
 שר השירים ★ בורן ניקזדס של מדומה״ ה״מציאות
ת הדממה מזרערב״ הדממה״ ״יחח-י ★ בד1צק1ס ההתקדמו ★ 

★ עשירים למשוררונים פועלים ספריית ★ גלאי יגאל של המפתיעה

תרגום
בתנופה עיתונאי

 מילחמת־אזרזזיס מתנהלת שנים שמונה ;
 בני־אדם נקטלים שנים שמונה בלבנון.

 מול חיים בני־אדם שנים שמונה בחוצותיה.
המוות.1

 העוסקות היחידות הספרותיות היצירות אחת
 בורן ניקולם של סיפרו היא במילחמת״לבנץ

 בתרגום באחרונה שראה־אור * מדומה מציאות
 מדומה מציאות של העברית למהדורה לעברית.

 סולקו• ביים שאותה קולנועית, גירסה קדמה
 ההונאה, במעגל הכותרת תחת שלנדורן!

בארץ. הקולנוע מסכי על שהוקרנה גירסה
 עיתונאי של סיפורו הוא מדומה מציאות

 לביירות, הנשלח לאשן, ג׳ורג׳ בשם גרמני
 מילחמת־האזרחים. קרבות על לדווח במטרה
 ריגשית, למעורב מהרה עד עצמו מוצא לאשן
לבנונית. אלמנה עם אהבה לפרשיית ונקלע

 ניכור. על רומן הוא בורן של סיפרו
 האנושי למצב כרקע משמשת מילחמת־לבגון

 בימינו. המערבית חברת״השפע בן של והקיומי
 גרטי, אשתו עם ומנוונים שבעים חיים החי לאשן,
 לאיזור ובואו אירופה נטישת על מה במידת שמח
 אותו הלוקח במטוס הוא כאשר סכנה, של

הופמן. הצלם עם ביחד לביירות
 הראשונים מהעמודים ביותר המפתיע הפרט

 שהמחבר התגלית, הוא מדומה מציאות של
 יותר יודע — לאשן גיבורו באמצעות — הגרמני

 גאוני מאשר לבנון של קונפליקט־העדות על
 לאדמות צה״ל את שהצעידו והמימשל, המטכ״ל

לבנון.
 של החמישית בקומה בחדרו, מתמקם לאשן

 ביכולתו כאשר בביירות, מבתי־המלון אחד
 המזויינים מהמאבקים חלק אחרי מחלונו לעקוב

 מצטיירת ביירות לבנון. בירת ברחובות
בבית הראשונה בארוחה כעיר־ללא־רחמים. טובחים .בקאוזטינה הופמן: הצלם אומר המלון ן

 עברית: מדומה; מציאות - בורן מקולס •
 עמי 216 שוקן; תוצאת קדימה; אברהם
קשה). (בריבה

בבלבים־המוסלמים.״ הכלבים־הנוצרים עתה
 הבארים: אחד אל והצלם הכתב מגיעים מהמלון

 באה־ בלוכדית פניהם את קידמה ,.בפרוזדור
 ותיקים...״ כמכרים כימים

 השגרירות למתורגמנית נמשך לאשך ג׳ורג׳
 שהיא נאסר, אריאנה בביירות הגרמנית
 של השונים למהלכים מאשר יותר אלמנה,

 היופי: כליל אינה אריאנה הסובבת. המילחמה
 צלקת, חצתה פניה של השמאלית המחצית -את

 עד והגיעה הלחי על־פני העין מזווית שנימתחה
 כיצד התיאור נמשע ברקע הנחיריים....״ אחד
 בלבנון. הנוצרים לבירת ג׳וניה כפר־הדייגים הפך

 הולחמו שעליהם טאנקים לאשן פוגש בדרכים
 שמעון (דני) גייסות על סיפורים צלבים,
 עד אבו־ארז, של הכוח עם ברית־זמנית שכרתו
 התרשם הוא אבו־ארז של הבא(.במטהו לטבח
האם־אס...־) את מחקים שהם

 של זיכרונותיו נודדים התופת של בהפסקות
 עד שב והוא לילדים, לאשתו, לגרמניה, לאשן
 מציאות ביירות. של התופת להבות אל מהרה

 על מזעזעת מסה ספק רומן, ספק היא מדומה
 בחוסר־התוחלת העוסקת מסה האדם. של מצבו

 וכללי ההסתברות חוקי (.על־פי חיים של
 יהיו אחדים לפגזים כי הוא בלתי־נמנע המישחק
 מעורר שבו העיתונאי קטלניות...״) תוצאות
 חוויות על ירשום? מה יכתוב, .מה כמו: דילמות

 מיקצב על אי־פגיעות, הרגשת על הפחד, על —
 לא אלה על — קולות־נפץ רווי חלל כתוך דם

 וכיוון אישית, בהן התנסה הרי לכתוב, יכול
 בתוכו...״ כלואות להישאר נועדו — שכך

 לאשן של האנושית הרגישות נאבקת במקביל
 -תהא שלו: המקצועית־עיתונאית בציניות
 תמיד היה הוא תהא, אשר מעבודתו סלידתו
 כאלה ומאמרים מאוד...״ חם מאמר לספק מסוגל

אותו. המעסיק השבועון למערכת מספק הוא
 רותיק, את לאשן פוגש הבארים באחד

 הנאצית בצעירותו מוגדר. לא מזן סרסור־מילחמה
 איש מעין והוא קונדור, הלגיון את לקבל זכה

 את מכיר .אני הנוצריים: החילות של יחסי־ציבור
 לך: לומר יכול אני אחד ודבר כולן. את הדרכים,
 ככלל מי כישרוניים, אנשים הם הנוצרים

 כולם הם המוסלמים וכאן, לכישרון, מתנגד
 הם צבאית, הכשרה להם אין חובבנים,

 מוסיף הוא הלבנונית הנצרות ועל פכפכניס...״
 אליליות, ספוגת היא שלהם .הנצרות ואומר:
גולגלות את לפצפץ בדי נוקשה הצלב

 את גם כך אגב ולטאטא הפלכתינאים
המוסלמים...״

 מילחמת־ של והקשיחות הנוקשות מול
 זרועותיה בין נוחם כאמור, לאשן, מוצא האזרחים

 לאשן את הסובבים והאימה שהסכנה אריאנה, של
 כמוצא לעברה, וחושיו גופו את דורכים כמו

 שממנו הרחוק מהעולם שלו הניכור מול האחרון,
 — התורן הטבח בין לשוב. עשוי הוא ואליו יצא,

 השבוע של הטבח את בלבנון זוכר מי שהרי
 את לאשן מחדד הבא, והטבח — שעבר

 מתמקד זה בספר התיעוד משיאי אחד ריגשותיו.
ר של מבניו אחד עם לאשן של במיפגש  פיי
כמו: דברים בבשורתו שמביא ג׳מאיל,

בביירות עיתונאי
רחמים ללא עיר

 של קיומם זכות את שוללים .הפלסטינים
 זכות את איבדו ובכך בישראל, הישראלים

 אב,־־המין. את נחתוך לערפאת אצלנו... קיומם
תכתוב...״ אל זאת לא.

 לעברה לאשן את דוחפים תת״הכרתיים לחצים
 מפותח, לא ילד של אהבה מעין זו אריאנה. של

 המעלות ובמחשבות שבהצצה, בריגוש המלווה
 הזמן מימד לאשן. של בנפשו התפוררות של אד

תישעה הכל .בסד בביירות: קיים שאינו כמעט

 מתוך רכים...״ כחודשים לו נראו הם אך ימים,
 מתפוצצת למיניהם והביעותים הסיוטים כל

 תינוק, לאמץ החפצה אריאנה, של נישמתה
 לאשן עם ביחד לקחת נוסעת היא שאותו

 הילדה על האחות מספרת בהגיעם מבעבדה.
 חמישה בת אמרה, ילדה, .זו לאימוץ: העומדת
 נמצאה שבועות שישה לפני בקירוב, חודשים
 ספק כל בלי לידיעתכם: אשראפיה. כרובע
 שם.־ אותה נטשו אלא מאשרפיה, איננה הילדה

 חל התינוקת את אריאנה מקבלת שבו מהרגע
 בחיזוריו מתמיד הוא מלאשן. התרחקותה תהליך

 הופך הוא שבהדרגה בעוד אחריה, הבלתי־נילאים
 לאור הדעת, על שמתקבל מה — לפרו־פלסטיני

 עוקב שהוא אחרי הלבנונית, תמונת־המצב 1
 מחוות־ מיספרים, בסיטונות, .מוות אחריה:
 ובלבד ,הגרמנית לשפה מתורגמות אימים,

 מוטב שתתגבש; להכרה, לה, להניח שלא
 הכל את המגלגל המהיר, הדיווח כסיגנון לכתוב

הקורא...״ אל חיש־קל |
 .מה ללאשן: מסביב מצטופפות הדילמות

 את שאל הוא — אריאנה אל כל־כך אותו קשר
 הסיכוי לא אם — פני־תם העמדת תוך עצמו
 כאותה שהיה כמות לצידה, להישאר שיוכל
 ומהיסטוריה קדומות מהנחות מנותק שעה

ת משוחרר קתמה,  שבו בכבדות, העמום מעו
 חתצים המצפון נקיפות וכל הידע כל הותית

 סימני בתוך המוח...״ בפיתולי כמו ועקבות,
 התפטרות במיכתבי מוחו לכוד שלו השאלה
 התופת כאשר שלו, השבועון ולמו״ל לאשתו

 חוויותיו לעולם כזרז משמשת הלבנונית
 כותב אשתו אל במיכתב הקיומיות. ושאלותיו

 לסחוב נוסיף אם ילדינו, על יהיה .ומה לאשן:
 לא אם מחלה, בתור המזוייף כל את ולהנציח
 שכה ומכאיבה, ברורה הכרעה לעיניהם נמחיש

 סיום ולקראת חייהם...״ ימי בכל להיזכר יוכלו
 יוצא־דופן, פיתרון לאשתו מציע הוא מיכתבו

 עמי וגמור .מגוי שביניהם: הניכור מחיקת לשם
 בנפרד. נחייה הבה אכל אותך, לנטוש שלא
 מאשר שיח־ושיג יותר לנו יהיה שאז יתכן

כיום...״
 ומגיע התופת מתוך לאשן נחלץ כאשר ,

 בתוך להתחיל.לחיות שעליו חש הוא להמבורג,
 הוא השבועון במערכת ובחדרו הנכון״. הזמן :

שלו. ההתפטרות מיכתב את מתקתק
 המצב על מעולה ספר הוא מדומה מציאות

של ספר זה ישראלי. למצב שהפך הלבנוני

ויידכילאני מוחנו!־ וסמי שרנסקי אנטולי אגדת הישראלית החזזיה
שירנסקי, אנטול לך שלום
 לצאת מאבקך אחרי שנים כמה ככד עוקב *י

 לי ברורים לא לישראל. ולהגיע מברית־המועצות
 ברית־המועצות שילטונות של מניעים אותם כל

ומחבריך. ממך זאת המונעים
 היחיד כלוא־הרוח שאינך לי, ברוד וממול,

 חוזר להגיע חותר אתה שאליה בארץ גם בעולם.
כליאת־הרוח. סיפור עצמו על

 בבית־המישפס־הצבאי התנהל באחרונה
 זייד־ מוחמד מאמי נגד מישפט בשכם

 מגר ,1950 יליד הוא כילאני בילאני.
 מחבר במתימטיקד* הירדנית האוניברסיטה

 שם האחרונות בשנים לו שעשו מובילות, שירים
הערבי. הספרות בעולם טוב

 אור, אורי אלוף עלץ הטיל למעצרו קודם
 (מהסוג מיוחד פיקוח צו המרכז, פיקוד מפקד

 צו גידל), אידה למאבק חברתך על שהוטל
שלו. התנועה חופש את שהגביל

 ההאשמות אחת כילאני. נעצר השנה בראשית
 משה רב׳סוץ של בסישדדו אי־התייצטת נגדה

 הצבאי, במימשל ערבים לענייני היועץ אלעד,
 בשב״ט עלץ הממונה אל בפנייתו שהתפרסם

 מכיד התחת■(אתה את .לקרוע רשת בבקשת
 השב*כ מקציני המקביל, הרוסי הביטה את

מג׳נץ. אחד ״דיןעוררל הרואי)
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 כילאני; מואשם בהם האחרים סעיפי-ההאשמה
 חיבר, שאותם שרה סיפרי שגי נמצאו ברשתו

ובמאבק בניצחון בחופש, העוסקים שירים ובהם

כלוא פלסטיני משורר
שירה מבקר ממנה אלוף־פיקוד

 ניתח בית־המישפט״הצבאי לפני זר. בשילטון
 כילאני של שירץ את אלעד משה רב־סרן אותו

 שמפיקים מהניתוחים פחות לא מבריק (ניתוח
הסובייטים שידות־הביסחון של מומחי־השירה

 יודע שאני מאחר — שירנסקי אנטול
 מאפשרים אינם הסובייטים הכלא ששילטונות

 להביא שמח אני יהודית, ספרות לקרוא לך
 שעלידט כילזמי, של משיריו אהד זה במיבתבי

 שם בג׳ניו. בבית־המישפט־הצבאי לדין עומד הוא
 אל־קאסם, א־דין לעז חדשה הבטחה השיר

תזכנו: הה
 אלפי של זעמם / שבפיך הנעימה רר.ותעו
 / המאית הנדיבות נוטרי של זעמם / ה׳ישדימ,

 / האוהל, כמוט הנטוע הערבי הכבוד ושומרי
 ׳האדמה / הגאיות ככל שקראי מי של זעמם
 / כבוד. בזזנו לא אדמה נכז אם אלוהים. אדמת
ד בארץ / שנים אלפי חיי בזזנו לא תהילה מ  מ

 ומזמן המולד סן / א־דין, עז ייאוש אל / סיך, ועד
 ידענום עלי ומימי / לך ולא / ממך לא / ההיגרה

 אך / אמוויים. בסותרים הממולחים היו / —
 ובמגל באת החזיק / באדרתך הנאחז זה / ראה
 קח־זט / מילין באלפי המשרש זה / שניט אלפי

ל לך ניתן / א־דין, ץ,הו,עזא־ד עז / מ  דיגלנו, ו
 כי ועל / הסיגיץ בגב נעצו / מידיהם, נוציאו /

 התמהים חוד על / הקרב לשחד אנו' מצפים
/ אמן. ואמרנו: / בגב הפיגיון נעצו / בידיהם

 אך / אמן אמרנה / עלינו סיכמו ובאומרם:
 א־דין./לך עז ״/העדועסה / הסכין. בגב נעצו

 יחץ ספוג / השפוך, דמנו פפוג הדגל נמנצר
 נמסד לך / פיזרה. ולפאתי / השחר לקרזצג

ל מ ת / בפריחתו טבק שתיל ו  בעת חיטה עז
 א־דיך. עז אחריך / מעתה ואנחנו / *־יד- תתן

אבי־יפלוס ב־צ עיברי: (נוסח
 לך מאחל אני היקר, שיתסקי לסיכום.

 תחליט ואס הסובייטי. ממלא נעים שיוזרור
 בארץ שגם שתדע רוצה הייתי לישראל, להגר
 שתמה מחשבות. ועל מילים על כולאים הזאת
 הייתי זכויות• מדכאים הזאת בארץ שגם בכך

 מקום בכל מלל. מן חצאים שאץ שתדע, מצד,
 מעיד חופשיות, וממחשבות משירים פוחדים שבו

 שנעשים המעשים של מר־צדק ידיעה על הדבר
הארץ, באותה

 של משירו דבר מקבל איני שידנסקי, אנטול
 לו ואוי שידו, את לפרסם זכותו אכל כילאני.
 משה חדסדן את הממנה אור, אות הפיקוד לאלוף
 שאלופי־הפיקוד ארץ כ״מנקז־־שירה׳'. אלעד,

 ראוייהלך, אינה השירה״ את,,מבקרי סמים שלה
 ארץ תמצא י!ש שבבוא לך, מאהל אני אנטול,

 לדיבת צנזורים ממנים אינם אלופי־הפיקוד שבה
ספרות.

בידידות,
עומר דן


