
7 ינשוף

20 בלב אחים וערבי – יהודי

מאת שירה לוי

עיבלין היה מהכפר סלים לואי

לא תפקד שלו הלב בסכנת חיים.

מלאכותי. ללב מחובר היה והוא

לואי מצבו הקשה, היה בגלל

האנשים של הרשימה בראש

לב. תרומת לקבל שצריכים

לב", לי שישתילו האמנתי "לא

"תמיד יותר. מאוחר סלים סיפר

בישראל יצליחו קיוויתי שהמדענים

למצוא תרופה למחלה שלי".

ללואי נמצא דבר, של בסופו

יניב בשם חייל זה היה לב. תורם

השירות בזמן שנהרג פוזואריק,

שלו. הצבאי

קיבלו החלטה יניב ההורים של

הלב את והחליטו לתרום אמיצה

גאה בהחלטה היה בנם. "יניב של

אהב "יניב אומרים. הם שלנו",

הלב של והתרומה לאנשים לעזור

שלו. אם האישיות של היא ביטוי

הלב, תרומת על אותו שואלים היו

בזה. רוצה היה שהוא ספק לנו אין

שחלק ממנו מרגישים אנחנו גם

חי". עדיין

ההשתלה, לאחר שנים שלוש כיום,

שומרות על עדיין שתי המשפחות

קבוע. ונפגשות באופן קשר

תוך הסיפור המעניין לאחרונה, אל

בימאית לונדון, אסתר נכנסה הזה

במקרה "קראתי צרפתייה. סרטים

לאיש החייל של הלב תרומת על

הבימאית. "חשבתי הערבי", מספרת

לחקור שכדאי מיוחד, סיפור שזה

סרט". עליו ולעשות הנושא את

סלים של למשפחות הגיעה אסתר

הנושא. את וחקרה ז"ל יניב ושל

הרבה בו שיש קשה נושא "זהו

את כאן "יש אומרת. היא דילמות",

עוד יותר שמתחדד הנושא הלאומי,

לב לערבי. שתורם כשמדובר בחייל

הדתי, שעוסק הנושא כאן את יש

מוכנים שאנשים רבים לא בכך

דתיות. מסיבות איברים לתרום

הרפואי הצד גם שקיים כמובן,

ההשתלה את לבצע הדחוף והצורך

לפני שהחולה מת".

האלה, הבעיות את להציג כדי

כמרים רבנים, בסרט מופיעים

מסבירים אלה דת אנשי ואימאמים.

לנושא שלהם הדתית התפישה את

איברים. תרומות

יצא סרט מעניין בשם "אחים כך

החיים אהבת על מדבר הסרט בלב".

זהו שני. מצד מוות ועל אחד, מצד

משפחות, על שתי שמדבר סרט

שתיהן. מקרי חיבר בין שגורל

וערבים בארץ ויהודים הוקרן הסרט

(בתמונה הבימאית כיום, בו. צפו

גם הסרט את מציגה למעלה)

לדבר כדי בעולם שונים במקומות

בעיקר מעלה, שהסרט הבעיות על

לערבים. היהודים שבין הבעיות את

הסרט מאמינה, שבזכות "אני

היהודי- הסכסוך את יראו אנשים

אומרת שונה", בצורה ערבי

האלה "שתי המשפחות הבימאית.

שיש המורכב הקשר את מבטאות

שיכול קשר העמים. זהו שני בין

רק במצבים ולא מצב להשתנות בכל

בסרט". שיש כמו ותקווה, אסון של

  



אחים בלב

Vocabulaire donné dans le contexte :

freres אחים

coeur לב

village כפר

danger de סכנת

vie חיים

fonctionne תפקד

relié מחובר

artificiel מלאכותי

état מצבו

à la tête, en tête de בראש

liste רשימה

dons תרומת

ont greffé השתילו

j'ai espéré קיוויתי

médicament תרופה

maladie מחלה

soldat חייל

a pris une décision קיבלו החלטה

courageuse אמיצה

fière גאה

doute ספק

ressentent מרגישים

part חלק

a été greffé הושתלה

gardent שומרות

se rencontrent נפגשות

de manière régulière באופו קבוע

dernièrement לאחרונה

est entré נכנסה

réalisatrice בימאית



films סרטים

par hasard במקרה

enquêter לחקור

difficile קשה

dilemmes דילמות

national לאומי

s'accentue מתחדד

religieux דתי

s'aoocupe de עוסק

prêts מוכנים

organes איברים

raisons סיבות

besoin צורך

urgent דחוף

réaliser לבצע

présenter להציג

apparaissent מופיעים

prêtres כמרים

imams אימאמים

conception ָ ׂשה ְ ּתִפי

mort מוות

destin גורל

a été projeté הוקרן

ont vu צפו

présente מציגה

elle croit מאמינה

grace à בזכות

conflit סכסוך

expriment מבטאות

complexe מורכב

changer להשתנות

tragédie, catastrophe אסון

espoir תקווה
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