
 שלי. הספרותית העבודה בחולשות מכיר אני בו.
החול מן להשתחרר אוכל אתאמץ שאם יודע אני

 שהם ועיקשות עצלנות מתוך אבל האלה שות
 העניין את משאיר משנה. לא אני שלי הגיבנת

שהיה.״ כפי כלל בדרך
שלו. נקודת־תורפה על לעלות מנסה אני
 בי שהשאיר משהו אומר אתה שלך בספר —
הש הספרדיה ״והנערה אומר, אתה חריף. רושם

 אינה כמוה, מאין מתוקה היא אפילו חרחורת,
ערביה." נערה

 כוונתו את לרכך מנסה הוא מחייך. חביבי
היהו לנערה אהבתו משתמעת שמרבריו ואומר

 מפניו. נעלם החיוך ובינתיים מרפה, לא אני דיה•
 ואחרי ערמומית.״ ״את אגב: כבדרך מפליט הוא
 שבהם מיקרים הרבה שישנם ומודה אומץ אוזר כן

שכתב. דברים על מתחרט הוא
הי מן זיכרונותי על מאמר באחרונה ״כתבתי

 לכינוי ההם" ״הימים זוכים (בסיפרו, ההם. מים
 אני בפוליטיקה. יופיע המאמר הערבים"). ״ימי

 .48־49ב־ שחיו טובים יהודים אנשים על בו מספר
 קומוניסטים. רק לא שמות. אפילו מזכיר אני

 של אמא של הבית למשל, שעשו. מה את מתאר
 פלשו שהישראלים בתים מאותם אחד היה אשתי

 עדיין שהערבים בתים המילחמה. אחרי אליהם
 חיילים באו כיצד מספר אני במאמר בהם. ישבו

 למסקנה בא ואני הפולשים. את וגרשו יהודים
 יותר רבים היו 48ב־ הטובים היהודים שהאנשים
 המישפט סיום עכשיו." שישנם הטובים מהיהודים

 תמצית לא אם הזה הצחוק ומהו בצחוק. מלווה
הכאב.

 היתה ״סרוה :141־138 עמודים שלישי. ציטוט
 ומטפסת בנוי מתגרה היתה אוכלה. אש של מרד

גוב מטרים כשמונה ביתה, בחצר הברוש במעלה
לכאן כרצונה אותו ומטה לאמירו עד מגיעה הו,

 פרח, עם ערבי ליטבינובסקי: פנחס
תל״אביב מוסיאון

שומ אלינו. צעקה אותי? שומעים אתם ולכאן.
 צועקת: ושוב מילים כמה ממלמלת היא ואז עים.

 אלי, תטפסו אז שמענו. לא אמרתי? מה שמעתם
 וצוחקת: יורדת והיא מעיזים. לא לשמוע. שתוכלו
 ושאלתי אלוהים עם הסתודדתי מוגי״לב, פחדנים,

 גן־העדן.״ על אותו
 לך?" אמר הוא ״ומה

 הגיהינום." ואני גן־העדן ״שאני
 רדפנו ואנחנו בריצה לה והסתלקה ״אמרה

 יא / הגיהינום והיא גן־העדן •היא ושרנו: אחריה
 לא עדיין אז אבל היום.׳ כבר תבין חמור־גרם

הבנו״.
ההיא." לשנה ״עד
א הנה ומ העץ במעלה שוב מטפסת הי

 ראשנו מאתנו. נעלמת וכמעט לאמיריו גיעה
ומח צווארינו את מותחים אנחנו סחרחר,

 אנו ואין ועולה. עולה והיא מבטינו, את דדים
 הוריה. את להבהיל שלא כדי צועקים,
 סרוהז״ עולה, את ״לאן

 המיפ־ לארמון שאגיע עד ״מעלה־מעלה,
 אחיטיה.״ את ואשחרר לצת

 - ״אחיטיוזז״
 אחרי.״ ״טפסו

לנו! ומה לה, מה
 כולנו. נמוכים אותנו זוכר אני היינו. נערים
 אבל גפרורים, ומיקצתנו עגלגלים מיקצתנו

בע ואמיריו גבוה היה והעץ נמוכים. כולנו
מנ והרוח אחר־הצהרים. שעת והשעה ננים.
 פניה, את ומקציפה המתאן־וה בכינרת שבת

ומ כסרוה, כמוהם אל־יעיל, מנתרים והגלים
שלא ואחר־כך, רגליהם, את לשחרר נסים

ובהש בדכי ראשיהם את מרכינים כסרוה,
 ומקפיאה כרעם עלינו יורדת קריאתה למה.

 שרוולים חופת חברה, רק תחתינו. אותנו
 שמן לגזע. וניגש מדושנים מותניים ומשנס
שהע הוא ליבו וטוב וטוב־לב, היה ועגלגל

 של מעמד לו והיקנה למריבות מעל מידו
לט ומנסה הגזע את מחבק הוא עתה בורר.

 סרוה של צחוקה את שומעים אנחנו פס.
 שומעים ואנחנו וצוחקים. מעלינו, מתגלגל

 הסוד את לדעת שרוצה ״מי קוראת: אותה
אלי." שיגיע עד ויטפס שיעלה אחיטיה, של

אחיטיהז של הסוד
 בחשיכה לוט הזה הסוד היה ימים באותם

 נעלמה ואחריה נעלמה, כבר אחיטיה גמורה.
 הוסיפו שיסורי־המצפון אלא מישפחתה.

הח הרישרוש משבריהם; על אותנו לטלטל
 שלפנים התנים ויללות אוזנינו את מכבר ריש
מחזותינו. עכשיו נשתלחו למפתן מעבר עלו

אחרי!״ ״טפסו
העזנו. לא

אחרי!״ ״טפסו
 על נופלת העץ. מרום נופלת סרוה והנה

 ימי מששת אותו רוחצים המפל שמימי הסלע
 העזה לבדה היא שרק הסלע על בראשית,

המת המפל מימי אל ולהתפלל עליו לעמוד
 מן המפכים האלה, הבתוליים המים נפצים,

 רוקדת והיתה העולם. בריאת מאז האדמה
 מאחורי הדק גופה את ומנחשלת הסלע על

 עלינו דומה רגע המפל. של השקופים צעיפיו
בארמון בהינומה חבשית כרקדנית ה'  לבנ

הקופ כמריה רגע בבגדאד, אל־רשיד הארון
 דימיון. כיצירת ורגע כקליאופטרה, רגע טית,

א תשיגנה. לא יד  הגדולה כציפיה היתה הי
 שגם המופלאים, לדברים בלבותינו שנטעה

יבואו. בוא יבוששו אם
שחר רקדנית שלה, הסלע על נפלה סרוה

הא וההינומה אדומה. ניגרת בהינומה חרה
 מעל ונכמרת שלה הסלע מן מחליקה דומה

 חיק אל הרוח עם ונישאת המפל, אגן
 שב והסלע באש. עטויה אש ראינו הכינרת.

 שהיה כמו מרבב, וחף בתולי חלק, להיות
 למחות הוסיף והמפל העולם. בריאת מאז
 את החליק וההלם דמעותינו. ואת דמה את

בתוליו. לימי אותו והשיב זיכרוננו
 מתושביו. ונתרוקן עבאס רחוב ושמם

 אח׳טיה שהלכה כמו הלכו, ואחיה סרוה
לפניהם.
פקק־תנועה על סיפור

 שווה במרחק ממוקמת איתיחאד אל מערכת
 מתרחש שבהם הטופוגראפיים המוקדים משני

 וצומת עבאס רחוב — חביבי אמיל של סיפורו
 משמש הראשון המוקד והנביאים. החלוץ רחובות

 פנ־ דמויות המשלב הילדות סיפור לצורך אותו
 ונע ביוגראפיים אלמנטים עם טסטיות־אלגוריות

 סיפור מאכלס השני המוקד מרוחק. ציר״זמן על
 אף ומשלב 70ה״ שנות של בחיפה המתרחש נוסף
 על סיפור ומציאותיים. דימיוניים חומרים הוא

להיווצ העלומות שהסיבות טיפוסי פקק־תנועה
 ומפליגות שונות לאינטרפרטציות זוכות רותו
 המחבר. של המכונף״ המיזרחי ״דימיונו כיד

 כמו נוספים נתונים עם ביחד הפורה, הדימיון
 אקטואלי מצע סאטירית, שנינות חוש־הומור,

הכ איכות את ביחד יוצרים ספרותית, ומורשת
חביבי. של המיוחדת תיבה

 ״נשק בסאטירה רואה שאתה פעם אמרת —
 כלי־נשק השליט. מיתוס את לשבור שמסוגל חד

 חסרונות אילו לו." יכולים אינם שהמדכאים יעיל
הזה? בז׳אנר מוצא אתה

 פ־1הא את שגמרתי אחרי חסרונות. ״מצאתי
 לכתיבה, ההכנה עבודת על שוב עברתי סימיסט
 שהתפרסמו האירועים כל את שהקיפה עבודה

 הספר, דן שבהן השנים במהלך איתיחאד באל
 את שקבע ביותר החשוב המאורע שאת וגיליתי

 האוכלוסיה של הפוליטית־חברתית ההתפתחות
 להזכיר. שכחתי אותו דווקא בישראל, הערבית
 דיברתי קאסם. בכפר הטבח פרוידיאנית. שיכחה

 לא אפילו נגעתי. לא ובטבח ההיא התקופה על
 שה־ למרות מדוע. הבנתי'בעצמי כך אחר ברמז.

 אינה שהיא דברים ישנם חד, נשק היא סאטירה
קדו כה טראגיים, כה דברים בהם. לנגוע יכולה

הסא לגבולות מחוץ נותרים שהם לאדם, שים
טירה.

 של הבורות נגד נשק רק לא היא ״הסאטירה
 שלפעמים יתרה להתעמקות דרך גם היא השליט.
המעו הסופרים עצמו. הסופר את אפילו מפחידה

 לא נרתעו. לא הזה. בז׳אנר השתמשו ביותר לים
הכ אותם. הרגו שהשליטים סופם חולשה. גילו
שלהם.״ לאוכל רעל ניסו

 האחרונים דבריו את מבטא הוא שבה' הדרך
בגרון. הרוק מעבר על מקשה

 אתה הספר של סופו לקראת זאת. ובכל —
לכ ופונה הסאטירה את זונח הגבול. את עובר
 הטרגדיה. את לתאר שתוכל מנת על לירית תיבה
 שבך. הכאב את לחשוף לעצמך מרשה גם אתה
הסא הכתיבה באמצעות להסתיר שניסית כאב

חולשה. של כביטוי יתפרש שלא כדי טירית
 את מלחשוף נרתעתי אני נכון. זה כן. ״כן.
הכאב."
 של אקט בזה רואה באמת אתה למה? —

חולשה?
הא שלי, הרצון מן להשתחרר יכול לא ״אני

 הדעת על מתקבל פיתרון מציאת על להקל מיתי,
 הישראלי־הפלסטיני. בסכסוך הצדדים שני על
 הפיתרון. על שיקשה משהו לעשות רוצה לא אני
הזאת.״ האחריות מן להשתחרר רשות לי אין

 את נכון הבנתי ואם שם. עדיין שהכאב אלא
 יישאר שהוא הרי להגיד רצה חביבי שאמיל מה
תמיד. שם

ולכתוב להמשיך
 הגן בשיפולי ומתפתל, ארוך עבאס, רחוב
 אמיל של הילדות זיכרונות את נוצר הבהאי,
 בבוסתן שלו, בחומות״האבן בתיו, בכתלי חביבי

 שמסוגל רחוב רחוקים. ימים של ניחוח המעלה
 תושביו בו. גדל שלא מי על גם קסמים להלך

 שחיפה הסוג מן וערבים יהודים של תשלובת
 ילדים בו חולפים בצהרים בו. להתגאות אוהבת
 הילדים בעיניים, להם שמצוייר מה לפי ערבים.

 מה לפי שלהם. חברים אינם השכנים היהודים
יפים. ילדים הם בעיניים, להם שמצוייר
 מישפחתו עם בחיפה להתגורר עבר חביבי

 בה נצורים זיכרונות־ילדות רק לא צעיר. בגיל
 בתי־הזיקוק לבניית שותף היה כפועל לגביו.

 עבד 40ה־ בשנות נמל־חיפה. של ושובר־הגלים
 בכתבה המנדאטורית. בתחנת־השידור כקריין

 אמר אחדות שנים לפני המשמר בעל שהתפרסמה
 אעזוב ולא ״תמותו גדול: צחוק צוחק שהוא תוך
 הזאת. הארץ ילידי הם שלי האבות חיפה. את

חיפה.״ ילידי
 הוא בהתחלה בנצרת. היום מתגורר חביבי

 אחר המיפלגה. בצרכי לעזיבה הסיבות את תולה
 את לחשוף רצה שלא שקט, וקולו מוסיף, הוא כך

 והשילטון הרשויות עם יומיומי לעימות ילדיו
ה״מתייהדת". העיר של היהודי
 השניה לאמנות, מורה הגדולה ובן. בנות שתי
 את ממשיך אינו אחד אף מהנדס. הבן רופאה,

 האשמה של לרמז מרשה חביבי אבא. של דרכו
 זמן לו היה שלא טוען לדבריו. לחדור עצמית

המו את בהם ולהחדיר לנסות לעניין. להקדיש
דרכו. את להמשיך טיבציה

כסופר? לעצמו מאחל היה מה לסיום. שאלה
 מאבק ספרות נוספים. ספרים ולכתוב להמשיך

 המשל של הערמומי חיוכו זווית על הנשענת
הערבי. העממי

 וערבים יהודים הרבה עוד שיהיו — וכאדם?
כמוהו.

 זמן כל מועלה אינו הדיג, עליו, האהוב העיסוק
 נבוך קצת נשמע הוא לו. מזכירה אני השיחה.
 סוער, הים לדוג. יצא שלא זמן הרבה כבר ועייף.

 הסירה ניווט ברישיון שמחזיק ובנו, דגים, אין
 לו עושה רכשו, הדייגים וחבריו שחביבי הקטנה
 בי מביט אינו הוא לדוג. לצאת רוצה אינו בעיות.
 נקט אם בוודאות לקבוע יכולה אינני ואני בדברו
לא. או מטאפורית בלשון

 החוצה, ביציאה מסתבכת קצת אני כך אחר
הדחוסים. החדרים דרך

 החלוץ רחובות בצומת עוברת הביתה הדרך
והנביאים.

 ישראל: פסטיבל
לוח־אירועים

בלתי־מזצדק ירי
 עיר של הראשון היום במאי, ז6ה־ שני, ביום

 ת׳אבת א־דין בעלא צה״ל חיילי ירו אל־פיטר,
 בו פגע אחד כדור שכם. ליד עזמות מהכפר ),15(

 שבעיקבות להודיע, הזדרז צה״ל דובר בצווארו.
 הקצין וחייל. קצין נשפטו הבלתי־מוצדק הירי

 על־ ימי־מחבוש 35ל־ נשפט והחייל קשות", ״ננזף
לילה. באישון בכפרו נקבר ת׳אבת תנאי.

30.5.88 חדשות,

משותת במציאות
אתמול הורשע סדיר, בשרות חייל תמיר, יעקב

בה הודאתו, סמך על בדרום, הצבאי בבית־הדין
שברצועת־עזה. סג׳עייה תושב ערבי ריגת
 16אם־ רובה הנאשם כיוון השנה בינואר 10ב־

 ההדק על לחץ ,35 בן מקומי, תושב של לביטנו
 שערכו חיפוש במהלך אירע המיקרה אותו. והרג

 אזרחית, במכונית שנסעו חיילים, וחמישה הנאשם
אבנים... לעברם שהשליכו מקומיים, אחרי

 רעדתי שלי. הגוף את עזב הכוח כל ״פתאום
 קרה,״ מה זוכר לא אני יריה. היתה ובפנים. בגוף

בבית־המישפט). הסביר(הנאשם
 שמואל רס״ן בצה״ל, פסיכיאטרית מדור ראש

יהודה סגן הסניגור, לשאלות שהשיב קרון,

מילים גלי נדלר: רוברש

 המעשה ביצועי בעת לדעתו כי הסביר גרינהויז,
מעוותת.״ במציאות הנאשם פעל

31.5.88 אחחנות, ידישת

 המתפרעת
ביותר הצעירה

 ג׳יב- ממחנה־הפליטים חודשים 9 בת תינוקת
 עינה את אתמול איבדה שברצועת־עזה, ליה

 במהלך כדור־גומי, מפגיעת כתוצאה השמאלית
 הפעוטה של אמה במחנה. אלימה הפרעת־סדר

מכדור־גומי. היא אף נפצעה
 גם נשברה בעינה לפגיעה בנוסף כי נמסר

 צבאיים מקורות התינוקת). (של הימנית זרועה
 האלימה, הפרת־הסדר פיזור במהלך כי העריכו,

בזרועה. ונפגעה אמה מידי הילדה נפלה
31.5.88 אחרונות, ■רישת

 במציאות
 מעוותת: לא
הפסקה עם

 ביתא מפרשת דאוד סלאח מונירה של מעצרה
 עד בשכם הצבאי בבית־המישפט אתמול הוארך

 בית־ נשיא על־ידי ניתנה ההחלטה ההליכים. תום
הלוי. יהושע סגן־אלוף המישפט,

 אלדובי רומם על האבן יידוי כי ציין (השופט)
 לרצח בסמוך נעשו לא החמורה החבלה וגרימת

 בין הפסקה עם אלא מוסא, מונירה), (של אחיה
מופ בעבירה ״מדובר כי הוסיף, עוד האירועים.

חמו ממדים לבש באבן השימוש בחומרתה. לגת
קשה.״ למכה והפך מאוד רים

30.5.88 חדשות,
ושקר אמת

 מן צו־גירוש עומד שנגדו עוואד, מובארק
 חוק לפי תביעת־פיצויים אתמול הגיש הארץ,
 פיצויים תובע והוא מעריב העיתון נגד הרע לשון
 אומר, הוא שהגיש בתצהיר שקל. אלף 150 בסך
 עם ענפים קשרים לי, ואין היו, ״לא כי השאר, בין

 של בגיוס עסקתי לא בארצות־הברית אש״ף,
 ולא סמים עיסקי ניהלתי לא לאש״ף, פעילים
לאש״ף." מהם ההכנסות את העברתי

 התביעה את לדחות מבקש (מעריב) העיתון
 הכתב על־ידי עוואד אודות שנכתב כל כי וגורס,

אמת. הינו מאי, חודש באמצע בכר, אילן
 31.5.88 אחרונות, ידיעות

נ.ב.
 השקר את שהפיץ הוא ממעריב בכר אילן
 בפסטיבל להשתתף זך נתן עומד פיו שעל הזדוני
 מישרד־ במימון ברוטרדאם הבינלאומי השירה

נעים, פסטיבל הישראלי• החוץ
■ נעים מ:


