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ביקורתסיפורת,שירה,-וכותבי-אוהבישלמנוחתםאתהזההעיתון

שולחיםהםאותם,מעסיקהאותם,מלווההזאתהחסודהספרותית;

רחוקותלעתיםשיר/אוסיפרו/בכתיבתשלהםהראשוניםהניסיונותאת
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ישאם'העיתון'עלשמעושסוסאלהבאוזניגםרבים,באוזנייאמר

בכלל""כאלה

* . 

לאהזההגיליוןאתהפותחלקרואמומלץהזה.לגיליוןנחזוראבל

שאול/בןמשהשלשיריועםמעטולשוחחלהתעכבלמהר/לאלרוץ/
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הזה.בסיפורהדמות

עדהשלושים.ביובלכאמור,לכך,נשובהאגו.סיפוחעםכאןנפסיק

וניתןשצריךמהאתלשפריכולתנוכמיטבנעשהבמלאכה,נמשיךאז

 ,' 77'עתרןשלוקפדנותויושרו/ 1רמתועלנשמור ,לשפר
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לאשירהגםכתבוהקלאסיתהשירהשלבתקופהכבראנו.תקופתנו
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רגולנס,שמואלע'נאים,חמזהמוחמדסומק,רוניחורי/יאיר /רוזמן
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ןת lAuהמיכנית
חכןיםונ.זאתחפנחימאס-גלס:אתין

עמ• 205 , 2004ביתאחחתהרצאת

נחמיאס-איתןשלראשוןפרוזהספר
שבוליאנשיםעלסיפורים,קוץבגלס.

במרחבלהתאקלםהמתקשיםהחרבה,
משפחתייםליחסיםוכמהים ,הישארלי
תקינים.

העיר./שלבלבהכמחשבה/הגולשלריאליזם.לעתים,פרועהפנסזיה,
שלהזהסבעיהלאהבושםכלאה, /

 ,) 22עמי('מכתב,'האהבה!" •כזכזשלשאלחקמיר:אורית

הרצאתתארם.וכבזזישראליות
רזאזנבם.חחזזפישירירלכ:ירכתןעמ' 250 • 2004כרמל
סדרתהמאוחד.הקיבוץהרצאתשליסודכערךשנקבעכרבד,הערך
עמ' 94 , 2004לשירהריתמוסתקופתמאזהשתנה ,ישראלמדינת

תבתרהיא"העירראשון.שיריםספרכחרקלקיבעתודעהמדיניתהציונות
אותהגודשהוא 1ההומו·אורבנרס.שלסוגישניביןהקייםהמתחיסוד:
הואדממה/ארתהוגדשהואתנוהע/בהקשריםניסוילידיבאהכבוד
ציפוריםעצמו/אותהגודשהישראלית.הצמיאותשלהשונים

מתרבתהואדגים/בה,מתיישבות

מיביתהיבוב/שלמרגלותהיםאת
השמיםאתאליומאמץמד~ך/מעס

 ,) 19<עמ'אדם"."ענניאליהםומפריח

ללכבאנחונאילזברקביץ:ארלה
חשזזאתימרזיך •משתגעים

הקיבץוהרצאתנקנ.תזאלחתמצתזא
כההאזרםאזרם.קרסדרתהמאוחד

עמ' 112 , 2004

ותופעות,רעיונותיבןאישימסע

שלהשוניםגילוייהאלמנסהמפנה
הדתותבשלושהדתית,הקנאות

בעצם"אוליהמרנותיאיססירת.
ממקוררתבנרהםרבעמחמתהשתגענו

צלב,מסענוראה:נקאות •תרבותנומחםזחאגעדנעםגכנען:בןצירן
פנאםיותשלנורמה •וג'יהדחרם 160 , 2004גרוביםהרצאתדיןרגו.לש
וחרבהיססרריהשלרמיססיפיקציהעמ'
שלרפה."יבתואתעוזבואב,נשרירופא •רמי
אתלכתובומתחילמשפחתוואת

סופרת,נחמה,געוגעיו.ואתהרהוריו

יבתהאתעוזבתואם,נשואהאשה

כדילצפתונוסעתמשפחתהואת
כנעןבןכותבת.שהיאספרלהשלים
ודמויותקיימותדמויותמשלב

 •שלוהרומןגיוברייבדיהנכתובת
לכולןהמשותףהכתיבהותהליך
ואהבה.גאולהאחרחיפושמבאם

הרצאתמזגן.זירזרחלי:יאיר
עמ' 11 , 2004חלונות

רחלייאירשלסיפוריוריבעי.ספר
אדםבנישלחייהםבהווייתעוסקים

המלווים •הסיפוריםמתבגרים.
כתויבם •דקישמןמנשהשלבאיורים
ביןומשלביםובאירוניה,בהומור

ל• mאירי

מוגןדיור

זםrסח.אגילררסאנר:יפהאילנה
 rרבינרבקרןביסועעצמיתהרצאה

עמ' 203 , 2004

רבחובצהדעסוסים/מעוסות"שמש

המהגרפהנצצה,/שמלתההובהק.
הלילה./חתולהלךלידהפעמונים.

נאסף,החושךבעקיבה.ניקרעורב

<'שמשצודעים"אשמהג~יתוךאל
 .) 65עמ'סוסים',מעוסות

מיוונית:יזימם. mזזבעהסירדרס:

המפעלשרקןהרצאתשבתאי.אהרן
עמ' 128 , 2004מרפתספרילתרגום
 Sה·במאה<שנכתבהשירבמרכז

העבודהכיהרעיוןעומדלפנה"ס>
והעושק.הבסלהעלעדיפיםוהצדק
מריבהבעקובתנכתבהדידקםיהשיר

המיתיהשיר<מחברהמשוררבין

האלים>בתולדותהעוסק"תארגניה",
הירושהעלשהשתלםפרסס,לאחיו

כשרים.לאבאמצעיםהמשפחתית
מבראנספח,הוסיףשבתאיאהרן

והערות.

 •רזrסיםארחרחףשטרנברג:ליארד
ריתמוסהמאוחדהקיבוץהרצאת

עמי 77 , 2004לשירהסדרה
הלילה"ממצחשלישי.שיריםספר

אתעושותכהרת,/ציפוריםנוסקות

נהרערבאלהשנים,במורד/דרכן

;ילכןnתי

אוטוסחהרמיריש

~ 

שתבאי.אהןרימוונתי: • pרנמננדררס:

ספרילרתגוםהמפעלשרקןהרצאת
עמ' 116 , 2004מרפת

נערהשלהנרגןאיבה.בקמרן,קומדיה.
נישואיהאתלהכשילמנסהכפרית,

המשרתים,בעזרתאךלסוססרםוס,
האהבה •והמזלהנערהשלאחיה

מנצחת.

ישראלית.בזיוזתגלעד:ירכל
עמ' 71 , 2004עמדהכרמלהרצאת

כמגדלריקהארנק"שובשני.ספר
רוסשילדגורדיבלילה.//שלום

כיכרהכרמל.//שרקעלמתנשאים
יבתאהבה.//קבצניתהיאהמושובת

כשערהאפירהגדולהכנסת
אתמהללהיהסרוצקי / /.מתפלליו

חודרהשוארמה/ריחדבולר"/"הכל
חוסר-כסףבדוכנים.//לחוסיני

'<אלבינ,'כלחם"תיניותפניםמפסל
 ,) 36עמי

 •מרחרארנכיכאםגמר;ןח:אנטרניר
כרמלהרצאתסעיר.רמימספרדתי:

עמי 149 , 2004

 •הספרדיהמשוררשלמשיריומבחר
השנייהבמחציתספדרמשוררימחשויב

 .רמישכתבמובאכולל •-20ההמאהשל
בןתער;אוהגבעלהר"כמוסערי.

אותו+/ליתנו ,זיכרוןלביהשיניים
בליחיוך,/בליהלילהאתליתנו

<מתוךנערצות"ידייםולביכוכיבם
 ,) 26עמיוהשפתיים','האדמה

המילים.ביןורההרפמן:אורה
עםהרצאתכלין.שרהמאנגלית:

עמ' 362 , 2004לעםהספרייהעודב
יהודייה,ילדההסתגלות.שלסיפור

ה·שנותבסוףמשפחתהעםהמהרגת

מקומה,אתמוצאתלנקדה,מפולין 50
וםשםושהשורשיםארנוןלמורת
הזהות.

שחארשחשברזעבירספסרבג:רברן

עמ' 48 , 2004גולןירוןהרצאתנזוח.
המחבר.שלושבעההעשריםספרו

וגםלילדים,עוריבםסיפוריכעשרים
איוריםפיוםית.נשמהבעלילמבורגים

גוליק.רוניתמאת

נוקט.ג'לרסמלרריןעררך:חקיםזדיזנ:
כנרתהרצאתריפין.שוחמאנגלתי:

עמ' 413 , 2004

קםעיםצקרים,סיפוריםאנתולוגיה:
שכתבו ,קצרמחזהוכןרומניםמתוך

האנתולוגיהאמריאקים.יהודיםסופרים
יבןהתרובתיהקשרעללעמודמנסה

אתולבםאלתיאולרגיה,הביולוגיה
היחרד:לעהמעיהקהנוירויםתהמורשת
 •האררםיבינסויה

ערפומאנגלית:דיןרגו.קרריישי:חניף
ערכ 268 2004,יבתןזמוהרהרצאתשרר.

אתמחליףמןקדזסופרסיפורים.מבחר
 ,מערבונפסדאינואך ,ציערבוגףוגפו

בכאב ] ••• ["הנוגעיםאחריםוסיפורים
שיבןיבחסיםהכרוכים •ובאושר •

ובמתחיםזרגבניויבןלילדיהםהררים
העםיפה.><גבההתברגות"גילשל

ש
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 ן~~~ל ה~~~תקק Qל
לוףחאזרהלרףחאשואת

- ".'T '1 tדךד T -

לגףף~~ןהלגףף ו~~ך~ת
:p ~יq ןנףז:.ז ז~ז.:ז~~~ד;דיו~ל

ןפףש ד~ז.:ז~~
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 ש~~7=נלסס~מןסףד~לף
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ווייטאנובלו,

הוצאת 1ורעלעיפרוןעט,בן-דוד:איבה
 2004אחרא""סיסרא

 1כך-כררייס"יותרמוכראניאךג'ק,הוא"שמי

רומז 1ורעלרון lע'עם,נפתחאלה,במילים
כמעסאיזלג·קבז-דו.דאביהשלהאגרופים
מסרשסש,מקרםאלמקרםמשרםבאהואיבורגפיה.

 ,הטראומה"אופצייתאתשולל"אינוהואידוע.לא
שאיזהעירשלהזערחרקיעםלהתארגףאבהוא
שערדהבמה,אתבשחרולצובעבאהואחרקים,לה

אליהויעלהירבאהכפיים,מחיאותלקולמעס,
נשמע •"שךס"המילהאתלאייתמפחדשאינוהאדם
לבתי-ניסיוןהואג'קשלעולמואבלאולי.מוזר?

השפויההסריסרריהיבזהגרנלאתלמחוקמתפשר
מוכרת.הפחותלסריסוריה

אותומפגישהמאו,דמרתקתיבדבז-דוד,איבה

תניחהיאלמשל,מסוים,בשלביבותר.הקציוניעם
ההרסמבגנוזממנה.להיפטריצםרךוהואוגפהמולו
מבגנוזאתהמפעילהבטרייהמאותהניזוןשלו

שהואהקשקושיםאתלהיבןאפשראיהשפיות.
הםמקרה,בכל •שלוהמוסרבמחרבתמשרבם
אותההדירבות.בעשרתשהתחילומאלהרחוקים
הפעולהמרחבעלכשמתובנניםגםפועלתתחושה

המקומותעלשם,להשאיזהעירעלג'ק,של
להחריבשאפשרזהועלמקוםבכללהיותשיכולים
שנייה.באותהעולמותולבנות

צ·רלסשלשירמצםסאניהתחרשהאתלחדדכדי
ארבעה"לפחותדרו>:משהשל<בתרגומוסימיק

בניינים.גושאבותו;מתגורריםהמליםםחמישהאו
זהים;מתסרחריםצצעועיםשרבשותםהזיםהמליםם

האלה.ההמלםיםכלהואג'קקופים".פרצופיבעלי
רווחהואלהיות""הלאליבן"להיות"יבזהרווח
ו-ודייםבמחשובתיובלקהוארבגע.מצמצםשהוא
מצםלםהמלם,כמוהוא,עצמו.שלהראווהבחלון
 •יבד.גולגולתעםסוב

סומקרוני

8 
 296-7גויון

להדליו,בועריםזנבות
שירים

הוצאתהבושם,ערוגותבושם:אילן
עמ' 74 , 2004גוונים

עלאשריםשם,אילןשלהריבעישיריוספרזה
אפשרהקודמים.ספריואתמלמנותנמנעעטיפתו

שלותמציתסיכוםזהבספררואהשהואשוםעל
חייו"תכליתכאזאמרתיאילוכמשורו.חייו

אמןשבזהאמת,מזוחרקהייתילאכמשורר"
בצעמו:זאתמנסחהזההשיריהצמצום

~ידי
~ק;ם ל~~א;נ;ןם ~;ע י~~

אפשרשםלשירים,השראהמקררהואהקפהיבת
בספרהעירןהקפה,שתייתקססלעולחזורלשבת
.;~םיםנברעות,בנשים,קלבוחות,ההתיםננותסרב,

החייםעלהגיגיואתמשקפיםישריםהרהבו.;~םרת.
האזת:ההתיםננרתמזכתוצאה

iJ ,Eיt;ה 

 .ל~י;תך; fל/ f 1ן~נ;והסריף;<בג~ם>דים;:זדי~ה

כותב:הואמהןאחתרעלציערות,גםישבקפה
השהיה 1ח~יהפתילפצצה!/איז;אלהים

:- T T • : T :- •"ה -TT 1 -

השיר:אתכתבהואאחרתרעל

ז.וךלי~ה
~ r, זןלק,~י·~לןק,~י; /ש').!'ה:;

אשללאם.לאםהולכיםשהםנקזביםהמשוררהבחיז
מאתיםהרעיוןממהרים?אינםהםומרעצעמואת

ככלהחייםמזלפרוששלאנקזההשלהזעלרצון
הדרך","לסוףלהגיערוציםאינםהםהאפשר:
אבירוניה:כתובזהוהפעם

E'tJJ ת~!~ש~יסלךזD/ f תל;מרלאןי~iJ .ךןך

נ~יקייההעירהאיתרלקחתשנוהגאדםהואיםשם
חתולאררחובבחתולנתקלהואוכארש 1בתרמילו

קיץיבום •אותוומכדבממנהלופורסהוא 1חצר
ומזמיןכלבעםלקרחנכנסכאשרקפה,ביבתחם

הכלב,עיםרבמיםכלילמלאדואגהואקפה,לצעמו
גזרתילאהזאתבצעמו.בזלשערתשוכחבלעיואם
יותרסרבלהיבןיהיהאפשרכעתאבלהשירים,מז

בשםמינימליסטישירערד

~ד~י
ם. 1ו~דת F~ה 1ךצ

לצמרתהיאחייושתכליתמשוררשלחייואורחעל
'זנב;תבשםבשירכותבהואשלוהשיריהחומראת

~ירי'מחבגר;תעלע;ךבאני"לעתיםבג;ערים•:
i] ~~ב;~ל~צ~ ;ת;ב i מדליק~דיבג;~ך~םת~~~i1 ב 

חדשים".שירים

בזנבותולא 1עסקנוסיגריותשלבנזב;ת,אם
שדרתאתלהבעירמהזהשמשרזשקשוהשועלים

מתון:עישוןעלשיראיבאפלשתים,
i] ז;ן~

wשn ל;?~דר;תop ז.זםו 1יגך~ה 9דחזליf ר
לם~ים.ח;רן_ י~~

הדגולהאורשצעםאתהמיבעאווירה,לשנפלאישו
זמניהואשהדרבהתודהעעםהזה,בעולםלהיות
חווהשלאאישאיזשלדעתימומנם,תופסלבדב,
אותר:

הנמצאובכת

tc יהt~ t ד~ים/~ךח;בסה~' tc ת~~~ז,ן~יוידף, 
f ;ף~~ ת~~בד.י~מtי ~; p יi] ;ייךם~~tc ל;!יiד\ tc י
~ם tcן ,ב;ש!סל;ך'~יף 1~לךח;ן~ים /ם, fו;ב
אן'י~ם/ל;ת pים v: ד~~~מ; f ה#)'ה tלים/ fl.:19 ב;!

 .ך~~~~~זזים'ל'ל;ם ת~ך~~

מאהבתחלקהזלרביאות,הדאגה ,הגילאדגת
סכנתעלהמרמזהשיראזתמיבע 1לדעתיהחיים.

אתועאםלהמודיעםאינםאנשיםאשרהסניליות,
בהם:לבגודמתחילוזיכרונםמזלם

הזמןעם

הזאחוו;הזא;א 1ההזם;עה!?שאניא;א 1ההז

 • .- "אחרואנמתה tא; iז;כרשלאאני
--דד:יי: ...- ... ·ר

אשנימישהופגשתיהאםהספק:אתמיבעהשיר

האםליונדמהרקזהארהרחוק,מהערבמכיר
מסרגלראינוחלששהואאריב,מתעתעזיכרוני
ישךומכרהזמןעםלזהות

איבאאלבובסים,ארוטייםשיריםגם .בספריש
למשלששיירהדקבתחוםשנרגעמעודן,אחד

ארפקוחותבעינייםמתנשקאתההאםלאשלה:

יהוהדשלהיבנייםמימימכתםישנועיניים?עוצם
ו;בז'נ:יי~ה iJ ה~~י~tוי tcבנושא:העוסקזבארהאבן
אותרלעהאתדה.בגשעתהיא:בה 1רהתשרו 1הזבג
אתאחתום ;,'";שאשם,ללא.השי;מתפלסףנושא

סקירתי:

נהישםמובגרים/שהםהזעל/ 1רדבגר 1התחבגרהם
1ו "':יי:-ו•נז-ן•-  '" Vו •-

ומבגריםנישהם/מהבגריםשהם/נמהורעמהבגרים;
\T"-:י-ז-ן "'ד\ 1 I 1 ';"" 1ן -• 

ו;ב~ם~ךים. 1

• 
רגניאסי



בהבנתמסתפו,יםאיננו

גםרוציםאנוהעולם,
לשנותו

שלסיפורוזגוארה:צ'ה ,ורידיאפרים
עמ' 179 , 2004רםלינגהרצאת ,מהפכן

"צ'האר "ה'צ"בכינויוהיזרערגרארה,ארנססר ,.,

לציעריםערצהמרבלסמלבחייוערדהפך ,רגראהר"
אתרםהירצחו'לאחרושימש,ורבוחם,בגרפם
עללנריזרעמארדמעסהרוח.לסעודיומיתרם
מסעיומןלערבית.שתורגמוובפרסרמיםאודותיו
יבדישנכתוברגילהלוחמתלעובאובריםואסופת
ה-שברתבתחילתהקובניתהמהפכהלאחררגרארה

זררוםלאדר>,ההרצאה-היבסחרן<משרד 70
שילהראשוןהגדלוהמסע-כאופנועאמירקה
"הצעירהמכונהרגרארה,אותעם ,) 2002<חרוגל,
זכהסארסר>פדל(ז'אןשדאבם"ר"המרשלםלנצח"

"האדםבאינסרנס,מידעפרייםאלףלמאתיים
רבחיבציעריםמיליוניבעוברהפךשלוהשדח"
הגלרבליזםכנגדמהפכנילסובלהעולם

 •הכלכליוהאימפריאליזם
מתארורב-ורובשכןמקאע,אמכזבהנוכחיהספר

מתואריםשחלקםרגרארה,לשמסעותיו-מישעואת
הפרקכיסובראניכאופנוע;אמירקהדרוםבספרר

כמרקדלהציגצריךהיהאשרתומשמערתיהיותר
"הכלכלה,השיביע:הואהספרלשהדשרהובעמדו
 133-<עמ'רגרארה"צ'הפילעוהפילוסופיההחרבה

זוכרלהבנתהמפתחלדעתי,שהוא, ,) 148
הקובניתהמהפכהולהבנתצ'השלהפרליסית

שלרשלתרוגםגםלחברתישרהדררם-אמרינקית.
רלערמקקמורבלעמודכידרגארהרכתיבלשאסרפרת

הייחודית.ומחשבתומקדרותיו ,הגרתועל
גווארהצ'ההצקריםבחייוהספיקכמהדעמהדים

בעדור , 39בגילבובלייבהשנתח ) 1967-1928 (
ברחיבהסוציאליסםיתהמהפכהדבראתמפיז

אפריקה.ודעאמריהקמדרוםהיבשת,

רבוהמופלאהסתוםנותרהספרקריאתלאחרגם
לאזריזיאפריםגםלהסרב.והניתןהגלויעל

אמירותפוסלהואהבדל,ולהיבןלכתובמתיימר
ומציגוכאגדהכקודשלציההמתייחסיםואתרים

מתקשהבהחלםהראכי<אםודםכבשרגיוברןאת
לאיש>.ואהבתןהערצתואתלהסתיר

הקצרים:בחייוריבםתפקידיםמילארגוארהצ'ה
לרפורמותמומחהמידבקות,למחלותמתמחהורפא

חרקומובםל,גולה,חקלאית,ולמדיניותארגריות
מפקד,רגילה,לרחםיעתונאי,רחוב,צלםחוברת,

הקובנית,המהפכהשלנדדושרגיר ,ומדינאיהרגה
 ,המרכזיהבנקנגידהתשעייה,שר ,מתוסכלשמרור

אדיאירלוג."
רעיונותיואתוהפיץלארזמארזנדדהוא

 ,מולדתוארזארגנםינהרבחיבכךהובהפכניים,
הרביתואוצרתונצואלהקולומיבה,פרו'צב'ילה,

בתחנתוכאן,רקובה:וגואסמלהובלייבה,ושרב

"תנועתכוחותעםקאסרסרלפידלחרבהמרכזית,
-1955בבמקסיקושניהםהקימואותהיבולי"-26ה

 ,) 48<עמ' 27בןרקוהוא

מספרהסוערת.לנפשומנוחמצאלארגרארהצ'ה
קשה,יבקרותוונתחהמוצעותברביתיבקרפעמים

הכלכלית-חרבתית.זרעלרהןהמדיניתרדכהעלהן
אתלמדאפריקה,יבשתדענזרזהרחיקכאוברר
במצרים,תוותראתלשרוקוניסהוכלכלתהחרבתה

דעת.צמאהיהשרגראהרגםנראהרקדנונ.אלג'יריה
הרפואהלימוידאתסייםריבם,הגרתספרילבעהוא
בתפקידיםובנואשוהארוכים,מסעותיובעתרגם

הרף.לאלוליזובלמדהואממלכתיים,
עםריחוהקובנילאקסרסרחרבהארגנםינירגוארה
שללהדחתוהאיבוגדוליםלאמהפכנייםבוחרת
מלפיתתהקובהאתושחררובסיסהסקהובניהרןדו

את"צקעו"ראקסרסררגרארהארה"ב.שלהחונתק
הלםיניתאמריקההיתהשבעוברוהאמרינקיהפיל

הגידולים,שובדיניותכךארה"ב,שלפריפריה
-המקומיהעובדהברחשלהשכרחישויבהתובחרר,
צירהזריחסיםרעמכתהרבית:ארצותמידיהוכתוב

הקובניתאהרכלרסיהבקרבדגוליםכלכלייםפירעם
הרול-במדיניותהכלכליתהתלותאתושיוכרה
סרסיס.

גורארהארנססרחתדיאתלפתרומנסההמחרב
ומהפכןהצובררעיםרופא ,"ה'צה"להיותהשפך
מדרביוומיבא ,היתחרלאחרשנה 37גםנץרע

שונים:בעניינים

לאינדיאנים ,האראונקרלעםשיירזה•אזרו
הינקים,אתלהישערמנתעלנשמתםאתשנונתים
לדולריםזודאומהדאהמהופכתאהינידאניםעmים

 ,) 54<עמ'ירויקם·

ערפדיםשללחיסולםדעלנוחלא·נשבעתיאו:
שבהלרגראםמלהדברכיאניאלה,קפילםיסיםם

 •אוביתיילמהפכןצעמיאתאכישר
המהפכה:ובתוברנתנרדעתאינההיהוידתהנקהדוגם

 ,רגמניממוצאעשיריהודיודלף,ריקודו ,.,
הפךואףלקרבההגיעהנאצית,מרגמניהשבובלס

ותמךודלף"·קןראתהקים ,יבשראללשרגיהר
 ,) 60<עמ'ובמנהיגיהבהמפכה

ובמיוגרוהמהפכה Mבהצלמסתפקאינורגאוהרצ'ה
למפדקוהיהדברגהשעלההד"רביססהס.הרןדולש

החינוךחיללמפדקבהמשךנתמנה-קומנתהס-
בממשלה,שרהיהולימיםהמהפכניהצבאשל

לרבגבהלאאלובכלושרגיר:ארגרירפורובםור
רבה.בצניעותנהגוהוא

אלאהרגילהבלוחמתדווקאאינםמהפנתריעקרי
האחוזותבפירוקהאגרריות,ברפורמותיותר

הענייםהאיכריםבקרבהאומרתובחלוקתהגדולות
"המוחלכינוי:שזכהדעקובה,שלבתיעושהוכן
המהפכהשלהאודםו"השרקאססרו"פידלשל

סוציאליסםית,קובההעיקרי:חזרנוהקובנית".
הדרומיתאמריקהלכללהמהפכהתתפשםשממנה

לנגדיהפךכך •שהלישיהעולםרחיבולכלוהמרכזית
התעשייה.ולשרהמרכזיהבנק

מרקםקולשלב"קפיסל"לחקורהעמיקגרוארה
קובה,שלהייחודייםבתנאיהזותרדהליישםוניסה
שבש~בבארםרבה"מ.שלשוסהחסידלהיותלבי

האחרונהשלדרכהאתהוקיע-1965בבאלג'יריה
הפערואת ,קפיםליסםילניצולהידרדררתהאתוחזה

בניסוחוהפשום:לעםהמנהיגותיבןשנפערהגורל
שלד:

מויבלהמדינותיבןהמתנהלתיחסיםשלכזר"צורה
<ברה"מהסוציאליסםיותשהארצותלמסקנה

לניצולשואפותמסוימתבמידההןורגורותיה>
 ,) 103<עמ'קפיםליסםי"

גםהמהפכהאתלשווק ,כאמורניסה,גווארה
אךהעשירה,לקונגוובעיקראפריקה,לארצות

עד-תוםהמנוצלת
עלומהדיזו<תקופה
כמרלפתרונה,וצמפה

מלחמתאוגרןגם
בבוליביה>:הגרילה

ב-ורציחתושיבודע

בשלכנראה , 1967
 ,) 126<עמ'הלשנה

נושאשימשגווארה

שלריבםמחקרים
היסםוריונים

ומהםויבורגפים

לעללמודניתן
 •עולמותפיסות
משנהאינםכתיבו

יותראלאסדורה
ומעשהגותדרבי

העכשווית.להוריה
מרקסיסםהיהגווארה

כתוצאה ,מעשי

עורת:והריגסרפדיםפיעלים,איכרים,עםממפגישם
הצלחתוומכאן ,וארתנםימקומימרקסיזםזהו

יבבשתנכשלהואאךהדרומית,אמריקהיבבשת
קסבותקובצותשללבןאלדירבובמערבאפריקה,
הדרגתיבמעברבשוויוניות,דגלהואבירתו.

לחולליבשקכמהפכןבתפקידולתשעייה.מקחלאות
סםיכיות,לתמורותלחכותרלאהמהפכהאת

אחרים.שלמהפכותלהעתיקלא ,ובעיקר
הציתוחייוותולדותגורארהצ'השלשדמותונראה
המופתבשלבעיקרריבם,צעיריםשלדמיונםאת

כדרביו:ממנו.ססהולאשהציבהאישי
אישיתר.זכויותלאישיהיולאהמהפכני,"בשלב

יהיויתרזכויותלו."שמגיעממהיותריקבללא
 ,) 150<עמילילדים"רקבקרבהמעתה

אךהחדש"."האדםאתובחזרנןבתורתויצרכך

וכיוםמהפנתרשלבאשהנשרףהמהפכןבאמרו
גרוארה.לציהדומהואיןממשיךאין

 1חייותולדותלהכרתחשובהתרדמהתורםהספר

בנספחיםגווארה.שלהמהפכניתוהגותומחשובתיו
גורארהשלפרסומיואתזריזיאפריםמציג

בעיקרשונות,בשפותידאודותעלאחריםופרסומים
לספרלהוסיףהיההראוימןובאנגלית.בספרדית

פעילותו:ומוקדימסעותיולתיאוראחזרתמפרת
מוסיףתמידלאבמספר>-40(כהתמונותריובי

 •גרוארה"."צ'התופעתלהבנת
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הישרההעו,מומית

הנסתרתוהנוכחות

ביותר'הגבוהמהחלוןפסואה:פרננדו
ויורםוישקוסטהזהמפורטוגלית:
 , 2004ירושליםכרמלהוצאתיםונובסקי'

עמ' 182

באחתנולו ]".[פסראהנרגייוראנסוניו 1"פוננו
מס'קולושסארתיאסווןבכינובצהרייםועשרים

מתוךזאתמשמאל":הריבעית,בקומה(ליסובן>, 4
<להלןפסואהפוננווחיישלמקוצרת"כרונולוגיה

תשעהעלהמשתרעת 1יבוני" 13 11888שנת ,)פ"פ
בדצמבר: 2 , 1935בשנתומסתיימתעמודים

בבוקרעשרהבאחתלקבורההובא"המשורר
של<בית-העלמיןפוזושורשבסימסויר

דוגמההןלעילשבמואבותזרויות 1המהתענוגות>".
 1שלפנינובספוצפוייםהלאוהתוכןהסגנוןלכלל

 •שונבשיריםגם
שלבפווסרגזיתהמשורריםגורלפסואה,פוננוו
וונואתהתחיל ,-20ההמאהשלהארשונההמצחית
מאיבו,שהתייתםאחריהאנגלית.בשפהכמשרור
בןופסואהאפריקה,דברוםלשרגיואמונישאה
ביבת-ספולמדשםורבן,לעירעמםעובהשבע

לאוניבוסיסתכניסתועם , 15בגילאנגלי:
צעירבגילויקסוויה.המלכהבפרסזכהקייפסאון'

חברותשללעיתונאיהיהשםלפווסוגלשב
פרסם 1921-1918בשניםלארץ.בחוץמסחריות

 "אנגליים"שיריםויבניהםאבנגליתשירהספריכמה
קובצהבפווסוגזיתהשיויתיצירתוכרכים.בשלושה
עלחתםהוא .מותואחואורשראוכוכיםבשמונה
אלהשמותכיוהאמיןשונים,בשמותשיריו

במכלולייחודיותנפשותמייצגים(הסוונימים>
השירית.נפשו

לערביתתורגםוהואפ"פ,שלהשלישיספררזה
פווסוגליויש,קושסהרהשלהאמונותיבדיו

יורםעםבשיתוףשתרגם,בערבית,היסבהשרלס
עלפסואה.שלהראשוןספרואתגםובונובסקי,

משלוש"אחת 1קאירואלרבסוחתוםהנוכחיהספר
שיצרהדבוייםהמשורריםבמארגהמרכזיותדהמויות

סערי>,ומייבדישנכתבלספוהמבוא(מתוךפ"פ
פסואהושלאחריםמשורריםשנישלמ;וםגםהוא

 •עצמו"אתהכותבהסבעשלשירתוגםוזאlועצמו
והממשיים,המדומיםהאלה,המשורריםיבן(היחסים

יותר>.עודמסרבניםהם

חושים."ליישפילוסופיה,לי"אין
 1מהויודעשאנימפנילאזהאוובהסבעלעאם

אוהםאניזהומפניאוהם,שאנימפניאלא

אוהבשהואהואמהלעולםיודעאינוהאוהבכי
 .) 22(עמ'לאהוב"."זהומהאוהב,הואלמהיודעאינו

השמשאור"כייודעקאיוואלובסואותואות,ובכל
ושלהפילוסופיםכלשלהמחשובת/מןיותרשווה
שלהיחידההפנימית"המשמעותהמשוררים":כל

משמעותשוםלהםשאיןבכךהיא'הדברים;
הפרחיםהואהאלר"אם :> 21 , 26<עמ'פנימית"
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מצייתאני--וזיו-הירחוהשמשוההריםוהצעים;

בליאותואוהבואני--ספונסנייםחייםמתוךלו
(עמ'ובשמיהע"."רבאייהיםהרגהואני / 1יםלהגות

היושב 1אקירוונסואלאותואיךלרקוא,מעניין .) 28
המשיחישועאתמתאופסואה,שלבנפשו

היהמהשמים./רבח"הואמחויכת:באפיקורסיות

- ;.ש 1בשילהשנייהלדמותשיתחהן_;מנוישלנו
וצינות".ל~לותתדירנאלץבשמים-

פ"פ,שלבנפשוהשנייההדמות-וישויקררו
מספרהואבה ,) 15<עמ'הזהלספרהקומהכתב
ווב"שרםבחייושאין 1קאיוואלובסוהמשוררעל

ויצירתו--חישהואמההנםשיריו 1לציוןוארי
המוחלטת".במהותהה~~ניות--אתמייצגת
מתחיל 1העדרים""שומו ,שבספוהראשוןהחלק

ומסתייםעדרים"שמותילא"מעולםבשווה:
הלב:אלמדרבתהפשוסהששפתןבשורות(כמעס>
כורסההפתוח;לחלוןמתחתבבתיהם;"שתהיה
ובקוראםשידי./אתלקרואיתיישיםשבהחיבבה;

--סבעי;דרב-מהשהננינא;יחשיםשידיאת
שירית!סבעיותאיזועתיק;"."ץעלמשל,
כדי 1הספרמןמובאותבכמהלבחורפונהכשאני

האות,שבשירההמיוחדותאתקהוארביענילהמחיש
מדרבותכולןהשורותכי ,אבחרבמהיודעאיני

הם"העדריםוהמיוחדת:הסבעיתבפשסותן

לחשוב--תחושותכולןהןומהשרבתימחשיםתי;
משמעפרי,ולאכולולהריחו/לראותומשמעפרח,
והייתייתנני"מי :> 38(עמ'משמעותו"אתלהיבן

הכובסות.""עומדותגררתיועלהזורמים;הנהרות
קיים;שאינומשהושלשמרהוא"היופי ,) 45<עמ'
שהםלעונגוה 1~נ.רמלדבריםמעניקשאניvזם

דרביםעלאומואניכןאםלמה,---לי;מיבאים
 ) 53<עמ'הם?"שיפים

שמונה ,המאוהב""הרועה 1הספרשלהשניבחלק
ניסויהאתאלהבשיריםשמצאהאהבה,שירי

הייתלא"כאשוכמוהו:דעייןקראתישלא 1המקורי
אתשאנןנזירכאהובהסבעאתאהבתישלי;

נזירכאהוב /הסבעאתאוהבאניהיוםישוע."/

הפותחות>,השוררת<אלההבתולה"מריםאתשאנן
ווביםבך:פוראומו"רפיההשררההיאיפהוכמה

נכתב:האחרוןובשיו .) 89<עמ'במילים"שאינם

התפרזווהכבשים / 1מהסראתאידבהאמוהב"הרוהע

אך ,לוופתחשבשהאווירחשוהוא / 1במדוון
בחזה".חירותבכאב,

 ,יבותואהורךהואפזורים","שירים 1השלישיהחלק
כותרת.וללאממוספריםשיריםשבעיםמרנהוהוא
<עמ'אורכותשרוות 53בןהואשבהםהארוךהשיר

בן-מימרה>רקהוא(אוליהקצרוהשיר ) 117
ליאכפתממשלאלי./אכפתממש"לאשרותיים:

 ,) 120(עמ'לי"אכפתממשלאיודע:איננימה?

(עמ'שרותייםבנישיריםשניערדישזרבחסינה

להכירזהמהירוע"אינימתחיל:מהםוהאחד ,) 138
הסגנוןאחדותעלמעידותהאלההמובאות •אותי"
"איניהראשון:לחלקוהנושאיםקרבתועלשבספר
מהעל"וחלום ,) 136<עמ'החיפזון"מהלשםנחפז.

איננושלעולםהחלון;ייפתחאםלראותשאפשר
 .) 145(עמ'החלון"בהיפתחשנואהמה

בניקסעיםשלרשהמרנה ,"קטעים"הריבעיהחלק
השררהאתבשלמותאיבא .) 153<עמ'אחתשררה

כמר ,מהכול"שרנההאחרון:הקטעשלהיחידה
ויציב~-אמת-צקו-הכול"
המרנהנוסח",בשינוי"שיריםקצר:חלקועוו

ששמרנהבהםהראשוןהשירבלדב.שיריםשלרשה
וכאן ) 4ן(עמ'העדרים"ב"שרמוצקורתשרוות

שיבהקרואאורכות.שרוותשבעעלנמתחהוא
שהשקיע 1המשורראך 1הקצוהשיראתמדעיף

גםהקרואאתמשתף 1הארוךבשיומנוחרהרבה

והצדקהערךישלהגםהבראשיתית.בצוותו
וישפוט.ישווההקרוא,יקראבספו!להופיע

בחלקיםמקומםאתמצארשלאשירים,שניועוו
ובכלבטוח":לאייחוס"שיריהספר,שלהקודמים

השררהלצמיאות".למה,יודעאיני 1לי"קראואות,
אתמצדיקה 1למשל ,הראשוןהשיראתהמסיימת

שלאשיוגם 1אכן •הופעתואתגםולכן ,קיומו
 ,הספרשלהגדושיםבחלקיםמקרםלצעמומצא
צא •לצעמוחלק ,שלוייחרדונברחשלםחלקיצר

ולמד!
להיבאאדגפ"פנגמר.לאהספרהשירים,כלותעם

משרוו ,) 165(עמ'קאיור"אלרבטרעם"ואיון
"יידוהז:המפתיעמהראיוןשרוותכמהאיבאהספר.

עללרסיפרתי--היכוותיבנינוערךמשותף
שמקבלכמיליהקשיבהוא ,מיצירתוהתפעלותי

השיחהנהייתההקפהמשהרגש--לרהמגיעאת
קאיוו> tה(המשורר--כובעיאינסלקסואלית

דתיותבמעיןיצירתורעלעצמועלמדבר
הסיפורת"רקהבא:ובעמודטבעית":ובהתנשאות

לתיקון.ניתןאינולעולםהשירלתיקון,ניתנת
השיר--הטבעיהואהשירמלאכותית,הסיפורת

בשיבלרקחרקי".ובלתיממזרהואוהחורזהקציב
לוקראההיכאריישהרהלעפסראהפוננדרשלועתר
עלהאלה,המסובכיםהפשוטיםהשיריםאת

הנסתרת.והנוכחותשבהםהישרההעקמומית

שלמקוצרת"כורנרלרגיהנגמר.לאהספרודעיין,
המשתרעתכלנקר"ז'רזהמאתפסראה,פוננורחיי
ישהשירים.מןהרבהמסיברהעמודיםתשעהעל

תהומי",דיכאון"בתחתיתפ"פנמצאבהןתקופות

היהפ"פ •התאדב 1קונייווסההמשורר 1ידידוכי

אלובסרלשדיביושירים 11אחויבוםלכתובמסוגל



 , 38ובגילנםתרת,בחוכמהגםקםעפםוהאיוpcרו.

 •אותה"להכירהםפנךוי·לאכתב: ,אמוכזסנפהרס
מותולפני •-1935בלעולמוהלךפםואהפרננדו
המחר".יאיבמהיועד·איני(אבנגלית>:כתב
 ,םערירמימאתהערותמופיעותהםפרבםוף

וסלחייהםקורותגיאורגפיים,מקומותעשניינן
המוזכריםאנשיםחייעלופריסםנךוולייםדקוישם
תמונתוהםרבים.גדושיםהםפרעוסריגםיזסברים.

בשנתקוניללאויםידיבצשריהרפםוהא,פרננדולש
 •הרשאיבוסערמופיהע , 1997
 •ומלואו.םפר

שתלשמואל

המוכפףט 1הסובייו

חצרמוות,בררךתחנותעין-גיל:אהוד
המאוחדהקיבוץהחדשההספדיההוצאת

עמי 294 , 2004

הכתיבהכוח.ביחםינמצאיםוהמזרחהמערב

אלוכוחיחםימתוךנוצרתהיאגםהםפרותית
בםפרומגרונות.בצורותאליהםומגיבה

המערביצרכיצדםעידאדוארדקדבאוריינטילזם
יבניהםהכוחותיחםיאתלשמרמנתלעהמזרח,את

החוקרהרזמח:לעהמרעבשלהפניזםרתלעולענות
המרחבבתוךכיהראהבאבאק'הומיההודי

שלישי:מרחבנוצרומזרח,מרעבשלהדיכרםרמי
מושפעלמזרח,להידמותבניםיוןהואאףהמערב,
המרחבהמזרח.שלחיקויויוצרהשלשיימהמרחב
להורידיבקשלאאבבא,עליודשירב 1השלישי
לאתריבשקאלאוהמרעב,הרזמחןיבהכוחותמיחםי
אהירופיים,המרםרפרליניםלשההשדחהצמאיותאת

במהרגיםמוצפיםוהםההומונגיותמהםנשללהאוסר
הפוםם·קולוניאליםםית.מהמציאותכחלק
עושהחצדמוותבררךתחנותבםפררגילעין·אהוד

עללכאורהומערב,מזרחשלדביכוםומיהשימוש
תהליךבתוךאךהציוני.הנרםיבעללערערמנת

קולראשרמוכפףעריבםויביקםבצעםיוצרהואזה
היחידה.הבעיהזוואיןנשמע.לאכמעם

המנהיגכאשר 1לפנינונפרישםהמםפרשלחייו
נענהוהואאותומדובבתימןדרוםשלהעריב

 •חייותחנותכלאתופורשלבקשתו
עין·אהודצריךבצעםמדועהשאלה,ערלהכאן
הםפרמדועאותר?שידובבהתימניהמנהיגאתגיל
השימושלמהרגיל?יזכרונותכםפרכתובלאההז

חיים?נרםיבלהעיברמנתעלעלילתיתבמםרגת
שלהקרבהבגללדווקאכאזת,שבחירה 1םרבראני

םפרליצורהיתהיכולהלםיםראצירת,עין-גיל
 .יותרואישיומרתקמעניין
וגרםעין-גילשלפוםקהבלתיהדיובראזת,ובכל
כמעםהתימנישהמנהיגמשרםבעיקרנחת,לאי

נפשילתהליךינסויאיןבםיפרר.נחשףשאינו
מושתקהואכילומראףוניתן ,עליוהעורבכלשהו
ממש.

מבאסת,התימניהשליםשלמודעתהלאההשתקה

כחלקשבשפהוהכיבושהאדנותאת 1לדעתי
גםמתבאםתהשיאכפיהישראליות,מקםוגריית

התהליךהמרלדבוקאארחימםופרצמפהיהיתייהום.
רמהמרכזיתוכזמרתםרפרבתורצעמוהואשעורב

החזרה 1לצעריהנידגת.הזמרתשעורבתהתהליך
הצרפתיים,המחזרתבסגנוןסודאישלמעין

אמכזבת.

מודעלתתמערבלחדורמנסהאלווסררותכותב
החמיץכילסופרולהיערהשפה,ושלהסופרוסל
מצפההייתי •דרבעליהלמדנושלאדמות,כאן

לתת •שמאליתאידיארלרגיהבעלכרדיקל •ממנו
שנרכלמנתלע 1ל"אחר" 1שממוללדמותגםמקרם
בעתתימניוכעריבכילדעליוערבמהלדבוק

המפגשלווגרםרמההציוני","הנרםיבהשתהווה

בהורה.הישראליעם
כמעיןלדרום-תימןהנםיעהאתלהשאירהניםירן
המרחבמןהסופרשליציאהשיצייןמסרגת,סיפור

דווקאמאכזבהמדומיין,האירופאי-הציוני-אשכנזי

ואנושיתאמיתיתהתייחסותכלכמעםשאיןמשרם
האנושית.רלםיבבתרהתימנילמנהיג

המחברשלביחםרערםקים:אנוב"אחר"ואם
משרם 1אחדמצדמסוימתהדחקהישלמזרחיות

המזוהיםאחיושחוראתבחייוחררהלא 1שכעדותו
בתארועמוקה,הזדהות ,אחרומצד ,) 76 • 75(עמ'

השחורים.הפנתריםאלחרבכיצד
הנשיותהדמויותבספר:לנשיםבנרגעגםוהערה

המספרידיעלמדורברותהןחיות.נעדרותהןרב
צעמו.יען-גיללשמחייוהעתקהמיעןהשואהארשי,
מושתקתהעריבת,הדמותלהשתתקשבנוסףמכאן,

הגרבית,השפהמםנןדרךועורבתהנשיתהזמרתגם

השתלטנותאתבכךלראותניתןהאםהישראלית.
 1האחרשלההכפפהאתשבשפה,השריבניסםית

לדרברהמבשק"גרבי-אשכנזי-שאמלני"ישחבמיען
צעמו?!את

כיצדשניבןהעםיפה>גב(עלההבםחההערה:רעוד
גםמהשווא.הבםחתהנהאנרכיםםאדםבןנשעה

המלאההסרבאתמקבלאינו ,לםעמישאנרכיזם,
לקראתהמושג.אתמכירשלאמיבעוברוההכרחי

לצייןמבלימובאותכמהעין-גילשותלהםפרסוף
התרגותרקאינואנרכיזםאךרמתי:אותןכתבמי

שלאחרתצררההוא ;> 231<עמ'למיניהםבגובלות
כארס.שלולאשלסרן
שניםהיבוצרבגדהשהשפהיוצאזה,בםפר ,לצערי

זאתמרדרניסםית:םיפררמסרגתמחדשליירבראיי
והאתוסים,השפהפירוקתהליכימולאלדוואק

 • •לייאחר"וההקשבה
שמואלוףמתי

::::\ 
~ --= 
ו~

הכולמאזפעמיים".נהרלאותו"להיכנסהרקליםרס,היווניהפילוסוףאמראפשר","אי
שלהגיאומטריהלאזוהימעגל.אחרמעגלנפתחאדןריריאןשלהחזקובשירהזורם,

החצים.כלננעציםשבהנפשמטותזוהיהנדודים.

הוראות

אנכ· f ~ ;מ~ב;נכיף ?i ~~לנכש~ב~ל
מעגלאחרימעגלהריהכל

-;-•• -: T ••-: -T : -

לח:צים,מזערהכמ;
: -TT ; ' ' 

~זהג~ף
ט;בהועיר

; • T 

 .קך;י-~י~ ה~~,~~

 1rחצי
 ~ lאדוויויאן

מצאלחחסלמאןמאנגלית:

סומקרוני
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המושלכתכבדהאבן
שו,טיםמיםלאגם

הוצאת ,אפשראישיריעשהאל:אורה
עמי 112 , 2004 ' 77'עתרןספרי

שאהבתישיריםשלרשהעלאעמודזררבשימתי
האחד: :אפשראישיריהמתקראבמכלולבמיוחד

כתמיהמתאר ,) 27<עמי ' 2003ישראל'כרוניקה:
אחריאיבבבתלזריםעודביםלדירתערליםדם

העודבות,שליתוארהלאהשקראתומיבעפיגוע,
מןהסבלאתלחלץהכתיבהשלהיכולתאיואת

האיש/ערגהלאי"'לאאותר.שיצרהקרנקםסס
הריחאתומעלה- "ללכתנחפזחתומות;בפנים
עלנוסףניכורשיוצרהחרבתיהמשסרשלהנורא
מןהאדםאתהמרחיקהדםואתהמרותשלניכורו
הכתבת,שםצירן •בסיבבתומזורלמצואהיכולת

להמותרולכןכאזרחיתהרשומהציגלמן,ענת
מוכרחתשתהיהבליוחלילהחסלהיהרגארלהיפצע
אזרחי ,בארצנוכולנוכמר ,כךבשללהסתתר
שלהקרנקרסיהמקוםצירןחרק:פיעלהמדינה
בעמןןןמפרסם'הארץ'עיתרן n •הידיעהמיקרם

מהררים-כלל-עולמית"שירההראשון/
המדגיש 1אישילאלמצבמושלמתקרנקרסיזציה

מגעמאפשרשלכאורההפרסוםיבןהפעראת
הלא·שלהמרחלסתהאנונימיותליבןוסולידריות

שייכים.

<עמיעוריבם'של'לוויההנרשאהבתיהשניהשיר
שלמצמררתתיאסרליתתמרנההמתאר ,) 28

ודרכהרבהערצמההמשדרתהערריבתהסולידריות
במיססיקה.נגיעהכדיעדהסבעחרקבהדרומופיע

הכיבשעל ,"הובקראומר:הזההנהדרהשירסיום
מעייםושאריותדםכתמימספרראיתי:/בסמרך

ציפור 1פיזילא·כלוםכמעסעלדגולצער • nזיערים
 1חמרמרו"מעי •שבנוהאנושיותשאריתשהיא

אוחילה"מעי"מעיאיכה,אמרבקריב"ליבנהפך
ממעיההדג,במעיהיהיונהואילו ,ירמיהואמר
חןאשת"מעיולאומים,שנינפרדורבקהשל

12 
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עלואילוהשירים.בשירנאמרספירים"מעולפת
רקחיתהההםרבגעיםהעוריבםללהתק-הכיבש
עורב/נדרס'הנהאומרים:"שמעתידם.תמצית

הלוויה'",לועורכיםהםהביתלפניבכביש,
עצמהאודותעלעצמהמשלהבנהלמציאות
צעמהלהפוךדיהמציאותיתאינהזוהבנהולעתים
לשירה.

 ) 48<עמ' ' 1999ינואר'סרתיבסהואנוסףיפהשיר

בגודלמהדרבשתיארמזריקמנסמכותוזאת
 /.מוגהצותאוזנייםאפרכסות"מאהמרצפות:כמה

אהחרונות,המילים-היריהע"לרוחבפרייסםרשעה
ביעני,מיותרות-צדק·"הוא-חזותיותאשינן

לממדוהתחושתיהחזרתיהממדמןעורבותהןשכן
השיר.אתמאפייןשאינווחשיבה,שיפוסשל

שלאינסרגסייבתבתפיסההואהשיריםשלכוחם
שהםדומה ,בספראחריםשיריםשלמה.תמונה

רבור.ערגןסיבבמתגבשיםואינםיותר,מפוזרים

בהבעתויבותרהמשכנעהוגשהיאשהסוגיותנראה

כדבהאבןשלאפקסאותונרצואז • mספרבשירי
 •שקסים.מיםלאגםהמושלכת

זכריהתמר

נחיל
עתרןשלבעמוד

נחיל

דפףס.סימני  : ··ז .
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ישראלשלהאנומלי~תהגנה:כתב
דמוקרטיתלאוםכמדינת

ברבעיוסי

אתלהגדירקרשיבישראלעריבלאזרחלהיותבתקופההראשוןהעות'מאנית.האימפריהרובינשסיין:אמנון ,יעקובסוןאלכסנדר

זהותועללוותרמבליכישראליעצמובנוסף ,שכללהיווניהמילתהיההערת'מאניתלאוםמדינתהעמיםומשפחתישראל

אינההאזרחיתההשתייכותהדגשתהלאומית.בולרגים,סרבים,"גםהיוונית,דובריעלשוקןהוצאתהאדם,וזכויותיהודית

לזהותהתכחשותזה,במקרהמחייבת,עריבם"שלמבוטללאומספררומניםאלבנים,עמ' 476 , 2003

שמריבתמקרם,מכלהיא,עובדההלאומית.התיכון"במזרחזהויות"דיברילראיס:<נוברז D קושיללאצעמםאתמגדיריםהדרוזיםהאזרחים ,התיכוןובמזרחבישראלולאומיותדתמתוךאלכסנדרההיסטייייןשלהמשותףפרם
מלאההזדהותמבאסיםהםבכךכישראלים.לחקררביןמרכזהרצאתהרריבץ,נריעררך:רריבנשסייןאמנוןהפררפ'ושליקערבסרן

לאץממבליאליה,אזרחיתוזיקההמדינהעםרעוד:זאת ,) 75עמ' , 2002עודברעםישראלרבעונפובליציסט,מרכיל'תחרקתי<משפטן
 ,) 13<עמ'הרוב"עםשלהלאומיתזהותואתובטורקיתבפרסית"בערביתכימתבררהגנהכתבהנררמר"צ>שיברימטעםושרח"כ

מצבאתהמחרביםדנקרלאזרשבנקודהחבלאר citizenשפירושהמילה ןיא]".[מרזרביתהיהודית""המדינהמבקריכנגדתוקפני

אשרהדרוזיםהאזרחיםאותםשלהאזרחזכריותתחליףהמשמשתוהמילה citizenshipהבינלאומי'"המשפטאתהלימתהאימבחינת
כישראלים".עצמםמגדיריםקרשי"ללאהמילה ]".[הארץ""בןהואהמילוליפירושהוהנורמותהעמיםשלהצעמיתההגדרהעיקורן

הישראליתשהאזרחותמעלהביקורתיתראייהשהמושגיםמשרםקיימת,אינה'אזרח'הדמוקרטיבעולםהמקובלותהאדםזכריותשל
מגדריתהיררכי~תבתרנהחופנתלמעשהר'אזרחרת''אזרח''עיר',היררניים·הררמיים ,) 7<עמ'המודרני"

הלאומיתהתודעהומבחינתהזכריות,מבחינתגם<ולפיכךפוליטיתלמסורתמשתייכיםהפרסס·הביקורתנגדבמיוחדיוצאהספר
לזהותכבלעדיתהישראליתהזהרתנתפסתבמילים ,) 76<עמ'בתכלית"שרנהלשרבית>פיעלהציונותלהגנתוטועןציונית

"הדמוקרטיההמכונה ,בישראלהיהודית.לאהקווקז'גםכמר ,התיכוןהמזרחאחרות,המשותפתהליברליתהציוניתהאידיארלרגיה
שרנותזכריותישהתיכון",במזרחהיחידהשערבהדמוקרטית-לארמיתהמהפכהאתעברהמושגשלהלגיטימיות"שלילתכילכרתכים,

יהודיםהדעפתבתרךשרנותאוכלוסיןלקבוצותהמערב.השוויוןבקעררנרתהפוגעתהיאיהודית''מדינה
 mנוגההיודיתההזרתיהודים.שאינםמיפניעלמדינההנהשישראלהואהמוסר ,כאמורזכותושלילתשפירושהמשרםהאוניברסליים,

ומשרדהטריטוריאלית,הזהרתתפיסתאתמאליומרבןוהדברליברלית,דמוקרטיתולעצמאותצעמיתלהגדרההיהודיהעםשל
"לארמים"בעשרותהמכירישראל'שלהפנים ,אברכילזכרו"ישהגרוסים:למחברים ,) 8<עמ'לארמית
להכירהשכילטרםמשרבים,גםולעתיםשרביםהדמוקרטיהאתלאהמצאנולא ,בישראלמדינההכותביםמבחינתמהורהישראל

עמותתלעתירתשהיבאדבר ,ישראליכלארם ,) 11<עמ'הלאום"מדינתאתולאהליברליתלארם,מדינתגםכמרמרזרביתדמוקרטית
אצייןהשקיפות<למעןלבג"צישראלי""אניהמיעוטיםושאלתהלאומיתהסוגיהמבחינתלתפיסתםהתפרצותליהודיישראלשלוהקשר

העותרים>.עםנמנהשאנינורמטייבת,כמדינהרקלאישראלמצטיירתמדינתבין"לקשרשהרי:נורמלי'קשרהנר

מתרדיספרהכותבים,שלהמשותףספרםכפי"משודרגת",נורמטיביתמדינהאףאלאשנרגעבמהגםלארמית,תפוצהלביןלארם
החזרות,מבחינתטרחנותכדיעד<לעתיםבקרב"אפילוהבאה:מהפיסקהשערלהישלארמית,למולדת><שיבהלרפטריאציה

 ) 1947משנתהחלוקהבתרכניתבטיפולבעיקר"דורביהרשמיתההגדרהפיעל ,<ארהשורדיםוהדרב ,הדמוקרטיבעולםמעטותלאדוגמאות

מדעלתלמידיחרבהכספרלשמשהראויבעולםהמיעוטיםאחד •בפינלנדשוודית")ובחוקיהגירהבחרקיבחוקרת,ביטויואתמוצא
ראויגירת,בסרהמתענייןהרחבולקהלהמדינההמהססיםיש •בירתועליהםשפרשגורלם .) 10 • 9<עמ'אזרחות"
בהםהיסודמושגימבחינתגםלכיקרותזרמבחינהכ'פינים.'עצמםאתלהגדיראםלהוכחתקצרהלאיריעהנותניםהמחברים
מאירטיפולםלמורתהמחברים.משתמשיםעדיף:בישראלהעריבםהאזרחיםשלמצבםלארםכמדינתישראלמדינתשלהמקובלות

אירופאיות,מדינותשלבחוקרתהעינייםהמדינה,מבחינתזוהי''ישראלי'שהיותמאחרשרנות,דוגמאותומביאיםלארמיתתפוצהעם
דופןיוצאתישראלאיןכיטענתםלהבהרתהקשר<למורתלארמיתולאאזרחיתזהרתטובזר.טענתםלהוכחתומארמניה,מירוןכולל

התפרצהעםהשקרארהדתשלמקרמהמבחינת'ישראל'השםשלהבוררוהתרבותיההיסטורילמושגזהבהקשרמתייחסיםהיואםעושיםהיו
אירופה,במדינותהמקובללערמתעמהשלצריךלאעקרונישבאופןהריהיהודי>,לעםבמסגרתלגליתדתיתעדהכלומרהמילת,
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בשפהמובאותהספרשבסוףהחוקרתהרי

וחבל.לערבית,תרוגםוללאהאנגלית
יהודי""עםבמושגלהשתמשמריבםהמחרבים

ולמדינתלציונותמשמעיחדחיברותוך
"אתהבאים:בדבריםלמשלכמרישראל,
להגדרהסבעיתזכרתהיחרדילעםכיהסיעוד
ישראלמדינתרכילארמית,ולצעמאותצעמית

כופריםאםלשלולניתןזר'לזברתהניסויהיא
חיתהזרואכן' •היחרדיהעםשלקיומונצעם
הציונותמתנגדישלהמסורתיותהטענותאחת
קיומהזכרתשוללישלרכןהמדינה,קהמתלפני
 ,) 16<עמ'העריב"העולםבקרבישראלשל

לבחרןישהיחרדי""העםמושגאתאולם
יבןולהבחיןההיסטוריהלארוךבביקורתיות
העולםרבחבייהודיותקהילותשלהתפתחותן

אצלרגישותזרמיםשלהתפתחותםלבין
ההרצאותמספרללמודשניתןכפיהיהודים,

הציונותתרכנועלמעידששמרהמקיף,
הציונית<הספרייההיהודיכעםומתנגדיה

עוזעמוס<שכדרבישהציונותמתרבר ,) 1990

תפיסהרקחיתהפריס>שםואלשמפחהשםהיא
ובהן:היהודיםבקרבתפיסותמוגרןמתוךאחת

הסריסרריאליססית,הארסרנרמיססית,החרדית,

רהקרמרניססית.("מתובללים"),האינסרגסייבת
שהתקייםהראשוןהציונישהקונרגסלזכרויש

בשלרוקבמינכןלהתקייםהיהאמררבבאזל
דמרונאיןלאבלז.הועתקיהוידהלשהתנגדותם

קירםשרגסהערבמיתוסעלזרביכקרותדק
שהציונותאחתלארמיתיהודיתזהרתשל

שהנרעולםבהורה.גםמדרונאלאמבסאת,
גם<החוסמתרבזלחומתוללאגלובלי'כפר

היהודיםכמחציתחייםידעיןאזתרכבלהגירה>,

יהודיתקהילהברגמניהאףוישלישראל'מחוץ
חרבממדינותהגירהמהקףהנהניתמשגשגת,

ישראל!ממדינתשזוכהמהיותרהעמים

ש"בכןהסיעודתוךכלפרדהצהרתשלאזכורה
כעםהיהודיםשלבקיומםהןבריטניההכירה

<עמ'ישראל"בארץלארמייליביתנזכרתםוהן
שלהאידיארלרגיהקראתמבסא ,) 132

בעתהיהודיםשלהירתםאתדהיינו'המחברים,
תוךאחיד'לארםארעםשלבגדרהחדשה

<שצוינוהצעמיותהתפיסותממגווןהתעלמות
כלפרושבהצהרתלזכרווארילכן>.קרום

הלאומי'הביתשללקיומותנאיםהועמדו
סריגו:מרנסגיראוורידכמראישיםשלובלחצם
הפוליטיוהמעמדהזכריותייפגעושלא"רכלנו

מבחינתכלומד •מרשכם"במקרםהיהודיםשל
באשראותםכוללהלאומיהביתאיןאלוחוגים

דתבנירביסיםאריהודיממוצאבריסיםהם

שלהנוסחיםמאחדכמירחוערלההדברמשה.
מה-ואמרימילנרסירסת-כלפרוהצהרת

לפגועאיןכיבהערההמסתיימת , 4.10.17
"נהניםשהיהודיםהפוליטיבמעמדארבזכריות

לגמריהמורציםיהודיםאותםאחרת,ארץבכל

הנוכחית"מאזרחותם><רכןמלאומיותם
ישראל,למדינתמסדשסיין:<ליארנרד
שרקןהרצאתכלפור'הצהרתשללותדותיה

הנספחים>.עמוד ' 1962

חיתההיאנורמלית,מדינהישראלחיתהלו
ובהקשרערבית><ארישראליתלארםידמנת

"ישהבאים:הדרביםאתהמחבריםכרתיכםהז

כמדינהישראלהגדרתעללוותרהצמייעם
כזאתהגדרהרואיםשהםמשרםלאיהוידת

שניתןהשקפהמתוךאלאלגיטימית,כלבתי
מאנסי><להדבילפרססכישראליותלהגידרה
פרססהיוש"הכנענים"מכך[ערלהציונית.
בעלי .]ב"ינירם?ציוניםהפרססכמרציונים
הישראליהיחרדילציוברמציעיםזרהקשפה
היהודית".בקמרםישראליתלארמיתהזרתאלץמ

היהודיהציבורשלזברתוכיספק"."אין
אחרת,הגדרהכלארזר'הגדרהלאץמהלארשיי

ורובבפועלכיספקשאיןכשם-הזותושל
זהותועללוותרורצהאיברזהצינורשלהוגרל

בוררהתפרצות.יהודיעםהקשררעלהיהוידת
'לארםארישראליי'עםההגדרהאימוץכיגם

לכללמשותפתלארמיתזהרתייצררלאלארשיי'
בחלקהמקובלתהתפיסה<וברחישראלאזרחי

העריבהמיעוטשכןהדמרקרסירת>,מהמדינות

זהותועללוותרבסייחכלמגלהאיברבישראל
הפלסטיני"לעםזיקתורעלהערביתהלאומית

 ,) 17-16<עם'

צריכהבישראל"העריב"המיעוטשלתפיסתו
והעכשוויההיסטורימצבררקעעללהיבחן
וההדרההקיפוחלרעה,האפליותשנוכחובררו
אינסרגסייבת.השתלובתאינההטבעיתמגמתו

לזהותההממסדיחסששיבריאומרזהאין
לארםכמדינתישראלשלמשסריתהלאומית
משמעותיתמשנההיהלאדמרקרסית,ישראלית

מקובלאיברזהשיבריאולם,המיעוט.גישתאת
לדעתובניגודהאליטות,רעלהחברהבכלל

אתאימננטיתמגבירהקייםהמצבהמחברים,

אירועיזר,מבחינהישראל.בתרךהשסעים

בהכרחאינםישראל'בתרך 2000ארקסרבר
האחרונים.הדמיםאירועי

<מדי?)רחבהיריעהנותניםהמחבריםכאמור

המדינהשלוצידוקההחלוקהתרכניתלמשמעות

"הקמתהנקראהראשוןבפרק<מדרנוהיהודית

האו"םבמוסדרתהדיונים-היהודיתהמדינה

עםמתעמתיםהםהשניובפרק ,)" 1947ב-

לארמיתתנועהאינהש"הצירנרתהסענה
קולוניאליסטית,תופעהאלאלגיטימית

שלההיסטוריתהרציפותאתהשוללתוהסענה
אתמעליםהםבצדק .) 94<עמ'היהודי"העם

השאלה:"נשאלת-במקרר><השיבושהתמיה
ששלחההקולוניאלית,האםמדינתחיתהמה
להיטיבכדילפלססינההיהודיםאזרחיהאת

ולהבטיחהאץרמשאיבאתבזערתםלנצלעמם,
זהבהקשר .) 96-95<עמישם?"שלסרנהאת

המשקיתהמדיניותעלביקרותלפתחוארי
המנוס,ובתקופתהערת'מניתבתקופהשפותחה

"משקשלמדיניותשלהעבריתהאססרסגיה
הביקורתהקףאיןאולם ,) 109<עמימפולח"
זאת.מאפשר

מסתמכיםהלאומיותהתיאוריותמבחינת
הסתייגותתוךסמיתאנסרניעלהכותבים

מדומיינות,קהילותמחרבאנדרסרן'מבנדיקס
מדומיינתפוליטיתקהילייההיא"ארמהשגרס:

מעצםרכריברניתכמוגבלתומדומיינת-
הגדרתה".

הבאההאמירהאתמקבליםאינםהשניים
זה,היגיוןפי"עלהאחרון:מדרביהנובעת
מהלאומיותשהושפעההמדינית,הציונות

אתשיצרההיא ,-19ההמאהשלהאירופית

להקמתהמכוונתהיהודיתהלאומיתהזהרת
עיברותוךנעשההדרבישראל.בארץמדינה

הקשרשלפרליסי-חילרני-אקסראליופירוש
ושללארץהיהודיםשלהדתי-מסורתי

הציונותאיןשבכךמרבןהמשיחיות.תקרותיהם

 .) 116<עמ'אחרת"לארמיתתנועהמכלשרנה

כלפיביקורתיהיהאנדרסרןלמעשהאולם
לו:מהמיוחסיותרישראלומדינתהציונות

בספרר'וישראלהציונותעלהיחידהבהערה
ושלהציונותהופעתשל"משמערתןכותב:הוא

מציינתשהראשונההיא,ישראלמדינתלידת

עתיקהדתיתקהילהשל ]".[מחדשהדמיוןאת
השנייהואילו-וכרתמניאחתארמה,בתרו

אתשהפכההאלכימית,התמרדהאתמשרססת

<עמימקרמי"לפסרירסהנודדהאמרנהבעל
אלכימית""תמררהבמונחהשימושמצעם ,) 184

"בעלשיבןהסתירהעלהמצביעהאירוניהערלה
המקומי"."הפסרירסלביןהנודד"האמרנה

כיבטענתםמיתולוגיסיערןמעליםהמחברים
קרמעיברהאכןישראלשלהצעמאות"הכרזת
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שיבתשלהמסורתיהיהודיהחלוםביןישיר
היהודיהעםהמודרני:הציוניהמפעללביןצירן

לאוצרלשרבומתקורהמתפילהחדל"לאבגולה
והציונותהמדינית",חירותואתבתרנהולחדש

 •זרדרדרתשאיפתשלהמימושהיאהמדינית
"מדינההנוסחהמוצבתהחמישיהפרקבמרכז

המדורבשאיןהסיערןתוךרדמרקרסית"יהודית

בסתירה.

כלארמיותהמצדדזבדשלמהשלסיערנרמול

 > 10.10.2000<"הארץ"אינקלרסיביתישראלית
זהרתשתירוצומנת"עלהשניים:גרוסים
העריברלמיערסהיהודילרובמשותפתלארמית
 •היהודיםרקולא •שהערביםצררךישבארץ
נזהרתםהישראליתהלאומיתהזהרתאתיאמצו
כזרלנכרנרתסימןשרםאיןוהעיקרית.החדשה
מארדסיבריבשראל.הערביהציוברשלמצרר

האזרחיםכלפיאחרתמדיניותכילהניח
יוצרתחיתההישראליהממסדמצדהערבים

גםבקרבם,'ישראליצזיה'שליותררבהמידה
בוודאיהיובאזרואחריםמדינייםתנאים

ב'ישראליזציה'מדרונאולםכך.עלמקילים
ולאלמדינה,האזרחיתזיקתםחיזוקשלבמרבן
 " mהנפרהלאומיתזהרתםעלויתרושלבמרבן
 .) 218<עמ'

הבאות:ההערותלהעירישאלולדרביםיבחס
הלירבליכלרכשהישראלית,לארמיתהזרתא.
גםכמרבחברה,בלתמקראינה ,האזרחיאר

למעשההנההישראליותהקיים.במשפס
במדינה,האזרחיםכללשלפורמליתאזרחות

זהרתמהורההיאביהודיםרכשמדרבר

מיתולוגי.היססרריעומקבעלתאקסקלוסיבית
סריסרריאליתלארמיתזהרתשלקיומהב.

הזהויותאתולדכאלמחוקאמרראיברישראלית
שלהיררכיתמערכתליצרואלאהאחרות,

יכולההישראלית,שהבסיסית,שרנות,זיקות
·יהודית,ישראליתלמשל:פלררליססית,להיות

ישראלית·אוליואףישראלית-מוסלמית,
הואהפלססיניהאתניכשהמרכיבפלססינית,

הכוללתהישראליתנהזרתמרכיבתתשלבגדר
עלישראליהודייררתררלאערדכלג.וכיו"ב.
ניתןלאהעולם,ליהודישלהםהזיקהעליונות
עללרדתוהפלססיניםישראלמערביילבקש
המשך.דלגרנל.שמערבלפלססיניםזיקתם
זיקותעלהבנויהכמדינהישראלשלקיומה

אותןומעודדתאוכלוסייתהשלמדיניותחרץ
עריבימאידךוהתפרצות,ישראליהודימחד •

הנה •לישראלמחוץרהפלססיניםישראל
הפניםהלאומיהקיסרבלהגברתבסרחמתכון
מכך.המשתמעכלעלמדינתי

מעמדעלהמחבריםמסיערניערלההתחסדות
נוכחהציוניים,האקססריסרריאלייםהמוסדרת

אשלתאם"ספקגרוסים:הםקציר.בג"צלמשל
מהותיענייןהיאאלהמוסדרתשלמעמדם
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לחזרןבהתאםהמדינה,שלהיהודילאופייה
הדמרקרסייםהערכיםמבחינתאולםהציוני.
לבסאנרעדהואאם ,לגיסימיהואזהמעמד
 •התפרצותיהודילביןהמדינהביןהקשראת

מקיימותמעסותלאדמרקרסירתשמדינותכשם
בתנאיוזאת ,פזורותיהןעםרשמיקשר

אלהבמוסדרתשימושתעשהלאשהמדינה
 .) 221<עמ'לאזרח"אזרחביןאפליהליצירת

ישניזרע,האקססריסרריאליים,למוסדרת
יכוליםהקק"לאומרתעלבידמנה.מיודחמעמד
לשבתהיהיכוללאולכןיהודיםרוקאךלשבת
הזדרזי.עבאסגדעון<מיל>אל"מבמצפה
הפסיקה<למורתבקצירלגררשניסהקעאדן

למימושנאבקעדייןהעליוןהמשפסביתשל
עירוניתכשכרנהלגררשניסהרדרריריזכרתן),
לאפליותחיותדוגמאותהםסוללים,בקיבוץ

זה.בהקשריבשראלהמר~נרת
משאלותהבעתכלשרןמשתמשיםהמחברים

"מאשיבםכיקבעהלעיוןהמשפסשיבתבציינם
רכןבכסף,ראםבקרקעאםהמדינה,של

רכלהאזרחים,לכלשייכיםאחרים,משאבים
עיקורןפיעלמהםליהנותזכאיםהאזרחים

ארמיןגזע,דת,מחמתהפליהללא ,רירןהשר

לסקרודי .) 242<עמ'אחר"פסולשיקולכל
לעמודכדי"סינרי"עמותתזרחותאתברפרוף

המצרילביןהמשפסיהרצויביןהפערעל
הפרליסי.
 ,ישראלשלהלאומיתהנורמליותבהסברת
היהודיהעםשליהודיתמדינהשהנהכמדינה

חפיפהבהשאיןהגםדמרקרסית,מדינהרגם

ברברתכמקובללאזרחות,הלאומיותבין
לידיהמחבריםמגיעיםבעולם,מהדמרקרסירת

אזרחיש"עבורסרעניםהםלמשלכךסתירות.
קאסלניאר ,באסקיאר ,ברסרניממוצאצרפת

גרמנית>ברי<דראלזאסיאר ,קררסיקאיאר
מרבןבמלואלארמיתנזהרתמוצאםאתהרואים
תרברתית·אתנית·אזרריתנזהרתולאהמילה,
הלאומיותסממניהצרפתית,האומהבמסגרת

הצרפתיתהשפהובראשם •וסמליההצרפתית
הם •הציבורייםהחייםתחומיבכלהשלסת
מבאסיםאשינם ,לבדבהרובשלוסמליוסממניו

זאתעם .) 295 • 294<עמ'הלאומית"זהרתםאת
ישראלערביישלהייחודכיגרוסיםגםהם
משנה mיחי"כמעיןנתפסיםהםאשיןבכךהוא

אתלראותשעשוי<כשםהמדינהלארםשל
זהותואתהרואהברסרנילדוגמה, ,עצמו

אלאנפרדתלארמיתנזהרתלאהברסרנית
הצרפתית">העיקרית,זהותושלייחודיכהיבט
שלשרובםערלהלאגםמסקרים .) 277<עמ'

זהרתםאתרואיםהאלזאסיםארהברסרנים
אפילוהצרפתית.זראתהנרגזתלארמיתנזהרת

במקרםאלזאס,עלכךכרתכיםצעמםהמחרבים
 .) 412<עמ'אחר

מוצגישראלעריביעלשהרסלהצבאיהממשל
עיוותתוךהנסיובת,לאורנררמסיביכמשעה

בררךהיהשהואמסביריםהמחרביםהעודבות.

הגנרל.יב'אזרריחמורותתנועה"בהגבלות

במצבהטבעיאךהיהזהצדע ,לעצמוכשהוא
לרלמצואבקלותוניתן ,דאזהמדינהשל

רעו,ד תאז]".[דמרקרסירתבמדינותמקבילות
אפליההצבאיהממשלהיורהלאתיאררסית

הואשכאלה:בתרוהעריבםהזארחיםנגדגלריה
כמרבמקומרתולא ,הגנרלבאזוריהתקיים

שלניכריםריכוזיםהיושבהם ,ויפרחיפה
יושיבכלפורמליובאופןערבית,אוכלוסייה

היוכעריבם,יהודיםלגנרל,הסמוכיםהאזורים

שרנה:המצבהיה ,כמרבןלמעשה, •לוכפופים
עלולאהעריבםעלהרסלרהממשיותההגבלות
ישראלמדינתשלרהגיארגרפיההיהודים.
והמפותלים,האורכיםהגבולותבעלתהקסבה,
הערביתהאוכלוסייהורבשברמצביצרה

כיאם •ולמגבלותיוהצבאילממשלהוכפפה

בשנתהצבאיהממשלשלהסופילביטולודע
רררככרתחולתותחוםבהדרגהצומצם 1966

 .) 169 • 168<עמ'תקנותיו"

ינרם •-21.10.48ברשמיתכףנןהצבאיהממשל

אזוריםעלצבאייםמרשליםחמישהבתמנוזה
הגלילבנצרת,הקוברתבמהלךשבכבשר
שזמרונמכאןוהנגב,יפר ,לרזרמלה, ,המרעיב
כיאםהמחרבים:שמשרטטיםמזהרחבבהקף

ולרזרמלה ,יפרהוצאו 1948בשנתשכברנכרן
כינכרןזהאין •הצבאיהממשלמתחומי

עוזיביסחרניים·צבאיים.רקהיוהשיקולים
החשובבספרםמצייניםמנצורועאסללהכבזימן
מעמדםישראלערביי •משנהדיירי

לדביקתחקירהודעתכיכלפיהםוהמדיניות
רבאשות 1955בשנתשהרקמההצבאי,הממשל

להשאירשיש"קבעה ,רסנויוחנןפרופסור
בתחוםי"ב]עיר-ספר,ניזרע[שאינהנצרתאת

כלכלה.בטעמיזאתונימקההצבאיהממשל
שלבחופשיחבלבנצרתהצבאיהממשלביטול

לשלסרןהנתוניםהעריבםהגלילתושיבאלף 80
 • 105<עמ'ושירן"בלילנצרתלהגיעצבאי

הממשלהמינתה 1958בשנתרעוד,זאת .) 106
הממשלשלנחיצותולבדיקתשריםועדת
אם"ספק :> 2לערמת 3 (החליסוהרובהצבאי

לגיבצבאיממשללהפעלתבעולםתקדיםיש
כלשררת,זכריותבעליאזרחיםשבנירמיעוט,

לאראםהמשטרנגדבהמוניוהתקומםלאערד
סררריסיסםשלמאורגנותכגרפיותמתוכוציאו
 .) 106עמ'<שם,סורר"משעיביצעואשר

ההתנהגותלתמונתבניגודאחרות,במילים
למקומרתהשוואהתוךהסיברה,הביסחרנית

להסיברהשאיןבתופהעמדרנו<יוון>,אחרים
בשיהסרבשמדרגםמה ,הביסחרניבטיעוןרק

יבקרותהידערשנה.שערהכשמרנהשנמשכה



עםאחדבנpהערלהזרתופהעלעהמחרבים
והןדמוקרטיתכמדינההן •ישראלאריית

נורמלית.כידמנה •אלוםכדמינת
האופיעלהביקורתאתדוחיםהמחברים
היהודית,הדתיתהלאומיותשלהסתגרני

אחריםבמקריםכמרש"ההצרםפות,וטוענים

האזרחותקבלתידיעלנעשיתהגירה,של
היהודיתהרובבחרבתהשתלובתהישראלית,

רביהעבריות"""והתרבותהשפהואימוץ

שלהיתרבהשפעתשמקורםהשקיים"למוות
שילובםסיפורבישראל'האורתודוקסיהממסד

חוקבתוקףארצהשבאריהודים''הלאשל
העלייהגליובמסרגת 90ה·(בשנותהשבות

(עמ'צהלחה"שלמרשיםסיפורהואהקודמים>
הבאההידיעהמעידהזר"הצלחה"על ,) 352
הזרים",העודביםילדי("עלסינירותישל

נתוניםפי"עללאמור: ;) 9.7.04מיום'הארץ'
הפנים,ממשרדהילדלשלוםהמוצעהאשספה
מעמדחסריילדיםאלףתשעיםחייםבישראל

ידליםאלףושלרשיםרמאה ,תייראברשתשאבו
קורבנרתהםאזרחות.נטוליאבלתושובתבלעי
שלהםאמאכיאותםהמענישאכזרישלסרןשל
 •התרגשו"והרריהםיהודייהלא

הרלוונטיותאיאתומסיבריםחורזיםהמחרבים
לישראליבחסהאזרחיתהלאומיותמודלישל

בטענה ) 391 • 386עמ'האמריאקי'המודל<כמו
שניתןאהזרחיתהלאומיותתפיסתכיש"בררר
הלאומיתהתרובתאימוץדייעלבהלהשתלב

הרוביבןליחסיםרלוונטיתאינההדומיננטית

הציובריבשראל'העריבהמיעוטליבןהיהודי
הלאומיתתרובתואתלאמץמבשקאינוהעובי

וזהותותרבותועללשמוראלאהרוב,של
 ,) 391(עמ'הנפרדות"

א.לסיכום:הערותמספרלהעירראוילסירם,
להשתלבהיאמיערםכלשלהבסיסיתמגמתו
לקלוטהנכוןרבובמדורבאםבמיוחדרבוב,
התודהעאתלהיבןניתןלאב. •ולקדמואותו

ניתוחללאכיום,הקזוף""הדורשלהלאומית
הקודמים.והתקופותדהורותשלהיסטוריורגפי

הצעהכשהרעלתה , soה·שגרתבתחילתג.
לכךהיהאכןבצבא,ישרתוישראלשעוביי

ההצעהדרבשלבסופואךבקרבם,מוחץרוב
זרנכונותםהממס.דרתיעתבגלליושמהלא

בחורבת,שוויםנהיהלא"אשםבעטנההוסרבה
רציונלרבורלא.דבזכויות".שוריםנהיהלא

הרובזיקתמחוזקתשבהבמדינההצידוד

העויבהמיעוטלארםזיקתגםכמרלתפוצות,
לסוגישיציבותפוטנציאלאיהזלתפוצותיו.

השסעאתאימננטיתהמחקזתמדינהשלכזה
מודלעלדעיףזהמודלהאםשבהוהמרכזי
רובםנירםכרבהריה.הישראלית?המדינה

נסקוערבית.דובריהםישראלערביישל
רובהודומבד-אילןסוציולוגבידישנערך

לניע~תהערביתבחשיובתהעריבםצהעירים
לימודאתלחקזלאמדועסרציר·אקרנומית.

שוויוןהמדינהאזרחילכללאפשרכדיהשפה

תרבותית·השתלבותויכולתהזדמנויות
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j -~המציאותשאחריהמציאותו

 *פוגלדודשלשיריםשניעל
שמירלילי

בנילאיתמר
אבנציקלופידותמופיעשמםאיןאשראiדמנים,"ריבם
עלםאחד'צלםפעםידעתיאמרה.העולם,דגולישל

ללדותידעמיוחדכישרוןבאיזהאשרהיה,צעיר
שלניצוץכל-שרבוהנעלההסרבאתאדחמכל

ההכרהאותם,צשילםאלהורך.ארונידובתדעינות
קזופיםבשערוהםבהם,נתעמקהצעמםדעךשל

ואולםולאחרים".לצעמםיותרכרבדוהוגיםיותר
בההנכה.אמראתלצלםשבאיביחודלשערתהפליא
והראהכולהארתהמיצההגנוז,כלאתרגילהחשף
הכאובה,אהבתהענותה,כלאתלצעמה.כךארתה
הצעורבכייהאבר'שלאאנחותיהואדובנה,לבהתדרח

כלוהקריןאורקרנינצררתשאבאלהכלאת-
עת."ללאנלבואשראלהבפניה,חריץכלקמס,

"רקמות"ליילבך.עמיה

כותבשנשכח",משורר"בקעבותמאמרב

"פסוקוהבאים:הדרביםאתזךנתן

המשךבגדרכללדברךאינופוגלשלהשירי
ופסוקפסוקכלאלאלושקדםלזהשבאינרציה

מעוצבוהבלתיהדמותחסרמחללהנאמרכמו
השיר;יבסודאשרהאותנטיתהחוויהשלעדיין
מרבאשיתהשיראתכביכולפותחמשפסכל

ידיעלהוכתבהלאאשרהוא,בדרכוומצעבו
והאווירההסרןידיעלמותניתאלאקודמו

והסיטואציההשיראחדותנשמרתכךהכלליים.

הפסוקיםשלהססאקאסואףעלשלו
אינהפוגלשירתזה,תיאךךפיעל lnהובדדים,

לוגיברצףהבאיםפסוקיםשלמאוסףמרוכבת
חוזריבת,אופסוק,כלאלאזה,אחרבזה

העומדתהאותנטיתהחוויהשהואעניין,לאותו

שובמחדש,לעצבמנסההשירהשיר.ביסוד
יבסודוהעומדתהאותנטיתהחוויהאתושוב,
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עיצובמכלחומקת ,דברשלבסופו ,ואשר
מרכזישתפוגלישלשירכךאםיוצאודימוי.
הבתיםוכלדמות,חסרחללמעיןשהוא

החוויהמרכז.לאותושוניםאבופניםמתייחסים
וממנהכולוהשיראתמתוכהמעצבתהזו

אינהעצמהשהיאלמרותהבתים,כלנובעים
לאשכללוייתכןפעם,אףבמפורשנאמרת

ישנה ,מכךכתוצאהבמילים.לכסאהניתן
חסרהחללבשיר.הבתיםלסדרפחותהחשיבות
באמצעותמובנהשירכליבסודהעודמהדמות

היחפזותקיימתלאנשימה.הפוגותאושתיקות
אומשפס,שכלהתחושהנוצרתקדימה.לנוע
ריתמית,אוהגיונית,מתמשךאינוחדש,בית

חללשלמתוכוצומחאלא ,קודמומתוך
פוסתקבלתילחרזהדעיםאנו ,לפיכךהשתיקה.

שלהלך-רוחאותואלראשית,נקודתאל
לתיאורניתןבלתינותר ,שכשלצעמו ,השיר

ולתפיסה.
בשניבשינוי ,זךשלהסענהאתמאמציםאנו

זךשלליבקורתשותפיםאנוא.ניואנסים:
פוגלשלהאימאזייםכישסרעןביאליק,כנגד
הבלתי·קשוך,לדעתנו,גם zקשך,חסרי

שזךבעודאולם, •סמויבאופןקשורלכאורה,
אבחווייתהואהאימאז'יםביןשהקשרטוען

אתמהווההיאאךנאמרת,לאצעמהשהיא
גםוהיאהשירשלהאימאז'יםלכלהמקור

אחר:קישורמציעיםאנוביניהם,שקושרת

הרגיעןאתבתוכומכילבשירביתכל ,לדעתנו
הבא.בביתהדימוימתפתחשממנוהדימויי

 ,שלאחריוהביתאתמנבאכמוביתכלזודברך
ניבהעשלהיאבשירהדימוייםלשוןוהתפתחות

 ,זהורוסית.בונשקתכמויבת,מתוךיבתשל
התמונהשוב sכ"ח,שירשלהמקרה ,לדעתנו

נובעתכמויבתבכלהמתוארתהמסאפורית
תנומקזוסענהאותוומפתחתלהשקדםמהבית

שתובאכ"חשירשלבפרשנותבפרוסרוס
להלן.

לזךבהקשרלצייןשברצוננוהשניהניואנסב.
שהיאכירוןמקודמתה,חשובהבטענההוא

זה.למאמרהתיאורסיהבסיסאתמספקת
לגיבנכונהזךשלמשתסענהיותר ,לדעתנו
שיריומכלוללגבינכונההיא ,הבודדהשיר
מדרבשעליושירימרכזאותו ,קרי •גלפרשל
בשירבלתי-נאמרנותראחדמצדאשר ,זך

אפשר ,ממגרנובעיםהשירבתיכלשניומצד
למשעהמדורבבכללותה.פוגללשירתלייחס
אשרמילולי,לתיאורניתןשאינופואטיבמרכז
פוגלדולהשממנוהחווייתיהמקוראתמהווה
בלתי-נאמר.נותרכשלצעמוואשרשיריואת
<"העיקררעיונימרכזלמצואמנסהלרז•ציבגם

לשיריםהמקוראתהמהווהכלשובר>הלירי"
שיריםשלמשותפתלקריאהמכווןוכמו

הפרשנותנגזרתשממנהכוללתולפרשנות
ל"חשיריבןמקשרהואהבודדים.לשירים

חוויהמשותפתהשיריםלשני ,לדבריוולייס.
שבההדדהית,לפשרנותםקורא mושיתוףאחת

מפרששירגםילצעמומתפרששירכלגם
שיר.

יבןאופןבאותולקשרבכררנתנוזהבמאמר

 ,ללוזדבומה ,אנוגםכ"ח.לשיר 40שיר
משותפתיסודחווייתעללהצביעמבקשים
ושיר 40שיר •השיריםשניבבסיסהמונחת
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יסודחררייתלאיזושהיהיאחכורנהכ"ח.
דבעתנואיןלשניהם.ששמותפתרםנסוגסייבת

מערבהיאשאולי ,הזרהחרריהאתלאייךלנסות
השרראהלעשרתרצוןגםלנראיןלשפה.
המסומן,רבמת 40לשירכ"חשירביןפרסנית

 ,לדעתנולזה.זההשיריםשלרדוקציהלאראף
אחת,מחוריהברבעיםהירתםלמורתהשירים,

אחתכלהמתקיימותפראסירתפסגותשתיהם
אחדבכללזרןיש ,לפיכךעצמה.נזכרת

 •כשלצעמומהשירים

מקדמיתהשוואה-כ"חושיר 40שיר

פרסני,באופןמהשיריםאחדבכלנדרןנסרם
רקאינההשיריםיבןהקרבהכילצייןרבצרננר
נגזריםהירתםקרי ,הפראסיהמסומןשלברמה

קדי ,המסמןשלרבמהגםאלאאחת,מחוריה
ובדימויים.במאספוררתשלההשיריהעיצוב
מאששתהמסמןשלברמההשיריםיבןהקונה

נומתביניהםהקרבהאת ,לדעתנוומחקזת,

המסומן.

נצססהמסמןרבמתהמשותפתבחינתםלצרוך
('דרךכ"חושירהסתיר'>('בלילות 40שיראת

זה:מרלזהיעוות')
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הואבמורת,עוסקאינו 40ששיופיעלאף
בשירגםהמצוירתהמסאפווותמרבאתמכיל
 40שירגםראשית,קלים:שינוייםתוךכ"ח,

המצויניםלאלוהזהיםוזמןמקוםבציוןפותח

כילציין/יש •"יערים" ,"לילות"כ"ח:בשיר
פוגלהשתמשכ"חשיושלהראשוןבנוסח
המילהבאותהכלומר 5היערים":"דרךבניסוי
שינההואכךאחורק • 40בשיוהמופיעהממש

כ"ח,בשירכמו •בשיוהמופיעלנוסחאותר
שאיןכיורןבזרותוהובלסאימאז'מופיעשבו

כךלא-היה"),("הד-שלגבמציאותתוקףלו
שקיימתאימאז'יםשנימופיעים 40בשירגם

ניתןלאשהוישלהם,למציאותבאשרעמימות

לא·~ך~ה""~לההראייה,בחרשאותםלקלרס
מעידזהזמירן ,לדעתנו .לא·~ךזtים"ר"ס~r;כים

למעשההואכ"ח,שירכמר , 40שירגםכי

"סריביקסייב".קררילאסשלבמרבן ,חזונישיר

כאסויברסיברי~'"ד [i "מופיעכ"חבשיר

כאסריבוסההדמופיע 40ובשירל"ל;לה",
שימושקייםהקמריםבשניבמים.הדגלקפיצת

תכונתהמקריםרכשניהקולות,כמכפלתבהד
ארהתנועהאתמאיינתאינההחרישיות

שלה.ההדאתאלאהפעולה,
במסאפרררתדקאינוהשיריםשניביןהדמיון

האימאז'השלם:באימאז'גםאלאבודדות

 '~~ 1ךה [iזקג;~א"ל;להכ"חשיואתהחותם
המופיעלאימאז'מארדדרמה ,~ח;ךים"ס~r;כים

~~ןע;תח;ר; fiJ~~ךסק " : 40בשירג'ביבת

!f:! כיםר;ת;r~ים;סtלא·~ךזiJ ~~r;ךה;ן:;כים". םיכ
סוסיםהיעלמותעלמדרנוהמקריםבשני

ובשירלילה,הואכ"חשבשיר ,שחררבמרחב

נדוןבהמשךסזח;ריי.ה"~ךסקהוא 40

למרחקהלילהביןבהבדלים
אלאאינםאלוכיונראה

מסאפוריקה.ארתהשלוריאנסים
בערדהבדל/גםקייםאולם

ההעלמותמאריכתכ"חשבשיו
וחד-חסרפהמהירה,כפעולה

העקבות 40בשירפעמית,

שלבתהליךבתרבותזןע;ת",~"ה
מתמשכים.והתפוגגותסשסרש

במהלך"נברא"השיריםבשני
מופיעשאיברסרבייקסהשיר

מדובוכ"חבשיר •בתחילתו

ל.י:ן iJב"מדרונ 40ובשיר "שי~~"ב
v ~~מתוארהשיריםבשני ."ף

שלישי-יחידבגרףהסרבייקס
שלבמצבנתרןהואובשניהם
 ,כךעלמעידיםאלוכלהקשבה.
שלהדחקהקיימתהמקריםשבשני

רקמתקייםהואלמשעה,האנושי.
כ"חבשירשמיעה.שלכמדירם
 ,ימירכללדהרותמקשיבהישיש

 ,"הן~ל f "אתשומעהעייףההלך 40ובשיר
הסוסיםדהרותכלולות "~ןהל f "כשכתרך

האירועהשיריםשבשנילצייןישהלא-נראים.
מתרחשוהישיש,ההלךעדיםשלו ,המתואר
בשנימוזכריםבכדילאשמיעה:שלבמדיום

 •אליווההקשבהההדהשירים
בצדאולם, •הדמיוןבקודרתאתציינוכהדע

הסוסיםכ"חבשיושרני:גםקייםהדמיון

משמש ,שראינוכפישהוא,בלילה,נבלעים

למרות.קבועהמסאפררהפוגלשלכשיותר

מתפוגגותהסוסיםעקבות 40בשיראולם

מופיעה"מרחק"בלילה.ולאח;ר" fiJב"~ךסק
האפל"השער"לפניבקובץפוגלבשיות
בשירפעמיים,ערד- 40בשירמלבד-במפורש
אגב,מלמד,זהפרסהסירם.ובשירהפתיחה

בשירהמוחקאזכור 6זה.שירשלמרכזיותועל

כלשרןארההתכוונות,מושאאתמסמןהפתיחה
ששירבערד ,הקובץשלהנמעןאתאחרת,
מסכמת,מנסמנקודתלקובץמתייחסהסירם
הואהמרחקכישיוצאכךהעולם.ללבכמסע

ויוצאאליומריכלשהכולזהבמרבןהלב,המרכז,
למעשההואפוגלבשירתהמרחקממנו.

אבל ,מהאנושיוחרקשהואמהלכלמסאפרוה
ומתנורןמאוזרבכלאליו iJכ~שהאנושימהגם

סרנסרגסיביים.באקסיםאליו
ההקשראתשמכרנןהסוסיםדהרותשלהאימאז'
זהגםהואכ"חלשיר 40שירביןהמעניין
המהותיההבדלעללעמודאפשרשמתוכו
כפיהוא,כ"חשירשלהעיקריהנושאביניהם:
שירשלהנושאואילוהמרות, ,בהמשךשנראה

הפתיחותראשית ,בהמשךשנואהכפיהוא, 40

בכללותוהיששלבמובןהסבעאלהאדםשל
הוא 40שירלמעשההיש.עםהתמזגותושנית,
המונחתהישתפיסתשלמסאפרריגילום

 , 40משירפוגל.שלהשיויתהמחשבהבתשתית

לפיכיעולה 7גל/פרשלנוספיםמשיריםכמר

לביןכהוריההישביןהבחנהקיימתתפיסתו
זמן:במונחיהיאביניהםההבחנהכהתהוות.היש

שקובע:כמהמוגדרהיש ,> Being (הוריהבתרו

הוא > Becoming (התהוותשבתרדבערד
האילןלדוגמה,בשיברי.שנתוןכמהמוגדר

דהיינולקביעות,מסאפרוההואפוגלבשירת
לחלופיות,מסאפררההםשהמיםבעודלהרריה,
כמו , 40בשירהישמבנהלהתהוות.דהיינו
יסודשלהדדיתכהסמהעמוצגנוספים,בשירים

סועניםאנוהיש.שלההתהוותויסודההוויה
שלפניהעלההוויהאתמבכראיברשפוגל

שהואכשםבלדבהוריהאיברהישההתהוות.
שניהם.שלהסמעהאלא ,בלבדהתהוותאיבר
"אמת''ארתה- 38בשירהמוצגהישמבנה

התכה,היא-המרחקבחווייתהאדםנחשףאליה
 sןהתהוןת,הרריההיסודות:שנישלהסמעה,

והתהוותמתהווההרריההוא ,לומראפשרהיש,
הורה.

j 
=== 

 :::זו

בשירב.~שההיטמעות •והבשרהרעד

40 
באופן 40שיראתלקוראמבקשיםאבר

היסודחוויית ,לדעתנומובהק.ארנסרלרגי
בסבעהאדםהיסמערתשלהיאבשירהמתראות

מרחקמזהיםאברמרחק.מכנהשפוגלמהבתרך
קובעיםכשאברבכלל.הישרעםבפוסהסבעעם
זיהויבאמצעותוישסבעביןזהותקיימתכי
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אינושהטבעאומריםאנוהמרחק,עםשניהם

"קונקרטי".טבעשלבמובןפוגלבשירתמופיע
 ,לטענתנו •צעמוהישהנופוגלבשירתהטבע
בתור ,עמווההתזמגותלטבעההיחשפותחוויית
לישהיפתחותלמעשההיאהמרחק,חוויית

להתרחשותאתרמשמשהמרחק •עמווהתמזגות
ואתרהאדם,בפנישלוההיחשפותאתרהיש,

ב"לפני ,כאמורמופיע,מרחקהמונחאיחודם.

הפתיחה,בשירשירים:בשלושההאפל"השער
לובלבלדעתנושהוא , 40ובשירהסיוםבשיר
השער"לפניהשיריםקובץאתהקובץ.של

הפירושמתוךלקרואאפשרכולוהאפל"
האדםהתכוונותומתוךלמרחקהאונטולוגי

ומכתיבהאותוהמצעבתהיסודכחווייתלמרחק
גורלו.את

אפךנישניביןרבורההבחנהקיימת 40בשיר

תפיסתנפרדים,בתיםבשניהמתואריםיש,

ותפיסתא'ביבתהמתוארתמזהכהוויההיש

-עיקרם .'בביבתהמתוארתמזה,כהתהוותהיש

קונקי;ןטיאימאז'סיפוקהואאלהבתיםשנישל
והתכתמזהבהתהוותההוויההתכתשללמצב

כדימויהיערא'ביבתמזה.בהוויהההתהוות

וביבתההתהוותיסודאתלתוכומקבללהוויה
אתלתוכומקבללהתהוותכדימויהנחלב'

הקיבעות.אוההוויהיסוד

היש-הקופץוהדגהנופלהעלה
והוויההתהוותכהטמעת

המיציגבאילן,שמקורוהעלה,נפילתבביתא',
אתשמסמלתהיאההוויה,שלהקביעותאת

ההוויה.יסודבתוך ,השינויההתהוות,יסוד

כלומרל~ןץ",ןף~ם ב~;ש"אמנםהעלה
אילןכלאךהקביעות,בתוךמתאיינתתנועתו
וקיימיםפעמים,אינספורזותנועהמייצר

פעולתכילקבועניתןלכןאילנות,אינספור
נוכחות"מונצחת"ובכךלנצח,חוזרתהנפילה

ההוויה.בתוךההתהוות

ההתהוותיסודיבתא':שלתשלילמהווהב'יבת
 ,'אביבתההוויה.יסודאתשמכילזההוא

ההתהוותרגעיןאתשמוסרתהיאהעלהנפילת
ההוויהרגעיןאתמוסרוהדגההוויה,בתוך

שלגוףלראותאפשרדבגההתהוות.בתוך
שהוא ,מתמידשינוישלבתווךהנתוןנוכחות
נוכחות,שלמוצקכגוףהדג,המים.זרימת
בתוךהקביעות,ההוויה,יסודאתמהווה

אינטרגליחלקהואהעלה,כמוהדג,ההתהוות.
הדגמצויןכאןגםנמצא.הואשבומהתווך

ישנםבנחלכילהניחניתןאולם ,יחידבלשון
ההתהוותבתוךההוויהיסודולכןרבים,דגים
להתהוותדימוימשמשהנחל •ואינסופינצחי

שניהווה.התהוותלתיאורמשמשהואמתמדת.
זההמתארים , 40שירשלהראשוניםהבתים

הטמעתאתוזהבהוויהההתהוותהטמעתאת
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אחדותאחת.אחדותמהוויםבהתהוות,ההוויה

והוויהבהוויההתהוותהתכתשלזוניגודים
 •פוגלשלהישתפיסתכייצוג •בהתהוות
 •כולולשירויסודפתיחהכנקודתמשמשת
והתהוותהוויהשלהניגודיםאחדותהצגת
אינהוהנחלהאילןדימוייבאמצעותדווקא

גםמוכרונחלאילןשלהצירוףמפתיעה.
הדימוימשמשכללדברךהיהודית.מהמסורת

הקשרלייצוגמים"פלגיעלהשתול"אילןשל
דימוימשמשהאילןלאל>.<גםלישהאדםבין

במקרהליש.דימוימשמשהנחלבעודלאדם,
<הנחל>,ליששנזקקזההוא<האילן>האדםזה,

בוורסיהחד-כיווני.ביניהםהיחסכלומר

אלאלאדםדימוימשמשאינוהאילןהפוגלית,
לייצוגמשמשאינוכולווהדימויההוויה,ליסוד
יבןהיחסלייצוגאלאלישהאדםביןהיחס

לכךמובילהזועובדה •עצמוהישיסודות
 ,חד-כיווניאינוהדימויאברישנייבןשהיחס

הכפפתדו-כיווני.אלא ,השגורכבשימוש
והתהוות,להוויהדימוייםבבחינת ,לנחלהאילן
כמייצג ,האילן .והאילןהנחלשללשינויגוררת
 ,השינויגורםאתלתוכוקמבלההווהי,יסודשל

מקבלההתהוות,יסודשלכמייצג ,הנחלבעוד
דימוישלההפעלההקביעות.גורםאתלתוכו
למסורלפוגלשמאפשרתהיאוהנחלהאילן
מנצלפוגלשכןשלו,הישתפיסתתמציתאת
האילןוהנחל:האילןביןהסיבתיהיחסאת

זהנובעיםאלאמזהזהמנותקיםאינםוהנחל
אםלהיות.כדיהנחלאת"צריך"האילןמזה,

ההוויהאזיפוגל,שלהישלתפיסתאזתנתרגם
הוויה.להיותכדיההתהוותאתחייבת

וב-כהטמעההיש-הזרועותהדהרות

והוויההתהוותשלזמנית
קייםהשונה,המאספוריקהלמרות ,'גבבית

יבסודההוויהיסודהטמעתאתליציגניסיון
דימוייםבשניולאזהאחרמהלאההתהוות
מגויסלכךאח.דדבימויוב-זמניתאלאשונים,
למרחקמוביליםאינםשכאןהסוסים,דימוי
המורכבהסוסים,דימוילבו.בלבכנתוניםאלא

אתה"זורעים"דוהריםסוסיםשלמאימאז'

"~~רסקגגותומתפרההולכותעקבותיהם
מתהווההוויהשלמעגלימצבמתאר ,סזח;ר"

שבוהאתר 9הלאה.וכךשהווההתהוותאל
האדםדע.שלהזובו-זמניתהטמהעמתרחשת

אתרביןהזיהוי ."ר;ח [fiה"~ךסקהוא •

המרחקליבןהיששלוההיחשפותההתרחשות

מפורש.באופןכאןנעשה

נתארהסוסיםדימוישלמהותואתלהביןכדי
ב.הסוסים,דהירתא.שלבים:בשלושהאותו

העקבותהתפוגגותג.הדהרות,"זריעת"

השלביםמשלושתאחדבכלהדהרות.שהותירו
בשלבלו:המנוגדביסודאחדיסודמוטמע

כדבהנוכחותבלעיהםשהסוסיםכיוון ,הרשאון
יסודשלייצוגבהםלראותאפשרומוצקה,
הדהירה,תכונתמוקניתזהליסודההוויה.
ר;ת Qש"ךיוצאכךהתהוות. ,שינויהמייצגת

 •א'בביתהאילןכמוממש • "םיכ;~~ס>ה<
השניבשלבמתהווה.להוויהכאימאז'משמשות

ידיעלכאמורהמיוצגההתהוות,ליסוד

ידיעלונוכחותקביעותמוקניתהדהרות,
הזריעהקעובת.שלל"זריעה"הדהירההשוואת

השניהשלבלכן,וקיבוע.ייצובשלפעולההיא
 •ב'ביבתהנחלכמו •משמשהאימאז'של

הווה.להתהוותכסמל
המתואראתג'ביבתהמתוארתאםכאןדע

העקובתנדבך:נוסףאולםהקודמים.בבתים
נתונותאלאקבועות,נותרותאינןה"ג,זןע;ת"

ליסודכלומר,והתפוגגות.טשטוששלבתהליך
חלופיות,שלמדממונקהשוב<הקעובת>ההוויה

אחדשבכליוצא<ההתפוגגות>.התהוות
הישיסודותשנימוטמעיםהשלביםמשלושת

מוטמעתההוויההראשוןבשלבבזה:זה
השניבשלבדוהרים>,<הסוסיםבהתהוות
הסוסים<דהרותבהוויהמוטמעתההתהוות

ההוויהיסודהשלישיובשלב ,)"ת;ען~ג"
דהרת<קעבותבעצמובהתהוותכנתוןמתרבר

מתפוגגות.>הסוסים

הישמבנהאתמכילהסוסיםדימוי
גםההוויהושלההתהוותשלמהפרספקטיבה

הוויה,שלנצחיתשרשרתהואהישיחד:

לומראפשרהלאה.וכךהתהוותהוויה,התהוות,
<שלבמתהווההוויהמתארהסוסיםשדימוי
שאףשני><שלבשהווההתהוותאלראשון>

ומהסוףשלישי.><שלבמתהווההוויההיא
החלופיותאתמתארהדימוילהתחלה,
<עקבות>הקבועשלהעקבות><התפוגגות

קובעשהיההסוסים><דהרתהחולףשהותיר
אופילמעשהישהסוסיםלדימוי<הסוסים.>

בחלופיותומסתייםנפתחהואשכן ,מעגלי
שלוהראשוןבשלבמתהווה:בהוריההקבוע,
שיסודבערדהסוסים,ידיעלהקביעותמיוצגת

בשלבהדהרות.ידיעלמיוצגהחלופיות
העקובתידיעלהקיבעותמיוצגתשלוהשלישי

המייצגשהצירוףבערדהסוסים,שלה"ג~ןע;ת"
מכךיוצא ,וה;לכים""נמסיםהואחלרפיותםאת

1 -• : : • 

הראשוןהשלבשכןההתחלה,גםהואשהסוף
אחריםבאמצעיםאחדכל •מייצגיםוהאחרון

הוויהשלהקבוע,חלופיותשלג:;ומהאותה •

מתהווה.

כהרריההישמבנהאתמייצגהסוסיםדימוי

מיוצגההוויהיסודהסוסיםדבימוימתהווה.

בעודהעקובת,ו"זריעת"הסוסיםבאמצעות

הדהירהבפעולתמיוצגההתהוותשיסוד
סמלהןהנזרעותהקעבותהקעובת.והתמוססות
לצייןחשובהדהירה.חלופיותבתוךלקביעות



כשםשכןבלדב'אריעהואהקיבעותיסודכי
הסוסיםדהרותגםכךלהתפרק,סופרשהסחבה

לשרםטאפשרהדובירןאתלהתפוגג.סופן
האבה:דביארגובה

התהוותהוויה
 r--ר r--ר
 +נדידה :דדיםונ+ווייהנחנודדים:וכ

ודהירהם:יסוססוסים :םוסיס
L--..J L--..J 

+ 

הקבועהיסודגגותהתפרהסוסיםבדיוברי

 םינ;~~ד"<ובפררשבאופןבאובדת<העקבות>

זהמולזהפעליםשניהעובדתם ,)"םי~;:ן;הן

<זריעה>הקביעותשביןהובתחאתוברסות

דיוברישבגינההסיבהזו<התוברססות>.לחלופיות
הישלובכנההובופתיהדיובריהואהואהסוסים

פוגל.פיעל

מבנה-הכסףובקודרתהלילערש
המרחק

הוברחק,את"לראות"ניתןלאכיעולה 40שיר
ננסהאםסרםוקםרדלית.אותולאפייןאפשראך

הישלובכנהבדיובריהובדחק,ובכנהאתלאפיין

וריק,שחרדתורךרבלראותאשפשרהריצעובו'
של"חומר"'שלבודדותהבלחותשבתוכו
בתוךובוצקרתגרשיונעידקבועה,נוכחות

בובפורש:התווךבשםנרקב 40שירואקום.

הנוכחותשהבלחותבעודח;ריי' [fi"<ה>~ךסק
 1דהדותיהם.•ועקובתהסוסיםידיעלוביוצגרת

נישואים:חבייובופיעזההובכנהבעלאיובאזי
באפלוליתיוםשלבערבוהיושבגודדוייל'

וב"התנודהפותותהאורבלשונותובבחין ,חדדו

בתחתיתבהירה"בבראהוובםילותהמבוער"
בחללמתבםאהריקהתווך 11שמנגד",הכותל

הנוכחותשהבלחותבעודהחדר'שלהאפל
 •מהתנורהבוקעהאודבהשתקפותמתבטאות
חושףשהאודשבעודבתובנהמלווהההבחנה

שהחשכההריהדרבים,שלהעיןמראיתאתרק

ואףהוא,עצמואת"לראותלאדםמאפשרת

ההיסקלהלן'שנדאהכפיהדברים"•שלקד#ם
בפילוסופיהאםמהמקובל:הפוךגודדויילשל

הדילאמת,כמאםפורהבאורשימושנעשה
החשכהדווקא , 40בשירכמר ,גורדויילשלפי

כמוהיש,שללאמתההיחשפותאתמאפשרת
מתורגמותהאודלשונותהאדם.שללאמתגם

שאורהקדמוניתלמדודהגודדויילשלדבמיונו
המשחרותהםרףחיותאתמהאדםמדחיק

של"ק.רנםידיעתמאםפורי'ובניסוח •לפתחו
וכמוחשאיתלאוושהל"האזנהמדומהדהברים"
האודשם>.<שם,סיבב"לשיחיםיכנרתובאתפתק

האמתהיחשפותשכןמזיק,רקאלאמויעלאינו
 , 40בשירכמו-המרחקחוויית-היששל

בהלהדגישואפשר ,אקוסםיבמדיוםנחווית
 12האוד.בהיעדררק

תוהתהיהווה
---ר r---ר

C} דהינדם:ידדונ +חנייהדדים:ונ

עקטתםיסתנ :םוסיוסועקטתזריעת :םיסוסו
_j L---..J __ _ 

במרחקהאדם

המרחק,שלהישיבאספקטעסקנועתהדע
בפניהעמיהדשלו.אהנוישלאספקטנפנהכתע

הקיוםהאדם.אתמכרננתגםהישהיחשפות

האירועהוא-האמיתיהקיוםבתור-האותנםי

היש,מולנכוחהועמיהרהמחיצותהסרתשל

בהמשך'שנראהכפילאדם.נגלההואשם
שלאותנטיתחוויהאותה 40שכשידבעוד
ולממשילאמיתיוהתוודעותמחיצותהסרת

שכשידהדיאונםולוגיים,במונחיםמתוארת

שלטמפררלייםבמונחיםמתראותהיאנייח
הזמנים.שלרשתאיחרד
מרכייבם,משניכךאםמורכבתהמרחקחוויית

היחשפותדרב:אותרשלפניםשניאלאאשינם
האדם.שלהאמתוהיחשפותהיששלהאמת

הדדית:התניהשליבחסעומדיםאלופניםשני
באםרקהאדםבפנינחשפתהיששלהאמת
הופךוהאדם<אותנטי>,אמיתיעצמוהאדם

שללאמתנחשףהואבאםדק<ארתנםי>אמיתי
<אותנטיות>הצעמיאמיתירתשלהגילויהיש.
 ,ולהפךהיש:שלירתהאמיתגילויל 'תנאיהוא

שלהאמיתילקירםמרכילהיששלהאמתגילוי

הצעמי.

מעמדלתיאורמושדק 40שירשלהאחרוןהיבת
שתיכמדחק.הישהתרחשותבאירועהאדם

לי:ז iJiJ /ע~~~?ה tt ל~"(הפותחותהשוררת
שנאמדמהכלסיכוםאתבתרכןאוצרותסגף">

הישהתרחשותביןהיחסואתהיש,עלכהדע

המדיוםאתגםכמר-באדםשמתרחשובהלבין

זה.יחסמתאפשרשדרכו

לראייהשמיעהבין
ההתרחשויותלשלושמתייחסת "ל~"המילה

העלההקודמים:הבתיםכשלרשתשתוארו
<יבתמהמיםהקופץהדג ,)'א<יבתלארץהנופל

כלומד, ,)'ג<יבתכמדחקהדוהריםוהסוסים ,)'ב

היש:תיאורישלרשתאתבתרנומאגד "ל~"ה
כהתהוותהיש ,)'א<ביתמתהווהכהרריההיש

הרריהאלמתהווהכהוויהוהיש ,)'ב<ביתהורה
נגישותאתהמאפשרהתווך ,)'ג<ביתשמתהווה

שהריהשמיעה,אלאהדאייהאיברלישהאדם

-לי;ן" iJ "המכונה-האדם ,"ה? tt ל~"את
"שומע".

דדךעלללמוד'הקרואיכול ,לכךמעבד
כשלרשתההתרחשויותששלושפרעים,השלמiו
בביתאקוסטיות:כולןהןהראשוניםהבתים

הדנשמעביבביתהעלה,נפילתנשמעתא'

רבינתמהמיםהקופץהדגשללסה"י~ה ?i"ד
דברךלהסקהמעדבהסוסים.דהרותנשמעותג'

אקרסםירת:בטדמינרלרגירתדוריהשירעקיפה,
הדגוקפיצת ,"ם~~,"שרכבהנופלהעלה

 •ד" [iה"באמצעותהמוכפלתי~ה" ?i"דמפיקה
פריםקולדית:אלאאונירבסליתאינהזרשמיהע

אלאלקוסמוס,היחשפותאינהלישההיחשפות
הישאתבתרכםהאוצרים ,ממגרלפרגמנםים

פרגמנטיםמברדדכמרהפרגליההלךכולו:
יבשהאינסופיתהאקרסםיתההתרחשותמתוך

ונחשףס~~;נים>ך~ר;תלסה,י~ה ?iדךג, ,הל~<
בלדב.אליהם

היאהיששלהאקוסטיתשהקליטההעובהדעל
מכךללמודאפשרחשיבותובעלתמודעת
העלהנפילתאתהןכמפרושמאייךשפוגל

אי-נראות".כ"לאהסוסיםדהרותאתוהן
אי-קירם:שלבמעמדעומדתאינההנראות
 ,כלומדבאי-בוארת,האירועיםאירו ,להפך
אינההאדםבפנישהיחשפותםהעובדהצירן

 ,אקוסטיכמדירםאלאויזואליכמדירםנשעית
 13ערצמתם,אתמדגישהרק

ארדבאייהלישההיחשפותביןהדיכוטומיה
שבהןהמאםפרדרתמריבתחדשה:אינהבשמיהע

הישיבןהיחסלתיאורהפילוסופיההשתמשה
 1השמיהע.•ולאהראייה,מתחרםלקרחותלאדם

הואאקרסםיתבמטאפרריקהמשתמשכשפוגל
האקזיסטנציאליסטית,למסורתצעמואתמשקר

ולאאקרסםירתבמטאפרדרתשימושששעתה

אתחושףזרבמטאפרדיקההשימושויזואליות.
פוגל.שלהעולםתפיסתיונקתשממנוהמקרר

שקשורמהרכלהאקרסםיתהמטאפרדיקה
עומקיבתריפותחווהאזנההקשבהלשמיעה,
השמיעה.מככבתרבשגםב"ה,לשירופרשנות

l l ~ו

מתהווהכהרריההאדם

גיסא,מחדסיבתי.הואלישהאדםביןהיחס
האדםבחריגתמותניתכאמתהישהתרחשות

הקיוםגיסא,ומאידךהארתנםי'קיומואל
הישלהתרחשותבהיחשפותמותנההארתנםי

האנושיהקיוםאמיתותשלזרהתניהכאמת.
שברהיחסהיאהישלאמיתותבהיחשפות

 ,אחדמצד • 40בשירוהישהאדםנתונים
גרומתלישהאקוסטיתלהיחשפותהחשיפה
האותנטי>לאדםהפרגליהשם<שהואל"הלך"

האותנטיקיומוהשני,הצדומןל"דעד",
רהשקרלמהההיחשפותאתמאפשר ,כ"הלך"

וההיחשפותכמדחקהעמידהשלהתרצוביש.
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הרע.דהואאותנסיקיוםתוךליש
השימושגםכמו"רעד",במונחהשימוש

החוויהלתיאוראקוססית,במסאפוריקה

חלקהואהרעדחדש.אינוהאותנסית,
שלהאותנסיותגייתנולומסומיאינסגרלי

סועדורעדהחביללמשלהאקזיססנציאליזם:
שעוברהארתנסיתשהחזריהקירקגורסרן

-הקירקגרריאניהאותנסיהגיבור-ארבהם
החולףב"רסס"מלווהחמוריהלהרבעלותו

שלהנפילהגיבורקלמנס,גם 15גרפר.בכל

בחוויהנזכרשהואפעםבכלברדעחש ,קאמי
 16הסיינה.למימיהנערהקפיצתשלהמצמררת

המתרחשעלנוסףארולשפוךיכול 52שיר
הלא-שלהאקרססיתההיחשפותעקבבאנושי
שלהאקרססיהאלמנסמיוצגזהבשיר •אנושי
צעבה":נגינהכ"שרביהיש

ים i!ךנ;~ ;ם~ן~~~!זזים ;ה~~ד~י~ה"\קדדי
ש;ק.סiך~ף / /ל~;דף, [J~לב;tקים;ף )tסךש

~ים Qד 1ל~נכעע~ tלאtיזזם /ךגה. הל<;$!ן.ן;י:ן
 ם~ן~~~דד~ת /~רז:;gזךך~א~ / ,ף~ל~ j~~iץים
 י~~ /ל~דף ש~~ך~ע / / סf ~tק,ר~גת

 ;ו~ ;סזה, קי~}!ז:;;ך~ע ;ל~ןח;ק, ה~~ tQי
נכבזים;נחש;ליםןכרב ; ;לים. 1הגבאתיחידי

: • • ': -: • : T -• :"' 

 ·"~.על~ל ;ףן~~;ךפ;ן~ה /יר~הן, i9! ~יtסןבן

גרומתהאקרססיהאלמנסהופעתכאןגם
לחוץהמכסבהפנייתהמתבסאת ,הסדרלהפרת

המתבסאתפנימית,ולסערה ,לחזרןכמיההתוך
לכלהדרונאתההודפים~ןים" fש;?ים ryב"ג
 "~ן"הבלם.ו"גואים"ה"זעים"ורבחמיםערב

מעררןייצוגלמעשההואההלךבבשרהערנו
אלו.פנימיותלהתרחשויותיותר

פסיחההיאפנימיתסערהאותהשלהתוצאה
הגבןלים").אתיחידי("ערבהגבולעלרגעית

T -ז• • ,"' -: • 

אתערובהדרונשכןפרסית,היאהפסיחה

שתהאשאי-אפשרוייתכן"~ו:זיןי",הגנרלים
לבינרימשמשזהניסויפרסית.מלדבאחרת,
הפרסי.לקירםהקהילתימהקיוםלחריגההפרגלי
גםישמרחבי-חיצוני,לפןבנוסףזן,לחריגה

 ,מוסרהניסויאמנם ,פסיכולוגי-פנימיפן
המתחוללהשינויאתמרחבית,לחריגהבנוסף

לקיוםהחורגהאדםזר:חריגהעקבבאדם
מעבראק-סססיבאופןגםחרוג ,הפרסי

להיחשפותמהחשיפהנוצרתזרחריגה ,לצעמו
בן.ההיסמערתאתשמאפשרתוהיאהיש,

יכולל"~בןלים"מעברפסיחהשלהניסוי
 ,הקובץשירי .שלבהנדסילכללשםלשמש
שירישלו. ) Showing (הראיהבבחינתשהם

בכללהאפל"השער"לפניושיריבפרסהמרחק
מעברהאדםחריגתעללמעשה,נסבים,

ומובילההישמהיחשפותהנובעת ,לעצמיותו
הקובץ,שלהסרמינרלרגיהלפיבן.להיטמעות
גבולותבפריצתמימושואתמשיגהסובייקס
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למרותהיש.לביןיבנוהמפרידיםעצמיותו
 , 40בשירבמפורשנאמראינושהדבר

חווייתשלהמהות ,האנושישלמהפרספקסיבה
יבןהמפרידותהמחיצותהתכתהיאהמרחק

המושגתליש,האדםביןלאריביקס,סרבייקס
מעבר.החריגהאקסבאמצעות

 ek-<מערבאק-סססיתכחריגההאדםהגדרת
sistence <, אקזיססנציאליססית.הגדרההיא

האדםאתהגדירההמסורתיתהפילוסופיהאם
שהאדםסועןשהאקזיססנציאליזםהריכמהרת,

ירוןמימילמהות.מערבמתמדתחריגההוא
מהרתישלאדםכיהפילוסופיהסברהואילך

קיומובבסיסהמונחתוקבועה,א-פריררית

עםזוהתהזומהותהגדרתו.וואתומהורה

שפה,מחשבה,תבונה, ,<שכלהרציונליות
לקיומוקודמתהאדםמהרת ,כךדיבור.>

) Essence bef ore existence .< לפיאולם
מהותבעלאיברהאדםהאקזיססנציאליזם,

קיומו.מתוךארתהירצואלאמראש,נתרנה
 Existence <למהותקררםהז,באופןהקיום,

18.<before essence 
 ,הממשימהקיוםנוצרתהאדםשמהרתכיורן
מתתדמציירההואהאנושיקהשיוםלומראפשר
האדםממנה.החריגהלשםרקולומהרת,של

מתמדתחתירהשלאק-סססיכקיוםמוגדר
האדםלה.מערבמתמדתחריגהגםכמרלמהות,

גםלכנרתהשאפשרמהרת,אלהתהדרתהוא
לומראפשרלכןקבועה.השיאכירון ,"הרריה"
"הוריה"איברהאדםהאקזיססנציאליזם,שלפי

משתנהבלתינוכחותכלומרמתמדת,(מהרת>
לארגםולחולף,למקרימעברהערמות

אלאמתמדת,ממהרת><חריגה"התהדרת"

וכחריגהמהרתאלכחתירה ,היינוהווה.התהדרת
ההגדרההלאה.וכךחדשה,מהרתאללה,מעבר

הגדרההיאלפיכך,לאדם,הפוגלית
משתמשהואאםגםאקזיססנציאליססית.

הואדרבשלבסופר ,אחרמונחיםבאינרונסר

עלכפסיחהאלאכמהרת,לאהאדםאתתופס
לא ,מעברמתמדתגהנחרי ,ה"~בןלים"

 •מתהווה""הרריהכאלא<מהות>,"הרריה"כ
למבנהזהההאנושיהקיוםמבנהפוגל,לפי
מתהווה.הוויההואהאדםגםהיש,כמרהיש.

תמצית 19.39משירגםלגזרואפשרזרסענה

מולהרריהשלניגודיתהעמדההיאזהשיר
איברוהתהדרתהוויהיבןשההדבלאלאהתהוות.

שלבפרמסריםאלא ,זמןשלבפרמסריםנמסר
מיוחסתאינהבהוריהההתהוותרהסמעתתנועה:

מהבתנועה,שנתוןמהלאדם.אלאליש
ביבתא'המופיעיםהנעורים,הםש"מתהררה",

שאינומה '.גבביתהמופיעוהלילה, ,'הובבית

העומד ,הדורבהואש"הורה",מהבתנועה,נתון

משמש )" [Jח; f "(פועלאותרהחלון.על " [J ;ח~"
בשניהאדם.לאפיוןוהןהאילןלאפיוןהן

הקביעותלתיאורהפועלמשמשהמקרים
האילן,הןנתוניםשבההמתמדתוהנרכחרת

האדם.והןלהרריה,כסמל
אינההנעורים,ידיעלהמסומלתההתהוות,

כלםקיימתאלא(האדם>,מההוויהנפרדת

tיי 9 י?~ך~"שלהחיצונייםהאירועיםהזמן.
-הדורבגועלהמספסהלילהושל!$פירים"

שמביאיםהם-בישהשינוישלגיםייצרשהם
החלופיותיסודרברבהכרהלכללהדורבאת

גרעלהזוחלהלילה •צעמוברהקייםוהשינוי
שבתוכו.החלופיותביסודלחרשמיבארהדרונ
הנעורים,יריעלמיוצגחלופיותשלזהיסרו

ממגרךtס" ry "כנוסעיםהדרונידיעלהמתוארים
ההוויהביסודההתהוותיסודהתכתהלאה.
הדרונעלמספסהלילהחללי:אופימקבלת
 •ממגרנוסעיםוהנעורים ,קמסיוביןו"זרחל"
קיבעותשליסודמוצג 39בשירמבנה,מבחינת
אלו .בתרנוומוסמעתנועהשלביסודהמתחכך

הזשיר 20הלילה.>גם(כמוובערריוהדרונהם

הישתפיסתשלהאנושילתחוםאדפסציההוא
עלהישמבנהאתומסב , 38בשירהמוצגת
אתלפיכךמהורים-40ו 39 , 38שיריםהאדם.

האפל",השער"לפניהקובץשירישללבםלב
(שירפוגלשלהישתפיסתאתמוסריםהםשכן

היחסואת ) 39<שירשלוהאדםתפיסתאת ,) 38

 .) 40(שיריבניהם

האדםלתפיסתכןאםשותףפוגל
אצלומיוצגתהיאכיאםהאזקיססנציאליססית,

גלפרשלהאדםתפיסתעצמאי.מונחיםבמילון
רקלאהאקזיססנציאליססיתלתפיסהזהה

 •כולוהאפל"השערב"לפניאלא ,אלובשירים
עםלזהותאפשרהווההתהוותשלהמבנהאת
שערמותהיאזותפיסההקוץב.שלהנרסיבכלל

זמרתאינוהדורבכהלך.הדובראפיוןמאחורי
בשיבריהנתונה"עגולה",אלא"שסרחה"
(שיריהקהילתימהקיוםבחריגהשמתבסא
(שיריהפרסילקירםהאהובה>ושיריהילדות

מעברהוא ,בדרנושחלהשינויהמרחק>.

מולוהעמידההפרסילקיוםהקהילתימהקיום
היש.

בישכהיטמעותהמרחקחוויית

אתאמנםמותירהלישההיחשפות 40בשיר
זהניציבםדעייןאלושניאךבאדם,רישומה

הקיוםפוגל,לפיבפודרת.ישויותכשתיזהמול
אלאלישבהיחשפותמתמצהאיברהארתנסי

הואהישעםהאיחוד •בומרחלסתבהיסמעות
זרתכלית •גליהפרההלךשואףאליההתכלית
המובןמערב.החריגהאקסבאמצעותמושגת

פואסיבאופןהמנוסח-מעברהחריגהשל
חריגתהוא-ה"גבןלים"עלוכפסיחהכ"רעד"

--1 • 

גםאך ,הפרסילקיוםהקהילתימהקיוםהאדם
אלושניכאינדיררידום.מובחןמהיותוחריגה



מאפשרתזוחריגהדיים.יאותולשפניםשניהם
ומובילההישעםאמצעיהבלתיהמגעאת

 •ובלהיטמעות

 ף:~ [iססלו
באמצעותהסובייקטנוכחותאתמשטשטפוגל

 ,זוהדחקה •ברהדדהדחקתשלאסטרטגיה
 f nכשלצעמן nהישמסירתאתלאפשרשנוהדע

 ,עמולהתאחדותהאפשרותאתגםכמו
 40בשיר 21בקובץ.נוספיםבשיריםמתקיימת

 , 38בשיראםהאדם:שלבמעמדופיחותחל

המילההאנושית,הנוכחותהדחקתלמודת

 ,השירבתחילתמופיהע )"ה~ך"<אותהשמוסרת
ביבתרקהאנושיתהנוכחותמוזכרת 40נשיר

בעוד ,שביבגוףהאדםנוכח 38בשירהאחרון.

 38בשיר •שלישיבגוףנוכחהוא 40שבשיר

הלבתשומתאתמסבההאנושיתהנוכחות

הנוכחות 40שבשירבעודהיש,לשלהתרחשות
בלדב.כדעונוכחתלחלויטן,פסייבתהאנושית

אינה 40בשירהאדםנוכחותדהחקתאולם
ביןהיחס ,להפךליש.יחסוהדחקתגוררת
אתומהווההבמהבדקמתמוצבלישיהאנושי

המרכזית.ה~מה

עםלזהותניתן 40שבשיר "ף~~סלי;ן iJiJ "את
לקיוםקהילתימקיוםהחורג , 46שבשירהזדנו

 / /.:;כ~ןיךזcת~ןי;זcתי;~א י~~ז:;"<האותנטי
זcל~ב~ה~ד~לךים." iJיב~יךןי;ן 1זtדסןהך~ט
j?'i] /ס~ססר ~ /י~הq .<הדובר-ההלךר;ןיי

חסראדםשלזמרתהואפוגלבישריהמשורטט
היבתהיעדר •לאנושיהקשרלעשדריתובית
דגםנקייןחרסושלהליטרליבמובןגםהוא

בקהילה.אחיזההידערשלהמאםפוריבמרנן
זמרתעםגםלזהותאפשרההלךזמרתאת

האהבה:שיריבחטיבתהמופיעהדדבר-האהדב

המתראותאחתדמותאלאאינםשניהם

שבשיריבערדאזלם,שדנות.מפרספקטיבות

שיבןהגנרלעלכנתרןהזדנומתוארהאהבה
חרוגכשהואהפרטי,לקירםהקהילתיהקיזם

הזדונ 40שבשירהרי ,לכאןאולכאןפעםמדי
באופןובחרהאל-חזורנקודתאתערבכרב

הפרטי.בקיוםחד-משמעי

חסרהואההלךהקהילה,שלהמבטמנקודת
פונקציונלי.תפקידכלחסרשהואכיווןערך

אותנטיותהקנייתשלבקונטקסטאולם
אותוהמייחדסגוליערךישלהלךלמציאות,
מוקנההייחודיהקיומיערכומאחרים.ומבדילו

באמתוהדבקותצעמילמימושהכוונהמכוחלו
המחיראתלשלםהנכונותגםכמוהפרטית,
מוערכתאינהזואםאפילוממנה,המתחייב

עםאחדבקנהעולהואינההכללידיעל
מהפרספקטיבההמקובלת.תפיסת-העולם

 , nגיבךך nאלאערך,חסךאינךההלךהקיומית,

אותנטי.גיבורהואלומר,אפשרההלך,

דמותשלההרואיהפןקומם,שמצייןכפי

באילוזיות 46בשיריבטוילידיבאהדורב-ההלך
שמחלפותיואבשלום,כמו 22ולמשה:לאבשלום

צלשלואשדגםכךהאלה,בענפיהסתבכו
משהכמו 23 ."ת;בן~>ה<ב"~~יןימסתבךדהורב

ססר nעלהןךבךעומןכך fנכךהךעלהעומד

אלכפייםפורשהואמשהוכמו 2 •,"ן;ר qס~

הדמויותלשתיהמשותף 25הקודש.

מערבלחרוגההרואיהמאמץהנו
אתלממשבניסיוןחייהםלנסיבות

הידועהכישלוןלמרותצעמיותם.
כנגדזה-להירביסהניסיוןמראש,

להםמנקה-אלוהיםכנגדוזהאביו
בנימיתראותםומבדילייחודיות
גםקומם,שטועןכפיהאדם.

מתואריםמשהוגםאבשלום

הוא-המוות 26האחרונים.רבגעיהם

משהשלהם.החריגהלניסיוןהמחיר
אותנטייםגיבוריםהםואבשלום

באופןלשלםמוכניםשהםכיוון

בעובריבותרהכדבהמחיראתמודע

עצמיותם.מימוש

הדוברדמותיבןדמיוןלראותניתן
הגיוברזרתוסטרא,לבין 46בשיר

 ,הדורבכמוהידיהע.בה"אהאותנטי
שלבמונחיםמתוארזרתוסטראגם

למרחק,המיוחסיםהאטריבוטיםמאינוונטר

בחווייתהנערהששיתוףהיאהמשאלהכלומר,
התכוונותבהגםתעוררהדוברשחווההמרחק

למרחק.
הגנוזבשירמפורשביטוימקבלתזומשאלה
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במישורנמצאיםהאנשיםיתרבעודה" 7i~ד

1 ! 
=-
ו~

פרגל ,,,

שלבמקרהמכך,יתרה 27הלך.

אותהמופיעההדורבשלובמקרהזרתוסטרא
שוקעת.שמשמולמההרגלישהשלתמונה
שללהפצעההתמונהמקושרתהמקריםבשני

שתי 28להדחקה.ניתנתהבלתיהמוותתועדת

ההכרה,רגעאתלמשעהמתארותהתמונות
באותנטיות.לבחירההמוביל

זהקשורים<האותנטי>והגיבורההלךארכיטיפ
דמות:אותהשלפניםשנילמעשהומהוויםבהז

הקיוםעקברקלהתממשיכולכ"גיבור"הקיום
 ,ליופילמרחק,שהגישהכיווןזאת, .בייחלך"
החרדהמעוררהאקטבמחירנקניתלקודש,

הקהילתימהקיוםהחריגהשלההרואיאך
אנולהקנות.יכולשהואהערךעלוהוויתור
ההלךשלדמותהאפשרותאתלהציעמבקשים
למרות •נבואימעמדגםמוקנהאותנטיכגיבור
כלליתוקףלמתןשהכמיההודאיזהשאין

המשמעותבטווחכלולהאכןהמרחקלחוויית
מובעת ) 88<עמ'אותוהחותםבשיר ,הקובץשל

 ה~~: י~~~"(המרחקחווייתשזיהוימשאלה
אוליהאחרבידיך;גןן")ל.ב~צא 1~ךסק iJזcל

המסויגת-המשאלהדומה.לחוויהתובילו
היפותטימעמדלסיטואציהשמעניקא~לי" nנ
שאולילנערה,פנייהבדמותביטוימקבלת-

שתשתהבכךהמרחקבחווייתלשותפהתהפוך

וכתוצאה~ךסק", iJזcל ה~~:"שהדורבמנפש
חלקהואהלילה , nסל;להזcלךש ryנ:יד~ה nמכך

 nה;ך?יםע;ןםי w~דל f "השורה •מתחתיו

בעודבמרכזמצוישהדוברכךעלמצביעה
הדוברביןההבדלבפריפריה.נתוניםהאנשים

מרחביבאופןלפיכךמתבטאהאנשיםליתר
בפריפריה.ובמרכזבנמוךגבוהבהנגדת

שהאנשיםנאמרהשיראתהחותמותבשורות

למרחק,הולכיםאלאמטרהללאנעיםאינם
לדוברנראיםהםשכן ,בונטמעיםולמעשה

קושריםאנו , n •--~דסןז:רי 7 ב;: ,~;נל~ה ~ן~"
סיבהשלביחסהאימאז'חלקישלושתאת

למרחקהולכיםשהאנשיםלכךהסינהותוצאה:
הדוברהשירי.העולםכמרכזהדוברמעמדהיא
אתמשלחאלאהפרטיתבחווייתומסתפקאינו

מרחק.לחווייתהאנשיםיתר

נביא.שלמעמדלדורבלייחסניתןזהבאופן
כמשהרוחו.בעינירואההדוברגםהנביא,כמו

מהרשניורדו-האולטימטיביהנביאדמות-
מצויהדוברגם ,לרגליוהעםכלפרושסיני

 ~ qב"ןפרושיםהאנשיםבעודגבעהבראש

i] ."יש;רpהאותנטיות,נביאזרתוסטרא,כמון

כךהגדולים",ה"צהרייםבשעתמההרהיורד

כמוהיום.בצהריגבעהעלעומדהדוברגם
חווייתאתלהנביטרוצההדוברגםזרתוסטרא,

אדםבבני-המרחק-שלוהפרטיתהאמת
שהאימאז'לטעוןאפשראלהכלכנגדאחרים.

והמראהצעומותהדוברעינישכןממשות,נדער
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הכלליהתוקףכאןגםבלב.דדוחובעינינחהז
 • •בלדבכמשאלהנותרהמרחקלחוויית

העדות

נדפס .> 23.9.1954 <שנשכח•,•מאש·משורר•בקעובת • 1

שחור·.שוכןכרב·לילההשםתחתב·דרב•,בשנית

11.12.1959 • 

ועודתמונה,ושובתמונה,סוב,רוצה?הוא•מה • 2

תמונות.כלומראימאז'ים,בשםקרויזהסוב,תמונה."

רבורות.לאלגמרירבורות,אינןהתמונותראשית,אך

 ,יהמאיראיבגדורהללו?"בתמונותורצההואמהושנית:

 • 134עמ' ,) 1962 (אתרעלביאילק

דרומתוך,צרססרואילךמכאןשיוזכרופוגלשיריכל , 3

המאוח,דובץיהקקרמם,אהרןעררךהישרים,כלפוגל,
1998 • 

המודרנית,העבירתכישרההליריהעיקרציב,לרז, • 4
עלמתבססיםהדרבים , 2003תל-איבב, ,המאוחדהקיץם

שלשיריםבשנימשררהעירן •שחוחעתיק,·אילןהמאמר

רב·ארנירבסיסת , 12-11ופרשנות,ביקורתפוגל•, ,,,

ישר,משוואותבספרונדפסרכן 149-141 , 1978אילן,

 • 1981דקע,

 •הדממה,לעברפוגלדודבתוךקומםשלמובאראה • 5
 • 60עמ' , 1983המאוחד,הקיובץישירם.

<עם'ל~ךטק· בi"~~,."חל'זtי v;iךי qז;יי t "פותח:שיר • 6
 .רן~·לב1;יצא 1;:ז~ךסקtזל הזt';י v;i ~~·מסיים:ישר ,) 15

 51ר· 33 , 7בשיריםגםמופיהע ··ז;יךטקהמילה • 88עמ'

בהם.עוסקיםאיננוולכןאחרים,בהקשריםאולם

 • 39 • 38שיריםלמשלראה • 7

 •~י;&ךר ,) 2002 (זנדבנק,שמעוןראהכךעלהסרב • 8
 , 75-74עמ'כתר,לשירה,מדירך

שמהלהסיקאפשרומכךזכר,לכשרןבוקסהשיראמנם • 9

אולםצעמם.הסוסיםאלאהעקובתאינןוהולך•ש•נמם

דהרותיהם.רקאלאבישרנוכחיםאינםכשלצעמםהסוסים

לסוסיםולאהסוסיםלקעובתהנמיםהאתלייחםאפשרלכן

ולאלסוסיםמשריכתהנמיסהשפעולתבמקרהגםצעמם.

הםאםהקעובת,מקררהםהשסוסיםשכיווןהרילקעובת,

נמסות.קעובתיהםגםנמסים

המקיבלריק,בתרךנוכחותהלבחותשלמאספורייציוג . 10

בשיריםגםלמצואאפשרמתהודה,כהרריההישלמבנה

במפורש,'המרחקמצויןשוב , 246הגנוזבשיראחרים:

 •ב;דך•·א;ךאלאדהרות,אינןהריקבתווךשמלביחמה

ד~רי· : 275הגנוזבשירמופיעזההמבנהבעלאיאמז'

ת i ז~~נ;:ז-רון~י·;:זז~ר;ל!$ל~ים~פ;ת ;ר;ח?ז:; י~~ז:;
כאןכהה.בתווךאורבהבלחותמדורבכאןגם .·ת;ךיז:;ג;:

הנוכחותוהבלחותהיער,הואכ•זח;ך•,המאריךהתורן.

הגנוזלישררגדבני<גחליליות?), •רזj:>ה<לג1י iכ·ז-רמופיעות
<השירבמרחב.אלאממןבפושרתאינןההבלחות , 246

הןאלדא'ביבתזהה:מבנהבעלימאימאז'יםבנרינדלו

ונעלמותלרגעיםהמבליחות "הלך;ג;:~>ה< תג;:~ך~·האוזני
בשעבהמלביחה "!!דךנ;,·הזוהיב'וביבתרט~ה·, iJב·~ה

 / i'7;יאי v;i ~~ז 1$נףייבק,ב ה~·הסיום:.שוררתרב •הןג;:;א•דאז
שלהקיומיעוכראתמדגישות ·?פ:ז:;ךtזל ז't!!'~iזל

הלילה,אפלתבאמצעותהתורןמיוצג 48בשירהאימאז.'

·בקודרתנצנוץבאמצעותמיוצגותהגונחותוהבלחות

ח;ר; f:;ג~ךש·ל.יל ;שנ;~):!:;נייד,~·<הכוכיבםשלהכסף•

 288הגנוזבשירגם .>·ף 9 ~ז:; ת;ז~~!ןם 1;:ז'ובק ת~~ךזלי

מבליחא'ביבתזהה:מבנהבעליאימאז'יםלמצואאפשר

היער,של;:ז?ח;ךים""נכלנכ?ירמיבךהכפרבתישללרבבם
פניעלשוחיםאשר'ח;ךים"·~דיםמבליחיםב'רבינת
 .·רים tםי .rז;יךובtזל;ו:זידי•ג;;ךראגב,זה,פלגהפלג.

ראלכםנדרפרימנחםעורכיםנישואים,,חייפוגל ,,, • 11

24 
 296-7גליון

ירושלים,קריאה,סימןספרי ,המאוחדהקיובץ ,סגד

 • 270עמ'תשל"ה,

במאספררתהמסורתיהישמושנגדרקלאפולעזההיסק • 12

קודמתהכרהרגרדויילמנסחשובהאופןנדגגםאלאהאור

במאספורתגורדויילמשתמשהעמודבתחילתצעמו.שלו

שנמנעלמסקנהמגיעהואה"מסורתי•:באופןהאור

הסתומה··המועקהאתהצלולה·ההכרהבאורמ·להאיר

תיאה.אתהכירמאזנשמתועלשרבצה

הפיתוחהיאהיששלהאקוססיתההיחשפותלדעתנו, . 13

פוגלמשתמששבההאקוםסיתהמאספררהשלהסופי
 • 251הגנוזובשיר 33בשירלאדם,הישהתכרונרתלתיאור

ראההפילוסופיהשלהארקלוצנסריתהמאספרריהקעל • 14

מודרניזםיבןהמערבעלמוזרה!·תקופה ,מנסכךארבהם

 • 193 • 208עמ'<תשנ"ז>,מ•ך'יעון',לפוםסמרדרגזים•,

דיאלקטית,ליריקה •ורעדהחיל ,קירקרגרסרןראה • 15
שאקססרעןקירקגור • 12עמ'תשמ•ו,ירושלים,מאגנם,

ושיתוק.בשתיקהגםמלווהארבהםשלהאמונה

אלונהזזעוע·.ומןהציגהמןכיאזתאין•רתדעי, • 16
תיאורכימצאנופוגלאצלגם • 33עמ'הנפילה,אקמי,

מופיעלישאקוםיסתהיחשפותשלכתצורהפנימיתהסערה

הישקריאתלמשל 251הגנוזבישרארחים.בשיריםגם

·~זמ;ת•פרוע·:בתוארהנמסרלאי·שקס,גורמת

 .·בן~~ך;tזל 1ע;ךגו?~סת iשוןח 1ת iע 1'ר
םרקרסםשלקיומויבסוד mהעומהתכונהלדוגמה, • 11

את mהמייח ,זותכונה •חרכמתוהאיהובותלוומשמשת

דברב.תלויהאוינהקובהעםוקרסם,

ז'אן·ראהלמהות,הקודםכקיוםדאהםהרדגתעלעוד • 18

תרגם,הומניזם,הואהאקיססטנציאליזם ,סארסרפול

ירושלים, ,כרמלגולומג,יקעבדרבאחריתוהוסיףערך

 • 13עמ' , 1990

 1רים, 1 פ$!~כו 9 י.ל~ר!! !!ל /ז,נים, 1די7;י nm · : 39שיי • 19
 !!ל i' ם~~וב iח f / /רים. 1 ע~ז:; /ןו:זש, ,ו?~יטןש 1ע 9 :

 w-1;ךר;~די ל}! / /"!ם iל fל 1ע 9 • ;:ר~א~ה 1ךנן; i;:זובל
 1ע 9ים/ fך /~יד~י ?1 י;i1' 1~ין:~ובל~ם / / .הך;ך~:;;זכ~ס~ס

ךים·. 1 ע~ז:; /שךJ. ,ז;י~יטךש

בשנימשורהיערן •שחוח'עתיק•אילן•לוז,גםראה • 20

 • 148עמ' ,שירים·

נדערים 9שירים, 24מכללכיעולהשערכנומדביקה • 21

שבשערתבעודשני,ברגףהואהדורבמהם-5ב ,דרוכ

 , 37 , 36 , 34 , 33 :דורבללאראשוןבגוףהדרונהנותרים

 • 56 , 51 , 50 , 41 , 35שגי:רגףדורב • 55 , 54 , 53 , 40 , 38

 , 49 , 48 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43 , 42 , 39ראשון:רגףדורב

52 • 

הפוגלישלהלךלכךהלבתשומתאתהסבכרבקומם • 22

ואימה.מצדקהדרוףזעוב,אדםהיותרמלדבנוסףפןיש

שלהתכההוא 46בשירהדרונ ,עלינוהמקובלת ,לעסגתו

קומם,אהרןראהואבשלום.משהשלההרואיותהדמויות

הפסימיתעולמובתפיסתהאזיוןנקודותוהפלא:·הארפל
סתיו •תשמ•ה<קיץ 28 • 27 ,'ז'יבצורן'פוגל•,דודשל

 • 67 • 53עמ'תשמ"ן),

י·א.י·ח,ב'שמואלראה • 23

אילריזההואן· iר q ~ך;י iJiJ ל}!"כערמוהדרונתיאור . 24
מ·ח.ל•ב,דרביםראהגוב.בהולמשה

לפסוקמרזמ ·י~~~ת 'סiר~~לי 1·אההיפרתסיהיכסוי • 25
אפשרהעיראתכצאתישמהאליו<"ויאמרכ"סס'שממות

למןעערדיהיהלאוהרבדיחדלרןהקולותה'אלכפיאת

מהששלהתקשורליכולתהמתייחסהארץ•>,לה•כיתדע

 '.העם

בתוכניוהניחוםהפוגלי·הפגתיאזםקומם,אהרןראה • 26

 • 58 • 46עמ' ,) 1968 ( 30 • 29 ,•ח'יבצרון·אהדם•,

·האישזרזתסטרא,אמרכהנישסהפריזריךראה • 27

 • 255-251עמ'יבותר•,המכוער

 • 10עמ'שם,ראה • 28

ק.Vס;:ז:פל /,ה~'~~:;גהזראש ל}! : 253גנוזשיר • 29

לי, 1לר-:;ה~ז:;ך 1-~ןה. 9 ~ס t:! י~1ג'ת~ 'r.ji.11ר.י Q:;גז
 / / ·~ 9 ~ז;י~יל:;כים iהע;ךם י'~ t:!~ל /,;:ז~יש;ך ~ qןר.

 ,ם}!'~ך;ך~ה /ןi;vאים,ת iר:;גגךב;א !!ל ;הן~ג;:ש;ןהזשז;י

 1 י?' 1:ןאע;ן~א~ק 1 / ;.קטך~ז:;~ל ם:ו:.נן~~ ;םי}!~

 / ·~' t:! ה~~;:~רשא !!ל ••• / 1~:;גטן~לנףי ,;נל 1$:;נן~-ז;יה
 •יץ 'jiר.י Q 'ג;: סי;;f j;:ז:פל

סטאפורדויליאם
אפותדליהמאנגלית:

קברהבגבולהלא-לאומיתהאנדרטהליו

t הףvv ןקב,שףם~דעלאנודה
נפל.לאנוהאלמוניוהח~ל

- :-ז- : T • T -

ירים,משלבעiסבנוהשדהזהף  ·-ז ··-:'ז'' .-·ז- :"

 ,~~לל~זך~ה ttנו~~ין
מים. 'eההףאה~חידוהגנור

 ·-ז- ·ד- ·-:

i] פות~~ךים~f ה~~ד~אן 
e ל~~~יסד~תוךשות~iJ .ךסב~
f ס~ן~ה, י~~~ל-~סךגףאו-סךגףלאאן
iJ די~ל~קן~ת~i] דיןךנוף'~סה~f 1לf 
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התקשורתשלהפטריוטימפלטה
שחםווו

n עלשהודבקההשמאלנותשלקשהוייית
"שקו 'ו(הישראליתהתקשרותגבי
נהפכהכוב ) 295גיליוןהשאמלנית"התשקרות

היאהאמתאלבהוכחה.סערןאינושכאילולרוב
ממלאתכביכול,ה"שמאלנית"שהתקשרות,

תפקידליבסחרניים,הנחשיבםבענייניםמרצונה,
שלוהתעמולההיבסחרזמועכרתלששרפושל

אבלבעליל.לבתי·"שאמלנירת"מועכרתיארשל,
כלושלאלו'מעוכרתואיששלצרעםלמרבה

השלסרז'שלהכרחבמסדרונותמדענותהצודעים
ניתזלאכובהרב-ערוציתהסלרריזיהבעולם
אתלערערהעשויותעובדותהפצתלמנוע

מופעלתבמקרהלאהביסחרניים.המיתוסים
רגםהיב-יב-סיעלגםישראליתלחציםמעוכת

אתלפחותלשנותבניסיוןהסי-אז-אזעל
בה.משתמשיםאלהשערוציםהסומינרלרגיה

הקודםהמשפסיהיוץעשהשעהאמץמזכרוודעיין

כרבשים","שסחיםבמונחהשימושאתלמנוע
שלהחזקתההיבנלאומיהמשפסמבחינתכיאף

מעמדהמכוחרקמרכותאלהבשסחיםישראל
לכלכרבשים""שסחיםוהםכובשת"כ"מצעמה

ושתרתעללכפרתהזההמאמץועניין.ווב
לארמהבאוץיזשורמההיבנלאומיותהסלרריזיה

לאובאילוישתמשומונחיםובאילוישזור'
דעתעללהשפעהכךכלמבררןאינוישתמשו'

מקוררתהרבהלהישזרשהויהעולמית,הקהל
אבלכולם.אתלחסוםתרכללאוישראלמידע

כאזומשפיעיםבאוץנקלסיםאלהערוציםשני
הממשלהשלראשזכרוודעיין •הקהלדעתעל

מפילאושתילהבסרבההסבחעלנודעבגין
 •הבי-בי-סילרדיומהאזנהאםכיעוזריו

התקשרות,שלשמאלנותהעלוכשמדברים
בענייניםלפחותהשלסרזאתהמשרתת
השניםושבעבעשריםכילזכרווארייבסחרניים,
נתרןשהיהארהימין'יבדיהשלסרזהיההאחרונות

בתנאיוזהשנה,מעשריםיותרלהשפעתו'
רבקשלשלסרנותקופתאתשנואההמפוקפק
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 •השלסוזעלהימיןהשפיעלאשבהכתקופה
התקשרותמבצעתשבהלנאמנותהדוגמאות
אתומסרתקזרבפוסיסרוהתפקידהאתהמוגיסת

לגיוסהשיתאימוכדיבההמובאותהעודבות

רבותהןהרשמית,הישראליתהתעמולתית
נפליגלאשלמים.כוכיםבהןלמלאוניתז ,מפסרו

כורנרלוגי-היססווימנסנעיףלפוה-היססוויה,

 ' 1967בשנתהתשקרותשלהתנהגותהעלצקו

שלפניה,בתקופההימים.ששתמלחמתיבמי
אתלהבליסהיתההפסוירסית"כש"המשימה

ניתזשלאכבעיהולהציגההערביםתוקפנות
ואתהקהלדעתאתלדחוףכדי-עמה""לחיות
היו-במלחמת-מנעלתמיכההפוליסיתהמרעכת

אםגםהפסוולים",ב"דוךשנתגלהמושקכל
אשחילופיתקריתעללדרבשלא ,התפוצץלא
סנסציונית,כותרתשוויםהסורים,ליבןצה"לןיב

עיתונישלהראשוןהעמודלרוחבהונשתועת
עלהפחות.לכלפרנקס 48שלבאותיותהרעב

ודייןבספרו<ויבןצעמםהדרבבעליהואדותפי
האשחילופיההיאבתקופהנוגמררבאיונותיו>

המקוים,רבובאפילואוליאחת,לאהסוריםעם

עודבות""ליצורמסרה'מתוךשלנוהצדיבוזמת
אםלשאלהנניחהמפורז.השסחעלרלהשתלס

אתשירתהראםלאאולגיסימיתחיתהזרמסרה
חילופיאתמקום,מכללא.אוהישראליהאינסוס

והציגהבהרחבההתקשורתהבליסההאלההאש
שלתוקפנותכמעשישתודרכה,כפיאותם,

שלהילדיםלבתיהמתנכליםהסוריםהקלגסים
פגהלאשרעננותהתדמיתהחולה,עמקקיובצי

התקשורתשסייעההבהלהאתנשכחולבהיום.דע
ששתמלחמתשלפניההמתנה"ב"תקופתלהפיץ
סכנתלפניישראלמדינתעומדתכאילוהימים,
הצאביתבצמותהיסבשידעולמהבניגודהשמהד,
"נדפוק-דבלגהומסכיילסגןאמואיך<זוכרים
כדיוהכולאלגנסי"?)ובאופןחזקמהו,אותם
ניסיוןכלולמנועבמלחמהמיידיתלפתיחהללחוץ

אחרימידזאת,לעומתבהסכם.פתרוןחיפוששל

המשימהנעשתההימים,ששתבמלחמתהניצחון
ש"השסח"להראות"ספין">לזהקוראים<היום
שרםואיזהכיובשעםמשלימיםהעריבםוגרע,

התנגשויותעלידיעות •סיומועלדביוןדחיפות
שלראשיתהעלשהעידוחמורות,יותרהרבה

לעמודיםאזהודחקופעילה,פלססיניתהתנגדות
היותו.לכלשנייםאוטוושלבכותרותפנימיים

בצמבהתקשורתלפאניקה?קזוקהשלטון ,הקיצור
תקשורת.שישטובלרגיעה?זקוקהואהכן.

הזמנה.לפיהכולתספקהמגויסתהתקשורת

המעוורתחוםמטבעוהואהביטחוןתחום

קונסנזרסכולולכאווהפסויוסיים.רפלקסים
מכרוכתהיבטחוןלמעזפעולהכלשהוי-סהרו

לשמירהלהתנגדאפשרהאםהחיים.עללשמירה
שהוכרזלפעולהשמתנגדמיכלהויהחיים?על

 ,אלמנטרי-הריהוביטחוניתשמטרתהעליה
בכךדילתקשורתזר.למטרהכמתנגד-ררטסרן!
מטרתההשלטונותשלמסוימתפעולהכישנאמו
אפשרותתהיהשלאכדיהביטחון'עלשמירה
יבקורתעליההמותחשהוייבקרות,עליהלמתוח
מאודמעסיםלמטרתה.מתנגדשהואעליומעיד
החיץאתכאןלהציבהמרככיםתקשורתאנשי

 ,עלינומקובלתהפעולהשלמטרתההמתבקש:
שהפעולהייתכןהוימקובלת.אינהעצמההיא
מדקמתשאינהרקלאהיבטחוןמעוכתשעושההזר
מזיקהאףאלאנעשית,היאשלשמההמטרהאת
-התקשורתשלמתפקידהזהאיזהאםלה.

ענייןדביוקלדבוק-האמיתיהפסוירטיתפקידה
נעשיתהיאכיעליהשאומריםפעולההאםזה:

אותו?מקדמתאמנםהיבטחון,לקידום
שלמפלטההואהפטריוטיזםאצלנואצלנו.לא

האלקטרונית,זובעיקרעצמה,והיאהתקשורת,

ניכוחלקהשלטון.יבדילכלי-שרתכמעטנשעתה
לתחוםשייךהצבאי-מדיניבתחוםמפעולתה

משהואיותרהרבהוהתעמולה,הדיסאינפורמציה

הדעה.הבעתואפילוהמידעהפצתלתחוםשייך
הקלאסיים:אמצעיהבכלנעשיתזרתעמולה
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חצאי·שקרים,ידיעות,הבלטתידיעות,הסתרת

איגנציושגםדרכיםבאותןובעיקראמיתות,

 •עליהןעמדוכרבאורוולג'ורג'וגםסילונה
המתמדת,החזרהגיה.מינרלוהטושלבעיצובה

התעמולה,שלמהותהאתבטעותבההרואיםשיש
עצםהעניין.עצםלאאבלעבודה,שיטתרקהיא

במוחותכניםשלמתוחכמתבשתילההואהעניין
מוטה.טרמינולוגיהבאמצעות ,הציבורשל

לחדשותהאזנה ,בעיתוןכקריאהשרגהפעולות
יבדימשמשותהטלוויזיה,בחדשותוצפייההרדיו

כךבמחשבות.שליטהככליהשלטוןמנגנוני

שהדרבהציובראתלשכנעהתקשורתהצליחה
סובליםאנחנווממנועכשיועומדיםאנחנושוב

עלקיבלההיאזהבענייןהטרור.נגדמלחמההוא
ממשלתשמבקשתהיוםסדראתבהתנדובתצעמה

בעולם.להשליטשלה,מטעמיההרבית,ארצות
"מלחמהמהיעצמהאתשואלתאינהאפילוהיא
להיבןאפשרגמורה.שטותזוהריהטרור"?נגד

נגדלאטרוריסטים,נגדמלחמהעלשמדרבים

משוםישזושבהבחנהמישהויחשובואל •טרור

להסתירבאהזהבמונחהשימושדקדוקי-עניות.

העודבהאת ,האמיתיהמצבאתהמציאות,את

מלחמהכאןשישעמים,שנייבןסכסוךכאןשיש
כובשה,היאשיבדועםליבןכובשהשארצועםיבן
לסלקבמאמץהמארבמןבטרורשמשתמשעםיבן
<אםצבאיבכוחהמשתמשעםליבןהכיבוש,את

הכיבוש.אתלהמשיךבמאמץטורך)זהגם ,תרצו

ולאהאמיתית,המלחמהזאת ,האמיתיהמצבזה

ואת"הטרור".המכונהמופשטבמושגמלחמה

הגדולרובהמאיתנומסתירהזההאמיתיהמצב
כיבכול.פטריוטייםממניעיםהתקשורת,של

התקשורתנעשתהכרבשבהםתחומיםאמנםיש

המילהכיאםלהיות,שעליההנושךלכלב
תפקידאותולבטאחדלהכבר"חשיפה"
הציבורלידיעתלהיבאהתקשורת,שלמתפקידיה

מילה •ממנולהסתירמבקשיםהכוחשוגרמידרבים
כתבתסתםלידומופיעהזילותשלתהליךערבהזו

מושאהאינטרסאתכללדברךהמשרתתרכילות,
אבלחינם.פרסומתבקצתלזכות ,"להיחשף"

התקשורתמכשכשתוהביטחוןהחוץבתחום

לאפעולה.ומשתפתהקצוץמגבההישראלית
שהממשלהמהחושפתשהתקשורתהמקויםויבם

להבלטתהקשורבכל ,ואילו ,להסתירמבקשת
 ,מתוכןהתעמולתיהמיץולמיצויידיעות

לרצוןבקלותמתמסרתהישראליתהתקשורת
בלתיבצווהפעולהומשתפתהשלטונות
מערעררחוקותלעתיםרקבעליל.יבקורתית

ואפילוהדיווחבמדורילאהדעות,<במדורימיהשו
בידיהדרביםהצגתאופןעלהפרשנות)דברבילא

צה"לשלטונותשלדבריהםהביטחון.שלטונות
הודעהאוכטענה,לאבתקשורתמובאים

כמהכעודבה.אםכילאומרה,אותהשמייחסים

בטלוויזיההצבאייםהפרשניםשלהיומרהמגוחכת
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שחקרומהיודעים,שהםמהלנומספריםשהם

כשרבורעיניהם,במושראומהואפילו ,וגילו

לספר'להםשאמדומהלנומספריםשהםוגלוי
פובליציסטים,אפילולהם.שהראומהמקסימום
בנישלמשפטללאלהורגהוצאותהמצדיקים

אופיגוע,לבצעתכננושאלהבנימוקאדם,
מתוךרקזאתעושיםליבצועו'דבדכם""נמצאו

שלא ,היבטחוןמערכתשלקיבעהעלהסתמכות
להורגשההוצאהכשםהוכחות,שוםלההוצגו

אתהמצדיקים .שיפוטיהליךבליעשיתב
להםשישבליזאתעושיםוהרציחותהחיסולים

אלהאםאמיתיתידיעה
"פצצהבגדרהיואכןשנהרגו

דברכם"ש"היואומתקתקת"

שרקאופיגוע,לביצוע

כלומדפיגועים,"תכננו"
מניעהמעשההיאשהריגתם

אועומדים,שהםמהשל

שלבמקרהממזריות.רמיזותשללשוןאצלנו
שלפיו·ייצוא,סיפורליצירנהוגכזהחשאיחיסול
לגמריקריצהאגבעובדה",ב"תאונתהאישנפגע

זהכישייבןהישראלי'לציוברדיסקרטיתלא
במקריםלוב.לרחשיהקשובהממשלתוידימעשה
כאשרממסוקים,טיליםיבריכגון ,גלויחיסולשל
נהגוהחיסול,מבצעיזהותאתלהסתירניתןלא

מתקתקת","פצצההיההמחוסלכילנולספו
"החזיקאויבשראל"פיגועלבצעדברכוש"היה
בתל·אביב",לפיצוץהמיועדמטעןברכבו

תוךאז'עסוקשהיה 1כזושטותאפילוולפעמים

אועומדים,שהםשמשערים

לבצע,יכוליםהשםרקאפילו
שכרבמחבלים""ריבשהםאו
להרבהבעבראחראיםהיו

הםכלומרורציחות,פיגועים
שמאאועונש,בתורתחוסלו

להתנגדותשותפיםרקהם
 .הישראלילכיובשהפלסטינית

ממקורידיעהלהיותיכולהלאהתקשורתלאנשי
הידיעותאמיתותאתלדבוקיבכולתםואןי ,ראשון

הערבניסיוןאבלבהם,המופצותהביטחוניות
ויבםשבמקריםאותםללמדצריךוהקרובהרחוק

הםכוזב.מידעיבדיהםהיבטחוןמרעכתהפקידה

אבלהצבא,דורביבשםהמידעאתלהיבאצריכים
להםידועהואכאילואותולהיבאמעדיפיםהם

אפילומרגישיםאינםוכךיבדם.ונקדבבמישרין

כילנומספריםכשהםהעניין'שבצעםבסתירה
סיכולובצעפלסטינירצחניפיגועעלבתגובה
פיגועלבצעדברכושהיהרבב-מחבלים,ממוקד
בעבר.ריבםלפיגועיםאחראיוהוא
אבלהמדינה,שלימיהמראשיתכמעטהיהכך

מדיניותהגובלות.כלנפרצוהשנייהבאינתיפדאה
שללהכפפתהמובהקתדוגמההיאהחיסולים

להצדיקהיבטחוןמערכתשללצורךהטרמינולוגיה
שיטותיה.אתגםאלאפעולתהמטרותאתרקלא

אישיותהזולפעילותהנוגעבכלחיתהלממשלה

ארנרגרסומי :ריוא

היאהפנים.מדיניותצורכיהיואחדמצדחצויה.

"מגיבה"היאכייראהשהציבורמעוניינתחיתה

עלשתהיה>כלזומילהשלמשמעותה<תהיה
יהודי"דםכילהפגיןומצליחהיבשראליםפיגועים

צורכיזאתבכלהיוהאחר'הצדמן .הפקר"אינו
דבברלהודותנוחלההיהלאהחוץ.מדיניות

השקטבהפרתמואשמתלהיותבפומבי'
בשליבםבחו"ל.גינוייםולספוגובפרוובקציות

התפתחהוכךהבושה,שלטהעדייןהראשונים

אבלחבלה.מטעןבהתנקתבמכונית,נסיעהכדי
האינתיפאדה,שלהבתוליםבתקופתהיהזהכל

בושה.עדייןחיתהכאשר

כרביותר.גלוייםונעשוהחיסוליםהלכויבנתיים
החלוכרבפיגוע.מניעתשלבאמתלהצווךאין

בתגובהבאשהחיסולכךעלבגלוימדברים
מוצגתתגובהכלמכושף:מעגלהחלוכךלפיגוע.
עליה.כתגובהשיבואהפיגועעלכתגובה

אתבדובהאידבהכרבהישראליתהתקשורת
במעשיםהיגיוןאיןאוישאםלהחשובולאהובשה
דו·דדךהואההיגיוןבהם.תומכתשהיאאלה

חד·סיטויתהיאכאילובהשנוסעמיסיטרית.
הבאההתנוהעעםהתנגשותבמסלולעצמומוצא
בתקשורתגדולחלקשלמבחינתואבלממול.

אתמשותכשהואדקטובההיגיוןהישראלית
יששובמאמולכתוביכולפובליציסטהמטרות.

ליהודים,דקישימה.אחתהיגיוןמערכותשתילו
לטענהמשיבהואלעריבם.רקישימההאחרת

פיגועימזמינההישראליתהחיסוליםשמדיניות

יכולאינושהפיגועבנימוקפלסטיניים,תגובה
אבלוב.זמןדורשתהכנתושכן"תגובה",להיות
בתגובותבדונואותומשרתאינוזההיגיון

כוחותבהזזתכרוכותשהןביןהישראליות,
אנשיםקובצתאויחידשמחסליםיבןגדולים,

היאגםשהכנתםדבריםמסוקים,באמצעות

לתגובה.הפיגועיבןשערבמזהארוךזמןדורשת
גםאשכןלקבלצריךהיההדו·סיטריההיגיון



תכנוןדרושותאלופעולותרגםאלופעולות
שההחלהםכךבמגידה,מובחרתהזיבנתיים •אדרך
מתקלבתהאחדהצדלמשעיבתגרנהציבוןעלע
איברהזמןוקרצוצקר,ממןאצלםרגםצאלנוגם

חייבתזרמחשבהצררתתגרנה.נהירתןפוגע

תגרנהיכולההאםהאשלהאתלערודבהכרח
איזהאםלה?בתגרנהשתרבאהתוגבהאתלמנוע
האץדואתלהקשיטאחרתדון

אמצעיאתישראלממלשתהגיברהזהמןבמךש
ויותריותרמקלביםהםדינםלשדעת ,ידהכוי
ההינתקותתרכניתוחדףמלחמה,פשיעשלאופי

מטרתה>אכןזשרמפירפלטממתכנניה<אשדח
לזמן-מהמרסנם.להסדרפתחכלכמוכענסתם
הכיובש-במכבשהמלוויםהחיסוליםכיבוהא
חלקיתהצלחהצהליחושהחוכיםמריבתלשמשדח
גופאיבשראלהטורדפיוגיעמפסראתצלצמם

כאזמשחקלפעמיםכיאף-היקפםאתגםואולי
אתלשנותיכולאדחדב-נפגיעםופיוגעהלזמ,
התקשרותממשיכה-המדומההסטיסיססהאמןז

כולה,כמעטהאלקטרוניתוהתשקרותוברהנ,

<ושקדיה>מסדיההלעובתיצנורלשתפדיקלמאל
ממשיךיהישראלצהיוברהיבטחון.מערכתשל

שהתקשרותהמלשמתיתהתעמולהזמניזוןהליות
שרביההארץבה.מאמיןודורבבהאותרצמיפה

אמידתאילעתעמוהלככלהמובתססבתעמולתה,
ותמידהאמתכלאמידתלעלאיםראדיהאמת,

אמת.דקאמידתעללא
הלאמסעה,שניסוחהלשאלהאותגרמיבאוזה
אותהצמיגיםדלעת.צהיוברלשזברתושאלתהיא

ולאמופשטלקערוןכניהעשלענייזכמיזלפנינו
לפיוננהגשאםהדמוקרטיה,שלברחכךכל

בקרתמימים •שלנרהעמידה""כוחאתנחליש
האמת,אתהצייםד~דעשאםהגידסהאתמזמז

הדעהנפרצהרחיבםבחוגיםלמדינה.נקזיירגם
מוקפתשמדינהלוקסוסמעיזהואהמידעשחופש
רזולצעמה.להדשרתריכולהאינהכמרבואוייבם
מידעמסוכנות.להיותשעויותשהשלכותהיטעות
עיליהלתפקודההכרחיתנאיחראראמיתיחופשי

יבידנשעיתאינהידמניתהחלהםהדמוקרטיה.של
שלמצומצםחרגדיבינשעיתהיאכולו.הצייםו

החלטות"."מקבליהמקובלמ'דגרזשקרואיםמה
בצמתיםמאשדחרץ<אוליתמידהיאכזוהחלטה

ולאאלטרנטיבותיבזבחידהנדירים>היסטוריים
וחוקרתלעתיםרקהיאוהבחירהגאונית.הרבקה
דגועהבפחותהיאלרובבאלטונטייםת.נטרנה

שלנכרנהיבדיעהתלויהכזובחירהמהאחוות.
יכולהכזרידיהעהאפשרויות.מזאחתבכלהכורך

יברתוהמסוכןהדונאמיתי.מעדילערקלהסתמך
אראוייבםמרקפתמדינה,לכללקורתהעלול

שהיאבתעמולהלהאמיןיתחילצשיוברההואלא,
הקייםהשקרישהמצבלהאמיןכלומדמפיצה,

אפילוממשלתה,איזואזהאמת.הואבתעמולתה
האמיתירת,האפשרויותאתיודעממנהכשחלק

מעיזשהועלמואלטונטייםתבאותןלבחרויכולה
לצרכיםשהוצגואותעמולתייםלצרכיםהציובר

נעשיתכזרממשלהבאמת.משהןכוגרעותאלה
במשטושהויבתעמולתה,שבויההיאגם

 •הציובריבדימחדשלהיבחרצריכההיאדמוקרטי
לציבורהמשקותהממשלהמכושף,מעגלנרצו

האמת.הםשקדיהכאילולהתנהגמוכרחה
שבריההיאשגםהמאולפת,והתקשורת

הממשלה.שקריאתלהפיץעוזרתבתעמולתה,
הפטריוטיתלמשימתהמתכחשתהיארכך

שקדים,להפצתרקלאמכשיוונשעיתהאמיתית
יותר.הסרנההמדיניותשללחסימתהגםאםכי

• 

ו~- ~

לשתולאוהבאינניבחושך

 ~~ 1 ~~יד י~~י~

צעמיאתמשיגאינני
 • :-ד •- • :" .•

i] םtי~~ז 

;ק nן~ר~ל q:p- ~י~ך;

 *ן~ד~ך~ iJזזתת;לה י~~

ליג;דםשגת;כיהראי
T : ' ד: • " • 

ה 9 ~יל~; a ~~י rס~

דג;תפעמיםנסיתי
• • • ; T • -

א;ת;ל:;~דק

~ q ר~לרי~iJ ר~הv ים~
השז-ונהלאה~אהאם

-• • ; -T 

ק~ף v ,~~ה~א~ר
ה~לן;:פיב;ם

 ; Tי ; •

ף~~ק,ין ה~;ג~ס~~ד~יהף
כאלהת;מדא

-: T "י: 

מתלגםאני
-:· . ; --

לראילתתשםאיזה
•• ,"' " " T T : • 

אליולדגונסיתי
• ' ' ; -" " T 

לי~וזזההףא~ר
~ךצף~יזזתדק

יערבשהלילהחניתי  :-- ד:--·: ...

 ל~ר~~~~דיםזנכ?נ:ייף~ג~ד
ל~ז-ולא;;:ךב י~~י~~ח~ך

מיליןפסח

פ*ע '.בס*הקידושיןירושלמיראה *
ועודמתלוידרבהשאיראבן-שרשן:מילון
סופית.החלהטוללאפתרוןללא

27 
 2004דצמבר



זהמצד
~~~~~~~~~~~~~~~~---· 4 ~ 

לזיתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

עוצמהרבק,להס,

בליללחולמיםהערביתמהשירההאנתולוגיה
על ' 77ל'עתוןכבודתעודתרקלאהיאגשם

הישראלייםהעתכתביבנוףודבקותוייחודו

עריבתשירההיווסדומיוםבהתמדהלפרסם
פלסטיניתשירהזהובכללמתורגמת,
שירהשלמרשיםמבחרגםהיאאלאישראלית,

סומךששוןפרופ'שלהמאלףמהמבואסובה.
זה:במבחרהניכריםדבריםשניללמודניתן

וחמשכאלףבתהמפוארתהמסורתראשית,
הקלאסית,הערביתהשירהשלהשניםמאות

בןשהואזובשירההמודרניהמהפךושנית,

 ,מחדזהותק •הכולבסךשניםכחמישים
שמקניםהםמאידך,זומודרניתוצעירות

הבולסיםוהעוצמההברקהלהם,אתזולשירה
שירהזוהיבאנתולוגיה.רביםבשיריםכךכל

כללדברךוזומשורריה,בצעמותכאשהבוערת
לכן,לאומית.חרבתיתאשוגםאישיתאשגם

בעלתשירהאלאמצטעצעת,שירהזואין
 ,למשלהנה,לה.להאזיןשראוירציניתאמירה
ישראלים:פלסטיניםממשורריםשורותכמה
לעומדלוואויהקנה;מוללעומדלו"אוי

אבו·חנא:חנאכותבהקנה.""מאחורי

אלמכלאמוברחממצחי/פוץר"."הזיכרון
כותבתארצי"שלהרוחכמשבי ,מפוזרכלא;
זריחתאתלחיות"נולדתיואוד:סיהאם
דרווישמחמודשם ,שקיעתה"אתלאהשמש;

לבנות',חבצלותעלחולם<ישראלי>'חיילבפי
קפהלשתותזהשמולדת/ ,ליאמר ,מבין"הוא
סמיחואילובשלום";ערבעםולשוב Jאמאשל
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אמנותאת ,"אנוומזהיר:מתרהקסםאל
ואתהמאבק;משמעותואתבלמדכם/המאבק
בסדר?!"השלום;שיעור

חשובהאנתולוגיהבלדב.המזלגצקהלעהזוכל
רבות.ממנהללמודשניתן

וסכנתואינסלקסואליארוס

<מאנגלית:הנמהרתהנפשלילהמרקשלספרו
עםאיבנרי,שלמהדבר:פתחזילרב:עתליה
רבתמתנההוא ) 2004אופקיםספריית ,עובד

שלא<כמוני>,החקרניותהנפשותלכלערך
מרכזייםחלקיםעםבנוחלגמריחשותתמיד
להרשיעשלהיטותהימינובתהאירופיתבהגות

לירבליים,דמוקרטייםמשסריםדוואקולהוקיע

בספרלילהחשודה.פעםלאלינראית
"אינםלקםואליםהיאשלושכותרת-המשנה

"הנפש ,העבריהשם<אגב,בפוליטיקה"
 Theה·שלהוכסותאתקצתממתןהנמהרת",

Reckless Mind ,להיתרגםשניתןהאנגלי
לרברמנסהאחריות">"חסרתאוכ"פוחזת"גם

דווקאולאואירופיים,אינםלקםואליםמדוע
עריצות,למשטריבצעמםנתוניםשהיומי

הרודנויותאתפתוחותבזרועותקיבלו
בעוד-20הבמאהוהקומוניסטיותהפשיסטיות

תוקפיםהםהמערביתהדמוקרטיהשאת

"רודנות ,ההון"כ"רודנותשסנייםבמונחים

"רודנותואפילוהבורגנית",הקונפורמיות

הוגיםשמונהבספרובוחןלילההשפה".

 •הדייןערביומשניומשמאלמימיןמרכזיים
ולסרשמים,קולארגזם,חנה ,היידגרמרםין

זריזהז'קפרקו,מישלקוז'ב,אלכסנדרבנימין,
 ,סרטוכמונוספיםשמותהשורות,בין ,וכן •

השמונהמןאחדבכלעיוןועו.דשםראוס ,ארון

 ,כאןלשעותואוכללאאבלומרתק,מאלףהוא
"אחריתהסיכום:לפרקישירותפונהאנילכן
אתהמתמצת ,סירקוזה"שלהפיתוי •דבר

"הפיתויכןאםמהולנושא.העקרוניתגישתו
לספר?מפתחנקודתהמהווהסירקוזה"של

שלםבהבסיציליהעירחיתהכידוע,סירקוזה,
דיוניסוסהסירןהספירהלפניהרביעיתבמאה

שהיה ,שמודיון ,אחדאצילחיזובעיר •הצעיר
שניומצדדיוניסוס,שלוידידוגיסואחדמצד

אפלטון.עליו,הנערץהפילוסוףשלתלמידו
לפילוסופיהפתוחשדיוניסוסמשוכנעהיהדיון

לוזקוקשהואמהוכלבצדקלשלוםומבקש



הואהמפורסם.הפילוסוףשלסובהרדהכההז
לשמשלעירולבואאפלםוןאתאפוא,הזמין,

שלפימצדו'אפלםון •הצעירלשליםחונך
משסריווןבערילהקיםשאףהעתיקהמיתוס

מתוךלבקשהנענה"מלכים-פילוסופים",של
צדעתהווההסיציליאניתשההרפתקהמחשבה
במשךמסעותלשושה •אשיפתובהגשמתשארון
וכולםלסיציליהאפלםוזערךשניםכשעור

דיוןמרדדברשלבסופובכישלון.הסתיימו

אחרנבגדעצמודיוןמהעיר.וגירשודביוניסוס

שבאלימותהפיכותסדרתואחריונרצח,כך

סוףעדבסירקוזהומשלהשלםוזלכסדירנסוס

חייו.

"במאהלילה.אומר •זמננו"בןהואיידיוניסוס

סםליז'לניד'ריבם:בשמותנקראהואהאחרונה

סדאם,קסםרו'מאו'מוסוליני'חיסלו'
ונוספים.מילושביץ"צ'אושסקו'חומייני'
ארפסימיותנשמותהאמינו 19ה·'באמהלדבריו

יודעיםאנוכיום •הערבנחלתהיאשהעריצות

וקיים.חי"הרודןמוסיף:והואשגו.כמהדע

אולםעולם,כימותעתיקהידונסוסשלבעייתו

חדשה.המפלגתייםהאינסלקסואליםשלזר
במאהרודנותשיםותשתיאירופהכשהצמיחה

גםהצמיחההיאוהקומוניזם,הפשיזם ,-20ה

חדששםלנושנחוץחדש,חברתיסיפוס

אוהבהפילוטירן'האינטלקטואלבעבורו:
 .>ל"עשלי;ההדגשות , 188(עמ'הרודנות"

התקופה,בניחשויבםהוגיםכמהכיכותבלילה
העזוהיום,גםללמדממשיכיםכתביהםשאת
מרסיז •בגלויהמודרנידיונסוסאתלשרת
גיאורגהנאצית,ברגמניהשמיסוקולהיידרג
ראינסלקסואליםהקומוניסיסת,בהונרגיהלרץאק'
ארהפשיססיתלמפלגהצהשסרפראחריםריבם

לילההרבזל.מסךערבימשניהקומוניססית
 ,-1934בללמדהיידרגשבכאשרכימספר,

בתורשנהבמשךשמילאהמיבשההמשרהאחרי
שאלפרייוברג,אונירבסיסתשלנאצירקסרר
(אםמסירקוזה?""חזרתמעמיתיו:אחדאותו

שכן'המקרים.שנייבדלהשוותאידכמובן' 1כי
לסובה>.התכווןלפחות, 1אפלסוז
נכבדים,פרופסוריםזהכיצדתוההלילה

גייסוהשפעהריבויעתונאיםמחונניםמשוררים

שהרודניםלשכנעכדיכשדונותיהםאת

חסריפשעיהםוכימשחרריםהםהמודרניים

בהםמתבונניםאםאצילייםמשעיםהםהצמפון
לרדתרוצההואהנכונה.המכםמנקודת
בהישמהושואל:האזת,התופעהלשורשי
שלההגנהאתשאפשרהאדםבנפש

איך ?-20הבמאההרודנותעלהאינסלקםואל
שראשיתההפוליםית,המחשבהמסורתהגיהע

ב'פרליםיאה'הרודנותלעאפלםוןשלביבקורת
להצדקתלסירקוזה,הכושליםובמסעותיו

"נידרדרה'כיצדובקציורהמודרנית?הרודנות

לפילוםירניות,החוכמה,אהבתהפילוסופיה,

 .) 190(עמ'הרודנות?"אהבת

ולבסוףדרכים,בשתיהסוגיהאתבוחןלילה
תחילה .משתיהןשונהשלישית,בדרךובחר
של"ההיסםוריהלאוראותהלבררמנסההוא

היסםוריוניםשנישלמשנתםולאורהריעונות"
רבלין'לפי •סלמוןויקעברבליןישעיהדיויעם,

וחיתההמודרנית,העריצותאתשהולידהמי

האינסלקטראלירתבשיםותיהבצעמה,עריצה
בתהרציונליתהנאורותהיאהדםרמיניסםירת,

הנאורותשלהמרכזיותההנחות • 1sה·המאה
רקישופרליסיתמוסריתשאלהשלכלהיו

בכוחאליהלהגיעאשפשראחתאמיתיתתשובה
מתיישבותהאלההאמיתותושכלהתבונה
אתשהציבההיאהנאורותזו.עםזובהכרח

אדםבניהקריבומזבחושעלהקדמהאדייאל
מזבחלכלמעליותרזולתםואתצעמםאת
אלה,הנחותיהיסודעלהאדם.בתולדותאחר

הגרלאגים 1הוצדקווגםהוקמו'דבר'שלבסופו
עשרותמותםאתמצארשבהםהמוותומחנות

מיליונים.

יעקבהישראליההיססוריוזמציגאחרתגישה
שלביותרהחשובההתכונהלדבריו,סלמון.

-18ההמאותשלבאירופההפוליסיתהחשיבה

הדתי·הלהםאלאהרציונליות,חיתהלא-19וה

הרעיונותאלשחלחלהחדשמשיחי
חדלההצרפתיתהמהפכהבקדחתהדמרקרסיים.

נעשתהוהדמוקרטיהתבונית,להיותהתבונה

אתשאידבהמודרניהאדםבעבורלדתתחליף

 1כךרקהבא.בעולםהמסורתיתהאמונה

האידיאלאיךלהביןיכוליםאנולדבריו'
חלום-20הבמאהנעשההמודרניהדמוקרטי

מדם.עקובעריצות

מוצאהואלבחור.הסברבאיזהמתלבטלילה

בקומוניזםמהם:אחדבכלאמיתייםהיבסים

שלהבררסלירתאתהןלמצואאפשרובפשיזם
הלאהסגידהאתוהן 1הרציונליהתכנון

ולאדמה.לדםמהפכנית,לאלימותרציונלית
"אפשרמשולב:נוסחמציעאףהואכסיכום
הלאהלהםמשאתחתקרסהשהתבונהלומר

(עמ'הפוליםיקה"אלהדתמןשנדדרציונלי
מתשובהמרוצהלגמריהואאידאולם ,) 192

 •זו
אתלחקורדרךערדישאומר'הוא 1לפיכך

לאוזאתהאינסלקסואלית","הפילוסירניות
אלאהרעיונות",של"ההיססרריהבאמצעות
שלהחברתית"ההיססרריהבאמצעות

שלהפרליסייםבחייםהאינסלקסראלים
דגמיםשנימתארהואזרמבחינהאירופה".

הדגםהרגמני.והדגםהצרפתיהדגםיסודיים:

דגםהואדרייפרס,בפרשתשעוצבהצרפתי,

בחייםהאינסלקסראליםמעורבותשל
הוא-20הבמאהממנסחיושאחדהפרליסיים,

ההרואי"המיתוסעלשדיבר 1סרסרפולז'אן
אפילוזאת,עםהמחריב".האינסקלסראלשל

יריבוהיחידה.העמדהזרחיתהלאבצרפת,

אידיאלכיסעןארון'ריימרןגי'האידיארלר
 rלמלאותושעהסרסרשלהרומנםיהמחויבות

האחראיהוארכיהססליניזם,שללבחסריושר
אינםהיום,צרפתיםשאינסלקסראליםלכך

שלהאמיתייםהאתגריםאתלהביןמסרגלים
האירופית.הפרליסיקה

שםהפרך.הואהרגמני,הדגםהשני,הדגם,

שלההינתקותדווקאחיתההבעיה
מהחייםשרנות,סיברתבשלהאינסלקסראלים,

גורסת,הגרמניתהמסורתהפוליסיים.

במדע,שלהםהשןבמגדלעוסקיםשפרופסורים
ורקבחינוך'ביצירותיהםעוסקיםסופרים

עוסקיםבהם,לכסרחשאידעיתונאים,
בפוליסיקה.

הא·פרליסיהדגםמדגםמסתייגלילהאולם

הפילוסוףהרנמס,יררגזאתמצססהואהזה.
רגמנים"הוגיםכישכתבכיום,ברגמניההחשוב

-19ההמאהמאזהפוליטיקהמןידיהםשמשכר

עלשפנסזירתמיתיבעולםלחיותהתרגלו

פנטזיותבר'מושלותהסבסרנייםהיערות
כמהבעיניהנאציתהעריצותנראתהשבגינן

ותרבותית".רוחניתכהתחדשותמהם

דרכיבשתישאיןסבורלילהדרבשלבסופר
התפתחהמדועמשכנעהסברשנקםהחקירה

מלכתחילה,האינסלקסראליתהפילרסירנירת
אחרת,מזרויתאךמחדש,לבחרןפונהוהוא

 •ראפלםרןדירניסרסשלהישזיפיי oהאת
לדירניסרסבקשרביותרהמעניינתהעובדה
 1אינסלקסראלהיהשהואכותב,הואהצעיר'

קשרישהזההאינסלקטראלילדחףודווקא

הואזאת,עובדה •שלוהפרליסיתלרודנות

 2004דצמבר
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ואפלטון'דירןשלתקורתםביסודהיתהאומד'
הזה,דבחףשינוילחוללירכלושאםשסבור
הפוליטיות.שאיפותיואתגםלמתןירכלו

אפלסרן'שלהשערותיואבל 1כשלהזההניסיון
אדםבנישמרשךהזהההנפשיהכרח"זבבד

הפילוסופיה",אלואחדיםהרודנותאלמסוימים

נכונות.נותרו

לילהמקדישומהותההזאתהתופעהלניתוח
חזה"הכרחשלו:זבדאחריתשלסופהאת
אדם,להיותאפלסרןבעיניאדרס.אחנה,חרא

חישאינו 1ומתאמץשואףיצודלהיותמשמעו

אלא 1בירתוהבסיסייםצרכיואתלספקכדידק
 ,) 198<עמיאותם"לדומםואףלהרחיבשואף

תשוובתמציעותשלודביאלוגיםשרנותדמויות

דירסימהשלתשובתההיאמהןאחתשרנות.
מזריעיםהאדםבנישכלהאומדתב"המשתה",

ישקרסלאוהאדםבנשמהוהןבגרףהןזוע,
מןייצארבהסמרןהזרעאשדעדינוחולא

מסרגל'יהיהאשדעדהפועל'אלהכרח
היא,הזאתהכמיההביפה"."להולדהבלשונה,
אחתבכלנמצאתוהיאאדרס, ,כאמוד

הדוח.ותשוקותהבשרתשוקותמתשוקותינו'

אבלסרקרסס,סבורהסוב,אתמבקשתהאהבה

הרע.אתגםלשותמדעתשלאיכולההיא

אבלשיגעון'שלמסריםסרגמעורותהאהבה
נשלס.הואאםדקלזכותאפשרעילאיבאושר
מההיאהאהבהלנוכחכזאתצעמיתשליהט

לפילהענקי.מבקשיםהפילוסופייםשהחיים
להשיגמקרריםנשלסיםאדוסייםחייםאפלטון,

אמת,מדעת:שלאמבקשתשהאהבהמהאת

 •לכךגליםמסרבלדבמעסיםחרכמה.יופי'צקד,
אחריםואילויבנוניים,חייםיחיוהאדםבנידוב

אלהלאנשיםלדחפיהם.נרצעיםעדביםיהיר
מתוארתב'פרליסיאה'"רודנים".אפלסרןקורא

האהבהסידרףשבהכנשמההרודניתהנשמה

דודני"לשלסרןארתהוהופךמתינותכלמסלק
שלהסיררףאתחררההפילוסוףגם •ארוס"של

להשליטהנותןאינוהואאבלהחרכמה"'"אהבת
שלבבראהדמותהוא"הדודן •נשמתועל

בשאיפותיומרשלהואשאיןאלאהפילוסוף,
עדבאהבה,סידרףאחוזאדםהואובתשוקותיו'

 .) 200<עמ'שליסן"ולאלתשוקותיו

השיחהשמתפתחתשככלאומדלילה

שיבןהקשרעלממנהלמדיםאנוב'פרליסיאה'
שבחייםהרודנותלביןשבנפשהרודנות

דודניותנשמרתבעליאנשיםהפוליטיים.
עמים,ומנהיגיעריםמושלינעשיםבמיוחד

האדרסילסיררףשלמרתאומרתומשעבדים
מתונותרודניותנשמותבעליאנשיםשלהם.

לאהציבורייםבחייםפעיליםנעשיםיותר
נואמים,כמרדים,אלאמנהיגים,ארכמרשלים

להםקוראיםאנושהיוםמי-משורדים
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בשמש"שנכרואלהאנשיםאינסלקסראלים.
מסוכנים.להיותעלוליםהרעיונות"

הדירןלתוךלהסמלאצוללהזההאינסלקסראל
נותןנאומים,נואםספרים,כותב 1הפוליטי

 1צעמאיבאורחפועלשהואסבורהואעצרת.

הםאותרשמניעמהזבדשללאמיתראך

לתוךמסילהואאותםשלוהפנימייםהדמרנים
אלה"אינסלקסראליםהפוליטיים.החיים

דמרקדסירתבדחיפתחשובתפקידממלאים

 .) 201<עמ'סרקרססאומרהרודנות",לערב

יבן 1להדגישושרקדשלילה 1הדבלכןאםיש
לביןאפלסרןלפיפילוסוף""מלך

אךהואפילוסוףמלךדודן"."אינסלקסראל
לנרלהזכיר"שנרעדרגידאאידיאלבבחינת

ודרישותהפילוסופייםשהחייםסיבובלתיכמה

לילהשלהמסנקה •פעם"איייפגשוהפוליטיקה
שלאלאמעודנים,בלתיחייםשלאיננה
הרודנות.שלהפסיכולוגיבשורשהמלחמה
מרפתהוא 1אומדהואסוקרטס,שלהמופת

רודנותכלשעקדמישלצעמיתמודעותשל
מנשמתו.

לדרביו'אחרת,מאהמכליותרהשערים,המאה
החושבתהנפשלהסאתלעודד"היסיבה

שלהדרקסדינרת •פרליסילאסרןולהובילה
ושלהמרקסיזםשלוהפשיזם,הקומוניזם
מתועיבםלרודניםהשואהשימשוהלאומנות,

לפשעיהם"האינסלקסראליםיעניאתועירורו

ספנקותעלממליץהואלפיכך .) 204<עמ'
שעויההיאאםגםאהינסלקסראל'לשומתינות
קודוחלשה.פחדניתאחדיםבעינילהיראות

 1שמדבילמההואופוליטיאינסלקםראלידוח

ליבןהאמיתיהפילוסוףביןאפלסרן'לדעת
ללכתהפיתויהאחריות.חסדהאינסלקסראל

לעוורההתלהובתללהסלתתרעיון,אחדשבי
תמידרובץשרב'הרודנילפוטנציאלעינינואת

שללפתחודווקאשאתוביתדלפתחנו'
היאהראשוניתחובתולכןהאינסלקםראל.

 •שבתוכורבודןלשלרס
אתלהיבןרוצהבאמתשלנרההיססרדיון"אם

צדיךהואשגםהמקוםזההדוח,אנשיבגידת

אתחרתםהואפנימה"בנפשובר:להתובנן
ספדו.

וכמטופלכמטפלהפילוסוף

שופבהאוארלשהירפיויאלוםויןאדושלספרר
 ) 2004כנדתהרצאתגיא,כרמית<מאנגלית:

פופולריתבצודהכיאםהוא,גםעוסק

הפילסרףשלנפשרבחקרדרמאניססית,

הנפש.לחקררעיונותיושלהאפשריתובתרומה
כמרפאשרפנהארארפנים:לשתימשתמעשמר

אחרות:במיליםארכמתרפא.רשרפנהאראד
שתיכמסרפל.והפילוסוףכמספלהפילוסוף

 1זרבצדזרבספרקיימותהללוהמשמעויות

<הגישהמהןאחתדקכישסברורמי

<הגישהוזולתהעיקרהיאהפסיכותרפית>
אתלהחמיץעשוילה,ספלההפילוסופית>

המקורית.כוונתו

יאלרםשלקודמו<כמרזהספרלראותיש
שליחסיתחשדהממגמהחלקבכה>כשניטשה

"לייעוץבמקיבלהמתפתחפילוסופי""ייערץ
יבניהם.משלבושהספרהוותיקהפסיכולוגי"

הספדמחברמריבובלובאוץניקדמכבדלא

לאחרונהשיצאפרוזאק,במקוםאפלטון
לבשיריעםבראיוןכתר.בהרצאתבעברית

 ,",מריבוב,אמד ) 15.11.04 (ב'הארץ'אדי
"סיפרלשיסתראתמגדירהואכילפילוסופיה,

שרםאיןפסיכולוגיייערץישאםרכילשפויים"
לדרביו'פילוסופי.ייערץגםיהיהשלאסיבה

מיורן 1הגדולברובןהפילוסופיותהמסודרת
נודעוקאנס,רעדהודרסין,דרךהעתיקה,

"העולםהמשעיים.בחייהםגםאדםבנילהנחות
ואנשיםשאלותהדנהישמארד,מרוכבנשעה

 •אומרהואלהם"קררהמהולהביןלשוחחרוצים
הגישות,שתיאתמשלביאלרםכאמוד'

עםזרהמתמודדותוהפילוסופית,התדפיססית

גיבוריושנישלבדמותםספדולאורךזר
פסיכולוגהואג'רלירסרפיליפ.ג'רלירסהראשיים

שנתלוונותרהבסרסןחלהכיהמגלה 65בן

כלאתרבחןהואזרעודבהלאוראחת.חיים
ומתמדקשניםבמשךהמקצועיתעבודתושנות

כךבעקבות •בטיפולונכשלשבהםבמקדים
בעדבשלומסרפלפיליפ,עםקשריוצרהוא

נכשל.רבושהטיפוללמיןמכורשהיההרחוק,

בדרפרנסצעירכימאיבזמנושהיהפיליפ,
שעללומספולפילוסופיה,ד"רלימיםונעשה

מהתמכרותונרפאבשעתו'הסיפרלכישלוןאף
אותרוהפילוסוףשלבכתביוהקריאהבזכות

לעשרתמתעתדהואכיוםרכישרפנהאראר,

אותומזמיןג'רלירספילוסופי.לייעוץהסבה
כחלק 1בהנחייתוטיפוליתלקבוצהלהצסדף
אתג·רלירסיכשיראחד'מצדשבה,מעסקה
שני,מצדפיליפ,ואילוכיוץע,לעיסוקופיליפ
עקרונותאתרלג'רלירסלקבוצהיסביר

שבזכותם,שרפנהאראדשלהפילוסופיה
הקבוצתיותהפגישותתיאורנרפא.כביכול,

הן 1בהןהמתרחשותמסירתהדרוהתהפוכות

<מודפסיםלפרקיםבנוסף 1הספרשלעיקרו
<אררריןהמחברמרצהשבהםשרנה>בגרפן

ואתשרפנהאראושלהיבוגרפיהאתיאלרם>
כילומדאפשרהכולבסך •שלוהפילוסופיה

לפילוסופיה,התרפיהיבןחליפיןעסקתכאןיש
תרדםרפיליפ,ג'רלירסמהשניים,אחדכשכל



 •לדשחסרהזבחליםר
עירןלארגםצורפהספררתאיכרזהההספר
פעםהמכררביבסבלותמופיע<הואהזכור

חלקיוכללארגםכעירן>ופעםכםפררת
הקבוצתייםהמפגשיםוסדרה.במדיהמעניינים

("מההםיפרליתרהוסבלרנהלעתיםמייגיעם

לשתףיכולאת"האם ".עכשיו?"מרגישאתה
טרחנית.אחתלאנשמעתהקבוצה?")אתמה

והחיים,המרותשאלתעניינו:עיקראולם
לבחרוהיטיביאלרםומעניינת.מםקרנת

פרודי'אתדרדרתבוסניהשסרים ,בשרפנהאראר

והגישההפילוסופיתהשגישהכך ,םפררכגיםר
למיניות,גישתםכוללהפםיכראנליםית,

הרקובמרתוהמוצא,בקודרתזר.אתזרלשמימות

המיניתבאובססיהלטפלרכיוסלרנרג'רלירסשל
<ארוסומרותמידיחדבררנותפיליפ,של

ענייןהירצולמדיהזרקבאופןרתנאטרס>
 •בםיפררמתמשך
הפילוסופיתיצירתוכיצדלראותמעניין
כרצון"העולםשרפנהארארשלהגדולה
עללהתגיםלפיליפסייעה ) 1818 (וכדימוי"

אתפותחשרפנהארארוסלר.המיניתהאובססיה

עמומסכיםהואקאנם.עלביבקורתהזםפרר
פיעלמתעצבתשלנרהמציאותתמרנתכי

לארכי ,שכלנרשלהמחשבתיותהקסגררירת
בלבד"התופעות"אתאלאלהכירנרכל

ולאשופנהאואר>שלבלשונוכדימוי"("העולם

עםכרצון">.("העולםכשלצעמו""הדרבאת
מידעממקורהתעלםקאנטכיטוןע'הואזאת

מרגפנו •שלנוגרפנו-העולםלעלנרששיחשוב
יכוליםשאיננוידעישירותשואביםאנו

מרוחקידעזהרלאחרים.ולהעבירלהמשיג
משרםהתודעה,פניאללפורץמורשהשאיכר

תוקפנות,-יותרהעמוקלטבענושמודעות

לוגרםעלולה-מיניתתשוקהובעיקרחרדה
נוחרתאולםלשאת.נרכלשלאהפרהעלנו
לנרניתןלהמשגה,ניתניםשאינםאףאלה

באמצעותלהביעםגםיבמישריןאותםלחורת
 ,ההירליהחייםברחאתמהרריםהםהאמנות.

מכנהאותרברחשרבהע,יודעאשיכרהרחם,חםר

"הדרבבעיניו<שהוא"רצון"בשםשרפנהאראר

הרףבליאותנודוחףהרצוןכשלעצמו"),
עלבאאחדשרצוןשמרגעמשרםקדימה,
 ,אחרלרצוןמקומראתמידמפנההוא ,םיפרקר

הגשמתהואאושראם •חיינוכלץקלאיןרכך
למעשהחיינוהרי ,מניעתוהואוסבל ,הרצון

מעולםבאלאשהרצוןמשרםמתמשךסבלהם
צירסביבכגלגלסרבינםהאדםחייסיפוקו.על

החדשה.והרצייההשעמום,הםיפרק, ,הרצון

שרפנהאראר:שלהציוריתרבלשרנר
נדירותלעתיםמאושר".איננולעולם"האדם

זאתערשההואוכאשר ,מסותראתמשיגהוא

טרופהכארנייהסופרמהר.חישמתאכזבהוא

חבלים.""ארתרדןללאהנמלאלהמגיעה
רדוףהיהשבצעירותו ,התראויפהפיליפ

עמןנשיםעשרותעםושכבמיניתאובססיה

דביוקחש ,היותרלכלפעמייםארפעםנפגש

לו'הרעיללאגיהפסיכרלרהטיפולכאשר •כך
שרפנהאראר.שלבצעותיולסבלותשרנהמצא
הקבוצה:שלהפגישותבאחתכךעלמספרהוא

שנגזרלכךמודעלהיותליגרם"שרפנהאראר

הרצון:גלגלעלץקאיןדעלהסתובבעלינו
נהנים ,אותרמשיגים ,להשמומשתוקקיםאנחנו
ומתחלףבמהירותהנגוזשרבע,שלקצרמרגע

יאלוםארווין
ופנהאואר wל wהר•פו•

ג.נהכשניטשהמחנוןנ.המנושל.רחושהוומן

הבא.רוצה'ה'אנימופיעתמידואזכשעמרם,

מהגלגל.לזנקיש-התשוקהבפיוסמוצאאין
ערשה."שאנימהרהזשעהששרפנהארארמההז

פאם.שאלהפירוש?"מהמהגלגל?"לזנק

פירושרצייה."מכללהימלטהדבר"פירוש
דרךולמצואאשליה,שהבללהביןהדבר

עלינוהגדוליםהאמניםכמרלרצון."להתכחש
הרעיונותשלהטהורבעולםלעסוק

באמצעותזאתשעושיםישהאפלטוניים.
הדתית.הסגפנותבאמצעותאחריםהאמנות,

מתשוקההימנעותדיילעזאתשעהשרפנהאראר
גיםההרגדוליעםהתחברותידירעל

פיעללחיותלמטרהלישמתיבהיסטוריה."
 ,) 307<עמ'הזה"הדפוס

עללבודהיזםשחיתההרבהההשפעהידועה
שרפנהאראר<למעשהתוותררעלשרפנהאראר

מציעשהוארמהבמערב>מבשרירמראשוניהיה

בודההשמציעממהבהרבהשרנהאיברכאן,

שלווה.ולהשיגמסבללהימנעכדרךלחסידיו
איוןהזה,העולםלהנאותהתקשורתאי ,כלומר
והתבוננות.פרישותשלרחייםוהתשוקההרצון
נרטשהוא •במשימתומצליחלכאורה,פיליפ,

זוכהפילוסופיה,לרמז ,ככימאימקצועואת

מרעדךלמרדהוהופךדרקטררבתואר
בקרםהמיתהוארגשיתמבחינהבארניברסיהם.

ללאמברברים,חייםחיתשוקה,רכלרגשכל
אבלאשה,עםארגברעםאנושייםיחסיםכל

שבררגעלאותועדמחייו'רצוןשבעהוא
שנהוחמשעשריםמקץאליומתקשרג'רלירס
בכוונתיאיןלקבוצה.להצטרףאותרומזמין

רקאסתפקהמעשה.סיפרוכלאתכאןלספר
היאממשתתפותיהשאחתבקבוצה,כיברמז

מיניתשנוצלהאשהלמעלה>,<הנזכרתפאם

ההגנותכלמתמוטטותפיליפ,ידיעלכשעתר
המהלךוהמתהשנים,במשךפיליפלושבנה

שרבמתעוררנפשית,מבחינהאזדעשהיה

העיקשתהתרפיהשהפעםדרמהלחיים.
הטראומהלשורשיירדדפיליפמצליחה.

ומתרפא.

מקפיד ,לדעתייאלרם,פסוק.סוףזהאיןאבל
בפילאהאחרונההמילהאתלשיםשלא

שג'רלירסרכשםהפילוסופיה,בפיולאהתרפיה
באמצעותמצוקתואתלפתרולפיליפסייע

מוללעמודלג·רלירסמסייעפיליפכךהתרפיה,
הפרקהפילוסופיה.באמצעותהקרבמרתו
פרקמהותיתשהוא ) 41<פרקאחרוןהלפני
מובהק,פילוסופיפרקהוא ,הספרשלהסיום
שרנה>בגרפן<נדפסהמחרבהואברשהדורבפרק

אותרואתפוקד"המרותהיארשכרתרתר

מחררהמעיןזוהילמעשהשופנהאואר".
בפגישההקודם,הפרקבסוףשמתלג'וליוס,

מובאיםזהבפרקהקבוצה.שלאחרונההלפני
ואיךהחייםקץעלשופנהארארשלהגיגיו

קליםאינםהדברים •שלומרתועםהואהתמודד
המפוארבסגנונווכתויבםובהיריםצלוליםאבל
שופנהאואר:של

במדורן".;לעולםהיאמרותאלמלידה"הדרך
דעת,קליבערריםמאושרים,חלומותשלילדות
גםאחתולאשברירית,זנקהמייגעת,גברות

האםהמרות.ייסוריולבסוףרחמים.מערוות
מרםעהצעדהםהחייםכאילונראהלא

 ,) 358<עמ'ומתבררות?"הולכותשתוצאותיו

פחדלהרחקתעצהגםלשופנהארארישאבל
שההגשמהככלפוחתתהמוות"חרדתהמוות:
שהואיאלרם,כותב.הואגרברת",העצמית

בהמשך:כותב ,פסיכיאטריורפא

הגנהשללחוסנהבאשרספקכמעט"איד
ערשעלבחוליםהמטפליםרופאים •זואחרונה

יותרגדולההמוותחרדתכיהבחינובוודאידווי
מהגשמה.וחרקיםהיוחייהםכישחשיםמיאצל

זאתשניסחכפיהחיים''מיצויהגשמה,תחושת

 ,) 360<עמ'המרות"חרדתאתמחלישהניטשה,

ג'רלירס,מתשעמההתחרשה,זוכימביניםואנו

משימתואתהגשיםהוא •המחברשלדמותובן
אבלבפיליפ,הראשוןטיפולוכישלוןאתלתקן

 2004דצמבר
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שלהפילוסופיותבתובנותגםנעזרבוודאי

 ,לפניופיליפאותןשהרצהכפי ,שופנהאואר
 •שלוהמוותחרדתאתלהחלישכדי

שירתולפטישסדן

שיר ,האחרוןבספרוגלדמןמרדכישלשירתו
שירההיא ) 2004 ,המאוחד<הקיבוץהלב

הצורנייםכליה,שכל ,ביותרמשוכללת
ומתואמיםמכווננים ,יחדגםוהתוכניים

אתמחפשתשהיאדומהזאתובכללהפליא,

היאדיוק,ליתר •עליולהלוםלההראויהסדן
<"מדלגתסדניםשלרחבמגווןעלהולמת

 ,אינטימישונים."משמעותרובדיבין
כנאמר ,ועודהיסטורי."" ,קוסמי ,פורנוגרפי

שמאלספר>,המצורףההוצאהמסעםדבף
מדי.ריבם

פרדוקסבתוךהכלוא ,המסאפיזיהסדןישנו

ובדהיסטי:

חשבתירעבהטבע

המדהאשבעהאם

 ) 37 1(עמ ?לרעברעבהואעצמוהשובעהן

כלואיםחדש""רצףהמחזורשירישלחלקם

"הואלמשל:דומים.פרדוקסיםשלרצףבתוך
צורה.""מחוסרכבורחצורתו/אחרביקש

תראושלמותיאת"אםאו:'צורה'>:<בשיר
<בשירלאויבי.""מאוהביתהפכולי;

דבידותי"אתאו:שלמותכם'>:'שלמותי;
דבידותי",אתקידשושירילשירי;הקדשתי

מעגלעלהמצביעכותרתחסרבשיר
דומה.פרדוקסלי

מציאותבסבךהכלוא ,הפיזיהסדןוישנו

אותומשיריאחרבחלקהיפר-ריאליססית
<עמ'כךהנפתחאהבה''שירלמשל •מחזור

50 (: 

-נחסמהלרחובנוהכניסה

כבאיםמכוניתמהבהבת,ניידתאממלנס,

נסעריםודיירים

 ...מביתיאותימנעו

כדילביתולהיכנסרוצהבשירהדובר
לנפש"המגישהטלוויזיהמרקעמוללהשתרע

אתמקדימההמציאותוהנהערוכות"זוועות

"רצחמשלה:דרמהומגישההמרקע
ואחרבאשהירהאישאדם;דםוהתאבדות;

שואלקסןרחוב"אפילוואז:בעצמו.""כך
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באהבה?"ישאהבהכמהגדולה;שאלה

ונוספים. ) 52<עמ' 'ב"נ'השירוכמוהו

מעיןוהמטאפיזיהפיזיהמשולב,הסדןוישנו

כמו<דוקומנטרי-שירי>דוקו-פואסישיר

'פינגווין'והמשעשעהמבריקהשירלמשל

נהגשגיבורומצב")איןמצב"יש<במחזור

פילוסופי:מזגבעלמונית

הזההטקרשלנהגואך

מטפיזיתהוגתו

 ...פסיכולוגיתלא ,סוציולוגיתלאפוליטית,לא

 ) 73<עמ'

מעסלא ,לסעמייש ,במיוחדזהבמחזור

הוא'העולםהשירכמומרהיבים,שירים

שיריתיכולתעלהמעיד ) 78<עמ'יצירת'
מורכבתמיתיתיצירהלברואמרשימה

עדמראשיתוהעולםתולדותאתהמסכמת

שלבאבולוציהשוניםשלביםוהמתאר ,ימינו

"דינוזאורנהדרים:דימוייםבאמצעותהחיים

רעבהודובהוירוקה;."/ארוכהנקבההפרה

האדםבריאתעל i "סלמון".פלחלבתהפרסה
מסופר:

מוסרלמחזההתאווההעליוןהצופהאך

נאסראשרופריאשתו ,האדםאתויצר

העלילהמקדמיוחוהואדם

קללהלחיילצמיתותנשלחו

לאחר •סופוהיא ,לסעמי ,השירשלחולשתו
והאםהזה,למחזהסוף"היששואל:שהשיר

שהיאתשובה,משיבהואנורא"אושמחסופו

מוסיקהדבברתמימה,משאלהרבהבמידה

ו"שתוציאמגבוהשתנחת<שמימית?)

ותכניסהמכונה/מנגנוןאתכולםמהמוחות

ותבונה".חסדשליותרתבהם

'הרעה'אחרמצויןשירמסתייםדומהבסיום

פניאתנקדם"איךבשאלההנפתח ) 82<עמ'
התמימהבתשובההואגםומסתייםהרעה"

"בערות,הואבעולםהרעששורש ,משהו
צחיחהנפשסומאה,מעוורת,אנוכיות

 •מתה"נפשומרושעת/

שללתחילתואותנומחזיריםאלהסיומים
הספר •ובהמנוסחת"האמירה"ולאשלתהספר

 ) 7<עמ'השקס''שירבשםבשירנפתח

שקסאחד"רגעהיא:הראשונהששורתו

אתלא,איךהמזכירה,שורהבבקשה.""
'רגעבשירזךנתןשלהמפורסמתשורתו
שיריםביותרהחשובספרואתהפותחאחד'

אנאבבקשה.שקסאחד"רגע :) 1974שובים

לזךבניגודמה".דברלומררוצהאניאני;

לשורראלאמהדברלומרמבקשגלדמןאין
'שירזהשירקרוילכן ,עצמוהשקסאת

מדיססייב,בצלילמסתייםגםוהואהשקס'

"אום".ההברהשלפשר,חסר

יבקשתי'תחילהבשירזהלנושאשבגלדמן
דרבלומרביקשתי"תחילה :) 27<עמ'לומר'
חראכךאחררמה":איךידעתיולאמה;

לאהעיקרואתודיברתי"דיברתיממשיך:
כעת"אךאומר:הואלבסוףאמרתי",

עלמוותראביבפי;שגורכשהדיבור

אולדברמבקשאיניוכברהקשבתכם;
אתנחם".בשקסכילנסח;

 ,הספרקרוישמושעל ) 20<עמ'הלב''שיר
הוא<"הלבהפרדוקסיםסיכוםבעצםהוא

הסתירותלהתאסלם"),לךאלאךהנענה;

זכורתובעהלבעצמך;אתשכחתובע<"הלב
אךרצונך/הוא<"הלבוהתהיותעצמך">את
שהזכרנולרצותו")שראויהרצוןמהר

באמירהמסתייםהואגםהקודמות.בדוגמאות

 ,לובאתלולברואהאדםשבידימדיכוללנית
 •לב"יהי ,אור"יהי

הצמורףדבףהמשורר><מפיהנאמריםדברבים

התנהלותמציעהלב"שיר-זהשירעללספר
ליצורחייבאחדשכל ,אחדנפשימרכזפיעל

התפתחותםהמעודדתבתקופה,דוואקלצעמו
כמספרשמספרםרביםמפוצליםאבייםשל

שהמחרבנראה-דרכנו"עלהנקרותהמראות

איניזאתעםהצבענו.עליהלבעיהמודע
פתרון.זהיפהבספרלהמצאאמנםאםבסרח

• 
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ההתנערויותאתלנערמנסה 1
שיאלי

N הולךהפנים,עלוהכולכלרםליבאשלאאיךלרהים
המחשובתבשיבלוהלולייןלימתגלש ,הפרךעלהפרך

שלפניהחייםעלשלהתנועהערשהייםאשהמתפרעות
אולילצעמי;אומרתאניואזהסרמפרלינה,קפיצת

אומרתשסבאתכמרההפרכה,שלבהרפה-הרפלהזהאתתיבאיבאמת

כיהררלהס,לבלבלהחיים,שלהמזללגלגלקרלרסרמבהמיןלשערת
שתינוכירצרחתןוחבלממשלהאומרתאניואזהזמן.עלחלבאחרת

מיבאהאחתכלבהפרךאבלטלפתית,בחציינסויאותראומרות
ארתה.

שלסרגכהז,שיחרקמיןארסלטה,לעשרתלנסותמתכוונתנסחאת
הרגיל.למסלוללהסרס

להמתבללבותוקצתאייםקדייםאנרהרקרספרקרס,אומרתהיארכן

האלוהאותיותשלה,החיוךשלהכישוףמןחלקזהאבלהמילים,
בעיניים.ומזוהרותהזמןכללהשמתחלפות

הספר'יבתשלבחצריותםשלהתמרנהאתהעינייםמולמעלהאני
גובהה,להשכלההמוסדשלהרשותמשרדיליד ,שלנריוקרתיהעלק
הידייםעם ,מהולנדשהביאלכדוריםג'אגלינגכלעשרתמתאמן

שמבלבלוהפונישמזדקףהעקוםוהגבשלוהמתבלבלותהשמאליות

תסתכליצוקעהואהכדוריםלושנופליםולמרותהעיניים,אתלו

מיבאכמעטכייםאני ,באווירהזמןאותרתלוייםיבחדאחדיםכמה

באוויר.שמיניותרביבעייה,בפ~קס,ארתה

איזהומדליקהאומרתאניגלגל-ארתה,שחק-ארתהעליך'תיסלם
לידבחצרהמחששה,שלבפינהשמצאתימגולגלתסירגיהדבל

הזאתהמכררעתמהעירלינשרבכמהוחושבתיבת-הכרםשלהעמק
בחורףבניילרניםמכרסיםשהולכיםהאלההמכיבדיםהאנשיםעם

צועקהכולאיךובקיץהדירה.אתכשמסיידיםמרופדותספרתכמר

תמידמתגעגעת ,עליגםכדבהבאמתשהיאלשמשמפהקישסה
שלוהרוקסרייהעדייןחרוכה,שסיפהלמרותוהסירגיה,לגשם,
קצת,מזהמתעופפתאניאזהטבק.שללסעםלהמוסיףאחרמישהו

יורדתלאאבלבוורידים,לימתופפיםהדםשלהנסיםאתמרגישה

וסנדליםקרקרעםמישהוהיהשםשערבתיאחרונהפעםכילעמק,

בתרךפינהלאיזהאותילקחתשניסהאחדמובטלרוסירגיבים,עם
חצי ,מסודרהכולהעצים,יבןמזרןשםלוהיהופתאוםהחורשה
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מהמוסדמסר 50קרמפלס.מרכבהפיתיונותשלמלכודתשינה,חדר

שמהחלוןולחשובלמצסייניםהעל-מגמתיתהמגמה ,שלנרהסגור

שרוכליםברףשלייםפררדרקציהכמרהעציםאתרקרואיםהכיתהשל

דלת.אלמדלתארתהמוכרים

החייםאתפהלםבזהולכתשלאההיאעלהשיראתשורקתאניואז

הקקטוסעלוחושבת-ענייןשרםלהואיןלמכסיקר;רוצהשרק
למרותשלישכאילוהמשפחהשלהמשותףהבנייןבחצרהגדול
להדיבקנפלניסיוןכמרלגמרימתוכנתתלאלתוכם,נפלתישסתם
כיסחהמלמסההשכנהואיך ,להריוןבהכנסהמתמשךנישואיםמשיים

להיבאאותרששלחההעריבהחצרןעםאותרוהפילההצורהאתלו
ריגושמקבלת ,מישהולסרסלהבאכי ,אותרערפהרפשרסמסור

אתמערעריםושהשורשיםתולעיםממנושיוצאיםוהמציאהמזה

למרות ,שלוהמורעליםמהקוציםלהיפצעעלוליםושילדיםהיסודות
שלוהענקייםשהעליםורקכלרם.בבנייןנולדשלאשניםשכרב
ומרובירוקות,חרצנים,גופרתכמרנראואותםגזרהכאילושהיא

שאחרהגידםהגזעאתרמלרארתהעקירהמרשעותרעלישנעשה
בכאילולאדמהוהדיבקאבניםבמעגלאותרהקיףהזההמצאלחהכך

אז ,לגדלמצליחלאהואאותםשאפילורגנרירמיםכמהשתילה
השקוףהירוקהידמוםאתולשיםאותםללטףהתחלתיהתלישהמכאב
נשיקהכמרלישירגישהשפתיים,עלשפרךפודינגכמרמתוכםשנזל

רציתיכיעצמיעלדלוקהשדרסהאותישיעשהדובקהפנימית

הזה.המדביקמהברזלרמרסרפתגנובהלהיות
ויבציאהנגמריםהמזוויעיםוהשיעוריםאחר-צהרייםנעשהוכבר

הנוערמייםיתבקרקפתיבזאריתחינהעםמגולחתחצימישהיעומדת
מנסהגררארה,צ'השלחולצהעםמשהרארהסריביסיתהמהפכנית

עלשליסהמאדבתהממשלהכתרים,נגדכרוזעלאותילהחתים
וחושבתממלמלתאניעכשיו'לאמצטערתיציאות.מיןכאלוהסרגים,

שייכתבעלישלסעםיעמודבסערת,עוברייפגיןלאשמישהולמה
מהסרגיםבשיניים,מהכתריםשלה,החסימותמןנהרהאתלשחרררב

הפיגועים,בזירותההיפגעויותמחרדתהיחסים,שלבעכברת
ששרפההזאתהמשוואהבאמצעהלוחלידאותישתקפהמהאילמות

ונשופרבשכלחריכהאיזושהרגשתיעדהכיתה,מולייםאש,פירזלי
הכפולים.הנעלמיםכללי



ועולהלציבהשקופצתלהגידטלפוןמרימהאניהיבתהלחזורבמקום
בכוונהלאכאילולידישנעמדבגללרקהחלטה,לביארםרובסעל

הנאאתשערשהלנהגהכסףעםומתבלבלתלתחנה,קשררכלי
בגללהפחדלינכנספתאוםדבוחק,שםתקועהפנימה.להיכנס

תקרעכמרעומדיבשנכנסשמזיע,ומעילגדולתיקעםאחדבחור

הזאת,האילמותעליקופצתואזתדע.לךפועל'סתםאוליבמערב'
הרגוןרקטובה,האזרחותשיעוריאתשוכחתלתפקד,מסוגלתלא

מסוגלתלאעליו'להגידלנהג,ללכתיכולהלאוכרבלישנחנק
הגרףרכללגמריעלימשתלםשהשיתוקולפנילב.תשומתלהפנות

כמעםלומשתחלתחשובן,לעשרתבלידוחפתאנילתרדמת,נכנס
גם •נוסעתאחתשערדלינדמההחוצה.וקופצתהרגלייםיבן

סדגכמעטכשהנהגחצי-היסטריתעדחשודהבצררהאחרי,קפצה

והתרחקהאחרלכיורןלהדברצהרקכלרם,אמרהולאהדלתאתעליה

לאכאילוהארנק,אתשכחתגרבתמהחלונותלהצעקווכשאנשים

לגמרי'באטרףעכישואדישיםנשעואנשיםארתה.יצערושלאשמהע
להעיברעצמם,שלוהצעמותהערראתלהצילרקכלקודםרוצים

מתחיליםואנשיםארםרםסעלערלהאתהלפעמיםיום.ערדאותה

שלמסךמצאתיפעםמלא.שלךשהתיקבגללרקממנולקפוץ

שכמרתיגנובהאספניתהיבתהאותרלסחובוחשבתיזרוקמחשב

להםשנראיתיבגללרקמרחקממנילתפוסהתחילובתחנהואנשים

הולךהואאםרמהחושבתואנימטען.נושאשאחידכמרצקרכשיער

ותחושתמצפרןייסורישלתערובתליולשערתבהמשךלהתפוצץ

עלהגומללהתפללשצריךתגידבטחסבתאבבטן.סמםרכההצלה,

אסחרבהעתידיהזמןכלאניורקלכותל,אותיתסחבערדהקטנה,
שהצלתיכמוכיבהפרכה,ליבאהחייםשלהזהשהשיחרקההרגהשאת

חיתהלאאם •אנשיםערדלחלץאולייכולתיככהצעמי'את
שמיםכאילוהאזת,האילמותשלההשתנקותפתאוםעלינופלת

בהפנמותמוכנסתאזרקהנעולהכפותהוקושריםחבלים-חבליםעלי

לפתוחענקומסורמלמעלהחרובתעםעלישבאהרדינישללארון

הואאוליאשומרותהמחשובתמהמוןמסתובבשהראשעדאותי.

ארבמעיל'אותהמכסההואלכןקרועהשלווהחולצהעניסתם
עכשיוופרלייםקליקורקטפיירלאכימתאבסת,חינםעלהייתיאולי

כמרמוזנח,וקצתשרנהטיפהשנראהבגללרקלנהגעליולהלשין
ומעלה.גיוסמגילבאוטוובסשנוסעיםהאנשיםרוב

בתל·קטןמפלעםבגינהרגעיניםלפצחלנסועליבאופתאום
ההתרגעות,אתלימיבאיםהכיבשקלשחורים-מלוחיםדגם 50איבב,

רושמתולחזור.יחפהחוללהרגישיבם,מתרטבתהשמשעללהסתכל
מוטיבציהושיחתחיזוקבתורפתקהעלהאלההפעולותכלאת

הביטחוןשלהדביקהבשיבלבתורועומדתלמרכזיתהולכתלנסיעה,
חפיסתשמראהרנטגןעםבשדה-התעופהכמרעכשיושנראית

בסוףאבלעמוקה,בהקרנההכולהורקמן'שלרהבפנרכרהטמפונים

נתקעיםרקבכלל.סיכויאיןמפה,יוצאיםלאאפילוהדביקותכל
פעםערדליבאופתאוםנוראמעיקהעיר-יברהבאותהארץבאותה

משרגעתאשהאיזוכמרסיבה,בליכמעטהחרדהיבנכנסתהפחד,

אתשצועקתאחתאותי'וחונקתמתרביאלישנטפלתיב'מתחלפת
עלבשכונהזרוקהפעםארתהשראיתימהכפרתי'אתחליפתי
מודולריתבשקיות,דגשלההיבתכלכאילוניילרניםהמרןעםספסל
לאאנשים,עליכםעוונותכפרהפעמייםממלמלתוהיאכזאת,

ומרובמושלכת,ככהאותיעושיםמהדירהאותיזרקורחמנות

המיתריםעללרחצתשלה,התמרנהלראשליחדרהאותישהבהילה
בהפרכה.לאחורנתגלעהשהלשוןעדהרגוןשל

האבטחהשלבתורוהזיעההאנשיםשלמהדוחקרקמתעלפתכמעט
נעמדתפעםוערדכסףלהוציאבפינהלכספומטהולכתנחלצת,ושרב

חצי·חפצנית·אחתאיזהבתוראותיקולטשהיבטחוןעדכלרם.כאילו

הצעצועאתהאוטומטי'החבלןאתעליייבאמעטעודחשודה,

אניואזהמתחים.פקעתאתויפרקקפצוניםיבשיירההרוובטי'

תמידלמהר'ואסמההתחרטתי'סתאם·סתאם,לך?ישמהלוערשה
באלאדימתחרטת,דווקא •מהיודעאתהובאמתאלי?!נטפלים

תבראיתחזרי,ממלמלההואבערדמשם,ומסתלקתהזההאגדעללי

:ג
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אוליוחושבתקרקהרבשללמוניותהולכתאחת.יא·מברלבלתהנה

לימונדהסתםאשתהאוליחליפי'בשיחרקאחרתאופציהאפתח

עםשםיושבשתמידהזההסבאעלואסתכלטיבוביתשלבחצר

מהעדשותענקיותועינייםמלחיםשלכרבעלושישפתוחהמחרבת
מסתכלעליומלהסתכלרקוארגעירחפניופרצוףהמשקפייםשל

הביתהואחזורשלוביומןאחרבספראותילרשוםהולךוכאילועלי

מיותרת.התפוצצותשרםבליאירועזירתלאףלהיכנסבלי

מוניותהסדרןצירן'כיכרשלהשחורהבוראתחרצהכשאניאבל

חצי·ארפרועההזדמנותאיזוכמולתל-אביבאחרוןמקוםצועק

אתיביאועודסופית,השעריםאתיסוגרערדכךאחרביריד'מציאה

הםדקהערדבחרמה,הרב-בריחאתלהםשילחיםהעריבהחצרן

הזמן'סוףשלהזאתהצפירהתשמעואזירושליםאתלנעולהולכים
כדאיאםולחשובהנוסעיםמילבחוןכמרקדימהרוכנתוכשאני

יאללהשלבתנועהיותראבלג'נטלמניתחציאותידוחףהואבכלל,

כימיותם,בהריוןאניאוליחושבתאניעצמי,אתמפילהתזדרזי.

ומדמיינתמבוששותהאלווההתגלשויותהחודשמתאחרהמחזור

אפילואחד'גנובמרטרףיאמדייותרארתהגלגלתלואומרתאותי

אתלנחשמנסהמהידיים.לךנשפכיםהלהטוטי.םשלהצעצועים
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לילהחזיקיצליחשאםויודעתנאלמתפעםעודאני 1שלוהתוגבה

שמינייתלהיבאמאשרנסיותרהרבהיהיהזההזה,רבגעהידאת

 •שלובג'אגלינגכדורים
המבעיתההקופסהבתוךעצמיאתלהפילהולכתאניאיפהעכשיו

לךחיכהשכאילוהרגועהכילמושבאותךדוחקאחדכלהזאת,
גפייםמיניכלעםעליךנשפכיםעודכךואחרלתוכושתזרקי

כלכי 1לחגורמנסהאניבמוניתלהם.שנופלותבשרפיסותוחלקי
 1אותךיצילולא·האווירכריותגםכי ,שצריךאומריםבגלגל"ץהזמן

 1שליריזהשללתחתמתחתתקועהשהיאאואיננה,החגורהאבל

צעירהבחורהאתשטויותדחילקעזיבשאומרהנהגאתשואלתואני

·אזרחותצרכנותשיעורבהתקףוחושבת 1עלינומגינהשלךזכותפרח

שלוהפרסיםאתלראותמחפשת •עליולהתלונןאולישצריךכזה
גזורכאילואומחוק,השםכאןאבלהדלת,לידבסטיקרשכתויבם

אותולזהותאפשרשבקושיבלורדמקושקשזהותמספררקויש
שהוזהפרנואיידתובתורהנהגסםרשוםובצדואדי·ג'וזכתובולמהס

שרבאש.הפתוחהבמחרבתזהאתרושמתאניחטיפותהזמןכל

לגמירהמגיהעלהתמלאהמוניתשלהציפייהכלכאילושעליתיאיך

כמוהארוכה,הידיתעםהדלתאתבצ'יקסורגהואועכשיושלה

להיחלץומנסהחךסותעליויעשושלאהנוסעיםאתלכלואמבקש
האזת.הנצורההעירמתוךהחוצהלשעוט 1יפושלהפקקמתוך

נעשיתהמוניתככההסרגמןלהשתחררמשתדלשהואוככל

נשפךהצמורכאילואותי,מכתרתנורא,מחניקהעליקלססרופויבת
שניסתהעלכעונשגזצחנתובעהלבלועמוכרחהוהיאלתוכהפנימה
חוראיהזכמואותהששובההזההמשולשמן ,ממנולהגיחבכלל

מלפני,איןמאחורי,שאיןלמסנקהמגיעהאניסיביבמסתכלתשחור.
בסבבההאזתהעירמןיוצאתשאתמצבאיןבכללגדולה.חשכהאלא

עגולהמזווהדהרבכייםעלמחזיקחרדיאחדבעונש.כאןהכולכי
העמיםמחרבעולהאחת 1לויתקמטשלאהכובעבשיבלמצחיקה
פועלים-זריםשנייםרוסים,שלטלנובלהרומנטירומןאיזהקוראת

עםעובתפוךשמיכותובתוכןשקופותומזוודותחבילותמלאעם

מהקבלןבמתנהקיבלואולירועשים.ענקייםפרחיםשלדוגמאות
הרומני.החורףבשבילהקיץבאמצענחמדותהתקףשחטף
בעינייםמדרביםהזמןשכל 1מזעתרמריחיםשחרחריםשנייםועוד

נרדםכאילוהמבורגמדרבים.ממשלאמאותתים,לוחשיםוכאילו

משהומסמן 1קורץוכמודביחהכלועסלעצמוצוחקפעםמדיאבל
לגמרי,שרוואלכחול,סרנינגבמיןמחותלמקופל,שיושבלצעיר,

שמןכךכלנראהלאהואכיהקפלים.יבןחבילהאיזומחיבאכמו
לגמרימשהולו.מסמןוההואמגושמתשלוהאימוניתאבלבפנים,

לונשפכתהזיעהככה 1עליומציצהיותרשאניוכמהאיתרבסדרלא
למשוךמנסהאנילי.נדמהשרקאוצוחקות,שלווהעינייםבאגלים
מיושןחוםתיקעםמרצהכמושנראהאחד ,לידימהאישלבתשומת

כעומדשלוהמויבילתוךאלרגעמהנהןהואאבלמורים,של
ג'ינגלאומנומסגיהוקכמיןארוך'אייוואה'פולס ,אלילהתפנות

 1חלוןלפתוחסיפהאפשראולירקכלום,לאלועושהואני ,לווקמן

הביתשלהמספראתרבידייללתקתקמנסהסוב.כךכלמרגישהלא
נאלם,אותוכשצריכיםדווקאדומם,לגמריהואאבלהנייד,על

המהבהב.הטורקיזבמסךהפיוזיםלונשרפוכאילו

השין·אתמדמיינתשאניאיפההדלק,מולהחירבהלידובשער-הגיא

כברכשהמכוניתירושלים,שלהמעצרבתאהובתקהשלגימלים
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מתחיליםוהגלגליםיברההעירשלהאזיקיםמןלהשתחררמתחילה
השפלה,אלהירידהשלהשעיסהלקראתמנכםכשכושיםלעשות

מצטרפתוהאילמותהבחילהשלוההתחלההמחנקאתמרגישהאני

ההפוכהאתלהביאשמתחילה 1שבנסןהזאתהפקעתלתחושת
אוליוחושבתבפנים,נוזלתוכרבשמטפטפתהמתגלשתהמתמחזרת

אבל ,להשתיןלישבאלהגידאולילהקיא,לישבאלנהגלהגיד
למושב,טרמפליישבסיובב,צריכה ,כאןליתעצורהמיליםאפילו
קולטשמישהועדדקותעשראיזהלהןולוקחלייוצאותבקושי
וההרגשהלבחורה,ססופתשעה •לנהגהלאהומעיברעודףכמואותן
אילמת.אותיעשתהיותרעודערביתשםדירבלאבכללאחדשאף

כלומר 1יבלאדיששרהקלטתבתוךכרבמזמן 1מיבןבקושיגםוההוא
בשסומהסלמאתפולס ,עוצררק ,לושאומריםמהקולטממשלא

הדלת.שלהכסופההידיתאתומשחררבשיבלך
צותקעוכאילוצעמהאתמדממתהשמשהקשיהע,מתחילהכרבבחוץ
לירושלים,חזרהלטרמפלנפנףחושבתאנילדב.ואתמתהאני

שעמדובגללרקשנדרסובכאלהנזכרת 1עלישועטותהמכוניותאבל
צעדהמיןללכתומתחילהלחורשה,ועולההאוסוססרדה,שפתעל

או 1מחזורשלהתחלהכמובהפוכה,אותהלימיבאהוהבטןבטירוף,
והקוציםהעשיבםבתוךשיכולהמהרצהואניהפלה.שלתאונה

רבאששדרסהנעשיתבתוכם,שליהכניסהלתוךמתנגדיםשכאילו

ונכנסתהחלודים,למשורייניםומגיעהצעים,שלבגזעיםומתנגשת
הקרירותאבלבגן.צצעועבמכוניתכמוצקתלהרגישלהירגע,לאחד
ובפניםהרבהנשארלאהנהגשלמהכיסאנעימה,לאהחלודהשל

רבזלכמוכדבריחהומלסים,שלמאורהשרידישלתחושהיש
מכוערותכתוובתמלאצהוב,מרוחיםעיתוניםוניירותוודקהרקוב,

ריקות,סירגיותקופסאותוהמוןמכוסחיםאלכוהולבקובקיבגירים,

שבא.אפילומשענתהייתילאהכיבלאו
בחריקות,אותומסובבתואנישלם,שםנשארההגהשלהעיגולרק

תינוקיתהפאפוםאתמחפשת ,עליורוכנתמתנפלתכיוונים,הופכת

שמשהוליונדמהחסידיםשלבתפילהכמוצעמיאתמסלסלת 1לגמרי
עומדת,רבכבתכמותקוע,שהכולאפילורבוורס,לזוזמתחיל

אשליהלכזאתנכנסתמהקינאהוהיאנוסעתשמולהההיאשפתאום
הפוכה.תנועהשל

זורמתמתאפקת,מתהפכת,הבטןעםשםמקופלתיושבתאניאז

 ,החולאלמהנפילהומתפחדתהמגלשהעלהגןבגיל mעומבהפוכה,
מתלהטיםיותרעוד 1אותיואונסיםחוזריםהמאורהאנשיאתמדמיינת
ישראלשמעשלהתחלהואפילוואלוהיםאמאל'הממלמלתמהדם,
עלהמצורתקופתעלסבתאשלבסיפוריםנזכרתבחושך.לייוצאת

קציצות,בשיבלעשבומלקטיםלשדותיוצאיםשהיואיךירושלים,
בלונה·מקולקלענקגלגלכמוחוזרלינראהוהכוללי.נדמהחומות
שלוהחשמלבזרימתהתבלבלשמשהוהיסטוריה,שיעורשלפארק
כמוהפוךנוסעוהואהסרנספורמסורשלהאלקטרומגנטשלבמתח

רבכבת-זמןמכונתכמוהג'יפושרידייותם.שלהפתטיהג'אגלינג

ימיאלאחורההמנוס,תקופתאלמכאןהלאהאחורה,נוסעתשדים
ראשיעלזקופהשחורהפרווהיבערות,רוכבחמלניצקיהפרעות,
כמגזרותראשיםועורפיםבאלותות"ססראחשעושיםהפרשים

העצמותאתשומעתאניהפחד-חלחלה,עללהתגרבמנסה .ענקיות

בשריקהלהוציאמצליחהלאאבלמשתדלתמנקשרת,הרבכייםשל

רבאש,לינכנסשפתאוםרודנושלשירהרועדותהשינייםדרך
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ושטייךניסליוטוביהיה
שחםדניאלה

ובפעםיברשםיין,יוסלמהיוידעתילאבכללאניאמת,

יברשםייןשיוסלידעתילאעליוששמעתיהראשונה

אחדבסתםשמדורבוחשבתייברשםיין",ה"יוסלזה

מזמן,דישהיתהההיא,הפעםאבליברשםיין.יוסל

אחר.ענייןבגללגםלסובזכורה

ה
חנייה,לחפשתיתישלאוכיווןבתל-איבבלסדרמלטותליהיו

כלואתיומינסיעהכרסיסנקיתי-ציובריתבתחוברההשתמשתי
באחתבאוםובוס.שעיתיהאחרלקצההעירשלאחדצקמההמערבים
התחלתיפתוח.היההידרואוטוובס,נהגישלכמנהגם ,הללוהנסיעות

כאילוובסוןדמעותדעמצחיקסיפורמספרמישהוושמעתילהקשיב
הנשיםשתישבסיפורלינדמההלוויות.בעניינישיחהעלסתמי,

ובסיםוכשהאוסר ,אחרבאוםוובסאחתכל ,החלוןלדישיובהמשוחחות

עסקהרבמזוריבניהןשהתנהלההשיחה .נפגשומנסיהןרבמזורצערו

וזיכרונותבהנפגשולאמהשמשוםהאחרונהההלוויהבפרסי

נקטעהרבמזורהאורכשהתחלףנפגשו.כןבההקודמתמההלוויה

הנפשותעלהמלאהמידעבלילהישארנאלץוהמספרהשיחה
אניאבלממני,נשכחוהפרסיםכזה.משהוההן.בהלוויותהפועלות

לצחוקנעיםכךכללאשהרי ,שליהפנימיהצחוקאתהיסבזוכרת
 ,לעצמיוחייכתיישבתיפשרםזרים.אנשיםיבןבאוםורבס,רםבקול

הקרייןלואמרסיפורואתסייםכשהאישיבמינו.גדולדרבוזה

יברשםיין."יוסלרבה"תודה

אתבקרביונצרתימהאוטוובסכשירדתיעודבליבלצחוקהמשכתי

אתשמביאותולשם"לפהו"תלךטפסיםלחוויותכנוגדןהרגע

כלאתשסיימתיאחריהקיום.עלמאודקשותלמחשובתהבנאדם
החייל,יבתלידבתל-איבב,פנקסלרחובהגעתיהסידוריםתלאות

חזרהדברךאותילאסוףאמורשהיהארביעםלהיפגשקבעתישם
פנימה.נכנסתיואניהמכוניתאתעצרהגיע,הואהביתה.

יהיה?""מהאותי:אשלארבי ,כשהתיישבתי

"אמרתי.יודעת,לא"אני

 .ארביהגיבשואלת?"לאאתלמה"אז

מהרגעקצרדרךבקטעהתנהלובינינוהאלההדבריםחילופי
אחדאישוראיתישםשעצרנוכיווןהרמזור.ועדלמכוניתשנכנסתי

לי"סלחאליו:ופניתיהחלוןאתפתחתיהחצייה,מערבלידעומד
יהיה?"מהלילומריכולאתהאוליבבקשה,

קצרצרהרהורואחרילחלוטיןשפויהלאישנראתהשליהשאלה

טוב.""יהיהרב,ביבטחוןליהודיע

לרבוחשרצה ,וארבילירוקמאדוםרבמזורהאורהתחלףרגעבאותו

הבלתיההתפתחותמחמתמשתנקכשהואלנסועהתחיל ,מהרמשם
הפרידהעלכנראההצטערהאישלו.עושהשזוגתווהבושותצפויה

תאמיני!""אםגדול:בקולאחריוצעקהחפוזה

חוויותשארויבןזוהרותשמשותבהרבהעלינוערבההביתההנסיעה
 .בהלוויהשיבלוהנשיםשתיעללוסיפרתישהחלפנוהיום

החצייה.ממערבלאישנהפךיברשטייןיוסל ,בזיכרוןואצלי

יוסלשלהסיפוריםאתלחפשלמדתיההואמהיוiכשחלפובשנים
הראשוניטעמויבנחקקאבלהמיוח.דוטעמוסיפורכל-יברשטיין
 .לודמהלאםעםשוםהלוויה.סיפוראותושלוהמצחיק

 ,בירשטייןיוסלושלארבישלהלוויותיהםגםהיואירועאותומאז
הביורוקרטיהבקטעילישעוזריםצחוקיםבלבימשמרתעדייןואני

שאמררבמזוראישלאותומאמינהעדייןבחיים.לנומסדרשאלוהים

 •אאמין.אםטובשיהיהלי
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וייזרוויוהיהמי
חילחפאבל

פזמירימפולנית:

פעםלאאותוראינווייזר?אתהכרנובאמת, ,יצרכ
רץ ,בושלמדנוספריבתבאותולמדהוא .לכןקודם

בקובקיצירסוןשלחנותבאותהונקהחצרבאותה

'קרחלהי,להםקראושהמבורגיםדביקים,אורנג'דה

כמפגין ,הצדמןעמד ,שלברבמשחקיםחלקלקחלאמעולםזאתעם

מולהמדשאהעלבכדורגלכששיחנקומאיתנו.אחדלהיותאי-רצון
כשהתובנןדוממתבאהדההסתפקהואהפרוסיים,הקססרקסינים

ומיהרלשחותיודעשאינואמר ,יליסקובובחוףאותווכשפגשנו ,בנו

קצרות,היוהאלההפגישות .בכךהתביישכאילו ,בהמוןלהיעלם

מגובן.וקצתמארדרזהקומה,קסןהיההואחזותו.כמווסתמיות,

בוגדלןחריוגתשהיוהכהות,לעיניוניגוד,היורההחיוור-חולניעורו
לאיזווחיכה ,ממשהופחדתמידכאילונראהלכןלרווחה.ופעורות

היהדירתםדלתרעל , 11במספרשלוהסבאעםרגהוארעה.ידיעה
שיכולנומהכלהיהוזהחייט.יוייזר. 'א'הכתובתעםצהובשלס
שלבלהקהתבשרשכרבשנה,ארתהשלהקיץלפניעליולומר

וייזר?אתהכרנובאמת, ,איךחמה.דרומיתוברוחחיפושיות

[חגיגהכריססיקורפרסיבוםהיהזההריהתחלה,ישדרבלכלאם

בבוקרבמיוח.דמאוחרהשנהשיצאהקודש],לחםלכבודקתולית

הכומרליבןכשיבנינובתהלוכה,צעדנויוני,חודששלומאובקחם
כולם:כמוושרנובקודש,המשרתיםשלקבוצהמפרידהרווק
רהתברננראמת.""אלוהי 1אלוהינואתהמדיה;בן 1ישר"רבוך
הקודש,לחםלאהקטורת,חיתהחשובההכיכיבקטורת.כרבדיבראת

המגולפותהדמויותלאלאדם,שהיהוהאלהקדושההאםדמויותלא
מיוחדות,בכרכרותהרוזנקררציאניםחוגחבריבידישנישאובעץ

אלאלבנות,כפפותעוטותיבדייםשנישארוהסוסיםהדגליםלא

עבהשרשתעלתלויהזהב,פחבתוךשסולסלההקטורת,דווקא
עשןענניוהפריחהולמטה,למעלהולשמאל,לימיןצבע,באותו
באורחאותנוסחררגםאךהנחיריים,אתגירההעדיןריחהאפור.

זמןהעומדבאווירהרחשהריחשובלקלה.בחילהשחשנועד 1מרזו

לפנינוהצועדיםבעקביוהתחככנוצעדינואתהאצנוואנחנורב,

באין.שייעלמולפניהללוהעשןענניאתלתפוסכדיבתהלוכה,
אופיינישהיהבתפקידהראשונהבפעםרייזראתראינואזודביוק

לאטיבוושעלוכולנועלהטילכךואחרלעצמושבחרתפקיד ,לו
שנה,כבכלשנישא,הארעיהמזבחלפנידביוקדבר.ו,כמרבןידענו
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שהפיץהקטורתכליאתבכוחדרדקהכומרהניףושלברהיבתידעל
ענןוכשצנחובמתח.בהתרגשותלוציפינואשרהמופלא,הענןאת

למזבח,משמאלקסבהגבעהעלעומדוייזראתראינוהאפורהעשן
גדודאתהסוקרגנרלהיהכאילומופגנת,בגאווהבתהלוכהמביס

הקובצותמצעדכאילוזהבכלוהתברגןלמעלהעמדרייזרוכן .חייליו
למענו'במיוחדהרכנווהסוסיםהתמונותהדגלים,השירים,יות, mה

רבחוובתבתהלוכהלצעודאחרתסיבהלאנשיםחיתהלאכאילו

צלליאיןכיוםיללניים.תפילהמזמורימלאופיהם ,שלברהורבע

הקטורתכשעשןואזרקאבל 1מתמידכזההיהשווייזרספקשל
אתהראשונהבפעםלנולהראותכדיממסתורויצאובאווירהתפזר

בענןהקטורתריחכשהתפוגגרב.זמןנמשךלאזההאמיתירת.פניו

דרדקהכומרשלהצווחניבקולוהמזמוריםכשמילותואחרוןעשן

ונטשהגבעהמןרייזרנעלםהכנסייה,לכיורןנעוההמוןנדמו

שלוהחייליםגדודיבעקובתללכתממשיךגנרלאיזהכי •אותגר

המצעד?תרםאחרי

השתולליוניחודשהלימודים.שנתסוףעדספוריםימיםנותרו
ציוץברקובכלאותנוהעירהפתוחיםלחלונותומבעדבחומר

הקיץ.שלמעורערהבלתישלסרנוראשיתועלשהכריזוהציפורים,

הרועשיםבמשחקיםממרחקוהתבונןהיבישןוייזרנעשהשרברייזר

שהיה ,במבטוריחוקאיזהחשנו •ברהשתנהכרבמשהואבל •שלנר

צעדכלבוחןנסתרת,לעיןמבעדבנוהסתכלכאילווצרוב,חרדו

המכסאתלשאתיכולנולאשבתת-מודעאפשריודע,מישלנר.

ראינו'דת'במקצועהציוניםגליונותחלוקתשיכרםבכךהיהדיהזה.

האבותשםעלהכנסייהמתחםכריסטי.קורפרסיבוםכמושרבאותר

וכשהכומר ,היערידעל ,שלנוהורבעכלכמונמצא,לתחייה,שקמו

לנאמניותמונותכשחילקוורבכותיותפילותיואתסייםרווק

החגיגיים,הציוניםגליונותאתסוףסוףוכשקיבלנו ,יברתוהמסורים

אמיתי,חופששלראשוןרגעלחורתכדיליערמטורפתרביצהפתחנו

בפנינועמדלאכברודברלכן,קודםיוםעזבנוהספריבתאתכי

ותוקעיםצורחיםהחוברה,כלורצנונהדרת.חופשהשלחודשייםזולת

הטבעאיתןאתלעצרוהיהיכוללאשדרבנדמהבזה.זהמרפקים

ץעשלגזעעלנשעןעמדוהוא ,רייזרשלהקרמכסוזולתדרבהזה,

ומתמי.דמאזואולידקות,כמהאולי-שםלנוהמתיןכאילולגש,
בלשכתלשימועבתרוכשהמתנוויותרמאוחרולאאזזאתידענולא

כותבכשאני ,עכשיולאואפילוהמזכירות,לידובמסדרוןהמנהל



ברגמניהנמצאתאלקהאחרת,בעיררגרכששימקהאלה,המיליםאת

נהרגהואהחיים;יבןאינוכברופירטולמכתיבםמשיבהראינה
 • 1970בשנתרבחוב

שלעיקרוכנראה,רזה,מלכתחילה,לנרלחכותהיהיכולרייזרכי
להתייפייף.בלימגוללשאני ,הסיפור

רכבלזאת.שרקהיהנדמהזאת.רקכן,והסתכל.עמדהואאכן,
אותרהדףרגונם,במלואצורחיםמיוזעיםגרפיםשלגלצערזאת

כדינסרגהטבעאיתןשרבקצר,רגעלרגע,אותרודחףבגרפו,
מכופל.בכוחלהכרת

אלהמאחור.קולאיזהרעםדת!"לשעוריהלךלארייזר"דרידק

דרידק, ,''ורידבמקצת:שרנהבגיוסההקריאהעלחזוררבאששרצו

כשהדברים ,עכשיוורקגנאי]בכינוי ,יהודינז'ידק!"הואוייזר

שאףכךעללשנאהשתפחהרגילה,עריגותכלפירחשנו ,נאמרו

עיניומבטעלרגם ,אלינוהשתייךלאפעםאף ,איתנוהיהלאפעם

לא ,ממנונדבליםאנחנובהתרסה:שרמזמבטבמקצת,הובלטות

מאיתנו.הוא

פנים.אלפנים ,מרלרוהתייצבקדימהנדחקשימק

דת?"לשיעוריאיתנוהולךלאאתהלמהרייזר,"תגיד

מיידית.תשרנהותבעהיבנינובאווירנתלתההשאלה

לנרהיהשנדמהכפירחצרף,טיפשיחיוךחייךורקשתקהואאבל
'לחמניות.'כמהלעיוברדדיאולילהתלחש:התחילוואמחור ,בשעתו

והפעלתהדשאעלהמיודעהקררבןהשכבתכללהילחמנירת'תרגיל
הלבןגרבאתראינורכובורבכיים,ארגופיםבאמצעותגרבעללחץ

 ,לידמידנמסרתכשהיאבאווירחולצתוהתעופפהוכרבוהחשוף,
אימה,מזורתבעינייםאלקהזינקההמתעלליםמעגלאלכשפתאום

דילאראםלו!"הניחר ,לו"הניחרוצועקתולשמאללימיןובעטת
עלוחרתהבציפורניהלפועלמהמוציאיםאחדאלנצמדה ,בכךהיה

במהירות.והאדימושהלכואורכותשריטותפניו

המקומטת.החולצהאתלידיומסראפילוומישהולררייזרהנחנו

אחריקרה.לאדרבכאילוארתהולבשמפירמילההוציאלאהוא
ונותרהשתנהלאהואאנחנו.אלאשהושפל,הואלאשזההבנורגע

כריסטיקררפרסבחגכמרבנרלהיבטהיהשיכולרייזראותר-כשהיה

גםמהזאת,לשאתהיהקשהריחוק.עלשומררוח,קרוגרע,-

שלעשבהמגודלתהגדרלארוךוהלך ,מאיתנוהתרחקאךשכאשר

 ,"ורידבקולוצעקהראשונההאבןאתהשליךשימקהכנסייה,
הדבראותררצעקראותרחיקווהאחריםז'ידק!"הוארייזרדוידק,

האטלאואףפניואתהסבלא-גאוותועלשמרהואאבנים.וזוקר
רצהשאלקהכירוןאונים.וחסרימברישיםאותגרמותיר-בצעדיו

אבנים.להשליךחדלנו ,בעקבותיו

הלבןגברעם ,רייזרעםשלנרהראשונההקרובהההיכרותהיתהזר
הבלתיוהמבטוהמקומטתהמשובצתהחולצהעם ,חולניבאורח
 ,כריסטיקררפרסינרםבשוברעלהראשונהבפעםחשנושארתו ,נסבל

מוזהב.כלימתוךומשכריםחריפיםקטורתענניפיזרדרדקכשהכומר

הכנסייהבמתחםהבנייןלידנמצארייזרהאםרגיל?מקרההזהיההאם

הארעיהמזבחלידהקטנההגבעהעלשעמדכפי ,החופשימוצרנו
באופןבפנינולהופיעבחרמדוע ,כןאםכריסטי?קררפרסינרם

האלוהשאלותזאת?לעשרתעליוציורהכוחאיזהלא,אםכזה?
ושניםהחקירהסירםאחרירבזמןרב,זמןבמשךמעינישינההדיור

אםיודעאיננילגמרי.אחראדםהייתיכשכברמכן,לאחררבות

ואינניניירעלשוררתממלאאניבהיעדרהתשרנה.בכללקיימת
במאום.בטוח

דרביםכמהערדלהבהירבתקורהלמנהייםשנהכלששלחתימכתיבם

 .ן:
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בהתחלה •נענולא ,רייזרשלובאישיותואירועיםבאותםהקשורים

חדשותאחרילהוטהאינהרגמנייה,שנעשתהמאזאלקה,כיחשבתי

אתלהפרהיושעלוליםזיכרונות,אחרילארואירב ,מכאןכלשהן

 ,ארכךסברואיניכברעכשיואבלשלה.החדשהרגמניהאיזון
משהר ,וייזרלביןבינהמשהרהיה •בכךבטוחכהאיננילפחות,

 ,מרזובאורחלזהזראותםשקשרמשהרלקלוט,יכולנולאשמעולם
ארארוטיתבערריםכהשתלהבותלהגדירניתןלאאופןשבשרם

דומים.במונחים

שתיקתההרבה.כךעללומרבוודאיהיהיכולימינובןפסיכולוג
מארץסלידהרקלאנוסף,מהדרבביטאהאלקהשלהעיקשת

ילדותה.
נסענו ,לידמידבאווירהתעופפהרייזרשלכשהחולצהיום,ובאותו

למורתביליטקובר.הרחצהלחוףמרופטתארבעמספרבחשמלית

 ,הקרוןבתוךרבהצפיפותהיתההמוקדמת,הצהרייםאחרשעת
אופייניריחעמדהחשמליתקורנותונתרןבחוזקההלמהעדייןהשמש

רבוייזרלהיזכרשלנררבאשהיהלאזהחום.תחתהנאנקצבעשל

בחריקהנכנסהכשהחשמליתהבוקר.בשערתהעירלידשקרהובמה
החוף,לכיורןרצנו ,העץצלבלידהסופית,התחנהלעיקולאיומה

תלויותשהיוהדייגיםברשתותהנחגרלא •שבידינובמגבותמנופפים

דגיםמשמןוהסריחובפירמידותשנערמובסליםולאהבתיםיבן
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ואשרנהצלילהואיתר ,האמיתיהחופשהתחילבחרף, ,כאךרקומזפת.

ומורציםשחייהבתחרויותלפתוח ,חולשלחרפךיבדינולאחוזכדי

בזינוקיםיבנינוהנוזעיםכרחםאתהפגינושממגרבסרפרט,לרציףעד

קירםהיהלאיליטקרברלחרףהאמת,למעןכיהמים.אלמסרבנים

המפרץללאבמלואהקיימתהיתהלאעצמהשהעירכשם ,בלעדינו

 •והחרף.

חרגול.בהוצאתאורשייראהוייזרזריזהיהמיהרומןמתוךפרק

 • 1957ב-בגדנסקנולדבפולין,כיוםהחשויבםהסופריםמןהילה,פאבל

העולםמלחמתלפניהרגמניתונציגהיא-בגדנסקהתיישבוהוריו
פוליןמזרחמשטחילשם'טרונספרו'מתושיבה,ריבםוכמו-השנייה
הראשוןהרומן ,וייזרזריזהיהמי"םה"מ.יבדיהמלחמהאחרישסופחו

בפוליך,הקומוניסטיהשלטוןתקופתבשלהי ,-1987בהתפרסםשלו,
הילה,לשיצירותיוככלרובת.לשפותמידותורגםהשעור'כ'ספרהוכתר

הרומןוסיבבותיה.גדנסקבעירוייזרזריזהיהמיעלילתגםמתרחשת
נרעפגשושבהאחת,קיץבחופשתנעריםקובצתשלקורותיהאתמוגלל
תסרייטם,סיפורים,קבצימאזפיוסםהילה .רייזרזריזחראמסתורי'יהויד

רשאה ,להראכאלמכתכיםמתוך-כנץמרצזסבהםורומנים,מאמרים
פז.מירישלבתרגומהחראגם ,-2003בחרגולבהרצאתאור

מסתבראאיפכא

מקורותעלברבעיוסישלליבקורתותגובה
שלאהסיפרהציוני-פלסטיני:לסכסוך
ספריבהוצאתמוכרואינוסופרלאנלמדי
 ' 77'עתרן

מדויק,מדעאינהוהקרובההרחוקהההיסטוריה

נעםומשכילהיסטוריוןכל ,"ראשומון"וכסיפור
יוכשדוברתאמונתו'פילעולפרשהאותהללושיכול

שלה.האמת"ל"רגעיןשיחתרוובלדבוידיעותיו
בארכיוניםהנגליםהמסמכיםשמתרניםככל

ירכל<לאחרלעתמעתהרחב,לצינורשנפתחים
נעם,ופשרשרווחוריבםשמיתוסיםנראהשנים>,

חיתהההיסטוריתוהמציאותשקרייםאומעוותיםהם

איטיהואהרחבלציונרחלחולהאךלחלוטין:שונה
המתחנכיםלתלמידינומגיעשאינווובודאיינותר
מוכתבת.היסטוריהרבוחעדיין

פתוחאיברזה,ספרעלהיבקורתכותבגםכינראה
לנקריםחדשותהמתגלותהחדשותלאמיתות
פעיל'מאיר ,גדלנימוטי ,גלוניואבשלבספריהם

"ההיסטוריוניםוכמונןכהןהללוגלומנ,נפתלי
היבקורתיים".ו"הסוציולוגיםהחדשים"
כותרתוהריפשטנית",צדדיותל"חדטועןהמנקר
סופרלאנלמ,דשלא"הסיפר-הספרלשםהמשנה

<היהודי-ציוני>,המוכרשהסיפרמכאןמוכר":ואינו
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ההתנערויותאתלנערמנסה
 ~ 36מעמ'~~המשך

עלמשהרהמילים,אתשוכחתוממילאלאטנופלותאימפריות

בתודעה.נשארהמנגינהטיפהרק ,לינדמהמוקדוןאלכסנדר

תינוקשלכמומצחיקהכיפהעםרבסלבחסידשאיזהנזכרתפתאום
בתחנה,בתרדקטןספרלתיקליהשחיללידיבטראנסמתנדנדשהיה

 ,לושהיהאחדסיוטעלחלוםבלהבהוקרואתהמציתאתומדליקה
אחורההראשאתזרקובסוףליערגלהמנחמךהריבההואואיך

מארדגדולבמרירות ,לאחוריראשיאתוהשלכתיכזה,נזרקכאילו
הראש,לנערגםהרעיוןליבארמזההחלחלה.לורעובשםכתובכך
בתנוהעאפילומקלחת,אחריאר ,בכירוארתךלביםשטרבמספרהכמר

הייאושבתוךבמתיקותהארפנה,בערוץהקלעיםבאחורידוגמניתשל

מלולאתשאצאעד ,לאחורלהתהפךוכאילוקיצוניתיותררקהזה

בשריטההפעימהאתמרגישהבהיסטריהבהפרכהבהפרכההסיוט

חלונותהכאילושלמהדפנותעצמיאתחותכתהרקה,שלבערוק
בסלהטשמתהפכתעדהדם,אתומוצצתהזהההיסטוריבארטר·צצערע

להיבאהמרחקמןשמשתדלתהסבתאשלבקרלרטרמבההתודעהשל
מהמכותואזבתהפוכות.הפרךעלהפרךהחיוךשלבשיחרקארתהלי

שהסוללהאומתעורר,המויבילשלהשכללקירות,מכניסהשאני

שואל ,הקרעלאבאכי ,מסתדררזיםבפימשהרבפרקס,לומתחרבת

נהרה, ,ארתךתקףהנעדרתגילמשרב ,משהרארחטופהאתתגידי

איתךזיותםקררה,מה ,פחדאותגרהדאגת

 •מתעוררת.רכובלוחשתאניבהתנערויות,כאילוסתם,לא,

למכיברלנוישאותואךזה,בפסרמובאאינו
הלימודובתרכניותמקיפהעיוניתבספרות

רבמותהחינוךבמערכותרכןואברזחותבהיסטוריה

השונות.

המבקר:להרעותבאשר
פורסמהלטרנספראלוןיגאלתרכניתהטרנספר:ן,

בספררהופיעהואףאלון""תוכניתבשםרביבם
כהן.ירוחםשל

נושאגם"המוסד",שלהטרנספרלתוכניתנאשר
מס'סימוכיןבהערתזאתוציינתידנינםפורסםזה

"ואלהפדהצור:ראובןד"רזאתפרסם ,) 46<עמ' 59
ב'עמ' , tt.7 • 03('האר;ץ " 1967מאזהזעתולדות
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שכונה ,>"ריאי"<שטרןארבהםהתחייה":"עיקרי . 2

<ולאשטרן""כנופייתראשהמאורגןהיישובבפי
באדנותנמלכות,הואאףדגלהרביטים>,בפירק

מסרותלהשגתהדרךאוכלוסין'ובחילופיעונית
 ,) 31<עמ'צבאיתהיאהתנועה

דעותהרגיכשניגוריון:בןודודז'ובטינסקיזאב . 3

לצמואניתןובמשנתםלכתובשניהםהרובומדיאנים
רעיוןאתגםאךלירבליות,ותוכניותאמירות

כפיוהיפוכה","סענהבכךשאיןכךהטרנספר,

המבקר.שמתנסח

הטרנספררעיונותדברבציטוטיםמונאיםנספר

במדויק.ממוסמכיםוהםבהגיגיהם

ד'דננע,אליבאההיסטורי'ההקשרולח"י:אצ"ל . 4

דווקאנבחןהנשק""סוהרגורע,ואינומוסיףאינו

יטעןאחרסיפראלים.ומאבקמלחמהבעת
מקרהבכלוההרג,ההרסהגירוש,עללאחריותנו

 ,להישמרחייבתמלחמה,נעתגםהמוסרית,הרמה
לאחרונה.הרמט"כלגםנדרשולכך

בשווקיםנפץחיברתוגלגלואורחבעודניירוהצא"ל
העיר.ובשערי

יבקורתי'ובלימודבקריאההראשונות:המושובת • 5
הגירושים,שהטרור'מהמסנקותמפלטשאיןנראה

ינמיםכבראותנוליווהעריבםוהדרתההפקעות,
לרוב:ישכךכלדעריות ,) 24 • 14<עמ'הראשונים

יצחקאצלישראל"'מארץ"האמת •העםאחדאצל
כלואחרים.סמילנסקימשהבנימין,רינאפשטיין,
היחסלעכותיבםהראשונות,המושובתאתהמבקרים
אדמתם.מעלוגירושםהאריסיםכלפיהמחפיר
מתגתשים"האוגדהחדרההמושבהבנילדוגמה:
 .) 12<עמ'בפיהם"

וכואיבםקשיםהםהדרבים,אתלקבללמנקרקשה
בכתויבם,צמוייםככולםרובםאךמאיתנו'אחדלכל

ורבאיונות.במחקריםהארכיונים,במסמכיבספרים,

"לשחוטומרתוהתברגנוויותרשניםיובללאחר
א·ספרהאחר.הסיפראתגםולספרמיתוסים",
אירועיםעודנות,המסתירספרהואהיסטורי

מחשבה""מעוררספרהואחושפניספרותהליכים,
 •המנקר.כדרבי •

ת"א-יפויהב,דן



lןת))~~ffוו 
מירוןכרמית

הלאומיבתיאסרוןבכורות

ררבינא,אלוםהבימד"מילד,אורתומאתסוכן"לש"מרות
תפאורהפינקרבדי.רונייבמיו:משרקרביך.לשרמירתגום:

בגנוןרמריסקה:קלפהץלר-אברהמי,פירדהותלבושות:

רביץ.דנתיכפריעזראכדרש,מיכאלאברמדביה
האנושיתבסוגריהלצפדתכדאיגםכארילעיל,צשדינוהחסרונותאףלע

כלכלית.מצדקהבשלהמתאדבמשפחהבעלשל 1לנדמזכרתוהמארז
ו~-- jן

ציפוראסףתרגום:במרתף.הבימה,לבידט,גילמאתלאהבה""דירה
הקרנטעותלבושות:תפאורהארזנירבימוי:

בעירלאמנותססדדנסית 1אדדליןביותר:שבלוניתבצררהמתחילהמחזה
צעיר-אדםאתופוגשתהמקדמילמוזיאוןמגיעהאמרינקית,שדה

מכרסיםשמכדשיוהירדניהפסלעלהשומר 1וביישןממושקף ,שמרני
הדידאדמדלסוערודמןומנהליםמתאהביםהצעיריםענבים.באשכול
המיסות.בחדראותםהמצלם

שאדדליןמסתברכאשרמתגלהההפתעהויזרע.מזכרהסיפור-כאןדע

איששלונרתועלהמחזהשלאבץרהשישיתההפקהאזת
בני-יבתדאתלחלץמנתעלחייואתהמקריבהמשפחה,

הסרבןלעמחהזרקלאזה ,כונרכןאךכלכלית.מקםסםרדפה
רלדדנסיבשובעשזהכמה<דעפרנסתוונקדואתשאיבד

שדקתבפניהעדדונאדםעל 1וביעקרגם,אלאבימינו,"),
 •חייושנדתאתלסכםבניסידנדשבדרה

-הכלכליתהידרדרדתדבקעבות-בהצגההרואיםגםיש
-ידנקהלעתהשרירותייםדפיסדרידלדןמדילישלחברתית

נכלל,הקפילסיסיםבמשטרהקןםהדאםשללגדולויבסדי
נפרם.הונדדרנית-תשעייתיתובחרבה

הכלכלי-צובםיחד:גםהמרכיניםשניאתלשלבכמונן,יש,
ההתפתחותנשלבהנרמס ,הקסןהאיששלחברתי

דילישלנתדערתדיגרדרהב 1אבוצרהמואצתהקפיטליסיטת
הסופחתאהירזכתהצמיאותליבןדחלדמדתידאשיפותיויבןלומן
פניו.על

יצר , 1949בשנתהרביתבאוצרתלראשונהשהוצגהמחזה,
 ,הערבאלפריצותידיעל ,הדרמטיבמבנהחידושבזמנו

סוכן·של·מותומושונוב,מוניהראשי.הגיםרשללחייואמינהאילוסטרציההמעניקות
הגיבוריםיבןהמקשריםחרסיםיוצרותהערבאלאלהקפיצות

חלומותיולעלילה.קומפקטיתאחזרתדונעניקדתבהדרה,חייהםלבין
פתרוןהדרושלצומתמגיעים ,למצריהרצוייבןהנעים ,לדמןוילישל

דאמיתי.ריאלי
הלאהחלומותלד"הידקבור:לידאנידאתמספידהבכור,בנדביף,

הכירהלאשהשתנתההחרבהאזלםנברנים,אזליהידחלדמדתידנכונים".
בבעייתרקעוסקאיבדסדכן"של"מדתוהמחהזבקיומם.הדרתהולאבהם

הואלפיכךחברתיות.דבנדרמדתנערכיםאלא.,נפשרובנבכיהיחיד
 • 2005בשנתהקהללבאלגםמדבר

דנ"זרים",נ"הכיסאדת"נפלאיםזקניםתפקידישגילםמדשדנדנ,מדני
לעצבנסייתדלגילו.יותרשקודנהמיוסרתזמרתעםלהתמודדמתקשה
שלהטרגיתדמותושלורצינימעמיקמגילוםגדועתקדמייםתפקידים

והמאמינההתומכתהאוהבת,האשה ,כבגדדהעזרהרש,סברוהלרוכן.וילי
הידאמיניםפחדתומרגשת.חמהאמינה,רמזתעיצבה ,דבחלדמדתידבד

סרייסי 1פרלמןגלדעערד:השתתפוהבנים.בתפקידיוננעוערמואיתי

ונכךאדםאתלשנותומחליטהשלההגמרלעבודתבדשאמחפשת
חובקותהמתעוררותהשאלותשלה.האמנותלעבודתהי!(זהאתלהשלים

אהבתההיתההאםבפרס.האמנותעולםואת ,נכללהמוסריהעולםאת
הכניםרגשותיואתלנצלמדתוהאם-לאראםאמיתית?אדוליןשל
ניצולביןהגבולהיכןאמנותית"?"יצירהליצורמנתעלהזולתשל

היצירה?שלהאמנדתיים-מדסרייםהקריטריוניםלביןהאישייםהחומרים
גדולהרותשאלותעללענותמכדי-דבכמדתבאיכרת-קסןהמחזה

צעירים.לשחקניםסדניםתפקידיםביצירתיתרדנדאזלםאלד.
ססדדנסיתשלעתמשכברמזתעיצבה ,וליןאדאתהמגלמת 1יקרלדנה

בסרחהדבלתימופנמתמרוכנת,זאתרעםמניפולטיביתאמביציוזית,
 ,סגליזבלשלה.האמנותעבודתאתלסייםבחרהבהדבררךבעצמה,
הצדפים,לעינימשתנה 1אדוליןעלהעבודה"בדשא"אדם,בתפקיד
הזרגנגדכעזר ,סהרואושריצפריריעלערד:משתתפיםדמלגד.מלרנ

 •דבכישרדן.ברצינותהמועליתומעניינתמהנההצגההראשי.
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 8 296-7גל' , 20עמ'אנוחם-איתן,חלי
 ' 11עמ'מצאלחח,סלמאןמאנגלית:אדן'יויראן

ופימאנגלית:איגנאטוב,דייריו 8 296-7גל'
 8 288גל' , 13עמ'רייכרט,

 8 289גל· , 26עמ'אידקסרן.ח'מירון
 8296-7גל' , 12עמ'איידן,אסתר

 8 288גל· , 15עמ'איתן.מרים
 8 292גל· , 5עמ' 8 287גל· , 27עמ'אלון.אבדר
 8 289גל· , 5עמ'בן-דו,דאלפרןרות
 8 290גל· , 9עמ'ברשם,אילן

 8 292גל· , 37עמ'בן-יצחק.ליאורה
 8 291גל' , 34עמ'יעקב.יצחקבןאלברט
גל· , 6עמ' 8 287גל· ' 14עמ'בן-משח,בן-צירן

296-7 8 
 8 296-7גל' , 5עמ'בן-שאול,משח
גל' , 15עמ'ראשון>,<פרסוםברונשטייןכעמי

8290 

 8 295גל· ' 14עמ' ,מאיובןיהורםפיצ'י
 8 295גל· , 21עמ'גלע,דירלכ

 8 287גל· , 40עמ'גנרסר,יאירה
 8 289גל· , 21עמ'גנן.משח

עמ'ענרב'שלומיתמאנגלית:רגימה.אדריאן
 8 289גל· , 19

 8 292גל· , 35עמ'דרו,משה
 8 291גל' , 9עמ'דרתן.וארכן
עמ'רגרלנס,שמואלמאנגלית:דיקיכסרן.אמילי

 ' 11עמ'רגולנט,שמואלמאנגלית: 8 288גל' , 31

 8 292גל'
 8 291גל' , 7עמ'ראשון>,<פרסוםחרמן,חן

רודי,יואבמאנגלית:ריליאמס,קארלרסויליאם
עודדמאנגלית: 8 288גל· , 6עמ'מלבין,מכבתי
 8 292גל· , 9עמ'פלו.
 8 292גל· ' 7עמ'ולדן'צביה
 8 291גל· , 5עמ'דן.נתן

 8 294גל' ' 14עמ'יונתן.צפירה
 8 295גל· , 29עמ'ידועאלי,יוסי

 8291גל' , 12עמ'יעוד-קסט,איתמר

 8 294גל· , 15עמ' 8 287גל· , 21עמ'יעקבי,גד
 8 296-7גל· , 33עמ'ישראלי,ינאי

 8 291גל' , 10עמ'כהן.ברוריה
 8 288גל· , 5עמ'כפרי.יהודית
 , 9עמ'בן-ציון,קסןדינהמסריבת:לאליץ',איוראן

 8 294גל'
 8 290גל· , 5עמ'ראשון>,<פרסוםמורלאה
 8 290גל· , 35עמ'מטוני,יצחק
 , 27עמ'סומך'ששוןמערבית:מיכאיל,דוכיא

 8 291גל·
 7-גל' , 27עמ' 8 287גל· , 32עמ'מילין.פסח

8296 

גל· ' 19עמ'אור'קובימאנגלית:מקגי.גברומן
8287 

 , 10עמ'נפשי,יחזקאלמהודית:סרקואם.צ'יטה

 8 294גל'
 8 287גל· , 39עמ'סטרידרבר.אורי

עמ'אפרת,דליהמאנגלית:סטאפררד,ויליאם
 8 296-7גל' , 24

גל' , 22עמ'קוטנו,יואבמאנגלית:סיימרן.פול
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 8 291גל' , 29עמ'סער,דני
 8 287גל· , 26עמ'עשהאל,אווה
 8 291גל' ' 16עמ'פאון.גומר
 8 292גל' , 20עמ'אלכד.פרומןרחל

 8 289גל' ' 17עמ'פרו,תאלישע
 8 290גל· , 23עמ'פז,יהודית

 8 292גל· , 13עמ'כהן.פנחסחוח
 8 292גל· , 27עמ'פרידמן.אורי
 8 294גל· , 13עמ' 8 289גל· , 15עמ'פרנו,רוני
 8 288גל' , 8עמ'קבאבי,בזאר

 8 295גל' , 7עמ'קוסמן,אדמיאל
 8 296-7גל' , 13עמ'ורן,דירה

ענרב'שלומיתמאנגלית:שארמה;ד"רירירטסו
 8 291גל' ' 11עמ'

 8 289גל· , 27עמ'שביט.יעקב
 8 290גל· ' 11עמ'שביט,יעקב-שי

 8 288גל' , 24עמ'שחררי,שבי
עמ'בסר'יעקבמפולנית:ישמברוסקח.ריסלבח

 8 295גל· ' 11עמ'יויכוט,ופימפולנית: , 5
 8 290גל· , 31עמ'שפירא.שלמה

 8 294גל· , 5עמ'שריד'יוסי
 8 288גל· ' 11עמ'ראשון>,<פרסוםשריקילאה

סיפורים

סיפוריתחרותבמסרגת<מומלץיקשהעאדלראי.שי
 8 288גל· , 39עם'והספנות>,הים

ליזהמרוסית: ,תרנגולעםמגבתבלרגקרב:מיכאיל
 8 295גל' , 37עמ'צ'ודנובסקי,

אפוי,תפוח , 5עמ'חלומות,שניבירשטיין.ירסל
 8 287גל' , 9-6עמ'
 8 289גל' , 41עמ'געזונס,יזיסשלו.םברחרי

זריזהיהמיהרומןמתוךפרקחילה,פאבל
 8 296-7גל· , 38עמ'פז,מירימפולנית:וייזר'
תרחותבמסרגת<מומלץסורבתאבניםנץ.ח.שוח

 8 290גל· , 38עמ'והספנות>,היםסיפורי
 ,בסריעקבמיידיש:הסיפש;יוזקהרוצח:ככר.צבי
 8 289גל' , 36עמ'

 8 291גל' , 35עמ'קרניים,מלדמ,יצחק
סיפוריתחרותבמסרגת<מומלץמלוחנשר,גונן
 8 287גל· , 36עמ'והספנות>הים

 , 33עמ'ראשון>,<פרסוםהמאההמצאתעוד,די'

 8 288גל·
 8 290גל' , 40עמ'פארן,מדגודניאל.
גל' , 36עמ'אחת,במיסההחזןבתעםפוצ'ר,
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ראשון>,<פרסוםכששונאיםאוהיבםככהפז,ירכל
 8 291גל· , 38עמ'

סיפוריתחרותבמסרגת<מומלץהסירהפסח.מימי
 8 287גל· , 33עמ'והספנות>,הים
 8 292גל' , 38עמ'אלגיה,סמורצנדו;קליין.ומי
גל' , 36עמ'יודע,אנימודרניתאהבהוום,רותי
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 8 295גל· , 36עמ'לים,מערבשרמלר,אכח
 , 37עמ'יברשסיין,יוסלטוביהיהשחם,דניאלה

 8 296-7גל·
 , 34עמ'ההתנערויות,אתלנערמנסהשי.אלי

 8 296-7גל'
מחזה

יקעבמפולנית:,י rררז·רותאדרשמאתה mמ- mמלכר
 8 294גל· ' 18עמ' ,בסר

ספריםיבקורת

אלישבעמאתהשעותמורהעלאיתןאנוחםחלי
 8 287גל· , 21עמ'גל,

שלקורותיו-הזהבחיתוךעלאורייןיהודית
 8 288גל' ' 10עמ'לייבו'מרירמאתמופלאמספר
מאתבישראלממשאשהאיןעלאיתןמרים
 ' 289גל· , 14עמ'הס,אמירה

דנהמאתאחיבועםחייעלזימנובחלולאריאלה
 8 294גל· , 11עמ'אמיר,
 , 12עמ'נצר,רותמאתאשהעלבן-דו,דיערה

 8 288גל·
שביביהםומהשיריםעלעלבו-יוסףחמוטל

 8 290גל' , 8עמ'רריבנשסיין'בלההמאת
חףשלמאבקוברבם.עמוסעלנונעיוסף

 8 289גל' ' 16עמ'ולדמן'שלמהמאתמפשע
גל' , 14עמ'רגא,רוןמאתפשרותעלגלבועמלד

8294 

אידל,שרשנהמאתכבורייםימיםעלגנןמשח
 8 292גל· , 9עמ'
רבשם,אילןמאתהבושםערוגותעלדגניאסי
 8 296-7גל· , 8עמ'

זיכלינסקי'וייזלשלשיריהספרעלהסינגיעקב
 8 291גל· , 10עמ'
משהמאתולילהיומםללכתעלוישבחטלי

 8 290גל' , 8עמ'אופיר'
בן-משה,בן-צירןמאתסונטותעלדבריהתמר
אורהמאתאפשראיעלשירי 8 289גל· , 18עמ'

 8 296-7גל· , 12עמ'עשהאל,
מאתיותרפהגרלאכברהזמירעלזרחוטובה

 8 294גל· , 7עמ'זך'נתן
מאתבפירבצהירחליקויעלחייםג.אסתי
 290גל' , 7עמ'קרן,רותי

בן-צירןמאתהתרנגולשתיקתעלחקק.הוצל
 8 287גל' , 8עמ'יהושע,

מהפכןשלסיפורוגווארה,צ'העליהבדן
 8 296-7גל· , 9עמ'ורידי'אפריםמאת
מירוןמאתהמלךבשלמההדירהעליעודחנה

 8 295גל· , 6עמ' ,איזקסרן
אהובהמאתשפילפוריםעליצחקיידידיה
 8 292גל' , 8עמ'כלקין'
 ,ארנוןולוימאתנשיקהאותהעלמדינייעל
יעלמאתלפיוסגיוסביןעל 8 287גל' , 20עמ'
הציוני-לסכסךומקורותעל 8 292גל' , 6עמ' ,ישי

 8 295גל' , 12עמ'יהב,דןמאתפלסטיני
עודדמאתיםתחתשמשעלמיטלפרנקטיפה

 8 294גל· , 10עמ'ליפשיץ,
אסתרמאתכוכביםתפרהאמיעלנחמניעירית

 ,ברוקר'שמאתתקומהתלאותציפיותרעלאייןד
 8 291גל' , 9עמ'
קררן,תמרמאתוחוהאדםאבחנועלנצררות
 8 290גל' , 8עמ'

 ,סומךששרןמאתאתמזלא.דבגדעלפזמירי
קשרע,סיידמאתבוקרויהיעל 8 287גל' , 6עמ'



 8 288גלי , 8עמ'
סומך'ששוןמאת,אתמולאדבגדעלסומקורני
מאתהזמניהספריםספרעל 8 287גלי , 6עמ'

לאזהעל 8 288גלי , 9עמ'הנדלזלץ'מיכאל
גל' , 20עמ'הואל'אוריתמאתאוהבתלאשאבי

ועלמצאלחהסלמאןמאתמכאןאחדעל 8 289
 , 6עמ'אלקלעי·גוט,קרןמאתשוליותתאוות

ופימאתלעולםאהבהפתקעל 8 291גלי
מאתהפקרשטחעל 8 292גלי , 6עמ'וייכוט,

היאהאדמהעל 8 294גלי ' 15עמ' ,דורמשה
עט,על 8 295גלי , 7עמ'שוון,ענתמאתמרחק
 • 7גל' , 8עמ'בן·דו,דאיבהמאתורעלעיפרון
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ויוג'יניהמאתמצריםשלקולהעלורנןיהודית
שאהבההאשהעל 8 287גלי ' 7עמ'דניאלסון'
על 8 289גלי ' 15עמ'ובקאי'ווןמאתסיפורים

גלי , 6עמ' ,סדןיוסףבעוינתלילהולאאלףלא
עבאדי'מוסאמאתוהסופרהמלכהעל 8 290
עקביםללאנעלייםעל 8 291גלי , 11עמ'

מאתהנזירמותועלאלדע·ובסקילהעמיבעוינת
מאתמוחמדעל 8 292גל' , 10עמיחילו,אלון
 , 8עמ'אלג'יריה,מלחמתועלאומסטוונגקאון
 8 294גלי

 , 9עמ'בסט,ג'פוימאתצ'רצ'ילעלשחםדניאלה

 8 295גלי
עמ'קמחי'אלונהמאתגרסטילהליליעלשיאלי

 8 295גלי , 10
מאתמוזתחצרבדרךתחנותעלאלוףשמרמתי
 8 296 • 7גלי , 11עמ'עין·גיל,אהוד
ז'וז'המאתהמערהעלשקלרבסקיוחל

הרצפהעל 8 289גלי , 20עמ'סאואמאגו'
 8 295גלי ' 10עמ'זרחי'נוריתמאתמתנדנדת
קיילאס,אונומאתלחלוםדלתעלשתלשמואל

שולמיתמאתהבלאותעל 8 287גלי ' 19עמ'
מאתהסגורהיםעל 8 288גלי ' 9עמ' ,הלויחוה
על 8 289גלי ' 19עמ'קווזקובה,בוכהחוה

עמ'קוסמן'אדמיאלמאתאהבהשיריארבעים
המסטיקשלהגמישבחומרעל 8 290גלי , 6

שיריםעל 8 291גל' , 6עמ'מנסרו'מאירהמאת
על 8 292גלי ' 12עמ'ייטס,בטלוויליאםמאת

ועלגנוסויאיוהמאתושיריהלחיותהחוצפה
גל' , 12עמ'חן'איילתמאתהזהבנהרעירום

ועלוזניצקיפרץמאתלימיםמעברעל 8 294
גלי , 8עמ'פז,יהודיתמאתרגעכלסקרבורו

פוננדומאתביותרהגבוהמהחלוןעל 8 295
 8 296 • 7גל' , 10עמ'פסואה,

רשימותמאמרים,

תערוכהעליבאליק,חוואג'ה •אהורנסרןמאיו
 8 292גלי ' 16עמ'סומק,רונישל

בדאי'להיותמשמעסופולהיות •אורייןיהודית
שלספרועל 8 287גלי , 24עמ'מאוקס,ג"געל
האבולוציה 8 291גלי ' 14עמ'יהושע,א"ב

 8 295גל' , 13עמ'הארמית,בשבחיהלשונית,
 ,יזועאלייוסישלספריםשלושה •איתןמרים
 8 288גלי , 22עמ'

עלוהסערה:השקט •וימנובהלרלאריאלה

 8 290גלי ' 16עמ'אפלפלד'אהרןשלספרו
האדם,ועולםיצירתו •קפקאפונץ •אוןדור
 8 292גלי , 18עמ'

גלי , 42עמ'ע'נאים,חמזהמוחמד •בסריעקב
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לשעבר:לידידנסיעהדו"ח •בונהורתרמס
 , 22עמ'בן-חורין,ומיכלוסומןהנוימרגמנית:

 8 287גלי
דוחותשלושהבמשוב:דמוקרטיה •ברבעירסי

על 8 290'גלי 12עמ'יבשראל'החונתיהשסעעל
וויבנשטיין,ואמנוןיקעובסוןאלכסנדרשלספרם
 8 296 • 7גלי , 14עמ'

יוסלעלאתמול",של"חיוך •גל-ארןרינת
 8 287גלי ' 13עמ'יבושטיין'

יבושטיין'יוסלעלמשלנו"'"אחד •ררניץמרדכי
 8 287גלי , 12עמ'

שלספרועלוילנה,בגטוכתבנו •הרלצמןאבנו
 8 289גלי , 26עמ'שוו'גווירגי

עמ'ערמומי'הואבמחסוםהיאוש •חליחלעלא
 8 292גלי , 34

כלזן'בנרגןהלבןהמוות •טייטלבארםוארל
 8 290גלי , 24עמ'
 , 25עמ'תיקו'ועודתיקוועודתיקו •לרזצבי

 8 289גלי
בשיותואלימותמיןאהבה .כחןליורבסקיצפרירה

 8 295גלי , 22עמ'באוץ, 10וה· 6oה·שנות
תרמסשלשיריםספועל-ליטבסקיצביה

 8 292גל' , 14עמ'טואנסטורמר.
פסטיבלעלהזהב,לתוושיבה •לכגוארונה
 8 291גל' ' 18עמ' ,ישראל
 , 28עמ'והיסטריה,קפיטליזם •מאראסמרקו

 8 291גלי
מאתמכתיבםאסופת •לונדוןימי .מדינייעל
 8 290גל' , 28עמ'שרת,משה
 , 25עמ'סקסי'לאמבטאעםחיים •מוקרןדינה

 8 288גל'
גלי , 14עמ'בסינמטק'סוטיםשבי .סומךששרן
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שמעוני'יובלשלהמלחמה""אמנות •עזרננסי
 8 288גלי , 18עמ'

למשחקאונטולוגיממשחק •פימנטלדורו
לעולם,ספרותיבןהיחס •ובאותהיידרג •סמיולוגי

 8 291גלי , 22עמ'
אדומה,שמשעםנוף •פכרלסקיאוקרירש
 8 289גלי , 22עמ'בסר,יעקבמפולנית:

הפסיכו·פוליטיוהשיחהראבןשולמית •פלומןיעל
 8 295גלי , 16עמ' ,באוץ
גלי ' 17עמ'מיניאטורות,שתי •ופאליצבי
גלי ' 16עמ'כהן'אדיושלספריםשניעל 8 291
<בשולימרחוקלאהבההכמיההמכתב • 8 288

 8 294גלי , 16עמ'קפקא),פונץשלמכתיבם
 , 21עמ'הזהויות,בסבך •קפקא •וצבישלרם

 8 292גלי
בשיותוהחולהקודששלהשניהצד •שרהשלמה
 8 290גלי ' 18עמ' ,עמיחי
 , 26עמ'השמאלנית,התקשורתשקו •שחםורד

ב.התקשורתשלהפטריוטימפלטה • 8 295גלי
 8 296 • 7גלי , 25עמ'

עמ' ,)'א(פוגלדודשלשיריםשניעלשמיולילי
 8 296 • 7גל' , 18

יבושטיין'יוסלעלאבא"'עם"משיחות ,שנינורית
 8 287גלי ' 10עמ'

:ג
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למתא"ןבמה
יפעהיעקב,לירודבייטמן,מאשהליבוגל,עופו

גבור'אודיהקירו'אלטמןרונןפוגל'שמעוןאשרת,
לי ,קופומןמאיהגליקו'הדס 8 290גלי , 36עמ'

גלי , 32,33עמ'רוזן,יואבמרקו,אליסוינובג,
נופולקח,עינהגלבוע,גיאאיזינרג,איתי 8 292
 8 295גלי , 34עמ'סימון,עידןסגל,מווסלע,

קבועיםמדורים

בסריעקב-שעהלפי
 297 • 287גלי , 4עמ' ' 77'עתרןהמלצות

 297 • 287גליסומק,רוני •פינהחצי

בןמשהשלספרועל •לריתןעמוס-זהמצד
שלספרועלשפינוזה,מאתאתיקהעלשאול'

השירהספריעל 8 287גלי , 28עמ'לוינס,עמנואל
ויבבוג'ניסמצאלחה,סלמאןאמיר'דבורהשל

השמאלעל 8 288גלי , 28עמ' ,קוסמןואדמיאל
אורישלספרועלסאואמאגו'על ,האינטלקטואלי

שלא.ב.ספרועל 8 289גלי , 32עמ'ובנשטיין,
על 8 290גליציפקין'ליאונידשלספרועליהושע,
שליותרפהגרלאכברהזמירעל ,שמונעמי
שיריהעל ,באטלוג'ודיתשלספרהעלזך'נתן
שלספרהעל 8 291גלי , 32עמ'אופק,אפותשל

גלי , 28עמ'היופי'מיתוסעלשפיוא,אניטה
המוותמולדתחובחנןשלספרועלאצ"ג,על 8 292

עמ'וון,ז'ולשלספרועלגולדובג,לאהעלהיפה,
לאור'יצחקמאתהלווייתןעירעל 8 294גלי , 37
 ,פאוןמדגושלספרהעלוייכוט,ופישלספרועל
בליללחולמיםהאנתולוגיהעל 8 295גלי , 30עמ'

עללילה,מרקמאתהנמהרתהנפשעלגשם,
שלהריפויעלגלדמן'מרדכישלהלבשיר

 • 7גלי , 28עמ'יאלום,ויןארומאתשופבהאואר
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 , 42עמ'גוובין,נוריתמדיני:יעלנכנס:דואר

עמיהלוי,חוהשולמיתבזיונו:מאיה 8 287גלי
 , 42עמ'מגיר'שבתאיגוטמן:חיים 8 291גלי , 41

 8 296 • 7גלי , 40עמ'יהב,דן 8 292גלי

אפות""מיול'העלמיווןכרמית •תיאטורן
גלי , 42עמ' ,·ליסיןבביתוירושלים""צווועל
 ,זיגוגבשיבסמאתוהנעימים""הנאהיבםעל 8 287
צ'כובפיעלפוילבויאןמאתקולות""בשניעל
ונון'ורמילויאמנוןמאתאבא"של"הצמהועל
ועלחופשיים"הם"פרפריםעל 8 289גלי , 41עמ'

שיעורים"בשישה"ויקודעלבהיבמה:וחוב""חתול
"אבודיםעל 8 290גלי , 43עמ'לסין'בבית

גלי , 43עמ'נולדה",אתמול"רקועליבונקוס"
 , 42עמ'לוין'חנוךמאתהמלך""בגדיעל 8 291

פרייןמייקלמאת"דמוקרטיה"על 8 292גלי
"נישואיעל 8 294גלי , 43עמ'הקאמוי'בתיאטרון
 , 43עמ'הקאמרי,בתיאטרוןבומרשהמאתפיגארו"

לאהבה""דירהועלסוכן"של"מותול 8 295גלי
 8 296 • 7גלי , 41עמיהבימה,בתיאטוון

43 
 2004דצמבר



~ r\ 
 ,<'י~

משוררים 33

גדמיםתרמבחר

החרשההערביתמחשידה

" 
<l/j 

םג
• 

"" "' 

" ' 11 ' 
1 11 . 

1 ~ ' 

· 1fנ I 

1 •• r 
111 




