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קישורקטעי

א

פלדמתי
בני ,צה"לאלופישלעדותםלפי-שהיהמיפלו.מתתיהואלוף
שבזמןמושלם,צבאאישנועז.לוחםמובהק.מצביא-משמרתאותה

לפתוחהמדיניבדרגשהאיצוהאלופיםביןהיה , 1967מאיההמתנה,
ביצע-המלחמהתוצאותלימודלאחראךמצרים.נגדבמלחמה
תוצאותנגדנועזללוחםוהיהמעלותושמוניםמאהשלתפנית

הפלסטינים.עםהידברותובעדההיאהמלחמה
לשוןבעיקרערביים,ללימודיםזמנואתשהקדישטבעי ,כןעל

אביבתלבאוניברסיטתבכירלמרצההיהוכןערבית,וספרות
עללברךיש :הפלסטיניתהספרותמןתרגםערבית.ולשוןלספרות

כלאבקחייםפרופיעש'לתרגום,הפרסאתאלהבימיםקיבלכי
נדכאת.סאליםהסוריהסופרשלהאפלה"'ח'כמיהספרתרגוםעבור
ללאויושרגבוההאינטלקטואליתיכולתבעלאישכנסת.חברהיה
אליו.נתגעגעואנו ," 77"עתרןשלהקבועיםמשתתפיוביןרבב.

מרבאתלוהקדיששמתילנושאמוקדש ,כולוכמעטזה,גיליון
החבירהאתליצורניתןהמליםבאמצעותשרקהכרהמתוךשנותיו.

האלימה.ההתנגשותסכנתאתולבטללעםעםבין
הרענן.קברועלזיכרוןזרזהבגיליוןלראותשניתןכך

ב

הסופריםאגודתועידת

איננהבפרט,ובהצבעהבכללהוועידהבדיוניהסופריםהשתתפות
ואינטלקטואלית.מוסריתחובההיאזכות,רק

נורמלישאינומה
הירחוןשלחוברותשלושבקהירהופיעו 1995מרץ-ינוארבחודשים
ירחוןוספרותה.ישראללתרבותשהוקדשו"אבדאע",היוקרתיהספרותי

מצריםבמשורריהבולטחיג'אזי,אל-מועטיעבדאחמדשלבעריכתוזה,
הוקדשההמערכת,ולדברילספרים:הלאומיתהרשותמטעםיוצאכיום,
"הישראליות'.'החוברותפרסוםלקראתהכנהשלשנה
ושלהמאמריםשלרמתםואתתוכנםאתלהעריךהמקוםכאןלא

לאתופעהשהןהאלה,הגדושותהחוברותבשלושהמובאיםהתרגומים
 1שכןהעכשווית.הערביתהתרבותבנוףלבמרנינתגםולכאורהשכיחה

חדשהתרבותשלמקיומהכללבדרךזותרבותהתעלמהכהעד
זרה,תרבותעלדוברהיותרולכלבארץ:העבריתבלשוןואוטונומית

כותרתבה.וקוץאליהאךהתיכון.במזרחשורשיםלושאין"אירופי"נעט
ישראל:"תרבותהיא:בסדרההראשונהינוארלחוברתהניתנתהמשנה

עודההזרותשמנגינת Iללמדךהעימות",וממדילנורמליזציהההפצרות
ברמה.נשמתע

בידישנכתבו"פתיחים"כמהמופיעיםהזאתהראשונההחוברתבראש

ישראלאתלקבלהקושיניכרובכולםמובילים,מצריםוסופריםמשכילים
תרבותםאואומהשל"תרבותהנקרא Iלמשל Iהעורךמאמרפתוח.בלב
יחידים?":לש

אתמכתיראל-עאלםאמיןמחמודהנודעוהמבקרהדעותהוגהואילו
הנודעהמספרנורמלי",שאינומהעם"נורמליזציהבכותרתמאמרו
"כןמאמרו:בכותרתומצהיריותראףלכתמרחיקאל-ח·ראטאדואר
לאאלהכותרות ,,לנורמליזציה.לא,פעםואףלא,אבלכמובן:לדעת,
המאמריםשבגוףוישעצמם,המאמריםתוכןאתבמדויקמשקפותתמיד

שליותרפתוחה Iיותררכהעמדהעלהמעידיםדבריםנאמריםהשונים,
המסתגריםהאספקטיםאתבכותרותלהדגישהצורךעצםאולםהכותבים.
מנטליותשלהלידהחבליקשיםכמהעדלנולאותתכדיבוישוהדוחים
חדשה.

לאמייצגת ,בארץהעבריםהסופריםשלגגכארגוןהסופריםאגודת
הסופריםמכלל 90%מלמעלה(וזהבה,המאוגדיםהחבריםאתרק

 1מכךיותראומרבה:חבריםשאינםהבודדיםאתרקולאהעברים>

אחרות,בשפותהכותביםאתגםבעקיפיןמייצגתהעבריתהאגודה

מילגות,כמוהמקצועיבתחוםהשגיםהערבים.הסופריםכולל
בסופומהנים ,ועודבספריותספריםהשאלתבעדתשלומיםפרסים,

לאגודה.מחוץשעה,לפישהם,הבודדים,החבריםאתגםדברשל
כיוונהפעילותה, ,בציבורתדמיתההאגודה,שלדמותה ,על-כן

לכלל-ואומרואפליג-הסופריםציבורלכללנוגעים ,האידיאי
 .הציבור
אתויקבעוהאגודהאתשינהיגוהםמירקלאהפעם,תקבעהוועידה
שלומהותהאופיהאתתקבעהיאהציבור:בקרבותדמיתהדמותה
רבות.לשניםהאגודה
בגדרהיושניםשבמשךתוכניות,להגשיםערוכההיום,האגודה
מו"לייםבנושאיםפתרונותלסופרים,פנסיההשלמתכמוחלום:
מדיהשירהשבועכמומסחריים:לאלספריםבמיוחדהנוגעיםשונים,
של-75היובלחגיגותאתולארגןתוכןלמלאגםמוכנההיאשנה:

וכהנה.כהנהועוד ;-1996בשיחולהסופרים,אגודת
מעורבים,להיותהחבריםברצוןתלוינוספיםנושאיםועודזהכל

שותףלהיות-כלומרההצבעה,-היאשנדרשהמינימליוהדבר
 •לאחריות.
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הארצותבשאררביםסופריםשלגםואוליהמצרים,שכנינושלזועמדה
 1לחיקוידוגמהלנולשמשצריכהאינה ,לפנינולהיפתחשהחלוהשכנות

 1שכנינושלוספרותםתרבותםעםחברותנואתלהרחיבעלינוובוואדי

 1היווסדומיוםמנהג,לעצמועשה " 77"עתרןלה.פתיחותנואתולהגביר

ומאמריםובחו"לבארץהערביתמהספרותתרגומיםבגליונותיולכלול
אנחנוהחודשוגםזה:לנושאשלמהחוברתהקדשנופעםמדיעליה.

באשרמגווןכאןהמובאהחומרהערבית.לספרותנרחבמקוםמקדישים
"תמונה"משוםבואיןכךובשלמקיף:שהואהספרותייםולסוגיםלארצות

אנושגםהעתהגיעהואולילטעום.שרוצהלמינוספת"טעימה"אלא
"מידהבבחינתהערבית,לספרותורצופותשלמותחוברותשלושנקדיש
 •מידה"?כנגד

סומךששון

שלהכבדבאבלומשתתפיםהמערכתחברי

אביבה.רעייתומותעלרגולנט,שמואלידידנו
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גלזמןלאהמערבית:פואמה;קבאבי;בזאר

דורמשהמאנגלית:שיר;ניי:שיהאבנעמי

 9שיריםארבעהעמי:בןיובל

 11שירדרתן:ראובן

1
~ 
~ 

 ~ ~ו
 15שיריםשלושהברבד:אברהם

 18רגולנסשמואלמערבית:פואמה:דרויש:מחמוד

 33שיריםשלושהכהן:פנחסחוה

 41סומךששוןמערבית:שיר;חדאד:מישל

פרוזה

 40שגיבדודמערבית:לאחור;ההולכיםסאלם:עלי

 42חכםמשהמערבית:הארור;והלילהחסאןלדכאני:עיסא

ספריםביקורת

בן·עזרא;דוברתלענתיונתן"משברי"פסוקיםעל·לאופורות

 10,8מגןלמירההיטב"רכוסים"כפתוריםועל

 8צימרלשמעוןלהשכיר""אמאעלגוררותי

 10וייכרסלרפי"מיטה"עלשתלשמואל

 11דודלסברו ;רומנים"משוררים 11שוב,"להיפגשעלגור·אריהיהודה

 12בן·שמחוןלגבריאל " 1948 "עללוישמעון

 14כאהןלקלודהעות'מנית"האימפריהתחילתעדמלידתו"האיסלאםעלגלזמןלאה

מאמרים

 20לספרדיתזיאדתופיקשלספרותרגוםעלבספטמבר";"מעמאןמלצר:יורם

זאיד,מחמודשלציורהשער:תמונת
בקפריסין,חי 1950בסוריה,נולד

לדמוקרטיהפונדמנטליזםביןג'ובראן:סאלם

ח'ראסאלאדוארביצירתהמעגליהמבנהבלס:שמעון

22 

24 

 28אלאסדיסעודשירתעלהתרנגול";כעין"צלולבנאי:דרורפרץ

 30סעידאדוארדבמשנתהאלפייםשנותתרבותפפה:אילן

מוסיקח

 12משינה-אהבה"שלוםנעורים"להתראותעללהבגדי

החורששיחת

 34ויוליה""רומיאועלבניאלערןועםעוורפוארעםזוהראוריאל

שעהלפי

 2קישורקטעיבסר:יעקבשעה:לפי

 2נורמלישאינומהסומך:ששון

 4המלצות

 16קורין·שפירורהאירופי:מקבץ

 23נטוליפסיקה-סומקרוניפינה:חצי

 47נכנסדואר

שחי 16 • 1995 ••מרץתשנייה •בי•אדר 182גי•יי • n•יישנהןןוו lעת
ולתרבותלספרותירחון
בסריעקב :העוךר

שמירזיוה ,סומךששוןבלס,שמעוןהמערכת:חברי
ישראלי·גלעדעמיתמשנה:עורכת
בסרמיכאלועיצוב:ניהול
רגולנסשמואלניקוד:
בסרמיכאלאיור:

 ,הדריוסיבלס,גילהאוורבוך·אורפז'יצחקהמערכת:מועצת
ש. ,רביןעוזר ,עצמוןצביסומק,רונייהושע,א.ב. ,זךנתן

שמאסאנסוןשוהם,גיורא

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
עמותה-בירשאל

ולאמנות.לתרבותהמועצההאמנויות,משרדבסיוע:
לאמנויות.האגף-ת"א-יפועיריית

לתרבותהמרכזהכללית,העובדיםהסתדרות
ת"א 16452ת"ד , 5619879סל•:והמנהלה:המערכת
מחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

מבוילת.מעטפהאליהםצורפהאםאלאידכתבי
כפולברווחמודפסכשהוארגיל,בדואררקלשלוחישחומר
מראשלתאםרצויהעורךעםפגישותהנייר.שלאחדצדלע

ITON 77 
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 ;האמיתיהכחולליטוין:רנה
ידיעותהמאוחד;הקיבוץהוצאת

 138 ; 1995 ;חמדספריאחרונות/
עמ'

רנהעל·פישהיא,המסה;ז'אנרלע
 ·,,באדם"שעורךמסעליסוין'

ונכתבושנאספומסותאמותיו".

עיוניםשנים.כעשרבמשך

הסקססדרךתרבותיותבתופעות

נשיםעלהשירה,שפתעלהשירי'
המתרגםועלתרגוםעלויצירה,

ועוד.

תולדות;אלהמורנטח:אלזח
 ;באריעמנואלמאיטלקית:

הקיבוץהוצאתהחדשה;הספדיה

קריאה;סימןהמאוחד/ספרי

עמ' 512 ; 1995

שנכתבוהחשוביםהרומניםאחד

במרכזו'יה.השגהעולםמלחמתעל
מורהלאידה,שנולדילדאוזפה,
בעקבותלמחצה,יהודיהאלמנה,

גרמני.חיילבידיאונס
נדיר"מיזוגאפילפטי'ילדאוזפה,

מישקין".והנסיךקיחוסהדוןשל
המחברתהעמידה-פרקכלבראש
שלכרוניקה-היסטוריתתמצית
ורצח.אלימות

הספדיה ;שםהבדין:גומיכל
הקיבוץהוצאתהחדשה;

קריאה;סימןספריהמאוחד;

עמ' 346 ; 1995
ואורגתבתשובהחוזרתעמליה,
בעבר'וצלמתבהווהסליחות
דמותל"השם".וידויכותבת
שאינהומסוכסכת,מפוצלתרדופה

מזהואףמעברהלהשתחררמצליחה
שואפתשואה,ניצוליהוריהשל

התאחדותידיעלוהשלמהלאחדות
"השם".עםגואלת

מוסיקלי;מומנטקנז:יהושע
הקיבוץהוצאתהחדשה;הספדיה

קריאה;סימןהמאוחד/ספרי

עמ' 160 ; 1995

ארבעהומתוקנת;שניהמהדורה

שלושבעלתהתרנגולתסיפורים:
מומנסהבריק;שלסודוהרגליים;
שחר;וביןלילהביןמוסיקלי;
המספר'גופייתבניופרקים

להיקראהניתניםלבחרות,מילדות
"התגנבותלרומןמקדיםכפרק

החמישי.הפרקשהואיחידים",

מאנגלית: ;הספרכק:אפדייק:ג'ון
ביתן;זמורההוצאתחידש;אלי

עמ' 160 ; 1995

ביו-יהודיסופרהוא:ק tהגרי

קל",ש"סעלמדי,בינונייורקי
זכהשכתב,הראשוןהרומן

לשיתוקנידוןכיחרדבקלהצלחה.
הואמפתיעבאופןואישי;יצירתי

ומסעותיווהכרה,לכבודזוכה
מהוויםבמזרחה,בעיקרבאירופה,

ומשעשע.שנון·ומןולשלד

כחלומה;שבויה :גוץנורית
ספרייתעובד/עםהוצאת

עמ' 206 ; 1995 ; 1:1אופקי

הישראליתבתרבותלהביסניסיון
סקססיםדרךשלהסיםוובמית
הפוליטיקה,מתחומיבה,י 1שנוצר

הפרסומתהקולנוע,הספרות,
גםהתייחסות(תוךינות 1והעית

גרפיטי'כתובותפרסומת,לשלסי
ונו').קירכרזות

אפלה;מראה :גלדמן 'מרדכי
 ; 1995המאוחד;הקיבוץחוצארנ

עמ' 144

באמנות,העוסקיםמאמריםמסות

המודרניזםעלדגשםע
הסקססעלוהפוסטמודרניזם;

לפסיכולוגיה.הקשרועלהספרווזי

הספדיה ;מחסן :ויזלטירמאיר
הקיבוץהוצאתח; tחחדט

קריאה;סימןספריד; rrחמאו

עמ' 128 ; 1995

הופיעשנים,שלשתיקהלאחר
מאירשלחדששיריםספר

לעומתהמתאפיין'יר'•ויזלס
הקולבמיתוןהקודמים, :cהספריו
 .""חזקותבתמונותבשימושוריסון

זאת,עםיאוש;תופסמ'~ומןאת

השיריםשלהתמונתיהיופינשמר
והמדויקת.התמציתיתוההבעה

אבןהףאדמעה;א;דםהיהו v"מה
 ל•~•--ךה ?j /רי'ת'~ךרי~רי~ה, T :•זעףךה,

ה~ jהין r;יל~ע,מ;ןז:ז:י,~ף
 ,, •~נכt;כיל ל~;;הקיף rדז:ז~נ;רי,נ

אהבה;מזכרתיוסף:בריצחק

 171 ; 1995עובד;עםחוצאוז
עמ'

יהושע(הסופר'האבינiלהבן
והקצוותהניגודיםאיש ,>ף tבר·יוכ

"מושךשהיהשהתפקר'חזר;ושעזב

ואהוב'.'ומפחידודוחה,

שהשלגחלמתיסקרמטח:אנטוני
קורי;לאומספרדית:כוער;
 200 ; 1994ביתן;זמורההוצאת

עמ'

בתולכפרי'כדורגלשחקןארסורו'
שםהגדולה,העיראליוצאותמים,

מהפכנים.חבורתאלנספחהוא

 ;האפלהחכמינדכאת:סאלים
עםהוצאתפלד;מתימערבית:

ספדילתרגוםהמפעלעובד;
עמי 248מופת;

נולדינאףבמולאל .כורדירומן
הולידיום,בןשבגרתינוקבכאס,

גםכזהונעלם;שוסהלאשהבן
ומופיעיםשביםהםבנו.שלגורלו
מסתוריות.בדרכיםמשפחתם,בחיי

שבצפוןהכורדיהעםשלסיפורו
קיוםמלחמתשל"סיפורסוריה,
שלחייםשלודיכוי'אכזרית
פרועדמיוןקשה,מציאות

למכלולמצטרפים ...ומיסטיקה
שלו."הפניםבריבוימדהים
אתהממקמתדבר'אחריתהוסיף

ובספרותלמציאותביחסהרומן
פלו.מתיהמתרגם,הערבית,

הוצאתתורכי;מארשציפו:בני

עמ' 222 ; 1994עובד;עם

בואוטוביוגרפי'כאילושהוארומן
קורותאתלשחזרמנסההמספר

מלווההמסעבתורכיה.משפחתו
כותבים,שלדמויותשתיבעוד
המנסהתורכייהודי-מג'רלאון

ססרססבנסואנודהרומן'לכתוב
מסע.ספרימחברהצרפתי'

ובקטעיםבזוזונשזרותהדמויות

והמתחזיםודוקומנטרייםהיסטוריים

ומרתק.צבעונילכאלה.

טרומפלדור;לסקוב:שולמית
 279כתר;הוצאתחייו;סיפור
עמי

מורחבתמהדורהביוגרפיה.

-"טרומפלדורשלומעודכנת
גילוייםגםהכוללת :"חייוסיפור
ומידעוהתקופה,האישעלחדשים

ברוסיה.מארכיונים

כתר;הוצאתקיטש;חובב:גיל
עמ' 206 ; 1995

גוויעתהסיפוראתמספרמואבאור

התמודדות .אמושלמסרסןומותה
ומאיימת,אכזריתמציאותעם

להדחיקמנסההקרובהשהסביבה
ממנה.ולהתעלם

מלידתוהאיסלאם;כאחן;קלוד
האימפריהתחילתעד

עמנואלהעות'מנית;מצרפתית:
יהושעמדעית:עריכהקופלביץ;

 490 ; 1995דביר;הוצאתפדנקל;
עמ'

שהואהאיסלאם,בחקרחשובנדבך
אירופה.תולדותחקראחדימפגר
תרבותיתהיסטוריה"מביאכהאן

שלויחסאחריותמתוךשנכתבה
המוסלמים"העמיםאלכבוד

בכיווןמהגזמהוהימנעות

האקזוסי·דומנסי.

כתר;הוצאתיעקב;תמוז:בנימין

עמ' 250 ; 1994

סדרת(במסגרתמחודשתהוצאה

דמותודרךתמוז).בנימיןכתבי

לוחם,גברמהגר'ילד-יעקבשל
תמוזמבסא-אבודואישמשודד

"הכנענית",בתפיסתוהשבראת

עםבקשריהודיקי~םומתנה

יהודית.תרבות

שווא;אזעקתקנטור:אברהם

אחרונות/פועלים/ידיעותספרית
עמ' 136 ; 1995חמד;ספרי

בתוםקפקא,שלב"גלגול"כמו
עברכיראובןחשהלילה,משמרת
יכולתאתואיבדקל'מוחיאירוע

היחסיםמשתניםזה,מרגעהדיבור;

ביותרלוהקרוביםלביןבינו
לו'שנותרמהעצמו;לביןובינו

וממנוהחדשלמצבלהסתגלזה
ועםעצמועםהקשראתלקיים

סביבתו.

נפש;כופרחלוי:לויטסיואב
 ; 1994מעריב;ספריתהוצאת

עמ' 320

בביתרצחישראלי:מותחן
נפש,כופרחסיפה,בפרדס,

מפקדתומסתורית,עשירהמשפחה

מקומוןוכתבתקשוחהתחנה

שנונה.

אלימאנגלית:גניכה;בלו:סול
ביתן;זמורההוצאתחירש;

עמ' 115 ; 1994

ביועסקיםאשתולדה,קלרה
כפריתמעיירהשמוצאהרקית,וי

יחסיםפרשתמנהלתשמרנית,
יועץוגלד'איתיאלעםמתמשכת

שקיבלהאיזמרגדסבעתמדיני.
סביבפעמיים;נעלמתממנו,

הרפתקה.מעיןנרקמתההעלמות

הוצאתאכן;שללכגל:נעמה
עמ' 195 ; 1995עובד;עם

הזקנה,אמהאתהמלווהאשה
בשנותיההנפש,בתשישותהלוקה

עםהתמודדותהאחרונות;

רגשותעםהאם,וזקנתהתפוררות

ורחמים.אשם
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הערות:

 > POEM (בודדשיר . 1

שלשבטוהואיש,קדהגיאהליה.מתקופתחשוביםשבטיםשמות . 2
 .מוחמדהנביא

חום·אדמדם.ש~בעה(~ך~יאול)למחצהיקרהחןאבן . 3
 .. )ן~.ל(כמומוחמץחלב . 4
בקפה.המפורסםמתימן)חלק(כיוםערבבדרוםארץחבל . 5

אתתואמיםבתרגוםהמופיעיםהפיסוקסימניהמתרגמת:הערת

המוסף '"א~~יקילבעיתוןשנתפרסםכפיקבאבי'שלבשירוהפיסוק
 : 18.11.94,מיום,עךב"אלל p "העיתוןשלהספרותי

שניםזהוכותבהמתגורר ,) 1923 (סוריהילידהואקבאבי~זאר
והנערציםהפופולרייםמן .ולונדוןכפאריסאירופיותב~יר;תבעיקר

הארוטיתבשירתונתפרסם .בתקופתנוהערביהעולםבמשוררי
החלאותהשלו'החברתיתהמחאהב~יןתוכןוה~רגשתהצבעונית

ששתמלחמתשל·הפורענות)(חרפתה"נכבה"מאזבייחודמפרסם,
כדוגמתהפוליטית,בשירתוהערבי.העולםעלוהשלכותיההימים
-הערביהעולםנגעיאתבחריפותמוקיעהואכאן'המובאהשיר
הנפטלרווחיההתמכרותהמעש,;סר nו~ליזם pהגילויי

וכיו"ב.האדםחירויותודיכויהעריצותמשז;וריולאמריקני_זציה,

רטורייםולסממניםלחזרותלארכנות,קרובותלעתיםנוטהכתיבתו
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וה~~אפורות.הדימוייםובעושרהרעיוניותובכנותה

 ,ו oה·משנותהחלכברבארץנתפרסמומשיריולעבריתתרגומים
שיר"~לקיס",וכןסומךששוןבתרגוםוירח"חשיש"לחם,בהם

העיראקיתבשגרירותבהתפוצצותשנהרגהאשתועלומספראהבה

רגףלנט.שמואלבתרגוםבביירות,

כאיישיאהבנעמי
דודמשחמאנגלית:

ירושלים
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האמריקאיםהמשורריםבדורמהבולטותכאיי,אבשיחמינע
פלסטינילאבמיזורי'שבמדינתלואיסבסט.נולדההצעירים,

משפחתהבביתנעוריהמימיחלקעשתהאמריקאית.ולאם
חיתהשבטקסאס.אנטוניונסאןמתגוררתהמערבית.שבגדה

בירושלים,הבינלאומיהשירהבפסטיבלארה"בנציגיבין
האחרוןמספר·שיריהלקוחבזההמובאהשיר . 1993בשנת

 ,"אדומה'מ'זוודה
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אחרת"זאת"לומר

פסוקיםעזרא;בןדוברתענת

 80 ; 1994דביר;יונתן;משכרי
עמ'

ענתשלבשיריהייחודימשהויש
משבריב"פסוקיםעזרא,בןדוברת

הרגשאתלבטאהאומץאולי :"ונתןי
אתלצלםבהשתוללותו'המשתולל
ככלמוזרותמעלה,אושההתמונות
שהיאבחירותאומץיששתהיינה.

הדבריםאתלכתובלעצמהלוקחת
בנלי'ספרהנושאאצלה.וייתםוכה

קשה,סבוכה,יחסיםפרשתלכאורה:

ברביםהתמטיקה

רומה:מהשירים

לגברהנזקקתאשה
הזדקקותשלה,

ורגשיתארוטית

קשה

לרגעלאשה.גברביןומכהמתסכלת
הזהבסרסהיינוכברשכולנונדמה

ו"בדרך ) 50<עמ'אתך"ש"גיהנום

מתכננת / ,שמואתמפרקת /הביתה

לאלא,אבל ,) 13<עמ' " ...גמילה
נות,והתמ ,הבימויהתסריט,היינו.

בןשלכולןלעיתים,המדהימות
שלה.מדיאוליעזרא:
אתהזההספרליהזכירמכליותר

התמסיקה .ולךויונהשלשיריה
הנזקקתאשהדומה:מהשיריםברבים

ורגשיתארוטיתהזדקקותשלה,לגבר
עלרקלאנלחמתבזמן,ובוקשה,

על ,בעיקרואוליגם,אלאנשיותה,
שיריהראהשלה.האוטונומיהמכלול

"ססיליה","אנסוניה",וולך:של
ואפילו"לולה",היפה","הגביש

"תפילין" ,בזמנוהשערורייתי'שירה
 ,)"כמניפהנפתחתהכרה"תת<מתוך

דומההשתייםשלהפואטיקהגם
בחירותבעיקראולירבות.בנקודות
עוצמתאתלבטאהזאתהאמיצה
סובייקטיביתבצורההחוויות

אותנטית ,מאודואסוציאטיבית

 ,ולךשראלאריאליזם.וסעד·כדי
יותר,דברניתמשיריה,בהרבה

עזראבןואילו .יותרשכלתנית
כדמיונההדבריםבהבאת"מסתפקת"

פחותגודש,פחותעםוכהרגשתה,

פחותלעיתים,באמצעים,שימוש
-במכווןכמופעמים,והרבהפיתוח
מסרים.פחות

עזראבןבשיריהגבריתהדמות

הרגשיתלתווביכמוגבלגברמנוכרת;
והאינטלקטואלית.הארוטיתגםואפשר

משתדלמאודכשהואשגםגבר
כלפרסית"מלה ...עבורי"להוציא

הקשבה-מעצמו"אזמשיגשהוא

גבר ;) 10עמ'<מתוך " ...שהקשיב

הרךהדבר /הרי"היאשזכרותו

אבל .) 21<עמ' " ...לךשישביותר;
מעמדהכותבתאצלמקבלהזההגבר
אינםתחנוני"אלוהי?אלוהיםשל

 ,) 37<עמ'ליונתן."תחנוני /אליו

להרגנישניסית"איךרוצחשלומעמד
שצריךמישל ·ומעמד ,) 20<עמ'כף"

הסיכויזאתועםממנו.גמילהלתכנן
<עמ'הרגילה"ל"מידתויתוואלהחזיר

אפסי.כמעט ) 39

ואמביוולנטיותאובססיההרבהיש
הדמותאלהדוברתל tzוביחסה
ברורבעצםאבלוסבשיריה.הגברית

הן /שקרה"מההראשוןמהשירכבר

 ) 7<עמ'נתמלח"המתוק;פין·בהבל

הגברבאמתהואמימשנה .,~:לשבכלל
ומההיא,מיזהשמשנהמההזה,

 ,וזוהילה.עושהבה,סונוצרה ,דמותו
הזההספרשלהעיקריתהנו~ודה ,אולי

שלהפרסיתהמלחמההיא.ה·מי-
על ,מכךויותרתה,ונשיז~להדוברת
אתהנה /אמרתבערב•י lזהותה,

 /אומרזהמה /שלומית /נשארת
עליך?"מנבאזהמה /ךת,;נש'}שאת
 , 30בעמ'השיריםגםוראה ) 23<עמ'

ו}וחרים. 36 , 32

חזקספרהואעזראבן ~'שספרה
היאמתארת,שהיאהאהבה,כואב.ו

"ואיךםוקיזכותללאבההאבצעם
איזווישנהבך",להרגנישניסית
'אהבה-האמירהבתוךגזיולהסתירה
משיריהרבהקיום':זכותלהשאין
הזאת,בסתירהסקים:ר,,;הספר

היפה,השירכמוהזה,באבסורד

"שבריךנאמרשבו ,ספראתהפותח

ומתואר ) 7<עמ'שלמים"ימשו
שממליח.המתוקהבל·הפה

בכך ,הספרשלרונותיו 1מיואחד
להביא ,לינראהכך ,מוזיימרשאינו
הואמיות.וקית,וגדולתובשור
שלאישיתחוויההיסב,ומבטא,

ובעלתקונקרטיתחוויההכותבת.
בדהוהעזאת,עםו·גשית.עוצמה

ייחודית,בדרךהמתוארתשהחוויה

תבת,ולכוייחודיתדירה.באיננה
לוודאי<וקרובלקורא .מאפשרח
תולהזדהלקוראת>יותרזהשבמקרה

כיואפשרעוצמתה.אתולזזושעמה,
הזההספרשליופיוסודןיוסמבכך
לעשותהיכולתבכלל>,שירה<ושל

שאינםבחומריםייחודישימוש

היכולתההפך,וגם ,.יחודיים
<דימיונהייחודייםבחומריםלהשתמש
כדיהכותבת)שלהפרסיים ;וחוויותיך

ייחודית.איננהשבעצםחוויהלבטא
זאת"לומר-זךנתןכדבריאולי

"דבריםלברראואחרת"
מבוררים",

מןבחלק ,הספרשלישנ iדבחלקו
עדדיהמתינולאכידומההשירים,
אלהשיריםבמעט.ולו ,ידעךשהרגש
עשיריםלטעמי; ,מדי~ישיים tלעיתים

שתפקידהשבהם,אפוריקה tבמכמדי

שלהאישיתהחוויהאתלהפוךהרי
 ,להבינויוכלשהקוראלמההכותבת
כאלהעמו.להזדהותיופי,בולמצוא

והשיר 49בעמ'השירים:מה 1לדוהם,
~נרה ... /קיקי?ראית,"מה 54בעמ'

 ... / ..בברושיםאחוזה /רתהזוגדולה
פות"ספותחשבתחיוכים /מטפטפת

הסך·הכול ,כאמוראבלואוזרים.(שם)
שלובאותנטיותונוגע, ;ויפהוא

עוצמתשלהייחודיתוכמסירן;
לאבתוכהשמכילהמסירההחוויה,

ממשגם,אלאהחוויה,וצמת:י,;אתרק
 ,האחוריהשערעלשנכתבכשם

 •מעמיקה".ו::סיכולוגית"תובנה

לאופררות

מקבריתמציצנות

 ;להשכיראמאצימר:שמעון
המאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ' 222 ;' 94

ביותרערתהמשכבהעדויותאחתאולי
שמעוןשלהמעצב, ,הסיפורילכוחו
פלשהשבההאפקטיביותהיא ,צימר
-שלוהמרכזיותהמסאפורותאחת

כקוראת,הווייתיאל-המציצנות
לחיבוקומובהקמושאאותהוהפכה

בעזרתהטקסט.שלהמניפולטיבי
שלבמקצת,המרושעהמלגלג,תיווכו
שלזהבמעגללהשתתףנאלצתי ,צימר

משליולהוסיףנרקיסיסטית,תקיע~ת
לסךחסדמשוללותעינייםזוגעוד

באיזו ,ביחדדמויותיו.שלההצצות
אנחנומשותפת,עליבותשלקנוניה
העקרהימיתהפגבמציאותמציצים

שלובטראומותבסיפוריםשלהם,
געגועהמתבונןאצלהמזיניםהזולת

חווייתית,רגשית,לאותנטיות
ריק,כססריאוסיפבזולתולבסוף,

לאלגמריולכןאנונימיכמעטלב,וכק
אוסוארוסיות.להזיותמאיים,

עודלהוסיףעלי ,בכךדיאיןאם
מייצגמידהבאיזועצמיאתלשאולו

"הגיבורים"שארבעתהחומסניהמכס

כדרךהזולת,כלפיממרחקמפנים
האנשיםכללאת ,אוסוארוסילסיפור

האהוב,זהגם-שהזולתהכותבים,
למושאעבורםהופך-המשמעותי

הכתיבהנתפסתזה,בהקשרכתיבה.

שלהלגיטימיכניסויהבוודאי
כותבכלוהכותב,הנרקיסיסטיות,

המנסה,איבריםלשודדהופךשהוא,
מסריהתחתגםאבלובגסות,ביומרה

התאיםמרקמותלתפורמכובדות,של
נראהחדשה.מציאותזולתוושלשלו
צימרשלהחכםהניכורכיכך'אם

לכדילפחות,אחתראתוקאצלתסס,
 .הומורבסולתכבדותשלמצב
כלפיהסופרשלהריחוקעמדתלע

מבחירתכברללמודאפשרברואיו
להםהמשותףלסיפורים.שנתןהשמות

בעליל,אנסי·דרמסיתהגדרה-
ההתרחשויותכלפי ,במכווןמקטינה

יוםחצי"מסיבתמשרטטים.הםאותן

שערכומסיבה,עלמעידהולדת"
שישההולדתליוםנלהביםסבים

בעת,בהאךיחיד'נכדשלחודשים
למחצהחגיגהשלמצבעלגםמעיד

התלותחייאתהמנציחהכזובלבד.
חינוך"אישהגיבור'שלהמנומנמים
החברתיים,בחריגיםהמקנאומשורר",

הציבוריים,בגניםשישןבחברו

ההולכיםבכלהמטורפת,בשכנה
שאינם ,) 38<עמ'מוגדר"לא"למקום

הזוהשלמה·פגומה"התמונהמןחלק
<עמ'ומסובכת"זעירהמשפחהשל
53 (. 

אשליהכלמנתץתפקיד"על"עבודה
הגדרהעל·ידיחמלה,של

התעמקותושל·דדוקטיביתצינית
האמביוולנטית,האובססיבית,

הטירוףבהזיותהשחקן'הגיבורשל
להכנתכבסיסלשעבר,אהובהשל

התאמה,חוסראמנםישתפקיד.

המתמידהפלירטביןלכאורה,מפתיע

~ ~ ·1' 
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ונכנסתהיוצאתפזיזה,תמרשמנהלת
עםפסיכיאטריים,מאישפוזים

וההרסהמוותהנצחיות,האלוהות,
המשנהגיבורלביןהעצמי,

לגלם.עודדשעלהדהוי,הצ'כוביאני
רובכמוזה,גלםחומרשלסופואבל

הבדויבעולםהאחריםהגלםחומרי
שחשיבותו ,בכללותוהספרשמעמיד
עושהשהוא ,הזמניהמוחלש,בחיבור

משמעותסערןעברלביןהגיבורבין
שמעבררציה,שלעברורגשות,
ננותולאאוהנוחהלהשלמה

אמןשלהדימוי
כשותפיםוקהל

במציצנות

שלבמרכזועומר
השיח

הפוסטמודרניסטי

התשוש.ההווהאתהמאפיינות

שבהתקופהשלהזיכרוןבאמצעותקר
בתדמיותשיחקולאבאמתעודדחי
פיוטיותהתחשבות,רגישות,של

שלחייםלשחקיכולהואוכדומה,
משלובתכליתשוניםגםולוא-ממש

בכיוכמובן,התיאסרון.בימתעל-
חובואתבעיניומסדיראחדמתחסד

לחייםלשובאותוומכשירתמרכלפי
לקראת·אשמהבסולתהתבוננותשל

הבא.התפקיד

מכרסםככותרתמוזמן""הרהור

היותומעצם ,הרהוראותושלבכוחו
עופר •המהרהרעל·ידימחוזר' ,מוזמן

שלדמותמין ,רנןהמהרהר ,סברדלין
מיניכלמזמין ,מתוסכלמספר

השיעמום,אתלגרשעל-מנתגירויים
הוא ,למשל ,כךהמחשבה.אתלהעיר
לוובונההרצוגמאירששמומחליט

הואכךמקבילה.ישנוניתביוגרפיה
היהלהםאסוןמקרילשחזרמנסהגם
נמנעאבלמשהו,להרגישעל·מנתעד,
האסוןעלהמחשבהמןהאפשרככל

ממציאבתו.שלמותה-האמיתי
אתשצדואנשיםמינילכלביוגרפיות

מהצצהאפילוסברדליןנמנע ,דמיונו
בזמןרעננהמהתבוננותאובזולת
כשיחזורמידממילא"כי ,יאמית

ותתווסףהחוויהתיעלםהביתה,
כל·כך ,) 189<עמ'זכרונותיויילמאגר
עד ,סברדליןשלהניכורעמוק

להזמיןמנסההואהשינהאתשאפילו
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כמיןהבדוי'בכפילושימושעל·ידי
'"לבסוףואומר:חוזרשהואמנסרה
במיסהנשכבהרצוגומאירהשחרהגיע

 .) 222<עמ'ונרדם"'

אתלקובץהמקנההמרכזי'הסיפורקר
ממש:שלדרמטילשםזוכהשמו'
מתאימהזובחירהלהשכיר"."אמא

עלפרודיהמיןשהואלסיפורלהפליא
הפרוידיאני:המשפחתיהתיאסרון

שסיינמץ'יעקבמזדקן'רווקבמרכזו

בגללמשלו'משפחהליצורהמתקשה
מקייםשהואהפתולוגייםהנישואים

בעיקרשמת,אביועם-הוריועם

-הבןשלאיםוהנישסרבנותבגלל
המושגיםלםועעל·פירעכלשורש

אמו'עםובעיקרהאב,שלהמדווח
שלושתבמשךרצחכמעטאותה

כלוכמוהתחתן.כמעטבהםהחודשים
לאזושלשורשיהגםפתולוגיה,

שלובעולמודווקא.יתרהבאהבה
בגעגועיםנעוציםהםשסיינמץ

אינושהמוותמוגן'כמקוםלילדות
לפניו,נמתח_והזמןבוקיים

 .ונצחימתוק·מתוק
כשותפיםוקהלאמןשלהדימוי

אתהמפקיעהבמציצנות,

והופכתלתוהזשלתוהאינדווידואלי
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 1:~ו
מקושטיםכפתורים

רכוסיםכפתוריםמגן:מירח

 1994כתר;התפר;צרר,יטכ;
מגן'מירהשלביכוריהספר

עורר ,"היטברכוסים"כפתורים

עםמידרבה,תקשורתיתהתייחסות

הספרהגיעבטרםעודלאור.הופעתו
הכותבתהופיעהכברלחנויות
השבתמוסףעלגדולהשערבתמונת

בתוךמלווה,כשהיאמעריב,של
שבוענרחבת.דיוקןבכתבתהחוברת,

דורגכברמכןלאחרשבועייםאו
רביברשימתהרביעיבמקוםהספר

מותירספרים","הארץשלהמכר
לנטליההערב""קולותאתתחתיו

טונישלהמופתיצירתואתגינזבורג,

גורמיםשלושה .""חמדתמוריסון'
לתופעהלדעתי'חברו'עיקריים,

מעניינתכתיבהזאת:שכיחהבלתי

יחצון 'וויהעכשבנוףמשהווחריגה

הקהילהשלםוימסורעבנכון
ל"כוכב"והעיתונאיתהספרותית

יהודיתימימאזאשרחדש,ספרותי

להופיע.סירבקציר'
לדמן'מוסקונהנילישלהכתבהכבר

ררהועמעריב,שלהשבתמוסףבאותו
שכןמסוימת,נוחותאיאישית,בי

עלהמו"ליםבמאבקדנההיאברובה
הכותבת.שלובביוגרפיההספרהוצאת

תיוונוולכהספר'לתבניהתייחסות
נמצאהלאכמעטשלוולמתודיקה

הואהספרשלאלומרכרוצהבכתבה;
 .כותבתואלאהעיקר'
שהואעםהספר'שלהאחורישערו
שוגדבנושאיו,קלילותנוגע

שלמצוקתן"אתנוסחסופרלטיבים
זכהבפרוזההסופרתמעצבתדמויותיה

קולחיםהקובץסיפוריומכונפת.
הצטעצעותכלבליהטבעיבאפיקם

פיוטיתהתיאורלשוןוהתחכמות.
הרקעעםנ::דולח."כעשויהואצילית,

להביןשליהאישיהקושיועםהנ"ל,
ולשון"מכונפת"פרוזההיאמה

לקריאתניגשתילבדולח,שמדומה
הספר.שלסיפוריועשרשנים

בחצי"גרברותהראשון'הסיפור

בשפתואותיהפתיעאכןמחיר",

היצריםובעוצמתבציוריותהקולחת,
בגוףהמסופרהסיפורמעביר.שהוא

הואהספר'סיפוריככלראשון'
הבוחרת,צעירהאשהשלמונולוג
אתלעזובברורה,לחלוטיןלאמסיבה
לסביבההקטןבנהעםולעקורבעלה
מוצבתהסיפורבמוקדצפופה.חרדית

בכותבתשמעוררהגופניתההתעוררות

לסייעשבאגוף,גדלחרדישכן
אינסטלציה;בעבודותהחדשהלשכנתו

מתבקשתדיהדדיתהתעוררות

אסורהוכמובן'המתוארת,בסיטואציה

"לדברושותפההכותבתבתכלית.
ביצריהם,בגבורהשולטיםהעברה"
אתמנחמתהכותבתנעשית.העבודה

והשכןמאלהים"הוא"היצרהשכן:
האדם"בתוךנולד"אלחיםלה,עונה
חוזרהבן ,הולךהשכן .) 31<עמ'

 .) 32<עמ'ומאופק""אנכייורדוהגשם

קולח. .ציוריקריא. .סבירסיפורבעצם
שראתההגרברות,מוכרתשלדמותה

שהיאזו"החילוני",בעברההכותבת

~ 
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 ,) 14(עמ'להרשים"מהצורך"ריקה

יותר'מאוחרהכותבתזכרת:נבהואשר

תר'ויייחודים,וימספךונסיפהומ

אתברורלחלוטיןלאאם·כילסיפור;
האםולהרשים,הכותבתצריכהכןמי

מהותיחלקהואלהרשים iהזדהצורך
חייהאתלעזובתבתוהכשלמהחלטתה
ו'שבםולמקולעבורהקודמים,
ואקיים;ואיננהזהן;צורךלדעתה,

שעוצרהואהזההצורךווקאישדאפשר'

ליצריהמלהתפתותהכורנבתאת
בעיה,מוצגתכך'ואכךהאסורים;

חלשהשההתרהאףור.ו!סיכנבנה
מענייןקריא,הסיפורלדעתי'משהו'
לקריאה.ונעים

מאודמזהזהשוניםבקובץהסיפורים

מהבחינההןספרותית, i"Iברמתם

בצדהמתודית.מהבחינההןוהתמטית

הייתיכמעטממש,לשים r1ריםוסיפ
בנליים,לאאםפשטניים,אומרת
 ) 45<עמ'"פטרו"הסיפורדוגמת

צלקת"בבטןלוישאחד"כלוהסיפור
ריםוסיפכמהפיעיםומ ,) 139<עמ'

עמוקיםאינםאםשגם·ותר'•יםיינמעב

הזההמשהו"משהו".בהםישמשמ,

הכותבתשלהצלחתהלעיוניםאוה
לחושראולקשמאפשרתהיוי 1חלהעביר

"יהיההאחרוןרובסיפוככז.תה,וא

<עמ'ורדים"שלזרליתקניאםנחמד
לעוררהכותבתשלהצלחתהאו ;) 207
בסיפורלמשל'למחשבה. !}רוהקאת

תיואקיבלו"לאוהיפההמעניין
מספרתזהבסיפור .) 121 'מ:ן<לצבא".
אותהקיבלולאאיךצעירהאשה

כשראשהדולצעהרגלהבגלללצבא,
"עללדרוךלאכדיבמדרכותטמון

המרצפותביןשמפרידיםהחריצים

"הסדקיםשכן ,) 123<עמ'במדרכה"

הםלמרצפתמרצפתשביןהצרים
שנלכדולחרקיםשישהיחידהסיכוי
מתחתשנחנקולעשבןולבטמתחת
הזההסיפורגם .) 123מ':~<לאבן"

לפיתוחזוכהלאמבטיחה,שתחילתו
ההנמקהאתהןשיספקוולהרחבה

מבחינהמרוכלהתרתה.אתוהןלבעיה
אבלו.משהחמץומסיפור t-1הואףזו

שלמקוריאינואם(גםהרעיון
סיפור.-והסיפוריפה,וא iוהסופרת>

למקראעולותעקרוניותבעיותשתי
בהןכשהכבדהמגן'מירהשלספרה
אכןסיפוריההתמסית.הבע•יההיא

כישרוןחושפיםקולחים,יפים,

משבאיםאבל"באיך".רעהלאושליטה
בעיה.מתעוררת"המה",אתלבחון

בחוסרהןלוקיםמגןשלנושאיה
הצגהאיןעיצוב.בחוסרוהןייחוד

גםומאליוהבעיהשלומשכנעתברורה
עמשכבלאמשהוישלוקה.פתרונה

ש"המשהו"ואפשרהיפים,בסיפוריה

מעצמההמתעוררתבשאלהמתמצההזה
כאןמהמה?אזנו-סיפורכללאחר

אומרת,היאמהבעצם,"המה"

שאיננומעירהו;אומאירהמחדשת,

נכשליםהספרסיפורירוביודעים?
האלה.השאלותעללענות

עמדהמהספר'שעולהאחרתבעיהעל
במאמראוריין'יהודיתהמבקרתכבר

של"ידיעות"שלהספרותיבמוסף
הכוונהלאחרונה;שפורסםשבת,

ואהספרותייםהאמצעיםלבעיית
הכותבתשלשפתהדיכויים.בעיית
רביםהספרותייםואמצעיהגבוהה

אלהשנילמדי.וייחודים(מדי?)

ולעיצובלתרוםספק,כלללאיכולים
אףאוליאחד'רוסיפשלתוולשלמו

דימויים,תםוכשאלםואיותר.
עצמםעלחוזריםתיאורים,מטאפורות,

השמים(הגשם,סיפוריםעשרבשנים

והפרפריםהצמחיהעושרהאפורים,

לכיםוההם ) ...מרפרפיםהמרפרפים,
מאמינותם,ומאבדיםלכיםוהונחלשים,

משעממים.פשוטשהםוסופם,

רעספרואינ Iכןאם Iמגןשלספרה
רקעעלבמיוחדחלילה,מיותראו

הקצרלסיפורלאחרונהשחיתההעדנה
הרבהבארץ.הצעיריםהסופריםאצל

בשנה·שנתייםשפורסמומהקבצים

ב"מכובדות"<גםהאחרונות

~חמתםנופליםהספרים>שבהוצאות
שזההעובדהלאורוגםהזה.מהספר

בשתידיהאםביכורים.ספרהוא

לנחם,שצוינו'אלהאחרונותעובדות
עליושבזההקוראאתלשכנע

אבלברורה,תשובהאיןלילהסתפק?
ממניגבוהיםשאילנותליברור

היוובחו"ל)בארץומבקרים(סופרים
 •בשלילה.משיבים

לאופררות

שורדפר f:lהבתוך

שיר

הוצאת ;מיטהוייכרט:רפי

עמ' 64 ; 1994"עכשיו";

הראשון'הפרק .לספרפרקיםשלושה
הספר'כלנקראש'עליה'"מיטה"שמו
ככתובהאהבה,אתמשת wמוזו

שבשירים,זאת"מיטה"במילון.
רגשותבעודףלהיסחףשלאנזהרת

זוג·האוהביםביןהמרחקעלושומרת
הםגםיעלמורגע"בעודוהקרקע;
אלאאינה--"והחשכהבעלטה"
למז_נשעצמים,שבהתקרבותאשליה;

האהבהאףאולי .) 19<עמ'יערום"את
היאהשירהוגםאשליההיאצעמה,

האלו'"במליםהמשתמשתאשליה,
 /שהולכותהעקלקלות,הרצוצות,

האמת".אתל~סמרמבליסחור,סחור
מכנההמאה,סוףבשפתוייכרט,רפי

<עמ'דמיה"של"t;כמנטיקההשירהאת
קרקעעללעמודך;צההוא .)ן~

לשגותולאהאמתאתלחושמוצקה,
קיומה,בעצםשגויהחלומית,באהבה

בין"הניתוקהיש.שכחתכדיעד

ביןוההתנגשותליומיום"חלום
האורוביןהניחוחית"האפלולית

מראשוניותאותנומפקיעיםהבהיר;

"תנועתאף·על·פי·כן'מיינת".ומד

וייכרט.רפי

סוףבשפת

אתמכנחחמאה.

השירה

שלמנטיקח .9 "
דמיה"

<עמ'זריות.ך"עצםשלהאושר
אתכולאתהסקפטי;ת,עלגוברת ) 22

ב"אישוןהמדומיינת""הראשוניות

אהבה.שיריוכותבתהצוהל"העין
שוהשיממןנזהרכרטויירפי

שלריחבהשישב"אהבה",
הגופים"פעימתאמנם"רומנטיקה".

ומפוצצתתאוצהצוברת /המיטהלעש
והכוכביםישאך ) 29<עמ'ת"וקיר

עלזהבמטבעותכמומצחנועל"נחים
קדומיםפרעוניםשלעיניהם"בותואר

האגדות,מעולםקסומות"ו"חיות
שלהמאושרים"הצלליםאתמקיפות

בחיבוק".הלפותהזוג
על"שירה"הואהספרשלהשניהפרק

כברוייכרטרפיהגדיראותההשירה.

להקפיאעיקשכ"מאבקהקודםבפרק
מןדימוי"להפקיעהפועם",את

השווהגםהוא .) 15 , 16<עמ'הזמן"

העקשניכ"סידורלשירה,האהבהאת
דבריםכהפקעת---המליםשל
זה,בפרק .) 19<עמ'מותם"זרת_מג

השירהאתלהגדירהשיריםמנסים
ובמטאפורותייםובדימ

הואשירמלים.אותםמלבישיכרטישו
השדהבתוךארגמן·כהה"פרח

פרחהלשון",שלוהלבןהמחוספס
הדםל"נקודתמטאפורהשהוא

סיכהנועץש"אנילאחרהמבעבעת"
 .) 33<עמ'בלשון"

עמידה,כ~~בההשירהדבר"נ~ןה
וייכרט.אומרתעודה."כוריבת
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שבפרק,האחרוניםהשיריםשלושת
מקורייםפירושיםמעניקים

שלמטאפורה"פסיניאה,למיתולוגיה.
וטראגדיהקומדיהומפלצתיות,יופי

 .) 42 (אחת"בדמות

תל·אביבי:נוףשיריהשלישיבפרק
מלחלחהעיר'תוךאלהמתגנב"הים
סמויותדרכיםסולל--החול'את
"החלודההמרכזית",הכיכרלא

המרפסות".מ~ע,קיכגלדהמתקלפת
מתבוננת"אדישה,נשארתאביבתל

חיבה,להחזירמוכנהואינהבהבגרים
לה",ה~ריםלאלה
עוסקיםהספר'שלהאחרוניםשיריו
חיבור"רקכלשעצמה:בשירהשוב

--אהבהרגענמצאלאנושי,לזולת,
נוליךמוצאובאיןנמצא,לאאמת
ששורדאוירילד--שיר'מכאן
"כדיבורמוגדר'השירפר": 15הבתוך
ממנושאיןעולםבתוךהשבור'הזמני'
מוצא'.'

אתמעשירההאירופיהציוראמנותםג

הואהשירוייכרט:רפישלשירתו
שלב'אורפה'המפורסמתבתמונה"כמו

הצרפתימאטים ;) 61<עמ'קוקטו"

לפניויושביםומודליאניורותקו
עלמקריניםתל·אביב,בטיילת
האגרטל--"שלמותאתהתודעה
והמיתולוגיההנצרותגםהשקוף'.'
בין"נודדחילוני""שילושהאלילית:

זהוב"איקוןאדירים",אליםפסלי
"והשמש ) 20<עמ'בענפים"~לוב

"אתנהקיצים",נזרלראשינוקושרת
 'מע<-זאוס"שלמראשוחורגת

תרבות ,אכןמחללים":·וה"פאנים ) 26
הסגנוןכמיטב"מנוסחתורומאיוון

"הוראציוס,מפיפורצתהלאטיני",
פזרההפיוט'.'אמנותעלבמסתו

יפאה, 9ופפוסידוןוהמינוטאור'

"זיווגכמושורותיו'אתמאכלסים
n 'אלבשאיפהמהולסו~ה,:יתי

 .) 42<עמ'האלוהי"

וחושףספרותחוקראולי
תנ"ךמשקעיגםיגלהשורשי·מלים,

תרבותספוגכהבספרישראלותרבות
למתפוררמאודוהמודעהמערב,

כאןשנזכרהירושליםולמתכלה.
 .-קמ"ש,"ן 40ב·חולפתבמקרה,"

המתקלף"הטיחבהעירהיאאביבתל
יםמולעיקשת,בהתמדה

אפילו .) 56<עמ'אפור·עכרורי",
מסלולהאת"משרטטתשלההשמש

 .> 57<עמ'המים"תוךאלד·גוני nה
בידבנויהסונטהלחבר",ב"סונטה

"העולםמקבר":חזקה"זכרון~מן'
<עמ'בו"לחיותמקום/אינו /הזה
אלנהדפים"העליםואפילו ,) 60

פוניםבספרשיריםהרבהמותם'.'

משוררשלו"לזכרוהמת""למשורר
 ..תל·אביבי'.'

ויסלבהשלמשורותיהולסיום,
אותןקבעוייכרטשרפישימבורסקה,

ההתפוררות,רגשותכנגדלספר.מ;ט;

מערכיאתהאופפיםוהמוותהחידלון
האורבניוהנוףהשירההאהבה,החיים,

נפשהאתמתסיסיםשבספרווהטבעי

"שמחתהפולניההמשוררתשל
הידנקמת /ל,בנציחהיכולת /הכתיבה

 •·התמותה'.'בת

שתלשמואל

חוזרתפגישה

משוררים 11שרב;להיפגש
דוד;סכרותרגם:רומנים;

גולןירוןהוצאת
שבובאופןמהותיאי·צדקמשוםיש

לאזרות,ספרויותאלמתייחסיםאנו
עמיםשלספרויותלנו'מוכרות
לשונותיהםשאתמאיתנו'רחוקים
מסוגליםואיננויודעיםאיננו

בהן'הנכתבותהיצירותמןלהתרשם
ראשון.מכלי
אךמאליו.ומובןטבעיזהניכור
לתפיסהרביםמביאהזועובדה
ספרויותאםכיומעו_ךתת,מוטעית

הןממילאהרילנו'מוכר;תלאאלה
חשובות,לאלפחותאוקיימות,לא

-יותרשגרועומהפרובינציאליות,
נחותות.הן

לזלזול'הדרךרחוקהלאמכאן
אנושאיןכיווןליוהרה.לביטול,
הנכתבתספרותלקרואמסוגלים

אובאפגניתבצ'~'נית,אובהונגרית

-שמיםש;מו- .ואפילוברומנית
איןכילנו""ברורהרי-ביידיש!

בארצותשנכתבלמהערךואיןעניין
"נידחות'.'ובשפותאלה

תפיסותלהפריךכדיוכאילו
שלהצנוםספרובאאלה,"מקובלות"

"להיפגשדוד,סברוהוותיקהמשורר
שבו ,רומנים"משוררים 11שוב,

שלשיריםוחמישהחמישיםקיבץ
משורר'ועודרומניםמשורריםמניין

להנאתו.שתרגמם
כוונהכאן"איןבהקדמה,שמצויןכפי

זרמיםאומשורריםשלמגווןלהציג
בושאיןובוודאיהרומנית,בספרות

השירהשלושיטתיתמרוכזתתמונה
הרומנית.

ושיריםמשורריםשלמקריצירוףזהו
והבנתוטעמולפי---שנבחרו

מןחלק---המתרגם.של
ואוליאישייםחבריםהםהמשוררים

שבמעטמעטהובאכךמפניגם

-המתרגםשללמשכנומיצירתם
 '.'העבריתהלשון
תמונהלתתכמובן'בזהאיןאכן'

שהיא,הרומנית,השירהשלמדויקת
פרובינציאלית.מלהיותרחוקהאגב,

הכלליתתובתרבמעוריםיוצריה
במיוחדאותם,הסובבותובספרויות

בהישוהרוסית.הצרפתיתהגרמנית,

שיעורבעליומשוררותמשוררים
מחוץגםלתהילהנודעששמםקומה,

ארצם.לגבולות
הרחב,לעולםשבצאתםכאלהויש

אחרים,עמיםשלבספרויותהשתלבו
שלשמותיהםמו~ריםבצרפת:במיוחד

תנועת(ממייסדיצאךהטריסטאן

פונדאןבנימיןנסקו'יו~או~'ןדאדא),

איסטראטה,פאנאיטאגב>,(יהודי'

יאדה~למירצ'הצ';ראן'הפילוסוף
משורריםסופרים,אחרים,ורבים
אתהמפאריםרומנים,דעותוהוגי

הצרפתית.הספרות

הםותרגומםהשיריםבחירתכאמור'

סובייקטיביתאישית,נסיהפרי

בהחלט.
שלבשיריוישזוטא"סקופ"מעין

ילידהיהודיהמשוררצלאן'פול
גרמנית,חיתהאמוששפתביץ'צירנו

כמשוררפרסומואתכבשובה

בילדותולמדהואאך .דגול"גרמני"
לרומניתתרגםואףרומני·ספרבבית

כמהוכןלרמונטוב,וצ'כוב י;ו;נכ;:~
דברילפיקפקא.שלסיפורים
רקברומניתצלאןכתבהמתרגם,

ושמונהפיוטיתפרוזהקטעישמונה

פהמובאיםמתוכםארבעהשירים.

"ליללמשל:לעברית.בתרגום
סילבסטר":

 /שעותללאעונהסילבסטר'בליל
לקרואהצעירארון·המתיםאתשלחת

המראותמןיצאולאהובתך;;
 /הדולקותהדמעותגםלקראתה

מןשזרחהמר'השלגירדועליבפמוט
---הרקה.

רושםעושהשלפנינו'התרגוםעל·פי
האופי'הסגנון'ביןרבשובישאין

הסוריאליסטיוהעולםהמטאפוריקה
הללו'ה"רומניים"בשיריםהמתואר

אךבגרמנית.כתיבתועיקרלבין
עשרשישהשלזהצנועשיבולדומה
הרומנית,בשפהושיריםפרוזהקטעי

צלאןשלכינויואתמצדיקלא
רומני'.'כ"משורר

איננוומאפייןאיננוהמבחרכאמור'

למי-שובמוכיחהואאךממצה;
משוררכי-כחהולהעדייןשקזוק
מקום:ובכלשפהבכלמשוררהוא
מתייסרכאבים,אותםכואבהוא

פחדים,תשוקות,ייסורי·נפש,באותם

"עלפילוסופייםוהרהוריםחלומות
האדם'.'שלמצבו

סיאן' ?jנינהשלשירהלמשל'
 :"ה f",בקן
(למעשהמאוכזב/הבשראםוגם

הרוח,נותרלחתיכות)/קרועמעוך'
שהייתי.//מהפריהירוק;הק~ר

מניחוחותשתכר/ספריאתקרא

בשרי.

מירצ'השלהמסע","עקבותאו
וינסקו:
נוחים/שרוחותמצפההנכשל/הצייר

אןולהעבירכדיהלבן;בבדיכו
שלהאשארץאלהטרופה;אנייתו

דם;שלמשומןבלושהצבעים.//

למכחול.שהפךהתערבעקבות

אףאוליבמיוחדמרשיםשיראו
עלברגזה,~'אושלעטופרימצמרר'

 :)ב( nמפולין"זכרןנןנרהשואה,נושא
תרצה,אםבקרקוב:נערהאמרהכה

תוכלתרצהאםאותי'/לחבקתוכל
תקנהאללעולםאךשדי'/אתללטף

בתהייתי /.לצווארימחרוזות
אתתלוהגרמנים/כאשרשלוש·עשרה

---עץ.עלברחוב,אמי,

שפתמהימראשהקוראידעאילולא
היההאםהללו,השיריםשלהכתיבה

·דרגהנחיתותאושוניבהםמוצא

אואנגליתכותבימשורריםמשירי
עברית?אוצרפתית,

אתלבדוקלנונזדמןשלאכיוון
איןהמקור'לעומתהתרגומיםנאמנות

שבהקדמהבקביעהלהסתפקאלאלנו
משוררדוד,"סברוכי:לקובץ

להעבירהיטיבותיק,ומתרגם
והאופייניהייחודיאתלעברית
אך '.'---משורריםשלבשיריהם

שלקפדניתיותרקצתשעריכהדומה
מיטיבהחיתההעבריים,הטקסטים

 .יותרעודעימם
התרגוםפעם,לאכברשנאמרכפי

תרבויות,ביןגשרהואלשפהמשפה
שאדםדומהאךידועים.והדברים

חייבעצמו,עםוגלוי·לבחושב
לךאסורמתבקשת:מסקנהלהוציא
רקובשירתו'בתרבותובזולת,לזלזל
 .שפתואתיודעשאינךמפני

לגביגםאמוריםהדבריםואגב,
בשפותהכותביםישראלים,סופרים

לועזיות.
זה,כתב·עתשדווקאלצייןישלבסוף
לספרויותפתיחותמגלה " 77"עתון
שנותבכלכקרובות.רחוקותזרות,
בוהופיעוכתב·העתשלקיומו

מרוכזיםמדוריםואףרביםתרגומים

דנית,ערבית,העמים:מספרות

גרמנית,רוסית,אנגלית,
פולנית,יידיש,סרבו·קרואטית,

 •ועו.דרומנית

~

 s ~וי
~ 

גור·אריהיהודה

דרתןראובן

גוןואןברכיעלצמחתי

~~ ry ג;ךןאן~ך~י ל!;~י
המרא;תספראתאמיףכשפתחה

~~ i עלףמיוח'מכרףחי:נ~להט. 
 Tהשחירףשערהנ;שבת nרף'

~כל.ק,ה p6~ת~לי .. י~~-~-:ק;ךאת
אחרלע;לםהלכהרך:פ;קפדם~ךח
 .מלות.וכ}של;ת"הא;ךשטףפיףפניו

 ri"ס~ל 7 ב:;ר~~זpי תא~~~ףלי Tא
~~ t ס~קס~:ז~בףל:ןללדז ת:~לו~רf ,ן

לשניםשחיתהמרפסת
 ·-: ·שאר. iהיא','לבד

: -• • T •• 
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מתיםשלקדנציותביןחפיפה

 ; 1948בן·שמחון:גבריאל
הוצאתמערכות;בשלושמחזה

 1994אביב;תל"מדיון";
דודשלסיפורםאתמספרהמחהז
באנייתלארץהמגיעיםאזולאיורינה

"יהודההסמליהשםבעלתמעפילים,
מפקידמקבליםהםוהנההלוי",
וחבושאקדחחגורצולע,סוכנות
ביתפלוסקין'חיליקגרב,בכובע
"שכחואותו:נטשועתהשממשערבי,

על 11חם.עודהתנורהברז'אתלסגור
פרייסגמישהגםנאבקיםהזה,הבית

אלקבץנסיםמצ'נססוחובה,
"בעלחדאד'ופיקוכןמגרש·השדים

חי"שהואלטעוןהמתעקשהמתהבית
העטיפה>.(גב

מפורסותבמהבהוראותנפתחהמחזה

לתיאורמעבראלהחורגותופיוטיות
מתוךהמחזאי.כוונתשלטכני

הקונפליקטעלללמודניתןהדברים
לביןהחוץביןהפערבמחזה:העיקרי
שלעיצובייםבמונחים ,החוץהפנים.

בחיפה.חמרהכיכרהוא ,תיאסרון

למחצהההרוסהביתקירותאבל
לכאורהמיתמר:עודוועשןשקופים
דימויובעצםעדיין'הנלחמתבחיפה
הדמויות.כלבלבלעשן

נראותהיואלהדמויות
הזה.ה"עשן"אלמלאססריאוסיפיות

ערביםאפריקה,מצפוןעוליםעל

וניצוליכנותוספקידימנושלים,
וראינווקראנושמענור:כבשואה

אתמעצבבן·שמחוןאבלבתיאסרון.
הפניםבין-שבמחזההקונפליקטים

ה"חוץ"לביןוהמוסריהרגשי
ל"מעבר",ה"כאן"בין ,גיוהאידיאול

דימויביןהמואר'לביןךיהחשובין
בין-הלאומיתמשמעותולביןהבית
המתים.לביןהחיים
רבותפעמיםחצתהכברהמוותדמות

חיתה"הדיבוק"עבריות.במות

-הרוחות""פונדקמעניינת,התחלה
בשנתעכובפסטיבלמג:סיח.המשך

מלחמת(עדייןתשמ"ה
מתיםהמוניאיכלסו ) ..הגליל'.'"שלום

עקתםומלשירותועמדוהבמותאת
הדואבהפוליטי>(גםומצפונםהרגשית

אתרותםבן·שמחוןגביהמחז:~ים.של
ובמציאותושלבמחזה , 1 ' 948מתי
שאיננולשירותאליה,כוון,מחשהוא
הואמת,אוהמתסקלוסיבי. jאולאומי
חהומנאךכנראה,טוען'הואמת,

כורכיםשאינםלמיתימצאלאנכונה
המתיםהוגנים.תכריכיםלמתיהם
(ברוריםללבטיםמעברמגיחים

הבית"מגיע"למישלוכואבים>
הלוקלי,במחזהותובעינ~
וצדקהתחשבותאיזכור'לכאורה,

לעולם.יקב,~,שלא
ותומשמעעל""מתבעבריתהניסוי

המשפט>(נושאאדםכיתקניתבשפה

מןנפטרהמשפט>(למושאקרוב
 .נוראלאהובמשמעותובסלנג,העולם.

מתיונפרשיםהתקןלביןהסלנגבין
עלבשואהמתהצשהבן·שמחון:של

עלמתחייםהחייל .פרייסג,מישה
ספקחראופיקעליו'שמתיםהוריו
חיהואשכמתוודאי /חיספקמת

לחיותיכולשהיהמכפייותרהרבה
כחי.

לדרךמוצלחתדוגמה-אלקבץנסים
הוא-מססריאוסיפיםנמלטמחזאיבה

רפאיםורוחותמתיםשדים,מגרש

 .לגמרילאאבל ,במשימותיוהנכשל
ניתנתהטראומותמןלאיזו /ובכן

למותיותר:נוראומההבכורה
במלחמתיהודיכחייללמותבשואה,
במלחמתכערבילמותאוהשחרור
מדכאות?)כאןלהוסיף(צריךשואת

וכךההשוואה?פתאוםומהפלסטין?
לסוכתומגייסיםהמתים,נלחמים
אתגםלחלוקהניתנתהבלתיצדקתם
הבית.עלבמאבקעדייןהחיים
המחזהשלהקולי·מוסיקליהרקעבעוד
למתרחשאירוניקונסרפונקסמפסק
יום"האמינימצלילי-הבמהעל
גוששת",ספינה"בחשאיועדא"ויב

נראיתביצירההנסתרתהעלילההרי
רא-היסטורית.לאומיתבלתילי

כמובן,משתמש,בן·שמחון

לכולנו'הידועיםתומציאבחומרי
שהתשובהלינדמהבהם.מהפךאבל

המועלותהבעיותלפתרוןלוהנחוצה
הסבלשלהמסובך(בתחוםבמחזה

רקאיננההצער>שלוהאקסלוסיביות
יימלךאתגםשכתבכמיפוליטית.
השאר>,(בין"בזומימה"ואתמרוקאי"

לשאוללעצמומרשהבן·שמחון
וישראליותעדתיותיהודיות,שאלות
שקוראיווהנחהתקווהמתוךמאוד

הצריםבתחומיםיסתפקולאוצופיו
האלה.
אתהולידהרקלאהמיסטיתהנסיה

וכמהלכמהעזרהגםאלא ,התיאסרון
לתחוםמעבראללחרוגבימינוהצגות

הוא .מזמןנסתםשממילאהריאליססי
כאןהמתיםנוכחות ", 1948ב"הדין

הפשטניהפסיכולוגיזםאתמעמיקה
ניזונואלמלאלדמויותצפוישהיה

חייםהמחזה,בסיוםנוספים.מרבדים

ברפיקמתגלגלורבקהדודשלהיהודי
שלאמידם.שותתיושניהםהערבי
 ·עלי,גוזרבחייו'יםהמתאתגואל

אותו:יגאלושהמתיםבן·שמחון
הילהומדליקלצשהמתקרב ..."ופיק

ידהמושיטהזוראשה.עלאורשל
לרינה,הואלנסים,מישהלמישה,

הילותשבע .לפלוסקיןוזהלדודרינה
כשבעהזואחרבזועליהםנדלקות

חושך.דולקת.מנורהשלקנים
דרךשובנראותהרפאיםדמויות

 " ...השקופיםהקירות
לבייםבהחלטשמומלץבהצגה,
מסמליותלהיזהרכדאיהזה,מהמחזה
אומץ·הלבעללוותרבלימדישקופה
 •כזאת.תמונהלהעלות

לוישמעון

אשעלדולקים
קטנה

נעורים,להתראותמשינה:
ארציחדאהבה;שלום
השג-שמיניאלבוםמוציאהמשינה
הקלההמוסיקהבנוףתקדיםחסר

הזההאלבוםאתהמבדילהדברבארץ.
הואהלהקהשלהקודמיםמאלבומיה
שנותאחד'נושא .הרעיוניהקונספט

גםהשירים.לכלמשותף , 90ה·
השנההוציאונסאשה"של"החברים
בלה("רדיודומהאופיעםאלבום
איןאליהםבניגודאולםבלה"),
אלאשכך>,(וסובסיפוריקולמשיגה

לנושא.אישיתהתייחסותיותר
בנאייובלאחראיהראשונה,בפעם
והלחנים.הטקסטיםלכלבלעדיבאופן
ריגושביןערתהנמלים,כותבבנאי

פילוסופיתתחושהלביןאמיתי
מציגהואבאוויר.תלויהערטילאית,

התשעים:שנותעלמנסונקודתאת
תלךשלאהתמימותאתמחזיקים"הם
המזרחבוערת,"אירופההעולם";מן

שבורשאחריהעולם /נמחקכבר
הואתמיםלאכבר"הזמןומנותק";

קץשלתחושה-אלים"נהיהפשוט

 ,ישנמצדוהשחתה,ניכור, ,.חוהתמימ

אמיתי.תרוהילעברעיםוגעג
וכמנשמעיםהראשוניםהשירים

אולםמעורפלים,תורגששלפלקטים
ברורבנאינהיההאלבוםוף c1לקראת
אוהמחושב"ב"צעדיותר.ובוטה

 ...מאודחזקהוא"כסףבמפורש:אומר
הכול",תפסידאתהאותו,תשיגאתה

והסכנסףעלדובעיבשינז.ושתוך

הרצויה.הניכורתחושתאתצרוהי

מגיעכברהואבוכה"אתב"עכשיו

העולם,אתכריםו"מפה:ולקטסטר
אתמורידיםהם ...שלםומהפשע
("אמאובמליםבסאונדומאזכרהדגל"

לאחרפלויד".ה"פינקאתאט;ם")לב
תחזור""תחזור-הקתרזיסבאמכן

לסגורמנסהבנאי>סיויתו(בהשתתפ

עברשלמסרולהעבירמעגלואיזשה

-האחרונהוהרצועהיותר;סוב
עיבודאלאשאינהחלום",לי"היה
מהווהבוכה",אתלייעכשיונוסף

מהלכלאלטרנטיבהשלהבאנושיות
 .ועכשיושכאן
לסוכתהמוסיקהאתמגייסבנאי

אלבומים,שלושהלאחרהנושא.
חוזרתמזה,וזהמקודמיהםהשונים

בשנותאותהשאפייןלצלילמשינה
המקור,אחרמחפשתכאילוהשמונים,

ושנותמשינהלומר'וישהאמת.אחר
נולדוהם .הךהיינוהםהשמונים
ב"אייסיז"מוסיקליתוהושפעו
היחידיהפעילההרכבהיוולמעשה

העשורשנותרובבמשךבארץ

מאלצתאחורההזאתהחזרההקודם.
לאלבומיההשוואהאיזולעשות

ההבדלאתהלהקה.שלהראשונים
בהפקהלמצואניתןלסובההמהותי

הניסיון'בהניכריםהמהוקצעת.

וסובנכוןיושבהצלילהבגרות;
ישבעבר,הסטרילילניקיוןובניגוד
מגעעלהמעידליכלוךאיזשהו
דומים.באלבוםהעיבודיםאנושי.
הנגינה,כלישלהצנעהישבכולם
וקלידים,גיטרהשלפשוסליווי
בנסרןשלהבסורקעדינים,תופים
זהכל .דומיננטייותרומעטמלודי
ויוצרבנאישלהשירהאתמדגיש

"משינה"
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בנאייותרהואהזהשהאלבוםתחושה,
יכולתמפגיןאמנםבנאיממשיבה.
לאזהאולםומרגשת,מרשימהווקלית
להתרומם.הזהלאלבוםלעזורמצליח

אתחושפתהעברעםההשוואה

שלחסרונוהזה.בתקליטהמגרעות
הקומורגש.כמלחיןברכהשלומי
יכולתשבזכותוקואותו ,המלודי

מעברגםהמשינאיתהרוחאתלחוש
והשפעותגנבותעללדיבורים

נקודותמספרישמרוסק.מוסיקליות,
כולם"כמולא"אתכמואור,

שירבאמת(שהואתחזור"ו"תחזור

אינוהכוללהסכוםאולםמצוין>,
משעמם.לומרשלאיין'עבמעורר

אמנםעוברהקונספטואליהקו

משינהויתרהבדרךאולםבהצלחה,
עלגםוביניהםאחרים,דבריםעל

משינהכילזכור'וכדאיהמוסיקה,
ובראשונהבראשלעשותאמורה

ביתרלהתייחסהיהניתןמוסיקה.
 ,צעירבהרכבדובראילוסלחנות,

צריךלאזהבמעמדה,למשיבה,אבל
לך,גורמתהזהלאלבוםהאזנהלקרות.

לחושמכיל'שהואסקססמכליותר
שללמשיבה ,לעברכמיההאותהאת

שריםהרבה,"מנגניםשלפעם,
הכוכבים,כיולקוותבמקהלה",
במיוחד'קטנהאשעלעתהשדולקים

 •היכבות.סףעלעומדיםאל

להבגדי
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מלינקי
רוביקמאת"מלינקי"המחזהאת

ההצגותבאחתראיתירוזנסל
עניינוולאל.סודאןבמרכזהראשונות

קאסםבכפרהטבחהואהמחזהלש
שמילאהקהלסיני.מלחמתבתחילת

הרובבו.היוסוגיםשניהאולם,את
מאוד'צעיריםאפילוצעירים,

קשישיםאפילוקשישים,והמיעוט,
משמעותי,הבדלזההיההפעםמאוד.

מחזההיהזהלצעירים,להם,כי
חיתהזולקשישים,ולנו'בלבד.
היינוכיהיטב,לנוהזכורהפרשה
כאן.

כפרשפרשתלכךגרמואישיםשני
כאחדבכרוניקהנבלעהלאקאסם

היההאחדבמלחמות.שקוריםהמקרים
המשוררמדינאי.היההשנימשורר,

דודוהמדינאיאלתרמןנתןהוא
אתזוכרתאניועדייןבן·גוריון.

ראשבן·גוריון,כאשרהמעמד,

העםובשםבכנסתקםישראל,משמלת
ההרגעלצערוהביעהתנצלהיהודי
נשיםגברים,נהרגושבוקאסם,בכפר

כיידעוולאהשדהמןששבווסף
אחדהיהזהבינתיים.חוסלעוצר

גוריון'בן·דודשלהגדוליםהרגעים
החלטתיותר'מאוחרנבעה,וממנו

-יותראשםמי
אישיפגוהטוראי

ונבערפרימיטיבי

לחרוגששאשר
המפקדאוערבים

משכילאישמלינקי,
רמותמחשבותבעל

הןאשרפקודותשיש·המשפטבית

 .אחריהןלמלאואסורבעלילפסולות
ברורנראהזהכלממרחק,היום,
מלחמתכך.זההיהלאאזאבלומובן.

אםידעלאואישהחלה,עתהזהסיני
רביםאזהיוארוכה.ואםקצרהתהיה

לעתהנעשיםדבריםישכישסברו
פומבי.להםלתתצריךשלאמלחמה,

הביעלאבכנסת,בהכרזתובן·גוריון'
מנהיגאזשימשהואהעם.רצוןאת

לעמו.
לוהנאשמים,משפסים.נערכואחר·כך

הביעועונשם,מלואאתריצולאגם
השאלהמעשיהם,עלשלמהחרסה

מנסרת,היאועדייןבחלל'אזשניסרה
היאכיצדהאחריות.שאלתהיא

האםמגיעה?היאהיכןעדמתחלקת,

אחריותאוקולקטיבית,אחריותזו
יחידים?של

שעליוהנושאגםהיאהאחריותשאלת
אשםמירוזנסל'רוביקשלמחזהונסב
פרימיטיביאישיפת,הטוראי-יותר

אוערבים,להרוגששאשרונבער
בעלמשכילאישמלינקי'המפקד

בידיוהרגשלארמות,מחשבות
שהבימויבמחזה,אחד?ערביאפילו
דמיוניתסצינהישריאליססי'שלו
אלה,שניביןעימותכעיןאחת,

אתה-רוצח"אניוהמפקד.הטוראי

חזורהטוראי,מטיחרוצח",

 .מפקדובפגיוהסח,
תשובהבמחזהאיןאךהוצגה,השאלה
ראוי .כוחוובזהוחד·משמעית,נחרצת

עללהופיעשיוסיף"מלינקי"הוא
שלנו.הבמות

הצגותשתי
ראיתיתיאטרוןהצגותשתי

מקשרסמויחוסשאיזהלאחרונה,
מאתרוזנצווייג""האחיות-ביניהן

זכוכית"ו"שברי ,וסרשטייןונדי

מחזותשניהםמילד.ארתורמאת
שלהם,הגיבוריםאךאמריקאיים,

החייםיהודיםהםהגדול'ברובם
הברית.בארצות

אמריקאיתסופרתהיאוסרשסייןונדי

זמננו.בבעיותעוסקתוהיאפופולרית
שלושמפגישההיאשלהבמחזה
זושונותצעירות,לאכבראחיות,

חייהן.ובמהלךבזיעותיהןמזו
מעטים,ולורגעים,ישאף·על·פי·כן

העברזכרונותעלמתרפקותהןכשאר
אםשלבצלהבברוקלין' ,ילדותןשל

אלהקשרושאפתנית.נמרצתיהודיה
מרכזיאינוהוא .נשמרהיהדות

מעבראי·כהמציץהואאבלבמחזה,
לכתף.
מילד,ארתורשלמחזהו

המחזותמןאחדהוא"שברי·זכוכית",

עלהעלההקשיששהסופרהאחרונים
 ,מסבירהואהרעיון'אתאבלהבמה,

עלמסתמךהוארבות.שניםלפניהגה
בגרמניהשהתרחשהבדולח""ליל
אכןהםושברי·הזכוכית , 1938בשנת

שלהראווהחלונותשלהשברים
הנאציםשניפצוהיהודיותהחנויות

לנוהזכור ,מילדארתורההוא.בלילה
בנאמנותכיסאהסוכן",מ"מותהיסב

בחברההזראוהיחידמצוקתאת

שעיקרשלו'מחזהליזכורלאשלנו.
-היהודיתהזהותבעייתהואעניינו

הזה.למחזהעד
חיההאשהבמשבר.זוגכאןמתואר

יהודישלסבלםאתבאינטנסיביות
הבעלוהמושפלים.המוכיםאירופה,
עצמולהרחיקכדיאדירמאמץהשקיע

שהואהתכונותהיהודי.ממקורו

נלעגותכולןליהודים,מייחס
מ"מותלרמאןויליכמוומאוסות.

שלו'לבוסכולומשועבדהואהסוכן"
רקאדיש.אמריקאיכספיםאיש

שכלאחרלחייו'האחרונותבשעות
כיפתאוםמביןהוא ,עליוחרבעולמו

התפקידאתבדיוקמילאלמעשה
המתווךתפקיד-לויעדשהבוס
המעקללפועל'המוציאהיהודי'
דלים.שלרכושם
ארתורשלהמרגש,הדרמטי'המחזה

לפימנסים,אנו
עללעמודהמחזות,
החברתייםהשינויים

בחייהםשחלו
יהודישלובתודעתם

ארה"ב

ההצגהמןמאודעדשונהמילד
ונדישלבהומור'המסרבלתהקלילה,
חוסאיזונמשךזאתבכל .וסרשטיין

עולהבשתיהןכיזו'אלמזוסמוי
אחינושלהיהודיתהזהותעניין

המחזות,לפימנסים,אנושמעבר·ים.
שחלוהחברתייםהשינוייםעללעמוד
ארה"ב.יהודישלובתודעתםבחייהם
שמן.אתשינולארוזנצווייגהאחיות

מנסות,אינןהןיותר'חופשיותהן

להסוותמילד'ארתורשלכגיבורו
המבצבץהיהודימוצאאתהאפשרככל

שלהןהיהודיתהזהות .שמומתוך
מקוםומכלרדודה,אולייותר'גלויה

הבכירה,האחותפלורליסטית.
היסוס,שוםבלימכבה,המצליחנית,

האחותשהדליקההשבתנרותאת
הכלליםכללפיהקרתנית,הצעירה,
יהודיםואנו'האם.בביתשלמדה
שלהתלישותלאבנושאיןחילונים

בלבנותמהיםזו'שלהחרדיותולאזו
היהודית, ,זוזהותנותיראהאיך

המחזאים.שלהבאבדור

גשומהאחתשבתב
ישישראל""קולשלהבוקרבשידורי

מאיתנו'שרביםקסבה,פינה

להחמיצה.לאמשתדליםהמאזינים,

 ,בבוקר s , 30ב· ,חמישייוםבכל
זר-ןרים_שניב'גלשדרימחלקים

זהלפנישושנים.שלוזרקוציםשל
קצת,אותנולמתוחאוהביםהם

איזומושכיםבפרסומת,מאריכים

מהביניהםמתווכחיםואףמנגינה,

אתאוהשושניםאת-תחילהיעניקו
אנשיםהםבזריםהזוכיםהקוצים.

המדיניים,בחייםפעיליםידועים,
באותומיוחדמשהועשואושאמרו

מפלגתית.חלוקהכאןאיןשבוע.
אתפעםמקבלאדםשאותוקורה

השושנים,אתאחרתופעםהקוצים

קיבלאחדשאישמקרהליזכורואף
יחד.גםהזריםשניאת

מאזינהאניבעודגשומה,אחתבשבת

אילוהמחשבה:ביעלתהלרדיו'
אותם?מחלקתאנילמיבידי,הזרים

לאנשיםהבחירהאתלצמצםהחלטתי
התקשורתאמצעימתוךמכיריםשאנו

מדינאים.שללתחומםלפלושולא
נשמעוהנהבדעתינמלכתאניעוד
שלו'שהמדוראלוןעזריהשלקולו
בכלאותנומלווהארצנו","נוף

 ,שליהאישזההנהחשבתי:השבתות.
בוודאי(הואהשושניםאתשיקבל
הואאיך ) ...ורדיםלהגידשצריךיאמר
בושישנושאשבוע,בכללו'בוחר
אוהיסטוריהוקצתטבעקצת

חילשידוראותוומעצבאקולוגיה,
דקות!חמששל
שבת,באותההחלטתי'הקוציםאת

שמופיעהשלמהלמשפחהלהעניק
בכלאלאשבועבכללאבטלוויזיה,

המלמדתאביבמשפחתזוויום.יום
ערכותאתולהחליףללכתאותנו
כבראךאידיאלית,משפחהזוהמגן.
אניפעמיםכמהממנה.נפשינקעה

אבא!""בים,לשמוע:יכולה
אתהפעלתיהיום,למחרתוהנה,

חיתה.לאהזאתוהמשפחההטלוויזיה
מישהועודכנראהנעלמה.פשוט,
מהאךויפה,טובממנה.התעייף

בידי?שנשארהקוציםזרעםאעשה

יורשיהביןאפזרחשבתי,אלה,את
כברהצופיםאנואביב.משפחתשל

טלוויזיהאיןהפרינציפ:עםהשלמנו
מוכרחההיאהאםאבלפרסומת.בלי

אלימהכהרועשת,כהלהיות
כשרובותחסריםכלוםוחסרת·חן?

הקוצים;אתנאקבלוובכן,אנחנו?
שבשיר:השובבהילדשאומרכמו
תקבלוחור'מולחורהיתר'"את
 •התור."לפי

לכניתרות
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טעםישאם

בלימוד
ההיסטוריה

לה·פואישל"הקתדרלה
חיתהלאצרפתלבב

אילולאלהיבנותיכולה
קוררובה"שלהגדולהמסגרלהרקם

מלידתואחיסלאםכאחן:קלוד
האימפריהתחילתעד

מצרפתית:העות'מאנית;

עריכח ;קופלביץ'עמנואל
דביר;פרנקל;יחושעמדעית:

עמ' 490

חוקריםשלהתעניינותםראשית
כדוגמתבאיסלאם,צרפתים

(מחברלמנסחבריההיססוריון-הכומר
 )"ומוסדותיואמונותיו-"האיסלאם

פולמוסייםמצרכים ,בשעתונבעה,
תוךבין·דתיים,ומיסיונריים

התיאולוגייםבתכניובעיקרהתרכזות
דתהקרויהמכלולשלוהפולחניים

האיסלאם.
המזרחנות,מדעמבססימרביתגם

ר, ryגולן~יא.י.ענק·המזרחניםכדוגמת
האיסלאמיהפנומןאתבשעתוחקרו

 .בעיקררוחביתכמערכת
מזרחןהוא )-1991 1909 (ן ry~אקל;,

במהלךאשר ,זמננובןצרפתי·יהודי
תרומהתרםמדעימחקרשנות 50כ·

האיסלאםלחקרבעיקרמרשימה,
אם·כיוכלכלית,חברתיתכהיסטוריה

בjןוהעוסקיםמחקריםמספרפרסם

הדתיוה~ןהפוליטיה~ןשביןהתפר
באיסלאם.

העבריתרגומואשרשלפנינו'בספר
פרסומולאחר )!(שנה 30כמעטמופיע

איכותית-העיקריהדגש ,) 1968 (

הנושאיםעלהוא-וכמותית
האימפריהשלהקמתהבהם:החומריים:
המשפטימעמדםוארגונה:המוסלמית
ערביםלאמתאסלמיםשלוהחברתי
יהודים<בעיקרחסותבניושל<~ןאלי>

המשטרהחקלאות,תחומיונוצרים>:
ומערכתהמיסוישיטותהאגררי:

המבנההמשפט:מוסדותהמיסים:

והעירוני:הכפריבמגזרהחברתי

(שיטתזם"·ה"פיאודליהתפתחות
האסלאם,בארצותהצבאי"האקטאע")

עלבכללותוהצבאיהגורםוהשפעת
הסחרוהכלכלה:החברהחיי

והשגיהןעלייתןתולדותהבין·לאומי:
(האו~:יתהמרכזיותהשושלותשל

השושלותשלוכןוהעבאסית>
ושיעיותסוניות-הלא·ערביות

שלטוןשלהשוניםבאזורים-כאחת
המשטריםתולדותהאיסלאם;

המונגוליתהפלישההממלףכיים;
התורכיתהאימפריהשלולידתה

העות'מאנית.

משמעותית,נגיעהנוגעהואזאתעם

בנושאיםגםמאוד'מצומצמתכיאם

לזוזוובזיקתןהרוחניים·אידיאולוגיים
אלה.נושאיםמערכותשתישל

המדעייםשהשגיולומר,ניתן
המבוססים ,כאהןשלהרביםהמקוריים

מסוגיםמגווניםמקורותשפעעל
(כרוניקותשוניםותחומים

משפטיותתעודותהיסטוריות,

שירהגםאךכלכליים,ומסמכים
עתיקותובשפות:ערבית 1וספרות

 ,הנוכחיבספרהיטבמרנבטאיםאחרות>
אתהמחזיקמועטבבחינתשהוא

איןכילזכור'גםישהמרובה.
היסטוריהבספרימשופעתהמזרחנות

ספרומסוגיחסית,וןבדכנייםכוללים

כאהן:של
 ,הספרשלהמדעיהעורךכדברי

גבישיתבצורהבומתבטאת

"יכולתולהפליא,·סוחים'·נובהירת
שלוממוקדתמפרהסינתזהלארוג
 .) 11<עמ'בכללותו"המזרחניהמחקר

גישתושמבחינתספק,אין ,ואכן

וראייתוהאינטרדיסציפלינרית
הספרמזכירהקוהרנטית,ההיסטוריון

'חובקי·כל'מזרחניםשלהם'חיבוריאת
חוץ·מזרחניהיסטורייזיעובעלי

לואיס,ברברושלמסוגועצום·הקף,
עומקממחקריבשונהברם,למשל.

איןספציפיים,לנושאיםהמוגבלים
למזרחניםהדברים,מטבע ,מיוזבדהספר

מעיקרוומתאיםמכווןאלאמקצוענים,
והתמחותלימודברמותלתלמידים

דעת,ושוחריתרבות:צרכני:ולשונות
היסטוריהבהוראתקים :c ,לעווכן

השכלהנטולישהםיהודית,אוכללית
פציפית. tכמזרחנית

והריתוקהמשיכהוכוחייןהעז:מידת

מעוגניםנקרא''טקסטבג:חינתשבספר

הכלולהאינפורמציהבשפערקאל
גםאלא ,פרקיועשריםבמסגרת
המבריקיםוהקביעותהגדים iוב'אוסף'

העלמטרתאוהמגמה,נהם.השזורים
אתו'מצדיקה'בספרוכאהןאו!שמנחה

'היסטוריהשלתקןעלחיבורו
תולדותקירובכפולה:היאפופולרית'

לתחוםותרבותוהאיסלאמיהעולם
המאהבןהמערב,איששלההתעניינז'ת
אחדמצד ,לשחררוכדיהעשרים,
צרתתרבותיתהתנשאותל 1:סמעמדה
עולםכלפיזלזולשלוכז.יהםתפיסה
כדישני,ומצדזה:כביכול'נחות'
מבעדבולהתבונןהבטיחמזלנערו

נוסחואקזוטייםרומנטיים iלמשקפייכ
ולילה."לילהלף l )"סיפורי
ש"חקר ,לכךבשעתוחבז.ורעכאהן'

כמאהמפגרהתיכוןמזרח iותולדות
אירופה"תולדותחקרריוארשנים
תיעודהעדרבשלבעיקר ,,) 16<עמ'

אתבספרולהציגמנסהספק, iנמקורות
כ"חוליה"האיסלאםתולדות

והתמורותהגווניםרבתבהיסטוריה

עלהצבעהתוךהאנושי'המיןשל
ל"חוליה"המשותפיםה:ללייםהקווים

והתקופות.העמיםשארולכלזו
היאנכונההיסטוריתלראיהדוגמה
המשחזרהחוקרשעל ,קב:יעתולמשל
מייסד ,מוחמדשלתו·דמואת

אתרקלא ,להכירהאיסלאכ~,
הבדןק;ת"ההיסטוריות"העובדווז

דמותוקוויאתגםאםכיבחייו'

במסורתשהתגבשוכפיהאגדיים,

חייבכזהשחזורכלומר: ; 1המוסלמיו
שנוצרהמיתוסמרכיבאת tגכלכלול
אםםגשהריהשנים,משךותיהרטסביב

'האמתמןלהרחיקעלול iזדמיתוס
להבנהלסייעכדיבוישההיסטורית',

ומה"מיכמושאלהשליותרעמוקה
חיתהומה ,מוחמדהנביאהיה

 ,) 26<עמ'המאמינים"בשבילמשמעותו
קולעיםהיסטורייםלהגדיםהדוגמאות
קביעתולמשל,רבות.הןותמציתיים

ביןהבחנההעדרבדברכאהןשל
חברתיותלמצוותדתיותמצוות

אוהאיסלאם,שלהדתיהחוקבמסגרת
תפיסות<כנגדהמחודשתהדגשתו

מסוימות,מטריאליסטיותהיסטוריות
שלש"בשורתובשעתו>,שרווחו
דתיותכבשורותכמוהמוחמד,

שלמכלולמעיקרהחיתהאחרות,
כלכליתחוקהולאמוסריותתביעות

חיתהבתשתיתהאםאףחברתית",או

עיוותיםלתיקוןהשאיפהמונחת
<עמ'החברתיהצדקמידתולהגברת

32 (. 

שלמחדשלאישושגםנודעתחשיבות
הנצרות,מןבשונההאיסלאם,היות

ללאבזוזוהקשורותודת"מדינה
אתהמקיףאחד"חוקבבחינתהפרד",

תולדותבכלאותותיושנתןהכול,"
עלהמחפהמרכזיותוושלהאיסלאם,

הדתיתהעדהאחדותעקרוןשלהכול
 .) 33<עמ'באיסלאם

הספרשלהעיקריתתרומתו ,כאמור
אתהמתאריםבפרקיםמתמקדת

הכלכליים·ארגונייםההבטים
הארוכיםהפרקיםגםשהםוהחברתיים,

בהם,מאבחןכאהןיותר.והיסודיים

מורכבותתופעותקרובות,לעתים
הגדרותבאמצעותפרטיםוגדושות

למשל'כאחת.וממצותמבריקות
הראשונההשושלתשלשלסובהתקופת

מאופיינתאומיה,ביתבאיסלאם,
אתגםהכוללות'מחץ'שורותבחמש
 .) 51<עמ'ונפילתהכשלרנהאבחנת

ומענייןתמציתיהסברמוצאיםאנוכך

הכלליתהאיסלאמיזציהלתופעת
בקרבבשעתושהתחוללהוהמהירה,

אתהמציעהנכבשות,האוכלוסיות
החדשה""הדתהיותשלה'מפתח'
מועטותדרישותובעלתיותרפשוטה
דחקהרגליהןשאתהדתות,מןיותר

האימפריהשלהשוניםהכיבושבאזורי
 .) 66-65<עמ'המוסלמית

המשפטיהסטטוסניתוחבמסגרת

(המוני ,"יל~י~"השלוהחברתי
ערבי>לאממוצאהמתאסלמים

·מיעוטכתעל·ידישהוקמהבאימפריה,
הערבים,הכובשיםשללמחצהסגורה

ההתייחסכתנכבדמקוםתופשת

שלהמקוריהאתניהאלמנטל~ך~רים,
אפריקה.צפוןארצות

מדי'קצרכיאם ,ומרוכזחשובפרק

שלהשלטוןבתקופתהעוסקזההוא
תוך ,) 1258-750 (העבאסיתהשושלת

כמסרתהמשטרשלהאיסלאמיזציהציון
שהתפתחה,מטרהזו'שושלתשלהעל

תחומיםבשלושהובמשולב,במקביל
והתיאולוגיה:ההלכהמשלימים:

הקרויוהמכלולהשלטון:מוסדות
האיסלאם.תרבות
מןהנובעחסר ,הספרשלהחסריםאחד

שלהספציפיתהמחקריתהאוריינטציה
-כצפוי-הואומהדגשיו'מחברו

פקת Qמוהבלתיהמועטההשתהותו
(תיאולוגיההדתיתהמחשבהבתחומי
להקפםבדיספרופורציהכאחת),והלכה

האיסלאם.בתולדותוחשיבותם
לנושאהמוקדשיחסיתהקצרבפרקגם

להבליטהיאהמגמהזה,ענק
הזההתחוםשלזיקתואתבשיטתיות

החברתייםלגורמיםבהתפתחותו
בהם.ותלותווהמדיניים

המחקריותונטיותיוהתמחותומתוקף

התיאוריתתרומתו ,כאהןשל
מיסים, :iמערכתבנושאיוהאנליטית

המינהליתוהמערכתהשיפוטמוסדות
(המדינות>המדינהשלוהמוניטרית
בספר.ביותרהבולסתהיאהאיסלאמית

הטיפולאתזונחהואאיןזאתעם
ה"ערבית·התרבותבהתגבשות

להיווצרשהחלההחדשה,איסלאמית"
לשלטון:העבאסיםמעלייתהחלבעיקר

הלשוןדומיננטיותהדגשתתוךזאת
כלשלהמשותפתכלשונםהערבית
תרבותשלליצירתהשתרמוהעמים,

הרבגוניותהבלטתלצדזו,
התוכניים,מרכיביהשלוהפלורליזם

לרובלגביהםתפקדהאיסלאםאשר
 ,) 153 • 152<עמ'והמגבשהמאחדכגורם

הלשוןמדעיהספרות,השירה,השגי
או ,שנתהווהערביתוההיסטוריוגרפיה

תקופה,באותהוהתפתחונשתכללו
רב:בקיצורכיאםהם,אףמתוארים

תפקידםבהרחבהמתוארזאתכנגד

הערבים-מוסלמיםשלההיסטורי
חלקישארלגביתרבות'כ'מתווכי

בהעברתהביניים:ימישלהעולם
הקלסית,המורשהשלהמדעהשגי

אירופהאלההלניסטית,ובייחוד
ימיב"חשכתאזהנתונההנוצרית

בקליטתםהדיןהואהביניים",
התרבותממורשתחלקיםשלובעיבודם
המשליםהחיבורים,ומאוצרהפרסית
בתחום .) 166<עמ'ההודיוהאגדות

שכאהן ,) 10(פרקהחברתי""המבנה

"המצבלביןבינומתודיתמבחין
סקירתבמיוחדמאלפתהכלכלי",

שדתהבחברה,גיהלסרהעבדותנושא
כלשוויוןאתנסעלמעלה(האיסלאם)
בעת,בהאךאללה,בפניהמוסלמים
שלקיומההמשךאת ,בדיעבדמאשרת,
בבחינתומשסרה,העבדותתופעת

רצוןאתהמשקף'סבעי'חברתינתון

האל.
הקביעה,גםהיאעינייםמאירת

הדתיותהעדותעלהפרקבמסגרת
לעבדות,פרסלפיה,הלא·איסלאמיות,
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הפליהבשוםמכירהאיסלאםאין
·גזעית.·אתניתלאומיתאומעמדית
זולת"גזענות"שוםבואיןמשמע:
סמךעלנוקטשהואהברורהההפליה
הגד-ובדתבאמונהנבדלות
מיוחדענייןבושיש ,היסטורי

לקוראובייחודיהודים,לקוראים
הסכסוךמערבולתבתוךהחיהישראלי

גילוייועלהיהודי·ערבי;איסלאמי,
השונים.

כאהןשלואיכותוייחודיותו
"איש·האשכולות"מסוגכהיסטוריון
 ,המיוחדהסעיףבמסגרתמבצבצת

ליחסהמוקדש ,התיאורסי·השוואתי

הואהכלכלית.לפעילותהאיסלאם
הנפוצה,הסברהאת ,למשל ,בודוחה

שלרוחהלךכביכולחדורשהאיסלאם
פעילותלכל"התנגדותושלפטליזם

בגזרההאמונהמןהנובעיםמשקית",

האלוהיתההשגחהשלהקדומה
והשלמותהרוחניתהפעילותומהעדפת
השאיפהעל·פניוהמוסריתהדתית
הפעילותעלהזה,העולםלסוב

ממנה.שנגזרתהכלכלית
מדינותשלוהכלכליהסכנלוגיפיגורן

 ,האחראיהואהאחרונהבמאההאיסלאם
 ,זומוטעיתלתפיסה ,כאהןלדעת
להוציא ,וכלמכלאותהשוללשהוא
המיסטיתהתנועהשלמסוימיםחוגים

(הצופיות).באיסלאם
גםוהעיוותהחסרמןיש

בנושאכאהןעוסקשבובצמצום·היתר

התנועותכלומרהכיתות,

 ,הקלסיבאיסלאםהפוליסיות·דתיות
מביאיםאםגםלפלגיה:כשיעהובעיקר
עשוריםלפנינתחברשהספרבחשבון

המהפכהסדוםאחדים,

לקבלקשה·ח·ומייניססית,השיעית
יוצאבדומה, .זומעיןמחקריתהכרעה

המיסטיקהבצופיות,הטיפולגםמקופח
הרוחניתלתנועהשנחשבתהמוסלמית,
ביותרוהעשירההמרתקתהייחודית,

הביניים.בימיהאיסלאםשהצמיח
בולסהספראתהחותמיםהפרקיםבין

בשיאה.האיסלאמיתהתרבותעלהפרק
שלהחשובהשנישלבהבומתואר

חיוני ,"חי ,הערביהמדעהתפתחות

עמישלחייהםמהווינפרדבלתיוחלק
מעברכימדגיש,כאהןהאיסלאם".

 ,פסיביתרבותיבתיווךלתפקידו
שלב"אווירהזהמדעהצטיין

לאשכמותהאינטלקטואלית,התלהבות
אחרתתקופהבשוםכמעטחיתה

בנסיהגםכמוהמדע",בתולדות
הניסויבדרךדברכל"לבדוק

מדעיבתחוםבייחודוהתצפית",

ומדעיהאסטרונומיההמתמטיקה,

במיוחדמאלפתזהבפרקהטבע.
מושגיםשלהערבימקורםעלהצבעתו
כמואירופה.בשפותרווחיםמדעיים

במדעהערביםהשגיבונסקריםכן

והאנושיתהתיאוריתהגיאוגרפיה

הקוסמוגרפיה>מדעאתגם(שכלל
ובייחודגרפיהההיססוריובתחום

שעםלענפיה,·האיסלאםאמנותבתחום
כדתוקולסנית,אקלקטיתהיותהכל

בחותם"טבועההריהיעצמה,האיסלאם
משלה".מיוחדאישי

נוגעים,בספרהאחרוניםהנושאים

השבטימנסהאללהופעת ,כלקודם
ההיסטוריתוהשתלבותוהתורכי
למן-האיסלאםבתולדותהגורלית
לתורכמניתעבורהסלג'וקיתהתקופה
תורכיהשלבלידתהוכלה

כאהן,שללשיטתוהעות'מאנית.
דתבהתפתחותמפתחדמויותנזכרות

הלכה(חכםאלע'זאליכמוהאיסלאם,
הצו~ים>ההו.גים-וגדולותיאולוג,
-היסטוריתההתייחסותבמסגרת

שושלתשלתקופתהאלכרונולוגית
בהקשרהולאנתונה,מדינהאו

הרוחני·תוכני.

והמע'רב·מאוריתהספרדיתהאמנות

אחרון.גך~ןה,ממלכתעל ,האיסלאמי
באנדלוסיה,האיסלאםשלהמעוזים
הנדוןהאחרוןהנושאאתמהווים

בספר.

מרשימהכחוקרכאהןשלרב·גוניותו
 ,השארביןהמתייחס,זהבפרקמאוד
האחרונותהמופתמיצירותכמהאל
כמובמערב,האיסלאםתרבותשל

בגרברהה~ל;:ך~~ךהשלוה~ניםהארמון
ביןהשפע,וביןהעדינותבין("מיזוג

עיין-העוצמה"ניסוי:ביןהקלות
 .) 346-326עמ'

מסתיימותהקלסיהאיסלאםתולדות
ואילךזהמעיתוי . 16ה·המאהבתחילת

עדחדהתאוצהשקיעתותופסת

בדורנווהתחדשותועוררותולחת

 .למדיומאיימיםנוספיםבניואנסים
'חושף'הספרשלהמרתקדבר"ב"סוף
בתופעההחוקיותדפוסאתכאהן

האיסלאםיכולתשלונשניתהחוזרת
תבוסה"כלאחריולשגשג"להתאושש

מתוך .) 415<עמ'תקופותיוכללאורך
סינאופסיתמדעיתראיה

זאתעםהמעורבתואובייקטיבית

רביםחוקריםאצל(המוכרתבתסמונת
מושאכלפיאמפסיהשלוסובים)
כללמרותכי ,כאהןקובע ,מחקרו

ניוונהותהפוכותיה,חולשותיה
שלגורלןלבדומהושקיעתה,

תרבות"חיתהאחרות,ציוויליזציות
שלהיפיםמהשגיחאחדהאיסלאם
בתולדותחשובושלבהאנושות

שלבשמו .) 416<עמ'העולם"תרבות
בשיעוריבראשונהנתקלתיכאהןקלוד

מורישלהאיסלאםתרבות
א.פרופ'העברית,באוניברסיטה

לסייםהראוימןהמנוח;אשתרר
ביונחקקמפיוששמעתיבמשפט

טעםיש"אםימים:אותםמאזעמוקות

מעולםכי ,הריהוההיסטוריהבלימוד
עלאחדאידיאולוגיכוחהשתלטלא
 •הארץ"כדורכלפני
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גםכוללהספרשלהעבריתרגומוהערה:

הבאים:הנספחיםאת

מאורעותלוחביבליוגרפיות,הערות

ענייניםומפתחתמונותרשימת Iכרונולוגי

מוער.

גלזמןלאה

כרכראנוחם

שיריםשלושה

• iJ ~:ת ת~
הדבריםשאר:כמ;
ז· ~ i ~לא~חם

;_ןר nךד~ת iJ ל·~~נ:י~רב
 ז~·~ iJ ~ע~ק;ת~זtיפ;תש;~ף
 . ..שףב ף;ש·~:~לא
מותעלמחזר

למגעהמתפ;ררתףבאדמהבאבנים
 ז-: •: •: :היית~ Tשפעםמה Tשל

:• -:• --T • • 

ס.ע,רפףת ס~~ iJז;כז-ו;-;ן:ז;כים
שמסביבמהעלוהחמלה
 •ד••:-- ד:•:-:

סע,ק,ב;תת j2~חי
~ך;גיד~מ;ת~ל

רים t;א;ת q ך~~ ן;-.ל;ה
ךש iJ~לא;תם f ם[/;ל

 ן;-~ 9 ~דך:כ;ל.ס 1! ~
~ q ~ה. 

• 
אכזריתשפההיאהשירשפת

 .:ז _ ם;: rrb~ת~ל~ןת

נתפשהלאאתשףבףמגיןירה
זבי ;מ~ bך יר~~~-י~?~ iJ Tז;כת;~

iJ י~~~קךא 
ק;ךא~ין~בףל;ת iJ~תפ;ך~ת

~ד~ישףר;תת jzלף q ~ב ,i ;"כ 7
ףמתח:כמתיתי;נחג

מהשירהשפשאר'מה.נכ"ל.זהא~לי
 T •~לזק Tס ~•~~ל~ים qiלזtם-

iJ ך~i ת~
הפשמהאתמאבדים

 T T :-המלה•את:

-הנהלה;את
i "א; ry ןתT ד~יר~ידלע,ש;ת~ף

רט:ב;תרגליםעםמה1יםלהגיעלא •
 ··. : .- :- .-ד •.- .- :

הבנ;תואיח:כףכים

;כ;ן ה:ז:;:ל~ ה-~~~~נ"ל
יו r ~~זב~קי
 .:בצערהשז-וז-ופףתז;:כאן,ף
-- : :הל.כת;בשלג

לר~יףה iח~י Tת i •~•דך
המעברל;ת n:במפההבל
 ז-:-- . :ל"דעתבלי

מ,יםשלג;ת oפ
 .םי~•~ iJ7 •:י~אrו T~י
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והאדםהמיתוס

מאוחיו"ר

ליסונג,ססהמאושלהאישירופאו
עשריםהמתעדיומןהחזיקזוסואי,

היו"רבמחיצתחייםשלשנהושתיים
על·אף .בחייועורלמיתוסשהפך

יומניואתהשמירשהמחברהעובדה

שהםהריהתרבותית,המהפכהבזמן

ומעוררחרשלספרבסיסמשמשים
ועלהמיתוס,שמאחוריהאדםעלעניין

מנקורתהסינית,ההיסטוריהמהלכי
לחלוטין.אחרתמנס

עריצהמאוהיהההיסטוריה,בעיני

ושבעעשריםבמשךסיןשלהנערץ
יראה,ומעוררתכוחניתרמותשנה.

המערבמוללעמודשהצליחמנהיג
בעיניהאבוד.כבורהאתלסיןולהחזיר

אףזאת,לכלבנוסףניחן,עמובני
מתאררופאואנושיים.עלבכוחות
שינה,מנדודיהסובלהאישאתמקרוב
לידאובמיסתוכלילותימיםהמבלה
סבלנות,חסראישהפרסית;ברינתו
מתחלפיםחדיםומורדותשעליות
כלמקבלשאינומררן ,רוחובמצב
שינייםלצחצחהמסרבותכתיב,מרות

מוחלטתתלותהתלויולהתרחץ,
שתיאבונוגברהרגעה,בתרופות

שובעה.יורעאינוהמיני

הפעראתחושפתהמחברשלערותו
רמותווביןהפרסיהאדםביןהמפתיע

ידועשהיההאישהציבורית.

מרקסאתקראלאמעולםכמרקסיסט,
הואסיניים.היסטוריהספרילאואף
המפתחהיאש"הרוח"והרגישחזר

גםולכן ,המטריאליהעולםלשינוי
 ,לדבריוכיהבודהיזם,אתקיבל

בלילחיותיכ-רליםאינם"אנשים
החמישיםבשנותכבררוחנית",תמיכה

המערב,מןללמודהצורךאתהרגיש
פומבימסעמנהלשהיאתוך

בהכרזותשהצטייןאנסי·אימפריאליססי
צורמות.

מותרותחייחיהמושבעהקומוניסט

לידועמדואנשיםעשרותמדהימים.
אישיים,ושומריםאחיותלשרתו:
אלהעלמזון","טועמיוכמהטבחים
המזוןשלסעמואתהןלברוקחוסל
רעל,שלהאפשריתהימצאותואתוהן

מעולםהאישהיו"ר.אתלחסלשנוער
במגבותשפשוףוהעריףהתרחץלא

מאומשרתיו.גופועלשהעבירוחמות
לוחניהלשלאמכיווןשעוןענדלא

קייםקרא,ישן,אכל,הואזמנים.
ישיבותכינסיחסים,מערכותאינספור

היוםשלשעהבכלהפוליסבורולש
 ,סיןברחביססכאשרהלילה.ושל

במרינה.האחריםהמסרסיםכלקורקעו
אישית(רכבתברכבתנסעכאשר

אתשהכילהקרונותעשראחרבעלת
הרכבותתנועתכלשובשהצוותיו>,

שבוע.למשךאף
שונההיההפרסייםחייוסגנון

בניעלשכפהמזההשינויבתכלית
כאשרגבם.עלעשהביםולעת ,עמו
לעבורנאלץהלב,וחולההמזדקןמאו

אתהרופאים"ניסו"קסארקס,ניתוח

ובמצבובגילואישארבעיםעלהניתוח

\ 
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סעוונחיתהכנראה, ,וזוילדים,הוליד
עתקסכומיהרוויחהואטרגית.

הפרסיהעדןגןאתלקנותוהצליח
החלשםפרש,לשם ,בסחיטישלו

שלהתסבוכתאתהתירושםלהשמין
הדרמטיים.חייו

מנסופסושלהביוגרפיהלעומת
נמנעתהזה,הנמסיסאתהמתארת

שלבעריכתוהשביח,גרפיהוהבי
לגעתצללים),סופר<בעזרתברברו
 .השחקןחיישלהכאוביםהקטעיםבכל

חסריזכרונותהםאלה ,המבקרלדברי
עצמית.באהבההשקועארםשלעניין

מכחיששהואבמההואשבספרהמעניין

מתחמקשהואבנושאיםאומייפה,או

ושנותיוילדיו ,נשותיוכגוןמהם,
שברברונראההצבאית.באקדמיה

סובלבחייודברשכל ,לכךמורע
וזוהי .ביותרהגרועמהטעם

או ,עליושספרהעיקריתהסיבה
קריאה.שווהירועלהנכתב
; PETER MANSO: BRANDO 

WEIDENFELD & NICOLSON 
& MARLON BRANDO 

ROBERT LINSEY: SONGS MY 
; MOTHER TAUGHTME 

CENTURY 

הבצורההחומהבו.לספלשעבו·,לפני
אתלספחדאגועצמווהואסביבו

גםוכךהיו"ר,שלמיתיתההתרמית
מוגבלתהבלתימהערצתםלהבותיכל
מאוהיהזאתכלעל·אףעבור.בנישל
חבריםוללאחבריםללא "בודדאדם

שמנעהחנפניתבחצרבווקףלעבודה,
הנוגעתבסיסיתאינפורמציהממנו

שנותכללאורך ,ארצולישלמצבה
תרמהגםהמזהרתרידותו:ב .שלסובו
לושגרמהוהולכת,;דלה 1לפרנויה
ללאמגוריומקוםאתפעם ~,מלשנות

מוקרמת.הודעהכל
כללאחרהנשאלת,;רולה 1ההשאלה

שלחשיבתוהצטיינהבמההיאזאת,
ברעיונותיושלאבוודאימאו?

 ,ארצועלאסונותשהמיטוהגרנדיוזייו~:
הפוליטיתהכוחניותבתחוםאלא,
בעלתבמערכתלפסגההגיעהואלבדה.

שידעואלהוויניסטית:רדחוקיות
התקדמו;ובאכזריות,בערומהלנצלה
להאבקיכלוהכוחהיה·יהםושביואלה

מסוימת,במזהויותר.יותרולהשיג
הגדולמזלהכחוסרהענייןכלנראה
היהזובתחרותשהשורד ,סיןשל
 .יותררחבהראיהבעל:אדםולא ,מאו

LI ZHISUI: THE PRJVATE LIFE 
; OF CHAIRMAN MAO 

CHATfO & WINDUS 

כרכרוומולדן

בעצםהםהידועים,הקולנועכוכבי
כמוהםהמלכותית.ן;משפחהבניכמו
הםכמוהםבהבלים,יםקעוסהם

התעטשותכלוכעס.ערצה iומעוררים
קשרוכלתקשורתית,לכותרתנהפכת
עליהםהמוטלכלאגרה.יורומנטי
שהוקצהבמסלולללכתהואבחייהם

להם.

 ,ברברומרלוןשלהענקיתהביוגרפיה
מעירותשלשורהבעצם,מתעדת,

אשרלסוף,שהביאומלכותיות,
חייוסיפורלצפותו.ניתןהיהבדיעבד

כרוניקההואבדורו,הגדולהשחקןשל
עצמי.הרסשל

הם,גםמהווים,שמילאהתפקידים
 .חייושלוהמורדותמהעליותחלק
תפקידיםהמגלםהגדול,ברבדוקיים

"חשמליתאו"הגברים",כמובסוסים
אחרים,כמהועודתשוקה"ושמה

נפילתוהמיתוס.אתיצרמשחקושבהם
אשר ,ממוןגורפיקיטשבסרסיהחלה
המלכותי.הדרועלשמרעדייןבהם,
רגעיםשעשה,בסוסיםפעם,מדיהיו,

"הסנדק",ברבדו:היהמילנושהזכירו
"אפוקליפסההאחרון","הטנגו
"אפוקליפסה",מאזאבלעכשיו".
והמתוקשרותהמרשימותההופעות

בבתידווקאהיוהשחקןשלביותר
 ,כריססיאןבנועלהגןכאשרהמשפט,
שלהחבררצחעללדיןשהועמד
אחותו.

מופיעיםהשחקןשלהביוגרפיהפרסי
ללאאבלפרסיםבפרסי~נס;שלבספר
בחייו.לאירועיםלפרשנותניסיוןשום

אלכוהוליסטיתלאםנולדברבדו
שחיתה ,שיגעוןמהתקפותשסבלה
שהשליםולאבשחקנית,לפעמים
הספרבביתמצבה.עםבשאננות

-נזרקשאליההצבאיתובאקדמיה
שהואברורואףעלובים,הישגיו
בשיאהלצבאמגיוסלהשתמטהצליח

כללעומתהשביח.העולםמלחמתשל
הספרולביתלניו·יורקהגיעועםזאת,

מיכלאתלהקסיםהצליחלמשחק,
ג'ובאנירוןואםכגברים.נשיםשפגש,

אפשרהרי ,כיבושיו-1003בהתרברב

ובשיאהשלושיםבןשברברולומר
 .עליועלההקריירה
רדףהואחייו;הםאלה-בגדול
הזמןאותוובכלסוסיםעשהנשים,
הואהפרסיים.בחייווהסתבךהלך

האהבהומיתוס ...

הרומנטית

בבריטניהנמכרובלבד,שעברהבשנה
רומניםשלעותקיםמיליון 25

 ,קאדוגןמאריהחוקרתרומנטיים.
ומגיעההתופעהאחרילהתחקותמנסה
שתישבכלהמדהים,לממצאקודם
בהוצאתספרבעולםנמכרות,ישנ

MILLS & BOON , ההוצאהשהיא

מספרעלהאחראיתהגדולההבריטית
בכלנשיםהנייל.האגדיהעותקים
הגזעיםמכלהארצות,מכלהגילים,
רומניםקוראותהדתותומכל

שהסופרתמאזהשתנהמעסרומנטיים.

אותםכינתהאליוס,ג'ורג'הבריטית,
על·ידיהנכתביםמטופשיםרומנים
בעירןשאףנראה,אבלגברות.
עללקרואנשיםמעדיפות ,יססיהפמינ

ונישואים,אמיתיתאהבהרים,וחיז

פחותשעדייןהגבריםלעומת
בעצם?מדועבנושא.מעוניינים

מסוימתש~י~תישהרומנטיתבספרות

המתמשכתהצלחתהאתהמבטיחה
באלמנטיםהטמונההדורות,פניעל

למלאוביכולתהשבה,האסקפיססיים
אופיוםבבחינתהםאלהכל .משאלות

תמירהחמורותהגיבורותהנשי.להמון
העיקשאתגם ,לבןבחיראתכובשות
הואמכולם,המסוכןאתוגםביותר

הןהמסלולבסוףהרומנטי.הגיבורהוא
בימינו ,בזרועותיועצמןאתמוצאות

עלהמיוחלתהטבעתכאשר ,במיסתו
נשיםלהיותהואהיחידייעורןאצבען.
יוצראין ,ואילךזהשמרגעונראה
עניין.יותרבהןמגלההרמות

גיבורותכלהתאפיינולאחרונהער
בגישתןבמזוכיזם,הרומנטימןוהר

מבחילה.ובילדותיותלמיןהמתחסדת
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ותמידלמדיעליזותיפות,היוהן
עצמןאתהתאימוהןסימפטיות.

מישוריםובשנישאיתן'הגברלצוני
והכלכליהאינטלקטואלי-חשובים

ההגמוניהעללאייםלאהקפידו-
לדברימתקיים,כאןגםאולם,שלו.

סב·טקסט.הלונדוני'הטיימסמבקרת
הכוחמסתתרהרומנטית,הספרותבכל

נעשיתהכוחוהעברתהאהבה,מאחורי

מכאן' .אינהרנטיבאופןלאשהמהגבר
שקכבשליטתהבאמצעותשהאשה,
הגבראתרקלאכובשתהאהבה,
הכוחמבניאתאלא,הפרטי,
לנציגהגברנהפךשבהםהגבריים
מוסכמותיואתמאירזהדברדמיוני.

ובעיקרהז'אנר'שלמשתנותהבלתי
הלה .הרומנטיהגיבורשלטבעואת
הזקן:כחולשלבן·דודותמידהוא

מינית,מבחינהמסוכןושתלטן,שולט
הכיבושאתהופךשזהמכיוון

אחיזתשלהתוצאהיותר.למשמעותי
השתנה.וזהמסוכנת.היאזועיניים

שלספריהעםהשמונים,שנותמאז
איןברורות:הכוונותקראנץ'ג'ודית

שואפתימינובתהרומנטיתהגיבורה

לכוח.אלאולנישואים,לאהבה
הגיבורהבבירור.בכךמודיםויוצריה

כלכליתמבחינהגםחופשיההעכשווית
אתבוחרתהיאמינית.מבחינהוגם

בגדיוקונהשלה,המיניהפרטנר
מושגישלה.בכספהמצעבים
חופשיתאשהשבההמערבית,החברה

מיניתאינטלקטואלית,מבחינה

הרומןאת'המזיניםהםוכלכלית
הרומנטי.

הז'אנראתמבטלתהגבריתהביקורת
שלו:המינוחבעצםכולו

E דדNOVELE של<נקבהNOVEL 
המזההדברעצמו).המושגו"הקטנת"

עםמשמעותיוהבלתיהקטןאת
"רומןהואאחרמינוחהנשיות.

סקסיסטיתגישההמבטאלמשרתות",
לדבריהז'אנר'שלותונחיתוסנובית.
למשל,מתחספרילעומתהמבקרת,

שוםבלינשיהיותובעצםנעוצה
הואהרומנטיהרומןהתנצלויות.

הידיעה,בהא'הנשיתהעממיתהאמנות

זהוולמיתוסים.לאגדותחזקקשרםע
ביןשנהמאתייםבןנשידיאלוג

הזאתהנשיתהשפהלקוראים.הכותבים
ולמפענחים.לפרשניםזקוקה

MARY CADOGAN: AND THEN 
THIR HEART STOOD STILL - MAC 
MILLAN 

בנג'מיןשללמותויובל
פונראן

היהודי-רומני·והפילוסוףהמשורר

להכרהזוכהפונדאןבנג'מיןצרפתי
שנהחמישיםוהולכתגדלהבינלאומית

לכנסיםבנוסףבאושוויץ.מותולאחר
שנתחיתהלו'המוקדשיםולפרסומים

בישראללפונדאן:הצדעהשנת 1994
ללימודיהחברהנוסדה<דווקא)
 C'ARDOZO·העתכתבו ,פונדאן

STUDIES אוניברסיטתבהוצאת

אביבגליוןאתלוהקדיש"ישיבה"
1994 • 

שלחייומשקפיםהבחינותמכל
העשריםהמאהאתנדאןופ

נולדהואההיסטוריות.ותהפוכותיה
 ,וקסלרבנימיןבשם ,-1898בביאסי
לפרסםוהחלבהוהתחנךגדל

יצירותיואתמקומיבכתב·עת

אנטישמיותתקריותהראשונות.

האוניברסיטהאתלעזובתוואמאלצות
רק .עירואתלאאבללימודיו'באמצע

הואשםלבוקרשט,וברעהוא-1919ב
הואושםהספרותיים,בחייםמתערה

עלהראשונותמסותיואתמפרסם
מקיםגםהואהצרפתית.הספרות

מחזותהמציגהוןתיאטרקבוצת

כמווהאירופאי.הצרפתימהרפרטואר

בחבלינדאןופנמשךבדורורבים
הצרפתיתוהתרבותהספרותשלהקסם
אתיפגוששםלפאריס. 25בגילומגיע

בצרפתית)<בעיקרויפרסםצ'סטוב,

לקולנוע,תסריטיםמסות,שירים,
ובביקורתבתיאטרוןגםוקעסוי

גםלהכרהזוכההואפילוסופית.
מעורההואשםבצרפת,םוגבארצו

שלפניבשניםהרוחבחייהיטב
נשארהואהמלחמהוץפרעםהמלחמה.
לברוח.אולהסתתרומסרבבפאריס

הלשנה,בעקבותנעצרהוא-1944ב

ולאושוויץ.לדראנסיומובל
-פונדאןשלביצירתוהפניםריבוי
 Jומסאימבקרופילוסוף,משורר

מהווים,תיאטרון'ואישתסריטאי

שללזעקתוביטויחוקריו'לדעת
כרומניברומניה,כיהודי"הגולהיי:
הקוראכאקזיסטנציאליסטבצרפת,

הרציונליזם.שלשליטתועלתיגר
השירהמשתלבותפונדאן'עבור

קריאתלהוותבכדיוהפילוסופיה
גםהואשאלות.להעלאתוצומתתיגר

לקשרדוגמהרבים,עבורמשמש,
היהודיהסופרביןהאמביוולנטי

הקשהולמסלולהמערבית,והתרבות
וברכישתבחיפושהיהודי-המשוררשל

והכבודבפונדאן'העניין .זהותו

גדלהקבוצהביןזוכההואלוהמאוחר
חלקהואוחוקרים,קוראיםשל

שלביצירותיהםוגדלההולךמהעניין
מתעדתכתיבתםאשרגוליםסופרים

שטלטלתשלם,דורשלרבגוניותואת
גרמהוגםיצירתואתהעשירההזמנים
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רינ;יא ה~~ """.
שלבפרפרערה.שגדתרא;תכשיטיהאחרתרהברכי'מעם
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מחזירהריתאהנשי.השישפניעלכהיםכרצףדי·א;ר
 T •?'יל·~סהמ~ם Tר-דל"~ oמד",נז.י p:-מ~ל~ה ר;ת~~~ת

לילע.דרי'ה Q~תףמדלת~ת~זד~:ילףלר'
~ח~ןרףr.יך'נ;לד~ד~יור;ז_\הףק~~י~דר'
לימזאת,מדלת o ו:ז~~~מ.ז~דת ?j~םרי
מ.זה,ד Q7 ~~:רנף 7ב wיו~ד~ייר;ז_\הף ·ק~~י ר~~
 .מ~ב;ן'ק~ףלי

 oמ~לף,ומן~ש ..
,ומז;יל

דרנז~~~יל
 . 6ךמזpיש;.ריס~ליםר 7פץ' ry ~~םס~:לים,ף 7ף

דמ~עףנריםמ~~~ינ;תלף~חפץ'~ם ,ת;ני~~~מףלף
 . . . .קא~דףנ;~ןהי~ן·~
:p חילסףס~~r פףנ;סירק~י 7 ~~ידף~ש;~טר~ה~

ק~~קף ·פ;א 'tח~י R ,סי~.;ד~ל~ירfד 1נ;לןהי
:p י:ד_~ q ר;ן:p קריt' ל~ף,~תליז:וד ,ף~ ו~~ן~א

קא~דףנ;לןהי ן~~
סע;ןם~תללת ?i ~חיאדף~ים, vממזp,זמ;ריםעם~זpי~תוה;rיךהי,

ד~ף q ~ז_\ש~תמ~~י~יםסעירש;~רי~תף~~אנרי ף~~,ו~ת
l ~~קא~דרנ;לןהי י

משת"רעיםוהשד;תאג;זי·ימיאתמפצחתריתא
 • • T • •~-רח;בסדרזאת o ה·~~ iםס~רז Tלי

מר~ל ב~~ ה~ד~~ע ?jך iPמ ת~;ק~
 ה~~ 7 ~~דדךלי 'י~י:.:רםלי .ם~~ J~ךיר·כ~למצ;~ה

חלקוליס~ד~ים,עם~ים wממ~דיםמ;ן q ~חלקלי
מ~~יר'ף~מג ,ב; ii ~ ר~~~חלק~רא~ית, ר~~~
~זpי~לףם,יחלקקר~~הי' ה~~רחוק

קדף~ים~ים qא;~~יריר~אך~~;ת~~יריסחלקלי
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~ 
~ 

ר;~חהף, י~~~תא;חבףסרףג~ים: qא; ת~~ Q ~חלקלי
רינ;יא 1מ~סר~תךrי~דרי:ז:וד~י

 ".הן~~ר? ryמ~יפה 'tך
 ,ד Q ~דסרף~י~וד~י: wח

ש;תת,אניוזכר;נ;תדם,ש;תתואני

סא~ק~לז_\פ;א י~~~~~ ,ס~.~·~ 7דלתלימ;~י'ריםמש;~ךים ז~~
למטהוהתב;ננתי

: • : -: • : -T ל~~ח~ב;~~הי 

סביבהתב;ננתי
• : -: • 1 T י~~אנרלא

 י~~~~ת א~~~א;ר~~אנדילא ';ב~ז.ח~ב; 7~ק·א
שראיתיוד;מהאלי,שניתשףביאמרתי:לעזפתי.הח;זר

~ 1Q מ~~ T9 ז•: •: : ;נ~ק~~ א~~~~א~קלךאות •ה• • 

 י:~~י. י~~ק~~ים:;:ים q י~~~ת ;תך~~~
פעףטהשמחהצר."ביצףעדלהמחה.ש
 ד~~ Tריסא, Tה; •רינ;יא, ,-ן:ד.ע:ס~~תףנףלא
ר ?jן_מןהמחךףהףא

לבדהמפז·מתריתא """
~חיןה~זpי~תח~~ךהיה: R~ךח;-תי~;פ~· s 'ףנ;יה Tזר T ·ד~ר 7
 ה~~~ה Rךח; ryידףנר 7 ~~ת ה~~~~ןה 7ס~~ם~ד 7

 ה~~ vמל~~י ry ~~לדה wי,חיא~ךב~די
שדהאתהמטפחתאשהויצאתיילדףתיאתנפצתיאמי'
 T Tדה l:ל-לריתאמסביבס;בבת'ר;תאףב.-.האהשל'כפיו

 Tג;לה 7Tגולה:י~ין ·,ד Q ~~גףףגף~ים·· י~.~ל r ·ר~~י·ן
~ q מןריםv ס~~יםt' ,מחיארהי~י~הלה:p ה, 9~י

מןךרק~~~חר ".דר~~ס~ה ,ם:~;נחי~~ין~-ז~רים~נףלריק
א;~ךתךלאא;~ךתס,ינ;יה 1 י~~לא~ף 'ל;כ: י~~.ז_\י

:p ךח;~~ךץמ~ם ,ה~ן~משף~ים~ת~י~ה~ך~חיאR ה
ר~חיד? ף~~~ל~הףב,ה; /זר Tה;נף~ית, 9מ ה~~

R ~ךח;~ךץ~ליחR ה
הףא~רךרינ;יא:ה Q ~~~חה, Rךח;~ךץ~ל~ח~י
הןהמחךף

ל;ן oמךל"~ר~לףךס·מ~~;ם~ת ה~~~ך
 ,ה~~;פמ· ת~;י~~למ~~ןה Q~קן~תה Qח~י

מף~:ה, ה~~~ךא, gמ~~ל ry~ך~י~תה Rזך Tך
מ~רןה י~~ ?jךחן~ייח~ה,,מ~~לם,~ללה ה~~ Q,ו

השקפות-עולם:בשתישמקורםודומהלאשה,גברביןלמתחיםע.דיםאנוהסמל.דרךועלט /oהפדרךעלדרכים:בשתילהתפרשניתנתזופואמה
הפיוטיתלשליחותותוםעדנאמן 1עוותובתן~קהגברואילוממלכת-הרוח,עלהזההעולםהעדפתהחומרנות,היציבות,אתלכאורה,מייצגת,האשה

 .ו iפואמהשלמורכבותהעלמצניעיותרמעמיקעיוןאךוהלאומית.
הישראלי-העמיםשניביןהמתחיםאתקפים wמוהאשההגברביןשהיחסיםסבורהננגידעופרהד"רהסמל.דרךעללפרשהניתןשניבעיון

דרוישרבים.עמיםשלהתעניינותםמוקד-גבוההרעלהניצבקטןלחדרמשףלהזוארץהמשותפת.המונותיאיסטיתמורשתםחרףוהפלסטיני,
האלה."הקטניםבחדריםלגולהגולהואיןאחד,בגוףגופיםלשניארץ"איןעמים:שנילשאתיכולהאינהזומריבהשארץטועןבדעותיוהקיצוני

וו ".ם:~;נחי~ביןמ_זמריםאנולריק
 ,ן-992בבבירףתא;רשראה 1כוכבים"עשר"אחדהפואמותקובץמתוךתורגמההזוהפואמה
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 :tןבכו ~ 1
Tawfiq Zayyad: "Amma 'n e n 
septiembre גי otros poemas"; 
Ediciones Peralta; Poesi'a 
Hiperion; 19; 1971 

למדרידהגיעהמנוחזיאדופיק ··.•·•·
אתשבישרההוועידהלפניהרבה = =

lii ii התיכון.במזרחהשלוםעידןפרוץ
כרךמצאתיכאשרליהסתברהדבר

זהספרדיגרםתרהספרדית.בבירהמשירתו

יצאנוספים"ושיריםבספטמבר"עמאןשל
מכובדתובאכסניה ,-1979בעודלאור

הוצאתשל Hiperionסדרתביותר:
Peralta , כתביםלאוריצאושבמסגרתה

 ,ויילדסקרכאומשורריםשלעטםמפרי
הדקהספרפסואה.בנדרופרוילקה ,שלי
בו.לעלעלומיהרתילבי,תשומתאתמשך
שלפנייליהתבררהראשוןבמבטכבר

שירתושהוא ,העיקראתהעוטפתהקדמה

זיאד.של
 ,הספרעמודישעתדתשישיםמתוך

מדריאגהרהרוזהמדיהמתרגמת,ה

> Maria-Rosa de Madariaga < הקדישה

עללהקדמהעמודיםוארבעהשלושים
ובעיקרותולדותיה,הפלסטיניתהשירה
חובבהספרדיהקוראשלעיניולהארת
לכתיבתוהרקעבעיניהשהואבמההשירה,

אתהפותחותמהשורותכבר .זיאדשל
אמנםשהיאמצהירה,המתרגמתהקדמתה,

איןאםגם"הנאה,מתוךבעבודתההחלה
הפוליטיתהבטיחשלחלקהאתלשלול
שליחותבעמלהראתהמהרהעדאך ,שלי"
האזרחיםמלחמתרקעעללוחמת,של

 ,תל-א-זעתרהפליטיםמחנהונפילתבלבנון
גרם.התרמלאכתכדיתוךממש

מיועדת,לשיריםהאינפורמטיביתההקדמה
גבילהקוראשלהבנתואתלהעשיר ,כןאם

-ההיסטוריתוהווייתהשירתה ,פלסטין
לכןמראש.מוצהרתעמדהמתוךפוליטית,

 1זיאדפיק'תו ,הראשוןשהפרקייפלאלא

הנושאיםעיקריאתסוקר ,ורק"ח'נצרת

הפלסטינית:הראותמנקודתהרלוונטיים
משאביםבהקצאתאפליהקרקעות,הפקעת

רק"חשלכוחהועלייתישראלמדינתמצד
תנועותמפלגות,מאזכרזהפרקבגליל.

בישראלהערביםעלשהשפיעוואירועים
מפ"ם,וביניהם:והשישים,החמישיםבשנות

וההתרחקותההתקרבות"אל-ארד'",תנועת
הפוליטיותבמסגרותוהערביםהיהודיםבין

דוגמהמשמשתנצרתועוד.השונות

לאחרהגלילעלשעברוהשוניםלתהליכים
הישארות ,המשכיליםבריחת , 1948

מהעולםהניתוק ,הכפריתהאוכלוסיה
אתמתוויםלגבולות,מעברשנותרהערבי
עדזיאדשלבדרכוהעיקרייםהקווים

-עיליתנצרתהעיריה.לראשותלבחירתו
נגדיתדוגמה ,כמובןמשמשת,השכנה

הפלסטיניםמבחינתשאפייןמהלכליעילה

בספטמברמעמאן

יותרטובלעתיר
מלצריורם

היהודית.המדינהעםהטראומטיהמגעאת

מידע,במתןהמתרכזזה,קצרבפרקאפילו
הצדעמדתאזכורבלינעשההדבראםגם

שולייםהערתהקוראמוצא ,הישראלי
"הטרוריסטיעברואתמציגההארוכה,

הממשלהראשהיום ,בגין"מרשלוהרצחני"
שלהקנאיגינוומ ,ישראלשל'המכובד'

 ," ...ה'סדר'
בהרחבה,מצטטההקדמהשלהשניהפרק
ע'סאןשלספרומתוךהמתרגמת,לפי

בפלסטיןההתנגדות"ספרותכנפאני:
הבהרהלאור ," 1948-1965הכבושה:
שהמתרגמתכךעללהצטעריש ,זומקדימה

ודבריהכנפאנידבריביןמבדילהאינה
מתרשםהקורא ,הציפורבמעוףשלה.

והשפעתוהפלסטיניהעםשלסבלומתולדות
שמצוירמהתחתשלוהספרותיתהיצירהעל

מאסרים,כנגדהציוני.הדיכויכשלטון
חיתהמטרתןשכלורדיפות,הגליהצנזורה,
למשתפיולהפכםהפלסטיניםאתלהשחית
להיות"יכולהשגזענותושלטוןעםפעולה

עומדיםדרום-אפריקה",שללזורקמושווית
זהבפרקבידם.ועטנרדפיםמשוררים

התרבותיתבמציאותיסודמושגימוזכרים

"א-נכבה" : 1948אחרישלהפלסטינית
"א-דאח'ל"ביןוהבקע ,]') 1948 (['אסון

בעקבות('החוץ')ן-"אל-ח'ארג'"('הפנים')
חיוניים,ואלענייניםישראל.מדינתהקמת
שלשתהיה,ככלקצרהלסקירה, Iכמובן

הפלסטינים.בקרבהשירההתפתחות
הלאומיותעליית Iהיתרביןמוזכרים,
המרדמימיוסוריהלבנוןבמצרים,הערבית

במצריםיםהקציבמהפכת , 1936של
לפלסטיניםהמיוחדיםוהתהליכים ,-1952ב

בלתמתוהעגומההמציאותבפלסטין.
אתהמדגישהדה-מדריאגח,שלבמלחמתיות

הציוניםשלכבסירנותרואהשהיאמה
היאהערבים.האזרחיםשלמוחםאתלשטוף

הצנזורה,מוראותעלארוכותמתעכבת
שלפרסומםשהתירכמנגנון-רשעהמתוארת

כאלהאו('אל-מפסדה'),"מושחתים"רומנים

ערב.ארצותיוצאייהודיםבידישנכתבו

 ,למשל ,יכירהזרשהקוראלצפותאיןאמנם
היהודיהסופרשלהמרותיוטענותאת

האפליהעלנקש,סמיו Iבארץהחיהעיראקי
הממסדמצדנתקלהואשבהןוההתעלמות

בוודאיכזהקוראאךבערבית,שיוצרכמי

שלההגיונילרצףביחסתוההנותר
כלאםלפניו.מוצגותשהןכפיהעובדות

להרוסאלאאינההציונית""היישותמטרת
לערביםניתנהכיצדהערבית,הזהותאת

זיאדשלכמוציבורילמעמדלהגיעאפשרות
לראשולוחם,עממימשוררהפךכיצדעצמו?

ייתכן ?ישותאותהשלבפרלמנטולחברעיר
 ,לנויותרברורההתשובהאלובימיםכי

את Iבעברמאשריותרהמבינים,כישראלים
השינוייםאתגםכמוהקיומיתהמורכבות

אנואםב"א-דאח'ל",הפלסטיניםעלשעברו
להבותיכוליםאנו ,הענייןלהבהרתנזקקים

 1חביבילאמישל fעבריגרםבתר Iמיצירותיו

אתהמאייר ,זיאדכמווקומוניסט,נוצרי

הישראלים,הערביםשלהקיומיהפרדוקס
אתמעצמםשחסכומאלו ,שבטוחוסךולא

גבוההלדברויצאוב"דאח'ל"ההתמודדות
לאדמתם.מחוץ

לאורשיצאשתרגוםלצפות Iכמובןמוגזם,
עליתעכבבאירופהשנהשש-עשרהלפני

אםגם Iבמזרח-התיכוןלנוהברורותדקויות
שלהשלישיהפרקזאת,עם .ובאיחורחלקית

'עמאןהשירשלקצרה"הצגהההקדמה,
פניעלהציפורמעוףאתהופךבספטמבר'"
המת,טרפועלנשרלנחיתתההיסטוריה,

כךעלמסופרזהבפרקגסות.וברגליים
העםשואתבזמןממש Iהשיראתכתבשזיאד

לעמו"שהפך"המשוררכשמפצעי Iהפלסטיני
בידימדומהיהנצותזיאדהחללים.דםשתת

עלסבלואתהנושא ,הנוצרילישוהמתרגמת
הפואטיותהשחור.ספטמברבזמןהצלב

כךעללכפריכולהלאהזווהכנההכאובה
מלצייןנמנעתדה-מדריאגהמריח-דרסהכי
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זיאדתופיק

השחור,ספטמברבזמןן, 970שב·

 .בירדןירדניםידיעלנטבחוהפלסטינים
ששואת ,בבירורמביןאירופיקוראאותו

בטלפיהנתונהבפלסטיןקרתהעמאן
שלהיחידהאזכורמכך'יתרההציונים.

אלא ,ירדןכמלךאותומציגלא ,חרסייך
קריות,אישליהודההמדומה ,בשירכדמות

בעצמולהביןאלאהנוצרילקוראנותרולא
 .בסיפורהרומאיםהםמי

אתפוגשהקוראהארוכה,ההקדמהאחרי

ודע ,העבריתכדוברזיא.דתופיקשלשיריו
מהתרגוםלהינתקהצלחתיערבית,די

-שהמליםבשולייםלטעוןהמגיעהספרדי'
ראשי",שייפולירושליםאשכחך"אם

בספרקל"זמפרקהן-השיריםשבאחד
עצמה.ליצירהולפנותתהילים,

מחמישהמורכבתבספטמבר""עמאןהפואמה

אלהכלעלשמחה"שירהראשון'חלקים.
אתנסעלמעלהולהיכנע"למותהמסרבים
כנגדהפלסטינית,עמאןעלבאומץהלוחמים
פניעלעוברתהמשוררשלעינוהדיכוי.
ומזדהה,מבחינהבוכה,ירדן'שלעריה

החלקירושלים.עלבשבועהומסתיימת
ירדןעלמדבר ,הדמים"חתונת"יומן ,השני

בן"התולעבידילהיטבחהמסרבת
ירדןצבאמפקדאל·מג'אלי'חביםהתולע",
בגבורהכעומדתמוצגתעמאןימים.באותם

למוות,נידוןכולוהעםההתקפות,כנגד

בשלזאתוכלברחובות,נערמיםמתיםאלפי
הרע,המלךחרסייך'הואקריות,אישיהודה

הרצוןהיההעםשלחטאוכלהמושחת.
בפלסטין.במולדת,החייםשורשיואתלשמר

שתיבעלתהשלמה,פלסטיןלתורתהרמזים
"דוגמאות ,השלישיבחלקמתרביםהגדות,
עלמעלהזהשירבלתי·רגיל".לעםרגילות

 ,' 36ממרדעודהעממייםהלוחמיםאתנס

לוחמיםאלאאינםהרגילות""הדוגמאות
הדל'ובנשקםבידיהםהמסתעריםפלסטינים

ובעמם.בהםשמותהעושיםהמקלעיםמול
כהתנגדותרקמוצגלאהזההעזהמאבק
לשחרורהקרבכראשיתאלאנוגש,למלך
הכבושה,ירושליםלשחרורבדרךעמאן'
עלהפלסטיניהדגלאתלהניףבמטרה
יריבעל"מליםהרביעי'החלקשניהם.
יחידים"'חייםשלואךראשו'עלהשומר
ו"הכלביםהירדניהמלךביןקושר

השישי",הצישלהקולוניאליסטים
ומיהוהעם.עלחשופים"בניבים"המתנפלים

העםובפלסטין.בירדןהעםזהוזה?םע
עלומבשרברחובותמתנגדכולוהירדני

ידההעת·נמנעת'הכלתיההיסטוריה
הצגתאתכן'אםמחזק,זהפרקלהתממש.

עםישלפיההפוליטיתהעולםתמונת
ואין ,הירדןעברימשניהיושבאחדפלסטיני

"שאלותהחמישי'החלקבלתו.שםערביםע
מהפכני.מניפסטמעיןמכילנמנעות",בלתי
תכונותיהםעלהתוהותכשאלותבנויכולו

הםהמאבק.מובילישלהמהפכניתותודעתם
דורשזיאדולאחריות.לעירנותנקראים

המהפכה,עלולהגןמסיסמאותלהישמרמהם
העם.שלאפונשמת
 2sל· 19ה·ביןנכתבבספטמבר""עמאן

לתשיעיהשלישיהיוםבין , 1970בספטמבר
המובעהכאבכלועםזאת,עםבירדן.להרג

כפירבה,צלילותגםבהישבפואמה,
נתחיההחותםהחמישי'מהפרקשניכר

זיאדהאסון'שלבעיצומולמהפכה.ובחרדה
שנימציאותהבאות.הסכנותאתרואהכבר

בוודאילוהוכיחהמכןשלאחרהעשורים
הקשיםהדבריםמוצדקים.היושחששותיו

ואיןירדן'שליטינגדכולםכמעטמופנים
אואנטי·ציוניארסשלאחתמלהולו

רקחהשהמתרגמתמהלמרותאנטישמי'
בחלקיהאין .הספרשלהראשוןבחציו

דוגמהמקומץיותרהפואמהשלהשונים
המרקסיסטייםהמושגיםמעטקומוניסטית.

למטרותמגויסיםזיאד'אתהמשמשים
לצפותשניתןכפילאומיות,

נרצהאםברק"ח.החברמפלסטיני·ישראלי
שלזויצירתומתוךהמפלגהעלללמוד
שלשאיפותמבטאתאכןשהיאנראהזיאד'

מרקסיזםמאשריותרלאומיתהגדרה
פרוגרמטי.

תחתשיריםחטיבתמובאתהכרך'שלבסופו
השיריםארבעת"נצרת".הכותרת

"אש ,"הזיתעץ"גזעהםאותההמרכיבים

שאינוו"הדבריכולתי""אילוהקוסמים"'
איורהואאלהשיריםשלכולםכלאפשרי",

לפלסטיניםהאופייניה"צמוד"רעיון
ההיצמדותרעיוןוהואב·"א·דאח'ל",

בהם.הקייםולמצבלנוףלאדמה,למקום,
שלהזיכרוןהתמדתעלמדבריםהשירים

המשךעלההיסטורית,תודעתועלהעם,
אףזיאד .ובכפריובעריובאדמתו'חייו

מולאללהתעשתותרוח,לאורךקורא
לבנייתלעשיה,הזעםלהפנייתבדן'האו

/ועלתאנתנוצלעל"שומריםהחלומות.
רעיונותיו;אתזורעיםשלנו'/הזיתעץ

בעצבינו/קרחעם /הלחם.שלכתסיסתו
 .אנואם /.בלבבותינוהאדוםהגהינוםועם

אנוואם /ונרווה,הסלעאתנסחטצמאים,
באבק."נשבערעבים,

לבחורקוראהעתיד'לעברהמסתכלזיאד
בחיים:

 •זוזלאאנו"אך
הנקי.דמנואתנשפוךלא
עבר'לנוישפה

הווה

ועתיד,"

~

 ls ~וי
~ 

מצליחהלאהמתרגמתשלהקיצוניתעמדתה
אתלראותמתעלהשזיאדכך'עללהעיב

אתומבשרפקוחות,בעינייםהמציאות

בעצםהירדןעברימשביהמתממשידהעת

במלואולראותוזכהלאאםגםאלו'ימים
 • .בחייו

21 
 ' 95מרץ



~1~ 
פו
t לדמוקרטיהפונדמנטליזםבין

ג'ובראןסאלם

הניטשמדםהעקובלמאבקמקביל ···•·· . בין-הערביבעולםהיום . =
אופיהלובשהדתיהפונדמנטליזם-

הערביבעולםהמשטריםלביןטרורשל
והמודרניזציההדמוקרטיהשוחריוהכוחות

במצרים(כמוהישירהפוליטיבמישור-
חריףפחותלאמאבקניטשובאלג'יריה),

הערביבעולם ,הערכי ,התרבותיבמישור
כולו.
המאהותחילתהקודמתהמאהבסוף

כלקודם ,הערביבעולםצמחההעשרים,
תחיהתנועת ,ולבנוןבסוריהבמצרים,
במישורבעיקרההתבטאהאשרלאומית

אשרהקולג'יםבוגרידעותהוגיהתרבותי.
וכן ,ופלסטיןלבנוןבסוריה,המעצמותיסדו
ללימודיםלצרפת,מצריםשליחיםמאות

פאשאעלימוחמדבתקופתאקדמאיים,
שלהראשוןהגרעיןאתהיוובמצרים,
חשיבהשלכללית,ערביתלאומיתחשיבה
הערביתהתרבותהחייאתעלכוללת

הפרוזה,השירה,בשטחהמפוארת,הקלאסית
התחדשות,שלוכןוההיסטוריההפילוסופיה
כלשונוהמודרני",העולםעם"התחברות

המדעהישגיהשגתלצורך ,חוסיןטאהאשל
הערביתוהתודעההחוויהעםומיזוגם

המתחדשת.

אל·טהטאויראפערפאעהשליצירותיהם
כלעלתיגרקראובמצריםאמיןוקאסם
למהפכהוהטיפוהישן","העולם
לשינוימקיפה,·פוליטית·תרבותיתחברתית
לדמוקרטיה,האשה,ובמעמדהדתבמעמד

 ,ביטויחופשחופשית,וחשיבהלפלורליזם
לאומיתתחיהלכלכבסיסהמדעיםראיית
אשררדיקלייםפחותדעותהוגיהיוונו',

הדתיתוהמסורתהדעתבין"לתאם"ביקשו
בסערה.כמוהמשתנהוהזמן

חיתההערביתהלאומיתהתחיהתחילת
בקוויםאחרת,לאומיתתחיהכלכמובצעם,

להחייאתו'וגעגועיםהעברפיאורכלליים:
הלאומיים,הקלאסייםהמקורותפירסום
מאותבמשך"נרדמהאשרהשפה,חידוש

מודרניתתחיהעלחלוםלאומי",שפלשנות
חברתית.

בחדותנקטעזהמרתקהיסטוריתהליך
בריטניהחדירת-המערבכיבושעל-ידי
הזרםחיסול-הערבילעולםוצרפת

שלנציגיםוטיפוחליברליהדמוקרטי

הערים,ועשיריהפיאודליהמעמד
 .הזרהשלטוןעםכמשתפי-פעולה

מערביכביכולפרלמנטריזםפיתחוהבריטים
עצובהקאריקטורהחיתהזואבלבמצרים,

עשוהצרפתיםגםהפרלמנטריזם.שלמאוד
ובריטניה ,ולבנוןבסוריההדבראותואת

קונסטיטוציוניתמלוכנותבעיראקהקימה
שלהדגלנושאהמערב,בעצם,שקרית.

ניצניאתרצחמערבית,דמוקרטיה

 .הערביבעולםהדמוקרטיה
לאומימאבקשלשניםעשרותאחרי

וזרמיםמפלגותעל·ידינוהלאשרלעצמאות
תקופתבאהדמוקרטיים,לאלאומיים

המעוותתההתפתחות

מימושלמניעתהביאה
הפוטנציאל

האינטלקטואלי
הטמוןוחתרנותי

הערבייםבעמים

הארבעיםבשנותהפורמליתהעצמאות
העולםנשטףכןאחריומידוהחמישים;

לאומיתהנהגהעםצבאיות,הפיכותהערבי
בשאיפהכנהאנטי·מערבית,צבאית,

עםהילדאתהשליכהזואךאמת;לעצמאות
המשטרעצםאתדחתהכאשרהמים,

בעצם,והנהיגה,הרב-מפלגתי,הדמוקרטי
כדיכביכולזאתצבאית;לאומיתדיקטטורה

-הכלכליתהמהפכהאתולזרזלהקל
הלאמותבאמצעותגםחברתית,

ערבי",ו"סוציאליזם
תהליךוהעמיקהלךאלהמשטריםבצל

נבנתה·חברתית,הכלכליתהמודרניזציה
אךמדינה.מנגנוןשלכלכלה,שלתשתית
מהפכהבמגעהבעצםהדמוקרטיה,בהעדר

ברוחוהתרבותייםהחברתייםבערכים

"דיקטטורהכיאשליהחיתהפלורליסטית.
תקופתאתתקצרלעם"ונאמנהנאורה
מסטגנציהיותרמהרותובילהמעבר
 ,הכלכליבמישורגםאךוקידום.לשגשוג
תקופתשלהמשטריםכיברורהיום,דווקא

נחלוצבאיים-למחצה,ברובםהעצמאות,
הביאהדמוקרטיהאימאו.דצורבכישלון
 ,ביותרמושחתתביורוקרטיהלפיתוח

מוראללאהאדם,לזכויותאויבתברוטלית,
 .קהלומדעתמביקורת

מימושלמניעתהביאההמעוותתההתפתחות
הטמוןוהתרבותיהאינטלקטואליהפוטנציאל

מןעמוקהלאכזבהוגםהערביים;בעמים
עמוקהלאכזבה ,ה;_פן·ערביהלאומיהרעיון

הקומוניסטית,בגיוסההסוציאליזםמןגם
שקרוילמהשנאהשלרחבעממילרגשוגם

המערבית"."התרבות

אומץבעליערביםאינטלקטואליםהיום,
כילמסקנהמגיעיםקומה,ושיעורחברתי

הקיצוניהדתיהפונדמנטליזםשלהשיטפון
למשטריםעונשבעצםהואהערביבעולם

כביכול,"החילוניים"הקיימים
"המערביים" ,כביכול"הדמוקרטיים"

עלגםוהדמוקרטיההעדרעלגם ,כביכול
ממשלהראשאםהמחריד.החברתיאי·הצדק
כימעריךחמריש,ד"רבאלג'יריה,לשעבר

הסקטורמןנגנבודולרמיליארד 2 7
שלאלמהאזהעצמאות,מאז ,הממלכתי

הזעםגליעםהפונדמנטליסטיםיפליגו
והתמערבותלאומיותכיויאמרוהעממי
וכיכלכליתושואהלריקבוןהביאו

הפתרון",הוא"האיסלאם
בתקופתוגםנאצרבתקופתגםבמצרים,אם

אינטלקטואליםלרצחעדדיכויהיהסאדאת,
ינצלולאמדועאז ,בכללואופוזיציונרים
המצוקהאתגםהאיסלאמיות"הג'מאעאת"

המחרידה.·חברתיתהכלכלית
הכלכליהסדרכלהשיטה,כלבצעם,

שלההתקפהתחתהואחברתי-תרבותי
בכלל.והשמרניםהפונדמנטליסטים

תחילתשלשניםממאהיותראחריוהיום,
ישהכללית,הערביתהלאומיתהתחיה
אלאהושג,לאשדבררקלאכיתחושה
שהיה.ממהיותראומללהכללישהמצב

משברויש ,כלכלי·חברתיפוליטימשבריש
והערכים.התרבותבמישורעמוק

בחברההדתשלוהמושרשהעמוקהמשקל
להגדירלהמאפשרוהאיסלאמיתהערבית

לפלורליזם,לדמוקרטיה,מאבקכל
המדינה,מןהדתלהפרדתלסובלנות,
שלכ"גילוייםהעולםלתרבותלפתיחות
ידוע.הכופרשלודינוכפירה",
הדעותוהרגההאינטלקטואלשלהרצח

לפניבמצריםפודהפרג'-החברתי
נג'יבבחייההתנקשותשנתיים,
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אינטלקטואליםשלוהרצחלאחרונה,מחפוז
משוררים,סופרים,-באלג'יריהבולטים
באוניברסיטה,מרצות)<בעיקרמרצים

עומקואתמבליטיםועיתונאים,שחקנים
החמורותהסכנותואתהשברשלהתהומי
ליצירה.
והשמרנייםהפונדמנטליסטייםהחוגים

המאה-העשרים,בסוףהיום-החשוכים

-והתקשורתהתרבותמהפכותבעידן
בפניהרמטיתכמעטלסגיר~תמטיפים

גםהאשה,מעמדגםהרסניות","השפעות

החברתיותהנורמותגםוהאמנות,התרבות

עודאלה.שלהאשתחתהםהתקשורתוגם
דעות""הוגיישהיום,ויותרהשישיםבשנות

בחדשנותרואיםאשרהחשוךהאתמולשל
של"אימוץבשירה,ובמיוחדבספרות,

במסורת.ובגידההמערב"תרבות

בעולםהיפההספרותמןהתרגומיםגם
הפונדמנטליסטיםלחיצימטרההםהערבי
היצירותכאשרבמיוחדהשמרנים,ושאר

מודרניסטיותפילוסופיותשאלותמציגות
הספרותכאשרוגםוהדת,החברהלגבי
חופשיבאופןהאשהלנושאייחסתמת

 .ומודרני

-תרבותיצירתכלשלמשימתהבעצם,
ותהיותיוולבטיוהאדםנפשאתלגלות

-לפעמיםתשובותלהןאיןאשרושאלותיו
לכפירה.כגירויהפנאטיםעל-ידינתפסה

יחידהנעשהשהעולםככלופרדוקסלית,

העמוקהמשקל
חרתשלוהמושרש
הערכיתכחברה

מאפשרוחאיסלאמית
מאבקכללהגדירלח

לדמוקרטיה,
לסובלנות,לפלורליזם,
מןחרתלהפרדת
לפתיחותהמרינה,
העולםלתרבות
כפירה"שלכ"גילויים

מחפוזנג'ינ

שלתרבותםהעולם,בתרבותלמעורבות
האחרים.עמים

שביןבמערכהכולוהערביהעולםנתוןכיום
ולסוגייתלמשטרהנוגעבכלוישןחדש

לשוויוןוזכותההאשהלמעמדהדמוקרטיה:
המסורתחוקיותלהשנותנתלמהמעבר

לזכותהחופשית,היצירהלסוגייתהדתית,
והחברההאדםידולעתוההתארגנותהניסוי

האנדשית.

ומפולגשסועהערביהעולםהיהלאלעולם
בעצםהיום.שהואכמותרבותיתמבחינה

עלאףואוליתרבותישברעללדבראפשר
חשוכהסגורה,קנאית,תרבויות:שתי

פתוחה,ואמיצה, ,האחדמהצדומפגרת

השני.הצדמןכוללת,להתחדשותצמאה
בעולםהחברתייםהמאבקיםכיספקאין

האדםוזכויותלדמוקרטיהוהמאבקיםהערבי
הביטויתרבותאתמוציאיםוהאזרח

ולכןבנצחונם.תלויהגםוהיאלמאבקים
בבתיהעינוייםגינויהפרס,חופשנושא

 ,והדיכויהעריצותמשטריגינוי ,הסוהר
בחופשוליצורלחיותהאינטלקטואלזכות

נושאיםלהיותויותריותרהופכיםובביטחון
בספרות.מרכזיים

ביןהפלסטיני,והעםישראלביןהשלוםעידן
להחרפתזרזיהיה ,בכללערבועמיישראל
וגםהחברתי-כלכליבמישורגםהמאבק
משולשלכן •וכבודוהאדםזכותבמישור
להיותהופךוהרווחההדמוקרטיההשלום,

והתרבותהחדש:בעידןההשפעהמרכז

אתלבטאעצמם,החייםעל-ידימתבקשת,
בית.הערבחברההחדשיםהתהליכים

• 

·1,~ ~ 
ls-~ 

 ,אחדגורללקשורהוהאנושות ,אחת
ומתרחביםההולכיםאוניברסלייםלערכים

הדתיהפונדמנטליזםהולךומעמיקים,
יותרוקנאי ,יותרעקשןונעשהוהתרבותי

בעמדותיו.

התרבותמשרדהחליטשנתייםלפני
ומדעית,יוקרתיתבהוצאהלפרסםבמצרים

הסופריםגדול ,חוסיןטאהאכתביכלאת
העשרים.במאההערביםהדעותוהרגי

גםעזה,התנגדותביטאוהקנאיםהחוגים

יחסבעל ,מודרניהיהחוסיןשטאהאמאחר
שלומתרגםהדתית,למורשתרציונלי
מאחרוגםהעולם,מתרבותמופתיצירות
ערביאינטלקטואלמכליותרביטא,שהוא
הערביהלאומיוהאינטרסהכמיההאת ,אחר

סומקרוני

הצנזורלסכיןמתחת

חצי,

 ~ונטוליפטיקח
ארנוןאורגם:תר

~לי r ר~~
כשמנשיםמתחילהמלחמנונף
 .- : ... :ה fק~-~ז~ב,ל~תות
מגלד;תבעינים

~ב~לףר;ת'קש ם~ד:~
~שרש~רףת;ת~לש;נ;ת

 .ברףח;נ'י;ת'אלממלים
Q ק;-ל;זן~לם .7 ~~רי

לפניהדים,ש;מעיםאנחנף
~-~= wq ח ·~~נףr ~~ f ק,לה.. 
n לפנינושףב;ת,;צבים

~ b עיית;ע~;נ'~לים~ry נוף
באהוהשירה
לחישה. Tשלב-גלים

 T • : •י. •- :

ןוארנאורוליונטקהיפס

·אגרוף.לכפפתשיריואתלדמותמאודוקל ,דרום·אפריקאימשוררהואינטולפסיקה
האצבעותאתהמלטפתהרכההבסנהאתגםוהבוקסעוצמתאתגםמכירהשלוהפואטיקה

שלהחושךבימישנכתבושיריםמחזורמתוךהואהצנזור"לסכין"מתחתהמתכווצות.
ב"גליםהשירהבאהזוובאווירהכרותה,ולשוןקשורותידייםמתארפסיקהדרום·אפריקה.

המנהרה.בקצההנדלקפנסאורחיתהכאילולחישה",של

23 
 ' 95מרץ



 5וי~
ן~
~ 

שחדרוהספרותייםהזרמים==בין  soה·בשנותהערביתלספרות ==
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שבהם:הבולטיםאחדכעלהאקספרסיוניסטי
לזרםלשייכןשניתןביצירותנתבונןואם
שליצירותיואלהתוודעותלנותזומןהזה,
בסיפורתביותרוהמרשימיםהמוביליםאחד

אדוארהואהלא ,זמננובתהערבית
סיפוריובקובץעודממצרים.אל·ח'ראט

 ,-1959בשהופיעגבוהים","קירותהראשון

בסיפורתהייחודימקומואתח'ראטקבע

המבקריםטוביהעידוכךועלהערבית,
שהואאלא .הספרהופעתלאחרמידבמצרים
קובץהופיע 1972בשנתורקלפרסם,מיעט

שניםשבעהגאווה"."שעותהשביסיפוריו

"ראמההשלישיספרואורראה ,מכןלאחר
קובץ--1983וב ,כרומןהמוגדר ,"והתנין

הואמאז ".והבוקרהתשוקה'מ'חנקהסיפורים

הפרסום,בתחוםאינטנסיביתפעילותמגלה
ספרים.שישהפרסםכהועד

גיבורואתח'ראטמציירהאלההספריםבכל
העולםעולמות:שניביןהמיטלטלכאדם
חנק,עדאותוולוחץעליוהצר ,החיצון
בפניווחוסםבתוכוהשוכןהפנימיוהעולם

במליםהסביבה.עםלתקשורתדרךכל
מעגלבתוךחיח'ראטשלגיבורואחרות,

צופההואממנו:להיחלץידולאלואיןסגור
ובאותהוסלידהמורך·לבמתוךהסביבהאל
בהזיותושוקעיומחשבותבזרםנסחףעת

מהסביבהיותרעודאותוהמרחיקות

 .וסופימוחלטניתוקלכללאותוומביאות
הרגשההחדורהדחוסה,בעירהלחוץהאדם

כוחותעל-ידינרדףשהואקבועה,
למקוםלהגיעהמבקשהאדםבלתי-מזוהים,

אתיממששאכןסיכוישוםבלי ,כלשהו
אשםגשיברהמתייסרהאדםאו ,רצונו

 .בווריאצותושוב,שובחוזרבלתי-מפורשים,
 ,גםמתבלטח'ראט .סיפוריובכלשונות,
 .ריחותהספוגההעשירה,הדייקנית,בלשונו
 .חסרתכפייתיותבמיןחותרת,אשרוצבעים,

 ,כגיגיתהרהאחדהמשפטעללהעמיסמנוח,
 iדימוייכאסוציאטיביים,הבזקיםשל

 1בטקס:כהקריאהאתשהופךדברוזכרונות:
ן

אבומהמורות.זרועבנתיבהילוךלמעין
 iאינדבעצלתיים,מתנהלתאינהזולשון

 iבכודשועטתאלאבמהמורות,מועדת

 ,,האחתמהטרהאלשלההפנימיתהאנרגיה
הקומוניקציה.חוסרוהיא ,כללמטרהשאינה

נוסחאותבחמשסיפור

 ,.הסגורהמעגלכילהדגיש,ישזאת,עםיחד
יולמקבילח'ראט,שלגיבורושרוישבו

 ~·הוועצמו:סביבהסבהנראציהשלהמעגל
בווריאציורנמופיעאשרהזההגיבורכיאומר

מתוארישהואישרבים,בסיפוריםשונות

 iהחזרד •עצמוסיפורבאותושונותבוורסיות

האחד·בסיפורשונותבוורסיותהתיאורעל
וזמעגליותאבלמעגליות,היאאףיוצרת
סביב:סבהאלאעצמה,בתוךסגורהאינה

המעגליהמבנה
ארוארשלביצירתו

אל-ח'ראט
בלסשמעון

וריאנטבבחינתהואסיבובוכלדמיוני:ציר
ספיראלית,צורהשמתקבלתכך ,נפרד
הריק,בחללמסתייםהספיראלהקצהכאשר

עלאמוריםהדבריםהסופי.בניתוקאו
הרומניםכוללח'ראט,שליצירתומרבית
נדבכיםהבנויהמסכתאלאלמעשהשאינם
איןוהבדידות.האהבהנושאסביבנדבכים

מכלולעלהדיבוראתלהרחיבהמקוםכאן
להתרכזבכוונתיכי ,הסופרשליצירתו
הפואטיקהאת ,לדעתיהמייצג,אחדבסיפור

חיח'ראטשלגיבורו
ואיןסגורמעגלבתוך
ממנו;להיחלץירולאל
הסביבהאלצופהחרא

וסלידהמורך·לבמתוך
בזרםנסחףעתובאותה

בחזיותושוקעמחשבותיו

אשרהרכבת""תחנתהואהסיפור .שלו
וחזרהראשוןסיפוריובקובץהתפרסם

 11הגאווהב"שעותשונהבנוסחוהתפרסם

נושאכשהוא ,"והבוקרהתשוקהוב"מחנק

הזמן ,-3ו 2הספרותבתוספתכותרתאותה

שלושהואוהשני Tהראשוןהפרסוםביןשחלף
עשריםוהשלישיהראשוןוביןשנים,עשרה
לעצורשלאהחליטח'ראטאבלשנים!וארבע

עםשביחדוריאציות,שתיעודוהוסיףבזה,

אתהנושאבספרקיבצןהראשונות,השלוש

 •-1985בשהופיע ,רומןהתואר

אנוהרכבת""תחנתשלהראשונהבנוסחתו
בדרכוברכבתהגיבוראתמוצאים

וחדורהנוסעיםביןלחוץלאלכסנדריה,
מןולהשתחררחפצולמקוםלהגיעציפיה

הואבתחנה,הרכבתבהיעצראבלהדוחק.
אלאהנוסעים,כשארהשעראלפונהלא

למרותלמנהרה,ונכנסההמוןמןמתרחק
מוליכהאינהשהמנהרה ,בושהתעוררהחשש

שלתחושה .אחררציףאלאלאהיציאהאל
במנהרהבהימצאואותוממלאתופחדמועקה
אלצעדיומחישוהואוהאפלוליתהריקה

רציףאל ,ששיערכפיהמוליכות,המדרגות
התחנהאתמוצאהוא ,לתדהמתואך •אחר
ומכוסותדוממותוהרכבותואפלהריקה
 ,השערלעברבהולהבריצהפותחהואאבק.
ה"אורביםהרכבתבעובדימבחיןכךובתוך

היציאה,אתבפניוחוסמיםשקט,במבטלו
לאהואהנסיעה.כרטיסאתממנותובעים

אינוהמחבר ,,הכרטיס.עםאלאלצאתיוכל
אוכרטיסקנהלאגיבורואםלנומבהיר
אתומדגישחוזראלא ,לואבדהכרטיסשמא
הגיבורכרטיס.בלילצאתיכולתוחוסר
מרציףלרוץומתחילעקבותיועלחוזר

שאליוהמצבמתוצאותחרדהמלאלרציף,
ללאאךלבריחהדרךמחפשהואנקלע.
יוכלולאגבוהההתחנהגדרכי ,הועיל
בזה,הואעודעליה.לטפסאופןבשום

~תלהעצמומוצאהואהמצב.שובמשתנה
באורותסובלתהתחנהואילואמושלבידה
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ידונשמטתלפתעחיים.ושוקקתחזקים
ההמון'בתוךאובדוהואאמושלמאחיזתה
אמואתמבקשהנוסעים,רגליביןמתחבט

ובחזיוןאליה.ויוליכועליושיחוסמיואין
הסיפור.מסתייםזהסיוטי

מוצאיםשובאנוהסיפור'שלהשביחבנוסחה
סלידהוחשהנוסעיםביןלחוץהגיבוראת

ולפגישההרכבתלעצירתמצפהגופם,ממגע
טבעתאתלהלהגישכדיארוסתו'עם

לנוישכאן'יום.באותולהשקנההיהלום
יודעיםאנואיןאךנסיעתומטרתעלמידע
מאריךגםהזאתבנוסחהנוסע.הואלאן

היושביםוהאנשיםהנסיעהבתיאורהמחבר

יורדלתחנה,הרכבתכניסתעם •בקרון
ופונהההמוןמןמתנתקושובלרציףהגיבור

שחסרה(פרצההתחנהבגדרפרצהאל
אתמעצמולחס;ךכדיהראשונה!)בנוסחה
היציאה.אלהרציפיםסביבהארוכהההליכה
הואהטבעת.אתשאיבדמגלההואלפתע,
אךהרכבת,אלחזרהבהולהבריצהפותח

חונותרבותרכבותכיאותה,לאתרמתקשה
ואורותיהןלזוזודומותוכולןבתחנה
המפלסאלמהרציףיורדהואכבויים.
מועדהמסילותביןמרוצתוותוךהתחתון'

בקומו'קט.לרגעהכרתואתומאבדונופל
גוויותמוקףעצמומוצאהואמכן'לאחר

חלחלה.בוהמעורריםמבותריםואברים
הסיפור.מסתייםזהסיוטיובמראה

משתישונההסיפורשלהשלישיתהנוסחה
נתונההנראציהכל'ראשיתקודמותיה.

בגוףכתובהסיפורכלומרעצמו'לגיבור
בנסיעהמתחיללאהואושנית,ראשון:
בתחנההמספרשלבהימצאותואלאברכבת,
שוממיםרציפיםביןבאפלה,והשרויההריקה
ולכאןלכאןפונההמספרחשוכות.ורכבות

כךובתוךהשער'אללהגיעכיצדיודעואינו
אבדכאשרהילדות,מימיזכרונותבועולים

היהכאשרהבחרות,מימיוכןבתחנה,

בשערנזכרהואבהפגנות.והשתתףתלמיד
ויחידההמלךנכנסהיהשדרכומפואר
נזכרהואלכבודו:נשקהאתמרגלתצבאית

שבהן·נסיעה,חברותשל·ענקבמודעותגם
אלנסיעהעלחלומותוטווהמתבונןהיה

יורדאותורואיםאנוושובלים.מעבר
גדולהבמעליתעולהואחר·כך'במנהרה,
והלאהמכאןחרדה.בוהמעוררתוחורקת

שניזונסיעההנסיעה.לתיאורעוברהוא
בתוךהגיבורנמצאהראשוןבנוסחלה.פנים
משתוקקהואנוסעים:וגדושמוסקקרון

ואינוצחאווירולשאוףהחלוןאתלפתוח
מתעוררתבינתייםאותו.לפתוחכיצדיודע

כרטיסאתגלחצייתבקשפןדאגהבו
קנהבכללאםזוכרשאינובשעההנסיעה
מחמירמצבולרכבת:עלותולפניכרטיס

תחנהבאיזוששכחמגלהכאשריותרעוד
לפתע,משתנהזוסיטואציהלרדת.עליו
הנוסעיםביןדחוסאותורואיםשובואנו

בדרכםהיוהםהצעירה.אחותובלוויית
וצרורותגדולהמזוודהועמםלכפרחזרה
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 3מס'הרכבת""תחנתפתעסי

מתהמספר'הואשנה,באותהשונים.

זכרהבלב.דארבע·עשרהבתוהיאאחותו
כיווןאשם,ברגשיאותומייסרהאחותשל

רומניםקוראתשהיאעלבהמתעמרשהיה
נזכרהוארבות,שניםמקץועתה,זולים:
הכבדיםהצרורותאתראשהעלנשאהכיצד

אליוקשורהחיתהוכיצדהביתה,מהתחנה
ארוחתו.אתלולהכיןערבמדילוומחכה
גבוהמגדלאלבמנוסהמסתייםזהסיפור

אפלההמוקףהמגדלבראשובעמידה
·חדירה.בלתי

הנוסחההקודמות,הנוסחאותמשתיבהבדל
בנסיעהפותחתשאינהרקלאהשלישית,

לבדסיוטים.בחזיוןמסתיימתאינהגםאלא
הקשוריםהפרטיםרובאלה,מהבדלים
ההמוןבתוךהבדידותתחושתוכןבנסיעה

הראשונהבנוסחהבמהותם.משתניםאינם

בנוסחההנסיעהשלהוורסיותובאחת
הנסיעהכרטיסאתהגיבורמאבדהשלישית,

בנוסחהואילוכרטיס,כלללוהיהשלאאו
המיועדתהטבעתאתמאבדהואחשביה

כתובהכאמור'השלישית,הנוסחהלארוסתו.
פזוותהיאכך'משוםואוליראשון'בגוף

שהמספר'העובדהלאורוזאתדינמית,
נאלץעצמו'משלזכרונותמעלהבהיותו

דברומפרשת,עוקבתבטכניקהלהשתמש
ובמעבריםבקיטועריבוימאפשרשאינו

חדים.

ח'ראט'הוסיףאלונוסחאותשלושעל
שהפכונוספות,נוסחאותשתיכאמור'

הנקראבספרוהחמישיהרביעילפרקים
תאריךרשוםהספרשלהאחרוןבעמודרומן.

- 1955אפריל"אלכסנדריה, :כתיבתו

בחשבוןנביאאם ," 1984נובמברקאהיר,

בקובץהתפרסמההשלישיתשהנוסחה
-1983בשהופיעוהבוקר"התשוקה"מחנק
 , 1980מאי ,ני·עראבלהיהראשון(פרסום

הפרקיםששנייוצאהרי ,) 150-142עמ'

 .הספרהופעתלאחראחתשנהנכתבוהאלה
כתוביםהסיפור'שלהשלישיתבנוסחהכמו
·כיאםראשון'בגוףהפרקיםשבי

שלישי.לגוףהסיפרעוברמסוימיםבשלבים
הגיבוראתמוצאיםאנוהרביעיבפרק

שרויכשהואהשוממההרכבתבתחנת

כברהרכבתאםעצמואתושואלבמועקה
אינועומדהואשבוהמקוםשמאאויצאה,
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נתפסהואכךבתוך .כללתחנה

לויזהאחותואתורואהלחזיון-תעתועים
עורבהירתשחיתהזו'אחות .לקראתואצה

לפנימתהברוח,המתבדררךשיערובעלת
והמספרחולףזהחיזיוןמכוויות.רבותשנים
ומתקשההרכבתפסיביןעצמואתמוצא

הואאךידו'אתלומושיטהכרטיסןלעלות.
הרכבתבינתיים,היד:אתלתפוסמצליחלא

הכרטיסןשלהמושטתוידולזוזמתחילה
שומעהואלפתע,שתעלם.עדממנותתרחק

מאיןלדעתהיהיכולשלאבשמו'הקוראקול
ידידתובחברתארוטיתבחוויהונזכרבא,

עוברתמכןלאחרומידהעיניים,ירוקת
לומזכירההבחורהשלישי:לגוףהנראציה

מעיקחלוםשחלםעונהוהואהרכבתאת
ומביך.

שתיבלווייתהגיבורהחמישיהפרקבתחילת
לתחנתבדרכםמצוייםובן·דוד,אחיותיו
אחרילאלכסנדריה,לחזורכדיהרכבת
בפרקהסבתא.אצלהקיץחופשתאתשבילו

שבניגודהשביח,לאחותגםשםניתןזה,
שיערמקורזלתעור'שחומתחיתהללויזה,
(מצריםאל-צעיראנשישלפניםתוויובעלת

האחותתיאוראתתואםזהתיאורעילית).
שלמספרמסתברולפיכךהשלישית:בנוסחה

צעיר.בגילמתוושתיהןאחיותשתיהיו
אלהתחנות:שמותגםמצויניםזהבפרק
אחריבאיחור'מגיעיםהםואודכפרתחנת

עליהםוהיהיצאהכברהבוקרשרכבת
נוסעיםהםזוברכבתהערב.שללזולחכות
התחנהאתמוצאיםשםאל-בארור'לאיתאי
להחליףעליהםשהיהוכיווןבאפלה,שרויה
הרציפים,ביןהמחברגשרובהיעדררכבת,

ביןועובריםהקרקעיתאליורדיםהם
והםלתחנהרכבתנכנסתאו·אזהמסילות,

ונופלמועדהמספרבהולה:בריצהפותחים
האנשיםשלהחרדהצעקותאתושומע
ניצולים.והםנעצרתהרכבתאבלמסביב,
הומההיאצורתה,אתמשנהלפתע,התחנה,

בנקודהאךדלוקים,ואורותיהמבני·אדם
אנוושובשלישי'לגוףהנראציהעוברתזאת

אשתואוידידתובחברתהגיבוראתמוצאים

והואמנומנמתעדייןכשהיאהשינה,בחדר

האחרוןבקטעלצאת.ומתכונןלבושכבר
כשהואברכבתהנסיעהמתוארתהפרק,של

הפרקמסתייםולבסוף Iידידתובחברת
המופצצת:אוההרוסההתחנהבמראה

 :ההריסותמולידידתולידעומדהגיבור
הביטהואומטהרת.מלוחהחיתההים"ריח
עמדופשוטהםחייך.לאדבר'אמרולאבה

ביח.ד"ההריסותבתוך

אלהפרקיםשניבמבנה,מהשונילבד
גםהקודמותהנוסחאותמשלושנבדלים
דסקריפטיביתיותרהפכהאשרבלשון
הבולטההבדלאבלאמוציונלית.ופחות
כאשרלהם,ניתןאשרהסיוםהואביותר
הרביעיבפרקידידתו.בחברתמצויהגיבור

חלוםהםהסיוטייםשהחזיונותאומרהוא
בפרקואילוקרובות,לעתיםאותוהפוקד

התחנה.הריסותמולבידהאוחזהואהחמישי
הרומן'שלהסיוםלהיותשנועדזה,בסיום

הרכבתתחנתופיוס:נחמהשלקורטוביש
גגהמעוקמות,הברזלמסילותההרוסה,
עלמבנהאותוכלהשבור'הזכוכית
האפלוליות,והמנהרותהארוכיםהרציפים

שלולהתאפסותולחרדתומקורשהיה
יוצאחורבות.גלוהיהתחתיוקרסהגיבור'
אתמסמלהתחנהשלשחורבנהאפוא,
המספרשלהינצלותואתהסיוט,שלחורבנו

בדן'אושלטראומהמאותהדמותובןשלאו
 .ילדוהואמאדםההומהבתחנהשאבדמאז
יוצריםאלהפרקיםששנילינראהזאת,םע

וחוסרהניכורשלהחוויהמעוצמתסטיה
לתארה.המחברהיטיבשכההקומוניקציה,

לבתשומתיתרכאןתוקדשזה,לאור
המהוות,הסיפור'שלהנוסחאותלשלוש
וצורנית.חווייתיתשלמותלכאורה,

לחוסרקומוניקטיביאמצעי
קומוניקציה

שארכמו Iבכללותושהסיפורספקאין
יחדאישית:מחוויהניזוןח'ראט,שלסיפוריו

שבוהרגשיהפיצולכילהדגישישזאתעם
ורבמיוחדביטויכאןמקבלהגיבורשרוי

הרכבתבתחנתהבחירהעצםמשמעות.

הארעיותאתמבליטהברכבתובנסיעה
הגדולה,התחנההגיבור.שלהזרותותחושת

שוממה,שהיאביןמבני·אדםהומהשהיאבין

צומתמעיןמעבר'מקוםהכולבסךהיא
וממנויםהמרבנוהריםשאליודרכים

לשהייה,מקוםזהאין .עברלכלמתפזרים
שבומקוםגםזהוליציבות.קבועה,לישיבה
אותוהמפעיליםנראיםבלתיכוחותשולטים
להישמעחייבשהאדםקבוע,סדרעל·פי
הואשרירותם.בפניזהותואתלבטללהם,

זהאיןהסופר,שללדידו
גיבורנראהכיצדחשוב

אלאהעולם,בעיניזה
כיצדובראשונה,בראש

בעיניוהעולםנראה
הואנראהוכיצדשלו

עצמובעיני

בלעדיו'כיבכרטיס,להצטיידלמשל'חייב,
בע~רה.קיוםלחילופיך'אוקיום,אינוקיומו

נראיתבתחנה,האדםשלהתגמדותולעומת
טראומטית,פחותברכבתהנסיעה

תחושהבגיבורמלבההיא Iואף·על·פי·כן
ואי·שייכות.זרותשלומחנק,סלידהשל

הישיבהלהמקבילההרכבת,שלהתנועה
מה·גםהסגור:הקרוןבתוךהתנועהחסרת

בעיקרהגיבור'אצלמורגשתזושתנועה
הבלתיוהטלטלהגליםהגלהמולתמתוך

ביןלבו'תשומתאתשמרתקהחלוןפוסקת.
שהואבין Iאותולפתוחניתןולאסגורשהוא
אמוריבש,מדבריאווירומחדירפתוח

מןהיחלצותשלהרגשהבולעוררלכאורה

אתמחמיררקהואלמעשה,אךההסגר'
הגיבוררואההראשונהבנוסחה .מצבו

בדווים,שלאוהליםעלובים,בתי·חומר
אושוממיםמרחביםומאובקים,שדופיםצעים

בנוסחהבאושים:ריחותהמדיפותביצות

דומים,מראותונשקפיםחוזריםהשלישית
היושבותשמנותנשיםשלמראהובתוכם

סירמתוךחופנייםמלואואוכלותתעלהליד
בנוסחהרקסלידה.מעוררתבצורההתבשיל
עללהתעכבהמחברמרבהלאהשביח

דרוךהיההגיבורכיהחיצוניים,המראות

יש(כאןארוסתו.עםהעתידהלפגישהציפיה
נעלמואלהמשמעותייםאלמנטיםכילהעיר
הנוספים).הפרקיםבשניכלילכמעט
לאוגםשםנושאאינוח'ראטשלגיבורו
איןהסופר'שללדידוחיצוני.תיאורמתואר

העולם,בעיניזהגיבורנראהכיצדחשובזה
העולםנראהכיצדובראשונה,בראשאלא

 .עצמובעיניהואנראהוכיצדשלובעיניו
והואסלידהומעורר:ז.עוהחיצוןהעולם
 1ונעולסגורכמעגלהגיבורבעינימצטייר

רוחשהואאףהנעולשלועולמוואילו
שלתיסכולומכאןטראומטיות.חוויות
מבדידותולהיחלץמצליחשאינוהגיבור
שאבדההטבעתהסביבה.עםקשרוליצור
ארוסתו:אתלפגושתקוותואתלאלשמה

לצאתרצונואתלאלשםשאבדהכרטיס
אלה"אוגדנים"ושניהתחנה,חומותמבין

בנוסחהסיוטיים.חזיונותבומעוררים

בלבונושאהואהסיפורשלהשלישית
האהובה,אחותושלארנונהנוסף,"ארנון"

עליהאותהאל Iהמגדלראשאלנמלטוהוא
יתוקחבאל :קריירידה,אחריהשאין

 1כןכיהנההחשכה.בתוךוההיעלמות

 1ממעגלמסתעףמעגלהקיום,שלהמעגליות

הקצהעדהקיוםציראתהלופתתספיראלה
בחלל!האובד
ייחודבעלתח'ראטשללשונו Iכאמור
עוצמהרבחווייתיממדמעניקהוהיאמשלה,
אתפותחהואכיצדנראההבהכולו.לסיפור
הראשונה:בנוסחתוהסיפור

הרכבתשלוהמונוטוניותהקצובותהטלטלות

לאהןהמתמשכות,בנקישותיהןנפשואתהלעיטו

בנחישותמתקדמותקצבן,אתמאיטרתלאנעצרות,

נרדםהואנתחים.נתחיםבווטורפותליאותוללא

מהנקישותאבריושבעוהתנומהובעלפוןמעט

קהותאושכרותבמיןשרויהיההללו.המתמידות

השועטותהעקשניותהחבטותמחמתחושים

בפניה.יעמודלאשדברבהחלטהקדימה

הפתיחה:קטעמנוסחכךהשביחבנוסחה

נפשו.אתהלעיטוהרכבתשלהמונוטוניותהנקישות

הגליםומיטלטל.הנוהםהזהבקרוןעתהנסגרהכול

באלהאלהנחבטיםהרכבתהמולתשלהמכאניים

בכוחונשלטשקולמשתנה,בלתיבקצבומתהפכים

נתקלתהמוצקיםהקולגושיהלמותהיגיון.חסר

אנשיםהגדושהקרוןהרכים.החולייםהסלעיםבגופי

אותולשותוהןהסבוכות,הברזלדפיקותביןסגור

בנהמתליאותללאאותווהודפותבבשרווננעצות
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קדימה.תמידושועטותהמתקטעותהחבטות

בכלזהיםכמעטהקטעיםששנירואיםאנו
מתוארתשאינההרכבתבתנועתהקשור

אלאגילויים,כמסעאובמרחב,כהתקדמות
אותנומההגיבורעלהמפילהמעיקהכהמולה
מכילזאת,עםבבשרו.וננעצתאותומועכת
אתהמחזקיםנוספיםאלמנטיםהשניהקטע

המולההגלגלים.המולתשלהאליםהאפקט
ואילומוצקים,קולכגושימתוארתזאת

דימוימקבליםנתקלתהיאשבהםהסלעים
 .רךחוליגוףשל

בא,הנסיעהתיאורהשלישיתבנוסחה
מנוסח:הואוכך Iבאיחור Iכאמור

בנקישותיהנפשיאתשובמלעיטההרכבת

היאהראשונה.בפעםכאילותמידוכמוהמונוטוניות,

שלה,המשתנהבקצבהאלים,הצהרייםבאורשועטת

שוקט.ושובעצורהבטלטלהומתנפץמתעצםאשר

ומחריש.כבושברטטומקרקשמתמלאמתעצם,הוא

המתחלפות,החבטותבעלתשלה,המתמשכתהמנוסה

מעצור.ללאבנחישותהרף,בלאבתוכימכה

מכילאךקודמיו'משנייותרמצומצםהקטע
עלהאומדדרךעלהמצביעחדשאלמנט
הרכבתתנועת .הגיבורשלהנפשימצבו
ידוע,הבלתיאלכהתקדמותמתוארתאינה
קורלאציההסופריוצרובכך'כמנוסה,אלא
הגיבורשללמנוסתוזאתמנוסהבין

מנוסהאותההמעיקים,מזכרונותיו

ובהתמזגותהמגדללראשבעליההמסתיימת
הלילה.חשכתעםהתוחלתחסרת
מעיןהואנוסחאותבשלושהניתןזהסיפור

ממדים.בשלושהאחתתמונהאוטריפטיכון'
כמעטהמראותחוויה,אותההיאהחוויה

משתנההראיהזוויתרקמראות,אותם

משמעותמקבליםאלהממדיםהשנים.לאורך
הסיפורשלהשלישיתהנוסחהכאשרמיוחדת

עללהעידהבאדברראשון'בגוףגשתמר
אדוארהגיבור.עםהמשתמעהמחברהזדהות

מחשיפהכמסתבר'נרתע,אינואל·ח'ראט
גיבורואלנתייחסאםועוד'זאתעצמית:

החשיפהכילומרניתןהרי Iדמותובןכאל
אתלכאורהיוצרתבסיפוריוהזאתהעצמית
לביןבינוהיחידהקומוניקטיביהקשר

דמותו'בןכמו.שהוא,קשר'אותוהסביבה,

יומיום.בחייליצורהסתם,מןיכול'אינו

חצעידיתחרמות

עינילנגדמציבהואאםח'ראטכשנשאל
השיבהואהכתיבה,בשעתהקוראאתרוחו

בשעתהקוראעלחושבלא"אניבשלילה.
דעתי'לפישהוא,"משום 1אמרהכתיבה,"

בההואלי'מחוצהאינוממני'שונהאינו
יהיהלא"האםהוסיף:ובהמשךאני,"בשעה
הקוראאחד?קוראהמוצאסופראותומאושר

סוף,ללאלהכפילושאפשרכוחהואהאחד
במליםגבולות",נטולתהנחההוא Iכלומר

הנחה,היותרלכלהואהקוראאםאחרות,
מעשהשהיאכשלעצמה,הכתיבההרי

קומוניקטיבי'ממדהמקבלסובייקטיבי
והיאאחרתלהנחההוכחהלהיותעלולה
הסופרהבריות.ביןהקומוניקציההיעדר

היענותמתוךפנימי'דחףמתוךכותב

ליצוררצוןמתוךגםואפשרהבעה,לצורך
ספק,כלבליח'ראט,גםכךקומוניקציה.

עלילהשבוניםהסופריםמסוגלאשהואאלא
מחברסיבתישקשראירועיםומתארים

מתנהלתאינהבסיפוריוהתנועהביניהם:
גושים-גושיםנמסרתאלאליניארי'באורח

הואהנצחי'הגיבורבמרכזןאשרחוויות,של
ח'ראטשלסיפוריואםואכן' .עצמוהמספר
עתבאותההריהםקומוניקציה,חוסרמביעים

לומשותףמצב Iתפיסתולפימשקפים,
בשניכישובלהעיריש(כאןכאחד.ולקורא
לביטויזוחוויהזוכהלאהנוספיםהפרקים

ברכבת,נסיעהאיןהרביעיבפרקכזה.עז

בקטעהנסיעהמתוארתהחמישיבפרקואילו
ידידתובחברתהגיבוראתרואיםובוקצר

בזרועו>.החבוקה

בנוסחההנמסרותהסופרשלהילדותחוויות
ראשון,בגוףהרכבת","תחנתשלהשלישית
שראשיתוהמעגלאתלמעשה,משלימות,

בנוסחהזאת,עםיחדהראשונה.בנוסחה

המהווהאחותו'דמותאתהסופרמעלהזאת
שהופיעההצעידיתלאשהנוסףוריאנט

ו"פצע"ברחובות"כמואחרים,בסיפורים

ממנומרפהלאשזכרהזו'אחותעלפתוח",
כותב:הואעשרהארבעבגילמותהמאז
ובעיניהמקורזלשערה ,עורושחומתרזהחיתה

 ,מאודצעידיתחיתהפשרה.אתאדעשלאעצבות
כיצדנזכרתיכאשרבכיתילאבינו.מאודדומה

ובמאמץ.באיפוקהביתאלפסעה

אתמתארהואפתוח""פצעבסיפור

"הפניםכך:והאהובההצעירההמשרתת

עמוקשחורגונןהעינייםחרוכים,שחומים

אושנפצעהזאתצעירהותוהה."שקטומבטן

תכליתדומהמסתורית,בצורההושפלה
באופיההןבחיצוניותה,הן Iלאחותודמיון

שהמדוברלהניח,וסבירלו'בנאמנותהוהן
שהיאוביןאמיתיתשהיאביןדמות,באותה

אחותלוחיתהאכןאםחשובלאבדויה.
חיתהאםחשובשלאכפיצעיר'בגילשמתה

אותנואהב:שאותהבביתו'משרתת

המייסרתארנוןשלתחושהאותהמעניינת
הותירהצעירהשלפגיעתה .חייוכלאותו

גםכךלעולם,יגלידשלאפתוחפצעבו
שלאוכאבצערבוידהרתהאחותשלמותה
הדמותאלהזיקהלעולם.ארוכהיעלו

זיקההיאהילדותמימיהזאתהרעננה
היא,להתממש:סיכוילהשאיןאמוציונלית

אתהמזיןוהניכורהאוגדןמקוראפוא,

לובשתכאשרזאתצעידיתדמותאבלנפשו.
רחובבקרןהיושבתעלובהאשהצורת

"ברחובות",בסיפורעוללהאתומיניקה
אךאשם,רגשיבומלבההיותרלכלהריהי

היאמזאתיתרהאהדה:בומעוררתלא
התוחלת.חסרניכורואתמחמירה

אלבסולמותמטפסהואכאשרהסיפור'בסוף
אללהגיעשרצונומודההואהמגדל'ראש

כותב:הואוכךהאבודה,אחותו

שרויהאבן'מדרגותעלמטפסאנינחושהבהחלטה

השמיםבסףתלויעצמיומוצאובכעס,בעליצות

אוכלשלאיודעאניהלילה.שרועפניהםשעלהאלה

אלעולהושאניעכשיו'לרדתשאי·אפשרלרדת,

העינייםאלהאלה,והזכיםהשחומיםהפנים

יוסיףאשרהזהוהיציבהעדיןהגוףאלהרושפות,

להפרידנייוכללאודברמותייוםעדעמילהיות

ממנו.
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אלהמגדל'ראשאלהזאתבמנוסה
וההצטנפותהאחותשלזכרהעםההתייחדות

המעגליהמסעאפוא,מגיע,הלילה,בחשכת
קצהאלהגיבור·המספרשלנפשובנבכי

הספיראלה!
מאבדמרשימה,כהבצורההמסתייםזה,מסע

הפרקיםבשנישלוהביטויעוצמתאת
אםוגםבודד:אינושובהגיבורהנוספים.

שלסיטואציהמתוארתהרביעיבפרק
ללאלרכבתלעלותנואשומאמץבדידות
חלום.היהזהשכלנאמרבסופוהריהצלחה,
המלאבקרוןיושבכשהגיבורהחמישי'בפרק

חבוקהלצידו'אהובתונמצאתנוסעים,
הסתיים"האםעצמו:אתשואלוהואבזרועו'

 ) ... (שביקשתי?אתמצאתיהאםהחיפוש?
האם ?מתמדתמבוכההיאהידיעההאם

 ?לדעתהיכולתחוסרהיאבידיעההאמת
אהבתי?מושאזאתכלוםלעצמו:אמרהוא
הענווה,השחורהיונתועליו'מתרפקתהיא

 ".שלוהסודיהפרח

התחנהבמראהצופהכשהואהפרק,ובסיום

הרענןגופהלצידו'עמדה"היאההרוסה,
חמימה,בשפה Iומלואועולםבעיניומגלם
ההישרדותרגוע,סיוםאכן,קול."בלא
אם .ביחדלהיותהפיוס,החורבן'בתוך
מסמלתהשחומההבחורהכי Iונאמרנוסיף
היאאףהמסמלתהאבודה,האחותדמותאת
היינוהסופר'שללידתומקום Iאל-צעיראת

 1המסראתלקבלאנועשוייםהריהמולדת,

בראשהסתייםלאהבלתי-נלאההחיפושכי
למרותוכימבוקשו'אתמצאאלאהמגדל'
מנצחים.החייםלו'הודותושמאהחורבן'
המייצגיםכאחדאל·חיראט,אדוארולסיכום.

בסיפורתהאקספרסיוניזםשלהמובהקים
משתיתשהואבכךמתייחדהערבית,

ויחיד'אחדצירסביביצירתואתבהתמדה

העורךהמוצהראוהמשתמעה"אני"שהוא

הסגוליערכההמסוכסך.עולמובתוךמסע
ניתנת,היאשבהבצורהטמוןיצירתושל

לההמעניקהלשוניתתבניתבאותהכלומר
זאתשתבניתעקארא .הביטויעוצמתאת

אובדהואשלרובהקורא,בפנימחסוםמהווה
ולרוחב,לאורךאותההחוציםהמבוכיםבין

מוליכיםולאחליפותומתפצליםהמצטלבים
דורשביצירתוזהאספקטאבלמקום.לשום
 •נפרד.דיון
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t התרנגול"כעין"צלול
בנאידרורפרץ

 ;)"באכב"(ג'עעלו : 1סדיאלאסעוד
אלשעביח/ביתאלנאסרחמכתבת

עמ' 163 ; 1992אילול;אלסדאקח;

אלאסדיסעודשלהשירידרכון . ·: השפההמיוחדת.שפתועלמבוסס = =
שפת- 2"אלעמיה"-המדוברת ••

והמאובקת,הישנההשפה ,הכפרובןהפלח
ואינםביום·יום,האנשיםמדבריםשבה

זה.זהלהביןכדילמילוןנזקקים
הכרמיםהשדות,חןאתהנושאתהשפהזו

גובהבהשאין ,אמיתיטבעשפתוהמסעים.

להתנא;תסרקקישוטיבהואיןהגבהה,לשם
אתמביעהשהיאמשוםבהם:ולהתחכם
התמונהועוצמתאצילית.בפשטותהדברים

 ,מבטוומחדותהמשוררמריכוזיונקתשבה
בתרכובותליצוקהמיוחדתומיכולתו
ראותמרחיקיומטעניםמליםמוסיקליות
ומלביםהמעורריםמטעניםומשמעות.

יחדלמצואוהרצוןהמצפוןאתהקוראבנפש
הכלולותוהאיכותהדקותאתהתענוגםע

נושאותמטבעןואלההחווייתית.באמת
ואיןראשוני.דברלכלמתמדתערגהבחובן
האדמהכמוהטבעייםהחייםבמתעלראשון

עליה.חיבעודואדם,שחווהוהחוויות
מתמי.דחידושמהווהכשלעצמהזופעולה

החיההשפהשללעולמההכניסהכי
להעבירשתוכלבאופןואילופה,והמדוברת

הכתיבהללשוןוהמבעהאישיהקולשפתאת
המשורר.שלהטכנייםמאמציועיקרהיא

היאכאשרשמחהתהיהזוששפה ,כלומר
האירועכאשרועצובהמשמחאירועמעבירה

הגווניםלאינספורבנוסףוזאתמעציב,
המיזוגאשרוהרגש,האינטלקטשלהאחרים
הדיבורילשירמאפשרביניהםהמושלם

 .חייצורכלכמוחופשילזרום
המשורר":ב"אלאומראותומוצאיםאנוכך

לינתת /יפיתמהאמרתיפרח/לי"נתת
רעיון;לינתת /יקרתמהאמרתי'מבט/
אמשיךעודכלאותך;אשכחלאאמרתי
עםיבולכשהפרח;ומחראיתך;להיפגש
ברעיון;והרעיוןהרעיון;ישארהמבט/

זכרונך",ביויונצחיונצח;

שלהמרכזיהמניעהואשהרעיון ,מכאןברור
שנועדהפיגוםהםהדבריםויתר ,המשורר

שהפיגוםובעוד .הבנייןבנייתאתלאפשר
הבנייןנשארהבניה,כתוםונעלםמוסר

ובו .הסופיוהתוצרהתכליתשהוא(השיר)
 .עצמוהרעיוןלתמידמתגלם
הביתהנהההתרחשותזירת ,משיריוברבים

 :·כך""כלבשירכמו ,עצמוהשדהאו
נוטרא'תףן;בשדהכאןנשארתי"כל·כך

ליחוטףהזיתףן;עצימתחתת'תתאנים/
עליתעריבוכשהשמש/בצהרי·יום/תנומה
דבקועפרמנעלי;לידיוהנהאתעוררדום/

כינראה :" ...הטיףןמרובדובצדדיבלחיי;
המרחבעםביחד ,עליונושאשהשדהמהכל

דיאלקטיומנוףמסגרתמהוויםאותוהמקיף
הנה .לשירהרעיוןגתבארילמשוררהמסייע

הנמצאהדוברעםיחדמוצאים,אנו

עציאת ,נוטרשהואהתאניםאתבשדה

אותוהשמש,משתרע,הואשתחתםהזית

בואואתהצהרייםאתהמבשרקוסמישעון

גלויתמעיןמצע.לושמהווהוהטיוןהערב,
הואהאדםבההקודש;מארץפסטורליתנוף

לעתו"מתעוררתנומה""חוטף"נוטר",
פנימיתבמוסיקהמעוטרתהתמונהערב",

 ,בשירהדוברשלדיבורומקצבהנובעת
 ,זומוסיקה .בעצמוהמשוררשזהיחלהבשיש

להיותהמתייצבהחרוזמצטלצלבקצותיה
אתלגדורהמתבקשתוכוללת,טבעיתגדר

הם.אחדוהטבעהאדםבהאשרהתמונה

ובסביבהבנוףכל·כךומושרשנטועבהיותו
 ,גידולווצמיחתומקוםשהיאהגלילית,

המקוםשלמראהוהשיריםשבמרביתנמצא
מרכיביוהמקום,עלישירותמצביע

העומדנכסמהוויםאלהותמידותכונותיו.
 .עצמואתלהביעהמבקשהדוברלרשות

משוררשלנוחותאימביעהואלעיתים,
זכהלאעדייןאךוייעודומקומואתהיודע
עצמובעינינתפסלכןבסביבתו;להכרה

שנעקרזיתלעץעצמומדמההואעצוב.כזר
במליםעירונית.בכיכרונשתלממקומו
עלהעירוניתהאורבניותשזרהכפיאחרות,
והמלאכותיתהרועשתותכולתההמולתה

שלהנעצבתזרותוכךהזית,לעץ
במקוםבומכיריםשאיןהדובר-המשורר

 ,כאןגם ,האחריםבשיריםוכמו •מושבו
 ,ובחיסכוןבניקיוןבכנות,מצטיינתהאמירה
מעלותיהאתאלאסדישללשירתוהמקנים

שירהמעמיד ,האיכותיוייחודההאסתטיות

הזדהות:המעוררלתלפיות,ובנוימסוגנן
זרות

מרגיש

המקוללתהזובתבל
עתיררגש

 ...נעצבתזרותשל
אותושעקרוזיתכזרות

תוואלשתולהטרשים,משדה
בעיגול
העיר.שבכיכר

אוהמיניאטורייםהשיריםשפעבצד

ארוכים,שיריםמצוייםבאורכם,הבינוניים

המשוררמצליחובכולםמאוד.וארוכים
כולםואלה .המיוחדדיבורוטוןעללשמור
והמוסיקלי.הסגנוניחותמואתנושאים
הארוכיםאלההקצרים,כבשיריםשלא

אלטווחוארוכתרחבההצצהמאפשרים
ההצצה ,השירונמשךשהולךוככל .המשורר
"דיר ,מולדתובערשלמשוטהופכת

ונופיהעמקיההרריה,עלוסביבתואלאסד",
 ,השירבמפתונרשמיםהזיכרוןמןהעולים
הנפרטיםגדוליםגעגועיםבנימתהשזור
משפחתיותשמחותומסורת,הווילפרטי
שכניםביקוריטיולים,שכנים,שלושמחות

ההופכיםוילדףתילדיםמשחקיוקרובים,
ואינם.שעברוחייםחוויותשללאודיסאה
אנחנועמנו;באחמדהיה;פעם"אמרתי:

ותענוג / ...היחפיםם;יהפלחילדי
אבנטובצדמקושטלראותו/

 /לימוןמואריסוףמקנהב"שבאבה"/
מתנשףבהגיעו ... /צפתשלשבתחומה
ויושביםמתקבצים/וחמדאנחנולמערה;

<עמ' " ...מתחממיםוככההאבנים/על
מנגןזה"חמד"בהמשךבןוכמו ,)-149 151

שיריםסוף>מקנידו·קני(חלילב"אשבאבה"
הואאותםמסוימיםבמקצביםמסורתיים

 ," 5"מענה ," 4"תקסים ," 3"שרוקימונה:

עליהםהמקצביםהםוהםוכר.' " 6מיג'נה
הדובר.עורג

וכמוחוזרמוטיבהיאהזהבספרהדמעה

רביםבמקריםועצב,געגועיםדמעתשהיא

לרגישותחיצוניוסימןשמחה,דמעתהיא
במראתנשזרתהיאכאשרואנושיות;

ואופטימית,ויטליתהיאשביסודההמשורר
בכידמעתמהווה Tהיא fלחייםומריעהזחוחה
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אסד'לאדוסע

ויחדבד·בבד.בהונשקפיםהמהוליםוצחוק
כנף:בעלישללהספרשלבחללומרחףעמה

הוגלה,יונק·דבש,עורב, ,דרורסנונית,
ונו',תרנגול
האדיר"מזגכדימוי:התרנגולמשמשופעמים
הואהשירגםוהתרנגול",כעיןצלול

וכאן " ...ידידהואיקרא;אם ... ""תרנגול",
בכפלמשמשת"סאה"הערביתהמלה

כמותהרבותמליםהיא,רקלאמשמעות.
מעולהשליטהעלומעידותבספרפזורות
לאהשורותאתלהטעיןיכולתועל ,בלשון

בהתנגנותגםאלאמירכית,במשמעותרק
עלהחזרהעל·ידיהמשקלואיזוןממשית
ואבןותוכנימוסיקלימפתחשהיאהמלה,

הףייסאה/ ן~"ובערבית:השיר.בהיכליסוד
סאה",

העופותלצד ,זוקטנהמלאיבספירת
בלוט, ,אלון ,גפןתות,העצים:גםמתייצבים

פירות:שלושפעונו':עוזררזית,חרוב,
וחגיגתועו.דתפוחענבים,אפרסק,תות,

הירוק, ,הכחול ,החכלילהצהוב,צבעים:
ומדויקיםחייםצבעיםכולם ,והאפורהשחור

כשםעצמם.לפרטיםהשייכים
בין·הערביים,הצהריים, ,הבוקר ,שהשחר

הזמניםחינםהלילוחצותהלילההערב,
הםשבהלסיטואציההשייכיםהמדויקים
בשמהאחתכלהעונות,גםוכךנשזרים:

הירחוכמובןמאפייניה.כלעלובמועדה,
קרטוןתפאורתולאאמיתיירחהוא

משופעהספרהיא.גםוהשמשמילולית,
וגיצים:ניצוצותוצללים,בצל ,ובחושךבאור
ענני"תראידוגמאות:ומעטבמקומו.והכול
<עמ' " ...הארץבגדיהםהכחולים/השמים

<עמ'כתפך"עלנשברהגפן"שדיג .) 57
להיפתחאות;ךלימדמי"שושנה ,) 131

יעוףהבוקרעלשהפרפר;כדימוקדם/
תפרושהשמשחבלי"על ,) 39(עמ' " ...לשם

"בארץ ,) 56-57<עמ'אותם"לייבשאותם/
 /נחשבת~לחגהשמשזריחתשמש/בהשאין

 ,) 69<עמ' " ...שמששלארץכאןואנחנו

ארץשמש,שלארץאנחנוויציב,נכוןאמת,
שלהבעיותבעייתעודוכלודמעות.נוף

לנו"ישהמשורר:אומרנפתרהלאקיומנו
חבלמהאךחדש;ובגדומגש;וכוסמרגש;
 ,) 69<עמ'חג"שלתכונהולאחג;לנושאין

בעמדתופה,הקייםהשפעאףשעללומרכמו
איןבארץהערבישלהבסיסיתהקיומית

חג.שלתכונהנעדרתוהיא ,שינוי
מזה.נעדרתאיננההפוליטיתהנגיעה ,ואכן

אינו ,מצפוןבעלמשורר ,אלאסדיוסערו
השקוליםשדבריוומשום •זועמדהמטשטש
להאמיןשלאקשהובמידה,באיפוקנאמרים

סל;נוסףהייתילאאני ,ענןהייתי"לולו:
שלעפרועלממסירולאשלג;מצניחולא

 /מספחתלילוקחהייתיבכלל;מישהו
אבן·סתם;עליושבהדרכיםשניובצומת

בידישדוכאהאדם;דמעתאתמנגבככה

לחבוש /תחבושותמגופיוקורעהאדם;
אנושיתברורה,עמדתו ,) 138<עמ'פצעים"

והסובלים.המדוכאיםעםומזדהה
איתיתופס

משם-איתיתפוס

ונתירנגלגליחדיו
המשיחוסאת

האריךבזהלהרחיפו
הפלדהחרבעםהזההרוצחאתלראות

רעדההארץשבגללה
המשיחוסאתלחתוךיוכלאיך

ימשיךובינךשביני

לושיתאנהלמרותלנסוק,
האדיר.הנחבכל

וההזדהות •עמוואצלעצמואצלקרובאדם
קשרימקרית.איננההזההשירמןהעולה
פלדה,בחרבלנתקאי·אפשרוקרבהזהות
אתאוהבהמשורר •אחראמצעיבשוםולא
אחיותיה,אלמצטרפתזוואהבה ,עמובני

האשה,הטבע,המוסיקה,השירה,אהבת

כלעצמה.האהבהואהבתהיופיהילדים,
השירכמארגמתרוננותהללוהאהבות
מניותיואתהמעלהחיוניות,לוומעניקות
אותוומצרפות ,מאודאישיכאוהבהפרסיות

לאאםשווה;לא"השמחהכיהכלל,למניית
לנו;ימתקואני"את ,) 44<עמ'יחדיו"נהיה
כשנצא ...שמולנו;הזההנוףלנו;ימתק
"ומחר ,) 26<עמ'הזיתיםבמסעיקצר;לטיול

נשאראםנוראלאישרור;כשהבוקר
געגועינואתיצרור;עפרההשינהישנים;

חוט ,וכך ,) 157<עמ'נאויר"עפושככה

ויוצרלשירמשירעוברהרעיוניהמשי
שצרוהדפים,ביןהמתפתחתתמטיתאחדות

אהבהותיאוריאהבההשופעהקולאתעליהם
כך:גםלומרואפשרויופי.
יפותפניך

יפותפנייך

כל·כךלתארןאהבתייפותפניך
שתאודיחוששניאבל
יצלחלא
הבנהבתארולישישיודעתואת
אותךרואהנשאגיאך

נשכח.יודעשאנידברכל

נבצעהיופיכינשכח.לאדברשוםאבל

חלקיבכלמנותמנותזרויוהואלחתיכות
ואחדות.בתואםבזהזההשזוריםהזה,הספר

ה"משפחה"תמונתמצטרפתזואחדותעל
מתפרפרים/הילדיםככההזה"בק;ךכאשר
 /משחקיםהםוככה /צפוריםכמו

להם;שקטשככהלהםכיףומתברברים;
והאש /מנפחת'אשתשהאמאלהםכיף

אותושהרסהשלהםואבא /פוצחתבגיצים
חדגרזןיגיעה;מכלושכחקםהיגיעה;

ביתך;רצפתעלחפצה;בנפשוככהנשא/
ואל ,) 81עמ'("משפחה"בנחת"עציםביתר
העציםמשרפתהנובעהזההאמיתיהחום

המשתמעהמסאפוריהחוםנוסףהאש,וליבוי
האבומדאגתת'אש','המנפחתהאםמדאגת

עצים,לבתרוקםועייפותודאגותיוכלהזונח
הדיוקןלתמונתחלקואתלתרוםכדי

השלווה.הפמיליארית,
השמחהשהחום,מעונייןאלאסדיוסערו

עליהםיעיבולאהפוגהללאימשיכווהאושר
העלול ,העתידימותולאגםמאומה,
 .מחר ,ישהומת ,להתרחש

מחר

-אמותכשאנימחר
לישתבכורוצהלא

והבחורותשהבחוריםרוצה

יתרחצו

ויסתרקו

ויתלבשו
ויתבשמו

-הנחוחבמיטב
יפתחבתפילהכשהמואזיןובצהריים

יבואו

לי.רקוישירו

יכולבהם,ושמחהחייםאתשמעריךמירק
ולבאיםלצאצאיוהשמחהבהמשךלרצות
 •אחריו

 711התפוזחצאיב'ש'ניוישדרמחמודהמשורר

כותבהשני),הלקטמתוךהרביעית(ב~גרת
מדועאותי:שאלו .. ,"אלקאסם:סמיהלחברו
איזהלמות.הולךאניכיעניתי:כותב?אתה
 "?פיוטיותללאלחייםישערך

ההכרחמןכותבהמשורראחרות,ובמלים
אמיתייםמשורריםשהריהזה.האבסולוטי

גםמצאתיוכךהאבדון.אתמנצחתשירתם

האחרונה"השינההספר:אתהחותםבשיר

עפושככהגעגועינואתיצרור;עפרה

בחלוףשאבדוחלומותינו;ואתנאויר;
הואכיהשינה,עפרהואהשירוגםהשנים",

 .יאבדשלאולחלוםלחייםתמידיגעגוע
כעין"צלולאלאסדיסעודשלהשיריוחלומו

 •התרנגול",

~

 ls ~וי
~ 

אלאסד.בדיר 1938בשנתנולדאלאסדיסעודן,
לפעילותובנוסףהשלישי.ספרוהנו"עאלוג'ע"
ספריםלוישהערבית,בעיתונותהמתמשכת

בדפוס.נוספים

המדוברת.הערביתהשפה"אלעמיה": , 2
עממית.שירהשלסוג"שרוקי": . 3
מנוגנת.בשירהאילתור"תקסים": . 4
משקל.ללאחרוזהשירה"מענה": . 5
מוואלים.הכוללעממיזמרשלסוג"מיג'נה": . 6

חברתיות.בנסיבותכללבדרךנאמר
ביןמכתב'םקובץ : Hהתפוזחצאישני"בין , 7

לאוריצאאלקאסם.וסמיהדרוישמחמוד
 ,"מפרש"בהוצאתבעברית
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ספריםשלושההפיקסעידדוארו .......
הפוריותהאחרונות.**וחציבשנה ....;-, דחףעלמלמדתהזוהמדהימה ....-----

החלבההמשימהאתלהשליםנדלהבלתי
מבין"אוריינטליזם",***כתיבתעםהחל

"תרבותלאחרונה,שכתבהספרים
עצמוסעידידיעלמוצגואימפריאליזם"

בעזרת ,""אוריינטליזםשלהשניכחלק
הקודםבספרוהשתמשבהמתודולוגיהאותה
שביןבזיקההדיוןאתסעידמרחיב

להתפשטותהמערביתהתרבותהתפתחות
האירופיות.האימפריותשלהטריטוריאלית

בספרהגיאוגרפיתהיריעהאתמותחסעיד

כל-כולוהשלישיהעולםאתומכסהזה
האימפריאליזםהשפעתתחתשנפלוהאזורים
לאוחודר--20וה-19הבמאותהמערבי

שלהתרבותיעולמםאלרק
עשהבר.שככפי-הקולוניאליסטים
בנבכימחטטגםאלא-ב"אוריינטליזם"

הקולוניאליזם.קורבנותשלנפשם
סעיד'שלהמונומנטליותבעבודותיוכרגיל

"תרבותבכך.מסתפקהואאין

הקולעתבשפתומבקש,גםואימפריאליזם"
מאפייניואתלשרטטסעיד'שלוהמסוגננת

בצפוןהיוםהמובילהאקדמיהתחוםשל
בןאותוהתרבות.לימודי-אמריקה
נדמה,כךשעתיד'דיסציפלינריכלאיים
התחומיתהחלוקהאתהכרבליעדלטשטש

בין-תחומיים.לימודמרכזיוליצורהאקדמית
מדעאתמנחההזההבין·תחומיההיגיון

לתתי-תחומיםהחלוקהבימינו.הגיאוגרפיה
המציאותביןקשרשכלכך-בגיאוגרפיה

-כיפתהתחתנכללהאנושיתלזוהדוממת
עידןשלבואולמבשרהזההתחוםאתהפכה
לתחוםמחוץשהואצירוףהיוםלךאיןחדש.

גיאוגרפיהלרבותהגיאוגרפים,שלעיסוקם
תרבותית.

לשמשלפיכךיכולואימפריאליזם""תרבות
גרפיהגיאולאותרבותללימודייסודספר

כשיחהןמופיעהכאןתרבותתרבותית.

החלוקה-גרפייםגיאוגבולותהחוצה
החלוקהאתתואמתאינההגיאו·פוליטית

היסטוריכנראטיבוהןהגיאו·תרבותית,

מאהשלהקונוונציונליהתיחוםעלהמערער
ומאה ) 19ה·(המאהקולוניאליסטית
סעידבעיני .) 20ה·(המאהרה-קולוניאלית

היום:בהםשמשתמשיםהחדשיםהמונחים

במקוםדרום,מולמערב,במקוםצפון'
לישויותאחריםשמותרקהםמזרח,

אחתבאף , 19ה·המאהשלהגיאו·תרבותיות
עלמקובלתלאהזוהחלוקההמאותמשתי
(המזרח),והדרום(המערב>הצפוןסעיד:

אימפריאלית:תרבותלאותהשותפים
גםכולנובחיילשלוטשממשיכהתרבות
במאהכמוהקולוניאליזם.קץלאחר

התרבותעשרים,במאהגםכךהתשע·עשרה

אותההיאהנשלטשלוהתרבותהשולטשל
חדשה,בשפהומיוצגתעטופההיאתרבות.

אצלוגם(הצפון>השולטיםאצלגם

שנותתרבות

במשנתהאלפיים
סעירארוארר

פפחאילן

 kfl-ואימפריאליזם"תרבותבעקבותדיון

המשךהיאבמהותהאך(הדרום>,הנשלטים
שלהאימפריאליסטיתהמציאותשלישיר
התשע·עשרה.המאה

אתלהגדירמבליבתרבותלעסוקניתןלא
שולטיםתיאוריםשניהזה.המופשטהמונח
הראשון : ) culture (תרבותלהגדירבניסיון
שאינואנושיעיסוקכלכמכילהמציגה

כרמתוהשניגרידאוכלכלהפוליטיקה
נתונה.חברהכלשלביותרהנעלההביטוי

ביןקושרסעידואימפריאליזם"'חרבותב
התרבותמוצריהפירושים.שני

התפתחותהאחרעוקבשהואהאימפריאלית
בעיקרהםהעשריםהמאהלסוףעדוגלגוליה
טקסיםפולקלור'ושםפה-ו~ירהספרות

פריטיהאתבוחרהואומתוכם-ותקשורת

לבחירתהמידהקנהיים.הקאנונומייצגיה
אניניידיעלכמופתהעמדתההואהיצירה
והספרותהחינוךואנשיתקופתהשלהטעם
המופתיצירותזה,בספר .זומאהשל

הסימביוטיהקשרלהוכחתכטקסטמשמשות
שיאיהלביןהאימפריאליסטיתהמציאותבין
אמריקאית.והצפוןהאירופיתהתרבותשל

אירופיותמופתיצירותשלניתוח
"תרבותכללאורךמופיעואמריקאיות

שלאנטיחבולטתושםפה .ואימפריאליזם"
'וזףגשליועבודותאתלהבליטלצורך

פנהבטרםסעידשלמחקרונושאקונראד'
כיטועןסעיד .התיכוןבמזרחלהתמחות

אואירופיבהקשרתמידנזתחואלויצירות
מביטויהכחלקלאאךצר'אמריקאיצפון
יצירותאימפריאליסטית.תרבותשל

כלפימפלהמסרהכילואשרריאליסטיות
התייחסוכאשרגםמערבי'שאינומיכל

כאשרוגםהשוניםהאימפריותלמחוזות
המחקרכיטועןסעידמהם.התעלמו
שלהכללתםשאימכך'התעלםהספרותי

יצירהבתוךהתקופהבניקבוצהשלאואדם
כמומידהבאותהמשמעותית,היאמסוימת

ספרותביקורתעלביקורתהיאזוהכללתם.
צרפתייםבריטיים,טקסטיםשניתחה

שלהחשובלהקשרמחוץואמריקאיים
גםשבטוחוסךאינוסעידהאימפריאליזם.

היוםאפילושנתפסיםמבקריםמאותם
לשפה,התייחסואמנםאלהכרדיקלים.

ברומניםהאימפריאליולקודלמינוח
הםאךן' 9ה·המאהשלהריאליסטיים

ל"אחר"ההתייחסותבתיאוררקהסתפקו
המשמעותאתניתחוולאאירופיהלא

שליותרהרחבהוהתרבותיתהפוליטית
החסר.אתלמלאבאסעידאלו.התייחסויות

השוואהבעזרתזאתעושההואהשאר'בין

למציאותהגיאו·תרבותיתההתייחסותבין
לביןאלוביצירותהאימפריאלית

נחותיםחברתייםלמעמדותההתייחסות
חפציםהםואפריקאיםהודיםהאם.בארצות

כמווממש-לאותוהסיפורבמתעל
מרתפימתוךהצציםהלא·נראיםהמשרתים
ותושביהןהקולוניותהאםבארצותהאחוזות

שם,הםהמרכזית:לעלילהתפאורההם-
השולייםהםפריפריאלי.בקיוםרקאך

אזורהםסוררים,בניםנשלחיםאליהם
נחציםשבולמציאות,פנטזיהביןהדמדומים

ניתנתבההזירהוהם Iהמיניחטאנוגבולות
בעליונותושובשובלהיווכחהאפשרות

הלבן.האדם
המאהשלהללוהמפואריםהטקסטיםכןאם

כלשהדחיקהבתרבותנוצרוהתשע·עשרה
אףוחלקםאחרת,לתרבותשהשתייךמי

מוחלטתלהתעלמותתרבותימסדשימש
שלנובלותוכךהאימפריאליזם.מקורננות

~~רהספרותיצירותרקאינן-19ההמאה

זוביקורתכותב .היסטוריחומרגםאלא
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סעידאדוארד

מצאשסעיומהאתלמצואבמיוחדהתקשה
התשעהמאהשלהריאליסטייםברומנים
שלהתייחסותומפליאהבמיוחדעשרה.
דוגמהשמהווהכמיאוסטין'ייןגלסעיד

אךלאימפריה,ספרותשביןלקשרבולטת
קריאהלקרואבצורךמשכנעבהחלטסעיד

כהעדשנקראהמישלספריהאתנוספת
וזה ,בכללהאדםטבעשלעיןחדתכמנתחת
אתעזבהשלאלמרותבפרט,האנגלי
זאת,לעומתדיקנס,צ'רלס .הכפרימשכנה

 ,סעידשלהדרכתובעזרתלפתע,נקראאכן
המרודיםלענייםההתייחסותשבוכטקסט

עלהחריפההביקורתאולונדוןשל
התעלמותמכסההליברליתהתועלתנות
ואשרהבריטיתהשיטהשלאחריםמקורננות

 .עירומענייעשוקיםאוגלמודיםפחותאינם
עלכל·כךהאהובים ,הללוהטקסטיםפירוק
וניתוחםהאירופיהתרבותיבהקשרםסעיד

תהליךהואוכיבוש,דיכוישלכטקסטים
לספרותהוקדשושחייולמיכואב

קולאתסעידמזכירבכךהאנגלוסכסית.
האמנותיצירותכלפיביחסושהתלבטמרקס

בהןראהמרקס •הקלסיהעולםשלהגדולות
ותוצרמנוונתחברהשלבולטיםסממנים
זאתעםויחדהעמלים,המונישלדיכויים

גםוכך ,הנצחיהאמנותיערכםאתהבין

אתמבתרהואכאשרבקולנאנקהואסעיד.
מתוכוודולהכל·כךעליוהאהובקונראד

אתשללאשרההיסטוריהנראטיבאת
התעלםכללובדרךאירופיהלאה"אחר"

כאשרבמיוחדבוטהההתעלמות •ממנו
ב("בלבאפריקה 'מתרחשתהעלילה

 ,)"םי'ג('לורדהרחוקבמזרחאוהמאפליה")
שלהמופתביצירותקונראדשלההכללה
מיצירותההתעלמותלעומתהקודמתהמאה
אצלתהיותלעורריכולהאחרותמופת
צורךהיהלאהאם •סעידשלהקורא

אתלהוכיחכדינוספותרבותביצירות
לאחרגםאימפריאליתתרבותשלהמשכה

 ?ן 9ה·המאהשלהגדולותהאימפריותמות

סלקטיביתבחירהלהצדיקניתן
במקרהבודדותיצירותשלוסובייקטיבית

התרבותלחקרהמודלשלטיבוזהכיזה,
תשובותמספקשלאמודלהציע:שסעיו

נוסףלמחקרמגרהאםכידפיניטיביות
יצירותעםהשוואותלערוךרצוןומעורר
היצירותאתבחרכימעידסעידאחרות.

הקאנוניותמידתפיועלאסתטיתבחירה
יינתמעבההטענהמשתמעתומכאן .שלהן

לבעלותשנחשבותשהיצירותוהגורפת,
ביותרהגבוהותהספרותיותהאיכויות

הצרפתיתהבריטית,-תרבויותבשלוש
המובהקותהמשקפותהן-והאמריקאית

ההיסטוריהנראטיבשלביותר
 .האימפריאליסטי

קונראדאת-אחדהכללמןיוצארקיש
בלבהזובקטגוריהלהכליללסעידקשה
הביקורתגבולשלהסמןבעיניוהואשלם.

גבולות :-19הבמאההאפשריתהעצמית
מקומםכה 20ה·המאהבסוףשרידתםשעצם

אתמבקריםקונראדשלגיבוריוסעיד.את
ביקורתםאךהאימפריאליזם,שלהשחיתות

לתקןיוכלוטובים""מערבייםרקכימניחה
 ,וכךמקומיים,גיבוריםולאהמעוות,את
"נעדר"הסרטשלגיבורובמקרהכמו

> M i s s i n g <, היאהבסיסיתההנחה
ויכוללהועיליכוליכול:כלהואשהמערב

המפואריםהטקסטים

חמאהשל
נוצרוחתשע·עשרח

כלשהדחיקהבתרבות
לתרבותשהשתיירמי

אחרת

חסריפיוניםהםהמקומייםואילולהזיק,
ראויההיסטוריהוללאמשלהםתרבות
לאזכור.
ביטוייםשלקטגוריותשלושלפנינולמעשה,

הספרותייםבטקסטיםיאליסטייםבקולו
ותחילתהתשע·עשרההמאהשלהאסתטיים

נמצאהראשונהבקטגוריההעשרים.המאה

המסראתהמשדרתוישירהבוטההתבטאות

עולםלבנותהבאהנוצריהלבןהאדםשל
שלהפרימיטיביהעולםחורבותעלחדש

שכזהריאליסטירומןשלהאב·טיפוסהפרא.
 .דפודניאלשלוזוקררובינזוןהוא

ג'ייןכגוןסופריםנמצאחשביהבקטגוריה

בהוויהישירותעסקושלא ,אוסטין
העולםבתוךכתבואךהאימפריאלית,

שאופיינייםוזמןמרחבתפיסותשלהמיוחד
הרומןהואלכךדוגמהאימפריאלית.לאומה

שלאזכוריםשמכיל ,"פרק"מנספילד
הכלכליתלהתרחבותומתייחסאנטיגואה

שלקיומםאתמזכיראינואךהאימפריהשל
תושבישלושאיפותתרבותחיים,

מעבירעלםשמתריאליסטירומןהאימפריה.
ושולל.שמתנשאמרומןחזקפחותלאמסר

יותרסעידאתשמעניינתהקבוצהולבסוף,
סטרפורקיפלינג, ,קאמיאתהכוללת ,מכל

העולםאתלבקרניסואלהוקונראד.
לפגועהעזולאאךהאימפריאליסטי

והתרבותיותותרי.ההיסטובתפיסות

במונחיםהאימפריאליזם.שלהבסיסיות
כאלה :עכשיו""שלוםהםישראליים
משחיתשהואמשוםהכיבושמןשחרדים

חפיםגיםהודשבשמומשוםולאאותם
תושבים.עוקריםאובתיםמפוצציםמפשע,

אותנולוקחסעידמתודולוגיתמבחינה
אופנים.בשלושהטקסטיםקריאתשללקורס

כקאנוןנקראותהללוהספרותיותהיצירות
המערבית.היצירהפאר ,רגילספרותי
הנשלטים,שלבעיניהםנקראיםהםאחר·כך

עצמוסעידוהתקוממות.רוגזחרדה,מתוך

ה"לימבו":קריאת-שלישיתלקריאהמזמין
לאשייךאינואך ,בצפוןשחיהדרוםאיש
נחבאהומי ,רושדיסלמןכמולשם,ולאלפה

ואחרים.

היצירהפארשלהזוהמיוחדתהקריאה
זוובמיוחדהאירופית,הספרותית

בסופהגםנדירמצרךהיאהאנגלוסכסית,
השיחכיטועןסעידהעשרים.המאהשל

עידןקץעםשהתפתחוהתרבותיהספרותי

 ,הפוסט·קולוניאליהשיחהאימפריאליזם,
המורשתבהשפעתומבוטאהגויעדיין

המתרס.שלצדיובשניהאימפריאליסטית
(המערבהצפוןשלהניאו·קולוניאליזם

<הקולוניותהדרוםשלוהלאומנותלשעבר)
הבסיסיותההנחותבעזרתשולטיםלשעבר)

בצפון ,-19ההמאהשלהאימפריאליזםשל
התחזקההיאולמעשההגישה,עדייןתקפה
רקישכיהמועצות,בריתנפילתלאחר
השארושכלהמערבית,-אחתתרבות
להפוךכיצדהרגליים,ודרךלאט,לומדים

נכונותקיימתבדרוםואילולמערביים:
האליטותשלהמערביהמשחקאתלשחק

אמונהאימוץעל·ידיאוהתרפסותעל·ידי
הואאםרקשובישגשגהדרוםכיעיוורת

על·ידיוזאת ,שלועליונותואתיוכיח
המערכותמתוכו.המערבהשפעתעקירת

 ,בעיקרהספרותייםבביטוייהןהתרבותיות,
לבנותועוזרותהזההשיחאתמחזקות

לחוליהמזור .לושיתאיםהיסטוריאטיבנר
קריאתשלישית,קריאהאותההואהזה

שמכירשיחלבנותמבקשסעידה"לימבו",
אתומשדרהתרבויותשתישביןבסימביוזה

משותפת.אחתתרבותשלקיומהדבר
בצפוןתתחלףודרוםצפוןשלהגיאוגרפיה

"מוצפן",ודרום"מודדם"

הערכיבשוויוןגםמכירשכזהמשולבשיח
שתישלוהטובהרועסולםשביןהמוחלט

כנגדעיראקשלהתוקפנותהתרבויות.
ארצותשלהתוקפנותמןשונהאינהכרוית
מונעותהפעולותשתיעיראק.כנגדהברית

המוסווההיסטוריאנכרוניזםידיעל
לאומיים,אינטרסיםכגוןבמונחים
ובכלמוסרית,עליונותשלאוגלובאליים
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אצלזוכההבריתארצותכידומהזאת,
צידוקאיןבעיניו' .יותרחריףגינוילסעיד

הסבר'ישאךהאמריקאיתלתוקפנות
לצמיחתמסוימת,הבנהבתוכושחבויה

משוםוכך'השלישי.העולםשלהדספוטיזם
משחקפריהיאהעיראקיתשהעריצות

האמריקאיהעוולהריאמריקאי'אימפריאלי
טובלעולםמסלולמתווהסעידולכןכפול.
ורקהמערבי'העוולבהבנתשראשיתויותר
עושי-תוצאותיושלבדיקהשניכצעד

לאקדמאי'השלישי.העולםשלהעוולות
דרךהיאמציעשסעיוהדרך

ומפרקתשונהקריאה-הדה-קונסטרוקציה

תרבותשלהספרותייםהטקסטיםאת
אתראשונה,לרובוקריאה,השולט,

הנשלט.הצדשלהספרותייםהטקסטים
פנון"פרנץעםיחדאוסטיןג'יןאת"קראו

-אחתכיחידהזמניתבופירושויחד'-
 .קוראיואתסעידמנחה

מקרביצאההטקסטיםעלהתיגרקריאת
נמצאועצמוסעידשכמווהוגים,סופרים

פרנץהואשבהםוהבולטהעולמותבשני
'חרבותשלהשניבחלקומופיע,פנוןפנון.

אחריםדובריםשללצידם ,"ואימפריאליזם
במציאותהמדוכאיםעמדתשלבולטים

והנוכחית.הקודמתהמאהשלהאימפריאלית
הגיאוגרפיהאתשפרצהקבוצהזו

אתומצאההאימפריאליזםשלהתרבותית
קראהבדרום,הצפוןואתבצפוןהדרום

עליונותשלהתרבותיותההנחותעלתיגר
היאהכול'ומעלמשנתה,עלאחתתרבות
פתחויצירתהמצבלשינויהדחףאתנתנה
יותר.צודקלעולםתקווהשל
הגיאוגרפיהאתסעידמשרטטוכך

הדה-קולוניזציה:תהליךשלהתרבותית
חלוציותספרותיותעבודותהופיעובראשית

השכחהמןהנכבשהצדאiרגאלואשר
כיהתבררהופעתן'לאחרהקולקטיבית.

גםכמוהאימפריאליזםשלהיסטוריה
בכלכידו-צדדי'ענייןהיאתרבותו'
לשליטסימביוטי'משותף,רובדישתרבות
שונה,ונוףזראקליםשלורובדולנשלט

ארצותשלובנוףבאקליםשמוטמעים
אלהדרוםמןהמסיביתההגירהעםהמוצא.
התרבותשלנוספתחוליהנוצרההצפון

סיוםלמרותשעדיין'המשותפת,
נשלט,אחדצדמותירההדה-קולוניזציה,

ומנצל.שולטאחדוצדומושפלמדוכא
רךסעיד ,""אוריינטליזםלספרובניגוד
בהקשריםהזוהמציאותכלפיביחסוביותר
להשתחררהיכולתחוסר ,-19ההמאהשל
שלוהמתנכריםהמתנשאיםהדימוייםמן

חיבורונושאהוא-20הבמאהן-9ההמאה

הופיעוכברהללוהתיאוריםמןחלקהזה.
כיאם " Covering Islam "בספרובפרוטרוט

ב'חרבותהתקשורת.היההמחקרנושאשם

ופרקו'בורדייהבהשפעת ,"ואימפריאליזם
תרבותיתשליטהמערכתשלהואהתיאור

שלהאנכרוניסטייםהמסריםאתשמשדרת

 •-20ההמאהשלבאמצעים-19ההמאה

סעידמכירודומיו'פרקואלבפנייתו
מעגלאתשפרצואלהשלהייחודיתבתרומה
שהציבומיושללפניו'ה"אחר"הדחקת
גבילמוצקותכהשנראולהנחותאתגר
והנאורותהמוסריתהקדמהמהות

ההתייחסותהעשרים.במאההתרבותית

אואירופיללאמחקריותפרדיגמותבאותן
אינהאךסעידאתמעודדתאמריקאיללא

 .אותומעודדתהאקדמיה .אותומספקת

לבנותמבקשסעיר
שמכירשיח

שתישביןבסימביוזה

אתומשרדחתרנויות

תרבותשלקיומהרבד
משותפתאחת

המזרחחקרבתחוםההתפתחויותבמיוחד

האמריקאיתהאקדמיההשתחררותהתיכון.

הערבי""המוחעלהמונוליטיתהתפיסהמן
ו"שפתופטאי>רפאלשלספרו(כשם

(כטענתוהאיסלאם"שלהפוליטיתהאלימה
פיצויסעידעבורמהווהלואיס>בדבררשל
דור .וכישלוןדחיקהשלרבותשניםעל

המזרחחקר<אגודת MESAחברישלחדש
שיחאימץרקלאהברית>בארצותהתיכון
ההיסטורילנראטיבאופוזיציוניאקדמי

בספרותקףכהשסעיוי'המזרחנ

רבהאהדהגילהגםאלא"אוריינטליזם",
לגביגםנכוניםוהדבריםהפלסטיני'לעניין

BRISMES התיכוןהמזרחחוקרי<אגודת

ב"תרבותמפרטלאסעידבבריטניה),
אזוריםבחקרקורהמהואימפריאליזם"

כלליבאופןכיאומררקבדרום,אחרים
אפריקה,בחקרמסתמניםדומיםכיוונים

אינוהואזאת,עםיחדאמריקה.ודרוםאסיה

הפוליטיות,במערכותדומיםשינוייםמאתר
אינםעדייןהאקדמייםשהשינוייםמפניאולי
ההגמונית,התרבותיתלמערכתרציניאתגר
מוריסון.טונישלספריהלאוגם

להתרחשיכולששםלמקוםרומזסעיד
האפשריתההשפעהעלמעירהוא .השינוי

וארצותאירופהתוךאלההגירהגלישל
חמישההבריתבארצותחיים(כיוםהברית

שני'דורשלמציאותומוסלמים!),מיליון
מןשבאוקבוצותשלורביעישלישי

אחרלאומישיחיצירתמחייבתה"דרום"
אלהעלנוספיםהיסטורייםונראטיבים

לאניצבהלבןהאדםשלהנראטיבהקיימים.
אלאהדה-קולוניזציה,הצלחתמולרק

בעידן"לא-לבנים"אזרחיםמולבעיקר
גהנעוחלקשתובעיםפוסט-אפרטהייד'

מקוםמבקשיםוגםוהתחוקתיתהכלכלית
ועלההשתייכותעלבדיוןבאמצעטוב

מדינהבכלהאזרחיתהחברהגבולות
 " Nations are Naח ations "בעולם.
המספריםוכאשרידוע,מאמרסעידמצטט

ומשתנותהסיפוריםמשתניםמשתנים,

האומות.

השינוייםמעידןלמדירחוקיםאנוסעידלפי
כלכלייםאינטרסיםבצפון'אובמערב,הזה.

השיחאתמותיריםופוליטיים
על ,הניאו-קולוניאליסטיאו ,הקולוניאליסטי

השליטהלהמשךהקיצוניותוהתגובות ,כנו
הפונדמנטליזםבדמותבדרום,המערבית

משמשותהלאומית,הקנאותאוהדתי
הזה.השיחשלחייולהארכתהצדקה

בערכוהכרהמונעיםוגזענותהתנשאות

שלהמשותףההיסטוריהניסיוןשלהחיובי
הצפון'אנשיבקרבשנשלטומיששלטמי

זה,משפילליחסבתגובהבדרום,ואילו
היסטורי'סיפורהמצאתכימאמיניםרבים

נוצרהלאכישיוכיח ,לאומיאודתי
היאהקולוניאליזם,בתקופתסימביוזה
מןמלאהלעצמאותהערובה

העשרים.המאהשלהניאו-קולוניאליזם
השלישיבעולםלסימביוזהההתכחשות

שיב;ת. ," RETURNS "סעידבפימכונה

מולדתיתאואתניתלייחודיותכמיההזוהי
וכךהמערבי.התרבותיהניאו-קולוניאליזם

רבות,מנינוספת,זוויתלנומספקסעיד
הבלתיואופיההאיסלאמיתהקנאותלתופעת
לשניהשלישי.בעולםהלאומיותשלמתפשר
שלצדיושני"אתםסעיד:אומרהצדדים

בשיחדובריםשניכםמטבע.אותו

לאותהשייכיםושניכםביאר-קולוניאלי
(וכאןמשכיחים,שאתםהקולותהיסטוריה.

המערבי>התרבותיהחותםלשומריהואפונה
'שיבות'אותןבצורתאליכם"שבים

ביןשם,היושתמידקולותאלהקנאיות",
בזימבאבווההארמוןבהמולתמדובראם

החייליםבשאוןאוהפרה-קולוניאלית
שעלהברחשאובהודוהמוגרליםבמצודות

הפכוהם •וקהירבגדדשלה"מדרסות"מן
אתדורשיםהםוהיוםלעבדיםמאדונים

וכלובעתיד.בהווהבהיסטוריה,חלקם
שלבאבולוציהשמדוברכךעל-הסבר

שהובילההיאהמתפתחתזווכיתרבויות,
גלנוארנסטשמציעזהכמוהשאר'את

משוםיספקם,לא-סעידעלבביקורתו
ואפילומערבייםטכנולוגייםשהשגים
אתעוקרותלאהמערבשלצבאיתעליונות
תרבויותשלהשווהבמעמדלהכרההרצון

עצמןלקידוםבתרומתןובמיוחדהמזרח,
חפץגלנוכולה.האנושיתהתרבותולקידום
עללשלוטהצליחהאחתתרבותמדועלדעת

שלבמכניקהמתענייןסעידאחרת,
שליטהשלאבולוציהאיןבעיניוהשליטה.

והשליטהיסטוריתמטוטלתישית.כרתתר
מכך'יתרה •מחרשלהנשלטהואהיוםשל
העברמןהנשלטשלקולוחילוץצעם

הבטיובכלהשולטשלהקודופיענוח
הםגםמאפשריםוהחברתייםהתרבותיים

וכיצדמדוע , " genesis "-הלשאלתלהגיע
כילהניחמבליוזאתהתחיל'זהכל

פניעלמוסריתעליונותאחתלתרבות

 47בעמ'המשב
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רפואחרי

ואחרירמציה

רמב"ןרמב"ם

רמח"ל

ורמבראנדט

בשפלהעיר

עירהפנימית

הכבישעל

בזולמוכרת

מעזהבדים

ותחתונים

ותבלינים

במאהנוסדה

עלהשמינית

מוסלמיםידי

ירשיהודים

הצלבניםהעשירית.מהמאהבהבים

הגדולההיתה-14הבמאהוהשומרונים.היהודיםכלאתממנהגירשו
יהודיהעזבוההמוסלמיתבתקופהמגדולתההעירירדהישראל.בארץביותר

ועוליםהעצמאותמלחמתלאחרעזבוהמערבייהורביםהעצמאותמלחמתעד
ואמאומשפחתושלישלמהודודשליוסבתאשליסבאגםאותה.ישבוחדשים

אסוריםביתסוגרכולםועלאחריםובאוהבולגריםאותהנטשוואחר-כךשלי
ועשריםשניםואלףסוףלוואיןהתחלהלושישחציראואבושמןמואזין
 .לדברשתתחילוגלהלחחיכיתיהמתבגרלנוערבבריטניקהשורותוחמש
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גישיםחדבמקומותגעתל
זוהראוריאל

"אלמתיאטרוןעוורפואר
ויוליח""רומיאובמאיקסבה";
בערבית

עצמךאתרואהאתהבתיאטרון,

בכרי,מוחמרכמופוליטי,כשליח
למשל?

עצמםרואיםהפלסטיניםהאמניםרוב
אתלמייןמנסיםאנואםפוליטיים.כשליחים
שלקטגוריהלפילמייןאפשרהאמנים,
שמחפשתקבוצהמעורבות.איאומעורבות

בספרות:המתקדםאלמבטמתוךזהות,
אחדוכלורחבהפתוחהיותרהיוםהתרבות

אתלסגורולאורחבפתוחלהיותצריך
שליחותישלישגםמרגישאניעצמו.

להראותאלא ,פוליטיכאמןרקלאפוליטית,
אנשים ,חזוןעםאמניםישלנושגםלאנשים
מיוחדת.וראיהניסיוןעם ,בתיאטרוןחכמים

כפימים,ושואביעציםחוטבילאאנחנו
שליחשאנימרגישאניבעבר.אותנושכינו
אותהמשקףרקלאאני ,שליהאומהשל

האחרים.לגביגםאלא ,לעצמי

הפוליטיקה,ולאחתיאטדון,מבחינת
לדאותשבאיםלאנשיםמציעאתהמה

הצגה?

והחדההבולטת,"האמירהויוליה"ב"רומיאו
עםלהפסיקצריכיםעמים,כשנישאנו ,שלי

משרתתההצגהאםאותישאלוהאלימות!
הזאתשההצגהחושבאניהשלום.תהליךאת

לאהזוההצגהלפני.שניםהרבההחלה
עזרכלילאוהיאהשלוםלתהליךקשורה

לאנשיםלהסבירכדיאוהשלוםתהליךבידי
כלכמועצמאית,הצגהזוטוב.השלוםכמה
לשנישפונהאנושימסרעםאחרת,הצגה
בצורהלחיותנוכלשאנובכדיאוליהעמים
האלימות.אתלהפסיקצריךכךלשםאחרת.

זוויוליח""דומיאושלההתחלה
בפסטיבלבניאלעדןעםשלךהפגישה

 . 1989עכו
הזאת,ההצגהשלהחלוםשכללצייןכדאי
בואוהוא, ,בניאלערןשלדמיונופריהיה
הזאת.ההצגהשלהחזקהאיש ,בבירורנגיד
חרארחף.חראהתקציב.אתהביאחרא

ניווט.חראכיוון,

חזקהיותראמביציהחיתהלבניאלכן.
גבועלנשאהואביצוע.שללשלבלדחוף

בצדהייתיאניההצגה.שלהמעמסכלאת
הטקסטאתולשנותלכתובניסיתי ,הרעיוני
לבצעלקדם,באיךפעילהיהובניאל
בשיתוףוהאמיןבהצגההאמיןהואכלכלית.

כמולא ,וישראליפלסטיניתיאטרוןשל
פלסטיניתיאטרוןלעשותרגיליםשהיינו
שפההאמיןהוא .ישראליתיאטרוןבתוך

 .ובאיזוןגופיםשנילהיותחייבים

כללאודךהזחהאיזוןעלשמדחרא
חקו.

אתכיבדתיואנירעותיאתכיבדהוא

מטרתאתשמשרתלרעיוןונטינודעותיו
ואחד.אחדכלשלהאישילאגוולאההצגה

ההצגהאתלעשותזהחשובהכישהיהמה
העמיםשניאתלשרתיכולההיאוכיצד

אויושבעצמיאתראיתיתמיד .בשוויון

לדוגמה,רמה.באותההישראליעםעומד
במסגרתביעריאטרוןתעלמדברים
שאנילמרותזה,נגדאניחיפה.תיאטרון

ליויתןאלייפנההזהשהתיאטרוןיודע
החשיבהצורתנגדאניאבללביים.אפשרות

יאטרוןהתשלהיהודיתההנהלהכאילוהזאת
התיאטרוןעללפקחצריכהחיפההעירוני
גםאותו.לגדלשצריךהקטןהילד-הערבי
תוךאמצעים,מספיקלוניתןאםהזה,הילד
מבוגר.לאדםיהפוךקצרזמן
בכךיה"_ויול"רומיאושלהצלחתהסוד

מנסיםושנינועצמאייםגופיםשנישאנחנו

נכונהבצורהולגדוללצמוחהזהלילדלתת
לתיאטרוןמסוכנתאחרתדרךכלובריאה.
המפלגות.שלרמקוללאאנחנוהערבי.

חרםישחדי .פוארחפונה,היאהאמת

איפהשלכם.להצגההתייחסותאין-
חחצגח?עלנכתב
אתלמכורמנסיםהתיאטרוניםשני ,נכון

בארץלהציגנתחילבפברוארבארץ.ההצגה
החרםבגללהצגות,שלמוגבלמספרויהיה
מנסהשההצגההתחושהנובעתמאיפההזה.

צביוןאיןלהצגהולאן?האנשיםאתלדרבן
אניקבוצות.שתיאנחנוכיפוליטי

טמבלוכובעכאפיהלהכניסהתנגדתי
מאמיןלאאני Tלהצגה:כאלהוסמלים

היינואםלמשלכזאת.שפהעםבתיאטרון

מדבריםהיומאירופהכזוהצגהמביאים

מזלזלים ,בארץנעשהשזהבגללאחרת.
שתישלובכוונהבמסרבכוחה,אולי

שתישלגימיקכאןראואוליהקבוצות.
חיתהלאזול.גימיקאולימעורבות,קבוצות
מזה.להימנעניסינוגימיק:לעשותכוונה

עלראשוןפרסקיבלתיעכובפסטיבל
"אה ,אמרואזוגםג'עבר"של"ראשוההצגה

אתלעודדכדיראשוןפרסלונתנו ,כן
גםאבלבפסטיבל".להשתתףהערבים
לאלמהאז ,אחרי·כןגםוזהלפניהשתתפו

קודם?נתנו

שמעולאחםברחוב,לאנשיםתפנה
גםוחםויוליח")("ורמאוחחצגחעל
זהבצרפתעליה.לשמוערוציםלא
מבטלחםיששלחם,בעיהלאזוקל,

זהשכלי.ענייןזהוומנוכר,מדוחק
והישראליםהפלסטיניםהנחנחמ,ד
עליחדמופיעיםחםועכשיוחרגו
 .קלסיאחכהבסיפורועורבמהארתח

שלרבספקעםההופעותאתהתחלנו
איךעושים?הם"מהלהציץ:באהוא ,הקהל
היההאולםבסוף,יחד?"עבדוקבוצותשתי

מעונייןהיההקהלכיסאות.והוספנומפוצץ
יש •זוהצגהגבילשמרביתחיתהוהביקורת

פוליטיתיותרשהיאבגללאותהשתקפו
אתלהגידצריךלאאניאולימאמנותית.

טובהיותרהרבההזאתההצגהאבלזה,
לכןטובות.ביקורותשקיבלוהצגותמהרבה

שלמדיניותכאןחיתהשאוליחושבאני
מנסהאניההצגה.אתאהבהקהלמבקרים.
כמהקראתיהמבקרים.דבריעללהגיב
מישהואמרבפאריס, ,למשלשלהם.דעות

עושים ,ואניבניאל ,שאנחנומהמבקרים,
שקודםופוליטית,אמנותיתמבחינהטעות
שקספיר:אתהורגיםוכיוםזהאתזההרגנו

דעתוששינההצהירהואדברשלבסופו
רקפירסמובארץאבלמחמאות.כמהוהוסיף

ואחר·כךזהאתזה"הורגיםהמשפט:את

לכתובשכחולמהשקספיר",אתהורגים
עללנווהחמיאדעתואתשינהשהוא

התנצלשהוא ,שבאוההמוניםעלההצגה,
אז •מדיפסימיוהיההעתידאתראהשלא
מהקשרם?הדבריםאתמוציאיםבארץלמה

לפוליטיקה,מעברמשחוחיההאם
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ויוליה,רומיאועלבניאלוערןעודדפואדעםמשוחחזוהראוריאל
המשותפתעבודתם
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כקשרמשחושחיהלךנדאההאם
שללקשרהגיעואנשיםהאםחאנושד.
שכפסטיבלזוכראניאחכה?ידידות,

התנשקושהשחקניםסיפרכניאל"ליל"
שלאחשש,והואכמטוס,והתחבקו

הדרמטיהקונפליקטאתיותריישג
הגזמה?זוהאםחכמה.עלההכרחי

שתיביןטוביםמאוד·מאודיחסיםהיולא,
יכוליםשהיולהגידאפשראפילוהקבוצות.

מתוךחדשים,ויוליה""רומיאולצמוח
שהיוהמתחיםכלאףעלהאמת,וזוהקבוצה

האירועים,רקעעלהקבוצות,שתיבין
חדרה.עפולה, ,חברון

הקבוצה.אתזיעזעאירועכל
 ,וניתחנוודיברנוישבנואותה.חיזקגםאבל

אמראחדכלכפוליטיקאים:לאכבני·אדם,
אחדששחקןגילינוולפעמיםשחשב.מה

שהתבטאולאחר ,אחדדבריומייםלפניאמר
היוהדיוניםבהבנה.שינויהיהשוב,

הדדית.ולקרבהלהבהרהכמעבדה

כאנשים.שינויחל
ואניהעצמאותיוםחלהחזרותבתקופת ,כן

"אתהלו:ואמרתיערןעםשנסעתיזוכר
"כן.לי:ענהוהואמרגיש?"שאנימהמרגיש
הפלסטינילעםיהיומתישואלאתהבטח

אלהדבריםעלואכןודגל":משלומדינה
רצולאהישראליםהשחקניםגםחשבתי.
שהםמפנילא ,הישראליהדגלאתלקנות

שהזוויתבגללפשוטאלאישראלמדינתנגד
הצדעםהזדהותכאותאוהשתנתהשלהם
חשבו:הםמשלו.וזהותמדינהלושאיןהשני
לאאולי ,כזובצורהלחגוגצריךלא"אולי
כןאולישלי?החגיגותאתלהפגיןצריך

 "?חיצוניתולאמבפנים

אחדיצדעלשנתתדוגמאותאלחאכל
השתנה?הואהשני?הצדעםמה

דוגמאות.מעטישהפלסטיניבצד
עםכולם,כמעט ,עבדוהפלסטינים
עלקדומותדעותלנוואיןהישראלים,
ישראלים,עםוחייתילמדתיאניהישראלים.

בטח ,ישראליקודםפגששלאחאלדאבל
דעתו.שינה

כמיליטאנטיקודםנראההישראליהגבר
אתפוגשהואפתאוםוכובש.חייל-מטבעו
הואוהנה ,התיאטרוןבמסגרת ,חיילאותו

הואנעים,אפילווהואחיהלאוהואמכהלא
נכנסתלופלסטינית.בחורהלנשקיכולגם

מילהבחיןיכולהייתלאבירושלים,לחזרה
הזאתשההצגהחושבאניישראלי.ומיערבי
אליערןבאאחדיוםמשהו.לכולנועשתה
חייביםאנחנו ,פואר"תשמעלי:ואומר
אומריםהישראליםהשחקניםמשהו.לשנות

טובהיותרהרבההפלסטיניתשהקבוצה
לו:אמרתיואניאמנותית",מבחינהמהם,
הקבוצהמצחיק,ממשזהמה,יודע"אתה

יותרהרבההםשהישראליםאומרתהערבית
כלבפניזהאתלהגידהחלטנוטובים",

שהקבוצהחושבתקבוצהכלכיהשחקנים.
ישולהםזמןיש"להםוכיטובהיותרהשביח
היהלאשזההיאהאמתטובים",יותרתנאים

להם.נדמההיהרקזה ,כך
טובות.לתוצאותהביאההתחרות

והיינוהמופשטיםבדבריםהסתפקנולא
אכפת,היהשחקןלכלבהפקה.מעורבים

ההצגה.כלמאחוריעומדיםכולםפרט.מכל

עדן?לכיןבינךתפקידיםחלוקתחיתה
מונטגיועלעובדשאתההחלטתםאיך
קאפולט?עלוהוא
קאפולט,עללעבודשאהבתיהיאהאמת

בהתחלה.

לךיחיוולאיוליחשתמצאהאמנת
בעיות?

עלאויוליהעלחשבתילאבהתחלה
הכוללת.התפיסהעלחשבתי ,רומיאו
מזוויתאותהראיתי ,נגידבואאו ,חלמתי

ואצל ,ריטואליאועממיתיאטרוןשל
המוות,-הטקסיםכלאתישקאפולט
יששםלטקסים.וההכנותההלוויההחתונה,

התחלנוריטואלית.מבחינהעצוםכוח
דבריםהרבה ,השתנווהתפיסותלעבוד
השתנו.

חייבחייתקאפולט,אתלקחתדי,
שחקניתכחורה,העמדתעםלהתמודד
מנצרת,אוירושליםממזרחערכיה,
עםלהתנשקשיכולהחופשית,פתוחה,
חכמה.עליהודיכחוד
כשהתחלנואבלכזאת,בחורהליישהיום

 .ליחיתהלאלעבוד
אתואנימונטגיואתיבייםשערןחשבנו

עוב.דלאשזהראינוובסוףקאפולט

ניכרים.קיצוריםעשיתם

חיתה .עצמובמחזהלפגועמבליהורדנו
לשניהמרפסתתמונתאתלחלקכוונה

המתח.אתלהגבירחשבנוהזמןכלחלקים.
ימיםחמישהשלמסגרתהעמידשקספיר
אמרתימרבית.חשיבותלזמןונתןקצרים,
קצרותתהיינהשהתמונותשכדאי

יששבהצגהלראותאפשרואינטנסיביות.
 •עצמולנושאישרומגיעיםמקוצריםקטעים
זההמשרתים"."מריבתאתהורדנובהצגה

הכנסנובמקומה .שלנולאווירההתאיםלא
בצורתהמשפחותשתיביןהמריבהאת

ריטואל.

העבודהתהליךעלמספרכניאלעדן
שהובילההמשרתים""מדיבתכבניית

מאוד.עוקצניתוסאטידחלכודלסקח
לכם?כאבהז
תיאסרלייותרנראהשזההחלטנו ,כן

עלעבדנוהראשוןבשלבתראה,ממציאותי.
הישראלי.בעיניהערבישלהסטריאוטיפ

שזהוהרגשנוומיןלארוטיקהגלשוהדברים
תיאסרוןזהאםגםמעליב.להיותעלול
ידענוכאשרבמיוחד ,יאטרוןתבתוך

יש ,לומראפשרלפעמיםלחו"ל.שנוסעים
להיותרצינולאולכןבשקרגםאמת

לא ,אותנושיראוהערביםכיבמבוכה.
 ,תיאסרוןזהאםאפילו ,כזוביקורתיאהבו
הורדנוקדומות.דעותשלענייןשזהאפילו
 .מיןבאבריושימושגסות

כזו,משותפתכעבודהסכנהאןי

תחלש,כדודהאמנותיתשאמידה
וצדיךשנייםשלהחלטהשישמאחד
לפשרה.להגיע
"למההשני:הצדשלכזוהרגשהחיתה

ביחדנחליט"בואואמרנוזה?"אתלשנות
חלופימשהומוצאיםלאאםדברים.כמהעל

נחזור ,כאןלהגידשרציתםלמה
שישוהתוצריחדעבדנושלנו",מההתנגדות

משותפת:מחשבהשלתוצאההואעכשיו
אחדכלשלהפנימייםבדבריםלגעתבלי

לגלותרוצהאנימשותפתבעבודהואחד.
בדברנוגעאניואם ,מולישיושבהאדםאת

להתרחקעלי ,לומפריעוזהלושכואב
למלחמהההצגהאתלהפוךרצינולאסיפה.
הצדשלהרגישיםבמקומותנוגעמישל

רצינוהשני.שלהידאתמכופףמיהשני.
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מתיה.עםקבוצהכל ,'אמערכהבסוף
קר,מבטעםכולםב'מערכהובסוף

בוומעביריםבקהלמביטיםמנוכר,
שלום,חסכםאיןחכמהעלצמרמורת.

אותךשאלתיידיים.לוחציםלא
אבלהמציאות"."זולי,ועניתב"ליל"

שלהעבודהשתהליךאומריםאם
שלתהליךחראויוליח""רומיאו

שלהתהליךכאןאיפההתקרבו,ת
שלום?חסכםחתימת

לאלכןהמציאות.זואותנושהנחהמה
ששקספירכמוהסוףאתלעשותיכולנו
אמיציםוהיינואמת,לומררצינוכתב.

חייםאנוכךשאנחנו'מהזה .זובאמירה

לשלום.תעמולהלאהיאההצגהלכןכיום.

היא,שהמציאותלומרבאתםאתם
לחודמתיואתקובראחדשכל

לאאתםידייםלחיצתרגעוכשמגיע
לצדמסתכלאתהאלא,יד'לוחצים
שישנקראזחחחוא.לצדואניחחוא
מסר?לכם

כמיעצמיאתרואהלאאנילא?למה ,כן
שאתהכפיהשלוםאתולראותלהיותשחייב
"ליל",פסטיבללפנילמשל.אותו,רואה

קבוצהחיתהבירושלים,הראשונותבהצגות
ושאלוצרפתיםעיתונאיםשלגדולה

 ,והמארגניםהחאןשלמהדיבוריםשאלות.
יאול"גייר"שרצותחושהליחיתה"ליל"של

יואניהשלוםלתהליךההצגהאתלגייס
ישאנישידעתיאףמההתחלה.נגדהייתי

 iהאירופאיבאתמענייןמהכימפסיד.

ביח,.דהעבודהשלהסמלהקירבה,בהצגה?
 iשלהבהפוליטיתהמטרהזומכליותר

ןשוקבוצותשתילנויש"תדאולהגיד:
מסתדרים~שהםאיךתראוויהודים,ערבים

רצית''לאכיזהנגדהייתיאנייפה".
 1יtינכון,פוליטי.למסעההצגהאתלרתום

 ..אמנותיגםאךפוליטי'כוחלהצגה
 ,וורונה,ירושליםביןלקשרגםהתנגדתי

 ''כורונה.כמומאוחדתירושליםכאילו
תהין;ולאחיתהלאפעםאףירושלים
רוצה.שהמנהיגותכפימאוחדת

שנגיןבחושבלאאני ,אחרמחזהניקחאם
בגלויאבל •שכאןזוכמומוחלטת,להסכמה

"רומיאוישלההפקהשלוהייחודיותהדרך
ןבימוחלטתלהסכמההגענוכן'ויוליה"'

אב~כימלכתחילה,אמרתיאניהצדדים.שני
ישראלינ~שלמזוויתההצגהאתניקח

כובסזמיהזה,האזורמצבלפיפלסטינים,
ארנההצגהעלנשליךאםנכבש,ומי

מלחמרנאתאולא,אומחולקת-ירושלים
שיסזליברורההצגה.אתנהרוס , 1948
ןיביאידיאולוגיתמבחינהעצוםומרחקהבדל

זארנמכניסיםואםופלסטיניםישראלים
פוליטית.מבחינהאותההורסיםלהצגה,
 iאלזבדבריםהשתמשנואמנותיתמבחינה

ההצגה.אתלחזקכדי
יםוהמשרתמרקוציווליו'בנולדוגמה:
אני"איךאמרתיאנימהמסיבה.יוצאים

עמוקיותרמשהועלהלכתיזה"?אתעושה
בחגיגותזאתראיתימאיתנו.אחדכלאצל
בחגיגותאוהעצמאות,יוםשל

תחושהליחיתההזמןכלבאוניברסיטה:
אולילישראלים.קרובלהיותרוצהשאני
לרקודורציתילבחורהלהתקרבמוכןהייתי
היאשליהערביתהחזותבגללאבלאיתה,
או'חבר.להשישאמרהאוהתנצלה,תמיד

עלמקובלאהיה"האםהיסוסים,היולי
אמרנו'ואז "?הזאתהחברהועלהאנשים

שאנוכאילוהזההקטעאתנעשהבואו
ישראליםשללמסיבהאולקוקטיילנכנסים

אתתראההעצמאות.יוםאתשחוגגים

כובעיםזהוחבריו'מרקוציושלהכובעים
להידמותרצושהםכאילויהודים:של

ההתנגדותבגללבמסיבה,אבללישראלים,
אמרתימקובלים.לאהםשם,שנוצרה
ערביאתהככה:זהאתנעשה"בואלנכרי:
מרגיש?"אתהאיךמהמסיבה,מגורשואתה

ולתפוס.להרגישלמוחמדקשההיהולא
בדברלגעתמנסהאניהחי.בדברנגענו

שלו.האמיתייםבחייםהשחקן'אצלהאמיתי
ראיתיקטעכלחזק.יצאבכרישלהמונולוג

אניאיךלשאול "יכולאתהאישית.מזווית
אחרים.דבריםומקרבהפוליטיקהאתמרחיק

פוליטיקהעללדברמתכווןלאאניבעבודה
חייםלתתכדיאלאסיסמאות,בשביל

כדברזאתרואהאניולדמות.לסיטואציה
והבנזין.הכוחוזהלגיטימי

לפוליטי?מעבראחראינטרסלךשי
בפאריסשכתבהעיתונאיתאמנותי.אינטרס

מרקוציואתעושהבכרישמוחמדאמרה,

מעולםנראתהשלאמיוחדתכל·כךבצורה
שלההיסטוריהבכלפאריס.במותעל

מרגיעזהכך.זהאתעשולאאולישקספיר
ההצגהשכלרוצההייתי •שליהנשמהאת

הזאת.לרמהתגיע

מחפש?שאתהחזה

ולהגיעלחדורטוסאינלךשישאמרת
לחייו.שנוגעיםבדבריםולגעתלשחקן
דבריחדיביעווהבמאיהשחקן

ישאסתטי.ממדגםלושישמהחיים
אותולהביערוצחשאתהאידיאללך

הפוליטי?לאידיאלמעבר
המזרחיהתיאטרוןשלאמנותיאידיאל
הרבהבהצגהישהאמת.זאתהעתיק.

המסורתי'הערבי'התיאטרוןשלמרכיבים
כזה,עכברכמועצמירואהשאניהמזרחי'

ואיפהמזרחימרכיבישאיפהלהריחשמנסה
הזה?בדברעצמיאתלמצואיכולאני

השחקניםכיצדבריקוד'המשחק,שלבסגנון
להםלהחדיריכולתיואיךנעים,הערבים

 .ושחקןשחקןכלשלהתנועהצורתאת

המזרחימחתיאטרוןחלקחםהיהודים

מחפשואנימערבילתיאטרוןנטיחישבארץ
המזרחי.את

ערב?בארצותדוגמאותלךואין
חיקוישלזומגמות.שתיישבמצרים

תיאטרוניםשלוזוהמערביהתיאטרון
הרבהישנפוצים.ולאקטניםייחודיים
הצגהג'עבר"של"ראשולמשלדוגמאות,
המזרחי'התיאטרוןשלבסגנוןשבנויה

ויוליה"ב"רומיאוגםו"אל·חאקוותי",
ויוליה",ב"רומיאוובסיום.בפתיחה
ובנשמתם,בגופםבשורהעומדיםהשחקנים

היושהםמגליםבסוףרקומנגנים.שרים
אבלבגדיהם,אתשהחליפואחרישחקנים,

אלאשיריםאותםאתשריםלאהפעם
שלהםהפניהתפילה.בצורתזאתאומרים
מזרחיתצורהזוישירה,בצורהלקהל

המערב.ידיעלשהושאלה

המספרשלתיאטרוןעלמדבראתה
 .באיראןמאודשמפותח

חזקשמקשרהמספרשליאטרוןחתזהוכן'
 .למספרהקהלאת

ישהתפילה,קטעאחריההצגה,בסוף
איךויוליח.רומיאוביןנשיקהשלרגע
נוצר?חז

לקהל'כתגובהב"ליל",רקנוצרזה
הקהל.שללחמימות

אתסותרתלאבסוף,הזאתהנשיקה
שלך?המסר

שנישלברגשותשקשורהנשיקהזו
פלסטיניםכנציגיםלאכבני·אדם,השחקנים

הקשההעבודהכלאחריישראלים.או
 .גשוהתרהםגםהקהל'שלוהחמימות

עלמליםכמהבקצרהלומרתוכל
"חלילהשלכםהחדשהההצגה
וההר"?

אגדהסיפורמקאווי.ואפארעבדלמאת
בלילהקורבנות,שתובעתמפלצתעלתימני
ביןביחסמסוכנים,ומשחקיםבילוישל

עלהכיבושהשפעתעללאדם.המפלצת
הנפש.

הבכורה?מתי

בפברואר.

פלסטיני?קהלשי
הקהלהישראלי.מהקהלשונהקהלקהל.יש

אפשראיאבל •גרמבויותרהישראלי
ובקאמרי'בהבימההצגותראיתילהכליל.
הקהלגרים.מבוביןבודדעצמיראיתי

צעירים,זוגותצעיר.ברובוהפלסטיני
תלמידיםסטודנטים,ובחורות,בחורים
 • •צימאוןישקטנים.ופקידים
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בניאלערןערודפואד

תיאטרוןמנחלבניאל,ערן
"רומיאובמאיח"חאן",

בעבריתויוליח"

שקספיר?דווקאלמחזא
 ,המשוררשלשעתושזותחושהליחיתה
בשדהלנצח.שיכולזולתואחדאףושאין
המשוררשלאמירתורקהזה,מוקשיםהזרוע
סיכויובעלתבאמת,משמעותבעלתהיא

מעברשהואלמקום,להגיעכלשהו
לדמגוגיה,מעברלמלים,מעברלפוליטיקה,

ללכתואםואחרים.כאלהלחשבונותמעבר
הדרמהלמשוררללכתעדיףאזלמשורר
המחזהאלשליהשיבהזומכולם.הגדול

 " raison d'etre "·הזהויוליה","רומיאו
 .המשוררקיומה:זכותוזוההצגהשל

האויב.זחואיתנו,מלחמהכמצבחיח
ישראלארץקמחחיתהאםגם

ממשיךחיחחזחחתיאטרוןחשלמח,
 ...גבוללמעברלחיות
הירושלמים.בשבילובעיקר

אחר,כמוכןגם"משורר"אומראתח

 'כיקשיים,שלמראשיריעהשלכומכן
"עוכראתחהראשוןהרגעמןככר

כאחרים,לשלוטכרילאוכמוכןגבול".
תרבות,קשריעימםלקייםכריאלא
 .זרחסביבהעםמקייםשמשוררקשר

המיושבבאזורבעכו,נמצאאתח

יהודיםהמיושבהאזורלעומתערבים,
לאזורידמושיטאתחמשםבעכו.

המזרחית,בירושליםערבים,המיושב
מעברשזהו"אל·קאסבח",תיאטרוןאל

 1993ספטמברשעריותר,מסוכןגבלו

יש .האינתיפאדהבתקופתובמיוחדכן.

לקיחתשלאש,שמזמיןצערכאן
במחותושחראמעשהלעשותסיכון.
בליאו(כמדכאות"הצלת"למען

דברויאמרהמשוררהמצב.מדכאות)

קריטי,במצבכמרינהקיומימצבנגר

באותואקטואלילאדבריאמרחרא
מכלנגדתגובותאליושתחיינהרגע,

לרוץצריכיםשחיוממיהכיוונים
האינטליגנטיהשמאל ;)ךכ(בוולתמוך

דבראתשביצעמיאתיכנוהמתקדם

אתשיראוכמקום .גרבו-המשורר

השלום!בתהליךשכגרוכמיעצמם
אמיתישלוםשלשתהליךלומראפשר
אףבונורתחשלאבמבצע,כאןנעשה

אותומכנחחייתיאחת.יריחלא
יותרזחבמובןשחראגבורה,מעשה

אתחורגאינךכיהלוחם,מגבורת
סיכוניםלוקחזאתובכלשלךהאויב

אתלתתכיכולתחואהניצחוןקיומיים.
להושיטכך,שישכיותרוחטובעצמך,
עימולחתוםכמטוחירךאתלאויב
הניצחוןזחולנצח.שלוםחסכם

הסכמינצח.המלחחבויהשבותכו

להתבררעלוליםאחריםשלום
לחםשאיןניירעלחתומיםכהסכמים
 .לצערנוהמציאות,כשטחממשות

לכאורחשחראבעולםכתיאטרון,כאן,
שלוםחסכםנחתםחאילוזיחעולם
חאילוזיח.שללגבולמעברשחרא

לאאניאםגם-הזהשהניסוחחושבאני
במלהמלהעליולחזוריכולשאניבטוח
היום,שקורהמהאתמסכם-להסמיקמבלי

חושבאתהאםממש. , 1995שנתבתחילת
בלקסיקוןנתקלתילא ,השמאלבגידתעל

 ,שספגתיהעלבונותשלמזה,יותרעשיר
לקראתההכנותלאורךהליגלוגהאירוניות,

המרכזימקומןהיהמהלתארקשההעבודה,
התקשההממסדהשמאל"."פלוגותשל

לבדאותנווהשאירולילעזורדרךלמצוא
אתעברנוכאשררקהמסע.כללאורך
עובדהוהפכנוהכולשבבינואחריהגבול'
רשיונותבהשגתמאודלנועזרובשטח,
אבלהזה,הסוגמןודבריםלפלסטיניםמעבר
מכמה,השכםעלטפיחהקיבלתילא.כספית
אחריםרשמיםכמהאליהגיעואחר·כךאבל

סופחי·שכם.אותםעלמשותפים,מחברים
היוםעדואוכלתפהבכלאכלהתוספקנ
מדוברכיאומרתהציבוריחסיאשתבארץ.

העיתונאיםזה,עםיחדבינלאומית,בהצלחה
הזרים.בשבילמיוחדמשהושזהאומריםכאן

במפורש,חובריםאתנאמראולי
קשחמלחלאזואםבחחרמח,מדובר

מבחינתך.
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זההיכןלךאומראניקשה.מלהלאזולא,
ואמרתיהשריםאלבאתיאנימזעזע.הכי

תיכונייםשבבתי-ספרייתכןלא"זהלהם:
אתםנורא!זההזאת!ההפקהאתיראולא

עלדיוןלקראתאותםומכיניםעורכים
בתיכונים?,rוראומההשלום,לשנתהשלום,

בבתיהשלוםלשנתהתיאטרוןתרומתמה
היחידההדוגמהאנחנוהרי ?האלוהספר
לבחוןניסיוןעשיתיהצלחה",שהיאבשטח

מןתמונותכמהרק"ניקחואמרתי:תגובתם

לפניהנוער",עםלדברונבואההצגה
ההצגהכשיצאהאיתי.לדבררצולאההצגה
בכלכמו ,ונגדבעדעםהצלחהוחיתה
ועדות",תביא ,"בסדרואמרובאואזהצגה,

מבכיילואלרובינשטייןהחינוךלשרהלכתי
החינוךמשרדשלהחלטהוחיתהמשרדו

למבצעהולכיםהתרבות:משרדבתמיכת
ומעלה,י"אמכיתהונערהנערוכלהזה,
אתיראו ,ביחדאפשראם ,וערבייהודי

כדיכספיתמקדמהקיבלנואפילוההצגה.
קרהמהאבלהמים.פניעלאותנולהחזיק
שמתחתלדרגיםהגיעזהכאשרבשטח?
דרךכלנמצאה ,שושניד"רלמנכייל
מןהאוויראתלנולהוציאכדיאפשרית
לאאפילושבסוףלוודאיוקרובהגלגלים

עלהמפקחתהדגמה.הצגתלפועלתצא
"אניואמרה:באהבירושליםהנוערחינוך

מאמינהלאאניהזאת,בהצגהמתעסקתלא
הצגהחשוב,לינראהלאזההזה,בשלום
קשה",

לחנךמחנכיםשלבפחדמדובר
למשל.תערובת,לנישואי

זה.גם

הישראלים:שלהתגובהאתמביןאני
להתנשקשנלךמאיתנו,רוצחהוא"מה
הערבים?"עם

ההצגהשלהמסראיננושזהיודעיםשנינו
המסרהיהזהאםגםועוסקת,היאבזהולא

מדינהאנו •ביותרהחשובלאהואהנלווה,
לאואנוכלכליתאימפריה ,גדולצבאעם
ויוליה""רומיאועםלהתמודדגליםמסו

שבאואלהכן?מהעםאזיהודי-פלסטיני.
אבלההצגה.עםמאודיפההתמודדולאולם
אתלהעבירניתןלאפשוטהממוסדתבזירה
המסר.

הרינניאל,שלהזה,המכאיבהתיאורלעומת

ערנ·ערנבהצגה,חזואיש sooמ·למעלהנפאריס

מפוצצים.היוהאולמותשבועיים,ונמשך

שנאהשלרגעיםהיוויוליה","רומיאועלבחזרות

שהיושונותבפגישותכוח.ומאבקיהסכמהוחוסר

אתנפנינולתארחזרפעםלא ,נניאלעםלנו

"מרינתהמכונותהתמונותעלהמשותפתעבודתם

החליטושקספיר.שלהמחזהבתחילתהמשרתים",

לקאפולטיםולתתהנמההוראותאתבמקומןלקחת

אשרמשותפת,גסה,אנטישמיתסאטירהלעשות

כלאתזימןנניאלהמתחים.אתמראשתנטרל

מהערבים:וביקשהמשרתיםבתפקידיהשחקנים

עלסאטיריותהכיהקריקטורותאתליתראו

שתרצו.מהלעשותמותרמכירים,שאתםהיהודים

ותלבושות,חפציםאבזרים,מלאארגזהניאהוא

ואזנו'.והארוךהאףהכסף,לעגאתהציגווהם

וכךהערבים.עלקריקטורהלעשותמהערביםביקש

עלקריקטורהלהציגצריכיםשהיויהודים,עםגם

הטקסטעלדולענהחלור·כך nאערבים.ועליהודים

וההופעההמשרתיםשלהכניסות ,השקספירי

התוצאה:קודם.שנננונאילתוריםהשתלנו

כזאת .איומהאנטי·ערביתאבלמבריקה,נורלסקה

חדשהבהפקהמדוברעכשיואבלכן,
בתיאטרוןעוורפוארשמביים

שלשלחם,קהללחםישאל·קאסבח,
האולם?אתשימלאוערבית,דוברי

הזה.התיאטרוןשלהמבחןשעתזו

עםנדוענניאלמאוזנת,חיתההענודהחלוקת

צדכלשבועותנמשך .מונטגיועםפוארקאפולט,

מערכותגיבוששלו.המשפחהאתלבנותהחל

השפהלחיפושקדםתרבותית,שפהיחסים,

 , 1994מפברוארהחל ,נפגשובשבועפעםהמשותפת.

ויוליהרומיאו-נסורחליפה ,כץאורנה

ובעיתונותיהודייםננתי·ספררואיםשבפורים

הפלסטיניםהיום.עדואיראןבעיראקהערנית,

שעושהאבן,ענתהמתעדת,וצעקו.ניניהםהתכנסו

עלבוןשםשהיהסיפרהההצגה,עלדוקומנטריסרס

"זהואמרו:זהאתלראותיכלוולאנעלנונורא.

זה.עםלחיותיכוללאאניאבלמצחיק,זהמבריק,

נהלםהיוכולםככה",זהאתלעשותאי·אפשר

יאלננ ,דברשלבסופוהריכי ,חבלהיהולכולם

לקחהואהאנסי·ערנית,הביקורתאתהמציאלא

שיצרוהערביםשלהאילתוריםמתוךאותה

להורידהסכימולאהישראליםעצמם.עלקריקטורה

לבסוףנכנע.שהואנניאלכלפיוטענוהקטעיםאת

היהכך .וטוחסילויםבהפלסטיכיהקטעיםירדו

כולהשהיאטענושהישראליםהמוסיקה,ייןבעב

משלהם.מוסיקהורצופלסטינית

הצלחתעםהסתייםהלאומיהקונפליקט
פוליטיתלתמיכהזכוהפלסטיניםההפקה.
בעודהפלסטיניתמההנהגהמובהקת
זהקאסבה""אל .יותרמורכבזהשאצלנו

בגדהלעבודשממשיךהיחידהתיאטרון
הזה.הגודלובסדרהרציניבהקףהמזרחית

פלסטיני?קהלישהאם
עשרותכמההגיעוויוליה"ב"רומיאו
הצגה.לכלפלסטינים

התקיימהוהיסטוריתראשונהמשותפתחזרה

 fהבריטיהלאומיהתיאטרוןבנוכחות Hנ"אל•קאסנה

"ג'ורג'המחזהעם"החאן"תיאטרוןאורחיהיוהם

הראשון,המפגששלר nהיוגםהיווהם " 3ה"

שאיןהצדדים,ניןמרינותהיוהאםלדעתרציתי

משוםפשוטאלאפוליטית,משמעותכללהן

לאיחד,מסתדריםאינםמקום,בכלכמושאנשים,

שנבעומתחיםשהיומאשרנניאלזה.אתזהמנינים

טמפרמנטשלהשני,הצדשלהשפהשלמאי·הננתה

דוגמתאתמניאהואשונה.תרבותשלשונה,

מהישראליקפדניפחותהפלסטיניהשעוןהשעון.

אלה ,פחדעקבעזיבותהיו .לחיכוךשגורםדברוזה

המזרחיבצדההמאזנת,לחזרההנסיעהמפנישפחדו

חזרהשכלעקשחתיאלכב .עזנו-ירושליםשל

שלרעיוןזהולגבול.שמעברבצדתתקייםשניה

הגבולות.חצייתשללקראת,הליכהשל ,איזון

 ,הערניהאירוחעלרנהבהערכהמדברנניאל
הקפההסנדוויצ'ים,עללשלםנתנקשלאמעולם

הימיםנאחד , nקאסנהנ"אלאותםושכיבדוהעוגות

ומנהלשחקןאינרהים,ג'ורג'נעלםהראשונים

סנדוויצ'יםמאותכמהעםשבולפתעהתיאסרון,

לאזאת,לעומתנ"חא,nןהעתיקה.מהעירשהניא

אניכאןאךהקסבה.הקופהאתלמצואפשוסהיה

והושקעהממנונאהגדולשהכסףלנניאלמזכיר

בהשגתו.רנהענודה
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הבמאים.שנישלהמעשיתבעבורה
שלבסופוחכרה.נקורתמתמקדתכיצר
אסתטיות.החלטותשלרגעיםישדבר.

שלהסיוםלמשלותרבותיות.פוליטיות
משפחחכלכאשרהמערכות.שתי

מתיו.עםלאוםכלמתיה.אתקוברת
תחומים.עירבובאיןכילעיןבולט
סנדוויצ'יםשלענייןלאזחוכאן

אמירהישככרכאןקטנה.וקופח

כסוףמכוון;סוףכאןישסופית.

השחקנים.כיןהמרוחקהמבטחחצגח.

חקחל.אלוחקרשלחםהישירהמבט
החלוםזחשלום?הוזחמסיימיםכך

השחקניםכיןקשראיןקיווינו?שאליו
רעתולפיהסוף.צמרמורת.מעכירחזו
המציאות.זו tפוארלש

מתרגילנולדהראשונההמערכהשלהסוף
בסוףבחברון'הקטלאחרי .שביצעתי
יעשוהערביםלהם,אמרתי , 1994פברואר
חייליםבידישנהרגפלסטיניילדשלהלוויה

שנרצחיהודיילדשלהלוויהיעשווהיהודים
התמונהזאת,לעומתטרוריסטים.על-ידי

לדעתי'בניגודנבנתהההצגהשלהאחרונה
אנילהשלים,רציתיאני .הראשוןבשלב
לחצווערפאתשרביןואחריאופטימי'איש
יד?נלחץלאשאנחנולמה-אמרתייד'
ניסהשפוארהמסראתלעכלזמןלילקח

לנווהיואיברהים.ג'ורג'עםיחדלהעביר
עלגיוסהלנוחיתהלזה.גירסאותמיניכל

שלפסליהיהבסופה,הצגה,שכלפסל
ששניפסלמזהב,אואור'שלאורקדנים
ההצגה.בסוףלזהזהמבטיחיםהאבות
מפיצוץלמחרתההצגהאתלהתחילהתכוונו
הכסףאתמצאנולאלרסיסים.הפסל

נראהזהכך.ואחר-הזה,הפסלשללמימונו
לכליעופוחלקיושכלפסלרצהפואר •תפל
שלכולוהואהסוףרעיונות.ועודעבר'
בסוף.שלוםשאיןקשההיהלי .פואר

כסוף,חנשיקחשלהרעיוןאתנתןוימ
הכפיים?מחיאותאחרי

שניביןהשחקנים,ביןטבעי'באופןנולדזה
השחקנים.

תפקיראתלתתמהשבחחיתהחאם
ערכיה?לשחקניתיוליח
משפחתעםלעבודבהתחלהרצהפואר

 •יותרמעניינתלונראתההיאקאפולט.
שקרהשטובחושבאניבדיעבד'אבל'

עלולהיההתרבויותמפגשבעיקראחרת.
פלסטיניגברלרובזהבמציאותלזייף.
 •להיפרולאיהודיהשנושא

גםחאםפואראתמחראשאלאני
מעברהגבול,שאלתחתעוררחאצלו
אתואחחאםערכיה.ירליחשלהגבול
ערכיהחריבכך?הכרוכההסכנה

תחיהחכמהעליהודיעםנשק Mש
כסכנת·מררת.

הלברוחב .אותותשאלחושב,לאאני
מצידםשיענהייתכןלאואגלה,שגיליתי
משוםצרכיםאותםועל-פיצורהבאותה
שנפגשושוניםבעולמותנמצאיםשאנחנו
לבייםלפראולתתמוכןהייתילכןלפתע.

יתאיםלאשזהשמצאנועדקאפולטאת
למציאות.

מונסגיואתלבייםיכולהיהלאכימעידבניאל

אתלואיןהזו'התרבותאתלואיןכיפואר'כמו

מופלא.הואפוארעימושהביאוהעושרהזה:הכאב

ונראהולאומי-פוליסיאישי-כפולמישורכאןיש

ביניהם.להפרידמצליחבניאלשערן

קיים.שאינוכמעסבתיאסרון,האשהשלמקומה

שלותלמידהשחיתהאמל,הזמרתאתרצהבניאל

לאאחדאףאבלמדהימה.פשוסשהיא·צבי'בבית
שהיאמאחרולאהפלסטינים.לאובעיקראותהרצה

שלהיחסזהועברית,ומדברתבחיפהנולדה

לאשעדייןלאשה,הערביתוהתרבותהמסורת

במאי'עוזרתלפראוחיתההעבודהבתחילתנפתר.

לאוהיאמאוד'מבוססתממשפחהשבאהסוהא,

לעצמם,לשמורשרצולדימוילהם,התאימה

בגבר.אותהוהחליפו

כזה.למסעשוביוצאהיהבניאל

בה,שהתחלנוהזושהדרךהיוםמשוכנעאני
ממהיותרומשמעותיחזקשהואבמשהונגעה

אחר'תיאטרוןהמצאנולאקודם.שחשבנו
ביטולבליסינתזהתרבותית,שפהאבל

שנישלהדואליותוכלהשונים,הצדדים
שעונים,שנישפות,שתיאחת,אדמהעמים,

ים,שובשנאה-אהבהתרבויות,שתי

בכל ...שוניםעתיד-עברשונים,עבר-הווה
עםהזוהמוזרההזוגיותכלהאלההמפגשים

עצמה,שלכוחבעלתסינתזהזושפות,שתי
כמואליה.הגענושלה,הביתבעלילאשאנו

במקרהלמבחנהחומריםשניששפךמישהו
יפסיקהואמהחדש.חומרזהב,מזהלוויצא

היוהחומרים.אתלקנותימשיךזהב?ליצור
וסימניםאחריםחומריםוקיבלנוחומריםלנו

לנפט.
יוכללאאםאחרבמקוםכמנהליעבודלאבניאל

בה,ימשיךלאואםהזאת.העבודהאתלהמשיך

בכנסת.הסרקנאומיכמותתקבללחברהתרומתו

עםהמחזה,כסוףשלךהכניעההאם
קר,סיוםעלהחלטהלקבלהניסיון
לאהיאשנעשו.שוניםכסירנותואחרי

סכנהאיןהאםכניעה?שלמסויםוסג
ככניעה?

התפרסםשחלקויומןזהעלכתבהואמסכים.בניאל

שתיעבדוהזיכרוןיוםבערבבירושלים.במקומון

קאפולסמשפחתעםעבדבניאלבנפרד.הקבוצות

"תגידו'שאלה:(יוליה)ואורנהשיחהוהתפתחה

דגלהיהלאלאישהמכונית?"עלדגלפהישלמי

זהלישקרה"מהאמר:ובניאלהמכונית.לע

דגללהניחיכולתילאקניתי'ולאלישהציעו

מאיןפהלאאנימאוד:גאהישראליואניהשנה

ישראלמדינתשלבחיוניותמאמיןואניברירה

זולי?הפריעמהעצמיאתשאלתיובעצמאותה.

אנושבוממצבנצאשלאשעדההרגשה,חיתה

מדינה,לוגםמאפשריםלאואנואחרעםכובשים •
שנים,כמהלפנידבר.אותותהיהלאשליהשמחה

כך".נהגתילא

תדברואתם-ואמרוהפלסטיניםבאומסויםבשלב

וקאיןהתנגד.בניאלוזהו.ערביתואנחנועברית

בלוף,זהסען'העמים,שניביןשמפרידישרכזה

זהאתלעשותהציעוואזוסר.וחסילבזה,מאמיןלא

שלהאמתמןנסיגהבזאתגםראההואבאנגלית.

וזיוףשלו,הפנימיתהאמתמןנסיגהועכשיו,כאן

לאוכזוהאמתמןרקלהיותיכולה"נסיגהבמודע.

המסרשלהנכוןהראיהואההצגהוסוףביצעתי.

בניאל.אומרההצגה"מןלצאתשצריך

והשקעהגדולהכזאתהפקהשאחרילומראפשרהאם

אתלעבורהצליחושהאנשיםרגעיםישענקית,

שישזהבמובןביניהם,שמפרידיםהרביםהגבולות

שהםשכחושערביםלאום,ששכחואהבה,ממש

כאלה.רגעיםכמההיויהודים.שהםויהודיםערבים

בהצגותבירושליםבהאנגרהראשוניםהימים

ב"ליל"לפסטיבלבדרךערב.ערבהבכורה,

ונפגשונפרדושבההזוהתקופהעצמה.וב"ליל"

זה,במובןבניאל'אתהפחידהב"ליל",מחדש

מעוצמתתפחיתשפרצההגדולההאהבהשאולי

ואיןדרמהאיןשבלעדיהםוהניגודים,הקונפליקטים

תיאסרון.

IJ 
1 ~ 

הזאתכחפקחשהענקתמחכלאחרי
תהליךכתחוםומופתגמחרו Mונ

עוררשפוארחושבאתההאםהשלום,
לעכורשלכמוכןאוהבאותך?אוהב
וחתרנות,הלאוםשלחזההגנרלזא

כמוכןכן·ארם,אלכן·ארםלאהוב
המלח?שלהאוניברסלי

שהואמקווהרקואנישכן'להאמיןרוצהאני
מאליו.כמובןאותילוקחלא

יש'?מה'זחשלכומכן
'זהיש',כבר'זהשלבמובןושלום.חסלא,

בכיס'.

כשאתההזהבמקצועשבאמת,מאמיןאני

 .לךמצליחיםאחוזחמישיםאחוז'מאהעושה
חושדיםונוראלתתיכולשאדםהיאהעובדה

הואאינטרס,איזהלוישנותן?הואלמהבו'
וגםהישראליםשגםרגעיםוהיו •משהורוצה

לעשותרוצה"הואאמרו:הפלסטינים
שם".פרסום,שלנו'הגבעלקריירה

מהמקצוע.חלקהז
החיובי.לצדהתכוונולאזה,אתאמרואם

בהתחלה.שאמרויודעואני

הזאתהנתינהערן.שלך,חאיריאלמחר
שלך?חאידיאלהז
מעט.ישהתודה,מההאידיאל?מה
שלה.האובייקטאתמחמיצהשלאנתינהזו

צריךלאמה,יודעאתהשנקלטת.נתינה
אינדיקציהלישתהיהרקלי'שיחזירו
 •נקלטה.הזאתשהנתינה
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בבי
t: 

לאחורהחולבים
סאלםעלי

שגיבדורמערבית:

·········••''""·•• C' •·•·· 

ןליתךבקהיר' lהנדסים iהכבשכונתהתחילהתופעה .,, ; .:ה
iנהגשובבבחור:ית. 1הערהליגהברחובדיוק- '"::וו

 ~~~ךר~;~~~~~,~ ~~;חא~~ ·~:~:צ ~~~~~"ת:;~~~~ • •
לאחורבמכוניתהנהיגההפכהספורים,ימיםאחרי

המסורת .הבוקראור·עדאדםבבניהסואןהזה,באזורנפרץלחזון
המקוםאתהממלאיםםיהקטנולחמוריםמשאלעגלותעברההזאת

שכןחדשה,לאופנהזקוקי~םהיוהאנשיםכינראההקיץ.בעונת
חדשיםתומכיםמשכה iיוםבכלהשכונות.יתראלהאופנהעברה

למיעוטהפכוקדימה,במכוניותיהםנוהגיםשהיושמיכך'עד·כדי
בחורשמעתיאישית:אניולקללות.ללעגמטרהוהיובשישים,בטל

אחורה,הבט •חמור ,ב·,טתנהג"הריבאומרו:מישהועלצשעק
חיתהקדימה,במכוניתלנהוגהיהאפשראישכבראחרימפגר."
נהגיםבגללהתאונותכו:שהתרמשוםאחורה,לנסועכולםעלחובה

קדימה.עילנסועיקשותםעל·ידיהתנועהאתששיבשו
כשהםגבםכלפיללכתהחלואנשיםרגל.להולכיעברההתופעה
מסביבבדיוןבטלוויזיה,הופיעמישהו .לאחורצוואריהםאתמפנים

האדםהלךשנים"אלפי'ואמר:תעבורהבעיותעלעגול'לשולחן
וגבךללכתנסה .•.לום:כבכךזהגשיםמהקדימה.פוניםכשפניו
נוח."מאודתחושואזלאחור

אםעל-אל·נאציה""עלאבתוכניתאמרציבוריאוטובוסנהג
משפחהתחושתאיתרולנוסעיםלנהגמעניקהלאחורהנהיגההדרך:
כןלפניאיתם.שיחהףילהחליההזדמנותאתלונותנתוהיאאחת,
שלפני.הדרךאתרקראיתיאותם.רואההייתילא
קשה?אינהלאחורהנהיגההאםאבל-
ותמצאיאליהתתרגליאחר·כך 2אאמאל.גברתבהתחלה,רק-

ומהנה.נוחהשהיא

בעשרותנתקלתי·ימה. 1קופניללכתהתעקשתישד'שכפארכמי
לישגרםמהביום.רב:ותפעמיםרביםעםהתקוטטתיאדם.בני

הקדושבריותיתרכמולאחור'גביכלפיוללכתבסוף,להשלים
כשאניהאחרים,מעינישניבטווהלעגהתוכחהמבטיהיוהוא,ברוך
"בארץלחשניותבוזלהערותבנוסףזהכמובן'קדימה.ופניהולך
בבחינתזהאוליקז·ימה?!ללכתהמתעקשיםאנשיםעודישהזאת

החיפשוטבורעודוה,·אגבירתי.אותו,עזבימסתברא?!איפכא

 11 •הכפרבאזור

במשךשהלכתיאחריבצווארי'קשיםכאביםחשתיהראשון'ביום
חשיםהיואחריםשרביםלינראהלאחור.מעוקםכשצווארישעתיים
משחותבשווקיםהופיעושלמזלנואלאדומים.בכאביםכמוני

שהתמחומאסז'יסטיםשלחדשסוגלצדהצוואר'כאבישלמשככות
לגמרי'גמישיםאותםוהפכ:ולאחורההולכיםשלצוואריהםבעיסוי

הקולנועבתיוןתענוג.לאחורההליכהאתהפךשאכןדבר
הקולנועמסכיאתותייקנוהחדשה,לתופעהנענווהתיאטרונים

יתחוללוובה·בעתכיסאך'עללשבתשתוכלכךהתיאטרון'ובימות
שהיוחדשמסוגבגדיםהופיעובשווקיםמאחוריך.ההצגהאירועי

שלהםשהפתחיםודזולצותומכנסייםז'אקטיםלרבים.מבוקשללהיט
כשהואקדימההולךהר:~כאילונראהאותםשהלובשמאחור'
הכאבים,אתלסבוליכ:לולאהאנשיםמקצתאחורה.הולךלמעשה
במראותהשתמשום iדולכןותורשתיות,רפואיותמסיבות

קבועהמשענתעלושניישאולעיניהם,ממולשהרכיבורפלקסיביות

מכוניותלייצרהחליטומסוימותמכוניותלייצורחברותבראשם.
רבביקושהיהלאאבללאחור'הואשלהןשהכיווןלמצרים,מיוחדות

הואהתיקוןרגילות.מכוניותהיודבר,שלשבסופומשוםלהן,
אתהוכך •בהןנוהגכשאתהקדימהמביסאתהכלומרבלבד'בצורה
לאחור.נוהגשאתהההרגשהעונגאתמאבד
העובדה,אתניצלוהאנשיםמקצתכימסוימים,בדיווחיםנמסר
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המוקדמותהבוקרבשעותרגלמהולכיריקיםהיומהרחובותשחלק
סופריםקדימה.מביטיםכשהםהלכוהםולכןהמרוחקים,ובמקומות
שיטילחדש,חוקלחוקקמהממשלהביקשוהאופוזיציהוכןמסוימים
אלא •לאחורלהליכהמפריעיםשהםמשוםעונשים,עליהם

שלמספרםכישהתברראחריכזה,חוקמלחוקקבמגעהשהממשלה
האדמה.פנימעליימחקוהםהימיםוברבות ,מאודקטןאלה

עליווכתבוקטןשלטגביהםעלתלוקדימהשהולכיםמאלהמקצת
אניסליחה,בצווארי.ניתוחעברתי ...לאחורללכתמסוגל"איני
חובבימביןרמאיםידיעללרעהנוצלזהשלס ,,בהרצה.נצמא

ועדהידיעליאושרכזהששלט ,צוהוצאולכןקדימהההליכה
שאליההבריאותמלשכתבתעודהצורךישוכיציבורית,רפואית

בצווארורפואייםמקשייםסובלהואשאכןהמעידהכזה,אזרחשייר
 ,בחיינוהיפותהתופעותשככלאלאאחורה;מלהביטממנוהמונעים

מספרנתפסשכן ,הענייןאתיקלקלוהאנשיםשמצקתמכךמנוסאין
משרדהנפיקולכןהתעודות,אתהמזייפיםזייפניםשלגדול

ובכלאותן.לזייףיהיהאפשרשאיכךמפלסטיקתעודותהבריאות
 .האופיחלשיידיעלהזיופיםנמשכוזאת

עולמיות,תחרויותבמספרהשתתפהלאחורשלנוהרציםקבוצת
בתופעהעסקוהמחקרמרכזימוחץ.ניצחוןהקבוצותכלאתוניצחה
יודעשאנילמרותבהשתאות:אמרספורטלענייניופרשןהזאת,
לרוץמסוגלהאדםשגוףידעתילאהאנושי,המיןשריריעלמספיק
כזאת.במהירותלאחור

תופעתשנקראהחדשהביקורתיתתיאוריהנתגלתהבספרות
אחורה"הבטבשם:מחזההציגהלאומיהתיאטרוןה"אחוריות",
בספרותהלהיטכללבדרךמוחצת.הצלחהשקצרבטיפשות"
להחייאתאמנותיתתנועהוהופיעהחב", ,לאחור"חבהיהובתרבות
שדיברוהשיריםכלתיקונים.בהשנערכולאחרהקדומההמורשת

הוקלטוהםאתמול.עלשידברוכךשונועתידעלאומחרעל
להיות:הפךמאתמול"וסורמחרעלאלי"דברהאומר:שירמחדש.
שהבטחתנו ,"הר-לשיראשר ".ממחרוסוראתמולעלאלי"דבר
מדוע?",במוע.דאתמולבאת"לא-להיותהפךהוא ",מחרלבוא

"עשקוכמו:עברבזמןבפועלשמתחיליםבשיריםהתרכזהשידור
ושמחתיחביבי"ראיתי ...שחר"לעתקוראקול"שמעתי ..אותו'.'
את"חידשת ...קודם"אהבתיךאני"לא, ...קודם""אהבתיך ...עמו"

ביתדרך"עברתי ...הירח"לילות"אורומדוע?" ,אהבתך
 •ועוד ...החביבים"

בשכונתהשוכן"אתהבשורהכמוהווהזמןעלשמוריםלשיריםאשר
הפכהוהשורהבהקלטה,אחתמלהלהםהוספההרי 3אל·סידה",

בשכונתשוכןהיה"חביביאל-סידה",בשכונתשוכן"הייתלהיות
פעמיים",אליוהולךהייתייום"ויוםוסיין", nאל·

אוזכרםאתלחגוגשמטרתהלאומיתתנועההופיעהבפוליטיקה
~ס ry ~המנהיגחסידי~סים, ryה~כמו:הקדמוניםשלעקרונותיהם

מינאחסידיהמ:י~אךיםהופיעוכןכמוההיקסוסים.אתשגירש

כל 6עףך~ים,ואל 5ה/[~'~נףזקים, 4 ,הארץחבלישניאתשאיחד
משולםששכרו ,רשמישבתוןיוםמהמדינהלהשיגהצליחהקבוצה
החגיםכישהתברראחרינעצרההזאתהתופעהמלא.בכסף

כולם,אתנחגוגואםהשנה,מימותיותררביםזאתבארץהמפוארים
בעיניקשהפגיעהלנושגורםדבר ,אחדיוםאףנעבודלאהרי

זרים.

ברחוב ,לאחורבמהירותמכוניתואתשנהגהזה,השובבהבחורהאם
שאנחנואוהשינויים,לכללגרוםעתידשהואידעהערבית,הליגה
אתוהציתהואבאוכךלאחור,להתקדםוערגהרצוןמלאיכולנו

שלהמדעיתלחריצותםמשאירשאנישאלהזוהיהניצוץ.
 •היסטוריונים.

במשפחהבקאהירגדלהנילוס.דלתתשעלדומיאסבעירנולדסאלם,רע
לכתובהחל ,)-1956ב(שירתהמצרימהצבאשחרורועםאמצעים.דלת

שיחק.אףשבחלקםהיתוליים,ומחזותסיפורים
(אתה-וחש"אלקתלתאללי"אנת-במיוחדאותושפרסמההקומדיה

המפלצת>.אתשהרגאו,ך
שנים.כמהלפנילאוריצאוסאלם"עליכתבי,,כל
הראשונהבישראל.פעמייםביקרואףהשלוםבתהליךתומךסאלםרע
בהוצאתלאורלצאת<עומדמסערשמיספרכתבעליוביקור-ן 994ב·

שגיב>.דודבתרגום"כתר"

מתעדות"עג'ולסאסיריים:סיפוריםמקובץלקוחלאחור""ההולכיםהסיפור
הסאסירהבדרךהביעבהם ,) 1993-ראשיםמרובי(עגליםראיס"אל

הערבי.ובעולםבמצריםהמתרחשעלחברתיתביקורתוהאלגוריה
לספר:מההקדמה

שהופכיםהםהגדוליםהמוחותכיאומרתסביביהמציאותאתרואהאני

הכוח,בכלרק,מתנגדאנילכך.התנגדותליאיןהמפרסמים.לעגליםלמזון
מיתמצאתמידלעגלים.האפשריותההזדמנויותאותןאתמהמוחותלמנוע
לפרויקטיםשידאגהגוףהואהיכןאבלעגלים,לגידולבפרויקטיםשדואג

מבקשאיניבחברה?ביניהםהטבעיהיחסעללשמורכדימוחותגידוללש
שיבואחוששאנישכןהמוחות,עללהגןדורשאניאבלהעגלים,אתלחסל

תלתן.שניהםאתונאכילמוחותהםהעגליםכינחשובבויום

 ).ש.ד(

·1,~ ~ 
ls 
~ 

הערות

יוקרתית.קחיריתשכונה .ן

לעילהמוזכרתאל·נאציח""אלאהפופולריתחתוכניתשלהמנחההיא • 2
המצרית.בטלוויזיה

בקהיר.מסורתיתדתיתשכונה • 3

 .ולסודאןלמצריםהכוונה • 4
ואחריהם.הפרעוניםמימיהקדומיםהשמותכיתרפרעונית,מלכה • 5
ן, 9ח·חמאהשלהשמוניםבשנותבסודאןהאנגליםנגדשמרדעוראביחסידי • 6

הראומישל
סומךששוןמערבית:

ומפתניםתלמים

 1994ספטמברויצמן,עזרהמדינה,לנשיאמוקדש

העתהגיעהטרם

~ם q ~~~תסךשףלא Tד~ז iס~ן~~ם
אך~ם. 1 ;ן~תי~ם,לף~תלא~ף

~~ינף~tי.ריא;tיםףךאףם~יטף
י;ז,ןך'ס~קקים
.r-ידסי;ה. ט~·,;עי;~ע.י~ינף

הזהיריםבצעדינףא;תםואף

7Pd ~~~~ל, םי~iלא·ן~רז ת;כry .ם
ה~עיריםהרז;ע;תבעליאתם
לקים q;jי~ם ~~ 'ת~נף. .9זי~ל

המתנשפת.בדידףתנףמתףגת
 ;.·מ;ש,.לפנ~ם·לזz,היףחזרנים

ל.ינף. fד~ד~~םת r~רףש;,חז ·ה~~
נף ry ~~ע.ן fן~,זר;ע;ז,ןי~םה;,יטף·;א
במפתנים.בעל;תנף

פניכםאתהתלמיםשף T~חר ם;!(;;•;א i:נ
 •: ••: •:זה. riה Tעל:נטףייהיהוהראש
למנעל"כ.םשמתחתזוכים
 ... ..: ם~~;'קו, ם;~ר~~~לאף

 ת~.ע,~לר;ע;ת rנ:י~קשףוע.ת
זה~ T ~ס-~ל~ן~םל~;ה b ~חן
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~ו  5ן·
הארורוחלילהחסאן ~ 1~

לדכאניעיסא
חכםמשחמערבית:

חסאן!סכן ,,

 ..טיפשמסכן.לא-
מה?ל- S:S-י E == 
הואמפשע,חףהיהאילוונעלם.ברחשהואמפני--- ~ .. ii 

במים.מלחושכ 1כמונעלםהואבורח.היהלא
:~ומר:שהואבמהמשוכנעכמוהעיר'הנוכחיםאחד

הלךשחסאןלהיותלייכואיתר.תירוצו-הנעדררבותי!די'-
אלכרום.במגידדודיואתלבקר

בצחוק:פרץסודווניו'כלאתהיודעונפשבלבידידועומראן'
לבקרעירוםהלך;בד!-1בביתשלווה~פיהוהמכנסייםוהנעליים,-
אותו!הזהרתיים:פעיבכמהאוי'ביש·מזל!ביש·מזל'דודיו!את

נמצאהמפתחבעורקים.הדםאתומרתיחמביךהענייןכלהאמת,
רוטל'חצישוקל·הבדביתדלתשעלוהמנעולאלי'החוואגיהאצל

האחוריתמהדלתחוץשינוי'ובלאבמקומוהיהדברכלובבוקר
הואאיךמטרים.שנישגובההבחומההגדורההחצראלהמובילה

לעשותויכולהיהלאשחסאןמעשהזהולחומה?מעלהשמןאתנשא
חסאןוהנה .בגודבריםישאי·אפשר!לו?עזרמיכן'אםעזרה.בלא
האמת.כלאתיודעאינוואישברח

לאהאםוהקיצוב?האספקהמשרדפקידאלי'החוואג'הואלי?-
והכולבכיסונמצאהמפתחהרי ?זאתעשהשהואהדעתעלמתקבל

 .לרשותונתון
הואיגנוב.לאאלי iהחוואג'דצרות.לנוחסרותלאשתוק!-

מהממשלה?תגנובשהממשלהלהיותיכולהאםהממשלה.
מולדתגנבהגנבים!חבורוזהממשלהכללא?ולמהטוב!בוקר-

רוטלמקציבההיאהצדיקןאיפההזית.שמןתורבאועכשיושלמה
באללההזול.נזילרוטוייםעשרהלוקחתוהיאלנפש,לשנהשמן

המעשה.אתעשהבאמתהואאםדם,עםגברהואחסאןהגדול,
תעודתלךשיששכחת·ילד!בצרה,תסתבךשלאשתוק~אמרתי-

ז.:שטרה? 1הלתחנתנקראאתהיוםושכלאדומה?זהות
עלוטוזשלי'האדמהירעושליבכפריושבאניאשתוק!לאלא,-

השאירשלאאלי'ה''החוואגועלעליהמצפצףאניהממשלה!
 .בכפרוביציםתרנגולות

שלושכניוהמוכתרל 1vובנו ,המוכתר-בוגעראחדמקוליותר
יהיהוסופואותהיאכלשעומראןואמרוהתלחשואחדים .המוכתר
נמסוהלבבותהתכווצו.הפניםותווינצבטוהלבבותלגבול.מעבר

אתאסףאליהחוואג'ה .הכפראתלפקודהעומדלאסוןבציפיה
לאועדייןאירעאשרעוילהודיעכדיבבוקרמוקדםונסעניירותיו

שקרהממהיותרקרותיליכולמהגחלים.עלהכפרתושביכלשב.
תעודותלהםהיושלא·הכפראלהשביםאחרהקודמיםבחיפושים

שאמרכפיאסון'צרוו""ה,צרההיהאמששקרהמהאבל ?זהות
ואמרושצחקו':אלה,הנוכחיםביןהיונכאים.בקולהמוכתר
לו'עלהשהדברמפניכל·כךמתרגששהמוכתרעיןבקריצת
דבראתלחקורכדישיבואוהמשטרהלאנשיצהרייםבארוחת
אתלתפוסכדיימיםכמהבכפרלהישארעלוליםהםהגניבה.
אתמקייםבקושיוא iוהלא •יותרגדולהאסוןיהיהואזהחשוד'

לבןנדבתעלובייחודאחרים,שללבםנדבתעלסומךוהואעצמו'
הצולעתועאאישהמשם.וביצהמפהתרנגולתומקבלזקנות,של

האסוןאבל •מסתדרהואוכךקליקצתלומביאותהאילםחסיןואום
הםויגון.ניסיוןבעלשאלביומיים.אוביוםיסתייםלאהיוםשל

תרנגולותלהם?רעומהישיבתם.אתויאריכוהכפראלייכנסו
הואמכלוהגרועחינם.טוברוב •וקליגנותמטווביציםצלויות
מחטכמחפשכמוהואחריווהמחפשברח,העיקרי'החשודשחסאן'

אותנוותפטורתתמסרחסאן?!יאאתה,איפהשחת.שלבערמה
לנודימפשע.חףאואשםאתהאםחשובולאהזאת!מהמצוקה
להיותיכולודבש.וביציםפרגיותרקהאוכלאליבחוואג'ה
אלהאבלהוא,אחדוהריהאחרים,משלקלהאלישלשפגיעתו
יהיו?כמהיודעמישיבואו?

איפהמנוח:נותנתשאינהאחתשאלהאלאבפיהםואיןנפוץהקהל
וכפייתו?ומכנסיוונעליווהסתתר?ברחולמהגנב?לאהואאםהוא

בלב.מבוכהזורעזהכללמה?

אתה,ביש·מזלגדולה.רעה-ולחסאןמזעזעהיהאתמולשקרהמה
לךמאירוכאשר .שלךהחייםכלאותךמלווההרעוהמזלחסאן'
הבצאוויה,בפרידהזוכהואתהבשבילךשמיםשעריונפתחיםהמזל
מטפסכשהואהמבולבלבמוחושרץמהזההב.דבביתהפריצהבאה
שבילההמתוקיםהרגעיםוטעםבו'מאיצהוהבצאוויההחומה,על

ידיו .באיבריוליאותנוסךעורועלגופהוחוםבפיו'עדייןאיתה
מהר!חסאן!יאתקפוץ'בו:מאיצהוהיאשנופל'כמעטוהוארפות,

מעלמחליקהואפרידה!יא 'ןחרבואיזהלנו!שחסרמהזהפדיחה,
תשכוחויודע.לאהואלאן? •מהכפרהרחקורץמתנשףלחומה,

סיגריהלעצמומתקיןהואעבות.עץשלשורשיולידמתיישבוהוא
רטט •לעצמותיוחודרתהלילהוצינתחצות,בתאווה.ממנהושואף
התמונות .יותרעודעצמובתוךמתכנסוהואבבשרו'חולפיםורעדה
אתממלאברעבתנות,מהסיגריהשואףהואפרא.כחיותעליועטות
זוחלהואאחרקמעה.גענרהואבעצבנות.אותוופולטבעשןחזהו
זהואבלחלום.במעיןשוקעהואחום.אחרבחפשולעץמתחתאל

שהואעליואומרים·הבד!ביתבעלדרווישמבעית.בלהותחלום
לצאתביקשאחדיוםרגע.עזבוולאבוושתהאכלבו'ישןבו'נולד
יצאהואלצאת.לאלויעצהואשתאךסיגריות,קופסתלקנותכדי
בסימטאותתעהשהואאומריםאחדות.שעותכעבוראלאשבולא

לאחרונכנסמסימטהיצאהוא .ראשואתשאיבדגםאומרים .הכפר

כאשרשניהם.צחקוואז ,אשתואתשפגשעדסבבסבבהואוכך

גםו ,לחפשוויצאהמשהולושקרהאשתוחששה ,היעדרותוארכה
והתחתנהגדלה ,·הבדבביתנולדהשהיאמפניבדרכה,תעתההיא
אביה,הבצאווישליחידתובתוחיתההיאילדים.ילדהלאאךבו'

לו:אמרהואאחדיוםבבית-הבד.דרווישאבושלשותפוהיהוהוא
קמחנו!על-שמננו

 :ואמרדרווישאבושמח
קמח?עלמשמןטוביותרומהבהצלחה!שיהיה-
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הבצאוויה.מאמהיפהיותריפה,חיתההיאפרידה.אתנשאדרוויש

חזהובעלתתמירהחיתההיאלמרחוק.יצאשמעןאלבצהונשות
בפניבייחודבעליצות,התנדנדוואחוריה ,מסגדככיפתובולטדשן

אחריהזיתיםגפתאתבית-הבדחצראלבנושאההרעבות,העיניים
לתשוקהומודעתלעצמה,מודעתחיתההיאשמנם.מהםשנסחט
אתולוטשתגווהאתזוקרתחיתההיאוראיה.בנפשעוררההשיא
צוחקתולפעמיםלפעמים,זועפתנמרה,כמואליהםעיניה

ומתלוצצת:
לכםאיןרעבים?אתםככה?עליימסתכליםשאתםלכםישמה-

נשים?

בתוגה:להוהשיבחסאןנאנחאחדויום
חושך.רקיוצאמחושךנשים?הנשיםכל-

תוכחה:בקולואמרהצחקההיא
החושך?בתהיאשהלבנהשכחתחסאן!יא ,לךתתבייש-

במטמון:זכהכאילומהנאהצווחחסאן
אחת.לבנהרקיש ,הבצאוויבתאחת,לבנה-

ידהכףמנחתברחוהוא ,הסלשלתוכנואתעליושפכההיא
גםונפלהונפלה,המלאיםהזיתיםבשקינתקלהוהיאהכבדה,
להלעזורכדיאליהרץבעלהראשה.מעלהצבעוניתהמטפחת

ברוגזה:ואמרהמחזהואותוהדפההיאאךלקום,
ליתן •מחרבונךחרבונישכמותך!מהלךחרבון ,ממניתתרחק-

חסאן!יאיד,

זרועהאתתפסהוא .מאמיןלאוהואידואתלההושיטחסאן
מהתרגשות:מזדעזעמגופוחלקכשכלבזהירות,ואמרהענוגה,

בצאוויהאחת!רקאחת,לבנהלנויולדתהייתרקאילואוי!-
 ...הייתיאזרק.אחת.
בצחוק,אורווהצחורותהעגולותפניהבעדינות.אותוהדפההיא

ואמרה:ירחלילכמוזהרוועיניה
יאללה,אכזבקיץענןהואשליהענןבצורת.תבוא?היאומנין-

פיך!אתבלום ,חסאןואתההמעצרת,אתתפעילדרוויש,
הבינההואשרקהבטחה,חיתהובקריצתהבעיניה,לוקרצההיא

תדהמה.מרובתחתיושצנחוכמעט

והקיצוב,האספקהעלהממונה ,הצבאיהמושלפקידעמדעתבאותה
במקבילאותםורשם ,שהגיעוהזיתיםשקיאתושקלהדלתליד

פעם:מדיומלמלבעליהם,לשמות
עבודה.היאהעבודהפקיד.אנייכול.לאאני-

סובבותהיוועיניוויוצאת,לכיסונכנסתחיתהידועתאותהוכל
ואומראחרמספרוכותבשכתב,מהאתמוחקוהוא ,-הבדביתאת

בלחש:
בעזרך!אלוהיםשיהיהמרוצה? ,נו-

 ,שעריואתנועלבית-הבדהיהערביתתפילתאחרימעטובערב,
הממשלה,שלחלקהשהיוהשמןפחיוספירתהרישומיםבדיקתאחרי
ביתםהריהבצאוויהולפרידהלדרווישאשרהביתה.הולךאחדוכל
 ,החצרשלהצפוניבקצהאחדחדרהיהכולווכל ,בבית-הבדהיה
אסוןהיאשםגנינההב.דביתשלתכולתוכלעלאחראיםהיווהם

גונבהיהוהקיצובהאספקהשפקידידעדרווישבשבילם.
לעשותיכולהיהלאאךמהפלחים,מזומניםוגונב ,-הבדמבית

דרךוחיפשהממנואמיצהיותרחיתהאמנםהבצאוויהאשתומאומה.

שניםכמהעבדכברחסאן .בחסאןלהיעזרוהחליטהמלכתחילה
וחשהבוחשקההיאכפיים.ונקיאמיןגבר ,גברוהוא ,בבית-הבד

בכפרבייחודהתשוקה,עלגוברהיההפחדאבלבה,חושקהואשגם
ידעואםיקרהמהמאומה.בולהסתירשאי-אפשרככפרם,קטן

ומנסהנאנחתחיתההיאבחסאן?חושקתהבצאוויהשפרידההבריות

בדבריםהתעסקותעל-ידיהמלבלביםרגשותיהאתבלבהלכבוש
הזועקיםבעלומיובעיניו.מנוח.להנתןלאמצדוחסאןאחרים.
תקווהבנטיעתוהגיבהאחריהרודףשהואהרגישההיאלסיפוק.

מתקרבתחיתההיאגםהקריטי.ברגענרתעתמידהואאך ,בלבו

הדברהתרחשותלפני ,האחרוןברגעונסוגהומתקרבת,אליו
וכבודהאשהוכנודמהתשוקה,גדולהיההפחדאכן .האסור

היהחסאןכיאפוא,שתשתעשע,בכפר.סיפורסיפורםהמשפחה

מתהיההואלמותעליומצווהחיתהאילובידיה.בצקכמונתון
אובמותנייםשם,ובצביטהפהבצביטהמסתפקתחיתהוהיא ,מיד

גברהיהחסאןאבלאחרים.מעיניובהסתראפלותבפינות ,בעכוז
אחת.בכפיפהלדוריכוליםאינםוהשמןוהאשאשה,חיתהוהיא
אםיקרהמהאךהמכריע,ברגערבותפעמיםנסוגההיאאמנם

ויהיהתתמסרהיאיתרחש?האסורוהדברפעם,עצמהאתתשכח

היהחסאןאיבריה.אתשמשתקתבחולשהחשההיאכך!לדבר.סוף
אותומרחיקהחיתהוהיאהעבודהבשעתאותהוממזמזאליהנדבק
יאנוסואףמנוחלהיתןלאשחסאןחיתהלבהמשאלתכורחה.בעל

ממנה?פוחדלמה?מהסס.היההואגםחסאןאבלאותה,
ברקו.ועיניולעשות,מתכוונתהיאמהבסודלומסרההיאאחדיום
יקרהמהחושים.במערבולתנתוניםהיוכששניהםמועדקבעוהם
יהיהזהבית-הבד?לתוךבדרכוהחומהעלבטפסוחסאןייתפסאם

אלאהבצאוויה,אללהסתנןהתכווןלאשהואלויאמיןמיכי ,סופו
חזקהנעשיתכאלהברגעיםבדיוקהתשוקהאבלמהממשלה?לגנוב
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עאבדיעבד

מהחומהונחתהסתנןהואאחדלילהיקרה!אשרשיקרהמהפח.ד
עמדהואאבלמבועת,היההוא .בזיעתושוחהכולו ,החצרלתוך
יזכהלמעןמסתנןאיננושהואעצמואתלשכנעוניסה ,פחדובפני

נקמתאתבכךולנקוםמהממשלהלגנובכדיאםכיבבצאוויה,
כאשרהבצאוויהלואמרהכך ,פטורמגנבהגונבהמסכנים.הפלחים
מהאוזנועללחשההיא •ובעיניופניובתוויההיסוסבסימניהבחינה
פניהאבלשלם,היהלאאמנםשכנועוהשתכנע.והואכוונתה,
הכוחכלאתהכניעואותההמייחדהנשיוהריחוהצחורותהעגולות

היאגםאבלזאתראתההבצאוויה .הרוהביסובגופוובנפשושהיה
ואמרה:פניואלעינייםלטשההיאפחדה.

תחשוב! ,חסאן ,תיזהר-

שניהםרגע.באותומהפחדחזקהחיתההתשוקהבפיה.היהשקר

לאיטןשהסתובבוהמעצרתאבנימאחוריהיוהםמהתרגשות.רטטו
עסוקים,היוכולםובאכזריות.באלימותהירוקיםהזיתיםאתוסחטו
עלהצהובאורהאתוהטילהרחשההלוקסומנורת ,זחלהלילה
השמןפחיבספירתשקועהיהדרווישיגיעה.מרובהחיוורותהפנים

חסאן:להאמררביםהיסוסיםאחרירושם.והפקיד
בסדר!יהיהתדאגי!אל-

בהנותרלולאתחתיה,שקרסהוכמעטיותרעודאליונדחקההיא
אוויררואההייתישלאהלוואיבלבהאמרההיארצון.כוחשלשריד
היאבה,חושקחסאןהיהאילוהזה.הרגעכאביאת"וסובלתעולם
שהיהמהבההתעוררועדה.עםקבללולהתמסרמהססתחיתהלא

ולארצוןכוחנטולתחיתההיאבחייה.רזותשניםאותםכלרדום
וגניחותיוהחשקניותחסאןעיניזולתובגופהבראשהנותרו

43 
 ' 95מרץ



פהבכלבהאכלהרעבבעצמותיה.בערהחשההיאהחמה.ונשימתו
אלוירדהמותנהאלהסתננהחסאןשלידוגופה.אתהוגיעוהצמא
הרצוןכוחשרידיאבל j .מתשוקהארצהשצנחהכמעטוהיאאחוריה
בקולואמרהדיבוקוזת iכאדממנוהסתלקההיאמי.דהושיעוהשלה

רועד:

מחריסתדרהכול •·הבדביתדלתאתתנעל ,חסאןיאללה,-
בבוקר.

מרחוק:הדהדדרוויששלקולו
גמרנו!שם?עושיםאתםמה-

בקולהרעימהוהיאאיליה,שבהונפשהישותה,פזוריאתאספההיא
חימה:

האבנים.את cמנקיכעושים?אנחנומהקלפים!משחקים-
ביתתחתתיקואתנשאוהקיצובהאספקהופקידננעל·הבדבית
 .לןיהיהששם ,המוכתרשלביתואלויצאשחיו

שבהוא •המועדאתיסזכחשלאלחסאןללחוששכחהלאהבצאוויה
אלזחלהוא •החצרתוךאלוהסתנןהחומהעלטיפס·הבד'ביתאל

מחכההיאכמעט.והיססרעדוהוא ,במקומוהיהלאהמנעולהדלת.
פניועלנשבהקלה,·וחכולו.אתשטפהזיעהבית·הב.דבתוךלו

שיבחיןבתקווהז.:נעול,החוראלאוזנואתהצמידהואמצפון.
מצרצר.לתיקןפרטבפניםשקטהיההכולבפנים.כלשהיבתנועה
אתבזהירותסגרפנימה,מהרנכנסהואישנים.אינםהתיקנים

שעלוללמהדרוך:ולו, ,הקירלידעכוזועלורבץאחריוהדלת
היהאילובפנים.שווהיכבדהעלטהקמעה.השתהההואלקרות.
השמןופחיהשקיםתה.ארואההיהלאהוא ,לפניוידואתמושיט
רעמשהויקרהמעטיזוזאםמקום.בכלצבוריםהיוהריקים

אשתואתימצאולאריתעורהואאםודרוויש,כאלה.בנסיבות
טובאדםדרווישאבלאז?לויגידמהאותה,לחפשיצאואםלצד?

אצלו?עובדהואוהריפנים,אלפניםמולויעמודאיךדי!ותמיד.
ופרידה,הממשלה?שלהשמןשמן?לגנובבאשהואלויאמיןהאם
אמרהפעםהיאהיטב. iאותדמכירוהואבעלההואתגיד?היאמה

צורךבשעתאלאאליהלהתקרבלבעלהנותנתלאשהיאלחסאן
הדחוףהצורךשלמהותובדבראותהשאלוכשהוא ,ביותרדחוף
ה: 1vבוספוגבקולואמרהאותוהדפההיאהזה,

לאגשם.מבקשתלאדמה,דומההאשההריחסאן?יאשואל'אתה-
אותךשמעסיקים~גלהלהצלחהיזכוושלאשכמוך!יוצלח

בבית·הבד!

ממנו.דחוףאין-שליהצורן·שלי!הצורךהבנתי.בצאוויה!יאאח,
ולאוזנושתרצי~לוואי iו •בשלמותואחוהמציףמבולשליהצורך
הקיראלנצמדהואחוייש.אליוהמתקרביםקליםצעדיםקולהגיע

הקדימו:הרךקולהאבלאזהרה.בקולשצווחוכמעט
חסאןזיאאתה,איפהחסאן'-

זיתים,בשקמעדהוא . iזיעזנוטףגופווכלהקול'לקראתזחלהוא
 .יותרדוחקנשמעהפעםהקוללקום.יכולולאנפל

האבנים.מאחוריחסאן.פה,אני-

רגלוזהירות.בחוסרהאפוןהעלהסתערהואונסער.נמתחגופו
מקומו.עלקפאהואגדול.ברעששהתמוטטופחים,בערמתנתקלה
מהתרגשות:צרודבקוללחשהוארגעיםאחרי

פרידה.יאפה,אני-

הכבדהנשימתובאפלה.אותוחיפשההיאגםבה.והתנגשזחלהוא
כולויקדהואפניה.·עלנפלוופניוהכבדה,בנשימתההתערבבה

כך.בזרועו.הקיפההואשבעורו.נקבוביתמכלהתפרצהחמהוזיעה
חוייש:ואמרהגנחהוהיאאותהלחץהואסליחה!

פוחדת.אניחסאן'-

ומלמל:צווארהעלנשףהוא
החושך!אבלאיתן.אניתפחדי.אל-
בקלותשקרה.למהה:אמיןלאחסאן .גלולוהתגהשקיםעלנפלוהם

נדמההיהכךאונז.עליה,אותולהדוףוניסתההתנגדההיא ?כזאת
חשהוארגעבאותואבלמגבר'חזקהיותרחזקה,חיתההיא •לו

נרגעההיאלמענה.מות'למוכןושהיהגברים,אלףשלכוחלוישש

הואחמים.כמשיעדיןהתפתל'גופהכתינוק.בוונאחזהתחתיו
חלושות:אומרתאותהשמעהואהרך.צווארהעלונשףהלחית

אותך!יהרוגשאללהאותי.הרגתחסאן!יאניתב,יח'רב-
ולחש:לחיהאללחיואתהצמידהואהתנפח.חזהו

דרוויש?!איפה-

אותוטלטלהבחזהו'אצבעותיהאתנעצהמעליה,אותוהדפההיא
ואמרה:עזהטלטלה

מזכיראתהעכשיועיניך!שיתעוורודרוויש?עםלךישמה-
אותו?

אלאותהאסףוהואקמעה,התרככההיאבה.ונאחזאליהזחלהוא
ולחש:חיקו

ומכלמדרווישעליךמפחדאניבאללה.נשבעאניהתכוונתי.לא-
האנשים.

ואמר:אוזנהלתוךצחקקהוא
יששכלאיזהשלי?הצורךואתשלך'הדחוףהצורךאתשכחת-

 ..הפח.דאבלמזמן'ידעתילך!
בערהתאוותוהתנגדה.לאבחוזקה.השקיםאלגופהאתחיטההוא
דרוויש,אתהכול:אתשכחו .בהתחלהכמוהתנגדהלאשנית.בו
שטףהחוםוהקיצוב.האספקהפקידואתהשמן'אתהמעצרת,את

הסתובבפתאוםאךרעב.רגעיאותםבמוקדניתכווהםאותם,

למשמעהאמיןלאהואהרחוב.אלהמובילההדלתבמנעולמפתח
הקיפוהבצאוויהזרועות .בידוהדברעלהולאלקפוץניסה •אוזניו
אחוזתניעורה,והיאבחוזקה,אותהטלטלהואכחישוק.גופואת

ואחרתחילה,בזהירותבמנעולמסתובבלמפתחהאזינוהםאימה.
אלדרכםאתומיששוזחלוהם •באוזןחורהקודחתבעקשנותכך

אלבשקטוחמקו·הבדביתשלהאחוריתהחצראלהמובילההדלת
 .שאוחובלארגליואבללטפסניסההואונושפים.נושמיםהחומה,
החומהעלניתרהוא •ידואתמשכהוהיאידהאתמשךהואמפח.ד
ובדממה.באפלהונעלםבו'תומכתכשהיא
נכנסוושנייםנפתחההדלתוהאזינה.הדלתאלשבההיא •.•והיא

דוםקפאהאבלשאמרו'מההבינהלאאמנםהיאמתלחשים.פנימה,
חיתההיאלה.מוכרהיההקולותאחדאוזנה.למשמעהאמינהולא

יגנוב?הממשלהפקידהייתכן?ביום.פעמיםמאותאותושומעת
כהחיתהלאהיאאבללעזרה.ולקרואלצעוקורצתהנדהמההיא

היאלהיאמר.אולקרותשעלולמהואתעצמהאתשתשכחטיפשה
עלבפנים,ראשהכיסויאתשכחהשהיאוהבינהראשהאתמיששה
חיתההיאראשה.ואתבגדיהאתומיששהשבההיאהשקים.

היאבחייההראשונהבפעםונבעתה.הכולאתראתההיאכנדהמת.
מה-וחסאןבחולשתו.החשהחלשדמעותבעיניה,בדמעותחשה
הכולבמאומה.נזכרהולארולזכניסתההיאבפנים?שכחהוא

·הבד'בביתמתלחשיםקולותאלאנותרוולאבראשההתערבב
התרחקההיאמוצאים.שמןפחילעתים.ונחפזיםבהוליםעצבניים,
דרךהבליחההנפטמנורתהחצר.שבפאתיחדרהאלושבהמהדלת
ישאלאםלותגידומהדרוויש?אתתעירהאםשבדלת.הסדקים
תמיםדרוויש ...דרוויש ?כזאתבשעהבחצרמעשיההיומהאותה

ריחפדיחה.ותהיהחשדותבולעוררעלולהשטןאבלאמנם,הוא
מיצרוגדולהיהיצרההרוע.דבגופהדבוקעדייןהיהחסאןשלגופו
שהיהוברגעתרנגולת,כמוישןהיההואדרוויש.מסכןדרוויש.של

מתהפכתערה,נשארתוהיאנוחר'היההואהכרעלראשואתמניח
למהחסאן'יאאה,ברעבתנות.בגופהאוכלתוהאשושמאלה,ימינה
תמידאתהואילותמיד'סתוםתאבונו-דרווישדרוויש?לאאתה
במוקדניתכתוחיתהחוזרחסאןהיהלף-ותהאיוהיא •רעבתןשור
המיטה.עלדרווישלידנדחקההיא .גברהבדבביתהרעש .~שר
להנראהשהואכפימכוער'היהלאהוא .יופגבתוויהתבוננההיא

בקעוהחוםחם,היהגופובזהירות.אליובזוחלההיאלפעמים.
אליונדחקההיאתענוג!לאבריה.וחדרקיטורכמולשמיכהמתחת

חשההיאאותה.ויבעלרגעבאותושיתעוררואיחלהיותרעוד
כלבגופה.התפשטבוחשהשהיאהדחף •בורוצההיא .ובדןבא

עוררווהמתחהפחדאםתוההחיתהחסאןשלבפניושהביטהאימת
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אלימותבאותהאותהיבעלשדרווישרוצהחיתההיאחשקה.את
דרוויששווא.משאלתרגעים!כמהלפנירקחסאן'אותהבעלשבה
שיהיהחשקו'אתלעוררפעמיםכמהניסתההיאאלימות.מכיראינו

זעדרווישלמה?ממנה.פחדהואנרתע.היההואאבלאלים,
 •בזרועואותומשכההיאאךהשבי'צדועללהתהפךיסהובבמקומו

אוליאותן.עצםעיניו.אתופקחהתעוררהואיכול.ולאניסההוא
גופו .תחתיולהחליקוניסתהבחוזקהאליונדחקההיאחולם?הוא
נרעדוהואהשעיר'חזהואתמיששההיאתעשה?היאמהרדום.היה

וגמגם:

ישנה?לאעודלך?ישמה-
זאתלהשאירמוטבשמאאו·הבד?בביתהתרחשמהלותגלההאם

·הבדבית-השנייםהתערבבובראשהשיהיה?מהושיהיהלבוקר'
העז.בחשקהטיפלוחסאןהשמן'בגבינתעסקהממשלהפקידוגופה.
ייסוריםאחרילואותוהעניקההיאגופה.אתגנבלאחסאןאבל

מלחשש:לאוזנה,הגיעחרישיקולורבים.
אותך?מטרידמהלך?ישמהפרידה!-

פוחזת:חזהו'עלידהבכףחיכתההיא
 ..•גו·הבד!ביתעוד?הבנתלא-

שלגופואתומשכההתעשתההיאהמלה.את·השלימהלאהיא
כמובדיוקתמיד.כמובנחתקרהוהכולבחוזקה,אליהדרוויש
היאהתנשפות.ובלינחישותובלילהיטותבליושותה.אוכלשהוא
ומלמלהנאנחההיאמעליה.וביסוסמהרמתקררשגופוחשה

חפיף.אצלךהכולשתמות!הלוואיבעצבנות:-
פיהקשנרדם,וכמעטגבואתאליההפנההואאבלאותו'ניערההיא

ומלמל:
בית·הבדאיתן.למזליואויליאויובית·הבד?זהזוזהותשני-

פרוץ!

עליונשףהוא .פניועלהשפוךבחזהונאחזגבועלהתהפךהוא
מעושה:דעתבקלות

יחד.אותונעלנובית·הבד?עםמה-
תחתהתכרבלההיאגופה.עלניגרהזיעהמעליה.אותוהדפההיא

הוזה:השמיכה,

טועה!אניאולייח.דאותונעלנו-
החליקההיאחום.כמבקשתאליולהיצמדוניסתהקלותרעדההיא
משהלאחסאןשלדמותו .ולצווארולראשומתחתזרועהאת

שנחנקהכמעטנשימתה.אתליהטהמוצקגופווניחוחמדמיונה
שובהחםהריחיכלה.ולאמעליהלהסירהניסתהלשמיכה.מתחת
הגסים,מהשקיםהעולהוהחוםוהזיתיםהשמןריח-אותההציף

ליהגההיאתשוקהומרובוהרכיםהעדיניםועכוזהגבהאתששרטו
כהוזה:

יאתיזהר,המנעול!המפתח!אותי.הרגתשתמות!הלוואיחסאןז-
חסאן!

החובקותמזרועותיהלהיחלץבנסותובכוח,אותהניערדרוויש
ולחייהרקותיהנזעלניגרתחמהוזיעהנבערההיאבחוזקה.אותו

גרונהממרדף.חזרעתהשזהכמיבכבדותנשמההיאהוורודות.

בדאגה:אותהשאלדרווישיבש.היה
ומהחסאן?עםמה ?מטורפתכמומקשקשתאתמהלך?ישמה-
בית·הבד?עם

לעזאזלאמרתי?מהלי!ואבויאו ?מטורפתכמומקשקשת-
בשלום!המחריוםעלינושיעבורהלוואיהבלהות!חלומות

דקותכמהאחריגעהנראךבעלהשלחזהועלבבכימיררההיא
נוגההכוכבבהיעלםהחםממשכבוחמקהואלדרוויש,אשרונרדמה.
אלהמובילה·הבדביתדלתתדהמה:לוחיכתהבחוץ .השחרובהנץ
ובדקבזהירותפנימהנכנסהואהארץ.עלוהמנעולפתוחה,החצר
השמןפחיאבלנעולה;ומצאההראשיהרחובאלהמובילההדלתאת

שהיוספקאיןחסרים.היווהקיצובהאספקהלמשרדהמיועדים
ותדהמתוהמעצרתחדרחלקיכלעלעיניואתהשיטהואחסרים.
רגליוהבלויים.ומכנסיוהמלוכלכתוכפייתוחסאןשלנעליוגברה:
חיתהממנומטריםכמההשקים.עלצנחוהואאותומנשואכשלו

עלרבצהועננההמרעידותבאצבעותיואותהמיששהואמטפחת.
 ,,וחסאןאשתו •עיניומראותביןלקשרניסההואהייתכן? .עיניו
-חסאן .הארורמהשטןומחסהמאללהמחילהביקשהוארםבקול
 .ובגפיוובחזהובראשובשיתוקוהוכהבמקומורבץהואייתכן!לא

עומדתבאשתוהבחיןהואארכו'כמהידעשלאדקות,כמהאחרי
ראשהאתעוטפתהדקה,ובגזרתההתמירהבקומתהמעליו

בהמביסכאבן'קפואהיההוא •אליוהתקרבההיאכמספחתה.
למלמה:היאמפלבלות.בעיניים

 •חסאןמעשהזהולך?ישמה-
נהימה:השיבוהוא

עמוק.חודריםשקטיםמיםהכלבה.בןהמעשה,אתעשההוא-
ידואתוהושיטהארץעלהפזוריםהלבושפרטיעלבעיניורמזהוא

אולהסתכלהעזהלאהיאאבלהמנעול'אלכמעטהמשותקת
וצנחהבמחנקחשההיארגע.באותולמותייחלההיאי.דלהושיט

הגיעוהריקיםוהפחיםהפזוריםהלבושפרסיסמרטוט.כמולידו
עיניה.מולבאווירתלויהיההמנעולהמעצרת.אבניעדכמעט
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<קטע>לנרכסאיוריםאבו-שקרה,עיסאם

בפניו:בצווחהפרצהוהיאבפניה,הציגוהודרווישאצבעות

גנב!לאחסאןחסאן.שלמעשהלאזהייתכן!לא-
יודע?כמוךומי •מזמןהמעשה.אתעשההוא-

דרוויש!-

חסאןשלדמותואתרוחהבעיניראתההיא .רגליועלנפלההיא
אויוהמכנסיים!ויחף.ראשחשוףמהחצר'ויוצאהחומהעלמטפס
כמהגנבוחזרשחסאןהייתכן .בבירורנזכרההיאפרידה!לך'ואבוי
בעצמהאותודחפההיאהרילהיות!יכוללאאיך?אבלשמן?פחי

בחצר'ארוכותהתמהמהההיאמהחומה.הרחקרץאותוושמעה

כולהברעדההיאקרה?מהאז .לחדרנכנסהבטרםמהוססת,
וצרחה:דרווישאתניערההיאמאימה.

 •..הואשגנבמיגונב.לאחסאןלהיות.יכוללא-
האספקהופקידפתאוםנפתחההדלתבגרונה.נתקעווהמלים

סקרהואלהגיד.יכלהלאהיאנכנס.הצבאיהמושלאווהקיצוב,
עליהם:וצעקהעכורותבעיניוהמקוםאת
שאבוא?לפניהמעצרתלחדרנכנסתםלמהפה?עושיםאתםמה-

אותו:היסההפקידאךלדבר'ניסהדרוויש
אחריבבאללה,נשבעאניחסר.השמןהשמן?אתגנבמישתוקז-
ראשכם.עלביתכםאת
הגיעוקרה.מהשאלוכולםמספרים.ורשםפנקסיואתהוציאהוא

ואשתו'דרווישעלהפקידשלמגערותיומשהוושמעופלחיםמספר
הפקידבלילה.חסאןשלהסתלקותוועלהגנובהשמןעלומדבריו

הכפראתויצאבשעווההמנעולאתחתםהמעצרת,חדראתנעל
מהמספריםובסימסאות,ברחובותהתרוצצורביםאנשיםבמהרה.

 •לשוןכלועלכלבפימפחידותמלים-שקרה
אתושלחההאופק,במעלהוטיפסההנצהאךאוקטוברשלהחמה
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ועשולכפרנכנסורים tשוומלאותמכוניותושתיהדהויות,קרניה
 .·הבדביתאלר·כך nו·אהמוכתר'שלביתואלהיישרדרכןאת

החשדהשמן.ו~היעלמותקשרכלוהכחישונחקרוואשתודרוויש
הטרשיםביןשלםיוםשוטכןהואנעלם.הואוהריחסאן'עלנפל

בלילהנפרץ·הבדית,שברועיםלוסיפרוובערבוהסלעים,
אתשכחהואלרווחה.ונשכונרגעהוא .אותומחפשתושהמשטרה

שבווהיוםודרווישהבצאוויהאתוקיללומכנסיועליוובכפייתו
בנעליוכעתמדוברלאזה.ככהאם·כן'·הבד.בביתלעבודהתחיל

לאשנגנב.בשמןברהנודרבבצאוויה.לאוגםובכפייתו'ובמכנסיו
שלוהשמןאתייקחכ!לחואםמהפלחים,גונבתהממשלהגםנורא.
לעתהכפראלשבהואהרוחות!לכלהוא?גנבמה,אז·הבד'מבית
שקועהכפרוכלנעול iהיוהואמרחוק.·הבדביתעלוהשקיףלילה

יעשה?מהבקרבתו.·בבוהמסתבן·יומואפרוחאפילוואיןבתרדמה,
שגנב,הואהממשלהפקי"גנב.לאהואלמה?אותו?מחפשים
המפתחאתשמעהוא •אצלולןהואספק.בלישלושותףוהמוכתר
המפתחונושף.נושם , iוהבצאוויעלשכבכשהואבמנעולמסתובב

אתעשההוא .אחרמפתחלאישואיןהפקידשלבכיסונמצאתמ_יד
לגלותיכולהואהאםליאכגנב!בןגנבהמוכתר'עםיחדהמעשה
דווקאהרע.מזלואתוקייללירקהואלמי?יודע?שהואמהלמישהו
הואהאםלבית-הבד.לפרוידבן·הגנבהגנבמחליטלילהבאותו
להפילוהחליטהאבניםמאחוריהבצאוויהאללחישותיואתשמע
ומכנסיוכפייתואתכוח 1vללואמרהואהאם 1איךאבלבפח?אותם

רגליואתנטלהואעלי'ו?החשדשייפולכדיהבדבביתונעליו
דלקהפנס •בחשאיהזזצרלתוךחמקהוא .הבדביתבכיווןוצעד
עלנקשהואבפנים.טישקהיההכולאבלואשתו'דרווישבבית
ברקועיניההבצאוויה.עםפניםאלפניםעצמואתומצאהדלת
שאלד;:היאפח.דאחוזתלאחור'נרתעהוהיא

זה?מי-

חסאן.אני,-

היאראש.חשופתתהיהיהיאפנימה.אחריהחמקוחישהשיב

מלמלה:היאמבועתת.לאחורנרתעהושובכשתנקה
עליך.מרוגזהכפרכל ?הייתאיפהחסאן'-

דרוויש:בנעליונתקלנכנסהוא
הגנב.שהוא'יודעתאתגנבתי.לאכועסים!מרוגזים!-

דרווישאבלבפניו'רזהשצרכמעטהיא .החווירוהבצאוויהפני
הקדימה:

הממשלה?פקידאלי'הגנב?מי-
דבריו:אתקטעהאשתו

 ?ידעתמאיפה-
מהבריות.שמעהואאולי

חסאן.שלמעשהלאשזהולךאמרתי-
ברוגזה:בהגערהוא

זה.ו iוזדזהאתעשהחסאןתשתקי!לךאמרתי-
לחיה.עללהוסטר
בבעלה.עיניהאתונעצהלאחוריהמספרצעדיםנרתעההיא

כישיסתלק,אליווהתחננהחסאןאלאותןהסבההיאאחר·כך
הואאםלקרותעלולמן;ידעהלאהיא .כולומורתחהיהבעלה
וקולהיצאהוא .אותומחפשיםוכולםרבתימהומהובכפר .יישאר
באוזניו:מצלצל

האשמה.אתעליולטפולרוציםסתםגנב.לאחסאן-
 'אליגם .שבעירשטרה .rהותחנתאלוהובלחסאןנעצרלילהבאותו
יהודישהואהכפרלאנשישסיפרזהאלי-נעלםהממשלה,פקיד

הואוהנהבמקרה,סודו ,אחגילהשוטראךבערבית,השולטלבנוני
המפקחוהקיצוב;ןאספקהבמשרדפקידמע'אר'מהכפרקדוראליאס

אבלהמוכתר'אתה~:ציבהלאהיעלמותובכפרים.הזיתיםיבולעל
שבההשעהואתאליל tןאביוואתאליאתוקיללכפייםספקהוא
שאליהביציםועלהתרנגו·לותעלהצטערהוא •בכפרהופיעהוא
הואלחסאן'אשרנעצר.הואשגםסיפרולילה.כלברעבתנותאכל
שימחלאמצבועיניים.וכבויראשחשוףיחף,שבועייםאחריחזר

לפעם:מפעםמלמלוהואשאומרים,כפיהאויב,אתאפילו
גנביה.גםשומריה-

הואקרה,מהאותוושואלכלשהיבפינהאותותופסהיחוכשמישהו
שיניים:בחירוקאומרהיה

כלעםליישעסקאיזהואניגנבו'השמןואתגנבוהאדמהאת-
זה?

ושואל:בעיניוקורץמנדנד'היהמישהוואם
הם?איפה-שלךוהמכנסייםשלך'והנעליים-

וצווח:המרעידותגפיואתממששבצחוק,גועההיההוא

ארץאי,הטבון.בחדרשכחתישליהמכנסייםאתיודע!שיודעמי-
הטברנים!

אתומחפשהטברניםחדריתוךאלמציץכמטורף,שועטהיהוהוא
שואלהואשלה,הטבוןמחדריוצאתבאשהגשפרהיהואם •מכנסיו
אותה:

שלך?הטבוןבחדרשליהמכנסייםאתמצאתאולי-
אותו:ומקללתצוחקתחיתהוהיא

אתתשאלמטורף.·הבד'בביתנמצאיםשלךהמכנסיים-
הבצאוויה!

צוחקותאותו'מקיפותהיווהנשיםכמטורף,משתוללהיההוא
אתשולחהיהכאשראלאמעליומתפזרותהיוולאבעיניהןוקורצות

זואתזודוחפותהיוהןאזאו .ערוותואתלחשוףומאייםידו
מצחוק.המתנדנדיםבעכוזיהןכמגלבמצליףהיהוקולווצווחות,

אחד'מכנסייםבזוגהסתפקההיא .מכןהגונהיותרהבצאוויה-

מעונשולכןאויטבון.חדרבכלזוגותעשרהלכןיש-אתןאבל
אללה!של
אתפוקחוכשהיהארצה,וצונחכמעטהכרתואתמאבדהיההוא

הבצאוויה,שלוהצחורותהעגולותפניהאתרואההיההואעיניו'
בקולאזממלמל;;יההואפניו.עלמיםומזלפתעליורוכנתכשהיא
ורפה:רצוץ

הנתונותרגליוכפותעלמלקותחוטףוחסאןגנביה!הםשומריה-
 'ליתגידולמה?זה,למהבמרתף!מרגליואותוותוליםבסד!

בני·אדם!

באמרה:אותומרגיעהחיתהוהיאאז'בבכיפורץהיההוא

 .עליךזהאתשהביאלמייגמולאללה !דיחסאן'די'-
 .·הבדביתאלאותוולוקחתתינוקכמואותוגוררתחיתההיא

בצלישןהיההואולילה.יומםעליוושמר·הבדבביתהתגוררחסאן
ריחמריחוכשהיהבלילה.המעצרתאבניולידביוםהגבוההחומתו

שם.ומסתתרמשוטטהטרשים,אלבורחהיההואבכפר'שוטרשל
בעלימחפששהיהפטרולהכפרבפאתיאותותפסאחדשיוםעד

הואמהם,באחדמבטואתנעץהואוכאשראדומות,זהותתעודות

וצעק:שלוהברזלבידיגרגרתועללחץכמטורף,עליוהתנפל
שוטר?וגםגנבגםאתה?זהאלי!-

הרעיםהואאךמידיו'השוטראתחילץסביבםשהתקבץהרבהקהל
כמוכיח:עליהםבקולו

בני·אדם,ממשלה!גםגנבים!וגםשוטריםגםמתביישים?לא-
שהגנבתודיעוכאן.שאיננולמייודיעכאןשנמצאמיבני·הכפר'

בכפר.לידהבאמכללגנובבאוהואמדיםלובשאליפה.נמצא
וצעק:בושאחזומהידייםטילכמוהשתחררהוא

גנבים!גנבים,-

ובייחודולבניו'לכפראזהרהפעמוןחסאןשלקולונעשהומאז
 •האדומות.הזהותתעודותלבעלי

הוא , 1932בשנתאלמג'ידלבכפרנולד ,ומספרמשורר ,באנילויעסא
והפךבנצרתספריםחנותפתחמכןלאחר , 1985שנתעדכמורהשימש

ובכתב·העתאלאיתיחאדבעיתוןיצירותיואתפרסםהואלעצמאי.
סיפוריםלערביתתרגםהואכעורך.רבותשניםשימששבו 'אלג'דיד

ומאנגלית.מעבריתרבים
 ,ג'דידאלהעתבכתבלראשונהנתפרסםהארור"והלילה"חסאןהסיפור
 • 1985יוניבגיליון
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והיהודיםקפקא

הנאהרשימתהאתרבבענייןקראתי

היהודיםקפקא,"פרנץסלאי:אנהשל
 ,) 30עמ' , 181 " 77("עיתוןואני"

עםהראשונההכרותהעלהמספרת
ממנההרבההנאתהעלקפקא,יצירת

לבינה.בינהשעמדוהמחסומיםועל
יצירתוממעריציאחדשלכלמשעראני
דרךעלמרתקסיפורישקפקאשל

והקסוםהמופלאלעולמוהתוודעותו
לושחיתהההארהעלקפקא,של

בדרכיהללכתלתוכה,לחדורמשהחל
אכן,סלאי,אנהוהנסתרות.הנפתלות
שחיתהההארהעלברשימתהמספרת

הנראהככלמאוד'במאוחרלה,
 :)" 1994("בישראל

מדברקפקאמדהימה.פתאומית"הכרה

במלהאפילולהזכירבליהיהודים.על
שעליהםביותר'קסזרמזבליאחת,

שנשמרתהעיקר

ממכתב><קסע,;הנגינה"

נכבדעורך

תרגומיהבאתם ' 95פברוארבחוברת

אילנהשלהערותיהבצירוףקפקא
נוהגהואתרגומיםהשוואתהמרמז,

מולזהמעמידשעיתוןמקובל .מבורך
הסקםסואתשוניםתרגומיםזה

אתלהסיקלקוראומשאירהמקורי'
זולאזה,במקרהוהנה .יומסקנות
אדםשלאינהשהביקורתבלבד

המתרגמיםאחדשלאלאאובייקסיבי'
 ...המושווים

"הסיוללתרגוםהסענותלעצם
הפתאומית""היציאה(אוהפתאומי"

 ...מדבר"הוא
שלהרבההתרגשותהאתלהנידאפרש
שהיאאלאבה,שזכתהמההארהאנה

עצמויוםשבאותוומספרת,ממשיכה

גרשוןפרופ'שלמפיוהרצאהשמעה
(ההארהקפקאשל"הטירה"עלשקד
הרומז'אתשקראהבעתאליהבאה
בדרךבאוסובוסנוספת,פםע

זו>:להרצאהלירושלים
הואשקד.פרופ'שלבהרצאה"אני
ועליצירותיו'עלקפקא,עלמדבר
אינםהגיבורים"הטירה":הרומז

יהודים.עלנכתבהרומזאבליהודים,
שהשקפתושייתכן ,אומרשקדפרופ'

לאאחריםחוקריםנכונה,אינה
אבלשונים.ניתוחיהםזה,עלמדברים

הרומניםמהעלצודק,הואאיזאם
ו'הטירה'?"המשפט'

היאהבעיהכשלעצמה,מעניינתהדעה
מדבריםלאאחריםש"חוקריםבהנחה

אמרכךאמנםשאםמעריךאניזה",לע

שלהתרגומיםלדעתי' ,גירסתי)לפי
המקוראתהולמיםושליהמרמזאילנה

אשרחופפים.אףבערך 90%וב

אךהריהנותרים,האחוזיםלעשרת
הנובעיםהבדלים,שיהיוהואסבעי
מסעםהמקור,שלשונהמהבנהלעתים
ובפתרונותהלשוןבבחירתשונה

עלעדיףהאחדשלעתיםשונים,
משנהו.

שלושבשתייםאסתפקלהמחשה
דוגמאות:

1 . die schnellste 
Veraenderung leicht zu 
bewirken und zu ertragen 

בקלותולשאת"לחוללא"ה:מתרגמת
אברהםואילוביותר",מהירשינוי
בנקללשינוילגרוםכותב:כרמל

פליסתאלאזוחיתהלאשקדפרופ'
מציעהייתיסלאילאנהאבלפה,

"פרנזברורמקסשלבספרולעייז
עובד,<עםביוגרפיה"-קפקא

"המלהכתוב:בותשס"ז),תל·אביב
ב'הארמון'מוזכרתאינה'יהודי'

 ).י.י-ל"הטירה"כמובן(הכוונה
העובדהלעיזמזדקרתואף·על·פי·כז

היהודיתנפשומעמקידלהשקפקא
ממאהיותרהחושף,צנוע,סיפור

שלהכללימצבהאתלמדניים,מחקרים
מופיעותמיד •זמננובתהיהדות

עםבבדבדזהמובהקיהודיפירוש

שהאחדמבלי ,הכללי·אנושיהפירוש
שיפחיתומבליהאחראתיבסל

 .) 199<עמ'מערכו"

נוברמרסיזשלבמסתולעייזגםראוי
המעמיקה ,) 1951 (והיהדות","קפקא

לפיקפקאשליהדותובתפיסתמאוד
אחרתגישהגםולראות"הטירה",

"ביןברזלהללשלבספרוזהלנושא

המרמזאילנהבו".ולעמודי·יד nובמ
במקוםי·יד" n"במבניסויפגםמוצאת

מה,משוםבכך'ורואהביותר""מהיר

תוספת.

2 . aus seiner Familie 
ausgetreten , die ins 

Wesenslose abschwenkt -
צירוףהזהאחרונותהמליםשתי

בגרמנית,חריגאףסיפוסי,גרמני

כמומילולית,אותומתרגמיםוכאשר
אלסוסה"והיא-המרמזאילנה

כלמאבדהוא-האי·ממשות"
פתרתיאניקומוניקסיבית.משמעות

את"מקפחתעל·ידיהבעיהאת
אילנהאותימגנהכךועלממשותה",

יהיבפירוש.דימוישהחלפתיהמרמז
 .המובנןתאתהצלתיאבל ,בז

רמת·גז(בר·אורייז,לקפקא"עגנון
("היהודיס"ובפרקבמיוחדתשל"ג),
ו'הסירה'"),והרוכל''הארוניתהנודד:

הנוגעיםהדבריםיתרביז ,נאמרבו

לעניינו:
נעוץהמעשהסיפוריביזהדמיון"פשר

משותףאחדסיפרס·אבשלבקיומו
<עמ'הנודד·היהודיהיצירות:לשתי
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קפקאשלמחוקריווכמהכמהאגב,
אם ,ברורמקסשלפירושואתהזכירו
ויכוחתוךאםהסכמה,תוך

 ,פוליצרהיינץלמשלבהם,והתנגדות,
אדיך ,) 1962 (ופרדוקס"מ"שלבספרו
קפקא"פרנץשל•עולמובמסתוהלו

הענייןמקום,מכלואחרים. ) 1952 (
חדש,איננוקפקאשלביצירתוהיהודי

במחקרועלהוחזרעלהכברהוא
 •אחדות.פעמים

יצחקיידידיה

לדעתי-בפיסוק"ל"הבדלים . 3
המשפסעלבכבודשנינוהתגברנו
שפיצלמירון,לדןבניגודהארוך,

שבמקומותנכוןהכר.לבליעדאותו
בנקרדה·פסיק,פסיקהחלפתיאחדים

כדיזאתאתנחתא.מורגשתכשבסקסס

מורגלשאינו ,העבריהקוראעללקהל
אגב,כאלה.ארוכיםבמשפסים
היאגםהמובאת"ביציע",הרשימה

פיסקאותשתיהכוללתבחוברת,
מקסלדפוס,המתקיןשםארוכות,

אתנחתא,בכלנקודה·פסיקברור'
הואהעיקרלשסף.מפריעזהואיד

שלהמובהקת"הנגינה"שנשמרת
דומני,הצלחנו,רננך-קפקא

 •שנינו...

כרמלאברהם

 ~ 32מעמ'סוף

אחותה.

שלכוחומעצםרקנובעתלאשליטה ,וכך
ברגעהנשלטשלמחולשתוגםאלאהשולט

מאותוחלקהיא-20הוהמאהנתון.היסטורי
הקודמת.המאהשייכתאליוהיסטורירגע

אתמטילאינוסעידשנוצרה,במציאות
שבטוחוסךאינוהואהמערב.עלרקהאשם

האכזרייםהאוטוריטטיבייםמהמשטרים

בעידןהשלישיבעולםשקמווהבורים
שחיתותםכיטועןהואהפוסט·קולוניאלי.

שלבהיסטוריההמשךפרקהיא
באותו .וקורבנותיוהאירופיהאימפריאליזם

המתעלמיםאלהכלאתמבקרגםהואהקשר
לארצותאירופהביןהסימביוטימהקשר

הצדדיםשניעלשמשפיע ,לשעברמושבותיה
כאחד.

ברור:יעדקהלישואימפריאליזם"ל'חרבות
הבריתבארצותתקוותשתולהמיכל

ההיסטוריהקץאלזומאהסוףעדשתוליך
כלפיחםיחסמגלהסעידמערבית.הלא

זוהאמריקאית.התרבותשלרביםסממנים
משפחתוואתאותושקלטההמולדתהיא

ישכימאמיןגםהואפליטים.כשהיו

לעולםיחסהאתעדייןלשנותביכולתה
שגיאותעללחזורולאהלא·מערבי
אךהקודמות.הקולוניאליותהאימפריות

מעטיםהבדליםמוצאהוא ,לעכשיונכון
ביחסההאמריקאיתהגאוותנותביןבלבד

וחוסרלעליונותיומרתהלאחרים,
אמריקאישאינומהכלכלפישלההסובלנות

שלהאירופיתוההתנשאותהגזענותלבין
אשמיםהאמריקאיםהליברלים .-19ההמאה

זוועותכלפימחרידבעיוורוןבעיניו
מידה,באותההעולם,ברחביבשמםשנעשות

שלמאשמתה ,יותרגדולהבמידהאףואולי
שלהבריטימהדיכוישהתעלמהאוסטיןג'יין
עודאמריקהכיהתקווהאךאחרים.עמים

רצונואת ,עדותועל·פימזינה,תשתנה
בנושא.ספריםלכתוב
לכתיבההאידיאליכמועמדעצמורואהסעיד
במערב.ויוצרוחיבמזרח,נולדהואשכזו:
שתיעלביקורתיבמבטלהשקיףיכולהוא

הקולוניאליזםהותירבשתיהןהתרבויות.
באחרלשלוטשכמהההתרבות-משקעים
בדרוםעמךובבניה"קדמה",בשםבמערב

לשכנע,מנסההואהדת.אוהלאומיותבשם

לצדאםתחליףישכיבשמות,נוקבואף
ואוליברקיסינג'רהנוי ,אמיןלאידי ,חרסייך
מןההתנתקותדרךהיאהדרך '.נורת

ההרסניים,והלאומנותהאימפריאליזם
חייםשבובעולםוהם"מ"אנחנוההיפרדות

 '.'םה"ולא"אנחנו"לאשהםנסעיראנשים
חדשותקואליציותנוצרותהזההחדשבעולם

 .לכןקודםקיימיםהיושלאומערכים
הספרות ,המקצועיהשיחאתמשנההאקדמיה

והמערכותשהדחיקהאלהאתמחדשחובקת
כלכליביטחוןמספקותוהכלכליתהפוליטית

אוגזעניולאעניינימפתחעל·פיואישי
 •לאומני.

Edward W. Said, Culture and * 
. Imperatialism, Vinatage 1994, 444 pp 

, Representations of the lntellectual * 
) 1993 London and New York ( 

The Politics of Dispossesion (London 
) 1993 and New York 

Orientalism, (London and New 
York 1976) 

*** 
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שקוראמה-עבריתספרות •

העולמיתהספרותמיטב •

האיזורספרויותעםהכרות •

חברתיתמעורבות •
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זכוכיתסוכריות :חמיאברהם


	txu-oclc-4202480-182-001_am
	txu-oclc-4202480-182-002_am
	txu-oclc-4202480-182-003_am
	txu-oclc-4202480-182-004_am
	txu-oclc-4202480-182-005_am
	txu-oclc-4202480-182-006_am
	txu-oclc-4202480-182-007_am
	txu-oclc-4202480-182-008_am
	txu-oclc-4202480-182-009_am
	txu-oclc-4202480-182-010_am
	txu-oclc-4202480-182-011_am
	txu-oclc-4202480-182-012_am
	txu-oclc-4202480-182-013_am
	txu-oclc-4202480-182-014_am
	txu-oclc-4202480-182-015_am
	txu-oclc-4202480-182-016_am
	txu-oclc-4202480-182-017_am
	txu-oclc-4202480-182-018_am
	txu-oclc-4202480-182-019_am
	txu-oclc-4202480-182-020_am
	txu-oclc-4202480-182-021_am
	txu-oclc-4202480-182-022_am
	txu-oclc-4202480-182-023_am
	txu-oclc-4202480-182-024_am
	txu-oclc-4202480-182-025_am
	txu-oclc-4202480-182-026_am
	txu-oclc-4202480-182-027_am
	txu-oclc-4202480-182-028_am
	txu-oclc-4202480-182-029_am
	txu-oclc-4202480-182-030_am
	txu-oclc-4202480-182-031_am
	txu-oclc-4202480-182-032_am
	txu-oclc-4202480-182-033_am
	txu-oclc-4202480-182-034_am
	txu-oclc-4202480-182-035_am
	txu-oclc-4202480-182-036_am
	txu-oclc-4202480-182-037_am
	txu-oclc-4202480-182-038_am
	txu-oclc-4202480-182-039_am
	txu-oclc-4202480-182-040_am
	txu-oclc-4202480-182-041_am
	txu-oclc-4202480-182-042_am
	txu-oclc-4202480-182-043_am
	txu-oclc-4202480-182-044_am
	txu-oclc-4202480-182-045_am
	txu-oclc-4202480-182-046_am
	txu-oclc-4202480-182-047_am
	txu-oclc-4202480-182-048_am

