
·---- J __ ,.,,,.,.. 

't,. - --

שייח ~ 0 8 1999פברואר 8תשנייובשבוב 8 ~~·גליון 8כגישנה
 ו:. ...;; .,,. ~ .

 • tאמנות ·-רוןיאטת •ביקורת •חברה •
' . ~~ ~ 

ביתערספרות

מחפוז,נגיבקבאבי,בזאר

אלח'בסאא,מרסאל'אימאן

עיאד'מוחמדשוכרי

אלקודוס'עבדאיחסאן

קבאביבזארעלגלזמןלאה

יהושעא.ב.שלהחדשספרועלשיאלי

סיוןאריהעלוייכרטרפי

לוויה,נץתמיאדף,שמעוןשירח:

(פרסוםמ:פורחלשפרינגמן'זגורסקיענת

ראשון),

ראשון),(פרסוםגולדברגדנהברבר'יניב

גנוסריאירה

רוסאנויפהאילנהפרוזה:

קורסאואהאקירהעלורוןמיריקולנוע:

ועלהבחירותעללויתןעמוסאקטואליה:

עוזעמוסשלספרו

--~.;.....~ 



. .., 

לפי
•עה

חזהחגליון
מפרסם ,תחומירבספרותאיש ,ומבקרגםמתר ,משוררוייכרט,רפי

מלהסיון.אריהעלשנכתבביותרהמקיףאולימקיף,מאמרזהבגליון
מאכלסים ,מספוררביםכמעטרבים,משורריםעצמו:וייכרטעלנוספת

המערכת.בתיקיונגנזיםמגיעיםלמאותטקסטיםוספרותנו.ארצנואת
מכלומעטיםלב,לתשומתוזוכיםשמתפרסמיםמעטיםלאכמובןויש
הםמאודמעטיםאךבמקוריות.ואףראויהברמהזאתעושיםאלה
צורךישרביםספרותבתחומילעסוקכדירב-תחומיים.ספרותאנשי

ויכולתפתיחותמוגזמת.אגוצנטריותוהעדרמסוימותאופיבתכונות
הכרחיות!-תרבותיתו~שנהסקרנותאינטלקטואלית,

לתרבותהאחריותתחושתאתוגםהתכונותאותןישוייכרטלרפי
אריהביאליק,פרסלחתןובאשרשבח.לכלראויהואכךועלהכוללת.

החברתיתההיסטורית,התודעהבעלוהטוב,הוותיקהמשורר ,סיון
הזה,בקרקעגבתהמעדהענפה,בשירתוביטוילידישבאהוהמוסרית,

ראויבהחלטהוא ,כאןחיינותחומיכלעל ,העכשווי ,הארצישראלי
הואוייכרסרפישלמאמרווהקוראים.הביקורתלבולתשומתלחשיפה

לעשות.שניתן ,סיוןעלשנכתבאחרמאמרמכליותראבלהמעט,מן
בספרותכמובן'הראשונהבפעםולאעוסק,הזההגלידןעיקראבל

מחפוזנגיבקבאבי'בזארישראל:לגבולותמחוץהנכתבתהערבית
מוסיפהרחוק.קרובמעולםהספרותשלטעימההמעביריםואחרים,
אורשראומעסיםהלאממאמריהלקוראינוהמוכרתגלזמן'לאהכמובן
 .למדורמשלהוצבעפרשנותאצלנו'

לאאבללקוראים,זאתנשאיריון'בגלופריטפרטכלכאןנפרטלא
מןאףהחשוב,המסותספרעלשיאלישלממאמרולהתעלםניתן

א.ב.שלספרות-מוסר-תרבות,בנושאיבישראלשנכתבוהחשובים
ידיואתימצאכברהקוראועוד'המאמריםלשירים,ובאשריהושע.
 .ורגליו

שלקצרצריםסיפורוניםבשניהקוראייתקלהחוברתבירכתיב.ב:
צבעוניתסוריאליסטית,כמשוררתלרביםהמוכרתרוסאנו'יפהאילנה

מומלץ.הראשון'ה"פרוזאי"נסיובהזהומעניינת.

זח?פרס,זח

ושרהממשלהראשבהשתתפותערבנערךספוריםחודשיםלפני
סופריםעשרארבעהלכבודעוד?)(מהוהספורטהתרבותהחינוך'

פורסם.)<כך ,'ל"זאשכוללויע"שהממשלהראשניפרסשזכו
<אניהתעודותהוענקוהתקיים,הטקסהאזין'הקהלדיברו'הדוברים

מילגהלמעשהשהואהפרס,אתהמגלםהכסףמה?אבלמניח),
מעבודתםלהתפנותשיוכלוכדימסרפדיהלחלקהמדינהשמעניקה
קופתלמה?בא.לאהמובטחהכסףנטו'אחת,יצירהלשנתהסדירה

אניזאתלכך'האחראימיאבלהפתרונים.לילאכיצד?רוקנה.הקרן
המכבדתאחרת,מדינהבכל ,) .. ,(והספורטהתרבותהחינוך'שריודע:
החינוךשרהיההעברית",הספרותבאוהליה"נהרגיםיוצריהאת

מכבדיםאיןכאןכאן.לאאבלהביתה!הולך ) .. ,(והספורטהתרבות
עצמםרואיםרמותמשרותנושאידבר.מכבדיםאיןכאןיוצרים,

גםכךציבור!שליחיהיותםבתוקףמהםהמתחייבאתמלקיי~חופשיים
למפעליםקורהגםכך ,הישראלילקולנועשהובטחהלהקצבהקרה
קורהכךלאאבלהתקציבית.המצוקהכובדתחתשקורסיםרבים

לכולליםלמאות,לישיבותקורהכךלאיש"ע,שנקראמהליושבי
אותם,שמייבשתליוצריה,שבזהמדינהופיקטיביים.אמיתיים
חיינומתוךכאן'המתהוותהמקוריותוהאמנותהתרבותעלשמצפצפת
גינוי!לכלראוייםבראשה,העומדיםובעיקרכזאת,מדינההעכשוויים,

סחטוהקואליציהסיעותכאשרהגדול'השודלילאחרישעקבמיכל
היצירהלמען(לאעצמןלביןבינןוחילקוהציבוריתהקופהאת

ישר'אדםהואאםשקלים,המיליארדממחציתלמעלהחו"ש>העברית
הסופריםבזיוןעלבשתיקהלעבוריכוללאלאומית,תרבותמהיומבין
הפרס.כספיאתקיבלוולאהממשלהראשבפרסשזכו

גיחאיריאולואקוםחוו
צורהומקבלתומתלהטת.הולכתהיאבעיצומה.כברהבחירותמערכת

אלימההתגוששותוכמוהטוב.במקרהספורטיביתכמוהתמודדותשל
חזק"מנהיגהכוחניות:הסיסמאותהבכורה.עלכוחנייםמנהיגיםבין
מסר'דלותתוכן'מכלריקנותמדגישותלדוגמה,חזק",לעם

הגדולות,המפלגותבקרבבעיקרזהכלמוחלטת.אידיאיתוהעזרות
ההולךפוליטיכוחאומפלגה,המרכז.גםאוליהעבודה,הליכוד'

שלהםהעולםתפיסתאתלהציגדעתי'לעניותחייבים,לבחירות,
האידיאולוגיהאתאחרות,במליםשלהם,הרחוקהיעדאתכללי,באופן
היעדיםעללהצביע ,ובמקבילחותרים.הםלאןשנדעכדישלהם,

הראוימןהמרכזית.המטרהאלציוןמנקודותיותרלאשהםהמיידיים
סוציאל-דמוקרסית,מפלגהעצמההרואההעבודה,שמפלגתהיה

הןומהרוחה,בעינירואההיאאידיאליתמדינהאיזולבוחרתסביר
גיבובהןורואים,שומעיםשאנחנוומההזאת.המדינהאלהדרךתחנות

לסיסמאותמאודדומותשהןאינטליגנטיות,לאלרובסיסמאות,של
למשלשהעבודהלשכנעמנסיםאלא ,כללזאתמסתיריםואיןהיריב,
ביכולתכאןמדוברשלאמביניםהםאיןכאילויותר.טובאותןתיישם
תוכןזהבאמתשחשובמה .העיקרהיאאיןאךחשובה,היכולתביצוע.

אידיאולוגי.במצעמעוגןלהיותחייבאשרהסיסמאות
כולן,הןמזאת,גדולהשסותאיןמתו.שהאידיאולוגיותליאומרים
להשתנות.צריכהאוהשתנתה,ניסוחןדרךוקיימות,שרירות
השלמה,ישראלבארץדגלשלשום,תמולרק ,למשלהליכוד'
אתשינהלאדייריוקמפהסכםגםלכול.מעלבעיניונראתהוהמדינה

"ארץ-נחשבלאסיניכי ,בגיןשלמפלגתושלהאידיאולוגיהיסוד
הרוויזיוניססית.מהמשנהלסגתמבלילוותרהיהניתןעליוישראל",

נדבכיםלשנותמסויםבשלביכולהאידיאולוגיתמפלגהגם
ברמהלנמקעצמה,למעןכלקודםחייבת,היאאבלאידיאולוגיים,
ולמלאאידיאולוגייםלחלליםהגורמיםהשינוייםאתאינטלקטואלית

העבודה.מפלגתגםכךומתבקשות.הגיוניותבחלופותאותם
הם,שגםהשנים,כלבמשךטענוהקלאסייםהסוציאל-דמוקרסים

בהגהלאחוזצריךמסויםבשלב ,שהעובדסבוריםלקומוניסטים,בדומה
שלבדרךולאפרלמנטרית,בדרךלכךלהגיעניתןאבלהשלטון,
חג ,במאיהאחדחגיגתכמורבים,סממניםלכךהיואלימה.הפיכה

עובדיםאירגוניקואופרציה,העובדים,שלהבינלאומיתהסולידריות
ונו'.כלכליים,מפעליםבעליגםהיו
"שמאל"המסורתייםהתאריםאתאמנםנושאיםהפוליטייםהכוחותשני

בוחרילביןהקפיטליסטי,הקלאסי,הימיןביןקשרכלאיןאךו"ימין",
ורובהעבודהמנהיגילביןסוציאליזםביןקשרכלשאיןכפי ,הליכוד
הכוחשנוצרלוואקוםנכנסהאידיאולוגיתהמשנהובהעדרבוחריה.
האלים.

דחפיםבעלבעייתית,אישיותבעל ,הליכודשלבמנהיגווכשמדובר
שולטלאי-אמתאמתאמירתביןהערפולכאשר ,לריסוןניתניםבלתי

זוכהשניומצדגורפתקפיטליסטיתמדיניותמנהלאחדשמצדבכיפה,
באמצעותרוכשהואאותןוהמנוצלותהדלותהשכבותלתמיכת
שמנונית.וחנופהריקהדמגוגיה

אידיאולוגיהעלמצעואתמבססאינוהעבודהמפלגתמנהיגגם
יותרסובשהואלשכנעמנסהאלאכמתבקש,סוציאל-דמוקרטית

איןלמה?הנזקקים,למעןיותרסובהואוכי ,הימיןממנהיגבעשיה
ככה!פשוטממש.שלנימוק
מוסב ,יותררעלביןרעביןלבחורצריךלקלפיההולךכזה,במקרה

יותראמירהעםאבל ,קומפקטי ,קטןבכוחלבחורכברלו
 • .הרצוימןרחוקאםגם ,מביךפחותמשהוגית.אידיאולו

;B rj.Jז 
J.-:· -u 



ופרוזהשירה

 5שירגנוסר:יאירה
 5שיראדף:שמעון
 8שיריםלוויה:נץתמי
 12שירשפרינגמן:זגורסקיענת
 17ראשוןפרסום ,שירמיפו:רחל
 17שיריםברבר:יניב

 35ראשוןפרסוםשירים,גולדברג:דנה
 42סיפוריםרוסאנו:יפהאילנה

ערביתושירהסיפורת
גלזמןלאהמערבית:שירים,קבאבי:בזאר
חכםמשהמערבית: ,סיפורמסעירות,התרחשויותמחפוז:נגיב

22 

28 

 33סומךששוןמערבית: ,שירמרסאל:אימאן
 33רגולנטושמואלנבגיועפרהמערבית: ,שיראלחינסאא:

חכםמשהמערבית: ,סיפורותיק,ידידעיאד:מוחמדשוכרי

חכםמשהמערבית: ,סיפור ,חנפיאוססאאלקודוס:עבדאיחסאן
34 

36 

 24קבאבי~זארעלגלזמןלאה

רשימותמאמרים,מסות,

קורסאואהאקירהעלורוןמירי
יהושעלא.ב.קטנה"אשמהשלהנורא"כוחהעלאלישי

סיוןלאריהגן"מדלא"דיירעלוייכרטרפי

13 

14 

18 

ספריםביקורת

 6שילאהרןלו"קראההיא-"מאנועלו"בנהזר"עלנרהאברהם

לשינה""אחועלדי-לאשהתרזהלמאריהבצל""מעברעלישראללעי
 7שניידולרובוט

 8סברדליקלעודדלהניח"יש ,נותר"הסלעעלשביטשייקעב

קבאבי,בזארלשמאל)כמימין :בשערהתמונות

סיוןאריהמחפוז'נגיב

 9מילסוןלמנחם Najiv Mahfuz, The Novelist of Cairoעלבשגידוד

העברים"לשוןצחותספר-הלשוןבחוכמתראשון"אורעלבסלנאסר
 10דרתןלאהרן

 10לוילמשהריחנית"חלה"כקליפתעלערןעמירה

כהןלברוריהזמנית""בועלגלאלישבע
אריאןלאשרהשניה"הישראלית"הרפובליקהעלברבעיוסף

11 

12 

 61163א 1ת' 16.452ת"ד 77עתרןלכבוד :
 1999/1998לשנתמנויאבקש :

קבועיםמדורים

בסריעקב-שעהלפי
 77עתרןהמלצות

4 

4 

 11סומקרוני-פינהחצי

 38עוזעמוסשלספרוועלהבחירותעללויתן:עמוס-זהמצד

מזאריבאשרף

'ניר~" lj "השירעלהחתום
בהקדם.למערכתלהתקשרמתבקש

 mי·
1) 
1) 
1) 
1) 
D 
1) ==========================~ 

 ~ ' ........... " 'י1ו. .......... .1tי 'י" ~ ... ~- ........................................................... ~
\ 

 :משפחהושםשם ' ' ' ' ' ' ' '
\ 

 :טל'_ ____________:כתובת ' ' '
 :ליונותג 11גכ~יי .ח':.tעך BQ-סךעלהמח~המצורפת : ' ' '
 ' . ' 'משלוחכולל '
 ,------ 'המחאהמס' _____בנק : ' ' '

' ' ' 
' ' \ 

' ~-------------~--~--------------
lAU ~ן

ולתרבותלספרותירחון

שייחפ o • 1999פבירואיייו •תשנייטשבט •פפ aגליון •••כגישנה

בסריעקבהעורך:

סומך,ששוןלויתן,עמוסהדרןויוסיבלס,שמעוןהמערכת:חברי
שלום Iפלזעודדפלג,דורית Iעצמוןצבי Iסיוןאריהסומק,רוני
וצבי

ישראלי·גלעזעמיתמשנה:עורכת
בסרמיכאלועיצוב:ניהול
נונקאלהציבור:יחסי

רגולנטשמואלניקוד:
נתןדור,משהבלס,גילהאוורבוך·אורפז,יצחקהמערכת:מועצת

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמלר:
עמותה-בירשאל
התרבותנהלימוהתרבות,החינוךמשרזבתמיכת

והאמנות.

לאמנויות.האגף-ת"א·יפועיריית
ת"א 16452ת"ז , 5619879טלפקס':והמנהלה:המערתכ

Iton 77 
Literary Monthly 

בע"מ·רוזמריןמופתדפוסביצוע:

אורניבלוחות:

Editor: Jacob Besser 
Managing Editorial Board: Shimon Ballas, 

1 Yosi Hadat, Amos Levitan, Shalom 
Ratzabi , Sasson Somekh, Rony Someck, 
Arie Sivan, Zvi Atzmon, Oded Peled, Dorit 
Peleg 
Vice Editor: Amit Israeli-Gilad 
Management and Graphic Design: 
Michael Besser 

כשהוא ,רגילבדואררקלשלוחישחומרמבוילת.מעטפהאליהםצורפהאםאלאידכתבימחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת
מראש.לתאםרצויהעורךעםפגישותהמערכת.עםבתאוםדיסקטלצרףרצויהנייר.שלאחדצדעלכפולברווחמודפס

מקצועיללקטורטמועבריםמחקרמאמרי



"", .. 

ןוו lעת nהומרו~

 sו:וי
lf:=::::I ~ 

המתים,חיי-שירים :לויןחנוך
הקיבוץהוצאתקריאהסימןספרי

עמ' 88 , 1999המאוחר

הסדרהמתוךאחרונים,שירים

 .ויןליצירתמכלולשלהמקיפה
כיאם /מגעגועים.בוכהאני"בלילות

אבל-חושב /לבכות-עינייםליאין
אורותעל-לחשובמוחגםליאין

רקלושצחקנו.//הזמןעל Iהעיר
שלי'אשה /ידעת,רקלוידעת,
מותיאתאבלהאיך /נפשי'אהובת
אכתובאיך /לך'אגידאיךבקבר'/
בוכהאניב~ילות · 64<עמ'שיר?"

מגעגועים).

יםכלוהה- ) 7 (מחזות :לויןחנוך
קריאהסימןספריואחרים'כחושך

 88 , 1999המאוחרהקיבוץהוצאת
עמ'

מכלולאתהמקיפההסדרהמתוך
"ההולכיםהמחזות: .ויןליצירת

"חייב"המדזנה","רצח",בחושך",

ורווקות"."רווקיםלהיענש",

אכילסשלמגןאורן:היווויסטן
עמינדבמאנגלית:אחרים,ושירים
כרמל-ירושליםהוצאת .ריקמן

עמ' 185 , 1999

שלמשיריוןוומגומקיףמבחר
עמינדבהאנגלי-אמריקאי.המשורר

ת.ווהערמבואסיףוההמתרגםדיקמן

באורחשלףשירכלנפתח"כיצד
לאמא·טבעבתהילה ;מפואר

איזהזההיהלוכמוואז, /ליפעתה,ו
לפתעלשםגורראתה-מוסר'וצ

כלוםמוחנפותמה, /פותה.בהואה
ונראכללבדרך /שירגישו?האמנ,ס
-תלונהגיתה,<אלזז~דישו"וכאיל
 .) 143עמ'

פתחיעלמחזרמרמלשטיין:צביארץשוכךרבשלוםפלו:עוררועכשיו'לכדמהר'טרוקה:סירקה
שופראהוצאתותחתונים,עליונים 64 , 1999גוונים/תגהוצאתנחמדת,כרמל-הוצאתסערי,רמי :מפינית

עמ' 54 , 1999יפהלספרותעמ'עמ' 178 , 1999ירושלים
פרח /צורב.קיץרוחיששרפ,ס"תודהיטפסבוקרתכולהשיכרון"ככלותהפיניתהמשוררתשלמשיריהמבחר

ממתין;נותרתי /סוורותי;עשןמחלום,תגיחאשההתריס.בחרכיהוסיףסערי'רמיהמתרגם,החשובה.
טינה,יאוש,כמשולללמרותךכלותעדבשערה.אש/פרפריוהערות.מבוא

דורשהדין:ואימתזלעפה /חלקלקה,רוחשעץבענפידקכרוחהזיכרוןבייבחיןלבלפניםכלפי"בכיתי
אכון'בפליאה,ברצון' /.גורלישמםשאתובשומיםלבנים/קיץפרחיפיצהמוזרה,זרה,הייתי /איש,
רבה,להושענאפיוטים(רצףאקוד"בלולאותגדולה/יפעהרקיודע.איניאבל /כלב.ובאחרתהאחתבידי;

 .) 35עמ'מאדיםכפריאורותעתועיענפילנשוב;החלוהשמיםממחסות

 .) 7עמ'הזיכרון'(ככלותל~סו" /החשוף,בענףנפנףהעץ /לעברי'

עלציפורנחתההפתוחלחלוןמבדע
השלגיםוראו:לראות, ;נברשת
מן , 161<עמ'למסה"שיםומתאו

העולה').השמש'ביתהמחזור

נרצחשבוהיוםמחפוז:נגיב

ספריתב,שגידורמערבית:המנהיג,

עמ' 144 , 1999פועלים
המנהיג"נרצחבו"היוםבלה,ונ

גםהכולליםקצרים,סיפוריםוארבעה
ןוהשלטהסתאבותעלרתוביק

במצרים.

מכתכיארבעה :ויליאמסניאל
הנרלסמן,שלומיתמאנגלית:אהבה,
עמ' 304 , 1999כנרתהוצאת

הואבאירלנד'גדליםוניקולסאיזבל
שלבסופומרוחק.איעלוהיאבדבלין
חייהםמעגליאתמפגישהגורלדבר'

פיוטי'רומןוהמיוסרים:הסוערים

האהבהמרומנילאחדהנחשב
השנה.שלהמצליחים

לאלוהים,הגענוקוסמן:ארמיאל
 94 , 1999המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

קוסמן.לאדמיאלחמישישיריםבץוק
גבול.ללאיפיםאנחנו"שהנה
אישושאיןוגובר,הולך /מנוושעיר

חסר'אחדגםאיןו /איתנו'זר

כשזיונובלילה,נוגעכברושהיום
ים"תכול(היינוונוהר"פושט

 .) 11עמ'ושקופים,

פלדדדוע

1J \.ל i בl JJ נחרארץ\!רךt דת

מגדל:שמואלויואלקימרלינגברוך
הוצאתכהיווצרותו'עםפלסטינים,

עמ' 320 , 1999כתר

שסדםמהתקופההפלסטיניםתולדות
-היוםועדכפלסטיניםעצמםאתראו
הלאומיתהרשותכינוןעם

הספרמחברישללטענתםהפלסטינית.
בזוזוכרוכותהעמיםשניתולדות

הישראליתהחברהאתלהביןואין
ים.בהפלסטיתולדותאתלהביןמבלי

~ 
לאלוהיםהגענוקוסמןארמיאל

•• • 
•• -

הוצאתיחידתי'חיים:ריאחימיכאל
עמ' 62 , 1999גוונים

ראשון.ספר

החצי /הדלתפניאלמביט"אני
כפתורים /משתלשלתלשונה /פתוחה
 /הכחולותהכתפיות / /ארבע

כשרוצות /פךוגעלמרקדות
אני /פטיש;ךפותחתאת ;נפרמות

 /ומשתבץמשת~להרוכסןמןמנביט
כלץ"נאלמת /ונסדקתנמלאתאת
 .) 19עמ'פתוחה,החציהדלתפני(אל

הוצאתכחוץ,הבטנהעםרונן:ריתי

עמ' 78 , 1999גוונים

המיתרים;אתהיטבמתחנו"אתמול
בקשתות,בגרון,בכינורות,

אתקצתעודסובבנו /באוהלים,
עקבים,קנה,לחצנו /הפרפרים,אוזני

מאחזים,בכוח;הדקנונימים,הגבהנו

דרכנויתדות,חיזקנוחחים,חגרנו

למטרות"דייקו /החצים, /קשרים.
 .) 5עמימעבר'<טקס

הוצאתביצים,וןאילון:לאה
עמ' 64 , 1999לשירהסררהריתמוס,

 .אילוןללאהשביעישיריםספר
לקירצמודים /קרנפוליםהיו"פה

ותודהמהר;כשחיש /הבית

ירחלקומתחתנתנוששאלתם/
 /צ'יפס.ודוגמיותמוקפץעוףחלש;

ומעליונסבל;בלתיגעגועהואלבי
חושבאתה /הלילה.עריותמכאיבות
צחוקולצחוקלהביט; .רקשתוכל
 .) 18עמ'(יומנים,דם?"מקפיא

זמורההוצאתפירכוס,ויצבי:רמי

עמ' 75 , 1999ביתן

זהב/עפרותאהובתי"מחלפות
ציפורניה /סלעיrנ,צמרמבושיה
השרברוח-כשנהבהיורותצדפים,

כחולותרכהאהובתימאוהב.//בה
ברוחמפוסליםחמקמוקיההטובעניים;

אלאכזבנחלזב/אליהאני ;בחול;
מכל;רכהכאהובתיאיןמלחת-חול:

עמ'(אמורפולוגיה,חול"אבןלבבה
24 (. 

כפיהגזענותג'לון:בןטאהר
ראובןמצרפתית: ,לכתישהסברתי

סררת , 1999בבלהוצאתמידן,
עמ' 58רעות,

ולבנילילדיםמיועדתדעותסדרת
מחשבהלעודדנועדהוהיאנוער'

לפתיחותומודעותביקורתית
אתהפותחזה,בספרולסובלנות.

המרוקאי-צרפתיהסופרמנסההסדרה,

 •-1987לגונקורפרדסחתן •

בסיסיותשאלותעללבתולהשיב
"מיהגזענות.בסוגייתהכרוכות

גזען?גםהואשטיפש

טיפש.הואשגזעןמיאבל-לא.
הגזענותנכון'מסכמתאביאם·אז

ג.מבורות;ב.מפחד:א.נובעת

 ) 37<עמ'מטיפשות."

כרמל-הוצאתייוכלחס:אמירה
עמ' 51 , 1998ירושלים

"אזהס.לאמירהרביעישיריםספר
 5o. 1ה·בשנותצופריםצפרו

שעשוהזוועה/כישופיאתלהשתיק
ליסלח /מכושפתתמהילדהברוח
וישקשה,מציאותזוכרת;שאני

האליהוקהתראשי'מעלהצמרלסהר
קולאתאטמוןקוציםזריכמהממני.;
(עמ'בראשי?"שהיוהשוואאשליות

23 ( 

 ;האחרוןהריקודשחרור:ציפי
עמ' 102 , 1998ארציהרהוצאת

גבולותאתהמותחיםסיפורים,קובץ
ועוסקיםהדמיון'אלהמציאות

שנאה,אהבה,הרגש,ותיבקיצונ

ונו:ארוטיקה

אורנים,ריחגור-אריה:יהודה

עמ' 173 , 1998עקרהוצאת

יותרשנודעמישלסיפוריםקובץ
ריחוהדרים,אורנים"ניחוחכמשורר.

-ומדברחמסיןריחעתיקים,ספרים
 ...אחרותוארצותהזאתהארץבנופי

בהם ...הדפיםביןהשניכחוסעוברים

ערבים,יהודים,[הגיבורים]נאבקים
מריםמאבקיםונשים.גבריםנוצרים,

ובגורלם."בנשמתםבזולתם,ועיקשים

4 
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משל-הפאשיזם
ומציאות

עםהוצאתכנהזר'שי:אהדן

היא-מאנו ; 1990עובד

זמורה-ביתןהוצאתלו'קראה
1997 

היאוהפאשיסטיםהפאשיזםהערצת

הספריםבשניהמרכזיהנושאלכאורה
היאד'מאנו"בנהזר"שי:אהרןשכתב

לו".קראה
הואהמקריםבשביהמעריץ

באוניברסיטה,מרצה ,היסטוריון

שוךשיאחריחוקרכבלשהמתחקה
המספר ,עולמובהשקפתמשפחתו.

 ,אינטלקטואלהואהסיפוריםבשני
מעוררת ,ולכןוחילוניהומניסט
פליאהשלוהפאשיזםהערצת

המדוברשלמעשהאלאהשתאות.ו
כדיבהשאין Iלאביובןשלבהערצה
שלהאידיאולוגיתעמדתואתלקבוע

לעמתכדיבהישאבל .המעריץהבן
ולהאירמנוגדותעולםהשקפותשתי
במובןהאחרת.באמצעותהאחתאת

הפאשיזםעללדברניתןים,ומס
מתואר ,בפועלאבל Iבלבדכ"משל"
המרתקתממש,שלכמציאותהפאשיזם

ובכךההומניסטים,טוביאתגםהיאל
הסכנותאתהסיפוריםמאירים

ולמדינתהיהודילעםהנשקפות
הפאשיסטית.האידיאולוגיהמןישראל
שלבנואוההמעריץ Iכאמור

 ,"בנהזר"שבסיפוראלאהפאשיסט,
 ,יוחנןשלהביולוגיבנוהואהמספר
המחתרתשלביותרהקיצוניהמנהיג

שלבשיאההמבקשהשטרניסטית,
השואהושלהשביחהעולםמלחמת

לביןיפןממשלתביןבריתתולכר
שלמיסודה ,הלאומיהשחרורעתותנ

היא-"מאנובסיפורוואיל .לח"י
מיהוא ,המספר ,הבןלו"קראה
עמנואל ,מאנו .לאביומאנואתשאימץ
העמידה,בשנותאדםהואאדיזיס,

הואועדייןשהיה ,טרוזדוארפקיד

אשר ,ימוסולינשלגדולמעריץ
ובספרד.באביסיניהנלחםובשירות

כיהודינולדשמאנולמרותזאת,
יבשותכמהפניעלונדדבתורכיה,

"ארץבאיטליהשהתיישבעד
מכורתו".

יוחנןשלשהפאשיזםבעודוהנה,
והריהו ,וטרגיקטסטרופליאופינושא
עםבריתלכרותשמבקשלמימשול
הנה ,ממלתעותיולהינצלכדיהשטן

שלאופילובשמאנושלהפאשיזם
משוםדווקאאבלופארודיה,פארסה

הקסםאתלהמחישכדיבוישכך
רבים.יהודיםעלהפאשיזםשנסך
 1איטלקיכיהודימאנונולדאילו

אבלניחא! ,מולדתוהיאשאיטליה
לומהתורכיה,ילידביהודיברומד

 ,הברזלצלבולכנפילומהולפאשיזם?
 ?התפילותמןפסוקיםמלאפיודובע

 ._א~דןשי 1§}
כוהנר
'" 

•", 1 " .. 

,, ' 

הצעירהשכנתורות,לפניבווידויו
הואכימאנומכריז ,תשוקתוומושא

בניגודלכולם,אבבמוסולינימוצא
בעלגםואבהיהלאשמעולם ,אליו
אםכיאחתאשהלאזנחהואהיה.לא

המשותפים,ילדיהםואתשלוש,
שלחייוסיפורכיייפלאלאונעלם.
מכתביםשלבסדרהתחופמאנו

ובתוהזנוחהאשתומאתנואשים

חיים.סימניממנוהמבקשות

מעיןהואמאנושלשהפאשיזםדומה
שארגםיתלושעליהםאימוםאוקולב

רות,הזיותיהם.אתהדמויות

תחליףבותראההצעירה,המתבגרת
לאב,מאנואתמאמץהמספרוגםאב.

לאחרשנים.לפנישנפטראביובמקום
עםהמספרישכבאףמאנושלמותו
מהווייתומשהולחושכאמצעירות

"רציתימאנו:שלוהרוחניתהגופנית
הוא,להיותרציתיבזה,זהשנשקע

להיות ,שיערבללמדו Iעורלבןזקן
 ...זמנושעברפאשיסטילוחםלה

תמורתמעמנואל,חלקלהגישרציתי
שלה"מאנולהיותמחייה,פיסה
 .) 182עמי ,(מאנו

עומדהפאשיסטיתלהזיהשמבעדאלא
לביןמאנוביןמשותףמהותייסוד

שניהםהמחאה:יסודוהואהמספר

מלחמתם,חיתהשלאלמלחמהנשלחו
בעיניללבנון.ומילאבסיניהמי

לבנוןמלחמת ,למאגרבדומה ,המספר
שלממלחמתויותרלאומיתאינה

אבסיניה.כנגדמוסוליני
הפאשיזם Iמאנושלהפאשיזםלעומת
ומנותק.סהרוריהואיוחנןבנוסח

האחת,זאת.ימחישואפיזודותשתי

השגיח,העולםמלחמתסיוםלאחר
העםרצחעלהפרטיםכשנחשפו

והיפניםביהודיםהגרמניםשערכו

כבושים,לאומיםובשארבסינים
בגיוסהלתמוךיוחנןממשיךעדיין

לפריצתשהביאולמהלכיםהיפנית
עמי(בנהזרהשגיח.העולםמלחמת
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עלהמעידהאפיזודהושוב,
אתחושפתוגםיוחנןשלהפנאטיות

לאחרלבנו:אבביןהמפרידההתהום
 ,בנעזרהימים,ששתמלחמתנצחון
שהיאפרשיהלאביומספר Iהבן

בכיכרבמיוחד;טעונהמבחינתו

חשודגיריקןנמצאבעזההמרכזית

 .לפנותומפחדיםהישראליםשהחיילים
ילדבכוחמאלציםהםדברשלבסופו
הסיפורהגיריקן.אתלפנותערבי
לאהגיריקןב"טוב":נגמראמנם

בצעקהרצההילדשלואמומתפוצץ
מבחינתאךבנה.אתומחבקתאיומה

מרגשיםפרטיםעתירסיפורזהבנעזר

לראשונהלבכות ,לדבריו Iלוהגורם
הסיטואציהחריפות .ילדהיהמאז

גורלאתמעמתהקוראכאשרמתגברת
גורלעםהכבושהבעזההפלסטינים

יםמבהגרלמרותהנתוניםהיהודים
השביח.העולםמלחמתבימי ,ביוון
שמיעתעםהאב,שלפניוואילו

חתומים.נשארוהסיפור,

לבנויוחנןביןאחרתשיחהמתוך
יותרמרוצהשהיהלדעתלומדים

ההקשריםעלדעתואתהבןנתןאילו
הלאומיים,הרחבים,ההיסטוריים

וממעיטוהבינלאומייםהאזוריים
שלבעיניושהיאהמקומית,בנבירה
משניתכןועלאישיתיוחנן

לשיטתוהג'ריקןסיפורבחשיבותה.
בלבד.מקומיסיפורהואגם

ימיםארבעה ,הרומןסוףלקראת
פרצה ,בנעזרשלנישואיולאחר

זומלחמהיום-הכיפורים.מלחמת
ככלבנפשו:הדואליותאתחשפה
במסירותתפקידיואתשמילא

זוכינפשובתוכניידעובאמונה,

פריאלאשאינהמיותרת,מלחמה
אוהפאשיזםשלביאושים

שנקלטכפי ,הישראליהאימפריאליזם
דייןגולדה,המנהיגים:שלבמוחם
שבמהלךכפיבהשאלה,וגלילי.

עלתמהיםעמדנוושם,פההדברים,
אביואתהמעריץהליברלבנעזר

לעומתוכאפסכאיןזההפאשיסט,
אידיאותשלהמלאההספיגה

על--אימפריאליסטיותפאשיסטיות
פרדוקסלית,השמאל.מנהיגיידי

שלחלקיתתבוסהכיבנעזרהיהסבור
לצבאתחזירלישראלההגנהצבא

תיקורק"כיהאבודכבודואתהמצרי

השלום."אתיביא

האםברור.אינובנעזרשלסופו
כפיואולי,בשבי?נפלהאםנהרג?

מסתובבהואהשמועות,שמספרות

עמ'(שם,בשטחמסתוריתכדמות

יוחנןשלרוחואםמקום,מכל .) 172
טובהחלקהכלשאכלהזוחיתה

ששתמלחמתמאזבעיקר Iבמחוזנו
עולהזאת,לעומתהנה,הימים,
אתתביאבנעזרשלשרוחוהתקווה
בינינועדין"באיזוןהמיוחל:השלום

יצמחהזאתמהמלחמההערבים,ובין
היהשנצחוננומפנילאהשלום,
שהצלחתומפניאלאמוחלטניצחון
אתהשפילהולאגבלתמרחיתה

 .) 174,עמ'(בנהזראויבנו"

הפאשיזםאתהמתאריםהסיפוריםשני

לעוררכדיבהםישוכמציאות,כמשל
כיהודים ,הווייתנומהותעלמחשבות

וכישראלים.
מופיעלו"קראההיא"מאנו'בסיפור

פרופסור ,המספרשלבהרצאהמאי.נ
איטליהמדיניותעלבאוניברסיטה,
כמימאנו,משבר.בשעתהפאשיססית

שהשתתףוכמיהמשבראתשחי

מזוויתבנושאלדוןמבקשבמלחמה
מגיב:והמספראישית.ראיה

באירועוהואמאןשל"השתתפותו
מעניינת,אמנםהיאהיסטורי,

מהותייתרוןבהאיןאךכשלעצמה,
לשכנע.כדיבהואין ,האקדמאיבדיון

היסטוריבאירועשהשתתףמיהאמנם,

מהחוקר?יותרסובהאמתאתיודע

 .) 79עמ' ,לוקראההיא ,(מאנו

הפרופסורשכתבהספריםשני

האםאישית","עדותהםלהיסטוריה
לאולשכנע?כדיבהםאיןכךמשום

היכןתדעלאשלעולםאלאדווקא!
מתחילוהיכןהאישיהאירועמסתתר
וויםהסיפשבי .ההיסטוריהאירוע

שהאספקטמשוםדווקאמרשימים

באורהמאורעותאתמאירהאישי

 .ולהאיריוכללאשהיסטוריוןמיוחד
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שלהמדףחיי
איטלקיותסופררת

מעברדי-לאשה:מאריח-תרזה
מריםמאיטלקית:בצל;

הוצאתשוסטרמן-פדוכאנו,

 272 , 1998החדשההספדיה
עמ'

מבוקשמצרךהןאיטלקיותסופרות
בעירנותה,החדשה,הספדיה .בארץ

בתרגומיםהשוקאתלאחרונהמציפה
יצירותיהעםקורהכשזהמאיטלקית.
נטליהשלטובותוהפחותהראשונות
אחרילהבליג:אפשרעודגינצבורג,

סופרתבאמתהיאגינצבורגהכול
נהדרים.פשוטמספריהואחדיםנפלאה,

-(והיחידהראשוןספרהתרגוםאבל
לאחרספוריםחודשיםנפטרההיאשכן

די-מאריה-תרזהשללאור>צאתו
נראהזהבעיני.תעלומההואלאשה,
שיקוליםעלהנסמךכלכליאקס

עצמואתשואללו.ותואופנתיים,
הולכותאיטלקיותסופרותאםהמו"ל:
לדחוףלאמדועטוב,כךכלבארץ
לאבנושא?שאפשרמהכללקורא
(ובוודאיזוסוגיהעלמתעכבתהייתי
עליהלכתובטורחתהייתישלא

שלסימפטוםחיתהאלמלארשימה),
מטרידה.בעיה

החדשה,הספדיהאלמתכוונתאני
והאמינות"האיכותיות"ולאיצטלת

לשיקוליםמעברעוטה.שהיא
לאורההוצאהשלהצינייםהכלכליים

(ולוהטעיהכאןנוצרה Iכזוהיאבאשר
בשורהכברההשוואה,בשלרק

אלזהעםהכריכה,דברישעלהראשונה
המפוקפקתוהטענההענקית,מורנטה

דרכה).ממשיכתהיאשדי-לאשה
הענקהרומןבקריאתשהתבשםהקורא,

אףונהנהמורנטה,שלתולדות"'א'לה
של"האיהמרגשמספרהכפליים

שהתמוגגקוראאותוארתורו":

והרגישגינצבורג,נטליהשלמספריה
ערךבעלגילוילוהתגלהכאילו

שלספרהבקריאתוהיסטוריספרותי
-הממלכות""משחקסרני,קלארה
לושמצפהמהבדיוקשזהמאמין

יתכןדי-לאשה.שלספרהבקריאת
איזהבדי-לאשהמצאושהאיטלקים

מהסופרלטיבים(חלקמקומיערךשהוא
מוקדשיםהכריכהגבישעלהמוגזמים
הואהרומןלפיומפוקפק,להסבר

הםאלובעיניאיטליה:עלאלגוריה
אבלניחא).אבלבירבורים:סתם

מדוברהישראליהקוראמבחינת
ולאיתואשובסתמית,ביצירה

במהלתתיכלובמקומהרלוונטית.
אניכקוראת,מתחיל.עבריסופרלעוד

הראשונייםהגיגיואתלקרואמעדיפה
לדשדשבמקום Iעבריסופרשל

ולאמייגעתמתורגמת,במשעיה
ליאכפתמה Iהכולאחרימוצלחת.
מכררבהיהדי-לאשהשלשספרה

לתרגםדחוףכלכלהיהמהבאיטליה?
נפלאיםספריםהרבהכךכלישאותו?

לתרגם,וחשובשכדאיהעולםמספרות
הכבדהלמטלהנרתםאינוואיש

הוצאת Iאולי<למעט,הזווהמורכבת
הזה:החשובבמפעלשהתחילה"בבל",
לאטובות,עכשוויות,יצירותלתרגם

בארצן>.מכררביהיושהןמפניקר

(אושהאיטלקיםלמישהונדמהואולי
ספריתרגמוהאנגלים)אוהצרפתים,

כאןמדוברלדעתיבוסרי?עברי
ישראלית:קרתנותשלבגילוי

מינימכלפשרחסרתהתלהבות
מדףולחיילפירסוםשזכומוצרים
כךבשלורק-בארצםארוכים

אותם.מתרגמים

אותולשווקניסועצמו.לרומןובאשר
שללספריההמשךכמעיןכאמור

מסוים,דמיוןישואמנםמורנטה,

הרקעהנושא,בבחירתבעיקר

הבדלאיזהבאמת, Iאבל-והאווירה
יתכןנואלת.השוואהואיזועצום,

נסרםדי-לאשהשלפטירתהשאלמלא
חיתההיאגםארבעים),(בגילעת

גדולה.לסופרתוהופכתמשתכללת
"מעבר 1הראשוןספרהמקום,מכל

ואנמיחיוורחיקוימעיןהואבצל,,'
הסופרותשלהגדולותיצירותיהןשל

 1הרומןגיבורתהבכירות.האיטלקיות

נקביתמקבילהמיןהיאקיארה,הילדה
ב"אלההמופלאהילדאוזפה,של

בסביבהחיההיאגםתולדות".
אםאמה,סוערת.ובתקופהמעורערת

מקבילההיאואוהבת,מסורהאיסלקיה
הב"אלהענקיתאךהקטנהלאם

כיום,רבותסופרותכמו ,"תולדות
היחסיםעלדגשלשיםהמחברתמנסה
נוספות(הכפלותובנותאמהותבין

קיארהשלבקשרגםנמצאותזהלקשר
מתוארתבמקבילדודותיה).שתיעם

גברלאביה,קיארהשלהנכזבתהאהבה
שהאםמפנילאמה,נישאלאשמעולם

נכזבתאהבהולימיםאמזונה:מיןחיתה
דודהבןנוסף,לגברבאופיהדומה

הרומןמתקשהזה,כללמרותהממרז.
והואמובנה,פסיכולוגימערךלבנות

אתלהסבירבניסיוןבמיוחדמפספס
לאשהשהפכהקיארהשלחייההמשך

רקעעל-וסמרסוסריתבעייתית
קועלהלכהדי-לאשהילדותה.
חוזרותעזיבותשלדינאמיעלילתי
חרדתועלהילדה,שחווהונשנות
ללוזריתלהפוךלהשגורמתנטישה
גםלהיותאמורהוזובשוליים,שחייה
כמופסיכולוגית,וגםעלילתיתהנמקה

המתמשכתעליבותועלגוריהאלגם
מנופחנשמעהאיטלקי.הדרוםשל

 •ככה.באמתזהומופרך?

נוסע-מררת 1ר

סמרי

לשינה,אחשניידו:רובוט
אוריאל.אריחמגרמנית:
עמ' 157 , 1998בכלהוצאת

היותרהספריםאחדהואלשינה"'א'ח
שנתקלתיומסלסליםמרגשיםחזקים,

ונפלא,קריאהואהאחרונה.בשנהבהם
בעלילהמצטייןלשניה,אףמייגעאינו
אינוזאתועםקולח,ובנראטיבחזקה
קיומיותבשאלותמלגעתנרתע

יכולתילאבוכשקראתיודתיות.
בספרותמדועמהמחשבהלהימלט
לעומקמגעתכךכלנרתעיםהעברית
המעסיםומדועכאלה.בנושאים

הקיומיות,הבעיותבשולישמדגדגים
ניהילססיבגירודהעסקאתממצים

 .ממוקדלאאומביך'נפוח,משעמם,
בדומהאוליהאוסטרי'שניידורובוט
אתמחדד Iהאמריקאיסטראולפול

היוליותשאלותותוקףקולמוסו
קיומוראשיתמאזהאדםאתהמטרידות

להיותעלולההתוצאההתבוני.
אבלומפוהקת,אדולסנסיתמנופחת,

מוכשר'כהשהואשניידושלמזלו
עכשוויתועמוקה,צלולהכהויצירתו

ולאמדויקתשפתוורלוונטית.
נמנעהואהנושאולמרותמקושטת,
תיאוריםמינילכלמלברוח

ומעצבנים,מתקתקיםסוריאליסטיים
בנושאימביכהלדרשנותלסטותאו

שלוהטקסטהקיומית.והאמתאלוהים
ומאודקשוח,דיהכולבסךהוא

הרבשהריסוןחושבתואניממוקד,

מאותםלהימנעלושעזרזההוא
כלבפניהעומדיםמביכים,מכשולים

סוריאליססי.כותב
בכבודעצמואתמשייךלשינה"'א'ח

המיתיתהכפריתספרותלז'אנר
במיטבה.הטבטוניתהאגדהשלולרוחה
מוסיקאיהוא Iאלדדאליאס Iהגיבור

שלבשורהנדבךעודומוחמץ'גאון
גאונים,מפגרים-ספקספקלגיבורים

מופלאהדמותהאוזר.קספרשלמסוגו
להתרגששלאשקשהואניגמטית,

ומאכזבתהשלההחיפושמבסירנות
גםבעקיפיןנוגעשניידומאלוהים.

והןהיצירה,שלותוקפהקיומהבנושא
נחשבתיצירההאםהיוצר.שלבקיומו
אואותההשמיעואםרקכיצירה

יוצרנחשביוצרהאםאותה?הדפיסו

בפרסוםממשיתוקףניתןאםרק

מוסיקאיהואאלדד'הגיבוריצירתו?
הואאבסולוטית.שמיעהבעלגאון
גםזואךמאלוהים,זומתנהמקבל
חייושאריתלכלעליושתרבץקללה

בעצם, , 22בגילמת(הואהקצרים
יוצרהיותומעצםלב).משברוןמתאבד

דופן'יוצאיצורחריג,בעצםהוא

חייהואבוהנידחהכפרללעגמושא
כמעטמתהואואיומים.קשיםחיים

כשרונועללעולםשייוודעמבלי
אתמשנהלאהאנונימיותאבלהענק,

המוסיקאיםגדולהיהשהואהעובדה
היאשניידו,לפייצירה,הזמנים.בכל

היוצרקשה.בקללהמעורבתברכה
קבע,שאלוהיםמהזהכיליצורנכפה
שבירךשהאלוהיםהואהפרדוקסאבל
ממנוהמונעגםהוא Iבכישרוןאותו

 .ניסוילידיזהכישרוןאתלהביא
כלנמנע.בלתיבמוותמסתייםהספר
מקדמההיואלדדשלהמקולליםחייו

בעצםהואהמוותהזה.הצפוילמוות
הרומן.שלהסמויהנוסע
בשפהכותבששניידראמרתיכבר

קצריםבמשפטיםגבוהה,ולאנקיי
המגבילמסוגפרוזה Iבכללוויעילים.

למיסטיותלהיסחףממנוומונעתאותו
היותרהסצינותגםמעורפלת.

להרבהככההופכות·~ליססיותכ
גםזהובאופןלעיכול,קלותיותר

נמסךהעלילהשלהאגדתיהמימד
השחורההומורומובנה.קשהבריאליזם

שניידונעזרשבונוסףכליהוא
המצוינתהמיתיתהאגדהאתלבנות

עדייןשבארץלימזכירשובוזהשלו'
עולםככהלעצבשיודעמספרקםלא

ומהומורמאגדההבנויסוראליסטי
 •משובח.שחור

ישראליעל
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תהומותלוליין

 ,נותרהסלעסברדליק:עודד
תמוז-אגודתהוצאתלהניח,יש

עמ' 61 , 1998הסופרים

ארוכה/היסטוריהנטוללחיות"קשה
קשההיסטוריה/נטוללחיותקשה

- ) 13עמ'לח",("שירנטול"לחיות

מהביטויניתן ,אפשרזה,בשיר

סברדליק,עודדשלחדותוולמי
ספר 1להניח"יש Iנותרש"הסלע

לאורויצאנערך ,האחרוןשיריו
 ,-1996במותולאחר

לכתובהחל , 1938ילידסברדליק,
ארגנטינה, ,הולדתובארץבספרדית

ארצהעלייתולאחרספורותושנים
שלושהבעברית.לכתיבהעבר ) 1965 (

"פרשיהנוכחי:לזהקדמושירהספרי
-בסחף""חלונות , 1980-האישון"

 • 1992-הדבש"כלות"עד , 1986

וקוראי ,לונכבשהשהעבריתספקאין
לדודעתםנותניםאינםשיריו

אי-שם ,אולי Iעצמולולשוניותו.
לאהיסטורית":"בעיהנותרהבפנים,

היסטוריהנטולתעירורמת-גןרק
במובן"נטול"חשהואגם-ארוכה

אחדמצדאפוא,נאחזהואים.ומס

סברדל'קעודד
.................... . ..... . 

 :~להניחישנותר,הסלע
ספ

הרדוםהמרחבהמלים/מעפילות
הבאה"ההעפלהאתמכיןבעשב/
שלהאפס"בשעתאו:ארעי");("עמק
בעמק/מוטלישאיראדם / ...היום/
אחראדםפיתיון;כמובודדהמלה

גםכך ,)"תירב"(לגינתוישמרנה
שלעיסוקושבו ,הדבש"כלותב"עד

העולםרזיאת"להעבירהואהמשורר
מוזר")("מקצועהמלה"לקוףמבעד;

שיריםבכמהגם ,כאמור ,וכך-

עמ'ספר",("קריתהנוכחיבקובץ

 , 11עמ' ,משוררים""סדנת ; 10

במיוחדבעינייפהזהבהקשרועוד).

 :) 9<עמ'המים"פניעל"כתובהשיר

אלוירד;ונטבע/שהופל/"השיר
נתקעתלולה/בדומיההמצולות

הפזורהברעמתהוהסתבך/ /והוצת

האמוץומהסבך /משתוקקתאצהשל
כמהצצו/אצווצלע/רעמותשל

יוליססשאפילומבהיקות;יםבנות
הומרוס /לדעת/היוםבבואידע/לא

ראה ; 45<עמ'תהומות""לולייןכן".
 .ענייןלאותוכמדומה, ,מכווןמסגרת)

המוקדמתהסתלקותושעםספקאין
פקעסברדליק,עודדשלוהפתאומית

 ,ומיוחדמענייןצלילבעלמיתר
 •שירה.אוהבלכלשיחסר

שביטשייעקב

לוויהנץתמי
• 

תהומותלוליין

משנעגנב

~~לות iJ~ללו~טו~ן 7
~וףר ,;rס~תזpזקש iJ~ן

ב 9[1

ס~אףלותר~יו ?i~ת JJ ר:ס?;?
~:;גיב iJ~ת
סדו~?,תש ttry~ן

ךטום JJ ?;?~ף .fנףךת

ה rקו rס;ני~ה 9ס

שךה-~~ש

 ;ש~~מףלזראז?י Jל~
;יוד~תל:םה~איר
~;ןיו

;:~שוליםמדוזותא,תל;ך;:דרים

:l 1;:זמ3ר;ה 9פ 7 לי~~~ד~יוJ קת~
ךף ryלא 7:דךדר~פילו

נ;ע 7 ~ז:;~ירוסמ~ינררי~י
ו~דיןה~ןמ;ךיםיקטוף

יםגבהמעושיריםשלזהבהקשר
סברדליקמביעובתרבותבהיסטוריה

שיריו(בספרעדין""איזוןבשיר

משאלה:האישון")"פרשיהראשון
לרצוח;מבליהאליל;את"לערוף

מוצגהנוכחיבספרהאליל",צלםאת
להיסטוריה ,לאחורבמבטנושאאותו

ובראשונה"בראששלנו:תיהתרבות
 / ...המקדש;מןהפסלאתגירשנו
 / ... /אותוערפנוביתנווניפצנו

 / / ...למחילהמלהלולהעניקמבלי
להבדיל; /חומותהקמנומכןלאחר
לאחרמוזיאון;הקמנומכןלאחר

כנו/עלהראשלהשיב /החומות
משינומכןלאחר /מאז/לראשונה

והדבקנושבריואספנו /מהמיםהפסל ~---------~
לפסלמליםהגינו / ...כאביו/
הערוף/מיופיולהתפעל ;נשכחות
גירשנוכי /החומלתמידנולהתפעל

עמ'("תהליך", 11 ...המקדשמןהפסל
30 (, 

השירהעניינםהשיריםמןאחדים

הואגםהמשוררות),(אווהמשורר

אורךלכללונדרששסברדליקעניין
ב"פרשיכךהשירית.כתיבתו

עליהןלגבעות/"מתחת :האישון"

אבלועול"היארך-היסטורב"גשם
קצרתעירי;בןבניב"עומרבעיקר

ארוכתידואת"הושיטאשרהדרך"

חופןבחודהלטמוןכדי /הכמיהות
להוריושיחייו/וקורותגשם/לש
בצורת",לעת

שיריוספר ,האישון"ב"פרשי

קצרצרים,השיריםמרביתהראשון'

תמונותמעיןחלקםשורות: 3-4בני
"תמונה"),השירים,אחדשל(כשמו

ושלהגיגיםשלתמצית-חלקם
השיריםמתארכיםבהמשךתחושות.

אפילוהדבש"כלותו'ב'עדבמקצת,
השיריםמרבית"מיניאטורות"בשער

תמונותשלהשילוביותר.ארוכים
בעינו'זאת,עם ,נותרגיםיהגושל
השיריםמןלחלקהנוכחיבספרםג

משוטטלחקול("כימכתמיסגנון
והעירעונה.ואין /בחוצות

-המולה"בקולותמשתתקת/
גםניכראבל ,) 12עמ'"אפיגרם",

 ,יותרהארוכיםהשיריםשלחלקם
לשרטוט("מרשםשיריתפרוזה-מהם

מעיןמהם ,) 31עמ'היסטוריה",

מרכז"בצפוןהיפההשירכמופואמה,

שלארגשהוא ,) 18<עמ'תל-אביב"
עםוכלבותל-אביביבחורמשאלות

ועםשפינוזהברוךשלהפנתיאיזם
לואיסחורחהשלהקודח""דמיונו
כורחם.

אהבתנף,איפה
•• -:-T •• 

ע;ןם: ryף~ין~י~ינף ת,?ך~~
ילדים,שמש,ימי

: •• :• ,'' : T • 

 ,ק~~ח.~נ;נ;ת

מ~דידףת.ת Q ~~ה·לק~קת ry~ן

לףי;ת:כ;ל~קט ה~~
ry ם:~ן~~ן~ש, 

מ~ע,~ים,~ךנףי~ין ה~~
ים~יס~א;סנףמ~~ךיקים
~_ךזpים.~ךף~ים,

מבוקרשטמכתב

מנתבתאניאלחףטיתוזאףתנח.סר

ק, i•i ~ ן;•ל~ןר f ~ q:~ח~ך T~נ;ת 9 ~
o/ לry ע~~~לא ם~~ךח;~הי;ת 

לי' /oמד~ד~ףתת;ך 7ל~לל
נ:יי~עמףת ry ~מה;~~ת
 . .למף~~ה.

 ת~~;שלאע,ד:זמ~~ש~ל;ןה ר~~~ה"פ
~ת 7ךה; ה~~ /o~רי~נףת,~ך~ליםךמ~~:ם

 .ה~~כ;ס 7~י~ר:ה~ין
פשףטה:במשואההךח;באל ,,;נהמבט
 :TT T :•:ז: •,י •• ז--

cest la vie 
~ים. oל /oע,ליבףת

~ר;ן ry ~~~~ךעףתל /oסטףף~י:ךףך
מזpם~ק,מ~נןיק,מח"ם~לל.ר~עא;הי~ם~ר

9i מ~ךק;ן ~;ת 7 .~~מ;קטר, . 
המציאףתק~ה
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חתן ,) 1911 (קהירילידמחפוז,נגיב
אתפיוסם ,) 1988 (לספרותנובלפרס
אל-אקדאר""עבת'הראשון:ספרו

 ,מאז . 193 7בשנתהגורל)(משחק
הואויותר''שנהשישיםבמשך

וקבצירומניםהרףבלילכתובהמשיך
ברצף,כתבמחפוזקצרים.סיפורים

ל- 1952שביןהשנים,חמשלהוציא
לאחרונהעדהרווחתהדעה , 1957
מהאמונהנבעהזאתהפסקהכיהיתה

עםנסתיימההספרותיתשליחותוכי
החופשייםהקציניםהפיכתפרוץ

אל-נאצרעבדגמאלשלבראשותו
החדשהמשטרוכי , 1952ליובי

שלהןהרפורמותאתלהנהיגעתיד
דמוקרטהואמחפוזוייחל.הטיףהוא

וסוציאליסטנפשו'נימיבכלוליברל
עולמובתפיסתפביאני

תכליתהמנוגדתהאידיאולוגית,
ששררהמושחתהמלוכנילמשטרניגוד

בעקביותמנעפארוקהמלךבארצו;זא
רפורמותלהנהיגפורחוממפלגת

המפלגהממנהיגוחברתיות
לכהןאל-נחאס,מוצטפאהפופולרית,

הצלחתולמרותממשלהכראש
סמכותואתניצלהואבבחירות.

הממשלהראשתפקידאתוהטיל
מפלגותממנהיגיאחדעלרבותפעמים

קידםמחפוזכיהסברהמכאןהמיעוט.

החדש,הנאצריהמשטראתבברכה

לכתוב.הפסיקכךובשל
החשובבספרומילסוןמנחםפרופ'
והפילוסוףהמספרמחפוז"נגיב

מסתברזו:סברהמפריךמקהיר"

הטרילוגיהאתלכתובסייםשמחפוז
על-פני(המשתרעתשלוהגדולה

(בין·קצריין"אל"ביין •עמ') 1500
הרחובשםגםשהואהארמונות),שני

העלילהגיבורלראשונההתגוררשבו
חודשיםשלושה , 1952באפריל ·

אל-נאצר.עבדהפיכתפרוץלפני
הקבועלמו"להיצירהאתהגישמחפוז
אלאאל·סחאר,ג'ודהסעידשלו,
שאי·בטענהלאורלהוציאהסירבשזה

זה.גודלבסדריצירהלשווקאפשר
להפסיקהחליטהמאוכזבמחפוז
"העובדהמילסון:כותבוכךלכתוב.
סמוכהבתקופהלכתובהפסיקשמחפוז
החופשייםהקציניםמהפיכתלפרוץ

כילהניחמסוימיםלאנשיםגרמה
נעוצההספרותיתשתיקתוסיבת

בשנת .) 42עמ' I(מילסוןכמהפיכה"
נשתכנעמילסון,מוסיף , 1957
היצירהאתלפרסםמחפוזשלהמו"ל

להשזכוההצלחהאחריהגדולה
שנתפרסמוניםוהראשהפרקים

 . .....)ן

הספרותיהעתבכתבבהמשכים

הקציניםקבוצתוחברידידו'שהוציא

זוהצלחהאל·סבאעי.יוסוףהחופשיים
המו"לאתשיכנעההרחבהקהלבקרב
כשהיאכולההיצירהאתלפרסם

(שנירומניםלשלושהמחולקת
 .שווק"אל"קצרהנוספים:הספרים
ו·"אל·סוכרייה"),הגעגועים,ארמון

בשנתמו"לאותושלסירובוכן'אם
הספרותיתשתיקתוביסודהיה 1952

"מאז .מילסוןמדגישמחפוז'של
 ,) 45<עמ'לכתוב"מחפוזהמשיך

מחפוזגילהלאנאצר'שלחייובימי
שלמשטרולגבידעותיואתבפומבי

אתוההיסוהואאל-נאצר'עבד
החשובותביצירותיוהקשהביקורתו

אל·ניל"פאוק"ת'רת'רהכמו:
 ,) 1966 (הנילוס)על(פיטפוטים

בסיפוריםוכן ,) 1967 ("מיראמאר"

החל 1959בספטמבראחרים.ורומנים
הגדולהרומןאתלפרסםמחפוז

שכונתנו)(בניחארתנא""אולאד
עד'אל·אהראם',בעיתוןבהמשכים

ראהלאבשלמותוהרומן ; 1960מרץ
שעוררוהמחלוקתבשלבמצרים,אור

מחפוזאתבהאשימםהדת,קנאי

לרבותהנביאים,שלדמותםבסילוף
בכפירה.והאשימוהו Iמוחמדהנביא

"באי-שביעותמילסון:כותבוכך
שלממשטרו ).ש.ו-מחפוז(שלרצון
בכיב'להבחיןאפשרהיהנאצר

שכתבהראשונההיצירה 1שכונתנו'

גוריההאל . 1952ז:.הפיכתאחרימחפוז
דת,עלמחפוזשלהשאפתנית
נחקרה .ומדעכוחחילוניות,

רבים,ובספריםבמאמריםבהרחבה

הרומןשלהפוליטיתהחשיבותאולם
במשךהוזנחהימינובתמצריםלגבי
מביאבהמשך .) 133<עמ'רבות"שנים

הרומןמספרשאמרדבריםמילסון
כי ).ש.ו •שכונתנו<בנילמחבר

המצבביןקשראיןעיןלמראית
המספרשלבתקופתובשכונההפוליטי

בשנותמצריםשלמצבהלבין
בשםמדברהמספראולםהחמישים.

שלמצבהביןמשווהכשהואהסופר

ימיולביןקודמותבתקופותהשכונה
המצבאתראיתיעצמי"אניהוא:

עלהעםדיכוי •(כלומרהזההכאוב
(ומצאתי 1ימינובסוףהבריונים)ידי

שמספריםלמההיאנאמנהתמונהכי)
בתיפייסניעברו.ימיםעלהמספרים

אינםשכונתנובכלהפזוריםהקפה
והםהגבורה,פרקיעלאלאמספרים
מהכלומלפרסםמלגלותנמנעים
 ,) 134<עמ'האדונים"מעמדאתשיביך

אתרקלאשומעיםאנחנואנוכאן
עלהמתלונןהבדיוניהמספר

אתגםאלא Iתקופתושלהבריונים
שלהדיכוילמשטרמחפוזתגובת
שלהצבאקציניהבריונים,ימיו:

מכוונתהתגובהנאצר.תחתמצרים

והאינטלקטואליםהסופריםכנגדגם
נאצראתשהיללוהתקופהשל

(במקבילמשסרועםפעולהושיתפו
הקפה).בתילפייסני

קצריםסיפוריםכמהעודמונהמילסון
ביקורתמחפוזמתחשבהםורוטנים

עבדשלמשסרועלרהובראךמרומזת
שלוהמודיעיןאנשיושלאל-נאצר
מפשעחפיםאנשיםועינושדיכאו

מתייחסאףמילסוןהכלא.בבתי
הסוגיהאלמרתקתובצורהבהרחבה

בספרוביטוילידישבאהכפיהזאת
(הגנב·כלאב"ואל·לץ"אלמחפוזשל

 ;-1961בלאורשיצאוהכלבים)

(הפחד'"אל·ח'ווף"הקצרבסיפור
 ;) 138 • 136<עמ'-1965בלאורשיצא

הזכרנושכברהרומניםבשני

-11966מהנילוס"על"פטפוטים

 ,-1967בלאורשיצאוב"מיראמאר"

מחפוזנגיבאומרזהבהקשר Iואכן

פרולסשהעניקמהראיונותבאחד
בספרונתפרסמואשרואל·נקאשרגאא
ואורמזכרונותיודפים •מחפוז"נגיב

יכול"אני :וחייו"יצירתועלחדש
מהכלאמרתיכינקיבמצפוןלומר

הספרותיותביצירותילומרשרציתי
במשךמהשברתיכלאתוהבעתי
אל-נאצר.עבדשלשלסרנותקופת
בגלויאותולומרתיוליכשלארעיון

שכןמרומזת.בדרךלאנשיםהעברתי
הםהאמנותשלםוליהגדהיתרונות

ולומרולהתנגדלבקריכולשהאמן
בעקיפין.לומררוצהשהואמהכלאת

המודיעיןלמעלליבתוקףהתנגדתי
האמנותכיטועןאני ...ולשיטותיו
בתקופהניכרתבמידהשיגשגה

זהמשגשוגגדולחלקהנאצריססית.
עצמוהמשטרשלרצונומתוךנובע
שלשוליתמידהשאיפשרמשום
משטראותושלהמבטנקודתחירות.
פורקןמהוויםאלהשולייםכיחיתה

מלאדיכויכיטבעיוכילאנשים
לשולייםבמקביל ...להתפוצצותיוביל
פוליטיתמחשבהחירות,שלאלה
משוםקשות,להגבלותנתונהחיתה

רמזיםיודעתאינהפוליטיתשמחשבה
באמנות.אפשרייםשהםומעקפים

מיםוהאדמהקוויםחריגהכל .מכאן

דעותוהרגיאינטלקטואליםמצד
איפשרלאהשלטוןברזל.בידנתקלה

התנגדותאוויכוחלאינטלקטואלים
(הוגהערודלואיסכשדוקטורכלשהם.

שלסדרהשכתבנודע,קופטידעות
המצריתהמחשבהתולדותעלספרים

עלביקורתמתח ).ש.ו •זמננובת
בהרצאותיוהערביתהלאומיותרעיון

נלקחהואהרוח,למדעיבפקולטה
הכלא.ביתאלהיישרשלומהקתדרה

אינטלקטואלכלעםשקרהמהוזה
המשטרמדעותלהרוגלעצמורשהשהי

פ,ז.מחנגיבכן,כיהנהועקרונותיו."

שספרומילסון'שלהניתוחאתמשאר
לפניבלבדאחדשבועלאוריצא

עםמחפוזשלראיונותיופרסום
התעכבנואל·נקאש.רגאאהסופר
מחפוזנגיבשליחסועלבמיוחד
בגללחייו'בימינאצרשללמשטרו
הרחבההדובשלהנושאחשיבות
לסופרשהעניקהראיונותשעוררו
ובעולםבמצריםאל·נקאש,רגאא
רבים.חודשיםבמשךהערבי

לחמישהמחולקמילסוןשלספרו
אתבהרחבהסוקרהואבהםפרקים,

ואתמחפוזנגיבשלהרבותהיצירות
והחברתיותהפוליטיותהמשמעויות

תשומתמקדישמילסוןיצירה.כללש
השמותלמשמעותמיוחדתלב

יצירהבכללגיבוריומחפוזשמעניק
גוויותהאלאתמנתחויצירה,

עםאותןוקושראלה,שביצירות
והחברתיותהפוליטיותההתפתחויות

שלרבמספרהרומן.כתיבתבתקופת
מחפוזנגיבעלנכתבווספריםמאמרים

ביניהםרבות,בשפותויצירותיו

(באנגלית):אל·ענאניושידשלספרו
אחרהתחקות •מחפוז"נגיב

 ; 1993בשנתלאורשיצאמשמעות",

עדנאןוחיידרביודמייקלשלוספרם
(באנגלית)לאורשיצא<עורכים)

ספרכיספקאיןאולם . 1993בשנת
לחקרביותרחשובנדבךמהווההז

 1במיוחדמחפוזנגיבשליצירותיו

 •בתוהערביתהמצריתהספרותושל
ספרולצדמשמש,הספרבכלל.ימינו

סומך:ששוןפרופ'שלהחלוצי
אורשראההמשתנה","המקצב

חשובכלי ,-1974ב<באנגלית)

בהבנתעמקותלחתבמחקר'
יצירתובמכלולהטמונותהמשמעויות

לצייןהראוימןמחפוז.נגיבשל
בניסיוןנפגעמחפוזנגיבכיכאן'

 , 1994בשנתבחייוהתנקשות

אותואילצהבידוהפיזיתוהפגיעה
המשיךזאת,למרותלכתוב.להפסיק

שהתקבץהספרותיבחוגבפעילותו
חוגעםלהיפגשוהוסיף Iסביבו

אתהשמיעאףפעםמדימעריציו.

בעליבנושאיםבעיתונותקולו
דבקכשהואלמצרים,חשיבות
השלוםבתהליךהתומכתבעמדתו
 •התיכון.במזרח

שגיכדוד
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 1:~ו
הדקדוקספר

הראשון

בחכמתראשוןאוררותך:אחדן

העבריםלשוןצחותספרהלשון:
ומהרודה'מבואגאוןסעדיהלרב

ב:כדךהמבוא,א:כדךמדעית,

העולמיהאיגודהוצאתהחיבור,
תשנ"ז,ירושליםהיהדות,למרעי

עמ' 674

חיבורוהיהמונחשניםמאלףלמעלה
פציח ,) 942 • 882 (גאוןסעדיהרבלש
לשוןצחות(ספראלעבראנייןלגה

 .הופכיןלהשאיןכאבןהעבריים),
כתב-הידאתגילההרכביא"א

פסרבורגבספרייתהחיבורשלהמרכזי
בציון 1898בשנתכךעלוהודיע
הרכבירס"ג.חיבורשלפרקיושמות

דפיםשלושה 1906בשנתפרסםאף
בלווייתכתב-הידשלמתחילתו

פרסיםובתוספתלעבריתתרגום
שלדפיווחמשתחמישיםעלשונים

להביאהיהזותגליתעלכתב-הי.ד
אךרס"ג,שלתורתובניתוחלמפנה

להזכרהאחר-כךזכהלאכתב-היד
(עמ'דרתןולדעתבספרות,הראויה

'אוצרלמצואדימה"הרכבי ,) 26
חמדו".לאשאישאלאנחמד'

כתב-את 1932בשנתגילהסקוזש'
שלהציבוריתבספריהמחדשהיד

על-שםהספדיה(אחר-כך:לנינגראד
מכןלאחרמהוזמןסלטיקוב-שצ'דרין>

הממצאים.שלראשונהסקירהפרסם
הפרקאתפרסםהוא 1942בשנת

הבטיחעל(הפרקהחיבורשלהשלישי
פרסם 1952ובשנת'אלתצריף')-

-(התנועותהחמישיהפרקאתסקוז
 1954 • 1952השניםבין'אלנגם').

שלתוכנוסקירתאתסקוזפרסם
ובשנתהמשכיםבשלושההחיבור

בספרההמשכיםשלושתיצאו 1955
סקוזשלפרסומיהםבאנגלית.אחד
היחידיםהמקורותהיוהרכביושל

סעדיהרבשלהבלשניתלתורתו
גאון.

אהרןפרופ'גילה 1990 • 1989בשנים
הלשוןלתולדותהקתדרהראשדרתן'

תל-אביב,באוניברסיטתהעברית
אתבפילדלפיה,קולג'בדרופסי

שהביאולנינגראד,כתב-ידתצלום
אותוסידרדרתןסקוז.בשעתולשם

היהבהםשהסדרהמקומותבכלמחדש
נמצארס"גשלחיבורווהנהמשובש

לאחרמפוארת,במהדורהבידינוכיום
דרתן.על-ידילהיגאלשזכה
לראשונהכתב,גאוןסעדיהרבואכן

העברי'הדקדוקהתפתחותבתולדות
הנדון.הספרהואדקדוק,שכולוספר

מעמיקמפורט,דקדוקלפנינוואכן'
הבעיותבמכלוללדוןשמטרתוומקיף

הספרשלשמוהעברי.הדקדוקשל
"ללמד ,) 31(עמ'דרתןלדבריבא,
דיוקיהעלהעבריתהלשוןמבנהאת

הקייםאתמנתחרס"גודקדוקיה".

לשוןלעיתיםלשון-המקרא,בלשון:
הלשוןאתממנהללמודכדיחכמים,
ממנה.ליצורכיצדללמודוכדיהצחה
השניםשבין ) 18(עמ'משערדרתן

ישראלבארץרס"גשהה 921 • 915
ישבהואשםבסכריה:דיוקוליתר

ופייטנים,מסורהבעליבמחיצת
הלשוניתהעשיהמרכזאלזווקרבתו

המקראמסורתבעלימרכזואל
שעוררההיאשבטבריה,והפייסנים

"ספרזה,ספרואתלחבראותו
העבריתהלשוןשלהראשוןהדקדוק
המלה",מובןבמלוא
דןשבוהמבוא,הואהראשוןהכרך

כדרכו'באלגנטיות,הספרמחבר
שלהבלשניתתורתוביסודותבעיקר
בהירברור'בניתוחוניתחרס"ג

שלספרוחלקישמונתאתומדויק,
ששרדו.רס"ג

החיבוראתבעיקר,מכיל,השניהכרך
לעבריתתרגומוהערבי'(המקור

מסופקיםקטעיםגםאךוביאורו),

ואינדקסים.

אתלהציגרותךבחרשבההדרך
ההדרההיאהרירס"ג,שלחיבורו

האקלקטית),(ולאה"דיפלומטית"
הטקסטשלהפניםשנוסחכלומר'
מסוים,אחדכתב-ידמשקףהערבי

התערבותאותיקוןללאבדרך-כלל,
המהדיר.מצד

להציעבהערותיוהירכהדרתן
מקבילכתב-ידעל-סמךהןתיקונים

לרובשאפשר'מקוםבכלמסברה.והן
גםקייםמקביל'נוסחישכאשר

ובוהשמאלי'בעמודמיוחד'אפאראט
בלב.דהערבילנוסחהשוואההערות

הטקסטאתדרתןהעמידבמהדורתו

השמאליבעמודרס"גשלהערבי
לעבריתהתרגוםאתמימין'ומולו'
השוואהמאפשרתכזאתהצגה .שהכין

מאודמקלהוהיאמקור-תרגוםמיידית
 .החוקרוכלהקוראעל

מהדורה,אפוא,לנו'מגישרותך
מחקרלה.ערוךאיןשחשיבותה

הדקדוקלספרלהפליאומדויקמושלם
רס"גשאףשבוהראשון'העברי

ומקיף,מפורטמעמיק,לטיפול
העברית.בלשוןבסוגוהראשון
תורתויסודותאתדרתןהציגבמבואו

ביעילותוניתחםרס"ג,שלהבלשנית
הןגדולה,חשיבותזאתלהצגהרבה.

למחקרהןרס"גשלתורתולמחקר
ימי-שלהעבריהדקדוקתולדות
רס"גשלשספרומשוםוזאתהביניים,

השפהשלהדקדוקספריראשוןהוא
היוםבידינונמצאבעצם,העברית.

רס"ג,שלדקדוקולהבנתהשלםהכלי
ניסיונואתלפנינוהציגרותךשכן
שלבדקדוקהשעסקרס"ג,של

בלשוןרקולאבכללותההעברית
מערכתבהקמתמקוריתיצירההמקרא.

בעבריתראשונהדקדוקייםכללים
הדקדוק.מקצועביצירתואף

הואדרתןפרופ'שלמחקרולסיכום:

היהדות.במדעימופתמהדורתבחינת

שלומפורטמקיףניתוחישזהבמחקר
ללשוןשנכתבהראשוןהדקדוקחיבור

הןרבהחשיבותלוישלכןהעברית.
רס"גשלהדקדוקיתתורתולהבנת

הדקדוקהתפתחותלתולדותוהן
רס"גכידוע,הביניים.בימיהעברי

זהשחיבורספק,איןפרשן.גםהיה

דרכולהבנתגםנכבדהתרומהמרים
 •רס"ג.שלזיפרשנית

בסלנאסר

תל-באוניברסיטתמרצהל' Q ;ר 9נא
יסיףכפרתושבאביב

עתיקיין

חלהכקליפתלוי:משה
בהוצאתסררהחלונות,ריחנית,
 1998גוונים

ושירהפילוסופיהכיקבעאליוטט.ס.
לתארהבאותשונותשפותשתיהן
אםיודעתאינניהדבר.אותואת

הפילוסופיהכיחיתהלאשורהכוונתו
הדברים,בהגדרותמסתפקתמטבעה

אךהדבר'עלמספרתהשירהואילו
לניסוחהכלליתהנוסחהביןההבדל
שדפדפתישעהבדעתיעלההפרסי
"כקליפתלוי'משהשלשיריובספר
צלםהואלוימשה .ריחנית"חלה

עלשוניםבפרסיםזכהשאףמחונן
הואבתמונותיובצילום:עבודותיו

מבעהדומםלטבעלהחדירמצליח
פרטיתאמירהמנחילובכךאישי'

מןאותווחולץהכללילנוףועצמאית
האובייקטיבית.ההיקבעות

נוטהאינההמילוליתהעדשהכייתכן
הזכוכית,עדשתכמולוילמשהחסד

כאמורהואהשיריההיגדחןשהרי

האישיתהנקודהעלבהתמקדותדווקא
כיויתכן Iכללינזבעלכדיוהגדלתה

בשירתומסוימתלגולמיותהסיבה
אתמטשטשותשדמעותמשוםהיא

המסתכלתוהעיןהמבע,צלילות
המסתכלתזוכמומפוקחתאינהפנימה
חוצה.

ישלוימשהשלהשיריםב,~סופת
בעיקרלב,המייתהמעוררתפשטות
השערמוקדששלהםהאהבהשירי

בעליהאהבה,שיריאת .הראשון
עממית,כמוהטרובדורית,הנימה

 iשבהקשוהישירות,החספוסהולמים

בנאיביותכלוקיםנדמיםהיואחר
עליך/חושב"כשאניובפשטנות:

הומהנפשיחמה/מהבילה;כאדמה
עליך",חושב("כשאנייונה."לך/
הבאות,השורותאו .) 13עמ'

אכןכיהקוראחששלמקראן
מןכמהפימהימןהרגשסיסמוגרף

מפתשלהמילוליוהפענוחהמלים:
אחריומפגרמיותרהואהנפש

לעולם/ ... "האמיתית:ההתרחשות
רק /מלים,כיןכזאתלאהבה

עצמה,להימדודהרגשות/סיסמוגרף
כזאת"אהבה/עודאיןכי /תדירות.

 .) 14עמ'לעיסה,טובים(כשמרים

מצטללותהשיריותוהאמירותיש
המלאות:אתהמשקפתכטיפה

בך/אניבלבי/בי;לי;"הסתתרת
או ;) 10עמ',("מחבואים",במחבואי.

הכשרם/גופךניחוחהאהבה/"בהנץ

בגוףהפרח;כאבקתבי/ספוג

ויש ;) 10עמ'("בהנץ",הציפור"

אתמורחתהעיןמןהזולגתשהטיפה
עםאותה:ומדללתהשיריתהאמירה
מאודהאכזבהדואבת/קרועה,נשמה

אוהבת/לאכברכשרעיתיכואבת/
מרגילהכוח/אתביאוגראניאותי;
עינוגיםלצדאותך/לשכוח/נפשי

לוימיגה

ריחניתחלהכקליפת

שררים

 /רוצחת /אכזריתהפרידה /ונחת
 ) 27עמ' ,"באוסף("אניאותנו

כגון:בפשטותם,לבשובישיריםלצד
מופיעים ) 22עמ'יקרה,לךזקוק"אני

-פילוסופיתאמירההמבטאיםשירים
דווקאהואשלהשהתחכוםעממית,
להט/גופי"כשחליתי'ה:בישירות

-חםלימדדתקרה/צמרמורתאחוז
מספרכמוותשע'/'שלושים;ואמרת
יקרה"גרה/אתבו /הבית

 ) 20עמ' , ...("וכשחליתי"

כאבמגליםהאחרוניםהשעריםשני
"לאחרוכליות:לבנוקבלעיתיםרב,

בגיהנוםכינגיע/עדןלגןשנמות/
(לאחרהיינו"כבראושוויץ;של

מפוכחלעיתים ;) 47עמ'שנמות,
"ישהחי:האנישלכשלדכמעטמאוד'
בלישלו;ולשרודהכאב;אתלשאת

מאודאך / /-להעלבבלילדמוע/
ואמנם .) 41עמ'כואב",("מאודכואב"

כואב","מאודהשםאתנושאהשער

הקולקטיבי:לכאבחוברהאישיוהכאב
ולהבדילהתקומה,מלחמתהשואה,
הכליה,קליטתשלהחברתיהכאב
יצחקשלהנוראוהרצחהעוליםביזוי
רבין.
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ייןבבחינתהםלוימשהשלהשירים
שנקרש Iהדמי-הדמעיהנוזלעתיק:

 1הגילעשוריבחלוףהנפשבתהומות

פעמיםהפנימית,הבארמןעולהוהוא
מוצףפעמיםהשפה,אבניאתמציף

הגוף.חומרישלהלחלוחיבטיט
המפוכח,במבטלבמכמידיופייש

עלשומראךלפתטיות,המתפתה
שלהברוריםהגבולותמןמדודמרחק

העיןתסחףלבלהמשתקפת,הבבואה
לוימשהעצמה.אתבעצמהבהכירה
היוכמוהמלים,עליהבואתמשליך

מאודעניאישאדמות:עלירכושוכל
לי"איןמאוד?עשיראישאו

בחלאותלאאףבהרים/ארמונות
אוריששירי/ספר-זהרקבגיא/

 •פתיחה).("ירושה",לצאצאי"

ערןעמירה

להפרידיכולהלא
הוצאתבו-זמנית,כחן:ברוריה

עמ' 154 , 1998תג

"בו-כהןברוריהשלהסיפוריםקובץ
דמיונהברואיעםלזרוםמזמיןזמנית"

 1ודרורואבישישריהמחברת:של

לאציוגםואסף,רינתואיתי,גילי
ולפיו Iוטרודיפריציסופיה,ויוליש,

מייצגותהשמותקבוצותשתיוגיזי.

מנוףהמורכבהמחברתשלעולמהאת
מנהגיו Iאנשיועלנולדה,בוהארץ

ישזמניתובואירופה,מזרחואקלימו:
היאבההישראליתהמציאותמןגםבו

בשניספוגהימיה.רובשרויה

ביניהם,מדלגתהאלה,העולמות
לאאויכולה,כלאביניהם,מפשרת
המחברתביניהם,להפרידרוצה
בו-זמנית.לשניהםשייכת
מהווהמהסיפוריםברבים

מוטיבהבו-זמניות,הסימולטניות,
 1הליניאריהקומהםנעדרולכןחוזר

אורךלכלמפוזרתהאקספוזיציה
שםעםמתמזגיםועכשיוכאןהסיפור,

מתאפיינתהמדברתהדמות Iואז

אבלהנמעןאלפונהקולות,במספר
"גיזילמשל:שחה,היאעצמהאלגם

אתתקבלהיאהיום ...למשרדנכנסה
להאמר Iשתרציכמההתלושים.
אלשבהאחר-כךהקודמת.בפגישתם

באנשיםמידונזכרת ...האנשיםפני

גיזי,גיזי,ואחרי.לפנימולדתהבעיר
עכשיואתתסתגלי'תשלימי'מתי
בגו'פיםסימולטנידיבור ,, ...פה

·הואאחד,ברצףאחת,בנשימהשונים,

המרחיביםבדיאלוגיםהמאפייניםאחד
יצירהלכדיההתרחשותתחוםאת

פוליפונית.
שונההמספרשלהתצפיתעמדת

"סלון",בסיפוריםלסיפור.מסיפור
היאהמספרתו"הצרור"וערב""שתי

ראייתהזוויתהגיבורה,

בגוףמדברתהיאסובייקטיבית,

ומנסחתמתערבתפעםמדיאךראשון

בהיגדיםהאחרותלדמויותיחסהאת
"טלנובלה"בסיפוריםישירים.

ממיןגיבורהואהמספרו"בדיעבד"

זכר.

אינהשסמכותויודעכלמספר
"ולומהסיפורים,רביםמספרמוגבלת

הקדושה"מדיה"כיכראחת",נפש

זלינגר'.'גרשוןהשומהו"פקיד
ו"התחדשות""בו-זמנית"הסיפורים

המחברתובהםארוךכמונולוגנכתבו
היאכאחת,והנמענתהמדברתהיא

בעתובה Iשניבגוףעצמהאלפונה
כל"."יודעתשלבעמדהנמצאתהיא

שתינצפות"בו-זמנית"בסיפור

המטבחחלוןשלעבריומשנידמויות
הסולדתהסיפורגיבורתשרי'הסגור:

איחה,ממגענמנעתפרזי,מהחתולה
עםמשלימהברירהמחוסרורק

הצהובמנסהועםהאילמתנוכחותה
הגיבורה?)שללאלטר-אגו(מטאפורה

בזמן:המצטמצם-המסגרתסיפור

ובמקום,בהווה,אחד,יוםמשך

במצבההגיבורה,שלדירתה
ולבתלבןעם(נשואה,המשפחתי

היום:אותובמשךובעיסוקיהבוגרים>

סיפורעםמשתלב-בביתסידורים
שרישלשלסיפורההעבר:מןפנימי
סביהבביתקיץמדיהמבקרתהילדה
חברותיהעםיחסיהועל Iבכפר
עלחברתהלהסיפרהאזשם.הגויות
מסתריש"ביןהכפר'שוסהיוליש,
שמשך Iגדולההנעלםהציץכותנתו
בו-זמנית,אותךוצמררודחה,אותך

חוותהגםשם ,,ולמה.איךידעתולא
כשאביאנטישמיות,מהילראשונה
לביתחייליועםפרץהטובהחברתה
המשפחה.בניאתלעצורהסב,

מועלההאנטישמיותגורם(אגב,
נזכירסיפורים.וכמהבכמהבמובלע

בשתיהמסתייםבגלזגו","עונהאת
 .> Fucking Jewsהנוקבות:המלים

מבורותההילדהשלההתפקחות
מאמונתהוההתפקחותמין'ייניבעב

התרחשוטרם-שואה,שבגוינאדם

זמןאותווכלאחת,ובעונהבעת
אדם,עיניבעלתהחתולה Iפרזי

בו-זמניותמטרידה.נוכחותמפגינה

דמויותשלבחייהןגםמתקיימת
ב"עונהואיתיגילי Iלמשלנוספות,

הנטיהביןהמיטלטליםבגלזגו",
לביןלמוסיקה,שלהםהחזקההטבעית
בתחוםמקצועיתלשלמותהשאיפה

אחר.

נשיםהןבקובץהגיבורותרוב

ליופיין'מודעותארוטיות,נשיות,
טמוןכוחןלהססנות:הנוטות

הונאהכוונתמתוךלא Iבחולשתן
אשהכיתפיסהאיזומתוךלאא

בןאתמעודדתביטחוןוחסרתשבירה

ישלמעשה .לסוכךכוח,להפגיןכוחה
ויכולתונחישותתעצומותבגיבורה
רצונה.אתלפועללהוציא

הפנימיהצורךהואבספרחוזררעיון

בחייהם.תיקוןלערוךהגיבוריםשל
 1בעברשהתרחשלמשהותיקוןלעתים

ספריםבחנותמוכרתאותהכמו

למדה,ולאהיסטוריהללמודשרצתה
אהבהשלאלגבריםפעמייםשנישאה

מציקהזועובדהזאת;ידעולאוהם
גיסמראו .תיקוןומבקשתלה

באמצעותלחייהתיקוןהמבקשת

אובססיבית.כתיבה

"התרחשות"המשעשעהסיפור

מעמידבבית,יסודישיפוץשעניינו

בוגרתאשהשללצורךמסאפורה
מביתקשייםעלסיפורחייה.בתיקון
זה,כללךמהו"לשםומחוץ

עייפות",חשתו"לפתעבגילך?",
 ...במהירותפעלת"זינקת"זאת:ובכל
אופטימי'סיפורתקווה",איבדתלא

בביתותיקוןשצריךמילכלמומלץ
לא?ומיובחייו'
בסיפורגםנמצאהתיקוןמוטיב

שלהריפודחידוששעניינו"סלון"
היזכרותמהותואךרהיטיםמערכת

שכבראהובותודמויותבאירועים

נוכחותןאשרהנכדה, Iהבעלאינן:
העדרן.בשלדווקאמתעצמת
הפרסיםביןלמזגהיכולת

הבסיסיתהמהותוביןהסריוויאליים
אךקופצניתלדלגומוות,חייםשל

אחדהיאובמקוםבזמןהגיונית

ברוריהשלבכתיבתההקסםמסודות
משוכללשימושכאןהעושה Iכהן

וכאמצעי.כנושאבבו-זמניותועשיר

• 
גלאלישבע
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חציוסומקרוני

ו~  ~מייןסימור
 :,דורמשחמאנגלית:

דצמברשלמעוף

t ם~;ע~~~נריבסק;ת 7 ~ס;~יםךדירים, 
לעברמט'ךפ;תכגפיםמפנים

-: • : • - T : T : •• :• 

המשתפעא;ר-השמש -... :· -. : -.. -

לשרטטתמונה,להקפיאיכולשירלפעמים
שבוהגבולעלאותהולמסגרבזיכרוןאותה

ההרגשהזוהילפרסו-נצח.הופךפוסו-רגע
מיין.סימורשלשירודצמבר",שלב"מעוף

קואורדינטותאתלרגעמשניםהזרזירים
לעברלוהטות"כנפייםומכווניםהטיסה

הכנפייםמתוארותבמקרהלאהשמש".אור
כדגלמונפותהןבמקרהולאכ"מטורפות",

בשלושוכךהזה.השמימיהציפוריםבמרד
ולרגשלספרמייןסימורמצליחשורות

שלה"מעוףמעוףאותושלבסיפורו
דצמבר".

הנסתר""עירהשיריםמספרלקוחהשיר

דורמשהשלבתרגומולאחרונהאורשראה
גוונים).(הוצאת
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פוליטיקה
בישראל

אריאןאשר

הרפובליקהאריאן:אשר
פוליטיקההשניה,הישראלית

 ,-21ההמאהלקראתומשטר
ביתן,וזמורהחיפהאוניברסיטת

עמ' 374

בחוגהמנייןמןפרופסור ,אריאןאשר

חיפה,באוניברסיטתהמדינהלמדע
הפוליטיתהמערכתעלממחקריוידוע

הבחירותועל ,בכללהישראלית
לאוריצא 1997בשנתבפרט.בישראל

 ,אמירודתעם(שכתבספרו
הישראליהמכוןמפירסומי

הבאות,"הבחירותבשםלדמוקרטיה)
מספריו .נבחר?"שיטהבאיזו

הספראתבמיוחדלצייןישהקודמים
 ,בישראל"ומשטר"פוליטיקההמקיף
 ,-1985באורשראה

במקורונכתבהשניה""הרפובליקה
קדרותוברוךשלבתרגומובאנגלית,

שלציורהצבעוניתכריכתועל
~ w :האחתצועדים,קבוצותשתיר

 ,ריבועיבמסלולהפסקהללאיורדת
מסלולבאותושעולהחשביהלעומת
המחבררצההאםהפסקה.וללאעצמו
מובניםפארדוקסיםעלבכךלרמוז

 ?הישראליתבפוליטיקה

בהירה,מקיפה,בצורהכתובהספר

הגםרבות.אסמכתאותהבאתתוך

 ,בסופוביבליוגרפיתרשימהשאין
וגםרבותשולייםבהערותמצוידהוא

 ,עשויהוא ,לפיכךעניינים.במפתח
למשל(כמואחריםמחקרספרילצד
לספרלהפוךוהורוביץ)ליסקשל

בקורסיםהמדינהמדעלתלמידיבסיסי
הפוליטיתובתרבותבמשטרהעוסקים

להעירישכךבשלדווקאישראל.של
שנפלוואי-דיוקיםטעויותכמהעל

הכתיבה:במהלך
בכלכלההעוסקבפרקמצייןהמחברא.

לצורכי"ההוצאותכיפוליטית
ההוצאהסעיףאתמהוותביטחון

(עמ' " ...המדינהבתקציבביותרהגדול
זועובדהשהיסטוריתהגםאולם ,) 48

רביןממשלתנכונה,חיתהכעיקרון
העדיפותסדראתשינתה ) 1992 (

אתשקיבלהואוהחינוךהלאומי
הבכורה.

העוסקבסעיףפרק,באותוב.

ההוןלגביאריאןמעירבהסתדרות,
לפעילותחיתה"בעברכיהפרטי

חשיבותההסתדרותשלהכלכלית
לפנותמוכנהחיתהשהיאמאחררבה,

מושכיםהיושלאחלוצייםלתחומים
נטתה ...קפיטליסטמשקיעאליהם

ההסתדרותשלהכלכליתפעילותה
 .) 54<עמ'סיכונים"עצמהעלליטול

 ,בעיקרומיתולוגיטיעוןזהואולם
העליהשלההתיישבותמפעלבאשר

שהיומושבותבדמותהיההראשונה

 ,לכךמעבר .פרסיהוןשליוזמות

השנייההישראליתהרפובליקה
 ~ 1 :-;י ' ~- . '• .•

ידועותתעשייתיותחלוציותיוזמות
מפעליאובנהריים,החשמלמפעלכמו

יוזמותהיו ,נובוימסקישיזםהאשלג
 .סיכוןבאזוריפרסיות

שלהחוץבמטבעלחשבוןביחסג.
לפניקצרזמן t 'כינכתברביןלאה

שלשאשתושמועהפשטההבחירות
בלתיחשבוןלארץבחוץמחזיקהרבין
 ,) 113(עמ'חוץ"במטבעחוקי

אלאבשמועה,מדוברלאאולם
דן'הארץ'עיתונאישלבתחקיר
כךעלוכתבחזרשגםמרגלית,
אותם,""ראיתיבספרובאחרונה

גורלםלמרבהתייחסובשם:טעותד.
לקראתהליברליםהמנהיגיםשל

שלבשמואריאןנקב , 1996בחירות
שלבמקומו(מ"אומץ")שובלזלמן

 ,) 124(עמ'שריראברהם

בבחירותחד"שלהשגיבהתייחסוה.
גח"השישהיאמצייןהוא , 1996

 ,) 134<עמ'בכנסת"מושביםחמישה

חד"ש-שלבחזיתמדוברלמעשהאולם
ח"כהינוהאחרונהשלונציגה ,בל"ד
בשארה.עזמי

בצורהמוצגתהליכודהיווצרותז.
העוסקבפרקומופרכתמבולבלת
[עדש"בעברמצייןהואבמפלגות.

רשימהומפ"םהעבודההקימו ,] 1984

המערך-עבודהשנקראהמשותפת

מורכבתחיתההליכודורשימתמפ'ם,
'חירות'עצמאיות:מפלגותמשתי

בנוסף ,נכון(לאוהליברלים"
אתשהקימוולליברליםל"חירות"

עםשיחדנוספיםמרכיביםהיו ,גח"ל
 ·ב" .).ב.י-הליכודאתהקימוגח"ל
ומפ"םהעבודההתמודדו 1988

והליברליםוחירותנפרדות,ברשימות
הליכוד"בשםאחתלמפלגההתמזגו

 .) 105<עמ'

מ"חירות"שנוצרההיאגח"לאולם
ב-נוצרהליכוד ,-1965בוהליברלים

הליכודזה-1988בשנוצרומה , 1973
ליברלית","לאומיתמאוחדתכתנועה
המובאותהתיאורסיותלגישותבאשר
בקבלתלוקההספר ,לדעתי ,כאן

ראויהביקורתללאהציוניהאתוס
הלאומית.הסוגיהמבחינת
שלהאחרוןבעשורכיגורסאריאן
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הרפובליקהבישראל"קמההמאה
זהטיעוןאולם .) 11<עמ'השביח"
מאזישראלשלהיותהמאימתלעם

כמקובלרפובליקהבבחינת 1948
<עלהמערבית.הפוליטיתבחשיבה
למשל:ראהמהנורמטיביותהסטיות

לקראתולאוםדת"בין-אגסייוסף
ובועז ,ישראלית"לאומיתזהות

 ,) nהלאומי"החשבוןעבורן:

במקובלותעוסקהזהותבנושאדיונו
נורמטיביתביקורתללאהחברתית,

מצייןהואלמשלולכןהקיים,של
איןבישראלהיהודיםרובש"בעיני

ישראליותביןהבדלכלאפוא
במדינהוזאת ;) 16(עמ'ליהודיות"
יהודים!אינםמאזרחיהאחוזשכעשרים

לראות"אפשרשל:מהסוגטיעון
אותרבות,לאומיות,דת,ביהדות

הוא ,) 28<עמ'מכך"ויותריחדכולן
להבהרההראוימבולבלטיעון

הואיהודים"ב"לאהדיוןולניתוח.
בהםהעוסקהפרקהדברים,בשולי
ביו"שבפלסטיניםבמקבילמטפל
סוגייתשלהחמצהספקללאזוובעזה.
ה-במאהישראלשלהלאומיתזהותה

הסתירותשלהאימננטיותבשל , 21
שבה.והקונפליקטים

וב"רב-ב"אתנוקרסיה"הדיון

מספרבצדק,שלא ,נעדרתרבותיות"
שהעלאתלצייןישזהבהקשרזה.

הלגיטימציהבסוגייתהשאלהסימני
ממבואחלקלהיותיכולה ) 108(עמ'

אךהלאומיתהזהותבסוגייתבדיון
שכזהדיוןנערךלאהצערלמרבה
וחבל.בספר,
להתייחסותזוכהאכןהבחירותשיטת
 ,(אריאן . 7מס'פרקמוקדשולה

זהבנושאספרהוציאגם ,כאמור

הואכאןשנערךהדיוןשנה.)באותה

ניתןלאאךעיניים,ומאירענייני
עםמתמודדשאינומכךלהתעלם
נשיאותימשסרהנהגתסוגיית

ואיזוניםבלמיםיצירתתוך ,בישראל
הדמוקרטי-פרלמנטריהמשטרבמקום
היהבאמתלו . 1996עדקייםשהיה

להסבירקשה ,ומוערךראוימשסרiח
אכןיסוחםשב(הגםממשאליםמדוע
שנותסוףועד 1960מאזבחסר)לוקה

ביןשלתמיכהשחיתהעולההשמונים,
<עמ'חזקהבמנהיגות-72%ל 50%
במנהיגותתמיכהכלומר, ,) 342 • 343
הפנמתאיעלמצביעהשהיאהגםחזקה

הירודהדימויועלדמוקרטיים,ערכים
שקלקוליההישראלית,הדמוקרטיהשל
נפר.דמחקרלספרסוגיההם

ולהביאסוגיותלהקיףמשכילאריאן
הואתמידלאאךוממצהעניינימידע
גישהלביןהמיתוסביןלהפרידיודע

ממחקרכמצופהביקורתיתמחקרית

מופרזיםמשפטיםיעידוכךעלשכ;ח.
בשמירהישראלשל"סשגהכגון:למדי
ועלשלההדמוקרטיותהתבניותעל

"הקובתוך(לפחותהאזרחזכותה
הכלכליהנטלנוכחהירוק")

שלהעצוםוהתרבותיהפסיכולוגי
להערצה"ראויהשגהוא ,הביטחון

את ,למשל ,נזכוראם ;) 226<עמ'
אתגםכמו , 1966שעדהצבאיהממשל

 ,אחרנחבטהרבנייםהדיןבתיחוק
זאת.הערצהקצתתעומעםאולי
במשטרחשובותסוגיותמקיףהספר

קבוצותהפוליטית,המערכתהמדינה,
ושיטתהפוליטיתהתרבותאינטרס,
הואזומבחינהושינויה.הבחירות

אריאןשלהקודםספרואתמעדכן
זאת,עם .בישראל"ומשטר"פוליטיקה

זהותהבסוגייתבחסרהלוקההטיפול
והתהליכיםישראלשלהלאומית
מציבהבאה,המאהבמהלךשיעצבוה

שלהמשנהכותרתלגבישאלהסימן
לקראתומשסר"פוליטיקההספר:
 ," 21ה·המאה

ישראלשלבאנומליהדיוןללא ,כאמור
התייחסותתוךלאומית,מבחינה
כמועכשווייםיסודלמושגי

ורב-דמוקרטיה-אתניתאתנוקרטיה,

המשנהכותרתכידומהתרבותיות,

שבאנגלית:זוהיאיותרהנכונה
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נושאהשש,בןהילדפוסעבהונותעל
תקרובתצלוחיות,ועליומגש

האפלולי,בחדרולחברותיה.לאחותו
חמשמשתעשעותהמחצלת,על

באוררואההואורקהילדות,
שלדמותהאתהערפילי'המפולש,
ומתנפנפת,לבנהשמלתההשישית,

 ,החוץאלאחריהלדלוקאותומפתה
חולה?אתהשוב .החורשה.אל

ובודדנעלבוהוא,אחותו.כועסת

אתלהשיגוממהרמחברתןנמלט
אתשמתעתעת ,שלו"פייגהל'ה"

עציחורשתאלבהגיעוהנפש.

דמותנמוגההעצים,נמוגיםהאפרסק

חמוריהצבעונייםוהאליםהילדה
משפחתועםחשבוןבאיםהסבר

דומםקולפסעלהעצים.אתשעקרה
האומללהיבבתושלדקקולרקנשמע
שואליםבוכה,אתהלמה .היל.דשל

אפשרהריהחכמוניים,האליםאותו
אפשראיךאבל •אפרסקים!לקנות
הוא ?הפורחתהשדרהאתלהחזיר
לועונהכךעלצער.שטוףשואל
שמונהבתמסוגננתבהופעההסרט

האלים,דמויותנאספותשבהדקות,

מרהיבות,במניפותמקושטות

מלכים,ברורה:בהירארכיהמסודרות

והמחוללים,המשורריםועדתמלכות
יפניתמנגינהכשברקעמסורתי'בקצב

המסךמתמלא ,הזמןלתוךהמשתרעת
סימטריותומחוותריקודבתנועות

ביטויהמשמשותלהפליא,ומדויקות
לריתמוסלנעימה, ,לקולצבע,

האמנותרמוניה. i1וללחזרהולחריזה,
באמצעותההתשובה. ,כןאםהיא,

האפרסק.פריחתאתלהחזיראפשר
הפרטיםכלשלמאמץאחריואמנם,

האפשרויותכלשגויסואחריהקטנים,
עלישלדקיקגשםמופיעהאמנותיות
להיותהופכתהמוסיקהאפרסק,

האפרסקושדרתמערביתמוסיקה

במלואהמסךכלפניעלפורחת
אקירהמציירזובתמונהיפעתה.

את Iחייוסיפוראתקורסאואה

אמונתוואתהאמנותיתתפיסתו

אתלעולםלהחזירהאמנותשלבכוחה
בידיממנונכרתאולושאבדמה

נכנסשהילדברגענמוגהחלוםאדם.
האפרסק.עציחורשתלתוךבגופו

ורקהחלוםאתממיסיםהמגע,הקרבה,
תמונהבשיר.שורהנותר.אחדענף

מסך.על
בראיהושתיים,שמוניםבגיל

מכתתהגילתלאותבשלמטושטשת
שלהסטעלהנערץהקוסםהאמןרגליו

המיםצבעעלמתעקש"חלומות",
גון.ואןשלוהכובסותהגשרבציור

קובלהוארואה,שאניהכחוללאזה

קודסאואהאקידו

רק .גווןלהוסיףהצבעיםאתומדריך
להחיותזוכההואהמאוחרתביצירתו

לקייםחייוכלשביקשהדיאלוגאת
 .האחרהמראהאמןעם

פחותוהרבהיותרעודמאוחרבסרט

ההתמעטותעםמתעמתהואידוע

עצמיים.רחמיםוללאבאומץוהזקנה
הסרטאתעוטףואהבהחסדשלחוט

יציאתופרשתהמגולללא","עדיין
דבר(ישאהוב.מורהשללגימלאות

חייוכלאימץהמזדקןהמורה ) ...כזה
ובשרו.עצמוהיוכאילותלמידיואת
לוומבטיחיםאהבהלומשיביםהם

הםהיקר".מורםיישארש"לעולם
יותרקטןלביתלהתרגללועוזרים
עלאצלוומבקריםלהתמעטות>(ביטוי

שהואובשעותבתנאים Iחוקיופי

אתבעצםממשיךהואכך ...קובע

ולהם.לוהמוכרתהיחסיםמערכת
ספריוכל :אסוןעליומביאההמלחמה
דקיקהחוברתורקבאשעולים
אךשכוחסופרשלעסופרינותרה,

הסתגר Iלמנזרפרשאשרעליונעץר
גשם,ביום .הגיגיואתוכתבעצמועם

מעביריםבמטריותיהםלמחצהמוגנים
מטחדראלאשתוואתאותותלמידיו
אחדספררקבידוישעתה .לנפול
במסעו.אותוהמלווהאחדיין.וגביע
הואוהספרהשמחהשאריתהואהיין

החוכמה.שארית

אוהביוכללועורכיםבשנהשנהמדי
טקסמתקייםובההולדתיוםמסיבת
והואמתי?עד •שואליםהםקבוע.
לא!עדיין •צהלותיהםלקולעונה

רוציםהם"נחיצותו"חוסראףלע

ביתלובוניםכןועללחיותשימשיך
לוומביאיםגרוטאותמגרשעלחדש

החתולבמתנה.רחובחתולולאשתו
להםישלקיומם:סיבהלהיותהופך
יוםלאהבה.מושאישלדאוג,למי
מאבדהזקןוהמורההחתולנעלםאחד,

הואהאחרוןבחלומוקיומו.טעםאת
במשחקרץ Iילדעצמואתרואה

מתאמץ ,חצירערמותביןהמחבואים

עדייןכולם:עםוצועקלהתחבא
הילד-הזקן,שלקריאתוזוהי !!!אל
להחשףלאלהימצא,לאמבקשאשר

אתומכסה •הגורלבידולהישבות
שלהמתמרדקולובחציר.גופו

אלאנכנעלאשמעולםקורסאואה,
מבפניםבושפרחוולמראותלחלומות

וחשףהחרמשבעלובאונחלש.הלך
 .החצירערמתמאחוריאותו
"קגאמושה"הסרטצילומיכדיתוך
אני Iמזדקןשאני"ככלהבמאי:ארמ
זהאיסיות.ביתרעוביותררגוע

הקולנועיתבטכניקהלמעשה,מתבטא,
נעמדהמצלמה,אתמציבאנישלי,

ההתרחשויותעלומביסמאחוריה
אמןשלהליכתועםלפני",הזורמות

מאחוריחלליישארזהומופלאישר
האפרסקעליגשםאבלהמצלמה,

מעריציו.אתלהרוותכנראה,ימשיך,

• 
ורוןמירי
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שיאלי

שלהנוראכוחהיהושע:ב.אברהם
ידיעותהוצאתקטנה,אשמה

עמ' 235 , 1998אחרונות

בהקשריהושעעוסקהאחרוןספרו '.;....;

הטקסטשלהנשכחהמוסרי "
···.· .• ..... 

סוקרהואכךמתוך .הספרותי

הקדומההקלאסיקהמןיצירותתשע
מספרותחלקןהעשרים,המאהומספרות

עלילתןהעברית.הספרותמןוחלקןהעולם
בעיותשלבמגווןנוגעתהללוהיצירותשל

שלהשיאנקודתכידומהואולםמוסריות
תדירנעהוהאתיתהנראטיביתהמתיחות

הדיברהפרתעלשוניםלאילתוריםמסביב
תרצח.בלאהכרוך

לפיכךלכתובצריךהזאתהסקירהאת
רצח,פרשתשלרפלקסיביבלשיכפיענוח
העיוניתמיצירתוהנעכפיענוחכלומר

הבדיוניתליצירתו-יהושעשלהנוכחית
שתאוזכרבלאלדבריםברקעהעומדת
"כוחהאתאפואלקרואברצוניבפירוש.
ומודע,מוחצןמוצהרכניתוחלאהערא"
הקלאסיקה",ש"מןידועותליצירותהמופנה

סמויהעצמה,אלחוזרתפנימיתכעדותאלא
יצירותואלהשבהמודעתבלתיאףולעתים

המחבר.של
האחרונהבשיחהמאני"'"מרספרובאחרית

במכלולביותרהבולטותהיצירותאחתשל
רציחותשתינחבאותיהושע,שלעבודתו

ביותרהכלליתהתבניתאח.דעריותוגילוי
המהלךאתלסמןניתןשבאמצעותה

מןמורכבתכאן'הגלוםהחמורהעברייני
הבאים:היסודות

בשיחהנרצחמישהוכישברורהגםא.

שללניהולהמתפניםאנואיןהנההחמישית,
במסגרתלאממש,שלרצחחקירת

הרגילה,הקריאהבמהלךלאואףהעלילתית
מונחתשהגופהוהגםוהמחקריתהפרשנית

לדין.ממששלאשמיםמביאיםאיננולפנינו'
בחשדותמופרכות,בהאשמותמסתפקיםאנו

צלייניםכלפיהמופניםוקיבוציים,כללים

איננומקוםומכלמוסלמיםושומריםנוצרים
כנגדממששלחקירהלערוךכללמתפנים
גוף-שני-רביםלשוןהעיקרי.והאשםהחשוד
לנפשותביחסהןכאמור'כאן'ננקטת

אתהמקיפותאלו-העלילהבזירתהפועלות
שלמאודהרחבלמכלולביחסהןבן'הקור
הספרות,וחוקריהפרשניםהקוראים,קהל

כראוירבה,באינטנסביותביצירהשעסקו

טלוויזיונייםלעיבודיםגםשזכהלרב-מכר
פירסוםלאחרעשורכחצירקותיאטרוניים.

עצמוהמחברבידיהרצחאוזכרהרומן'

אזוגםליצירהשהוקדשסימפוזיוןבמהלך
העקדהבמוטיביותרכללידיוןומתוךבחטף

מאני""מרעללדברניתןלפיכךבכתיבתו.
ומודחק,סמוילרצחמסביבהנעהיצירהכעל
מתעלמיםמקוםומכלבומדבריםשאין

אתולהעמידבוריועדלחקרומהצורך
 .לוכראוילדיןהרוצח

עברייניתכאישיותמתגלהשהרוצחהגםב.
בלתהגוממש'וקרימינליתסדרתית

שאינונדמההנהקשה,נפשיתבמופרעות

ואףשמיםמידיאוהחברה,מידיממשמוענש

מתבצעהרצחהעלילה.שלמחברהמידילא
למרחבהמשתייכתמסורתיתדתיתבקהילה
ספרדית-עות'מאניתיהדותשלהתרבותי
יופעלוהרוצחשעללהניחהיהניתןולפיכך

סמכותםמכוחלפחותמסוימותסנקציות
קהילתיותרשויותאותןשלהמוגבלת

ואולםפועל.הואהשפעתןשבתחוםודתיות
הענייניםובהשתלשלותהעלילתיתבמציאות
בלבדזולאכימוצאיםאנוהרצח,שלאחר
כביכולעולההואאלאונענש,מורשעשאינו
הרצח.לאחרמידוהרבניהקהילתיבסולם

עודמתבררהחמישיתלשיחההדברבאחרית
בירושליםשבתושבימימאני'אברהםכי

מתעלהתבלינים,סוחרבדמותלפנינונגלה
אלהנעהדתיתדמותלכללהרצחלאחר
טקסיעלבניצוחהכרוךבכלהבימהמרכז

מיוחד"צורךרבו.מותאתהמלוויםהאבלות
ארוןפתיחתבעתהבימהאללעלותלוהיה

עלהמתפלליםקהלאתולהעמיד ...הקודש

הופעתועלנוסףוכך ,) 344("מאני",רגליו"
הנמנההמנוחלרבראשיומספידיורשכמעין
מאניאברהםהופךבנותיו'קורעללמעשה
ומעברממוסדדתיתפקידלבעל

המלוויםהאבלותפולחניעללהשתלטותו
רב-שלעמדהבעצמותופשהואהרב,את
קטנה.בקהילהחזן

במקטעהרוצחשלחייומסלולכיאפואיוצא
פרדוקסלית,עליהמסמןהמוות,שלאחר
אמורשהיההדתיבמתחםדווקאהחלה

 .אשמתועלולהעמידואותולהרשיע
בנוסףהלוקהוהמועד'הסדרתיהרוצחג.

כשפיכותשנחשבחמורמיניבעווןלכל
שוניםובאופניםבמובלעומתוודהשבדמים,

ובהמשךרבועםבשיחתותחילהפשעו:על
שהואנוסףובקונסירובשיחההמשולבבשיר
ברמיזותמפרטהואובושניםכעבורמחבר

 .בכלתושעשההעריותגילויאתשונות
אתמלאבאורחלהסביריכוליםאיננו "

הרוצח:אתשדחפוהנפשייםהמניעיםמכלול
אותוהמקיפותהאחרותהדמויותולאהואלא
מסוגליםאינם-ופרשניוהסופרלאואף

המניעחידתעלשלמהתשובהלספק
גחמדרפשעשלחקירהבכלהמתבקשת

קשורלרצחהנפשיהרקעזאתועםראשונה.
שלבסימןהעומדפסיכוסקסואליבתסביך
כלתולומר'רוצהפנים-משפחתיות.כפולות

אתמדהיםבאורחלומזכירההרוצחשל
הרב.שלזוגתוהיאהלאנעוריו,אהובת

המוצפנתהרצחפרשתאתלתאראפואניתן
כרצחמאני////מרשלהמעמקיםבשכבת

כפשעזאתועםומודחקהכליםאלנחבא
הסגרהשלבמהלךעליומתוודהשהעבריין

מבחינתפארדוקסליכרצחוכןעצמית
הרוצח,שלהפוסטמורטומיתהביוגרפיה

פנים-וכרצחמניעומבחינתאבסורדיכרצח

הכפלתשלנפשיתמתסמונתהנובעמשפחתי
הקרובה.האינטימיתבמסגרתדמויות

לכלמה-בצדקלשאולהקוראעשויועכשיו
כלעלינומטריחאתהשקטותהלאהרוחות

הקשורההמאנית,הרצחפרשתבחקירתכך
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בשעהיהושע,שלחדשלאבדיוניברומן
אותומאתעיוניספרעומדהפרקשעל

 .גמריללכאורהשונהיינושעבהמחבר
"מחירהשלעיסוקה ,כןאכןהיא:התשובה
הספרותיהטקסטביןהיחסהואהנורא"

שללשורהמבעדנידוןוזההאתיליסוד
לפיכךהקלאסיקה.שמןספרותיותיצירות

בספרותמיוחדתנגיעהכללכאורהלואין
שלהקודמותביצירותיואוהחדשה,העברית
אלנדרשמשיהושעיותרואולםיהושע.

שבהואאחרים,שלביצירותיהםהתת-מודע
 •שלושביצירותיומודעהלאאלונדרש
כלליתמוסרב.תדתעוסקמשהואויותר

הקריטיתבנקודהונוגעחוזרהואומופשטת,

היסודילדיברביחסהקריאתיקה,כלשל
שברצוניהבסיסיתהתזהתרצח"."לאשל

לשובניתןכיהיאהנוכחיבמאמרלהציב
בעומקהמוצפנתהרצחפרשתאתולפענח
שלדבריובאמצעותמאני""מרשלהטקסט
הנחבאותאחרות,רצחפרשיותעלהסופר

ושעיצבובפניושעמדוספרותייםבטקסטים

עשויזהשדיוןוהגםשלו.כתיבתואת
יהושעשלההשראהמקורותלהבנתלתרום

הנה ,כתיבתודרכיאתשעיצבווהסופרים

הטקסטשלבצורניותאינהכאןענייניעיקר
שלהאישיתספרייתוובפרטיהספרותי

שלהרלוונטיהמוסריבהקשראלאיהושע,
 .להשתיקוובנסיונותהספרות
שלבקטילתוהקשורהראשוןברצחנפתח
חלכימסתברביותרמוזרבאורחהבל.

ביחסמהפךהממוצעהקוראשלבתודעתו
עממיתלמידשכלזומקראיתלעלילה
הקוראשלבתודעתו .בלימודיואליהמתוודע
השלמה:שלכפולהליךמתרחשהרגיל

והשלמהבסיפורהחסריםהפרטיםהשלמת
נשאלכאשרוכךלכאורה.המוסרילקחוםע

עלהמה-הישובמןאנשיםיהושעבעקבות
קרובהראשון?הרוצחשלבגורלובעצם
חייואתסייםשהלהיענוהללוכילוודאי
האלוהיוהאות ...ונרדףסובל ...ועזוב"בודד
את[ה]מסמנת ...מכוערתכקרןבוטבוע
מזאת,יתרה .) 34(עמ'הרצח"חרפת

המדוברת,בשפהואפילוגילההרבתודעה
כסימןרקלאנתפשקין''אותהמונח

ממש,מרשיעהכהתוויהאלאלבושה,
מחזוריתשההעבשלמהלךעלהמעידה

האות.בנושאכביכולשמבוצעת
הקורא,שלבתודעתושנטווהזהגורלוהנה
לגורלוממשהפוךביחסלמעשהעומד

בריאליהמסופרשהואכפי ,קיןשליהאמית
במקוםהמקראי:הטקסטשלעלילתיתה

אנושמחברתמנודהיהאזהראשוןשרוצח

הואהמתמדת,הנוודותבקללתולוקה
המתיישבמבוססוכאדםבעמיוכבעלמצטייר
העיראתלבנותזוכההואשםנו.דבארץ

לעירולקרואבןלהולידואףהראשונה
האותמזאתיתרה .חנוךבשםולצאצא
והרשעהנצחיכתםכמיןנראהרוחנושבעיני

פלאיאלוהימגןאלאאינו-מתמדתגופנית

 yי~ושב. Dאבו~
הנךראה nכך

UJ ל

נה uקאuנמה

זולחלוטין.ההפוכההטקסטואליתהמציאות
בהתייחסותהקריטיתהנקודהמבחינתו

ההפי-אנד:נוכחההשתוממות-לסיפור
שהרוצחבלבדזושלאלגלותנדהמים"אנו
אףשמצבו ....אלא ,חמורבעונשנענשלא

לטובתו",מהפךכמעטכאןשהיה .••הוטב
טושטשהקוראבתודעתמשהוזאתובכל
הקדמוןהמחברבושביצעמניפולציותמכוח

לצאתלנוגרםלאהזהש"הסיפורעד-
לחידהכלשהיתשובהמביאיהושעבמחאה",

איבתחושתלהישארמבקשאניואולםהזאת
חושביןבפערקרילחידה,הנלוויתהנוחות
העלילתיתהמציאותלביןהבסיסיהצדק
בתודעההסיפורשהותירהזיכרוןביןובפער

עלמאמרובסוףואכןהאמיתי.תוכנולבין
בדיקה"לפיכךיהושע:כותב ,קיןרצח

רקלאיכולהכאןשנעשתהזוכמומוסרית
אלא ,הסיפורשלהאמיתיתמהותואתלגלות

בו".טעינומדועלהסבירגם
החבוילסיפורביחסנכוןעצמוהדבראותו

שםאף :מאני""מרשלהחמישיתבשיחה
ולשפענאהלזןגמולהרוצחכזכורזוכה

והקהילתיהדתיההקשרמבחינתכיבודים
ברציחהמדוברשםאףמתנהל.הואשבתוכו

שלגדולציבורשםואףפנים-משפחתית
להתעלםנטהכבודיםופרשניםקוראים
טרחואפילוהרצחבחקירתהדחוףמהצורך
שניתן.ככללהדחיקו

כברשאולפהתרבותכיאפשרהאם
שבה ,הראשוןהרצחפרשתלטישטוש
ההדחקהאתמותנהבאורחומתרגלת
נתקלתשהיאאימתכלשלההמולדת
הראשי?המוסריהדיברעלחדשהבעבירה
שלהבדיוניהרצחפרשת"טיטוא"ולפיכך

אלאאינוהשטיחמתחתאלמאני""מר
שלבמניפולציהנוספתהתאמנותבחינת

אתלראותניתןהאםאתית.התעלמות
קיןפרשתשביןוהמוסריהספרותיהמרחק

אילוףשלמותניתכסיורה ,מאנילפרשת
מנוחתאתיטרידלבלהאתיהסורר

הקוראים?

נרמזהרצחלפרשתהפסיכוסקסואליהרקע
ונדרששבשיהושעסיפוריםבשניהיטב

-הראשוןהנוכחי:העיוניבספרואליהם
הנבגדשבו ,לדוסטויבסקיהנצחי""הבעל

אלאשתושלמאהבהאתמכניסהמוחלט
אתלשמשהעתידהדגםפיעלממש,ביתו

-השביחהיצירהיהושע.של"המאהב"
התסביךעלחוזרת ,לעגנוןימיה""בדמי
בדרמההדמויותהכפלתשלהממאירהנפשי

לאבמערכתובת"אבבמאמרוהמשפחתית.
תבניתאתומשרטטיהושעשבמודעת",

ברגשיהלוקהמינץהרומנטית:ההכפלה
שלדמותה(בתתרצהבתואתמובילאשז.כה
-מזלעםלחתונתהלאה),המנוחהאשתו
והאם.הרעיהשלהמוחמץהאמיתיאהובה
לתסבוכתמסביבנעהאתיותהבעיותמכלול

הדמים.ולשפיכותהמינילחטאהרומנטית,
חוזרתבההגלוםוהאבסורדהרצחפרשת

HJ 
~1 ~ 

פגעכלמפנילמעשההלכהלחסנוהאמור
לחושרשאיהואהזאתהאותומכוחעתידי
כל"לכןונקמה.עונשכלמפניבטוחצעמו
הכותלבלתי •.•יוקםשבעתייםקיןהורג
 ,)ך(בראשיתמוצאו",כלאותו

נוספותרבותשאלותכמובןמעלהקיןסיפור
טרםאחיוהבלאלקיןאמרמהכגון:

הבלמנחתאתהאלקיבלמדוערציחתו?
קשורהזההאלהאםקין?מנחתאתודחה
הקרבתולפיכךהדםאלמיוחדבקשר

עליוחביבהומהלכיהן"צאנו"מבכורות
יותרבעינונחשבתמקוםומכלבמיוחד
האםהאדמה"?"פרישלצמחוניקורכןמסתם
ביןריטואליתקשוראמצעימעיןמהווההדם
הואולפיכךהאדמהלביןהקנאיהשמימיהאל

ש"קוללאחררקהרצחלזירתלהגיעמזדרז
קיןהאםהאדמה"?מןאליצועקיםאחיךדמי
האם ?פולחניתטעותשלבןקוראלאאינו

חשבהוא ,יריבומנחתשלהצלחתהלנוכח
אתלהקריבמיהרולפיכךדםלהקריבשיש

הבל"איאחרלחפשהאלנזכרמדועאחיו?
לאמדועהלה,שלפטירתולאחררקאחיך?"

מיבחיים?בעודושומרתעיןעליופקח
בעולםמהםלהיזהרצריךהיהשקיןהנוקמים

שםממדרשיללמודניתןמה ?מאנושותריק
מרמזהבלהאםוקין?להבלמסביבאפשריים

מיסודבהבלהישהבל?הכולהבליםלהבל
הקנייןשלסמלוהואקיןהאםהבהלה?
והחברהוהעירוהדמיםהממוןגםולפיכך

בעינישהצטיירמי ,קיןוהרי ?האנושית

עתהניצבהיערות,וכאישנוודכמעיןרוחנו

שלכאביה-מייסדהשניהבקריאהלפנינו
ביןהיחסמהולבסוףהאורבנית.החברה
המלהלביןבדםמגואלותשידיוהזההאיש
בשמו?הכלולה"נקי"
במוקדעומדותאינןהללוהשאלותכלואולם
לפערכולומרותקוהואיהושעשלעיונו

פריאכזרגורללציפייתנוביןהפרדוקסלי
לביןהרוצח,אתלפחותשיענישאלוהיצדק
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 1:~ו
לקאמי.ב"אורח"יהושעשלבדיונוועולה

הסיפורואילובקדם-עלילהנמצאהרצחכאן
שלברורהבלתילשחרורומוקדשעצמו
האבסורד .דודובןאתשרצחערביאסיר

השוחטהרוצחשלהאוויליפשעואינוהגדול
משפחתיים,תבואהעסקימחמתקרובואת

על-ידיהאסירשללשחרורונוגעהואאלא
"אסלרשויות:העברתועלהמופקדהמורה

שלוהיבשהפשוטשהטקסטמגלים,אנואס
כלבדייקנותאבלבעדינותמנטרל ,קאמי
אומרהווהמניע,בסולהוא ...אפשריתסיבה
 .) 82<עמ'אבסורדי"מעשה

הרצחלפרשתיותרהמהותיהמפתחואולם
בניתוחומצויעצמויהושעשלביצירתו
מאתלאמילי""ורדבאמתהמרשיםלסיפור
הנוףעלעדכני(אילתור .פרקנוויליאם
הרצחמוטיבועלפוקנרשלבסיפורוהאנושי
בספרועתהמופיעדרומיתבעיירההמורעל
הטובבגן"חצותברנדסג'וןשלהמרתק
והרע">.

ביןההפוךהיחסעלעמדנוקיןרצחבסיפור
הרוצחשלחייומעללרחףהאמורהצדקדין

העלילתית.המציאותלביןהרצח,שלאחר
תודעתשלמיכולתהלהתרשםניתןבמקביל
אתכביכולולתקןהחסראתלהשליםהקורא
בעייתיקונפליקטיעוררשלאבאורחהסיפור

שלהמשובשתפקודהלביןמצפונוביןמדי
קריבסיפור'ביותרהגבוהההאתיתהסמכות

יפה.בעיןלווהגומלהפושעעלהמגןהאל
החזקבצורךלראשונהחשיםאנוקיןבסיפור

הנעניתהקורא,בתודעתהקייםלהדחקה
המבוצעתלמניפולציהרבהכהבהתמסרות

בפנינומציבאינוקיןסיפורואולםבה.
העלילה:שלההווהבזמןחברתיהקשר
ספרלביןמצפונוביןלתאםנדרשהקורא
הואעליון.אתיכקורפוסלוהמוגשהספרים
"ךנתבהשיעורכיתתבמסגרתלכךנדרש

הואקיןואולםהתרבותיהאילוףובמהלך
נטולתהיאההיסטורימיקומהשמעצםדמות
שלהגדולההתמיההוזוחברתיהקשר

נוקמיםמפנימראשעליומגןהאלסיפורו:
חברתיותושיותנטולאנשים,מחוסרבעולם
לאבהופנוקיןשלגורלושיפוטי.וממסד
הרוצחהאנושית:החברהשלהראשוןהמייסד

שיסודותיההעירשלמכוננהאפואהוא
מהאדמה.העולההדמיםקולעלעומדים
תהליךאתהמבססהחסר'החברתיההקשר

בסיפורופרטיובמלואמופיעההדחקה,
באשהעסקינןכאןפוקנר:שלהגאוני

לצדלשכבוהממשיכהמאהבהאתהמרעילה
היאאמילימיסשנה.ארבעיםבמשךגווייתו
המבעיתההדרגהמן"סוטהפתולוגיתרוצחת
בעלת ,) 130<עמ'יהושעכדבריביותר"

נקרופיליתנבטיההגובלתנפשיתמופרעות
גאהכדמותלהצטיירממשיכההיאזאתועם

המעניקהמשהו'ביתתמהוכיאףואצילית
חרסינה.עלבציורשיעוריםהעירלעלמות
איןכייהושעקובעהזההסיפורשלבניתוחו
עצמנואתשאלנו"שבובלשיבמותחןמדובר

להיכןאוהרוצח,הואמיהקריאהבמהלך
שיששיערנולאכללשהריחגוריה,נעלמה

שנעלמה"גוויהחיפשנולאאףרצח,כאן
ניכרהסופרשלהגדולהשגר ,) 123<עמ'

ההדחקהשלהמורכבהמארגביצירת
שלובתודעתםהסיפורשברמתזוהכפולה:

לידסיד(המפזריםהדרומיתהעיירהבני
אתכךלסתוםבתקווההמקוללהביתקירות
וזוחגוריה>מןהעולההצחנהמקור

חלקהנוטלהקוראשלשבתודעתו
כלללבשםאינושהריהכללית,בהתעלמות

הרצח.שלקיומולעובדת
אפואנעפוקנרשלבסיפוריהושעשלדיונו
וההתעלמות:ההעלמהשללקטביםמבעד

שלהכפולהוההתעלמותהנעלםהמאהב
הקוראיםושלבעלילההפועלותהנפשות
אלו(קטביםהרצח.אופצייתעלהמדלגים

בספרואחרבאילתוריהושעאתושימשושבו
-שיאליועיין:האלףוותוםאל"מסע

יעה'ירה-דתעתעלמות,-חת'היעלמות
יהושע,ביצירתאחדמוטיבשללגלגוליו

 ,) 9 7יולי , 7 7עיתון

 ,פוקנרשללסיפורובניתוחומקוםמכל
הדרומית,המעמדיתהחברהכייהושעקובע

ועלוגזעימעמדיריבודעלהמושתתת
פעולהשיתפההאנושי'השוויוןשלילת
שנועדהנוראהמעשהובהדחקתהרצחבאקס

במקבילהקולקטיב.שלהמיתוסאתלשרת
הרצח,שלפסיכוסקסואליניתוחמציעהוא

בנפשההעריותגילויתסביךעלהמבוסס
הקשישההרווקהאמילי:שלהמסוכסכת

שלככפילוהנראהגברכמאהבלהבוחרת
בהומוסקסואליותבמקבילוהחשודהאב

האבהיהכפילשלהזההצירוףואולםחבויה.
לדמותאותוהופךגברים,לאהבתהנוטה
המוטלחטאנופיעלאסורהמושגת,בלתי
מתהואכאשררקלפיכךהעריות.על

 ,) 127<עמימתבטל"איתרלשכב"האיסור

ההשכלמוסראתיהושעמסמןלבסוף
מאודוהמקומיהעדכניזאתועםהאוניברסלי

'~אנשיםלקריאתו:להעניקמבקששהוא
מוסרייםבלתימעשים ...החברהבשםעושים
שלנפשעיםמעשיםלמשל(כמו ...בעליל
ככלהקולקטיב).בשירותהביטחוןשירותי

יותרמלאהחברהשלשהתת-מודע
ורעילמסוכןהואכךמודחקות,במפלצות

אליולפרוץלפעםמפעםצריךולכןיותר
 ,) 139<עמ'אותו"ולטהר

הפועלותשהנפשותהמודחקהרצחוהנה
נוטיםהעסוקיםוהקוראיםממנומתעלמות

אתהחותמתהשיחהבבסיסעומדעליו'לדלג
בדומהזה,רצחאלאבלבדזולאמאני":,ומר

מןנובעלאמילי",מ"ורדהעולהלרצח
בדמויותהקשורההפסיכוסקסואליתהתבנית

מהומוסקסואליותפנים-משפחתיות,כפיל
עונהבמקבילקשה.עריותומתסביךחבויה
מסתגרתחברהשלהדפוסעלהמאניהרצח

הישמעאליתלסביבתההמתייחסתומאוימת,
בחירהשלאתוספיעלהיהודיתולתוויתה

נועדאמילישביצעהשהרצחכשםוכךגזעית.
העיירהשלהמיתוסיםאתולשמרלשרת

שלמניפולציההמאניהרצחמהווההדרומית,
הדם,עלילתהבחירה,עלהיהודייםהמיתוסים

אלאהמשיחית.והגאולהיצחקעקדת
יהושעשמציעהמבריקמהפיענוחשלהבדיל
דומהלהתרהזוכיםאיננופוקנר'שללסיפורו

העלילהברמתהמדחיקהתת-מודעשל
וההיפךית.מאבההיצירהשלוהפרשנות
הפרשנויותמכלולהנכון:הואהמוחלט
במקוםההדחקה:אתשיכפלורקשהוצעו
פנים-משפחתיכרצחהמאניהרצחניתוח

הדםעלילותאתבגסותהמסרסופנים-יהודי
נשבוהפשע,הסוואתלשםהיהודיםכנגד

אצבעותשנופףפרשנילמערךהקוראים
ושומריםנוצריםצלייניםלעומתמאשימות
כולההפרשהנעטפהשלבסוףעדמוסלמים,

עדשגרתיעקדהמיתוספריכבדבענן

צדקני.

אתהמצליבהקריאהבתוםהנשאלתהשאלה
כתיבתועםיהושעשלהעיוניתכתיבתו

מערךכאשרלעשותמה-היאהבדיונית
כלמשוכללוהקריאההעלילהשלההדחקה

החדירהמתבצעתלאדברשלשבסופועדכך
התת-מפלצותשלהאטוםלחדרהמיוחלת

אלהפריצהכאשרלעשותמההקיבוצי?מודע
במשךחגוריהמונחתשבוהנעולהחדר
מלאבאורחמתרחשתאינהבשנים,עשרות
כטקסטהנקראהבנתשלהתודעהברמת

הקשרגםהמרוביםבעוונותיולושישספרותי
מוסרי?

ובלתיבאמתמוקשהשאלהזוולכאורה
יצירתבהבנתהכרוךבכלכמעטאפשרית
שזכתהרקלא ,זויצירהשהרייהושע,

ומתוךביותראינטנסיבייםולמחקרלפרשנות
מרכזישציראלאפרטנית,לבתשומת
היהשלהודתית-המסהפרשנותבמלאכת

וא,אפהניתןמתוחכם.פסיכואנליטיניתוח
מאחוריהעומדהדחקהשלמערךכייחלהב

פרשנותמעיניויעלםיחמוקרצחפרשת
שמעצםומנוסהבדוקהאדוקהפרוידיאנית

רא?בכגוןהיטבמדקדקתהיאהכשרתה

הנמנעותמןהיאהזאתהאפשרותלכאורה
שנימצדאךהדעת,עלבכלליעלושלא
המובהקהפסיכולוגיהמימדדווקאכיאפשר
הואיהושעשלליצירתוהפרשנותאתשאפיין
יתוהחכרתהמוסריתלהדחקההאחראי
אחדשהריהקריאה.מלאכתאתשאפפה

העיונימספרוהעוליםהחזקיםהטיעונים
בטקסטהמוסרימדשהמיהוא ,הנוכחי

העברשמןליצירותכראוישנחשבהספרותי
מכוחהחדשההספרותמןהודחקהקלאסי'
האשמהאתשהפכההפסיכולוגיתהפרשנות

מכאןטוב.טיפולבזכותשמתאדהלעניין
דיוןמכלהעכשוויתהביקורתשלרתיעתה
לאאופנתי'בלתיכמיושן'הנחשבמוסרי
כמעטמנומסלאאסתטיקה,בסול ,אקדמי
אםועכשיונון-פוליסקליקורט.ולנסח
שלהנורא'וכוחהאתשניהפעםקוראים
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מוגןלאדיירשלפניוריבוי
וייכרטרפי

ריתמוס,מוגן,לאדיירסיון:אריה
עמ' 78 , 1998המאוחדהקיבוץ

פרולוגא.

שלהעשירישיריוספרגן"'מדלא"דייר
אתאורגניתבצורהלפתחממשיךסיון'אריה

כפיהמשורר'שלעולמומרכיבימרבית
ניתןהמאוחרת.בשירתוונתעצבושנתגבשו

בבעיותהדנהמעורבת,שירהבולמצוא
אהבהשירתבצדוהמדינההחברההשעה,

ארס-שיריםתשוקה;ורבתארוטיתלירית,
מרגשים:זיקנהשיריבצדפואטיים

היסודמנושאיאחדהשואה,עםהתמודדות

בצדהשני'הספרלמןסיוןבשירתהחוזרים
ההיסטוריהועלהישראליהמיתוסעלשירים

ובימיםההםהרחוקיםבימיםהזה,המקוםשל
היטבקלעשהמשוררנדמהיותר.קרובים
מפנההואראשית, .לספרוהשםבבחירת

הקצריםהשיריםלאחדלבנותשומתאתבכך
"אנישכתב:והישירים,הפשוטיםוהיפים,

בלתישבעליובביתמוגן;בלתידייר
נשלטהגג/וביןהמרתףביןוהמרחבמושג/

אינוהפצרותיאףעלאשרשתקן;סוכןבידי
 .) 56<עמ'מכאן."אושלךמתילי;מודיע

לארעיותומוצלחתפשוטהכהמטאפורה
המוות.ולשרירותיותהקיום
המהדהדמוגן",לא"דיירהצירוףשנית,

המקומיהדיורמאופניאחדאתבהיפוך

פירושים,שלמגווןמאפשרבארץ'הנהוגים
מסתובבת,בדלתכפתחהואמהםאחדשכל

רב-החשוף'ייןככבבקרלאותנוהמזמינה
אנסההבאיםבדבריםהספר.שבונההפנים,

שונות.כניסותבארבעקצרלביקורלהיכנס
מןשבחלקלזכורעלינושומהזאת,םע

לבליבאלו'אלוהמגמותמשתלבותהשירים
באותומדוברדברשלבסופושהריהפרד'
במשלכאןלהשתמשכדאיואולי .עצמובניין

מקוויםשנוצרהפקעתסיון'שלהפקעת
וימתחו;"ימתחואלאיפגשוולאשנחתכו

תביא ]ו.רהשיר'[אוהיקוםשעקומתעד
בפקעתעצמם/סביבשיכרכו /לכך/

הוא,המחנק ,) 49<עמ'מחנק"עדמתהדקת

זהגםוהכלליהקיומיזהגםהסתם,מן
שירוהשוואהלשם(ראההספציפיהישראלי
המחזורבתוך'צפוף'גוריחייםשלהמאוחר

שלהשניהכרךאתהחותםהמזרח''יריד
עלגםהיאהמלחמהואילוהמקובצים).שיריו
האמירה.חירותעלוגםלנשימהאויר

גרפי-קיומיחכיוהדיירב.

הבלתי-מוגןבבנייןהחשוביםהדייריםאחד
זהו'הביוגרפי-קיומי.הדיירהואסיוןשהקים

שצוטטהנושאבשירהמופיעהדיירלמשל'
שלהמועדקצרוןבשלמוגןלאאדםלעיל'
אזרחהבית.בעללביןבינושנחתםהחוזה
הצפוימהגירושאותויושיעלאשאישחשוף,
עםמתמודדהואושובשובפירעון.ביום

לילה,וביעותייוםסיוטיועםהגילמצוקות
שלבנדיבותובוגרת.שלמההבנהשלבסוג
'אניבשירעצמיים.רחמיםוללאחמלה
מתנהל'האמיתישהמאבקרומזהואמנסה'
להיזכרמנסה"אניעצמו:עםהכול'ככלות
עםלאאבלנפתלתי' /הלילה.שחלמתיבמה

 .) 46<עמ'אדם"בניעםלאגםמלאכים/

המופיעהאדם,בבואתלרגעמשתקפתכאן
וגםגיבורהואאיןסיון.בשירתכללבדרך

העיניים.בגובהאדםזהואיננו.אנטי-גיבור

מקשיב .כולנוכמווסובלכולנוכמואוהב
המאבקלנופיה.כמונווקשורלסביבתוכמונו

צורתעלהואמנהלהואשאותוהאמיתי
כיצדהשאר'ביןשואל'הואהנכונה.החיים
"אנישבנו:הטובעללשמורניתןזאתבכל

הרעליםאתלהפריש /מאמציםעושה
יהיה"אולישכןהחלב"אתרקבי;ולהותיר

סיוןשלשירתו .)םש(ממני"אותושיינקמי
הדיירשחיילעובדהלבבשימתמתייחדת
לכלשבורב-דיירים,בביתתמידמתנהלים

וחשיבותמשאלות,עולם,מקום,ישאחד
לקיר'מעברשמתגוררממיפחותהשאינה
אחר'אוכזהגבוללקומעבראולעיר'מחוץ

האניחשלרגעיםאדם.אוטבעבידשסומן
החולהחול.שלהמסוכנתבקרבתוהביוגרפי

"גבולות-הקודםבקובץרב-משמעותשהיה

הזהובהחול ,) 1994המאוחד,(הקיבוץהחול"
הופךתל-אביב,שלימהלחוףהילדותשל
לבסוףשיחבקהחולאחרית.שללחולכאן
אבלמסעותיו.ככלותאליו'השבהגוףאת

לעצמומרשהשאינוכמעטמוגןהלאהדייר
מפנההואזאתתחתהנוסטלגיה.מותרותאת
לי"איןואינטימית:קטנהבקשההחולאל

אחתבקשהבעצם/בקשות,רקטענות.

אהבילדותי,חסדליזכורחול:;אליך,
רךילדבהיותי;שאהבתיךכפיאותי/

זההמעגל.ייסגרכך .) 58<עמ'בחמוקיך"
זהבחזרה.אותהיקבללנוףאהבהשהעניק
להשתייך.במותוימשיךשייכותבחייושחש
החולתנחומיעוזריםתמידלאנכון'

אכזרייםברגעיםהמקווים.אוהמדומיינים

עלהמשוררתוהההזיקנהעםהתמודדותשל
שמדוברבלבדזאתלאימים'.'ערובהביטוי
מתבררזהשערבאלאהחייםשלבערבם
"כליאוש:שכלאחרערבערוב,כמוכה

עליועטותלהן;אחראישהאדםהעוולות
בזמןנושכיםנקם/משחריםחייםכבעלי
השלווהלחםאתמונעיםלאיש/נותרשעוד
איןאשרנקענוקעת/שהיאעדנפשו/מפי

אקורדים .) 50<עמ'תיקון"ולאתקנהלו
מאודמדויקיםאבלזיקנה.פעמישלקשים
ונטולירחמיםחסריבחוויה.ובשפה

מתקתקות.

הואחייתו'בחייםעודכלבינתיים,אבל
שהיההילדבעקבותלשיטוטיםמביתויוצא

מבקרהואהשלושים.שנותשלבתל-אביב
שדרכולסלברחובהישנה,מגוריובשכונת

אתבולגלותומנסההים,אלללכתנהג
חמש-חי"כלבהנידפים:העברניחוחות
אתמאבדהואזיקנה/ולעתשנה,עשרה
שישיםבןכבראניכוחו;ואתריחוחוש

מהלחפורמתעקש/עודני /שנים,ושש
התעקשות .) 57<עמ'סימנים"בישנתן

עלהתייפחותולאחייםסימנילגלות
נכסיעללוותראי-נכונותובעיקרהפרידה.
החוויה.

הדיירהואמוגןובלתיחשוףכמהעד
היפיםמאחדללמודאפשרגרפיהניר

לושאין'מיבשיר .הספרשבשיריוהמרגשים
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כהעדשהעליםעובדהסיוןחושףאח'
שנפטראבנר'לאחיומוקדשהשיר .מקוראיו
לקוציםמשולהאחזכרוןשנתיים.בןבהיותו

צרובכשהואלהחלץ'החיהאחמנסהשמהם
היחידהמלחמתו .ההעדרמזכרוןומדמם

"צללהצמיחהיכולתהיאהזיכרוןכמדאובי
אותךיראהשלאאחי;אותךידעשלאאחר;

<עמ'לקוצים"מבעדההיא/הזמןבנקודת
 ,סיוןשירתרקעעלמפתיעשירזהו ,) 28

אחריםברגעיםנוגעת.ונכונה,שקטהאלגיה
שוועהמעיןהדיירשלמצוקותיומתוךעולה

מגלףאמןבידמפוח~םת.תפילהלישועה,
ואבד'שהיהמהעלשירהעבריבאידיוםסיון

מעצבמשורש,שורשממלה,מלהמקיש
~~ים iJ"רוחודגשיו:בזרימתומופתיריתמוס

שחשבתמהממךלקחה ;םי~: iJרוחאו
אחרילרדוףיכולאינך /איתן.תמידשיהיה
התפללאליה,התפלל /אדם,בןהרוח,
תשיבלאאםגםב;ךתישובשתשוב,אליה;

מבנהבאמצעות ,) 65<עמ'שלקחה"מהלך
שבההקיומיתהלולאהלנומומחשתהשיר
זאת,ובכלהרוח.נשובהנגזל'הדיירנתון
חומהכאןמוצבתועורג,חיהגוףעודכל

כוונתיהאין.מפנילרגעים,לפחותאיתנה,
המשוררשמקיםוהתשוקה,האהבהלביצורי
והנואשיםהשוקקיםהארוטייםמשיריובכמה

אלכמיההכולםכלשכןשוקקים, .ביותר
כמו"בעינייךאהובה:שלומגעהתוויה
ברגוששנגנזאורנרגע;מיםהעולההזוהר
<עמ'פניך"עורממנוקורןעכשיוהגוף;

עולהאנילאט"לאט-אחרובמקום ,) 34
שלבמרפים/אינםמתרפים,לאאיבריבך;
הגברגםשכןנואשים, .) 36<עמ'שלב"ועוד
באופןלתאווהמתמכריםאינםהאשהוגם

סביבהעושיםאלאומשכיח-כל'מוחלט
מתוודה:האשה .מרחייםחשבוןובאמצעותה

נפשי'חשבוןחשבוני;אתלעשותלי"הנח
הצלעלמספרת ,) 35<עמ'גופי"חשבון

'את('וודו',אביהדמותחייהעלשמטילה
כבתפילתממאהבה,ומבקשתמתוודה')
בשרי;אלהשעראתלי;"פתחנעילה,

<עמ'עצמי"אלדרךלי;תיפתחממנואולי
קודמות,נשיםעלמספרהגברואילו ,) 37

חמלתה:אתומבקשבקוציםיסרוהושחלקן
גופיתאוותי;ממחציתיותרשםהשארתי ... "

אותי;תשפדיאלאישום;כתבימקועקע
האהבה ,) 39<עמ'ברחמים"אותישפטי

ברקע>נמצא(כשקפקאלמשפטכאןהופכת
שלבסוגאזיבאהבהלאאםמתקבלוהמשפט
זמנית,היאגםכיאםנוספת,נחמההשלמה.

מהדהדסיוןשירים.בכתיבתלדיירנמצאת
הפותחזך'נתןשלהנודעשירואתבמהופך

שואלשזךבעוד .והדבש"החלב"כלאת
סיוןבשירים"לאאםימיםלהמתיק"במה
המרהיוםשלכממתיקהשיראתרואהאינו
"אניחיים:שלכשדרהיום,אתכמצדיקאלא

 /יום.מדישיראלדמהיום/לעצמי:מבטיח
 /היום.אתלהצדיקהיום.אתלהמתיקלא
 ,) 62<עמ'קיום"אותיום.שלשיר

בועושותאשראתמתארהואהבאבעמוד

"ההרגשה;והנקראות:הנכתבותהמלים
מןקלבחומראותימטעיןאיתןשהמגע

ביןבחזיוהלחץפורחכדורואניהאוויר;

מענגלחץהואמנשואקללחץהוא;צלעותי
נחיתהעדכמעטהתפקעותעדמנשוא/

הואשמעתהמוכר;לאבשטחרכה/
נעדרהאהובכשהגוף ,) 63<עמ'ממלכתי"
לאהחושניתהמלים,לאהבתהדיירמתפנה
ביטחון.ומעניקידעתמסיחישניהםפחות.

על'שיריםהמחזוראתהפותחבשירגם
יומיומיותואתלתארהמשוררמצליחמלים'

עללוותרמבליהמילוליהמעשהשל
השירכתיבתשלהשגורהדימויחשיבותו.
שנגעהשיראחרחיפושאובריאה,כפעולת

פניםסיוןאצללובשיםבעבר'ללב
אשרהמלים/אתשמבקש"מימעניינות:

למידומה /עולמותבועשובשעתן
מסעדה;שלהאחוריתבחצרהשמסתובב

מדביקנאמר'/תפוזים,שלקליפות,אוסף
מעשה-ידיו'/אתסוקר /בהקפדה,אותן

לעצמויוצר ,וכך ,) 70<עמ'טוב"זהאומר:
אתבודקמקלטים,מוגןהלאהדייר

דואגהאיוורור'מערכותואתקירותיהם

בתיעודעוסקלחברה,לושיארחמישיהיה
עדעברוזכרוןעםומתמודדוחוויותיוחייו

פרידהלעתגיההאלנימת .מכאןשיושלך
תמידאך .יותרלדומיננטיתזהבספרהופכת

דווקאאמפתיהיוצרתהיאהאיפוק.בגבולות
השתפכותנעדרתשהיאהעובדהבשל

שלבעולמוהעבר.עלמגועגעתוהישענות
 .מאוזןפלסהןהמידהואמותהמידהסיון
איננולעולםוהעיקר'נשמטאינואךרועד

מזייף.

המעורבהדיירג.

ביןהוא,זה,בספרהמופיעהמעורב,הדייר

"כףמשיריהדיירשלבן-דמותוהשאר'
שרבים ,) 1989 ,המאוחד<הקיבוץהקלע"

הישראלי-ערבי'הסכסוךעםהתמודדומהם
באחדבחוץ.משתוללתהאינתיפאדהבעוד
מוחה''אני-שלוהפוליטייםהמופתמשירי

שהגיעהאבק,אתמספריוהמשוררמוחה-

הואכלומרבשטחים.שפוצצוהבתיםמן
בביתוספוןלהיותיכולאינוכימעיד

אליוהפולשתלמציאות,אוזניואתולאטום
השירבהמשךממש.לחדרולסלון'פנימה
למחאה.ואמירתוהמוחהפעולתהופכת
בלתילהיותהדיירממשיךהנוכחיבספר
ונאלץהחיצוניתהמציאותמפניגםמוגן

מוסריכורחמתוךושוב,שובעליהלהגיב
אידיאולוגיתהתגייסותשלכאקטלאפנימי.
לנוכחהואמצוקותיואתשאומרכאדםאלא
אוהתרבותיתהחברתית,הרעהפני

שלהראשונהבחטיבהכברהפוליטית.
ביןינתקבלקשרקושרהואהקובץ

שהתרחשההשואההציונית,האידיאולוגיה

שלגירושםלביןניצוליהוגורלבאירופה

סלמההרצל"בקרןמושבם:ממקוםהערבים
הסבליםאחרוניאתתמצא/לאכבר

הגזתאיאלהגיעושלאמסלוניקי;
שכמם;עלמלטשהעמיסומפניבאושויץ;

בנקודהאלטנוילנד;בתל-אביבנמללבנות
גבעותאותןהמים/קואליורדותשהגבעות

ואלמלא/סלמההרצל'שאלמלא;
שלהערביםהיוובמקום;בזמןהתרחשויות

אלףמאתייםעדמגיעהיה<מניינםיפו;

;כ ~ 1
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<עמ'מתיהם"אתהיוםבהןקובריםבוודאי)/

והמוסרייםהאנושייםהערכיםלמרות ,) 14
סיוןשירתמאחוריה,הניצביםהברורים,

בלשוןמתארתהיאשופטת.שירהאינה
כורחשבומצבמתלהמת,לאאובייקטיבית,

שבמסגרתםמהלכיםשיצרהואההיסטוריה
רקכמובן'היא,יפו .מיפוהערביםנדחקו

(ראה,ומכפריםמעריםהגירוששלסינקדוכה
הדובראתשתוקףהערביםזכרוןלמשל,
בקובץבאזליברחוב'שרבביום

 ,) 1981"אישרורים",

סיוןשלכוחוממוקדיאחדטמוןכאן
פרשנותעלינומנחיתאינוהוא .כמשורר
רובפיעליוצראלאמוסרניתאומוסרית
מתוקףלפרשןהקוראהופךשבהםשירים
והמוסריים,הערכייםשיפוטיוהפעלת

בשיפוטגםוהסתייגויותיו.הזדהויותיו

בסכסוךאחראוזהצדשלביותרהמחמיר
וסיבותיוהמצבשלעמוקההבנהקיימת

למלכודתנופליםאינםוהשיריםההיסטוריות
הפלקטיות.אוההתגייסותהחד-מימדיות,

בשירנוספתפעםלעייןרצויזובנקודה
"כףמתוך '-97בעלינויהיה'מההארוך
אךובהזדהותבהבנההמלאבדיאלוגהקלע"'

אוטונומיות,עמדותובהצגתבעצמאותגם

ערבי:עמיתעםהעבריהמשוררשמנהל
 /,למשלבינינו'המשותףעלחושבאני ... "
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עשר-שחים-של(בהפרשששנינוכךעל
צבעיאותם/אלעינינונפקחושנה)/עשרה
האבןוהזיתים/התפוזיםוצבעיוהשמיםהים

 .) 35<עמ'והאדמה"

בספרשכונסחשובים,היותרהשיריםאחד

לתהודהכמדומניזכהולא ,גן"מדלא"דייר
פומפיבימיכמו ,'אנוהואנרחבתציבורית

מהווה,השירעלהתגובהחוסרהאחרונים'.
שלהמוחלטלחיסולהמוחצתהוכחה ,לטעמי
כזהשיראםרצינית.שיריתתהודהתיבת

כן?מהאז ,אצלנועולמותמרעישאיננו
הראשיהרבשלמדבריולקוחההשירכותרת

כינראהלאו.מאירישראלהרבלישראל,
הישראליםליחסידווקאכוונולאהרבדברי

לבעיות ,השאר .בין ,רמזואלאוהערבים
החברתיתהשקיעהסכנת-פנימהשבבית

בשנתהמדינהעלהמאיימתוהמוסרית,
אישאנונוהגיםשבההאלימההדרך ,היובל
השורשיםמןלהתרחקותגםואולי ,ברעהו

גג,החד ,החילוניהציבוראתשמאפיינת
סיוןושוקעת.הולכתהספינהבעוד ,כביכול
אותווהפךהפוליטיתלזירההשיראתמשך
האדישותעלהנוקבותהאמירותלאחת

התודעהשלהתכחשותהועללכיבוש
עומדתשלנושהטיטניקלעובדההציבורית
אתמטהגדול"מישנוקרחון:אללהתנפץ
נעצריםמתגלגלים,החוגגים /הספינה.
מרגיעים .בפחדצווחיםהילדים /במעקה.
מתמוגגים/והםבחגיגה,כלולהכלאותם:;

תענוג/שלצריחותנהיותוהצווחות
וגםעוגותיש /רואים,אתםאומר:והאחראי

שלדבריובעקבות .) 16<עמ'שעשועים"
הישראליהמצבאתהמשוררממשיללאוהרב

הלבהבנחשולילעדכוסתהבטרםלפומפי
הישראלים,הםהעירתושביהרותחת.

כלומרהמדינה,להקמתיובלגגיםהחד
הסמניטיםהםהלוא-הערביםעללנצחונם
אדמתעלשהשתלטוהרומאים,כמושבשיר.

ולאבחגיגותעסוקיםאנוגםכךהסמניטים,
מדהמי .לפתחנוהרובץהאסוןאתרואים

לחוזים-לידעונים,(הפניהוהדתיההיסטורי
ולכותבי-קמיעותלקוראי-האותותבכוכבים,

ואפילועוצמהיתרלשירמעניקקלף>על
כדוריהרבקמיעותשללישראלרלוונטיות

עבודתוברכות.קדושותמשחותושל
תצילולאפומפיבניאתהצילהלאהאלילים

זהושלנו.הבכחנאליתהחגיגותבשנתאותנו
הואלהקשבה.ממששזועק ,ונועזנואששיר

הקמיעותדרךלנטישתלעשיה,מדרבן
 ,היובלחגיגותולהפסקתהטפלותוהאמונות
העינייםאתמסמאיםוסלסוליושפעמוניו
לשוועתומלהקשיבהאוזנייםאתומחרישים

עלינו .לצידנוהחי ,ומושפלכבושעםשל
 ,השיררומזושעשועים,לחםעללוותר

לחדולעלינו .לאכולמהאיןכשלאחרים
ערךמהכירומאים,אימפריאליסטיםלהיות

עלבכטחונהמבוצרתהיאאםלאימפריהיש
טובעת.ספינהשלסיפונה

לזירהסיוןעוברהחיצוניתהזירהמן

משועשע ,אירוני ,אחרבשירהפנימית,

מפתיעה.פואנטהובעל ,כביכולומשעשע
'שירלשירקוראהואשפתיועלבחיוךכמו

לשוןבמשחקי ,בוומספרנורא'מעורב
על"עולצים",פנימייםחרוזיםשלובריבוי
שלהשהתורמכיווןלמספרה.שירדהגברת
עלבוזבזלשערהשיועדהצבעואףנתפס
כלאתסביבהמקבצתהיאאחרת,מישהי
המהפכה.למנהיגתוהופכתהחברהנפגעי

ביטוילידיבאההאחרונותהשירבשורות
הלאהדיירשלהצורבתהחברתיתמחאתו

בטלוויזיהוצופהבעיתונותהקורא ,גןמר
הציבורשליחישלהפוליטיתבהת~זות
תחתשהגיעהמוסרית,ובהשחתתםונבחריו

 ,"בקיצורחדשים:לשיאיםהאחרוןהשלטון
וכלמראישכלאליהנאספומהרה;עד

ומחוסרי-מוכי-משכנתאותמרה;אשה

שריחפהההפיכהפרצהוכךדירה;

נוצרה;מאזהזאתהמדינהשלבאווירה;
גיבורה;אוגיבור ,מסתברכךחיפשה,ורק

בניגוד ,) 20<עמ'למכירה"איננושזעמם
הפשטני ,החיצוני ,הפוליטי-חברתילזעמם
משורריםשלמוסרית,הפורנוגרפיואפילו
שיריהם(וראהלאורויצחקשבתאיכאחרון

במוסףהאחרוניםבחודשים"המעורבים"

סיוןשלזעמו'הארץ'>,עיתוןשלהספרות
חמישיםמזההרייטינג.מתנודותמושפעאינו

קיומנושלרב-זוויותבמיפויעוסקהואשנה
ומשכנעת,נוגעתבשירהבארץ-ישראל

מאופנותרגליהומדירהאדםאהבתהשופעת
חשכשהואמעורבשירכותבסיוןחולפות.

מאלצתכשהמציאות ,בדברוכןעמוקצורך
מהשזהאו ,שצריךמכיווןולאלהגיב,אותו

שאינןסיבותוכיו"בלקרוארוצהשהציבור
תישארשלוהמחאהשירת ,לכןהעניין.מן

כהישגהעבריתהשירהשלהקאנוןבמרכז
בכדילאבמיטבה.פוליטיתשירהשלנדיר
אתכרמיט.המנוחהמשוררעליואמר

הדיקציהאתשמצא"היחידיהבאים:הדברים

האינתיפאדה,לגביהנכוןהטוןואתהנכונה
התקפהלאהאישיהצד .סיוןאריההוא

<מתוךבשחור-לבן"אינםוהשירים ,אצלו
העיר'),ל'כלראיון

ההיסטוריהדייר .ר

 ,הישראלילהווהרקלאכרויהסיוןשלאוזנו
העםשללעברוגםאלא ,והתרבותיהחברתי
העצמיתמהגדרתומרכזיחלק .היהודי

ההתמודדותדרךעוברישראליכמשורר
מקורותיועםהיהודית,זהותועםהמתמדת

"שירי-הראשוןשיריובספרכבר .ושורשיו

ברובוהעוסק ,) 1963<עכשיו,שירידן"

הגירתשלהנושאעולה ,סיניבמלחמת
החדשהביתהקמתושללישראלההורים
שלמקומיגן-עדןכמעיןשמתוארמהבתוך
יפעה.רביויםעציםגמלים,טבע,
היאסיוןשלבעולמופחותלאמכונןאירוע

קובץ.מדיהמשוררוחוזרשבשאליההשואה,

'פוגתעםדיאלוגמנהלהואשלפנינובספר
הנסאתומביןצלאןפאולשלהנודעת ,המוות
בעודהוא,חייוואתהוריוחייאתשהציל
כלאתעברהבשירדוברהואשאליההאשה
לזמניםומעברלמקומותמעברהמלחמה.אימי

מידיעתחפיםערריםבנ.קולהאותומאשים
שלהחםבחול;מתגלגלהיית"אתההאסון:

עםמהבור;יצאתישבוביוםארץ-ישראל;
סיון ,) 9<עמ'שיער"במקוםהראשעלשלג
ישראלילמשוררתהיהולאשאיןמבין

בבעיותלדוןאמיתיתמוסריתאוטוריטה
העבראלרצינימסעלערוךמבליהשעה

בגדר ,מזלולמרבה ,איננואםגםהמשותף,
נדמהמשפחתו.לבניאולגופושנגעהחוויה

 ,היחידהישראליהמשוררהואשסיוןלי
שחווהבלאשיריםעשרותלשואהשהקדיש

האחריםדורולבניבניגוד-בשרועלאותה
בן-ציון ,בסריעקב ,בנרדיטוביהובהם

פגיס.ודןיעוז-קסטאיתמר ,תומר

שבהוריועלייתאחרישנהמשבעיםלמעלה
במטרות ,בשורשיולדוןמוגןהלאהדייר

בחוףארצה,בבואםההוריםלעצמםשהציבו
ובמחירלבנםלהקיםשהצליחוהמבטחים
עמ'הורי','ידי ,השארבין(ראה,ששילמו

החזקהשירבשלמותולפנינוהנה ,) 11
הדנמצאשבו ,) 8<עמ'אשר''אלהוהמופשט
אלה:קשותלשאלות

אשראלה

האחריםהזמניםמןהנהבאואשראלה
החושךהריעשוייםשממנומחומרקרוצים

כמונו.כמעטומדבריםמתנהגיםכמונו,נראיםוהם

לזמןמחוץטמנומשםהתרכובותאת
הסדקיםאתטייחוהמקומית,בשמשניצלו

חולושלמיםשלמצויהבתערובת

היבחרהמקומיהמוותואת

עפרותינואתבהםלחון
כמותנולהיותבתשוקתם

מאשריותרסותמתהשירשלכותרתו
הביתגםאשר?'ב'אלההכוונהלמימפרשת.
רומזני. ,מכווןערפולאותועלשומרהראשון

האחרים"הזמניםמןהנהבאואשר"אלההאם
שבאודורם,ובניהמשוררהוריהמהגרים,הם

בה?ולהיבנותלבנותקשת-הגורלהארץאל
הניצוליםהאודיםהשואה,פליטיאלוהאם

הריעשוייםשממנומחומר"הקרוצים

אתמחזקתסיוןשליצירתוהחושך"?
 .הללוהפירושים

מעולמותבאוארצהשהיגרושההוריםבוודאי
והגיאוגרפיהביוגרפיהריחוקאחרים.ומזמנים

להרימ'עברבאושהםהתחושהאתיוצר
מחייהשהשיראידיומטיצירוףהחושך',

אתשמגדירותהתכונותלאחתאותובהפכו
בולטלילדיהםההוריםביןהדמיוןדמותם.

גםאךהתורשה,תולדת ,החיצוניבצד
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למהגריםמשותףחייםאורחליצורבניסיון
ולבניהםהחשוכים,המחוזותמןשמשם,
השניהביתהמוארת.בארץ-ישראלשנולדו
המהגריםשליחסםאת ,כןאם ,מתאר

בארץ.חייהםואלבגולהעברםאלהציונים
אתדניםהםבהווהלהתקייםשיוכלומנתעל

מוחלטת:לשיכחה ,בוהקשורכלעל ,העבר
לזמן",מחוץטמנומשםהתרכובות"את

האקלים,בפגעיאמנם, ,כרוךבארץקיומם
הישראליתהשמשבהםשעושהבשמות

שלובניה,שיקוםשלקיוםזהואךהשורפת,
ישראליים,בנייניםוהקמתהסדקיםסתימת

הארץאדמתמתוךטבזיבאופןהצומחים

זאת,עםוחול",מיםשלמצויהכ"תערובת
שליליהדהודגםהמתוארתבתמונהיש

כאיתניםמתואריםאינםהבתיםשכןומאיים,

הסדקים?בטיוחדיהאםסדקים.כבעליאלא
הבתיםהאםפנימה?יפרוץלאהעברהאם

מפנידייריהםעללהגןכדידייםחזקים
טיוחעלמושתתשכולו ,הישראליההווה

מענהללאנותרותאלהשאלותסדקים?
ריאליתבתמונהשמדוברלשעררקומותר

סףעלתמידשהואקיום ,הישראליהקיוםשל
'לחיותהחשובבשירסיוןשכתבכפיסכנה,

"להיותתמיד:שפירושובארץ-ישראל',
באקדח,אוחזתהיד;רובה,כמודרוך

(מתוך ,, ...וחמורהסגורהבשורה /ללכת
 ,) 1984עובדעם ,ישראל"בארץ"לחיות

את ,לכן ,מתארהשיראתהחותםהבית
 ,לגדולשנועדולילדיהםההוריםדאגת
ההוריםוהרג.רוויית-אסונותבארץ

כמולהיותלהשתוקקרקשיכוליםהמהגרים,
והחולהמיםשאדמתה,מקוויםבני-הארץ,

ימהרוולאבניהםעפראתיחונושלה,
במידתבהםינהגויאספוםוכאשרלאספם.
בניה,לעפרמולדתאדמתשלהרחמים
מותכותזהבשירבה.להיקבראליההשבים

סיוןשירתשלהיסודמאבניכמהזולתוךזו
הארץילידיזיקת ,הישראליהנוף-

שלהאדירההשייכותתשוקתלאדמתה,
לעפרבישראללחיותשבאוהיהודים
האבותדורביןהבל-ינתקהקשרהמולדת:

האחרוניםאלהכשדווקאהבנים,לדור
הטבעיתקרבתםבשללחיקוידגםמשמשים

נראיםרקהאבותואילווללשונה,לארץ
כמותנו.להיותשואפים ,כמונוכמעט ,כמונו
מןנובעתהשיראתלקרואנוספתדרך

שניצלוהיהודיםהםשבאושאלההאפשרות
המלחמהאחריארצהועלוההשמדהממחנות
עליהודילו'יושב ,למשלראה,זה(בנושא
פנים","ארבעיםמתוךשבשדרה',הספסל

עםחיבוקים", 11מתוך'סרוליק' ; 1969דר
תיאורםאתמחזקתזופרשנות ,) 1986עובד

כ"קרוציםהמוותממחוזותשבאואלהשל
העובדההחושך",הריעשוייםשממנומחומר

דומהבאורחומתנהגיםכמונונראיםשהם

לכולנוכלומרכפשוטה,להתפרשעשויה
משמעותגםתיתכןאךגורל.שותפות
אפשרותכלמופרכתשבמסגרתהאירונית,

עברהוילדותם ,כאןשנולדואלהביןלדמיון
אלהלביןיחסית,בשלווהבארץעליהם
 ,כאמורבאירופה.הנאציתהתופתמןשניצלו
שלהמאוחרתבשירתובהרחבה~דוןזהנושא
תחושתרוויהשיריםבמחזורהשארבין ,סיון

חשביה'העולםמלחמת ,חטאי'עלהאשם
 .ישראל//בארץ//לחיותבקובץ
מנסיםהלומי-גורלעוליםאותםמקוםמכל

ולהתגייס,לזמןמחוץעברםזכרוןאתלטמון
 ,הארץשלהבניהלתנופת ,היסטוריבאיחור
 .מדינת-שלבהתהוותהפעילחלקליטול

המוותאתשידעולאלהרק ,כךישראל.
המוותאתלהנחותהיכולתאתישששם

אחרת,גורלמנתולהםלנושיעניקהמקומי
כמותנולהיותתשוקתםחנונה.חדשה,
אימתאתלהשילהנואשרצונםאלאאיננה
 ,בארץ-ישראלהחייםלמעגלולהצטרףעברם
שיטמנולפניבהלחיותשרוציםאלה

לאלהקנאהמושאהםהארץילידיבעפרה.
מאודםבכלהחפציםאנשיםמרחוק,שבאו
כלעלהישראלילמקוםשייכיםלהיות

 .זומשייכותהמשתמע

חארכיאולוגיהדיירח.

באחתגרסיוןאריהשמתארהדיירכידומה

מתנהליםמתחתיובבניין.העליונותהקומות
עמיםשלהיסטוריהשלמים,חייםלהם

העברית,השפהשלובעיקרואזורים
ביטוילהםונותןלקיומםמודעשהמשורר

קדומהלהיסטוריההיאהכוונה .בשיריו
שלאוההוריםהגירתשלמזובהרבה
עלכניצבסיוןאתלתארניתןבעצםהשואה.
ארכיאולוגיותשכבותשמתחתיהאדמה

שייכות.אליהןחששהואת iוגיאולוגי
היםהציוני.למיתוסשקדםהמקראיהמיתוס
המדינהלהקמתשקדמהוהאדמההגדול

למהגםאךלחולשיירסיוןעליה.ולמאבקים
ההווהחייאתרואההואאיןמתחתיו.שעמוק

הדורות.ומשלשלתהעברמרצףכמנותקים
לדוגמה,מופיעה,היםשלהמטאפורה
הגירת ,המשוררילדותשלשוניםבהקשרים

משפחתובנישלארצהחזרתם ,הוריו
או ) 27עמ'שובם',('לקראתהאהובים
(ראהטובעתכספינהישראלשלבהקשר
יםעלהנהנית''האוניהבשירוגםלעיל
מקורגםהואהיםזאת,עם ,) 41עמ' ,סרגסו

היה'בראשיתבשירהבריאה.וראשיתהחיים

והעברההווהממצוקותהדיירמשתחררהים'

ההםהרחוקיםהזמניםאלהולךהקרוב,
הגדול;תטיסיםהים,היה"בראשיתוכותב:
סלעים /החליק; ,הארץכלאתמילאאשר

שמכוחההאשבהםבדעוךשהתקמטו;

הקדומיםהארץליושבי ,) 15(עמ' " ...נוצרו
סוףאלאיבשותעצמותחזוןממנההואאין
צדפים;דבורהארץמאובנים,של"ארץמר:

פרחשרצונןעצמותשלשכבה/ועליהם
 ,)םש(מהן"

אלאהחייםראשיתרקלאהםהמיםבבדבד

שעולהכפילקיצם,גםלהביאעלולים
מתארזהבשירהימים','אחריתמהשיר

 ,המצוימתוקיםמיםשלעצוםאגםהמשורר
שייכים,המיםהנגב.לאדמתמתחת ,כביכול
האנושילמיןהידועהלתקופה ,אולי

נלחמיםהאנשיםבעודכירומזסיוןכ'מבול',
סופםכיייתכןהאדמהפניעלבאלהאלה

ומצפההאדמהבבטןנאגרכבדהמשותף

תתווה;התהוםאל"קרן-לייזרלהתפרץ:
שמעולםאדמהדרךהקידוח:';שלמקומואת
עליה;בנוולאבני-אדם/חמדוהלא

צינוריבואקודמיהם;שלמחורבנםישובים
רועים /תמונותבהםאיןאשרבמים;

מתכופפיםולוחמים /בארותעלגיסנהר
זהו ,בדרכו ,) 24<עמ'ידיהם"אתלרחוץ

שכן:הישראליהקיוםעלנוסףפוליטישיר
המשיכובצמא/ממוותניצלו"בני-ישראל

בה"ולהיכבשלכבושהיעודה;הארץאל
לשכבותהמודעהדייר ,)םש(

ולעברההגיאולוגיותהארכיאולוגיות,
אתעקיפהבדרךמוצאהארץשלההידרולוגי

יציאת-ההווהפגעיהתחילושבוהמקום
ההםמהכיבושיםיהושע.וכיבושימצריים

תהוםמיאותםהמיםשבהווה.לכיבוש
אסון.הרהזרםתתאותווהכיבוש

אפילוג .ו
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שבהמציאותלתוךצונחסיוןאריהשלספרו
האוזנייםופוחת.הולךרציניתלשירההקשב

ועיניהתקשורתשלבהתלהמויותנסתמות
גרועהשירהעל-ידימסומאותהקוראים
שירהספרילבקרים.חדשותכאןהנדפסת

לחלקבחודשו.חודשמדילידימגיעיםרבים
אינווחלקםלהגידמהאיןהכותביםמןניכר
הבוערהדבראתלומרכיצדיודע

הבטיחמאודבולטתבעצמותיהם.
הן-השיריהמבעשללפורנוגרפיזציה

ית-החכרתבשירהוהןהאהבהבשירי

 ,מתוכןריקוןהשטחה,היוצרדברפוליטית,
השחתהמעטיםלאובמקריםהלשוןשלהזניה

בולטהדברמוסרי.שיפוטכלשלקיצונית
לצאתהמתיימריםמשורריםבשיריבעיקר

ופוליטיות,תרבותיותחברתיות,עוולותנגד
שאצלכמובןלעיל.צוינומהםששניים
 .יותרעודפתטיתהתופעהדרכםממשיכי
המשורריםבקרבהגימיקיםמחפשימספר

האחרונות.בשניםפלאיםעלההרציניים
אמנותםאתלמכורמוכניםהכותביםכיניכר
שלבנזידעמדותיהםאתהרייטינג,לשטן
שפתואתטלוויזיוניאועיתונאיראיון
שינקינאיותאומקדמוניותבפרוטותשירתם

בפרוזה),גםלראותניתןדומהתופעה(אגב,
לאבדיירלפגושכל-כךמשמחזהרקעעל

לחדרוהתקשורתאתמזמיןשאינו ,מוגן
אלא ,לשמובאקסהיביציוניזםמשתעשעואינו
שלהיומיוםבמלאכתובצנעהבאמונהעוסק
אמינה,ולכןלווחשובהיקרההשירההשיר.

 •ללבנו.וקרובהחיה
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 .נביאהבמובן"שליחה" , 2
ופשעים.לחטאיםבהקשרקבועהשליליתמשמעותבערביתישזהלפועל . 3
 .הדיכויארץ :שמשמעוצירוף , 4
-המפתח.מלתשםעלקרויוהואלקוראו'שמרביםהקוראןמןפקר . 5

באיסלאם.האלשלהקבועכנויו"אלרחמאן",
בקוראן.המוסלמיםעדתאלמוחמדשלהקבועההפניהצורתח . 6
אתבקוראןמציין ,)לאל'~(סערתהמושגאתגםהכולל"תעיה",המונה , 7

האיסלאם.לעומתהאליליםעבודת
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אפשרית.,,·משמעיותנוצרת
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התפוצצות.היא"כתיבה

ניצחון"הואשיר

קבאביבזאר
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העיתונותשלהספרותבמדוריקבאבי~זאר
באפרילפטירתועםובעולםבארץהערבית
אתמעלהזהלשוןמטבעאשתקד.

גורהלפיעתבמגהכלתיהאסוציאציה
שאחדכשיעה,האמאםשלהמיתולוגית

בזמן".תמידהנוכח"הנעדר;הואמתאריו

על-אנושיתדמותהואכשיעההאמאםואם
מוחמדהנביאאתומעמידהלהאלההשזוכה
וקוראיידיעלנחשבקבאביהריבצל'צעמו
הערביםהמשורריםל"אמאם"ממבקריוורבים

נחוגיבמחלוקתשרויהיותולמרותבדורנו'
הספרותי.והממסדהמחקר

קבאביזכהלהתקדים,ללאהפופולריות
השניםחמישיםבמהלךהערביבעולם

עלכוללתהשתהותמצדיקההאחרונות
התייחסותומזמינהוכתיבתואישיותו

אליחדגםוסוציו-תרבותיתספרותית
בקוראיםכשהמדוברעקא,ראשלו.התופעה
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דיוקנובמרכזוהדמיוןהיופיערכיואת
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חירותוהמחשבה,גשהרחירות-החירות

הסוריעמוהעמים,חירותוההבעה,האהבה

הגדולההערבית-מוסלמיתוהאומה
האשהחירותלכל:ומעלבכללותה,
הומניסטמשוררזהוהיא;באשר(אלאנת'א)

הציבורי'ודימויוהעצמידימויופיעל
התיאטרליסגנונוכמיטבהמכריז
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והאהבה";הצדק"נסאתהאדםבניוכלל

שב"סרבנותווליברלי'מתקדםמשורר
לעטעמיתיוכמאמרמתפשרת",הבלתי

נועזתעמדהבהתבטאויותיואימץומבקריו'

המנהגים,כנגדהתמרדותשלועיקשת
והטקסטיםהמיתוסיםוהמוסכמות,המסורות

דבקההערביתהחברהאשרהמקודשים,

המתנערמשוררחיקוי;מעשהבהם,

מילוליותבז'סטותאבותיו"מ"מורשת
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האינטלקטואליםבקרבהזהבענייןבודד
להיתקלסלידהומעוררמביךהערבי'בעולם
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וכמובןהציונותהיהודים,כלפיהדמוניזציה,
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ואשלשל"סיפורהבשםכך>לכנותה
פרשתאתבהמתארהואשוארצנברג",

עולהשללצה"לוהתגייסותהלארץהגעתה
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יותרוהזדהותכבודומעוררותמסקרנות

קבאבי'שלהמפליגי~הרטורייםממבעיו
אירופה.בבירותמרצוןהגולההסורי
מתויג lזמננובתהערביתהספרותבמחקך
הזרםבמשורריהמובהקיםכאחדקבאבי
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התפתחאשרה"סוציאליסטי-ריאליסטי",
המאהאמצעלקראתהחדשההערביתבשירה

הריאליזםאסכולתבהשפעתהעשרים,
והאמריקאיתהאירופיתבספרותהחברתי

הז'אנרבמסגרתממוקםקבאביובהשראתן.

כמונודעיםערביםיוצריםשללצידםהזה
 ,ביאתיאלוהאבאלעבדהעיראקיהמשורר
עדו~ן~~דףחהסוריוהמחזאיהמשורר

ד ~בףלכורדיממוצאהעיראקיוהמשורר
 .כשנתיים.לפנישנפטר ,~דrבידרי

ידזיj? ~ t ("שירי-הסופות"סדרתאת

הביקורתאותםשמכנהכפי ,שלואל~ואצפ>
בשירוקבאביפתחהערבית,הספרותית

ב-שנתפרסםוירח",חשיש"לחם,המפורסם
סומךששוןידיעללעברית(תרגומו 1954

 ,)'תשק'ברבעוןתש"ל--1970בפורסם
דיוןשללנושאבשעתושהפךזה,בשיר
משמיעהוא ,הסוריבפרלמנטבמיוחדסוער
נגדשלוהנוקבתהמחאה''זעקתאת

הערבית,החברהשלהכלליתנחשלותה
לאימפריאליזםקלטרףאותהשהפכה

הפסיביות,נגדלסוגיו:ולקולוניאליזם
המסממתוהשקיעההשמרנותהפטליזם,

ההכרה""ארנוןכדימעש,ובחוסרבהזיות

העצמית.התודעהאיבודאו(ע'יבובה>

אתבדיעבדלהסביראמוריםאלהאפיונים
(מילולית:ה"נכסה"אוהתבוסהחרפת
להתרחשהעתידההתורן>לחציהדגלהורדת
 ,(אסוןה"נכבה"עללדברשלא , 1967ביוני
שלהזעזועושמונה.ארבעיםשלשואה>
השלכותיהעל-ושבעשישיםתבוסת

והחברתיותהנפשיותהכלכליות,הפיזיות,
דחיפהסיפק-הערביבעולםהחמורות

"שירישארשללאנרציהאינטנסיבייםומקור
הקואתשונותבצורותהממשיכיםהסופות"

עלהפואמהשלוהאנטי-ציוניהאנטי-יהודי
על ,קבאבישלהתגובהשירואשל:

"הערות ' 67יונימלחמתשלהטראומה
סערתעורר ,הננסה"במחברתשוליים
נאסראףוהואבמצרים,בעיקרגדולהרוחות

עד ,המשוררעלחרםבמעיןלפרסום,בה
אל-עבדג'מאלשלהאישיתלהתערבותו

נאצר.

בעקבותקבאביכותב 1987בדצמבר

שיראתהאינתיפאד'האירועיהתלקחות
והתהודהרב-התפוצההעצמיתההלקאה

הפלסטיניםהאבןילדיהאבן","ילדי
המלמדיםומבשרים,כנביאיםבונתפשים

 ,ו"משכיליעלהערביהעולםכלאתלקח
האדישיםחסדיו"ומתיוהרג ,משורריו

שלהם:הפרטיותההנאהבטובותוהשקועים
מתואריםהשירבעקבותממכתביוובאחד

מגזעהאמי.תיים,המלכיםבתורהאבןילדי
"רחם-האבן",מתוךהיוצאיםהפלסטינים

גם 1988<בפברוארהשירפרסוםבעקבות

אל~נ:יסאד>בישראלאזהיוצאהערביגעתון
בזארביןמאודמתמשכתהתכתבותנוצרה

הלאומי- ,הדרוזיהמשוררלביןקבאבי

IJ 
1::1 

לימיםקאסם,אלסמיה ,בהשקפתופלסטיני
בנצרת.היוצא'כל-אלערב'העתוןעורך
מובלטפרסוםניתןקבאביעםהזהלקשר
וההספדיםהסקירותשפעבתוךגאווהושוצף

"אמאסשלמותועםעיתונואתשגדש
המשוררים",

הסכמיעלבתגובהקבאבי,מחבר-1996ב
"שיריבסדרתהאחרוןשירואת ,אוסלו

(אל~rזרךלון>, ,,"הנחפזיםבשם ,"הסופות
ומלאתלעגניתבתוכחהבומוקיעוהוא

הזה.והמבישהנמהרהמהלךאתאכזבה
ספרותי-ציבוריויכוחעוררהשירפרסום

ביןשוניםמהנסיםענייןומעוררמתועד

גדוללביןהשיר")("פסגתקבאבי
("פסגתמחפוזנגיבהמצרים,הפרוזאיקונים

נרחבפולמוסלכללגלשאףוהואהרומן">,
הערבים.האינטלקטואליםבחוגייותר
ועצםישראלעםשלוםשעשייתספק,אין

היההערביות""אזורבלבזושלקיומה
המחפירלכשלמובהקסימפטוםקבאביבעיני
הערביתהאומהושלהמנהיגותשל

לכןקודםהכריזכברקבאביאשרבכללותה,
דופןויוצאותגורפותובציניותבעוקצנות-

הארוכהבפואמה"מותה",על-בחריפותן
<שתורגמההערבים"מותעליכריזו"מתי

אלהשורותכותבתידיעללעברית
 ,) 1995מרץ ,' 77ב'עתוןונתפרסמה

-קבאבישלמוגבלויותיומתיישבותכיצד
העדר ,היסטוריעיוורון ,מחשבתיקיבעון

גמישותוהעדראינטלקטואליתפתיחות
ממאובנותלהשתחרריכולתאיכדירגשית

חירות,כלוחםאיכויותיועם-אידיאולוגית
בנושאיםכךכלמושבעכהומניסטובעיקר
בלותושמקו ,לשעריששנימצדאחרים?
אצלנו>(וגםהערביבעולםגבולותהחוצה
בפוזהאוליאובעמדה,דווקאנעוצה

של-המבוימתאוהאמיתית-הלוחמנית
"אזרחבשיריועצמואתשמגדירמי

7?j? ~ 9 "כאןr.אתבתוקףותובעהדיכוי><ארץ

מקום,מכלקשה,הנביחה",ל"חופשזכותו
מוסריתרגישותשלמידהאותהאצלולמצוא

לראותגדולליוצרהמאפשרתוהיסטורית
ביןסכסוכיםשלהטרגיתהמורכבותאת

כלפיגםאמפאתיהגלות-ולותרבויותעמים
מרביתמצוידיםשבהרגישות'האחר,'הצד

לה.ומחוצהבישראלהיהודיםהיוצרים
ביצירתמענייןוהיותרבעייתיהפחותהצד

הפואטי-אמנותי-לשוני.הפןהואקבאבי
מהבולטיםכאחדגםבמחקרןמסווגקבאבי
אוה"חדשה"הערביתהשירהביוצרי

כ"שירהגםלחילופיךהמוגדרתה"חופשית','
בקצרה,חינה,הזההסיווגמשמעותבפרוזה",

הכתיבהממסורתהמודעתההתנתקות

הקלאסיתהערביתהשירהשלהשניםארוכת
הפואטיותוממוסכמותיה(והניאוקלאסית>

החריזה,והמאבנות:הכובלותוהתמטיות
(החוויותהתוכןדפוסיוכן ,הכמותיהמשקל

דגמיםפיעלהמקובעיםוהמבנהוהנושאים>
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שנתקדשו.קדומים

המאותריםולתמורותלשינוייםבמקביל
העבריתהשירהשלההתפתחותבתהליכי

השירהגםכךשונים,בשלביםזמננובת
לבן"ב"חרוזשימושעושהה"חדשה"הערבית

אתהדוחקיםומרוסקיםמפוזריםובמצלולים
באפשרםהישנה,הצפופהההרמטיתהחריזה

-והתוססתהחיהוהשיריתהרגשיתלחוויה
וצומחתחדשיםרוחנייםמשורשיםהנובעת

אמנותייםצרכיםומתוךהתנסויותמתוך

הצורותאתלעצמהלמצוא-משתנים
לממשחותרתהיאמשמע:אותה;ההולמות

• 
והאותנטיתגביתהאורהאחדותאת

 , 2שנירראובןללשון.התוכןביןהמתבקשת

הכרוךהמהותיהחידושאתזהבהקשרמציין

ובמודעותהמטאפיסית""הרגישותבממד

שלכשיקוףהמלה,שלהמשמעויותלריבוי
הקונקרטיתהמציאותמורכבותתודעת

אוהליניאריותכנגד ,יחדגםוהפואטית
הקלאסית,הערביתהשירהשלהדו-ממדיות

ההגותיתשירתומסוגחריגים<להוציא
אבו-אלעלאאשלהאינדווידואליסטית

בחוגישנוצרההצופית,השירהאו ,אל~~רי
באיסלאם).והמיסטיקההחסידותתנועת
 ,זותמורהשלומשמעותיבולטמאפיין

ב 1ה~שלהוא ,קבאביביצירתהיטבהמשתקף
הלשוןמןרבדיםערבובהמגוון:הלשוני

לפי- ,,ה"אמנותיתהגבוהה,הספרותית

הבינייםשפתשלרבדיםעם-המוסכמות
אוהשלישית"("השפההמשכיליתהערבית

standard modern arabic < ועם
עגותיה:עלהמדוברתהשפהמןמרכיבים
מליםותחביריות,מורפולוגיותתבניות
וכיו"ב.משליםעממיים,ומבעים
ומדויקתחסכוניתרזה,לשון-השירה ,ככלל
היום-יוםבחיימעוגנתבהיותהיותר,

סגנון .יותראמינהגםולכןהקונקרטיים,
חףלהיותאמורהחופשי-החדשהכתיבה

ודיאלוג,עלילהמכיללשמה,מהצהרתיות
-כלשהילאידיאולוגיהמכפיפותומשוחרר
פואטית.אודתיתחברתית,פוליטית,

בתהערביתבשירהזותפניתהמוביליםבין
המעניינתהעיראקיתהמשוררתתצויןזמננו

שנים.מספרלפנישמתהאלמלאינה,נאזיכ
שללעתיםהזיקיתיבסגנונומע~וןואולם
אפיוניםבמקצתלסייגמתבקשקבאבי

להשתחררהמאמץלצדשכןאלה,כוללניים
הפיוט"שלהאימפריאליזםשנות"מאלפי
מווירטואוזיותלהתנערמשמע ,כלשונו
להקסיםבעיקרהבאהלשמה,לשונית

רטורייםאיפוריםעלולוותרולהדהים,
תלותזיקתבכתיבתולאתרניתןמיותרים,
היצירהשלהממושכתלהיסטוריהאימננטית
בגודשזרועיםקבאבישיריבערבית.השירית

שיריותותמונותסמליםדימויים,שלגולש

הם .סמוילאעצמיל~חזורברורהנסיהםע
מפתחדמויותעלספוראיןאלוזיותעמוסים

ועלמפורסמיםערבייםושבטיםאישיםשל
מקובלים,היסטוריים-תרבותייםמיתוסים

אואירוניתשאיננהשימושבדרךלרוב
אוהזרותכרוכתלאואףדיה,חתרנית

 ,חוזרהואמשיריוברביםבמיוח.דמתוחכמת
אלנשלט,לאפנימימכניזםבאיזהכמו

למשל(כמוופשטניתצפופהחריזהשיטת
כמובןלהתכחששאיןבערבית),הזוגיסיומת

שלהוהמהפנטהסוחףהאקוסטילאפקט
מביןמאודרביםשמאחוריה.ולמיומנות
אתמשמיעיםערביתהכותביםהמשוררים

העתיקההתקופהלמשורריבדומה-שיריהם
נלהב,קהלדחוסיספרותייםבקונצרטים-

החריזהמקסםזה.בתחוםרב-מגהיהוקבאבי

המפעםאוהמקצב,עםבשילובוהמצלולים
אחדכנראה,הם,בשיריםה'מושתלים'

קבאבישלהעיקרייםההצלחהמסודות
הפוזהלצדאחרים>ערבים<ומשוררים
והמהפכניתהמרדניתוהאיכותהאנרכיסטית

ומבעיהם.שיריותוכןשלהמודגשת
לאפעםלאמעמידקבאבישלשיריםתרגום

בהעברתהכרוךהכלליהקושיבפנירק
הקושיזהובכללשפה,אלמשפהיצירה
גםאלאהחריזה,אפקטאתהשארביןלשמר
אפקטשימורהאםההתלבטות,עצםבפני

שכן ,השירעםמיטיבגרםבתרהחריזה

קבאבישלהמקוריבטקסטמתפקדתהחריזה
 ,יותרושייכתמשכנעתוחינהטבעיות,ביתר

היאבהםבמקריםגםואווירתית,פואטית

ופשטנית.מכאנית

 ,קבאבישלהשיריתבלשונוהמאתריםיש
מלשוןשיטתימעברהתפתחותה,שלבילפי

השפהעםמפגשובהשפעת-חסכנית

לשונואתשהחליפהוספרותה,האנגלית
"המתח",לשוןאל-המוקדמתהרומנטית
והמרד""התשוקהוסגנוןהספרדיתבהשפעת

ביצירתו"הזרימה"ללשוןועדשלה,
המאופיינת , 1967מאזבעיקרהמאוחרת,

והרפורטז'ההפרוזהלשוןאלבהתקרבות
ו'הנקיים'היפיםאפילואולם . 3העיתונאית
פאתוסשלבעודףלוקיםשבשיריו

 .אסוציאטיוויותשלובגודשוגרנדיוזיות
שורהאפילוערכם.אתהמרדדיםטורדנית
זולתיאשהאיןכימעיד"אניכמומעניינת

תיגרוקריאתחתרניארמזבהשישאת",

האיסלאמיהאני-מאמיןנוסחתעלמשוודית
אללה")מבלעדיאלוהאיןכימעיד("אני
מקוריותמבחינתבמיוחדמורכבתאינה

יחידה.דוגמהזוואיןהשירית,ההמצאה

מןולסמליםלדמויותגםבשיריונזקקקבאבי
-הצלובישוהנוצרית:התרבותיתהמסורת
לאאך ,האלושליחלנביאבאיסלאםהנחשב
ביתבןהוא-אלוהיםלבןאוומשיחלגואל
שמוציוןללאגם ,קבאביבשיריקבוע

אוישירות,איתרמזדההקבאביהמפורש.

מעונהקדושבתור ,השיריהדוברבאמצעות

אתרקלאכתפיועלהעומסוקורכן-מושיע
חברתוגורלאתאלאהאישיגורלוצלב

דליתהמגמריםבכללה.האנושותגורלו
בהקשרמזומנותיםלעתהיאאףמופיעה
החלשה-והנענדת,הנחשקתהאשהלדמות

בסך-אולםבהמשך;שיטופלנושאחזקה,
מןוהאלוזיותהאסוציאציותעולםהכול

דומה,למדי.אצלומצומצםהכלליתהתרבות
אפילו ,יתרלאריכותקבאבישלנטייתושגם

לדפוסשייכת ,האחרוןהעשורמןבשיריו
המשורריםלדגמיביחסוההמשכיותהחיקוי

להזכירםמרבהשהואהקדומים,(והשירים>
שלימהכבהילתםעםמתמודד ,בשיריו
קנאהבשמץהמשולביםוהתנשאותקינטור

המקום.עלודריכהנחיתותובתחושת

שלהעצומהשהפופולריות ,כןעלספק,אין
ערכהמכוחדווקאלאולונקנתהקבאבי
בזכותרבהבמידהאלא ,יצירתושלהסגולי

גבולעלפעםלאשלה,והשיווקיות~~ירףתה
אםגםאולםהטוב;הטעםחשבוןועלהמיסחור
ראובןהחוקרשלהגורפתקבאבישלקביעתו
"כתיבההיאקבאבישלשכתיבתושניר,

וכתיבההפורנוגרפיהגבולעלארוטית
בגדרהיאהעיתונאות"גבולעלפוליטית

 ,מיצירתולחלקיםביחסלפחותמבוססבחוןאי
האשה""משוררחיברקבאבילפיוגםהרי

"האםמסוגבהברקותהיהרבשכוחוהמובהק,

היאאנוסהאהובלחבוקחפצהשאשהעתבכל
והבלשנים"?!המלומדיםעםלהתעלס

קבאבישירתשלוהסחיפהת 1הע~ירסוד
עצמועלשכעדותו ,בלשונו ,אכןמעוגן,
גבוהה>(ספרותיתפצחא"לאלהיותחתרה
אלאוחלשה",עילגת Tל:א ..גםאךמילונים,של

לשון ,בשירה"המעמדותאתשבורשת"לשון
מטאטאאל"גםותגיעלבלםמובנתשתהיה

אלוגםהאקדמיהאישאלגםהרחובות,
הבית"עוזרתאלוגםהנהגאלגם ,הסוחר
הרבהשהואמקרה,זהאיןאףשניר).<עיין:

כדיעצמית,בהוצאהכתביואתלפרסם
והכלכלי.הספרותיהתיווךפעראתלעקוף
והמרגשהמקורי ,המאתגרהמרתק,ההבט

שלו;האשהשירת ,אכןהוא,קבאביביצירתו
נשיםאוהיא,באשר<אלאנת'א)האשה

המיתולוגיתאשתוובמרכזן ,בחייוקונקרטיות
בהתפוצצות ,כזכורגח,נהרזובלקיס.
העיראקיתבשגרירות-1981בשאירעה

אחדהינדומותההועסקה,בהבבירות,

והאבל")הצער("תחנותהאוגדניםבשרשרת
וצאלהאהובהאחותוהתאבדותלצד ,בחייו
הטרגימותהחייו.באביבממחלהבנוומות
באיכותומרשיםקינהשירהולידבלקיסשל

שלולמופתחיקוילדגםשהפך ,ובאריכותו
(הפואמה .זמננובתהערביתבשירהאלגיה

שלגרמובתרבעבריתהופיעה"בלקיס"
 .) 1992 ,גולןירוןבהוצאתרגולנטשמואל

משוויםהערבייםהמבקריםמןשכמה ,קבאבי

המשוררשללזושלוהאהבהשירתאת
הוארביעה, 1אבבן~ר iעהנודע,האומיי

לועהשבתוךזהבמובן'פמיניסטי'משורר
בית-הערהחברהשליהטורפנהגברי

האשהנחיתותאשרהפטריארכלית,מוסלמית
מאושיותיה,עדייןרבהבמידההםוקיפוחה

הדומיננטילאתוסאולמיתוסהאשהאתהפך
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למשורריםדרךפילסובכךובשירתו'בחייו
ואףאותושחיקורבים,ערבייםולמשוררות

בשירתם.זהכיווןפיתחו

והאהבהמקודש'פולחןלדידוהיאהאשה
של-כלוחובקתטוטאליתחוויההיאאליה

בעוצמתןהשקולותוהשתעבדותהתמסרות
מאפילותואףהיצירהלחווייתובחיוניותן

כדומיננטהמתפקדתלאהבההכניעהעליה.
והמהותיתהמרכזיתוהפואטית,החווייתית

יישרתבבחינתקבאבי'יצירתשלביותר
משלה,לשוןבעלתכל-יכולה,עצמאית

לשוןעלאפילוהגוברתובראשיתית,חדשה
כמבעו'הזמן",את"עוצרתהיאהאם;

אתהחולף,הסובייקטיוויהרגעאתוהופכת
למשוכתמעלולמדלגלנצחיהזה","הרגע
אלמדברהאהובהשלגופהוהשנים.הדורות
בכמהזאתמביעשקבאביכפי-האוהב

ובעוצמתבחושניותםהמפעימיםמשיריו

הלשונות""בכל-ומקוריותםצבעוניותם
שכןלמיותר'במליםהשימושאתוהופך
המיסטית,כחוויהכמוההאהבה,חוויית

~לשוןהאהבה,במלים.להבעהיתנתבאיננה
כאחת;וממיתהמחיהלהיותעשויהצעמה,
אתומהפךטורףבולעני'הואהאהבהמפגש

פתאומיכהלםתוקףהוא .לפניושהיהמהכל
זולתו;למשהומקוםמותירואינווכללי
שלההתרחשותטרםהפועלהדמיון'ואולם
והאינטואיציותעצמו'האהבהמעשה

אומרהם,הםההיגיון'ולאהמוקדמות,
האהבה,בחווייתהאמיתיהדברקבאבי'

להימלטשאיןכגורל'האוהביםעלהנוחתת
ממנו.

מרמיסתהידה,מאחיזתהאשהשחרור

מכלהואהגבריתהחברהשלומשיעבודה
קבאבי'שלהאשהשירתממוקדיאחדמקום
כמקדשה.הגדולהכוהן
אלגםומחלחלמשתרבבהאשהמיתוס
ניתניםשאינםובתפריםהפוליטיתשירתו

בירות,מזוההלמשל'כך'ולהפרדה.לפרימה
והנבזזתהנאנסתהנבגדת,היפהפיה

השמונים,שנותשלהאזרחיםבמלחמות
מפולגערביעולםשללגורלוסמלהמהווה

מצדה")("תסביךהתאבדותנטיותעם

דמותעםהמשורר'שלהאישיתולטרגדיה
הערבית.בחברהוגורלההאשה

אשתקדבאפרילקבאבישלפטירתובעקבות
בעיתונותהספרותייםהמוספיםהוצפו

הספרותאתריוהמקומית,העולמיתהערבית
התקשורתובאמצעיבאינטרנטהערבית

ובתוכניותבתגובותבמאמרים,השונים,

שמכונהלמההערצהוביטוייהשתפכותמלאי
אוקבאבי""תופעתהסופרלטיבדרךעל

 ,"רא!~"מאוד:פמיליאריתובנימהלחילופיך
 .בלבדהפרטיבשמו
ובייחודהערבית,הספרותיתהביקורתז'אנר

במטאפוריקהאכןמתחרההשירה,ביקורת

להיכנעמסרבוהואעצמה,השירהעםשלו
הדיווחיתהלאקונית,הלשוןלתכתיבי

לכתיבהלכאורה,הראויה,והאנליטית
המבקריםמןרביםביקורתית.אומחקרית

ואולימשוררים,בעצמםהםוהמגיבים
שלמולדתגנטיתתכונההיאה'שירתיות'

למודרניתהפיכתהשלמרותהערבית,השפה
ולהתבטאלחשובפעםלאמתקשההיא

וללאואובייקטיוויתמדעיתחסכונית,
רטוריקה.

פי.עלנקברבלונדון'שנפטרקבאבי'
הקברותב"ביתהאחרונהבצוואתומשאלתו

"הרחםדמשק,הולדתושבעירהעם"של
היצירהאתולימוניהשירהאתלימוניאשר

היסמין"שלהאלף-ביתאתליוהעניק
כהתבטאותו.

שהוקרןשלו'והמפוארההמוניההלוויהטקס
הטלוויזיהתחנותמסכיעלאחתמפעםיותר

הישראלית(ובטלוויזיההתיכוןבמזרח
נראה"ערבסק")המעולההתוכניתבמסגרת

עצמו'המשוררידיעלמראשבויםכאילו
עירואתבשעתושנטשהיסמין","אביר

היסבהמשתקפיםהטעמיםמןהאהובה

אחרים,סורייםמשורריםובשירתבשירתו

דורנו.בני

ולהיזכרבטקסיםלצפותהיהאירוניכמה
תחושתבדידות,מבעיבכמהכךבתוך

ולהשפיע,לשנותיכולתוחוסרעליבות
 •משיריובאחדיםהמפוזריםבמותו'אובחייו
המבקריםביןהגדוליםמעריציואפילווהרי

והמוצדק"הצודק"הנרקיסיזםלמידתמודעים
כמאמרם.הקוסם""המשוררשל

משטרהשעםסוריה,שממשלתמסתבר'
בשיריוקשותקבאביהתכתשבראשווהעומד

רחובבחייועודקראההעיתונות,דפיומעל
המיוחסאבו-רומאנהרובעבלבשמועל

מעריציוקהליאתבנוכחותוומרטיטמחשמל
"המשורראתוכןקריאה,במופעי

נדיבות,חמימות,המוןששפעהג'נטלמן",
ובייחודאנשיםעםבמגעיוועדינותרגישות

משורריםאצללמקובלבניגודנשים,םע
קבאבישלמשיריושרביםכיווןאחרים.
זמריםנגנים,ידיעלומבוצעיםהולחנו
תרומתו-גםמודגשתשם,ידועיוזמרות

פועלשהינההערבי'הזמרלעולםה-החשוב
מוסיקלית"-הזמרתית"הגמישותמןיוצא

מןנופלתאינהאשרשירתו'שלהמיוחדת
תכניה.שלוהחיוניותהרלוונטיות

אתאףאוהמזרחאתלעצמימתאר"אינני
המשורראומראר" 1 ~ללאבכללותוהעולם
וקצרפשוטבמשפטעקלסעידביהער

במרכזקבאבינמצאכמהעדהמשקף,

קוראים,מיליונישלוהרגשותהתודעה
הערביבעולםרביםכהבעיניהפךומדוע
ושלהרשע"בשלטוןנחוש"מאבקשללסמל
בכך'.המודיםגםישפילוג.בתוךאיחוד

ומוכשר'זריזתקשורת"אישהיהשקבאבי

המלהואתהנושאאתלבחורידעאשר
ולקהלהמתאים,בזמןהמתאים,במקום

שווהלהישארקשהמקום,מכלהמתאים".
הפורההיוצרמביתשורותשלליופייןנפש
אשרתקנה,ללאהרומנטיקןקבאבי'של

בזיכרוןחייםלאריכותהסתםמןתזכינה
הערבית:בשפהקוראיו

H ~ 

~ 

השתיים-עשרההשעהאתיכהכשהשעון

משקלושיוויאתיאבדהארץוכדור

ברגליהםלחשוביחלווהמחוללים

עמיאותךואגרורנפשיתוךאלאסוגאזאו

הכללית.לשמחהקשרלהשאיןאשהחינךהרי

או:הואראויכיחש,עצמווהואשבדמשק,

"טסושיריושהריזו'כבודלמחוותבהחלט
גבירתיאה,למפרץועדהאוקיינוסמןדמשקכיונת

בידיהדברהיהלו
כלשונו.הערבי",

;ה wלךעושההייתי
כרצונךימיהאתלפרוסשתוכליהדיבוריםמבולבתוךלמצואניתןזאתעם
שתאביכפישבועותיהאלגבךאתלהשעיןוהפובליציסטיתהספרותיתמורשתועל

חשק~לפיס,דשיהחולותעללהתרוצץלהתרחץ,להשתזף,במאההשירהמסמלי"אחדשלהענפה
השניותאתללושמסוגלאינניאבוי,אבל,"התופעהשלהחדשנותועלהעשרים"
באצבעותיךאשיםאותןטבעותבצורתגםשבכתיבתו'תקדים"ללאהשירית

והס,דשיםהס,דשיםידיעלנשלטתהשנהוהרי •הפוךאחר'מסוגהתבטאויות

השבועותידיעלנשלטיםהערביםהמבקריםרובלדעתתרםקבאבי
 י~.:והימיםידיעלנשלטיםוהשבועותייחודיתתרומההמשורריםועמיתיו

והיום.הלילהחליפותידיעלנשלטיםוהיופי",החירות"הערביות,שללקטגוריות
 •שהואהעובדה,נסעלמועליתובייחוד
ושלחדשה"."ארוטיקהשלהגאונימייסדה

שלאאסתטית",רגישותשלחדשה"אסכולה
מבקריואתמפעימהתעוזתו .לפניוידעון

מקום:מראיביבליוגרפיה,
והאהבההתשוקהבשירישווהבמידהוקוראיו

 •ןשטלטלה,הפוליטית,בשירתוכמושלו

הערביים"העמים"מצפוןאתלתחושתם,
 • 2הםבמהרה.יגלידשלא"פצע"בוופערה

שילובשיצרהחדש"השירי"במילוןמוצאים
שוכחיםואינםופשטות,עמקותשלמופלא
בשירה,והסגנוןהשפהח'צ'רה,אבופחד . 3ה"כריזמה"אתגשתנרבהשתפכותלציין

 , 10,7,98אל-ערב','כלמאמר;היהוכיצד ,שלוהייחודיתוהשיריתהאישית

ספריםהוצאתוהענף,האילןמורה,שמואל

תשנ"ז.ירושלים,מאגנס,

העשרים:במאההערביתהספרותשניר,ראובן

 ,פונקציונלי-דינמיהיססורימודל
ל"ו.כרךתשנ"ד,החדש,המזרח

2,7 
 ' 99פבוראר

. - • ... .. f. 



ממעירותהתרחשויות ~ ~ 1- .... :םtו==ו
מחפוזנגיב

חכםמשחמערבית:

 ~~~;:~~~~ל~:~~~~~~ש ,~~,;~~;,ב~~;:~~~י
כסףמתנותאודותעלהבריותביןשהתהלכו

אבלעניים,לבתיבסתרשהגיעוידועבלתיממקור
באותהשאירעוושרפות,המוניתהרעלהמקריעלסיפוריםגםהיו

חרששוטרישתלנואחת.מבצעתידעלשהעידדבר-צורה
סדירים.לילייםפטרוליםוארגנומקום,בכלשומריםוהעמדנו
למפקדי:אמרתי

מטורף.שהפושעספקאין-

נמרצות:הגיבוהוא

 .אותושנתפוסהואשחשובמה-
תוצאות,בלאלב,כשברוןשרויהייתישבהםהחיפושים,ימינקפו
הגיענואחדשיוםעדההתרחשויות,שתיפסקנהובלאסימן'בלא

בלבד:אחתשורהבןאנונימימכתב
הגראלקיום,עבדמכרםהואח'ליפהשבשכונתהפשעמעשי"מבצע
אלפרדאוס."שבבניין 3מס'בדירה
פינהשהואלנוהתבררמידאךאחריו'לעקובהחלטנוהיסוסבלא
עליו'ידיעותלאסוףכדילבנייןמיהרתי .כןלפנייומייםהדירהאת
לו:אמרתיבניין.באותושגרהבית,בעלאתפגשתיושם

עבדמכרםעללךשידועמהכללילספרממףמבקשאני-
 • 3מס'בדירהשהתגורראלקיום,

השיב:האיש

יומיים.לפניעזבהוא-
עבר?הואלאןאבליודע,אני-
יודע.לאאני-
אתשהעבירהההובלה,חברתשלכתובתהאתיודעאתהאולי-

שלו?הרהיטים
מוניתשכרשלו'המזוודותאתלקחוהואמרוהטת,דירהזאת-

ונסע.

שלה?הנהגאתאוהמוניתאתמכיראתה-
לא.-
הוא?כמהבן-

בשנותשהואלהיותיכולובריא.חסוןאדםהואכילומר'קשה-
 .בחייוהארבעיםאוהשלושים

עובד?הואבמה-

יוצאהיההואמאו.דפעילאדםהיההואאבלהעם,מנכבדיהוא-
עקבתילאאניאבלבלילה,מוקדםוחוזרבבוקרמוקדםמהבניין

מזדמנת.בצורהאלאתנועותיואחרי
ומשפחתו?-

 .אצלוביקרלאאחדאףלי'שידועכמהועדרווק,הוא-

הבריות?עםומשאו-ומתנו-

מאתיים-הדירהשכראתשילםהואלי.שידועכמהעדמצוין,-
בכלל.איתרבעיותליהיוולאחודש,כלבראשית-גניה

 ?האישיתוהתנהגותו-
המלה.מובןבמלואעצמואתמכבדהואדעתי.לפידופי,ללא-
מקרוב?אותוהיכרתלא-
כאשרופעםהשכירות,חוזהעלכשחתמנופעםאיתרנפגשתילא.-

זה.וזהואותו'ביטלנו
הכספי?מצבועלמשהויודע-
שילםהואדירהשכררקוהלאסביר'לינראההואאבללא,-

גביה.מאתיים

פושע?אותמהוני,אדםשלרושםעליךעשהלא-
מזה.רחוק-

החיצוני?מראהועלמושגלילתתיכולאתה-
ותוויםמוצקותפניםבעלשחום-עור'חסון'גוף,בעלמאוד'גבוה-

 ...בלבושומתהדרועזים,ברורים
מיוחד?סימן-

הוא.שחום-עורכיאףזהוביםושפמוראשושיער-

החדר?אתשכרהואאיך-

שלנו.הרחובשבתחילתעזוזהמתווךעל-ידי-

2 

כןועלדרכי'אתשתאירנקודההבנייןבעלבדברימצאתילא
אישהיהאבלבי'נוגיל'כרהיה,הוא .השועראתלתשאלהחלטתי

אמרתי:בימים.בא

אלקיום.עבדאברםעלאיתןלדבררוצה-
בלהט:השיבהוא

עליו!יגןשאלוהים-
הנראה.כפיאותומחבבאתה-

אללה.שבברואיהטובהואלא?איך-
אמר:והואמזוודותיואתשהעבירההמוניתעלתחילהאותושאלתי

לי.זרותלאהנהגפני-
שאלתי:ושובמיוחדת.בהערהזאתציינתי

אללה.שבברואיהטובשהואאמרת-
מלבדוזהתשר'לילשלםבליממנישירותביקשלאפעםאףכן.-

כשהוא-לשלוםאותיבירךתמידהואוהמועדים.החגיםמתנות
אתאשכחולאלשלומי'שאלתמידהוא •חזרוכשהואמהביתיצא

החלוםהוא .שליהבתשלהנדוניהבהכנתכשטרחתישלוהעזרה
לפצועים.ומזורהנזקקיםשל

עובר.הואלאןלךשאמרמשעראני-
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הרבה.אצלישיבקרהבטיחהואאבללא.-
מיוחדים?לביקוריםמתכווןאתה-
כלשהי.מסיבהבשכונהיבקרכשהואאולי-
 ?אחרתלדירהעברלמהיודעאתה-
דירות.לעבוראוהבשהואאמראותוכששאלתי-
תכונותיו?עליודעאתהמה-
במידהעדיןגםהוא .תוארויפהכבודיראתבעלמוצק,הוא-

אחדמותעלצעקותפעםשמעהואגופו.חוסןאתתואמתשאינה

לקנותכסףלינותןהיההואדמעות.מלאוועיניובביתהדיירים
כדיעדהגיעלבוטובהבניין.לידהמסתובביםהרחובלחתולילחם
המדרגותבחדראותורואהשהיהלעכברבוטניםזורקשהיה ,כך

קרובות.לעתים
 ,התנהגותועלדבריםיודעאתהבטחאבלויפה,טובזהכל-

דירהשוכרלאמשפחהלושאיןאדםכי ,עליויודעיםלאשאחרים
סתם.ככהמרוהטת

ייעלםכזהשדברלהיותיכוללא .שלולדירהנכנסלאאחדאף-
ממני.

קרובים?ולאידידיםלא-
קרובים.ולאידידיםלא-
 ?מהביתהיוםכלנעדרוהיה-
מזמיןהיהוהוא ,שלובדירהצהרייםארוחתאוכלהיהלפעמים-

המסעדות.באחתהארוחהאת

בדירתו?מיוחדמשהולבךאתמשךלא-
שמה.נכנסתילאפעםאף-
בלילה?הביתהשובומועדיעליודעאתהמה-
היההואלפעמיםאבל ,עשרבשעהחוזרכללבדרךהיההוא-

השחר.עלותעדאפילואוחצותעדמתעכב
חפיםאנשיםהרעילהזהשהאדם ,לךיתברראחדיוםאםתגידמה-

בניינים?שהציתאומפשע

אמר:הואהפתעה.מרובפיואתפערהאיש

 .הדיןיוםלבואסימןיהיהזה-

והואלשלוםאותובירכתיהבניין.שלהכניסהלידשנפגשנופעם
דמיורתחעלילבינפלשלמראהיהירות,שלבמחווהליענה

נימוס.וחסרפניםעזאדםהואבעורקי.

 .בשביליחידושזה-
ברכהשהחליףהזה,בבנייןאחדדיירתמצאשלאמתערבאני-

 ...לאכזריותואשרמאוס.גאוותןהוא .איתר
כ ~ 1
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לפניאותםהצגנובשכונה,העובדיםהמוניותנהגיאתאספנו
שהעבירהואשהוא ,ואמריונסששמואחדעלהצביעוהוא ,השוער

להיזכרהתקשהלאהנהגאלקיום.עבדמכרםשלמזוודותיואת
המלוןאליצאתיסמירמיס.מלוןאלשהביאואמרוהואבאיש,

ועזבשם,אחדלילהלןשהאיש ,לנוהתבררשםעוזרים.בלוויית
המוניתנהגשלזהותועלשאלתיכאןגםבבוקר.מוקדםלמחרת

פרטיתלמרצדסהמזוודותאתנשאשהוא ,אמרהסבלאך ,שהובילו
הואהזהובהשיערובעלהעורשחוםהגוף,בעלושהאדוןלבנה,
אתעליונתןלאאישהמכונית,למספראשרבעצמו.בהנהגאשר

דעתו.

כשהתגוררבההשתמשלאמדוע ,כןאם ?המכוניתבעלהואהאם
סימנישהתרבוככלאתמול?רקאותהקנההואהאםבבניין?

ביובעורו ,אשמתותחושתביהתחזקה ,בהתנהגותוהמסתורין

 .ולחקורלחפשהדחפים

4 

הראשוןקומה.באותההמתגורריםשכניואלניגשתימכןלאחר
עבדמכרםהשםאתששמעברגעראוף.ששמואדריכלהיהשבהם

אמרתי:בחילה.סימניעליהןועלופניוקדרואלקיום,
 .אותומחבבשאינךנראה-
שונאשהואספקליואיןזרות,עדסגור ,מוזראדםלעזאזל!שילך-

אדם.בני

 .עליואחרתדעהישלשוער-
שוכחלאאניראשו.אתיסובבאחדשילינגלדבריו.תאמיןאל-

אומר?אתהאכזריות-

בהנתקלשהואבחתולהבועטאותוראתהשהיא ,ליסיפרהאשתי-
מתה!ספקחיהספקונפלההקיראלעפההחתולה .דירתודלתליד

מוזר.-

פניעלועוברהאנושיתמהחובהמתעלםהואהדייריםובאבלי-
בושה.ובליהתחשבותבליהאבליםסוכות

המרוהטת.לדירהמתכווןאני ?האישיתוהתנהגותו-
סובליםכמוהואנשיםלנו.שידועכמהעדאצלוביקרלאאחדאף-

ובראוותנות.בגאווהעליומכסיםשהם ,סמוינחיתותמרגש
הנראה?כפי ,עשירהואאבל-
שפלים.עשיריםהרבהישבכך?ומה-

5 

וגםאמתדוברהשוערממש.אשמההטלתאלאסתם,חשדזהאין
הפשעשלההיסטוריהעםהמוצקההיכרותיאמת.דוברהאדריכל
אלכסףיזרוקאלקיוםעבדמכרםלאאםמיהשרותי.אתמחזקת

לאהאםמפשע?לחפיםמורעלשוקולדוייתןהענייםגזוזטראות
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בבעיטתיכהוגםרחובחתולילהאכילכדיכסףייתןכמוהואדם
מהם?אחדמוות

אלרחמן~עבדושמוהערבית,ללשוןמורההשני'השכןאלהלכתי
אמר:הוא

שהאדריכלהיאהבעיה .יהיראיננואבלבודדאדםהואנכון'-
חיתהאולייבשה.בצורהברכתועלשענהמיוםאותושנאראוף
 ...עתבאותהגנאהרוחו

אותו?רואהאתהואיך-

במסגדנפגשנורבותפעמיםאלוהים.יראשהואעליו'מעידאני-
שישי.יוםבתפילת

באמת?-

הואנחמד.אדםאותוומצאתיהתפילהאחריפעםאיתרוהלכתי-
יכולתישלאעדביוהפציר"הכורסאל"מסעדתאלאותיהזמין
לולעזורממניוביקשלמורשת,אהבתועלהצהירהואלסרב.

עמה.היכרותואתלהעמיק
השכלה?לואיןבכללאולי-
לימודיםאתסייםהואאבלבמורשת,בקיאהיהלאהואאמנםלא.-

ובהיסטוריה.במשפטיםבסורבוןוהשתלםלמשפטים,הספרבבית
חברתי?במגעאיתרשבאהיחידיהייתאתהאולי-
שישליהתבררושםהארס","מינהשלבברנפגשיםהיינואולי.-

פעמיםלטלפוןלוקוראיםוהיווזרים,מצריםרבים,ידידיםלו
עסקים.איששהואליהיהשנדמהעדרבות,

עבודתו?עלאותולשאולדעתךעלעלהלא-
 'הפנאיבשעותמעשיועלדיסקרטיתבצורהאותושאלתיפעם-

כולם,אתלמנותשקשהדבריםהרבהכךכלאוהבשהואהשיבוהוא
אמיד.אדםשהואמשמעמוגדרת.אחתלעבודהקשוראינואבל

רכושו?מקורומה-

היאביותרהבולטתתכונתואבלונו:ערךניירותאדמות,-
חייךוהואבהיסטוריהספרבר rל~לוהיצעתיפעםהרחבים.אופקיו
היסטוריה?"לושקוראיםמשהושישמאמיןבאמת"אתהושאל:
ואמר:הוסיףהואאבלההלצה,דרךעלחיתהששאלתוחשבתי
ההיסטוריה."במקוםלבואיכולותהגנאיושירתהשבח"שירת

מנישואים.התרחקהואמדועיודעבוודאיאתה-

שלאבצער'הגיבוהואמבני'אחדמרדעללפניוהתלוננתיפעם-
סוף,"להשאיןטרגדיהלהוותעלולבןשל"מרדכן:לפניבוחשתי
באסוןהמתנסהאבאומורדבןשהואליאמרהשבדבריוהצערנימת
זה,"מכלעצמךאתפטרת"אתהלו:אמרתיערומהשלובשמץכזה.
לדעת.צימאוניאתהרווהלאהואאבלוחייך'עליהסתכלהוא

זו?נקודהביררתלאמדוע-
אפסידעליואכבידשאםחששתי .אותוויראתיאיתריידותיחת-

אותו.

דירה.לעבורכוונתועללךהודיעבוודאיהוא-
אותואפגושבוודאיאניאךמעזיבתו.הופתעתילא.בכלל-

חמישי.ביוםהארס"ב"מינה

ונראה.נחכהזאתובכלחושב,לאאני-
חושב"?לא"אניאמרת:מדוע-
המסעירותההתרחשויותמחוללשהואחשד'שישיודעלאאתה-

בשכונתנו?

אולהאמיןכמסרבהגיבהואמתדהמה.לרווחהעיניואתקרעהאיש
 .כמוחה:אפילו

 .הארורמהשטןהאלניישמר-
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הניסיוןתחושת-תחושתיאךלעלטה,והפכהגברהאי-הבהירות
שהסתפקתיכמעטכמעט.אולביטחון'הפכה-השניםותחושת
אתלהחישכדיבהןשהיהוסברתיבידי'כברשהיובידיעות
מסמפקח-השלישיהשכןעםבפגישהפגםראיתילאאךהמרדף,
לדלתסמוכהחיתהדירתושדלת-אלהמדאניבכיכרההכנסה

צעק:הואשמואתששמעברגעאלקיום.עבדמכרםשלדירתו
המשוגע!-

משוגע?-

בשלוותכתוףשהדהדקולו'אליהגיערבותפעמיםבוודאי.-
גםרפאים?ברוחנלחםעצמו?עםדיברבטלפון?דיברהואהלילה.

שםוהיההרעיש.שהואכמוהרעישולאמתגלגלורעםמייללתרוח
יותר:עודאותישהפתיענוסף,דבר

באמת?-

העוד!עלופורטשרהיההוא-
לגמרי.חדשדבר-
שרלפעמיםהיההואאבלויפה,חזקקוללושישהיאהאמת-

לתאריכולאתההמוניים.שיריםולפעמיםמאודרצינייםשירים
אבלגס?שירשרנכבד'אדםשאותוגוף,בעלגברשאותולצעמך'
 .הוללאיששהואהיאהאמת

הולל?-
יוצאאותוראיתימהתיאטרון'חזרהרכי·בדכשהייתיאחד'לילה-

גבר","אניומגמגם:משיכרון'מתנדנדוהוא"ולדימיר"ממסבאת
 •מאודמפתיע-
מהפלה.הביתהשבתיאחדלילהמפתיע.יותרעודמשהוויש-

פניתיואנילדירתונכנסהואלפני.צעדיםכמהבוהבחנתי
הצצתיפתוח.דירתושבדלתהצוהרנותרכלשהימסיבהלדירתי.
חדראוליהיהזה-המסדרוןבסוףמוארחדרוראיתיפנימה

 ...עינישראוהמוזריםהדבריםנוכחמקומיעלקפאתיהמגורים.
הקירעלביניהן:תואםשאיןמוזרים,דבריםשלתערובתראיתי
וראשיםמכוערות,ומהןיפותמהןמשונות,מסכותהיושממול
נגינה.וכלישונות,מתקופותנשקוכליחיים,בעלישלחנוטים
באמתהיהזה ...לכימיקליםמלאכהביתמעיןהיההחדרובאמצע

 ...לכימיקליםמלאכהבית
לכימיקלים?מלאכהבית-
נוזליםמלאיםזכוכיתכלימסודריםועליוארוךשולחן .כן-

ממתכת,כניםעלהקבועותארוכותוצינוריותשונים,בצבעים
 ...ודינמוומצרפים

ופלא!הפלא-
ראיתי.מהלהוסיפרתיאשתיאתהערתיהמום.לדירתינכנסתי-

זהבעצמה.ולראותלצאתלהאמרתיבשכרות.אותיהאשימההיא
מדהים.דברהיה

שוחחתם?אוברכהביניכםהחלפתםלא-
שעזב,וכששמעתיממנו'פחדתיהאמת,אתלךאגידלא.בכלל-

שפטרנו.ברוךאמרתי:

7 

בנוגעידיעותלעודזקוקהייתילאהמתווך.אלהלכתייוםבאותו
שיובילניחוטקצהאצלולמצואקיוויתיאבל"הנאשם",שללאופיו
עליהעברהכיאףביניהםשהייתהבעסקההיטבנזכרהואאליו.
אמר:הואשנה.כמעט

יום!אותולשכוחאי-אפשר-
מדוע?-

המקח.עלעמידהשםחיתהלאאחת.דקהתוךנסגרההעסקה-
גיליתייוםבאותואבללדמות,שאפשרממהיותרנדיבהיההוא

ההוא.היוםאתלשכוחאי-אפשרולכןשלי'הארנקאתשאיבדתי
קרה?זהאיך-

 .לוהלךוהואהשולחןל.עהכסףאתשמתיואנילישילםהוא-
אתנטלתיכךואחרדקות,כמהשארכהטלפוניתשיחהליחיתה
לארנק.זכרשםהיהלאלארנק.אותולהכניסכדיהכסף

אז??בראשלךהסתובבמה-
עבדמכרםמלבדלחנותנכנסלאאחדאףאיתי.היההארנק-

לוקראתיהנעליים.במצחצחחשדתימידהנעליים.ומצחצחאלקיום
נשבעהואאבלשצווח,עדהרבהכךכלבוגערתיאותו.ותיחקרתי
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 ...ובכהלוהיקרבכל
בשני?חשדתלאבטחאתה-
ליכאב .להאמיןהיהקשהאבלספקותלפעמיםליהיוהאמתלא.-

 ,כמוהואדםלהאשיםיכולתיאיךאבלגניה,ממאתייםיותרלאבד
ולמהשררה?ובעלחשובאדםספקבלישהוארושםעלישעשה
ולהתעללות?אלימהלתגובהפרטמהאשמתולצפותיכולתי

לאללה?עניינךאתומסרת-
עוברלפעמיםאותורואההייתיהכיוס.מקריברובשקורהכפי-

ישע:בחוסרלעצמיוממלמלבמבטיאחריועוקבוהייתי ,בבוקר
נקם.לרשעיםישיבוהואגדולאלוהים

11 

העדיםעםאותוהפגשתימפורסם.ציירלהזמיןדעתיעלעלה
עדויותיהם.לפיהאלמונישלמדויקקלסתרוןלציירממנווביקשתי
לו:אמרתי

העתקהואשהקלסתרוןהעדיםשיגידועדמרישומיךתחדלאל-
 •המקורשלמדויק
בעליואתשמכירממיוביקשתיבעיתוניםהקלסתרוןאתהפצתי

 .אליולהובילנו

IJ 
1 ~ 

8 

הדוחותאתלווהראיתייום,אותושלבערבומפקדיעםנפגשתי
וקראידוכףעלראשואתהשעיןהוארבה.בדייקנותשרשמתי

ואמר:זעופותבפניםעליהסתכלאחרתום,עדאותם
אחדיםענייםמסעירות.התרחשויותישהתמונה.אתנשחזרבוא-

עלום,ממקורשמהשירדוכסףצרורותבתיהםבגזוזטראותמוצאים
שובואחרים ,למאכלראויותסוכריותקופסאותמוצאיםאחרים
חפיםשללמותםהגורמותמורעלות,סוכריותקופסאותמוצאים
 ,אחדמצדזהבחנויות.פורצותודלקותנעלמים,ילדיםמפשע.
האשמהאתהמטילהעלומת-שםידיעהאלינומגיעהשניומצד

מקבץעםאליובאאנשיםמתחקר ,הולךאתהאלקיום.עבדבמכרם
הסתירותכמומוזרותהאיש,עלסתירותמלאיםסיפורים

זה?כלעלדעתךמהשבהתרחשויות.
הפושע.שהואבטוחאני-

בטוח?-

פנימית.תחושהזוהי-

הודאה.אוחותכתהוכחההואלישחשובמה-
שעזב.מאזפסקושההתרחשויות ,אדוניתשכח,אל-
כלום.אומרלאוזהמאודקצרההתקופה-
הכול.בפיולשנינהלמשלשהיינותשכחאל-
מטורף.שהואספקאין .חמדנותובותבגודבמאוחראובמוקדם-

מטרותלוושיש ,וערמומיפיקחשהואגםוייתכןייתכן!מטורף?-
נסתרות.

' • 

ר

~ 
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שוטרימספראתהכפלתילמרדף.אצתי ,האתגרמעוצמתמונע
הנאשם,תיאוראתהמשטרהתחנותלכלהעברתיוהבלשים.המקוף
לאהפשע.בעולםהניסיוןולבעלילמודיעיםמקיפהתוכניתוהכנתי
הענייןולתפקידי.לעתידילי,-אישיאתגרהיהשזהממנינעלם
וחשבתיחשבתישנתי.ובשעותערותיבשעותמנוחלינתןלא

השידור.וברשתותבעיתונותלהיעזרשלאהחלטהלידיוהגעתי

' " -~ 
........ , ............ 

~ -

• 

10 

ובהםהופיעוהעיתוניםברעם.הוכינובמרדףשקועיםאנחנובעוד

הפעםאבל ,בשכונתנושקרהלמההדומותהתרחשויותעלידיעות
ליהידועכלאתוהעמדתירשות,לקבלבלילטנטהיצאתיבסנטה.
שם.האחראיםלרשות
הקודם,נסיובנועלהמבוססתחדשה,תוכניתמכיניםאנוובעוד
נסעתיבאסיוט.התרחשויותאודותעלבחדשותהעיתוניםהופיעו

לשערוריההפךשהפשעתחושה,מקננתובתוכילאסיוטמיד
 ,הימצאימקוםעללווכשהודעתי ,למפקדיצלצלתימשםלאומית.

האפרכסת:לתוךנבחהוא
זו?מבישההתנהגותאיזואתה?איפה-

בי:גערהואאך ,הענייןאתלולהסבירהתכוונתי
לשכונתנו!שבוההתרחשויותמיד.בוא-

סוחר ,כפרראשאחד:מאדםיותראלאותנוהנחושוניםאזרחים
סחורות.מבריחדגים,

והשערוריה ,בממשלחשובהלאישיותהתאיםאפילוהקלסתרון
הפרשנים.בעטיולשנינההמלגלגיםבפיללעגוהפכנוהחמירה
עלי:צעקמפקדי

במחלקה!אשהצתת-
בנחישות:אמרתי

בתוכנית.פגםאין-

שאנחנומימאיתנווחומקמחפשים,שאיננומיאלינובאהנה-

מחפשים.

להתחפש.אולהסתתרהחליטהואאולי-
ידימעשהאינםהארץחלקיבכלהמתרחשיםשהמאורעותברור-

אחד.אדם

כנופיה.ראשהואאולי-

בייאוש:קראהוא

במחלקה!אשהצתת-
ויכוחשמעתיהדלתלידמכעס.לגמריסומאואניחדריאלשבתי
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בנחישות:אמרתיאלי.להיכנסהרוצהמישהולביןהשוערבין
 ,כעת.אחדאףבשבילזמןליאין-

כאחת:ושקולרםבקולאמראדםאותו
אלקיום!עבדמכרםאני-

12 

ואניזהמולזהועמדנוהחדרהנכנסנו ,בזרועוזרועיאתשילבתי
כעוס:בשקטשאלהואמתנשם.

בעיתונים?המתפרסםזהכלמה-
ושאלתי:בעיניאותובחנתי

החיפושים?דברהתפרסםעםמידבאתלאמדוע-
אחרים.ומדבריםמהעיתוניםרחוקהאדום,ביםהייתי

ושאל:ששבעדבינינושררהיוקדתדממה
 ?הזאתהמטופשתהאשמהפירושמה-

ברוגזה:אמרתי

נראה.עוד-

השגחתו.ותחתהמפקדבחדרהחקיר;ךאתלנהלהחלטתי

13 

אומר?מה

מצאנולאגמור.ובביטחוןבפשטותמיד,שאלהכלעלהשיבהאיש
הקורבנותבפניאותוהצגנוחובה.לכףאותושתדוןאחתהוכחה

העידלאמהםאישאךהשכונה,חלקיבכלהשתוליםוהמודיעים
ששלחהאלמוניאלהודעהשידרנוביום.אובלילהאותושראה
ידיעותבידוהיואםלנושיאירממנווביקשנוהמכתב,אתאלינו
עבדמכרםאותנועזבוכך .פנייתנועלענהלאאישאבל ,כלשהן
זהכלשאחריומוזרניצחת.מכהשחינניאחרימורםבראשאלקיום

 ,.באשמתו.הפנימיתתחושתיהתערערהלא

14 

להעבירהחליטוהפניםובמשרד ,לעזאזלשעירלמצואצורךהיה
מתאיםליותרשחשבומיאתמינוובמקומיהמינהלה,אלאותי

התפטרותיאתוהגשתיובמחאה,בכעסהגזרהאתקיבלתילתפקי.ד
אחרילעקובהוספתי .דיןבעריכתלעסוקהחלטהמתוך

אתלתפוסמחליפייצליחשמאדאגהוכוליוהחקירותההתרחשויות
ומההאנושי.הטבעאתהולמתאבלמבישההרגשהזוהיהפושע.
לתוךאלקיוםעבדמכרםהתפרץאחדיוםכאשרהפתעתיגדלה

משרדי.

ואמר:מוליהתיישבהואדהרם.וכוליעליוהסתכלתי
שלי.המשפטייםבהליכיםולטפלעסקיאתלנהללךלהציעבאתי-

שאלתיאבללדחותה,היהשאי-אפשרמפתהכהחיתהההצעה
אותו:

רקדיןבעריכתשעסקתייודעאתהוהרי ,אבידווקאמדוע-

שנתיים?

כלשהיבאחריותחשאניזה,מלבדרב.ניסיוןבעלאתהאבל-
להתפטרותך.

בזהירות:אותושאלתי
לאיד?שמחהמעין-

בכנות:ואמרקולואתהריםהוא
כלפיך.חיובייםרגשותאלאבלביאיןוחלילה!חס-

לא?מדועובעצם,
אלקיום!עבדמכרםהנכבדהאיששלבמשרדושכירנעשיתיוכך

15 

הדרתבעלהמלה,מובןבמלואפניםנשואאותושמצאתימעידאני

וייתכןידידותי.נדיב,נעים,חברהואיששיחהאישידען,פנים,

לאהוא"האםעצמי:אתושאלתיהתלהבותיהצטננהשלעתים
זהיר?"להיותכדאייותרזההאיןשלו?הניגודיםבאחדיפתיעני

בנחישותומצפוןלייסוריליוגרםחשדותי,אתפוגגתמידהואאבל
טוב.אךלעשות
לאחורנשעןהוא-לושהצעתימהעלשעבראחרי-אחדבוקר

ואמר:שלוהנדנדהבכיסא
ידוע!לאשהפושעבתיק,נרשםבסוף-

לאיד:שמחהשלבנימהאמרתי
קיבלתי.שאנילסטירהתמורהזאתסטירהשתהיה-

ערבה:בשלווהאמרהוא
טעית. ...לא-
 . ..אבל-

מיד:אותיהפסיקהוא

מטופשמכתבבגללנגדיההאשמותאתלרכזחיתהטעות-
מאלמוני.
כמתגונן:אמרתי

שגרתיות.הבלתיהחקירותפיתוייבגללאלאמכתב,בגלללא-
לחמוקהאמיתילפושענתת ,נגדיההאשמותכלבריכוזואתה,-

ידיך!מבין

וההתרחשויותהעדיםדבריביןלקשורסבירהיהלאהאם-
 ?המוזרות

מהזה,ומלבדניגודים?בושאיןיצור-אלהישהנכבד!אדוני-
שתקפהחולהבחתולהובעטתיחתוליםשהאכלתיבעובדותמוזר

ומתרחקאחדאישעםמתיידדשאניבזה,ישפלאואיזהאותי?
מתהלךאנישפעםבזה,ישחידושואיזההרע?אופיובגללמאחר

שאנימכך,מסתברהאםמשכרות?מתנדנדאניופעםכבודבהדרת

 ?דליקותומציתילדיםמרעיל
המשיך:הואאבל ,כאחדוזהירמהורהרבשתיקה,התעטפתי

בעצמך.אשמהלהטיליכולאתה ,יקירי ,היגיוןאותולפי-
ומלמלתי:מפינפלטצחוק

אני?-

ושתילתהשמירההגברתלמרות~סקרלאהפשעיםלא?ולמה-
ספקאין ?ממולכדתבשכונהדרכואתהפושעמצאאיךהמודיעים.

זהומייפה. •בוחשדלאהביטחוןמאנשישאחדבטוחהיהשהוא
אםאחרות,ובמליםהמעקב?עלהמופקדהמפקדלאאםלהיותיכול
אתה?לא

ואמרתי:רםבקולצחקתי
בסנטה?והפשעים-

איננולטנטה.נסעתשאתהוהוכחבסנטה,התרחשויותהיו-
ההתרחשויות.אחריאולפנינסעתאםיודעים,
צוחק:עדייןכשאניאמרתי

הללו?לפשעיםהמניעאבלנפלא,-
שעייפתהפושע,שלנפשובנבכיהמסתתרמניעאותוהוא-

אחריו.בחיפוש

מטורף.שהואחושבאני-

מטורף?תהיהשאתהאפשריבלתיוזה-
טירוף?שלשמץאיתרבעבודתימוצאאתההאם-
מטורף.שהואשיודע,האחרוןהואהומטורףשונים,גווניםלטירוף-
חןמצאולאהםאבל ,בדבריומזלזלשאניפניםוהעמדתיצחקתי-

אתאמרהואשבההרצינותבעיניחןמצאהלאיותרועוד ,בעיני
שהואאו ,ביאשמהמטילבאמתשהואגעלדשדימיתיעד ,דבריו
והואשוב,האירוופניו ,חייךמכןלאחרהבריות.בכלאשמהמטיל
חדשה:בנימהאמר

 .בעבודתנונמשיךבוא !לנודי-
היאבמשרדושהעבודהספקאיןמביך!אדםאיזהלעצמי:אמרתי
אבלאשמה,מכלנעלהושאישיותובה,להתקנאשאפשרהצלחה
ממני?מרפהאינהלאשמתובנוגעהפנימיתהתחושהמדוע

• 
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שניםעלבשירי·קינהבעיקרהאיסלאם,
לפיבין·שבסיות.במלחמותשנהרגומאחיה

ארבעתנהרגושהתאסלמה,לאחרהמסורת,
המוסלמיםשל·הכיבושיםבמלחמותבניה
 637בשנתאןי~:ה ?jבקרבהפרסיםנגד

גדולהלנחשבתאלח'נסאאלספירה.
היאהעתיקה.בתקופהערבבמשוררות

בשירי·הקינה.ניחרדכאמור'נודעת,
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עיארמוחמרשוכרי
חכםמשחמערבית:

בשעהבמוחירץזהשם .••כאמלעלי ~ ..כאמללי-- -- שישבבקפידההלבושהשמנמןבצעירשהתבוננתי ':: , .
השעיןהואהכרות.בינינוערךשידידילאחרמולי- .. ·.·.~

 ...ודיברהשיששולחןעלהשמאלימרפקואת
החליקודבריוכי ,דיברמהעלזוכראינני .ודיבר

נשמעהקולונעימתאבל ,כלשהורושםעליולהותירבלימוחיעל
כאילובהןוהאריךמילותיוטעמיאתגיווןהוא :כאחתומהנהמוזרה

ובתנועותיהבגרוגרתומבטיאתריכזתיכישרון.ברוךמוסיקאיהיה

נראתההיאשלו.היקרההמשיועניבתהצרצווארונותחתהעדינות
מכירבוודאיאני ...כאמלעלי ...כאמלעלימופלא.נגינהככלילי
חומקהואולמה ,והיכןאליוהתוודעתימתיאךהזההצעיראת

הספרבביתכיתתיבןהיההאםזו?מבישהבצורהמזיכרוני

במקרההאםידיד?בחברתבאקראיאותופגשתיהאםהתיכון?

אתהמסביםאנשיםאבלבקולנוע?אובאוטובוסאותוראיתי
לעולם.מזיכרונינעלמיםאינםכאלהמקריותבנסיבותלביתשומת

בכישרוןהמעוצבותספרותיותדמויותכמובזיכרונינחרתיםהם

הזה?הצעיראתראיתיהיכןכןאםגאוני.

העדיןשחיכוחושבאינניכמובן.צרפתי.קפהספללוהביאהמלצר
חושבאינני-מבפנים?גרונומבנהאתלראותכדיאעשהלאמה-

אםגם ,שלנוהמצריהקפהשלטעמואתלסבוליכולהעדיןשחיכו
צעירהפניכחלקתחלקומרקמודקטחוניםמפוליםעשויהוא

ענוגה.

החולףפנימיצחוקסתםזההיהאוצחקתיבאמתהאם-צחקתי
-חמור?כפניאותםמתאריםשמעתישפעםהקפואות,לפנימתחת

ועוד ,כאמלעליעלזיכרונותליהיונוגים.בהרהוריםונתקפתי
כולם,כמעטאוכולם,ממני.חמקואיךאותימפליאזיכרונות!אילו
עליהוא,כי ,בלבדשלישהיהכאבכאב,בתחושותמהוליםהיו

 ..בלבישהתעוררבמהחשלאוכללכללכאמל,
היינושנינולכך.לבשאשיםבליחיילתוךלחדורהחלכאמלעלי

חשביהבשנההיינואוליהתיכון.הספרבביתלימודינובראשית
משפחתו ·עםשחיענינעחהייתילראשונה.אותוהכרתיכאשר
אביאתכללהמשפחתישמש.קרניראהלאשמעולםבביתהקטנה
עשרשניםילדהאמיממני.צעירהואחותאמיזקנה,עליושקפצה
נהגשאללהספקאיןבחיים.נותרנוואני,אחותישנינו,ורקילדים

היינואיךכיילדים,שלהזההרבהמספרחייאתבקצרובחוכמה
מזכירהדווקאחיתהאמיבחיים?כולנונשארנולולהתקייםיכולים
יכולהיההואבחייםנותרשלוואומרתהבכורהבןאתרבבצער

ביעלהכיעדאלהבמחשבותאותימילאההיאכסף.קצתלהרוויח
חיינועללחלוחיתמעטוהשפיעחיכהולא ,צעירשמתעליוזעם

החרבים.

ממניושונהמסוימותמבחינותלידומההיההוא ,כאמללעליאשר

< 
ז
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אביושם .ממנוצעירהואחותואםאבהיולוגםאחרות.מבחינות
אבלאמינה,-אחותוושם ,כאמלמאדאם-אמוושםבק,כאמלהיה
ואתכאמלאתמאשריותרילדהלאכאמלשמאדאםחושבאני

אמצעיעלדברידעתיובטרםנערבהיותיהאמנתיכךאמינה.
 ,לקוראיהןמשיאיםהנשיםשלהעתשכתביהעצותועלהמניעה,
ועודהאשה,לבריאותמזיקיםרביםולידותשהריונותהואשתמציתן

זקוקהחיתהלאכאמלעלישמשפחתידעתירקאנידברים.כמה
הבןשימותצורךכלהיהלאכןועלבפרנסתה,שיעזורגדוללאח

היההואעבדה.ושמומידותגדלשחורמשרתלהםהיההגדול.
מצאתילאאניאבלהמשפחה,אתשהצחיקותמוהיםמעשיםעושה
וכלל.כללמצחיקיםאותם

עצמםאתכפוומשפחתוכאמלשעלילךאומראםאוליתתפלא
כאמלשעליולומרעליךולהעריםלרמותךרוצהאינניאבלעלי.
ממניביקשושהואהעשירים,מבניכרביםמשכלחףתלמידהיה

ומשחקבביתומבקרושהייתישיצליח,כדילבחינותאיתרלהתכונן
קרולאכאלהדבריםכידברים,באלהוכיוצאאחותואמינהםע

שחיתההעמוקהלהיכרותאחראיהיהלאמעולםכאמלעליבכלל.
כך.עלידעלוהימהמתמלאשהיהוייתכן ,משפחתולביןביני

שכשאניהיאהאמתהצרפתית.הלשוןמספרכאמלעליאתהכרתי
כאמל","אליהיהשמוכימדייק,אינניכאמלעליהואששמואומר
אנחנושגםכךעלועומד ,אותומבטאלצרפתיתהמורההיהכך
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כילבי,תשומתאתכאמלעלימשךלאבהתחלהכך.אותונבטא

 ,כךהיהשזהנניחחרוץ.תלמידשהואהיהאזעליושידעתימהכל

אותולשכוחיכולאינניאבלחרוצים,תלמידיםהרבהישנםמה?אז

ובדמיוני.בנפשישביתהלולקנותכאמלעליהחלשבולילה

אזלמדתיחדשה.לדירהמשפחתועםכאמלעליעברכאשרזההיה

ולהשכרתם,בתיםלשכירתהקשורותהמליםכלאתבצרפתית

לברזים, ,אחדאחדהחדרים,לשמותלבית,מביתהריהוטלהעברת

מצאתילאבאלה.וכיוצא ,החשמלולמכשיריהאמבטיהחדרלאבזרי

חשמלחוטיהתגוררתישבובביתהיולאאםגם ,בכךמיוחדקושי

כאשראבלהשינה,בחדרמתרחציםפשוטהיינוזורמים.ומים

כאמלעלימזה:חשוביםמדבריםנדהמתי ,השיעוראתקראתי

 •שוערשמרפתחושעלקומותחמשבןבביתלדירהעברוומשפחתו

הדירה,משכרמפליאיותרלאאבל ,בשבילידמיונימשהוזההיה

שרוייםהיינושאזתשכחאלגניה!שמונה-גניהשמונהשהיה

הנחתיגניה.שישהעלעלתהלאאבישלומשכורתו ,כלכליבמשבר

לאמדועעצמיאתשאלתילהרהורי.רסןוהתרתיהצידההספראת

מקצועו>.מהידעתי<אזכאמלעלישלאביוכמודיןעורךאביהיה

מדועלי:הניחהשלאשאלהאותהעצמיאתשאלתיושובשוב

היהושלאמביש,עוניחרפתשנסבולידעכאשראותנוהוליד

עלשרועאבישכבשעהאותהשעשה?ממהיותרלעשותמסוגל

שעליחשבתיבכבדות.ונושםרגליוכפותקצותאלבוהה ,מיטתו

החלטתילפותרה.מאבינבצרעודכלבעצמיהבעיהאתלפתור

היהנדמהפיס.כרטיסלקנותכדישליהמעטיםהכיסמדמילחסוך

הראשון.בפרסהזניהלביןהכרטיסקנייתביןגדולמרחקשאיןלי

הזורמיםהמיםואתבהשנגורהדירהאתרוחיבעיניראיתי

נדהמתיואז •הכולאתבקיצור ,השוערואתהחשמלואתבצינורות

מהספרפניאתהרמתיושוב.שובליקוראאביקולאתלשמוע

בקולוליאמראבילי.שקרהמהבכלנזכרתישנרדמתי.והבנתי

קמתימאללה."תבואהישועהלישון.בני"קוםוהכנוע:השקט

וכלימה.בושהוכולילידוונדחקתי

גםאךהשלישית,לשנהועליתיהצלחתיאבא.אתאכזבלאאללה

נסעהואבכפר".כאמל"עליהיהשנהבאותהאיתי.עלהכאמלעלי

הואשםזוכר.אינני-משפחתומקרוביאחדלחוותאואביולחוות

ראההואוגורן.בקרוג'אמוסים,מחרשהבחייוהראשונהבפעםראה

 ,ליאשרגדול.אושרשלהרגשהלווחיתהזורעים,שהפלאחיםמה

וחדלתיסופיתמהםנותקתיאך ,הללוהדבריםכלאתהכרתיאני

חסרהארוכהדילתקופהאםגםכיעורם,עלאויופייםעללחשוב

עלהרכיבהבמיוחדליחסרההחמורים.ועלגהמורעלהרכיבהלי

אותםדרבנתישבוקטןמקלובידיזנבותיהםאלכשפניהחמורים

שלאהחליטואבי ,קטןבכפרגרנואנחנוהרוח.במהירותטסווהם

שנישמכראחריהכפרבאנשילפגושהתביישכילעולם,אליולשוב

הצטמצמוהכפרעםיחסינו .לושייכתשהייתהמהאדמהדונמים

לשוקבבואםפעםמדיאותנומבקריםשהיוקרובינועםבקשרינו

לארוחתאצלנוונשאריםבהמולתםהתקרהאתמרימים ,העיר

והנהחבריםשניעםבדרךפעםשהלכתיזוכרעודאניהצהריים.

ידואתלחצתי ,אליוניגשתי .ליקוראהדרךבצדשעמדפלאה

עלומהוססעבהנחבא,בקולאותילשאולהחלוהואוהגסה,הגדולה

שלום.דרישתלהםלמסורממניוביקש ,אחותיועלאמיועלאבי

דומנילכך.לבשמוחבריגםשמאוחששתייחף,שהיהלבשמתי

והלךשלוםבברכתממנינפרדהואהביתה.אלינולהזמינוששכחתי

 •דודיהיהשזהלהםסיפרתיולאחבריאלשבתיואבי ,לדרכו

מקצבההתקיימנוואנחנומעבודתופוטראביורע.הלךמצבנו

טרודהיהשמוחנובשעהקטנההוצאהלכלחשבוןעשינוזעומה.

כפי ,מאביושירשהדונמיםשניאתמכראביהעתי.דעלבמחשבות

למכוריכולשהיהבכפרביתלונותרעדייןאבל ,סיפרתישכבר

מצרכינומעטשסיפקהקטנהעבודהלמצואהצליחהואאך .אותו

וגם ,הסתירלאהוא .בריאותואתהמסכןמאמץממנודרשהולא

להתחילשאוכלכדילימודילסיוםציפייתםאתהסתירה,לאאמי

"טיולבעתאותהכלעשההוא ,כאמללעליאשר .בעוללשאת

סרצרפת,בכפרישוטטובפאריס,בלירןבמרסיי,ביקרבצרפת",

והזיןהקונקורדבכיכרצעד ,תיאסרוןבהצגותצפהחרושת,בתיאל

כדיעליוניםמאמציםאניעשיתיולעומתוהניצחון.בשערעיניואת

בבחינה.להצליחכדיהללוהשמותאתבזיכרונילקבע

יצאשעדייןובקול ,שלוהצרפתיהקפהשתייתאתסייםכאמלעלי

פגישהלושישלידידיאמר ,לינדמהשהיהכפימופלא,נגינהמכלי

עזרצוןנתקפתי •ממנולהיפרדרשותוביקשאנשיםקבוצתעם

צאתו:לפניאותולשאול
מתכווןאנילצרפת."נסעתהאםשואל.שאניבק,עלילי,"תסלח

 " ? 193 5שנתבסביבותשםהייתהאםלומר
סרולרגעקט,לרגעאצבעולביןהבוהןביןמצחואתהחזיקהוא

מהשיוודאלפניזראדםעםשיחהלקשורשלאאבאביתממסורת

משהולנוכחממנוהסתלקהוריולושהקנוההרגלהחברתי.מעמדו

לב:ובסובפניםבסבראמרוהוא ,ממנוחזק

עםונסעתיקטןילדאזהייתיבפאריס.הראשוןביקוריזההיה"כן.

שם?"נפגשנואנחנוהורי.

 •שם."לבדיהייתיאניאך ,נפגשנוכן ,"כן

H ~ 

;::i 

 ,) 1921 (עיאדמוחמדשוקדי

ומתןבמשאהיתרביןעוסקהקצריםסיפוריושלהקבציםבחמשתמצרי,סופר

בחייו.משאירזהשמשא-ומתןוהזכרונותוברשמיםאותוהסובביםעםהפרסשל

משכילים.שלדמויותהןדמויותיורוב

גרלדברגדנה

 gחן
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סזה?"סרק~ד~תלי~יק .Yס 7"~ת;ז'ילי
מסכימהאת
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במסגרתבחינוךעוסקת 19בתגולדבדגדנה

הלאומיהשידות
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חנפיאוםטא
אלקורוסעבראיחסאן

חכםמשחמערבית:

אופניים,והשכרתלתיקוןהחנותבעל ,חנפיוסטא* q- ,··,ףק .....

בולטים,שרירים ,מגודלגוףבעלמוזר:יצורהיה ' ; ·.יר!יי
ראשואתמגלחהיההואנפוחות.ולחייםעגולראש-·-.-·-· .,.-.-.

שנדמהחזקות,שינייםחיוכובשעתוחושףבתער = . · .. ·.· · .. ·.·. ~············
חי.כבששלבשרואתלקרועמסוגלותשהןלך- .

תושבישיתקבצובליאחדיוםעוברהיהלאקטטות.חובבהיההוא
בולצפותכדי ,חנפיאוסטאשלחנותולידהגנים""ביןרחוב

ידיים.בתגרתמהלומותמחליףכשהוא
חןמצאולאכלשהואדםפניאםמסוימת.סיבהחיתהלאלקטטותיו

מחליףואחר ,חזהואתמנפחעיניים,בולוטשהיההוא ,בעיניו
העצוםאגרופובהרמתמסתיימותבהכרחשהיומלים,כמהאיתר

מתחילה!והתגרה ...יריבובפניותקיעתו
אפשרתמידבסופןבשלום.אלהמתגרותיוצאהיהלאחנפיאוסטא

אשרמאפו.ניגרדםאו ,מעיניואחתתחתשחורפנסלראותהיה
באמבולנסים.מהמקוםמובליםהיוהםלרוב-לקורבנותיו

רגזן.טיפוסלאוגםרע,אדםהיהלאחנפיאוסטא ,כןפיעלואף
האמיןשהואהוא,הענייןלב.וטובעליז ,חייכןתמידהיההוא

כדוריכאלאליהןהתייחסוהואבריאות,ישידייםשבתגרות
הלב,עורקיאתממריץהשרירים,אתהמחזקמשהו-ויטמינים
העצבים.אתומרגיע

ניצללאפעםאףהוא-השכונהלתושביידועה-תכונהלוחיתה
מעמידיאוחזקיםבקורבנותבוחרהיההואחלשים.נגדכוחואת

הואשהנהותדעקורבנובפנישתסתכלהיהודיחזקים,שהםפנים
מאומה.עליוידעתולאלכןקודםאותוהכרתלאאםגםחוטף,

 ,לבוטובאתהכירושבהםהמבוגריםבבוהו.חיהשכונהתושביכל
כשהיאחנותופניעללעבוריכלהלאאחתאףמפניו.חרדווהנשים
שלנזיפתואתשתשמעבליבהליכתהמעכסתאוכתףחשופת
אחריה:רודפתחנפיאוסטא

להתגנדר!תפסיקיאוליאשה,-
כתפה.אתומכסהבהליכתהמתיישרתחיתהוהאשה

היוהם .חנותועלצבאותמידהםאלילם!היההואוהילדים?
שאוסטאעדמחכההיהידוהשיגהשלאומיאופניים,ממנושוכרים

שלזרועםמנחתאפילובוחוסיםהיוהםחינם.סיבובלוייתןחנפי
 ,כעך-מבתיהםגונביםשהיוקטנותמתנותלוומביאיםאבותיהם,

השכונה.ילדיכלשלכמגינםעצמואתראההוא ...אבטיחפלחאו
שילדוקרההמקומית,המשטרהבתחנתחדששוטרהוצבאחדיום

והיכהובגרונותפסווהשוטרבחוזקה,בוהתנגשאופניועלרכוב
גדוללאהואסמל!אותו,"תעזובצעק:חנפיאוסטאישבנו.על

כמוך."

שלך!"ענייןלאזהאתה!"תשתוקענה:והסמל
מלואאווירשאףהוא .חנפיאוסטאשלהמגולחלראשועלההדם
תגרהארצה.והפילוהשוטרשלבפרצופואגרוףותקעחזהו

הוכהשלהםשעמיתשמעובתחנהשהיווכשהשוטריםהתחילה.

חנפיאוסטאעלצרוהגנים","ביןרחובאלרצוהםוהושפל,
הדלתאתסגרו ,המעצרלחדרהכניסוהושםהתחנה.אלוגררוהו

מטרהרצפה.עלנפלהואשפוכה.נהימהלהכותווהחלומאחוריהם
אךאשה!"אני"תגידצעקו:והשוטרים ,עליוניתךהמהלומות

אתונשאידואתנשךהואאשה.שהואלומרסירבחנפיאוסטא
להישברחישבווצלעותיוהמגולחמראשוניגרדםבשקט.המכות

אתפיזר ,בדברקציןהתערבלבסוףאוי!צעק:לאהואאך
להסתלק.לווהרשהמעליוהשוטרים
בראשחנותואלשבהואאחר ,אחדיוםבביתנשארחנפיאוסטא
קראו:השכונהתושבילב.וטובעליז ,מחייךחבוש,

חנפי?אוסטאיאקרה,מה-

צוחקות:ופניוהשיבוהוא

כהוגן.מכותליהחטיפוהאלה.הממזריםגברים,ואללה-
 :במקוםשעברהמקוףלשוטרקרההואאחר

אתך.עשרהגםתביאתה.תשתהבוא-

 , 1948בשנתהסטודנטיםבהפגנותמוזרתפקידשיחקחנפיאוסטא

יוצאיםאלעבאסייההתיכוןהספרביתתלמידיאתרואהכשהיה
הולךהיההואאליהם.ומצטרףחנותואתנועלהיההואלהפגנה,

פנסים.משברולאכמוהם,מריעהיהלאהואהמדרכה.על ,בצד
משמעותאתהביןולאמפגינים,הםמהבשלידעלאשהואייתכן

פנסים.ומנפציםצועקיםשהילדיםוראהשמערקהואסיסמאותיהם.
כזה,משחקהרשתהלאשהמשטרהידעהוא .שיחקוהםאולי

להרשותיכוללא ,חנפיאוסטאוהוא,הילדים,אתהיכרושהשוטרים
הילדים.אתלהכותלשוטרים

נתקליםשהםעד ,הצדמןבשקטהמפגיניםאתללוותממשיךהוא
הואמעשה:חנפיאוסטאעושהאזאובאלות.חמושיםבשוטרים

בידיעולהשהנהלונראהואםהשורות,לתוךעצמואתמשליך
ואחרמהלומות,עליווממטירמקדימוהואסטודנט,אללהגיעשוטר

וברביעי.שלישיובשוטר ,שוטרבעודמטפלכך
אךסטודנט,מכליותרמוכהאלהמהפגנותיוצאהיהחנפיאוסטא

 .מאושרהיההוא
הניגרדמואתמנגבפתחה,עליושב ,חנותואתפותחהיההוא

הואוכאילווצועק,שמןבכתמיהמזוהמתהאדומהבמטפחתומאפו
אושלהם,המשחקיםאתפעםיפסיקוהאלה"הילדיםואומר:צוחק,
 "!!המ"צוחקות:בפניםלעצמועונהוהואמה?"
היה .חנפיאוסטאשלבחנותולזמןמזמןמתרחשהיהמוזרמשהו
וחיוורקומהנמוךמצומק,אדםארוכים,זמןברווחי ,אותומבקר

והואמקומית,גלביהלבוש ,לעורומתחתבולטיםשוורידיופנים,
ממנוהתרחקווהבריותדוחה,מראהלוהיה .בידוהליכהמקלאוחז

כאילונפוחותהיועיניומדבקת.במחלהמחולהבהתרחקם
דקותהיוושפתיוחשיש,עישוןשללילהאחריעתהזההתעורר
אותורואההיהחנפישאוסטאוברגעבבוץ.נמרחוכאילוושחורות
וכולוכבה,היהעיניווברק ,פניומעלנמחההיהחיוכומתקרב,
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ומגישמושפל'בראשפניואתומקבלקםהיההואואזמתכווץ.היה
ואומר:סלידהמעוררתבגאווהמתיישבהיהוהאיששרפרף,לו
העניינים?מהחנפי?יאשלומךמה-

נמוך:בקולעונההיהוחנפי
רבה.תודהבסדר'-

ואףמחייך'היהולאראשו'אתמריםהיהולאמוסיף,היהולא
חייךלאהואאופניים,לשכורכדילחנותנכנסיםהילדיםהיוכאשר
אתלקחתלהםנותןהיההואאיתם.דיברולאכדרכו'אליהם

ההשכרה.דמיאתומקבלאומרבלאידואתומושיטהאופניים,
אתוסורקזו'עלזומשולבותרגליויושב,היההחיוורוהאיש
כלעליורקהואוכאילוהארץ'עליורקהנפוחות,בעיניוסביבתו
דלתעלמקלובקצהנוקשהיההואאחרבה.שגרמיועלהשכונה
פלייק.גולוסיגריותומבקשקפה,ומבקשנרגילה,ומבקשהחנות

בקשותיוכלאתוממלאכנוע,מולויושבחנפיהיהעתאותהוכל
חנפי!"נלך'"בואאומר:"למעלם"**היהאחרהגה.להוציאבלי

אחריוהולךהחנותאתנועלבקרקע,כבושותעיניוקם,היהחנפי
והמבחילהחולניהצנום,הגברממנו.צעדיםכמהבמרחק"למעלם",

היהחנפיואילולבב,ובגודלבגאווהמורם,בראשקדימההולךהיה
קשורהגורילהכמוהעגולובראשוהמגודלבגופואחריוהולך

בעליה.ידיעלומובלתבשלשלאות
הולכים.היולאןידעלאאיש

הואלילה.כלהולךחנפיאוסטאהיהלאןידעלאשאישהיא,האמת
שאמרוכאלההיוביתו.היכןידעלאואישבשכונה,התגוררלא

בשכונתגרשהואאמרוואחרים"אלבאטנייה",בשכונתגרשהוא
בוודאות.היכןלומריכוללאאחדאףאך"אלמוחמדי",

הגהץפחמיוכשאוסטאגר'הואהיכןאמרלאמעולםחנפיאוסטא
איום:בנימה-שלהגיבהואפעם,אותושאל

מה?אואוסטא,יאבעיניך'חןמוצאתלאהחנות-
אםידענולאחנפי.שלהפרטייםחייועלמאומהידעלאאישבעצם,

אותושאלופעםלא.אוילדיםלוישואםרווק,אונשויהיההוא
ילדים,לך"איןאלעבאסייה:בתיכוןהתלמידשוכרי'אלעזיזעבד
אתרואה"אתהצחוק:שלבגרגורהשיבוחנפיחנפי?"אוסטאיא
קחקח,שלי.בןאתהוגםשלי'ילדיםכולםהםהאלה?הילדיםכל

לך!"ולךבאללהמבטחךשיםהאופניים,את
אוסטאשלהפרסייםבחייורבענייןגילהלאאישדבר'שללאמיתו
תושבילשונותעלעוברותהיוהללוהשאלותבכתובתו.ולאחנפי,

מהשכונה,חלקהיהחנפיכירב,ענייןלעוררבליונעלמותהשכונה
במהוהסתפקורבותשניםאיתרחיושהוא,כפיקיבלוהווהתושבים

ידעלאשאישהזה,המאוסהגברזאת,ולעומתלפניהם.גל~ישהיה
לבם.תשומתאתעוררכןלעת,מעתחנפיאתמבקרושהיהמיהו'
הפרצוףאתסובלחנפיאוסטאהיהאיךעצמםלביןבינםתהוהם

למהמגעיל.פרצוףסובלשאינוכאדםהכירוהווהלאההוא,המגעיל
לאהואלמהלפניו?ראשואתמרכיןהואלמהלו?מרביץלאהוא
בה?הדריםועלהשכונהכללעיורקהיהשהואהיריקותעלמגיב
היולאלאיש •ביקורכלאחריהולכיםייםהשבהיולאןבושר

הללו.השאלותעלתשובות
כהרגלו'מחייךועליז'טוברוחבמצבלמחרת,שבהיהחנפיאוסטא
חדשה.ידייםלתגרתומייחלחנותו'אתפותח

חנפי'האוסטאבחנותהשכונה,ילדיאנחנוהתאספנו'אחד'יום
שלושה .שלוהידייםתגרותעללנווסיפרכדרכועליזהיהוהוא

הופיעופתאום .צחקנוואנחנואותםהריםוהואבזרועויתלובילדים
ושפתיופעם,מאינפוחותיותרהיועיניווהחיוור.הצנוםהאיש

הגלביתעלבמקלוחיכההואבולטים.יותרוורידיושחורות,יותר
ניחר:בקולוצעקבעצבנותשלבש

חנפי!יאהילדים,אתסלק-
ראשו.אתהשפילהואבעיניו.כבהוהברקהתבלבל,חנפיאוסטא
הפרצוףמפניבריצהברחנואנחנו •מצחועלבצבצוזיעהנטפי

עמדהעתאותהוכלהחנות,דלתכנףאתסגרוהאישהדוחה.
החנות.בדלתנקבדרךהצצנואנחנו .במקומוקפואחנפיאוסטא
עלבוחבטהואחנפי'באוסטאבווחבטמקלואתהריםהצנוםהגבר
הואממקומו.נעולאזעלאחנפיואוסטאראשו'ועלפניועלחזהו'
לחשש:רק

מעלם.יא'בחנות,אנחנומעלם,יאבסדר'לאזהמעלם,יאבושה,-
נוצץמפחידברקשיניים.חורקהואמאומה.אומראינווהאיש

עלחנפי'אוסטאעלומנחיתוושובשובמקלואתמריםהוא .בעיניו
 ...ראשועלפניו'עלחזהו'

בוא"יללה,ואמר:רוחואתשהשיבולאחרהתעייף.הואולבסוף
נלך!"
בראש,הלךחנפיאוסטאהפעם .יצאווהשנייםנפתחה,החנותדלת

ובזחיחותוביהירותמורם,בראשהאישהלךואחריווכנוע,מושפל
משתאים.אילמים,עמדוהשכונהתושבי .בייתוגלשוליעלחבטלב,
חנפישאוסטאהמלקותסיפוראתהילדיםהפיצוהתרחקו'אךוהם
קבוצותהתגודדוהשכונהתושבי ..והחיוורהמצומקמהגברספג

לתהייתם.קץהיהולאותהו'הרבה,דיברוודיברו'קבוצות
חנפיאוסטאשלחנותואתלראותהופתענובבוקר'למחרת
שחנפיאמר'אחדשוטראחר.דברומכלמאופנייםוריקה ...פתוחה

והלך.החנותאתרוקןבלילה,בא
הואלאןיודעאינניהזההיוםועדהזה,היוםעדנעלםנעלם,חנפי
הלך.
 •חנפי.שלסודומהיודעאינני

HJ 
1 r==:: 

טבח, Iמכונאיכגוןמלאכה,לבעלאומקצועלבעלכינויהואאוסטא *
ונו',סנדלר

עובדיםפיקוחושתחתעבודה,למנהלאועסקלבעלכינויהואמעלם **
~חרים.

 ) 1990- 1919 (אלקודוסעבדאיחסאן
טובותממשפחותנשיםשלבמאבקןבעיקרעוסקיםסיפוריופורה.מצריסופר

חירותן.אתהמגבילותהחברתיותבמוסכמות
בסיפוריםיתרה.ברגשנותלעתיםחוטאהואשכתבהמרוביםהאהבהבסיפורי
גרמם.שהזמןוחברתייםפוליטייםאירועיםאלהתייחסהאחרים
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

 ...לבחירותהדרךכל
לפניכחודשנכתבואשר ,שלהלןהדברים
עלוליםלירחון>בכתיבהזה(ככהפירסומם
או ,אורשנותלפגיאירעוכאילולהיראות

משתניםשהםככלשהריאתמול.רקבעצם
איןמקרה,בכלעצמם.עלחוזריםגםהם

אתלתעדאלאבחירות,יומןלכתובהכוונה
כברהזוהבחירותשמערכתמישלהרגישות
כלהולךוהוא ,לעורמתחתלהםנכנסה
עם(וגםמתוסכלבוכה/צוחק;אליהןהדרך
זאת).בכלגדולה,תקווה

יכולהשמאלרק

נחלץ<הפיקחחכםלאפיקח,אישנתניהו
מלכתחילה>:מהםנמנעשהחכםממצבים

כללעיניאישיותוערוותמשנחשפהעתה
הואמממשלתו)שריםארבעהעזיבת<עם

"הדגלהאידיאולוגיה,מאחורימסתתר
אבלוהשלום"."הביטחון ,כדבריווהדרך",

והשלום,"הביטחוןשולל.מוליךהואכאןגם
מרכיביכללאינם ,לעצמובזריזותשניכס

א .tא( ,הליכודשלהמקוריתיהגהאידיאולו
והנוסחההטריטוריאליתהפשרהממרכיבי
לבשהיאשלום,תמורתשטחים

להגמרבההואהשמאל.שלהאידיאולוגיה
היותנועתועקרונותאבלעקרונות,על

גםולכן ,הארץושלמותשעלאףונותרו
אתברצינותלהגשיםמתכווןהואשאיןברור
וטקטיקהעיןמראיתוהכול ,וראיהסכם
יכול.באמתהשמאלרק ,כאמורבלבד.

שלרם?יעשה-מררןאיש

ריבהמחרחרמדוןאישהואנתניהוביבי

 ,ממשלתובתוךנמצא.הואבומקוםבכל
כמהאחתועלעמובתוך ,מפלגתובתוך

בחדרבמחיצתולשהותדי .שכניועםוכמה
בשרםעלשלמדוכפיניזוק,לצאתכדיאחד

יצחק ,לוידודמברק,מעטיםלאמדינאים
שמיראפילווערפאת.קלינטוןועדמרדכי
מלאךאותוכינה ,לשעברגתומפלראש

כאותוהאיששלטבעווזהאופיוזהחבלה.
היהיכולשלא ,המזרח-תיכוניבמשלעקרב,
אתאותושהעבירההצפרדעאתלעקוץשלא
 .הבטחתוחרףהנחל
בהחלטהיאהממשלהראשותשאלתלכן

לאלעולם ,כמוהו ,מדוןאישאישית.שאלה
שלום,שלאידיאולוגיהלואיןשלום,יעשה

שלאסטרטגיהלוואיןשלוםשלחזוןלואין
שלום,שלטקטיקהלוישהיותרלכלשלום.
שולל.והולכתהונאהעיניים,אחיזתכלומר
היאיקבלו"לאיתנולא-יקבלו"יתנו

המנחההפרקטיקהכאשרשטבע,הסיסמה

 ,להשפיל-הכוללעשותהיאבפועלאותו
שחרורבנושא<כמולמלכדלהסית,

יתנושלאכדי-הפלסטיניםאתהאסירים>
השם)!(ברוךיקבלוולאושלום)!(חס

יקבלולאנתןלא

-("יתנוביבישלהנוסחהאתובאמת
צריךחסידיועלכךכלשהתחבבהיקבלו")
הישראליהציבורעםגםהרי •נגדולהפנות
אתלויתנותנאי:אותו ,כביכולהתנה,
גשגשר ,ביטחון ,שלוםיקבלו-קולם

נתןלאשהואברורעתהכבר ,ובכןוכדומה.
"מסוכןהוא ,(להפךביטחוןנתןלאשלום,

מיתון<אלאשגשוגנתןולאלישראל")
לאהפעם:לולומרצריכיםלפיכךואבטלה>.

תקבל.ולא-נתת
להפנותהשניתןהסיסמהשמשמעותכנראה

<פיקח,זהפיקחמאישנעלמהלא ,נגדוגם
החליטהאחרוניםובימיםחכם>לאאבל

מתנותמיניכלולחלקהחגורהאתלהתיר
בלשוןלהזהירצריךזהמפגי •לציבור

יוון:אנשימפניטרויהאנשישהזהירו

שכידועמתנות",נושאימיוונים"היזהרו

הסוסאתלעירםזובשיטההחדירו
הטרויאני.

הקדנציהמחציתהעםמחציתלשקד

מתנגדהואכאשר ?אמתדוברנתביהןמתי

הואכאשראוהגןלילדיחובהחינוךלחוק
להסכמימתנגדהואכאשרבעדו?מצביע
בהסכמיאותםמאשררהואכאשראואוסלו
כראשערפאתעלמדברהואכאשררואי?

שותף?אותומכנההואכאשראוכנופיה

למחציתלשקראפשראומר:הידועהפתגם
העםלכללשקרואפשר ,הזמןכלהעם

העםלכללשקראפשראיאבל ,הזמןמחצית
לשקרשמספיקמתבררעתה .הזמןכל

לנצחכדיהקדנציה,מחציתהעםלמחצית
בבחירות.

השנייםטובים

המרכזבגנותבשמאלשונותלדעותבניגוד
לבחירות,גדולאחדבמחנההליכהובזכות

ובשניראשיםבשניהליכהכיסבוראני
לשמאל.תועילדווקאסיבובים

וברקנתניהו-מועמדיםשנירקיתייצבואם

אתלהביסהאחרוןשלסיכוייוקטנים-
רקימשוך ,לשמאלאחדראש .הראשון
גםצריך .יספיקולאואלה ,אחדמסוגאנשים

לשליש, ,לחצישמאלניםהנוספים,את
מבתניהןהגועלשתחושתמיכלולרביע,
רקלמשוךיכולאלהואתאותם,מאחדת
עתהמרכז.מפלגתת.בראשו ,השניהראש

נכונים ,מרדכייצחקזהוכימשהתברר

שהואכיווןוכמה,כמהאחתעלאלהדברים
ממחנהמובהקיםקולותגםלמשוךעשוי

הליכוד.
למשלראשים,לכמהיפוצלהימיןשגםעדיף
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ללאשני'לסיבובשנגיעכדיונתניהו'בגין
מבחינתזה,בסיבובבראשון.מוחצתהכרעה

(מרדכיקולותיותרשצברמיירוץ'השמאל'
הואמרדכיזהשיהיהבמקרהברק).או

ברק,שלמתומכיוגםסבור'אניייהנה,
שיתמכוסבוראניברק,זהשיהיהובמקרה

להםשניתןאחרימרדכיתומכיגםבו

כוחםאתולמדודעצמםאתלבטאלהתמודד'
בעתידהסכמיםעלמשא-ומתןבאמצעות(גם
כלהשני).הסיבובלפניהמחנותשניבין

יהיה,אםיתקיימולאהללוהיתרונות
אובשמאל'אחדמתמודדרקמלכתחילה,

השלום.במחנה

לניצחוןמתכון

מפלגתצריכהמהיודעיםשתמידאנשיםיש
בבחירות.לנצחכדיולעשותלהיותהעבודה

אנילעתים ...לצריכהוהיא ...לצריכההיא
כאלה,שנייםהגיונם.לסוףלרדתמתקשה
לוי'גדעוןונהלשטרזאבהםלמשל'

ויותרשמאליתיותרלהיותממנההדורשים
כדידיהאטרקטיביתתהיהלא"אחרתיונית
בבחירות".לנצח

"אם :) 1.1.99('הארץ'כותבשטרנהל
ורוצהלשכנעבאמתרוצההעבודהמפלגת
להתמקםעליההשלטוןאתלכבושבאמת
שפניהלהראותעליהבשמאל'היסוסבלא
החברה".לשינויאלאלשלוםרקלא

"אהוד :) 3 • 1.99('הארץ'כותבלויוגדעון
בוודאיברקאהודהשלום?מחנהבראשברק
הנוסחאותהןיונוסחאות .להנהיגוראוילא

העבודה.מפלגתשלטובותוהלאהישנות
לאהואאמיתישינוישיבטיחמסרבלי

ייבחר".

שמאליותיותרמפלגותהריתמה:ואני
ושמןבישראלקיימותכאלה,יוניותויותר
גםהיוקודמיםגולים(ובגלוחדשמרצהוא

חוץתנועותמלבדונוספות,מק"ימפ"ם,
שלהןהאטרקטיביותמידתוגםפרלמנטריות)

סגולותאםלכןבבחירות,לעתמעתנמדדת
בעיניאטרקטיביותכךכלבאמתאלה

אניכיעצמי'עלמדבר(איניהרחבהציבור
כפימהן>לאחתמסורתימצביעבאמת

הןמזמןכברהריולוי'נהלשטרשסבורים
ולהרכיבבשלטוןלהיותצריכותהיו

מפלגתזאתבכלאםאזבישראל.ממשלות
עדייןהיאהנוכחית,במתכונתההעבודה,

להניחישהריהכנסת,במפלגותהגדולה
שאיננהמהבגללולאשהיאמהבגללשזה

עמדותיהאםלשאלהקשרשוםלזה(ואין
ברורולאלא).אואבסולוטיבאורחצודקות

יוסיףולוישטרנהללהשמציעיםמהאםכלל
מצביעים.ממנהיגרעאו

מצדלשטרנהל:אחתלוגיתתמיההועוד
"בנייןבספרו(גםלבקרמרבההואאחד
העבודהמפלגתאת )חברה?"תיקוןאואומה

כפיסוציאליסטיתשאיננהעללדורותיה
היחידההכתובתהיאשנימצדרוצה,שהיה

ממהאזבישראל.החברהפנילשינוישלו
מדועלא,והיאסוציאליסטאתהאםנפשך:
זולמטרהמייעדאינךומדועלהמניחאינך

להשקפתך'יותרהקרובותאחרותמפלגות
לניצחון?מתכוןכדבריך'שהיא,

ברקחסר

העבודהועידתבפתיחתברקאהודשלנאומו
נכתבכאילוהיהנדמהברק.וחסרגרועהיה
האמריקניםהבחירותיועצישלהמתכוןלפי
ממנו.טוביםנאומיםמפיושמעתיכברשלו.
מימין:נתניהואתלעקוףניסהושובשוב
"אנשי ;יום";יוםירושליםאתמחלק"הוא

כבתוךבירושליםעושיםוג'ובג'יבריל
מהואותיילמדלאבמיל'"קציןשלהם":
ילדשלדמעותיותיאורגםוכדומה.ביטחון"

לקוחכאילוהשלטון>את(שיפילוקטן
המרכזיתהתחנהציירישלמתמונותיהם
הקיבוציהשםהיהכמדומני(קרפיצ'ניקוב

המנוח).גמזוד"רלהםשנתןשלהם

j'J/) J -;ו 

 (j ו/(" J; .,ו

אנכרוניסטיתתקווה

אמנוןהאלפיים,שנותשלחדשמועמדמדוע
לשוקלרוץדברראשיתצריךשחק,ליפקין

מעוזבתל-אביב,התקווהשכונתשל
וחרפותקללותשםלחטוףכדיהליכוד'
וכדרמה.שלך"בראש-הבא"הכדורבנוסח
ולאאנכרוניסטי'מיושן'הואהזההשוק
שלהשטחאישכהן'עוזי(אפילומייצג
עדיףמהתקווה).ולאמרעננההואנתביהן
הקניותבמרכזיבקניונים,לבקרלשחק

אזרחיםהמונישלהבילויבמקומותהגדולים,
מפלגתשלהייחודמהשואליםאםבשבתות.

המעמדאתלייצג-ייחודהזהלדעתי'מרכז'
ורובמנייןרובשהואהישראלי'הבינוני

מצויוהואהישראלית.החברהשלבניין
שלבשווקיםדווקאולאומקומותבאותם

יהודה.''מחנהאו'הכרמל','התקווה',

;כ .. 1

חוזר?מוסר''דין

מסיסמותיואחתנחשפההליכודבמרכז
ישמור'.'הליכודימסור/"ברקלבחירות:

מוסר""דיןלהזכירכם,ובכן'מוכר?נשמע
נרצחשבשמורודף","דיןשלתאומוהוא

יהביונההעבודהשח"כשמעתיוכבררבין.

המרכזיתהבחירותלוועדתזהבענייןפנה
עשה.וטוב

מסכןלעםמסוכןגמנחי

חזק"לעםחזק"מנהיגהליכודסיסמת
היא:הנכונההסיסמהטעות.תיקוןטעונה

 ."ן~ס~לעםמסוכן"מנהיג

עוזשלמהיםלשתות

הים'""אותועוזעמוסשלהחדשספרו . 1
מאמרילכמהזכה ) 1999עמ' 185 ,(כתר

"וידוישקדפררפ'שלכמואוהדים,ביקורת
גורבתיה ,) 23.12.98('ספרים'ועלילתו"
יהיהשלאומהשאין"מהוספרותבתרבות

('הארץ'לנו"שישמהכלבעצםהוא
עוז"עוקף"כבישמוקדוגבריאל ) 25.12.98
 .) 8 . 1.99מעריב'('תרבות

פיוטיתנובלההואהים""אותוביאומרשקד
פרגמנטיםהעשויהקוליתרבפואמהאו

מכאןמלודרמטיתעלילהבעלתשידיים,
 •מכאןהמספרדמותשלוידוייותוסטיות
שלאמובדיה,בספר:דמויותשמונהשבע
אביו'לטיבט;מותהלאחרהנמלטויקר'
בולגריממוצאחשבוןרואהדברן'אלנו
וידידתוהבןשלחברתודתיהבת-ים;תושב
וידידתמסיועצתכרמל'בטיןהאב;של

הנזירההמשנה:דמויותוכןהמשפחה;

דומברובדוביהמפיקמרים,הקדושה-קדשה

גל.בןגיגיהנדל"ןוסוכן
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 1:~ו
מוטיביםשלוערבשתיבנויההיצירה
קבוע(סמלהציפורמוטיבבזה:זההארוגים
והייןהצאןגבינותמוטיבלנשמה),במיתוס
שלבולגרי-סרביהעדתיהאופיאת(מבטא
היםמוטיבהבית>,שלוותואתהיצירה
ולשאיפתהחייםלקביעותדו-משמעי(מוטיב
בבית-ים>חלקהמתרחשת ·העלילההמוות,
חרדהשלאווירהכולםהיוצריםוכדומה,

הנובלה.אתהמאפיינתומוות
ומוטיביםלדמויותקשריםמוצאשקד

בדיה,שלדמותה ,עוזשלקודמותמיצירות
ילדיהןאתהנוטשותאמהותמזכירה ,למשל

העצה''הר ,אחר"("מקוםבעליהןאתאו
 :>לילה"תגידי"אל ,אשה""לדעת ,הרעה"
שלבסיפוריוהאבותלדמותקרובדברןאלנו

ומצדבהם,בוגדותנשותיהןאחדשמצדעוז

בניהםאתהמסרסיםכוחרביענקיםהםשני

אתבגלויזהבספרעוזחושף(לדעתו
בכללהווידוימוטיבשלו>:האוטוביוגרפיה

מהמוסיקהשמותונושאבספרשליט
מאטד','סטאבטכמוכנסייתיתהליתורגית

'מגניפיקט''נוקטורנו',אירה','דיאס

המספרשלבמונולוגים ,לדבריוואחרים.
עםלהתפייסהמנסהכואבתהתרפקותשלטת
אתמתארעוזהעתיד.מפניוהחרדההעבר

לתחייתהכיסופיםאתהזיקנה,חרדת
אתהדורות,חילוףתחושתאת ,הליבידו
מעטעוד("ואתהבעולםיתמותותחושת

עלשדופק;קשיש,יתוםשישים,בןיתום
לבקש?"),באמהונחשונשיםדלתות
מגיעשהמחברוהסיכוםמסכם,טוןלספר
בקיים:והסתפקותדיןקבלתשלהואאליו
לי;שנותרומהויתרתישוויתרתי"מה

מספרהשאילותמאודבורבות " ...יספיק
"ומתוק ," ...מסכנההמסכן("חוכמתקוהלת

עלנושבסובב"הרוח;לעיניים",האורעוד
 ..ועוד)יערות"פני
שקדרואההספרשלהאמנותיתהמעלהאת

בוהגיעעוזשלו.המבריקהלשוניבעיצוב
בעיצובכשדונותיו.למיצוילדעתו

שיריתופרוזהשיריםהעשויהמיקרוטקסט,

בצורות,בריתמוס,מוחלטשלטוןעוזשולט
האינטרטקסטואלי .במשחקוכןבחרוזאפילו

היהודית.התרבותשלהקאנוניהאוצרםע
שלהפיוטיהעיבודאתבמיוחדמשבחשקד

המשלביםמיזוגאתפרוזאיים,מציאותחומרי

כתוצאההנוצרהקונטרפונקטואתהלשוניים
מכך.

שהגורםכךעלשקדמצביעתוכנומבחינת
 ,עוזשלספריוברובדומיננטישהואהפוליטי
כאןמקייםעוז .הים"ב"אותומאודמובלע
האנטי-פוליטיהמניפסטאתרבהבמידה
מתלהבשאינו ,דברןאלבר ,גיבורושמציע
החושףהחדשים'המלךב'בגדיהילדמןכלל
בכלללהתרחקוממליץהמלךשלעירומואת
שורהההרמוניהלהלן>.כך<עלהתהלוכהמן

וממוזגותהמשולבותהדמויותעלזוביצירה
אב,הואוהבןתינוק,הואהאבבזו:זו

לשובהמבקשהאלמןואם.בתהיאוהאהובה

עוזעמוס
~ 
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הבןאהובתעםקשרלקשורמנסהלתחיה
פיוטיתבפרוזהמתואריםוהיחסיםהעזובה,

סלטחותךהואחביתה,עושה"היאיפהפיה:
שפתייםכמוזרועו;בעוררפרפהכתפהדק,

 " ...הינומהמלמלתגשותפר
בחברההדורותפעראתגםמבטאתהנובלה

ואילובעולמםתקועיםהאבותהישראלית.
הרחוק,למזרחבמסעעצמםמחפשיםהבנים
ותביעותיה.זומחברההאפשרככלהרחק
מןגאולהכיסופיהםויקרשלהמוותכיסופי
נחהנובלהבסיום .התירוליכולשאינוהמצב
בעודלנקהבסרימתפוררתבבקתהויקר
דודשביכהכשםמותואתמבכהאלנואביו
לאחרבדיההאםאתומאשיםאבשלום,את

הבןהפךשלההאגדותסיפורישבגללמותה,
נעלםשריקןלאחרנלאה.בלתילרומנטיקן

שגםאלא ,מקומואתגלבןגיגיהיזםתופס
המצבשלקורכןנעשהזהמתברגןצעיר

אתלקנותהצליחשלאולאחרהאנושי
בודדהסיוםבסצנתנשאר ,חפץבוהפרדס

לתוכההמטאפיסיתבאימהוחשבחשכה
שולחות ,הספרשלהאחרונותוהמליםנקלע.

ולךקום"עכשיוזהותו:אתלחפשאותוגם
שאבד":מהאתתבקשלךקוםלחפש,

אתמטעימהבמאמרהגורבתיהבתיהגם

היאהיצירה.שלהחדשהצורניהמבנה
גתל"חגיהים""אותוביןהקבלהעורכת
מן-זהשספרוסבורה Iמןאלתרשלקיץ"
דו-כלקודםהוא-עוזשלוהמרגשיםהיפים
אלתרמן:שלהאחרונהיצירתועםגלוישיח

הגבינותאוהב Iהחשבוןרואהדברןאלכד
לראותשלאיכולאינומבת-ים,והיין

סימן-טוב,שלהגדולהצלילתואתמאחוריו
ברובעהבנקסניףשלהאלמןהלילהשומר

שלההמרהגםלדבריה, .ביפוסטמבול
"חגיגתשלהיפואיתהבולגריתהצבעוניות

בכוונתעשתהבימית-הבתבסתמיותקיץ"

שלהישראליותעלאמירהבהויש Iמכוון
אבלמעברה.ותלושהמאשליותהחפההיום,

אותושלכמעטשורהשמכלסבורההיאגם
והתשוקההסוף,ידיעתעלהצער"מתנגןהים

תחלוף",למרותולשוררלהוסיףהשקטה
שספרסבורקודמיומשנייי.תרמוקדגבריאל

מצטרףהיה ,רגילכרומןנכתבהיהאםזה,
רקוכיעוז,שלהאחרוניםהשטוחיםלרומנים

מגורלאותוהצילההמיוחדתהשיריתצורתו
למסקנהלהגיעעשויהקשוב"הקוראזה:

היםאותושלהעלילהשמתןהמדהימה
בטוחמתכוןהיהרגילרומןבמסגרת
הואלפנינוהמונחהרומןואילו Iלכישלון

ונוגעמרגששירית,פרוזהשליפהקובץ
רובצתהאםהיאאותישמטרידההשאלהללב.
 "?השטיחותקללתהריאליסטיהרומןעלכיום

לשלושתמסכיםאנידברשלבסופו , 2
שדרכילומרמוכרחאניאבל ,הללוהניתוחים

בספרוקריאהכדיתוךהזאת,ההסכמהאל
"פרוזה-אותהדווקאקשה.הייתה ,עוזשל

 ,למדיסתמייםשיריםדיוקוליתרשירית",
התנגדותיאתועוררולישהפריעוהם

מהפךאיזהביחלאמנםאםהקריאה.בתחילת
הפרוזהקטעישלבזכותםזההיהבמהלכה,
פרקיבשלולאבהמשכה,אמנם>(פיוטית
 .אהבתילאמאודרובםשאתנטוהפיוט
קלישאיים,בנאליים,לינראיםאלהפיוטים

שבשוםמהדוחה,חריזהובעליבינוניים,
למשלהנה .אלתרמןעללומראפשראימקרה
הספר:שלהפתיחהמשירהראשוןהבית

אמיריםברחובהים,מןרחוקלא
זיתיםאוהברכון,אלכדמרלבדוגר

מזמן'לאמס,יועץ Iרךאישמלוחות.גבינותו
השאירה Iאשתונדיחבבוקרמתההשחלה,בסרטן
רקומותמפיותתמרוקים,שולחןשמלות,
 1דודאנריקו Iהיחידהבןדקים.בחוטים

 ) 5(עמ'בטיבט.מצוקעללטפםנסע

 1הספרמתחילתעמודיםכשישיםלמעשה

שישכאלהשיריםממיניעשויים Iממנוכשליש
לרוב.מביכותשורותבהם

למשל:

ככהאוככהאחדכלהריממשיכים.החיים
לטיבטהנסיעהנראיתלאליגםלבד.נשאר
 ) 7<עמ' ...עצמואתלחפשזכותומה,אבל

או:

השקעות.גבינות.אבטיח.צמחים.תהנותר?מה

ברך'עלברךקרנות. .גמלקופותהצמדה.
ברכיעםוברכיברכךעםברכךואני.אתה

 ) 36<עמ'

או:

 .ישראיש .מתוןאישואב.אלמן
בושה,בלילותמשכבועל

 ) 47(עמ'אשה.לנהלקירמעבר

 ,לדעתי Iאבלבזה,להאריךרוצהאינני
ועדרע,זההנזכרים,המבקריםלדעתבניגוד
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לאממשהראשוןהפרוזהלקטעהגעתישלא
קטעיהזה.הספראת'לאכוליאיךידעתי
בעמודשראשיתםככזאת,הכתוביםהפרוזה

להחזירהחלו ,למדיקצריםהםשגםאף , 59
הםעוז.שלבכתיבההאמוןאתאטאטלי

גםמוצקהאמנותיתקרקעהעמידוכאילו
הספראתוחילצוהאחריםהקטעיםלרגלי
 •פרוזאיקוןשלשיריתגחמהמעיןמהיותו
כאלהקטעיםמופיעיםואילךזהמעמוד

 , 121 , 117 , 106 , 90 , 88 , 76בעמודים

124 , 128 , 134 , 140 , 154 , 168 , 172 , 

האיזון ,לטעמי ,הוחזרבכך . 184 , 173
משקלושיוויאחרתמסגרתנוצרה ,לספר
עדהראשוןבשלישלוחסרכךשכלשונה
הקורא.מידינסחףכמעטשהוא

אגלהוידויים,שלבספרעוסקיםשאנוכיוון
בקטערקלטובתוהכףהוטתהאצליכי

לקרואאיךעיניאתשהאיר , 140שבעמוד
יחסיבהדרגההשתנהומאז ,כולוהספראת

הנקראזהבקטעלחלוטין.לאכיאםאליו,
לו",אומרואלכדתהלכוסבא"המספר
<עמוסהמספראת ,רגוןאלכד ,הגיבורמוכיח
<בקיצורים>:השארביןלוואומרעוז)

 ·בידיעותוגופריתאש ,משלךמאמר"קראתי
לינדמהלי.הביאריקדמאתמול.אחרונות

מדינה ,ממךשמאלנייותראפילושהוא
לילדכבודליישבוודאי ...וכולימדכאת
שכלבזמןעירוםהמלךשצועקהלבאמיץ
שכלכעתהמצבאבל .המלךיחימריעההמון
בגללואוליעירוםהמלךצווחבמדינהההמון

שיגידאוחדשה.צעקהלמצואהילדצריךזה
הרעשככהגםצעקה.להריםבלילושישמה

מבזיםכולםכולם,אתמוקיעיםכולםחזק,
תכתובבעיתוןכותבכשאתה ...כולםאת

רקקשים,דבריםאפילושבא,מהכמובן
גםלבטאנוצראמנםאנושישקולתזכור
ניכראחוזישביסודואבלגיחוךגםוצעקה
תתרחקלךטובהכיאולי ...שקטדיבורשל
אםותכתוב,בערדאצלךתשבהתהלוכה.מן

אוליזההשקטכאלהבזמניםבשקט.אפשר
פהתהיהושלאבמדינה.חסרשהכיהמצרך
שקט,עלמדבראניהבנה!אישוםחלילה
שתיקה".עללאבהחלט
נכוניםשבספרבהקשרםאלהדברים

"לזכותגםמקוםיש(כמובןלביאלומדברים
שגםלזכורצריךאבלהברברית,הצעקה"

לכןרפש"הוא"שקטאמרוהרוויזיוניסטים
בקטעמנומקיםוהםטענה>שוםמקדשאינני

לאחתברבע"בערב,הנקרא 144שבעמוד
המטלפנתהמספר".אלמטלפנתבטיןעשרה,
עלטרואיההגרישלספרואתעתהקוראת
בערדהיושב ,המספראלובשיחתהצ'כוב,
עלבעצםחושבתהיאעוז>עמוסשל(ביתו
תצלוםהכריכהעל .•. "כאחד:הסופריםשני

רופארופא,עיניעיניו .•.צ'כובהדוקטור

הסוףיהיהמהיודעוכבראבחןשכבר ,עניו

לחולהזאתאמרלאעדייןשעהלפיאבל
הלא •עכשיולומרשמחובתויודעוכברשלו

החולהאלעיניודוברותאלוהיםאינני

אמנם ,בלבךידעתמזמןהלא ,שלפניו
הזאתשהבדיקה ,קיוויתיאניגםקיווית,

 ...הגזרהרועאתותעבירלטובהתפתיע
טיפותלךנרשוםאבל ,אוכללאהןלהעביר

חלוםלךנרשום •.•טינקטורהאופיוםשל
הלאה.וכן " ...תחליםשעודואשליה

בספר.משכנעתבצורההנמסרהרוחמצבזה

סופואלכשהגעתירקהשתכנעתיאניאבל
אולייודע.איניטוב?הכלטובסוףכמעט.

ממליץשהמחברהפשרהיישוםלאחררק
ובזכותהצעקה("בגנותלמציאותביחסעליה

גםפאראפרזה>עליולעשותאםהפשרה"
זה.לספרוביחס

לחלל?ספרמשגריםאיך

אי-שלרגעישבנאסא.לווייןכמוהתשובה:
הלווייןכניסתועדהטילמיריהנמשךודאות

אורךזהרגעהספריםבהוצאותלמסלול.
טבלותפרסוםועדהספרמצאתכשבוע,

הואאם ,נינגר ,ואזבעיתונים.רבי-המכר

נאנחיםטבלה,באותהכמצופה,מופיע,
ומכריזים:גדולהרווחהאנחתבהוצאה
שיסתובב(ומקוויםלמסלוליינכנס"הספר

האפשר).ככלרבזמןשם
פעולותלנקוטהסתם,מןנאלצים ,לאוואם

כתבות,מודעות,כגוןיקרות,תיקון

 .ועודטלוויזיהיותתוכנ

בטלוויזיהישהכלבסךתרבותתוכניותשתי
גלשלהקטן""המעגל-ערוציהשניעל

שלהנכון"ו"בקצבהשניבערוץאוחובסקי
זושונותשתיהןהראשון.בערוץעבורןרם

משלימותרקלאובכךובאופייןבגישתןמזו
צרכניאתבמשהומספקותאלאזואתזו

הואאוחובסקיגלאבלהמקופחים.התרבות
פניהעלתוכניתוולכןיחסית, ,צעיר

טלוויזיהאישהואעבורןרםואילומעולה,
באופןעליולהתגוללמצווהולכןותיקורדיו
אלפודוגלשעשהמהוזהומעליב.בוטה

התאמץעודשבזמנוהעירשל(האינטלקטואל
שכתבבמאמריםהרוחותאתוהסעירקצת

ושהפךלפר?)קרירהמוזרהעטבשם
 ,המקומוןשלהטלוויזיהלמבקרלאחרונה

המחשבהעצלנישלמפלטםשהואמצקוע
העיתונים.בכל

דיוקןלתמונתמתחתנכתבולישון""פיפי
"איפהאלפושלבמדורועבורןרםשל

תוכניתזוהיכביכול ) 25 • 12.98 (השלט"
הצופיםאתלהרדיםשנועדהלילדים

שישתרבותהפיפי).(אחרילמיטהולשולחם
בכללאלפואין ,שלוהקטנהבעבורןלרם

<וגםתרבותצריךמיאבל ,שלוהגסההדוגל
כאשרמהעניין>חלקהיאכתיבהתרבות
העיר?בנתינילהתעללבידךהשלט

בנוסחכותבהואעבורןרםעלהאייטםאת
הטלוויזיההנהלתשלפיטוריםמכתב

 •עבודתוהפסקתעללוהמודיעהברוממה
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"העיר"בנתינימתעללהשלטבעל

לכאורההואיפותל-אביבשל'העיר'עתרן
מלחמה .וחדותוהאדםכבודעללוחםעיתון
כלפיזרים,כלפיעוולות •שמוזהבעוול
שכונות,תושביכלפימיעוטים,כלפיערבים,
שהיאאחת,עוולהמלבדואחרים,נשיםכלפי

שקגםוהיאדפיומעלכנראה,מותרת,
שאינםותרבותתקשורתאנשישלו:החבטות
הואב"העיר"<צעירשלוכתביוכמוצעירים

שמםאםובמיוחדגילו>מעצםכשדונותברוך
הראשוןהערוץמןוהםעבורןרםהוא

(הוותיק).

מתוכו:גסויותלכמהדוגמההנה
בתוכניתפעמיםכמהצפיתירם"תשמע

לומררוצהואניהנכון''בקצבשלךהתרבות
 ,והניסיוןההתמדהאתמאדמעריךשאנילך

לאהחלטנו ,מבחןשנותעשריםאחריאבל
מהרם.זה,לאזהלעבודה.אותךלקבל

נחשבופעםמשתנים.הזמניםלעשות
פשוטאתההיוםאבללאידיאליות,תכונותיך

אתהמשעמם,אתה ,מסךלעבורמסוגללא
אתה ,ומסורבלאיטיאתה ,לראייןיודעלא
בוולגריותהלאהוכן " .•.כריזמהמכלחף

הנהלתבשםכותבהואהריבוטה,
 •שלו.בשמוולאכביכול,הטלוויזיה,
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חיכואנשיםשניריקה.כמעטחיתההרכבתחבת

מרופט,לבושובית,כחסרהיהנראהאחדבה,
מהודרהיהוהשניצרורותועמוסשינייםחסר

זהישבוהםדומה.משהואוגבוהפקידבלבושו'
שעתחיתההשעהברציף.ירוקספסלעלזהמול

"נשארודיבור.הולידהוהשתיקהסגור'היההקיוסקמוקדמת,בוקר
בדרךמדייקתהזו"הרכבתכהומלס,שנראהזהפתחדקות"כעשר
פגישהלי"ישבידיו'עצבניותתנועותעשהה"פקיד"כלל",

מסתחרריםהחלוהפסים .עמדועלמסתובבבעצבנות,לחשחשובה"
למסלולמתקרבתמוזרהרכבתראההפסיםבקצה .עיניומול

מרצד'מחומרעשויהשהיאלוהיהונדמהסגולהיהצבעההתחנה.
בקטר'בקרונות,רבהממשותחיתהזאתובכלריצדבושנגעמהכל

אותוזיהתהכאבעדמוכרתמישהיבחלונות,שהצטופפובאנשים
בתחנהמקומואתראהכשפתאוםלהיענותמיהרוהואלווקראה

מהפגישהלהעדרלאובוודאילאחרלושאסורוידעמתרוקן
לנוע,החלההמרצדתהרכבת .למקומוחזרמיד .לושנקבעה
ערוץ.מחליףשלט,מכווןלונראהההומלסלהתרחק,

איתי",שתישאר"ובלבדהפקידאמרהכול"להלתמוכן"הייתי
זהברגעלידךהיאחזרה,כברהיאההומלס,אמרתחזור""היא

ממש".

אלאאליהעלהלאהפקידאבללתחנהבהיכנסהצפרההרכבת
אתראהאלבנירחובבפינתהחשמל.רחובבמעלהוהלךהסתובב
להקשיב,ניסההאט,הואמישהו'עםמשוחחספסלעליושבההומלס

אוטובוסמחלוןהתנועה.בסאוןשנבלעוהמליםאתנשאהרוחאבל
אתמגבירהחלוהואמוכרת,בהירשיערפלומתברוחהתנפנפה

לעצור'חייבשהואחשעצר'כשפתאוםרץ'צעדיו'
שוכבההומלסאתראההכבישבשולישכובמלכת.עצרהרחוב
סביבמהמתקהליםמישהיהשיניים.חסרחיוכואתאליומחייךלידו'
לאהםלמהלב,תשומתחוסרשטות,בגללמתיםהם"תמידאמרה:

נזהרים?"

אףאחדבקרוןוהתיישבוהשנייםעלולתחנההרכבתכשהגיעה
למלים,מעברגלשהקרונותשאוןריקה.כמעטחיתהשהרכבת

קוכלהחוצותמהירותרכבותבשאוןשישלשקטמעברלמחשבות,
אתהפקידראההמחשבהלסףמעבר .ערעורכלהרהור'כלמחשבה,
אךהחנותשםאתבמוחולחרוטניסהבחנות,משהומוכרההומלס
ושבותנעלמותמתהפכות,הרף,ללאזזומוזרות,היוהאותיות

ביקוםבלבדקליםבשינוייםונשניתהשבהבפעימהשרויותכאילו
כמיןכולהאהבתוואפילוכולהההומלסיותלונראתהגעולדכולו'
היושבאיךאולתוכה,נקלעהואאיךין.מבאינוהיקום,שלפעימה
להומלסיותמאהבהמרצדעצמודמייןואפילולתוכה,נקלעמולו
משהוהארה,שלעיןבהרףפתאום,לושנתבררעדחלילה,וחוזר

מדוברשבעצםבמלים,להעלותוהעזלאאבלבקיומוחשדשתמיד
 .עצמוהדברבאותו
לרגעוהתרחקה.שהלכההתחנהאליונשקפההרכבתלחלוןמבעד
הערירי.הירוק,הספסלעליושבההומלסאתלראותעודהיהיכול
אגמים,בתוךאגמיםירוקים,אגמיםאליונשקפולחלוןמבעד
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וכמהתוכואלנבלתיכמהמולי.שקעהשמשדור
הנוגה,הטיילתספסלעלהמאוחרבצלונותרתי

לרגליתחתמתלחשהחלכשהלילההערירית,
החולפים.לצלליםתחתהבוערות,

כלרב,בהידוראוספורטבנעלימוליחלפואנשים
נראהאחדכלהיא,לכובעהתחתנשמהכלאיש,

המיוחד'יופיהאתראיתידמותבכלהוא,בדרכוומיוחדייחודילי
רב.יופיהיהבכיעורגם

היינוהמקום,באחוותהטיילתבאיכלכולנו'אתכיסתההרוח
חיבורנקודתלנוחיתההאדמהסוף,לושאיןהדבראותושלצללים
חלום.באותואחת
 .זרגברהתיישבהאבן'ספסלעללידי'

קרבה,שמחפשתגברבלבושבודדהנשמהשלבמונחיםעליוחשבתי
גם .עורפועלשמוטהיהמעילושונה.קצתבלבושלידומהמשהו
השעה.מהשגרתי'כמהאותי'כששאלהרהרתי'חייעלשמוטהאני
לאופתאוםלמספר'לt;כפרה,התכווןשלאאמרלוכשהשבתיאבל

והיההמובןעלשכיסהבמליםמשהוהיהכאילוהתכווןלמההבנתי
מהרגלי'שאינודברהכוונה,אתלחשוףמיוחדאומץבמיןצורך

האנשים,הנוף,עלמשהוממלמלתמתחמקת,אניכללבדרךלהיפר'
הערב,
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הייתיכאילופתאום,אמרתיבודדות"כךכלהנשמותרואה,"אתה
םישבדברהכוחאתתפחיתהאמירהעצםכאילוזאת,לומרחייבת

אותנו'אליה,הנמשכותהנשמותאתהבדידות,אתהאמורים,
לשאולרציתימשהו'בצבץמעילומכיססיגריה,עודהציתהאיש
כבראחריךעוקב"אנימוזר'אורבעיניונצנץהזהברגעקובדיאבל
לי'אמרזמן"הרבה
"איך?"בודדה",אתכמהרואה"ואניסקרנית,לו,האמנתיואני

במשהו'שהתערבתימהנימוס,שחרגתיחשתיברגעבואבלשאלתי'
סימניםלהםשישבדידותכמודבריםישלשאול.ליהיהשאסור

אפשרשאימשהוהליכה,יד'תנועתשלמבט,שלסוגמיוחדים,

ניסיתי.דווקאואנילכסות
ראשיסובבתימה.במבוכתהתנצלתיכזה"הואשליהתדר"אולי
בכלבלאסם,שהלכובאנשיםפני'עלשרצובאנשיםמתמקדתממנו'

שאניחשתיאונו'בכלפתאוםעלינשפךהירחלידי'שרחרח
ירחי'בצהובמתמלאת

שכלחשבתיפתאוםלידי.כשנשםצהבהבותפתאוםלינראועיניו
בשקט.מעשןלידי'ישבהואאבלתעתוע,אלאאינוהזרהגברעניין
רציתיכמוך'מ.בישהילהתאהב"יכולתילבסוף,אמרנחמדה""את

אתכשכיווןלבסוףאמרכמוך"נחמדהמישהיידעלזאתלעשות
 • .לרקתוהקנהברק

זנוחותרציחות
 16-+מעמ'+-המשך

קלאסיים,בטקסטיםהעוסקקטנה"אשמה
אתבמחילהולקרואלשובישכימסתבר

אתגםכךומתוךהחדשההעבריתהספרות

והפרשנותיהושעשליצירתומכלול
לאהמאודלמשקפיםמבעדעליהשנכתבה

זאתעםהנכוןהמוסריההקשרשלאין''
הגיעהכידומהובכלל .לעכשיונכוןמאוד
הגדולההרצחפרשתחקירתאתלנהלהעת

והמודחקותהזניחותבקושיותהקשורהבאמת

שלהמוסריההקשראתרצחמי :גודלמסדר
הכמוסים?מניעיוהיומההספרותי?הטקסט

המרובותבטרדותינוחשנושלאזהואיך
זמנינובלוחותנזכרנולאגםובגוויה

הרצחחקירתאתעתהעדלנהלהעמוסים
הכרוכהנעימההלאהבדיקהעלהמתבקשת

 •המוות.שלאחרבניתוח

 61060תל·אביב , 60S6ד 11תמנויים",-הליקון 11אל
 .""הליקוןלשירהכתב-העתעלמנוי-מתנהלתת /מנוילהיותברצוני

D מתנה) 1 +גליונות 4 (אחדשנתימנויעבורח 11ש 156ס 11עהמחאהב 11מצ

D 52 3ס 11ערצופותחודשיותהמחאות 3ב 11מצ X מתנה) 1 +גליונות 4 (ח 11ש

D מתנה) 2 +גליונות 6 ( 11פלוסמנוי''עבור'ח'ש 228ס 11עהמחאהב 11מצ

D 76 3ס 11ערצופותחודשיותהמחאות 3ב 11מצ X מתנה) 2 +גליונות 6 (ח 11ש

D מתנהמנוי +שנתימנויעבורח 11ש 276ס 11עהמחאהב 11מצ

) 2 4 X מתנה) 2 +גליונות

מתנה) 2 +גליונות X 4 2 (ח 11ש X 92 3ס 11ערצופותחודשיותהמחאות 3ב 11מצ 0

D המתנהלמקלבבשמיכרטיס-ברכהלצרףאבקש

D בוהמצוכרטיס·הברכהאתלצרףאבקש

לגיליוןח 11ש-34ממיוחדת:הצעה
מתנהגליונותוקבל ,מהמחיר 30%עד Z5%חסון

הקודמים /1הליקון 1/מקובציכבחירתן

 :המנוי /הרוכשפרטי

------ : ז ת11 ------------- : םש

------------------ :כתובת לט':

 :המתנהמקבלפרטי

------:'לט------------- :שם

-------------------- :כתובת

 :כאןשסימנתיהגליונות 2את /הגליוןאתבמתנהלקבלברצוני
 •שיחות-עצמידיוקן •עצמידיוקן •מקום •בן-תמותהלהיות •אהבה •

 94חדשהשירה •אנטי •דמויות •ואמנותשירה •משפחה •אלוהיםאלוהים

 • )א(היחידרשות • 95חדשהשירה • )ב(ארוטיקה • )א(ארוטיקה •r,נדרש •
 • 96חדשהשירה •חלום • )ב(היחידרשות •ופולחןמיתוס

בהליקון!מה
ובלעדיראשוןבפרסוםואמנותשירה

שירה-עדכנימצבצילוםנושא:גליונות 1

 ,מיתוס ,משפחה ,אהבהעלומהעולםמהארץ

 .ועודחלום

 :אחדגגתחתיוצרים 10היחיד:רשות 1
יצירות 3 ,(בתרגום)לועזיים 3עבריים,משוררים 3

 .אחדפלסטיואמן(בתרגום)קלאסיות

הנוצרתהצעירההשירהממיטב :חדשהשירה 1

 .אמיתיבזמן-בארץ

 :בהליקוןועוד
קון-תגיוהלהליקון-ביתןבסדרות :שירהספרי 1

 .חדשהלשירה

שירה- "הליקון"קבארטשירה:אירועי 1

א."בת "האומניםב"ביתחודשמדיומוסיקה

דרכם,בתחילתנבחריםלמשורריםשירה:כיתות 1

 ."משכנות-שאננים"בשיתוף

 ,וירטואליתסדנה ,בקולםמשורריםשירה:אתר 1

 .ועודשירקריאת
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