.והתכנון העירוני והסביבתי בארץ ומנציגיה הבולטים של מורשת הבאוהאוס בישראל
 שנות קריירה פורייה היה וינרויב אחראי לבנייה ותכנון של אלפי יחידות36 לאורך
, מבני תעשייה, קיבוצים, שיכוני עובדים ובתים פרטיים בחיפה ובסביבותיה,דיור
 בין השאר לקח וינרויב חלק בתכנון הראשוני של קמפוס.בנייני ציבור ומוסדות חינוך
 מאז הפרויקטים המוקדמים.האוניברסיטה העברית בגבעת רם ושל יד ושם בירושלים
50– ועד לפרויקטים הגדולים יותר של שנות ה, בתי קובייה זעירים לפועלים,שלו
 ביקש וינרויב לשלב בין ערכי התכנון החברתי של הנס מאייר לבין אמנות הבנייה,60–וה

כרמל

 עבודותיו מתוכננות מתוך רגישות חברתית.הקפדנית של לודוויג מיס ון–דר–רוהה
 בתכנון, בנוכחות פשוטה וצנועה,עמוקה ומתאפיינות בגיאומטריה מינימליסטית
 בהשראת מורו מיס ון–דר–רוהה בחר וינרויב.פונקציונלי יעיל ובארגון חללים ענייני

Amos Gitai
עמוס גיתאי

 שבה היה לאחד מחלוצי הארכיטקטורה המודרנית, והתיישב בחיפה1934–ישראל ב

עמוס גיתאי

Munio Gitai Weinraub was born in Silesia, trained in Berlin and in
Bauhaus-Dessau, immigrated to Palestine in 1934 and settled in Haifa, where
he became one of the pionneers of modern architecture and urban and

Carmel

כרמל

– היגר לארץ, התחנך בברלין ובבאוהאוס דסאו,מוניו גיתאי וינרויב נולד בשלזיה

environmental planning. Along his 36 years of productive career, Weinraub
was responsible for the building and the design of thousands of dwelling
units, workers housing and private homes in Haifa and its vicinity, as well
as kibbutzim, industrial structures, public and educational institutions.
Among others, Weinraub took part in the planning of the Hebrew University
campus in Givat Ram and of Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem.
Since his early projects, minimalist cubical houses for workers, and up to his
more extensive projects of the 1950s and 1960s, Weinraub strove to put into
practice and combine the social ideals of Hannes Meyer and the building

לוותר על "בעיות של צורה" כדי להתמסר ל"בעיות של בנייה" ולהתמקד במעשה

tradition of Ludwig Mies van der Rohe, his teachers at the Bauhaus. His work

) (ריצ'רד אינגרסול. בטיפול בחומר ובעיבוד הפרט הארכיטקטוני,הבנייה עצמו

is meticulously detailed, well proportioned and sensibly planned. Inspired
by Mies, Gitai Weinraub followed the Bauhaus ideal of designing things

 התפוקה ואורך.עמוס גיתאי יצר בארבעים השנים האחרונות יותר משמונים סרטים

according to the way they were to be produced. His architecture contains

,הנשימה המרשימים הללו נתמכים על–ידי רבגוניות יוצאת דופן של גוף עבודתו

dignity and coherence that is a synthesis of technological refinement and

 אלא שהרבגוניות. הצגות תיאטרון וספרים, גם מיצבי וידיאו, בנוסף לסרטים,הכולל

artistic sensibility. (Richard Ingersoll)

, פעם אחר פעם, לאורך השנים שב גיתאי ובוחן:הזאת מהודקת בלכידוּת גדולה
The work of Amos Gitai spans over 41 years and more than 80 films. While

 ומוצא דרכים חדשות לרדת לחקר הטריטוריות,ודיאלוגים אינטר–טקסטואליים

this output and longevity are striking, most impressive is the diversity of his

 עמוס גיתאי נולד בחיפה לארכיטקט מוניו גיתאי וינרויב.והשאלות המטרידות אותו

body of work, including theater productions, video installations and books.

Amos Gitai

 מייצר ביניהן חפיפות חלקיות,את מרכיבי היסוד הקושרים בין עבודותיו המגוונות

. מחנכת שהנחילה לתלמידיה תפיסה חילונית של הטקסט המקראי,ואפרתיה גיתאי
 ולימים חווה באורח, נשלח לתיאטרון המלחמה ברמת הגולן, כחייל צעיר,1973–ב
 גם עובדת.בלתי אמצעי את כוחה הגובר של ההתנגדות הפלסטינית לכיבוש הישראלי
 זכה, המתגורר בחיפה ובפריז, גיתאי.היותו ארכיטקט בהכשרתו נוכחת תמיד בסרטיו
שמתמיד לפתח אמצעי מבע חדשים בלי להפנות
ַ להערכה רבה ברחבי העולם כמי

However, this diversity is balanced by an overarching coherence. Over the
years, Gitai has examined again and again the fundamental elements that
link his works; overlapping them, mirroring them, and finding different
ways – physical and imaginary – to inquire into the territories and questions
that his works address. Gitai was born in Haifa to the architect Munio
Weinraub and to Efratia Gitai, a teacher who transmitted to her students

 וזאת גם כאשר סרטיו יוצאים מדי פעם למסעות–עקיפין,עורף למציאות בת–הזמן

Carmel

) (ז'אן–מישל פרודון.במחוזות עבר מיתיים

a secular reading of Biblical texts. As a young soldier sent to the theater of
war in the Golan in 1973 and then confronted with the growing strength
of the Palestinian resistance to Israeli occupation, Gitai experienced crucial
historical moments personally. At the same time his training and first
vocation as an architect is ever-present in his films. Gitai, who resides in
Haifa and in Paris, is an internationally renowned filmmaker whose work
constantly explores new narrative and stylistic methods while keeping a

מוזיאון מוניו גיתאי וינרויב לאדריכלות

The Munio Gitai Weinraub Architecture Museum

close relationship to contemporary reality, even when the narrative of his
films take detours into the mythical past. (Jean-Michel Frodon)

עמוס גיתאי

כרמל

תוכן העניינים
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שיר ערש לאבי,
מוניו גיתאי וינרויב ()1970—1909
מוניו אבי
כמו בני דורו
התעניין ויישם בארכיטקטורה שלו
מימד של צניעות ,של איפוק
ושל התמסרות לפרויקט הקולקטיבי
וגם זו מסורת הבאוהאוס
לא רק בתים אורטוגונליים.
נאמר שהייתי ְמפתח פרויקט של סרט
שנשען על הביוגרפיה שלו
וגם על הגיאוגרפיה
וגם על הגיאומטריה הארכיטקטונית.
הייתי מנסה לשזור את התנועות
ההיסטוריות–פוליטיות שיצרו ועיצבו
את השפה המינימליסטית–עניינית;
השלכות של הרציונליזציה של העיצוב
והמהפכה הטכנולוגית
שעברה על כל עיר כמו ברלין
עד תחילת המאה העשרים
שבה אנחנו עוסקים -
מין אגלומרט פרוסי של עיירות -
ושהיתה זקוקה לסגנון מאחד
בעל רציונל תעשייתי;
וגם את תחילתה של המחשבה על
דיור להמונים
בתוך תרבות ההמונים
ה–Mass Culture
של בנימין ,אדורנו ,מרקוזה,
בעיר אחרת ,פרנקפורט,
אבל באותה תקופה.
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יצירה של תיאוריה
והאיקונוגרפיה הארכיטקטונית שלה.
בשפת הארכיטקטורה זה נקרא
הילברסיימר והנס מאייר.
זה האחרון ,יחד עם ולטר גרופיוס,
שלח את מוניו בן השמונה עשרה
שהגיע מהעיירה השלזית–פולנית–גרמנית
ביילסקו–ביאלו או ביליץ  -כמו במקומותינו ,תלוי מי סופר את
הטריטוריה לצד הפולני או הגרמני או האוסטרו–הונגרי -
ואז הנס מאייר קיבל לשיחה את מוניו הצעיר
והמליץ לו לפני קבלתו לבאוהאוס בדסאו
ללמוד נגרות ניאו–קלאסית ב–Tischlerschule
כלומר ,בית ספר מהאידיאולוגיה העיצובית ההפוכה,
אבל מתוך הכרה שאלה ,השמרנים ,ידעו איך להשתמש בעץ.
ואחרי אותה שנה של התמחות בסלסולים ניאו–קלאסיים
קיבלו אותו לבאוהאוס ,ושם לפי מיטב הדיאלקטיקה
יישמו את הידע הטכנולוגי תוך שינוי הצורה.
העיצוב.
והסרט ישאל על כן שאלות של מאקרו:
איך התגלגל מוניו הצעיר
מביליץ דרך דסאו
למשרד של מנהלו האחרון של הבאוהאוס האגדי
מיס ון–דר–רוהה
ואיך עבד על התערוכה האחרונה לפני היטלר
ב–1931
ואיך גורשו יהודים וסוציאליסטים מהבאוהאוס בתקופה
שמיס ון–דר–רוהה
חשב שיוכל לפייס את הנאצים
על–ידי פיטורם ושילוחם של חלק מהסטודנטים
הרדיקלים או היהודים או היהודים הרדיקלים
ואיך לא עלה הדבר בידו
של מיס ון–דר–רוהה
והנאצים לא קיבלו את הצעתו לתכנן את מרכז
המפלגה שלהם במינכן
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כלומר מיס ניצַל לטובת ההיסטוריה
בזכות הטעם הרע הקיטשי והמונומנטלי
של הנאצים.
לגבי מוניו
הוא נאסר והוכה ושברו לו שיניים
נאבק ושוחרר על–ידי אביה של אהובתו הלא–יהודייה
והוברח על–ידי חבריו מעֵ בר לגבול,
אל שווייץ
אל באזל
איפה שהרצל שם את הקונגרס הציוני הראשון.
אבל זה היה קודם ,ב–.1897
שם בבאזל דיבר הרצל
על הקמת יודנשטאט מדינה יהודית
מודרנית וחילונית
ופינטז על חיפה כעיר נמל גדולה
ללא רבנים וקציני צבא אבל עם תעשייה
עיר מודרנית
כזו שמוניו ינסה לעצב
ארבעים שנה אחר כך
אחרי שברח על סיפון אונייה מאירופה
בערך בתקופה שהשווייצרים התחילו להחזיר
את יהודי גרמניה לגרמניה.
הוא חשב שזה הזמן הנכון לפנות מזרחה
ולנסות משהו אחר.
לבנות תעשייה במפרץ חיפה
זה של הרצל
וגם תוכניות בינוי לקיבוצים
וחדרי ילדים לחינוך הקולקטיבי
זה שרצה ליצור אדם חדש
כמעט ריאליזם סוציאליסטי
וגם לתכנן שיכונים לאלה
שעוד מעט יימלטו מאירופה וגם מצפון–אפריקה.
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עומד מוניו עם מגבעת לבד רכה
בחליפה פשוטה ועניבה בגוון המתאים לחליפה
בחום הארצישראלי
כמו אימיגרנט שברור שהוא בא ממקום אחר
ומרצה למי?
לפועלי בניין ,על העקרונות
של המודרניזם ,ועל הלבֵ נה כמוד ּול.
ואחר כך נוסע בעמק יזרעאל ועמק הירדן
לתכנן חדרי אוכל קולקטיביים
לקיבוצי השומר הצעיר.
הקיבוצניקים ,שבתחומים רבים היו חדשנים ונועזים
היו שמרנים מאוד בטעם הארכיטקטוני
הם לא אוהבים את הארכיטקטורה האורטוגונלית
עם הגגות השטוחים
משום–מה היא מזכירה להם כפרים ערביים
וזה הרי דבר נחות.
הם מעדיפים את הדימוי הפסטורלי
של עיירות קטנות ושטעטלים עם גגות רעפים.
איך יפעל הארכיטקט החדשן בתוך הקשר מהפכני–שמרני?
חידה.
אבל מוניו ובני דורו הצליחו חלקית
ולכן האיקונוגרפיה הארכיטקטונית של תקופה זו היא מודרנית.
זה דבר שנחרת ומעצב את הזיכרון הקולקטיבי
הפשט ּות העניינית של העיצוב ללא קישוטים
ללא המחשבה השוררת עכשיו במקומותינו
אצל אנשים נשים וטף
שבניין יהודי זקוק לכיפה על ראשו
ומי בכלל אמר שכיפה היא מוטיב יהודי?
אבל היום ,ובעיקר בירושלים,
ִמתרבוֹ ת הכיפות ,ויותר מתרתי–משמע.
בארבעים–ושמונה קמה מדינת ישראל
אירוע גדול שמעצב גבולות חדשים
גם של התודעה
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וגם הרבה פליטים פלסטינים
אבל זה עניין אחר שממשיך וראוי שימשיך
להעסיק אותנו עד היום.
המדינה החדשה מקימה משרד בינוי בראשותה של גולדה מאיר
וזו ממנה את מוניו לראש המחלקה לארכיטקטורה
של המדינה החדשה
למרות שהיא נוזפת בו על כך שאין לו כרטיס מפלגה.
כך היה נהוג
וגם במקומות רבים נהוג היום.
ומוניו ובני דורו מתווים את הקריטריונים
האורבניים והארכיטקטוניים של המדינה החדשה.
זה הזמן להמשיך ולתכנן גם את יד ושם
והאוניברסיטה העברית בגבעת רם
ולעצב אוניות של נוסעים
שישראל מקבלת כפיצוי מסוים מהגרמנים
וגם את קריית הממשלה בירושלים,
באותה שנה שבה נולדתי אני.
לא כל התוכניות יוגשמו
ורוב הבניינים של התקופה הזאת לא יישמרו
והעניין יימשך עד ,1967
שנה שבתודעה נמשכה שישה ימים בלבד
כי זה ׁ ֵשם המלחמה שמוקמה בחודש יוני
במרכזה של שנה זו.
בואו נגלגל שבע שנים לאחור,
שנה שבה פתח מוניו משרד ארכיטקטים חדש
וברוח המסורת הטובה החליט ,פעם נוספת,
לתכנן חדר אוכל לקיבוץ
כפר–מסריק.
אותו קיבוץ שבו ,עשר שנים מאוחר יותר,
כלומר ב– ,1970ב– 24בחודש ספטמבר,
ימות וייקבר.
בכפר–מסריק.
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בית הקברות ממוקם בשדה
פתוח אל האופק
מין חזרה על הדימוי הכמעט סוציאל–ריאליסטי
של החלום ההרצליאני על היהודי המעבד את אדמתו
ונקבר בה.
אז מוניו ,ב– ,1960הולך לכפר–מסריק,
קצת עייף וחולה מעמל השנים
ולוקח על עצמו את האתגר
לתת צורה להמצאה המקורית של הקיבוץ,
חדר האוכל.
מקורית ,מאחר שהקיבוץ רצה להחליף את הדת
בצורה אחרת של קהילה,
כך שחדר האוכל ,ולא בית הכנסת ,ניצב שם
כדי לייצר שגרה של יומיום,
כי אחרי הכל אנשים צריכים לאכול כמה פעמים ביום,
וזה מקום המפגש של ועדות הקיבוץ ,שמנהלות
את כל ענייני הקולקטיב,
וזה המקום לחגיגות ,לארוחות החג ,למופעי תיאטרון ולהקרנות סרטים,
וגם המקום לתלות בו את תיבות הדואר של כל חבר וחברה.
באופיו הרב–תכליתי המובהק
חדר האוכל הוא אתגר גדול לארכיטקט.
מוניו בוחר בשפת ארכיטקטורה מודרנית ,לא סנטימנטלית.
החלל יחולק על–ידי שלוש חצרות פנימיות
ואולמו המרכזי יפנה אל נוף הקיבוץ.
איכשהו ,בפשטות שלו ,במינימליזם חמור הסבר שלו,
יהיה חדר האוכל הזה אחד השיאים של עבודתו.

כאן נותרו למוניו רק שלוש שנים לחיות.
התגלה אצלו סרטן דם בצורה נדירה של לוקמיה
לעברת את שמו לגיתאי
ֵ
הוא מחליט
משורש גת ובמשקל בנאי
כלומר הפועל שייקח ענבים לגת ויעשה מהם יין
או הפועל שייקח זיתים לגת לשמן זית זך
מובן שזה תהליך שיש בו לחיצה
על הזית או על העינב
כדי שאלה יהפכו לנוזל זך ומיוחד.
אבל בשנה זו משתנות גם פני הארכיטקטורה הישראלית.
בעקבות האימפריה החדשה שזה עתה נכבשה
הארכיטקטים הישראלים מאמצים
סגנון שהבריטים קוראים לו
וזה השם המקצועי
ארכיטקטורה ברוטלית
ואז מוקמות המצודות בגדה המערבית
ארכיטקטורה ברוטלית מבטון חשוף ומזוין.
הבון–טון של תקופה זו הוא גם של
זלזול בארכיטקטורה הפריכה ,המינימליסטית יותר
ששררה עד אז.
מלאך המוות משחרר את מוניו מייסוריו
וגם מן הצורך לשתף פעולה ,כן ,לשתף פעולה
עם הארכיטקטורה הדורסנית החדשה.
על החתום בנו הצעיר ,עמוס

בניית חדר האוכל תחל ב–1963
ותימשך כמעט ארבע שנים.
הבניין יושלם ב–,1967
שנה שבתודעה נמשכה שישה ימים בלבד
כי זה ׁ ֵשם המלחמה
שמוקמה בחודש יוני
במרכזה של שנה זו.
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But in this year the face of Israeli architecture changes as well
Following the new empire that was just conquered
The Israeli architects adopt
A style that the British call,
And this is really the technical term,
Brutal architecture
And then citadels are erected in the West Bank
Brutal architecture of bare armed concrete
The bon-ton of this period is also that of contempt for the
Fragile minimalist architecture
Of the previous generation.
The Angel of Death releases Munio from his sufferings
And also from the need to collaborate, yes to collaborate
With a new aggressive architecture.
Signed: his young son, Amos
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Would not be conserved
This activity would continue until nineteen sixty seven
A year that lasted in our consciousness only six days
Because this is the name of the war that was placed in June
At the center of the year.

It is the place for celebrations, the holiday feasts, the theater
performances and the cinema screenings
It is also the place to put the mailboxes of each member
So by its multifunctional character par excellence
This building presents a challenge to the architect.

So let’s rewind and go seven years earlier
In this year Munio has created anew his office
And in the good old tradition he decides once more
To design a dining room for a kibbutz
Kfar Masaryk.
The same kibbutz where ten years later
Meaning 1970
In the 24th of the month of September
He will die and be buried
In Kfar Masaryk.

Munio chooses a modern architectural language, not a
sentimental one
The space will be divided by three patios
And its main hall will face the kibbutz landscape.
In some way by its simplicity, minimalism and rigueur
This will be one of the highlights of his work.

The cemetery is placed in the fields
Open to the horizon
Somehow again a repeat of an almost social realist image
Of the Herzl dream of a Jew cultivating his land
And dying there.
So, Munio, in 1960, goes to Kfar Masaryk,
Somehow tired and sick of the years past
And he takes upon himself the challenge
To give form and shape to this original invention of the kibbutz
The dining room.
Original, since the kibbutz wanted to replace religion by another
form of community
So the dining room, not the synagogue, is there to install
a daily routine,
After all people have to eat several times a day,
It is the meeting place for the committees of the kibbutz
who will run all the affairs of the collective
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The construction of the building will start in 1963 for almost
four years.
The building will be completed by 1967,
A year that we think lasted only six days
Because this is the name of the war that erupted in June
in the center of that year.
Now Munio is left with only three years to live.
He was diagnosed with a rare blood cancer, a form of leukemia.
Now, he decides to Hebraize his name to Gitai
From the noun gat, press
And the conjugation of banai, builder
Meaning the worker who will take grapes to the wine press
And make them into wine
Or the worker who will take olives to the olive press
To produce pure olive oil.
It is of course a process in which there is squeezing
Of the olive or the grape
So they will become pure,
Unique and distilled liquid.
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And also designing kibbutzim
And children’s rooms for collective education
For those who wanted to create a new human being
Almost social realism
And also to design mass public housing for those
Who would soon escape Europe as well as North Africa.
Munio is standing with a hat
With a simple suit and tie in a color that fits the color
Of the suit
In the heat of Eretz-Israel
Like an immigrant.
It is obvious that he comes from somewhere else, and
He gives a lecture
To whom?
To construction workers, telling them of the principles
Of modernism and about the brick as a basic module.
Then he travels in the Jezreel Valley, and the Jordan Valley
To design collective dining rooms for Hashomer Hatzair
Kibbutzim.
The kibbutzniks who in many domains were innovative
And courageous
Were very conservative in their architectural taste.
They don’t like the orthogonal architecture
With the flat roofs
Somehow it reminds them of Arab villages
And this is obviously something much more inferior.
They prefer the pastoral image
Of little townlets and shtetls with tiled red roofs.
How will the audacious architect act in such a revolutionary
Conservative context? An enigma.
But Munio and his friends succeeded partially
And that’s why the architectural iconography of this period
Is modern.
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They engraved and shaped in the collective memory
The matter-of-fact simplicity of a design, without ornaments
Unlike the one which is current now in our places
Shared by men, women and children alike
That a Jewish building needs a kippa on its head
Who says a kippa or a dome is a Jewish motive?
But today, and certainly in Jerusalem,
There are more and more domes and kippas in more
Than in one sense.
In forty eight the State of Israel was created
A big event that shapes new frontiers
And also of our consciousness.
As well, there are many Palestinian refugees
But this is another matter which continues
And should continue to occupy us today.
The new state creates a Ministry of Housing headed
By Golda Meir
Who nominates Munio as the head of the
Architectural Department of the new state
Although she reprimands him for not being
A Party member.
That was the practice
And in many places this is still the practice today.
But Munio and his generation succeeded to outline
The urban and architectural criteria of the new state.
This is also the time to design Yad Vashem
And the Hebrew University in Givat Ram in Jerusalem
And design the passenger ships
That Israel gets as a partial compensation from Germany
And the government quarters in Jerusalem,
In the same year that I was born.
Not all the plans would be realized
And most of the buildings of this period
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The creation of a theory
And its architectural iconography.
In architectural language it is called Hilberseimer and
Hannes Meyer.
The latter, together with Walter Gropius
Sent Munio, who was eighteen years old
Who had just arrived from the Silesian-Polish-German town
Of Bielsko-Biała or Bilitz –
As in our places it depends on who counts the territory
The Polish, the Germans or the Austro-Hungarians –
And then Hannes Meyer received the young Munio
And recommended that before being admitted to the Bauhaus
In Dessau he should learn carpentry in the neoclassical style
At the Tischlerschule
Meaning the opposed design ideology
But in recognition that these “reactionary conservatives”
Know how to use the wood.

By dismissing and expelling some of the students
The radicals, or the Jews, or the Jewish radicals
And how did it happen that he did not succeed
I mean Mies van der Rohe
And that the Nazis did not accept his proposition to design
their Party’s
Central Office in Munich.
So Mies was saved for History’s sake
By the Nazis’ bad, Kitsch, and monumental taste.

And after a year of professionalizing himself in
Neoclassical ornaments
Munio was admitted to the Bauhaus
And there, according to the best of dialectics, they implemented
His technological knowhow of the wood
While challenging the design.

But that was earlier, in eighteen ninety seven.
There, in Basel, Herzl spoke
About the creation of a Judenstaat, a Jewish state,
Modern and secular
And fantasized about Haifa as a big port city
Without rabbis and military officers
But with industry.
A modern city
Like the one that Munio would try to design
Forty years later
After he had escaped from Europe on the deck of a boat
Roughly at the period when the Swiss started to return
the German Jews to Germany.

The film will ask therefore questions of macro:
How did the young Munio move
From Bilitz through Dessau to the atelier of the last legendary
Director of the Bauhaus
Mies van der Rohe
And how did he work on the last exhibit before Hitler in
Nineteen thirty one.
And how Jews and socialists were chased away from the Bauhaus
At a period
In which Mies van der Rohe
Thought that he could appease the Nazis
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As for Munio
He was arrested and beaten and his teeth were broken
And was released by the father of his non-Jewish lover,
Smuggled by his friends across the border,
To Switzerland
To Basel
Where Herzl had held his First Zionist Congress.

He thought this was the right time to go East
And try something different.
Building industry in the Haifa bay
That of Herzl
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Lullaby to My Father,
Munio Gitai Weinraub (1909-1970)

Munio my father
Like people of his generation
Applied in his architecture
A dimension of modesty, of restraint
Of submission to the collective project
And this is also part of the tradition of the Bauhaus
Not only the orthogonal buildings.
Let’s say that I would develop a project for a film
That draws on his biography
And also on the geography
And the architectural geometry.
I would try to interweave the movements,
The historical and political ones,
Which created and shaped
The minimalist language, the factual one;
These are the consequences of the rationalization of design
And the technological revolution
That Berlin, like every big city, went through
In the previous century –
The period we are dealing with –
Berlin, a kind of a Prussian agglomerate of townlets
Which needed the unifying style
Of an industrial rationale;
As well as the beginning of the thought of
Habitation for the masses
In the context of mass culture
Like that of Benjamin, Adorno, Marcuse
In another city, Frankfurt, but in the same period,
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כרמל

אפשר לעשות פעולה היסטורית
לחפש את ההתפתחות של ההר
גיאולוגית ,את היציאה מתחת לפני הים
המבנה של הסלע ואולי גם
הגיר הלבן
ולנסות לחשוב גם עד איפה
מגיע הכרמל מתחת לפני הים
אפשר לחשוב על הצמחייה
הים–תיכונית עם אלת ארץ–ישראל
והחרוב והאורן והאלון
ואפשר גם לחשוב על החיות
שבהרים
והתנים והאיילות שכבר אינן
והציפורים למיניהן
ואולי אפילו איזה נמר משוטט
אבל זה כבר סיפור מתקופת המנדט הבריטי
אפשר כמובן לדבר על האדם
וגם על אדמה
דם
ואדם
ויש גם מערות בצוקים המערביים
הפונים אל הים
ששם ישבו הניאנדרתלים
וגם הם הסתכלו על השקיעות היפות
במערב ,בים
ואומרים שהניאדרתלי הקדום ביותר
הוא בעצם אשה שכנראה ברחה מהקרחונים
של אירופה
כבר אז
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וישנם כמובן הכנענים שהקימו
מקדשים לאלי הטבע
והאמינו שהאל מתגלם
גם בארץ שיש בה עץ
ולא רק באדם דם
וישנו הקונפליקט המכלה–כל
של המזרח התיכון
ההתגוששות המיוזעת והעיקשת
הזאת
זאת שבכוחה המסמא
תחסל גם את הארץ עצמה
מחוז הכיסופים
ואולי גם היופי
תמחק היסטוריה
בעבור חלקות אדמה יקרות
למרכזים מסחריים
ישנה כמובן גם דרך אחרת להסתכל
אמי אפרתיה נולדה למרגלות ההר
במושבה הגרמנית של הטמפלרים
זה היה בסוף קיץ 1909
והשלטון הטורקי–עותמאני שלט אז
במידת–מה
העותמאנים
לא ידעו כמובן שנשארו להם
מאות שנים מאחור
של שלטון כאן
אבל רק שמונה שנים
עד שאלנבי בראש צבא בריטי
יכבוש את ירושלים ויגיע עד כאן
וחיפה
תהיה הנמל הבריטי הגדול
שממנו ייצאו את הנפט העיראקי בצינורות
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לרגלי הכרמל בנמל חיפה
ושהבריטים ייבשו את הים
ויבנו מסילות ברזל
ואבא מוניו שנולד באותה שנה של אמא
אבל ביבשת אחרת
יבוא הנה ב– 1935אחרי שכבר
נאסר
בברלין
וברח דרך באזל
בדיוק אותה עיר שבה הרצל
דיבר על מדינת היהודים
ועל הר כרמל
של עיר מודרנית וחילונית
וכשאבא מוניו הגיע מתלאות אירופה
האנגלים רצו שארכיטקטים
יבנו למרגלות הר כרמל
נמל ותעשייה
יצא שמוניו היה ארכיטקט
כבר בברלין אצל מיס ון–דר–רוהה
ואז יצא שתצא לו
איזו עבודה
עיר הכרמל היא נקראה
לפני שקראו לה
חיפה האדומה
אבל זה היה עדיין בתקופת המנדט הבריטי
כשעוד היו שלושה ראשי עיר
שניהלו יחד עיר אחת משותפת
בלי צורך לחלק אותה
אנגלי ,ערבי ויהודי
ועוד יחד
לא רע
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ב– 1950נולדתי אני
זה היה אחרי המלחמה של
ארבעים–ושמונה
שיש לה שמות שונים אצל
שכנינו ובלוח השנה הישראלי
המספרים ְמספרים
אבל ִ
את סיפור התאריכים של הפגישות
הממיתות של המזרח התיכון
כל שבע—שמונה שנים פגישה
ויש גם תאריכי ביניים לרוב
אומרים שהיתה אז תקופה של צנע
וחילקו מצרכים עם סוג של בולים
והגבולות כבר היו חסומים ומסוכנים
ולא היה אפשר עוד לעשות
את מה שעשו אמא ואבא
שנסעו לירח–דבש
בבעלבק ,בלבנון
ושמרו לנו את כרטיסי הרכבת
מעיר הכרמל לביירות ,אז היה אפשר
כל זה היה לפני ארבעים–ושמונה
בחמישים עברו ההורים לגור
על הכרמל
בבית עם רעפים אדומים
שמהמרפסת היה אפשר לראות את הים
לשמוע בקיץ צרצרים
ועם הגשם הראשון לקטוף בחצר
פטריות אורניות
מתחת לעצי האורן
וגם לשתות שמן דגים לחיזוק העצמות
ויש גם קולנוע
וזה המקור שלו
כי אני בא מאנשים יהודים
שחרתו את המשפט
לא תעשה פסל וכל מסכה
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רק טקסט
רק הוא הטריטוריה של הזה ּות

בבית שברחוב דור–דור–ודורשיו 14
בירושלים המערבית גרו פעם ד"ר
מחמוד דג'אני ומשפחתו ,שבמל–
חמת  1948נאלצו לברוח לירושלים
המזרחית .בבית החד–קומתי
התיישבו ב– 1956דיירים חדשים,
משפחת טובול שעלתה מאלג'יריה,
עד שבסוף שנות ה– 70נרכש
על–ידי כלכלן ,שהחליט לשפצו
ולהרחיבו ולהוסיף לו קומות.
לשם כך הוא נזקק לאבנים מהר
חברון ולפועלי בניין ,שבאו ממחנה
פליטים בקרבת בית–לחם.

"תבורך מנשים יעל אשת חבר
הקיני ,מנשים באוהל תבורך .מים
שאל חלב נתנה ,בספר אדירים
הקריבה חמאה .ידה ליתד תשלחנה
וימינה להלמות עמלים ,והלמה
סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה
רקתו .בין רגליה כרע נפל שכב ,בין
רגליה כרע נפל ,באשר כרע שם
נפל שדוד"; שופטים ה.27—24 ,

אבל הקולנוע הוא גם מלאכה
ושכלול
תהליך של עיבוד ִ
שכבות שונות
לפעמים בתיעודי
סוג של חפירה ארכיאולוגית
שכבה אחר שכבה
עד שמוצאים עצם או פיסת בית
וגם ב י ת וגם סרט
אבל בעיר אחרת ,ירושלים
והסיפור של העולים
כמו בק ד מ ה
על האונייה מול חוף הארץ שמולם
ורכס הכרמל
מין סילואטה שמבצבצת מהים
ואלה שרצו להגיע
אבל לא הגיעו
ולא יגיעו
וגם דייגים פלסטינים
שזה דורות דגים בשפך
הקישון ,זה של דבורה הנביאה
ויעל שהשקתה חלב
ובאמצע הים כשיצאה השמש
התבוננו
ומה ראו
ראו כרמל
ומחמוד דרוויש
קרא לעיתון הספרותי כ ר מ ל
שהיה גם בסיפור של רסאן כנפני
שכתב את ה ש י ב ה ל ח י פ ה
על אותו נער ששכחו אותו
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במרוצה של ארבעים–ושמונה
והוא א ּומץ על–ידי עולה מרומניה
והפך לחייל וכבש את
רמאללה ועמד מול
משפחתו בלי שידע זאת
וכבר לא ידע מהי הזהות
זו של הדם והחלב
או זו של האימוץ
של אֵ ם חשוכת ילדים
שגידלה אותו ואהבה אותו
וזו הסכיזופרניה הגדולה
של הנפשות הפועלות
במחוזות שלנו
ואולי גם של אלה שהגיעו
ואולי אלה שרצו להגיע
וגם אלה שלא הגיעו
ולא יגיעו
כרמל

ב"מערות האדם הקדמון" שבכרמל
התגלו קברים מוקדמים מן התקופה
הפליאוליתית התיכונה :קבר של
אשה ניאנדרתלית ,וכן ריכוז קברים
של האדם המודרני (הומו–ספיינס).
זו הנקודה הדרומית ביותר בעולם
שבה נמצאו עצמות ניאנדרתלים
לצד עדויות ראשונות להימצאות
של הומו–ספיינס מחוץ לאפריקה,
וכיום מקובל לראות בה את
מקום המפגש הקדום בין ההומו–
ספיינס שהיגר מאפריקה לבין
הניאנדרתלים האירו–אסייתים.
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והסיפור של גארוד
הארכיאולוגית הבריטית
שחפרה במורדות
המערביים של הכרמל
וגילתה את הניאנדרתלים
וגם הניאנדרתליות
וקראה לאלה שמצאו אותם באירופה
פרימיטיבים
ולאלה שמצאה פה ,מפותחים
ועוררה שערורייה באנגליה שבאירופה
והיא גם אשה
והיא הראשונה שבסופו של דבר
קיבלה פרופסורה באוקספורד

וגם כשחפרה פה
בכרמל עם קבוצה
של עוזרים ערבים
חשפה תרבות
אם נדע מה זו תרבות
של לפני ארבעים אלף שנה
והיו גם צמחים
אורן ירושלמי ()Pinus halepensis
אלה ארצישראלית ()Pistacia palaestina
אלת המסטיק ()Pistacia lentiscus
אלון מצוי ()Quercus calliprinos
אחילוף זעיר ()Biaurum olivieri
אספרגוס החורש ()Asparagus aphyllus
געדה מפושקת ()Teucrium divaricatum
זלזלת הקנוקנות ()Clematis cirrhosa
לוטם מרוני ()Cistus salvifolius
לוטמית דביקה ()Fumana thymifolia
מרווה קוצנית ()Salvia spinosa
פיגם מצוי ()Ruta chalepensis
פרע קטן–עלים ()Hypericum thymifolium
צתרה ורודה ()Satureja thymbra
צתרנית משובלת ()Thymbra spicata
קטלב מצוי ()Arbutus andrachne
קידה שעירה ()Calicotome villosa
קיסוסית קוצנית ()Smilax aspera
שלהבית דביקה ()Phlomis viscosa
רתמה קוצנית ()Genista fassellata
ובין העצים יש גם
מצדה בכרמל
מין תוכנית בכרמל
להימלט מהצבא הגרמני
שאז חשבו שהוא מתקדם
במדבר המערבי
זה אומר לוב ומצרים
וכוחות אחרים
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גם של האיטלקים
בין השאר
התקדמו לעבר סוריה
וארץ–ישראל–פלשתינה
ורטנר שהיה ארכיטקט
וחבר של אבא מוניו
תכנן מלחמת גרילה בכרמל
מין מצדה
משהו הירואי
אבל אולי בלי ההתאבדות
קולנוע והקשר
היסטוריה וקולנוע
גם אם זה דרך צלולויד
אבל כרמל טוב לא פחות
מצלולויד
והוא גם פריזמה
והיסטוריה
וקולנוע
נאמר ו א ד י
וזה קורה שלוש פעמים
אז ו א ד י
ב– 1981ב– 1991וב–2001
שלוש פעמים
שלוש נקודות מבט
בוואדי ,מין חריץ על הכרמל
והשינויים בחיים של
הגיבורים באמת
מרים וסקנדר ויוסוף
ואיז'ו וסאלו ועיישה
ומרים שהאהבה שלה
היא כמו חשמל
כזה של פלוס ומינוס
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כזו שאינה ניתנת לערעור
על–ידי מוסכמות של החברה
כזו שלא רוצה שפלוס ומינוס
יתחברו אלא רק
מינוס ועוד מינוס
ופלוס ועוד פלוס
והאופטימיות הגדולה של מרים
שלא תמיד מצליחה
במחוזותינו לשרוד
ויש גם י ו ם – י ו ם
קומדיה של מצבים אבסורדיים
על הכרמל
מין פרגמנטים סיפוריים
וגם א ס ת ר
הסיפור ההוא מן המגילה
שממוקם בחורבות ואדי–סאליב
השונה מוואדי–רושמייה
וזו כבר טרילוגיה של הכרמל
ואדי ,אסתר ,יום–יום
וטרילוגיה זה טוב
בתור מספר
שלוש
כי ביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב
וישנו כמובן השילוש
אבל זה כבר בנצרת
וזה כבר מקום אחר
שם הרי היו שלושה
כך אומרים
כשאומרים השילוש
ויש המוסיפים הקדוש
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וזה גם העניין של
המנזרים על הכרמל

הקים מחדש את המנזר
אבל גם זה החזיק רק
חמישים שנה עד הכישלון
מול סלאח א–דין
ב–1237

אומרים שזה התחיל
בערך שלוש מאות שנה
אחרי המוות שלו
באזור המערה בכרמל
של אליהו
שזה גם שמו של
האבא של אפרתיה
הסבא שלי ושל גדעון
אליהו

הר כרמל
אותו גוש של סלע גיר לבן
שכנראה בקע מתחת לים
ולכן יש בו מאובנים
אבל רוצים
שנתייחס רק לסכסוך המזוין
ואם אבנים אז רק במסגרת
הסכסוך

אליהו האחר ,האוריגינלי
היתה לו מערה
ולידה מאוחר יותר בערך במאה הרביעית
הקימו כנסייה
והקימו גם מסדר של הכרמל
קראו לו מסדר האחיות
של הבתולה מרים מן הכרמל
הכנסייה הזאת
כפי שנהוג באזור שלנו
נהרסה
זה היה בערך במאה השביעית
התחילו רדיפות שנמשכו
כמעט ארבע מאות שנה
עד מסעי הצלב
רק ליאו הרביעי
שהיה אפיפיור
הגן על הנזירים.
וכל זה עד שברטולד
שנהיה לקדוש של הכרמליטים
ב–1187
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כרמל
סבא אליהו וסבתא אסתר
מביאליסטוק
לקחו כרכרה עד אודסה
כנראה
לפי המיתולוגיה
של המשפחה
הפליגו באונייה
לאלכסנדריה
ומשם על גמלים לארץ

"שמעו הדבר הזה פרות הבשן
ִ
אשר בהר שומרון ,העושקות
דלים הרוצצות אביונים האומרות
לאדוניהם הביאה ונשתה .נשבע
אדוני ה' בקודשו כי הנה ימים
באים עליכם ונישא אתכם בצינות
ואחריתכן בסירות דוגה; ופרצים
תצאנה אשה נגדה והשלכתנה
ההרמונה נאום ה'"; עמוס ד.4—1 ,

אליהו הרי נלחם גם
בנביאי הבעל
בכרמל
וסבא אליהו רצה שיקראו לי
עמוס
זה שהיה מבקר חד
ושהיו לו אי–אלו מלים
על פרות הבשן
ועל עושק אביונים
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ואפרתיה היתה קוראת
בדיקציה של עברית
ארכאית
עברית כזו של בת
אנשים מאנשי העבודה
שרצו שהבת שלהם
כמו וונדרקינד
תדבר עברית מודרנית
לא תיאולוגית

במהלך המאה ה– ,19בעקבות
היחלשות האימפריה העותמא–
נית ,כיבוש ארץ–ישראל על–ידי
איברהים פאשה ואביו מוחמד עלי
ופתיחת הארץ לפעילות המעצמות
הזרות ("הסכמי הקפיטולציה"),
נרשמה התחזקות כלכלית ניכרת
של עיר הנמל חיפה ,שאוכלוסייתה
הנוצרית גדולה יחסית ,על חשבון
עכו המוסלמית .קונסוליות זרות
עקרו מעכו לחיפה ,שאקלימה נעים
יותר ,ועם השנים הפכה העיר
למוקד מסחר של דגנים ,כותנה
וזרעי שומשום .ב– 1858החלה חיפה
הצומחת להתפשט אל מורדות
הכרמל ,ועשור לאחר מכן הקימו
בה הגרמנים הטמפלרים מושבה
("המושבה הגרמנית") ,שבדמותה
נבנו בארץ מושבות טמפלריות
נוספות .הטמפלרים תרמו רבות
להתפתחותה של חיפה ,בעיקר
בסלילת דרכים שהבטיחו את
המסחר הסדיר בין עכו לנצרת.

ואפרתיה הילדה
היתה עומדת לפני זקני העדה
ומראה להם
שגם ילדה קטנה יכולה
לומר מלים בעברית
על גדות הכרמל
בכפר–עיירה שנקרא חיפה
אבל העיר חיפה היפה
נמחקת והולכת
ולא תישאר פיסת זיכרון
טריטוריאלי
ואדי–סאליב
נהרס וגם חוף הים נמכר
לקבלנים עשירים
והעיר הערבית על היכליה
תימחק כדי שלא יישאר זכר
אבל יישאר למרות זה זיכרון
בלבד ובלב בלבד
ארכיטקטים עכשיו מייצרים
דימוים ארכיטקטוניים
לא בניינים
האם יכול להיות שהם
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מקנאים בספקטקל הקולנועי
אבל הדימויים הארכיטקטוניים
שהולכים ונבנים הם נוקשים
אם יעמדו להם בדרך
עץ או גבעה
יכסחו להם את הצורה
כדי שהשרטוט שנוצר
במשרד יבוצע ללא שינוי
זה קצת מזכיר לפעמים
מפיקי סרטים שמעוניינים
שבמאים יבצעו ללא שינויים
את התסריט
אבל בקולנוע כמו
בארכיטקטורה המקריות
והרגישות לקבל אותה
מייצרות את המיוחד
הנגיעה הלא ממושמעת
יוצרת לעתים נקודת
מיקוד וריכוז
שהייצור הסטנדרטי
לא היה מספק
וכך גם הכרמל ייטחן
לאט לאט לאבקת זיפזיף
לבניית היכלות
כמו המלונות האלה על
שפת הים והכרמל
שנכתבו בשפת הארכיטקטורה
של מוסוליני
זה מחזיר אותנו קצת
אל העיירה מילאצו בסיציליה
שבה לקחנו סירה
יחד עם בתי קרן
לסלינאס
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אבא מוניו עם מגבעת של אירופי
כזה שלא מצליח להתמזג
היה משוטט לו באתרי הבנייה
על שפת הכרמל
כאן בית חרושת ללבנים נעמן
ולזכוכית ולפלדה וולקן
אולי וולקן כמו סטרומבולי
ובית ספר ואנדרטה
וצרכנייה וקואופרטיב עירוני
הסינתיזה הזאת של
הבאוהאוס בין האסתטיקה
הידועה כמינימליסטית
ישרת זוויות
והארכיטקט כמתרגם
של רצונות חברתיים
למונחים של צורה
והרצון של הבאוהאוס להשפיע
דרך עיצוב של מוצרים תעשייתיים
ולא רק של אובייקטים אינדיווידואליים
והמשמעות של החזרתיות
של הצורות
כמעט במונחי שיעתוק
ולטר–בנימיניים
אבל אלה היו בניינים פשוטים
מכדי להשביע את רצון הנובורישים
של הכרמל
אולי לא פרות הבשן
אבל בוודאי פרות הכרמל
היום יש יותר
אבל אז
אפרתיה אז בשנות השלושים
המאוחרות מחכה לילד
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וזה יהיה גדעון
שבסופו של דבר לא נולד בחיפה
של הכרמל
כי אותה הפציץ חיל האוויר האיטלקי
ב–1940
הנשים פונו לעמק יזרעאל
וגדעון נולד תחת לחץ
בעפולה ,זו שעפו לה
אבל אפרתיה מותחת סדין
לבן על המזרן המונח
על מחצלת ברחוב הלל
במורדות הכרמל
ולידו מעמידה עם מוניו
כד חרס עם מים
וזה ברחוב הלל הלל
שאמר ,אם אין אני לי מי לי?
אם אני לעצמי מי אני?
אם לא עכשיו אימתי?
זו שאלה טובה
ואפילו יותר משאלה אחת
הבן–דוד אפרים ברוידא
ואשתו ג'נטילה חשבו אז
שזהו הזמן המתאים
בשנות הארבעים ואולי למרות זאת
והכל
לתרגם את שייקספיר לעברית
וגם את ביירון
וגם את קוואפיס מאלכסנדריה
שכמו חיפה שעל מורדות הכרמל
נושקת לים התיכון
ועדיין מכילה תרבויות ועדות
שונות שעדיין
לא לאורך זמן
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מתוך מאמרו של מאורו ג'אקטי
(" )Giachettiקונטסטנטין קוואפיס
ואלכסנדריה" ,שהופיע בגיליון
 32של Bulletin franco-hellénique de
l’association des amis de la Grèce
" :1996 ,et Chypreברובע שאטבי,

רחוב אפלטון הפריד בין שכונת
בתי הספר לעיר המתים .בין בתי
הקברות השונים חצצו חומות
לבנות ,שחילקו אותם לשני אזורים
גדולים משני עבריו של רחוב
אנוביס .אחרי שני בתי העלמין
היהודיים ששכנו זה בצד זה ,באו
בית הקברות הקופטי–אורתו–
דוקסי ובית העלמין האזרחי של
ההוגים החופשיים ,שלושה בתי
קברות אנגליים ,בית הקברות
היווני–אורתודוקסי ,ואז האר–
הסורי–קתולי
מני–אורתודוקסי,
והארמני–קתולי ,ואחרונים שני
בתי הקברות הלטיניים–קתוליים
העצומים על גדות הרחוב המוביל
לאבוקיר ,שם שכנו בתי הקברות
המוסלמיים .מצדו השני של רחוב
אפלטון נמתחה שורה של בתי ספר:
בית הספר הבריטי לבנים ,בית
הספר האיטלקי ,בית הספר הדתי
לנערות צעירות ,התיכון הצרפתי,
וקולז' סנט–מארי רב–הרושם .לא
רחוק משם עמד בית הספר היווני
אברופיו".

מצליחות להידבר אחת עם רעותה
בלי מכות
בלי אלימות
אבל זה לא יחזיק הרבה זמן
וגם חיפה של הכרמל
ואלכסנדריה ,ואוראן שבאלג'יריה
ודוברובניקּ ,וולנסיה
וביירות ולרנקה
יפנו עורף לדיאלוג העדין
השביר
בין תרבויות אחיות
וילכו לכסח אלה את אלה
מה יהיה הסוף?
אולי הפעם הראשונה בטקסט
שסימן השאלה באמת מוצדק
ואפשר גם לנסח זאת כשאלה פשוטה יותר
מה יהיה?
ואולי פשוט ,מה?
לא יודע
עדיין נשארו כמה אורנים
סביב הבית ברחוב דוד פינסקי
שהיה פעם רחוב מרגוע על הכרמל

אוסקר וויילד" ,הענק האנוכי",
ס י פ ו ר י א ג הד ה  ,תרגם מא�נ
גלית :בן–ציון בן–משה (תל–אביב:
חנות הספרים ,)1999 ,עמ' :116—113
"כל יום אחר–הצהריים ,לאחר
שחזרו מבית הספר ,נהגו הילדים
לשחק בגנו של הענק ]...[ .ציפורים
ישבו על בדי העצים ושרו שירים
נפלאים כל כך ,עד שהילדים היו
חדלים ממשחקם על מנת להאזין
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בחורשה הגדולה והיפה ליד
זו שתמיד הייתי משוכנע
שכתב אותה אוסקר וויילד
בגן הענק
שם כבר בנו בניין
גדול ומכוער
זה שבפינת היינריך היינה
שם מגדל המים של הכרמל
שפעם דמה למגדל בבל

לקולן ]...[ .אך יום אחד שב הענק.
[' ]...מה אתם עושים כאן?' הרעים
עליהם בקולו ,והילדים נסו מפניו
וברחו על נפשם' .הגן שלי הוא
הגן שלי' ,אמר הענק; 'כל אחד
יכול להבין זאת ,ואני לא ארשה
לאיש לשחק בו חוץ ממני' .אז בנה
הענק חומה גבוהה סביב הגן ותלה
עליה שלט גדול :מ ס י ג י ג ב ו ל
י ו ע מ ד ו ל ד י ן  .ואמנם ,היה זה
ענק אנוכי מאוד .לילדים המסכנים
לא היה עתה היכן לשחק ]...[ .אחר
כך בא האביב ,ובכל הארץ כולה
פרחו פרחים זעירים וציפורים
קטנטנות זימרו על בדי העצים.
רק בגנו של הענק האנוכי שרר
עדיין חורף .הציפורים לא רצו
לשיר בתוכו ,כי לא היו שם ילדים,
ועצי האפרסק סירבו לפרוח .פעם
אחת נשא פרח יפה את ראשו מעל
לדשא ,ובראותו את השלט הגדול
נמלא צער כה עמוק על הילדים,
עד שהחליק חזרה אל הקרקע והלך
לישון' ]...[ .אינני יכול להבין מדוע
כה בושש האביב להגיע' ,אמר
הענק האנוכי ]...[ .אך האביב לא
בא שוב אל הגן ,וגם לא הקיץ.
הסתיו הבשיל פירות זהב בכל
הגנים ,ורק בגן הענק לא הבשיל כל
פרי' .הוא אנוכי מדי' ,אמר הסתיו.
לכן תמיד שרר שם חורף ,ורוח
הצפון והברד ,הכפור והשלג חוללו
ברחבי הגן מסביב לעצים .בוקר
אחד שכב הענק ער במיטתו ולפתע
שמע צלילים נפלאים ]...[ .זמן רב
עבר מאז שמע ציפור מזמרת בגנו,
עד כי נדמה היה לו שזו המנגינה
היפה ביותר בעולם' ]...[ .נדמה לי
שהאביב הגיע לבסוף' ,אמר הענק;
וחיש קפץ ממיטתו והביט החוצה.
ומה היה המראה אשר נגלה
לעיניו? [ ]...מבעד לפרצה קטנה
בחומה הזדחלו הילדים פנימה
והתיישבו להם על ענפי העצים .על
כל עץ ועץ בטווח ראייתו ישב לו
ילד קטן .העצים כה שמחו לשובם
של הילדים ,עד שהתכסו בפריחה".

ולמרגלותיו עדיין ,עד היום
תחנת מכבי אש
מול המבנה המתומן הזה
היתה תחנה מטאורולוגית
שבדקה את כמויות הגשמים
כלל לא ברור איך הדתיים
הסכימו למרות הכל
ולמרות שלא הסכימו במקומות אחרים
שבחיפה של הכרמל
יתנו להיינריך היינה כיכר קטנה
מול תחנת מכבי האש
של מגדל בבל
וזה למרות שבירושלים ובתל–אביב
הדתיים הצליחו להתנגד
להקדיש למומר כמו היינה
איזשהו שלט רחוב
חיפה שעל הכרמל היתה בכלל
כישלון של הדתיים
אבל צריך להיות אופטימיים
גם זה ישתנה
והכל לטובה
הרי הכל כתוב מלמעלה
וזה הרי ברור מאליו
גם מבחינת הנומרולוגיה
קריאת הקפה של הכרמל
מראה שייהרס עד היסוד בידי
קבלנים רודפי בצע
קצת רציונליות בבקשה
גדעון אחי אהב מאוד לרכב
על אופניים
אבל בכרמל היו ועדיין
יש (עד שישטיחו אותו לגמרי)
ירידות חדות במיוחד
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וגם תלולות
ופעם גדעון אחי
איבד את המעצורים בירידה
ועשה הרבה סלטות
ואז נוצרו לו פרונקלים
על הרגלים שנשארו הרבה
זמן והיה צריך הרבה משחה
גדעון היה מוזיקלי מאוד
ויחד עם ניצול השואה והבן–דוד
דב סינַי היו שומעים הרבה
את התשיעית של בטהובן
במהירות של שבעים ושמונה
על בקליט
גם אבא קובנר בא הרבה
ורושקה ושׂ וריקה מגטו
וילנה ולודז' ּוורשה
ומשה שרת שלא אהב את
השם וינרויב וטרטר הרבה
עד שבאורח מוזר שלוש שנים
לפני פטירתו של מוניו אבי ב–1970
כלומר ב–1967
שנה שחושבים שהיו
בה רק שישה ימים
שינה מוניו לשמחת אפרתיה
את וינרויב הגלותי לגיתאי העברי
הרבה שאלו מה זה גיתאי
וזה כנראה ממשקל בנאי
בעל מלאכה המייצר נוזלים מזוקקים
נגיד יין או שמן
בגת
אולי בכרמל
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היום נושבת רוח חזקה
כזאת שמעלה גלים גבוהים
בים התיכון
שנושק לארצות שונות
ויריבות
האם השם כרמל בא מכרם אל
כמו דניאל שהאל ידון
מיכאל מי כמו האל
עמנואל עמנו אל
רפאל האל ירפא
גבריאל האל יגבר
העיר כרמל בקליפורניה
זו שסטיינבק כתב בה את ע נ ב י ז ע ם
ושקלינט איסטווד היה ראש העיר שלה
אבל כל זה כמובן מועתק
הוליווד הרבה יותר דרמטית
וגם שווה יותר
ואנחנו עדיין תקועים עם האותנטיות
יש בזה אמנם טקסטורות של אמת
אבל גם סבל רב שאנחנו גורמים
לעצמנו
ולאחרים
וגם העניין הזה ,שיש כאלה שטוענים
ברצינות
שפה זה מרכז היקום
כאילו שבכדור עגול יש מרכז
ומובן שהמחשבה הזאת ,שכאן המרכז
של הכל
גם מצדיקה את המאבק האינסופי
כמו המאבק הטיטאני בין המשמעות
של מחשבת המרכז
למחשבת האינסוף
וגם אם יש כאלה שלא מסכימים אתנו
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זה כמובן אומר שהם שונאים
ואולי זה אפילו עניין גנטי
שלא לדבר על מחשבות קדומות
וזרות
ושנאת זרים
כל זמן שאנחנו הזרים של
עצמנו
זה משהו וולקני למדי
אבל בה–בעת גם
בסך הכל מין מערכון טלוויזיוני
כזה שהופך את גיבוריו וקורבנותיו
מיום ליום
ותוך כך מצליח למכור אבקת
כביסה ואביזרים אחרים
בהפסקות הפרסומות
שרואים גם בשלטים גדולים
ומוארים גם
בכרמל
זיכרון ראשון
לילה
בכרמל
הכל חשוך
רעש עמום של מטוסים
קצת אחרי יום ההולדת
זה סוף אוקטובר
של 1956
ואני בן שש
חישוב פשוט מאוד כי
נולדתי ב–1950
וזה מה שנקרא מבצע סיני
ואני עומד עם אבא מוניו
הוא עם מגבעת
יצאנו החוצה כי החלונות אטומים
עליהם בריסטולים שחורים ונייר דבק
והשמים בהירים
ואיזו אינטימיות מוזרה
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זה יהיה שונה מאוד
שבע עשרה שנים אחר כך בכיפור
אמצע יום כיפור
בדרך כלל שקט
אבל הפעם פתאום מכוניות רועשות
ואזעקות מרעישות
ומה שבסוף ייגמר במסוק
מתרסק
וכמעט מוות

הרמב"ם ,מתוך הקדמה למ ש נ ה
ת ו ר ה  ,מ—מב" :ובזמן הזה תכפו
צרות יתרות ודחקה שעה את
הכל ,ואבדה חוכמת חכמינו ובינת
נבונינו נסתתרה; לפיכך אותן
הפירושין והתשובות וההלכות
שחיברו הגאונים ,וראו שהם דברים
מבוארים ,נתקשו בימינו ואין מבין
ענייניהם כראוי אלא מעט במספר.
ואין צריך לומר ,התלמוד עצמו -
הבבלי ,והירושלמי ,וספרא ,וספרי,
והתוספתות  -שהן צריכין דעת
רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך,
ואחר כך ייוודע מהן הדרך הנכוחה
בדברים האסורין והמותרין ושאר
דיני תורה היאך היא .ומפני זה
ניערתי חוצני ,אני משה בירב
מימון הספרדי ,ונשענתי על הצור
ברוך הוא ובינותי בכל אלה
הספרים ,וראיתי לחבר דברים
המתבררים מכל אלה החיבורין
בעניין האסור והמותר והטמא
והטהור עם שאר דיני תורה,
כולן בלשון ברורה ודרך קצרה,
עד שתהא תורה שבעל–פה כולה
סדורה בפני הכל ,בלא קושיה ולא
פירוק [ .]...כללו של דבר ,כדי שלא
יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם
בדין מדיני ישראל ,אלא יהיה
חיבור זה מקבץ לתורה שבעל–פה
כולה ,עם התקנות והמנהגות
והגזירות שנעשו מימות משה רבנו
ועד חיבור התלמוד ,וכמו שפירשו
לנו הגאונים בכל חיבוריהן שחיברו
אחר התלמוד".

אבל בכיפור מוניו כבר לא היה
בחיים
כי הוא נפטר למרגלות הכרמל
בבית החולים של הרמב"ם
אחרי שעשר שנים היה חולה מאוד
והוא נפטר בכ"ג באלול
בדיוק אותו תאריך עברי
שבו עתיד להיוולד בן ,שהוא בני
שהוא גם נכד
אבל ביבשת אחרת
כעבור חמש עשרה שנים
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And if some disagree with us
It means they hate us
Indeed
And it might be for genetic reasons
Not to mention the prejudices
Nor the hate of strangers
So long as we will remain strangers
To ourselves
All that is explosive
But at the same time
Like a television series
Where heroes change to victims
Where bad guys become good ones
And vice versa
Day after day
In real time
And all that sells detergent and home appliances
During commercial breaks
Like the big billboards
Placed on Carmel
First memory
It’s night
On Carmel
All is dark
Muffled sound of planes
We are in late October
Nineteen hundred fifty-six
And I am six
Easy to calculate
I was born in nineteen hundred fifty
And it’s what they call the Sinai War
Munio my father, is wearing a hat
And we go out
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Because the windows are sealed
With black sheets of Bristol paper
And paste
The sky is clear
A sensation of
Strange intimacy

“We know well the vicissitudes
of these troubled times. The wisest of our sages have disappeared
and it has become prudent to
conceal one’s understanding. The
commentaries the Geonim wrote
have become difficult to read and
so have the collections of laws
and answers to questions. Only
a few of us remain who still understand them although through
them each may know what is
forbidden and what is permitted,
and the other laws of the Torah.
For this reason, I, Moshe, son of
Maimon the Sephardi, undertook
with the help of God – blessed be
He – to study these works and to
assemble the clear and convincing
answers, which have been found
from the time of Moses down to
our times so that all these rules
may be accessible to us all, young
and old alike.”
Maimonides, after Introduction to
Mishneh Torah.

It will be very different
Seventeen years after
For Kippur
In the middle of Yom Kippur
A day of silence
Normally
And cars all of a sudden
Noise
The chaos of sirens
Will end with a helicopter
Crashing to the ground
A hair away
From death
But for Kippur
Munio was already no longer alive
Because he died at the foot of Carmel
In the hospital of Maimonides
After ten years of a long sickness
And he died the twenty-third day
Of the month of Ellul
Exactly the same date
In the Hebrew calendar
As that of the birth of Ben
My son
Ben
His grandson
On another continent
Fifteen years later
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He replaced Weinraub
Which sounded
Diasporaesque
By the Hebrew Gitai
Most probably modelled after banai
The builder
Gitai, one who produces pure liquids
Like wine or olive oil
In a gat, a press
Perhaps on
Carmel
The wind is blowing today
And waves swell
On the Mediterranean
That sea bordering different countries
Hostile ones
Someone told his dog
Are you coming or not and the dog came
Or not
Someone dreamed he was dead
Upon waking the next morning
He saw it was not true
Dead met
Emet true
Does Carmel come from Kerem el
Vineyards of God
Like Daniel
God shall judge
Michael
Who is like God
Emmanuel
God is with us
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Raphael
God shall heal
Gabriel
God shall vanquish
There is indeed a city of Carmel
In California where Steinbeck wrote
The Grapes of Wrath
And Clint Eastwood was mayor
But of course all that is copied
From the original
Almost Hollywood
Much more dramatic
But more value
And us
Still and always stuck with our authenticity
Which has something more real
It’s true
But also so much suffering
We inflict
On ourselves
And on others
Because of that
Sometimes some say
In all seriousness
That the centre of the world is here
As if a globe could have a centre
On the surface
And of course this idea
That the centre of the world is here
Encourages the combat
Infinitely
Like Titans battling between
The idea of centre
And the idea of infinity
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it seemed to him to be the most
beautiful music in the world. “I believe the Spring has come at last,”
said the Giant; and he jumped out
of bed and looked out. What did
he see? Through a little hole in the
wall the children had crept in, and
they were sitting in the branches
of the trees. In every tree that he
could see there was a little child.
And the trees were so glad to
have the children back that they
had covered themselves with
blossoms.
Oscar Wilde, after The Selfish
Giant.

“The Lord said, If as one people
speaking the same language they
have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go
down and confuse their language
so they will not understand each
other.”
Genesis, 11, New International
Version.

And facing that octagonal building
A weather station
Measured the amount of rain
One thing is not clear
Not clear at all
How did the religious ones
Come to accept in spite of everything
What they never accepted elsewhere
That in Haifa on Carmel
Heinrich Heine was given
A small square in front of the fire station
At the foot of the Tower of Babel
Whereas in Jerusalem and Tel Aviv
They did everything to prevent
A convert
Like Heine
From getting even a street sign
In any case the religious ones never
Managed to take power
In Haifa of Carmel
But let’s remain optimistic
That too will change
For the better
Because all is written above
It’s clear
Even from the viewpoint of numerology
The reading of the tea-leaves of Carmel
Reveals it will be destroyed
Down to the last stone
By the greed of developers
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Gideon my brother
Used to love riding
His bicycle
But Carmel
Had and still has
Sharp slopes
Really quite steep
Once the breaks of Gideon my brother,
Gave out on a hill
Over and over he flipped
And had sores on his feet for a long time
That took lots of ointment
To heal
Gideon and Dov Sinaï
Our cousin holocaust survivor
Had a musical ear
They used to listen to Beethoven’s Ninth
On a 78 rpm Bakelite
Abba Kovner was one of the leaders of the Vilna Ghetto Uprising
against the Germans. At the end
of the war, he helped hundreds
of Jews reach Palestine and was
imprisoned by the British. He
published numerous collections
of poetry in Hebrew.

Abba Kovner came by often
And Rushka and Surikha
Who grew up in the ghettos
In Vilna, Lodz and Warsaw
And Moshe Sharett who didn’t care much for
The name Weinraub
Insisted frequently until strangely
Three years before his death
Munio my father
In nineteen hundred seventy
So in nineteen hundred sixty-seven
A year that had but six days
For most people
Munio my father, changed his name
To the delight of Efratia my mother
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“In the Chatby neighbourhood,
Plato Street separated the school
district from the necropolis. The
various cemeteries were divided
by white walls and split into two
large zones by Anoubis Street.
After the two Israelite cemeteries located side-by-side came the
Copt Orthodox Cemetery and
the civil cemetery of Free Thinkers, three English cemeteries,
the Greek Orthodox Cemetery,
then the Armenian Orthodox,
Syrian Catholic, and Armenian
Catholic Cemeteries, and lastly
the two vast Latin cemeteries
bordering the street leading to
Abukir where the Muslim cemeteries were located. On the other
side of Plato Street was a row of
schools: the British Boys School,
the Italian School, the religious
school for young girls, the French
lycée, and the imposing Collège
Saint Marc. Not far from those
was the Greek school, Averoffio.”
Mauro Giachetti, “Constantin
Cavafis et Alexandrie,” Bulletin
franco-hellénique de l’association
des amis de la Grèce et Chypre,
n. 23, 1996.

Cousin Ephraïm Broïde and his wife Gentila
Then deem
That the time is well chosen
We are in the forties
And perhaps in spite of that
And the rest
To translate Shakespeare to Hebrew
As well as Byron
And Cavafy of Alexandria
The city stretching its arms
Towards the Mediterranean
Like Haifa on the hills of Carmel
And still welcomes cultures and tribes that are
Different
Still managing
But not for long
To dialogue with each other
Without slapping
No violence
That won’t last
And Haifa on Carmel
And Alexandria and Oran the Algerian
And Dubrovnik and Barcelona
And Beirut and Larnaka
Will turn their backs on dialogue
Delicate and fragile
Between different cultures
To better cut each other down
What will happen at the end?
That might be the first time in this text
The question mark is justified
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A simpler question can be posed
What will happen?
Or just simply
What?
Every afternoon, as they were
coming from school, the children
used to go and play in the Giant’s
garden. The birds sat on the trees
and sang so sweetly that the children used to stop their games in
order to listen to them. One day
the Giant came back. “What are
you doing here?” he cried in a
very gruff voice, and the children
ran away. “My own garden is my
own garden,” said the Giant; “and
I will allow nobody to play in it
but myself. So he built a high wall
all round it, and put up a noticeboard. TRESPASSERS WILL BE
PROSECUTED. He was a very
selfish giant. The poor children
had nowhere to play. Then Spring
came, and all over the country
there were little blossoms and
little birds. Only in the garden of
the Selfish Giant it was still winter. The birds did not care to
sing and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put
its head out from the grass, but
when it saw the notice-board it
was so sorry for the children that
it slipped back into the ground
again, and went off to sleep. “I
cannot understand why the Spring
is so late in coming,” said the Selfish Giant. But the Spring never
came, nor the Summer. The Autumn gave golden fruit to every
garden, but to the Giant’s garden
she gave none. “He is too selfish,”
she said. So it was always Winter
there, and the North Wind, and
the Hail, and the Frost, and the
Snow danced about through the
trees. One morning the Giant was
lying awake in bed when he heard
some lovely music. It was so long
since he had heard a bird sing that

I do not know
A few pines remain
Around the house on David Pinski
Once called Margoah Street
On the mountain of Carmel
Just beside it stretched a vast forest
So beautiful
That I was convinced
It was the one from Oscar Wilde’s
The Selfish Giant
There they are building
Already
A massive and ugly
Residential complex
On prime real estate
Facing Heinrich Heine Square
Where rises the water tower
Of Carmel
The one that once resembled
The Tower of Babel
And the ground floor is occupied
By a fire station
Facing
Gan Schmuel
Gan Eden
The garden of Eden of Adam and Eve
Without a doubt
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Here a brick factory, the Na’aman
And for steel, the Vulcan
There a school and a monument
And a cooperative
For the urban kibbutz

It will be Gideon
Who ended up not being born in Haifa on Carmel
Because of raids by the Italian air force
In 1940
The women are evacuated to Emeq Yizrael
And Gideon is born in a disquieted atmosphere
At Afula

It’s a synthesis
Of Bauhaus
Between the known aesthetic, minimalist,
Orthogonal
And the architect as an interpreter
Of social needs
The desire of Bauhaus to influence
Through the design of industrial products
And not only of single objects
And the significance of repetition
Of forms
Almost in terms of reproduction
In the sense of Walter Benjamin
But these buildings are simple
Too simple
To satisfy the nouveaux riches
On Carmel
Perhaps not cows of Bashan
But cows of Carmel
Indeed
In another time
Efratia
It’s the end of the thirties
Expects a child
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Hillel the Elder lived at the end of
the reign of Herod. According to
tradition, he preferred peace to
truth.

But now Efratia is pulling on
A white sheet
And she lays Gideon on a mattress
Placed on a mat on the ground
In Hillel Strasse
On the slopes of Carmel
Beside the mattress
Munio and she
Set a jar filled with water
And here we are on Hillel Street
Who said
If I am not for myself, who will be for me?
And if I am only for myself
Who am I?
And if not now
When?
It’s a good question
It’s even several questions
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Egypt’s 19th century conquest of
Eretz Israel galvanised development in Haifa to the detriment of
Acre, which had always been its
rival. During this period, steam
boats began appearing in the eastern Mediterranean and stimulated
the country’s economic growth.
Boats preferred discharging cargo
in Haifa rather than Acre. Foreign
consulates decided to leave Acre,
under Muslim influence, and go to
Haifa where the Christian population was higher and the climate
more pleasant. Over the years,
Haifa became a trading hub for
grain, cotton, and sesame seeds.
In 1858, the city was overpopulated and new houses had to be
built outside the walls on mountain slopes. Ten years later, the
first German Templars from
Württemberg arrived to set up
a colony, which quickly became
a model. They made significant
contributions to the city’s development, particularly by introducing four-wheeled carts and by
creating paved roads and ensuring
regular trade between Acre and
Nazareth.

On the beaches at the foot of Mount Carmel
In a village, a tiny little town
Called Haifa
But Haifa ha Yaffa
Haifa the Beautiful
Fades little by little
And soon only a shred of memory will remain
Of the territory
Wadi Salib
Was destroyed and the coast
Sold
To rich developers
And the Arab city and its noble dwellings
Will be wiped away
So thoroughly that
No trace will remain
But there will be memory
Only memory
And only in the hearts
Architects create images of architecture
Not buildings
Perhaps out of jealousy of the spectacle
Cinema offers
But the images of architecture they build
Are rigid
And if, on their path, they cross
A tree or a hill
They crush it
As simple as that
So the design can be executed
Without any change
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This reminds me of
Those film producers who want
Directors to follow a screenplay
Down to the last comma
But in cinema, like architecture,
Hazard makes the difference
Creates the exception
Sometimes, indiscipline is what
Makes it possible to create
A focus, a concentration
That could not exist
In a manufactured product
Carmel will be ground down little by little
Reduced to dust
Slowly
Construction site dust
To build new dwellings
Like these hotels
On the seaside
At Carmel’s foot
Written in the architectural language
Of Mussolini
Which leads us on a detour
To the city of Milazzo in Sicily
Where we took a boat with Keren, my daughter
To Salinas
Munio my father and his European hat
The type of man who struggles being an immigrant
Liked to stroll through the construction sites
Around Carmel

108

And this chapel
Like often in our regions
Was destroyed
Sometime around the 7th century
Then the persecutions continue
Until the pilgrimages of the Crusaders
Only Leon IV once Pope
Defended the monks
And all that until Berthold of Halifax
In eleven hundred eighty seven
Rebuilds the monastery on Carmel
But it only lasts fifty years until
The defeat to Salah ed Din
Saladin
In year twelve hundred thirty seven
Carmel
White mass of limestone
Undoubtedly emerged from water
Since fossils are collected there
But they want us to talk of
The conflict
Only the conflict
And if we talk about stones
It has to tie into this conflict
In which one can
Use stones
Carmel

Grandfather Eliahou and Grandmother Esther
Left Bialystok
Took a cart
To Odessa
And from there,
As the family myth goes
Took a boat
To Alexandria from whence
Jostled on camel backs
They came all the way here

“Hear this word, you cows of
Bashan on Mount Samaria, / You
women who oppress the poor /
And crush the needy / And say to
your husbands: “Bring us some
drinks!” / The Sovereign Lord
has sworn by His holiness: / “The
time will surely come when you
will be taken away with hooks, the
last of you with fishhooks. / You
will each go straight out through
breaches in the wall, / And
you will be cast out toward Harmon,” / Declares the Lord.”
Amos 4:1, New International Version.

Eliahou, the other, fought
Against the pagan prophets of Baal
On Carmel
And grandfather Eliahou,
Wanted me to bear the name
Amos
The imprecator
He who had remarks to make
About the cows of Bashan
And the pillages the poor suffered
And Efratia used to read aloud
With an archaic Hebrew accent
The Hebrew used by the daughter of pioneers
Who wanted their child to
Speak Hebrew
Like a wunderkind
Modern Hebrew
Not theological Hebrew
And Efratia, the child
Stood before the elders of the tribe
To show them
That even a young girl could
Say a few words in Hebrew
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From the word Gilgul
Metamorphosis
And Galgal
Wheel
All that to tell us
This tale is cyclical
Still others say the tale of Esther
Happened long, long ago
In ancient Persia
Under the reign of Ahasuerus
Who renounced his wife
Queen Vashti
Because she did not want to
Go to a banquet
Like he ordered her to
And Esther was chosen
To be the new queen

Fragments of biographies
Esther and the tale of the scroll
In the ruins of Wadi Salib
On the north slope of Carmel
Wadi, Esther, Yom Yom
A trilogy

It is also a tale
Of persecuted and persecutor
And what sometimes happens
When the persecuted
Become the persecutors
The wheel turns
Galgal
It is also a film
Esther
Shot at Wadi Salib
The echo of modern times
On Carmel

They say it started
In three hundred
After his death
And it happens near the cave of Elijah
On Carmel

Wadi Rushmia
On the east slope of Carmel
Wadi Nisnas and Yom Yom
At the foot of Carmel
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It’s a good number
Three
Because on the third day He said twice
That it was good
There is the trinity too of course
But that is Nazareth
Another city
And it is a matter for the monasteries
On Carmel

In passing Elijah is the name of Efratia’s father
My grandfather and Gideon’s too
Eliahou
But I was speaking of the other
The real one
Who lived in a cave
And beside that cave, in the fourth century,
They built a chapel
And later created an order
To honour Carmel
And took the name Brothers of the Blessed Virgin Mary
Of Mount Carmel
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Wadi
The valley, fault furrows into Carmel
Where the English extracted stone
When they left
The quarry was abandoned
After the war of forty-eight
The wadi became a shelter
For all marginals
Because this society
Is able to decide what is fit or unfit
And what is normal
It reminds me of
A question from a statistics poll
What will be the role of poetry in the 21st century?
And the reply of Leah Goldberg
A friend of Efratia
And what of the gazelles and the boulders of the mountains of
Jerusalem?
And here, to the valley
Arab citizens of Haifa
Move
Those who lost their houses in this war
Those
Like Yussef and Aicha
Absent-present
According to the normal law
Evidently
All that because of the war
They were not at home
On such and such a day
In year forty-eight
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And for that reason
Naturally
They were declared absent
Even though they are very much present
There
In Wadi.
Next to them
Immigrants
Holocaust survivors
Salo and Hijo
Bury their father
Who was murdered in Romania
So the dogs won’t eat him
“It’s simple. Human beings are
electric. Contact in a couple is
based on positive or negative
electric charges. They say love
is stronger than death. Those
in love don’t control their will.
Their love controls them. This
attraction, this electric charge is
what gives birth to a new world
in a couple. When a man and
woman love each other, they are
no longer masters of their decisions. Love is what decides the direction their life will take. That’s
why when we are in love we can’t
separate because people say: “you
mustn’t love that man.” We are
linked to each other no matter
what people say. We were young
and our love was strong, so we
stayed together.”
Miriam, Wadi, 1981.

In Wadi too
Miriam and Skandar
Wanted to believe
The love of two people
From different peoples
Could defeat the hate
That is the rule
In this region
So Wadi, three times
In 1981, 1991 and 2001
Time slips away
And we can see it
And Esther
Who for some
Is a scroll
Megillah
Is also a tale
Of Galut
Of exile
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Here too when she digs she is alone
With Arab assistants
Exhuming culture
As if it’s possible to know what
Culture is
Forty-thousand years ago
And the vegetation
pinus halepensis
hypericum serpyllifolium
quercus calliprino,
pistacia palaestina
pistacia lentiscus
arebutis andrachne,
smilax aspera
rubia olivieri
genista sphaceleta
calycotpme villosa
cistus villosus
hypericum serpyllifolium
satureja thymbra
sytiuopsis dorycnifolia
teucrium divaricatum
fumana thymifolia
cistus salvifolius
calycotome villosa
salvia triloba
ruta graveolens
thymbra spicata
phlomis viscosa
asparagus aphyllus
clematis cirrhosa

Between the herbs and plants one finds
Massada on Carmel
A sort of plan
To escape the German army
They thought it was advancing
In the western desert
Through Libya and Egypt
With other forces
The Italians and others
Closing in on Syria and
Eretz Israel Palestine
So Ratner the architect
A friend of Munio my father
Made plans for resisting on Carmel
The advancing Axis powers
A kind of Masada on Carmel
Something heroic
With less suicide
Maybe
Cinema and context
History and cinema
And its viewpoint
On celluloid
After all Carmel is as valid
As celluloid
And it too is a prism
And maybe of history
So what if it’s but a film
Take Wadi
Which returns three times
In 1981, 1991 and 2001
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Those who came
And maybe those who wanted to come too
But did not come
And will not come

“Most blessed of women be Jael,
the wife of Heber the Kenite,
most blessed of tent-dwelling
women. He asked for water, and
she gave him milk; in a bowl fit for
nobles she brought him curdled
milk. Her hand reached for the
tent peg, her right hand for the
workman’s hammer. She struck
Sisera, she crushed his head, she
shattered and pierced his temple. At her feet he sank, he fell;
there he lay. At her feet he sank,
he fell; where he sank, there he
fell – dead.”
The Song of Deborah, Judges
5:21, New International Version

And the Palestinian fishermen who,
For generations,
Have been coming to the Kishon Delta,
The river of Deborah the Prophetess,
And of Yael, who gave milk

On the slopes of Mount Carmel
All that
Great schizophrenia of the destinies
Of souls roaming
Our region

And when the sun would set
Over the sea
They watched
And what did they see?

Those who came
And maybe those who wanted to come too
But did not come
And will not come

Carmel
Carmel
The name Darwish gave his literary journal
Appears already in Returning
to Haifa by Ghassan Kanafani
The story about a little boy whose
parents lose him
in the great escape
of forty-eight
And who is adopted by immigrants
Like those in Kedma
The woman is from Eastern Europe
And he, when he becomes a soldier, he conquers
Ramallah
And suddenly there he is before
His family
And he doesn’t know it
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He doesn’t know if his identity is that
Of milk and blood
Or that of the adoption by the woman who raised him
And loved him and couldn’t
Have children

Some characteristics of the first
Neanderthals were a relatively
low cranial capacity, a very pronounced fat layer above the eyes
continuing around both sides of
the skull, a receding forehead,
the absence of a chin, significant
prognathism, and a bulbous skull
in the back. While their anatomy
is not appreciably different from
other homo sapiens, they still differ somewhat from modern man.
They are thought to be the first to
bury their dead.

And the story of Garrod
The English archaeologist
Who excavated the western slope
Of Carmel
And discovered a Neanderthal man
Who happened to be a woman
With courage, she declares
the Neanderthals of Europe were primitives
Compared to those here where they were
More advanced
A scandal
For European England
Because Garrod is also a woman
The first to hold a professorship
at Cambridge
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When three mayors, together, governed a
Unified city and quite well

And we could see the sea from the balcony
And we heard cicadas in summer
And we went out in the garden to pick mushrooms
Under the pines
After the first rain
And we drank castor oil
Because it was good for the bones

An Englishman, an Arab, and a Jew
Who felt no need
To divide it
In 1950, the year I was born
It’s after the war
Of nineteen hundred forty eight
Which bears different names
Among our neighbours and in the Israeli calendar
But numbers tell the dates of the encounters
The murderous encounters of the Middle East
Every seven or eight years, a new meeting
And a few more in between too

And there is also cinema
And its origins
Because I am of the Jews
Who inscribed in stone
Thou shalt not make unto thee any graven image
The text, only
The text as territory of the spirit

They say the economy wasn’t well at the time
And it took stamps to get food
Borders were sealed shut
They were dangerous
No longer could people
Take a trip to Baalbek in Lebanon
Like Munio my father and Efratia my mother
For a honeymoon
They kept for us their train tickets
From the city of Mount Carmel to Beirut
It was possible
But it happened in forty-eight.
In 1950, the parents decided to move
To Mount Carmel
In a house with red tiles
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But cinema is a craft
A process for elaborating and articulating
Different layers
Bait, House, on Dor Dor ve Dor
Shav Street, Each generation
and its masters Street in West
Jerusalem is the house where
once lived the family of Doctor
Mahmood Dajani. After the war
of forty-eight, its inhabitants had
to flee to East Jerusalem. Later,
the house will welcome new residents, the Touboul family from
Colom-Béchar, Algeria. Then, an
economist and his family decided
to transform the house which
was one story into a building with
many floors. But for that they
needed stones from the Hebron
mountains and workers from refugee camps near Bethlehem.

Sometimes in documentaries
One digs, one is an archaeologist
Layer after layer
And at the bottom, one finds a bone, or a piece of house
And then the House becomes a film
But in another city
Jerusalem
And the story of immigrants on a boat
Like in Kedma
In front, the coast
A sort of silhouette
The crest of Carmel emerges from the sea
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Neanderthal man also sat there
Contemplating the beauty of suns setting
In the West, over the sea
It seems it was a woman
The oldest Neanderthal man
That we knew
Undoubtedly, she was fleeing the ice age in Europe
Already
The Canaanites mustn’t be forgotten
Who raised idols to the gods of nature
And believed it was enough for one tree
To grow in a country
For God to incarnate there
And not only as Adam, man, dam, blood
And the unending conflict gutting the Middle East
Unyielding clash, imbued with sweat
That will end up, with its blinding forces
Gutting the earth
Grand desires and their destiny
And beauty too
Will end up wiping out History and people
In exchange for a piece of precious land
For shopping centres
But of course all this may be approached differently.
With the birth of Efratia my mother
At the foot of Mount Carmel
In the German colony of the Templars
We are at the end of summer 1909
Under the control of the Ottoman Empire
Or at least it so appears

Like always in such circumstances
The Ottomans don’t know
They’ve hundreds of years of reign behind them
But only eight years separate them from when
Allenby, general of the British army
Will capture Jerusalem
And come here
To Haifa
Whence Iraqi oil will leave in pipes
Buried at the foot of Carmel
In the Port of Haifa
The British will drain the sea
And will build a railroad
And Munio my father who was born the same year
As Efratia my mother
But on another continent
Will arrive here in 1935 after being imprisoned
In Berlin
He would flee to Basel
Precisely the city where Herzl once spoke of a Jewish State
And a modern and secular city
Sitting on Mount Carmel
So when Munio my father arrives
Chased by events in Europe
The British need architects
To build factories and houses
At the foot of Mount Carmel
And Munio my father happens to be an architect
In Berlin, he worked with Mies van der Rohe
And that is how Munio my father found work.
They call it the city of Mount Carmel
Before, it was also called Haifa the Red
But that was still in the times of the British Mandate
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Mount Carmel

One might start with its history
Observe its geological evolution
Its reappearance above the water’s surface
The composition of the stone and perhaps
The whiteness of the limestone
And try to imagine how deep
Mount Carmel sinks beneath the water
Or with its vegetation
Mediterranean scrublands
Eilat Eretz Israel pistacia palaestina
The goddess of the land of Israel
Carob trees, parasol pines, oaks
One would mention the animals
Of the mountain
The jackals and the gazelles
None are left today
And all the bird species
And perhaps even a tiger on the prowl
But then we would be in the times of the British mandate
Of course one might also speak of man Adam
And thus of earth adama
And of blood dam
Adam
Man
There are caves on the Mount’s western slope
Right in front of the sea
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