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בין התנחלות לגלות

יאסר ערפאת

לחקר העריכה של נביאים ראשונים רטוריקה של מנהיג בודד
נח חיות
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רונית מרזן

מאגנס ,תשע״ו 596 ,עמ'

רסלינג 350 ,2016 ,עמ'

ספרי נביאים ראשונים – יהושע,
שופטים ,שמואל ומלכים – מתארים
את תולדות עם ישראל בארצו מכיבוש
הארץ בימי יהושע ועד חורבן בית
המקדש הראשון וגלות בבל .הספרים
שומרים על הרצף הכרונולוגי של
האירועים ואין חפיפה ביניהם .הרצף
נשמר על פי רוב גם בין הסיפורים
שבתוך כל ספר וספר .כך נפרס בפנינו
סיפור רציף של תולדות עם ישראל
בארצו ,ועולה הרושם שלפנינו יצירה
אחת אחידה .הספר שלפנינו דן בזהות
מחבריהם של ספרי נביאים ראשונים
ובזמנם ,ובזהות עורכי החיבור .לטענת
המחבר ,ספרי הנביאים הראשונים
נכתבו בידי סופרים אחדים בתקופות
שונות ,חלקן זוהרות וחלקן חשוכות,
ואילו הרושם של חיבור רציף המוביל
אל החורבן הוא תוצאה של מספר
מצומצם של פרשיות או של פסוקים
בודדים שנוספו לאחר החורבן בצומתי
מפתח לאורך ספרי נביאים ראשונים,
במטרה למצוא הסבר לחורבן הנורא.

ד״ר רונית מרזן היא חוקרת ההיסטוריה
של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה,
ובעבר שירתה במשך שנים רבות
בקהיליית הביטחון והמודיעין בישראל.
בספר זה היא מציגה תמונה יוצאת
דופן של דמותו של יאסר ערפאת,
השונה מהדימוי השטני והאלים שלו
שהתקבע בתודעה הישראלית .היא
מבססת את מסקנותיה על ניתוח
רעיוני ולשוני של עשרות נאומים
וראיונות של ערפאת ,ועל בירור יחסי
הגומלין בין הטקסטים המפורשים
שלו לבין ההקשר הפוליטי ,החברתי,
התרבותי והדתי שבמסגרתו פעל.
לטענתה ,המפתח להבנת החשיבה של
הצד הפלשתיני הוא הבנת הסמלים
הדתיים שבהם עושים הפלשתינים
שימוש ,וראייתם כמנגנון מגשר
המאפשר להם להתגמש בלי לוותר על
תחושת גבורה ולעבור ממאבק מזוין
לפיוס ולשלום .גישה מעניינת להבנת
הצד העומד מולנו ,גם לאלה שאינם
מקבלים את מסקנות הספר.

| מגזין ישראלי להיסטוריה

גטו וילנה

אברהם סוצקבר
מיידיש :ויקי שיפריס
עם עובד ,תשע״ו 299 ,עמ'

אברהם סוצקבר ,מגדולי המשוררים
ביידיש ,החל לפרסם את שיריו בפולין
לפני השואה ,והתמיד ביצירתו גם
בגטו וביער .בגטו וילנה היה שותף
לפעילות התרבותית ולעבודה המסורה
להצלת אוצרות התרבות היהודית
– ספרים ,כתבי יד ויצירות אמנות
– מידי הנאצים .בקיץ  1944הבריחו
השלטונות הסובייטיים במבצע יוצא
דופן את סוצקבר ורעייתו מהשטח
שבשליטת הנאצים אל החופש ,ומיד
התמסר המשורר לכתיבת חיבור על
השואה בווילנה עירו .בספר שילב
סוצקבר גם עדויות אישיות בתיאור
ההיסטורי על זוועות השואה בעיר ועל
פניה השונות של ההתנגדות היהודית:
המאמצים להבטיח את הקיום הפיזי
בתנאים הקשים של הגטו ,הפעילות
החינוכית והתרבותית והקמת המחתרת
היהודית .לספר נלווה מבוא נרחב של
אברהם נוברשטרן וג'סטין קאמי על
אברהם סוצקבר ועל הנסיבות לחיבור
הספר.
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