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מ"ורשתעיקריאתלבנהלהנחיל
השבס",

הספדיהוהשטן;טיטהקרן:רבקה

 ; 1995המאוחר;הקיבוץהחרשה;
עמ' 191

לחייוקץששםמאב,יתומההיאסיסה
שנעלמה.ואםמסתוריותבנסיבות

בספריהנעוץילדותהחידתפתרון
-גבריםובשלושהביתהשמול

סבוךרומן •ואליהוגומאסקר'או
שלאמקריםצירופיגדושומתעתע,

העוסקתמלודרמהמעין ,יאמנו
ואהבה.חסותתלות,בקשרים,

חברבורותנמרשבתאי:יעקב

-המאוחרהקיבוץהוצאתואחרים;
 'עמ 239 ; 1995קריאה;סימןספרי

 ,"חברבורות"נמרמחזות
"חייהשביעי","ברקיע"הנבחרים",

חברו":ושיפלז'ואן"דוןקאליגולה",
שבתאי.עדנהמאתמאמרכולל

צייגאר-ר-

י"Iיאהייחג'י

' .. 
[ 

נ,,ע ... n~-

ואחרים;בראשכתרשבתאי:יעקב

ספרי-המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ' 239 ; 1995קריאה;סימן

"אוכלים",בראש","כתר-מחזות
ירושלמי","מעשה"מאנדראגולה",

האנסשלחייופרשת"מתוך
עדנהמאתמאמרכוללואלדמאר".

שבתאי.

הוצאתרוחות;שושנתגורי:חיים

(הדפסה 1995המאוחר;הקיבוץ

עמ' 47שביעית);

המשמעותיספרושלמחודשתהוצאה
בןמרכזי'משורר ,גוריחייםשלמאוד
שלבעלהצביעהספרתש"ח.דור

שחררגורי:בשירתמרכזיהתפתחותי

החזקהמההשפעהרבה,במרה ,אותו

המוקדמתשירתועלאלתרמןשל
האירופיתהשירהאלאותווקירב

ההיא.התקופהשלהמודרניססית
הלילותעלשמשוהנהומארך;רר."י:ד

בלי /.ארךומחור ,הולךההם//
אחד.קול.;

לה;להלהשלסיפורורוביך:ריבה
ספרי-אחרונותיריעותהוצאת

עמ' 59 ; 1995חמר;

ספרשלבפורמס ,מלחמתיאנסיפסר
המשוררתואיירהשכתבהילדים,
דמותהואלהלהלהורבין.ריבה

ובניהואקל.בקובהומור,המצוירת
סקססבעזרתמשרססים,דמותו/מינו

למלחמה-שגרהשמחיימהלך ,קצרצר
חלילה?)(וחוזר

הסיפורמבחר-החדש,רסיפרר

סררת ; 1995-1985החדש,רעברי

עמ' 372כתר;-כותרים

חדש""דורלמפותהמנסהאנתולוגיה
שלחשביה(המחציתמספריםשל

(המחציתומספרותהאנתולוגיה>
 ,אילוןלאהשל:סיפוריםהפותחת).

גילקססל-בלום,אורלי ,אמירגפי
 ,חפץפביאנה 'זרחינורית ,הראבן
פלג,דוריתסמיס,שהםניר,צפרירה
שסיגליץ,אפרתריזנפלד,עפרה
יואל ,אפשסייןאלכסשלו'צרויה
שיסאוב,גדיוייל,עוזיהופמן,
לאור'יצחק ,יזרעאליבועז ,סובלי
קרת,אתגרמיון'ראובן ,לפידחיים
שיף.אגוררון'משה

דרלררס;שלומךמהחופמן:יואל
 1995כתר;הוצאתכותרים;סררת

ככלנשייםקצרים,מונולוגקסעי 333
של-בשירההנוגעיםהנראה,
מציאותבקסעיחודרמנסמחשבה,

הבית.מחלוןהנשקףנוףאוקסנים,
-דולורסאלהיאהפניהלפעמים
מיכאל:והילדדיהילדהגםישנם
בתצלומיםהמשולביםהקסעיםומתוך
האווירהשובעולהנשים,שלישנים
על ,אירופימזרח"יקום"של

ישראלית-מציאותבתוךזכרונותיו'
תל-אביבית.

שלושחצצוהשמיםוביןאנה"בין
הזרות.קומת ,האינקץקומתקומות.

לחייה."מאודשדמתהשקופהוקומה

הוצאתקרב;דוגרוסמן:דור

 'עמ 78 ; 1995המאוחר;הקיבוץ

 ,גרוסמןדודשלהראשוןספרו
 , 1982 •במסדהבהוצאתשהופיע

דוד'ילדים:ספרמחודשת.בהדפסה
נקלעעשרהשתיםבןירושלמינער

שנישלבעברםששורשיהלפרשה,
אחת.לאשהאהבתם-זקנים
בציוריםמאוירדמיון,עתירמרתק,

אברהמי.אבנרשלהנפלאים

 ;כפזליםחלונותוייזר-סכש:אילנההוצאת ;השוקולדעסקתגורי:חיים
 186 ; 1995אחרונות;יריעותהוצאתעמ' 109 ; 1995המאוחר;הקיבוץ

עמ' ,-1965בלראשונהאורשראהספר
התבגרותהתהליך .ראשוןרומןיהודים,נויברג,ומרדכיקראוסראובן

ניצולילהוריםבתתמר,שלהנשיתאירופיתבעירנפגשיםניצולים,
מאחורימוגפתאותהשגידלושואה,השנייםהמלחמה.שלאחרחרבה,

תמרניתקתהרומן'במהלךחלונות.העברעםבדרכו'אחדכלמתמודדים,
אלו"מתחברת"המשתקת,מילדותההנראהעתיד,לעומתהנורא,הכבד,
כוחה.אלנשיותה,אלעצמה,אפשרי.בלתי
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משארף

בערביתחרשעתכתב

גבעות, :משאוףהמלהמשמעות
פוכרים.אוגבוהיםמקומות

לאורהיוצאספרותיבירחוןמדובר
הראשוןהגיליוןובחיפה.בירושלים

 • 1995באוגוסטלאוריצא
המערכת:חברי

חביבי.אמילהראשי:העורך
סיסאםזק~אן:~סאןהמערכת:מנהל
ואוד

ע'זאוועזתיועץ:

אלאפע'אניג'מילאמנות:
ברקאתיחיהמינהל:

אלח'לילי:עליהעניינים:תוכן
בע.לותהישראליותהקריקטורות

הצבאיות.השנים

מובהק,לאומיצביוןבעלימאמרים
 • 67ביוניהמלחמהחרפתכגון

הובייב).ג'האד(מאת

משהוונפתלחלקלקמאמרמופיעכן
עראידי.נעיםמשל

עלמעניינתרשימהמצויהכן
-עווץופיקאהמרשלקורותיו
ערביפזעלשלקשיםזכרונות
 • 1989 • 91בשניםיהודיתבמסעדה

שלירושלים"גבול"עללאומנישיר
בדר.ליאנה
ושירתוהגותועלדיון-נרחבפרק
"הכנעני"הסוריהמשוררשל

אהמר<עליאדוניס-והקוסמופליטי
סעיד).

לולייחדלכותביםקשהגדולתוחרף
הערביתבשירהומובהקברורמקום

החדשה.

ואודיסאם 9החיפאיתהמשוררת

עיוןתוך Iבדיוןהיאגםמשתתפת

משורריםכמהשלבדבריהם
אדוניסשללשירתוהמתייחסים

אלכלאני,סאמיאל'חלילי,עלי(כגון:
סאלםמצאלחה,סלמאןסלחוואת,ג'מל

אסעדע'נאיים,המזהמוחמד Iבראןגו

חביבי.)אמילאלאסעד,
אבוג'מאלשלסיפוריםשלושה
מוחמדשלשיריםשלושהוכן .חמדאן
ע'נאיים.המזה

אלעבאסיעצאםשלבשירתודיון
 .ואודסיהאםמאת(שנפטר)
שלראיון-לתיאטרוןבאשר

קטעיםפליני:פדריקועםעיתונאים
עלאלחולילוטפיהמצריהסופרשל

"אלאהראם"העיתוןשלמרכזיותו

·ספרותותפוצתתרגומיםבנושא

ן, 994ב·

-דרוישמחמודשלבשירתועיון
אתעזב)ו('מ'דועהאחרוןשיריוספר

מצאלחה,סלמאןמאת )" ? iל~דהסוס
ועוד.

רכששניתוארחיפה.אוניברסיטת

בחמישיםהשתתףת"א.באוניברסיטת

ערךוכןשונים.פסליםעםתערוכות,
 • 1987-1994בשניםיחידתערוכות

• 
רגולנטשמואל

שולייםבשולי

כפרפטוםסחורסחורהסובבותחזרות,

הנאה,הפתיחהאותהסביבמובילה
מנשוא.כבדכמשא

פרוסט?מארסלעםומה-
אךאתכם.הצדק .נכון .נגדיתתריסו

סביבסחורסחורהסובב Iאחדכללא
הואעייפה,עד Iבשיממוןעצמו

סועמאלנחזוראבלוחבל.פרוסט.
סיפורלספררוצהשאתה"נניחעוז.
 ...מתילדהמנהריה,אחתבחורהעל

קמהמתילדהבהתחלה?מהאבל
שחוק.בבתעוזממשיך- ...בבוקר"

השבלונילנוסחלועגואלרי(פול
כדוגמתהרומנטיתבסיפורתהמופיע

בחמש").קמה"המארקיזה

ולסיים Iסיפורלהתחילאפוא,קלאל
קשה.כמהפיכנראהאותו?

שלונמשכתהולכתב"שתיקה
עליהושעא.ב.מספרמשורר",
השכל.רפהובנומתוסכל Iמשורר
הולכתהמשוררשתיקתכאשר

שלב"קשקושו"מבחיןהואונמשכת,
שלישמיהבחנתיעכשיו"רקבנו.

ובאותיות Iהשירבראשמסריט

אתיהושעמסיים- ,,מתמוטטות

בלבדמליםבשתיתרצו,אםסיפורו.
שלהאניגמטיתהפואטיקהגלומה

ותו-מתמוטטות""אותיותהסיפור.

לא!
סיפור?לסיים

tu:ZZLiiXtA'\ 
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השניההחוברת
 1העורךמאתבהקדמהפותחתהחוברת

נעמיהלראקוהחביבי'אמיל
אתללכדשישטועןמפילוגים:

העם.אתולאחדהשורות,
"הזאתרמאללה):(תושבמוחמדזכריה
משך·הכיבושעלזועםהמולדת",היא

המתנחלים,מןסולד .ותוצאותיו
שבהם.הקיצוניםמןובייחוד

"הואנצרת>:(תושבג'בראןסאלם
'האחרון'ואבי'אליביחס'האחרון'

אללשיבהקוראאליו",ביחס
ערב,תרבותשורשיאלהמקורות
ככלהזרותההשפעותמןולהסתייג
האפשר.

מפרסםרמאללה):(תושבזקטאןע'סאן
שרובםשירים,שישהזהבירחון

עדהתגוררשבהבתוניס,נכתבו

יישבוחתלארץחזר Iמכןלאחר . 1988
תרגםלערך'חודשייםלפניברמאללה.

בשםמשלואחדשירמצאלחהסלמאן
בגיליוןנדפסזהשיר(גם"הבחירה"

"משאוף",שלזה
אלמקבר>גבל(תושבשקיר:מחמוד

צללים",בהםשיש"פרטיםירושלים
העם,תוכוחעללהישעןiוורא

נגדתגווקריאתבמטרה,לדבקות
והקמתה"שיבה"לטובתהכיבוש
ירושלים:שבירתהפלסטיניתמדינה

שלוםלהגשמתלחתורישומאידך
דמוקרטי.

"לזולתיונס>:ח'אן<עזה,איובמוחמד
להבנהקוראפנים"מאשריותריש

התכונותעלמצביעולפיוס.
 .הישראלישלוהחיוביותהשליליות

אדם.כבכלורע,טובבויש
"על(ירושלים>:מצאלחהסלמאן
בחול".ראשיהםהתוחביםועלהבורים
המציאותלראייתלהתפכחות,קורא
שהיא.כמות

חייועלקצרהסקירהנפאע:ממחד
סיפורים 180 •כפרסםוספריו.

ביניהםובעתונים,בירחונים

להלן ."'דידגר"אל"אלאתחאד"
בשםסיפוריםהזהבירחוןמפרסם

כמהוכןהגמל"אלימאם","ואדי
תוךאל"מסעושירים:פואמות
בשםשירוכןו"שיש",האדמה"

ושיבה"."לילה
"עכובשםפואמהאיברהים:הנא

תתחדש?"האם-העתיקה

(מחזה).רובאביקיהאוםחביבי:אמיל
בענייניויכוח(עמאן>נידון:עבאס

ספרות.

הישראלית"הספרותהזין:צלאחה
ביןמבחיןהקונבנציונלי"והמשבר
ועברית.ציוניתיהודית,ספרות

אתלהביןאיןהזאתההבחנהבלעדי
העבריתהספרותשלהתפתחותה

החדשה.

ספריםרשימתאלאמיר:עבדעלי
לאחרונה.אורשראו
בוגרשפרעם.תושבפסלעזי:אסר

סיפורלסייםא.
עוזעמוסשנשאמרתקת,בהרצאה

-הארץבמוזיאוןהימיםבאחד
שועתקהאשרסיפור","להתחיל

מגוללאחרונות",ב"ידיעותמכבר
סופר'שלאוניוחוסראתהסופר
ישליצורועליוריקניירמולהניצב
מאין.

עוזשואל-סיפורלהתחילכיצד
תוךהקורא,אתמוליךוהוא

הפתיחמבוךאלמשעשעותקפנדריות
מצטלבתאחתפיקציהכאשרהסיפורי'

אחרת.עם

מוכיחהעוז'שלהמצוינתהמסה
תבניתבבנייתלושנישאיןבעליל

מסה.שלסטרוקטורלית
לבן'דףלפניככהפעםישבלא"מי

ולועג:שינייםחסרפהמולושפוער
תיגערק Iאותךנראהבואבבקשה,-

עוז.רושם-בי"

בנייתהסוףיםכקריעתקשה Iאכן

לסייםכיצדאךהעלילה.ראשיתשל
אותה?

בחוטיםאורגניתעלילהלשזורכיצד
הדעתעלמתקבליםנארטיביים

מעין?סמוייםכמוולעתים
השכילוהמחשבלאואףהאקדמיהלא

לשאלה.מענהלספק
 1משלדרךקפקאשלהסיפורים

אתבראשיתםכברברובם,טומנים

פרוסט,שלהרומניםואילוסיומם
בין Iארוךאחדפנימימונולוגבחזקת

הבדל.כלאיןוסופםתחילתם
נובלה,ממחברנדרשתלרומן,בניגוד
צ'כובהצטיינוכהשבהסיומת,לרוב,

עוזעמוסמפליא(כמה .מופאסןאו
גורובשלסיפורםאתבמסתולרקום
לצ'כוב!)והכלבלב"מ"הגברתואנה

בכישוריהםהתברכוכולםלאאולם,
לאחרלעתים,סגולה.יחידישל

במעגלינתקליםנאה,סיפורפתיחת

נ~והאלמהסופרמצבת .ב
םיהספרממדפינעלמיםהםאט,אט,
לאמושלכיםציבוריות.ספריותשל

עדייןעכברים.למאכל Iהמחסןמרתפי
אחדיםספריםאותם.שורפיםאין

אינםשחוקות.בפרוטותנמכרים

מצאתיכךהרייטינג.לעידןמתאימים
דודכתביכלאתהמכירותדוכןעל

כברמי .ועודשנהריצחק Iפרישמן

עליהם?שמע
ועלפרישמןשלמדבר"'א'גדותעל

"משאשנהרשלהנהדרתרגומו
כריסטוףהקורנטשלומותואהבתו
-ואלהוילקה.מדיהלדיינורילקה"

אחדות.דוגמאותרק

שבעקשה,בכריכההסחורה,כל
ספר-בונוסבתורבלבד.אגורות

יידיש!אובגרמנית

טשרניחובסקי?בשירייקראעודמי

אותו.מלמדיםאיןספרבתיברוב
בגיןכנראה,מיאוס.מחמתמוקצה
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ןס~~ל~ת.סלסהס~ד~•ה ן~- םיק~~~•ת i ~:ת~~; Tש~ע;ןה

אפולו",פסל"נוכחהאפיקורסי:שירו
יקר'אוניברסיטהבוגרלך'אומרמה

עלשמעתשניאור?זלמןהשם
לא,לא,קאבק?שלהצר""במשעול
שלהצרבמשעולקאבק!קאבב,

פעם, .בנמצאאינושמוהמחשבים,

עבריתספרותלמדתלפחות

-כיוםדובשני.מרשלמ"מחקריו"
חיים.שבקהזו'קלאסיקהגם

האיטלקיתהאגמיםבעירפעםבסיירי
קבועהלוחיתמצאתיסירמילנה,

לןאחדלילה I"כאןדרכים.בפונדק
גתה".המשורר

ללוןנוטהאורחפה,היהאחדלילה

הזיכרוןלוחיתמאזועגנונית,כבלשון
במקומה.נותרה

גולדברג,לאה Iאצלנוהתגוררווהיכן
יונתן Iתמוזבנימין Iשמעונידוד

אחרים?ורביםגלבועאמירוטוש,
הסופרמצבתאתנקיםלזכרם,

תורה,בשמחתלשנה,אחתהאלמוני.

לפידיםרבןדניתתינוקותישאו
תפצחעיריהפקידיומקהלתבוערים
לכבודלפידיםנושאים"אנוברינה:

 •האלמונים"!הסופרים

רפאליצבי
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נכי
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המחשבבתרךקבור

שליהחברהטריבלסקי:יאיר
משוגעים;חייםעושיםואני

עמ' 150 ; 1995המאוחדהקיבוץ

(המספרשלךסובחברששאלתנניח
בת·זוגו.אתפגשאיךבערך>כידיד,

לתומם,לגמריברחוב,הלכוהם
להםשגרםמהמנגינהאותהשורקים
אומספר.הואטלפון,מספרילהחליף
השניצללתוךעףשלההמזלגשפתאום

מטורפת":אהבההתחילה"וככהשלו
למודעהענההואבכללואולי

אהבה'"מחפשתבעיתון:שפירסמה

התקשרתי",אבל"פחדתי,גדולה'",
"רציתילפחדיו.קץשאיןזהמסביר
מולייושבתהנאיביותאתלראות
זבוביםעםגויאבות,מלאמגשבתוך

 .) 7(עמ'למעלה"
הגירסאותמריבוימוקסםכמובןאתה

לךשישנחמדובהחלטהזה,השובב
בעצםמהאבלכל·כך:מילוליידיד

 1אולישלו?החברהועלעליוגילית

נחסכולאמיתןשהעובדותבעיקר,
בגיוסהבכללמצויותוהןממך

אתפעמיםמספרפגשתלולארביעית.
חושדבכללהייתעצמה,החברה
קיימת.שאינה

הצבעוניותהגירסאותשלושאבל
 1בדיוןשלבעולםלךנמסרותהללו

כזה-אחרהיגיוןאולילושיש
שלהתקפותאתמחייבשאינו

שנותןכזהאורביעית,אפשרות

סימולטניות.למציאויותלגיטימציה
שנמסרוהאופציותשלושמקום,מכל

המפגשבמדויקכמעטהןלמעלה
האשהושלהמספרשלהרומנטי
משוגעים",חיים"עושההואשאיתה

לזוגיותבעיקרוןשמוקדשבספר
ברמותיהההטרוסקסואלית,

ביותר.הארכיסיפיות

אפשרבחיים,כמובספרות,אוליאבל
גיוסהשלבקיומהלחשודלהתחיל
באפשרותאפילואולירביעית:
כאןמתרחשתיתהאמיתשהדרמה

שענייןאומרתזאתהקלעים.מאחורי
בפרטנות,בועוסקשהספרהזוגיות

רעננה,בנועזותלפעמיםבהיסטריה,
נחזורואם •הספרשללבובעצםאיננו

כקוראיםשאנוקמעההבלשילהיסק
מצמידיםנוירוסיים,קצתאחראיים,

יכוליםאנחנוהרב·ברירתית:לפתיחה
לאמאוהבהזהשהמספרלחשודגם

מערכתשלבתוצרקולו'בצלילמעס
מעבדעםשלוהיצריתהיחסים

השפה.עםהתודעה,עםהתמלילים,
שליב'החברההעמידסריבלסקייאיר
זוגמשוגעים"חייםעושיםואני

הואשלוהבלתי·אפשרישהקשר
גברזוגיות.שלמוקצנתקריקטורה

להיכנסומעדיףמהכולכמעטשפוחד
לעטיפתמתחתשלוהמחשבעםיחד

מאנשים,מחיידקים,להסתתר Iניילון
לעזובכמעטשמסרבאדמה.מרעידות

בעצםשהםהדיאלוגים,את
חפציםעםמנהלהואאותםמונולוגים,

עליוהמחשבמסךעםוכמובןדוממים
על·מנת Iמחשבותיואתמטילהוא

עולםעםממששלבדיאלוגלהסתכן
שלומהאשהשמוקסםזולת.בושיש

קי oטריביאיר
ואנישליהחברה

משוגעיםחייםעושים
! 

מזרחגםאבם,נעוכמוהשאין

קסןכשהוא Iמיןיחסיאיתהלקיים
היבלעות.בסכנתהזמןוכלואבוד
הרפתקהבשבילהשהחייםואשה

וגםכוחניתחמה,סקסית,גדולה.
למגע,המתמדתבתובענותהמסרסת
למרחבשזקוקהלתשומת-לב.למין,
שלוהזכרונותכלאתלהעיףורוצה
 1ביחדלחייםיפריעושלאכדיושלה

שלווהמחשבהאישאתמקיפהאבל
הזמןוכלעצבנייםנמרצים,בצעדים
למרחבשלוהאפשרותאתמקטינה

מחשבתי·יצירתי.פרסי

מערבולותשללמדינאמןכייצוג
המחוברהגברשלהמפחדתהתודעה
שלהמספרהואהלואלמחשב,

ברובוהספרבנויטריבלסקי,
מהירות,קצרות,מפיסקאות

מסנוורותכמעטלפעמיםתזזיתיות,
המילוליתובאפקטיביותבחן

במחציתשבערךאלאמוסיקלית.
עוברהתיאורישהדגשככל Iהדרך
השתכללותותהליךאלויותריותר

מעיק.נהיהזה Iהמספרשלוחרדתו
נאהדימוי-שהניילוןכאילוכטעמ

המספראתהעוטף-כשלעצמו
אתגםלתוכובולע-ההיפוכנדר

מפרפרמוטלנשארוזההקורא,
החינניות,הקסם.נגמרומותש.

לבסוףהגיעוהסטקטוומקצבההומור
המסךתכולתקיצוניים.עודףלמצבי

מחשבות,אותן Iהמספרשל
הועברהפורק,שהואה"לכלוך"

ללא Iעיבודללאשהיא,כמוכביכול
נאמןנהיהשהייצוגוככלעריכה.

מאבדהואהמחשבלטיוטותיותר
הספרותית.מתקפותוויותריותר

אנטומייתאתהמספרמשרססלבסוף,
 •שלוהיחסיםמערכתשלהכישלון
אליהמביאיםאםעובדתלאהמערכת

לקייםממשיכיםאםחריג,מטען
אינטנסיביתמערכתאליהבמקביל
המחשב,עםלושישזוכמונוספת;

מוליושבהכתיבה.מעשהעםאו
שנראהבמההמספרבוהההריק,המסך

אלמזמןשהואעד Iהאניכמחיקתלו
לחשודנאלץאתהחדש.קובץהמחשב

אלאמעולםכאןעסקלאאוליבו:
קיימתהחברהאולימחשב.בקובצי

ומיכהפשטה,כרעיון'רקכאן

רקיכולפנימהרקהזמןכלשמתבונן
לאבוודאיזולתשלקיומולשער

 .לצידולהתקיים
מדועלתמוהאלאנותרלא

נוגדכל·כךייצוגכאןישליצירתיות
עלמתעקשסריבלסקיומדועחיות

שאינהנרקסיססית,יצריתהשקעה

אפילוזולת,לעברבאמתמתכוונת
כקורא.זולת

שמשאירמוגבל,אינטלקטואלילהטוט
המתנהשלבמצבזאתעםאותי

 •.הנאלספרנלהבת,כמעטמסוקרנת,

גוררותי

בלשיתשירה

חשאית;סוכנתעמית:פנינה

אגורתתמוזהוצאת

שאולע"שסדרההסופרים/
עמ' 71 ; 1994טשרניחובסקי;

הנוכחישיריהספרחשאית","סוכנת

שלרחבהקשתמקיףעמית,פנינהשל
לרובםהמשותףהמכנהנושאים.
לחקרלרדתהניסיוןהואככולם

תופעותהיקום,שלהמסתורין
גלקסיות Iוזמןחללכמוומושגים
קוסמיתקרינהשחורים",ו"חורים

מסאפורהמהוויםלעיתיםכשאלו
למצבואוהפרס,שללרגשותיו

לאהשלישיבפרקגםכן'כמו •הקיומי
ביןהמרגלדמותשלמקומהנפקד

לאיזהבסרחה"אינניהשונים:השירים
זועובדה ,) 59<עמ' "] ... [רגל.צד

שתוכנןשדומההספרלמבנהקשורה
שלבריכוזלהבחיןניתןבקפידה.
קטניםבמינוניםופיזורםמחד,נושאים

מתקבלכך .מאידךהספרכללאורך
אווירהוגם Iפנימיהיגיוןעםסדרםג

בקובץ.השיריםאתהמלכדתמסוימת
מעוררחשאית""סוכנתשהם

כשהמלים Iבלשילספראסוסיאציה
אתמפוגגותשלארקלאהשיריות
אלאוהמסתוריןהמתחתחושת
לראותאפשרבכךאותה.מחזקות

בוכפול,ספרותימשחקמעין
מכסהטבעהשמעצםבשירה,השימוש

מכפיל(בדרך·כלל),מגלהמאשריותר
הקייםמפוענחהבלתיהיסודאת

 1כלומרעצמם.ובנושאיםבדמויות

"קודים",מספרביןחיבורנעשה

 1האמנותילעיצובשקשוריםכאלה

בלתילצופניםשקשוריםוכאלה
התוצאהאחרים.במישוריםמפוענחים

במעיןהקוראאתלהשאירעשויה
אךפתורה.בלתיתעלומהשלתחושה

אוקיינוסיםרחוקים,וכוכבים

המשוררתבוחנתרוחבאותהויבשות.

בהתייחסותאנושיות,תופעות

אוקראמהן_בשונותלדמויות
אוגבורהסודשהילתמהמציאות,

באותה Iוכך .אותןאופפתתהילה
הניסיוןנעשהסקרנות,שלמידה

לאהנסתר Iהפרסי'האני'לפיענוח
השמים:וגרמיהטבעמענקיפחות

האנטלקסואליחה'בכ"לכאורה/
מתפשטתאסטרט;,ת·על;מסכלת
האפל/חה'בכגלובלית/למצעמה

מפילהמיות'מקומלחמותיוזמת
שרותיאתאליהמשעבדתממשלות/

אתמפתהפיה'ילמעשההביון/
במעבדההסיליקון/לעמק /הבדידות
ההרס/מןמתעלמתהיאהמוגנת
כורלהקים/נפשהחללאתמודדת
אהבהבסריילנסות/משכלל;גרעיני

כהוא /ך~':בחממדאתזבין iלונועזים/
למעשה" .("לכאורה,הזמן"ו;נ~~יזה

 .) 18עמ'
שערים:משלושהבנויהספר

"הרפתקנית"."מסכה","מו~חית",

השיריםבעיקרמרוכזיםהראשוןבפרק

עליהם"חשאיים"בנושאיםהנוגעים
חשאית","סוכנתהספרשםמצביע

השיריםבעיקרמרוכזיםהשניבפרק

כמוו;נקראיותבדמויותהעוסקים

בפרקוקוהלת.המלךדודאבשלום,
היותרהשיריםמרוכזיםהשלישי

ותהיותאהבהשירי-אינטימיים

הםאלהשיריםגםאךאישיות.
שגםכיווןיחסיבאופןרקאישיים

כבלתיהפרסשלמצבומשתקףבהם
זהבפרקגםהיקום.שלממצבונפרד
בכוחבגלקסיות,העיסוקבולס

וכדומה,הארץכדורשלהמשיכה

 1פתרוןלהציעמכווניםלאהשירים

לפרשלעתיםהדברים,אתלתאראאל
לבטאולעתיםוהעולם,הדמויותאת

ספקות.

השירילמקצבלאווירה,בניגוד
עלש"שומריםהכתיבה,ולסגנון
כללאורךיותראופחותאחידות
בלימשתנהבשיריםהדוברת Iהספר
שונות,בדמויותמופיעההיאהרף.

"תלבושות","מסכות",מחליפה
נכנסתהיאשונים.בקולותדוברת

שונות,מדמויותדמויותשללנעליהן
ו.בקראיות,דמויותכאמורביניהן

שלדמותהמרגלים,שלדמויות
חשאית.סוכנת

אתהפותחחשאית""סוכנתהשיר

העוסקיםהשיריםשארוכן Iהקובץ

ומיסתוריות,נסתרותבדמויות

מהשיריםיותרוסוביםמעניינים

המקראיות.בדמויותהדןבפרק

בןשירקהלת","אני,השירלמשל,
אתלעצורעשויבקירוב,עמ' 10

"הרפתקנית",הפרק:אלבדרךהקורא
 1השירשללנושאמתייחסהדבר

הטוביםהשיריםולאורכו.לתוכנו
ביןשילובמתקייםבהםאלוהםיותר

שהרובדחבלהקוסמי.לביןהאישי
לעומת Iיותרקצתמודגשלאהאישי
החזק.האינטלקטואליהרובד

העטיפהציוראתלצייןראויולסיום,
משהשציירהספר'שלהיפהפה
דמויותארבענראותבו Iבן·שאול

רכים,פסטלובצבעירקעעלנשיות
בצבעירעולת·פניםאחתודמות

אתמושכתהעטיפהלצידן.שחור·לבן
מתאימהבה,הכמוסהבעוצמההעין

נוסףממדמוסיפהואףהספר,לתבני
 •השונים.ברבדיםהקייםל~רפול

 rגררכיניצה
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דגיםטריים,דגים

 !? ...טריים

גן·עזןואיןכנוכיץ:גריגורי

קרול;ווידהמרוסית:לעבדים;
 1995המאוח,דהקיבוץהוצאת
לפנילישראלעלהכנוביץגריגורי

שמונהכברובאמתחתוכשנתיים,

שונות,לשפותשתורגמורומנים,
ותסריטים,מחזותכעשרים Iכןוכמו

רבותפעמיםהוצגואשר

אףשימשהוא·המועצות.בברית

חברוהיהליטאיהודיקהילתכיו"ר
ברית·המועצות,שלהעליוןהסובייט
הליטאיתהתנועהכנציג

גן·עדן"ואיןהאנטי·קומוניסטית.

אורהרואההשניספרוהואלעבדים"
בעברית.

בעיקרמתמקדתהסיפורעלילת
אלכסנדרוביץי·מירוןשלבדמותו

 1יןשטיויינמיילךלשעבר Iרסקידו

נקרא,והואכפרקליטמשמשאשר
אחדעללהגןרבות,שניםכעבור
עלעלילת·דם,במשפטעיירתומבני
המאה.בראשיתביהודיםהפרעותרקע

 1דורסקישלחלומועםנפתחהרומן

 1אמושלהגלותיתדמותהאתהמעלה

לשוניים,וסמליםדימוייםבאמצעות
בחינתהםמועטה,לאבמידהאשר

החלוםכשבמרכזשחוקות,מטבעות
שלזהותובשאלתההתחבטותעומדת
השניכחוטעוברתאשר Iהגיבור

מיילךהעלילה:סיפורלאורך
הדגיםמוכרתשלבנה ,ויינשטיין

שפיאהזאבלינה,מהעיירהבשוק
מחוררתשמלתהלראשה,טעםחסרת
רוסיתדוברתוהיאכביסות,מרוב

לעומתזאתביידיש:מעורבתרצוצה
 1המומראלכסנדרוביץי·דורסקימירון

אשר"פרקליט",הכבודתוארבעל
דיןעורךשלבתולכריסטינה,נישא
 .בןלושהותירהמווילנה,ידוע

ערוך Iמבנהואובצורתו Iהרומן

שהואבאופןולתסריט,למחזהבדומה
-כמומהעיירהדמויותמבחרמציג

הטריח,ואשתוהמוזגמנדליהושע
ממנולילדהמצפההגיורת,מורסה
 1פראדקיןמארכוסכמו Iימיובערוב

הצדיקהובתובריביתהמלווההאב
כאחותלכולם,עוזרתאשרזלדה,

שלחייומתוךתמונותוכן-רחמניה
 1בעבראלכסנדרוביץי·דורסקי:מירון

עדייןחיתהכריסטינהאשתוכאשר

ביןהמורכבהקשרובהווה,בחיים,

ללאשנאבק Iהמורדלבנוהמומרהאב
 .אביולמורשתלשובחת

העיירהחיימתוךהתמונות

בעירהחייםלעומתהיהודית·גלותית
זועומדות·פרווסלאבית,האירופאית

ללאאשר Iתשבץשלכתצורהזומול
תחושההקוראאצליוצרתספק

האופישילובמשוםגםוזאתפיוטית,
הפיוטיתהתחושהאך •העממיוהסגנון

מעוצמתם,מאבדיםהעממיוהסגנון

מבחינתנביעתם,אתמזאת,ויותר

 1לדאבוניבשל,הספרותית,החוויה

הואהוא Iהמקשרהחוטשלהידאוזלת
היהודית,הזהותבשאלתההתחבטות

במהלך Iמאודמהרהופכתאשר

ושטחית!לפאתטית Iהרומן
עורך Iאלכסנדרוביץי·דורסקימירון
מחליטאמנם Iוהאפרוריהאלמןהדין

שללבקשתולהעבותש(;תיובאמצע
כסניגורםולשמשעיירתו'בןהאורח

גםמצוישביניהםמפשע,החפיםשל
הואכךידיועלספיבאק,נפתלידודו
הפרעותכנגדבמחאהיוצאגםבצעם

כיצדלראותניתן Iואכןביהודים.
 1מחציתוכמעט Iברומןנבחריםפרקים

שלנסיעתואתבפרטיםמתארים
שלהסוסהבכרכרתהפרקליט

נימתכאשר Iוישנייבסקיחיים·ינקל
מתוךעולהעליכםשלוםשלקולו
לבין"החכם"העגלוןביןושיחהשיג
-האורבניגורחסני Iנוסעו
בשאלהההתחבטותכיצדאףוראה

הזהותאודותעלוהמורכבתהרצינית
הלכה Iברומןהופכתהיהודית
התעלפויותשללמסכתלמשעה,
כשגם Iהגיבורשלנשניםלבוהתקפי

הכלאבביתהאסיריםעםהמפגשיעד
מאגיהבדרךהמתוארהרוסיאני,

מסתייםמאנגרית","פסאודו·איציק

שלידובאוזלתדברשלבסופו
אמנםהואלשבח:הידועהפרקליט
אך Iהמשפטיהנוסחבענייןמתלבט
הנאשמיםלמעןדברעושהאינובפועל
כלעומתושבהדם,עלילתבמשפט

המסעאתשמותירדבר-שאב

ריקיםבלבד,תיאוריםשלכמסכת
משמעותיים.מתכנים

עיקרכלשונהאינוהרומןשלסופו
באפיזודהמסתייםהואמהנסיעה:

-שניתןככלופתטיתתיאטרלית
שלדעתוצלילותאיבודתוך

המשפטבביתדווקאהפרקליט
לבלהתקףמתגלגלאףוזהשבעירו:

ברגעיוכאשר Iוסופימוחץאךנוסף,

משקאתרקשומעהואהאחרונים,

הדגיםשלהסנפיריםוהינףהמים
מוכרתשלהטרייםהדגיםהטריים,
כמובןהיאזאבלינה,מהעירההדגים
אמו!

טעם,האם-עצמיאתשואלתואני
מוגשאשרהדגים,סלשלניחוח,
הוא 1לעבדים"גן·עדן"ואיןברומן
סלשמאאוטריים,דגיםסלאמנם
 • ? ...כלחכברעליושאבדדגים,

גליתמרוזריז

חדקיחיאל

• 
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 1:~ו
מארץשירים

הצללים

בגשם:אוכמניותנתנזון:מלכה
 1995 :" 77עתרן"ספריהוצאת
ויבואוהיום"ויהיכתוב:איובבספר

ויבוא ,'העללהתייצבהאלוהיםבני
 ,) 6א'(איובבתוכם"השטןגם

"המלאךלהיותותפקידוהמלאכים
שללמרותונתוניםכולםאךהרע",

מלכהשלבספרהואילוהאלוהים.
השטןעםפוסע"אלחים-נתנזון
שלהמוטיבכאן .) 6<עמ'זרוע"שלוב

מוקצנתלצורהנתגלגלושטןאלוהים
כמוזרועשלוביפוסעיםהם-ביותר
בשירמעמד.שוויותיקיםידידים

יותרעודהתמונה ) 22<עמ'"קינה"

לבושאבי/ ,אותך"רואהחריפה:
לי;לאהיכלותאלנוסקגרילים/

בעירבזרועותי/מתאלחיםעםואני/
קינהזוהיושרה". /הולכתזרה/

הנתוןמתלאלוהים,המושרת
גיאמולאלהמקוננת,בזרועות

נסיעהבהשראתנכתבאשר

משפחתהשורשיבעקבותלאוקראינה
לודביפוליהודילזכרמוקדשוהוא

אתמעמתאשרספרבשואה.שנספו

רוויהמוריקיםהנופיםאתהמראות,

זהמזייניםלזה,זהמשקריםלםושכ
עדמקטוןזה,אתזהעושקיםזה,את

הואזנשתרהיחידהתענוגלכן,גדול.
 .ובמותהזההעושקכלאתלראות
היחידפיוהיאוהשהמוותםוומש

רערת,ומעהבלתיבשלמותותרושנ
ניםוהזי 420וא ,מהזיוןואפילתרוי

איןנה,וכזאחדיםימיםשלדהובעב
בוהקראתלרצוחאלאאחרת,דרך

תר.וביהיקר-וכביכולביותר

לד,ונשלאעובררקניתןולאהוב
ממעבדתבזמנושנגנבבבקבוק,כןוהש

גם .בסקיונוטופושמובית-הספר,

לאוקהבקבמןלהישפךזהשלוסופ
 ;םירוהה-ניםוהראש Iאבלב.והרח
האבשקנההמגהץתובחבטנרצחיםהם

ייהבחנהולראשחשההמספרתולאם.
מתפעמתוהמתיםלהוריהחיבה

ת.והמושלמיופיו
יךהחתרהוהמ-אחריהםהבאים

 .שהםבעתבה,וטהכיוהחברה
מזדיינים.-בןוכמ

 .. '.ונוהבלשבוהאה Iאחר-כך

עלהעברצער .....-מהעלגוברמה

אתהצער.מעשירשהשירארהשיר;

חשובכאןשבאוקראינה.ההריגה

האלוהיםכנגדשמוחהשמילציין
מישהריהאמונה,חסרזהאיננו

עםבעיהלואיןמאמיןשאינו
זוהיאנוש.בניעםאלאהאלוהים
משוררת,שלביותרחריפהמחאה
ששכלולהוריםזקוניםבתשהיא

לדורבתבשואה,מילדיהםחמישה
שגדלומיהשואה,ניצולישלהבנים

"אוזןהןבשמשםהזוועותסיפוריעל
המחאהזיכרון"."נרוהןקשבת"

היווצרותאופןאתהיטבממחישה

דעת"בבליעם:שלהיסטוריזיכרון
האימה/נשריכלאתלבני/הענקתי

החוויות Iוכך ) 29<עמ'חייך"של
כמובעיקרההורים,שלהטראומטיות

לחוויההפכוהאם,ידיעלשסופרו
ביותרוהמשמעותיתביותרהמרכזית

נתנזון:מלכהשלובשירתהבחייה
אדוארדשלהמפורסםבציורווכמו
הדמותבוהגשר"על"הצעקהמונק

צועקתכךהעולם,אימתאתצועקת
אתהאימה,אתהכאב,אתשירתה

רבים,שלגורלםעלהמחאהואתהזעם
אותההיאהמטונימיתשנציגתם

נערמהשפתיים/שחורת"ילדה
;לים wואביביבואעדומוספרה~

אתוכן ) 37<עמ'בגופה"יבוא/

הילדותעלשלהוכאבהמחאתה
מפטמתחיתה"אמיממנה.שנגזלה
"ברויסהלבן;האןזאתכמואותי/
מילך;מיסברויסשמאלץ;מיס

שוקולד;ללאברויט"/מיסברויט
רקחהאגדה/במקוםשירה;ללא

 ) 23<עמ'ואפר"דםתופיניבצלחתי/
"הנרמתוודה:היא 8בעמ'ובשיר

להאיר/חן"בכהיהלאשלמראשותי/
עריסתי'.'אתשריפדהאפר/את

המשוררתשלהרביעישיריהספרזהו

-אוקראינהשלוהפסטורלייםהמים
תפוחים/ושדותליבנה/יערות"היו

מדין"אולטרהבצבע /.נהרותונחשי
המלחמהזוועותעם ) 42<עמ'

ההווהאתומעמת Iזובארץשהתרחשו

שלפניהרחוקהעברבעיקרהעבר,םע
זרעשאביהשדה,"בחלקתהולדתה:

פוסקהאתהיוםראיתיאדמה,תפוחי

ה~~ליםראשימעלמגל/מניפההיפה
החרבאבחתאת Iואבי---השמוטות

הקטניםואחי--ראיתי/-ראשימעל
בבטןהריקההמיסהעללשבתהמשיכו
או ) 11עמ'אחרי"("נתיבנפוחה'.'

 :) 10<עמ'הכאב"את"לחצותבשיר

חכתומשליך/פניםעבג :ד- _,,
האחוזותידי/אתמושכתאנילמים/

ואהרלה'.'וחילהדודילהשל/יחםבפג
הדוברתמניח,ואינורודףהעבר

הזיכרון"שלהקשיםזיזיואל"כפותה
המתיםו·"אל ) 9עמ'("באבי·יאר"

 .) 9<עמ'מחוברת"

בחוויותעוסקהספרשלהשניחלקו
קשותהןגם .בארץ Iבכאןהקשורות

לשאול/יודעתשאיננהשחורהכ"אבן
כאןאך .) 50<עמ'צואר"עלתלויה

"אמי-וחמלהאורנקודותגםיש
בקערתאהבתה;כלאתבתוכייוצקת
אתכובסתאמי /חם/בלחםמרק;
 ,) 51<עמ'מנס"בניבשפתה/אזלת
תקווה:שלאפשרותמסתמנתואף

אללהביס n ·כלייהיהאולי"מחר
 .)םש(עיניה"תוך

המשדרספרהואבגשם""אוכמניות

בשפההכתובספרזהוחזקה.חוויה

בהאיןוצלולה.מדויקתחסכונית
ונחרצות.חדותאמירותיהעמימות,

בסגנון.והןבתכניםהןמגובשהספר

בפרסיםהשימושמןנובעכוחו

אמינותלומעניקיםאשרריאליים,

רתום Iאכדבבגדי"נעראחד:מצד

עלקלשון. /נציתלים-ש~לעגלת
או ,) 5עמ'("באבי·יאר"כתפו"

אתהחוצההגשרלידסבתי/"בבית
מןומאידך .) 15(עמ'ל"והגב

המעצימיםהאקספרסיבייםהאימאז'ים

אתפצעה"הדממההחוויה:את

"נחשיאו<שם)שסוע"כעורקהנקר/
דמוניבמחולעיניך/מולחגיםאש

למות"הולךלחיותחף"(כהרס"אוצר
סיטואציותמהעמדתוכן ,) 30עמ'

מהן:המשמעותמלואוהפקתטעונות
(עמ'אמי"זחלההשלוליות"בתוך

השחור"בבוץשקועות"רגלי ,) 15
ופרחימרפאצמחי"בין ,) 20(עמ'

צחנות"רעלפטריותקוטפתפרג/
שיכולותסיטואציותועוד. ,) 32(עמ'

גםוכריאליותגםלהתפרש
 •כמסאפוריות.

רוזנפלדברכה

לחראמעבראל
לשמו

תג,כנרת;יםעלקסםבק:רויטל
 1995עמ•; 119לאור;הוצאה

אוהרומנטילרומןעכשוויתחליףיש
לסגנוןשקראוכפילמשרתות,רומן
פעם.הזה

 )וספראוליאו (,בקרויטלשלספרה
במחברתמדובראםמושגליאיןכי
הספרשלהמו"לגם ,במחבראו

אתמאמץ Iכךעללהשיבמתקשה
נוסחהקולנועיתהאלימותסגנון

הפוסטאתאו Iומרעיוטרנסינו

שלסיטי""דוליבנוסחמודרניזם
מהאחרונה,בשונהבלום:קססלאורלי
לכיווןאחדצעדעודנעשהכאן

בלי Iהשרירותיהאלים,האבסורד
קועולם,תפיסת Iרעיוןלשרת

( 

/ 

קםםדזל
כנות,ןרויט 4<ים:בהל

חרטה,בליתחושה,בליככה.למה?

עיוות-לה!זר-אנושידבר:כל

הפוסט-מודרניזס

אלימות.לשםאלימותמחשבה.
סיטי",ל"דולישבניגוד ,מכךוחמור
 /מחברתקושרתיחסית,העדין
לאלימותמיןהנדוןהספרמחבר

נפרדכצורךמיןפשר.וחסרתחייתית

כלשוןל"כוס"לודימתחושה;
שמספרתכדילהירטב, Iהספר

לחפשלרחובתצאהגיבורה, Iהסיפור
 .זיון

לענישתהצדקהלמצואניתןלכאורה,
כלומרף-בספרבמסופרהעולם
אניגםחרא,האנשיםחרא,העולם
זהה"מהמזכירתואתמזייןהאבחרא:

האמאהבת.לעיניבעמידה,פרחה""
ביוםהאב,אבלעצמה,בזכותמזדיינת
כהרגלו, Iמביאשלו,מהצדהזיונים
הביאהפעםהמזל,לרועלאם.מתנה
המשפחה,אתהמאפייןהשקרמגהץ.

מזיין(המורה,בית-הספראתמאפיין

היאבמקרהשלאהתלמידה,אתכמובן
ברורבספר).סיפורהאתהמספרת

מרגשהחירשבטהובןרקדאגה.בלי
סיקהוהמכמומושגבלתיהואכי

עצמה.

ריהותיאלבנותניתןלכאורה,
בעתונהיאאיןאךלמה.ולהסביר
מהטקסט. Iהמסופרתמהדרמהבהכרח

צינית,בדיחהא.אפשרויות:שלוש
גבינתב.הז'אנר.עלפארודיהמעין
הטקסטמקצוען,סופרעל-ידידעת
חדוקריאכהלכהערוך Iמאודרהוט
קו'לבדכדיבדויבשםהמתכסהוחלק,
טופששלישית,ואפשרותהשוק'.'את

 ,'·"פוסס-מודרניסטימשהולכתוב
שכבתללאסוב,עכשיוההולך

בלום,קסטלשלהאימהיתהרגישות
השרירותיהאבסורדאלהליכהותוך

אל Iאנושיללאמעבראלהמוחלט,
אלהמוחלטת,הריקנותהכלום,
אל ,אוהקלאסית.לפסיכופסיהמעבר
 • .לשמולחראמעבר

כרזניעדין
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זרעוןשלמסעו
האפלהבארץ

האפלה;חכמינדכאת:סאלים
 1994עובד;עםלעם;ספריה

הפתלתלסיפורואחרלעקובקללא
מעוררלפעמיםנדכאת.סאליםאת

מייגע.רושםשלוהספרותיהשיוט
ביןהמקשרהחרסלוחומקלפעמים

וביןביעף,החולפיםהאירועיםשלל
ופושטותלובשותפעםשכלהדמויות

מגלים Iמאמץמשקיעיםאםאבלצורה.
עשיריםרעיונותשבביושםפה

שמרגשנפלאיםוקטעים Iבדמיון
אותם.לקרוא
במודע,הוא,האפלה""חכמי

ז'אנרים.שלספרותיתמערבולת
סאסירהכמומתחברים,בלתיז'אנרים

חובריםופנססיה,ריאליזםוכרוניקה,
 1ביותרמשונהפסיפסליצירתבו

רקנתוןשרירותי,לעיתיםשנראה
מהעושהנדכאתיוצרו.לגחמות
והדבר Iשלובסקססרוצהשהוא
אךנפלאה,חירותשלרושםמעורר

מוסברת.בלתיכארסיותשלגם
בפרסואוליהקורא.הואהקורבן
הדימוייםשנפתולי Iהמערביהקורא

שמקורםבסקסס,השזוריםוהסמלים
אינםהייחודית,הכורדיתבתרבות

ארחזוחברהשלנטייתה .לונהירים
ניסויהיאגםמקבלתמיסטיקה,

עלמקשההיאוגםבטקסט,מודגש
שמדוברהוא,שליהרושםהפיענוח.

לאהוריושבעיניבעודאבשלדמות
הרגישווהםשנולדתינוקאלאהיה

כלפיואםאבשמרגישיםמהכלפיו
עצמו,היצור ,) 19(עמיהרך"תינוקם

המסחררת,בהתבגרותולצפותשנאץל
שנשאריםמשפחתולבניביחסתמיד
הצהריים"אחראומר:גיל,אותובני

חמישים,בןובערבארבעיםבןאהיה

מודעהואאךיודע",אינניובלילה?
דברים"ישבפניו:העומדתלמטלה

ישהחייםמעגלאתכילעשותם,שיש
בעשריםואםאחדביוםאםלהשלים,

יום",אלף
בעשריםלהדביקמבקשאכןובכאס,

בעמודכברובאמת,ונשלם",הולך
הגיבור!מתבספרארבעים

עודלתחיהישובהואדאגה,אלךא
בפרקכברולמעשהרבות,פעמים
שיוטזרע.בתורמופיעהואהבא:

מופלאאףהואהזרעוןשלהתודעה
תיאורובאנס.שלהמוזרמקיומו
ומורכבמפותח Iומצמררמשעשע

שלהמגוחךהגינותוממסעבהרבה
מה"כלאלן:וודישלמסרסוהזרעון
העזתולאהמיןעללדעתשרצית

שוחהנדכאתשלהזרעוןלשאול",
באחיונלחםהדביק,באלבומיך
באותוקדימה,איתרשנעיםהלבנבנים

קוראהוא"חמורים",בדיוק.מסלול
אותםלהשיגביעורודבקלהם,

שונאאגב,הזה,היצורראשון.ולהגיע
מכלול"אנייצור.לושקוראים

ובמליםאומר.הואשלהם",הזיכרון
אתמתארהואפנימית","השראה

מסרהלשוותמנסה Iהסיזיפיהמסלול
"הענייןהמפרך:למסעוייחודיואופי
מהבדברעצמיאתלהעסיקשעליהוא

שלמצורתםשונהצורהלישיעניק
האלה,העיווריםלווייתיבניהמוני

(עמיבאדישות"דרכםאתהעושים

50 (. 
הריאליססיהסקססאתקוטענדכאת

רגעבכל Iבכפרהמתרחש Iשלו
הקוראאתומחזיר Iלושמתחשק
אוסמלכמעין Iהזרעוןשללתודעתו
הכורדיתלתודעההדהוד

הזרעוןכמושסובלתהקולקטיבית,
היה"הואבאפלה:דרכושמפלס
ביקש .כמרוץלהמשיךמכדימיואש
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 · ..מעופייםז'אנרים

מאוד(המקובלסימבוליסטיבטקסט
במערב)ופחותהערבית,בספרות

ומדימויים,מסמליםהמורכב
הז'אנריםבכלמשתמשושנדכאת
לדחוףמנתעללוהידועיםהמערביים

 1מערביאופילוולשוותכזהסקסס

מודרניסטי.פוסס-כמעט

התודעתייםשגלגוליובהחלטייתכן
הואשפעם Iהגיבורשלוהפיזיים

יצורהואופעםזרע,הואופעםתינוק

וארבעעשריםתוךשמתבגרמעוות

רוויההיסטורילמסעוסמלהםשעות,
הנרדף,הכורדיהעםשלהתלאות
שגיחתוהכבדיםלאסונותמטאפורה

 1לרומןשצורפה(באחרית-דבר •עליו

לפזרפלומתיהמזרחןהמתרגם,מנסה
זו,)קהילההאופףהערפלאתמעט
הואוכך Iהרומןמתחילכךאבל

מופלא,יצורשללידתועםנמשך:
לאוהעשירההמפותחתשתודעתו

מגבלותיואתלעולםתדביק
בינאף,למולאנולדבכאסהגופניות.

הענפהשמשפחתו Iהכפרשלהדתחכם
תהליך .הכפרמרביתאתמכסה

הואהתינוקשלהמואץהתבגרותו
והמדהימיםהמשעשעיםהקוריוזיםאחד

כמימתוארהואבספר.ביותר

לבשלידתומרגעשעתייםש"בתוך

שמשלימיםמהאתשעותוארבע
שלם.חייםבמחזוררגיליםאנשים
אתלעכלמתקשההואשגם Iואביו
אני"גםאומר: Iאנושיהעלהפלא

בפעםאותוכשראיתיכמוכםנדהמתי

שערלרגע.מרגעצומחהראשונה,
דעתךאתמסיסשאתה Iאחי Iבנפשך

שוב,ומביססיגריה,לךמגלגללרגע,
 1צדעיועלשיעררואהאתהוהנה

אתהאחר-כךצומח,השפםאחר-כך

הפניםעלמופיעיםקמטיםרואה
מתחתאחדלהם,המיועדבמקום
 .) 2 7(עמילאס" Iלחברו
ספורותשעותשתוךמאחר Iוהבחור

כצפוי,מבקש,לפרקו,מגיעמלידתו
מוכנהנאם,סי Iהכפרשוטתרקאשה.

לאאישלמעשה,לחריג.להינשא
 .וזהואותה,משיאיםלרצונה,שואל
משליםכשבכאסהכלולות,ובליל
אחריםגבריםשעושיםאתאחדבלילה

קולטתאינההיארבות,שניםפנילע
כברהיאבבוקראך Iמעשיוסיבאת

מגלההאהבהמעשהלאחרבהריון.
 1זקןאישכברהואשעתהבכאס,

שאריתאתממנונסלזהמעשהכאילו
כולה.מקומטתשידונוכח"הואאונו:

לאמאמציווחרף Iהתעקמואצבעותיו
"המשחקלחש,"הוי",ליישרן.הצליח

מצאולאבחשיבהכלשהובגוףלגעת
ולאושמאלהימינהזנבוהניעדבר.
מדממתנבהלהוא .גוויהבשוםפגע

המעברומריקנותהדביקהאלבומין
זה,קסע .) 75(עמיומסביבו"שמלפניו
רצחתיאורלאחרמידבאלמשל,
מראשיאחד Iג'ואניבאפישלבביתו

תיאורתוםעםבכפר.החמולות
אלנדכאתשב Iהזרעוןשלתודעתו
כךבכפר.מהנעשההשוטףתיאורו

זהומשתלחיםהז'אנריםמשתלבים
ההרמוניתהרקמהאתמפיריםבזה,

ויוצריםבספרות,המוכרתהשגרתית

לאומפתיע.זורםפועם,חדש,קרמם
הסגנוניהערבובלסובה.אגב, Iתמיד

לסוכתתמידפועלאינו Iוהלשוני
רושםיוצראמנםהרב,הגיווןהקססס.

לאואךוירטואוזיות,ושלעושרשל
כיואףלקוהרנטיות.תורםדווקא
האחרוןהדברהיאשקוהרנטיותמובן

הספרבכתיבתנדכאתאתשעניין

מכלמשוחררתשכתיבתו(נדמה
בסקססמתפרעהואועכבה:מוסכמה

חשובזאתבכלכרצונו),בוועושה
אתהופךזהפתלתלשאופילציין

עלומקשהמעס,למסורבלהסקסס
 • .אליוהקוראהתחברות

ישראליעל
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אחרות,נוצריות

וחלהיום 40הנמשכת
הפסחא.חגלפני

שלהרביעייום
הראשוןהיום-האפר

מורחובוהלנס,צוםשל
מצחעלאפרהכומר

המתפללים.
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1 כרכראתמצייריםציירים :i:פי

חולצמןאבנר

 ;~~~~~,~~~-~~י~~ה~~י~;~~~~ . ::~: ~~
 ,)"שמיםוכחולחולות"ביןבספר ...
-אחדיוםהבאה:האפיזודהאתמוצאיםאנו
נכנס- 1910שנתבסביבותכנראהזההיה

גוטמן'שלאביוביתאלנדנדחייםיוסף
כישווידאולאחרבן·ציון'שמחההסופר
נחוםהנערמולהתיישבבביתאינוהאב

'נחום,וביקש:מתחיל'כציירנודעשכבר
גוטמן:מספרוכךאותי',צייר

מייד:הוסיףהפתעתי'אתכשראה

אתראיתיבראי'אתמולהסתכלתי"אני
אותי",תציירשאתהרוצההייתי-עצמי

מקצוע.בעלאדםהייתיציירתי'כבראזאני
-אותך"נדנד'ועניתי:מאודהתרגשתי
בכבוד",

הסקיצות,ספראתפתחתי /אותוהושבתי

נדנדממצמץפתאוםלצייר.והתחלתי
ואומר:בוההמבטבינותןהכחולות,בעיניו
תהיהשזאתרוצהאניאבל"נחום,

קריקטורה!"דווקאקריקטורה.

התאכזר .שבוהמגוחךאתלראותרצהנדנד
שתיעםהרחביםבפניוהסתכלתי •לעצמו
לשבוע·חיים,חזקורצוןכפתוריותעיניים
בהםמצאתיולאמשום·מה,בנמצאשאינם

עלינפלודבריולקריקטורה.חומרכל
רואההייתילאפניםבשום·לחי,כמכת
עליו.ללגלגיכולשאנימשהובנדנד
·פניםהבעתוכלהגהכלבאמיתותהאמנתי

ואמרתי:ספר·הסקיצות,אתסגרתישלו.
יכוללאקריקטורהממךאני ,"נדנד

לעשות",
ליאמרלא ,בגרונוהמהםמכסאו'קםהוא

ימיםכמהאחריגרת.במדרויצאשלום
הענייןוכלברוךאליחייךהואשוב,נפגשנו
לאחרשלנוהידידותאתהפרלאזהנשכח.

ירושלים.בסימטאותמכן

היהזהבלתי·מוצלחניסיון ,לנוהידועככל
התיישבשבהנדנדשלבחייוהיחידההפעם
הניירעלדיוקנואתלהעלותכדיציירלפני

ועיצבכידועחזרעצמוטמןגו •הבדעלאו
ברישום ,הזיכרוןמתוךנדנד'שלדמותואת

אחרישנהכחמישיםרקחימר'פסלוניובשני
היחידהשהפעםהיא,עצובהאירוניה .מותו

ורשםנדנדשלבפניוציירהתבונןשבה

עמדרסקיךשאולהציירכאשרחיתהאותם,
עלמוטלתשחיתה ,נדנדשלגופתומול

 , 1921במאי 2ב·הרצליההגימנסיהרצפת

המתים.פניואתברישוםוהנציח

לפניישיבהשלהזאתהסיטואציהואכן'
בה,הכרוכותהאסוציאציותכלעלצייר'
שדמותומהלכללחלוטיןגדתכמנונראית

אישלנדנד'מה •בעינינומייצגתנדנדשל
ליצירותיולשוותשביקשמיהבוערת,האמת
רוטטיםאותנטיים,חייםנתחישלאופי

הנרקיסיסטית,ולסיטואציהמעובדים,ובלתי
למכחולוהתמסרותשלגננתוהמסוהמודעת

עלסיפרויודעיושכל ,לנדנדמהצייר?של
ולהקשרהמסוגף,הנזיריוחייאורח

עצמיתהנצחהשלהבעל·ביתיהבורגני'
לתארקשהזומבחינהאכן'ובמכחול?בצבע
ביאליק,לביןנדנדשביןמזהגדולניגוד
בחייוופוסלצוירביאליקשלדיוקנושהרי

האמניםגדוליידיעלפעמיםעשרות
בןשהיהמאזלפתחוששיחרוהיהודים,
אתלפתורבדרכוניסהאחדוכלשלושים,

כל·כךהארציתחזותושביןהניגוד'חידת
הכבירה.רוחועוצמתלביןהמשוררשל

ברצוןכללבדרךלהםנענהביאליק
לישיבהמזמנורבותשעותהקדישובהנאה,
שלבהתהוותןנפשיתמעורבוהיהלפניהם

מעדותוללמודשאפשרכשםהיצירות,
מ"צייריגליקסברג,חייםשלהמפורטת
יום"ביאליקבספרוהמובהקים,ביאליק"

ביאליקשלמדיוקנאותיומקיףמבחר ,"יום
בתערוכהשניםכארבעלפנילראותיכולנו

בתל·אביב.ראובןבביתהמשורר''פני
דמותועםו;נסליםצייריםשלהתמודדותם

 ,מותואחרירבותשניםהחלהנדנדשל
לכאורה, ,נמצאיםהםזוומבחינה
'ציירילעומתנחותה·פתיחהבעמדת

לפניהםניצבלאשמעולםמשוםביאליק',
השראתםאתלשאובעליהםהיה .חימודל

ולהסתייענדנדשלהלא·רביםמתצלומיו
עלמיודעיושלהזכרונותובדבריביצירותיו

לאשהדברעובדהאבלוחזותו'דמותוחייו'
הגדולהמספרלהיפך.-ידיהםאתריפה
הואשנדנדפלסטיתאמנותיצירותשל

שלהקרינהעוצמתעלמעידרקנושאן
ששניוהעובדהלזמן:מעבראישיותו
בעשרנוצרוהאלוהעבודותמןשלישים

גליורםברבר'

אולי'להעיד'יכולההאחרונותהשנים
השנים.עםגוברתרקהזאתשהקרינה

ידיהםמעשהעבודות,משבעיםביותרמדובר

שלהןשהרפרודוקציותאמנים,כשלושיםשל
בדין'גונוריתשלספריהבשנינכללו
 ) 1991 (ומורה-דרך"עצות''אובד-"ברנר

שהופיעלברנר"שירת-התמיד-ר"צריבה
יעודוחתהאיסוףהאיתור'מבצעאתעתה.

יזמההארץרחביבכלהאלוהיצירותשל
ובתנופה,ביסודיותוניהלהגובריןנורית

בהןלהשתמשהיההראשוניהרעיוןכדרכה.
המחקרלפרקיחזותיתכאילוסטרציה

ברברשלבנוכחותוהעוסקיםהספרותי
אבל .עבריםסופריםשלוביצירתםבעולמם

המשעובמיוחדהיצירות,שנאספוככל
שישהסתברהספרים,בשנילפנינושנפרשו

עצמהבפניהעומדתתרבותיתתופעהכאן

 .עצמאילדיוןוראויה
הגיווןהואראשוןבעיוןלעיןשבולטמה

כמעטהיצירות.שלהגדולוהצורניהסוגתי
העולהופיסוליהציוריתגרפית,טכניקהכל
שלדמותואתלעצבשימשההדעתעל

קיר ,קירציוראקוורל'שמן'ציורנדנד:
תחריט,לסוגיו'הדפסרישום,קרמיקה,

 ,מעובדצילוםלינוליאום,חיתוךב,תצרי
ברונזה,תבליט ,בחימרכיורבאבן'פיסול

ועדגיה,לסרמעורבתטכניקהקולאז',
מחשב.באמצעותאיור-האחרונה""המלה
העבודותשלבמעמדןהגיווןגםבולט

אינטימיותביצירותהחלשלהן:ובפונקציה
כרזותעיתונאיים,איוריםקטנות·ממדים,
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מונומנטליותביצירותוכלההמונית,להפצה
אמניםהיו •ציבורבמבניהמשולבות
כמעטחד·פעמית,חיתהבברברשנגיעתם

סתמית,לאכללבדדךכיאםאקראית,
אותםהעסיקשבדבראחדיםהיוולעומתם
יצירותשלארוכותבסדרותזמןלאודך

ונובעותהאמנותיחזונםלבאלהמתקשרות
שלהם.האישיהסמליםמעולםאורגניבאופן
תומדקיןיגאלהםביניהםהבולטיםשני

בשערימתנוססיםשציודיהםאופק,ואברהם

כשבעיםגובדין.נודיתשלספריהשני
לשוןלנקוטהפיתויודבלפנינו'יצירות
פניםשבעיםבפסוק:אותןולהכתירפרפרזה
לברבר.

האםלברבר?פניםשבעיםבאמתהאםאבל
שלו?ובדבראישאישלומד'כמקובלבאמת,
דווקא.לאובאמנותאבלכך'בספרותאולי
ביצירותושלישיתשניהשהתבוננותדומני
ביניהןהקשריםאתויותריותרמבליטהאלו

גובדיןשנודיתמהשלכוחםאתומגלה
החוזרים"היסודותבספדהמכנה

טווחובפסליםבציודיםוהמשותפים".
ברבדשלדמותובתפיסתהווריאציות

בשיריםמאשדיותרהרבהמצומצם

כדמותתמידבהםמתגלהברבדובסיפורים.
לעיתיםנבואית,מונומנטלית,קודדת,
אבלוזועקת,כואבתולעיתיםמאופקת

אלחודדחזיתימבטמישירהכללבדדך
ללאבלבדכראשקרובותלעיתיםפנינו'

שנייםשלהעצומההשפעתםמודגשתגוף.
ברבדשלביותרהידועיםהתצלומיםשלושה
המימושיםלדובבסיסששימשוהמזוקן'

כמהלהוסיףישלזה •דמותושלהאמנותיים
שילובוביניהן:שכיחות,עיצובתחבולות

כללשבדדךהמצויד'במשטחכתובותמלים
לצבעוניותהבטיחאומכתביו:מצוטטותהן

במיוחדבהששכיחניגודים,רבתעזה,

הבוערהשםעלהןהמרמזהאדום,הצבע
החציהאושנשפך:דמועלוהןברבד

מוארתמחציתלשניים,הפניםשלהאנכית
עללרמוזבניסיוןאולימוצלת,ומחצית
נהגדומהבדוח .בדמותוהמנוגדיםהצדדים

שתיאתכללבדדךשציידאופק,אברהם
למשל-שוניםצבעיםבשניברבדשלעיניו
עפרתגדעוןשלעדותוולפי-וחוםכחול

הישראלית"באמנותהמנהיג"דיוקן(במסתו
להןקראתלויים")"גניםבספדושכונסה

הכופרת".והעיןהאמונית"העין

ביןמודעותפנימיותלזיקותסימניםגםיש
מעמדוהיאהבולטתהדוגמהשונות.יצירות
נחוםשלהזעקה""זכותהרישוםשלהמיוחד
שנותמשלהימפורסם,רישוםאותוגוטמן'

בידברבד'שלמחאתואתהמתארהשישים,
ההסתדרות.שלהיסודבוועידתמורמת,
דמותולעיצובישירמקודשימשזהרישום

גרשוןשלההסתדרותהתבליטברבדשל
גםניכרתוהשפעתובחיפה,המוצבקניספל
הפה,פעוריהזועקים,הברבריםבסירות

מערכותמביןתומדקין.יגאלשלבקולאז'ים

שלהמצוידתבדמותוהנכרכותהסמלים,
הנוצרית.הסמליותבמיוחדבולטתברבד'

נרמזה,אוהופיעהלשיוברבדשלההשוואה
עליוהכותביםשלבדבריהםושםפהאמנם,

בדדיצ'בסקימ"ישלההספדבמסתלמשל-
ברבד""רצחצייטליןאהדןשלבשירואו

אלהנאסףכבן·האלוהיםברבדאתהמתאר
עשתהבשלוהדיוקןבציודיאבל-אביוחיק

בלאהמובילים,המוטיביםלאחדזוהשוואה
ישושלהמסיביתנוכחותובהשראתספק

הזיהויאתלמצואאפשרהמערב.באמנות

מונומנטליותהמשלבתהדמות,
הבדאיתהיחידההיצירהואקספרסיביות.

הזאתהנשגבתהאיקוניותמןכמשוחררת

היאיותריומיומיברבדכאילו'ומציגה,
אתהמעצבגוטמן'נחוםשלהחימדפסלון
יפושלהחולגבעותביןשרועברבד

ידו'כףעלנשעןראשואופיינית,בתנוחה
אבלבשמים.מביטוהואמשולבותדגליו
מבתיה(חוץהיחידהאמןגוטמן'אפילו

עלברבדשלדמותואתשעיצבלישנסקי>
עצמועלהמעידגוטמן-אישיזיכרוןסמך
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אופקאברהםברבר'

תומרקין'שלהקולאז'יםבאחדבדנד·ישו
דיוקןצילוםאלבומודבקבדברשלשצילום
מובלעתבצודהגדונוול.דמתיאסשלהצלוב
ליפשיץאורישלבציודוישונוכחיותר

שלבציודוקוצים:זדמעיןלברברהעוטד
רבותבמליםהמעוטראופקאברהם

קדישמןשלובציודוהאיש":"זההמשמעות
משטחעלמדחףברבדשלראשואתהמציג

באמנותדווחלמוטיבברמיזהממוסגר'לבן
ודוניקה,שלמטפחתהמוטיב-הנוצרית
המיתוסלפיבה,נטבעישושלשדיוקנו
אלבדרכופניואתכשמחתההנוצרי'
הצליבה.

כן'אםנעשה,והפסליםהציידיםשלברבד
הרבהמונוליטיתמשוטחת,קבועה,איקונה

והמספרים.המשודדיםשלברברמאשדיותר
שגבקדושה,הילתעטורהאיקונהזוהי

סמליותאפופתופתטית,הרואיתוייסודים,
הפסדהאתזאת,עםיחדודתית.לאומית

לאורלשקולראויהאנושיתהמורכבותשל
שלהחזותיתעוצמתההואוהשכרהשכר'

בחולותהשוכבברבדאתמדחוקמזההשהיה
אפילו-נעליובסוליותהחודיםלפייפו
מלפרשמבעלחיהיהיכוללאהוא

בדוחהזאתהליליתהסצנהאתבזכדונותיו
ברבדאתכשתיארנשגבת,סמליותשל

החולגדיגדאתומונהבכוכביםהצופה
הרומזבאופןאצבעותיו'ביןהניגרים

ואםמקראיים.הקדשהמעמדילכמהבבידוד
שאדכלוכמהכמהאחתעלכך'גוטמן

בסגנונו'אישאישמצייתים,כולםהאמנים.
נפלאמשפטבאותוהגלומההיסודלתפיסת

נשכח,הבלתיהתחבירבעלגוטמן'של
קריקטורהממךאני"ברבד'כך:כלהמדויק

 • ."לעשותיכוללא

אליהובביתשנערכהספרותיתבמסיבהדברים
 1ב·בתל·אביבההגנה>(מוזיאוןגולומב

פרופ'שלספרההופעתלציון , 1995בנובמבר
 ,"לברברשירת·התמיד-"צריבהגובריןנורית
הביטחוןמשרדשללאורבהוצאההופיעהספר

היהדותלמדעי·הספרביתעםבשיתוף
תל·אביב.באוניברסיטת
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ז: 1
הסופיהאקורד

ארןדור

 ; 1951-1994מבחר ;שיריםכרמי:ט.

דבירהוצאת

המקומותבאחדכתבסארטראן·פול .- ' המונומנטליהפילוסופיחיבורושל =
li 'המוותוהאין":"הישותהראשון"

אלאהחיים,שלסופי''אקורדבבחינתאיננו
למורו-ורבובניגודוזאתאבסורד",תמיד
אלהחלטית'ריצהבחייםשראהגר'הייד

המוות'.

כרמי'ט.המשוררלגביגםנכוןכמובןזה
ושעל , 1994סוףלקראתלעולמושהלך
הספיקשעוד ,""שיריםמיצירתו'המבחר

מותו'לאחררקאורראההואאךלהכינו'
הציבהמשוררואולם,כאן.לדוןבאיםאנו

~'שיריםהמבחר'שלהאחרוןבחלק
הופיע(אשרכורחי"בעל(והדמיות>
העתכתבשל 1994קיץבחוברתלראשונה
בהחלטישורון>חליתבעריכת''חדרים"

כיצירתלשירתו'ורב·עוצמהסופיאקורד
גםוהתוכניתהבחינהמןכוללתחיים

נושאשכןעצמם,לחייווגםהצורנית:
ומותוהממארתמחלתוהואהאלההשירים
הקרב.

משמעותנוסךוהיוצרהמחליטהאדםרקכי
החשוביםהכליםואחדבכלל'ובחייםבחייו
השירה.לרבותהאמנות,היאלכךביותר

פטירתולפנירבלאזמןרואייןכרמיט.
במסגרתישראל"'"קולשלא'ברשת

לרגללגעת",שמנסות"מליםהתוכנית
המוקדמתיצירתושלהמחודשתהוצאתה

היתר,ביןדיבר,ושםשחורים",פרחים'א'ין

ימינו:בתהעבריתבשירהשלוהמיקוםעל
היתרהוקרבתואלתרמןמנתןריחוקועל

ג.גולדברלאהשלהצרוףלליריזם
כרמיט.הקדישגולדברגלאהשללזכרה
 ,) 1974המחבר",'התנצלות<בקובץבשעתו

ביןהודגשה,בהשירים,שבעהשלמחרוזת
העולםאתראייתהלילדים,קרבתההיתר'
ועלשלו'לזוהקרובה(ראיהחלונהמתוך
<בשירנאמר'וכןבהמשך>נעמודעודכך

/ולאשאגאלאתאהבה"היא :) 7מס'
 //והתביישה,אהבה,/היאבכך.התביישה

התביישה.לאבכךוגםאהבה,לאמאודהיא
יותר /בחדרהראיתילאמעולם /- /

אחד".מפרח

רבותשנים-הקדישכרמיט.אבל
<שמונהשיריםמחרוזת- t 9s6ב· ,ר·כך nא

(הצעירהמשוררשללזכרוגםבמספר)
קצרזמןנפטראשרפגיס,דןממנו>

הזאת,במחרוזתהראשוןהשירקודם·לכן.
השולטלזהמאודעדדומהכתיבתהשסגנון
פותח:עצמו'פגיסשלהמאוחרתבשירתו
כשבועייםבטלפון'דןליאמריד"'"העת
"לאמותו'לפניכחודשהניתוח,לאחר
ורוד",נראה

ב"שיריםהראשוןהשירפתיחתוהנה

כורחי":על(והדמיות>
/אמרשיחזור'קטןלאסיכוי"יש

 ..המשיח",למלךהתכוון;ולאהאונקולוג,
שתיביןשבנוסחהדמיוןמןלהתעלםקשה

לזכרה(זוהמחרוזותובשתיהאלו'הפתיחות
ניכרתפגיס>דןלזכרוזוגולדברגלאהשל

גדולות.ואהבהקרבהתחושת
שלאישיותועלבמחרוזתשנאמרממהחוץ
העשוייםדברים,גםבהישפגיס,דן

כרמישלוהעדפותיונטיותיועללהצביע
 /מדייקכמדען"זהירהואדןבשירה:
החולות/במליםחדשיםלבבותהשותל
מכללהןשומעשהוא ..."ידעתיוכןשלנו"
/אתהקולות,ביןהדממהאת;רואהלאו'

שהוא/ידעתיסתרים:בדיוהכתובהחרוז

ללשוןיד/מושיטהשכחה,פשראתזוכר
היא/שהמסיכהפניםלהעמיד/ומוכןנופל

גם-וכמטאפורהאלה,טוריםהפנים".
לאהשלבחדרההיחידהפרחעלההערה

אלאותימוליכיםלזכרה,בשיריםגולדברג,
הניצבת ,)ג"נ(עירוביךמסכתמתוךהציטטה

בספרקצרצריםשיריםשלשורהבראש
היההגלילייוסי 'ר" :) t 984 (תאוותי"'חצי
לה:אמרלברוריה,מצאהבדרך'מהלך
לו:אמרה-לוד?לעירנלךדרךבאיזה
תרבהאלחכמים:אמרוכךלאשוטה,גלילי
באיזהלומר:לךהיההאשה?עםשיחה

"ליקוי-זובקבוצההשניהשירללוד".
ענןכמו/לפתע,מלא,"ירחהוא:-פרטי"
פניו",עלחולפים/פניך
"היםהספרמתוךלמבחרבשערוהנה,

הטורים ,כמוטומופיעים, )-1958(מהאחרון"

כצדף/דמוםכאצה,שכוח"לשכבהבאים:
ולא/אשםהגוף,ודמותשםבלי /הנעול'

האחרון",היםגבול/עלמחול
ביןהשלישימתוךאחדביתזהובמקור'
"היםהליריתהפואמהשלחלקיהשבעת

כולו.הספרנקראשמהשעלהאחרון",
פואמה,מתוךזעירקטעשלהזאת,הבחירה
האחרון'במבחרנכללולאהאחריםשחלקיה
לקיצורהפואטיתשהשאיפהכך'עלמצביעה

טוטאליתכמעטנעשתהולתמציתיות
ט.שלליצירתוהאחרונותהשניםבעשרות

הוציאבהצעירותו'לתקופתבניגודכרמי,
כולושהוא ,"שחוריםפרחים"איןהספראת

הליריביןהגבולעלנרחבת,אחתפואמה
והאפי.

היעדרהלמרותכאן'לצייןאלאיכולואינני
הפיוטיותהאיכויותאתשלפנינו'בקובץ

האחרון","היםהפואמהשלהגבוהות
עשוי-האחרון"ל"היםשהועמדה"מוטו"
בצדהןלדיוןטובהמוצאנקודתלשמש
בצדהוהןכרמי'ט.שירתשלהצורני
השולטיםהמוטיבים,מכלול-התרכבי
כדיעדבזהזהשזורים<והםהזאתבשירה

הצדשלהמרכיביםאחדעלאחת),שלמות
(בולקיצורהבטיח-דיברנוכברהצורני
מרומזהתרכביוהצדריכוז>,כמובן'קשור'

ולאאשם /עולחגכצדף"לשכבבמלים
 ...מח~ל"
השינויים •קצריהיההפורמליהדיון

יצירתושנותעשרותבמשךהסגנוניים

ולארבים,היולאכרמיט.שלהשירית
פגיס,דןלידידולמשל'בניגוד'-חדים

גולדברג.לאהשלו'המופתלדמותואפילו
אולי- ,,וחלום"מום-הראשוןהליריספרו
 11עשןמ'סבעותסגנונית,מבחינהרחוק,אינו

שללעולמהושייךגולדברג,לאהשל
<"כוכביםבראשיתהשלונסקיאסכולת
 11העיןירוקתכולת"שימן'אלתרשלבחוץ"

פרחיםב"איןהדיןוהוא .)גגולדברשל
שחורים".

הקובץאתלהשוותניתןמסוימתמבחינה
"עלגגולדברשלספרהעםהאחרון"'הים

שלהראשוןגרהבוהשירהכספר ',,הפריחה
שהיווההפריחה",לעלבניגודאךכרמי.ט.

המרכזהרומנטיקהעולםאלפניהמעין
התרחקלאמעודוכרמיט.ומערב·אירופית,

המודרניסטית.הפואיטקהמן

-והספרהפואמה-האחרון""היםלשון
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כמקובלהתנ"כית,לזווקרובהגבוהההיא
הטקסטליריותבשלאךההם,בימים

לא(לפחותנשמעתאינהנושאיוופיוטיות
לשוןכמומידהבאותה"מיושנת"לאוזניי>

נושאיועם ,"שחוריםפרחים"אין

משורריםנוהגיםשלביטו~םהיומיומיים,
בשפהלהשתמשהנוכחישבדורוסופרים

בימיםאשרויומיומית,פשוטהיותרהרבה

ובחלקהבספרות,מקובלתחיתהלאההם
דומניאךעדיין.קיימתחיתהלאאףאולי

החופיםמןיורד"האורכמוביטוייםגםכי

 /המיותםהחוף"הנהאובמצולות"לבוא
ותרד"ותבואכמוביתוגםים"נגדה·נא

יניפנו;והיםועובר'אצה/לנערהסופה
ו"וויעםהשר"אתהדיןיקרב/עתתנופה

למצואקשההאחרון")("היםשלוההיפוך
כרמיט.שלבזווגםכיום,הנכתבתבשירה

האחרונים.בעשורים

שירהלכתובמוקדםדיהתחילכרמי
 , 196 7משנתבספרופרוזה.שלבריתמוס

"שיריםמצוייםבמראה",מסתכל'האוניקורן
חוזרות,בהאחדות,המהוויםשם",בלי

מלותחוזר'כפזמוןשונות,בווריאציות
המליםאתכותב"אניהפותח:ה"שיר"
ונגמרושהתחילו/משוםבפרוזההאלה
 /סופם,מהידעתי/אלמלארב:זמןלפני

(באחתבשיר"אותםלכתוביכולתי
אזכברידעתי"אלמלאנאמרהווריאציות

שכמובחשבון'נביאאםגםסופם").יהיהמה

שלאחרותרבותשיריםובמחרוזותבשירים
כמעטפטליסטיתבמחזוריותברמדוכרמי'
האהבהדעיכתאהבה,התאהבות,של

במידההיאהזאתהיצירהושנימתופרידה,

(כמוכאןישהריואירונית,סרקסטיתונח

שביצירתוכרמי'אצלמאודקרובותלעתים
מעיןרפלקסיה>שלגדושהמידהקיימת
לתפקידןבנוגעפואטיתהשקפהשלניסוח
(אומספרתפרוזהושירה:פרוזהשל

שירהואילוגמדים,מרדבריםמתארת>
ובעיצומם.בהתחוללותםדבריםמבטאת

שירהשלגםמתרגםשהוא fכרמיאבל
אוהבדראמאטית,שירההיתרביןקלאסית,

חרוזיםבהאיןאםגםשקולה,שפהמאוד
לשוןשקספיר>:שלבמובנולבנים"("חרוזים
שחריזתוהגםמאוד'מוזיקליתהשירים
רבבעושרמצטיינתאינהשישנה>(במידה

גםהדיןוהואיתירה,בקפדנותלאואף
החריזהגםתורמותלמוזיקליותבמשקל.
והלשון·נופל·על·לשוןהרבההפנימית
/צחהמצללים,את("צלולההשכיחה
 ; 20עמ'"שירים"הצעיר",ב"צחוקנומליל",

עמ'ביתי"סף"עלציורים",של"מצור
152 (. 

שלבשירתוחוזרותהזההחופשלמרות
דפוסים-חמורות""צורותושובשובכרמי

ולאהסונט,ובמיוחד-הרנסאנסמימי
אצלאףנדירהשאינההחופשיתבצורה

בפנטאמטריםאלאיותר'צעיריםמשוררים
חמורה.לעתיםובחריזהמדויקיםיאמביים

ןז

בנעוריוכרמיט.

בשיראפילואלאאהבה,בשירירקלאוכך
בספר("זיהוי"האבשלגופתוזיהויעל

וב"שירים ) 307עמ'"שירים"וחובה","אמת

כורחי":בעל(והדמיות>
מצחועל·איןאות-הילודכל

מעין·רואים,עלוםהאותאבל
בכתב·סתריםמוטבעחתום,סתום,

לפענחו.יידעהזמןקרש

מורםלאטהגדלהמצח
בתום,הבניםאלהאבות,אל
והיום,הלילהאהבותאל

במארב.אותשםאיןכאילו

וגפרית,גשםשלמרותטיפות
ריר'נוטפתחלקלקותלשון

צורבותדמעותדמעות,וביעקר

הבשרמןהכתבאתיוציאו

אוהבות,ולשפתיךלאור
מחילה,(בקשתהעפר.טעםאתישעטמו
 ) 317עמ'"שירים"

כאמור'המהווה,הזאת,המחרוזתבסיום

"טריולטישנוהחיים,ומןהשירהמןפרידה
רנסאנסי,שירהדפוס-דהיינופגום",

שללספרות"ב"דפים(במאמרציינתי'וכבר
"פגום"המלהדעתישלעניות )"המשמר'על

גםהיאאלאצורנית,עובדהרקלאמציינת
אפילוהרואות:עינינו ...מטאפורהבבחינת

בדיובהכתר-"לחבבסונט-·האיןאות
רקלאיוצאילוד'כלשלמצחועלסתרים
/שיטעמואוהבת,"לשפתיך ...גםאלאלאור
לצדמגיעיםאנוובכך-העפר"מטעם
ברובהשהיאכרמי'ט.שירתשלהתרכבי
שבינושירה-מוטב(אואהבהשירת

אותושלבמרכזוכברעומדתו"את"ובינה),
המשוררשלהראשוןשיריושקובץשיר'

"מום-שמואתנושא ) 1951(משנת

וחלום":
ראשךתחתשמאלי
השרטתחווטהוימיני

וחלום,במוםליאוושת

חסד.בלארחמים,בלא

להרס,אביבנוהיה
נגוע·שלכת:קיצנו
לשדךצמודהשמאלי
השרסת.חווטהוימיני

11
~ 
~ 

~ 
~ 

ובשמיםלבניםמלילות
בחסד:אלינוקרבנו

להרס,אביבנוהיה
שלכת.נגועקיצנו

ונדם,קרסאוהלינו
בשלכת,עבשוצלילינו
וחלום,במוםאורשנו

 ) 21עמ' ,"('שיריםחסד.בלארחמים,בלא

מתוךהשורהאתיותרטובנביןעתה

ולא םשא"...האחרון":"היםהפואמה
 ...מחול"
בסונטה"את"שתטעםהעפר'טעםובעצם,

כל·כךאינוהמשורר,שלהנ"להאחרון
ומןוחלום","מוםבשירהשרטתמןרחוק

אחרים,(ובשיריםהאחרון"ב"היםהאשמה

המשורר).שלמאוד'עדרבים
הםכרמישלבשיריוהאהבהתיאורי
ללאבשריםתשוקתמלאיםמאוד'חושניים

שובהחוזרתהתמונות,אחתבוטות.כל
שלזוהיאכרמי'בשירתושוב

אויושבכשהאוהבהישנה,האהובה·הרעיה

ער/ואיןמשנתךעמוק"איןלידה:ערשוכב
 לכ/-/הזה.מלילנושלם/איןמידי

 •אהבתנו-/כגוףטלליםאומרותהרוחות
 /שנתךעל/הסוכךמשיריקצר/-;אין

כךלאאבל .) 25עמ'קצר"("שירמידי".
 :"האחרון'היםבספרישנה","היאבסונט

ערהידהאבלישנה:איה
המנתחשלמכף·ידויותר
ולריח,ולדופקלרוח
המסותרה.הקינהלרחש

פקוחהאוזנהאבלישנה:איה
ידובקרירהמתכתלקיש
תמידערוכההיאכבד.עפעף

ולמבוכה.·פתאוםלדומיית

עינהבךאבלישנה:איה
ובשלכת,האביבבפחז

 ...ובנשמת·כל·חיהבא,במת

ישנה.היאלחלומה.לשום

חותכתהאמונהידהאבל
 ) 43עמ'("שירים",החי.בבשרהשמשבואעד

אלהמורכביםנישואים>(וגםאהבהיחסי
הזוג,מבניאחדבהתרחקותאחתלאכרוכים
 •הדוברשללרוב

אחד-לרובמסעותישכרמישלבספריו
ורבים- ,,אחרת rאר'אילנקראאפילומהם
לכאורהאובריחותחינםהללוהמסעותמן

הרפתקאותמתרחשותשבמרוצתןבריחות,

אהבותואףלרגע,אףאולשעה,אהבים

15 
 ' 95דצמבר



~~~ :r, 
t: 

יותר.ארוכותלתקופותלוהטות
ב"שיריםנושאגםהיאהאהבה""מחזוריות

נאמר:זובמחרוזתהשניבשירשם";בלי
יכולאחדדבררקבגופי.אותךחונק"אני

אווירשאתהזאת:הנבלה/אתלהצדיק
בוהתמיםוללילהלכך'ובניגודנשימתי".
בשירנאמדבכר",שמךאת"נשכתי

 ,וקטןהולך"שמך : 92עמי , 25מס' ,האחרון
 /להבדיליכולאינניכבדמתרוקן'האוויר

 •••לרקיע"רקיעבין

ו"המים","ההר"שםאת-לדממהקרובה
הבריאה.היקום,-דהיינו

הוא-קייםמצבמתארהשיראיןאבל
לימזכירוזההדצוי·הדאוי'אתמביעמצווה,

הגרמניהמשודרשעשהההבחנה,את

נאיבית"שירהביןשילדפריזריך
"סנטימנטלית"שידהכאשדוסנטימנטלית",

לתוםלכיסופיםביטויהגדרתו'לפיהיא,
בפועל-ממשלדעתו'המציין'(ה"נאיביות"),

מדוברבאחת:הקלאסית.יווןשירתאת

הטועים"אבןילידבספרהימים,ברבות
בנואתהמשודדיזהיראפילו ,) 1981 (

"כאבכישדיה"'בין"יפהשראשוהמאוהב,

("דבריההיכרות"ברגענולדהפרידה
 .) 180עמילמואל",

מתגלגל ) 1988 (העזובה"מןוב"שירים
בנושאהאוהביםפרידתשלהמוטיב
המוות.למוטיבונושקהגירושין

ניתןנשאולימהעללהצביעגםאפשראך
מושלמת"אהבהשל"אוטופיהלכנות
הראשוןבספרכבר .כרמיט.שלבשיריו
שלוהאחרוןשהבית"ארשת",השירכלול
נמצא"מתי .•.וחלום":"מוםשלניגודוהוא
וארשתיך /החדלבוקר/גםארשתלנו

 ,"('שייריםוביום"/בלילהובתום,באמונה
 .) 27עמי

האחרון"'היםבספרהנהדריםהשיריםואחד

 :) 38<עמי"לאט"הנקראזההוא
לאטובךלאתבהלאלט,

החג.בהתקדש

שנתךעליגהרתמיםלילה
הכחול.השחרמשיב

החול'משמותדקח
בחופזה.הנשלפתמנלע

לאטעיניךאתפחק
 •הגמללסהדכים

 •שמךאתתאמראל
ההרשםאתאמוד

כשלמה.אורהעוטה
שמה.אתתאמראל

המיםשמותאתאמור

 •ר·הר nבשהחיים

ושירתונשמתובשורששהיאברומנטיקה,

-האחרון"'היםבקובץכבראךכרמי.של
נכללשלאזמן"'מאודמעטלנו"נותרבשיר
"אותןנאמר:-שיריוממבחריאחדלאבאף

 /רגע·רגע,נצח/שתשבענהעיניים
/מיםבפתיליה,נפטישאםתבדוקנה
הרומנטיקן"וב"נאוםבבנק",/וכסףבטנקים

העזובה");מן("שירים

 /- /יודע.לאשאנימשהויודעים"כולם
תולע/מקנןהמלאהירחשבלביודעיםהם

 /הצמדה,עלמשהויודעיםהם /- / .החסר
יודעיםהם /- / .·יתרומשיכותשבחמס

השלג.את/משחירותהמלאכיםרגלישגם
 /בחושךשההולכיםיודעיםהם /- /

הואשהרעיףשהפה /-בחושך'/הולכים
יודעיםכולם /- / :/ויאמרשיחרףהפה
יודע".לאשאנימשהו
שלפיואפוא,הוא,ושיחרףשהרעיףהפה

מודעבעצםהואשכסופדעצמו'הרומנטיקן

"האירוניהמושג(דאהלמציאותמאוד
מאפשרתהזאתהאירוניההןהרומנטית".

והמציאותהפנטזיה-העולמותבשנילחיות
לאנהנהכרמיואכן .) .••משניהםוליהנות-
הבשרוהנאותפיוטיותמהנאותרק

בשיריואפילוובמוצהרגם,אלאהארוטיות
"טעםכמוחומריותמהנאותהאחרונים,

פירותשלוריחםצבעםוכןוטעמםהקפה"
משהיהירוק/התפוחמשהיהאדום("התות

"ימים- ,, ..משחיתהצהובה/הבננה

 .) 319עמ''שיירים"אחרונים",

משודר'שלבעולמומדוברבסך·הכול'אך
לא"מעודימילד:משהובונשארשתמיד
לפה:הבאמכל/הנוטלשכזהתינוקהייתי

/שכולומועדגנבממש-תרצה(ואם /- /
 /ביעף,סילוןחולףראשימעל /- / ).יד

מדדהמולי /- /מרחקיו'אתחופןאני
פרחיומשיר/אניהמגולף,מטהועלישיש
מגזעלעיניי'צומחאילן /- / •סתיוברוח
/-/הואטבעותיו.אתעונד/אניעב,ועד

אתמושך/אניבדומיה •ברוךידהאתנוטל
 /לשאר'גםלבונכמר(ודאי /- /השביח.

כבקירןארחוץ /- / ).כברנטלתיאניאבל
לעינייראהלא/אישהעמוסות,כפיי

למחתרת,ליארדואז /- /החומסות.
 ) 47<עמ'מתוקים".ממים/אשכרובמחשכים

ילדחבוימבוגר"בכלניטשה,כדבריאם
זה(ומשורר)אמןלגביהרילשחק",הרוצה

טרםילדאלאעודלאאךשבעתיים.נכון
ואינוושקר'אמתביןתמידלהבחיןלמד
חובה.מילוישלחייםלחיותעדייןיודע

כרמישהוציאהאחרון'השיריםספרעל·כן
ובגידהשקרושעניינוהמסכם,המבחרלפני

הכזבהזה,בספר ."וחובה'אימתנקרא-

לאטולילךאתהולךאלט,
בצאתו.יעמודולבךתמים,

"לאט",מלים:שלושעלהואכאןהדגש
-שמהאתשמך'(אתתאמר"ו"אל"תמים"

-ו"אמוד"שלנו>,הנושאאלהחיבורוכאן
שהיאהחג","בהתקדשטקסיתאמידה

חגלעירבשייר

 ? ~ני~:ר;ב i ;ה~א ...~.הז
הזכריםוככה

 .~.~ר.יב .ןן.~; .~~~ iiו ~כ~~
;י~תוםם;ת rס~ל

האוההשבבים. ,;עהירפא~
 ~••·די.י •.• ., :·-- . ; יד•-:

עדנההתהיה

אלת iה'נלנג!ש
ז-יק~;rז~ת ש~; 7עוד ה-ס~~~ס

~ :l ~.דK 1 ~·רf ה. i .ל~ם. r ין·ר;~ים~~
מבםחת••••ד;נה, nא hאפשר~
'באיםזמיםערפל nוצל;

•·: -·-:.:• . • T T •• 

-צ;נחת •וחשכה
-T"-i --
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מזוהההשיר","מיטב ,חז"ללדברישהוא,
הכזבבפרט ,כמשמעופשוטוהכזבעם

הבגידותועם ,אשתועםביחסיואיששמכזב

חידתפתרונהעלבאהוכךבה.בוגדשהוא
בשיריםהאשמהה"שרטת","המום",

עםזהכלשלוהקשר-יותרהמוקדמים
הנחושת""נחשבספרהתבררכברהשירה

 " ..."אלהשירבפתיחתכאשר ,-1961מ
 ,,לאמור:גרייווסמרובוטמובאההועמדה

The Muse is the perpetual 
" other woman -האשהחינההמוזה

ביןהזהוהקשר •••הקבועההאחרת,

נמשך:כרמישלבשירתוהשוניםהמוטיבים
 ,ביצירתומעטיםהלאהשיריםבין

גםמצויהבנים,אוהבןלנושאהמוקדשים
פרח ,ילד ,"ילדהשאלה:נשאלתבואחד
איתןלשחקאפשרכבר/האםשלי,

עמ''ש'ירים" ,'גאחר"("דבר-במלים?"
מן"שיריםהספראתולהבדיל: .) 108
כמוטוהמשמש ,קצרצרשירחותםבה"העזו

"נאוםושמוב"שירים"מתוכולמבחר
לא/הואהמוות,מלאך ,"מסכןהמשורר":

חיים"./לעשותבמלים,לשחקיודע
גם-אחריםלמשורריםבניגודלכאורה,

אתהמדגישים-כרמיט.שלבדורו
אוהשירה,שלהאקספרסיוויתהרצינות
כרמיהנהשבה,ההכרהיסודאתלחלופין

בההמשחקעלדווקאהדגשאתשם
מ"נאוםשמשתמעוכפיבכלל>,<ובאמנות
שמשתמעכפיאך •ההומורעל-המשורר"

מאודקרובהזההמשחק ,הנ"להשירמןעוד
למחזוריותנוספתוזוהאחרונה.לרצינות
לפרידה>עדההתאהבות<מןהקבועההאהבה
"יומןלצדכאשר , ,,בההעזומן"שיריםבספר
"נאוםהשריד","נאוםמופיעיםמתגרש"של

/הגיע ,בכךשהרגשתי("בלאימיו"בערוב
בקברות/שלישחיי:אתמשליש/אניהזמן.
שליש / ••• /החייםבארצות/שליש ,חבריי

אלפי/בכלירןליהמצפהבכברה
פגיס".דןשל"לזכרווהמחרוזת ,) ••.עיניים"

אתכרמיכותבהממארתהמחלהגבורועם
 :הנוראהמליםמשחק
 .י~~;סשאנילינודע"היום

- ) Sufi (סופילא
מתנזר.מתמכר,במועט,מתספק

-סייףלא
 .ומסנוורמתהפךלהט

-סייפןלא
 •ומתקמרתמירנשי

-סופהולא
ולטהר.לבערגדולה,רוח

סופני.אלא
אני""סוף

עמ'"שירים" ,'גכורחי"על<והדמיות>("שירים
318 (, 

מותידידים,(מותעסקינןבמוותאם

על·כךאך-חייליםשלמותםההורים,
מותאתגםלשכוחאסורהריבהמשך>,
הנפש"חשבוןבשירוהגוזלים,הציפורים

במקרה(שלאאחר"שב"דברהשינה"לפני
שב"אלביתי"סףוב"עלפגים>לדןמוקדש

בו ,) 149-152עמ'('ש'ירים",אחרת"ארץ

בוקרמדיבלונדוןמפתנועלהמשוררמוצא
מפשע,אניחף ••• "-כותבוהואמתגוזל

המקור".למכתמוטהועורפי / ••• /לחשתי
שבשוליוזה,כמוציבורי""מוותגםויש

פרחים"איןהספרעלילותמתרחשות
ניצוליילדיםשלפנימיהעל ,"שחורים
ביאפרה,בתקופתהמוותבצרפת,שואה

כרמיאותנומלמדבולדוגמה""שעורבשיר
רביםבלשוןהמוותלגבילהשתמששלא
מת"ילדבלבד:יחידבלשוןאךאלא

שלנוואזרחיםחייליםומותבביאפרה",
תחוםאלמגיעיםאנוובכך-במלחמות

הציבוריהצוותאתחום ,כולוהרביםרשות
שישהמעמדי),(לפנים:החברתיהלאומי'-

יתרלולהקדישהאמןמןהדורשיםעדיין
לב.תשומת
גולדברגלאהשללזכרהכרמישלבשיריו
מןשלההעולםראייתאתהמשוררמדגיש
 ,(כמומשורריםעודלהוסיףאפשרהחלון.
המתרחשהואהעיקרשאצלםזלדה>, ,למשל
הבית.לחלוןומעברפנימההביתבתוך

ששירו ,עצמוכרמיט.עמהםנמנהובוודאי

עלעצמוהכופה ,ביתולידהרימוןעץעל
"שירים",עטיפתעלמודפסהמשורר,
קירעלהחולההמטפס-הגפןעלושכתב
בשיריוביותרהשכיחיםהנופיםהזה.הבית

נופים-ירושליםוהריהתל·אביביהיםהם
והעדים •בארץמגוריובמקומותמרכזיים

מראשאשמים"תמיד(שהםהאוהביםבמשפט

הקובץמתוך"תביעה",רגל",כף/ועד
עמ''ש'ירים"במראה",מסתכל"האוניקורן

היםחוףעל(סתיו>שקיעות"שתיהם ,) 77
בהרי<שניים>ו"ךמדומיםהתיכון"

"מיבמחרוזת,השלישיובשירירושלים".
תמיד /- /השופט:"אדונינאמר:במים",

/בתהלוכות,וזרה,מוכרתבאשבלפידים,
ומעשי·גבורה,/צפירות ,די·נוראמרות

תמיד /- /נואשים·שמיימהסולמות
של/הדיםהסלמנדרה,ומסיכותבלפידים

/שרפים ,·החולעוףתפארת ,אנוכי
 /- /-·קולובנות/בני·רשף ,כפולי·לשון

גאות/ריצפת ,מחשדוסהרבלפידיםתמיד
/ואופקשבורי·חזה/רציםמלבהושפל
תמיד /- /השופט:אדוני /- /-מיתמר

 /הפעםאולי/אבלואפר-שחרית.בלפידים
ואדמה ,אוויר /באשמה>הודינו(מודים,

 .) 79עמ' ,.אד.-שלי(ההדגשהומים"

המזכיריםשיריםוכמהכמהכתבכרמיט.

"לוויההואוהבולט ,במלחמותינומוות
שנה(חצי 197 4מאפרילהיום"כחוםצבאית
ארץ"אלמתוךהכיפורים>יוםמלחמתאחרי

השיראבל .) 167עמ' ,"("שיריםאחרת"
התפרסםמלחמהעלשלוביותרהחזק

ומאז , ,,האחרון',דיםהספרבמסגרתבשעתו

 •כרמישירישלמבחרבשוםאורראהלא
היום,הנהוגפיעלבהחלט,לכנותואפשר
 1958בשנתכברנכתב(השירמחאה""שיר

קודם·לכןז>או
 ,ך·עפר nלוסומא, ,ואחרי·כן

מיאשי

אשיימ

לכוכביםקרצמח
האחדברגעשנות·אורוישאל
 ,השואלגופוופשר
אלב
הראשוןברגע

חסר·הישע.בעורפךהמלהאתאמור
חפויית·ראשתלולה,בדומיה
מלמחה

והימיםהשעותאתמנהמהרמנה,

אמרהוגפןפקוחי·עינייםלאטהלכורשא
גפן

אמרוילד
אאב

מלמחה
ךמך,

חרשבספוגמוחקהראשוןהרגע

ומאשמקרחוא.ותיותכלאת
מהרמנה

עינייואתשירייאתקורע

ויערוםעריה

והמקוםהקהלדעתעל
מלחמה

ואחרי·כן

 ,עפרלוחךסומא,
ההריםאלעינייאשא

אשיימ

 ) 15עמ' ,"האחרון"היםמלחמה",("תרועת

• 

11~ 
~ 

1
5" 
~ 

טלנורית

מלמדתהמורחסילבי
רצפהלשטוף

 >זד~<זאתה r.ז:וע. rר;;ה י~~
;קי ה~.ך;~י;

~מצחצח

שתרגיש;צה T:ראב~
:-• T :• -: • 

קת. ryצ;;יסר~,ה

הזפ;רהסילביא;מרת
:• :• • : • -T 

~מכניסה

ק~ףעםרדין iךת
 ..אהבתהכלאת
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t משורריםכולם
ואנגוייןשלו"עישון"פוררירדמייקלשל"הדוור"הסרטיםעל

ישראליעל

שלענקמחסןהיאספרות-
חיתהלאהספרות,בליתסריטים.-- =

ii ii בפרט :מעמדמחזיקההוליווד
לספרותחבהקולנועשלה.הזהבתורבימי
איןטובסיפורללאשכןהבסיסי'קיומואת
ממאןרבות,שניםמזהזאת,ובכלטוב.סרט

בתרומתהמלאבפהלהודותהקולנוע
 •יסודותיולתחזוקהספרותשלהענקית
העוולאתמתקניםו"עישון""הדוור"
עלנראולאמזמןהזה:צודקוהלאהמתמשך
סרטיםשניזמנית,בוועודהמסכים,

זאתועושיםהספרות,לעולםשמצדיעים
ומרגשת.חמה,חכמה,כהבדרך

משוררמגיעאיטליה,בדרוםפסטורלי'ל~י
תושביאתהמעוררעולמי'שםבעלמהולל
ובעיקרהמנומנם,חייהםמאורחהמקום

כפרידוורשלבחייומהפכהלחוללמצליח
"הדוור".בסרטקורהזהכלומבולבל.ביישן

בשוליסיגריםבחנותמתרחש"עישון"
בודדיםאנשיםמתנקזיםאליה ,מבהטן

כושל'סופריחדיו:נשזריםשגורלותיהם
מסתוריתאשהשחור'נערסיגרים,מוכר

מוסך.ובעלעינה,עלשחורהרטיההעוטה
שניביןקשרכליתכןשלאנראהלכאורה,
סרטהוא"הדוור" .כךכלגריםהמנוהסרטים
 .ביצועובדרךובמבנהואסיקלפיוטי'

אוסטרפוליוצרו'שלספריוכמו-"עישון"
מודרניסטייםפוסטמחיבוריםמורכב-

וגורלות.עלילותביןאפשרייםבלתיכמעט
על·פיבאיטליהאמריקאיביים"הדוור"את

בניו-יורק,ביים"עישון"את .צ'יליאנירומן
שלתסריטעל·פיטיואני·אמריקאיבמאי
ביןשהשונהנדמהמהולל.אמריקאיסופר
הריהוא"הדוור"מהדומה.רבהסרטיםשני

הפואטית.בתפיסתורומנטימתוק,סרט

לפעמיםודחוס,חמצמץסרטהוא"עישון"
אתתופסהואבהבדרךפאטאליכמעט

ו"עישון""הדוור"בעצם,אךהמציאות.

ועקרוני:מהודקמשותףבמכנהאוחזים

שלהגורליתבמשמעותהעוסקיםיחםשב
המלה.
שללכפרבואועםנפתח"הדוור"הסרט

נובל'פרסחתןהגולה,הצ'יליאניהמשורר

ז

• C 

ו

,, 
"הדוור"מתוךקונציסהגדציהומדיהואדהנופיליפ 'יסדואיסמאסימו

להיותשחולםהכפר'דוורברודה.פבלו
מצווהבו'יתאהבוהנשיםשכלכדימשורר
המכתביםשקיאתהמשורראללהביא

(המשוררמעריציומכליוםמדישמגיעים
שארשכןהדוור'שלהיחיד nהלק;הוא

חודשיבמהלךאנאלפבתים).הםהכפריים
ידידותקשרינוצריםהמשורר'שלגלותו
בחוףערביתבטיולי .הדוורלביןבינו

לתלמידוהמשוררעורךוהיפהפה,הסלעי
המתבטלתההערצהאךמזורזת.שירהסדנת
לנקודתמגיעהגדול'למורהחניךשל

הואשגםמבין'הבורהדוורכאשרמפנה,

באמצעותםולקסוםפיוטיםלחרוזיכול
כשהואפעם,מאוהב.הואבההיפהלכפריה

הנערץהמשוררשלבחרוזיולהשתמשמעז
ברודה.עליוכועסאהובתו'ליפילשירכדי

למישייכת"השירההדוור:לועונהעל·כך
בסיוםאותה".שכתבלמילאלה,שזקוק
לחרוזיועודיזדקקלאהואהחניכהתהליך

 •לחייוהתכליתאתימצאהואשכןאחר'של
מגמגםהיההסרטשבראשיתהאיש,

עללימדעיסוקו<רקלמחצהואנאלפבית
הואבוהיוםעלוהצביעלמלים,הקרבה
המעטפהאתמטאפורי'באופןיפתח,

 .למשוררהופךשבתוכה),למליםויתוודע
הסרט.שלהאמיתיהמשוררשהואגם,יתכן

גםדומהמהלךמתבצעהפלא,למרבה
עומדשבמרכזובפרקפותחהסרטב"עישון".

שלכשמופול'אגב,(ששמו'הסופר
הצלחהלאחראוסטר).פולהתסריטאי'
פולהפסיקרומנים,ושלושהמסחררת
נמשכתשלוהמשוררים""שתיקתלכתוב.

גםאמנם, .אשתועליומתהמאזמספר'שנים
מיואשים,אנשיםהםהסרטגיבורישאר

הואהסופר'פול'אךוזרים:ולמתוסכלים
הסופרדווקאמכולם.והמתוסכלהמיואש
ויצירתיתרגשיתבאימפוטנטיותלוקהבסרט
אתפולעבורשיפרוץהאדםבמיוחד.חמורה
לעצמואותוויחזירהרגשיתמצוקתוסכר

מבריקשחור'צעירראשיו'הואולכתיבה
ולחיקו.לביתו"מאמץ"שפולורגיש,
פול .אביואתמחפשמאם,יתוםראשיו'
שהיהנולד'שלאהאבוד'בנואתמחפש
על·ידיברחוב,כשנורתהאמו'ברחם

בסרט,נוספותדמויותשלושיששודדים.
הטיפוסיבפסיפסמצטלביםחייהןשסיפורי
ארסים,אוסטר:פולשללכתיבתוכל·כך
הואואליוהכירלאמעולםשראשיוהאב
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ארגי,ומכאיבה.עקלקלהבדרךמתוודע
רובכמעטמתרחשבההסיגריםחנותבעל

לגייסובאהנעוריו,חברתרובי,הסרט:
מהביתשברחהההרה,בתה·בתםלעזרת

הסבךנפרםבובתהליךלסמים.והתמכרה
מתפזר'העשןנקשרים,הקצוותהעלילתי'
סוףשיפוצץתהליך-מתבהרתוהתמונה

הסופרשלהאימפוטנציהחומתאתגםסוף
שמחברזההואהסופררקשלאמתברר-
 'למשלנוספים.סופריםגםישהעלילות.את

נפלאסיפורלפולמספרהסרטשבסוףארגי,
כמונהדרת.נובלהששווהסיפורועסיסי,

משוררים,שכולםמסתברכאןגםב"הדוור"'
בעיקר'אוגם,סיפורים,מספריםכולם

מוכריהדוורים, :"הפשוטים"האנשים

המוסכניקים.הסיגרים,

הסרטיםששנינוספיםדבריםישאבל
הגורםהסרטים,בשניעליהם.מסכימים
הואובעלילהבגיבוריםהשינויאתהמחולל
הכתובה.והמלההספרותובהרחבה,סופר'
שלמקבילניתוחמתבצעהסרטיםבשני
הואשב"עישון"<אףוספרותיקולנועיטקסט
מצביעיםסרטיםושנייותר).ומורכבבולט

ביחסהספרותשלעליונותהעלבהרחבה
בסרטים,שמדוברלמרותלקולנוע.
בסרטיםמביסהשהמלההואהגדולהפרדוקס

בסוףדיוק,ליתראו'התמונה.אתאלה
פלא,איןטוב.לסיפורתחליףשאיןמסתבר

שללעלכלילמוותריםששניהםכן'אם
המאפיינתהקולנועיתהטכנולוגיהלהטוטי

כלאתומפניםזמננו'שלהקולנועאת
לתסריט.ובעיקרלדיאלוג,לשחקנים,הבמה

טענהשרואים.מהאתמתעדתרקהמצלמה
שתכליתוסרטב"עישון":חיזוקמקבלתזו

בסוףלתמונה.סיפורביןהמאבקתיאור
שלדבריומקרה,לפולגיאומספרהסרט
שהמצלמהמהכלהמולד.בחגפעםלוקרה
הרוויהשחקן'שלבפניולהתמקדזהעושה

עושההסיפורהמעשיה.אתהמספרקייטל'
אותךלהפעיםמצליחוהואהשאר'את

שמספרהסיפורבתוםלכיסא.אותךולרתק
מידאךהסרט,גםומסתייםכמעטלפולארגי

ממשיךהמסך'עלהקרדיטיםהרצתלאחר
ללאהפעםארגי'שלסיפורונראהובוהסרט
אחדשם,רואיםבשחור-לבן.ומצולםקול

משוםאבלסיפר.שאוגימהכלאתלאחד,
שזהמכפימענייןפחותהרבהזהכסרטמה,

כסיפור.היה

יצחהבלקולנועהספרותביןבמאבק
אוסטר'שלבעיניולפחותהספרות,
ושעל.צערכלעלמורגשתבסרטשנוכחותו

אילוסטרציהרקהואסרטסטר'אוגביל
שלשסופולינדמהטוב.סיפורשלמצולמת
בצורהזאתועושהזו'עמדהמוכיח"עישון"

בעמדהמתבצר"הדוור"גם •למדינחרצת
השירהשלשעוצמתהוטועןחוזרהואדומה.
להימדד'יכולהאינהואףנמדדת,איננה
לשירהרקהארציים.האחרים,המידהבכלי
שיוצרתלדימוייםרקללב,להיכנסהכוח

ו ~ ~ 

ls-~ 

"עישון"מתוךהארס,ויליאם

מצדעצמה.לאהבהשישהעוצמה-השירה
המדיוםאתמבטליםאינםהסרטיםשנישני'

הגומליןביחסימודיםובהחלטהקולנועי'
הזההיחסלתמונה.המלהשביןהפוריים
כתיבתו'בסגנוןכבראוסטראצלמתבטא

גםאךביותר'בולטקולנועיגווןבהשיש
והחליטהמכריע,הצעדאתעשהשהואבכך

תסריט.ולכתובהקולנועעםפעולהלשתף
בעצםלספרותשמצדיע"הדוור",גם

שלרומןעלהמבוססבתסריט,השימוש
סקרמנטהאנטוניוהגולה,הצ'יליאניהסופר
 ,)"בלהבות'ס'בלנותבמקור:הרומן(שם
כדיהספרותיבטקסטאדיריםשינוייםביצע

ואולם, •יותרקולנועיתלשפהלהתאימו
הספרותשעורכתהמקבילהההצדעה
שלהכרהשמבטאתהזוהמחווהלקולנוע,
קאנוניוהפחותיותרהצעירבדודןהספרות

גםהסרטיםבשנימתבטאתהקולנוע,-
הסרט.אתהבוניםבדימויים

למעשה,<המהופכת,סצינהישב"עישון"
עלבהצהרההסרטאתהחותמתלסצינה
מדפדףבההסיפור),לעומתהסרטנחיתות

מדיארגי.שמצלםתצלומיםבאלבוםפול
מצלםשנים,כעשרמזהשמונה,בשעהבוקר

התמונותאלפיאת .מחנותוהנוףאתגיאו
הןשבעצםלמרותבאלבום,כורךהוא

שמדפדףפול' •דבראותוכמעטנראות
תכליתו'אתקולטאינובשיעמום,באלבום

באחדמגלההואנוסףשבדפדוףעד
התצלוםהמנוחה.אשתופניאתהתצלומים

עזה.רגשיתלתגובהלווגורםאותומזעזע
וכאןלהכיל,מסוגלתתמונהשרקמידעזהו

הקולנוע.שלעליונותוטמונהבדיוק
הסרט.בסוףדומהסצינהישב"הדוור"

חוזרהמשוררתם,החניכהשתהליךלאחר
מביןהואלבדו'נשארוהדוורלמולדתו
לאואחר'במקוםנמצאתשלושהשירה

"כותב"הואשירואתהכתובה.במלהדווקא
אתשמקליטההקלטה,מכשירבאמצעות

ציוץהים,גליבכפרו:הטבעקולות
הםהםהכנסיה,פעמוניודנדוןהציפורים

השיריכוללאהסאונדאת .שלוהשיר
הסיפוריכוללאהתמונהשאתכמולהעביר'
אתמנסחיםהסרטיםששניבעודכך,להכיל.

מנסחים,הםהחיים,עלהאמנותעליונות
האמנות.עלהחייםעליונותאת ,במקביל
הסרטים,שנימסכימיםעליהנוספתעמדה
הבוראעומדבההמטאפיזיתהעמדההיא

 .ינוגתלעומתהיוצרהנברא:לעומת
שרירותי'כבוראהסופרנתפסזובפרדיגמה

חרוזיו'אוסיפוריוצרכןלביןבינווהיחסים
ותמידובעייתים,כמתסכליםמצטיירים

ביןעוסקיםהסרטיםשניהרמוניים.בלתי
מציגיםהםאותםאב·בן,ביחסיהשאר,

וכואבים.מעוותיםטעונים,כיחסים

אליוהנצחיכאבהמשוררמצטיירב"הדוור",
אתהכול.ומכילמעניק,הוגן,הדוור:נכסף

בספריווהכפייתייםהקדחתנייםהאבחיפושי

כתיבתו.שלחובבכלמכיראוסטר'של
האבאחרהחיפושמוטיבצץאוסטראצל

החלרומן'ובכלשונותבווריאציות
"מוסיקתועדהאמריקאית"מ"הטרילוגיה

פלאאין ,ולכן '"הירחר"ארמון IIהמקרה
"עישון",שלבתסריטגםלנבורשבשהוא

והן ,הביולוגילאביוואשירשלבכמיהתוחן
אבל .הסופרפולהתחליפי'האבעםביחסיו
מאכזב.אבתמידהואהסרטיםבשביהאב

שאינוהאב-הבורא,מפניהעמוקההאכזבה

חוויההיאשיעניק,שציפינוכפימעניק

גםמה,ובמידתהסרטיםבשנימרכזית

גדולבמיוחד •הפילוסופיקיומםתכלית
בו"הדוור",בסרטוהעלבוןהאכזבהכובד
מורומצדוהכרהעידודלמלתהדוורכמה
אךבאה.אינהוזוברודה,המשורר ,ורבו

היאוהמשפילההמקוממתההתנסותבעצם,
חלק .שלוההתבגרותמתהליךהכרחיחלק

לבורא:הופךהנתיןבוהמכאיבמהתהליך
 •למשורר.היהסתם·אדם
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כלכופסטיכל

אבו·גוששפסטיבלהשמיניתהשנהזו
רקלאלרגל,עליהמוקדמהווה

אלאווקאלית,מוסיקהלחובבי
בסוכות.המטייליםנופשיםלמשפחות

חוצותבאירועימשופעהוא

אטרקציהשהםמוסברים,וקונצרטים

ספונטניתמקהלותבשירתלילדים,
רבבכשרוןשמארגנת

שלססגוניובירידסמדר·גיברמן·כהן,
כללאזעתר.עםובייגלעך"מציאות"

לאולמותלהיכנסמצליחבר·מזל
מקום.אפסעדהגדושיםהכנסיה

אתלספוגכדירקמגיעים-לעיתים
ה"כלבופסטיבל",אווירת

מנסהישראליות,מקהלותמבחרלצד
אורחות.מקהלותלשלבהפסטיבל

שלהכותרתגולתחיתההפעם,
הקפלהאנסמבל-הפסטיבל
שלבניצוחו Iממדרידהמלכותית

ספר.דיליד Iהישראליגרשנזוןאוסקר
האופרההועלתהבכורה,בביצוע

 1פוסלשלעטופריואניאס''דידו

 300בסימןהשנהעמדהפסטיבלשכל
הביצועלמרות •למותושנה

תוססתכהחיותחיתה Iהקונצרטנטי

הפךשהערבעדהמבריק,בביצוע

הכולל Iהאנסמבלמרתקת.לחוויה
תרבותמייצגזמרים,עשרשישה

שלהשירהצלילותבמיטבה.שירה
המופתיהניקיוןהאנסמבל,כלל

שלהדרמטיהכשרון-ובעיקר
והקצביותהאנסמבלוזמריהסולנים
כללעלהמנצחשהשרההתוססת
יצירהעםהמפגשאתהפכוהביצוע

למרגש.-זומושמעתפחות
מבחרשרובהא·קפלה,בתוכנית
מונטוורדי Iשיץ Iגבריאלימיצירות
המשוחרריםקולותיהםבלטו Iוסלדון
להםהקונטרה·טנורזמרישלוהזכים
חיתהמרשימהמופלא.ראשצליל

לרדתהאנסמבלכללשליכולתו
היהלאפעםשאף Iחרישילפיאניסימו

באנסמבללהפיחהצליחהמנצחחיוור.
עלאףשחיפתההתלהבות,רוח

מקצועיים.הפחותהרגעים

חבקיהבלכידותשבלטאנסמבלעוד
הפסטיבלתזמורתחיתהנגינתושל

אברמוביץ',אביהכנרשהקים

המקהלות.שירתאתשליוותה
מחו"להמגיעקוליאנסמבלכלאל
מאכזבתומעלה":"משכמובהכרחהוא

"קנטורישלשירתםחיתהמאוד
 1הישראליהמנצח •משוויץקונטנטי"

בשכיותאמנםבחר Iשניידודוד

לנצלוניסההבארוק,מתקופתחמדה
שבכנסייתההדבעייתאת

המקהלהפיצולעל·ידי·יעריםקריית
לשירתאחתהעונותקבוצותלשתי

חסר:העיקריםעיקר Iאךרעותה:

קולותומעובדים.מלאיםקולות
אתהפכווהחלוליםהחיווריםהשירה
לחוויה-הבארוקפניניעםהמפגש

משמימה.

מנצחעםהמפגשהיהלעומתם,
-קלאוזנרהנוי-הקשישהמקהלות

אתהנחההואמרגשת.אנושיתחוויה

שלורדום""אווהבשירתהקהל
עדרב,כהוקסםבנחישותמוצארט

אלאברירהכללקהלחיתהשלא
חלקוליטולבהתלהבותולהידבק
בשירה.

מעובדיםובלתיחלוליםקולות
המקהלהשירתאתאףאפיינו

שלבניצוחותל·אביב,שלהקאמרית
היושנבחרוהיצירותשני.מיכאל

פרגולזישל'מגניפיקס'-מופלאות
שלעסופריברווים'ו'מיסהוויואלדי
שירהתרבותהעדר Iאךמוצארס.

בלט-קולפיתוחעלעבודהשעיקרה
חיתהתמוההחסר.והיהזהבביצוע

הסופראן-הסולניותשלבחירתן
שירהוהמצו·סופראןניסרלילך

כומרן.

חיתהבשירתהיותרמקצועית

האקדמיהשלידהקאמריתהמהקלה
בתל·אביב,ורביןעל·שםלמוסיקה
המופלאההמיסה •איתיאבנרשהקים

בךשלומרססיםפרהרהזיוסקןשל
כיאם Iנקילביצועזכוומוצרט
חנקהמנצחשלמדיהמרסןשרביטו

השירה.חדוותכלאת
מאתקראולה·'מיסהביצועהיהמאכזב
"קנסוס"מקהלתבביצוערמירז

ריקודושלבניצוחוהירושלמית,
הכליםשלהרועמיםקולותיהםהגמן.

הפאןחלילהתוף,-ה"אותנסיים"
הצורמתהשירהעלכיסווהגיטרה
לסולןהמקהלה.זמרישלוהקולנית

בעוצמהלרדתנטיחחיתהכהןיותם
מה-פיסקהבאמצעלפתעלהאטאו

ל"קיסש"המיסהביצועאתשהפך
מופלג.

ילדימקהלתהפגינה-לעומתם
תחתבמיטבה.שירהתרבותאנקור

הפליאה Iבן·יוחנןדפנהשלשרביטה
עשיררפרטוארלשירהנערותמקהלת
פחותיצירותועדמבאךומגוון

ושירי·עםפורהוילקס,שלמוכרות
התזמורתברסוק.שלקסםמלאי

שלבניצוחוחריף""ידשלהקאמרית
בביצועהופעתםאתחתמהפורתרוני

לארבעהונצירסו pהשלוסוחףחם
ויואלדי.מאתכינורות

שהתקייםהמקהלותפסטיבללצד
התקייםיערים,קרייתבכנסיית

שבמרכזהצלבניתהכנסיהבקריפטה,
הבאסקאמרי.פסטיבלגוש,אבוהכפר
המצו·סופראןרעייתו Iסיווןיואל

נועםחגיתוהסופראןסיווןאיריס

-ומרתקתתוססתתוכניתהגישו
מיצירותיומגווןשלדרמטיסיפור

השיריםשטקסטחבל Iאך •פוסלשל
רבה,בפלסטיותשבוצעו Iפוסלשל
 1הקהלהיהיכוללאוכךתורגם,לא

אחרלעקובעניין","מבינישלשהיה
השירים.עלילות
שלהקאמריותיצירותיוממיטבמבחר
 1כומרןאיילתהאלטזמרתהגישואבך

ונגניתהודואובנההחלילנית
הווירטואוזיותלדר.נסעהצ'מבלו
זכתהלאהודואובנהשלהקלילה

שהיהבצ'מבלוקשובלמענהתדיר
האלסשלקולה •מדיוכבדאיסי

הכהיםהגווניםאתחסרכומרןאיילת
האריותלביצועהנחוציםהעמוקים
באך.שלהאהובות

אמורההפסטיבלשלהכותרתגולת
פאסיון'ה'מתיאוסביצועלהיותחיתה
הצחיחהצליל-ואולםבאך.לש

רחובותקאמרסהתזמורתשלוהיבש
הריינישהמקהלתשלוהאיפוק
הפאסיוןאתהפכומגרמניה,קנטוריי

קאמרילקונצרטדרמטיתמעלילה
אחדאף"קודקסי'.'כמעט-"מהוגן"

שלהובלרמתהתעלהלאמהסולנים
האלס .הפאסיוןאתהמאפייןהיצרים

אמנםחיתהפרוחניקעדנההישראלית
-מרעותהומרגשתחיהיותרקצת

והיפההקטןהקולבעלתהסופראן
להחסר Iאך-קזימיירצ'וקאנג'לה

החיוניהדרמטיהכהההעומקגם

המנצחשגרסהמהירהקצבלתפקידה.
לאהפתיחה,בצליליכברבירוןאבנר
לשיר Iפיירניירודולףלבאס,אפשר

הדרמטיבפאתוסישותפקידאת

הראוי.

אףשרקרוק,האווארדהטנור Iהמספר

סוחף,רגשכלללאתפקידואתהוא
שלנגינתואתדווקאמהצ.דכעומד
 1קוביליאנסקיארנולד Iהראשיהכנר

אלי Iמושיעיישוע,"אתבאריה
שחסרמרגשפאתוסאפייןהחזירו!"

 •ישושללשירתו
הפסוקיםהאפשרככל"נוקו"מהטקסט

איתםויחד-מדיה"אנטישמיים"

הפאסיוןמביצועהלהטכל"נוקה"
 • .מדיהקורקטי

לבגראורנה

חציוסומקרוני

 :, ~וסנשזטדינירר
עמיתפנינהמאנגלית:

הדוארבביתהחלטות

-~ל:ר~ה q ~ ביtנ;:~ל;מ rלסל:;נ~י
שאלתי.יעלה?זהנמה
שוק,לז"דד~ ה~~-:,:~~ה~א

tt ליר~,;, ~ q ס~הזw ~~י , 
לוpךים.ל Rr ~ ש~~ז;~ר

קיל;! ה~~~;ת n ~ ••• י~נ;::ח

 .י~ד~ r 1nr :.ןה.ז~ז ה~~
 !חל~~יר tt~ל~י :ר~~ה~א

ימיםשל;שהלפעמיםרגיל:פדאר
: -T " •:ז• : T •ז

 •~ן~ם •••~.:חךתיןה 9 ~~
אחרי~ת!בלי-והנ'ל
מחוזיע- i:יזה •••א-בל

 TT- •- •: ז-:

 'ר~~ה~א !ת:~~היא~םדק
זה!את nלשל;תחליטואם

: . -: . . : -.. . ... 

באוהנהנוסטלגיה,כמעטהםהפאקסבדורלאופנה.חוזריםהדוורים
האבוד.כבודואתלדוורומחזיררדפורד,מייקלשלסרסו"הדוור",

מדוברסקרמסה)אנסוניושלספרולוהטת","סבלנותעל(המבוססבסרס
בולמודבקהמכתביםמעטפותועלנדודה,פגלושלהאישיבדוורו
האהבה.

פס·קוללהיותיכולסנשז,סרינדדשלשירוהדואר",בבית"החלטות
המליםכאןוגםהלב,שללסייסמוגרףהמכתבהופךבשירגםלסרס.פיוסי

בנשיקה.חתומות
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לא~ם-~~מרקמ,~יל
 •ירויאתהי;דעים.

: • -T T 

ןף wרסר vמ~מ~~ט
לשל;ם.נובע;מניד

•• • T T : 

 ;מ~נוע.רכ(רוימ~קום
 .ת;ה;ג~יז;~
ל,ל;ת p:·~ליור wמו

ואדמה.שמים
-ללכתומשם

• T T :• :• 
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נכונהמיתה

שלהאחרונותמלותיועל
רביןיצחק

אתשהסיעהנהגרמתי'שלהמונולוג
הוקרןל"איכילוב",הגוססרביןיצחק

דקותסיפוררבות.פעמיםבטלוויזיה
ראש·הממשלהשלהאחרונותההכרה
בישראל.ביתבכלדומה,ידוע,

הזה,הכאובבתיאורדילכאורה
בכל •עליולהוסיףואיןכשלעצמו'

שכןנוסף,רובדשלפרשהנדמהזאת,
(לאחררביןשלהאחרונותמלותיו
לאנורא,"לאהיולו>שכואבשאמר

ולאראשו,נשמסמכןולאחרנורא",
הראשונהבפעםכברלדבר.יסף

חשתיהנרגש,ברמתישצפיתי

כברמוכרות:תחושתרבה>(ובעוצמה

איךכזאת.שמענוכברכאן,היינו

מסוגו""ראשוןענייןזהווהלאיתכן?
בישראל).ראש·ממשלהשלראשון(רצח
יוסףהשמיעדומיםדבריםאבל

 1אמרלאטרומפלדורטרומפלדור.

"סובלרבים>(כנדמהמותולקראת
"איןאמר:הואארצנו",בעדלמות
הבדלארצנו'.'בעדלמותסוב ...דבר

שלבחלקו·הראשוןמכריע.
גיבורהשתדלבחייוהמשפס·האחרון

האחרוןובחלקו·השני'לנחם:יוסף
הצליחזה,משפסשלבאמת,

11
~ 
~ 

 ~ ~ו

רביןיצחקהממשלהראששללזכרו

ל~ףל l:ר f ~~תן~~יףן;:ז~ןנכ
נשביםנה;לכיםורחמיםחסדונטע.ח

i ~ i ס~ך-ץ•~ל~שr1 1ףרל ~ j? צףT ~ i י~ה
~ Q ןj2 תiJ לי~דר~~ים~~~ Q ה~

לזנ"ר~םל~נ·רע..rיי w א;ב~~
 .~ן~הן~ת ryל,~חז
~יס.ז:יף p:ע,ר~~תנ;ר;כל.ז:יף:ק~תנ;ר;ךא

מלאכים.ברשפיהל;הבללפיד
 ·ז:- ··: ·: ..- ·--

אלבזפורמןרחל

י'מסר·תמציתלהעבירטרומפלדור
שידועמסרבעיניו'מאודחשובשהיה

כך Iלהבנתי •ישראליילדלכלכיום
רביןרבין.יצחקלעשותניסהממש
שניותשלרשותוגוסס,שהואהבין
תוךלהעבירוניסהבלבד'מספר
אתשרק ,רון nמסר·אאלושניות

המרגיע>(המנחם,חלקו-הראשון
שהיהמשעראנילהשמיע.הספיק
אחרון'חשובמשפסרביןעםשמור

לעמו.סיוםכמסר
ודברבלבד,בהשערהשמדוברכמובן
כן'פיעלואףלהוכחה.ביתןאיננו
נדמהלעניין.עקיףסיועישנו

בהחלטרבין(שיצחקשדור·הנפילים
חדורהיהשורותיו),עםנמנה

"לחיותרקמספיקשלאהכרה·עזה
והעגה,חזור(להעבות,נכון"

מולולהתייצבלקום·החובה:לקריאת
"למותגםצריךאתגר>:אחראתגר
גםאבלהנכון,הענייןבעבורנכון":

בפוזהתרצו(אםהנכונהבסיטואציה

בנכונות.שגםוכמובןהנכונה>,

חשובהחיתההנכונההמיתה

מןפחותלאאולילדור·הנפילים

 1"השומר"שיאב Iהזובאץר

הפלמ"ח,אנשיובוודאיהמחתרות,
שלמאלמנתושמעתיכך.סברוהםאף

לציינויכול(אינניגיבור·ישראלי
אישורהקיבלתישלאכיוון Iבשמו
להובילעליושחוסלאלמנתו>,של

מקיבוצובמשאית,עגבניותשלמסען
צפוישהואתוךהערים,אחתלא

ואנשי·כנופיותפורעיםביןלעבור
חששלאזהאדםבו.שצלפוערבים,
מוכןהיהאףהואכשלעצמו.מהמוות
שתפסמהבעדברצוןחייואתלמסור

אמרלאשתואךכמשימה·לאומית.
היהאסורגםכי Iבסתר(וכמובן

יכוללאאני"תביני'להתלונן>:
זמןתוךואכן,עגבניות!",עםלמות
יותר'נועזתפקידלונמצאקצר

"נכונות"סיטואציותשכללתפקיד
צריך'אםיכול'היהושבהן Iמבחינתו

 .שצריך""כמולמות
התייצבחייושכלהאיש Iרביןיצחק

במובן Iשחיחובה,למילויבנכונות
בשאריתניסה,נכונים","חייםזה,

וכשנשימתוניגרכשדמוכוחו'

הואשצריך","כמולמותגםאוזלת,

הכיכרעלהאור

נכרעלש~זרדהגד;להא;רואחרי
~ j ןר~ז-ייר~ס;הן"קTry ן•~ ל-~~ר T ןרע.ה~ם

ססר~ן;ל;ת [p,iל~ fב; י~.ע~:קא;ת;
;ת nהל~~בידיו;זה nהא;ת;כמ;

- T:ז •••- :

איןשבכךברור'הנכונים.החיים

היהשאדםלרמוזאולומרבכוונתי
"מיתהעצמועבורלתכנןצריך

לארביןשיצחקמובןנכונה",
כוונתיכדורי·המרצח.את"הזמין"

חיים·נכונים,שלבסופםשכאשר,היא
הואשגםהריהמוות,ובאמתרגש

נכונהמיתה"נכון",שיהיהצריך

במשמעותההפוכהזה,במובןחינה,

משונה""מיתההידועמהניסוי

סתמית,מיתה(כלומר
בלבד).אקראית·משמעות,חסרת
יודעיםאנוזאתנכון",למות"צריך

מקדימינואבלהגדול.מסוקרטסעוד

אתלהרגיע,אולנחם,הספיקאכן
הואנורא"),("לאהמאבטחואתהנהג
שלמשפס-הסיוםאתלומרהספיקלא

נדעלאלעולםעמוסי·האחריות.חייו
ה"אמיתי"משפס-הסיוםמהובוודאות

יכוליםואנואלו'נכוניםחייםלש
בלב.דלשערו

רבין'יצחקבשלוםמשכבךעלנוח
לכולנושגרםהאישבכה,שלאהאיש

חייםשחייתיודעיםאנולבכות.
אף Iמיתתךשגםבסרחיםואנונכונים,

 •נכונה.מיתהחיתההוזמנה,שלא

לויעמיחי

~ןס~הןק;ל;ת~ד 9 ,;ע~מ;ל~דקם fןס
~א;ר r ר.~~י l:~דרד;הר rד;
סע,;ןהר~י iZ~לכ~זסבך 7מ 7

;ל;ת n ~~ח~~ים iJ ן;ר~~~

:ק~רל l:~:דד~ד;ל [iסא;ר ך;ת~~
iJ ;לry ן~~~~נ:וך;חלא~ר~רט 

אמ~נהנ;ראאלבאש;חרטנם
ססר ל~מ''ן;למ;סראש.ון:ך;ר;~ת

נכרעלש~זרןהגד;לוהא;ר
i ףסמו,זסליםתiT י~~-ת; T ~ה 9ן:l ע.י~יול

ןת~ליו ;ל~ R ~ ,ריז~ליו ;ל~ R ~~ך~יול l:ך:דד
ההרא;ת;אלחזרכמ;

 T T •:ד- :

נכרעלש~זרןהגד;לנא;רני
ם fסמ~ל,ל;ם ב:·;ת nל~-ת~;_ןה nciיף ~ j;~ם
ססר~ן~~יא iJג;ןל p:ג;ןל;דץ ryן~
ם l: ~~י~ה rfי~י~לאז-יך~הס~ןץ~ת

מא;ר;תכב~נכרעלש~זךןהגד;ל~בא;ך

 ·סזני ל#' ; y~לדס~שז wiryר~ל~
~.ז:יע;ךר~ן~ר~לר~ה iJך~~ה iJ ך;ת~~
;,ןה n ~ ה~~~י:ז.~נכה l:"ךה ר~~ iJ ך;ת~~

נמדברההרמ~לשנ;ל,הא;תהשלכלרה
 T ר~~ iJ ל~~~ ל"נ~: l:ןקי.ז:י~לת "".י~~ T~ל

ה;מ~זהי;נהשללבנהאברהטסהעפה
s6 ך~ת;~ i ףT ~ל' w ל;ם:• :l סר.~ל~נ:וידל~

אילןאחרון
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t: נבדכאתסלים

רגולנטשמואלמערבית:

העגורנים

ודיראםדילאנא
• T T T ' : 

וריראם""רילאנאהפואמהמתוךקטעים

ראשוןחלק

הרמה,עלפראתיש

ז:ייש-סרים.~ל f~ע.להרדיו-P~ת~~~יסה [i ."ה~~ד~ו
tt נ;רל~R ןר~פ;ארב.r;י, tt מ;ךה·;ךןךר'סה
 ,י;r.ןרג ; o ~ל tt.ו

~ן~יםח;זp~ים~ן~ים ףנ;~pז~~ק;ם iJהףא ף~;ק~
מ;רשתrז.את-והאדמה

: T :ז-T •: T : -

 זr~נ~זסב T •י~ד~~ל~~יף ry ה~ו:;ריןאם, ,זr~rן~ל 9 ו:;
ףד~ימ;זייס?:;זךףה Rד~ד~ה;:ויא~יןך~הן~ף,

~לקים J!י-;ך~ך tt ~ g~ללסדהר l]ttלסדה~נ;ר;:וימ;ת
 ..• ה~~;ר~ [i~~רףנ:וף

tt י~עסר~תז;~ר~הtי~ים~ליס~~איtר.דו'י
 ·~יל~'~~~ףר 9 ע~~ [iך~ל ם;~~ך;~ל~נ;רר;ד~ים~~ןיף

tt ראשון~ךבאותו~ע.י~יף, ץ~~~~ס~ךב~תז;~רסה

w '~ולזקז:ים ם~יr~י-;ך~רי~ה.~~~~ל ת;קי~~~;:ו~wq1 ז;ים~
דיןאם,ןף,ט tt ? ?ה~~ד iJ ·י.ע? i? Qו 6 יr.~ "םל~~:יק·~~

ךע;~ןסלףי iJדילאדא~ל זr~ל-י~ק~ ס~~~~ף 9 ק~~
f זrןקיןהא;סry ת??;ר iiry ףת

iJ דילאדא~ליו~יזקיtt רףח;תף~~יץ~:דיו~ןקיםל;;נתהףאיך

 ,לןv~~רי p;ה tפו q;ך רי.r~י~~~ל w ?וr~~הףא~ירר~י .ךי.r~~ ל~~
ל;ך ry~זpנ;רל~י f~~יםל~~ו:דים~ן:פ;ן;ת~~יבהףא~ין

 ם:~ iJ~ת~~ז:ייהףאיר tt~יזקי [i .ם:~ך;-ינ;י g ~:ך l-לע.י
~~~~ w ת· ;p ןה 7סע;ז~ק-ל~ר~ללצףרדי~u ~:ת;~~~ףד~ ם 

 םי~~;~ך;ו, ,ם; iiiJ;ף o ~ר~ת;סיו~ת~~יו~הףא f ltt .~.ף~ pר.
~ P. רף?כלזריםl] , י~~ס~יו:די w ל;ן~ q לוס~יו:די •ז;נ;סיו, 

 א?~~ינ;ס~ן~ה י~~~לןיק q ~~הףא~ה~:פלדילאדא,
אתאלאאינ;לרא;תמסגלשהףאמהוכלשרףפה,נדל-לבנה

 •: T •:~ל~ל iJ ;~תס~ן~ה: ·~~~-ל~ T~יף~ים ci:ר 1 ~'-ינ;~~

ך~דרףת.~ך~ית

האפףפהמשנת;א;ת;העירידילאנא, ';ת;אהעירי

 I~נקר T~ת ~~~דס:זירי ·,ת; Tלדב T י~ל~•ן;רג;:~-ק~~

י p;ףד~~סה,~;:ונ;ר~ע,מףתה, R·~נ;רשףןיו ry ~~ל:ר#~ע;רף
צ;~ך;ת q ~ת;ק~ iJ~טרף~~ך~יהףר;ן qttסהףא

 ·י.עי~~ת;ך~ל~בףןה ק~;~~ך;~ל~רא;ת; p;א;מטריפ;ת,

S טi ד:זיםf לי~~ ;ת;א~· ב~~~ה~א. R חףף·~ן~ים 9דףם
קרבשתראיהףהאחר;ןוהףאענתה:-צמיחהוחדות

::·:-:' T ;-.. ז • :• •:-:-ז :·ז•• 
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ן;נש rryן~?ךםסף~ה iJ~ת ר~~~ iJא;ת f ךי.r~~ן

 ןס?~ך;-ת~~~תןנ:ו~רם~ןם,סע.ק~הדסrז-9P~ת
 ,א;ת;ס:זירי .ת;מ~~ך;-שי w י~~~ל~ל'ם u~ת rדס~י

דילאדא.א;ת;ס:זירי

ף~;ךב·ת;רין 9זiJ p ·ר~ך~~תסע.רדיןאם,א;סrז,סע.ר

אבןהביתאתאתrזוהערדילאנאאתהער •••זמזףמ;

 •: •: ,ת~~ [i~ת ה~יק~·;:;סס~י T~ת~ר•ס:ז••ך Jtt! ,ן~~~
אתתעירה:פלאתשתגמרףלאחרהגדר.אתותעיר

ci iבii ר~יw ל _ןi ~~וו ··~רד;~ ·ל.i י ;·א~יiד ,נ;זT ,·ג.זהילאדאr~.ד
ס~ן~ה~ל~ן;:וי~ה iJרידה jp ~ע.י~ינף ;מ~

rזשף l-והאנ;שי'שרי;ננףעלותפארתעצמהנהער;ת;ך
 1 1 •זד;'iו ci " ל~· ~י~-~~ ;ך~~דינף·'~ת ~~~ז[ר

~ק;ם·ד;:ויןסם~ל;ךש;ק;זיםtקן~ים iJ~ן~ך~~ים
פצעיםלהי;תיחדנסינף:פאלףם,"וה:פר:פהשמשםשל

- t ~ • t;ן yולא;:א~גםלהם 1שמעבר -1 ° 

0 

T : 

."' •• •• ."' '." T T ' ' 1 

א;תה.תעירויראם,נ;א,

המלאףתאתדילאנא,אתר Tהעויראם,א;iוה,הער
 ת~~ר~ א~ו:;~ד~ i ~ •~~ן~יף T~תף~~ח ,ה~יז;:ק~~
~ליסרב Rסה ttי p; ,~נקר םיןז..,~~ iJ~לטף;ניף

 ···סיל~ר~~~פף~ה lע.ך~הך;:ויא

 ..•א;סהסע.י
 ...א;תההער
 •קר"בא;ת;ס~ן~ה~ת?ס:זירן:;זי~יל~
 •יא;תתעירשהאדמהרציתילא

' T ' T •; :ז-T T ' ' 

ל~דסה, ס~ר;נ~~ף~י ,םי~ל~~tקי~~ים f ~ iJח;לףןדר:פל
ן:;זינ:וילאל~ן-,ודיןאםדילאדא-ח;ן~יםן~ךס~דסה,ףהף 1 ~

א;נ:וי.?ס:זירד~סהלאן;:ויאס~ן~ה,~ת?סעירנקרא;ת;
מ;רה-דר:פםוהייתיואשה,עלםבטוח·רא~~תי.היףשניהם

;טטף ti~כש•לים/:טלףלים Tמשע;יהiכ".לפג"'iנפלס ~אנ i:פם"האו
o/ ~~ ry יל~~~ ך·;-ת~:ם: b ת י~~!!ס'יסה:·~ר~ci "ריסה~. : 

נ;ןןת.עםנ;ןןשללחנגה
: • : T ."' •• ' :• :• 

tt תה;~ן~ילא~מ;ךה·ןרךר~iJ ןא~~ס~ים~
~~ד~יב חןr~~ןה. R ר~~~ת~ר Q ~א~ר: i ,~רן~צףי
~r:ךריםר~ים~~גף~ד~ר י~~ w:זם~~עים. iJ~לל~רץשאף~ל
~~tקסךגףזהב Tךןםי~;ם Q:ו ת;~~ז;ק{!~לש;~ים~ן~ים :י~~
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~ o ד~ ry .ד~ת·רףח;ת

 תt.:זס~~ק~ק Q ;ב~~ק;ם iJ~ןיל ry ו;נ~~ס:י.חיבףר 9
iJ קד~יםtוסיףךדיןאם,דילאדא~ל,iJ ~~:זרים,ח; ם~~ Q ·יף
iJ ~~;:ףזקל;א·~ד , זיזP-בנ;ובף~הi-דא~לתw יry ,םf דלף~לף~

החףשני.עלףסםנגעשא;תםהליטףוהפריח;תנפריח;ת,
 • Tן~ק Tסע.~בו~ל-ף: ב~~~ד~~ק;ת ה~~:ש~ t9 ~~ ה~';ן

ם. ryךי q ~~~ה;.חירף תt.:ז?ס~יבלקןאנכם
 י~; iiiJ~ק~יןrזןךת"ח;ינכה,סךס~ן~הח;~ךיםסיףiךם

~סד ו~~ ת;~~ר.עי:.ז. 9;ךףד~?~יףד~?~י·דסב;ת, םיל~~-י~?~~
ףד~?~י~ע.ל~ים,?~ליםג;ןןם תt.:ז~נ;ךים [i~~קיךים

 ת;קי~~~~~נ;ולףןחף~ןקיםףד~?~יזקד~3ןים םי~~~
ףבדיראם,נדילאנאאפרשלחציםששלחףאנשיםףבעשרים

 T • 1 T ת;נ':ג:~~~רנכהלד~~ה tlכ ryי wן•א Tך:קינף ry ~~ך
נףך~~;ת.ךiך~~ה~דך#iד

ןיןים. q ~זקג;ללים iJזpיש;ךים [i~ן~~וקלט~לםס:ינכדין~ם, ';ה
דןאת 7ל ה~~~ע.לrז י~~~~זקל\?ת ה'~ס:יתדילאדא, ';ה

ןיו ry ~~רית~#ךתףך~'ה~לםח;זקקים.ע.לף~יםךז:.tל~ין·~ךןה
מסביבם.הנערףתאתהציתףרפים"ףכמטמשתפת,למטרה

 T • : •-,אבי f~ם·ילד .:. •ואשה Tעלם f;לדא•הףאחד Tכל
ו~ל lק g ך~~~י~.ע •ן T~יא;נכם "לי~;: iמ··~ל.ם 6ךךר iJמ;ךה:
זקדז~ים. iJסע.ד~ים י~;ך~

 ם~י~י~·מףך;ת /o~יןזקש;~טס:י.חין~יל.מ;ךה·ןךרס:י.חילא
אשרהדר-המלכיםאתכמ;תםמהללך;אים,שהםאתך;אה
 •:-: • T ', ד:~--;~ 7 ~•~יiח fרים'. iז·ס 9ך •~תם ry ~~~~~ל:חף
נני-עז.פם.אתלחפשיצאףואחר

ci ך~הT 7 ~~ם,.יןא 1-,ל~~א ~~ o/ ד~לזק3ןילףQ .י:;כים
iJ דילאדא'לי'דאך~י? iJ ד~ל~ד~ה~ל:רע.ט;תQ .י~ה

ואשה

 .ש;ד~ [i~סר iJנף~י- ryןןי Qזקל;א·~ף i ·ח
 ?נ;רחתואשהנ;רחעלםלהנח;תעליהיההאםזעם, ,ה;

-י~דאם.יל j ~ ry;~לם~לכרת f ~~~, ·~ר~ר;ת q ל~-·ל.ב r ~א~
ךל~ריייi~.חים iJ?ןדר;ן·נ;~ם ry ~~זpק;ם~ךים 9ע.ל;ת iJ ?ג [iדהףא

~ o ךח;ל;תדry ןר;~ל.י·~לים,לףקי·ךע;ת~ o ח;.ןרר~יהר, ~ o ;פ; 
ףמתנשםשל;הערביתתהאתל;גםגג-בית;'עללשבת ,ם;~~השל
 ••- 1 •ש i ~הףא 1 ~~~ין [i~ןדע.~ז~?נכה~לא-ה~~·:ל i1Q;n ~ T י~~

שהמהנחללשפגעףרצףפ;תשמש;תמאתיםאחרינדילאנא
TI 1 IT"." TT .ה-~~~.לןך-~ iJ•T ן;א~~ •: TTI 

תבףאה.שלמחז;ריםארבעיםאחריהיאגםחכתהדילאנא
ןם.ת o י:.ז.דם~ל ·~מףד;, 1דזקע.י' · J; ייt-;נ~.~~ /o~תפך Qל'רנכה r~יא

ךאש;דח~קןזקח

i] דםq ן~ז.פףד.י-ס3ןיר' בי~;:~~ן;ךנ;ור;~ץגףo/ זק~ימ;תטף~ים~
i] ,ע;ן~יםחךף~ Qo/ ,נ;ו~~ים~ים~f הדילא~א .םי~;:ך;ע~pךנ;ר~ז;

ו~לrזע.~יק iJ ?~דל /ioךךהףאןי-ע,לף~יו'.ןי q~תלצףד
עז.פףדי-העיר'אצליחדלשבתנהגףףכשנתיגעףבערפליה.

ם f ~ b •;זrכנ-;מ~:הףאך~ף- •: fל i ;מ~ T ט~~-,;~~ר~~נכה 6ח,-א
~ o/ ייסם 7 ~~ת~יךים.r;צIJ ~ i? ~'לנ;ולףי;ת ת;פ~/J ~ם~~מ-י.ל, 

לרנ;ת

~מףןה.~ן.חי ה~?~~~לל w7 י:.ז. /iJ ~ oס~ד~ט·

זpליזו<ית~קןזקח

?~יכוז;~תז;ז;ת 9jPIJ;ך~.ז:ייעף~ירז;~ך י~~
ודילאנא.ויראםשלבשבחםשספרףדפים,שנישנזפזפף

שעשרים Tכר iזאניהעיר~ה Tל.י nוהiו ~מ~~ת oנשה,פ,םז;כראב,-
 ~~ /o.ף ףצ.ע·~~יר;iו ?iד
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ר~~~ס~ים
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 . , ." ·:ת. iי.,ע.נ-6 'ת;ך~~צף i~פ
~יש~יש,זרף Qם [i ~ א~~די?א.ןא,לא~ףדג, .v.דלאדיןאם
עמדלאשלנrזאשהשלהכליםאתהשמידויראם •לערביו

-העלtכאתמרא;1ו"עינ;היילאנאצע•מה • tהזפצ;ךמפני Tלה
~ q ~ךוiךז;.ן~רףj_( ןהT ~~ T ע 6~יT ••ת·~;זק~יםo/ T ".]'ד~יכר:•סע.~יןה;ת·
i] ז יי:ז.~~~ל~ז •~צ;ך:.tת ~ ry ·ר;ןqiJ ןו;:זזק.ז.:יד.ז:יי, י~~~~ןיןיםry ךס
ף. 9נ;

-פנינתאתןךןךףכלםהלכף.כלם •נ;תךלאא;הבשףם
-ם iי.ר i~ע~סי ;י;·-.ףכן 61זpןר;ן [i~ל~~ד;ןה ם~~~

~ Q ע.ד:ז'.ןם~ךנ; ~~~ףדP-וסלך.י
א;יהז

התרנים.אתףמנפציםגליהםאתנ;ראיםהם
ח j~ע;דךי•א ז:~-ך~ T א~~ l;~ידך~~ה .ס~~·~יל.ב:~פ;א~ן
ףן~יכרכ;ד~ים,3ןם3ןים /o ~י:.ז. o/7PiJ;ן~ים sא;~ך~יפףת,א;ת;ןים ?iפ;

ים. /ry#o ~;:ךם ן~~
 .ן~ ,א;פ~ ,ן~

 •ע.ד:ז~ךןזןהלאילאדא·ד
לא.ך;:זיאליש;ןסלר~ע.לrז
ננ;תיה.לשתיוחציrזלזיראםחציrז
 T •:ל~רס~ים: Tךס~:הל~:ת ri :~ס

ךמזpק;מ;ת.נ;וקףפ;ת iJ~ל~י·ר~ןאףתז;;ךי
זק~;ןב iJ~ין~וגףף [i ~ס~ל.ם~יר [i~ל~י·ר~ןאףתז;;ךי

והנעל.
הז.פהלףמהשלאי-הףזאףתכלrז,הבררהשל-אי-הוזאףתד~י iז

iJ ~~~~די~~~ ת~-ת i בi ,זפ;א~Q ן--- •: .ר~~~-ת~·ה T 

~ןה. jg; ת~~;ש~ינכrז q ~~~ןה,ם f ת~~;ש~ינכrז q ~ •••ה;

w טןף.ל.בז~
 •יש;ן 7ע.ד:זסלרלאדיןאם

 .ע.ד:ז~ךןםלאהףא~רדה, w ~ן~ה qiJידידת; .
 •ע.ד:ז~ךןםלאךהףאדר' f~ךןמףךסס.ןב;תס3ןיר

iJ ךךמף~~ךים~f 'ע.ד:ז~ךןםלאהףא~רדר• 
iJ ~:ךןמףךסרףח;תסע.ד~ים ,ם~f 'ע.ד:ז~ךןםלאהףא~רדר• 

לדילאנאכל-כל;
כלףם.ולאמאחהשאינ;ל~ך~ף;ל-כל;

ד:ז: !3 ~~רדהל;·~נ;ודה·לא •• :זrס~
 .זr;ףז·ן~ ל~)_ז ר~'ז:;ן ת~~ J!~דילא.ןא·סע.~יןהנ;ת /oסךצף#אז

w א;פ~ז. 
w סיזקטןףז~• 

~י /oלמ;ךה·ןךר~ןא ה~~ן~יז 'י~?~ל.ב~ןאל~ף~~ין
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u ~ םי:c 
נשמ;תיהם.שלהבזהאתהשלימושלאנאהבים

 ." •• : • ."ז•- ·: • : • ·: • ד·:: ·:

שניןדיןאם;חלקדילא~א

א;ת; p:~~דד~לםךל~ךיר:ל~ן~הt;כ~ך.rייי ר~~הוא 'יייr.ך~י:r. ר~~הוא
~ת~דיr:דים iJ םי~?~י~ן,.~~לם ד.~ 7 ~ן ryי g:pזק 7ן;ת q ~~ םי~~~~ךב
og זי-.י~~ ם;ק~~ר~ם,ת;י:ן~ל וי~~.ע~·ףiJ ם 7 ;ש~~~~י~ים~לעים;

סע.שו:יםןרים qiJ~ןג;ע,ש;ת, [iס~~~ים~ןנ;יr:ד?ה~ן~ת.הוא~דךכו.
ככהנת-הזנלחמה.פליזהמעטריםהחלונותעלאבן

~,רים iJ~ל ם~ז.~~ת ק;~ i.6~ליט~ iJנול;ת' r; ~ ry· ~ ';;ז~~ד ץ~~ה~א~ר
~י:ן ,ש~~~ל'ל;ם~י~ה ijלאפו~ה qiJ .וכ~~, J/~נ;ו~לאמו~ים qiJ~ת .ו~רר

ל~ת, ת~~ 'ויד~~~מ;ת qלה;~;כיפום ry י~;ך~-י~.ע~;'~~דוחוסזדות

אם, i:זיה; ···יי l! וג}ב~-י.ל~~~ת~י·סעיר r~7:דיז iJ7ה;~;כיפוו~קרי-~~פ;ן
לומר:נהגת
 .ה~י~ד~~נ;וr:די?ה~ן:ה i;,סק

ןrז. fס~ה 77PiJ~נ;וr:די?ה~ד~י~ה
 ,ט~-ט~ ת~~~ו:ב~ו ת~.ל;הך:;?ה iZ;ד~י~ה
 ,ה,~ך~יש~ל~לה q ~ ת?ס~~ iJע.דידה~ד~י~ה

q גו~ים י~~~ל~ןהiJ ל-;:ך~רירים~ת~רי~ה~:p די? t?iJ ין~
 . •זוןת;~לי JJiJ~ין l!7-ס~~ית~יש~~ריסם'~ת
קך~ם~ל 1Jזו-ס~י ,ה,~ך~יש~ל o.זו-;:ךזקי ם?~~~פרא~י:ן

לך~תדע;ןה?ה iriJ ה~י~~ iJ~ל זrס.~ןו~~~ה l! ' '~~י~~
 ."זf ?r ה:ן~;קך:;.ו~תז~ם 1רכל~ת
~~דדהסזד;תצ;~ןת q ~ע iZנ;י:זיןאם, :ן:י# ר~;ל.~יtי iJד
:p ר;ת םי~~~~ךבאותוpזק 7~שזg:p יry סה~י:ן ד.~ 7 ;ן.~

החצ;צרהתרועתאתע.לשמכדילתוגה ף;ס~? ת~~~~

~~~ g ;בקיםrז;~•~ךT סq צi :ן~ןה~p ת~o,ry -ויאןב;ת:;T .עיןה~

רילאנא
ננ;תיה.לשתידלתא;ת;:זפ;.rןrבת;:ויאי;ם Tנל
 T •:~ג;זי~ס· ~י:r.~·ל•:~~סדא;ת;ע;ך~תיךםכ~

 .זr~וז·ן~-~יש ;ת;א~ ת~~;נו;נ~;:ויאיוםכל

~נוס;ת. iJךא;זיןנ;ינוע;ת iJא;זין 'ר~ l! ר~~~סר iJהואע.ב:ויןrז 1

ושוב ' 1ךל~ריל~ן~הt;כ~ך.rייי ר~~;:ויאל~ם.t;כ~ך.rייי ר~~;:ויא
מאפסי.:.החצ;צרהתרועתאתלשמע;:ךנןידות~ל~~שכה

כחתול~י_ער·רמהעלהנ~ב;ת~נ;ת~ה~ת·.rיירוקים~ 6~ר
 ~ךף ?:T~לא

9 
- • T •: •~יב. T -T T -:---

.r:ייש-נ:ז~ךא

q ם~vtiJ ~זכ~ים,;:ךנא;רלא, ,טr~אלונדר;:ןהח~~הא;תאת~ע.לה

 י~·~~ל ·ף~~~~זק~ןע~ןר;ן i "רJ'א; י~~~ל :ךי~ריע;ןה ,םי~סר~ס-י~?~
~תמ;נ:ויריםזים, ;t ~~לזיזים qiJפוך~יםנוו;קוםה, l!זpקי q · ת~~

ז~ת q ~-ו~~ךיר~.rי~נ;יעים, iJ~ללים iJ~ןה ,ם~לל~~ף"לךשסדסבות
 ל~~~עלה,רדיו iZ~ת [i י~~~~ט vtiJ~ל;:ךזו~םסס~ם~ןכונ:וית.

 .•הנטוש;תהאבניםשלמ;רה-דרכםהיהמשל?~ר~ל·;:ךהךים,
• •• , T TT TT •• -:ד :• T זז-• -: 

זדזיר-חזפתנים
-: • -T :-• 

ij ם~ iJ רים~!l ,ליף
נכלל'שלושתנוחנן·rזמוד;ת,ג;רךף,זה.~ין
 " T -•• T T 1 •:•ןב; ן~~· yזירו~סה

 'ר~ 9ל~י:ן tp ~לרוץיף 9ת;
 . . ,ם~~ל ם.;:~~

 191ג'ןיון ····י
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 ,ם:~ iJ~תצ;נ;וף q ~;:ךזנון;ת י:~ iJ~ת~~יףנ;~א
הצ~~דים.נטוח-חצי·שבשדה~רנג;ל;ת iJ.ו~ת~רוןים iJ~ת ליו:;~~
 .-ז- •• •-: . •: T- •: ,ח~~~·ן~ז;ןז;~ה i]Tמ;נ;וף p: ·~ ק~~~

י;ם,א;ת;-ן~tןןהם ry ?;נ;וף'א~~יכו~ים, q~ן~סי'י;ם~י:ן
 ,תי~~~ קס;ז~~~ת;ר 9 ~·ת;מ;ק~ךח;ת ry~ד~ךא;זייף ה~'

~ע;~ךיף.יו ry :סע.דינ;ת~ד~ליףאו

נ:זי~~י~ת

:p א;נ;וף;:ו~לו~לוiJ ,רים~~
נזנמלכה,מנכרחשתאחד'י;ם;:וב:וע;ןרת~~לו

- T T 1 ד.ע.:~~ל 1- ~~~ ט??ו~ T ,ה~~~ ס-~ד~~ - f 

~ןכות,~לר~ז:זירי~ן tp ך:;;:ויאך~י~נ;וף
-סע.~יןה,~נ;ת~לדג.קהואז~ף.~
י,מה, תי~~~חדףע.ד:ז 1

זי~י-ס~:ם. 7שו~ה jZל~ד~יף תבp~rז~ר~ה qiJס~ןן;ה

(הפלמינגו)נ:זזpקיז;ן

 .ם~~ל ל~~ד~יו P:פ;ךשס~ל.םסד~ין
זה T~ליה l!נ;ינו~זבר-סר;ת~ידיו ,הןt~ל~י p: ה~~~ק;רו
ירקים..ו.זבו~ים ם:~·י wq ~~ל
~ק_ז_~הוא wה l! 'צע.ו~יםיו ry :~~ך~נ;זייי.ךצ;נ;~ז~לה
 . .מונעל'יחםע

 ,םי~?;עו.~ל~ים~ם ~~
ים 1עלינמיםע;לצים

• t i -· -•• ' 

 ';ת;א~~יב"זה
 ,ק~ז_?מ;~;כיףהוא~י:ן ,ם.ל~ Q~קי~ן iJ~ת~~יבזה"

הזבים.שלהאלמתהעליצותפניעללד;רמז;ר
 ·-- ." ·:·:·ז ·-ןז ··:-ז •

 י~~~ו::

 ,ה~~? ה?.ע~ז~ ל~?~י:r.~סראש;ןר 97ס~
החמשיהרביעי';:ךשלישי' 'י~ vtiJה~?סר

 ..-: ~ה~~?· il ל.ע~~~· םיל~?~י:r.~ י~' iJן
מתחתלאג;זאג;זמטה,מתגלגליםהאלסרים

-- • י~~ 9סף T ~ Q ?? ;נ;ר~~ ת~~ "ס~ו.ם T rל~
??אוןת;.ת;י:ן~לא;ת; ל~?~?ול~ג;ז~ג;ז

לאג;זאג;זשנה,מזימת~לגלן~ר;ן·ה~?סרים
 ." .. "ס~ליזב iר~ . i "~~ ·~יכ;~.~ o-~אורת ~;ת ל·~

 • [l ~;שךס~ץ

~ד~אתסלים
בעתונותעסקרנות,שניםבבירותחינ~רןי.ממוצאסורימשורר • 1951יליד

הסופריםאיגודשל"אל-כרמל"היוקרתיכתב-העתשלסגן-העורךושימש

העשירהואהערבית.בשירההמקורייםהמשורריםלאחדכיוםנחשבהפלסטינים.

שבאוכפימורכבים,אנושייםמצביםשלמעמיקבתיאורהערביתהשירהאת

לאשהעלםביןאהבהסיפור-ודילאנא""ויראםהארוכהבפואמהלביטוי

הקלאסית,הערביתבשירהרווחשהיהנושא-יביותעללכתובחך~המבוגרת.

העולםשלהאקטואליותהפוליטיותהבעיותבגלללשולייםנדחקכיוםךא

מקובלים.ובלתייוצאי-דופןובביטוייםבמליםבשימושאומץ-לבגילההערבי.

לאורשיצאההאפלה""חכמיבשםנובלהלרבותשירה,קבציכמהפרסם

כיו ·>.,~ברע·<"עםפלומתיפרופישלבתרגומוהשנהבעברית
1 

מתגוררהואם
 .קפריסיןבניקוסיה,



מעכרזת
אל·מאגוטמוחמר

נימונימומערבית:

-. ·, ~ 

= == -
הסיגריהאתשמתיחג.וערבחודשבראשהיהה

ברחובותלטיילויצאתיככיסיהארנקואתבפי
הערבית.ומזהותיממשכורתישנותרמהעםהעיר

הערביתהאדמהפגיעלדברמכלהייתימרוצה
 .ערמןנסיכותועדמקהירהטהורה

והעשירים,מהעניים

השוממים,והעמקיםהצחיחותמהמדבריות

הנודד'והתיאטרוןהישןמהתיאטרון

הגרעיניים,והניסוייםהספרותייםמהגסיוגות

והשחורים,מהלבנים
והחולים,מהרופאים
הדין'ועורכיוהנאשמיםמהשופטים

העמים,והמולתהמשאיותמהמולת
ומהשמאל'מהמרכזמהימין'

וההוקעה.והתמיכההגינויומתהלוכות
מביתיהרחקברחובותמהלךכשאניקט,לרגעאותיפקדהאף

וחשבתיומלואו'עולםחובקתמיסטיתהרגשהאיזווממשפחתי'
ראשיעלמהםיוצקהייתיקדושיםמיםבקבוקליהיהשאילו

והשמחבעברהגאהלקדושאובשורהלאישכיאהושביםהעוברים
בעתי.דוהבוטחבהווה

גברתניםשגיביןבקטטהשצפואדםבניבהתקהלותנתקלתילפתע
לשתימעברמאפשרשלאצרברחובקדימהזכותבגללאימתניים

עםלעמודנאלצתי •זוכנגדזוהעומדותהמפוארותמכוניותיהם
ביןשהוטחוולאיומיםלקללותלהאשמות,ולהקשיבהצופיםשאר
אישיםשלשמותבמוצהר'ביןברמזביןושכללו'הגציםשגי

שאחדיםליהתבררכךבתוךמהם.אחדבכלהתומכיםומוסדות
לגשרבואי,לפגילשווא,גיסוהטובהרצוןבעליהמתקהליםמבין
הבחנתיוכאשרהמכוניות.שתיביןמתווכיםולשמשהעמדותבין

שתישלהאחורייםהמושביםעלפזוריםובכתבי·עתבעתוגים
שמיספקושבלימשכיליםאגשיםהםשבעליהןליהסתברהמכוניות,

ואמרתי:המשתאיםהצופיםלעיניאליהםקרבתילכן'להם.מוכר
פלוני.אני

מהם.אחדהגיבטףז!-

נראה.עודטוב,ואמרתי:ואימהבושהמרובהחוורתי

מההענק:בגופודרכיאתוחסםאותיהשיגהואאבלממנו'דחקתי
זרועו.שריריאתמרקידכשהואשאל-מאיים?אתהנראה?עוד

קוראיםואלפיהעםמאחורימעץ,שנכרתענףלאאנילו:אמרתי
אניצפויגםובפרקים,באוזנייםודלקתנשימהוקוצרשיגרוןליויש

 •בקרוב.עצביםלהתמוטטות

סורי.ומבקרמשוררסופר,-מאג'וטאלמוחמד

ח'~רינירא
סומךששוןמערבית:

יודעתאינניםג

לדתי 1הלמ~ז;םהשמיםאלמדברתאני
 ·:- ·: •-ז- ... ·:·:-: ·-:

ב;ערתאניניצרי;,עתואינני
 ·:·:מאל~;ת. 10- .שפתים nלנ;:כ

: -: T -• -• 

ב;ע.רמ~~ן~י~יי;ן~תי ~~י~~ם
 .~רא;rיי.ר w ~· ע~~~

בערתיראשיתמאזהשדיםאלמד'ברתאני
 • T" : t"הזפורבי Tנ;לךניצר' 'תע,• i •~ואינגי-

i י- י~~י~:םi ן~תi מירi תךד~i מ~:ךת.~י
האהבהאלמדברתאני

 ז-:-זל~'י;ם-ה~לד~י

ס~ךץת 9 ן~~~י~יי;ן~תן~י~~י
 1שנפלהחלליםארי 1מצ
הןפ;ל,;ת ת;ל,~ ,צ;·נדעת i-~א~נני- '~ם

 T-שו;טים•~בחס~תבניתמ~'ת

 ם:יr ~rמקצ;ת~ל~ד~.רת ~~-~
מסתימיםשםניצרי;דעתואינני

 • :- : • T- ".י~-ך~לות 1~ב

נוזלחלילה

 י~~~~~ת;ךנ;_ןלמל~ןה
ך~י~ת;ך~~פ;ךר
 ייr;ע~~~~ךקי~ל ף~~~~
ס~יו~תפ;קן

ונרדם.

ן ryמ~ן~~חיל ר~~~
מכ"חן ת~ר~~

~~ע;ךרא 1ה
מפעפעו,מ;

- .. :-.'בהיכל

בחזרהאלינ;זלהלילה
ז r :--•• .. ז:--

תי 1ר 1בהתנא;תימ;צא 1
 . :- ' . 'י 1ד 1לכ.נה 1מ

~דידי ל~;ח~
 .י~;אק g~ןא 1ךה
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Lil~ 
:פי

· t ·תרבותילשיחמודיעינישיחבין
נאטורסלמאן

ישבחלקי""נפלבעבריתביטוי , .::·;:;~
והואבערביתמקבילביטוי

" ~ J " ישולשניהם
מהכאילו'מזלי"."התמזלשלמשמעות
עשרותבמשךמשמים.מתנההואשקיבלתי

השפותבשתיבכתיבהעיסוקשלשנים
ערבים,וגםיהודיםגםשאנחנו'לבשמתי

בשתיהזהבמושגלהשתמשמרבים
חזקדחףישמאיתנואחדבכלהלשונות.

איזואולי ,·בחלקושנופלהראשוןלהיות
אלשהסתננהמודעתבלתיחלוציותשהיא

חלוצים,על.שנכתבהמהספרותתודעתנו
ששתלווכאלהביצותשייבשוכאלה

גםהאדמה,אתשחרשווכאלהאקליפטוסים
אושנעקרוואלהראשונים,שכבשוכאלה
שמבטאמושגישאםראשונים.שברחואלה

בהיותןוהפלסטיניותהישראליותאתנאמנה
ה"נפלהואאזהתהוותן'בתחילתחברות
 " J J.-נJ "אובחלקי"

ליבוביץישעיהואתלתרגםבחלקי'נפל
לתרגםבחלקישנפלכמוהערבית,לשפה
 11מאניו"מרגרוסמןשלהצהוב"'ד,זמןאת

ודליהזךנתןשלושיריםיהושעא.ב.של
עמוסשלוסיפורים ,סיוןואריהרביקוביץ

פעםובכללאור;ויצחקתמוזובנימיןעוז
אותיהעסיקהעברי'טקסטעלשעבדתי
המטעןאתלהעביראצליחכיצדהשאלה
המלים.שלהרגשי
גםאותיות.שלקולקציהרקלאהןמלים

וצבע,וטעםריחישהכתובותלמלים
אךאותיותלהחליףאפשרהתרגוםובעבודת

וצבע.וטעםריחאותועללשמוריש
התרגוםבעבודתהתרבותיהשיחמתחילכך

רוצהאתהבתרגוםכילערבית,מעברית
בטקסט.שנאמרלמהמעברמשהולאמו

עםדיאלוגמקייםאתההתרגום,באמצעות
ועםקוראיועםושפתך'שפתוועםהיוצר

קופסהלפצחהזמןכלמנסהאתהקוראיך.
הקודיםאתבחובההטומנתשחורה

רקלא-והאמוציותוהמוסרייםהתרבותיים
החברהשלגםאלא-העבריהיוצרשל

בתוכה.גדלשהוא
מלאכת ,לאומיוקונפליקטמלחמהשלבמצב

עלכללבדרךנעשיתההדדייםהתרגומים
 ,המודיעיןוארגוניהמזויניםהכוחותידי

להמעניקיםהמלאכה,אתמאזרחיםוכאשר

השיחזהוהאויב".את"הכרכותרת

תרגומיםהרב,ולצעריבתרגום,המודיעיני
ומשךהשפותבשתינעשורביםספרותיים

את"הכרהזו:הכותרתתחתשניםעשרות

האויב".

חיפשו 'תרגוםבשבימודיעיהבשיח

בטקסטבדםמגואלותמליםהישראלים
ונתנולכך'מעברהלכואפילוהםהערבי'
לדפוסולהביאלתרגםושב"כצבאלקציני
חשבמישהופלסטינים.משורריםשלדברים

קניבאלית, ,כביכולשהיאטוקאןפדואעל
הצטיירדרוישומחמודאדם,כבדהאוכלת
עםהיהודיםאתודוחףבמטאטאמחזיק

למהלבשמוולאהים,לכיווןחלומותיהם
חדרו:דלתעלגולהפלסטיניסופרשכתב
השם".ירצהאםאדם,בןאלסכאכיני'"חליל

אנחנוגרם,שבתרהמודיעיניבשיחו

רוויותעבריותמליםחיפשנוהפלסטינים
הערביאתלחפשעגנוןבכתבינברנושנאה,

שלרב"חסמבה" ,הפרימיטיביהמפגר'
גם •המודיעינימבוקשנואתמצאנומוסינזון

לאסמילנסקישל"מוסא"החוואג'האת
ולערביםליהודיםנתןזךשנתןעד ,אהבנו
לדייק"הרצון"עלבאריתמטיקהשיעור
ושתילה.בסברההגופותבספירתולדייק
מערכםומאבדיםנשחקיםהמודיעיניבשיח

אוהתרבותובשוליוהיצירה;היוצרגם
ומתנפחגדלתרבותיהאנטיבטקסט

באהמכוער'לתפקידושבנוסףהסטריאוטיפ,
הערבידמותשלאקדמאיםחוקריםלפרנס

בספרותוהיהודיהעברית,בספרות

אתמקדימההמסקנהכאשרהערבית,

לשלילה.אולחיובהמחקר
הספרותאויבהואהמודיעיניהתרגום

אויבהיצירה,אויבהצחוק,אויבוהסאטירה,

געגועיוהופךומזייףמטשטשהואהתרבות,

"לחפץוחלוםתבערה""לבקבוקמולדת
ממולכד","למטעןחופשעלוסיפורחשוד"

המלחמהובשירותנולדהואלכךכי
 .פועלהואוהכיבושוהמהפכה

בשלום.גםיהיוכךבמלחמהפניושכךכמו
את"הכרהסיסמהתחתלתרגםלנואל

החדש".הידידאוהשכןאוהאוהב

הרבהמשתעשעיםאנוהאחרונות,בשנים

ילדיםהשלום,למעןספרותכגון'במלים
כלכאילוהשלום,בשירותתרגומיםושלום,

עלעומדבאזוראינשאללה, ,שישרורהשלום
עלחיוביותתדמיותויצירתהתרגוםמלאכת
פוליטיבימודיעיגרםתרגםזהו •האחר
אותומביסואףהתרבותיהשיחעלשפוסח
שלהלאומיתבתודעהנרחבמקוםומפנה

הבמהולבינוניות.לפופוליזםהעמיםשני
שלחצרוסופריחצרזמריבפנינפתחת
העמים,משניוממשלותונשיאיםמלכים

יצירתםבטיבלאאהדתינואתשכובשים
קיום.ודושלוםעלהנבובותבסיסמאותאלא

בנאלית,נורמליזציהיוצרהזההשיח
לעקוףבאוהואמתרפסת,שקרית,שטחית,

שאלותהמעלההאמיתיהתרבותיהשיחאת
תשובות.מספקמאשריותר

לגיטימית,היאשאלהכלהתרבותי'בשיח
ועלכאחד'והאחרהאניקיוםעצםעלאפילו

עצםעלכמושלו'ההיסטוריהועלזכויותיו
הרוח.מהלךמושפעלאוהואהאלוהים,קיום
והואדמגוגיהמפנימחוסןהתרבותיהשיח

גםהנוגעותהאמיתיותהקושיותאתמעלה
זהוהזולת.שלולזהותוהשואלשללזהותו

לעיתיםחופשי'שיחלפרוטוקול'שמחוץשיח
וכשהואפנימי'שיחזהוורוד;ולעיתיםשחור

כהווייתונתפסהואהאחראלמתחבר
 •ימיותווכפג
העמוקיםבדובריםמתנהלהתרבותיהשיח
ולכןהקולקטיבי,.תהתודעהשלביותר
לפעולהרקלאהופכתהתרגוםמלאכת
מהשיחחלקהיאאלאסימולטנית,טכנית

בנישלמהתודעהוחלקמהתרבותחלקהזה,
השיח.

אנשיכנסבקהירהתקייםשבוע,לפני
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פלסטינים,ישראלים,עיתונאים-תקשורת
-ותוניסאיםירדניםמרוקאים,מצרים,
בישראלהבינלאומיהשלוםמרכזשארגנו
כבר"אלג'סר".הפלסטיניהשלוםומרכז

באיזההשאלההועלתההראשונהבפגישה
 ?בעבריתאובערביתהמפגש,יתנהלשפה

באנגלית.הפשרה:באהכרגילובסוף
אתוהציגואנגליתהבינוהמשתתפיםכל

שלאווירהאבלרהוטהבאנגליתעצמם
אתהראשונה:בפגישהשררהוזרותניכור

ד'יאבעיתונאים:שניהביסוהזההניכור

אברמוביץ.ואמנוןמעזה,אללוח
ראשיועורךבכירעיתונאיאללוח,ד'יאב
שאנימאחר",אמר:"אלכראמההשבועוןשל

לדבראניחשוביםדבריםלומר

יו'תוצאותואתוכיווניוהדיאלוגאופי
כמובן.

ספרותנוצרתושלוםמלחמהשלספרותבין
האישעלאדם,בהיותוהאדםעלעשירה
עלשבחיינו'הקטני-םהפרטיםעלהפשוט,
וכאביםאישייםרצונותעלואהבות,שנאות

חיילצדעלוביםחייםעלאינדווידואליים,
לצדפגועכברדרקעעלרצחועלשעשועים
כזאתספרותלב.שובהוהתלהמותארוטיקה

שהערביםכךהגבולותוללאמידלתרגםשי
הנדלויהודיתמאפלפלדהשואהעליקראו

כנפאנימע'סאןהעקירהעלוהיהודים
לקריאתהראויהבשלווהדרויש,ומחמוד
טוב.ספרותיטקסט

ישעיהושלספרואתתרגמתימררנהבהנאה

לדברשנתבקשאברמוביץאמנוןבערבית.
שאנימאחראמר:הישראליתהעיתונותעל

לדברמבקשאניחשוביםדבריםלומרהולך
בחלולמזוהירביקשושניהםבעברית.
השפותבשתיהשימושדבריהם.אתלתרגם

למחרתוכשהגיעוהקיפאוןאתשהפשירהוא
אחדכליכלו pעבדופיפי·שללמופע

לפי"להתענטז"והפלסטיניםמהישראלים
ומבלימברכהלהרגישמבלי ,שלוהגוףשפת

הרקדניתשלמותניהעםלהתחרותלנסות
המצריח.

כלוערבים,יהודיםביןהתרבותיבמפגש
אמיתייותרהואכךהוא,בשפתוידבראחד

אתילמדוהעמיםששניעדזאת,ואותנטי:
אתאומרלאואניבוריין'עלהשפותשתי

אגר'מעמדנואתלבססכדיהאלההדברים
הדיאלוגמתורגמניישראלתושביהערבים

שנחוץשמהלהדגישכדיאלא ,היהודי·ערבי
שלבאווירהאנחנוואםהדדית,חשיפההוא
תרבותי"ב"סטריפטיזמדוברעבדו'פיפי

באמתחושבשחראמהכליאמראחדכלשבו
הזולת.עלובאמתעצמועל

סוגיםשניביןמבחיןאניהתרבותיבשיח

שלוהשירהסלוןשלהשירשירים'של
בטיבעוצמתוהסלון'שלהשירהמקלחת.

והפוליטייםהאידיארלוגייםובמטעניוהניסוח
סיסמאותשלשירזהרלשכנע:ובברחו

תחתבמקלחתשריםכאשרואילווסלוגנים.
האמיתי'השירנשמעצונניםמיםזרם

ומערומינובדידרתינראלהמתחברהפנימי'
הרגשית.וחווייתנו

יביאהתרגוםשבעבודתהתרבותיהשיח

שניביןהאמיתיתההיכרותאלאותגר
הזהרתפרדוקסליבאופןכאשרהעמים,
הופךהספרותיוהטקסטמהשוברתנגזרת

מברססשעליוהמשותףהבסיסלהיות
בשתיהטקסטשלהאוטוריטההדיאלוג.
אתשיקבעהמרכזילשלטוןתהפוךהשפות

לא ."וערכיםמדעעל'ש'יחותנרביץ'לי
חובהאלאלארמיתשליחותבכךשראיתי
שתתרוםופילוסופיתתרבותיתוחוויה
קשרכלבליהתרבותיהשיחלקידום
הפוליטיותוההתרחשויותהשלוםלתהליך
מסביב.

טקסטלהביאבחלקישנפלשמחאני
פוליטיטקסטולאהערביתלקוראפילוסופי

אניכיליבוביץ:ישעיהושלעטופרי
וחמשעשריםלפנילראשונהאליוהתוודעתי

כפיוהוא'ערתדיגחוהרכפילוסוףיםשב
בנהכתביו'עליוויעידועצמועלשהעיד

תורתעלהפוליטיתעולמוהשקפתכלאת
אוניברסלייםערכיםעולםועלשלוהמוסר

והומניים.

חזרתיהתרגום,במלאכתשהתחלתילפני
דעותוהרגיפילוסופיםשלכתביהםאל

פילוסוףאלובמיוחדזמננו'בניערבים
המוסרבתורתחייוימיכלשעסקמצרי
אינטלקטואלישיחבןלשמשהיהויכול

בהשקפתבמקורותיהם,דומיםהםלליבוביץ.
לעולםהמדעעולםביןבהבחנהעולמם,

ואלהדתיותאלביחסהערכים,
אישבחיים.והןבמדעהןהאובייקטיביות

לוזקוקההערביתשהחברהמובהקמוסר
לליבוביץ.זקוקההיהודיתשהחברהכמו

יותרפרסםוהואשמראיבראהיםזקריא

עלספרואתפילוסופיה:ספרימארבעים
אני ,-1969בלאורשיצאהמוסרית,השאלה
לעברית.גםלתרממליץ
ליבוביץישעיהוהיהמובהקמוסראיש

הכרעותעלשהקיםהערכיםועולם
וחירותלחופשהערובהחראאינדררידראלירת

נסחףלאליברביץאדם.חראבאשרהאדם
בשקרלאגםהכוחני'הניצחוןבאופוריית

ידעהואהקורבן:עלהאחריותהטלתהגורס
אתולומרופושעיםקורבנרתביןלהבחין
צדק.משפטשבועתנשבעכמרשלו'האמת

 ,'-48בשנהרסוהכפריםעלמסיפוריבאחד
בחור •חסןאלעבדשלהסיפוראתהבאתי
נגדהרואיבאומץשנלחםגיבור'צעיר'

אחדיום •אותולחסלשהחליטועדהאנגלים
עוצרעליוהטיללכפר'שיפרקפטןהגיע

במרכזלהתאסףהגבריםכלעלוציווה
נשאריםוהילדיםהנשיםכאשר ,הכפר
החליטוהכפרתושביבדאגה.צופיםבבית,
ואפילוחסן'אלעבדאתיסגירושלאנחושה
ללאימיםחמישהשיפרקפטןאותםישאיר
 •יוליחודששלהיוקדתבשמשומים,אוכל
זקנהבאשההקפטןהבחיןשעותמספראחרי

לחם.וכיכרמיםכדנשאההיאמתקרבת.
לתתלהלהרשותבפניוהתחננההזקנה
לו:ענתהבנה,\הואמיכששאללבנה,אותם
אליולגשתלההרשההקפטןאלחסן.עבד

במצחוירה ,אקדחואתשלףאותווכשזיהה
והסתלק.כדוריםשלושהאלחסןעבדשל

למהלאשה:אמררכעסםברובהכפרתושבי
הרגתאתאותר:חשפתאתזה?אתעשית

הבןהואאבלענתה:והיאאלחסן.עבדאת
לשתות.מיםלוהבאתישלי'

עםהזקנה, •הכפרננטשושמונה,בארבעים

אוכלשלוחבילהמיםכדביד'מקל
ושאלההכפריםביןחייהימיכלהסתובבה

אלחסן?עבדאתהרגמיאחת:שאלהרק
ישעיהואתשואלתחיתהשאילו ,לינדמה

משחררהיההואבנה,אתהרגמיליבוביץ
 •גדולתו.ובכךהאשם,מרגשיאותה

11
~ 
~ 

s 
(: 

יזהראורי

המודרניירן-בעמוות

ים. Q ~~~ ף~~~~נ:וי~לת 1~מי;~י~בא
ם, ryנ;~י 7 ~~~לי 1:קרצ:קרי·ע..ררים 71נ

 . ת~~~ן~ילידים~ק 1~ה·ר f.ע~~~ירים
ם j/ ק~~;ןםמ;זpב;נ;ייו~ל:ב;א:בן~זס~ןם

rי~~ירת r ~ JJ ~י~ה Q1מד~י~ה.ל.י p:ונ:ו~מ;ר;ת
;ת o~י 1~~ים..רקדס.די~ים,~~~~ירים~ר wדח
iJ7 י~~~~ל~ים 9קל.ר iJ י~~~ס,רןה iJ ת 1ח~~ךפ

לןךם.
;ק nל~ן r ~ ~י~~י ,r ;ע~~~ JJנ" תיר~~-~

~~ךף l ע~ך~~ rנ;ת 1~מ iJך;ף~ת
~יף.:ח~ה~ים. 1ו~נ~~יםל r ת;נ;ר~~ם ry~ל.י

ת JJ ~ת 1 נ~~-~~א;נ:וי iZ ~ IJ ~ר 1~סןי 1ע Q ,~;ע
מרנניםנףמר;ניםתבצעהנף;ךעהלשעה-שעתים.

 .ת~~•~;סס •ס~~ת T י~.~~ח~מ~ק~ת T~ל
0 

ה jך:~~ם
:~יף Wנ·~רא;דבלילרנ·ש~ל 1א
 1יש;טטיציר;תי . 1שנבד.לאזנימים 1נח

 'ךי 1~קר iל ת;~ 1 ב·-~ן, ry~ע;למ;ה,י
ן. ryלי;ז.יי r ~ל rסדקיםס~לדה

29 
 95דצמבר



 !הצילו ...הלו tןב, ~ 1 ~
סאלםעלי

שגיבדודמערבית:

באש.עולהשליהבית ,הצילו ,לו ~,,
:::;: ::;:::::: 1 :~::: ::~::;: il,;::f {:;'',,:,,,,, ; -עולההואהאם •דבריךמשמעותהגדר

iii -נשרףזאובאש ונשרף.באשעולהשניהם,- 11 11
אומהשריפהאותךשנצילרוצהאתהממה-

מהאש?

משניהם.-

דעתךזלפי ,לכךהמתאיםהאמצעימהו-
אותי.הצילומיד,הכיבוימכוניותאתשתשלחו-
 •הכיבוימכוניותאת ,כןאםרוצה,אתה-
אותי.הצילוכן.כן.-
לכבאים?מתכווןאתהכיבוי?מכוניותבמלהמתכווןאתהמה-
לכבאים.מתכווןאניכן.-
אתלאתראוהשריפהאתלכבותיכוליםאינםלעצמםהכבאים-

שריפות.לכיבויהמתאימיםאחריםוחומריםמיםצריכיםאלההאש.
 •אותיהצילו •כן .כן-
אותםרוצהאתהאלא ,בלבדהכבאיםאתרוצהלאאתהכןאם-

 •להצלתךהנחוציםוהמכשיריםהחומריםעםיחד
אותי.הצילוכן.כן.-
אותךזשנצילרוצהאתההאם •אותנומבלבלאתה ,חברהאמת,-
האש?אתלכבותרוצהשאתהאו
האש.אתלכבותכךואחראותי.להצילכלקודם-
אחת?ובעונהבעתהאשאתנכבהוגםאותךנציללאולמה-
למות.עומדאניומבורך.טובדברבאמת-
אדוני?תמות,אםהרבהתפסידשמצריםחושבאתההאם-

אותישתצילומבקשאניאבל ,כמונימיליוניםלהישהרילא,-
רחמנות.מתוך

רחמים.מבקשאתהכן,אםהכיבוי,מכוניתאתרוצהלאאתה-
רחמים.מבקשאניעלי.רחמוכן.כן.-
הסעד.למשרדאוהדתותלמשרדלהתקשרעליךזהבמקרה-
לכם.שייכותהכיבוימכוניותאבל-
ביקשת ,כןאםמדוע, ,הכיבוימכוניותעללדברחזרתאוח,-

רחמים?

 •אותיהצילו ,עכשיו •כךאחראתיהתחשבנו-
יודעיםשאנחנומשום ,חייךלהצלתמניעיךאתמעריכיםאנחנו-
 .להצלתךנחוששאנחנוחושבאתהמדועאבלהם.יקריםהחייםכי

לכךזשלנוהמניעמהו
 ,התפקידחובתהמוסרית,החובהאחריות,הרגשתמחויבות,רגש-

האנושיות.הגאווה,המקצוע,כבוד

וזה ,הללוהתכונותמכלנהניםאנחנובאמת •לךמודיםאנחנו-
הטופסאתלמלאאמהרעכשיו •אותךלהצילאותנושירחףמה

אותך.להצילכדישנזוזלפנילכךהדרוש
השריפהזסיבתמה-

כבר!בואויודע.לא-

אופזיזלהיותצריךלאאבל •אותךנצילאנחנו .בסדר •בסדר-
שהיאמשוםכיבוילמכוניתתאונותקרוארצותבהרבה •נמהר
איןאותה.שיצילמימצאהולאבאשעלתהולכןמדייותרמיהרה
סיבתאתמלדעת ,יקירימנוס,איןרוח.וקורמרגיעהמנוס
כדי- ?כימיתאוחשמליתאו-תרמיתהיאהאםיפה,השר

השריפה.אתלכבותהדרושבחומרלהצטיידלנושיתאפשר
אלה.כלהיאהשריפהשסיבתבחשבוןקח-
שיתקבצוהנמנעמןהבלתי-אפשרי.אתלהניחהנמנעמן-

אחת.ובעונהבעתהאלההגורמים
אותה.לכבותצורךאיןלמעשה,כעת.אותימכתרתהאששמע!-

ארוך.סולםשלחואותי.הצילו
גר?אתהקומהבאיזוארוך?במלהמתכווןאתהמה-
החמישית.בקומה-

בינוני.סולםצריךאתהארוך.לסולםזקוקאינך-
 •בינוניסולם~לחוכן-
בעלילבנייניםמתאיםארוךסולםלנויש •בינוניסולםלנואין-
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 ?קומותחמישיםבעלבנייןלידךישהאםבלב.דקומותחמישים
כן.-

שנצילכדיהחמישיםלקומהולעלותאליולקפוץתוכלהאם-
אותך?

 •מאודרחוקהואאוכללאלא.לא.-
תחבורה?כלישלשהואאמצעיבכלאליולעבורתוכללאהאם-
לעבוריכולתכלחסראניהצדדים.מכלבאשמכותראנילא.-

 .כלשהואחרלמקום
שכנים?מדירתאושלך'הדירהמטלפוןמדבראתהמוזר.-
דירתי.מטלפוןמדבראני-
 .הטלפוןחוטיאתכילתהלאעודשהאשאומרתזאת-
 .יישרפוהםמעטעודאבללא.-
חסיניהםהטלפוניםרשותשהתקינההחדשיםהחוטיםתדאגאל-

לפעול.ימשיךשלךהטלפוןלאפר'ייהפךשכבודואחריכלומראש,
אש?חסיןהואגםוהמכשיר'-

יישרףהמכשיראםרגיל.מפלסטיקעשויהמכשירלדאבוני.לא,-
מהחוט.אתידבר

 ...הצי ...הציארה,ניצת,המכשירארה,-
 •כתובתואתמסרלאהאידיוטחבר?נעלמת,לאןהלו'הלו'-

איךרשלן.טיפש,ארה,גר?אתהאיפהאדון?שלך,הכתובתאיפה
מברברהואהיד.כףריחלפיננחשהאםנמצא?אתהאיפהנדע
שהממשלהאומריםלבסוף •שמומהאומרואינובטלפוןשלמהשעה
חבר?נעלמת,לאןהאנשים.בעיותאתלפתורממהרתלא
הלו.-
מהדירה?מדבראתה ?הלכתלאן •כן-
 .זכרעודאיןלדירהלא-
ממנה?יצאתאיך-

ממנה.יצאתיאיךיודעלא-
 ?כעתמדבראתהשממנוהטלפוןמספרמהו-
טלפוןחוטמחתיכתאתךמדבראניבטלפון.מדברלאאני-

הבא.לעולםבעוברילקרועשהצלחתי
הבא?מהעולםמדבראתהייתכן.לא-
כן.-

לבסוףבר·מזל.אתהכמהשמים.לרחמישהלכתאומרתזאת-
שביקשת.הרחמיםאתהשגת

לך.תודה-
כתובתךאתלהזכירמיהרתלאמדוע .עליךכועסאניאבל-

להצילאיךלדעתיכולנואללה,בשםאיך'הודעתך.אתכשמסרת
אותך?

ביקשתלאכיעלי'לכעוסמזכותךזהאיןזאתעם .מצטעראבי-
הכתובת.אתממני

חיי'ולאחייך'הםאלהבעצמי?אותהשאבקשעדתחכההאם-
עליךהבאהבפעםומיד.תיכףאותהלמסורצריךהייתבן·אדם!
מי.דהכתובתאתלמסור

מת.אניאדוני'באה,פעםתהיהלא-
להפריעכדיאלינו?מתקשראתהמדועמתאםשכחתי.ארה,אה,-

להתקשרלךהרשוומדועתפקידנו?אתמלמלאאותנוולהסיטלנו
מדבר?אתהמהיכןמאצלך?אלינו

אדוני.מעזאזל,-
שללאינטרסיםהפרעתהזהשבעולםספקאיןמצטער.אניארה,-

שביכולתנוחושבאתההאםעכשיו?רוצהאתהומהאללה.עובדי
מגיהנום?אותךלהציל

אניהפשטות,בכלהיאהבעיהטיפש?אניהאםכמובן.לא,-
עלידרךשאיןבמאוחר'כאןגיליתיכילךלומרכדימתקשר
רגישות,חוסרעללהקלתרופהאיןוכיבטיפשות,לטפלאדמות

 •הקו.אתנתקתודה.מכסילות.להיפטרכדיתרופהואין

עליהמצריוהסטיריקןהמחזאישלחדשהומוריסטיספרמתוךקטע *
שדיםעםמצחיק(דיאלוג ,,ואל·עפאריתמעאל-ג'ןצ'אחק"הוארסאלם:

 , 1995אוגוסט,אל·יום",אח'באר"דאוהוצאתורוחות>,

איברחיםכאדם
פלגודוריתאיברחיםכאדםמערבית:

~

 ls ~וו
~ 

שייכות

הגשםהעננים,
T :ז-• -:• :• 

מהשמיםנבאים
לאדמה.תם 1ש~כעל T;מכריז'~ם

 T T T -: T-ז- • • :-

tt$ מ;ךיס~ן~הR ה
פרי.נ;תניםוהעצים

i ~~-כול י~~ר:: . 
לשמיםית 1ש~כלהכריז

 •- T- •-ז • :- :

ס~ן~החיא~זtזpי ן~ז:~
Q1 ס~~ןא 1ה~רי

י;ן~דז.tי~~י
א;תיא;הביםהשמיםוא.ם

ה~רח,אתא,-הבשאני Tלמר;נ,
- " T- '', " •-: ''.ל~ר;ת

הגשם.אתא;הבשאני ... :-· .. ... -:· ... 

משוררשלזהות

~ w ~~ס;~ל י
 ·יל~~

 ,ס;~ללא י~~ w ~~ם
R ~ 7 · '• 
~ w ~~ל~;ס י, 

נחרז.שהע;לםמרגישאני'
 T :~~~ל;ליםיש i~ך י~~

ח~ש.חם

-שמח:פשאני
-ס;~ללא ,-ת·ך~;א-'תזא

 .ת.ל~;תז.tיז~םל;מ;נכי wיש i~ר י~~
 .•ש~שכiדנבע;לםשרףימרגישאני

:-• -: • T : T T • "." -

עיני~בדמעתסבלתי.
 . ..- : '.ם;ל nהגדל

במל;תי 1סבלת~~
- ·ס~ליל.·Vן

 1ח~ךיחד~יק;tיי 1.ז:יי' 7 ~ 9
ן~ה. qס~ת 1ק Q ~ 'ל~~ס~ת

סבלתי.
T -: • 

אהבה.שירי:פתבתי
 ז-:- ... ·:-ז

ל;ם. nהעםנבאהלנבישמחת
הצליל.אלינשזפתחנברנאהלבישמחת
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 ~ ~וי
ז:

ררוישמחמור
גלזמןלאחמערבית:

 1ח,ריחשלמצו;תיח
• : :• T •: T • 

א.

ידהעלית n;nנחהאז 2הפסיעהעלאחדי;םחשבתי
 T T- ~ ן~~ל rTדף i ~חק T ~~~ ר~~ל~הןדי tו_~י~ן

~יןדי .א,ל~~~ י~י:. ~י~;~יהקלט rד.י p: •••זה Tס~
ל;~י q • ת~~~תהר~ה rד.י p:~קרם~דד.ם

~ןה. fדהל.ין~תtי~ריר~~חיר:ןת,
נישתדענדי ,ממפיאגרתתב;אנידי

וימיהכלא,בתילג,ר;ת"מ•ע•לנשתפוזה, T:פתבתי
-ז: •: •:- •• T : • :מ~לה. 1סביבrז •מרחפים

: -:-• : • T T 

ב.

~קו:ן;תא;,rויךקת 9 ~ .ק; n~ן יןr;ע~~~רים r ~~תס;~ךת י~~
הזהב.שערה

אתמטליאהזר;ת,נשיםת;נים nהתנבגדימחפשת-ז
 •: T T • : -T • • :-לא-.~'ן:ר~ jJ •:י~~ך

 1ןא;~ת ...מז:ש~דר;ן ל;~ 1~~דדנדחיא י~~ד;ינ:ן: rמ; p: ,;דדהי:דיס~ל

ס 1.י~ינד~~ן ...~ד~ךתזפ;ת:~tיי 1ןנ:~רהת 1דמ;לס~ק;ם.~ת~ידש rדס:ש 1 1ןנע.ד~ים
jJ !!;~1ד:ד~ר םי iJ זf וית 1~ר 9ן ,ר;ןr,... ןל.י~תל~ןלים~~רשן~~ן;ry .ם

ג.

ר jJQ ~סלי.rייח;לה. jJל.~לדס~ם~א;~ךת~ה ~ך~~לא .,~:~חיקמיע;ן~י
~עיר:tוא rהי ry;דןלאמזסם>כ:/הח:ןם f <מזסם~ק~ת ~ ry ~,דא;.rיי ~ r r ~ ry~ק;ם ,לדדנ;ן 3~ירז.ינ:ו qדרו~תרי p:ז . יq .rמ~ד:ו~ים.~.סל.י~לת fמ~ח
 ...ו~~ןה ה~~ר~~תם f~~דה r ה:~~ה;מ~ל.רימז.י~:ר p:~לא;.rייח~יממש;~רים.~ת

,. 
ו~~יתןה fמ~ס.ד:ם~ת r~ת~ריסן ~~לד~ש~י.דדנ:ןר ן~~~י~ר 9~ין

ס iJ ~ t~נ;צ;ת ב~~~ iJל~ר~תה;רס~ה י~~י;ן~tירדג;ל. iJ~ךנןת~תןא;ג
גדשתmינ

Tw ית~-~ i ע;ן~נ:ןח~נכ~הסע.ןן.זf .ח~ן~ללילr ףק;ל;,חינ:ן.נכפ:ו~iJ ן~ה~
ינ:ןשניב

~ה~~דיט;ב!נקר :יד~~הי•~י~ה rחלא ,ל; nס~למ~;ד ר;ת~~ P:ד~לה
 .ם~ן:פ~~תסמ:יםלי ן:קי~,ע:~לי~ה:ןא

ה.

קדריםש:ום~ין .ן:ת~לא r.~rייםלילים qסעםה f ~~ .ה~~~;סה n ~ןס~ר.;ת n ~חיא
 יןr;ע~~~;רי n ~~~ן~ר iJ~תר;~החיאך~ין ,ם:~ fiJ~~~חים~יןtידע r~.סלה,~יב 9

ךא f~ל~ד:ןם jJ ן~~ iJא;סה~ריץ :~ו:ת,עיiJ tע j2~ך~ל ה~~~תהך~הן~~ן
ry :ס~~יס~רחי~:p ;'ס 1ס~ל י;,קךq ך~~הת:ודהq לא

 ...עכסיהנחנהחיבתה,אתאישהלאשתשתבנה,בלאהכינה,
•• • T : •: : • •: •: •• : • T •: T T • T :-ז :-T •: T 
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השיחה.נ~צמתלפרידהאלאנפ~שיםאינפף
~ן T יח~?~'. ה~~א i : :'ל r ~~ליא;~ךת'~יא

 ןי~~~ן~ל ,זףן~י~זהןשףם ןי~~~~ל~ר ,ט~ wס ת;נ~~י;ז.ירד~הכגזרים,
~ל~ע,ר"ג~ל .ה~(ר r1~לאדסי ryז; .ף~~~ת?ס~ירדי p: ש~~~ע,לה~לזי~יד.לןדר;נ;}:ייף

ז-יח~ה. ר~~~~ח~ף~י ה:~ 1~ע;ןם n : 9 ~רףץסד~ים. ף~; 9י .?j~~נף
~פף rר:ס~רז~לא~ר~ףב JJלד~ז-ירזר q1 ...ד~יד;ל~ף ל~~~ת ~

 ...תנאיה
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ז.

ר;;ים qס~~ע.ן p::פ;ד;י~ת~~יןה~זpי
מראתיסביב

 .ן.;~יע~~תר;ן qס~~~ירי T ה~יל~~~

הערות

ובאחרים.זהבשירמרכזיתדמותהמשורר,של ;מ~שםן.
הפרידהבמשמעותגם . 2

מנוסהיציאתבמשמעות . 3
ביררת, "?לבדוהסוסאתהשארת"מדועחרששיריםקובץמתוך
 , 1995לרנדרן

נ~,ל;סג;ןסר
סומךששוןמערבית:

גשםבליל·לחולמים

נ~רגעאבליפיםל;מ;ת nאלהי;עיל,מהאזלעצמיא;מרשע;ת,שחלמתילאחרהתע;ררתי,
רף. ת~~;;~

1

/J ~~ןף~,~~ ה ci ן~~קןש~ףףן'-~~יאףתi ןי;נ;'תi] ,נi ר 7ף·ם•י;ם;~ T מ'ףתb ~~ת~ל--ry ם
ר(דףע..ןה, בן;·ה~~לב fמףל~ססןל.;~סקים ט.ע~~א;ם ry;~סקיםףד~דים~ןים, p:;~ן~ים

מף~דהס~יד , r1~י;ס 9 ~ ת~~; [ni;פ;ר~סךזת ,ן.;ן~~בףע. [iדף fסע.ל~ה iJ ~ rע;~ךת ,~~ךאףת;
 r1rראע.לט f , ן~~- nר~ p:~פףף ,ה~ך~~ז;ע.ף,,רס :ת; n~תף~~רדיו ,ה~~ד~א;ךבסתףלןפףק: 7

~ה r ~מף~ךתדלת :ר~(רי; p rז~סר~ע~תן .?jר; 7ף.ז~ן iJ~ת~ס 9ל~~אד:עיל יע;~~ 1~ד~~לה
iJ ~~~ה ~~~ ry י,ק~,ע~~ס~א~ף 7 ~~א; ,םי~~;פנף iJ ~~יהר~ןדףת,~סר~י~חךף:ךיף~ת:לק,ק ןt,~ן

 •••יי rע.דמ; p: ש~~לסה,~רה, ה~~ P:~ת;ר ת;ע~~~ P:זp~זקר;ת [i;ןע;סיי~ת ף~~~י:נ
~תס~גע.לסזp~~ן~םס;.ןהאףליןעים, 9~ת;ךסקרףע;ת~לה~ך~ס;ת :ה~~~סנ;ימף~תי ryז;אףלי

~י~ע.ט r1א;ס~~~ילה ,ה~ rל~~ז;ן~נ;ת ת~, Qס~ ה~~~ז-ימף~תןג;;י;ת: JJסס:ז.ידנ,;ת~ד~ינ;זייי
חיא :ףד~~ה fס~דה rךרף~זף~ה.~ל;ש P:~ס.~כה~~סר r1;ך 7ע.דה r1א;סלךא;ת.יכ;ןה ה;~י~
~ים. n;7ס~ת א~~~ת ryא; rl~יד~ה iJ ~ r~יסל:לה,~לןףק;ךאת

כעשריםזהרחימאוצרגלהעיראקמסרפדירביםכמראךהבירה,בבגדאדתקרפת·מהחיעיראק.שבצפרןהאשררית·נרצריתהעדהבןעיראקימשרור-ברלרססוגרן
שראההאקדופוליס"לידל'חיותברלרסשלשידירמקובץלקרחיםכאןשתורגמוהשיריםהערבית.כלשרןהאוונגרדבמשוררימהבולטיםשבארה"ב.בקליפררניהשנה
שכמרוקר.בקזבלנה 1988בשנתארד

הקורם.הבבליהיתדותלכתבהמכררן "תו~ןי.r.י, iJ"מנגינותיובמליםכגרןמובהקות"אשוריות"ומידרתבשיר
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LJ~ 
~ 
C המסכהשמאחוריהאום

זוהראוריאל

האמנותבאמצעותוערביםיהודיםיחסיישפור

נזמןשחדור,שלאחתפעולהלבצעהמסוגלצופה
 ,) Theater Forum (פורוםתיאטדוןשלאירוע
היום·יוםחיישלבמציאותלבצעהמסוגליהיה

במסגרתחיתהזופעולהלבצעשהצלחתו(למרות
הצליחאכןאםבלבד).התיאטדוןשלהבדיונית
הזה,התיאטדוניהאירוענזמן ,מעשיבאופןלבצעה

 ,) 1 (המציאות"בחיילבצעהמסוגליהיההוא

ועידודהשראהקיבלנולאירופה, = p;-- ל~~~~מ ו~~~~~א ':;ח~~~ י:~~~ :sו'"~
שנתבסוףשהחלהאמנותיתלפעילות

חיתההמטרההאינתיפדה.פרוץעם , 1987

באמצעותוערביםיהודיםיחסישיפור-

התיאטרון.בעיקרהאמנות,

לתחילתהבסיסחיתהההדדיתהסובלנות
העקרוניותמשמעויותיהלימודהעבודה.
באמצעותאחד'מצדמעשי'תהליךויצירת
מצביאלבמעברתיאטרוני,תרגול

נעיםהנוהיום-יום,בחייקונפליקט
התעלמותדעות-קדומות,מחוסר-סובלנות,

מצד .ממנווההתרחקותהזר'השונה,מן

הנובעותדעות-קדומותמערכתבדיקתשני'

הקהילה,שלוהמסורתהדתהתרבות,מן
מןמונעיםאשרנוקשים,ערכיםהיוצרת

תקשורת,שלמחסומיםעללהתגברהפרט
במסגרתהסתגרותאלאותוגורריםו

לאפשרמבלידתית,אומסורתיתקהילתית,
 .משלושונותותרבויותקהילותעםמגעלו

רציניתירידההסתמנהתקופה,באותה

וערביםיהודיםביןהמפגשיםבכמות

בית-בדלמכללתאתבחרנוולכןבישראל'
פרשתעלנמצאתהמכללהמוצא.כנקודת
והדברוהיהודי'הערביהמגזרביןדרכים

הפיזי.המרחקמבחינתמאודהקל
התיאטרוןבחרהמציאות""אילוצימתוך

וערביי-ישראל.ביהודיילהתמקד

ונוערילדיםתיאטרון
להניעהיהלמעשה,הראשון,המבצע
"בן-צבי",הספרביתמנהלאתלפעולה
הכירהמנהלבכפר-סבא.הבינייםבחטיבת
במיוחדערהיהכיאםהמפגשים,בחשיבות

מצדדווקאלעלות,העלוליםלקשיים
ערהיה.וכךהיהודי'במגזרההורים

·ספרו'בביתהמוריםכוללמבית,להתנגדות
השכבה,תלמידיכלאלבקריאההמנהלפנה

עםתרבותי·אמנותיבמפגשלהשתתף
-בטייבההמקבילמבית-הספרהערבים

הצדמןכילהדגישרצויסינא"."איבן
בשלביבעיהכלהתעוררהלאהערבי

חיפושהמוטיבציה,החדרתההכנות,

הערביםכינראהונו'.לרעיוןשותפים
בעיהלהםואיןהיהודיםעםלהיפגשצמאים
המשפחותמצדלאאחר'אוכזהבמובן

והמורים.·הספרביתמצדולאוההורים
בעליהןכיהסתבריותרשמאוחר(למרות,

להגיעלהןהתירולאמטירההמורותשל
מסורתיות-משפחתיות.)מסיבותלמפגשים,
שלושיםהגיעו ,-1988בהראשון,למפגש
בכפר·סבא,הספרמביתתלמידיםוחמישה

הספרמביתתלמידיםוחמישהשלושיםוכן
בטייבה.

שלהפתוחהדרכוכיהתבררהזמןבמרוצת
ומוצדקת.נכונהחיתהמכפר·סבאהמנהל

דלתולהוריםלתלמידיםהשאירהוא
מבחינהכידעתועלעמדהואפתוחה.

להשתתףאישלהכריחאיןפדגוגית
לאחרותרבותיים.פוליטייםבאירועים

שהובאההראשון'התרבותיהאירועהצלחת
אתשלחושלאהאחרים,ההוריםלידיעתגם

מבקשיםנוספיםתלמידיםהחלוילדיהם,
כילשכוחלנושאלאלאבחוויה.חלקלקחת
ההוריםהחריפה,האינתיפדה , 1988בשנת

מתנגדיםרביםועדייןשקטיםאינם

כיההוריםמפישמענופעם,לאלפרויקט.
מלחמתבגללילדיהםלחייחוששיםהם

איןובטייבהבטירהכיידעולאהםהאבנים:
מספרעםמכוניותעלאבניםזורקים

הקדומותשהדעותאומרת,זאתישראלי.
כינשכחאלמבית.החלוהסובלנותוחוסר

התעוררהבכפר·סבאהמוריםביןגם

לחדורהמשיכהוהיאקטנהלאהתנגדות
למנהל.פנימיתאופוזיציהולהוותפנימה

הכנהעבודתקיימנוהפרויקטתחילתעם
הראליעלגב'למבצע,שותפתיממושכת,
סטודנטיםקבוצתעםבשיתוףואנוכי'

תלמידי ) 25עד 19(בניוערביםיהודים
שיעוריםמספרהעברנותחילההמכללה.
המאפשרוקבוצתי'.תיאטרוניבתרגול
ברבותהפכהההיכרותאךביניהם:היכרות

במידהאהדה,ואפילולקרבההימים

עקרונותכמהלמדוהסטודנטיםמסוימת.
כמותבהפחתתהלבבות,קירובבתהליך
גםלהכירוביכולתהקדומות,הדעות

כאןנטעןלא .והזרהשונהשלבלגיטימיות
ושרמתמנטליותלשנותהצלחנוכי

שהקמנורק,נטעןלשיאה.הגיעההסובלנות
שלאחוותיותעבודהלקבוצותמסגרת

מעורביםבזוגותלתפקדשידעוסטודנטים,
שמונהלהכיןכדיהומוגניים,ובזוגות
התהליךכילומראפשרשונות.סדנאות
ההבנההניתוח,בתחוםהיההפדגוגי

רקוהאינטלקטואלית.התודעתיתוההכרה
הניהולכוללכולו'התהליךאתעברוכאשר

הילדים,עםבסדנאותהאישיתוההשתתפות
להניבגםאוליסייעההאנליטיתההבנה
הביעוהסטודנטיםהמעשי.בתחוםפירות

ישכחולאכיהראשון'האירועבסוףדעתם,
 .) 2 (לעולםהזוהעבודהאת

שליצירהכאמור'חיתה,וכביתחתמטרת
ביןאחווהיחסיואפילומשופריםיחסים
על(בהסתמך .ועכשיוכאןוערבים,יהודים
הנראההתיאטרוןכינואלשלהרעיון

 .) 3 (ועכשיוכאןמתקייםוהבלתי·נראה

אפשרותישהאםהסטודנטיםעםלבחון
רצויהאםכשווים?לתפקדביחד?לחיות

המסקנהמקום,מכלבקרוב?זאתלהתחיל
הפוליטי".בתחום"לאחיתה:הראשונה
בתקופת-ירכשולעתידהמורים

המאפשרתמיומנות-בפרויקטהשתתפותם

באמצעיםניתן'כילהביןלהם
עםמפגשיםולקייםלתפקדבלתי-פוליטיים,

מבלימפגשיםלקייםניתן .השניבן·העם
למנועכדיהפוליטיות,בשאלותלעסוק
הפוליטייםהמפגשיםשהוא.סוגמכלחיכוך

לאותהתמידאותנוהובילובעברשנערכו
מולעומדתאחתקבוצהשבהנקודה,
אותהלשכנעומנסהחשביההקבוצה
המסורתמןנימוקיםמביאיםאלהבצדקתה:

אלהההיסטוריה:מןנימוקיםמביאיםואלה
מביאיםואלהמהוריהםנימוקיםמביאים
להם.סיפרשסבאהסיפוריםמןנימוקים
לבבות,לקירובהביאלאהפוליטיהעימות

התנגדות.ויצרהאנשיםאתהרחיקהוא

לקרבהניסיוןכיחיתהההנחהזאת,לעומת
האמנותיתהיצירהבתחוםבני·האדםאת

אתשוכחיםאנשיםכאלה,שברגעיםיוכיח
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מתמשךתהליךשלפיתוחהקדומות.הדעות
היכרות,שלמגעיאפשרבבתי·הספרכזה
זהאמוןלתתבני·האדםיוכלושבעתידכדי
האינתיפדה,שלתקופהבאותהכיבזה.

נפש.עדמיםהגיעו

אדירהתאוצההפרויקטצבר , 1993בשנת

 ,בתי·הספרשנימצדהמשתתפיםומספר
(המפגשיםתלמידים:מאותלכמההגיע

מאבניאחתכיום.)גםלהתקייםממשיכים
אתלהפסיקשאסורהיא,התפיסהשלהדרך

לכמותגםחשיבותוישההתקדמותתהליך
ככל •לאיכותורקולאבפרויקטהמשתתפים
סיכויישתלמידים,יותרבושישתתפו

טוביםשכנותליחסי ,בעתידהבנהליותר
דרמטייםאירועיםשבילהזכיררצוי •יותר
בשנת :במפגשיםקצרההפסקהחלהשבהם
מפח·נפשגרםבראשון-לציוןהרצח , 1990

ימהפגחלחלההפוליטיקהלתלמידים.
במגזרכלליתשביתהנדחה.אחדומפגש
חלוזובתקופהנוסף.מפגשדחתההערבי
שליחסםמבחינתרקלאוירידות,עליות

משנימורים,כמהמצדגםאלאההורים,
מלחמתבתקופתגםכךהמתרס.עברי

עיכוביםכמהחלו , 1991בשנתהמפרץ,
אךהמפגשים.ודרךהעבודהבמבנה

לעמודיכלהלאהמבוגריםשלהפוליטיקה
הםהתלמידים.שלוהכןהאמיתיהרצוןמול
בהמצאוהםהזאת,בדרךלהמשיךרצו

אתאלהלהכיררצוהםאמיתית,כוונה
אתבפניהםפתחוובתי·הספראלה,

הדלתות.
הפעולההפרדתכי ,מלמדהניסיון

ונכונהטובההפוליטיקהמןהאמנותית
אילוההתנסות.ודרךהלימודמבחינת
הקשיםהדבריםאת ,הדרךבתחילת ,שמענו
על·ידי ,יותרמאוחרשניםכמהשנאמרו
שותפתיאםיודעאינניהערבים,המורים

 ,מעמדלהחזיקיכוליםהיינובעצמיואני
כילהביןעלינו ,מכאןהנושא.אתולדחוף
קשיםשהיו ,ביותרחריפיםדבריםנאמרו

הדעותאתלהשמיעייתכןלאלשמיעה.
בשלביםהקשותהטענותואתהפוליטיות
הראשונותבשניםלאואפילוהראשונים
מסגרתלבנותחייביםלמפגשים.

אתלקבלצדלכלשתאפשר·טווח,ארוכת
כדי ,השניהצדשלמצוקתוואתסבלו

שלמבנהליצורחייביםהשווה.לעמקלהגיע
שלמערכתליצור ,ארוךלטווחעבודהשלבי
ישמיעושהערביםכדירקלא ,הדדיאמון
תהיהליהודיםשגםאלאטענותיהם,את

ואפילויחם,דעותאתלהביעאפשרות
פתוחהבדרךהערביםכלפיטענותיהם

בשלביםנעשההדבראםאךודמוקרטית.
לבנותכדילההרס.עלולהכולהראשונים,

סבלנותשלמרכיבבושישיציב,מבנה
חייבים ,זמןלאורךמתמשךמבנההדדית,
ואפילוהבנהשלמשותףבסיסליצור
המשתתפים.ביןידידות

זוהרואוריאלברוקפיטר

בשלבים:נעשתההעבודהתחילת
יהודיםסטודנטיםעםעבודה ,כאמורא.

תעודתקבלתלצורךהמתמחיםוערבים,
ההכנהעבודת .בבתי·הספרהוראה

הערכיוהאמנותיהפדגוגיבצדמתמקדת

 •התהליךמןבלתי·נפרדכחלק ,והמעשי
ידעהענקת ,לתיאטרוןסדנאותהקמת

הנותניםקבוצתיים,תרגיליםלהפעלת
לעבודהישיריםואמצעיםכליםבידיהם
מהם.צעיריםותלמידיםנוערעםמעשית

משנילתיאטרוןמומחיםשלצירוףב.
 ,לתיאטרוןמורהמעשית.לעבודההמגזרים,
שללסוציולוגיהלמומחהשנישאהיהודיה,

וחייםמשפחהשהקימו ,ערבי ,התיאטרון

מטרהמתוך ,לתהליךמצטרפיםבטירה,
הידעאתולבטאלהוכיחלהםגםלאפשר

להימנעשחייביםהכרהמתוךאך ,המקצועי
ראשוןמחזהנבחרהפוליטיות.הנטיותמן

מוסרלנולהטיףנטיותיובגללשנדחה
נטיותבעלשנימחזהנבחרפוליטי.

קוסמופוליטיים,ומסריםאוניברסליות
ביתבער ,במקביללהעמדההמיועד

 • 1989שנתשלבמפגשיםובעברית,

בתחומיםוערביםיהודיםמומחיםצירוףג.

ובהלקרמיקהסדנהאחרים:אמנותיים
עלוציוריםשונותבצורותכדיםנעשים
הקהילהמןהשראתםהמקבליםכדים,

למוסיקהמומחים ."דצ"כלשלהמסורתית
לתלמידיםמאפשריםהמגזריםמשני

ולהאזיןתפיסותיהםאתלהרחיבהמעוניינים
אצלם.והנהוגההמוכרתמזושונהלמוסיקה

באורגןיצירותלנגןקלכמהעדיגלוהם
אותןאתלנגןמורכבכמהועד ,חשמלי
כאשרבמיוחד ,כינורבאמצעותיצירות

ריקודיבזכותמזרחיות.ביצירותמדובר

שלהשיטיןביןלקרואלמדנו ,הפולקלור
נקודותעלוהידיים,הרגלייםתנועות
עםהמרכזיתמאירופההריקודיםשלהמפגש

המשתתפים .) 4 (ומטייבהמטירההריקודים

עיתונאים,שלפנימיצוותמקימיםבמפגשים
בעיתוןומדווחהסדנאותביןהמטייל

יוצריםהסטודנטיםמשותף.יהודי·ערבי

עלמידעומעביריםהרדיועםקשר
 ,אחריםלסטודנטים ,הללוהאירועים
מומחיםיברסיטאות.בבאוובמכללות
ולהקשיבלהשמיעבאואגדותלסיפורי
המסורות,לימודהתלמידים.לסיפורי
הקמתהמגזרים.שנישלוהמאכליםהמנהגים
כולםוציורים,מסיכותותלבושות,תפאורות

לצורךתרגיליםהמצאתהשלום.נושאסביב
המסורת.שלההגבלותפריצת
שללשבחלציוןהפרויקטזכה , 1993בשנת

"פרסאתהמעניקהכפר-סבא,עיריית

עבור"בן·צבי",·הספרביתלמנהלהחינוך"
בתחוםהמבורכתוהיוזמההפעולהשיתוף

ממתינהכפר·סבאעירייתכינשכחאלזה.
בשנתבמדינה,הפוליטיבשלטוןלשינוי

 :הפרסאתלפרויקטלהעניקכדי , 1992
בצנעהנעשהעצמוהעבודהשתהליךשעה
לשבח,וציוניםלפרסיםהמתנהכלוללא

לאכילצייןישהשינוי.שלפניבתקופה
 .בעבר ,כלשהיפוליטיתבהתנגדותנתקלנו
מן ,עצמוהתהליךמןנבעהקושי

זאתעםהאנושית.הסגירותעםההתמודדות

אללהגיעומצידנבסירנותכלהיולא
אתלתארלנוהיהקלהארצית.העיתונות
ברדיוהתקשורת,באמצעיהאירועים

ולהימנעובלגיהצרפתשלובטלוויזיה
להתנגדותמחשש ,בארץזאתמלעשות
ההנהלהבצוותהתנגדותגםחיתה •הליכוד

מתכווןאינניזהבנושאאךהמכללה,של
הנובעתאנושיתתופעהזוגםכלל.להרחיב
סופרים".ומ"קנאתכבדיםמחששותבעיקרה

 ,הרצויהמבנהאלהובילוהשלביםשלושת
המגזריםמשניבתי·הספרלמנהליהמאפשר
 , 1993בשנתכברעצמאיבאופןלתפקד

שלשהפרויקטכךשנים.חמשכעבור
ללאנמשךבבתי·הספרהתלמידים

הבסיסאתיצרנואנוהתערבותנו.

כדימספיקניסיוןרכשוובתי·הספר
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הפרויקטממשתתפי ,וחאסןסאלח

וכחלקהלמידהמתהליךכחלקלהמשיכו
"שכנים"בתחוםחינוכימפרויקט

ו"דו-קיום",

גיגוחפרהתהליךעל
תפיסתמעצםנבעהמקוריהפדגוגיהתהליך

עלידעלביטויככליםוהאמנותהתיאטרון
כחלקאלהבכליםשימושולצורךהאדם,

המחשבהמן ,וכןלבבות:לקירובממערכת
הגבולאללשלוחיהיהניתןאחדיוםכי

אתאויבות,מדינותשתיביןהמפריד

לאפשר ,ביותרהיפיםוהרקדניםהרקדניות
לא"עדהחושים,ארנוןעדלרקודלהם

והאיבה.השנאהאתלשכוחכדיידע",
העבודהדרךכיעצמם,הסטודנטיםיעידו

להעניקכדיזאת,ומשחררת.חופשיתחיתה
אמוןשלבמערךולהשתלבלהבשילזמןלהם
שיהיועל-מנת ,האמנותיבתהליך ,הדדי

הענייניםאל ,דברשלבסופולגשת,נכונים
מבטנקודתמתוך ,יותרוהמורכביםהקשים

אמצעי ,כןאםהיההאמנותיהכליאחרת.
בין-תרבותית.להתקרבות

לתלמידיםניתנהההזדמנותנפתחה,הדלת
המשותף.עתידםעללחשובוערביםיהודים
אלהאתאלהלהכירלהםמאפשרתהאמנות
והפוליטיים,התרבותייםלמכשוליםמעבר
המסכהשמאחוריהאדםאתגלותלמנתעל

המסכהשמאחוריהאדםאתלגלותהדתית,
ספקללא ,כאן •והזרהשנואשלהאויב,של

במידהבה ,יאטרוןחתשלמקומוגדול
וחודריםפעולהעימדמשתפיםשהתלמידים

הדרמטייםהיסודותוהעמקתלהבנה
התיאטרון.שלבמהותוהנסתרים,
להתבססיכוליםאינםבני-אדםביןמפגשים

לבססצורךיששבאדם.האינטלקטעלרק
 •שבונוספיםמרכיביםעלאותם

 •זולמשימההמתאיםהכליהואהתיאטרון
הואסינתזה,שלכלימעיקרוהיותומעצם
ללאהאמנות,סוגיכלאתלתוכומצרף
אתגםלתוכויצרףשלאמדוע •קושי

להיותהיכולתאתהשונים?האדםמרכיבי

 ) Pluridisciplinaire (רב-תחומי
גם ,ולכן ?) Multicultural (רב-תרבותי

שלהיוצרלהיותהאדםשליכולתואת
ומעצבתרבותיוצרלהיות ,שלוהסיפור
כינואלתפיסתלפיבדיוק ,האישיגורלו
משחק ,להשתחררכדיהבמהעלהעולהאדם
הפסיכולוגתפקידאתגםאחתובעונהבעת
שמבריאהחולהתפקידאתוגםעצמושל

תפיסתעלהתבססנו ,כמו-כן •ממחלתו
ברעיוןממוקדתשכולה ,) 5 (ברוקשלעולמו

עמים,שלמפגש •הבינלאומיהמפגש
שפות,תרבויות,דתות,מסורות,לאומים,

כדישונות,עבודהושיטותמשחקרמות

השחקניםבאמצעותמיקרוקוסמוסליצור
לאכיהראתהזועבודהדרך •בתיאטרון

התפאורה ,הטקסטבתחוםרקלעבודייתכן
מןלצאתצורךישאלאוהתאורה,

לגעתכדיהמסורתיותהקונוונציות
כולנו.שלהפנימייםבתחומים

שלההכנותחשיבותאתמדגישברוק
בדרך ,עצמוהמפגשלפניהסטודנטים,

שונהמסורתלהכירשיוכלוכדימיוחדת,
מדוברהקדומות.הדעותאתמתוכםולהסיר
ביטוילידיבאיםשבו ,חביבותיבמפגש

במבנה ,יצירתיודמיוןרעיונות

שללעומקהלחדורמנסההוא •קוסמופוליטי
כדיאלאאותה,לשלולעל-מנתלאתרבות,
הצורךאתהוספנואנולעומקה:אותהלדעת

ומסורותתרבויותביןאינטימיתבקרבה

סגוראתלפתוחחייביםבומקוםאויבות,
מבלימלאכותיות,מסכותולהסירהלב

שלובאמונותיוהאישיתבמסורתלפגוע
המשתתפים.מןמישהו

בתהליךציוןקורותכ
ולמוריםמטירהלמוריםקורסקיום-

מצביםליצורהמיועדמכפר-סבא,
להעמידספרות,קטעילכתובתיאטרוניים,

ולטפלהתיאטרוןבאמצעותקטעים
שיאפשרובלתי-שגרתייםבאירועים
סיפוריםלספרוהבנה.תקשורתפתיחות,

ואינטימיים,אמיתייםאירועיםעלאישיים
ליחסיםבהקשרובהווה,בעברשהתרחשו

כמוהאלה,המוריםוערבים.יהודיםבין
הבסיסיהמבנהלהיותעתידיםהסטודנטים,

 .כולוהפרויקטהוקםשעליו
ההתחלתיתהכוחותמערכתכילצייןרצוי
כנגדאלהערבים,מוליהודיםברורה.חיתה
היה .בתווךוהמרצים,המנחים ,ואנחנואלה,
להתגברכדירביםמאמציםלהשקיעצורך
שנאהלבטאהצדדיםשלוהרצוןהצורךעל

הכריחהמצביצירה.במקוםוהתנגדות,

כדיהקהילותשתיעםלהתעמתאותנו
בתחילהההדדית.האגרסיביותעללהתגבר

העיקריתוהדרךהמטרהמדועלהביןרצולא
התיאטרוןומדוע ,התיאטרוןבשביליעוברת
ולאהפוליטיותהמועקותמןאותםישחרר
שאנו ,כלפינוטענוהערבים •להיפר

היהודיםואילוהיהודיםעםמשתפי-פעולה
מבטם.מנקודתטענותאותןבדיוקטענו

איננותפקידנוכילהוכיחהיההמאבק
לייצגאלא ,אחראוכזהפוליטיצדלקחת
ערכיםבהקנייתהקוסמופוליטיותאת

המשתתפים.ובהנהגתבהתנהגותמשותפים

זה,מסוגהתעמתותעלכלללהשתומםאין
מודעיםשאינםבמורים,מדוברכאשר

הקיומיולצורךשבהם,המשחקייםלצדדים
המרכיביםעםלהתמודדהאדםשל

 ,לכן ,) 6 (אדםבכלשקיימיםהתיאטרוניים
להשתתףאותםבילושהוגיליםהתר

-משקלרבתמשמעותבעליבקטעי-משחק
מאמץמהםדרשוורגשית,תוכניתמבחינה

שהופיעולעובדהמעבר •ניכרונפשיפיזי
עליהםהיהועצובים,מצחיקיםבקטעים
אדםכלהמעמידיםלמצביםלהיכנס
עםבמפגשמדוברכאשרבמיוחדבמבוכה,

או"עוין"שכןנחשבערבלאותושעד ,שכן
היותםבגללאלה,מצבים"מסוכן",אפילו

רבותאפשרויותבידינונתנומורכבים,כה

לאוהב.אויבלהפוךכדיתיאטרונילתרגול
שחיושהיהודיםהעובדה,היאנוספתתגלית
הכיבוששנותבמשךהיוכמדוכאים,בעבר

למדוכאים.הפכוהערביםואילולמדכאים
במעורבותהערביםשלהעזהצורךגםמכאן

מסיביתובהשתתפותחזקהפוליטית
השראהקיבלנושובכאןבמפגשים.
שפגשנוהוכפי ) 7 (נואלשלמתיאטרונו

 .שלו"המדוכאים"תיאטרוןעםבפאריס
שלסכנהקיימתכאלה,ביחסיםכיצד

מסיפוריםגםעלהגםכךתפקידים.חילופי
שלרחוקהלאהעברמןיהודיםשהביאו
סיפוריםוכןערב,במדינותשסבלוהוריהם,

הצדדיםמשניורכושבנפשפגיעותעל
 •ישראלבמדינת

עלמבוססהיההעבודהשתהליךהיות
פתחנוואחרים,כאלהסטריאוטיפיםשבירת

"בלתי-אפשריות"בסיטואציותמהרדי
הגבולותאתלשבורכדיהנוכחים,לדעת

חדשהלרוחולאפשרביניהםהמפרידים
מןהכיסאות,מןאותםלהריםפנימה,לחדור
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משותף,תיאטרוניבמסעולפתוחהפסיביות
העבר'עללהתגברותשתביאהדרךלחיפוש
המדוכאיםאתהפכנויותר.טובעתידלמען

למדכאים.
לדברלמדוכאיםלאפשר"רצוינואל:אוגוססו
האמן~הואהמדוכאכךאמן,שלתיווךבליבעצמם,
הכרחבהישפורוםתיאסרוןשלסצינהעת,באותה
צריכיםוכולםהמשתתפים,כלאתבתוכהלשלב
שתהיהצריךוצורה.דרךבאותההדיכויאתלחוש
ביותרהטובהתוצרמסוימת.הומוגניותבקהל

הצופים·שחקניםכאשרהיה,כאלהבסיטואציות
אתיחדיוומחפשיםבמודלהמוצגהדיכויאתחיים
 .) 8 (לחלוטין"להסירוכדיביותרהסוכההדרך

1
~ 
~ 

=== 

ls-~ 

משחק.בשעתהמודותואחתצבי""בןחס"במנהלסלבידפיהי-סקול","ג'וניידחס"במנהלעידקיואזי

• 

אתלשחררהערביםהבעליםמןדרשנו
הגיעושלאהיהודיםהמוריםואלנשותיהם,
על-מנתאהדהשלמסריםשלחנולפגישות,

 .) 9 (והמוות"הלידהאתמקבלתחוכמהכלכימלמדתהמציאותפחדיהם.אתלהפיג

יהודי'עםבקשרהנמצאתערביה,אשה

חייהאתמסכנתאישות,יחסיעימדמקיימת

אשהבני-ביתה.בידילהירצחעלולההיא-
לקייםערבי'אללהתקרבשתנסהיהודיה
בניעל-ידיתישכחעימד,אישותיחסי

נפטרהכאילועליהיתאבלווהםמשפחתה
לקבוצותהצענוובכל-זאת,העולם.מן

הנישואיםעםתיאטרוןבקטעילהתמודד
ילדיהםביןעצמם,לביןבינםהמעורבים,
וביקשנותגובותיהםאתבחנווקרוביהם.

כיוםשחייםאלהשללראשיהםלהיכנסמהם
-ערביות.יהודיותמעורבותבמשפחות

שנכשלוזוגותעשרותכמהבישראלקיימים
וכמהמסורת,ובעיותהסביבהיחסבגלל

 .שהצליחוגרתזושלדוגמאותעשרות
בפעולהואפילולהתקרבות,הדרישה
בידינונתנההבמה,עלאחת,בדיונית
לנישואיםלאאולייותר.טובלעתידתקווה

המאפשריםקרבהליחסיאבלמעורבים,
בהערכה.עוינותלהחליף

צורהזוקפיאה.אומרתזאת"מסורתברוק:פיטר

lli • 

הודות , 1992-93הלימודיםבשנת-
 'בישראלהבריטיתהשגרירותלתמיכת
ערביםלמוריםמיועדשכולושיעורהקמנו
-30לשניתנההדרכהבמסגרתזאת ,בלבד

עללקבלהעומדיםהערבי'במגזרמורים
האנגליתהוראתוניהולאחריותאתעצמם

"התיאטרוןהיה:השיעורנושאבבית-ספרם.

במסגרתקולקטיביעבודהככלי
שלשוניםכליםכללהשיעורהאירגונית",
מצביםיצירתתפקידים,משחקיהתיאטרון:

ביןביחסיםדמוקרטיהלבחוןכדידרמטיים
ללאכלליתהסכמהביןמהואשה,בעל

לידילהגיע ...יחידהחלטתלביןבחירות
עלעדיףהתיאטרונישהעימותהבנה

ההיכרותהרחבתדרךהיום-יומי'העימות

להסכמהלהגיעכיצדעצמם.לביןבינם
כוחהפעלתללאבקבוצה,דמוקרטית

המיעוטשלמקומומהושים.רעוב
להקשיבבכל-זאתניתןהאםבדמוקרטיה?

עובדיםכיצדכיצד?ולקבלן?להצעותיו

בצפוןנענהבכפרהצפון"אלהנדידה"עונתההצגהלאחדבדיוןבכדיומוחמדזוהרמדסין

פחותממיתה,אוטומטית,בצורההנוצרתקפואה

האיכותכאשר ,הכללמןליוצאיםפרס ,יותראו
אנשיםכמושם,ממשיכיםשהחייםנפלאהכההיא

בצורהחייםמלאילהיותהממשיכים ,מאודזקנים
צורהכלזאת,למרותללבך.ונוגעיםתיאמןשלא
שאיננהאותנו'כוללצורה,קיימתלאמוות.סופה

חוקהיקום:שלהבסיסיהחוקבידינשלטת
מסורת,כלידע,כלדת,כלנפלא.זהההעלמות.

מנהיג?שלהאמיתיתפקידומהובקבוצה?
בהתאםזכויותנזקפותלאשההאם

שישאוובעבודה,במשפחהלהשקעתה
שוויוןייתכןהאםבמשפחה?זכויותהפרת

להעניקחייבהבעלמדועבמשפחה?,כריות
שלהאלההמרכיביםוהאםשוויון?לאשתו
שלהעבודהדרךעלמשפיעיםבביתשוויון

בבית-הספר?ונשיםגברים

ומהרהתיאטרון'בתחומיהחלוהתרגילים
שנוצרודרמטייםלמצביםגלולהתגמאוד

הנוכחת.הקבוצהשלהדינמיבתהליך
ההיכרותבשיפורגםהתבטאה,התוצאה

שאשתיהעובדההערבים.המוריםעםשלנו
אישורהעניקההשיעורים,בכלהשתתפה

היחסיםולאותנטיותהקשר'לרצינותמיידי
אתשהגדילדברעימם.ליצורשניסינו

רבהבמהירותהתהליךאתוהזריםפתיחותם
אפשרוהמצביםהרצוי.הפנימילכיווןיותר
המורותיותר'טובאלהאתאלהלהכירלנו

בבית,השפיעושהועלוהנושאיםכיסיפרו
הבנהנוצרההבעליםעםשקיימוובשיחות
הבנה,נוצרהוהיום-יומיות.הקשותלבעיות

עצמךעםהיכרותהואבתהליךהעיקרכי
דברהואבעיותשפתרוןלהביןוהיכולת

תחילה.ופנימיאישי

עמדותיואתששינהפוליטיאישהזמנו-
קרבותאיששלמעמדתומוחלטת,בצורה

בתהליךפעילחלקשלוקחמישללעמדתו
הופיעויצמןעזרח"כמצרים.עםהשלום
וסיפרהפרויקטמשתתפיבפני

האישיהשינויתהליךעלבפרטי-פרטים
שלחשיבותםעלעמדכמו-כןבו.שחל

הנשיאוביןבינושנוצרוהאישייםהיחסים

אתלסייםויצמןעמדעת<באותהסאדאת.
שלושכעבורורקבארץהפוליטייםתפקידיו

המדינה),נשיאלתפקידנבחרשנים

הראליעלגב'השתתפהזותקופהבמשך-
בהםורכשהבמכללההתיאטרוןשיעוריבכל
להמשךהכרחישהיההבסיסיהידעאת

בכלהשתתפהכךהמשותפת.פעילותנו
עםוהזדהתה-ערביתהיהודיתהפעילות
זוהיאהתיאטרון.שלהקולקטיביהאידיאל
מוריםכשלושים , 1991בשנתשהזמינה,

להתארחולבואהגולןמןלרדתדרוזים
האזוראתעזבולאאלהאנשיםבבית-בדל.

 , 1967בשנת ,רמת-הגולןכיבושמאז

מוריםגםלמפגשהוזמנוזו'בהזדמנות
המזרחית.ומירושליםמעזהלאנגלית

 42 ...בעמ'סוף
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וחלביי
קשתןרבקה

 ,והלךהלךשנהשלושיםחדל.לאללכתשלמדיום

 ........----- ~~ה~ס~~:ה.~~~ 2 ~' ;;;~~ב ~~~ה~דלם~,;~:~ " ....
ענבי·יין.מצמיחהגבוהים,האברים = ········. ·., ,',''י ••

 ...... 'י-
הבקתהדלתעלחיכהנדודים,עייף ,מזוקן ,בלוי

וקרבה,שמעההגפנים,ביןחבויההאשה,העמק.בירכתייאשד

אליה.נתיבותיושידעהעדארוכהעתבוהביטה
אני.צמאהתחנן,השקיני,

אלוהכניסתובאמבטאותורחצה ,מהבילהכבשים,מחלבלוהביאה
וחלב.דבשממנהינקלילהאותומיטתה.

 ,אצלועומדתהאשהוכבדלעמק.מעלהשמשעמדה ,כשהתעודד
הלחם.וניחוח ,מהבילהקפהוריחטס-הכסף,ובידיה

ילדים.נעשה ,עמישכבי ,בואי ,אמר ,עזבי
גבוהההשמש .לעבודצריך •פנאיאיןקום. ,כברקוםחייכה.היא

קוראות.והגפניםבשמים

גללהתגעתה •בוקרשלבאוןאליהבא ,אליושכה ?7כבדהואאבל
בצמחימתחכךבווילונות,מהתלבסירים,חובטהבית,בכלצחוקה

פרחיםפתאוםהצמיחשבגןתפוחי·הזהבועץהפראים.הקקטוס

האדוות.הצטמררוובכריכה

יודע ,תמיד ,בנוקדבבוקראבלהכבשים.עםהמרעה,אלוהוא
מגשששדיה,אתמלקקוחלב,דבשריגושיובלילותבחדווה,אותה
באפלתה.דרכו
החורף.ואחד·כך •והסתיוועזב.והקמילבהשריפתאום.באוהקיץ
ובנההעמקאתהגשמיםהשקותפוחי·הזהב,התעגלותפחה,בטנה
כברק.הגיח

שב.לאוכבדהאבעזבשנהלילדכשמלאה
בכתה.האשה

לבקעה,שמעלהעפרבדרךבוקרמדיעובר ,רךאישהלחם,ומוכר
 ,ליליצועקים ,אליורציםהילדיםוכלחמאה.לחם,לחםמכריז
בשמחה.בלחםנוגסיםחוטפים, ,ליקודם
צעדה.עלשמעהלחםמוכר

פג.ולבובהמביטנכלם.מולה.יושבלנחם.באובערב
ומכיןהמיםאתמרתיחוכבדבבוקר.בבוקרלחם.לההביאלמחרת

לאוהיאהמרוחק.למקומווחוזרדבבשקטלידהמניחקפה.לה
הואשובובערבבדממה.מיניקההיל.דאתבחיקהמחזיקהמביטה.

מחייך.הואבראשה.מניעהעיניה.נושאתוהיאאצלה.בא
וידושדהעלדנהידוהניחאצלה,וישבשבאעדרבים.ימיםוכך

מחליק ,בזרועותיואותהמחזיקאצלה,ונשאר ,הילדראשעלחשביה
בעדנה.חדש.אליהובאהמלאשעדהעל

מנגינהמפזמת ,בוקרבשמשהמוארבחדדאיתררקדהלמחרת
העמקליושבילחםמוכרהגואה.בשמחהנפשוידעלאוהואשכוחה,

ושניהם ,מרכולתועללהוסיףעוגיותאופהכבדוהיאלביתה.ושב
הגפנים.עם

ברכהדואהליקב.גפניהפדימוכרתוהיאהשניבנהנולדלימים

בעמלה.
מעברלבנה.גבוהה,גדר ,הכפרלמרכזקרובהראשית,העפרבדרך

הובאהזרה,יפהפיה,צבעונית,וכנסיהוהנדיבה, ,הגדולהגןלה
שנה.מאהלפנימבלגיה,כולה, ,כך ,לכאן
בקולומכריזימימה,כמימים ,מרכולתועםשםעוברהלחםומוכר
הכנסיה,מגן ,לגדרומעברחמאה.מתוקות,עוגיות ,טרילחםהחם:

נדם.וקולופגעה. ,האבןהתעופפה
האשה.בוכהשבעתיים

ממהרהמאמינים,עדתאתהבלגית,כנסייתואתעוזבוהכומר
אלוהים,איןהדין.אתלקבלמסרבתחתומים.פניהלנחם.אליה,
אשה. ,היזהרי ,הכומרלהאומר ,בשפתייךחוטאתאתזועקת.היא
מכאן.לך ...ואתהלי.עוזרלאאלוהיםלבדי?אותםאגדלאיך

לגרששהעזהאליהתוההמצוקתה,אלנכמרבא,הואשובובערב
מביתה.אלוהיםאת
 •אליוצעקה ,מכאןלך ,לך

לעזור.באתי
הצלב.אלכבולותידיךיכול.אינך
חבלי.אתיר
יכול.אינך
ביגרתן.יוהביאינזרועותייךפרשידקיכול.אני

דעתך.עליךנטרפה
לא.לא

אסור.כומר.אתה

נדרי.כלאתאתיר
לך.ןאאמילא

 !מדיהאנא,

הקטנים.ילדיהשניאתאליהאספהמבט.בונעצה
ושתקה.

מדיה.מדיהבשמך.לקרואטובכמהמדיה
שתקה.

שתתחרט.לפנישאתחרט.לפניפתאום,אמרה ,מהרבוא
הילדים.ביןאלזרועותיה.ביןאלאותוואספה
עדתהכנסיה,העמק,מןדחוקוהדגישלצידה,שכבובלילה

שדיה.אתפניה,אתמלטף,לאט,אליה.באואחדהמאמינים.
היאו .בהולהונשימתופקוחותעיניוהענוג,המנורהלאודמתבונן

אותה.מוצאאצבעותיו.עליהמעבידמתחדד.והואמסתמרת.
הזונהאצלהואהלשונות,זועקותעזב,הכומרכמרקחה.העמק
גברים.טורפתהזאת,

למרעההכבשיםאתולהוציאהגפן.שיחיאצללעבודלומדוהוא
נולד.ילדועודבשמחה.באהבה.הילדיםאלולדברולחלוב.
מתערבבותבביתם.כבדמתעופפותשבעמקהדעותוהמלים

היא .בעמקאשדהזונההאהבה.בקריאותבשידי·העדש,בתבשילים,
שלה.והכומר
לבואעודיכולאינוובלילותצרובה.ונשמתובאשעולהובשרו
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עצמותלהשלו'הבלגיתהכנסיהאלהלךאחדראשוןויוםאליה.
העפר.דרךאלופניוהלבנה,הגבוהה,הגדרעל

שלושתעםהגפניםאליוצאת .כברידעההיאבכתה.לאמדיה
ירקות.הקטנהובחנותועוגיות.לחםואופההכבשים.ועםילדיה.

וממתקים.

הגדולהילדבביתה.גם •מבקר •העירמןהרופאמגיעבחודשופעם
בדאגה.כורעתהיא •מדריךמטפל'הרופא .אחריוהאחריםחלה,

אתלומסדרתראשה.מנידההיאהלילה.אצלךאשארמציע,הרופא
הילדים.עםוהיא .הקטןבחדריצועו
 •כךכלצעירהצחורה.בה.מביטאצלה.עומדהואוכבר
לבדה.ילדיה.ושלושתאשה
החרדה.התחינה,חיתהכךאחרבבהלה.עיניהאליוהפנתההיא
עודחזרולאעזבלילהבאותוועודבסערה.אותהולקחעליהגהר

הבת.נולדההשעהוכשהגיעה .לכפר
הרעידזונה,הזאת,המלהשריחאלמן'שבמורד'השכןהיההחמישי

~גשהלפעמיםבה.שהרהרפעםבכלאונואתהזקיףנחיריו'את
חריה'אמדדיםילדיםארבעההכבשים,בעקבותהולכתבגבעות,

לאבד.לאלאבד'לאלגבם,קשרהאשרבחבליםבהםמחזיקהוהיא
בגדיה.אתמתפשטתוהיאופרצה.דלתהעלסעררעמיםובליל
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סמורה.שדיה,אתחיבקהמערומיה,לכסותנבהלהאותוכשראתה

התמימה?אתפהמשחקתאתמהשכמותך'זונה

לךעשיתילאקטנים.ילדיםארבעהאמא.אניקולה,חירחרם, j/ן
רע.כל

רע.צחוק

אלוהים!בשם
ואתהחטאת.אתהכומרואתלשווא.אלוהיםשםנושאתככה.

גת.הראתהכומר

מת.מת.הכומר

מקלל.פיה.אתסותםבגדיה,אתקורעאליה,הורסהואוכבר
כחרב.אונואתבהונועץמיטתהאלאותהמפיל .מכנסיומוריד
נשנקת.מדיה

תשעתולתוםחורף.שלבוקראלמתעוררתהיארועדת,ועירומה,

 .כךכלילדיהאתאוהבתמדיההר'בת.עודנולדההחודשים
הטוביםלרוויה,כבדיםענבי-ייןהגפניםנושאותבחריצותה
היאתמידיודעת,והיאלקנות.באיםאצלהאנשי-היקבשבעמק.
והכבשים •לייןמאודטוביםשענביהויודעתהמחירים.אתיודעת,
לילדיהגבינותמיניוממציאהחמאה,מהנצתוהיאחלב,נותנות

דרךשבמעלהבחנותמוצאתובדיםצרכיהםכלקונהומכספהולה.
בשערם.השדהופרחיבאהבה,מלבישהלכולם,תופרתהעפר'
השנהגדלים.ושמחים.וילדיהמתרוננת.מדיה,כך'כליפהוהיא

בכסףמתרחב.ולבהמביטהמדיהענבים.צפופותכורעות,גפניה
הגדוליםואתלביתה,חדריםלהוסיףתוכלמאנשי-היקבשתקבל
לרמותה.מנסיםתמידבני-בליעל,אנשי-היקב,לבית-הספר.תשלח

זהירה.תהיההיא

עיניודק,גבוה,צעיר'בעמק.חדשאישבלב.דאחדבאהפעםאבל
הומה,ולבהמפרפר'וגופהמדיהבומביטהקורן.חיוכונבוכות,
והםילדים.וחמישהאמא.אנינבהלה.לי?קורהמהסחרחר.וראשה
אניאיש.והואאשה.ואניצמאה.אנירעבה.ואניזונה.ליקוראים

שלי.לי.איש.רוצה
עיניה.והשפילה

פג.ולבובההביטהצעירהאיש
שלך?האישאיפה
לי.אין
אלעיניונושאהאלה?הנפלאותהגפניםאתמגדלתלבדךמה,

לבדי.הרבים.השיחים
איך?

רואה.אתהים.קטבילדיםחמישהליישאהבה.ליישכוח.לייש
סביבה.שהצטופפוילדיהעלמצביעה

צחק.

להיפך.לך.לעזוריכוליםאינםאלההריבאמת.נו'
וכלכוח.בינותנתלהםשליהאהבהברכות.ענתהמבין'לאאתה
השמש.עםאותם,שוזפתובמבטיהענבים.אתמלטפתאנייום

כךכלליהיההחמישית,הבתוכשנולדהכך>דיברהלא<מעולם
הגפןשיחיאתהשקיתיאזילדי.כלאתלהיניקשיכולתיחלבהרבה

כזה.בצימאוןשתוהםהר' •אחרפעםזה,שיחפעםבחלבי'
היא.וגםהאיש.צחקשוב

את.אשהאיזוהר'

מבט.אליומישירהעתהענתה.כזאת,
הענבים?בשבילתרציכמהמה,אז

ביתי.אתלהגדילצריכהאנימאו.דהרבההרבה.
כסף.הרבהקיבלה.והיא •נתןוהוא

 •למהותובאוהאיש
מחותו.למחרתוגם
אחדולילה .ושרושירה.ושכבושירה.והתנשקושירה.דיברווהם

סיפרהוהיאביתה.אתלההרחיבוהואפרחה.והאהבהעמה.נשאר
גדלה.ואהבתוושמעשמעוהואכולם.אתסיפוריה.לו

שנהשמלאהביוםהגפןלידבגרזןהיכהודת,קנאיאחד'ואיש
עלכעיניה.ירוקות.גדולות,ועיניובהיר' •השישיהילדלבנם,
גביניה,ביןעמוקקמטאנך'קופתאום,הופיע,מדיהשלמצחה
נעוריה.מסתירסתום,מראהלהמשווה
היאאהבתה.מיטתאלאותההשליךהרוצח,הופיעלמחרת

נאקהעבה,אברואתתוכהאלותחברגליהפשקהתעלפה.
בשדיה.שרטהחדותובציפורניומימיו'עליההתיזאחרבתאווה,
בתינוקהחזיקהגדולהבןבאימה.מביטיםסביבה.צבאווהילדים

 •אחריוגועיםוכולםובכה.
חם.לאמבטהכניסוהחלב.אותהחישקוהעירוה.כשהתאוששו

אחרבדממה.אותםובירכהידעה.רקאותםראתהלאקמות,ועיניה
והואלו.סיפרהוהיאלגפן.מתחתאהובהקבורתמקוםאלמשכרה
 •כךכלאותהואהבלה.הקשיב

אחריה.חייכוהילדיםוכלחייכה.היא
עודאדמונית.יפהפייה.השביעית.נולדההחודשיםתשעתובתום
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1 
אהבוותיכףאחריה,צחקווכולםבצחוק.פרצהוכברכולהיצאהלא

מצחיקה.בציוצים.חלבוינקהאמהשדיעלנתלתהכךאחראותה.
יותר;עודמופלאנעשהופרייןמחלבה,הןגםשותותוהגפנים
ישתכרגפניהמייןהשותהכלכשפים.רוחשתהזונה.לשנה.משנה

ומשוגעבכרמים.מזמזמותבעמק,מתרוצצותשמועותלעולמים.
דלתה.עלדפקאצלה.הלךתהה.הכפר

שמעתילמשוגע.בייחודקשים,החייםהתחנן'מיינך'השקיני
ממנוהשותהשכלוהיין'יודעת,אתהגפנים,שאצלךאומרים
משליךלנפשי'עזובבגן·הכנסיה,הזמןכלואנילעולמים.ישתכר
 •הציליניאבנים.

שיחי·הגפןאתבחמלה.אליויוצאורחמהמילמלה,אתה?זהאז
שוכבאצלה,נשארוהואאתה.גםשתהבוא,בואבחלבי.אנימשקה

שערותיה.מלטףבערוותה,מצחקמפטמותיה,שותהלצידה,בלילות
לחקותהגבעה,במורדהכרםאליוצאמיין'הלוםבבוקר'ובבוקר

עםבידיומרעידרגליו'ותוקעגומהחופרהגפנים,תנועותאת
מיםמביאיםודומעים,צוחקיםסביבו'כברוהילדים .גפןהרוח.

מןכברצאכבר'צאומושכים.בידיו'מחזיקיםאותו'משקיםבכדים,

גפן?אתהבאמתמה,הגומה.

לאכוללהםקוראתשלה,המשוגעיםאלכפיהסופקתבאה,ומדיה
הגדול'העץשולחןליד·הצל'רוחשתבסוכהמתבשיליה.הלחם,מן

ושרים.וצוחקים,הר'ואוכלים.כולםיושבים
מדיה.אצלהמשוגעעמדבלילה,בלילההשמינית,כשנולדה
לרווחה.פקוחותעיניה·שיער'שחורתבה,החזיקילדתווכשיצאה

ובכה.

מעשיה.בכללמדיהעוזרבריא. .אחרכאישקםהמחרתליום
מדיה.הר'

וכה,כההביטולבנם.רפאכישמעואשרהוריוהגיעוהשנהלתום
עםבנםאתמצאופנימה,נכנסובחצר'מצחקיםהילדיםכלאתראו

הקטנה.בשחורת·השיערבשמחהמביטיםשניהםמדיה,

עליו.ציווובוא,חפציךקח
מדיה.אתאוהבאניאבא,אמא,

 ?הזאתהזונהאת
הביטו.ילדה,ליוישאבא,אמא,
·זנונים.בת

בריא.אניבזכותהרקנפלאה.מדיהאבא,אמא,
ילדה.ליוישבריא.אני
נערופניובלבה.חפראשרהגומהמןקרעוהובכוח,בוהחזיקוהם
העפר.דרךאלהגבעה.במעלהאותומשכווהםשגעונם.אלכבר
בתולה,אםהרמדיה,מדיהוצועקומייללבוכהוהואהכנסיה.אל

הצלב?עלאותימפקירהאתאיךמדיה,
 ...מ·ר·יה

מדיה.ראתהלאשיעיתחתאביאת
העבירמשכבה,אלדרכוגיששלביתה,אלמוניחדרחשוךבלילה

אליה.ובאשמלתההפשילואזבתשוקה,לאט,ומטה,מראשהידו
מוזר.חלוםשלבשוליומחזיקהשהיאלהנד~הכשהתעוררה

עדינה.ילדהאב.ללאהילדהונולדה
מדיה?עתה,יבואךמה

הפורחות,גפניהביןהמת,לאהובהמספרתחיתהבלילהבלילה
כלואתכל·כך.אותךאוהבאנימדיה,בעצב,ראשומנידוהוא

אלברחמך.שרים,זןוzיועוד'עודלנוהיוהריאניבחייםלוילדייך.
 •שלנוכולםילדייךאהובתי'תבכי'
המתיקותומלותהעפרבדרךצועדבעמק,הזרעברמלאירחובליל
אלהכרם,אלאותונושאותכברורגליוסביבו'רועדותעולות,
בארצי •געגועיוכלעליהמגירהואהלבנהולאורהחמה.האשה
פושקתוהיאיודעת.כברומדיהמתה.והיא •כמוךאהובהליחיתה

ברחמה.וזרעולבה,לו
י·השדות. nבפרומקשטיםעריסה,כברכינים iנוהילדיםהעשירי.
ביןנהדפתבעמק,משוטטתהמשוגעיללתנשמעתהחושךובלילות
והילדובוכה,עוררתמתער·השישחורתוהילדההרוחות,

וכל·השיער'ואדומתהירוקות,בעיניובהמביטבהיר·השיער
הילדים.
נבהל.העמק

והפגיע:דלתהפרץומגושם,גדולהכפר'ראשהופיעאחדויום
מדיה?מתי'עד

עמוקגביניהביןהאנכיהקמטהחתומים,פניהאתאליונשאהוהיא
קח.ושת •וקודר

מדיה.אותך'גםירצחואחדיום

אותי?להפחידמעזאתהאיךזעקה.הילדים?עליהיהומה
 •אותךלהזהיררציתי

 ?לעשותעלימהאז
לגברים?עושהאתמהלגפנייך?עושהאתמההפלא.אתליגלי

נולדים.והילדיםהזמן.כלחלבמלאיםהשדייםלאטה.שלי'השדיים
האברים.אתמרווהאנילהשקות.חלבליישושוב

לךייוולדלאאתךאשכבאםאולייודעת.אתמדיה,ילדים,איןולי
יחדל.וחלבךילדעוד
אתוגםאוהב.ילדיאתאנישפל·נפש.גונסלס,אתה,נבזהאיש

בסוכהיושביםואנחנובלילה.בלילהאליבאואהוביהגפנים.

ואוהבים.ומספרים.הגדולה.
עלגבריםמעבירהזונה.באמתאתמכשפה.באמתאתמדיה.חדלי'
דעתם.

 •אניגםאתךשאשכבאומדיה,חדלי'
 •בלביפחדעודאיןוהלכו?פה?שהיוהגבריםכלאחרי
ואדע.שדייךאתליהראי
משורטיםנפלאים,רעננים,ושדיה,שמלתה,אתקרעהומדיה
עגולי-חלב.גלו'ניהרוצח,שלביובצפור
 :,הפלט,הר'נסוג.הכפרראש

עליהם.ידיווהניחלעברהצעדאומץ,אזרר·כך nא
נעה.לאמדיה
עלונשקבעוצמה.אליו,אותהקרבידיו,בשתיראשהאתתפסואז

ליאיןלוחשבזרועותיו'והרימהפטמותיה.ועלפניה.ועלפיה.
במיטהכברוהםפיה.עלפיוושובעקרה.אשתימדיה,בנים,

אלמלאלחלב.צמאמדיהשלגופההר'בתאווה.מתעלפיםהרחבה,
לאלנצחאני,חזקאישלומדיה,הר,אשתי.אלמלאמדיה,חוברתי,

השנים?כלידעתילאאיךמדיה,מדיהעוזכן.הייתי
מסרבלהפליא.זעירד·עשר. nהאבנהאתמדיהילדהלבדהלבדה
בלב.דענבי·הייןלמיץמתאווהלינוק.
עו.דאליהבאלאואיש •נסגררחמהחלבה.פסקפתאום,וכך'

מעבראלנדודהרחיקוחלקםהבית,אתועזבוגדלו'וילדיה
 •ועוד •עודהולידווילדיהםילדים.והולידו •ונישאולאברים.

כלאוהביםשהםהגדולה,אמםאצלכולם,באים,הםבשנהופעם
רבת·שניםמדיה,ורוניהיותר.מבקריםקרובהגריםואלהכך.

במשפחתהמתבוננתמדברת.שאינהכמעטזקופה.יושבתמאוד'

החלב.בערגתפורחשלה,הגפניםבכרםהגדולה,
בעלהעםעמה,גרהמנכדותיהאחתמדיה.דונהעובדת,עדייןוהיא

אדומת·השיער.סבתהכשלבעמק,מתגלגלצחוקהוילדיה,
המבשלותהנשיםעםצוחקתשבחצר'המאולתרבמטבחהיאשעכשיו

איבתורם,אוכלים,והמסרביםבצ'ילה.אשרכדגיםאיןומטגנות.
בעמקוצוחקיםמדבריםכך.כלרביםשהםיחד,כולםשיישבואפשר
האברים.בחיקאשראלקי

אפשרועזים,בהיריםוהכוכביםכך.כלשםגדולהירחובלילה
אברהם.שעשהכמולאחד'אחדאותם,לספור

להישירווהםאתםתשבלעמק,כמוני'תיקלע,כי·אורח,ועוברת
מגששותהנשים,יפתחוואזנבוכים,הםבתחילהצ'ילה.משירי
עוניםוהכוכביםוהירחהגברים,מצטרפיםוכברהענוג,בקולן

כזאת.אשרשירההעמקשמעלאמזמן •שלישישני'בקולבמקהלה,
 .•ומדיה
מספרים.הםהשנה,להמלאווששתשעים

 •מדיה.הר,
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 37 ~מעמ'סוף
המחלקהראשביןהדוקיםקשריםנוצרו-

בכלפעילבאופןשהשתתפהלאנגלית,
האנגליתלימודיעלהמפקחלביןהפרויקט,

אתלהמפנההמפקחכולו.הערביבמגזר
לאנגליתהמחלקהבניהולמקומו
המגזרשלהוראהלעובדי·הספרבבית

ויוצא·דופןנעלהלמעשהבתגובההערבי.
מוריםשנילאנגליתהחוגראשמזמינהזה,

וללמדלבואהערביהמגזרמן ,ד"רבדרגת
במכללתלאנגליתבחוגאנגלית,

ל.·ברבית

המכללותכנסנערך , 1993במאי-
מרציםהשתתפושבולשלום,לחינוך

יברסיטאות.האובומןשונותממכללות
בנושאוהרצאותגמרתהדכללהכנס

 ,הפולקלורהאמנות,בנושאהשלום,
השחקןוהתיאטרון.המוסיקההספרות,

ההצגה:עםהופיעבכרימוחמד ,הפלסטיני
הסורי.הסופרמינא,הנאמאת"העוגן",

בשיתוףאנגלית,ללימודיספרנכתב-
ופרופסורהחוגראשהמפקח,ביןפעולה

הדעותעללהתגברכדימגרמניה,
נכתבלאשמעולםהעובדהועלהקדומות,

בישראל.ערביידיעלבאנגליתספר
נוצריםערביםיהודים,סטודנטיםבעזרת

לתתהמאפשרהחומרנאסףומוסלמים,
 •בישראלקהילהולכלמגזרלכלביטוי

הםהחומרבהכנתהמשתתפיםהסטודנטים

וחשו ,הגדולבפרויקטחלקשלקחואלה
לעזור.ובנכונותבתוכםשהתחוללבשינוי
בשטחי ,הערביבמגזריופץהספר

ערב.ובמדינותהאוטונומיה

מלחמתבתקופתהאינתיפדה,בזמן-
סטודנטיתבידימחזהנכתב ,המפרץ

על·ידישעובדתל·אביב,מאוניברסיטת
לימודיבמסגרתוערבים,יהודיםסטודנטים
אל"סולםהמחזהבטכניון.התיאטרון
 ,עובד·מעבידיחסיבמערכתעוסקסאלאם",

בחורלביןיהודיהבחורהביןאהבהויחסי
הועלתהההצגההשטחים.מןערבי

חיפה. ,הטכניוןבתיאטרון

שנחתםהשלוםעקרונותהסכםלאור-
ביןבוושינגטון, , 1993בספטמבר-13ב

"עונתהמחזההועלהוהפלסטיניםישראל
סאלאח,א·טייבמאתהצפון"אלהנדידה
השחקןבהשתתפות ,יהסורגהסופר

השחקן •ובבימויי ,בכרימוחמד ,הפלסטיני
 ,עכופסטיבלבמסגרתלשבח,בציוןזכה

השלום.לנושאשנהבאותהשיוחד

ערבי",יהודי"ךך·קיוםההצגההעלאת-
קטעיםבשילוב ,בבימויי ,בכרימוחמדעם

סאלחא·טייבהערבים:הסופריםמאת
חביביואמילהסורימינאהנא ,הסודני

לצרפת,מוזמנתההצגה .·פלסטיניהישראלי
פאריז, , 1994באוקטוברליל"ל"פסטיבל

 , 1995דצמברבריסל, , 1994

הפרויקט,אתהקיצורבתכליתנסכם,אם
שליצירהמעיןזוחיתהכילומראולינוכל

פיטרשלבמובןלאמעבדתי","תיאטרון
במובןולאגרוטובסקישלבמובןלאברוק,
שלבמובןאלאבארבה,יוג'ניושל

כרטיסיםבמכירתיוצאשאיננו ,תיאטרון

פנים,כלפיבנויכזהתיאטרוןהרחב.לקהל
התפתחותותהליכישלשיפוראלמכוון

ביןשנוצרוהמיוחדיםהקשריםשלו·עצמו.
 ,היום·יומי ,המציאותיוהתוצרהמשתתפים

תיאטרוןלקבוצותסמןלהוותאולייוכלו
בעולם,אחרותבמדינותהזה,הסוגמן

זוהיאלים.ובעימותבמאבקהנמצאות
תהליךלצורךעצמה,אתהבוחנתמעבדה

 •השתנות.
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