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 " 77ן·ל"עתו-17חיום-חולדתגתחגיךומתתמונות
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העליוןהמרתף
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 •ההםתדחתשלולחיםךלתרובתהמרכז ••עומגש •
קראיוסף

נציגמקצועי,לאיגודבאגףוהדרוזיהערביבמיגזרלטיפולהמחלקהיו"רהמרכזת,הוועדהחבר
הבינלאומיהעבודהבאירגוןההסתדרות

ליישובמגיעההקידמה

הערבי
כרמל.אלבדליית 19 39בנולד

עושההאגףבגדול,עושהשההסתדרותמהכללמעשה,
לסגורמנתעלכתוספתבאיםאנווהדרוזי.הערביבמגזר
גוףבהסתדרותרואההערביתהאוכלוסיההפערים.את

 •השוויוןלמעןעושהאחרגוףמכלשיותר
מהמסגרתלאיטהיוצאתוהדרוזיתהערביתהחברה

עורכיםאנוקשבת,אוזןמתןמלבדלפיכ,ךהשמרנית.
מנהיגותליצורכשהמטרהמגוונת,לאוכלוסיהסמינרים
כמובןהעבודה.ובמקומותבקהילהבחברהמקומית

הכשרההאשה,במעמדטיפוליתרגםנגזרשמהקידמה
עלגםמושםדגשזכויותיה.לגביויידועהובקהילהבביתה
הצעירה.האוכלוסיהוחיזוקבגימלאיםטיפול
לתנועתתשתית-1986בהקמתילמשל,הדרוזי,במגזר
בני 5000-6000שלתנועהישכיוםוהלומד.העובדהנוער
בכל(כמעטנוערקיני 16קיימים .הספרבתיבתוךנוער

העתיד.טמוןבנוערכי-הכותרתגולתזולגביייישוב).
שלהטובשמהבגללהצעירה:האוכלוסיהבענייוועדו

ניתןשלה,וההבנההשלוםמדיניותועקבההסתדרות
ההסתדרות.לשורותאותםולצרףלאנשיםלהגיע
עיון,ימיהמקומיות,במועצותמפגשיםעל-ידיזאת

טיוליםהגבוהות,הכיתותתלמידיעם-ספרבבתימפגשים
הרגילות.למלגותכתוספתמעניקיםשאנומלגות 200כוכן
ויכוח Iדיוןחוגיכגוןצעיריםשלפעילויותמעודדיםאנו

מסייעיםוכןמנחיםגםאכסניה,גםלהםומעניקיםועו,ד
 .בלוגיסטיקה

תנאיםקופת-חולים:בנושאהשירותלשיפורדוחףהאגף
אנימשופר.שירותיותר,מקצועיתרפואהיותר,טובים

 .ומשתפרהולןשהמצבלומרשמח

ההסתדרותאתמייצגהאגףהבינלאומית,במסגרת
שמתכנסם 11האושלמוסדזההבינלאומי.העבודהבארגון
ובכןנציגים,בוישהמדינותלכלוכמעטבשנה,פעם

אחרי (המדינהשלאינטרסיםגםההסתדרותמייצגת
שנים).עשרשלנציגותהפסקת

אתעליהםמחיליםאנוהשטחים.בפועליגםמטפלהאגף
עםעורכתשההסתדרותהכללייםהשכרהסכמי

דואגיםאנוהירוקהקובתחומי(גםוהממשלה.המעבידים
ומזכיריהפועליםמועצותלידייגיעושההסכמים

האיגודים.)

-דיןעורכיחמישהשכרנוהשטחים,פועליייצוגלצורן
ארז,מחסוםוב"שטח"קהלשמקבליםישראלים,ערבים

ומנסיםועוד)רמאללהלחם,ביתכרם,טולקלקיליה,גינין,
במיוחדבעיות,הרבהישזכויותיהם.אתעבורםלהשיג
השנהשלהסגרבעקבותבייחודפיטורים,פיצוייבנושא
שעברה.

שיכירוכדיסמינרים,השטחיםפועליעבורמקיימיםאנו
שניתןשירותזהאותן.לממשכיצדוידעוזכויותיהםאת

אין-כסף.חינם

לערביתהעבודההסכמיכלאתעבורםתרגמנוכן,כמו
חקלאות,מוסכים,מאפיות,מלון,בתימתכת,(בניין,

אלקטרוניקה).
בשטחים.המקצועייםהאיגודיםעםקשרמקיימיםאנו

לאיגודיםההסתדרותביןהדדיתהכרההייתהבנובמבר
אלאעצמנו,אתכופיםלאאנוכילהדגישחשובבשטחים.
ועצמאי.נפרדמשקשלבנייהמעודדים

התעריפיםעל-פייעבדוהשטחיםשפועלילנוחשוב
תחרותלמנוערצוןמתוןוגםניצול,למנועכדיוההסכמים,

זולה.עבודהעקבהוגנתלא
שבאיםפועלים-מאורגנתלעבודהדוחפיםאנולכן

 .פרטיזניבאופןולאהתעסוקהלשכותבאמצעות
ואזוריפתוחיםלגבולותמתנגדיםשאנוהסיבהגםזאת
חופשי.סחר

האיגודיםלביןבינינוטובהאווירהישהכולבסך
בשטחים.

מוציאיםאנוהערבית,האוכלוסיהמגווןאללהגיעכדי
שלו.העורךשאניחודשיעיתון

 soooבמופץבערבית,ההסתדרותבטאון-"אל-נדא"
ליחידים:אישיבאופןנשלחוהואבערבית,עותקים
במדיניותעוסקהעיתוןמועצות.ראשיפעילים,מורים,

ביטוחחוקהשטחים,פועליהמקצועי,בתחוםההסתדרות
ת, 11במזהמקצועייםאיגודיםראיונות,הממלכתי,הבריאת
השנהזויוצא·ן·העית.הפועלים.במועצותמהנעשה
החמישית.

שלהבעיותלשמיעתמקוםבתפקידרואהאניבסך-הכול,
אוכלוסיההלדרישותמענהלתת Iאותיששלחוהחברים

 •.ודינמייםחשוביםבתהליכיםכיוםהנמצאתמייצג,שאני

• • 



שירח
 6שירים :אלוןאגרד

 7שירים :דורמשה

 9שירים :חמיאברהם

 11שירים :וינקלרמ.

 24פואמה :אסתרחיה

 25שירים :לידוציפי

 37ראשוןפרסום jשירים :אלוןעדי

סיפורת
 38פניםאלפנים :חפרי-אפללשרה

 40גולןשמאי :מרוסית jהמנצח :טובליןולכטין

תיעוד
 28(המשך)חאלדובנהעיישה :ורדידינה

פלסטיתאמנות
 26ואמניםתערוכות :רוןזיוה

ומאמריםמסרת
 12הדרך"בצידי"תרגוםעל-אהובבלתיהואמוכרהבלתי :גלזמןלאה

שלאהבה"סיפוריעל-יהודייםכל-כךלאאהבהסיפורי :מגוראלדן
 14אלעזר"בןיעקב

 16לריה"לחדשיםשיריםשניעל-אהבה"בכנפותאחז"אשר :רצחנייהודה

 20בונואללואיסשלבסרטיוהדת :מרבץחיים
 ) 20(עמ'בונואללואיסהשער:תמונת

ספריםביקורת
 6פרסלשמעוןהחדש"התיכון"המזרחעלגילעמירם

 8הגנילעמירהושב""עוברעלכפרייהודית

 9מארקסלג"גנודדים"סיפורים"שנים-עשרעללאופורות

 10גרוסלנתןושואה""משורריםעלשנפלורות

 61163ת"א , 16452ת"דלכבוד

 " 77"עתוןעלמנוילהיותמבקשהנני

 1994לשנת

קבועיםמדורים
 4המלצות

 5שעהלפי

 8פינהחצי

 22החודששיחת

 _ _______________ומשפחהשם

 _ _________________כתובת

-----טלפון _____________

כוללגליונות, 11עבורש"ח 120סךעלשיקבזהמצורף

משלוח

--אריו-י-------------חתימה

lAU ןןן
ולתרבותלספרותירחון
כסדיעקב :העורך

שמידזיוה •סומךששרןכלס,שמעוך :המערכתחכרי
ישראלי-גלעדעמית :משנחעורכת
כסדמיכאל :ועיצובניהול
רגולנטשמואל :ניקוד
כסרמיכאל :איור

זך,נתז ,כלסגילהאוורכוך-אודפז,יצחק :המערכתמועצת
 •רכיזעוזר .עצמוןצביסומק,רונייהושע,א.כ.
 .שמאסאנטוזשוהם,גיורא .ש

הספרותלקידוםואמניםסופריםאגודת :המו"ל
עמותה-בישראלוחתרנות
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ול-לתרבותהמועצהוהתרבות,החיכוךמשרד :בסיוע
לתרבותהמרכזהכללית,העובדיםהסתדרותאמנות

ולחינוך
ת"א 16452ת"ד , 5619879 :סל'והמנהלה:המערכת
ואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת
מעטפהאליהםצורפהאםאלאידכתבימחזירה
מבוילת.

מודפסכשהוא ,רגילבדואררקלשלוחישחומר
עםפגישותהנייר.שלאחדצדעלכפולברווח
מראשלתאםרצויהעורך
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האבודהזמןכעקבותפרוסט:מרסל
הספדיהישורון;חליתמצרפתית: ;) 2 (

המאוחד;הקיבוץהוצאת-החדשה

עמ' 212 ; 1993

שני-<חלקים : ,,סדואןשל"בצד
סוואן"שלאחתב"אהבהושלישי).

בפרשת-קומברהשלפניסודאןשקוע
שהיאכפיבעיקר-באודסהתאהבותו

ב"שמותוזכרונו.בתודעתועולה
-הילדהתאהבותמובאתמקומות"
במקבילוארוססוואןשלבבתםפרוסס,
הואבוובמרחבסוואןשללסיפורו
בעבר.התרחש

ספריהלאולגה;געגועיםמגד:אחןר
 257 ; 1994עובר;עםהוצאת-עלם
עףנ

בכיר,ולאותיקפקידגיוון,אלברס
עליו.הממוניםומלחץמהקנסותסובל
הבינוניותחומתאתלפרוץמנסההוא

-אולגהובאמצעותהכתיבהבאמצעות
ריאליססיתכתיבה .געגועיומושא

ומדויקת.

מערבית:המתהפכת;החרבכלהט
עיתוןספריהוצאתרגולנט;שמואל

 120 ; 1994 ;"ן.י.ע"עםבשיתוף 77
עףנ

מןמייצגמבחרמעמידרגולטנשמואל
מסובי-החדשההערביתהשירה

האחרונות.השניםמאהשלהמשוררים
האסתטייםלזרמיםכיסוינותןהמבחר
תרבותיתעולםלהשקפתוכןהשונים
שלמשיריהםופוליטית.כלכלית
ועודחדדמישלדרווישמחמודאדוניס,

-מבואדבריהקדיםואחרים.רבים
מורה.שמואלפרופ'

האהבה;שלדרכיהברגמן:ס'מרטין
ספריתבן·ציון;קטןדינהמאנגלית:
עמ' 334 ; 1994פועלים;

פרופ'שלבנוברגמן,ס'מרסיןפרופ'
תיאוריהמעמידברגמןהרגו

עלבהסתמךאהבה.עלפסיכואנליטית
הואאחרים,ופסיכואנליסיקניםפרויד
חלקואינסימיים·זוגיים.יחסיםמנתח

סקססיםמנתח-הספרשלהראשון
לתקופהועדהעתיקהעולםשמן

הפסיכואנליזה.כלליעל·פיהרומנטית,
בפסיכואנליזהעוסקשני.ההחלק

-המושגלהבנתכמפתחהמודרנית,
אהבה.

רופאכוכארישארלאמארי:זאן
גוטשלק;יעקבמגרמנית: ;כפיר

 120 ; 1994פועלים;ספריתהוצאת
עףנ

נאילמדומאהב,אזרח ,באריבו"שאדל
מראםפרשת- ,, •עצמועלזכות
הבעלשלהראייהמזווית ,באריבו

כיישותפלוברבידיש"סופלהנבגד
המצרף-אמארישללטענתוזניחה"
שלהבדיונייםלמונולוגיםמשלומסה

הקודיםכנגדויוצא-בובארי

שלו"כשלונו"התקופהשלהבורגניים
איתם.להתמודדפלובר

 ;לסלטהשבהיוםטאוורח:מאצ'י
ספריתהוצאתרז;יעקבמיפנית:

עמ' 193 ; 1994פועלים;
והפך ,ביפןסערהשעוררשיריםספר

עולמי.לרב·מכר
הסאנקהבסגנוןמשתמשתסאוורה

אלגבולותיופריצתכדיתוךהעתיק
עכשוויים.דימוייםומערכתנוף ,לשון

אשהמחייוחדות,תמציתיותתמונות

·דבראחריתהוסיףענק.בכרךצעירה

זהר.אילתאיירה:רז.יעקב-וביאורים

קצהאלמסעסליך:לואי·פרדינן
חמרמן;אילנהמצרפתית: ;היללה

עובד;עםהוצאת-לעםהספדיה
עמ' 595 ; 1994

שנויסופרשלבמחלוקת,שנוירומן
לרצחקראנאצו·פשיסס,במחלוקת,
פרדינאן-גיבורובאמצעותיהודים.

גדוליםמיתוסיםסליןמנפץ ,בארדאמי
ומוסר:דמוקרטיהמלחמה,גבורה,-
שנגמרתאורחתיכת'רקהםהחיים ... "

כמעסהזההאורואפילו ..הלילה:בתוך
 ,דבר<אחרית ,,ודלוח.חיוורהואתמיד
 ) 586עמ'

הוצאתטאטיאבה;דודתיקירר:דוד

עמ' 127 ; 1994פועלים;ספרית
-הדודהשלואהבתהחייהפרשת

העולםמלחמתבתקופת-סאסיאנה
שלתשלובתהמקוטע,המבנההשנייה.
-דודתושלוהערותיההמחברהערות

הראייה.זוויתאתומגווניםמרחיבים

ואסטרטגיהפוליטיקהיניב:אבנר
פועלים;ספריתהוצאת ;כישראל

עמ' 508 ; 1994

הסקסיתהחשיבהיניב,שללטענתו
מהמדיניותבהרבהמפותחתבישראל

יכולאינוהביטחוןהאססרסגית:
וישצבאיים,באמצעיםרקלהתקיים

מנתח"יניבמדיניים.בהסדריםצורך

הפתרונותמרחבאתחדבאיזמל
ומנתח ...האפשרייםהאססרסגיים

מקבלישלגישותיהםאתבביקורתיות
מהמבוא ,הרכבי<יהושפט ,,ההחלטות
לספר).שהעמיד

בישראלואסטרטגיהפוליטיקה
יניבאבנר

~לסט

 ;הכביאססלעכלדת :שתלשמואל
העברים;הסופריםאגודתהוצאת

עמ' 53 ; 1994

ותיק,משוררשלחדששיריםספר
עלשיריםבמקצועו.בנייהמהנדס
שללצידווקונסטרוקציות.ציוראהבה,
אמנםלשון-מוסיקלי-אמיתיפתוס

כנה.חוויהמעבירהאך ,משהונשגבת

שירים;ושכ;עוכר :חגביעמירה

עמ' 46 ; 1994אור;הוצאת

הספרהגני.לעמירהחמישישיריםספר
"עובר-שיריםחסינותמשתימורכב

הראשונההחסינהו"חבצלת'.'ושב"
גברביןהתקשרותניסיוןמבסאת

במוותעוסקתהשנייההחסינהלאשה:
לזו.זונקשרותכששתיהןולידה,

תשובה;ליתהיהואיךערן:עמיהר
עמ' 59 ; 1994עקד;הוצאת

הנובעת-פילוסופיתרליגיוזיתשירה
 •ומסתוריןעומקבהוישהמקורות,מן

ומעלוראשונהבראששהיא,"שירה
 .,צעמה.בהשתכליתהאמתשירת ,לכל

וצבי>(שלום

בנייההיכלבן·דוד:אלפרןרות
דד;עיתוןספריהוצאת ;מאוחרת

עמ' 55 ; 1994

גוזמה,חסרתאחריות,רוויית"שירה

מסנוור:ברקללאגימיקים,ללאלשונה
בתקופתילדותהתבערתשכרון

הארוךהצלהוא-הגדולההמלחמה
שירתה."על-חייהעלהמוסל

דוד- tבאלפרןרות

 ,,,חרת 1מאבג••ההיכל

נישואים;דיוקןניקולסון:נייג'ל
עמ' 205 ; 1994שוקן;הוצאת

שלהאוטוביוגרפיהעלמתבססניקולסון
ויקסוריהוהסופרתהמשוררתאמו,

דיוקןאתמשרססהואסאקוויל·ווסס:
 •הוריושלהדופןיוצאיהנישואיםחיי

ומידרתמרחקשטראוס:אבנר

 61 ; 1993גולן;ירוןהוצאתאחרות;
עףנ

שסראוס,לאבנרראשוןשיריםספר
עוסקיםהשירים .וזמרגיסריסס ,מלחין

מידתהזיכרון,מידת-ב"מידות"

הזמן.ומידתהשיגעוןמידתהחלום,
 ,מנוכרולאחףעולםמעלהשסראוס
זורם.לסבע,קרוב ,נאיביכמעס
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והסטודנטיםהמרציםאיך

השביתהאתהפסידובצוותא,

לאהזההסורנכתבבהםאלהברגע•םממשאם•ודע •ב•י·"· ;_:·_,
קץהשםהסכםלידיהאקדמיהסגלונציגיהאוצרמגיעים . : .: . •···· ·· ...

לדעתי.הצודקת,אךהכואבתהארוכה,לשביתה
 .מכךיותרלא'אםכבד'הנזקיתחדשו'והלימודיםהסכם,יהיהאםגם

שעותהפסדבשלרקלאהסטודנטים.הםעין'למראיתהעיקריבןהקור
קשיםהםהישראלי'הסטודנטשלשחייומשוםאלאלימודים,שלרבות

שלאלימודיו'אתמאוחרבגילמתחילהואכתיקונם.בימיםגם
 •ארוךיחסיתצבאישירותבשלבעיקר'וזהאחרת,במדינהכעמיתו

משפחות.בעליכברהםקטן'ולאהסטודנטים,מןחלק
מבלילימודיהםאתלממןמסוגליםמביניהם,ממשהעשיריםרק

שםהעולם,ארצותברובמחבריהםשוניםהםבכךגםלעבוד.
 .הממל:;כתיהאוצרעל·ידיממומניםהגבוהיםהלימודים
לאאךאולי'מובן'הסטודנטים.שהביעוהתרעומתמובנתעל·כן'
ההיגיוןהשובת.האקדמיהסגללכיווןדווקאשהוציאוהקיט,;מוצדק
לביןהסגלביןהזאת,בשביתהדווקאאינסרסיםזהותשקיימתאומר

להיותאמוריםהתלמידיםמןניכרחלקהפשוט:הטעםמןולותלמידיו:
מלחמתםגםהיאהזאתשהשביתהאפוא,יוצאבעתיד.הסגלמןחלק
באוניברסיטאות.העתידייםהמרצים-הסטודנטיםשל

לאאםתמוהותהיוהסטודנטיםשלאפוא,האמביוולנטיות,עמדותיהם
 ...מכךיותר
לבוא.לעתידהאקדמאיםלכיווןזומינוריתבאמירהלהסתפקאיןאך
משחקעלמקורית,לאמחשבהעלתמוה,ראייהקוצרעללהצביעיש
מולעמדותיושביצרהאוצר'ולידיבכלל'הממסדלידינעיםלא

 •האקדמיהסגלשלצודקותתביעות
כאחד,הסטודנטיםושלהאקדמיהסגלאנשישלהעיקריכישלונםאך

הזההסכסוךאתלהפוךבאי·יכולתםהואמשותף,אינטרסבעלכציבור
ההשכלהשלעתידהעלגורלי'ואולינוקבאמיתי'מעמיק,לדיון

מעולם.כאןנערךלאדעתי,שלעניותדיון,במדינת·ישראל,הגבוהה

ובדרךרציניים,מחדליםוכמהכמהעללהצביעפזהזדמנותזוהייתה
נגועהבוהכללימהחולימנותקאיננוהמרציםשכרשנושאלהראותזו

מתחלואיה.חלקהואאלאהמערכת,
מהלשםברורה.היאהשלטוןמצדכזהמדיוןהימנעותאוהתעלמות,

הואהריעכשיו","דווקאהצירוףעכשיו"."דווקאראשכאבלונחוץ
לאתביעות,יעלובסיכומוכילעולם,נוחיהיהלאכזהדיוןתמידי.

קונספטואליות.גםאלאכספיותרק
בתי·הספר·התיכונייםבשלבכברעולותהמתבקשות,השאלות
האםלמשל'האוניברסיטאות.לקראתהסטודנטיםציבוראתהמכינים

לזובמשהו'הדומהלימודיםמערכתלנסותהעתהגיעהלא
גבולעדלו'בוחרוב·י"ב,בי"אהתלמידכלומרהאוניברסיטאית.

אחת.דוגמהרקזוהלימו.דוחוגיהמרציםאתמסוים,
לומדיםיכולתממעוסיכמההשאלה,אתלשאולישאולי

במסגרתואי·לימודכיסחוסרביןהיחסמהאו'באוניברסיטאות.
לחוגיםצעיריםמגיעיםהציבורשכבותמאלואו'אוניברסיטאית.

מידתנוספת,שאלה ...פסיכולוגיהרפואה,משפסים,כגון:היוקרתיים
ונו.י"מסוימיםבחוגיםסטודנטיםבמספרהאפשריהוויסות

להתעלותהשכילותלמידיהםולאהמרציםלאהצער'למרבהאבל'
תובעיםשהראשוניםקשה,תחושהעםהציבוראתוהשאירוהדיון'לרמת
קובליםוהאחרוניםלגיטימי),מאודכשלעצמו'שהוא,(מהכסףיותר
סבירה.קובלנהזוגםלימו.דשעותהפסדעל

לראותידעוהםשדווקאהציפייהאחרת.היאזהמציבורהציפייהאבל
לאומי'כערךהשכלהביןקשרעללהצביעעל·מנתכולה,המפהאת

שלחברתיתרבותי'הכלכלי'עתידהתלוישבואנושי'כללתרבותי'
הציבוראתגםלשכנעלדעתצריכיםהיוהםבה.אזרחכלושלהמדינה

למשכורת,נוסףכסףבמעטכאןמדוברשאיןשוחטבייגהאתוגם
ישראל.במדינתהגבוההההשכלהנחלתניהולשלאחרתבדרךאלא

 • . ;/השביתה!אתהפסידואלהוגםאלהובכך'

1) I ף_/ 

 ~~ ~מעמקים?תיאולוגייתאוסוציולוגיה
אתלראותמאודשמחתיהשל'יהושעאברהםפרופ'שללשעבדכתלמיד
(גיליוןבעיתונכםהשל·שלהמעמקים"תיאולוגייתוצבי,שלוםשלאממדו

זמננובתהיהודיתההגותאתהישראליהקוראלפנילהביאחשוב ,) 166-167
(לאהשליהושעאכדהםבפרס.יותרוהעמוקההמורכבתההגותואת ,בכלל
היהודיתההגותמגדוליהיהבסערת>אותושכיניתםכפיהשלש.אהרבם
מאיתנומונעיםהדתבתחוםישראליופדובינציאליזםעיןצדותודקבימינו'

הזה.המצבלתיקוןנכוןצעדהיהוצבישלאממדו ,לכן •מחשבתולימודאת
הגישהעםלאואף ,וצבישלהקביעותמןחלקעםמסכיםאינניזאת,בכל

באתות·הבדיתשנוצרההיהודיתהתיאולוגיהאתדואההמחברשלו.הכללית
הנחתפהקיימתהאמנציפציה.שלהבשלכפריההשנייה,מלחמת·הערלםאחרי
האופיהיהדות.מןהיהודיםאתלשחררכשמה,באה,שהאמנציפציהיסוד

מןזהדברשונהבמהאולם,סענתו.אתמוכיחזותיארלוגיהשלהאוניברסלי
ליהודילאומיתזהות"לספקרצוןולאחדיםלחשללייחסוהציונות

שהמחברדבראבסודדום,עדכמעסמורכבדברלהפשיסבסירןזהוהאמריקאי"
התיאולוגיהאתמקסיגההמחברגישתבמאמר.תכופותלעיתיםעושה

לאשהמחבר.חבלהדברים.בעדךרציניתהפחתהזוהיבעינילסוציולוגיה.
בשניהשמים".מן'חורהבעברית:במקורכתבשהשלהיחידבספרעיין

באופןהנשעןשלולתיאולוגיהבמקורלהבחיןאפשרזהספדשלהכרכים
היהדות.מקורותעלאיתן

 ,השלשלתודתואתעיקםהמחברכמהעדמראההמאמרשלהאחרונההפיסקה
ונו'" ...קולקסיביתלאומיתלזהותמקום"איןזומעיןשבתיארלוגיהבסעגתר

הזדמנותהיאישראלבמדינתהיהודיתהעצמאותשקוממיותסעןהשלאדרבה,
שלאהיהדות,אתאףאלאהציונות,כטענתהיהודים,אתדקלאלשקםגדולה
נותןהשל " The Prophets "בספדוהגלות.מיסודיסבלההיהודיםמןפחות
חייבהיהדותשלזהפןביהדות.האוניברסליתלגישהואיתןראשוניבסיס
להוכיחושוב,שובביקש,השלשוב.שלנוהיהודיתהתודעהבמרכזלהיות
ולתיקוןלחידושבסיסלשמשדווקאיכולהאוניברסליתתיאולוגיתשגישה
שלבהגדרתהככליתשמששמחשבתוהתכווןהואעצמאות.שלבתנאיםהיהדות
בסענתמשתמשהמחברהשואה.לאחדעצמאותשלבעידןהיהודיוהעםהיהדות
כאן.למצבנוהתאמתוחוסראתלהראותכדיבגלות,עדייןשהמולדתהשל,
שלהגלותיותאתלבקרהמנסהחדשהלמחשבההמחברגישתהנכון.הואההיפך

סענתאתומוכיחההישראלית,החשיבהשלשמרנותהאתמוכיחההיהדות,
בגלות.עדייןאנושבתפיסתנוהשל

ליהדותמאשדכאןלמצבנויותרדווקאמתאימההשלשלגישתו ,לדעתי
יהיהזההריהגה,שהואבכיווןהיהדותאתלחדשסיכויישואםארה"ב,
היהדות.חידוששלהנושאעלבעיתונכםדיוןלפתוחכדאיישראל.במדינת

אוגלותית,קנאותשלמהססריאוסיפיםלהיגמלחייביםהיהדות,אתלחדשכדי
גדולותהןהשאלותללאומנות.כבסיסהיהדותאוגרידא,כפולחןהיהדות
 •מהן.להתעלםמכידוחשובות

בכבוד

גרזמיכאלד"רבהר
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לאההיסטוריה

תחכה

אריחעם(בשיתוףפרסשמעון

החדשהתיכוןהמזרחנאור):

לעידןותהליכיםמסגרת-
 171סטימצקי;הוצאתהשלום;

עמ'

שרלתפקידפרסשמעוןנתמנהכאשר
תחושההייתה , 1992בקיץהחוץ

בעודמדובראיןכיהיום,גםהקיימת

שהייתההתחושהמיניסטריאלי.מינוי
כ"מוליךמתפקדפרסכיהיאועודנה

מעיןהשלום,תהליךשלהרוחני"
לשעברהנשיאכהגדרתעל",יישר
האזור.לענייניבוש,
ובחייםבפוליטיקהמוזרעוףהואפרס

השניםבמשךבישראל:הציבוריים
פוליטיקאישלתדמיתלעצמוקנה

ושלמחד'ומתוחכםחלקלקמשופשף,
מאידך.ותעוזהאדירחזוןבעלמדינאי

אתבספרלמצואשמצפהמי
שלהפרטניותהפוליטיותהשקפותיו

אנשיםעלזיעותיואתפרס,שמעון
בספרלמצואשמצפהמימסוימים,
"פנקסבנוסחפיקנטיותאפיזודות

ודברביןיצחקשלשירות"
מהווההספריתאכזב.גולדשסיין'

-פרסשללהתעלותומצוינתדוגמה
הנחהסותרתהפוליטיתדרכואםםג
געהרגשותלדמעלזו

עוסקהואאישיות.ולהתחבטויות
הרחוקותביותר'הכלליותגירתנסו

הבסיסיותזאת,עםויחדביותר'

עליהןביותרוהעקרוניותביותר
ושעליהןהשלוםתהליךמושתת
פרסעתידיים.שלוםהסדרייתבססו
למדימאולצתבצורהלעתיםנמנע,

לחלוטין'טבעיתבצורהולעתים
המהוותספציפיותשאלותעלמלדבר

המחלוקתשלהתווךעמודאת
פורשהואהישראלית.הפוליסית

כלעלהאזוריהמבנהשלרחבהיריעה
הפוליסיהמדיני'ני'הנסחר-היבטיו
ייכוןאשרוהחברתי'הכלכליובעיקר

השלום.בבוא
הצעותהעלאתכדיתוךמפרס,פרס

ספרותיות,למסדרתדייןקונקרטיות
צרכיםעלמלענותרחוקותאך

אתענייני,ומתןבמשאמדיניים

לטעמו'המתחייבים,התהליכים
שלשלוםמהסדריכחלקבמזה"ת
הבסיסייםהעקרונותואתממש,

פעולהשיתוףפשרה,אלו:להסדרים
כאמור'וזהו'הדדית.והתחשבות

בנושאיםפרסנכנסאליוהמקסימום
המשאשולחןעלעתהכברהמצויים

ומתן.

בספרוהראשוןהפרקאתמקדישפרס

המדיניותההתרחשויותלתיאור
אש"ףעםההדדיתלהכרהשהביאו
עמו.העקרונותהסכםעלולחתימה
כייטענו'בוודאימסוימים,אנשים

ולאבספר'ביותרהמענייןהחלקזהו
דווקאכילהדגישחשובאךצדק,בלי
מביןביותרה"עלילתיייזה,פרק
בלבדתוספתבגדרהואהספר'פרקי

rג:-· ····,. 
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 ) 72עמ'האזורית",

למקוריותדוגמאהיאזומרתקתהצעה
אתהמאפיינתהעתידניתולמחשבה

 .הספרשלתוכנו
מומלץהחדש"התיכון"המזרחאת

קריאתו .אלובימיםעתה,לקרוא
אמירתתוךתהיהשניםמספרבעוד

ואיפההזההפרסחלםמהעל"תראו

קביעתתוךאוהיום"'עומדיםאנחנו

איךתראוהזה,הפרסהיהנביא"משמ

 ,לפיכך ,, ...פהשיהיהמהאתחזההוא
גם-מחוויהליהנותשרוצהמי

תוכניתבעיקראךספרותית,

אתולקרואלהקדיםחייב-ומהותית
 •תחכה.לאההיסטוריה .הספר

גילעמירם

האזוריהחזוןוהיאהעיקריתלמנה
להוכיחפרסמשסייםהשלום.לעידן
שמו'השלום""שחרהראשון'בפרק

היאחדש·תיכון nמזרבנייתכי

הראשון'הצעדוכיאפשרית

פונהנעשה,כברביותר,המשמעותי

פרק,אחרפרקגופא.החזוןאלפרס
אתמתווההואפיסקה,אחרפיסקה

הואשלום.בעתהאזורשלמבנהו
מהיוםהרוחני'אלמהחומריעובר
הנשגב:אליומי

לשלוםמוקדשיםהראשוניםהפרקים
מדינייםלהסדריםכאסטרטגיה,

גירתסראותןלכללאומי'כביטחון
נשעןעליוהשדרהעמודאתשמהוות

בהםעמודים 60מקץכולו.הספר
הפתרוןהואהשלוםכיהקוראשוכנע
המחירכישואפים,אנואליוהאזורי

ישראלתידרשאותוהסריסוריאלי
הדעת,עלומתקבלסבירהואשללם

השלוםבתכנוןהבסיסיהערךוכי
מוזמןאזהאדם:חייהואוביישומו

צלולהארוכה,נשימהלקחתהקורא
כנפיעלהמסעאלולהצטרףועמוקה,
השלום.

לצטטפרסמרבההספר'אורךלכל
לשםשוניםמחבריםשלעטםמפרי
אקדמי.באופןשלו'טענותיוחיזוק
לעתיםנחוץ:הדברתמידלא

ביןנעהספרכיהתחושהמתקבלת
ושיגשיחלביןוהשלוםהחזוןכנפי
זההמצטטיםואקדמיהמדעאנשילש
זאת,עםיחדהדדית.בחנופהזהאת

סמכותיתאווירהלהשרותפרסמצליח
הקוראאתעתהמשכבוהחלטית,
 .טענותיוובצדקתדבריובאמינות

שניתןככללהשיב,מקפידפרס
עלזו'למדיכוללניתבמסגרתלעשות
הנושאיםאתשיעסיקוהשאלות
הסוגיותועלהצדדים,משניוהנותנים
שלליישומובדרךאותםשיטרידו

החזון.

הצעתוהיאמכולןוחשובהמעניינת
חגורהדמויתמסגרתלהקיםפרסשל

באזור:

בארבעכולוהאזוראתנעטוףאם ... "
הכרחיות·פוליטיות,כלכליותחגורות

נסמןאםלזהותןייקלואפשריות.
אחתירוקה,אחתבצבעים:אותן

לבנה.ואחתאפורהאחתתכולה,
המים,בענייניתעסוקהירוקההחגורה

 " ...במדברוהמלחמההביוטכנולוגיה
פיתוחתאפשרהתכולה"החגורה

 ,, ...אזוריתיידותת
ביצירתתעסוקהאפורה"החגורה

במזרחותקשורתתחבורהתשתית

היאהלבנה"והחגורה " ...התיכון
("המסגרתהחימוש."מירוץצצמום
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הזהש zהבגלל
ושכ;עוכרהגני:עמירה

 1994"אור";הוצאת
עמירהשלהחמישישיריהספרהזו

הגני.

מיניכלקרוהישראליתבשירה
האחרונות.השניםבעשרותדברים

המקצביםעללגמריכמעםויתרההיא
"מתהדרת"היאוהחרידה.הקשולים

למיניהם,בתחכומיםבפרודאידמים,
כלל.אי·מבנהדעפרועיםובמבנים

היאמעניין,לאזההגניעמירהאת
בנויהמקצבית,חרוזה,שירהכותבת

פיוםיתבלשוןמאוד.מהודקתבנייה
למדי.נדירהבהששפת·הדיבורגבוהה

ספרן 994ב·להוציאמדעהיהעודמי
(למעםשכולםשירים, 40כ·עם

דהה:במבנהבנוייםשניים·שלושה>
ביתכל ,בשירבתיםשבעהאושישה

שלבחריזהחרוזותשוררתשתיבז
-מקצבנאותרורובןותנועה,עיצור

בשורה?ימביםחמישה·שישה

לעצמה;לגמרינאמנהנשארהעמירה
ומה ,הזמן""רוחעלמדעתמוותרת
 ,מיושןפעםלהחשבהיהשיכול
ומיוח.דשונהלפתעהיוםמתגלה
אולימגלה,הדההספרבשיריקריאה
הקודמים,ספריהכלמאשריותר

מקריתאינהשלההסגנוניתשהבחירה
נובעתהיאאלאמניירה,ואינה

שהשיריםהמרכזיתמהתמםיקה

 .דרתמםיקהומשרתתעמה,מתמודדים
ושביי"עוברשירה:מחדורישניבספר

שיריםותשעה ·עשריםהמרנה

שירים.עשרשניםהמרנהר"חבצלת"
הדוק,קשרקייםהמחזוריםשניבין

בנוייםושםכאןמבני.והןנושאיהן

בתיםשישה·שבעהאותםהשיריםרוב

אלאחרוזות.ימניותשורותשתילש
יותראףמהודקהמבנההשנישכמחדור

בשורהמתחיליםהשיריםמחצית-
להם,שקדםהשירשלהאחרונה
שהיאבשררההשנייהומחציתם

בשירהאחרונההשררהעלוריאציה
להם.דקשם

האלההמהודקיםהצורנייםלמבנים
השומרת, ,הלשוןאתלהוסיףאפשר
מרשהראינהגברה,משלבעל ,כאמור
אר"ירידה"אר·התפרעות"כלכםעמ
אינוהמםפרריהחומרגםמשחק.אפילו

רביםמציאותתחומיעלמתפרש
מהסביבהבעיקרלקרחאלאומגוונים
הזולת,עםהקשרהבית,המיידית:

דהיינוקרובים.םבעונרפיהגינה

המלרםשבמשלבההןהשירים,לשרן
הצרדימוייהבתחוםוהןוהמאופק

המגובשת,למבניותתורמתיחסית,
השקולהמתפרצת,הלאחופשית,הלא

הספר.ושלהשיריםשלמשמע>(תרתי
והאמצעיםההדוקיםהמבניםלכל

תפקידישהאלההמוקפדיםהלשוניים
אחדלפחותכיברור;שיריהיגדויש

הואהשיריםשלהתשתיתמנושאי
לשלוםהדוברתשלהעצוםהמאמץ
בהתנהגויותיה,ברגשותיה,בחייה,

התבונה, ,הניסיוןגיוסבעולמה,
כלקודםואוליהאחריות,הכרח,
המערעריםהכוחותכנגד-הלשון

הגניעמירה

לנסותהמאותתת /בבואה;זו ... "
חלום"אולידמיוןשאולימהלבלום/

הקרוב/הלילהעל"חושבת ;) 3(שיר
"ולחשב ;) 5 (אחיזתי"אתומהדקת

לארמהאפשררמהולתכנן;חבל
גם ,לייפה"הדהירות ;) 9 (יתכן"
סובבתתנועה"לחתום :>ו t (לך"

נפרץבלתיבקפאון / /וסוגרת
נשברת"כמעםוהתאבנותבחחסמות;

לאולהלןכאןההדגשות(כל .) 14 (
באלהוכיוצאכאלהשררותבמקרר),
המחזורמשיריברביםמופיעות

כאילומתחילהשניהמחזור .הראשון
מהרהעדאבלשונה.·מוצאמנקודת

"ואיךבו:גםוקוראיםשביםאנו

ממהלךלהמנעמוסבעכשיו;לךלומר
 ,זהירשיקולאולימוסב /מחושב/לא

להישמר;מוסבובוראיחוזר;שיקול
ועוד ) 6 ( // ...הישרמדרךהיססמכל

כיוייב.

כעיןקייםהראשוןהשיריםבמחזור

עלסיפורעלילה:שלרישום
ובלתיאפשריתבלתיהתקרבות

אשהביןלבסוף,נמנעתוגםנמנעת
עםבהתמודדותפותחהשניוגבר.

הנסתרת,התמציתוהצגתהמוות

אבללעומתו;החיים,שלהעמוקה
במחזורגםועולהחוזרמסויםברגע
 ,הראשוןשל"העלילתי"שאוהנהשני
כלאתהמאחדהסיוםלשירדע

ביותרהיפיםהשיריםאחדהמוסיבים.

שמבחינהשיר ,הראשוןבמחזור

השירים(כמרביתעדייןנמצאתמסית

הואלרגש,ההתנגדותבקוטבאולי)
 : 6שיר

 /כאבוזה ,ליכואבת"האהבה
 / /בלבאצלימקרםכברלושאין
 /דברוכלצפוףבלבאצלי
מיותר" ,לינחוץממששלא

הבלתיההתפתחותעם ,בהמשךאבל
באחדשובהפגישה,מתקיימתנמנעת,

 :) 15 (היפיםהשירים

 /אמרהלבקש,זהלדבר"כי
התריסים / /והשתתקהלזהוהתכךנה
 /האודותאתחסמוכמעם
 / /וחדקהנעהדלתוחרצה,פנימה
 /מעםכךכלוהאוד ,כבדקרוכמה
נתת"רמהלבקש,כבדהיהומה

למןהמעצוריםמודמיםכביכול,
לחשברן·הנפשרעדהשירהתחלת

היאלבקש"זה"לדברשבסופר.
כדי-משתתקתהיאולכןאומדת,

הדלתחסומים:האורותלבקש.לא
דלתמשהיאיותרוחורקתהנעה

היא ,אינטימייחדעללסגודשנודעה
מציגשהגברה"לתת"להימלם.פתח

אינוהאשה,שלהיילנקש"לעומת
אינסופיתנתינהאיזומבחינתהמבטא

במחשבהמלווהאלאהדדית,
כמעםהאפשריתהנתינהאתהמצמצמת

את "?לתתיהיהמה"אבללאפס:
השתיקה,תופסתהבקשה·נתינהמקום

הנתינהשלניגודםזהבהקשרשהיא
שנחסםהאורמספורתוהקבלה.
חוסרעלכאמירהבהמשךמתבדרת
בעצםהאהבהמשתלם.הקורתקווה.
גםישבהמשךאמנםאפשרית.בלתי
אךמתממשת,האהבהשבו ) 26 (שיד

הזה,המחזורבכלהיחידהמימושהז
אידושלבציור , 29בשירשמסתיים

מופרעת",בלתיו"דממהשלווה
ויתורשלבמחירלבסוףהמושגת

מחירשהוא.דגשכלעלכמעםגמרו
מהכאב,להחלץכדישמלשמים
להחלץהפתרון:חסרותמהדילמות

החייםעלהשליסהארנוןשלמהפחד

פחד ,בעקבותיוהצפויהוההתרסקות

אין"כאילובמלים:המוגדר
הצפויאתלסדוףחברי;איום·תמיד

 ,) 24 (והשפוי"

החבצלתסמלאתמציבהשניהמחזור
 .כולנועלהגזורהמוותגזד·דיןמול

 ,הכליוןעלהראשוןהשירמכאן
ניצןעל ,אחריושבאזהולערמתו
אלהמנוגדיםשיריםשניהחבצלת.
ולהיגלותלפקועהעומדאתמציגים
חייו;אתהמסייםלעומתלחיים
האינסופיהשפעהנובל;לעומתהפורח
השעהוהכליון:ההצטמצמותלעומת
לעומתהחייםשלהאחתהקצרה

ואולישיש.מהזההמוות.אינסופיות
הזההישבגללהשירים),(אומדים

כליונו;ידיעתעםלחיותהאדםיכול
·החיים,עורמתשהואהזה,הישבגלל

כשוויקצרהלשעהעצמםהמציגים
למורת:כוח

פדיחת /נגלהכמעםפקע,כםעמ
 ,לךהמזומןהגדולה/השפעהחבצלת

לאכבדאוליאחת,שעהאולי /כולו
 /לוותרלאלהדפות,לאכןלע ...-
 /יותרתהיהלאהפעםלאאם
 •לדילמה.פתרוןאפואאין

כפרייהודית

וחציסומקרוני

 fפ•זרנ•ק\אלחנדרה
 :rסברדליקעודדמספרדית:

 23שיר

ל~הרמבעדמבגס
·ע;לם-תפישתל;ך;;תי iשע

T : • • : -T 

בודדלהביספר~ש;מרד
 ......- ם~-~~!!סרס~ק ,~

הרשות,נגדכ"התקוממותמרדהמלהמוגדרתאבן·שושןשלבמילון
מישהו'.'שלשלסרנועולמפניהתפרצותעול'פריקת
העינייםורד.אלעינייםמכווןהמרדפיזרניקאלחנדרהשלבשיר

גםהואמסתבר'מרד'חדשה.הגדרהנבראתהשבריםומןמתרסקות

 .מרדבמלהמרידה

האדםבחייהקיימיםהעצומים

המתקיימתבפגישה ,כאןאפילואבלובנפשו:
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נודרותאמיתות

מארקס:גרסיחגבריאל
נודרים;סיפוריםשנים·עשר

לעם;הספדיה-עוברעם
1993 ; 

והמסגרתהמחברא.

חתןי'הקרלרמביאנהסופרמארקס,
ס~קללאהוא , 1982לשנתהנובל

ביכולתבשפה,רירסוארזוירסרארז.
ביצירהאבחנה:דק~ירתשלהמסירה

עלבאהשאינהמוחשיתססגוניותלש
התחרשהמסירתאמינותחשבון

ואפשרגדול'מסופרכצפריוהאווירה.
ישנםמארקסשלביצירתוגםנעק,

יכוליםשבהחלסמדהימים,שיאים
ספרוכמרבמיסבה,לקלסיקהלהחשב

 IHבדידותשלשביםמ"אההמרנרמנסלי

לדעתי,שכולו,הנפלא,ספרראר
בימי"אהבה-בפרוזהשירה

להזכירשלאקשהאלהובצדכולירה",
הרמהבמבחןעומדיםשאינםספרים

כך' .ליצירתועצמוהסופרשקבע
במבוך""גנרלהקודם,ספררלשמל

) 989 t ( אינוהוא ,שברהיפהכלשעם
גל"שייהודהקוראלציפיותעונה

ספרותיתולחוריהרגשיתלערצמה
אחרת.

סיפוריםעשרש"בים-החדשבפסרר

ז'אנרלקוראיומארקסמציגבודדים",
עבורחדשלאאםגםאחר'ספררתי
משתורגםשנים,לפניהמספר.
שלהמוקדמיםסיפוריוספרלעברית
כחול"כלבשלע"יניים-סקראמ
מידהזהבספררהייתהכתר),<הרצאת

הז'אנר'מבחינתרקולאהפתעה,של
הלאהאתגרמבחינתוהרבה,גם,אלא
הקורא.בפניזהספרשהעמידלק

 ," ...רל'איהבה " ...שביםלמ"אהבניגוד
רגשיתלמעורבותהקוראנדרששבהם

ונסחףהרפנסבשעהרבהמכבידה,אל
החוויותהצבעים,האירועים,ףסשב

הקצרים,סיפוריווהרעיונות,

מקוראיהםתבעומארקסשלהמוקדמים
לאבהשישמעורבותאחרת.מעורבות

עםאי·הזדהות>(אוהזדהותרק

שלהשקעהגםאלאה~מסרת,החוויה
קוראקל.לאאינסלקסואלימאמץ

גםנדרשכחול"כלבשלה"עיביים
·מה.להכרתלפחותאוקסן'לאלידע
אחרים.ושלקפקאשלבורחס,של

מארקסשלהקצריםהסיפורים
קוראיהםאתכן'אםמחייבים,

מאלהשונותולהתכוונותלהתייחסות
וזאתשלו.הרומניםבקריאתהנדרשות

ולאקצריםסיפוריםהירתםמעצם
שהריכוזיותכךיריעה,רחברומן

שררהבכל·עלולה'שבהםהצפופה
הפר~נסה.להחמצתהקוראאתלהביא
שנכתב ,, ...כלבשלע"ינייםהספר
לקוראיוהוגשן 955 • 57בשנים

אתהיסבמדגיםן 975ב·העברית

מוקדם,ספרכאמור'זהו'הבעיה.

-מחד'היסב,בומשתלביםולפיכך'
מיומנתפחותכתיבהשלהאותנטיות

הערפולומאידךאמינה,יותרואולי
לקבועהקוראעלשמקשההמסוים
אםולהחליסהפואנסה,אתבכסחה
דווקאאוחולשההואהזההערפול

מארקס

חוזק.שלנקודה
שתורגםמארקס,שלהאחרוןספרו

לקריאהיותרקלעתה,זהלעברית
הואבשעהבהאךלקודמיו'בהשוואה

שלהמיוחדאופיהעלנאמנהשומר
המשלבתהמארק,סיתהכתיבה

נושאיםמגווןרגישות,צבעוניות,

כובשתואותנסיותשוניםמהיבסים

קסמה.בפנילעמודשקשה
בהאשרהמחבר'בהקדמתפותחהספר

של Hה"כרונרלוגיהאתמוסרהוא
הנודדים,הסיפוריםעשרשנים

המאמיןהאניאתבעצם,ודרכה,

המכירגדול'מספרשלהספרותי
מרשהכןעל ,ואוליבגדולתו'היסב

יפההקדמהבערכה.להמעיסלעצמו
שאינהמשרםלסעמי'ומיותרת
בעקבותיה,שיבואולסיפוריםמוסיפה

להוסיףנתכוונהכישדומהמהאת
הפרספקסיבהאתקרילהם,

עומדיםבספרהסיפורים(הנכונה?).

משהומחווירהוההקדמהלצעמם,
המחברשלכצורךונותרתלעומתם,

כולו.מהספרמתחייבשאינומהלספר

שלהקודמיםלספריובניגודכאן
מתרחשיםאינםהסיפוריםמאקרס,

אתמתאריםאלא ,מולדתוביבשת
אחרות.ביבשותארצולבניהקורה
זהבאמצעימשתמששמארקסרדומה

גםיבשות",שלגבולותפריצת Hלש
בניגודועודמשמעויות.להרחיבכדי

בשניםהקודמת,כתיבתולמרבית
ואוליבולסהנודדיםהסיפוריםעשר
שכאןהמח~רשלמקומומודגשףא

הואאלאכליי,"יודערקאינו
עצמם.בסיפוריםדמות ,פעילמשתתף

משהםשיותרדומהאלה,ניגודיםשני
משהרגורעים.הםמוסיפים,

·אמריקאיתהדרוםמהאותנסיות

 " ...שביםבמ"אהכל·כךנפלאהנמסרת
בסיפוריםכאןאובדת ," ...וב"אהבה

 ,רעוד .מדינודדיםאוליהנודדים,
בחלקהמס~רשלהפעילההשתתפותו
לגנוב"איכשהו"מצליחהמהסיפורים

נראהלסובה.דווקאולאוההצגה,את
גדולשסופרהקריאה,תוך ,לי

להשתמשחייבאיננוכמארקס,
או"ארסרבירגרפית"בטכניקה

להקנותכדילכאורה,אוטוביוגרפית
אמינות.יותרלסיפוריו

עצמםהסיפוריםב.
לסשקשמפליאזה,בt;כפרוגםמאקרס,

לפנסזיה,ריאליהביןהגבולותאת
מהבין ,סבירלבלתיסבירבין

מהלביןלו'לצפותמ~כןשהקורא
מריחלמשל,כך,קורה. )?(שבאמת

זה,שםהנושאבסיפורפרזיס,דרס

לכלהמתכוננתמזדקנתזונההיא
הקרב,המותהאלהסיפוראורך

לבכות(שיודערכלנהוהקורא
עםמובליםהנכונים>במקומרת
הנראה,למרתהומצפיםהכנותיה
נמנע.ובלתיקרובבתחילה,לפחות
מסתייםבמרות,במקרםלא,אבל

בחזרההזקנההזונהשלסיפורה
הקברות,מביתבשרבהלחיים.
מוצאת,היאלה,שהכינהמהקבר
שרוצהצעירגברבשגגה,כמעס

כלשהייתהכפישהיא,כפיארתה
מבינההיאאזורקרזונה.אשהחייה,

שלבפתרונו"ש"סעתהאנחנו)<אר
חייהאתששינההנבואי"החלום
 ,)ן 12<עמיהאלה"השניםבשלוש
"לאבתדהמה.לעצמהאמרה"אלי"
 ) 113<עמימדובר!"היהבמרות

הזונהשללסיפורהגמורניגוד
מארקסמעמידלמות",ה"נרסה
הקפקאיהעצוב, ,העדיןבסיפור

"נתיב-הספראתהמסייםמשהו,

ותשוקהאהבהסיפורבשלג",דמף
לסיפורהופךנישא,זהשאךזוגלש

ורדדקירתמפצעהנערהשלמותה
ומשלבאהבה,שלכמנחהלהשהרגש

שוב,המוות.דםעםהבתוליןדםאת
עלמתקבלשלאכמעטמפתיע,סוף

סיפורעובדה.-זאתובכלהדעת,
רק"באתיהואאחרמופלאאונפלא,

צעירהאשהנכלאתשבולטלפן",
לכאורה><לפחותבנפשהובריאה

לכאורה>(ושובפשוסהסערתמתוך
הקוראנפש.לחולותסגורבמוסד
סגורנותרהשגיאה,לתיקוןשמצפה

c:r; אינווכבר ,מוסדבאותוהאשה

זהמדיהשאכןעמושכבלהיותיכול
אשהאכןהיארראנסס gלרסלה

(ארשפריבכללומהומישפריה,
הזה.בעולםצפרי>
עםרבה,ב~דהקפקאיסיפורשוב

שאינומארקס,שלהמיוחדהנופך
שמצליחהיחידשהגברלצייןשוכח
השפויה/לאהאשהשללנפשהלחדור
שאיןהמוסדרופאדווקאהואשפויה,

במרבןאליהלחדורכוונהכללו
ערדלכםוהנההמלה.שלהפיסי
 ...למחשבהסית .?jמארנקודה
נימוקיםלהביאקללאסיפוריםכפסר
ההקדמהקריאתלאחרבמיוחד .נגדו
הקצר'"הסיפורמארקסכותבשבה

לואיןהרומן><לערמתזה,לערמת
חייםלושישארסוףלוואיןהתחלה
ועתה, ,) 9<עמי " ...לושאיןארמשלו
שאכןבסרחה,אינניהקריאה,סירםעם

עשרמשניםואחדאחדכלזכה
"חייםלויהירשאכןהסיפורים
דומהמארקסשלכספרמשלו",
נמנעת.בלתיחינהמסוימתשאכזבה

מארקסהסיפורים,שליופייםכלעם
שללגבהיםעמםלנסוקמצליחאינו

אשף>(אואמן .בספריוהסרבים

הסיפורכאמןכאןמתגלהאינו ,הרומן
נקודתמשזושיותררדומה ,הקצר

גדולה.זכרתשלנקודההיאחרבה,
עדייןשהוא,כפי ,כולווהספר
 •לקריאה.ראויבהחלט-בהחלט

לארפררזת

חמיאברהם

• 
לתהס:פר:פמו

: ••• T : •• 
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בשירההשראה

הפולנית

: Natan Gross: Poeci i Szoa 
Obraz zaglady Z'ydo 'w w 

; i Polskiej; Offmax jןpoe 
. Sosnowiec; 1993, 191 pp 

ועברית,יידישספרות"מלבד
העשירהמקורהיאהפולניתהספרות
נושאעליצירותשלבעולםביותר

סבלםעלשירה,שלובייחודהשואה,
בימיהיהודיםשלוהשמדתם

זה,משפסהשנייה".מלמחת·העולם
גרוסנתןשלספרובפתחהניצב

איתותהואושואה","משוררים

בשתיהשואהספרותחוקרילכיוון
 .ועבריתיידישהיהודיות,הלשונות

התמונההפולנית,הספרותהכרתבלי
שלעצומהכמותשלמה.תהיהלא

נתחברההשואהבנושאיצירות

ויהודיםפולניםעל·ידיבפולנית
יהודיםרקשלאומפליא ,כאחד

ממשפחותיהודיםגםאלאמתבוללים
נזקקוגרוס>שמוכיח(כפימסורתיות

 .הפולניתלשפה
שיש ,מתבררגרוסשלספרועל·פי

עצמםעלהחוזריםנצחייםנושאים
הלשונות:בכלהשואהבשירת
כשומרתהשירהוהשכחה,הזיכרון

דבריםהסחתעדות,וכמביאההחותם

האלוהיהצדקובקשתשמיםכלפי
ספרלכתובהתיימרלאגרוסוכר.י
-חיבורואתמכנהעצמווהואמדעי

נעדרלאזאת,עםיחדמסות.אסופת
ושלסיססמטיזציהשליסיוזנמכאן

מלבדנושאים.לפיהפרקיםחלוקת
האלוהים,עםלוויכוחהמוקדשהפרק
נושאיםסביברוכזואחריםפרקים

וארשה,גטומרדהיהודי,הילדכגון:
ב"צדשהסתתרוהיהודיםהיוצרים

מחנות ,לגטוהנוצריםיחסהארי",
מצטייןהספראולםועוד.הריכוז
נסקרומידע.שלשפעבהבאתבמיוחד

שהופיעוהאנתולוגיותרובבו
ויצירותיהםהשואהנושאעלבפולנית

כלמשוררים.מחמישיםלמעלהשל
ושוטף,קלבסגנוןנמסרהזההמידע

 ,והמיוסרהכאובהנושאשעל·אף
שלניצוצותושם,פהנעדר,איננו
אלהעוקצניות.והערותהומור

אותםכלפימופנותהאחרונות
פתוס,לעודףשנכנעוהמשוררים
לתכתיביאוהמוגזםהדמיוןלתעתועי
הקומוניסטי.המשטר

 ,בספרהמוזכריםהמשורריםשפעבין
מילוש,צ'סלבשלשמותיהםבולסים
 ,בסקיפיצוויז'ישימבורסקהויסלבה
העםעל"השיראתלפולניתשתירגם
כצנלסון.יצחקמאתשנהרג"היהודי

מצטייניםיהודיממוצאהמשורריםבין

(אגסשסיין>,יאססרוןמייצ'סלב
ויגודסקי,וססניסלברוז'ביץ'דסיאוש

כאןונפטר 1968משנתבארץשחי

הוקדשמיוחדפרק . 1992במאי

הפופולרימשוררושלנגל,לולדיסלב
הממרידהשירומחברוארשהגסושל

שיריבנוסחשנכתבנגד","התקפת

ולזימיושלהנלהביםהלכת

גרוסנתן

מאיאקובסקי.

מרדתופסגרוסשלבספרונכבדקלח
השירהזאתובכלוארשה,גסו

יותררבמקוםמייחדתהפולנית
היהודיםשלהיום·יומילסבלם
שלהמרולגורלםובמחנות,בגטאות
המרדהגטאות.למרדמאשרהילדים,

הניגודשלבהקשרמופיעאינוצעמו
לבידהלוחמתהחלוציתהמחתרתביד

לטבח,כצאןהמובל ,הפסיביההמון
אנושי.כללאומץשלכגילויאלא
האידיאולוגייםהתכתיביםבימי

בלתיכחלקהוצגהואהקומוניסטיים
לשחרורוהפרולסריוזממאבקנפרד

מובןלכן,יותר.סובעולםולבניין
והתקומההשואהמוטיבמכאןשנעדר

זאת,עםהפר.דללאיחדיושנכרכו
נוכחפליאהמביעיםרביםמשוררים

גבורהשלהמחודשתההתעוררות
בניאצלחתללאהלחימהורוח

רביםכהדורותשלמשךהמכבים,
גםאבלהקרבית.מורשתםאתהניחו

בלתילתהילהזוכההפסיביהגיבור
שלהעצוםהמספרומכאןגת,מסרי

קורצ'ק,ליאנוששהוקדשושירים
ביותרוהנאזרהמובהקלסמלשנהפך

חשוכים.ימיםבאותםנפשגדלותשל
בבירורמצטיירתגרוסשלבספרו

הפולניםשלביחסםהאמביוולנטיות
ארצםאתשאיכלסוהיהודים,כלפי
בצורהונכחדושנים,אלףבמשך
האנטישמיותלידאכזרית.כל·כך

שלגילוייםגםקיימיםהמסורתית
ושליהודייםלנושאיםעצומהסקרנות
זהאידלכןלהזדהות.הכןהרצון

עטםמפריבשיריםשדווקאמתמיה,

מופיעיםפולנים·נוצריםמשורריםשל
רמזיםלידוהבראיזמיםםייידישיזמ

היהודית.ולהיסטוריהלמסורתרבים
יהודיממוצאסופריםזאת,לעומת

ליהדות,זיקתםאתלעתיםהסוו
יותרנוצריים,למוטיביםונזקקו

מופיעישוהפולנים.מחבריהם
המעונההיהודיכסמלבשיריהם
שהואכפיהשואה,בימיוהצלוב
העבריתבשירהגםלפרקיםמופיע
זהמוטיבאמנםאצ"ג),אצל(למשל,

בידישנכתבומשיריםגםנעדראל
שלהידועשירוכגוןפולנים,
"רומנסיזם", /יינקיברובולדיסלב
היאבפוליןגרוסשלספרוהופעת

שליחסןבהתפתחותדרךציון
שואתכלפיהפולניתוהאומההמדינה

כלהכחשתשלשניםאחריהיהודים.

המשטרכאשרהפולנים,מצדאשמה
הדיוןאתלהשתיקניסההקומוניסטי

לפחות, ,או /בכללהשואהבנושא
ופודיםכמציליםהפולניםאתלהציג
הנפשחשבוןשלהעתהגיעה ,בלבד
התעוררזהחשבוןוהמעמיק.הכן

"נוצרימילושצ'סלבשלשירוסביב
אותווהציתהגסו",עלמביסמסכן
יאןפרופסור 1978בשנתמחדש

היאגלוניתהאוניברסיטהמןבל'ונסקי
בשבועוןשפיוסםבמאמרבקראקוב,

על·כךכותבפובשחנייי."סיגודניק
האומהמצפוןהוא"המשוררגרוס:

המצפון.שלסייסמוגרף-והספרות
בימישמריועלנחלאהזההמצפון
קולואתהשמיעוהואהמלחמהזוועות

דיכאור·כך nאהמלחמה.אחרימיד
שנים 40 • 30ובמשךאיכשהו,אותו

לעיתיםרקחייםאותותנתןהוא
מחדש,לפתעלהתעוררכדירחוקות,

נוצריכמנסלהביסרבות,שניםאחרי
<עמ'נפש"חשבוןולערוךהגסועל
95 (. 

והוויכוחנגמרלאעודהחשבוןאולם
הפצעיםאתנסתיים.לאההיסטורי

שיריהם /השארבידפותחים,הישנים

יהודיממוצאמשורריםאותםשל
הפולניתבשירההמושרשים
 ' 0 ,יאססרוןמ'כגוןובמסורתה,

 .בצ'ינסקיוק"ק /לץס"י /ויגודסקי
והעוינותהניכוראתמבשרםחזוהם

שבהםבימיםהפולניתהסביבהשל
זאתלמרותהארי",ב"צדהסתתרו
וסופריםפולניםעצמםאתשחשו
נאלצוהםאבריהם,רמ"חבכלפולנים
מפנירקלא-לץכדברי-להיזהר
 /,"השכןמפניגםאלא ,הנאציהצורר
מזכיריאססרוןחברי",מפניואפילו
אפילוהגישלאשאיש ,משיריובאחד
בקרונותהמוסעיםליהודיםמיםכוס

 /בצ'ינסקיההשמדה.למחנההבקר
בספטמברהפולניוארשהבמרדשנהרג

הלאומי""הצבאבשורות 1944
"איננושעמוהודה ,)ק"א(הפולני
נבדלבמותו/נבדללאיש/דומה

בהולדתו'.'
בספרוגרוסמקדישמיוחדמקום

שדווקאאלמונים,יוצריםלאותם
במשךהתנסושבהןהאיומותהחוויות

פרץאצלםשחררוארוכיםחודשים
המקובלת,לדעהבניגודעצום.יצירה

"העםהשירה,אתהמיתהשאושוויץ

עלשירהעםלמותהלךהיהודי
נחמןהשואהחוקרכדברי-שפתיו"

יותרועודהכתובה,המלהבלומנסל.
שימשהבעל·פה,הנאמרתהמלהמזה

אכזבלאועידודחיזוקשלמקור

הםרעב.ומזימדוכאיםאנשיםלאותם
פחותלאהזההרוחנילמזוןצמאו
מרקלכףאוללחםרעבושאמר

שירתשלהנלהבת(וההתקבלות
תוכיח).שלנגל
חסרתעממיתשירהבאותהדווקא

הגילוייםניסוילידיבאיםהיומרות
אנחנוכאןביותר.המרגשיםהאנושיים

היהודיהילדעלהסיפוראתמוצאים
מוביליםמדועהנידשלאהשלוש,בז

סובילדהיההואהרילמוות:אותו
כאז ,) 69<עמ'הדייסהכלאתואכל

האלמוניתהמשוררתעל 'הסיפור
מחברתאתגאלשגרוסשסוב,אסתר
לעודדחדלהלאהיאמשכחה.שיריה

בשיריה,העבודהבמחנהחברותיהאת

עצמהאתלהקריבמוכנההייתהוגם
כירייםהסתירהאסתרלמשל,למענן.

מתחתחברתהשללוהטיםחשמליים
מהממוניםאותהלחצילכדילשמלתה,

במכשירים(השימושהמחנהלע
האיסור),בתכליתנאסרחשמליים
 .) 142 • 141<עמ'קשהונכוותה

הנוגעהסיפורנשתרבבלכאןולבסוף,
המשוררות,האחיותשתיעלללב

שביום ,כרמלואילונההבריקה
על·ידינדרסוהריכוזממחנההשחרור

שלאמפני ,הדרךלצדביושנןנסק
נדרסה"אמןלברוח.הכוחלחןחיה

אילההטנק;שרשראותתחתלמוות
רגל-הנקהרגליה;שתיאתאיבדה

הכוחלהןהיהשלאפלאלא ... Mא
 " ...בחירותןפניםאלפניםלהביס

 .) 165<עמ'
האלההמרגשיםוהשיריםהסיפורים
חייתההשואהשתקופתמוכיחים,

תקופהכמוה.מעיןיצירתיתתקופה

עדהיהודיהעםאתהשפילהרקלאזו
כוחותבושחררהגםאלאדכא,

הסיפוריםנוכחכבירים.נפשיים

הניגודאףמיטשטשהאלההמופלאים
ההמוניםלבידהמעסיםהלוחמיםביד

גבורהשלניצוצותלטבח.המובלים
השורה,מןאנשיםבקרבמתגלים

אוחדוקומנסריותוהעדויות

אותםהפכומעשיהםעלהספרותיות
חשווחבריהםעצמםחםלאגדה.

לשירולכתוב,לספרמחויבות
ולאהעדותאתלשמרכדיולדקלם,

הנשיה.בתהוםלצלוללדבריםלתת
ייחדשהואגרוס,שלהמיוחדתזכותו
גיבוריםלאותםכבודשלמקום

להםונתןבספרו'אלמוניםויוצרים
שלאקולם,אתלהשמיעפהפתחון
 • .ללבנולנגועשלאיכול

שנפלדרות
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אחובבלתיגםהואמוכרחבלתי
גלזמןלאח

ניםעירהדרך;כצידירתגום

הערביתהספרותמןבתרגומים

סומך;ששרןעררך:בימינו;לעברית
תל·אביבאוניברסיטתהרצאת
גבעת-ערבייםללימודיםוהמכון
עמ' 106חביבה;

תמידהיוותהערביתהיהודיתבעיה :·~~::':,:,:

תהיותשלצומתנקודת .... 11
ii li לעיצ~בהנוגעיםוקונפליקטים
יסודבעיותשלהכוללבהקשרעולםתפיסת

שהתנועהבעיותובתרבותנו:בחינוכנו

כנגדקיומה.מראשיתבהןהתחבטההציונית

רודיארדשלהמפורסמתהנחרצתאמירתו
 " For East is East and Wcst isקיפלינג:

," Wcst and ncvcr ,thc Twain shall mect 

המכריעיםעיצובהבשלביבהנתקבלה
שייכותנואתשקובעתהמסנתזת,התפיסה

התרבותלחוגהפניםכפולת
התרבותולחוגהאירופי·מערבי

בסייחחיזויתוךיחד'גםהאסיאתי·מזרחי

יסודעלול~מזרחה,המסוסלת""תנועת
היוצרהכוחהראשוני'"כוחהשאתההנחה,

המערבמעולםארצנושאבהלאתרבות,
התרבותבחיקחסינההיותהמתוךאלא

 , tהמזרחי"

הזהותשאלתעםהתמודדותנוידעהמזא'
ותנודותתמורות-ומקורותיההרוחנית

רוחניותהיסטוריותבסיבותתלויותשונות,
ורציפותהפיזיקיומנוזאת,ועםופוליטיות:

עלזהעולםאזורבחיקהרוחניתיצירתנו
אינםשובוהבסיהם,בעיותיהםמגוון

רוחניתבועהבתוךלחיותלנומאפשרים
המקיףהלשוני·תרבותיהמרחבמןמנותקת

יותרכיום,כידומהומחוץ.מביתאותנו

כולנואתמחייביםהםאי·פעם,מאשראולי
מכשלותסילוקתוךמקרוב,להתוודע
הרוחביתיצירתואלמיידי'ואמתלות

ובהווה.בעברהזה,המרחבשללסוגיה
אמרהשלכלשונהמוכר",ה"בלתיואם

אהוב",ה"בלתיגםהואמפורסמת,הולנדית
התרבותי·ספרותיהממסדשלמחובתוהרי

ללאיהפוך'מוכר"ש"הלא ,לכךלדאוג
ל"מוכר",דיחוי'

מקורהאשר ,שלפנינוהמאמריםאסופת
בכנס 89בנובמברכברשנישאובהרצאות

ערביתספרותוחוקרימתרגמיםסופרים,

מחקריביטוימהווהתל·אביב,באוניברסיטת
רקלאהעוסקמסוגו'וראשוןמרוכזמגובש,
שכרוכותמובהקות,מקצועיותבבעיות

ועברית.מערביתספרותיצירותבתרגום

טרומיתהצבעהובראשונהבראשמצביעהוא

תרבותיתאנומליהעלמחשבותומעוררת
בתהערביתהספרותשלרובהרובמדאיגה:

גםתורטרםייםהביבימישלוזוימינו
ספורדיים,תרגומיםולהוציאלעברית:
ולקוייםשרירותייםקרובותולעתים

הפרוזהבתחוםיצירותשלבאיכותם,
הישראליתהמולו"תנמנעתהסיפורית,
שלמיםמז'אנריםגרמיםתרמפרסוםבעקביות
השירהואףהמחזאותובהםבערבית,

וחוקריהערביםבעיניהמוחזקתזוהערבית,

הערביהלאומיכגניוסכאחת,תרבותם
שנה.ן 500מ·למעלהזההייחודי
יצירותגרםבתרהעוסקגםחמתואוהחוקר

שתיהןהעברית,אחותהאלהערביתמן
חברותבקרבשהתפתחומערב·שמיותשפות

 2רביםדמיוןקוויהנושאותקדומות,שבטיות

מיוחדת,בעייתיותעםמתמודדעצמומוצא

אותהמחריפההלשונותשתיקרבתשדווקא
לעבריתלתרגומןבהשוואהקרובותלעיתים

המערבית.התרבותמשפותיצירותשל.
ככלוהיצירתי'האחראיהמודע,גםהמחר

הערביתהלשונות,בשתיששליטתו
במובןולא ,יותרוכוללתיסודיתוהעברית,
במובןבעיקראלא ,בלבדוהדקדוקיהמילוני
ואלהשפה""רוחאלחדירהשלעמוקהיותר
זההואשלה,וההתבטאותהחשיבהדפוסי
בחיבוטיבמיוחדלהתייסרהאמור

המקוריהטקסטשלמחדשהעתקתו·יצירתו
העברית. ,היעדשפתאלהערבי

הדרך"בצידיביחרגוםהשוניםהמשתתפים

ובהתייחס ,בדרכואישאישלהגדיר'מנסים
תוךעוסק,הואבוהספציפילז'אנרבעיקר
יודעירקאשרפרטנית,טקסטואליתהדגמה
אתאחריה,לעקובמסוגליםהלשונותשתי

הספרותיות,הלשוניות,היסודבעיות
יצירותגרםתרשלוהמוליו"תהציבוריות
לקחיםלהפיקבמטרהלעברית,מערבית

זה.בתחוםיותר"סובעתיד"לקראת
עמית·כוכביחיהתרגוםוחוקרתהמתרגמת

השירהמןגרמיםבתרבמאמרהמטפלת
תרבותי·ספרותי"קורפוסהקלסית,הערבית
בושהיווה ,הערבי·מוסלמיבעולםמרכזי"
זאתועםואריסטוקרטייוקרתיז'אנרתמיד

ומקובל.נפוץ
להבנתמפתחכיוםגםמהווהזהז'אנר

שלהחברתי·מוסריוהאתוסהחשיבהאורחות
ליצורמאפשרתוהכרתושכנינו·דודנינו'

האנושיתהאמפאתיהאתכלפיהם
שהיאהרצויה,והסוציו·תרבותית

 .הפוליטי-פרגמטיבמישורגםמשמעותית
נשענותהמודרניתהערביתוהפרוזההשירה

להתייחסותוכמקורכבסיסהזההקורפוסעל
אלאוהעקיף,הישירהאלוסיביבמובןרקלא

התעלמותיקוי. nודגמי·שורשיםבחזקת
ולניטר ,בעקיפיןמשמעהזו'יצירהמחטיבת
היצירהאתגםלעומקלהביןהיכולת
העכשווית.הערבית

·היסטוריתהמחקריתהגישהמןבשונה

הערביתלשירהביחסכהעדהשלטת
למשורריםהחוקרתמציעההקלסית'

בהעברתהשיעסקושירהמתרגמיול
וגמישיםנועזיםיעילים,מודליםלעברית,

ומחוכמתהולמתגרםתראסטרטגייתשל
אסתטייםשיקוליםבצדק,המעדיפה,
עלהיעד'לשוןשלבתוצרופואטיים
צמודהנאמנותשלהמסורתייםהשיקולים

ופרשנותותרבותוהמקור'ללשוןונוקשה
 .) 14-95עמי<עייןומידע),תכנים =(

על·ידיבשעתושהוצעהעקרוניהאיפיון
הדגולוהערביסטהמזרחןהמנוח,מורי
לעליונותםבאשר ,עטכבד"צ ,פרופ

על )"'ט~ל"<והצורההמבעשלהמוחלטת
ובפרוזהבשירה )"אגז;~"(והרעיוןהתוכן

אמנם,תופס,איננוהקלסיתהערבית
ביתהערהספרותגבילבממדיוובמהותו

אףבה,גםמחלחלהואזאתועם ,·זמננובת
שונהאופיבעליובגילוייםבמוטציותכי

עולותמדועמובן ,לכןבמשמעויותיהם.
תרגוםהיבטילצדהאסופה,ממאמריבכמה

תרגומיותוהתלבטויותבעיותגםכלליים,
מצבהקשריתלויותשהןספציפיות,

·רוחנייםוחווייתייםיים·היסטורייםחברת
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ימינו'בתהערביתהספרותמןביצירות

ביןהתרבותיתההפגשהמלאכתעלהמקשים
העברית.בלשוןלמערבמזרח

העוסקפלו'מ'שלמאמדושייךזהלהקשר
יצירותשלגרםהתרובאססדסגיותבבעיות
בדומןוניחרדלעברית,מחפוט'נג'יב

ילדי<בני; ,,חארתנא"אולאדשלוהמיוחד
העבריגרםהתרעלהעדותיושכונתנו).

ביןשנוצרהמיוחד"הקשרבהזו'ליצירה

סומךששון

כשלעצמו'מהווה,והסגנון"העלילהסיפור
הדמנויטיותהןהתמטיקה,ומןהמסרמןחלק
הפרשנותחייבתתפיסתולפי •דברלכל

מרכיבלהוותמערביתהמתורגםלסקסס
הערותיוהתרגום.מלאכתשלאינטגרלי
ביןמעלות,מחפוס',שללרומןהפרשניות

שללענייננוהמכרעתהשאלהאתהשאר'
H הסגנוניתהעיצובבדדךהמסופר"אמינות

קוראים,מעמתותוהןהדומן'שלהמיוחדת
שלמג~וןמכלולעםבכוח,מתרגמיםאו

או ,הלשוניהמבעבתחוםהקשוריםנושאים
מוכרשאינומכלול("הצורה"),הסגנון
תרגוםבמשימותובמורכבותובהיקפו

רגילות.
בעלימושגיםב"תדגום"פלושלטיפולו
 "הי.p vה"מושגכגון ,היססורי·תדבותימסען

קולע"הבלתיההלחםעל·פי("גביריונות"
במקור)משמעידבלמושגהמתרגםשל

שאלתלבדיקתבכליםאותנומצייד
האמוןשאלתכלומר'היצירתיתהאמינות

שלוהמוסריהאמנותילעדכןלרחוששניתן
על·ידיהנקראותהערביתמהספרותיצירות
 t H"מעדביקורא

ססיות,שלארכניתרשימההמונהפלו'מ'
והחמצותעקביותחוסרגילוייעיוותים,
הנדונה,מחפוט'יצירתשלהעבריבתרגום
פסול""מאמץכלעקרוניתבפסקנותשולל
·המקוררמתאת"להעלות"גםחמתומצד
ההפוכההנטייהלצדעליו'"לעלות"ואף

רטוריים,אחרים,לשוןרובדיבהגזמהלשמר
עלממליץהואלטקסס.עוולהעושהבדרך
בלבד'ספרותיותשאינןיסודהנחותבסיס

גרםבתרלאמץ·פוליטיות'ערכיותגםאלא
אסטרטגייתלעברית,מערביתיצירות
מגיתה><בהשאלה"אינסרליניארית"תרגום

רוחשתבהיותהביותר'וכראויהכמתאימה

דינמיותשלשילובתוךלמקורכבוד
תרבותו ,עולמותפיסתעםוהזדהות
ומוחלטתגזמתמרליסרליותללא ,וסגנונו

מחקריתחסותייחתלאלומזה,
גרםלתרגלישהאובלבד'ל"אינפורמציה"

 .)-67 59עמ'<עייןמזה"פרודיססי"

מאירבלסשמעוןשליחסית,הקצר'מאמדו
המולי"ת,הבעיהאתבמיוחדמחודדתבדרך

ערביתפרוזהגרםבתרשכרוכהכביכול'
הבעייתיותעלבהצביעולעברית,מודרנית

הקשורהגרמית·תרהסדרםהבסיסית,

הערבי'.'המזרח"בלבחיינושלבאנומליה
כמווסבוכה""מורכבתבהווייההמדובר

 ,הערביהעולםעםבכללותםיחסינובעיית
וקיומיתרוחניתהתחבטותמשקפתבהיותה

שכנינושלעולמםאתלגלותהרצוןבין
נחכרלהכירםההכרחלבין ,החיוביבמובן

התייחסותנו ,לדעתונובעת,ממנהאויבים.
זמננובתהערביתהספרותאלהכוללנית

שלעמדהמתוך ',,עימותשל"ספרותכאל
שלמידהמתוךהסוגובמקרה ,וניכורזרות

קוריוזכלפישחשיםכזוסקרנות,
אלהבסיסיותעמדותתרבותי·ספרותי.

לרובהועדףכהשעדהעובדה,אתמסבירות
משקלבעליספריםשלגרמםתר

פוליטיתרלוונטיותעםאינפורמטיבי
תוך ,תיכוניהמזרחהסכסוךשלבהקשר

הממסדשלשיטתיתכמעטהתעלמות
בערבית.הנכתבתהיפהמהספרותהספרותי

היפה,הספרותמתחוםיצירותגומיתרגם

לדומן ,למשל(בהתייחס,בלסמדגיש
והכלבים","השודדמחפוט'שלהחדשני
קפליוק>מ'על·ידילעבריתשתודגם
שלעמדהשלהםהתרגוםבתפיסתמשקפים

תלוייתוסובייקטיבית,פטרוניתהתנשאות
הסוגמןופובליציסטיתמחקריתאוריינטציה

לאמתפקדתהתרגוםכשמלאכת ,המזרחני
"הנחותמןועיבודשיפוץכמלאכתפעם
לצרכיו ,כביכול ,להתאימוכדימוכר"והלא

העברי.החוקראוהקורא,שלולרמתו
תרגומיועלסומךששוןשלבמאמרוהעיון

אמילליצירותשמאסאנטוןשלהעבריים
בשתימלאהשליסה ,במיוחדתובע,חביבי

באספקטיםבעיקרועוסקהואהשפות.

זהובכלל ,חביביאמיליצירתשלהסגנוניים
הרב·שכבתיהלשוניבסינקרסיזם

בתחוםבכתיבתומפעילשהואוהרב·סוגי,
הרבדיםעםבמשולבהספרותיתהערבית
הערביתהשפהשללסוגיהםהעגתיים

"מתחבההיוצרשילובהמדוברת,
ייחודהעיקרשהינותמידי",טקסטואלי
האמנותי.

-המה.רוח ,חביביביצירתנוסףמאפיין
שלמובהקגילוי-זושלחדשנותהלמרות
עתיקתהספרותיתהכתיבהמסורתהמשך

משחקיריבויהואהערבית,בשפההימים

מילוניים,מורפולוגיים,למיניהם,הלשון
שגובליםותחביריים,פונטיים

הםאם·כילשמה",לשונית"בווירסואוזיות
יוצריכאלמנטיםבכתיבתומתפקדים
שונות.ברמותמשמעות

בהכרחהופךלעבריתיצירותיותרגום
למחקרהראוי ,עצמובפניפואסי"ל"מפעל

אנסוןשלתרגומיואפילוואולם ,נפרד
ליצירותעברית>הכותבערבי(יוצרשמאס
שלפנינוהמאמריםבאסופתנתונים ,חביבי

 ,) 53 • 21עמ'<עייןבמחלוקת

"צידבמאמרואותנומכניסמיכאלסמי
גםהמתדסדנתמרתפיאלהאיילה"
אוריינטציהתלוישאינו"נטו",הספרותי
משאלתוכלואשר·אינפורמסיבית,מחקרית

שלהמבדהבעולםהאיילה"את"לצודהיא
(ומלאכתשיצירהידיעה,מתוךהתרגום,

אינםלעולםודיוקהגדרהכזו>,היאגרםהתר
המתרגםעלולכןזה",עםזהמתיישבים
עלאינטואיטיבית,לרוב ,לסמוךהספרותי
"השראה'.'שקרויהמעורפל""הגודם
ברובהנידוןנוסףבנושאעוסקמאמרו

היהשניתןוחזרות,כפילותתוךהמאמרים,
ומתערבתקפדניתעריכהעל·ידילמונען
הלשונית"הדיגלוסיה"נושאזהויותר.
והשסעהשניותכלומראג··אלל~·.rיין>, 1 דז.~(
הספרותית,הלשון- "א-.ס~ק"הבי"ד

 ,"ה:~א~ה"לבין-והתקניתהפורמלית
והתוססת.העסיסיתהחיההשוק""שפת

בשעתוהעסיקזהתדבותי·לשונינושא
דיוןברמותכיוםגםמעסיקועודנו

אתומעשיות,עקרוניותשונות,והתייחסות

העולםשלוהיוצריםהדעותהוגיטובי
תהליךהזמןבמשךעבדואףבדורנו'הערבי

ז'אנריבתוךשוניםבסטטוסיםהתקבעותשל
מטופלהואבערבית.והדרמההפרוזה
דוזנבאוםג'שלבמאמריהםבמיוחדבאסופה

המודרניתשהעבריתהמניחים,שדיג,ולאה
"הבחנותהטבעייםבשימושיהמאפשרת

השפהרובדיביןברורות"משלביות
חינהולכןוהעגתיים,התקנייםהשונים,
המשלביותההבחנותאתלקלוטמסוגלת

הלשוניתהדיגלוסיההערבית.מןהמקבילות
בשפותורעאחלהשאיןבערבית,הזו

המתרגםאתפנים,כלעלמחייבת,אחרות,
לקודיםשווי·עדךהיעדבשפתלחפש

היוצרבמסגרתהמפעילשאותםהמיוחדים
וחשוב:הערבים.לקוראיוביחסהערבי

מודרניתערביתפרוזהקסעיהשוואת

מדגימהרקלא ,העבריגרמםלתרבמקורם
לאבחוןלסייעגרםהתרדווקאעשויכיצד

אלא,והתחביריות,הלשוניותתופעותיהם
האבחנהעםאותנוומעמתתחוזרתגםהיא

ולעתיםלוקהזושפרוזההחשובה,הסגנונית
שאינןתכונות,שלב"מציאותןקרובות
מטעןבבחינתהטקסט"'לבהירותתורמות

ממנוהשתחררהשסדם"גנטי·ספדותי",

 .) 90 • 69 , 11 • 7עמ'<עיין
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יהודייםכל·כךלאאחכהסיפורי
רות)לד"ריעקבר'בין(או:

אלמגוררן

בן·אלעזריעקבשלאהבהסיפורי
דור;יונחמחר' ;)? 1233-1170 (

תשנ"ג;ת"א;ארכיב'רמות;הרצאת

עמ' 296

לאזהרותבדומהבאזהרה,פתח 1
אוקולנועסרטיבפתחהמופיעות-

אלשיפנהמיכלמסוימים:טלוויזיה •
אלעזרבןיעקבלד'אהבה"'ס'יפוריהספר
אהבהסיפוריבספרלמצואתקווהמתוך

ברוחאופייניים"יהודיים"רומנטיים

מרעישות.הפתעותלכמהצפויהמסורת,
מורכבשמהן ,ה'מחברותעשרשכלנכון

הקלסית,המקמחשלבסגנוןת_כתובוהספר
פסוקיםמולוככוברוהמורכב

מתוךארבעלפחותאולםמכתבי·הקודש:
ומוטיבים,סיפורי·מעשהמכילותהעשר

בוקצ'ו'אולפזולינייותרהמתאימים
מאשרדה·סאד'למרקיזאפילוולעתים
מסורת.שומריהודילסופר

(טולידו)הנוצריתבספרדשחיבן·אלעזר'
הכריכהעלבהבלטההמצוינותבשנים

עבריתלפרוזהתרגם ,)? 1233 • 1170 (
המפורסם,המזרחיספר·המשליםאתמחורזת
זהשיצאשלו'ספרוגםוזימנה",'כ'לילה

כתובביקורתית,במהדורהלאורעתה
שקולים,שיריםהמשובצתהמחרוזתבפרוזה

השעשועיםולספרותלמקמההאופיינית
ממאות,שזורהטקסט •תקופתושלהעברית

מכתבי·הקודשפסוקיםשבריאלפיואולי
מעשהזה,בצדזההמשובציםהעבריים,

התכנים,אךזה.בז'אנרכמקובלפסיפס,
 ...התכנים

החמישית,המחברתאתלדוגמהניקח
וברשעאהובובשפירספיר'בבחור"המעשה

לבאים"מ"ארץבגברמעשההאשמאי":הזקן
 .אמוהיא(תרשישתרשישבןספירושמו
והואהאם>,דווקאכאןנזכרתמהשמום

"גדולגםאךשדה",אישצידיודע"איש
"צבאיםלולצודהמנסהחשק",בנימכל

לפניו'העובריםה"צבאים"אחדוצבאות",
חןנשאצביה",אחותוושםשפיר"ושמו

היהלאכי ...מאד"ויאהבהומאוד'בעיניו
 11 ...אתוגדלואשרכצבאים /כתפארתו

ממשפחתסיפורכמעטלכאורה,יפה?

לאהובמותרשלדייגכשםשהרי ,""במכי
חיותלאהובמותרלציידגםכךדגים,
מןצעירצביבדמות·מחמדחייתולאמץ
עלההולךלצביהכוונהאםאך •היער
יעקבר'המשוררהתכווןלמהארבע,
חשקוויהי ...בחיקו"וישכיבהומיד:כשכתב

בנפשו"?נפשוקשורהכי ...וגדלהולך
שלהעבריתהאהבהשירתבכלשכמומכאן

הערביתהשירהברוח-הבינייםימי

אותו-שבשיר-השיריםהדימוייםובהשראת

צעירנעראלאאינויפה·עין"תואר"צבי
חשק"ב"יתדותמאמץשהצייד ,ורך

חיקו.ואלביתואלאהב"וב"מסמרות
לאלהזכירהסיפורלפתעמתחילכאןאבל
התמונהאל : ,,'לוליטהאתאלא ',,"במכיאת

ומנוסה,זקןסדום,מאנשינוסף,גברמצטרף

מופיע<הזקןרחבה""זקןבעלוערמומי'רשע
כנראהנקבה,בלשוןבן·אלעזרבסיפורי
כלאתמגייסוהואהספרדית),בהשפעת

 ...כנקבהאמריו("ומחליקולהטוטיוקסמיו
בהעמידוימשכהו"),אחריואולי /ויפתחו

הצעירבנואתמחפשרקהואכיפנים

נופלהרךוהצבישנים.לפנישאבדוהיפה,
 /מדבק"כעגלפתאוםעצמוומוצאברשתו'

יורקוהוא /פושקושפתיו /בורקועיניו-

חושק",כלכמשפט /לוקקובלשונו /
הראשוןלגברבעצם,מתגעגע,הנעראך

יפה /קטנה"אחותבעזרתורקשאספו.

אקדח"ושמה /צביהאחות /כלבנה
הואב"לוליטה"?)האקדחאת(זוכרים
דרמטיתופגישתםאותו'לאתרמצליח
כלביאויטופחו /הצביכראות"ויהיבאמת:

ויבכו",וישקהוצוואריועלויפולויחבקהו /
למשפט,מובאיםבילדהחושקיםהגבריםשני

שלמה.למשפטכל-גבריתגיוסהשהוא
אתשישמטומוכןמסדוםהרשעבירשע

הואאיךהרואההנרגז,שהציידבעודהנער,

מגדףמצרה"כאשהבנער'ומתעללמסתולל
וכמים /ויתהפךארצהויפול /ומקלל
קוראהואסבלואתהנערובראותנשפך".
כמהואחרי ',,אוהבי!"אוהבי!לעברו

עין"ותחמולנוספותובכיותהתעלפויות
לאשרריצו /אוהבוועלספירעלהשופט
ובין /וימחצוהולכרשעויכו /סביבו

 /ויסחבוהווימת, /לחצוהוהדלתות

 .) 47<עמ'השליכוהו"ובאשפתות

אופייני?יהודיאהבהסיפורעודרוצים

ב"ויהיהפותחתהשישית,הבאה,המחברת

אברויעלו-- /העפריםגדלוכאשר
ו"מלךוגו'.הצבאות"ותנבנה /כנשרים
או"עופרהלבקשמשרתיואתשולחהיופי"
בחדרהחןצבי"וימצאו .במיוחדיפיםעופר"

וירא / ,היופימלךלפניויביאוהו /המיטות
בןוהצבי ..באין·דופי/מחמדיםכולוכי

וכל /משכילושמו-- /שנהעשרהשלש
יאכיל",חשקווראיו

הצעירהמשכילאתלהפנותבמקום
בשנתובהםעוסקיהודיילדשכללעניינים

כי"שמענובאוזנו:החשקשרילוחשיםהי"ג,
לוקחיםוהםהערבים!"בארץ /אוהביםיש

"צבאיםשבו ,במינומיוחדלשדהאותו
מאירותכשמש /ועפרותעפרים /וצבאות

בהםותיקו /האהבבחוצותמתהלכים / /
מנשקזה /לצחק,ויקומו /ולהבחשקאש
קטנהב"נערההנערפוגששם ...מחבק"וזה

התערובותמבנותוהנערה /פנינהושמה /

מהרה,ועדלבבות",ביפייהותטרף /
קטניםושניהם /שדיה,בין"ותיישנהו

 /לשדיים!)לאלבני·הזוג,כנראה<הכוונה
 /ונברתמיםוחישקם /מפניניםנחמדים

נחלשפת"עלושם,דבר",כלידעולא
דדי"היורבה,כיתמימותםחרףאהבים",

בשמחהומתענגים-- /מעסיםהעונג

ובחדוה",

רב.זמןנמשכתהאידיליהאיןהפעםגםאבל
הפעםמופיעמסדום,המזוקןבירשעבמקום

רהבו ...מרה"אישענק,כושיפרשסוסועל
ואצבעותידיוואצבעות ...וזרתאמותשש

האינטיליגנטימשכילושש",ששרגליו
אםכי /הכושיזהבא"לאמיד:תופס
עםאדמוניהואשגםוכיווןנפשי!"לקחת

גולייתעםלהתמודדיוצאהואיפה·עיניים,
לגזולהמנסהושעתיים","נושן ,השחור
הדו·קרברחמתיים","רחםהנערה,אתממנו

יפהתיאורגםומכילבפרוטרוט,מתואר
("וזהסוסשלהעבריתבשירהלמדיונדיר
וגבורתו"),ומעשהו /וצורתוהסוסמשפט

אקדח,בשםאחותאיןשלמשכילכיוון
כנראה,דלה,אהבים"נחלו"שפת

להשתמשהפעםהנערנאלץ ,בחלוקי·נחל
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ביניהם"ותעל :חדשים"מלחמהב"כלי
ויעל /החימהבלבםוגדלה /המלחמה
זהזה.עלזהויבוא /האדמה.מןהעפר
הרמחים"שנשברועד /יצרחוזה /יצווח

בןדודמנצחדברשלבסופווגוי.
(נושן>"וימתהכידון'בקרבהשלוש·עשדה

הוא •כרעיו"עלראשולויפו /מעיוויצאו
ובמחולות,בשירלאשהפנינהאתנושא

המצחינהגוויתולידובעבדם
שהוכרעהענקשלוהמשחירה·עוד·יותר

גל'עליוויקימו /המעגל'מןאבנים"ויקחו
הזה".היוםעדהכושי''גללוויקרא /

אפוא,עסק,שסיפרנואחדאהבה''סיפור

שלאהבתועלמבוגריםגבריםשלבמאבקם
שלהנוראבמותוהמסתייםמאבקצעיר:נער

גברים,שניביןבמאבקהשניהסיפורהרשע.

גםרכה.נערהעל ,בוגרואחדקסיןאחד
הרשע.שלהמצמררבמותותםזהאמבק
מידהבאההשביעית,המחברתואילו

ושתיב"ישפהשינוי'לשםעוסקת,אחר·כך'
ושמובנערמעשהוימימה".עפרהאהובותיו'

הואישפהיפה".אישהיהלא"וכמוהוישפה,
חצר·סוסה,הנקראבמקוםסובהממשפחה

להרפתקאותנכסףהואצעירככלאך
מתחברלנדודים,יוצארחוקות,בארצות
ומשתכרמתלוצץושפלים",נבזיםל"אנשים

ל"שוקאחתבעירמגיעשהואעדעמם.
ושמה ...קסבה"נערהשםופוגשנערות",

ה"מלצר"כלביאה".לבוותטרוף •.•יפהפיה
בגדייממראההנרתעעליה,השומר

מחצר·סוסה,הבוהמיהצעירשלהמהוהים
שובמופיעשהואאחרירקלולתיתהמוכן

כושי".ונער ...סוסעם ...חמודותב"בגדי

זאת"קודםכימפניו'הנערהנרתעתתחילה
עלהולא /משעולמהאהבהמהידעהלא

אותהמאכילשהואאחדיאבל .עול"עליה
 /אהבתםמפרי"ויאכלו ,בייןאותהומשקה

ולקחת /אזנייםבהחזיק /השנייםויהיו
 /בעינייםוקרוץ /שפתייםובשוק /לחיים
זונרדמיםשהםעדשדיים".ומעוך-

לאורוח /שנים"ישניםזה,שלבזרועותיו
כלכדדך /השחוקמןיעפים /ביניהםיבוא

וחוק".השוחק

דיגי·דם,שוב,אוהבים?שלאידיליה
הפעםגםהקסססדופה.תורמגיעדיגי·דם,

והוא ,מהירסוסעלואבירחמושפרשמופיע
ונושאהזוגממיסתהמותשהנעראתחוסף

לאוגםהסדומיבידשעלאלא,הרחק.אותו
אלאאינוהפרשהפעםושעתיים.נושן
מ"שוקהיאגםשמה,ימימהיפה,נערה

לחטוףוהחליטהבנערשהתאהבההנערות",
מוותרת,אינהיפהפיהלעצמה.אותו

לבושהאביר'סוסעלמופיעההיאולמחרת
ביןהפעםמתנהלהסוערוהדו·קרבכפרש.
הגבר.עלהנלחמותהיפות,הנערותשתי

יורדתזאת /גדולהמלחמהביגרתם"ותהי
 /צווחתוזאתצורחתזאת /עולהוזאת
שימימהעדבורחת".וזאתרודפתזאת

מןולהפילהבחניתביריבתהלחבוטמצליחה

 ,הארץעלשרועהכשהיא ,אזרקהסוס.
אלאותהמכהלמערכה,הגברמצטרף
שאיתרשהאבירלתדהמתוומגלההחומש,

 /יפה"נערהאלאאינוהתמודדועליו
עליהובנפלו /כתפוחיםעומדותושדיה

לרמחים".ויחשבם
מ"שוקהבנותשתימשלימותדברשלבסופו

בנערבשמחהומתחלקות ,זועםזוהבערותיי
"ויהיועינייםיי:יפהעםהשינייםיילבן

לאהמשולשוהחרסוחבקיי,בנשקשלשתם
כשהשלושהגםאבליינתק.במהרה

לפתעמופיעהחושקים"כמשפס /"משחקים
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ומגינואדמדם"ולבושונוסף,מפחידפרש
לאוהפעםמדם".אדומהוחניתו /מאדם
הסיפורשבסוףנגלהרקזהותו'אתנחשוף
רוכבים ...ושותיםאוכליםארבעתם"ויהיו

צמדים".

אלה"יהודיים"לסיפוריםאחרונהדוגמה
גםהעשירית.האחרונה,במחברתמצוייה

בגברמדוברהחמישית,במחברתכמוהפעם,

למואלמספרהפעםונער.-חיהלוהמאמץ
כש"הנצופעם,כיצד .עצמועלאיתיאלבן

סייל ,ריח"נתנוסמדרוהגפנים /הרימונים
מעין ,בחליל""כהולךבגליל'חבריוםע

כיוון ...זאבים"עדת"והנה ...סיול·פסח
הסבע""שמורותשלפניבימיםשמדובר
אתוחבריוהואמגרשיםהמוגנות",ו"החיות

זאבגוריבמאורהמגליםהםאזורקהזאבים,
מחליטהמספר .נולדועתהשזהפעוטים,
 ,לביתולקחתוהגורים,מןאחדלאמץ
אמרתיכי /היונק.אתהאומןישא"כאשר

 ,ואכןאשמיעו".חכמהודברי / ,אגדלהו
חלב·עזיםמשקהוביתו'אלמביאוהוא

והזאב .ובחינוכובאילופוזמןהרבהומשקיע
"ואשיםלשמירה:ככלב·זאבגםלושמשמ
יותרמאוחרומצר"מאויבשומר·הביתהגור

אבלסוב.מכללוומעניקנערגםמאמץהוא
 ,ערמומיכשועלמהרהעדמתגלההנער
נאמןנשארהואלזאב,אשר .במאמצוגדהבו

שלסלחכאותוול'לסיעמוויוצא ,לבעליו
כשחםאבלאווזה'.'"אמאמשיריהקסבהמרי

ביןעצמואתמוצאוחראלשדה,מגיעים
כלעלהזאבידמוגוברוהכבשים,הטלאים
עלבונוזףוכשהמספר .בושהושקעהאילוף
מתנצלרעה",סובה"תחתלומשלםשחרא
ושח n·נ nמצ ,הנערכמו<שלאהזאב

כפיאםכילעשותאוכליילאשכמוהו>:
מאברתי".אנכיסובלאכי /תולדותי.

האחריםמכליותראוליקרובזהסיפור
העניקשאותה"משליי,להגדרהשבספר
<שיר·ההקדמהלסיפוריואלעזרבןיעקב
יעקב"משליבמליםפותחהספרבפתח

המויילאוהמהדיריםכיאםבן·אלעזר",
השםאתהכריכותעללהדפיסהעדיפו

בלבד>.אהבה""'ס'יפורי

שללספרוהללוהסיפוריםכלבאומנין
כשהתוארכללבדרךהמוצגמאמין'יהודי

שמו?אתמקדיםר'המכובד

הקצרצרה,בהקדמתוהמחדירמעירבצדק

השראתושאבשבן·אלעזרספק,"איןכי
הערכתכךומשוםלועזיים,ממקורות
ופירוטאסתטיתמבחינהמחברותיו

מתחוםלושבאוהמרובות,ההשפעות
הפרובנסאליתהלטינית,הערבית,הספרות
ומעמיק"מקיףמחקרמחייביםוהעברית

ממהרחראזה"'בפירסוםמקוםלו("שאין
עודכאלהשמחקריםספקאיןלהוסיף>.

לרשותנושהעמידהמחדירעשהויפהיבואו'
שנתפרסמוהמחברות,כלאתאחתבכריכה

ידיו>ועלשיומןחייםידי<עלכהעד
הציידיםגםכינצייןאךשונים.במקומות

שהצליחוומקבילות,מוטיביםשלהמובהקים
"תאומים"ונוסחיםמקורותלמצואכהעד

השעשועיםספרותמסיפורימאודלרבים
מקורותגלותלהצליחולאהעברית,
לסיפוריםמשמעותייםלועזייםומקבילות
שבן·אלעזרמשוםזההאם .שלפנינושבספר

ענייןזהואוליכל·כך?מקודיבאמתהיה
קווי·דמיוןבספרלמצואניתןשהרימזל.של

המקמרתמחיבורילכמהלא·מקריים
 .לושקדמוהעבריים

השפעתעלמידלעמודניתןלמשל' ,כך
 ,אבן•צקבללשלמה Hיהודהבןאשר"נאום

 ,לידינושהגיעההראשונההעבריתהמקמח
וכימה"סהר"אהבתהתשיעית,במחברת

מזמינהשבעזרתו ,החלוןמןהנזרק<התפוח
הנערותלחדרה:המספראתהנערה

ההתחפשויותובקטעיועוד),הרוחצות,

יהודההשפעתואילוהאחרות.במחברות
למואל ,המספרבשםרקלאניכרתאלחריזי

השמינית,במחברתגםאלא ,איתיאלבן
אתמאודהמזכירה ,הזקן"בורבעב"מעשה

"מחברותשבפתחהצבועכמסיףהמעשה

בעודפרישות,חיימכולםהדורש ,! Hאיתיאל
שישזאת,מחברתגםבסוב.חיעצמוחרא

גזעניותוהערותמזהחברתיתביקורתבה

הערות,-שחורי·העורכנגדנוספות

-בן·ימינוהקוראאתמאודהמביכות
המתתשללמדיסדיסטיבתיאורמסתיימת

 r1 42 'בעמהמשך

ו~~י
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יב:ו:ך(

אחכה"בכנפותאחז"אשרו~
חלוייחווהלו'חרשיםשיריםשני

רצחנייהודה

משורריבראשעומדהלוייהודה , ..1111
מצדגםהספרדית,הזוהרתקופת " '" 11
היקפה.מצדוגםשירתואיכות •
ופיוטיםשיריםמאותכשמונהנמנועתהעד

אותוזיכתהלשירתוהחיבה .עטומפרי
בקבציםשיריואתשכינסובמעתיקים

בהםאיןאלינושהגיעוהדיואנים(דיואנים).
דומה •פיוטיואושיריוכלשיקיף ,אחדגם

שיריושפעתאתהדביקולאשהמכנסים
חדשותליצירותעדיםאנווכךהפזורים.

מקטעיאםלבקרים:חדשיםהמתגלותמשלו
כתבי·י.דשלמקבציםואםהגניזה
פרופימ"ובידיבגניזהאיגרותיוגילוי

מסעועליקרותאורהזורעותהמנוח,גריסייך
אדמתעלשכתבהשיריםועללארץ·ישראל

במחקריבוההתעניינותאתחידשומצרים,

וההיסטוריה.הספרות

התצלומיםלמכוןמרוסיההגיעלאחרונה
כ"יצילוםבירושליםהלאומיתשבספריה

<במכון A 11 39לנינגראד·פרקוביץ
אתמפרסםאנימתוכו .) 42637ס'תצלומים

לדיתהילהשיר ,בכ'לחזקלי'אטהשיר
איוב,אבוהמכונהאלמעלם,בןשלמה

משוררכתרים:בשני ,הלויכיהודהששימש,
השיר:זיר. 1הכבודלתוארזכהואףורופא,

 .הלוישלשיריומיטבעםנמנה ,מעלתומצד
ר'מעניינת.היסטוריהחזקילי'אסלשיר
'עבשפתיחתושירשיגראלמעלםבןשלמה

אותההלוי.יהודהלדילגרנאדהתערוף'
הנימוס,מחמת .בעירריה"להיהלאשעה
ר'לוענהאלמעלם,בןשלכבודומשוםואף
(נדפסשפתים''נופתבשירעזראבןמשה

מהדורת ,חולשיריעזרא,בןמשהר'בדיואן
צו·צח>.עמ'תרצ"ה,ברלין ,בראויח'

כתובלהיותחייבהמע.נהשירכמקובל,
שהוא ,השירשלחרוזובאותומשקלבאותו
בןשלשירוכשהגיע •לותשובהשמשמ

בשירעליוהשיבריה"ללידיאלמעלם
שלששירונמצאלבב.יחזקלי'אסשלפנינו

ושלושת ,כפוללמענהזכהמעלםאלבן
אח.דובחרוזאחדבמשקלכתוביםהשירים

משותפיםצדדיםקיימיםהשיריםשלושתבין
הםובמוטיבים.בציורים ,בתוכןנוספים:

היריעהקוצרומחמתלעצמםחקירהקובעים
'עבאלמעלםבןשלשירו •כאןבהםאדוןלא

שיומןשלבאנתולוגיהאורראהתערוף'
 , 11בנסבפרוובספרדהעברית"השירה

 • 542עמ'ח"אתשכ"א,ירושלים·תל·אביב

כהעדממנונודעוהלוישלשירוואילו
ב'מזרחאור(ראוראשוניםבתיםשבעה

תר"ץה'כרךאלמאליח,א'בעריכתומערב'
במלואואורהוארואהועתה .) 11 • 10 .עמ'

בתים). 40 (

השלםהוא:ומשקלושווה·חרוזהשיר
-בסוגר :> 3 (מפועלים-בדלתוהסוער:

 ם:-הוא·החרוזבפעלים. ,) 2 (מפועלים
עלמצביעהוהיאזוגי),תצורתשל(סיומת

והמהלל.המהוללשבשיר:הדמויותשתי
מעוצבתוהיאאהבה,שלהיאהשירפתיחת
הספרותיהתדגים<על·פיזכרבלשון

ר'לשבחיהפתיחהביןזיקהקיימתהערבי),
לנער·נערהאהבהזושכן ,השירבגוףשלמה

באוהבמספרתהפתיחהלריע.אהבהוזו
התואריפהאהובולפניהמתחנןצמא·אהבה
לתהילת ,המשוררעוברמכאןוקשה-הלב.

כתבהאתומשבח ,שקיבל·השירמגילת
 ,משיבבגדלרקמההמשוליםועיטוריההנאה
ר'לשבחיהשיר:שללעיקרומגיעהואוכאן

אותומכנההוא •מעלותיוומונהשלמה,
ימותשללחמהוממשילוממשחי'כרוב
סחהואשבעה.פייגדלשאורההמשיח
ובגעגועיוביניהםהכרותההאהבהבברית

אתזה,לעומתזהמציג,הואלראותו.העזים
סבלוואת ,בחברתוכשבילה ,בעבראושרו
עליוך wחוכיצד :בלעדיובהווההגדול
 .השחרבעלותממנופרידתובשעתעולמו
הנדודיםסבלאתמדמההואהשירבסוף
לזרמיולמיתה.כפולהגיהנוםלאש

גםתמיהות: ,מעיניוהפורצים·הדםדמעות

וגםבה,מתגוררהלוישיהודהגרברה,העיר
השיראליה.נפשונושאשהואירושלים

 ,לוהגדולההמשוררשאהבתבברכהחותם
 .בדרכואותותנחה

עםשיריםאלמעלםבןודאיהחליףכמשורר
 .אלינוהגיעולאהםאך ,דורומשוררי
נוסףשירכלולעזראבןמשהר'בדיואן
שלמהלדירמב"עששלחיחרד','לבבי
אתמהללהואובוקיא·קיב>:<עמ'ואחיו

וצדקתם.חכמתםתורתם,

ויראןהוא:מקורוירונו''יוניםהשניהשיר

-אוסוגרףהלוייהודה

 A 11פרקוביץאוסףבורג,פטרסנקט ,ריה"ל
גםלקויהבצורהנשתמרהוא . 51דף 44 \ 1

 T-S. n.s 191:43שסימנוהגניזה,שלבקטע
[הל]וי:['ליהו]דההכתובתרשומהגביועל

מןחדשים"שיריםבספרוהזכירוושיומן

אף .) 232עמ' ,תשכ"ו(ירושליםהגניזה"
ששיגרשיריםברשימתציינווילסקער

לארץ.
חמישהבןקצראהבהשירזהו ,עניינומצד

העבראהבתעלמתרפקהמשוררבתים.
האכזרית.האהובהמידיבסבלותיוומספר
שלו.המיית·לברואההואהיוניםבהמיית
ללאשחלףהעבראתמבכיםכמותןכמוהו
שלהאקרוסטיכוןרוח.קורתוללאטובה
התנועות.משקלומשקלו'יהודה',-השיר
היוניםשלההמיהאתמגלם'הם'השירחרוז
ואףהכתובת ,האקרוסטיכוןהמשורר.ושל
הלויבעלףתעלמעידיםוערבותוהשירנועם
המקורותשניעל·פיאוררואההשיר .עליו

מלמד'יונים'החוזרהפזמוןשלי.בניקוד
שימשהראשוןוהביתבחבורה,הושרשהשיר

החבורה.בניבפיפזמון·מענה

סנקטלספריה·לאומיתאמורהתודתי
 •.השיריםלפרסוםהרשותמתןעלפטרבורג
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.םזקלי~ט
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 ם:ד~~~י qל,ילחס~ןאס 1לע,;קרד~ע,~יק tiJיב fiJהףא 10
iJ הףא~ t ר~ l] דפ;תז~~~ q ~א;ה; ry ן~ב;תזl ם:~~~חףז 

ד:ם /o~ה q ~~~זקקףלאןע;ד;ליןד;ןי~,דיןא;זקןה:
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Jכ:ם fד~ד ה:ח.~ע,די~ה [lןא;ר/זק~יל; iJןןסליןה~זק~יל
 ם:~י.r.ד~;:ףה j"~זקכ;~חיק ל~,:ז 1 ףד~,י:1רףב fiJ "=lדד~ד~ה
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 ם:ו:~ ל~~ם ijנ;וה;מ;תלא:ס,מף;:קי ..קן:;~ים~ל ,,.~~ד.:דר 20
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:קיד:םמ; f:~ים~ןנ;יף ה~;·ך~ן~יר Qמ; fל.יל;ת~ף ך;נ~~
 ם:~;י ן;-;ת~ל:ל~שףן~אלאן~ז/קץןל.יל;ת:ונכה~זק~~הלא

25 ~ ry די~יןז~~י,י;ת~ry ~~דמ;/ יl] ו,~הiJ ן;ל;f ;ם:~ד~מ 
JJw דד;דר: Qif ם:~ן~ז:~ף ף;ס~~ תףד~;-ד~;:ףא~לף 
 ם:~ו:~ו:~ר w~זקןא;ך:ק,ר;ן 1ף~הע.י~יזקא;ך:~יסא;ךף:קי
ן~ר~נז~:ם ל~~~ןמףן ijזס,ר;; T ~זק:וטע.י~י;דבף~ם

ד:ם ry ~~דקעף~ם~דקעףלא 1/ !:ן~~ןח יי.r.~~~ל:,.ת;זקמף
 ם:~~נ;י~ל;ר nל,ר t ~מ;;נף~ית fר JJwנ;י~לל:לף~ת~ד~ה 30

 ם:~ /oדסףתר JJwידי,ךעף R1ע,די~פ;רר~;ה,ז~יר;תים fףד

JJw רf ל ץ~;ר~~ןמ;~יq ל;ש~ל:ל~ t ר~;ר f ם:~י~~יש 
JJw ס ל~~רw ע.י~יר~~~ n ;ר; ry ~-;ןד;ב ןw זקק;םנףל~ ry ~:ם 

 ם:~~ Q~ןאףה Rנ;ישףדד;ד;ףד~שך~י wע;זקןיםן:;ליא;~ר
:ק~ל:םנ;ןף~שר~הה, r ~כנ~ש~~ י~; 11:1דגזרנכ q ,,;די 35

 ם:~};~ ן~, iJ י~~ ?i~נזה ry1ה R ,עז,~,;יףם:ולףמ;~ינ;ן-;ן
 ם:ל;~ יכ;:~לליס ?t י.ל;~ 1 יכ;:~ iJ:וב~קך:;הי;םנ;ן:;הלא
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ודקקשה·הלבהאהוב,אתה-ונו'ליאט 1
שאבואעדובנחתבחמלהבי גז:;~המותניים,
במוסכמותהאהוב, •לפניך .ואשתחווה

קשוחאך ,ביופיוכמקסיםמתוארהשירה,

 •אוהבוכלפיואכזרי
הםנויורפותדקותמותניים-מתניםרפה

זה ,המשוררהציג •ביהערהיופיבאידיאל
כנגדהגופניהיופיאתזה,לעומת
·הלב.קשיחות

ה.יחב,שמואלעדה"כ-ליאט(פירוש)ליאט

בלבדהעינייםלךהתמכרו-ונו'בךשגו 2
טהוראניבאמתכיאפלטונית>,לאהבה(רמז
אבלחושנית;באהבההוגהשאינילפילב,

תרותשעיניימשוםעיניים,טהוראינני

 .אחריךונמשכותיופיואחרי
בןפירשיט.המשליעדה"כ-בךשגו

(ספרבזולתהולאבאהובההתעסקותג'נאח:
 .)'הגש'ערךחשושים,

ללקטלעינייהנח-ונו'לעיןהרף 3

כפירוש-<לבןושושן<אדום>ורדמיופיו
כביכול ,)בבהשיריםלשירעזראבן

אותםאסרהשהתורהבזה,זההםכלאיים
הצחיםלפניםהכוונהיט).יט<ויקרא

הוא<הנערהאדמדמותוללחייםבלבנףתם
זקנו),צימחשלאזמןכלאהבהאובייקט

 •וורדשושן :"אב-ושושןורד
בשירהמשוררכתבבוכיוצא •ערביהמוטיב

חתנים:

נ_ףנ;ול~ןן~יר};ו~רםס~ן;~ירןה R ~ ן;:~ה;ד
טו·טז),מים,אפיקיעל(יונה

היוקדתהאהבהאשאת-ונו'לחיואש 4
לחייךבאשלכבותמנסהאניבקרבי
והריניהלחי>ביפיהעיןלהזנת(הכוונה
הטבע.כדרךשלאבאש,אשמכבה
צמא·אהבהשאנישעה-ונו'אצמאהעת

צמאוני.לרוותמיםמקורבלחייךאנימוצא
ניגודיים:יסודותשנימלוכדיםשבלחינמצא
ומים.אש

 .לשוןעלנופללשון-אמצאהאצמאה,

מןלינקאנימשתוקק-ונו'מצה 5
<פניניםאודםכאבניהאדומותהשפתיים

 .פיךריראתכגחלתולוהטותאדומות>
למלקחייםמשולים ,והתחתוןהעליוןוחכיי

גחלים.בהםשחותים
מראה.נ"א:-מצה

אדמימות.אודם,אבןהוראה:משנה-אודם

 .ווישעיהעפ"י-ונו'רצפה
כןונקראוג'נאח:בןפירש-,מלקרחיי

כצבתות.הלעיסהבעתנקבציםשהםמפני
 ,)'חקל'ערךחשושים,(ספר

חתנים:בשירהמשורראמרדומהבצורה

מלקוחי /רצפיםשפתותיךאם
מלקחיים

כה·כך),מים,אפיקיעל(יונה

שתיבןמיטלטליםחיי-ונו'תלואיםחיי 6
שנילחוטיהמשולותהאדומותהשפתיים
ונו'מותיאבל .)גדהשירים(שירותולעת

בהאחומאתהקצףיצאאם ,שיעורו-

ימצאאזאוהשקיעה,כזהרורייאדימוופניו

ערבי>.(מוטיבמותואתהאוהב

הניירגליוןוהכתבתהילת-ונו'טורי 7
אלמעלם.בןשירשל

כג>.ל<שמותדרור''מורהוא-מורדרור
הנבחרוהוא •טהורמוראונקלוס:תרגמו

בראשהתורהאותוהעמידהשכןשבבשמים,

האיירבבופירשהמשחה.שמןשלהבשמים
ספרג'נאח,<בןטוב'ריחלושיש'שרףגאון

למזוגנהגובימיהם ,)'רומ'ערךחשושים,
הסברומכאן .הדיולתוךהמור·הנוזלאת

 .מורריחהנודפיםלטורי·הכתב
לעיטוריםדימוי-שרדרקמתרקמו

והםושירים.איגרותבהםשעיטרוצבעוניים

יקר.בבגדצבעוניתלרקמהמשולים
זהבחוטירקוםמשיבגד-שרדרקמת

 .)'דרש'ערךשםג'נאח,<בןוכסף

יםהנוהגבגדיאיזכזר-שרדרקמתרקמו
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1 ~ ~ 

 .)ילא(שמותבקודשששירתו
חוטיגוןהואערבים-ונו'לערביםדמו

הזהב.

 •המשיבדגון-צהריים
בןשלהנאהלכתיבתושבחהביתכל

הערבית.השירהמןשאולהציוראלמעלם.

שעשה ,חורבןבצלאלהוא-בצלאל 8
 .>ה·בלא(שמותהמשכןמלאכתשלבאמנות

הרמיזה.קישוטהמשוררהעלהכאן
שבצלאלאלמעלם,בןשלמההוא-שלמה

 .למלאכתוידיושואלכביכול

הצבעונייםהקישוטים-ונו'מגלהבפני 9
עולים ,השירגליוןאתהכותבבהםשעיטר

המתוארהאהובהנערשבפניהצבעיםעל
לבנףתהצבי:שלפניוצבעיהשיר.בראש
 .לחייוואדמימותשערותיוחרףת w ,עורו

זpחור ,לובן·הניירבאיגרת:להםמקבילים
 .העיטורואודםהכתב
ז:יא<במדברגווניםצבעים,-עיניים

טז>.איחזקאל

לאבניםהמשולהכתב-ונו'הכתבהוא 10
ב'הקדשה'למחרוזת.פניניםמעניקיקרות
עובדהומקבלופנינים,למחרוזתהשירמשול

אתדימוספרדבתקופת .לצווארו
למחרוזתכולווהשירלפנינים,בתי·השיר

ערבי.מוטיבזהאףפנינים.

המחרוזת,מכלהבחשאי-ונו'בלאט
מסוכנים,קסמיםבה,הצפונותבסגולות

מצריםחרטומישלהלהטיםמעשימעין
הרמיזה.קישוטכאןאףיא).ז<שמות

נגדכסגולהבמחרוזתהשתמשוהקדמונים
כשפים.

לשון-להטיילהטבלאטלענק,המעניק
 .לשוןעלנופל

הד~קשלמהר'הוא-ונו'אשרההוא 11
והבריותבקסמיוהלבבותאתלוכדבאהבה,
 .אותוומגפפיםמחבקים

יג.לחאיובעדה"כ-בכנפותאחז
 .לשוןעלנופללשון-ואחוזאוחז ,אחז

באהבהמשתבחהמשורר-ונו'ואומרה 12

שלמה.ר'לושרוחש
לאהבהציוריביטוי-ונו'צמקולא

טהושעעפ"יהלשוןפוחתת.ואינההשופעת
יד.

ג.והשיריםשירעדה"כ-ליודודי

כרוב·שמים,עלאעוף-ונו'ארכב 13
הידידים,אללבואואמהרלמרחקיםאדור
המוליכותרגלייולא ,לבואיערביםשהם

אותי.

יא.כבב,שמואלעדה"כ-כרובארכב
ח.נחתהליםה"כעד-נודוארחיק
המאמרדרךעל-ונו'ערביםדודים

ערבותאדםשלרגליו :)אגג<סוכהבתלמוד
אותומוליכותלשםשמתבקשלמקום .לו

<בתרגום>.

'ולה'.במקור:-ולא
שלמה.ר'הוא-ממשהכרובלרדוף 14

נחיחזקאל<עדה"כבמעלהרםאישעניינו
המלךנקרא'וכברג'נאח:בןהשווהיד).
חשושים,(ספרהרוממות'דרךעלכרוב
 .)'ברכ'ערך

כאדם-לשחקיםהמריא-ונו'עלהאשר
הגלגליםבחברתיכירנושמקומודגול

כיסהובעננו ,ענןמרכבתעל-והמזלות
השמש.אוראת

סעדיהר'כתרגוםעננים,הוראתו-כפים

טזמטוישעיהכבלגשמותלכתובים
ורד"ק).עזראבןעדותלפי(האחרון

אורוכיסהא.יטישעיהעדה"כ-ונו'עלה
לב.לואיובעדה"כ-

מאורעותלגבי-ונו'לקהלתמשנה 15
עליהםשקראלקהלת,משנההואהחיים
מהםלהתעלםמשתדלהואהבלים'.'הבל

אתומרבהמפרההגורלאךולשוכחם,
היסטוריתרמיזההואהביתכל .תלאותיו
(בראשיתואפריםמנשהיוסףולבנילקהלת
מאגב).

מז ,כתרגומו ,שאולמונח-הזמןבילדי
הערבית.השירה

עיניהיואורואלמלא-ונו'מאורילולי 16
(פירושאוזןלכלערבושמוכהותהבריות

דחוק>.גרהסו

לאורלדמותוחלילה-ונו'אמשיל 17
כאשראךמאורה.גדולאורושכןהחמה,
לדימוימקוםישאזשבעה,פיאורהיחזק

נו>.לישעיהעל<מיוסד

האדם,אויבת ,תבל-ונו'כנפךרפה 18
 ,כנפיוהמולתאתתק wללפניומתחננת

בחיקוכרופא.כשרופרסומושמעו ,דהיינו

נשתבשושמאקשה.-ובכתפייםמשרה

שהואבמשרה,מדוברמקוםמכלהנוסח.
 .כתפיועלנושא

חןלשאתמשתדלתתבל-ונו'תמצא 19
להתקיןהיאמציעהכניעהולאות .בעיניו
ערבי).<מוטיבפניהמעורעבורונעליים
המשפיל ,למשוררחוזריםהדבריםושמא
לפניו.עצמו

כ'קשהשתיארולאחר-ונו'לבבךירך 20
קרביו,עללחמוללפניוהואמתחנן ) 1 (לב'

מעייםשהםלפי ,באהבתוורוגשיםהסוערים
רמזיםתהומות.שלולאודםבשרשל

כ.לאירמיהיז:עזתהליםלכתובים

הומיםלביקירות-ונו'לבביקירות 21
מזןיתירהיט).דירמיה<עדה"כלך

לרחרחאלהאיןבערבית).'בל'(כהוראת
חברותוהאהבהבריתלוחותאלאבשר

מכתבכמועליהםחרותושמך .ביבינו
טז>לב<שמותהבריתבלוחותאלחים
עפ"יוהגהתיבלוחותים'.'רוחות',במקור:
העניין.

לשניים.נגזרלביבאהבתך-ונו'הלב 22
ושמא .גזריוביןצועד ,באכזריותךואתה,

לקייםכדיהכתריםביזעוברשהואהכוונה
הברית.

יח.לדירמיה-עדה"כונו'כתריובינות
בלב'.'בלב,במקור:

החברה, •לילותיזוכרנ-ונו'בךאזכור 23
כלבנףתהאירוכיצד ,במחיצתךשעשיתי
והימים, .)יכדשמות<עדה"כהספיר

קרירה.כשולישחוריםהפכו ,בלעדיך

הקץאתרואהאיני-ונו'אמצאהלא 24
הטובהבימיאזאךלילות.שהפכולימיי

במשךלילהחשכתהייתהלאבחברתך
כיום.האירושהלילותמאחריומיים,

התנהלכשזמני-ונו'זמניבהיות 25
החמהוגלגלרדודה.נוזליתכחמאהכרצוני
היוצר.שלהאבנייםכמוסובב

l] וכסאיובעדה"כ-~ה. 

המסעשלהקשההשעההיא-נדודשחר 26
הידידאובהכשהאחו ,בשחרוהפרידה

אוהביהםאתומניחים ,נדודמרחיקים

וגלמודים.שוממים
לנדודיםהמשוררקללת-אופליקחך

 .)וגאיוב<עדה"כ

לאוהבשהותתהאלמען-ונו'ובכבדות
שמות<עדה"כויעואובאהובתועיניולהזין

כה).יד

הפרידהשחרשלהאור-ונו'אורךכי 27
תועלת,מההמשורר.שלעיניובמאורמחבל
שלמה.ר'שלשמשומאורלעפעפיואפוא,
הכתובכתרגוםותועלתהנאה-כשרון
י.הבקהלת

לעינישנגרםהנזק-ונו'גנבואם 28
ומרובעכפולשלמהר'שלמאורוהמשורר

ממעגלותלקוחהציור .ממנוההנאהמן
כבלז,נא(שמותועונשהוצאןבקרגבינת

 .)ג

עיניהפרידהבעת-ונו'ישתוממו 29

הזורחת.השמשאללמזרח,נשואותהמשורר
מאורליהנותעיניושנפקחובטרםאך

דמעותנהרישנימתוכןנבקעוהשמש,

הפרידה.מצער

 .)הסגישעיה<עדה"כיסתכלו-ישתוממו

לומצטיירבכייתובעת-ונו'אבכה 30
החושפתככושיתהלילהבאפלתהשחר
ערב).משירתשאול<דימויהצחורותשיניה

הציפוריםרינת-ונו'זמירותונעים 31

דודכנגינותלאוזנייםחיתהעריכהבבוקר
נמשכהורינתן ,ישראלזמירותעיםב ,המלך

האפלהמעטהעלגברהשחרשאורעד
זה<אףבגדשקורעיםכדרךוקרעובשמים

ערבי).ציור

המתאמץהשחר-ונו'כאדמונישחר 32

 ,ממנוהחזקהלילה,עללגבורכוחותיובכל
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הלוחם ,האדמוניהנער ,לדודהואמשול
מב>.ד ,יזא(שמואלהבינייםאישנגלית
שוםעללדודנמשלהמפציעהשחרזוהר
סףעלהעומדהלילהאדמוני:שהיה

שהתייצבהביניים,אישהואהיוםממשלת
חליפותשלהציודמערכות.שתיבין

מוטיב-צבאותשניכמלחמתוהיוםהלילה
אתלייהדהמשודדוכשביקשהוא.עדני

וגלית.דודבמלחמתהלבישוהדימוי

מאידשחדהיהזהאמנם-ונו'שחד 3 3

תוגתבגללמשחודחשךבעינייאבל
השחרלישיהיהבמקוםועו.דזאתהפרידה.

ליעקבבדומהמלאכים,שלמחנותלשני
לדבנעשההוא ,)גלב<בראשיתאבינו
'מחנים'כילזכורויש .)חיג<הושעשכול

יעקבשלובפרידהבמסע,קשורשבתודה
מחנהעםופגישתולארץחוץמלאכיממחנה
לקראתושבאוישראל,ארץמלאכי

עד>.פרשהסוףדנה,(בראשית

 .עלישעומדיםשעההמצב:וי"ו-ועלי 34
הנדודים.מלאכי-נדודשדפי
והדברים'מלא~·לנגדגםאפשר-מלאו

 ' .נדוד.'ל'שדפיחוזרים

לג.לישעיהעדה"כגיהנום.-תפתה 35
גיהנום.יונתן:תידגם

'ולבילכתובסעדיהד'כפירושדע,-דאה
סז>.א<קהלת ,ודעתחכמההדנהדאה

הערביהפתגםעפ"י-ונו'נודך 36

אכ'ו<אלפדאק ,המוותאחי'הפירוד
אלמות).
 •לובזבראשיתעדה"כ-ונו'יעקבני
לי.נתחכםדש"י:פירש
התיבה.הוכפלהבמקור-הזמן

המשודדשלענן·בכיו-ונו'נודעהלא 3 7
לדוב,כגשמיםנספי·דמעותהזילכשנבקע

דמהבקהלנודעולאבחשאישהיהובכיו
 .)חסר(ישעיהאגליםלבכי

ותרגומו>.יאחגי(דאהגשמים-טללים

בספרותגרגרהשלהעברישמה-ומרן 38
מלאך.-כדובהביניים.ימי

נא.המשליעדה"כ-ונו'נוכח 39
-ונו'דמיאין •דרכךה'יצליחהכוונה:
בליזורמותענני·עיניישלהדםדמעות
הנילוס.למימיבשפעןדומותוהןהפוגה,
קרוע,מלבבוכההואכביכול-בדילדמי

נפוץ<מוטיבלבובדםמהולותוהדמעות
והספרדית).הערביתבשידה

לימיןשתפנהבין-ונו'והשמאלהימין 40
לךהמרובהאהבתי ,לשמאלשתפנהובין
 .בדרכךאותךתנחה

 .אהבתו :במקור-אהבתי

~רוב,יונים

מימיהםזב~משאביםכלעלכהם;כמוניידונ~,יונים
T T • ""T -T -:-• -•• •• :• 

,;נים

~י~יףםלף ry:;כי ,~די~ ן~~~;הן~ ry~לאסןכ~:~ים:ןלהו~ים
יונים

בשמיהםריחעליעבדיונתי/גםרדירודיואזכור
:•: T • • •• -• T -- T - T T - • • : •• :• 

יונים

לד~יףםגו~ל~ין:;כי~לבות 1,ךב ry ]י[~י~סשו~~תן~ים
יונים

~סםל:ש lל~יא:;כי~~ןה ~יר;.~~ע.י~:ך~ת~י gס
יונים

H .,.. 

;:i 

(פירוש)ירונויונים

ליונים.חוזר-ונו'כלעל 1
מים.מהםששואביםבודות-משאבים

'משאבים.'עלמוסב-מימיהםזכו

ויגוןצעדמבסאתהיוניםהגות-הוגים 2

דד"קפירשיא).נסיד:לחישעיה<השווה
לקולהוגותהיוניםוכןהאחרון:הכתובאת

יללה.
בהםנתמלאושלא-חמדהבלאהלכו

נו>.נאבהימיםדברי<עדה"כמאווייהן

 ,פירודשלסבלועל-ונו'פירודוזמן
ימים.באותםשאירע

'אשד.'בהודאת-כי

 .לידודיהמור'צרודעדה"כ-ונו'דודי 3
יג).אהשירים(שידונו'

 .לשוןעלנופללשון-דדי ,דודי
כי.יעןנ"א:-גם

האהובהשלכינויה-ונו'שופכתדמים 4
והספרדיהערביהמוטיבעפ"י •בפיו

החושקלבאתקורעתבאכזריותהשהחשוקה
 .דמואתושופכת
אשים.בגניזה:'השיב.'במקור- ]י[השיב

והמשקל.הענייןעפ"יוהגהתי
'אשד.'במשמעות-כי

s ה.והשיריםשיד-ונו'הסבי

מתוכםפורציםאריות-מהםולישלביא
החושקיםאתלטרוף

 13מעמ'המשך

בקשיימתמקדמצאלחהסלמאןשלמאמדו
אלמשפה-כאחתושידהפרוזה-התרגום

המילוני,הדמיוןבשלדווקא"אחות",שפה
הואהשתיים.ביןוהתחביריהמורפולוגי

ביןכ"מתווך"המתרגםתפקידאתמדגיש

·דומות,שונותתרבותיותמסודותשתי

באמצעות ,ולהפעיללעצבעליושמוטל
אישית""פניםתקשורתשלמכשיר ,תרגומו

אישית'.'"ביןדקולא
המשקעיםאלבמיוחדבהתייחסו

בספרותהאיסלאמיים,הדתיים·היססודיים
ההשקפה,אתמביעהוא ,זמננובתהערבית

המקוריהטקסטשלהמיוניתשעבירותו
ופרשניפנימיתרבותיב"דיאלוג"מותנית
הכרתמתוךהתרגוםלביןבינואמיתי

<עיין .יחדגםה"דומה"עלומאבק"השונה"
 .) 21 • 11עמ'

פולמסנייםותוכןבנימהקובעשנידדאונן
אלבעיקרהמתייחסבמאמרו-מובהקים
י;פהפלסטינית,הערביתהספרות

שוויוןקייםלאהזאת"בטריטוריה"
אין ,לדעתותרבותית.מבחינההזדמנויות

עלהמעידיםסימניםשוםכיוםלמצוא
שלהספרותיתהיצירההפיכתתהליך

תרבותבחיקהפלסטיני",הלאומיה"מיעוס
לגיטימיתלשותפההעברית,הדוב

שלהספרותיתהיצירהבתהליךומשמעותית
שלוגילוייםשונותהתבטאויותכנגד •זו

Wishful Thinking עלהאחראיםמצד

ביוצריםדואההוא ,בארץהתרבותיהממסד

עדאיצ'הנעיםמסוגהתפר"קו"עלהמצויים
שהופקעהב"עבדית<הכותבשמאסואנסוך

מוחלטים"דופן"יוצאייהדותה")ממנה
 ,בישראלהפלסטיניתהערביתביצירה
שלה,הפואטיקהאתכללמייצגיםשאינם

החברתייםמשורשיהםמנותקיםבהיותם

המעדנתאלהסתגלותםמכורחוהלשוניים
הדוב.שלהלשונית·תדבותית

כילקוות,אוליניתן ,דברשלבסיכומו
בדרכהתדרבןזווחלוציתחשובהאסופה
וגםעקרוניחינוכי·תדבותיעמדותלשינוי

נטולל"יםביחסמעשימול"י-ספדותי
ספרותשל ,הערביהדימויכלשוןהחופים",

חינהכהשעדספרות,ובהווה,בעבדשכנינו

הקוראים.דובעבוד"נעלם"בגדד
הסברתיבמאמץ ,כמובן ,כרוךזהשינוי

בהרחבהזהבכללועצום,ולימודי
הלשוןהודאתשלומחייבתמשמעותית

התיכונייםהספדבבתיותרבותההערבית

מקצוענימתרגמיםקאדדובהכשרתבארץ

משאביםהשקעתמאשדפחותלאורגיש,
"סערןפרויקטבבחינתמיוחדיםחומריים

 • .דברלכלסיפוח"

מקרם:מראי

היהודית-ערביתהבעיה-שורשיםלהמן: 'זעיין: ) 1

תש"ג.מס,ראובןהוצאת :בחינוכנו

 S.D GOITEIN: "JEWS AND ARABS ";עיין: ) 2
1955 ; SCHOCKEN BOOKS; N.Y 
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 ~ ~ 1--- :ם,י:ו(
בונואללואיסשלבסרטיוחרת
מרבץחיים

' ::j ~ 11! :~~?~~ ב ה~:~~מל~) 1ל~:ו~:~~ 
חודקניליווי ,ישןלחןנגינה-
איןמקסיקאית.עוניבשכונתחייםלתמונת

מהכותרותאבלמלים,לשמועיכוליםאנו
- Dios nunce muereנקראשהשירעולה

H מתאיננולעולםאלוהיםt H עללחשובקשה
שללעבודתוביחסיותרסובהמימרה

בונואל.
 .חיאיננואלוהים ,גמורכופר ,נואלבועבוד

מפנילמות,יכוללאלעולםאלוהיםאדרבה,
ועבודלחיות,קודםצדיךהוא ,כךשלשם
מעבדחיהיהלאלעולםאלוהיםבונואל
הוא ,וכךאליו:שלנוהניאודוסיתלכמיהה

מביעזהבמובןזה.צודךשיימשךככליחיה
מזהיותרעמוקמסדהמקסיקאי-הישןהשיר

כשימחה,מעורבתבאימהשסעןניטשה,של
האל.לרוצחיהפכובני·האדםכי

 ,נואלבושלבסרטיועקבינושאהדת,אבל
"נושאועד ,) 1.929 (אנדלוזי"מ"כלבהחל
מןאישיתיותרהיא ,) 1977 (לתשוקה"אפל

אלוהים,שלעיל.ההומניסטיתהתיאולוגיה
הואבונואל.בסרסימאודחייםוכנסייתובנו

עלשונותבפרודיותאותםומחייהחוזר
מתרכזהואהשלושה,ומביןהמתים.תחיית
בבן.בעיקר

בסצינהמסתיים ,) 1930 (הזהב""תורהסוס

יוצאתמתנודדיםנוכליםקבוצתבה
עשריםל"מאהבבירורהמתייחסתמאורגיה

לעזובהאחרוןדה·סאד.שלסדום"שלימיה
 .ולבביחייכןישוחיברגיההאודאת

בהסצינהמבוימת ,) 1961 (ב"וידידיאנה"

"הסעודהבנוסחקבצניםכנופייתחוגגת

אתלחדדכדי •ליאונדדושל Hהאחרונה
שואגהנדלשלהמשיחנשמעהנקודה,
עלשניות,למספרקופאתוהתמונהברגע,
הרמזאתקולטיםשאנחנולהבטיחמנת

(המביך>.

שלבציורהוזהזונהמסתכלתב"נזדין"
מתפלל ,עצמונזוין ,הכומרבעודהצלוב,

צוחקלפתענדאהשבציודהצלובכלסינית.
 .לויפריעקוציושזדמבלי ,לבובכל

הרבהזובבדיחהבונואלהשתמש(למעשה
בכתב·עתשפיוסםפרוזאיבשירקודם

 ,) 1969 (החלב"ב"שבילסודיאליססי),

במורדרץמתרגז,מתבדח,ישודואיםאנחנו

המהווה ,זקנואתלגלחמאייםואפילוגבעה
הואמקובל.ייצוגבכלשלוהזיהויסימןאת

מדיהכאשדוהקצףהקערהאתמכיןכבד

יותרסובנדאהשהואאותוומשכנעתמגיעה

 .בלעדיומאשדזקןעם
הןהאםשכאלה?תמונותנפרשכיצד

המהוססהקודשחילולאת ,אולימייצגות,
שהואכפיאתיאיססכהשאיננואדםשל

אותוהאלידיעלרדוףלמעשהוהואחושב,
להחזירלנוצריםנוחזהיהיהמכחיש?הוא
יכוליםהםשאיןאלאלמוסב,בונואלאתכך

"תודהבראיון:פעםאמדהואזאת.לעשות
אתבילהוהואאתיאיסס":שאיננילאל

עלבחרסההאחרונותחייושנותעשרים
לראותולאנשיםגדםשזהמפני ,זוהעדה

למרותכ"נוצדיאובלתי·מודע"כ"נוצדי
לפרשאי·אפשר ,אופןבכלהוא",אמונותיו

באמונה,מכוונתבלתיכהודאהזוהעדה
ולאברצינות),נאמר-לאל"("תודה
-אתיאיסס"ןי<"עדישלה,צוהלתכדחייה
להביןשישמכאןחמוד).פניםבסברנאמד
הןהנוגעתהאמונה,עלכבדיחהזוהעדה

כוחניים,לאתיאיססיםוהןדתיים,למאמינים
לאלוהיםעוזרותהמרובותשמחאותיהם

בעניינים.להישאר
גםאירוניתתכונהלייחסיש ,לדעתי
עלכי ,נואלבושלונשניםהחוזריםלאיומיו

השמיעאותםהכנסיה,לחיקיפולמותוערש
 ,לכךראיההאחרונות.חייושנותבעשר
היהבהפעםבכלכישלובעדותונמצא

מחשבתונישאההכנסיה,אללחזור"מאיים"
נסיו ?jאיחוזה ,ביותרהוותיקחברואל

 ,פניוארשתואלמושבע,קומוניסט , ן;ק~~~
 ,האחרוןשברגעזועריקהעללכשישמע
"כךמסביר:ובונואלהתבונה.משורות
כשנשבעתיבראשונהפעמיים,אהיהשאדור

בדיחה",מזהכשעשיתיובשנייהלשווא,
מספרחברומתבונואלשלצעדולמרבה
לפניו.שנים

בסוסיולראות ,עקביבאופןסירב,בונואל
מןמוטרדהיההסוףעדקודש.חילול

האנטי·ממסדיאליו:שנדבקהסטריאוטיפ
סרטלעשותהיהיכולשלאהאיש ,הפנטי
קשהלאכינדאה ,ואכןבדת.להכותמבלי

בפרובוקציותזולדעהסימוכיןלמצוא
כדוגמתאו ,לעילכנזכר ,שלוהבוטות
והופךהנפתחב"וידידיאנה"הצלב

זהשסכיןלבלשיםחשובאמנם, .לעט·סכין
כאלהרבים .נואלבושלהמצאהאיננו

אותומשלבפשוטהואבספרד:מצויים

ולבדוקלהמשיךכדאיזאת,ובכלבסרסו.
הקודש.בחילולההאשמהאת

מחילולמשהושיש ,כמובןיודע,בונואל
מזה,וגדוע ,דה·סאדעםישובשילובהקודש

הפיקטיבי<הרשעבלנגיסרההדוכסםע
טועןבונואלדה·סאד),שלהראשון
ולאפוליטיתאומוסריתהיאשהנקודה

הנשקהיא ,לדבריוהשעדודיה,תיאולוגית.
וברוחהחברה,נגדביותרוהמועדףהבדוק

להשקפתוכניסויולאבה,משתמשהואזו
אתמסווהזהויתוראבלהדת.עלהאישית
בונואלשלהאובססביתההיתולתכונת
לגביהעדותיועלחלהדבראותובדת.

כפירה.

היאדתי.ענייןאיננה ,נואלבומציעכפירה,
מתחרהישבומקוםבכלעולה

בסוציולוגיה,למשל-לאורתודוקסיה
לכלמעלאךובאמנות,בפסיכולוגיה
 ,מתנגדידיב·מאמיןהואכופרבפוליטיקה.

לא•מאמין", Hמסתםיותרהרבהמסוכןשהוא
זהדתית,בכפירהעוסקהחלב""שבילאם

 ,לדבריוזה.תחוםמכידשבונואלמפני
באותהמטופליםלהיותיכלואחדיםתחומים
המידה.

"שביל·מה.במידתגןהרבלתימשהוכאןיש
המשקףבסבלנות,שנרכשבידעמלאהחלב"
לאדתהכנסיה.אבותבכתבידבחיטוט
להציעלבונואלשישמהדקלהיותיכולה
 ,מדיהרבהעולההנושא .מקדיבאופן

 ,בסרטיוחיאלוהיםמדי.מסדירותובצורות
כינדאה,ליבהם.מתמלהיותדחוקוהוא
המושגאתבונואלשלבתפיסתוצדקיש

אתלפרשכדאי ,אכן ,זוובדוחכפירה,
החלב","שבילהסרט
ואנחנוומאבקים,אירועיםלומציעההדת

באותהוהאנלוגיות,הפירושיםאתמספקים
אתלהמיריכוליםשאנחנוהמידה

החציקפקא,אצלהאיומההביודוקרסיה
סוגיבכלחבדת·ביטוח,שלוחציכנסייתית
המוכרים.המימסד

משמעויותעצמםהדתייםשלמרכיביםברור
פרוטסטנטים,ועבודקתוליםעבודשונות
שאינםאנשיםלגביעוד·יותדשונותוכמובן

ללאהושפעה,בונואלשלהשקפתונוצרים.
עיויש·ספדבביתלימודיומשנותספק,

בסרגוסה.

לאאגב,דדך ,ובספרדבאיטליהלקתולים
אמצעעדבונואלשלבסוסיולצפותהותר
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שלחששעלשמעידמה , 10ה·שנות
 ,בסך·הכולאבל .מבדיחותיוהכנסיה
עבודתואתמוצאיםפנסיים,שאינםקתולים

מאשרמזעזעתפחותבונואלשל
אבל ,זלזולכמובןזהועבורםהפרוסססנסים.

הפרוסססנסיםמשפחתי.סגנוןובעלאינסימי
יותר.רבהברצינותלזלזוללהתייחסבוסים
"כפיוחיילכפירה.אותנומחזירהדבר

Blaspheme לידיבאה ,המילוןכהגדרת
ב"ניסוילא·דתיים",ביידיבודיםניסוי

יכולבובואלובייהשמצה".החילוניות"
הדיבוריםמאשמתבקושיאךלהתחמק

כתיבתגםכוללדיבור<אםהלא·דתיים
עובדתאבלשחקנים>.וי'ובימתסריסים

ומסובכתעקיפה ,לדעתיהיא,אי·דתיותו
השמיץלאלעולםהואד·עם·זאת nי •יותר
-אליוקרובההייתההיאבדת.זילזלולא
היהעצמוהואמדי:סובאותההכירהוא

הואעושהשבונואלמהמעזבונה.חלק
אוהשמצהניסויאיןובכךהדתעלהתקפה
כי-חסידיו>שיאמרומה<למרות-זלזול
 •כבודבהשישלהתייחסותאם
חולה,רעההגבלה,היאבונואלעבורדת

יותרהרבהלשאתנאלצהשהאנושותסירס
אישב"שמעוןבמיוחדבולסהדבר •מדי

קדושנזירבוקצרסרס ,) 1965 (המדבר"

הצלחה,מאודובמעסנואשבאופן ,עמודועל
מנתעלרק ,בשרותאוותאתלהכניעמנסה

השסןאחרי ,דברשלבסופו ,להיגרר
מושלם.אינואישניו·יורקי.לדיסקוסק

קולותאומרים ,במדבר"חופשיייהשסן
מגלמתאותהאשההואוהשסןבסרס,
וירידיאנהאתשגילמהמי ,פינאלסילביה
שמעוןאתמחפשהשסןקודם.בסרסהדתית

השסן.עסקיהםשאלהמפניאותו,ומפתה
למדברמגיעהשסן ,יותרמתוחכםובאופן

 ,כלומרצעמו.שמעוןשלפעולותיובעקבות
קדושתולתוךהמתגנבותוגאוותויהירותו
כאןהופךנואלבו .למדברהשסןאתמושכות

הגדרתאתמקבלהואפיה,עלהדתאת
אתלהאשיםמנתעל ,יכופרבללחסאהדת
יכולתהחסא.שלבעידודועצמההדת

וניתןלאנושישמעוןאתהופכתשלוהדיבור
לסליחה.
אתלקדושה,הפיתויאתמביןבונואל

עצמושהואולמשמעת,לסוהרשאיפותיה
הואהפיתוי ,לדעתו ,אבל •מעריץ

שללאמלאכים,שלמתחומם ,על·אנושי
שואפיםוירידיאנהוגםנזויןגםבני·אדם.

להוציאוהעולם,אתולפשסלהחליף
שבהןוההזנחההבצעהמיניות,מתסבוכת

אפשר ,גופם"על"נופליםשניהםשקוע.הוא
נזויןהמינית,פגיעותהעלוידידיאנהלומד:

הרגשותקיימיםעצמובקירנו .כיבהיווכחו

תיאוריות.לבססנהגשעליהםהמסדבכים,
כמובדיוקאנושייםשהםבכאב,לודמים,הם
אחד.אחדכל
יותרלמעסהופךבונואלשלהצוחקשיו

מפני ,אנושיהואשגםמפניצוחקהואנסבל.

האווילילחיוךגבלמרלהיותיכולאינושהוא
הבדיחההמוכרת.האיקונוגרפיהשלולכאב

הריצההחלב",ב"שבילישרשלזקנועל
וכמרבןתפיסה.אותהאתמבסאיםוהכעס

יישומיםרקהםאלהשבכפירה.דברכאןאין
ההתגלמות,דוקסרינתשלמפתיעים
הצלוב.מןאנושיותשלמידההדורשת

נגיעהעדייןזוהיאבלויפה,סובזהכל
אתמחמיציםאנחנומדי.ורגישהחלשה
שלהאובססיביתבהתעניינותוהעיקר
האלעל·ידירדוףהואאיןאםבדת.בונואל
אותו?רודףבעצםמהמת,איננושלעולם

-תשובותשתיישלדעתי,לכך,
השנייה.אתאחתהמשלימות

על·ידינרדףסוב,סוריאליססככלבונואל,
אלהעולםהתפשטותעל·ידי ,המסתורין

 ,מתמשךמסתוריכנושאלתבונה.מעבר
וקוסמתבמסתוריותהמפחידההיאהדת

לבלתינדלהבלתימקורוהיאכאחת,
אבלבכפירה,עוסקהחלב""שביל •מוסבר

נוצריותתעלומותששסביבבנויהוא
טבעוהרוע,מקור ,ישוסעודת-גדולות

החסדבעייתהקדוש,השילושהצלוב,לש
לצססאםהבתולה.ומסתוריותהרצוןוחופש

"בחוסרמלאהשהיאהרי ,ויסגנשסייןאת
יתר".הסברשלשפיות
"שגופוהפונדקאימעיראומר"תמיד"אני

שהארנבתכפיהקודשבלחםכלולישולש
לניסויהתייחסותכנראה-בממרח"כלולה
וינסניססישועי .-16ההמאהמןכפירה

בעיית<עלחריףחרבותבקרבעסוקים
טענותמסיחיםהחופשי>,והרצוןהחסד

דחיפותתוך ,השנינגדאחדתיאולוגיות
פשוטה!חולשההואקודם"רצוןוהדיפות:

שמחשבותייהזדמנותבכלמתנסהאני
ושחירותילשליטתי!נתוניםאינםורצונותיי

תעתועים!"חזיוןאלאאינה
-דדדלה )tפרנציסקו ,מעידזוסצינה
 ,במיוחדנואלבומחבב ,חברגםוביוגרף
נכרכיםרציונליוהבלתיהמובןמדוע.וברור
שלסיבווזהו ,בשניאחדוקומיפיזיבאופן

הסכמהפירושואיןבונואל.עבורהמסתורין
חליםשלאתופעהשלמעורפלתקבלהאו

שבירה.נקודתשלניסויאלאחוקים,עליה
לקצהמגיעהעצמההצלילותשבוהשלב-

לארנדלהברנואלפעםאמר"ראה"יכולתה.
היה ,מזמןשמת ,ביותרבהסוחברי"אם

ושורףבאצבעובאוזניגענו ,לפניימופיע
מאמיןהייתילאזאתבכלבמקום,בוארתה
רקהייתי ...הגיהנוםמןאלייבאשהוא
מסתורידברעודלפניךהנהלואיסחושב,
מבין".שאינך

"צוק-כינהפכרהחרקים,שחוקרמהזה

תמידבונואלשלושדמויותיוהלא·ידוע",
 ,זו"קרול"רובינזוןסתרבגיד •בונתקלות
גוריםלהמליטקרוזושלחתולתומצליחה

חתוליםאין-זוגלבןסימןשיהיהמבלי
רקס, ,בכלבומסתכלקרוזובסביבה.אחרים
תוההאותולשמועכמעטיכולהצופיםוקהל

ר·כך nאהחתולה.בעיבורחלקלוהיההאם
ארשתפניועלמעלהקרוזראתרואים

שומעיםואז ,זרבתזהאמרןחוסרהמביעה

 " ..באי,מסתוריןהרבה"ישאומראותו
משתמשתנואלדנואליבאהדת ,להבנתי

היאזהובמובן ,אותנולשעבדכדיבמסתורין
הבורגנית.האידיאולוגיהשללשלוחההפכה
פשוטעלינושאלות.לשאוללנואסור

לואיסשלהלבנההמלכהכמולהאמין,
לפניאפשרייםבלתידבריםבשישה ,קרול

 ,נואלבועבור ,המסתורין .הבוקרארוחת
הכלוב.מןלצאתהדרךזוהימשחרר,
הצנועותשציפיותינושאפשרההוכחה

 .ורססיבאופןהפוכותאומופרזותתהיינה
וסוסיוהדברים,מהלךזהלא ,הצערלמרבה

אלהבסוסיםזאת.משקפיםבונואלשל
ונטבחים,מותקפים ,בחולנקבריםאנשים
עמדתהשפלה.אומאסר ,לשיגעוןנתונים
גדמצ'י:שללהמלצתומנוגדתבונואל

אבלהאינסלקס,'שלפסימיזםולאאופטימיזם
מהשללפחות ,הרצוןשללאאםפסימיזם,
 .כמעשישמוערך
 ,העברידיעלרדוף ,ונואלשבברורלבסוף,
עדרתחינםהדתנגדהחוזריםומאבקיו

זה ,הישןהסדרהיאהדת .לכךמובהקת
הדתונואלבעבור .תמידיהיהואולישהיה
הבלתיהסדרשלביותרהבולסההיבטהיא
צעמה,אתרקלאמייצגתהיאובסוסיו ,רצוי
חונקתבקביעותהמאופייןדברכלאלא

בונואלכילרמוזבכוונתיאיןרצויה.ובלתי
גיה.נוססלאפילואואשמה,אוחרסהאחוז

שלוהתיאורסיהאופטימיזםלמרות ,לטענתי
מכלאבריחהלתארמסוגלהיהלאהוא

עריצותעללהתגברלקוותהדורות.
מסרותהןמעולה,להשתחררההיססוריה,

ולפרקירב,בקושיבאינטלקטלהשיגשניתן
שלזהסרג ,אופןבכל .מאודקצריםזמן

מושג.בלתידברהואחירות
ביקורתואתמסווג ,ישועין~אלה, ttמנואל
חוסרשלקיצוניכ"מקרהבונואלשל

בונואלאתלקשורבכךשישכמובןתקווה":
הנוצרי.המאמיניםלקהלמתוחכםבאופן
נואלבוכינראה .בגודבריםישזאת,למרות
קתולישיכולכפירקהקתוליותאתשונא

סרסרבוהאופןאת ,בכךומזכירלשנוא,
בורגני.שיכולכפירקהבורגנות,אתשונא

שאמונההנוצריתלתפיסהעונהבונואל
המוותשלאחרהחייםהבטחתעלבנויה

ומלגלגתמפולפלתעקשניתבהיצמדות
 ,מזרן ,מיןהחיים:שלהמיידייםלמרכיבים

איןשממנווהמרות-פחדצחוק, ,צער

כפיחינם ,אחרוןבחשבוןהחיים,תקומה.

לאברנואלאזימזה,יותרבהםישאםשהם.
בסוסיו.זאתולתארלראותמסוגלהיה

על·ידילעולםהמוצעתהתקווה ,לתפיסתו
מסוגליםנהיהשלאייתכןשקרית,חינההדת

לצמוחיכוללאס;בכל ,אךממנה,להיפטר
כמה ,אולי ,מלבדבה,מהמאבקאוממנה

 •.ונואלבשלסוסיוכדוגמתאמנותיצירות
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-בנייןכפועליהמליםסומק:רוני
נמוסךהאהבה

בסריעקב

משורריםכמהשישלךאומראם
החרשהשיריםלספרמצפהשאני

אוישמחזהביניהם,אתהוכישלחם,
אותך?יפתיע

שכלתחושהלייש .מאודאותימשמחזה
אתיודעשאתהמסעשלמסויםסוגהואספר

הואאיפהיודעאינךאבל ,שלוהזינוקקו
יסתיים.

והנועליםהראשוניםהשירים
משמעותיים,כללבררךחםשבספרים
שלמאמין"ח"אניאתמבטאים
פתחתמרועארס-פואטיים.-המשורר

האהבה?ובמעשהבבנייןשעוסקבישר

גםוארס-פואטייםשיריםישבספר

 ,פרטיביקורכרטיסלהציגרציתיחברתיים.
כיארס-פואטיפיגוםישהזהבשירגםאישי.

מנופחיבנייןכפועליהמליםאתמתארהוא
בוישאהבה,שירשזהלמרותשרירים.
מלים-ארס-פואטיתארכיאולוגיתשכבה

פיגום.עלשמטפסמשהו ,בנייןכפועלי

המלים,כנגרטענהלאשזאתמביןאני
 ...כ"עו"ברות"מתוארותחן

הערצהביישלכןגבהים,פחדישליכמובן.
מתחילזה ,אבלפיגום.עלשמטפסלמי

שירייתרציתיבאהבה.ומסתייםבאהבה

כדורמאשרנותבכדוריותרתהיההפתיחה

להרוג.שיכול

לפעמיםבניין,עבורה,-חזההשילוב
מכניקהלפעמיםטכנולוגיה,
ו? ?jזהאצלך.ר;_ךחוארוטיקה,

הטנגואתראיתיאיפהחושבכשאנילא.
באחתנזכראנילארוטיקה,עבודהביןהזה

בבנקשליח-שעשיתיהראשונותהעבודות
בדרוםהרבהאזהסתובבתי .וחיסכוןהלוואה

שהם-במוסכיםעוברהייתיתל·אביב,
קירותעל .הגריזבשפתמדבריםתמיד

ברגיםסידרועליהםהמדפיםלידהמוסכים,
מעמודיתמונותהיואחרים,רכבואביזרי

בהתחלהלינראהוזה ,פלייבוישלהאמצע
שאזלהיותיכולאפשרי.בלתישילוב
האהבהאתלהורידשאפשרהבנתי

למוסךגםאלאלכבישרקלאוהארוטיקה
שלבקרבורטוריםיותרמתענייניםשם

שלבקרבורטוריםמאשרמכוניות
גםארוטי,לחיותיכולדברבחורות.כל
חזה.השולחן

ראווהחלוןבאיזהתלויגםזהאבל ,נכון
ארוטיקה.-המלהעוצבהראשוני

חםארוטייםששיריםאומרחייתי

חזהבספרלכתוב.אוהבשאתהשירים
רבים.ארוטייםשיריםיש

שלסוגבעצםהיאכתיבהכלאוליכן.
שבספרהיאהאמתחשיפה.של ,סטריפטיז
עלשכתבתיפעםכל ,למשל ,שליהראשון
במשך"הוא".במלההשתמשתי ,עצמי
וחלקל"אני","הוא"אתהפכתיהשנים

למלהלהסתכלבאמת,הוא,הזה,מהתהליך
עםאותן.להשפילולאבעיניים,"ארוטיקה"

עדייןשאנימליםאדומים,קוויםליישזאת,
 .בהןמשתמשלא

נתקלתילאלמשל,"זיון",אצלךאןי
מלחשזאתלמרות"זיון"במלחאצלך
בספרות.היוםרווחת

סיכויאיזשהומשאיראבי .איןלא
 ,מדיישירה ,לטעמי ,זיוןוהמלהלרומנטיקה,

בה.משתמשכל·כךלאאניבחייםגם

שיעראתמתאראתהזאתבכלאבל
חמיןאיברשיעדאתוגםהערווה

וערבשתיהקליעהואתהזכרי
 ...שלחם

עוזרתהמטפורה,לאאוהמטפורה,אם .כן
במלהלהשתמשבליהדבריםאתלהגידלי

חזק.יותרהרבהלינראהזההמפורשת,
המילוןאתשפתחהראשוןהאדם ,ובכלל
המיליםאתוהוציא ,מילוןהיהלאאזואולי
שיריכלמשורר.היהאותך",אוהב"אני

וריאציהבעצם,הם ,אחר·כךשבאוהאהבה

אתלהניחמנסהכותבכלהזה.המשפטעל
-המלהעלשלוהייחודיתהאצבעותטביעת
שיריאוארוטייםשיריםכותבאביאהבה.

עלשציירקדמוןאדםאותוכמוכמעטאהבה
אתלבטאכדיציוריםשלוהמערהקיר

הואאותןהחיותשלהיופיאתוגםהפחד
לצוד.עומד

הראשונים,בשיריךנזכראניאם

 .אותךהעסיקה.פחותאזהארוטיקה
והרבהאמנם,מוכרומרליןלךחייתה

-אבלואינדיאנים,קאובוייםשולפים,
הגיל?זהארוטיקה.פחות

דרךארוטיקההמלהאתאייתתי ,אזלא.
בנוסחפאביםנערותאקדחים, ,מוגרומרלין

שלריחשובלעםבחורות-המערבונים
סוגשזההבנתילאט·לאט ...שריפהאבק

מסכה. ,אךאמנם,יפהמסכה.שלמסוים

הוכחת?המ

 ,התבגרתישאוליחשתיואז ,קרוהדברים
לךשקוריםלדבריםלהתייחסאוליואפשר

שלתמונהחדר·השירעללתלותבלי
 .מוגרומרלין

עםראיוןלצורךשוחחתילאחרונה,
היהדות)מרעי(חוקרשנייראליעזר
הספרותעלהיתד'ביןודיברנו,
אי-נחתלושישטעןחראהעברית.
עכשיו,הנכתבתהעבריתמחשידה

גםכללהואבעקיפיןכימניח(אני
בניאתגםואולידורך,בניואתאותך
מרבדתפחותשהיאשירח-דורי)

פחותעוסקתשהיאמשוםאליו
העברית,חתרנותשלעומקתבשתיות

fn, הגורליותשלהלאומית,השאלה
אומרתזאתכאן,חיינושלהאנושית

מקורותעלנשענתמדיפחות-
מתייחסאתהאיךתרבותיים.

כזאת?לטענה
נכונה,אינההזאתשהתפיסההרגשהלייש

 ,כלליבאופןקודםזהעלאגיבואני
עצמי:שלהגנהעדלהיותאנסהואחר·כך

ישראלילאסטודנטלישסיפרסיפור
אתחקרהואבטקסם:אוסטיןמאוניברסיטת

בחרהואהעולם.בשירתהשקיעהמוטיב
הזיןשונות,ממדינותמשורריםשלשירים

היאהמנחהכשהשאלה ,ב~בחרהמחשבאת
האנגלית,בשירה . nהר;והדימוימה-
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 ,לשושןדומההשקיעהשלהאדוםהצבע

לאאנילדם.-בעברית ,ליין-בצרפתית
למשורריםהמטפורי·הספרשבביתחושב

צריכהלשקיעהשהאסוסיאציהמלמדים
מאוססיןסטודנטזהמקום,מכלדם.להיות
לתרבויותאותנוהמשווההרחוקה,סקסס

מרגישאני .שלוהממצאוזהאחרות,
לחבלבדתמחו ,כאןהנכתבתשהשירה
אםאפילוהפוליטי·חברתי·תרבותיהסבור

במפורש.הדבריםאתאומרתלאהיא
חוואג'העלשיריש ,למשל ,מריבבלאדי
שלשירששרהערביהילדהשםישביאליק.
שיריםמחזוריש .ברברעלשירישביאליק.
שלגיהכמוהאינתיפדה,בימישנכתב
שלפוסטרכמו ,ג'ילזוןהפליטיםבמחנה
לידכושרמכוןשלקירעלשתלוילינדרס
האלההדבריםכלהעתיקה.בעירשכםשער
קיימיםהבמה,בקדמתמוצגיםאינםאםגם

אפילו'למהפעם,אותישאלולמשל,בספר.
הדימויים-אהבהשירכותבכשאתה

עלמדברהזמןכלאתהלמהאלימים.
והתנועהכדוריםשלבליסטייםמסלולים

מכיווןרכה,פחותהיאהתנועהרכה.'אינה

-חדשותששומע ,עיתוןשקוראשלמי
חוזרואנירכה.להיותיכולהאינההתנועה
הואהאדםשאם-בנליהאולי-למשפט
שגםבוודאיאז ,מולדתונוףתבנית

המשורר.

אחר.למשחומתכווןששביירלינראה
 .למשלעומק.להתייחסויותמתכווןחוא

חתרנותמןמטפוריקחעללהישענות
שייכיםוביאליקכרכרמבחינתושלנו.

שהואחושבאני .למודרנילעכשווי,
הקיטובחרילמדרשים,למקרא,מתכוון

נובעלמשל,לדתיים,חילונייםןיב
משם.

רנטגןתצלוםלהיותיכוללאאניאבלכן,
מחוברממשלאשאניעולםאיזשהושל

התייחסושנהמאהלפנידבר:עודויש .אליו

לאכיהתנכ"יתלשפהלמדרשים,אולי
בפוליןאובעירקאנשיםאחרת.שפההייתה

בשפתודיברולמכולתהלכוברוסיהאו
וכתבובעבריתהתפללוהםהמקום.
היווהבעבריתלכותבים ,ולכןבעברית,

הפכההעבריתבינתייםמילון.התפילהספר
שישמשפטלהיותהפכההיאמיקסר:להיות

ומלהבערביתמלהביידיש,מלהבו
אנחנוהזהשבענייןחושבאניבעברית.

-ביותרהחשובהבנקודהנוגעיםלאבעצם
צבאי.בבסיסהייתישניםכמהלפניהשפה.
 .לחדראליוליקראהמפקדההרצאה,אחרי
בצבא:שמדבריםכמואיתידיברהואואז

~תחבית:מצוינת.הייתהההרצאה"אלף:
.אניגםגימל:תאריך.עודונקבעהיומןאת

אתליאמרשהואמהרגעשירים,"כותב
שבהבשפהאיתילדברהתחילהוא"גימל",

למשלמשורר.לדברשצריךחושבהוא
לפניעודהזה.מהסוגודבריםנפשך""צמאה

עשה,שהואמהמעברלהתאושששהספקתי
הבסיסרס"רהגיעבדלתדפיקהנשמעה
גג"."שבעענה:והואמסדר?""לו"זששאל:
"שבעזמנים:לוח-"לו"ז"תרגום:ביקשתי

אחריושניתבשבע:מקסימום-גג"

איתילדברהמשיךהמפקדיצאשהרס"ר
וכר',נפשך"ב"צמאה

מדבראניכאן?קורה'מה ,לעצמיאמרתיאז
בעבריתאיתימדברוהואבעברית,איתר

שפהמדברוהרס"רשיש,ביותרהגבוהה

ואחריבתוךלפנימצוייםשלושתנוצבאית:'
אותי.מעסיקמאודזהאבן·שושן.שלהמילון

שהשירלאחראלאהכתיבה,במעשהלא
נוסעשפהשלאוטוסטרדהאיזהעלכתוב.
השיר.

עלשמרבוכלבראחרשירישבספר
חאםבגרר.-חולדתךעירועלילדותך

קטןכל·כךשהגעתמשוםאחרשיר
לאהמשקעכךמשוםואוליוצעיר
עמוק?מאור

בזיג·זג","סיפורהואבגדדעםשליהסיפור
משונה.מאודמשהוליקרההמלחמהבזמן
אובגדדעלסרסאף·פעםראיתילא

העיראתשראיתיהראשונההפעםתמונות.

מלחמתבתקופתהייתה ,נולדתישבה
הגנרלמשונה.ראייההייתהזואבלהמפרץ

שלתמונותערבכלהקריןשוורצקופ
שניהסיפורים.עליהםשמעתישאנימקומות
עודבאה-המקוםעלשהסתכלתילאחר

הרסוהאמריקאיםאיךשהראתהשקופית

במטוסחוזרשאניתחושההייתהזו .אותו

"פוטרשלבסגנוןנולדתישבולמקוםדמיוני
אין"הנה-התמונה""הנה-רצח"

תמונה."

שלך,חמשפחחקיימתעניין,באוות
מחוברעדיין>אתח(ואוליחשיית
שנמרחתרבותרווחתובביתאליה.

אךעוסקואתהמשם.חובאחמסוימת

זח.בנושאמעט

ישבו:עוסקאבלמעט,בנושאעוסקאני
שבאכותבשאנישליסבאעללמשל,שיר,

שליהקודםבספרהעראק,מארצות
שירישכולתום,אוםעלשיריש ,""ברדלס

מודהאניאבלהמעברה.עלשיר ,פיירוזעל
האלההדבריםאתלהפוךארצהשלא

השיריםאינםאלו .שליהביקורלכרטיס
הנושאלאזההספר.אתפותחאניבהם
לרכב.כדאישעליולסוסלהפוךרוצהשאני
 ·מדברשאנימרושםרתיעהבגללגםאולי
שליוהמשפחהקופחתילאאניקיפוח.על
שהגיעו ,אמישלההורים ,להיפרקופחה.לא

כל·כךאנשיםהיו , s1ב·הגדולהבעלייה
בתוךבצריף.לגורהסכימולאשהםגאים,

 ,למשל ,בשבילי .·אבןביתבנוהםהמעברה
לחנךניסומאושרת.תקופההיאהמעברה

הראשונההפעםובעצם, ,אנגליחינוךאותי
ביוםהייתה-העניבהאתשהורדתי

אמרההמורהשם-א'בכיתההראשון

הספרלביתשאבוא ,,אולישכדאישלילאמא
בזעםאחורהמסתכללאאניעניבה.בלי
קשיים,שהיויודעאנירבה.באהבהאלא

ממשלאזאתאבל ,מעברהלםשהיה
 .שליגרפיההניר

הספרשמלפניבשיריךנזכראניאם
ושירים"סולו"מחזוררוךהראשון,
מוצאאני-והנוכחייםאחרים,

ודיוק.ליטושלכיווןניכרתהתפתחות
יותרהמטפורותוצלול,נקייותרהשיר
 .אין-זאתעםיחדוברורות.חרות
ואפילוהנושא,בבחירתמחותישינוי

חמבנחגםהשירים.באורךלא
לאשורות-שלחםהטיפוגרפי

לבתיםאובססיביתהלוקחללאאחידו,ת
-הראשוןמחשידאחידותישכח-

שנח.לעשריםקרוב-חנחוער
וכר',סונטשלמבנה-בסירנותישושםפה

מנסהאנימסוימתבמרהצודק.אתהאבל
זו .אחדמיתרעלשמנגןכנרלהיות

שאניומקווהמנסהאניאבלהטכניקה,
דוגמהאתןאניהנגינה.אתלשכללמצליח
 ,'מ 100שלרציםישנםהספורט:מתחום
שעליהשלההחוקיותאתישהזאתולריצה

ויפהמדויקתתהיהשהריצהכדימתאמנים

מ' 100שלהרציםמאודמעטיםאבל .יותר
ולרוץמקצועיתהסבהלעשותשהחליטו

מרתון.

פרצתי.לאעודהזה,שבענייןמרגישאני
אבלאחרים,כיווניםעלגםוחשבתיניסיתי

מזה,יותר .מלאכותייהיהשזהפוחדאני
וקיבלתישהתפרסםקצרסיפורפעםכתבתי
בסיפורכשהסתכלתיטובות.תגובות
יכולהייתיאםכילעצמיאמרתיהמודפס,
מהכלשיגידשורותשלוששלשירלכתוב
זהאתעושההייתי-הזהבסיפורשיש

שבתוכוגשסלסאיזשהוכנראהזהבשמחה.
טוב.מרגישאני

- 42בעמ'המשך

23 
 ' 94פברואר



 ~ו:וי
Cl8 =-= 

1 ~ ~ 
היהלוםדרך

לנטשה
VATRAYANA 

W:P רקישiסז;כ~ןלזקערן~ל:;גד~~יוס~?~דן
 רד?~ז:f iס~רזנמר p:ןה Kז:רןקל.א~ז:ריקןןה w~זפור~שזקז:רי

~ריגא~~א

ס~נוזסארר~ג;ןחוזג?~~ים~ךדו,;זלוך.רקיםנכר~:;גים

ס~דימומ.חי fז;קרזקננרת reס

~ש wי Wן Kז;כ~~ז;רחו םי~~~~

ג·ל 9יוס~יר~~יףס~ה P:~ש wfארז:רי;זרו~ה~סrךלרם~~ד?דה

ו~iרייל~זסורטוס;זלהי wי·אי .rז;כזג~זג

 .מוליז-ור~ב 9ז;כ~~ךז w~ל~זטר~לסב iסר~יוי

W:P ר~ישiך'אןK לא~הלןל~י~י~יו~תלרד
סiריזגל~הס.רי fוק, 11ד fזק~סךם~ז ל~~ל wזרעוזנט 9 ~

~חובי י~~~~לי~י

~ילה 9 ז:iלי wרס~פיי ,סל~זסחוטזסיסדדזס~תרקמ.חי:;~זק~ררת

די Rד R?תרדןח?r;זלה!דע ת~~
ז;כ~~י;זלהז-ור~ב 9 ז:iסךררערתזקמרגת~זס~זסבסךק.ל

?ל:;גי:;גיב 9ן~גי~ל~י 9ז;כי~גול f~וקדחןסזf'~י

Qf זרור;r~~לא~הסדל~יארז:רי;ז~ף י
ים" wן Kלזp"גל.דן

iר:;גי~ה~י~ט

~ס:;גית w~~להר.רת.ג:וr;ז 9ז;כ~שזקז:רי w~~ייי

אמרלדהסחסררה
 ז:ז-•: זז::-

z זו~א~ןןא?ז:רי.כ

z ןןאז:רי 7כt:ד~או
מנדלההייתי

• • T T T: -

א,חו;י~ךי~~לי~י

f ך~זנקךנרת~תוכ~דינות ט~?ז;כיל.ך~ה~שדן~י~טpסז

החסדכמעגלינדדוהזפרגל~~רת
 ."."- ••::-:ז: ·ז:--

~~י~יםr.ז!;כיצוסךשו;זהוזג~ךגי

הלאההלאהא;תינש.אהזפתיםן.ןח~~תנהר

:~י~ךיםק~ V iז~ T יר:ז~~~ ,ם~~ר ל~·~~~~- ~;גזiז~

 169····גויון

24 

Q9 ?יz ס~יי~ההiז~י:גרf'~זסב;ז~ף~ל ה~w ~~ז;כ:;גרו~י א
לי~זקרורס~~ז;פרת~ערלם wס~לפרתר~ל

f רי~ת י~~~ד~ייזקתוח;ת,הרנרסיi~ס~~ריםלהקתזגw גי;:

לשמיםהינומה iעששנניהשמים
 •-ז-ז • T ••: •-ז-

לאל.היםעצמהילה sהכהשמש
-:• :• • : • T t -ז•• • 

iJ זז:רי;rרוזכד

~~rךריתדש rסרת 11דזנ~~ךם P: י.ל~~ים w כr~~לי;זלוזגךם Wסרוחותז;כ~ל
ס~ז;כים

ג'ון~ט 9ז;כ~ךר~~חר.ריןה R!ה~ל
f ז;רךי~םכךתQ כ~י~לים 9יםrז~~זקן~~תז:ריכי~ית~םן 

למגערנכהאדזפהנכתבתהשילההשמש
-."* :• 

0 0 T f •: T ".-: T -T - : 

~ליםןסשזiקס~ד·ם,ז;ר.רי 9ז;כז;כ?זג~לה,ז;כזקגכ?זקלים~~יםררrךפרת,ה~ררת

~~ W ס~?וכההK ט:ךת
רוrך~~יםוילאות~ךשו~סרי
;ז!;כיםף .9fס.רי~~מרט

נככפיםענרמתטובעת
---:-•• -: T -• 

~~ים Kזקלזfiההר;ניעוית wלי 'tfסס~ךן:;גיב 9

~ל .?iזtחדל.ס.ךם .f~~יד~~שוף
 י~! fפר~זנתסזp~ןל ל~~פרדזנת~ל i?.?pס~זקןגת
זגךם W ~ז;כג;ןרר~ץד~נומזpה

ק.ט" wק.ט W " :צר~קיםrך~ררת

iJ חו~יגי:;גי~טpס~:;גיקךגי~ז

~!;כיפרןמר p:זקער~~ת;זה Wס

אורזt.רזf'תרת~יגךםז;כ?ייגיחזpדן'ז;כג;יד~שרתססיזגr;ז?פרת
~ש wארהי?סי~יקרוצותס~.רזנ בי~;: 9ז;כ~טר~פרת

טוס Q ~ Kטוס Q ~ K :~ויםלרr.זט~שךגכי Wזק

יר~ק,י~ן~ים~זp;זררת. ה~.כ~~שiר~~ירו~~מרסי
מית;לרגיהמשן.ן;לליםחלבשביל

: 
0 T T t 0 

: 
0 0 T: 

ן~~ק י~~תולרת fךד~נו~ז

הרגעצ'מתן.ןחנתז.את
-:--."" T "." T 

ןרוrכ~י~קוףןם f~בו~

זגזקליכרז:רי~יב 9
~? P. יייי~יזקסךהררתג~ך~~רת תר~~~;:,ק~קר~~~~רתי~~

ז;כךמררשיר~ןהו.רדה ה~~~;ק
רת r'סגנככפיםעםלאמהולאינהייתי

 ".: •-ז: • T- •ז: •••:•

~יגי fס?פוגוף~רי~י~;זךים



אסתרחיה

אודבהיריאלמוניםנעלמיםעלמים
:-T • --ן• T 1 -• 1 • •• 

הגנ~זבאודעפותעיניהם
•• •• :• T T T -

 .הגנ~זבאודעפותשליהעינים
"r •• -• .'' • rיrי-T 

ס~נ~ז~אודן:פותt;כידותזקליס~ךבךם
הגנ~זלאודהז-ןב~שבעולםהשדיםוכל

-ז T T :-.. T ''. •••-:ז

ס~חוךי r:i~זפ~זפוז:זים~.ךת 7 ~גי p:~ךןבי 1 !'

עומדתאניעכשיו
-: T :-• :• :• 

סז:;ני'!י~דקי~י w א·, rס~.ר ,~,~~ר~ז P:~מ"קד~לי

~ןיותןגי 9קזק~ך~דזקליסל.ב

ס~~י~יותכ"ז:ז p:~ג;ןנו~עותלזרדיםס,ד~שות~די
י~ה W1 ~י ii~דטוד'!ים:פוס.ךת~ל.יהמון

אוךים 1מךםזקזג~~ף;ני

ס~;~ים~לדז-~הלום~יבי p:זקספו~ץסרו:tי

גו~'יות 9Qז~דוןמך~ל'יות ~ל~סךם 1כי
ב~tטי~ז-ןודןג;ןדוזק~ה tiJקלרט~ס~שושנת
דלתותנפז-ןח~צ~אדיבשרש

זו Iו • •-די ...ז

הפפשהתדוממ~תהתחילהמשם
 ......- : :ל~~דשים;,,;גלדן

~ש Wס~און

שמשש~בהייתיהה~אבלילה
 י~~~ח:~.י·tקזןםל~ק~ ·;~ Wס~דש~ Tן~ל

~ W. ף 9ס~נ~ות
הלילה

-.-: T 

אוג:ייקרזpדל'אח~טש~ם
ג~;כיםלום~ז-ןודן א~~

בעלטהאעלםאו
 זז-:- •·ז••

ם W1~ים W~י

סן~ה~ה 7ןססלל~דכי~מק
:p ס~מ·קסלךלהתודןpסזרסהז-1ורי 9סןW ש~

 ·ס~~tטיק,ט Wסל~טג~;כי~ל~ז:רי~הזק~שמורזכת~י ?t ~~ל ה;~כ71זסנרז:ז~ל~ת t~iז?זפ י~~

• • 
~יד iiJסד

jJ ~י~ 

הדמעותבכל~ב
• : -: T 

ז-ן:פי

צליל:פתבתמזזפדשחוד
T : -•• : •• -: • 

יו~ים p: ~פ~~יבךדן
זק~ש:פו:;נעס:;נז17ז;וtקחודות
הזפיםכמגזל
:פוכ:;ניםרגל~:פ~~לים ~~נ~~

 Tהש;ים ל;;- ~ניפ:•~;

• : • :• ."" -T -• 

 1ת:רםזי~ד
זורםאפרמבטנגינה

:• T T -T •• 

אהבה.
-:-T 

וןז:זת s~י p:סז17ק,ן~ת
בוערעיניםחצב :--.. -· .. 

~ jJ יד

סתיו.ביעד
: --: T 

• 
7 ~ 7 w ס~דתW ןהול~ת ה~~ק,ט

~ןה wסח~ט p:זקק,ט
ה'ידיםרחבהאלימ~ת:פנהד

• : -T -• ז---ן• 

Q דק~דזקק,ט 7~י:p ס~ךאדלסב
ערביםברכתשפתעל -:-:••--:-• 

~ןה 9 7 ~ 7ס~~יןחד~ל
הול~ת ה~~

ס~סדדז.יעותזקלנוזק~ת~ה .79דק
 7ך~דו iJןאןנ~רת p:מ~דים:פו;בס~ה

רועדותדים sצעיניםבאדרתבאדות
... ::· ... ::· •• -· • •rןי:-

הלילהשלית:פעלההשפירבמי
 ז:---:• •,•ז•: •ז- ··:

ס~~ןהי ,Pחוזג.רסםסבו~ד
הבהיריםהחרדהשמיאנירחמההלא

-••• T T • -: •• : -1 -rיT : -
0 0 

:p נרזכ~ט~ש~יבךם~ד~, 
ס~מךםד~~ה p:!ה~תזג~חו.ריזפ~ד 9 ~

רחוקים.:פו;:;ניםמפןת י~!'

25 
 ' 94פברואר



פלםטיחאמנות

 5וי~
ואמניםתערוכות ~ ~ 1

רוןזיוה

לומתוק
ג:אולדנכודקלאס
מחברתודפייום·יוםחפצי

תל·אכיכמוזיאון

המוטוהוא-מהחיים"כחלקמנות-,-
הפופאמןאולדנבורג,קלאסשל : :.;,,,..

לנכסוהפךשהתמסדהאמריקאי ·
 .בחייועודברזלצאן

האלמנטיםהפלקטיות,הצריכה,תרבות
המוסיקההקומיקס, ,הבידורמעולם

כברלאזהקיבלו , 6oה·שנותשלוהקולנוע
ואילוהעשרים,המאהבאמנותלגיטימציה

ודאיבפתח,העומדתואחתהעשריםהמאה

מסורתאתותמשיךממנהעלםלחתתוכללא
 ) 1923-1916 (הדאדא-המייסדיםדור

 .שאןדוסלומר
 ,שבנבליהלפיוטתחליףשאיןומכיוון

 ,סיגל ,(ליכטנשטייןוחבריואולדנבורג
ועוד>ראושנברגג'ונס,רוזנקוויסט, ,ווסלמן

שלסרגהיוםשמציגמיוכלהיסטוריה.שעו
יוצאאליגוריתבקטגוריהחפציםאוריאליזם

וביןבכךשיודהביןב"פוסט·פופ"עוסק

 ,אז ,כאמורהונחוכברלכךהיסודותשלא.
שגםואומראסתכןואוליבדאדא

 ,שלובאקלקטיותיזם"ה"פוסט·מודרנ
"עידןאוהאמנות>מתולדות(ציטוטים
 ,'מיןנבגולסרושלהנבואיהשיעתוק"
במשמעותו ,הבטיוכלעל(הצילום

תחושתאתמחזקיםרקהפילוסופית>
 ,כמובןהכוללת,האמנותשלהפופולריזציה

ההמונייםהתקשורתואמצעיהקולנועאת
האנושית.התרבותשלהשדרהכחוט

כשמדובראובייקטיביתלהיותליקשה
נפלאזרםשזהמוצאתאניבפופ·ארט.

אמיתיפורקןמצאושטרםצה 1משלאוהכרחי
הפיגורטיביתהאמנותשלולדחייהלתסכול
<עייןהמופשטיםהאמניםידיעל<בארץ>
כאן"השפיעלאה"פופ·ארט .> soה·שנות
שרהשניםכעשורלפניבזלזולליאמרה

מאזת"א.במוזיאוןאוצרת-אזברייטברג,

שלנציגיםרביםצעיריםלמוזיאוןנכנסו
והפוליטיקההמגזינים ,ה"רדי·מייד"

פיליפאופרימורסיגלריב,דוד(לדוגמה:
שכאןאלא .ממסדיחיבוקשקיבלוונצר)

עלהפופ"השפעתלשלבהגיעולאעוד
כיתהקפצוכולםכיהישראלית"האמנות

לעכשוויזם.
גדעוןהיהמהחובקטןחלקשהחזירימ

של"האמריקניזציהקטנהבתערוכהעפרת,
"בוגרשוב"בגלריהישראל"אמנות

אותואהבוולאשנים, 3כ·לפניבתל·אביב,
זה.בגלל
לדברהולכתלאואנילאולדנבורג.נחזור
לאשהואבגלללאבסופרלטיבים.כאןעליו
ממנוני~לשהיוםאלאמקסים.הואטוב:

 ,-70וה-60השנותאתשאיפייןהעוקץ

הנהדרותהגבסועוגותהג'ליפרצופי
שראינואחרימרגשותפחותכברוהתמימות

ערימותאתבקאסלהאחרונהבדוקומנטה
(פסליםבפעולהההומוסקסואליםהגברים

שןב"אישבסרטחזינואוהיפריאליסטיים>
לבליהלכונעורינועיתון.קראנואוכלב",
עוסקאולדנבורגהתמימות.ראיתםשוב

העיכולמערכתאתעברשטרםבאוכל
(קיקישאחריבהפרשותעוסקיםואנחנו

במוזיאוןשאחרי""האדםבתערוכתסמית

כקתרזיסלאמנותהחודרההומורישראל).
האוזון.שיכנתכמוומשחירהולךמועיל
להכניסאםדיוניםמנהליםאנחנוובעוד

הנועזהצלםעבודותאתלמוזיאון
 ,אותולצנזראובשלמותןמייפלתורפ

המפואריםהחדשיםהאולמותאתמרצפים
שלהפשוטגחהתצולאולםהסמוכים

ומבריקהחומהפרקטרצפתאולדנבורג,
מהמאותאירופאיתאמנותשםותולים

האצילותכבדות.זהבבמסגרותן 9 • 16ה·
מאולםהדרסטיהמעברבגללמחייבת.
בדמיוניסיפחתי ,זמןבמכונתכמולאולם
לתערוכתוהעתיקהקלסיהאגףאתהפרוע

(הזכרתיהציניקןאולדנבורגשל
הוא"כיצדאירוניכאקספוסט·מודרניזם?)

גרועיותרלאזהזה",אתרואההיה
פחותולאשפם,ליזהלמונהמלהדביק
מצחיק.

הולך:הואלאןתל·אביב:למוזיאוןשאלה
ציטוטיםאבלטוב,זהמיובאותתערוכות

 1963ונה, Mהמזכרתמתוךעוגהפיסותאורזאולדנבורג

לזהקוראיםפחות.לאחשוביםמקומיים
שלתפקידווזה ,כרונולוגיסדרלעשות

 .המוזיאון

מסנגרקטגור
עדי:איציק

"בקודחהסידדהמתוך-ד'הכסאות

 " 14קומול
תל·אכיכ-אנגלוגלדיהנמהגלדיה

לאמנותומורהצייר ,פסל ,עדיאיציק
(מייסדהרבהתלמידיםשניםזההמעמיד
פרויקטיםעורךבגבעתיים,לאמנותהסדנה
מכהועוד>ובמדרשהבאבנילימדבנוף,
חזיתות.בשתי

גלריות.שתיביןמחולקתשלוהתערוכה
-באנגלנייר.עלעבודות-בנמה

 .בדעלאקריליק
מוטיבהמהוויםהאובייקטיםחוזריםושוב

הכיסאות.-שלוהפיסולבעבודותמרכזי
שונותבווריאציותהמופיעיםאלהכיסאות
סתםאינם ,עדישליצירתושנותלאורך

טורדנילמשהוסימבולאלאכיסאות,
מצדלהערצהכנושא-כיסא .בחיינו

כמזבח,-כיסאשררה,ורודפיפוליטיקאים
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הכיסאותאיציק,עדי

אלההיובעברמחאה.וכאקסצורניכגירוי

שהעסיקוהפטרודולריםומשברהנפטחביות
איציקהכיסאות.אלהכאמור'היום, .אותו
כפסל'קטגוריות:בשתישליטהמפגיןעדי
מלבישצורנית,קונסטרוקציהלובוחרהוא

אוכולהאתצובעכללבדרךקונספט,עליה
שקשהנוכחותבעלפסלויוצרחלקיה,
כפייטןלהמתגהואוכצייר .ממנולהתעלם

צפת,אילת,אתמציירהואכאשרונוף:טבע
אתמוכיחהואהמלח,יםאתאורופיןכפר
ברובאגב,מעולה.ואקוורליסטכרשםעצמו
עורבבעברשהייתההציפורמככבתציוריו

ותקווה.חופשסמלהיאוהיוםרעות,מנבא
שולטעדישאיציקהיאהמתבקשתהמסקנה

ואהובתלמידיועםמזדההרבות,בטכניקות
שלוהיתרהההזדהותלפעמים,אךעליהם,

אמצעיאתלומכתיבהההוראהחומרםע
עצמאיכאמןמהם,ה"קונבנציונליים"הביטוי
 •להשתחרריכולהואיוצר'
המלווהשםהואקו"מול"נקודהכך'אוכך
כעימותעדיאיציקשלתערוכותיוכלאת

אישיות,לחוויותצורנייםגורמיםביןמתמיד
חזקהויזואליתלשפהמתרגםהואאותן

ואסתטית.

מלניקוב?איפה
משעןנקורת-מוצאנקורתחיות:

קבוצתיתתערוכה

תל-אביב-האמניםבית
פלויפה-אוצרת
להיות"מגויסות"נושאתערוכותשלמטבען
אתולעשות(האוצר>הרעיוןלבעלקשובות
לתפארתו'ביותר'היעילהבצורהחפצו

המליצה.ולתפארת
תירוץשימשוומתמיד'מאזנושא,תערוכות

שמנסהקבוצהשלכוחניתלאמירהמצוין

טעםהוכיחולפחות,כךהשנייה.אתאחת
במוזיאוניםתערוכותשלרבמספרטוב

האמנותהתפתחותשנותלאורךובגלריות
ועדו"בצלאל" 20ה·שנותמאזהישראלית

 ,,"אקלים",חדשים","אופקיםלמשל:היום.
תל·אביבובמוזיאוןתל·חי","מפגשי ," +10
"דלות"אמן·חברה·אמן",אחרת","רוח

אתהעשירואשרוטובותרבותועודהחומר"

ציבוריותבסערותהאמנותיתהחוויה

ונגד.בעדובקריאות

לאל?)(תודההיוםאיןאידיאולוגיותקבוצות
יעשה,בעיניוהישראישאידיאולוגיה.איןכי

קטניםאונןבמעשימסתפקהמזוין"ו"הדור

וצוברהסלחנית,אמא·אדמהשללעיניה
ולאובנוף,מוכרתתופעהזוהיקטלוגים.

בתערוכותמלאההעירזו.בתערוכהדווקא
המצביעותכשלעצמו>חיובי<ענייןנושא

אוטיפש,חכם,אוצרפעולתעלישירות
השני),אתאחדלסתור(מבליאינטרסנטי

עלנופלתבעצם,האחריותרובכאשר
ובצדק.כתפיו'

משען"נקודת-מוצא"נקודתהתערוכה

הצייריםבאגודתלמסיבהסיבהלהיותיכלה
הואלהשיצאמהאךל"אקשן",הכמהה
שלוציוריםאובייקטיםשלמוזרשעטנז

<עשריםפחותאויותרוטוביםמפורסמים

אחת~לה r:בפלוסבמספר>וארבעה
חכמיומאוסףקצנשטיין>,(אורימהמוזיאון

והתקבלהאישיות.לעיצובדורצ'ין><יעקב
בדימויאחזחיהלידשעברמישכלהרושם
דימוי>המלהאתאוהביםכולם(כמהשלה
שגםאלאהקונספציה,לטובתהחיהאתועזב

מובנתובלתיסתומהנשארההקונספציה
יפההאוצרת,שלהמוזריםהסבריהלמרות
בקטלוג.פל,ו
האוצרתשלשבריחתהגמרילליברור

שלופסליהםמלניקוב,שלהשואגמהאריה
שלוציוריהםאורלוף,חנהאולהמןרודי

(לדוגמה>,ומרןסלויןאדואודיןשווגלרדודי

ברזלתרנגולעםעצמיפורטרט .דורצ'ידיעסב

עלאישיותהשקפותדרךלרעיוןביטוילתת
גיי·אידיאולוחברתי·פוליטי·אמנותמצב

לסתורומבליהמלים,שלהמורכבבמובנן

כאוצרתאותההמחייבהשעהמצורךנובעת

לחיהאמיתיתאהבהפרגמטית.לגישה
 •שם.הייתהלאואפיוניה
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האלוובנחעיישח 1:~ו
קודםמגיליוןהמשך

משפט-בפרק

25/9/91 

~ 
1 .. . ,. -
.. ":·~:.,:' .. ~ 

. ·' " -
כבדחאלד.שללמשפטשנקבעהתאריךהואיום

שהחליפוולאחד ,על·כךמדברתשעיישהימיםכחודש
כדרכהבאההיאזאתובכלתקווה.ביתד ,עודך·דין
נוכחתלהיותרצתהלאהיאמלכתחילהלעבודה.
ביותרהטובהוהדרךלזה,כוחלהאיןבמשפט.

מספרתהיא ,לכךמעבדאבללעבודה.ללכתהיאהזמןאתלהעביר
 .שמעההיאואיפה.יתקייםהמשפטאםבסרחלאשבכללהיום

שמאאושםעודחאלדאםברורולאבניתוביה,הכלאאתשמחסלים
בג'ניןיתקייםהמשפטואזאומרת>היא(מגייזרומגידולכלאהועבר

כלומדשנקבע,בתאריךיתקייםהואאםבדורלאבכללכבדואז
ולא ,בבוקרהיוםדקלדעתאמורהעודך·דיןהיהזהכלאתהיום.
ואיפה.אםולשמועלחכותכוחלההיה

למגידואותויעבידושאםהאחרוןבביקורלחאלדאמרההיא ,בכלל
ותמצאתיסעהיאואיךדחוק,כל·כךזהאותו.לבקרתבואלאהיא
הדחוקה,בסיביראי·שםנמצאמגידוכאילודיברההיאהמקום.את
·ירים,רחבתכארץבדבריהנשמעתישראלמדבד·סהדה.בחולותאו

זדה.בלתי·מוכדת,ובעיקר
וקנתהלבגדים,בתי·מלאכהיששםלבית·ג·אללה,נסעהאתמול
מותרהזההצבעאתדק-כחולוטרנינגחמיםלבניםלחאלד
לעודך·הדיןהבגדיםאתלתתשתוכלקיוותההיאבכלא.ללבוש

היאאםיותרידעתילאואני-הואאיפהיודעיםלאכעתאבל
עצמו.לעודך·הדיןאולחאלדמתכוונת

שאליוהביקורבכלא,שלההאחרוןהביקורעלליסיפרהואז
נוראהיהחאל.דשלאחיותיוושלושוחמותה·דודתהאמההצטרפו
ויוכלושמותיהםאתשיקראועדוחיכוחיכווהםסיפרה,היאצפוף,

אתשכחהשלהשאמאהתבדר ,תורןהגיעכשכבד-ואזלהיכנס,
עיישהלהיכנס.להלהתירסירבווהחייליםבבית,·הזהותתעודת
~יכולההיאכבדמההזקנה,האםעלוהצביעהוהפצירהביקשה
שהחיילעדביקשה,כל·כךעיישהאבלהועיל:ללאאבללהזיק,
עיישהאמדהואזלהיכנס.יתירולאלהגםמעטשעודואמרהתרגז
עםונדחקהלכלאמחוץאמהאתוהשאירה'טוב·טוב·סוב'-לחייל

לצעוקולנסותחאלדאתלפגושכדיובנותיהחמותה·דודתה
מלים.כמהאתולהחליףכדישמסביבוהקהלהמרחקעלולגבור

2/10/91 
הלכההיאומתנצלת.עייפה ,ניכרבאיחורלעבודההגיעההיום

משפט?היההיה.לאהואאבלעורך·הדיןשללמשדדבבוקרמודקם
יודעיםולא ,עורך·הדיןאתמוצאיםלאמשפס,היהלאשואלת.אני

שמסביב.הצרותומכלהזהמהילדלהנמאס .חאלדאיפה
בניתוביה.חאלדאתלבקרנסעוסיפרה, ,שעברבשבועחמישיביום
מוקדםהכלאלשעריהגיעומשפחותבניובהםאוטובוסיםשישה
חיכו .עצמןבכוחותשבאומשפחותעםמכוניותהרבהועוד ,בבוקר

סגורים.השעריםעציר.ואיןחיילאיןשקם,המקוםוכלום.וחיכו
חמישייוםזההדיהכלואים.אתלדאותרוציםמחכים,הםועדיין

וחציבשמונהבסוף,לשבועיים.אחתעכשיושהוא ,הביקוריוםוזה
סוגדיםבניתוביה.לאכבדהכלואיםשכלואמד<קצין>ג'ונדיהופיע
כלאבתילחמישההעבירובושהיוהכלואיםמאותואתהמקוםאת

בניתוביהלאן.נשלחמילהםלהגידיכוללאהואלא,אחדים.
כךשלהם,השמותעםרשימהתלהוהואאישכעשריםרקנשארו
לבדריצטרכוהמשפחותיתדאותם.לנקדיוכלומשפחותיהםשבני
משפחתם.בנינשלחולהיכן
בוסיםבאוטושבאואלה .להתפזרכולםהתחילועיישה,סיפרה ,וכך
החליטופרסיותבמכוניותשבאואלההביתה.לחזורכדיעליהםעלו

 ,כןפרעה?שלהם.העציריםאתימצאושםשאוליל'פדעה',לנסוע
רקהיאבדיוק.יודעתלאהיא ,בג'ניןאובשכםהכלאביתשםזה

השבאביודעת,היאמכולם.נוראהכיונורא.איוםמקוםשזהיודעת
טובמקוםאיזהמקוננת,היאניתוביה,הרניתוביה,אבללה.סיפרו

זהריה,כמולאלהפליא.מסודר ,נקיפתוח, ,מצויןאווירהיה.זה
וזבובים.אבקמלא ,ומלוכלךדחוסואווירצפוףחם,ששם

 ,מגידופרעה,והדיה,-מונההיאבתי·כלא,חמישהישעכשיו
אבל .למגידואולזהריהעבדשחאלדהלוואיוקציעות.סול·כדם

לאעדייןשהםאמרוובצלב·האדוםהואאיפהיודעתלאהיא
יודעים.

ספקניתמסכימה,והיאהפרס'להגנתל'מוקדשבסלפןמציעהאני
נתתיערבית,דוברבטלפוןשהמשיבשווידאתיאחדיהתוצאה.לגבי
בניתוביה.'היהשלי'הבןוביובש:בשקטאמדההיאלדבר,לה

סימןבשבילההיהוזהסגדו:ניתוביהאתאבל ,'כןענה:והאיש
היאמהעלבדיוקיודע ,הטלפוןשלהשניבצדשם,שיושבשמי

פרטים.עודלוומסדהשלההרגילהדיבורלסרןעברהוהיאמדברת,
תעודת·הזהותמספראתותמסורמחדתטלפןשהיאנדנדולבסוף

בשבילה.אותויחפשווהםחאלדשל
כלומרלהישפט,אמודשהיהביוםמגידו.לכלאהועבדחאלד

בשבועהמשפט.נדחהשובוכךלמגידואותוהעבידו ,-9/92/25ב
ובהקסבה,כמהבידיהמראההיא-קטנהדוארגלויתהגיעהשעבד
 ,-9ל 2sב·למגידוהועברשחאלדכתוב

לבקרמותרבמגידואבוד.בןכעלחאלדעלמדברתעיישהעכשיו
 .הפסידוכבדהזחהמועדואתהחודש,בראשיתבחודש,פעםדק

תדאהאיךיודעומינסיעהשעותארבעמרחקרחוק,רחוקוהכלא
הםאיןעורך·הדיןואתלמשפט,חדשמועדנקבעלאעדייןאותו.

הואבטלפוןאותומוצאיםוכשכבר ,במשרדלאהואתמידמוצאים.
מזלאיןפשוטולחאלדאומדת,היארעים,ימיםחדש.שאיןאומר
דע.גורללוויש

17/10/91 
אפילואדישות,בפניםחאלדעלמדברתועיישהחדש,אין

הפניםלאסלאסאבלבכלל.להאכפתמהכאילוקצת,מתנכרות
 ,עליומדברכשהיאבחזהלהשכואבאומדתהיאובסוףמתרככות,
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אשאלשלאמעדיפהחיתהאםשאלתיבבית.מדברתלאהיאאז
לדבררוצההיאלא.לא,לא,-ראשבנענועעונהמידוהיאעליו
בדיוקכעת,כלום.קורהשלאאלאקורה.מהליולספרעליו

לבקריוכלואםלבררמנסיםהם ,נעצרמאזויוםחודשיםשלושה
רקשםלבקראפשר .במגידוהביקוריוםשהואלחודש, 20ב·אותו
מופיעחאלדאםלראותיוםיוםהולכיםוהםהצלב·האדום,דרך

כלהיוםעדאבל .לבקריוכלו-יופיעשמואםשלהם.ברשימות
לאואם ,שלוהשםאתמוצאיםשלאלהםאמרו ,לשאולשהלכופםע

ילךהיוםחודש.עודלחכותיצטרכוהבא,בשבועאותולבקריוכלו
 .משהוישאוליהאדוםבצלבלברר ,רדאר ,הבכורבנה

בבקעה,היהודיםאצללעבודהללכתיכולולאבביתיושברדאר
הגיעעצמההיא •בייקרבגללעוצרהיוםכי ,לימסבירההיא

'אניאומרת,היאאותי',מכירהכבר'אתבעיות.בלילעבודה
אבלאותה,עצרובמחסוםושביתה'.עוצרעםלהסתדראיךיודעת

ליגילוה'מגיעיםואזברגליותרללכתצריךרקעוקפת,דרךשי
באוטובוסנסעהביטחוןליתרהיוםבאוטובוס:ומשם<במלעיל>

ערבי.

יפגושהואשאוליאמרהשלווהמזכירהדיברוסדםעורך·הדיןםע
אתהעורך·דיןפגשלאעתהשעדאומרתועיישההשבוע.חאלדאת

כמולאזהמגידו .זמןעוד·יותרייקחזהבמגידווכעת ,בכללחאלד
שבועייםכל-נאנחתהיאניתוביההיהסובכלאאיזהבכיתוביה:
העציריםעםולשוחחולבואללכתיכולהיהוהעורך·דיןביקורים,

רוצה.שהואמתי

22/10/91 
חאלדאתלבקרתיסעמחרתיים-עיישהשלפניהקרנוהיום

וחציבארבעלקוםועליהםבצלב·האדום,רשומיםכברהם .במגידו
עלולעלות·לחםביתבמרכזהאיסוףלמקוםלהגיעכדיבבוקר

כעתרמה.·הזקוניםובתהבכורהבןובעלה,היאיסערהאוטובוס.
כברהיאדוגמא.בליחלק,כההכחולחדשסרנינגלקנותעליה
אסורובמגידו ,ציורעםאבלגיאללה,בביתכחולסרנינגקנתה
תיסעהיאהעבודהאחריהיוםאזחלק.רקכזה.סרנינגללבוש
קצתלהסיפרתיחדש.סרנינגשםותקנהבתלפיותהתעשייהלאזור

האווירשמזגלשמועשמחהוהיא ,למגידובדרךשתראהמהעל
 .כאןמאשרקרפחותמגידובאזור

אשאירשלאביקשהלחוץ·לארץשליהקרובההנסיעהעלכשדיברנו
כךכשאחזור:·אחתבבתלהשאשלםאלאשבוע,כללהלשלםכסף

לעורך·דין.לשלםבשבילכסףתחסוך
/ 

24/10/91 
מוחמדבעלהחזרבערבאתמולמגידו!בכלאהביקוראתביסלו

 ,למחרמתוכנןשהיהשהביקורבעיתוןכתובשהיהוסיפרמהעבודה
חאלדאתראתהמאזבדיוקוחציחודשכברבוטל. , 25/10

יודעמי-שלההנצחיתהשאלהאתשואלתהיאושובלאחרונה,
והיכן?שוב·פעם?אותותראהמתי

 ,במדרידהזוהוועידהבגללהביקוראתביטלושאוליחושבתהיא
היא ,לחאלדמזלאיןהאחרונים.בימיםעוצרגםהיהשבגללה
לבקרתצליחלאושהיאבכלאיישארשהוא ,שלוהגורלזהאומרת.
אותו.

30/10/91 
שייגמרושאחרימקווהועיישהבמדרידועידת·השלוםמתכנסתהיום

חושבתהיאבכלא.חאלדאתלבקרסוף·סוףיהיהאפשרהדיונים
מחסומיםהרבההציבווגםהביקורים,אתביסלוהוועידהשבגלל
לאהבכורשהבןהסיבהגםוזושביתההיוםישבעצם •לעירבכניסה

מפנילאסגורות.אצלםהחנויותשכלהסיבהוזולעבודה.הלך
היאשלום,רוציםכולם ,להיפרלשלום.מתנגדיםנויות nשבעלי·ה
אםמפחדים.הםכילשבותלקריאהמצייתיםהםאבל ,לימסבירה

ישימוהחנות,אתלהםוישרפובלילההצעיריםיבואוישבתולאהם

הםלעשות,מהאיןאזהמכונית.אתיהרסוהבית,לידחומר·נפץ
תמידהיאד. nמאף·אמפחדתלאעיישה,היא,אבללשבות.צריכים
כאלהבימיםמשתדלתרקהיאובעוצר.בשביתהלעבודה,הולכת

אצלעובדותהןשגםשלה,לשכנותמצטרפתוהיא ,לבדללכתלא
היהודים.

לארמוןמגיעותשהיובמשלחותבטלוויזיהוצפינויחדישבתי
דבריאתלהתרגמתיהשלום.שיחותהתחילושם ,במדריד

השלום.זהשהעיקראמרהועיישההתרגשנוז.יינו fהקריינות:
לבואלישיתנוחושבתאתשלום,יהיה'ואםואמרה:עצרהופתאום
והיא ,צדלכלפתוחותדרכיםפירושוששלוםאמרתיכאן'?לעבוד
תבואי'.שבועכל-אותנולבקרתבואי'אזואמרה:צהלה

פניהאתעיישהעיוותה ,המסךעלהירדניתהמשלחתכשנראתה
עבורגרועיםהכיהםבני·אדם.לאשהםואמרהאותםקיללהוירקה,

שעשוביותרהנוראוהדברמהיהודים.יותרהרבההפלסטינים.
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שלה.לשכנהשקרהמהבפרס .ן 972ב·שםשקרהמהזהבירדן
בהתרגשותליוסיפרההמסךשעלהשלוםמוועידתנפנתהעייפה
במלחמתעודלירדןשברחובניה,שלושתועלהזוהשכנהעלרבה

1967 , 

מהישראליםפחדונוראכולם-ושבעשישיםשלבמלחמה-אז
ברחואנשיםהמוןאזימותו.ושהםנוראסבחשיתחוללבסרחיםוהיו

בנהעםבהריוןאזהייתהעיישה .לירדן·לחםומביתשהמזהיי
יהיה.שיהיהמהלברוח,צריךשלאאמרעיישהשלואחיההבכור

ברחוהםמספיקלא!-לברוחאבל .ימותו-למותעליהםנגזרםא
כשהיהודיםושמונה,ארבעיםשלבמלחמהאחיה,אמרפעם,כבר
חבילותסוחבים ,ברגלברחווהםשלהם,הכפרצרעה,אתכבשו
הראש.עלכחבילהאמהבידינישאתהתינוקתועיישה ,שיכלוככל
שלבמלחמהברחוולאם nבבית·לנשארוומשפחתהעיישהובכן

לירדןברחושלהםהשכנהשלהבניםשלושתאבלושבע,שישים
בספטמברבירדןשקרהמהעלהשכנהששמעהאחרישם.ונשארו

מאותשלגופותלההראובניה.אתלחפשלירדןונסעהקמה , 72
היאאזבדם.מכוסיםהיוכיאותם,לזהותהיהואי·אפשרהרוגים,
שעוןההרוגיםאחדשלהידעלראתהופתאוםלאחד,מאחדעברה
 ,אחמד .בןועוד ,בןעודהיהידוועלבניי.'זהוקראהלהמוכר
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מאוראתהשכנהבדהאי ,הבכיבומרוהצערבמרו .וחמאדעומאד

שנודעואחריאשתועםנסעלאהואהשכנה,שלבעלהואילועיניה.
שהואלבשמוהשכניםיצא.ולאבביתהסתגר ,לבניושקרהמהלו
ועכשיולמכולת,הולךבגינה,עובדאותורואיםהיותמידיוצא:לא
פתח.ולאסרק,סרקסרקבדלת,דפקוהשכניםאז .אותוראולא

היכרוהםברירההיתהלאואזנפתחה.לאוהדלת-לפתוחניסו
אזמת.האבאתומצאונפתחההדלתו·םראח,-בחוזקהבדלת
בני·אדם.לאפשרםהםמלה.הירדניםעללשמוערוצהלאעיישה
 •בג'ניןהקרוב,שניביוםמשפםיהיהאולי-לחאלדובחזרה

מאזצהיילשלב.כמחשעדייןרשוםשחאלדלהםספרהעורך·דין
בסבלנותמסבירהועיישהזה,איךשואלתאני . 1991בינוארנעצר
אבניםזרקשהואואמרוהאוטובוסלידאותותפשוהרי'אזרבה:

לאאתבזהריה:בכלאכךואr:ורבייארוןיישבועאותווהחזיקו
הואמעצרשמאותוליסיפרהושהיאזוכרת,שאניאמרתי '?זוכרת

ומדברתבסבלנותממשיכההיא ,ינן' .זמןכמהכעבורהשתחרר
זהשהיהמהמסודר.שחרורהיהלאזה'אבלשאבין,כדילאם,יותר
היהחאלדלכלא.מחוץאלעציריםקבוצתהוציאואחדשיום

הריהואכי ,אחרלכלאאותםשמעביריםחשבוהואהזובקבוצה
משוחרר:אתה"פלונילקרוא:התחילהשומראבלנשפם.סדם

הלךחאלדאזמשוחרר".אתהזיתוניחאלדמשוחרר:אתהפלוני
הדבריםכלהחוצה,אותםכשהוציאושלבשהבגדיםעםרקהביתה,

אותולחפשבאלאאחדואףהביתהבאוהואבפנים,נשארושלו
 ,השביעיהחודשעדהפעם.הענייןאתגמרנושבזהחשבנוואנחנו
לבקרהלךכיבביתהיהלאוחאלדבלילהלביתהחייליםכשבאו

רשוםושם ,אותומחקלאשהמחשבמתבררכעת .·דודתובתאת
מנסהשותקת,'אניהראשון.מהחודשכברעצורבעצםשחאלד
שליהבילבולאתקולטתעיישההזה.החדשהסבוךאתלעכל

ביוםכמשפםיקבלהוא ,למשלאם,כינורא,לאשבעצםואומרת
חודשיים.רקלונשארושנה,שלעונששני

 1991דצמבר
בפניהובאאכןשחאלדידעתילאגםולכןבארץ,הייתילאחודש
שהמשפטעיישהליסיפרהכשחזרתי,בג'נין.המשפטבביתשרפם

חאלדעלשהתאונןהנהגהוא"העד",היהשלאכיוןהסתייםלא
 • 1992לינואר 23ל·חדשמועדנקבעהאוטובוס.עלאבניםשזרק

שהעדבסרחההיאאבל .חאלדאתישחררו ,העדיבואלאאזגםאם
יבוא.

הוא .התראושלאזמןהרבהאחריחאלדאתראתההמשפטבבית
אותוראתהשהיארקלה.חשובהכיוזהמוזנחלאאבלצהוב,נראה

בפעםשנתיים,לפנישהיהכמולאזהבג'ניןהמשפטביתבקושי.
יכלווהםברמאללההמשפטהיהאזחאלד.אתשעצרוהראשונה

העציריםאתמכניסיםוהיועל·יד.ממשלעצירים,קרובלשבת
 ,זמןהרבהאותםלראותאפשרהיהשבעצםכךאחת,בבתכולם
בג'ניןאבלמהם.אחדכלשלהמשפטשהתקייםברגעיםרקולא

והעציריםהעצירים,שלמהספסלרחוקהמשפחותאתמושיבים
רקפעםכלומכניסים·המשפט,ביתאולםעל·ידקטןבתאמחכים

 .בשמושקוראיםמיאת
לחבקורצתהאליורצחהיא ,אותווהכניסוחאלדשלבשמוכשקראו

נגששלהחעורך·דיןאזאותה.עצרוהחייליםאבללפחות,אותו
והיאחסכיםוהקציןבנחיאתלנשקלאם'תנולו:ואמרלקצין
חאל.דאתונישקהחיבקה
חאלד.עםנפגשתכשאניבוכהלא'שאניאומרתהיאהוא''המזל

יבשה.כלום.כאילוולצחוקולקשקשלדברמצליחהאניאיכשהו
ואני ,רביעיביוםחיההמשפטהפסקה.בליבביתבכיתיר·כך nא

שבת,'וביוםשישי,ביוםחמישי,ביוםבכיתי

10/12/91 
שאתמול'סיפרההיאחאלד!אתלבקרעיישחתסעהקרובשניביום

לביקורח'tיסריך'שהתקבלבעלהמוחמדלחאמרחביתה,כשחזרה

ראהלאשאביוחשבוןעשתההיא .חאלדעצורשם ,מגידובכלא
מאזאותוראתהלאוהיאשנצער.מאזחודשים,מחמישהיותראותו

נחשב.לאזהאבלשבועות,שלושהלפניבג'ניןהקצרהמשפט
חיהכשעודהתשיעי'החודשמאזביקרהלאממשאותולבקר

גיאללחבביתלושתקנההבגדיםכלאתמונההיאושובבכיתוביה.
לזהנוסף ,כחולוםרנינגוחמים,ארוכיםתחתוניםסוודרים,-

גיאללח,ביתדווקאלמהשהתבטל.הקודםהביקורלקראתשקנתה
אחריגםפתוחשםפשרםלא.בכלללא,זול?יותרשםשואלת,אני

שעותכמהרקפתוחותהחנויותלחםבביתשאצלםשעההצהריים,
נאנחת.היאהאינתיפאדה','בגללהצהריים.לפני

17/12/91 
בסדרבסדר.והואחאלדאת'ראיתיעיישהאמרהלאלי'השבח
מאריכהכשהיאבעברית,אמרההיאהאחרונותהמליםאת , •גמור
עלוהםכמתוכנן' ,שניביוםאיךסיפרהר·כך nא'גמו·ו·ו·רי.במלה

כשמונחמגידולכלאוהגיעו ,בבוקרוחציבארבעהאוטובוסיםעל
בדרך,שםיפיםשדותאיזהג'נין.שכם,רמאללה,דרךעברובערך.

ישעצמובכלאוגםיפה.ארץממשזורחות,בפניםאומרתהיא
סוביםהכישהכירה:הכלאבתימכלסוביםהכיסובים,סידורים
האסיריםבשבילבצחוק,צעמהאתמתקנתהיאהמשפחותבשביל

ואפילולחכותמקוםלמשפחהישבמגידובכיתוביה.חיהסובהכי
וירדושהגיעואחריפנימה.להיכנסתורהשמגיעעדלשבת

אזאומרת,היאאוטובוסים,ארבעיםאולישםהיו-מהאוטובוסים
עםחיילתהופיעהולהסתובב,לדברוהתחילוועמדושירדואחרי

וביקשההבאים,וברוכיםסובבוקרבערביתלהםואמרהמיקרופון'
עםהחיילתאתחיקתהעיישהובשקם.מסודרתבצורהלחכותמהם

ביותר.אותההרשיםשהמעמדהיהוניכרהמיקרופון

בדיקותכלאתשעברואחרימוקדם:הגיעותורםמזללהםהיה
אתשראתההראשונההייתההיאהמפגש,למקוםוהגיעוהביטחון
אחותוואזאותם.ומחפשהנכנסותבמשפחותבדאגהמביםחאלד'
לחםאמרהוא .מאודושמחאותםראהוהואלוקראהרמההקסבה

חמשאולילהםוישבאוהל,גרהואגמור.בסדרשחראלדאוג,לא
להםאמרהואלהתכסות.שלושחמיסה,עלשתיים-שמיכות
ידאגו.ושלאבירושליםמאשרקרופחותשלגירדלאשבמגידו

אם ,-23/1/92בשיתקייםכמשפםיהיהשיתראוהבאההפעם

מוסיפה.היאבמועדו'יתקיים

22/1/92 
היאחאלד.שלהמשפטסוףסוףמחרכינרגשת,מאודעיישה
הלבאחר.משהועללחשוביכולהלאאבלכך,עללחשובמפחדת
 ?שואלתאניאיתן'ייסעמיחושבת.כשהיאלהנופלפשוט

תסעהיאאזאחד'משפחהלבןרקושיוןישמשיבה.היא ,אף·אחד
בזמן.לג'ניןלהגיעכדיבבוקר,מוקדםמוקדםלבדה,

29.1.92 
מהפניההבעתעל·פילנחשמנסהאניהביתה,נכנסתכשעיישה

היהלאשואלת.אניהיה?מהמצליחה.לאאניאבלכמשפם,היה
 ,המיוחל 23 , 1 • 92ח· ,חמישישביוםומספרתעונה.היאשמפט,
קבעואזבא.לאחעורך·דיןאבלהמשפט,לביתחאלדאתהביאו
ולאהשתבשמשהואבלהעורך·דין,באואז , 27,1.92שני,ליום

 , 3,2,92הבא,שניליוםקבעואזחאלד.אתהביאו

והואמשפס,יהיהלאאף·פעםאומרת.היאחאלד'שלהגורלזה
משהואללהברחמירקאולי •הסוחרבביתלעולמי·עדישבפשרם

יסתדר.

-נסיעהכלבג'נין.המשפטלביתפעמייםנסעהאחדשבועבמשך
שכםשכם,-ירושליםירושלים,-לחםביתמונה:והיאשקל.מאח

היאבמוניתהנסיעההמשפט.לביתשירותמוניתומג'ניןג'נין'-
מוניותבאמצעותאלאלשםלהגיעאחרתדרךאיןאבליקרה,הכי

פעםוכלנסיעות,שליומייםבמשךהוציאהשקלמאתייםאלה.
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ומיואשת.הרוגההביתהחזרה

ומידהמשפסלביתהגיעה , 23ה·חמישיביוםהראשונה,בפעם
אתוחיפשההסתכלההיא .איננווהעורך·דיןישנושחאלדראתה

לכולםקראהמשפסביתשמשכאשרלבשמהלארככה ,העורך·דין
בעיניהולחפשלשבתשהמשיכהמודאגתכל·כךהייתההיאלקרם.
ומידקומי'! ,'קומילהשצועקיםשהבחינהעד ,העררך·דיןאת

איךוראתההיום,כל·המשפסבביתנשארההיאלקרם.הזדרזה
משפסתאריךקובעורקבפניושקוראיםלמהמקשיבלאהשופס
ממש.רעאיששלרושםעשה .אחדלכלחדש

ואתבאכשהעורך·דיןהמשפס,להתקייםצריךשהיההשנייהובפעם
בסבלנותשהקשיבסוב,שופסדווקאהיהאז-הביאולאחאלד
שואלת.אנילהעיד,שצריךהנהגעםומהבפניו.שסענומהלכל
בשנישני.ביוםולאחמישי,ביוםלא-באלאהואלא,הגיעוהוא

כדימהחלוןמשוולאבביתחאלדשלאחיותיוישברהללוהימים
אםארבע.לקוית'אגדיבארסובוסנוהגישלהםיהנהגאםלראות

נגדבמשפסלהעידהלךשהואיודעותהיו ,אותררואותהיולא
באוסובוס,נוהגאותוראוהמשפסשלהימיםבשניאבלאחיהן.
כפופהקצתבישיבהבהגה,האיתנהאחיזתואתחיקתהרעיישה

זורקימחפשהואאוליכך ,חשבתיואני .עברלכלבולשותועיניים
מועד.בעודלהתגונןכדיאבנים

1.3.92 
שלאלמשפטשנקבעוהמועדיםאחריהמעקבאתאיבדתיכבר

שבועבאותו .פברוארבחודשכזהאחדמועדלפחותהיההתקיים:
והריהיבכלאשמת'ההואבגללהערבייםהדיןעורכישביתתחיתה
שאוליעייפותבפניםוהוסיפהלעכשאררי>,<הכוונהעיישהאמרה
המשפט.יהיהמתילהםיודיעוהבאבחודש

(אולי>.יאיבסארי

 1992מרץסוף
אתלבקרשלישיביוםעיישהנסעהמרץ,חודששלהאחרוןבשבוע
והם ,ר·כך nאליסיפרההיאסוב,ביקורהיהזהמגידו.בכלאחאלד

שבכךקיוווהם ,הביקוריוםלמחרתנקבעהמשפטתקורה:מלאיהיו
להאמר ,תראיעודאתהביתה.ישוחרררחאלדהפרשהתסתיים
<עיד·אל·פיסר).הבאכשברעהחגבסעודתאתכםאהיהאני ,חאלד
בקששחאלדמפניפטמה,בתהאתזהלביקוראיתהלקחהעיישה
פשוטהיאועצובה.צנומהנערה , 14בתהיאפסמהאותה.לראות

מתלוננתעיישהנראית.היאכךובאמתעיישה:סרענתאוכלת,לא
 ,לכלומסרברוחבמצביששוקעתפטמה,עלקרובותלעיתים
-שיעוריםלא ,ספרביתלא ,אוכללאבאצבעות:מרנהועיישה
עדוצורחתאחיותיהעםמתקוטטתרוח,במצבהיאהזמןרובכלרם:
ומחכההסבלנותאתמאבדתעיישהפעמיםהרבהקול:איבודכדי
פטמה,אתתכהשלאמאמובקשחאלדנמרצות.מכותפטמהאת

הביקורים.לאחדאותהושיביאו

 1992אפריל
שללמשפטלג'ניןעיישהנסעה ,רביעינירם ,ביקוראותולמחרת
ובזההקודם,בחודשלהתקייםאמורשהיההמשפסהואחאל.ד
אמרההמשפט,לאחראלינוכשבאהפעמים.מחמשיותרוכךשלפניו
חודשים.שבעהעודלשבתצריך'הואאסומות:ובפניםבקצרה
שקלי.אלפיםשלושתלצבאלשלםצריכיםואנחנו

שבעהלפחותכולםמקבליםהיוםהסבירה:היאקפהכששתינו
לחאלדחדשים:שבעהלפחותתשב-עשיתמהחשובלאחודשים.

שנפסקומאסרחודשישבעהרעודחודש, 15שלתנאיעלמאסרשי
במלחמתנעצרכשהואחודש.ושניםעשריםזהביחד-עכשיולו

חדשים.שבעהעודנשארוכךאזחודש, 15לפניהיהזההמפרץ
איתםיהיהשהואקיוותהכךכלהיאלנכרת.והתחילהאמרה'זהרי

מילדיהשאחדראשונהפעםזולחג.טעםאיןועכשיוהחג,בארוחת
לתתשקלאלפיםשלושתתיקחומניןבכלא.ועודבחג,בביתלא

לצבאו
במשפט.פשוטכךכלהתגלגלולאשהדבריםסיפרהר·כך nא

בפניטענותיואתוהרצהשלהםעורך·הדיןעמדהדיוןבראשית
לאובוודאיאבניםזרקלאהואמפשע,חףשחאלדואמרשהופט
שולחנועלרכוןישבעיישה,סיפרההשופט,ונהגים.שוטריםהיכה

להנראההיה .העררך·דיןלדברירבקשבוהקשיבהמוגבה,
אזאבלחאלד.אתלזכותעומדהואוכילגמריהשתכנעשהשופט

זכאי'יצאשחאלדאופןבשוםמסכיםלאשהוא ,ואמרהתובעקם
אזסוב,-אמרהשופטונו.יהאוסובוסנהגשלעדותוישנההרי

השופטקבעולכןהופיע,לאהנהגאבל .להעידהנהגאתתביאו
הע.דדבריויישמעוהמשפטיתקייםאזהבא,לחודשמועד
כמהחאלדאתלראותרצתהכיהמשפט,באולםלשבתנשארההיא

לשתותורצהצמאהיההשופטנסחלהפסקה,כולםיצאוואז •שיותר
ביחידות,השופסעםלדברהלךוהעורך·דיןאמרה.היאתה,
הבא,בחודשמשפסעודיהיהשלאלהואמריצאהואר·כך nוא

"'" 1  iז-.

חודשיםשבעהעודיישבשחאלדהתובעועםהשופטעםסיכםשהוא
לאהמומה,נותרההיא .וזהוקנס,שקלאלפיםשלושתישלמווהם

אמרוהעורך·דיןיודעחאלדאםשאלהלהיות.יכולזהאיךהבינה
הרבהכל·כךכברשנסחבמשפסעלעדיףושזההסכים,חאלדשכן'
זמן.

כדישבועייםבעודהמשפטלביתלבואלהאמרגםעורך·הדין
בתשלומים,זהאתלפרושיהיהאפשראוליהקנס:עניןאםלסדר
הסכום.אתלהפחיתיהיהאפשרואולי
ידיעלמיוצגתהיאשגםושכנתה,עיישהנסעושבועייםכעבורוכך'
לשמועכדיבג'ניןהמשפטלביתספיישלבסקסי ,עורך·דיןאותו
היהספיישלבמוניתלנסועהרעיוןהקנס.נעבידייעשהסידוראיזה
אוטובוסיםהחלפתהדרך'תלאותמהןייחסכוכך-הדיןעורךשל

קמוהן .יקריותריהיהלאוהמחירמיותרות,והמתנותומוניות
להיותכדיבבוקר'בארבעלדרךויצאועיישה,ליסיפרהמוקדם,
וחיכוהמשפטביתבאולםישבוהןהיוםכלבשמונה.בג'נין

אבלהשכנה,שלבנהואתחאלדאתהביאוהכלאמן .לעורך·הדין
רקנשארואחה"צוחציבשלושדבר'שלבסופובא.לאעורך·הדין
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קבעוזההשופטבפנילהתייצבלחאלדקראהפקידבאולם.שתיהן
השכנה.בןגבילגםכךבקנס.לדוןכדיחדשמועד
באלאשלהןדיןשהעודך ,להןאמדהדיןמעורכיאחדשלעוזר
המשפטבביתדחוףבאופןלהופיענקראהאחרוןשברגעמשום

ומאוכזבותעייפותריקות,ניריםהביתהחזרוהןוכךברמאללה.
מרה.

שאםלותאמרהיאחאלדאצלהקרובשבביקורעיישה,אומדתכעת
לטעוןלוירשההמשפטשביתלבקשעליושוב,יבואלאהעודך·דין

אותםשמשגעהזה,בעודך·הדיןתועלתאיןממילאלבד.לעצמו
וחסל.לעצמויטעןשחאלדומוסבנחושה,במצחומשקד

 1992מאיסרף
שלסופואבלהעניינים,השתלשלותאתבדיוקזוכרתלאכבדאני
לכלאהועבדוחאלדהמשפט,בביתנוסףבידודנערךשלאדבר

קציעות.כלאהואמבסאה,שעיישהכפידגושהבבית'נקניבנגב,
הואשמאאולינקב'ישרעבדהאם-גדולבילבולהיהושוב

אותו.לבקרוהיכןאיפהידעוואיךלינקב',יעבודמשםודקבזהריה

מאסרג:פרק

27/5/92 
שלבןהמכתבאתהביאמחאלד:מכתבשקיבלועיישהסיפרההיום
חאלדקציעות.כלאהואמ'נקב',עתהשהשתחררהשכניםאחד
אומדת,היאתמיד,רגועה:לאעיישהאבלסוב,ששלומולהםכותב
הכלאעללהםסיפרמהזוכרתהיאאבלסוב,ששלומוכותבהוא
הואשנים:שלושלפנישלוהראשוןבמאסרשםהיהכאשדהזה

מדי.חמיםשתמידומיםומועט,גדועאוכלנורא,חוםעלאזסיפר
אומדת.היאמדבר'הדיזה

עלמאודדאגה ,הדיןפסקעלכשסיפרה ,מאיחודשבמשך
למשךזהאםליבדודלאשנתיים.-עליושחוסלהמאסד·על·תנאי

דקזהאמדה.שוב,שייעצרבסרחכךאוכךשנתיים.אושנתיים,

שייצאברגעכלוא.כשהואשקטההכיהיא-והאמתזמן,שלענין
לקנות-לרחובשלויציאהבכללדאוג:תפסיקלאהיאלחופשי
יצחק,מישהואותו.לעצוריכולים-ככהסתם ,חברלבקר ,עיתון
ואתירוקהתעודהידאו ,אותויעצרו-סתםאפילואו ,אבןיזרוק
וייכלא, ,ייעצרשובהוא •וזהו-בקומביוסדפעמייםשמופיעשמו
כלום.עלשיישפטדעשניםוישב
עובדתעיישהאצלהשגם ,'באלינכנסהאחה"צ,ראשוןמימיבאחד

חאלדאתלשלוחעיישהאתלשכנעשצדיךלי'ואמדהבשבועיום
והוא ,עתידכאןלושאיןבדודהדימשתחדד:שהואברגעלחוייל
'שתחכהאמדהלעיישה','תגידיזמן.שלשאלהדקזולכלא,יחזור

-חשובלאלאן?סיסה.יכרסיסעםהכלאביתבשערלו
היא'אםכאן.יישארשלאהעיקר-ערבארצותקנדה,אוסטרליה,

ב.יאמרהכךמפח.יאותולשלוחצריכההיאוחופשיחיילדרוצה

 1992יוני
שלושהשםמחכההיאבקציעות.חאלדאתביקדהלאעודעיישה
החודש.בסוףיהיהשזהוכנראההאדום,הצלבשלברשימותיופיע
אותו.לדאותמחכהפשוטאלאולחוםלמרחקמתייחסתלאכבדהיא

בגדיםללבושמותרשםכיג'ינס,ומכנסיסדנינגים,לוקנתהושוב
היאשלהבביתבמקררההקפאהובתאבמגידו.כמולאכאלה,
כשיסערתיקחאותהבאורז'ממולאיםגפןעליעםקופסהשומרת
לבקרו.

 •שנותרוהחודשיםאתלחשבומנסהאיתייושבתהיאפעםאחדפםע
לא(היאהבאהבשנההחמישיהחודשעדישבהואחושבחאלד
בגלויהלהםכתבכךאותם>:ממספרתאלאבשמם,לחודשיםקוראת
אחריאיתרדיברלאדיןשהעודךכנראהימים.כמהלפנישהגיעה

אתישלמוכןשהםהאפשרותשישנהיודעלאוחאלד ,גזד·הדיןמתן
אם-ישתחררוהואחודשים,שישההמאסרמןיידרו'וכךהקנס

חשובההכיהשאלהאבלהשנה.ד·עשד nהאבחודש-האלירצה
המאסרחודשיושנייםעשריםאתהשלטונותיספדוממתיהיא,

הביתהלדבריוושולחנעצראז , 1991מינואר-חאלדעלשנגזרו
החייליםבאוכאשד , 1991מיוליאומשפס,ללאחודשיםכמהאחדי

מתחמקשהואאו ,איננו ,כרגיל ,והעודך·דיןבבית.אותולעצור
הואבאיםוכשהםהכוליסבירוהואלבואלהםאומדשהואאומהם,
הםמסודרים:שהעניניםבסרחהעיישהשבהםימיםיש-וכךעסוק.

בחודשהביתהיחזורוחאלדהעשיריבחודשהקנסאתישלמו
התאריכיםשאלה,סימנימוצפתהיאבהםימיםויש •·עשרהאחד

לוותאמראחיהאלתלךהערבשעודנשבעתוהיאמתבלבלים,
סוב.בהםושיטפלבסדרלאשזהלעודך·דיןשיגיד

 1992ירכיסרף
יסערוהםהאדום,הצלבברשימתחאלדשלשמוהופיעסוף·סוף

מקוםכאללינקבימתייחסתכבדהיאהבא.בשבועאותולבקר
דחוקכל·כךתיסעלאהיאשבחייםהצהרותעלחוזרתולאמוכר
אפילוקרוביותרשינקב'אומדתהיאעכשיונודעת.לאארץאל

 .וחזורהלוךנסיעהשעותשלושהכולשבסךלהאמדו .ממגידו
הצלבברשימתחאלדשלהשםמשהופיע ,לימסבירההיא ,עכשיו

להחליףיצטרכוחודשוכל(ושיון>'תסדירייקבלוהםהאדום,
מוקציםמקומותשניבנם.אצלהביקורזכותלהםתובטחוכך ,אותו
ומוחמד.היאיסערהראשונהובפעםלהם,

1/7/92 
רגועות.בפניםעיישהסיפרה ,מאדמוצלחהיהחאלדאצלהביקור

למסורוביקש ,עלישאלוגםלכולם,שלוםמוסדסוב,נדאההוא
שעהנסעוסך·הכולהזה,הכלאדחוקלאבכללדינה:ליסיתשלום
רקמגיעיםפעםכלכיסובים,הכישםהביקוריםוסידוריוחצי.
רקפנים,אלפניםחאלדעםלשבתממשואפשראוטובוסים,מספר
 1תילגדרותכמהדדךלצעוקלאבשקט,ולדברמפרידה,מחיצה

הם.גםוצועקיםקרובעומדיםהאחדיםכשהמבקרים

רקישתחררשהואכתובהכלאשלשבספרכיווןמודאגחאלד
הוא-הקנסאתישלמולאואם , 1993בשנתהחמישיבחודש

ומוחמדשהיאכמה ! 1993בשנתד·עשר nהאבחודשדקישתחרר

הוא .האמיןלאהוא ,יותרבההדבקרוושחרורו ,כךשלאלוהסבירו
ביתשללמשרדהדיןפסקיגיעשלאועדבכלא,כתובשכךטוןע
ממנוולבקש ,לעורך·הדיןללכתשובצדיךאזיהיה.כך-הכלא
אותוויביאהדיןפסקאתשםייקח ,בג'ניןהמשפטלביתשייסע
ולאחודשים,כמהבעודישתחררשהואחאלדבסרחכךדקלנקב.
שנה.בעוד

אפשרכברשמהאומרתועיישהשואלת,אנידיברתם,עודמהעל
וכךהמשפחה,מבניאחדכלעלשאלחאלד-שעהבחצילהספיק

שזהסיפרחאלדאבל ,עצמוהכלאאתראתהלאהיא .הזמןעבר
שבוהמקום .לוידאגוושלא ,בסדרהאוכל ,באוהלגרהואבסדר:
מיוחדוהוא ,הדרךבאמצעהואעיישה,ליהסבירה ,חאלדעםנפגשו
סככותשםישוהאסירים:המשפחותבניביןהפגישותבשביל

ושיוןקיבלומשפחותיהםשבניהאסיריםאתמביאיםולשםוספסלים
הביקורביוםמדגישה:היא ,מסודרמאודהכוליום.באותולביקור
אוטובוסהיהלחם,מביתבוסיםארסושנישםהיו ,למשלשלהם,
באצבעותיה.מונההיאמעזה,בוסיםאוסרושבעהמזהריה, ,מחיליל

'אוםרדאר','אבוקורא:מישהושמעהמהאוטובוס,ידדושהםאיך

קצתגםו ,כבודכךלהםנתןשגם ,חאלדשזהדאתהומיד ,רדארי
 1מבולבלאליהופנהלהם,קוראמיהביןלא ,למשל ,מוחמדהתבדח.

 •לנושקוראהואזהחאלד'הנה-ואמדהצחקהוהיא
לטפלינסוהםוכעתבנקב,שלהםהראשוןהניקודעבדכךאז

לכלא.בג'ניןהמשפטמביתהדיןפסקהעבדתשלבעניך

8/7/92 
היאשובהדין.פסקאתלהשיגפשוט,כל·כךלאשזהמסתבר
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 ,במשרד ,בטלפון-עורך·הדיןאתלהשיגהנסיונותעלמספרת
פעםשובאיתרשיתקשרולהםאמר ,אותוהשיגוכברוכאשרבבית,

עיישההשבוע.שביתהישיוםכלכמעסכי ,קללאוזההשבוע,
אחרת,סיבהישיוםכלפוסקות,הבלתיהשביתותאתמקללת
לחםלקנותמאשרחוץ ,דברשוםלסדראפשרותואיןנסגרוהכול
לפניהעורך·דיןשללמשרדלהגיערדאריספיקהיוםאוליוחלב.

'כסלן',הוארדאראבלאחרי·הצהריים.שלהשביתהבגללשייסגר
 .עליוסומכתכל·כךלאוהיא ,צעלן

 1992אוגוסט
 ,בסדרנראהחאלדב'נקב'.עיישהשלביקורעודהיהיוליבסוף
למשל,גבינה,אוכל.מספיקלהםשאיןמתאונןרקמספרת,היא
רמהאתלביקוראיתםלקחוהםשם.שהואמאזאחתפעםרקנתנו
צריךוהיהלהיכנס,גתנולאלפטמהדווקאבסוףאבלפסמה,ואת

לבדהלחכות ,מאדמבוהלתובעיקרומאוכזבתבוכהאותה,להשאיר
כברהיאכלום.לעשותאפשרהיהלאאבל ,בבכימיררההיאבחוץ.

מצאומהביקורכשיצאו .אישורלהלהסדירצריךוהיהקסבהלא
שהםשאחריסיפרההיאהאוטובוסים.באחדלהםמחכהבסוב,אותה
שתלך,להאמרופעםכלהחייליםבחוץ,לבדהנשארהוהיאנכנסו
אותהראההאוטובוסיםאחדשנהגעדשם:להסתובבלהשאסור
באוטובוס.אצליתחכיבואיבואילהואמר
יודעיםלאעדייןוהם ,פסק·הדיןנוסחאתגלחשיהצליחולאהם
באמת.ישתחררחאלדמתי

 1992גוסטארסוף
שאזהחודש,שלהראשוניםהשבועייםבמשךמתוחהציפייהאחרי
לביקורשמותריםהאסיריםשמותמתפרסמיםכללבדרך

חאלד.אתלבקריוכלוהחודששגםהודעההתקבלהמשפחותיהם,
ואגירהשגה!כמעסאחיהאתראתהשלאוראג'דה,היאיסערהפעם
והמוצלחתהסוכהחיתהכהעדהספר.בביתולומדת 18בתהיא
היאגםכעתוהגה .צעראודאגהכללאמהגרמהולאהילדיםמכל
להשישסוב,לאמרגישהשהיאלאמהאמרההיאבעיות.עושה

נפש'.ל'רופאאותהתקחשעיישהושצריךבראש'רעות'מחשבות
אליוהרופאהואהואהמזרחית,בעירלרופאאחה"צהיוםילכואולי
הילדיםעםיהיהמה .לעבודהתחילהובעצתובזמנועיישההלכה
בעיות.להועושיםמופרעיםכולםמקוננת,היאשלה,

לאאסירים ,מאותכמהשלמוקדםשחרורעלהממשלהשלההודעה
מידלהאמרמוחמדאמנםביניהם.חאלדאולי-מנוחלהנותנת

כבר-זובדרךלהשתחרראמורשהיהשמיהידיעה,כשפורסמה
יוםכל .לחאלדמחכהמוחמדגםמוסיפה,היא ,אבל •השתחרר
לאסהדלתאתפותחהוא·החולים,בביתמהעבודהחוזרכשהוא
אוליהבית,פינותכלאתוסוקרסביבוומביספגימהמציץובשקט,
ביןיהיהלאשחאלדבסרחכברכעתהגיע.זאתבכלחאלד

שואלתהיאבכלאייושביםאסיריםכמהיודעת'אתהמשוחררים.
שמוגהזהמהאזאלפים,שמוגה ,לךתאריאלפים!'שמוגה ,אותי
השתחררולחםמביתמזה,וחוץכלום.כמעסזהמשוחררים,מאות
יצאשחאלדלחכותסעםשאיןבסרחאזאסירים.שלושההכולבסך

מוסיפה,היאואזהתנצחות.שלבנימהמסיימתהיאעכשיו'
והיא ,שלגוהחגיםלקראתאסיריםעודישחררושאולימהורהרת,

עריש'אלו'עיד'כינור'יוםהשגה,ראש-באצבעותיהאותםמוגה
מכולם>.אוהבתהיאאותו(סוכות
החולהחוסייןהמלךשלנסיעתוע~ל'.ידיעוניהתפרסמוימיםבאותם
'~סכין'ברחמים,החולהחוסייןעלדיברהעיישהב: Hלארהבסרסן
באמריקה:להתרפאשנוסעלמלךלעגהנשימהובאותהאמרה:
המחלהעלהסיפורואוליאמרה,היאחולה,שהואבסרחלאובכלל

זהאולי-שגימצדאבללאמריקה,לנסועבשבילתרוץסתםזה
תקווה.לושאיןסימן

 1992ספטמברסוף

מתייודעתעיישה-לשיגרהנכנסוחאלדשלהחודשייםהביקורים
היאגםבנגבהמפגשלמקוםוהנסיעה ,הביקורמועדעללהםיודיעו
מועדנשארועדייןהרפתקאות.אואכזבותואיןמוכרתכבר

שלושתעלהקנסאתישלמוהםתעלומה:בגדרחאלדשלהשחרור
ישתחררחאלדאםיודעיםלאהםאבלהבא,בחודששקלאלפים
בשנתהחמישיבחודשכלומר ,מכןלאחרשגהחציאו , 11ה·בחודש
חודש,ארבעה·עשרכברמהביתנעדרהוא ,כךאוכך . 1993

לשיגרה.הפכולאחאלדעלמדברתכשהיאעיישהשלוהגעגועים

 1992אוקטובר
שלההעבודהיוםעל'נפלו'החגים-החודש:נפגשנולאכמעס
דווקאהתקיימוחאלדאצלהביקוריםוגם ,רביעייוםשהוא ,אצלנו
הצום,עלינועבראיךלשאולנכנסההכיפוריםיוםאחרייום.באותו

כלהאסירים.שלהרעבמשביתתמודאגתמאודשהיאסיפרהואז

 ., .. 1זז;-

איך .לודואגתמאודוהיאאוכלשלאחאלדעלחושבתהיאהזמן
בביקורשכבראומרתוהיאשואלת,אניצם,שהואיודעתאת

 ,אזהתחילרקזההרעב.שביתתבכלאאצלוחיתהשלהםהאחרון
שיהיהמספיקאומרת.היאזה,ככהמוכרח.שהואלהאמרהואאבל
יפסיקווכולםרעב,לשבותשצריךשיגידאחדהכלאבביתםש

היאלצום,רוצהשחאלדחושבתאתלעשות.מהאיןלאכול.
ברירה.לואיןאבלשלא.נסח·שואלת.אומרת

25/10/92 
שלברשימההופיעלאחאלדשלששמומשוםדואגתעיישהכעת

אתמוצאיםהיושבועותשלושהכלאותם.לבקרשמותרהאסירים
כבראבל .אצלוסדיריםביקוריםשלשגרהחיתהוכךברשימה,שמו

להופיעצריךהיהשמולאחרונה,אצלוביקרהמאזשבועותחמישה
אומוחמדיוםכלואין.-האדוםהצלבשלברשימהמזמןכבר

היא .ואין-בזהירותהשמותכלעלעובריםלראות,הולכיםרדאר
כשיצאלבקר.להםנותניםלאולכןחולההואאולידואגת,מאוד

לאשמשהוומצאולבדיקותונשלחמאודרזההיההראשוןמהמאסר
היהוהכולביקורתבדיקותעשור·כך nאאבלאצלו.בשםבסדר
ה'כיסוי'כאשרלה,מבטיחהאני ,בסדרהכולעכשיוגם .בסדר
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נוכחאותישתוקףרוחקוצרמיןהואלהבטחהלישישהיחידי
דברשלבסופוהרימופרזות:לינראותשפתאוםשלה,הדאגות
בעציריםנזכרתאנישניומצדמסתדרים.איכשהוהדבריםתמיד

הדאגותאתמזכירשם.נפטרוואףבכלא,חלושפתאוםואסירים
ביתלביקורינסעובצבא,היוועדהעלמהכאשרלישהיוהפרועות
שלהמקריםאתלזכורלאמשתדלתהייתיואנירחוקיםביישובים
אוטובוסים.מתחנותחיילותחטיפת
ממנה,שביקשתיוכפיהקנס,כסףאתלשלםתצטרךשבועייםבעוד
השקלאלףאתלהכיןשאוכלכך ,מועדמבעודלימודיעההיא

לה.שהבטחתי

 1992נובמבר
אלףלהשאלווהעיישהביקשההקנס,תשלוםעלבזמנוכשדיברנו

אז,לההצעתיאניעבודתה.משכרהסכוםאתאנכהר·כך nואשקל
וכךשלה,העתידייםהפיצוייםחשבוןעלכמקדמההסכוםאתלקבל

עתה,השוטף.עבודתהמשכרהסכוםאתלנכותצורךיהיהלא
המקובלים,החישוביםשלפילההסברתיהתשלום,זמןכשהגיע

עבודה.שנותוחציחמשעבורפיצוישקלאלףשלהסכוםיהו_ךה
באנגלית,שאלתי.שפה,באיזוהכתב.עלהדבראתשנעלההסכמנו
היסב.אנגליתיודעתהגדולהבתהראג'דהאמרה.
אתלהכשנתתיבמזומן.שקלאלףוהכנתיה'הסכם'אתכתבתי
דינה,סיתלי'תסלחיואמרה:ליהודתה ,המסמךהעתקואתהכסף
 ,בוקרכללחםמביתבאוטובוסנוסעתאנישאיחהחברהליישאבל
חמשבמשךהיהודיםאצלבשבועיוםעבדהשהיאליסיפרהוהיא
בשנה,חודשעל·פיפיצוייםלהשילמועזבה,וכאשרשנים,עשרה
הכעיסהוגםאותיהפתיעההיאבשנה.'שבועייםפיעלכמוךולא

בהסתדרות,ביררתיוגםלה,לעזוררוצהאניבסך·הכולהריאותי:
לתתכדישתקתיאותה.שמנצלתכמיאותימציגההיאוהנה

לאובכללשקטהשהיאוראיתיבההבטתילשקוע.לדברים
כפיהעובדותהנה-אומרתכאילותוקפת.לאגםאבלמתנצלת,

לפיוהואהתחשיבאתאשנהשלאלהאמרתיאותן.שמעהשהיא
שלהלחברהיששכנראהוהוספתילהתאפקיכולתילאהחוק:

הדברים.פנינשארווכךהתווכחה,לאהיאלב.טובימעסיקים

שחרורד:פרק

מבכי.אדומותועיניהלעבודהבאה 1992נובמברשלהשניבשבוע
עודהואאבללחאלדמחכיםהםומאזהכסף,אתשילמושהםסיפרה

אבל ,בסדריהיהלהםלהבטיחממשיךהעורך·דיןהכלא.מןיצאלא
שחאלדכתובאכןהמשפטבביתקשה:בעיהשישלהםהסבירחאלד
ששילםאחרי ,עכשיולהשתחרריכולוהוא 1991ינוארמאזעצור
ולכן 1991ביולינעצרשהואכתובהסוהרבביתאבלהקנס.את

ביןהמחלוקתתתיישבשלאעדלפחות.שנהחציעודלשבתעליו
לחופשי.חאלדיצאלאהסוהר,ביתלביןהמשפטבית

שעיישהחאלדנצערמאזהבודדותהפעמיםאחתשזולעצמיחשבתי
סףעלדווקאומיואשת.חיוורתבוכיות,בפניםלעבודהבאה

מבטיחושוב,בלךאותםשמריץ ,עורך·הדיןעלכעסהשובהתקווה.
מספרת,היאהשכנות,באותיוםכל .דברמבררואינותשובה

לא.-ואומרתזרועותיהאתפורשתוהיאחאלד?הגיעושואלות:
הםחאלדשללשחרורלחכותבמקום-וכעתלא.עודהגיע.לא

מאודחיתהעיישההמשפט.בביתהעבידיוכרעשבולמועדמחכים
אותה.לנחםקשהוהיהומותשתמיואשת
אחדכללשלוםתמידכמושאלההקפה,אתלשתותסיימהכאשר
בעבודה.והתחילהביתימבני

 1992נובמברסוף
ביוםיהיהברמאללההבירוראם-שאלהבסימןהתחילשבועכל

אוליהמשפטיתקייםלאואםלעבודה,תבואלאעיישה ,רביעי
למצואקשהתמיד-והוא ,עורך·הדיןשללמשרדללכתתצטרך

אחתמביתטלפנה •עשרבשעהלטלפןלהאמרפעם •אותו
ולבסוףזמן:הרבהתפוס:היהעשר:בשעהבדיוקשלההמעסיקות
ואז •בעשריצאשהואהמזכירהלהאמרה ,המשרדאתכשהשיגה

אחרידקותעשרוהגיעה ,למשרדוולנסועהעבודהאתלסייםמיהרה
 •סגורהיהכברהמשרדאבלאחת,השעה
כנראההעבירוהשחרורתאריךשלהעבידבירורלקראתמזה,חוץ
חוזרתושוב ,יותרקרובכלאלביתבנגבהכלאמביתחאלדאת

שלאביולקח ,למשל ,שעברבשבוע •אותולבקרואיפהאםהשאלה
הקטנהבתםועםהבכורבנםעםונסעהעבודה,מןחופשהחאלד
התבררובסוףהופיע,לאחאלדאבל ,אותולראותכדילנקב

 .למגידוומשםפרעה,לכלאאותושהעבירו
ברמאללה,המשפטבביתהבירורסוף·סוףהתקייםשעברבשבוע

וסיפרעיישה,קוננה ,מאודרזהנראההוא •חאלדאתראוגםונם
 ,והקורבנקב,נשארושלוהבגדיםכלכי ,מקורקופאשהואלהם

 1991חורףשביןהזמןעלחאלדאתחקרהשופטחזק.כברכידוע,

שמואתקראהשומרכיבכלא,היהלאבעצם(שאז , 1991ויולי
שבאועדהביתה,אותוושלחוששוחררועציריםקבוצתבתוך

להביאלהםואמרושנהלפניהשביעיבחודשלילהבאותוהחיילים
לחם>.בביתלמרכזבבוקרלמחרתחאלדאת

ופשוטהכלא,בבתיהזמןכלשהיהלטעוןלחאלדיעץהעורך·דין
וכךחלילה.וחוזרלעננתהלמגידולניתוביהמזהריהעבר/הועבר

רזהשהוא ,חאלדאתוראתהברמאללההמשפטבביתעיישהישבה
שמעהשופטאותו.הנחהשהעורך·דיןכמולשופטעונהועצוב,
יום'עודהבא.שניביוםהחלטתואתיודיעשהואאמרובסוףושמע,
כמהלפנישהייתהברשימהנזכרתואניעיישה.אומרתהלך'עבודה

המשפטבביתהשופטיםאחדתוארובההשבוע,סוףבעיתוןשבועות

ובדעהבציניותערבייםעציריםאלשמתייחסכמיברמאללה,
שלהסיפוראת'יקנה'לאודאיזהששופטחושבתואניקדומה:
במערכתלמישהולהסביריהיהאפשראיך-ובכללחאלד:

תמים:כסיפורהכלאמןחאלדשלההעדרותאתהמשפטית
וזהברורמחדלכאןישהכלאהנהלתמבחינתהרי ,יתר·על·כן

עלחושבתשאניראשונהפעםחאלד:שללמצבויועיללאבוודאי
עיישהשלוהתקווהוהצבא,המשפטביתשלהמבטמנקודתהדברים
אני·שוא.תקוותלראשונהלינראיתבקרובהביתהיחזורשחאלד

שלהאביבעדבכלאיישארשחאלדרקשלאלה,לומרמעזהלא
ה'בריחה'עצםעלולהענשלהישפטעלולעודשהואאלא , 1993

כביכול.

2.12.92 
שקנתהזיתשמןשלגדוליםמיכליםשניעיישהליהביאההיום

שלשנייםאורוטלעבורנוקונההייתהשנהכלבדהישה.עבורי
באהואזג'אללה.בביתהבדמביתישר ,וטריסמיךירוק,שמן·זית

מסיקעלואיסוריםשביתותוהיובצורת,והייתההאינתיפדה,

מבעודליהודיעההשנהבסופרמרקט.זיתשמןקניתיואניהזיתים,
תלךשקודםהיותלבואתאחרוהיוםוהרבה, ,שמןשיהיהמועד

 .השמןאתלקנות
שלרבהבחרדהלמטבחהשמןכניסתמלווהשנים,לפניכמו

היאאמנםמר:הואהשנהדווקאאולילי?טעיםיהיההאםעיישה-
אבלולעילא,לעילאשהשמןהבטיחוהםאףוהמוכרים ,ממנוטעמה
השולחןאלישבנווכךמדי.יקרהמחירואוליכך:לאזהאולי

מלחצקתעליופיזרנו ,הסמיךבשמןלחםשלפרוסהטבלנובמטבח,
השמןנרגעה.והיאהתבהרועיישהשלפניהגן·עדן.טעםוטעמנו.

לאל.השבחשבסופרמרקט.מזהסובהמחירוגםטוב,

הואשני,יוםהואשלשום,המשפטביתולישיבתלחאלדחזרנוואז
מביתחאלדישתחררמתילהודיעצריךהשופטהיהבוהמועד
ישבהכיצדסיפרהוהיאחדשים.שישהבעודאועכשיו-הסוהר

שישבוהשופטאחה"צ,שלוששעהעדברמאללההמשפטביתבאולם
תמידכמוברמאללה:שישנוומכובדחשובהכיהשופטהיהבדין

חשובכמהלסמןידיהאתמרימההיאשופטים,עלמדברכשהיא
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הרבהשפטממשיכה,היאהזה,והשופטהשופט.הואמעםומורם

נשק,בנשיאתואפילוובהתפרעויותאבניםבזריקתשנאשמוצעירים
לפנילבואנקראלאחאלדורקלשנתיים.אותםדןהואהרבהוהכי

והעינייםשותק,רזה,הכלואים,בחדרוהמתיןישבאלאהשופט,
והיאבאזיקים,כפותיםהיושלווהקרסולייםהמרפקיםשקועות.שלו

בסוףואז,אסור.אותושראתההראשונההפעםשזאתליאמרה
שלהענייןשאתלוואמרשלהםלעורך·הדיןהשופטקראהיום,
מניחהואניאמרה,כך-הגבוה'המשפסליביתמעבירהואחאלד

ברמאללהלאכברשזהאמרההיאהעליון:המשפסלביתשהתכוונה
כלהיוהמומים,היוהםהמזרחית.בעירדיןאלצאלחברחובאלא
ישתחרר.חאלדמתיידעווהםסוף·סוףייגמרשהעבידבסרחיםכך

והיאהמשפט,מאולםאותםלפנותהתחילוהזאתהתדהמהובתוך
שהואחזק,שהואלואמרהחאלד:עםמליםכמהלהחליףהצליחה

שתקהואבקרוב.לחופשיייצאהאלובעזרתיסתדריןשהעבגבר'
מצוין.נראההיההוסיפה,בנקב,כשהיהבקרבה.נשברלבה-והיא

הואלמגידו'אותוכשהעבירועכשיו.ואילוומרוצה.נמרץשזוף,
לאהיאפעםאףשקועות,כל·כךשלווהעינייםעצוב,רזה,כל·כך
 •כךאותוראתה

 1992בדצמבר 10

ועיישהמגידו'בכלאביקוריוםהיהבדצמבר'תשיעיאתמול'
למחרתשתבואסיכמנויום.באותולעבודהתבואשלאליהודיעה

לבקרכולםנסעוהםמרוצות.בפניםבאההיאהצהריים.אחריהיום
לבואמשפחהבנילשנירקמותרשםבנקבכמושלאכיחאלד'את

שהיהכךיצאשרוצים.משפחהבניכמהלבואיכוליםבמגידולבקר'
אתמרחוקראוואיךשעשו'היפההדרךעלסיפרהוהיאיפה,יום

ה'הריםאתמרחוקראוואפילוהים,חוףלאורךונסעותל·אביב,
איזההבנתילאשם.שלומדתעדהעלחשבהמידוהיאחיפה'של

דרךלמגידונוסעיםשהיוליסיפרהשפעםהיותעשו'הםמסלול
הייתהאתמולאבל-ואמרהצחקהוהיאשאלתיוג'נין.רמאללה
אתמולבעברית>.ויעוצו''שביתה'אומרתהיא<תמיד'שביתה'!

נסעובוהמיוחדהאוטובוסשלוהנהגאמרה,גדולה,שביתההייתה
ג'נין'-שכם-רמאללהדרךיסערשאםלהם,אמרבכלאלביקור

עלכתובשלאהסביר'הנהגאבנים.עליהםשיזרקולהיותיכול
השביתהבכלא:שיושביםמשפחהבנילבקרנוסעיםשהםהאוטובוס

אנשיםמובילשהאוטובוסלחשוביכוליםואנשיםחשובהמאודהזו
השנהיוםשלהשביתהבגלל-וכךכזה.משהואולעבודה

דרךהאינתיפדהכלואיאתלבקרהמשפחותבנינסעולאינתיפדה,
הירוקהחיפה,הדרךבשבחימלספרחדלהלאועיישההירוק.הקו

והמשמחת.המעניינתלעצמי),חשבתימשמע,(תרתי
להםאמרחאלד-'הגבוה'המשפטבביתהמשפטלהמשךאשר

שנתשלהחמישיהחודשעדיישבוהואנוסף,דיוןיהיהלאשחלאס.
שאם ,לואמרהעורך·דיןהחודשים.ושנייםעשריםייגמרוואז 1993
אתעזבלאשהואכשאמרשיקרשהואהעליוןהמשפטבביתיתברר
כך.עללהענשעלולהוא-יתבררכךאםהכלא,ביתכותלי
ויחכהמוקדם,יותרלהשתחררמנסהלאהואשדי.החליטוחאלד
פיעלהמשפטבביתשיקרחאלדהרי-מאדכועסתעיישהלאביב.
בגלללהסתבךעלולשהואמתבררוכעתשלו'עורך·הדיןשלצעתו

יהיהולאידייםמריםשהואהחליטחאלדלעשות,מהאיןאבלזה.
המשפט.בביתדיוןעוד

בגדיםלכלאלולהביאתצליחומתיכיצדמתכננתעיישהוכעת
וכלשלבש,הבגדיםעםרקלמגידוהועברהריהואחמים:

שם.נשארובנקבלכלאלושהביאההחמותוהגופיותהטרנינגים
לו.שקרלהאמרגםוהואמאד'קריםקרים,כעתוהימים

 1992דצמברסוף
ואגירה,שלידהאתובקשבחורבאעיישה,לימספרזה,כלובתוך
מהכפרוהואילדיםכשהיוחאלדעםשלמדבחורזההבכירה.בתה

הראשוןבביקור·החולים.בביתאחלהיותלומדהואכעתאל·חאדר:

הסתובבבעלהומוחמדוקפה,כיבודהגישהעיישהואמו:הבחורבאו
סוףלקראתומבולבלים.מופתעיםהיוהםמקום.לומצאולאבבית

אמרהועיישהמעוניינים,הםאםהבחורשלאמ;שאלההביקור
 .מוחמדולאיחליטשהואסוביותראחיה,אתלשאולשצריך
עיישה.שלהאחגםוחיהשלו'והאמאהבחורבאושובהשניבביקור

אבלהבחור'עםלשוחחניסהעיישהשלוהאחקפהושתוישבוהם
ימיםעשרהעודאליושיבואולהםאמרהאחושתק.התביישהוא

אתרוצההיאאםואגירהאתכולםשאלוכשהלכו'תשובה.לקבל
עיישהשלהאחתחליט.שהמשפחהמהשתעשהאמרהוהיאהבחור'

שלידהאתלבקששבאהראשוןהבחורזהלמהר'מהשאיןאמר
כלקודםצריכהואגירהמזהוחוץכן.לומרתכףצריךולאואגירה

רקעיישח,אומרתצעירה,היא .·הספרבביתהלימודיםאתגמורל
 , 18בת

לקבלעיישהשלהאחשלהבחורמשפחתבאההשלישיתבפגישה
כעת,לדבר.מהעלואיןצעירהעודשראג'דחלהםונאמרתשובה,
שהיאברחובעליהוצעקראגידה,עלכועסהבחורעיישה,מספרת
וכעתאותורוצהשהיאלואמרהקודםשכאילודעתה,אתשינתה

ברחובלהמציקהואלא.אוכןממנהלשמוערוצההוא
לוישבורשהואאייםכברבמשפחה,הבכורורדאר'ובסופרמרקט

רעשםלמשפחהיוציאשלארדאראתהזהירהועיישההעצמותאת
 .בעצמוושישלוט

והיאזהב,בצבעמנצנצתסיכהשלההמעילובדשבאהעיישהוחירם
ספקאיןיפה.סיכהולעיישהעגיליםלעצמהקנתהשראגידהספרה

ואגירה.שלבחייםחדששלבשהתחיל
לאהשלישיועלמגורש,אחד ,עשיראחדלעיישח.ישאחיםשלושה
האחו'הבחור'.גידהראעלסיפרהכאשר .עכשיועדדברידעתי

חיתהעליועיישה.שללגיסתהונשוימעיישהמבוגרהעשיר'
<גיסתהאשתועללחו"ל'הרבותנסיעותיועל-הרבהלימספרת

שבנההגדולחביתעלמפוארת,במכוניתשנוהגת·דודתה>בת-
חזקנה.האםעבורדירהובו

בראשיתלירדןגורשהואבעבר:ליספרהכןגםהשניהאחעל
לעזובנאלץאחר·כך'מהנדס',בתורנכוויתעבדהשבעים,שנות
סיפרופעםבעוני.חישםלרבת·עמון,וילדיואשתועםוחזרםש

ורצהלמצריםאחריהנסעמצריה,אשהאחרינמשךהזהשהאחלהם,
מידעמון.ברבתוילדיולאשתווחזרהתחרטובסוףאיתה,להתחתן

עבודהולחפשהגבולאתלעבורניסההמפרץמלחמתאחרי
הואהגבול.עלממששהוקם·כלאבביתונכלאנתפסושםבסעודיה,

וייצאעונשואתיסייםשבקרובשמעוכעתאבלעצור'עדיין
זההשלישי,האחעללמדתיואזשואלת.אנישמעתם,איךלחופשי.

 .ואמו'הבחור'אתפגששגם
הואניאגר',עובדהואממנה:צעירעיישה,מספרתהזה,האח

שםעובדהואסוב.ג'ובלוישעברית,וכתובקרואיודע ,מוכשר
לא(היאבארה"בלומדמהםאחדבנים,כמהלויששנים.הרבה
ברוסיה,רפואהללמודהתחילחרארפואה:לומדואחרמה>יודעת
רפואהללמודממשיךחראהאחרונהובשנה·עמון'לרבתעבר

עלשמעווכךמגיע?)זה<איךלחוריוקבועכותבהזחוהבןבעירק.
סעודיה·ירדן.גבולעלהכלאמןחשביהאחשלהקרובהשחרור

 1993פברואר
עיישהשללפעילויותחזרהוהשגרהשקטוחאלדשלהעניינים
מגידו:בכלאאותולבקרנוסעיםחםשבועותארבעהכלבשבילו:

המיוחדיםהאוטובוסיםממשיכיםשניתח,ישתמידשלאאפילו
בטוחיותריפה,יותר-החוףכבישדרךמגידולכלאלנסוע

המראותעלרבהבהנאהלספרממשיכהועיישחהכביש,מבחינת
וחירוקיםהרחביםחשדותאתלימתארתהיאבייחוד •שבדרךהיפים
ישכאילומבריקותשלחהעינייםעליהם.מדברכשהיאהעמק.של
היאטוב,יותרנראהכברחאלדהזה.הנוףעםאישיקשרלה

לוהביאהוהיאמגידו'לכלאמחדשגלהתרהוא .לימדווחת
נכלאללבוששמותרמהעל·פיהנדלוסוודרים.חדשיםסרנינגים
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בכלאהשאירעכשיועדלושקנתההחמיםהבגדיםכלאת •מגידו
אניבנגב,מהכלאהבגדיםאתלקחתלונתנולאלמהשבנגב.
נקב,שבכלאשלוהבגדיםשכלבסבלנותמסבירהועיישהשואלת

שישתחרר.היוםעדלושתחכהשמורהבחבילההםקציעות,הוא
חזרהשעבר'בשבועוראג'דה.הבחורלסיפורהמשךישוכעת
באההיאהבחור!שלסבתולהחיכתהושםבערב,הביתהעיישה
שלה.הנכדעםלהתחתןשתסכיםואגירהשללבהעללדבר

שיחכהנשבעוהואראג'דה,אתמאודאוהבשהנכדספרההסבתא

עצמושהבחורהתברר' •אחרמישהועםהתחתנהלאעודכללה
בתהאתשלחהועיישההבית,לידבמונית,שעהבאותההמתין
וגםבבית,הייתהואגירהגםלהיכנס.הבחוראתשתזמיןהקסבה
כלעםסובלאמאודהרגישעיישה,סיפרהמוחמד'אביה.מוחמד'
מוכנהלאעודשהילדהואמרהזמןכלהתהלךחראהעניין.

טעןהבחורלח.יחכהשחראואמרהבחורחזרעל·כךלהתחתן.
ואסרחשלההמשפחהשבאהעדתקווה,לונתנהוודקאשראג'דח

שינתההמשפחהשבגללואמרחזרחראאיתר:להתחתןעליה
זונכון'שלאואמרהצחקה'זהדאג .אליושלחהיחסאת'רהדאג
 •להתחתןרוצחלאעודשהיאשהחליטההיא
לאהבכור'בנחשרדאר'חיההגדולהמזלעיישח,אומרתכך'אוכך
ועיישחשואלת,אניבבית,חיהאילוקוראחיהמהבבית.חיה

אחרידקהממשחביתהנכנסהואצווארה.עלאצבעמעבירה
ואמררדארגזהתרהביקור'עלשמעכאשרעזבווסבתושהבחור
עברהוכאןהזה.הבחורעםלהתחתןלאחותוירשהלאשלעולם
איךוחכמה,ויפהגבוההכעתהיאאיךראג'דח,עללילספרעיישח

רוצחעכשיואותהשרואהמיוכלמורםבראשברחובהולכתהיא
שמנמונת,ילדהחיתההיאואגירהאתשראיתיהאחרונהבפעםנח.
בשקטמדברתמבריקות,שחורותצמותונבונים,מלאיםפניםעם

מזמן.היהזהובביטחון.

 1993מרץ
אחדיוםהביתה.חאלדשלהשיבהאתלתכנןמתחילהכברעיישה
אמרה,שאצלנו:דיסקחקומפקסמערכתעולהכמהאותישאלה
 .)'יס'העלדגשמוסי·קה,אומרת<היאמוסיקחלשמועאוהבשחאלד
רדיולושעדיףהסכמנובמערכתכלולמהלהשהסברתיאחרי

רמקולים.שניעםסוב,סרנזיססור
וארוןמדפיםעםכתיבהשולחןבשבילושהזמינהליסיפרההיא

בינתייםאבלפול).<מקלונה,לותבשלמהיודעתכברוהיא ,עמליו
אתליהראתההיאלנקב.הועברששובומתבררמכתב,ממנוקיבלו

מאודידבכתבצידיומשניצפוףכתובמקומט,ניירדףהמכתב:

מקומטהיההמכתבואחידות:קטנותאותיותישרות,שורותיפה,

ומקפלתפורשת ,אותומנשקתשהיאמרובוטשטושמחיקהובסכנת
אותו.

אתכשסיימושלשום,איךמספרתועיישה ,הרמדאןימיעכשיו
שתקההיאבדלת.דפיקותשמעוהצום,יוםבסוףהערבארוחת
משטרה,אוצבאשל'ביקורעלתספרשהיאבטוחהחייתיואנירגע,
ושם ,לספרהמשיכההיאהדלת,אתלפתוחהלךמוחמדלא.אבל
משפחה,בניכמה ,אמוראג'דה,שלידהאתשמבקשהבחורעמדו

היא ,מוכתארזהמהיודעתאתשלחם.הכפרשלהמוכתאר •••ו
הבחורשלהאמאמאו.דאותהריגשהזהשהביקורבהוניכרשואלת,
הואשלה:לבןכןלהגידממנהומבקשראג'דחאתמנשקתהתחילה

מבטיחיםוהםשלההיכן'אתלשמועמחכההואמתייחס,הואחולה,
אדמותלהםישבית,להיבנוטובים.חייםלהשיחיולראג'דה

קטנה,לאמהומהחיתהשבחדרכנראהיעי.דהמוכתארוהנהרבות,
השני.בחדרהסתגרווהוריהוראג'דהואמושהבחורדברשלוסופו
ההחלטהוכי ,הבחורנגדדברלהםשאיןראג'דה,שלאביהאמר
 .יתנגדולאמשפחתהובניהוריה ,כןתאמראםואגירה.בידי

מחקה<עיישהכתפייםומשכהגבותהרימהבראשה,הנידהוראג'דה

ואמוהבחוריצאואזוזהו.להתחתן.רוצהלאשהיאואמרהאותה)
אמרוהבחורהמשפחה,בניושארהמוכתארהיושבולחדר

לדבר'.מהעלאין •בואו'יאללהלמוכתאר

 1993אפרילסוף
תמיד.כמולבואממשיכהעיישהאבלהסגר.התחילהפסחחגלפני

מהאוטובוסאותםהורידואיךומספרתמאחרת,היאלפעמים
עדברגלהלכושלהוהחברותהיאואיך'גילוח',שלבמחסום
לירושלים.אותןשיביארכבשרבשמצאוועדהמחסוםאתשעקפו
למחסוםעדשלנרבמכוניתארתההסעתי ,לסגרהראשוןנירם

לרארתבקשהוהיאתלפיותהתעשיהאזוראתעברנובדרךבגילה.
היותהתעמלות,נעלילושתקנהביקשחאלד"גלי":חנותאיפה

מבתיבאחדנשארוזוגותוכמהישנות,כברלושהיושהנעליים
 ,גלישלהתעמלותנעלילושתקנהביקשכעתבהם.שהיההכלא
החודשחראהבא,בחודשמהכלאיצאכאשרינעלראותןלבן,בצבע

איתהלבראאוכלאםשאלהוהיאהמקום,אתלההראיתיהחמישי.
שעכשיואמרחממני:ביקשהלאפעםשאףדברהנעליים,אתלקנות

יכולתיולאמיהרתיאניאבללבדה.להסתובבלהנעיםלא
עדארתההסיעהרעדהבבית,הייתילאשלאחריובשבועלהתעכב.

אתראתהלאפעםשאף ,מכןלאחרליסיפרהעדהחנות.לפתח
אתלקנותהתעקשההיאאבלוחרדה,מתוחהכךכלעיישה

ביקש.שחאלדכמר ,בגליהנעליים
נעליקנתהכיצדליוספרהמארדמרוצהעיישהחיתהר·כך nא

ביוםלחאלדאותןתביאהבאובשבועולבנות,חדשותהתעמלות
בכלא,חאלדאצלשלנרהאחרוןהביקוריהיה'זה .אצלוהביקור
היה.כךלאאבלאמרה'.

האדוםהצלבגןשמאראוטובוסיםשיירת ,כרגיליצאה,המיועדביום
דרומה,נסערהםקציערת>.(היא'נקב'אסיריעםהמפגשלמקרם
אתהורידוהחייליםלמחסום.הגיעוואזזהריה, ,חברוןאתעברו
 ,גמורבסדרהיההכולוניירות.רשירנרתבדקומהאוטובוסים,כולם

האוטובוסנהגשלמהרשיוןחרץבמטבח,כשישבנועיישהסיפרה
האוטובוסיםיתרלנסוע.להמשיךלהםנתנולאולכןשלהם,
בבוקרוחציתשעעדרחצימשבעהחםבוסבאוסרישבררחם ,המשיכו

לצלבסלפנומשםלזהריה,חזרהנסערודבריםדיןאחרירחינו.
אתומסדיריםלמחסוםמטלפניםהםמידלדאוג,לאשאמרהאדום
החייליםאבללמחסום,חזרהנסעולאוטובוס,המשפחותחזרוהענין.

 ,ענייןשלקיצורוהאדום.מהצלבדברשרםולאטלפוןלאקיבלולא
משם,האדוםהצלברעםמכאן.החייליםעםלדברשניסראחרי

הצלבאתמקללתעיישההביתה.אותםוהחזירהאוטובוסהסתובב
שלהביקוראתהפסידההיאשבגללםהטמבלהנהגואתהאדום
לחאלד;הגיעולאוהחדשותהלבנותההתעמלותונעליאפרילחודש

הבא.בחודשבביתאותןינעלאינשאללה
שלאטועןשחאלדוהקבלההקנס,שלהתשלוםענייןעולהשוב

התשלום,עלקבלהשלתצלוםלימראהעיישהאבל ,אליוהגיעה
קציעותלכלאהועברשהמקורבפירושוכתובהדוארבבנקשנעשה

למקור'.'זההוהתצלום

 1993מאי 12
 ,זמןבההרכברלכךמתכוננתעיישה .להשתחררחאלדצדיךמחר

ועודעודמונהוהיאמרק,'מקלונה',גפןעלי-ארכלמכינהבעיקר
בצומתחאלדאתולפגושלנסועחשבההיאהכינה.שכברמטעמים

גלויה,ממנוקיבלוהשבועאבלהכלא,ביתברכביגיעלשםערד'
בכוחותהביתהיגיעוהוא ,אותרלקבליבואושלאמבקשהואבה

היאישבו ,מחרגם ,כאזעיישה.אומרתהקודמת.בפעםכמו .עצמו

נגמרוסוף·סוףבצהריים.יגיענסחלבואו.ריחנובביתומוחמד
השפיעולאהגיעו'לאאבדו'שהמסמכיםהדאגההחששות,הספקות,

חודשים.ושנייםעשריםאחריהביתהיחזורהואמחר-

 1993מאי 19
היארזה,שהואכמההביתה.חזרחאלדעיישה,אומרת ,לאלהשבח

והוא-לימדגימההיא-קעורהנסןשקועות,עינייםמקוננת,
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הראשוניםביומייםעצמה,מתקנתהיאכלומר,אוכל.לאכמעס
כברעכשיואבל .מססולכמורוחמצברזה,היה ,אכללאכעמס
 .לעצמוחוזרוהואסוב,יותר
יוםאתמתארתועיישהשואלת,אניהביתה,חזרבדיוקמתי

וחיכובבית,ישבובעלהומוחמדהיאאיך .שעברבשבועהחמישי
בגלויה.שכתבוכפיהקודמת,בפעםכמובצהריים.הביתהשיגיע
עלישבוהםהגיע.לאוחאלדועברה,הגיעההצהרייםשעתאבל

שמשקיפהמרפסתאותהעלחושבתואני ,לימספרתהיאהמרפסת,
אתלעצורבאושבובלילהעמדהשםברון nבית·לחם·כבישלע

חאלדאםלראותקפצוהתקרב,אפילואו ,שנצערארסורכל ,חאלד
ארבעובשעהבא.לאוחאלד ,ונסעועצרוהמכוניותאבל .•הגיע
לאכברהוא ,די-שאמר ,דואר ,הבכורובנהלהתייאש,החלו
לחשובהחלהעיישה, ,והיא .שלולחבריםהולך' ,דואר-והואיגיע
עורך·הדיןשללביתתלךהיא-יגיעלאחאלדחמששעהדעםאש

-ואזחאלד.אתלהיביאשהואעדתזוזולאהביתבפתחתתיישב
מאירות,בפניםמספרתהיאוחמש,ושלושיםארבעבשעהבדיוק
מןיוצאחאלדאתוראתהלמרפסתורצה ,נעצראוסרשמעההיא

ולקרואלי>אומרתהיאמשוגעת'<'כמולצעוקוהחלההמכונית,
בא.שחאלדהמשפחהלבני
מעזלאחאלדשכעתליאומרתהיאוהאיחולים,הברכותאחרי
הכלאמביתקיבלהואתעודות.חסרשהואהיותהבית,מןלצאת
לממשללגשתצריךהיהבהןשעות,ושמונהלארבעיםבתוקףפתק

רנותברשיוהצורך ,הסגרבגללאבלחדשות,עורותתולהוציא
להיכנסהצליחלאשהוא ,הממשלבמשרדיכזהלחץישעבודה,
היאכלל.לצאתמעזולאבביתיושבהואאזבעניניו.ולספלפנימה
ואנימיואשתשלווהבמיןמשמים,גזרהזוכאילועל·כךליסיפרה

שלוסופומשהו'לעשותש'צריךבהוגערתילהתאפקיכולתילא
מוקדםמוקדםבעלהאוהיאילכובבוקרשמחרתוכנית,עשינודבר

וימשיך·כךאחריבואשהואכדי ,לחאלדתור'לתפוס'בבוקר
תעודהלולתתשצריךלמשרדשייכנסעדויחכהבתורלעמוד
בביתישבאשרשטחיםתושבהואשבעליהשמעידהכזוירוקה,
הכלא.

הבאהמעצרלקראתחדשפרקמתחילשהנהלחשוב,סירבתיואני
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חבושבמעיליו'מכרובלהיההגורלהאנשיםרש
ועצימוגדרת,צררהחסרגורל,גרשהכרס,בכרבעי

הערבשלהאחרוןבארדמסביב.אותרמקיפ~םארון
בליסות,רעגרלתרבתחיהכמרהאנשיםנואר

ישברייסברגחייםבוררים.לאעמומים,קרלרתיה
לר'מרבדלאאיששלברירלדהקשיבחראהחרמה.עלשערןבצד'

הייתהלאשכנראהשפהביידיש,דיברהאישהחיילים.בפנישדיבר
מיאתגםאליושריתקמשהרבדברירהיהאבללכולם,שםמרכות
שידעמילהם,רכזהצליליםאתשידעמיאתגםדבר'הביןשלא
אתלהביןרצהרלאהמליםאתשידעמיגםאותם,לשכוחרוצה

תוכנן.

שהכירזרהייתהלאכאןששמעשהיידישלמורת .הביןדררקאחיים
הירהן .לרידרערתהירלאשציירההתמרנרתורברגםהביתמן

שםחזוררכבת,גסר'רעב,המליםידע.לאשכברלעולםשייכרת
לרהכאיבושלאפחות,מציירותמליםשמער·כך nארהלרך.חזרו

 .ואשראתעליוהכאיבואבלבנסגר
אשמה.עלדיברהאורח-האיש
שהעריץ'אנשיםעלבספריהם,לקוראאהבשחייםמנהיגיםעל

יותר'צודקתחברהלבנותבפולין·גדולהקסןמכפרואותושסלסלו
אתטלטלווהםבאשמיםהםגםהאורח,אמרוהנה,אחרת.חברה
דבר.כמעטשםנשארשלאעדככברה.שנעעדואחורפניםהעולם
עכשיופההיושבזהכמוקסן'יהודיםקומץרקחיים,חשבאולי'
באומבריה.אשרהגדולההאבןמצודתבחצר

קצורעשבשלריחהביאהקלהרוח •קרנהיהרירהאוהערב~אפלת
וייסברגחייםשלידיוהמצודה.אתהמקיפותהגבעותמןסריוחלב

בשדותאחר'בתרמילממששותשהיוכמושלוהצדבתרמילמיששו
העשויההמכתביהשלוהקשיםהמרובעיםבקוויםחשוהןאחרים.

לחייליו"היישוב("מתנתהבהירההידסהבטנתביןושם,חום.עור
שכנומגויסים>שנישללפרופיליםמתחתבפינה,שם,כתוב

ג,וייסכרעכשיומודהואפילו'ההזיות,השרטוטים,התמונות,
עטוףמשאית,שלהפתוחיםבאחוריהיושבהקרים,בלילותהשירים.

איטלקי'חורףשלקפואאווירשואבאפוורקשערותיואחרונתעד
דבריאליודיברוהשדותבאוזניו.מתנגנותמליםהירהאלהבלילות

ריננוהאבררציוהריכףמחאגדרתירעלהעוברהארנונהרשיר'
זרוענוףעםלוהתערבבונאה"ו"הדררשמע"את'"קרי .לכנודר
כנסיות.וצריחיזיתצעישלכרמיםוכנשים,פרות
קטןמכפרהנהשהגיעעדוייסברגחייםעברארוכהדרך

בבקריםצאן.לרועהשםוהיהלארץ·ישראלעלהשבפרלין·גדרל,
שלדיוקנאות .בסתרמצייר'היהובלילותצאנואתרועההיה

אתר·כך nראדמיונועל·פיבתחילההנשים:שלגרפןראתאנשים
צניעותן.עלפחותשהקפידומגרמניהצעירותעולותשלגופן

כלומר,ארץ·ישראל,שלבשמששםרקמצייר.היהלאבפולין·גדרל
בכפרשנותרוואמרשאביולרנדמההיהלפעמים .שבחדורבחשיבה

מעשיועליודעיםשאינםזמןמזהכבר .ידעואילועליוכועסיםהיו
נמצאים,הםואוליומקומם.מעשיהםעליודעאינוהואוגםומקומו

מאלהביידיש·של·רוסים,האורח,שלהאלהבמליםהם,גם
האלהבמליםהעולם.מןלהעבירםבכדיורביםמיליוניםשנצטרכו

חוזרותהמצודה,קירותאלעכשיופהשמתנפצותהאורח,של
מקומו.אלאותוואורגותעוטפותאליו'ובאות
מקומואלשעוןעדייןמאוד.חשוךהיהלדברהאורחסייםכאשר
החומהמןניתקהואלמקומם.להםשהתפזרוהחייליםאתחייםראה
אתמסיבותידיוגדול'במעילעטוףשעמדהאורחאלופנה

 .צווארונו
היור.דבשביליחדיושניהםהלכווהםאותרשאל- ?קצתנסייל-

ראשועלשלוהנדסכובעאתהסיבחייםלרדת.החלדקגשם
פשטעמד'שפתיו'עלסיפותמסיףולח,וסובאפו'אתומשהרגיש

אוהלמעיןלריצרוכךראשועלאותוותלהשלוהיישיבליימעילאת
 .כתפיואלמראשומשולש

דומה,אוהללרמתקיןהוא,אףועמדהאורחאמר-יפהרעיון-
אלאותםשהובילושביליםשגדרוהקטניםהאבןבתיעםירדווכך'

הכפר.

רצהלאידעשלאומההכולידעהרי .ללשארמהידעלאחיים
שם,איתרעומדשהכוללונדמההיהכך.ללכתלוהיהנוחלדעת.

פהאיתרעומדיםלצידו'ההולךהאורחוסיפוריוביתוואמואביו
הולכיםבאבנים,רובציםשייכים,זרים,לאהקטן.האיטלקיבכפר

הידיעהאתהזה.הרגעאתמאודאהבהואבדרך.יורדיםבכביש,

חייםהוא,ורקבלבד'עבורוד·פעמי' nעכשיו'קייםשהכול
שלאפשריתהבלתיבפגישהזהנרגענועדבעולם,יחידיוייסנרג,
חיים,ושהוא,כרגע,נמצאהואשבוהמקוםעםואנשיומשפחתו

שייכים.לאכל·כךדבריםמתחברים,הםשבזכותוהיחידיהאיש
לצידושהלךלאישכךעללספררוצההיה .עליונפלגדולאושר
דווקאהזאתהלבבמלאותהתביישכמעס .אותויביןשלאפחדאבל
 .הוריושלגורלםעלבעקיפין'ולולו'שנודענזמן

אתלקרועחוששבזהירות,פתאום,אמר-שםהייתאתה-
הייתי.-נהם.שהלךהעדיניםהקורים

אבניםמרוצפתקטנהלכיכרשהגיעועדבדרכםהמשיכוויחד
נראהולחייםכהים,משולשיםאוהליםשניבקצהשוכנתשכנסיה

וכבדותשמוסרתכנפייםולוומוזרגדולערףכמולצדוההולךהאיש
מנופץ.צמרמבד

הסגירהוגבישיתעבהזכוכיתדלתהאורח.הציע-קצת?נשב-
ואנשיםכוסותשקשוקקולותהכיכר.שלהאחרמעברהבית·קפה

וריקה.שקטההכיכרחיתהמאלהחוץפתיחתה.עםהחוצהנדפו
אותהוכשחשהגשםפסקאםלבדוקידוהרשיסהוא .בראשונדחיים
גםועייףהיהאכן'הוא, .כראויאותוולבשמעילואתהסיריבשה
יבשהיהשכברומכיווןההיא,בדלתלהיכנסרצהלאאבלרעב,
דלתהכניסה,דלתלנוח.והתיישבהכנסיהמדרגותאלניגשבחוץ'
מאודרזהאישיצאומתוכהנפתחהיפים,פיתוחיםרעליהכההברזל
הבית,מןשלרלרבקצתדומהשהיהאישלחיים.מוכרכאילושהיה

זכרעכשיואבלשנים,מזהראהלאשחייםתלמיד·חכם,יוסף,ר'
שעמדשהאישאלאעצמות.וגבוהימסוגפיםופניומאודרזהאותו:
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חייםאתהזמיןוהואוגלוי·ראשמגולחהיההכנסיהבפתחעכשיו
להיכנס.יפותפניםבסבר

צקת.תנוחבוא,בוא,-

שלאוודאיגדולבפולין·בכפרולאבכנסיה.מעולםביקרלאחיים
ועדייןהכירפעמוניהןקולותואתראהצורתןאתבארץ·ישראל.

מיום·םובבוהמתעוררהפחדלזכרזרועותיושעלהשערותסומרות
נרותואוראזעקהלקולהופךהמתוקהפעמוניםכשקולהגויים,לש

והםאששלללפידיםהופךהגבוהיםהחלונותמןהבוקעורךעדין
משכנותלעברופוניםוצריחהנהמהבקולותלמדרגותמעלגולשים

אמרבפוגרום"נזכראניהזאתהמוסיקהאתשומע"כשאניהיהודים.

בשעהקורליםלעצמהששרהמגרמניהיפהעולהלמרתה,פעם
שבארץ·ישראל.בחדרואותה,לציירלושהרשתה

ענה.-ליאסור-
תעמודלמהתיכנס.פה.זרואתה-האישלואמר-בחוץקר-

זובחוץ
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אסור.-

אסור?-

 •לךתעשהלא-חייםאמר-זלמיםמעשה-
אניהריתורה?ספרימעתיקסת"ם?סופראתה?ומהצלמים?-

אומר?אתהצלמיםשלך.הקםןבחדרבלילות,מעשיךאתיודע
והדוממיםוהנופיםהמתוחיםהבדיםעלמציירשאתההנשיםודמויות

תיכנס.בואבוא, .אותיהצחקתושלך
חיים.לואמר-ערווהקולכם-
מספריםהאילנותבדרך?שראתהיפית""מהשירימהוואת-

שלקולוהפךופה-אוליאותפילה?שירישרותהפרותאל?כבוד
שתבואכדיהיפהלנערההחלילמחללאולי-ומגחךצורמניהאיש

תיכנס.בואבוא,הלכה?פרקילשנותלאוהלך
טיעון.עודחייםניסה-מלאודמיםידיכם-
הוליךוהזרזה.אךושלום.חסנשווהשלאלמדתם,זהאךואתה.-

אתאפפהחשיבהוהמקומר.הגדולהפתחאלהמדרגותבמעלהאותו
עלנרותהבהוביסביבו.אשראתוראועיניושבתרגלועדחיים,
ובעקבותיולפתעהמתרומםהאוויראתקלושבאורהאירוהבמה
שעלהתמונותאלבצבעהמזוגגיםהחלונותבמעלהעיניוטיילו

ובידיהויפהצעירהאשהדמותראההקסבהלבמהמעלהקירות.
לרגעאותו.ראהולאמטיבואתלחפשסביבוהסתכלהואתינוק.

שעמדההדמותלא.אבל ,ממשלידו ,לידועומדשהואלונדמההיה
גחמדרעלקפואהעמדההיאאבלורזה,גבוההאכןהייתהםש

 •לקירהצמודה
וזרועבצווארואותומושכתנלפפת,אדירהזרועהרגישולפתע

לאוהואמאחוריובאוהזרועותמותניו.אתחונקתחובקת,אחרת
אותומפוקקותהןאיךהרגישהואהפנים.אתלראותהיהיכול

הסירוביםבמחנהשלמדאתלזכורהצליחורקלאחוראותוומפילות
כדיקדימהוברכיורגליואתלכופףבסרפנד:הבריטיהצבאלש
 •נגדמשקלגוףללתת
שכן ,צווארועלתחילההאצבעות,קשריאתלהתירניסההוא

אחרתבאהרבבמאמץשהתיראצבעכלכנגדאבלונחנק.כמעם
מלהאףונלפת.מתירונלפת,מתירעצמואתמצאוהואבמקומה

נוגעחםפההבלעםיחדבאוזניומאמץאנחותרקנשמעה.לא
הלופתבפניולהציץראשואתלסובבניסההואובלחייו.בצווארו

שרקומכיווןהכבירותבזרועותאסורהיההראשיכול:ולאאותו
לותבראשמא ,סביבואשראתותרשבשם,להסתובבהורשועיניו
הביסהשמולווהצעירההיפהוהאשהבאהלאעזרהכלאבלעזרה.

דמעות.מלאושעיניהחייםראהועכשיובר
לווהבטיחהנהאותושהכניסהרזההאישאתחיפשושובשוב

עלשם,עומדאכןשהואלונדמההיהוהנהומשקה.מאכלמנוחה,
לחבקמפלם,לולתתכמוידיופורש ,בקיראשרהקסבההמדרגה

היהשכן ,בגופומאשריותרבובל ,אליולפנותכשרצהאבל .אותו
קשורותהיושזרועותיופתאוםראה ,לארץמוםלוכמעםוכבולאסור
דם.שלסיפותזולגותפתוחות,ידיוכפות ,הקיראל

לבדו.נותרחיים
אותי.עזוב--חרחראותיעזוב-

מתיר ,ומתירבשיניונושך ,ברגליואחורבועטלהאבק,המשיךוהוא
פרימאמציונשאואם·אםאותו.הלופתתוהקשההאיומההצבתאת

היוועתהלגמרישרפועדמעם,רפוגרונועלשלחצווהאצבעות
מאודכבדיםענקיים,נחשיםשניכמווחזהוצווארועללומוטלות

והואהזרועותבעלשלפניואתראהלאעדייןחיים.חסריאבל
בלפיתהאליוופנההסתובבואזאותוודחףאחורניתמרפקיושלח

חיווראורהצבעוניות,לזכוכיותמבעדכברחדרקלושאורחזקה.
רזים,פנים ,הקיראלהצמודהאישפניאתחייםראהואז ,מאוד

חיוך.עליהןשראהלוהיהנדמהגבוהי·עצמות.מסוגפים,
בזרועותיו.אסורשהיההזרפלט-אותישחרר-
הזאת,בלפיתהלונעיםהיהפתאוםחיים.פלט-אשחררלא-

וחםצמודעוד'שםלעמודרצהוהואבה.נתוןשהיהחיבוק,כמעט
בבקשה-אליו:שאמרהפהאתהעיניים,אתהפנים,אתוחיפש
שיר.כדברימאד,ערבבקול-אותי,שחררממך,

חיים.שאל-לי?תיתןמה-
מתוקשקולוהיהנדמהולחייםהזר'וחזרשב-המבקשהואאני-

מקירותשבאוובהדיםקולותבאלףעמודיברכאילויותר'עוד
כמעטאותו'עוטפיםאליו'ובאווחזרוהבמהאלוהתנפצוהאולם
שפתיואתחשקאבלהתפתה.כמעטהואמקומו.אלאותואורגים
אותך.לראותליתןואמר:

נמוגוכמוהזראמר-חייךאתהזה,היופיכלאתקחקח.-
םפיפה.מיןבאיזונעלם,בשקטונעלם.חמקחיים,שלמזרועותיו

שאכןלהישבעהיהיכולמכונפים,בני·אדםשאיןחייםידעואלמלי
מנופץ.צמרמבדכהות,כבדות,כנפיים.גםלוהיו

נפוחיםפניוחבול,הכנסיה,מדרגותעלמוטלעצמואתמצאולפתע
בזוויתלרגליו.מונחהיהשלוהצדתיקמאד.כואבותוזרועותיו

וחתומה.סגורההייתהזואבלהדלתאתחיפשעיניו

היהודית,הבריגדהחיילוייסברג,חייםאתהכפרייםמצאובוקרםע
קרה,לאשראותושאלולשוואהכנסיה.מדרגותעלמתחצימוטל
כיוונובחוריהןשהתרוצצועיניוורקלהםלענותיכולהיהלאהוא

הועיל.ללאהמדרגות,עלושוברצואאותם
אותועםפהואחר·כךחםחלבספללוהביאהאחתטובהאשה

גבועלטופחתבאיטלקית,משהולואמרהוגםשלוב"שינליי
וידוהאחתבידוהספלמשם,הלךוכךבעדינות.אותוודוחפת
גלימתאתלגופולהצמידמנסהומאובנת,מדולדלתהשנייה,
 •החיילים.
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הניירות.ברחשוגווענפתחהיהיום

באין·ספורבמרחקים,אי·שםנולדיםהיוהניירות
לאחדאחדנאספואבלהענק,הבנייןשלהמשרדים

כלהקתרעש,ללאובאוהתעופפוכאן:דווקא
חנונה,בדממהר·כך nואכנפיים,חסרותציפורים

עדועוד'עודמרחיקיםלשולחן'משולחןהתעופפוקל'ברשרוש
ניכרהניירציפורישלנתיבןהראשי.המומחהאלאליו,שהגיעו

המהסס,החרסחריקתהחישוב,מכונותשלהקפואותבדפיקותהיה
טוריאתהמשליכההחישובמכונתלרעשבזלקו'קוהלא·בטוח,
הראשיהמומחהשלשולחנועלכאן'הצרים.מסדקיההמספרים
כאןהניירות.שלהנדודיםדרךמסתיימתהייתהתקציביתלהערכה

עדלתורם.מחכיםעוד'למהרובליבהכנעהשכבונרגעו'הם
מגיע.היהשהרגע

בניירות,נגעובמהירות,נעוהראשיהמומחהשלהדקותאצבעותיו
העט,עליהםיורדהיהמובניתר·כך nא •.•יישרוהפכו'אותם,למדו

בתנועההמבריק,הניירעלבקושיחורטשימוש,מרובהמושחז
הארוכיםהמספריםטוריבמקום .מיותרשהיהכלמוחקבוטחת
ריחוסיכום.-עבהקור·כך nאלצלקות.דומותמחיקותנותרו

נטולותאלו'מהירותמידייםנישאהיהמתקתק,קל'ניקוטין
קצתאךחום·כהה,גווןקיבלהאצבעותבקצותהעורהרחמים:
הפכוהראשוןהמיפרקלידגבוה,ויותרחומות,פשוטהיוהןלמעלה
לא·בשל.אגוזשלקליפהכמוצהוב,לחום

האולםאלפניוהקיר'לידממשישבלתקצובהראשיהמומחה
התקועושרוטגונחארוןכולם.אתלראותהיהיכולככההגדול'

שתיבעלוהשולחןהארוןהדלת.לביןבינומחיצהשימשהקירליד
הקןשמראהייתכןכיאםלקן'יותרהדומהמבנהיחדיצרוהדלתות

מאחורייושבהיהרזה,מתנפח,קטן' .עצמולמומחההודותנוצר
ונמוג,חיוורנוצות,שלכמעסהעוספוהדחוסהעשןהגדול,שולחנו
הרכונות,הגולגלותמעללמעלה,שםושוחההתקרהאלמתרומם

הניירות.שלנלאההבלתיהרחשמעל
מנוחה.ללאעייפות,לחושמבליכמכונה,עבדהראשיהמומחה
שושניםשםפרחובקיץהראשון'העשבכבר~ץ iJלחלונותמעבר
זחלווקריםעביםצללים .הסתיומגיעהיהר·כך nאואדומות.לבנות

ר·כך nואתפחו' ,התקדרוהשמיםהעירומים,העציםועלהשיחיםעל
צורותאתמעוותותבזגוגיות,גשםשלארוכותרצועותהיכר

הרוחלמראה,נחמדיורד'שלגכברוהנהוהפרצופים.החפצים
לומרהיהיכוללאאישאךהחלונות.מאדניהתלוליותאתמאטאטה
ובחוםבכפוראלה.בכלהראשיהמומחהמבחיןהאםבביטחון'
הניירות,תלימתוךולוקחמובניתממשיךהיהוברוחבגשםהלוהט,
לואיןדומה, .••מעירמוחק,כחול,אואדוםבעיפרוןמסמןקורא,
בחליפותענייןלואיןואףבטבע,המתחולליםבשינוייםעניין

תביעותבעלשינוי'ללאהואמתנהגהשנהעונותבכלהעתים.
האנשיםמסוגשתקן' .לכוחותיומעברעובדובעצמומדי'רבות
ליחסיםמחוץהזולתעםכלשהםקשריםליצוריודעשאינו

מדימופיעהואהעבודהיוםשלתחילתולפנידקותחמשהרשמיים.

סמלהעבודה.סיוםאחרידקותעשרועוזבהדלת,בפתחיום
הנפש,שלוותהתגלמותהניסיון'החריצות,הדיוק,חבקיה,העבודה
זקנים.אצלכמואישיות,תאוותהיעדראוזקניםחוכמת

עומדר·כך nאארוחתו'אתבמהירותאוכלהואהצהרייםבהפסקת
איש.בשלוםדורשאינושותק,יבשים,פניםקטן·קומה,החלון'ליד
עלוהגיבנתומתבונן'עומדהואכךידע.לאאישבעיניוהמבטמה
שבורה.ככנףמזדקרתגבו

חשב?מהעל ?עתבאותהבמחשבותשקועהיההאם
אלפיעל ... ?הניידותעלחושבהיההפנויבזמנושאפילוהייתכן
אלו:מניירותשייווצרמהועלידיו'תחתשעברוניירותשלאלפים
 ...בארות?כבישים,בתים,
 .דברשוםעלחשבלאהואואולי
איש.ידעלאזאת
בתוךיחידיעומדכשהיהפעם,ובכלידע.הריבעצמוהואאבל
בעודהנהמעט,שעודכךעלחושבהיההמתפוגג,הכחולהעשן
 .••שחרורושעתתגיעשעות,כמה

הניידות.מןהשחרור

כלבכךוהתמידאהבם,לאמתחילהכבראותם.אהבלאמעולם
נמשךוכך .שנאתוגברהכןשהתמידוככלשירותו'שנותשלושים
השתנתה.לאהרגשתוזאתובכלהראשי.למומחהשהפךעדהדבר
גדלהוהשנאהלשנאה.הפכהחסינהלטינה,הפךהחיבהחוסר
שחימבליהזדקןהואואףהניירות,כנפירחשבתוךוהזדקנהוגברה
מחזהחלום,אלאאינםחייושכללוהיהנדמהלפעמים .חייואת

יכוללאוכברשבו'הטעםבחוסרואכזרמבולבלמשחקאותעתועים
ביןהחורקיםהניירותשכביכוללהאמין'עצמואתלהכריחהיה

לבתים,כלשהי:למציאותקשוריםאכן·חומות,הצהובותאצבעותיו
 ..•לבארותלדרכים,
היהבלילותרבותפעמיםואכן,להתעורר.הואמבקששעהובאותה

שלאאךעבודתו'למקוםמגיעוהואהאביב,הנהנפלא.חלוםרואה
אתפותחאינוולובים,השרואתזרועותיועללובשאינוכהרגלו'

אתשנה,שלושיםזהכמינהגומשם,מושךאינוהשורקני'הארון
הפעםלא,·חישובים.טבלאותהמלאיםהממורטטיםספרי·העזר

נועלהניירות,כלאתהשולחןמןאוסףהואלמהרמבליהזאת,
עלהנהר'אלופוסעלכיס,המפתחביותר'הנמוכהבמגרהאותם
מתונה,ובתנועההמפתח,אתשולףהואלמחרמבליהגשר.פני

יותררחבים .•.מעגלים ••.מיםמשקהנהר.אלאותומשליךרחבה,
ודממה. ...ויותר

 ...לאיצטדיוןהולךהואואז
לקרות,יכוללאזהוחריהחלום.מסתייםהיהכלל'בדרךכך'

היד'שלהמתונההתנועההמפתח,נסיבות:בשוםלא,לעולם
בחלומואפילובמים.שנעלמיםעדויותריותררחבים-המעגלים

לאהחלום.אתלהגשיםבאי·האפשרותרבהבבהירותחודההוא
שפתיואתמלקקבחשכה,שוכבמתעורר'היהאו·אזלקרות.יכול

הטעםמהיכןמביןאינועדייןארוכהושעההמר'בטעםחשהיבשות,

התבוסה.מרירותזוהישתפס:עדהזה,
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 .האיצטדיוןונותר
באיצטדיוןבחרהואובחורף.בקיץלאיצטדיון'הולךהיהיוםכל

הייתההחשמלית .בולפגושיוכללאשאישבמקוםביותר'המרוחק
מערסלת,אחר'עולםאלאותומעבירהכמורב,זמןאותומסיעה

אלמגיעההייתהמתגלגל,הואבעודולבסוף,ועוד,עודמגלגלת
 .יורדהואכאןידיים.רחבנהר

בחוזקה,פועםלבויורד.הואהסופיתהתחנהלפניאחתתחנה
כברניבטותהצפופותהעציםצמרות·אוהבים.לפגישתהולךכאילו

ארוכיםגליםהנהר'מןנושבתרוחמעורר'חריף,ריחממרחקים.
הואלא.ממהר'אינולעולםכאןהחוף.בשיפועעצלותמתוךמכים
דמותובלבד.לוהשייךממשהוכמוהמתינותמןנהנהלאטו'פוסע

קפיצית,הליכתויותר'גבוהההופכתמתיישרת,הכפופה,הקטנה,
הקמרוןפניעלחולףבשער'נכנסהיהמתיישרים.פניועלהקמטים
העצים,אמיריעלתלוייםהכחוליםהשמיםלנוח.לרגעועוצרהירוק
חי'אלאהניירות,שללזהדומהאינווהרחשמרשרשים,העצים

אהבה.וידויכלוחשמעט,ביישניובה·בעתעליז,
כמווגועשרועשואווירנעורים,היווסביבמואר'זקוף,עמדהוא

והמצחיקים,הנועזיםהאופנייםרוכביחלפובסמוךעלום.ענק,תוף
הדרך'עלמאוד'וסמוךהמשחק,כדורשלהפגיעותנשמעוממרחק
רגענשארותהןקומה.גבוהותנערותבגמישותהארץמןמזנקות

נוחתות.אצילות,בתנועותרעש,ללאואחר·כךבאוויר'תלויות
יפנה.כיווןלאיזהלהחליטעליוהיה

אהבהואה"גלילונים'.'שחקנישלהמגרשאללפנותהיהאפשר
אחדעצמואתחשהיהובהתבוננווהקשה,הרבהבמלאכתםלהביט
פוסעשמאלה,השדרהמןפונההיהבקיץ'במיוחדלפעמים,מהם.

והנוצץ'החלקהספסלעליושבהבר,ורדישלהשיחיםלידבשביל
מטאטא,המחבטכיצדמתבונןהיהבעיניו'לעפעףמבלירב,וזמן
הברזלמסדיןהקטנטנותהדמויותאתובעצמו'בכבודוהגורלכמו
 .•.הדק

דרךה"גלילונים",משחקילמגרשסמוךהנהראלללכתהיהואפשר
מניפהצבעיםבשללנישאההמיםעלשםהקוצניים,השיחיםסבך
מושכותהגליםבקצףהנטמנות·השיטסירותזוהרים,רסיסיםשל
מופיעותתמיד-תמידאךנעלמות,פעמיםקדימה,ליאותללא

ורקהססגוניים.בגליםמתמזגותבאו~,אובדותמתרחקות,מחדש,
אללשם,החוףעללהמשיךהואיכולבעיניואותןשמלווהאחרי

עיןשמראיהןהענקיות,הפרחוניותהמטרותעמדובוהמקום

מתנוצץשקטה,באנחההמיתרמןניתקהיההחץוכאשרדמיונית.

כן,לבו.בעומקמשהומתעוררהיהבמטרה,וננעץבאוויררגע
זקןלמנהיגלצייד'עצמואתמדמההיה .בומתעוררהיהמשהו
יודעשאינולאדםבידו'והקשתהגבוההעשבבתוךלזוחלדחכם,
נטולותהניירציפורירחשאתהכירלאשמעולםלאישמהר'פחד

הכנפיים.

תמידלבויפנה,שלאלאןאבללשם,וגםלשם,ללכתהיהיכולכן'
לקראתלעצמושומרהיהאותםארוכים.למרחקיםלרציםנתוןהיה

הסוף.

ועודהקפה,הקפה,ביניהם.והואהאינסופית,בדרךרציםהיוהם

יודעיםאינםרזים,מגוירים,לו'דומיםהם,כאלהועו.דעוד ...אחת
מאזיןהיה ..עו.דסיבוב,עודסיבוב,הארוכים.במרחקיםאףליאות

רקרואיםבהתחלה .שלוכמוהניחרות,המאומצות,לנשימותיהם
לרגע,נעלםכאילובעיקולהארוך'במסלולהרץשלצדודיתואת

המאמץאתעליהןרואיםכברקרבות,הןפניו.מופיעותאחר·כך
נעלמות,והפניםרגעעודמתפשרת.הבלתיההחלטיותהמרוכז,

ומסלולעיקול'שובהוא,אףהמתרחקעקשןגבהגב,רקנותר
 ...הקפההקפה,הקפה,מחדש,מתחילוהכולארוך,מקביל,

עקשנים,הרצים,לידוחלפולאחדאחדביניהם.התחרוהם
ולבוירוק,ספסלעלבצד'יושבהיהוהואגמישים.מרוכזים,
ממקומולהינתקביקשכאשרילדותו'בימיכמווגווע,מתכווץ
עודעצים,בתים,פניעלאנשים,פניעללחלוףלרוץ'ולרוץ'
כבדות,פעימותבחזהיכהשהלביותר'מהריותר'רחוקועו.ד

להתגלגלולבסוףהשפתיים,מןהמלוחההזיעהאתללקקלהשתנק,
הניצחון.שמחתשלבתחושהמעייפותלמותהדשא,על
 .מתבונןוהוא ...יכולאינויכול'אינוהואאבל
אדםלעצמובוחרהיהלרוץ.הואגםהתחילהזמןעםזאת,ובכל
לאותמצפהתחילה .עמו.יחדרץוהיהעצמו'אלבמקצתדומהאחד'

רגליו,סובניאתמנגבמתעצבן,ברגל,רגלכמוהומחליףהזינוק,
ניתקוהוארעמה,הירייהקדימה.מעטרכוןבמקומו'קופאאחר·כך

מקפידהפנימי'במעגלמקוםלתפוסבמהירותמנסהכולם,עםיחד
הרץאלמבטומפזילפעםמדילצדדים,מציץהנשימה,קצבעל

אחריהקפההקפה,אחריהקפההיציע,מרעשמתעלםהקרוב,
לתחרות.מתחרותויותר'יותרניסיוןצוברהקפה,
במספרזכהקילומטרים.עשרהשללמרחקרץהואהיום

באמונותהאמיןשלאאף·על·פיטובסימןבכךוראהשתים·עשרה,
ניסיוןבעללוחםמקומטות,פניםרזות,רגלייםבעלקטן'תפלות.

כךלשםמבשרים:סימניםבשוםהאמיןלאכמובן'הוא,ותכסיסן'
מספראתקיבלשלאעלשמחזאתובכלארוכות.שניםחיהרי

ברכיואתמטילרץ,היהכברשעהובאותהחשב,כךשלוש·עשרה.
כנראה,האחרונה,הפעםזו .בזרועותיולעצמומסייעשווה,במידה
תמידהפסדכמובן,בניצחון.לסייםחייבואף·על·פי·כןמזנק,שהוא
מוצאלוהיהלאפשוטהיוםהזאת.הפעםלאאךבחשבון'נלקח
לנצח!אחר.
המירוץלפניושעתההביןהירוקהספסלעלבצדשישבהאיש

האחרון.

זה.לידזהרציםוהיו
אבלהראשונה.בקבוצההתחרוהםהשנייה,להקפהעדבהתחלה,
מדימהירלהם,התאיםלאהקצבמעט.לפגרהתחילואחר·כך
חוששיםהמוביל'בעקבותרצוהאחריםקילומטרים.עשרהבשביל
רציםהםוכבר .מאחורועוד .מאחורנותרוהשנייםהםואילו .לפגר
שמיםשאינםפניםלהעמידמשתדליםלבדם.מאחור'הרחקבסוף,

עו.דהקפה,עודהקפה,ביציע.לקהללב
נפרשהשבילקץ'ללאירוקהכטבעתהעינייםלפניחגהאיצטדיון

אחד'קילומטר ...עודהקפה,עודסוף,ללאכחגורההרגלייםתחת
החוטבמרכזהםהאחרונים.אינםכברהםעתהחמישה.שניים,

בקילומטר .עודהקפה,עודהקפה,קצב.באותוועדייןהמתמשך'
עדייןהשלישי.למקום-בשמיניהחמישי'למקוםהגיעוהםהשביעי
שיחושכדירחוקיםדילאכנראהאךבראש,המובילמןהיורחוקים

ניגרתהאיתןצווארועל •לאחוריוהציץהנהמאוים.בלתיעצמואת
התשיעיבקילומטרוגדל.גדלהלבנההגופיהעלהכהההכתםזיעה,
הציץהואהמוביל.מןמטרעשריםבמרחקהשני'במקוםכברהיוהם

עשר'חמישהמטר'עשרשבעהמהירות.הוסיףלאחוריו'שוב
זה,לידזהכמעטרציםהיוכברשלושה.חמישה,שבעה, ..•עשרה
ואילועז,צווארענקיות,קיבורותחזק,צעיר,גבר-המוביליחד,
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שניהםלתיקצוב,הראשיוהמומחהשתים·עשרהמספרהזה,הזוג
לשנייםפחוס.גוףבעלילספורטאים,דומיםאינםיפים,לאכחושים,

שלושהבאותםמאחורפיגרועדייןהםמאוד'קשההיהעתהאלה
אבלדבר.שוםמזהייצאשלאפתאוםחשבעמושרץוזהמטרים,
מטר'שלושהוזהו·זה.אחר'מוצאואיןלנצח,שעליהםידעהשני
מעוותותפניולאחור'הציץהנהנכנע.לאהמובילאך •••שניים
רגליועלכפהבלבדרצונובכוחגנח.הואשיניים.מכאבכסובל

ביניהםהמרווחפעם.עודיותר'חזקהאדמה,מןלהינתקהמאובנות
הקפה,עודנשארה ..•בשנייםמטר,בחצילצמוחלגדול,התחיל
גדלביניהםהרווחאינסופיות.הקפותוחמשעשריםמתוךאחרונה
לאחוריו.שובהציץהמוביל ..•שמונהשמונה,מטר'שישהוגדל'
קדימה.שעטוהוא ...קדימהקדימה,נוראה.עייפותהביעופניו

לאגםולכן .זוהתפרצותבמשהולשנותהיכולכוחשאיןהיהנדמה
שהתרומםקטן'אחדאישאלהכלליים,והרעשבמהומהלב,שמו

הואזההיהועתהבריצה,התחרהלאמעולםוהואבנן'מגופתאום,
הואבגדר,נאחזוידיוהקודר.האפור,בשדהשםהשני,במקוםשרץ

פניו'עלניגרהזיעהקדימה.רק ••.~דימה .רעדורגליוהתנשף,
עלנטףנדלההבלתיהערוץ .עיניואתכיסתהומבורכתכבדהזיעה
 ...להוסיףצריךועכשיו ..•קדימה .•.קדימה .חזהו
פקדעצמו'עלפקדהואמסביב,שקראוכפיצעקולאביקשלאהוא
לרוץשהמשיךזהעלגםופקדגמישות,הבלתירגליועללבו'על

נו!קדימה!השני,במקום

אחר·כךעוד.הוסיףוהואעוד.לוהיהלאכוחוהוסיף.שמע.וההוא
ואדוםירוקכחולענן •..טיפהועודועוד'עוד'אחר·כךקצת.עוד

ונעלם.הגליםביןהתרומםברור'לאעמום,צלילהשדה.אתכיסה
ודוחףהדוחףזר'שלו'לאטמיר'בכוחחשורקלהביןחדלכברהוא
המצווהקולושומעחמישה,שניים,סנטימטר'מוסיףוהואגבו'את

מאהפיגר.עדייןוהואמטר,מאתייםנותרולסיוםקדימה!עליו:
אזלו.כוחותיומאחור.מעט·קצתמאה.מאחור.עדייןוחמישים.
מקדים,ואף·על·פי·כןחזהבמרחקאמנםראשון,רץעדייןהמוביל

והיהעצרהזמןחמישה·עשר.מטר.עשריםעודנותרולסיוםועד
הלילהמטר.חמישהוזעק.עמדכולוהאיצטדיוןבאוויר.תלוי

אחר·כךהיהיכוללאאכןהשני'וההוא,הנמיכו'הכרוכהוהדממה
הפךוכיצדהאחרונות,בשניותקדימהאותודחףכוחאיזהלהיזכר
אחד.למספרשנייםממספר

מדועמאישלונודעולאלראות,היהיכוללאוגםראה,לאוהוא
אדםמשםנשאולבניםבחלוקיםשנייםכאשרביציעיםרחשםק

אחד.

קפאפניוועללבו'אתבידואוחזמשקל'חסרקטנטן'שכבהוא
 •מנצח.גבול'ללא·עייףאושר'שלחיוך

יחסיולהדגישלנמעןלהחמיאכוונתןשכלבמליצותרקבעצם,
כמהשלהצעירגילםלחלוטין.אפלטונייםוקירבהידידות

מהמליצותכמהלפרשהואגםמקשהוהגיבורותמהגיבורים
באותהכילזכורכדאיזאת,עםכפשוטן.בספרהמופיעותה"נועזות"

חדראלובני·מצווה·מצווהבנותוילדותילדיםהובאותקופה
אמרתיכמעט-ובברכתםבאישורםהכלולותלילשלההתייחדות
'ל'וליטה"בעלדבריאתנזכורואםהמשפחה.בנישל-"בלחצם"

ויוליהרומיאואודאנטה,שלביאטריצ'הגםהריהפרפרים,חובב
שלוהגיבוריםהגיבורותמןמכמהיותרקשישיםהיולאועמיתיהם
בן·אלעזר.

לכך'שגרםהואהסיפוריםרובשלהחריגהמוזר'אופייםהאם
ויחיד?אחדבכתב·ידלידינווהגיערבה,לתפוצהזכהלאשהחיבור

הפתעותכמהיודעמיבלב.דמקרהשלשאלהזוהיכאןגםי.ואול
עדייןלנוממתינותיותר'אפילוואוליפחות,לאמסעירות
וכאלהנקראו'וטרםשנתגלובכתבי·ידובארכיונים,במרתפים

כתבי·ידשלעמודיםרבבותאלפים,בכלל?נתגלושטרם
ממתיניםההן'התקופותמןעברייםספרותייםוקבציםו'דיוואנים'

כתבי·הידאתלפענחומסוגלהפנויהחוקריםמספרלגאולתם.עדיין
שאפשרמהכללצלםמנסיםשלפחותטובביותר.זעוםהללו

הללו'העתיקיםהדפיםמןזכרשישארלהבטיחכדיהןבמיקרופילם;
קרובותכהלעתיםכל·כך.דליקיםוכולםמזוקןמתפורריםשחלקם
"נשרף-לשורהכלשהוידכתבאחריהחיפושיםאותךמובילים
שהטביעבשיטפון"נשמד-אוטורינו",בספרייתשאחזהכשריפה

ומיבעשומיבמיםומיבאשמי ."--ספרייתשלהמזרחיהאגףאת
כדיולההדיר.ולהעתיקולצלםלהזדרזעלינוומצווהבתולעים.
ולהשוות.ולבחוןלנתחמהיהיהאחרינושלבאים
יעקבגםמצייןאחרות,ובארצותבספרדהעבריםהסופריםמןכרבים

פטריוטי'הואהספרלחיבורהעיקרייםהמניעיםאחדכיבן·אלעזר
מ"מניעיםנכתבשהספראמרתי(כמעטולשונותעמיםקנאת

לשונותכלבשפתםכי /דובריםהישמעאלים"בנילאומניים":
ערבים".כלשון /ערביםמליםואין /יחליקון'לשונם /ביקרן'יד

מכל /העברייםלשוןהקודשבלשון"בחרהאלכימצייןהוא
בגללפלאים".ירד"לשוננואכן'כימודהאךהגויים",לשונות
כבודה,אתלהצילמתגייסהואאף·על·פי·כןוכד.יוגלותנוחטאינו
עברייםמקמותומחברימשורריםשישמודהאנילעשות.ומפליא
עלמברךאניאךיותר;ומשעשעאלגנטיגמיש,לינראהשסגנונם

גםלקבלומוכןאהב",ו"גדודיחשק""מרכבותהשופעהזה,הספר
גדוליםוב"אהב"ב"חשק"אחריו'שיבואומינו'בניכלאת

 •לא·פחות.

סרבליך:ולנסיךעל
 , 1991באפריללישראלעלה , 1934בשנתבלנינגדדנולד

היהכן,כמוובתרגום.בכתיבהעוסק 19ו oמ·אךדרכיםמהנדס •במצקועו

מקשת>.ידיה<בתחוםמקצועיספודסאיסרבליך
סיפוריםוכןבספודס)העוסקים<רביםקצריםסיפוריםהיססודיים,רומניםכתב

הנעורים.לבני
ההסתדרותמסעםלועזיתכותבילסופדיםובפרסרפאלבפרסזכהסרבליך

הציונית.

ש"ג

- 15מעמ'המשך
מעיןואחריוהנוהר"),אשרהמכיםמן("וימתהרעהזקןהאיש

 ."אחיםלשבעהכלות"שבעבנוסח·יצריםהילולת
שלותיאוריםארוסכךכלהשופעהזה,בספרפרקיםשדווקאמעניין
כאופייניחוקריםכמהבידיתואר"קטינים",ביןגםאהבהיחסי

שבשירי·ידידותנכוןדווקא.רוחנית""אהבהשעניינםלחיבורים
חושניתהפלגהלשוןפעםלאהתקופהמשוררינקטולמשל,רבים,

ומיניתגופניתלקרבהכמרמזתלהתפרשהעשוייהמאוד'וטעונה
שמדובר'בשעהוכד'),ובחיקוברוקבנשיקותהקשורים(ניבים

 _ 23מעמ'המשך

דווח,-חריףמשקהשלךהספדשםהשיחה;סיוםלקראת
אדוםהמשקה:אתמזכירההעטיפהגם .בוהמיקצת

חפילפל.שלהשחורהוודקה,לבןהעגבניות,
זה.עלחשבתילא

עבורהמסוררת,משפחח .עצמךעם"בסדר"דיאתה

שהואכפיהבוהמיהטיפוסלאמסוררת,עבורהמסורר,ת
כזה?לחיותגעגועכאןישהאםלנו.מוכר

זושירה.עלמדברשבעצםשירשלכותרתהואמרי""כלאדי
מכוניתשלבמושבפושעיםנערתמיןהיאהשירהבהמטפורה

בבלאדימרי.כלאדי-מרילהנקראבואו-מציעואניאמריקאית,
אתלהבליטיודעטובברמןעגבניות.מיץוגםוודקהגםישמרי

קטלנילאמשקהשזהמרגישאתההראשונהשבלגימהיודעהוודקה.
שעותלעבודמתחילההוודקההשלישיתבלגימהאבלבצעם,

הוודקהלחריפותיותרלהתכוון-הזהבצירוףרציתיאנינוספות.
להיותויכול .לאותולבטללאאבלהעגבניות,מיץשללרוךמאשר
עליושרמזת~ני"ה"אלכסנדרבנוסחלבוהמיותגעגועאיזהשיש

 • .מריכלאדישלכוסהרמתיגעגועאותוולכבודקודם,
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