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 .הגיעוהצהריים.אחדכשערתששת-הימים.למלחמתהרביעייום Jב]
צריכיםהיולאהםכאקדחים.·חגוריםאנשיםשניכחיפהלביתנוכ

 '·תעודההיווהנתהגותםרדדךלביתכניסתםצררתכיiרערדרתלהציג
בארהt;נכישראל.היו ·מלכים .הרבהההס.שכימיםערדמהמספקת.

אצלנו. .רכן-כיrןהבכור,אח~'ש?ילדותחברשהיה"אל-ארד",מנתועתאיש 'פש,לח
קרפתיכתמעצרי-המגעמבצעכמסגרתהביטחוןשירותיע"ימבוקשהיi;זהאיש

וכדי'ככנסר,חםשבהבצודהלדדכם'כפנואצלנו.אותרמצאר'משלא :ההמתנה
מפתחיצאהערכיתהסקרנותמיטבשלפיהשכנים;לאחדנטפלוזררכה-ידילצאת
 \כמהעצמואתהסגירהאישהרעשני.הביקורפשרעלמק"רובלעמודגדיכ'תר,

האכזיסטנ-זכותואתלממיiנממנוכשביקשוהימים.וכרכרתמכן.ו nלאשכוערת
 .לארץחץראתהעדיףהוא ·-דידרת·כשתיכיןלכחרדהזכרתשהיאיאליסטית,,צ

 , 'השכיח.הבדידה'חיתהמה .ש riלנקהשולא
הספדרrכ.-השלישיתככרירהכחדנעול"'חדד;כספררכלסשמערן

:גמשך'לה,שקעה'העלבוןותחושת .כיקודאותרכשכעדךשבע-עשרה~כןהייתי ·אני
רעמרתיכלס.שמערן'שלהנעוללחדדוככנסתיאשדעדההכרה,זר.ב.תחתיהשנ'ם
למציאותעשהשהואהזר,'הגאולהמפריים.חי.ויצא;ךתחרשה,מולפניםאלפנים

וכאןאכל.נחמה.שלדחכיr:כשולייםלtכפדרה ?jמעכיישראל.ערבייל.שהפד,.,פדיה
 ..כדומןהדומןעלהאלה.השוליים'כיזשישמה·עלשכ~.ה"ספדרתי"האישמתערב

ט-וב.מה _;כעיתררבדאכלהשגות.מספרלייש
החרדשלגיבורו ..אל-רחמןעכרסעידשל .סיפורואתכאןלספרמתכווןאינני /

ל,כאתלמל~הצלחתילאשנית,כספרשקראתיאחדישגםמפניראשיתהנעלו.
-ירצא·אנישנית.בהמשך.-ילכךסוכרתוהתאריכים.המקומרתשלהתשבץ'ירבועי
אשדולאלההספד.את,ככדקראוהערב.כאןהכ~צאיםאלהשדובהנחה,מתוך
 'וכדי·זאת.ולמרותלהס. ,המזומנתהחוויה .אתלקלקלכדאילאזאת.עשרטרם
לע~מיזנדשהאניהעדותיי.. hאעליולתלותיהיהשאפשרקולבצררתלדברילתת
הנדר-בסדרםהרבידםאתולמסור,;פלאש-כאקס",כקטעיהגדושהדומןאתלפרק

אתשימשככדנעול""ח;ןןשלהמכנה :אחתהעדהךך·עדק 1כאןאוסיףנרלרגי.'
ומוסיף.מהמדרה~יתי ,-1972בשפרדסם."הבתהרות"כדומןבעבד,כלסשמערן

עצמןהדמויותשאףאלאהמבכה,דק 'שלאזה,-חגיגילערבמש;ךרצורמניתכניז.לה

לקרואשלא~ןאםהיiנטב iמ 'כעול".כ"חדדוע.!ורשגוב"התכהדרת",שהופיעו
היום.-לסדוזהעללעכוריהיהפשד.אי-אמשקראתי.~כשיו'אבל"הבתהרות",את

מקדרהאנימוכרת.ז,ןחברלהלהמשך~רבדיםכמהככדדחיתי .כהמשך ·-פירוט
 . . . .אל-רחמן'עבד _לסעידכשרבכולם.אתלז;כרר
 ·"קול-העס",שלבדפוסעובד.,דרא-s6.19בכמשולש.ככפר ,-1938כנ;לד 1הרא

טבח-כפר-לאחדמהזמןמחליטים,.המפלגה:~מרכזהמגיהה.בסמדרמתאהב
חיפה.ב·לנכט~רךכרשםהואשנהאחדישם.ולפעוללכפרלשרבעשליוקאסם.

ותומךבמפלגההפעילותאתעוזבהואלצבא.מגתייסתסמדראדכיiכקטרדה.
דרחףרק. riלמחץואלהתנועההרצאתעם 1964בסוףנאסר"אל-אדר".תבנועת

הוא 6ךמאי;בסרף .מתחתניםהא~ררניםשגי .בדו'iר ..זאבשללזרועותיוסמדראת
עלרת'להההחלטהבלינוגומלתהסוהרבכית . 68 'אוגוסטבראשיתמשתחדדככלא.
מתגייי ·הארץ.אתועוזבלימייייאתמסייםהוא-69כב.-nהכ.עליי nזכדיני

כדילארץמגיעהוא-1.974בבמק~רב:יר.ועוסקlויליאןאתמכידהואשםבפאדיס,
• v להעכרתבאפשרות"ולהדהדסמדר,את ·אולילפגושהגוססת.אמואתלראות.. 

והחברתיותהפוליטיות"התמרדותעלספדולכתובתי.צדפמו"לל ?Vר rלבקשר
:;כגילר,אשהניצה.עםקצרורמאןמנהלהר~כאןיוני".מלחמתמאזבישראל
 .יעוית·ידידיואתמבקדהחמישים.שנותמסוףלומוכרתשחיתהשואה.ניצולת
יישם'סמדר~אתלדאותמבלילפאדיסחוזרהשמאל.כתנועות ciחפעךלירדפי.

-נעול".,;חדדהספדאתוכותבסוףסוףמתיישב, '
"התבהרות".בענייןלפכי-כןשאמדתילמהאשובבזכררן.הזההתקצירייבשבטרם

 .דרורויעקבשלהמסעאףהוא .אל-רחמןעבךסעידשלעצמית.להנדההמסע
לחלותוכרטיסטוב.' ·קפהבעשייתמתמח;םששניהםהעובדהומלבדב"התבהדות".

1 • 

החברתיתהמעדנת :ביניהםהמשותפיםהאחדיםהצדדום /רכיםחריפה,בש,פעת .

רדפייעדית·ב"התבהדרת".ואילןעפרההםכערל"ב"חדדוזאבסמדר :דרמהסביבם

 1והצלבשראה.נציולותשתיהן-"התבהדרת'''כרינההיאוניצהוזאב.שדההס

 .:ארדט·בבג;אד.·כערריואהבתאתרדודיליעקבשמזכירדינה,שלבצווארההתלוי-
 . . 'יותר. 'מתוחכמתנצרדהכערל"ב"חדדומופיעחרזוג •

הדר~אן.כתרךהיטבע.מוכלשהואשלמרותהזה.בסמלאתחילטובלנוצרייכאה
הרחביםהשויליםבידהנמצאהחומדשלהבסיסיתהחרלשהאתלדעתימשקףהוא
~אילוירדהגיטאדה"מכגן-/:נאמדהספדשלה'פתיחהבמ~פטהנחמה.של

עטוריופניומושפלות,עיניוכתפר,עלשמרטראשויע..המוששלעתיקהה,מתמרנ

גגוכתר_אתליווהדיצפהעלשקרסוחבורתובני .מסתוריעצבהפיקוהאדמוניזהקן
 .) 7(עמ'רחם"ללאאותרצולבתרהגיטאדהבתרכםעמדהואואילועליזה,בישדה

הקיזובשמר.נלחמווחסידיוהשני~ה.הלחילהושטתהטיף"ישר :אחדובמקרם
.) 
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ונצלבהעולםגאולתעל ·דיבר"ישר :ושרב .) l 76(עמ'אימפריות"והקימודמים

ששמעתינרצד;תאגדה 'ליהזכירהזה ~האחרוןהמשפט .) 102(עמ'גנבים"שניעם-
למצרים.והרדיו, 1ישהקדושה,משפחה'הכשברחה :הזקןדוידמפיבילדותי

השתייכהוהמשפחההיותשודדים.שכיבדדךעליהםהנתפלוהורדוס, nמא'ימ .
 \גלימתהמלבדלקחתודברהשן;ךיםמצאר'לאההס,יס 6היזVלהתחתרןלעשירון

אתלמדיtכוהחזירהתחרט.כמעשיר.אחד-כךהרהרהשודדיםאחדמריס.של
האגדות,שלהסימטריותמכוחהאלה,השודדיםשכיחברו.הנתגדותחרףגלימתה.

הגלימהאת 'שהחזירהשודדהימים.נדברתישרעםיחדשכצלבוהשודדיםשכיהס
לישר.'ללועגיםהצטרף.כיעלבחכרושגער'זהחיהוהואישר.שללימינוכצלב

"אמן :לוענהוישו ," !כמלכותךויבכראאדוני"זכדני~כא ,;האחרוןמזהוביקש/
 .מספרמהשרםרעל .) 43 :כ"ג(לרקסבגן-עדן"עמדיתהיההיוםכילךאניאומד

 ' ~ ' , r ?דרת.אגכאזא~י

אתלמלאהאנושיהדמיוןישלוצרכוהואשסיפרתי ·הזר .באגדהמוצאשאני'מה
שלו-בגילנפעל~חיל riה_ם.בטדישר,שלחייועלהמוגמר.הtככסטשלהפעירם

לרגענניחראםהאררכגלירכיס.ארבעתשל.בטכ~;כטיסזכריודעיםאנואיןשים.

בכפר.סעידשלילדותוכעלמההיכןככוכה.היאסעידלבידישרבידהזרשfוהקבלה ,\ .
האגדה'שזהשודדח.אמחפשאני ?עשרהשמרנה·כגיללתל-אביב .הגיעשלא'ז.ע

 .אומרהייתימתוחכםדי .רןפיתוכמרבןישנעול"'"חדדשללמחברו .מוצאוואיני
אדם '"."אני :שמערןשלמפירסעיד.שלמפירמיiטטאני- ?פיתדרןאותרומהו

חרדתימחשיפה.חששתי ...ככערריותזiכיברחיתהולאמקצועואיכהשהכתיבה
רזהעצמי~לכותבאכיילעולם.אכתובלאודרמאן ...ככיידות.שתציץזדהמעיד

סעידאומדאrךדובמקרם .) 14 ~.:.... 142 ע''ע(' "· ...לספראנישמסרגלהיחידהסיפור
רעב-כראשי'ערליםשהזכדרכרת'כפיאחתרבבתהכלעל.לכתוב"רציתי :אןללילי
פשוט .נכשלתישלמרת,תקופות'על.פסחתילדבר,מדברשקפצתירואהאנישיר

משמעת"מתוךסדר,לפיהמקובלת. ·כדרךמחדש;לכתובצדיךהכלאתנכשלתי.
מחמירהרא wנפיבד-המשנה. nמ·עםכך-כלמחמירהייתילאאני .,) 21s-214(ע'ע
א 1זzזהבהחלטאתומסנייםאניא.בלירוחם'.' ._ועוזב"מרדה,בחינתעצמו,.עם

 , .לאותהלהגיעא-פשרמאומצתנמליםעברות,דדךורק ..שלמרתתקופותעלפסח.
iנשמעfו".מתוךסדר,"ל~י-המעשהבסיפור·~קובלת .דרו.

"הבתהרות".שלזהאתבמעטלאמזכיר 'כערל""חדדשלשהמבכהכבדאמדתי
כהורה.המתוארתהתמוכה .אתלהשלים ·כרי .כזמן!דים nהכמעבדיםהשימושאכל
הקוראשליכולתועלפחותונשענופרופורציונליים.יותרהרבהכ"התבהדרת"היי

המלאכהעלשמקשהמה .כזמןהנכוןבמקומםולשבצםהדבריםאתלפענח
רחבר-פוליטיים.כמאורעותקשוריםסעידשלחייר_שבדח'הערהיאכערך":'חדדב.

ולמיחלק'בהםכטלשלאלמ:דייםנהיריםשאיכםשים..השישנותכראשיתחיים
 jכהעתרכאית.יקה.לכדרכמעבדמשמעותית,בצררהמכןלאחדבהםהת~כ~יזשלא

אנשימגעת,שידיעתינבל'התפלגו,שממנההעממית""החזיתת-קופת :למשל'
סעידמכריזראםכלס.שלכספררדייהמוארתבלתילדוב ·כשארת"אל-ארד'~.
הפ"כרת,כל .אללחדורהחוטים.סכללאחוזרוצה'"אני : ) 20(עמ'הספדכראשית

 ..דייהמרמשהלא.זרטחה.שחבהדיהדב.:רים",בכללגעת
 !כגדר 'השגותדקליהיועכ1t-זירעדהדי ?הזההספראתאוהב 'אנימדועזאת,וככל

השר· .בגללדקולוהספד.אתאהבתיאלמלא'iגללרההשגותאתמעלהחייתולא
להיכנסכדילכלסדרוששהיההאומץלי.העניקשהואהנחמה.שלהרחבים,ליים

 ,כספר;תאולי-קשודוםאיכס wרגשותבימעודד ._אל-;רחמןעבדסעידשללכiוליר
בתקופהוכחמה"כדיבותכמעשהבספרותקשוריםשהםכשםכתיבהכמעשה.

הדרנה,כוונת·דדךהארץי.iודביעלהסתכלובכTריבתר,בלס-שמערןגואלשאותה
 ' ).הזההספד.כךמשרםבגינה.פרחיםלגדלהעדיפוהעבריים bהסרפדידת iאגוסרפדי

כשהשםכימינוחשיבותמשנהמקבלוהואנוחר.עיקררהדחשוב.ספדהוא_

ברא·שהיהכ~יטעון.לאאולישהרובהלנרהמבשרותותרות.לכחוזר"אל-ארד"
שלהמסדואסהכורכת.עלעדייןישראל;ערבייאנחנו,אבלהשישים,·שכרתשית

כלחמיםהעמיםששנימפניכשלווםדר-קי'רסייתכן.שלאחראאל-רחמןעבדסעיד
לדו-להגיעכדי :הפגןהואי'כלסשמעוןשלשהמסדהריארז'כבדתארתהעל

אתהכיאותרלשכנעצריךאתהחשוב)הדבר(אםאל-רחמןעבדסעיד /עםקירם
/,. 

ראתהאחדותתחנותאל~הסקעלקיימותצi:ד"לגלילכיד·גימ"לדשת'שבידיודע

מפעםאותןלקלוט.כדיהאנטנהאת:ולכורן .ארזןולהטותמעטלהשתהותמוכן
 ' ,רגישב~רדהזר.הסקאלהאת:מעטלהאירהואבלסשמערןשערשהמהלפעם.
 • 'ראן.הב.
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א, 11בת 11ייצוותא.במועדון-התק~ים 1s.12.soב-
"יחזר-בלסשמעוןשלספרוהופעתלציוןערב

אנטנןדברי .מורן)ביתוזמורה(תרצי ,נעול".
בערב.הנאמרע~מבוססיםבלסו~מעוןשמאס

 zsמס'-וו'עתון
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