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 דוח תצפית

משהו באווירת הרחוב מיד מתריע על ערב אחר מן הקודמים. אני מתקדם במעלה גרם מדרגות ארוך 

מוכר, מוצא עצמי ברחוב עם טופוגרפיה מעניינת: במערב הבתים גבוהים בחצי קומה מהרחוב -ולא

וממזרח אתה משקיף על גגות הבתים. על גגות הבתים אני מזהה חביות מים שחורות. זהו סימן 

ל מזרח העיר. אינני יודע בדיוק מדוע, אבל תמיד אני חושב על כך שזה בטח אמצעי כנגד היכר ש

 הפסקות מים. 

אני חולף על פני קהל שאיני מזהה. מדי כמה מאות מטרים ניצבים מקרנים המשדרים וידאו על חומת 

שעדיף לפענח ההגבהה מימין. חילקו לי אמנם חוברת בכניסה לרחוב, אולם איני סומך עליה וברור לי 

 את המבט כשהוא נקי, חף מכל הסתרה ומיסוכי עשן מילוליים כאלה או אחרים.

מפוענחים. אני מתקדם לקראת ציבור -צליל תופים קורא לי ודוחק לזנוח את תשדורות המקרנים לא

גדול של אנשים החוסם את הרחוב. במרכזו קבוצה של אנשים מתופפים על תופים. הם חובשים 

י מכיר את שמם. סוג כלשהו של תרבושים? מדלתות שבילי הגישה לבתים מציצות כובעים שאינ

בחורות בכיסוי ראש ערבי. )ערבי?( בקהל המתגודד סביב המתופפים מספר אנשים עם חזות 

 אשכנזית, מחזיקים פלאפונים, מתעדים את הנעשה. צופים בו מבעד למסך הקטן.

שהיום המשימה שלי קשה יותר. ההבנה עמה  אני חוצה את ההתרחשות בתחושה הולכת וגוברת

קהל, הולכת ומתבהרת -הגעתי, שפעולת הניתוח שלי מתרכזת במערכת היחסים המורכבת בין אמן

רלונטית? משום שלא ברור לי מי האמנים ואם יש כאן כאלה המזדהים -רלונטית. מדוע לא-כלא

ירור. אם אני בפעולה אמנותית, הרלונטיות של שאלת היחס הזה היא כשלעצמה דורשת ב-ככאלה. אי

 באירוע אמנותי, השקיפות הזו, ההיעלמות הזו היא כשלעצמה בעלת עניין. 

מי ערבי ומי יהודי? הבתים, של  –אט אט אני שם לב שהעיניים שלי מבצעות עכשיו סריקה מסוג אחר 

ט הזה בצורה יהודים או של ערבים? הרחוב הזה יש בו איזה קסם )שחור?(, הוא מפעיל את האוטומ

כל כך ישירה, כל כך נוכחת לעצמי. העמידה על הגבול מעוררת את כל שדי הקרע, הקאוזורה 

 העירונית הקיומית הזו היא מפעימה.

יום שקיפותם מכוננת את -משהו נשאר שקוף מספיק כדי להאטים ולהציף קדימה מנגנונים שביום

 שדה הראייה שלנו. 

עשרים מטר מתחת לרחוב בו גר חבר קרוב שלי. העיר הזו אני עולה ומגלה שהרחוב הזה נמצא 

 משוגעת.

היום אני נע קדימה בהינף. החיפוש מאתגר יותר. המשחק משוחק היטב והשחקנים מתעתעים בי. 

אני נכנס לבית בשכנות לבית חברי. חדרים קטנים עם תקרות מקומרות, אמנות יקרה על הקירות. 

ה מסלסלת בערבית. לצידה בחור מנגן בפסנתר כנף. של מי בחדר הצמוד לזה שאני נמצא בו בחור

הבית הזה? מה קורה פה? מצאי היצירות והריהוט המקיפים אותי מצליחים לבלבל אותי. הזמרת 

לפתע שרה שיר תפילה יהודי בעברית. אני מציץ בה שוב. עגיל מתכת עם חוטים צבעוניים. הבחור 

ו עם המנגינה. זה הבית שלהם? הם יהודים או על הפסנתר בחולצה פתוחה, יחף, מנענע ראש

 ערבים? מדוע השאלה הזו כל כך נוכחת לי? 

הקהל המסתופף בשני החדרים הטרוגני ואיני מצליח לקטלג אותו. גם לא את הבית ולא את הזמרת 

 והפסנתרן. אלו שכנים וחברים? דיירים? אמנים מקצועיים או חלום ליל קיץ?



זרה. ילדים עם נרגילה, בחור בחולצה צהובה )מההפקה(, שתי נשים מחנות אני יוצא והולך בזריזות ח

רכב. כמעט ספונטני. תחושת הנינוחות של האנשים המסתובבים ברחוב, כניסתם ויציאתם מבתים 

שונים, מעבירה תחושה של התרחשות אורגנית, אולי חג. זה בעצם קורה פה כל שנה. אולי כבר 

. הם מרגישים בבית בביתו אחד של השני. אין פה קהל ויוצרים, מילניה. כל האנשים כאן משפחה

 דיירים ואורחים, ערבים ויהודים. הכל כאן יחד וחופשי ובאהבה גדולה.

אני עוצר לרגע. מבין שתחושת האופוריה הזו היא אשליה מנוסחת היטב, מבוימת במקצועיות 

השקט הגדול של העיר שלנו. מעבר  ובכישרון. זוהי תחושה אטומה, בד סמיך וצפוף. מעבר לה שוכן

 לה שוכנת תהום שקיפותה של צעקת הרחוב הזה ממש. 

 


