
 כיצד תיאר ב*1 שיר כתב אל־קאסם סמיח הערבי־ישראלי רו־1המש
, גו״ס שבעלה יהודיה אצל ■!□־הכיפורים מילחמת במהלך הסתתר

 שבו ביותר. מעולה רומן בך על בתב מיכאל סמי הסופר למילחמה.
ישראליים לערבים יהודים בץ היחסים ריקמת את מפתח הוא

סינוות׳ נמשל החיים
 נפחו יהודים ״במה א♦

 השירים מן נשמתם
?״ שלד

 שזזוא ביותר, הנודעים משיריו באחד
 המשורר מתאר אוטוביוגרפי, רקע בעל

 מלחמת פרוץ עם כיצד אל־קאסם, סמיח
 בדירתו מחסה מוצא הוא יום־הכיפורים,

 ייעצר פן מחשש בחיפה, יהודי ידיד של
 ב־ שנעצר כפי במעצר־אדמיניסטרטיבי,

עו ימי־הקרבות את ששת־הימים. מילחמת
המש ידידו, אשת עם יחד המשורר בר

 הסתם ומן בקרבות, המילחמה במהלך תתף
 או סיני, במדבריות הערבים באחיו יורה

 אל־קאסם סמיח מתאר בשיר ברמת־הגולן.
 לבין לידידו הדאגה בין נקרע הוא כיצד

במילחמה. השתתפותו צידקת
ברא מעיראק ארצה שעלה מיכאל, סמי

 קליטתו שלבי את ותיאר ׳50,־ד שנו^ שית
 משך והיד, יותר ושווים שווים ברומן בארץ
 קודם הקומוניסטית, במיפלגה פעיל שנים

 נטל מיכאל בישראל. ואחר־כך בעיראק
 התבנית את אל־קאסם סמיח של משירו
 בסיס- מהבולטים שהוא *, חסות לסיפרו

 בשל רומן הינו חסות כה. עד רות־העברית
 בעיות עם בהצלחה המתמודד ורחב־יריעה,

 החברה־הישראלית, של חברתיות .פוליטיות
הצ אחר ישראלי סופר אם שספק באופן

 בכלים מתמודד מיכאל סמי כה. עד ליח
 ׳שבמרכזם נוקבות, ׳שאלות עם סיפרותיים

 ך,זאת. בארץ עמים •שני קיום של ד,׳שאלד,
 יהודים מיכאל, סמי שיל הפועלות נפשותיו
 שהמחבר תוך לעומק, מתוארים וערבים,

 האמיתיות מיכלול את מיהם לדלות מצליח
 של הסבוך המירכב שמעלה הפסיכולוגיות

ב מתבטא שהדבר כפי השאלה־הלאומית,
העמים. שני בני של תחושות

 שאינה למתת בסיפור, המרכזית ׳הדמות
 דמותו ׳היא הספר, פרקי במרבית פועלת

שעו מעיראק יהודי קומוניסט מרדוך, של
 שום על ביבית־כלא רבות שנים משך ני׳

 משם גורש ולבסוף הקומוניסטית, אמונתו
ה של המצויה לדמות בניגוד ׳לישראל.

ועצ עיקבי טיפוס ׳הוא מרדוך, קומוניסט,
בהס גם בוחל שאינו במחשבותיו, מאי

הסו המערכת ועל חייו על צינית תכלות
 לשולה, בארץ נישא מרדוך אותו. בבת

 ואמה ישראליים, קומוניסטים בין שגדלה
ל להתייחס במקום חברת־מיפלגה. היא
 מהחומר שולה נרתעת אידיאולוגי, רקע

ו גדלה, בקרבו ״מתקן־חעולם״ האנושי
 לא רובן :כך המפלגה חברות את מתארת

 היתה לא מהן לאחת ואף ילדים, להן היו
 כשר תיעכו האלו השדופות הזקנות בת.

המנ את אפלטוניות אהבות ואהבו גברי
 דווקא...״ האירגון של הערבים היגים
 בה שהטיחה שולה שיל האם היא כזאת
 אבל המין, את קטל שלכם ״הדור :פעם

המאוסה...״ החטטנות בכם נשארה
שו מרדוך מרתקת. הספר של פתיחתו

 ״עם הוצאת ״חסות״, מיכאל: סמי י
עמודים. 372 לעס, הספרית עובד״,
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ח י מ ם ס ס א ק ־ ־ ל א
 ממנה יזכרו מה ישראל, תתחפל ״אם :אל

 להשיב ממהר והוא הבאים?״ הדורות
 צחיח באיזור פנטסטית ״חקלאות :לעצמו

 לי אין אלה בשתי הערכים. ודפיקת
 כישלון של בתחושה יחדור הוא חלק...״

 מבלי הגיע אליה מדינה זיו וחברתי. אישי
 את נשא חייו, את חי הוא פה לרצות,

 זמרדוך שולד, של ילדם לאשה. שולה
 ילד יפות. עיניים בעל אוטיסטי ילד הוא

 מרדוף. של לכישלונו וסמל אות שהוא
היו ואף־על־פי השונים, תיסכיליו למרות

 כאשר הקומוניסטית, המיפלגה חבר תו
 לובש הוא יום־הכיפורים, מלחמת פורצת

 מגיע בטרם עוד לחזית ויוצא מדתי, את
לביתו. צו־הקריאה

ב והמרכזית הערבית, ׳הנפש־יד,פועלת
 הוא גם פתחי, המשורר של זו היא ספר,
 וברלין ״מוסקבה : ׳ומקובל במיפלגיה, הבר
 בלוג־ של יצועיחן לרגליו, שטוחות חיו

 שיריו ברטט, אספוהו תל־אביביות דיות
 טרם יממה דמשק...״ ועד מקאהיר הידהדו

 פתחי יוצא ,יום־ז־,כיפורים מלחמת פרוץ
 את לבחון מתעתד הוא במהלכו למסע,
 הגדה תושבי ׳הפלסטינים, לבין בינו הקשר

 בג׳נין עובר הוא סיורו במהלך ׳המערבית.
 ״מחבר :שמכנהו מי ויש ,ובמחנד,־פליטים

 ומפורסם גדול בל־בך בעיתונים. שירים
 כף לו מוחאים חיהודים שאפילו הוא

כני־זנונים...״. שהם להם אומר כשהוא
 ממחיש בגדר,־המערבית פתחי של מסעו

לער התושבים שרוחשים הבוז את בפניו
 בו המציאותי, בסיפור וכמו ישראל. ביי

 סמיח את דרויש מחמוד המשורר נוטש
 נזכר מיכאל סמי של פתחי הרי אל־קאסם,

 לשוב שבמקום פכרי, המשורר בידידו
להצ דרכו את מוצא ׳לישראל, ממוסקבה

״מעל :וביירות דמשק דרך ׳לאש״ף, טרף

י מ ל ס א כ י מ
 ידיד־ לו משגר הסיפרותי, הירחון דפי

 בעורמה הגולש ׳בוגד :ברכתו את הנפש
מח הקולע משורר חאוייב... של חיקו אל

 זונח עמו... לרוצחי נזרים התפלים רוזיו
 כטרקליניהם שבי שנפלה אינטלקטואלית

הרעל...״. רוקחי של
 הגדה,־ד,מערבית, את לימודו במסע וכך
 ולאחיו לו הבוז את פתחי המשורר לומד

עליהם משתינים ״היהודים :בישראל
 בתינו אד פולשים והם כסף •טל מטר

של הנערות את וקונים תפוחים בכיסים
 מכנה ,במחנה־ד,פליטים בשהותו נו..״.׳
״בוגד״. בכיבוי פתחי את הפלסטינאים אחד

 בידי היה לא אמנם !אשמות תטיח ״אל
 העניין למען לחמתי אכל מעולם, נשק

 של המצודה כתיד רבות שנים הפלסטינאי
 ושי־ כבתי־קפה התבטלת כשאתה האוייב,

בקלפים. חקת
עשיית?״ ״מה

שירים.״ ״חיברתי
השי מן נשמתם את נפחו יהודים ״כמה

פתחי. נשאל ?...״ שלך רים
 פורצת בימחנד,״׳הפליטים שהותו במהלך
 המשורר ופתחי ,יום־יד,כיפורים מילחמת

 שם לו למצוא על־מנת לחיפה ממהר
 מיפגש של החווייה מן חצוי ׳כולו מחסה.

 מדמם חלק בו רואים שאינם בני־עמו, עט
ובשרם.

 שהגיזעמת ידעוגי ״לא ב♦
 לגו צומחת החדשה

הרגליים״ בין
 וברמת־ תעלת־סיואץ גדות שעל שעד,
מתרגם בערבים, יהודיים לוחמים הגולן

ה שני ביין הקונפליקט את מיכאל סמי
ש ויהודיות ערבים של לעולמם עמים

 בוחר שהוא תוך נישויאי־תערובת, נישאו
 ומנהל עליהם, !המלחמה של השפעתה את

העמים. שגי של :נוקב חשבון־נפש
 יצא מרדוף שבעלה שוליה, ישל ׳לדירתה

ילי היא ופואד• שושנה מגיעים להילחם,
 ש־ יסוד־המעלה, הוותיקה המושבה דת

 נישואיה יבשל אותה נידתה מישפחיתד,
 של עסקן־בכיר לשעבר — הוא לפואד.

 שביל־ את שאיבד הקומוניסטית, המפלגה
 הירישמי הקו על״ידי ונודה הפוליטי הזהב

 וליקק הקפה מן גמע ״פואד מיפלגתו. של
 אנחנו ׳הפעם רצון. בשביעות שפתיו את

 הראשו־ היריה את ירינו אנחנו התחלנו.
 האש.׳ תוך אד קפצנו אנחנו שולח. נח.
 במרירות. שושנה שאלה ?׳ אנחנו זח ׳מי

 ולא שנח חמישים לי נשואה תהיי ׳את
 מקווה אני שולה, אנחנו. זה מי תתפסי

 מכירה שאני ׳בפי בעורף׳. נמצא שמרדוף
 המלחמה, מן רחוק יישב לא הוא אותו,

בו׳...״ תלוי הדבר אם
 קולה בוקע ומתוכו הטלפון, מטרטר ואז

 שבדירתה לה מתברר כאשד עמליה. של
 אומרת ופואד, שושנה מצויים שולה של

 את שולחת שאת לך די ״׳לא עימלייה:
 ׳עמליח, המלוכלכת...׳ למילחמה מולד

 מילחמה,׳ לשום מרדוף את שלחתי לא אני
 את מארחת עוד ׳...ואת שולה. התלהטה

מדב את ׳איד האלה?׳ הטיפוסים שני
 בו כי דעתו על העלה שלא פואד, רת?׳

 ׳טרקי : ואמר זרועו את שוב הניף מדובר,
שלה...״ בפרצוף הטלפון את

 היא שעמלייה מתברר העריב במהלך
 גם המפלגה. ממנהיגי אמיל, של אשתו

 מגיעים ואמיל עמליד, מעורב. זוג הם
 :פתחי המשורר עם יחד שוליה של לביתה
 ראשו על כאן. להסתתר כא פתחי־ ״החסר

מל פרצה רבותי, מנהלי. מעצר צו תלוי
 שעשו כפי אותו לעצור עומדים הם חמה.

 התייעצויות ולאתר הקודמת״ כמלחמה
השכ מפי שאלות של שבמקרה מחליטים

 משפחה כ״קרוב פתחי ייוצג היהודים נים
 ־הספיקו שלא חדש עולה מהדוד, של

לגייסו.״
וגב יהודיות נשים של המעורב בהרכב

 את המנהיג אמיל מעודד ערביים, רים
 זד, משיריו, אחד לקרוא המשורר פתחי
 ואומר במשורר, פואד מתגרד, ואז קורא,

 וחקיין קטן ננס אתה משורר ״סתור :לו
 מהפכן... בתור * חיכמת נאזים של עלוב
 האס — אותד למיין מתקשה אני עדיין
 ממתי ניבער? בפרי סתם או מתחזה אתה

 לפני העבר? חורכות על מתרפק מהפכן
 אוט- זאת עיטר מוחמד הנביא של הופעתו

 דמעות שפד הוא ממד. טוב קיים אל הא
 הנד דמעותיו אכל שוממות, חורבות על

 איפה כמרגליות. נאות יפות, היו זוייפות
 ואתה בלבבות? לנטוע שעליף התקווה

 מיפי מתפעלים שבמוסקבה סכור ודאי
לנגח מבקשים אלא הם אין שלד. השירה

קומו תורכי משורר חיכמת, נאזיס *
 במוסקבה. בגלות רבות שינים שחי ניסט,
 של בתרגומו בעברית אור ראו שיריו

כרמי. ט.


