
 נח אנגלהרד                                                                                                           9.02 פסטיבל מנופים

[1] 

ח, מובט מנווטים את דרכו, יעדו ותשמות הרחוב שוטט בעירו, הליכתו אומרת יציבות.אדם המצחוק פראי: 

לקפוץ עליו לא מתכוון  אף אדם רך בידיים, רגליו לא יכשלו בצעדן.אין לו צוו משולבות מאחורי גבו. ידי

 דרךן שעליו למצוא , היה מביבשערכלומר אילו היה מבחין בו,  אךלהכנס. מ לא חוסם אותו אף שערולהפילו, ו

, מכנסיולא היה תוקע אצבע משולשת בכיס  ,ה שאנו מספרים לו על השערבשע ,. אילו היה בעל שכלמילוט

 צופים מהצד, ולא אדריכלהק ר אנו אבלומנסה לסתור לנו בצחוק פראי.  בק,כמו מתא נדרך היהאדרבא, 

  ר: מצא לך אדם אחר לסתור לו!עיה

 [2] 

 כשכונה הציבורית תודעהב ת'ורי(-)אל תור-אבושרטוט ה"קו העירוני", התעצבה לאחר מספר עובדות: 

ועד מלחמת ששת הימים, או משנת  תוקף מדיני ממלחמת העצמאותעל היה ב הקו העירוני ערבית.-ודיתהי

 שיצא"יום מושלם לדגי בננה", ועד קובץ הפרסם את  ר'סלינג דייווידהשנה שבה , כלומר מ1491עד ו 1441

ך כ"קו התפר", בין כתייחס ל. כיום נהוג לה(אחר בהיר אחד ועד יום בהיראו מיום ) של הביטלס פפר נט'סרגה

לשכונת וילות  , וכיום נחשבהחלק היהודילאורך השנים, התפתח ית. לירושלים המערבשלים המזרחית ירו

 . הערבי נשאר כפי שהיה ולקחקרתית, בעוד שיו

[3 ] 

"סיפורי אך  .בחלק המזרחי של העיר חליט להתמקדזו השנה השישית שבה פסטיבל מנופים מ: חריקות השער

במה הוא שונה? ובכן, הפעם  לו. דמיםמהקו, שונה החוברת שיצאה לכבוד האירועכפי שמעידה עשהאל", 

מה, אך . ממערב העיר, אל הצד המזרחילהתקרב, כלומר הקהל  יוכל הקהלש, כך בתיםהות בתוך ו העבודהוצב

המשוטטים מטרה אסתטית? פוליטית? דתית? ? באמת, המטרה של פסטיבל מנופים, לאמנות עכשווית

 בכניסהעוד עובדות: . נחת-טו באינמל בנסיון חסר סיכוי ער הנסגר,, אלה ששמעו את חריקות השבאירוע

אירוע סגור. ליד הבתים מכרו ילדים דוברי  נעצרו מספר ילדים דוברי ערבית. נאמר להם שיש ברחוב לרחוב

 תירס חם.  ערבית

[4]   

ים כאלה, לשמוע על מושג ה"חוק" של קפקא, אך יש לי נסיון רב במצב אני יודע שבאתכן , , גיברתלא קפקא:

לספוג  את רוצהלל קוסם. ה לשמוע סיפור, ואני בכשימי לב, את רוצ לישון טוב בלילה. לךעדיף לי,  האמיני

, מספקתתחושת ההתעלות תהיה  .קצת תרבות, אבל לי יש מספר מטבעות שאני יכול להפוך לפרח, עדיף כך

, והשערמתקדמת, לאן עוד תפנה?  זה האנושת למעןלא כך?  זה יצאת מהבית, ביליהיה קולח, הרי בש הדיון

 קוסם!ה, אני רק שביל זה תפני אל אדריכל העירב ?השני עשהאל אל צידו רחובבין צד אחד של  את שואלת,

 


