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דבר המערכת 

נייר מופלא עושים מאילנות. ואני – להפך:

אני הופך נייר לאילנות, לעץ חיים.

אני שולח שורשי בו, עד אשר תפרוץ

שירת הציפורים.

)אברהם סוצקבר, תרגום: בנימין הרשב(

ראה  שבה  בתצורה  מסתכם  אינו  מקוונת,  בגירסה  נקרא  אם  ובין  נייר  גבי  על  מודפס  אם  בין  זה,  גיליון 

המאמרים  שבה  כדרך  לעולם,  הגעתו  אחרי  שנים  עוד  פירות  ולהניב  שורשים  לשלוח  ימשיך  הוא  אור. 

שהתפרסמו בגיליונות הקודמים של "היה היה" חדרו לסילבוסים של קורסים שונים באוניברסיטה, והסתננו 

לביבליוגרפיות ולהערות שוליים בעבודותיהם של סטודנטים וחוקרות. 

זמן שבו הסטודנטים הצעירים שמאמריהם  שנת תשפ"ב היא השנה העשרים להקמת כתב העת, פרק 

במות  מעל  ולכתוב  חיל  לעשות  הספיקו  המערכת,  וחברות  חברי  גם  ועמם  העבר,  בגיליונות  התפרסמו 

מסע  של  ראשיתו  מסמן  בעת  בה  אשר  לעבר,  המכוון  שם  זהו  היה"  "היה  יותר.  אף  גבוהות  אקדמיות 

אינטלקטואלי ואישי העתיד להימשך. זהו ייחודו של כתב עת סטודנטיאלי, שלמרבית כותביו זהו פרסום 

ראשון ולמרבית עורכיו זוהי התנסות ראשונה בשיפוט אקדמי.

נקודת המבט הטרייה של "היה היה" מאפשרת מתן ביטוי לקולות מגוונים המתפרשים על פני תחומי 

מבט  נקודת  בחובו  טומן  מאמר  כל  שבה  פוליפונית  באחדות  מאופיין  הנוכחי  הגיליון  וגם  רחבים,  עניין 

מקורית ומתמקד בנושאים שונים. עם זאת, ניכר גם העניין המשותף של הכותבים בזירת התרבות לגווניה: 

דימויים  היווצרותם של  לגבי  עומק  וגבוהה. המאמרים שואלים שאלות  יום־יומית  פופולארית,  חזותית, 

תרבותיים, השפעתם על הפרט ועל החברה, והשלכותיהן של תמורות היסטוריות. בתקופה הסוערת בה 

ובסוגיות  אקלימיים  באסונות  פוליטיים,  ובמתחים  במלחמות  עולמית,  במגיפה  שמלווה  כיום,  חיים  אנו 

חברתיות בוערות, אין זה מפתיע שהכותבים בחרו לעסוק בעתות משבר ובזמנים מורכבים, ולהבין כיצד 

אלו הניעו תהליכים היסטוריים והותירו את חותמם על קבוצות גדולות ועל דמויות מפתח.

הלל אסף בוחן את פועלו של נח שטרן כמשורר, מתרגם, פובליציסט ועורך של מוסף ספרותי. הוא מזהה 

תפנית שחלה בגישתו ובתפיסת עולמו של שטרן, שעבר מהתמקדות בחוויות החיילים להשמעת קולותיהם 

של ניצולי השואה ולקידום יצירתם. שטרן הציב לעצמו כמטרה לשמש במה למבעיהם ולרחשי ליבם של 

של  הספרותית  המשימה  באופי  שהתרחשה  המשמעותית  התמורה  את  מנתח  הלל  במאמרו  התקופה.  בני 

שטרן, שהיה מהראשונים להבין את משמעותן הייחודית של עדויות ניצולי השואה.

השפעותיה של מלחמת העולם השנייה על התרבות עולות גם ממאמרה של צוף פלוטקין, אך מזווית שונה 

לגמרי. צוף עוסקת בשהותם של חברי להקת הביטלס בעיר המבורג בגרמניה של תחילת שנות השישים, 

ובהשפעה שהייתה לעיר ולאנשיה על הלהקה. התדמית המזוהה עם הביטלס, של ארבעה חברים קרובים 



הופעותיהם  בעקבות  הבשילה  אנדרוגיניים,  ומאפיינים  משפחתית  חזות  שמציגים  דומה,  נראות  בעלי 

בהמבורג והתחברותם עם צעירים גרמנים מתרבות האקזיס. צוף בוחנת את התנאים ההיסטוריים שהובילו 

להתפתחות התרבותית הזו, ואת החשיבות המכרעת שהייתה לה להצלחתם הפנומנלית.

 1987 בשנת  האירועים  את  במאמרו  מגולל  דולב  גיא  המזרחית,  לגרמניה  גרמניה  ממערב  במעבר 

שליוו את החגיגות לציון 750 שנים להקמת העיר ברלין. המאמר מתמקד בתהלוכה ההיסטורית שנערכה 

התכנון,  ישיבות  של  פרוטוקולים  התהלוכה,  מיצגי  את  הכוללים  מקורות,  מגוון  ומתוך  העיר,  ברחובות 

כתבות בעיתון, ספר תצלומים ממלכתי ועוד, חושף גיא רשת אינטר־טקסטואלית של רעיונות והיגדים 

אשר יצרו פלטפורמה להבניית ההיסטוריה של העיר כהתגלמות קץ ההיסטוריה המרקסיסטי־לניניסטי.

עוסקת  היא  ההגותיים.  הרעיונות  ובגלגולי  התודעה  בעיצוב  מתמקד  פיינגלרנט  נגה  של  מאמרה  גם 

במיסטיקן אל־ֻג׳ַנְיד, אחת הדמויות המרכזיות בצופיות האסלאמית הקדומה, ומשווה בין משנתו כפי שזו 

שנערכו  באסופות  הוצגו  אל־ג'ניד  של  רעיונותיו  שבו  האופן  לבין  העצמאיים,  בכתביו  ביטוי  לידי  באה 

ואת  אל־ג'ניד  של  מחשבתו  מורכבות  את  הן  חושפת  המעמיקה  ההשוואתית  ההתבוננות  מותו.  לאחר 

המקורות הזרים שהושפע מהם, והן את האופן בו השתמשו בדמותו לצורך עיצוב הדרך הצּופית.

המדינה,  של  הראשונות  משנותיה  ישראליים  הסברה  סרטי  בהם  באופנים  דן  בתר־פוקר  עידו  לבסוף, 

כוננו מיתוס של מאבק משותף. הוא מנתח שלושה סרטים שעוסקים במרחבים שונים: שדה הקרב הצבאי; 

ייבוש הביצות וביות הטבע; והניסיון להשיג נחלה שקטה ודיור ראוי. הנרטיבים המוצגים בסרטים גדושים 

חזיתות.  ומרובה  מתמשך  קולקטיבי  כעימות  הישראלי  הקיום  את  מאפיינים  אשר  מלחמתיים,  בדימויים 

הסרטים מעידים על מציאות חייהם של היוצרים ושל הצופים כאחד, על תפיסתם העצמית ועל הדרך בה 

ראו את העולם.

המאמרים בגיליון זה הובאו לידי המערכת, נקראו בעדינות ובתשומת לב, ועברו תהליך ארוך של עריכה 

פרסום.  בשלים  למאמרים  מצטיינות  אקדמיות  כעבודות  הראשוני  מגלגולם  אותם  שהובילה  מדוקדקת, 

לאילנות  הפכו  אותם עד שאלו  ודישנו  הישקו  הכותבים,  יחד עם  העורכות המלוות שקדו על הטקסטים 

חיים. כשניטלה מאיתנו היכולת להתראות ולחוות בחלל אחד את הדיונים הסוערים ואת השיחות הפורות 

מתבטאות  בהן  הדו־שבועיות,  הישיבות  של  בחשיבותן  מחדש  נוכחנו  היה",  "היה  בחברי  שמושרשים 

במלואן הסקרנות והתשוקה המחקרית של מערכת כתב העת. במאמץ משותף, הצלחנו להיפגש פנים אל 

פנים במהלך השנה, ולשמחתנו גם השקת הגיליון מתקיימת באופן פרונטלי לראשונה זה שנתיים. 

כל זה לא היה מתאפשר ללא התמיכה והגיבוי להם אנו זוכות מטעם גורמים רבים, שפורשים את חסותם 

יורם מישר, ראש קרן דן מישר, המוציא את כתב  על "היה היה" ומסורים להצלחתו. אנו מודות לפרופ' 

העת לאור לזכר בנו, בוגר החוג להיסטוריה; לפרופ' שמואל פיינר, ראש החברה ההיסטורית הישראלית, 

ד"ר  ההיסטורית,  החברה  ומטעם  להיסטוריה  המכון  מטעם  שלנו  ליועצים  מבטחו;  את  בנו  לשים  שבחר 

רוני רגב וד"ר מיכה פרי, בהתאמה; לראשת המכון להיסטוריה, פרופ' מרים פרנקל; לצוות המנהלי במכון 

על  המומחים  ולקוראות  ולקוראים  רובל;  צאלה  וד"ר  נובמבר  רותי  שפיצן,  ימית  ההיסטורית,  ובחברה 

הייעוץ המקצועי בתהליך השיפוט והבחירה. תודה גדולה לכותבות ולכותבי המאמרים, שבחרו בנו כבמת 

"היה  מערכת  ולחברות  לחברי  גם  תודה  העריכה.  לתהליך  והתמסרו  האקדמי,  למחקרם  ראשונה  פרסום 

היה", שלאורך השנה עמלו על העמדת הגיליון והיו נכונים להקדיש מכישרונם וממרצם להוצאתו לאור.
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