרות וברחובות, אלא שנוספו עליהן בעיות
חדשות". בשער זה ניתן למצוא שירים מרגשים וכואבים כמו "האביב הערבי" של הבה טוג'י, ששואלת
בכנות "על איזה אביב אני מדברת?"; ואילו שמו של השער הרביעי הוא כשמו של הראשון, "סיר הלחץ
המבעבע", לאמור שכביכול חזרו החברות המיטלטלות אל נקודת האפס, אבל היום יודעים המחברים
ש"סיר הלחץ" עשוי לשחרר קיטור בלבד אך גם לשוב ולהתפוצץ. השער הזה כולל שירים שמתארים
את ההתפכחות, ההרס והחורבן שהיו למנת חלקן של מדינות אחדות (סוריה, תימן ולוב) ואת השבת
הסדר הישן שהיתה מנת חלקן של אחרות (כמו מצרים), וניתן למצוא בו שירים כמו "פול קוויאר" של

ראמי עסאם, המבטיח, בנימה צינית כמובן, שלא לבקש עוד את הפלת המשטר, שכן "אנשים חושבים
שפול זה קוויאר/ אם הממשלה תפתח באש/ אנשים יאמרו מגניב, יציבות!".

בהקשר הזה, ולידיעת הקורא אביב גפן, בקיץ 2011, במקביל לאירועים הללו, התפתחה גם בארץ
מחאה. אולי לראשונה בתולדות המין האנושי התפתחה לה מחאה שהגדירה עצמה כ"מחאה לא
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פוליטית". בחיי. ממש ככה. ייתכן שעבור "דור מזוין" כשלנו אין זה מספיק שנבקש מהמולדת האהובה
שתיעור. עדיין דרושים שלנו שירי מחאה, כתובים במלים פשוטות, חפים ממטפורות ודימויים מרחיקים

ומנוערים מיומרות וודסטוקיות, שיוציאו אותנו לרחובות למחאה פוליטית. בדיוק החודש ימלאו שש
שנים למהפכה במצרים. ולמרות הסיסמאות שהתנוססו בשדרות רוטשילד, כאן זה ממש לא כיכר

תחריר.

 


