לאמר למישהו "אידיוט" ,זה לא עלבון אלא דיאגנוזה.
יוליאן טובים.

את עצמם על מזבח אמונתם .במקרים המעטים שהמחבר
מזכיר את הפעילים האלה ,נעשה הדבר בעקיפין,
מתוך ריחוק בולט .אך למען הדיוק עלי להוסיף ,שגם פעילי
המחתרת הציונית שבקהילה רישומם שולי -וחסר־צבע בספ 
רו של בר־משה ,כי־על-כן הוא יצא לתאר את הדמויות
שהכיר מקרוב ,ובראש ובראשונה צעירים יהודים משכילים
שלא היו פעילים יתר-על-המידה בחיים הפוליטיים .בתורת
עדות אישית ,איפוא ,מהווה הספר תרומה חשובה ,הכתובה
בכישרון ספרותי מובהק .המו״ל ראוי לברכה על שנטל
על עצמו לתרגם ולהדפיס ספר רב־מימדים זד -בכך מיתוסף
עתה ספר חשוב למדף הספרים העברי ,ואין לי כל ספק
בכך ,שהקורא ,ולא רק בן העדה הבבלית ,יפיק הנאה

מרובה מקריאתו.
בטרם איפרד מעל הספר עלי להעיר כמה הערות באשר
לגירסתו העברית של הספר .כאמור ,תרגום הספר נעשה
לאו דווקא בית המחבר ,אין אני בא לטעת על מהימנות
התרגום ,אולם יש בו ,בנוסח הערבי המקורי קטעים ,ביטו 
יים ועניינים שנועדו מלכתחילה למי שיש לו היכרות
כלשהי עם החומר וההווי המתוארים בו .הגירסה העברית
נעשתה בלא השמטות ובלא הוספת הסברים ,וייתכן שבכך
תיפגם לא רק ההבנה המלאה אלא אף ההנאה האסתטית
עצמה .כך ,למשל ,יש איזכור תדיר של שמות־אישים ,עי 
תונים ,מפלגות ,אירועים היסטוריים ,וכל אלה הריהם בעלי
אופי "לוקאלי" למדי ,ובדרך כלל אינם ידועים אף לקורא
ערבית שלא חי בעיר בגדאד .אילו היה המחבר נוטל על
עצמו את מלאכת התרגום ,או אפילו את עריכתו היסודית
של הנוסח העברי ,היה מן הסתם משמיט פסקות וקטעים
לא מעטים ,וע״י כך היה מביא לידי מיקוד־יתר של החווייה
האנושית המקופלת ביצירתו.
ומעניק לעניין באותו עניין :כבר עמדתי על כך שהדיאלוגים
מהווים נדבך חשוב ביותר בספר ,דיאלוגים אלה נכתבו
במקור הערבי של הספר לאו דווקא בלשון המדוברת של
בגדאד (הלהג היהודי והלהג המוסלמי) אלא "תורגמו"
לערבית פורמאלית ,השונה לא מעט מהלהגים המקומיים.

כך נגרע משהו ממיידיותה של החווייה ,אולם עדיין ניתן,

בגירסה הערבית המקורית של בר-משה ,לשחזר את לשונם
הטבעית של הגיבורים מבין שיטי הלשון המעובדת .שונה
המצב בתרגום העברי .כאן חלה התרחקות כפולה ומכופלת
מלשונם האמיתית של הגיבורים ,ולמעשה אנו עדים לתר־
גום־של "תרגום" .על־כן יש שדיאלוגים אלה ,בצורתם העב 
רית ,נשמעים רדודים דחסרי־חיות ,ולעיתים עשויים ליצור
רושם של ארכנות שלא לצורך.
אך קשיים אלה אין בהם כדי לפגום בערכו הכללי של
הספר שהוא ,כאמור עדות כנה ,הכתובה בידי סופר המאחד
בתוכו בקיאות ,חריצות וחוש אסתטי גם־יתד בזכותן של ־
תכונות אלה ניתנה לנו אפשרות נדירה להציץ בהווייה
מעניינת ומורכבת ,הווייה שעד כה היתר .כמעט מחת לתחו 
מיה ולתודעתה של הספרות העברית בישראל.

נפילה

אירועים שבספרו של בר־משה מסתיימים ,איפוא,
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בשנת  1950או  ; 1951ובה בעת מתחילה עלילת
הסיפור "האפופים" מאת לב חקק ,שאף הוא
’הופיע בימים אלה (הוצאת תמוז ,ת״א;1977 ,

I 1

*

 160עט׳) .יהדות עיראק שהסתלקה בחופזה בעזבה מאחוריה
את רכושה ואת קברות אבותיה ,הגיעה ארצה מלאה תקווה
ורצון טוב .המציאות שציפתה לה — מעברות לדור בהן,
התנכרות לערכיה ולמורשתה ,קשיי הסתגלות טבעיים
וקשיים שנערמו ע״י הרשות — היוותה בעבורה הפתעה
בלתי נעימה ,אם לנקוט בלשון המעטה .הדור שבוסס ברא 
שית דרכו בבוץ המעברות היה בחלקו לדוד אובד ,מתוסכל,

ורבים מבניו חשו שגם כאן בגדו בהם הבריות .מישקע זה
לא נמחה גם כאשר חלפו השנים והשתנו התנאים החיצוניים.
על דור זה מספר הרומאן הקצר של לב חקק.
ואכן ,גם ספר זה הריהו מעין ספר עדות ,אם־כי בתורת
מוצר ספרותי אין הוא לובש צורה של ספר־זכרונות אלא
של רומאן דווקא .זהו סיפורו של שלמה מעתוק ,בן למשפחה

בגדאדית בת מעמד הביניים ,שהגיע ארצה בהיותו בן עשר
או פחות ,ועבר את שבעה מדורי הגיהינום של שנות ד.־50
המוקדמות .האפלייה ,הזלזול והקרירות שנתקל בהם בכל

אשר פנה רוצצו את נפשו ודיכאו בו את דחפיו היוצרים.
אכן ,הצליח שלמה — חרף נתיב המכשולים שנפרש לפניו
— לסיים את לימודיו ואף ללמוד מספר שנים באוניברסי 
טה ,וכל זאת בזכות עקשנותו וכשרונותיו .אולם בשלב
כלשהו הוא מחליט לקום ולהגר לארה״ב .שם.הוא משמש
כמורה לעברית לילדי־יהודים מפונקים ,ושם הוא חי חיי
בידוד־עקרות־שיעמום .בסופו של הסיפור הוא מחליט לא 
חר היסוסים אינסופיים ,לשוב .ארצה ולשקע עצמו בחיי

יצירה ומאבק.
הסיפור מתנהל בו זמנית בשני מישורים .מישור ההווה:
שלמה בן ה־ 30בגולה האמריקאית הדווייה; ומישור העבר:
הילד שלמה בתופת המעברות והאפלייה .פרקי העבר ופרקי
החווה מופיעים בספר לסירוגין ,ומבין השניים חביבים עלי
פרקי הילדות דווקא .אך דומני שעל הספר כולו מעיבה
תחושת החמלה-העצמית ,והלשון גדושת הביטויים הריגו 
שיים ,המביעים תיסכול וכאב .לעיתים ממירים ביטויים אלה

את החווייה עצמה ודוחקים אותה לשוליים ,ואם להשתמש
בביטוי הלקוח מתורת הרומאן ,הרי קורה שיסוד 'ההיגד
הריגושי בא על מקומו של יסוד ההראיה .אסתפק כאן בצי 
טוט דוגמא קצרה האופיינית ללשונו של הספר" :פצע
וחבורה ומכה טריה ,מורסה וקרום של פצע מגליד תחת
בגד קל .פנים נבולים ונפולים ,גופות כמושים בטרם עת
מרוב דאגה ,מרוב מצוקה ,ממחסור ,מהזנחה" .אולם אם
לשוז־נוטםת־מכאוב זו ניתן להבינה כהשתקפות של חווייה

קשה מנשוא ,הרי קשה להבין חלק לא־ מבוטל מהפרקים
ה״אמריקאים" שבספר ,המהווים כל אחד לעצמו מעין מאמר
ביקורתי הנעדר ,כמעט ,כל אלמנט נראטיבי ,והחסר קשר
של ממש עם כלל היצירה (למשל ,פרק ז׳ ,שהוא מעין
"סקר" פיליטוני של חבורות היורדים הישראלים שאתה
פוגש בארה״ב ,פרק מאלף כשהוא לעצמו .אך כיצד זה מצא
את דרכו לתוך הרומאן — קשה לדעת).
ספר עצוב ,ספר מדכא ,אך עם זאת עניין לנו עם זעקה
מרה ,זעקת דור מנוכר וממורמר שחיפש ולא מצא ,שיווע
ולא נענה; ולאורך דרכו נתקל בחומה של התכחשות ושל
בוז •

שלום רצבי

שתיקתך נלבטת במוחלט

לשרית ולנעמה

כרוח #לוחה אבודה מים
אמי לילית מלאת תנועות עץ מנער
ואהובתי #ידיה חיוךשות בבשריוסנימה פנימה לו

על מ;ת #הןברים ילב#ו את צורת פנים ה;?#
’ אף #אין א$י יחרע מה היא  ,'#?3מי היא

ואף #אין זמי לדע מי הם ,מה הם
והעקר מה '?יני ?בינם ,או ?ינם
ל?ין עצמם מה? מה שעו#ד\אותי אני

במסרקות בחל מלבנות ?גבם #ל קדו#ים הויוגי מלכות

מאריכי אח  -ד
עד צאת'הנשמה להתחך#ותה

#עו#ם הם ,סתם

לה?דיל מהחיה ה?#ר«
ומתנועותיה היצוקות #ל הנפש
#הין הןם ז

אני מחשב
במחשבי הקצין מאז #נזהרין ?קלה ?בחמורה

את גבה האנך שמותח הגשם ?המטרו
פעם רך ונספג ופעם בעל חמה ן#וטף בל אל הים

או מצעקתי
אספקלחה שואבת אורה מרסיסי הדם

ולא על פי התקמרות השמים
?יחס לקמידות האןמה T

תנועותיה הקפואות #ל ה;פש

וליעסקי אוקעוסים #7הא קני מךה אותנטים
נל?קת שתיקתך
מתנפצת במתלט.

#ל מים של" ים

או באמצעות מפוי וסמון ,כהל  -ים,
חום  -אדמה ,ירק # -סלה וכיואא ?הנה

אבן #היא א?ן מעצבת רוח ג#ם חד.
אדמה' #היא' אדמה ??ריחה או קמילה ,וזשופה או לבו#ת אספלט
#מים #הם שמי״ם ,רבים ",לכל אחד T

אלא יו#ב ב?סךם לדה

בהתפוצצות אכלוסין או ילודי־אהבה

סופר אחד לאחד ,סופר ומצרף

את תנועותיה המוך#ות #ל האהבה ,ללא סעי מין ןךת
ללא התח#בות בעסק וגבה או" רום ו#פלה"#בין אדם לאדם

חומות השכל הן#ר
קורסות :מ'ה?נטי״ם סב אם ןא#ה

ו?ין אדם ’לחיה,ובינוי (במחלט) לךמש"הרומש על האדמה וצולת־ים

מביטים איך איל הכחל הישן "מאז

מנגח אט אט
סבי מאז ותמוןתו הקבועה ??נים פנים התנועה

?דץ $ע תד בין כתלי חךריו ?תפלה #רו#מה אהבה

מירהל׳ה אפרת זכתה לאהדה עצומה בקרב הצופים וסחטה

דמעות רבות (גם מעיני) .זיהו בה ,אולי ,את ה״יידישע
מאמע".
בתפיסה שונה היא ,אולי ,אישה שתלטנית ,יחסנית ,המסרסת
למעשה ,את ילדיה וקושרת אותם לטבורה גם אחרי הופכם
לאנשים.
כתיאטרון ,כמו במציאות ,אין שני רצונות מנוגדים זה לזה
יטלים להתקיים ולהתבטא בעת ובעונה אחת .או שאני,

??סחה יצוקה לתנועות אהבה.

למשל ,רוצה לעזור לידיד ואדגיש את כישוריו הטובים,
תפיסתו המהירה וכו׳ ,למדות שאיננו כל כך דייקן :או
שאני רוצה להכשילו ואדגיש את אי־דייקנותו ,את אי־
היכולת לסמוך עליו ,למרות שכישוריו אינם כה רעים.
אימא קודאז׳ ,יכולה לסמל פריצות ,טפילות וציניות —
כביטוי לשנאה אל עולם מבולבל ומדיניות מסכסכת; אף
גבורה ,תושיה ,כושד־סבל והתמודדות עם אלמנות ושכול

אולי לא יתעורר הוויכוח בעד או נגד ברכט.
הבאתי דוגמאות אחדות לטכניקה הפנימית של אמנות
התיאטרון ,הכוללת ארבע טכניקות :של הדיבור ,של ה 
שחקן ,של תפקיד מסויים ,של בניין הצגה ,וטכניקה נוספת
— כללית — השייכת לכל אחת מהנ״ל.
הטכניקה הפנימית היא כלי־עזר חשוב ביותר לעבודת
השחקן .בלעדיה הוא יכול להצהיר "הנני" ,בעלותו על

— כביטוי לשלום נכסף — בהתאם לכוונת המציגים (ואז

הבמה ,רק לעיתים רחוקות• .
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