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על פי שלוש יצירות בספרות העברית
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מבוא

המהפכה האסלאמית באיראן )1979( היא נקודת ציון בשרשרת האירועים ההיסטוריים 

המכוננים של האסלאם בכלל ובאיראן בפרט. בסביבות שנת 1500 הכריז אסמאעיל הצפווי על 

עצמו כשאה, וכך כונן שושלת פרסית־שיעית באיראן.1 כ־400 שנה לאחר מכן גורש השאה. 

– עידן "הרפובליקה  ועם שלטונו החל עידן חדש  את מקומו תפס מעתה אייתולה חומייני, 

האסלאמית של איראן".

צומצמו,  או  בוטלו  הפרט  זכויות  המהפכה.  בעקבות  הפרט  בחיי  חלו  שונות  תמורות 

השגרה.  בחיי  ופגעו  הפרטי  במרחב  במישרין  שנגעו  ואיסורים  חמורות  הגבלות  והוטלו 

ביוגרפיים,  אישיים,  סיפורים  לשקף  שביקשו  אומנותיים  ביטויים  הניבו  אלו  תמורות 

סימבוליים ובדיוניים. 

הנוכחי  למשטר  התנגדות  חוויית  שעיצבו  ספרות  יצירות  שלוש  יוצגו  זה  במאמר 

באיראן ונכתבו בישראל: שתי יצירות נכתבו על ידי ילידי איראן שעלה בידיהם לברוח 

באיראן  הקורות  על  שכתבו  הסופרים  הארץ.  יליד  בידי  נכתבה  והשלישית  ממולדתם, 

מצבים  ולעיצוב  ריאליסטיים  מצבים  לעיצוב  שונים  ספרותיים  באמצעים  השתמשו 

בדיוניים. מטרתם של כל האמצעים שזיהיתי הייתה כפולה: להעביר לקורא את חוויותיו 

האישיות והמורכבות של הגיבור ולספר על קורותיו, ולהביע בגלוי את מחאת הכותבים 

נגד השלטון האיראני.2 

הפרט  כלפי  האיראני  השלטון  של  יחסו  על  והספרות  באיראן  המהפכה  על  הספרות 

מגוונות, לדוגמה: הרומן האוטוביוגרפי "על שתי רגליים וכנפיים" מגולל את סיפורו של 

עבאס קזורני, שבהיותו נער נשלח על ידי הוריו מאיראן מחשש שיגויס למלחמה;3 הרומן 

נוצרייה  נערה  נעמת,  מרינה  של  סיפורה  את  מגולל  מטהראן"  "האסירה  האוטוביוגרפי 

שנידונה למוות באיראן בגין ניהול תעמולה נגד הממשל, נשלחה לכלא ונאלצה להתאסלם 

ולהינשא לאיש ממשמרות המהפכה, שנהרג זמן מה לאחר נישואיה;4 הרומן האוטוביוגרפי 

אביב,  תל  אוניברסיטת  אביב:  )תל  קצר  מבוא  אסלאם:  שפר,  מירי  לדוגמה:  ראו  האירועים  לפירוט   1

2006(, עמ' 123-118.

על אמצעים לעיצוב מצבים ריאליסטיים ראו לדוגמה: עזריאל אוכמני, תכנים וצורות: לקסיקון מונחים   2

מצבים  לעיצוב  אמצעים  על   .268-265 עמ'   ,)1978 פועלים,  ספריית  אביב:  )תל  ב  כרך  ספרותיים, 
בדיוניים ראו לדוגמה: שם, "סמל", כרך ב, עמ' 13-11, 41-24.

עבאס קזורני, על שתי רגליים וכנפיים, תרגום: יעל סלע־שפירו )ירושלים: כתר, 2013(.  3

מרינה נעמת, האסירה מטהראן, תרגום: אינגה מיכאלי )אור יהודה: כנרת, זמורה־ביתן ודביר, 2011(.  4
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"אחרי טהראן: חיי החדשים", אף הוא מאת מרינה נעמת, הממשיך לתאר את קורותיה של 

נעמת לאחר שחרורה מן הכלא והגירתה לקנדה ואת דרכי התמודדותה עם הבזקי זיכרונותיה 

מימי מאסרה בכלא אווין הידוע לשמצה;5 הרומן "לקרוא את לוליטה בטהרן" מאת אזאר 

העזתה  לפיטוריה:  העילה  ועל  טהרן  באוניברסיטת  כמרצה  עבודתה  על  המספר  נאפיסי, 

הרומן  באיראן;6  לקריאה  שנאסרו  מופת  בספרי  בו  ולדון  לנשים  קריאה  מועדון  להקים 

הגיבור  התאקלמותו של  סיפור  את  המגולל  מולינס,  מג  מאת  מטבריז"  "סוחר השטיחים 

חושמנד בניו יורק ואת געגועיו לעיר הולדתו טבריז;7 הרומן "אני כותבת לך מטהרן" מאת 

דלפי מינואי, ילידת פריז ובת לאב ממוצא איראני, המגיעה לביקור קצר באיראן ב־1998, 

שהתארך לעשר שנות שהות באיראן, ואותן מתארת מינואי כמכתב בדיוני שמיועד לסבה 

– מדינאי ואיש רוח איראני בעברו.8 

רומנים אלו הם דוגמאות ליצירות שנכתבו בעקבות המהפכה האסלאמית באיראן, כמה 

גם  בשרם.  על  המהפכה  השלכות  את  חוו  משפחותיהם  בני  או  שהם  סופרים  בידי  מהם 

המאה  מסוף  בייחוד  ומגוונות,  עשירות  ספרות  יצירות  נכתבו  העברית  הספרות  במרחב 

היהודית  בתרבות  שעוסקת  זו  ובפרט  האיראנית,  התרבות  מרחב  על  ואילך,  העשרים 

וביוגרפיות  אוטוביוגרפיות  ספרי  נכתבו  למשל  כך  ובהליכותיה.  באורחותיה  שבאיראן, 

הדמות  של  בפעילותה  ומתמקדים  שונות  בתקופות  באיראן  היהודים  חיי  את  שמתארים 

נסע לטהרן   1949 ירושלים שביולי  יליד  כהן,  ציון  הביוגרפיה.  נכתבה  המרכזית שעליה 

בשליחות דוד בן גוריון כדי לסייע ליהודי עיראק הנרדפים, כתב על היהודים שחצו את 

הגבול בין עיראק לאיראן ועל עזרתו להעלות אותם למדינת ישראל;9 מאיר עזרי גולל את 

סיפור חייו כשגרירה הראשון של ישראל באיראן בתקופת השאה;10 ספר נוסף של עזרי 

הוא המשך לספרו הקודם, ומובאים בו פרטים חדשים על בני משפחתו ועל מעמדו החשוב 

של אביו בעיני השלטונות בתקופת השאה.11 נוסף לאלה יצאו לאור רומנים ריאליסטיים 

מרינה נעמת, אחרי טהראן: חיי החדשים, תרגום: שרה ריפין )אור יהודה: כנרת, זמורה־ביתן ודביר,   5

.)2011

אזאר נאפיסי, לקרוא את לוליטה בטהראן, תרגום: אופירה רהט )תל אביב: ידיעות ספרים, 2005(.  6

מג מולינס, סוחר השטיחים מטבריז, תרגום: בלהה רוזנפלד )בן שמן: מודן, 2008(.  7

דלפי מינואי, אני כותבת לך מטהרן, תרגום: מנחם כרמי )תל אביב: אחוזת בית, 2018(.  8

ציון כהן, לטהרן וחזרה: מזכרונותיו של ציון כהן )חג'י( )תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור,   9

.)1995

מאיר עזרי, בעוז ובאהבת ישראל, 2981–5691: תולדות חיים )הוצאה פרטית, 2007(.  10

מאיר עזרי, אבינו ציון עזרי אמנו חנה עזרי לבית סני, )פתח תקווה: מירב שירותי הדפסה והפקה, 2013(.  11
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שמבוססים על סיפורים משפחתיים כמו למשל ספרה של שרה אהרוני המספר על חייה של 

הגיבורה סלטאנת, למן ילדותה העשוקה, נעוריה והתאהבותה בעלם יהודי עשיר ועד לחייה 

בדירה קטנה במדינת ישראל;12 והרומן של פרי סני המספר על דמויות במשפחה יהודייה 
בפרס בתקופה שלפני המהפכה האסלאמית.13

רומנים נוספים המבוססים על חומרים ביוגרפיים שראו אור הם, למשל: הרומן "במסלול 

ילדותה" המתאר את חייהם של יהודי אספהאן מנקודת מבטה של אג'בל הגיבורה ומתמקד 

ומתאר את עלייתם  ובאחותה מנורה,  כונסארי,  בתיאור בני משפחתה, בעיקר אביה, מולא 

ארצה בשנות החמישים של המאה העשרים עד להתאקלמותם במושב מסלול שבנגב, שבו 

התיישבו יוצאי פרס;14 והרומן "מול ההר בחומסר" המספר על הקהילה היהודית בכפר חומסר 

הסמוך לאספהאן ומתמקד בתחנות בחייו של הגיבור ניסים־חי שעולה למדינת ישראל, משרת 
בצה"ל ומקים משפחה.15

רומנים ריאליסטיים ללא זיקה למאפיינים ביוגרפיים בהכרח, הם, למשל, הרומן "חמניות 

מוכות ירח" המגולל את קורותיהם של שני בחורים יהודיים במחצית הראשונה של המאה 

העשרים ואת תפיסותיהם השונות במרחב של קהילות היהודים בערים יאזד ורפסינג'אן;16 

הרומן "סמטת השקדיות בעומריג'אן" המעמיד במרכז העלילה שני סיפורי חתונה של שתי 

נערות יהודיות, פלורה ודודניתה נזי, בכפר קטן בפרס;17 הרומן "החתונות שלנו" המתמקד 

באורח חייה וקורותיה של משפחת עזיזיאן שעולה מאספהאן ומתגוררת באולגה;18 והרומן 

את  ומציג  בישראל  פרסי שמתגוררת  ממוצא  משפחה  בהווי  העוסק  בנים"  ארבעה  "כנגד 
נקודת המבט של הגיבור הצבר על מנהגיהם של הוריו.19

שרה אהרוני, אהבתה של סלטאנת )תל אביב: הוצאת ידיעות אחרונות, 2009(.  12

פרי סני, תרנגול פרסי )כפר קאסם: אגם הוצאה לאור בע"מ, 2011(.  13

עופרה מצוב־כהן, במסלול ילדותה )תל אביב: גוונים, 2012(.  14

עופרה מצוב־כהן, מול ההר בחומסר )ירושלים: כרמל, 2017(.  15

אבי שמואליאן, חמניות מוכות ירח )ירושלים: כתר, 1992(.  16

דורית רביניאן, סמטת השקדיות בעומריג'אן )תל אביב: הוצאת עם עובד, 1995(.  17

דורית רביניאן, החתונות שלנו )תל אביב: הוצאת עם עובד, 1999(.  18

יוסי אבני־לוי, כנגד ארבעה בנים )אור יהודה: זמורה־ביתן, 1998(.  19
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רקע על שלושת הרומנים שעומדים לדיון

נוסף לספרות על תרבותה של איראן ועל חייהם של היהודים בה, מאז המהפכה האסלאמית 

האישי  במרחב  ובמבעים  המהפכה  בעקבות  שחלו  בתמורות  שעוסקת  ספרות  גם  נכתבת 

המושפעים מן המתרחש במרחב הציבורי האיראני. במאמר זה אבקש לדון בשלוש יצירות 

שעוסקות בכך: "מגילת זכויות הירח" של רון לשם,20 "אורגי החלומות מטהרן" של סעיד 

נכתבו  היצירות הראשונות  דנה.22 שתי  דניאל  לתלייה" של  חבלים  ו"שלושה  גאליפורוש21 

השלישית  היצירה  זרות.  לשפות  תורגמו  ואף  העברית,  בשפה  ישראליות,  מקור  כיצירות 

נכתבה במקור בפרסית, שפת האם של דנה, ולאחר מכן תורגמה לשפות אחרות, בהן לעברית. 

דמות  של  העיצוב  דרכי  את  בעזרתן  לבחון  ואבקש  לאור,  יציאתן  סדר  לפי  ביצירות  אדון 
המתנגד לשלטון האסלאמי האיראני.23 

ב"מגילת זכויות הירח"24 מסופר על חייו של קאמי, סטודנט צעיר בעיר טהרן המתגורר אצל 

דודתו שהייתה זמרת נודעת בתקופת שלטונו של השאה. עוד מסופר על היכרותו עם נילופר, 

נהגת מירוצים שקוראת תיגר על מגבלות השלטון על אזרחיו ועושה ככל העולה על רוחה.

לכאורה  נמסר  הסיפור  גאליפורוש.25  סעיד  חתום  מטהרן"  החלומות  "אורגי  הרומן  על 

לפייר לביא, המוציא לאור. ברומן מתואר עולמה של החברה האיראנית העממית תחת אימת 

דבר  את  שמסתיר  יהודי  נער  גאליפורוש,  סעיד  של  סיפורו  דרך  אחמדינז'אד  של  שלטונו 

יהדותו מהסביבה העוינת. הוא נחטף על ידי סוחר ילדים, מוכנס למרתף חשוך בחברת נערים 
נוספים, ונאלץ לעבוד בפרך באריגת שטיחים עד לבריחתו מהמקום.26

רון לשם, מגילת זכויות הירח )אור יהודה: כנרת, זמורה־ביתן, דביר, 2009(.  20

סעיד גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן )ירושלים: לביא פ. אינטרפרייז בע"מ, 2009(.  21

דניאל דנה, שלושה חבלים לתלייה, תרגום: טובה מהפכני )חולון: אוריון הוצאת ספרים, 2012(.  22

על הפלגים באסלאם ראו: מירי שפר, אסלאם: מבוא קצר, עמ' 91-79; על מאפייני השיעה ראו: שם,   23

עמ' 84-83, ועמ' 86; על שלטון אנשי הדת באיראן משנת 1979 ראו: שם, עמ' 85.

רון לשם הוא סופר ישראלי צעיר, צבר שאינו ממוצא פרסי. באמצעות האינטרנט נחשף לשם לאתרים   24

שבהם גלשו צעירים מאיראן והתכתב עימם כשנתיים. כך התוודע לסגנון חייהם המערבי להפתיע, 

346, וגם  352-345, עמ'  שוקק החיים והתוסס. ראו: רון לשם, מגילת זכויות הירח, אחרית דבר, 

 https://www.mako.co.il/entertainment-culture/lit/Article-737edf984c39521006.htm

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן.  25

פייר לביא הוא יליד איראן שעלה ארצה בילדותו ושירת בצה"ל כקצין ביחידת מודיעין מובחרת. לביא   26

מציג עצמו כמספר בעל קשרים עם גורמים ביטחוניים של מדינת ישראל, בקיא בתרבות האיראנית, 

http://www.ktav.co.il/author.asp?WriterID=102 .בלשונה ובמנהגיה
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גם "שלושה חבלים לתלייה", מאת דניאל דנה, נכתב בעקבות המהפכה. הרומן מגולל את 

סיפורו האוטוביוגרפי של דנה שנולד למשפחה שיעית משכילה, שירת בצבא האיראני ונסע 

להמשיך בלימודים גבוהים בצרפת. דנה מנסה להילחם בשלטון חכמי הדת בכל דרך אפשרית, 

במחאה סמויה וגלויה, ממקומות שונים בעולם. אחריתו של הרומן מספרת על החלטתו של 

דנה להתגייר ולקשור את גורלו בישראל ובדת היהודית.

בסגנונו  ושונה  יותר  סובלני  אחר,  עידן  שידע  הפרט,  בעולמו של  המפליגות  התמורות 

השונים  החיים  בתחומי  לשינויים  האיראני  האזרח  של  ומודעותו  הדת,  חכמי  משלטון 

המתרחשים בעולם המערבי, כל אלו יוצרים מתח מעורר סקרנות, ונראה שגם בקרב סופרים 

מתח זה מצית את הדמיון. שאלותיי הן כיצד מעוצבת דמותו של המתנגד לשלטון השיעי, מהו 

יחסו לשלטון זה, מהו יחסו לארצו, מולדתו, וכיצד הוא מעריך את סיכוייה של מולדתו לזכות 

במנהיגות ליברלית ושונה מזו של שלטון חכמי הדת. 

אותנטיות בטקסט הספרותי

להתייחס  ראוי  רב.  משקל  שלפנינו  הרומנים  כדוגמת  בדיוני  בטקסט  האותנטיות  לשאלת 

לאופנים שבהם נרקמת האותנטיות, לחומריה, קל וחומר בעיצובה של דמות ממשית היסטורית. 

"אותנטיות" מוגדרת כאמיתיות, מקוריות, אמינות.27 בסוגיית האותנטיות הטקסטואלית אפשר 

לבחון תחומים שונים כגון השפה, הן הלשון הן הסגנון, או תחום התאולוגיה, למשל, אילו 

ערכים סקרליים, דתיים או מסורתיים, מכיל הטקסט וכיצד הם מוצגים.

פילוסופים שונים נתנו דעתם לסוגיה זו. סרן קירקגור מתייחס אל מכלול חיי הסובייקט 

והווייתו של בן אנוש, ומסביר כי יש באפשרותו של "אני סתמי" להפוך ל"אני ייחודי" אם 

ישאף האדם "להיות הוא עצמו באופן שלם".28 את הניסיון של האדם להיות הוא עצמו כינה 

)הסובייקט(  האני  של  בהעמדתו  מאופיין  האותנטי  האדם  האותנטיים".29  "החיים  קירקגור 

מול הסביבה )האובייקט(. האותנטיות היא "ההתאמה שבין עצמיות האישיות ופנימיותה לבין 

לקסיקון לועזי-עברי )ראש-העין: פרולוג מוציאים לאור, 2000(, עריכה עברית: יהודית ידלין וענבר   27

פטרבורג, עמ' 45.

סרן קירקגור, חיל ורעדה, תרגום: איל לוין )ירושלים: מאגנס, תשמ"ו(, עמ' כ'.  28

שם.   29
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עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

גילוייה החיצוניים, יהיה תוכנם אשר יהיה".30 טענתו של קירקגור היא כי האדם כסובייקט 

יכול להגשים את הפוטנציאל האותנטי הטמון באישיותו אם יתגבר על הכללי ויעמיד את עצמו 
"מעל ומעבר לו".31

הנס גאורג גדמר מנתב את עניין האותנטיות לשאלת האמת שתיחשף בטקסט זה או אחר. 

הוא טוען שהשאלה המהותית היא מה טיבו של המידע שיופק כתוצאה מההבנה האותנטית של 

הטקסט.32 טענתו של זאב לוי בהקשר זה היא כי "ההרמנויטיקה אינה צריכה לשמש מתודה 

מדעית להבנת טקסטים בדומה למתודות חקירה בתחומים אחרים של הניסיון האנושי, אלא 
תפקידה להבטיח הבנה, ובאופן כזה להתקרב אל האמת".33

יעקב גולומב עוסק בשאלת ביטויי האותנטיות האופטימליים בשטחי האומנות השונים. 

שאלתו היא "כיצד לדבר באופן חיובי על אידיאל האותנטיות, שמטבעו חומק מכל תביעה 

והגדרה חד־משמעית".34 לטענתו, כדי להצביע על דפוסיה יש להניח "אמות־מידה נורמטיביות 

סגנונות  של  דידקטי  "ניצול  להיעשות  יכול  שבו  הספרות,  בתחום  מצויות  ואלו  כלשהן", 

ספרותיים שונים, שהעיקרי בו הוא האירוניה".35 גולומב טוען כי מגוון הסוגות הספרותיות, 

דרך  לתודעת הקורא שאין  להביא  כלי  רב־גוניות המשמעויות שיוצרת הספרות, הם  "כמו 

וכי להיות אותנטי פירושו להמציא לעצמך את דרכך ואת  ומוגדרת אל האותנטיות,  יחידה 
דפוסי חייך".36

נבחן אפוא את האותנטיות בשלוש היצירות. האם הן מתארות באופן אותנטי את התנגדותו 

של היחיד לשלטון חכמי הדת באיראן? עד כמה הובע הנרטיב של ההתנגדות באופן ייחודי 

בכל יצירה?

שם.  30

שם.  31

זאב לוי, הרמנויטיקה )תל-אביב: ספרית פועלים, 1986(, עמ' 116.  32

שם.   33

יעקב גולומב, אביר האמונה או גיבור הכפירה )ירושלים: שוקן: 1999(, עמ' 39.  34

שם.   35

שם, 41.  36
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בין ספרות והיסטוריה

אריסטו מניח שיצירה אומנותית היא מימזיס, חיקוי, דהיינו "עיצוב או גילום של משהו בעולם 

האנושי שנעשה בדרך מיוחדת".37 דרכים מיוחדות אלו הן אמצעי עיצוב המבקשים לחקות 

את המציאות בדרך אומנותית. קביעתו של אריסטו ש"הספרות נעלה מן ההיסטוריה" משום 

וזאת  סוג הדברים שעלול לקרות",  בני האדם, "את  שהספרות מציגה אמיתות כלליות על 

לעומת ההיסטוריה שמציגה רק את ה"דברים שקרו", סייעה להגדרתן ולהתפתחותן של שתי 

הדיסציפלינות זו נגד זו בתחומים ברורים ונפרדים. אריסטו הבליט בהיסטוריה את המנייה 

הכרונולוגית של האירועים, שהביאור הנסיבתי אינו נלווה לה, ללא תאוריה כלשהי, ובקצרה 
"ללא סיפור".38

הנחתו של אריסטו הייתה כי כשהופכים מיתוס מוכר לסיפור מעשה אפי, עלילתי, יש בכך 

פואזיס, עשייה מסוימת. כלומר, זוהי המצאה יוצרת ולא רק פעולה של שחזור ואזכור של 

נתונים ועובדות. היוצר נעזר גם בדמיון ובפיקציה כדי לתאר את האירועים, ואינו כותב אותם 
כהיסטוריון הרושם תאריכים ואירועים כפי שאירעו.39

הנחות אלו מחדדות את ההבדלים שבין ספרות להיסטוריה. הן ישמשו במחקר זה לבחינתם 

המוצגות  והתפיסות  האירועים  ובחינתם של  לשלטון  המתנגד  דמות  העיצוב של  אופני  של 

בשלוש היצירות שיידונו להלן.

עמדת המספר ברומן

הסיפור  העברת  על  האחראי  הקול  הוא  המספר  חשוב.  תפקיד  הספרותי  בטקסט  למספר 

הרשות  "זוהי  מרוחו:  מאציל  גם  המספר  זו,  לאחריותו  מעבר  לאמיתה.40  כאמת  כעובדה, 

ביצירה הסיפורית המדווחת, הדוברת ולפעמים גם המפרשת לקורא את החומר הנמסר על 
ידה".41

שרה הלפרין, על ה"פואטיקה" לאריסטו )רמת גן: הקיבוץ המאוחד, 1978(, עמ' 19.  37

שם.  38

שם, שם.  39

 Irena R. Makaryk, editor, Cyclopedia of Contemporary Literary Theory (Toronto Buffalo  40

.London: University of Toronto Press, 1993), “Narrator”, p. 600-601

יוסף אבן, מילון מונחי הסיפורת )ירושלים: אקדמון, תשל"ח(, "מספר", עמ' 37.  41
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עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

המספרים בשלוש היצירות הם צעירים ילידי איראן שעדים לתמורות שחוללה המהפכה 

האיראנית בחברה בארצם. שלושתם מספרים את העלילה בגוף ראשון והם חלק ממארג 

הדמויות ושותפים פעילים במתרחש. בעניין זה טוען אוכמני ש"היצירה המונולוגית נוטה 

מעצם טיבה ]...[ להגביר את היסוד הלירי־סובייקטיבי ולהביא לידי פסיכולוגיזאציה של 

היצירה: האני המספר נובר בתוך עצמו, הוא־הוא הדמות הפועלת והנפעלת".42 ואכן, ניתן 

פנימי  תיאור  הרומנים  בשלושת  קיים  בעלילה,  השונים  האירועים  לתיאור  שנוסף  לומר 

אכזבה,  התאהבות,  פחד,  למשל  הגיבור,  המספר  של  בעולמו  המתרחשים  אירועים  של 

שמחה וכדומה. לאירועים אלה קשר סיבתי לאירועים החיצוניים שחווים הגיבור ודמויות 
המשנה.43

עמדת המספר ב"מגילת זכויות הירח"

המספר ב"מגילת זכויות הירח" הוא גם הגיבור, קאמי, נער מתבגר שבסיום לימודיו בתיכון 

כאזרחים  מגבלותיהם  את  היטב  מכירים  ומשפחתו  קאמי  טהרן.  באוניברסיטת  ללמוד  נוסע 

באיראן ומודעים לסכנות המאיימות עליהם אם יעברו על החוק. 

בדיקת  לעניין  רלוונטית  להיות  עשויה  המספר  נתון  שבה  ההתבגרות  שתקופת  נדמה 

עמדותיו לשלטון חכמי הדת.44 כשנודע לקאמי שחברו אמיר טימורי ביטל את נסיעתו לטהרן, 

משמע, לא ילמד עימו באוניברסיטה, קאמי חש "נסער ומבולבל".45 הוא עדיין נחוש לנסוע 

כאשר תוכנן, אך הוריו חוששים מפני לינתו במעונות בחברת זרים. אימו פותרת את בעיית 

המגורים ומודיעה לו שילון אצל דודתו זהרה, שאותה לא פגש מימיו. לאחר התנגדות מסוימת, 

קאמי מסכים להצעה. הוא מודה כי "אני לא אוהב לאכזב את אמא, ואיזו זכות יש לי להתווכח 

כשהמשפחה שוברת חסכונות כדי לממן לבן הזקונים תואר".46 

אוכמני, תכנים וצורות – לקסיקון מונחים ספרותיים מהדורה ערוכה מחדש ומורחבת כרך ב', עמ' 75.  42

על מאפייני "האירוע החיצוני והפנימי והתמורה" ראו: יוסף אבן, מילון מונחי הסיפורת, עמ' 60-59.  43

על מאפייני גיל ההתבגרות ראו למשל: עופרה מצוב-כהן, מפגש תרבויות בעולמם של מתבגרים )תל   44

אביב: רסלינג, 2013(, עמ' 18-15.

לשם, מגילת זכויות הירח, עמ' 14.  45

שם, עמ' 15. וראו גם עמוד 165: "אני ילד חלש של אמא קפדנית. גוננו עלי הרבה יותר מדי. הייתי כמו   46

אפרוח בלי כנפיים ]...[ אפרוח שלא יזוז לשום מקום ]...[ אבל החלטתי ]...[ להביא גאווה למשפחה, שלא 

יביטו בי בגועל ובחמלה, אני רוצה לגדול, אבל לא יודע לאן בדיוק ]...[ אין לי מושג".
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קאמי הוא מתבגר סקרן שנוטה להתנסות בחוויות חדשות, אך לעיתים נמנע מהשתתפות 

בחיי  השלטון  של  להתערבותו  מודע  הוא  השלטון.  חוקי  את  שנוגדים  באירועים  אקטיבית 

הסקילה  בעונשי  לאישה  גבר  בין  המפלה  האסלאמי  החוק  לפי  הענישה  את  ומכיר  הפרט 

למוות, למשל. את עמדתו הצינית כלפי ההבדלים הוא מביע בינו לבין חאמד החתול: "סקילה. 

כך קובע החוק: ]...[ תמצתי וביארתי בשביל החתול, שאלתי אותו – האם גם אתה שמת לב 

שזה לא הגיוני ]...[ כי גבר שנסקל קוברים רק עד המותניים, אז בטח שהוא יצליח לחלץ את 

עצמו ]...[ ואילו אישה קוברים עד לחזה, כשגם ידיה שקועות באדמה. אז איך תיחלץ עצמה 

ותברח?"47 בדבריו של קאמי נרמז חוסר האונים על שאינו יכול לשתף אדם אחר בביקורת 

הזו, אם מחשש שיאונה לו רע ואם משום שהמצב אינו ניתן לשינוי בין כה וכה. את אוזלת ידו 

כסובייקט שאינו יכול לשנות את המצב הוא מבטא בהיגדים ציניים נוספים: "למחרת שאלתי 

את שירין אם היא חושבת שהנחש נשלח מלשכת המנהיג העליון, או הנביא, להרחיק את שנינו 
מחטאים של תשוקה. היא לא אהבה את הבדיחה".48

קאמי  של  עמדותיו  על  ללמוד  ניתן  האישי  שבמרחב  והפשרנית  ההססנית  מהתנהגותו 

במרחב הציבורי, ביחסו להתנהלותו של השלטון והמגבלות שהוא מטיל על האזרחים. הדבר 

ידי  על  להורג  שמוצאת  נילופר,  חברתו  של  מותה  דבר  היוודע  עם  דרמטי  ביטוי  לידי  בא 

חייו.  ומאורח  ממנהגיו  משנה  אינו  אך  הידיעה,  את  לקבל  אומנם  מתקשה  הוא  השלטונות. 

אפשר שהתנהגות זו ממחישה את החשש של האזרח מידו האכזרית של השלטון.

עמדת המספר ב"אורגי החלומות מטהרן"

ב"אורגי החלומות מטהרן" נעשה שימוש מורכב וחתרני בפונקציית המספר. שמו הבדוי של 

המחבר, שאליו מיוחסת כתיבת הרומן, הוא כשמו של הגיבור, סעיד גאליפורוש.49 פונקצייה 

נוספת בקבוצת המספרים הוא הסופר פייר לביא המבקש לשכנע את הקורא שסיפורו של 

את  שפגש  בפרולוג  מצהיר  לביא  לאמיתה.  אמת  אלא  יצירתו,  פרי  אינו  גאליפורוש  סעיד 

ונראה  השונים  הדוכנים  בין  הספרים,  "ביריד  גרמניה,  בפרנקפורט,  משוטט  גאליפורוש 

שם, עמ' 287.  47

שם, עמ' 227.  48

לפונקציות של סופר, מחבר ומספר ולאבחנות ביניהן ראו למשל: יוסף אבן, "סופר מספר ומחבר, ניסיון   49

לסינתזה מחקרית של תחום מרכזי בסיפורת", 162 הספרות מס' 19–18, 1974, עמ' 162-156.
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״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: 

עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

]...[ אובד עצות".50 בתיאור נסיבות המפגש בין השניים ישנו ניסיון לבסס את אמיתותו של 

הסיפור ואף לשכנע את הקורא בכך שתפקידו של לביא טכני גרידא, לרשום את עדותו של 

ידי.  על  כפי שתורגם  סעיד, מלה במלה,  סיפורו של  "זהו  לדפוס:  ולהביאה  הפליט מטהרן 

סעיד חיפש אחר מוציא לאור שיפרסם את סיפורו, ואני נקלעתי במקרה לנקודת הזמן הזו 

ומימשתי את חלומו".51 לביא מבטיח לגאליפורוש שישמור על אלמוניותו. בדרך זו, ובשימוש 

בפונקציה של המלבה"ד )המביא לבית הדפוס(, נוצרת עמימות, שייתכן שהיא רומזת לנחיצות 

בטשטוש זהותו של המספר משום הסכנות שאורבות לו כמתנגד לשלטון האיראני, לרבות 

מתנגד שמבטא את הנרטיב בדרך אומנותית ולרבות מתנגד שאינו שוהה באיראן אלא מחוץ 

לגבולותיה, אך מבקש לשמור על שלומם של קרוביו שמתגוררים בה. נוסף על כך, בשימוש 

בפונקציית המלבה"ד מתאפשרת פתיחות של המספר ללא חשש. פתיחות זו עשויה להקנות 
לטקסט המסופר את אלמנט האותנטיות שגולומב מציין בדבריו.52 

יהיה אשר יהיה המחבר, הוא מיטיב לבנות תפאורה מהימנה של המקום ושל אנשיו. הוא 

שולט בשפה הפרסית ומקפיד להציג את הדיאלוגים בין הדמויות בשתי שפות: בשפה הפרסית 

ובתרגומה המדויק לעברית, לדוגמה: "'ארא, קוג'א הסטי'... – אבא, איפה אתה".53 את הסיפור 

גאליפורוש.  סעיד  כביכול,  האמיתי  הסיפור  בעל  נוסף,  מספר  של  בשמו  המלבה"ד  מוסר 

המלבה"ד מספר לקוראים על שם המשפחה "גאליפורוש" כי משמעותו בפרסית היא "מוכר 

שטיחים".54 גאליפורוש מעיד על עצמו כי הוא הנער, גיבור סיפורו, שנאלץ להסתיר את דבר 

יהדותו באיראן, ולמעשה הוא פועל כך על פי עצת אביו שהתרה בו שלא יחשוף עובדה זו עד 

שיגיע למקום מבטחים.55 כלומר, גם לאחר שברח מארא חשמת,56 נאלץ לחיות בזהות בדויה 

ובתחושת פחד מתמדת.

פוליטית  חשיבות  רואה  הדפוס,  לבית  המביא  המסגרת,  בסיפור  המספר  כי  לומר  אפשר 

את  להעלות  מבקש  הוא  לציבור.  גאליפורוש  סעיד  הגיבור  של  סיפורו  בהבאת  בינלאומית 

המודעות בדעת הקהל העולמית לרמיסת זכויות האדם באיראן על ידי השלטון האיראני הנוכחי. 

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן, עמ' 7.  50

שם, עמ' 10.  51

ראו הערה 34 לעיל.  52

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן, עמ' 88.  53

שם, עמ' 156.  54

שם, עמ' 47.  55

ארא חשמת אוסף ילדים יתומים, רודה בהם ומעבידם באריגת שטיחים ועוסק בסחר בילדים ובשטיחים.  56
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ריבוי מספרים כפי שב"אורגי החלומות מטהרן" הוא דרך חתרנית להגיש לקוראים את 

הסיפור המלא, במהימנות וללא כחל וסרק, וטשטוש זהותו של בעל הסיפור מרמז לכתיבה 

על תחום רגיש.57 

 

עמדת המספר ב"שלושה חבלים לתלייה"

גם  הוא  דנה,  דניאל  שהתגייר,  לאחר  ובשמו  ג'משיד,  לתלייה",  חבלים  ב"שלושה  המספר 

גיבור הרומן. דנה הוא דוקטור למשפטים, מומחה למשפט בינלאומי מאוניברסיטת פריז. הוא 

על  בלימודיו,  להצטיין  אותו  שעודדו  המשכילים  הוריו  על  שלו,  האישי  המרחב  על  מספר 

אהבתם אליו ועל אורח חייה של משפחתו, המוסלמית־שיעית.58 דנה מספק פרטים אלו כנראה 

בסיפורו  האירועים המתוארים  יתר  כדי שגם  ליצור,  לחזק את האמינות שהוא מבקש  כדי 

יתקבלו על ידי הקורא כאמיתיים וכאותנטיים.

בראשית דבריו מצהיר דנה על אמיתות סיפורו ופונה למנהיגים השיעים במולדתו האהובה 

איראן, "שבמודע או שלא במודע עזרו לי ולעוד חמישים מיליוני איראנים צעירים שנולדו 

לאחר המהפכה האסלאמית".59 הוא פורש את עמדתו על שלטון חכמי הדת ומבהיר: "אותם 

מנהיגים סייעו לנו להבין ביתר שאת, כי מושגים מערביים, המהווים אבן יסוד לעולם החילוני 

כמו ליברליזם ופלורליזם, אינם יכולים להתקיים במדינה כמו איראן ללא רפורמה משמעותית 

אשר תהווה חלופה הולמת לאידיאולוגיה השיעית".60 כתיבת הספר היא אפוא אבן דרך במסעו 

קהל  לידיעת  להביא  מבקש  הוא  הכתיבה  באמצעות  דנה.  של  והנועז  המורכב  האידאולוגי 

הקוראים את מלחמתו בשלטון האיראני, ומבקש לקבל הכרה כאקטיביסט המתנגד לשלטון 
האסלאמי באיראן, כל זאת לצד תשוקתו לכתוב על סיפור חייו הייחודי.61

על סוגי מספר בספרות ראו למשל: אוכמני, תכנים וצורות – לקסיקון מונחים ספרותיים כרך ב', עמ'   57

77-75, בעיקר עמ' 76.

לדנה הוענק תואר דוקטור למשפטים מטעם אוניברסיטת פריז. שם, עמ' 148.  58

דנה, שלושה חבלים לתלייה, עמ' 9.  59

שם, שם.  60

כפי שהוא מציין בפרק התודות בתחילת הספר "מה שהנכם עומדים לקרוא בספר אינו פרי הדמיון. זהו   61

סיפור אמיתי – סיפור חיי, המתאר יותר מחמישה עשורים של פעילות חברתית, ציבורית ופוליטית". שם.
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״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: 

עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

דמותו של הגיבור המתנגד לשלטון האסלמי

ביטויים של התנגדות הגיבור לשלטון חכמי הדת ב"מגילת זכויות הירח"
יכולותיו,  פי  על  לשלטון  התנגדות  מביע  הירח",  זכויות  ב"מגילת  המתבגר  הגיבור  קאמי, 

לצורך  לא  נישא  מחשב  רוכש  הוא  שלו.  האישי  למרחב  ובזיקה  האינדיבידואלית  בדרכו 

לימודיו כסטודנט, אלא משום חששה של אימו שאילולא כן ישהה קאמי מחוץ לבית דודתו 

בלילות, בחברת סטודנטים זרים: "אני מעדיפה אותך בין ארבעה קירות בלילות, היא אמרה, 

בחוץ אפל מוסרית וחשוך דתית".62 עמדתה של האם משקפת דאגה לשלומו של בנה מפני 

ומקורות  נגד הגבלות השלטון  נוסף לדאגתה יש בעמדתה משום התרסה  השלטונות, אולם 

הידע המצונזרים והמוגבלים המוצעים לצעירים במרחב הציבורי, כמו למשל בפקולטה שבה 
ילמד קאמי.63

קאמי נענה לדברי אימו ורוכש מחשב שבו הוא משתמש בעיקר לצרכיו האישיים. בכך 

העזה  זהו מעשה של  ובעקיפין  המפוקח של השלטון,  כסובייקט מהמרחב  יש הרחקה שלו 

שיש בו התרסה נגד השלטון. פעולת התרסה נוספת נגד הגבלות השלטון היא החיפוש שקאמי 

מידע משום  מניבה  אינה  זו  פעולה  המיניות.  מונח מתחום  )אינטרנט( אחר  עורך במרשתת 

שהשלטונות מפקחים על האינפורמציה שמוצגת במרשתת, ותחת זאת מופיע הכיתוב: "החומר 
המבוקש סונן על פי החוקים והתקנות של הרפובליקה האסלאמית".64 

קאמי נעזר במרשתת גם כשהוא מבקש לעודד את רוחה של דודתו זהרה, שנודעה בקולה 

המיוחד כזמרת בימי השאה. כשקאמי מבקש לעודד את רוחה הוא מחפש עליה מידע בערוץ 

היוטיוב )YouTube(. אולם לפניו מופיע עמוד "לבן ודל ]...[ כמו הודעת שגיאה בחלל הריק. 

אין דפים המכילים את ביטויי החיפוש, ותמרור אזהרה משולש צהוב עם סימן קריאה. אין 

כלום".65 הוא מנסה אופני חיפוש שונים ולשמחתו מצליח להפעיל סרטון לזמן מה, עד שנקטע 

במהלכו וחשכה מילאה את מסך המחשב. קאמי הספיק לגלות כי קיימים ברחבי המרשתת 

עשרים ושבעה אלף אזכורים לשמה, ולשמחתו הוא מבחין בהערות שכתבו גולשים שצפו 

בסרטון והביעו את דעתם על שירתה של זהרה, וגם מעשה זה עשוי להתפרש כמחאה אישית 

תרבותית־חברתית של הגולשים נגד המדיניות. קאמי לומד מהתאריכים ליד תגובותיהם של 

לשם, מגילת זכויות הירח, עמ' 32.  62

שם, עמ' 31.  63

שם, עמ' 33.  64

שם, עמ' 35.  65
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הגולשים כי יש ציבור רחב של צופים שמבקש ליהנות מאומנותה של זהרה כזמרת, על אף 

ששיריה נאסרו להשמעה והופעותיה נפסקו. 

המרשתת היא אפוא כלי חתרני שקאמי וסטודנטים נוספים בטהרן הם מצרכניו הקבועים 

המשתמשים בו לכל תחומי החיים. קאמי מצטרף לפגישה של סטודנטים שמתכנסים במחתרת 

כדי לדון בפתרונות אפשריים להילחם בגזירות השלטון המגביל את ספקיות המרשתת בבתים 

הפרטיים.66 זוהי פעולת התנגדות מובהקת נגד השלטון אף שבדרך שאינה גלויה. בכך נרמזת 

הסכנה הגדולה שטמונה בביטוי גלוי של התנגדות לשלטון. 

הוא  להנדסה  במחלקה  שונות.  בחוויות  להתנסות  מבקש  קאמי  סקרן,  מתבגר  ככל 

ומרבים  מתיידדים  ונילופר  קאמי  נמרצת.  מרוצים  נהגת  הסטודנטית,  נילופר  את  פוגש 

פעילות  אסורה  שבהם  ציבוריים  במקומות  לה,  מחוצה  וגם  באוניברסיטה  יחדיו  לבלות 

תרבותית מערבית וכן קריאת ספרים והבעת הנאה וצחוק. נראה כי ברצף האירועים המוצג 

בסיפור, שיש בו מן ההגזמה ומן ההדוניזם, מבקש המספר להעביר מסר. אומר המספר על 

התנהלותם: "מאז, ובכל השבועות שבאו אחר כך, הפכנו לבזבזנים כפייתיים. השתוללנו עם 

קניות, איבדנו שליטה בחסכונות של שנים ]...[ ככה היינו מטיסים את הימים, מפזרים תשר 

ביד רחבה לשליחים".67 פעולות אלו מבטאות אווירה דקדנטית המאופיינת בניוון חברתי. 

בחוסר השליטה של הגיבור וחבריו בסדר יומם, בשיקול דעתם הלקוי ביחס לחייהם בהווה 

ובעתיד,68 כך מחלחלים ביטויי ההתנגדות לשלטון חכמי הדת למרחב הפרטי של הדמויות. 

הצעיר הנואש מבקש אחר דרכי בילוי כדי לשוות לעצמו הווי חיים רגיל של צעירים, כבכל 

מקום אחר בעולם.

התפנית באורח חייו הנהנתני־דקדנטי של הגיבור המספר חל כאשר חברתו נילופר נתפסת 

על ידי סוכני מודיעין לאחר שהעזה להשתתף במרוץ במקצה הגברים. היא נלקחת לחקירה 

ומודה בשורה ארוכה של עברות, בהן כאלו שלא ביצעה. לקאמי נודע על כך ממוחמד, חברם 

במעשים  על שהודתה  ידע  לא  כי  על  תדהמתו  את  מביע  קאמי  נילופר.  ושל  המשותף שלו 

אלו. את תדהמתו הוא מביע בפני דודתו זהרה ובפני השכנה, גברת סאפורה. לאחר הוצאתה 

האסורים",69  הספרים  "דוכן  כמו  היו,  שבהם  במקומות  מסתובב  קאמי  נילופר,  של  להורג 

שם, עמ' 281.  66

שם, עמ' 202-201.  67

הדקדנס כאקלים תרבותי מציג תופעות של חולי, שחיתות והשפלה. כל אלו נעטפו באומנות הדקדנטית   68

אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון,  )תל אביב:  מבוא לספרות הדקדנס  בעידון. חמוטל בר־יוסף, 

1994(, עמ' 68.

לשם, מגילת זכויות הירח, עמ' 322.  69



*19
״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: 

עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

ומקיים מחוות מינוריות "כיאה למהפכן מתחיל", לדבריו.70 ברם, לאחר זמן קצר הוא חוזר 

לשגרת חייו למראית עין. הוא אדיש לידיעות השגרתיות על אכיפת החוקים של משטרת טהרן 

על תושבי העיר במגוון תחומי החיים,71 ומבכה בליבו את נילופר ואת קשר האהבה שהיה 
ביניהם.72

ביטויים של התנגדות הגיבור לשלטון חכמי הדת ב"אורגי החלומות מטהרן"
הרומן "אורגי החלומות מטהרן"73 מתאר תמורות בערכים המוסריים שחלו באיראן בעקבות 

עליית השלטון האסלאמי. החברה המתוארת היא בעלת אינטרסים מסחריים גרידא, המתנהלת 

על פי שיקולי רווח והון, ולרוב בגסות ותוך התעלמות מערכי מוסר בסיסיים.74 דוגמה לכך 

הוא היחס לילדים: חטיפתם, התעלמות מזכויותיהם והעסקתם בתנאי עבדות ובתנאי היגיינה 

מחפירים. חייו של הגיבור, סעיד גאליפורוש, שהתייתם מאימו בלידתו, אופיינו לפני המהפכה 

בשינויים במרחב האישי שלו, שכן אביו, שהיה יבואן תרופות, לקחו עימו לנסיעותיו לבתי 

שם, עמ' 317.  70

למשל, "מבצע מתמשך לניתוץ צלחות לוויין", אזהרת "נהגי האוטובוסים מפני התרופפות באכיפת כללי   71

המוסר", הקפדה על הפרדת נשים מגברים, נקיטת "צעדי ביטחון חריגים לקראת יום הסטודנט" ועוד. 

שם, עמ' 342.

הביקורת ציינה לשבח את ניסיונו של לשם לכתוב רומן חניכה בדוי במרחב שאינו מוכר לו. עם זאת,   72

באיראן  צעירים  של  הגזמה  כדי  עד  התוססים  חייהם  את  לתאר  מוגזם  ניסיון  זה  ברומן  הרואים  יש 

כי  טוען  לבנה  יוני  גיחוך.  ומעוררים  אותנטיות  מייצרים  אינם  כאלו  תיאורים  לטענתם,  האסלאמית. 

"במידה רבה, גיבוריו של 'מגילת זכויות הירח' הם גיבורים טלוויזיוניים, כפופים לקודים של תרבות 

פופ. הגיבור והמספר הוא עכבר כפר שמתוודע לעיר הגדולה. דודתו, שאצלה הוא מתגורר, היא שחקנית 

דועכת בסגנון טנסי וויליאמס. השכנים הם סבתא'לה שנונה והומו צעיר ]...[ אהובתו של הגיבור, נהגת 

מרוץ, מלוהקת לתפקיד הטום־בוי ובת העשירים הפרועה. בעולם מתוקן, הם היו גרים במלרוז פלייס. 

אלא שהם גרים בטהרן, ואת האקשן שלהם הם צריכים לנהל בדלתיים סגורות, הרחק מעיני משמרות 

המהפכה". טענתו של לבנה היא שהטקסט כמבדה אינו מהווה אדפטציה ריאלית ומתקבלת על הדעת על 

חיי הצעירים באיראן האסלאמית, בעיקר משום השימוש בהגזמה בתיאורים. יוני לבנה, "מיטת סדום", 

https://bedofsodom.wordpress.com/ 2.10.2009 ,ידיעות אחרונות, מדור ספרות

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן.  73

נראה שהסיפור על סוחר הילדים ארא חשמת וקשריו עם סוחר ילדים אחר, מנצ'ור, הוא סמל לדיוקנה   74

של החברה האיראנית שערכי מוסר מעורערים פשו בה בתקופת שלטון חכמי הדת. למשל, גאליפורוש, 

אורגי החלומות מטהרן, עמ' 85. מצד אחד, השלטון מחייב את אזרחיו לקיים אורח חיים דתי, שבדרך 
כלל מאופיין בערכים מוסריים שיש בהם כדי לכבד את מאמיניה. מצד שני, יש בחוקי השלטון דריסה 

גסה בזכויות בסיסיות של חיי הפרט. נראה שהסתירה הזו מדגישה את חוסר האונים של הגיבור המספר, 

האזרח האיראני החלש והוריו בני המיעוטים, וכך גם חוסר האונים של ילדים. 



עופרה מצוב־כהן20*

שהסתירו  מידע  היהודי,  מוצאם  על  אביו  לו  מספר  מסוים  בשלב  טהרן.75  ברחבי  מרקחת 

משכניהם הגויים. עם הגילוי, היה האב מגיף את החלונות בערבים ומספר לסעיד סיפורים 

מרתקים מן המורשת היהודית. בערב שבו מנסים שניהם לעבור את הגבול האיראני–עירקי 
בדרכם למדינת ישראל, אביו לוקה בליבו ונפטר.76 

פן  יהדותו  דבר  את  להסתיר  נאלץ  סעיד  השטיחים,  במרתף  שהותו  תקופת  במהלך 

יבולע לו. הוא נזהר מארא חשמת ומהנערים המוסלמים: "הסתרתי את עובדת היותי יהודי 

בן  כשהייתי  שעברתי  המילה  ברית  את  יזהו  שמא  בפניהם,  גופי  את  מלחשוף  ונמנעתי 
שמונה ימים".77

הילדים מביעים את מחאתם על שליטתו של ארא חשמת בהם בשיחות ביניהם. מבעיהם 

אהרוג  ואני  רע  אדם  "'הוא  כלפיו:  השטנה  רגשות  את  ומשקפים  אמוציונליים,  המילוליים 

את  לשנות  ורצון  ומחאה,  התנגדות  של  הבעות  גם  יש  עבדאללה".78  אותי  קטע   – אותו!' 

מבין  לא  "אני  זאת:  גם  לחבריו  אומר  הנערים,  אחד  עבדאללה,  נסבלת.  הבלתי  המציאות 

מדוע אנחנו לא נאבקים בו, אנחנו חמישה, הוא לא יוכל להתנגד לנו. נמאס לי לקבל ממנו 

איראן  של  והדו-פרצופיים  הברוטליים  מפניה  אחד  צד  מסמל  עצמו  חשמת  ארא  מכות".79 

האסלאמית. לכאורה, הוא נודע כסוחר שטיחים, אך למעשה הוא סוחר בילדים ויחסו אליהם 

אכזרי ומתעמר, כאל חפץ, וככלי לסיפוק יצריו ומטרותיו הכלכליות.

בחומרים  להשתמש  מבקשים  הם  כאשר  למעשה  הלכה  מתבטאת  הילדים  של  מחאתם 

שעומדים לרשותם, בעניין שלשמו נחטפו: האריגה, כדי לשפר את מצבם. פעולת האריגה, 

שנקשרת ברומן בהיבטים שליליים רוב הזמן, משמשת כאמצעי להצלתם ומבטאת את תקוותם 

שטרם נמוגה. הילדים גומרים אומר להילחם על חירותם ולהביא לידיעת העולם את מצבם, 

ואורגים מסר מילולי בפינת השטיחים, מסר שאותו הם מקווים שיגלה האדם שירכוש את 

השטיח: "צארה נג'את בדה... 'הצילו אותנו'".80 בעניין זה הגיבור מספר: "כך ארגנו שטיח 

נפרט את  ובו  כיתוב אחר,  נארוג אף שטיח עם  כי  בינינו לבין עצמנו  וסיכמנו  אחר שטיח 

שמותינו ואת שמו של ארא חשמת. קיווינו כי אחד השטיחים יגיע בסופו של דבר לאדם טוב 

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן, עמ' 29-28.  75

שם, עמ' 30.  76

שם, עמ' 47.  77

שם, עמ' 37.  78

שם, עמ' 36.  79

שם, עמ' 70.  80



*21
״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: 

עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

לב שיעשה הכול על מנת להגיע אלינו ולהציל אותנו".81 הם עושים מעשה נועז זה, וחוששים 

שסודם יתגלה. מכאן והלאה כל פנייה של ארא חשמת אליהם מפורשת על ידם כרגע הגילוי 

של מחאתם הסודית.82 מילות הקריאה להצלה שמוטבעות בשטיח הארוג הן במידה רבה סמל 

לקולה המושתק של האומה האיראנית בעלת המורשת המפוארת.

אפשר לומר על מחאתם של הילדים שהיא אקטיבית, שכן הם פועלים לשחרורם. היא 

חשאית ומתבצעת בלית ברירה, שהרי האריגה היא אמצעי הביטוי היחידי שעומד לרשותם וזו 

מתבצעת ללא קול, אך היא חלק מהיגד אישי ביצירה התרבותית שהם עצמם אורגים. סעיד 

מודה שהוראת שמו, "מאושר", "היווה ההיפך הגמור" מחייו, שבהם נעדרו מבעים של שמחה 

ושל אושר.83 הבנתו זו מבטאת את תחושות הייאוש המאפיינות את מצבם הרגשי של יתר 

הילדים שבחבורה, שעבורם משמש סעיד כמנהיג. 

ביטויים של התנגדות הגיבור לשלטון חכמי הדת ב"שלושה חבלים לתלייה"
הגיבור  של  התרבותי  ברקע  מטרימים  רמזים  לראות  ניתן  לתלייה"  חבלים  ב"שלושה 

לערעורו על שלטון אנשי הדת. הגיבור, דניאל דנה, הגיבור והכותב, נולד בשם ג'משיד 

להורים מוסלמים־שיעים, בעיר שהרוד. בילדותו התאפיין בסקרנות ובחקרנות, ולכך תרמו 

ובאחיו ערכים  בו  והטמיעו  וסבתו, שעודדו אותו להצטיין בלימודיו  בני משפחתו, הוריו 

והרגלים של חריצות, שקדנות ושאיפה למימוש מטרות, לצד ערכי מוסר שהקפידו לחנכו 

לפיהם. 

כבן למשפחה מוסלמית־שיעית התעניין בקוראן ובתפילות שהיה עליו ללמוד בעל־פה. 

בעידודה של סבתו שאף להיות "סר'א", תפקיד שהתחיל למלא מגיל אחת־עשרה.84 סבתו 

הייתה נוהגת לשבת לצידו ולקרוא בקוראן כדי ללמדו את רזי האסלאם השיעי: "כך שיננתי 

בחריצות את הקוראן, ובזמן התפילה במסגד עמדה סבתי מאחוריי, אוזנה כרויה לתפילתי".85 

שם, עמ' 71.  81

כך למשל: "פניו של ארא חשמת לא הראו דבר ממה שהתחולל בתוך ראשו ]...[ תהיתי האם נודע לו על   82

השטיחים הכתובים שארגנו והאם הוא לוקח אותי למקום אחר על מנת להעניש אותי ]...[ האמנם נודע 

לו?", שם, עמ' 80 וראו גם שם, עמ' 82. 

שם, עמ' 22.  83

על תפקיד זה מסביר הגיבור: "התפקיד התמצה בכך, שהיה עלי להגיש מים לאנשים אשר עינו את עצמם   84

שלושה  ובנו חוסיין, מייסדי הזרם השיעי". דנה,  בכוונה תחילה כפעולת הזדהות עם סבלם של עלי 

חבלים לתלייה, עמ' 21. 

שם, עמ' 9.  85
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דנה מציין שעל אף ששאף להשביע את רצונה של סבתו בנושא הדתי, ובעיקר לאחר מותה, 

כשהיה בן ארבע־עשרה חל מפנה בחשיבתו כמוסלמי־שיעי. שאלות בדבר אופייה של הדת 

השיעית החלו להטרידו.86 הוא לא מצא עוד נימוקים מניחים את הדעת לאלימות המאפיינת 

על  מושתת  שבסיסו  בפולחן  לעסוק  ובקיצור  להתענות,  להסתגף,  עלי  "מדוע  הפולחן:  את 

אלימות".87 

ג'משיד כנער.  נוסף על כך, שאלות בדבר אופייה של החברה האיראנית מטרידות את 

אלו נובעות מן ההבדלים הלשוניים ששמע ברחוב לעומת אלו ששמע בתפילות במסגד. בעוד 

המשפחה  כשעברה  בערבית.  התפילות  מתקיימות  פרסית,  היא  היומיומית  הדיבור  ששפת 

להתגורר בעיר אחרת,88 ג'משיד מבחין ששפת הרחוב משולבת ערבית וגם פרסית. הוא פונה 

בעניין לאביו, אך תשובתו של האב "הם ערבים מוסלמים ואזרחים פרסים",89 אינה מספקת 

אותו. אביו מעודדו אפוא לפנות לספרי ההיסטוריה של איראן. ג'משיד הנלהב מחפש מקורות 

ולומד על עברה המפואר של מולדתו. הוא קורא על אירוע  היסטוריים שונים, קורא בהם 

בשנת 638 לספירה, כאשר נכבשה פרס בידי האסלאם, ומבין כעת את התמורות החברתיות 

שחלו בארצו האהובה.90 מעשה הקריאה של ג'משיד כנער מתרחש בשנות השישים של המאה 

שג'משיד  נראה  ארצו.  על  ובאה  מתרגשת  האסלאמית  שהמהפכה  לפני  רב  זמן  העשרים, 

מספר על הלימוד ההיסטורי העצמאי ועל סקרנותו למצוא מענה לשאלות היסטוריות כרמז 

מטרים לפועלו העתידי הבלתי נלאה והאמיץ למען מולדתו, על סקרנותו האינטלקטואלית, 

על השינויים המשמעותיים שעשה באמונתו, התנצר91 ולאחר מכן התגייר,92 ועל המחויבות 

שביטא כסובייקט למולדתו במרבית חייו הבוגרים.

שם, עמ' 23.  86

שם.  87

המשפחה עוברת להתגורר במחוז חוזסטאן. שם, עמ' 23.  88

שם.  89

שם, עמ' 24.  90

שם, עמ' 195.  91

שם, עמ' 228.  92
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מחאתו של ג'משיד נגד השלטון האיראני בהיבט התאולוגי

מוסלמית־ אמונה  כבעל  ג'משיד  פועל  הקיצוני  האסלאמי  השלטון  נגד  פעילותו  שנות  רוב 

שיעית, אם כי בשלב מאוחר בחייו הכריז על היותו אתאיסט. ברם, לאחר יציאתו השנייה 

אף  שחלם,  חלום  בעקבות  להתנצר  החליט  בארצו,  השלטון  מן  מייאושו  כתוצאה  מאיראן, 
שלטענתו אינו אדם מאמין:93

חלמתי בלילה כי אני עומד על סלע ונואם בפני אנשים רבים. במרחק לא רב ממני 

ראיתי אדם נוסף כמוני. התמלאתי סקרנות. פניתי אל אותו אדם ושאלתי לזהותו. הוא 

השיב כי הוא ישו. הוא הביט בי במבט מלטף, ולפתע הרגשתי כי אני נמשך לכיוונו 

ללא שליטה. חשתי מעין תחושה שהוא יונק אותי אל קרבו ומטמיע אותי בישותו. 

כאשר התעוררתי מהחלום הייתי נרעש ונסער.94 

חומרי חלומות עשויים להאיר על הדמות ועל עיצובה. זיגמונד פרויד טוען שלעיתים מעשה 

פרויד  מודע.95  בתת  או  במודע  אצלו  שקיימת  החולם,  של  לאסוציאציה  מתקשר  החלום 

מסביר כי "כל החומר, שממנו מורכב החלום, מקורו נובע באיזו צורה שהיא ממה שהתרחש 

בחיינו".96 בהקשר שבו מסופר חלום זה מובעת התרסה של הגיבור נגד דתו הקודמת, ובה 

בעת מתרחשת פנייתו לקבלתה של דת אחרת, העומדת בניגוד לדתו המקורית, האסלאמית, 

ומוצגת כדת שאינה מצרה את צעדיו. נהפוך הוא: בחלום מתוארת הנצרות כדת שמרוממת 

את הגיבור למעלה של קדוש, במעמדו של ישו, ומקבלת אותו בברכה. הקרבה האינטימית בין 

הגיבור לבין ישו מציינת את לידתו של הגיבור מחדש עם עזיבתו את האסלאם, ואת האהבה 

והרוך הרב שמופגנים כלפי הגיבור. החלום יכול לשמש גם אישור והערכה של הנצרות כלפי 

ג'משיד על הקרבתו ומעשיו הרבים למען מולדתו. בחייו האישיים, דנה גורס שלהמרת דתו 

נועד תפקיד נוסף והוא רצונו "לשנות את דעת הקהל על איראן ]...[ אשר האסלאם נכפה עליה 

בכוח החרב".97 

שם, עמ' 195.   93

שם, עמ' 193.  94

זיגמונד פרויד, כתבי זיגמונד פרויד, כרך ה', תרגום: חיים איזק )תל אביב: הוצאת דביר, 1968(, עמ'   95

.194-193

זיגמונד פרויד, פשר החלומות תרגום: ד"ר מ. בריכהו )תל אביב: הוצאת יבנה, 1963(, עמ' 13.  96

דנה, שלושה חבלים לתלייה, עמ' 197.  97
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יהודייה שעלתה ממוסקבה.  ומכיר את מרינה,  דנה במדינת ישראל  1995 מבקר  בשנת 

אזרחות  לקבלת  בקשה  ומגיש  גיור  בתהליך  מתחיל   2001 ובשנת  כנוצרי,  לה  נישא  הוא 

הוא  אך  ביורוקרטיים,99  בקשיים  ומתאפיינים  רב  זמן  אורכים  התהליכים  שני  ישראלית.98 

מפגין סבלנות, בדומה לזו שהפגין בעת שהיה מתנגד לשלטון באיראן. דבקותו במטרה לאחר 

זה  במעשה  באיראן.  לשלטון  להתנגדותו  נוסף  ביטוי  היא  ישראלית,  אזרחות  לקבל  גיורו, 

הוא מביע את הערכתו כלפי אופי השלטון במדינת ישראל, שנחשבת כעת לאויבת מולדתו, 
בהשוואה לשלטון שבמולדתו.100

ג'משיד חווה את האמונה המונותאיסטית בשלוש דרכים ומגיע לבסוף למסקנה שהיהדות 

היא זו שמתיישבת עם תפיסותיו. לצד התקרבותו לעולם היהדות נודע לו באקראי מבת דודתו 

זה הוא  גילוי  יהודים, מאנוסי משהד.101 הגיבור מודה כי  שבארצות הברית כי הם למעשה 

ילדותו, שבה הרבה לשאול על הדת השיעית  והדבר שופך אור על  המסעיר ביותר בחייו, 

ולשווא ביקש הסברים שיניחו את דעתו על תרבותה.102 

ניתן לומר שהתייחסותו המפורטת של דנה לפן הדתי המורכב הוא חלק מניסיונו להסביר 

לקורא באורח לוגי ומנומק מדוע שלטון חכמי הדת באיראן מזיק לארצו ולתושביה. בדרכו 

הוא מחזק את התנגדותו הנחרצת לשלטון חכמי הדת  התאולוגית שמיושמת מתוך בחירה, 

שכופה את עיקרי האסלאם על תושבי איראן.

שם, עמ' 227-226.  98

דנה עבר, למשל, תחקיר מקיף כפי שעבר גיבור ספרו ברבנות, אשר כלל ביקורים בביתו פעמים רבות   99

כדי לבדוק שהוא מיישם אורח חיים יהודי. לאחר מכן היה על דנה ואשתו להמתין זמן רב, שנה וחצי, 

למכתבי תשובה מהרבנות באשר לנישואיהם. שם, עמ' 227-226.

על שנאתם של אנשי הדת המוסלמים באיראן ליהודים ולרעיון הציוני, ראו אצל אירשאד מנג'י, הצרה   100

24, וראו אף  2005(, עמ'  יהודה: כינרת זמורה-ביתן דביר,  עם האיסלאם, תרגום: ענבל שגיב )אור 
בספרי, עופרה מצוב-כהן, במסלול ילדותה, עמ' 35.

הוא  כי שם משפחתם המקורי  לו  דודתו מספרת  בת   .252 עמ'  שלושה חבלים לתלייה,  דנה,  דניאל   101

"אבאייף" וכי נאלצו להסתיר את דתם לאחר שמשפחת האב היגרה בתחילת המאה העשרים מרוסיה 

לפרס. שוטר שקיבל את פניהם אמר להם כי עליהם להיות מוסלמים כדי להתגורר באיראן. אירוע זה 

מתרחש שנים רבות בטרם עלייתו של שלטון חכמי הדת, ועשוי לרמז על הזיקות שהתקיימו כבר בין 

אזרחות  קבלת  התניית  כדי  עד  האזרחיים,  בחיים  מעורבותם  ועל  האסלאם  דת  לחכמי  השאה  שלטון 

איראנית בקבלת דת האסלאם.

שם, עמ' 255-250.  102
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עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

פעולותיו של הגיבור ב"שלושה חבלים לתלייה" 
נגד המשטר האיראני ברחבי העולם

את פעילותו נגד המשטר באיראן מתחיל ג'משיד הסטודנט בשנת 1978 כשאייתולה חומייני 

מבקר בפריז. ג'משיד מנסה להסביר לסטודנטים איראנים אחרים על הסכנות הטמונות בשלטונו 

של חומייני, אך הם דוחים את טענותיו. נוכח דבקותו של ג'משיד בהבעות ההתנגדות לשלטון 
העולה, חושדים בו הסטודנטים האיראנים כי הוא איש ביטחון שפועל בשירות השאה.103

ברם, נראה שחשדות אלו אינם מרתיעים את הגיבור מליזום בהמשך פעולות להפלת השלטון 

באיראן. בפעולותיו הוא חוצה גבולות. כפי שחונך בילדותו, נחוש במטרתו הוא מסתכן ונוסע 

למקומות שונים בעולם. הוא נפגש עם מתנגדים לשלטון ששימשו בתפקידי במפתח באיראן 

טרם המהפכה, וברוב ייאושו מנסה לגייס כספים למימון פעילות הארגון שהקים על ידי סחיטת 

פונה למדינות דמוקרטיות,  כספים ממיליונרים איראניים, "כדי לממן את פעילותינו".104 הוא 

בעלות אינטרס דומה לשלו, ומעניין, למשל, את אנשי השגרירות הישראלית ברעיונותיו להפלת 

השלטון באיראן.105 הוא נוסע למרוקו, שם שוהה השאה החולה הגולה, פוגש את המלכה המודחת 

פארה ומספר לה שהוא מוכן להגיע לטהרן כדי להתנקש בחייו של חומייני.106 ג'משיד מודע 

לסכנה ומודיע למלכה שהוא מוכן להתאבד בסופה של פעולת ההתנקשות.107 הוא חוזר לאיראן 

במטרה להרוג את חומייני ולזכות בהכרה ותהילה כ"לוחם חופש".108 

סיבות  מכמה  לחייו  קץ  לשים  שביקש  ג'משיד  מודה  הארי"  לוע  אל  "טיסה  בפרק  אולם 

שסבל  טראומה  עקב  נפשית,  מסיבה  ואף  ומשפחתיים,  כלכליים  אישיים,  בעניינים  שנעוצות 

ממנה לאחר שניסו להתנקש בחייו.109 עם חזרתו לאיראן, נציגי השלטון חוקרים אותו, אך אינם 

מוצאים רבב בהתנהגותו האזרחית. על אף מחאותיו הנמרצות ובקשתו מהם לבחון את עברו, הם 

שם, עמ' 48.  103

שם, עמ' 138.  104

שם.  105

ג'משיד מציין בפני המלכה שהיה צלף מצטיין בעת שירותו הצבאי ואומר שציין פרט זה כדי לפרוש   106

דבריו  ותחת  הצעתו  את  דוחה  המלכה  חומייני.  של  בחייו  להתנקש  לטהרן  שייסע  הצעתו  את  לפניה 

שנראים בלתי ישימים בעיניה, היא מציעה אפשרות מעשית, שיחזור לאיראן ויאתר אנשים מחוג מכריו 

שעמדתם דומה לשלו. נוכח הצעתה מצטיירת פעילותו של ג'משיד כמתנגד לשלטון באור ייחודי משום 

הנועזות והסיכון שמאפיינים את הצעותיו. שם, עמ' 55-54.

"אני מוכן להתנקש בחיי חומייני מפני שאני מאמין כי הוא הורס את ארצי, מיד לאחר מכן אירה בעצמי,   107

ואף אחד לא יידע על הקשר בינינו". שם, עמ' 54.

שם, עמ' 156.  108

שם, עמ' 157-156.  109
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משחררים אותו ומאיצים בו לחזור לבני משפחתו שנשארו באיראן.110 מעשה קיצוני זה של ייאוש 

מצביע על חוסר האונים של הגיבור נוכח המציאות שאותה הוא מתקשה לשנות אך אינו מקבל. 

נוסף לפעולות היזומות על ידו, מגיעות אל ג'משיד ידיעות על מתנגדים נוספים לשלטון, 

והוא פונה להקים איתם קשר. הוא שומע, למשל, על "רופא איראני בשם ד"ר עלי נואיני", 

ונפגש איתו כדי לחשוב על דרכים להפלת השלטון האסלאמי.111 

שאטו  לה  נופל  בכפר  שנבנה  גדול  מסגד  לפוצץ  היא  רוקם  שג'משיד  נוספת  תוכנית 

בצרפת, מקום שבו שהה חומייני בעבר כשהיה בגלות. מעשה נועז זה קורא תיגר לא רק נגד 

השלטון האיראני, אלא אף נגד העולם האסלאמי בכלל, ויש בו סמליות רבה של היחיד המוחה 

באלימות נגד מצבו של עם במולדתו. כדי לרכוש כלי נשק וחומרי נפץ הוא יוצר קשר עם ד"ר 

כאזם ודיעי, "שהיה מורו של בנו של השאה והיה מקורב למלכה".112 פיצוץ המסגד מצליח, 

ופעולה זו ממריצה את ג'משיד להמשיך בפגישותיו עם מתנגדי השלטון האסלאמי המשמשים 

בתפקידי מפתח באיראן.113 

בכל מקום שאליו מגיע ג'משיד הוא יוצר קשרים עם בעלי תפקידי מפתח, רובם בעלי 

השכלה גבוהה. בהגיעו לירושלים המזרחית הוא מבין כי רצונו לעבור להתגורר בירושלים 

האסלאמי  השלטון  את  "לקעקע  יוכל  שבעזרתם  איראן  יוצאי  פגש  שבה  משום  המערבית 

באיראן."114 לשם כך הוא נפגש עם אישים בכירים מהאקדמיה, מהתקשורת ומהמרחב הפוליטי 

שמסייעים לו להיקלט במדינת ישראל.115 בפגישות עימם הוא שוטח בפניהם את תפיסותיו 

כמתנגד לשלטון באיראן ואת הצעותיו באשר לשינוי הנדרש. פגישותיו עם בעלי תפקידים 

בכירים במדינות שונות עשויות לרמז על עמדתם האמפתית למחאתו.

בשלוש היצירות אפשר לראות קווים משותפים לדמותו של הגיבור המתנגד לשלטון חכמי 

הדת. שלוש הדמויות הן ילידות איראן, שגדלו במרחב משפחתי תומך. זהו מרחב שמאפשר 

כל  עדים.  הם  שלהן  התמורות  ועל  השלטון  של  אופיו  על  ולתהות  שאלות  לשאול  לדמות 

אופייה הדינמי  נסחף אחר  אחת מהדמויות מביעה התנגדות לשלטון במידת האפשר. קאמי 

וההרפתקני של נילופר, אך מודע לסכנות שאורבות לאזרח שיפר מגבלות ואיסורים שקבע 

שם, עמ' 163 וראו גם עמ' 173, כשגם איראנים אחרים שמתנגדים לשלטון חוזרים להתגורר בפרס,   110

למשל, יוסף, אלוף איראן באגרוף.

שם, עמ' 143.  111

שם, עמ' 145.  112

למשל, מוסאווי ח'ורסאני. שם, עמ' 176.  113

שם, עמ' 207.   114

שם, עמ' 210-207.  115
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החוק ומבכר לשוב ולהציג צורת חיים השגרתית. סעיד שומר על סוד מוצאו היהודי פן יבולע 

לו, אך פועל בתבונה עם יתר הילדים החטופים כדי להעביר מסר ארוג אל מחוץ למרתף. 

ג'משיד מסכן את שלומו פעם אחר פעם, ואף מוכן להקריב את חייו כדי לחולל שינוי מהפכני 

באיראן הנשלטת על ידי חכמי הדת. פעילותו חובקות עולם, הוא נפגש עם בעלי תפקידים 

רבים ואף בוחן את עקרונותיהן של הדתות המונותאיסטיות הלכה למעשה, ביחס לחייו.

דמותה של האישה המתנגדת לשלטון האסלאמי

דמויות של נשים המתנגדות לשלטון האסלאמי ב"מגילת זכויות הירח"
ב"מגילת זכויות הירח" בולטות שלוש דמויות נשיות המביעות התנגדות לשלטון חכמי הדת, 

כל אחת בדרכה היא: נילופר הצעירה וזהרה וסאפורה המבוגרות. 

1. דמותה של נילופר ח'אלידאן
וידועה כ"נערת הפלא",  )הפרלמנט האיראני(  נילופר ח'אלידאן היא בתו של חבר המג'לס 

"מיליונרית חצופה. פמיניסטית קטנת ממדים".116 לא רק שהיא סטודנטית שנה א' ללימודי 

הנדסת מכונות, היא גם עוסקת במקצוע שנחשב לגברי ומשתתפת במרוצי מכוניות במדינות 

שונות במקצה לנשים, ומנצחת ברבות מהן.117 מאפיינים אלו חריגים על רקע הצרת צעדיהן 

של הנשים במרחב הציבורי בעקבות שלטון חכמי הדת.

נילופר נוהגת בחופשיות ומתעלמת מהגבלות השלטון על התנהגות הנשים. למרות האיסור 

בנים",118  עם  רגילה להתחיל  "אני  על עצמה:  מעידה  היא  צנועה,  להפגין התנהגות שאינה 

ונוהגת כך אף ביחסיה עם קאמי. פעולה אישית אחרת שהיא מבצעת, פיזיולוגית ופשוטה אך 

אסורה על נשים באיראן, היא מנהגה לרוץ במרחב הציבורי, גם במסדרון שבאוניברסיטה, 

איברים.  מבליט  זה  לרוץ.  לנשים  אסור  רצה.  "נילופר  איתו:  ולדבר  קאמי  את  לתפוס  כדי 

אבל היא רצה".119 ריצתה מבטאת גם את תחושותיה, למשל, התלהבות, שמחה ורצון לקרבה 

לשם, מגילת זכויות הירח, עמ' 47.  116

שם, עמ' 48.  117

118  שם, עמ' 46.

שם, עמ' 50.  119
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לרוץ במסדרונות  "לנשים אסור  ומטעמיו, שכן  מן האיסור  נילופר מתעלמת  ובכך  לקאמי, 

האוניברסיטה, זה מתפרש מיני מדי".120 

ביטוי נוסף של מחאה במרחב הציבורי היא הליכתה לשוק השחור, על אף האיסור לקנות 

שם מוצרים: "כל מה שחראם כאן מסתתר כאן, נילו אמרה, צריך רק להתאמץ לראות".121 

היא רוכשת מוצרים שהמשטר אוסר להשתמש בהם, כמו ספרים, משחות שיניים מסוימות 

ומרככי שיער מסוימים, אלכוהול, חזיר, שומן חזיר, צדפות, מולים ועוד,122 ומבקשת מהזבנית 

בשוק השחור מרשמלו, חטיף שנחשב ל"חראם, אסור".123 היא נוהגת לרכוש ספרי מדע בדיוני 

אסורים ברחוב אצל מוחמד, בחור שהכירה ב"אנדרגראונד". במעשה זה היא מתריסה נגד 

הבחירות התרבותיות של השלטון ובוחרת לעצמה.124 לדברי מוחמד, "יום יבוא וכולם ימכרו 

ככה, רק ככה".125 מדברי מוחמד משתמעת פסימיות באשר לאפשרות של שינוי בשלטון. 

המוכתבים  לאיסורים  מנוגד  וקאמי  נילופר  של  בפתיחות  המאופיין  האהבה  קשר  גם 

בנוקשות על ידי שלטונות המהפכה, האוסרים על מחוות של קרבה בין איש לאישה. קאמי 

מכנה אותה בשם חיבה, "נילו", המציין קרבה רגשית בין השניים: "המשכנו במעלה הרחוב. 

איתך  אעשה  "אני  לקאמי:  אומרת  ונילופר  אינטימיים,  ביניהם  היחסים  הובילה".126  נילו 

אהבה גם כשכל העולם ימכור ספרים בתעלות ביוב".127 היגד זה מבטא אופטימיות ושמחת 

נעורים נוכח המגבלות שמשית השלטון על הפרט. היגדים אחרים שלה ותיאורים של היחסים 

וחופשיות.128 דומה שאלו מבליטים את  האינטימיים בינה לבין קאמי, מעידים על מתירנות 

עצמאותה כפרט לעומת ניסיונות השלטון לשלוט במרחב הפרטי ולהגבילו. אלא שהתנהגותה 

המופגנת גובה מחיר כבד: "נילופר הוצאה להורג בפארק ג'משידיה, נתלתה ממנוף על הצוק 

שצופה על העיר ]...[ נילופר הוצאה להורג כמו בהצגת תיאטרון זולה, בלי שצף יצרים, עם 

צופים מאוכזבים מסתמיותה של הדרמה".129 אדישותו של המשטר להתנהגותה של נילופר 

שם, עמ' 46.  120

שם, עמ' 118, 121.  121

שם, עמ' 118.  122

שם, עמ' 117.  123

שם, עמ' 118.  124

שם.  125

שם , עמ' 118. וראו גם בעמ' 117, "צ'וצו' שלי", כינוי חיבה הדדי בין השניים.  126

שם, עמ' 121 וגם שם, עמ' 83.  127

ראו למשל: שם, עמ' 90, 91 ועוד.  128

שם, עמ' 295.  129
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עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

הייתה לכאורה, למראית עין. למעשה הוא מגיב במלוא החומרה על סטייתה מתקנות השלטון.

נילופר נוהגת כאישה צעירה מודרנית במונחים מערביים. התנהגותה, תחום עיסוקה והיחסים 

שלה עם קאמי הגיבור מתאימים לאישה בעולם המערבי ומביעים תפיסת חיים אופטימית של 

צעירה שמבקשת ליהנות ולחוות, ומסרבת לצמצם את המרחב האישי שלה בעטיים של חוקי דת. 

תלייתה בכיכר העיר הריקה הוא שיאו של המצב הדקדנטי. ההמון אינו מגיע לכיכר העיר, ואין 

לדעת אם היעדרו מביע ההתרסה נגד השלטון או שמא ייאוש וחוסר תקווה. 

2. דמותה של זהרה
זהרה היא דודתו המבוגרת של קאמי, שאצלה גר לשם לימודיו באוניברסיטה. שמה ללא ניקוד 

יכול להיקרא כפועל בזמן עבר ולרמוז על עברה: אור שזהר בעבר. בעבר היה מעמדה רם, 

קולה הושמע מעל במות גדולות, והיא נחשבה לזמרת הלאומית של איראן. אולם בהווה היא 

בעיקר בביתה, ודומה שמשלימה עם מצבה.130 זהרה אינה פועלת נגד השלטון בגלוי ונתפסת 

ידי השלטון. ועם  וכל חומר שקשור באומנותה על  ככנועה, לפחות בנוגע להחרמת שיריה 

זאת יש בהתנהלותה ביטויים של התנגדות לו. תחילת ההתנגדות בשיתוף הפעולה עם קאמי 

בגלישה במרשתת כדי לחפש מידע אסור וסרטונים עליה,131 והמשכה בהסכמתה לכך שקאמי 
יעסוק מתוך ביתה בפעילות הגלישה באינטרנט שנחשבת לאסורה במרחב הביתי.132 

לזהרה תפיסות ברורות על הגורמים שהביאו לעליית שלטון חכמי הדת באיראן. לטענתה, 

השאה הוא ש"הביא עלינו את הזוועה השחורה הזאת, הטיפש".133 היא טוענת שהוריהם של 

הצעירים נרדפו "במשך עשרות שנים על ידי משטרה חשאית אכזרית בחסות אמריקאית",134 

בכעס  עמדותיה  את  מסבירה  זהרה  חומייני.  של  לשלטונו  הביא  שהמערב  מסקנתה  ומכאן 

ובחוסר האונים שהיא חשה לנוכח המצב הקיים. היא כועסת על כולם, ומוסיפה "אי אפשר 

להאשים אותי".135 היא מסירה מעליה אחריות כאזרחית ותיקה ומקבלת את המצב כמצב נתון. 

כדי  בהן  יש  פסיביות, אך  ובעצם  מינוריות,  אומנם  חוקי השלטון  נגד  זהרה  פעולותיה של 

להצביע על תמורה שחלה בה ואולי על משאת נפש שעד כה לא היה לה כיצד לבטא.

שם, עמ' 27.  130

שם, עמ' 34-33.  131

שם, עמ' 38.   132

שם, עמ' 70.  133

שם.  134

שם.  135
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3. דמותה של מהדיס סאפורה
גברת מהדיס סאפורה הייתה לפני המהפכה שופטת בבית המשפט העליון, וכעת היא מתפרנסת 

שהפנה  השלטון  נגד  כהתרסה  הוא  המחתרתי  עיסוקה  לחוק.  בניגוד  לוטו  כרטיסי  ממכירת 

לה עורף. מהדיס סאפורה מציינת באירוניה שהיא "מתפרנסת בכבוד ]...[ ימי העסקים שלי 

נפתחים עם קפה לאטה ]...[ החיים טובים, מה יש להתלונן? אמריקה".136 אך באוזני חבריה 

היא מתלוננת גם על "האינפלציה הארורה ]...[ על המדינה, שירקה לה בפרצוף ]...[ באיזה 

זכות מונעים מאזרחית ותיקה כמוה לשלוח הודעות טקסט...".137 במרחב הציבורי היא מביעה 

השלמה עם התמורות שחלו באיראן, ואת מחאתה נגד השלטון היא מבטאת בעיסוקה המחתרתי 

ובשיחות עם מכריה, זהרה וקאמי.

השאה  של  הקודם,  השלטון  פי  על  לחיים  שרגילות  מבוגרות  בהיותן  וסאפורה,  זהרה 

וצחוק  ציבורי  במרחב  ריצה  )כגון  טריוויאליים  אנושיים  מבעים  מציגות  כעת,  המושמץ 

וטיפוח  קידום  שאפשר  הקודם  השלטון  תחת  בעבר,  הנשים  מצב  את  ומזכירות  בפומבי(, 

קריירה של נשים. נילופר היא אומנם דמות משנית ברומן, אך בעלת חשיבות. בניגוד לשתי 

הדמויות הנשיות המבוגרות ובניגוד לכל שאר הדמויות, לרבות דמות המספר הגיבור, נילופר 

היא המתריסה מבין כולן. במעשיה היא מסכנת לא רק את חייה, אלא גם את חיי משפחתה. 

חשיבותה כדמות בסיפור דרמתית משום שפעולותיה מניעות את העלילה ומציגות את סגנון 

התרסתו של קאמי נגד השלטון כהססני. 

דמותה של שהנאז, מתנגדת לשלטון האסלאמי ב"אורגי החלומות מטהרן"
ב"אורגי החלומות מטהרן" מתוארים סייגים ואיסורים על הפרט שרבים מהם נחשבים בתרבות 

האנושית כחוקים דרקוניים, אך במציאות האיראנית יש לכבדם אף שהם שוללים זכויות אדם 

בסיסיות.138 מתוארות הפרות של ערכי מוסר ביחס כלפי נשים וילדים. ארא חשמת, סוחר 

הילדים, משקף הרגלים ומנהגים של תת־תרבות מקובלת באזורים נרחבים של איראן.139 גם 

שם, עמ' 26.  136

שם, עמ' 29.  137

אירשאד מנג'י, שנולדה מוסלמית, התנערה מדתה והצהירה שהיא "סירובניקית מוסלמית", מספרת על   138

אחת ההנחיות של האסלאם שאינה קיימת בדתות המונותיאיסטיות האחרות: "לאיסלאם יש הנחיה עממית 

היוצאת נגד 'צחוק מופרז' ]...[ בספרון ששמו בעיות ופתרונות, שייח' מוחמד סאליח אלמנג'יד מפרש את 

ההנחיה ]...[ שפע מופרז של צחוק מוכיח שאנו המוסלמים נפלנו קורבן למניפולציות של קסם ושנינות, 

העלולים לרכך את אופיינו ואת אדיקותנו". אירשאד מנג'י, הצרה עם האיסלאם, עמ' 32.

אירשאד מנג'י טוענת שמנהג זה של חטיפת ילדים וסחר בהם מתקיים גם במדינות מוסלמיות אחרות:   139

"במאלי ובמאוריטניה סוחרים מוסלמים מפתים ילדים קטנים ולוכדים אותם לעבדות". שם, עמ' 39.
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עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

שותפו של ארא חשמת, אוסטד אירג', נוהג להכות את הילדים החטופים,140 ובהם גם הילדה 

שהנאז, הילדה היחידה בחבורת הילדים החטופים. שהנאז, יחד עם אחיה עלי, נקנו על ידי ארא 

חשמת מסוחר ילדים אחר שהעסיקם באריגת שטיחים.141 היא מתוארת כילדה שיופייה ניכר 

לעין, והילדים מחפשים את קרבתה בשל אופייה הנעים ושמחת החיים שלה. ככל הילדים, היא 

עובדת באריגה, "מרוכזת במלאכת האריגה וכמעט לא הסירה את עיניה מהחוטים".142 ארא 

חשמת אונס אותה במשך תקופה ארוכה, ועל אף סבלה הרב היא אינה מתלוננת על כך באוזני 
יתר הילדים ונשמעת למרותו של ארא חשמת כדי שלא יבולע לילדים.143 

שמחים  הם  האכזר.  השובה  של  מיחסו  הפוך  לשהנאז  שבחבורה  הנערים  של  יחסם 

שאינם  על  אשמה  וחשים  כאבה  עם  מזדהים  הם  אותה.  ומכבדים  אותה  אוהבים  בחברתה, 

מונעים את סבלה הרב: "ארא חשמת בחר להעניש אותי, ובעצם את כולנו, באמצעות חילול 

גופה של שהאנז. הוא בחר בקורבן הפגיע ביותר מכולנו, ושלפגיעה בו תהיה ההשפעה החזקה 
ביותר עלינו".144

על אף זאת, שהנאז מפגינה חיות ועליזות. היא מתאהבת בסעיד, שעל מוצאו היהודי אינה 

יודעת דבר. היא כנה, ומביעה את רגשותיה כלפיו: "ואכן, באותו לילה שוב התוודתה שהנאז 

באוזניי על אהבתה כלפיי. היא נצמדה לגופי ]...[ ולחשה – 'דוסט דרם ]...[ דוסט דרם ]...[' – 

אני אוהבת אותך ]...[ אני אוהבת אותך".145 התנהגותה של שהנאז כלפי הגיבור מבטאת לדעתי 

תום, ישירות ויצריות. באהבתה זו, שמביאה לסעיד ולה שמחה ורוגע, יש משום ביקורת כלפי 
השלטון של המחבר המובלע.146 

ברגשות האהבה של שהנאז כלפי סעיד וגם במחוות הרבות שלה כלפיו אפשר לראות 

התרסה נגד ארא חשמת. היא מתריסה כך נגד רודנותו בהם ונגד המצב שנכפה עליה ועל שאר 

הילדים. שהנאז היא זו שמגלה את דבר מותו של השובה שלהם, ומודיעה על כך לחבריה 

בפשטות: "ארא חשמת מורד – ארא חשמת מת – היא אמרה שוב בשקט".147 בכך היא שומרת 

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן, עמ' 33.  140

שם, עמ' 14.  141

שם, עמ' 38.  142

שם, עמ' 119-118.  143

שם, עמ' 120.  144

שם, עמ' 63.  145

המחבר המובלע הוא "מחבר העולם המיתי". אוכמני, תכנים וצורות – לקסיקון מונחים ספרותיים, כרך   146

ב', "המחבר המובלע", עמ' 77-75. 

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן, עמ' 129.   147
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על צלם אנוש, על ערכי תרבות וחינוך שעליהם התחנכה בילדותה, ללא התלהמות וללא הבעה 

של שמחה או נקם.

הירידה הערכית והמוסרית באיראן של חכמי הדת באה לידי ביטוי ממשי וסימבולי במעשה 

התרבותיים,  ממאפייניה  היא  האריגה  אומנות  ברומן.148  המתואר  השטיחים  אריגת  מלאכת 

המפוארים והנשגבים של התרבות האיראנית לאורך דורות רבים. ברם, בתקופת שלטון חכמי 

הדת מתואר העיסוק באומנות זו כאומנות שהפאר והשגב ניטלו ממנה: מלאכה מפרכת שילדים 

חטופים עוסקים בה, הנמשכת שעות ארוכות ביום ובלילה במחסן אפל וטחוב, רחוק מעין 

הציבור, ללא ידיעתו של איש: 

אותן  לחרר  לעבדאללה  והורה  העבות  הבד  יריעות  את  לפנינו  הניח  חשמת  ארא 

חוטי  את  החורים  לתוך  השחלנו  כך  אחר  בידיו.  שהפקיד  חדה,  מסרגה  באמצעות 

הצמר, שתי וערב, כפי שארא חשמת הורה לנו לבצע.

מעת לעת היינו מקבלים מספר חבילות של חוטי צמר עבים וחבילה של יריעות בד. 

ארא חשמת היה דואג לגלגל את החביות, כפי שהן, מן המדרגות, ורזא ואני משכנו אותן 

למרכז החדר ]...[ רזא היה דואג להעביר את החוטים לשהנאז ולעלי שהיו אחראים על 

האריגה, ואלה היו משחילים את החוטים במיומנות שהלכה וגברה עם הזמן.149 

בתיאור פעולת האריגה השגרתית לכאורה אפשר להבחין בסדר פעולות שנדמות מוכניות, 

אוטומטיות. מלאכת האריגה נחשבה במדינות המפרץ הפרסי למלאכה שעסקו בה גם ילדים, 

עבודות  נעשו  כשלרוב  הביתי,  ובמרחב  במלאכה  העושים  הבית  מבני  כחלק  ובנות,  בנים 

האריגה לצורכי הבית והמשק.150 אולם הילדים שבמרתף אינם נמצאים במרחב ילדות מוגן 
ובסביבה המשפחתית.151

אוכמני מתייחס להגדרת המושג "סמל" וטוען כי "הסמל בלתי מותחם: צמצומו או הרחבתו – לפי כוח   148

הקליטה של הקורא. עיקרו: שכופה וגורר עמו משמעויות נוספות של הפשט שבו. הוא המחשה חושית 

המספרת על עצמה ובה בשעה מכניסה אותנו למציאות שמעבר לה, נרחבת ועמוקה יותר – והיא העיקר!" 

אוכמני, "סמל",  תכנים וצורות – לקסיקון מונחים ספרותיים מהדורה ערוכה מחדש ומורחבת, כרך ב', 

עמ' 115. וראו אף ארנה גולן, אבי שושני רחל ויסבורד ואחרים, בין בדיון לממשות – סוגים בסיפור 

הישראלי )תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1984(, יחידות 9, 10, 11, עמ' 13-7.

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן, עמ' 34.  149

ישראל  יהדות  לחקר  רבעון   – פעמים  כורדיסטאן",  יהודי  על  אתנוגראפי  "מחקר  סטילמן,  ק'  ידידיה   150

במזרח, 14, מכון יד בן צבי, 1982, עמ' 144-141.

גאליפורוש, אורגי החלומות מטהרן, עמ' 14.  151
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״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: 

עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

הילדים מקבלים הוראות טכניות כיצד לארוג את השטיחים. פעולה אשר מקובלת בקרב 

אורגי שטיחים במרחב הממשי, מקבלת בהקשר זה משמעות שלילית ומתוארת כעבודת פרך, 

ובאמצעותה נרמזת מציאות חולנית ופרברטית. 

אריגת השטיחים מוצגת באור שלילי גם בהקשרים בינלאומיים. הגיבור מספר על הר 

קלינסמן הגרמני שבא לארא חשמת לסחור בשטיחים ומספר בגאווה על קשרי משפחתו עם 

העם האיראני. סבו:

סוחרים  עם  הדוקים  קשרים  קשר  הוא   ]...[ בגרמניה  הנאצית  במפלגה  חבר  היה 

]...[ סבו היה מאוד מקובל בבית המלוכה של השאה והיה מתלווה תמיד  איראנים 

לשגריר הגרמני בטהרן ]...[ באחת הפגישות עם השאה, הציע סבו שאיראן תארוג 

במתנה שטיח להיטלר ]...[ השאה התלהב מאוד מן הרעיון ובו במקום הורה לאנשי 

חצרו לדאוג לכך.152 

אותו לשגרירות בטהרן.  ישראל, שקיבלה  לידי מדינת  ומגיע  גלגולים שונים,  השטיח עבר 

איתו".  נעלם  וזה  אחד  ליהודי  השטיח  את  השאירו  "הם  חומייני,  של  המהפכה  ערב  אולם 

כמטונימיה  משמשים  אלה  כל   – ליד  מיד  המעבר  השונים,  וגלגוליו  לומר שהשטיח  אפשר 

לאיראן ולקשריה עם מדינות בתקופות השלטון השונות. וכשם ששטיח הוא דקורטיבי, מכסה 

ומסווה את פני האדמה שעליה הוא פרוש, כך גם נרמזת הדו־פרצופיות והקונטרוברסליות של 

איראן במדיניות הפנים ובמדיניות החוץ שלה. אזכור השטיח מן העבר תורם לדימוי העכור 

של איראן האסלאמית בהווה, ואולי מרמז לקשריה עם משטרים דיקטטוריים בהווה שהמכנה 

המשותף להם הוא ביטולו של הפרט, ניצולו והתעמרות בו לטובת האליטה השלטת. במידת 

מה, ההשוואה של שני המשטרים זה לזה והדמיון שביניהם יוצר הזדהות עם הילדים ומעמיק 

את ההבנה באשר לאופי השלטון האסלאמי.

הילדים במרתף, העובדים בפרך, מסמלים את הדור הצעיר, את עתידה של המדינה. אך 

הם שרויים במרחב סגור וסטטי שבו אינם זוכים לחינוך, לערכים ולהשכלה. המסר הנרמז הוא 

פסימי וקודר, שאינו מציע סיכוי לקדמה ולפיתוח אלא לרגרסיה. הילדים מסמלים את אזרחי 

איראן, שהשלטון אינו משמש הורה מגונן עבורם. הם, האזרחים, סגורים בעל כורחם במרחב 

האפל, מנותקים נגד רצונם מהעולם החיצון, מקשר קונסטרוקטיבי ומפרה עם מדינות אחרות. 

האור, כמטפורה לתרבות, לרוחניות, לסובלנות ולאופטימיות, בולט בהיעדרו במרחב הסגור 

שם, עמ' 89-88.  152
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שבו שבויים הילדים. החשכה והצל תופסים את מקומו של האור, ומייצגים בתרבות הכללית 

סגירות, אטימות, חשש מהלא נודע וחוסר ודאות.

הילדים בוחרים באמצעי מילולי לקריאה לעזרה. המילה מסמלת את אחד מאופני הביטוי 

המקובלים, אולם המילים נארגות ביזע ובתנאים לא תנאים, על שטיח שפרוש כמקובל על 

הקורא  הנארג  המצוקה  משפט  וזוהמה.  רבב  ומתמלא  שמתלכלך  דורכים,  שעליו  הרצפה, 

לעזרת האחר וספק אם ייראה ויישמע, יישא לדורות רבים את אות הקלון של תקופת השלטון 

האסלאמי באיראן.

גם מצבו של סעיד גאליפורוש הכלוא במרתף החנוק, באיראן האסלאמית החשוכה, ואינו 

נקלעו  ומייצג את המצוקה שאליה  סימבולי,  הוא  מוצאו הדתי,  על  לגלות לאיש דבר  יכול 

אזרחי איראן, מוסלמים ובני דתות אחרות, עם עליית השלטון האסלאמי. את אחדות הלבבות, 

של יהודים ושל מוסלמים המתנגדים לשלטון, מביע הגיבור באומרו כי "עד היום אינני יודע 

מהיכן שאבתי את האומץ ואת הכוח לזנק ממקומי ]...[ האם שאבתי זאת ממורשתו של אבי, או 

שמא הייתה זו האחריות שחשתי כלפי הילדים שחלקו את חייהם עמי באותו מרתף, ושבאותן 

שנים היו לי כאחים".153 

מותו של ארא חשמת בהמשך, עשוי לסמל את התקווה העתידית לגוויעתו של השלטון. 

וגם  כאוס  של  מעורפל  לעתיד  מרמזת  הילדים  נמצאים  שבו  במרתף  המוטלת  גופתו  ברם, 

לאווירה דקדנטית של ייאוש, שמסמלת תהליכים של ריקבון ושל ניוון בקרב היחיד, וייתכן 

התקין:  למסלולם  החיים  סדרי  בהשבת  שתתקשה  שייתכן  האיראנית  החברה  בקרב  שאף 

"היינו ממשיכים לשבת סביב גופתו של ארא חשמת ואוכלים. כשהיינו מסיימים לאכול, היינו 

ממשיכים לשבת עד הערב ורק אז היינו פורשים ]...[ לישון. הבטלה שנכפתה עלינו נתנה בנו 

את אותותיה".154 תיאור זה ממחיש את תחושת הייאוש של הילדים, את אוזלת ידם להושיע 

את עצמם. התיאור מעלה אסוציאציה ללהקה של בעלי חיים טורפים המתגודדים סביב טרפם 

המת, וכל עניינם הוא בסיסי ונוגע בהישרדותם. 

היא  שבו  שבמרחב  והאלימות  המושחתות  המוסר  אמות  את  מאמצת  אינה  שהנאז 

המולדת  את  מסמלת  הסימבולית,  האריגה  למלאכת  בדומה  שהנאז,  של  דמותה  נמצאת. 

האהובה בעלת הנופים היפים שחוללו בידי השלטון האסלאמי הגס וחסר הרגישות. ועם 

זאת, בדמותה נמסר מסר סמוי שאומר שרגשות וערכים נעלים וחיוביים הם שמזינים את 

האנושות מקדמת דנא, הם שמאפיינים אותה: תשוקה עזה לחיים, לרגשות של שמחה ושל 

שם, עמ' 42.  153

שם, עמ' 136.  154
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״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: 

עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

ייחודיים,  ויהיו להם ביטויים  אהבה.155 כל אלו ימשיכו במלוא החיוניות במרחב האנושי 

בעלי יופי ועוצמה, ללא תלות בנסיבות חיצוניות. בעמידתה של שהנאז בדרכיה החיוניות 

על מסרים אלו יש מן ההתנגדות לתרבות השלטונית שמדכאת כל הפגנה של רגש וביטויי 

אהבה.

דמותה של אנג'לה המתנגדת לשלטון האסלאמי ב"שלושה חבלים לתלייה"
הפרטים על דמותה של אנג'לה, אשתו של הגיבור ב"שלושה חבלים לתלייה", מסופרים מפיו 

של הגיבור, שמעריך אותה הערכה רבה על פועלה כמתנגדת לשלטון חכמי הדת באיראן. 

אלא שפעולות רבות שלה מקורן איננו בהתרסה נגד השלטון, אלא הן פעולות במרחב האישי 

שנובעות ממצוקה. 

אנג'לה נעצרת לראשונה על ידי השלטונות כאשר כשהיא מנסה ליצור קשר עם בעלה, 

שהיה "קולונל בצי, היה פעיל פוליטי נגד הרפובליקה האסלאמית בתורכיה".156 היא נשלחת 

לכלא הנשים אווין, ובו היא מעיזה לעמוד על דעתה מול מנהל הכלא שמבקש למיין את הנשים 

לקומוניסטיות ולשייכות לארגון המוג'אהדין. אנג'לה מחליטה לא להצטרף למי מהקבוצות, 
ולשאלת מנהל הכלא "מי את", היא משיבה "אני לאומנית".157

במקרה אחר בכלא אנג'לה תולה את בגדיה על חבל כביסה של אסירות בהאיות ונתבעת 

לשטוף את בגדיה משום שבעיני האסלאם הבהאים נחשבים לטמאים. אנג'לה מסרבת לשטוף 

את בגדיה. היא נבהלת מהחרם שמוכרז עליה בכלא מצד האסירות המוסלמיות, וזוכה להערכה 

רבה מן האסירות הבהאיות. אנג'לה מבטאת התנגדות במקום שבו היא מוגבלת, וייתכן שזה 

מקור התנגדותה.

דמויות הנשים בשלושת הרומנים הן ילידות איראן שמפגינות אהבה למולדתן. הן אמיצות, 

אינטליגנטיות, ערניות לתמורות שמתחוללות בארצן ומוקפות בחברים בעלי תפיסות ועמדות 

במרחב  לפעול  נשארות  רובן  מהן,  משתיים  לבד  זאת,  עם  לשלטון.  באשר  לשלהן  דומות 

נילופר158 מביעה  ואינן מעלות על דעתן להביע מחאה מחוץ למרחב המוכר להן.  מצומצם, 

רגש האהבה הוא מהרגשות המכוננים בחייו של האדם. אפלטון מביע את דעתו על ארוס )אל האהבה(   155

באומרו כי "ארוס – האהבה – שם את משכנו בלב אדם, אך לא בלב כל אחד ואחד. לעולם לא תמצאנו 

במקום של קשיות לב". עדית המילטון, מיתולוגיה, תרגום: אלה אמיתן )גבעתיים: מסדה, 1982(, עמ' 27.

156  דנה, שלושה חבלים לתלייה, עמ' 170.

שם, עמ' 171.  157

לשם, מגילת זכויות הירח.  158
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מחאה כאזרחית איראנית ומשלמת על כך בחייה, ואנג'לה159 מביעה את מחאתה לאחר עזיבתה 

את איראן לצמיתות.

סיכום

שלושת הספרים שעמדו לדיון במאמר זה הם מסוגת הרומן. יצירות אלו משקפות את ירידת 

ערכי המוסר בחברה האיראנית כתוצאה מאופיו של השלטון החדש, ומתארות את התמורות 

בסדר יומו של הפרט ודמותו של המתבגר, שנוסף לשלבי ההתבגרות ניצב במצבים מורכבים 

שמוכתבים על ידי שלטון חכמי הדת. כל אחד מהם מתאפיין בתכונה ייחודית: "שלושה חבלים 

לתלייה" הוא פרוזה המבוססת על הביוגרפיה של הכותב דניאל דנה. דנה מקפיד להציג את 

רוב הדמויות בזהותן האמיתית ובתפקידיהן, עובדה שמחזקת את האותנטיות של הטקסט ואת 

מהימנותו כמספר. 

"אורגי החלומות מטהרן" מאת סעיד גאליפורוש הוא רומן שהמביא לדפוס פייר לביא 

טוען בפרולוג לאמיתות סיפורו של הגיבור ולקיומו בממשות. לביא עצמו הוא לכאורה אמצעי 

המתח  את  לשקף  אומנותי  כאמצעי  ומשמש  עמעום,  יוצר  מספרים  ריבוי  הטקסט.  לפרסום 

המתמיד והערפול שחווה האזרח האיראני המאוים תחת שלטון אנשי הדת בארצו.

"מגילת זכויות הירח" של רון לשם הוא רומן ריאליסטי שחלקים מחומריו מבוססים על 

המציאות, ואחרים, כדוגמת העלילה, הם בדויים. ברומן זה הדמויות שמתנגדות לשלטון אינן 

מוצגות כמהפכניות, ואינן פועלות באופן גלוי ונחרץ, אלא איש על פי דרכו ויכולותיו. אימת 

השלטון שקיימת כל העת בתודעתם מגבילה את ביטויי התנגדותם.

עם השוני הרב בין הסיפורים ודרכי ההתמודדות וההתנגדות של המספרים וחבריהם, יש 

קווי דמיון בין דמויות המתנגדים לשלטון האסלאמי באיראן, כפי שמובאים בספרים הללו. 

נראה כי דמותו של המתנגד לשלטון האסלאמי באיראן באה מרקע משפחתי שמעודד רכישת 

ידע והשכלה, וכן מעודד חתירה להצטיינות בתחומי ידע שונים. 

האחת,  עיקריות:  סיבות  משתי  כנראה  נובעת  לשלטון  המתנגד  של  ההתנגדות  עיקר 

הגבלותיו של השלטון על חופש הפרט, בעיקר החופש לרכישת ידע מערבי מודרני, והגבלת 

ובכלל  הלבוש,  וצבעי  הלבוש  סגנון  הגבלות  כמו  לפרט,  הנוגעים  בעניינים  הבחירה  חופש 

אופן ההופעה בציבור. השנייה היא הבנתו של הגיבור כי המהפכה האסלאמית אולי חשפה 

דנה, שלושה חבלים לתלייה.  159



*37
״את כולנו אפשר לנקות מכאן, בשקט״: 

עיצוב דמותו של המתנגד למשטר באיראן שלאחר המהפכה על פי שלוש יצירות בספרות העברית

את תחלואי שלטונו של השאה בעניינים פנימיים שונים, אך בה בעת היא אינה מועילה לעם 

האיראני, ולמעשה, היא שבר לחברה האיראנית, בהיבטים חברתיים שונים.

על המחברת

ד"ר עופרה מצוב־כהן היא מרצה מן המניין בחוג לספרות באוניברסיטת אריאל.

מאמריה מתפרסמים בבימות שפיטות שונות. מצוב־כהן כתבה חמישה ספרים, מהם שלושה ספרי 
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