
די1יה ■יד :שבט שד הזיכרונות
 מאי, ראשית של אלה שבועיים במשך שהטרדנו כפרים

מנינן. או מגזר בצאתנו הליליות, בפעולות

השיחים בין ■דו
* שו ם ך  נהג של שירתו צלילי סרט. באותו נפג

 ליד ולילד, בעמק לילה הכדורים. ושריקת האוטובוס 1 1
וחוסיין. שבט רמלה.

הכרתי. שכט של סיפורו את
 כשהפליטה סוניה, מעיני הפתאומי, השחור, המבט את

 היה אם כשנשאלה אקדח, מלוע כדור כמו ה״לא!״, את
השלי העלייה אנשי של ה״לאד להשתמט. צריך בנה

 בביצות קודחות בידיים שנאחזו מרוסיה, שברחו שית,
שעומ במקום בנהלל, ביצה, שם היתד, (באמת נהלל. של
האיקליפטוסים.) כיום דים

 הכרתי. לא חוסיין אשת של סיפורה את
 כתת■ תמיד, ידעתיו אולי משקר? אני ואולי

? עליו לחשוב רציתי ולא הכרתי,
 — !״״לא — אחת מילה לאקונית. היא שבט אשת

שלם. עולם בתוכה המקפלת
רכות. דממות של עולם

 כבירה. עוצמה בעל כושר־ביטוי מדברת. חוסיין אשת
תנ״ך. כימעט טהורה. ספרות

 מו■ כל על ההוא, והלילה — פסוקים כמה
 הפחד. הילדים. השיחים. לתחייה. קם ראותיו,
 לחמו שלא עובדי־אדמה, של המטורפת הבהלה

רכים. דורות מזה
 האינסטינקטיבי: הצו באים. הם הנוראה: הקריאה

 המון הכדורים. קולות הורגים. שבו מהמקום לברוח
 מה, הגב. על לשאתם שאי־אפשר המבוהלים הזאטוטים

 לעשות מה העולמים, ריבון הבעל? היכן לקחת? מה
הכושלים? בזקנים

 הלילה, בוויאט־נאם כפר — ניצחי כמעט אנושי, סיפור
 שלו־ במילהמת גרמני כפר הדורות, בכל יהודית עיירה

 ישראלי כפר הצלבנים, בבוא רמלה לייד כפר שים־השנה,
פרד,־היסטורי. שבט של מעדות הרומאי, הלגיון בבוא

 אשה של בסיפורה מיוחד משהו היה אולם
שמע שככר לי נדמה היה השיחים. הילדים. זו.
 שיזהר עד להיזכר. יכולתי לא אד זה, סיפור תי

 -אל רצתי הגר. פרשת את הזכיר פמילנסקי
התנ״ך.
 לאברהם, ילדה אשר המצרית, הגר בן את שרה ״ותרא

 בנה, ואת הזאת האמה גרש לאברהם: ותאמר מצחק.
 וישלחה יצחק.״ עם בני עם הזאת, האמה בן יירש לא כי

 החמת, מן המים וייכלו באר־שבע. במידבר ותתע ותלך
 לה ותשב ותלך השיחים. אחד תחת הילד את ותשלך
 במות אראה אל :אמרה כי קשת, כמטחווי הרחק מנגד,
ותבך.״ קולה את ותשא מנגד ותשב הילד.

סי השיחים. אחד תחת הילד את ותשלך
 שנה. 25 מלפני סיפור שנה. 3500 מלפני פור

 שיח. אותו ואמרתי: כימעט סיפור. אותו
נער. אותו

נחו של צנזווה
-  לנו הנחית הוא ברוטאלית. עוצמה בעל היה סרט י
הכעייה את חשף הוא המצח. על מהלומה ה

של הזיכרונות ודשא בגטו
 את הלאומית, הווייתנו של כיותר היסודית

 סרט הקולקטיבי. מצפוננו של שאלת-היסוד
גדול.

 גיסתה, — שמן־זיית־זך של אמבט אותו — הטלוויזיה
 סלל. של בדייסה השאלה את להטביע הצליחה, וכימעט

 לעזור — העתיקה הייוונית הטרגדיה כמו היה, יכול הסרט
 בנפש ולהתמודד שטיפת־נשמה, קאתארזיס, לעבור לנו

זו. בארץ כאומה חיינו גורל עם טהורה
 מענה. כלא השאלות כל נשארו זאת תחת

 הצנזורה כלתי־נשאלות. נשארו הן מזה: גרוע
 מסך־ הקימה — הפחד של זו — כיותר הגרועה

 תת־ההכרה, מנככי שהועלה השאלות, כין כרזל
סיפוקן. על להכיאן הדחף וכין

 לשקד המנחה הוכרח לכן ערבים, הוזמנו לא לכן
 למישדר. מסביב העלובים התרגילים כל לכן המסד. מעל

טבעי. היה והפחד גבר. הפחד
 לבבות באלפי בוודאי, שניקרה, הראשונה השאלה

 נניח לכפרם? ובני־ביתו חוסיין יוחזרו לא מדוע היתד,:
 עצמו הכפר אבל אחדים. עליה יושבים חולקה. שהאדמה

 מדינת של הקדוש הדחפור שראינו. כפי נטוש, נשאר
 מעל אותו גילח — המלאכים כל של יורשם — ישראל

האדמה. פני
 יתייחס לא לעולם ביתו. שזה יודע חוסיין

 כניו. ולא הוא לא ביתו. כאל אחר מקום לכל
 ץ כיתם את שם ולהקים לחזור יורשו לא מדוע
ואנ כמדינת-ישראל. חוסיין עובד ממילא הרי
לח מה שאין טוענים השלמה ארץ־ישראל שי

 או 36* כין ערכי מיעוט של קיומו מפני שוש
:ישראל כמדינת 45*

 מתנגדים שבט, של ׳ושירתו חוסיין, של דבריו בעוד
 לצוות. זו שאלד, והצגתי השפופרת את הרמתי באוזני,

באיבו. נחנק הבירור לשידור. הובאה לא היא
 מילים שתי הכותל על ראו הטלוויזיה אנשי
 כמו איקרית. כירעם, :אש •טל כאותיות
 אוזנינו, את אטמו הם נרעדו. המנוח, כלשאצר

 הכוקעת הזעקה זו — הזעקה את נשמע לבל
מתוכנו.

רגשו זועקת תהום
דיבר כאשר חוסיין, של מעיניו אלינו ניבט ה **

אלינו?
 יותר עמוק, יותר משהו שינאה. לא לא, ? שינאה

עקשני.
אי-השלמה.

 קוראת שאינה מעשים, מולידה שאינה אי־השלמה
 שאינו מפני זה, בייחס לזלזל קל מיתרסים. על לעליות

 בו. לזלזל מאד מסוכן אבל מוחשי. דבר בשום מתבטא
 כוח למות, לבעייה נותן שאינו כוח משלו, כוח בו יש

 לבן מאב לעבור דורות, במשך מעמד להחזיק המסוגל
ולנין. ולנכד

ספ למשהו מתייחסת אינה זו אי-השלמה
 ומיליון — חוסיין לעוול. מתייחסת היא ציפי.

 מה עם משלימים אינם — האחרים החוסיינים
 חד-פעמי, נורא, מיפלצתי, כעוול להם שנראה
להם. שנעשה

הרבה על לוותר מוכן הוא כאילו בסרט נראה היה

מקלקיליה בורח עובי ילד וס״ן:
 רק מסויים. פוליטי סיתרון על מתעקש שאינו דברים,
 תחושת־ :עקשנות של כהר נתגלה הוא אחת בנקודה
 שנתגלה מה :לקרחון דומה זד. שהר הרגשה ויש העוול.

 בתהומות שבסיסו כולו, ההר מן קטן חלק רק הוא לעין
׳והלאומי. האישי הלא־מודע

 אל אדיב שהוא חוסיין, של המוזרה התופעה -מכאן
 שינאה סגלה אינו פעולה, עיסו משתף הישראלי, המראיין

 שילטון תחת גם כצור איתן נשאר אך מגרשיו, אל
עוול. לנו עשו היהודים הכובש:

 ארצנו את שלקחו הנה, שכאו היהודים
כנו. והרגו אותנו שגירשו אדמתנו. ואת

שבט. אברהם היהודי. היהודים.
 הצרובים זיכרונות עוול. של זיכרונות יש לשבט גם
 כל את המעצבים דורות, של הסבל בחומצת לבו בלוח

 בני־אירופה, בידי נעשה זה עוול אבל עולמו. השקפת
ערבים. בידי לא

 אלא השינאה, ממעיינות נובע אינו לערבים יחסו
 שנראו כמו כיום, גם עדיין, לו נראים הערבים המבוכה.

לא־מובנים. משונים, כייצורים ,1934ב־ לילה באותו לנו
מתנפ הם מדוע מאיתנו? רוצים הם מה

 קיומנו עם משלימים אינם מדוע עלינו? לים
להם: להרע כאנו לא הרי ?כאן

שבט. של נכדו אומר האדמה,׳׳ את ״קנינו
 והאו׳׳ם ליהודים, ׳שייכת היתה האדמה של 47־ ״רק

 היה יכול והוא חוסיין. אומר !״הארץ רוב את להם נתן
 בעלי- סידי ברובם, נקנו, אלד, 47,־ גם :ידע אילו להוסיף,
ועליהם. מהם שחיו הפלאחים מידי ולא אחוזות,

 הנכד. אומר שאומרים,״ כמו הביצות, את ״ייבשנו
 כבר מצלצל זה כי כלשהי, במבוכה שאומרים,״ (״כמו

עליה.) לחזור נעים שלא נבובה, כמליצה
בפשטות. חוסיין, משיב !״אותנו ״גירשתם

שבט, סוניד, אומרת !״לנו שעשו העוול חן ״ברחנו
הרוסי. הגבול בת

חוסיין. אומר לכם,״ שעשו בעוול אשטיס אנחנו ״לא
לגשר. ׳הזועקת .היא האמיתית. התהום זוהי

צוק מול צוק
 האחת זה. ברגע עיני, לנגד עומדות תמונות תי *6*

ערבי. מנהיג של האחת לא־ציוני, יהודי של \1/
 משל: נתן המארכסיסטי, ההיסטוריון דויטשר, אייזק

 על נופל אתה ש־,חלק. אותך וזורק לדירתך נכנס בריון
 הוא בו. ומחבל למטה, לתומו לו שעמד אדם של ראשו
!מרצות. מכות לו ומשיב מתגונן אתה בזעם. אותך מכד,

 נמלטנו עוול. לנו גרמו הנאצים לאמור:
 חף אחר, לעם הכלה גרמנו וכאן לארץ, משם

 שני הטראגי. לסיכסוך הרקע זהו מפשע.
צודקים. הצדדים

 ריאד י זה שהיה דומני לבנון, ממשלת מראשי אחד
 וגירש שלנו לבית פרץ שודד אחר: משל נתן אל־ציולח,

 נכיר לא לעולם אבל אותו. לסלק הכוח לנו אין אותנו.
הבית! של החוקי כבעל בו

פשטניים פחות הם אבל פשטניים. הם המשלים שני
)35 בעמוד (המשך


