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ר,משוו?אתיופתחךוצים
Dן 7D'וען 71ר,יור,מס'וו'וע'וע'וו 1 

עצמאית,עורכת-דיןאואדריכליתאתאם
בעלאומהנדס,בקליניקה,רופאאתהאם

אתםבדיסקונט-אחרחופשימקצוע

Dהראועסקים,לאנשינחשבים ליהנות 11
עלולעלותהבנקשלהחדשהמהגישה
לעסקים.הירוקהמסלול

'ועסקים?הידוקהמס'וו'ומהו
כשהבנקהעסק,אתלפתחאפשרבעזרתו
שרותיםויוזםהתפתחותואתמקרובמלווה

הירוקהמסלולעלכשעולים . Dחדשנ"

מועדףעסקיחשבוןלבעליהופכיםלעסקים
ליהנותוזכאיםהבנקשלהעסקיםבמחלקת
,כגון:יותרטוביםמתנאים

ומתמשכתקבועהאשראימסגרת •

ריבית,עםאקסטרה""דיסקונטבתוכנית

(כיום:בלבדלשנה +2.5%פרייםבשיעור
בשיעורהקצאהעמלתלחודש), 1.4%
לשנה.בלבד 1.8%

הנחה 1-50%ניהולבדמיהנחה 10% •
ההצטרפותברבעוןהחשבון,ניהולבעמלת

ב"טלבנקחינםשימושחודשי 6 •
חינםשימושחודשי 3-1עסקים"

מחברותתיהנו.כן,ועודמסופים"ב"טלבנק
שרותידיסקונט,שלהעסקים"ב"מועדון

העסקמביתמתקדמתבטכנולוגיהבנק
ועוד.שלך

חשבון'ובע'ויעסקיםדיסקונט
מועדףעסקי

לעסקיםהירוקלמסלולההצטרפותעם
"דיסקונטבמסגרתהעסקיהחשבוןנכלל

אישיבכרטיסאתכםומזכהעסקים",

מיוחדים.שיקיםופנקסי

הידוק?המס'וו'וע'ועו'ויםאיך
איתוובדקוהסניףמנהלאלהיכנסו

לעסקים,הירוקהמסלולעלעוליםכיצד
לקוחותאינכםעדייןאםאפילו

בדיסקונט.

ב"טלבנקגםלקבלניתןנוספיםפרטים
 . 03-5651920מבצעים"

 .לדברמיעםיש

דיםקונםבנק ((
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 ...יביעלעםעם
הערבית.בספרותלמודרניזםכולו'מוקדש'זהליוןג

המלחמהעלשהיווההצהרותהנאומיםהמאמרים,מכליותר
אומדהתיכון'במזרחהחדש"ה"סדדולקראתבמפרץ'

יחדשלשקיוםהעובדהאת-התחתונההשורהאתהגיליון
יכולעמיםביןאינטימיודיאלוג .דיאלוגיקיוםהואאנושי'

 1סבלדם, :קדיהמלחמה,בדדך-אופניםבשנילהתקיים

על-ידיבירושליםהנשיםארבעתרצחכמולשפלודרדורהדג
ממיטותכאלהרציחותלסם-האיסלם.המנודהפנטיתחית-טדף

בקיוםהנעוצההתקווהלעומתהפלסטיניהעםעלפרמננטיאסון
דוד-העתיקהאמיתנומשקלעלמדגש,נרחב,גדול,דו-שיח

 1בכללהיצירהבאמצעותוזאת, Iאומדיביעלעםעם ...לדוד

בפרט.הספרותיתוהיצירה

 " 77"עתרןשלקודמיםבגליונותפעם,לאקיימנוכבדאנו

לדו-שיחה~נייהמצוותאתהשכנים,העמיםלספרויותשהוקדשו
פנייתנו.אתתאםלאל;שהמענהכזה,

הדיוניםועל-סףהקרבותלתוםבסמוךהמופיעזה,בגיליוןכוונתנו
לקידוםידנואתנוספתפעםלהושיטכאמוד,החדש,הסדרלקראת
אלינו.המושטתהידאתלפגושכתקווההזה,השיח

להכנתתדמואשדוהמתרגמיםהסופדיםלכללהודותמכקשאני
ששוןפדופ'-במערכתלידידיובמיוחדולהופעתו,הגיליון
 •החומד.אתועדךבחדשיזם,סומך

הפלסטיניםעמיתינובאזני
בקרבנובודדיםמנסיםמעטותלאשניםמהיום.לאמנידיםאנחנו

עלמתקבלקיוםלקראתחיינולקידוםמשהולעשותובקרבכם
העמים.שניעבודהדעת

לעמכם,דעיהיהשאםאתנו,הסכמתםואתםפעם,לאאמדנו,
גליםמולקשים,בתנאיםלכן,ולהפך.לעמנו,גםטובלאיהיה

מלשיניםשלנלוזיםדיבוריםאיומים,מולשיטנה,שלענודים
כמועלינומאיימתהציבוריהמדברשלגבולוסכנתכאשדקטנים,
למשל,כמו,מסויים.כיווןעלהצבענוביחד,משהועשינועליכם,

כךשהשפיע,חוזהאחדות.שניםלפניחתמנועליוהשלוםחוזה
ציבורנו.ועלציבורכםעלאומדים,

יותר.קרובהאולי,נראית,לדדך'פעםיצאנולשמההמטרההיום,

הציבורי-פוליטי.היוםמסדרלהורידהשמסוגלאדםעודאיןהיום
ההגדרהעקרוןעל-הצבענועליההדרךעלחולקיםעודאין

הויכוחישראל.שלהבטוחלקיומהבמקביללפלסטיניםהעצמית
חש,-שאלות .המתיעלהאיפ"ה.עלהכמה.על .האיךעלהואכעת
שהפרגמטיותאנשיםאותםיתדיינושעליהןאלא Iלכשעצמןכרת
הנדרשיםהאופרטיבייםההליכיםאתשיציעווהםמקצועם,היא
 .העיקרוןמן

המלהושוטבקפידה,ידיהםמעשיאתילו~עינינואנו,ואילו
הבאהבשאלהלעסוקעלינוחובהוכבדהשפות,בשתידרוךיהיה

חדשבמצבנחיהאיך-לפנינוהעומדהחדשמהמצבהעולה
 .בינינוהדו-שיחאתונקייםנמשיךואיך Iזה

שאנומהאתמצדכם,תממשו,יקדים,עמיתיםלמשל,אתם,איך
זה.בגיליוןמממשים

בחוףתופסי-גליםבבחינתאינםבכלל,ואמניםבפרטסופדים
הםהגיע.שטרםנולד,שטרםהגלאתתמידמדמייניםהםהים.
הםכידוע,הפוליטיקאים,ואילוגלים.המעלותסערותיוצריםאף

אנוהתורן,הגלעל-גביברכיבהעסוקיםוכשהםרוכבי-על-גלים.
כאמוד,והפעם,העתידית.עין-הסעדהשלבעיצומהכבדנמצאים
לאחדבעצמאותכם,אתם,שתזכו,לאחדיחדחיינובשאלתמדובר
ובשלום.בביטחוןנזכהשאנוולאחדגבו,אתיזקוףשעמכם

קטנותמדינותשלבמסגרותארוכות,שניםלמשךאזנחיההאם
אינטנ-לאינטראקציהשנגיעאונוקשים,גבולבקוויהמתגדרות

התיכון,המזרחארצותבדיתלמשל,שייקרא,למשהויותר,סיבית
שיתוףתוךרביםעמיםיחיובהאחתגאוגרפיתשלמותמעין

עצמאותשיבטיחדמוקרטיבמשטרתרבותית,וקירבהאינטרסים

לפרט.מלאחופש-ל"לנומעלמדינית-תרבותית-כלכלית,

כךעל- ?מימושופרטיייראואיךזה.לחזוןמעשיבסיסקיים
 1לעיןנדאהבלתיאבסטרקטיבמועדמרובדולא .למועדחזוןעוד

יואנחנואתםשוב,נפליגולכשיגיע,שיגיע.ממשיבמועדאלא
הכרחיהואאףשיהיהיותרדחוקעתידלקראתיקדים,עמיתים
 •אחד.במקוםניצביםאינםכידוע,החיים,שכןומפתה.
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סמילנסקייזהר

 , rעעייעם Nצב

 .יב.שירעםבצבאומתבונןעומדעניעםצבא
עוצמתכלמולסטניםבקצתשנה,ארבעיםלפנירק

חוףאלאחרונהבנשימההגיעוסיוט,כלשמעברהנשק
הראשונה.ההפוגה

 .לויששהבלצבא .עשירעםצבאמלחמתכעתוהנה
שוםלושאיןהתוכנית.לפישהבל .בידיומוכןשהבל

יש.כללושישאין.

בבהלהשואלולאמלאי'לויש .זמןלוישעוצמה.לויש
אלאעודולאובטוח.רחוקשלוהעורףגםנשאר.כמה

מגעאתלויעשושהםמרחוק,מכשיריםלשלוחשיודע
 .בלוחמיותיגעשזובליהמלחמה

שצפוימהכלועושההולךוהואלפניותוכניותיוכל
ויוםיומו.~כסתאתממלאהואיוםיוםשיעשה.היה
שאינוחזקכל-כךהואהתוכנית.לפיהולךהכליוםאחר
להפתיע.חייב

להתקיףשהלךהוא .ממנועיניומתיקאינועניעםצבא
מלחמהלעשותשלמדהוא .ליישבליולהגןלי'באין

באמצאהבעיקוף,בלילה,דוד,בתושייתבתחבולות,
ובחוט-ברזל.קולומבוסב~יצתפרועה,

המחץמכתמקולסטותשיודעהמתאגרףתחבולתאת
כלשהיזיזהזזשרקהלוחםאמנותואתוהצידה,האדירה

עוצמתסיכולאתאוהאדיר'הפרמרוץשלהישרהקומן
שילוחאתאועינו'בניקוררקהנוראהענקשלגופו

ההימנעותואתהצפוי'שלהכבדמהלכועלהבלתי-צפוי
בנקודתרקהכוחכלוהנחתתהאדירהגוףבכלמהתנגש
העשירשכמותם,כלואתאלהכלאת-אחתעצבים

ייר 8עעםצבא

להתחכם.ובליהשמש,לאורבגלוי,חזקהואצריך.אינו
דורס.וכובדוחזק.פשוטהוא

למצביאיםצריךאינולהבריק.צריךאינוהעשירצבא
במנכ"ליםלודימהוללים.למנהיגיםולאגאונים.

לוחשובטוב"דובר"מיומנים.ובמארגניםמוכשרים

ולאתזמורתמנצחממציא,ולאמהנדסמבריק.מחכם
מהבדיוקלעשותשיודעתשיטהזו .מטורףמלחין
ממשמעידות.ובפחותשגיאותבמעטשתעשה.שציפו

אלאלומרמהאיןעצמהשלההחללית,בשילוחכמו
בה.הקבועותלתוכניותלצייתרק

היולאנפוליאון'ולאהגדולאלכסנדרולאחניבעל'לא
רקאומשתעממיםרקהיוהםלעשות.מהכאןמוצאים

ממוחשבת,מערכתמלחמה,מכונתזוכעתמפריעים.
תתוארלאעניעםמלחמתואילו .הארגוניםכלארגון
מופרעחציכלים,שובראדם.פראבראשהשיתנוססבלי
ולאלזמןולאלמקוםלאכוחואתמסיעמשורר.חצי

השכלהדווקאולאופרועדמיוןבעללו.שחיכולדרך
מעצורים,חסרההסחה,אמןלבלבל,יודעמסודרת.

עלעלהשלאמהויודעהראשונה,הפעםאתעושה
בשלום.כבויהאובדוהואכברקהמתלקחהואהדעת.

והארגוןהמסההכמות,בטוח.עלהולךעשירעםצבא
 ?הלווייתןחוששממיכי .הגנתווהםכוחוהםההגיוני

שביםהדגיםכלמולהאדם. :החוקיםכלמפרמפנירק
עשירהעני.העשירהואהאדםמולואילו ,העשירהוא

-עשיריםשניביןהיאכשהמלחמהבמוח.ועניבכוח
-ועניעשירביןהיאכשהמלחמה .יגבריותרהעשיר
 .יגבריותרהאנושי .יגבריותרהחכם .יגבריותרהמבריק
 .לבסוףאכן' ?יגבריותרהמוסריגםהאםולבסוף'
 •הנשמה.צאתלאחר

ו

 ~י
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 !ותרוויחאווטלסוכןפנה

ו

ו

עללןיסבירוהואביטוחסובןבלאלש
אוטד.צמדשלהבלדעייםהיתרונות

זוהי .תוn rאפוליסה~זואינהאטדוצמד
ביותרוהחדשניתהיחידההביטוחפוליסת

שקטלןומקנהוזירהרבבביטוחהמשלבת
בלידעות.הטבותתוךובטחוןנפשי

מסלולי 3לכחידתךחדש!
 !אפשרייםביטוח

וזקוקותלןיקרותהדירהוגםהמכוניתגם
לביטוח.

 3מ·באחזאותםלבטחלןמאפשראטדוצמד
וזירהלרבבמשולבתבפוליסהביטוח . 1 *המסלולים: פתוחהואפשרות-עכשיורבבביטוח . 2 *
בעתידהדירהלשילוב ואפשרות-עכשיוהדירהביטוח . 3 *
בעתידהרבבלשילובפתוחה

מהמסלוילםאחדבכל
 :תרויוח •שתנחו

המקזנלזתזת nלהנננזסףמיזחדנזנזס *
 !חת nאנפילזסזת

תתבעלאהביטוחתקופתנמשןאם
מיוחדבבונוסתזונההביטוח,חברתאת

שבחרת.למסלולבהתאם

,.. 
r: 
rב. 

• a 
C: 

f 

תאזנהלאחוהרכבעןדיידדתנפני nניטז *
מחיר!תזספת.ללא
נורא.לא ?ירדוערבובתאונהנפגערננן
המבטחתהיחידההפוליסההיאאוטדצמד
תאונהלאחרהרבבערןירידתמפניאותן

נמיזחד!נזיחםתלשזםתנאי * !מחירתוספתללא-
הטוביםהםאוטדצמדשלהתשלוםתנאי

 .ביותרוהנוחים

ידלהדטחונזקימפני nניטז *
המעניקההיחידההפוליסההיאאוטדצמד
(מהשקלנחדשהרכושבשווינספיפיצוי

נזקישלבמקרההזירהלתכולתהראשון),
טרור. במידעוםמתחיילםזהידוההרכב nניטז *

שזנים?
ללאעבורןאותםתאחזאררטבעיה,אין
קושי!בל

ח''ש 2so,oooעד-נידדהשילישצד nניטז *
בפניהמבוטחאתלנסותמורחבתהפוליסה

 !ח"ש 250,000עזשלישילצדנזקים

להצטרףהזמןעכשיו
אררטמבוטחיאלפילעשרות
 !והרוויחופנושכבר

Kt:i;:\ ררU 
נiנ'מבביטוחחברה ~ ~
 02-249510טל. , 13שמאי 'רחיחילשם:סניף , 13מונטיפיויררח'אררט,ביתת-לאביב,אויש:משח

 06-590569טל. , 33שרתרח'עפלזה:סניף 03-653252פקס. , 03-5190333טל'
 08-474677טל. , 163הרצלרח'זנזת: mסניף 04-520213 .טל , 5הבנקיםרח'יחפה:סניף



-- __- _- __________-_;:;;;;.:;;;;:.=--=~---י-- ========--

סומךששון

הזאתהנוראהברוח
 ?עכשיוערביתספרות

 1זוחוברתשלבהכנתההוחל=אשר

הערביתלספרותברובההמוקדשת-
 1זמנישםלהנקבע Iימינושל:;

 ,עבודהכהנחתעכשיו",הערבית"הספרות
לקוראנוספתפעםלהביאהייתהכוונתנו
יצירתםעלכלשהיספרותיתתמונההעברי

תרגומיראיונות,מאמרים, :שכנינושל
אתלפקודהרכנובעברגם .למיניהןיצירות

הפלסטיניתאתובעיקרהערבית,הספרות
חוברותשתיהקדשנוואףוהמצרית,

(גיליוןאלהלספרויות 77עתרןשלשלמות
 ) 1988מאי , 100וגיליון 1978ינואר , 7

ה"זמני"שבשם"עכשיו"המלהכוונת
המודרניהעכשווי,אתלהדגישהייתה

ולהסב Iשכנינושלבספרותםוהמתהווה
ולרב-צדדיותהלגיוונההלבתשומתאת

נמנענותחילהבכוונהובצורה.בתוכן
(ובמיוחדאחדנושאסביבמלהתרכז

(עיראק,אחתארץאופוליטי)נושא
סופריםוכמהשכמההעובדהאגב, .למשל

פועלאינהזהבגיליון"מככבים"עיראקים
המשתוללתהמפרץמלחמתמאירועייוצא

ותורגמונבחרוהםזה.פתיחכתיבתבשעת

על-ידיכווייתכיבושלפניחודשים
עדותכאןישובסך-הכל ;הצפוניתשכנתה
שלהרבהחיוניותהעלמעטמקרית
הספרות).בתחוםעיראק,זו,אומללהארץ
לא(ונשארה)הייתהכוונתנו :אחרלשון

להתרכזולאפוליטייםבאירועיםלעסוק
הא-הספרותשלאקטואלייםבאספקטים

האפשר,ככללראותה,לנסותאלאמורה,
מעניינותיצירותלקוראינולהגישכספרות,

המיוחדעללהצביעולנסותלכשעצמן'
הערבים.שכנינושלשבכתיבתםוהחדש

ברציפותהקיימתהזאת,הספרותאת Iשכן

גליםעתהפוקדים ,לערךשנה 1500זה
ול-צורניותתמאטיות,תמורותשלאדירים
ימי-הביניים,שלהערביתהספרותשוניות.

האי-אינהשובהקצירה,עמדהשבמרכזה

פועלתובדפוסיושלאורוהספרותי,דיאל
האחרונות,השניםבמאההערביתהספרות

מלחמתשלאחרבשנים-וביתר-שאת
בשנתשהוענקנובל,פרסהשנייה.העולם

הפגין ,מחפוזנגיבהמצרילסופר 1988
הערביתהספרותשל"עכשוויותה"את

לעולםזוספרותקירבובה-בעתהחדשה,

ומבקריקוראיםלרבבותך.הזכירהרחב
"ספ--שהביטויכולובעולםספרות

סיפוריבהכרחפירושואיןערבית"רות

קדומים.מדברשיריאואלף-לילה-ולילה
עובדות Iאולי Iהיוידועותבישראללנו

(לרבותמחפוזנגיבשלויצירתואלה,
-שלוהמופלאההקהיריתהטרילוגיה

אח-שניםלערביתתורגמהבקהיר")"בית
השבדית.האקדמיהבפרסשזכהלפנירות

אחריםומשורריםסופריםשלתרגומים
מרכזיתספריםהוצאתומתרבים.הולכים

שנתייםמזההחלהאף- 1כתר-
יצירותבתרגוםהמתמקדתסדרהבהוצאת

בתרגוםהמצויאולםלעברית.ערביתפרוזה
עליתר .הרצויאתמלהשיגעדייןרחוק

הקוראעל-ידינתפשתהערביתהיצירה Iכן
הישראליהקוראואפילוהמצוי,הישראלי
להרחיבשיועיל"עיוני",כחומרהנבחר,

בבחינת(אםהערביהשכןעלידיעתנואת
השכןאת"דעמוטב, 'ו~האויב"את"דע

שלכ-כזאת,גישהשכן").יישארשלנצח
ביןרגשימחסוםיוצרתהגיונית,היאאורה

 1הערביהאמנותיוהטקסטהישראליהקורא

 .אמנותיכתוצרפעולתואתמשבשתובכך
שבוהלא-ספרותיההקשר :אחרותובמלים
המונעחיץיוצרהערביתהספרותממוקמת

הייתהשאיפתנוכספרות.התקבלותהאת
אבל(לאט,קוראינואתלוודע(ונשארה)
 1להכיר Iזוספרותשללמאפייניהבהתמדה)

הפ-בעיותיהאתהמזלג",קצה"עלולו
המציאותעםהתמודדותהדרכיאתנימיות,

והישןהחדשמאבקיאתהמורכבת,הערבית

אליה.להיפתח-לכלומעלבתוכה,

הישראליהעימותובהןהשעה,בעיות
 1באזורנואליהוריקהאיסלאםעליית Iערבי

פעילותבכלנכבדמקוםבהכרחיתפסו
הספרותאתלהכירשרוצהמיאךכזאת,

מל-משמרמכליישמרכהווייתההערבית

בסוגיותהעוסקיםלטקסטיםעצמוהגביל
ממדיהאתישכחלבל Iובדומותיהןאלה .

חי-שלוהאוניברסאלייםהאינדיווידואליים
ממרכיביהיתעלםולבלהספרותית,צירה

והתפתחותהפעולתהומדרכיהאמנותיים
מערכותשארעםזהותשאינןהמיוחדות,

באותוהמתפתחותותרבותיותחברתיות

 .זמןובאותומקום

טיליובנחות Iהמפרץתותחיברעוםאולם
וה-הספרותנדחקוישראל,עריעלהסקאד
השוליים,לשולילקוות)יש(זמנית,אמנות

אתלעת-עתהסילקההקיומיתוהדאגה
ישלמי Iואכןהאינטלקטואלית.החוויה

ואם ?עכשיוהערביתבספרותכעתעניין

דווקא-עסקינןהערביבנושאכבר

-נפשיתבחדירהכברואם ?בספרות
כלכאשרבדיוניותדמויותשלתועלתןמה

מתמקדהאטומיםהחדריםיושבישלהעניין
תכריתהעיריליד Iאחדשלבפסיכולוגיה
כאחדוערביםישראליםשמליונישבעיראק,

 ?טירופובגיןאימהשלשבועותידעו

אינטרפרטציהשלבדקויותנעשהומה
שיסודותנדמהכאשרותרבותיתספרותית

מרכזאתתופסיםונקמניקנאיאיסלאםשל
 ?במרחבנוהזירה

שעברוהנפשיתהטלטלהבשל :מזהחמור
שב-השפוייםהחלואצלנו,וטוביםרבים
היטב.בלבלהיוצרותאתלבלבלתוכנו
והמוני-מךי~יורעיו.מחכך-יחרסייךסדאם

 ;כולוהערביהעולםלנציגיבעיניהםהפכו
עמוק,כהפחדבלבםזרעוהאיסלאםקנאי
האיסלאםביןלהבחיןיכוליםהםאיןששוב

בידיכנשקהאיסלאםלביןוכתרבותכדת
סדאםשלמקרהו(וראהצינייםשליטים
יקלטואלהבימיםתפנהאשרבכל .)!ל"נה
המרב-הפגמיםעלידעתנייםהיגדיםאוזניך

 ;הערביותובשורשהאיסלאםביסודחים
המגידיםאתלהעמידתנסהלשוואואך

המונחיםוהבורותהסתירותשפעעלהאלה
ממשפטיהם.משפטכלביסוד

הזולתשלטוטליטאריתלראייההנטייה
ייתןומיקרב,וימיסכנהלשעותאופיינית
הפנורמית,הגישהגבוללבניםשישובו
מיהקשת.צבעיכלאתלראותהשואפת

כושראתהמשתקתהנכאה,שהרוחייתן

הקרבות,כתוםתתפוגג Iשלנוההבחנה
בהכרתיותררבענייןיצמחוובמקומה

דתם,לגביממששלוסקרנותשכנינו
ותרבותם.חברתם

אלה.מחסוריםלמילוינועדלאזהגיליון
אלא Iעורכיואתהנחתהדידקטיתגישהלא

אותנטיספרותילחומרבמהלתתשאיפה
הספרותראויהערבים.סופריםמשלומגוון

ספרותיתאוזןלהשנטההעכשוויתהערבית
הנוראהברוחאפילועכשיו,אפילוקשבת
 •הזאת.
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הערביתבספרות

 1991ינואר 17

שרטטלפתעחשוהוא
עצמותיו.לתוךפולשהחל
שמקורררטטזהרכלרם
הלא ?ממהפחד ?כפחד
משמרמכלנשמרהוא

לאלא. .הזולתעםכיחסיו

כפחדהרטטשמקררייתכן

רטטזהר .נופלככרכבאר

מקרםלושאיןזר
כלעלשגברו ,כעצמותיו

גרבהאתשפילחוהרטטים
 :משלדרך .ההיסטוריה

פוליטיפחדזוכרהואאין
לחדורכעברשניסה

אילואולם .לעצמותיו
קשיחות ?אלההיועצמות

יכולתכדיעדומשוריינות

שלאפסותהאתלחרש
הםואכןשכזאת,יראה

צרחמלה.ללאגושרה

שלא .אם-כןהוא'התכונה
הסוסיםאתאליוימשוך

אור .זרת nכחשתכ-ליל-פ

גלימהמתמוסס.הנר
כינרתניבטהשחררה

עלצנחהסלעים,לסדקי
 .היםשפת
בוקר.לפנותאחתהשעה
עלניתכותליליותדאגות

חרשיו.

אתמפתיעיםשרעי-צפרן

 .ככלמגדל
.19 ,פויס 1.91 

אל-אל-קאררעבר
ג'נאבי

הסופרשלאלה(דבריו
הגרלה,העיראקי

נשלחו ,אל-ג'נאכי

כעצם 77עתרןלמערכת
לצד .המפרץמלחמתימי

מכיאיםאנוהערכיהמקרר

קטעי .מאולתרעכריתרגום
מובאיםג'נאכישליומן

זה).כגיליוןאחרכמקרם
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הערביתבמפרות

•שירה

בשנתנולד :שמאסאנטון

שבג-פסוטהבכפר 19 50

ערבסקותהרומן .ליל

) I 9Xo (, במקורושנכתב

רביםלהדיםזכהבעברית,

ותורגםובעולםבארץ

אירופאיות.לשונותלכמה
בעבריתרביםשיריםכתב

בעתרןפורסמו(בחלקם
המרב-השיריםאולם ,) 77

במקורםנכתבוכאןאים

כקובץונכללובערבית
יקיצתיאסירהשירים

בשנתאורשראה ,ושנתי

19 74 . 
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~יקינות;ך ?i~ים Wסזק:;גיל.י~ל;:ז~יגךםזק:;גיל.יךנ;~לים
וiךה;ןנזךיםדק~ה,ל.~ים ?i ז::

 . .לריק.ה ?7 ן~ז:;~ל
;:זש;tוטות,iךנ"זכלי~ל.ך

~ wi דזכ~ש- ל;.ק~:;:;ב~ךךקיש
~לחם Wד~.רר;פ~מ;ן

~~ W ה:
:p ;מד~בורי:;בב:קר~ת;ןמ~~

 יס;ע~~~בו Q'~ך .דל~ך~סן ?i~ל
 . . . . .י°בשווכעתנtכל

ס.רל.ת.~לה Rזpרי bTסב;א w~לי
~.ךזזגי p:זגסזסה 7 ו;1~;:זץ.ך;ה

 .ןה Rזpל:;בי;ם
~~:;בע;סךךס~~ה 9ךהז:ו~סחס.ןל.ת

i? ~~ס ?197 יW ~ן~י~;סב;: ,ה 

tt לנום ?7 ~ז:;ת~o/ -רי~ריtt ד~ש
 .ץ.ך:1כך
;:זקטנ;תג~ל:ךד~י~.רך~~ךע~ס.ןר

~ר;סי g~לקן,;ך~;נסז
י. g יכ;:ב;:~זpר

 134גלידן



סומךששון :מערבית כl.~ . .. . ~מחפוזנגיב

 iו',:יו,:יוי 1נ1י 1 • 1 ~
כדיאצתיימינו'בידנתלהכשאניאבילצדלכתי

והתרבושהירוקההסינרחולצתהשחורות,הנעליים- = :כולםחדשיםבגדייהגדולים,צעדיואתלהדביק- הייתהלאהחדשיםבבגדיםשמחתיאבלהאדום, = =
הראשוןהיוםאלאחגיוםזההיהלאשכןשלמה, !!!!!!!!! !!!!!!!!!
צופההחלון'מאחוריעמדהאמא .בית-הספראלמושלךאנישבו

כמבקשלעברהראשיהפניתיפעםומדישלנו'הקטנהבתהלוכה
רחביםשדותלשניבינותבין-אלגנאין'ברחובעברנוישועה.
אמרתיאחדים.ודקליםחינאועציצברושיחיירקותצמחושבהם
 :נפעםלאבי,

צרות.שוםלעשותלאמבטיחאני ?לבית-ספרלמה-
 :ואמראביצחק

הואבית-הספרעונש.לאזהבית-הספראותך.מענישלאאני-
אתהתועלת.בהםשישלגבריםהילדיםאתההופךבית-חרושת

 ?שלךוהאחיםאבאכמולהיותרוצהלא

מעקירתיתצמחכלשהישטובההאמנתילא .השתכנעתילא
הרחובבסוףהניצבזהמבנהתוךאתוהשלכתיהחםמביתי
גבוהות.חומותיווקשיחות,רצינותאומרכולו Iאימתניכמבצר

מבניםהומהרחבה,החצר,נשקפההפתוחהשעראלמשהגענו
 :אביאמרובנות.

תשמש .תחייךקצת,תחייךאליהם.תצטרף .לבדךתיכנס-
הואאבלידוכףעלאצבעותייהידקתיהיססתי.טובה.דוגמה
החייםמתחיליםהיום .גברתהיה- :ואמרקלותאותידחף

 .כאןלךמחכהאותיתמצאהלימודיםבגמרהאמיתיים.
ראיתי.ולאהבטתיוהבטתי.נעצרתיאחראחדים,צעדיםליצעדתי

אחדולוהכרתילא .לינגלווהבנותהבניםופניהבטתיאחר-כך
אחדיםמבטים .אובדכזריחשתי .אותיהכירולאהםגםמהם.
 :ושאלאלייניגשאחדוילדכלשהי,סקרנותמתוךאלייהופנו
אמרמת",שלי"אבאלחשתי.שלי","אבא ."?אותךהביא"מי

 .לולומרמהידעתילאהפשטות.במלוא
צלצל.הפעמוןבבכי.פרצואחדיםצורמנית.בחריקהנסגרהשער
לסדרהחלוהגבריםאחדים.גבריםומאחוריההגיעהאחתגברת
רחבת-ידייםבחצרהיטבהתארגנווהנהשורות-שורות,אותנו

נשקפהקומהמכלבנייני-קומות.עבריהמשלושההמוקפתזו
 :אמרההגברתמוארכת.מקורה,גזוזטרה

כאןהכל,~מהות.אבותלכםישפהגםהחדש.ביתכםזהו-
אתוקבלוהדמעותאתנגבוודת.לימודמשחקים, :ומועילמהנה
בעליצות.החיים
הרצייה.לסףאותנוהביאהוכניעותנובכניעה,הדיןאתקיבלנו
ידידותלבינטההראשוניםמהרגעים .זואלזונמשכונשמות
לחששותייכילינדמהאזמהבנות.אחדותואהבאחדים,לבנים

כלאתבחובוטומןשבית-הספרשיערתילאכלל .יסודהיהלא
וכדור.סוס-עץנדנדה,משחקים.במגווןשיחקנוהזה.העושר

הלשוןלביןבינינונערכה .ראשוןזמרזימרנוהמוסיקהבחדר
יבשותומציגמסתובבהארץכדוראתראינוהראשונה.היכרות

ה~ספרים.אתלמדנוכאשרראשונהנכנסנוהמדעלעולםומדינות.

ארוחהאכלנווגן-עדנו.עולמועלהבורא,מדבריבאוזנינוקראו
האהבה,הידידות,אתלהמשיךכדיהתעוררנומעט.וישנוטעימה

איןוהנהלפנינו,כולההדרךנפרשהלבסוףהחלום.המשחק,
אותהשפוקדותיש .שדימינוכפינעימהכהמושלמת,כההיא

אנונקראיםלכןצפויים,בלתיאירועיםאוקלותסערות-רוח
משחק.זהאיןרוח.באורךולנהוגתמידבכל-עתדרוכיםלהיות

ממש.שללחיכוכיםגורמתשהיאוישוטינהכאביוצרתהתחרות
פניהמקרירההיאכןלעתים,מחייכתשהיאכפי-והגברת
לנולהסב :איומיםאנחנושומעיםרבותקרובות.לעתיםונוזפת

אפשרשבהםשהימיםהואשברורמהלקח.אותנוללמדנזק,
לפנינואיןהביתי.העדןלגןשיבהואיןחלפו-עברו,לסגתהיה

לנצלשיכולמיבסבלנות.ולהתאזרלהיאבקילהתאמץאלאברירה
 .כלבבוהינצל-העתיםבצוקוחדווהניצחוןשלהזדמנות
נדחקוהמוניםוהיגע.יום-הלימודיםסיוםלאותצלצלהפעמון
יואוהביימידידיילשלוםנפרדתיבשנית.שנפתחהשערלעבר

שהבטיח.כפיאביאתמצאתיולאסביבהבטתיהסף.אתועברתי
עדהועילללאהתארכהציפייתי .לולהמתיןכדיהצידהסרתי

לצעודמשהתחלתי .עצמיבכוחותהביתהלשובלבסוףשהחלטתי
הראשוןהמבטלמןליהיהוברורהעמידה,בגילאישפגשתי
 :ואמרידיאתלחץ .מחייךאלייניגש .אותומכירשאני

 ?שלומךמה .נפגשנולאזמןהרבה-

 :ושאלתיראשבמנודדבריואתאישרתי
 ?אתהשלומךומה-

שבשמים.אלוהיםישתבחמי-יודע-מה.לאהרואות.עיניך-
כמוכהונעצרתימעטותפסיעותפסעתי .לווהלךשניתידיאתלחץ
ומתי ?נעלםלאן ?בין-אלגנאיןרחובהיכן !אל-אלוהיםהלם.
תיליבשוליונערמווכיצד ?הללוההמוניםכלאדמתועלנקהלו

במקומם ?הצדדיםשבשניהשדותנעלמוולכאן ?האלההאשפה
והחללונערים,ילדיםשורציםוברחובותמידות,בניינימוצאאני
להטוטיהםאתשהציגוקוסמיםעמדוושםפהאימים.המולתמלא

נגניםלהקתוהנהלמיניהם.נחשיםהציצושמהםסליםונשאו
מהדסיםולפניהקרקס,פתיחתעלבהמולתהומכריזההצועדת
חייליםהנושאיםכלי-רכב,שלשורהמשקולות.ומרימיליצנים

מכבימכונית .חיפזוןובליכבודיבהדרתעוברתביטחון-פנים,של
לפלסכיצדיודעתאינהאךהאזעקהצופראתמפעילההאש
מוניתנהגביןמתנהלקרבמתלקחת.שרפהלכבותכדידרך

אל-אלוהים.מושיע.ואיןלעזרהזועקתהנוסעאשתואילולנוסע,
כליכלוכיצד .עליינטרפתדעתי .עלייסחרחרראשינדהם.אני

מוקדמתבוקרשעתביןיממה,בחצילהתרחשהאלההדברים
אבלאבי.מפיבביתי,תשובהאמצאלבטח ?מעריבלשעת
אדם.והמוניבנייני-קומותמלבדדבררואהאינני ?ביתיהיכן

בין-אלגנאיןהרחובותלהצטלבותשהגעתיעדבחופזהפסעתי
לסביבתלהגיעכדיאבו-ח'ודהאתלעבורעליי'ודה. nואבו-
מכוניתצופר .להיעצררוצהאינוהמכוניותשזרםאלאביתיי

אמרתיצב.בצעדינעוהרכבכוחובכלליללהוסיףמכבי-האש
מתי :השאלהליהציקהומאוד !לשבעההאששתאכל :לעצמי
עדרבזמןלהמתיןהוספתי ?סוף-סוףהכבישאתלעבוראוכל

ליהושיטהואהמדרכה.שבצדבמגהצההעובדנעראליישניגש
 :ארץבדרךואמרידואת
 •סבא. Iאותךלהובילליתן-

1~ 
1 ~ 

המודרניזם

הערבית nבםפרו

סיפור

פרסחתן :מחפוזנגיב

הסיפור . 1988לשנתנרכל
כקובץהופיעחצי-יממה

ספררשהואאכזב,שח,·

שפורסםמחפוזשלהיחיד
כקובץ .כפרסזכייתולאחר

קצרים,סיפוריםשלושים
פורסםככרמהםשאחד

ובית(הכיכר 77בעתרן

הקפה).

סומךששוך .מחפוזנגיב



 ~,.ב.זסעיד)אחמד(עליאדוניס

 1:~ו
המודרניזם

הערביתבמפרות

•שירה

 :סעיד)אחמד(עליאדרניס
בספרותהמחדשיםמגדולי
משורר, .החדשההערבית

נולד .דעותוהרגהחוקר
אך , 1930בשנתבסוריה

שנותבאמצעמארצוגלה
בכ-רבותשניםרחי soה-

כמשורדהתבלטשםיידות,
המ-קבוצתשלוכמנהיג

המרדרניסטיים,שוררים

הרבעוןסביבשהתרכזו

ייסדלימים(שירה).שער
ספררותי-רעירניןרבעו

(עמדות).מראקף-משלו
שלו,הדוקטורטעבודת

באוניברסיטהשנכתבה

היוותהבביירות,הקתולית
ההיס-עלנועזתביקורת

הספרותשלטררירגרפיה
לתק,-הערביתוהתרבות

לכנרןמלחמתמאזפרחיה.
נפריס.ופועלחיהוא

נערךאדוניסעםהראיון

המרוקאיהסופרעל-ידי

אל-מצבאחי,חסונה

אדכבכתב-העתופורסם

המ,-ואמנות)(ספרותרפן

 .בגרמניהפיע
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החומרב~פותמתקדמתתאווה

מפואמהקטעים

ןה Rןה;כך

Q נ;:;כי~יםq ת;תi? ;:ז f מךם

ןיו. q ~ס~ת 9 ~ ה?? w ~ז:;רי??ה, R~ץ;:זגוף
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מעובהזמןדליליזמן

תאווה (האחרוןשירךאתואתי

החומר),כמפותהמתקדמת-

מאווירתהשראתואתהשואב 111

לאחרלהגתוררעברת'זt-בחפאריס,
זחבשירבביירות.ממושכתשחות

 .ומגווניםחדשיםרעיונותקיימים
אלולביתשומתאתמשכוביניהם

המשכילשלהרווחהיחסאתהחופנים
לכך'רגיליםאנוהמערב.כלפיהערבי

הואולפיכךמהמערב,חושששהאחרון
בפניהפתחיםכלאתוחוסםאותודוחה

מחקהשהואאוממנו'הבאדברכל
ומצייתיצירתיותשלשמץללאאותו

מאמץאתהוהנח .עיוורבאופןלו
ומנחלהמערבכלפיביקורתיתעמדה
אומרכמוומאופק,מודעדו-שיחעימו

אתויודעמבפניםארתךמביןאני :לו
אתלךלומרחוששאינילכן' .סודותיך

מחשבותיי.

אינהוכללחדשהאינהשליזרעמדה
הבעתיבפאריס.משהותיהשראהשואבת

חכמהספרי . 1965מאזזרעמדה

בביירותשיצאשירה).(ספרוהאספקלריות
חריגהעלברורותמצביע . 1968בשנת
 .בשאלתךהצבעתשעליוליחסמעבר
מזרח/מערב.בעייתיותאתמחסלהוא
המערב.אתבתפישתנומחודשעירןתוך

כייאמרתישפרסמתיתיאררטייםבמחקרים

מאשריותרפוליטיתקונספציההיכרהמערב
ראידיארלרגית.רעיוניתפילוסופית.תפישה

האנושיתבסוגייהמתעמקיםאנוכאשר

חדוהמזרחהמערבכימוצאים.אנו

 :אומראניהתייחסתשאליובשירהמה.
" i? רז5סיי~~ןבןןחpז~i? 5זז-ו;ך!?,; 

ואינטואיציותתחושותזאת.עםכפס".

ביקורייעקבספק,ללאהעמיקו.אלו
בצרפת.ובייחודאירופה,בארצותהתכופים

האחרונהמשהותיכתוצאההעמיקוהן

עלהעובריםהקשיםהתנאיםעקבבפאריס,
לארדהיומיומית.התחככותיועקבלכנרן

שארתההחדשהבמציאותהזאת.ה"גלרת"
"גלות"המלהאתשםואני-חיאני

האמןכיסבורישאנימכיורןבמדכאות

שבומקוםבכלגולהוהשורשיהאמיתי
נמצא.הוא

אלהתייחסותישנהחברוןבשיר
השראהשלהאירםבצלהנמצאהמערב,

מכלותשארתוהמזרח,ואלהגרעינית,
הפוליטיקהמחלתכמרחמודותמחלות
חאידיארלרגירת.ומחלת

הרחבבמרבןבאנושותהמאמיןמשורראני

האדםשלבגורלוקשורהיותיחרףשלה.
צבעהבדליללאהאדם.כיסבור,אניהערבי

עליביותרוהיפההנפלאהאוצרהואיומין

להשמדתומביאהמערבכשאישאדמות.
עלחלהפגעיהמצאותיודרךהעצמית
סוגיםישנםכיימאמיןאניכולה.האנושות

הואזה"מערב"אםגםהמערב.שלרבים
מעיןהאחרות.פנייבזמןברהריהואויבי,

ניטשה.הרלדרלין.שלהמערבשלי.המשך
ואינוהפוליטיהמערבאיכרובודליירדמנו

כיוצרכיסבור.אניהטכנולוגי.המערב
יויטמןעםעמוקהבריתירצדאניערבי

ואחריםברדליירפר.אלןארגודמנו.
המרשתתיהמודרניהמערביהמשטרכנגד

גזלידומיננטיות.שלאידיארלרגיהעל
בכלהיוצרים,אנווכפיפות.אימפריאליזם

עמוקה.בבריתכולנובאיםבעולםמקרם
אוגיאוגרפייםלגבולותמקרםאיןשבה

באשרמזרח/מערב.הדיכוטומיהלחסידי
כיסבור.אניהערתך.שלהשנילחלק
בריהערבי.העולםשחווההשואותלאור
עלרהאידיאולוגיות.שהפוליטיקההוא

הפכונושאות,שהןהשונותהסיסמארת

האדם.אתשהשחיתוחמורותלמחלות
בכלותוגהכיעורוהפיצוהערכיםאתהרסו
מקרם.

"גולח"חאמיתיהיוצרכיאומד'אתה
שח"גלרת"חושבאניאבל,הזמן.כל

שובחכאורחמצטיידתעתהנחחישאתה

אתעזבתכאשרבחרתשבחמח"גלרת"
מחהחמישים.בשנותסוריה,מולדתך'
 ?הזאתהחדשה"גלות"חלךהעניקה

הואבהתחלהעליושהצבעתהשיר
ליקשה .לשאלתךמיתיתהאהתשובה

הנמשךהמתיחותמצבעלבפרוזהלענות
לאעדייןהזההשירכיחשיואניאצלי

הושלם.

שעליהםהמעגליםשלמשמערתםמח
"חונקיםחםכיבשיראומראתה

 ?ארתך"
~ינ;ך;:זחוץ~לי~ר"ה!;(ניםאומראני

הואוהחוץמולדתיהואהפנים ."יל".Pז
האישית.ישליהבעיהאחרת.ארץכל

בכלתשובה.איכרהמקוםבמקרם.אינה
במדינהאחיהאםאפילואהיה.בומקרם
נחרצתתשובהאמצאלאדמוקרטית.הכי

אנוהעמוקות.האנושיותלבעיותייוסופית
עוזביםאנוכאשרעצמנואתמשלים

בחושכנושלנויהדיקטטוריותהארצותאת
אחרים.במקומרתלבעיותינופיתרוןשנמצא

כאשרברם,השטח.פניעלרקנכרןזה
אנוהאנושיהגורלתרככיאלמפליגיםאנו

ביסוסכלזרמעיןלסברהאיןכימוצאים.
ושטחית.נאיביתוהיא

שבחחגלותביןדמיוןמוצאאינךהאם
הדמוקרטייםהמשכיליםוהתנסוחיו

בברחם ,-19חהמאהבמהלךהרוסיים

בח wהגלותרביןהקיסרית,מהעריצות
 . ?הערבייםהמשכיליםעתהמתנסים

אחתעיקריתמסיבהוזאתיכךסבוראיני

היו-19הבמאההרוסייםהמשכילים-
לעומקהארתהרחיולבעייתםמודעים
הערבייםהמשכיליםברםובדאגה.בתהייה

 .ין-גרלים 7.+מאלאידעתילעכירתיגוליםאינם

כוונתך?למה
מדרמה.באופןהגלותמצבאתחייםהם

מהאתבארצםגםלהגידיכוליםהםקריי
 .בחוץאומריםשהם

בקרבכימדבריך'מביןאניהאם

רדיפהאיןכיוםהערבייםהמשטרים

 ?חמלהשלהמעשיבמרבן

ידופןיוצאימצביםעלנדברלאברא
עימייחדראהכמדומני.ספרדים,שהם

כתבי-העתהפרסומים,כלשלמצבםמהר
היהמרביתם.בגולה.היוצאיםוהעיתונים

במדינותונמכריםמופציםובטוח.סמוך

אחדערביכתב-עתשלשםליתןערב.
ערב.ארצותבכלהמוחרם

כזה.כתב-עתאףאין

ערבייםמשכיליםשלשמרתליתןטוב.
במשטרקשוריםשאינםופורייםיוצרים

כלשהו?ערבי

 .מזערימיעוטישנו .מכידאיני
רשם,פההמפוזרזה.שולימיעוטכלומר.

גםיפררייקטלהקיםהיכולכוחמהווהאיכר
אחרים.לפררייקטיםבניגודעומדהואאם

המשכיליםכיאומר.אניבלבדזהבמרבן
פירושאיןמעין-מגורשים.חינםהערביים

מדרכיםקשייםבפניניצביםשאיננוהדבר

הופכיםאנוכיסבוריאניאךיבארצותינו

בקלות-מה.למולדתנוהגרלהאת

בכךלראותניתןלדבריךסימוכין
רזו-19במאחהרוסיתשהאינטליגנציה

הצליחוהנאציתבתקופההגרמנית
המורשתאתולהעשירליצורשתיהן

לערמתם,גדולות.ביצירותהאנושית
הערביתהאינטליגנציהשל"חגלות"

עקדה.דעתי,לפיהיא,
המשכיליםשל"הגלות"מצב .נכרןזהגם

שלמצביםכהעדלהםהעניקלאהערביים
לגיטימציהלהםהנותנתגבוהה.מתיחות

תמצאיצירתםאתתקראאםל"גלרת".
ונדרשה.שטחיתימתוכןמרוקנתשהיא

מעברכאןאיןכיחד-משמעית.קובעאני

ב"גלרת"כשהםביצירתםכלשהואיכותי
מדברים.הםשעליה

חראחזההמוקצן"הגלות"מצבהאם
 ?השיראתלכתובלךגדםאשד

וארעית.מקריתהיאבפאריסנוכחותי .כן
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רהרי·רוירוביץ'ערכה :תרגמה

חדשה,כמולדתעלייהשפיעהלאפאריס
אניבפאריסבטוחה.שהותליאפשרהאלא
ולאלמקלטיםיורדאיניפצצות,שומעלא

עליישהשתלטההתחושה,אותימלווה
שאסוריבלבנוןהאזרחיםמלחמתבמהלך

ליהעניקהלאלכךמעברלחינם.למותלי
 .דברשוםפאריס

 ?בתוכךלהתרקםהזחהשירהתחילמתי
הבזקהואמבחינתיהשיררב.זמןמזה

הזה,ההבזקבתרגוםהתחלתימאזבאופק.
ספרישללצורהיכךזאתלומרניתןאם

לגדולוממשיךומתפשטהניצוץהולך
לאופקשחדרכמימרגיששאניעדולגדול,
רבזמןמזהיסתיים.כיצדיודעשאינו

ולאבניחותאשירייאתלכתוברגילאני
עלייהמשתלטהפשוטהשאוןאחרלהיגרר

שירייאתלכתובמתחילאניכעת .בהתחלה
איניולכןלהר-געש,גופיהופךכאשר
שירה.לכתובמרבה

מזדחומעדבהתזהאתשדחיתכפי

חלוקתאתדחיתגםכךידלעילבשיר
הזמןולכןועתידיחווהלעבריהזמן

כפיישרקוואינומעגלייחראאצלך
מרביתשלבחשיבתםמצטיירשחרא

הדברפירושהאםהערביים.המשכילים
המשכילשלהיחסעלתיגרקראתשאתה
 ?הזמןכלפיהערבי
לזמןבניגודעומדככללהיצירהשלהזמן

אופקיים.שחינםהמדעי,ולזמןהמתימאטי
אתסותרוהמדעתיאוריהרודפתתיאוריה

א~כיזמןהואהיצירתיהזמןברם,עצמו.

דגהכיחושב,אני .מעגליזמןשהואומכאן
חי~םואחריםז;נישוהגרילדוגמה,שאר,

(משורראבו-תמאס,עםזמןתקופתבאותה

עםהומירוס,עם ,)-9ההמאהבןערבי

בןמופקר,(שודדשראןם~~טועםדאכ~ה

שירה).שכתבהפרה-אסלאמית,התקופה
שוכה,המקוםאםגםאחדהואהיצירהזמן

לאוהואלעומקהחודרזמןשזהוכיוון
להגדירניתן .קוויולאאכניזמןזהואופקי'

באופןהערביהזמןעםשליהקשראת
שאניאלאשכה, 2000בןהואזה:זמןהבא

הואהחל.לאעדייןהזההזמןכיסבור,
כלומתחדשהווההואבעתבהאבלעבר
הבאטעוןזמןהואבתפישתיהזמן .הזמן

ומתחדש.משתכהוהולך,

אתשמקטלגיםמינגדאתהכלומדי
אלודיאכרונית.הערבייםהיוצרים
המנודיםהמשודדיםאתמקטלגים

אלמעריאתאלצעאלינכ),(אלשעדאא'
 )-10חחמאהבןערבי,(משודד

ה·חמאהבןערבי(סופריאלתוחידי
חמאהבןערבי(משודראל~נ:וגנני, ) 11
בןערבי,מיסטי(סופר~ל;;בךי )-10ח

אותםוחופניםואחרים )-10חחמאה

זאת,לעומתאתה,קפואים.למונומנטים
אותךללוותממשיכיםאלחכלכיאומרי
האחרים.האותנטייםהיוצריםואת

ואינותמידשמתגעשיםהיאלדי;יהיצירה
קיים.אתהעודכלקייםהואלרגע.שוקט
ימימאזמותניואתהמרעיד"הגלאותו

מרגישאנייוםכלפרס).ג'ון(סאןטרויה"

 .בשלומיודורששםמאיאלייבאשאל~~רי
הגדוליםהערבייםוהיוצריםשהואחשאני

אלאהעברמןאלייבאיםאיכםהאחרים
בתוכיחייםהם .חיאנישאותוהרגעמן

אנישאותוהרגעכאביאתעמיונושאים

חי.

מדועחשפה.בעייתהיאנוספתבעיה

אתהולמהחשפהעלתמידמליןאתה
למרותימחשפהסובלשאתהתמידחש

 ?כוריהעלארתחומכירנחשולטשאתה

המוצגתשאלהרקאינומבחינתישירכל
השפהבפכיהמוצגתשאלהגםאלאלעולם
אתשהעבירהכליבפכיכלומר,עצמה,
שאלההיאמבחינתי,השירה,הזה.השיר

בפכיהטבע, tהאדם tהעכלםבפכימציגשאני
בתוכיהספונההשפהבפכיוגםעצמי

רצוף.יומיומיבמגעבאאניושאיחה

כלומר,השפה.מןסובלאניזומבחינה
"עולם"שירבכלליצורמכסהשאניכפי

שפהליצורזמנית,בומכסה,אניכךשוכה,
ומחשבותייתחושותייאתשתעבירשוכה

שואלשאניהשאלהבהתמדה.המתחדשות
שאנילשאלהדומהלשפהבקשרעצמיאת

לעולם.בקשרעצמיאתשואל

המודרנייםהערבייםהביקורתבכתבי

כמעטקיטלוגקייםוהישנים
והמבקריםההיסטוריוניםדוב .שרירותי

"תקופות"עלמדבריםהספרותיים
ככלומנסיםביניהןמבדיליםספרותיות,
השונינקודותאתלהבליטהאפשר
שלחן.

אחתועלדבר'כללגביחמףךהקיטלוג
לספרות,מתייחסהואכאשרוכמהכמה

שעהמאודטועיםאנוולשירה.לאמנויות
הספרותשלההיסטוריהאתמחלקיםשאנו

כילי'נראהשונים.לשלביםהערבית
אצלנוקמהשלאהיאזולתופעההסיבה
ההיסטוריהאתשתציגהיסטורית,תנועה

תנועהמבפכים.והאומנותהשירהשל
כיצדלדוגמה,להבהיר,תוכלזומעין

התקופות,לאורךהשירהלשוןהתפתחה
אלהמשוררשלהקשרהתפתחכיצד

הרגישותהתפתחהוכיצדסביבוהדברים

בביקורתדוגלאיניהשפה.התפתחותמתוך
לזרמיםוהשירההספרותאתהמחלקת
ריאליסטיים,זרמיםישכם :למשלואומרת

אלוהלאה.וכןוסוריאליסטייםסימבוליים
להםאין ;בית-ספרשלבסגנוןהערכותהן

לברוחמלכתחילהמכוונותוהןבעינייערך
האמיתיותהבעיותעםההתמודדותמן

בעיניי'היכולת.וחוסרהבורותעלולכסות
ריאליסטית,סימבולית,איכהגדולהשירה

מכילהאלאסוריאליסטית,אומהפכנית
והיוצריםהמשורריםמיוןזמנית.בוהכל
הספרותחובבישלכחלתםהואככלל

גדולמשוררכלקחההדיוטות.והמבקרים
 .אותולמייןתוכלשלאבטוחאני-

 .למיוןהכיתןהיחידהואהבינוניהמשורר

כתיבתאתלהתחילרגיליםהערבים,אנו
ח~סלאם.מהופעתהערביתההיסטוריה

להזכירשלאנוטים,אנוקרובותלעתים
שידעוהגדולותחציוויליזציותאת

 .ועורקרגתוהנילוס,ארץאדם·נחדיים,
השראתואתשקיבלישלךהארוךכשיד

עושהשאתהחשיםאנויבתימןמביקוד

חתרנויותעםרו·שיחומנחלבזמןמסע
 .העולםמןשנכחדויחללוהקדומות

אחת.מוחלטתהתחלהשישנהמאמיןאיני
דרךהחודראינסופימזיכרוןחייםאנו

מתיםאלמנטיםקיימיםזהבזיכרון .הזמן
מתחילהאיכההערביתההיסטוריהוחיים.

 .כןלפכיהרבהאלאהאסלאםהופעתעם
סתם,כךהופיעלאעצמההערביתהשפה
הקוראןלה.שקדמהמורשתטיפחהאלא
סבורואניזה,לענייןחיהדוגמהמציגעצמו
סוגייההימיםבאחדלחקורחייביםשאנו

תמציתהואהקוראןשלפיהזו'חשובה
שהופיעוקדומות,תרבויותשלתרבותית

IJ ~, 
~ 

זםיהמודרנ
ו

 •ראיון

תהיהזהמעיןשלמחקרחושב,אני .לפניו
לדעתי' .התרבותיבמישורחשובההשלכה
ההיסטוריהאתחובקתהערביתהשפה

וסודכוחהסודוזהוכולה,האנושית
גםישנההשפהתרבותלצדהישרדותה.

ולטבעלאדמהקשורההיאגםהגוף,תרבות

חשאניעל-כן' .סוףאוהתחלהלהואין
שכבראהראשוןהגוףעםמתייחדשגופי

אדמות.עלי

חדף.ללאהשואלמשורדהואארוניס
אתיתקופתואתיעצמואתשואלחרא

חתרנויותואתיאומתושלההיסטוריה
הערביתחתרנותאתכךובתוךהאחרות,

המשורריםמרביתאצלהמודרנית.
ואינהכמעטהשאלההאחריםהערביים
 ?לכךחסינהמחיקיימת.

המזיקהההשפעהחיכהלדעתי'לכך'הסיבה
עלהשתלטואשרהאידיאולוגיות,של

רגשותיהםעלואפילוהערביתהתרבות
התרבויותהערבים.שלותחושותיהם

שנערךמראיוןקטעים

-עלשבמרוקוובאטבעיר

אלמצבאחי,חסונהידי

פכרהעתבכתבופורסם

בגרמניה.לאורהיוצא 'ופן
הספרותישמוהואאדוניס

סעיד,אחמדעלישל
סורו-דעותוהוגהמשורר

19 ()לידיחשוב,לבנוני .1 . 
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שישסבורות,אידיאולוגיותעלהמתבססות
דבר'לכלהסופיותהתשובותעלבעל~תלהן
אנימשיבות.רקאלאשואלות,אינןולכן

בדרךאלאבתשובותאינההבעיהכיסבור,
הכוחושוב,העולם.בפניהשאלותהצגת

תשובותבנתינתאינוהאדםשלהאמיתי
הבעיההשאלות.בהצגתאלאמוכנות

הערביםשאנוביותר'החשובההתרבותית

כלשאלות.היעדרהיאממנה,סובלים
הגדולותהשאלותממנהשנעדרותתרבות
מתה.תרבותחינה

יודעואניערבישירקוראאניילעתים
יסתיים.כיצדהראשונהחשודהלמן

שירכותבים .היוםהמשורריםמרבית

לאזאתעושיםשחםחשאני .אחד
אחרות,למטרותאלאהשירהלמען
שירת :ליצירהנגיעהכללחןשאין

כנגדביקורתמרד,שיריאקטואליה,
המזדהיםשיריםיהקיימיםהמשטרים

חלאה.וכןהפלסטיניתחמחפכחעם
חווייתאתחיהערבישהעולםהעובדהחרף

המודרנית,בהיסטוריההראשונהאי-הנחת

ובטוחשלונראההערביהמשוררהרי
מוותשלסימןלדידימהווהוזהבעצמו.

מ;ת-המלהאתלומרחוששואני-
האדםכילומר,חוששאניעצמו.האדם
לקיומו'המודעכאדםומתהולךהערבי
והמביןהזההעולםכלפילאחריותוהמודע

העולם.בעיצובלהשתתףעליוכי

 ?מוחלטיאושזהו

להיותיכוללאהמשורריצירתיתמבחינה
כדיכילכן'קודםאמרתיכברמיואש.
לחוותעלינוהאור,אתלחוותנוכלשאכן
אופטימי'הואמיתיהאהיוצר .החושךאת

מיואש.נראההואאםאפילו

אומראתהחשפה.לנושאשובחוזראני
::זןשון.חיא":,רוזכ :משיריךבאחד
 "חס~ז:: ע;~ז::ןשוןהואך:,אור ע;~;

 ?הדברפירושמח-

כוונתיהצחה.המבעלשוןהואהאור
ומאיר.מבהירשמו,מעצםשהאור,בכך

הספרותית,לשפהדומההואזוומבחינה
האדםאתלהביעשיכולההיחידהשהיא
שאנומהוזה-שלוהאינטואיציותואת

לעומתהמדוברת,השפהחושבים.הערבים
דקויות.רבתרוחכמועבוריהיאזאת,

היאעתיםנוקשה,~תיםדוחה,היא~תים

ונעימה.שלווההיאועתיםחמהאוקרה
ריבויהגיוון'עלהעולםאתמסמלתהרוח

המדוברתהשפה .שלווהמוביליותפנים.ה
ביותרהעמוקותהמשמעויותאתנושאת

ומנהלמגדףחולם,הואשכןהאדם,של
מבחינהבאמצעותה.שלוהיומיוםחייאת
רוחכיסבור'אנילכן .הרוחכמוהיאזו

שפהבכללשרותחייבתהמדוברתהשפה
ספרותית.

~סחזקגךן .~ר~י r::~ך~ליישמך ח;ס,~ך"
 "?:,~ריראת~!;נילולחנוקכרזכשו~ב
הערביתשהמציאותהדברפירושהאם

 ?היוצרנגדקנוניהבבחינתעצמההיא
במשמעותההמציאותעלכאןמדבראני

מציאותכיסבור'אניוהפוליטית.החברתית

והיסודותהמבניםוכילהשתנות,חייבתזו
יוכלשהיוצרכדילקרוסחייביםשלה

משטריםלקיוםהדרישהבחופשיות.לנשום
מספקת.אינההערביבעולםדמוקרטיים

חייבותאלומעיןשדמוקרטיותכיווןזאת,
המכירהאנושי'האספקטעללהתבסס

שלפןהואשהניגודבעובדהעקרוניבאופן
וזה,ה'אני'.לקיוםהכרחי'האחר'וכיה'אני'
התודעהבמבנהכהעדהושגלאלדעתי,
אינומלכתחילההדתיהממסדכך' .הערבי

הואכןאםאלאב'אסר',להכרהבנוי
n ;~לאזהמבנהאם .בתוכואותו ק

לפסועתוכללאהערביתהחברהישתנה,
דמוקרטיה.אצלנולצמוחתוכלולאקדימה

לאהערביתהציוויליזציהכיאומר'אני
שבהםברגעיםרקאלאבעבר'התפתחה

והערכנואותוכיבדנוכאחר'ב'אחר'הכרנו

 .ייחודיותואת

בתנאיםלקרוסיכולזחמבנחהאם
 ?הנוכחיים

לפרוץחייביםולכן' .ואופןפניםבשוםלא.
כמובן,הדורש,דברהקיים,המצבאת

הריסתממנו.מנוסשאיןוקשה,ארוךמאבק

מהפכהבאמצעותתושגלאהזההמבנה
אין .בלבדפוליטיתמהפכהאוכלכלית

שתזעזעיזLורשיתתרבותיתממהפכהמנוס

אתותשנההיסודמןשלנוהחברותאת
העולם,כלפיהערביהאדםשלהיחס

ו'האחר'.האובייקטים

היצירהשטקסטכמונייסבוריאינךהאם

הקוראהטקסטכךובתוךהערבית,

מצליחאינוולמודרניזם,להשתחררות
שעליההמציאותדרךלחדורנחעד

מדבר?אתה

היצירהאתלהעריךהיהשרציסמהאם
לך'לומריכולאניזו'ברמההערבית

רדודההצער,למרבהאותה,מוצאשאני
כולההמודרניתהערביתהיצירה .מאוד
פוליטיבשחרורהקשורותמבעיותסבלה

שכןשטחיות,בעיותואלוחברתיובשחרור
מסתמךאינועודכלמשמעותאיןלשחרור

והאינטואיציותהמבטנקודתשחרורעל
והמצאהיצירהקרי'הבסיסיות,הערביות

שלנווליחסיםלחייםחדשיםכלליםשל
עםוגםעצמנועםהעולם,עםהאחר,עם

שפתנו.

בסירנותשכלהדברמשמעותהאין
בתקופהשחווינווהתחייההחידוש

 ?תעתועיםוחזוןאשליהחיוהמודרנית

שאנוהיא,לכךוהר~יה .נכוןזה .כן
אוהאחרונההתבוסהאתכיוםחווים

 :המתמשכתבתבוסההאחרוןהשלבאת
שמכונהמהשלהרעיוניהבסיסתבוסת
עלהצבעתי("אל-נהרה").התקומהתקופת

שהצביעהראשוןאוליאניושוב.שובכך
אינו"תקומה"שמכונהשמהכך,על

שכינינומהוכיההתדרדרות,הנצחתאלא
תקומההיההספרותיכמישורהתדרדרות

"שירתהיוםמכניםשאנומהאמיתית.

המאוחרים)הביניים(ימיהשקיעה"תקופת

האמיתיתהתקומהשירתלמעשה,היא,
חדשהשפהיצרההיאשכן,והמבטיחה.

שירתזאת,לעומתחדשה.התמודדותודרך

ונטתההחיקוי,המודלים,אלה iw;התקומה
הישנים.הסגנונותואימוץהחדשלזניחת
בולטמצרי(משוררשוקיאהמרזומבחינה
 )-20הוראשית-19ההמאהבסוףשיצר

שירתאתשייסדהראשוןהמשוררהוא

הירידה.

מאבדתזועגומהמציאותמולאל
שלחהחומריהצביוןאתהמולדת
 :אומראתהכך .אחרלמשחווחופנת

~לח םי~~~~ד;רמולךתלי"~ין
 . ,,השירהמאגזפיהמתארות

לכךמתכווןאני T • ~טבמ;,:--:מללזה :אין
יכולההיארקהערביבעולםהשירהשהיום
לפרוץעליו,מדברתשהיאמהאתלראות

המפהאתולשרטטהמעובההמסךאת
מולדתי,החדשה.הערביתהתקופהשל

הפואטייםבחזונותשוכנתזו'במשמעות

 .הן;השירההיאמולדתי .הללו

"האם :הבאהשירביתשלפירושומח
מוחואתשיאיראלגזאליאתאפז-וה
הוא(אלגזאלי T •: "?ח w ~~~-ל w~אורו

שחיחשובערביותאולוג .פילוסוף
 .) 1sח-כמאח
יוצריםהגדוליםהיוצריםכיאמרתי,כבר

ממולדתםמתעלמיםשהםבכךבריתביניהם
היוצריםחיים.הםשבההזמןומתקופת

ודאגהמשמעותשלאחדותיוצריםהגדולים
אחת.מולדתלהםוישליקום

עלחולםשאתההדברפירושהאם
 ?ערביניטשההופעת

תרבותי'אידיאלמייצגניטשהבשבילי .כן
התרבותייםהיסודותאתזיעזעשהואמכיוון

והעניקהנוצרים-יהודיים,האירופאיים,

והקיוםהגורללשאלתחדשיםאופקים
הערביתהתרבותלכן'אחת.ובעונהבעת

כזהגודלבסדרליוצרלדעתי,זקוקה,
אותםיעוררהמוצקים,היסודותאתשיזעזע

במסגרתחדשיםאופקיםויפתחמקפאונם

האישיות.ובעיותיההתרבותייחודיות

למקורותהשירהנזקקתמסויםברגע
לדוגמה,חדשה.רוחלהשיגכדירחוקים

בתחילתהמערבמשורריכיירואיםאנו
אלפנויפאונועזראדיוקוליתרחמאה,
האפוסיםואלוהיפניתהסיניתהשירה

שבעל-המורשתאלואפילוהקדומים
 .השירהלפיתוחלהביאבמגמהפח

בעולםלחידושהקוראיםמראשיאתה
ודייםחסורותחמקבראייתךמחם .הערבי

המשורריםיכוליםשמחםוהרחוקים
חזונםאתלשנותעל-מנתלשאוב

הפיוטי?

ראשיתצריך'הערביהמשוררכיסבור'אני

לבשמתיהפיוטית.מורשתואתלקרואכל'
אצלנוהקוראיםאלהמביןשרביםלכך

אתלקרואצריךלאכיסבורים,לחידוש
עלמדברשאניושעה !הקדומההשירה

אלאבלבדלשירהמתכווןלאאניהמורשת
להיותצריךהחדשןהמשוררלפרוזה.גם

טובהבצורהזהבכלמעשיבאופןבקיא
המיסטיתהמורשתאתרבהבכוונהולקרוא

הערבים,ההיסטוריוניםכתביהאסלאמית,
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יכולאניהמסעות.ואנשיהגיאוגרפיםאת
מאלהאחדאףכינחרצות,כמעטלפסוק

לאחידושוהדורשיםהזמןכלהזועקים
צריךהחדשןהמשורריבהמשךזאת.עשה

מכלולאתהמכיליםהטקסטיםאתלקרוא
אפוסכמוהאדם,עומדשבפניהןהבעיות

ובבלייםשומרייםאפוסיםומספרגלגמש
ההגותזרעיאתבחובםטמנואשראחרים,

הדתספריאתלקרואעליוכן'כמוהיוונית.
והיווניתהפרעוניתהספרותאתוכמובן

הספרותאתלקרואיוכלואחר-כך
זוספרותננתחשאםכיווןזאתהאירופית.

אוההשתקעותתמציתהיאכינמצא,לעומק
אי .עליהןשהצבעתיבספרויותההפלגה

מןלהתחילצריךמיתיהאהחדשןלכך'
דרכואתלהתחילולאהראשוניםהמקורות
לכתלהרחיקלעצמימרשהאנימהסוף.
האירופיתהספרותכיולומר'לכךמעבר

המזרחמןהמגיעהזוהיאביותרהעמוקה

כיאומר,אניאחרות,במליםהזה.התרבותי
זוהיאביותרהעמוקההאירופיתהספרות

אתקחאירופה.שלבאירופאיותשמרדה
ניטשה, :הגדוליםהאירופאייםהיוצרים

תמצאואזואחריםדמנוהולדרלין'גתה,
שעליוהזההמזרחמןמשהובעזבונם
דיברתי.

האחרוןהשיריםספראתקראתיכאשר

אינוהמצורכייחשתיהמצוד'שלך'
הדברעלמצורהואאלאעירעלמצור

האחרוןהמקלטילאנישנותרהאחרון
שלו.

 .שירתיעללדבררוצהאינני .כךבדיוק
 .לחלוטיןקולעתהערתךכיוחושבני

ארבעיצאהמצודשלךהשירהספר
מרועביירות.עלהמצורלאחרשנים

 ?בזמןהזחהמרחק
חייבלטקסטכלשהואירועלהפוךכדי

שתוכלכדילבינךבינומסויםמרחקלהיות
בעלמא,מאורעותבתורלאאותו,לייצג
כלדבר,שללאמיתוסמל.בתוראלא

בארצותהמתרחשותוהמלחמותהשראות
עבוריהפכוישראלשלפעולותיהוכלערב

אותימפתיעיםלאוהםשגרתייםדברים
הניצבתאבןכילתפוש,יכולאתהבמיוחד.
דברשוםעלנשענתואינהההרבראש
כך'התהום.אללהתדרדררגעבכליכולה
דברשלהתפוצצותהיהבביירותשקרהמה

שכתבתישעהולכןרגעבכלואפשריסמרי
וביןהפיצוציםרעםתחתמהטקסטיםחלק

הכרתיתתבאופןהקמתיהבתיםהריסות

שמתרחשמהוביןביניהזההמרחקאת

יכולתיכךיום.מדיחייתיושאותוסביבי'
"ספרשקראתירהזה,הספראתלכתוב

המצור".

יוצ·גדוליםשמאורעותהאומריםיש
רואיםאנוברםגדולה.ספרותריס

הגדוליםהאירועיםלמרותשהערבים'
עריצרולאהמודרנית,בתקופהשחוו
המאורעותלגורלהמשתווהספרותכה

חללו.

ישנםנכונה.הזושההיפותיזהחושבלאאני
יצרושלאבהיסטוריהגדוליםמאורעות

מאור-ישנם .ולהיפרחשיבותבעלתספרות
עצומה.יצירהשהניבומארדקטניםערת

הרס,מלחמרת,עלרקכותבאינוהמשורר
עלהנמלה,עלגםכותבהואוקיפוח.הרג

דבריםועלהציפורעלהחיוך,עלהפרח,
כללאיןהאירועלגודלופשוטים.קטנים
לשאלה,באשרהאמנות.יצירתלגודלקשר
שחווההגדוליםהמאורעותהניבולאמדוע

כינראה,חשובה,יצירההערביהעולם
קודםדיברנועליהםבדבריםקשורהדבר
הערביתשהשירהאומראניזאת,עם .לכן

חווינואותםהמאורעותחינההמודרנית

חינהזושירהכימלומר,נרתעלאואני
לנסרקועשויההעולמיתהשירהשלברמה
ישנםהתקופה.שלהמעכביתהשירהמעל

(משורראלסיאב,שאבכדבדראצלשירים
ניתןשלאלדוגמה, ,) 1964-1927עיראקי,
אחרת.מודרניתשירהבאףשכמותםלמצוא

סבור'אני .מאודעצמנואתמקפחיםאנו

בקנהמשורריםכיוםישהערביםבקרבכי

עולמי.מידה
ולאחרסוריבכפרשנולדתיודעים'אנו
עברתמתי .בלבנוןלחיותבחרתמכן

 ?הראשונהבפעםלביירות

אותההכרתיאבל , 1956בשנתאליהעברתי
שנותבראשיתבהוביקרתילכןקודםעוד

ביירותהייתהתקופהבאותההחמישים.

סוריתעירכלכמוהסורים,מבחינתנו,
בעריםשביקרנוכפיבהוביקרנואחרת

אחרות.

חרא·מהיוםמשחובזכרונךנשארהאם

 ?בביירותביקורךשלשוך
כלכדרךמסונוור'הייתיכיזוכר'אני

ביןהעצוםההבדלמןונחרדתיהכפריים,
שהייתיזוכר'גםאניביירות.וביןכפרי

אבודוחשתיוהפתעהתדהמהשלבמצב
הגדולהוהמבוכההתדהמהבשל .לחלוטין

בכיווןאותישהובילברכבחזרתישלי'
כיווןהואהלאשרציתי'לכיווןההפוך
לאחראלאלכךלבשמתילאדמשק.

ברא- !מבוטללאמרחקעשתהשהמכונית
אלח'אליוסףעםהוצאנו 1957שנתשית
לעניינילבנוני(כתב-עת .tקבrרכתב-העתאת

שירהשכתבומשורריםסביבושריכזשירה'

חופשית).מודרנית

אלקצא·כפרהמבורר'בכפרךבחיותך
שהשפיעווהדבריםהכתביםחיומהבין'

עיצובך?על

זאת.לקבועיכולאינניהאמת,למען
כןלפני . 14בגילרקלבית-הספרנכנסתי
ולמדתיהקוראןאתקראתיבחדריהייתי
אתקראתיאביובזכותהערבי'הכתבאת

שקראתיזוכראניהקדומה.הערביתהשירה

הייתי .במיוחדואבו-תמאסמתנניאלאת

היטבושלטתיערביבדקדוקמאודחזק
שהייתיולמרות .הניקודתורתבסודות
בדידותהרגשתיואהוב,מצטייןתלמיד

שונה.דבר-מהלעשותצריךשאניוחשתי

חמ·לשורותהצטרפתכייודעים'אנו
(הסורית)הלאומית-סוציאליסטיתפלגה

לבחירההמניעמחו .כלשחיבתקופה
 ?חזווחאידיאולוגיתהפוליטית

הייתיהארבעים.שנותבאמצעהיהזה

שלרשימהמצאנויוםובאותובבית-הספר
הסילוקלסיבתשאלתי .שסולקותלמידים

הלאומית-במפלגהחבריםשהםובעגתי
נגדהפגינוהםוכיהסורית-הסוציאליסטית,

מספראספתימיד .הצרפתיהכיבוששרידי

אנחנוזהמרגע :להםואמרתיחברים
שאעייןובליכך .הזוגחבמפלחברים

בכלאוהנ"להמפלגהשלבפרסומים
הייתילפני-כן'בה.הקשוראחרדבר
הקומוניסטית,מהמפלגהבידידיםמוקף
לשו-הצטרפתילאאופןבשוםשאניאלא

לשררותלהצטרפותיהסיבהאוליררתיה.
מתחושתנבעההלאומית-הסוריתהמפלגה

תלמידיםאותםעםהעמוקההסולידריות
שנתעדנשארתיזובמפלגהשסולקו.

יכולשאינינוכחתיתקופהבאותה . 1958

- nלהחלטתיכך .אידיאולוגיפעיללהיות
ופניתיופוליטיתמפלגתיתמפעילותדול

ולעיתונות.לכתיבה

הצטרפותכיעכשיו'סבוראתההאם

אינהפוליטייםולארגוניםלמפלגות
 ?וליוצרלמשכילתורמת

ממפלגותמוחלטבניתוקלעבודחייבהאמן
אומרלאזהאבלפוליטיים,וארגונים

נוקטשאינואועמומדאגותמתנתקשהוא

היוצרעלועריצות.קיפוחנגדעמדות
ובאותהובאידיאולוגיהבמפלגותלהשתלב

מתנתקלאאני .מהןנבדללהיותהעת
מהססואיניועמיארצימבעיותלעולם
אני .סוגיהןמגווןעלהחירויותעללהגן
במסגרתוהצדקהחירותלבעיותמגויס

אפיקיםבמסגרתולאחופשייםאפיקים
אידיאולוגיים.אומפלגתיים

ישנםכיואומר'להשפעותחוזראני
מיתיתהאשההשפעההטוענים'חוקרים

השכלתךפריחינהוברעיונותיךבשירתך
חעלוויתהערהדיוק,וליתרהדתית,
השיעי).חזרםעםהנמניתקטנה(ערה

 ?אלולדבריםתשובתךמחי
ההשפעהאתמוצאיםהםהיכןשואלאני

במושביםעליהשידברובמקוםהזאת.
בשירייארתהלהוכיחעליהםפרטיים,
מושפעשאנימכחישלאאני .ובכתביי

חושבאנישארתןהמיסטיות,מהמגמות

לאאניהערבית.בהגותביותרלעמוקות
יצירתית.אלאדתיתמבחינהמהןמושפע

יכולכיצדתמהואניחילונימשכילאני
עדתית.מהגותמושפעלהיותחילונימשכיל

מהביןהצ~פיתההבחנהאתמאמץאני

מהרבין("אלשריעה")ההלכהמכניםשהם
ההלכה("אלחקיקה").האמתמכניםשהם
זוהיאוהאמתהגלויבענייניהמטפלתהיא

הסתוםיהנסתרבאמצעותמבטאיםשארתה

הצ~פיההיבטמןמתענייןאנילכן' .והפנימי
וזה .בהתמדהומשתנהשבאובמהבנסתר

לדת.בסתירהעומד

 .לאלנ~רימיוחדבאופןקשוראתה
מרוע?

עיצבאשרהואנפדיאלכיסבור'אני
יותרפואטיתמבחינההצ~פיהניסיוןאת

 " 26 'בעמהמשך
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טובה.עצהולתתאחריותלקחתחייבאתהשבהםרגעים

 .הישראליפניקסה-וחזקאחראיין·אמישותףלךישהאלהברגעים
איתן.שאנחנויודעאתההקובע,ברגע

הישרלאיהפניקס •
בעיימלבטוחחברה
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המודרניזם

הערביתבמפרות

•מםה

אבדאהיםג'בדא

החיפוש :ג'בדא

מסעודולידאחד
הוצאת ;(ערבית)

אל-אדאבדאו

 , 1978 ;ביידות

1981 ; 382 

עמודים

18 

ספרותיתכדמותהפלסטיני

הספרותשלייחודה
הפלסטינית

הפלסטינית,ספרות-===
מתגלהוהולכת,המתפתחת-- ספרותיכענףבהדרגה = =

הרחבהמכלולבתוךמיוחד
ההוויההערבית.הספרותשל

למרותלה,מעניקההפלסטינית
במחכותבפזורה,המרוביםגווניה

המערביתהגדהבשטחיהפליטים,
צביוןעצמה,ובישראלעזהורצועת
הספרותענפיביןאותההמייחד

הלאומיות-הישויותשלהערבית
כמוהמוכרות,טריטוריאליות

הסורית,העיראקית,המצרית,

לאשכיםלפכיעודוכד'.הלבנונית
הפלסטיניתהספרותנראתהרבות

מיסודותהמורכבמגווןכפסיפס

עקבמנוגדים,ולעתיםשונים
אוהגיאוגרפייםבכתוכיםהשוני

כךנוצרה.שבהםההיסטוריים

נראתהבפלסטיןשככתבהזו
זו ;בפזורהשגכתבהמזושוכה

-הפליטיםבמחכותשככתבה
לעומתהמחכות""ספרות

"האופקיםבתקופתשככתבהזו

 1967לפכישככתבהזו ;החדשים"

ובוודאיאחריהשככתבהזולעומת
זולעומתבישראלשככתבהזו

לה.מחוצהשככתבה
הללושהאבחנותלמרותכיום,
כיברורמתוקפן'איבדולא

עלהפלסטיניתלספרותהמשותף
והתבררשהלךהשונים,מרכיביה

עלבחשיבותועולההזמן'במשך
הבולטותהתכונותאחתהמבדיל.

להגדירהחתירההיאכיוםבה
שלתית-1$הרוחכיתישותואת

מקומו.אתולהביןהפלסטיניהאדם
בפרט.הערביובמזרחבכללבעולם
בספרותגםכיכרזהמאפיין

הששיםהחמישים,בשנותשככתבה

פחותהיההואשאזאלאוהשבעים,
כלווהכיסודונראהומובןברור

הבולטיםהאחרים,מאפייניהלצד
ספרותהתמקדהשכיםבאותן .יותר

והמקוםהזמןכתוכיעל-פיזו'
העםבגורלבעיקרנוצרה,שבהם

עתידלמעןובמאבקיוהפלסטיני
לפיכךומטושטש.עמוםשנראה

בשנתלצייןעיןחדחוקרהיהיכול
למשל,המנחה,הרעיוןכי 1975

אנשיםככפאכיע'סאןשלביצירתו
העליונהחובתוכיהואבשמש,

עללשמורהיאהפלסטינישל
הלאומיבמאבקחלקוליטולייחודו

המעדיףפלסטיניוכילגאולה,
גורלעל-פכיהאישיגורלואת
מראשיתאך .להיכשלסופועמו

מסתמנתהחלההתשיעיהעשור
זהותולהבנתהחתירהכיהאבחנה,

העולםעםויחסיוהפלסטינישל

הערבי'העולםובייחודהסובב,
הסופראתבעיקרהמעסיקההיא

בוודאיניתכתזותמורה .הפלסטיני
האדםשעברבגלגוליםלהסבר

הערביהעולםעםביחסיוהפלסטיני
לייחודויותרהגבוההובמודעותו

גורםזהייחודוהתרבותי.הלאומי
בלתיחלקהיותושלמרותלכך'
הגדולה,הערביתהחברהשלנפרד
קרובותולעתיםכשוכהנתפשהוא
הרומניםבתוכה.וכחשדזראף

משקפיםהמאוחריםהפלסטינים
היסוסכלללאהזאתהנטייהאת

יצירותבשתילמשל,ניכר,(הדבר
זכרכמובאופייןכל-כךהשוכרת
[תרגוםדרוישמחמודמאתלשכחה

והרומן ] 1989 ,שוקןבהוצאתעברי

יוסף,סאמיחסןמאתאל-פלסטיני
אש"ף,שלהתרבותמח'הוצאת

שניםמספרלפניכבראך .) 1988
מרעלקינהלאכיהיהכיכר

אונקמהעלחלומותולאגורלו
להבנהחתירהאלאנסית,גאולה
מקומוחידתולפיתרוןעצמית,

היאהעמים,ביןהפלסטינישל
הסופראתומדריכההמעסיקה

הפלסטיני.

הנוכחות

אתיתכיישות

הפלסטינית

לכללהתמורהאתשהביאהרומן
המגמהאתוהמבטאבשלות,
הואעוצמתה,במלואהנוכחית
מאתמסעודולידאחרהחיפוש
האשכולותואיש ,·המשרד;הסופר,

ג'ברא,אבראהיםג'בראהפלסטיני
נוסף(רומןהחמישיהרומןלושזה
יחדכתבמפרתללאעולםבשם
מוניף).אל-רחמןעבדהסופרעם

בשנתבבית-לחםנולדג'ברא
היגרנוצרית,למשפחה , 1920

אתקבעובה , 1948בשנתלעיראק
רכשהרחבההשכלתואתמגוריו.

כנסייתייםבבתי-ספרבמולדתו'
ובארה"ב.באנגליהואחר-כך
לוהקנוומחקריותרגומיויצירותיו,

ברחביוהכרהבעיראקככבדמעמד

כאחדלוומחוצההערביהעולם
החשובים.הערביםהרוחמאנשי

מעמידמסעודולידאחרהחיפוש
פלסטיני'שלדיוקןהרומןבמרכז

האישייםסימניובושמרובים

זהשאיןלמרותהמחבר'של
הדמיוןתווי .אוטוביוגרפירומן

מכך'נובעיםוגיבורוהסופרבין

אמורברומןהפלסטינישהאדם
למדיוטבעיאינטלקטואל'להיות

מרכיביםכמהבויצקשהסופר

הואהאינטלקטואל .שלומדמותו
הדמויותמשתיאחתכיום

הפלסטינית.בספרותהעיקריות
צמרתעלבדרך-כלל,נמנה,הוא

שבהארץבכלהערביתהחברה
נערץפעמיםמוכר,הואגר.הוא

חשודתמידוכמעטשנוא,ופעמים

הפלסטיניתהדמותתהיות.ומעורר
ברומןמופיעהשאינה-השכייה

ברומניםמרכזינושאמהווהאךזה

שלזוהיא-רביםפלסטיניים
סכנהתוךערכיחייהחיהפליט
הפליטים,במחכהלחייומתמדת

הפלסטינית.ההירואיקהמחוז
הערביתהחברהעלמאוסהוא
האינטלקטואלבעינינערץאך

שלמסוימיםוחוגיםהפלסטיני
ערביםאחרים,אינטלקטואלים

ערבים.ושאינם

הגיבורכעלםג'בראשלזוביצירה
-מסעודוליד-הפלסטיני

אתומותירהסבר'וללאלפתע
הואשבקרבההבגדאדית,החברה

ממולדתו,אליההיגרמאזחי
לההתבררלפתעונבוכה.תמהה

בקרבההפלסטינישלנוכחותוכי
הביכהלחייה,מיוחדמימוהעניקה
מבחינותאותםוהעשירהאותם

בשניכעשהאחריוהחיפושרבות.

 .והפסיכולוגיהפיזי-מישורים
אתחושףאינוהפיזיהחיפוש

אתמעלהאךהעלמו,תעלומת
נטיותיובגללשנרצחהאפשרות
בחשאישהצטרףאוהפוליטיות

הפועליםהפלסטיניםהלוחמיםאל
במישורהחיפוש .פלסטיןבשטחי

מכריוביןמתנהלהפסיכולוגי
אישבנפרד'הןלבחון'המבקשים

בשיחותבצוותא,והןלעצמו,איש
יחסיהםמערכתאתמשותפות,

היהמהלעצמםלבררכדיאיתר
עםמהםניטלומהביניהםמקומו
אלה,בסירנותיהםכדיתוךהעלמו.
קשריוטיבאתאישאישהםבוחנים

חודשיםששהבתוםוליד.עם
חשיבותו'אתהפיזיהחיפושמאבד

לוהיהלאשמלכתחילההגם
הפסיכולוגי'החיפושגםרב.ערך

אינוהספר,עיקראתהמהווה

במהלכואולםהתעלומה.אתפותר
ולידאתלאבעצםכימתברר

אתאלאהרומןגיבורימחפשים
אישיותםאתבוחנים,הםעצמם

שחלההתמורהלאורזהותם,ואת
שהייתהנוכחותו'עקבבהם

למרותבחייהם.משמעותילמרכיב
איןהרומןבשםהמרומזתההבטחה

הרפתקאתשעניינו .רומן-ספשזה

נכספת.מטרהאלמסעאוחקירה
פנימההתבוננותהואפההחיפוש

 :למדיברורהמסרהלב.רחשיאל
בעולםומקומוהפלסטינישלזהותו
הימצאושלתולדהרקאיכםהערבי

האופןשלרבה,במידהגם,אלאבו
החברהעל-ידינתפשהואבו

כאילוג'בראחי.הואשבתוכה
ובמקוםפיה,עלהקערהאתהפך

בחייהמרכזיתהשאלהאתלברר
ראותו,מכקורתהגולההפלסטיני

החברהאלמבטואתמעתיקהוא
מיהשאלהאתומעלההסובבת

היאתופשתוכיצדחברהאותההיא

היאכיצד ;הפלסטיניתהישותאת
ישותשלהימצאותהעלמגיבה
ומקפידהנטמעתשאיכהאחרת,

באיזו ?בקרבהייחודה,עללשמור
אלהתייחסותהעומדתמידה

שאיכםאתייםמידהבקניהפלסטיני
כדאיותשללחישוביםמשועבדים

לעשותמבקשהואוזאת ?וכוחות
דמיונימצביוצרשהואתוך

היהמה :השאלהאתהמעורר
כעלםאילוהערביתלחברהקורה

חללאיזהמקרבה,לפתעהפלסטיני
יתמלא.וכיצדאחריויישאר
כיספק,איןהיסטוריתבראייה

הזהותכיבהניחו'צודקג'ברא

שליחסהפריהיאהפלסטינית
לאהפלסטיניאלהערביתהחברה
הפלסטיניראייתפרימשהיאפחות
שהיההאמנותית,הבעיהעצמו.את

ביטוי,לכךלתתכדילפתורעליו
ובערכהבעתלהעלותכיצדהייתה
בלאהראות,כקודרתשתיאתאחת

אושוכרתתפישותכשתישתתגלכה
אחת,כמערכתאלאזואתזונוגדות

שלדיוקנוניבטשמתוכהרב-פנית,

אתרואהשהואכפיהפלסטיני
 .אותורואיםשאחריםוכפיעצמו
אתלממשכקטשבההדרך
מוכטאז'יצירתהייתהכוונתו

זמןבפרקיומקומותמצביםשל
שלדמותוניצבתשבמרכזושרכים,

אתולידמציגמאלהבחלק .וליד
על-ידימתוארהואבחלקעצמו'
שונאיו.על-ידיובחלקאוהביו

מספריםבחיפושהמשתתפיםכל
ראשון'בגוףסיפורםאתכביכול

שחיםכאילומאוד'אישיבסגנון
וליד-לבםעםאשראתהם

 .לאחר-מכןוהאחריםמרהעלבטרם
המהוויםסיפוריםתריסרבסך-הכל

באוזניהמושמעיםמונולוגיםמעין
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מורס•אחמר



על-זמנית
הקלטה,מכשירתוךאלאומאזין

הדובריםכל-בכתברשימותאו
ספרותית.נטייהבעלימשכיליםהם

סיפורםאתאכןכיהאשליה
עםכמוגהמביאיםהםהאישי

שליחידובכו •מוראןשלסיפורו
שלדמיוניתהתקפההמתאר •וליד

מהחזית-העממית-לשחררך-יחידה

 •דמיוניישראליישובעלפלסטין
בה.וכהרגחלקבהנוטלשהוא

זובוטהר~יהללאגםאך
הסופרמביאוידוייםלאכי •ברור

אתהמחברשלהעדפתובפנינו.
כאמצעיראשוןבגוףהזקיז:זצורת

מצביםשלהמוכטאז'אתליצור
בכךעצמהמצדיקהומקומות

אתלהציגלומאפשרתשהיא

התופעהשלהשוניםההיבטים
שלחשיפהביותרההולםבאופן
צפונותאת •ואכןהלב.צפונות

אתולאלחשוףהמחברביקשהלב
לוקותשלעולםהמוצהרותהעמדות

האמת.ועיוותפכיםבהעמדתהן

המחברשלשנוכחותולמרות
 •הרומןמראשיתברורההמשתמע

האישי,השיחשלכוחולועומד
צפונותכחושףויעילותוהאינטימי,

עליתר .כךבשלמתמעטתאיכהלב
למחברמאפשרהאישיהשיח •כן

לקוראולהניחכביכוללהיעלם
המחבר,הנחייתללאלהתרשם,

עםולהתמודדהשוניםמהסיפורים
מפיהםהבאוהתמוההרבהמידע

כהנהזהבאופןשרכים.מספריםשל
כיהרווחתההנחהמןהמחבר

בשםדברהמביאנתפשלעולם
 •אצילימעשהשעושהכמיאומרו
לנאמר.אחראיהואאיןמקוםומכל

"המביאכיהכללעל-פיאםבין
גאולהמביאאומרובשםדבר

בהלכהכמקובלאם,וביןלעולם"
כפירהדבר"המביאהמוסלמית,

כופר",בחזקתאיכראחריםמפי

בעיניזכותלמביאלועומדת
האישיהשיחשלזהכוחוהקורא.

למחברשמאפשרהואבסיפורת
תוךהשוכרתהעמדותאתלהציג
מסוים,בריחוקעצמומעמידשהוא

אחתעםכמזדההלהיראותבלא
מהן.

ר .Pהסישלזולצורהנוסףהסבר
 .עצמוולידשלבדמותוכרוך
הואהאחריםמהדובריםאחדכל

מבחינההןומוגדרתברורהדמות

כולםחברתית.מבחינהוהןאישית
מקצועותבעליאינטלקטואלים,

פרכסה.דאגותחסריחופשיים,

וחלקםבחייהםמאושריםחלקם
הנשיםגורלככלל,נפש.מרי

גםאבלכוח,פחותביצירה
מבחינהועצמאיותמשכילותהן

הסביבהבקצרה,וכלכלית.אישית
מתעצבתשבהזוהיאהחברתית

המבטאתגםוהיא •הקהלדעת
בסביבהרבה.במידהאותה

אתלבחוןאפשרכזאתחברתית
תוךאלולנתחו.להגדירוהמתרחש,

הפלסטיניוליד,כקלעכזוחברה
כמושלאאך .ממולדתושכמלט

הואהפלסטיני •ברומןהאחריםכל
אתלייצגשנועדהרב-כיווניתדמות

כדי .בפלסטיניהנמכותהתכונותכל
יכולהואשבהבחברהלהתרועע
עליוולהישפט,להתבלטלהתבטא,

המתמלאתנאיוידוע,מוכרלהיות
אתומפרסםכותבשהואבכך

אמצעיםבעללהיותעליו .כתביו
הודותמתמלאזהותנאיכלכליים,
הכלל.מןהיוצאהפיננסילכשרוכו

המתמלאתנאינדיב,להיותעליו
הואהפיננסיכשרוכושאתבכך

מכצלוואינוידידיולרשותמעמיד
בעללהיותצריךהוא .לטובתו
התמלאזהותנאירחבה,השכלה
בטרםבאיטליה,לימודיועל-ידי
להיותעליו .ממולדתולהגרכאלץ

משיכהכוחובעליפה-תואר
על-ידימבוקשלהיותכדימינית
עליו .עליהןונערץהחברהכשות
תנאיואידיאליסט,לבאמיץלהיות

ישראלכגדבמלחמתוהןהמתמלא
שלטונותבידיועינוייםבמעצרוהן

שהריבגבורה,בהםשעמדישראל,
הפלסטינידמותאיןאלהבלעדי
ולבסוף,שלמה.להיותיכולה
מגוריובארץלהתערותחייבהוא

להישארזאתעםאבלהחדשה,
ארץאללשובומשתוקקבהמכרכר

בתוקףהמתגשםתנאי •מולדתו
עוקביםשהשלטונותהעובדה
פעםמדילוומתאניםאחריו

משפחתובכיאצלביקוריוועל-ידי
דמותבבית-לחם.עדייןהחיים

עצמהעללעורראמורהכזו
אהדה :הרגשותסוגיכלאת

בקצרה,ושנאה.הערצהוקנאה,

אתלבחוןשמאפשרתדמותזוהי
הפלסטינישמעוררהרגשותמכלול
הנושבת,היציבה,הערביתבחברה

שלבכוחוכקלעהואשלתוכה
תוךלחיותעליוכגזרובהגורל

מכלול .וזהותואישיותועלשמירה
שלבשיחיהםמתבטאזהרגשות

בחיפוש.המשתתפים

שעהלועמדג'בראשלכשרוכו
שהיא •כזולדמותלהעניקשביקש

טבעיתנוכחותממציאות,יותרסמל
ודם.בשרכאדםלקבלוהמאפשרת

שישסימבולית,דמותבהיותהאבל
ולהראותהשרכיםמצדדיםלהאירה

מדועמובןשוכרת,באספקלריות
לעלילהצירהמחברעשאהלא

 •זמןלאורךברציפותהמתפתחת
איכהזולהתבוננות.מוקדאלא
הסיפורבמהלךהמתהווהדמות
עלשהיאכמותמוצגתאלא

כשהואסיפורהבאלפיכךניגודיה.
אך •הזמןלמישורמחוץמצוי
שרכים,זמןבפרקימוארתהיא

מצביםמוכטאז'שלרקעעלכדיוקן
כךעלשונים.בזמניםהמתהווים

עםמידהמחבראותנומעמיד

הרהוריובאמצעות •הסיפורפתיחת

ידידו •חוסכיג'ואדהסוציולוגשל
כקשרהשכפשר •ולידשלהנאמן

עשריםלראשונהשפגשומיוםבו
כן.לפכישכה

אליקסירבנמצאוהיה"הלוואי
כלאתלזיכרוןלהחזירשבכוחו

אירוע •הזמןבמהלךהתרחשאשר
עלהניגרותלמליםולחופנואירוע,

הנייר".גבי

ג'ראדפותח , in rnedias resכך,

אתהמספרים,ראשוןחוסני,

נוהגהיהשררלידבמשפטשיחר
שלפניבחודשיםעליולחזור

הפקידשבידיוזה,ידידהיעלמו.
כלאתנעלם,בטרם tוליד
שאפסולאחרביקש tלואשר

אתלכתובלגלותו,התקררת
עלהלאוהדברחייוקוררת
אחתאתשרוקןפעםבכל .בידר

המלאותהמרובות,המעטפות
לערכםכדיולידמחיימסמכים
הרגשתתקפתהרכתיבהלצורך
מחנק:

מעטפהח mפשאניפעם"ככל
מציפיםהזמןגליכאילועליידרמה
אותיומחניקיםעכרמכלאותי
אניואזמשקלם.כרכרתחת

המעטפהאלהניירותאתמחזיר
חופשאתלעצמילהשיבכרי

הנשימה".

לאכיברורזאתלאחר
אלאהרומןיעסוקחייםבתולדות
אבלגרמהאומכםשהזמןבהוויה

שחזורלו.מחוצהמצויההיא
פרשתשלהכרונולוגיתההתפתחות

מאמץמחייבולידשלחייו
ביקשבהלאכיוכיכרמיוחד,
לבתשומתאתלמקדהמחבר
להניאוביקשאףאולי ;הקורא
המוחלטהסדר""איעל-ידימכך
עושההואנחשפת.היאשבו

באכאכרוכיהמרוסןבלתישימוש
שביןההתאמהבאיכלומר-
מסופראודותםהאירועיםסדר

מסופריםהםשבוהסדרלבין
מיטלטלעצמומוצאוהקורא-

חמישיםתקופתעל-פכיושובהלוך
המוכטאז'כשתמוכותבקירובשכה

על-שלא •זולצדזומתייצבות
על-פיאלאטמפוראליהיגיוןפי

 .הדיוקןהשלמתלצורךהמתחייב
את •כביכול •לנטרלהכיכרהרצון
התגלההפלסטיניתבספרותהזמן
לראשונה,הופיעהואכן.לפכיכבר

מהברומן •ביותרסמליבאורח
יככפאכיע'סאןמאתלכםשנותר
השעוןאתזורקשחאמדשעה

שבוב"עולםחשיבותכללושאין
האפלהזולתבר-חשיבותאיכרדבר

ג'בראברגלו.אותוודורסוהאור"
הרבהביטויזולמגמהמעניק
דיוקןאתבהעמידומגובשיותר

א-טמפוראלית,כישותהפלסטיני
מעברצללים,אורותביןהנתונה
 .הרציףהזמןלזרם

כאתגרהפלסטיני

ברכבובנסעונודע,הלאאלבדרכו
לסוריה,המוליכההמדברבדרך

כמסרוגרים,כמהולידהקליט
ידידו.לידילהגיעשנועדאחרון
כגינתרקעעלנשמעיםאלהדבריו

המלחין •פורסלחכרימאתצ'מבלו
השבע-עשרה,המאהבןהאנגלי
השמיעההוא .ולידעלאהובשהיה

כשהואכסיעה,כדיתוךלעצמו,
כשמעברקע .דבריואתמקליט

נוצרוכךהמכוניתמכרערעשגם

המסראתההופךאודיטוריאפקט

המלל .רמותבכמהמשמעילרב
התודעה.זרםשלרושםליצורכרעד

ששהלאורךמשתרעהואבתעתיק
וכולופיסוק,סימניללאעמודים

מקוטעים,והרהוריםזכרוכותרצוף

אסוציאטיביקשרלעתיםהקשורים
הכיתןקשרכלחסריולעתים
מדקדקתקריאהאך .ל~בחון

כימגלההמוקלטהמסרשל
משכדמהיותרהרבהמבוקרהוא

אבחנהברישראשונה.בקריאה

ילדותשלזכרוכותביןלמדיברורה
מ.~כסכלתובגרותבמולדתמאושרת

ספרותיתהיאההקלטהשפת .בככר
לעברקלותחריגותעםומדויקת,
חלקיכזכריםכאשרהמדוברת,

רוויההבגרותתקופת .עממישיר

אישהבהונזכרתאירוטייםזכרוכות

(דבש)שהד-מושאלבשם
היוכלפיהרגשותיוכישכיכר-

המשמעותיהחלק .במיוחדעמוקים
 :בסופובאהמוקלטבמסרביותר

נחשמצאבלאהמבול"והחל
תיבת;בבנייתלושיסייעמי

ידירמעשירכלהאדםוטבעו
אתתציליאיךאמאזוגותזוגות
בגאוותךלאאםהפעםבנייך

בלאלהםהענקתאשרהנפלאה
כימהפרזהחששתולאחשבון
היחידהממלכתךהייתההגאווה

אבןלרסקהעשויהועקשנותך
ההריםאתולמלא ::~רוליבש

אומרמהחשובולאמעיינות
מסתיררג'ואדזאתאומרואיך

אשרהנשיםמשפעתמחרנואת

בהשישזראחרבבקשיידעתי

והואוגאוותהאמישלמעקשנותה
והלאערדאותימביןאינוכיטוען

הביןלאשמעולםזההואאני
השאלה".אתלהגדירואגסה

התודעהזרםשלמסרמאשריותר
שכלחידה,כתבשלפנינודרמה

איש •לפיולפענחיידרשושומעיו
אישיותואתדרכו,על-פיאיש
הידידג'ראד,משהשמיעוליד.של

חבורתבאוזניהקלטתאת •הנאמן
התקשולאהם •ולידשלידידיו
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ענייניםשניאךהנאמד.אתלהבין
האחדהסבר:שדרשוברנמצאו

התבדרשכןשהדיהיאמי-

היוולידשלידידותיוכללאכי
מנתעלוכאילולחבורה.ידועות
מרמזהמידה,עליתדלהכבידשלא
הזהשהשםייתכןכיחוסניג'ראד

אהובתוליויצאלסתריםכינויהוא
מתבדרואומנם ;ולידשלהאחרונה
 .זרהיאהיאאכןכיהדומןבמהלך
על-ידימידשהוסבריהשניהעניין

הואדארף,טאדקד"דהפסיכולוג,
כפיהאםבתסביךנגרעהיהשררליד
זההסברעלידנג.על-ידישהוגדר

השיחנרשםשברבחלקחודדהוא
מסימניואחדכידוע,ומפרט.שלו

דרן-ז'ראניזם,הואהזההתסביךשל
לבקשמודעבלתיבדחףהמוסבר

ובאיאהובהאישהבכלהאםאת
עםכך,משרםלהתקשר,היכולת

שמסבירכפייאך .מהןאחתאף

חיוביותתכונותהדנהגםידנג,

עשויברהנגרעזה.לתסביךנלוות

שאיפרתבעלנרעדיאישלהיות
צדק,לאיבתוקףהמתנגדנעלות,
להיותעשויהואואווילות.עצלות
מהלמעןדנותלהקריבמרנן

גילוייםכדיעדצודק,לושנדאה
מתמיד,חקרן,הואהידראיזם.של

לאחדירכךמהפכנית.דוחוחדור
החידהכתבאתהמחברשהציג

ושרטטבפיענרחרלסייעמיהרגם
העיקרייםהאופיקרריאתמראש

מתבדריםשאומנםכפיולידישל
הקוראכיבדוד .הדומןבמהלךהם

רמיזההאםבתסביךלדאותמוזמן
ערגהלמולדתו'ולידשללערגתו
אללהתקשרקשייוביסודהמונחת

בקשריווהמתבטאתאחרתארץ

מצויאוליכאןהדנים.הרומנטיים
נעשיתשהאבחנהלכךההסברגם

אתכל-כךהעויןפסיכולוג,על-ידי
 .זרתכונתובגללברוהמתקנאוליד

זמנים,של ' Tהמרנטארקעעל
מורכבשמהםומצביםמקומרת

האישיותערלהולידשלדיוקנו
שלאפלסטינייפליטשלהאופיינית

אתפליטים.במחנהלחיותנאלץ
נעידתחילהולידקיבלהשכלתו
הספדבביתבית-לחם,מולדתו,
לימודיואתוהמשיךהכנסייתי
שבהבאיטליה,לכמדיםבסמינר
העולםמלחמתבתקופתשהה

הסמינראתנטשהואהשנייה.

לימודיוחרקאתהשליםבטרם
ברומא.בנקבעבודתוהתמחה

להבטיחלוו:זפשדהזרהכשרה
לאחדכלכליתמבחינהעתידואת

חזרשאליהמירושלים,שהיגד
שהשתקעוסופרהמלחמה,בתרם

ו:זפשדהפיננסיכשדרנו .בבגדאד

שמצארלידידיםלסייעגםלו
נטיותיואתונדיב.נאמןחברבר

בכתיבה,ביטאהאינטלקטואליות
קשהלביקורתנחשפהשלעתים

אךההרמאנירת,השקפותיובגלל
אלא-אם-ממנהלהתעלםנהגהוא
לידידושחשב;מימצדבאהכן

עםקשריואתבחומרה.הגיבואז

 1967למלחמתעדקייםבית-לחם

משפחתואצלביקוריםעל-ידי

רימה,אתלאישהנשאגםרכך
 .בבגדאדאליושהצטרפהקרובתו

תוך .מוראןאחדיבןלוילדההיא
שפירתאתאיבדהאחדותשנים

אישפרזלשםהחזירהודליודעתה
כך ;בבית-לחםבבית-חולי-נפש

לנתקהשאיןהמחריבותנוצרה
למעשהבהיותואךהמולדת.כלפי
הרפתקאותלעצמוולידהתיררווק,

כ;שךןשכןלמכביריאהבים
מכשדונותיונפללאזהבשטח
לפניערדפעילותו.תחומיבשאר
 , 1948בשנתלעיראקשהיגד

נגדקרביותבפעולותחלקנטל
כיבושלאחרהיהודיים.הנוחרת
ישראל'על-ידיהמערביתהגדה

בבית-משפחתילביקורכשהגיע

בטרםועונהנחקרנעצר,לחם,
בנר' .לירדןמעבדאלגודש
כביידות,סטודנטשהיהימוראן

מחנהאלמגוריואתהעתיק
הלוחמיםלשררותהתנדבפליטים,

שלבהתקפהונפלהפלסטינים,
 .ישראלייישובעלפלסטיניכוח
יצאבנרנפילתלאחדמהזמן

בסופרונעלם.בגדאדאתוליד
היאריצאל'משתכנעתהדומןשל

הסותרותהשמועותשלמרותשהדי
במחתרתולידחיגודלו'אודות

אליו'להצטרףומחליטהבפלסטין
ייתכןכידעתהעללהעלותבלא

 .להיעלמוהסיבהשהיא
שעיקרההזאת,הפאברלהמתוך
אלאעלילתי-חיצוניאינו

כיהיטבלדאותניתןפסיכולוגי,
סמלאומנםהיאולידשלדמותו
שסמלומאחדאדם.מאשדיותר
איןיהזמןלמישורמחוץקייםזה

פדה-דסטינציה,שלרמזכלבדומן

שלעתידואתלחזרתניסיוןאר
כלהרומןנעדרבעצם .הפלסטיני

ניתוחזהררבדשלביסודו .חזרן
והערביהפלסטיניהחת-מודעשל

זרהקשורותשרנותהרריותכשתי

משאירולידשלהיעלמו .בזר
אפשרות.לכלפתוחהרומןאת

כימעידלגודלוביחסהספק
שלואמונתההושלםטרםסיפורו
הואכיריצאל,האחרונה,אהובתו
הפלסטיניםהלוחמיםאלהצטרף

כהזיהנראיתהכבושה,בארץרחי

שנוכחותוברורזאתעםנאיבית.

הערביתבחברההפלסטינישל

הדוחחייאתהמעשירגררםמהורה

גודמתהיאבזמןוברבה,והדגש

לאערדכלתוסרשלאדנהמברכה
גודלו.יתבדר

וצלליםאורות ' Tמונטא

שיחםהואעצמוהמעשהסיפור

למדיםאנושמפיהםהאנשיםשל
מבנהרעל-פיוליד.פרשתאת

ולאשיחשלטקסטזהרוארגונו
זמןולפיכךעלילהסיפורשל
כל .הסיפורלזמןזההר ,Pהסי
חייומתולדותחלק "פורשר pQמ

ומרבניםזכוריםשהםכפיולידשל
זהבאופןשח.שהואבשעהלו

שונים.חייםפרקיהרומןמעלה
אתאחדכלשחמתייודעיםאיננו

מובאיםומדועקוראיםאנואשר

ביןאין .בספרהניתןבסדרדבריו

שיחים,הזקדברישהםהרומן'חלקי
ררית, Rהתפתחותארסינטגמטייחס

סיפוריתיחידההואשיחכלשכן
ביניהםהקשרעצמה.בפניהעומדת

אחדשכלזה,במרבן"מרחבי"הוא
למרותבמרנטאז'.לוחמעיןמהורה
כולםדיברולאהםכישברור
בסינכררניה,-אחתרבעונהבעת

ייתפשושהםביקששהמחברניכר

בחלקכסינכרוניים.הקוראעל-ידי
אודותהדובריםמשיחיםמהמקרים

ב.מקומרתשהתרחשואירועים,

לעתים ;שוניםובזמניםשונים
חוזריםהמסופריםהאירועים

שרנות.ראותמנקודותומתוארים

הואהשיחנושאהמקדיםבכל
זהדבראבל .עצמוולידלכאודה

פרקיםהחושףוליד'בדברירקנכרן
המקריםשאדבכלמחייו.נכחדים
הינד;:זזקש;חשלראייתומרקד
ולידאתדאייתוואופןעצמוהוא
שהואבחברהשלותלאותיולארד
הדומןמציגזהבאופןעליה.נמנה
הפלסטינית-שרנותהרריותשתי

בהקשר(המייצגת,רהבגדאדית

הערביתהחברההווייתאתהנתרן'

כאשדשגםמכאן .זרלצדזרכולה)
נצרדת-בשיחאנאכדרניהחלה

-לאחוד""קפיצהאראנאלפסיה
שלמחייופרקיםלהעלותשנועדה

תמידהואהשיחמרקדבעבר,וליד
לאשח.שהואבעתעצמוהדובר

מספריםולידשלתולדותיואת
אותרראוהםכיצדולאהדוברים

כיצדאלאהדברים,שהתרחשובעת
להציגוומבקשיםאותרזוכריםהם

אשראתמשיחיםשהםשעה

בכלנעלם.שהואלאחרלבם,על
תודעתאודותהואהסיפורהמקרים

שלההיסטוריהולאבהורההמספר
אתלדאותרוצה"אניוליד.חיי
אומדבהורה",מצריהעבדכל

המשיחיםאחד-נופלאבראהים
הזמןתפישתאתבכךומבטא-

יהיהנכרןלפיכך .כולוברומן
כפיהשונים,שהסיפוריםלומד,
האנשיםעל-ידימסרפדיםשהם

שלפדאדיגמהמהרריםהשונים,
שבמרכזהשרנות,ראותנקודות

 .ולידשלדיוקנומצרי

ry ופדיםרכב;;tמתוך .לצירןראויהמ
הםחמישההשיחיםשנים-עשר

מפירבאיםשלרשה :פלסטיניםשל
בנרשלאחדיעצמוולידשל

קרובנאצריעיסאשלואחדמוראן
עיראקיםדבריהםששה ;משפחה

מהורהשהואעלולידאתהאוהבים
עלמתקנתחוריהמעיןלגביהם

נתרנהשבהערכיתמברכהשלרקע
מפישלרשה :העיראקיתהחברה
אבדאהיםשלאחדחוסני,ג'ראד
אהובותיושלושנייםנופלאג' nאל-
אהובתואל-צפאד,מדיםוליד,של

אהובתורארף,רריצאללשעבד,
שלהואאחדסיפורשנעלם.בעת

שהואהגםולידיאתהשונאעיראקי
הפסיכולוגמכדיר,חרגעלנמנה
ריצאל.שלאחיהרארף,טאדק ,,,,

דמויותמספרערלותכולםמדברי

זרהיאשבהןשהחשובהנוספות,

הואאףאסמאעיל'נאט'םשל
מכרירחרגעלהנמנהעיראקי

שנאתם .אותרושונאולידשל
כברר,תוכרשאיןמתחושתםנובעת

אלאאינהלעיןהמתגלהשאישיותו
קנאהמתלווהזהולחשדמסכה.

שלדיוקנומוצגכך .הישגיועל
כשהואוצללים,אודותמרצףוליד

פלסטיניותבאספקלריותמשתקף
ביןהשוואהפלסטיניות.ושאינן

מעניינת.תוצאהמעלהאלהכל
מפיהמרכאהראשוןהסיפור

 .ברומןהשלישיהואפלסטיני'
נאצר'עיסאשלסיפורוזהר

מבית-נגרהמשפחה,קרוב

מחדשנגרייתואתשהקיםלחם,
מימיולידאתזוכרהוא .בעמאן
לאחרמאיטליהשובררעדילדותו
כשלרשתהשנייה.העולםמלחמת
שהםיעצמוולידשלסיפוריו
הואיוהשמיניחששיהרביעי'

החלקמעבדו.זכררנרתמעלה
מימיהדפתקאהסיפורהואהרביעי

ולידשלנסיובםאודותהילדות
מבית-להתחמקמחבריוושניים
נזידיםחייבמדברולחיותהספד

ומקדישיםהעולםמןהפרושים
הםהבורא.לעבודתחייהםאת

הספדבביתמרדםלדבריהאמינו
כאלהנזידיםכישלימדםהכנסייתי'

בחסדיבמרבדלהתקייםיכולים
להםיספקהשמיםוערףאלוהים

הילדותחווייתמחסורם.כלאת
מניסיוןולידשלבתודעתושנותרה

שחרכלהיהשלאהיאזה
ניצלוהילדיםהמורה.לסיפורי
לאחדשמצאםלבדואי,הודרת
סיפורוסבל.שלימיםשלרשה
"ולידשכותרתוולידישלהשני

הראשוניםדפיהאתכותבמסעוד

מביאשלו",האוטוביוגרפיהשל
החלובחדותונערותוימיאת

לאחרברומא,רכלהבבית-לחם
זהרלכמדים.הסמינראתשנטש
המקבלנוצריצעירשלסיפורו

סולדאךהנוצריהמסרעיקראת
זהסיפורשלתמציתומהכנסייה.

 :בראשיתובאה
נתרןהייתידעתיעלעמדתימאז

ביניהמאבק :עצמומאבקכאותו

האחדים,לכיןכיניעצמי,לכין

למעןמאבק .העולםלכיןביני
לכללכל,שאיחלתיההאהבה
אתלהטותשביקשתימאחדאדם.
לאותה(ארילאהבההעולםלב

אתלשנותהייתיחייב ,) !יומרה
לשנותשביקשתיומאחרהאחרים,

לשנותהייתיחייבהאחרים,את

עצמי.את

מעינינעלמתאינהולידשלנצרותו
והיאהמוסלמיתהעיראקיתהחברה
להתקשרותוברורמכשולמהורה
ביקשאילונישואיםבקשריאליה
שאינםישונאיוגםאבלזאת.

מעליםאינםימהזכירהנמנעים
ביחסםגררםארכנימוקזרעובדה

כרונהזהבתיאורניכרת .אליו
הדתי.ההבדלמחשיבותלהמעיט

רצהלאהנוצרישהמחברברור
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מסעודולידאחרהחיפושמתוךקטע
חסני]ג'ואדשלהשניהשיח[מתוך

ועליוהקטןהשולחןעלמגשהניחהכבריריח ':
וספלליספלוהגישהקמהסמירהתה.ספלי

כשהיאלעצמהלקחהשלישיוספללאחיה
ליד 1ליאמראילו"נאט'ם, :ואומרתצוחקת
מאמינההייתיאוליאזכי •עליךאלהדברים

 ." ...ליד 1עלזאתתאמרשאתהאבלמהם.גדוללחלקאולו
שאניכפיולידאתמכירהאת"האם :עצורבכעסכאט'םהשיב
 "?ספרואתקראתהאם ?חייועליודעתאתמה ?אותומכיר

שקוראיםכפיקראתיולאאבל .ספרואתשקראתי"מובן-
עושה".שאתהכמועתידות,מנחשיםאובקפה

אחריםעלמעצמךהשלכה"כאט'ם, :ל~דהבשיחההתערבתי
מוכרת".מעידההיא

המגש.עללהניחווקםבבת-אחת,בספלושנותרמהכאט'םגמע
בשבילכםכפשוטם.דבריםמביניםשאתםהואאיתנם"אסוננו
במחשבתכם.מגבולןחורגיםשאינכםדוממות,אותיותהןהמלים
כותב".אואומרשוולידמהכלכלפיעמדתכםבדיוקוזוהי

יהיהשלא"כמה :הריקהספלאתמידינוטלתכשסמירה •אמרתי
דבר-מההואולידמהנושא.מאודרחוקהריהוהבריק,פירושך
אניבכך :כמוס •פנימימשהובויש .מתארשאתהמזהשונה

הבנתשאתהסבוראינני ?דבראותוהואמהאבל .איתןמסכים

שלאהשתדלאךלנצרותולהתנכר
שליליערךזולעובדהלהקנות
ביןההפרדהחברתית.מבחינה

לביןאציליתכאידיאההנצרות
הייתהאמורההנלעגת,הכנסייה

 .בכךלולסייע
כסירנותיועלכסובהשלישיסיפורו
מדינתקוםבטרםפלסטיניכלוחם
הזההחלקשםולאחריה.ישראל

בגשמיםעוברמסעוד"ולידהוא
כלואומכםובאים".המתחדשים
הדרמטיים-הטראומטייםהאירועים

לילהגשומים.בלילותמתרחשים
מעמדלכלהתפאורההיאגשום
מפיהאחרוןהסיפור .ברומןקשה

ברומן'העשיריהחלקפלסטיני'
הכופלמוראן'הבן'שלזההוא

מתייחסאינוזהסיפורבקרב.

אתמוסיףאלאולידאלבמישרין
בכל .הפלסטיניבחייהשכולמימו

הפלסטינימתוארהאלההסיפורים
עמולמעןהנאבקכאידיאליסט

העולם.תיקוןולמעןומולדתו
האוהדיםהעיראקיםבסיפוריגם

מתוארהואהפלסטיניאת
חייאתהמעשירכאידיאליסט

העיראקית.בחברהוהכפשהרוח

מהערכתנובעתלוולידאהדתם
רוח,אצילכגולהכפרט,אישיותו

-הנשיםואצל .ונבוןדרךישר
גםאםוטהור-לבמסעירכמאהב
ההסתייגות .כלשהיבמידהמסתורי
האחריםהעיראקיםשבפימווליד
לחיותשבאלזרמהתנגדותםנובעת
העמדתשלבכוחהוגורףבקרבם

 :הארץטובמכלמתנשאתפכים
ממהלמעלהופרסום,כשיםכספים,
הואמשמעותילו.ראוישהוא
ולידאתשראושהאחרוניםהפרט,

עדיין".אותו

שלשרידאיננוהואיהיה,אשר"יהיה :סמירהאמרה

אתהנאט'ם. •לעצמךמדמהשאתהכפיהגוועתהאריסטוקרטיה
צורךואין •עקוראישהואוליד .צורךללאזהבענייןעצמךמעסיק

שיוכלקרקעלמצואמנסההואזאת.לראותכדייתרהבפכחות
לחשוב,יכולהואאיןזאתבלי .שורשיואתבהולתקועלשוב

שללעומקהלרדתיכולאתההאםאבל .משהולהגשיםלכתוב,
 "?חייועליודעאתהמהחושבת.אינני ?פנימיותו

וזה .לילספררצהשהואמההואחייועליודעשאני"מה-
להציגמבקששהואלתמונהשיתאיםמנתעלשנבחרהמעט
היאזאת .אותיתשכנעלאכזאתשתמונהברורולאחרים.לעצמו
אתמולממנה.ומתפעלרואה,נו;נלאג' nאל-~בראהיםהתמונה
גיבוראוקדושאצלמביקורחזרכאילוולידמביתחוזרראיתיו
אגדי".

מדוערואה.שאתהממהההיפךאתפנימהבתוכורואה"הוא-

שאתהלעצמךמתארשאתהמידהבאותההצודק,שהואתניחלא
 "?הצודק

ש~בראהיםמהביןבינייםבאזורנמצאשוולידנניח"בואו :אמרתי
 "?סבורשאתהמהוביןסבור

זהוהאדיבות,"שיא :ואמרנוספתסיגריההציתנאט'ם,צחקפה

ואני~בראהים.אתוגםאותיגםלרצותרוצהאתה !ג'ואדאתה,
בשםשנינו.מדעותינולחלוטיןשונההאמיתיתשדעתךבטוח-----------------------י----

 "?כךלאהאםאלוהים,

משמיעשאיננייודעאתהמקום.מכל ...ייתכן •"ייתכן :אמרתי
בכלמוצאשאנימשוםוזאתדעת, 'שיקולללאיכךסתםדעות
פנים".אלףדבר
הזה.הדיפלומטמתחמקאיךרואה"את :אחותואלנאט'םפנה
"אלף .אלייפנהאחר-כך "?מיתיתהאנטייתותיחשףשלאכדי
 "!הנותרות 998עללךואוותרבלבדפניםשתיעלליספר ?פנים

לפתעידואתכאט'םהריםאחרת.בהתחמקותלו.השבתיבטרם
עצמךשואלאתה"האין :מהתקרהעליושצנחרעיוןתפשכאילו

"בגלל :אמרתי "?ולידאחריכל-כך~בראהיםכרוךמדועלפעמים
נעצרושניהםכישתזכורראויכמו-כןשבאישיותם.הגדולההבדל

קשרביניהםשיהיהודאיהאחרונה.השנהבמשךמפעםיותריחד

מזה".זהשוניםכשהםגםהאנשים.שניאתמחברשהיהמשותף.

 .ממנוחשובקשרישנו ?המדיניתלעמדהמתכוון"אתה-
יותר".שאפרטצורךכלואיןהיודעים.מלךהלאאתהיג'ואד

אתה"למה .דברממנההבנתישלאשלוהרמיזהלשמענדהמתי
 "?מתכוון

כשהואואמרלכבותה.כדיבמאפרהבכוחשלוהסיגריהאתמעך
אתוהרים "?הזאתההיתממותכל"למה :שלהבאפרמתבונן
 ?~בראהיםבשבילהעיקריםעיקררימההאין"רימה. :אליימבטו

 "?ההפכיםשניביןהמשותףהקשר

 ,, !לא"כאט'ם. :כשאמרהשגנחהכמעטסמירה

נכרן". •מוראן~םשלמאישיותהמתפעל"~בראהים :אמרתיואני
לושישסבוראני ?רירפיה ?זהרק ?מאישיותהמתפעל-

לטירוף :בשמולילדנקראהבהשלה.העצביםלהתמוטטותקשר
דעתה".

 ,, !אבסורד !לאאופן"בשום :אמרתי

רצינותמערבהוא ...המלאכיםאתגםלשגעיכול"~בראהים-
כעליםסביבותיועלרגשותיואתומפזריהמיוחדבכשדונווהיתולי
נעימיםאינםכאלהשדיבוריםיודעאניסופה.ביוםברוחנידפים
לך".

יאלהבימיםלךקרהמהיודעואינני .לינעימיםאינם"כמרבן-
האלה".פוסקותהבלתיהמוזרות.להזיותגרםמה

מעטעםגלריה,להיותובכשדונהאחיה.עלחלקההיאאףסמירה
ממנו.סרבלשכאט'םמהזהוהרדיפה."תסביך :אמרהתמימות.
 •ואוהביו".ידידיונגדעיוורותמהלומות :הןשלווהתגובות

--iii iii 

בדרךגבולבתחנתנעלם.בטרם
איתרלהחליףבלאלסוריה,המדבר
ונאט'םראוףטארקד"רהיומלה,

בנפשםייחלושבוודאי •אסמאעיל
ביניהם.לראותועודיוסיפושלא

העמדותשלהחושפניהניתוח
הנוכחותמןהנובעותוהתחושות

כותרהערביתבחברההפלסטינית
ברומןאיןכאמור,בהוהר.כולו
איש .העתידלחיזויניסיוןכל

המתגלותהמרובותהדמויותמכל
לגביחישוביםמחשבאינובו

מכךלהימנעהמגמהלבוא.העתיד
שלהמוחלטבהעדרוגםמתגלה

העתיד""צפיית-הפרולפסיס
העבר .המשיחיםבסיפורי

כזיכרוןההווה,שלכמרכיב
ההווה,בכתוכיוכבחןבהווההחי

באמצעותהדובריםבשיחנחשף

ההווהמןכחזרהלאהאכאלפסיס
העברכצירוףאלאהעבראל
כלברומןאיןלפיכךההורה.אל

אוולידשלהגירתובגורמידיון
 .בבגדאדלהימצאוהסיבותניתוח
להתגלותיכולאינוהעתידואילו

המניעככוחפועלאינוכשהזמן
עיקרולפיכךהדמויות.מעשיאת
לאבחןהניסיוןהואהרומןשל
שלה~תיתהאחריותתחושתאת

האתגרנוכחהערבית,החברה

חייהמציאותרקעעלהפלסטיני'
אלאוסרק.כחלללאשהם,כמות

המחברשלהמוחלטתשהימנעותו
שלהמדינייםבהיבטיםנגיעהמכל

הגורמתהיאהפלסטינית,הנוכחות

כולוהיהכאילוהאתגרלהצגת
הנחההאתי-אינטלקטואלי,בתחום
בוודאיהערביתבחברהשרבים

 •עליה.יחלקו

HJ 
 ~ו

המודרניזם

ביתהערפרותבם

םיפור• 1

אןכבית-לחם,נולדג'כרא
חי-40ההשכרתסוףמאז

כמכלל,-ומלמדככגדאד
הא-התמחותו(תחוםתיה

האנג-הספרותהואקדמית

יצירותתרגםג'כרא .לית)

לערכית,מאנגליתרכות
ר,מ-שלרשהפרסםרכז

מאמריםקובציומספרנים

משירתו(מבחרושירים

לעב-תורגםהמודרניסטית
תברר).ררז·העל-ידירית
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 ~~יחביביאמיל

ו~ו~
המודרניזם

בי.תהער'בםפרות

•םיפור

פרקזהו

המחבר,שלחדשמספר
כך-נמצאהערכישמקורו

כתבחביביאמילפוס.

פרסוםלקראתקצרמבוא
אב-והסופר , 77בעתרןזה

עתההנמצאשמאס,טון

אתלתרגםניאותכארה"כ,
כמיוחדהמבואואתהפרק

שתר-לאחר ,זהלמדור

(האופ·הקודמיםגדמיו

הציגוואח'טיה)סימיסט

כמיטבוהנצרתיהסופראת

העברי.הקוראלפני

כגיליוןלפרסםבחרתי
 " 77עתרן"שלזהמיוחד

הרומןמתוךקצרפרק

כדפוס,הנמצאשליהחדש
אל·בבתסראיאוכותרתו

ראיא 9שפ~רושו .ול'ע
השםאת .הרעהשדכת

פלסטיניתמאגדהשאלתי
שהיאשייתכןקדומה,

עלערב,כארצותנפוצה
חקרניתקטנה,ילדהאודות

הע·ולשחטףוסקרנית,
המחקרמסיוריכאחד

מאמץהוא .שלוהיומיים
אותהומשכן ,לכתאותה

 .ההרבראשכארמונו

לחפשיוצאכן-דודה
וכערכה.כיעראחריה

שמפורסמתומכיוון

הארוכותכצמותיההייתה

 •כהןנגעולאשמספריים
 :אחריהכתורוקראעל-כן

הרע,השדכת"סראיא,

ואעלהצמותיךשלשלי
אותושומעתהיא ,, .כהן

 .לעברוצמתהומשלשלת
 .ועולהכהנתלההוא
מרדיםסםנותנתהיא

ותרדמההע•ול,כמשקה
היא .עליונופלתעמוקה

דרךדודנהעםמסתננת

לכפרושכההארמוןשער
 .הולדתה
לאורךמחפששליהגיבור
שאהבנערהאחרהרומן

ממנהפנהאכלכנעוריו
תלאותעליושנתרגשוככל

מלכוכשתנחה .היום-יום
והופיעהשכהאשרעד

סראיאהיאמי .כזקנתו

 ?ול'עאותוומיהו .זו

הקודמיםכרומניםכהרגלי
הנחתיהפעםגם .שלי

לפקודשלילאסוציאציות
תחילה,מחשכהכלאאותי

תודעתילזרםוהנחתי

נפשו,כאוותלהשתולל
 .אנארכיהכדיעדלעתים

זהותהלינתחוורהלאוכך

י~יי• .,ו iו'ין•יי- iו'ו'יו. :ו. , Nי N .,וי:ו
המעשייהאוהח'וראפייה,שלהשלישיהפרקמתוךהשלישיהקטע

 !להםאראהאני :לחישותבלחיזקי

יוצאקולה.אתאיבדנוהשנייהלכנסתהבחירותעלינושבאועד
הבחירות.שתיביןהאשכולמןנשרהשעננתה

קריעותעליהשקרעתיאניזוכרt;כרחא~ה.דודההיאנוספתע~:;נה
בבית-המחסהחסתהבהןבשניםהירושלמים,כמאמראחדות,

בקלות,דיאותה,פוקדהייתיאחד.נזירותלמסדרהשייךהירושלמי
אולמותלושהיו-בית-המחסהבירושלים.בבחרותיבימי

וקירותיהםמיטותיהםעללבן'מסוידיםידיים,רחביוחדרים
מהלכתהייתהונוכחותהחרדותיי,אתמשקיטהיהותקרותיהם,

מעלאלאבלבד,מעליינכמרתהייתהלאוהשלווהשלווה.עליי
ההיסטוריהלהגעלעלהשלהגהבעירזהנווה-שקטשוכניכל

בשפרעםקרוביה,אודותעללהלספרמנתעלפיאתפציתישלה.
אצבעהצמידהובמסצ'וסטס.ובבגדאדובביירותובדמשקובחיפה

היואותהשהקיפוהאחרותהזקנות !הףס :לאמורלשפתיה
עטויתנזירהבדלתוכשחלפהמפונקת,בתוכחהבימביטות

אותיכמעודדתאליימתחייבתהייתהפצרי'הבפיוהשגיחהלובן
ונתרפה.נמשיךעל-~ןבiך~ןפות.להמשיך
הפנימיתהגינהלעבראותיומובילהבידיאוחזתשהייתהופעמים,

אתשהסתירהגבוההחומהמוקפתשהייתהבית-המחסה,של
ענפים,מחופהספסלעלאותימושיבההעתיקה.העירחומות

שתיעלהתנ"ךהואהקדוש","הספראתהקמלמחוצנהושולפת
יאכאן'כתוב"הכל :באוזניולוחשתלעברומצביעהבריתותיו'

לאחייניהן' .הערביותהדודותפונותשכךדודתי'יאכלומר ,"יה~~
יצאמה~~ןiךים.והלךrכ??די"הלך :נאנחתואחרחיבה.לשון
העוזביםשמותשיירתאתקטר,מעשהומונה,?"ופותחתמזהלנו

נפטראועוזבביןשתבדילבלישם,אחרישםהנפטרים,ושמות
מעץשאינםאנשיםשמותמכניסהשהייתהופעמים,נשאר.או

אלאהנוצריאוהדרוזיאוהמוסלמיביןשתבדיל·בלימשפחתנו,
הזכירהאףולעתיםאחד'כלשלהשפרעמיתשורשיותומידת

~ f באותהיומהןשאחדותילדותה,משנותשפרעמיותיהודיותרות
המחצלת,עלמתיישבותהיוניסנאס.בראויבביתנואמיאתלבקר

שדמותחתוני-מכגס,כלומרשנתיאנים,שחשפהמזרחיתבישיבה
וצבעוניותם,בדיהםושפעתבם T,•רוחבאורכםשנתיאניםלשאר
גוגאודותעללעץ,מתחתלי,מספרתהייתהסרחאגהדודה

האחרונהבפעםהלכתישכאשראלאכתוב".'~הכלוכיומגוג,
ומגוג,גוגעלהכתובאתמלקרואהתעצלתיבויה-דולורוזה,

מדברבאמצעהזהנווה-השקטאתמלפקודשהתעצלתיכשם
לאףךזvלים-אלקודסשהיהריף wאל-אל-קףןסעלההיסטוריהלהג

דודההייתהבחייםואילו .כןגםוכווייתשלנו"היאו"ירושלים
 !הרס :לשפתיהאצבעהמצמידהשהייתהלהודאיהיום,אנהסרח

הנזיפה,אתהקדימההפתגם,כמאמרוהחרב,איננהכברהיאאבל
לרכושהצלחנוכולההזאתהפקחותכלואתלדבר".לחרבו"תנו
ראשים)(ראש,רףס""ואסהלימודבספרבעל-פה,שלמדנולמרות

היאלשונך :לאמורהקריאה",וב"מדרגותכיניאל-סבאח'לילשל
בתמורה.עליךתחוסוהיאעליהחוסשלך'הסוס

 !הרס
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המכונףהדמיוןוגררתהלאזהב,ביצישהטילה=התרנגולת
שבלבי,הרהוריםעלבטענותאליייבואואם-כן,מדוע,=הייתה.

 ? ד;סה-,~~~הדודזהשלקיומובדבר •
לקברותרגליישהביאוניפעמיםבויה-דולורוזה,וכשהלכתי

~לויותאלשהביאוניופעמיםוקרוביי,משפחתימבניהמתים
שטרםאלהשלמצבותיהםעלפרחיםהניחואלהוידייבעדריהם,

כבר.זהשנעדרואלהחרבותעלקריעהוקרעתינעדרו,
 .נודעולאועקבותיונעלם :~:;נןהיםדודימלבד
הבניםצעירלאמוראמנו,כדבריבאשכול,האחרוןהענבהיההוא

לעולמוהלךהבכור,הבןשהיהאבי,דודותיי.ארבעשהןוהבנות,
היההעולם.לאוויריצאהזוומדינההאדמהבטןשנבקעהבשנה
 .האשכולמענבילנשורראשון
הבחירותביוםבעקבותיו'העולםלאווירשיצאהלדודתי'אשר

לתחנתנועםבמקלאותההובלתי 1949בשנת ,הראשונהלכנסת
אשרמכלהבינהולאבמקלה,הקלפיעלבאהוהיאההצבעה,
ש"תפסוכךזולתשלנוהבחירותמצעאודותעלבפניההסברתי
זך;עם.כוחמפניעליישתגןכדיאליהםאותהמובילואניאותי"
היהשלההדיברכלובכלל'להיות.רצתהכךאוסרשת,הייתה

תקןעלהייתהאותהשזכרתימיוםלחישות.שלענייןמלכתחילה
הבריותיספרולימים .בהריוןוהיאבעלהעליהשמתאלמנה,של

שניםולמדתי,בפיה.ה"נאנףר"היאטחנת-הקמח,מגגנפלשהבן
"באמבור",התורכיתבמלה"כאבוד"המלהשמקורמכן'לאחר
(היוקיץחופשתביליתיכאשרבולגרימדריךשלמפיולמדתיזאת

הבולגרי-בלקני.דרדרניברכסבמבורובה,בהרמרגועבביתזמנים)
שלטוןבימימקורובמבורובה,ההר,ששםאוזניאתגילההוא

באזור.שלטבילייבבניצ'ובשםבולגריפיאודלכאשרהתורכים,
עלהאזוראלבלובדיבהעירמןסחורותיואתמובילהיההוא

עורךהיהההרבראשהרכבת.כעיןלשיירה,שנקשרומשאבהמות
 :בקולקוראיםהיוהתורכייםהאזורותושבישלו'השוקימיאת

הרכבתשלשמהגםוהואלבמברובה,שהיההבאמבור","הגיע
מפיאוומפיה,"באבוד".לאמורהחיפאית,~ך~םסבתאבפי

קוראיםשהיוהחוראניםלפועליםהמונחעבראחרות,מר:מות
היוכאשרהתלקח,הבאבורשפירושווולע",אל-באבוד"ןוךע

שלאנושיתבשיירהלידמידהנוזלי .המלטדליאתמעבירים
שהיוהבנייןבמרומיהבנאיחברםשלהמושטתידועדידיים,

כשהאבטיחהאבטיח",ב"באבורגםיקרהדומהודברמקימים.

המנועשלכקולושאון'קולהרכבתשלר t;jZול .הדליאתמחליף
על-כןבשפרעם.הקמחטחנתשלהריחייםאבניאתהמסובב
הפרימוס,גםהואובאבודהיא.אףבאבודהקמחטחנתתיקרא

שתבערתהערבים,הקלאסיקניםכמאמרברזלי,"וו~'אר"אותו
מבשליםהיינובקרביו'הדחוסהנפטמןניזונההלוהטראשו
זודודתיאתראיתילאומעולםלרחצה.מיםמחממיםאועליו,

אוקשעשויבידה,נתוןמטאטאבליאחת,פעםולאבשפרעם,

לעתממלטהיצוקהחדרהרצפתאתמטאטאתהיאובוזרדים
שאריתאותהלביתה,בכניסההעפרמרחבתשנותראתאומצוא,
טאטוא,שנותשבעיםבמשךשלההמטאטאמזקןשניצלהפליטה
אותהבראמשלשקיעתה,ומדיהחמהזריחתמדיביום,פעמיים

 :ויחידהאחתמטרהלשםבידהנתוןמטאטאעםהמרומיםאדון
מטאטאימיה,ואתחייושנותאתקושראחד,איששלבאבוד

החרבות.הקמחטחנותשלקולןהואשאונווקוללמטאטא,

להביאהכדיונלהב,נחרץמחיפה,אל,יהכשבאתימצאתיהכך
בפינהשלההמטאטאאתהשעינהלחדרה,פנתההיאלקלפי.
אותונשאהשלו'הרגילההפינהמןמקלהאתנטלהשלו'הרגילה
הבורא,עליהשהרעיףהמאודבכלצורחתלפניי,הולכתוהחלה

בבית-הקברותוהוטמנהנפטרה,סרחאנהשדודהאם-כן'יוצא,

אלאהדברשקרהייתכןולאשאדע,בליההוא,בית-המחסהשל
אותהבירושליםנבחרלהיותנבחרתילאכאשר , 1959בשנת

נשירתכן'עלאשר .סעיד*אהמרשלשידוריוב"זכות"שנה
הנבחרףתממעמדשליונשירתיהמשפחהמאשכולשלהה~~;נה
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נפילתה,כאבאתבלביעמעםנפילתיוכאבבד-בבד.התרחשו
 .גינותיובמרחבילואשרבבית-מחסהוישבנהעליהאללהירחם
ידידותיהבמחיצתשלההאחרוניםברגעיםאותה,לימדמהואני

אתמפקידהומידהרס, :ולוחשתלשפתיהאצבעמצמידההזקנות,
נשמתה.

ובפניבפנייפותחתהייתההמשפחתיהאשכולבעננותהשלישית
היוםעצםעדבעקבותיהונכדיהילדיהיעשווכךביתה,אתחבריי
 .ולנכדיילילדייברכתהאתתעניקבטרםלעולמההלכהולאהזה.

הישןבביתההתגוררתי , 196 7שלזכזיראןהוא ,יונישלובתוקפנות
בלבדשיומייםאףבהחבא,תמימיםימיםשבעההידייםרחב
בכפיפתה,ביליתיהשבועיתרתאתמספיקים.היומסת;ךשל

פירסמובישראלעיתונאיםהזה.העולםמןזמניתבריחהבמעין
הכחשתיאנייואנידמעותיישיבשועדשהסתתרתיבעיתוניהם

שחשקתיבידיהייתהשטעותליברורעכשיועיקשת.ביוהרה
לאאש~כיתיבזהאסוןהיהלאשכןלהודות,וסירבתישפתיים

אליושבנוועל-כןיזכרואתומחקנו~אסוןלהודותשסירבנובזה
סופושינוןחכמינו,אמרוסיבובו.בתוםהאנטיליהפרדכשוב

 .טעוולאחמוריאפילושיחכים
אתלעזובהמסרבהגוזליםצעירכלומראל-~ש,לק.רייןתאשר
היאהבית,מפונקתאוה"דלףעה"~זיסה,דודההיאהלאהקן'

שמקליחידהבבנהעיניהיחזובטרםהעולםמןלהסתלקמיאנה
ארצות-הבריתאלהגדול,הפלסטיניה~~ץלאחרהביאו,נדודיו

הללו,ארצות-הבריתאלובעלההיאתיסעעל-כןאמריקה.של
ואפשרהשמונים,שנתהלסיוםנדלה,בלתיבמרץמתקרבת,והיא

בשדההנוסעיםאולםביןהדרךשאתאלאהשנה.כברלהשמלאה
שמנוףאלונקהעלעשתההיאוהמטוסבן-גוריון tלודהתעופה
המטוס.פתחאלהרימהחשמלי

למטוסלעלותמסוגלתהייתהוהיאלמאורע.עדהייתיואני
חלקהבמנתשנפלמהאותה"קירטל"אלמלאהשתייםברגליה
עלבאחתאותהשהעמידהוהחקירהוהחיפושההפשטהמסוגי

ל"מחבל"ודודה"מחבל"בת"מחבלת"אלאהיאשאיןהעובדה
אותןשלמדתיהריונגזרותיה,"קירטל"למלהאשרכבודי.שהוא

השפרעמית.ודודתיהחיפאיתדודתיהןהלאמשתי-~ך~ם,בילדות
מבני-דודה,נמרץבבעלשהתברכהנזיההמדודתיגםולימים
בספרקוראתבמיטתה 'שרועהבעודהארוחתהאתלהמגיששהיה

מכונסוהואבאחתכוחותיושנטשוהוכמימקורטלתהתפילות,
שאיןנצרים,סלבתוךוביהמניההונחכאילובעצמועכשיו
הערביוה~ךז;להפלסטיניל tgוהקףךהארמיה~ךז;לאאלאהוא

הקלאסי.
בכלוחזיתיבירושלים,נבחרהיותיבתוקףלמאורעעדהייתיואני
אלונקהעלנשארהוכאשרקירטול.אותולרבותלה,עוללואשר
פיה,אתשפצתהמבליואמרהלעברימבטהגניבההמטוס,אל

בפניוומחיתילאחראיפניתיעל-כן~זקגרי".יאימביןאתה"הרי
אותהשייקחהמטוס,להמראתהמתנתיואחר-כךההתנהגות.על
בעלה.ואת
אתראיתיעינייו i :שבובמרומים,ושהדייבפישאמתנשבעואני

מקורטלתלמטוס,מעלייתהדקותחמשכעבורלדודתיקרהאשר
ה ryנזיודודהלקרקע,הוחזרהעצמההאלונקה :האלונקהעל

הפעם.מוחלטבקירטולעצומות,בעינייםעליהשרועה
מהםוכמהעברימכלעליהשעטודתופקחפקחיםמוקפתהיא

כסעלרףעה"שכשהיאהחיפושיםלחדרבשניתאותהנושאים
היוכרוביםכפנילהם.היוומשוניםשוניםפרצופיםהמלכות.

עגלודמויאריהדמוי-האלונקהעלשסוככואלהשלפניהם
חמורודמויפרדודמוישורודמויפרהודמויעזודמוינשרודמוי

ג'אמוסהודמויג'אמףסודמוינאקהודמויטווסודמויאתוןודמוי

נתקלולאהפרצופיםכלומביןאשת;,ודמויסוס-היאורודמוי
אדם.דמויאחדבפרצוףולועיניי
שמאמחששומדויקת,מקפתבדיקהמלגו,אותהבודקיםוהם

בקבוקשלה, ןא~ו;w ~zלמתחתאושמלתה,מקפליבקפלהטמנתי
מעלהבזיההדודהתטילשאותהצרר' ?iפצצתאומולוטוב

יתחילכאשרבניו-יורק,קנדי)(לימיםאיידלוויילדשדה-התעופה

כפייםימחאוהאמריקאיםוהיהודיםלנחותכדילהנמיךמטוסה
הנחיתה.הצלחתעללקברניט

בשמלתשהטמנתיהפצצותעלידלשיםהמוסדבידיעולהולא

שלהעורזולתלגופההותירולאשהפשיטj:ךאףנזיהה,הדודה
שנפלהזההפארמןמאומהנפללאבעלהשלבחלקובוראה.
העובדהמלבדלהינצלותוסיבהדעתיעלמעלהאניואיןבחלקה.

אבי,אחותהיא,שדודתילהםשהודעתיומכיווןדאגתי,להשרק
בעלה.סתםהואשאתהוהזקן
מיוםשנהכחלוףאליוואספj:ךבוראה,רחמיעליהשנכמרואלא

יבעלהעלמתהוהיאיחידהבנהעליהמת .הלזהכרוביםמבצע
וזאתהתאזרחות",ב"נישואיאמריקאיתאישהלונשאבתורווזה

מיטתועלאפרקדןהשתרע-ממנולהתגרשסירבהבתורה
העולם.מןוהתגרש

דודותיוארבעמביןהיחידההיאנזיהההדודהיאשר-על-כן
נשמתןתהיהאחרות,(שלושבעקבותיהבעלהאתשהותירה
כשהביון).אלמנותכברהיוהחיים,בצרורצרורהמתיכםונשמות

לוידועלאבמועדלבוראהנשמתהאתשהחזירהלהניחויש
עלמבוססתזו~ל.בדויתהשערה ,-1974ן 1972השניםבין
השנתייםמביןבראשונהה"אופסימיסט"בכתיבתשהתחלתיכך

 , 197 4בשנתכלומר ,מביניהןבשנייהאותווסיימתיהנזכרות

בנמללהיעשותוממשיךשנעשהלמהנאמןתיאורהבאתיובו
הממריאיםהערביםהנוסעיםלבגדימתחתבן-גוריוןהתעופה

הענייןהזכרתשעל-ידיהייתיוכסבור .בן-גוריוןהתעופהמנמל
כלעלדורות,לדורינקמהלעולמי-עדיבהםנקמתיבאופסימיסט

נזיהה.לדודתושעוללו
שתשיג,ולמהמטרתה,אתהשיגהלאזופרטיתשנקמהומכיוון

יוסיפו,שאםנקמת-כרובים,וכוללת,מקפתנקמהכאןלערוךהנני
פחזותםברוביאמינומתיועדהשרפים.אתגםשתכלולארחיבנה
הואמתכונותיו'אלוהיתבתכונהלבוראלהשתוותהםשיכולים

גן-עדןמעשהאותם,מערטלים-מתחלףואינומשתנהשאינו
מגרשים.ואחר

פלאותעמוסילאחר-מכןוחוזרינעלםהיההים,אבראדודומלבד
חזרה.כלמדיוהתחלפושהשתנוחדשים

 •ומתחלף.היהמשתנההואאףעצמו,והוא

1~1 
1 ~ 

המודרניזם

הערביתבםפרות

 •םיפור

סראיאשלהאמיתית
האחרונים.העמודיםעד

שנדהםכשםנדהמתי,

אתשקראידועמשורר

האמתמןהיד'כתב

לאאבללי.שנגלתה
להסתירה,לעצמיחרשתי

אתהיאשסותרתאף

בחיי,בחרתישבההדרך

-שניתןלאמונתיבנרגע
-הואהמרעילמןאף

בידאבטיחיםשני"לשאת
בפוליטיקההעיסוק :אחת"

בספרות.והעיסוק

מאמיןשאישומכיורן

נעקץאינווהמאמיןיהנני

פעמיים,מאורהמאותה

הסרתיהבריות,כמאמר

מהספרמלכתחילה
אתאל-ע•רלבכתסראיא
 .הארוךהרומןתווית

 ?זהספראם-כן'מהר'

סיפור(ואולימעשייה
ארלו,קראתיבדים)

דגושה(כרישח'וראפייה

הערביםכלשרןומתגלגלת)
המתמחיםהפלסטינים,

כאחד'מתמחיםוהבלתי
לכלבההמשתמשים

פורשהשאםפלאיםמעשה
באהמקודם,משמערתו

חזרותומונעתהח·רראפייה

ראם .הפירושבמעשה

משמעותרפורשהלא
רראפייה'החבאהמקודם,

ההרהוריםאתומזניקה

אותרבעקבותהנעורים

עולםלתוךהיישרמעשה
מבליהאסוציאציות,

פירוש.באףצררךשיהיה

• 
חביביאמיל

קהיררדיופרשן *

בשידוריוהידועלשעבר,
שנותבסוףהארסיים.

לעברחיציוהפנה-50ה

הקרע,בשלהקומוניסטים
שלמשטרוביןאזשהיה
 .לבריה"מנאצר
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1 ~ ~ 

המודרניזם

ביתהערבספרות

החודששיחת

הפלסטינים,
נדחיםכידוע,

ושלאבאשמתם
על·ידיבאשמתם
בכלהחברה

המדינות

תמידהערביות.

בפניהםמדגישים

בניאינםשחם

לאחםהארץ.
בשוםמתקבלים

אי·אפשר .מקום

הבעיהאתלפתור
בלישלחם

מולדת.

עלמדברכשאני
בוחראניסמלים
משוםבאישה.

אתמרגיששאני

שנעשההעוול
 .חערביחלאישה

יאותימטרידזה

שייךזה

שללשורשים
רוצח'ואנייחיי

בספרות,רקולו
ארתח.לפצות

24 
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 •שלךהחדשהדומןמןהקטעעל-פי : .ב.י

האם ," 77"עיתוןשלזהבגלירןהמתפרסם
 •אוטוביוגרפיבסיפורשמדוברלהניחניתן

 ?משפחתיתסאגהבמעין

אבלאישיים,בזכדונרתהשתמשתיודאי,
פנטזיות.הרבהשםישאותם.פיתחתי

שבתכנון'דבריםאלשהיומדבריםעבדתי
שמענייןמהספרותית.עבודהבכלכמו
 .הולךאנילאןידעתילאשבאמתזהכאן'
כדיהילדות,לזכדונותלחזוררציתיתמיד
הסיפורבעלילתמחפששאנימהאתלחפש
הזה.

כלומד .ראשוןבגרףבספרמדבראתה : .ב.י
שמדוברהעובדהאתמסתירלאאתה

 .אוטוביוגרפיבסיפור
אבלאוטוביוגרפי'כסיפוראותוהכנתי

סיפוריםלספרזכותלישאיןכשהדגשתי
לספרהפסקתיוכאשדאינטימיים,כל-כך

לצורךדבריםפיתחתיאלאהאמת,את
שלהשמותאתושיניתיחזרתיהסיפור'

אמא,שלאבא,של-בני-המשפחה
קרוביםשמותחיפשתיאם-כיהאחים,של

האמיתיים.לשמות
לפתחמנסהשאנילמרותבדדך-כלל'

בכלנשעןאנישלי'הדמיוןאתולהריץ
אמיתיות.עובדותעלהספרותיותעבודותיי

הביוגרפיהביןהקשר,ארהזיקה, :ש.ב.

 .בכתיבתךמארדחזקההיצירהלביןהאישית
אתכללבדדךמציינתהערביתהביקורת
וישמנוכרת,כדמותהפלסטיניתהדמות
ניכור :מימדיםכמההפלסטינילניכור

בעלוניכורבאירופהניכורערב,בארצות
שתתייחסרוצההייתי .בישראלמיוחדאופי

 .ובכתיבתךבחייוזהלמרטיב
שלמהצדהזהלנושאלהתייחסמסוגלאני

ישראל'-במולדתוהפלסטיניתחושת
היו .האישיניסיונימבחינתאותוולפתח

עמיתיםעםקרוביםאינטימיים,מפגשיםלי

אירופה.בארצותכפליטיםשחייםפלסטינים

במשךלמשל,בצ'כוסלובקיה,יחדהיינו
בצודהאזלהתרשםיכולתי .וחצישנתיים
שמוסתריםהאמיתיים,מרגשותיהםישירה

שאנילהםכשסיפרתילמשל .בדדך-כלל
אמדושלי'לסביבהשלי'לארץמתגעגע

ההדגשהאתלילתאריכוליםלאשהם
יודע-אמדו-שאנימשוםשלהם

יודעיםוהםשארצה,מתילחזורשאוכל
 .לחזוריוכלולאשאף-פעם

מהשאלהמשתמעשהואכפיניכור'אבל
המצבשזהחושבואני .אצליקייםלאשלך'
שנשארוהפלסטיניםהערביםדובאצל

שלהםהערביתשהחברהמכיווןבארץ'
אתם.נשארה

שלהם.איננההכלליתהמסגרתאבל :ש.ב.
לעצמילתתניסיתילאשאף-פעםהאמת

וה-הניכור'לשאלתבקשרדין-וחשבון
ממשזהעכשיושליוהאמידההדהודים

דקשגיליתיהשאלההראשונה.בפעם
לאמידהבאיזוהיאשנים,מספרלפני

לדוגמהחיים.שבההחברההשתנתה
עזבוותושביוונהדס,שגודשהערביהכפר

 •לבנוןירדן'לסוריה,והלכוהארץאת
ביחדלחיותועבדו •ביחדעזבותושביו
להיותהמשיךהכפרמוכתראחרת.בפינה

אחריו.מוכתרנעשההבניםואחדהמוכתר,

ומממשיכיםהכפראנשיביןמתחתניםהם

-שליבדומןזאתהזכרתימנהגים.באותם
לערביםקרתההאמיתיתאחטייה.הטדגדיה

לכלהתפזרוהםלמשל,בחיפההעידונים,
מהזהונעלמו.מהשורשנקרעוהםדוח.

בחיפה,ערביםישכיום .ליגםשקדה
אתם.נ-שארהלאשלהםהסביבהאבל
עבדתיעצמיאנינשארה.לאשלהםהעיד

לעירבעתידשתתפתחמקווהשאנילנצרת,
לאהיום,אפילועדיין'היאאבלמודרנית,

גדלושליהבנותשתי .גדולמכפריותר
שהןכשדאיתישנבהלתיזוכרואניבנצרת
עודבחיפה,ברחוב.נערעםלדברפוחדות

שלסטנדרטיםאותםכמעטהיו 1948לפני
אצלכמוונערה,נערביןביחסיםחופש

היהודים.

החברהלכללאופייניהיהלאזהאבל : .ב.י
 .בארץהערבית
מסביראניאותהרגרסיה,חיתהזומבחינה

חברההיהודיתבחברהדאושהערביםבכך

עללשמורנגדה,כאילוורצו,עויינת,
על-כל-פנים,אזשלי,בחברהשורשים.
מוסלמים,נוצרים,היינועבאס,ברחוב
מיודדים,כולם-מוסלמיותנוצריות
חייםלנוהיומסיבות.עורכיםיחד'יוצאים
אתמהתחברות.פחדהיהלאאחרים.

 .שליהבנותאצל •אחר-כךראיתיהרגרסיה
ביצירהאבלהאישי'במישורזהכל : .ב.ש

בקונפליקטנמצאותהדמויותכל •שלך
זרות.שלבתחושהמתהלכותהסביבה.עם

בה,משתלבותשאינןבסביבהנמצאות
הזהוהניכורבה.להשתלביכולותשאינן

שלביצירתומהניכורשרנהשלך'שביצירה
זרותבתחושתהפליטחיאצלוגם .כנפאני

הספרותאתמאפייןבעצם,זה,מהחברה.

אבראהיםג'בראאצלגםהפלסטינית.
 :סיברתמכמהשרנה,זהאצלךאבלג'בדא.
מתארשאתההאנשים-פיזיתכלקררם

 .הארץבתוךעדייןנמצאים
ניכורשקרוילמהשלךלהסברמסכיםאני
ניכורהפליטים,הפלסטיניםהסופדיםאצל

שבהןהערביותבמדינותהערביתמהחברה

נדחיםכידוע,הפלסטינים,נמצאים.הם
החברהעל-ידיבאשמתםושלאבאשמתם

מדגישיםתמידהערביות.המדינותבכל
לאהם .הארץבניאינםשהםבפניהם

לפתוראי-אפשרמקום.בשוםמתקבלים
הדגשתימולדת.בלישלהםהבעיהאת
המולדת.שתהיה,שרציתיבאחטייהזהאת

אותך'אוהביםאנחנו :להאומריםשם
שתאהבו'אחרתמצאתםלו :אומרתוהיא

הייתםלאאתכם,אוהבתחיתהאחרתלו
בזהשוניםלאהפלסטינים .אליחוזרים
שלהם.הפטריוטיזםגבולזהאחר.עםמכל
אותם.שיקלוטמימצאושלאזה

זאתניכור.תחושתבדיוקלאזהואצלי
 •כאןנשארתיאנישכןנוסטלגיה,מין
הדודיםשלי,והאחיותהאחיםכלאבל

החברהלכך'ובנוסף .בארץאינם-
 .בארץנמצאתלאשליהאינטלקטואלית

בירושלים.גדלתיאינטלקטואליתמבחינה
ציבורבתוךציבורכאישגםאזהתפתחתי

כעת.כאןאיננוהזהוהציבור .אותישהכיר

חיתה ,' 48מאזשרכשתיהציבוריתהאהדה

ודחףעליהשפיעזהכלאחר.ציבורשל
להסבירבניסיוןספרותיות,לפעולותאותי
שתמידהמפגשאתוליצורהדבריםאת

ליהיו .שליהציבורלביןביניעליוחלמתי

בצורהלאאבלשלי'הציבורעםמפגשים
יכול ?ניכורלזהקוראים .חלמתישעליה
בשינויקשורשלאניכורזהאבללהיות,
חושב.אניכך .הפוליטיהמצב
מימדים,כמהיששלךליצירה :ש.ב.

מהראבלהריאליה,מןלקרחותהדמויות
סמליים.מימדיםמקבלותהןמארד
כוונה.בלי
לא,ארבכוונהאםיודעלאאני : .ב.ש

הדמותחיאמאודמעניינתהתוצאה.זראבל
המבטאותהןהנשיםדמויות .אצלךהנשית
למהדיברת.שעליההנוסטלגיהאתביותר
שלךהנשיםדמויותכלהאם ?אישהדווקא

 ?אחתדמותאחת,אישהבעצםהן

לאאבלאחת,דמותשזולהיותיכול
בוחראנילמההיאהשאלההשאלה.זאת

סמליםעלמדברכשאנילמה ?הזהבסמל
אתמרגיששאנימשוםבאישה.בוחראני

מטרידזההערביה.לאישהשנעשההעוול
ואניחיי'שללשורשיםשייךזהאותי'
אותה.לפצותבספרות,רקולורוצה,

אר .פיצוישלענייןרקזההאם : .ב.ש
אתהאדמה,אתעבורךמייצגתשהאישה

 ?העבראתהמולדת,

החיובית,לדמותתמידבאישהבוחראני
תמיד.מראש.בכוונה

 ?כסמלארודםכבשר : .ב.י

אתישחררזהשלאיודעאניודם.כבשר
הערבייה,אתרקולאהערבייה,האישה

שאי-אפשרהנבזות,אתמכידאניאבל

הגבראליהמתייחסבהאותה,לתאר
חייעלשהשפיעוהרומניםאחד .הערבי

פלובד.שלבוכרימראםהיההספרותיים,
כלעלהשפיעהואאיךיודעלאאני
מגלםזהסיפורבשביליאבלמכם,אחד
המזלרועאתהאישה,שלהמזלרועאת

היהודיםשגםליאמרואישה.נולדהשהיא
בוקרכלמברכיםשהדתייםכך'חושבים

 4גלידן
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- 'ייכוור Iיבוזה
אישה".עשאנישלא"ברוך

ספרךאתקיבלההעבריתהביקורת : .ב.י
חב·כמעטרבה.בהתלהבותחארפסימיסט

הספרותית."המשפחה"לתוךאותךניסח
אותךקרבזההאםלזה,מתייחסאתהאיך

-אחררבד ?העבריתהספרותאלאישית
ובארץבעולםהערביתהביקורתהגיבחאיך
הספר?על

בעצמיימאמיןאני .השנימהחלקנתחיל
הכלל·בחברהשאתקבלהאמנתילאאבל

הפלסטיניהערביהעםבקרבובעיקרערבית,
העבודותהתקבלובהובהערכהבאהדה

משוםתקווה,לינתןזהשלי.הספרותיות
ישליבמחשבותהזמןכללחיותמנסהשאני
אתלבטאמתיימראני .הזומהחברהאחד

זהודבריזוחברהשלהעמוקיםהמאוויים
התקבלותאחריאצליוברורמודגשנעשה

הערבים,אצלשליהספרותיותהעבודות
הפלסטינים.ואצל
שימחוהעברית.היהודיתלחברהנחזור
אותיקיבלההיהודיתשהחברהמאודאותי
לאפשרות·אישורלינתןזהשקיבלה.כפי
רקאםיהשניהעםאתיביןאחדשעם

גםעם·זאת .השניעםאחדלדבראיךידעו
הסופריםאחדשלקצרהמכתבהנפגעתי

כאילוממנהושיצאישמואתזוכרשאינני
המבוגריםאתלחקותשרוצהילדאני
הספרותאתהיהודים,הסופריםאת-

שאניחושבאנילנינכם,ביניהישראלית.
שהתקבלתי,הכבודכלטוב.יותרהרבה
בזה.טובהליעושהלאאחדאףאבל

 ?העבריתהספרותלגביהרגשתךמחי : .ב.י

ממהיותרהעברייםהסופריםאתמכיראני

שלהם.היצירותאתמכירשאני
מהועליהם.שלהםמאמריםקוראאני
הואמהםחלקאצלאותימרשיםשכן
העם.כללתפארתשהואשלהםהרוחעוז

שלהרוחעוזבין ;השווג.עושהכשאני
שלזהוביןפלסטיניםערביםסופרים
שאחוזלינראהיהודים,ישראליםסופרים

 .גנוחיותרהרבההיהודיםאצלהרוחעוז
אתה-שלךהכתיבהסגנוןלגבי :ש.ב.
חקלאסיתהספרות :מקורותמשנישואב

אלחיסודותשני .העממיוהסיפורהערבית
ואילולשונית,מבחינהאצלךמשתלבים
כאילונראההמודרנית,הערביתהספרות

 .בצרמניחאתהארתח
 .נכוןזה
משפיעהולאלירךעוברתהיאכאילו : .ב.ש

עליך.
אל-תנוריותנועתמייסדימדויק.לאזה

ואל·כוראכביחרסייךטאהא-(התחייה)
ממנו .חרסייךטאהא.בעיקרעליהשפיעוכן

המליםי j1ומשחהתחביר.עללשמורלמדתי
שלבהשפעתוהםמשתמש,אניבהם

 .על·ראפעיסאדקסטפאמר

שהואלמרותהשפה,עלאותואהבתי
פר·אקסלנס.ראקציונרהיה

שלו.שלמיםמשפטיםזוכראניהיוםעד
הספרותאתלקרואוממשיךקוראאני

לינחוץשזהחושבאניהקלאסית.הערבית
ישועם·זאתהשפה.טוהרעללשמורכדי

אבלמכבד'שאניזמננובניערביםסופרים
אידריס,יוסףאתלמשלמכבדאנימעטים.

יצירותמכבדואני .בוק-מנאאניולפעמים
לאזמננו.בניאחריםסופריםשלאחדות

אתמבקראני .שלהםהיצירותכלאת
הסופריםובראשםאלה,סופריםשלגישתם

שלספרותלהביןרוציםשלאהפלסטינים,
יששלמרסיקהכמרייחודיים,כליםיש

עבודהלכתובשאי·אפשריהודיים.כלים
העיתונות.בשפתספרותית

 ?פלסטיניםסופריםדווקא : .ב.ש
אתמכבדיםשלאהראשוניםהםהפלסטינים

והמהירותשלהם,והשגיאותהספרות.כלי
 ...שלהםהעבודותאתבהכותביםשהם

הדוגמהאתתמידמביאאניזהלעניין
מהסופריםלאחדשנחשבאל·ס:פאעייוסףשל

בןסיפורפעםאלישלחהואהגדולים.
לכתוביםובהקדמהעמודים,חמש·מארת

באלכס·הטיילתחוףעלאותושכתבר Qסי
רקקראתיואני'יום.עשריםבמשךנדריה

שהייתיליהיהברור .וזרקתיההקדמהאת
הספראתלקרואכדימחודשיותרצריך

יודעאנייום.בעשריםכתבשהואשלו,

 .עובדאנישנים .ספרעלעובדאניאיך
שואלוכשאני .שיצרתימהמסתירולפעמים

בדרךכרתכיםהםלמההאלההסרפדיםאת
בתחרותנמצאיםשהםליעוניםהםהזאת,
לחיותרוציםשהםהמוות,עםריצה
עבודהמוציאכשאתהאבלהמוות.אחרי

תמות,שאתהלפניעודשתמותספרותית
לאאנילכן ?המוותנגדנלחםאתהאיך

אלאהמודרנית,הערביתמהספרותמושפע
מסוימת.במידה

הקרשתהבוגריםחייורובאת : .ב.י

אתיצרת 1948ערפוליטית.לפעילות
-1948בשהתאחרהלאומי,לשחרורהליגה

כנסתכחברהמשכתאחר·כך ."ימקעם

יוםוחנההקומוניסטית,המפלגהמטעם
ולהקרישלפרושמחליטאתהאחרבחיר
כךעיתונאית.ולעבורהלכתיבהעצמךאת

חיהלכתובהרצוןהאםפורסם.לפחות
שהתפטרותאוילפרישתךהיחידהחסינה

שקרחלמהמוקרםסימפטוםחיהמהכנסת
 ?יותרמאוחרלך

לתתהזדמנותליחיתהשלאשובאומד
 .עכשיועדזהבנושאלעצמישבון nדין·ו
שבון nדין·ולעצמולמסורלאדםקשה

הראשונההפעםזררגישים.כל·כךבעניינים
סיבותכמההיו .כזושאלהמולעומדשאני

במשךמהכנסת.להתפטרותאותישהביאו
האמיתיתהקריירהלאשזוידעתיזמןהרבה
לעצמיואמדתיבשבילי'זהלאשזה .שלי
מכירוןבפוליטיקהלהישארמוכרחשאני
הדבראםאפילוישלילעםשנחרץמהשזה
אחדיםאבלמצדייקודכןבבחינתהוא

יש .גדוליםיותרהרבהקודבנותמקריבים
המאבקעלחייהםאתשמוסריםאנשים

לתרום.מוכרחאנישגםכךהפוליטי,
שאנילמסקנההגעתייותרמאוחדאבל
נתחן·יותרהרבהלעמילהעניקיכול
שלאשהדגשתיהיאהאמת .אחדיםמים
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המודרניזם

הערביתבמפרות

החודששיחת

כאן'נשארתיאני

האחיםכלאבל
שלי,והאחיות
אינם-הדודים

ובנוסף .בארץ

החברהלכך,
האינטלקטואלית

נמצאתלאשלי
מבחינה .בארץ

אינטלקטואלית
בירושלים.גדלתי

גםאזהתפתחתי

ציבורכאיש

ציבורבתוך

אותי.שהכיר

חזהוהציבור

איננו

אתמכיריםאתם

עלהסיפור,

גולרהצ'רצ'יל'
ערפאתויאסר

לאלוהים.שהלכו
מתישאלגולרה

השאלהתיפתר
אמרהאלג'ירית.

-אלוהיםלו
 .חייךבימי

שאלצ'רצ'יל
תיפתרמתי

האירית.השאלה
לא :אלוהיםאמר
יאסר .חייךבימי

 :שאלערפאת
תיפתרמתי

השאלה
בכה ?הפלסטינית

אלוהיםאז
 .בחיילא :ואמר
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חושבלאאניבכנסת.בעבודתיהצלחתי
שכשאגיעחשבתיזמןהרבהשהצלחתי.

הפולי-מהעבודהאתפטרחמישיםלגיל
התפטרתיובאמתלספרות.ואחזורטית

אתשגמרתיאחריאבללכתוב.והתחלתי

מעמדלהחזיקיכולתילאהאופסימיסט,
לעבודהוחזרתיחודשים,משלושהיותר

שסופראזהבנתילאארבע.עלהפוליטית
ליחיתהיום.כלספריםלכתוביכוללא

אתגמרתימעצמי.פחדתיתעסוקה.בעיית

ההתרחשויות.בשוליכאילוועמדתיהספר
 .אותישישכחוחששתימרוחק.הרגשתי

היוםאם-כי .עכשיוגםביקייםפחדאותו

הכנסתאתכשעזבתיאז'שונה.הסיפור

היההפוליטית,העבודהאתלעזובורציתי
היאמפלגתיבחרהבהשהדרךאמון,לי

קשהבהרגשהעזבתיעכשיוהנכונה.הדרך

לשוא.בוזבזואולי,מחיי,שהרבהמאוד,
בבריה"מ,הקומוניסטיתלתנועהשקרהמה
שאנואנושיתטרגדיהזושהתגלה,מה

אתמשמעותה.אתלאמודמעזיםלאעדיין
מתודעתלאלמחוק,אי-אפשרשנעשהמה

אפילוהעולמית.מהציוויליזציהולאהעולם
אי-אפשרטעות.היהמהמעשהחלקאם

מאחוריהםהשאירולאשהדבריםלהגיד

עשתהמהמביןאניכיוםאבלכלום.
למרכסיזם,שלנוהעיוורתההתייחסותלנו

פילוסופיהכלשלמקומהאתאצלנושמילא
פילוסופיהכלסיכםהואכאילואחרת,
כיחיפוששלבמצבשובאניכיוםאחרת.
עולם.השקפתבלילחיותיכוללאאדם
דעותהוגיעםדיוןשלבסירנותליהיו

המדעעלואמריקאים,סובייטיםמצריים,
אלא ,-21ההמאהלקראתוהפילוסופיה

מחשבותלפתחנותניםלאשהפוליטיקאים
המפלגהעםהדעותחילוקיזהועלחדשות

לעזוב.נאלצתישבגללםשלי'
שלשעץלמסקנה,הגעתידברשלבסופו
הסיכוםזהחצילים.להניבצריךלאאגסים

חצילים,להניבניסיתיהפוליטיים.חיישל
ראויים.לאיצאושהםאלא

על-לבינךבינך-מגיבאתהאיך : .ב.י
 ?האחרונהלמלחמההפלסטיניתהתגובה
 :הסתייגותשלדברלומררוצהאניראשית

 .פשעולאהפלסטינים
הטנקיםדהרוכאשר ,-1967שבזוכראני

 9בניונערותנעריםג'נין'לכיווןהישראלים

,-1 o וזרקוכףלהםומחאופרחיםעםעמדו
אנסההזאת,להסתייגותמעברפרחים.להם

מסתפקלאאנילדעתי.קרהמהלהסביר
הישרא-המדיניותבהאשמתזהבנושא

המדיניותבהאשמתולאהרשמית,לית
הישראלית,במדיניותשתמכההאמריקאית,

לשלום,דרךכלהפלסטיניםבפנישסגרה
כךהתנהגהשלום,שלידכלדחתה
שניםשלושבמשךהאינתיפאדהכלפי

בתחילתה,חיתהשהאינתיפאדהלמרות
רצודרכהתנועהשעודנה'מקווהואני

אתעזבו .בואו :לישראללומרהפלסטינים
הדו-שיח.למעגלוניכנסהאלימותמעגל
אלהבהאשמתמסתפקלאאניובכן'

הישירים"האויביםלהםלקרואשאפשר
בעיקרמאשיםאניהפלסטיני".הענייןשל
לאש"ף'השייכיםהפלסטיניםהחוגיםאת

הד-שהאמרהמשוםאולישלנו,התוכניות

התותחיםרועמיםכאשר-העתיקהרונית

מעריךאנינכונה.אכן-המוזותשותקות

רקלאהאחרונה.המלחמההיאזושמלחמה
הסכנותמשוםבה.אלאשהיוהזוועותבגלל
שאניומפני .ממנהלצמוחעשויותשהיו
שישלינראההאחרונה,המלחמהשזומניח
המוזות.לפעולתואפשרויותזמןהרבהכעת
והצעתימצריים,ידידיםעםהתקשרתיכבר

התי-המזרחעיצובואתלהשאירלאלהם
טענתילפוליטיקאים.המלחמהאחריכרן
גםזהבענייןופעולההצעותמרחבשיש

שנקייםמציעאניולסופרים.הדעותלהוגי
אניהמשותף.דברנואתנגידבוסימפוזיון

דברשלבסופוהקשיים,כלשלמרותחושב
למסקנההפלסטיניםהסופריםגםיגיעו

 .זו
עדייןהיאשהכתובתחושבאתה : .ב.י

אש"ף?

למסקנותלהגיעשצריכיםהםהפלסטינים
שלהם.

למסקנהלהגיעלהםמציעהיית : .ב.י
כלשהי?

ואניקורכן'נפלערפאתסרשיאחושבאני
יתייחסושלאולפלסטיניםלישראליםמציע
מציעאני .מרכזיענייןכאלהזהלעניין
 ?ייראההואאיך-השלוםבנושאשנטפל

אופלסטיניתמדינה- ?שיהיהנרצהאיך
למהאוטונומיה.לירדן'שטחיםהחזרתלא,
הרבההם ?כאלהבוויכוחיםנתמקדשלא
עלהסיפוראתמכיריםאתםיעילים.יותר

שהלכוערפאתויאסרגדלרהצ'רצ'יל'
השאלהתיפתרמתישאלגדלרהלאלוהים.

 .חייךבימי-אלוהיםלואמרהאלג'ירית.
האירית.השאלהתיפתרמתישאלצ'רצ'יל

ערפאתיאסר .חייךבימילא :אלוהיםאמר
 ?הפלסטיניתהשאלהתיפתרמתי :שאל

 • .בחיילא :ואמראלוהיםבכה
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צופיומשורר(חסידאלח'לאג'מאחרים.
שנצלב , o 1ה~המאהבן ,מבגדאדמפורסם

הואאבלגדוליאדםהואאמונתו)בשל
שאל-שעההרעיונית,במסגרתנשאר
ביכולתהסופיתההתנסותאתחשףבפרי

נפלאה.ולשוניתאמנותית

שלדעתומהי-זה,,·שיחלסירם
 ?הערביהרומןעלכיסאדר

אניפוסק.להיותיכולאיניזהבתחום
ואניהעולמיתבשירהבעיקרוןמתעניין

השירה.לעולםשייךאינושהרומןסבור
הואהרומןהעולם.שללפיזורומביאהוא
זמןהיאזאת,לעומתיהשירה .מדוללזמן

כדיהזמןאתלעב;תאותימענייןמעובה.
אנירומןקוראשאנישעה .למהותולחדור
בחיירואהשאניעולםאותושזהוחש

כאשרדעתיאתשאשנהייתכןהיומיום.

בספרותקייםשאינופואטי'ברומןאתקל
הרומניםביןכיום.המודרניתהערבית

שלריקמרביאתאצייןשאהבתיהגדולים
שובבולקרואמוכןאני .מלוויל ·חרמן
פואטיתתפישהמהווהשהואמכיווןושוב

 •העולם.של

שלהראשיהארגוןשבתוךהחוגיםואת
הזמןבמשךשהתנגדופתח,-אש"ף

שלוםשלהחדשהרשמיהפלסטינילקו
כךמדינות.שתיבסיסעלישראלעם
וגםהעממיתהדמוקרטיתהתנועהגם

ניאסרהזמןכלשהג;ןרופתח,בתוךחוגים
ישבווכאילוכלום,ישיגשלאערפאת
הנה,-לומרשיוכלוכדישייכשל'וחיכו
התנסההפלסטיניהעם .צדקנואנחנוראית,

עליושהביאוהאלוהחוגיםשלבמדיניות
אלאילאינפעבטל :שאמרואסונות,רק

התותח.זולתיעזורלאדברשום-מופע

תעזור,לאפטיציהתעזור,לאהפגנה
מהתותח.חוץדברשוםתעזור.לאשביתה

שעםחשבווהםלהם,היהלאתותחאבל
אפשראםכישלהם,הזמןהגיעהטילים
עלמופע,אלאילאינפעבטל-לומר
בטל-להגידשראויוכמהכמהאחת
שעשו.מהוזהסרוח'.אלאילאינפע

הפונדמ-הםלדעתי,האחרים,האשמים
(ואניוהדתיים,המהפכניים-נטליסטים

סדאםתומכיכלשקיבלושהמכהמקווה

בפוג-האכזריהשימושנגדמכהגםתהיה

להדגישלישחשובמההדתי).דמנטליזם
שלאחריותםהיאדווקא,זהבנושא

זו.תנועהלגביהערביםהמרכסיסטים
למרותהאווירה,למרות , 1947-194gב-

ביחסהחלוקהבהחלטתשהיההעוולכל
נגדהמרכסיסטיםעמדוהפלסטיני'לעם
רציונלית.בגישהותמכוהפנטזיותסחף

הפנט-בפחרובםלצערי'נפלו'הפעם
שלאמשום ?נפלולמההסדאמית.זיה

מהתפוררותכתוצאהבעולםקרהמההבינו
בהתפתחותראוהם .הסוציאליסטיהמחנה

ואי-הבנהאסון'הקרההמלחמהובגמרזו
למסקנותאותםשהביאההיאמניח,אניזו,

ישהקומוניסטים,שללזכותםהמוטעות.
שעקרוןהבינוהםשניםשלפנילומר

בעולםמרכזיעיקרוןהואהדמוקרטיה
---------------A.--

הקרטידמולהדרישהאתוהעלוהערבי'
זוכראנישלהם.העדיפויותסולםלראש

מהניסיוןכתוצאהגםבנושאמריםויכוחים

אבל'בסירנות.מיניכלהיו .נאצרשל
כל-היובמציאותהשינוייםהרב,לצערי

הקומוניסטיותשהמפלגותעדמהיריםכך
מסוגלותהיולאהמבוססות-ביורוקרטיות,

שהשינוייםמקווה,עדייןאניאותם.לקלוט
יבואוהחדשה,המציאותמחויביהאלו,
לאואניהקומוניסטיות.המפלגותמתוך
הקומוניסטיתהמפלגהעלרקעכשיומדבר

המפלגותכלעלמדבראניהישראלית.
שהשינוייםמקווהעדייןאניהערביות.

אישית,אני'יבואו'לאואם .מתוכןיבואו
שלקיומןלהמשךזכותכלרואהלא

אלה.מפלגות
וער·שלמירשבי·הראשאחראתה : .ב.י

שפיוסםהוערהישראלי-פלסטינייהיוצרים
עלשדיברשלרם,חרזהשניםשלרשלפני
הריםושחיכההעמים,לשנימרינותשתי
 .רבחר"לבארץובציבוריבתקשורתרבים

מייחסשאתההחשיבותמידתמה

 ?זרלהתכנסות

לינראהגמורה.ברצינותלוועדמתייחסאני
אתלקייםבידינועלהלאהמלחמה,שבזמן
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כידוע,כאן,לערוךניסוהםלא"י,החלוציםראשוניהגיעוכאשר
ובאובורגני,אירופאיביתמאחוריהםעזבוהםחברתית.מהפכה

קשראוזיקהשיצרודבריםפסלו-ראשיתחדשה.חברהלבנות
מוצדק,זהמהלךהיהשבזמנםייתכןשלהם.הקודםהחייםלאורח

חברהלבנותכדיהפירמידהאתלהפוךבאמתהיהצריךשבורוכוב
קיימיםהיושלאדבריםחייל,וגםחקלאיוגםפועלגםבהשיהיה

שכרוךמהלכלהערכת-יתראזנוצרהבעיקרהגלותית.במציאות
ביטויהיאכולההעבודהותנועתפיזית,ובעבודהבעמל-כפיים

היוםקיבלולשעתם,אולי,שהתאימו,מושגיםשאותםאלאלכך.
ההוריתבחברהגםלהתקייםממשיכיםוהםעצמם,משלחיות
לדוגמה,מהעולם.מכברזהחלפהלקיומםההצדקהכאשרשלנו,

העבודהחשיבותועלהתעשייהחשיבותעלכיוםאצלנומדברים
שלנוהחברהלמעשה,כאשרעמל-כפיים,שלבמושגיםבתעשייה

ממשיכהשהיאאלאזה,מסוגכפייםלעבודתנזקקתלאכבר
שעל-מנתהואהאבסורדלנושא.גלוריפיקציהולשוותלהעריך
ולהקטיןזומושגים.ממערכתלהוציאהישהחברה,אתלקדם
מזמןלאהמדוברת.עבודת-הכפייםהיקףאתומהותימעשיבאופן
"זמניםצ'פליןצ'רלישלסרטואתחוזרתהקרנהאצלנוהקרינו

צ'פליןאתמתארבסרטמפורסםקטע .-1934בשהופקמודרניים",
ביקורתהייתהאזכברכלומר,האוטומטי.הייצורפסלידהמשתגע
קודםקצרזמןרקש"הומצ'א'הכפיים""עבודתסוגלגביחברתית,

התעשייתית.ההתפתחותאתלקדםאז,ושנוע,דלכן
מהאתשםוראיתיבשבריה,מכוניותבמפעלביקרתיך-970ב

בוגרישעובדים,המסקנהבסיסעלשעוצבהוולור',"שיטתשנקרא
שלוחד-גוניותפשוטותעבודותלבצעעודמסוגליםאינםתיכון,
היהזהפרוייקטים.צוותיהרכיבולכןשעות.לאורךבורגסיבוב
הפרע-אתקיים.לאכברזהגםהיוםאבלבזמנו.לכתמרחיקחידוש

אתמחליפההאוטומטיזציה .רובוטיםמחליפיםהפשוטיםלים
ערב-העברתכעתאצלנומתכנניםכאשרכלומר .עבודת-הכפיים

הכחול,לצווארוןגלוריפיקציהועושיםלתעשייהמהשירותיםזים
בניתוקהמטרה,בהחטאתההמעטה,דרךעלמדובר,פטיש",ול"הך

ישלמעשה,המשקית.ההתפתחותבתהליךובפיגורמהמציאות
מכניסיםושבמקומוהתעשייה,אתשעוזבעובדכלכעתלעודד
המשקיוכלשבעזרתההיחידההדרךזווממוחשב.ממוכןציוד

צודקת,שאלהכלכלית.רווחהולהשיגלתחרותילהפוךהישראלי
אחתרצינית.בעיהבהחלטזאתהעוזב.העובדילךלאןהיאכמובן,
הייצורכושרעודףהיאבכךהקשורותהמרכזיותהכלכליותהבעיות
הרבההיוםמייצרהעולםהכלל-עולמית.התעשייהאתהמאפיין

להתמודדדרכיםשקיימותאלאלצרוך.מסוגלשהואמכפייותר
(בעולםהעבודהשבועקיצורלמשל'היא,מהןאחת .זובעיהעם

אחרתדרךימים).ארבעהבןעבודהשבועעלהיוםמדברים
מאסיביפיתוחגםישנונוספים.שווקיםלפיתוחהניסיוןהיא
 .השירותיםבתחוםחדשיםמקצועותמתפתחים .שירותיםשל

במופעים,באירועים,בבתי-הקפה,הבילוי,במקומותגידולניכר
ימשיךזהשנושאספקליואין .בכללהתקשורתובאמצעיבוידיאו

נמצאשבעולםבטוחלאואנימלאה,תשובהאיןבכךלהתפתח.
מהאבלמהתעשייה,שייפלטוהעובדיםלכלמלאפיתרוןכבד

בובמקוםפטיששיניףאדםבהחזקתאינושהפיתרוןהואשברור

זאת.לעשותמכונהיכולה
היצרניתוהעבודההתעשייהשלהגלוריפיקציה-למקומנונחזור
מבן-למקצועותוהשירותיםהמסחרהפכושבומצבאצלנויצרה
פעילותעל-פיו-אחרמסרלהעבירהיינורוציםאנוואילו .זים

חופשית
עונהאיננהמאחוריה,העומדהחיוביהמטעןכלעםיצרנית,

מוצרשלערכושכןהבסיסיים,החברתייםצרכינועלכיוםעוד
לצרוךבני-אדםשלבנכונותנמדדאלאעצמו,בפניעומדאינו
המערכתבאמצעותואםישירותאםבכסף,עליוולשלםאותו

השלטונית.
ן- industry :"תעשייה"למושגמליםשתי'ות <!lמשמבאנגלית

munifactr1 , זהות.אינןוהןmunifactry המקבילההמלההיא
המונחואילוייצור.שלבמובן-אצלנוהמקובלבמובןלתעשייה

"ענףשכוונתו , industry-הואהאנגלוסכסיבעולםיותרהנפוץ
 banking '..,ב , advertizement industry "-במדוברזודרךעלמשקי".

industry " .'ה-אתהרחבבעולםכשמעודדיםכלומרונוindustry , 
ייראושכךמצפההייתיואניכלכלית.פעילנחכלבעצםמעודדים
אצלנו.גםהדברים

החופשית.הכלכלהעיקרוןנמצאזו,לגישהבהמשךממש
אוממשלתיתהכוונהעל-ידיוהחקלאותהתעשייהעידודמדיניות
היישוב.ראשיתבתקופתהגדולבחלקההיאגםנעוצהציבורית,

העולםבתפישתהמקובלמןזומעורבותחרגהשבארץ,אלא
סיבות:כמהלכךישהשלטת.העולםתפישתשהיאהמערבית,

בתחילתושחייבמאין,ישליצורהראשוניהצורךכאמור,כל,קודם
סיבההשלטוניות.המערכותשליותרגבוההמעורבותתהליךשל

הישוב,ראשונישלהמזרח-אירופאיתממורשתםנובעתאחרת
נטההיהודישהעםומהעובדההסוציאליסטית,עולמםמתפישת

הלבגםמתקדמות.חברתיותתורותלעצמולאמץומתמידמאז
המדינותשביןהייתהוהתוצאהשלו,אתעשההרחמןהיהודי

והגישהוההכוונההממשלתיתהמעורבותהפכההדמוקרטיות
אצלנו.ביותרלחזקההמזרח-אירופאי,במובנההסוציאליסטית

ובהכוונהיחסיתגדולציבוריבמשקביטוילידיבאזהדבר
-המוותועדמהעריסההחיים'תחומיבכלקיצוניתממשלתית

שוטפת.כלכליתובפעילותבתרבותבספורט,בבריאות,בחינו,ך

נהגואשראחרותבמדינותשהיולאלודומותאכןוהתוצאות,
מוצאאניכיום.אירופהבמזרחשקורהלמה-לדוגמהזו.בדרך

הגיעוהקיבוציתוהתנועהשתנועת-העבודהבכןרבהסמליות
 .בסוציאליזםהעולמילמשברכמעטמקבילהבתקופהלמשבר
והאנשיםהציונית,לתחייהבמקבילקמההקיבוציתהתנועה
מתאים,הקיבוץאבלאמיתיים.אידאליסטיםהיואותהשהקימו

רגיליםאנשיםהםבני-האדםרובואילולמיעוט,רקכמסתבר,
הדורבניבקרבקושיחrיעוררלכןרגילות.אנושיותחולשותבעלי
צורתאתולממשלחיותנדרשוכשאלה .בקיבוציםוהשלישיהשני

ובדומהעבד.לאזה-אבותיהםיצרואותההאידאיתהחיים
שבעבודה,משום·בכללו.הציבוריבמשקשחלהתהליךהיה-

הקובעתוהיאבני-האדם,רובאתהמפעילהכוחהיאהאנוכיות
הואאותההתמורהלביןלהשקיעמוכןשאדםמהשביןהיחסאת

העקרונותעל-פיאלאלפיכ,ךלעבו,דיכולהאינההמערכתמקבל.
מאמצולפיהתמריציםמערכתאתהמבטיחיםהשוק,כלכלתשל

 ' .עובדכלשלוהשקעתו
להכניססיבהואיןביסודו,וחושביוזםעםהואהיהודיהעם
היאחופשיתכלכלההממשלתית.המערכתפיקוחשללסדאותו

בדיוקישראל,במדינתהכלכליותלבעיותביותרהטובההתשובה
העולםבכלהמדינות.לרובביותרהטובההתשובהשהיאכשם
וביןהכלכליתההתפתחותמידתביןהמחברישרקולראותניתן
 •הכלכלי.החופשמידת

באריכותגשמר

המסחרלישנת

• • 
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זהסיפורו :אידריסיוסוף

פורסםאידריסיוסוףשל
 , 1964בשנתלראשונה

בקובץנכללואחר-כך
האיי-איילשוןסיפוריו

המהווהקובץ ,) 1965 (

שלבחתירתוציון-דרך

הכתיבהעבראלהסופר
יצויןהמודרניסטית.

הל-משמשתשבהמשחק
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כמוקדאודרוב)ובערבית
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לבאהיהנדמהכנדהם.והיהנכנסהחדשאורח
הגיעכאילואוממעל'למקוםצנחכאילושמה

היהעצמוהמקוםאךומרגיזה.ארוכהמנהרהדרךיייי= שחורהשחור'הצבעבושלט .הודומלאמפואר = = ואצילות.הידורשלאווירהוהשרההקדילק,כשחור = =
בכיווניםנפוצוואלומותיוקבועלאממקורבקעשםהאור

למקוםורקאךאותןכיוונהנעלמהשידלחושיכולתמשתנים.
השתררהעליזהאי-בהירותעליהם.נחושהעינייםלאנשיםאו

גדול,היההנוכחיםשמספרהרגשתואיכשהוהמתכנסים,בקהל
ולהתבונןמבטךאתעליהםלרכזשיכולתאלהשלמספרםאך

בכתמיםהחללאתצבעוהסיגריםהסיגריותעשן .קטןהיהבהם
ויצרנראההבלתיהאוראלומותעםהתערבבנעים,כחולים
אךמסוימת,במידהרעשוהנוכחים .קיץכעננילבניםעננים
האירוסיןבמסיבתנכחתכאילוהיהנדמה .מכובדהיההרעש
במסיבהאועילית,במצריםביותראצילהממשפחהצעירשל

הנאהשלמבעהיההנוכחיםפניעלחשוב.שרשללכבודו
מעיליתאנשיםשלזהסוגפניעלהמופיעמבעבדאגה,מהולה
שיאבדומחששהתענגות,שעתלהםשמזומנתאימתכלהחברה

במיוחדהובאוכאילוהמשרתיםרווחים.לעשייתוהזדמנותזמן
דרגתו.לפיאישאיששונים,במדיםלבושיםהיוהםזה.לאירוע
שמלותהיוכאילוממש,חדשותהיושלאערבשמלותלבשוהנשים
במיוחדמהמלתחותושהוצאורבות,שניםשימושבהןנעשהשלא

חלקןפאר,סימניועליהןיקרות,שמלות-זהאירועלכבוד
היוהגברים,פניהפנים,ואילואמיתיות.אךקטנותבפניניםרקומות

השוניאףעלהנשים,ועיניכמיוגעות.חיוורות,אךכלשהומוצקות
בעלותכאילולעומקן'חקרואיןשחורותכולןנראובצבעיהן'

היוהמושבים .מהותואתידעושלאמינימרעבסבלועינייםאותן
קבועיםהיוהםאךהנוכחים,ממספרפחותהרבהומפוזרים,מעטים

אדומהמקטיפההיההריפודדורות.מדורישםהיוכאילובמקומם,
והשמלותהאפורותאוהשחורותהחליפותלנוכחשבלטהכהה,

ענניומולהמשתקפים,באורותירוקהנראתההתקרההבהירות.
חדישים,היותםעםהווילונות,בכהותם.מזהזההשוניםהעשן
עלתהמקורלאממקורסבתא.מימיישןבדואיבושםריחנתנו

כלעםלדבראדםלכלזאתבכלשאפשרהמהומהנסתרת,מהומה
אחרים.לאוזנייגיעושדבריוובלילבתשומתלעוררבליאחראדם
ולחושלהסס,לרווחה,עיניואתלפקוחהחדשלאורחגרםזהכל

היהשלאהיה,ברורעומד.הואהיכןהביןבטרםר:הבמבוכה
שמהנכנסכאילוהמקום,לביןבינואוהנוכחיםלביןבינוקשר

לושהייתהלראות,היהניתןומהחלטיותופניומארשתאךבטעות,
ושהואבכיסו,מצויהיהאולילכךושאישורשם,להימצאהזכות

אואותולשאולשיעזמיעלתיגרולקרואלהראותומוכןהיה
וזהבהיכנסו,אליולבשםאואותוראהלאאישבדרכו.לעמוד
במינכון,יותראו,בכולם,ולהסתכלמעשיואתלכלכללו~פשר
רבה,דאגהאצלויצרהזאתהסתכלותעליהם.לנוחעיניושיכלו
הייתהזאת ?יעמודהיכן .העצמיונובטחאתערערהלאטולאט
לשיחהמלהיכנסמנוסלויהיהשלאאובדידותועלהישמרובעיה.

ועל ?כןלעשותיחליטאםידברמיעם ...שנייהבעיה ?אחריםעם
 ...וחמישיתורביעיתשלישית,בעיה ?זכותובאיזו ?נושאאיזה

 .אסוןיהיהזה ?נכוןהלאהמקוםאלבאהואשמאאו
אליוהתקרבהנוכחיםכלשמביןראה,כאשרבאמתהופתעהוא
כמוהם,לבושהיהלאהואכימשרת,היהשלאברורשהיהאדם,

 :בגאווהעצמםלביןבינםהסתגרואלוכיהמתכנסים,אחדלאוגם
היהמהמשום .איתרבשיחהיפתחמהםשמישהוהיהאפשראי

שמזכירמשהובחיוכו,וכןאליו,התקרבותוובדרךהאישבהליכת
וסביבותיהם.בבתי-המלוןלהסתופףהמרביםהתייריםמדריכיאת

שמדריכיהגלאביותכשלנראווחזייתומקטורנושרווליאפילו
ראההצורך'דיהאורחאלוכשהתקרבלובשים.הכפרייםהתיירים

תיבה-ברצועהתלויההייתהשכאילותיבה,לפניונשאשהואזה,
יותר,קטנהשהיאאלאנושאים,הסיגריותשמוכריהתיבותכאותן

היוופינותיהודפנותיהמהודרת,הייתההיארצועה.לההייתהולא
חיוכואתהרחיבהואלידו,וכשעמדיקרה.מתכתבחוטימשובצים
הפיתויומןההתגרותמןבושהיהבקול'ופתחאדיבהבשחצנות

כאחד:

 ?אדונילהרביץ'רוצה-
כלשהו,משחקנשאשהאישהביןהואפתאום.רגשתהותקףהאורח
מסתובביםמאחד,יותרמלבדוהיוכיבמקום,היחידאיננוושהוא

מהאורחיםשחלקאחד,ממשחקיותרהיהנכון,ויותרושם,פה
למועדון.ודמהיותרגדולכעתשנראההמקום,בקצותבהםשיחקו

לאוהחיוךממקומוזזלאהאיש .פסטיבלכמעיןנראתהההתכנסות
 :גירויביתרלוהציעוהואאדיב-מחוצף'חיוךאותומפניו'מש
 ?אדונילהרביץ'רוצה-

והנההימנית,ידואתלוהושיטהואלכך'שיתבקשבליואפילו
ומביך.לבתשומתמעוררומבריק,שחורמוזר,אקדחמחזיקהוא
שיצביעבליואפילושימוש.בונעשהטרםכאילוחדשנראההוא

כדוריםמלאההייתהשהתיבההחדש,האורחראהכך,עלהאיש
מופניםכשבסיסיהםבמינה,מיוחדתובצורהבצפיפותמסודרים

האחרונהשבשורההיה,הרגילמגדרהיוצאוהדברמעלה.כלפי
היהלאבסיסוגוןהכדורים.מיתרשונהכדורהיהשמאלמצד
יקרהממתכתאונוצץ'מכסףעשוישהיהדומהאלאהברונזה,כגון

ההפוכיםהכדוריםכללאלמסתכליםשאםמסנוור'כהברקבעלת
שמשתלטאלאהלב,תשומתאתשמושךרקלאזהכדורשבארגז,

ממנו.המבטאתלהסבאפשרואיהמסתכלעל
בשלישית.האיששאל ?אדונילהרביץרוצה-

כברשאלהאותהשאלהלהאםבוודאותלומריכוללאהאורח
במוחוהדהדהוהיאאחת,פעםנשאלהשהשאלהאופעמיים,
בבסיסהנעוץמבטואתלהסביכולהיהבקושיובשלישית.בשנייה
המשחק.ואלהאישאללבותשומתאתולהפנותהנדירהכדור

כדורלקחתשצריךהביןפשוטהואכלשהו.בהסברצורךהיהלא

שהיההמקום,מפינותאחתאלולגשתהאקדח,אתלטעוןמהתיבה,
לאשכאןאלאביריד,נהוגשזהכפיבדיוקלמטווח,מיועדחיץבה
להבחיןהיהיכולשלאאחת,מטרהרקאםכירבות,מטרותהיו
הואמטרה,אותהלהפיליצליחשאםהבין,גםהואממקומו.בה

שהואבטוחהיהאבלהפרס,מהובדיוקידעלאהואבפרס.יזכה
נראההכלבחייו.בושיזכהאושזכהביותרהגדולהפרסיהיה
עליוהיהידו.בהישגביותר,הגדולהפרסוהפרס,בתכלית,פשוט

עצרהמסוימתשתנועהאלאהזוהר,הנוצץ'בכדורלהשתמשרק
הואמהאקדח.הפנויההידהגבר,שלהשמאליתידותנועתבעדו,
והראהבמשחק,ההשתתפותדמיאתלשלםצריךשהואלורמז
שתימכנסיומכיסהוציאהאורחלשלם.עליוכמהבאצבעותיולו

האיש.בידוהניחןשנתבקש,כפימצריות,לירות
ושזההאקדח,אתלאורחאזימסורשהאישלהגיח,היהסביר
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חכםמשח :מערבית

פינתאלוייגשהאקדחאתיטעןבמינו,היחידהכדוראתייקח
עומדאינושדברלאורחלונראהפתאוםקרה.לאדבראךהירי.

והכדורהוא,ידובהישגאם-כיהאישיבידנשארהאקדח :לקרות
והייתההשהיהשםהייתהאותר.מסנוורבתיבה,במקומרמונח

ארדווקא,כדררבאותומלהשתמשלהניאוכדיאוליהתחמקות,
הרבהערדשהיומפניאוליאר ...הביצועאתלדחותכדיאולי

יצררךכלבלאנמשךהזמןמקרם,מכללמלאם.צררךשהיהתנאים
אחורה.אט-אטזזו-החליקואףאר'שהם,כפינשארווהעניינים

מנרמס.ופחותופחותמחוצף,ויותריותרנעשההגברשלחיוכו
והתמסרותםבמתרחשהאחריםהאורחיםשלהתעניינותםחוסר

שלההשהיהבתכסיסיפעילהתמיכההיוואוליהםלענייניהם
שילםשהואאף-על-פילשחק,זכותואתמהאורחושללוהגברי

והואבתרנוובעבעהבערהחמתובמשחק.ההשתתפותדמיאת

ארוךכמסמרפנימהלתוכווחדרוהעמיק,שהלךברגשלחרשהחל
זכותועליה.שליטהלושאיןלתרמיתקררכןנפלהוא :ומחודד
ילפניוהעומדהזההאישדיוקוליתראחדיאדם .ממנונשללה
אדםאותר-האורחיםביןולהסתתראחורהלסגתעתהשהחל
שהיהמירכלללעג,אותרולשיםזכותואתממנולשלולרצה

מספרם-המתכנסיםהנהבר.תמכושם,שהיהמהרכלבמקרם,
עלהשארנה-וההמולהגברה,תנועתם-והמשרתיםגדל,

בסתרנשזרושחוטיומסתורי,אילם,קשרקשרוכולםבמקצת.
ואפילוהעשנים-מאירים,הענניםקפלירביןהחנוקהההמולהבצל
האדומה.והקטיפההבהירותוהשמלותהכהותהחליפותבדיבין
בתדהמ:ריוכרהנוכחיםשכלרציפההגברעלמאייםקולהריםהוא

 .מגרונוקולהוציאלאכאילולב,שםלאאישאךיצעקתולשמע
הרועש-לרחש.הקהלהמייתאתורקאךשמעאולםשנית,צעקהוא
ולאחשיבות,וחסרבעיניוקטןנעשהוהעולםמכעס,נחנקהוא
"להרביץ"זכותולביןבינולחצוץשיכולבעולםכוחערדהיה
הואערשה,הואמהשידערכליאחר.ולאכדרראותרהכדור,את

לאאךמקטורנו,בחזיתואחזהאיש, .אלהימניתידואתשלח
שעשהשמהלוהיהנדמה .למעשהולבשמרהנוכחיםולאהאיש
הוא .אותרהסובבתהחברהבעיניכפרהלושאיןכפשעכמוהר
מפניוהחזירהלהאךיבפניומבטונעץהאיששלבגרגרתראחז

שפמומחוצף.יותרנעשהשעתהההוא,החיוךאתהמוארכים

הואומידיהפעורמפירבצבצוהלבנותושיניויהתארךהשחור
עלמצלצלתסטירההשנייה,מידרוהפעםנוחר,במלואהנחית
כאילוקול,להנשמעשלאהיהמפתיעוהשחומה.המוארכתרקתו
החימהאמיתית.פיזית,סטירהולאמוסריתסטירת-לחיזאתהייתה
הואראה,הוא .בעיוורוןאותרשהינהזעםלאאךלזעם,הפכה

לאשסטירותהביןוהואוכלל,כלללראותיכולתואתאיבדלא
מכרתחייבההאיששלמחירנוהמבצבצתושהחוצפהיערדירעילו

גלו-ברבעיטהלבטנווכיורןנוחראתאימץהואיותר.משפילות
הייתההמכהכימכאב,מרדתותפקעשהפעםבטוחהיההימנית.

הואהבועט,הואמכאב.זועקהיהדומםקירשגםכזאת,בערצמה

באישיביטשכאשרקיררההואורוסקה.נכתשהשרגלוחשעצמו,
בהם,הביטכאשרהאיש,פניפניו,אךמייסורים,מתפתליראנו
מאותרלגמרינעלםשהנימוסהואשקרהמהכל .חיוךהעלועדיין
ומשפילה,מזלזלתחוצפההחוצפה,אלאברנותרהולאחיו,ך
היהשהאישידעהואהשתגע.כמעטהוא .לפניועמדילדכאילו
הצליחכיצדהסתם.מןלוכאברושהמכותועצבים,ודםבשר

סימןפניועלנראהשלאכךכדיעדהזההכאבכלאתלכבוש

פניובהבעתשבקליםקלשינויעלשיעידסימןסבלישלרטטאר
לקצףהפךהזעםבחבטות.עליוהתנפלושרב ?המחויכת-מחוצפת

היההואאךימרביץהואואיךהיכןערדראהלאוהואישגערני
ושהואנפש,ובחירוףהכרחבמלואמרביץשהואלגמרי,בטוח
להכרתולהפסיקיכוללאאררוצה,ושאינואיש,לאותומרביץ
והשתפכהעלתהביישרתראין-חקרממעמקים .בכךירצהאםאפילו
מחרידהבצררהרעלתהפרצה-לוהטתרותחת,שנאהשללבה
בעקבובטשבשיניו,כחיית-פראנשךהוא ...ושיניוורגליוידירדרך
אחתבבתוהנחיתםגברההריםהקמוציםאגרופיושניואתנעלו

ברצונוהתרופפותשחשאימתרכלומהרס.משבראימיםכקרדום
אתממנוושללוללעגאותרששמררומה,שהואנזכרהואילהרביץ

בכלשבוהואנוחריאתלולהשיבדיברהיהזהוזיכרוןיזכותו
 .ולהרביץיולהרביץלשטרםנוחר

רגלילהניעארידלהריםערדיכוללאופשוטכליליהתעייףוכאשר

וכאשרהמרנה,היההואכאילורמתפקק,מתמוטטשכולוחשכאשר
לאלהלחיתאףעייפותושמרובלנשרם,יכולבקרשישהואהרגיש
ובר,ממנוחזהו,אםכיברצונו,נשםלאלנשרםגםכאשרכוח,עצר
שברההישרדותוביצרשברהחייםכוחשאריתבכלוחרחר,שרק

לנועוחדלשקטהואכך,לידיהגיעכאשר-וחרחרשרקכחזה,
הראשון'הסימןהמרות.פניאתלהקבילהתכונןכאילולחלוטין'
יאותרהפליא .עיניואתפקחשהואהיהלנוע,יכולתואליוששבה
התיבה,אתנושאורגוע,שקטלפניועומדשם,היהעדייןשהאיש
הנדירההמתכתבסיסבעלהכדור .בידולמחצהמוסתרוהאקדח

האיששלבחיוכוהכדורים.יתרביןבמקומרהיהעדייןוהמסנוורת
אתמציעעדייןוהואוחוצפה,נימוסשלתערובתהייתהשרב

נותרלא .במשחקולהשתתףאחריםלשדלומנסהיכמדריךשירותיו
כלשרןלנקוטאלאהכרח,משאביכלאתכילהשכברהאורח,בפני

השיבאר-אזהנוכחים.לכלתלונתואתולהשמיעוהגערההתוכחה
 ?"להרביץ"רוצהאתהאםארתךשאלתיהלא :כאומרהאיש

הביןהואכאילוהנוכחים,כלבפניברפיוןמבטואתהשיטהאורח
הוסיףוהאישעצמו.מהמשחקחלקשהםרב,ובאיחורפתאום,
 .ליהרבצתאתהוהנה :ואמר
לגבר.להרביץולאהכדוראת"להרביץ""להרביץ",רצההואנכרן
המשחק.זהרהרי-

החוצפה.גברהובחיוכוזאת,אמרהגבר
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בעיתו-וכותבלמולדתו

המופיעההערביתנוח

 .באירופה

הקצרים,מסיפוריוכמה

תודגמו .הזקניםוביניהם

משליםבסיפוריו .לעברית
מהספרותוסיטואציות

ימי-הבינייםשלהערבית
כאלגוריותמשמשים
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הגבוכפוףהרזהבזקןמבטואתנעץהמלךדוננו-
להציגהשואףמדעןשאתהלי'"אומרים :ואמר .::יי-
 " !לנותראהאז .המצאותיךאתלפנינו--

חבויהשמחהנעדרשאינושקט'בקולדיברהזקן = ~
ביותר."הטובההמצאתיאתאדונילפני"אציג :רמאו!!!!!!!!!!!! ~
המצאתי.""זוהי :בגאווהואמרכחול,כדורמכיסוהןצראהוא

 "?זהומה" :סקרנותמתוךשאלהמלך

 ".כדורלוקראתי .וחלולעגולגומי"גוף :הזקןאמר
 "?בוישתועלת"ומה :המלךשאל

בו."ישחקושהילדיםכדיאותו,"המצאתי :הזקןאמר

 "?הילדיםבוישחקו"ואיך :ואמרמצחואתקימטהמלך

ארצה,הכדוראתוזרקוערומה,גאווהשכולוחיוךחייךהזקן
המנתרתפוחזתלציפורודמהמספר'פעמיםקיפץוהכדור

בעליצות.

 :מכעסרוטטבקולוצעקולבן'ארוךזקןבעלגבררגליועלקםאז
"השטן :וצרחהכדורעלהצביעהוא "!בסכנהנתרנההדת"אדוני'
 ,,אותר.המניעהואוהואבתוכו,מסתתר

הזקןדבריאתמאשריםקולם,אתועוזריהםהשריםהרימומיד
לןשנח ,הכדוראלעינייםבלרטשםהשטן,עלקללותוממטירים

 .הארץעלניעבלא

החורף

 .שכרהעלאתוביקשושביתההכריזוהמיטותערשיהנגרים
בררךחייךאלאהתקצף'לאהואהמלך'לידיעתהדברהגיעכאשר
 "?מיטותעושים"ממה :ושאל

העציםעלוציורהשנית,חייךהמלך .מעץאותןשעושיםלואמרר
לאהדבר .המלךלפקודתשעולאהעציםאךמיטות,להצמיח

בצמא.למורתהעציםאתדןכןועלבעיניו,חןמצא
למרתעמדושהעציםנוכח,כאשרהמלךאתשטףשמחהשלפר~ן

הייתה.כלאהייתהשמחתוהחורףבהתקרבאךמים,מחוסר

הריקיםבתי·חסוחר

והודיעהמלך'לביקורהמלכותייםבתי-הסוהרשירותיראשזכה
להכניסאפשרךשאיאסירים,מלארשבתי-הסוהרכנוע,בקוללו

בתי-סוהרשייבנומבקשהואכןרעלנוספים,אטיריםלתוכם
חדשים.

שבנייןיודעלאאתה ?אומראתה"מה :זעםבחמתצעקהמלך
שאסוריודע,לאואתה ?עצומיםסכומיםיעלהחדשיםבתי-סוהר

 "?הציבורלטובתאלאברשותיהמצרייםהכספיםאתלהוציא

 ,, ..."אדוני :תחינהבקולמלמלהנציב
לשתוק.עליווציורההפסיקואפר,בחרוןוהמלך,
נתיניגםוהחרישוהחריש,המלכותייםבתי-הסוהרשירותיראש

יום.ילדמהלדעתומשתאיםושוקקיםחרדיםוכולםהממלכה,
הואהציבור."כספיאתלבזבזטובלמלךיאה"לא :המלךאמר

הםהאם-"האסירים :הנציבאל 'שאלתראתוהפנההוסיף
 "?יוםכלאוכלים

 ".בלבדאחת"פעם

כספיבזבוזזהרכמרבן.הציבור, ?מזרנםעבורמשלם"רמי-

 ".מידלתקנושישומעוותהציבור
ובתי-להורג,הוצאוהאסיריםכל :המלךפקודתנתבצעהמיד

חדשים.אסיריםלקליטתמוכניםוהיוהתרוקנוהמלכותייםהסוהר

הענייםמשתכריםכאשר

לשרטטויצאענייםבבגדיהתחפשוהואהמלך'אתאפףשיעמום
העניים.מתגורריםשבהןלסמטאותשהגיעעדהעיר,ברחובות

טלאים,לבושלשיכורמסביבאנשיםהתקהלותלבואתהסבהשם
שישומיהמלך'"אני :קולובמלואוצווחושמאלהימינהמתנדנד

 ,,דברר.אתויאמראלייייגשבקשהלו
בנימהאמרהוא .בטנועלוידירהשיכוראלהתקרבאחדזקן

לקנותבמהליואיןמרעב,אמותמעט"ערד :מעושהבכיינית
לחם."כיכר

הנני ...לך"הא :ואמרהזקןאלוהגישהאחתנעלחלץהשיכור
 ,,במתנה.המלכותחציאתלךנותן

שיעמומר,שהתפוגגלאחרלארמונושבוהמלךבצחוק,פרץהקהל
 .ייןלשתותהענייםעלהאוסרתפקודהוהוציא

הניצחון

הולךשבאוצרווהזהבשהכסףלכך'לבהמלךשםאחד'יום
הפטירעצה.בבקשתשרראלפנהוהוא .,~לענעכרהרוחוופוחת.
חדש."מס"נטיל :משיםבליהשר

הרצאתעלהשראתוהפקידהן'שלניד-:אשואתהנידהמלך
 .לפועלהצעתו

שוטריםבלווייתובכפריםבעריםמסובביםהחלוהמוכסים
עלבונו~ממטיריםהחדש,המסאתלשלםהאזרחיםאתמאלצים

לבתי-הסוהר.אותםומשליכיםאותםמכיםהסרבנים,על
החוצה.פרץוכעסםפקעההאנשיםשלוסבלנותםהיוםשהגיעעד
קולותבקוליצורחיםהמלך'ארמוןאלעצומהבהפגנהצעדוהם

העושק.עלומוחים

משלחתלקבלהסכיםהואהמתרחש'עללמלךנמסרכאשר
הואבקשתם.אתלפניוותשטחשתבראהמפגינים,אתהמייצגת

 ,הרעבעלהמתלונניםהכואביםהנציגיםלדבריקשברבהקשיב
אתהביעהואאחר .העריץהשרועלהמס,ועלבתי-הסוהר,ועל

"איך :מברשהרועדבקולבאמרושמעאשראתוגינהפליאתו
-ידיעתיבלינתיניייינגשוהאם ?הדיןנירםאלוהייאתאפגוש

והיתומיםוהמסכניםהנצרכיםלשירותחייכלאתשהקדשתיאני'
 "! ?והאלמנות

השרשלסילוקועלתקיףבקולוהודיערגליו,עלקםהוא
אתשעשקהעושקעלכעונשרכושוכלהחרמתועלממשרתו,

העם.לרצוןכברדוכאותהעם

אשראתהזועמיםלמפגיניםוהודיעההארמון'אתעזבההמשלחת
תודתםואתשמחתםאתמביעיםקולם,אזרהרימואלהאירע.
למחרתהמשיכוהמוכסיםאךובאמת.בצדקתמיכתועללמלך
 •החנויות.רעלהבתיםעללסובב
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בלסשמעון :מערבית liJIנ;. w. . t?4JI.אל-ג'נאביאל·קאררעבר

בסערהמבגדאד
נכנסתי . 1944ביולי ,בבגדאדולדתי =
עתבטרםועזבתיובאיחורלבית-הספר =
iF לא .החלוןדרך :ביותרהקצרהבדרך

יהידזהלחסרהמורשת.בספריקראתי
מזל.ממשמכן.לאחרטובותתוצאות
 .סרטןבמזלהריהיהשוליות
אחריהחיפושרוחותהשטופהבבגדאד

כאחדהמרדאוויראתנשמתיחדש,כל
מפלגתעלייתעםשנתפלגהדורמבני
זהדורלגבי .-1968בלשלטוןבעת'
 ,, ..ל,כייומיומי'מזוןהשירההייתה

היעילהמכשירוגםהתמהההתפעמותהיא-
נפגשנוהחרבה.הערביתהאדמהלהפריית

אל-ג'מהוריה,עיתוןשלהמוסףדפיעלאז
בקפהאל-סמר,בקפהאל-~לימה,בשבועון

במותועודשיער,בכתב-העתאבראהים,

עודםוהישגיהןהשלטוןמעינישחמקו
להיסטוריוןומצפיםהתקופהבדפישקועים
שיגאלם.
זה,דורבנישלוחלומותיהםמאווייהם

במסתרילמכבירפרחוכנים,אולישהיו
דבר-מההוסיפוולאאבדובחלקםהאוננות.
ביןז.:יטלטליםובחלקםתשומת-לב,מעורר

הסוציאליסטיהריאליזםבמבוכיההליכה
הטפילותוביןהשלטת,המפלגהותורת

ברובמסוגלת,שאינהאפיקורסית,הכביכול

הפ-לכלשווה-ערך'דברלהניבהמקרים,
החמישים.שנותשל'לרומנטיקהחרת,
בהירה.פוליטיתמודעותלנוהייתהלא

השת-עללהצהירשהרבינוהקומוניזם,
צורתואתאלאידענולאלו'ייכותנו

המהפכהתורתאתהמסלפתהסטליניסטית

הזרמיםאתאפילוהיכרנולאמאונס.של
בקיצור,במערב.הספרותבתחוםהחדשים

הריחייםאבןשהואהטקסט,לנוהיהלא
אתלחשוףמרדנית,רגישותלחדדהעשויה
ידנובהישגשנמצאמהכלבתוכנו.המצוי
עלמגוחכיםפרשנותדבריהיוההםבימים

צידתםכלאשרמורי-הלכה,שלהטקסט
קלוקלים.תרגומיםהייתה

לאירופה.שנסעמיבכלהתקנאנו ) ... (
בעינינו'הייתההזההפתוחלעולםהיציאה

למכה.לרגלכעלייההאמונה,נטוליאנו
ישובחמ;ך'הואאםגםלשם,הנוסעכי

במוסךעבדתיההםבימים !הילהעטור
השבועלילותלחולצות.ובבית-חרושת

יברבדומרלון :בתי-הקולנועביןהתחלקו
מונטגומריהפרוע,המערבהיורדת',ריטה

כלאחריהפשע.סרטיולס,אורס;ןקליפט,
מנתרשקראנו,ספרכלואחרישראינוסרט
יימצאואימתי :בבטןהשאלותשרירהיה

ויציקובנושיתגרוכאלהחריגיםבתוכנו
ושמאסופרים,בתוכנויימצאואימתי ?לנו

עלינולומרהצורךאתשיחושאחדיסופר
ואנגליםיהודיםסופריםשאומריםכפי

עמםבניעלואחריםורוסיםואמריקאים
ועלשלהםבתי-הקברותעלאבותיהם,ועל

סופרבתוכנויימצאאימתי ?מקרשיהם

כאלה,דבריםלומרשעליושירגישאחד

לומראנולושנרשהאותם,לומרשיעז
 ?אותםלומרלשוןבכלבונפצירגםאותם,

יכאלוחיות-טרףבתוכנושיימצאוהואדין
שינהגוופראיים,קשוחיםאלינושיבואו

יבואו'לאאםובפראות.בקשיחותבנו
עלינוחובהבעצמנו,להביאםעלינותוכה

שאנוכפיבהשאלהלקבלםאולהמציאם,
אחרים.דבריםבהשאלהמקבלים

מ-מהבלונדון 28 . 1 . 19ד oב-כשירדתי ) ... (
שאניחשתיופקיסטנים,הודיםהמלאטוס

ונושםהמערבאוראתלראשונהרואה
מתהלךאניהאמיתית.התרבותריחותאת

שראיתיערפלאותו .הערפלבעירסוף-סוף
רחובותיהבכלחיפשתיו .אדבבגדהמסךעל

 .מצאתיוולאלונדוןשלו!"יגותיה
המעשי.הלימודבשלבהחילותיבלונדון
כמיההוהסוריאליזםיהייתילילדמשול
והסמט-הרחובותאתתרתיבלב.כמוסה

הלונדונייםהחייםאתאזשתאמראות,
המופלאים,לכאדיםסרתימעכשיו,יותר
הנלכדלכלהחייםסםהיאהבירהשם

ה"הי-עםארוכיםלילותהמחשבות.בסבך
המע-לבתים,להםשהיובחורבותפיז",
ספוגיםבתיםנפש.משיבהקטורתלים
אל.אס.די.גלולותוממוקשיםהחשישעשן

הכוכבים.כמוסיקתהייתהבהםהדממה

מקום,בכלהקריאהאתחיפשתיביום
נלחמתילחיות,כדיספרים"הלאמתי"

אתאהבתי .הרביעיהאינטרנציונללמען

שנחלצתיעדמחוכמתוגרפתיטרוצקי'
[בלוב-הערביםעםיחסייאחריו.מהנוהים

שלאופיבעליהמזל'למרביתהיו'דון]
בכיבושמלהשתתףנמנעתילאאבלעימות,

ספטמברעלבמחאההירדניתהשגרירות
התמונה.הייתהמתבהרתכלילותהשחור.

שההיס-כפיבסוריאליזםמצויהמארכסיזם
הפוליטיהמאבקבאירועיה.מצויהטוריה
הסוריאליזםשלמהמאבקמנותקאינוכלל

השירה.בתחום

מקורותעלשקדתיארוכיםחודשים ) ... (
הב-במוזיאוןלמצואשניתןהסוריאליזם

לצאתעלייהיהלפתע .מזעירמעט .ריטי
לפריסנסעתי .לרצוניבניגודבריטניהאת

הייתהלביירות.אחר-כךלהגיעכוונהמתוך
ספרייהחבריםעםיחדלייסדתוכניתלי

תיבהטרוצקיסטית.חזיתמעיןשתשמש

נשלחהגנוביםספרים 600המכילהגדולה
מחיהמקורוהייתההים,בדרךלביירות
אתלפתוחהיהשאמורעיראקילחבר

 .אחר-כךלואירעמהיודעאינניהספרייה.
שתיים,בשעה 1972במאי-16בוהאב.שמו

הרכבתבתחנתהצהריים,אחרידקותוחמש

אתלפתוחליעזרהצרפתיתאישהצפון'
 PARIS , :ממלמלותושפתיההקרוןדלת

PARIS . ליזכוריםהקמטיםחרושיפניה
הרובעאילנותלישזכוריםכפיהיטב,
וגןעודישאינןומשתנותיוישנעקרוהלטיני

האיסלאמית.והמסעדהלוכסמבורג,

המשתייכיםידידיםאלהתוודעתינפריס
L'INTERNATIONAI-לתנועת , SITU A 

TIONNISTE , ביותר,הקיצוניותאחת

היס-כןועלפעיל'חלקנטלהאשר
זאת,תנועה . 1968מאיבמאורעותטורי,

יירדןגרואזדיבורגיהיומייסדיהשבין

הדדאיזם,עםבעברשנמנוחבריםכללה
ברע-ודגלוקוברה,וקבוצתהסוריאליזם

עלבהסתמךימועצתיההקומוניזםיוכרת
לוקץ'שלהמעמדיתוהתודעהההיסטוריה

 .פכרלהגרישלהיומיוםחייוביקורת
שהחברהלמסקנההגיעואלהאנשים

ספקטקולריתחברהאלאאינההמודרנית
הקייםשמירתעלבהקפדההמתאפיינת

שהיהדיבור'גי ) ... (שינויכלומניעת
הספרומחברהתנועהשלהאידיאולוג

באמונההאמיןהספקטקולרית,החברה
הכרה,בעליולטארים.פרקומץכישלמה

ליצורלהםהמאפשרתבצורההמאורגנים
להוליךעשוייםלא-ספקטקולריים,מצבים
מאווייואתהפועליגשיםשבהלחברה

 !הדחוקים

פניקוק,אנטוןבספריהקריאהבולמוס ) ... (
והאנארכיסטיםקודשקארלמאטיק,פול

כיתפישהלידיהביאוני ) ... (האמריקאיים
להתחילחייבהאמיתיהפוליטי"המאבק

מאבקווכיפניקוק,כדבריבאנטי-לניניזם",

העמדתפירושו"איןהפוליטיהמשוררשל

ויהיההפוליטי'המעשהלשירותהשירה
הת-זהכלמתוך ) ... (יהיה"אשרמהפכני
כתב-העתנולדוכךחדשה,ראייהליבהרה
הסוריאליסטיםבטאוןיהליברטיני"הרצון

 .הדמיוןשלטוןהשבתלמעןהערביים
הגיליוןיצא 1973בנובמבר-5ב ) ... (

בסטנסילימודפסכתב-העת,שלהראשון
שבז-גילוי-דעת,השארביןכללוהוא

-- 37 'בעמהמשך
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המודרניזם

הערביתבמפרות

 •אוטוביוגרפיה

נאכי,'אל-גאל-קאדרעבד

שזהעיראקימשורר

יושבשנהמעשריםלמעלה
כלונדוןתחילהכאירופה,

שםנפריס,מכןולאחר
פמפל-כעררךהןהתבלט

והןכערכיתוכתכי-עתטיס

כאירועיםפעילכמשתתף
אל-כאירופה.ספרותיים

הנצי-לאחדנחשבג'נאכי

הזרםשלהמובהקיםגיס
העד-כשירההסרריאליסטי

סרריאליסטיוכציירבית

 .מיוחדביטויסגנוןכעל

מתוךקטעיםכאןמובאים

אשראוטוביוגרפיהפרקי

קובץכתרךלאחרונהפרסם
שדאוטקסטיםהמכיל

שהוציאככתכי-העתארד

 .השניםכמשך



שנידראובן

 5~ו
~1 ~ 

המודרניזם

הערכיתכםפרות

•מםה

השירהמן

שלהערבית
התשעיםשנות

34 

חוקרישלמעיניהםדחק
זמננובתהערביתהספרות הממשיכיםובמזרח.במערב- =- שלמצומצםבקורפוסלעסוק = =

זוכותשיצירותיהםיוצרים. !!!!!!!! !!!!!!!!
בעולםצומחיםאוטומטית.לקאנוניזיציה

התריםומוכשרים.צעיריםיוצריםהערבי

אופקיםופורציםמוכריםלאמרחבים
עתנולדוטרםמהםרביםחדשים.
בתהערביתהספרות"~סגת"נכבשה

ומשורריםסופריםכעשריםעל-ידיזמננו

ביירותיבקהירהביקורתמרכזישלבסיוע
זה .מערביערביסטיובחיפויובגדאד

יוצאכמעטאיןשנהמשלושיםלמעלה
בולטתזותופעהבא.ואיןזומ"פסגה"

הביקורתיהעיסוקשבהבפרוזה.מאוד

שלמאודקטןמספרשלביצירותיהם
פרוזאיקניםהצידהדחקרקלאיוצרים

השירהעלהאפילגםאלאמוכשרים.
הערבית.הספרותשבכתרהפנינההערבית.

הערביהעולםשל"תורו"כשהגיעילפיכך
ספקכלהיהלאנובליבפרסלזכות
"מתינותומחפוז.לנג'יביינתןשהפרס

הביקורתילעיסוקשנתווספההמהוגנת"
תרגומיםשהניביביצירותיוהמוגבר

אותוהחדירוזרות.ללשונותרבים
האקדמיהחברישלהלינגוויסטי"ל"טווח

והפכוהוסטיינר.דג'ורג'אליבאהשוודית,
הערבייםהיוצריםבקרביחידלמועמד

מאפיליםהשירהבתחום .זמננובני
למדי'בינונייםולעתיםותיקים'יוצרים

שקבציומוכשרים.צעיריםמשורריםעל
שללתפוצהלהגיעמצליחיםאינםשיריהם

רביםעותקים.שלבודדותממאותיותר
ארצם.לגבולותמעברמוכריםלאמהם

רקמגוריהם.לעירמחוץלאאףולעתים
אלהצצהמתאפשרתנדירותבהזדמנויות

העתמכתביאחדכאשרובעיקריצירתם.

פה,פתחוןלהםלתתמחליטהכלל-ערביים
וסלקטיבי.מצומצםבדרך-כלל

עומדיםהאחרונותשבשניםמכיוון

במוקדופלסטינייםמצרייםמשוררים
במזרחוהמחקריתהביקורתיתההתבוננות

אתלהסיטבחרתייחד'גםובמערב
מדינותשתיוסוריה.עיראקאלהמבט

ותוססת.צעירהספרותיתפעילותהרוחשות
קלבדרך-כלל'עלומהשהיאהגם

המשוררים.כלהישראלי.לקוראוחומר
מחוץמוכריםאינםיכאןמובאיםששיריהם

שיצירתםסיכויכלואיןארצםלגבולות
באחתכלשהומחקרלמושאתהפוך

במזרחאפילואובמערב.האוניברסיטאות
הספרותבתחוםמחקרים .עצמוהערבי

למעלהזהנכתבים.זמננובתהערבית
ומשורריםסופריםעלרקשנה.משלושים
של"לגיטימציה"שקיבלוכאלהמוכרים,
במזרחהביקורתייםב~מסדיםהטעםקובעי

על-ידיהיטבשנלעסוכאלהובמערב.
הערביתהספרותשלהחוקריםחלוצי

המאהשלהשנייההמחציתשלהמודרנית
סיבותגםישזאתעםיחדהעשרים.

ביקורתיתדבקותלאותהאובייקטיביות
בפניהשעריםוסגירתהמפורסמיםביוצרים

אפשרהללוהסיבותביןמוכרים.הבלתי
בעולםהעצוםהכתיבההיקףאתלמנות

ןקקננות"ציפורים
עםובעיקרהשבעים,שנותמאזהערבי

~חש~בהההדפסה,אפשרויותהתרחבות

אתלהוס~ףישלזאתעלויותיה.וירידת
בעולםהספרותיהפרטיקולריזםהתחזקות
 .המדיניהפרטיקולריזםבעקבותהערבי'
כלספרותשלהלוקאליהייחודהבלטת
הרשמייםהמנגנוניםעל-ידיבנפרדמדינה
שלוהתפרסמותהפצהאפשרויותמונעת
אחרתבמדינהמסוימתממדינהיוצרים

ויותריותרמקבעתאחתובעונהובעת

שהתקבלויוצרים.אותםאתלפסגה
"כלל-ערביים".כיוצרים

פלאקטית.ערביתשירהבקריאתהרגיללכל
הפורנוגרפיה.גבולעדוישירהפוליטית

שממשיךהאינתיפאדה.שירימבולכמו

השיריםמהוויםיהערביהעולםאתלשטוף
הוכחההם .רענןרוחבמשבכאןהמובאים

ערךבעלתאליטיסטיתכאמנותשהשירה.
במזרחגםקיימתועל-זמנייאוניברסאלי

מקוםבכלקיימתשהיאכפייהערבי
כלשהי.לתהודהזוכהאינהאםגםאחר.
כגוןששיריםהעובדהמפליאהמזו'יתרה
פוליטייםבכתבי-עתאףמתפרסמיםאלה

אל·ירםכמוברורפוליטימסרובעלי
בטאון-ה zואל·ח.ראש"ףשלא~ע Qאל·

שלאחוואתמה.נאיףשלהעממיתהחזית
יאלכרמלהספרותיכתב-העתעללדבר
מחמודשל(בעריכתובניקוסיההיוצא

לכתב-האחרונותבשניםשהפךדרויש).
ובעיקרהמרכזי'ערביהכללהספרותיהעת

בחשיבותלהגזיםאי-אפשרהשירה.בתחום

שהחלקיהערביבעולםזולשירהשמיוחסת
להעדיףממשיךמשביליושלהמכריע
בקשוסיסמתית.ישירהפוליטיתספרות
שלבשמולנקובערבייםמשכיליםממאה

מהם-95מולמעלהעליהםהאהובהמשורר
הסורי-המשוררשלבשמוהסתםמןינקבו
בפורנוגרפיההמתמחהי~א~י jZ~ךארלבנוני

הפורנוגרפיהאתשמיצהלאחרפוליטית
שהצליחמתרברב.קבאביואומנםכפשוטה.
של )!(מליוניםמעשרהלמעלה"לשווק"

מביתהישרהערבי.בעולםקבציועותקי

זה.משוררלו.השייךהפרטיההוצאה
בשירהחדשהדרךשפרצושיריםשלזכותו
לפניעלההחמישים.שנותשלהערבית

הפורנוגרפי-פוליטיהגלעלשנהכשלושים
קצרות.הפסקותעםממנויירדלאומאז
לשובכדירקעברומחיקתעלהכריזשבהן
 .לס~ררמכןלאחרמיד

משאוןרחוקיםפההמובאיםהשירים

הערביתהשירהשלהמתלהמתהרטוריקה
קטנהפינהלעצמםלאתרומנסיםהמוכרת.
בלתיויצירתיותמקוריותשלושקטה
הקטניםהדבריםעלשירהזונדושה.

שירהגםזובאמת.הגדוליםהדבריםשהם
הפורנוגרפי-במובןלאאבלפוליטית.
שבוימימה.מימיםהמוכרהסיסמתי

התקשורתשלהחניתחודהואהמשורר
המודרנית.והאלקטרוניתהקדומההשבטית

ביןהגבולאתחוציםאינםאלהשירים
יוכלתמידאךהדיאלי.וביןהאסתטי
סמויותבאמידותגםלהבחיןבהםהקורא

הםמסוימתמבחינה .והעכשיוהכאןעל

ערביתבחברה"הצילו"קריאתמעיןמהווים
חירות.שלניצוץכלהכותשתמדכאת,
לשיריםאיןקהות.הפכושמלותיהובלשון

שתהא"לשוןבמסגרתאלאמשמעותאלה
החושים".ומפניהחייםקצבמפנימחוסנת

"זוהצעירים.הערביםהמבקריםאחדכדברי

הרחיצהנמנעותמתוךמתחדשתתמידאשר

הגבורהאתמותירהאשרזופעמיים.בנהר

והרטוריקההמגלומנייםהנבואהוחלומות
ועודמתרחציםיהתרחצואשרלאלה

ומעופשים".עומדיםמיםאבותםיתרחצו

הזוהחדשההפואטיקההסמכתואולי

המיםרקשלא"האפל".היראקליטוסעל
אלאמיםאותםאינםשלובנהרהזורמים

אדם.אותואינולעולםאליהםהנכנסגם
אופיה.אתמכליותרמתמצתת

איןמודרניסטיתערביתלשירהכיאה
הצורניותלמגבלותהאלהבשיריםזכר
עלכתובחלקםהמסורתית.ה~~יןהשל
עלשמירהעםהחופשית""השירהדדך
נוקטיםאחריםמשתנה.אואחידה.רגל

שלמדרשםמביתהפרוזה""פואמתבדרך
(עליאדוניסובעיקרשערזראסבולמשוררי
בכתיבתםניכרתשהשפעתוסעיד).אהמר

איןמעטים.לאצעיריםמשורריםשל
הערביםהמשכיליםשמרביתלומרצריך

הבלתי-השירמפניאינסטינקטיביתנרתעים
ההנאהאתומעדיפיםוהבלתי-חרוזשקול

למרות.הסכימאטיתבטהרתוהמשקלמן
הפרימיטיבית"ההנאההיאזושהנאה

הדלהגםאולםיביותריידיתמהיביותר
מינימאליכישרוןחסראדםשרקיביותר
הריתמוסשלוגוני-הביטוימדקויותלהבות

קורכן".להליפוליכולביותרהאישיים
 .תרמןאלשירתעלבהרהוריוזךנתןכדברי

שלהמוסיקלייםערכיואתלבחוןכדי
אדם"חייבחרוזובלתישקולבלתישיר

לא .יותרהרבהתישהאוזןבעללהיות
גםמסוגלהטנגומקצבשנהנהמיכל

אי-אפשרזאתעםיחדמסימפוניה".להברת
שירהקבצימאותשלתבןבלאלבר

הדברשנה.מדיהערביבעולםהמתפרסמים
התפרקותמאותהקטנהלאבמידהנובע
ה"קצידה"ישלהמסורתייםהכבליםמן

במתןהארבעיםשנותבסוףשתחילתה

משמר"בתחנות
• 
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הקלאסייםהמשקליםמןלחריגההיתרים
שנדתבסוףוהמשכהפונקציונלית,ולחריזה

עלצורניתמגבלהכלבדחייתהחמישים
ללאשירהשכתיבתאשליה,מתוךהשירה.

קלההקצירהשלהמסורתיותהמגבלות
רבים,גרפרמאניםגםזהלתחוםחדרויותר,
המגבלותשהסרתלהביךהשכילושלא

כדבריהמשורר,אתהפכההחיצוניות

הכללעשרתהצריך •קררזרלררבינזרך •אדרך
אבלמרשימה,יצירתולעתיםבעצמו.
שולטתהזדהמהיותרהרבהקרובותלעתים
 IJ •בכל.
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מסז-רעריםהרועדיםוכרכביו
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תיעודשלהאשליהאתליצורכדייומן

המציאותשלהחדיםהקצוותאךמציאות,
הדמיוןשלפלישתובשלמיטשטשים

 .לביזיוןתירוץאךהואהיומןלתוכה.
חסרתבציפייהעומדתהמרכזיתהדמות

המשורראלמותנבי'שיריבעזרתהישע
עזהלהחלטיותוהודותאסי'הקלהערבי
מכלאהלהשתחררהנועזברצונה .לשרוד

בן-שלהבלתי-נעימהמחברתוובמיוחד
דברתראהשאםמחליטה,היאדודה,
כלב, :ותצאתעזהיאושרד'שנעכלשהו
יירה,:הצלףמענהמקבלהיאלמשל.ירייה
היאלהרוגשבשבילומפנילירות,חייב
 .חישהואיודעהואשבההיחידההדרך
 ) 26(עמ'
השליליתהעצמיתמודעותהמשתקפתואז

 :פסיכודליכמעטזרם-תודעהעל-ידי
לא(למהבהשנפטרהדודתה ;המיטה
 ; )?הלידהמשעתקבורהבארונותלישון

מבקשתמכרה .הטלפון ;פוסקבלתיירי
אתומניחהנדהמתהיא .בכךמהשלטובה

עולהההולידי-איןמלוןבחוץ'השפופרת.
 ..באש
והתמסדתיוגפרוריםסיגריותקופסתלפניי"הנחתי
כפעםאולי Iלכךמודעתהייתיההתפוצצויות.לטירוף

החייםבין iהמפריהדקהגבולקרעלשעמדתיהשלישית,

כאותואותי.הציפהבהירותשלוחוריההמרות,לכין
אתשהאירוהתפוצצויותדראחדבדרכשמערצדמסדרון

דוחי."מעמקי

קרבהבעקבותהבאמודעותשלהבזקזהו
לסיטואציה.יתרה

הייתהשלאשאלותמעלהמודעותה
מהו :אחרותבנסיבותאליהןמתייחסת

היאתפקידאיזה ?זולמלחמהיחסה
 ?לכתובצריכההיאהאם ?בהממלאת

המלחמהאתשלכתובמשוםשלא,ייתכן
ושובשובלנהלה.לאאותה,ליצורמשמעו
מקומהבבעייתהמרכזיתהדמותנאבקת

להישהאםבמלחמה.הכתובההמלהשל
מהטעםוזאתלהדחיקה,ישהאם ?מקום
המלחמהעשויהתירשםלאהמלהשאם
מאידך,אך ?לגווע
מה ?כאחדובעטנשקככלילהרוגאלמדשלא"מדוע
יכוליםחייםאנשיםדקכיכחיים,להישארהואשחשוב

לדיוניםארעצמיתלכחינההעתלאזאת ...מעורתלתקן
 ,,פילוסופיים.

הסופרות-רובעל-ידיהנשאלתזו'שאלה
השתוקקותמתוךביירותשלהמורדות

להכרהעדותהיאאחריותן'אתלהבין
כוחוביןהמקשרתחדשהבשפהבצורך

הרובה.שלכוחולביןהעטשל
הקסתשלכוחהשגדול Iעצמיאתלשכנעניסיתי"תמיד
שלמכוחוהעטשלכוחושגדולהיד,רימוןשלמכוחו
לסלעמתחתיצאתיאחדיוםאך ...וכתבתיכתבתיכדרר.

הקסתשלכוחהגדולתמידשלאהחלטה,לכללוהגעתי
חדש.אלפביתשאלמדהזמןושהגיעיד,רימוןשלמכוחו
 ) 44(עמ'

ההזיה.לתוךמתפרצתהמציאותושוב
ניגשתהיאקהיםבחושיםבבית.ידרימון

שוברתהיאביצה.לטגןכדיהמטבחאל
היאפחד. :דםמלאההיאוהנהאותה,
לתתשלאנחישותומתוךאותה.אוכלת
שבההיאלטירוף,להיכנעאוליפוללרוחה

 :הטרום-גיהינומיתהשגרהאל
שהיוםנזכרתיואדכיומני,כתבתיכל.קררםעבודה"

לשבועוןשליהטרדאתלכתובושעליישני,יוםהוא
בעטיאחזתיכאשדאכלכמשכר,הידיותעבדתי.שכר

מתחת Iנכרןיותר(ארשולחנילידהרצפהעלוהתיישבתי
התנהלכאילווהתעצם,היריגברלכתוב,כדי )!לשולחן
עלזהתיגרקראוכאילוהכדורים,לכיןעטיכיןהקרב
 ) 46(עמ'זה."

מפנותלאאולכתוברצויאםהשאלות
אךלכתוב.הממשילצורךמקומןאת
שבפר~יהיטהרותמשוםזובכתיבהאין

אתהסופרתשוזרתרבהבאומנותהזוועה.

להבחיןשקשהעדבמציאות,הפנטזיה
מהןבאחתמפלטלמצואשאיןועדביניהן'

השנייה.בפני

פנטזיהמביאהחיצוןהעולםעםמגעכל
ציוריתלהיותיכולהזוופנטזיהבעקבותיו'

אחת,בדרגהמרוחקתתמידאךמבעיתה,או

מהמציאותחלקאיננהשהיאשברורמפני
הפכהשהיאמסבירההמספרתהחיצונית.

תאכלשמאחוששתשהיאמפנילצמחונית
אותהשלפתהאהובה,שלמזרועוחלק
רואההיאזאת,ובהזכירה .מותולפני

כלמביןאחד'מקררשלמבעיתחיזיון
מהןשחלקגופות,מלאביירות,מקררי
הזוועה,שתוארהברגעאךמתו.לאעדיין
חלוםשלמסגרתלתוךשהוכנסההיהברור

מפגיניםמתארתהיאאחרבמקרהבלהות.
מתנפליםהםדמיוני.סופרמרקטהתוקפים

בית.לחיותמזון-שנותרהאוכלעל
לאשלקח,מהעבודשישלםעדחיכהלאמהם"איש
עלהרצפה,עלהתיישבוהםלכיתר.שיגיעעדחיכה

כרעואלאהתיישבו,בדיוקלאהםהסופרמרקט.מרצפות
ולאחד Iאכילתןבשעתוככהמרתביתכחיותארבעעל

תוכןאתלבלועאחדכלהחלהקופסאות,אתשפתחו
שילמו.לאהםלאכולוכשסיימו ...ארתהוללקקקופסתו

הכרתמתוךוליקקולקופאיותכזנכםכשכשרדקהם
 ) 214(עמ'הכית".כעלשלידיראתתרדה

מציאות.לאנוסף,בלהותחלוםזהו
חזקהנעשיתהיאובנסיגתהנסוגה,הזוועה

ומשוםבדמיון,שהתרחשהמשוםיותר,

מעשיבשרשרתחוליהסתםאיננהשהיא
לאהפנטזיה,שלהצלופןשלולאהאלימות,

לאאוביותר'הטובבמקרהלסבלםניתן
 .ביותרהגרועבמקרהייאמנו

חלוםביןהמיטלטלביידות,סיוטילאורך
בידהאלסמאןע'אדהמקיימתלמציאות,

מניחהואינהוחזונוהמחברשליטתאת
רישומושכלמופשט,לדברלהפוךלעלילה
הווהביןהאיזוןק,הות.בהבעתיצטמצם

מושגהמוגזמותאפשרויותיולביןמפחיד
דמיוןלתוךנכנסשהקוראכזאת,בצורה
המסופרותהזוועותאתדוחהואינוקודח,

הדעת.עלמתקבלותכבלתיאוכמוגזמות
לעצמו,לדמייןיכולשאדםלמהגבולאין
לקבלשיכוללמהמאודמוגדרגבולישאך

במציאות.

הדבקהיאהאוטיסטיתהפרספקטיבה

החזרותוכןהספר'חלקיאתהמחבר
אנשיםעלקולנועיתבבהירותהמתמקדות

מכלולליצורחשובאמצעיזהוופרטים.
לעבר,מההבזקיםהתודעה,מזרםאחד

ותיאוריחדשותמתקציריהדמיון'ממעופי

שחייםהמלחמהממציאותהיום-יומי,
אותה.

המצורמצבשלהפרטיםבפרטיההתמקדות
דאגותעל-ידינפסקתבונתונהשהיא

הדרמהבשיאאובססיביות.ומחשבות

מגופתולהיפטרובן-דודההיאנאלצו
בצורהנפטרתהפוכותשבדרךדודה,של

החיים !לגזריםנקרעאחדכללאטבעית.
 .כתמיד"התקין"במהלכםהמשיכווהמוות

בקשיחותבן-דודהאותההאשיםבהתחלה
עדייןשהואמהלקבורשרצתהמשוםלב,

התעוררהואאךכגופה.לקבליכולהיהלא
וכלפעמים,ארבעהמחרתיוםשלבלילה
הגופהאתלהרחיקנחושהבהחלטהפעם
בידםעלהלבסוף,השינה.מחדריותר

האשפהבפחולהניחההגופהאתלהרים
מחששהיטב,המכסהאתעליהולסגור

אותהמעירמאוחריותרוקצתשתברח.

שבובחדרלישוןרצההפעםשוב.אמין
אתלשמועיכוללאשהואמפניישנה,היא
הגיבורההאשפה.פחמכסהעלדופקאביו

הגנתהאתמבקששגברמוזרמה :מהרהרת

והקרבה,הזמןעםהפך'הבוז !אישהשל
 :לשנאה
כעתארוכים.דמןפרקילכדילהישאריכולתי"כהתחלה

שתי-האשפהבפחואחתהtו;נח),(שלכגןגרפהיש
בלאהמלהגתגרפה,ערדכחדדראיתי-אילמותגופרת
הדף".

למעןאמיןימותאביו,שכמוידעה,היא
בשמרוכיתקווה,בונטעהכסף .הממון

אתמבטיחשהואתחושהלוהייתהעליו
הואכזאת,אופטימיותובטפחו .עתידו

להונתןההצלהצוותאללהילוותסירב
 ) 243-6(עמ'לבד.ללכת

אחיההיושבמרכזןחוזרותהזיותלההיו
למאסראחיהנידוןהלחימהבשיאומאהבה.

אהובה,רישיון.ללאנשקנשיאתבשל
אליהוניגששבבאכזריות,שנרצחיףסףף'
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חכםמשח :תרגם

שברימלאהיהגופולעתיםוחיבקה.
הזיותשלהמחזורכדורים.ולעתיםזכוכית,
שוחררהכאשרלקיצובאונשנותחוזרות
נגלההחולעלהים.לכיווןוצעדהלבסוף

החלום,סוף-בוירתההיאי~ס~ף.לה
הסיפור.סוף

אתזpאן Qאל~'אדהמנצלתביירותבסיוטי
אתבהלמדודכדיהרומן-יומןתבנית

יומןביןההבדלמלחמה.בעתהיומיומי
שהיומיומיהוא,כמוהואחריםלביןזה

ברצףניתןאלאלימים,מתחלקאינו
ואף-על-פירוח.ומצביאירועיםביןהקושר

קרע,אחריךשאיןהקרעהייתהשהמלחמה
 .נורמליכדבראותהלחיותהיוחייבים
שלהרוחמצבאתמתארהזההיומן

 r ··הטראומטיבנסיבות :החדשההשגרה
הואשונהשהיהמה ;נמשכוהחייםביותר

האינדיבידאוםשלוניכורוהפרטיםשיעור
 :זויתרהמהפרטה

שייכיםשאיגםקולביםעלבגדייאתתולהשרבאני"הגה
איננישבראמבטיהבחדרפגייאתשוטפתאני ...לי

לסובבויכולהאניכמהאריהברזאתפותחיםאיךבטרחה
אני ...מיםמדימעטארמדייותרממגרשיפרצולפגי

אתמנגבתאני ...לימוכרשאיננובסברןמשתמשת
ריחהושאתהראשונהבפעםרואהשאגיבמגבת,פגיי

מילדעתמבליהמיטהעלשרכבתאני ...מתעבתאני
בסדקיםמביטהאני ...לפנייעליהששכבהאחרוןהיה

בביתילהםרגילהשאנימהסדקיםשוניםשהםשבתקרה,
 ...רחוק ...רחוקממנילחמוקמתחילבתוכימשהר ...

נוכחתואניהמיטה,עלמכורבללבדרגרפיאתומותיר
 ) 34-5(עמ'יעילה."להיותשחדלתימרגעשמתילדעת

מדגישהליומיומיהמוגברתהרגישות
הקביעותשאשלייתמשוםהרגעיות,את

שרשרתמאשליה.יותרכלאנתגלתה
ניכורהאתהדגישמהםאחדשכלהפרטים,

פעולותעלשאלהסימניהעלתהמסביבתה,
לנורמליות,נחשבותהיואחרותשבנסיבות
ישירותהמרכז,דמותאתאותה,והעמידה

בתוך"נעההיאהחדשה.ב"סיטואציה"

שגרת-שלההחדשההצרההשגרה

ריחהיהזה .) 114(עמ'האזרחים"מלחמת
כיכרותארבעגילוי ;הודחושלאהכלים
הסתירהמנוחשדודהוהחמצה,הלחם

שלהמדוקדקהמניין .ומאחייניתומבנו
(כגוןחשוביםהיולאשלכאורהפרטים

הג~פההכנסתאחריהידייםשטיפתאי

אתלקוראממחישהאשפה)פחלתוך
אתרקלא-הרגעשלהנ~ליההיבט
מוות.עדהשיעמוםאתגםאלאהזוועה,
השגרתיגווןאתמקבלותטראומותאפילו

נשרפה,שספרייתהכשמתגלהוהמשעמם.
י iשנותהיחידהקירעלבכבדותנשענתהיא

שובזהוהמפויחות.בידיהפניהאתומנגבת

הפכובאפרהמרוחותהפניםאךיקטןפרט

קהותמתוךמשתתףוהקוראמתאבל,לפני
ארנוןספריס,ארנוןיהאובדןבתחושת

אהוביס.

הראשוןהרצחבתיאוררווחרוחמצבאותו

מפנימתגוננתשהיאחשבההיאשלה.

מעלהראשמשהופיעקרוא.לאאורח
 :ההדקעללחצההיאהחלוןלמסגרת

לחלקהופךהלא-נורמליכלב.הרגההיא
הרהורלסתםונעשהיהחדשהמהנורמליות

מעלהזההרהורהורגים.שבההקלותעל
אתלהרוגמשכברתשוקתהאתבזיכרון

התממשהשלאתשוקהואותהבן-דודה,
כעת.סיפוקהעללבואבקלותיכולהאז

 :אוניברסליתתופעהמשקפתזותקרית
במלחמה.המצדדיםשלבנפשםשחלשינוי
הורגים,שבההקלותאתמגליםשהםמרגע
הפחדדבר.לכללפיתרוןזהאקטהופך

ילשרודלדחףביחסמשניהופךמהמוות
נמשכתוכךהזו.החדשהבמיומנותהנתמך

נשארלאלשרודשהיצרמשוםהאלימות,
 .לפעילהופךאלאסביל

מפוררהיומיומישלהפרטניהתיאור
לרכיביההדבריםהרצאתאת

על-מנותחיםוערכיםועמדותמעשים

כשהםולביקורת,לבחינהחשיפתםידי
צורהלהםוניתנתמהקשרםנחלשים

קטיעתתיאורחדשה.מעוותת-אירונית

החברתיובוהוהתוהואתף 'jמשהאיברים

ובוהותוהוהסופרתבשבילאך .והמוסרי
ההריסהמטרתאלאאנארכיה,איננוזה

שלציוריקטעמחדש.לבנייהובסיס
רבתבהוקעהמסתייםאיבריםקטיעת

 :החדשההמציאותלאי-ראייתעוצמה
לומרהמנסיםגרונות"הנוקביםכדורים
(עמ'הכדורים".להיגיוןשמעברמשהו

זאת-בריחהעל-ידילשרודניתן ) 54
מתוךלשרודואפשר ;הלבמוגשלהברירה
תיגרהקוראהיגיוןהמלחמה,שלההיגיון

נוכחותותובעהמוקדמותההנחותכלעל
 .ומתמדתטוטאלית

היגיוןאתחלקיתבהבנהדיאין
במלחמה.לשחק-כלומרהכדורים,

להנציחפירושומלחמהבמשחקילשחק
מזרחןהכדורים.שלההיגיוןחוסראת

רואהמשובחייןבכוסמבטוהנועץ

למסיבה.הולךנינו,העשיר,הילדאת
נכנעהואזוובאווירהלגנוב,אוהבנינו

שהואוברגעחבריחשבוןעללתאוותו
הסכין-לפתיחת-אלבערמהידואתמושיט

אחרת.בידידונוגעתישחמדמכתבים

אדםעודמצאהואשהנהקיווההוא

ומשועמםעשירילדעודבכפייתיות,הפועל
נתקףשהואאלאיאותומפנקתשהמלחמה

 .רגילבגנבשפגשנוכחכאשרבחילה
אינםשאנשיםכךכדיעדהדרדרה"מצב"

הבאהעונשאולםגנינה.לשםגונבים
הואהכדוריםהיגיוןאתהדוחיםאלהעל

נתקףשיעמוםמתוךהגונבוהגנבמוות,

מותואתומוצאפרועאספסוףעל-ידי
כורח.מתוךהגונביםגנביםקבוצתעל-ידי

לגנובמנסההואבמותוגםיואף-על-פי-כן
אחרילושהוענקההמדליהאתמארונו
מותו.

המכאיבביומיומיהנאבקהפרטיהאדם

וגוברתהולכתבצורהחשהמלחמהשל
ברומןלקוראניתןלאפעםאףבבדידות.

מימואתלשכוח ,עמודיו 3 5 5על ,זה
יהראשוןמהעמודכברבמלחמה.הפרט

יהראשוןהעמודלפנייותר,נכוןאו
הואלשבחיםוהזוכהשהנמעןנראה

מלחמהשנלחםלהיות,שהמשיךהפרט,
סיוטי .נורמליולהישארלשרודפרטית
אוידועות,לדמויותמוקדשאיננוביירות

אלאהמחברת,שלהאהוביםלקרוביה
 :שםבעילוםהנאבקיםלאלה

זהספרמקדישהאני

הדפוסלפועלי
אותיותיוסידורעלזהברגעהשוקדים

והפצצותהטיליםסופתאףעל
יודעיםוהם

 ...שמותיהםאתיישאלאשהספר
להם,
רעש.להקיםמבליהעמליםידועים,הבלתיהם

חסר-השםהפרטאלהזרקוראתובהפנותה
שכלהאוניברסליהאישיאלמגיעההיא
 :כותבתהיא .איתרלהזדהותיכולאחד

 .פרטימוותכמומפחידאינוקיבוצי"מוות
מפניפעם :פעמייםמתלבדושמתמי

(עמ'מת" ...שהואמפניופעםלבד,שהוא
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זקוקיםוהםלזה,זהזקוקיםבני-אדם
מהרובה,חזקנשקהיאהאהבהלאהבה.

לביןהאניביןחיץמציבשהרובהמפני
שלהאשליהאתמטפחכךועל-ידיהאויב,

אד-רעיוןאתמנפצתהאהבה .אי-הפגיעות

הבדידות.מפניהפחדאתוחושפתהפגיעות

הוא~אן Qאלע'אדהשלהאהבהאידיאל
תשומתאתמפנההוא :ומאחדקיבוציכוח

לאויב,שיהיהזהאללאהאחרים,אלהלב
~אן Qאלכשע'אדהשיהיה.הילדאלאלא

ברגשנוגעתאיננההיאאהבה,עלכותבת
כדיבקשר,לזולת,בהזדקקותאלאמופשט,
 •ההישרדות.יצרשלמהאנוכיותלהינצל
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המודרניזם

ביתהערפרותבם

•םיפור

סופד :אלמח'זנצ'ימוחמד
נמק-רופאצעיר,מצדי

בדודהבולטיםמןצוער.
שעלוהחדשיםהמספרים

ופנו •-70הבשנותלזירה

ולסגנוןניסיוניתלכתיבה
הסג-במקוםופיוטימרוכז

אתשאפיין "פדוזאי"הנון

 .להםשקדםהמספריםדוד
המרק,-הקצריםסיפוריו

-בקבציםכונסומים
הסכיןפגע ,) 1983 (הבא

- nהאוהקובץ ,) 1984 (
צוחקהמוות-שלודון

 . 1988בשנתשהופיע
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והאישהילפניוהקטנההעגלהאתלדחוףהחלזקן

שהתנופףניירדףהיהבידהאחריו.נגררההתשושה ======- השביללאורךועברוהנשיםממחלקתבאוהםברוח. =-- הערבבצלליכיסושכמעטהעצים,שורותשבין = = -- ואתהידיים,רחבתהחצרכלאתשלהםהארוכים !!!!!!!! !!!!!!!!
החלשלשה,שמש-בין-הערבייםשלכתמיםרקוהותירוהשביל,
התכסההעגלהשעלהלבןהגושענפיהם.ביןושםפהשחדרה

 .האורוכתמיהצלשטחיביןלתנועתהבהתאםחליפות,וצלאור
הקלילההערבייםביןרוחאוושתאלאנשמעולאהמקיףבשקט

וחריקתלעפאים,בינותהמסתתרותהציפוריםוציוץהענפים,בין
העייפההאישהשלנשימתםוחרחורהקטנה,העגלהגלגלישני

 :וקולםיהזקןוהאיש
 !"כרכובה"יד,תני

 !זקןגברהויאללה,ישמרך-

הולךשאניהשלישיתהפעםזוהיום.נשימתיקצרהאללה,חי-
ובא.

חום.שזהאומרים

 ?בדףכתובכך-

שניסתהבשעההאישהשלפניהשמולהדףאתהרעידרוחמשב
ברוח,בחוזקהשהתנועעוהענפיםמביןעלתהאוושהלקרוא.

נפלוהתות,לעץמתחתוהזקנההזקןובעבורהמרטטים.ומהעלים
העגלה.עלהפרושהסדיןאתוכיסוסמוקים,ואחריr;נלבניםפירות

אותם.שנסלקעדחכה
ממנו.תאכלימתוק.הלבןהתות-
לי.באלא-

שניעלמאוזןבמצבנחהוזוהעגלה,אתלדחוףהפסיקהגבר
והאישהמלפנים,הברזלרגלישתיועלמאחורהשחוריםהצמיגים

גזעיביןאלאותםומשליכההתותיםאתאוספתהחלההמתנשפת
 .השבילצדישמשניהעצים
שפריחתםיהצאלוןעציתחתבעברםבדרכם..המשיכוושוב

עצישלקדרותםרקעעלעליזותסככותמעיןיצרההאדומה
שזההגבריםביתןחלונותמולגדרשהיוווהקזוארינה,הקמפור

המנופפותידיהםואתהגבריםפניאתראוהםלמקום,הגיעועתה
 :הרועשים-גועשיםקולותיהםאתושמעוהסורגים,מבין

 !תהרוצים

 !תהאדון,תה,-

 !אדוןותה, ...ותהסיגריות-

באדמימותם,והיוקדיםבריחםהמשובביםהגדולים,הצאלוןפרחי
ולכסותבאדוםהשבילשלהזההחלקאתולצבועמלנשורפסקולא

אדומיםפרחיםעליושציירולבדפתאוםשדמהיהלבןהסדיןאת
עליזים.

יהצאלוןעצישביןהדרךכברתאתוהאישההגברשעברולאחר
 :בבירורנשמעשובהשנייםשלוקולםהרעש,שכך

תה.כוסלימתחשקמהבוקרכבראלוהים,חי-
 .דברלשוםתיאבוןליאיןשעהמאותהואני-
 .מאודקשהזהאתלוקחתאתומרת,ז'ת-
שנה.עשריםאותההכרתי-

נשיםעדתאחריו.עצרהוהאישההעגלה,אתלדחוףהפסיקהגבר
ישנותמשמיכותעשוייםצרורות,ראשןועללקראתם,באוותיקות
ותיקה,"דיירת"יבשים.ועשביםמהעציםשנשרועליםומלאים
אלצרורותיהןאתנשאווהןאותןהובילהקמעה,השתפרשמצבה

אתוהסתירוראשיהןמעלוגלשוהצרורות,היוגדוליםהמאפייה.
ימש"אןתחתכורעותקלה,בריצההתקדמוהן .פניהןואתעיניהן
 .רגליהןכפותמדרךאתאלארואותואינן

כתרנגולותנראוהןקלה.מלמוליםבהמולתהעגלהאלהתקרבוהן
ימנהיגתןכאשרדרךפינוהןאך .קלזעזועעליהןשעברנפחדות

מקלבצליפותאותןהדפהלאחוריעורפהאתלהפנותשהרבתה
בשקטבדרכןהמשיכווהןעברההעגלההעצים.גזעיאלוקלקצר

המרבהמנהיגתןאחריקלהבריצהמתקדמותכשהןובסבלנות,
 :שיחתםאלבו .L!'ויבדרכםהמשיכווהאישההגבר .לאחורלפנות

להם'כפתהיהלאשלההקרוביםבטח !אווה ?שנהעשרים-
ממנה.

הסיבה.היושקרוביהשמעתי

כסף.אוקרקע-ירושהשלענייןזהבטח
נישואים.אואהבה,הייתהזאתכנראה,

 ?שנייהאישהעםהתחתןאו ?אותהועזבאותהסידר

נראוהחצר,אללצאתלהםשהותרוהשקטים,הוותיקיםהגברים
דבריםממלמליםתכלית,בלאמשוטטיםהעצים,תחתושםפה

שוטטוהםשלהם.המסתורייםהרפאיםרוחותעםומשוחחיםחרש
שחשפוקצרות,גלביותלבושיםקלה,בריצהאולאיטם,ואנהאנה
זרועותיהםהיחפות.רגליהםוכפותהרזיםידיהםכפותשורשיאת

שחווראשיהםקדימהנטוהקשוייםצוואריהםבצדם,נעובקושי

העוברהלבןהגושחיוורים.פניהםותווימצומקגופםמטה,כלפי
אט-אטוהםהמפוזרת,לבםתשומתאתמשךהעציםביןבשביל
ומפוחדיםחטופיםמבטיםושלחוחרדה,אחוזותפניםהסבו

הכירם.לאמלבדםשאישעולמותאלשבווחישלעברו,
 ...להיזכרהתאמצההאישה

לאמשפחתואוליאולנישואיהם,הסכימולאהםכנראה,לא.-
הסכימה.

עני.היההואבטח

אחרת.מעדההיהאוליאוכנראה,
 ?היא.עדהומאיזה

 ?יודעתאנימאיפה

 ?יודעתולאאיחההייתשנהעשריםאישה,

לזה.זהדומיםמסכנים,אלינובאיםכולם ?לנושייךזהומה
הם.ומההםמייודעאללה

 .לךאגידואנישמהאתליתאמרי
ליילה.-
ואתאביהשםאתליתאמריכזאת.וליילהכזאתליילהיש-
היא.עדהמאיזולךאגידואניסבהשם
שלהןהפרטיבשםלהןקוראיםאנחנו ?יודעתאנימאיפה-

זה.וזהו

שם.כתובבטחבדף,תקראי-

הליכתו.אתהאטהאישהליכה.כדיתוךבדףקראהוהאישה
יוסוף.אבראהיםליילה ...שמהליילה.-
זרועה.עלתסתכלי !אווה-

שנילהוהותקנואלונקהלפניםשהייתההעגלה,אתעצרהאיש
אפפוואלההצלליםאתהאריכהלערובשנטתההשמשגלגלים.

שלהימני~רהאלניגשההאישהחשיבה.בדמדומיהשבילאת
זרועמשכההיאקמעה.זעוהזקנותפניהיד.והושיטההעגלה
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חכםמשה :מערבית

וברוחנשברבלבבהוהתבוננהורזה,חיוורתזרועלסדין,מתחת

ראשואתהנידשהגברבשעהבסדין,אותהכיסתהושובגנאה,

 :ומלמל
 .שמאלבזרועלהיותיכול ...להיותיכול-
מתחתשמאלזרועאתוהוציאהעגלה,שללשמאלהסרהוא

הזרועאתוהחזירכלשהו'סימןמצאלאהואואולםלסדין'
בתוךההליכהעליהםהייתהוקשהללכת,המשיכולמקומה.
רבות.שניםבמשךשנשרועליםשלמצבור

העצים,גםונעלמונעלמו,הקולותהשביל.שללקצהוהגיעוהם
שבאחתהגדר'עדהמקוםאתואפפומרחוקהגיעוצלליםואולם

ודלתוקטנים,גבוהיםחלונותולואבנים,בנויחדרהיהמפינותיה
וכבדה.ישנה

אךקמעה,לנוחרצועמוקות.ונשמוהדלתמוליגעיםנעצרוהם
 :הגבראתשאלהוהיאהאישהשלפניההתנעתופתאום

בפנים.קוליש ?שומעאתה-
והקשיב.הדלתאלנטהכאפרכסת,הימניתאוזנואתעשההוא

 :ואמרנאנחהתיישר'יידואתהורידהואאחר-כך
עכברים.עכברים.אלהאח,-
 ?עכברים-

ניכרבקושי .הלבןבסדיןהמכוסההישותאלוהביטהשאלה
הישנה.האלונקהבתוךושקועההייתהזעירהכל-כךשם,שהיא
 :כאבאנחתפולטתשהיאתוךושאלההאישההוסיפהאחר

 ?דברשוםלהםעושיםולא-
שום-מלכודותרעל' :מהםלהיפטראפשראיאבליכןארי-

עוזר.לאדבר
גדול'מפתחהמנעולחורלתוךהכניסהואהדלת.אלשחשרב
שדמהאפור,גרףמבפניםהגיחוהנהחלודה,בחריקהנפתחהוהיא

בצפיפותשגדלוהעשביםבתרךונעלםהחוצהופרץקטן'לכדרר
 :הרגיעהוהאישבבהלה,זעקההאישההנטוש.לחדרמסביב

קטן.עכברעכבר,רקזהלך?קרהמה-
החדרמתוךאותהכיורןוהגברהעגלה,אתדחפההאישההפעם
עכור'ואווירואפלוליותעטוףהיההחדרמקרם.בשבילהוהכין

ארוןהפינותבאחתשםהיהבאוש.ריחעלהרוחותיוומארבע
 .ממגרותיולאחתהפטירהתעודתאתהכניסההאישה .חלוד

שכבושםהקירות,ולאורךהחדרבאמצעניצבריש wשולחנות
 .לקבלןאישבאלאועדייןהבוקר'שערתמאזגופרתשתי

שהאישהבה-בשעההעגלה,שלמקצותיהאחדמולעמדהאיש
הסדיןאתוהסירההתכופפההיא .השניהקצהאצלמולועמדה
היוהפניםמהכתפיים.הגופהאתלהריםשתוכלכדילראש,מעל

זרקהשכבראף-על-פיוגמישרךגלשוהשערוחירורים,ארוכים
שיבה.בר

נימפה.כשערושערהיפותפניה-

עליתרוכשהתארךשערה,אתלאאבלהזניחהדבריםהרבה-
ורצתהקטנה,ילדהכמרצמרת,בשתיאותרקלעההיאהמידה,
ושהואלברא,עומדשהואאמרההיא .הראשיהשעראללצאת
בצמרת.קלועכשהואשערהאתאוהב

 ?באבאמתוהוא
 .לכאןארתהשהביאולפנימתהוא
טבעי?מוות

שנהרג.אומרים

 ?אותוהרגוקרוביה-
קרוביו.אוקרוביהכזה,משהר-

 .לבית-השחימתחתטובתרימי-

 'השחילביתמתחתוהאישהמהרגלייםהגופהאתהריםהאיש
הלבןהסדין .החדרבאמצעשעמדהשיששולחןאלנשארהוהם
 .החרוררררמהגרףוהחליקנסרג

 :בכבדותונשפההרימההאישה
העכברים.שיניבהיפגעושלאשנצא,לפניארתהלכסרתצריך-

 :נתקצרהנשימתורגםהשיבהגבר
 .עזרלאזהפעםואףכיסינותמיד-

עלהגופהאתהניחורבבמאמץחלשים.זקניםהיושניהם
ובחרחוריברשרושנשמעהנשימתםמעייפות.מתנשפיםהשולחן'

בסדקיםוהתחבאושהתרוצצוהעכבריםקולותנשמעואלהומעל
 • .החדרשלהחשוכותובפינותובחורים

HJ 
 ::==rו

המודרניזם

הערביתבספרות

סיפור•

• • 
והמרדהשואהלמורשתקצנלסוןיצחקע"שהגיטאותלוחמיבית

חרשיםספרים

צביקה :עדינה ;חייםפרקי-(מוסק)אברהםבדום

עמודים. 96הגיטאות.לוחמיביתבהוצאת ;דרור

שלהטדאגיסיפורו :האחרונההדרך-ליאוןבדנשטיין
ובחסותוהמשפחההציבוריהוועדבהוצאת ;וילנהגיסו
נןמודים. 263הגיטאות.לוחמיבית

מחקר ; 1938-1941שואהבטרםבריחה-דרתזריז

בתקופתגרמניהיהודישלההגירהבכסירנותהעוסק
 .המאוחדוהקיבוץהגיטאותלוחמיביתהוצאת ;השואה

עמודים. 250

קטעי ;משפחותלשתירקוויאם-נעמייודקובסקי
הגיס-לוחמיביתבהוצאת ;המלחמהמתקופתזכדונות

נעמי :איודיםעמודים. 112 .המאוחדוהקיבוץאות

יודקובסקי.

סיפורו ;ההןהשניםשבע-יצחק(אנטק)דמןצוק

והקיבוץהגיטאותלוחמיביתהוצאתאנטק,שלהאישי
עמודים. 604 •המאוחד

גיסוניצולשלסיפור ;דוקרניתילדרך-מאידגינקאס
שדההקדמהזימריאני.ואנהאברהםבעריכתקובנה,

ובהשתתפותוהמשפחה"עקד"בהוצאתשנד-בשמית,

עמודים. 301הגיטאות.לוחמיבית

שלסיפורה ;צלםעללשמור-רוזנברג-עמיתצילה
משותפתבהוצאה ;הלוחמתהחלוציתהמחתרתחברת
המאוחד.והקיבוץהגיטאותלוחמיבית"מורשת",של

עמודים. 92

 ;שנייההוצאה ;הזיכרוןבשליחות-בנימיןאנוליק
 160תשנ"א,הגיטאותלוחמיביתהוצאת ;זכדונות

ותעודות.צילומיםעמודים.

שניצלוכתבים ;קצנלסוןיצחק-יחיאלשיינטוך
מאגנסי.ל.בהוצאת ;ויטאלוממחנהוארשהמגיסו

הגיטאות.לוחמיוביתירושליםהעבריתהאוניברסיטה
עמודים. 394

אנושה :תרגום ;וארשהגיטו-אוגניהשיין-לוין
שלבעיצומהבגיסונכתבעדות"."פנקסימסדרת ;שריד

לוחמיביתבהוצאת ;דרורצביקה :עריכה ;המלחמה
עמודים. 102הגיטאות.

הקבוצהקודרת ; 51ה·הפלוגה-שדהשנר-בשמית
משותפתבהוצאה ;סלוניםגיסויהודישלהפרטיזנית

עמודים. 317הגיטאות.לוחמיוביתהביטחוןמשרדשל

קטעימכתבים, ;ולהיבנותלבנות-"הבונים"תנועת
ביתבהוצאת ;פלסידידיה :עורך ;עיתונותפרקייומנים,
עמודים. 333המאוחד.והקיבוץהגיטאותלוחמי

הגיטאות"לוחמיעלעיוןביוםדבריםסיכום ;עיוןפרקי
יהלמןירוקה :משתתפים ;היסטורית"בפרספקטיבה

יגרוסמןתייקהואדיבאיהודהפרופ'יגוטמןישראלפדופ'
ערך ;נומרדשלמיפורת,דינהד"דכוכבי'יהויקיםד"ד

 .בודנשטייןשמואל :לדפוסוהביא

צביקה :עודך ;הגיטאותלוחמיביתביטאון-ה'עדות
עמודים. 168הגיטאות.לוחמיביתבהוצאת ,דרור

הוצאת ;(חדש)הגיטאותלוחמיביתביטאון-ו'עדות
עמודים. 169המאוחד.והקיבוץהגיטאותלוחמיבית

 ; 25220אשרת .נ.דהגיטאותלוחמיבית :ראשיתהפצה
אדלוזו-רח'בתל-אביב: ; 04-820412 , 825542טלפון:

 • 5249506 :טלפון ; 62097מיקוד 102רוב
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שוניםבמחיריםדגמים 2יבמ/במשפחת

 ' .גודלבכלולארגוניםלעסקיםהמתאימים
כברבכולםכילךתוכיחמהירהבדיקה

הדרושיםרביםאביזריםתקני'כחלקמורכבים
אותםלרכושצורךואיןמגוונותלפעילויות

לתקשורת,ואביזריםכרטיסים :למשל .בנפרד
"לוחעלבנוייםכברולעכברלמצגיםלמדפסת,

לכרטיסיםמקוםנותרועודמחשבכלשלהאם"
בעתיד.גידוללצורךאחרים

ידך!בהישג 2יבמ/אישיתמערכת
איכותמבריקים,ביצועיםיותר'גדולהתפוקה

שניתןמרכיביםהםואמינותפשרותללא
בכסף.למדוד

כלאתהכוללאמיתי'עסקיחשבוןתעשהאם
לדעתתיווכחהאלה,והיתרונותהקניהמרכיבי

מקבלאתה 2יבמ/האישיתהמערכתעםכי
 .ידךבהישגשהואובמחיריותר

 2יבמ/האישיתבמערכתתשקיעאשרכ
משתלמתהמתקבלתשהתמורהלדעתתיווכח
 !מאודמהר

בהוצאותחסכוןפירושהיבמואמינותאיכות

ותפקודזול)למכשור(האופייניותצפויותבלתי
וימימידעהפסדחששללאזמןלאורךשוטף

עבודה.

בפניךימחישיבמשלהמורשהמשווקה
וישמח , 2יבמ/האישיתבמערכתהיתרונותאת

תשלוםותנאימימוןתכניתעבורךלהרכיב
 .ולאפשרויותיךלצרכיךהמתאימיםנוחים
אתבעתידלמכורתרצהכלשהימסיבהאם

היאכילגלותתשמח , 2יבמ/האישיתהמערכת
מחירעבורהלקבלותוכלערכה'עלשומרת
בסדראישימחשבלכלבהשוואהגבוה
דומה.גודל

 :יכמשלהמורשיםהמשווקיםכלאצלפרטים
 ' 7האומניםמחשכים,הראל :תל·אכיכ •

אלון)יגאלרחובפינתהשלום,(דרך
 , 43קרליבךקומפיוטרלנר, . 03-5623463טל'
מחשכים,גטורמת·גן: • 03-5612525טל'

מאגרי . 03-7523641טל' , 23ז'בוטינסקי
אור 8 03-7 520499טל' , 19היצירהאיכות,
 , 26החרושתאלקטרוניקה,מור :יהודה

הראל,לדגו :ירושלים 8 03-5339181טל'
 , 24,הללקומפיוטרלנד . 02-224818טל' , 6ינאי
מחשכים,חיוךחיפה: 8 02-227381-2טל'
-קומפיוטדלנד . 04-677677טל' , 30יפודרך

 04-514214טל' , 58המגיביםאסרור,
 , 78ההסתדרותמשונית, :כאר·שכע •

 . 057-78755טל'

___ -----םבי _ - ---- ---- - ---- - - ------ -----·-

המחירעלשאל
 !ונחותוהשווהבדוקי
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ומזוזה-הכינות?תרמילמפה,אטלס,
הבאירופליילמטירךמדה • . ...

פהואירבמזרחלמיטילהמדירך • . ·. .·מכ~והחשוב בצ'כוסלובקיהלילמיטמדירךה • .- 7י ...
בטורקיהלמיטילךימדרה • מסלולאתלןשיחןהמדירך

 '.סופוועדמראשיתוהטיול
מיובאתלןשיחןהמדריך

 .אוץכלעלעידהמ
שלכתובותלןשיחןהמדריך

להםשתזדקקהמקומותכל
 .בטיולן

ביותונפוץההמדריך

מזויניאתהמלווההמדירך
וליםיהט

זמן."לאורךנאמןידיד
בע"מודתםהוצאת

 03-5288679 :פקס 03-296114 :טל' ,תל-אביב ,ב' 64נסקריפ 'תד
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בע"מהשקעותדנקנר

טל.תל·אביב, , 5השל"ה

03-5463411 

הארץ:וחביבכלחייםאיכותבוכיםאנחנו
 •אילת •ירושלים •סבאכפו •תל-אביב •חולון

.חיפהכהריה
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----------------------------------------------. •ההםחדחחשלולחיטךלחרבותהמרכזע"ימוגש •
בוטנסזוינוגח תנועתילחינוןהאגףיו"רהמרכזת.וכווערהכנעמ"תהתק"ם nנצי!כית·השיטה.קיבוץחברת

ערךשוויון

ושוויוןהאדם

ההזדמנויות
פעילהלהיותיקיבוץחברתהיותיאתמקדימהאניכללבדרן

במקור,עירוניתאני-בחרתיאניהקיבוץשבחיימפניבנעמ"ת,

חברותיעםלחלוטיןשלמהאניבחרתי.לא-אישהוכלהיות
כלאתהפועלאלהכוחמןלה!;ויקשמנסהבתנועהופעילותי

ספקאין .עצמיתשלמותשתרגשנהעל-מנתבנשים,שטמוןמה
זמןהרבהלילקחבקיבוץ.אפילוהזדמנויות,פחותיששלנשים
מנסיובילמצב.מודעתאניהיוםאבלבזה,ולהודותזהאתלראות
השניםפעראתלסגורכדינזקקתיכוחותלכמהיודעתאניהאישי
הביולוגי,תפקידיבמפורשהיאהלידההילדים.אתגידלתישבהן
לזהישאבלשבעולם,הוןכלבעדזוחוויהעלמוותרתהייתיולא

 .לתפקידיםנגישותשלוגםזמןהפסדשלמחיר
מהםידעתילאפוליטית,לפעילותשהגעתישעדהיאהאמת
השלילייםהדימוייםכלאזביוהיונעמ"ת,שלתפקידיהבדיוק

בתנועהשמדוברשנוכחתיעדזמןעבר .זולתנועההקשורים
שכבותומכלהגיליםמכלנשיםלשרתהמנסהומפוארת,חזקה

האוכלוסייה.

ושוויוןהאדםערןשוויוןהואהתנועהשלהמרכזיהאמיתי,נושאה
בתחוםבעיקרלעבודישזה,נושאלקדםעל-מנתההזדמנויות.

בחברהבעיקרזה,בתחוםלחוקיםגםכמובן,חשיבות,ישהחינוכי.
בענייניובמיוחדדתית,חוקיםלמערכתעדייןהקשורההישראלית

דעותנגדבמלחמהבחינון.כאמור,מדובר,ראשיתאבלאישות.
-לומרלטעמי,רלוונטי,לאזהלכן,בחברה.המושרשותקדומות

מחששאובדרךכללנובעתכזאתאמירהפמיניסטית".לא"אני
בזכותשהגיעהלאןכברהגיעהשהאומרתמשוםאולהתמוד,ד

נשיםמדיפחותבסיכום,מאבקן.באמצעותאותהשקידמואחרות

מוניםוכמהכמהעולותשמגיעות,ואלהבכירות,לעמדותמגיעות
בזכותשזהמאודייתכן .מקביליםבתפקידיםהמשמשיםגבריםעל

בסדנאותבעיןעיןבזאתלהיווכחאפשרעוברות.שהןה"מסננת"
פחותהרבהישצה''ל.שלהבכירהסגללנשותאצלנוהנערכות

שדה).תפקידיעלמדברת(ואינני .סא"לבדרגתמגברים,נשים
-רביםמאבקשלבילעבורעליהזו,לדרגהתגיעשאישהכדי
ואחר-כןעצמה,עם-צבאיתקריירהעללהחליטצריכההיא
כתוצאההצבא.נתוןקידוםעללהילחםואחר-כןמשפחתה,עם

רצינית.אישיותממשהיאמגיעהשבאמתמיאלה,סינוןמשלבי
הן-דרגהבאותה-גבריםחברתבאיזומספרותהןובסדנה

לכאורה,והנה,לשמוע.מעציבוזהברירה.חוסרמתון ...נמצאות
שםשגםאלאלאישה,גיוסמחובתיותרשוויונילהיותיכולמה

בכלוכןגבר.ישאישהלכלמעלמלכתחילה:מצויהשוויוןחוסר
מקום.

- ?הכוללתהמצבלתפיסתמעברבאגףעושיםאנחנומה
מכלנעמ"תמותראתלהוכיחהואלטעמי,המרכזי,תפקידנו

בכלהזדמנויותשוויוןלקראתבהליכההאחריםהנשיםארגוני
לנושאראשונהחשיבותקיימתזה,לענייןהאפשריים.המגזרים

-והספציפיהרחבבמובן-הידעאתלעשותחשובהלימודים.
הסדנהראשיתהןלשם-כןשפיתחנוהמסגרותהאפשר.ככלנגיש

נקבעולחברהלהסתדרותהיחסהמעונות.לעובדותחברתילחינון
במעון,המבשלתקופ"ח,אחותשליחסהעל-פירביםבמקרים

היחסאםיעזרולאפרסוםומסעיתאוריותונו'.הכיתהאחראית
המעשי,בפירושעוסקתהסדנהלכןנאות.יהיהלאאלהשל

וכמובן,אידיאולוגית,במערכתהשירותתפיסתשלהיומיומי,
השנה,שהפעלנואחרתסדנהצוות.עבודתשלהנכונהבמשמעותה

סדנתהיאחיפה,באוניברסיטתללימודי-חוץהיחידהעםבשיתוף
קריירהלהחליףהמעוניינותבנשיםמדוברלנשים-מנהלות.פיתוח

מקבלותהןבסדנההמקצועות.סוגיבכלאחרתקריירהלבססאו
כמוספציפיותבבעיותנשיםלהתמודדותכליםוכןניהול,כלי
זכותןבעצםפסיכולוגיתתמיכה-ולהבדיללנשים,עבודהדיני

הואהקורסאימהיים.רגשי-אשםלפתחמבליללימודיםלצאת
ייפתחהבאהשבשנהמקווהואניהפונות,מספרמבחינתלהיט
ער.דבמכללתלומקבילקורס

בק-למעורבותהסמינריםמסגרתהיאשהפעלנונוספתמסגרת
חובותיוהבנתהואהבסיספוליטית.מנהיגותלקראתהילה,

ובמג-במעורבותעוסקיםשניבשלבבקהילה.אזרחשלוזכויותיו
הפוליטית:המנהיגותלמהותמוקדשהאחרוןוהשלבבכלל,היגרת
להשפיעגםאלאאחרים,שלהחלטותליישםרקלאניתןאין
סוגיולכלהארץבכלכאלהסדנאותלנוישההחלטות.קבלתעל

בקריית-שמונההקורסהואזהבנושאהכותרתגולתהאוכלוסייה.
 .חיתלבמכללת-

חוגישליתרונם .הוריםבחוגימתמקדפעילותשלנוסףסוג
רא-הואבנושא,האחריםהרביםהחוגיםעלשלנוההורים

התמקדותנו-ושניתמקום,לכלמגיעיםשאנחנוהעובדהשית,
לבעיהגםלהתייחסניסינוגיו'ס'."לקראתכמוייחודיות,בבעיות

מלחמתבזמןמאודשהתבלטהבעיהבגיל-הזהב,להוריםבניםשל
אחראוכלוסייהמגזרבהרבה.קודםלאעדייןזהאבלהמפרץ,
עלהחדשים,העוליםאוכלוסייתהואלשרתמנסיםאנושאותו

מנחיםלמצואהואזה,בתחוםשלנוהקושיהספציפיות.בעיותיהם
ברוסית.השולטיםטובים
דיוניםנערכיםבמסגרתוהפוליטיהקפההואשפיתחנואחרתחום
יזמותלטיפוחמיוחדותסדנאותגםפתחנומעניינות.דמויותעם

בבחינתהןוגםכאלה,רבותסדנאותהשנהלנוישקיבוץ.לחברות
להיט.
מעוניינותאנוהללו,הסדנאותשבכלהמעשיותלמטרותמעבר
ליצורבניסיוןעולם,השקפתבבנייתכללית,רוחניתהעשרהלתת
כלליים.אינטלקטואלייםוסקרנותגררי

לאזהלכיווןאותישדחףמה-המרכזתבוועדהלחברותיבאשר
לוועדהחברהלשלוחשצריךהחליטכשקיסרהפוליטי.ה~ןהיה

תיוצגנעמ"תשלהבכירההנציגהאםיהיהשטובחשבתיהמרכזת,
במפורש,ניתן,לפנות,ואיןלמישכשיודעיםהיאהאמתזו.בוועדה
מנסהאנילזה,מעברנעמ"ת.שלמטרותיהלטובתתהליכים,לקצר
גדולהנוספתתרומהלתרוםיכולהאניבהןה"פינות"אתלמצוא
החלוציותתנועות-הנוערבנושאלעזורלדוגמה,מנסה,אניביותר.

חברהאניזהמלבדתקציבית.מבחינהעצמןאתלקייםהמתקשות
חברהאףבהשאיןשליחויות,בוועדת-שונותמשנהבוועדות
הקיבוציהנושאלגביגםשמירה""כלבמעיןאניכלומר,מלבדי.

עודאמצאהזמןשבמשךמקווהאניהנשי.הנושאלגביוגם
ולהשפיע.לתרוםאוכלבהםנושאים

• • 



קלאסיותאוניברסליות,תיאטרון=צירות
- nבממופיעותומופתיות-מודרניות, •

תי-כלשלברפרטוארמשתנהזוויות
תופעהמתרחשתפעםמדיאך .רוןאט

תיאוםללאתיאטרונים,מספר :מיוחדת
-חוזריםבעולם,שוניםבמקומרתביניהם,

שונות,הארצותאחת.קלאסיתיצירהאל
מסתבראךשונים,התרבותייםההקשרים

משותף.במשהולהבחיןשאפשרבדיעבד
בתול-מכולםוהמפורסםהראשוןהמקרה

הבריקשלרוחות,הואהתיאטררןדרת
אחתובערנהבעת-1881בשהוצג ,איבסן

באירופה.החופשיים""התיאטרוניםבכל
לנקודתהפכוהצגהוארתהמועדאותר
חש-בשלושהמודרניזם.ראשיתשלהציון

המחזההואאחיותשלושהאחרונותנים
ההצגהלמעשהפתחההמחזוראתהזוכה.
יביותרהוותיקהישטייןפיטרשלבבימויו

באנגליה,בצרפת,בהונגריה,נמשךהואאך
אפילוהועלואצלנוובישראל.בארה"ב

הפר,-שחקנישלהאחת-הפקותשתי
על-ידיוהשנייהמרייהקאבתיאטרוןייקט

באר-שבע.תיאטרון

-ה,התיאטרוניםלכלהמשותףהדחףמהו
מביןהיחידשזהוהעובדהאולי ?במאים

המחברכינהשארתוצ'כרב,שלמחזותיו
לאלאחרונהרעדקומדיה,ולא'טרגדיה'

לדורשעשרכפיאותר"לפרק"במאיםהעזו
והןבמערבהןהדובדבניםלגןאררניה

במזרח.

החדשותההפקותלכלשהמשותףנראה,
שלהמיתוסיםאתלשבורהניסיוןהוא

רגםיהפיזייהקומיבכירוןאחיות,שלוש
בלתיודגשים •גרתי wבלתיליהוקעל-ידי

מוכרים.

ההפקותמןשלרשעלביקורותלהלן
כררת iנהראשונותבשתילאחרונה.שהועלו

 :המחזהשלאחרותהפקרתגם

 IJהחורש:הצגת
1 ~ 

גייטבתיאטרון

ראבלין
 , 1990במרץלראשונההוצגהזרהפקה
פונקשהכיןלמחזהחדשאנגלינוסחוהיא

להלןנובל.אדריאןשלבבימויומק'גינס,
 Playsבעליהכתבורלףשמאטהביקורת

and Players ללונדוןשהגיעהלפני: 
אינםהמשפחהשלהאינטימייםהיחסים
החדשהבהצגההצפויהלצמרמורתגורמים

אדריאןשלבבימויואחיות,שלוששל
אמיתיותאחיותשלרשבהשמלוהקותנובלי

כבנות-קירזקוגיאםשיניידסורקה,-

מובןצ'כוב.שלהפרובינציאליותפררזררוב
דבר'קוריוז',מלהיותרחוקשהערבמאליו,
חב-לדבריהאחיותשלרשחששושמפניו

לעוצמתמגיעאינוגםאךסורקה,כירה,
לאאוטומטיתלהמצפיםשאנוהחשיפה,

הבמאימןאלאשכזה,שחקניםמצורתרק
נדמההמופלא.קריארליברבשלו,והמעצב

רגשנות,ללאבטקסטלטפלהניסיוןשתוך
לקפריזיות,להידרדרמנטייתולהישמרכדי

לה-שאפשרהזאתההצגהיוצרישנחר
הלהטהקרבתללאגםאובייקטיביותשיג

חיאטרוו•

אחיותישלוש
צ'כובאנטון

הרגשי.

תרגוםעל-פימק'גינס,פונקשלבעיבודו
הדמויותנשמעותיקאלןורזשלמילולי

(הדרגמ-גסות-לבאפילובמיוחד'קשוחות
השוואהללאמרבןחסרותבאנגליתאות
 ).י.מהמקרר.עם

הבכורהבהופעתקירזק,שיניידספק,אין

יצ'כרביבתפקידשלההראשונההמקצועית
שנראתהביותרהשבריריתהמאשההיא

לאורךמסגיראינורמזאףשנים.מזה
-,רבהשחבויההראשונות,המערכותשתי

כולה,המתמוססתתקנה,חסרתמנטיקנית
היי-רגעיעליהבגבורכאופליהמתפייטת

בת-מאודמצחיקה(השחקניתהעמוק.אוש

משתמשתכשהיאאמאט', 1אמס 1'אמומונת

הכל-כךלהודאתולעגניכמענהבדברים
אוהב'.)'אני-קוליגיןבעלהשלפרוזאית

בעק-הולכתאירינהבתפקידקיוזקגיאם
התמימותאתמשחזראינו~שחקהנרתיח.

זאת.דמותלגביהמקובלתהעינייםרטובת
בעומקמתבטאתשלהשהטרגדיהאישהזו

בגילמנת-חלקהשהיאהרגשיתהתרדמה
שלארלגהמנצחתשתיהןעלצעיר.כה

להאמיןמכברזהחדלהאשרקיוזק,סורקה
פתוחים"פנייך ..שלהההשתפרותבסינריי

בת-לאירינהאומרתהיא-העולם",אל
מודעתמי,דעוצרתאךהפתיחה,מונת

הצ-אחותהואשרהעולם,שצופןלשחיקות

טעמןאתמארדבקרובלטעוםעתידהעירה
המר.

הגדולזה,מחזהבלבשרכןהניהיליזם
טרגיקומ-צ'כרב,שלהתיאטרוןביצירות

העליזותאתכלילכמעטהחסרהדיה
שחלפהבשנההדובדבנים.בגןהשזורה

יוזףקטונהתיאטרוןאתריקהאולראירח
חוסראתשהדגישהבהפקה,מבודפשט

החללאתצ'כרבמציירשבהםהרחמים
טאמאסהבמאי :האחיותחיותשבוהריק

נחמה-פררתאאפילולאחיותהניחלאtזזקר
הרביעית,במערכהזרבחיקזוהיותןשל
אתהטביעררשיניןשלהעוזבגדודושכן

 .המצעדברעםהמחזהסוףשלהקיומיהיגון
תרכנומפניהחוששבמאיאינונובלארריאן
יהפסיכולוגיכיעורוארמחזהשלהרגשי

שלויהמהמםהבוניםבאלוףשהוכיחכפי
בשנההמלכותית,השיקספיריתהלהקהעם

סי-שלו'הנוכחיתבלהקהאבל ;שעברה
האחדהואיצ'בוטיקיןבתפקידקיוזק,ריל
כנותשלתערובתאותהלגלםמצליחאשר

שלדמויותיואתהמאפיינתעצמיתואשליה
בה,-אותנומפתיעהשחקן .במיטבןצ'כרב

היבשההענייניותמוטעיתכמהעדגישר

שלאביהןהואקירזק(סיריל .הדוקטורשל
המשפחתיוהדמיוןבחיים,האחיותשלוש
משררהיצ'בוטיקיןבתפקידליהוקובולט.
 ).י.מחדש.מימואמןאתאהבתולפרשת

שיניידסרררקה,האחיות

ב"שלרשקירזקרביעם
גייטבתיאטררןאחיות"

בדאבלין.
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•תיאטרון

הואיופיכחוןדגשבהיעדרהכחידהמחיר

שלהראשונהההצגהזוהיפאתוס.היעדר
יב-בעינייםממנהשיצאתיאחיותשלוש
אלמזרחה,שבדרכהלקוותדקאפשרשרת.

עלההצגהתשמורביולייבלונדוןהפתיחה
ואףשבה,הכאבועלהנדיריופיהייחודה,
דמעה.להעלותתשכיל
לדלישובצהבלונדוןההצגהלקראת
שיחקהשאותהמאשה,בתפקידמאנביל
וכללוסקסית,שאפתניתחייםכגכאוות

המקובלת.הפרובינציאליתכמפלצתלא
טיילודפולרבה.להצלחהזכתהההצגה
ש"פדץהבימויעל lndependentב-כתב

סיפוראתשסיפרבכךחדשים"אופקים

האחיות,שלמבטןמנקודתדקלאהמחזה
 •המשנה".דמויותשלמזוגםאלא

וולףמאט

יכיגרדרהאחיותשלוש
כתיאטרון "אחיותשלוש"כ

 .ןכלונדוקוויך
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קוויךבתיאטרון

לונדון
 , 1990בדצמברלראשונההועלתזiוזוהפקה

מתיאטדוןסטודואהרובוטשלבבימויו
טרטיףאתבארץ(בייםבגרוזיהדוסטבלי
של _להקתהובביצועהבימה)בתיאטדון

גודדוןשלהביקורתלהלןדדגדייב.ונסה
 : Plays and Playersב-מק'ויי

הגדולההבריטית,ההפקהנפתחה"כאשד

קוויךבתיאטדוןאחיותשלוששלמכולן'
מנצ-אגתהלג'יימסהזכירההיא ,-1938ב

ווייאדד, ,(מאנהוציידיםמשודדיםהים,

גאוניתדרמהשלמכוחה"חלק :אוטדילו)
לחשובלצופהלגדוםביכולתהטמוןזו

סל-של-אחדותאמנויותשלבמושגים
שלמכחול'משיכותשלוקדנצות,יםסול

וכלי-קשת".כלי-נשיפה
שאותההאווירה,מןהתפעלחיילליובל
דקויותיהעלסנט-דניסמישלהבמאיתפס

יכולאניעינייאתעוצם"כשאני :ועומקיה

בעירהישנים,הגבוהים,החדריםאתלדאות
הארך-השמן'מנודותאתהרוסית,המחוז

לפרקיםהפוגעהשמשאודהגמלוניים,נדת
אתהצלילים,אתלשמועיכולאני jבחלון
כינורוחריקתאתיבחוץהמזחלותפעמוני

נקישותאתהסמוך'בחדדודובפרוזשל
שלשמלתהדשדושבדודבנות,העקבים

רחשאתבכיסאה,סבהכשהיאאידינה

אשק-פגי ,, .ודועךעולההאינסופיהפטפוט
בתפקידדדגדייבמייקלמול(אידינהדופט

ההפקהאתזוכרתהחביב)הנבוך'טוזנבך

אפילולשלמות"."קרובכמשהו 1938של
הבמה.עלהומחשוהעונותחילופי
מחזה,אותושנים,חמישים-ושתייםכעבור

בנות-דדגדייבשלקבוצהתיאטדון'אותו
האי-והדקויותהרגישותאחדי .ואסון-

חוסר-סנט-דניסשלמפדסיוניסטיות
סטו-רובוטשלהקומיתוהבוט~תהרגישות

סטורואהשלהפקתותזכיראכןאםדואה.
אולי,אלה,שיהיוהריציידים,למישהו

יבייקרןפדנסיסאפילואויסרטיךקוקושקה,
סגנך-מבחינהאךכולם,כשדונייםאמנים

המחוותמןשנות-אודמדחקדחוקיםבית

צ'כוב.שלהמאופקותוהנימותהמרוסנים
ךך-קומדיהשלהמיזוגעלאחיות,שלוש
'דל-ועמקות,הבלותאותו'המאפייןצינות

בימוידורשרלוונטיות',ו'חוסדוונטיות'
כמוליצוריכדיקבוצתייומשחקדייקני

השר-המרכיביםביןאיזוןסימפוני'זמורבה

לצ'כובהיחסהיהשבהםהימים,חלפונים.
וr;ואבן.אוזערלבמאידק .ורומנטירגשני

בפראותכיוםבולנהוגמסוגל'מקרדיות'
שלבתכלית,המוטעיתיהפקתוונדלית.

גופניתמדי'מהירהמדיירועשתודואהסט

 .מדיוגסהמדי
בפנילעמודמצליחיחידים.של~שחקםדק

נטשה,במיוחדמעניינתהשלטת.הקולניות
סכרי-נטשהזוהיניקולס.פינישלבביצועה

מצמררתעצמיתשליטהבעלתוכובשת,בית
מצדילשאת-חןברצותהותינוקיתאחדמצד
הדרךכללאורךמחניפהזונטשה .שני

אחתלפעםאףלהריםמבליוזאתילשלטון
הדוחה.המוניותהאתלחשוףאוקולהאת
אומנםחסרטוזנבךבתפקידגילטאדן

להעבידמצליחהואאךיהזמןרובעוקץ
נורת'םג'רמישבהתפלספותו.השיממוןאת

אגררישלהתפרצותואתבכישרוןמשחק
תיעובבהשמשמשיםהרביעית,במערכה

קראודןגרהאםבעודבערבובייה,ותקווה

כאנפיסהדורהועדנהצ'בוטיקיןבתפקיד

 .המקובלתבפרשנותנשארים
מביןמפורסמתהפחותמפתיע,באופן

מש-היותרהיאג'מה,רדגרייב,בנותשלוש
היסטריהשלבודדיםרגעיםלמרותכנעת.

באמת.סובלתשלהאירינהמעושה,
לבקורעתנינהשהייתהרדגרייב,ונסה

שחוקה,באולגההפעםמסתפקת ,-1964ב
אתבההטביעשהזמןשיער,מסולסלת

חותמו.

היאההפקהשלביותרהגדולהחולשתה
-,ה .הריסוןובהיעדרשבההטאקטבחוסר

לדברבשקט,לשבתמסוגלותאינןמריות
האת- .פיזימרחקעללשמוראובשקטי
לטובתמוקרביםורמזיוצ'כובשלנחתות
מוזרחוליחיוניות.אחריקדחתניחיפוש

אבלכולה,הלהקהאתפעםמדימדביקזה
יוורשיניןמאשההםהעיקרייםקורבנותיו

שלהרגשיהמוקדאתבדרך-כללהמהווים

- nיהופכיםפאתוס,אולהטללא .המחזה
בפרידתםואפילוקומית,לקלישאהסיהם
צ'כובשצייןהארוכה''הנשיקהמהםנמנעת

-,רליןשלבביצועהמאשה .זובנקודה

שפ-פנים,לבנתשיער,זהובתהיאגרייב
לחילופיךהיאעמוק.וקולהאדומותחיה

דר- .חןוחסרתרעשניתונובחת,צורחת

צועק,מנדנד,וילסוןסטוארטשלשיבין
חובשברכיו'עלנופלבזרועותיו'מנופף

במשחקוומגזיםמאשהשלכובעהאת
זוהתנהגותלהצדיקאוליאפשר .הזמןכל

ממ-למחוקעל-מנתמצידוהנעשהכמאמץ
ההתאבדותבסירנותואתאשתואתחשבותיו

שלה.
הן-בכלבזוזוהדמויותנוגעותילצורךשלא

שזוהיהמוטעההרושםמשוםאוליומנות,
אופיי-התנהגותאובכללי'רוסית'התנהגות

מר-במיוחדהאחיותבפרט.-לאחיותבית
ומוש-נאחזותוהןולהתנשק,'להתחבקכרת
בניגודפעםלאידידיהן),(ואתזואתזוכרת
ונסהשלאולגהצ'כוב.שללטקסטגמור

עםנשיקותמשום-מהמחליפהרדגרייב
באינטימיותומחבקתורשינין'ועםקוליגין

שלתקנהללאהמעוותבסיוםאירינהאת
חיבהמפגינהאירינההשלישית.המערכה

המערכותבשתיסוליוניכלפימוצדקתבלתי .
מתנשקיםונטשהאגרריבעודהראשונות,

למרותהשנייה,המערכהבראשיתבלהט
מהבחינהנישואיהםגוועוכברזהשבשלב
מרקםאתהורסתזויתרהגופניותהמינית.

לפארסהאותווהופכתצ'כוב,שלמחזהו
אתאולגהגוררתשבובמקרה,כמוקולנית,
ואחר-כךהראשונה,במערכהברגלהמאשה
אחת.רמה.לעהאחיותשלושנופלות

כמעטמפריעותסטורואהשלהמצאותיו
ימהאורלוגיןהחלצ'כוב.שללטקסטתמיד

סוריאליסטיבאורחההצגהבפתיחתהמוצב
הצ-המצעדיםלשירועדהבמה,במרכז

שרות',שאותו Aupres de ma blonde 'רפתי

בסיום.האחיות

הסכנותאתמדגימהסטורואהשלההצגה
בעוד .לשמוהמצאהבכישרוןהחבויות
חיילליובלאתריגשה 1938שלשההצגה

חמלה,וצחוק,לב"כאבלחושלווגרמה
קוויךתי~טרוןאתאניעזבתירכות",רוגז,

 •ריקנות."שלכאבכשבלבי-1990ב
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שלאחיותבשלושהפועלותלנפשות
עבד,עלמתרפקותהןהווה.איןצ'כוב,
שעהבאותהאךבזכרונות.אותןהממלא
חלומותיהןאתאלהזכרונותמזינים

לעולםעודישובשלאעברהאוטופיים.
מחגב-אלהכל-חסר-סיכויועתיד
למר- !"למוסקבההנואשתבקריאהשים

קרובות.לעתיםמפיהןהיוצאת ,, !סקבה
לא-כאן-ולא-עכשיו,שלזוחייםדרךאך

יאושרןאתגםהללוהנפשותמןגוזלת
באינטראק-מותנהכזהשאושרבמידה

עלויתרוהןבני-אדם.ביןאמיתיתציה
שלומשמעותוימזמןכזאתאינטראקציה

-= 49בעמ'המשך
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 .אותןהמאפיינתהבדידותהואזהויתור
בחס-יבעצמןשקועותבודדות,נפשות

נושאיכמובןיזהו .באכזבותיהןינוליהן
הואצ'כובשאצלאלאמובהק.רומנטי
שלבמונחיםהמוחשיביטויואתמקבל

משפחתהמאה.בשלהיבורגניתמשפחה
בנותשלושאיש-צבא,אבפרוזורוב,

אלומצטרפתמוסקבהאתנוטשתיובן
בעיירהעליומפקדשהאבחיל-המצב,

לפניהיהזהכלנידחת.פרובינציאלית
שנהמצוינת ,המסךכשעולהשנים. 11

כלאיבדובמקוםהחייםהאב.למות
העברעלההתרפקותמכאןמשמעות,

הורדוהחייםלגמרי.נשכחלאשעוד
"בינתיים".שלאבסורדיתלדרגה

תקועיםפרוזורובמשפחתבנירקלא
הסובביםהקציניםגםזה.מביךבמצב

חדוריםלבני-בית,נעשוואשראותם
למציאותכיסופיםשלדומהבתחושה
מועקהאוטופית.מוגדרת,בלתיאחרת,

שמת-עבראוטופיים,חלומותשלזו
ההווה,מןוחוסר-סיפוקעליודפקים

לבו,-הללוהנפשותאתשהופכיםהם
שוק-יבמצבןמהרהרותהן .כל-כךרות
בלתיבניתוחומתייסרותבזכרונותערת
מעבירים .בחייהןהשיעמוםשלפוסק
איכשהו.החיים.את

ואכזבה,יאושתסכול,שלזהסיפור
חסרי-פרובינציאלייםחייםשלבמסגרת

בלתי-אפשרילהיותהיהיכולתקנה,
צ'כוביתאחת,סגולהאלמלאהבמה,על

עלהמובהקהאירוניהמבטוהיאיכל-כך
מתרחש.שאינומהכלועלהמתרחשכל
לומראפשרנגועות,עצמןהדמויותגם
חדורותלפחותוהןיזובאירוניהיכך

יזואירוניה .מצבןשלברורהבתודעה
עצ-אירוניהשלמבוטלתלאמידהכולל
נכונהלהצגהלדעתי,המפתח,היאמית,
לה,-וישהזה.המופלאהמחזהשל

מהיבטמנותקתאינהשהאירוניהגיש,

אניהמחזה.מןשעולהכלשהוקומי

אי-שלרבדיםביןנכוןשניווטסבור
תפקידלהשגםקומית,וראייהרוניה
גדליהשלהבימויאתשהנחההואברורי
שלהרבההצלחתהביסודגםוהיאבסר

הצגתו.

אתלתתוישצחוקהרבהבהצגהיש
בהצגהרבותבתמונות .טיבועלהדעת

שקשהבצחוקעצמןהדמויותפורצות

הרבהשמשחדרצחוקזהו .בעדולעצור
אתמדביקכמווהואותסכולמועקה
מוצא.מעיןלפתעבוראוכאילוכולם,

בא-שרקהוא,הזהשבצחוקהאירוני

ודווקאהנפשותביןקשרנוצרמצעדתו

כל-ומדגישששבהואזהארעיקשר
בתמונהזאתאדגים .בדידותןאתכך

- nאבפנימאשהמתוודהשבהנפלאה,
 .לוורשיניןהאבסורדיתאהבתהעליוחיה
בצ-האחיותשלושפורצותמסויםברגע
 .אומללותןאתלבטאכמוהושאיןחוק,

והןבהצגהחסרותאינןכאלהתמונות
ישהמיוחדת.איכותהאתלהשמשוות

אליוחתרשצ'כובצחוקזהשאיןלומר,
משרתהואפרדוכסליבאופןאךכללי
שונה.בדרךמגמתואת

קט-בהצגה.אחרמסוגצחוקגםויש

שהדמויו-תלמרותמצחיקים,רביםעים
שלדרכהזוהיסוף-כל-סוףרציניות.
לסול-קורהכךומעולם.מאזהקומדיה

לומרכמוהושאיןמטופש,קציןיוני,
במקומותנכוניםהלאהדבריםאתתמיד
שלבעלהיקוליגיןכךמתאימים.הלא

פרובינציאלי.מודהבדמותגולםמאשה,
אתמיצהגבריאלשאלניבטוחאינני
 .סוליוני .שלשבדמותוהפוטנציאלכל

-,במצאזאת,לעומתיקונורטישבתאי
אותושהולםתפקידקוליגיןשלמותו

חסדרגעיגםלו.זימןוהואלהפליא
נטשה,גםש.ייכתזולרשימהמרובים.
הווה,להשישבמחזההאחתהדמות

נדולג-הביתעלמשתלטתהיאשכן
שלשמשחקהספקאיןשלה.אריות
הרבהבוישזהבתפקידנוימןרבקה

לשבחהאךהגרוטסקית.הקריקטורהמן
אתעוברתהיאשאיןלומדייכולאני

שבדמותההאנושיותמידתוכיהגבול
לקריקטורה.מתחתנמחקתאינה

-,גשלשבימויונדמהאיך-שלא-יהיה,
אפשרותשלסדקכלניצלבסרליה

בזהרואהואנימציעשהמחזהקומית

הרעננהמתפישתומבוטלבלתיחלק
להצ-נועדושלאהקטעיםגםשכןכולה.
ודמויותמצביםמעמידיםלשמם,חיק

שהבמאיספקאיןחזק.אירוניבאור

בטקסט,מסוימותחירויותלעצמוהרשה
היפהבתרגומוהסתייעשבהןחירויות

ישיושוטףיפה(תדגוםלבגיאערןשל
חי-אךפיוט)חסרגםאםלהודות,

אףשכןלעולם,מופרזותשאינןדויות
 .הכלליהדוחהלךאתמשרתותהן

השחקנים.הזמורהואעצמובפניהישג

לשחקניםרקלאזקוקהצ'כובהצגת
צוותשרקלהזמור,גםאלאטובים,

שלשבחואליו.להגיעמסוגלממושמע

לאב-השחקניםאrושהפך-הבימוי
אב-שלמגובשתובמסגרתכזה.סמבל
משחקשלמסוימותחולשותגםיסמבל
שסךמפנימדיימפריעגורםבהכרחאינן

למשליסבוריאניהפרטים.עלגוברהכל
היאאולגה,שלבדמותהבן-עמי,שחגית
איכשהוהאחיות.ביןהרופפתהחוליה

טוןוגםהכללמןסגנונהבמקצתחרג
מסוים,ניתוקיוצרבדישהמגלגלדיבורה

אחיותיה.לצדחריגהכמושהיאגםמה
אחדהיא Iאידינהבתפקידונטרידפנה

שחק-ההצגה.שלהגדוליםהגילויים
מתפקידכמעטברצינות,שמתפתחתבית

חלהאירינהשלבדמותהגם .לתפקיד
ראשיתההבמה.עלמרתקתהתפתחות

היאאךמתכתית.מאופקת,מעט,קרירה

הדרמטייהאחרוןבחלקלשיאהמגיעה
שבההתמונהאתלשכוחקשה .מאוד
מתמוטטתבגיגית,ידייםרוחצתהיא

שחק-שלתמונהזוהי .מרבבכיופורצת
שלשבחוגםשהיאכשםיבמיטבהבית

ריבליןליאורההיאממנהשונה .הבימוי
הטוןאתמאודאהבתימאשה.בתפקיד

העצ-האירוניהמידתאתשלהיהמודע
הדקויותאתהפיכחון,אתשלה,מית

עללוותרמבליאך-פואנטהשבכל

HJ 
~1 ~ 

תיאטרוו•

אמיתיים.פנימייםחיים

אתהמגלםירטנונתןהיהמעניין
 .אחיותיושלהאכזבותמושאאגרריי
נוגעוגםמינורי Iהרגילמןמופנםרטנו
עלהיטבפורט Iודשיניןתבורידפיללב.

מאוהב,פטפטןשלהמגוחכתהנעימה
הוא .שלוהאנושצלםאתלאבדמבלי
להעבירשהפליאיתבוריבדורוןהדין
עוד .טוזנבךהברוןשלהטרגיותאת

שבתפקידאףיחסמןמרקלציוןראוי
ונותרבמיוחדימרגשהיהלאצ'יבוטיקין
 .מקצועישחקןשלקורקטייםבגבולות

רא-מאופקשהיה Iירדןהרגוגםוכן

כב,-כפיראפונטהשוליבתפקידונושי
השמיעה.

שהיאההצגה,שלהעיקריתסגולתה
כדיתוךיבמיטבוצ'כובאתמציגה

רגישותעכשווית.רגישותעלפריטה
רגישותותסכולימדירותעצוריזעםשל
החייםשללהחמצהחריפהמודעותשל

לצחוקשדקחייםמשמעותם.ולחוסר
 •כהם.נותר

ירוןאליקים

אחיות;שלוש
העי·התיאטרון

 ;באר·שבערוני
ערןעברית:

 :בימוי ;בניאל
 ;בסרגדליה

במעריב*הופיע

ליאורהבן-עמי'חגית
ונטרודפנהדיבלין

בתיאטרוןאחיות"ב"שלוש
 .:אר-שבע
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הנוסחה . Castrol GTXמנועשמןעםקילומטריםיותרעושיםעולם .nלכב
 SGאיכותרמתנסיעה,שלקילומטריםיותרלמנועמבטיחההבינלאומית

אתומאריכהביותרהגבוההברמהשמןלךנותנת
ו"עזו". 11"פזבתחנותלהשיגהשמןאתמתאימה 20W1SOוצמיגותהמנוע,חיי
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