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hD22t~1!J 

הוצאתהתעוררות,עברון-ועקנין:לי
ימ' 78 , 1999גוונים

שבמרכזם"נשיים",סיפוריםארבהע

אתהמגלותמאודצעירותגיבורות
חברות.יחסיהמין'האהבה,

ואהבה,ייןשירינוואס:אבו

ושמואלבנג'ועפרהמערבית:
המאוחרהקיבוץהוצאתרגולנט,
בירושלים,ליווןמכוןבשיתוף
ואמנותלתרגוםהציבוריתהמועצה
 , 1999מופתספרילתרגוםוהמפעל

עמ' 142

"בעלהמשוררמשלשיריםאסופת
משוררנוואס,אבו-התלתלים"
מגדוליואחדהעבאסיתמהתקופה

בנג'ועפרההערבים.המשוררים

העורכיםרגולנס,ושמואל
עצוםמבחרמתוךבחרווהמתרגמים,

אהבהיין'שונים:בנושאיםשירים

והגות.ולעגשבחוחשק,
אתמפרההייןאתרואה"אני

האופיסתריאתחושףהשכל'/
לסכלותמוסיףהחכמה;;אתומאדיר
אתומשאיר /יתר-סכלותהבריות

מצאתיכיאות;;טבע-אנשי-המעלה
צלולה;שדעתםהשיכוריםמעסיםכי

בהיותםנבוניםמעטמתיורק

מפוכחים,"

שלנו'החתונותרביניאן:דורית
 , 1999לעםספריהעובר,עםהוצאת

עמ' 264

בנותשלהעצוביםהאהבהסיפורי
שוב,אולגה.מגבעתעזזיאןמשפחת
צבעונייםסיפוריםהקודם,כברומן

בריאליזםהנוגעיםניחוחיים,
אנשיאתהמצייריםהפנטסטי'

עשירהובלשוןאוהבתבידהשוליים
מהגזמות.נרתעתשאינה

הוצאתכרחובות,נמרפינטו:משח

עמ' 133 , 1999גוונים

רובםהמתרחשיםסיפורים,קובץ

מיקרוקוסמוסמשמשתכשזוברחובות,

עוסקפינסוהישראלית.לחברה
שלהמתנפציםבמיתוסיםבמיוחד

נעדרשאינובהומורהישראליות,
אירוניה.

אדום,לכבזתנסיךאיכילוב:יעל
הקיבוץהוצאתהחרשה,הספדיה

 , 1999קריאהסימןספריהמאוחר,
עמ' 167

סטודנטיתספרים,מוכרתאלונה,
החדש,בשכןפוגשתחובבת,וקוסמת

ביןבית-הספר.בימישהעריצהרן,

מחנק,עדסועררומןמתפתחהשניים

זכרונותתוךאלאלונהאתהשואב
עלצלהמטיליםמסדירים,עבר

 .הנכוןהואשההפך Iייתכןאוההווה,

כחיפושסזגיהרה,רשימתלוין:חלל
אביבי,גירימאנגלית:הטוב,אחרי
אחרונות-יריעותבלסם,אוריעורך:
עמ' 324 , 1999חמרספרי

למציל-המונים?"אדםהופך"מה
פתחנקובנה,יפנידיפלומטסוגיהרה,

היפניתהקונסוליהשעריאת-1939ב
שברחובעיקר)(יהודיםפליטיםבפני

להתחקותמנסהלויןהלללמערב.
מהולהביןסוגיהרהשלאישיותואחר
חייוואתמעמדואתלסכןאותוהביא
נועזבאקסבני-אדםאלפילהצילכדי

דופן.ויוצא

הוצאתהתליין,ביקורפרי:לילי
 , 1999חמראחרונות-ספרייריעות

עמ' 293

צריךעשרה,שלושבןנערדניאל,
"עלבנושאבהיסטוריהעבודהלהגיש

פילוגאתמתארהואהבית'.'חרבמה
כאנלוגיהגםשלוהאישיתהמשפחה

הלאומי.לבית

קהיר'לילותארווין:רובוט
שוקןהוצאתכספי,זיוהמאנגלית:

עמ' 290 , 1999

המאהשללקהירמגיעאנגליצליין
שם,מסתורית.במחלהולוקה ,-15ה

העלילהמסתבכתהצבעונית,בעיר
כמו-שוניםבסיפוריםשוקעוהצליין
סוף.ללאבחלום

ורדמאנגלית:רסיסים,מייקלס:אן
עמ' 320 , 1999כנרתהוצאתשוסמן,

עולםלבנותבניסיוןהעוסקרומן
הנערהראשוןבחלקהשואה.לאחר
עירמהריסותמחולץבריאקוב
העולםמלחמתשלבעיצומהעתיקה
יווני.ארכיאולוגעל-ידיהשגיח,
בןסופרכעתיאקוב,השני'בחלק

בעברהמתעניין ,ן~בנערפוגש , 60

זוועתעםלהתמודדותומביא
המלחמה.

טאנגזקנאכט:גוררוןלידיה
 , 1999פועליםספריתלמאחרים,

עמ' 203

קצרים-ארוכים,סיפוריםארבעה

"מאמינשים:לרובעומדותשבמרכזם
"סאנגו"צלמית",הסוף",עד

לגונדואנה"."הדרךלמאחרים",

אלקה,שלהזהביוסף:בריוסף
ירושליםכרמלהוצאתמחזות,

עמ' 175 , 1999

אלקה"שלו"הזהבהגדול"הים"זה
עלעלולאשעדייןחדשיםמחזותהם

חדשעולםביןהמאבקעיקרם-הבמה
לאהבה.וגעגועיםהישן'לעולם

מעט,אכלהרכהאהבנונצר:אלי
קיבוץ"מערכת"פועלים,ספרית
עמ' 45 , 1999דליה
שאהבתיכמואהבה/ליתהיה"ולא

וענוג/רחוקסתיובערבאותך/

אהבה."ליתהיהלאוענוג/רחוק
 ) 9עמ'אותך'כשאהבתי(כשאהבתי

מרוכהאדמההאםטולסטוי:לב
אחרים,וסיפוריםלאדםנחוצה

הוצאתחזנוב,גרשוןמרוסית:

הציבוריתהמועצהכרמל-ירושלים,
לתרגוםהמפעלואמנות,לתרבות

עמ' 347 , 1999מופתספרי

ראולאעדייןרובםסיפורים,קובץ
שונות,מתקופותבעברית,אור

ליצירתופסיפסתשקיףמיןהמהווים
שנותחמישיםבמשךטולסטוישל

 1סגלדימיטרי Iהמדעיהעורךיצירה.

דבר.ואחריתהערותהוסיף

שלמסויםסוגלב:אלאונורח
 , 1999ספריםכ.ב.הוצאתיתמות,

עמ' 291

מאתהקרמהעםחדשהמהדורה

חנהד"רמאתדברואחריתהמחברת

הילדות,נופיאלמסערומןנרה.
אותולב,שלהולדתהארץפולין'

לבובתה.בעלהעםעורכתהיא
תיעודמגבולותכאןלחרוגהצליחה
למסעהילדותתחנותשבעקבותהמסע
פחדיותוכני"אליותר,נרחבפנימי

כהגדרתההלב",שלביותרהעמוקים
נרה.של

הוצאתהכזכיה,סזזנהקמחי:אלונה
עמ' 341 , 1999כתר

אשה ,)"לשקרובה("לארביןסודנה
עםחיהקיצוני'באופןרגישהצעירה,

המגעיםאתאטומה.בועהבמיןאמה

החזקההאםמנהלתהחיצוןהעולםעם
רבמשפחהקרובנאור,·והמעשית.

מגיע Iונוכלאמנותסוחרקסם,
הנשיבעולםסלסלהומחוללמאמריקה

והמנותק.הסגור

המהפכהעלמחשכותברק:ארמונו
מבוא:אמיר,אחרוןתרגם:כצרפת,

לויתן,ספרית .ברונובסקי,יורם
 286 , 1999ירושליםשלםהוצאת

עמ'

 • 1729 (בריטיומדינאיהוגהברק,
בחשיבההסכנותמפניהזהיר ,) 1779

הצרפתיתובמהפכהבכללהמהפכנית
חשיבותהדגשתתוךבפרס,

השמרניים.העקרונות

שיצרתיהעולםמורן:תומס
תלם,טלימאנגלית:ה,לכישכ

עמ' 221 , 1999בבלהוצאת
ליצירותמומחהמשסרתי'בלש

ממושכתתקופהמאושפזאמנות,

אנושחולהנמרץ'ללסיפובמחלקה
בהכרה,כשהואלצינורות.ומחובר

אותיותלוחבאמצעותמתקשרהוא
מתאהבהואשפתיים.ותנועות

במחלקה,האחיותאחתבנואלה,
לברואומנסהלחלומותיה,חודר

 .צערללאעולםעבורה
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הציות:גבולות
טולסטוי'תורו'
ואחריםגנרי

אי tעורךויינשטיין:יהושע

 tשלםהוצאת tרדמרקרטיהצירת

עמ' 252 91998ירושלים

המכוןשלם,בהוצאתאוררואההספר
והואבישראל,האידיאולוגיהימיןשל

מהםשחמישהמאמרים,תשעהמאגד

מאמרהראשון'בעברית.אורראוטרם

חזוני,יורםד"רשלבמיוחדארוך
והואשלם,מרכזבחוקרימהבולטים

אי·למסורתהיהודייםבמקורותעוסק
מאמרובתחילתהמערבית.הציות
והסירובהמצפוןחופשכיחזונימציין

מאושיותהםצודקלאלחוקלציית
המערבוכיהמקראית,המדינהתורת

שלזויהודיתמדיניתתורהאימץ
נקבלאםאולם .) 16<עמ'אי-הציות

ביןהבחנהשקיימתהתפיסהאת

האדםעומדשבההדתית,המערכת

נגזריםוהצדקכשהמוסרהאלמול
שלההומניזםלביןהדתי'מהציווי

עומדשבההליברלית,הדמוקרטיה
נגיעהאיןולצדקהאדם,מולהאדם

שדיונוהריהאל'מולהאדםלמעמד
כשלעצמו'המענייןחזוני'ד"רשל
המבטמנקודתרבלעזרבואין

אתמטשטשחזוניד"רהחילונית.
הערכייםהסולמותשניביןההבחנה

פרופ'עלחביבהשחיתה(הבחנההללו
ניתןכיבקובעוליבוביץ>ישעיהו
המקראיהאלוהיםרצוןאתלהקביל

צדקאועליון'"חוקשמכונהלמה
 .) 24<עמ'אוניברסלי"

לחוקיםהציותאיכיטועןחזוני
מתוךצמחצודקיםבלתיהנראים

לדעתו' .היהודיהעםשלהגותו
המורשתידיעלאומץהרעיון

המפגשבעקבותהמערביתהמדינית

הכנסיהעםהמערביתהמחשבהשל
ג'וןחזוני,על-פיהנוצרית;

המדינילהוגההנחשבמסולסברי,
הנוצריתאירופהשלהראשוןהשיטתי

התפיסהבעקבותהלךהביניים,בימי
הארציהכוחכיהגורסתהנבואית

הסמכותעלדברשלבסופונשען
ספרעלמסתמךהואבכךהרוחנית,
שהוטלוהמגבלותאתהמפרט'דברים',

 .) 48 · 47(עמ'יהודייםשליטיםעל

 1לשעברהעליוןהשופטלדעתאולם,

והחובה"הזכותבמאמרוכהן'חיים

"בנבכי(בספרלשלטון"להתנגד
ולסברימסג'וןהסתמך )הדמוקרטיה"

תקדימיםעל"פוליקרטיקוס"בספרו
עריציםשליטיםוהוצאתמרדשל

יווןבתולדותוהןבתנ"ךהןלהורג
ורומי.

תורוויורידלחבריגםנדרשחזוני
מופיעאזרחי""אי-ציות(שמאמרו

אי-הציותעקרוןאתכמבטאבקובץ>

יש .המקראילמוסרהלימהתוךהאישי

~ 
גאנדימהטמה

הנןק•נגלותרמרט•ן

רולסג'ון

אנ•נר•שלמה

העצנ•אליק•ס

:כהןחייס

חזוני•ורס

\יינשטייו•הושע

תורושלהמוצאנקודתכילהבהיר
"הממשלהאנרכיסטית.למעשהחינה

המושלתממשלההיאביותרהטובה
ויותר ,) 73<עמ'האפשר"!כלפחות
היאביותרהטובה"הממשלהמכך:

כך'(שם)כלל"מושלתשאינהממשלה
היאממשלהללאחברהתורו.על-פי
קשהולכןבעיניוהראויהמודל

להיזקקהליברליתלדמוקרטיה
שדרכוגםמהלהגותו,

עולהאינההקיצוניתהאינדווידואלית
החוקמדינתעםאחדבקנה

מעמידתורולמעשה,הדמוקרטית.
מאשריותרהמצפונילסירובבסיס

האזרחי.לאי-הציות
ביןהבדליםקיימיםכילהעירראוי

מהויותהמבטאיםשגוריםמושגים

המושגים:ביןההבחנותשונות.

מחאהאזרחי'מרימצפונית,סרבנות

שכזהבספרהכרחיותהיכןומרד'

 .ראוימיקודחסרהואובהעדרן
בספרוהיטבמובהריםאלהמושגים

(הוצאתאזרחי""מריבן-נון:חמישל
ביןשםמבחיןבן-נון ;) 1992יער

פרטימעשהשהיאהמצפוניתהסרבנות

מוסריעווללמנועהנועדאדם,של
למרימסוים,לחוקמציותכתוצאה
 1וציבוריפוליטימעשהשהואהאזרחי'

פוליטיות.ותכליתושתוצאותיו
בסירובלעסוקמרבהלמעשה,חזוני'

שלאבמרי-האזרחי'ולאהמצפוני
 .תורושלהגותועללדבר

"עבדותטולסטוילבשלמאמרוגם
עלמצפוניבסירובעוסקזמננו"בת

הגורפת.האנרכיסטיתגישתורקע

הנחרצת:בקביעהפותחטולסטוי
חוקיםבחוקים,מקורה"העבדות

אדםובניממשלות,בידינחקקים
רקמעבדותלהשתחרראפואיכולים
ממשלות"שלחיסולןעל-ידי
טולסטוי .) 99עמ'זמננו"בת("עבדות

עםהמדינהמוסדאתמזההםג

שהענייןגישה,שודדים,כנופיית

לאזרחרלוונטיותחסרבההתיאורטי
בהכרחהחופנתבדמוקרטיההמתלבט

לחוקים.וציותשלטון
אזרחיציות"איגנרישלמאמרו

דעתמרחיבהואגםודמוקרטיה"

רלוונטילאאךתיאורטית,מבחינה
לכאורהבדמוקרטיה.המתלבטלאזרח

בלתיבמרי-אזרחיהמצדדמסמךזהו
למשפטיםביחסאולם,אלים.
כיקובעהואבהודו'יסייםהפול
"אהבתהיההמורשעיםשלפשעם

ישזאת,לאור .) 120(עמ'מולדתם"
בן·חמישלטענתואתלדעתי'לקבל

המריבמסגרתפעללאגנריכינון
שלאי-האלימותולמרותהאזרחי

גנריממש.שלמרדזההיה Iפעולותיו
הבריטי'בחוקהכירולאואנשיו
שהואאזרחי'מרישמבצעמילעומת
מתנגדאךהמדינהבחוקמכיר

מסוימיםחקיקהלדבראולמדיניות
 .) 54עמ' ,בן-נון(חמי

שהואהראשוןהמאמרכילטעוןניתן
אי-הציותלסוגייתרלוונטיאכן

זההואאלים,לאאזרחיכמריהאזרחי
אורראהשכברקינג,לותרמרסיןשל

 11מס'<גליון'תכלתי,העתבכתב

שהנהיגקינג, .) 96 • 80עמי , 1996קיץ

בשנותהאזרחלזכויותהתנועהאת
עדבארה"ב,והשישיםהחמישים

בזכותהפך , 1968בשנתהירצחו

מרילמיתוס.הרצחובשלפועלו
מליםהןוקינגאליםלאאזרחי

בשלחוקיםהפרהואנרדפות.
מנוגדתשחיתההגזעיתההפרדה

נכונותומתוךבגלויוזאתלחוקה,
הציבוראתלעוררכדיבעונש,לשאת
מאמרהדרום.במדינותאי-הצדקכנגד

ראוימעשהואכןוענייני'נוקבהז

ראוימאידך' •בקובץלהכלילוהיה
אבינרישלמהפרופילדעתכילציין
איןודמוקרטיה"'"ציותבאממר

במיוחדרלוונטיתקינגשלמשנתו
צוביןבקונפליקטהמצוילפרט

מפניהרוב,הכרעתלביןמצפונו
רצוןכנגדהתקומםלאקינגשלותו
לבניםשלמיעוטכנגדאלאהרוב,
זו .) 170(עמ'הדרוםממדינותבכמה

הייחודעלהמצביעהלגיטימית,הערה
צידדשבוהאזרחיבמריההיסטורי

קינג.

להבחנהאבינרינדרשבמאמרו
במשטראי-ציותביןהמתבקשת

במשטריםהציותלשאלתדמוקרטי
המפתחשאלתדמוקרטיים.שאינם

כלללנסחאפשראםהיאמבחינתו
תקףושיהיההסירובזכותאתשיגדיר

המערכתאתלהעמידבלימקרהבכל
לחבלאופנימיתבסתירההפוליטית

עםהתמודדותתוך .) 171(עמיבה

רולסג'וןפרופישלטענותיו
הציותאישל"ההצדקה(שמאמרו
בעבריתלראשונהמופיעהאזרחי"
השאלהעלבשלילהמשיבהואבקובץ>

בדמוקרטיה,כיטועןהוא :) 175(עמי

המצפוןבסיסעלהאזרחיאי-הציות
שרירותיותמבטאהאינדווידואלי

אחתמצפוניתעמדהשלוהתנשאות
הואכדוגמההאחרת.שלילתתוך

מתנגדישלשלילתםאתמביא

עמדתםאתובשטחיםבלבנוןהשירות
ניתןאךמימית.הפינוימתנגדישל
מידהקנהכלהעדרכילהסיקגם

עלמעידמשהואיותר Iלישראלביחס
הסירובאתלהצדיקיכולתחוסר

בהיותהפגימהעלמעידהואהאזרחי'
ליברליתדמוקרטיתמדינהישראלשל

השופטלהלכה.רקולאלמעשה
מקדישכהן'חייםבדימוס,העליון

להתנגדותנרחבמקוםבמאמרו
לסיכוייגםכמו Iדיכוילשלטון

המעניינותסוגיותהצלחתה,
אינההראשונה,לפחותאך Iכשלעצמן
במשטרהאזרחילמרירלוונטית
המתייחסתבסוגיהבעסקודמוקרטי.

כהןהשופטקובעהדמוקרטיתלמדינה
חוקתחוקקשהמדינהסבירלאכי

ולחוקיהלהלהתנגדהמאפשר
 'לשלטון"להתנגדוהחובה("הזכות

כהןמצדד ,בהמשךאולם ,) 234עמי
מעצםהדמוקרטית,במדינהבאי-ציות

להיותהעשויההתועלתאתציינו
לשנותכדיהסבילהבהתנגדותסמרנה
 .) 236עמ'(שם,מפלהחקיקה

ציות"איהעצביאליקיםשלמאמרו
בחברההמשברבראיאזרחי

מעירובהואגםסובלהישראלית"
היהודיתההתנגדותאתתחומים.

צלםלהעמידגולהקלילהוראת
אזרחיכאי-ציותהעצביתופסבהיכל'

במההפוגעותתופעותנגדרק

הדמוקרטיה:אתומאפייןשמגדיר

ובהליךהאדםבזכויותבמיעוט,פגיעה
(ומשיבשואלהעצביהדמוקרטי;

ישהישראליתבדמוקרטיהאםבחיוב)
פגיעהאיןאםגםלאי-ציותמקום

דיונו .) 194<עמ'הדמוקרטייםבערכים

מחאותשלדוגמאותגםהמביא
גםכמוחוקיות,בלתיגםכמוחוקיות

יותראידיאולוגית,עבריינותלש
השאלה,עלבחיובלענותמשמאפשר

ישראלשאיןהגורסיםטענתמחזק
ליברליתדמוקרטיתמדינהשלבגדר

למעשה.
איאתבאפיינוהעצביצודקזאת,עם

להיותשצריךככזההאזרחיהציות
מתוךשלום,ושומרפניםמסביר
(עמ'בעונשלשאתמבצעיושלנכונות

206 (, 

למרותכילצייןניתןלסיכום,
אורראוכברהמאמריםשלשחלקם

ממששלתרומהישאחר'ם,במקומות
בכללהציותגבולבשאלתבקובץ

לקוראלדמוקרטיה.בנוגעגםאך
קובץלקרואראויבישראל'המתמקד

שתקיףיותררחבהמקריאהכחלקזה
דמוקרטיה"עלכמו:נוספיםספרים
"גבולותמנוחין>,ישי(עורך:וציות"
מנוחין),וישידינה(עורכים:הציות"

הספרוכןבן-נון>(חמיאזרחי""מרי

"קולבלבד:המצפוניבסירובהעוסק
מתוךמצפוניתסרבנותהכבוד'

שלף).(ליאוןאזרחית"נאמנות

• 
ברבעיוסף
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פלגמיכלשולייםהערת

הפנימית,העירפלג:מיכל
 286 , 1998החרשההספדיה

עמ'

לספריםבחשדנותמתייחסתאני
סקססיםשהםעצמםעלהמעידים

נגועיםלאהםאםפוליטיים.
בסקסס,המחבלתפוליטית,במגמתיות

נגועיםמעורפלים,הסתםמןהםזא
צמחונית,מעצבנת,בהירותאיבאיזו

בשמם.לדבריםלקרואשאסורכאילו
כאלה,מטקסטיםרתיעתילמרות

מיכלשלספרה Iכךבשלדווקאאוליו
אתעוררהפנימית","העירפלג,

תמידשאנימפניאוליסקרנותי.
 1האולטימטיביהפוליטילסקססמחכה

יהיהלאוגםוכואבעמוקייגעשגםזה
ומגמתי.מכור

לאתקוותיאבל Iלומרליצר
כותבתפלגמיכלהפעם.גםתגשמהה

מקצועיותעלמעידהוכתיבתההיסב,
כבודהמעורריםרב,ניסיוןו

הרומןשזהובכךבהתחשבהשתאותו

הרומןהשני),(וספרהשלההראשון
אפשרמרשימה.בתנופההיסב,כתוב

לפיפו",איל"קוםכתובשהוא
הרהוט, Iאסיהקלהעברינוןהקא

סקססזהווהמסוגנן.העשיר

נזהרבקפדנות,תפור Iנטליגנטייא
 1ובקיצוראזכוריםשופעות,ובקצ

טובשנראהספר .תרבותימאודדומא

התרבותשלהראווהבחלון
כאובבנושאעוסקהואהישראלית.

שלנוהפוליטיותהמצוקות-בעייתיו
שמוסיףמהגנטיות,באל-

שלו.הנכון-פוליטיתגניותוטולפ
כמובמושגיםשימושעושהפלג

העליונה""העירהפנימית",העיר"
אמוריםואלההפליטים","מובלעתו

המציאותמןומושגיםשמותלהחליף
שםהואהפנימית""העירהישראלית.

"מובלעתאביב,תלשלהקוד
מעודןניסוי Iכמובןהיאהפליטים",

הדיפלומטהכבושים.לשטחים
המעצמה"קונסולנקראהאמריקאי

מןלהימנעמנתעלהכוללמית",והע
המתעוררתהצורמת,תוהבנאלי

בשמם.לדבריםכשקוראיםלעיתים
כפול:רווחלטובתזאתעושההטקסט

לומרלאוגםהדברים,בלבלגעתםג
מנסהשהמחברתמהזהבמפורש.אותם

אוליאבל Iהרומןכללאורךלעשות
 .בגדולמפסידההיאכךבשלוקאוד

הסוף,עדללכתמסוגלתלאהיא
אינהשלההמעודנתוהסחורה
 1פוליטיכטקסטלאלפחותמספיקה,

רצתהשהיאהטקסטושזהמשערתואני

בשמםמקריאהלהימנעכדילכתוב.
המחברתמממשתהדברים,שלהמובהק

 1למשלוטריקים.טכניקותכמהעוד

בעמודכבראותנומכניסההיא

כאוטיתאימהלתחושתןוהראש

הפנימיתהעיר

~ 
d 

הקשההמצבאתהפכהפלגשם.ראיתי
פוטוגנית,לתמונהוהמטורף,
לחתוךבמקוםולקורא.לההמחמיאה

הסקססאתמקשטתהיא Iהחיבבשר

אינההיאתפלים.לשוןבקישוטי
כאב.ובשוםאמיתהבשוםממשנוגעת

הסקססבהםבלבדספוריםמקומותיש
עליךלסגורומצליחבאמתמבעית

כלקיומיות.חרדותשלבעבותות
נוגע,לאבאלגנטיות,מחליקהשאר

הפוליטיתוהמחאהמכאיב,אל
כללהשאיןעדרופפת,כההמובטחת

לאזההרצויים.לגבהיםלנסוקסיכוי
הואלקרוא.שרציתיהפוליטיהספר

לא Iליהכאיבלא Iאותיאיתגרלא

שהואמפניהקריאה,במהלךנעימות
"העירויפה.נעיםכהכתובבאמת

מספרותיותראינוהפנימית"

אבל-אומנםמשובחת,-קוקטיילים
קישוטאושוליים,הערתרקעדיין
עורךכתבדבר"ב"אחריתנעים.

ביןעוסק,שהטקסט Iרוןמרקי Iהספר

הספרותשלהיכולתבחוסר Iהשאר
 1נכוןאזקיים.מצבלשנותוהשפה

אתלשנותיכוללאאולי ~
 1אותךלרגשיכולהואאבלהעולם.

ולוולערער,אותך,לסלסלבך,לגעת
אושיותאתאחדים,לרגעיםרק

לאפלגמיכל Iמבחינתי .קיומך
 .הללוהיעדיםאתהשיגלהצליחה

 •כעבורמתוכיוהתאדה Iבתוכיבער
הרגשתימקסימוםאחדות.שעות

מסתבראזאבלמלחמה,שלוחונקת
 1שלנולאאחרת,מלחמהבכללשזו

ביוגוסלביהארץבאיזואולי
הואההקשרמקום,מכל-המתפוררת
הפליטיםועכשיו:כאן Iשלנולמלחמה

בהמשךהמתואריםהביתוחסרי

הפלסטינים:הפליטיםעלמצביעים
 1כאןלמצבמקבילשםהמלחמהומצב

שם",כמוגרועלא"עדייןשכאןאף
תמרה,מטיילת, Iבחוץ-לארץ ,"םש"
המבקשת Iברומןמרכזיתדמות

לפנישנעלםאביהאחרלהתחקות
בגידהבאיזושנאשםאחרישנים

הגברלשובהממתין"כאן"מעורפלת.
עיתונאי Iידידואותה,שאוהב

מיןואופורטוניסט,תלושמקומונים
חוזרתכשתמרהאבלברוח.נידףעלה

חדש,אהובאיתהמביאההיאלארץ,

שהפך Iלשעברפלסטיניפליט /אנדור
מקומותמיניבכלהא"וםשללפעיל
לארקמלחמות,ומוכינידחים
ממתינה Iבארץ Iכאןשלו.במלחמה
מחזהבכלשכמולינה, Iאשתולאנוור

שיורההאקדחבתפקידמשמשתטוב

לווממתינההשלישית.המערכהבסוף
שבא,הבארים,משוררתאהובה,עוד

השטחיםביןהתפרקועלשגרה
האקזוטית,נשנאלהתנחלויות.

הדיפלומטמאוהבמושגת,הבלתי
בתמונה,הואגםו Iהאמריקאי

והרומנטיתהפוליטיתבמערבולת
למארגהגיבוריםכלאתשצוררת

סבוך.

מונולוגים,מסדרתברובובנויהטקסט
התודעהמצביאתלהדהדמתקשהאך
מרפרףרקהואהגיבורים.של

חפוזות,קטנות,בנגיעותמלמעלה,

מחויבות,דווקאלאוקוסמטיות,
לטקסטלהפוךכשלוגוסמרןבזהואולי
מכשילהזומגבלהומחייב.מחויבחזק,
הגיבוריםאתומשאירההטקסטאת

אפילו Iלמדיאניגמטיותכדמויות
מפניקרהזהואוליסכמטיות.קצת

קפדניתמדי,זהירהשהכותבת

לרגעחורגתאינהוממושמעת,
מסתכנתממשלאפעםואףמהקווים,

לאהדםאתוכואב.אמיתימשהולומר
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היישראגרוף

בלב

לבדמהר,טרוקה:סירקה
כרמלהוצאת tועכשיו

עמ' 178 , 1999ירושלים

המשוררתסורקה,סירקהשלשיריה
 , 1939ילידתהגדולה,הפינית

כמותיבשפע Iעכשיואלינומגיעים
 1סערירמישלבתרגומו Iואיכותי

משיריה,מפרסםאחדותשניםשכבר

אחרים,ברביםובוודאי Iביונסע

 .כולוהמכלוללקראתציפיה
רביםבפרסיםבארצהזכתהסורקה

לשירהחידושיםהביאהושירתה
הצצהמאפשרבמבוא, Iסעריית.הפיג

שירתה.מהותאלתמציתית
נכתבוכמובתרגוםהשירים

לגמרי.וטבעיתקולחתשפהבעברית;
ללאזה,אחרבזהשירים,המון

בפרוזה.כאילושיריםאוכותרת,
שירעמודיוחמישיםממאהיותר

אח.דמשיריותררביםובעמודים

אפשרשירים,מדייותרקצתאולי
ביחסחלשיםשיריםכמהלהשמיטהיה

כנותאותהבכולםאבללאחרים,
בלב.היישרשנוגעתגדולה
בשיר:משפסשםעלנקראהקובץ
האלההשיריםועכשיו.'לבד'מהר,

אינםאבלועכשיו','לבדאכןהם
זמןהיאנכונהששירהכדרך'מהר',

ורחשרגע,כללחושמשתההשירה
אדרבא,-ממהרואינווקשב,חושים

השירההזמן.אתעוצרהנכוןהשיר

כיורואה,וחשהממששתסורקהלש
אף-מחשבותמנסחתשירהאינההיא

אלאשם,פזוריםואמירותשהרהורים
במראותהתבוננותשלשירההיא

ובעיקרחושים,שלשירההחיים,
טבע.תמונותשלשירה

קולהואהקולבמפורש:זאתלומריש
אנילשבח.זאתאומרתאנינשי.

אינססינקסיבית,לשירהמתכוונת
אימפולסיבית,רגשית,איטיבית,ואינט

לטבעהחיים,למקצבמחוברתזורמת,
היעראתמצמידה"אניוליקום:כולו
אניהזהבעולםככרית,ללחיהזה

מהכפרמתגלגלתכאשררקבבית
 ...זכוכיתכפעמוןכלבנביחתהסמוך
אחרונות:ציפורים Iהאילידידי

ברגלולחפשמידיהזדנקהעכביש
איתימוליכהאנינאויר.הדקיקה
הירחידידותית,אבןקרובותלעתים
זהב,סנפירילשניהםהדג,עםשמקח
עופותצווחותשבהםאביביםויש

 ...הלבכפעימותמהעומקעולותהמים
שלידובכףביחדשובנהיהוכך

מתחתאצלכם,אהיהתמידהשדה,
לנצח".האוכמנית,לפרח

חוכמהזואיןאבלחכמה.שירהגםזו
ויסלבהשלזוכמורציונלית

הפולניההמשוררתשימבורסקה,
לעברית,לאחרונהשמתורגמתהגדולה

הלב:בעיקרוהלב.הבטןחוכמתאלא
נשאריםאנחנואםאיננה"השאלה
להישאררוציםהםאםאלאבחיים,

מדברת,אנימהעליודעתאני Iבנו
ה:שרבפיותיהםמסביריםהעצים

בפניםמתבונניםהשורשים Iלאוזני
לב".קולותמלאוהלילהעגולות

גדול.נהרכמורחבה,נשמהלסרוקה
בעלתאותהשדימיתיעדכל.מכילה
אתלראותהתפלאתיולכןגוף,

מסוגפתכחושה,אשה-תמונתה

מהעצבותהופתעתילאאבלכמעט.
כואביםעצובים,שיריהכיפניה,של

הסבל"שיריהלב:מכלוסובלים
וכפוףמלאכההעצב /הסבלבשנת

כיחרמש",אועייףברבורכמו /

ותחנקולכואלימות:"מלאיםהחיים
גרזןומהלומותעויתות /כולכם
מוות,המוןוגםההיסטוריה".מלוא
המוותשלקבלהישאיכשהואבל

"ראיתילחיים:שייכותמתוךוהכאב,
הגשרלאורך /שעבר Iהמכסאת

 /הנצח.עציאתראיתי /המתמוסס
עץאתראיתי /מכירהאניהמותאת

העצים"בתוךבוער",הוא /החיים.

בעיניבנוומביסים /המתיםעומדים

אלאפצצות,ינעיב/לאפרחים.
 /מברךבלכתך /גשם.בעיני
אך /החייםעםלחיותיש ...תבורך

עדאיתנוהם /למתיםלקרואיש
הסוף".

המצוקהאתלשאתשמאפשרמה
-שיריהאהבה.המלאהלבזההגדולה

גםהם-הלבמכלכואביםשהםכמו
מנצנצת"האהבההלב:מכלאוהבים

 /אהבתיהים,באמצע /קטןכאי
אינסופיתשהתבל"כמויער",שהיא
בחיק /אניישנהכך /ובמקוםבזמן

לאהוב /לעולם"באתיהאהבה",
"ללבאותך",רקלאהובכדי /אותך

חוצהאינההאהבהאםתכליתאין
יהיההריפעםאיאמות"אםאותו",

מאהבה".זה

חשוףגםהואלבוכלאתשנותןמי
צריכההיאלכןכך.כלופגיע Iכולו
הרעאתיודעתשהיאגםמה Iנןולהתג

בלדהכמושוב"הכוכביםהמאיים:
מכרבים /בערבותמידבכיינית,

 /המבוקעיםכנורותיהםאתהכלבים
אינני /לגשתלצערמניחהאינני
שלגמסראלף /להתקרב.לומרשה

מצערייותררבכמעט ... /הלבעל
 /שנולדתיעלצעריהואהמוותעל
הוא /מבקשתהכלבסךשאניומה
לכןאוליהלב".עלשלגמסראלף
שהיאסורקה,שנהעשריםכבר

כמאהביערחיהוסייסת,ספרנית

 .להלסינקימערבמצפוןקילומטרים
ובבדידותלבד,שםחיהשהיאנשמע
רחוקאהובעללכתובאפשרהיער

לאותופרסאבל Iלושמתגעגעים
בחייה.קרוביםאנשיםאיןנעלםאהוב
אדםיעשהמהמהשירים.נראהכך

כמוכותבתוהיאיכתוב.בבדידותו?

 1הנמעןעםמשוחחת Iיומןדפי

ברהיטותמספרת Iאיתנואוהאהוב,

אישיים,שירים Iלידהבאמכל
אישידיבורכמומתמשכים,ארוכים,

קולח.טבעי
מהחיים,טבעיחלקשהיאשירהזו

מהחיים.יותרלאהחיים,מעלולא
שירהלכתובהחיים.היאאלא

זה-שלהבשפהלדבראם-בשבילה
כמוזה .היערבשביליפסיעותכמו

ולשמועוהשלגהיעראתלנשום
הואהדיבורסרןהחיות.אתולראות
השלג,השיח,האדמה,בגובה

הכלב.ובעיקרהזאב,הסוס,הארנבת,

וקהרטרקהיס

ועכשיודבל ,רהמ

,
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השייכותבית.בתהיאאלהכלעם
סערישרמימההיאלטבעהעמוקה

פגניותשלה,הפגניות-לוקורא
ונושםחיכשהטבעפנתאיססית,

אדם-עולם-ביןמחיצהואיןואלוהי,
אתלחושממשאפשרטבע-אלוהים.

לחייםמקימהשהיאשלההזההעולם
הממשיות,החושניות,בתמונותיה

מתקיימתהמדויקות.הבהירות,

מזוההעצמהוהיאהחיותשלהאנשה
שיבת"אניוהאדמה:הפרחהחיה,עם

 ...פעםנולדתישם /הכלבלערבות
זאבהבר,זאבעיניהןבעיני,הבס

חזק,ביאחוז ...הערבותכלבהפרא,
שסוףכדי /אותישחררכךואחר

האינסופיתהערבהאללרוץאוכלסוף
אני"מוזר,שייכת",אנישאליה /

בכף /להנאתינחהשאני /מרגישה
איזושהישל /והנעימההסוכהידה
אתיודעתבקושיאני /משונה.חיה

 / .אבישזאתחושבתאביאבל /שמה
עםדניאלואני /עכשיוקרהמהדבר

 1אותי"אוהביםוהם /האריותאותם

פוגשתכשהיאשמחהתמיד"החיה

אחריגםכךעלשרההיא /אוכל
לישישליאומרים /אוכלתשהיא
מסביבצהובההילהונמר,בזעיני

כמובדיוקעיןכחולתאני /לאישון
חומהאבי...בשלג /כחולדרדר

לחיה ...האדמהבצבעתמידוירוקה,
שניםואלפיבעיניים,מסתכלתאני

אפורזאב"אניהגה",בלי /מדברות

 /הצפוןשלעבותיםיערותאותםשל
חסרתאני /מתרוממתהרוחוכאשר

 /היישרונושבתבאההרוח /מנוח
מביסוהירחהמקורזלתפרוותילתוך

אני /המעונניםהשמיםמעומקבי /

האישעלביללותלירחלספרמתחילה
 .הזאבים"עםשרקד

הפודההיאלטבעהזוהשייכות
כךבה,חיהשהיאהגדולהמהבדידות

הטבע,ואלמהטבעאהבהדולההיא
האהבהשגםכמו Iהחסדהואנעוהס

איזכוריםגםישכאןחסד.היא

אלוהים, Iהגואל Iישושלנוצריים,
נובעתומדיהישושלכשמדמותם

הבטחהעם Iהסבלאתלשאתהיכולת
מאוד.חזקהרוחניהממדאהבה.לש
מוזכרכשאינוגםברקעקייםהוא

כעולםהמוחשהטבעבתוךבמפורש,
תעבדיאל"בבקשהכל:מכילאחדותי

אתעבדי /המלאךאמר Iאותי
איןבתפילה.קורסת"אניאלוהים",

והותרדי /אלוהיםאתלכבדצורך
ניתקתהקרח"מבסיףלו",להקשיב

אולי /צלולקדושיםדםברוח,סיפה
השמשאם /מדיההבתולהדמעת
 .דם"תבכהמדיה Iעכשיותשקע

 1סיפוריהואסורקהשלשירתהסרן

סנסימנסלי,כמעטרך,מקונן,אלגי,
 1מריר Iאירוניצועק,גםאבלטקש

ציני.

תחושתלמרותכמה,עדמפליא
מרשההיאוהמינוריות,האיפוק

שלגמורלבבגילוילדברלעצמה
פרושה-חשופהשהיאנדמהרגשות.

הסתרה.שוםבלאהקורא,לפנילגמרי
במליםהרףללאמדברתסורקה

עצב,שלביותרוהכוסותהמפורשות
אהבה, Iבכידמעה, Iצערכאב,

בנליתלהיותמבליומוות,אלוהים
בגללאולימלודרמטית,אווקיטשית

"איןוהומור:אירוניהשלאיזוןאותו
 /ליסורינוקץאיןליסורינו.קץ

 1האיזוןאו 1והללויה"אמןרבה.תודה

ללאהאהבהשביןהניגוד,גםשהוא
רואהאתה"עכשיווהצער:גבולות

השותתים /השורשיםואתהלבאת
ההואהדם /הקרבלילהלפעמיםדם.

בשמים /כלשהולגבישדומה
זכיתיעתהזה ...הגבוהיםהצוננים

 /האהבהשלוהמסוכןהעמוקבמכס
של /האנחהממעמקישנולדהמכס
בשם Iחדלאדם, Iובכן /עצמוהצער
לבי",אתשתשבורלפני /האהבה
האלה,הנהדריםבשיריםלקרואאפשר

השיריםושוב.שובהנהדר,בתרגום

באופןמרגשיםמפתיעים,תמידהאלה
בעידן Iאותנוגםמחבריםעמוק.

שחשובמהאל Iהפוסטמודרניסטי
החיהרגשאלוהים,הטבע,-באמת
היקום.ואחדותבכאב,כרוךשתמיד

שהשירבשפתה, Iלומריכולהאני
באגרוףאותי"חיכהושוב,שובשלה,
 • .בלבי"היישרסחב,

נצררות
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ניכורשליופי
 ,יורקיכיוטריפגונית:מוטי

חלונותסדרתגוונים,הוצאת
עמ' 188 , 1998

שחולפותוככלמנוכר;עידןזהו Iאכן
עשריםבניורביםהולכיםם,יהשנ

המתלבטיםצבא,בוגרימשהו,ו
דרכםהמשךשלהמכרעתבשאלה
הניכורלנוכחלה.מחוצהאובארץ

הישראליתלחברהביחסהללושחשים
תימהאיןהאחרוניםהעשוריםשל
מחוץעצמםמוצאיםרביםשכה

מולדתם.לגבולות
מןעצמםלמלטהמבקשיםבהםיש

יש Iשבכאןהדחוסההאווירה

הנעניםוישעולםלראותהמבקשים
שמעברהמחוזותמןמפתותלהצעות

"טריפהרומןשלגיבורו Iואלילים.
אלו.מניעיםבדמותוממזג "יורקייוכ

חשהואהכיפוריםיוםמלחמתגרוכב
ההרוגיםאוסףנוכחעזהמשטמה

משךמפנההואאותםהכרחיהבלתי
שלתחושההעדרלנוכחהמלחמה.ימי

םובתחמיוחדענייןהעדרודויע

חסרנמצאהואהחיים,מתחומיכלשהו
יואלכאן.להישארממששלמניע
הבורגניהחלוםעל-ידימפותהואיננ

אותעודהלימודיהכוללשראלייה
הקמתמקצוע,רכישתלחילופיך
צבירתשללמסלולוכניסהמשפחה

ממששלאהבההעדרגםוממון.שורכ
מנופירגליולשאתלהחליטלומסייע
אתמתרץשהואאףונעוריו.ילדותו
שלבנימוקיםיורקבניובחירתו

בתוךאמריקאיתלאזרחותותוזכ
לכלמהווהזהשנימוקניכרים,ישנת

עלארה"באתלהעדפתוהסברתרוהי
לנירטסיואללמשל.אמסטרדםפני

 .רקוי

משפחהשבקרבתתועלתמחמת
שלבחייהלהשתלבמנסההואמסוימת
שלהדתיתהיהודיתהקהילה
קרבתושהעדראלא Iברוקלין
נכונותואיהדת,אלתיהממש

הביתלחוקיולצייתלהתאמץ
טקסטילבמפעלכפועלודתועבו

מהרהעדאותומרחיקיםכמבהטן

זמןמשמע.תרתיקיםוהרחוביומקר

שלהחרדיתבשכונהמתגורראוהמה
אחרישראליבחברת-פארקובור

עצביועלעולההלהלםואו
הבלתיהמיניותיותיוובהתנהג

דיירעצמואתמוצאהואובלותומק
פורשהואכמבהטן.ועלובלוזבמלון

בניומוניתכנהגועובדהמפעלמן
ביממה,שעותעשרהשתיםרק,יו

בלילות.כללבדרך
מחפשקלים,בסמיםמתנחםאוה
שלשפעפוגש Iנוסעותיוביןניםוזי

הסוגיםמכלרקיותויביותודמוי
הולכתעולםהשקפתומפתחניםיהמו
מופעלשהואשנדמהעדמתנכרתו

בואיןוכמעטסביבוהחברהעל-ידי

ביו-יורקיטריפ

החברהעםכלשהיהזדהותשיצורמה
האנושיתהחברהועםחיהואבתוכה

בכלל.
 1כןתעשהשהאהבהלהניחהיהאפשר

בלקסיקוןמצויהאינהשאהבהאלא
כמדייואבנפגשהימיםבאחד .עבורו

והלהלמונית,שותפו Iויניעםיום
הואבוהמצבהיאשאהבהלואומר
שזייןאחריהבחורהעלחושבעדין

הקרובההאמירהכמדומה,זוהיאותה.

איננההאשהבספר.לאהבהביותר
כמושאאלאלאהבה,כמושאמתגלה

לפורקןאמצעיבלבד,פיזיתלתשוקה
בין Iלפיכךלא.ותוהדדייצרי

בכלאיןבמודע,שלאוביןבמודע
אף .אשהפניתיאורכולוהספר

הןושובשובמתוארותשנשים

אולבושןמצדאותמידמתוארות
פניהן.מצדלאגופן,מצד
לחברהאותומחבראיבנוהכסףםג

אוהאיןרבכסףשהריהבורגנית,

לאמתארהמחברמונית.כנהגמרויח
שלבעבודתוהכרוךהסיכוןאתפעם
נרחביםבאיזוריםבלילהמוניתנהג
התיאוריםמןבאחדיורק.ביושל

ומאבדנשדדעצמומוצאהואהללו
נדמההלילה;הכנסתשלעיקרהאת
סיכוןמצדיקאיננוששכרוכןעל

שלהאחרוניםמעמודיובאחדכזה.
לגלותיואלשלאביומופתעהספר
עלהיורקבניושניםשמונהשאחרי

דולריםאלפיםחמשתלחסוךבידו
בלבד.

אתזאתבכלשמשאירמשהוישאם
זוהיוהתרבותהחברהמןכחלקיואל
להקשיבנוהגיואלהמוסיקה.אולי
למוסיקה,ארוכותנהיגהשעותמשך
אךקלסית,מוסיקהכללבדרך

ולמוסיקהלג'זגםקרובותלעיתים
מקובלשהיההסוגמןפופולרית

החיפושיות,-השבעיםבשנות

דילןברב Iידפלוהפינקהדלתות,
משמשתאסיתהקלהמוסיקה .ועוד

עםמנהלשהואשיחותלפיתוח
אולסגורהמבקשיםיש .נוסעיו
הקלאסיתהמוסיקהאתלהחליף
המסתקרניםוישוהמשמימההעלובה

בנהגנתקלולאמעודםשהריושואלים

קלאסית.למוסיקההמאזיןמונית
מהווהלמריחואנהבדומההמוסיקה,

 .ופורקןלנחמהמקורעבורו
מביןיורקבניושניםשמונהבתום

בניולעשותמהעודלושאיןיואל
הביתההשיבההביתה.שבוהואיורק

הבורגנות,שלהחםלחיקהשיבההיא
לושרכשהחדריםארבעתלדירת
השיבהקומבינציה.בעסקתאביו

ההכרהמתוךאוליהיאהביתה
הניכורמןסובשבכאןשהניכור

בגילהיאהביתההשיבהשבשם.
ימיםמשךמגויסלהיותשסיכוייו

השיבהפוחתים.למילואיםבשנהרבים
מתאפשרת,אלאנבחרתאיננהארצה
שלהמצומצםהמרחבמתוך

זוהי .בפניוהעומדותהאפשרויות

הואיואלזהבמובןמתבקשת.בחירה
שאיננהדמותפוסס-מודרנית,דמות

אלנזרקתאלאיה,יחבמהלךבוחרת
לאשאםלשחותונאלצתהעולםחלל

למקוםהמחוברתדמותזוהי .תטבעכן
בתוקףרקמסויםולזמןמסוים

בחירהמחמתולאהנסיבות
כלשהי.מוסריתאואידיאולוגית

להתפרשניתנתיואלשלדמותו
התלושהההוויהשלכמסונימיה
העשריםמבנירביםכהשלוהמנוכרת

האחרונים.העשוריםשלפלוס
כעס,אומרירותללאנכתבהספר
האוהדדיבורשלבשסףדווקאאלא
טבעומחמתשנקלעוהדמויותאת

בהלסיטואציההעולם,שלהטורף
מעסים,וכהלשרודעליהםמוטל

העשוייםהדבריםומצומצמיםספורים

סופרהואגוניתתקווה.בהםלהפיח
שוספתכתיבתו Iומיומןמוכשר

מגווןלהציגמיטיבוסיפורווזורמת
ושוברצואהמהלכותדמויותשלרחב

אותוהמפעילעולםשלהסתוםבחללו
 •בכלליו.

סלכסטיורם
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הענניםעל-יד
דקיםהכי

הוצאתביצים,קןאילון:לאח
המאוחר/ריתמוסהקיבוץ

עמ' 64 , 1998לשירה,סררה

החדשבספרהאילוןלאהשלשיריה
שביליםאלמוביליםביצים""קן

בועולםאלועניין,הפתעותרצופי

מתוךואלמנטיםלמוכרחוברהזר

באווירהמשתלביםפרוזאיתמציאות

קסוםעולםבמעיןסוריאליססית,
קוריםהדבריםבו ,סהרוריומעט

ומתיאיפהברורלאאחרים.בממדים

שהםתחושהישאךמתרחשים,הם

ובכלאמותבדלתלהיותעשויים
אובמקוםהליכההאפשריים.המרחבים
כריצהכמוהקצרים,למרחקים
הזמןאף .וההיפךארוכיםלמרחקים

על-תחושה,שלבקריטריוניםנמדד
לנצח,להחשביכולהדקהפיהם

האירועיםאינטנסיביותגם .וההיפך

חללבמעיןנוגעתקיימת,ולאקיימת
גםובולהתרחשהכוליכולבו

העננים"לידיקרה:לאשדבראפשר
קרה;לאוכלום ,עצרתידקיםהכי

הציצה/הסהרובועתאבדו;הילדים
המדרוןעלהמבריק;קרומהעם

הכבול;שלוהשומם/הקודר
/ועדייןרדופים.הםאמרו;והמטפלות

קץלשיםרוצהואניאבודים/הם

נוסעותהרחובובמעלהלגעגועים;

(מתוךוללעגה"לרוש /מכוניות
דוגמהזוהי .) 7עמ'עמוקה","מחשבה

לאאךסמויהעלילהבושישלשיר

ומספרממשיךהשירמהי.לדעתניתן
הדוברתנמצאתבהסיטואציהעל

סביבהלמתרחשוביחסלעצמהביחס

"מושךגברשלדמוניתלדמותוביחס

חלולצחוקלושישומבעית"
"שהדםורצוןצמרמורת","שמעביר

וננשכת.ונמשכתפוחדתוהיאייזל",

מוגדר.לאבמקוםמתרחשזהכל

שלקיומוהמסמןהיחידהאובייקט
שלהראשון(בחלקובכללמקום

מודעתשהיאהקירהואהשיר>

"הקשבתילו:שמעברלנוכחות
זה / .בקירשלךהידלדפיקות

להכריז /מיואשכךכללהיותמושך/

עלמושעןמצחעםולצחוקפיהרר;

רועעללרמזיםובניגוד .) 7<עמ'יד"
טירוףעלבשטח,הקייםומאייםפעיל
הלבנהמוזכרתרעות,מבשר

אמנםהיאגע.רועםהמתקשרת

ירחאותואינהכבראךבתמונה

הלבנהסהר".כ"בועתקודםשתואר

כאובייקטהנדוןבהקשרמתוארת

הצחוקאת"שמעתילטווח:שאפשר
בלירוצהאנישלך;המבעית

מיהלבנה/אתטיווחתי /הנמקות.
שלירחמכךמשתמע ,) 7<עמ'היא?"

פנים.כמהאלאשמותכמהרקלאיש

יכולקסוםבאורהמאירירחאותו

והמציאותהעולםתפיסת-

אקטיבי-פעילמאובייקטלהפוך
חומרי-פסיבי.לעצם ,וערטילאי

מקוםציוןישהשירשלהשניבחלקו
 ,כלשהו~אר ,קונקרטייותרקצת

המצפיםאנשיםשלערטילאיותיאור
בשעה ,הבארמבעלמשהולקבל

שחזרוהאבודיםהילדיםושלמסוימת,
הליכהכדיתוך ,שחורמדרוןדרך

ולאנסוגיםוהםולאחור;"טובענית/
נגמר.לאעודוהסיפורמתקדמים",

והמטפלות,המבוגריםהילדים,

כולםהגברית,והדמותהדוברת

מעורפלתבסיטואציהלהיותממשיכים
שלבהליכההמסתיימת ,כלשהי
המפרשים."מלואהרוח/"עםהשניים

המענייניםהשיריםאחדרקזהו

מצבבתיאורפותחהשירבקובץ.

שלדמיוניבריחוףהמתחילמסוים

היאכיבשליטה,המצויההדוברת,
על-לעצוריכולהכלומר,"נעצרת",

פתיחהבנקודתדקים.הכיהענניםיד

מכןולאחרקרהלאשדברנאמרזו
שקרו.הדבריםאותםכלמפורסים

קשהקרה.הכולהלא-כלוםמתוך
בחלוםומהבמציאותקרהמהלדעת

בדרךהמתוארמתוךבהזיה,או

אתהמעניקההמיוחדת,

הבלתי-שגרתיתהאינטרפרטציה
הליכהמתוארתאחרבשירלדברים.

ובועננים"של"כובדעל-יד

קונקרטיותאחרות,תחושותמובעות

והדימוייםיותרחזקיםצבעים ,יותר

"כשהעיטיםוברורים:פשוטיםיחסית

שמעלוהאורותזהב/אגרטליהם

האורעתהשזהורדיםהם /הדלת

הדוברתמספרתכאן .) 36<עמ'פתח"

ומתארתישירדיבאופןעצמהעל
אתאחדמצדהכוללת"תפאורה"

בהנשימהבאותהאךהירחשליופיו

היאבוהלבנהשבילעלמדברתהיא
הצימוקיםאתגםמתארתהיאהולכת

שלידמהעוגהמפוחדים/ש"הציצו
כאמורהעוברהקסוםהסהרגםהתה".

מאודמהרעשוישונים"גלגולים"

ואףופרוזאיחלוללמשהולהפוך
שנכשל/הסהראת"הסגרתימאכזב:
<עמ'הנייר"אטריותעלרבוץונשאר

ביןמיוחדלשילובדוגמאותאלה .) 36

הסובייקטיבית,לזוהאובייקטיבית
שניתנותשונותמשמעויותוהחלפת
או ,השירילהקשרבהתאםלדברים

יש •לשירשנרקחתסיטואציהשללזה
 ,מאודחזקותאמירותשבהםשירים

על"מוטלכמו:וישירותאישיות
וללכתכשלובות/ספוגתלהיותחיי/
זואמירה .) 6<עמ'ציאניד"ריחבתוך

גםכוללתעצמהעלהדוברתשל
מוחשיתחריפהתחושהתיאור

ובלתיחדבאופןשמעבירהוקיצונית

למסקנה.הנלוויתההרגשהאתאמצעי
והמפותלים,המורכביםהשיריםבין

למציאותהדמיוןמחוזותביןהעוברים

אפשרוטבעיים,רכיםבמעברים

מפתיעשירגםלעתיםלמצוא
השירכמו ,שלוהיחסיתבבהירות

"הלבנה :) 23<עמ'האפרסק""עריסי
אותיירצושאלתי;ואניהסתתרה;

מאודאותיירצושלאלמהלא.או
ומהלא/אנידבריםאלףברור;
 /.אחדומשה /ביכשאיןביהטעם
איבודנגד /רשתלידעברתי

שלאבסרחהעדייןוהייתיכדורים/

 /גבינה.לךלהביאכשארוץ /אחוג
מאודקרוביםהיו;החשוכיםהעננים

ולהסתכללעמודיכולתיואניאלי;ך
הצדקהבי/ישמהחובט/בך

וכוחמכוסה/יאו~קין;שלמוחלטת
הביאובהפתעהלא /מוסבר.לא

השיראפרסמון".מחיתבאיסיות/

שקרהמכאיבמשהועלומספרממשיך
לדוברתמפורשבאופןשמיוחסומה

מספרתכשהיאאישיפחותקצתהופך

התה"מקומקוםשנגרמוכוויותעל
כוויותועלמשמן",לאהמוזג/
ברורלא-שנגרמוונשנותחוזרות

ריאליסטייםבחומריםהשימושלמי;
נשיםשתישלמסאפורילציורהופך

ארוכותכובע/"סיכותהתוחבות

הכהה".הלילהשל סז:;~ /דוקרניות
ומראות,ריחותשלציוןיש

זה,אחרזההמופיעיםואובייקטים

שהםמהוביןביניהםקשרואין

סיפקסשלוריחקמומילמייצגים:

שמלתעםקרטון;שלו"דמות
w ."ביןניגודגםקייםרות

בסוףשניתהמופיעהזורח""הקמומיל
וסיפורהצורבהאווירלביןהשיר'
להתרחש.שעומדרע, ,כלשהומעשה

נמסרת ,ויותרהזאתהאינפורמציהכל

המפותלהמסעבתוךשורותבשתי

כפרקשמשתמעבמההדמותשעוברת

קצרים.ומרחקזמן

סיפוריבסגנוןהחלשכמוהשיר
בתמונהמסתייםואמירתי-ישיר,

בסגנונה:ריאליססיתכביכולקשה,
לשולחןמתחתמתעוותות/פנים"יש

 ,כאמור ?ריאליססיתהאמנםהזה."
יחסית.כאןהבהירות

וחושנייםאסוציאטיבייםהשירים

והדימוייםהאסוציאציותעולםמאו.ד
הפנימיהמרחבביותר;עשירבהם

מהתבוננותעמוקות,ממחשבותמורכב

המציאותשלמקוריומתרגוםבעולם
סקים. oולתמונותוהחיצוניתהפנימית
בשיריםהדוברתשלנוכחותה

שלנוכחותםגםכךאךדומיננטית,
שוניםוגורמיםדמויות,צעמים,

אישייםהשיריםושוליים.מרכזיים

יסודותבהםקיימיםשניומצד

האישי.מהרובדהקוראאתהמרחיקים

גםלאתרניתןהשוניםהרבדיםבין
שלבדרךהמופיעמקראירובדםג

אסוציאציה.יצירתאודמויותאזכור

עמוקותתובנותהכוללרובדגםכמו
והרוחני.הפסיכולוגיבמישור

הירחומופיעשבאילוןשלבשיריה
ושמותיוצורותיו ,גווניוכלעל

כחומריםבענניםהשימושגםהשונים.

מסאפורותכמרכיביאואווירהליצירת
מעביריםמהשיריםחלק ,לגביישכיח.
כאלונמוכים,אורותשלתחושהמעין

מעיןגםבהשישלאדירההמתאימים
הכרהסותרשלאמהמסויסת,חלומיות

הקייםיופיאותובעולם,הקייםביופי
 •בשירים.גם

גורביץ'ניצה

שמתוהפקעותעל
מגעגועים

ספריצמאים,זגיםנץ:דבורה

עמ' 43 , 1998 77עתרן

זכו 11רק ,שבספרשירים 36מתוך

שחורריבוע ,היתרכל •לכותר
נהוגהשחיתההכוכביתבמקוםלראשם,
ביןלכך?נדרשאניומדועמשכבר;
 30בעמ'בשיר ,למשלהאלה,השירים

אלופונהדיו/פתוח"שיהיהנכתב:
מולוודלתבצידיו/קירות---הגן
ציפור".בעדושתיכנסמעליו---/וגג
כותרהיהלו ,השירהיהמובןכמה

הריבועהוא"כותרו"אךבראשו.

מולתוהההקוראאתהמשאיר ,השחור
בקביעה:המסתיים Iחידתישיר

~מקום/להשאירושתוכל"והעיקר;
למרותכילהחליטהקוראעלכשתלך".

 .חלון-זאתבכלהוא ,סיומו
השיריםמארבעהאחדהואזהשיר

"בחלון".הפרקושםבספרפרקהבונים
המלהמופיעהזה,שבפרקהשניבשיר

תהאחרי/צועק"אתהממש."בחלון"
למלה""צמאיםאנואבלקפה",או

 /אותנוידהרתש"הלילהמאחר
מילותעוד;לנוירדוו"לאריקים"

חשלא"אתה"שתיקה".חסדולאמן;
השלישיהשיר"שלי".האמיתיבמחסור
אךשירה""ערבלכותר:זכהשבפקר

"נאחזוורקשירה;עלמלהאףבואין
לחי;עלשכם/עלהיכרבאחיו/איש
עץעלתלויהמשקים/ושרכתף/על

בראשית,מספרהאופיםלשר(זכר

שלהעתיק;לטעמומתגעע,שנתלה>
השיבר".
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וחידה:הזיהשיריהםהשירים ,אכן

עוברלאשהנהרלב/שםלא"אבי
אתמצא"לאאםגםגשר,מותחפה",
קוראיםודאייש .) 9<עמ'ממול"הגדה

בקריאהכברהשירחידתאתהפותרים

וגםנוספתלקריאהזקוקאניהראשונה.
תום,עדמפוענחלאהשירנשאראזםא
הקריאה.מעצםנהנהאני

על-ידימאויריםהספרפרקישבעת
אתפרק.כללראשאיורבסר.מיכאל

משאיראניהאיורים,עלהביקורת
 ,לתחושתיהאיור.אמנותלמבקרי
פריהםולבןאפור ,בשחורהאיורים

משכוהשיריםומילותחזקההתרשמות
הזרה""בעירהפרקבראשהמכחול.את

גםו"אנפאס"גםשהואאדםראשמצויר

עינייםוזוגאפיםשלושהלופרופיל,
 .הפרופילבעצםשלישיתעיןועוד
נראיתלאעירשלצלליתזאת,לל.ובכ

ושעון-העיר;גות.וגצריחיםעם(זרה),

שובמופיעהלמגדלמימיןהאיורבקצה
שקלטתיאחרידמות.אותהשלצדודית
הזאת,הזרה""בעירמוחשייםרשמים

"דיוקןשירוקוראהדףאתהופךאני

ברחוב/"ציירעלמסופרבוכפול",
במחירבדידות//שוברקלהלשעה
כפול;דיוקןמציירהואבודד;דיוקן
<עמ'כפול"קפה .•קפה·ביתבפתח

שקדם ,לשירקדםהציוראכן ,) 20
פינהבכלריקים/"וברחובות 1לאיור

שמות···"באלפילי/קוראיםהם
 .)םש(

פאריזהיאהזרהשהעירמסתבר

אולידומהשמו • • •הגבוהו"המגדל
רציתיההואהמגדלמן ...לאופל
מעפרלי/רמזוהנוף ...כדגלצלול
 ,) 22(עמ'עפר"אלותשובבאת/

השני,הצדומןהתנ"כיהביטוימחד,

"רצהבירכי":נגעמזוין"ב.טוןההווה:

 ·פוסס·מודרנית/לאמנותהמוזיאוןלא
שםהתערוכה /דקותמספרמדי ..

אךזרה!עיר ,) 23<עמ'מתחלפת"
לעצמהנאמנהלהישאררוצההכותבת

בנסיעהוהדרך",הזמן"קיצורבלי
דמויותפוגשתוהיאב"מסרו":

המשלבות ."גרגוילות" .מפלצתיות
"עלושדיםחיותבפרצופיאדםגוף

"ספינות .) 28<עמ'נוסר-ראם"כנסיית

ו"למסהמיוחמים"כגבריםשורקות
בהשגועשעירומהכזונההמיםשוכבים

להשלים"עוזבתהמשוררתאךהדם",
 ;) 26<עמ'בנים"ללדתמכסת-העצב/

 ,עדןמגןגירושבתחושתבפאריס
לנשל";היההנחשלחץ/התאנה"עלה
רודןשלפסלו Iהגבראלקוראתהיא

הלחםאבנים"סקלמרפק":על"רכון
קצור".

לפחדדימויאלאאינםצמאים""דגים
מהאחרילרדיפה ,והמחסורהצמאמפני

 .איננוזאתולמרותידבהשגשנצמא
המים,בתוךהצמאיםהדגיםהםאלה

שדימויו Iהפחדצמא.רדופידגים

 •.והסד·השוט ,בידינו"שםהלילה,
מורידובבוקרלקלגסיו/אותנוהופך

 ,) 7<עמ'נידונים"שניהגרדום/מן

נץדבורה

צמאיםדגים

" 

/ :....ן,, ~ ~ j, 

חלוםלחלוםהגרדוםאלבערבהשבים
לגרדום"עירומה"והעלוניבלהות:

עורהלויתןרקק;"דגי .) 8<עמ'
"בלענוהסרדין"וקשקשיהצלופח

"מולבלילהנקיאואותםיום"לאור
אפשרי:הכולהנעולים",העירשערי
צמאיםדגים •••הסירותבחול"טבעו

 .) 9<עמ'חלום"הפכו

פרוזאייםתיאוריםאינםאלה~ירים
עולמו לכ···"רדוף.הכולממשיים.

עגיל---עלמתנדנדוו/עללותלוי
ושוב/שובנדרסשם,הכבישבצידי

מפלס,אין ,) 14<עמ'השחור"החתול
דלקוהלילה"כלשםכמבהטןלאםג

 .היוםכלדלקו"האורותשםאורות"
לכבות",העזלאואיש ••

ובהמשך ."ךהתגמןבאזכורנגענוכבר

שבעמ'קצרבשירנץדבורהמצליחה
ולטעתהגיבורשמשוןאתלהחיות 10
ארדה"אםשלה:בגורלה ,חוויותיואת

 •הלילה"כלצלעותיו/מביןדבש/
עד .וסוערתמתוקהאהבהליל

זנב/"אציתאםהארי":ימותהבוקר;

שועליםהמשלחשמשוןכמושועל",
 ,השועלהוא, •יםפלישתבקמות
אני,ואם ···:"יתיב"ישרוף

 .הגיבורשמשוןאהיההמשוררת,
בחושךתלטף"אשה 1בעצמוהאוהב

המחלפות •הכבדות"מחלפותי
תפרעקלה/ו"רוחבלילהתעלמנה
 .) 10<עמ'הדלילות"שערותיבבוקר/

הפתגםאומרהאשה"את"חפש

ביןתמצאודלילהאתהצרפתי.
דבורהשלהשיריעולמה"הדלילות",

התייחסויות,מרובהבפנינוהנפתחנץ

היא 15בעמ'בשיר ,למשלכמו
היכרהםיונתן"אתפותחת:

זקוקאינוהקוראכאילובגלדיולה",
כימראית-מקום,לציוןלהערה,כלל

גםהיאוהתפתח.נלקחוולךמיונה
"רגילה ) 37<עמ'ל"דנילה"בשירפונה
 ,,;'ב;גבהבננהתאכללאאתהלא/

שיראתמילדותומכירקוראכלכאילו
אללקשרווהבננלה,ובילהעלהילדים
עודודאיישהtיlריות.בגובדניאל

שלבשיריהחבוייםשיריםאומשוררים
חבל.עדיין.לינתגלושלאנץדבורה
קושימעמיד ) 36<עמ'"פיאסה"השיר

אשהשלואפילוגברקוראשלבפניו
 .איתרלהזדהות Iילדילדהלאשעדיין

הלידהציריאתמחליפההכותבת
מהיולדתומבקשתאימה,ת"ב"צירי
כיברחמההרךאתולהשאירלהתאפק

אם .שעה"בירחיםלילד/לודי"לא
לצעוקאוירדילו"יהיה 1עודיישאר

להכות", .••הכפותעודשיצמחו--
תכליתהםולהכותלצעוקכאילו
החיים.

"אלכמוהסרקזםמןגםבשיריםיש
עיןשלח":אנאהמלאי/מןמלא/
עינייםשתימג'בליה,לילדהחדשה
הערימהמתוךנעלייםזוג ,'גלסגן
ההואבחורףלילדההאירופאיבשלג
 ,) 16<עמ'

המוותעלהעצובותהשורותבתוך
"פרחו ) 13<עמ'"רקוויאם"בשיר

 , 17בעמ'אךולבן/";ברדודהשקדיות

הארכוביתהמרווה,פורחיםבו

וילקוטהעולשהאיסטמוס,השבטבטית,
אתהמשוררתמבכההרועים,

רקולאמגעגועים/שמתו /"הפקעות
 ."לבד/הן

אניהחידתיים,הספרשיריבהשפעת

מלשוןחדוחלק:חדזורשימתיכותב
ספרזהחלקלקות.מלשוןוחלקחידה

"שירתלזרםלשיינוהיהשאפשר
 1האמריקאיבפוסס·מודרניזםהלשון"

מתפתחותבונות,עצמןהמליםבו
דבורהחיתהאלמלא Iהשיראתושרות

זהבספרקוראאניהצער.משוררתנץ

רקממנוהביאהשרשימתיוחששוב

הייסוריםומשללהכאבמאושרמקצת
רשימתישהקוראמקווהאנישבחיים.

 • .עצמוהספראתויקראיפנה Iזו
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הסוףעדחושב

יכעזרייךחסדמגר:איל
ספריאחרונות,יריעותהוצאת

 344 , 1999פרוזהסידרתחמ,ר
עמ'

מגד,אילשלנעורייך""חסדגיבור
מונגוליה"ר'סודות"ברברוסה"מחבר

חמישיםבןגברהואלסובה,הזכורים
-ספרבביתלספרותמורה Iדרורבשם
בעיצומונמצאדרורבירושלים.תיכון
אתעוזבהוא-משפחתימשברלש

ארוכותשניםלאחרסמדראשתו
הפערבגללגםלצידה,ואומללות
השנים.עםביניהםשנוצרהמעמדי

רבים,זכרונותנותרוהזהמהקשר

זקוניםובןבפירוט,בספרהמתוארים

עקרותשנותלאחרשנולד Iעופרבשם
תופסיםעמודרורשלשקשריורבות,

בספר.חשובמקוםהםאף

מתחילהבחייוזומשברבתקופת
בתעומר-מתלמידותיואחתאיתר

ביתאצלוהמחפשתהשבע-עשרה,
אביהבמשבר.נתונהעומרגםואהבה.

גבראחרמחפשת Iניליואמה,מת
היאעומר.שללרצונהבניגודחדש,

דמותגםשיהיהמאהבבדרורמחפשת

-פיזיתלעומרנמשךאיננודרוראב.
אבל Iבעיניוובוסרימסורבלגופה
ואתשלההחייםשמחתאתאוהבהוא

נערההיאעומרמתה.וחובנועזותה

מהשורותוכמהוחכמהמבריקה

בפיה,מושמותבספרביותרהחכמות

החוכמהשעםשובשמוכיחמה

ושכל Iאפלטוןכדברינולדים,
רקוהלימודיםוהקריאההניסיון
מקום,מכלמחובנו.אותהמוציאים

עימהלנסועדרוראתמפתהעומר
העלילתיובמרכז Iלזנזיברלאפריקה,

אהבתםסיפורנמצאהספרשל
לשם.ונסיעתם

לשמוררוצההוא .לשמונאמןדרור
תמידפתוחותהאפשרויותכלאת

ובאגואיזםבזהלילד.דומההואובזה
שלו.המרכזיהאישיותתושהואשלו,
לזמןלאפריקהעומרעםנוסעהוא ,כך
שבנויודעשהואלמרותמוגדראל

בהמשך .מהיעדרותויסבולעופר
ואתאפריקהאתעוזבהואהעלילה
משתעמםהואכישם,לבדהעומר
בוגדהואכךאחרלארץ.לחזורורוצה
רוצהדרורונו',ניליאמהעםבעומר
ללאלחיות Iלחלוטיןחופשילהיות

מגדשכלליתואףומחויבות,אחריות
צדבספרמוקיעהואהרי ,אותומחבב

סוכניו.בכלהפוגע Iבאישיותוזה
מרכזי 1נעורייך""חסדשלמרכזיהבס
נמצא Iשבוהאהבהמסיפורפחותאל

 1שבווהילדיםההוריםיחסיבתיאור

האהבהממיתוסמגדמערסלשאותו
שליססיתהקומונאמו .המצויהמסורה

ארוכיםלחודשיםנוסעתחיתהדרור
אתבארץאחריהומשאירהלרוסיה
מדורהעוברתנטישהובנה,בעלה

הקטןבבנובוגדכשדרור ,לדור
עומרשלאמהגםעומר.ובכמו-בתו,

שהיאבכךקשות,בבתה,בה,בוגדת

אףעלדרורעםאהבהלפרשתנכנסת
שלומאהבהלבהאהובשהואידיעתה
בחייהממשיכהגםנילי .עומר

בעבודתה ,בארץכאןהרגילים
לצאתבמקוםפתולוגית,כרופאה

ממקוםולהחזירכמתבקש,לזנזיבר,
האבודה.הקטנה,בתהאתזהמסוכן

ההתנהגותדרור?אתמניעמה

בחלקהנובעתשלווהפראיתהאנוכית
 ,נתוןהואשבוהחמישיםגילממשבר

מתקרב.והמוותמתרחקיםכשהנעורים

כבר"אנחנולו:אומרצחיהטובחברו
אנחנו ) ... (זהאתתביןילדים,לא

ולאחרהסיפור."זהלמות!הולכים
המתיםבחדרניליעםמבקרשדרור

"מהלו:ואומרלצחימטלפןהוא
עכשיוהייתישאנחנו?חושבאתה

בדיוק.לךאגידואנימתיםבחדר
לפחשזורקיםבשרחתיכותשלאוסף

אנחנוכאילומתנהגיםואנחנוהאשפה.
הפחד ,) 301(עמ'מזהב"עשויים

זמן-להתקצרותוהמודעותמהמוות
לדרורהגורמיםהם ,הנותרהחיים
עםולנסועמאחוריוהכוללעזוב
לאפריקה.עומר
מושיעיםאינםוהאהבהההרפתקהאבל
שלהטעםחוסרמתחושתדרוראת

כוחכברלישאיןלעשות"מה .חייו
ההתרגשויותהקצבתאולילהתרגש.

אומרהוא ,) 128<עמ'נגמרה"שלי
הקריאהאהבתגםבאפריקה.לעומר
במיוחדנמשךהוא .אותוגואלתאיננה

העשריםהמאהשלהאבסורדלספרות
בספרמאוזכרקאמישל"הזר"-

גוזו"ל"מחכיםגםוכןרבותפעמים
 .ועודקפקאשלויצירותבקטשל

בתיכוןדרורשמלמדהשיעורנושא
ללאבעולםהאדםשל"בדידותוהוא

שהואהאבסורדוספרותאלוהים"
אתמעודדתזהשיעורבמסגרתמביא

שלאמהשטוענתכפיהחיים,שלילת
לגלותמבקשתהיאאםגםעומר,
עושהמהלשאלההתשובהאתדווקא

לשווים.החייםאת

ישאלוהים?ללאלחיותמדועאבל
ופתיחותדתיתרגישותבדרור

כיצדמראהומגד Iלקדושלנומינוזי'
הנוצריתהדתאחרמבקשהוא

 .ירושליםשלהעתיקהבעירבשיטוטיו
לבובעומקמאמיןאיננושדרורלאא

 .ישולטובתלהחליטלווקשה
שהואהמשיכהאףעלוהנצרות,

יכולאיננוהוא ,כךאליהם.מרגיש
האםבדת.ומפלטגאולהלמצוא
החייםאתלהפוךיכולההאהבה
זאת,שואלשהואלאחרמידלשווים?
בעלילנראהשכן Iטיפשידרורמרגיש
אדםלגאולהאהבהשלבכוחהשאין

בחיים.כיווןמחוסר

אמנות,ביצירותההתבוננותלאאם
שיכוליםהםהאהבה,ולאהדתלא

אם ,כןמהלשווים,החייםאתלעשות
השאלהאתגםבספרבוחןמגדבכלל?
החייםאתעושההיצירההאם

 ,צחימחברושומעדרורלראויים.
היצירהמעשהרקכי ,ציירשהוא

בגילם:לפחותלחיים,טעםלתתיכול
 ,לואומרהואלכתוב",צריך"אתה

למהליצור.שנשאר'מהזה ,"בגילנו
זמן.לישיהיההתגרשתי?חושבאתה
יומייםבחיים.לייתערבושלא

אליהילדיםאתלוקחאביבשבוע
איןאחדלאףחופשי.אניהזמןויתר

 .) 93<עמ'הזה"בזמןרגלדריסת

יצירותליצוריכולאדםכלשלאאלא
במהלךלכתובניסהדרוראמנות.

כתיבה.כשרוןלושאיןוגילהחייו
"החייםחושב:הואמאפריקהבשובו

מבטיחיםהםפשוטים,יותרנראים

נמרכמואקוםמחרמבטיח,ואני

קרואקג'קכמוהנייר,עלואסתער
שידליקספרשבועותבשלושהאכתוב

זומחשבהאבל ,) 254<עמ'העולם"את
רגעגחמתאורעיוןבגדרנשארת

אותהלהגשיםיכולאיננוודרור
בחייו.

חסרילחייםנידוןשדרוראפואנראה
 ,שלוהאגואיזםואלמלאוטעםכיוון

שלוהבסיסיהאחריותשחוסרוהאסון

לנולהיותהיהיכול ,עומרעלמביא
שלהרעיוניבסוףאבל .עליוצר

החדשיםמתלמידיולומדדרורהספר
טעותהואהמוותפחדכי ,בארץכאן

וכימהמוות,לצחוקישוכירעיונית,
בגילגםמהמוותלצחוקאפשר

תשעים.

גיבורוכלפיאמפסיהחשמגדאיל
התבוננותנעורייך"'ב'חסדואין

נראה ,אכן .ודבריובמעשיואירונית

גיבורוכידרורעםמזדההשמגדלי
להוציא ,הספרותיבן-דמותוהואזה
רומןלפנינווכיהכתיבה,כשרוןאת

בןהואמגדאילגםכך'וידויי.
השארביןהואגם ,בערךחמישים

בספריומחפשהואוגםבתיכוןמורה

החיים,ומשמעותטעםאחרובחייו

המצויותהאלטרנטיבותבדיקתתוך
אתהופכתזוהזדהות .לעילשהוזכרו

חשבון-שללטקסטנעורייך""חסד
רציניתכוונהבעללטקסטנפש,
האהבהסיפורלדימויבניגודמאוד'

על-לושהודבקקל-הדעתהלוליטי
 ,ומענייןרציניספר-הפרסומתידי
אסתטיים.מפגמיםנקילאגםאם
מנקודתנובעותהספרחולשותרוב

היינו ,מגדשלהאמנותיתהפתיחה
מפיסיפורואתלספרבחרשהואמכך
וקולחקריאשהספראף ,כך .דרור
פה-לפעמיםנתקעגםהואהרי

בתיאורושםהעברמןסתמיבזיכרון

הראשוניםהעמודיםמאהקישוטי.טבע

קצרותציסטותשבהם ,הספרשל
 ,מלמדשדרורהטקסטיםעלוהבחנות

שספרותמשוםבעיקרמשעממים,די

מתפזרגםהטקסטעבר.זמנההאבסורד

תמצותבוואיןהכיווניםלכל
ואחריםאלהחסרונותאבל .וחיסכון

לעומת ,לדעתיבסלים,הספרשל
הרצינותנוכחובמיוחד ,מעלותיו
חושבשמגדוהעובדהשלו'הרעיונית

בסךהואעדרייך"כ"חסדהסוף.עד

מומלץמאוד'מענייןספרהכול
 •ולמחשבה.לקריאה

שקלוכסקירחל

 77עתוןבמפרי

גורביץניצה

אהבהליקוי

הכואבת.בכנותהנוגעתרגישה,ליריתשירה
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s~ו . ~, 
ואבאסתרעונת ~

ברלוביץיפה

לוזצבימאתמונוגרפיהעזר'בןאהודמאתביוגרפיה

א

ימים 1/ <דאבאסתרהמשוררתשלחייהסיפור
 ,עזרבןאהודמאת ,) 1998 ,כש"ודענהלשל

 '. 79באוגוסטדאבלוששלחהבמכתבפותח

הפקידהאףוהיאאחיהבןהואעזרשבןדאב,

הלשון:בזואליופונהארכיונה,אתבידו
-ואמתאליבאהפרסייםלענייני"בנוגע

אותםלהחשיבצריךשאתהחושבתאיני
גרפיהביומהםלעשותלאוהעיקר
רוצהואיני ...לזההחומרלאאני ...פיקנטית
בן ," ..אופן,בשוםכזאתלמסגרתלהכנס

עשרהושבעדודתו,לבקשתנענהלאעזר
גרפיהביומפרסםהואמותה,לאחרשנים
מציבכשהואאודותיה,עלזוכרסעבת

אלאכלפיה,כהתנצחותלאזהמכתב-צוואה
לחשושהואטבעיכידוע, .לגביוהגנהככתב

כסובובחייךבךלבחוששעשוימביוגרף
שלהחריפותתגובותיהםוידועות ,בעיניו
ובראששלהם,הביוגרפיםלגבישוניםאישים

אתבגסותששללפרוידזיגמונדובראשונה
 ,ידידוצוויגארנולדהסופרשלהצעתו
"אניבטענה: ,חייותולדותאתלכתוב
לביוגרףלהפוךשברצונךהאיוםמפנימבוהל
 ,לשקרנידוןגרפיהביושכותבמיכל ...שלי

אתולהסוותצבוע,להיותלהחניף, ,להסתיר
דאבאסתרשגםנראהשלו",ההבנהחוסר
מביאעזרשבןאומרתוהייתימבוהלת,חיתה
מהקוראמבקשכמודווקא,בפתיחהזהמכתב

תחילתעםכברלבולתשומתלקחת
לשפוטכדיהמוקדםאיסורהאתהקריאה,

היהמוסבזוביוגרפיההאמנםובינה:בינו

עשהסובאוכדרישתה,להיכתב,שלאלה
בענייןשכתב?כפיוכתבבקולה,שמעשלא

מכתבכיואומרת,מוסיפההייתיזה,אחרון

כמפתחגםבדיעבדמשתמעהצוואה

ומדיניותותפיסתולהסברפואטיתוכהצהרה
כתיבה ,זוביוגרפיהבכתיבתעזרבןשל

מצויהגרפיהביומכלואחרתשונהשהיא
דבריםבמה •קריאתנוגליהראתהתואמת
אמורים?

"ביוגרפיה"בפינוהמכונההסיפוריהז'אנר

ביןהןבמחלוקתשנויומעולםמאזהיה
מחקריםקובץ(ראהוחוקריםמבקרים

בביוגרפיה,עיונים ,אולניג'בעריכת
<ראהלדורותיהםביוגרפיםביןוהן ,) 1988
 ,ורדקליפג"לבעריכתמאמריםקובץ

הכתיבהשהרי ,) 1962 , 11כאמנות"ביוגרפיה

להגדרהמתחייבתאינההביוגרפית
-גבולותיהומשמעית,חדז'אנריססית

 ,<כמושונותדיסציפלינותביןהנעים
פסיכולוגיה),חברה,אמנות,היסטוריה,

 ,מוסר ,<כמומנוגדותחשיבתיותעמדות
"הווה"שביןתרבותייםוהבדליםאסתטיקה>,

מעצימיםרק-מושאו"עבר"לביןהביוגרף
עמיה<ראה,אפשרויותיהאתומתחכמים

 ,) 1977הביוגרפיה",מלאכתעל 11ליבליך,

השאלותשביןתימהאיןלפיכך,
אתומעוררותהשבותהדומיננטיות

שבהןהמובילההביוגרפיה,לגביהמחלוקת
הדיסציפלינהשליפקודהבתמתמקדת
האםכלומר:כתיבה,אסטרטגיותכמארגנת

 ,היסטוריוןשלבתפקידלשמשגרףחניועל
חייוסיפוראתולפרשלתעד ,לברור ,דהיינו

ל"אמת"והיצמדותחתירהתוך ,מושאושל
עםיותרזההתפקידושמא,אושניתן:ככל
ומפרשבורררקאינואשרהנובליסס,שלזה
מבקשאלא ,שבידוההיסטורייםהחומריםאת

איכותובעלמרתקכסיפורלהעמידם
ה"אמת"מהיאחרות,במלים •משלואסתטית

זואוההיסטוריתזוהאםגרפית:חניו

האמנותית?

הפוסס-ובעיקרהמודרניסטית,בתקופתנו

כיווןקריטית,הפכהזושאלהמודרניסטית,
לנקוטלעצמםמרשיםביוגרפיםויותרשיותר
לכותביהשמורהיצירתיהחופשבמירב

ליצנציה>,(פואטיקהבלבדהפיקציה
נבראוולאהיושלאודמויותמצביםבתמרנם
יותרמוצלחעלילתילשחזורבמגמה

ג"להעורךמקדישבכדילאבעיניהם.
ביוגרפיה 1/לאנתולוגיה(ב"הקדמה"קליפורד

אתיותלשאלותהדיוןמרבאתכאמנות")
ביחסיגןוהמהוהנכוןהמינוןעניינןשכל

החדירהמידתכמו:ביוגרפי,ביוגרף/מושא

 ,מושאושלהאישייםלחייוגרףחניושל
 ,אוהפרס:צנעתעלבשמירהגםהגובלת
שלהאינסר-סובייקסיביתהמעורבותמידת

הביוגרףבהמעורבות ,במושאוהביוגרף

והופך ,מושאושלהביוגרפיהעםמזדהה
 ,אדלל'(ראה,עצמולהשתקפותאותה

מידת ,וכמובן :> 1957 , 11ספרותית"ביוגרפיה

הפיקטיבייםהחומריםבמינוןהיצירתיהחופש

 .התפתחותווהרצתהסיפוראחידותלטיוב
להעדיףהיהאמורכביוגרף,עזרבןאהוד
 ,ההיסטוריוןשלזועלהנובליססעמדתאת

(ביניהם:רביםרומניםשהעמידכסופרשהרי

הנפשי">,"השקטסדום","אנשי"המחצבה",

היצירתייםבכישוריולהשתמשהיהיכול
לחלוטיןחופשילחושהמשפחתיובייחוסו
ולהמציאדאב,אסתרשלתולדותיהבריבוד

והפסיכולוגיססיהביוגרפידיוקנהאת
שממילאאינסר-סובייקסיביתבמערכת
הדמיוןכידבמציאות,יחסיהםאתשיקפה

שבהבספרקריאההיא.ולאעליו.חסונה
כללאורך .הנכוןהואההפךכיומלמדת

מאותששפניעלהמשתרעתהביוגרפיה
שלזהירותבאותהלחושניתן ,ויותרעמודים
מפניעצמובעוצרועזר,בןבהשבוקסאיפוק

עמדה .לפתחוהמאיימתשהיאכלהיסחפות
לאותווראשונהבראשמייחסתאני ,זוזהירה
שללשוןבכלהפונה ,לעילצוואהמכתב
תולדותיהמכתיבתלהימנעבקשה

פיקנטית",כ"ביוגרפיה

 ) 1981-1894 (דאבאסתרכמומיואכן,

והסוערתהפיקנטיתלביוגרפיהמודעתחיתה
ושהיאשיריה,אתשהזינהביוגרפיהשלה,
שונותבווריאציותאותהסיפרהעצמה

קצרים,ובסיפוריםבזכרונות(בראיונות,

אתבטשטשה ,) 1983 ,שחרב"גן 11ספרהראה

גרפיהביו :ובדיוןמציאותשביןהתפרקרי

(פתחושמרניתעביהבמושבהילדהשל
שוללשאביה ,)-19ההמאהסוףשלתקוה
בשלרקולהשכילללמודהזכותאתממנה
נפשבחירוףכךעלנאבקתוהיאבת,היותה

ומלמדתובצרפתיתבגרמניתספרים<קוראת
כבתהגדלהנערהשלביוגרפיהעצמה>:את

אתומחפשתבנים,שלושהביןיחידה
עליה,אהובהשאינהאמהאצללאזהויותיה

מורדתזאתעםויחדהנערץ,אביהאצלאלא
מייצגשהואמהומכלמהביתובורחת
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קבוצתאלבורגנית>זעיראיברית(ציונות
העליהפועליואלהסוציאליסטיתדגניה
"דת"המרתאזשנחשב(מההשביח

רעה">:ל"תרבותויציאהאידיאולוגית
ומובסתחולהשחוזרתצעירהשלביוגרפיה
משפחהלקרובלהינשאונאלצתהביתה,
עבורנמכרתשהיא(בהרגשהבמצריםעשיר

הכלכליבמצבםלסייעמנתעלכסףבצע
אשהשלגרפיהוביוהוריה>:שלהקשה
הנינוחגורלהשממוןעםשמשלימהצעירה

עצמהמוצאתשובהיאכשלפתעבמצרים,
לאשלעולםהמרההידיעהעםוכואבת,מוכה
ממנההקדחתבשלבטןפרילהביאתוכל
חייההופכים ,ואילךמכאןבילדותה.סבלה
נדודיםשלנדלהבלתילמסעדאבשל

בכתיבתהחיפושיםמנוח:חסריוחיפושים

במושבה>,בנעוריהעודבה(החלההשירית
להוהשאירנפטר<בעלהעריםחברהבחיי

למרכזשחיתהבתל-אביבפארחווילת
לחוץבנסיעותהשלושים>,שנותשלהבוהמה
בפרשיותדעת>,ולהרחיב(ללמודלארץ
ללבהנוגעתאהבתה(ביניהןנואשותאהבה
זקנתהלעתבהשעורר ,צעירשירהלחוקר

נופיםאלובבריחותיהיצירה),שלגל
מתמשכות 'התבודדויותואלכפריים

אבןסבא,(כפרבארץפריפרייםבמקומות

טבעון>. ,יחזקאלכפריהודה,
שלגרפיההניראתמעמידעזרבן ,כאמור
כיווןאבלנובליסטית,כיצירהדאבאסתר
אתלכבדובמכווןבמודעמקפידשהוא

הפיקנטריהאתלהדגיששלאבקשתה
מחבטםרקלהאירםולאבתולדותיה
נוספותאסטרטגיותמשלבהוא ,הסנסציוני

למתןכדיבהןשישביוגרפיתכתיבהשל
תיעודיחומרמציעהואלמשלכךולדלל.

יומנים,היתרביןהמקיףדאב,שלמארכיונה
שירים:וטיוטותראיונותמכתבים,חילופי
כנספחאלהכלאתממדרהואשאיןאלא
בעצםאותםנוטעאםכיכנהוג,הספרבסוף

נעוריה,עלמספר(כשהואהדבריםהרצאת
האהוב"מ"פנקסהארוכיםקטעיםמביאהוא

ותסכוליה,תהיותיהאתחולקתהיאעימד
ראשונית:כתיבהשלבוסרבסירנותלרבות

באירופהארוךלטיוליוצאתכשהיא ,או
הוא ,נוןבסורללימודיםלהירשםבמטרה
אהבהמכתביחמישים,מתוךכעשרים,פורש

במצרים>.המתגעגעמבעלהאינטימיים
למצואנ~תןתיעודיים,פרקיםבצד
היסטוריה :היסטורייםפרקיםגםגרפיהבניו

תולדותעםבבדבדהנשזרתמשפחתית
מוצאעזרבןישראל.בארץהלאומיתהתחיה
זוהיסטוריתבתשלובתלהרחיבלנכון

הקוראאתלקרבכדיומשפחתית>,(לאומית
וממילאדאב,אסתרשלגידולהביתלהבנת

התרבותיתהחברתיתסביבתה

כדיבהםיהיהשלימיםגית,והאידיאולו
שירתה.שלהמארגניםהגורמיםאתלהסביר

 .לפנישנהבעשריםהביוגרפיהפותחתכך
שםלהונגריהבהפליגה ,) 1875 (הולדתה

עלהזוובשנהדאב,יהודה-אביהנולד
הטרוםבירושליםהתיישבתחילהארצה:

תקווהבפתחמכןולאחרציונית,
בייסודהחלקלוקחכשהואהבראשיתית,

"חורשהואלוהנלווהכשהתוארובבנייתה
דאבשלשירהבנידון(ראההראשון"התלם

 .) 1929"לאב",

הפרקיםאתגםלהוסיףישאלהכלועל
עלעזרבןלנומדווחבהםהתחקיריים,

עלומותפרשיותאחרחיפושיו-הואאודות
חלקןמפענח,הוא(שחלקןדאבשלבחייה
אלהאתומראייןמתחקרנפגש,כשהואלא>,

אתשסבבהאנושיתגלריהמאותהשנותרו
הוא ,כןכמובניהם:אתאובחייה,דאב

מסלוליבעקבותבנסיעותיואותנומשתף
 ,לארץובחוץבארץדאבשלוטיוליהנדודיה
גםהואאלהבדיווחיםבהם.הירבתהשכה

משפחתיות,פניםאנקדוטותמאותןמעניק

חלק(שלקחמשפחהבןשהואביוגרףשרק
בפרסוםלהבסיועבחייה,קרדינאליכה

בקיומהוכן ,לאורוהוצאתההשיריתיצירתה
עשויבימים>,באהכאשהוהפיזיהכלכלי
ולגוון.לתרוםלדעת,
ביוגרפיהכאמורמתקבלתזאת,כללאור

יריעהעשויהאינהכיאם ,מאודמגוונת

כפי ,שהריייחודה.בזאתואוליאחת,
בהרצתעזרבןהסתפקלא ,כאןשהראינו
ביקשאלאהעלילה,ובפיתוחהסיפור
כשהואכתיבתובסודגםהקוראאתלהכניס
בחירותיו ,חיפושיו ,בתהיותיואותנומשתף

ואומרת,מסכמתהייתי ,לפיכך .וגילוייו
בראשהוא,זוגרפיהביושלשייחודה

לנוהמורהסובאסדנא:בהיותהובראשונה,
העיבודשלהסופיהתוצראתרקלא

חומריאתבפנינוחושפתאלא ,הביוגרפי
ארכיונייםחומרים ,(כאמורעצמםהגלם

כתבותראיונות,אקטואליים,וחומרים
סיפורימסע,סיפוריזכרונות,עיתונאיות,

אתוכןביבליוגרפיים),מקוםומראימקום
ניתןשבאמצעותםהמעבדתייםהתהליכים

למותרלפיכךהסופי.המוצראללהגיע
הןענייןלעוררבהישזוסדנהכילציין
וחוקריםססודנסיםבקרבוהןהמצויבקורא

אתמעוררושירתהדאבאסתרשנושא

סקרנותם.
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זוביוגרפיהוהקדיםנדאבשעוסקנוסףספר

צבישלהמונוגרפיההואחודשים,במספר
שאםכך , f 1997 0ראבאסתרשירת Hלוז

לנושאעיוןאולימודערכתלהציעאפשר
אלה,פרסומיםששניספקאיןדאב,אסתר
 ,לוזשלוהמונוגרפיהעזרבןשלגרפיההניר
זהאתזהולהשליםיחדלחבורכדיבהםיש

הביוגרפיה,אםשהרי .יותרמקיפהלתובנה
קורותאתלספרבאה ,לעילשראינוכפי
היצירתיהשיריכשעיסוקהדאב,שלחייה
הביוגרפיהדיוקןבמכלולאחדפןרקהוא

באותוורקאךהמונוגרפיהמתמקדתשלה,
גםאחרות,במליםשלה.זהשירייצירתיפן

כאדם,דאבאסתרנחשפתבמונוגרפיה, ,כאן

(שלאהומניסטיתתרבותיתוכאישיותכאשה
זוחשיפה ,כאמוראבלפוליטית>,לדבר

צביבלב.דהפנימיעולמהבמסגרתנערכת
אסתראתומציגדאבאסתראתקוראלוז
ותושלההשירייםהסקססיםבאמצעותדאב
מסתייגאפילוהואב"הקדמה"בהערהלא.

שם:בכתבוהקצרים,בסיפוריהמלעסוק
סיפורים ...חיברהשונות"בתקופות

אבל ...ופעולהחייםומלאיאותנטיים
ולא-בלבדלשירה ...מיוחדתזומונוגרפיה

כדיבהםישכןאםאלאסיפוריםבהיידונו
כך ,) 9עמ'(שם,שירים"שלבהבנתםלסייע
ההרמנויסיותבדיקותיוידיעלשרק
בשיריםמסעיךשהואהביקורתיותליזותוהאב
האנטומיהאתומשרטטממפההואאלה,

בחרחרושלה,והאמוציונליתהרוחנית
אתוממילאהפואטייםצופניהאתלפענח
היצירתי.דיוקנה

לשיטתו'לוזצביכיולומרלהוסיףניתן
כמודאבשלהשיריהקורפוסאתסוקר

הואאיןהביוגרפיה,כמוושלאציפור'ממעוף
הכרונולוגי'הרישוםדרךעלאותומתאר
יבולן .הפנומנולוגיהרישוםדרךעלאלא

ויותרשירהשנותשישיםשלהמצטבר
כמקשהבפניומתאגד ) 1981-1919 (

רקלאלאבחןמבקשהואבהאחת,יצירתית
הצורניתהתמסית,ברמהאותההמייחדאת

בראשאלאגורסיבית'והלשונית-פי
כוליתפואטיתתפיסהאותהאתובראשונה
הקושרמובנהמרכזיכעיקרוןהמשתמעת

בעלתלתופעהניסוייהכלאתבדיעבד
עיקרוןמכנהלוזלכידה.והתפתחותחוקיות

מבהירכשהואהמכונן","הגורםבשםזה

ניסוייהאתשהובילההחוקיותכילקורא
יצירהשנותשישיםבמשךדאבשלהשיריים

שבמראותיההארץ",של"הקונקרטיותהיא
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שחיה"),"מראותשנקרא(מההראשוניים

השיריתושפיעתהנביעתהלמקורחיתה
"הגורםלוז:של(ובלשונווכשפה:כתוכן
המרכז-דאבאסתרשירתשלהמכונן
כלאתמלכתחילההקובעתמסיהפואטי

הוא-והתוכנייםהצורנייםהבעתהגילויי
עצםעלהמעידה ,בעיןהנתונההקונקרטיות

המציאות.גורמישלמפוקפקתהבלתיישותם
ילדותהמשחרלההנתוניםהגורמיםאלה

מראותשלזוקונקרטיותהזאת",)בארץ
עבורקריטיתכהחיתהראשוניים,ילדות
איכותאתהתנתהשהיא ,לוזטועןדאב,

מראותיה,אתחוזההיא"כאשריצירתה:

השגיםשללגבהיםשירתהמתנשאת
המראותמןמתנתקתהיאוכאשראמנותיים,

שירתהנרפית ...התנתקהולעיתים-שלה
אנלוגיהעורךגםלוז ,) 10 • 9עמ'(שם, " ...

 ,זופואטיתעמדהלגביביאליק,לביןבינה
הסתלקות"אתהסבירביאליקאםשהרי
בהתבגרותיה)(השתשבמראותהקסם

הילדותית",הנאיביותובאובדןההכרחית
עםזהקסםאיבדהלאדאבאסתר

שימרהדאב .הנכוןהואההפךהתבגרותה.

אלה,שחיהחוויותהפנימי""בהגיונה
פי<עלאמצעיתובלתינאיביתראיהומאותה
הנאיביתהשירה"עלשילדפ'שלמסתו

"ילדהכבהביזוהיאוהסנטימנטלית")
קשייהנבעוגםשמכאןאלאנצחית",

בעיה:לה"חיתהלוז:כותבוכךהיצירתיים.
הראיההשתנותשלביאליקאיתבעיהלא

העולםהשתנותאלאבגרות,מתוך
תהליךלה:נשתנועצמםהמראותוהנתונים:
השממהוהפרחתאורבניזציהשלהיסטורי

עצםאתעולמה,שלהיסודגורמיאתשינה
בתולהקרקע-ארץ-קטנהשלמראותיה

השינוייםלאוראחרות,במליםובראשיתית",
הריסתהועם ,הארץבפנישחלוהדרסטיים

גדלה,בההטבעיתהנופיתהסביבהשל
רקלאומנותקתתלושהדאבנמצא

במקורותמאחיזתהגםאלאמסביבתה,
אלהשינוייםכיומדגישלוזומוסיףשירתה.

לאחרהבניהסחףעםרקלאעליה,איימו
אלאוהשישים),החמישים(שנותהמדינהקום
כאשרהשלושים,בשנותכן'לפנישניםעוד
כברונבלעה,הלכהילדותהשלתקוהפתח

הכרכית",אביבתלשלכ"פרבר ,אז
עזרבןשלהביוגרפיהמאשרתאגבדרךכאן
שבגילויים(כפילוזשלהמונוגרפיהאת

זו>,אתזוומאשרותשבותהןבחייה,אחרים

אתלתארמרבהעזרבן ,כזכורזה:ובעניין
אחרבחיפושיה ,בארץדאבשלנדודיה
הדחפוריםשנגיסתראשונייםמראות

אליהםהגיעהלאעדייןוהטרקטורים
משנותבריחותיה ,כלומרלכרסמם.
בודדבביתלהתגוררואילךהארבעים
אבןאוסבאכפרשלהעבותיםבפרדסיה

שלרוחממצבידווקאלאונבעויהודה,
זה ,להפך .בודדהאשהשליאושאואכזבה

ליצורעזהתשוקהשלחיות,שלאקטהיה

דאבשהריוכמשוררת.כאדםולשרוד
ארץשלזהמצבעםלהשליםמסרבת
נרדפתחשההיאמחדואםמנופיה,מתנערת

אתלהרוסהמאייםהאורבניההרסידיעל
אתשכוננוהארצישראליתהמציאותגורמי

לא ,עימדנאבקתהיאמאידךיצירתה,
ולהיאלם.להידלדלמסכימה
האורבניזציהעםדאבשלמאבקיהכאמור

 ,ומכאןבהצלחה,הוכתרותמידלאהמואצת,
אותה,הפוקדותהשתיקהתופעותלוז'לפי

 • 1936 (שנהעשרהכאחתשארכהזובעיקר

בקנהעולהלאלוזשלזוקביעה ,) 1947
ובעיקרדאב,שלהאחריםחוקריהעםאחד
תולהעזרבןאהודאם ,ואכן .מירוןדןעם

שקרוהקשותהאישיותבנסיבותזושתיקה

(מותוהארבעיםהשלושיםבשנותאותה
מירוןדןהריהשני>,מבעלהוגירושיהבעלה
עםמתחרויותיהלנסיגתהזאתמייחס

וכןרחל),עם<בעיקרזמנהבנותהמשוררות
הממסדאצללהתקבלהכושליםלכסירנותיה
ספרו(ראה ,)'רבד'<עיתוןהמרכזיהתרבותי

 ,) 1991 ,חורגות"אחיותמייסדות,"אמהות

הערכות"),של("פולמוסהאחרוןבפרק

שוללאךעזר'בןשלגירסתואתלוזמקבל
 ,בנידוןמירוןדןשלפרשנותואתוכלמכל

כמשוררתדאבאתהצגתודרךאתובעיקר

הנוקטתקשה""אמיץאופיבעלתגאה""דלה

ו"בהלה""מגננה"שלמסובכת"ב"אסטרטגיה
מערכותהןהספרות"מערכותכאילו

דמויותשלוירידתןשעלייתןכוחניות,
יוקרהעלכוחמאבקימבטאתבמערכת
דאב,אסתר .) 212-211<עמ'והשפעה"

נדחקהלאמימיה ,מירוןעםלוזמתפלמס
להתקבלות,נאבקהלאספרותיים,לחוגים

ובשיחותיהבשיריההעידהעצמהשהיאכפי

מורה,עזרבןשלהביוגרפיהשגם(וכפי
אחתבתשתיקתהאתגם ,כלומרבדיעבד>:

ניתוקהרקעעללהסבירישהשניםעשרה
כאשרועובדה,שלה,השתיהמחוויותהמאולץ

זקנהלעתואפילו ,אליהןומתחברתשבההיא
 , 1972 ·ב(כפורחתעולהשירתהושיבה,

בשםשיריםספרפרסמה 78בתבהיותה

 .)אחרונה""תפילה
 ,ביותרענייןהמעורריםהספרפרקיבין

תחתהמופיעיםאלהאתמציינתהייתי
המודעות<עלתיכוניות""יםהכותרת
נדונהבטרםעודדאב,שלהמקומיתהילידית
עולם"אניאלה>:במונחיםזומודעות

החילוניתהרליגיוזיתעמדתה<עלאלוהים"
משלה>:פרטיאלוהיםלההיוצרתדאב,של

המשוחררותתפיסותיה<עלאשה"ו"גאוות
והזרימהוגבריותנשיותבדברוהנועזות

נעזראינוהמחבראםגםביניהם,החופשית

 •.המגדר)חקרשליאורטיותהתבאפשרויות

אלימלךדרור

לאקיקושניים

1 • 

בלםכמעטש~צאואחרי
-:-•• ."' : T - : ' T '•• 

 ר~פ~~ ;תי~~
o/ ש;ךרל~~

ש~צאואחרי

שרביאב~בבל~ל
 .. . . . .;ת~בל ~~א ~~א
המפארברכב;מי

משכלל-כ:סוסברגליומי
• : -: T : T : '•, : 

 ,םי~~ע,די~ת~ע,ךה ,~קיק; הי}~ז:;

חךז;ן ה~~~ו ה~~~ח~ /o~~חיןה
בית.ללא

ע.יר"םחךז;ן

ךה;לך~דדחל
חרמשיירחכלפי

: -•• T '' -."' : •• • 

ןק.

~זה,חןז;ן
~ o/ הך~~ , ז~:~~~לול~צאה. 

2 • 

 ,תי~~:~
הרצינית,הופפנמת,

 ,בוט;;ל nמ .שבצעה ...לאחר
i ה~~,עקדי~;:ה~ת;ך ,ת;~ל~י~~~.~נוע;ת, 

ק~~ה~~יסה~ם ה~~~
~זק~י~ל

אבטיח?ושאלה:
: T -: T :--' -
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 IJההשגאתלהאיר
1 f=:=:: .. 

חלפריןשרה

אמניהתחיה:שירתברזל:הלל
פואטיקהפועלים,ספריתהז'אנר'
עמ' 765 , 1997וביקורת .. 

הללפרופישלהמבורךיבול-·-··-· ..s הספרותחוקרימבכירי-ברזל
במחקרים-ומוריההעברית '"=

בספרותולוגייםומתורהיסטורייםפואטיים,
"אמניחדש:ספרנוסףהחדשה,העברית

בסיורהרביעיכרךהואזהספרהז'אנר",

השירהתולדות-מפעלושלהמקיפה
ויחד .ימינוועדציוןחיבתמתקופתהעברית

בשם ,לובסמוךאורשראה ,שניספרעם
לנתןעניים''שמחתהמפורש:אלהסתום"מן

לשקספיר)",ורמזיםלתנ"ך(רמיזותאלתרמן
לשלושיםברזלשלספריומספרעולה

 .)ב"ל(ושניים
חשובהחוליההואהז'אנר""אמניהספר

העבריתהשירהתולדותשלבסיורה
האחרונותהשניםועשרבמאההחדשה

התחיהשירתתקופות:שתיביןהמקשרת

הוקדשהראשוןהכרךישראל.ארץושירת
 ,) 1997-(תשמ"חציון""חיבתלשירת

בשירתמסוימתבמידתנבלעהשבשעתו
יוחדווהשלישיהשניהכרכיםההשכלה.

המאהמחציתשבמשורריהגדוליםלשני
ביאליק"נחמןחייםהתחיה:'שירתהעשרים:
שאולהתחיה:'שירת ;) 1990-(תשנ"א

הכרך .) 1992 •(תשנ"גטשרניחובסקי"

הז'אנר"אמניהתחיה:שירת "-הנוכחי

שלבמחזורהשלישיהוא · ) 1997-(תשנ"ז
בסדרת ,כאמור ,והרביעיהתחיהשירת

הבאים,הכרכיםהעברית.השירהתולדות

יבואו ,ישראלארץלשירתבוודאישיוקדשו
זובסיורההחמישיהכרךאורשיראהלאחר

ארץלשירתהתחיהמשירתבמעברהעוסק

וגידים.עורכברהקורםישראל,
לידיוהז'אנר"אמני "הספראתשנוטלמי

הישיר-העצוםהחומרנוכחמשתאה

נאומים,(במכתבים,והעקיףעצמן>(ביצירות

שעליווביקורות>,מאמריםרשימות,
ובנאמנותמקצועיתבמיומנותהשתלט,

 ,יחידבמבצעברזלהללפרופסורהיסטורית,
ביןכזאת.לעבודההנדרשתצוותעזרתבלי
הערותשלחלקגםנכללעמודיו 765

מעיןהמהוותקטנות,באותיותצפופות

פרטיםתוספתמכילזה"ספרון" •קטןספרון
הספרבגוףשהכללתםתיעודיים,וציונים
בו.השוטףהתיאוראתמעכבתחיתה

מכיווןנוסף.תפקידממלאותההערות
שלכסוגההיסטוריתכתיבהרואהשהמחבר
בזיכרוןלהאירשמתפקידהשבח,

ולאההישגאת ,שאפשרכמהעד ,הקולקטיבי
במחקרוהיצירותיארדתלכןהפסולת,את
הואבזהשיפוטי.ולאפואטיעקרוניתהוא

רגילההיסטוריהביןההבדלאתרואה
בכללה.והשירההאמנות,שללהיסטוריה

מהבכלעוסקתהרגילהשההיסטוריהבעוד
 ,שלטוןמאבקיבטראומות,-שקורה

-וכדומהנדודיםמלחמות,כשלובות,
הישגיאתנסעלמעלההאמנותהיסטוריית

מתפקידהזהאיןהתרבות.וערכיהרוח

חלשותליצירותהלבתשומתאתלהסב
אתלהציגאלא ,אותןולטאטאונחשלות

עצם ,ואכןגדולתה.ואתשביצירההמיטב
שלבהיסטוריהוהיצירותהאישיםשלהמבחר
עלמצביעהואהשבח,מסוגהואהאמנות
לב.לתשומתהראויהמשובח

כלאתשלו.בהיסטוריוגרפיהברזלהללכך
הוא-לדיוןידועלהנבחריםהמשוררים
המתגליםבהישגיהםבמיטבם,להציגמשתדל

יצירתם.שלבמכלולכשמתבוננים
משורריםעלמהשגותמתעלםאינוזאתםע

האחרוןבפרקאליהםמתייחסוהואושירים,

יצירות(שלבהתקבלותהדןשבספר
זהלפרקארוכותובהערותהמשוררים>

חובתאתמאזניםאלהאחרים.ולפרקים
והמשתמעהנאמרכלעלההיסטוריהדיווח

והתעלמותגינויים(כוללהיצירותעל
לא-משוחדתראיהעםמכוונת),

לשבח,ראוייםהישגיםשל )"גבת("מפר
הנכונות.בפרופורציותאותםומציגים

אתברזלהללמכנההז'אנר""אמניבכינוי
המשמרתמןהנודעיםהמשורריםחמשת

 ,שניאורזלמןביאליק:שלבדורוהצעירה
פיכמןיעקבג,ינכרשטייעקב ,כהןיעקב

מייחדהואלהם(שמעונוביץ>.שמעוניודוד
בניהיוהםסיבות:מכמהשלפנינוהספראת
באותו(נו~דוהתחיהבתקופתאחדדור

 , 1881-תרמ"א , 1887-תרמ"זעשור:

 ·תרמ"ו , 1881-תרמ"ה , 1887-תרמ"ז
זכוהםביצירתם;לפסגותשהגיעו ,) 1886

אתוקיבלודורם;בנישלמיוחדתלהערכה
התחיה,משורריגדולשלהנלהבאישורו

בהםתמךאותם,שקירבביאליק,נחמןחיים
בדרכםאב""דמותמעיןלהםוהיה

 ,ברזלכטענת ,כןעלטבעיהספרותית.
"כוכבים"שלנבחרתכקבוצהלראותם
ביאליקשרמזכפי"שמשם",אתהמקיפים
השירהבתולדותתקופהשבכל ,בהבחנתו

אתהמאיריםזוהריםכוכבים-"פליאדה"יש
חמשתמעמידיםלכךבהתאםהשירה.פני

ביאליקעםיחד-האלההמשוררים
שבעהשל"פליאדה"-וטשרניחובסקי

השירה.בשמיזוהרים"כוכבים"

המיתולוגיהמןלקוח"פליאדה"המונח
שלהבנותשבעעלמורההואשםהיוונית,

זהמונחכוכבים.לקבוצתשהפכואטלס
כונושםהאלכסנדרונית,לשירהגםעבר

ביותרהטוביםהטרגייםהמשורריםשבעת

בשםהספירה)לפניחשביההמאה(בסביבות
זהבשםכונתהבצרפת"פליאד(ס)".
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 1:~ו
משורריםשבעהשלקבוצה("פליאד")

השש-המאהשלהשניהחצימןנבחרים
המונחמשמשכלליובאופןעשרה.

בתלרובקבוצה,שלבהוראה"פליאד(ה)"
ומבריקים.מוכשריםנודעים,אנשיםשבעה

שללשימושותשומת-הלבאתמסבברזל
בהולהכללתו"פליאדה",במונחביאליק

("אמניהנזכריםהמשורריםחמשתאת

ביאליקמשמשבכך .) 11-12עמ' ,הז'אנר"
ברזלשללבחירתומאשרתאסמכתא

בספרונבחרתכקבוצהאלהבמשוררים
החדשה.העבריתהשירהתולדותעלהרביעי

שלסמכותילגיבויהפתיחהירייתאת
"שירתנובמאמרוביאליקירהאלהסופרים

לכתיבתוהעיקרישהדחף(תרס"ז),הצעירה"
שירהספרישלושהשלפרסומםכנראההיה

כהןיעקב :הצעיריםהמשורריםשכתבו

וזלמן(תרס"ה)גשטייבנויעקב(תרס"ו),
ביאליקצירףאליהם(תרס"ז).שניאור

דודאתשבעל-פה,ובדבריםבהרצאות
בדבריפיכמןיעקבואת(שמעונוביץ>שמעוני

שהשמיעמאלהנופליםשאינםושבחהלל
עמ'(שם,הקודמיםהמשורריםשלושתעל
12 (. 

של-הזאתה"כוכבית"הקונסטלציהאת
ובכוחבקרבתוהפליאדהכוכביתלות

שלגםמה(ובמידתביאליקשלמשיכתו
בפרקברזלהללממחיש-טשרניחובסקי>

ביאליק"בעקבותהנקראשבספרהראשון
 .ה'פליאדה'"-וטשרניחובסקי

ה"פליאדה"זיקתמתוארתזהבפרק
מבטמנקודתוטשרניחובסקילביאליק
ביאליק,אתחבריההכירוכיצדביוגרפית:
ועידודו;מעצתוונהנוביתובקורתהסתופפו

ממנוולמדוטשרניחובסקיעםנפגשוכיצד
מסלוליהיומהפואטיות;וצורותטכניקות
שבאירופה,הספרותייםבמרכזיםנדידתם

עבודהמצאווכיצדוורשה,ארוסהבמיוחד

כמתרגמישונים,בבטאוניםכעורכים

שיריםשלומחבריםלעיתוניםטלגרמות
ומאמרים.

הנתיבאתמתאריםהבאיםהפרקיםשמונת

ואתביצירתוומשוררמשוררכלשלהמיוחד
 .והפואטיהרעיוניייחודו

בשירהשניאורזלמןשלייחודועיקראת
'הפואמהבפיתוחברזלהללרואההעברית
המחוברתגדולהשיריםמחרוזת-הגדולה'
פיוטיתבשרשרתומשנייםראשייםמפרקים

וטשרניחובסקיביאליקגםאמנםארוכה.
בשםשלואתכינה(ביאליקפואמותכתבו

ומתכונתןמועטמספרןאבל"שידות"),
שלושהפואמות ,שניאורזאתלעומתפשוטה.
ידיעתאתהרחיבשלם,כדךתופסות
ומועצמת,מקיפהליצירההפואמה

-וחובקת-עולםמגוונתבתמטיקההמצטיינת
הקוראיםמיתולוגייםכוחותשלקוסמימסער
מקומתפעםאנושילדגשועדולהדסלמדד
פיוטימחיזיון ,מתנגןצלילשלורעדיופישל

לליריקהועדזועםנבואיומשאממריא

שבחושניותהגבר-ואשה,יחסיעלרומנטית
הראויוהכבודהרוךמתחוםמופקעתהיתרה

לאשה.
האנליטיהסיקורשמראהכפי-ניסהשניאור
שלוהפואמהאתלהעמיד-שבספרהיסודי

לכךבהתאםותפארת.גדולהשלבסיסעל
רחבי-מדברנופיתיאוריו:מושאיאתבחר

הודאפופיכביריםטבעאיתניהיקף,

': 
רז'כ ,,ה

 a rזeoת
האדםשלארוטיותוסערות-דםקדומים,
מתפרצת.באונות

לשוניבעושרשניאורמעצבאלהנושאים
בשעתןשנתקבלוארוכותבפואמות
 ,נזכירמהןהקוראים.ידיעלבהתלהבות

המשוררשבה ) 1903 ("סהרה"אתלדוגמה,
 ,האפריקניהמדברהמועצמת:ל"הוויהפונה

 ;) 58עמ'(שם,העולם"שבמדבריותהגדול

 ,) 1905 ( " •••הקורליסיפרמה"התדעו

גייםתמטולובחומריםעזרתחבפואמה
רחבותזירותההולמיםשונותמתרבויות

שגנבפרומתאוס(ביניהןכוחבעלותודמויות
לבני-אותהומסרהאליםממשכןהאשאת

שנכתבה ,) 1908 ("בהרים"שם>:אדם,

פואמהבשוויצריה.האלפיםהריבהשראת
פרקיםמחמישהמורכבתזוארוכה

שתיפרקי-משנה,לעשריםהמתחלקים
הפואמהאתגםנזכירוחתימה.פתיחות

למיתוסיםגעגועיםהמביעהגנוזים","לוחות
היהדותמןשנדחוהקדמוניםהאליליים
הפואמהואתהנביאים:בימיהקנונית

ביצירתואחרפןהמבטאה ) 1917 ("וילנה"
מאהבת-המתפעלהיהודיהפן-שניאורשל

מרכזבווילנה,העםשכבותכלשלהתורה
היהודיתהקומהוזקיפותהמפוארתהלמדנות
שלוהימאיתבגישהמצטייןזהפןבאירופה.
הפרעותוויי-דםאחיועםהמזדהה ,המשודד

יופיהעלביהודים.רחםללאהגוייםשפרעו

שרזהבמרכזהיהדותשלהפנימיוחוסנה
חם.גשבדיארדשב

החוצהבדרך-כללשנמשך ,לשניאורבניגוד
אלילייםולמיתוסיםזרותלתרבויות-

לתרבות-פנימהכהןיעקבפנה-קדומים
הרוחאוצרותאתלטפחושאף-ישראל
"אריאל",השםאתלעצמוסיגלהואשלה.
בחתימהשבמקדש,ולמזבחלירושליםכינוי
שפרסםורשימותמאמריםעלזהבשם

 .בשירתוכגיבוראריאלדמותובעיצוב
אתמבטאאריאל","חזוןהגדולהמשא

"להיותהמוות,עללהתגברהשאיפה
העולםאתלקדםעמובשותפותכאלוהים

עמ'<שם,הנצח"שעריאלולהגיע] .•• [שיצר
במערכתכהןמגלםזהמרכזירעיון .) 268

בשלושתמעמיקההגותית-פילוסופית
"נדודיאריאל":"חזוןאתהמכונניםהספרים
הרמזים""ספראריאל","זמירותאריאל",
אריאל".דבריאלה"גםבשםקצרהוחתימה
שלגלגולכמעיןעצמואתראהכהןיעקב

ביאליק,שלהאש"ב"מגילתהעלם-השליח
 ,האריאלשאריתהאש,שביבאתשנטל

השרופותהאבניםמביןהצילהיגוניםשמלאך
שמירתוולשםהחורבן.בזמןהביתהרעל
ובפעילותביצירהחייואתמקדישהוא

גוןאדאתיסדגםהואחינוכית-ציבורית.

לשפה"ההסתדרותצמחהשממנו ,"עבריה"
בבי"סלימד-וחינךיהודית",ולתרבות

ימיושירתעבריתספרותעלהרצה ,תיכון
וערךבוורשהישראללחוכמתבמכוןהביניים
"התקופה".אתובראשםספרותבטאוני

חיברהעברית,הבימהאתלהחיותבמטרה
מןנושאיםעלפיוטיותדרמותכהןיעקב

ואילך.התנ"ךמתקופתהיהודיתההיסטוריה
המחזהלז'אנרמצומצמתמסורתחיתהאמנם

החסראךשוהם),מתתיהו ,-(רמח"להפיוטי
ובלשון ,לפיתוחוהתמסרכהןגדול.היה

לחברהרבהגבוה,ובסגנוןמחורזת,שקולה,
מיוחדלפרסוםזכו(ביניהםפיוטייםמחזות

אהבהומוות,חייםשאלותעל"הנפילים",
שתושביההאגדיתהעיר"בלוז",ושנאה;

המוותלמלאךאיןכיימיםבאריכותזוכים
הרביםהמחזותועוד).לתוכה,להיכנסרשות

 ,כתביוכלכרכימשנישלםכרךתופסים
מלך("דודאחדמחזהדקואף-על-פי-כן

הנעורים.לבניבתיאטרוןהוצגישראל")
אךלהערכה,וזכתהיפהעלתההמחזההצגת
כהןנקטשבההגבוהה,הפיוטיתהלשון

יתרשלהצגתםאתמנעהבמחזותיו,
מחזותיו.

בנפשוהבוערהלאומיהניצוץמןהתפעלות
לחברותכהןאתהביאה ,ז'בוטינסקישל

נפרדשממנההדוויזיוניסטית,בתנועה

התנועהמןפרשכשז'בוטינסקילבלי-שוב
פוליטיעיסוקמכלחדלמאזהציונית.
ולתרבות.לספרותוהתמסר

נגדהשוחההיסטוריוןשללבלאומץביטוי
לשירוברזלהללשלבהתייחסותוישהזרם
ששורות"בריונים", ,כהןיעקבשלהידוע
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 /יהודהנפלהואש"בדם-שלוהסיום
ידיעלאומצו-תקום!"יהודהואשובדם

כשירבבריטיםהמאבקבימיבית"רתנועת

ברזלחבריה.התחנכושעליוהימנוני-כמעט
בימי ,קודם-לכןהיואלהששורותמזכיר
"השומר",ארגוןלסיסמתחשביה,העליה
שללניסיוןגםמלהתייחסנרתעאינוכמו-כן
שלבתוכהןאתלהכתיםהפוליטיהממסד

בהפרכתהמיצירתו.ולהתעלםקיצוניימני
היסטוריעוולתיקוןמשוםישזוהאשמהשל

הגותאישגםשהיה ,גדוללמשוררשנעשה
ברןבאוניברסיטאות(השתלםחשובומלומד
דוקטורתוארוקיבלבשוויצריהולוזאן

לפילוסופיה).

שברזלהפרקמןכעולה-שטיינברגיעקב
בעל-לבחוקרשלברגישותלומקדיש

הז'אנראמניכימשמע,תרתי-("בעל-לב"
מתייחד-ברזל>שלה-ל"בספרוהוא

באיפוקהמביעההצרופה,הליריתבשירתו
באופןהעמוקים,היחידרגשותאתאמנותי

מופיעזובשירההקורא.לבאתהכובש
אךוכמהה,שואפתחולמת,כישותהאדם

שבמציאותההפכיםמולחסרת-אונים
חידלוןשבראשם:-אלההפכיםהריאלית.

אשליההנצח,מולחלופיותקיום,במקום
במקוםגוןוימרההתפכחותכנגדמתוקה

האדם.תקוותכלאתלאלשמים-שמחה
האדםשבהתנהגותההפכיםמצטרפיםאליהם

שנאה ,יושרבמקוםצביעותכגון: ,ורגשותיו

רציפות,במקוםוביתוקאהבהבמקום

 .אותוומתסכליםהאדםצעראתהמגבירים
מ"יש"המעברהכרתלמשוררמציקהבייחוד

המתחילהאדם,שלהצבירהמתהליךל"אין",
ההתפוררותתהליךאלהבחרות,בימי

זהעצובתהליךהזיקנה.בגילוההתנדפות
אבודהחייםשמהלךהפסימיתלמסקנהמגיאו

לשיאההמגיעהשהשלילה-מלכתחילה
הקץאתומביאהחיובכללאלשמהבמוות,

האהבהבשירתוהופכיםכךטוב.דברכלעל
לאכזבהוהאושרלעצבהשמחה ,לתיסכול
כהבללבסוףמתגלהשהכולמפניולייאוש
רוח.ורעות

גורלווהאדםיגוןעלזופסימיתהשקפה
עומדתזו .שירתושלבפואטיקהגםבולטת
הכולאםשהריוהצמצום,הקיצורבסימן
דימלים?ולהכבירלהשתפךטעםמה ,הבל

סמליותבתמונותבקצרה,היגוןאתלבטא
רגשמטוענותזאתועםתמציתיותשהן

מחשבה.ומעוררות

הקטניםהפכיםאלאפוא,פונה,שטיינברג
הפנימי.והיופיהדקהרגשאלהחיים,של
שיריבצדמעודניםאהבהשיריכותבהוא

דקותנימיםעלפורטקוהלתיים,תוגה
הואכךומאופקים.כבושיםצליליםומשמיע
הסונטהואתהצרוףהליריהשיראתמפתח

מרוכזלביטויהמתאיםזה"ב,שירהמרוכזת,
(זה"ב)ארבע-עשרההכוללניגודיםשל

שורות.

אתומגווןסונטותבחיבורמרבהשטיינברג

ושלשלמותסונטותשלבמבניםצורתן
הואהשלמותהסונטותאתמקוצרות.סונטות
שניהמקובל:הסימטריהניגודיבמערךמסדר

אחד>כלשורותארבעבני(בתיםהמרובעים
(בתיםהמשולשיםושניהתזה,אתמציגים

האנטיתזה.אתמבטאיםשורות>שלושבני
כללאתמקיימותאינןהמקוצרותהסונטות
יותרקטןשורותבמספרמסתפקותהזה"ב,

קוטביחדשונה:נושאיבמערךאףולעתים
דו-קוטבימערךבמקוםתזה>רקבו(שיש

ואנטי-תזה).תזה(של

הנושאיםעלגינכרשטישראלהבמערכים
הצרופה,הליריתבשירתובהםשנגע

ובגידה,שבאהבההניגודיםעלובמיוחד
ידשתכתהחסדלשעתבציפיית-שווא

ובאכזבההאושר'חיפושיאתבהצלחה
מאי-הציפית-והאשליה,שאחרהגדולה,
בטוב.להתמידהאדםשליכולתו

בחיבורגםכתיבתואתגיווןשטיינברג

ניכרייחודואךועו.דמשליםאודות,קינות,
ובראשם ,שלוהסונטותבמחזוריבעיקר
הקפה",מבית"סונטותהידועהמחזור

הזמן'מןהדגש"עוברזהסונטותבמחזור

המקוםאלהחיים,ואתהאהבהאתהמאיין
הדעת ] ... [האדם.באפסותהתבוננותכזירת

הקיוםשלהמשמעותלחוסרלהינתןצריכה
אליומתוודעהמתבונןשהאניהאנושי'
מקדיםשטיינברגהקפה.בביתבודדבשבתו

הפסימיהאקזיסטנציאליזםאתבהתבונננותו
ז'אן-פולשלתיאוריוואתהארבעיםמשנות
 ,) 400עמ'(שם,'הבחילה'"בספרוסארטר

גרפיהמונובעצםהואפיכמןיעקבעלהפרק
שליצירתועלמקיףהיסטוריוסיקורעשירה

סביבהלכת""כוכביעםשנמנה ,משורר-אמן
יצירתוגםועידודו.מהדרכתוונהנהביאליק

האחריםהמשורריםשלכזו ,פיכמןשל
במיגורןשיריםשללשפעזכתהב"פליאדה",

הואפיכמןשלייחודואולםז'אנרים.של
שוניםז'אנריםבצירוף-הצירוףבאמנות

וזה-ושירהפרצירףכךאחת.ביצירהומיזוגם

ליריקה-ואפיקהשלו'בפרוזה"ב"שירים
ואפיקה-ודרמהשלוהליריתבפואמה
שלו.הדרמתיתבפואמה
מנורמותהמשוררנמנעבפרוזה"ב"שירים

טוריםכחריזה,שכיחותפיוטיותז'אנריות

אתמגבירהואזאתחרף .ועודשקולים
 ,ובסמלבהאנשהבצבע,בדימוי'הציוריות
עשירהבתמונתיותהחוויהאתומבטא

לרובלקוחיםכשהנושאיםובצורות,בצבעים
כגון: ,בזמןהקשורותטבעמתופעות

מאוחרות""כלניות"המלקוש","תשרי",
המשוררמבטאאלהבשירים-בפרוזהועו.ד
פינהולהאדירלהעציםניתן"כיאמונתואת

 .ומלואועולםבהולראותגדורה,קטנה,
 ,התבלהעולם,אתלהראותשתכליתהשירה
בהסתכלותחייבתאינה ,כולוהיקוםואת

להדיאלאלתחום,מתחוםהיוצאתמתפשטת
אועץגמל'ציפור' :בגודלוגבלמרבמוצג
בהםלהכירכדישדה,חלקתאוהרפרח,

עמ'(שם,גבולות"נטולינצחייםתהליכים
542 (, 

הללשמציבהכותרתהיאאפית""ליריקה
שמיזוגלקוראלומרהזה,הפרקבראשברזל

 .פיכמןליצירתתו-היכרהואהלירי-והאפי
באמנות-הנוף,פיכמןהצטייןאחדמצד

שהםבטבע,הנוףלציוריהמיוחדתבזיקתו
בסגנוןביטאהואשנימצדמובהק,אפייסוד

והלכי-הנפש.הלברחשיאתומעודןרךלירי
באופןבשירתומתמזגיםהאלההיסודותשני

נפשי'למצבלבבואההופכיםהטבעשמראות
אתזהמשקפיםורחשי-לבנוףתמונותוכך
בסמליותםמקביליםבטבעכשתהליכיםזה,

ולהיפך.האדםשלנפשייםלתהליכים
ז'אנר-בינייםהיאהדרמתיתהפואמה

ישראל.לארץעלותולאחרפיתחשפיכמן
פועלותנפשותעלמתבססתכידוע,הדרמה,

הואהדיבוראופןכאןאךזו'עםזושמדברות

הואהדיבורוסגנוןדיאלוגי,ולאמונולוגי
כזהולא-המשוררשלסגנונו-אחיד

כאןאיןלפיכךודמות.דמותלכלהמתאים
נשארתוהיצירהשלם,למחזההתפתחות

תיאוריתפיוטיתיצירהשל"בגבולותיה
(שם,אותה"הולםפואמהשהכינוינרחבת,

 ,) 475עמ'

שלבהשראתםנכתבוהדרמתיותהפואמות
מןבעיקרשאוביםנושאיהן ,הארץנופי

ואופןישראלעםשלההיסטוריהומןהתנ"ך
יצירתאתמעלההקונקרטי-החיעיצובן
נתפרסמומביניהןמרשים.לשיאפיכמן
דוד","אבלבעזה","שמשון"רות",בעיקר

ו"ביריניקה","הבעש'ט""עליית"יואב",
נוףתיאוריבמלאכת-מחשבתהממזגות
האדםלנפשחודרמבטעםנפלאים

ותהפוכותיה.

הפיוטיחייושמפעלשמעוני'דוד
הפרקים:בשנינפרשוהאידיאולוגי-חלוצי

המשל"הליריקה, ,"ופואמות"אידיליות
יאדה,הפלכוכביכיתר ,ניכר ,והסאטירה"

שונים.בז'אנריםשנכתבושיריםשלבעושר
הטבעממראותניזוניםהלירייםהשירים
הנפששלהמעמקיםגושימרי ,בעולם

 ,הדמיוןעלרבהבמידהומסתמכיםהאנושית
ועלהסובב,מןההתרשמותאתהמעצים

השגבאלהאדםאתהמנשאיםוהחלוםההזיה
והרוממות.

חיהבלשוןמגלים,והסאטירותהמשלים
הנמלצתהתנ"כיתללשון(בניגודמדוברת

בטבעחריפההתבוננותבמשליו),יל"גשל

עלנוקבתוביקורתמעשיוובטיבהאדם
בעולם,האנושותשלהמוסריתהירידה

מוסריתירידהשלה.בהומניותהמתייפייפת
עודהנוראותלהתאכזרויותהביאהזו

ביחסבמיוחדהראשונה,העולםבמלחמת
שסבלובאירופה,חסרי-ההגנהליהודים

היאזדוניות.והריגותפרעותמהתעללויות,
בארץהבריטיהשלטוןבמעלליגםניכרה
מוקעזהשלטוןשלקלונוהמנדט.בזמן

צביעותושלבגילוייםשנונהבסאטיריות
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הלאומיהביתבבנייןהנפשעתוחבלנותו
הנרדפיםליהודיםלהקיםהתחייבשהוא

בעולם.
גםשמעוניכתבאלה,ז'אנריםעלנוסף

אתאולםועו.דפזמוני-עםאגדות,בלדות,
התחיהשירתשלהמזרחבכותלמקומו

 ,שלוהאידיליותבזכותבעיקרקיבלהעברית
הארצישראליותהחלוציותהאידיליות

 .ביצירתושפיתח
הואהעבריתבשירההאידיליהאביכיאם

יכולשמעונידוד ,טשרניחובסקישאול
כתיבתשלה.המסורלבונהלהיחשב

ובהחיים,למפעללוחיתההאידיליות
לעומת .וחזונוכשרונומיטבאתהשקיע

הווישלובאידיליותשתיארטשרניחובסקי
בריאיםחייםשלאידילירוסייהודי

תוססתמציאותשמעוניתיארופשוטים,

חלוצים,ידיעלישראלבארץהמתהווה
אדמתאתשעבדויהודיםאידיאליסטים

לחלוציםוקדחת.שרברעב,בתנאימולדתם
האידיליותמיטבאתשמעונימקדישאלה
הדורבניידיעללהבותכהתקבלושנת ,שלו

בתי-בכלהלימודיםמתוכניתלחלקוהפכו
נזכירשבהןהמפורסמותמביןשבארץ.הספר

אחדות:

חבורתמתוארתבה-בחדרה""ביער

א.ד.אתהמסמלרוחניאב(בראשותצעירים
חדרההמושבהלידעציםהחוטבתגורדון>

יטעובאלהעציםיה.השגהעליהבימי
הממארתהביצהאתלהדבירכדיבשעתם
נשתנהועתההקדחת,ביתושיהשורצת

מתגליםושיחהעבודהכדיתוךייעודם.
מיטיבששמעוניהשונים,החלוציםטיפוסי
מאוחדותםבצדהאישיתשונותםאתלתאר

אהבהבחבליאותםהקושרתהרעיונית
מחדש.הנבניתלארץומסירות
חגיגיתאידיליה-העגלונים""יובל

שלבבשמחההסוקרהיובלנשףשבמרכזה
הגדולההמושבהשלבתולדותיההתפתחות
שכונתובנותיה:"רחובות")(היא"חצרות"

וגבעת"בדניאל")כאן(המכונההתימנים
המונחהחלוצים.שוכניםשבאוהליה ,הגורן

שנה>,(חמישיםהזמןממדעלהמורה"יובל",
מן"עגלונים"לחמישיםבהומורכאןמתייחס
משמש"עגלונים"כשהמונחוהגבעה,השכונה
תפקידהממלאיםלחלוציםנלבבככינוי
הארץ.בבנייןחיוני

שבמרכזהחינוכית,אידיליה-"מצבה"
חייו.ובאורחבאישיותומופתהמשמשגיבור

בולטכניגודכתריאלבשםנקראזהגיבור
 ,מנדלישלכתריאליבקההעיירהלבני

 ,וכיסלוןכבסלוןשכמוההיהודית"העיירה
התלוש ,היהודיהקיוםשלהטעםלחוסרסמל

עמ'(שם,בגולה"הסיכויחסרוהנלעג,
 ,האידיאליהחלוץאתמגלםכתריאל ,) 580
שהצליחדיבוריםשונאחרוץמעשהאיש

מראהולתתלתפארתעופותמשקלהקים
 .ביתואתבנהשעליההטרשיםגבעתלירוק
ברזלבעיניזואידיליהשלהחשיבותעל

למשמעותההרחבההתייחסותומעידה
והספרותית-הסיפורית-ההיסטורית

במהלךההיפוךלאחרבייחודהאנושית,
אשתושלהפתאומימותהעלהצער .הסיפורי
הלא-רציונליוהצורךבלדתההצעירה

ברזלללה

כתריאלאתהביאויפה,בדורוןלפייסה
להנצחתמשישיקרהמצבהלהקיםלהחלטה

למעלהחיתהזושמשימהומכיווןזכרה.
אתוהחכירהעופותאת"מכר ,מיכולתו

 ,) 581עמ'(שם,עבודה"לחפשויצא ,משקו

"ההמרטיה"אתבצדקברזלרואהזהבמעשה
יסודשהיאהגורלית>הגדולה,(הטעות

האריסטוטלית.הדרמהבתורתגריההטר
שלדבקותוהתרופפותבשלנעשתהזוטעות

כלהטיףשלה ,ישראלארץבתורתכתריאל
היאחזות,בעקרונותיה:ובמיוחד ,הזמן

זוהתרופפותוהתמדה.במועטהסתפקות

כוח-העמידההתרופפותבשלנתאפשרה
טהוראנושיפיתויבפני ,הגדולבצערו ,שלו

מאודמסוכןזאתעםיחדאך ,כל-כךומובן
והרה-אסון.

גיבורכאןגםזכהלאהקלאסיתכבטרגדיה
ודווקאהטובה,כוונתואתלממשהעלילה

המאמציםביןאוגדנו.בואאתהחישההיא

נרתםהיקרה,למצבהכסףלאסוףכדישעשה
שםאךשבחצרות,הפרדסיםבאחדלשמירה

מןפירותלגנובשבאובדווים,לוארבו
 .אותוורצחוהפרדס,

כתריאלמכירבבית-החוליםמותוערשעל
מעקרונותסטייתושלהטרגיתבטעות

ארץשבתורתוההתמדהבמועטההסתפקות

מצבה"להציבמבקשוהוא ,שלוישראל
לטמוןואותו ,אשתוקברעלמאבןפשוטה
עפרעםכלילשיתמזגכדימצבה,ללאבעפר
 ,) 581עמ'(שם,הארץ"

הישגהואהז'אנר"אמני "הספרלסיכום,
העברית.השירהשלבהיסטוריוגרפיהחשוב
עםמקיףהיסטוריידעבומשלבברזלהלל

ניתוחכושרמעמיקה,ספרותיתהבנה

בצורהלהציגויכולתקולעספרותי
ספרותיים.היסטורייםתהליכיםמשכנעת

חוקר-שירהשלהרגישותשעםבכךייחודו
הפואטיקהבגבולותלהישארהצליחמעולה,

התיעודאתולנהלמחקרושלוהמתודולוגיה
במסגרת-הספרותיוהניתוחההיסטורי

אתמגבילהזומסגרתהמתאימה.ייחסותהחת
שלביצירותיהםהז'אנראמנותלתחוםהדיון
נמרצתחבורההנזכרים,המשורריםחמשת

בביאליקשראואמני-המלה,של
הרוחניים.אבותיהםאתובטשרניחובסקי

והשקפת-עולםהשראהשאבומביאליק
אבהי'ועידודמדריכהביקורתבצירוף

פואטייםעיקריםלמדוומטשרניחובסקי
שלהמופתייםהמודליםדרךהז'אנרבאמנות

שירתו.סוגי

משוררייצירותשלצמודהבבדיקה
העקרונותאחרברזלעוקבה"פליאדה",
שלהם.הז'אנריםאתהמכונניםהפואטיים

ז'אנריםהמכונניםלאלהאותםמשווההוא
העבריתבספרותאחרותביצירותאלה

פעולתםאתמנתחהואשניומצדוהעולמית.
עלהשפעתםמידתאת-שלהםכמיבנה
הכוללתוהיחידההפרטיםשביןהיחס

בה.התלכדותםדרכיואת(הז'אנר)
שלוהפואמותהאידיליותעלהפרקבתחילת
חשוביםעקרונותששניברזלקובע ,שמעוני
עקרוןשלו:באידיליותביטוילידיבאים

אוההשתלשלות,ועקרוןשיוויוני-הערך
הרצף.ועקרוןהדמיותעקרוןאחרות:במלים
המתאים<הדמיות>שיוויוני-הערךעקרון

בחריזה"בתקבולת,מתגלהלשירה,במיוחד
שלובעושרמשקלשלבסכמותקבועה,
האנשה,ב][גםומטאפורות.דימויים

עקרון ,) 554עמ'(שם,ואלגוריה"סמלנות
לסיפורתבמיוחד"המתאיםההשתלשלות

מחייב:אפי",בצביוןפיוטייםולז'אנרים
וסוף,אמצעלהתחלה,מחולקעלילתי"מבנה
הנפשותשלההתנהגותמניעיאחריעיקוב

אלהלעקרונותבהתאםשם).(שם,הפועלות"
טשרניחובסקישלהאידיליותאתברזלמסווג

עקרוןשליט(שבהןפיוטיותלאידיליות
(המתנהלותסיפוריותולאידיליותהדמיות>

הרצף>.עקרוןלפי
גםלמעשההפועלים-אלהעקרונות
במערכתחלקרקהם-אחריםבז'אנרים
ברזלשלדיונואתהמפעילההפואטית
הלכושבומזההשונההמיוחדבנתיבו

השירהבתולדותקודמיםהיסטוריוגרפים
גםהיאברזלשלגרפיהוההיסטוריהעברית.
המכלולמולמתייצבתהיא .יותרמקיפה
 •המשורריצירתשלההיקףמלואאתורואה

עםנמנושלאחלקיםגםכוללתהיאכך
שיריפיוטית,פרוזהכגון:הקנונית,היצירה

עלונשענתופזמונים,שירי-עםילדים,
ונאומיםמכתביםגרפיותביוגרות,אי

בתולדותוגדוליםקטניםפכיםשמאירים
 •העברית.השירה
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ת'ומאסס..דמשידיתרגומיםספדמתוך

קשבבהוצאתאודלדאותהעומד

שיריםשניעל
 ) SARN RHIWו-וולשי(נוף

 ...הקצוותמשנישירים
בשנותנכתבוולשי""נוףהשיר

שלכתיבתוראשיתשנותהארבעים,
 R. S . <'ומאסת .ס.רמר·המשוררוהכ

THOMAS <, פשוטהמסר . 1913יליד
"האדםטשרניחובסקי'כדבריחסית:

 ...מולדתו"נוףתבניתאלאאינו
רקוכמה:כמהאחתעלולשיוהוהאדם
הכפרי·עברו-לגביוקייםהעבד

שלבמשלהצונחתהאבןכמוהלוקאלי.
רצוןבעלשהואעליודומהשפינוזה,

העברצלליאך-ייחודיואופיחפשי
 .ייחודואתבעצםשמקבעיםהם

המאוחדהשיראלמכאןלפנותמעניין
" SARN RHIW ": שלכשמההשירשם

'ומאסתהתגוררבהנושנהבקתה

מעללגמלאות,צאתולאחרהקשיש
וולסשלימהלחוףיפהפה,מפרץ

<בספר-1986בנדפסזהשידמולדתו.

" Experiments with an Amen ·, 
ררוהמש .לונדון)מקמילןהוצאת
 , RHIWמפרץעלמשקיףהקשיש

נוף"תבניתנושאאלחוזרכשהוא
בשלהבואריאציההמוכר'המולדת"
ומעודנת.

יוחצ-וולשישמשוררהואסבעיאך
כתבשירתו<אתלשונייםעולמותבין

דרשותיואתהאנגלו·ולשית;בשפה
ןובלשלכתובבחדשלוהפרוזהואת

מתלבט-הקדומה)הוולשית-קלסית
"לשון .האלאלהפניהלשוןבמסתרי
ומליםתחבירללאלשוןהיאהבונים"

האוחזיםונופים,היסטוריהשללשון-

 .ממעמקיםהמשוררבתודעת

צ.י
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ר,עני""ר,תיאטרוןשלר,חוזרמותו

חיאפיקהננו ...

תגובותשלנהר
דחפיםזרימת

החושיםבמקדש

 ...בגופנו
גרוטוכסקייז'י

 1מכברלאבסקיוטוגריז'ישלמותועם

הפרקיםאחדעלשניתהגוללנסתם
בןהאוונגרדתיאטרוןשלהמזהירים

ימינו.

האנטי-דיוק,ליתראוהתיאטרון,
-1957בקםגרוטובסקי,שלתיאטרון

בשלדיה.אופולה,הקטנהבעיר
והאסקסיהאניגמטי Iהמאגי Iהמדיטטיבי

הרציונליחזיונו.עיקרלטעמיהםהם
למגמהדקהקליפהאלאאיננושבבימויו

המושתתות Iשבעבודותיומאגיתכמו

הזורמתפסינו-דינמיות,עללדבריו
תת-הכרתיים,קומפלקסיםדרך

 .יומיןעתיקבקתרזיסהמסתכמים
מעיןבבימויובונהגרוטובסקי

האכזריביןהנעה Iניגודשלדיאלקטיקה
הפרובוקטיבילביןהקומילבין

שכברהואהמעניין(ברם,והסלחני.
פוליןבמותעלנעשועשריםבשנות

התיאטרוןביניהםדומים,ניסיונות

בוארשה).וייכרtימיכאלשלהיהודי
 1מיצקייביץ Iקלדרוןשלמחזות

חומראךלגרוטובסקישימשוסלובצקי,
 .רוחוולסערתלזעקתוגלם
פיגורים":קוםה"אפוקליפסיסכך,

 1דוסטויבסקיאליוט,מיצירותמונטאז'

החדשה,מהבריתוציטוטיםויילסימון
 1אושוויץבכבשניגםלהבחיןוניתן

פוליןכאשר Iלדורותיואדםבייסורי
העמים".של"כריסטוסבחזקתהיא

כאןמשמשיםמודעוהחתהמודע

אלאאיננוהמתרחשכאשרבערבוביה,
שלפיוטיתומטאפורהתסמונת
לאשורה.המציאות
בהמשךשעבר Iשלולתיאטרון

"לבורטוריום",קראלוורוצלב,
שורות".עשרהשלוששל"תיאטרון

תפאורהללאמסורתית,במהללא
הקהלביןמחיצהוללאכלשהי

פולחניטקסגרוטובסקיערךוהשחקנים,
המוצהרתמטרתוואחרית.כליוןשל

מהותותוכיאללחדורחיתהמכבר
ואלהתיאטרוניהחזירןשלהראשונית

 1עבורויאטרוןחת .ההיולימחצבתוכור

ששורשיו Iחילונימקדשבחזקתהיגר
בברית I"ךנתבעוציםבהקדומים

היפני,הנובתיאטרוןהחדשה,

כאח.דסיןשלהעתיקותובמסורות
גרוטובסקישלבתפיסתו Iועודזאת
לנשמתביטוירביםראוהתיאטרון,את

ולתורתניטשהעל-פיהעולם
יונג.על-פיהארכיטיפים
לפרשנותהתנגדכשלעצמוגרוטובסקי

כזעקתועבודותיואתוהגדירזהמסוג

גרוסובסקייז'י

המוצגיםהמחזותכאשר Iבלבדהאישית
הסוער.לעולמוניסויאלאאינם

עלמאמריםהכולל Iלספרובמבוא
הבמאירושם Iגרוטובסקישלתורתו
מאז ,לדידו .רשמיואתברוקפיטר

קםלא Iהמהוללסטניסלבסקיקונסטנטין
כגרוטובסקי.תיאטרונירב-מגעוד

מ"תיאטרוןבעבודתומשהויש Iלדידי

מאותו Iאוטושלהצרפתיהאימים"
שרידיושאתהבוטה,הקטסטרופיזם

בקטשלבמחזותיוהםמכןלאחרנפגוש
יז'יבראבראשיתאך .ונסקווי

שלו.השחקןאתגרוטובסקי

עלגרוטובסקיעומדממסותיובאחת

הואהעני".ב"תיאטרוןהשחקןדמות

הטכניקהש"כלבאומרומפתיע
שלרוחואלאאיננההסצנוגרפית

ייהפךמשחקו Iבדיעבדהשחקן".

לטאנסצנדנטלי.
ההשראה Iהריתמי Iהפיזיהתרגול

סטניסלבסקישלכתביעתוהרוחנית,
 .כאןגםוקיימתשרירה Iיובמשחק
אךניתן Iגרוטובסקילדעת ,בהמשך
 ,מיירהולדשללהנחיותיולהידרש
 1הרוסיהאוונגרדתיאטרוןמראשוני

ביו-לתהליךלהגיעמהשחקןהמבקש
הזמןבמרוצתשייהפךמכני,

-מחידושיואחדאולם,לטרנסצנדנטלי.
של-במחלוקתאמנםהשנויים

לגלםמהשחקןהדרישההואגרוטובסקי,
ועוד,זאתבלבד.הואעצמואת

זמןלפניחייםשבקהעני"ה"תיאסרון
ברחביבסקיוטוגרגלה Iכפאקיררב.

אתשלוהסטודנטיםאתבלמדוהעולם,
וי"בדודואוף"אוף .תיאטרונומכמני

בשנותקנוביו-יורקבתיאטרוני

ויהודיתבקיוליאן .תורתואתהשישים
חיפשו Iכמוהו .מעריציוביןהיומלינה

בדרכםשלהם,האבודגן-העדןאת
יז'יגהמרשימה.האורגיאסטית

שלהאחרוןהמוהיקניהואגרוטובסקי
שלואוליהפולניהאוונגרדתיאטרון
 •כולו.העולם

רפאליצבי
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המגמגםהילדנקמת
 1997כיו-יורק-ריסק ; 24.1.99בירושליםחציוניתהקונפדרציהבביתמשותףערבשארפ:ואליוטסומקרוני

 ::=riו 1ן:ג

עלשניהםסומק,ורונישארפטיואל
ישראלימשוררשחורים.בבגדיםהבמה

ביו-יורקימוסיקאימשיריו.ראוק

לרגעיםקטומת-קת.בגיטרהמלווה
 1למיקרופוןמקרבולקלרינט.ברוע

נאוירהמקופלתרגלועלאותומשעין
נושףכשהואחצי-עמומה.תהודהליצור

בצידיגדוליםעורקיםשנימתנפחים
 . Vצורתויוצריםהגלוחמצחו

מדברשלוהגוףכלמנגןכששארפ
הרקעוצליליהתיפוףלמוסיקה.פךוהו

נגינתעםומתמזגיםמחשבדרךעוברים

הכוונוןההגברה,שלהפדליםהגיטרה.
וזוויותדקותעובדיםוההכפלה
במיתריםעושההגיטרהידיתנוספות.

במניפתהפריטהאחר.מעולםיללות
מכינההמוסיקהוירטואוזית.האצבעות

לתוכה.שנכנסהמוקראלשירהרקעאת
להומשאירממנהיוצאהשיראחר-כך

תהודהחללעצמה.משלאוטונומיםומק
העברית,השפהחי.וצורם,קשה

המודרניתהמוסיקהוהישראלית,
ורבת-ההשראה,הדיסהרמוניתלעילא,
לאנגינהאשףשלבידיוהנתונה

נפגשותהן .זואתזומקשטות

האחתומשסעותמתנגשותונפרדות,

"שקודםהשירהכמולגזרים.השביחאת
הוויהגופישניהצורה",אתלהחתכו

סומקונוגעים.מתערטליםמתפרקים,
אתמאיץלפעמיםברור'בקולקורא
שירקוראלמוסיקה,לחבורכדיהשיר
הגיטרהאתמערסלשארפפעמיים.אחד

הכליעםשלוהאינטימיות .בחיקו
הארוכותאצבעותיוהשתאות.מעוררת

הגיטרהעלוחופזותמרקדותוהעדינות
קשהמטה.פעםמעלה,פעםכעכבישים

ממאהלמעלהלראות.צריך .לתאר
לחזותזכוצונן'ירושלמיבערבאיש,

ומקורית,מוזרהיפהפיה,בהופעה

אחרירבזמןבתודעהנמשכיםשצליליה
בישראלראשוןערבההדרנים.םות
באירופההופיעושכברמק-שארפ,ולס

להופיעעתידיםהםשבהבארה"ב,ו
משורריםשיריאחר.שירהערבשוב.

נדירה.תופעהאינםומושריםמולחנים
שלטקסטיםשריםישראליםזמרים

וגולדברג,חלפיואלתרמן'ביאליק
יש .והורביץויזלטירואבירן'עמיחי
שלםלתקליט/דיסקזכושאףרריםומש

משירישרהגלווןנורית-משיריהם
שיריהאתשרהאהווןשלומיתזך,נתן
ואילןגלבץשמעוןב'זרנו'מאיהשל

שרים Iצורערןולאחרונהירצברג,ו
להקתאתגםכאןנזכירוולך.יונה

חשובדיסקשהקליטההשכל','כנסיית
משוררים.לשירינפלאיםלחניםבוו
סומק-שארפשלהדיסקזאת,בכלו

עילהשהיווההמגמגם',הילד'נקמת

ומיוחדמוזרעוףהואהמשותף,למופע
ששיריוסומקרוניעבורגם Iבמינו

שפיגבריאלוב,מיקיעל-ידיהולחנו
ולאחרונהולאליאיר Iיובלחנןישי'
בוקוראסומקלב.נמרודבידיממש

שארפבעברית.משיריוושנייםעשרים

מוסיקהשלואזיקיםכנפייםלהםמחבר
חופשימתקדם,ג'אזאוונגרדית.

מזרחייםאלמנטיםעםמוסיקהומתפרע,
הקלאסיקהמןהשפעותעםוקטעים

הא-סונליתהמוסיקהומןהמודרנית
רצפיםלרגעיםוהאלקטרונית.
אתלשערשקשהסוריאליסטיים

קצביתיפוףאותם.שחיברההתודעה

מתפתלותמנדולינותומעורר'
שלהסקסופוןמחשמלות.וגיטרות
במשיהמליםאתועוטףמלטףשארפ

 1שלושהגיטרהבשעהבה Iרך

אתלהםפורמתוהחשמלית,האקוסטית
משוררההואסומקרוניאםהקרביים.

הגדותאתשכותבמיתל-אביב,של
הואשארפרחובותיה,שלוהאספלט
האפליםוהפאביםהאספלטמשורר

מוסיקאיביו-יורק.שלוהעשנים
מחוספסחזק,אךעדיןלהיותשיודע
והרגש.האווירהבשרטוטימדויקאבל
ואיךמתחלבנותאיךיודעהוא

אצבעות.ומיומןזהירכחבלןלפרקו'
עצביםמרסיסומרגיע,מפחידהוא

עוברשארפכיווצם.אתומפוגג

מרי'),('כלאדיאלימותמנקודות
('איךאנטי-הרמוניותשללרגעים
משםאהבה'),שירהסוס.גילאתלדעת

('חיטה')כמו-קאנסרילמקצב

החייםעל('בלוזמודרניתולקלאסיקה
מונוטוני-הואחיי'),היושכמעט

לאאךרב-זוויתי Iמגווןומידבמכוון
השירשלהרציניהטקסטלולאמתחמק.
חסידות'כלהקתהמצבותנראו'מרחוק

למעיןמועמדבולראותהיהניתן
מלוויםושארפסומקג'אז."להיט"
מקצועיים,נגניםשלבצוותבדיסק

ורב-מיומנתתפאורההמעמידים

שנשמעתהעברית,לקריאהובדית
מערבולתבתוכניוחופשיתטבעית

 1קולמןיאנתונשלהפסנתרהצלילים.

האקורדיוןפרקינס,מרגרסשלהצ'לו
סיידושלהתופיםפרקינס,זינהשל

מתחבריםויוצאים,נכנסיםסליפוסקי'
מופיעיםונוטשים,העברייםלפסוקים
אתלתפוסמבליבאמצעםלפתע
חשיבותו,אתשיודעכרקעהמרכז,

זאתעםמכיראך Iאחוזתואתכובש

ברגעהבמהאתלפנותויודעבמקומו
שלפנינובמקרה ',כאמורהמתאים.

והמוסיקההמלכהאינההכתובההשירה
רחובנערותשתיהןהמשרתת.אינה

אושר''שירומקסימות.זרוקות

-שפותבשלושכאןנקראהקצרצר
<על-ידיוערביתאנגליתעברית,
עלמונחים"אנחנומותסם>:אלאהמר

אם/גםכלה.חתןבובותהעוגה/כמו
באותהל~שארהסכין/ננסהתבוא

מנסהשארפשלהמוסיקה ,,הפרוסה.
התמותהעלהמתגברלאושרלמצוא

תופי-ידקלרינט, Iלו'צשלמקבילה
מחוללים.נשיפהוכליקצביים
האלכוהול'עמקעלל'בלדההמוסיקה

בחברתיורקבניואורראההדיסק

בפרויקטיםהמתמחה"צדיק",

 1השארביןהמוגדרים,אוונגרדיים

בחזיתרדיקלית',יהודיתכ'תרבות
אותיותובופעוראדוםפההעטיפה

בגדליםמופיעמקומותובכמהעבריות
'נקמתהנושאבשירדוד.מגןשונים

אני"היוםסומק:כותבהמגמגם'הילד
לינתקעושפעםהמליםלזכרמדבר
הגרוןאתלחלץמסייעשארפבפה",

שארפואליוססומקרוני

תופיםדומיננסתביןכשיכורה,מדדה

סקסופון.שלמתגבריםלנחשולים
בדידותעלשירזהודברשלבסופו

הלילהחיירצףבתוךקיומית
לדיסקחיפה.איזורשלהסוערים

כךהשיריםשלהאנגליהטקסטמצורף
האקזוסיקהבשביפולשי Iשהמאזין

צליליושלהכליםשלהמוסיקלית
משהולהביןיוכלהעברית,השפה

כרצףבוודאילושנשמעתמהקריאה,
קשים.ועיצוריםתנועותשלאבסורדי

ונותןהפהאתפוערהקדום,החנקמן

החוצה,לשפועהחייםאוהבותלמלים
ומהוחיונית.חזקהבמוסיקהמלוות
במלואהתפרץבדיסקסמוישנותר

אתלראותהחיה.בהופעההעוצמת
קסבהבמהעלביחדוסומקשארפ

סגורבחללהחד-פעמילמיזוגםולהאזין
שלהסבורלחבלשובלהתחברפירושו
 •האם.חללית

וייכרטרפי
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ווןנעצםאנחנו"מי 1:~ו
בלסגילח

ישראללמדינתהראשוןבעשורהישראליתבאמנותמערבמולמזרח

העצמאותביוםשנים,כעשרפני .. · .... ·_.,

הציגישראל,מדינתשלהארבעים
שאלהממאמריובאחדברוךאדםי

והיא:במהותה,ישראליתולדבריונוקבת,
שלתרבותיתקונסוליהבעצם?אנחנו"מי

אםגם ,טבעיחלקהתיכון?במזרחהמערב
ותשובתוהשלישי"?העולםשל ,אהודבלתי

קונסוליהאנחנוחיתה:החד-משמעית
חינההישראליתהאמנותכימערבית,
מציבהשהיאהפורמליותוהשאלותמערבית
 1 .""מערביותהינןלעצמה

זובקביעהאיןהאם ?מערביתקונסוליה
להזכירכדיבהשישהתנשאות,שלמידה
ארץ-לפיהבוודאומקסשלהכרזתואת

בתוךאירופית"חטיבהלהיותצריכהישראל
את"לפתחצריךהיהודיהעםוכיאסיה"
התרבותמסגרתבתוךהמיוחדתמהותו

אסיאתיותבתוךולא ] .•• [הכלליתהמערבית
 2תרבות"?שונאתפראית,

בענייןכאןעולותקיומיותשאלותשתי
התרבותושלהאמנותשלואופיהמהותה

הגדרתשלהשאלהכלל:בדרךהישראלית
שלאחרות,במלים ,אוהעצמיתהזהות

באמנות;וייצוגהתרבותיתעצמיתמודעות

-הקונקרטיתהשייכותהגדרתשלוהשאלה
שאלהלמזרח,-ותרבותיתגיאופוליטית

השלכהישאליהההתייחסותלאופןאשר
הראשונה.השאלהעלישירה

אומערבייםבעצם,אנחנומיובאמת,

כפארפרזה ,לומריהיהנכוןהאמנםמזדהים?
אךבמזרחאנחנו ,הלוייהודהשלשירועל

נוסחהאיזוהמצאנושמאאובמערב?לבנו
שהיאומערבמזרחשילובשלמקורית
שלנו?הישראליותתמצית

כרתהתרשליחסיתהקצרהההיסטוריה
עלמצביעהאינההישראליתוהאמנות

ישראלבמוזיאוןהוצגה 1998בסתיו

המזרח-"קדימההתערוכהבירושלים

בהיקףמחדש,שהעלתהישראל"באמנות

של ,השאלהאת ,אזעדכמותוהיהאלש

רבת-הפניםוזיקתההישראליתהזהות

יגאלעל-ידיהוזמןשלהלןהמאמרלמזרח.

הקטלוג,עבורהתערוכה,אוצרצלמונה,

מציגהמאמרמקום.מחוסרפורסםלאאבל
העוברומערב,מזרחביןהקונפליקטאת

הישראלית,האמנותבתולדותהשניכחוט

והגדרתזהותחיפוששלמובהקהיכרכסימן

דןהמאמרוגיאופוליטית.תרבותיתשייכות

כיומראהלמדינה,הראשוןבעשורבמיוחד
כפיהומוגניאזהיהלאהאמנותשדה

אי-אונוכחותםוכי ,אותולתארשנויטם

היהודיושלהערביהמזרחשלנוכחותם

ענייןאינןהאמנותיתביצירההמזרחי

ואוליגם,אלא ,בלבדפורמליאסתטי

פוליטיתעולםהשקפתשליןעב ,בעיקר

וחברתית.

במלואהשטחפניעלעולההיא ,מתמיד
חומרתה.

הרגישותלשאלותחד-משמעיתתשובה
לזהותנוגעותשנו ,הללווהמורכבות
קיומנושלהמשמעותולעצםהתרבותית

למרותוזאת,התיכון.במזרחוהמדיניהפיסי
היוטרום-המדינה,שלבתקופהשעוד

שנאחזוזהות,חיפוששלמעטיםלאבסירנות
שונים,מסוגיםמזרחייםבסממניםבחלקם
סמךעלחדשהזהותבנותלביקשוובחלקם

הדיוןכיהסבוריםישהקדום.למזרחזיקה
התרבותיתהזהותוכימיותר'אלובשאלות

הארץבניהיותנובתוקףמעצמהעולה
הזהותבעייתדבר'שללאמיתואבל'הזאת.

שלהיוםמסדרירדהלאמעולםהתרבותית
יותראוליוכיום,בארץ'האמנותיהשיח

 ,-19ההמאהמאזבייחודמערביות,בעיניים

בזרותומרתקקסום,מחוזהיההמזרח

ליצירותהשראהמקורובצבעוניותו,
הטובבמקרה .רבותופלסטיותספרותיות

הצבעוניתהפאלטהשללהעשרההמזרחתרם
מאקהקליי'ולקרוא,כמואמניםשל

שנוצרוהיצירותרובזאת,עםיחדומאטים.

סמךעלאוהקרובלמזרחמסעותבעקבות
לאירופהשהובאוואובייקטיםדוקומנטים
ציורשללקטגוריהשייכותמהמזרח,
מבטא ,נוכליךליברהלדעתאשר'פיטורסקי
התייחסותבמתכווןשלאאובמתכוון

אלמתנשאתאףולעתיםפטרונית,
כאשרגםכי'טועןסעידוארדאד 3האוריינט.
אוריינטזהובדייקנות,מתוארהאוריינט

שלביותרהמרכזייםהדימוייםאחדמדומיין'
שנובעדימויהמערבי'האדםלגביה"אחר"

והשלכותהשקעותהדחקות,מתשוקות,
 4אינדיווידואליות.

לארץ-שץבוריםבעקבותשבאוהאמנים
יהודית"אמנותליצורביקשוישראל
נובר'מרטיןכדבריהזקוקה, ,"לאומית
היאשאליהםושמיםתצמחשמתוכהל"קרקע

"אמנותכיהאמינוהםפריחה".תישא

אדמתעלרקאפשריתמושלמתיהודית
בסממניםשימושבאמצעותוכי , 5היהודים"

ליצורבידםיעלהחיצוניים,"מזרחיים"
שבוייםנשארוהםגםלמעשהכזו.אמנות
המערבי-אקדמי'ה"אוריינטליסטי"בז'אנר

שלמהבחינהוהןהסגנוןמבחינתהן
 6לאוריינט.התרבותיתהההתייחסות

ש"מרדו"הצעיריםהבא,הדוראמני

-החלוציתזיקתםאתלבטאביקשובבצלאל'
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כמואמניםאחרות.בדרכיםלארץחילונית
כיהאמינוואחרים,פלדי ,גוטמן ,ראובן

הפיטורסקיהאוריינטאתבציוריהםבהטמיעם

זית,עציעםנופיםמזרחיות,דמויות-

לאמנותיסודמניחיםהם-וגמליםחמורים
האידיאליזציהומקורית.חדשהארצישראלית

פלדי ,גוטמןבציורישהוצג ,הערבישל
(דימוישורשי ,יצריחזק,כ"פרא" ,ולרבין

אנטיתזהמעיןלהיותשאמורה"אחר"),
מטיפוסעבריליהודיודגםהגלותיליהודי
בציוריםהערביה,שלהייצוגגםוכןחדש:
ארוטיכאובייקט ,במיוחדגוטמןנחוםשל

שאמניםכךעלמצביעיםונחשק,זר ,מדומיין
במזרח,להשתלבהכןרצונםלמרותאלה,

מבחוץאנשיםשלבעינייםבוהתבוננו
ומרוחקת.זרהתרבותשלתצפיתומנקודת
שלבאפשרות ,אוליהתמימהאמונתם,
האיכויותעםוחומריתרוחניתהזדהות

הערביבמזרחלגלותןדימושהםהחיוביות,
המציאותמולאלהתנפצה ,ובתושביו
שלוסירובםהמאורעותשלהפוליטית

המקום.כבנילקבלםהערבים
אמנותליצורוהמאולץהמלאכותיהניסיון
-אוריינטליסטיתתפיסהיסודותעלמקורית

בשנותעודלכישלוןנחשבפיטורסקית
אפואחיתההאמניםשלהתגובההשלושים.ו

שלילת ,אחדמצדבלתי-נמנעת:הגיונית,
עלמקוריתאמנותיצירתשלהאפשרותעצם

פיקנטית"אקזוטיתספרותית"קונספציהפי

לציורהזיקההעדפתמתבקשתכןועל
מתוארתשהשפעתו ,המודרניהצרפתי

הצורךמןהנובעתלגמרי"טבעיתכ"תופעה
האמנותהישגיעםתמידיב"קשרלהיות

עלדילוג-שניומצד : 8האוניברסליים"
לתרבויותחזרההיינו-לאחורשנהאלפיים

הקדום,המזרחשלמקומיותאליליות
העתיק,היהודילמקורפניה-ובמקביל
לכאורה, ,פרדוקסליבאורח .התנ"ך

שבתוכו ,הערביהמזרחמתרבותההתעלמות
תושבישלהחדשהההוויהלהיווצראמורה
לשתימשותףמכנהחיתההיהודים,הארץ

אלו.תפיסות

העקרוניתהעמדהלמדינה,הראשוןבעשור
באשרהאמנותבשדההפועליםהכוחותשל

-מזרחיות-יהודיות,עבריותלקונפליקט
שלההתחבטותאתרקלאמשקפתמערביות,

המאבקיםאתגםאלאבהיווצרותה,תרבות
המדינהבתוךוהפוליטייםהחברתיים
ישראלמדינתמשהוכרהעתה,הצעירה.
האמנותגםחיתהאמורהלאומית,כישות

התרבותשלבעיצובהחלקלקחתהפלסטית
צביונהאתמאפייןמההחדשה.הישראלית

זושאלהזו?תרבותשלהמיוחדהמקומי
למזרח.זיקתהבאמצעותרבהבמידהנבחנת

האמנותשדהמצבכלליים,בקוויםהיה,כזה
אחדמצדהמדינה:קוםעםזהבענייןבארץ

באהל"מקומיות")(קרילמזרחהזיקה-
(גםהמשךכגון:שונות,בדרכיםביטוילכלל

האמןמשפחתאוסףס"מ, X 81 101בך,עלשמןחיה,גדרינקו,מרסל

אוריינטליסטית,תפיסהשלמודרני>בלבוש
ביםלערפוליטית-חברתיתהתייחסות
והצעה ,המזרחייםהחדשיםולעולים
עברית-ילידית,כרתתרשל"כנענית"

ממקורותהשראהששואבתמזרחית-אזורית,

התעלמות-מנגדומהתנ"ך:ארכיאולוגיים
כלעלה"מזרחית"מהמקומיותמכוונת
תרבותאלהמודרנייםשלופניההיבטיה,
האפשרותכאלהאוניברסליתהמערב

עכשוויתיצירהשלהיחידההרלוונטית
הצעה-ובתווךראויה:אמנותיתברמה

שלביטויב"פשטותה":לכאורה,מופלאה,
האורהנוף,באמצעותהמקומיתהזהות

שמנכסתנוסחה-אחרותבמליםוהאקלים:
למזרחכלשהוקשרללאהמזרחיותאת

במקרהשהואמזרח ,והתרבותיהגיאופוליטי
יכולכזובמקומיותנוכח-נעדר.בגדרזה

 ,-1977בבראיוןשהודהזריצקי,גםלהיכלל

תוקףבכלהתנגדשבשעתולמרותכי
הריהובאוניברסליות,ורצהל"ישראליות"

לאאבלישראליות,קיימתשאכןעתהמאמין
פחותהחריףבאורבצבעוניות,אלאבנושא

 9באקלים.ובעיקריותראו

לגופה.אחתכלאלוגישותנבדוקהבה
אירופהיוצאיהישראליםמהאמניםניכרחלק
הערביואת ,עויןכגורםהמזרחאתחוו

זריםבהיותםקיומם:עלהמאייםכ"אחר"
מהםנבצרהערביתלתרבותומנוכרים
הגיאופוליטי.המזרחעםרגשיתלהזדהות

הוקסמומהםכמהזאת,עםיחד

ביטוילהונתנוהאוריינטליתמהפיטורסקיות
יםששב ,ינקומרסל ,למשל ,כךיחם.בעבודות
טען ,-1940בלארץבואולאחראחדות
מוזיקתהשמש,"אורכיקולב,א.באוזני

(המזרחיים,הנוף"שלהנפש'ו'הלךהצבעים
הצבעיםלוחאתערוךלאיןהעשירוכמובן>,

בתמונהאםגםכי ,הבהירמצידוקולב .שלו
מסוגה,באחרותכמוערבי'בית-קפה

הווייתאתהמחישינקו"התייר-המגלה"
לדידוהיולאהמצויריםהערביםהריהמזרח,
המנוחהלציוןמופשטים"סימניםאלא

אלהציורים ,לדעתוהמזרחיים".וההרהור
 10ארץ-ישראל".שלרוחהאת"מדובבים

ינקוומגלה",כ"תייר ,דברשללאמיתו
משוםהמערבי.העולםכאישויצרהתרשם

שייךהואהמודרניים,אמצעיולמרות ,כך
 ,ה"אוריינטליסטי-קולוניאליסטי"לז'אנר
שיצרהלתרבות"עונה" ,סעידהגדרתשלפי
שלוהמשוערלנושאמגיבמשהואיותראותו

לאאידיאההואהכישבלאו(האוריינט),
עםבשיחה 11אירופית.המצאהממשית,

כאלאלהלנושאיםינקוהתייחסעפרתגדעון
מיהרזאתועם ,ותנועה"לצבעים"הזדמנות
את ] ... [הרבהאותםאהבתי"לאלהוסיף:
צריכיםשאנולומרנהגקסטלהערבים.

בשבילנלחמתיואני ] ... [לאוריינטללכת
מודרניסטית 12מודרניזם",כךואחריהדות

היאינקושלבציוריוהערבידמותבצורתה,
אינהאבלגרוטסקית,לאאםפיטורסקית,

אופייניתדוגמה .שאמרכפיממשמעות,חפה

אתשמסמלחיה""גדרציורולשמשיכול
מזרחביןהחדוהחברתיהתרבותיהקיטוב

 ,בצלהשרוי ,הראשוןבפלאןלמערב:
מזרחיתחזותבעלותדמויותמצטופפות

כבנותבאלואלואחוזותהןלבושן>:<על-פי
מתחשלתחושהומקרינות ,קדמונישבט

צהובים-משטחיםהתמונה,במרכזוחרדה.

הקריהטיפולאתהמדגישיםירקרקים
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ומעברהמזרחיות;בדמויותוהחדהעצבני

חופשיעולםתמונתמופיעהבמה,כעללהם,
בחורשהורחצהבילוישלמחזהונינוח:
קוי-המיתארכאןגםים.אונהרלחוף

אינםהםומעוגלים,מרוככיםאבל'מודגשים,
אלאהעזים,הצבעיםמשטחיאת"פוצעים"
שנעותהדמויות,בלב.דאותםמגדירים

מיצירותהיישרלקוחותבמרחב,בחופשיות
במונההחלמוכרות,(צרפתיות)מערביות

נשיםומאטיס:לפיקסוועדסרה)(או
ציירערומות,נשיםשמשיות,עםאלגנטיות
בעולםרווחהחברתשלדימויזהו .בעבודתו
צבעיםלוחעם(מצוירטיפוסי"מערבי"
הדמויותוכנגדו'אותו!)העשירשהמזרח

אישית,זהותחסרותהמזרחיות-צפופות,

כהות.בגלימותראשועדרגלמכףעטופות
כאן'מעומתיםתרבויות,שתיעולמות,שני

משוכתדמויתחיה""גדר-הראשוןכאשר

שלהאידיליהחזירןאתחוסם-אוליצבר'
 13עליו.ומאייםהשני

לארץהגיעשיקגו'ילידלרבין'אריה
בבחרותו'אליהוחזרבנערותולראשונה

המודרניזםבשורתאתעמושהביאכצייר

הואנפריס.לכאן'בדרכואותהשקלטכפי
שלוהפראיהאקזוטיהיופיאחרשביהלך

כמו-בסגנוןביטוילוונתןהמזרחיההורי
אלנמשךכךכדיעד .אישיקוביסטי

העבריומבטאוערביתשלמדהערביףת,
הדמויותעלאמרחומסקידבכערבי.צילצל

כעין"הןכישציירהתמירותהאקזוטיות

אהבתופרישהיאמזרחית,אידיאליזציה
אבל ,"המדומיין"המזרחאהבת . 14 ,,,זלארץ

הערביםאתאדרבא,הערבים.אהבתלא
כמעטלרביןלאומיות,ושאיפותישותכבעלי
"האופיכיטעןלביארפי-1986ב 15שנא.

אלףלאגדותאיוריםהמזכירהאוריינטליסטי'
לשמשצריךלרבין'ציורישלולילה"לילה
שישראל"נזכריםדורשבכללאמנים,לקח

לנוחשוב'כמהבנוסח:במזרחנמצאת
שורשים.'פהנתקעויהבהכאן'להשתלב
מלאכותיתאמנותיצירתהיאהתוצאה

האירוניובסגנוןשונה,בנוסח 16ומאולצת".
דומהברוחביקורתמשמיעהואלו'האופייני

בדבריואבל' .וחבריוגגליקסברשללזו
וענייןטעםכללשאיןהטענה,גםמובלעת
כלוכיהגיאופוליטיתבשייכותלהתעסק

מזרחיותלהביעלתפיסתו>(חיצוני'ניסיון
 17 •לכישלוןמראשנידון

הזיקהשלהרווחתהמגמהכנגד
חדשים"),("אפקיםהמערביתלאוניברסליות

ברכיה,עלהתחנךרבהבמידהלביאשרפי
במזרחנמצאת"ארצנוכיבזם,נפתליהצהיר
כלהנטוליםהמזרח,בניהםתושביהורוב
דווקאשהיאהשתלטנית,הציורלשפתקשר

בלתי-אמנותיתגישהזותהאצרפתית.
 ] ... [הסביבהמןלחלוטיןלהתעלםביותר

אתלהכריחזרה:בשפהבדיבורלהמשיך
גםאשרורפה,מופשטתשפהלהביןהציבור
ממש".שלשליטהללאבהמגמגמיםדובריה

גסהצורהזואין"כלום :ושואלמוסיףוהוא
המערבתרבותהפצתנוסחקולוניאליזם,של

על-ידינעשהשהדברכשםהתיכון'במזרח
ב-אלהדבריםכשנכתבוהוליווד"?סרטי
מקוריציורעדייןש"איןבזםסבר , 1952

היולכךהסיבותולדעתו'ישראלי"
מהמוניהצייריםשלהגמורה"ההתעלמות

שלהמסחריתוהקוניוקטורהבישראל"העם
מסוג"מזרחיות"מעודדשדווקאהשוק,

 18אחר.

 111המעבדותרפת nר;נץהיי'.
 ,. o ··פ nהצב•מו ,~
גבעתארכיוןכרזה,המעברות,לחרפתהקץוויל,רשגא
חביבה

שלוס.ורותקרווןדניקניספל'גרשוןצבר'
למחנהשייכיםשהיואלה,צעיריםאמנים
עולמם,השקפתאתבגלויהביעו ,השמאל
היססוולאהערבים,עםצודקבשלוםשדגלה
הארץתושבישללסבלאהדתםאתלהביע

שלוהרדיפותההגבלותעקבהערבים
הושפעולאהםלכך'הודותהצבאי.המימשל
כאובייקטהערבישלהסטריאוטיפימהמודל

יוצריםעל-ידישעוצבכפיומסוכן'זר
הפלמ"ח")("דורהארץילידיישראלים

ניכרחלק 19הספרות.בתחוםניחרד
שלוםאירגוניעבורנעשומעבודותיהם

חיתההפוליטיותהנסיבותובגללישראליים,
זאתעםיחדלמדי.מוגבלתתפוצהלהן

ונפתליצברשמעוןשלמסוימים,רישומים
לענייננובמיוחדחשוביםלמשל,בזם

מקובלתולאחיוביתתפיסהמייצגיםבהיותם
הקונפליקטושלהערביהמזרחשלבזמנה,

צברשמעוןכתבזוברוחהישראלי-ערבי.
צריכיםהארץתושבישכל , 1951ביולי
העולההחברתית:האמנותשלהנושאלהיות
ילידהצעירהערבי'והפלחהפועלהחדש,

בשםלציור-קירשלוהכנהרישום 2uהארץ.
שלאאףבעכו",השלוםעצומתעל"החתמה

הייצוגיתהעבודההואכמתוכנן'בוצע

בשנותהחברתיתהמגמהשלביותרהחשובה
הבנויההמונומנטלית,בקומפוזיציההחמישים.

גברים,שלדמויותיחדיומקובצותהיטב,
חזותבעליויהודים,ערביםוילדיםנשים

האנושיהפשוט,הטיפולומערבית.מזרחית
צברלשמעוןמייחדאלובדמויותוהשיוויוני

 21אותנטי.מקומיכציירמרכזימקום

בניהעםהמוניעלדיברבזםנפתליכאשר
הציבוראתעיניולנגדראהלנסחהמזרח,
המזרח,מארצותהחדשיםהעוליםשלהגדול
תוארהמזרחיהיהודיהמעברות.יושבי

ראיהמזויתבעברהארצישראליתבאמנות
יהודיםרבות,שניםבמשךפולקלוריסטית.

מודליםהיובעיקר'ובוכריםתימניםמזדהים,
יוצאיהאמניםבעיניב"בצלאל".מבוקשים
אמנותליצורביקשואשראירופה,

אחר'יהודיפןהיוהםחדשה,ארצישראלית
יוצאיהיהודים ,-1949בהחל 22ואקזוסי.זר

שלהמזרחיהפןאתמייצגיםערבארצות
התרבותיתהעמדההישראלי.האנושיהנוף

אנושבתוצאותיהאליהם,ביחסהמימסדית
פסרנליססיתעמדהחיתההיום,עדחשים

כביכולתרבותממרומישהשקיפהמתנשאת,
המזרחיתתרבותםלעברמתקדמת""מערבית

המעברהציורי"נחשלת".אבלה"ציורית",
באופןזותרבותיתעמדהמשקפיםינקושל

ביקשהאמןאלהבציוריו .ביותרהבולט
יושבישלוייאושםסבלםאתלהביעבוודאי

לוגרםמתרבותםשניכורואלאהמעברות,
כשייכיםלמדיגרוטסקיבאורחגםלחצי

ומשונהבמעמדושונהאחר'לעולם
אנומפתיע,אחר,מסוגתיאור 23בתרבותו.
בשנתווילגאשרשעיצבבכרזה,מוצאים

עלהמעברות".לחרפת"הקץבשם , 1955
בעלתבוכה,ילדהנראיתפחוניםמחנהרקע
אפשרפסים.בכתונתלבושהמזרחית,חזות

הפחאתלייצגנועדוהפחוניםשעלשהפסים
לגשרהתכווןשהאמןיתכןאבל'המגולוון:

לגורלםאירופהיהודישלהסבלביןבציורו
הפסיםדגםשכןהערבי'העולםפליטישל

יוצריםכולו'המחנהשלהמדכדכתוהחזות
אםגםריכוז!מחנהשלברורהאסוציאציה

היהההקשרבמפורש,לכךהתכווןלאהאמן
אתשימשהולאנפסלהשהכרזהבוטה,כה

נוצרה.שלשמה 'מ"מפשלהבחירותמערכת
הבודדיםביןהיובזםונפתלישלוסרות
באהדההמזדהיםהעוליםאתיארושת

קדומות.דעותוללאשיפוטללאאנושית,
בהשראתמסוימתבמידהשסברו'אמניםהיו

להיותעשויהקדוםהמזרחכיהכנענים,
לאמנותצורניתמבחינהראויהדוגמה

במדינההשואה,לאחראבל'מקומית.
היהודים,כלמדינתכעלעצמהעלשהכריזה

עמדתהכנעניתלאידיאולוגיהעודחיתהלא
בנושאיםהעיסוקהאמנות.בשדהממשיתכוח

פייגין'אוקרסוכמופסליםשל"ביים,תג
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לציוד-קירהכנהרישום ,בעכוהשלוםעצומתעלהתחמה ,צברשמעון

והשימוש ,ועוקשינתוןכהגא,כמווציירים

הקרמיקהבכליעתיקיםצורנייםבמוטיבים
עפרתשגדעון ,ושטרייכמןאברמוביץשל

אפקיםשלהסודית"הכנעניותאותםמכנה
ל"עבריות",מכווניםמשהםיותר 24חדשים",

אסתטיותלגורמותמצייתיםהםהרי
המודרגיםשל(הנהיהמערביות

צורניתבאיצטלהלמיניהם>לפרימיטיביזמים
האמנים,רובלעומתם,מזרחית.ארכאית
ניחרדלמקורות,לחזרהזובתקופהשהטיפו
היהודית.זהותםאתלהדגישביקשו ,לתנ"ך

חדשים""אפקיםקבוצתחברימבין ,כך

ובןירושליםיליד ,קסטלמשהלמשל,
מאזבארץשיושבתספרדית,למשפחה

האמנותשורשיכידעתואתהביע , 1492

לעולםעדלהעמיקצריכיםהארצישראלית
אמורהזואמנותתפיסתולפיאבל ,התג"ך
ודםצרפתיתתרבותשל"שילובלהיות
מסורתעלשהתחנךכהגא,אהרן 25יהודי"·

של"גישתוכיטען ,הגרמניהאקספרסיוניזם
יותרלגיטימיתהמופשטתלאמנותהיהודי
הרוחניהערךבגלליהודי"לאשלמגישתו
ביןשהתואםהגיחהואבתג"ך.הטמון

שמתגלםכפיוהאסתטית,הרוחניתהדרישה
שלהמקוריותאתמבטאהמופשטת,באמנות

יליד ,ארוךאריהגם 26 •הישראליהאמן
היהודיתמההוויההשראהשאברוסיה,

עםלחברשאףאותה ,נעוריושלהעממית
בקבוצתוחבריוזריצקישלההפשטהמגמת

כניצול ,קופפרמןואילו 27חדשים"."אפקים
ננגסהמקומיההיבטכיהבהירשואה,

ביןהפרדהיוצרשאינו"באופןלעבודתו
מכולםלכתהרחיק 28לישראלי",יהודי
שהצהיר ,ניגרשומשההארץילידדווקא

יהודי.אניכיישראלי"אנייותר:מאוחר
 29כאן",דווקאלהיותצורךליאיןאחרת

כמקורהיהודיותשלהמחודשתההדגשה
אתחיטתה ,ייסטי-חילוגומגהרוחני

בתרבותהמערביהמרכיבלעברהמאזניים
הישראלית.

היסוסללאבחרוהתקופהבניהאמניםמיטב
ואסתטית.תרבותיתכגורמההמערביבמודל
בשגותעוד ,שראינוכפי ,הסתמןהזההכיוון

שגותסוףלקראתעוצמהוצברהשלושים
הצייריםמאגודתפרישתםעםהארבעים

אתשהקימוה"מודרגיסטים",שלוהפסלים
ההתפתחות 30חדשים","אפקיםקבוצת

עולםלתפיסתהקבוצהחבריאתשהובילה
צרפתיתבאוריינטציה"אוניברסלית",

הדרגתיתזאתעםחיתהולהפשטה,מערבית,
ישראל",ב"קולבשידורהומוגנית.ולא

עמדתםאתקולבא.הביע , 1949באוגוסט
כיהכריזכאשרהקבוצהחברירובשל

איגםלאומיוייחודאמנותי"אוגיברסליזם
עניינים ,תרתי-וסתרילהיותצריכים

הםוצריכיםיכוליםאדרבא,מנוגדים.
אתבאמנינותוליםאגוזה.אתזהלהשלים
ביתר-כוח,יוצרים"שיהיו ,אמרהתקרה"

עברי-ציור-יותרעשיריםבאמצעים

נכספיםשכולנו ,ושורשימובהק ,ישראלי
ולאסתם _כזהציורשלמהותומהי 31לו",

פירש.

דבריםתכופותהשמיעו ,וסימוןכהגא ,ינקו

למעיןלהגיעחיתהשאיפתםדומה.ברוח
 )?(מזרחית ,,"לוקאליותביןזהסיבת

החמישיםבשגות<מערבית),ו"אוגיברסליות"
הקבוצה,חברישרובבלבדזולאהמוקדמות

מההפשטה,רחוקיםעדייןהיו ,לזריצקיפרט
 ,ינקואצלבמיוחדשבציוריהם,אלא

מופיעים , 32ועוקשיסטימצקי ,אברמוביץ
בהםמשולביםוכןמזרחיים,ומוטיביםגופים

הגאכאצלכיחוד ,"ךמהתגלקוחיםנושאים

ובמידת-מהעוקשיגםאבל ,וקסטל
בקרבהיחידהיהונציגויצחקמאירוביץ.

ביצירתושהגשיםחדשים""אפקיםאמני

הודותוזאתומערב,מזרחביןלמופתסינתזה
מושלמתבהרמוניהגתמזגושבה ,לאישיותו

לגוףנגהורגישותמודרניתמערביתתרבות
-50המשגותפסליוהמזרחיים.ולתרבות

עבודותיו(כמו-גם-60השגותוראשית

לגוף,רקלאשייכיםהמאוחרות>האקולוגיות
כמופסליםהמקומית.לתרבותגםאםכי

ערבייתאומכלאותמובילי-מים,כבשים,
חוויותשלשילובתולדתהםהפחים

ואסתטייםרעיונייםשיקוליםעםאותנטיות
שדגציגרהיוםזוכריםמעטיםעמוקים.

כפר-קאסם,קרבנותלהנצחתבוועדהשתתף
והאמיןהשלוםלמעןבאסיפותהופיע

הזובארץלחיותיכוליםוערביםשיהודים
צדקקינןעמוס .הדדיכבודותוךבאחווה

"השקפתוכי ,לדגציגראזכרהבערבכשאמר
עלהכוללתבהשקפתומקורההאחווהעל

 33לערבים",גםמולדת

ינקו,של-1956במהקבוצהפרישתםעם
זריצקישלהשפעתוגברהוסימוןנחבא

שלהאוניברסלית-מערביתהמגמהוהתחזקה
 ,זומגמהשלעניינההאל-צורנית.ההפשטה
בנגיעה,רק"הקשורבציור ,זריצקיכדברי

אוספיציפישאינוציור ] ... [במריחהרק

הציורבמסגרתוכלוליפהאלא ] ... [לוקאלי
העולםהשקפתזו 34הביגלאו.מי"·היפה

כטיפוסימאזהמקובלהצביוןוזההאמנותית
חזקכוחלמוקדגחבהדרשהפכהלקבוצה,
 ,ואשר ,בישראלהאמנותבשדהביותר

להיותהפךסגנונההאירוניה,למרבית
הציורשלמקובלהיכרסימןהזמןבמרוצת
ישהחמישים,בשגותפגים,כלעל •המקומי
"אפקיםקבוצתביןהכוחותמאבקאתלבחון
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המגמותלביןבראשה,וזריצקיחדשים"
שלהאידיאולוגיהלאורלמקומיות,שטענו
עםהקשרהתבטאלפיההקבוצה,חברי

-אוניברסליתלשפהבהסתגלותהעולם

 3tsהישראליים".והאדםהנוףחינםהאמנות]

(דצמברהשמיניתלתערוכתםבהקדמה
אלהאמניםעצמםהציגו ) 1957ינואר 1956-
ילידיהישראלי'בציורהשלישיהדורנבגי

הארץ'חניכיאו

חושת"תאשר

ונופה"המולדת
אצלםהנקי

מ"מורשת

שלוזכרונות

וג'ורג'טישראלאוסףס"מ, 21ג'כרוזה,יציקת , 1950הפחים,ערבייתדנציגר,יצחק
 .צפריר

לציורהטועניםלעומתם,המופשטת.האמנות
לבטאהצורךאתהדגישומקוריישראלי
וחברתיים-פוליטייםהיבטיםביצירה

מצדהישראלית,המציאותשלמעמדיים
ולתרבותלהיסטוריההנוגעיםוהיבטיםאחד'

נקלעו'דרכםמראשיתשני.מצדהיהודיות,
אלהעםלקונפליקטהקבוצהחבריאפוא,

אוחברתייםתכניםבאמנותלמצואשביקשו
היובלתערוכתבעת ,-1952בעודלאומיים.

ל"אפקיםניתןבהאביב,תלמוזיאוןשל
ד"רכנגדםטעןבמיוחד'גדולגייצרחדשים"

מהמציאות"מנושליםשהםגמזו'חיים
 35התרבותית".ומהמסורת ] ... [הישראלית

שלמהמציאותבבריחההואשמוהם-1953ב
כלוב"מחיקתחריפיםחברתייםמאבקים

-1960וב 36זמן":ושלמקוםשלהיכרסימן

ידיהםשמעשיכךעלאוזוןמרדכיהתריע
המתרחשמכלבמאומהנבדלים"אינם
 37העולמיות",האמנותבזירות

המגמהעלביקורתהושמעהאחרמכיוון
סטימצקי'שלתלמידיהםמצדהאוניברסלית

העשרה","קבוצתחבריוינקו'שטרייכמן

כנגד , 1960-1951בשניםפעילהשחיתה
ונהייתםמוריהםשלגיברסלית,האוהמגמה
הצעיריםהאמניםהציגולהפשטה,הגוברת

[שליניקתה"מקורותלפיהאלטרנטיבה

זריםנופים

(אבל :ורחוקים"

ומבליבזמן'בו
יודועצמםשהם

גםהיאבכך'

"ריקה"אונקיה

בנימהערבים,

המזרח

הםומתרבותם),

דרכםכיהאמינו'

אללהוליךעשויה
הצומחת"אמנות

הנוףאלמאהבה
ואלאותנוהסובב
 39 ,,,,בהאדם

לקטלוגבהקדמה
העשורתערוכת

במוזיאוןלמדינה
 ,) 1958 (אביבתל

כיקולבקבע
הישראלי"הציור

בשניםיצר

אווירההאחרונות

לאופיסמליביטויממילאניתןבהמיוחדת,
"קבוצתחבריאתהציגהואמובהק",ישראלי
אל"לשובהדרךאתשמתוויםכמיהעשרה"
אורהאלהארץ'נוףאלהאדם,אלהטבע,
צייריםשללשאיפתם 40צבעיה".ואל
הקשורזרםשונה,נוסף,זרם"להיותאלה
לאתוסמסוימתזיקהחיתה 41לאדמה",יותר

הקבלהישלמשל'כך'הכנענים.שלהפואטי
אהרןשלבפואמההצבעיםמגווןביןמדהימה

צבעיהםלבין 42העברים",ארץ"שירתאמיר
אדמומית,הקבוצה.מחבריחלקשל

לבנונית,שחמומית,צהבובית,כתמומית,
הםאלהוירקרק,תכלתז?ד'תדוג,כתום,
אתאמירצובעשבהםהאדמה,מצבעיכמה

עצמםאלהוצבעיםבשירו:הארץנוף
 .וחבריוגתאליהושלציוריהםאתמאכלסים
שנותבסוףהתפזרההעשרה""קבוצת

לפחות,זמניתנבלעו'חבריהורובהחמישים
האידיאהאבל'ההפשטה.שלופגתיהאבזרם
סימבוליובאורחהאקליםהאור'הנוף,של

"המקום"שלאותנטיכביטוי"האדמה",יותר
עולההיאהשניםולאורךחייםשבקהלא

אפשריכפתרוןשונים,בגלגוליםבעקשנות,

למשל'כך'הזאת.לארץשייכותנולבעיית
ידיעל-1973בשהוקמה"אקלים",קבוצת
ביןבה,והשתתפושביטורחלגתאליהו

ואוריגרוסמיכאלאופק,אברהםהשאר'
הזדהות"להביעלמטרהלהשמהאשררייזמן'
הארץ"שלוהטבעההתרבותערכיעםעמוקה
למרותחבריה,שלזיקתםאתלבטאוביקשה
לאורלנוף,לסביבה,בסגנונותיהם,השוני

תומרקיןיגאלגםכך 43המקומית.ולאדירה
גםלוקאליתהיאהטובההאמנותכיהטוען'
ומבהירבינלאומית,בשפהמדברתכשהיא
שייכות:בליליצוריכולאינועצמושהוא
קשרללאמקום,וללאאדמהללאיכול"איני

מדבר'ים,אור'אבן'שללירושליםלאאם-
-טיפוסיים]מזרחייםהיכר[סימניוגפןזית
ולאותקווה,שלרוח,שלמעלה,שללזואז

 44הימים".אחריתשללזודוקא

פנחסשללדבריולבסוף,להקשיב,מעניין
הצער'"למרבההמזרח:בןבעצמוכהן-גן'

רקהמכילהאמנות ] ... [ארץללאאמנותאין
אמןחלולה.אמנותהיאהאמנותמרכיביאת
ללאאמנותייםאובייקטיםביוצרוארץ'ללא
 ] ... [מתוכןאמנותואתמרוקןרלוונטי'קהל

שאפו ] ... [לשלי'דומהרקעבעליאמנים
והפוליטיהחברתיהקיטובממדיניותלצאת
האמנותבאמת.הזכהבאמנותשעסקובכך

היהזהאךוהסופר-מודרנית.המודרנית

מצאוזאתבעשותםשכןבלבד'שאיפהבגדר
----- מעצמםמרוחקים-בריבועמנוכריםעצמם

נאמרוהדבריםכאחד",ומהצופים[כמזדהים]

בעיניושהיה-סיניפינויאירועירקעעל
ועוצמהפוליטיתעצמאותשלסימבולי"אקס
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האחרונותהשניםעשרבמשךוהנחילשקנה
 ,עומדוהריני .. '.'ושוא:דמיהאךכולוואשר
 /) ... (כמלפני-כן:;אניוחכם /,מסכןאויל

ואראה,- /אוליכםדמיה ,תלמידיאמשוך
אלא, ,) 27<עמ'נוכל!"לאמאוםדעתכי

שלוהכזבהריק ,ההבלספריכלשכנגד

ספריםמספרפאוסטמציבהמדעים,

"וספרהוא:שבהםשהראשוןאלטרנטיביים,
כתבהנוסטרדמוסיד /רב-תעלומה,זה

שלבכתב-ידוספר ,) 29<עמ' " ... /עצמה,
נוכחות .המקוריהספרנוסטרדמוס,

האסטרולוגשלמאגי"דיבור"שלראשונית
בראשיתשהתנבא ,האוטוריטטיביההולנדי
הספרכנגדהרביםהספרים ,-16ההמאה

ספרמולהאנושיתהתבונהספריהאחר:
ספר-מולספרי-מוותהעל-תבונה-אנושית:

<עמ'וטהור"צעיראחוש,"גיל-חייםחיים:
30 (, 

התמכרתיכן"ועל"רב-תעלומה":ספר
הרוחשלבכוחואולי /לתורת-המאגיה,

רז'/איזהיתגלליומפיוהלוטקצהארים/
"ספר-נוסטרדמוס"ביסוד ,) 28<עמ' " .. ,

אוללוט,<שמעברוהנסתרהנגלהשלשניות
המסמןשביות ,) 40עמ'-ה"צעיפים"

למדים,אנוכךהרז,כן,עליתרוהמסומן.
שמותירמהרוח-רפאים.שלמפיויתגלה

כן'אםהמוות.במרחביהמסומןתחוםאת

מאורי-על",ב"מסלול ,בנסתרשעניינוספר
עלהנעלה ,עליוןאורשלמסלולודהיינו

אורשלמסלולוהקוסמיים:אור-המאורות
אור-רגעההוא,"ברגעבריאה:אור ,גנוז

שפירושונשגב,אור ,) 78<עמ'בראשית"

הראשוניתהאחדותסודאלוהית,הכרה
גיאו-במושגיםלנקוטאםהפועל,והכוח

"כיגיתה:שלבטקסטהנוכחיםאפלטוניים
ומאחדקו;אלקוהמחברהואמה ,אכיר
זרעוכלפועלכוחכל /,תוכובתוכיעולם

תובילזהאורהכרת ,) 28<עמ' " ...אביט;
דיבורתבין":רוחאלרוחל"ושיח

פאוסטרוחות.שלדיבורן ,טרנסצנדנטלי
רוצהרוחות-רפאים.אלהדוברתכרוח
קודהאוצרכספרנוסטרדמוס"'ס'פר ,לומר
האחרותשפת , ,,"אחרתשפהשל

וביה,מניההאלוהית.השפההאולטימטיבית,
הנבדלמסוגרiכשנותתובעהמסתתרהקוד

"לשואספרי-הספדיה:שארשלמפרשנותם
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לךתווי-הקודשיבש;במוחתיגעאך
הואעין-מוחמהלךעודלא ,כאןלפרש."
קול-עין-שלהמעשיהמהלךאםכיהמפתח,

 ,ענובילי:סביבהרוחותאתם,"טסיםקול:
הספראתפותח<הואקולי!אתתשמעואם

 ,) 29<עמ' " ..תו-המקרוקוסמוס),אתורואה

במונחילנקוטמרבהשפאוסטאמרנו:מפתח,
 ,אחרלעולםוכניסהלדרךיציאהמסע,

או ,) 39<עמ'עמדתי"השער"ליד-ואפילו
 ,) 41<עמ'השערים"אתלקרוע"הרהיבה

למוות,מחייםכשערלשםמכאןהשער
<שם>בלי-מורא."מעבראותואל"לשאוף
הקריאהלרוחות-רפאים:קוראשפאוסט

ל-קריאהאםכיאיננהל"שר-האדמה"
Erdgeistes -.מהעברבאההרוחרוח-אדמה

 .השערושלהגבולשלהאחרמהצד ,השני
משכתני"משוךומחזירה:חוזרתהרוח

רב",זמןינקתשלימספירה /בחוזק-לבב,
היניקה ,) 32<עמ'לפאוסטהרוחאומרת

היא > Sphare<במקור:האחרתמהספירה

- pneuma-רוחשלמשיכההקול:בכוח
רוח-רפאים. , ghostשהוא geist-הרוחאת

אלישאפתזה /,הקשבתיזהקולך ... "הרוח:
אךאשרהוא,האתה /?הכוחותבכל-שוא

כל-נבכיעדהחרדת /,נשבתיבךרוחי
הרוחאלהשאיפה .)םש< " ... /,חייךתהום
היונקת ,בדיבוררוחשלונשימהנשיפההיא
מןבדוברמנשבתזוכיעדרוח-הרפאיםאת

המפתח.הואהדיבור ,כןאם .האחרהעבר

בבחינת ,נוסטרדמוס"ב"ספרצפוןוהמפתח

סודות-מרכבה.בבחינתנוצרית,קבלה
בסימניםב"תווים",כמוסיםוהסודות

> Zeichen , שמקורםקוסמייםגיתה>כתב

<עמ' " ...כתבהתוויםהיה,זה"האלאלוהי:
אתלמפרשיבטיחשפירושםסימנים, ,) 30

טהוריםקווים"באלהסודות-המרכבה:
<שם>ברור,"לפניהפועלתהבריאהאשור;

עודאינםוהכוח-הפועלהאחדותמושגי ,אך
תמונה,אםכיגרידא,ספקולטיבייםמושגים

אפוקליפסה-קריהתגלות, ,חזוןויזיח,
גםוהאלכימיהסכולסטיהזהבמושגשבסימן

בטוחות/ורחץהתלמיד'קום .. ,"יחד:
איך /) .. ,(הצפירה!'/בזהבעפרבשרך

זהודליי-הזהבועולים/יורדיםשמיםכוחות
<שם> ".יביאוברכותבכנפיים,נוטלים!מזה

שמימיתהתגלותפאוסט,שלחלום-יעקב
דליי-זהב,עםויורדיםעוליםמלאכיםשל

בזכותזאת,וכל ,>םש<כל-חיים""מקורות
הואהאם"הקלף, . Zeichenה-ה"תו",הבנת

 ,) 35<עמ'פאוסטשואלהקדוש?",המעיין

האלוהי,הספרנייר- Pergament-הקלף

 ,הגבולאתהמיסטיקוןיחצהכיצד ,כןאם
הקוראיעבוראיךהשער?אתיפתחכיצד

אתהמסומן?מרחבאלה"תו"-הסימןמשער
בהקשרגיתהלנונתןהחלקיתתשובתו
דרגההאדמה",(רוח>שר"תו ,אחרל"תו"

לרמתיותרהסמוכההיררכיתסימנית
קרובשר-אדמה"אתה,והאדם:הקוסמוס

כוונת-לב,ראשית, ,) 31<עמ'אלי"יתר
אללהבקיעה"קורא"שלוערגההשתוקקות

אלהט"והנההטרנסצנדנטלי:המסומןעבר
העולםרחביאל ,עזלבי /חדש.כמיין

 /לשאת,ואושרהאדמהכאבאת /לצאת,
התכוונות-הנפשאוכוונה .)םש(" ...

להתגלותהתנאיםאתמכשירההמיונית
עלטההשתררותראשיתה:אתהמהווים

אש-העששית),גוויעתהירח,<הסתתרות

עתהאדומים.זוהרסילוני ,קיטורעליית
"הואהבא:הפרשני-מיסטיהשלבאפשרי
ברובתו-הרוחאתומבטאבספראוחז

הרוחבוזקת.אדומהשלהבתתעלומה.
"קבלה ,כןאם ,) 31<עמ'בשלהבת"מופיע

צירוףבבחינת ,הסימן ,ה"תו" ,"מעשית

העלאתרוחות.מעלהשהגייתואותיות
משםיניקתהמשיכתה,דלייתה,הרוח,

 ,) 61<עמ'ולהעתיק,"לנסותהחביבה

חידשהכהן,יעקבלעברית,המתרגםיובהר:
"שכינה", ,הקבליבמונחילנקוטלעצמו
-גיתהכתבבו ,במקורנוכחשאינו

Offenbarung , איןהתגלות.אךשפירושו
הקבלי-בהקשריסודוזהשהיתרספק,
שנראהכפיזאת,עם"פאוסט",שלנוצרי

-גמתפרזהבמקרהגרםהתרחירות ,בהמשך
שביןהמכריעהפנימיבקיטובמשהו

שבספרייתהשוניםהאלוהיים""הספרים
פאוסט.

אמרולהעתיק",לנסותהחביבה"ללשוני
לפרש-משמעה ,ללשונוההעתקהפאוסט.

ניסיוןנוספת,פעםהקדוש","המקוראת

מקום-ההתגלות, ,האחרהמקוםאלהחדירה
אתפותחפאוסטאלוהי","ספרבאמצעות

גרפיהליסו ,ומפיססופאוססולקרוא:

קולוהשמעתהתכוונות ,סימן .לכאן
אתואחריוהקולשמיעתאתמבטיחים
נשמה/כלותעד"העתר-העתרתהמראה:
לשמשו, .)םש(לראות"פניאתקולי,לשמוע

אדונואתמששמעלחדרשנכנס ,וגבר
חשיבותאתפאוסטמדגיש"מדקלם",

לא"אםוכוונה:דיבורשלהצירוף
ממקור-לאאם /תשיגוה,לאתרגישוה,

מלבכםלאאם ) .. ,( /,יקרדברכםהנפש
לעומתזאת, ,) 34<עמ'יצאו"דבריכם
וגבר:שלהפשטניתהרטוריתתפיסתו
 ,) 35<עמ'שפתיו"בקסםרקהנואם"הצלחת

אלוהי",כ"ספרנוסטרדמוס""ספרכנגד
"ספרבספרייתםופאוסטגיתהיםוחגב

והוא ,יותרהרבהמוכרנוסף,אלוהי"

לגילוי"ערוג-נערוגהחדשה":"הברית
אשה/בותשגבמקום,איןאשר /שכינה,

דבר-מה /החדשה.הבריתכבספרותיף

נכוןוברגשלטופס,לדרוש/עתהימריצני
ללשוניהקדוש/המקוראותומתוךמעמיק;

פיעלהקדושהב"הבשורההחדשה""הברית
<שלבגרמניתהדבר",היה"בראשיתיוחנן":

 . Im Unfang war das Wortלותר)ושלגתה
זו .כדיבורהדברהמלה.חיתהבראשית
היה"והדבר-שהמשכההמפורסמתהשורה

בו ) ... ( •הדברהיהואלוהיםהאלוהיםאת
והאורהאדם.בניאורהיווהחייםחייםהיו

 ,) 1 5- , 'א(השיגו,"לאוהחושךזרחבחושך

האופפתהחשיכהביןהנקרעפאוסט,

דילמהבפגיניצב ,האורלכמיהת
המלהקדימותאתיסבירכיצדתיאולוגית:

מסעו ,לפיכךלאלוהים?המלה,לדובר
אם /המלה,לתרגםעלי"אחרתה"תרגומי":

למלה.הרוחקדימות ".עליוןיגיהאותירוח
משמע- Ubersetzenהמלה""לתרגם
התיקון:לכןאחרת.במלהלהמירהלפרשה,

Im Unfang war der Sinn , :ובעברית

שהחתירהאלא,הרעיון",היה"בראשית
לסיבההראשונית,המטאפיזיתלהבנה

ה"תרגומי":המסעהמשךמחייבתהראשונה,

אתהמניעהכוחאםכיבורא,הרעיוןשלא
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 Im Unfang war dieלפיכך:אמורהרעיון.
Kraft -לאועדייןהכוח",היה"בראשית
המעשה:אלאהראשיתהכוחלאהמסע.תם

. Im Unfang war die That כוח-קדימות

נקבלצד.כיוהמלה?לכוח-הדיבורהמעשה
נוצריתבקבלהשמתמחהמימצדזהטיעון

הישמערכותאתהמזההמעשית,

ועםשם-האלוהיםאותיותעםהמקרוקוסמי
קדםשהמעשההאומרזהבכלל?האלפבית

שלמטריאליסטיתהנחהמניחלמלה,

גיתה

(והפעולות>הדברים ,לדיבורהדברקדימות
הכיצד?למלים.
הםהחדשה"ו"הבריתנוסטרדמוס""ספר

"הספרותבמדףגריםמנוקטביםשבי

ספריפאוסט.שלבספרייתוהאלוהית"
הלבנה.המאגיהספרימולהשחורההמאגיה

-וכדו'"מפתח-שלמה"נוסח-הראשונים
האחרים,משאול:רוחותלהעלותבכוחם

לגאולבכוחםהחדשה","הבריתשבנתיבי
המטאפיזיהמתחעליון.זיוולהראותנשמות

ה"ספרותיים"הקטביםשניביןהואהפאוסטי

במידתייקבעפאוסטשלגורלו .הללו
"ספרשלתביעות-היסודאתלממשיכולתו
העליון.אוהתחתון ,האחראוזהאלוהי"

נוסטרדמוס"ב"ספרהמתבונןפאוסט,

ניתןכך-צופהבסימן-המקרוקוסמוס,

ה-מהמאותנוצריתקבלהמספריללמוד
המעגליותהספירות 22במערכת- 17- 18

-מאלוהיםהאלפבית:אותיות 22שבסימן
Deu s , נפש-העולםדרך-Mens , תשע
כוכבי-שבעתובוהרקיעהמלאכים,דרגות
ארבעת-היסודות.ובההארץועדהלכת

בדיבורופאוסטשמעלהרוח-האדמה,
החומריתהספירה , Teח aה-רוחהוא ,המאגי

היסודות.לארבעתראשונההראשונית,

בפימורחבאףאלוהיכספרהקוסמוסעקרון
אשרהזמנים .. ,"הזמן:מרחבאלפאוסט
חותמים"שבעהעםמגילההםלנונסעו;
יוחנן"ל"חזוןישירההתייחסות ,) 36<עמ'

הספרשלהחותמיםשבעהשבירתולטקס
מפיגיתהמרחיבנוסיף, ,כאן .האלוהי
ימי-ביאר-אפלטוניתתפיסת-עולםגיבורו

כ"ספר",ההיסטוריהעל-אודותביניימית
 ,)םש(הזמנים,"ישתקפוכבראיבו"אשר

לסתירהמודעאינופאוסטלאמור:
שביןהעמוקההמטאפיזית

ל"בריתנוסטרדמוס""ספר
שניהםאתובללהחדשה"
 .אחדמיסטיבז'רגון

("מרשפאוסטאלא,
ינבחומיקרוקוסמוס",

 ,) 85-עמ'בלעגמפיסטו

ולאחדותאלוהילאורשערג
גלגלישבראשהאלוהיםע
מצליחקרוקוסמוס,ח!_ב

הוא •השטןעםרקלהתאחד
הישסודותאתמבקיעאינו

ההוויה.באותיותהצפונים

ומפיסטופלספאוסטכי
המלה.בשלילתמתאחדים

פאוסטשואלשמך?","מה
האחרוןוזה ,מפיסטואת

נראיתלי"קטנה :לועונה
כהאשראיש,בפיהשאלה;

 ,) 66<עמ'המלה"ימאס

מרפהואינומתעקשפאוסט

"אצל :השםמשאלת
השםמןלדון /פשוט, ,אפשרהןשכמותכם

 ,למדהגרמניהפילוסוף .)םש( ,,המהותעל
 ,אפלטוןשל"קרטילוס"אתהסתם,מן

האלוהייםלשמותמיוחסבוהדיאלוג
ביןתואםאלים>על-ידישניתנו(השמות

בסיומוהשם.אתהנושאהדברלמהותהשם
הקלקולעלקראלבטחדיאלוגאותושל

האדם.על-ידיהמוענקיםבשמותשפשה
שוםבחובםעודצופניםאינםהאחרוניםאלה

מוכרעבמעטשלאהגםומפיסטו?מהות.
ךך~ך;ת"רגל(כגון"סימנים"על-ידיקיומו
מגן-דודצורת : 69עמ'-המפתן"עלי

מפיסטוהחדר),אתלצאתממנוהמונעת
התחפשותובתמונתהמלים.בערךמזלזל

החדש,התלמידפניאתקיבלעתלפאוסט,
(כוללספריםעםהפגישהאתתיארהוא
ריקכשינוןורקאךהתיאולוגיים!)אלה

בעודהכתוב,עלמתהחזרהמתוכן,
עלשחורשכתובמה"כיאישר:התלמיד

 ,,סגורה.בקופסהכמונחהואהרי /,לבן
ארון-הואהספראחרות:ובמלים .) 92<עמ'

משלח ,הסאטירימיצגובהמשךמתים.
המדומהלכוחןביחסאירוניתעקיצהמפיסטו

 ,למשלהקבלה,אשרכוחאותוהמלים,של
-כלל"בדרךעליו:ומכוננתלומתיימרת

בלתי-שעריםבעדאזבמלים!/אחוז
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<עמ'הרואי,"דביראללבטחתבואנעולים/
בלתי-נעול,לשערמפתחהיאהמלה ,) 93

הנעולהשערפתיחתלכמיהתמפיססועונה
 ,היינועשוייםעודלשניה,ואם,פאוסס.של

שתיבאותהמלה,בכוחולהאמיןלהתפתות
"כיומבהירות:מפיסטומפיהבאותהשורות

מלהתופיעשםיחסר;מושגשםמקוםדוקא
עלככיסויהמלים .)םש< ,,הנכונה.בשעה
פאוסטדחהעת ,לכןקודםמושגית.ערווה
(בדם>והחתוםהכתובהחוזהתביעתאת

קלףאך ••• "הסביר:הוא ,מפיסטושביקש
פחדמעירמת,שלהואכצלווחתום/כתוב
לדונג /נובלת,המלהכעס,עודנה /סתום.
בכתיבה ,) 62<עמ' ".נמסרהשלטוןולעור
פאוסט.סבורמוות,שוכן

גיסא,מחדהוויות:שתיביןקרועפאוסט

הידעמנתיביהיאוש-מ"ספרייתו"ייאושו

במלהספקלהטלתהביאו-בספריםהסמוך
בוההיבטזהכמוות.והספרהמלהוזיהוי
שלנפשונמשכתובולמלההמעשהקודם

 ,החושני ,הישיראלהטבע,אלפאוסט
אחרמבקשפאוסטגיסא,מאידךהקונקרטי.

והדיבור:הסימניםשבנתיביהאלוהיהאור
לרעותהאחת /שוכנות,בקרבינשמות"שתי
אהבהבתשוקתהאוזתועוינות:;צרות

השביח 1אוחזה:בעולםכבמלקחי-אש /עזה,
שדות-אלברוב-עוזוצללים/מעפרחורגה
 ) 57<עמ'נעלים."אבותזוהר

נועלתהמלהביקורתקרועה.נשמהלפאוסט
לפתוח.מבקשעצמושהואשעראותובפניו

"הספרביןההבדלאתפאוסטחשבחושיו
הטלתאךהאלוהי","הספרלביןהאנושי"

למעשההמלהובקדימותהמלהבכוחהספק
לפתיחתרבסיכוילומותירהאינהולדבר

לרמתמלבדהנסתר.אלהפרשנייםהשערים
להתרומםבכוחואיןוהשטןרוח-האדמה

וה- Mensה-עבראלהספירות 22במעלות
Deus . ללאקברהיאפאוססשלספרייתו
 .ושטןאדמהלרוחותיאהמקוםמוצא:

עלייתו<נסשמימיאוראלמקברהתרוממות
המודגשנושאמקברו:השמימהישושל

משאת-הנפשהיא ) 42-44עמ'ב"פאוסס",

החוטאת,גריסגרסכן-מר .האתגרוהיא

 ,) 224<עמ'"ניצלה!"-משמיםקולהשומעת

אךלהגשימוביקששפאוססמההגשימה
היהה"דיבור" ,כזכור ,פאוססבעבור .כשל

מסתייםובהתאם,והתכלית,האמצעילכאורה
מלמעלה"קוללעומתב"קולות":המחזה

-מבפנים""קולנשמע ,)"!הלצינ"(
שלקולה .)םש< ,,היינריך!"היינריך!

אוכךמפיססו?שלקולואוליגריס?מר
חותםפאוסס",עם"נעלםמפיססואחרת,
פאוססעלסגרההספדיהנחתם.הקברגיתה.
היינריךלד"רהקשורבכלאבן-הגולל.את

"הבריתעלגברנוסטרדמוס""ספרפאוסס,
האנושיים""הספריםכן:עליתרהחדשה",

 •האלוהיים"."הספריםאתהחניקו

המאמראורלראותעתידהבאיםהגליונותבאחד
מחברנדרשבושגםאודיסאוס"'של"שיתבו
מגיהסילמרחבהאממר
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,דז 1:~ו דצמ
~lllllllllllllllllllllllllllll'_ll.l.l.l.1.1.I.I.II.I.I.I.JII 

ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

ג'לךרןבטהאר

ולמתקדמיםלמתחיליםגזענות

בה,המלחמהובעיקרחושש,אניהגזענות,
כפילעתים,פשטנית,וכהפשוטהכהאיננה
שלוהתמיםהיפהספרומתוךמצטיירתשהיא
שהסברתיכפי"הגזענותג'לוןבןטהר

מידן,ראובןמצרפתית:(תרגםלבתי//
 .)עמ' 58 , 1999בבלהוצאת
גזענות?"זהמהאבא,"תגידהבת:שואלת
נפוצההתנהגותהיא"הגזענותהאב:ומשיב

אנושיתחברהלכלמשותפתהיא ,למדי
בכמהמאודלשגרתית ,הצערלמרבהוהפכה
לאפשוטאחדשאףלפעמיםקורהכיארצות,

מכניםאנושאותהההתנהגות,לזה.לבשם
שאנחנובכךביטוילידיבאהגזענות,
השוניםאחרים,אדםבנימפנינזהרים

ובמאפייניםהחיצוניבמראהמאיתנו

 .לעיתים"להםבזיםואףשלהם,התרבותיים
יכולההגזענותכיומסבירמממשיךג'לוןבן

להאמין"למשלעליונותשלמתחושהלנבוע
אינטליגנטייותרהואלבןעורושצבעשמי

צהוב";אושחורעורושצבעממישהו

זקוק"האדםהשונהמפניפחדמתחושת

גטיהלוישודאות,של ,ביטחוןשללתחושה
פוחדיםאנחנוחדשים,דבריםמפנילהיזהר

מדמייניםאנחנו ,לנומוכרשלאמהמפני
עלממאבקסיבה":שוםבלינוראייםדברים
בית,בעללהיותאוהב"האדםמחיהתחום
 •ברשותושמירתםעלונאבקונכסיםאדמה

יגזולשהזרחושדהגזעןאבל ,טבעיזהכל
נולדים"לארעמחינוךנכסיו":אתממנו
ישכאלה.להיותהופכיםגזענים,להיות
ודעותמבורותרע":חינוךוישטובחינוך

מוצקיםהםשהשחורים"אומריםקדומות

קטניםשהסינים .••עצלניםאבלוחסונים
 •..ותוקפניםערמומייםשהערבים •..ואכזריים

האיכויותאתלהכירמבקשאינוהגזען
בכךלודי ,אחראוזהאדםשלהפרטיות
כדימסוימתלקהיליהמשתייךשהאיש
מאפייניםעלמסתמךוהואאותולדחות

כן".לעשותמנתעלופסיכולוגייםגופניים

טובשהואשחושבמיהוא"גזעןהקיצור

עורםשצבעאנשיםעלעולהכלומר ,יותר
וחוגגיםאחרתשפהשמדברים ,משלושונה
להאמיןמתעקשהואאחרת.חגיהםאת

ואומרשוניםלגזעיםמחולקהאנושישהמין
והגזעיםואצילייפהשליהגזעלעצמו
וחייתיים".מכועריםהאחרים

לראותאפשרמסוים.קושימסתמןכאןכבר
רבהבמידהמשיקהגזענותשלזהתיאורכי

המשיקהלאומנות,שלאפשרילתיאור
המשיקהלאומיות,שלדומהאפשרילתיאור
אחרתקבוצתיתזהותכלשלאפשרילתיאור
ספרעלשכתבלאוריצחקובאמתוכדומה.

//הגזענות//ממיאלכדשלספרועל(וכןזה

כרמל>ובהוצאתאלחנןפלונוריתבתירגום
אותהשמסביריםכפי"הגזענותבמאמרו

 ) 5.3,99'הארץ'וספרות,(תרבותבצרפת"

לאומיותביןקשריש/'האםמשיב:וגםשואל
בנתהביתהמודרהלאוםמדינת ?גזענותל

מסורתשלהמצאהעל ,כללבדרךעצמה,
משותףדבר(שוםבההיושבלקיבוץאתנית
שאפילו'הצרפתי'לעםהיהלאבאמת

בהדרגה).רקנעלמוהמרובותלשונותיו
מאודבהרבהכרוכההאתניותהמצאת

בהשכחתשפות,בדיכויפנים,כלפיאלימות
מדינותכןעלפיסית.באלימותמסורות,

אויבבעזרתהזאתהאתניותאתבונותלאום
פנימי",אוחיצוני

הקולקטיביתהזהותלעצםהמתנגדלאור
שלוהאחרוןהרומןנסבכך<ועלמעיקרה

 ,אכןהחדשה)הספדיה ,גווייתי//רוחי,,ועם
 ,ומושךהרטוריתשאלתועלבחיובמשיב
הלאומנות,אלהגזענותמןישרקובעצם,

כמקור ,בכללהקיבוציתוהזהותהלאומיות
בןשלעמדתובהכרחאינהזואבלרע.כל

אתבספרולהדגישדווקאהמרבה ,ג'לון
והאחרת,השונההאתנית,שבתרבותהברכה

עםהגזען.בידיבלבדמעוותבאופןהנתפסת
לאומיותביןשההבחנהלהודות,צריךזאת,

ביןלהסתגרות,שונותביןללאומנות,
לעתיםהיאוכדומה,להתנשאות,ייחודיות

tהכ.PJ1 
 \'j';נ )ר~ O?~הכcכ'

••• •• 
שלמורכבותןעלשמצביעמהנפסע,
בןשלדבריולכן .בשורשןהללו;,בעיות

מדי.דליםהםבגזענותהמלחמהעלג'לון
אפשרמהאבא, ,לי"תגידהבת:שואלת
גזענים?"עודיהיולאשאנשיםכדילעשות
זה ,גדלרההגנרלשאמר"כמוהאב:ומשיב

בלבלנטועקליותרהרבהגדול'!'פרויקט
להיותיותרקלאהבה.מאשרשנאההאנשים

לאמישהולאהובמאשרלאהוב,לא ,חשדן
ספונטנית,גטיהאותהתמידזוהימוכר.

בסירובהמתבטאמפורסם,דחףאותו

וברחיה".

ולכן ,חינוךכתמידהיא ,כמובןהתשובה,
בתועםהמחברשלכשיחותגםבנויהספר

הזההגדול'ב'פרויקטלהתחילכדיהקטנה,
בהמשך: ,כדבריולהצליח.יכולהואעודכל

בדרךבראשו.גזענותעםנולדלאילד ... "
במשפחתושומעשהואמהעלחוזרהואכלל

המשחקילדטבעיבאופןוהרחוקה.הקרובה
אםעצמואתשואלאינואחריםילדיםעם
אוממנונחותמשלושונהעורצבעבעלילד
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חברכלקודםהואמבחינתו .עליועולה
מזהיריםההוריםאםזאת,לעומתלמשחק.

יכולשונה,עורצבעבעליילדיםמפניאותו
מצערת(דוגמהאחרת".יתנהגשהואלהיות
כאשרשבע,בבארמכברלאראינו ,לכך

ילדהגןמןהגננתהרחיקהההוריםלדרישת
ערבי).

הקריאהסיוםלאחרדומה,זאת,ובכל
איןכפשוטםוהסברהחינוךכיזה,בספרון

וכהנפוצהכהשהתופעהמשוםהןדי.בהם

עמוקמושרשתשהיאמשוםהןעתיקה,

העובדהבשלוהןהאנושית,בהוויה
ושנאהאהבהכמוניגודיםכיהדיאלקטית,

זה.אתזהומזיניםאהודיקשורים

אבלבנושא,היאגםהעוסקתאחרתסופרת
היאועמקות,תחכוםשליותררבהבמידה

בכךהדנהמוריסוןטוניהשחורההסופרת

האחרוןספרהגרםתרצאתעםספריה.בכל
 ,פלדורעדהגרם(תרבעבריתעדן""גן

במאמרעליהכותבתהחדשה>הספדיה
הגוף"צבעשל"המיתולוגיהמבריק

ללימודיהפורוםראש ) 3.3.99('ספרים'
נרה.חנהת"א,באוניברסיטתנשים

מוריסוןשלהחדשהרומןעלמאמרהאת
שלקצרמסיפורבדוגמהנרהפותחת

בקובץ(שהופיע"רצ'יטטיב"הסופרת

רון>.משהבעריכנ:והכחולים"'האנשים
רובוטהגיבורות,שתיזהקטןלסיפור

בנה.לואחתשחורהאחתוילה,וטאו
"מלחכמונראוכירקשםנאמרמפורשות
הגזע/הבדלצוברהסיפורלאורךופלפל",

הסיפורלהבנתהכרחיתחשיבותצבע
פואנטהיכילהסיפורכימצפיםוהקוראים
אותםותגאלהצבעחידתאתשתפתור
קורה.לאזהאולםומדיסוננסים.מספקות
פרשניתדינמיקהנוצרתתשובהובהעדר

מוללהתייצבהקוראיםנאלציםשבה
הגזענית.חשיבתםומולהקדומותדעותיהם

הסיפורשלהמופלאההישגכיאומרתנרה
לנכחביכולתומתבטאמוריסוןשלהזההקטן
מפורסמותודאויותאותןעםקוראיואת

כדיתוךראיה,לכאורהצריכותשאינן

ומישחורההנערותמןמילהחליטניסיון
צבע,המזהההמבטבהעדרכימתבררלבנה.
ניתןלאשלם,פטישיסטיעולםועמו

להיעזראלאכלבנים>(שחוריםלקוראים
 ,מקורזלשיערישלמי-הקדומותבדעותיהם

מהלהחליטכדי-וכדומהגוףריחישלמי
כימביניםהםבדיעבדרקאדם.שלצבעו

צבעים,בעיוורוןלקרואמהםביקשהמוריסון
ההוכחהזווכילעשות,מסוגליםשאינםדבר

דעותשלהשתרשותןלעומקהמהממת
מתברר-נוחאומרת-מדימאוחרקדומות.

לחלוטיןמיותרהצבעזיהויכילקוראים
תפיסהשולטתשבו ,הסיפורלהבנת

מלכתחילההגזעים.יחסישלסימטרית
שלההזדהותבכושרלחבלמוריסוןביקשה

להותירהצבע,בראייתהתלויהקוראים,
טלטולכדיתוךבאפלה,מגששיםאותם

במסרהעמדותיהם,שלפוסקיםבלתיוערעור
אולטימטיבית"דקונסטרוקציהלידילהביא

המכס".של
נרה,לדברי ,מוריסוןחוזרתעדן""גןברומן
הצבע","החבאתעלעצומה,הגדלהתוך
נשיםלקבוצתרקמוגבלהואהפעםאולם
חרבהפארסירתבתוךהחברה,בשוליהחיה
אךגן-עדני,נצחזמןלהיותשאמורובמה

מלבדןהשארלכלבעוד ,שאולכזמןמתברר
בסירההחיותהנשיםביןמזוהה.צבעיש

לבנה,אחתאשהישנהמנזרפעםשהייתה
"בבחורההמפורשת:בקביעהנפתחוהספר

הםהאחרותעםראשונה.יוריםהםהלבנה
הבאים,העמודיםבמאותלחכות",יכולים
מיהרף,בליעצמואתלשאולהקוראעתיד

לכךתשובההלבנה?היאהאלההנשיםמן
מאמץ ,הקצרבסיפורכמושובאךתגיע,לא

אתומייצרהגזעניהמכסאתמפעילהזיהוי
עומדתהצבע/גזעששאלתשברומןהדרמה

במרכזה.

נעקובולאומסתבכת,הולכתעודהעלילה
תכליתנרה,לדבריפיתוליה.כלאחרכאן

ממנודיוןאותולחוללהיאהצבעהסתרת
למעטהגוף,לצבעחשיבותאיןכיעולה

הגזענית.ההשקפהלושמייחסתהחשיבות
היולא ,הסיפורשלהטלטולללאאולם

אתהמכוננתלגזענותמתוודעיםהקוראים
הקוראיםשלהם.הפרשניתהמחדלברירת

הסיפוראבלברורות,הכרעותמבקשים
בשיטתיותומחבלהרףללאלכךמתנגד

המשמעותיותהציוןנקודותבכלובתחכום
עגה, ,איפורלבוש,מנהגים,שמות,כמו

שלסטריאוטיפיםהמשמשיםוכדומה,היגוי
גזע.

מאלצת"מוריסוןזו:נקודהמסכמתנרה
בדיאלקטיותלהגיעצבע,בלילקרואאותנו
אטאטלהסכיםהאדם,אינוהצבעכילהבנה

פוזרווהטמטום,החמלההאכזריות,הרוע,כי
תהליךלצבעם.יחסבלאהאדםבניבין

בגאלי.כמעטהואמרעיש,אינוהזההקריאה
שלנוההתנגדותגילויהואבתהליךהמרעיש
עומקגילויהצבע,משלטוןלחירות

מבנה •שלנוהחבויההגזענותשלהתבצרותה
שכבתבוחסרהכאשרמתמוטטשלנוהדעת
גזע",צבע/הטרומי:הידע

הרבהכברזה ,ג'לוןבןשלספרולעומת
גםאבלמעמיק.יותרוהרבהמתוחכםיותר

חיתהלו ,בגאליכמעטלהיותעשויהיהזה
כלזהאיןאולם, •כאןמסיימתוריסוןמ

נאמר(שם"חמדת"ברומןכמושלאהסיפור.
האדםיוכללא ,הלבןהאדםחיעוד"כלכי

אמורהעדן"ב"גןכבליו")אתלהסירהשחור
 ,הסיפורמתנהלולצדהשבה ,רוביהעיירה
 •לבדוהשחורהמבטשולטשבומקוםלייצר
נוכחותללאזה,עדןבגןשגםמתברראולם
כבליםומייצריםהשחוריםשבים ,הלבןהאדם

הפרשנותאתפוסלתנרהאחרים.לשחורים
עדןלגןשגםהיאלכךהסיבהכאילוהגורסת

המזהמת.הלבנההתועבהחילחלהזה

שלמחשבתהשלפשטניתהבנהזולדבריה,
שחור;ההיררכיהשלגרידאוהפיכהמוריסון

נרהאמיתי.אקולוגישינוילאפשרבלילבן
משוחררתאמירהישלמוריסוןכיאומרת
מצויאדםשבבניוהרעהטובמצבע:באמת

כסובייקטים,כאינדיווידואלים,בתוכם
שלהם.הצבעבתיווךעצמםחוויםשאינם
והםאוניברסלייםהםוהרעהטובולכן

אתוגםהשוטים,עשביהםאתמצמיחים

הטהורות.חבצלותיהם
הבאיםהדבריםבחשיבותלהגזיםקשה

הגדולהפרויקטוזהו ••• "נרה:שלבמאמרה
למרות ,רוביהעיירההזה.הרומןשל

לאורךמסוגלתאינההמוחלטת,שחדוותה
שדימוכפילשחורים,עדןגןלהיותימים
השאיפהכשהקימוח.המייסדיםהאבותבלבם
כנחותעצמואתחווהשאינושחורלעולם
איומה:כאשליהמתבררת ,לבןלמבטביחס
נוצריםגמרילהשחורההחברהבתוך

שחורים(ישגזענותשנאה, ,דיכוימעמדות,

מיבבות,'מזוהמים')ושחורים'טהורים'

כלבקיצור:חשוך.פונדמנטליזםאלימות,
מדכא,מבטהמערבית.החברהשלחולייה
הואאלא ,בלבדללבניםשמוראינואפוא,

אינטר-סובייקטיבייםליחסיםאינהרנטי
הם".באשר

שלהגדול''הפרויקטכיצדרואיםאנו
ואצלג'לוןבןאצלבגזענותהמלחמה
כילומראפשר •מאודשונההואמוריסון
הבשורהורעה.טובהבשורות,שתילפנינו
הגזענות:אתלמגרשניתןאומרתהטובה

גרשמושהרועאומרת,הרעההבשורה

כרועולהופיעלשובעשויכגזענות,
שלגדולתהו •אינדיווידואלי-אוניברסלי

באשרגםאותנומשלההיאשאיןמוריסון
זה.לרוע
לאשלההקודמיםברומניםאםכיאומרתנרה

עולםלהשקפתזיקהמוריסוןגילתה
לבנים/ביחסיבעיקרועסקהפמיניסטית

"'בגןהבהואלימות,דיכוישלכמקוםשחורים
לנושאנשיםשנאתהופכתלראשונהעדן"

לראשונהכיהיאהדברמשמעות .מרכזי
רקולא genderבמיגורגםמוריסוןרואה
עוצמהורבתמשמעותיתקטגוריהבגזע,

שלהעדןגןכשנעקרהאישית.בזהות
מתמלאתהיא ,רוביבעיירההשחורים
להשישלבנים>בשנאת(לאנשיםבשנאת

מןוהודחושהוקאוהנשיםעצום.מגייסכוח

והלבנות>(השחורותהנאותותהחברות
עדןגןצבע,חסרתקהילהליצורמצליחות

שמפריעהואצבעןלאהפעםנשים"."זמןשל
יוצאיםוהם ,מינןאלאהקנאים,לויג'ילנטים

 .נגדןרצחשללמסע
-שונותצורותללבושאפוא,יכולה,גזענות
מערבים/גברים/נשים,שחורים,לבנים/
כלאתנמגראםוגםגויים,יהודים/מזרחים,
כרועלהופיעיכולההיאהללוהצורות

סיזיפיענייןזהו .אינדווידואלי-אוניוורסלי
ופוחת).הולךזאת(ובכלנגמרשאינו
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ודתימוסרימימד

וגםהמענייניםהחשובים,הספריםאחד

שלספרוהואלאחרונהאורשראוהקשים,
<הקיבוץלמוסר"דתבין"יהדות:שגיאאבי

עמ' 411חייםבןהללספריית ,המאוחד
מבחינתמאלףספררקלאשהוא ) 1999
אלא ,דןהואבהםוהסוגיותהמקורותעושר

מעושרלהפיקוהיא ,לעצמוששםבמטרהגם
היהדותשלהפרקטיקהאתזהמקורות
למוסר.דתביןהיחסשלהקרדינליתבשאלה
 ,מוריסוןושלג'לוןבןשללספרים<בהמשך
נכבדחלקכילצייןכדאילמעלה,שנזכרו

כלומרהגזענות,בשאלתהואגםעוסקממנו
אדםקרויים"אתםלמשל ,גוילהיהודייחס
וכדומה).אדם"קרוייםהעולםאומותואין

זהספרמסוימותמבחינותכילומראפשר
שראהאחרממדיםגדלספרשלמשלימוהוא
משיח"שלל'חמורווכוונתילאחרונהאור
שלשספרובעודאולםוכלבסקי.ספימאת

שלרבהבמידהרבה,מהומהעוררוכלבסקי
שאינושגיא,פרופישלספרואםספקצדק,
בסקירכלאםשכן ,לכךיזכהחשוב,פחות
למדינההנובעותהסכנותעללהצביעביקש

החרדי-הגלמהתגברותבישראלולחברה
מדעיתבדרךשגיאשלספרוהרי ,משיחי
שהפרקטיקהכךעלבעצםמצביעשקטה,

כלומרהדורות,לאורךביהדותהעיקרית
"מסורתביןהיחסשלהפרשניתהמלךדרך

רביםחוקריםלדעתבניגוד ,כלשונולמוסר"
מכירההרווח,לרושםבניגודובוודאי

האדם,שלומשפטיתמוסריתבאוטונומיה
 ,האלבצואובדתתלויהשהיאסבורהאינה

העלוליםהקונפליקטיםעםומתמודדת
שלבדרךהשנייםביןמשברבמצבילהיווצר
וממתנת.מתווכתרציונליתפרשנות

מכנהשהמחברמפתיעהמסקנהזוהי

לתפיסהגורבניהיהדותשל"פלורליסטית"
מבלישלה.(פונדמנטליסטית>"מוניסטית"

נדמה ,שלובמילותיוזאתלנואומרששגיא
אביפרופיכמואישיםעם(יחדשהואלי

לשמשעשויואחרים>מלכיורהרב ,וביצקי
המוצאתהדתיתההשקפהשלנאמןנציג
ואםב"מימד",המפלגתיביטויהאתכיום

שעולהכפילפחות,תיאורטיתאמנם,
לדורותיה,היהדותגישתגםזוהיממחקרו'

הסחףבפניבלםלשמשעשויההיאהרי
לדעתי,שמרתק,מהעלינו.המאייםהמשיחי
פשרותעושההיאשאיןזו'עולםבהשקפת

יהדותזואיןאחדמצד .לכאןולאלכאןלא
בהחלטאלאקונסרבטיביתאורפורמית,

השקפתזושנימצדאורתודוקסית:יהדות

עלהנימהכמלואמוותרתשאינהעולם
ועללייםבההומניסטיים-רציוערכיה

האל.מולהאנושיהשיפוטשלהאוטונומיה
התרבותי"המימדבמאמרהגולןאבירמה
זהבענייןלנומגלה ) 7.3.99(הארץהחדש"
היא"מימו",על ,אוליידענו'שלאדברים
על"מימו"העבודהביןבמגעיםכימספרת

"מימך"דווקאזוחיתהאחת""ישראלהקמת
ביחסיהעוסקתאמנהלמצעלהכניסשתבעה

להנהיגהשארביןוהתובעתומדינהדת
חילוניות,בשכונותבשבתציבוריתתחבורה
זוגיותלרישוםמקבילהמערכתלהנהיג

מועצהלייסדלהינשא,אדםלכלשתאפשר
עלשתפקחתורניתלהשכלהגבוהה

הראשיתהרבנותמוסדאתלבטלהישיבות,
שמפלגתדרישותועודהדתיות,והמועצות
מענייןנוסףלקח .מהןנבהלההעבודה
אנשיםלדעתבניגודכיהואממאמרה
לדתייםחילוניםביןפעולהשיתוףבשמאל,

אפשרי.דברהוא"מימו",נוסח

כמובן'אוכל'לאעצמו'לספרבאשר
המזלגבקצהאפילולגעתזהמדורבמסגרת
רקאצייןלכןדן'הואשבהןהסוגיותבשלל
במבואמובאותשהןכפיממטרותיו'כמה

בסיכום.ממסקנותיווכמה

מחקרו:בפתחשגיאמציגיסודשאלותשתי
וההלכתיתההגותיתהמסורתלפיהאם

נורמטיביניגודישוהאם ?בדתתלויהמוסר
המוסריות?לחובותהדתיותהחובותבין

עיקריותתשובותשתיישאלולשאלות
שלחזקה""תלותהגורסתתשובהביהדות:
-מצ"ההמחברבפי<הקרויהבדתהמוסר
ניגודכלממילא,השוללת,האל')בצו'מוסר
"תלותהגורסתותשובההשתיים:ביןאפשרי
המוסרשלבכלל>אי-תלות(אוחלשה"
שלבאפשרותלפיכך'והמכירה,בדת,

האוטונומיהמוסרלביןהאלצוביןקונפליקט
למשל).העקדה,בסיפור<כמו
"דתסטטמןדניושלשגיאשלקודםבספר

הגירסהבניתוחבעיקרהשנייםעסקוומוסר"

בעיקרמוקדשהנוכחיהספרואילוהראשונה,
שגיא,לדעתשהיא,חשביה,הגישהלניתוח
התפיסהדהיינוביהדות,המרכזיתהגישה

לאי-תלות(אוחלשה"ל"תלותהטוענת
מעשהכיוהקובעתבדת,המוסרשלבכלל>
זהאיןוכי ,האלצובלאמוסרילהיותעשוי
החובהאתקובעהאלורקשהאלנכון

המוסרית.

כפיגדול'ההשקפותשתיביןההבדל
ההשקפההצגתן.מעצםכברלראותשאפשר
באל'המוסרשלחזקה""תלותהמבטאת
האדםביןהאינסופיהפעראתמבטאת

המוחלטיםוחירותוריבונותואתלאלוהים,
כפופהאינההשרירותיתשרצייתוהאל'של

מוסריות.לסיבותלאגםכלשהן'לסיבות
מוסריתבקהילהחבריםאינםוהאדםהאל
כלזובהשקפההמאמיןהאדםומבחינתאחת,
למצוותתנאיללאלצייתהואלעשותשעליו
למבחןהללוהמצוותאתלהעמידמבליהאל
אףכיאומר'שגיאהמוסרית.והכרתושכלו
ומעניין-ביהדותנציגיםזולהשקפהשיש
בישעיהורואההואשבהםהעיקרישאת

להשקפהשהתנגדלייבוביץ,
שלבמרכזה>(שהאדםהאנתרופוצנטרית

האלוהיבפניהאנושיאתלהכניעותבעהדת
המחזיקהביהדות,המרכזיהזרםהיאאין-

בדת,המוסרשלהחלשה""התלותבגירסת
שניביןקונפליקטשלבאפשרותהמכירה

אתבהכרח,והמניחה,החובות,סוגי

האדם.שלוהמשפטיתהמוסריתהאוטונומיה
הדרךלבירורשגיאמקדישמספרונכבדחלק
לטפלהפלורליסטיתהמסורתנהגהבה

החובהביןהקונפליקטהללו.בקונפליקטים
דתי'כאידיאלנתפסלאוהמוסריתהדתית
כךלשם .וולפותרלהבינושישכנתוןאלא

ליישבשניסומתווכיםפרשנותמנגנונינוצרו
המוסריתהתפיסהעםהדתיהטקסטאת

קונפליקטיםבאותםוהדיוןהאוטונומית
היחסהעקדה,סיפור<כמונורמטיביים

לממזרים,היחסעין'תחתעיןגייתסרלעמלק,
מרתק.הואאחרות>רבותוסוגויותעגונות

והחוקר'המחברשגיאשלהאופייניתהעמדה
שלו'והיהודיהכללי ,האישימאמיןהאני
מקצתהנה .הספרבסיוםביטוילידיבאים
שם:דבריו

המוסריתהאוטונומיה<בדברזובתיאוריה ... "

התורהכיההכרהמשוקעת ).ל.ע-האדםשל
אינושהאדםזהבמובןהיא'בשמים'לאאכן
צייתןכנתיןהתורהאתהמקבלפסיבייש

מפניוהכרתותבונתואתלבטלהמחויב
פונההאדםאדרבא,ויראתו.'השם'אהבת

פעילוכשותףאוטונומיכיצורלאלוהיו
עלהמתבסספירושהתורה,שלבפירושה

ואדםאלוהיםהמשתפתהברית .זואוטונומיה
עלמתבססתההלכתיתהחובהבעיצוב

רקלאמכוננתעצמהההלכה .זואוטונומיה
הנורמותידיעלגםאלאהאל'צוידיעל

התורהנותןהאלהאוטונומיות.המוסריות
החקיקה.במעשהלושותףלהיותלאדםהניח
האוטונומיהשלביטולהאתביקשלאהוא
ניצחוני'בני''ניצחונידבריואדרבא, .הזו

שלעמידתםכיאישורהיאמציעא>,<בבא
שלהניצחוןהיאשלהםהאוטונומיהעלחכמים

ציפהעצמושהאלניצחוןהאל'עלאדםבני
עמוקיםדבריםהלאהוכן ) 358<עמ'לו"

ויפים.

והשירההמשוררידידי

דווקאדרכובראשיתשאינו Iמוכרמשורר

בפניניצבמאחוריו'ספריםכמהושכבר

ספראתלהוציאהיוםבבואוקשההחלטה
הקיימות,הספריםלהוצאותפניההבא.שיריו
מוכרים,שגםהספוריםהשמותמןאינךאם

לאכספיתבהוצאה ,אחדמצדכרוכה,
נפש.מפחגם ,שנימצדוסופה,מבוטלת
כךעלחוזר(ואניהרחבשהציבורסבורני
עגוםכמהיודעאינוושוב)שובזהבמדור

כמתוארמשוררמאתשירהספרהמצב.

מאותבכשלושהיותרלכלנדפסלמעלה,
החנויותרשתסטימצקי'כאשרעותקים,

הכולבסךלמכירהלוקחתביותר'הגדולה
רקנמכריםבפועל'מהם,כשגםכשלושים,
באיזולזכותסיכוייוגםבודדים.עותקים
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הספרותבמדוריביקורתיתהתייחסותשהיא

להימכרלסיכוייודומיםהנפוצהבעיתונות
בזה),זהקשוריםשהדברים(כנראה

מוחלטת,כמעטהיאשירהמספריההתעלמות
לסוגייחסבשוםעומדתאינהמקוםומכל

אחרים.ספרות

פורת,אלישעהמשוררמצא ,לדעתי ,לכן
משוודיתתשובהעין-החורש,קיבוץחבר

"הדינוזאוריםאתלהוציאכשהחליטהולמת
והרביעיהחדששיריוספרהלשון"של

"בהוצאתשלו>הפרוזהספרי(מלבדבמניין
המחבר".ידידי

בדרך ,בעברחיתהפרטיתאועצמיתהוצאה

שאישמתחיליםמשורריםשלדרכם ,כלל
זךנתןהוציאלמשלכךשמם.אתשמעטרם
בהוצאהראשונים""שיריםהראשוןספרואת

אחריםידועיםמשורריםנהגווכןכזו

 ,גלהגלנהפךכיוםהאםדרכם.בראשית
בשלזולדרךפוניםמוכריםמשורריםודווקא

השירה?ספריבתחוםמהנעשהאכזבתם

 ,כאמורנקרא,פורתאלישעשלספרו
מבטאשהואוייתכןהלשון"של"הדינוזאורים

כאןשנותרמישלתחושהאיזובשיריוגם
בסדרמקומואתמוצאאינוואשראחרמזמן

רדידלזכרזהמשירשורותכמההנההחדש.

רתופשעא!לי

שלשלילההיאשלוהפתיחהששורת ,אבירן
הידועה:האבידניתהשורה

הלשון;שלהפוליטיקאיםלאאנחנו"לא,
שלה;החרשיםהדינוזאוריםרקאנחנו

עווןמזכרותפיח,גחלת,שאריות
שמתים/המשורריםאנחנוהשתכחותה.

בחמתה/דרוסיםכמו ,כבודבבלי

 " ...גחמתהמולאוניםחסריהמשתלחת,
ומשהוייכרטרפילשם,גיוראהמשורריםגם
מתוחכמתכיאםדומהבדרךהלכו ,דור

לשירהקשב"הוצאתאתבייסדםיותר

גרמיםתרכהעדהופיעובמסגרתהולמסה"
 ,מתיוןוילאםבלייק,ויליאםשלמשירתם

ואסקרשימבורסקה,ויסלבהפאס,אוקטאביו
מאתמקורישיריםספרולאחרונהפרפה,
האש",("שוליההוצאהמאנשילשם,גיורא
בהמשך>.שתופיעמקורספריסדרתהפותח

מורכבעמודים 110המחזיקלשםשלספרו
 40שלבהיקףהאש""שוליחדשהמפואמה

הקודמים.מספריושיריםוממבחרעמודים

המשוררשללאמוהמוקדשתהפואמה
היאביאליקשלהאש''מגילתעלוהנסמכת

סמלית,אקספרסיבית,מורכבת,יצירה
עזתפלסטיתבלשוןחומריהאתהלשה

יצריךשלהמלאפירושוציורים.דימויים
לינדמהאולםפשוטהלאפענוחעבודת

לקטעשבניגודלומרניתןכללייםשבקווים
מוקאשםבפתחה,המובאהאש'מ'מגילת

 ,ניכרארץאל ,מאודרחוקה"ארץאלהעלם
אמושירי,בהיפוךמוקאת,הגלות",ארץהיא
ארץהיאזרה,מולדתארץאלהמשוררשל

שנולדבנה,וכןלה,קונההיאאותה ,ישראל
דווקאכעסת"לכעוסניסורים:בה,כבר

שפתהיאגרמנית ,לךומה/אומרבעברית.

השפהאתלימדתדווקאאותי /הצעקות.
 /הצעקה.בזכותהעולם,אתשאבין /,שלך
אני ,מויןלא"אניצחקו/הילדיםכל

 ,)'םא'שפת(מתוך ,, ...מברלין

בשירהיחסיתנדירהצורההיאהפואמה

זהולהנזקקמשוררוכאשרהחדשההעברית
השיריהנושאשלולרחבותלרצינותאות

ביתהנההקורא.לפנילהביאמבקששהוא
אותההמתמצת'מקום'שבהאחרמשירנוסף

אירוני:באורח

ואם.עיראסיהפה

 .אחרמקוםלית
 ) 17<עמ' ,מפלתנוארץזו

שיריםהםהספרשלהאחרחלקו ,כאמור
היטבהמתחבריםלשםשלהקודמיםמספריו
עםיחדהפואמה, .שבפתיחתולפואמה
פרטי ,נמשךאחדמסעמעיןמהוויםהשירים,

ושליחידשלגרפיווהיסטוריגרפיביו ,וכללי
מופתישירהנההעולם.שלזהבמקוםחברה
המסכםלשם,מצטייןשבכתיבתםמאלה

שלמה:תקופהובמחשבהבתמונה

אביבתל , 33עליהרחוב

הולדתימקוםבין
מתגורראנישבולרחוב

וחצי.קילומטר

השביחהעולםבמלחמת
היהשלי>(הראשונה

מקלט,שלצונןריחלילדות
עכבריםוסרחוןזעה

אפרפר.קל

שנים,וחמשארבעים

ומלחמותדירותשש-שבעמרחק
דקותעשריםומהלך

אינםבתל-אביב,
'שלושה(מתוךהילדות.מריחבטוחמקלט
מקלט')שירי

בשל. ,בוגריפה,חשוב,שירהספר

והשלמותתיקונים

תחתשכתבתיבדבריםהקודם,במדורי

קצת,נסחפתיהתגובה","זכותהכותרת

ששירבבתיהיאתחושתימקוםומכל
תרגוםעללברונובסקיזך(שביןלפולמוס

 ,משכברידידישלשמואתגםאודן>שירי
אתלולתתמבלי ,דיקמןעמינדבגםהמחר
הגיבבינתייםוהנהבעניין.הדיבוררשות

קלדרוןאדון("עלמשלוברשימהדיקמן
'מאזניים'-העבר"שלהשקרנביאאחד,
קלדרוןגיסיםשלדבריועל ) 1999מרס

באותואניגםציטטתימהםב'מעריב'

להביא ,לפיכךחובה,מרגישואניפולמוס,
התמונה.שלמותלמעןשלומדבריוגםכאן

חשובההאישיים,לענייניםמעברובאמת,
שלכדבריווהיא,העקרוניתהשאלהכאן

השירהעברית"העברית,שאלת ,דיקמן
הישראליתהשירהעבריתהישראלית,
ורחבותה,הקריאהעומקהקריאה,שבתרגום,

 ,,ואמיתותה.נדיבותהדקותה,הביקורת,
זךשלזו ,כאןמתמודדותאסכולותשתי

וריתמוס"זמןשל ,אחדמצד(וקלדרון>
שהובילהזךשלהקלאסיתהמסהבשירה",

למעלהלפניהאנטי-אלתרמניתהמהפכהאת
 ,שנימצד ,כאןשמייצגוזושנה:משלושים
דוריכמויוצריםעםיחד ,דיקמןעמינדב

רנסנסמעיןלחוללהמבקשתואחרים,מנור
אתהעבריתהשירהלשפתולהשיבשירי

 ,מןואלתרונסקישלשמימיותפארתהעושרה
הרזה"."השפהשלטוןתחתממנהשניטלו
שאלתבתמציתעומדתזהויכוחשלבמרכזו

מולהחופשי',והחרוזהפרוזאי'הריתמוס
גםהקשורענייןוהחרוזה',השקולה'השירה
גדול(שמבחראודןתרגומיעלבוויכוח
אכילס""מגןבספרדיקמןתרגםמשיריו
בתשובהדיקמןאומרכרמל>.בהוצאת

במינילכתובאהבאודן"כן,לקלדרון:
בעקשנותגםכתבאודןאבלסגנונות.

סוףעדובחרוזבמשקלכמעט,אידיאולוגית
לוחיתה ,'פרוזאיתשירהכשכתבגםו ,ימיו

דיקמןסדור",למשקלביותרעזהמשיכה
שלהאנגליםהמבקריםאחדאתגםצמטט
'הפרוזאיים'בשיריו"גםכיהאומראודן

פרוזודיהביןבשירתוהמאבקניכרלעולם
הדיבור",לשוןשלהריתמוסלביןסדירה

דיקמןעמינדבקוראדברשלבעיקרו
המהפכהשלמחודשתלבחינהבמאמרו
לאשנה,שלושיםלפניזךשחוללהשירית

אלא ,ומאזבשעתםהישגיהאתלמחוקכדי

 42-+בעמ'+-המשך
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 5~ו
שמנתשלבלונן ~ 1~

ליטווקמירי

" das ist ein Fehler ,חNein, mein He ", שליהמשפטאתהוצאתי
להסתכלבלימידהטלפון.שלהשפופרתאתוהנחתיבגרמנית
בתנופה.למעלהקופץעליזהשלהפוניאתהרגשתיבכיוונה,
זהגםכי,אםלעצמי.אמרתיממש,רוסיהלאשהיאידעתיידעתי!

הוכחה.לשמשיכוללא
לרכוש.אפשראוליזהאתממוסקווה.רוסיהכמורוסיתדיברההיא

גבוה,קולבעברית.נשיםשלהקולותמןאחרתצלצלשלההקול
רוסיות.נשיםשלקולפלצס.כמעטמתכת.בכליכמובראשמהדהד
הצהרייםבארוחותגאה.מדייותרבהמשהוזאת,ובכלמובהק.
היפותהרגלייםבהליכתחדשה.שהיאפיעלאףחשבון,בליבחוץ,
רם.בקולשלהובצחוקהחדיםבסיבוביםבמשרדבהסתובבותשלה,
 .ביטחוןמדייותר

אבלהרוסיות,שלכמוולבנותרחבותפניהכהה.ושיערחיוורת
רוסיהחיתהאילולגילה,יחסיתטובמדייותרשמורותמדי,חלקות

בחוץרבותשעותשלהיבש,הקורחותמתעליהןחיתהלאממש.של
הכיאשכנזיהשלמעוריותרלבןעורהצבעהגנה.קרםבלי

פתאום.מופיעהואפניה,עלעולהכשסומקדק. ,בארץאשכנזית
גדולות.עינייםורך.עדין ,מהיר ,ורודלעיניים.מתחתלמעלה,

ונראותהפניםמחציתאתתופסותענקיות. .בהירירוק-אפור

שלכמומבט,מורידה.ולאהמבטאתממקדתהיאושלוות.מופתעות
ויפה.עמוקנראהרקכלום,רואהלאואוליחודראוליחתולים,
שחוראוכחוללאהארץ.שלהאיפורכמולאאבלמאופרות.עיניים
התימניותשלחוםבצבעסומקלאמסקרה.שלחתיכותעםעבה

שלכמולאגםשלההאיפורכושיות.כולןהיוכאילווהמרוקאיות
בצבעבדיוקעבהקוהשישים.שנותשלדקשחורפסלאהרוסיות.
נבחרשלוהצבעהזה.הירוק-אפורהקועלהסתכלתיהעיניים.
כזהבצבעעיפרוןאמצאלאאניארצה,אםגםובטחבקפידה,
לאזאתלעצמי:ואמרתיהזההקועלהסתכלתילמטה.במשביר

 ...שלההסיפורבדיוקמהמענייןבטוח!מפה.
מתאיםעור.והרבהומשי.זמשהרבהשלה.הבגדיםעלהסתכלתי

מאיכות ,מדיסוביםבגדיםכסף.הרבהזה-עורהרבהאבל .למגזר

לעצמי.אמרתי ,מסתדרלאכאןמשהוטעם.מדיויותרמדי.טובה
ליהיה ,שליהגרמניהמשפטעםלמעלהקפץשלהכשהפוני ,לכן

 Guten Tagה-עםהבאלטלפוןחיכיתיחיכיתי.חקירה.כיוון
חפירה.מכונתכמוהמשפטבסוףלמטההיורד

זאתאליסה,שזהחשבתיקודםלעצמי.אמרתיעליזה?
 ?ז-זת 3aלידה,אולינפוץ.נוראלאזהכיאם ,Aנז ncaאומרת,
להפוךכדיצריךבארץזמןכמה . Ilseאו Elsaבעצםזהאוליעכשיו

בארץ?",אתשניםכמה"עליזה,יותר.לאשנתיים.שנה,לעליזה?
שלהראשונהבתורנותבמשרדנשארנוכאשרברוסיתאותהשאלתי

הייתיהמון."זהשבע"ואו! .וחייכהאמרההיא"שבע",שישי.יום

בינתיים ?להיותיכולזהמההשמונים?בשנותמגרמניהמופתעת.
 . Sternה-אתלקחתיבמכווןתוכנית.ליחיתהכלום.אמרתילא

לראות.תוכל Ilseש-כךהשולחןעלושמתיאותוהוצאתי
להעניתילפעמים.""כן.מי.דאליפנתההיאזה?"אתקוראת"את
 ,"?ךכאחרזהאתלראותיכולה"אנילהמשך.וחיכיתיאגבכדרך
היולאכברעיניהשקט.לחוסרדומהמשהובהוהופיעאמרההיא
אמרתיאחר",אחדליישעכשיו."תקהיושלוות.ממוקדותכךכל
העינייםאתפערהרקשאלה,לאהיאאבלשתשאל.וחיכיתילה

איפוק,שלהשתהותאחרי Sternה-אתחטפהשלה.הירוקות
מנסאלישלחהמנומס.זאתבכלמשהובתנועותיהלתתמשתדלת
הייתילא.אולהתעכבאםמתלבטתכאילו ,חשדן ,בדרךאלכסוני
 ? Elsaבעצם?שלךהשםמה"אז .עכשיואותהלתפוסמוכרחה

היאשניהם","כן.ברוסית.אותהשאלתישניהם?"אוליאולידה?
להסתיר.מהלהאיןכאילומתביישתלאלגמרי.בטוחהאמרה.
ליאמרההיא ,באלה"'ראאמאלה'שלשםברוסית.זה"לידה,
ה-עלמתעכבשלההרךהמבטאעםבית,נעליכמוביתית,ברוסית

H . ליקראובאוסטריהכך"אחרElsa . יותרזהאחרתיודעת,את
"ועכשיו,אוסטריה!גרמניה.לאאזקטנה."הייתיוגםמסובך,מדי
כלאתמבינהשאנייודעתהיאמאיפההוספתי.עליזה",אותךעשו
היא ".ןכ"מדברת.היאמהעלידעתילגמריאבלהתפלאתי.זה,

לכאןשלההשםעלבקלותמוותרתעלבון.ובליכאבבליצחקה.
צורך.בזההיהשלאפיעלאףלאשרמיהרתייודעת","אניולכאן.
 ." Marie-Anneו- Marieלקרוארצוהזמןכלבצרפת,לי,"גם

הסתכלהרקשאלה.לאהיאאבלצרפת,עלאותישתשאלרציתי
שלה.הפעורותחתולבעיניעלי

לדעת.רציתיבאמתזאתאתואיך?" ...לאוסטריה?הגעת"ומתי
אשרתעםאומרת,זאתסח H3paHJibCKOH BH3eמאוד.פשוט"איך?

דומותשאנחנושאומרכזה,קסםניסוימעיןזהלישראל.כניסה
לחוףהגיעהאחתוכלנשברהגלאבלהגלבאותושיצאנוושונות.

שלדודבןברינה.נשארנו"כן.באוסטריה?"איפה?"נשארתםאחר.
אמאאתאומרת,זאתאותנו.שכנעוהואשםהיהכברשליאמא

בבנייןפהאותהפגשתיהריכיברורליהיהלאההמשךאבלשלי."
כך?""ואחראביב.תלבמרכזלצרכןהמשבירלידהמשרדים

"לבד?"שנים."שבעלפני ...לארץעליתיכך"אחר
שם."שליאמא ."כן

עלית?""ולמה
אניבסדר.זה"אבלבעברית.ליאמרההיאהנעורים",להס"מתוך

איךאז"סוב.ברינה."החייםאתאהבתיכךכללאאנימרוצה.די
כמולידה ?אוהבתהכיאתמה ?בוחרתאתמהלך?לקרוא

* HcUI JlH3a ,ם; Be ? אומדי?עצובשזהאוElsa ? שלאהובתוכמו
אותךעשולאהםאיךמענייןמדי?גרמנינשמעשזהאולוהנגרין?

a l'americainne, Liza " ? 

Liza ליאכפתלאאבלרחוק.באמתזהכך.כלאוהבתלאאני
אניאז"סוב.התרגלתי."אני . Elsaלידה,רוצה.שאתאיךבעצם.
שזהאוהבתאני . Elsaלךאקראשאני ,לךאכפתלאאםמציעה,

סית>ו(רקאראמזין.מאתנובלה-האומללה"ליזה" *

38 
 230גליון



בשלושתרעלאנשמעזהטוב.יותרזה ,ובכללגרמני.נשמע
שלושתאתזהאחרבזהחיקיתי ", Elsa · 3נז b3aאלזההשפות:

נכון?"במעברים.הזהותמשבריאתלךחוסךזה"ככההמבטאים.
עכשיוליישלעצמי"גם ,,צודקת.את"באמתאלזה.אמרה"נכון",

כמוזהלשנות.מאוחרכבראבל ,יותרהטוביםהפתרונותאת
כברזהבשבילימאוחרים.גירושיםאחריהנעוריםשםאתלהחזיר
בצחוק.התפרצנוושתינואבוד,"

למשבירהלכנולאכולללכתבמקום •ביחדירדנוהצהרייםלהפסקת
הנוסףהזוגשאתונזכרתינקרעושליהגרביוניםגרביונים.לקנות

הייתיחודשיים.אוחודשלפיהשכןמהמשרדלליברהנתתישלי
אתי.באהוהיאלהצטרףלאלזההצעתיבזהירותחדשים.מוכרחה
אתההתחלתילא?"ונוחים,כאלהשלוויםבטחברינה"החיים
במעלית.עודזהירהבשיחה

רדומים,קצתהם"האוסטריםרב.במרץבראשההנהנההיא"מאוד,"

כללאשאניפיעלאףבראש,הנהנתי ," ..."האמ-ממיודעת."את
גבריםכאלה.דובייםלא?שמרנים,"נוראהאוסטרים.אתמכירהכך

בגדיםלובשותוהנשיםפעם.שלכמוחלקיםשלושהבחליפות
מיליונים,"להןעולהזהאםאפילואיכרות,כמווגדוליםרחבים

בליבגדיםלילקנותיכולהאנילפחות"כאןאלזה,אמרה"בדיוק",
לאהיא ,,השרוולים.אתולקצרבכתפייםלהצרצריךולאבעיות
במיוחדבולטתלא •יותרקטנה-בינוניתמיניאטורית.חיתה

משובץמצמרפעםשלבשהבז'קטנזכרתיאבלשלה.במימדים
כמובונראתהוהיא,מדי.רחבותהיובאמתשלוהכתפייםומשובח.

 ,מפה"לאשלךהבגדים"אבלחדות.זריותמלאת ,גברשלבז'קט
מיוחדות,הזמנותאחריהכוללא.הרוב ,"נכוןבזהירות.הערתי

כאילו ,וקפדניענייניבטוןאמרההיא ,,לתופרת.וריצותתיקונים
רצינינוראמשהועלאלאעצמה,שלהבגדיםעלמדברתלאהיא

עבותושפתיהגדולהיהשלההפהענק.הפקתאיזהכמווחשוב,
אוהבשמאודמישהועלשכועסתילדהעודהיאכאילוונפוחות,

זה.אתיודעתוהיאאותה

והגרבייםהגרביוניםלמחלקתהגענובדיוקאוהבת",לאשאני"מה
 ...שצריךכמוגרביוניםלמצואאפשראיבארץשכאן"זהלמטה,

וגמרנו,"גזרות,ושלושצבעיםשני"נכון!אוהבת,"שאניכמו
פחותגרביוניםלכםישסליחה,אחר:משהומהםמבקשת"וכשאת

שלהבריסיםונופפהקטןבקולאמרההיא "? 11או 10דביר? 15מ-
גבות.לסירוקמברשותהיוכאילו

הקולאתחיקיתיכזה!"דבראיןגברת,לך:אומרותכמובן"הן
"חוצפניות!"האדמה.עלמגרפהכמו"הגברת"עלשלוחץהגרוני
לבלשיםבליחזק,בצחוקפעםעודהתפרצנוושתינואלזההוסיפה
יששלך ,אבל"ראיתיאומרת.זאת ,ציבורימקום ,במשבירשאנחנו

מהצחוקכשנרגעתירצינילטוןעברתייפים,"מאודגרביונים
לזהישגרביונים!עלמתהאני"אח!שלי.הקטנהלחקירהוחזרתי

נפתחושלההפניםוכלגדולחיוךחייכההיאבהופעה,"משקלהמון
מסתוריתכךכללינראתהלאכברהיא •וחדבהירבאורוהתעטפו

שלהוהפניםונעליים,""גרביוניםשלה.הגדולותהחתולעיניעם
הנסיךבמקרה"לא •ושלומשמחלמשהוציפיהקסומה,הבעהקיבלו
אומריםאיך ...הרגלכףלפי aschenbrodelה-אתבחר

aschenbrodel מלהממשלאזה ,כיאם ...דולה"סיב "?בעברית
במדפיםשקעהכברהיאלב.שמהלאאלזהאבלהוספתי " ...עברית

היו,לאשחיפשתיהגרביוניםהמשביר.שלהגרביוניםמחלקתשל
סבתא,שלסריגהכמושנראהמגעילב"קנקן"להסתפקונאלצתי

מאשרצבעיםיותרכאןלמצואאפשר ,שכן"מהלולאות-לולאות.
בגרביונים,כךכל"לאמהמשביר.ביציאהאלזהנאנחה ,,ברינה.
הפסגה.זה-בז'חוםלבן.בשחורהכולברינהכן.-בגרבייםאבל
גםזהזאת,בכלאבלהעונה,אותהשלהצבעיםלפיהולךהכולפה

משהו,"

באגן.התחתון.בחלקבמיוחדאלזה,שלבגופהנינוחמשהוהיה
והיאעליהמסתכללאאחדאףכאילוהלכההיאבהליכה.ברגליים.

אותה.רואהלאכשאישבביתלבדלפחותאובעולם.לבדהולכת
מפחדתלאדעה.מחווה •מבקרואוליבוחןשמישהומפחדתלא

עליהנראהלאמשהואולחצאית,מתחתמציצהאולישהבטנה
טוב.מספיק

בעדינותדורכתשהיאכאילורכה,הליכהלהחיתההעקביםעלגם
הגדולה,הכריתדרךהבהונות,שלמהכריות ,הרגלכףכלעל

ובליבנועםאלאבמכהנוחתלאהגבוההעקבהעקב.ועדהקשת
כשלאשעושיםכמופנימההרגלכףאתאוספתהיאכאילוקול.

זהירותבמיןביישנות.מתוךלהפריע.אוישןמישהולהעיררוצים
כמונוקשים,קצתהיושלההחזהוביתהכתפייםרקכזאת.שקטה

בגבמטאטאשלמקלעםונשארהבילדותהקלסיבלטשלמדהמישל
באיזורנתקעוקצתלמעלהמהרגלייםהתגלגלהתנועהקוהעליון.

בלטולאשלההבריחעצמותכזאת.קטנהעצירהמןעשההכתפיים,
אפילואוקרטוןחתיכתכמונראהמתחתיהםשהיהמהאבלמאוד
נשים,להרבהשיש ,עדיןריפודעםבדכמולא ,רךלאדיקט.

עלהידאתלהלשיםליהתחשקלפעמים .מאודרזותהןאםאפילו
כפותשלהרכותאתשיקבללשפשף, ,אותולמששהזה,המקום

יצאנולפעמיםהעבודהאחריעליה.להסתכלאהבתישלה.הרגליים
בגדים.מודדתאותהלראותאהבתילחנות.מחנותוהלכנולדיזנגוף

גזרה.ושוםצבעשוםבפניהיססהלאהיאלראות.רק
בגלל ,שלימהחברותאחתאףעלנראהשלאכמועליהנראהאדום

לאאפילוצועק,ולאעדיןבלונדינית:לאאבלמאודבהירהשחיתה
עםשמנת,שלבלובןלבנותנראושלההידייםבאדום,מדי.בולט
הגדוליםהוורידיםאתשרואיםנדמהוהיהלפעמים,סגולקצת

נראהשלההשיערהאדוםעםדם.בדיקותכשעושיםשמחפשים
כהה.ש~נישהיהאףעלשחור
פניניםשדורשתיקרהאלגנטיותמין ,מאודאלגנטיתנראתהבלבן

הואצהוב,ודווקאוגופיה.קצריםמכנסייםמדדהאםגםויהלומים,

הלכנו •מפלמנקוספרדיהאיזהכמוופראית,כההאותהשעשהזה
אףהתעייפה.לאפעםאףהיאלמדו.דונהנולחנותמחנותככה
קנינו.לאפעם
נעשה,"מהמודאגת,להאמרתי " ..דיזנגוף,כלאתנגמורמעט"עוד

השרוןברמת ,גבירולבאבןגםחנויותישנורא."לאאלזיק?"
מתחלפות.החנויותהזמןכלבארץמזהחוץאחרים.ובמקומות
אתמחדשיםשיפוצים,עושיםסוגרים.פותחים.סוגרים.פותחים.

 ,תדאגישאלכךרחוק.ללכתצריךלאחדשה.חנותלךוישהרצפה
"אוליאמריקאית.דישעםאמרההיא ,, .בסיידריהיהאשה.מארי
משהושנעשהאו ?אומרתאתמהמחדש?דיזנגוףמהתחלתנתחיל
הבית.בעלגםהיהשכנראהמוכראותנופגשהבאהבחנותאחר?"
שלוהעגולההענקיתהבטןעלמתוחהחיתהשלוהטריקוחולצת
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רעש.ויעשהיתפוצץשזהסיכה,להכניסשמתחשקכך ,בלוןעלכמו
אפשראיךהחזה.ביתלעצםמתחתהלבמפתחעדלועלתההיא

הישבןבאיזורבמבטאותנומדדהואמסכן?זה,עםלנשום
אתעצרתיאבללמטה,החצאיתאתלמשוךרציתיכמעטוהרגליים.

לאלזהמהרלחשתירוסיות",שאנחנולולהגידתעזי"שלאהיד.
עלהטיולאחרי " ...הואאיךרואה"את .אותוראיתיכשרקבפתח,

לב.שמהלאאלזהבטוסיק.נתקעשלוהמבטאלזהשלהרגליים
להסתתראוכלואניבמבטיםאותהיאכלוקודםמוגנת.הייתילידה
קופץהשיערואחריאגרופיםכמוהקמוציםשלההשדייםאחרי

ליאמרהלדאוג","לאשלה.המהירהההליכהאחריחדותבזויות
שליהגבעלשלההקטנההידאתלרגעוהניחהשליטבטוןאלזה
למותן.מעל
חיתהשלאבגללאולירוסיות.שאנחנושידעולהאכפתהיהלאגם
דישעםבעצם,רוסידי .מסגירדימבטאהיהלהברירה.לה

מצליחיםשהםמהשכללגרמניםפעמיםהרבהשישכמוצרפתית,
מאודכללבדרךהישראליםהדיש.זהבצרפתיתעליולהשתלט
מצליחהחדשהעולהשהיאשאיזהברגעהגרונית.מהדישמתרשמים

מבטא,להשאיןאומריםמידהישראליםהגרונית,הדישאתלחקות
קצתהיהאפשר ,לכןמזה.יותרלשמועסבלנותלהםאיןכי

אלזה.שלהמבטאאתירגישוממששלאהבוטיקיםבעליאתלהטעות
לדעתי.דיזנגוף,שלהחנויותבשבילטובלאזהרוסיכי

ג'ינס.לאפעםואףז'קטיםומסודרים.סולידייםדיהיושליהבגדים
שלאלגנטיותמהחנות.ישרחדשיםהיושלאעליהםהיהניכראבל

מנוףשוניםשונים,שקוראיםמההיואלזהשלהבגדיםעניים.

מעופפיםבדיםופשתן.כותנה ,פוטר ,טריקולאמפה.לאהארץ.
פתאוםספורטיבית.בגזרהולאלמשל.אדוםצבעוני.עורסינתטיים.

במשכןאלאתלבשלאישראליתאשהששוםושקוףגדולצעיףאיזה
דקים-דקיםנקויםמפוספסעקבעםנעלייםאוהבמה.לאמנויות

ולאבאלבניולאבדיזנגוףלאהאחרונותהשניםבכלראיתישלא
ולאמגרה,שהיאבאיזהאותנולמקםהתקשוהמוכרות .העירבגן

המוכרת,ליאמרהלבלונדיניות","זהעלינו.לבנותאפשרמהידעו
החצאיתשמדדתי.הסגולההחליפהאתבוחנתמסטיק,לועסת
גברת,שלחצאיתמיני.חיתהולאהברךאמצעעדבדיוקליהגיעה

העגולותהכתפייםאתחשףהשרוולשלהחתךקונערה.שלולא
רקהנמוךהצווארוןברחוב.בהסתובבויותשמשהרבהשספגושלי
שהזדקףלצווארדרמטירקעושימשהבריח,עצמותשרשרתעלרמז

ליום-יוםואלגנטית.עדינהיפה.חליפהבמים.גבעולכמוממנו
אמרהבלונדינית",להיותצריךזה"בשבילנוחיות.ומלאעשיר

לערמהדמהשלההכהההבלונדצבעמקצועית.בפסקנותהמוכרת
המוקדם.והגשםהלחותבגללסתוויבשדהנרקבמעטשעודקששל

לאהםשאוליאואותו.לאסוףהספיקולא ,התארגנולאהאיכרים
שלעורכמועביםקפליםומלאשחוםהיהפניהעור .יותרצריכים

החוםהקוחם.לויהיהשלאכדיהקיץלקראתאותושגילחוכלב
הטבעילגבולמעלגלשהואכמעט.שחורנראהשפתיהאתשתחם

דוגמניותשלכמווסקסיגדולפהלהלעשותובמקוםהשפתייםשל
שסגולחשבתיואניהפנים.עלבוציכתםלהעשההואמהפרסומות,

כללאפעם,מדיכזאתחליפהללבושיכולההייתישלי.הצבעזה
שלוויםאנשיםעםחשובותפגישותלפגישות,ללכתכדייום,

אושטיינברג?'גברתשלומך'ומהבכבוד:לישאומריםומעודנים
ומזויףעצבניחיוךלאקל.חיוךומחייכים'מאריאנה',אוליאפילו
זאתי?'ממנה,לייצא'מההזריזהההערכהאתלהסתירמנסהשרק
לשבתצריכההייתילאאםהזאתהחליפהאתללבושיכולההייתי

הסגולהוהחצאיתצמודות,רגלייםעםהיוםכלהשולחןמאחורי
הבטןבתחתיתעמוקיםקפליםשנילקבלעתידהחיתהלאהזאת

 ,יאירהיהלא,ואםמהם.להיפטריכוללאיבשניקוישאפילו
תמידבעצםאבל ,עוברכשהואוממהרעסוקנוראעצמואתשעושה
יושבתאניכי ,שלילשולחןמתחתלשם,מבטלהעיףדרךמוצא

מרגישהאניבמשרדפתאוםולפעמים ,ממנוגבוההיותרבמפלס
ואניהחצאיתשלהשסעלתחילתמעלבדיוקליבוערשמשהו

נדמהשזהאואליאויאירזהאםיודעתלאאניפעםואףמסתובבת,
לי.

בכלל.רעלאטוב."זהוענייני.בוחןבמבטעליהסתכלהאלזה
אמאשלחליפהכמואותהעושההזאתהחגורהאבללךנהדרהצבע
בליואני,למותן,מתחתהז'קטשוליעלהידאתהעבירההיאשלי,"
הנפחאתלצמצםיכולהאניכאילו ,עודהבטןאתאספתיכוונה
שללפגישותונשיתיפהמדייותרחליפהזואולישלי.הדחוס
לאמעבירהאניכאילונראיתאניהמגולההכתפייםקועםעבודה?

חוףשלמזהיותרובהירנקיחולעלאושיזוףמיטתעלזמןמטע
שלחליפהלהיותבשבילנינוחהמספיקלאהיאשנימצדגאולה.
היפההחליפה ,בשביליבדיוקלאהיאאוליחברות.עםפגישות

צריךשלאכזה,טובמישהו ,מישהועםלפגישהרקטובההיא ?הזאת
האלה,הכתפייםאזיפה.להיותמותרזהעםיחדאבלאותולהרשים
בנועםככהמפתות.לאמפריעות,לא ,ותיאבוןמבריאותמבריקות
משהושזהמידרואיםלא? ,הבד"יפהיפה.סגולהחליפהובנחת.

כמעטבהנאה,אלזהאמרהנכון?"לטעות.אפשראיטוב.
לאזהקטיפה!כמושלך!לעוררקעעושההיא"איךבהתרגשות.

אתוהעבירההלסתבצדאותיליטפהוהיאגנטי!",פלאזהעור!
"כן.למטה.האמהאלוהזרועהכתףדרךדמיוניבקושלההאצבעות

במשהולפחותלעצמילהנעיםכדילהאמרתילי",יפהזה-סגול
גםהצורךבעתששימשהוילוןמאחוריהחליפהאתלהורידוהלכתי
צריךוהיהצרהחיתההחצאיתהזאת.האקסקלוסיביתלחנותמחסן

נתקלוהזמןכלשליהמרפקיםהראש.דרךמלמעלה,אותהלהוריד
זהעםלגמורמיהרתיצפוי.לאבכיווןליפולשאייםמגבשלבמקל

בושהכול ,הקיץחוםשלבשעמוםעלינוהסתכלההמוכרתולצאת.
החליפהבשביל ,לךאמרתישוב:אומרתכאילוועייף.אטינהיה
להגידיכולהלאלאות,מרובאבלבלונדינית.להיותצריךהזאת
מאוחריעמדהכרסעלהמתוחההחולצהעםהגברעוד.זהאת

חדשהחיתהשלוהחולצהפתוח.עיתוןמונחהיהלפניוהדלפק.
עקבושלוהעיניים .הטקסינהגישלכמוומזיעהדבוקהולאדבקיה
ממשיכהוהיא .הסטנדעלבקולביםשריפופהאלזהאחרי

אליה.ניגשתיאלזיק!הכבודכללה.אכפתלאבהתכוונות.
לפעמיםבלחש.בצרפתיתלהאמרתינלך."בואי ...אותו"תראי
 .שליהצנועהבגרמניתאובצרפתיתקטןמשהולהלהגידאהבתי
לדבראסור ,יביןלאאחדשאףסודלהגידכשרוציםדווקאאבל

לאשהםבשפהלידםמדבריםאםמשתגעיםהישראליםזרה.בשפה
ברגעבפאניקהנתקפיםאליוגםיאירבעבודה.במיוחדמבינים.

חברתיחוגכברזהאחת.בבתרוסיותשלושבמחלקהלהםשיש
אז,מר.דנגדםשמארגניםלהםנראהבו.להשתלביכוליםלאשהם
אנחנועברית!"עברית!להגיד:ומתחיליםציוניםשהםנזכריםהם
לכניסהשמתקרבעדרקזהאבלעברית!"לדברצריךבישראל!פה
ומתחילשלוהחתוליהפהאתשפותחאמריקאיאיזההמשרדשל

"חבלישראל.זהשפהשוכחיםמידהםאזמרר-מרר-מרר.לעשות
ברחוב,כשהיינואלזההעירהממש",צרפתיתלדבריכולהלאשאני
מביתהגר"אבלבחנויות."מסחררתהצלחהלנועושההיה"זה

אמרה.היא"חבל",מי.ד"אותנו"יהרגולה,אמרתיאסורה",
הנוקשותבגללדווקאגרמנית.אוהבת"אנילה,אמרתי"נכון."
כלאתכיסינולבסוףהרכים."המקומותאתהיטבמרגישיםשלה,

אחת.שמלהרקחיתהשלההראווהשבחלוןלחנותהגענודיזנגוף.
ארוכהקרם.לבןבצבעחיתההיאפאר.בחנותלהיותשצריךכמו
ופסאטוםפסלאורך:תפוריםבדשלבפסים-פסיםהרצפה,עד

מעודןעיבודשהואאיזהתחרה,לאאבלתחרה,כמושקוף,כמעט
והחצאיתמודגש,באופןצרהיההשמלהשלהמותןכותנה.של

 •-18האו-19ההמאהשלבשמלותכמונפוחהחיתהשלההארוכה

כבדות.תחתוניותחצאיותשלשכבותכמהתחתיההיוכאילו
שלהבתשלשמלה"זואלזה,אתעצרתייפה!",כמה ,"תראי

Madam Pompadour מרימהכשהיאהעדשה.עלהנסיכהשלאו
הרחבותהאבןת iמדרעללעלותכדימקדימהבעדינותאותה

תחרההמכנסיאתרואיםבשטיח,תתפסשלאבזהב,מעוטרות
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החרטום!"עלהפומפוניםעםשלההנעלייםואתשלההתחתוניות
"שלאלזה.אמרה ," aschenbrodelה-שלשמלהזאת ,"כן

סינדרלה?"
הנשף."של"כן.
בסדר.בשבילךאבלכן."בשביליהנשף?"בשבילמדיחיוורלא"זה

לחכותבלילבוטיקנכנסהוהיאאותה?"למדודרוצהאתבואי'
מאחוריקטנה.חיתההיאשמלות.רקשלחנותחיתהזאתלתשובה.

ספהעץ.וגבמשענותעםעגלגלהירוקהספהעמדההראווהחלון
איזהלהנתןזהאבלדהויהיהשלההירוקהצבעגדולה.ולאישנה
ניצבושמלותשלשורותשתיהשמלות.שללחגיגיותביחסנועם
שמזכירקטןשולחןהיהשמאלבצדהחנות.שלהימניבצדה

נראהבאירופה.ספרבעיירותקטניםמלוןבתישלטלפוןשולחנות
ן,כיסאעמדמולוהזמנות.שלשלםמשרדשםניהלההחנותשבעלת

יתמוךשהואלהרגישהיהאפשרבמבטכברונמוך.עגולגבעם
התחשקמשימוש.חלקהיהשלוהעץ .עליושישבמישלבגבוהיטב
השולחןשלמצדויפה.היההואהזה.הישןהכיסאעללשבתמאוד
לאקרם.לבןבצבעהיאגםארוכה.שמלהעודועליוסטנדעמד
המוכרתמאוחר.היהלאשעודפיעלאףבחנות,אחדאףהיה

בצבעארוךשיערלההיהשלה.הקטןמהשולחןהראשאתהרימה
היאהחוף.מישורשלמהלחותנפוחהעבה.שיערערמתעז.ג'ינג'י

למטה.שחורעבהפסעםבהירותהצרות.בעיניהבנוהסתכלה
ליענתהדברים",שליופיאיזה"תראילאלזה.לחשתי"מכשפה",

השמלות.שלהכתפייםאתליטפהכברשלההידאלזה.
שלקבוצהחיתהשמאלבצדרקבחנות.שלטובהיריםצבעים
קרוב.וניגשתילמוכרתשלוםאמרתיעזים.בצבעיםשמלות
שכלגופהאתהידקהוארוכהצרהשמלהלקראתנו.קמההמוכרת
שזופותהיווכתפיהזרועותיהבמקומם.בוהיוהנשייםאיבריו

ייחשבולאאבללחבקןחשקשיהיהבמידהבדיוקובשרניות
מושלמת,חתיכהזאתבטן.בליומוצקים.קטניםשדייםלשמנות.

לנועוהתחילהשקמהברגעאבללעצמי.אמרתיהכללים,לפי
בקוהאגןמןכפוףקדימה,נטויהיהגבהפג.קסמהכללקראתנו

העליוןחלקהכלאתהזיזווהםנאוירמרפקיהאתהרימההיא .ישר
רחביםבצעדיםצעדורגליהחתירה.בשחייתכמוגדולותבתנועות
היפההשמלהיום.קשתעובדת,אשהשלכמולצדדים,מתפרשים

אףעלהזאת,האשהעלצרהמדילהיותוהפכהצעדכלעםנמתחה
לעצמי.אמרתיבית,עוזרתאבלחתיכה,המידה.לפיבדיוקשחיתה

לה.חסרומטאטאדלירק
היאהכלה?""מיהבית.עוזרתהמוכרתאמרההשמלה?"מי"בשביל
מידמצאנולאשתינוכיעצמה,אתלהסבירמנסהכאילוהוסיפה
הסתכלתיכשאניואז'זו'אלזוהסתובבנושלה.לשאלהתשובה
הינומות,תלויותשעליוסטנדהעיןבזויתראיתיאלזהשלבפניה

עלמוסתרהיההואקודםומחכה.בודדעומדבשדה,לבנהעץכמו
"ואניאלזה,אתהקדמתי"היא",המוכרת.שלהגבוההגוףידי

נכנסותאלזהשלהשפתייםאתרואהכשאנימהראמרתיחברה",
בהנוגעתלהלחשתייותר",למדודתוכלי"אתמעוקם.בקופנימה
אתלבן'בכללמתאיםלאלי"אבלתכעסי"."אלהמרפק.עםמעט
נמרץ.בלחשאלזהלילענותהספיקהיודעת?"לא
אתפירשההיאמתחתנת?"את"מתיהמוכרת.שאלהלמתי?""זה

"בדצמבר,"דרכה.מסתכלותאלזהשלהעינייםאתכשראתהעצמה
המוכרתבחורף?""בדצמבר?אלזה.אתלהצילכדיקדימהקפצתי
העונה!"אחריכברזה"אבלשלה,החלקהפרצוףאתעיקמה
השמלותשלבקולביםמדפדפתאלזה,אותהשאלהעונה?""איזה

היאמאריאנה?"למדוד'רוצהאתבחלון'זאת"אתהלבנות.
אתהמוכרתחתמה "אירוסין.שמלת"זאתפתאום.אליהסתובבה
אתלראותיכולהאתלחברה.מתאימהלא"היאהצרות.שפתיה
הצבעוניות.השמלותשללשורהוהצביעהאליפנתההיאאלה."
היאלמדוד.רוצותאנחנוזאת"אתאלזה.פסקהמשנה.""לא

שזהנזכרתכאילוהוסיפה ,,"בבקשה. .בביטחוןאמרההיא ".תמדוד
 ,,מתאימה.מאודלהלהיותיכולה"היאלה.חייבלאאחדואףבוטיק

להיותומתאמצתנכנעתלאעודהמוכרת,שאלה"ובשבילך?"
קלזה"אצליאלזה.להאמרהכך",אחר"אניהלקוחה.עםמנומסת

חוץשלה.המיוחדיםהצבעיםבגללאצלה,תמידהןהבעיותיותר.
אני"כן.לחתונה?"אומרת?זאת"מהלבן."רוצהלאאנימזה,
צבעיםאוליה."אלהחנות.אתבמבטההקיפהאלזהאחר."צבערוצה
להיכנסמתחילהשהיאראיתי ,, ...אבלכלה,בשבילמדיעזים

בכלורוד,קרם,לעשותאפשראזאירוסיןעושהאת"אםלתפקיד.
אתוהרימהבכתפיהמשכההיאלחתונה?!"אבל ...שתרצידוגמה
הרבהעםבנפח,בגודל'לאגדולות,היוידיהכפותנאויר.ידיה

עכשיוורקאגרופיםמקמצתהזמןכלהיאכאילובולטיםורידים
אתלמדודאפשר"אזאלזה,אמרה"טוב",עייפות.והידייםהרפתה

עיקש.בקושלהלנושאחזרההיאשבחלון?"זאת
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המוכרתנאנחהשבחלון",השמלהאתלהןתוציאיבואי"אירינה,
הפנימי.החדרלעברוקראה
דודהראיתיההינומות.סטנדמאחוריהמוסתרתלדלתמעברהצצתי
ועגלגלה,נמוכהחיתההיאהתפירה.ממכונתמתרוממתכבדה
קריאתדרךבשוםהגדירשלארחבחלוקדמוייתבשמלהלבושה
אסוףיותרקוקו'במיןאסוףהיהשלההשיערגופה.שלהמתאר
 oה-רגליעלהתקדמההיאסבתא.קשראולישקוראיםבמהמקוקו'
מפחד:רעדתיאניהשמלה.שחרורעללעבודוהתחילהלחלוןשלה
מהחלון?השמלהאתלימורידהשהיאאחריכך'אחרמפהנצאאיך

שאננההחנות,שלהשמאלבצדהצבעוניותבשמלותהתרכזהאלזה
מוגבה,מותןקועםעמוקבורדובצבעשמלההוציאההיאלגמרי.
לראי.וניגשהעצמהעלאותההניחה
שמלתלאזאתאבללך.יפההצבעוגםבמידהטובה.לךתהיה"זאת
קבלתעושהאתהאם .אחראירועלאיזהאותהלקחתתוכליכלה.
ניסתהעושה?"אתחתןשבת .•מסיבה ...בנפרדלחבריםפנים

"איזההבינה.לאאלזה "?המ"המכירה.קואתלמתוחהמוכרת
עלהשמלהאתבודקתלראי'המבטאתהחזירהאלזהאתן?"מוצא
עדה?""איזהעצמה.

"אנחנו?"

פתאוםאמרהמהולנד." ...ספרדיה"אנילא?"אשכנזיות,"אתן
שלההיפהבסטנדאחזהכמעטהמוכרתמהולנד?""ספרדיהאלזה.
"כן.לא?"באירופה?זההולנדלהיות?יכולזה"איךהינומות.של
 .להולנדגםברחוספרדגירושאחרישהיהודיםיודעת,לאאתאבל
גם."שליהמשפחהאז

ספרדיםדורות.כמהשםחיו"הםבהיסוס.המוכרתהנהנה"אחה?"

שמלהמוציאהכשהיאאלזהאמרהמבינה?"אתבהולנד.מספר.ד
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בהירותאשכנזיות,שאתן"חשבתי ,,היפה.הבורדובמקוםשחורה

 ,, ...לבנהמאודשלךהחברהאבל ,שחורשיערישלך ...כאלה
"זאתבשבילך."לאגם"משעמם.לה.אמרתישחור."שונאת"אני
שלך",במידהכזאתאחתליישאחות.אמא.קרובה.למישהישמלה

שחורהשמלה .לךלהתאיםמאוד"יכולה .אליפנתההמוכרת
שלסוגלכלדבר.לכלמתאיםקלסי!זההחברה.שללחתונה
אשכנזים.רוצה.שאתאיפהאולם.ברינה.מלון.ביתאירוע.
לאלזה.חזרההיא ,, ?מתחתנתאתאיפה .נעלכלעםהולךים.מזרח
חמורכזה.אלגנטימראהשחור.דברשוםניסיתילאמזמן"אח?
שלה,הקטןהשולחןאלניגשהוהמוכרתצלצלהטלפוןסבר."

פעולה.מרחבקצתלנומשאירה
גברתאיזהכמובהתיראיאתלדעתיאבלרוצה,אתאם ,"תנסי
חתיכהלהיותשמנסהמקומטתאחת .'גאביבמרמתבלייזר

בשקט,הוספתימהחלון?",זאתאתלמדודרוצהלאאתעכשווית.
שלי.הפחדאתולהשתיקלהתפרץשעלולההסערהאתלמנועמנסה

מבלישלההכעסאתלהרגישיכולתיכעסה.אלזה ,, ..."מאריאנה
השפהאתאספההיאדרך.שהיאבאיזהעצמואתיחציןשהוא

-"זאתלהסתובב,בליאליודיברהטיפ-טיפהשלההתחתונה
אתוראיתיפניהאתאליהפנתהכךאחראמרה.היאשלך",

קצתהתכהה ,ירדקולהאבלנוקשותשלההשקופותהעיניים
אירינהלכיווןהצביעהוהיאמאריאשה", ,תפחדי"אלוהתרכך:

לקחתימהחלון.הגיעהשליהחתונהשמלתהמתאר.קוויחסרת
האוטומטיתהתפירהמכונתעםהקטןלחדרנכנסתיכבדובלבאותה

במידהבדיוקחיתהלאהשמלהלמדידה. .וילוןעםתאהיהשבפינתו
הציציםעם .נחסכוהישבןבעיותהרחבה,החצאיתבגללאבל ,שלי

גבוה.טיפההיההמותןקוקשיים.ליהיולאכללבדרךוהמותניים
אתלימלטףהמותןתפראתלהרגישיכולתיאח.דבסנטימטראולי

המחשוף.שלהתחרהעלאותהוהעברתיהידאתכשהזזתיהפופיק
ועשהשליהפניםעלאורזרקהואעמוק.לאאבלרחבהיההמחשוף

מתארתלאאת ,לךשיפהכמה"מאריאנה,לבנה.יותרעודאותי
שלההעינייםשלהמפחידההשקיפותכלאלזה.צעקהלעצמך!"
שלהגרביוניםבמחלקתהראשוןביוםכמוזהרהוהיאנעלמה

כמו Teeroseכמובהנראיתאתשלך.-היאלך."אמרתיהמשביר.
Teerose ורדיםשםהיוזוכרתאתבמוסקווה.אצלנוהבוטניבגן

ואלזהנשיקה!"לךאתןאניבואיריח!ואיזהוענקייםגבוהיםכאלה
החגורהשלהגדולהכסףהאבזםאתשהרגשתיכךחזקאותיחיבקה
התחרהאתלמשוךלא"תזהרי .שליהבטןלתוךנכנסשלה

לאשאת"חבלבשלום,"מפהשנצא ... "לה.לחשתיהזאת",
השולייםאתקצת"תרימיאלזה,אמרה ," ...שר-שר-לומתחתנת,
יפהרגלכףאיזהככה.הגה! !die suBe Aschenbrodelלצדדים,

שקצת ,שליהיחפותהרגלייםכפותעלהצביעההיאלך!"יש
 ,תראיסגורות!נעלייםעםהולכתתמידשאת"חבלמהחום.התנפחו

סלוןבאמצעעמדתייודע!"לאאחדואףיפותאצבעותאיזה
כוונותשוםבליאקסקלוסיביתכלהבשמלתלבושהיחפה,הכלות,
אותנושתסגירמאלזה,פחדתימהמוכרת.פחדתיבכלל.לחתונה
 .מהחלוןהיפההשמלהאתלמדודרצינושסתםלמוכרתתגידופשוט

שםועמדתילמעלההגבאתלימשכההיא .מאודיפהחיתההשמלה
המוכרת,ההלבשה.וטקסשלההבוקר toiletteבזמןנסיכהכמו

חדרניותשלפמליהכמוהיושלההשקבשמלתאירינהוגםאלזה
להורידהולכת"אני . Madame de Maintenantשלומשרתות

יותרככהואיננה.חיתהשאתרגל.לפני ,מהרלה.אמרתיאותה",
לאיזהאתהלקפוץאפשרשאי"חבלתבוא.המוכרתגםתיכףקל.

אלזה,אמרהנכון?" ,להחזירכךואחרבלילה 12עדלפחותנשף,
כמולהעניתי"נכון,"רמברנדט.שלתמונהעלכמועלימסתכלת

קצת,עודאתה"תשאריהקטן.המדידהתאלידכמעטכברהד
שובבמשרתנערכמומאחורהשמלהאתתפסהאלזהבבקשה,"
מיד.ועצרתילשמלהנזקשתעשהפחדתימאחור.אותיומשכה
נחש.כמולהסיננתי ,, ...תזהרי"אלזה,

שלההחצאיתעגולהקשתאיזהתראירגע.תסתובבי ...רגע"רק.
לאאנידי."אלזה,הזאת!"החנותחכמהבאמתהרצפה.עלעושה
היאאותה?"מורידהאת"טוב.מפה,"ללכתרוצהאנייותר.יכולה
פעםעודאותךלחבקרק"תתנימבינה.פתאוםכאילו ,ליאמרה
האבזם,אתביללחוץבליבעדינות,הפעםאותיחיבקהוהיאאחת!"
מגנטכמוויש ,לתמידממישהושמתרחקיםכמוהתרחקהכךאחר
שקפץהשיעראתקצתליסידרועודשלההידייםלמותן.מותןבין
ובחדות.מהרוהסתובבהאמרההיאתלכי","טוב,הפנים.על

כלאתשהפסידהוהבינהשלההטלפוןמהשולחןחזרההמוכרת
לצדדיםשפתיהאתמשכההיאהיא?"איך ,"נוהמדידה.סצנת
אתלתפוסומנסההמדידהלתאנכנסתאותירואהמתוקבחיוך
אלזה.אליהאותהמשכהיפים,"מאודדבריםלך"ישהאחרון.הרגע
כמואחר!משהודברכלואיךמענייניםחומריםאיזהיפים."ממש
אמרהמיובא",לאדברשוםשלגו!תוצרת"הכול " ..בב.דפיסול

פר-הארץ"תוצרת .להסתיריכלהשלארצוןבשביעותהמוכרת
את"הכולהמלה-תוצרת-חוץ.אתברקעםביטאההיאאקסלנץ."
עושה?"

הואדבר"כלובנחת.לאטענתההיאבוודאי,"המתכננת."אני
מורכבתשמלהכלרואה?אתמיוח.דמאודזהעצמה.בפנייצירה
 " ..מיוח.דמאוד ...רקמההרבהחומרים,מהרבה
בחומרים ...תלויזה"הר!כזאת?"שמלהלעשותלךלוקחזמן"וכמה
יותרמסובכותשמלותישהביצוע.קשהכמהתלוי ....בגזרות
אבלשלה,הגאווהלחלוםלרגעהתמסרההמוכרת " ....ופחות

נזכרה ,שליהאינסופיהכחולבז'קטלבושהחוזרתאותיכשראתה
לאלזה:שובופנתהשלההעבודהבמלאכת
אלזהחזרה " ...פהלבןהכול"כן.לא?"כלום,מדדתלא"ואת?
יתאיםלאשלבןכזהדבר"אין ,,מתאים.לאזה"ולישלה,לנושא

 ...אחת!לכלמתאיםהחתונהביום"לבןהמוכרת.התרעמהלאשה!"
 ...מיוחדתהזמנה ...בשבילמיוחדשמלהלךלעשותיכולהאניאבל
אלזהאמרה ,, ...כסףאוזהבאולי ..."ממ-ממרוצה?"אתצבעאיזה

מאודהיהפנים,כלעלרבהתודהזה.עלאחשוב"אניבדלת.
המוכרתהתקדמה ," ...מוזמנותאתן"תבואו,נהנינו,"מעניין.

אתמרימהשהיאלינדמההיהשלה.הגבריתבהליכההדלתלכיוון
 •שלה.הצלבניםמטירתנפרדותלשלום,אותנולברךידה

-פועליםספריתבהוצאתלהופיעהעומדערומות"ישנות"רוסיותהספרמתוך

זהמצד
J ~~~~~~~~~~~~~~~~+-י 

לזיתןעמוס
t-מעמ'המשךt-37 

ולהיכןכיוםהשירהמצבאתלבחוןכדי
שלבזההואיין"העב :מכאןהולכתהיא
קלדרוןרוצהגביועלאודןשלגבושעל

להיכתבהראויההעבריתהלכתאתלפסוק
שתהיהואסור-שאיןזוובשירה.בתרגום

תהיהלאהיההזאתהעבריתבלתה.-
חושדאנימונוטוני',פזמוני'דקלום
שקולהתהיה'לאפשוטשכוונתובקלדרון
 ] ... [שכןלדעת,ליקשהאבלוחרוזה',

כמהבוריים:עלדבריואתמפרשאינו
עלסוג?מאיזהחרוזים?כמהמותר?משקל

לעבריתלהשאסורוגלויברורפניםכל
 ,, ...שליכעבריתלהיותהזאת

אוסנגוריה,דיקמןמלמד ,רשימתובהמשך
בתרגומוהשתמשמדועמסביר'לפחות

ו-'סולתו''שייהן''פעטוטי',מליםבשלוש
הקצף.יצאעליהןבדברי>גם(ושנזכרו
התוצאהאםגםוחשוב,מענייןההסבר

חושףשהואכיוון ,רצוןמשביעתלאעדיין
שלבסיכומוושיקוליו.המתרגםאילוציאת
עםמתחדשחדשתרגוםכיטוען'הואדבר

טרםאם ,זובתקופתנווכיהתקופה,רוח

השקולההשורה ,החרוזחוזריםלב,שמנו
השירה.אלהעשירה,והשפה
 • .המשךודאילויהיהשעודחשובויכוח
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בישראל"סופריםשלכללי"איגוד
השניההוועידה

באולםנערכההוועידההשניה.ועידתואת 11בישראלסופריםשלכללי"איגודקיים 24.2.99ביום

בתל-אביב.הארציהקיבוץבבית"ליאונרדו",
ההרצאהאתבסר.יעקבהאיגו,דיו"רפתחנטור)סלמאן(בהנחייתהוועידהשלהראשוןהמושבאת;

תרבותית".רב"חברהבנושארצבי'שלוםך 11דנשאהומרכזית 1 , 
יו"ראלוני,שולמיתגביחולדאי'רוןמריפו,תל-אביבעירייתראשפרץ,עמירח"כברכות:נ~או

נקראוכן .וילןאבשלוםהארצי,הקיבוץמזכ"ל Iהאוזמןשימרבישראל,המו"ליםהתאחדות;

דיין.יעלכ 11וחהעליהלקליטתהשרהמדינה,נשיאשלברכותיהם

 .שיריםקראו Iיובלאחרנהבהדרכת Iלוינשטייזיורםשלמיסודוהתיאטרוןלאמנותהסטודיותלמידי

 :פה-אחדכולןכמעטהבאות,ההחלטותנתקבלובסיכומו .החלטותולקבלתלדיוןהוקדששניהמושב

אללהצטרףחברינולכלקוראיםאנובישראל.והמשפטהחוקמוסדותעלמההתקפותנחרדנוישראלאזרחיכמרבית . 1

להגנתם.המתייצביםשורות

להיפגע.עלולההיאשבותחוםבכלהדמוקרטיה,למגיבילהצטרףבישראלאדםלכלקוראהאיגוד

להמשךהכרחיתנאיהשכנותהמדינותועםהפלסטיניהעםעםשלוםבהסדרירואהבישראלסופריםשלכלליאיגוד . 2

 .ישראלמדינתשלקיומה

הפלסטיניתהרשותעםשנחתמוההסכמיםבביצועדיחויללאלהמשיךבישראלשתקוםממשלהלכלקוראהאיגוד . 3

 .העמיםשניעלמוסכםקבעלהסדרחתירהתוך

משלו.ולמדינהעצמיתלהגדרההפלסטיניהעםשלבזכותולהכירבישראלשתקוםממשלהלכלקוראהאיגוד . 4

לכלבכבודפרנסהולאפשרהאבטלהאתלחסלהצורך,לפיעבודה-מקומותבדחיפותליצורלרשויותקוראהאיגוד . 5

הלאומיים.המשאביםשלשוויוניתלחלוקהולפעולהאוכלוסיה,

אדםיהיההחינוךמערכתשבוגרכדיהנחוצים,המשאביםכלאתבישראלהנוערבחינוךלהשקיעקוראהאיגוד . 6

אתלהביושיכולאדם-בעולםוהידעהמדעלהתקדמותומחוברתרבותשוחרהומניסטיים,ערכיםבעלמשכיל,

 .בגורלוולשלוטסביבוהמתרחש

ויוצרת.פתוחהחברהלבנייתכתנאיגבוהה,השכלהכוללשלביו,בכלחינםחינוךלהבטחתכןעלקוראיםאונ

יצירתם.מפריבכבודלהתקייםשיוכלומנתעלולאמניםלסופריםהוגנתתמורהלהבטחתקוראהאיגוד . 7

 .לסוגיהםספרותובתרגומיהספרותבמפעליהיזומההממלכתיתהתמיכהאתלהגדילקוראהאיגוד . 8

 .לשורותיו _להצטרףבישראלהסופריםלכללקוראהאיגוד . 9

החדש:לוועדשנבחרוהחבריםואלה .האיגודלוועדבחירותנערכוהוועידהבמהלן

כאשף,זכיאיתן,מריםשחם,דודכפרי,יהודיתהגני,עמירהסיון,אריהמילין,פסחבסר,יעקב

מקסיםאפטר,יורהמרגוליס,אסיהברינסקי,לבנגי,דחייםעינאיים,חמזהמוחמדוצבי,שלום

גילן.
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