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חשובמינורי"משוררהלאומי:המיתוס
מאז'ורי".ממשורריותר

החשובהדברעליספורזמיאטין:ייבגני
חוחמאנגלית:סיפורים,ועודביותר

עמ' 237 , 2001כרמלהוצאתשאלתיאל,

 1והסטיריקוןהמחזאי Iהסופרשלסיפורים

האנטי-אוטופיה.ז'אנריוצר

לסקר-שילדאלזהברחמס:סנדרסחלמה
אוריאל,אריחמגרמנית:בן,וגוטפריד
זוגותסדרתפועלים,ספריתהוצאת
עמ' 160 , 2001זךנתןבעריכת

המשוררתשלהמיוסרתאהבתםסיפור
למשורר-הדופןיוצאתהיהודיהוהציירת

שניהלכומר,שלבנוהגרמני,רופא

המפלגהעםגםרומןמסוימת,בתקופה
הנאצית.

הוצאתאחרון,לילהכמושביט:דן
קריאהסימןספריהמאוחד,הקיבוץ

עמ' 124 , 2001

בהפסקתהשרוינודע,סופרשלהרצאה
שללילהפינויו.ערבבכפר,כתיבה,

המקום.אנשיעלעוברנפשחשבון

הוצאתוהלכה,קמהדנהטייב:יאיר
עמ' 48 , 2001חלונות

מןהמדבריםקצרצרים,סיפורים 40

סהרוריותביןמדלגים"השוליים":
קשוחהעירונית-פרווריתלמציאות
לעצמוומודעאירוניחיפושואפרורית;

שלמקומיתבמציאותמשמעות,אחר
ויאוש.דחקעבודותניןחףת,

מדףעלהספריםפטרוסקי:חכרי
אפקיםספריתעוב,דעםהוצאתהספרים,

עמ' 244 , 2001

ישמושיים)פחצים(מחבר-פטרוסקיהגרי

הספריםמדףתולדותאתמגולל
ספריםואכסוןאיסוףשיטותושימושיו:

לדורותיהם.

פילוסוף,שלוידויומגי:בריאן
זולטי,וויולהמרקסרינהמאנגלית:

עמי 573 , 2001כנרתהוצאת

מחברשלהאישיההכרותמסע
עולםעם-הגדוליםהפילוסופים
אותושהעסיקומהשאלות-הפילוסופיה
לפילוסוףלהיותוועדבילדותו

באוקספורד.

יונתןמאנגלית:פאני,ידנג:אריקח
עמ' 572 , 2001ביתןזמורהפרידמן,

שלהרפתקאותיהעלהאמיתי"הסיפור

משרטטתידנגהקבאוט-ג'ונס".פאני

-תקופתהרקעעלחריגהנשיתדמות
תוססת,אשה ·-18ההמאהשלאנגליה

משעשעת.

מצרפתית:וברעדה,בחילנותומב:אמלי
 150 , 2001כנרתהוצאתוייגל,אליזבט

עמ'

יפני.בתאגידזרהעובדתשלחוויותיה

חוסרהמבטאתהשפלותשלמסכת
שהגיבורהפעםבכלמוחלט.קומוניקציה

ומנסההמערבבנוסחיוזמהפיעלפועלת
שבשלהםלכישוריה,ביטוילמצוא

בדרגה.ומורדתננזפתהיאנשכרה,

תרגמההקשירה,כיסאהריסון:קתרין

אלינוערהערות:והוסיפהמאנגלית
 376 , 2001לעםספריהעוב,דעםבוגר,

עמ'

ומלחמת-20ההמאהתחילת Iשנחאי
ניגודיםשלבעירהראשונה.העולם
שלקורותיהןנשזריםוכלכלייםאתניים

ונערהנועזתסיניתאשהואלים,מי
סקרנית.מערבית

הוצאתהעונג,לקומתחתדגן:חגי
עמ' 184 , 2001חרגול
וארוטימשעשערומןדגן.לחגישניספר

אנשיםשל"עיר-אביבבתלהמתרחש
גומריםולאלהצליחמפסיקיםשלא

הנשיםעל Iושמאיגרשוןעללנצח",
ניצנים.וכרובחלבמעדןחזזית,בחייהם:

מבחרהחלב,שבילעקרוני:אביב
קולבתהוצאתהעולם,משירתתרגומים

עמ' 228 , 2001

-29ממשוררים-80כשלשירהתרגומי

התרגומיםלספרהמשךארצות;
משורריםמשלתרגומים"גלקסיה";

וחלקםידועיםחלקוממערב,ממזרח
פחות.ידועים

הוצאתהדיאלוג,שערורדי:דינה
הגטאותלוחמיביתהמאוחד,הקיבוץ

עמ' 206 , 2001

ישראליתפסיכולוגיתביןמפגשתיעוד
במשךקתוליים,וכמריםנזירותלקבוצת

 .באושוויץ-בירקנאוימים 4

הוצאתבבשרי'מדבראלוהאסתר:חיה
עמ' 188 , 2001ירושליםכרמל

תרהיבאותךנראה"עכשיושירים.

יעבורמי /פיפיותחרבעכשיול~כנס;
עדן;גןאשה;נקמותאלהמאכלת/

אלבאתכינודעולאאותך;תבלע
הספר .) 164(עמ'יבולע"לאוליקרבי;
המחברת.שלעבודותבתצלומימאויר

ג'מאנגלית:הסערה,עיןוויט:פטריק
 652 , 2001ביתןזמורההוצאתאריוך,

עמ'

שלמותהערשסביבמתרחשהרומן
העברביןנעהשתודעתה Iהאנטראליזבת

התהפוכותרביחייהבקורותהיזכרות-

ביתה,משקאנשימצוייםשבולהווה,-
וילדיה.דינהעורךבה,המטפלותהאחיות

הוצאתהסנונית,מות :כחן-אוריצחק

עמ' 47 , 2001עקד

 ב~~כורת;מילים;"חוצברביעי.ספר
 /שומע,קולות//גנבנימים,של

אוזלות/אהבותשלליסטיםמקשיב;
(חוצבנעלם." /-חיוךרכות;עיניים

 ) 32עמימילים,

הכלב,שלהאמאמאטיס:פאוולוס
כתרהוצאתצוקרמן,אמירמיוונית:

עמ' 221 , 2001

 1רואישלוההזויותהאמיתיותקורותיה

משתלביםשולית,תיאטרוןשחקנית
השגיחהעולםבמלחמתיווןבקורות

ולאחריה.

מרפסות,לצמחיאהבהברתנא:אורציון
עמ' 62 , 2001המאוחדהקיבוץהוצאת

שמיני.שיריםספר

 /בגשם.שנשכחגביעלהחלודה ת~~"
אחרתארץ /בבהונות.המרדתסיסת

הראשבשיפולילמחשבה;מתחת
הכנות.//עושהיחפהאצבע /העירום.

לידהפראבעשב Iבחצרהלילהכל
הצבליד /שנפלטה,הבובהעם / 1הגדר

 ) 40עמ' ", .. ;לשריון.;מעברשנעלם/

תמוזהוצאתכזה,וגםכזהגםאזור:טל
עמ' 64 , 2001

לעשותצריכהאינך /שנה:.ת"לאחר
עלמטפסשיחאותך;עוטף/אנידבר.;

מלבןהופך / 1במיוחדגדוללא /בית
(עמ'דבר'.'לעשותצריכהאינך /-לירוק

58 ( 
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ס~~ילמשףסעל
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~ךיר;ן".~לינף"ךד

~זמזp~~רז:tנכהי wדע~
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 ש;, r~בה;יףקפץ
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גף~ה
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: T 
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 ;יכתבוןאשרואתנוןשיריםקובץמתוך
 1988קרעכפראל-שפקדאו
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 ~ 9 ;נ.ב.~דרווישמחמוד 1:~ו

תרגומיםשני 111נ~~

העקור

ן;ו~זכ~יםסכ~~ים~י~ף 9 ~ן~ד.~ף ryן~ד,~ף ry ד;:~ ...סדה
ך;ן rה; ,ס~~ן ח~ז,~~ל ,~ן~םע.ל.ה ,ר;ן wסה; ,ס~ל

 Ptסבע,ל.ה ...זpןנףס~~ר;ת ,ת;ר~~ס

:ם 7Pס~תס~א :ר;ךpז~ס~רףןהן~יךנרנףדנרנף, q ~ןף
ךלאסז:ישףבה,בד~ף~יהמתים!אתוהערהערפל'מערפףל

מ~קף~ה, ת~·~זכן iiרי' p:לא i ·א~~ד ·-סד~נ~לא: ·:.:ף~;אסד~נף
 ה~~זtpידערי p:ןנכמףת;:זןה.יסזpנכ~ז:י~ףלי ry ~א;3כנף~זכן

:פ;ל~ירזtpידערי p:נכמףת~ים! qא; ה~~ ...א;נ:וףא;ם~ים
~רף~ים~~~ריםנף~ינף, qנכ ל;: '~~;שסל~ף

~ת~ר /oןסגף~ף.~י~רי~לבנכשף~ל .סמףדןז:ימף~תלף
ןנכ~אףךהס~ב;~ים~יק;~יןן.ס,:ה .ה~לך~ר~נףי p:ד ry ~ ף~~
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ף~_ך;הס;~ל~יה:ה ,~ן~םק;ךה.~ה:ד~נףלאה. rלי~י

ד;ש. wסלגףף~ה /oס~~יןס~א;~~ים~~שף~יםד~~~יןלסז;ןד~~~ין
ס~ד~ה,ל r ~~ל r1הד~ר~ף. 1P~י 9 :לאס~ד~ה~רח.יכל

רף wryס~~דךת.,ז~יסנרנףה;-~יף /o ~י;;ה p: ה~~ד~ז ,הל~~~ ryן
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א;נ:וי ה~~~pזגףף"לין~~ךנכ::דרנכלף~~נכגף~י~ףן~ב;ס· ~;ב;
 ה:,ס.זpןנף.ס~~תן~~ןנכה~ע;ןךנכ, ryד~רנכ···ןלףס~לב".ע.ץ ל;:
q ן~םל;ם~, :p זריp~ q .ז:ו~לל;םry חידה ה:ח.! .ע.ץא;~דם~הo/r ה

:~זקירףאףליד~י~ינף. ם:~ /oס~ליל;ת~יןןה pססחבףרא;ת.ה:ה
ס~ש;ךה,א;ר ה:.ח!זpןף.ה ryס~ב;א;ת 6~זכל;נ;תרים rסע.סע.;~ים
ס~לר~יל /oךנףןסך~הס~~ךה,~~נכחז;ן ryry~תף~ת;ב
זpש;~זכף~ךדריםים, ~~~סן~סע.~יםסמ;ךיק,נ"לא;נ:וףג:םג;

~יל"נא;~ףגג; qן:א;~ףגג; qן: ...~יר p:סן~ן~ם~ל:כ~ך~ר
יר ry ;:רזכןלאר;ן' f ~ל;ס:הזpלא

~רנכ /o~רנכ /o ~~םנכלףי.~ין-ן~יןה:ה .ח~~~~ל !ר~ /o י:1~ל
.ח:ה 'ן~~םי~ל.נף. ry~תנכ 9ןסדא;3כנף;~~רנכנכ ry ~~ן~םא;3כנף.

~ל ה.:ח! .ם~;צק~~ת~ים qסכ;זp~~~יכףרי p:ןזכי·~ת,ך~ת·זכי,
~~לם

כל p:ע,ל.המח~ף~י.~~חף~ף~ד fממן~ן ע~:לא .~;ב~ן~ךף~ר o/ryן
רי p: ף~ן~;כ"ל p:;ק nךח:.הקד~נף. ryזpמ~~הסלל v~נכה~י ף~ן~;
~י;ם~ליףל;ם /oסזp~ה. ן~~ך~~ןף~תד~ה /o~מזp~ך~ה
 ת~~ס~זpז:ו~ע;ךר ם;~~ף ,ף~;מף~י;םל;ם, /oמ~~ךץהףלך~ף

חי!המות
- •:ד-

ע'נאיםחמדהמוחמרמערבית:

 2.12.2000ביירות,ב"אלספיר"פורסם
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סמכנףדמףעלהפנף".מתיםאםגםח!זיםעוןח~רנן
 :ז-ז:- ... . ...- ·-

ך! tכדז;נף~תלנףוהארא;תנףנחה
: •• T •• T ; T • T • 

1
 (ו:

:1 
;ךף. 7~סה;ןף 7~סהחנ:ו~דםחףש

Q פ:ב:.~י~ף rf ז;נ:~יםq פ;אע,ל.ה ,ס~ל;ו 7לים~
 ש~~ה;י ,ס~~ן ח~ז,~~למ~ך#ן;ן;י

~ינ:יןבע,ל.ה ...:ב~ךי;ן-~ךף~נף

~ q ב:ן~יך~נףף 7~תףדה~~נף~ ry ךת~ 
דב. w:בtי~לתז;נת;ך ם:~לנףחבזפ,בר:
ואכףבדמף,.הרינההתשףבההזפתים!אתהער
 : T : T : Tד~~א Tנף ryiךלא ~.~•ףףנ~ן qל~

א;נ:ינף. ,א;פ~~סה,~םן:ב~נ:וים,ז:יח~תאתבמבחןלהעמיד:פדיאלא
 .tידע ן~~?ת.;מף ~~~כנ 7Pספ;ך_ם_ 6 :ק~~~

~דע ן~~?מףתנא:בדף! ה~~~י ...נא:בדף ה~~~י
 ,ףנ~ל~~ ל~~:ב~ל.אל~ף~ךןה ט~~~~יך

ןד;~בדע.דן

~פ;אסשףב~א~ל:בץp~~עףת.צףןתלף
ד ry:ב~ת;ך ר~~ב: ף~~~תגף~ף.~~רי~ל

ל~ב;~ים~יק;~ין:ה. Qלן;ר~~ה.ר·-~ת~
 ,ועדשהידהיהבליל;ת..לעריםתפארת

 •• T T • ••-:-~~~ד i~ר 9."קל~ת

:~םרנףז;ניאפ;א?נכחשלאדיםשלשהבאילף
 • •רי q •?זףל~ףךךנף ryw; Tז;ני:?זףל~ף
ףז;נןא;ך ryז;נןנ;לךס .ם~ ףנ~;ק~~נ;לךס
מיזפניםנגריםהיינףהיהואכףהאש.

. i םי~ל~,~צףר. ~ n ן~םדא~i .דח~.;לדףתw דףא
 *ל~י~ה ל~~

לא~םןנף. w ~לא~נףן~ףדס w ~לא :ר~;ל~נףע.נ:וידים ,;ע
~קריבגף~ףן~תל;~~ז:יין:ב~tין ר~~:.רד
w .ית~ry הףבה;יזףל~ף~ך;ן~יןן~

 ,;עפעמים:פזפהה:פלנ!ז;ת.ילדה;יהאלהים.
•: : T • •: •: • T - -T -T : • 

חי!ואתהתשףב
T T - : -

אמונף:פלנףכף.הפגיעהעלהתנצללאאיש
 'לנכל:ן.~ךנףף Qryן :, iנןמהיינף-~ל"לר;מי:
~חינףה;יל.~ת·ק ~·:ב~ןנף~נף iב~ל~א~םל.

:קךה. ר~~~ת:ד~נףלאלי~י~ה.
ףמפ!זס.נדיבאפ;אהיה

:-•• •• • T T',, : 

~~אפ;ך~נףה;יל;ךף,~סהחנ:ו~דםחףש
:ב~בף~יםאנףהזפש;ךךים.לתה;םמעלהיחידה"

 .תףנ~~~ז;נ~ף·ז;נ;ק~ים .~.םי~~סב:גב;תעלהנרדמים.
 ן~~~ ה.: qליחףת: /oןלת 7לש;~ ן~~~~א T ה~.~

 !ן~~~ ה.: q ,ת;פ:ב:ל~;ד;ת

ם ry םי~~;פ:ב::ברי ?ש.ח~~לאריםה w~לףד~ילף
~#ע.נף ה:. Q •ר;ן qס~~י~~נף~א ה.: q~:ךיף.

"ע;ןפףס~ל~~יתב~דריר;ן qס~

שורבמזלוצפופהגדולהכוכביםקבוצת *

~~לם~~יןלףל;ת p: ~~~ז;נין~סז;ן~~ז;נין ,;ע
~ךח.י~לךש. Rס~ן:בגףףרףם ry~~ין

ב;ךף p:~ס 7רים ry #~יןס~ן~ה
 ףי~~~~!ז;דה~ה fןת;ד~ה 9חס~ן~ה~לה
?ס~ירנף ש~#~פ;אע,ל.ה .ה~:ב:~ך#~נףה;י

 .ק; nך ב~;פ:לח!ל.י
~:דרס P:~~סנףי~יי~דס ry .הל~~~~להא wה~

י w~ר~ליא;נ:ור Q :~ב:גףףלי:ש." :בתא~ר
אזדנ:ונ:ו~ל.התקףם ...תדבראםהריהצלב".
בןםי /o #א ry ~דא~לל;ם: ry ~א;ת;םל;ם-ן~~ל ה~.~ .ףנ~~~

מ;ךךת.חיןה ה.: q .ע.ץ.לאך~ף

Q .:דא הQ ל~~יןמף:ה 9:ב:בק~רן:ת; ry י
:ז;נז;יירף~~שרהע.קריםהענניםלבינינף.השמים
ס~ש;ךה •א;ך ה:. T 6ע,לה+זב~ Tדףי ~ ••י.ח~~ ך-;ת~
~ח.נףךה. J ~ f:~נכח~לסז;ן ,ry i ~ב"ף~ת

 .ר~:ב:~דרך

ע.ץ:בזפ;ךיק:~ל~ףגג; ry :ס~ה
l ~~שא;נ:יםףך~רים ן;~ ry 

 ...~יד~~דר~ן r:בלפרענףתמעלהפרפר
~ ry ;י~לגג~i ין~T ;לא•~ךשףנךi ר;ן~

נגה;ת.ירחולא
: T .. -: 

~יןדא:ה. J: !ח;~~~לתף;ס!דא~ל
~םן~ףא;נ:ינףס~יסתף;ס~םן ryסלףי.ל~ין
~ן~םי~ל.נף. ry~תדנכםר;סא;תנףתביסתנצח

: --• T T , , • 

נאימשיכףוחי-מת.מת-חינאהיה
•'-•• / T •• -- • •• • : -T 

ci רף~ךם:.ה~נןסף~ם.:פ;ם~יםry .ע,לף~ה . . . 

לאז ry:ב,ז~ז ,~-פ:א. wר~דםד;ךף~אח!~י
:ךף~ל 7:ה ry ~~~ל p:רףם~לע,ל.ה:בח!זףת.דב~~רס~ף ע~:
:ךף,~ל 7:ה ry ~~~ל p:;ק nך ה:. Qינף. w ;דק~~:בט;בח~ףםרי
 .תי~~~ר~ץpפת; w~~לףבהתגלףתזה n°שפכדי
i מ ...ל.יףi ס~ל;ם,~נןירנולך~~בו םר;~·ל;ם

:ב~ןת ת~~ ry ~ל~ח:הסקףםב;ף;!ז;ם~סב;ף~!ז;ם
חי!

גלזמןלאח :מערבית
 2001חורףרמאללה,ב"אלכרמל"פורסם
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 '~! a·aי tג~אלדעיףושיד 1:~ו

סומךששוןמערבית:

ונו'בשיראכף

למריבהסיבהיש<לבטחבנועםרב~שיראבו
ברובהלעברווירהלי>,ידועההיאאיןאבל
ביתילחלוןמבעדחדרהכדורלהפחידו.כדי

ואניארצה,נפלאחרבקיר'ונתקל
הכדוררצחנית.מחוויההצלהבכךראיתי

לידעמדתיאילואותילהרוגהיהיכול

החלון.

אמרתי:התחנה.אלוהלכתיהכדוראתנטלתי
ושכמעטמרובהובשיראבוש~רהכדורזהו

לא,אמרתי:עדים?לךישהשוטר:ענהאותי.הרג
ועודממשית.עדותהואזהכדוראבלבלילה.היהזה

חי.לע.דזקוקשהואענהביתי.שלוהקירהחלוןיעידו
ידיבשתיבניגופתאתלךשאביארציתאמרתי:

מתלא,אמר:חי.עדשישמשכדי

בקוהיההכדוראמר:מה?אזאמרתי:חי.עדאינו

המכשיריםמצילומישהוכחדברספיראלי'
ונו'.החדישים

זעק:מידבריבוע.שטויותוצעקתי:מכעסהשתוללתי
הצטרפתיבכך?ומהאמרתי:שוטר.תהיה

אחדשיוםעדבתחנהונשארתילמשטרה
 .ואמרכדורובידואישלתחנההגיע

שאהבתי.האשהאתשםומצאתילביתינכנסתיופעם

אזהמפתח?אתהשגתאיךשאלתי' ?נכנס~כיצד
מעולם.לקיומולבשמתישלאבדלתחורדרךיצאה

 .יומצאתולאאותולסתוםניגשתיהרוח,וכשגבר

חשבוהשכניםפצצה.שלמ~ךצהלביתינכנסתיופעם
האמינו.ולאלא,להם:אמרתיהפצצה.היאשאני

הדלת?דרךנכנסתלאמדועאזאמרו:והםנשבעתי,

התפוצצהדקותכעבורמענה.בפיושאיןכמישתקתי

האדמה.פנימעלנמחווהם

שרירואתומלטפתללבוחיתהת 9 ~~~

העילפוןשרקעזהרעדהרועדהיהוהוא

מלטפתשאשהמיאבלאותה.עוצר
מתעלף.אינושרירואת

כתפי;אלהיטבמחוברתשזרועיבטוחהייתילא
מברכוכשאניהשולחןעלאותההנחתילפיכך

זהירותגרגרהבריות:(וכמאמרידבלחיצת
ריפוי).סאתעלעדיף

אצלילבקרהחליטהסבתאהמזללרוע
(סבתאאותימצאהולאנכנסההיאההיא.בעת

והיאכנשים)גבריםנכדיה,מפתחותכלאתשומרת
בולטת,בהנאהבזרועימשחקתוחיכתה,ישבה

בידה.ודבקהידמכףנפרדשהאגודלעד
החלוןדרךאותווזרקהנבהלהסבתא

ברקיקה.אותווליוותה
שלוהציפורןלרחובנופלהואבעוד
כנפיים,צמחוצדדיוומשנילעין'חיתה
ידוע.בלתיליעדהציפורבמעוףהסתלקוהוא

רגילשאניכפיונכנסתיביתידלתאתפתחתי
הנחשקתהאשהאתמצאתילביתי.להיכנס
דקות.לפניהמדרכהעלשראיתי

מושב,עלחיתהשרועההיא
נעליה.אתחלצהוכברעליו'יושביםשברגילמושב

שיבוששאירעאלאעיני'למראההאמנתי
אינניושובמזיעשאניהרגשתישלי.המשקלבשיווי
ביותר.הקרובהחפץעלישבתירגלי.עללעמודמסוגל

נעלהמשקלי.שיוויאלישישובהמתינהלאהיא
הדלתאתלסגורבליויצאהנעליהאת

שתשובוביקשתיהאחריהרצתיונעלמה.

לה:אמרתיסירבה.היאאבלמהיעלמותה,
כוונתיאתאמרה:למשהו?התכוונת

הכחישה.היאשאלתי.והמפתח?לעצמי.שומרתאני

עובר-אורחעברעופות-ים.בצידעסקתיפעם
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אליחזרהלהביט.פניתיולאציידעברלהביט.פניתיולא
ביםמביטולאצדאתהואמרה:האשה

ואמרתיהיטבחשבתיאבלרגעשתקתישלפניך?
לפתגםשתיהפךתשובהלהאשיבלעצמי:

שמאחורי.ביםמביטאניעניתי:ומידודור.לדור
והמשיכהחייכהאנשי-שם.שלחיוךחייכתי

להביט.פניתילאללכת.

הרגשהבישנטעבאופןאותיתיאראחדידיד

בנות-תשחורתשלבחבורהמעורטלשאני
להשתנותזהידידיהתחיליוםמאותואנינות-טעם.

ותליתיהמר~האתקניתילמר~ה.שהיהעד
באמבטיה.אותה

הולדתילתינוקת.שהיהעדלהשתנותהוסיףהוא
ההזדמנות.תחלוףבטרםאמהמבטןהזאתהתינוקתאת

מולהעומדכשאתה .מאחורמצופהזכוכיתלוחמר~ה:
נשקפותאינןתכונותנשקפת.דמותךאתרואהאתה

המקורית.בגיוסההבולטותכאלהלהוציאדרכה

עינייםשתיובובראשצדהאדם:אצלהפנים
בארובתה.שקועהמהןאחתשכל

בארנקו.אותןושםמארובותיהןעיניואתהוציא

נבהל.לאהארנק.אתשאידבגילההביתהובשובו
הישן.הארנקתכולתמלואאתלתוכווהעבירחדשארנקקנה
 .בדהאולמצבוהראשוןאתהחזיר ,אחר

ימיןכתףעלהימניתעינואתשםפעם

העיראתעבר .שמאלכתףעלהשמאליתואת
חגוכתפיושעלעיניורחוב.אחררחוב

 .כציפורהעבריםלכל
ונרדם,אפוקצהעלעיןהניחפעם
הימניתהאוזןבחללעיןשםופעם

בשמאלית.ועין

האצבעק~העלעיןשםפעם
בשמאלי.ועיןהימניבכיסעיןופעם
 ,אחדבכיסהעינייםשתיאתשםפעם

מכנסיואתהסירלישוןשהלךולפני
עצמואתהטילאחרכיסא,עלהניחם

 .נמעכווהעינייםהכיסאעל
ויצאבביתהעינייםאתעזבופעם

אותןמצאבשובומבלעדיהן.
צנצנותלידניילוןשקיתבתוך

נענהמדועכששאלהדברה.תכשירי

ביותרהטובהמקוםשזה

התולעים.מפגיעתאותןלשמור

ראהבלילה.הרחובותבאחדעברפעם

מארובתהעיןשלףמואר.חלון
היא .החלוןלעבראותהוהשליך
כדורחיתהכמווחזרהפנימהנכנסה

 .קיראלהמושלך
לצאתהורגלושעיניולאחרופעם,

מארובותיהן

לאמושיעיניואתנתן

קמחשלבשקיתאותןהחביאההיא
ודק.לבן

ברחובלהתקדםיכלהשלאמכונית

באנושיותעליוועלתההמדרכהעלעלתה
להפגיןוכדיאנוש.בנישלכדרכם

מאשמתעצמהאתולטהראנושיותהאת

נערהשלבזרועהאחזההיאנ~מהחוסר
חודשיםתשעהכתוםזרוע.שלובותאיתהוהלכה
המכונית.אתשאהבנערהנערהילדה
 .עבורואותהקנתההיא

ואמרהצחקההיא .אותךאסרס :לאמואמר
אפשרי.הדברשאין

וחזרכתפועלפרחנשאלי.אכפתלאוקרא:הרהרהנער

אמו:אמרההביתה.

זרדיהיהכאילוהפרחאתסחבתזהמה
השדה.ובורותאתלהזיןלפרחתןאמר:ואביוהסקה.

זגרתאהעירבן .)-1945ב(נולדלבנוניומשוררמספר-אלדעיףושיד

יורדשלגאיזהשיריו:בקובץמופיעכאןהמובאהשירלבנון.שבצפון

 .) 1993 (בשלום

שליסודותומערבתניסוייתבגישהמתאפיינתאלדעיףושידשלשירתו

ניקוד).בליכאןמובאהתרגום(לפיכךמובהקיםשידייםיסודותעםפרוזה
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 1:~ו
אהבת-ולאהאיתמר
בןעםפולמוסעולם,
יהודה

קורא?מה

אורייןיהודית

עםהוצאתיאיתמראהבתעומר:דבורה

עמ' 204עובד

איך ,צעירסופרידיעלנשאלגורקיכשמקסים
בעלהשיבהנעורים,לבניסיפוריםכותבים

כמובדיוקשכותבים ,שליהאוניברסיטאות
טוב.יותררקלמבוגרים,

שאינוספרלמבורגיםבהוצאהמפרסמתעומרדבורה
להבותעשויוהואדווקאהנעוריםלגילמופנה

ואיתמרלאהאהבת .גרהבוהקוראאתולהעשיר
משהושנים,כמאהכברהזאתהארץעלמרחפת

זואהבהאבלותיסבי.פירמוסוכלואה,ופניםכמו
המחסומים,כלכנגדשהתייצבההאחתכמדומההיא

היתרונותלכלבזהשהיאתוךנצחיותה,אתמימשה
רקאילולה,מוענקיםשהיווהכלכלייםהחברתיים

והנחותהעניהאשכנזיעלאבושדידלאהויתרה
והציניהמבוגרהקוראגםבא.מקרובשזה ,איתמר

בשגרהנשחקהשלאעולם,אהבתעללקרואנהנה
באגבמתוודעהואכךכדיכשתוךהחיים,ובקשיי

התקופה.שלוהסוציולוגייםההיסטורייםלתחומים
החדשה,העבריתהתהוותעללומדגםהואוכבונוס
מבליבשווקים,בהמשתמשהנכדחובבגילשהיום
הקודשבלשוןשהתרחשלמהכללמודעלהיות
השנים.מאתבמשך

 ,ומחוזרנאהגבר ,אב"יבןאיתמרבירושלים. 1907
חוזרהשתלמות,שנותאחריומברליןמפריזשב

כברשחיתה ,אבושדידלאהשאהב,בילדהונזכר

מתעלמת ,עומרדבורההמחברתגימנסיה.לתלמידת
איתמרחלילהיואשםלבללאה,שלהמדויקמגילה

משוחותזיתיםעיניעםקטינההחומד ,-28הבן

האלה.הימיםברוחבפדופיליה,בשמן-תורק,
כבריהודהבןציוןבןשלונעוריוילדותוסיפור
סופרת ,עומרשכתבהאב•ילביתבהבכוראורראה

אתמשליםזהחותםורומןהנערצת,הנעורים
המעגל.

 ,בארץשנולדיהודה,בןלביתהראשוןשהיהכיוון
הילדהמיר ,אמושלפטירתהלאחרציון.בןנקרא

לעציאמואהבתאתלהנציח-לאיתמרשמואת
אלו ,הוראותיושתיעלאב"יבןבארץ.אשרהתמר
השפהמהפכןיהודה,בןלאליעזרהתיבותראשי

העברית.

הארץומוותיקיאמידים,ס"טאבושדיד,משפחת

האשכנזים,עלהתנשאובאמריקה) waspsה-(כמו
אביונים.והם ,באומקרובשזהאירופים,המזרח

בשםיומוןהמלומדהצעירמייסדלהתפרנסכדי
בכלבעיתוןמשמשהואכיסחסרוןובשל"האור",

שלמהרומניםיומייםפרקיםמתרגםהתפקידים.
העולםחדשותאתווון;ז·ולהפופולריהצרפתי

מודעותמדורומחדשזרים;מעיתוניםנוטלהוא
פיעל-נחמדכמה-המתפרסמים"דרושים"של

לאהובתו.אישביןקודים
כלשפתיעלנישאכבריהודהבןאליעזרשלשמו

הישנהובירושליםהעברית,השפהכמחדשבאירופה
שפתומחללישראלמהרסבורואיםוהנחשלת
הימים,קצרתהראשונהאשתואחותחמדה,הקודש.

שלה,ילדיהעםאחיינהאתוגידלהירושלימהעלתה
הגאון.בעלהשלוותעלסככהמכלויותר
שללעניייניםערהחיתההגדולהעולםמןכאשה

יצאהבססגוניות,צבעהביתהאתאסתטיקה.

"אופנה",טורבקביעותופרסמהבלבושה,מהודרת
היאבטורה"מודה",במקוםהמציאיהודהשבן

עםהעולמיתהאופנהכבירתירושליםאתמתארת
וארנקיםמוינהשמשכובעי ,מפריזנעליים

 .הארץתוצרתעדייןאיןמאיטליה.
שאיןפעמיתחדכתופעהנתקבלההשפההחייאת

אירועבהראווהגייליתהקלטיתדובריורע.אחלה
פלאאתלחקותוניסוהתפעמות,מעורר

האותיותהיגויענייןהצלחה.בלאההתחדשות,
הר'עםיחד ,לענבלמתחתהחךשמעמקיהגרוניות
 ,הנורמטיביכהיגויהתקבלוהמתגלגלת,הלשונית
עדלוסיגלהאשכנזיאמירשאהרןכדרךהקדום,

 ,אב"יבןדרורהבפיהחדשותקריאתהזה.היוםעצם
חגיגההיו ,הדרמטיחובבמשהובעלה ,איתמראחות
הבןחובבבפישרדהלאהפלאלמרבהלאוזן.

סבו.כמצוותוע'ה' ,'אביןההבחנה

"המשוגעכינמצאיהודה,בןלמשפחתנשובואם
משוגע(עודלונדוןירוןלפיהעברית"לשפה

נכנעולאגבירהשלכבודלהשנותןלעברית,
האלישמוראצילותה.עלהמאיימיםהרפשלשטפי
 .ילדיואתיותרועודמשפחתואתהקריבאותו)
וסבאאבאמשקלעלבפתח~מאקראוהםלחמדה
יהגולבביתםהביולוגית).לאמםנשמר(~מא

ילדיעםלשחקמהםשמנעמה ,בלבדבעברית
וערבית,לאדינובצרפתית,לשונםשגלגלוהסביבה,
לירושלים,שבאוהחדשההעבריתכוהניעלולגלגו

ראש.בגילויהולכיםוהם

שנים.מאותבירושליםשולטיםהתורכים . 1908

אתלהםמורחיםורומאענתביהעשיריםהיהודים
כדיוחנופה,שיחודצורותומפתחיםהחמאה,

אותםולשרתכשליטיםמחדליהםאתלטשטש
עשרורקערבים,היוהתושביםרובכמשת"פים.

איזוןעלשמרווסתגלניםותיקיםיהודיםרבבות
אצלוביוב.מיםצנרתלא ,חשמללאנוח.

דוליםשהמשרתיםאמבטיה,אמנםישהאבושדידים

הגברתבשבילאותםומרתיחים ,הבארמןמימיהאת
העיראתשהפגיזההראשונההמכוניתהצעירה.

המחזרהוא ,ענתבישלזוחיתהבנשיפותיה
ריססאיתמראבלבתם.ללאההועידושהאבושדידים

להדהים,וארוטייםחושנייםאהבהבמכתביאותה

שלאמנתעלקלותאותםמרככתבספרהועומר
המיתולוגיות.הדמויותשתיאתלהכתים

ונושלההוחרמה ,לאיתמרלאהנישאהדברסוף
משפחתהושאראחיהאפילועולם.עדנכסיהמכל
חיהחייהכלבמצוקתם.סועדתידלההושיטולא

ולמרק,לכבסידיהלימדהשגלתה,כנסיכהבעוני

דרכואבלחן.רובהשכורותדירותיהעלועטתה
הלך 61ה·בןאיתמרימים.להאריךלאהאושרשל

נישאהשלא 40כבתצעירהאחריווהותירלעולמו
 38אחרי ,כלבחוסרבעקבותיוהלכה 88בתעו.ד

העוני.בכורשבצרפהאהבהשליופיערירות.שנות

מודעיםהיינולאבהתפעמות,תנ"ךכשלמדנו
חצובותמילים-6000כמונההספריםשספרלעודבה

בכמהנחנקתשהבעתנוחשנולאומעולםונרדפות,
חשנולאלהביע,שרצינובכלבלבד.מיליםאלפי

ואחריהםהחיצונייםהספריםהית;ספותעםחסרים.

נוספיםהלכהופסקיוהשו"ת,הגמרההמשנה,

הביניים,מימיוחילוניתדתיתעבריתושירהוקבלה
שעםזרות,מיליםלבהאלואימצההשפההתעשרה

נפשך""ממה .דברלכלעבריותנעשויםהשב
העבריהדםלמחזורנכנסו ,למשלגיסא"ו"מאידך

איצטומכא(בולימיה),בולמוספרצוף,מהארמית.
) stomach ( פלישתלאחרללשוןנספחוכקיבה

ואמרכלותאדמיניסטרציהבעניינילעברית.היוונית
והאשורית,הפרסיתמןהעתיקותהמיליםלנוסייעו

מוניציפליים,במנגנוניםאזכברשהצטיינותרבויות

במושגיםאותנוהעשירוהמדינהקוםועם

ידענוהרומיתומןוארכיב.ארנונהכמוביורוקרטיים

חברתייםבמוסדותלצרכינושנדרשכללהטמיע
אדםבמשמעות"חומו",("קונסול",וממלכתיים

הגענווהגיוריםהסיפוחיםכלאחריו"פאשיזם"),
בעודמקסימום;מיליםרבבותלכמהנניח

אליהסיפחהקנאיתובלתיחיהכשפהשהאנגלית
לכןבמגע,באהשאיתןהשפותמכלזרותמילים

 ,לודומהשאיןלשוניעושרעלאצלםמדברים
ואנגליתפיג'אינגלישכולל ,-100,000מלמעלה

אפרו-אמריקנית.

10 
 257גליון



אב"ישלההכרחייםחידושיוכלעםזאתובכל
הכיראכןהאישהכעס.מןמשהועליובלבינצור
במציאותהעבריתשבשימושהקשייםאתמכליותר

עם Iהראשוןהאוטומובילעםעושיםמההיומיום.

המערבי?העולםאתהמאירהאלקטריהאור
גםיחזקאל:מספרישרפתרוןשליופי"חשמל"
ההטיותכלעםהברקהזושבתו"מ"מכוןמכונית

ואפילוהמרובעיםהמשולשים,שורשיהןשל
למשל."טלגרפו"זמננו.מיצירישהםהמחומשים

נשמההאישהפיחזובדרךויפה,טובכאןעד

היבשות.ובעצמותהמתותבמילים
אבל Iממנייותרלאחילונייהודהבן Iכןעליתר

אלוהים"בחר"שבההשפהחיתהשזויודעיםשנינו
אומריםהמערבבשפותהיוםשעדהאדם.עםלדבר

"חוה"וכךבאדמה.שמקורואפילוושכחו"אדם"
ו"הללויה",ו"שטן"ו"עדן"חי,כלכאם

לפנימחולותכדיתוך"אמן"מזמריםוכששחורים
שורשבעלתעבריתמילהאומריםהםהטוטם,
יודעים.אינםהמדויקפירושהשאתותצורה,

ואלכוהולוערבי)עברי(משקלתעריף Iומאידך
ערביותשהןהערבית)הידיעהה'בתוספת(כוהל
חם.ביתאצלנומצאו Iבעליל
ושורשיהבהטיותיהבעברית,גדולידען Iחילכן

כראחר ,נעליול wקודםאבל ,אליעזרבזהיה
אתההיהודיוהשבטהאלבשפתכיבמקווה,טבול
שלפבריקציהחיתהשעוללתומהלהתערב.מעז

שורשיםאלאהשראהולאמוזותלאמילים,חידושי
לפימתוכנתיםעיצורים,חמישהעדשלושהבני

לשפהשישהלוגייםוהבנייניםוהתבניותהתצורות
אחדהואשלההשורשישהמבנההזאת,השמית
הגובלפלאהשמיות,השפותכללשלהפלאים
אינניהאקדמיהחידושיעלגםפעמי.חדבגניוס
איזולמצואאמיראהרןמצליחכןאםאלאששה,
המילהבמקוםלתוכנולהחליקשתוכלהברקה
שהציעכמו .כימיקליחומרבפהלחושמבליהזרה,
 on callהבנקאיהמונחאתלהמירלמשל

יעלושמיליםעדיףיומי).(פדיוןב"פידיום"
בריאיםהבעהחושילושישהעם,משדרות

שניולשלטט,לזפזפוקליטים.אינטואיטיביים
להחליטשקשהעדחיוניות,רוויימרובעיםפעלים

ואיזההאקדמיה,ממבצרנצטווינומהםאיזהעל
לנו.אימצנושניהםאתהרחוב.הכתיב

התרבותממלחמתלהתעלםשלאהמקוםגםכאן
נתקפוהללוהחרדים.בקרבעורריהודהבןשמילון
מעולם,חיתהכךלתפילה,שפההעבריתבעתה,

וקניותועסקיםחולשלענייניםלעולם.תהיהוכך
קוראיםאקדמיבמינוחהארץ.עםבלשוןלדבריש
שפותשתישלעםהיינותמידדיגלוסיא,לזה

היוםעצםעדהעבריתאתששימרמהמקבילות,

(איךהאחתהשפהעבדיגםאנו Iבימינוואילוהזה.

ואנונענעך)אנגלית,ברקואהודשרוןמדברים
ייאלצושנהחמישיםשבעודעדאותה,מסרסיםגם

נאלצושהבריטיםכמולעברית,התנ"ךאתלתרגם
זמננושדובריכדילאנגלית,צ'וסראתלתרגם

שלהם.המשורראתיבינו

ביקשנואנוהאל.ישמורהחרדים,עםאנחנואין
לאומיתשפהלנושתהיההקדושה,שובליחרף
קונצפציותשתיזמניםבאותםהיואבלאחת.חיה

וזומאודיסאספריםמוכרמנדלישלזושונות,

אנישהריניצח,לאשמנדליוצריהודה.בןשל
מודה .שדבליהוכלהלשון-קודשעלדלוקה
הפרמצבטייםהריחותאתאוהבתואינני .באשמה

נקלטות,מהןהאקדמיה,שלהיוצרמביתהמעולים

שנוסקיםהביטוייםעליעדיפיםנקלטות.לאומהן
שישהתינוקות,מןהשוק,ומןהרחובמןמלמטה,

והואמשעשע,שיבושאומטאפורהאיזותמידבהן

להטוטיהראההיומיום.שיחשלחיצורךעלמשיב
כיסיםעם(מכנסייםדגמ"ח""לבושהאמירגפישל
גונט""המגנטשאמרהזאטוטבניאועבר),מכל
פיעלואףזאתובכלשופך","המשפךמשקלעל
שכולהסבתוחייםשלמלשונועצמךתמנעאל Iכן

אתבזמנוכתבמו"סמנדליומרגליות.חושןאבני
תקופתשלהתנ"כיתלאהמושלמת.העברית

גדולשלוהמעוגננתהמעוטרתולאההשכלה,
שפתעלהתבססהואלחיקוי.ניתןשאינו Iסרפדינו
לפברקהזדרזלאחדשלביטויוכשנצטרךהמשנה,

דוגמהאיזה.ועודכידוע,חילוניהיההואואףאותו.
החדשהמהיבשתהגיעוהאדמהתפוחיתספיק:אחת

"בולבוסיך"המילהמופיעהבמקורותינולאירופה.
מהו.ודעישאיןמעוגלתצורהבעלירקאוכפרי

להשליכהאפשרשבנקלמיותרת,עתיקהמילההנה

ולאספרותגאילשו Iמנדליאבלהדרך.בצדי
שהיהודיותשמע Iמיובש-אוזןאקדמיהלשונאי
אמרפירה,מהםומוחתותבולבעסבשוקקונות

העתיקוהבולבוסיישמר'הייריהצליל Iבלבוהחכם
עדכנית.משמעותיקבל

הרבהוגםאדמה"מ"תפוחייותרקצר"בולבוסיך"
שלנו'האדמהתפוחיאלהבמקום:להטיה.נוחיותר

השםהטיותגםשהריבולבוסינו.בפשטות,אפשר
החסכנית,העבריתשלהמובהקיםמיתרונותיההן
הבולבוסין?עלהאדמהתפוחשמישבמהאז

 .העתיקההשפהעדכוןאמרהמנדלישלהקונצפציה
לפחנשכחה,שהוראתןמילים,להשליךחבל

משמעותןאתלהעשירהראוימןההיסטורי.האשפה
הכיהלבכאב .החדשהבמשמעותןבהןולהשתמש

ומאזהמקוריות.המיליםבארנוןמקורושליגדול
עבריותמיליםעשרמתוךחוגגת,בכללשהבערות

המצאותהן-8הושארמקור,עבריותהןשתייםרק

שיבושיםאוהאקדמיהיצירותאוהרגע,בנות

למילהלהעניקמוטבלאכלוםלהם.שנכנעו
שתהיהכדיקרובה,משמעותתוספתהעתיקה

תרגיליםמיניכלבמקוםעכשיוגםשמישה
לשוןאללהחדיריהודהבןכשהחליטוירטואליים.

נוחהמילהלויצאהמברשת,המילהאתהתנ"ך

 + 43בעמ'המשך +
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לחףך

האבבשםדיברגלבעאמירהאיל,הואהעקדהשלהאמיתישהגיבורכתבעמיחי

שיצחקיודעשובהואנדז'יהעלים"עלדמיוכבר /בני'הנשחט,אני"זהוצעק

גלידה.לאכולאותוולוקחהאחרתואתהאחתאתאש,לנחשיכול

אתלוולשלוחרביקוביץדליהשלשורהעלוריאציהלעשותאפשרהזהבמקרה

וניל.לותןוניל,הרבהוניל,רוצההואהבאה:ההודעה
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אסופת jרולא
"זכרונות"

שיריםהזכרונות,ספררטהאוז:אריאל
 , 2001תשס"אירושלים,כרמלבהוצאת

עמ' 62

מהלוךמראה-עינייםטובמקרהבכלאםיודעאינני
היפהבספראותיצדהראשיתאבללהיפך)(אונפש
האסתטיקהלמחברו'ראשוןשירהספרשהואהזה,

בדרגההמעוצבתהעטיפההחיצונית,שבצורתו

בר-דיין,יעלשלידיהמעשהשימת-לב,שלגבוהה
'כרמלהוצאתשלהביתמעצבתכנראה,שהיא,

ירושלים'.
הכותרת:תחתהמשורר'שלההקדמהדבריושנית,
הואזוובהקדמהבפרוזה";הקדמהטעוןשירה"ספר

אתבצטטו ,"ה~י~;מ~~"ההיאהזכירה,עלמדבר
~ Q התכווןו"אוליבנותיה,הןהמוזותכישכתביודוס

מפיהנצחהדורשיםלזכרםשראוישהדבריםלומר
לשירה,קודםלזכורשהצורךומכאןמשוררים;
 11 •הזיכרוןלמימושאמצעיהיאושהשירה

לעיתים,היא,שהשירהלכך'מוסיףהקטןאניוהייתי
השיכחה.אתלזכורכדיאמצעי
 .הזיכרוןעלספרהוארטהאוזשלספרו
-הןהכרחיותכמעטחשובות,שבזיכרון'דומה,

שנתחבואלוסגול",בלורדשרשמתי"המילים
הגלים,אללים,שנזרקהריקהקולהשללפחית

"כעכבריםיבכוהמיליםאךותיסחף,תצוףהיאשם
ינטשו".לאאבל /נטרפתאניחבבטן
-שהיהשמהכדיהזכרונות,מןכמהבאיםהאם
השיריםבאחדשנכתבכפיינטש,ולאולאיסוףיהיה

מי"וישירושלמי':'שלג-בספרהראשונים
ינטוש",אויישאראםושוקל Iחייוכלעלשמהמר;

מקצפת"עץכמוילדותמראהגםהואהזיכרוןשהרי
כנראהוהואלזמר'ממשיכיםעדייןשילדיםוסוכר"
בהקיץ'כחלוםאוכחלום,ומשמעותיחוזרמראה
 .ואיננו-לפרוחלגוז'שיכול

אומריםכאשרלהתקייםיכולהזיכרון Iאוליאו'
במילוליותהמשוררית,באמתבהקפדה,אותו

לו;קוראואניקל;עפיפון"וביתיפשוטה:

זרים." םי~~~ק~בשבעים

הקצרצרה,המובאהלקוחהממנו.זה,שירואגב,

~-
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וזרטהאאריאל

חזכרונותספר

אפלסרטשלמו,צבים

לנערהמתוקיספורעזיז:ליאור
-המאוחדהקיבוץהוצאתישאהבתי

'הכבשהסדרתקריאה,סימןספרי

עמ' 124 , 2001השחורה'

בספרהקצרים,הסיפוריםבקובץביותרשמרתקמה

שרחוק,מההואהכול)בסךעמודים 124 (הזההקטן

שבסיפוריםהמקצבפרוזה:מכתיבתכלל'בדרך
-סגורבמקוםאופתוחבמקוםמהיר'אואטיאלה.
לרשותהעומדיםכשהכליםמדויק,הואתמיד

'סינקופות'ומעיןפרטיםעלהעמידההםהמחבר
לשפתכרגישטבעי'באופןשהואמוסיקליות,

בהן.משתמשהדיבור,

בצמדכמומרגיז,שהואופעמיםוחכם.מדויק.מקצב

פעםלאעצמועלהחוזר Iבספרהשכיחהמילים
השד-יודע-אוכפניית-חיבה,אומהירה,כהתרסה

"בן-זונה!".לשם-מה:

שהיא(איטליה)המשוררנולדבההארץעלמדבר

גן".ארוכת-ער"כספינה

קסומיםרגעיםכמהליהזכירשברוחויפהפה,שיר
בכתבהלמשל.דאב,אסתרשלבשיריהוחד-פעמיים

לשמןשנדבקו'אניותעלמדברתהיאחיפהעל
כותבהטל''איהזהבשירורטהאוזואילוהמפרץ',
כסירהשרועה;נולדתיבה"הארץיפה:בפשטות

המזח".במיעצלה

אוריאליסטיסיפורהביתה",חזר"הואהסיפור
(עלומגלהלביתוגברחוזרבולהיות)(יכולחלומי

במעיןכתוב Iבובוגדת(אשתו)האשהאתכורחו?)

ומגלים,ההולכים Iאפלסרטשלאטייםמקצבים
פרטיאופרטי-דירה,אופרטי-עשיה,זה,אחרבזה

"הואהרכב",מנועאתכיבה"הואהשתקפויות:

עמוקה",נשימהנשם"הואהעור",תיקאתלקח
כפתורעללחץ"הואדולק",אורראה"הוא

מבקשוכמוהאטילמקצבנכבשוהקורא- //המעלית
 1לחלוטיןאותופותרהמחברשאין Iלפתרוןלהגיע

נשאר.המתחרק

השטן",עם"פגישהאחרשבסיפורכשםזאת,

שלחייהםעללמדינוגהסיפורהואשבכללותו
הומוסקסואלים,סמים,מעשניזרוקים,צעירים

שלזיגזגיםבמעיןעשויהתל-אביביים,בשוליים
כי Iהעיקרזהלאאוליאךונו',ואתנחתאעליה
והגיבורים(הנלוות)הדמויותכלשכמעטדומה

החיים,במרכזשאינןדמויותהןכל-כך)(האמיתיים
בסיפורכמוהעשירים,הבורגניים,הזורמים,החיים

הזההזכרונות"ב"ספרהמצוייםמעטיםלאשירים
ולמשפחות,למשפחהלנופים,למקומות,מתייחסים

פונהבוהמשפחה','מתיהמרטיט,הנוגע,השירכמו

סגלגלות/במסגרותהמצוייםהמתים"אלהמשורר
בהשישפניהונו',ספרים"מדפיעלהשידות,על

"פולקלוריסטית":מעטואוליהיסטורית"הסגרה"
אתה~לה,אמרתםרק"לו
הגעתעכשיושרקהמסתוריסבי

סהרורי Iחדריקיראלשחורהבמסגרת
נכנע Iונבהלוזעף
למוות,אולצלף
חביביםגליצאיםחבורתואתם
ביציםסוחרי

השבתביוםהצילוםיוםאתשחגגתם
עינייםועצובתשחרחורתורשאיתסבתאואת,

 " ...סיציליאניתכברונית
יותרישבירושלים')לטייל('בואואחרבשירגם

רבינופיםלתאררצוןמאשרלזכורורצוןזכירה
"ברחובודרכםמעטים,לאההקשריםאימאז'ים.

ברמזורים;האורבהתחלףג'ורג',קינגפינתיפו
שלסבךעלנראהבלתינהרחוצה;נחפזהמון

חושב-נזכרכךחוצה",ואניבלתי-נראים;גשרים
שנסוגוהמיםעלשבעיר,סתומותבארותעלהכותב

ולפנינהר?מהושואל:הואובלבו Iהשרלטןמברינת
 /נהר?בליעירתיתכן"איךמקשה:הואכן

 " ...~בךה Q~ןבלינהר;בלאעירהיאוירושלים
 . . . . .ילדותולעירהחזרהוזוהי

שיריהזה,בספרלזכורכדאימעטיםלאשירים
פרקים'בשניעיוניתלא'מסההקרויושיראהבה
בשירלסייםברצוניאךהנפש''שםבשםושיר

'נאמנות':הנקראוחזקמקסים

שחום-העור;הצנוםהנערהתנכ"י/החיות"בגן

 /החיותולמלךלטווסבזערבי;שלחיהאיפהשאל
חמור".איפהגמלאיפהשאל
 • .נזכרולבטח Iשאל

מאוהב,גברעל-ידימסופרהואלעיל:הנזכר
מונהשכאשרלספרהיודעדנידני.הואשמושאו

שמתהישראליתקולנועשחקנית Iזילברשטייז
בןהואהיהלעולמה,הלכהסמים,שלממנת-יתר

הואעתהבנשמתו.התגלגלהנשמתהוכאילושלוש,
את"מציצים".שלהכוכבתעצמוהואעתהמ;נה,
בגןפוגשהוא Iהערביבאדרוביניהם Iחבריו

ואולי Iזכרממיןזונותשלויערוםמקום Iהחשמל
עםפעולהמשתףהואבאדרזונות.דווקאלאו

כאןובכלל' Iלמדייראהדמותומאידךהשב"כ,
דמות •אחרשוליזןאו Iיהודי Iערביביןהפרדהאין

"חלומית",היאבסיפוראחרתומשעשעתכואבת
-הראש"עלפיאהעם Iשמןארבעים,בן"גבר
למסיכותמתחתמסתתרמהאך Iאוליקומיתדמות

מציגשעזיז Iכאחדגירתוטוקומיות Iהללוהאיפור
 .ולשונןנפתוליהןעלאותן
אחדיםובמעברים-בקובץהחזקיםמןהואזהסיפור

ז'נהז'אןשלהפרחיםשלפבדונההךנזכרתישבו
שמציגהאידיאיתבמהותלא-בנרטיב(מדובר
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שהופיעבספרוןהבדלותאלפילהבדילוהן'ז'נה),
כברוהוא ,-60הבשנותרבות,שניםלפניבארץ
ש.ו.ב.רינהשלספרהזהבינתיים,נשכח
מןבפריצהבעזרתו'אזשהפתיעאים, pהדוו

ארצישראלי-ספרותיקונצנזוסאיזהאלהשוליים
היהשקשההיטבזוכראניריאליסטי·'לאומי',

כל-כךלאליד.מידעברוהואזהספרלהשיג
 .עזרתובגללאםכיטיבו'בגלל
מוזמןמהםבאחדכולם.הסיפוריםאתאמנהלא
אירוניסיפורבתו'לחתונתושיכורגרושאב

שלו'בדיאלוגיםובעיקרובלשונו'בסגנונו
לחזרתו'טריגר'מעיןהואבסיפורכשהחתונה

כאן.איןאהבהאךהמשפחה,לחיק
-בהםבראשוןוב"זהירות"ותיקים"ב"חברים

מתהווהבראשון-למוותגוססיםבן'ובשניחבר'
תיאורבבית-חולים.חבריםשנישלמאולץמפגש

דיאלוג Iמרגיזכמעטכואב,מבודח,ריאליסטי'
הנוטהארזביןה'פינג-פונג')בסגנון(כמעטקצבי

החבר-הכי-טוב-ובין-למוותעצמוהמכיןלמות,
מןחברהמירה,שלבתיווכהלביקורשהגיעמאז,

הרגישהבוודאיאבל-ורכלניתשמנההכיתה,
ארזשלהטובהחבר-הצפויהלהלוויהמכולם.

עלאםמספרת"זהירות",ובסיפורהגיע.לא
"גורלועושההיאהסוף,שלקראתהגוסס,בנה

מסעיריםוידוייםכאןיש .מפוארבמלוןטיים"

rנ
 ז') llל•אןך

מתוק Jסופו
ונערה
שאהבתו

 .ר•ארjדסימןספר•זזהמאווץזהק•בצאחוה

מונעתלאאומללותהאבלבגידותיה,עלשלה
לאשעליהארוטיקהפיסתעודלמצואממנה

תוותר.

הסיםהמהיהראשון-השניספרושזהועזיזליאור
שהשפיעוההשפעותכלעם--1998בהופיעשלך
וג'קובוקובסקיכקארבראמריקאיםסופריםעליו

וסיפוריוייחוד'בעלצעירסופרהואקרואק,
עלמעידיםהאירוניים,גםומשעשעים,הכואבים

 • .ודאיסיפוריכשרון

כן-שאזלמשה

למולדתגעגועים

ותרגום):(עריכהאלעד-בוסקילחעמי
נובלותשלושהאחרים,החדרים

סדרתארצי,חדהוצאתפלסטיניות,
עמ' 251 , 2001גשרים

בפרטהפלסטיניתוהספרותבכללהערביתהספרות
כמהבזכותורקהרחב,לקהלמוכרותשאינןכמעט

שלהםייצירותאטאטנחשפותלדבר""משוגעים
סומך'ששוןפרופ'בשירה.והןבספרותהןשכנינו'

מהמוביליםהםאלעד-בוסקילהועמיעריידינעים
זאת.בחשיפה

הןבורילצמוכרותהיותרהפלסטיניותהיצירות
 ) 1984מפרש,<הוצאתחביביאמילשלהאופסימיסם

מולדתללאאיאדאבושליצירתוהומחז'שאף
ילדותוימיאתלראשונהשחשף ) 1983(מפרש,

חזרתיעריידינעיםשליצירתועירו;מיפווגירושו
יצירותתרגםשאף ) 1986עובד,<עםהכפר,אל

חייליםהשירהספראתגם<ערךאחרות;פלסטיניות
שלהאחרוןוספרו ,) 1988מעריב,הוצאתמים,של

(אנדלוס,לבדוהסוסאתזעבתלמהדרווישמחמוד
ושירתודמותועלנוקבויכוחמחדששעורר ,) 2000
והתודעההחינוךלמערכתוחדירתהדרוויששל

הישראלית.
לחיפה","השיבהשלושהנובלהכנפאני'ע'סאן

וההוגיםהמחזאיםמהסופרים,הואזה,בספרמופיעה

ישראלית);בפעולה-1972ב(נהרגביותרהחשובים

הישראלי-פלסטיני'בסכסוךלרובמתמקדהוא
זאת,עםיחדהעמים.לשניהטרגיותותוצאותיו

בכללותההערביתהספרותאתלחקורהרבהכנפאני
הערביתהספרותמקורפוסחלקהיווהוכך

פתחימחפוז'בככג'ייוצריםנמניםעמההמודרנית,

ואחרים.דרווישמחמודקאסם,חכיםאלעדבע'אנם,
בשנתנכתבחיפה")אלא("עאידלחיפה""השיבה

ו"פתיחת"הימיםששתמלחמתלאחרשנתיים , 1969
הנובלה,שלהלוזזהואמנםהישנה.המולדתשערי
סעיד .קפקאי-סוריאליסטיספקאמיתיסיפורספק
בעקבותמסעעורכיםספיהואשתוח'אלד)(אבו
הישןלביתםברמאללה,החדשמביתםהאבוד'הזמן

החלומות,בעקבותמסעהתחתית.שבחיפהבחליפה
בנםבעקבותמסעגםאךוהציפיות,הזכרונות

המלחמה.בעתעזבשכח'לדון'
כפיהמלחמה,מאורעותנחשפיםהדברים,במהלך
 ,-1967בהן-1948בהןהנכבשים,אותםשראו

יאוש:ספקתקווהספקהיאהסהרוריתהנסיעה

[חיפה]אותהשאראהלעצמיתיארתילא"מעולם
נוספת."פעם

<עמ'אותה"לךמראיםהםאותה,רואהלא"את
94 (. 

סעידאצלנתפסתהמלחמהלאחרהגבולותפתיחת
וכלכלית:שלטוניתכאדנותכפטרוניות,
מכםטוביםאנחנוכמהוראובואו"בבקשה,

לנוותילהלהסכיםעליכםמכם.ומתקדמים
 .) 95<עמ' " ...אותנולהעריץלמשרתים,

תולדותמראשיתלמעשהאותנומלווהזונימה
מתואראלםנוילנד'הרצלשלביצירתוכברהציונות.
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בזרועותהמקבלונכנע,חלשכיצורבייואשיר
פיתוחהארץעלשיביאוהציונים,אתפתוחות
ושיחותיובפגישותיובן-גוריוןדודגםוכךושגשוג,

ערבים.מנהיגיםעם

העריםרחובותבשמותכנפאנימציגהארץייהודאת

אתכמייצגותהדמויותואתעברןכלובמחיקת
ספיהסעיד'חוץ"'"פליטיאונפקדים"ה"נוכחים
כפארםפנים"ו"פליטיוח'אלדה,ח'אלדוילדיהם,
המבקריםוסעד,באדרובניו,למיאאואשתוא-לדבה

תמונתאתהישןבביתםומגליםכיבושהלאחרביפו
 .בנם

בעינינואבלבעייתכם,אתתפתורלאהתמונה ... "
<עמ'אליכם."שלנווהגשראלינושלכםהגשרהיא
119 ( 

מתונות,יהודיותדמויותלשרטטמנסהכנפאני
נכפתהוהמציאותגיהנום,מדוריהןגםשעברו

והופנומוארשהעלוורעייתוגושןאפרת .עליהן
בעת , 1948באפרילוספיה,סעידשללביתם
כדיהנמל'לעברפליטיםבזרםנוהריםיםוכשהאחר
 .לעכומגורשיםלהיות

'החזיתכדוברששימשהמחבר'שלהסופיתמסקנתו
העתוןשלהראשיועורכופלסטין'לשחרורהעממית

מקווה"אניומקשה:קשההיא<המטרה),הדף''אל
<עמ'שנעדרנו!"בזמן ...הלךכבר[בנם]שח'אלד

רקייפתרהעתידנכשל,לעברהמסעדהיינו ,) 129
 .העברעוולותכנגדלמאבקהבןשלהליכתועם

האבסורדאתמייצגתלחיפה""השיבההנובלה
זולתנובטרגדייתלהכירהסכמתנואישבסכסוך'

הפלסטיניוהלאוםהפרטבזכויותמלאההכרהובאי
יחסיםויוצרותבזוזומתערבבותהאוכלוסיותוכאשר

ומלא,כןשלוםהואוהבלעדיהיחידהפתרוןמוכלים,
והסתייגויות.התניותכלללא
שלהאחרים""החדרים-הנוספותהנובלותשתי

שלהקדחת"ו"ערבותג'בראאבראהיםג'ברא
אתהעורך'כדברימייצגות,נסראללה,אבראהים
הראשוןהשונות,הפלסטיניותמהפזורותהיוצרים
בירדן.הפליטיםממחנותוהשניהמערבית"מ"הגדה
הפלסטינינחבטדווקאמתמקדותאינןשתיהן
החברותאתהמעסיקותבבעיותאלאהצרוף,
קיומיות.אנושובבעיותובהרחבהבכללותןהעריבות

• 
יהבדן
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 1:~ו
תנאיעלשחרור

עורך:משחררת,האהבהטלשיר:רחל
עברית,לספרותעמודיםשוורץ,יגאל

עמ' 203 , 2001ביתןזמורההוצאת

בלהפונההעלילהשלהמרגשיםהרגעיםבאחד
לעבוררוצהשהיאלוומספרתהיהודיהרופאאל

הרופא,אהובה.נמצאבולמחנהאחר'למחנה
לתפורמנסהטוב",דובשלכפתורים"עינישעיניו

מחטבחלומהודוקרמציאותבחוטיהמצבאתלה
שלבךיודעת,"ודאילה,אומרהוא ,"תא"חלודה.
ומצמיחהמקשיבהבלהלרסיסים",להתרסקעלול

לעובדות.מעללרחףלהשאפשרוכנפייםלעצמה
מכןולאחרתגידהיאזה",כלמעלמרחפת"אני

מההיגיון'משחררתמשחררת.האהבה ... "תוסיף:

אחדרגעעודרקמהפחד.המחרידים,מהסיוטים

מרחוק.אותולראותאפילואחת.פעםזאנק.עם
לה.משיבלאהרופאאותי",רואהשהואלדעת
שבהםרגעיםישההישרדותשבמרתוןיודעהוא

מדדשהזמןרגעיםישהסטופר'אתלעצורצריך
הרגש.מחוגעלאלאהדקות,חוגעללא

דליקי.גולדההןשצלעותיובמשולשצלעהיאבלה
מתחילהזההמשולשצמחבוהגיאומטריהשדה

לאדמהנמשךפולין-רוסיה,בגבולקטנהבעיירה
אחריהשריפהאבקבריחומסתייםהנאצית

בצבאשבויותהןבילדותןנגמרת.ההיאשהמלחמה
מעבראלחייהאתלשדרגרוצהבלההחלומות.

שבגרונההתוויםשסולםמקווהגולדההעוני,לקו
גווןעודשהיאבטוחה,דליקילזמרתאותהיהפוך

משפחתה.חולמתעליוהעולםשלהאדוםבקטלוג
כלנערצת.אחותישלליקינכה,אחישלבלה
ולהצמיחחייהאתלחיותחיתהיכולהמהןאחת

םלשיווחל

 ~יגQt 2ד~.עבrנ

כדורכמוהוא"הסבל
שלג"

הואהזהשהעץאלאהגורל.עץעלפרטיענף
וכךלדעת.אותוחוטבהגרמניוהגרזןיהודי

עדאותןלוקחתהשלוש,אתהעלילהמערבלת
ידושולחתבעורפןרעהרוחנושפתהקצה,

אתלמשוךכדיראשןשערותקצהאתשתתפוס
לתהום.מושלךשהואלפירגעגופן

הטעוןבשדהאחדמוקשכזאת.עלילהלנווטקשה
רחלהעלילה.אתלגמדהכול,לפוצץיכולהזה

אצבעמכוונתהיאהזה.המוקשאתעוקפתטלשיר
מהםלהתחשמללאנזהרתאךעצמם",ל"דברים

והסיפורהאיפוקשלאשתוהיאהזהירותהסוף.עד

טלשירבדרכו.ללבנוגעהזהמהשידוךשנולד
שבהתזמורתמולהסופרשרביטאתלהניףיודעת
זאתולעומתהגורללתופיהווליוםמונמךשבה
כך'הבמה.מקדמתבוקעהאנושיהחלילשלקולו

דרכיאתלהפוךאפשראבסורדי'כמעטבאופן

עליההעיקריתלאוטוסטרדההאהבהשלהעפר
הםלרופאבלהשאומרתהדבריםהעלילה.נעה

מכירים,הרופאגםואולישהיאהיחידההתרופה
אהבהבלילמגפה.הופכתהנאציתהמחלהכאשר

אהבהבלימשמעות,המחפשלאדםמשמעותאין
ייעלמואהבהבלייותר'גבוהיםנראיםהתילגדרות
"מטבעותעמיחי'שלבלשונולהשתמשאםאפילו'
מזה:יותראמא".לנושהורישההאחרונותהחסד

מהגורלהעלילה,לגיבורותיותרחשובההאהבה
אבלהתפשרויות.תהיינהברור:ושיהיההיהודי.

העלילהברירה,תהיהשלאאחרייבואואלה
שלהגדולכוחוהאין-ברירה.המגרשעלמשחקת
שקוציםהיכןהרוךבהעמדתהואהזההמרתקהספר

רבהבחוכמהטלשיררחלמטורף.לגובהצומחים
אלהשלהאחרונה,הזהותתעודתשזוהיהרגישה,

והיאהאחרותהתעודותכלנשרפושבכיסם
פעםאמר"החיים",העלילה.בגוףאותהקיעקעה
ברורדבשו".-והאהבהפרחהםהרגו'ויקטור

בדיוקאינםמשרחרתבהאהבההצומחיםשהחיים

הפרחאתבוראאהבההנקראהדבשאבל"פרח"
מסוימתבמידה .איננוכשהפרחגםשלוהמטאפורי

האמיתי.מהפרחיותרחזקקייםהלאהפרח

שלהתהוםמימעלריחפההעורךשידספקליאין
ספרשניםחמשלפניכתבשוורץיגאלהעלילה.

ק<ינתאפלפלדאהרןשליצירתועלונפלאמדויק
אתלפענחשוורץידעשםהשכם).ונצחהיחיד
האימהאתשמצמרראפלפלד'שלהמיסטיהקוד
שלנוכחותוולכןשלה.הגזיםבתאילבקרמבלי
טלשירלרחלעזרהשמרחרתאהבהבהשוורץהעורך

להניחמבליעצמם"ה"דבריםאתולהראותלראות
לגדולמסוגלתאינהרגלששוםהמקוםעלרגל

 •למידותיו.

סומקרוני

היכלות,עללידורךמגריטאסא:רבקה
 96 , 2000עקדהוצאתותרגומים,שירים

עמ'

"יבלותנטולתנעוריםבאופטימיותפותחהספר

עם /"אהבהעליהן.לדרוךשאפשרכואבות"
-חדשגללצליל"ציפיה;הים",עם--המוסיקה

שלקולם;"הדמלטף": /שקט,יםרגיעתאו-
לאסבל;לא--העצביםלרקמתנמסך--ילדים
לא"הגעגועיםאפילו :"-נפש-עינויילאקנאה;

 .) 7(עמ'לשירים"מספיקים;

האהבה:צערלמשל;צער.גםמתגנבבהמשך,
הכותבתשלביתהעלל.דש.,נכתבורביםשירים

מעולםיהיה;לאשלעולםבואו;"לקראתשקישטה

אסאדבקה

היבלותעללידורךמגריס

(עמ'לשנינו"משותףמוות;כנשיקת--היהלא
"אפוסהואתכלה",להשאיןאהבה;"פרי ;) 19

שהיאהאהובשלה, ) 22 • 20(עמ'החדש"ניבלונגן
השווקים"בכלהרחובות,בכל /אחריו"מחפשת

 ·השירים"מ"שירהדודזהכמו ,) 24(עמ'
כלהסתלקת;"למהמצאתיהו":ולא"ביקשתיהו

המתיםעולם /עולמה,אלאליה,אולימהר;כך
כך"כלוזועקתבוכה;מבוגרת"אשהאולי··":

רבקהשלהיומיומיתהפשוטה,השפהאל ,) 25(עמ'
מבספרהיותרעודמליצות,שפשטהזאתאסא,

מיליםגםלעיתיםמתגנבותהלילות,נזףהקודם
ולכןשבשיריה,הפשטותאתאוהבאניגבוהות.

לילה""באישוןואתב"חושך""עלטה"מחליףהייתי
ב"חצות". ) 34(עמ'

"דרכיםשלבספר'גםכמובחיים,פרקיש
 /-מתפתלים"השביליםשדוד",בזמןמצטלבות

בו-אני;--חיוך-לימגניבמהם;אחדלאאף
(עמ'לעניינים"מחוץוכל-כךבתוך;כל-כךזמנית

המיותם:הזמןעלהמוות,עלמחשבותהרבהיש .) 30
 ) 41(עמ'עצמך"שלהצלילהדאלאאינך;"אולי
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הצטעצעויות.ללאאמתשורות .
הזורמיםהחייםשלהזאת,הפשוטההאמתאת

שירית,פרוזהעמודישנימביעיםבנפתוליהם,
ופיארתזקןבעלאחעלמהעבר:סיפורהמספרים

בתואם"חסיד"אבמעמה","שדחקהואחות

שהגיעואושפיזין ,ועוד ,"מתנגדים"למשפחת
לשם.הכניסהאתמוצאיםואינםסוכהלמרפסת
כאבנאמרות":שלא"המיליםשלפרק,באבהמשך
שיריםבויש .) 47<עמ'מקור"רועד ;ועריה,"עירום

משפחתהלשםדומהששמהאסיא,טובה,לחברה
השירהוהואהשירה,אתבוראוהכאבהמחברת;של

 ,נייר"עתירי"חייםהניירי","החייםכאבעצמה:
בניירות ••ולקרואה"והציירחיים?)עתירי(ניירות

"להוסיףזהשירלכתובשמאוהחששמדברים",
קשיםרגשות .) 50(עמ'תועלת"כלחסרותמילים;
כתיבה",שלכשפים;"במעשהלהניסשמנסים
ו"המוותוקבריםגיבוריםסנטוארנסטושלוספרו

'עולםשלשוויו
מאורגן'

מאנגלית:חצות,טוב,בוקרריס:ג'ין
עמ' 181 , 2001כתרהוצאתפלרור,ערה

הקריביים,האייםבאחדנולדה ) 1976 • 1890 (ריסג'ין
חיתההיאולשי.ולאבקריאוליתלאםדומיניקה,

תודעתבתוכם.זרהגילה,בניהילדיםמרובבהירה
לידיבאהאך ,ההןבשניםכברבהעוצבהה'זרה'
שלהבמפגשיותרמאוחרשניםהאכזריביטויה

ללמודאביהאותהשלח 17בגילהמערב.עם
נדודיםשלפוצעמסעחייההיוומאזבאנגליה,

עלהעידההיאאירופה.בירותבין ,והרס-עצמי
ברומןעצמה.עלאלאלכתוביודעתהיאשאיןעצמה
החייםמפרקיכמהגםמהדהדיםחצותםוב,בוקר

המחברת.של
 ,ינסןסאשהחוזרתשעברההמאהשל-30הבשנות
פעםידעהשבה ,לפריז ,חצותםוב,בוקרגיבורת
רבסבלגםאךבודדים,אושררגעיגדולה,אהבה

להמממןידידהתאבדות.לניסיוןאותהשהוביל
מבורגגברמתגוררהסמוךבחדרמלון.בביתמגורים
אותומארחתהרומןבסוףאךומאיים,דוחהממנה,

אופנהבביתכזבניתעובדתהיאבמיטתה.סאשה

למלאמצליחהשאינהלאחרמפוטרת,אךמהודר
יוםדוגמנית.חיתהפעםפשוטה.שליחותמשימת

לתייריםפרטיתדרךכמורתמשמשתהיאאחד
בכך;לעמודמצליחהאינהאך ,בפריזעשירים
להנזקקתאינהשירותיהאתהשוכרתהסוכנות

נובעותשתלאותיהנדמהחד-פעמי.שירותאחרי
אי'המאורגן',לעולםבסיסיתהתאמהמאי

המסרביםקודיםשלמקובעתלמערכתהסתגלות
הדבריםאותם,מפצחתכשסאשהוגםלהתפענח,

המפלטיםאחדהואהאלכוהולאצלה.משתבשים

שלהאלמוותלמעןעצמואתלהקריבצריך
 ;) 56<עמ'"אורפיאוס")בסרטקוקטו'אן T (המשורר"

עללידורך"מגריטפרוזהשלעמוד ,ובהמשך
שמו.אתלספרשנתןהיבלות"

שלג,כדורכמוהוא"הסבלהסבל:עלרשימהזאת
אורלותנועצמו:משלמעניינתדינמיקהלויש

כלעלוישתלטויתפשט,ויפלוש,יבואוהואירוק

אותנושיורידעד ,סרטןכמויגדל ,חיינורקמתתא
עלליתדרוךאלמגריט,מגריט, ,אי . .לקבר.

היבלות",
אתהקורעמגריט,שלציורהספרכריכתעל ,ואכן
כנפיים,פורשתיונהשלהמתארבקוהקודריםהמים
סוער.יםמעלגופה,בתכלתעננים,בלובן
הפרקיםמשירישוניםשיריםקובצוהאחרוןבפרק

סגנוןמבחינתוגםהנושאמבחינתגםהקודמים,

שיר ,המפרץמלחמתעלפוליטישירהכתיבה:
במערתהרצחאחרי , 1944השחורה'השבת ,לאומי

שלה.וההרסנייםהזמינים

 .קוהרנטיעלילהסיפורחצותםוב,ר pב"בואין
נשאריםבספרוהקוראיםזמנים,שלרציפותאין

בהווהמתרחשיםבוהאירועיםאםבספקתמידכמעט

אובחלומותיהסאשה,שלבזיכרונותיה ,בעבראו
במונולוגכמועצמםעלחוזריםחלקםבסיוטיה.

הצפהשמתוךנפשית,במצוקההשרויאדםשל

אחדאירועשלסיפורואתלגולליכולאינורגשית
בעיותזוטות,שלבלילהםדבריו .תומועד

שהשומעשלםלמשהומתנסחותשאינןפיקטיביות,
יכולהשומעהאמיתית.הבעיהעלממנולהסיקיכול

אינושבעליהמהמתוךהמצוקהגודלאתלשער
סיפורמתוכנם.לאהדברים,הצגתומאופן ,אומר

לפניכנראהשהתרחשסאשה,שלהאומללהאהבה
בהווה.למצבהביטוירקהואשנה,עשרהחמש
להווה.עברביןלהבחיןמסוגלתאינהסאשהאבל
עצמהשסאשהמהלעשותהקוראיםשלבכוחםאין

אתשנקרארוצההמספרתלעשות.מסוגלתאינה

להיותמתביישת"אניבשורותהמסתייםהמכפלה'

ובןמלךעלארוךאגדהחלוםגםוישיהודיה";
ניצול;"פליטשלבשורותמסתייםהפרקמלך.
הםאםגםאלה,שיריםהמאה-העשרים":של

לספרשייכיםאינםכשלעצמם,ומענייניםקריאים
שהגישההתמימות",ו"יבלותהפשטותהנעורים,

מיידיש,התרגומיםפרקגםאסא.רבקהרבבחןלנו
 .ידועיםמשורריםמשלביניהםורוסית,אנגלית

שייךאינו ,וגורקיויסוצקיצבטייבה, ,יבטושנקו

טובהידיעהאלהבתרגומיםמוכחתכיאףזה,לספר
אנימאולצת.ולאשוטפתחריזהשלויכולתבשפה
תרגומיםלספרבסיסיהוואלהששיריםמקווה
בעשורעודתפרסםאסאשרבקההעולם,משירת

הזה.

דורךש"מגריטמשוםגםמהנה,ובוגר,צעירספר

 •היבלות",עללי
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שתלשמואל

בבלבול .המרוסקיםחייהאתחיהשהיאכפיסיפורה
הקוראיםעלמופרע.באופןרצף,ללאמוחלט,
ההשתלשלותאתלקרואפשוטה:לאמשימהמוטלת

אתלחוות ,מיוחדבקשבהדבריםשלהמקוטעת
במעומעםרקהמשתנהבחייה,החדגוניתהאפלה

כדיאפלרקעלהיות"חייבשחור.שלגווניםבין
לבכות,שחייביםכאלהיש .ייראוהעזיםשהצבעים

משפטזההלב".מכללצחוקיוכלושהאחריםכדי
בביתשלהלמעבידסאשהשמפנהדבריםמתוך

הםאותם,אומרתאינהלעולםהיאאבלהאופנה,
כמניפסטהנקראפנימימונולוגבתוכה,נשארים

חברתיסדרנגד ,והזכרההוןשלטוןנגד ,יצולבנגד

והופךחלשכשהואאותומוחקהפרט,אתהרומס
עלנדבר"בואמחיר.ונושאסחירלאובייקטאותו
שלה.למעבידההזויבמונולוגסאשהאומרתזה",

ארבעלילשלםהזכותלךישחברה,שמייצג"אתה,
מפניבשוק,שווהשאנימהזהלחודש.פונקמאות
חסרתתפיסה,קשתבחברה,יעילבלתיפרטשאני

לךישלכן ...שימושמרובקלותפגומה ,ביטחון
אותילהלביש ,וחשוךקטןבחדראותילשכןזכות

לאמאושרים,להיותיכוליםכולנולא ...סחבות
(שם, ,, ...מזלבני ...עשיריםלהיותיכוליםכולנו

 ) 33עמ'

קריאהמציע ,ירדטויבילידהסופר ,באיפול .ס.ו
וחוקרימבקריריס.שלבספריהפוסט-קולוניאלית

אותהומשייכיםמקוריותהאתמהלליםספרות

פמיניזם,תודעה,זרםהמודרניות:סוגותלכלכמעט

איננהחצותםוב,ר pבבוהקריאההחדש:'הרומן

בחלקיםאךמעטיםמרגשיםקטעיםבוישקל.אתרג
 ·המחשבותבבלילבפרטמייגע,הואשלורבים

 ,שיערצביעתשעניינועצמועלהחוזרמעשים
אחריגםוידידים.עושרעלחלומותשמלה,רכישת
מענייןמתרגיליותרבומצאתילאניכרמאמץ

 •מודרנית.בכתיבה
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הנילוס,גדותעל
הדוםויקלשלבצלו

מערבית:מתחתן,זןצאלח:אלטייב
 101 , 2001אנדלוסהוצאתחלבה,רחל
עמ'

שמגוון Iהיחידהסודאניהסופרהואצאלחאלטייב
לעברית.מערביתתורגםהספרותיותמיצירותיו

הצהובה""האדמההסיפוראתלהזכירישזאת,עם
סודאניסופרשלעטופריאלצפראא),(אלארד
מערביתתורגםאשרזרוק,אלטייבאחר'חשוב

רוב, pה pלאופ(מעברכעשורלפנילעברית
עורך'אלעדעמיימינו'בניערבייםסיפורים
לקוראמוכרצאלחאלטייב ,) 1989 1כתרהוצאת

הצפוןאלהנדידהעונתלספרותודותהישראלי
 ,-1966בשנכתבאלשמאל),אלאאלהג'רה(מוסם

ונדפסשמרשטוביהידיעלמערביתתורגם

לעם,עודב;ספריהעםבהוצאתבעבריתלראשונה
הסופר,מתמודדמתתחן,מןכמוזה,בספר , 1973

עםבאנגליה,לחייוהעשריםשנותמאזהמתגורר
הערביתהסודאנית,התרבותביןהמפגש

האנגלית-המערבית,התרבותלביןוהמוסלמית,
כך.כלהשונה

גםתורלטעמי' Iמדיארוךזמןפסקלאחר , 1986-ב
"עץ-צאלחאלטייבשכתבנוסףסיפורלעברית

היצירה,חאמד).רד(דומתחאמד"רדשלהדום

מאוחרשניםשבעאורוראתה-1960בשנכתבה

פניעלום pמגיהלוכתובאהתפרסמה Iיותר
יוסף(בעריכתזמננובניערבייםסיפוריםהאדמה,

הסיפור ,) 1986ליד,רןמכוןירושלים,גבעוני,
באסופהביניהןשונות,באכסניותשובמופיע

ושהוזכרהאלעד-בוסקילהעמישערךהמצוינת
לעיל.

אנדלוסוהוצאתחלבהרחלהעניקו ,-2001ב

לעבריתמערביתנוסףתרגוםהישראלילקורא
שמואתוהכתירוצאלחאלטייבסיפוריקובץשל

מתחתן"".זז-בוהעיקריהסיפורשםעל-פי
שריףידיעלעוצבההספרעטיפתאלזין>.(ערס
בימיםהמציג ,) 1964(נצרת,ישראליאמןואכד,

פוליטיתקבוצתיתבתערוכה 2001קיץשלאלה
הארסנלה,במתחםהמתקיימתאנוש",בן"לא

בחרואכדלה.כהביאשלהרשמיתהלאבמסגרת
אותומאירהירוקהשרצועה Iדומיננטישחוררבקע

(ישהאחוריצדועלומשתלטתמתפשטתבמקצת,
עללאיסלאם).רמזהירוקבצבעלראותשעשויים

גיבור Iזןשלבלבןרישוםמופיעהשחורהרקע
הספרעטיפתאתשעיצבטיבא,מוסאגםהספר.

והכוללבערבית Iבמקורשמו(כךאלזין""חתונת
דאובהוצאתאורשראהזן>,עלהסיפוראתרק

אלזין'או Iזןאתקיבע , 1988בביירות,אלעודה
אגב,לגמרי.שונהבסגנוןכיאםהעטיפה,במרכז

והצורךהבודהיזםלזןזןהשםביןקשרכלאין
במקורמופיעשהואכפיאלזיןהשםאתלשנות

הדמותמיהבהירוהמעצביםשנילגמרי.מובן

שהואכפיהסיפוריריעתכיאםבספר'המרכזית

לזןמעברהרחקנפרשתאנדלוס,בהוצאתמופיע
הרלוונטייםנושאיםשלבמכלולנוגעתוהיא

סודאניכפרחאמד,נוודהמיוחדתהחייםלמציאות

עלעומדענקדוםדקלהנילוס.ברךשעלקטן
 1האדירוהנהרהמופלאהעץ-ושניהםהנהרגדת

להםהזורמיםהמקום,בנישלחייהםאתמעצבים
לנילוס.בדומהשוצפים,אובניחותא,

דקלהשםאתהנושא Iהראשוןהסיפור Iכאמור
חלבה),על-פי(התעתיקחאמדורדשלהדום

אלעדעמיעל-ידילעיל>(ראהבעבריתכרבפורסם
ההבדליםהתרגומים.שניביןלהשוותומעניין
המקורובהיעדרהפתיחהבמשפטכברבולטים
השנייםמןאיזהאלזהישפוטהקורא,ברשות
"בני,כך:הסיפורנפתחאלעד,על-פילבו.נוטה

הייתשלאלוודאיקרובכתייר,כפרנואלבאתלו
בעתבחורף,אלינותבואאםרב.זמןבושוהה

הכפר.עלרובץכההענןתראההתמר,האבקת
הגשם.אחריהמיתמרערפלולא Iבניאבק,זהאין

אתהחוסמותה'נמתה',מלהקותאחתזוהי
מסבירהנמתח,אלינו".הבאיםבפניהשבילים

בבעליהפוגעליתוש,הדומהקטןחרקהואאלעד,
לכפרנובאת"אםחלבה:על-פיאדם.ובבניחיים

רב.זמןבותשההשלאלוודאיקרוב Iבני Iכתייר
ענןותראההדקלים,האבקתעםבחורף,תבוא
לאוגם Iבניאבק,זהאיןהכפר.עלרובץכהה

מנחילינחילזהוהגשם.ירידתאחריהעולהערפל
הנכנסכלעלכשודדיםהמתנפליםהנמתחזבובי

לכפרנו".
יומו"בתלאותאחדכלה"עסוקים Iהכפרבני

הזמן.עםהתחשלושבמעט",המעטעלוה"חיים
וציפיותיהםהאלה"הקשיםלחיים"הסכינוכברהם
דקללמעטהנילוס.ממפלסגבוהותאינןהחייםמן

אגדי"לעיטאותומדמהשהמספר Iהמיוחדהדום
איןבו",אשרכלועלהכפרעלכנפיואתהפורש

אטרקציותהעירמןהבאלמבקרלהציעביכולתם
דקלשלסיפורואי-לכך'הוא,הסיפורמיוחדות.

במקומוולהציבלכרותהחליטהשהממשלההדום,

עללמחשבהשנבעתוהמקום,בנימים.משאבת
ונשארוהתוכניתאתרבבמאמץסכלוהעץ'גדיעת

הצליחבקיומההכפרייםמאבקהמופלא.העץעם
הנמסךהסיפור' .אושרלהםגרמההקייםוהנצחת

כךכלהאהובהיביסקוס(תה 1המהבילהתהבאדי
אלאלקורא,ישירותמסופראינוסודאן?)בצפון
ומקשיבבכפרהמבקר Iהעירבן Iהצעירלאורח

שניהםהצעיר,והאורחהזקןהמספרמארחו.לדברי

דמויותשתיהןנוספים,מזהיםפרטיםאושםחסרי

שונות.תרבויותשתיכמייצגותהסיפוראתהמלוות

ביןלחדש,הישןביןההתנגשות,אוהמפגש,
נמצאים Iלעירהכפרוביןלמודרניזציההמסורת
 .הסיפורבמרכז
הוא,שגםשם,תמרים","חופןנקראהשניהסיפור

בןשלעולמוממרכזלקוח Iמקריבלתיבאופן
זהבסיפורגםהנילוס.גדותשעלהסודאניהכפר

ביןהנוגעות,שאלותעםצאלחאלטייבמתמודד
 .אושרמולולעושרקידמהמוללמסורת Iהשאר
אתוביססשהתעשרהסב,סיפוראתמספרהוא

 1מסעודשכנו Iהאחרמחולשותכתוצאהמעמדו

במורשתהמעוגןנוהגנשים,לשאתשהירכה
אדמהלמכורשהתחתןפעםבכלונאלץהמוסלמית,

הליכיאתלממןכדיברשותו'שהיההתמריםממטע
המוסלמית.בתרבותמעוגניםהםגםהחתונה,
זהכיצדרואהבעבר'סבואתשהעריץ Iהמספר

עליבותוגדלהוכיצדמסעודחשבוןעלמתעשר
עומקהסתםמןלנוהמביאהמספר' .האחרוןשל
סולד Iהמקומיהסיפוריההקשרמןהחורג Iגוריאל
בבירורמביעהואדעתוואתההתפתחויותמן

אצבעיאת"תקעתיהסיפור:אתהנועלבמשפט
שאכלתי",התמריםאתוהקאתיגרוניבתוך

יותרעלמשתרעמתחתן","זן 1האחרוןהסיפור
מצודדת.ולאמיוחדתדמותהואזןהספר.ממחצית

המשיךוכךבצחוק,פרץבקרקעשנגע"ברגע

שינייםשתיובפיוגדל,הואחייו.כללצחוק
והשכיחהעליונהבלסתוהאחת Iכלבד[צהובות]
היועיניו ...וגרמייםמוארכיםפניו ...בתחתונה

שקועותוארובותיהן Iתמידואדומותקטנות

לוהיולאשיער.כלהצמיחושלאבפניםכמערות
לאפניועללגבר'כשהיהגםריסים.ולאגבות
היוזרועותיו ...שפםאוזקןלחתימתזכרהיה

היהחזהו ...גסותידיוקוף,שלכזרועותיוארוכות
בצלקות.מקושטוגופוקמעה"מגובכןגבושקוע,

מתאהבהחברה,בשוליוהמתפקדהבור Iהמכוערזן
לכתובהיודעת Iהכפרשבנערותהיפהבנעמה,

בקרבדופןיוצאהישגהקוראן'אתפהבעלומכירה
מבחינותהפכיםשניהםונעמהזןהמקום.בנות

רבמתחיוצרהדמויותשתיביןהניגודרבות.

חתונתעצמו.האהבהמסיפורהחורגמשמעויות,

בניבעינינסיםכמעשהכמעטכתפושהונעמהזן

ומראותקולותמלאתחתונתם,חגיגתהכפר.
הגבריםמעגלהסיפור.אתנועלתצבעוניים,
"התרחבנערה,חוללהשבמרכזוהרוקדים,
 1וירדועלווהקולותוהתהדק,התרחבוהתהדק,

בתוךבמקומועמדוזן Iוסאנורעדוהנחושתתופי

היהכאילוהרזה,ובגופוהגבוההבקומתוהמעגל
 •ספינה".תורן
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עללמרוו,ולהמריא
הדמיוןכנפי

הוצאתמסע,יומן-מרוקוצלקה:דן
עמ' 115 , 2001תל-אביבחרגול,

האטלנטי'האוקיינוסבמימיהטובלתקזבלנקה
ברבאט,המתיםבעירהחסידותשלהשוקקיםחייהן

במלאהוהחנוכיהכמקנסהיהודי>(הרובעהמלאה
הציוריתהפנינה-שפשואןבתיזנית,אשר

אל-פנאז'מעוכיכרא-ריףהרישלוההרפתקנית
צבעונית"להצגהכבימההמשמשתבמראקש,

המענגותהציוןמנקודותאחדותהןהביניים",מימי

מקומותצלקה.דןשלהצנוםבספרהמתוארבמסע
תיזנית,אופרד'תאזה,ביניהםמוכרים,פחות

לקורא-הם.אףנסקריםואימליל'תפראות
בהומטיילמרוקואתמכירשאינוהמטייל'
אחרלעקובקשההספר'באמצעותלראשונה
הנזכרים.המקומותשלהגיאוגרפיוהרצףהמיקום

מקלההיתהלספר'מצורפתהיתהלומרוקו'מפת
המסעחווייתאתמעצימהאףואוליההתמצאותעל

הספרקמ"ר. 710,850הואששטחההמדינה,רבחיב

השבועותשלושתבתשהותםאתמתעד
ידידוושלהמחברשל ) 8.5.2000-18,4.2000 (

היםחופיעלהשוכנתהרחוקה-קרובה,במדינה

 .האטלנטיוהאוקיינוסהתיכון
מעידאכןמסע"יומן"מרוקו:-הספרשלשמו
עלפרטיםהכוללהדיווח,סגנוןועלתוכנועל

מובאותחלקןהמחבר'חוויותועלהמסעיעדי
שאינםעשירים,וחוויהידעמתחומיהמסעאל

-ציוריפהפיה:הספרעטיפת .למרוקוקשורים
מסגד'עםנוףשל-מיםוצבעיבעיפרוןרישום
אז'ןהצרפתיהציירמאתנטוידקלועץדמויות

הצרפתית,המשלחתאלשהצטרףולקרואה,
מרוקוסולטןאלפיליפלראיהמלךמטעםשיצאה

צפון-אפריקהבאזורשההולקרואה ,-1832ב
אתבמחברותיוציירשבמהלכםחודשים,כשישה

לבו'אתששבווהאקזוטיקההאורמלאיהמראות
היהודיותהנשיםציוריביופייםבולטיםביניהם

בפנקסישכיכבהמרוקו,תלובשתן.ועלעדייהןעל

שניםבמשךעבודותיואתהזינהשלו'הרישומים
שימשוואנשיההארץונופילצרפתשובולאחר
כיאפואייפלאלא .שלוהשמןלציוריבסיס

בולטת.צלקהשלבספרוולקרואהנוכחות
צלקה,שלנערףתחלוםהמגשיםלמרוקו'המסע

לתורחלומםאתמימשושטרםלאלהמאפשר

לגימתתוךהספה,מןלזוזמבליבה'לטיילזוארץ
תופיניעלוהתענגותמרוקאי"[נענע?]מנטה"תה

שבע,שלאמיהעלמה",ו"אצבעותהאיילה""קרני
חוםעלים"בצק-הפסטיהמןלטעוםמוזמן
ותבלינים",צימוקיםאגוזים,בשר'ממולאמעודן'

ביומוןהמסעדותממבקריכאחדהמדווחצלקה,דן

מצייןשבפס,דנחהבכיכרהמסעדהעלאחראוזה

עדין.כשלגהבצקאתחצוסוכראבקת"קוויכי
באיםוטעמיםניחוחותרקלאוכך'נהדר".היהזה

מוזמןהקוראוקולות.מראותגםאלאפינואל
תהלעצמולמזוגהספה,עלתנוחתואתלהיטיב

מגבוה[ה]משקיף"הצוקעלולהתיישבמהבילירוק
איתניםנראיםהאוקיינוסוגליהאוקיינוס,על

המייתהדרמטי",הקצףובלובןובעיבויםבקימורם
נשמעיםהיםשלוכחוליוהמתנפציםהגלים

ולהתענגלהמשיךיכולהקורא-המטיילונראים.
ה~ר~רים,שלוהעצובות"היפות"הקסבותעל
מטעי.זיתים",שלקילומטריםומאות"עשרותעל
התבליטמלמלת"עםהמקסיםהמינארטעל

ומדובללגדולקןובפסגתוהקראמי'והקישוט
"הואשצבעםהמדבר'חולותועלחסידות"של
צורותבהםפיסלהושהרוחעתיק"לוורודזהוביבן

קבוצתמלוטפות".חושניות, Iמאד"מענגות
בספרהמסעהדיונות.אחתפסגתעלניצבתגמלים
להעניקמצליחהואאךהאמיתי'הדבראינואמנם
מהנה.מסעחווייתלקורא
"משהולספרות.הנוגעיםבתסמיניםרוויהספר

מסעיומןמרוקו

הקלצזד
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אתעוטףומצ'וסר'מראבלהואלחריזי'מאלחרירי
צלקהאותנומשתףהמנגלים",עשןכמוהאורח

ביותרהמפורסמתבכיכרהביקורבעתבהרגשתו

היטבנטועותשרגליוצלקה,מראקש.בעיר
סיפורים,קובצירומנים,כעשריםכתב-בספרות

אסוציאטיביתבדרךמזכיר-ומחזהמסותשירה,

וביניהןמאודרחבהמגווןנוספות.ספרותיצירות

עלארמהמוריםשלספרואלמתייחסהוא
התיכוןהיםברודלפרנאןשלספרואלולקרואה,

עממיתהיהודית'השירהלסרייעקבשלספרוואל
המסורשהעורך ,) 1986המאוחד,(הקיבוץו pבמרו

במקורהספרלשםמקףהוסיףגולחדהוצאתשל
דיוק,.אגבו pבמרוהיהודית-עממיתהשירהוכתב

הערביתהשפהמןהשמותבתעתיקיכילומריש

אל-פנאוג'מעמאחדיולאמהדילכתובנכון
המדוברתשבערבית(למרותאל-פנאז'מעולא

כז'מע).נשמעזהבמרוקו

שלבביקוריומשתקףהמסעשלהיהודיההיבט

 1במראקשמלאחה .מרוקושלבעריהמלאחבצלקה

במהלךמבקרהואבוהחמישיהיהודיהרובע
אליאסאת-דגשוביתר-גםהעסיקהמסע,
(הוצאתמופלאמסעספרש, pמראpבולותקנטי
 ," 77ב"עיתוןרשימה,ראה , 2000ירושלים Iכרמל

צלקהביןמפרידיםרביםהבדלים ,) 2001ינואר

-במרוקוטיילובההזמןתקופתביניהם Iלקנטי
-השהותמשך ,-2000בוצלקה-1953בקנטי
שבועותכמהובמשךבלבדבמראקש Iקנטי

עםבמראקש.קצרהושהותמרוקוברחביוצלקה,
כלכיאםבהתרשמויותיהם,הדמיוןבולטזאת,
בסגנוןותיאוםהדבריםאתחווהמהםאחד

שונים.ובדגשים

תיאוריואךתמונות,נטולמסעיומןו: pמרוהספר
לקורא-המטיילמאפשריםוהצבעונייםהמפורטים
לקורא-מאפשרהספרהנופים.את"לראות"
ממריאשעליהם Iהדמיוןכנפיעללהמריאהמטייל

הטייליםשניעל-ידיהמאומץה~ך~רי,הצעירגם
כיצלקהמציין Iכלשהותמוהבאופן ..דרךכמורה
איתרשדיברתיהראשון"המרוקאיהיהזהצעיר

מקרה,בכלמתקיימת,זוופגישהמשעה"יותר
הביקורכמהעדומדגישההמסעסיוםלקראת
אך Iהמחברובנפשהארץבנוףמסעהואבמרוקו

באפיוניההמגוונתהמרוקאית,החברהבנבכילא
הסוציו-כלכלייםהתרבותיים-לשוניים,האתניים,

-המסעממשךהנובעתהמגבלהוהפוליטיים.
בלמעלההמחברביקרשבמהלכםשבועותשלושה
מורה .זותמיההאולימסבירהמקומות,מעשרים

שנישלידיעתםאתמרחיבהברבריהדרך
השםאתהנושאבמקוםוהצומחהחיעלהמטיילים

העזים"תעלומת"אתעבורםופותרטיוט
האופייניהארגןעץעלהמטפסותהשחורות
הדרךמורה .שמןמפיקיםושמאגוזיולמרוקו
"אבלפירות,הנותןהחרוב,עץעלגםמצביע

שותףהואובכך-הדמיוןכנפיעלנישאקטנים",
לאורחיוומסבירהברבריהצעירממשיך-לצלקה

פירות Iבמרוקוהחרובעץשללפירותבניגודכי
ומגיעיםבגודלםענקייםהקודשבארץהחרובים

וטעים.יפהגדול,הכול"שםמטר.חצישללגודל
"היו 1בסיפוריוממשיךהואהיהודים",עדן.גן

חריפים",משקאות , ...מחרוביםמשקאותעושים

המופיעזה,קטעחרובים?שללדיסקיהתכווןהאם

הואשכןהמסע,מעגלאתמשלים Iהספרבסוף
המסעאתהפותח Iהספרשלהראשוןלפרקחוזר
אירית,כפולה,"מנה-ויסקיצלקהשותהובו
הראשוןהלילהלכבוד-זהירה"אנגליתלא

 •במרוקו.

רונןיהודית

מזרח-תיכוןבנושאיומרצהחוקרת-רונןיהודיתד"ר

שלי pספרהזיסובר-אילן.תל-אביבבאוניברסיטאות

נוצת Iאשמןובפרס , 2000ושםידבפרסזכהרחובים
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 1:~ו
לאושר"שחורים''נרות

הוצאתהמורה,גבעתכגן:אליעזר
עמ' 110 , 2001המאוחדהקיבוץ

שבספרממרובעיואחדמתוךזושירפיסקתבלוויית
בלכתוכגןמאליעזרנפרדנוהמורה,נבעתהאחרון
בשנותיו Iבחרוזיוהתלבטבהדרךהאחרונה,בדרכו

האלמוותבמעגלילסירוגיןהנעההאחרונות,
 ) 1998 (הלתהנדותעלשיריובאסופתכברוהמוות.

נימהניכר.באורחבולטתמהבאותהיראהחיתה
שלמיוסרהבטתוךואחריתם,החייםחשבוןשל
במשנהחוזרתזוסקפטיתנימהשחור.הומורפכי

המורה.בנבעתלהט
להטעות.עלולפסטורליות,המשרה Iהספרשם

שלהשיריתהמונודרמהמתרחשתאסוציאטיבית,
צורב.ועלבוןנכאיםשרויתהרף,ללאכגןאליעזר
סבוניחייעלבונות"כלהשיר:פיסקתכלשון

 ...כדבורים"
ל"נסיכתבצפותו Iצרגשרשוב Iאחרובמרובע
"ענניםושובושובניתקים""גשריםאךהפלאות",

גיאיות".ממלאים
שתחילתובשירהשחורה,המרה,האירוניהרבהומה

בכףאילת-תום/בי"נוהגת-ליאידיכמומפייס,
ומתחייך / 1ההוד~קסםצועד/אניהגרדום.אלרכה
הקרדום".אל

הקרדום!אלהחיוך
במחזותיו.לכתובדירנמאטפריזריךהיהיכולכך

הםדברים .עצמואתמבכהאינוכגןאליעזראולם
כלשלגורלומנוס,ואיןכאלה,שהםמפניכאלה,

דרךקוהלת,שלהנולדראייתמאז Iבחלדבשר
אותםמשוררים Iעליוהאהוביםמשורריםיצירות
ואחרים.וילקההיינה, Iובצקיכסלפה,עלציטט

פניםביצירתושלוביםאורגנית,מזיגהבכעין
אחת.כמקשהבזהזההשזוריםומערביים,מזרחיים

עםאחתבכפיפההדרההארכאית,העתיקה,הקינה

בפואטיקה"צער-העולם",- weltschmerzה-
לדורותיה.הלירית,המערבית,

כגןשלהשיריתבמסכתלמצואניתןזאת,ובכל

השלמה.שלמאודדקהנימה
שקרהמהלך:יובהר /,ידעךוהעלבוןהיום"יבוא

יומךשעד /,כוורדיזכואףגולובגל /הוכרח.-
יפרח".האחרון

שלהיגוןבתבונתהמינימליסטיהתמצות
כורחאלהטוריםכותבעלגםכופהה"מרובעים"

במילים.וחיסכוןצמצום
 :מאיתנוהמשוררנפרד Iשלהלןשירבשורות
תפקידימלאתישלכת;ובזקנישליאת"עשיתי

תביעותואיןבפיטענותאין /נמשכת.ההצגה

 •.ללכת"יכולאניחופשי.אדםאניממני;

'1.J'י,Q.o~~ 

רפאליצבי

מצאלחהסלמאן
סומקורוניוייסבין-רוזמןסיגלתרגום:

חמצלבחעמק

שנותיובראשיתהצעירכגןחיבההמורה,לגבעת
תהילתשלחיוביתקונוטציהבעלילנקשרתכמורה,
חלום,הוא"העמקמצטלצלמזמורמעיןהעמק,

ההם",הטובים"הימיםמןואורה",זוהר

פואטיקה''ליצנציהאךהיאכאןהמורהגבעתברם,
אלאאינםבשיריםהאתמוליםוכל Iנהורסגישל
תוגה,בנבכיהשרויים Iועכשיוכאןשלהווהתגי

שלהצורניתהתבניתוסארקזם.מרהאירוניהלבטי
עקרוןאתהיטבכאןמשרתתהקדמוןהמרובע

השירים.תכנימבחינתבמרובה,המחזיקהמועט

למנתם,מהדמיוןכגןשלהמרובעמעלהלעיתים,
תמציתיתאפיגרמהזיכרון,שיריעדובחזקתשהוא

 1כגןכאליעזרשידע Iאחדעודאיןואוליולאקונית.

אתארכאיותסגנוניותמסגרותבאמצעותלשוות
בכל.המודרניתהעכשוויות

 1לפרדוסיהמלכיםלספרשלוהמופתבתרגום

עומרשלב"מרובעים"הגותבעיוניגםוכנראה
לדעת.עצמואתלכתובלמדכאיים,

מרובעהלתה,נדותעלבספרומשיריובאחדכבר
"תהוםומתחתיו Iהצרהגשרעלהכותבצועד Iכןגם

 ...רבה"
המורה,בגבעתממנומשהאיננההפעורההתהום

 1האורלכבותאףהדלת!נעולה"אך-לברוחהרצון

מתג",בכותלאיןאך

f ש~?ד~ינ:וי ה;.ל~~סע.~ק 
 ק;,ע·י~;יןלסק ,ם:~~~

 .ס~:אדחיגכת~גכך~ל;ת
 ,קךש f~סףך~ד~יסז 0 ~~~
 .לס~ק~ל.י fפ;ע,ם ,חל f ר~~

ד. rןדחילס~~ירת r~~שף~לף
תתירףואלודעת,שכינהל;הנף

T :ד•:--:--• 

ת;ע;ת.ע.י~:ם f~ע;ך 7ל~ןאלא~ק
סן:פ;ת,~ןיו f~~ך;ן-דעףךיםח jP ל~:~ם

ל~ך~ל;ת~י~:פףהף,~:;כנכי·~דה וי:.~
;רףשלים. ,r:פתףל;דםלגביעיםנמזגהאל
 •- T : ,ם~~;~~נ;צ;ת :ת~ iנ •~~לף

הופצנחים.:פכנפירףחוהפיחף
 ···:-- ··:-:- ·ד:

מחדשיולדפלףמהרנינג;זלים
: • T •• -: T •• T " T T •• 

שףב fסחרסןבת~יןסנןיר. ן;ר~~
~~קןהסל;ןהן~ין~נ;ךים,ד~י~ים
אלה~;ניםישףבףה:פתףל;ת,:פשדי

 ...סס~יםלנ;~~יםל~ירמק.ן;
~ r ס~ד~ם.סגףףלf יןה~:p בףןה

שנ~ה.תח~ה:פש;רתיביאף
• T : -T • : T • : 
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מחמשיותרשליהדודאתראיתישלאמרות

אתלזהותשאוכלחשבתי ,חייכלבמשךפעמים

גםבאפריקה.התעופהבשדהשאנחתברגעפניו

בגלות,לחיותכדילאפריקה""ברחשהואלפני

 ,בקרבנוהורגשהתמידנוכחותואך ,אותנולבקרהרבהלאהוא
הזכירותמידהמשפחהשלבשיחותעשה.ומההיהאיפהמשנהלא

שלובלבסבאשלובמחשבותמלבנון.ברחשהואלפניגםאותו,

עזב.לאמעולםהואבו~א',דודה

חברותהיינואבלבשנתיים,רקממניגדולהחיתהרופא'דודה

כשנסענואחותה.בתואניהדודהשהיאלעובדההתייחסנוולא

צדפותאוכלא~ם [iשליסיפרהורפא'בדרום,שליסבאאתלבקר

ושניסהותקליטיםפטיפוןקנהשהואמאכלי-ים,מיניכלועוד

הואבקיץטנגו.לרקודשלההחברהואתרופא'דודתיאתללמד

המכוניתאתהחנה ,אלזpךוירבמרומימפוארבמלוןהתגורר

עלצפצףהמשטרה,מטהמולשלוהאופנועאתאוהשכורה

והלךהנדהמים,השכניםממבטיוהתעלםהשומרשלהאיומים

לשחות.

צורתרגיל.בלתיהיהם, wא iJשלילדודקשורשהיהדברכל

 .אכלשהואהאוכל ,שלוהחברים ,שלוהחייםסגנון ,שלוהדיבור
בבנייןשכורבחדרלעתמעתוהתגוררהביתאתעזבאפילוהוא

 ,לכפרנסעושלוכשההוריםהאמריקאית.האוניברסיטהשליד

שלהמגניםמהמבטיםוהתעלםשלהם,לדירהבחורותהזמיןהוא

להציגלשרוק,בכיסים,ידייםעםברחובללכתאהבהואהשכנים.

שלשובלאחריוולהשאירשלוהאתלטיותהכתפייםאתלראווה

שפעלההסוריתהלאומיתהמפלגהחברהיההאשםדודבושם.

המפלגהשלפגישותמקייםהיההואהגדולה","סוריהלמען

הואהבית.בפתחהאדומה""הסופהאתציירואפילו ,הוריובבית

 ,בכפרשלובסוכהסבא,אבלרופא'.אחותוכלפיבגסותנהג

שיכולבעולםמישהו"ישאומר:היהתמידטבק,עלימשחיל

לאהואאם ,אמיתיגברם wא iJ "ומוסיף: "?ם Wא iJבפנילעמוד

כברלכפרשלהאמאואתרופא'אתמחזירהייתיבביירותהיה

מחר".

 .אותוהכרתיאבלספורות,מפעמיםיותרדודיאתראיתילא
תלוייםשהיוהצילומיםעל-פיבעיקרבזכרונינרשמושלוהפנים

פרטים,בפרטיאותם.זכרתיבסלוןהקרוביםיתרכלואצלאצלנו

עירומיםעירומים,אפריקאיםלראותהיהאפשרמהתמונותבחלק

ושנהב.חרוזיםמחרוזותרקגופםכשעל ,לגמרי

יותרמאוחרמיד.אותיזיהההואהתעופה.בשדהאותוחיפשתי

היחידה,הילדההיית"אתאותי:זיהההואדרךבאיזוליהסבירהוא

זהב,צמידישדיים,"נשים,הרהרתי:ואנינשים"היוהיתרוכל

הואהיד".בתיקיומוצציםחלבבקבוקיהידיים,ועלבבטןילדים

חיבקוהואבחזרה,לונשקתיהלחי.עלליונשקאליהתקרב

מאודהשתדלתיאבלנוח,לאהרגשתיהחזקות.בזרועותיואותי

ם wא iJודודסבא,עםמתחבקתהייתיככה"הרילחשוב:גע,להר

שלו".הבןהוא

בבית".כמומרגישאני"סוף-סוףואמר:נאנחהוא

היההוא .בזיכרוןלישהיובתמונותכמונראהלאבכללהוא

ידעתימדבראותושמעתיכאשרורקיותר.ומרופדיותרנמוך

שלוהשיערוצבעהדרומיהמבטא ,הדיבורטוןהוא.באמתשזה

שאניליברורהיהבמכוניתכשנסענושלי.אמאשלכמוהיו

שקיבלתיהתחרטתיופתאום ,במחיצתונוחלאמאודמרגישה

שעדיףלעצמיאמרתימבולבלת.הרגשתילבוא.שלוההזמנהאת

כפישנהאפילואוחודשיםכמהולאחודשרקאצלושאשאר

כדיאעשה?אנימהנדבר?מהעלאיתר?שלם?חודששתכננתי.

שגרהאחרתדודהעלאותושאלתיהאלומהמחשבותלברוח

שהשאירפתקהדלתעלמצאנולביתוכשהגענוהסמוכה.בעיר

הערב.לארוחתקצתיאחרשהואמודיעהואובוהמשרתלו
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נעשהשלא.אמרהואבבית.אצלוישןהמשרתאםאותושאלתי

טוב.לאלי

החדרבעיני.חןמצאהואשלי'לחדרכעתשהפךלחדרנכנסתי

-לבנונישנהולוחבערביתספריםהיוהמדפיםעלצנוע.היה
עלמוליהתיישבלחדר'נכנס:באזק,םדוד~~אןה.שלהשנהלוח

כאן'הציוניתהתעמולהעללבנון'עללדברוהתחילהכיסא

עלודיברדיברהואנגדית.הסברהלארגןמנסהלאלבנוןוכיצד

שלוהיחסאידיאליסטיכמהעדהבנתיכךכדיותוךהמולדת

אבלבדבריו.התעניינתיולאאיתרהתווכחתילאבהתחלהאליה.

משתוקקהואכמההבנתיואזושוב,שובדבריםאותםעלחזרהוא

שלוסמליםדימוייםעםחיהואבאפריקהפההביתה.לשוב

המציאות.אתמשקפתשבראשושהתמונהומאמיןהמולדת,

ותוההלאדוןעצמואתחושבהואשחורים,אלפיביןבאפריקה,

הבנתי .שלובארצואדוןלהיותיכוללאהואמדועהזמןכל

אותומעסיקותוהיםהעמקיםההרים,עלהארץ'עלשהמחשבות

אתחיהואנקודה.לאותהשובשובחזרושלוהדיבוריםמאוד.

שהתחילאידיאליסטי'בסגנוןמדהימה,בצלילותשלורנותהזכר

"איפהצעקתי:יותרזהאתלסבוליכולתיכשלאאותי.לעצבן

דלתאתלדחוףצריךהיהלשירותיםלהגיעכדיהשירותים!"

מכשיריועליהםמדפיםעמוסצרמסדרוןדרךולעבורהמטבח,

שהםפחדתילתקרה.עדדחוסיםהקלטהומכשירירדיוטלוויזיה,

יותרכברהרגשתישםשעברתיהשביחבפעםהראש.עללייפלו

שבקצההקטןהאמבטיהלחדרכשנכנסתירקנרגעתיבטוחה.

 .שליהמפלטלמקוםהאמבטיהחדרהפךמאודמהר .המסדרון
לעשות.מהיוםכלמתכננתהייתישם

בוקרכל .לילהציקהתחיל:באזק,םודודרביםימיםעברולא

העמדתיבו.להסתובבוהתחילשלילחדרנכנסהואשבעבשעה

נשארתיאני'אבלהוילוןאתהסיטהתייאש,הואישנה.שאניפנים

רם.בקולהרדיואתוהפעיללסלוןהלךהואזזתי.ולאקפואה

לחדר'נכנסשובהואעצומות.בעינייםבשקט,שכבתיאני

חשבתיהראשונהבפעםבפנים.ליונגעשליהמיטהעלהתיישב

עלשלוהידאתהניחהואאבלמישהו'להעירטבעיתדרךשזו

במבוכה.ממנולהתרחקשנאלצתיעדשםאותהוהשאירשליהלחי

הפכההווילוןהסטתימים,כמהאחריהחלון.אתפתחלבסוף

ללכתרשותממנוולבקשמהמיטהלקפוץבשבילילסימן

לינותןלאהואלמההבנתילאהראשוניםבימיםלשירותים.

להשתלטרוצהשהואהבנתימאודמהראךרוצה.שאניכמהלישון

כדיעדלילהציקהתחילהשלוההתנהגותלבי.תשומתכלעל

הקולנוע.באולםערבבאותובייחודמחנק.

רציתישלאמשהוהרגשתיהתחיל'והסרטכבושהאורותאחרי

והתחילשליהכתףעלשלוהזרועאתהניח:באזק,םדודמהו.לדעת

הואזזתי.ולאהנשימהאתעצרתיהאמנתי.לאאותי.לחבק

יותרלעקוביכולתילאידו.אתהרחקתיעלי.ל;:זשעןהמשיך

התעוררתיבדמשק,הקטןבחדרשובהייתיפתאוםהסרט.אחר

משםכמטורפת.הסדיניםמביןמהמיטהקופצתאמאאתוראיתי

הביתשליד"דיו"מלוןלאזורזיכרוןשלחדותבאותהעברתי

עדמהדרוםהדרךכלטריחלבשלדליסחבסבא .דודתישל

לונשמטהדלידודתי'שלהביתמדרגותעלבביירות.לביתנו

הושיבלו'שקרההקטןהאסוןאתלשכוחשרצהוסבא,ונפל'

עלבטוחההרגשתיההזדמנות,אתניצלתיברכיו.עלאותי

אהבתישלי.סבאאתאהבתיגבו.אתחיבקתישלו.הברכיים

דודתיעלהסתכלתימאושרת.הייתיאותי.אהבהואכיאותו

עליםכמהקטפההיאהשיחים.מעלהיבשההכביסהאתשאספה

הזההירוק"לתהבשמחהקראסבאלהריח.לסבאונתנהיבשים

היאסיגריה.להישאםדודתיאתושאלבקלאווה"שלריחיש

אםבאוזן'בלחש,סבאאתשאלתיואניהשיחים,עבראלהלכה

אותיחיבקצחק,סבאהשיחים.ביןסיגריהלולקטוףהולכתהיא

שנכנסהדודתיאחריורצתיקפצתיןה". qtלא,"לא,ואמר:

בשבילסיגריותשתיליונתנההארוןאתפתחההיאלמטבח.

עלהשקיףשלההמטבחחלוןאחר.בעולםשאניהרגשתיסבא.

לבושותאחיותמשםלראותיכולתיהחולים.ביתמאגפיאחד

עםיחדלאףליחדרהחלוןאדןעלמונחשהיההסבוןריחלבן'

החולים.ביתריח

לאפריקהלנסועשעמדהדודתיאצלללוןנשארנוערבבאותו

ם 9א pבנהאתבביירותמאחוריהולהשאירהקרובים,בימים

ם 9א pעלאותהשאלכשסבאבאוניברסיטה.ללימודיםשנרשם

התכופףהואהגיעם 9א pוכאשריגיע''.תכף"הואהשיבה:היא

מילזכורוהתאמץלעבריהסתכלסבא,שלהידאתלנשקכדי

"מהואמרה:צחקהשלו'בעינייםהמבטאתקראהדודתיאני.

במבוכה:מלמלם 9א pפאטמה"אחותיבתןה, qזאת_זם? 9א pקרה

באיזהאלה,בימיםאהמרשלוםמהאותה!מכירשאני"בוודאי

המשפחה"בניאכזבה:שלבטוןהעירסבאלומד?"הואספרבית

מבקרלאאחדאףזרים.אלכמולשניהאחדמתייחסיםהזאת

משפחהאתםאויבים.אלכמומתייחסיםאתםלקרוביםהשני.אצל

בשם".רק

שלי'סבאלידהרצפה,עלהמזרן'עלכשישנתייותר'מאוחר

יכוללאאחרדברששוםחושךרווייתדחוסה,מוחלטת,בחשכה

בתוךמפשפשתוחשאיתקרירהידכאילוהרגשתילתוכה,לחדור

כאילולהנעלמההידבבהלה.וקפצתיהתעוררתישלי.התחתונים

החשכהאף'עלאותיוטלטלוביאחזווהקורהפחדאבלחיתה.לא

לתוכה,לחדוריכוללאאחרדברששוםחושךרווייתשחיתה

שלהמשקפייםזגוגיותברקשלהבזקרואהשאניליהיהנדמה

p היהקשהלילהעלם.בהכולכךאחרבמהירות.עלםשבם 9א

עדלזריחה,עדערהשכבתימציאותי.לאכאילוההוא.הלילה

שלהצעדיםאתשמעתיואזחיוור.אורלהתמלאהתחילשהחדר

לתפילה,קוםאבא,"תתעוררשלנו.המזרניםאלמתקרביםדודתי

נזכרתיונאנח.קםסבאשחרית!"תפילתוחצי'חמשכעתהשעה

ודאגהפחדעצב,שלמעורבורגשאמש,לילשלהשינהבנדודי

אותי.הציף

קרבהכלמחקההיאהקולנוע.בביתשובחשתיהרגשהאותהאת

אצבעותיואבלהאשם.דודכלפילכןקודםליחיתהשאולי

משכתיאומץ'אזרתיבה.ואחזושובאותהמצאוידי'אחרגיששו
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וניערתישליבאצבעותשהשתלבוידיואצבעותמתוךידיאת

שילבתינוספת.פעםאותהלמצואינסהלאשהואהתפללתיאותה.

שבמקוםקיוויתיזיעה.נטפוהןבתפילה.בזוזוידיאצבעותאת

לוידממו.שליהגוףוכלשלישהפניםקיוויתיידממו.הןלהזיע

שבפנים.הפצעהספיקחיצוני'פצעבלימדממתהייתייכולתי

לצעוקלברוח,רציתילבכות.רציתימזרקה.כמודיממתימבפנים

מעודיהסרט.שלההקרנהותיפסקיידלקובאולםשהאורותעד

פעורותבעינייםשישבולקהללחושךשנאהכזאתחשתילא

האורות,יידלקומעטשעודלחשובהתחלתיאזאבלהמסך.מול

שלו.לביתניסעהאשםודודושאניילכו,שכולם

אחריכילעולם,ייגמרלאשהסרטקיוויתיעכשיו

ולילותימיםהרבהעודיבואוהאורותשיידלקו

 .ופחדיוהזההלילהעצבותאתלקבוראנסהשבהם
שקרה.מהאתלשכוחאוכללאשלעולםידעתי

מתחננת"אנילו:להגידרציתיהמכוניתבתוך

אתהכאן.שליהביקוראתתקלקלשלאבפניך

ןניסיתיימים.עברויכולתי.לאאבללי",מציק
הידעללחשובהפסקתילאהפצעים,אתלקבור

נוגעשגברבאופןשלי'הכתףעלהמונחתשלו

לסיבההפכוהפצעוניםלמעשה,עזרה.לבקשכדיהנשיםבעיתוני

המראהאלממהרתקמה,הייתיבבוקר.קמתישבשבילההיחידה

ההסתערותשלההרסניותהתוצאותאתהמרגיעהיוםבאורובודקת

תקופהלמשךאותיליווהזהגרועמנהגהלילה.שלהאחרונה

שלי.לפניםלבשםשהואפעםבכלמשתגעהיהאבאארוכה.

ישנים,פצעיםפותחתהראימולעומדתאותיתפסהואפעם

שבו"היוםעוקצניות:בהערותלאמאנדנדהואסטירה.ליונתן

t חתונהאיזו ...שלההחטטיםשלהשמחהיוםיהיהתתחתן'~ןה... 
מחורר".לחםכמושלההפנים
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בתוךהסתגרתיאותי.הציףעצבשלחדשגל

 .ליחיתהברירהאיזונכיה.קובתוךכמועצמי
- . ,,הייתיאםומה •שליהדודשלהידחיתהההיאהיד

בעיניים?כךאחרלומביטההייתיאיךצועקת?

 \ 1אםשלו?לביתכךאחראיתרחוזרתהייתיאיך
איךרגע,באותולביירותלחזורמחליטההייתי

התעופה?לשדהאותיללוותלונותנתהייתי

הריהסכמתי'כאילולהתפרשיכולהכולועכשיו

לאצריכה,שהייתיכמושלו'הידאתדחיתילא

מחאה,הבעתיולאצריכה,שהייתיכמוצעקתי'

בדיוקשם,כלואהונשארתיהאמבטיהחדרדלתאתנעלתירק

לחדרבורחתהייתיבביתגםבביירות.בבית,עושהשהייתיכמו

שהואכשפחדתיאבא,שלהנוקבותמעיניוכשפחדתיהאמבטיה

היהאבאאותי.יהרוגשהואכשפחדתילהיות,גדלתימהיגלה

שפםזועפות,פניםשלו:במראהניכרשלוהאופיברוטלי.איש

אניהאםכבד.גוףומלאות,עבותשפתייםמעלהיטלרשלכמו

במושגיםהחייםעלהסתכלהואתקיפה.אישיותלוחיתהטועה?

מהשחתהאותישהצילהואשלוהזההאופיואוליולבן.שחורשל

אותישראהפעםבכלביגוערהיההואשלי.הפניםשלמוחלטת

הזמןכלחיפשושליהאצבעותשלי.הפצעוניםעםמשחקת

הקליפה,אתקילפואיתר'התעסקובאחד'וכשנגעופצעונים.

שהאצבעותכאילוזהדם.ממנוסוחטותשהיועדחירפוולאמחצו'

מתחילותמילה,לומרשיכולתילפנילעבודהיוצאותהיושלי

פעם,לאהשאלות.עללענותמוכנהכשהייתיאפילולחפור

דםעםפצעוניםמכוסיםפניםורואהבמראהמביטהכשהייתי

העצותלמדורילכתובממהרתהייתיושחור'חוםבצבעיקרוש

בגרות,פצעי"אלהשלי:לפצעוניםהסברהציעאותישראהמיכל

"זהאו:ממתקים".מאכילתבא"זהשתרגישי".מבלייעלמוהם

למדורהשמןמוסיףהיהואבאוחמוצים".חריףשאכלתבגלל

לעצמה".זהאתעושההיאלה.איכפתשלאבגלל"זהואומר:

היותרלעברהולכתכשאניאותי.מקוממתחיתהשלוהתגובה

ומתמידשמאזמגלהאניאיתר'שליהיחסיםאתומשחזרתרחוק

עםשלו'החאקיבמדיאותוזוכרתשאנימאזמתוחים.היוהם

החלוםאמא,עםהתמידיותוהמריבותבביתהמהדהדהקולהשפם,

לארצותאהמראחיאתלשלוחכדילאגורהאגורהלאסוףהיהשלו

לאחשמל?הנדסתדווקאלמהחשמל.הנדסתללמודהברית

מביתאותוזרקותמידוכתוב.קרואידעבקושיאהמרהבנתי.

להשפיעהצליחואבאשלהנוקשההיחסולאהאיומיםלא .הספר

נשארהאבאשלהתוכניתהכולולמרותקצת.אפילואהמר'על

מעורערת.בלתי

אהמר'בשבילהיוהביציםלאחמד'תמידשמרוהבשראת
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 1:~ו
לאחמד.היובשרנייםהכיהזיתיםגםלאחמד.הטריותהעגבניות

פורעתחיתהאמאבלילות,הביתהלחזורמאחרהיהאהמרואם

היהאבאואםלשמיכה.מתחתכריתומניחהשלוהמיטהאת

עלחיפתההיאישן"."אהמרממלמלת:חיתההיאעליושואל

שלההזהבצמידיאתממנהלגנובניסהכשהואאפילואהמר

הצמידיםאחדאתוראתהבבהלההתעוררההיאפעםבשנתה.

אתהחזירהאמאנמלט.אהמרואתמהידלהמשתלשלשלה

 •לישוןוהמשיכהלידההצמיד
תאומיםבינינוהפרידושנים,בשבעממנימבוגרהיהאהמר

הפילהשאמאאחרימחרסינה,מרקבצלחתרקשחיוובניםובנות

בגודלשהיהשלהםגוףלנתנההיאלמהזה.אחריזהלשםאותם

חיתהשהיאבזמןמרקשלבצלחתלשחותמאצבעיותרלאשל

ואניבראשהטלטלהאר [i ך~~המוסמכתוהמיילדתבמיטהשרועה

אתזוכרתאנייודעת.לאאנימשמחה?אומצעראםידעתילא

צלחתלתוךמסתכלותאמא,את,מנשקותלחדרנכנסותהשכנות

אלוהים,"בשםואומרות:הקטנטניםהעובריםשחושבההמרק

יותרשחיתה ,מהןאחתשלם".יצורהנה ,תראווישתבח,יתעלה

אחרתושכנההפלה?"אחריהפלה"למהשאלה:מהאחרות,ישירה

המרק:צלחתאתודחפהוקיללה,ירקההיאבוטה.יותרעודחיתה

כמוקטניםהיינו ,נבראנוכולנוככה ,טפוהבן-אדם.על ,"טפו

פרדים!"כמוגדוליםונעשינוציפורן

לשירותים.ללכתכדיהשכנותאחתעללהשעןצריכהחיתהאמא

מעיניהאבלחיוורתאמנםבמיטה,לשכבחזרההיאכךאחר

מאבא.ילדיםעודרצתהלאהיאאושר.ניתרכאילוהנוצצות

שומעתהייתי ,שלוהטבקבבקתתסבאאצלשביקרנופעםבכל

"שאלוהיםבה:נזףתמידוהוא"גירושין".המילהאתאומרתאותה

בתי".לךיסלחשאלוהיםפאטמה, ,לךיסלח

לחשובליגרמהאזpם iJדודכלפישהרגשתיוהפחדהסלידההרגשת

שלבמצבאיתריחדאותילהציבשעלולדברכלעלפעמיםמאה

שכתבתימהאתוקוראביומנימדפדףאותומצאתיפעםמבוכה.

לאזהאתעשיתיקטנה.נמרהכמועליוזינקתיהקודם.בלילה

ומחששובושה,מצפוןייסוריבגללאלאכוח,תחושתמתוך

עליו:שכתבתימהאתיקראשהוא

לראותמאשרמעידיהמשורראתלשמוע'טובבפתגם"כמו

שפגשתיאחריעכשיושלי.הדודכלפימרגישהאניכךאותו',

אנישונה.כךכלנשמעהואבמכתביםממנו.מאוכזבתאניאותו

מתוסבך".מאודאדםבןשהואחוששת

כיבולקרואהספיקלאשהואכנראהמידיו.היומןאתתלשתי

למהלפחד?לךישממהפוחדת?את"ממהבעצבנות:צרחהוא

ההתנהגותהמיטה,עלרצוצההתיישבתיככה?"מתנהגתאת

שלי.אבאשלמההתנהגותאיומהיותרעודנוראית,חיתהשלו

היומן.עםהאמבטיהלחדרברחתיואניבכעס,החדראתעזבהוא

חדראותךלעזוביכולהלא"אניחושבת:עצמיאתשמעתי

אתה,באפריקה.אוהבתשאניהיחידיהדבראתהאמבטיה,

במסדרון".המדפיםעלצפוףשעומדיםהחשמלייםוהמכשירים

שלאהיותלגזרים,אותווקרעתימהיומןהכתובהדףאתתלשתי

לאסלההקרעיםאתלזרוקלאהחלטתיאזpם iJדודעלסמכתי

ולהחביאטואלטניירבתוךאותםלגלגלאלאהמים,אתולהוריד

יכוללאאחדאף ,שליהירכייםביןכשהםבתחתונים.אותם

רשמיאתכתבתיחדשבדףאזpם. iJדודעלכתבתימהלדעת

בירכתימאושרת.הרגשתיומהשחורים.האדירממזגמאפריקה,

לסוגדומיםשהיושהמצאתיהשקריםועלהפיקחותעלעצמיאת

שלי.אבאעללהעריםכדיהשתמשתיבהןהתחבולות

המיטהעללמקומוהיומןאתוהחזרתיהאמבטיה,מחדרחמקתי

"אזואמר:אותולקחשם,אותווראהנכנסאזpם iJדודבחשאי.

זרקלקרוא,התחילהואהגיונית".להיותשהחלטתנראהמה,

בחדרלחפשוחזרשקרנית!"עכשיו!כתבתזה"אתואמר:אותו

חדרלתוךבטעותשנכנסנשרכמו ,דברבכלחבטהואבטירוף.

הוא .אוכלשמחפשרעבעכברכמואולצאת,דרךמוצאולא

הרגשתיהמים.אתמורידאותוושמעתיהאמבטיהלחדרהלך

שהואופחדתישליהבטןבשיפולימקננותהניירחתיכותאת

התגנבהואחזר.שהואלבשמתילאחיפוש.עלילעשותיחליט

חתיכותהנייר.פיסותאתמחביאהאותילתפוסכדיבשקטלחדר

אםאפילועיקש!גבר ,שליהירכייםביןבבטחהשמורותהנייר

לעולםהואבאפריקה,ביותרהגדולהאלילרופאאתמביאהיית

ומסגירותצועקותהיובעצמןהןאםאלאאותןמוצאהיהלא

אותי.

החבריםבאולמחרתאיתי.דיברלאכמעטאזpם iJדודעבר.הלילה

לארוחתאיתםיחדלצאתאותנווהזמינולבקרשלוהרווקים

הצרהאמבטיהבחדרכמובטוחהבטוחה,הרגשתישובערב.

שבדרךלמרותונינוחות,ביטחוןהרגשתיבביירות.שלנובבית

במצביםכללבדרךזרים.אנשיםבחברתנוחמרגישהלאאניכלל

אבלהפצעונים.אתוממששתמכניבאופןעולהשליהידכאלה

דודי.שלהחבריםשללבואםשמחתיהפעם

בצרפתיתאפריקאיתזמרתשרהלמחרת,הלכנואליהבמסעדה

אזpם, iJדודשלהחבריםאחד 'ד,~א~עמוק.ברגשובספרדית,

פעםרקרקדתיחייכלבמשךהתבלבלתי.לרקוד.אותיהזמין

קטנהיותרילדהועם ,הספרבביתהנשפיםבאחדהיהוזהאחת,

ידיהרגליים,עללודרכתיקצב,חושכלבליאיתררקדתיממני.

בצורהרקדהואגםממנו.פניאתוחפנתיהתביישתי ,הזיעו

שוםבליככה, .איתרלהתחתןממניביקשהואופתאוםמגושמת.

הואאילמת.ואניתשובה.לקבלהתעקשהואנדהמתי.הקדמות.

נראההחיים.עלדעותיוומההכספימצבומהלילהסבירהתחיל

הריקוד.סוףלפניעודעצמועלהכוללילספרעומדשהואהיה

גורםהאפריקאיתהשמששלהחוםשבטחחשבתיחירשת.ואני

לאכבר;:זאזpםדודשלההתנהגותפתאוםלהשתגע.לאנשים

בדיוקהואעכשיואיתישרוקדהאישמוזרה.כךכללינראתה

מחלהבאותהנדבקכאילוהזאתבארץשפגשתימיכל .כמוהו

אתעוזבשהואברגענורמלילאנעשההמהגרהאםמדבקת.

ואניהריקוד.סוףלפניתשובהמבקשאיתישרוקדהגברארצו?

וחירשת.אילמת

 "?ד'~א~לךאמר"מהאותי:שאלאזpם iJדודהביתה,חזרנוכאשר
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"זהואמר:פניםהזעיףהוא .לוסיפרתיקינאה.הרגשתיבקולו

לואין .ניסיוןבליילדהוא ?הקדמותבליככה, ?באמתנורא.

לו?"עניתמהטקט.שום

אמרתי.דבר""שום

לעשותרציתיהחום.למרותבסדיניםהתכסיתיבמיטה,ישבתי

האכזבהאחרישליהחייםעםאעשהאנימהשלי.במחשבותסדר

יגלהובעליאתחתןואנייוםיבואהריאלך?לאןאפריקה?של

לאלאפריקההגעתיהפלות.שתיושעברתיבתולה,לאשאני

היושאלולמרות ,ם.קזא~:;דודאתלהכירכדיולאבהלטיילכדי

עכשיורקאותי.להזמיןממנוכשביקשתיבפניושהדגשתיהסיבות

להזמיןממנוביקשתישבהםשלישהמכתביםלחשובהתחלתי

להתנהגלושגרמוהםלאפריקה,אליואותי

אביועכשיוהתנהג.שהואבאופןכלפי

מביירות.להתרחקשרציתימפניבאפריקה

אותילחתןבדעתונחושהיהשלישאבאמפני

לישהציעאהמר'שלהחברסמיו'עם

שהוא'למרותוסירבתיפעמיםכמהנישואים

חבשןמלךערגכמומאחוריעמדאבאנחמד.

רוצההואלמהלדעתרוצה"הייתיושאל:

בפניםבך'מוצאהואמהאיתך'להתחתן

רציתיהאלה?"החטטיםעםשלךהמצומקות

מפניאיתילהתחתןרוצה"הואלו:לענות

ראהלאפעםאףשהואמפניצייתנית,שאני

עלמאיימתלאאניכישיניים,חושפתאותי

סימןשאניומפנישלו'העצמיתהחשיבות

כלאתלהגידבמקוםאבלבשבילו".שאלה

לעולםאיתר.מתחתנתלא"אניאמרתי:זה

זקנה,בתולהתהיי"אתצעקה:אמאלא!"

שאתותגידיתתעשתיזקנה,בתולהכבראת

התשובהאבלמתחרט".שהואלפנימסכימה

איתר'אתחתןלא"אניבעינה:נשארהשלי

לדעתולחץושאלחזרבשקט,אבא,אתחתן".לאפעםאףאני

איתרלהתחתןשרוצהאחרמישהולךישאםןה, 'qt 'הסיבה:את

תגידי".רקתפחדי'אל

מהם.רחוק~אל:פאתשמרתיבתוכי.עמוקשמרתיהתשובהאת

שעליהבמוסךהאחוריבחדרהצרההמיטהאתגםמהםהרחקתי

בנוושלאשתושלהתמונהאתהרחקתימעלי.גוהרהיההוא

אותהרואההייתיושתמידשלו'בארנקחיתהשתמידהתינוק

ביתבאותוששתינוהקפהעבורלשלםאותופותחכשהיהבחטף

הרחקתיאותם.שיזהושפוחדיםאנשיםרקמגיעיםשאליוקפה

שלולגוףהגיבלאפעםשאףשלי'מהגוףעליוהמחשבותאת

אתשהרחקתיכמוהנאה,אוהתלהבותרעד,הרגישלאפעםואף

שבוהרגעאתמחקתיההפלה.אתלישעשההזקןהרופאשלידו

והירכייםהרגלייםאתמהדקתכשאניההפלהאחריהביתהחזרתי

מסתירה.שאניהסודאתלגלותיוכללאשאבאכדיחזקחזק

הקפהבביתטובכךכלאותישהכירהכיסאאתאפילוהעלמתי

פיתההואשבוקפהביתאותו~אל:פ,אתפוגשתהייתישבו

קלואהבה.חברותעלאיתידיברכשהואהראשונה,בפעם_אותי

תירצתיאופןבכלככהשלי.כמווגוףפניםלהשישמילפתות

והפצעוניםשלישהפניםאמרהואשלי.ההתנהגותאתלעצמי

מעלישכבשהואבזמןאותו'ומגריםבעיניוחןמוצאיםשלי

רגעבאותושהרגשתיהיחידיהדברשלי.הבתוליןלתוךוחדר

שאנישהכרתי.אחרותבנותאותןכלכמושאניהפחדרקהיה

שלשדמותופעםבכלופנאטים.שמרניםשלהשההוריםמישהי

אםאותייהרוגשהואבטוחההייתינבהלתי.עינימולעלתהאבי

לאשהואמהגוף,שליהראשאתלהפרידמסוגלשהואיגלה,הוא

שאריתאתלבלותיצטרךהואאםאפילוזהאתלעשותיהסס

ו
~ 

:1 

( 
גםאותישרדפוהאלוהתמונותמכללהיפטרניסיתיבכלא.חייו

שאביוחיכהבתוכי'שלוההתנועעותלסוףהגיעש~אל:פאחרי

יוכלהואשגםכדימחבריו'לאחדשייךשהיהמהמוסךאצא

ההווה.עללאוגםהעתידעלאיתידיברלאמעולםהואלעזוב.

 •נגמרת.והאהבההאהבה.עלרק

בספרתהמובילותהסופרותאחתהיאאלשיח'חנאןהמחברת:על
בביירותולמדה-1945בבלבנוןנולדהאלשיח' .בת-זמננוהערבית
מחזות.-2וקצריםסיפוריםקבצי 2רומנים, 7פרסמההיאובקהיר.

הנישואין.ובמוסדהמיניםביןביחסיםהאשה,במעמדעוסקיםספריה

הולנדית,צרפתית,אנגלית,וביניהן:רבותלשפותתורגמוספריהרוב
הרומןהםיפזרופולנית.ספרדיתקוריאנית,איטלקית,דנית,גרמנית,

לאחרוזאת ,לאומיביבוביערב-מכרלדהיה ) 1980 (זהרהשל
מו"לנמצאשלאכיווןעצמית,בהוצאהיצאההראשונהשמהדורתו

 .לפרסמושיסכים

בתרגומו'אנדלוס',בהוצאתבקרובאורלראותעומדזהרהשלהסיפור

ע'נאים.חמזהמוחמדשל
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:ת tל w~ף f~~יףסער~י w:P~~לף

q פי~??ריהף; :p ;קלעתמ~

הף w ~~נ;~שא;~הד~י י;:~ןא;~זקי~יהףא w ל;,~ס;~י א~??~~~יז
ףבסבלנףתבנחתהעםישףריאתלצב;עיכ;לאיני

••• T :• •:-• •• TT :--:-:ז 

הפסחאחגביציאתכמ;
: :• •• •• ---: T 

:ם iJעל [l~תףק~ר
~ך#ר iJעל [l~תף~ךמ;ןןלא

המספריםהס~וףטיםהחל;מ;תוהדמע;תוהסףפ;תהרףח;תכל
T T - : T : - : -:--• • -• : •• • 

ר;.זכי fry ~~ז-ו;ך~~אף

סראש;ן#עמףךע;ך~יב~~י
הפטר;להרעלתאתעב;ך 11שאחרי

-:-•• :• -:-:• -: T --:• : 

הכ;לסטר;לאלאלנףיותרלא
" •• T T T •: -:• : : 

ישראל'כמ;האמז-רי'הס;פר
-•• • • -: T : T: • •• 

ל~לףם.:ב Q ??הףאן~ין~רףךים~בףל;תל;~ין
אללrזמפניהייתייראח~ויכל

T --ז•• • T • •• : • T : -

~ /J ליצ:וי~רי~w זrהףא~דלq א;.זכי~• 
רףת wiJWרים tE ??~ףר;ת f9ףף~ןקרעם#~~ק.ינף

iJ א;סםח;_ןהלא~עם~ף י~;ל;ך;א~9.ו
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1
:ךן.

:1 

;ר n ~ 7דים i ~ף~~י~די~ה~עדה tpע; י~~
החמשיםשנ;תאלנגנבהלהגיע:פדי

: •• : -• -• : •• T :• : -:-• • 

ההרלמרגל;תנמצא ;,;עוהעםהאלההפסג;ת:פל
T -:ד ד••:• : TT •:ז :-:: TT 

:בוpןיך;תן,סא~שףלסער~י;תה i ;~ב:ב: ת;"~ ?7i ~:בס;ןי:בסא
~ q ~ ";קים ~~~רי ר~~~ 7 תt~.~ש ; ry לףםtזn ן~ף~.זכח;ךיםQ ע

~חףץ~:בך~ר f~גרא;םמ;ם qןל ,;,~ 7רי f~רזtהלא

 ?ה~ר~א; ?ה~~ 7א;;ךה? n ~ק;~ך:ה;ךןסער~";ת:ב~ז:זיר;ת:בזtם
 .יחד?גםהצבעיםנבלא;

--- ·ד:-:ד

~דסזי .9~ימף 7:בףת Q:בוp~ן~ד~י.חי
נצותאהישיבהלהליכ;ת

-:-• -: • T :-:ז 

~יסהן~נף~י
 ה:~.סב:ן~קי
:ב~ק~הש;ן 7זtתא, wנ; 7:ב~זאדזtתד~זאא w:בנ;זtתפ;ך qלס:י.חיר;;הן~ף
זtת ,~ר tש;ן 77
:דףע.ד~דז:רי:בוp~ךעזtתפ;ך qןל~~ךע:ב~דז:ויזtתד:דעל~ק~ה,~י vכ

 . .לזגףי! iJ ~~ י~~ . ן;כ¾~ז:וי 9 ~~
ע ?jך jP ~נ;~ע~~ז:זי:קיעדף~גר~~~ןה;ל.ךלי~.חי q~קלא wנ;:פ;~עיזtת ש~; n י~~

~ן~הף ם;ק~~
 Ti?.tא;ז;ח.למףם~עלא;~סף~יא; ה?~א;~ןב;ת i? ~ f ~~זtךזtה~י~ת~ל;ע;ןם.

משפלא;

ךם~לחףטא;~בףךה ף~~א;~-סה~פ;ךא; ל~~גריא;נ;?הק i~י'נ
~י~י:קיעד~יר 9~ע,ך~ל ת;"י:JlJ Tר lJ~ךך:;כים~ם ה~~ ה~~ד~~ס.דיוליע;קב י~~

 r1 ~;ר 9ry ~~ך~יש

 .ה~יר~~:ב~~עת~ל

 .םי~:ב:~ן~י;םקף 9:גרדל~~חע;ל~~יםד~יזtים ה~;,~רי~ים iס

ומסיפוריומשיריולעבריתתרגומיםומוערך.פורהמקורי,סוריומחזאיסופרמשוררהואאלמאע'וטמוחמד
זמננו.בתערביתשירהשלאנתולוגיותובמסגרתספרותבמדורישונים,עתבכתביהאחרוןבעשורנתפרסמו

זו.בשנהבמארס-16ב'כל-אלערב'העתוןשלהספרותבמדורבמקורונתפרסםכאןהמתורגםהשיר
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במולדתי"אבגוד''עוו 1:~ו
הספרמתוךקטעיםשני

 בג"י~'~-אלמאע'וטמוחמר
גלזמןלאחמערכית:

שמעתי"לא"אכןא.
השכםזינקערבים]בן[ערביערבאןבןערובהבןערבהאזרח

הנהזקנואתגילחשלג,במיבמהירותפניורחץ ,ממיטתובבוקר

מכןלאחר .שבורבמסרקשערועלפעמייםוטפח ,בתערוהנה

 ,ובאחותובאמוהביטוכן ,לבושוועלפניועלחולףמבטזרק
לדרכויצאוחיש ,שלוהתביעהמסמךאתזרועותחתששםלפני

 .בעייתובירורלצורךהממשלהמשרדיאל
הואשנה:עשריםמשךפניםלהםוהזעיףלהםהתנכרהביתבעל

ואףשכן",טוב,ב"ערבאושכן"טוב,ב"בוקרמלברכםנמנע

ממנהולהוצאתםהשכורההדירהלפינוימשפטיתתביעההגיש

לרחוב.

בשעתאותותזנחלאשהמדינהובטוח,סמוךהיההאזרחברם

הפקידיםכלשלהעושקשרומחייתכןלאהרי .שלוזוצרה

בלבולהיתקעכדייופעלהממשלהשבמשרדיוהתיקיםוהחותמות

עלהממונההשופטמשרדאלופנהאוטובוסעלעלהדווקא.

המשפטים.במשרדאזרחיותתביעות

כן?הסף:שומר

נמצא?השופטכבודהאםהאזרח:

בנסיעה.הואלא.הסף:שומר

לאן?האזרח:

בינלאומית.משפטניםבוועידתלהשתתףלז'נבה,הסף:שומר

ישוב?מתיהאזרח:

לופן"."ארסןשלמסיפוריובאחדושקעיודע.אינניהסף:שומר

 .אחרבכירלפקידלפנותכדי ,אחראוטובוסעלהאזרחעלה
כן?אחר:סףשומר

נמצא?וזהזהמרהאםהאזרח:

סולידריות ~ב...בכלהשתתףלסיאולבנסיעההואלא.הסף:שומר

הפלסטיני.העםעם

יחזור?ומתיהאזרח:

בולטפלכדיהתה,מחםאלוהסתובביודע.אינניהסף:שומר

 .ולהרתיחו
 .אחררשותפקידעםלהיפגשכדיאחראוטובוסעלהאזרחעלה

כן?המזכיר:

נמצא?פלונידוקטורהאםהאזרח:

עםסולידריותבכנסלהשתתףגרס,ללבנסיעההואלא. :המזכיר

 .יאייתרהארהעם
ישוב?מתיהאזרח:

(אלשבכה>."רשת"הירחוןדפיביןונעלמהמושג,ליאיןהמזכירה:

 .אחררשותאישלפגושאחראוטובוסעלהאזרחעלה
כן?!אחרת:מזכירה

נמצא?פלונידוקטורהאםהאזרח:

סולידריותבכנסלהשתתףלמלטהבנסיעההואלא.המזכירה:

הקוריאני.העםעם

ישוב?מתיהאזרח:

"בוררה".הירחוןבתוךושקעהלי.ידועלאהמזכירה:

ומשרדיהמחלקותונתרוקנוהרשמיותהעבודהשעותכשנסתיימו

בהםנותרוולאכאחת,לבירוריםומפוניםמפקידיםהממשלה

הטיפוסמןרגליושהתנפחוולאחרותיקים,מסמכיםאלא

להמתיןאלאלעשות,מהלונותרלא ,מהןוהירידהבמדרגות

הביתה,לשובכדיהאוטובוסים,בתחנותהממתיניםמאותעם

משפחתו.אל

אותוגידפוהאוטובוס,והופיעהאוטובוסים,קואליווכשנתחייך

 .ממנוכשירדוחירפוהו ,עליוכשעלה
נערמיםביתוחפציאתלמצואהופתעהשכונה,פתחאלכשהגיע

מהןאחתכללערימות.מעליושבותואחותואמוואתברחוב .

שהיהכיווןהזה:בעולםמבטהנועצתוהחלהלחיהעלידההניחה

קרה?זהמתיבשלווה:שאללהתפייס,ונוטהמטבעונינוח

שהלכת.לאחרמהזמן :לעברולהסתכלבליהאםלוענתה

החפצים,ערימתעלונתיישבלהרגיעה:מנסהכתפה,עלטפח

התביעהומסמך ,שוקיואתחובקותוידיולבטנוצמודותירכיו
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והאומללההדוממתבאחותוברחמיםהביט .זרועותחתתקועעודנו

לה?קרהמהושאל:

מוציאותשהיינובשעההריהזאת,הצרהלכלבנוסףהאם:אמרה

העובריםאחדבאאותם,לצרוררכנהוהיאהבית,וכליהחפציםאת

באחוריה.וצבטוהשבים

בסדר!יהיהדבר'שוםזהבאנחה:אמר

בסדר!יהיהבסדר'יהיההאם:השיבה

רחוב?נישןהאםירד'כברהלילההריעכשיו?תעשהמהאבל

תשכחשהמדינהייתכןלאהריאמי.'תתבאסי'אללה:אמר

בכך.ובטוחסמוךאניאותי.

ושאלעייפות,מרוברגליואתשגררשוטר'לעברופנהוכאן

האםשלו:העורתיקמתוךכלשהומסמךמוציאכשהואאותו'

פלוני?בןפלוניהאזרחהואאתה

כן.האזרח:

הדגל.אתלשרתנקראאתההשוטר:

והכלבהאזרחב.
קטןלכלבלבווצפונותטרדותיובגילויהיהשקועערבימשכיל

הדיפלומטיהסגלממכוניותשבאחתונרפות,פינוקמרובוכבד

הגיחכשלפתעלגלגנים,ושביםעובריםשלבתקהלותבלבהזר'

אבזריושארואזיקיוואלתואקדחועלהשוטרים,אחדבמהירות

הערבית.הדמוקרטיה

כך.אחרשיחתנואתנמשיךהמשכיל:

 ?רועדותוברכיךרוטטקולךמדועהכלב:
השוטר?!באהריהמשכיל:

לזולתך?אולך,נוגעזהבמהכן,ואםהכלב:

לאלעולםהריעכשיו'הזההקשראתהבנתםלאאםהמשכיל:

 .באזורנומתרחשמהתקלטו'
הצפון-אטלנטית.מהבריתפוחדלאאניהכלב:

בבעייתך'לטפלעשויההצפון-אטלנטיתשהבריתמפניהמשכיל:

רע.משהולךשיקרהעתבכל

בענייניך?שיטפלווידידים,משפחהלךאיןהאםהכלב:

יפנואליהםאשרשאלה-היאהבעיהאבלכמובן.המשכיל:

בעניינםיפנואליולמישהו'זקוקיםאוטומטיתיהפכובענייני'

שלהם.

אותי.מכיראינךכאילולנהוגממךמבקשאניהשוטר.הגיעהנה

הרחוב?באמצעהזאתההתקהלותמההשוטר:

שומעים?לאאתםהאםהמשכיל:

הביטחון.כוחותלאנשירקמותרתההתקהלות

לדרכו!אחדכל .הזדרזו

החוק?עלעבירהזוהאם-כלבעםמדבראזרחהמשכיל:

פשע.אפילוזההשוטר:

אישבתורלדעת,עליךהזאתהאלהאתשתריםלפניהמשכיל:

איןממשלתית,פומביתהודעהאוחוקה,אונוהג,שבשוםחוק,

כלב.עםלדבראזרחעלשאוסרמשהו

מלומדים,אובמותאנשים,בסביבתךכמעטשאיןכיווןהשוטר:

הזה?!והמוזרהמאוסהיצורעםאפילובעיותיךעלמשוחחאתה

אדוני?אשוחח,מיועםהמשכיל:

בנייה;באגודותעסוקיםהפקידים

המפרץ;מןטלוויזיהבסדרות-האמנים

בבחינות;-והמורים

לבנות;כלהציק-והתלמידים

רווחיהם:באומדן-והסוחרים

המחירים:ביוקר-והעניים

בנאומים.-והמנהיגים

דיברתם?מהעלהשוטר:

אהבה.עלשוחחנוכלליים.נושאיםהמשכיל:

אחד.אףאוהבלאאחדאףשקרן.השוטר:

1
 (ן:

:1 

ידידות.מתוך :המשכיל

בזולתו.בוטחלאאחדאףשקר.זהגםהשוטר:

הערבית.העיתונותעלהמשכיל:

אותה.קוראלאאחדאף :השוטר

שידורים.על :המשכיל

אותם.שומעלאאחדאףהשוטר:

ניצחונות.עלהמשכיל:

בהם.מאמיןלאאיש :השוטר

הפלסטינית.ההתקוממותעלהמשכיל:

בקיומה.מרגישלאאחדאףהשוטר:

המפרץ.מלחמתעלהמשכיל:

אליה.לבשםלאאחדאףהשוטר:

חקלאות.עלהמשכיל:

 .דברשוםזורעלאאחדאףהשוטר:
בפעםדיברתםמהעלשימורים.לקופסאותהפךשלנוהמזוןכל

האחרונה?

ישראליהערביהסכסוךסוגייתעלאיתרשוחחתילב,בגילוי

= 
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 1:~ו
תו.ועדמאלף

חשובההכיהערביתהסוגיהעלמשוחחאתהוחרפה!בושההשוטר:

זר?כלבעםועודכלבעם

לדיאלוגספיחבכךראהמדי.יותרהענייןעלתעמיסאלהמשכיל:

 .אירופאיהערבי
המקומיים?עיתונינואתלוהראיתומדועהשוטר:

הראשיים.המאמריםאחדאתבאוזניוקראתיהמשכיל:

עליו?הגיבואיךהשוטר:

יללה.השמיעהואהמשכיל:

כלב-מזימות!השוטר:

אדוני?כאלה,ובזלזולבהשפלהעליומדבראתהמדועהמשכיל:

הואאיךבו'התבונןאבלאגרוף,בגודלקטןכלבשהואנכון'

ומתילשתותומתילאכולמתייודעושליו;רגועעניו'נראה:

להתעורר.ומתילישוןמתיממנו;לשובומתילטיוללצאת

שאינוורחב,גבוהואישגורלו'אתשיודעקטן'כלבבקיצור:

היואילוהערבי.האדםאניהשוטר;אדוניאח,גורלו.אתיודע

הייתיבריטי'כלביםגורשלאוצרפתי'כלבשלזכויותלי

שלי.הזאתהמתפרקתובדפדפתהאומללבעטיכיסיםמחולל

הומרוס?שלהאיליאדהאלשמעתהאם

לא.השוטר:

האודיסיאה?ועלהמשכיל:

לא.השוטר:

גילגמש?שלהאפוסועלהמשכיל:

לא.השוטר:

ונטה?שלהאלוהיתהקומדיהועלהמשכיל:

לא.השוטר:

גתה?שלפאוסטהמחזהועלהמשכיל:

לא.השוטר?

 ?שמעתכן'אםמה,עלהמשכיל:
"רוקח,השיראתאלאשמעתילאללבנוןהפלישהמאזהשוטר:

רוקח".הוי

איתר?ביחדקצתלייללאפוא,לי'תרשההאםהמשכיל:

 .לפניצעדלא. :השוטר
ברחוב.כךאלךלאפניםבשוםהמשכיל:

רשמית?!תהלוכהרוצה?אתהמההשוטר:

לברוח,עלולאניכיצווארי'סביבקולררוצהאניהמשכיל:

לנשוך.עשויאניכיפי,עלוזמם

תישך?מיאתהשוטר:

הספסליםאתהמדרכות,אתלנשוךעשויאניהמשכיל:

המזרח,אתהשמאל'אתהימין'אתההמונים,אתהציבוריים,

אדוני,שלך,האקדחאתסלקהצפון.ואתהדרוםאתהמערב,את

בראשאשךלאדברשלבסופוהריאומר;שאנילמהתאמיןואל

-בשןז:וגעששןעד-אצבעותיאתאולשוני'אתאלאחוצות,
השוטר?אדוניכן'לא .במשהופעםאיבכללשהאמנתיכךעל

אםכישלי;הרגישהמיתרעלתפרוט'אלממךבבקשההשוטר:

שניכם.עםלשיחותואצטרףעבודתיאתאעזובתפסיק,לא

• 

המדומה"*במולדתיבגוד"עוד
תאמרזכריא

שהואלפנישכןלהפליא,ומענייןייחודיסופרהואאלמאע'וטמוחמד

לבגודאומרגמרכיבאמצעותולהתריעכדי Iספרמחברהוא"בוגד",

בחשאי.כרגילמתבצעותבגידהשפעולותבעוד Iבמולדתו

ובגאווה?!בגלוי"יבגוד"בהזוהיאאפוא,מולדת,איזו

המולדותאמיתיות.ומולדותמזויפותמולדותסוגים.משנימולדותישנן

שלמולדותהןהאמיתיותוהמולדותהעריצים,מולדותהןהמזויפות
חורין.בניאנשים

ועוני.השפלהדיכוי,אלאהאדםלבנימעניקותאינןהעריציםמולדות

הנאמנותכן,עלאשרסוהר.ובתיקברותלבתימשוליםוכפריהןעריהן

וההתקוממותהמריואילובאדם,בגידהבגדרהיאהעריציםלמולדות

שהשמחהבטוחים,חייםלחיותולזכותולאדםנאמנותבבחינתהיכןנגדן

וקלון.עוולבהםואיןבהם,שורה
כלשהיבמולדתההיוולדותעצםשכן Iהדברנכוןוכמהכמהאחתעל

 .למולדתוהאדםאתהקושרביותרהרופףהשורשחינה
מתוקףאלאיגדל'ולאיתפתחלאיתחזק,לאפניםבשוםזהושורש
לו.מעניקהשהמולדתוהצדקהחירות

והכשלון.המפסידנות(סופר)איששהואתמידחשבאלמאע'וטמוחמד

מעולםחיתהלאשלהם,המבחןבשעותאדם,בנילצדהעמידהואולם

הרי .לסופרבייחודקשה,מבחןבגדראלא Iכשלרןסוגייתבבחינת

עםלישוןמאשרבכתיבההעריציםבמולדתלעסוקבטוחפחותהרבה

מיטה.באותהצפעים

הזה,וההומוריסטיהלגלגניהמכאיב,המהנה,היפה,השחור'בספר

והיום,הלילאתאחתקרקעעלולמזגלצרףאלמאע'וטבידיעולה
האונים,חסרשלזעמועםהתבוסותמרירותואתוהיאוש,התקווהאת

הערביהאדםאתמעמידיםבהם Iהמבחןייסוריתמונתעיצובלשם

שלו.התקשורתואמצעיומשטרתוצבאוומשביליו'מדינאיו
נגעתוךאלאלמאע'וטדוחסהאלהוהפגעיםהנסיונותמכלולאת

-החירות.שלילת-והוא Iאחדעיקרי
ובשיניים,בציפורנייםהחיות,בממלכתאפילומגיבים,הריהחירותועל

הרינההחירות Iהאנושיהמיןובממלכתעליה;לשמורכדינשפךודם
החייםהופכיםאובדת,היאואםלהמשכיות;והצידוקהקיוםטעםעצם

המוות.שללאותףנוסףלפן

פסגותידעשנים,שלושועודהמאהמחציתשחיאלמאע'וט,מוחמד

והמרהאכזרחייובכסיוןזהבספרומתבונןוקיים,חיועודנוותהומות

דורחוויתאלא Iבלבדשלואיננהתוויתוואולםהערבית;במולדת

פוליטיותבסיסמאותילדותולמןשוללשהולך Iאומללדורשלם;

עםאלאמרומה,בעצםשהואגילהולאמסנוורות,גירתואידיאולו

רפים.באגרופיםהזקנה,שעריעלהתדפקו

יקיםלאאםוכילריק.שנותיומיטבאתשאיבדלוהתברראזרק
ייכלא,בהםכלא,בתיבמקומןיבנהבהכרחמאושרות,עריםלאדם
גופתו.תידלדלמהםגרדומיםויתקיןייסרוהובהםפרגולים,ייצר
החדש,בעידןהערביםבחייאפללשלבוכנהכואבתעדותהואזהספר

המפריךמסמךבתורהבאים,הדורותשללמשפטםלעמודהואוראוי
הקודמים.הדורותכלפישתופנהוכניעה,ידבאוזלתהאשמהכל

דורסים.מלתעותעללגבוריכולאינוחשוףצווארוהרי

והואוצביעותשקרשלבעיתותבמילההאמוןאתמחזקאףהספר
 •האוב.דמיופיהמשהולהמשיב

מוחמד-ארצוובןעמיתועלתאמרזכריאהסוריהסופר*
אלמאע'וט
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והתמונההמקור
-אמיןאהמרחרסיך

שגיברוומערבית:

1
 (ן:

:1 
~t-o.l~ 

w להימנעוכדיהקוראשלבזמנוהתחשבותפני
התוריםתיאורעל'אוותרלושידועבמהמלדוש

עלישהיהההליכיםוממאותעמדתי'בהםהרבים

מהרגעאפוא,אתחילסיפוריאתלהשלים.

פניםאלפניםוהתייצבתיניידותיאתלמסורלאשנבשהגעתי

לעצמו'לתאריכולהקוראספקשבלירגעזהוהממונה.הפקידעם

יכולתיאנישגםרגעמבוקשי'מהגשמתאחדנפסעהייתיכי

 .לעצמיאותולתאר
פגםכלוללאשלמיםוהתעודותהניירותכיבטוחשהיהלאחר

שלך".תמונהמבקשים"אנחנוהפקיד:אמר

תמונה.ממנוושלפתיארנקיאתהוצאתי

לכיווןאותההריםהואבה.מתבונןוהחלהתמונהאתנטלהפקיד

העבירעיניו'אתאימץשמאל'מצדופעםימיןמצדפעםהאור'

אתהשליךואז'פעמים.חמשאוארבעאלימהתמונהמבטואת

ואמר:המופתעיםבפניהתמונה

 11 •תמונתךאינהזו"תמונה

שאציגלמהמתכוון?אתהלמהאיך?תמונתי?"לאצעקתי:

הרשיוןאתלחדשכדימתרוצץשאניבעתשלי'שאינהתמונה

שלי?"

הבטוח:ממקומומבטאלימישירבשלווה,ליענה

בימיצולמהשהיאספקאיןהרישלך'התמונהשזונניח"ואפילו

חדשה".תמונהמבקשיםאנחנומתושלח.

חודשלפניצולמההיאמתושלח.מימיאינההיאחדשה,"התמונה

אתלראותיכולאתהלארץ.מחוץלמצריםשובילפניבלבד,

 11 •מאחורשמודפסהצילוםתאריך

מאחוריה.המודפסהתאריךאתובחןהתמונה,אתשובנטלהפקיד

התמונה.אתליהחזירזאתובכל

הריחדשה,תמונהשזוומשוםשאמרת,כפינכון'"התאריך

 11 •תמונתךאינהשזוספקשאין

מפורסמת]מצריה[זמרתחוסני?"סועאדכן?אםזומישלתמונתו

הממתיניםזמןואתזמנךואתזמניאתתבזבזאלהנכבד'"אדוני

הלחייםבתמונה.איתייחדלהתבונןהואלמאחוריך.הארוךבתור

שבתמונה,הוורודוהעורבמקור?הןהיכןשבתמונה,הרעננות

שתיאותןעלומהוהחיוור?האפרורישלך'העורלעומתהואמה

השמוטותשלךעיניךלעומתשבתמונהונוצצותעליזותעיניים

הזעםעלאושבתמונההחיוךעלאדברלאניצוץ?כלוהנטולות

אלא,והולכים,באיםוהקדרותהחיוךשכןשבמקור'הקדורני

אינןספק,שלצלכלוללאנפשיחיהאלה,הפניםכללי'באופן

 11 •בכךלהודותועליךשלך

סבלני:בטוןאמרתי

במהלךפניבמראהמסוימיםשינוייםשחלואיתןמסכים"אני

ששהיתימשוםאולילארץ.מחוץחזרתימאזשחלףהחודש

אתלשחררבמאמץאלכסנדריהשלהמכסבביתמלאיםשבועיים

מפניבאוטובוסים,לנסועמרבהשאנימשוםואוליחפצי.

משוםואוליהגיעה.לאעדייןהים,דרךשנשלחהשלי'שהמכונית

מאזיןשאנימשוםאוה'לאומיים',העיתוניםאתלקרואששבתי

ברדיומפורסםמצרידת[מטיףשעראוימתוולישללשיחותיו

 ...אוליטלוויזיה.בסדרותבצפיהזמניאתומבלהובטלוויזיה]
הזאתשהתמונהכמאל'בניבחייבכבודי'באבי'נשבעאניאך

 "היא.שלי
לב:ברוחבאמרהאיש

שלךתמונהחדשה.תמונהרוציםאנחנוזאתבכלאבל ."אולי

שיעכבבעתאותךיכירהתנועהששוטרכדיהיום,שאתהכפי

עדימיםחודשעודלךישאופן'בכלהרשיון.לבדיקתאותך

 " ••.בתורהבא •..לשלוםלךהרשיון.תוקףשיפוג

 "רצ~"בעירלצילוםסטודיואלהישרהתעבורהממינהליצאתי

משביעתחיתההתמונהסאדאת].בתקופת'נבנתהקהירליד[עיר

הלחייםיותר:למציאותקרובהספקכלללאחיתההיא'שכןרצון

הקמטיםהעיניים,בזוויותשקועותהןאףהעינייםבפנים,שקועות

עםכשורה.הכולעמוקים.הפהוקצותהנחירייםוביןבמצח
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 1:~ו
 ,לאשתיהתמונהאתהראיתיולכן ,יותרבטוחלהיותרציתיזאת,

אחדכלשאלתישכנים.ולכמהבעבודהולעמיתי,לחבריולידידי

האחר:שלתשובתואתישמעמהםשאישמבלי ,לחוד

זו?"היאמישל"תמונתו

היא"."שלךהיו: ,הכללמןיוצאללאהתשובות,כל

הצלחתילאמגורים,מקוםאחרבחיפושיםטרודהיותיבשל

הרשיון.שלתוקפופגשבוליוםעדהתעבורהמינהלאללשוב

בתוריםהממושךההמתנהזמןאתלהעביר<כדיעמיהבאתי

עלכרס,עבספרבמינהל>הקבלהאשנביעשרתלפניהארוכים

הספקתימובארכ.חוסניהנשיאבתקופתהמפואריםההשגים

עללאלוהיםהודיתי .תוריכשהגיעהספררבעישלושתלקרוא

בחודשתמונתיאתלקבלשסירבהמאוסהפקידזההיהשלא

התמונה.אתלומסרתישעבר.

אמר:

שאינהתמונהעםשעברבחודשאליבאתאדון?משחקים,"אנחנו

תמונתך?"לאהיאשגםתמונהעםהיוםחוזרואתה ,שלך

................... 
.. \ .. 

פקידשזהובחושביטעיתיכיהשתוממות,מלא ,מידהבנתי

 ...אחר
לו:אמרתי

והיאשליהיאהתמונהכיכמאלבניובחייבאלוהיםנשבע"אני

רשוםהתאריךנצר.בעיראחדבסטודיוימיםחודשלפניצולמה

שלישהתמונהשיעידותרצה,אםעדים,ליוישהתמונהמאחורי

היא."

שעמדלאישקראכךאחרמה.זמןלמשךלעגנימבטבינעץ

 :בתורמאחורי

התמונההאםכאן:להעידהואל ,אחדרגערק ,יקראדון"סליחה

לפניך?"העומדהאדוןשלתמונתוהיאהזאת

ואזבתמונה.ושובבפני.הביטכךאחרבתמונה.הביטהאיש

עיניואתצמצםהוא .האורכיווןוכנגדהאורלכיווןאותההרים

לשלילה:בראשוהניעכךואחר

שלתמונתושזולהיותיכולהאנשים.שניביןקרבהשיש"ייתכן

 ".תמונתואינהזואולם ,בנו

שוטה?"חתיכתבני,של"תמונתו

 ".עצמךאתוכבד ,אדון ,לשונךעל"שמור
בני?""תמונת

אם ,אביאשמתימה .לוייתועבלדעתיאותישאלהפקיד"כב;ד

והשיערשחורבתמונההבחורשלשהשיערלהבחיןלידיכן?

 ,בצעירותךשלךהיאשהתמונהאו ,ולכןשיבה.בוזרקה ,שלך
 ".בנךשלתמונתושהיאאו

 :לעצמיאמרתי
כלבים."בני ,ביההתעללותכםבגללרקהלביןשעריאלוהים,"חי

הנימוס:במלואואמרתיהתאפקתירם,בקולבדבריואולם,

בעתמשהייתייותרתשושהיוםנראהשאנישייתכןמודה"אני

ההידרדרותעלותמחלבמצבישתתחשבמקווהאניאבלהצילום,

החודשכלאתשביליתילךאספראם ,ובגופיבפניהניכרת

עדבכךהצלחתיולאחדשים,מגוריםאחרבחיפושיםהאחרון

היום."

אמר:הפקיד

מבקשיםאנחנומענייננו.ואינולנונוגעאינוזהשלך.הבעיה"זו

אותךיעכבאםאותךיכירהתנועהששוטרכדיחדשה,תמונה

יותרמצריךהענייןאיןלהתרגז.צורךאיןמקום,מכלבדרך.

 ".איחורשלמקנס

לאותוופניתישחיילביתמתחתהכרסעבהספראתתחבתי

שעברבחודשאותישצילםהצלםאתהכרתי"נצר".בעירסטודיו

שבאובלקוחותמלאהיההמקום .אותיזכרלאהוא .בקושיאך

אתהכיןשהצלםלכךהסיבהחיתההזאתהצפיפותלהצטלם.
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כפיימים,ארבעהכעבורולאשבועותשלושהכעבורהתמונה

הקודמת.בפעםשהיה

הגדולהדאגתילעצמו'לדמייןיכולשהקוראוכפיהדברים,מטבע

ככללהימנע,חיתההמתנה,שלשבועותשלושהאותםבמשך

עצביאתלהתישאודמיאתלהעכירשיכולמהמכלהאפשר'

מהתמונהבהרבהשונהיהיהשהמקורמחששמתיחות,ליולגרום

מקריאתנמנעתימגורים.אחרהחיפושיםאתדחיתיהחדשה.

מספריםשהחלוידידי'עםקשריאתניתקתיהיומית.העיתונות

הרשיתילא .בקהירלאומיהביבהספרבירידספריםהחרמתעללי

מוציאיםמחברים,נגדהדיןפסקעלבפניולדברלהמשיךלשכני

השלטון.לדעתבניגודהתבטאותבאשמתדפוסבתיובעלילאור

שלהאונסמקרהעללילספרהחלהכאשראשתיעלצעקתי

שלאמילדיביקשתיהבריות.לעיניאל-עתבה*בכיכרהצעירה

לאשתיהנחתיהחדשים.והחשמלהמיםחשבונותאתאלייביאו

מסיאתולשלםבשוקשלנוהמצרכיםרכישתענייניבכללטפל

אתאוהטלוויזיהאתלהפעילהביתבניעלאסרתיהמכירה.

,- j-: ,, 
• 

עםמגעלחלוטיןניתקתילסיכום, .הרשיוןחידושלפניהרדיו'

 .החיצוןהעולם
שישהתמונה,קבלתעםמידלי'התחוורהכול'ולמרותזאתעם

ארור"ריטוש"באותונעוצהשהסיבהייתכן .ניכרשוניבה

אתולתקןהקמטיםאתלטשטש'כדיעליומתעקשיםשהצלמים

העיתים.בצוקהואהאשםאולי'אוהעיתים,צוקקלקלאשר

להוסיףמתכנןובדאגה,בצערשרויכשאנילביתיחזרתיהעיקר'

צלליםועודהמצולם,לדיוקןקמטיםעודשחורהדיובעזרת

בצדשהופיעהחיוךשלצלואתולהסתירלעיניים,מתחתכהים

הלחייםעצמותאתלהבליטכדיבצלליםלהיעזרהפה,שלשמאל

צנועהיהלאלבושהכישטענודתיים,שלבשכונהבצעירהשבוצעקבוצתיאונס *

המצריים.העיתוניםבכלוהתפרסםהיוםלשיחתהיההסיפורדיו.

הטכנייםמאמציכלאבלבעיניים.שנותרהברקאתלעמעםוגם

איוםסילוףמאשרפחותלאנראהזה .אסוןחיתההתוצאה .כשלו

ורשמיים.מסמכיםשלובולט
~ 

:1 
מבריק.רעיוןבמוחיצץופתאוםהיאוש,לתחושתכוליהתמכרתי

הדעתעלמתקבלשאינווענייןשוואמאמץזהיהיהכיחשבתי

להמשיךמוצא.ממנושאיןקסםבמעגללהסתובבכך:להמשיך

לצילום,הסטודיולביןהתעבורהמינהלביןנצחיםלנצחולהתגלגל

מינהלאללצילום,הסטודיואלהתעבורה,מינהלאלושוב

ויוםשבועאחרישבועבפני'מאירחייםזיקעודכלהתעבורה,

יום.אחרי

ושונה.יסודיפתרוןכן'אםנדרש,

לאמימאודדומהשאניתמידליאומריםהיוהבריותכינזכרתי

ממחלתפטירתהלפנייומייםדווי'ערשעלוכיהשלום,עליה

אותה.צילמתיבדיוק,שמוניםבגילהסרטן'

שמצאתיה.עדתמונהאותהאתחיפשתי

התעבורה.במינהלהיוםלמחרתשמסרתיהתמונהזו

., 

אמר:ואחראחדותשניותבמשךבההביטהפקיד

 11 •תמונתךאתלנוהבאתסוף''סוף

"אכן."

-"אבל
באוזניים?"האלההעגיליםמה

הלצה.בבחינתהתמונה,לכבודשענדתיעגיליםשאלהעניתי

הוסיף.ולאחייךהאיש

 • .הרשיוןאתליהנפיקכךאחר

בקהירנולדמפורסם,אינטלקטואלשלבנו Iאמיןאחמדחרסיךד"רהמחבר:על
למעןלוחםוליברל,אינטלקטואלובלונדון.קהיר,באוניברסיטתלמד .-1932ב

בכלל.והאיסלאמיהערביובעולםבמצריםהדתיתהקיצוניותונגדהדמוקרטיה

'ואר(הוצאתקטנותוסאטירותלמיםמתתחאיגרתספרומתוך Iשלעילהסיפור

ועלהחברהעלהמשטר,עלביקורתהמותח ,) 1992כרוית,אל-צבאח',סועאד

הערבי.ובעולםבמצריםהביורוקרטיה
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כישראלהקוראכנוףחסרההערניתהספרותלוו:יעל
בסריעקב

הספדיםהוצאתעורכת-לדדיעל
אךשעוסקתביוזמתך)(שקמחאנדלוסי

מרוע?-מתורגמתערביתבספרותודק

במשהו.להתחילשצריךבעיקרהיאלכךהסיבה
הקוראשלבנוףחסרהמאודהערביתוהספרות

בעבודת ,כוכביעמיתחנה .הישראלי

ערביתספרותתרגוםעלשלההדוקטורט
ועד-30השנותשמאזלמשל,מצאה,לעברית,

כותרים. 32הכולבסךתורגמו ,האחרוןלזמן
תורגמוזאת,לעומתלצרפתית,מאו.דמעטזה

ולאמודרניתבספרותמדובר .-400לקרוב
ואולי ,כשלעצמומחסוריששבהבקלאסיקה,

 .ידבעתנעסוקבזהגם

מבחינתבלבהתרבותיתחיתהחסינה
מתפיסתגםנבעהשהיאאוחעבדייהקורא

עולם?

בלבחייםאנחנועולם.בתפיסתשמדוברברור
קצתאותולהכירצריכיםואנחנוהערביהעולם
לנואיןכיוזאת,מכירים.לאאנחנו .יותר

המוניםתנועתרואהלאאניהזדמנויות.
אניאבלהזה,העולםאתלהכירשמבקשת
ההזדמנות.אתליצורלפחותשצריךחושבת

לעשות.מנסיםשאנחנומהוזה

הערבית?הספרותאתוחקרתלמרתאת

במהלךספרות.ואוהבתערביתיודעתאנילא.

שירהקצתלמדתיכמובן ,שליהערביתלימודי
ידיעתדרך ,כלליבאופןאבלונו',קלאסית
שתישביןהתפרבאזורהחייםודרךהשפה

אתלהכירהזדמנותליחיתההתרבויות,
אפשרותשאיןחבלליוהיההערביתהתרבות

-להכירערביתיודעיםשלאלאנשיםגם
הדברלאוזהמצוינים.רומנים ,למשלולקרוא,
היחיד.

מאורמעטיורעאניומתרווחימורחאני

דקרבדיםקראתי .ערביתספרותעל
לומדיכולאניזאתלעומתגרם.בתר

בספרותבקישאנימסויםבביטחון

שלדובםשדוביורעואניהעברית.
כשחםבולטיםיוהפחותהבולטיםהסופדים
ב"בעיחנוגעיםעבדיתיפרוזהכותבים

במהכאן.לזהשקוראיםכפיחעדבית"י
לאמעדביתילעבריתבתרגוםשקדאתיי
היחסהיהודית"."הבעיהאתמצאתי

טועה?אניקיים.לאאלינושלחם

לשאלהשמתייחסיםספריםמאודהרבהיש
עכשיושאלה.אותהבעצםשהיאהפלסטינית

עמיבעריכת ,ארציהדבהוצאתבעברית,יצא

אחתהארחים.החדריםהספרבוסקילה,אלעד
שללחיפה","השיבההיאבספרהנובלות

הזה.בנושאעוסקתשכתיבתו ,כנפאניע'סאן

אנדלוסבהוצאתלאורלצאתעומדבקרוב,
אליאסהלבנוניהסופרשלאלשמסאבבהרומן
הפלסטיני.בסיפורעוסקהואשגם ,ח'ורי

כוללישראלים,כוללהפלסטיניוהסיפור
מכלספרותבוחריםאנחנויהודים.שלדמויות
בישראלרקמתעסקתלאוהיאהערביהעולם
לחם pרהספרלמשלהפלסטינית.ובבעיה

כמהלפנישהוצאנו ,שוכרימוחמדשל

מאודבאופןשמתעסקספרזהחודשים:

מתעסק ,המרוקאיבקולוניאליזםביקורתי
היהודים .אישיסיפורדרךונו',בדיכוי

הענייןלאהםטבעי.מאודכמשהושםנמצאים
מזויפותסחורותמוכרהגיבורלמשל:המרכזי.

והואלפלסטין:שנוסעתאוניהעלליהודים
הםלשם?נוסעיםהםלמה-עצמואתשואל

זהעללדברשלאלשם.לנסועצריכיםלא
בלתיחלקהםבטנג'ירהיהודייםשהמקומות

לא ,דודמגןקברות,ביתמהרומן:נפרד
לגמרי.טבעיבאופןאלאכקונפליקט,

תחושותיששלנושבספרותלומדיאפשר
ישהפלסטיני.חעדביילנושאבנוגעאשם
חעדביתיובספרותלקראת.ללכתרצון

"נגזלנו"?שלגשותדישזאתלעומת

אשםלרגשותמקוםשאיןברוראבלתמי.דלא
מה?עלשלהם.

נוספתכקורחזואבלזח.עלויכוחלנואין
הספרויות.שתיביןשונישמציינת

בספרותאובייקטיביצודךשישנכון

חשאלחינשאלתלעברית.מתורגמתערבית
ספריםשקוראיםמיחעבדיתיקוראילגבי

יריעותחגרולותיבהוצאותאודשדואים
הקיבוץביתייזמורהכתריאחדונותי

קוראיםאלפימאותואלו-וכר'יהמאוחר
עניין?מצירםשישמדגישהאתהאם-

הספדים.מכירתמבחינת

 ,למשליש.בהחלטענייןאבל ,איןצימאון
זעבתלמהדרווישמחמודשלהשיריםספד
ע'נאים,מוחמדשלבתרגומו ,לבדוהסוסאת

 .עכשיועדעותקיםמאלףיותרבקצתנמכר
מתורגמת,שירהלגבילהימכר.ממשיךוהוא

יודע.שאתהכפי ,מצויןזה

בזמן ,לאורהזההספראתלהוציאהחלטנו
מחמודשלשירתוסביבהוויכוחשהתנהל
זמיניםטקסטיםהיולאבכללכאשרדרוויש,
שירתולגביהיההוויכוחעליהם.להתווכח
הואגםהנוכריה,ערשדרוויש.שלהפוליטית
בהוצאתשיצאע'נאים,מוחמדשלבתרגומו

מביאהוויכוח,התנהלשבהבתקופהבבל
זעבתלומהדרוויש,שלאישייםמאודשירים
נחוויתשעוסקקובץהואלבדוהסוסאת

שירים .' 48שלהנכבהשלוהעקירההפליטות
בהחלט.שם,נמצאיםוהישראליםיפהפיים,

בתור ,ממדיחדבאופןלאדיאלקטית,ובצורה
הזהשהספרחושבתאני ,כמובןהגוזל.האויב

 ,בישראלביתבכלבספריהלהיותצריךהיה
והואתרבות,שוחרכלשלבספרייתולפחות

הספריםלגביגם-הכולבסךלצערי.לא,
הרבהישבהתחלה.רקאנחנו-האחרים
הספריםקיומםעלשמעולאשעדייןאנשים
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ספריםלהוצאתקשההאלה.
האחרונהבתקופהחדשה,

 pרכמוספרלמשל:במיוח.ד
בהוצאהיוצאהיהשאילולחם,
אחרונותידיעותכמוגדולה
 ,ברדיופרסוםמקבלוהיה

לרבלהפוךיכולהיהבהחלט
קריאהוא ,מצויןבכתוהוא .מכר

לשכבהרקמדברלאהוא ,מאוד
איכותיים,קוראיםשלהגבוהה

פותחהואכולם.אלמדברהוא
הערבית,לספרותרקלאחלון
הביבים,אלחלוןפותחהוא

ישובאלימות;במיןגםבעיסוקו
בעולם,בכללספרותמאודמעט

משם.שמדברת

לקרואלמדשוכרימוחמד
נזרייגאלצילום:לדר,יעלמביאהוא . 21בגילרקולכתוב

יודעשלא ,הילדשלקולואת
זח?עלמגיבחאתאיךהאחרות.והסמים,הפשעבגבולשחיולכתוב,לקרוא
קשהואלימותוניצולדיכוישלבמקום

ו
~ 

:1 

ואותנטית.נדירהמאודכתיבהזובמשפחה.

בכמהימנושהספרציפינוהזאת,מהבחינה

היוםעדנכשל.לאבאמתוהואעותקים,אלפי

בהחלט ,אבל ,ממנועותקים 1300בערךנמכרו
יצאשהואשהעובדהמניחהאניליותר.ציפינו
לזהגרמההאינתיפאדהשפרצהלפנישבוע
אנשיםהביקורות.אתיקראולאהאנשיםשרוב
היוודווקאהספרות.לעמודיהגיעולאכמעט
לל~ות"לרוץשלברמהמצוינות,ביקורותהמון
בתחושהגםקשורשזהמניחהאניהספר";את

מהעםהנמניםהקוראים,מקהלחלקשל
נכנסיםהםהמאוכזב";"השמאלשמכונה
אותימענייןלאמוחמד?-ואומריםלחנות

כותב.שהואמה

כלכלית?מבחינהמתקיימיםאתםאיך

בשבילכסףקצתגייסתיאנירב.בקושי
מקווהואניפרטית,מהשקעהההתחלה,
נחזירלאאםשגםכדי ,יותרקצתשנצליח

להמשיךנוכל ,הראשוןבשלבההשקעהאת
שזהבטוחהלאאניאבלההוצאה.אתלגלגל
עלמקפידיםמאודשאנחנובגלליצליח.
בתרגוםהמוןמשקיעיםאנחנואיכות,

שאנימאנשיםמבינה,שאנימהלפיובעריכה.
נוספות,הוצאותעםועובדיםאיתםעובדת

בארץהמקובללסטנדרדמעלמשקיעיםאנחנו
טקסטים.בעריכת

ערב,שבארצות-שמענובאחרונה

זכויותהמעניקיםסופריםבירדן,במצרים,

שקושריםכאלחאובישראל,פרסום
אינטלקטואליםאוסופריםעםקשרים

סאלםעליאתלמשל,מוקעים.ישראלים
לחץהמצרים.הסופריםמאגורתגירשו
ערבבמרינותגםישזחמסוגציבורי

שתקפוקולותהיואחדמצדממדי.חדלאזה
שלהםהספריםאתשיתרגמושהסכימוסופרים

סופריםשתקפוקולותאפילווהיולעברית,
במוסדותמחושלאמפני ,הסכימושלא

הזכויות.אתמהםשגונביםזהעלהבינלאומיים
שאמרואחרים,רבים,קולותהיו ,שנימצד
עלמבוססממנושחלקויכוח,יש .טיפשישזה

שהםמהאומריםתמידלאאנשיםבורות.
דווקאזהשלדעתםלהגידמפחדיםהםחושבים,

אני ,סוערמאודהוויכוחכרגעלתרגם.בסדר
בנושא,מאמרים soל-קרובבינתייםאספתי

הוויכוח.שלקצהואפסרקוזה

חזח?הוויכוחעלקצתלספריכולחאת

אח'בארבמצרים,ספרותיבעיתוןהתחילזה

ספרותפה,קורהמהתראו-נכתבשםאלאדב,
אפילווהסופריםלעברית,מתורגמתערבית

מעיןוישחוזיםוחותמיםלכךמסכימים
שלנורמליזציההאנטיעמדתנורמליזציה.

עמדההיאערבבארצותהרוחאנשי

השלוםהסכם- '-77בהםשלהשהשורשים
פשוטה,עמדהזוסאדאת.וביקורמצריםעם

לחלוטין.אותהמקבלתאישיבאופןשאני
וצודק,אמיתישלוםאיןעודשכלהואהטיעון
שליחםזכויותאתהכולל ,כוללשלום

לאשמאלוחוגיהרוחאנשיהפלסטינים,

אלואגב,ודרךכזה.שלוםישכאילויתנהגו
ראשית ,-60השנותשבסוףשמאל,חוגיאותם

שצריךשאמרוהראשוניםהיו ,-70השנות

שלום.איחהלעשותוצריך ,בישראללהכיר
באהלאנורמליזציההאנטיעמדת ,במקור
הישותשלקבלתהואיישראלשנאתמתוך

מאותםבאההזאתהעמדהלהיפך.הציונית.
יוליךשזההתכוונואבלדיאלוג,שרצוחוגים

גםשהיאולתפיסתם,צודק.פתרוןלאיזשהו

בביקורכשסאדאת, ,תפיסתי

התעלם ,שלוההיסטורי
(הריהפלסטינימהעניין

יםשבבמשךיםבהפלסטי
ממאבקחלקשהםהרגישו
גיבוילהםישוכי ,ערבי

אנשיאמרו-ערב>מארצות

משתפיםלאאנחנו-הרוח
אםהזה.הדברעםפעולה
ללכתעכשיונתחיל

רשמיותותוכניותלמפגשים

ונבקרתרבות,חילופישל
 ,החוץמשרדשלכאורחים

בסדר,הכולכאילונתנהג

זאתבסדר.לאוהכול
 .ממשיךהכיבושאומרת,

היה ,אוסלוהסכמיאחרי
קצרה,לתקופה ,קטןשינוי
בחוגיםכך,אחראבל

לדעתנוכחוהשמאלחוגיהביקורתיים,
שהיוםהכיבוש,אתמנציחיםאוסלושהסכמי

הזאתהעמדה .' 67מאזביותרהגרועהוא

שענייןבכךבעייתיותכמובןישהתחזקה.

לאכברדת.למעיןהפךכברה"נורמליזציה"
היאהאם-ספציפיתפעולהלגבישואלים
ואםנורמליזציה,זואםשואליםלא.אונכונה

אניאבלמהאנשים).חלק(לגביאסוןזהכן,

סופריםשלמבטשמנקודתחושבת,בהחלט
בעייתית.היאסאלםעלישלהתנהגותומצרים,

באיגודדמוקרטיהשלשאלהגםכאןשישנכון
מישהומוציאיםאיך-המצריםהסופרים

במצריםגדולויכוחעכשיוומתנהלמהאיגו.ד
אותושהוציאוהדרךעלגםהנושא.סביב

ונו'.לשימועהזדמנותלולתתבלי ,מהאיגוד
הוא,להדגישלישחשובהמרכזיהדבראבל
בוויכוח.אלאסופריםשלבחזיתמדוברשלא

נסגוראםאותי;מחזקהזההוויכוחודווקא

שאנשיםלינראהלאהרב,לצעריההוצאה,את
לעומתלהם.יחסרשזה ,יתאבלובישראלרבים

שזהאנשיםמאותיש ,הערביבעולםזאת,
אתיפרשוהםאםבייחודאותם,יכעיסמאוד

ישגרם.התרמתנגדיללחץשלייעהככבזה,
שונות.דעותעםאנשיםביןפנימימאבקכאן

דוגמות,פיעלללכתשלאשמבקשיםכאלה
לדת,כמוהנורמליזציהלשאלתלהתייחסולא

הערביתשהספרותבשבילםחשובכמהומבינים
היוהוויכוחבמהלך .ולהיפרלעבריתגםתתור

מספיקמתרגמיםשלאשאמרוקולותגם

לערבית.מעברית

בזח?עוסקיםאתם

פחותלנוישיותר.מסובךזהלא.כרגע
הוצאותאלו-בכךלעסוקשצריךמיאמצעים.
ישמסוימת.במרהקורהוזהערביות.ספרים

 ,נאטורסלמאןאוע'נאיםמוחמדכמואנשים
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לערבית.מעבריתמתרגמיםשוטףשבאופן

ערביםסופריםאחר:דבראותימצעראבל
משרדשלכאורחיםלא ,לכאןלבואיכוליםהיו

היוהםסאלם;עלישבאכמוהישראליהחוץ
לרמאללה.לבואאולנצרת,לבואיכולים
בגלללרמאללה,גםבאיםלאשהםאותימצער
"נורמליזציה".ייחשבשזה

- ' 77ל'עתוןלבואגםיכוליםחיוחם

ולדבר.

רוציםלאשהםנניחאיתן;מדבריםשהםלפני

אתגםמחרימיםהםהיוםישראלים.עםלדבר
יפגשוהם"נורמליזציה".זוכיהפלסטינים

ואניאליהם.יבואלאהםאבלבקהיראותם
ורואיםמגיעים,היוהםשאםאגב,דרךבטוחה,

שאלתלגבישלהםהעמדותההתנחלויות,את
זהרדיקליות.ליותרהופכותהיוהסכסוך
הוויכוח.שלהבסיס

הוויכוחמבחינתההוצאהעומדתאיפה

להינזק?יכולההיאהאםחזה?

אנשיםישחזית.לאויכוח.זה ,שאמרתיכמו

,אליאססעידאדוארדכמומשמעותיים,מאוד
מאמריםהרבהשכתבובוארה,מוחמד ,ח'ורי

התופעה.עלחריפהביקורתמותחיםהםשבהם
איעלמבוססהיההוא ,התחילכשהוויכוח

ממשלתי.גוףשאנחנוחשבוחלקלמשל,הבנה.
אמרוסופריםהרבה ,הובהרוכשהדברים

גוףעםפעולהשיתוףביןלהבחיןשצריך
אנטישהואגוףעםפעולהשיתוףלביןממסדי
כאילוטענהחיתהלדוגמה, •במהותוממסדי
עלהסופריםאתלהחתיםמתעקשיםאנחנו
הואהסיפורנורמליזציה.מעיןישובזהחוזים,
לגנובמוכניםלאבאמתאנחנולגמרי.אחר

כמואחרות,הוצאותשעושותכמוזכויות,

עדלעבריתמערביתרביםבתרגומיםשעשו
הסופר.אתלשאולבליתרגמופשוטהיום.
בתקופהגם,קרהזה.אתעושיםעכשיועד

אותושתרגמולסופר,שנודעהאחרונה,

שקרא ,פלסטיניידידדרךבמקרה,לעברית,
 .בעיתוןכךעל

- ?כברכזהפשעזה

לתרגוםמתנגדלאשהסופרלדעתחשובלי
אותו.תתרגםאנדלוסשהוצאתיתנגדושלא

ליחשובכךאחרשלי.ולאשלוהןהזכויות
לאאנילו.שמורותשזכויותיויידעשהוא

מתעקשתלאאניהסכם.איתרלעשותצריכה
כלממילא,עכשיו.התמלוגיםאתלולהעביר

הסכומים ,מכררביעלמדבריםלאאנחנועוד
סופרשאםברורגדולים.לאהםהתמלוגיםשל

ואפשרבאירופה,שלולסוכןאותימפנה
יותרזהמסודרת,בצורההדבריםאתלעשות

לכולם.נוח

 ,בדרךספריםעשרחמישהלנוישכרגע
לאשאנחנובגללוממילא,שונים.בשלבים
אנדלוס,הוצאתשלהקיוםבאפשרותבטוחים
מתחיליםלאאנחנו ,העבריהקוראמבחינת

חדשים.בפרויקטים

בארץעכשיוהערביתלספרותקשהתקופח
הקורא?מבחינת

לעשותשמנסהלמיקשהבכללקשה.תקופה
בסטנדרדיםהעבריתהתרבותבתוךמשהו

מקווהואני ,תיסגרההוצאהאם ,ולכןגבוהים;

סופריםאותםבגלליהיהלאזהשלא,מאוד
בגלליהיהזהמתורגמים.להיותשמסרבים

אנחנותמיכה.שוםשאיןומפני ,העבריהקורא

שיקנווקרנותמוסדותמיניכללענייןמנסים
בתיולספריותציבוריותלספריותעותקים
יכולהיהזהחשוב.מאודזהבעינינו ,הספר

מקבליםשאנחנוהתגובותלעזור.מאודגם
ומאותמיליוניםויש-הקרנותמרובכללדברך

דושלקרנותמינילכלשקשוריםמיליונים
מדועמביניםלא"אנחנוהן:-ודיאלוגקיום
עושיםשאתםמהקשור.מהאלינופוניםאתם

לדיאלוג?"

עלקצתכרכרבואי .מוזרהתשובח
כלומרבארץ.הפלסטיניתהספרות
שהשירההואבעינישבולטמהבישראל.
במובןופרוזה,שונות,ברמות"חוגגת"

אין.כמעטהסטנדרטי,לאהמודרני,

שללמצבובכללשקשורהגדולה,שאלהיש
הרבהעםמיעוטזהבישראל.הערביהמיעוט
מרציםאיןשכמעטבכךקשורזהבעיות.

בעובדהקשורזהבאוניברסיטאות,ערבים

-ערביתאוניברסיטהשאין

ג'קבאוניברסיטה?קשורהפרוזהכתיבת

-ב'כיתהאחרילכתובהתחיללונדון

בספרותהחשוביםהסופריםאחדויש.יש

,שהפרוזהחביביאמילהואהמודרניתהערבית
שאנחנותשכחאלהבחינות.מכלמעולהשלו

מיליוןהכולבסךקטן.מאודציבורעלמדברים
-איש

רחבהאינטליגציחלושישציבורזהאבל
ויותריותרתופסיםשאנשיויחסית,

-האקדמיהבתחוםעמדות

ב-לחלוטיןהוחרבהזההציבורמאוד.מעט

העירזומהכוליותרשחרבומה .' 48
הכפרים 416עלמדבריםהזמןכלהפלסטינית.

שיותרמהאבלהאדמה,פנימעלשנמחקו
חורבנההואתרבות,עלכשמדברים ,משמעותי

 ,תיאטרוןעם~עירשחיתה ,יפו .העירשל
סופריםאליהשהגיעועיתונים,קולנוע,

תרבותית,התרחשותבהשחיתהגדולים,

למיןהפכה ' 48אחרייפולחלוטין.נמחקה
ואנשיםהאזורמכפריפליטיםבושרוכזוגטו

גם ,עכוגםכךגדולה.טראומהאחריעקורים
חיפה.

חשובהעירכולה;פלסטיןשלבירתהחיתהיפו
רמאללהמירושלים,יותרתרבותיתמבחינה

קורים,היוהסתםשמןתהליכיםמיניכלושכם.

אוניברסיטהכאןשאיןהעובדהלמשלנעצרו.

שאיןאנשיםשלשלםדורהיוםישערבית:
מדורהואחביביאמילאמם.בשפתשליטהלהם

בתקופתתרבותיתמבחינההתעצבהואקודם.

במערכתלמדושאחריובדוראנשיםהמנדט.
אותםלנכרהיהעשתהשהיאמהשכל ,חינוך

 ,נכוןשלהם.התרבותאתלמדולאהםמעצמם;
שהכתיבהסופראיזהישושם,פהמקום,בכל

ב'בכיתההתחילוהואאותנטית,לגמרישלו

שלהםהכתיבה-הסופריםרובאבלונו'.
הכרתכדיתוךקריאה,כדיבתוךמתעצבת

מערכתאחרות.תרבויותוגםשלהםהתרבות

שקשורבמהבייחודאותם,רמסהפשוטהחינוך

במקרהלאוהיסטוריה.ספרותהרוח,למדעי

ומהנדסיםדיןעורכיהרבהכךכלתמצא
אוהרוח,במדעימרציםמאודומעטערבים,

היסטוריוניםכמההיסטוריונים.אוסופרים,

 ,מאודמעטזהבערך?שלושהיש?ערבים
מניחהאנייש,שבו ,היהודיהציבורלעומת

 ...סופרכללעומתהיסטוריוניםעשרהאפילו
ספרים.חנויותאיןשוק.איןבעיה.עודיש

רובממש.שלספריםהוצאותאיןעיר.אין

שירה,אזעצמית.בהוצאהיוצאיםהספרים

הרבהיוצאתממילאבאירופה,וגםבישראלגם

קטנות,ובמהדורותעצמיתבהוצאהפעמים

במוסףאועתבכתבשנייםאושירומתפרסמים

גםהיאהזאתהדינמיקהעיתון.שלספרותי

משורריםהרבהנמצאולכןבארץהערביםלגבי
מורכביםמנגנוניםדורשתפרוזהאבלטובים.

שמנהלרציניעורךספרים,הוצאת-יותר

כמעטוזהספרים,חנויותהכותב,עםדיאלוג

יש ,לומרחייבתאני ,שנימצדקיים.שלא
שהתחילוצעירים,כותביםמספרעכשיו

שכותביםמכירה,שאניאנשיםישלפרסם.

אויותרטובהפרוזהישהסתם,מןפרוזה.

חלקםלחברים,ומראיםכותביםחלקפחות.

,ג'מאללמשלבעיתונות.מעבודהמתפרנסים

בהוצאתספרעכשיוהוציאמנצרתואהד

ספרעלעובדוהואבביירותשמרכזהספרים

קצריםסיפוריםפרסמהשיבליערביהשני.

נפאעהישאם ,רומןעלעובדתהיאועכשיו
עודוישרומנים,עלעובדיםחליחלועלא

שלהם,והארבעיםהשלושיםבשנותאנשים,
 •שכותבים.

ולהוצאהלךמאחליםאנחנותודח.
הצלחה.
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אירועיםספרים,מוספים,

המתעבהכאפלה

פגישתעלפורסםלמערכת,המדורמסירתעם
ביןופלסטינים.ישראליםאנשי-רוח

אניבעיתוןהחלקיתבתמונההמשתתפים

עוז'עמוסיהושע,א.ב.ביילין'יוסיאתמזהה
(ונוספיםעשראוויהכאןרשף,צליצבן'יאיר
('הארץ'הקצרהבידיעהבה).נראיםשלא

לפרסםהמשתתפיםבכוונתכינאמר ) 09.07.01
ביןהאמוןלהחזרתשתסייעמשותפתהצהרה

העמיםביןבשלוםאמונתםאתתבטאהצדדים,

 .אליולהגיעכדרךאוסלוהסכםעלותצביע
צבן'יאירלדבריהתמהמהה.ההודעהבינתיים
ניסוח.לבטיהיאהסיבהכך'עליוששאלת

שלוסירובםהמפגשרצינותבשלדווקאזאת
נוכחכיסויחסרבמלללהסתפקהצדדים

המצב.חומרת

המתעבהבאפלהאורקרןהיאהפגישהעצם
המושמציםרוח,אנשישרקמשימהזו .סביבנו

'יכוליםמימיןובעיקרומשמאל'מימיןאחתלא
שטרחוהשלוםמתנגדיגםכנראהחשובכךלה.

עםמפגשיםבענייןדעת"גילוילפרסםמצדם
שמככבים ) 16.07.01('הארץ'הפלסטיני"האויב

פרופסוריםבמיל',תתי-אלופיםכמהבה

ומשהמגדאיילוהסופריםמדיני"מ"חוסן
עקיבאב'הארץ'יוםבאותופרסםמנגדשמיר.

הרוח"אנשישל"חובתםבשםרשימהאלדד
חובההצדדיםמשנירוחאנשישעלנאמרבה

הללוהפגישותושחשיבותוהיפגשלהמשיך
 •קיומןבעצםהיא

('הארץ'נוספתבידיעהמתעדכןאניבינתיים

צפויהמשותפתההודעהפרסוםכי ) 22.07.01

לחידושבהיקראוהצדדיםשניוכיבקרוב
בשתינעוץהפתרוןכיוידגישוהמשא-ומתן

 , 1967בגבולותופלסטינית,יהודיתמדינות,

גםלימאפשרתהמדורבהגשתרחיהלבסוף,
מרכזלאחרשרוןשלדבריואתלטובהלציין

אותייגררולאצרחנים"כמה :הליכוד

האספסוףמוללחיזוקראויהואגםלמלחמה",
מפלגתו.של

כשאוחלר"רהנחרהשאלות

כנגדלהסיתשמיהרוימיןשאנשיספקאין
שתבעקליינר'מיכאלכמובשארה,עזמי

אולמרט,אהודאויורים,כיתתמוללהעמידו

כללקראולאבגידה,עללדיןלהעמידושתבע
אל-חאפזלנשיאהזיכרוןבעצרתדבריואת
שמאלאנשישגםדומהאבלבסוריה.אסר

('הארץ'ובדבריובותמיכהמודעתשפרסמו

דבריו.אתשטחיתקריאהאךקראו ) 15.06.01

מאותכחמשבחתימתהתמיכהמודעת

לכאורההיאויהודיםערביםאינטלקטואלים
לתכתיבים"לאאומרתכותרתהיותר.עניינית

הפיסקהמובאתומתחתיהלמלחמה"ולא

הלשון:בזובשארהמדבריהרלוונטית
מרחבאתלהצרמנסהישראל"ממשלת
התכתיביםקבלתביןבחירהבהציגהההתנגדות

ניתן'לאלכןכוללת.מלחמהלביןהישראליים
-ההתנגדותדרך-השלישיתבדרךלהמשיך

שהאנשיםכדימחדש,זהתחוםלהרחיבמבלי

להרחיבניתןולאולהתנגד,להיאבקיוכלו
וללאמאוחדת,ערביתעמדהללאזהתחום

לכך".הזמןזההבינלאומי.במישורפעולה
"דבריכיבהמשךמסביריםהמודעהמחברי

כקריאהוהוצגוסולפובדמשקבשארהעזמי
קראשבשארההיאהאמתכוללת.למלחמה

מלחמהשתמנעביניים,דרךליצירתבנאומו
גמורהכניעהשלבמחירלאאךכוללת,

ישראל".לתכתיבי

בשארהדברישהןלי'נדמהעדייןמהמשום
בשפהמנוסחיםלהם,ההסברדבריוהן

והניתנים,חן'ליודעירקהידועהמקודדת,
הייתילכן'פירושים.לכמהבמקרה,לאכנראה
לדבריו:הבהרותכמהממנומבקש

שאינוההתנגדות""מרחבבדיוקמהוראשית,

כניעה?ואינומלחמה
זוהאםההתנגדות"?"דרךמהישנית,

 ?צבאיתטרוריסטית,עממית,התנגדות
לכיבוש"התנגדות"רקזוהאםשלישית,
למדינתהתנגדותאובשטחים,הישראלי

בכלל?ישראל

ההתאבדותגרעפילמשל'האםרביעית,
ממנה?חלקהואבדולפינריום

שיירגםמתכווןזול"התנגדות"האםחמישית,
לפנישדיברחיזבאללה,מנהיגנסראללה
להשמדתבקריאתועצרת,באותהבשארה
מדבריו)?הסתייגלא<ובשארהישראל
מאוחדת"ערבית"עמדהאותהמהישישית,

ירדןעמדתזוהאםזה,במקרההנדרשת

אושלום,הסכמילישראלישעמןומצרים,
עמדתגםואולילובעירק,סוריה,עמדת

הנ"ל?חיזבאללה
שלום,המיליםמדבריונעדרומדועשביעית,
פיוס?פשרה,הסדר'

שעה.לפיבהןאסתפקהשאלות.מקצתאלה

במשטרהבשארהנחקרשאלותינשאלומאז

סבוראיני .לדיןלהעמידוהמלצהוחיתה

דברי'כוונולכךולאהדרך'זולדיןשהעמדה
וזאתאומר'הואמהלהביןיאמיתצורךאלא

לו.רוחששאניההערכהמשוםדווקא

= 
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 1:~ו
ומקוראיומשיריוחכם

היוצאשמשורר ,במקומותינונפרץחזוןזהאין

מפוארתכהלכניסהזוכה ,לציבורלראשונה

נתנאלזכהלההכניסהכמוהשירהלעולם
ספריוששניופילוסוף,פסיכיאטר , 50 ,לאור

רואיםראשוןpוירובתמידנגדיהראשונים

"עםכמונכבדותהוצאותבשתיבעתבהאור

תופעהגם, ,זואיןהמאוחד",ו"הקיבוץעובד"

עצמאיותספריםהוצאותששתישכיחה

כיתובומפרסמותזהמסוגפעולהמשתפות
הוצאהכלכאשרהספרים,גבעלכמעטזהה

היוצאהאחרלספרהקוראלבתשומתאתמפנה

לאבוישהזההזהההכיתובהמתחרה.בהוצאה
גםהואאלא ,בולנאמרכפולהגושפנקהרק

וכההספרים.לשניבהתאםחלקיםלשנינחלק
שם:נאמר

פואטיתהתבוננותבתוכםנושאיםהשירים

שואב,הואמהםתרבותובמקורותהיחידבחוויית

ואינטימיותעצמיותרוחני,מרחבלכונןבניסיון

ביטויאףהם .הפוסטמודרניהזרםנגד

אישיתבדידותשלאיוםברגעילהתמודדות

 .תרבותשלוהתפרקות

שמתעוררותאינטנסיביות,בחוויותלגעתהניסיון

נענהואינטלקטואליים,רגשייםאתגריםמולאל

הפואטיהקירוב .בלבדבקירובמילולילניסוח

שלההתמזגותחווייתדימויביןשיתוףמכונן

שלהריחוקחווייתדימוילביןכפיסי,העצמי

השוניםהשיתוףניסיונותמהרוחני.הפיסי

 .אנושילקיוםאפשרייםמרחביםמשרטטים

שניתכניאתמשרטטיםכמואלהחלקיםשני
בפיסקהמסוימתבהירותאיוחרףהספרים

("השירהבראיוןעצמולאורמבהירהשביח,

'ידיעותהנפש",לשיקוםאדירכליהיא
לפרסםחשבבתחילהכי ) 08.06.01אחרונות',

עובד",ב"עםאולםאחד,בספרהשיריםכלאת

בעיקררצולראשונה,החומראתשלחלהם
המקורותעםדיאלוגהמנהליםהשירים"את

ב"קיבוץואילוהשירים),(כמחציתהיהודיים"
בשיריםיותרמעוניינים"היו ,למזלוהמאוחד",
שנילכאורה ,וכךחשביה).(המחציתהאישיים"

"החצאים"שניאתמשקפיםכאילוהספרים

אחדמצדהפילוסופי-יהודי-עיסוקושל

 .שבימצדוהפסיכיאטרי-אישי
לאהואאבלהספרים,שניביןהבדלאמנםיש

הראשוןהספרטכנית,מבחינהלדעתי. ,מהותי
המקורותעםדיאלוג("המנהלתמידנגדי

שפעבגלללקריאהיותרקשה-היהודיים")

התלמודהמקרא,מןהמקוםומראיההערות

 ,ההקשרלהבנתהדרושיםוהמדרשים,
בעודהשיר.קריאתעלמכבידיםאךשלעיתים

יותררהוטראשוןירוב pהשניהספר

 ,לטעמי ,הקושי .יותרקלהאיתרוההתחברות
-שהמחברהואהספרים,בשניהקיים

לאורנתנאל

יותרהרבהחכם-והפסיכיאטרהפילוסוף

ייןמעבשיר ,סבוראביכךטוב,שיר .משיריו

שחלק ,ממחברויותרשיודעשירהואבאמת,
מתגלהוהיאעצמולומודעתאינהמידיעתו

ידועהכול ,לאורנתנאלאצלבדיעבד.רקלו
הדחפיםעלרקלאיודעהואמראש.למחברו

המאזין ,זולתושלאלהעלגםאלא ,עצמושל

לב','חסרהחושפניהשםבעלבשירלשירו.
דחפיועלהןמדברהואאשה,לנמענת,הפונה

בסביבתולהםהתגובותעלוהןהיצירתיים

שירתו.שלמהמניעיםמעטלאוחושףהקרובה

לבחסר

 .להפוגהזקוקהאת

 .בשירילקרוארוצהאינך

דמונילטעמ,ךמדיפורהאני

 .ועודעודבביתה.המרזה.אתתובעכמר

 .להנזקקאנישבוהכפייתיהאופןארתךדוחה

ממתינהאתשברהמוחשימהקיוםמתעלם

אותיומוצאתלךשאגישובמהבימתעניינתואפילו

וצאצאיהיומיומיההריוןפירותאודותעללדעתךשואל

נעלמתאתעמוקאותךגםובולעתהמשולחתרוחי

 .בתוכי

 ) 14עמ'ראשון,;,<ירוב

רבים,כךכלהלאהיפים,השיריםאחדזהו

מרגיזשירגםזהואךהספרים,בשני ,לטעמי
ההתמקדותבשלרקלא ,עצמוכדבריו"דוחה",
 ,לקרבוהכולהבולע ,היוצרשלבאגוהאנוכית

הידיעהבשלבעיקראלאאותך","גם
מספרמשהואשיותר ,מחברושלהטוטלית

הוא ,יצירתובעתהיוצראצלמתרחשמהלנו

מתוך ,שלוהנמענתשלהתגובהאתמנתח
רוצה("אינךעליהגמורהבעלותשלתחושה
 ," ...לטעמךמדיפורה"אני ," ...בשירילקרוא
אפילווכדומה). ," ...בביתההמוזהאת"תובע

עדייןעצמית,אירוניהמתוךכתובזהכלאם

ומקומם.מדירבידעמפגיןזה

לשמוהמרמז ) 45 (עצמי''קירוב ,אחרשיר
מהלךמעיןמתארראשון","קירוב ,הספרשל

הנמענתאללהתקרבבניסיוןתחילתוטיפולי:
לקרבמנסה("אניילדותזיכרונותבאמצעות

טייארהמקצרשהייתי.כמואלייך;עצמי
בניסיוןהמשכו ,)" ...חוטעם /צבעונית

אניכחול.("אדום.ציורבאמצעותהתקשרות

באהאת /תרנגולות.צובעקורים. /.מצייר
תורמגיעמכןלאחר ,)" ...ביציםלאסוף

הקשרמה /("מוזר:החופשיותהאסוציאציות

ההסברותורלכולסטרול?")קוריםבין
מאריכילזריםתקשיבי /הסבר.תבקשי ... "(

ההתרה,שלבמשעמם").לךייראה /דיבור

אלהמכלבהשתחררותדווקאנעוץלבסוף,
("תפתחירגיליומיומימעשהבאיזהובהיאחזות

חוזרתהביצה )"רכה.ביצהותבשלי;חלון

ל"קורים"קשרבליביצה,להיות
אתמאווררתהחלוןפתיחתול"כולסטרול",

מסמלהביצהובישולמסיוטיוהדחוסהחדר
 .נורמלילתפקודחזרה
אתשמקלקלמהאךרע,לאשירבעצםזהגם

שלוהמודעהעודףהידעהוא ,לטעמיהשורה,
המשורר.

 ,השניבספריותרעודבולטותאלהמגמות
דידקטית,מגמהגםלהןשנוספת ,תמידנגדי

במקורותהקוראאתלהשכיל ,אוליחיובית

שהםהשירים,מתייחסיםאליהםהיהודיים

החילוני.לקוראהחתוםכספרלפעמיםבאמת
קצרשירשעללכךגורמתזומגמהזאת,עם

מועילתמידשלאהערותמנגנוןלהבתיםלעית
עמוס .קריאתועלמקשהואךהשירלהבהרת
"תורתהקרויבספרהאחרוןהפרקבמיוחד

וראהויקרא",ספרלפרשתפיוטים- 2העולה
שמספר ) 78<עמ''סילודים'השירלדוגמה
השיר.שורותממספררבההערותשורות

- 1העולה"תורתהראשוןהפרקגםאולם

השירלדוגמהיותר.קלאינורבין",רצחנוכח

אחת>:והערהמוטו(הכוללבמחזורהראשון

העולהתורת

בעבורךליייסבלמעןאתאחותינאאמרי

בגללךנפשיוחיתה

יג>יב(בראשית,

בישאחזהפחדלתפארת

חייםעליוכפה

פרעהמול

מחללאמךעלואותו

(כמנהגם)בנקביה

ששפכתיהדמעותלתפארת

עללבדיבחושך

אברוציור

 :יחרדלשם *.שיושתק-
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 .ההרעלהיוםאותךאשחט

לטמאבלילהיוכללבלדין[בפרעה]בוליעשה*

 .נו)דףבראשית /חיצונית(מגילהממניאשתיאת

לדעתי'מהפכני'ואףמורכבכשלעצמוהשיר
העקדהנושאאתלהסבירבאוהואבפירושו'
הרקעבשיר.הדובראברהם,שלמבטומנקודת
במוטוהמוזכרתהמבישההאפיזודההיאלשיר

בארץהכבדהרעבבגללכזכור'יב.מבראשית
בשלכיחוששהואאולםמצרימה.אברהםיורד

יידעואםהמצריםאותוגויהדשרה,שלפיהיו
כילהםלומרממנהמבקשהואבעלה.שהוא

בבואםובאמת,ולה.לוייטבלמעןאחותו'היא
יפהכיהאשהאת"המצריםרואיםמצרימה

פרעה.ביתאלאותהומביאיםמאוד"היא

זוכהוהואאברהםעםמטיבהלמלכותהקרבה
וגמלים.אתונותושפחות,עבדיםובקר'לצאן
גדוליםנגעיםאלוהיםמביאפרעהביתעלאך

כאשראיש.באשתמחזיקשהואעלכעונש
ואומרלאברהםקוראהואלפרעההדברמתברר

כיליהגדתלאלמהלי'עשיתזאת"מה :לו
אותהואקחהיאאחותיאמרתלמההיא,אשתך

משלחפרעהולך".'קחאשתךהנהלאשה.לי
אתלומותיראבלמלפניו'ושרהאברהםאת

במצרים.שצברהרברכושו

כדמותמתגלההמקראיבסיפוראברהם
("משתפן"פחדנתקףהואלמדי.מפוקפקת

בלתיבמצבומעמידימינו)בלשוןאומריםהיינו

אולם .אשתושרהאתוהןפרעהאתהןאפשרי
דווקא(אלאאותומענישאינוהמקראיהסיפור

משבחבשירולאורנתנאלגםופרעה>את

אתהנושאאברהם,חייו.אתשהצילפחדואת

הפחד"לתפארתלו:'אומרבנויצחקמולדברו
 /פרעהמול /חייםעליוכפה /בישאחז
 ,,(כמנהגם).בנקביהמחלל;אמך'עלואותו
עליושכפההפחדאתרקלאמשבחאברהם
עלפרעהאתשכפההפחדאתגםאלאחיים,
בלשוןנקביה,אתשחילליצחק>,(שלאמושרה

שופךגםהואכן'עליתרהמקורות.שלחבקיה
מהתנין","דמעותלומרצריך(אולידמעות
לושנגרםהסבלעלאומר>לאורנתנאלשאין
עושהמהלדמייןבחושךלבדונותרכאשר
הדמעות"לתפארתלשרה:פרעהזובשעה

 /איברוציור /עללבדיבחושך /ששפכתי
שעלהבעתכינאמר'בהערהשיושתק"*,-

מאלוהיוביקשפרעהשלאיברוציורבדמיונו

אשתואתלטמאיוכללבלדיןבפרעהשיעשה
"שיושתק"),המילהפירוש(וזה

וחציבשורההשירמגיעמפתיעלשיאאולם

האחרונות:

יצחקאתלעולהלהעלותאברהםמבקש

אפשראחרותבמילים .ההרעלאותוולשחוט

אביופשעיכלעללשלםנבחריצחקכילומר'
ולהיות-ההפקרההשקרים,הפחדים,-

מותירזהמפתיעסיוםחטאיו.עלעולהקורכן
אפשרויות:שללעםהקוראאת

מספיקאינובמקורותשלוהידעאוליראשית,

 ?הפרשנותאתהמשנהחשובמשהוהחמיץוהוא
אברהםאתהמציגאירונישירזהאולישנית,

אתרקלאלהקריבהמוכןונתעב,קטןכאיש
טובתומזבחעלבנואתגםאלאאשתו'

האישית?

אלוהיםכלפיתוכחהשירזהאולישלישית,

שכאלה?פתרונותלקבלהמוכן
ששמובפרקמופיעזהששירמכיווןרביעית,

כוונתואולירבין",רצחנוכח-העולה"תורת

יצחקעקדתכמורבין'יצחקרצחכילומר
מיתולוגיאבחטאיעלקורכןהואהמקראית,

דיין>?הרצל'<בן-גוריון'כלשהו

שעושהמהאולםהנכונה,בתשובהבטוחאיני
שירים(וכלפיהזההשירכלפיחשדןקצתאותי

יכול'אניהנקראשלוקודםשירהואאחרים>
הספרבראשוהמוצב ) 11<עמ'שירה'לכתוב
הבלתיהשיריתביכולתוהכותבמתפארושבו

"שכלפשוטהשירהלכתוביכולהואמוגבלת.

ולאבפניהשיביט"כךקשהושירהיבין";אחד
מקום,"מראיעםמלומדתושירהיכיר";
"לתרגלשירהותרגיליושוליים";נספחים

דבריםוגםהרוח"עםיחסשלשוניםסוגים

יבין",לא"שזריותרמורכבים

בלתישאינוזה,שמשוררהיאתחושתיהקיצור'

משיריו'כמהפיחכםרקלאהואמוכשר'
ביחסמדייותרחכםגםאלאלמעלה,כנאמר

נחתאיתחושתבישמעוררמהלקוראיו'
מספריו.

מקוםההואבספרלמשל'הקדיש,זו.r.יזהלאור
ולספרומנצורעטאללההשולילסופריותררב

יזהרלסימאשר ) 61עמ'(שם,חדשבאור

ראשוןרומןזהשהיהמשוםרקויצירתו'

עובדהישראלי'פלסטיניבידיעבריתשנכתב
שובהעבריתשהשפהטענתו'אתשהלמה
העברית.התרבותשפתאיננה

מראהפאתוםהחרשספרוגםמוקדשלכך
העבריתבשירהואלימותלאומיות-המלחמה
 230 , 2001המאוחד<הקיבוץ-40הבשנות

מלאכתאתמעתיקהואשהפעםאלא ;)'מע
-מדינהבטרםהעבריתהשירהללבהפירוק
גולדברג,אלתרמן'שלונסקי'שללשירתם
ואחרים.בת-מרים

ובשתיאלתרמןבנתןעוסקהספרשלעיקרו
ו"שירי ) 1941 (עניים""שמחתשלוהפואמות

שלהמרכזיטיעונו ,) 1944 (מצרים"מכות

ו
~ 

:1 

&mml 

המרחמהמראהוםפתא
40-- ·כ:.;•ר; .-·-:.:,·---·.:·.: .- ~-·ב. .. ·אלס,·; ·
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 :יחודלשם ...

 .ההרעלהיוםאותךאשחט

ששפך'והדמעותהפחדעלכלומראלה,כלעל

-מריםבתשלבשירקוראפוקר

אמתזמןבאסופהבמאמרוקבעחברחנןפרופי

עורך:אקצא,אלאינתיפאדתעל(מאמרים
במדורשנסקר , 2001כתרהוצאת ,אופירעדי

הישראלילאינטלקטואלמבחן-האמתאתזה>

לצדהקוויםאתלחצותנכונותהזאת:בעת
חדלאינומאז .) 195עמי(שם,הפלסטיני

מטרתוכאשרבמחקריו'גםאותםלחצות

"ספרותהמושגאתלקעקעהיאהמוצהרת
נרחבכרבינתייםלו(המשמשתעברית"

לאומית.כספרותלמחקריו>

הספרותתולדותקיצורשלוקודםבספרכבר
שנסקר , 1999אחרונות(ידיעותהישראלית

שלהפירוק.r.יזתאתאימץזה)במדורהואאף
המדינהקוםמאזכיוטעןהלאומיהקולקטיב

שלכביטויעבריתספרותעלעודלדבראין

ישראלית.ספרותעלרקאלאהיהודי'הלאום

אלויצירותשתיכיהוא ) 113 • 64<עמ'חבר
ש"שמחתבעודלזו.זוקוטביניגודמנוגדות
סימבולית-לאומיתיצירההיאעניים"

לפרשנותונעניתהשואה>לפני(שנכתבה

יצירההיאמצרים"מכות"שיריהריציונית,

לאחר(שפורסמהיברסליתגורית-אובאל

לפרשנותנעניתוהיאהשואה)אימישנודעו

אתלפרשניתןלאלדבריו'פוסט-לאומית.
היצירהשלהפרשנותבכליהמאוחרתהיצירה

חוללוהשואהשמוראותמכיווןהמוקדמת,

מכלשנואשאלתרמןאצלמחשבתימהפך

יותרמאוחרחזרממנו(מהפךקולקטיביפתרון

אחרתפרשנותונדרשתחבר>שללחוותו

 .בספרומייצגהשחברזולהבנתה,
אוכללאהנושאומורכבותהמקוםקוצרמפאת
אוכלאולםובשירתו'באלתרמןכאןלעסוק
חברשלוחשיבתוכתיבתודרךאתלהדגים
לחברמתקשהעצמוהואמדועהשערתי(כולל
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 1:~ו
הללו)הפואמותשתישלהנרטיביםשניבין

של ,בעיקראחדלשירפרשנותובאמצעות
התקופה,בתמשוררתבת-מרים,יוכבד

ליצירותגישתואתגםבתמציתהכוללת

אלתרמן.

דימתרחשתבת-מריםעםהראשונההפגישה

הקריאה"ביקורתהנקראבפרק ,בספרמוקדם

ויצרהחיתה ,אכןבת-מרים, ."הלאומית

הלאומיתההתגבשותתקופתשל ,אוליבשיאה,

אתעורךחבראבלהמדינה,עלבמאבק
לעילא,פוסט-מודרנייםבכליםעליההתקפתו

שלשירה .אחרגיאידיאולומעידןהלקוחים

ב-לראשונהשפורסםוהם','עמיבת-מרים
בכלאותהלתקוףלהאמתלומשמש , 1941

 ,דרסןאב(כבדיקטידותחתהמצויהארסנל
 ,צ'אטרג'יפארטהבאבא,הומי ,פוקרמישל
כיצדתוההשהקוראעדואחרים>בנימיןולטר
שנתוודעלפגיעבריתספרותעלכתב

 ?יחםלעבודות
דמומיינותקהילותאנדרסוןשלספרובעקבות

הוא ,תוכנואתמתמצתכברששמו ,) 1999 (

קריאההיאהלאומיתהקריאהכיטוען

באמצעותזהותמכוננתקריאהאתנוצנטרית,

בעוד ) 23(עמ'ורצוףאחידקולקטיביסיפור

מכוונתמציגשהואהביקורתיתהקריאה

(אגב,קולקטיב.ואותוזהותאותהלפירוק

מקדיםדיוןנערךלאבספרמקוםבשום

זו .הכינוןעלעדיףהפירוקמדועבשאלה
ראיה).צריכהשאינה"טבעית"מוסכמהכנראה

 214<עמ'והם''עמיבת-מריםשלשירה

חמישהבןהוא ) 1972שיריהכלבמהדורת

בת-מריםמתארתהראשוניםבארבעתבתים.

מכורתהבארץהגוייםאתכלומרה"הם",את
פונההיאוהאחרוןהחמישיבביתואילורוסיה,

השיראתמביאאנישלה.לעמהכלומרל"עמי"

אתלטעוםאפשרותלקוראלתתכדיבמלואו
זו.ונשכחתחשובהמשוררתשלכתיבתה

-מריםבתיוכבד /והםעמי

המושזרתמחשבתם ,ליזוםישובוהם

וסוסאדמהריחות

הדרךאתהמורה ,עגוריםואורחת

 .לטוסאחריהאיתהאיד

הלובןמןצלולים ,בגניםילכוהם

 ,הכןעלהוגותמזונותשל

 ,מאוהבתשבועתם ,לחשםהמברכות

 .ורונןהצחזקופם

 .בספריהגו .תמונהעלירשמו

הפרוורשוקיסאןועל

טוטפתוברגליענדובסרטים

 .המנומרעתידםריחותשלל

שמיםעםשלם :יבואוליל

בעל-פההמשנןחלומםועם

 ,המיםעלומשוט ,הסוסיםצהלת

---בשדהחסידהורגל

 ,מסחרחורתהכדור ,אתהרק ,אתהרק

 ,והמיממראותהפרום

ודר,ךסערעמוס ,אתהרק ,אתהרק

עמי?תעשה,מה

חבראצלמשחררזה,לכאורה,תמים,שיר

היאהביקורתפוסט-מודרנית.שרשרתתגובת

אתנוצנטריזם-בשירשישמהעלכךכללא

"הם"בלשוןהגוייםבתיאור ,לדבריוהמתבטא,

"אתה";בלשוןפונההיאשלהעמהשאלבעוד

שלקלותםלעומתהגוייםשלוהשקטהרוגע
שאין ,ודרך"סער"עמוסיהיהודיםהנודדים

"מהשאלתהומכאןבגורלםיעלהמהלדעת
 .בושאיןמהעליותראלא-עמי?"תעשה,

בהמשך:כותבהואכךעל

השיראיןהסובלהעםשלגורלועלהתהיהחרף

שאלה ,לרגעולו ,מעליםמזה,קוראיוולאמזה

שלגורלזהומבחינתםזהותו.עלתהיהאו

גם .קבועהלאומיתזהותבעל ,מובהקסובייקט

אלהוגםלאומיכסובייקטהמיוסרהסובלכינון

אתנוצנטריתהנחהידיעלמותנים-בוהצופים

יהודיםסובייקטיםהםאלהכימעורערתבלתי

 ,) 24<עמ'

בעידן ,עדותולפימחשבתית, ,החי ,חבר
התארגנותעםלהשלים,מתקשהפוסט-לאומי
לפחות,(כאן,לאומי.בסיסעלקולקטיבית

רקעעלמסוימתבסתירהלחושצריךהיה
מההפלסטיני.)הלאומיבמאבקתמיכתו

 1941ב-"טבעי"ונמעניהלבת-מריםשנראה,

עלקובלהוא .-2001בדעתועלמתקבלאינו

ארבעבןקטןביתמאותובמרומזשמשתמעמה

 :בושאיןמהועלשורות

שאינה ,אלטרנטיביתקריאהשלאפשרותכל

ביוהדיכוטומיתהציוניתלהבחנהמצייתת

 ,כזאתלאומיותשלהעדרהלביןריבוניתלאומיות

ומבקריההעבריתהשירהקוראיידיעלהוצאה

ניתןשלאמהכל .הלגיטימיותהאפשרויותמכלל

אחידהזהותנושאקולקטיביכייצוגלקריאה

קיומועלבמאבקונתוןהיסטוריתורציפה

הקריאהבתרבותלגיטימילמעמדזכהלא ,הרימני

 ,) 25<עמ'הלאומית

מאבקהועיקרבראשיתה,אזחיתההציונות

אותה,השופטלחבראבללפניה,עדייןלמדינה
ההואבשירחסרהשנה,חמישיםמקץ

הלא-ציונית.האלטרנטיבה

חבר,פורשבת-מרים,שלשיראותובעקבות

האלטרנטיביתתפיסתומלואאת ,בהמשך
פוסט-מודרניתיבקורתיתקריאהעלהמבוססת

כזוקריאה ,לדבריו ,) 1977 (פוקרמישלנוסח

שאינההטרוגנית,מבטמנקודתלהיערךצריכה

שלואחידרצוףהיסטורינרטיבמראשמניחה

קיוםשלהיסטוריהבמקום ,לכןאח.דקולקטיב
שלגניאולוגיהעללדברמאפשרת,היאיהודי

העברייצוגאתמראשמניחהשאינה ,העבר

בעלקולקטיבשלתכליתיטליאולוגיכסיפור
ברציפות.מתקיימתקבועהזהות

אותותפקיד ,פוקרלפיהגניאולוגתפקידעל

כיכותבהוא ,בספרוחברלמלאחברמבקש

דווקאהגניאולוגעוסק ,ההיסטוריוןלעומת

 .קוהרנטיהתפתחותסיפורשלבשבירתו
העברשלהישירהחיבוראתמנתקהגניאולוג

כןובעשותו ,לזרהעבראתהופךהואלהווה.
אתלהצדיקכדיבעברמלהשתמשנמנעהוא

היאהגניאולוגשלהמוצאנקודתההווה.

האירועים,השתלשלותשלהמקורשההתחלה,
כוחניתשרירותית,החלטהשלתוצרהיא

 .)םש(יחידהאפשרותבגדראינהולעולם

נקודתהטרוגנית,מבטנקודתעלהדיבורחרף

למדי:דוגמטיתהיאשלוהמבט

גםהיאשלונסקיאסכולתשלביקורתיתקריאה

הציוניתהפרשניתהמסגרתשלביקורתיתקריאה

פוסט-כקריאהלאפיוןניתנתכזאתקריאה ] ... [

קריאה-כפולהמשמעותלפוסטיות .ציונית

הקריאהמנורמותמרוחקתוקריאהמאוחרת

 ] ... [הציוניות

העבריתהספרותשלפוסט-לאומיתקריאה

מסגרתכעלהציוניתהמסגרתעללערערמאפשרת

 'העבריתספרות 1בלראות]ניתן ... [מאליהמובנת

המאגדת ,מטאפוריתכותרת ,המצאהשלתוצר

 .) 27-26<עמ'טקסטיםקבוצתיחד

בת-שלהצנועשירהבעקבות ,כאמורזה,כל

היארואים,שאנוכפי ,שלופרשנותומרים.

פחותלאחזקהגיתאידיאולוהטיהבעלת
זוהיתוקף.הואאותההציוניתמהפרשנות

להוכיחכדיבשערההרריםהתולהפרשנות

סמךעלרקלאוזאתלהוכיח",שהיה"מהאת
שלאמהסמךעלגםאלא ,בשירשנאמרמה

בו.נאמר

אצלשגילה(הפוסט-לאומי)למהפךבדומה

ל"שיריעניים"מ"שמחתבמעבראלתרמן
אצלדומהמהפךמגלההואמצרים",מכות

ל"שיריהקודמיםמשיריהבמעברבת-מרים

 :-1943מהגטו"

עמדההספרותיהסמלשלהלאומיתהמשמעות

שירשלכתיבתושבעצםהחריפההסתירהמול

מצד ,מחויבהואאחתובעונהשבעתסימבוליסטי

 ,שנימצד ,וגםוהתקווההגאולהלסיפורגםאח,ד

ניצבהבת-מרים ...הגאולהנטולהמוותאתלייצג

הפתרונותשאחדביותרחריפהדילמהלנוכחכאן

הדרמטייםהמהלכיםאחדהיהלהשנמצאו

במעבראלתרמןנתןשחולל ,האסכולהבשירת

שלהגאולתיתהסימבוליותמןהמהפכני,הח,ד
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האלגוריהשבראל 1941 11ענייס"שמחתשירי

 " Dמצרימכותשירי"שלהלאומיתהתקווהנטול

בת-מריםנתנהזולדילמהחריףביטוי . 1944

 .) 123<עמי 1943לנטושיריםבקובץ

חברבקצרה:אומרלהרחיבאוכלשלאמכיוון
השונילגבירביםמענייניםפירושיםמעלה

מצרים"מכותל"שיריעניים""שמחתשבין
לשירהסימבוליתשירהשביןהשוניעל<בעיקר

בת-שללגםזירים vhביחסוכןאלגורית>
העכשווית.המיגדריתפרשנותובתוספתמרים

ביןליישבשלוהקושיעיקרכילינראהאולם
ונרטיבהלאומיהגאולהנרטיב-הנרטייבםשני

הפרשניבהיבטועודהתקווה,נטולהשבר

מובסים"של"היסטוריהבפרקכבימיניהוולטר
 ,גיאידיאולוקושייותרהוא- ) 110<עמ'

לכלהמשותףספרותי'קושימאשרמבחינתו'
<צוקרמן'אצלנוהביקורתיתהאסכולהאנשי

מאודםבכלהמתנגדיםואחרים),זרטלאופיר'
הסימבולי-(הנרטיבתקומהשביןלחיבור

גורי-פוסט-האל(הנרטיבלשואהלאומי>

מניפולציהכזהקשרבכלורואיםלאומי>
ציונית.

השרותיאתלאששאוכללאהיריעהקוצרבשל

ההוכחותמןרבותאבלבדוגמאות,

הנפתלהטיעון(למשלחברשלהטקסטואליות
האלימותמחזוריותאתלפרק"הדרךבדבר
 ) 106עמ'האקראית",הפגיעהבאמצעותהיא

מוזמןוהקוראבלימהעללדירתכתלינראות

 .בעצמובהןלעיין

לפרדוקסמדילמהב.כ.

זוברשימתילעסוקשלאתחילהשחשבתיאף
מחשבותבינתעוררומצרים",מכותב"שירי

יצחקשלמאמרובעקבותהנושאעלנוספות
כמהבקיצורכאןמוסיףואניב'הארץ'לאור

הקודמים.לדבריכנספחמהן

ממעגליוצאים"איךבמאמרולאוריצחק
 ) 13.07.01'הארץ'-וספרות(תרבותהנקם"

ובעיקרחבר'חנןשלספרוכילנומגלה
מכות"שירישלהפוסט-לאומיתקריאתו

שניםרבתמהימנעותאותושחררהמצרים"

אני"עכשיואלתרמן.שלזויצירהבקריאת

שלאממהולהתרגשאלתרמןאתלקרואיכול
הואנפש",שאטבליקודםלקרואיכולתי
 1967מאזכי ,מספרהואזה"חטאו"עלכותב.

מצרים"מכות"שיריאתלקרואהיהיכוללא

הנוערשלמדריכיםבקורסשמתישהומכיוון
"יחידהשקרוימהשלגרבואיזהבד'הער

להגנתווציטטאכזריותובשבחדירבמובחרת"
'בדרךהפתיחהמשירהידועותהשורותאת

עזה:איבהמאזבושעוררואמון'נא

- ,השלחבדינוצדיקכי

 ,שותתבעוברו ,תמידאך

 ,מלחטעםכמומשאיר,הוא

 .מחטאהחפיםדמעתאת

אךדומה,תופעהעלמצביעבספרוחברוהנה
הלאומית-ציוניתהקריאהכיצדהפוכה,

מכיווןזהשיריםממחזורהיאגםהסתייגה

<עמ'האויבשלסבלועםהזדהותבושראתה
69 (. 

היצירה(כמוהזההמפורסםהביתכימסתבר

לפחות,אופניםבשנילקריאהניתןכולה>
לראותאפשרהבאה:הדילמהעלהמצביעים

שהבין'כפיהצדק",בשםהנקם"הצדקתבו

בחוראותושלדבריואתלאורכנראה,
 ;-1967בלמצריםביחסמובחרת"מ"יחידה

למרותהנקם"הוקעתאתבולראותואפשר
הציוניים,הפרשניםזאתשהבינוכפיהצדק",

שראומכיווןמצרים"מכותמ"שירישהסתייגו

הגרמני.אוהמצריהאויבעםהזדהותבהם

המוסריתהדילמהזויותר'רחבהבהכללה
המטרההאםוהאמצעים:המטרהבדברהידועה

מכפרהצודקהשלח(דיןהאמצעיםאתמקדשת
הלאהאמצעיםאומחטא>החפיםדמעותעל

שלהמלח<טעםהמטרהאתפוסליםכשרים
השלחדיןאתפוסלמחטאהחפיםדמעות
במאמרגםידועה,שחיתהדילמההצודק).

שבבים"נופליםעצים"כשחוטביםהעממי
אתשמעוררמהמהפכנים,עלחביבהוחיתה

הםמצרים"מכות"שירישאוליהמחשבה
סימניםעודוישהרוסית,המהפכהעלאלגוריה

לכך.
המנתקתשלישית,קריאהמציעעצמוחבר
הפגיעהוהקורבן.הנקםביןסיבתיקשרכל

ושרירותית.אקראיתהיאמחטאבחפים

ממעגלליציאהסיכוירואההואזובאקראיות
באויביםפגיעה"במקוםוהגמול:החטא

עלמצרים'מכות'שיריממליציםהאשמים

<עמ'אקראית"פגיעהבאמצעותבאויבמאבק

אתשמערערתהיא"האקראיות ,) 107

התקווהאתומציגההקולקטיביתהמשמעות

המעגליםמןשחורגמישלהאוניברסלית
 ,) 108<עמ'כוחני"עימותשלהמחזוריים

האויבכנגדמצריםמכותשל"האלגוריה
נקמה,שלאלגוריהאינההגרמני>(המצרי'

 .) 110<עמ'הנקמות"מעגלשבירתשלאלא

"האקראיות"בדברזוטענהכמהעדלדוןמבלי
מקרה,בכלהרישלא),סבור(אנימשכנעת

היצירהעוצמתאתמחלישהכזו'קריאהלדעתי
בההמבוטאתהמוסריתהדילמהאתבחופנה

"הפגנתעצמו:חברשמעידכפילפרדוקס,
באמצעותומוסברתמנומקתהנצחיתהתקווה

נשמרתהתקווהפרדוקסלית:מוסריתטענה
בחפיםגםבאקראיגעפרשהשלחמכיווןדווקא

 ,) 105<עמ'מפשע"

דיאלקטית,היסטוריתקריאהעלויתרחבר

בה,להתלבטשישאמיתיתדילמההמציבה

פרדוקסלית.אוטופיתקריאהלטובת
להשאיןסתירהמכיליםכידוע,פרדוקסים,

ההיגיון>,(כשישתנההמשיחימותעדפתרון

(ואגב,הפוסט-לאומית.השקפתוכמוממש

כשלעצמו'פרדוקסהוא"פוסט-לאומי"הצירוף
פוסט-אנושי).אומריםהיינוכאילו

1
 .ן,:

:1 
גי"האיריאולובעירןהקריאה"הנאות

להתרענןכדאיחבר'חנןשלכספרוספרלאחר
הקריאההאנותאלטררובוטשלכספרובספר
הוצאתשחם,דוד(מאנגלית:האדייאזלגיבןדיע

המבקשביתן>זמורהחיפה/אוניברסיטת

אלטראור•רובוט

הקריאההבאות
האידאולוג•בעידן

מהלפיתההספרותאתמעטלשחרר

לדבריו'האחרונות.השניםשלהאידיאולוגית
אתלהעבירבביקורתכיוםהרווחתהבטיח

שקספיר'וללמדהשיח""ללימודיהספרות
וטקסטיםממשלתייםמיזכריםקומיקס,
גרמההכוח,שפתשלכדוגמאותרקפרסומיים

המגמותמןרבותהקריאה.להיעלמותכמעט
בספרותהישירהעיסוקאתנטשוכברהחדשות

מטא-טקסט,מטא-לשון'אצלן:מטאהוא<הכול
לחקרמשמשיםספרותייםטקסטיםמטא-שיח>;

אחדומיגדריות;תרבותיות,חברתיות,סוגיות

פרועההתרבותהואזומגמהשלהסיפמטומים

 ize-הסיומתבעזרתהנוצריםפעליםשל
הואבסיפוראובשירדברכלכמעטכאשר

, problematized, thematized 
, historicized .מבקשאינואלטרוכדומה

אתלהשיבאלאהתיאורטילימודאתלבטל
צורה"ללאהקריאה.הנאתואתשהופרהאיזון
ספרות,ביצירתרגשיתמעורבותשלכלשהי

הקריאה,מחווייתעמוקההנאהשלתחושהללא

אומר.הואטעמו",אתמאבדהזההמפעלכל

• 
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קולנוע 1:~ו

טואלים jלאינטלוסרט

ארצותהאריס;ארבימוי:"פולוק";
רק' 121 , 2000חברית

מאסכולתאבסטרקטי""אקספרסיוניזםלזהקוראים

בעיניאזגוועהאירופה . soה-בשנותביו-יורק

אותהמגלמת<בסרטגוגנהייםפגיהגדולההמצנטית

והפעלתנותהבמאי>שלאשתו ,מדיגןאיימי

מזהפולוקג'קסוןהברית.לארצותנדדההאמנותית

וביכרתםקטביה,שניאתמהוויםמזהקונינגורה

בשדותרועה ,וההנדסיהמאופק ,רותקומארקיוצר

מהמוח. ,בראליצרבאורחועובדהצבע

 ,ופיןגילשלזעוףבלילה , 44בןפולוק , 1956 •ב
חברתהואתאהובתורותאתבמכוניתואוסףהוא

ספקבעץ.ומתנגשמהירותמגבירהוללת,ממסיבה

נהרגיםוהחברהפולוקהתאבדות.ספקתאונה

האיששלהקריירהעלהקץמקיץוכךבמקום

הברית.בארצותביותרהמקוריכציירשתואר

אתלגלםשניםזהחלםוהנאההקשישהאריסאד

הפיזיהדמיוןמפניגםולו ,השערורייתיהציירדמות

באמצעותהדמותאתלומדהואכךלשםשביניהם.

הרבים,הקולנועיהתיעודוקטעיהסטילסתצלומי

כונהשלושהציורמאחרהצייר.אחריושהותיר

ראההאגוצנטרישהציירומאחרבפעולה""אמנות

צלמיםהרבו ,גופוהציורבאקטהאמנותאת

במצלמותיהם.להנציחוועיתונאים

 ,מקצועיבאופןלציירהאריסלמדהסרטלקראת
שלוהאקספרסיביותהתוקפנותאתמחקהכשהוא

למדימפוארכישלון

פיטרבימוי:נשים";וחצי"שמונח

גרמניהחולנו,בריטניה,גרינווי:
רק' 120 , 1999

-גרינוויפיטרשלכה,עד ,האחרוןשסרטונכון
בקריטריוניםעומדאינונשים",וחצי"שמונה

הפחותאףאוליוהוא ,האנגליהגאוןשלהרגילים

 ,גרינווינשארגרינווי ...אבלסרטיו.מכלמוצלח
יצירתם,פסגתנחשבהיהאחריםשאצלומה

ופרטהצלולוידגביעלשניהםאתראיתיפולוק.

ביניהם.להחליףכמעטאפשרהצילוםלאיכות

האחרונותחייושנות-15בלהצטמצםבחרהאריס

לאמצעועדהעולם,מלחמתזמן-40המשנות ,בלדב

אתומקבלמתגבשהאישיכשסגנונו , sה-ס

כדרךמצייראינוהאיש .לוהאופיינייםהטפטופים

אתפורשאלא ,ה~ןאלהפניםעםבעמידההעולם

מושח ,עליודורך ,עליוזוחלהרצפה,עלהקנווס

אלארחבותבהברשותלא ,מקלהיהכאילובמכחולו

עליהןאומרשהואמסתלסלות,קוויותבהצלפות

ההדיוטהצופהואילו ,פרטיהןלכלמתוכננותהיוכי

האקראיותאתדווקאבהןרואה-רקלאואולי-

 .התכנוןהעדרואת
מורהושלמהפיגורטיביותכלילמתנתקבעודו

שלאלימותבהתזותמתפרעהוא ,בבטוןהגדול

ומעדםמגיר ,שופךשהואתוךהצבע,קופסות

מושחהואבמיטבוהנקודות.ביןשמניםשלתלוליות

במידעווהדקורטיבי:הענקי ,הצבעוניהקירציוראת

שמבקרימהאמנותית,משמעתנטול ,קפריזיהוא

שאיןגבולות,ללאחירותיכנותקופתושלהאמנות

אינסופית.והיאהתחלהלה

מושפעידנג,ברוחפסיכואנליטיטיפולעוברפולוק

האינדיאנימהפרימיטיביזם ,הקולקטבימודעמהתת

קצריםימיםאחריהממדים.עצוםהמקסיל~יומהציור

שללשבועותעוברהוא ,ויצירתיפורהפכחוןשל

הואהשניםבמשךועקרות.שכרותמלנכוליה,

האוסקר,מועמדתהדרןגיי(מרשהבאשתומתעלל

עצמה.בזכותציירתאזכברשחיתהמשנה>בתפקיד

נכונההיאזאתובכלמצרכיה,מתעלםבה,בוגדהוא

שזכתההגאוןאתלקדםכדי ,בטןפריעללוותר

 .במחיצתולשהות
ילדותועללפסוחהבמאי-שחקןבחרמכווןבכוונת

שכונוהציורבדרכיאךוהתרכז ,הציירשלונעוריו

מודעתשבחירההאריסעליחשודפעולה","ציור

כרשנתןמהנרקיסיסטיים,מטעמיםגםנעשתהזו

הסיפוריותאתוקיפחשלוהאגרסיבילמשחקנרחב

לדרכםמנוגדתהאריסשלזוגישתוהביוגרפית.

פול ,גוןואןשלתולדותיהםלגביהאירופיםשל

ואחרים.גוגן

אבלהמוקדמים,הביוגרפיהפרקיליחסרואישית

מוזיאונים,צרכני ,זמננובתאמנותחובבי

לצפותחייבים ,המצויוהאינטלקטואלסטודנטים

שלהצייריםמחשוביאחדשלזומעניינתבהנצחה

 • •-20ההמאה
אורייןיהודית

בזרםלהיסחףלנואלבקרירות.ממנומתקבל

שנראההיצירה,שלבערכהההמעטהשלהעכור

סוףאח,לאיד:משמחהבמעטלאמוזןהואכילי

כישלוןעדיףלדידי ...לוהצליחממשלאסוף
רבים-שלהעלובהמהצלחתםרגינוויכשלמפואר

ניסיוןהואנשים"וחצי"שמונהאחרים.רבים

המיניותאתהמיניות.אתלחקורייןמעב

הארוטיקהחסרתוהמנוכרת,הקרההפוסטמודרנית,

ותויגובבוזהצידהשהושלכומושגיםוהאהבה,

אינודבר ,וגלויחשוףהכולזולה".כ"רומנטיקה

מונחותביותרהפרועותהסטיותמוחבא.אומוצנע

נשים"וחצי"שמונה

 + 42בעמ'המשך +
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תיאטרון
מירוןכרמית

1
 (ך:

:1 

הגזעתורתשלהסתעפויותיה
תאומיועודדשחראהד"קופנהגן":

אבישיעברי:נוסחטיילור;ס.פ.מאת:ליסין;ביתתיאטרון"טוב":
תלבושות:היפ;רגלאסתפאורה:פינקוביץ';רוניבימוי:מילשטיין;

קרישזוןרפימוסיקלי:ניהולסמורגונסקי;אורנה

הנאציהמשטרבתקופתהגרמניםהאינטלקטואליםשלה"התקרנפות"

הלבטיםמכלולאתיחשוףאשרומעמיק,רצינילמחקרמצפהעדיין

רבים,ומדעניםדגוליםיוצריםוהמדע.האמנותאנשילכניעתשהוביל

הפאשיסטיהאימיםמשטראתלעזובהעדיפוולא-יהודים,יהודים

להזכירישאחרים).ורביםנובטברטולד ,מאןבדיךוהיימאסתו(האחים

שלבעטיומולדתואתשעזבקאזאלס,פאבלוהגדולה;'לןאתגם
פראנקו.שלהרודניהמשטר

לספרותפרופסור ,האלדרג'וןהופךטיילורס.פ.הבריטישלבמחזהו

ההנאהלטובותכניעהמתוךאלארשעות,מתוךלא-לנאציגרמנית,

בשטויותמאמיןשאינוטועןהואלו.העניקהיטלרשלשמשטרו

דעתנים,מתונים,שאנשיםסבוראלאקאמפף","מייןשלהאנטישמיות

וכיהקיצוניםעללהשפיעיכוליםכמותוורגישיםמשכילים

זוהשקפהבלב.דזולהתעמולהחינההיטלראדולףשלהאנטישמיות

למחנהשמגורש ,הפסיכיאטרמורים,היהודילידידוכמובןעוזרתאינה

לעזרהשוואתחינתתוךהשמדה,

"ההומניסט-הנאצי".מידידו

העלילהאתמגוללטיילורס.פ.

בתוכוהאורגמונטאז',במעין

הפרופסורמשפחתמחייתמונות

תזמורתבראשוהשומע ,האלדר

הזמןבמשךהופכתאשרנעלמת,

האימיםתזמורתאמיתית:לתזמורת

אושוויץ.של

את;:דנחהפינקוביץ'רוניהבמאי

<הפחותרטנונתן-המעוליםשחל~יו

דרואילןהאלדר)כג'וןמשכנע

המתבולל>היהודיכמורים,(המצוין

 ,וריאליסטיגטיאברמשחקגלסר-
אפשרית.ובלתיאבסורדיתבמציאות

היטבהשתלבוהאחריםהשחקניםגם

עלהןהרובצתהאימהבאווירת

קהלעלוהןהבדיונייםהגיבורים

הצופים.

עברי:נוסחפריין;מייקלמאת:הקאמרי;התיאטרון"קופנהאגן":
אורנהותלבושות:תפאורהלבינסון;מיכהבימוי:מנור;אחור

סמורגונסקי

במציאות,שהתרחש ,והמסתוריהמוזרבביקורעוסקהזההמענייןהמחזה

עורךגהייזנברורבדמביהגרהפיזיקאיהכבושה.בדנמרק 1941יונסת

מגףתחתשנמצא ,הדנינוהרנילסלמקצוע,וידידומורואצלביקור

יחדהשנייםעבדוהקודמתהמאהשל-20הבשנותהגרמני.הכיבוש

בחקרדרךלפריצתוהביאואי-הוודאותועקרוןהקוונטיםמכניקתעל

האטום.פיזיקת

כאויבים,המדענים-הידידיםנמצאוחשביההעולםמלחמתבפרוץ

לדעתגהייזנבררצהמה ?זאתבפגישההתרחשמההמתרס.צדימשבי

עשרותשלהשמדהכנשקהאטום,להתקדמותבנוגעוידידומורומפי

הפגישהעללדברלאהעדיפושניהםלדעת.איןבני-אדם?אלפי

הזאת.

ביןהסופרמפגיש ,היסטוריתיעודעלהמסתמך ,פרייןשלבמחזה

וורנרפון-שוורצה)(שרהמרגריטהאשתותאומי),<עודדנוהרנילס

אתבוחניםהםיחדהמתים.ביןכברהםכאשרשחר),(אהדהייזנברג

להשמדההנשקבפיתוחמעורביםשהיוהמדעניםבפנישניצבוהבעיות

החוקרשלהתלבטותומולהמונית.

רואהאבללנאצים,שמתנגדהרגמני

בראשועומדגרמניכפטריוטעצמו

עומדת ,היטלרשלהאטוםתוכנית

יותרשיהיה ,הדנינוהרנילסשלזו

ברחכאשר ,-1943(במאוחר

מבהטן"ל"פרויקטשותףלאמריקה>

אתשהרסההאטוםפצצתולפיתוח

רעיוןמאבותהיהנוהר .נגסאקי

לפיתוחשהביאהאטום,ביקוע

הגרעינית.הפצצה

ונופלקםהזה,הסוגמןקאמרימחזה

אתלרגשהשחקניםשליכולתםעל

רעיונותבאמצעותהצופיםקהל

שלבמקרהאינטלקטואליים.

מעולה,במשולשזכינו"קופנהאגן",

למסווההמדעיהמללאתההופך

ואידיאולוגיים,רגשייםלרבדים

 =כמוריםדראילן"טוב":
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 1:~ו
השטח.לפנימתחתהרוחשים

אתלהובילהשכילהבמאילבינסוןמיכה

אליציבבנתיבהזאתהמצוינתהשלישיה

ומשכנע.אמיןמשחקהסופי:היעד

תיאטרוןהגיבורים:כיכר"חלרנפלאץ",
 ; Hchauspiel Frankfurt(גרמנית)
ברנחרר;תומסמאת:חקאמרי;חתיאטרון

גאשברפיטר :בימוי

האנטי-האוסטריהמחזאישלהאחרוןמחזהו

עוסק ) 1989-1931 (ברנהרדתומסנאצי

 .מולדתובאוסטריההנאציזםעוררותכהת
היטלראדולףהכריז 1938מארסבחודש

"הלדנפלאץ"הגיבוריםכיכר-היפהפיההלדנפלאץבכיכר

שאגותלקולהשלישי'לדייךאוסטריהשלסיפוחהעל-וינהשבמרכז

השאגהאתנלהבים.וינאיםאלפימאותשלהאוזנייםמחרישותהשמחה

יותר'מאוחרשנהחמישיםבראשה,לשמועממשיכההזאתהאיומה

מצהלתלהשתחררמסוגלתשאינהבמחזה,המרכזיותהדמויותאחת

ההוא.הנוראבלילהההמון

אינטלקטואליתמשפחהשלמווינהבריחתהאתמתארתהעלילה

ראשביתה.אלהמלחמהלאחרשיבתהואתהסיפוח,לאחריהודית,

לאחרמתאדבשוסטר'יוזףפרופסורהמשפחה,

אנטישמיתנעשתהאוסטריהכימגלהשהוא

כפיהמלחמה,בתקופתמאשריותרעוד

יש"היוםבמחזה:הדמויותאחתשקובעת

 •-1938בשהיוממהנאציםיותרבווינה

אוקתוליאולהיותחייבאתהבאוסטריה

מחוסל".-אחרדברכל ...נאצי

להקתידיעלהקאמריבתיאטרוןהוצגהמחזה

פרנקפורט:שלהעירוניהתיאטרון

האמנותיהמנהלשלבבימויוהשאושפילהאוז,

קבעוהאכזרייםההיסטוריהאליאשברג.פטר

הגרמניהתיאטרוןלהופעתמשלהםעלילה

בדולפינריוםהנוראהפיגועבערבבארץ.

חוףעלשבתבלילהאורחיםהשחקניםטיילו

ממקוםמטרים sooכ-שללמרחקוהגיעוהים

עללהתגברהצליחלאלרכבאומר'פטרהראשי'השחקן .הפיצוץ

הבמאינאלץברירה,בלית .למולדתווחזרלהקה~זאתעזבפחדיו'

הטקסטקריאת'תוךמקומואתלמלאאשברג,'פטרהתיאטרוןומנהל

התל-אביבי'הקהלשלהאוהדותהכפייםמחיאותלקולהספר'מתוך

המיוחדת.המחווהאתלהעריךשידע

ולאומנות,פאשיזםשלביטויכלונגדהעברשכחתנגדהואהמחזה

 •בפרט.ובאוסטריהכולובעולם

קולנוע
 + 40מעמ'המשך +
היותשלפנילשלבהאנושותחזרהכמוהשולחן.על

כלאיןכאחד'והגבריהנשילעירום,הבושה.

אימתכל Iבבשרבשרשלמגעהואהמיןמשמעות.

 .בכךהרצוןשעולה
כאן.העיקראינואכןוהואפשטני,העלילתיהשלד

לספרשרוצה"מיבעצמו:גרינוויפעםשאמר(כמו

אשתומותלאחר ,פרוזה")שיכתובעדיףסיפור

לבדואמנטלפיליפהמיליונרעצמומוצא ,-55הבת

 1יחידובנואתאליומזמןהואהענקית.בטירתו

מייסדיםוהשנייםמותה,טרםעודכפלייבויהמוצג

אלהמובאותנשיםוחצישמונההכוללהרמון

בסצנהמין'יחסיקיימוובנושהאבלפנילא Iהארמון

נחמהשלכלשהומרכיבכמכילהמיןמוצגשבה

כולה,המשפחהאתפירקהאםשלמותהגופנית.

כוח.שווילעמיתיםלמעשההפכוהםזהומרגע

הספראלמרמזתהטירהאלהנשיםהבאת

והסרטריאז',פוליןשלאזשלסיפורההפורנוגרפי

ברימוזים,גדותיועלהעולהכטנאגדושכולו

כמיטבנרטיבים,שלחוזרותוהבניותציטוטים

העיקרייםמקורותיושניהפוסטמודרנית.המסורת

שלהידועסרטוכמובןאחדמצד-הםהסרטשל

הנובלה-השניהצדומןוחצי","שמונהפליני

היאכאןפלמירהזפלמירה.לאריסה pהסנטימנטלית
מאודו.בכלבהחושקהבןאשרהאב,שלאהובתו

זונחתהיאהאב,מותעםהסרט,שלבסופואולם

בעבורה".מדי"פשוטהואכיבטענהלנפשואותו

מיניותשלאחרפןאחתכלמסמלותהאחרותהנשים

החזירעםמיןיחסיהמקיימתאשהמשונה.ואףשונה

שלההסוסעלעירומהלרכבגםנוהגתאשרשלה,

לליידיהמיוחסהמעשהשלויזואליתהצגהתוך-

דמיונהבשללהרמוןהנבחרתהנזירהאוגודייבה.

שלהדחקתהתוצאתהיאזומשל-לגברהרב

להריונות,מכורהנוספתפילגשהנשית.המיניות

בהריון.בעצמהכשהיאמובאת

זההפכהיפןיפניות.הןהנוספותהנשיםשלוש

משוםבסרטים,הפוסטמודרניהעידןלסמלמכבר

טכנולוגיתחכוםמאפייניו:אתבמרוכזמכילהשהיא

רגשי.וקוראיפוקעםיחדהיי-טקי

המכורהיפניתיפנית,קבוקיתלמידתהן:הנשים

במהמרת:המאוהבתיפניתומתורגמניתלהימורים,

הנשיםמןאחתכלבסרט.הלסביהפןגםמוצגכך

בתמורהאותוולספקבסקס""לסחורלמעשהמוכנה

חיים,בעליהימורים,האמיתיות:תאוותיהןלמילוי

בסופוהאב.אהבתאשה,אהבת Iהאלאהבת Iהריון

והנשיםהאמיתיות"ה"אהבותמנצחותדבר'של

שללמותועד Iזואחריבזוההרמוןאתעוזבות

בובמצבהבןנותרכךפלמירה.שלועזיבתההאב

הענקית.בטירתולבדוהסרט:בתחילתהאבהיה

אתבהכילוהעולם,שלמיניאטורהמהווההארמון

וחדרהמנזרהמוזיאון'הכריכה,הבנק,מוסדותיו:

עלמצביעיםבוהמוצגיםהכוחויחסיההימורים,

בעודהנשים.שלבמצבןשחלהחברתיהשינוי

עדייןההיסטוריתעליונותםכימשוכנעיםהגברים

פניהם.עלוטופחתהמציאותבאהלהם,עומדת

נועדמיניתופנטסיההזיהבמציאותלהגשיםהניסיון

לכישלון.

מתולדותידועותכתמונותמעוצבותרבותסצנות

לתמונותיוועדודמיושלהנשיםמתמונותהאמנות,

משחקליזה,המונהשלכינויהג'וקונדה,ראלי.של

הספרותייםהציטוטיםגםבסרט.תפקידהואאף

אלהחוזרתדסדמונהאתלמצואואפשררבים,

באטרפליימאדאםהמתאבדת,אופליהשלה,אותלו

ואלואיז.ואבלאר

"הקסםהלךויומרנותתחכוםשמרוברקחבל

 • .. ..לאיבודהקולנועי"

עלוןקציעה
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קוראמה

 rאוריהיידות

 + 11מעמ'+המשך
ונו'צרפתיהאנגליהשורשאתשנטלאחריוחיבבה
brush בחרעצמהשעהבאותהאבלסוב.והכול
לעילא,עברישמקורה~שערתהמילהאתביאליק

אזמידה.באותההיומיוםבחיילשרתנויכלהוהיא
אחרים,שלמשהולמעןשיש,מהאתלזנוחלמה

בכלשלסביאליקלאאםומיממנו.סובשאינו
מעברית-ארמיתשתרגםהואהריהלשון?רובדי
האגדהבספרמצלצלתלעבריתהמדרשיםמצבתאת

מדעןמכליותרשומעהואבריאתושמטבעשלו;
תוארבעלמכליותרהמיליםאתומנגןמילים,

בבלשנות.
ואתערוך.לאיןבעיניסובהמנדלישלשיטתו
כדרךשפתנואלנאמץשהן'כפיהזרותהמילים

ל"גלואר"הל~איםהצרפתים(וגםהרביטיםשעושים

גאם""צ'ווינגרצונםחרףאומריםשלהם
פראנקלייז)לזהוקוראיםפנים,בכרכוםו"סטופינג"

מיליםהאקדמיהכדרךאותןנכנהלאהיום.עד
להחזיר.כידועישששואליםמהשאת"שאולות",

םימילאו"מאומצות"מיליםלהעדיף:לדעתייש
מגוירות",

חיפשאםלערבית"?לשפה"המשוגעעדבאיךאבל,
הצרפתיתהמילהאתבחרויליבן'שינקהכיבסהסובן

<שעשתהשלנוה"ב;רית"לפניווחיתהלמה?סאבון'
גרבינולכבסיכולנווכךפעולה,אותהבדיוק

נוזלאומלבינהאבקהאומוצק,(מרובעבב;רית
המחונניםמצעירינואחדאףיצא,מהאזכלים),

להשתמשיבחרהכותבואם"בורית",זהמהיודעלא
המקור'לשפתהיצמדותוומתוךלצרכיובבורית

עריכהחודשיםשלושהשלמד-העורךאותהימחק
בלשוןברגות-5בשגמרולאחרתנ"ךבלילשונית,

המשכיללכותבימירהנחמדהה"בורית"ואת-

צרפתי.לסבוןהלשונית,העולםהשקפתובעל
ובהפיסקהלעורךהגשתיעודבא:הווהובדידי
במדשאותהגלוחיםבשביליםצעדתישלאסיפרתי

קפנדריותעשיתיאלאהדרך'אתשמאריךמההגן'
אירגתאלישירגהעורכיםאחדהליכתי.אתלזרזכדי
זוהיכיקפנדריות,לקפוץאפשרשאיהבהרה,ובה

פה,בעלולאבכתבלאלו'תיקנתילאעקיפה.
לאנשים.שיבושיםלתקןנוהגתאיננישכן

מישהואבלהסתם,מןסובלועשתהראשיהרכנת
בתילעשותאיןכיהורושחז"לינולולהעירחייב

הכנסתביתדרךאםגםמשמע,קפנדריה.כנסיות

זהאזקפנדריה.דרכהלעשותאסוריותרקצרה
 •עקיפה.לאאופןבשום

 1ו ·-------------------------------------·

! 1 77IAU 
 1ו 1-----------ו
 1ו
 :שקוראלמיקרוהזה :
 :~ן:ןןלשנתימנויעלעכשיוחתמו :
 1ו
 : •••ומתורגמותמקרויותוסיפרותשירה :
 1 •.•מאמרים •••מסות •••וחברהתרבותספרות,ביקרותו
 1-אישייםטוריםו
 1ו
 1בדיוקלודעתעליולחתוםהזמןזהו
 :חותמיםאתםמהעל :

 : ?~,,~'ה D 'ה' נ;, AJ{ נ;, :
 1ו
1 1 
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ז;רנאי /כרמיט.

 •~דבראףלי ,רי-~ן q ~ •ז$V,יירקןם
שאמרז-ויהזפליםעלאחזראני

:-• ••• -:.• --• • ••• T -: • 

:P ם~ז$ךםw שסר.עםנכ.כי-~גיוגז

זpנ:ויק;tויל y~שףב~גי

מתמעט.שהכרחכשם
 ••- : •- ••ז- ••• •• :

ע;ף-ס~~יז5ת;דגיםז$~יף~גי

~ z פףרים.סךנ;סש;ל.ףלי~

ס~גףר;תר:ד zעלר r~ס~גי

~~ w ו:דידהזקיתJס.רף.~ליס~ז

~ה fז5 1ןז5זpזוקז5חזר~גי ,~ן

ס~ליםז5ת~~טף •~tקירקןם •ן~tקיר

~ w ~-קי;תz ר, :p ;רימ;גים.מ

 •~ד~ראףלי ,רי-~ז oו~

אחרדבר
 1951-1969שיריםמבחר
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החוכרתלקידוםחפיםמפעל
כישראלוהאמנות
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