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חלומותשחלמתי"קרהסערי:רמי
כתוביות"שבשוליהם

שחורידפנהראיינה:

מלרןגםומילוןגם"הגרף
חלוןרגםוילוןגםהגרף
האדםשפתאתוקולטפולטהוא
רבדם"בבשרבלשוןבשן

סערירמי

בזכותואשרסערירמיאתלנושישמזלנו

זרותבשפותשנכתטליצירותמתוודעיםאנו

הממשלהראשפרסחתןסערי,ורחוקות.

ספריםלערביתתרגם ,-2003ו 1996בשנים

ספרדית,יוונית,אסטונית,מאלבנית,רבים

ידיעותיו'רוחבבזכותופינית.פורטוגלית
רואיםמאיתנורביםוסקרנותו,אנינותו

והמתרגםהמסאישלדרכוכממשיךבסערי

ממשאלהבימיםז"ל.רבונוסקייורםהדגול

תרגומועבורטשרניחובסקיפרסלוהוענק

הישגיםועלואניפלטרולספרהמופתי

נוספים.

(יצירתנחתהאיסרפבספרופסואהפרננדו

"רקכיאומרשלו)המרכזיתהפרוזה

אתמצדיקההדמיוןשלהקיצוניתחולשתו

ובהמשךלהרגיש",כדימקוםלשנותהצורך

במדרי,דלנסועזמה"לשם :שואלהוא

היכןהקטבים,בשניבסין,בפרס,ברבלין,

שלובמיןובסוגעצמי,בתוךלאאםן::>מצא

מהם.עושיםשאנומההםהחייםתחושותיו

רואיםשאנומהלנוסעים.שייכיםהמסעות

שאנו."מהאלארואים,שאנומהאינו

לנסוע,מהלשםסעריאתנשאלאםאך

ולאכמעט(אשרלפסואהבניגודלו'יהיו

רביםנימוקיםליסבון)עירואתיצא
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חריגהשיצירההמשובפעםלאהןעיןוצרות
בינוניותשלרקעעל ,בונתקלתוחדשנית

שגםולחוותלראות ,כןאםמשמח,וקטנוניות.
 .ושכרתהודהישולהתמסרותלעמל

מוכתריםמיכאליסצילם:סערי,רמי

שלך?חחזקהראשוןהילדותזיכרוןמחו
פסיפסאלא ,ויחידאחדילדותזיכרוןליאין

זיכרונותלאותםביחסאפילוזיכרונות.של
מקוריים,מביניהםאילולגמריבטוחאינני
שניםרקשראיתיתצלומיםעלמושתתיםואילו
בינחקקומקום,מכל .שצולמואחרירבות

שםאיידס,בבואנוסרביםממקומותמראות

כןכמוהמוקדמת.מילדותיניכרחלקביליתי
בפתחילדיםגןאותוזיכרוןהיטבביטבוע

הספרדית,הלשוןממנינעקרהשבותקווה,
שתיביןהבכורהבמעמדזכתההעבריתואילו

אז.עדלישהיושפות-האם

אלח?בימיםביתךנמצאחיכך
מקום.בשוםקבועביתלישאיןהיאהאמת
שכורותבדירותמתגורראניכךמשום

אכסניותבחדריולפעמיםשונים,במקומות
חברים.ובבתי

קורםחראביתךכילעתיםחשאתחחאם

סערי' .רחוקיםלמחוזותבמסעותהמצדדים

ביונודדיבשות,חוצהעיסוקו,מחמת

ומתווךותרבויותשפותביןנודדארצות,

רבותתורמתדווקאזוכשעובדהביניהן,

מדפיולהעשרתהתרבותימפעלולהעשרת

ביןבאתנחתאות :שלנוהערביתהספרייה

נדודיםשלמעגליםהמסמנותלמסע,מסע

מנחותסערירמיעמומביאושיבה,

מרתקות.ספרותיות

כ'תופעח'וראינתפסאתחרביםבעינירמי,

ויוצרחיאתחזרים.ניחוחותעמחשמביאה

שפות,אינספוררובואחרים,במקומות

אלחובימיםורחוקו,תשונותמשפותמתרגם
טשרניחובסקיפרסלךהוענקגםממש
חרבים.הישגיךעלאביבתלעירייתמטעם

חתחושח?איך

משהוישובעשייתישבחיילעובדהעראני
בקרבוהמקובלהרגילמןבמידת-מהחורגאשר
הנםשעיסוקיכיווןאבל ,ומכרימיודעירוב

בהםרואהאינני ,הווייתישליוצאפועל

פרס •דופןיוצאתתופעהשוםובעצמי

בחשיבותלהכרהאותהנוטשרניחובסקי
שימחהואהשכםעלטפיחהובתור ,יצירתי

אופקיםשצרותכיווןהשארבין ,מאודאותי



הפיזי?גופךכל
האנשיםלבכלקודםהואביתיכיחשאני

בלבי.הדהודישלאהבתםכאשראותיהאוהבים

שלך?הדגשיחביתנמצאוהיכן
במקומותוגםנמצאהפיזישביתיבמקום

המשךעלחותמםאתושהטביעובהםשהייתי
חיי.

אצלךמתקשרתהיאהאםארץ,חמילח
בית?למילה

מובןמסוימת.לארץמתכוונתאתאםיודעאיני

המזללרועאבלכלשהי'בארץנמצאביתשכל
ובוודאיבוודאיבית,לשמשיכולהארץכללא

אדם.לכללא

כותב,שאדםחשובכיסבוראתההאם

חולדתו?בארץיתגוררמשודר,אוסופד
לאורךזרחבארץמגוריםלדעתךהאםוכן,
חשפהעםהקשראתלרופףעלוליםזמן

היצירה?בתהליךלפגוםובכך
שגםחשובלינראההראשונה,לשאלתךאשר

יזכוכותביםשאינםאנשיםוגםכותביםאנשים

בה.לחיותלהםשטובבארץלגורמלאבחופש

בענייןמסמרותלקבועשאפשרמאמיןאיני
אותולהחילנבוןלינראהמכךפחותועודזה,

לשאלהאשרהאדם.בניכלעלעצמוחוק
חד·באופןשליליתהיאתשובתיהשנייה,
היאוהכתיבהביצירה,עסוקאדםאםמשמעי.

הריהזמן'רובבמשךאותוהמעסיקהדבר

ולאוראשובתוךמתבצעיםהלשוןעםקשריו

ועוד'זאת •החיצוןהעולםעםבמגעיודווקא
מיידיתהתחברותהמאפשרימינו'שלבעולם

למיקוםחיים,לאנשיםהןכתוביםלטקסטיםהן

היאולפעמיםבלבד'משניתחשיבותישהפיזי
המשפיעיםאחריםלגורמיםבהשוואהזניחהאף
 .שפתועםהיוצרשלהקשרטיבעל

במובניםהואמלחמהכמהכמה,ספרך
חשאתהכמהעד .פוליטימהאחספררבים

בארץ?במתרחשמעורב

ומעסיקללבימאודעדקרובבארץהמתרחש
שאינםומתרגומימשיריברביםגםרבות.אותי

עכשוויותם,רמתמבחינתכפוליטייםנתפסים

פוליטית.אמירהשלמשמץיותריש

כאמור,מתרגם,אתהמשורר,חיותךמלבד
חבלתיהדחףמקודמאיןרבות.משפות
חדשות?שפותועודעודלדעתכלאח

אחרים:אנשיםכלפיואמיתיתכנהמסקרנות
אמונותיהםכלפיגופם,וכלפינפשםכלפי
לעולמם,לחייהם,ביחסתפיסותיהםוכלפי

בלתי·אינוהזההדחףולסביבתם.לרגשותיהם

הלשוניענייניעיקרהאחרונותובשניםנלאה,

מכךפחותכבר'שלמדתיהשפותבשימורהוא
נהירזאתעםיחדחדשות.לשונותבלמידת

גםלעולםהיאחדשהלשפהשהתוודעותלי'
דרךעםהכרותנוספים,לאנשיםהתוודעות

לשינויופתחלגירוייםמקוראחרת,חשיבה
חדשים.חייםליצירתאוהעכשווייםבחיים

כינתהליפסקחאוחהפולנייההמשוררת
"כירורגיםהמתרגמיםאתמשיריחבאחד

זח?חריףדימויעלדעתךמחחשפה".של
 •חלקישהואלינדמהאבלמעניין'הדימוי
לבצעשעליואתמבצעבודק,פותח,המנתח
הואשעהאותהכלאךגר'וסרתופרכךואחר
זאתלעומת •ויחידאחדבגוףמעשיואתעושה
הרףובליבגמישותלחוללנגזרהמתרגםעל
אתולהעבירהלשונותשתיביןהגבולעל

ארץאלמשלוכלליםבעלאחדממחוזהכתוב
משלה.חוקיםעםאחרת

רבותנחשפותדוברחיותךעובדתהאם

שלך?כתיבתךאתמעשירה
שכלוכיווןעברית,היאשליהכתיבהשפת
שמורוכבודהבמקומהאצלישמורהושפהשפה
כאשרהלשונותביןלתמרןמנסהאינניעמה,

הדבריםמטבעאבלליצירה:מופניםמעייני
העושרמןמתעלםואיניחלקית,היאהחציצה

עםיחדרבות.לשונותשלידיעתןבעצםשיש
יודעיםאשררביםאנשיםשישברורזאת,

עוסקיםאינםואשרממנייותררבותלשונות
שהמיומנויותמאמיןאניבכתיבה.וכללכלל

קשוריםהכותבשלעולמוועושרהלשוניות
מקורותיהםאולםהדוק,קשרבאלהאלה

שונותהיצירהתהליךעלוהשלכותיהםשונים,
ומקרה.מקרהבכל

מלבדנוספתכשפחחולםאתההאם
בעברית?

ממושךעיסוקקבע.דרךלאאבללפעמים,
בהחלטעשויזמןלאורךויחידהאחתבשפה
חלומותשחלמתיגםליוקרהלכך'לגרום

וחלומותלתוכםנשתרבבואחדותששפות
כתוביות.היושבש~ליהם

בשפח;ותספונטניבאופןחושבאתההאם

בעברית?מלבדנוספות
שאנישפותגםהןבהןלדברמיטיבשאנישפות
הנתון:בהקשרתלויההחשיבהעצםבהן.חושב
קשרישהנתוןבמצבהאםחושב,אנימיעל

פעילותתחוםולאיזהלא,אוהזולתעםמילולי
עלתשובתיגורףבאופןקשורה.החשיבה
שלמדוקדקתבחינהאבלחיובית,השאלה
משמעותלהקשרישלרובכיתורההעניין

מכרעת.

בעולםדניםבמקומותושוחחנוסעאתה
משפיעזחאופןבאיזה .לשוניוכתיירכתייר

חייך?על
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וויה~בליוויה,בגלישתיתי

• T • • # TT 1 • 1 TT 1 

 'ד:ן::נ;ני: 'ד:~ל~~ת
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 •ינ!:דן~תינ~דך~ת ד~~ד~ 9~ת
.ז:ופ~ינ.מ; r;~דק·~דםז~י~ה~נ;י
הד~ח.שיראן.ןוהפרצים,הד~ח;תאן.ן

-די • 1- • 1"1' 1-ז :-

ינםדע t~נ;י

סא;ד,~ה rי i ל;·ל;לי i~גכזא'י
;דט~גל. sשללש;נ:דעד

 Tז 1-ידי 1-

מכליותראופחותתיירבעצמירואהאינני
אינםהאדםבניכלהבנתילמיטבאחר.אדם
שאינניכיווןאבלהזה,בעולםתייריםאלא

שמיייתכןויחיד'אחדלמקוםשעהלפימרותק
הווייתיאתבהםרואהמבחוץ'חייעלשמסתכל

מישלחייולאורחמלאהבהקבלהקיומיואת
רבים,במקומותהחייםקבע.דרךתיירשהנו

בניאנשיםועםמאלהאלההשונותבשפות
משפיעים,שונותעולםותפיסותתרבויות

 •כתיבתיעלגםכךומשוםחיי'עלכמובן'
בהכרחלאוגםתמטיתמבחינהכבולאינני

אלאליאיןזאת,עםיחד .וזמןמקוםלענייני

 2006-אוגוסטיולי
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אליהן'להגיעמסוגלשאניהחוויותרפרטואר
איננישכך'וכיווןבדמיוני'אולמעשההלכה
היוצרים.משארמהותיבאורחשונה

רבותנחשפותרובוחיותךעצםהאם

חזרות?בתחושתלהפחתהתורמת
בשוםאותימעסיקאינוגםוהדבריודע,אינני

לימציקהאינההזרותשתחושתייתכן •דרך
שיפחיתמהעלחושבאינניגםכךומשוםכלל'
לא.אורצויהדברואםאותה,

בעיניךרומחחרשהשפחלמידתאקטהאם
כיבוש?שללאקטמסוימיםבמובנים

דעתיעלמעלההייתילאואופןפניםבשום
לחלוטיןלינהירכיאםדווקא,כזהדימוי

אני •ארוטיגםאלאפוליטירקאיננושהקשרו
שלמימושחדשהשפהבלמידתשישחושב
מצליחהלומדרקלאיחד:גםוהיכבשותכיבוש
משתלטתהיאגם-החדשההשפהברזילשלוט

כבשלה.בוועושהעליו

ספרועלברשימתוויזלטירמאירהמשורר
עשיתימהגרמך>בתרכעת(שהופיעפסואח

שארםשפחבין"החבולכותב:החייםמן
להפליא,נחשולטואפילוחיטב,נחשולט
שמכניםמהשלו,הטבעיתחשפהלבין

אחר:ברברבעיקרחראאם','שפת

סבוכיםחיבוריםבריבואמחוברתהאחרונה

העצביםולמערכתהרגשלנימיועלומים
כשפחלהשתמששיונחמיאמנם,שלו.

שכאלח,חיבוריםעמהגםייצורנרכשת
יחסיתוחלקייםמוגבליםיחיוחםאבל

האם'."'שפתעםהמסועפיםלחיבורים
'אמךאתהאםבשפתרואהאתההאם

'אמהותכהזרותהשפותאתואילוהביולוגית'

חורגות'?

אמיאתרואהאניהביולוגיתבאמיורקאך

ששפהבעקיפין'כיאםהערתי'כברהביולוגית.
שהיאאימתכלורקאךלדידיזרההיאזרה
אינטימית,לשפהנהפכתהיאכאשרזרה.אכן

למיטה,איתםונכנסיםדובריהעםחייםכאשר

אתואוכליםריחותיהאתמריחיםכאשר
מקוםאתומתפוגגת.הולכתזרותהמאכליה,

שהנוחותפיעלאףקירבה,אזתופסתהזרות
רקמושגתשלוהאםבשפתחשילידישדובר
אחרות.בשפותגםרחוקותולעתיםרבבעמל

בצומת,גבריםספרךמתוך'שושלת'בשיר
אנינעזבתי 1982"."ובשנתכותב:אתה

אתפינלנ,דאתלחיותכריתקווה;מפתח
אבלזה,לכלקרםמשחוהונגריה/ואתיוון

חוברים""אתלהבהירמרימאוחרעכשיו;
להבהירמרי"מאוחרבמשפטכוונתךמחי
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חוברים"?את

הלשוןכמוממשוהבנתם,שהחייםלכךכוונתי
דבריםישדינמיים.תהליכיםהםוהתפתחותה,

היומהלתהותניתןבדיעבדורקשמתרחשים,
כיווןדבר.שלבסופוהובילוהםולאןגורמיהם

מופנהומבטיההווהאתרבהבעוצמהחישאני

שורשיאחריזומעיןהתחקותהרי ,העתידאל

בתחוםאותילרתקאולסקרןיכולההעבר
חייאבלהיסטורית,מבטמנקודתאוהבלשני

נותרתהבהרתםולכןלאחור'הולכיםאינם
מהעלכלשהובעתידלהביןאולישירצולמי

שהתגלגלו.כפיחייהתגלגלוולמה

התערערותפריחראכשפחמופרז"עיסוק

מחימשיריך.באחרכותבאתהנפשית",

שגונחהמחירמהוכןזה,במשפטכוונתך

זה?עיסוק

הנפשבריאותעלשהשמירהלכךכוונתי
מובנותאינןהנפשיתהיציבותעלוההגנה
מוקדשאדםשלעיסוקועיקרכאשרמאליהן
קיוםעלתמידמבוססתאיננהשממשותולתחום
לעולםהריהיאהלשוןלו.המקבילחיצוניעולם

בהכרחתקפיםאינםוחוקיהשרירותית,מערכת

הספציפיבמקרההחוץ-לשונית.למציאותביחס

וחוסרהבלשנילעיסוקיהתמסרותישלי'
לכךגרמופנכהמלחכתרכיכהלהיותנכונותי
באוניברסיטהנכספתלמשרהזכיתישלא

הזההמחירזאת,עםיחדבירושלים.העברית
החופשעלמצרואיננימדי'יקרלינראהלא

לאשרעצמיאתלהקדישבחלקישנפלהגדול
נפשי.אהבה

מכל?יותראותךהקסימהארץאיזו
ביחקוקאינוזיכרוןששוםכפיהמילים.ארץ

יכולאינניגםכךסופרלטיבי'באופןמילדותי

יותראותיהקסימהאחרתאוזושארץלומר
מקסימיםדבריםגםפגשתיארץבכלמכל.
לביאתששבהלמהיחסימבעיתים.דבריםוגם

בעיקרנובעמקוםבכלאותישדחהולמה
כאלהאנשיםמילים.ועםאנשיםעםממפגשי
בכלממילאישואחרותכאלהומיליםואחרים

וארץ.ארץ

להגיע?רוצחחייתחרשחפץמחוזלאיזה
במקומותבדיוקלרובנמצאואנימזלי'התמזל
אותםאליהם.להגיערוצהועודנישרציתיהחפץ

-חדשיםתמידלהיותחייביםאינםמקומות
וקסםחןישוידועיםמוכריםלמקומותגם
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