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ראשונים.פרסומיםאחרים,שיריםאחרים,סיפוריםפעםבכל
לאורחדשהיציאהפעםכלשונים,נושאיםעלשוניםמאמרים
כמויום,יום'הארץ',כמומאליו'מובןכמעםשגרה,כמעםהעולם.

מעיןספקות,לידה,ציריתמידכן'פיעלואףוימעריב','ידיעות'
דרוכהרציפיההקול'הרמתשקם,באיניסוילידישבאהחרדה

האחרוןשהואהזה,המדורשלחוזרתקריאהכך'אחרהשמש.להעתק
ששגיאההוודאותלמרותהגהה,שגיאותלצודניסיוןלדפוס,שמוגש

אתלצודהניסיוןמראש,ההשלמהלמרותבסתר'יתגנבושתייםאו
בתעתיק.אובצלילדומותמליםביןהמסתתרתהערמומיתהסעות

ביםמבלהשאינומירכאשאוגוסט,יוליבחודשיבקיץ,וכשמדובר
הסיוםמלאכתהרחוק,במזרחאובטורקיהביוון'נמצאשהואהרי

העונהאבל'עמלייואני"למיכימהוססת,יותרעודלדפוסוההבאה
(לאהאינסלקסגליון.התוכןאתלנותקבעלאהזאתוהחמההלחה
הנוספת,הזיעהוהלחות,החוםנגדגםמתקומםבהח"מ)מדובר
לחוייל.הזעיר-בורגניתוההימלטותהמערכת,בחדרמזגןשלהעדרו

העיון'בתחוםהיצירות,אחתאתמפרסמיםאנועכשיודווקאכן'לע
שוהם.גיוראשלמה ,פרופשלמרהבקנהאפילוביותר'המורכבות

זה •••בטלפוןשלמהלישאומרכפיקאראוואג'ו",מכולם,"הגדול
עםלהתמודדהניסיוןאבלהכול'אתמביניםהכוללאקשה.מאמר
האלה.החוםבימיגם ••.מענייןבהחלםהואהזה,הסקסס

רומןמתוךמירון'מיכלבפרוזה,דווקאראשונים,פרסומיםשבי
כאן'סיפורים,שנירז-רזניציקי'הללזה.בגליוןכאן'בכתובים,

 .היצירותבשוליהשנייםעלפרסיםזה.בגליון
שםמעידבהכרחלאאלונים,שנילרוב.שיריםמגוונת.השירה

מודהאניאלון,בזראלבאשרכן.אולידם.קרבתעלהמשפחה
אתבשקיקהקוראאניאבלדווקא,קיץ""שירתזאתאיןומתוודה,

מעוררהזהוהמיוחדדיהיחהחד'העברי'המשורראבדר'שלשיריו
אוליהזאת.התופעהעלנרחיבהימיםמן .ביוםכבו.דשליחסבי

 •מיוחדמדורלונקדיש

אנוהגני.עמירהשלמדורההזה.בגליוןנולדנוסף,חדש,מדור
תחמושתועלוישמוריעמיקהזמן'עםיתפתחזהמדורשגםמקווים
והחדה.האקטואליתהקלה,

רוח,אביביתשלהרצנזיותאתאפואנצייןעסקינן'בחידושיםואם
לא<ואףבשיריםולאלהופיעבעתוננוהראשונההפעםלהזשו

 .לסובהלקוראינוהזכוריםהקצרים>בסיפורים

שלהאריחלקוחידוש,הקוראימצאלויתןעמוסשלהוותיקבמדורו
<ששיריהכפרייהודיתביןאיגרותלחילופיהפעםמוקדשהמדור

 •צעמוהמדורבעללביןזה)בגליוןמופיעים

אזהסקרן.לקוראגםמשהונשאירונאפיין.נזכירהכולאתלא
הזההגליוןאתונפתחלו>שיש<מיהמזגןאתנפתחהקיץ'לעזאזל
בו.ונקרא

ולספורטלאמנותלתרבותמשרד
דרמהשלוהסממניםהקוויםכלברקממשלתשלההרכבהלסיפור

מגווניםאישייםאינטרסיםבעלותדמויותשלארוכהשורהקלאסית.
"מנהליילכלומעלבמחזה.האחרותהדמויותשללנטיותגריםומנו
ואיךיתרחשמהרחש,תממההיודעהיחידשהואיכול'כלאחד'
באולימפיה.האליםכמודבר.יפול
המחזה.סוףאתיודעיםלבדםהםהעתידניוהקוראהוא

ההרכבה,תחילתלפניוחולקמאודמאודמועדףיעדשהיוהמשרדים
הבאיםשהיוהמשרדים ••.עצמוראה"מומשרד •חינוךחוץ'ביטחון'

"האוצר","השיכון","הפניםיי,היואיתניםקרבהיהועליהםבתור
השונות.המפלגותאוהליאלוהובאולילהבאשרןנחטפוואלהייהדתותיי

לא ·נעים,הכיאנושי'הכינקי'הכיסימפסי'הכיהמשרדפלא,זהוראה
"המשרד-לאישנמסרלאעודרשמית, •לעכשיונכוןדעיין'-נחטף

מזעריבענייןהביס,מישהובכללואם " •••ולספררםלאמנותלתרבות
הודותכמובןזההזה,המשרדעלמנסהעיףזאתבכלאבלאמנם,

 •••ל"~לספורס"
השרהואוילנאימתן<מי"ל)שאלוףמקום,באיזהקראתיוגםמתלחשים,

חזק,בייאבא"יזכהזהויתוםמסכןשמשרדוסובהמשרד.שלהמיודע
בידיעתישראלפרסחתןשהיההנודע,וילנאישלבבנומדוברואם

אותולהעמידשידעלמישהומשוועהזההמשרדשכןסוב,מההארץ'
הכספי.הדעיפויותסדראתקובעיםשסביבוהשולחן""על

כשרתמדיהקצרהכהונתהבזמןאלוני'שלומיתלשעבר'השרה
ועדמאז .המשרדשלהתקציבאתשילשהאףואוליהכפילההאמנויות,

שיצאהחמצן •המשרדקופתאתמתוכןלרוקןהחינוךשריהצליחוהיום
משוםאבל •לאןלנחשקלאחרים.למקורותהועברהאמנויותממשרד
נסתפקנתעכב.לאלעתיד'פנינוואנוהעברנחלתכברזהשנושא
אתלמדהמיועדשהשרמניחאני • 1וילנאי:באוזנישתייםאובהערה
התקציבמןפרומיליםהואהיום,גםהארצי'התרבותשתקציבהעובדה
הכללי.

פרומיל.שלשברירהואזאתבמסגרתהספרותשתצקיב • 2
פשוטרע.בכיהעבודהותנאיכלכליתמבחינההסופרשלשמעמדו • 3

המיועד'לשרחינםהמלצהבנדון.דעתואתנותןלאאישאפס.כלום,
למחויבותשמתייחסיםוהנורווגיים,הדנייםהחוקיםאתבעיוןקראאנא,

כלאתליישםאפשר'איואםחשוב.זהדוגמה.קח •••לסרפדיההמדינה
בלתיזהגםואםחלקי'באופןליישםלפחותנסהשם,שכתבומה

לעשות.יכולאינךמהשתדעכדאילפחותאפשרי'
שרלהיותענייןמצאזאתבכלשמישהומרגשממשפנים,כלעל

 •••הספורטלמעןרקולאתקווה,מתוךוהספורט.האמנותהתרבות,
בהצלחה!ובכן'

השלוםאתנונחהחולשולחןלידברק
שעה,לפיהשלום.אופנסיבתלקראתהכנהכמולהיראותמתחילזה

עבדאללה,מובראק,ברק,נסרן'קלי"יושבים"החולשולחןסביב
ברוחלרם.חשעלבגלויומדברים •אסאדגםפלא,זהוראהערפאת,

נורה.לאואישנפל.לאואישהתעלף.לאואישרבין,

לכאןוהדרךאתסללדמוהמחיר?!-רביןשלמותו
קרבנואתקוטףגדולמהפכנימהלךכלנכון.זההיסטוריתאולי.
הואמישכחתםאםהשלום.שלהגאגריןהואהראשוןהקרבןכללובדרך

היהודי.העםשלוהמחוקקהמייסדהמנהיגמשה,שיהיהאזגאגרין,

שנתאתהמזכירותואמירותמליםנשמעותכברלהזכיר'נהססלא
אז,שלהפרקטיקהאתליישםבדעתכםישאםהוזהרתם, ,ראו • 1995

המכפלהממערתהעלובהרוצחאתשכחשלאוזועםאדירבכוחתתקלו
 •החייכןהרוצחשלהאקדחיריותשלושתאתולא

שצעדמיואתבכיכר-ציוןהמרפסתאתשאכלסמיאתעדייןזוכרים
רבין.הכתובתשעליוארון-המתיםבראש
ממנוימנעלאאחר"קיצו~'"או"רב~יייקומץושוםשלום.רוצההעם

 • •שאיפתואתלהגשים

ב.ב.

שלקצרהלחופשהיוצאתהמערכתהקרוב,בחודשלקוראים:תזכורת
כמדי ,בספטמבריופיע 235-234מסיגליון ,כןעלימים.שבועיים

 •ולכותבינולקוראינוקלקיץאז'ועדשנה.
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כנירמשוררלרוקח:גרסיחפרריקו
מבואסערי,רמימספרדית:יורק,

ורמיפוארטחלחרהחכיווהערות:
עמ' 150 , 1999כרמלהוצאתסערי,

השניםביןיורק,בניונכתבוהשירים

 /השמים.בידי"מחוסל : 1930 • 1929
והצורותלנחש/הקרבותהצורותבין

לשעריאניחהבדולח;אתהמחפשות
שר/שאינוהגדמיםעץעם /לצמוח.
החיותעם /כביצה.הפניםלבןוהילד

רגליםומישבור/שראשןהקסבות
מהכלעם /קרעים.עושייבשות

טבועופרפרחרשת-אילמת/שעיפותו
מדיהשוניםבפנינתקלהדיו./בקסת

השמים!בידימחוסל /.ביומויום
 .) 31עמ'משוטטות"("שיבה

ומשעשע.אקזוטי

הענק,שלכיתרמקראקן:אליזבת
בבלהוצאתארב,איריתמאנגלית:

עמ' 276 , 1999

ספרניתביןללבנוגעאהבהסיפור
באופןגבוהלנערומיזנסרופיתבודדה
וקסמים.קריאהחובבחריג,

עוברעםהוצאתתכרנה,לוי:ארנון
עמ' 71 , 1999

הראי;פתאום/הפך"בערבשירים.

גזרים/שניובהמשומרים/לצנצנת;
שכרעאחד/אופהוגםגמדי.;וסלק
 .) 30(עמ'הלחם"בסלתחת

לוחמים·עםאישייםראיונותסדרת
 1בצה"לשירותםתקופתעללשעבר

הטירונותדרךהגיוסשלפניהימים
מזוויתזאת,בלבנון.הלחימהוחוויית

זהותשלגיבוששלההתייחסות
שהתנסואלושלהומוסקסואלית

למוטיבציההקשורותשאלותבכך.
החוויותרקעעלמועלותוהזדהות

הלוחמים.שלהאישיות-רגשיות

נובלה,-כתי Iכתינירחור:רות
עמ' 189 , 1999חלונותהוצאת
מוקדשיםהנובלהפרקיתשעת
ביןפגישותתשעשלמהלכןלתיאור

המספריםממושך.נתקלאחרלבתואב
לסירוגין.ובתוהאבהם

(,. 

~~ 
לרוקהגרסיהפדריקו

יורקבניומשורר

נדרהודרות

מפורטוגזית:טייטה,אמארו:ז'ורז'

 , 1999זמורה-ביתןהוצאתכץ,תמרח
עמ' 626

כאשתחייםשנותוששעשריםלאחר
 ·מסאוסייסהחוזרת Iהגדולהעולם
קסבה.דייגיםשבעיירתלביתהפאולו
האמיתיתזהותהאתמסתירההיא

נאלצתאךבסאו·פאולושהתגבשה
להגנתנחלצתכשהיאאותהלחשוף
חבורתעל-ידיהמאוימתהעיירה

מקומיים.יזמים

דורמאנגלית:תת-עולם,ולילו:רון
עמ' 893 , 1999כנרת,הוצאתשחם,

פניעלמשתרעתהספרעלילת
אלהקוראמגיעודרכהשנה,ארבעים

התרבותנשמתלבואלהזיכרוןתוך
מחוזותאלעוניןן_ממחוזוהאמריקאית.

מסוסיםשללהפצצהועד Iפאר
בעלילהוייטנאם.עלאמריקאיים

הנפתרתלשוניתחידהשזורה
עולמותאלמובילהוהיאבהדרגה,

צפויים.ובלתימוזרים

זאבים,שלירחלימסארס,חוליו
דבר:אחריתוהוסיףמספרדיתתרגם

 164 , 1999כרמלהוצאתסערי,רמי
עמ'

מחליטיםצעיריםרפובליקניםארבהע
האזרחיםמלחמתבזמןולשרודלהיאבק
הצבאמפלתועםלאחריה, Iבספרד

לחמו.בשורותיו

סיפורים,מבחרפורסטר,א.מ.

בן-ואוריבן-אריגיאמאנגלית:
 211 , 1999זמורה-ביתןהוצאתארי,
עמ'

 • 1903השניםביןשנכתבום_הסיפורי

נושאיםבמגווןעוסקים 11958

בלשון Iבסגנוןמזהזההשונים
דומיננטיתבחלקםובאווירה.
אלמנטיםבהםומצוייםהפנססיה,
וגםופגאניים,מיסטיים

בבחינתשהיה(מההומוסקסואליים
הומורעםפורססר),שלבחייוסאבו
שאניליהראהשלי"מד-הצעדיםדק:
העובדהאףועלעשרים-וחמש,בן

 1מחרידמעשההיגרמלכתשלעצור

שהתיישבתיעדעייףכךכלהייתי
השני("הצדלנוח"כדיאבן-דרךעל
 .) 41עמ'הגדר",של

הספדיהמרתק,אנרכיהדרתן:דניאל
המאוחר,הקיבוץהוצאתהחרשה,

עמ' 301 , 1999קריאהסימןספרי

דניאלשלהראשוןהסיפוריםקובץ
 14כוללרומנים)שני(אחרידרתן

וההתרחשויותשהדמויותסיפורים

קשהמציאותמתוךלקוחיםבהם
ברובןדרתןשלדמויותיוואכזרית:
 1בחייהןשולטותמאשריותרנשלטות

חוויותמסוכנים.לצמתיםונסחפות
ויחסיםנטישה,זהות,מחיקתכמו

שחור.בהומורמתוארותבעייתיים

הגריאכרת,כגןמהרמהוסאי:קיראן

הוצאתבן-ארי,אלכסמאנגלית:
עמ' 190 , 1998כנרת

המתקשה Iמתבגרהודיצעירסמפאס,

בורחהמציאות,לדרישותלהסתגל
למצואגויאבות,עץשללמרומיו
הופךהואמהרהעדנפש.שלוות
לרגלאליועוליםכפרואנשילקדוש,

אתרסביבומפתחיםמשפחתוובני

פראייםקופיםחבורתתיירות.

הקלפים.אתטורפת Iאליוהחוברת

הפרחים,אבקתחדרג'ני:דואי

שוקןהוצאתבר,ארכומגרמנית:

עמ' 120 , 1999

התשעיםבשנותנערהשלסיפורה
וחסרסכניעולםאלהמתפכחת
מפגשהיאהמרכזיתהחוויהאשליות.
להוריםבתהנערה,שלבעייתי
אמהעם Iלשעברפרחים""ילדי
בילדותה.המשפחהאתשנטשה

מונוגרפיותסדרתוצבי:שלוםשירת
מבחרמאמרים,שיחה,-קטנות

עמ' 38 , 1999עקרהוצאתשירים,

וצבישלוםשירתעלמונוגרפיה
מאתשירתועלמאמריםהכוללת
יעוז-קסס,חנהיעוז·קסס,איתמר

המשוררעםראיון Iבן-דודיערה

עדהוציאוצבישלום .משיריוומבחר
חלקלקחוכןשירהספרישמונהכה

שונות.באנתולוגיות

הוצאתבית,שטרנברג:ליאור
עמ' 59 , 1999גוונים

לשנתאולררוןשםעלהפרסזוכה
מספקיםברבורים/"שלושהתשנ"ח.
נאחזיםיתושים/כמהאווירה.

 1ואנחנו /הדלוחים.במיםבדמדומים

 /לאיסביברומנטיתבהפלגה
שעהשהתהפכנוכמעט Iהמחשיך

קרקעיתעללנשיקהשתמרנתי/
 .) 31עמ'("נהר"הסירה"

השמשעידןישי:אורציון

 1999גווניםהוצאתהחמישית,
ארבעהלאחר Iלסופרראשוןרומן

השמש"עידןסיפורים.קובצי

במיתוסהאהבהעידןהואהחמישית"

בשליחותיוצאמשורר .האצטקי
גירושיםמשברשלבעיצומולמכסיקו
יחסיםמערכתובתוךהאהובה,מאשתו

הואבמכסיקובניו.שניעםמורכבת

שכונתביןנעהרומןמחדש.מתאהב

לביןבירושליםהמספרשלילדותו
מכסיקו.

וחייליםיהונתן ,זריזקפלן:רני
המאוחרהקיבוץהוצאתאחרים,

עמ' 304 , 1999

~נרי I~נרי

מגרמנית:הקדזשה,אוטו:רורולף
כרמל-ירושליםהוצאתרון,מרים
עמ' 203 , 1999

על-17ההמאהמןלחיבורתרגום
האי·היסודעלהדתית,החוויה
הדתית.ובחוויהשבקדושהרציונלי
מאוניברסיטתבן-שלמהיוסףפרופ'

דבר.אחריתהעמידתל-אביב

פועליםספריתמר'אושרשנחר:שי
 78 , 1999הארציהקיבוץהוצאת

עמ'

טסיםירושלים/לנמל"בכניסה
צריחי /נמוך.במעוףהלבניםהשחפים

השחמטלוחמעל/נוצציםוכסףברזל
הםהגלים.אלהגלויותהאבנים/של

(נמלישע"אין ...החומראלנשברים
 .) 74עמ'ירושלים

בבל,הוצאת ,מלגראגרער:גיא
עמ' 92 , 1999

מאוד.וקצריםקצריםסיפורים 15

לכולןנשים,הןהספרגיבורות
בעולםמתקיימותוהןנעמי,קוראים

מסוגאגולפתחנאלצותהןבוקשה
ההתרחשויות,לשרוד.כדימיוחד
ותליורקביובאר-שבע,ביןהנעות
כביכולקלילבסגנוןמתוארותאביב,

שחור.לעתיםובהומור
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לתבורכדרך

הוצאת ;תברראלירז:ישראל
סידרתהמאוח.רהקיבוץ

עמ' 77 , 1999לשירהריתמוס

התחתוןהגלילשלהדרומיבקצהו
הים,פנימעלמ' 588לגובהמתנשא

שםנאספודבורהבימיהתבור;הר

ישראלבכנענים.למלחמתםהשבטים
יוצר ,ההראלהואאףנאסףאלירז
יפהפהמליםתבליטהייחודיתבשפתו

וסביבותיו.ההרשל
שם,בעילוםידככתבשהוגשהספר,
ודודהירשפלדאריאלמידיקיבל

ב"מפעלותהראשוןהפרסאתויכפלו
יפה",לספרותירושלים
 ,האבן ,ההרלספר:פרקיםשמונה
המנורה, ,האלוןהקדוש, ,הכפר
שהםפרקיםשמונההיציאה.הבית,

הכפרוהאבןההרארבעה:למעשה
ונו:והקדוש

הגובה"מן : 4שיר"ההר",מתוך

לשבת-כיווניםלתר~ל/אפשרהזה/
במרוצילהביט-הבהיריםהעציםבצל

ברקכאן(יש-המצוקעלהשמש/
המדרון-מקורו).מצאתישלאאבץ/

גבולעדיריעותיו;מותחהשרירי;
לא ,קשקשי ,סבוך ,ער- .האפשר
אלנפתח/טרםההר-קריא

ההריכבהבחצות-המוסיקה.

החום/אלכוהולובתוךהמפוחם/
הלילה'.'אתנראה

גבולעדנמתחותההריריעות
שמותחהשמיםיריעותתחת ,האפשר

בהןבתקופותהאדמהפניעלאלוהים
מתקופתמטאפורות .נפרץחזוןהיה

המודרנית.בשפהמשתלבותהנביאים
כרמימתוךמתאדההחום""אלכוהול

 ,התבוראתהמקיפיםהגלילייםהגפן
רושם.והואמחודדיםחושיו ,המשורר

עומדהואבשמים/"ראשו : 5שיר

מתמרן ,אוירסדקיהמון/בין

בועושותדבורים-העלמויות.
מקופלת-האשעניין.מכלדבש/

 /העפעף.בבטנתבאבק,בפרחים,
עורי /אתלימחזיריםיתושים
ערמה/באמצעעומדאני-להתגרד.

לרעידה;ער-בועריםדבריםלש
(הנגלה/- .ההרבין/פוסקתהלא
חקלאיותמכונות-לביןנראה>הלא

מחלידים'.'שדותואביזרינטושות/
שהורםגושהורסט,הינדהתבורהר

מלווהקרקעיים,תתלחציםעקב
טרטורןבזלת.וקילוחיאדמהרעידת

הנטושות"החקלאיות"המכונותלש
לפנישאירעוהאדמהרעידותנדם.

שלהיווצרועםשניםשלמליארדים
עדייןהמשוררהן.אףחדלוההר
האימתנייםהאדמהבזעזועיחש

המיוחדתרגישותו ,כאחדיםוהעריב

עדבתנועות,להבחיןלומאפשרת
אויר'.'"סדקיכדי

בכל"כמו : 4שיר"הכפר",מתוך
הילדיםרצים-בעולםאחרמקום

מדמםאף-עםמעוכה)(פחיתאחרי;

שמריםמה-ראשון.גילוחאחריכמו
מכלנקיים-,;הקולות.נאויראותם

-בלשונם.אותם/תופסאניתכונה/
עלניתליםהם/עוברת,שפירית

לאחריום/יבוא"הוא-גופה.שביב
 '.'ימאומר;-בואו"

נוסח-7-5 5שירהאיננהזואמנם

בהחלטזואבלהמוקדם,היפניההייקו
 ,בחוץאותהשוכחיםשאםשירה
הילדיםלחות.תופסתהיאבלילה
שפירית,שלגופהשביבעל~נ:ולים
ונתלהההזדמנותאתמחמיץלאאלירז

הזןכנזירהעולםעלמביטהוא,אף
כל-כךהמתורגלהבודהיסטי
בנשימותיו.

לא"אני : 3שיר"האלון",מתוך
בנוכחותו/אלא-אניממשהופך/

- .סימןמחפש?אנימה-עץ"של
-נשימה.זינוק. /.שרירסימן?מהו
אדון)/(כמוהיוםכלנשארהץע

לאשאניעד-היוםבדולחבאצמע
עץהרבה/כךכללשאתעוד/יכול
האלוןזרע/אלפרארוחבא-בעץ.

והולךהזרעקם-אחרי!לךואומר:;
אחריו'.'

אלא-אניממשהופך/לא"אני
זוהיהאם " ...עץשלבנוכחותו/
הישיבהנוסחלהתגלותהשתוקקות

לבודהה>שהפך<לפנימף~יה 17r;הלש
הבון~י?עץתחתימים 49שנמשכה

האלון?אחריההולךהזרעבדברומה
כוחלאהואהטבעכיטעןאריסטו

הסדרבעולם,הטבעיותוהתנועות
כוחות.על-ידינגרמיםאינםהקוסמי,

תהליכיםשלסופםאתכינההוא
וטעןהתכליתיות""הסיבותטבעיים

כמשלהתהליך.עלפועלותהןאיןכי
האלוןוהבלוט","האלוןאתהביא
עלפועללאהתהליךסוףשהוא
אינועדייןשהאלוןמשוםהבלוס
אלירזלפיהטבעשלטבעוקיים.
אלירזלפיאריסטו;ממחשבתשונה

הזרעביןפנימידיאלוגמתקיים
מספיקשבילהמישרקדיאלוג ,לאלון

יכולהתבורשעלהאלוניםביןזמן
לשמוע.
אלהמובילהכבישהוא 65כביש

אוברכבלהגיעאפשר ,התבור
אלהכבישבעיקולילעלותבאופניים,

דרכואחרלהתחקותולנסותההר
אלאלירזישראלשלהמופלאה

 •התבור.
כזעות"הפרחת

סבון"

גרמינערתלי:ברמנש:רונית
 , 1999גווניםהוצאתלעוסה;

עמ' 75

רוניתשלהראשוןהשלםשיריהספר
פורסמוהשיריםמביןכמהליברמנש.

סדרה"הנה",בקונטרסמכברלא
זך.נתןשלבעריכתו
"נערתשתויה":לולייניתמתוך"

ישןצמיגכמוקשה/לעוסהגומי
נוקשים,איבריםלאטה/מפרידה
זירותכרישעתיקלוליין;צפודים.
בוראשקופהבקשית;נושףמובס/

של;פריכותשמחות/סבון;בועות
אהבה."כמעט

סובאיננוהגומינערתשלמצבה
נלעסת.היאבוהשירשלמזהיותר
אבזהאוזיבגנימובס?זירותכריש

צייריםקבוצת"אלף",ממקימי
לאבאמנותשעסקו Iמלנינגרדיהודים
הציגברז'נייב,בתקופתרשמית

הכלהבלים"הבלשנקראהבתערוכה
האמןנראהבועצמידיוקן ,, ...הבל
מפיונפלטותסבוןכשבועותעצמו
אירוניהשלבדרךקשית.דרך

שליצירתוכי Iהבזהאוזרמזעצמית
הבלים,הבלאלאאינההיאאףאמן

שירכייתכןסבון'.'בועות"הפרחת

שלשיריהספרקרוישמושעלזה,
דיוקןמעיןהואאףליברמנש,רונית
שלושתשהצגתאלאעצמי.

נערת-המשוררתשלה"הופעות"
זירות,כרישעתיק,לוליין Iגומי

מעוצמתםמפחיתה-אחד"ב"גלגול
 .השירשלמזוגםוממילא
הישנה",המרכזית"התחנהבשיר

אטימתכדיתוךכמוהתחנהמתוארת

הפעורים"החוריםהנחיריים:

לה;שומריםהנטושיםברציפים/
דיכאון;שיריזועקיםאמונים

חולצותנרקביםפירותמזרחיים,
אותידפוקומכנסיניאוניותליקרה;

המעלה,יסודברחובות/מהשטחים
חמישהצועדים/החלוץ,פינה,ראש

יד;בטישרססקומההדוריאפריקאים

מזוגגיםרומניםפועליםעוקפיםשניה
ריקיםגולדסטריםעלשפוכים/

מהבהבותהריקות /בסימטאות

טרופיקנהמכון;התמידמציצות

חבורותהרואי /בריאותמועדון

עכשיוממהריםמבטחמוצי;גברים

לחלוצות,"שלישידור;לקנות
הכלאהיוצריםושירהססריאוטיפים

פוסטאוקסימורונירעיוןבתורשםג

המשיכה-רחיהיחסימעוותת.נראית

המרכזית,התחנהכלפיהמשוררתשל
 .השירכלפידומהיחסגוררים
ונדמהעצמים,רשימותגדושיהשירים

אתתחתיהםקובריםהםכאילו
נוצצים,"אבזמי-כסףהשירה:

דוקאיתבלהיטות/אוגרתמתמקחת,
- " ...עורמעיליזולים,פחעגילי
רואיםלאעצמיםמרובלומראפשר

:טים/.~עםקולרשמלת ... "השיר:את
צעיףעלתלויעצבניעורף;ורודים
שחורה,גבריתמסריהחורפיצמר/

בשיר .פואטיפטישיזם- ,, ...קרועה

להשתלטהשירהצליחנסח""טיוטת
חסרותאורכות,לרשימותהכסיהעל

מתוךלהן;כניעהתוךוזאתנשימה
בדירה:/"השימושנסח":"סירסת

וחציאחד/גג,תאירו:מגורים.

 38,7בסאבו:רשום/שטחחדרים.

יונקיםדיירים:;שנירבועים.מטרים

להלן;זנב.עםילדאחד/בוגרים,
שטח / 16157 / 80מספרסאבונסח

שנת/מ"ר. 65בפועל:הדירה
הטפסים:מלויעלות / 1980רכישה:
 ,, ...וזיבוריתעיליתעלה/מגדם.
משדהלקוחשכמושירפארק","סנטר
מאודזאתועם Iהתפסןשלהשיפון
בערב."שישיאביבי:תל Iמקומי
שלריחעםנערים/ארבעה

משומשותשש-עשרהקוכרטיסיות/

סנטרבמקדונלד'ס,שמחעושים/
הבטון /ריאתדיזנגוף-פארק.

אויר;קילוחימסננתהשמנמנה
זיעה,מתיזים/הנעריםקלושים
כיסים/הופכיםכניסה,מסמנים

נובחתמכאןעופוצוחקים.ריקים,

מנערתהמשמרת,אחראית;עליהם
שערה.שפתימערה;מחודדמרפק

לילאינפוזייתיונקים/מתיישבים,
הניאון;מקשתנפרדיםשמנוניתשבת

סופריםלמגדלעוליםהצהובה
ברגליורדיםחשמלייםכוכבים/

בשקיבועטיםמפלסיםשני/
מנגביםלקינוחהגמדייםהאיגרוף;
שספרולאחרוארה'.'חלונותארבעה/
הקינוחנראהחשמלייםכוכבים
התיאוריתהשפהזאתעםמיותר.
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הכיכראוירתאתומעבירהמדויקת

סוףלקראתשלהאורבניהמזגואת
המאה.

כמוהםליברמנש,רוניתשלשיריה
שלבתצלום ,לידלאליםכילדה
עטיפתשעל-1862מקרוללואיס
ואתהנאיביותאתבהםישהספר.

להשאמרלואיסשזהאלאהפטיינות,
 •לעמוד.איך

משמיטיםקיצוניים,במצביםהאמונה,

 •הזוהאפשרותאת
בחדר."חם"אקטואליה":השירמתוך
הואלאיפה /המחשב.עלמטיילחקר

אולימלה;איזויסמןאולי /הולך?
מעיפהאניהבא;מהגלגולאניזה

מתחילהאניהרוחות/לכלאותו

אתזורקתלאאבללמחשבלהתרגל
אתזורקת"לאחנוך ,,הכתיבה.מכונת
אותנושולחתהיאהכתיבה",מכונת

בורואוזויליאםשלערומה""לארוחה
אבלקפקא,שלל"גלגול"או

האישיבמחשבמתחילההאקטואליה
 •עצמו.בשירשלה,

רוחאביבית

ר ~ 1
אינטימיות

אנונימית

התנאים;מתוךחנוך:ליהי
ריתמוססדרתהמאוחדהקיבוץ

עמ' 79 , 1999לשירה

ובמאיתתסריטאית-חנוךליהי
פורסמוהראשוניםשיריהקולנוע.

שיריהספרזהו"חדרים",בכתב-העת

השני.

ביןהקטנות"המושבות : 2חלקמתוך
תלויים"כולם : 4מושבהההרים":

צועקת/אנישלהם/לחדריםמחוץ
לישהיהוירג'יניה,לך,מספרתאני
החיה/צעקתליחיתהמשלי;חדר
להדפיסצורךהיהולאהחיה/ליהי

להיותולהתחנןולמכור
PHOTOGRAPH -מידי,/חם

לאהיאהחוכמהומוכר.;מדי/ארוך
עללהיתלות ,הקיץבאמצעלהישבר

נסחבת /ולחכות.בצלעץ/איזה
בחלון;זכוכיתאין ,לחדרמחדר

שלי;השולחןעלדורךהרחובו
בגןשבורספסלוספה/מכונית/
נתן'סעושים?/אתםמהדובנוב:

עיתוניםרעים,עיתוניםקיוסק:

תוקעיםהנעריםכדורגל.מסריחים/
לקרואהפסקתי /בפנים.בול;

וכה./כהביןיהרגוהםעיתונים;

עולהוחרסלאינתיפדהשניםאלף
פרחיפרחים,בהםדחסתיבכדים/

יותרהולכיםשלאהעץ;וענפישדה
תתהפך/האדמהמעטעודמפחד/בגן

וירג'יניה,אביב,בתלחניה/למגרש

המאה."סוף

אנונימיותליצורניסיוןמתוךאולי
בשירתה ,במהופךנוצרה,אינטימית,

אנונימית.אינטימיותחנוךליהישל
 1האישילתוךהאינטימיות,לתוך

כותרותהרחוב,רעשחודר Iהפרטי

חודרותהאינתיפדהאבניהעיתונים,

-זכוכיתלושאיןלחלוןמבדע
"הםכילפגועבמהאיןהפטליסטיות,

וכה".כהביןיהרגו

גדולוהאיש-"נ.בממשיך:השיר
לי/ומגיעוחזקקשההוא /וחזק.
יושבתואני-יוסף.החדר/לתוך

בתוךשלי/הגוףבתוך /מסדרונות
נפלההיאפסים/בכתונת-שליהעם
האדמה/ועלהמיםועלהלחםלע

שתרויחעדשת~בעעדיעברושנים

עכשיו /אסורים.חלומותוישאמונה/
ארוכה".עונתם

הופכתהפרטיתוךאלהחדירה
ביןההפרדהחוסרארוטית,לחדירה
שלי/הגוף"בתוך-לחוץהפנים
בריחהלידימביאיםשלי"העםבתוך
ולאפניםלאשהואשלישימקוםאל
החלום.-יחדגםשניהםוהואחוץ
לעתים Iחנוךשלהרשימותבין

הןהשיריםבשוליהמופיעותההערות
"ארבעהלשירהערהעצמם.השירים

תשעיםמאותתשעאלףבנובמבר
וחמש":

בפעםלגרמניההגעתיההוא"בנובמבר
בפסטיבללהשתתףבחייהראשונה
מלוןלייפציג.שלהבינלאומיהסרטים

מרובראיתישלאעירבמרכזישן
ריחעמדהצריםבפרוזדוריםפיגומים.

שחורעורהיהבבר .עברשלחריף
שלהסגורבמעגלנוסע.סוכןופעמיים

יממהאותהכלבמשךהקרינוהמלון
מלידה'",'רוצחיםהסרטאתארורה
לקוחכאילוהזהההערותסגנון

מונולוגנותןהסולןרוק:מהופעות
ואזהטקסטאלשמתקשרקצראישי

שצילמתי"בסרסהמוזיקה.פורצת
בית"רשלהאמארוח·לבמושבה
מולההרמולאחרונים/ימיםסופרת

כנסתביתפעםצעקה:היאהמתים/

-ריק.הכנסתביתעכשיומלא/היה
ענניםאפסמינוסהבר:עלבלייפציג
נמוכהלתקרה/מתכנסיםשחורים
תצעקיאלכפול!/ביאנוצווימאוד.

כברממול;הריקלכסאלוחשתאני
מאוחר."

תסריטאית,כאמור Iחנוךלחי
כפתיחהתסריטאיבפורמטמשתמשת

סקסשלהחיבורזה"אולילשיר
בלבדתוכנישאינוחיבורוהקדושה"

הפורמט .פורמליסטיגםלאא
ביןמדיאלוגמורכבהתסריטאי
הטקסט Iציבורירכבלנהגהמשוררת

השירהסקס.-ניקודללאמופיע
בניקודומובאאחר-כךמידמופיע

הקדושה.-מלא
לעלותיכולהתנאים""מתוך

למציאותהחיבור Iהאישיהנארטיב
גםכמוהפטליסטיתשהראיהאלא

אלוןאנזר

• 
~~סץ ;י~ Qלץ ry ~ ;י~ Q;ר nך~~ח ר:.ס~

:p ש 7~לוסח.ץ ;י~~ךצ;נ;ס;ץ;; r1 דרסח.ר~~
~י~ה p:לן~~הך~~חה f~בו~ןה~ר

 ה~~~ר~יו~יןס~ק~י~הל~r:יי~ה
~רח~חי~ה ה:~ס~דה r~סד~ה

 ץ~;ר~~~חוצ;ת~~חוץן~~חה iס
דבןע.ךב ר~;,הוא ;,:~ךב Qססר;ן~חור

~ע,ן~ה~ך~~ים~ב;~יו~תןס~יןסזp~דדרב
נגביםמרביביואהבהווה i ך~.ב;ת~ק.הסרT ד;ןי 1לן ;,;, ם~-כ~ה~
ר.ף nס ת~~~ל~פוףמו~י w :ר~ 9 ~ ה~~

לעברהרעבהנערנהברביביומתרברב
סז;ךםס~~ן~תלךו;ת-דע t ;,:~ 7 ם~· t:ןדרה i ' ~ל~

סב tסזp,זןח~תןסןיןלןריסהןס~ןין
ס~ןסץ~תןסל.ץ~ח~לח ר~.מ~ל.סם

• 
~ל.ו~יה;ל.ר;הה;ל.םל.ם wמףלם

~~לר~לח P:הואיס rליכ; qה;ל.םמ~~ןם
ק;ל;~לא~ל.םהואח~לי~הךלא ה~.ל~ךחיא
ש;,ןךתחיא~ך~ךת~רי~ם~~דראו~~ויםדק

~ןקים~ל ה~~ד~ח~ס~~~ךקןרא~ה~ךי;ן

נסי;נ;תיהםנדרסוספוריםלהםשפ;פדנשפר
 i ל•• fן;ןן •,וע::רי~~דד"ו~ים; Tןה iנ;לא:• ••א~ח

חךחי~ה ,ה~ן,ס~ח.ן~יןרי~ה, ryס~.רב Qס

ןסל.ץח~ליסה ל~~;לת ry ~ן~ל~סה ryך~ ה~~~
 יי:~;~ק,ט r ~דסע.~יש ~~;פח.ץןה;~יא~לסץ
ל wרסופ;ס:פ;~לים~יןס~ל~הש;~רים~לא~ת

הוארגעולרגעברגליוהגליםנג;ךל;
: T --• :-:ז:-•:: ז

 ת;,, ,:1א;~ין ע~~~ה ה~י:r ;נ;י~ד~~ךא;תים
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החשאייםר,חיים

הילדיםשל
שלכסופהיהיהמהעומר:טל

הזמן.אותהזאת.ר,ילזה
 • 1999המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ' 303

 , nהןאתהילדהשלבסופהיהיה"מה

עומרסלשל~מבוגריםהראשוןספרה
לילדים>,ספרהוציאהלכן(קודם
שלאפריוריבהירותחוסרעלמעיד

כמוכתיבתה,נשואכלפיהכותבת
הבוחריםהספריםבמרביתשקורה

גםהוא •וכרובם Iילדשהואבגיבור
בגוףכתובשהסקססאףבעייתי.די

יודע·מספרשלבטכניקה(אושלישי
מאודמאודלהיותשמשתדל ,כל

אחרלעקובמנסהשהואברורמוצנע>,
הראיהזווית , 6בתילדהשלתודעתה

עינימגובהיותראופחותהיא

ופלסטישופעצבעוניתיאורהילדה:
היאממהושומעת,רואהשהיאמהשל

זוכרת.שהיאמה Iובעיקרמתרשמת,

רווחותטעויותכמהלבררהמקוםהז
בכתיבההקשורותועקרוניות

שאולי ,ילדתודעתלתארהמתיימרת
האמינותאיתחושתנוצרתבעטיין

זה.מסוגסקססיםבקריאתהמתעוררת

מכסמנקודתכותביםשכאשרמובן

שלזכרונובנבכימדוברילדית,
צריךכןועלהזה,הילדשהיהמבוגר
מדוברתמידשבעצםלהבין

בנקודתולאהסקסס,שלבמניפולציה
 ,כללבדרךאותנטית.ילדיתמכס

תודעהאחרלעקובהעקרוניתההחלטה
שלמניפולטיביתתחבולההיאילדית

עללתפוסוקלהפשוטהדרךהקססס:
עלבעצם, ,לספרכדיסרמפהילד
שהואהילד,זובדרךהמבוגרים.עולם
הסקססגיבוראוהסקסס,שלדוברו
כמעיןמתפקדהנוכחי),במקרה(כמו

ומשמש ,הכלושומעשרואהמרגל
שלמעלליהםאתהמשקףלקמוסכנייר

שהילדהיאלכךההצדקההמבוגרים.
העוקב ,קסןמרגלמיןבאמתהוא

לאודברהמבוגריםאחרעינייםבשבע
ספוגמעיןהואהילדמעיניו:נסתר

סלקציהללא ,בתודעתונרשםשהכול
מיתוסכאןשטמוןכמובןעיבו.דאו

חדוריעצמם,המבוגריםשהמציאו

הילדכאילושכמותם,עצמיתחשיבות
ההורהשלמוקטנתשלוחההוא

חייםיששלילדיםבשעהזאתהמבוגר.
עצמם,משלועמוסיםחשאייםפרסיים,

 ,מאודסלקטיביתכידוע,והקשבתם,
כלפישלהםהקשבאגוצנטרית.ובעיקר
הסובביםהמבוגריםועולםהעולם,
מתודעתםמושפעבפרס,אותם

סובבשהכולכיצוריםהאומניפוסנסית,
שסובריםכפי Iלהיפרולאסביבם,

 1הזוהשההטעיהיתכןגרים.מבוה

ספרותייםבסקססיםהמתקיימת

בידיונכתביםהילדבתודעתהעוסקים

לעולםשהמבוגרמכךנובעתמבוגרים,
שלוהסקסס Iכמבוגרילדותועלכותב
ואין Iזיכרוןשליההתגהוא

ילדיתתודעהלתארבאפשרותו
זוהיכאילומדמהרקהואאותנטית:

כלנובעותגםמכאןילד.תודעת
כללבדרךהנעשותהגסותהטעויות

חוסרובעיקרםכאלה,בסקססים
בעצםהואמיעלהכותב:שלבהירות
האםהגיבור:מיהו Iהדוברמיכותב,

האם Iהגיבורהואהמעובדהזיכרון

העלילה,מרכזהואהמבוגריםעולם
נדמההילד?תודעתבאמתשמאםאה
רק Iהנ"להכותביםשרוב Iלי

 1ילדתודעתעללכתובמתיימרים

שלמנסמנקודתכותביםהםכשבעצם
התוצאהיל.דתודעתהמחקהמבוגר
סהרו:זיכרוןאלא Iילדתודעתאינה

מבוגר.שלהמעובדזכרונו
החליטהלאעומרסלשגםלינדמה
הגורלית,ההחלטהאתמשאר

זיכרוןכותבתהיאהאםהמשמעותית:

ובתמיםבאמתמנסהאו ,מבוגרלש
ילדיתתודעהאחרולהתחקותלבדוק

שלהתודעתהלוודאיקרובאותנטית,
משחזר Iמאודאמין(הסקססכילדה

אתהיפר·ריאליססיתבדייקנות
ובתלבקיבוץהשישיםשנותאווירת
כןועל Iאישירושםומעורראביב,
הואשלההסקססזו).קביעהבאה

הזה:הראשוניההחלטהלחוסרקורכן
שנישלוגסהמבולבלתתערובת

 1לכךברורהעדות .הללוהמרכיבים

וגדולים,קטניםבפרסיםהעומסהיא
אומבליסהלאהיא .האחידוהסרן

חשיבותאותהמקבלהכול •מצניהע
לילדהשקרהסרגיאירועומשמעות.

 1פלסטיתיאוראו Iלמשל Iהספרבבית

שממנוספריהספרעטיפתשל
מקוםאותומקבלים •הילדההתרשמה
עדהעמוסבסקסס,משמעותואותה

הזיכרוןהחייאתבפרסים.לעייפה
תחתהכולגורפתובתיאורבמלים
המשפחהתולדותהכותבת:שלעסה

ארוכיםתיאוריםלצדברקע,והמדינה
וקולות:טעמיםמראות,חפצים,של

עינימגובהוהתפעמויותרשמים

שחלפודבריםמינימכלהילדה,

קרעילצדוסיטואציותמעשיםבחייה:
פרסיםבפרסימבוגרים:שלשיחות
שלהבלטהללא Iאחידתיאוריובסון
קונפליקטיםאוטראומטיאירוע

 1למשל Iכמו Iבמיוחדחמורים

אתבשוגג,הורגת,כמעסכשהילדה
חברתה,אתאוהקסבהאחותה

אומהכיתה,הבניםלהכשמרביצים
אם .אחרחמורמשהולהכשקורה
שלתודעתהלתיאורבניסיוןמדובר
כאןלהתקייםצריכהחיתההילדה,
חומרים.שלוקשוחהאמינהסלקציה
בטקסטמהלבררצריכהחיתההכותבת

עלהמסתכלתכמבוגרתלזיכרונהשייך
החילזיכרוןשייךבאמתומהילדותה,
המכסנקודתילדה.שלוהנושם

שלוהאומניפוםנםיתהאגוצנטרית
חשיבותבעליפרסיםמשמיסההילד

 1המשפחתיהזיכרוןבארכיוןעליונה

שוליאירועמבליסה Iופיןלחילאו
 1עבורוהצטיירהואשדווקאלכאורה,

ילדים, •כטראומטי Iהילדדמיוןבעל
חייםאיןשלהוריהםמאמינים Iלמשל
מה nבספךהוריהם,להיותםמעבר

ישהזאת"הילדהשלבסופהיהיה
ההיסטוריהשלתיאוריםאינספור

לבואיכוליםהיהשלאהמשפחתית,
שזהמפגי(בעיקרילדהשלמתודעתה

רקכילדה),אותהלענייןיכוללא
מבוגרת.שלמאודמעובדמזיכרון

מתוךשנוצראקסשזהו Iכמובן Iיתכן

לגבהמעברלנופףהמחברתשלכוונה
חייעללדברובעצםהילדה,של

המבוגרים.

התעכבותשאיןהיאנוספתמגבלה
ועלהוריהעםהילדהיחסיעלמספקת

המוקדוזהוזה,עםזהההוריםיחסי

מבליהילד.בתודעתביותרהחשוב
ומפספס Iואנמיחלשהואהםקסםזה,

יל.דתודעתלתארהכוונהאתבענק
אתילדרואהשכךלהאמיןהשק

תפליםפרסיםמיניבכלעמוסהעולם,
שלהמייגעיםובתולדותיהמבחינתו
שמכאיביםמדבריםומתעלם Iמשפחתו

שמדובראלאזאתאיןבאמת.לו
היסטוריכטקסםגםמרושלת.בהשמטה
זיכרוןהמשחזר Iהרומןמחטיאנוסטלגי

עולמוואתעצמואתהזוכרמבוגרשל
הספיציפייםהפרסיםלמרותכילד.
מאודשהואבושניכרוהעובדהמאוד,

חדלהיותמצליחלאהוא Iופרסיאישי
טרחנישחוק,רושםיוצראלאפעמי,

בטקסםבודדיםבמקומותובגאלי.
לעתיםבכוונתה.הכותבתמצליחה
הפרסיםעומסמתוךמצטללתרחוקות
זהואזאותנטית,ילדהתודעתהענק
תיאורלמשל,ומרשים.יפהבאמת

ואמה:הילדהשלהמשותפתהאמבטיה
אחרהמים,עלבועותפוצצה"לילי

לאמאוכיסתהקצף,הרבהאספהכך
כךאחרלה.יראושלאהגוףאת

אחרהסוש.שלבטלפוןאמאעםדיברה
וזקן".קצףכובעלעצמהעשתהכך

דימוייםבצורתבאזהלעתים
חומריםשליפהפייםילדותיים

לבנאליה:קסםהמעניקיםיומיומיים,
שאבאערבילחםשלפירזתאספו"הן

נראיםוהםחובזה,שלהןלצמחקורא
שלירוקותבוסרעגבניותכמו

 •בלבד.לעתיםגמדים",

ישראליעל

בראיוהרת

ר,תיאטרזן

התיאטרוןשליהדותואוריין:רן
מחקר).(פרקיר,ישראלי
ספרית tהמאוחרהקיבוץהוצאת

 144 • 1998-חיים"בן"הילל
עמ'

מאמריבאסופתראשיתוזהמרתקספר

דןובהםאורייןשפרסםמחקר

לקונפליקטהנוגעותמפתח"ב"הצגות
היהדותלביןהחילוניתהציונותבין

הזהותשאלתאתמציגאורייןהדתית.
התרבותיבהקשר·יהודיתהישראלית

החוויהעלהסתמכותכדיתוךשלה,
ביןההתנגשותבההתיאסרונית,

הצירעלרעיונותוביןקהלים
בגוףגםנעשית Iהחילוני-חרדי

הצגותביןהקהל.בקרבוגםהיצירה
"םרםיף"עיבודיבהרחבה:הנדונות

מולייראצלהדתילמתחסד(כאשר
החרדיהיהודישלאפיוניומוקנים

להרחיקשישסכנהבבחינתוהוא
(כיסויהיה"חסיד"אישאותה),

אחריהציונישלהנאיביתלכמיהתו
"מעשההחסידיים>,"שורשיו"

נשיםקבוצתשל(תיאםרוןברוריא"
דתיות).

חוקרשללדימויומתייחסאוריין
פםריס Iהצרפתיוהסמיולוגהתיאםרון

התיאסרוניהסקסםאתהממשילפאביס,
הקרחוןחלקאותו Iהקרחוןלקצה
שלהשקועיםחלקיולעין.הגלוי

אתפאביסעל-פי ,ייצגו Iהקרחון
הסקסםשמקייםהיחסיםמערכת

כגוןאחרים,םקססיםעםהתיאסרוני

אמנותיצירותספרות,יצירות

וטקסטיםשהואתחוםמכלרלוונטיות
מכתבותהחל ,(ולענייננוהםבאשר
פובליציסטיקהמאמריאוחדשות

לתחקיריםעבורהיומית,בעיתונות
בספריוכלהרלוונטינושאבכל

הקרחוןשלבסיסוואילוהקודש>:
שלהאידיאולוגיהאתייצגהשקוע
החברתי.בהקשרוהתיאםרוניהםקסם

בסקססשדיוןהרי Iזוהנחהנקבלאם
עלרבותללמדיכולהתיאםרוני

ניתןולמענה.בהנכתבשהואהחברה
הסקססמחקרולהפיקלנסותאף

חברתיבקונפליקטהעוסק ,התיאםרוני
עלבלימודרקלאתועלתמסוים,

כיווןאתלצפותאףאלאהקונפליקט,
עליה.להשפיעואףשלוההתפתחות
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הזהותלנושאשנוגעבמהאבל
ספקמטילאורייןהישראלית-יהודית,

מצייןאורייןפאביס.מודלשלבהתאמה
בנושאכימסוימת),אכזבהמתוך(אולי

"אפשר ,י·יהודיובהציהקונפליקט
אמניעלכופההמסוכסכתשהמציאות
וישירה.נוסהאמירההתיאסרון

הופךהקרחוןבסיסאלה,במקרים
 .) 18<עמ'הטקסט"שלרובולהיות

התיאסרוניהטקסטשלאפיונובגלל
ונוסה,רבהנגלהבוככזה,הישראלי

התיאסרונייםהטקסטיםאתאורייןמציג

לדעתי,החברתי.בהקשרםלעסוקשבחר
מחזאותבחקרגםתצלחפאביסגישת
זו(כמוחשופותאידיאולוגיותשל

דינמיבקונפליקטהאמוראצלנו).
עתירי .הקרחוןשלהשקועיםוחלקיו

יתקדםלאןכמושאלותמשמעות.
לוישהאםמהירות,ובאיזההקרחון

להסיטניתןהאםחילופיים,מסלולים
הןקצב,ובאיזהנמסהואהאם ,אותו

הבנתמאשרפחותלאמעוררותשאלות
 .נתוןבזמןהקרחון
יכולותאתלבחוןמרתקלינראה

בקונפליקטלהשפיעהתיאטרון
בבדיקתרקלאהחברתי-תרבותי

מרכיביהם,עלהתיאסרונייםהאירועים
כוללת.תרבותיתבאסטרטגיהגםאלא
זה:בכיווןהרהוריםכמההנה

כימסתבר ,אורייןשמביאהמידעמין

בעיקרודתיות,נשיםשלבתיאטרון
ישדתיות,לעמדותתעמולתיכלי

מעמדעלמחאהבהןשתמצאיצירות
עמדהובהלכה.החרדיתבחברההאשה

מבחוץמחוזקתלהיותיכולהכזו
המתרס).שלהחילוני-ציוני(מצידו

 ,בארץהממסדיהתיאסרוןהצגות ,נכון
ההגמוניהמייצגאתאורייןרואהוב

לכלזמינותאינןנית-חילונית,והצי
(ובתיאסרוןהיוצריםאבלישראל,בית

הןהדתייםהיוצריםעיקר ,היהודי

ומביאיםאלהלמסריםנחשפיםיוצרות>
שלהם.ההתייחסותקבוצתאלאותם

תקופתמאזהישראלית,התרבות .
העבראתמאמצתהציונית,התחיה

לעברומתכחשתהרחוקהמקראי
אורחבדחייתבעיקרזאת ,הגלותי
אורייןהיהודית.העיירהשלהחיים
הביאהזומלאכותיתבחירהכיצדמתאר

במשךבתיאסרון.גםמעניינותלהטיות
במתכווןדוחהבעיצובשנים,עשרות

בימתעלהיהודיתהעיירהשל
טרםאפילו ,הישראליהתיאטרון
גלעםובהטיההשואההתרחשות

יהודיתתרבותיתלמסורתהגעגועים
על .) 1968 (היה"חסיד"אישבהצגה
שלומסולפתרומנטיתתפיסהבסיס

"תרומתואתמציין(אורייןהחסידות·

כמכרעתנובר"מרטיןשלהמטעה
החילוניבציבורהתעוררוזה>בהקשר
הציפיותלבבות.לקירובציפיות
גולםבבחינתהיה",חסיד"אישסוכלו:
חזרהוזירזהמריץ ,יוצריועלקשם

בסירנותמשתמעיםמהספרבתשובה.

מתוךלשאובאחריםתיאטרוניים

היסטוריים.אומדרשייםהמקורות,

להתייחסהספיקלאאוריין
רנהשלהאחרונותלעבודותיה

אתמייצגותהןהאם .ירושלמי
כבסיסהתנכ"ילטקסטההיצמדות

הניסיוןהציוני?לנראסיבהיהודי
 ,מעידזהתרבותיבהקשרהתיאסרוני

יותררחבהבתשתיתצורךעל ,לדעתי
בנסיונותרקלאלהתבססשצריכה

שלבקורפוסבעיקראלאתיאסרוניים
להרחיבניתןלדוגמה,התרבות.לימודי
כמואישיות,מוסרתורותשללימוד
בהקשרים ,ישראלנביאישלאלה

רחבים·אישייםומוסרייםתרבותיים

ולאניטשה>ואףבודהאדרך ,(מאריסטו
בית-הספרתלמידאתלהשאיר

שללעייפההחרושבשדההממלכתי
מתובלות ,למיניהןהגמולתורות

כלח.עליהןשאבדפולחניותבסוגיות
מדוע ,החרדיהציבורלתלמידיבאשר

שלבמינימוםתחייבםלאשהמדינה
במדינות(כנעשהאזרחותלימודי

דמוקרטיות)?מערביות

כיאורייןהנחתלינראיתלא
 ,הנמוךבז'אנרהרווחתבבחירתם
התיאסרוןאנשיקומדי,הססנד·אפ

המכובדותעלמלעיגיםהדתי
הישראלישהתיאסרוןהתרבותית

מצדפתיחותכייתכןלה.מתכוון
כברהתיאסרוןלכלידתייםחוגים
תיוותרלאוהיאומתהווההולכת
ככללדעתי,בלבד.תעמולהלצורכי
יתמקצעובתיאסרוןהעוסקיםשדתיים

מקורייםלהיגדיםייפתחוהםכן ,יותר
המקצועיהעיסוקעצמית.ולביקורת
שלההתבוננותאתהופךבתיאסרון

יותר,לזמיניםובמחשבתובמצבוהיחיד
בגללוהןהקלאסיהרפרטוארבגללהן

נשכריםנצאהתיאטרונית.החוויהאופי

ייצוגתיתןהישראליתהבמהכאשר
שאזבהנחהדעות,שליותררבלמגוון
עללהגןציבוריתלגיטימציהתהיה

דוגמתקשים,מסריםעםהצגות

יהושעשל ) 1987 (ירושלים""סינדרום
שהיאהחורבןמסרבשלאשר ,סרבול

עדעויןקהלעל-ידיהופרעהמבטאת,
 •מהבמה.הורדתהכדי

כיסיםקובי
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הנשק":"טוהר

מיתוסאתוס,

ומציאות

הוצאת tקולאז'גולומכ:נפתלי
עמ' 366 , 1999"תג"

מצטרףגולומבנפתלישלספרו
עיון Iמחקרספרותשלגלריהל

אחרפןלהציגהמנסיםיפה,וספרות
בארץ-ישראל.חיינושל

והסמויההגלויההממוקדת,האמירה
היא Iדפי-הספרכלאתהמלווה
מנסהוגולומבהנשק","סוהרהסיסמה

הרב-תחומיתוידיעתוכוחובכל
וכיייתכןלאזהמושגכילהוכיח

מובנית.פנימיתסתירהבויש

גדולההנגדההישהנשק","סוהר
לתארבאה-"סוהר"המלהזה?מניב
שםהוא-ו"נשק"כפייםובקירןתום

כדיבומשתמששהאדםלציודכולל
האויב,אתאוהצידאתלהכריע
והרג.כלי-מלחמהכלומר
אלומושגיםבצירוףשנעשההחיבור

שימוששפירושואידיוםבבחינתהוא

השמדתלצורךאוהגנהלשםבנקש
אךבמלחמה,התוקפןהאויבשלכוחו

מרביתלהימנעותהכוונהבעיקרו
אויצרי-נקם,לסיפוקבנשקמשימוש

אונים.וחסרימפשעחפיםנגד

-מגווניםבכליםלבדוק,באזהספר
חוכמהדברימקראיים,קטסיטם

והרמב"ם,הרמב"ןשלופילוסופיה
 ,) 75 • 73<עמ'מ"ההגדה"קטעים

 ) 111<עמ'לאחרויחסועגנוןסיפורי

ולספרותצבאיתהיסטוריהלקטעיוכן
המציאותאת-שלאחריהוזוהתקופה

התקיימההאמנםהאחרון:בדור

האמנםהנשק","סוהרשלהתופעה
שוניםבאמתיהודים,כלוחמיםאנחנו

בסיטואציותאחריםעמיםמלוחמי
הואזהשמושגאו ?גורליותוקשות

שהתפתחהמשאלת-לב,בבחינת
דורותלחנךבמסרהולמיתוס,לאתוס

מצפוןאתולהשקיטלוחמיםשל
החברהשלמצפונהואתהוריהם
מקרהבכללהוכיחכדי Iבישראל

צדקתה.אתמחירובכל
ב"אזוריובלותשנימזהמצוייםאנו

הנשק"."סוהרשביןהדמדומים"

המייסרבסיפורוחרב".תאכלו"לנצח
מצווה"השחר",דיזלאלישל

 118בןשואהניצול Iיהודיטרוריסט

עלכנקמה Iבריסיבן-ערובהלהרוג
הצעירבעודלמחתרת.חברותליית
להורג,כמוציאלתפקידומתכונן
דווקאלאשהפעםהוכחהבחזקת

אותורודפות Iהקרבןהםהיהודים

לנסותאותוומאלצותעברורוחות
הורגהואהאיום.מעשהואתולהצדיק

אינוהמקווהה"שחר"אךהאיש,את

שלנוסףשלברקאלאכלל'שחר
הלילה.

שלהנשק""סוהרלחיבוסיוכהנגדה

גןלומבנפתלי

קולאז'

להציגניתןב"השחר",הטרוריסט
דיין:משהשלמפיומובאה
במצבהערביםעםלחיותעלינו"נגזר
זהאיןאולימתמדת,לוחמהשל

המציאות"היאכזאתאךרצוי'

דרך">."<אבני

חיינו'שלב"קולאז'"גישותשתיאלו
ואלימותאינספור'מלחמותשלבמצב

תחילתמאזביניהן,מתישה
בארץ-החדשההיהודיתההתיישבות

שנותמאזשאתוביתרישראל
הערבי")("המרדוהשלושיםהעשרים

ופעולותמלחמת-העצמאותדרך
זותקופהלאחרשלאחריה.התגמול
דום.נאלםהנשק""סוהרהביטוי
שהוצנחההישראליותהצנחניותאחת

ב-קמהושרדה,-1944בלאירופה
בקיבוצההכלליתבאסיפה 1968
בקיצור:ואמרההארץבצפון

-חלומותלישגורמתשאלה"יש
אותה.לשאולרוצהוהייתיבלהות
הבחוריםילחמומלחמותכמהבעוד
לחיות?"יהפכובטרםשלנו
מלחמותמספרעודעברנומאז

"יום-ה"התשה",ו"מבצעי-מלחמה":
"מבצע·לבנון","מלחמתהכיפורים",

שביניהם.ומה"ענבי-זעם"ליסני",
עלגםביקורתמותחגולומבנפתלי

במציאותותפקידוספר-הספרים

החינוכיים-מסריועלהתנ"ךחיינו.
עליהםאבדמהםשרביםתרבותיים,

ושורהמשפיעהשרוחםלמרותכלח,
זרמיםואףלצטטםמרביםואנועלינו'

לאורם.מתקיימיםגדולותותנועות
כיבושיהיאיותרהבולסתהדוגמה
<עמ'המובטחת""הארץאתיהושע

ריקהחיתהלאאזשכבר ,) 75
ומאוכלוסיה.מישובים

סמרין,ר'פרופ'ערך ,-1966ב

תל-אביב,מאוניברסיטתפסיכולוג
תלמידיםשללתגובתםבנוגעמחקר

בעיקר"יהושע",בספרלקטסיטם
ביריחו'והטבחלמעשי-הזוועהביחס

אשרכלאת"ויחרימו .ועודבמקדה
ועדמנעראשה,ועדמאישבעיר'

לפיוחמורושהשור"ועד )'בי( ,,זקן'

חרב".

יחסםעלנשאלוהתלמידים
הםוכן'יהושעשללפעולותיו

צבאהאםהשאלהעללהשיבנתבקשו
באותולפעולאמורכובשישראלי

פעל.שיהושעכפיאופן
עד ,,כיתותתלמידי 1,066מתוך

"נכון",פעלשיהושעענו 60% ,'ח
כנגדדומותלפעולותהסכימו 30%

רובםכבוש.ערביכפרשלתושביו
לוודאיקרובהםתלמידיםאותםלש
השירותבגיללילדיםהוריםכבר

האםוהמילואים.הסדיר Iהצבאי
הועברהדאזעולמם""השקפת
אוליאוהחריפההיאהאםלילדיהם?
התמתנה?

לפעולותלרובמתקשרהנשק""סוהר
להגדירן:קשהלרובואלוסרור'
בספרותמתוארכלשהואליםאירוע

שללגיטימיתכפעולהובתקשורת
אוחופש"),("לוחמילוחמי-גרילה

חיילים,שללגיטימיתתגמולכפעולת
החוקרים,מקרבשמיעוטבזמן

בודדים,סופריםאוהעיתונאים,

המבצע,מסרתעםמזדהיםשאינם

במובן"טרוריסטים",אותםמכנים

המושג.שלהשלילי
הטרוריסטיותהאלימות,הפעולות
נפתלישמציגהחריגיםוהמעשים
טרוריזםלרובמכונותגולומב,

מבצעיהםשכן"אתני-לאומי",
אוקולוניאלי'שלטוןלסילווינלחמים
גירוש(ספרטיזם"),הפרדהלמען

אחרות.אוכלוסיותשלוהשמדה
שמלוויםבמיוחדהבולטיםהחריגים
בתיאוריםהיוםעדאותנו

פעולותהםהשונותובפרשנויות
ארגוני·ה"פורשים"שלהטרור
שלגםולעתיםוהלח"י)(האצ"ל
עלמבוקרלאבירימדוברה"הגנה",
מטעניםהנחתמפשע,חפיםערבים

ופיצוץיריהגדולות,בעריםבשווקים
תקיפותמאדם,הומיםבתי-קפה

משתפ"יםשללהורגהוצאותכפרים,
 ...ועודעצמםהארגוניםמקרב
ו"הגדול")("הקטן"ה"סזון"פרשת

בדיר-יאסין'הטבחהארבעים,בשנות

לספרותוזכהרבתיסערהשעורר
רבות,גירסאותעםרבהפרשנית

 , 1948במלחמתרבותגרתוחרי

בכפריםתושביםשללהורגהוצאות
אונס,טבח,מעשישנכבשו.רבים

כמעטהתרחשווהריסת-כפריםשריפה

רקהאמנםבארץ.ואתראתרבכל
האכזריתהשחרור"ב"מלחמת
בפרץ?עמדנולאוהממושכת
"מבצעועדהמלחמותשביןבתקופה

אינספורהתבצעוסיני-קדש",

קיפחושבהןאלימות,פעולות-תגמול
מהןשאחתרבים,אזרחיםחייהםאת

בתודעהרבותשניםהדהדה

בקיביה,התגמולפעולתהציבורית:
תושביהםעלבתי-הכפרפוצצושם

וטף.נשיםגברים, 69ונהרגו

בטבחהגענוהנשק""זיהוםלשיא
פועלים, 43 •-1956בבכפר-קאסם

ונורובשורההועמדווילדים,נשים
"סוהרמשמר-הגבול.אנשיבידי

בשניםלחלוטיןונאלםנעלםהנשק"
הימים""ששתממלחמת •מכןשלאחר

שפלה,ורגישותנוגאהלבנו ,) 1967 (
דריסהכפרים,ומחיקתהרסגירושים,

("פתחתגסהברגלחבלי-ארץשל
"יום · 1976 (אזרחיםהריגתרפיח"),

כיבושחדירות,הראשון"),האדמה

 • 1978 (כלבנוןריבוניתבמדינהוהרג

בטבחהעקיפההמעורבות ,) 1982

התנהגותנוושתילה,סברה
מתפלליםהרג ,) 1987 (באינתיפאדה

וגירוש ) 1990 (אל-אקצהבמסגד
טבח ,) 1992 (מבתיהםתושבים

 ) 1994 (המכפלה"ב"מערתבפלסטינים

מאזרחי--104כשלההמוניוההרג
בכפר-כנאילדים 19מתוכםלבנון,

ראש-ממשלהרצחולבסוף ,) 1996 (
ופונדמנטליסט.קנאייהודיעל-ידי
האירועיםמכלמביאגולומבנפתלי
איןשכןהמזלג","קצהעלהללו
היסטורי-צבאיתיעודי'ספרספרו

התייחסותעולהב"קולאז"'אך .טהור
האתוסכלפיונוקבתביקורתית
ומהםהתחנכנושעליהםוהמיתוס
ספרות,הגות,בפרקימשולבים

וציור.פיסולמקרא,
עוסקהספרשלהאחרוןחלקו

פוסט-תפיסותכלפינוקבתבביקורת
בחומריםשימושתוךמודרניסטיות,

ההיסטוריההתרבות,מתחומימגוונים

 • 191<עמ'הפוליטיתגיהולווציוהס

המחבראותנומציידוכך ,) 255

לעבר,עולם,חובקתבפרספקטיבה
ולעתיד.להווה

במילוןספרואתחותםגולומב
הספרשקריאתמי ;) 319<עמ'מונחים

מנוגדיםשתכניואו Iעליוקשה
הראוימן Iלחינוכולזיעותיו
המחברשלמושגיועולםאלשיתוודע

הרוחניעולמואתלקבלעליויקלואז
כןוכשמוחשובספר .האחרוןשל

עשיררב-תחומי'"קולאז'",הוא,
 •ללא-רחם.בתודעהשמכהומגוון'

יהבדן
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עיתונותא.

הממשלההשבעת , 6.7,99 ,'גיום

בסול-לאאבלחגיגי,הסקסבכנסת.

נצחונולאחרכברבורג,אגרוםמתח.

שפוכה,בהנאהחוגגברק,עלהגדול

בבחרותו.כשכרוןכולנואתמשתף
מורי'("אביאישיותהתייחסויות

ביילין">,יוסף"ידידימורתי",אמי

קורנת.זחיחותמסורתיות,הפגנת

עםבכל Iשריואתמציגהממשלהראש
ביקורת.לושאיןאחדאיןישראל
על Iשינוירצוכולם Iהצביעוכולם

איןאחדולאףהנסחרת.י wנוכולםכן
דבראיןחסד?שלימיםמאהסבלנות.

כזה.

רודפיםהכנסתבמסדרונות

חסוןאיילהסופם.אתהעיתונאים

לפרסשאלות.להישפרס:עלעסה
במקוםכברהיאאבלתשובות,יש

תסרוקתהאלמדברהואאחר.

המשפטבאמצעהמבהיקה.הבלונדית

ברק,אלאצהאותו'קוטעתהיא
מחזירמלים,בשתיאותההפוטר

הטבעיתהשולייםפינתאלאותה

העיתונות:כל Iכך(ואחרשלה.
מה?)ואתםפרס".אתמשפיל"ברק
אלפודוגל , 12,7,99 ,'ביום

מתייחסב'הארץ',טלוויזיהבביקורת

עולמי"("מסעפלולאילעניינית

(למרבהפוצי",ב"סגנונוב'סלעד'):

הזאתהמנומקתהקביעהמופיעההמזל'
שהקוראכך Iהרביעיבמשפטכבר

אתלעצמולחסוךיכולהמתעניין
להפסידלאוממשהקביעות,שאר

צריכה,שאינהבאמירה I(חז"לכלום.

במומו-"הפוסלהנמקה:כמדומה,
וד"ל).פוסל"

מולינהסופר:ב.
מוניוסאנסוניוסמאתספריםשני

סל(על-ידי'לעבריתתורגמומולינה

ו"החורףמלא""ירחניצן-קרן>:
עוב.דעםבהוצאת Hנליסנון

להגדירכבראפשרספריםשנילאחר

אנחנובקולנועהעדפות.סגנון'קו'
נואר",ה"פילםסגנוןאתמכירים
ביןהצפוןמןהשראתואתהשואב

איוםזורעיקוויםמבליטהצללים,

מעצםמתפשטת,וחרדהאפשרי

מןהנולדותלצורותהתחברותם

קולנוע:כולוהזההסגנוןהחושך.
כהה-בהיר,חושך-אור,מעברי

 •לעיןהנראהמןהמתגבשתמשמעות

, 

אמריקאיתגיבורהמקביל:אלי

אותןועםסביבהבאותהעובדמולינה
אולםלהתייחסות,נקודות-מוצא

אותומביאככליבמליםהשימוש

הנפש.צלליאלהרחובמצללי

 1כלקודםהן'שלוהסביבות

ב"ירחבלילה.תמידוכמעטהרחובות,
החיצוניתהעלילהמתרחשתמלא"
סהרורית,בהליכהכולהכמעס

אפלים,ברחובותמסושסשת·חושים,

סביבהרחוב.בתאורתחלקיתמוארים
חדריבעיקרחדרים,היאאחרת

מזה.ולמסה 'ד·'גמדרגותמלונות
עשןהמצטברת,הזוהמה Iהיושן

בלתי·חלקהםבכלהספוגהסיגריות

 1כשלעצמוהלכלוך' •ייןמהעבנפרד

הקירות,המיסות,קבוע:מוטיבהוא

לציפורניים.ומתחתהבגדים

טלוויזיה:
אלי : 22.00שעה , 8.7,99 ,'היום

שסדםמיאמריקאית.גיבורה Iמקביל
אתלסמןלהתחיללוכדאינשבה,
תותירלאהיאהזאת.השבועיתהשעה

אתהאםלהחליטתצטרךאדיש,אותך

אומזדההאותה,מתעבאומחבב

אמריקאיותנשיםבוודאיישמסתייג.

אליאבליאפיות,כאלהלאאחרות,

שהאשהכיווןעלמצביעהמקביל
המסופחת,המשכילה,האמריקאית

בכוחעצמהאתהמפרנסתהעצמאית,

אליו.הולכתומקצועניותההשכלתה
ומתרחקת,ההולכתכאופציההשמפחה

אלאגברים,בסביבהשאיןמשוםלא
ראויים,אינםבסביבהשהגבריםמפני

האמיתיות.ציפיותיהעלעוניםאינם

מתגלותלסוגיהןהפנטזיות

וראוימלאכשותףהגברכשעשועים,
תפוסשהוא(ולאויותריותרנדיר

אינםה"תפוסים"גםהזובסדרהכבר.

בידורגםהציפיות).אתמצדיקים

שבסיטואציות),הקומיעלחזק(דגש

מועדוןעםהזה(הענייןכיףםג

כקסע-הקבועההזמרתועםהלילה
פולקלוריסטי·וגםמוזיקליגםמחבר'

וגםהברקה!)זהמהאמריקאי-עירוני,

בנקודהלמחשבהתמידמעורר

שווהבמכוון.מוגזמתמסוימת,

 •לראות.
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כפרייהודית

 ... 1מפישקהאחרונההפרידהעלוריאציותשתי
~ 

כלרהב.שירא.
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 . . .~;יב~ל ן;פ~~
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•• --: T -
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: TT • --: • 
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: -: . 
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ל~ע;ק,ר;זה י~~ה, rז;
נפרדתתמידאתלמה

T T : -T • • ::• :• 
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נשלים. 1שאנחגכדי
: .. ... :--: -: . 

ותשענבעשריםהיהזה
:• TT • : •: : T •• -

~רא;קט; ע~~~~
נבאמצע;שנהשנהכל~מאז

•• T T rיT TT : : :• : -

א;קט;;ר

שערrזאת;פפת nאחתאשה
• T --:• :• :• : דידי

נב~נצנתפרחיםושמה
 .....~ם n ,:;אל~ממתינה

-: • T : : • 

;א rזה"ד
הלילהכלאתrזי;שב

•• • T T T :- -

ןש;נ:רקים.~ד~רים.ם ryן . . . . . 
ב;~ים. 1

 ~.ל;הו,~םא 1ה;נקר 1
 תך~~~יא ryן

א;תrזיראהלאא 1הוי;תר
 ,. ... : .;ס~ים ..לא
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ק,ץ~ין תך~~~חיא ~~ן
נ;ת 1;ןיא 1ה ij;~ךיף

ז;ןקת ij ס~~ ij~נ;ךת~ם
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מדלת~ל,וד;~ק;אא 1,וה
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שניתלי 1יאנדלאוהם
 .נבח~ים~-אב~ע;דכ.ל

,. :-· --· 

הגעגועיםפישקשליאבא

עכשופעמיםהרננהלמהי;דעתלא
n ל·~א 1הה 'ה~~פטאלי;זר; -' ., 

אחרת"להי;ןןל iיכ-~ל"זה
;ז 1~זפ ;;~,-~כ;ל·ך;ד~ל r ז~~~

אחרתלהי;ת . : -...... 
אחרת,ע;ד

: -...... 

~סרתס;ף~ין~ד~ז;י~ט
 . .א 1ה ל;~

נבע;למ;מ~יב 1;זר nהיה
~ i ;ל~-~ -. : ., 

ת: 1ךא 1ל rק;א;ךדי~ט;ת
אחרת!להי;תיכ;ללאזה ' ii ע;:p ;ןכ:p ~א;ת- 9לף...... 

r רם~ס.ןיק;ת~
r א~ס.ןיק;תry ל
 ת:; 1

,וע;לם
אחרתלהי;תיכ;ללאזה

:• T • : -:•:• 

 ר~~א 1ה

אמרא 1שהמה 1
-:• T -

ג,;לההכית 1דא 1ההיה
 ,. : .-, .~~-ל;ע~

לפנ;ת-ערבנבאיםעים 1הגעג
ו'המכרח·~םהר~צ;ת'כלארתי

~ם i ;'פ'.ל~'םםלק,ר;אםל~תכ
 . .ל~ק;ת 'לי~~ iJל
לים 1הנבאתגז;םל

 םי~~·~ ij~ת ,נ;ק~מ~
נבטלויזיהנבודי;החדש;ת

:ז ··:·:- :-ז ז:--

 ! j/;זפ

פנימהת 1ההתר;צצ
די • : : : •-

ה J1ח ijן

~ a מכלרי
סריקיםךב fל~נ;ת· iJ י~~מ~ל
מאיראפרמשיכמ;שהם

:• •• : :• • T •• • 

ה r;ןה·~ר n ,ז~ר;תוק.מת!ןם
 .ליו 1;ש

הלפנ;ת-ערבנבהלל
 ...... : •--ך-

סע,~קי

סריק
n ונעלמת;לפת

אחת.אנפת-ל;לזז
-- ז:--:-

ןר;ם-מע,ןב.ן 1 ו~~

הולדתם,עירנקלישהצעיר"ב"השומרזושהאתהכירפישק,שלי'אבא
הראשונה.אהבתםחיתה 1925 • 1924בשנתשם,שנולדתי.לפניהרבה
כבראחריה.שניםארבערקועלהנשארוהואארצהעלתההיאזהאחרי
שהצםרףחלוץ , 1929באוקםוברארצההגיעכשהואביניהםקשרהיהלא

לקומוניסםיתבינתייםחיתהזושההחורש.עיןקיבוץאתשייסדלגרעין
אזשהיהלקיבוץשנסעלפניאביב.תלצפוןשלבחולותאזוהתגוררה
גורשהזושההאחרונה.בפעםאביבבתלאיתהנפגשאבאחדרה,במושבה
הביוןברשתכחברה-1942בונספתהאחר-כך,קצרזמןמהארץ

בין •באמצעשהואמתינולדתיאניהאדומה"."התזמורתהסובייםית
רומןמתוךהםאחרונה""פרידה •השיריםשנימותה.לביןאהבתם

בכתובים.ביוגרפי
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 ,~ s~ו
~ 

קריאה.סימןשאלה.סימןשמח.להיותמוכרחים

גןרמתבמוזיאוןתערוכהלקראתללנהרונןצילומיעלהערות 7

1 • 

הנחושתפרוטותידידתהיא"השמחה

ז'אק(ז'אןהזהב."מטבעותמאשריותר

דרסו)

2 • 

פרוטותשלהביתצלםהואללנהרונן

אתמצחצחתשלוהמצלמההנחושת.
אותןששלפוהאצבעותטביעות

ולכןיד-שניהדוגמניותהןמהכיס.

סימניאתפניהןעללזהותאפשר

אתאוהבללנההאף.לקיצורהניתוח

האיפור.חדרשלהסגורההדלת

לחםלקנותאפשרהאלהבפרוטות
 100גםואוליבירהזיתים, Iשחור

בידבוצעיםהלחםאתבוטנים.גרם

קטנות.בלגימותשותיםהבירהואת

עוניזהולא.בהחלטלא,עוני?

מרשהאולילכןלעשירים.רקשמותר

אתושובשובלבררללנהלעצמו
אתלטירוף,שפיותשביןהדקהגבול

לעוגההשחורהלחםשביןהגבול

הטובותהכוונותגבולאתמכלויותר

חולמותהנחושתפרוטותהמצלמה.של

שורפתהמצלמהזהב.מטבעותלהיות
לפרוטותמספרתהיאחלומות,

שישהזוועהחלומותעלהנחושת

הכספת.פלדתבתוךהזהבלמטבעות

3 • 

הטרףשאריותציידהואהצלם

אוהבללנההמצלמה.בבטןהמתפתלות

הננעצותהשינייםשלהקלוז-אפאת
פוטוגניתהיאהאלימותאםבבשר.

ביןלבחורצריכהשהמצלמההרי

קניבלית.עדשהאומוסריתעדשה

כןהואואםל"בנסון",מצלםלאללנה

שהדוגמניתהריל"בנסון"מצלםהיה

מחייכתהיתהבעזההפליטיםבמחנה

היההפליטיםשמחנהכמובערבית

עצמולהשחילכדינסןמכווץ
אמר ,"קר"הספורס-אלגנס.למנהרות

של"כוחה 1גנריההודיהמנהיגפםע
שלכוחהעלההתגבריכולהנשמה

אפשריפתרוןאוליזהוהחרב'.'

אםגםנשמהצלםהואללנהלסתירה:

הטרף.דםמטפטףשלוהמצלמהמשיני

4 • 

תראי,"את

שרמהכן,לאאם

הגבוהות,האבניםבהרים,הזחילה

מוצלזהבהנושפותהתבןערמות

הערב"תוךאל

·המונולוגמתוך:בהדים','זחילהאדף:<שמעון

איקדוס")לש

התבן.ערמותשלהצלםהואללנה

כ"זהביצטלםשהתבןלרגעאורבהוא

שמעוןהקסם.תמציתזוהימוצל".

לעקוףהואהאהבהשמחיריודעאדף

ולרפדהגבוהותהאבניםאתבזחילה

הופךשהתבןהרגעלפניהעיןאת

שלוהמצלמהאתטועןללנהלזהב.

לזהב.אותולסנוורכדיתבןבאותו

נחושת.מטבעותיקראהואלזהב

המתבונן.בעיניכזכור,הכול,

5 • 

הצילומים,באחדהבחורה,נסןעל

"משורר".המלהבאדוםנצבעה

היא"משורר"והמלהבהריוןהבחורה

כלאתאליולחברשאפשרקרט

יפההכיהשירהאסוציאציה.קרונות

כמוהמצלמה, .הבטןבתוךלהנכתב
ראווהחלוןהיאאחרים,בצילומיםםג

קצההוארואהשאתהמה .חשוך
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מתחתהשוחיםהלווייתנים .קרחון
המלהאתמצייריםהקרחלשכבות
 .הזיכרוןמתוך"שמש"

6 • 

נשקםאתיפרקוהצבאותשכלאחרי

הרוק'נרול.צבאאח.דצבארקישאר
פילם.בתורהזהלצבאיתגייסללנה

ללשכתבתור .עליויצטלםהכול

שלוהמצלמהאתיחזיקהואהגיוס

 slow-גיטרה.מחזיקשקלפטוןכמו
hand . :ללנהלמדמהובינתיים

מהרוקנ'רול?

הפקידהכמוהיאנסגיטרה :'א

אתביופיצובעתהיאהפלוגתית.

אסוראחדולאףהמפקדלשכת
לה.להפריע

בסדנהמעמדהחזיקולאהתופים :'ב

- ~ -

;כ ~ 1 • 11

מאלימות.גמילהל

שהצליחהרס"רנולדלאעוד :'ג

גיטרה.לסולותלונהלתקוע

ללנהלוחשהאלההדבריםכלאת

שבמגרשבשעהבלילה,שלולמצלמה
מסיידיםהחלומותשלהמסדרים

החומה.אתפלוידהפינק

הואקריאהוסימןקריאהלסימןנהפך

מהשלהסוגריים,שלהנואשהמאהב

שלאחתבעדשהלכלואשאפשר

להיותיכולשלהשהאושרמצלמה
המלךבארמוןלמיטהמטאפורה

החלוןלידלמיטהמרהובאותה

 •המשוגעים.ביתשלהחשוך

ו.

השאלהסימןשמח.להיותמוכרחים

סומקרוני

ללנהרונןצילום:

שביטשייעקב

דרווישלמחמדו •

לפעמים
ר;ן f ~ס.ל~~י
א;תישרהאמאאתז;כראני
 • T TT • •:ה•ל;מ riנ

-:-T 

o/ ר~~א;~יךה 
ברחמה

ע;ךלא;~י T~ךה
בזר;ע;תיה

• : :• T 

~ o רf ס~!יהר~ Q יה!~

ר fר oי~,

~ 
פלגיםפלגיםמתחתר

· : -•• : • T T : • 

ף ogס ת~י~~~ר r,;n י~~
הזכר,נ;תיםאל

:· --· : 

~ך~ך~י~יף fק~א~י ה~~
ךל;סבןכ;~בןע.ב
ק~א~י: ה~~

~ד~יםקהל;ת~קהיל~ש;ךר
נ;בשכאבםפחמיואת ~{ q ל"ם:-•• : •• T •• 

חם 1 ה~~ק~א~י: ה~~

ת;ההאניעכשו

 י~~ ף~·;ק~~ל~
ד~הי wדרך~א ל.ל~~ס:י~י.אףלי

סר;~~תס~:זן~ך~ית
הא;הבשללבדילףת;

ס;מים nבממל~ולחנףטי
ןךר ;ל:ל~רץ Tל~חי~ף!יז

השיר.תחילתאתלשיררוצחאני

לשירר;צהאני
 • Tהל~ר~ת

ף wסנ; nס~י·ל ל~,ע~~ת

הדהר~תל~ירר;;ה י~~
~r:י~יי Q טw מ;הי~

ל~ירר;;ה י~~~רך~~דתהל"ת~ת
ס,ירנ:והלת~ת

הלז.ור~ת . .
 י~~

הםא;אתהא;זהלפעמיםהרי
• : • T •: T -•• 
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 sוי:bי
'יוקאואוואג ~ ~ 1

שוחםג.שלמה

אלימההארה-
אזולאיורדהמאנגלית:

ii'a ;;: קאראוואג'יו'רהמריזייכלאנג'לו
Michelangelo Merisi da 8 JI 

Bי' • Caravaggio , מקורפיעלנולד
פיעלואילו , 1573בספטמבר-28ב 1אחד
ודצמברספטמברהחודשיםבין 2אחרמקור
עברההמוקדמתילדותו , 15 71שנתשל

 12בגיל . Lombardy ,בלומבארדיהעליו

פסרצנו'סימונהשללשוליההפךבערך'
Simone Peterzano , חשיבותחסרצייר

ערבוביסודותאתאותושלימדממילנו
אופןואתהמכחוליםבחירתסודאתהצבע,
המסגרות.הרכבת

עברבמילנוחניכותשנותמספרלאחר
שנותיולרומא.קאראוואג'יומיכלאנג'לו
ואופיינומנשואקשותהיובעירהראשונות

הועסקתחילהודלות.דוחקבחיי
בשםסיציליאניציירעל-ידיקאראוואג'יו

ארוכותשעותשהעבידו , Lorenzo ,ורבצול
על-ידיהועסקאחרפרוטות.תמורת

 , Pandolfo Pucci ,פוצ'יפנדולפומונסיניור
שלארוחותיובקמצנותו.שנודע

התבססופוצ'ימונסיניוראצלקאראוואג'יו
כונההואכןועלבלבד'ירקותסלטעל

לקהזובתקופהבערך . 3סלט,'אדוןבפיו
בסנטהואושפזקשהבמחלהקאראוואג'יו

 Santa Mariaקונסולציונה,להרהמאריה

della Consolatione , ממושכתלתקופה
הראשונות,מעבודותיוחלקציירשםלמדי.
החולה','בככוסאתשגםלהניחויש

Bacchino Malato , בדמותויצרשאותו, 
רכשהשש-עשרההמאהשלסופהלקראת
יצירתואת , Del Monteמובטח,דלקרדינל

 Theבקלפים','המרמיםקאראוואג'יושל
Cardsharps , הזמינוהיצירהרכישתבעקבות

מוסיקאיםשלפמליהאללהצטרףהקרדינל
 .בארמונוששיכןהומוסקסואליםוציירים

קאראוואג'יושלההומוסקסואליותהעדפותיו
במקורותאףומוזכרותבציוריו'יכרותב

עלגםמצביעותרבותעדויותתלויים.בלתי

ששהחרבולשלוףבקטטותלהסתבךנטייתו
אותואפיינהאלימיםברגעיםקרב.אלי

בקביעותהמחפשהפסיכופתשלתכונתו
אויצירתייםאלהיהיומעוררים,גירויים
ביטויהאתקיבלהזונטייתוגרידא.חושיים
עלאבניםהשליךהוא .ביומויוםמדיכמעט
פרחי-ארטישוקיידהשלו'הביתבעלת
עםוהתקוטטמזונואתלושהגישבמלצר
 , Piazza Navona ,באנונהבפיאצהנוטריון

הרג 1606בשנת , 4אשהשלחסדיהעל
סומאסוני'ראנוצ'יובשםאדםקאראוואג'יו

Tomassoni Ranuccio , קסטהבעקבות

מכךוכתוצאהכדור'משחקבמהלךשפרצה
המעברשגםלהניחישמרומא.הוגלה

למעשההיה , 1592בשנתלרומא,ממילאנו
נטההוארצח.ביצועבעקבותבריחה

צורךלווהיהובמהירות,בקלותלהתלקח
הכרוכותסיטואציותאחרלתורפתולוגי
במהלךפסקלאכןעלובמחלוקת.באלימות

נהגתכופותלצרות.מלהיקלעחייוכל
אותם.ולתקוףחסדואנשיאתלגדף

לעתיםלברוחעליוהיהמכךכתוצאה
גםלמשנהו:אחדממקוםולעבורקרובות,

השתתפותשלישירהתוצאההיהמותו
בקטטה.

על-לדיןקאראוואג'יונתבע 1603באוגוסט
הפצתבעוון , Baglioneבגליונה,הציירידי

פסקבית-המשפטאודותיו.עלנאצהשירי
הואנאסר.וקאראוואג'יוהתובע,לטובת
השגרירשללהתערבותותודותשוחרר
עבדשעליופרסקו'לסייםמנתעלהצרפתי
קפלהמקירותאחדעלשעה,באותה

ג'יואילסאןבכנסיית , Contarelli ,קונטארלי
 , San Luigi dei Francesi ,פרנצ'זידיי

שובקאראוואג'יונאסר 1604באוקטובר

 1605בשנתמשסרה.קציןתקיפתבעקבות

וברחבפניואותופצעעורך-דין'תקףהוא

מרומא,גירושולאחר . Genoaלגנואה,
הואהכדור'למשחקשותפורצחבעקבות

צורףבמאלטהלמאלטה.ומשםלנאפוליברח
ממנוגורשאךג'ון'סנטאבירימסדראל

ברחהוא .המסדרבראששעלבלאחר
ונפטרבנאפוליאנושותנפצעלסיציליה,
-18ב , Civita Vecchiaווקייה,בצ'יוויסה

שלזורצופהעלילהשלבכוחה , 1610ביולי
לביישאלימות,אחרחיזורשלותקיפה,רצח
הכלואיםהאלימיםהפסיכופתיםמןרבים
והשמוריםהחדישיםבבתי-הסוהרכיום

שקאראוואג'יולמעשה,מניחים,אנוביותר.
ברעבהמאופיינת'חור-שחור'מאישיותסבל

זוהנחה .להשקיטוניתןשלאמתמיד
נעשה,האבחוןשכןמה,במידתבעייתית

 .בדיעבדכמובן'
המרכזיותהנקודותעלנעמודזהבשלב

תיאוריהשלנו'האישיותיאורייתבת
ממנה'החור-השחור',אישיותמהיהמסבירה

קאראוואג'יו.סבללטענתנו
הווקטורוקטורים,משניבנויהאישיותגרעין

אנובאיחוד .המפרידוהווקטורהאיחודי

דבריםעםה'אני'להזדהותמתכוונים
תבניתאוחפץאדם,-לומחוצההמצויים
זהותואתלאבדהפרטולחתירת-סמלית
חפץ'אותועםהתמזגותבאמצעותהנפרדת

הואהמפרידהווקטורתבנית.אוסמל
והיאהפוכהשפעולתוהנגדי'הווקטור
שלאלה,מנוגדיםוקטוריםבהמשך.תובהר

מהוויםהפרדה-בידוד'ושלגרתאיחוד-התמז
האישיותבתיאורייתהמרכזיהציראת

התפתחותשלבישלושהלצדשלנו'
עיקריים.

השלבהלידה:תהליךהואהראשוןהשלב
האינדיבידואליה'אני'התגבשותהואהשני

והשלבהאני':'גבולותעיצובבאמצעות
תוצאתהואהחכרתי'הפירודבשלהשלישי'

גילויבעקבותהפרטשלהסוציאליזציה
האדםמאמצי ) Erickson , 1956 (האני''זהות

והחוצציםהמפרידיםהלחציםעללהתגבר
כללאורךאותומלוויםהסביבהלביןבינו
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פנתאיסטימשלםחלקלהיותשאיפתו .חייו
צורותלובשתוהיאלעד'אותומלווה
למימושהדרכיםמןאחתכשנחסמתשונות:
אולםחדשה.דרךמידנפרצתהאיחוד'
אפשרותכלאיןהאיחוד'שלהגדרתומעצם

אפשרותחוסרזהולמעשה.הלכהלהשיגו
הווקטוריםעל-ידיהמוגבראובייקטיבי
האינסטינקטיביהווקטור-המפרידים

נתוןרגעבכלהאינטראקטיבי.והווקטור
אלהתשוקהביןזהפערמתקייםבחייגו
מהן'שלנוהמרחקלביןהאיחודמטרות
קראנואנוסובייקטיבית.שהגדרתומרחק

היחסשהואהטנטלי':'ההליךזהלפער
לביןהנכספתהאיחודמטרתביןהמתקיים
עלנתפסזהשמרחקכפיזו'ממטרההמרחק

זושאיפה ,) 1979<שוהם,ה'אני'ידי

כנגדאףיםלעתמכוונתלהיטמעות
הגוףשלוהמפרידההמגבילההנוכחות

מנגנוניעםהתמודדותמחייבתוהיאצעמו'

הגוף.שלההומיאוסטטייםההגנה
אתהמאפיינתהעוצמהאתלדרגניתן

כלהלן:יורד'בסדרהאיחודשלהווקטורים
הקיצונישהנוהלידה,היפוך-הראשון
לטכניקותכן'עלקשור'והואביותר

באמצעותהמיסטי'האיחודשלהשונות
גבולותפירוק-השניהנפרד:האנישלילת
קיצונייםבמקריםלהסתייםהעלולהאני'
אוטיסטית:ובסכיזופרניהשפיותבחוסר

הסוציו-ההפרדהניטרול-והשלישי
אובפשיעהלהתבטאהעלולנורמטיבית,

ובכפוףשבמקרה,למרותחברתית.בסטיה
האיחודדוגמאותבדיוננו'המרכזילנושא

שרובהריבסטיה,מתאפיינותשהבאנו

וממוסדות.לגיטימיותהנןהאיחודניסיונות
יצירתילביטויהשאיפההיאלכךמשל

ממוסדמוצאהמהווההשונים,בתחומים

מקבילותיהם .האונטולוגיבתחוםלאיחוד
לאיחודאלהנורמטיבייםניסיונותשל

מטרותבדחייתמתבטאותאונטולוגי'
לגיטימיותודרכיםמקובלותתרבותיות
להתמכרותובפרה-דיספוזיציהלהשגתן
ולצורותלהתאבדותלאוטיזם,לסמים,
מסוגיבכמההרס-עצמי.שלנוספות

מריםמוותר'פשוטהחולההסכיזופרניה,
אתעודלאמץמעונייןהואאיןשכןידיים,

על-ידיבעבורושגובשוהאניגבולות
הקרובהבסביבתוהמשמעותייםהאחרים

והרחוקה.

הדרכיםהןמעטותהמערביתבתרבות

מכך'כתוצאה •דתילאיחודהנורמטיביות
בימינוהמקובלותרבותאיחודצורות
ההפלהלמיסטיקה.חלופותלמעשה,מהוות,

בני-האדםביןהמחיצותשלהנורמטיבית
רגשי'איחודזהובאהבה.מתגלמת

על-ידינשללההאונטולוגיקיומושאפשרות
נשמותלהיתוךהתייחסשנוברבעודסרטו'

ומותנהבלבד'זמניבאופןכאפשריזה
לביןה'אני'ביןמשמעותידיאלוגבקיום
החלופי.ה'אני'

ברצוננושאליוההתפתחותששלבככל
שאיפתנותגברכןיותר'מוקדםיהיהלשוב

שלהפנתאיסטיהאיחודעםלהתמזג
הנוכחות-כלועםהמוקדמת,האוראליות

שלנוההיטמעותיכולתלכן'ברחם.אשר
עםמקיימיםשאנוהאינטראקציהבמהלך
נקבעתשלנו'והפיזיתהחברתיתהסביבה

שלנוהניר-פסיכולוגיתהכמיההידיעל
 •יותרמוקדמיםהתפתחותשלביאללשוב
שלנוהתיאוריהשלנוספתיסודהנחת

משניאחדכלהמאפייןבקיבעוןעוסקת
המפרידההאישיות-האישיותטיפוסי

קשורהקיבעוןהאיחודית.והאישיות

מןהיפרדותוולשלבהאני'שללהתגבשותו
השלמות.שלהפנתיאיסטיתהמסה

אוראליבשלבלהתרחשיכולהזוהתגבשות
הזינוקקוזהו .יותרמאוחראויותר'מוקדם

י'ה'לא-אנאתהמשמשהאונטולוגי
שלהתגבשותוהאני.להגדרת(האובייקט>

בדיכוטומיההניתוקאתמציינתהאני

מןהחלביותר'הבסיסיתההתפתחותית
לשלבועדהמוקדמת,והאוראליותהלידה
היחידסביבהאגוגבולותמתגבשיםשבו

האוראליותומןהחלה,שהתגלמותוהנפרד
מתהווהלאהראשוןבשלבואילך.המוקדמת

אתולהטביעלהתהוות(היכולקיבעוןכל
עלמסוימיםאופיקוויבצורתחותמו

הניחןנפרדבאניהמתפתחת>האישיות

(חיצוניים>חפציםביןהבחנהביכולת
הקיבעון'יוצרתהטראומהמקוראתהמהווים

זאתהטראומה.שלהחווהכצדהאנילבין
בגדרעדייןהיאהמתנסהשהישותמכיוון

אולם,בלתי-נפרדת.פנתיאיסטיתשלמות
בשלבמתרחשהטראומטיהקיבעוןאם

שהאובייקטיםלאחריותר'מאוחראוראלי
שלאינטראקציהבאמצעותהאניאתדחו
בהחלטיכולהאנישלמצבועמו'חסך

הכאבסיבתאתלייחסשיצליחכזהלהיות
לאובייקט.כלומרהנחזה,למקורוהמחסור

כךהאישיותסוגיאתלסווגמציעיםאנולכן
שלזאתהתפתחותיתבדיכוטומיהשיעוגנו

האני.שלהדיפרנציאציהואחרילפני
באופיתלויהאישיותעיצובתהליך

עלהאדםשלומיקומוהקיבעון'ובחומרת
פיעלנקבעהאישיותטיפוסירצףפני

האישיותטיפוסי .אותוהמאפייןהקיבעון

לכרונולוגיהבכפוףמקובעיםעצמם
בשלבמקובעהאיחודיהטיפוסהתפתחותית:

והטיפוסטרום-ההפרדה,שלהאוראלי
שלעיצובושלאחרבשלבמקובעהמפריד

שלהאיחודיהווקטורזאת,עםהנפר.דהאני
טיפוסישניעלמשפיעהאישיותגרעין

אולםשונות.בעוצמותכיאםהאישיות,
באופןביטוילידיבאהלהיטמעהשאיפה

קוטבייםאישיותסוגימשניאחדבכלשונה
להגיעהיאהאיחודיתהאישיותמטרתאלה:

טשטושבאמצעותהיתר'ביןלהיטמעות,
תוךאלטמיעהובאמצעותעצמיים,ושלילה

האיחודאתבכךלהשיגמנתעלהאובייקט,

חוסר-הדיפרנציאציהואתיאיסטיהפגת

המוקדם:האוראליהשלבאתשאפיינה
להגיעהיאהמפרידההאישיותמטרת

האובייקטעלהשתלטותעל-ידילהיטמעות
בליעתו.או

כפיבאישיות,מרכיביםשלושהנגדירלהלן
האובייקטביחסיביטוילידיבאיםשהם

הוא'אתי'אחרים:אנשיםעםובאינטראקציה

השלמה,האישיותשלהכלליהתפקוד
מייצגוהואבקואורדינציה,העוסקתפקוד

עםהאנישלהיום-יומייםהמפגשיםאת
במישורוהאחרהאגוביןהמפגשהסביבה.

ביותרהרדודהלאינטראקציהיהיהה'אתי',
מפגש .ולא-אישירשמישגרתי'יהיההוא-

מיוחסיותרמשמעותיבמישורהמצוי

שלהאינטראקטיביהמרכיבל'עצמי',
הווקטורמןהמקבלה'עצמי',הישות.
הגורמתתנופההאישיותגרעיןשלהמפריד

עם 'יותרעמוקהלמעורבותלהגיעלו
שלהדיאלוגמישוראתמייצגהאובייקט,

האיחודיהמרכיבה'אני',לבסוףהמפגש.
המישוראתמייצגהישות,שלהמרכזי

שבומישורהמפגש,שלביותרהמשמעותי
האובייקט.עםלהתמזגהאגושואף

האנישללהתגבשותובנוגעשלנוההיפותזה
ולנוכחשלוהאובייקטלנוכחהנפרד'
באמצעותמתוארתאחרות,יחסיםמערכות

הבא:המערך

אדג"קט

ו~~י

םדב

נעררחאם

צ•ר

אדב"קם

 Gה•רכצ•ר
רע

האם

רוחהאם

הרע'ה'אנימצויהילדצירשלהאחדבקצהו
זהו •ביותרהמוקדםהאוראליהשלבשל
אצלכנרקיסיזם,פרוידאצלהמתוארשלב

שד',עםכ'אגו-פה , Fairbairn ,פיירביירן

ניזוןהפההנוכח-בכל.כפנתיאיזםואצלנו
באופןסיפוקועלובאאותו>,(מרוקןהשדמן

גירוייםוהמזוןבאספקתהפרעותאולם .זמני
גורמיםבה,הקשוריםנוספיםשליליים
החרדה.ומןהמחסורמןהנובעיםלייסורים

מחסורוכלחרדהכלמצוקה,כללפיכך
משוםבתוכי'ורקואךבתוכי'מתרחשים

האנימלבדדברואיןנוכח-בכל'שאני
בשלבקיבעוןמכך,כתוצאההמעוגן-בפה.

מיוסרבאנימתמצההמוקדםהאוראלי
המצוי<טוב>מזיןובמשהורע>,<אניומחסורי

אשרלי'שמחוצהנודעהלאבאזוראי-שם
לכלמחוץלמעשהמצויזה,מודעותבשלב
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הטובהאנימצויהילדצירשלהאחרבקצהו
השלבהרע.<האם>באובייקטהמוקף

בהיפרדותומאופייןהמאוחרהאוראלי
ובהתפתחותאמומעלהילדשלהחלקית

ביןהמתגלה,כלפיה,האמביוולנטיות
שלברגעיםהשדבנשיכתהשאר,

הפרדתושתהליך ,הנפרדהאניאגרסיביות.
עםהחסךאינטראקצייתבעקבותמתחיל
ונגישרציףלמקוראותה 'הופךהאם,

המלוויםולתסכוליםלמחסורלחרדות,
אשרוהלא-מזינה,הלא-מטפלתהאםאותו.
 ,הסובל(הטוב>האנימעלמכברזהנפרדה
פיולנוכחתכופותוניצבתבבירורנראית

 5כנקמה,הבאההשדנשיכת .הילדשל

אתאיתרשהילדהעובדהאתמדגישה
 .למצבוהאחראי
מפורטת,פאראדיגמהנציגהבאבתרשים

לפרה-וגםה'נורמלי'למצבגםהמתייחסת
ולדיכאוןלפסיכוזה,דיספוזיציה
ולפסיכופתיה.

מ'אנימשתרעשלנובפאראדיגמההילדציר
רע'ל'אניועדרע','אובייקטהמוקףטוב'

עלמבוססזהצירטוב','אובייקטהמוקף
האוראליבשלבשלנוהקיבעונותרצף

וראליהאבשלבקיבעונות •והמאוחרהמוקדם
אשרהנוכח-בכלהאניעלמשפיעיםהמוקדם

מסההפנתיאיסטית,המסהמןנפרדטרם

כאחד.סביבתוואתהאניאתהכוללת
אינטראקציהכלטראומה,כל ,מכךכתוצאה
מקומה,ממלאתעםאוהאםעםמהסורית

עדייןנתפסיםהסביבה,עםמכאיבמגעוכל
אתחווהשטרםהאניבתוךכמתרחשים

שכתוצאהלהדגישחשובההיפרדות.תהליך
עצמוביןלהבחיןהילדשליכולתומחוסר

המוקרםהאוראליבשלבקיבעון

הענשה-עצמתי

בתוךמתרחשאירועכלהאובייקט,לבין
קיימתזאת,עםשלו.והנצחיהאינסופיהאני

שאכן'חוץ' ,אמורפי'חוץ'כלפיהתייחסות
אימתכלזמיןאינואךוהגנהמזוןמספק
'הטוב'באובייקטהמדוברצורך.בושיש

בניגוד .תחליפוואתהאם-שדאתהמייצג
המקובעהילדשלהפנימיתלאגרסיביות

רע','אנישלהמוקדםהאוראליבשלב
בשלבהמקובעהטוב','האניטיפוסמאופיין
רעים,אובייקטיםוהמוקףהמאוחרהאוראלי

המצויזה,טוב''אניחיצונית.באגרסיביות

כברנמצא ,יותרהמאוחרהאוראליבשלב
ביכולתוישכןועלההפרדה,תהליךאחרי
חיצונייםאובייקטיםכלפיאגרסיביותלמקד
האחרים.משפחתוובניאמוכמו

ועדהמזניחההאםמןהמשתרע ,האםציר

על-ידיתיאורטיתתועדהדוחה,לאם
אוהאםכאשרלטענתו, Bowlby,6באולבי,
ולילדמזניחה,אונעדרתמקומהממלאת

פנימיותלתחושותפרה-דיספוזיציה
יכולותהאינטראקציהמגמותשליליות,

אגוגבולותבנייתלשםכדלהלן:להיות
לשםצלקתברקמתהיטבהמחוזקות
עםהמתקיימתהאינטראקציהעל ,עמידותן

שלהמוקדםהאוראליבשלבהאם-אובייקט
 .למדינמרצתלהיותחוסר-ההפרדה

מצדה,אדישותאוהזנחההאם,היעדרות

ביותררציניתלטראומהלגרוםעלולות
 ,לקיומוביותרהמוקדםהשלבמןהחללילד
עלולהמזניחהאםהרך.גילובשלדווקא
לאכוחות,אפיסתעדלבכותלילדלהניח
ולהניחהסביבה,מפניהגנהבמתןלהזדרז

זועובדהקשים.בחפציםלהיתקללו
מקובעלהיותהילדשלסיכוייואתמגדילה

האוראליבשלבטראומה>לחוות ,<קרי

המאוחרהאוראליבשלבקיבעון

הענשה-חציונית

אובייקט
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מעלים.שאנוהטענהבדיוקוזוהמוקדם:
לפרה-תסמונתלהופעתהסבירות

שעה ,יותררבהלאוטיזםדיספוזיציה
לביןמזניחהאםביןאינטראקציהשמתקיימת

האוראליבשלבבקיבעוןהנמצאילד
מאינטראקציההישירההמסקנההמוקדם.

שפרה-דיספוזיציההיא ,לילדאםביןכזאת
אמורפייםאגוגבולותלקשורהאוטיסטית

כךכלפגיעיםהםכןועלמוגדרים,ובלתי
עלוליםחיצוניגירויוכללחץשכלעד
האדישות ,לפיכךהמחלה.להתפרצותגרוםל

לגירוייםהאוטיסטהסכיזופרןשלהיחסית
אתוגםהתסמונתאתגםמהווהחיצוניים

שלו.האגוגבולותלחולשתהחיצוניתהעדות
לביןבינוהבחנהליצורשלוהקושי

החלטיותולחוסרישרביחסעומדהאובייקט
שלוכיוונםעוצמתםלנוכחבסחרנוולחוסר

 •אליוהנשלחיםהגירויים
ב'אנימוסברתלפאראנויהפרה-דיספוזיציה

הנמצארע,אובייקטמוקףטוב'

לצפותניתןכאןדוחה.אםעםבאינטראקציה
וחזקותרבותצלקתרקמותשיווצרולכך
שכן ,הרךהילדשלישותוסביביותר

החיצונייםהגירוייםמןאותולבודדתפקידן
פרה-שלזההיפותטידגםהמכאיבים.
בשלבלקיבעוןקשורלפאראנויהדיספוזיציה

זהשבמקרהמשום ,יותרמאוחראוראלי
מתרחשיםוהיפרדותויהאבהתגבשות

מזוהההאגרסיביהאובייקטרבה.במהירות

ותדירותחזקותמפגיעותכתוצאהיותרמהר

אתהמהווההישות,ביןשההפרדהכך ,יותר

ברורה ,התוקפןהאובייקטלבין ,בןהקור
יותר.

קשורהבפאראדיגמההפסיכופתיתהתגובה

 ,לכךבנוסף •שלנולנושאחלקיבאופןרק
מעורפלהפסיכופתיותשלהתיאורטיהמבנה
שהתגובהלהניחאףיכוליםאנולמדי.ו

באופןלהתקשרהיכולההפסיכופתית,
זוהיא ,שלנולפאראדיגמהיותרמשמעותי
'מסכתבשםמכנה , Cleckley ,שקלקלי
זובצורתהשפסיכופתיהטועןהוא sהשפיות',

חזותהעוטהמחלהשלתסמונתמהווה
חלקית,שפיותשלושבריריתחיצונית

הלם.בעקבותלחץשנוצרמרגעהמתפוררת
אםלביןטוב''אניביןהאינטראקציהואמנם,
מוגדרתלאלאינטראקציהמובילהמזניחה

מןיותרחלשהשעוצמתההרע,האובייקטםע
אונוכחתאםעםהמחסוריתהאינטראקציה

מןכתוצאה ,לפיכךתחליפה.עם
גבולותהרע,האובייקטעםהאינטראקציה

הםשחיצוניתזהבמובן ,בלבדחלקייםהאגו
הםלמעשהאךכגבולות, ,אכןנראים,
מושלמים.ובלתימפורריםמהיותםפ.גיעים
התייחסהשלנוהמוצאשנקודתלבסוףנזכיר
קשורותוכארניותשתגובותלכך

האוראליבשלבדוחהאםעםלאינטראקציה
רע''אבייוצרתזואינטראקציההמוקדם.

שלמובהקתתגובהזוטוב.באובייקטהמוקף
מןקבועיםחיזוקיםהמקבלתעצמית,הענשה
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 Penitent Mary Magdaleneמגדלנהמריחדדסת

שלושהלגיטימציההאגרסיביהאובייקט
ממבנהנובעתהרע''האניאתולדכאלרסן
לנוכחאשדהאני'שלהאישיותגרעין

תכונותזוקףהשליליתהעצמיתתפיסתו
ולא ,אותוהסובביםלאובייקטיםחיוביות
לעצמו.
נטיחבעליהיהה'נודמלית'האישיותגרעין

האישיותגרעיןיגובששבהיותרמרכזית

שםהצידים,שלהצטלבותםנקודתסביב
שללצרכיםיותרקשובהלהיותהאםנוטה
אולם,קיצוניים.כהאינםוהקיבעונותהילד
בשניוממוקםכפולהואהקיבעוןכאשד
בשלבגםגןמערבהיותוהציד'קצוות

האודאליבשלבוגםהמוקדםהאודאלי
כראויממלאאינוה'אתי'וכאשד ,המאוחד

מהעדרכתוצאההקואודדינסיביתפקידואת

ביןדיאלוגייםיחסיםומהעדרסוציאליזציה
יהיההאישיותגרעיןהוריו'לביןהילד

המוקףדעי'אנייהיההאחדחלקובימודלי:
טוב''אנייחיההאחדוחלקוטוב','א~בייקט

אלהחלקיםשניביןדע'.'אובייקטהמוקף
מנגנוניימצאוולאקואורדינציהתהיהלא

סכיזואידיתאישיותזרחיפסיכולוגיים.הגנה
על-ידימכבדזהשהוגדרהומפוצלת,

מציינתוהיא ' 9חבדיטייםחאודאליססים
מרכיביה,ביןקואורדינציההחסרהאישיות

דוחה.בהלכיקיצוניותלתנודותונתונה
'אתי'איןזושלאישיותדברשלפירושו

גלמסושיחיהכדידיואיתןאינטראקטיבי
גרעיןשלהמפולגיםמרכיביושניביןלתאם

סינדרוםמופיעמכךכתוצאההאישיות.

להלן.שיתוארהשבור','חתוך
יגרוםהמוקדםחאוראליבשלבהקיבעון
מזון'חם,חלב-שהאובייקטלכךלכמיהה
הפנים.אלהחוץמןינוע-סובההרגשה
וכלבתנאיםהדעהכלזה,פנתיאיססיבשלב
גרעיןעל-ידיייתפסוהחוריםמצדפגיעה

ח'אניוכחיזוקכתגבורהילודשלאישיותו

התגבשותהעםיותר'מאוחרבשלבהרע'.
בתודעהיירשםזהדע''אניהאישיות,של

מתמדתתחושהחסר:שלעמוקהכתחושה
ולמלאפיצוילקבלבכמיהההמלווהרעבשל
ל'חורמשוליםאלחוצמארעב •החסראת

וגוברתהולכת'תשוקה'בעלשחוד'
מאחדאולם,חטוב'.'האובייקטלבליעת
קרחשאכןכפיתמידי'חראשהמחסור

בעקבותהששבןקאראוואג'ושלבמקרהו
אוראלילקיבעוןגםהדבריגרום ,אביומות

החלקגםולפיכךרע,באובייקטמאוחר
שלאמויתגלח.האישיותשלהפראנואידי
ילדים,ארבעהעםנותרהקאראוואג'יו

שנים,ששמלאולאעדייןביניהםשלגדול
צורכיהם.כלאתלספקהתקשתהוהיא

כאםשתיאורהלהגיחבהחלטאפשר
לפיכך,נכון.יחיהנפשיתאופיזיתהנעדרת
לזרימתפוסקתבלתיתשוקהלפנינו

חסדשחור''חורתוךאלטוב''אובייקט
כלכלפיושנאהאמוןחוסרלצדתחתית,
בגילכברכן'עלהרלוונטיים.האחדים

הקואורדינציה,חסרתבאישיותמתגלחהדך
שלהקיצונייםהקטביםבשניהמקובעת

נסיחשחוד'חורפעורובמרכזההרצף

ולולהקל'שבכוחוגירויכלולספוגלקלוט
נסיח •המחסורועלהכאבעלזמנית

חנפשית-קוגניסיביתוהבטיחזאתביולוגית
שלעדותהפיעלשכןזו'אתזומשלימות

יונקי-העלקבוצתבקרבחאתולוגיח,
עדהצאצאעםחזקכהאוראליקשרמתקיים

הכמיההאתבומגבירההורהמצדחסךכי

וכאמור'השחור'.ה'חורנוסחוההיזקקות

ביולוגית.כנסיההחלואלווהיזקקותכמיהה
ההנחהנקודתמתוךיצאנואנו

חארראליבשלבקיבעוןחיהשלקארארואג'יר
שחור''חוראישיותיצרזהקיבעוןהמוקדם.

לצדאינטראקטיבימ'עצמי'מורכבתשחיתה
אךמוקדמת,אוראליותשלאיחודי'אני'
שיגשרקואורדינציהיוצר'אתי'חסרהחיתה

שלחסימפסומטולוגיחואכןהשניים.בין
 •זוהנחהמצדיקהבהחלטאישיותו
משמעיתחדעדותשמציאתלמרות

כשאנוגםקשהאוראלייםלקיבעונות
שלכמקרחוהמקרים,לנוכחניצבים

הביוגרפיהכותבימעידיםקאראוואגייו

ניסוייםעלמשמעיחדבאופןשלוחרבים
שחורי.'חרדאישיותשלוברוריםגלויים

מתמדת,באגרסיביותהתאפיינההתנהגותו

ברחיה .עצמוברפגעהזרכשהתנהגותאף

לוי,שיהלךאימתכל-פנימי''חבלן
להפריעש'החליס'פנימימכשולהופיע

הסחתבקסטה,הסתבכות-שוניםבאצמעים

קציןהכאתאוהדעהבבעליעלבונות
או ,מגורש ,נאסרהיהאשרעד-משסרה

מאדמצפוניהיההואזאתעםלברוח.נאלץ
תמידועמדבביצועהמבריקלעבודתו'ביחס
 10רלמסירתה.להשלמתהביחסהזמניםבלוח

שוניםאנשיםשניכאילולמעשה,נראה,
מאודאגרסיבישחצן'האחד •גרפואתאכלסו

אלימה:בהרפתקהלהסתבךומזומןומוכן
ולאופנותלפרסוםהבזאותנטיאמןוהאחר'

 nienteחיהשלוהמוטוהאסתטיות.
belloto -להעמיד<לא 11ייפייףלחתלא

לבטאמאודובכלהעדיףחראפנים).
ציפיותיהםאתולאפנימיותואתבאמנותו

כשמדוברגםהשררה,ובעליהעשיריםשל
גםמסבירהזרעובדה •שלובפטרוניםחיה
הכלליתהקיצוניותואתהרבהמקוריותואת

ציוריו •מעשירבכלאותרשאפיינה
אךהלומבארדית,במסורתברצעוהמוקדמים

והשתמשייריזםחמנאתהואדחהאזכבר

אותרביקרוכךעל •לחיקויכנושאבטבע
בחיקוישתמכההשלטתהמגמהתומכיקשרת

לתחושתותמידצייתהואהקלאסיקח.
אתהמוסכמות,אתודחההפנימית

חשובותחארפנרתואתהחולפיםהשיגיונות
קארארואגיירהושפעברומאבאמנות.ששלטר

 , Giorgioneרמג'יררג'ירנח, , Titian ,מסיציאן
בהצגהמהםנועזהיההואאולם

אקצרת •נושאיושלהאקספרסיוניסטית
בהגזמהנעשתהביצירותיוהנושאים

הסוסאתהמתארתביצירהכמרמפורשת,

שאולהשליח,הארץעלמוטלכשלצדו
כאןמשמשתהאקצרה . St. Paul ,סיחתר

הפנימיהמאבקהמולתתחושתלהעברת
 •התנצרותוסדםלפארסנטשלבנפשו

ותיאררפאל'שללאליטיזםבזקארארראגייר

lfi 

 The Crucifixion of St. Peterפםרוססבםבילתב

השליחיםואתהקדושיםאתביצירותיו
מרתאתהמתארציורופשוטים.כאנשים

 , The Death of the Virgin ,ולחחבת
והמאובנתהנפוחהכגווייתהמריחיוצגהבה

אתלהכעיסהצליחזקנה,יצאניתשל
הקליקותואתהכנסייתיתההיררכיה
אלימותועםהזדהההואיחד.גםהאמנותיות
 , Tintoretto ,סינסורטרשלהמתפרצת

ליאונרדו'שליצירתואתוהעריץ
Leonardo , האחרונה,הארוחהThe Last 

Supper , נובמילהנראה,כפינחשף,אליה• 
חזקשלו , chiaro-scuro ,הקיאררסקורואולם
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של , sfumatoהספומטו,מןיותרודרמטי

שיוצרותהעזבקונטרסטליאונרדו.
אתהמציףהאוררקעעלבציוריוהצלליות
חדשנותמשוםישהמודגשים,נושאיו

 The Conversion of St. Paulהתרסישאולשלהמרתו

מקום,משוםכנובענראההאורשכןאדירה,

מנתעלהאמןשלפנימיותומתוךכקורן
מיוסי-תהליךבאמצעות ,בזוהרולהציף
הצופה.שלנפשואת ,מיילדי
שלהדתייםציוריוניחגרזולטכניקההודות

הקונטר-אדירה.בחדשנותקאראוואג'יו

למיסטיקהשיטותפיתחהרפורמאציה
והחדירההחייםשגרתאתקידשהמעשית,

קודם.בהםנמצאושלארבדיםהיומיוםבחיי
שלהדתייםבציוריולהבחיןניתןבהחלט

התלהבותלהשגתכזהבניסיוןקאראוואג'יו
המלה,שלהיווניבמובנהדתית

החדרתשל , enthousiasmosאנטוזיאסמוס,
ההיסטוריה.בתהפוכותוהתגלותקדושה

מלויולה,איגנטיוססנטשלציוויוזההיה
St. lgnatius de Loyola , פיליפופירששאותו

שלתקופתובןמרומא, , Filippo Neri ,נרי
קאראוואג'יושלאמנותו 12 •'יוקאראוואג

אתלחפשישוכישניתןהרעיוןאתמבטאת
שהחרטהבתנאיהחטא,מתוךאף_הגאולה

 .יצירתוכללאורךועולהשבזהנושאכנה.
האלוהים,אםמדיה,אתכברהזכרנו

שלהנפוחהכגווייתהתוארהשבמותה
יצאנית.

של , Mary Magdaleneמגדלנה,מדיהאולם
אתמפורשותהמשדרתזוהיאקאראוואג'יו

תוךעליההעוברתהכואבתהטרנספורמציה
לקדושה.מיצאניתהפיכתה
מתואר , St. Peterפטרוס,סנטבצליבת

ביכולתושאיןזקןאיכרשלהמערפלכאבו
מבוכתוומוצגת ,כאביואתעודלשאת
זוכה.הואלוהקדושיםמותלנוכחהרבה
אתקאראוואג'יולפניציירלאאיש

הנובעתרבה,כהבאמינותהקדושים

לצד ,כאחדומפוכחיםכאנושייםמתיאורם
השלמהגורלם,עםהנאצלתהשלמתם
קדושה.שלבהילהסבלותיהםאתהאופפת

וישכאיכר'ישואתמתארקאראוואג'יו

ישואתנכונהמתארשהדברלהניח
המרתובתמונתהסוסאף •ההיסטורי

אתכמעטהתופספאול'סנטשלהדרמטית
פלבאיאיכריםסוסהנוהיצירה,חללמלוא
שלהשראתושלהראשונההגרסהגםגס.
כאיכראותומציגה , St. Matthew ,מתיוסנט

היותושעובדתפרולטרי'מלאכהבעליחף,
הכותבתידוהובלתמעצםברוראנאלפבית

המאמץ •המלאךבידיהפתוחהספרגביעל
מאחיזתוגםברורבכתיבההכרוך

הכתיבהבמכשירהקדוששלהמסורבלת
רגלואצבעותשלהמאולץומעיוותן ,ובספר

השמאלית.

מתיוסנטשללהשראתוגע·בנוזותפיסה
 .לחלוטיןונדחתהקשהבביקורתנתקלה

בהרבהשיוצגבשליח,כפגיעהנתפסההיא
אנאלפבית.כאיכרלאודאיאךאופנים

וכפיהציור'אתאליוהחזיראוואג'יו·קאר
צייריותרמאוחר .להשמידוהורההנראה
והמלאך.מתיוסנטשליותרמקובלתגיוסה
היאזוראשוניתגיוסהדווקאאולם

עליותרהמרמזתהיאיותר'המעניינת
האישקאראוואג'יואתלהביןיששבוהאופן
הצגנובתיאורנוהאמן.קאראוואג'יוואת

מ'חורכתוצאהשסועהאישיותכבעלאותו
חסרימוקדיםשניבהשהיושפירושושחור',

'אובייקטהמוקףאיחודירע''אניסנכרון:

שנירע'.'אובייקטהמוקףטוב'ו'אניטוב',

שתימייצגיםאלהסנכרוןחסרימרכיבים
שונה,אוריינטציהבעלותחשיבהצורות

הבניההמהוויםמיתוגניםעל-ידיהמיוצגות
תוךאלהאמןשלהתכנסותאוהרת-כמישל

המיתוגניםאתמייצגהמפרידהאמןהיצירה.

מייצגוהאיחודיההתנסות,שלההיסטוריים
שלהטרנסנדנטלייםהמיתוגניםאת

היה·קאראוואג'יועבורלכןהכמיהה.
תרפויטי''תיקון'משוםגםהיצירהבתהליך

עקבילמשהואישיותומרכיבי'הטלאת'מעין
 1היצירדתהליךלמשך'לפחות ,ומשמעותי

סנטשלההיסטוריתדמותוכןעל .עצמו
הנתוןוההמוניהפשוט.האיש-מתיו

המיתוגניםאתתואמת-הגורללתהפוכות
לחסדלאנטוזיאסמוס,הכמיההשלהשמימיים

האיכראת ,דברל wבסופוויהפוך'שירד
האורואמנם,האל.לשליחהאנאלפבית

הפנימיובאניהנשגבבעולםשמקורוהעלום
המלאך'ואתמתיוסנטאתמאירהצייר'של

המייצגתסינכרוניתבהרמוניהאותםומציף

הקרעאתלהטליאהציירשלכמיהתואת
 .באישיותושנוצרהאלים

הווארדשללטענתונודעתמיוחדתחשיבות
התקרבותועל , Howard Hibbard ,בארדחי

לתיאולוגיהקאראוואג'יושלהאפשרית

שחסדהטוענתוהאוגוסטינית,הפאולינית
הםואיןבלבד'האלבידינתוניםורחמים

חיתהזוהשקפההאדם.מעשיקשורים 13ל

השש-עשרההמאהשלברומאמקובלת
למרותאשרקאראוואג'יו'אתמאודוהלמה

יחסיוקיוםקשהאלימותרצח,כללושמעשיו
ביכולתולבובכלהאמיןנערים,עםמין

הקאונטר-מזאת,יתרההאל.בחסדילזכות
הכנסיה.שלסמכותהאתהדגישהרפורמציה

 Perinde ac cadaverהיההישועיםשלהמוטו

במניעיםשמקורוזה,צוכפגר'.'ציית-

האפיפיוריםאתהיסבשימשפוליטיים,
וכןומדיצ'י'בורג'המשפחותבניהמושחתים

ותיילמפוהסבומ-לדלברדיקאת
השתייךשאליהההומוסקסואלית

מוסרילהיותחייבאינוהאדם •קאראוואג'יו
אםדיאלאטובים,מעשיםולבצעצדיק,או

השגתלשםהכנסיהסמכותאתעליויקבל
האלעלשגםלהסיקאפשרמכאןהאל.חסדי
צדיקאומוסרילהיותחובהכלחלהלא

עלממילאשכןלאדם,מובןלהיותלאואפילו
סמכותבאמצעותהאדםאללהגיעחסדו

המייצגהאפיפיורבאמצעותקריהננסית,

ישוע.שלהמושלמתישותואתאדמותעלי
כזהואכןשרירותי'להיותהאליכוללפיכך
מתבצעתפטרוססנטצליבתכן'עלהוא.
מבצעיבהיותוריחוק,ענייןחוסרמתוך

אתשזנחשרירותיאלשלמשרתיוהמעשה
'כלהצלב.עלמותואתמנעולאיחידובנו

קאראוואג'יואמרהם',בני-תמותהשלחטאי

 The Inspiration of St. Matthewמתיוסנסשלהשראתו

 ) 1602בשנת(הושמד

 , 14ג'והןסנטשלראשועריפתציורסיוםעם

האל'בעיניחוטאהואשאיןלכךרמזמתוך
בהיותשכן .בחסדולזכותביכולתוישועדיין
שתוארכפיושרירותי'קשהאכזר'האל

יחדל?ומייחיהמינדעכיצדיצחק,בהקרבת
היאהנשגבאלקאראוואג'יושלהתייחסותו

ההתגלותלכןבספקנות.מהולההשלמהשל
זאתעםאךיצירתי'בדיאלוגאוליטמונה
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הודעהכלובלאשוב,להכותהאסוןעלול
המשמעותשזוהימאודיתכןמוקדמת.

שלראשואלהמכוונתהסוסבפרסתהטמונה
ההתגלותשלהתרחשותהלצד ,פולסנט

דתו.להמרתהמובילה
כנוכל ,אחריוהותירשקאראוואג'יוהרושם

היההבא,קורבנואתלצודהמצפהקל-דעת
מיכלאנג'לוהיהבתוכובלבד.חיצונירושם
לכפייתיות.ונתוןעצוב ,מפוחדמדידי
גרנותהגורמלכתכמדוזה,העצמידיוקנו
וכאבחרדהמשדרתהנחש,מחלפותבעלת
שלוהמחניקהמדכאמשיפוטוהנובעיםעזים
ראשו •כאחדוהמסויםביהכולל ,האחר
המביענוסףעצמידיוקןגוליית,שלהערוף

שלהפנימיהריקבוןואתהשחיתותאת
 .ייסוריואתהואאףמבטא ,האמן

לחוסרביטוימשוםישאלהביצירות
מעליולהדוףקאראוואג'יושליכולתו

מכלעליוהמוטלותהסטיגמותאת
מוצדקהיההגדולשחלקן ,עבר
אישיותו .לכךמודעהיהוהוא

עםהתמודדההמשוסעת

היחידהבדרךאלהסטיגמות
עצמישיפוטלו;המוכרת

יגונו .אמנותובאמצעות

נוסף,עצמידיוקן ,דודשל
עללחמולבקשהמבטא
גולייתשלהערוףראשו
שייסוריעצמו),(הוא

לשמשיכוליםשלוהתופת
כנסיבותמהבמידתלו

מקלות.
נואשניסיוןנעשהלאמעולם

פניעללגשראמןשלמצדויותר
באמצעותבתוכוהפעורההתהום

המרכיביםביןמאומץדיאלוג
אישיותו.גרעיןשלהמפורדים

שלקורכןעצמוראהודאיקאראוואג'יו
הנובעים ,לשליטתושמעברעויניםתנאים
הדברומעבר.מעלהמצוימעולםלפיכך
סנטשלהקדושיםבמותביטויואתמקבל
The Martyrdom of St ,מתיו . Matthew , 

 ,וידיוגבועלהזקןהשליחשוכבשבהיצירה
כלפיהמופניתנתפשתבלתיאימהבהבעת
אחדמאחוריעומדשהציירבעוד ,מענהו

האכזריתההתנהגותלעברומציץהעמודים
קטןהמרחקהגורל.משרירותיותהנובעת

קאראוואג'יושלהעצמיתמתפיסתומאוד
האובייקטיםושלהאחריםשלכקורבנם
וכמשוח,כנבחרלתפיסתוועדהמקפחים,

כישוע,העצמיכדימויודברשלובסופו
אתמהווהעצמיכדימויישוערעיוןכמשיח.

הזהות.להשלכתביותרהחזקהחיקוידגם
במצוקותינולעדהנצלבכישועהאניראיית

לחברותבמיוחדמתאימההיומיומיות
פרדההבתובאופיימהוניוערבמה

אומצהשםואכןאכזרית,ובתחרותיות

בחברותמאשרנכונותביתרהנצרות

פחות.והתחרותיותהאיחודיותהמזרחיות

החברותשלהנמרץהעכבריםכמרוץ
אתהןישועמסמלבהצלחה,לויותחת

הפרטיםאתוהןהסיזיפייםהמצליחנים
המפרידהמצליחןעצמם.שולליהאיחודיים

ביןנמנעהבלתיהפערעקבבקביעותנצלב
<לשלוטהעולםאת'לבלוע'הנצחיתאבונו

לביןאותו>הסובביםובאנשיםבאובייקטים
היאהמצליחןשלנטייתולכןבפועל.הישגיו

אוהכוללנייםהאחרים,אתלהאשים
אלהבגידות .נבגדבהיותוהמסוימים,

 .הנבגדישועעםלהזדהותותוקףנותנות
מגמתבקביעות.מנוצל ,שנימצד ,האיחולי
האחריםלנוכחשלוהעצמיתהשלילה

 Medusaמדוזה

מוכן ,טבעיבןלקוראותוהופכתהטורפים
ישועעםהזדהותוזאת,למרותומזומן.

ייחודיותו'תחושתאתלחזקלומאפשרת
אותוהסובביםמצדהתקיפותאתולתפוס
אתסובלהאיחודילתקפותה.כהוכחה

שלהקבועההנשיאהלצדהאחריםהתעללות
עלהשומרכוחכשדההמשמשהישועה,צלב

 •שלוהייחודיותתחושתעלוהמגןכבודו
בחובהנושאתישועשלדמותומזאת,יתרה
המפרידשלממומשתהבלתישאיפתואת

שתגיע,שמיםבמלכותלאומניפוטנטיות
הראוימקומואתיירש ,כשהעבר ,כשהנבגד

התגשמות .והמעברהמעלבמישור
במשפטמתמציתהמצליחןשלמשאלותיו

ואראהחכואךסובל,אניהזה'בעולםהבא:
כלעלאגברשמיםמלכותבואעםלכם!
חודיהאיגםאותם.'ואנצחבישבגדואלה
שכן ,הסובלישועעםלהזדהותיכול

עצםאתבחובהטומנתהעצמיתשלילתו

זופנטסטיתמשיכה .באלההשתתפות
בחברותהקיימתישוע,עםלהזדהות

לכלשישהאפשרותמןנובעתהמפרידות,
למצוא ,אישיותולמאפייניקשרבלי ,אחד

זוכמיהה •עמוהזדהותבאמצעותנחמה

שלהאוניברסליכוחואתלהסביריכולה
 .סמליוושלישוע

בתפקידולהכירהשכילההכנסיה
הכוחשלבחיזוקוהןהאלשלהאוניברסלי

ובחברותבחברההיחידים-המפריד

שליטתהשלבפונקציונליותוהןהשונות,
המאופיינתהאיחודיתהכניעותבעולם
משרהישועשלדמותולכן •עצמיבביטול

ובתי-הכנסיותהחברתיים,המוסדותכלעל
וטוב.סמכותיות ,אמוןשלהילההמשפט
לוחמיםאביריםאצל ,בכלמצויהבבואתו
הראשוןהואמתחרים.ספורטאיםואצל

האחרוןוהואהצעירהילודאתהמברך
בשובה.הנשמהאתהמלווה

טעוןקורכןלהיותהצורך
ואיחודיותמפרידותקונוטציות

-המפרידהמצליחן •כאחד
בהיותו-מדעןאויוצראמן

נחסםאונפגע ,נרדף

יכולהמקצועיים,במאמציו
תחושתאתלחזקתמיד

שהואבטענהשלוהברירה
שאויביובהכריזו ,בןקור

קנאהמתוךאותורודפים

יכולשאכןמה ,בהצלחתו
המחדשים .נכוןלהיות

לקורבנןההופכיםהיצירתיים
הנרדפים ,הממסדקליקותשל

שלהכוחניתתבניתועל-ידי
ידיעלוהנחסמיםממסדאותו
שהאינטרסיםיחידיםאוקבוצות

חדשנותם,בעקבותנפגעיםשלהם
היסטוריותבעובדותלהתנחםיכולים
אירעאשראתלזכוריכוליםהםמוכרות.
ורביםואן-גרך ,ברונוג'ורדנו ,לגלילאו
שכןגאוניותם,מפנישנרדפואחרים,

עלאיימוכיעדלכתמרחיקיהיוחידושיהם
מיעלהשטהרודפיהם,ספינתשלשלומה

החדשןשלהעצמידימויומחוזקכךמנוחות.
ראייתובאמצעות ,ערךבעלכיוצרהיצירתי
נתמכתלמצוינותתביעתוכקורכן.העצמית

לושקדמוהחדשניםהקרבתבעצםהיאאף
הדתי.החדשןאבטיפוסישוע,שלובהקרבתו

קאראוואג'יושלאיש-קריותיהודהנשיקת
חוסראתהמביעהסוחפתדרמהמציגה

עםהאחר.שלמבגידתולהימנעהאפשרות
בתהליךחיוניצעדמהווהזובגידהזאת,

ואחיזתיהודהבידיישועשלחיבוקו .קידושו
 , The Kiss of Judasביצירהידיהם,

שליצירתולצורךשותפותביניהםחותמים
האיש,וישועיהודהבגידה.באמצעותמושיע

 ,האלישועשלביצירתושותפים
העליונההימניתבפינההניצבוקאראוואג'יו

מתוךהגורליבחיבוקמתבונן ,הציורשל

IIJ 
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הסכמה.

היאקאראוואג'יושלזופנימיתהתגלות
 ,מציץקאראוואג'יו •הציירידימעשה

במים.המשתקפתבבבואתוכנרקיס,

זמניסינכרוןיוצרתזאתעצמיתהתבוננות

אותווהופכת ,שלוהסדוקבאנילפחות
התיווךאתולבצעלתפקדהמסוגלתליחידה

ולביןהתמונהלביןהאניביןהיצירתי
המתארות ,שלוההתגלותתמונות .הקהל

קדושהכניסתהיינו-אנסוזיאסמוס

מןשלוהפנימיהאניבאמצעותלהיסטוריה
ואלהאחריםאלהאובייקטים,אלהנשגב

מרשימותהנן-הגשמיותצורות-החיים

היאביותרהבולסתהדוגמה .במיוחד
מתיו.סנטשלהתגלותו

רפויהבתנועהידואתשולחישוע
ידומתנועתבהרבהשונהשאינהומסוגננת,

עתהשזהאדםכלפיהאלשלהמושטת
שלהעולםבריאתבציורהמתוארנברא,

 Michelangelo ,בואנרוסימיכלאנג'לו
Buonaroti , הסיססינית.הקפלהתקרתעל

 ,בפסיסימפגשיוצרתזורפויהתנועה
ביןמיוסי-מיילדידיאלוגזרימתהמאפשר

לביןהסרנסנדנסיותביןהאדם,לביןהאל
ואפיססמימוחשיציוויוהשוללההיסטוריה,
מרחבמותירואינובסמכותיותהמאופיין

האדם.ועל-ידיבאדםולחדשנותלעצמאות
 Theביצירה ,מתיושלהפליאהתנועת

Calling of St. Matthew ,מיהאומרת', 
בלתיהשלמהוהןענווההןמציינתאני,'?

גורםספקשלקיומושכןמעורערת,
למודעותלהובילהעשויהלדיאלקטיקה

 •הצעמיהחיפושתהליךבעקבותיותרגבוהה
אותנטילאנסוזיאסמוסמתיושלקריאתו

התהוותורקאלאסירוב,לומאפשרתאינה
משליםהואשבוקצרפנימיקונפליקטשל
זוהר ,אותוהמציףההתגלותזוהרםע

הימניתהעליונההפינהמןנביעתושלמרות
להסמתוך ,מתוכוכפורץנראההיצירה,של

שאיןלוודאיקרובמפניו.השופעהקדושה
בין-לתחלופהיותרסובתיאורלמצוא

ישוע,שלקיומושלוהקדושההסינכרוניות
קיומווביןהקדוש,פסרוסשלתווכודרך

שלאכאחדמתיושלוהחילוניהדיאכרוני
נענהסדםשכןלהתקדש,עדייןזכה

השמיימית.לשליחותו
שלביותרהחדשניותהיצירותאולם

השתקפותהמכילותאלההןקאראוואג'יו
והנצפה,הצופההואשהציירזהבמובן

בתוךמצויהוא ,כאחדוהסובייקטהאובייקט

שנייםאלנתייחסלה.ומחוצהההיסטוריה
פרנסיססנטשלהאקסטזה-אלהמציורים

גוליית.וודוד

 St .פרנסיס,סנטשלהאקסטזהבציור
Francis in Ecstasy , שסנטהעובדהבולסת

פנים,תוויבאותםניחגרוהמלאךפרנסיס

עצמו:קאראוואג'יושללאלהמאודהדומים
לביןהציירביןלדיאלוגמתייחסהתיאור
עילאיניסיוןזהוהמעונה.נפשו

המלאכיהחסדהחדרתשללאנסרזיאסמרס
הקדוש,שלהמיוסרתהנעתרתוךאל

והמוכההכואבמגופואותולחלץשמטרתו
שלוהמקודשהחלופיהאגואלולהצטרף
 •מישמייבאושרהשרויהמלאךבדמות
שהסיכויקאראוואג'ירלנראומרזרביצירה
מבחינתוהיחידההדרךספקוללא ,היחיד
 ,בתוכוהפעורההתהוםמעלגשרלהקים
ה'תיקרן'באמצעותהואהשחור','החור

לויאפשרזה'תיקון' •אמנותושלהפנימי
עםההיסטוריאתנסבאורחלחבר

כזירתמשמשעצמוכשהוא ,הםרנסנדנסי

בדודזה.ניגודיםלמפגשההתרחשות
זמןסוגישניביןהיתוךמוצאיםאנווגרליית

שהואגוליית,שלהדיאכרוניהזמן-
הסמים,שהשתית,ההיסטוריקאראוראג'יר

הטהורוהזמןשמרת:ברעשרוהאלימותהמין
שלבדודניסוילידישבאכפיוהמקודש,

לאהדה,כמיהההמקרין ,הצעירקארארואג'יו
האגוכוללכולם,בעבורולגאולהלחסד

 David with the Head of Goliathגולייתשלראשועםדדו

קארארואג'יר .שלווההרוסהמושחתהחלופי
נפתריםשבוהאנתרופילאתרהופךהאמן

 ~ 42בעם'~המשך

חצי,סומקרוני

 :r .דורמשהמאנגלית: fוסטרןג'דאלד

 96ואבואס

ל,ילה iJדי~-י;ךקןת;ך~~זוי~תאת wלע;~ד י~~
ת; iק,ר~ע~יכ;ת r~~~ tpון~ליםדי~ים 9עם~~ל.מ~זיrו

 ת;ל~~~ןד;ת 9א;ט;~לש י~~-ל~א;זןrו;ף nלןע;~ד י~~
ים. wק,ל~כ;~;ים~לף-600ד~rוםתל~לשא;

;ק.ש 7דר 9 ,~~לארי p: י~~ח~ה 1} ~יךצ;~
והופ~תשים.החלשיםמידידיהופזהעליתרמחסה

 .-- ~ר~~-רז i ~ i , ·ל~ p: ~-~מ 9י;ת ryל י~· iךצ
 •ד:די~םדפ~י;ן vרא;~סל;ם~~ק,ךה
 י~~?~לי~~לט-סךל.~ה י~~·ל?ןסןרםיךצ;~
ורעבמטשטשע;רר~להת
ד~~ה;ב n~ך :ד~~~ס• ..ת-P~חיל iןק

ד~~לה.~םל;ןל p~~ wזס~ה wס~דדים

שלהיחפותהרגלייםתחתמתכווץשלהשהאספלסהעירהחלומות.שלהבירהעירניר-יורק,
דגלאתשגנדרוהכוכביםבדליאתעכברושיםמכרסמיםשלההביובושבתעלותשילדסברוק

אחדשאףיודעהואלשם.שלוהמיסהאתלקחת " 96ב"ואנדאםרוצהססדןג'ראלדאמריקה.
באותהומפוכחבתולשלוהשיריהתוויםסולםולכןהזאתהמיסהקפיציאתהלחיןלאלפניו
ברחובהאשפהשחיקת"לקולבלוזוגםהאספלסלמארשהצעההואשלוהנפלאהשירמידה.

הכפיים.מחיאותאתלותספקמקרה,בכלניר-יורק,למסה,"
אתלאחרונהקיבל·הפעם"שיריומבחרהאמריקאים.המשורריםמחשוביהואססרןג'ראלד
הלאומי",הספר"פרס
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אררעיםספרים,מוספים,

כישלוןאלא"אינו"האדם

מירון.דןשלנלהבקוראאניכללבדרך
מרתקת,תמידהמסאית-מחקריתכתיבתו

כמומספריו'אחדיםעלמאלפת.תמיד
כלה''הכנסת(על nברב•נכך"התבוננות

<על Hהמדומההרופא Nאועגנון>ש"ישל
גםפשוס')'סיפורועלספריםמוכרמנדלה
האחרוןספרואחרים.ובמקומותכאןכתבתי

עלהמסהדיוק(וליתר nאלא,,,אינו"האדם
סדםהשאראתטשרניחובסקי'שלזהשיר

 560 , 1999ביתןזמורההוצאתקראתי:

אכזבה.שלסעםבפיהותיר )עמ'
השירשלסיבומצעםנובעתשהאכזבהאפשר
הסתםמןשיאמרכפיטשרניחובסקי'של

ממלאכתנובעתשהיאואפשרמירון'
פרשניםשכןכאן.בוקסשהואהפרשנות

מקבל'אינואמנםפרשנותםשאתלו'שקדמו
ידיעותיאחרים.דבריםזהבשירמצאו

העבריתובביקורתטשרניחובסקיביצירת

צודק,מילפסוקכדימספיקותאינןעליו
סעםבפרשנותו'מירוןצודקאםגםאולם

הבאות,בשורותואגסה,עומדבעינוהאכזבה

מדוע.להסביר
דרכיםשתיכילומראפשרהענייןלצורך

והואהמבקרבפגיפתוחותפרשנותשל
אקרא .צרכיולפילעתמעתבהןמשתמש

המצמצם'.ו'הפירושהמרומם''הפירושלהן
הבא:בנוסחטיעוןעלבגויהראשוןהפירוש
ד'גםאלאג,ב,א,רקלאישהנדוןבשיר

הפוך:טיעוןעלבנויהשניהפירוש .וה,
לאגםאלאד'ה,ו'שאיןרקלאהגרוןבשיר

המרומם'ש'הפירושבעודכלומרא.ב,ג,
ומביאגוהשירעלתובנותומוסיףהולך
המצמצם''הפירושממנו'התפעלותלכלל
בסופואותנוומותירבערכווממעיטהולך
 .מאודמעסעםדברשל

טשרניחובסקישללשירובפירושומירון
ומפעילהשגיחבדרךהולךאלא'אינו'האדם

שלוהמשוכללתהפרשניתהמכונהכלאת
על"עוברת"שהיאשאחריכךזולמסרה
נשמה.ובסולאיבריםמרוסקנותרהואהשיר

בדרךבוחןהואעצמוהשיראתרקלא
מרביתאתגםכאמור'אלא,כזאת,מצמצמת
מוצאהואאותםלו'שקדמוהמבקריםפירושי
בעודמדי','יותרכמכיליםכללבדרך
פחותי.'הרבהישלמעשה,שלפנינו'שבשיר

דרכישתיאתמירוןמציבספרובפתחכבר

לילך.דרךבאיזוושוקלהללוהפרשנות
אומר'הואאלא',אינו'האדםהמליםצירוף
מעמידהואכאילולהשתמעאחדמצדיכול
הואאךאמיתו'ועלעיקרועלהאדםאת

מעמידהואכאילולהשתמעשני'מצדיכול'
האדםכאילוופיחותו'מיעוטועלהאדםאת
 •..בסך-הכולהוא ••.מיותרלא .•.רקהוא

שואל'הואהאלה,האפשרויותמשתילאיזו
הסוריםבשניטשרניחובסקישאולהתכוון

בשירהביותר .הידועיםמןהפותחים,

כשכתב:העברית,

קסבה,ארץקרקעאלאאינוהאדם
מולדתו.נוףתבניתאלאאינוהאדם

פותח"האםשאלתו:אתומרחיבמוסיףוהוא
הקשראתהחוגגהימנון'אלהסוריםצמד

חלקהיותואתלקוסמוס,האדםביןהאינטימי
לושהואבעולםשלוהשייכותאתהסבע,של

יגוןשירהצמדפותחשמאאו ?מולדת
האדםשלכבילדתועלהמדברוהתפכחות,

שכלהתחלה,שלונסיבותנתוניםאלולאי
עליהםלהתעלותאולהתגברהניסיונות

שייכשלו?"סופם
היאמירוןשלהחד-משמעיתתשובתו
"מדגישהשורותצמדהשגיח.התשובה

המוגבלות:אתאלאהשייכות,אתלאבעיקר
העולםולאקסבהארץקרקערקהואהאדם
אבלקסןגוש-זהאינואפילוהאדםכולו'
מולדתו'גוף'תבנית''רקאלא-מוצק

תוכנית,תוואי'רקהיאקרקעאינהותבנית

המצמם,הפירושזהו .) 9<עמ'תרשים"

בפירושואילךמכאןבוקסהואבוכאמור'
איתן'מסדאינומולדתו'גוף'תבנית .השיר
מסדאלאזאת,לפרשרביםנסושאוליכפי

להשתחרריוכללאחייולאורךשהאדםכובל

ולהמריא.כנפייםלפרושיוכללאממנו'
כמוגורלוחרוץכברהמולדת'נוףב'תבגית

הולךרקהואהיותרולכלגבסי'בצופן
משחררלאאבלהבוגרים,חייולאורךונפרש
 •בוהטבועהותוגבלממראותו
מובןבמלואסרגישירזהבשיררואהמירון
נפילהשלסערת,שלשירכלומרהמלה,

שסופולכישלון'מהצלחההדרגתית
בראשית •הדיןוקבלתהגורלעםהתוודעות
לפילפרשואמנםבוסיםאנוקריאתנו
הראשונה,האפשרותשלהחיוביתהמשמעות

אולםהיום,עדהפרשניםרובקראוהוגםוכך
קריאהלשעה.רקהיאלדעתו'זו'קריאה

שהמשוררמגלהכולובשירמדוקדקת
המשתמעתבצורהדבריואתלפתוחהתכוון
כלאתבהמשךלנפץכדירקפניםלשתי

כדיוזאתלאחת,אחתהאופטימיותהאשליות
ההכרהבפניהקוראואתעצמואתלהעמיד
נתוןהאדםמפלס:מפניהשאיןהבהירה
ממנו.להחלץשאיןמגבלותסדבפנימראש
בתיארבעתאתגםמירוןמפרשדומהבדרך

נפתחמהםאחדכלכאשרהנוספים,השיר
מסעה,אךהודרבתבפתיחהכביכול

הערבהמאכזבת:בהתפכחותומסתיים

ולאמאובקיםתליםשרידיאךהם-והבמות
בודדיהשדה,גשריוזירת;קודשבמות

ציפורלאציפורעוף,ספקאךהם-הערבה
המשתוללהרוחעוצמה;רבהריםגשרולא

ידיעלנחסמתשדרכורוחהוא-במרחביה
וכןהרים:מפרקרוחולאוצוקיםסלעים
מורדלאהואהאחרוןבביתעצמוהמשורר

אלא-גורלוועםעמועםהמתעמתגדול
נגררהשרוחו ,קןוחסרכנפייםמדרסנשר

אתומקבלהטרגילגורלוהמתוודעודוכאה,
מוכרחאניהסקססואליות,<ההוכחותהדין.

למשלכךלמדי.שדופותהןלעתים ,להעיר
בנאליתצבעיםתורתמעיןעלבנויותהן

השניבביתאםכימירוןגורספיהעל ,למדי
כךואחרהמכחלת""הערבהפעםמוזכרת
להעידבכךדיואפורים",אילמים"גנרלים

התיאורמןאפואסולקהכחול"הצבעכי
הערבהבמרחבישלוסהביתסוףועדומכאן
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עםביחדבעיניו'שהואשינויהאפור"הצבע

שהיאפנימית"תפניתנוספים,תיאורים

צבעולמשלדומהבאופןמהפך".בבחינת
"הואהשלישיהביתמןהנשרשל"השחום"
השני").הביתמןהאפורהצבעשלהמשכו

ניפוץשלשירמירון,בעיניאפוא,זהו
שלשירואףתבוסה,שלשיראשליות,
אומר'הואהשיר'שלהעיקרייינועב .דיכאון

מתוךהאמןשלנוקבתעצמיתבחינההוא
זותחושהואכזבה.כישלוןשלעמוקהתחושה

השירעלהפרושההיגוןאווירתמקורהיא
שגלוםאלגיההז'אנרית:זהותואתוקובעת

 .) 34<עמ'טרגיגרעיןבה

היא,מירוןשלהגדולההתגליתכן'עליתר
במעגללאמתרחשיםהללוהדבריםכלכי

במעגלאלאחברתי'אולאומי'היסטורי'
ועודעודלצמצםטרחאותומאוד'המצומצם

ועולמוהיחידשלשלו'הפרשניכמתרד
שלמקבוצהכחלקבשירבדונובלבד.הנפשי
'הימשך'אלא',אינו('האדםשיריםשלושה

תקופהלאותהלדבריוהשייכיםו'הפסל')
אומרהמשורר'שלביצירתוז'אנרולאותו
בשירתודבראירעאלהבשיריםכימירון

נעצר'כמו"הואטשרניחובסקי'שלובעולמו
מהורהרמבטונתןהתעוררנחבט,נבלם,
ובשליחותובחייו'ביצירתו'בעצמו'וכאוב

מוקדמיםבשיריםאםהעברית.בספרות

ואףשהעלההספקותעללהתגברהצליח
זהשבשירהריהזמן'בנסיבותאותןקשר

הנסיבותמןנותקההטרגיתהחייםהרגשת

חייםגשתכהרוהוצגההיחודיותההיסטוריות

החוץמןלאנובעתבהיותהתמיד'תקפה
יםהפגמןאלאההיסטוריהחכרתי

אלאהחולפים,האירועיםמןלאהפסיכולוגי'
 .ובקיומובאניהמפכחתההתבוננותמעצם

ממדים,רבפנימימהפךהמשוררחוללכך
לכלמעלגדולשאלהסימןהצבתשגרר

ידיועלכהעדשזוהוהרומנטיותהנורמות
העולםועםשירתועםהקוראיםידיועל

 .) 77<עמ'ביטויו"אתבהשמצא

בתפיסהלראותמתקשהאניאולםלי'צר
בתוךהפרטהתכנסותשלכזאת,מצמצמת

"מהפךעובדתית,נכונההיאאפילוצעמו'
היותרלכלמירון.כדבריממדים"רבפנימי
שלשפלאונסיגהעלהדברמעידאולי

אחר'במקוםמירוןשאומרכפיהאישיות,

החמישיםגילבסביבותלמשוררשאירעה
שנמשכהיצירתית,יובשתקופתושבישרה

ממדים?רבפנימימהפךאבלשנים,כמה
לאכילושקדמההביקורתעלקובלמירון
 •בשירהאישיהכישלוןעומקכלאתראתה

לאכיועלהיקפואתמאודצמצמהכיעל
בענייןמציעשהשירהתובנותעלעמדה

אותומצאההיא •ומהותוהכישלוןמקורות
עליושדיברבמקוםרקאלאכולו'בשירלא

המסיים.החמישי'בביתבפירוש,המשורר

הבינהכאשרטעתההביקורתכיסבורמירון

עמולבניהמשוררביןכנתקהשיראת
המשוררשלמקומועלכמאבק(ברזילי>,

מירוןדן

פערכמבטא(ברזל>,הלאומיתהמסורתבתוך
התרבותובמיוחדלתרבותהטבעבין

יצירשהואכשיראו(פנואלי>,היהודית
גם(קריב).ההיסטוריהיצירולאהגיאוגרפיה
משוםהשיראתהחמיץלדעתוקורצוויל

שללתיאורוהמוקדשהשלישי'בביתשצמא
האידיאהשלהתגלמותהאתהנשר'

הרםהרוחאיששלהרומנטית-הגרנדיוזית
 .הפיליסטריההמוןמןוהמרוחקהגאוהבודד'

מירוןשמגלההנשרכייודעיםכבראנובעוד
בוטה,דקונסטרוקציהאלא"איננובשיר

כאן •.•השבלוניהרומנטיהסמלשלהרסנית,
והנהדר'הנישאהרומנטי'הנשרלאלפנינו
<עמ'ומכוער"נידחגדול'גדולעוףאלא

טעה ,מירוןסבורדומה,באופן .) 70

הרוח,בפירושגםאחריםוטעוקורצוויל
ראובוהרביעיהביתשלנצחי","נודד
שלהנוצריהמיתוסלפיישראלעםשלגילום

מירון'אומרהמושג,שלכזהפירוש •היהודי
מתיישבאינוגםאלאהכרחישאינורקלא
הואבית,אותוובהמשךהשיר.המשךעם

התמעטות,שלקונגרסיהעובר"הרוחאומר
מג"עהשבה ) 74<עמ'התמתנות"כבילות,
בביתשלהוההתרההמפנהאלהשירעלילת

שכללנפש,לאותהמתגלהכאשרהחמישי'
מירוןהקיצור'מלכתחילה.חופשיהחיתהלא

לאומיים,פירושיםאותםבכלמעונייןאינו
בושמצאווכדומה,תרבותייםחברתיים,

שגילה"התמעטות"באותהרקאלאקודמיו'
 .לשירפרשנותוכלנסמכתושעליההוא

הפרשנות,עלשהכבידמהכיאומרמירון
לשירתוביחסהשירשלהמהפכנותחיתה

הקוראיםולציפיותהמשוררשלהקודמת
היהכאילוקראוהו .זושירהידיעלשהודרכו

מןלהינתקוסירבוהקודמיםשיריושלהמשך
כאילושנראהוהמחזקותהמנחמותהעמדות

לא"הם .שירתובכללטשרניחובסקיאימץ
שלהרומנטיתהתמונהמןלהיפרדאבו

מהדרוהמנחם,הטבעושלהקסומההילדות

מחירותוהערבה,ממרחביהנשר'של
הקונפליקטמןאפילוהרוח,שלהמופלאה

הפיכחוןעמו.לבניהמרדניהמשוררבין
אמותפיעלנסבלבלתיהיהשלוהטראגי
שמתוכההספרותיתהתרבותשלהמידה
 .) 80<עמ'הפרשנות"נבעה

באנכרוניזםאותישתחשידטעותלהסירכדי
עטרהלהחזירבאתישלאמידאומרספרותי'
מהוכלצודקמילפסוקאוליושנהפרשנית

מירון'צודקאמנםאםזה:הואאומרשאני

"בוהאדםמופיעשהואכפיהאדם,אמנםאם

אלאאינוכישלון'אלאאינואלאןן'אינו
והשיראםלא,ותוכובלסדמוגבלת,תבנית

בעיניהריודיכאון'יגוןשיראלאאינוכולו
תופעתכמומעניין'מספיקשיראיננוהוא

(וראהמדכאתאךשהיאעצמה,הדיכאון

ובוודאירביקוביץ>דליהעלהמדורבהמשך
ומכאן'גדולה.תגליתולאבשורהלאבהאין

האכזבה.תחושתגםכאמור'

אחדאףשלת"פלא

למקראחוטםעיקמואוגבהשהרימוהיו
אילתשערכהביץ'ניקורדליהעםהראיון

נחנקת,אנינסקלת,אנינשרפת,("אנינגב
אתחשפהבו ) 4.6.99ימים' 7 'טובעת",אני

סובלתהיאממנההקליניהדיכאוןמחלת
מתקופהיצאהלאחרונהרקשנים.כבר

ולרגלכשנתייםשנמשכהכזווקשהארוכה
והופעתהשם,שנאמרכפילחיים","שובה

נערךבירושלים,המשורריםבפסטיבל
אותוקראתידווקאאני .עצמוהזההראיון

שיריאנושי'מסמךשהואסבורואניבעניין

מרתק.ופוליטי
הגלויהתיאורמןהרבהללמודאפשר
הקשרוהטיפול.האשפוזהמחלה,שלוהאמיץ

ואףפוענחטרםליצירהדיכאוןבין
בדברינושאמרנוכפיעצמו'שהדיכאון
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להיותעשוי ,טשרניחובסקיעללמעלה
אתלדעתדווקאחשובהרי ,למדימשמים
הממושךההתקףנסיבותגםהפרוזאי.תיאורו

הראיוןעניין.חסרותאינןלקתהבוהאחרון
<"חציהחדששיריהמספרבציטוטנפתח

 ) 1998חושןהוצאת ,המונסון"לפנישעה

הבאות:השירבשורות

שורציחמיםנהרותצולחתאנילילה"כל
באיזוייאמןלא /היה.שהיהמה /תנינים.

בחיים/אחתפעםאיךשכחתקלות-דעת/
 iאםלחכילשוניתדבק ...חיה;אשההייתי

אהבהלא ...אהבה;שלמליםפעםעודאומר
לראשי;מעלרבים;מיםרקמבקשת;אני

האהבה",אתשיכבו

כסיפורהחל ,מסתברהזה,הקשההדיכאון
עלנכתב ,רביקוביץמסבירהזה,שיראהבה.

אזהרהעליהם.לסמוךאפשרשאימאהבים
במיוחדנשויגברעםלהסתבךשלאלנשים

כמו ,מהצדרומניםעשרותשלותקלוישאם
תת-אלוףהיהשאהבההאיששאהבה.האיש

והיאנאה,וקומהרבניסיוןבעלבדימוס,
אחריבקש,שנאחז"טובעכמואותואהבה

 " ..איש,אהבתישלאשניםשבע
נקראהוא ,פרטיוכלעלכאןאחזורלא

איןלכאורה,סוחף.רומןכמועצורהבנשימה
 ,ניצולאהבה,עלהרגילה,הכרוניקהאלאזו

שואבתמהםסיפוריםנקמה>,גם(אוליאשמה
אךחומריה.אתהעתונות,וגםהספרות,

כך?כלרגילה""כרוניקהזוכלוםלמעשה,
ביומויוםדברעליהקוראיםשאנואף

כמותהחוובאמת, ,מאיתנוכמה ,בעיתון

שבוהאופןבעיניחןמצא ,לכןבחייהם?ממש
בליעליהשעברעלסיפרהרביקוביץדליה
למשוררתאיןהילה.שוםובליהסתרהשום
רקלהישמיוחדים,אופלאייםנפשחיי

והיאלאהבה,ובעיקרלחיים,עצוםצימאון
גיל"''הרהאנושיהמצבלתוךעצמהמט!!לה

מתוצאותיה,<שאחתגדולהנפשבסערתהזה
לבוא>מאחרשלא ,הדיכאוןהיאאולי,

השיריבכשדונהמועצםביטוילכךונותנת
והסיפורי.

בה.והטיפולהמחלהתיאורגםמעניין
ארבעזה-אומרתהיא-בדיכאון"כשאני

נסקלת,אנינשרפת,אני ,דיןביתמיתות
לגמרימפסיקהאניטובעת.אנינחנקת,אני

ועברהשיבא,בביה"חאושפזההיאלתפקד",
לאגדהבניגודחשמלי.בשוקטיפולים
קורעימחזותשוםזהבטיפולאיןהנפוצה

אינוהחשמליהשוקמורדם,החולהלב.
תפקידוכלמשניה.פחותונמשךמכאיב
ההורמוניםאתולהפעילהמוחאתלזעזע

הפעם,אולם ,הדיכאוןבעתשמידלדלים
באשפוזקשיםבמיוחדלה.סייעלאלדבריה,

השיממון ,הנפשי"היובשפסיכיאטרי

זהשעוזרמהתרופה,לכלמעברוהניוון".
איתרשישוחחואדם,בןכאלאליךשיתייחסו

 .תפקודךאתלשפרלךשעוזרתבשפה
עללומרטובותמליםלהאיןזומבחינה

בליזמןמקץשוחררההיאהרופאים.צוות

שימשהצלום:רביקוביץ'דליה

עלנמאסתיפשוט"כיהשתפרשמצבה
היציאהאתאגב,אומרת.היאהרופאים",

בשםמזוןלתוסףמייחסתהיאמהדיכאון
באינטרס,שלהידידהשגילתה'טריפטופן',

האנטיהתרופותקליטתאתהמשפר
נהניתאניעכשיולחיים."חזרתידיכאוניות.

לדברלמסעדה,קפה,לביתלצאתדבר:מכל
הכלהיום ...לתיאטרוןללכתאנשיםעם

קריאה",שינה,שתיה,אוכל,עונג:ליגורם
אומרת.היא

הילדות,בראיון,הביוגרפיהפרקגםמרתק
הנישואים,גבע,בקיבוץ"הגולאג"היתמות,

האימהות,פעמים>,(שלושהגירושים
היאבסיפור<פנינההנואשתההתאהבות

אברהיםהאיראנילבמאיאהבתהפרשת
"קסםבלונדון:ימים 11שנמשכהגולאסטן

עלהמשפטבזה")זהנגענולא ...ניגר
לומראפשר .ועודהפסידהבובנההחזקת
אני .רכילותיהואזהבפרקהענייןשכל
 .אנושיכךכל ,אנושישהואסבור
הפוליטיותהצהרותיהאתגםמעריךאני

בפסטיבלהופעתהלקראתהאמיצות.
שלמדיניותואתתקפהבירושליםהמשוררים

ערביםבתילהרסבנוגעאולמרטאהוד
ערפאתאתמשבחתהיאבראיוןבירושלים.

במזרחביותרהגדולהמנהיגשהואואומרת
ברק,באהודונאצר.בן-גוריוןאחריהתיכון

(הטראומהוקיבוצניקצבאאישהיותובשל
וחיתהבוטחתאינהעדיין"הגולאג")של

מופת"אישגבע,אליאתלראותרוצה
להרוגלאכדיצבאיתקריירהעלשוויתר
ממשלה.כראשבביירות",ילדים

בתנועתפעילהשחיתהרביקוביץ,זאתעם
ערבים,רוחאנשיעםובמפגשיםהשלום
אתפלסטיניםמשורריםכשביטלונפגעה
היאכךעלהמשוררים.בפסטיבלהופעתם
הצהרותשנצהירדרשו"הם :אומרת

לנסיגהמעברלכתמרחיקותפוליטיות
היאששירהחושבתאני ,' 67לגבולות
ת"פלאאניאבלהמלה,מובןבמלואפוליטית

מוכנהולאאחדאףשלפיקודו>(תחת
באמתהערביםלחץ.תחתהצהרותלהצהיר
נושאינהיהשאנחנורוציםהםתחתתפסו

עזמישלשקולומוכנהלאאניכליהם.
אתלנצלחשבתימגרוני,יבקעבשארה

דרווישמחמודאתלכאןלהביאכדיהפסטיבל
שלמותואחריאבלהשיבה,זכותאתשיסמל
לדבר",מיעםאיןחביביאמיל
דבריהכלכמווישרים,אמיציםדברים
לאיש,חשבוןעושהאינהשבהם ,בראיון
עיניה.מולהאמתכשרק

IJ 
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שבתאי)(בעקבותויוצאנכנסדואר

אתביקרתיבו ,מאימחודשבמדורידבריעל
שאפי",אלעבד"לוטםשבתאיאהרןשלשירו
חייזרשללנכדולוטם, ,בתואתהשיאשבו
בשעתועזהעירייתראש ,אל-שאפיעבד
 ,מדרידלוועידתהפלסטיניתהמשלחתוחבר

כפרי:מיהודיתהבאהמכתבאתקיבלתי

 8.6.99רב!שלוםלויתןעמוס
המענייןמדורךאתבקביעותקוראתאני

לעמדותקרבהמרגישהגםולרובבעתרן
והצטערתיכןעלהופתעתימביע,שאתה
שלשירועלשכתבתמהאתלקרואפעמיים
שאפי",אלעבד"לוטםשבתאיאחרון

יפה"שירזהושבעיניךלקרואהשתוממתי
משאלתומובעתזהבשירומשעשע",
שלמען ,המשוררשללא>או<הסימבולית

לביןבינינוהלאומיותהמחיצותביטול
אלעבדשללנכדובתותינשאשכנינו,
אומללה,מטאפורהנראיתזאתלי .שאפי

אינסטרומנטלייחסבקושישמסתירה
יותרכלאכאןשנתפסתהבת,אלושוביניסטי

שלהפוליטייםרעיונותיולהגשמתממכשיר
לנישואיםכאןמציעהואעצמואתלאאביה.

בצדק,שהערתכפילא,וגםפלשתיניתםע
יותרקלהכנראהזאתלעומתהבת .בנואת

מפתחהמשוררמפתיע,לאבהמשך"להזזה",
זה"איןבשורות:הנ"להפוליטיחלומואת

אני /פיוטיתחירותשמתוךסרקרעיון

בעיניבתי",שלבערוותהגורלנואתמפקיד
מיניתהתעללותביןמאודקטןמרחקיש

ביןכידוע,<שהיאהמשפחהבמסגרתממשית

ילדים>שלהמיןבאברימיניעיסוק ,השאר
רוחבאותהמילוליתהתבטאותלבין

בפרהסיה.

גס-המינישהעיסוקהרושםנוצרכללית
ביטוייםלרבותהאפשר'ככלומדהיםובוטה

לענייןמיןאבריאזכורעריות,גילוישל
בשירהנחשבבאלה,וכיוצאלענייןושלא

אחתספרותמבקריידיעלהעכשווית
השירה.שלוה"מרעננות"הגדולותהמעלות

ביןגדולפערישזהשבענייןחוששתני
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השירה.מקוראימאודרביםלביןהמבקרים
כמהעםזהבענייןבאחרונהלשוחחלייצא

כולםומשוררות,משורריםחלקםמחברי'
מסוגנוספותדוגמאותהוזכרושירה,קוראי

והתגובהאחרים;ות,משוררים/תשלזה
האופנהוסלידה.הסתייגותאחידה:חיתה
והכימחירבכלואלימותמיןשלהזאת

מרחיקהאישיתאותישאפשר'קיצוני

מקרבת.ולאבת-זמננומהאמנות
רחמנא"מתקדם",ולאשמרנינשמעזהאם

ידיעלכנראה,יתאזנו'הדבריםליצלן'
שלשירועלבדבריךנוסףלהיבטהתייחסות
לאשלושהמטאפוריקהמתברר .שבתאי
עמדתולךהפריעהאבללך'צרמה

דוגלהואועודהלאומיות,בנושאהפוליטית
פרטיקולרית"בלתיאוניברסליתב"אנושות
בדיעבד"התבררכיקובעאתהכדבריך'

בעקבותיוהנכון'הואהאבולוציונישהפתרון
תרבותיריבויולשון'אומהשבעיםנוצרו

מרהיב",ואנושי

שלאלטרנטיביתיאורעלדעתךמה
יםהשבבמאתייםהלאומיתהמציאות
ריבוילמשל:קודם>הרבה(וגםהאחרונות

מכלואיבהתוקפנותמעשישלמדהים
דיכוי'כיבוש,הרס,מלחמות,הסוגים,

המוניתהשמדהפאשיזם,גזענות,לאומנות,
ההתגדרותאםהשאלה .להמשיךכוחאין-

הזיקהאויותרתרמהלאומיותבחסינות
פתוחה.שאלהבעיניהיאהאנושי'למיןיותר
לאאמנםמכאןפתוחה.לאאפילוואולי

ממדינותבנוישעובדתיתבעולםכימשתמע
יכולאחרעםכלאוהיהודיהעם-לאומיות
עלולוותרהמשחקמחוקיעצמואתלהפקיע
צריכההמגמהאבל .שלוההגנהגבולות
כחזוןלפחותשבתאי'שסימןבכיווןלהיות
חבלורקכללית:אנושיתאחווהשללעתיד
כלבמטאפוריקהזאתציירששבתאימאוד
ואומללה.דוחהכך

בברכה

כפרייהודית

הבא:במכתבליהודיתעניתיזהמכתבהעל

 12.6.99רב!שלוםכפרייהודית
דברייךועלמכתבךעללךתודהראשית,

מדורי.על
הפתעתיאתלהביעבתורי'לי'הרשישנית,

תכניםביןעושהשאתההפרדה .דברייךעל
כמוךמיאמנותית,ביצירהועודלאמצעים,

אתמקבלתאתאפשרית.בלתישהיאיודע
חשהואינךהמטאפורהעלומתקוממתהתוכן

אתלאקיבלתילאאנישבדברייך.בסתירה
הםומשעשע"יפה"שירעל(דבריהמטאפורה

ואתהתוכן'אתולאאירוניים>רבהבמידה
הענייןהרי .במכתבךזאתמזכירהצעמך

לי'איןמלכתחילה.מטאפוריהואכולו
התנגדותשוםלי'להיותיכולהולאכמובן'
עםמישהושלפרטייםלנישואיםאישית

למטאפורהרקמתייחסתתגובתיוכלמישהו,
טמיזהעל-ידיהסכסוךפתרוןשלהסמלית

בפלסטיני.הישראליתשל
שלהאינסטרומנטליהיחסאתמגנהאת

העולהדומהביחסמבחינהולאלבתושבתאי
הרישלמה.אנושיתקבוצהכלפימדבריו
לזהותמטאפורהאךהיאבתו'לוטם,

נאמר'כמו'לפחותתרבותית-לאומית
שהואסמליה>שלל<עלהשיריםבשירהרעיה

בכללנכתבכךולשםבאחרלבוללהמעוניין
אתרקבהרואהאתבעודמלכתחילה,שירו

אתהיותרלכלאוהבת,שלהפרטיהמקרה
הנשי-פמיניסטי.המקרה

תוכנומבחינתגםשבתאי'שלהפתרון
אנושיתאחווהשלפתרוןאינוגרידא,
טמיעהשלפתרוןשהואמשוםבעיני'כללית

שמענו'לאהיוםעדמקוםומכלוהיטמעות,
הצדשלביותרהליברלייםמנציגיולאגם

שהםלמשל'בשארה,עזמיכמוהאחר'
זהותלמעןהלאומית,זהותםעלמוותרים
המאבקהוא,נהפוךאחרת.אומשותפת

הואמכבר'לאבשארההצהירהלאומי'
ההיסטוריבשלבביותרהחשובהמאבק
הנוכחי.

ולשאלתהנוכחי"ההיסטוריל"שלבואשר
הרצויה,ההיסטוריתההתפתחות

כורכתאתפרטיקולרית,אואוניברסלית
נכבדהשאלהשהיאהרוע,בשאלתאותה

רקמיוחדתלאבוודאיאבלמאוד'וכואבת
אחתהומוגניתאנושותכיהמחשבהלה.

כפיאחרתמעציבהטעותהיאזה,רועתמנע

שנולדוהסוטליטאריים,המשטריםשהוכיחו
(וראההמודרניתהמערביתהדמוקרטיהבחיק

דווקאולאוסלמון>יעקבשלהקלאסיספרו
העידןבמקרהלאלאומי.שונישלרקעעל

וכןחיים,אגושבוהפוסטמודרני'הנוכחי'

שובולהיפר'שמועלהקרויההפילוסופיה
"הנאורות"מושגאתמקבליםאינם

כבעבר'ביקורתיבלתיבאופןהמודרנית
שלובלגיטימציהברב-תרבותיתומצדדים
השונים.הנרטיבים

כפיפשוטות,אינןהתשובותאםליצר
מןחלקזהו .שיהיורוציםהיינויםשלעת
כאשרוהאדם,העולםשלהאנטינומיהמבנה
אווחירות,שיוויוןלמשל'כמו'שוניםערכים

לזהזהגזיםמגווהישגיות,סולידריות
אנוואף-על-פי-כןזה,אתזהומוציאים
אוניברסליותגםכךלשניהם.זקוקים

גדמהבלבד'כלליתאנושותופרטיקולריות.
אםלגיוון'נדונהוגםטעםסרתתהיהלי'

וייעדראחדים"ודבריםאחת"שפהרקתהיה

ולשון",אומה"שבעיםשלהמגווןממנה
בברכה

לויתןעמוס

הבא:במכתביהודיתליהשיבהתשובתיעל

 20.6.99רב!שלרםעמוס
למכתבך:יכולה>שאגיקצרה<הכיבתשובה

משערתאני-והתוכןהצורהבעניין

היהלאפעםאףאבלשוב,אותךשאפתיע
ביןכךכלהמודרניהזיהויעלימקובל
אמנות,יצירתבכללדעתיוהתוכן.הצורה
 .תוכןוישצורהישבשירה,נתמקדבואאבל
 .זיהוילאאבלמורכביחסביניהםשי

אפיקיאלתערוג"כאילאומרכשהמשורר
הצורהאלוהים",אליךתערוגנפשיכןמים,

הואהנושאאוהתוכןדימוי:היאהאמצעיאו

האלאלוכאןבכלל,האנושיתהערגהעוצמת
והייחודיהעזשהרושםלומראפשרבפרט.
ביןמהמיזוגנוצרזהשירימקטעשלגו
לומרלדעתינכוןלאאבלוהתוכן'הצורה
אותואתלצורה.תוכןביןהבדלכאןשאין
ערגה-גדולים>אוקלים(בניואנסיםתוכן

שוניםמשורריםביטאו-לאלאנושית
הזיהוי .מאודשוגותבצורותהדורותלאורך

אלאבטקסטאינוותוכןצורהבין
כלמתרשמיםאנחנו .ממנושלנובהתרשמות

בצורהנמסרשהואמפניגםמסויםמנושאכך

מנושא,מתרשמיםלאאנחנו •כךכלנהדרת
נמסרהואאםללבנו'קרובהכיאפילו
כלומרוכדומה.קלישאיתבנאלית,בצורה
זהותאיןאבלהכרחיהואצורה-תוכןהקשר

שירכלעלהללו.המושגיםשגיביןלדעתי,
הואואיך(תוכן>אומרהואמהלשאולאפשר
קוראיםהכסף""מגשאת(צורה),זאתאומר

הנושאבגללבפוריםולאהעצמאותביום
בגללבכללאותוקוראיםאבל(תוכן>,שלו
להגידאפשר<צודה),כתובשהנושאאיך

למשל:נהדרת,בצורה(תוכן>איומיםדברים
ולהיפך.העמק",משמדעלמטרואלטל"אל

מסכימהאני-שבתאישלבשירלוטםבעניין
תרבותית-לזהותגוריהאלשהיאאיתר

נטיתילעיל'לכתובבהתאםאבללאומית,
לחלוטיןכיאףהרעיון'אתלקבלמהבמידת

אותו.שהביעההמטאפודהאתלא
הנוכחישבשלבבמפורשכתבתי-היסטורית

שלנוהלאומיתהמסגרתעלויתורנגדאני
שציבוריםהדרךזוהיעוד .כלאחרים,ושל

השאלהעצמם.עללהגןכדימצאואנושיים
הפרספקטיבה.בדברהיא

ואינניכתבתילאהאנושי.הרועעלומשהו
במדינותמהתגדרותנובעשהואסבורה

שלתופעותהמוןלצערנוקיימותלאומיות.
שלהלאומילמבנהקשורותשאינןאנושירוע

בנוסףאבל •לפרטןצודךואיןהאנושיהעולם
ייחודיותרועתופעותלדעתיקיימותלהן

מאוד'מעודדןלפחותשהואאוזה,למבנה
הקודם:במכתבישפירטתיכפיאותן'ורק

לפחותלהיחלץיהיהניתןאולימהןורק
הבריתארצותתהיהכשאירופהמה,במידת

הבריתארצותהתיכוןהמזרחאירופה,של
התיכון.המזרחשל
רבעלויתוראופןבשוםמשתמעלאמזה

העולםשלשוגותבפינותתרבותיות.
שונותשפותלהתקייםלתקוותי'תוספנה,
הפוליטייםהגבולותאםגםשוגות,ותרבויות
-לאוואםנרצהאםגיסא,מאידךיימחקו.

 42-+בעמ'+-המשך
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-ממששהתמוטטתיעדשניםכמהעודלקחה

ואחרי •לבקריו-יורקמגכשבאתיבקיץ
אתלאסוףיכולהיהאלוהיםרק ,שהתנפצתי

-הכתריםביןבבריתכמואותם,ולאחותהשברים
חמהברוחביעברוהואלפניומונחתהייתי

לאחד.אותיוחיבר

הגזריםביןעבראשראשולפירעשןתנורוהנההיהועלסהבאההשמש"ויהי

האלה"

הכתריםביןברית

בחושךיושביםוהבוראאני

פתרונות.לימחפשים
מנסיםוהבוראאני

הרעות.בהרגשותלילעזור
מתקרביםדיאנחנובמוותכשמדובר

והבורא.אני

 ,נמרץצוותאנחנוהיאושכשבא
 •.אח.דכאישהריתוךלפנידקה

שהיאמחכהשלה,בית-הספרלידבבית-קפהעכשיויושבאני
חושך.כברכינכון,יותרלהערבלהיום.הלימודיםאתתגמור
השעוןעלמסתכלכללבדרךאנישבההשעה-וחצישר.מנההשעה
ששעתיום,אותושלהאחרוןלמטופלקלהגוףבתנועתומסמן
הפנימיתההתכווצותאתבסקרנותבוחןלהסתיים.עומדתהטיפול
מעוררשאוליניתוק ,עליוהנכפיתההתנתקותלקראתבוהחלה
עזיבה.וזכרוןישןילדותכאב

 .עצמוהפרחכמוממשגבעוליתודקההיאנרקיס.להקוראים
היאלפעמיםמלכותיים.בהירים,תלתליםעטורוראשהגבוהה,
חיטוביה,אתהיטבהמסמנתודקה,ארוכהפרחוניתשמלהלובשת
כתפיה.סביבעבהסוודרברישולכורכת

ולמהאיךשהבנתיבלי ,הדברקרהמשיםמבליאחריה.כרוךאניגם
סביבוסובעבהסוודרכמוקורה.זהאתשדמיינתילפניוהרבה
עיניההשקט.מבטהואחריאחריהאניגםנכרכתיהחיננית,דמותה

הואגם ,ורךבהירפיהגלויות.ופתוחות ,בימביטותגדולותוחומות
סודבהיש ,אותימנשקכשפיהוגםפתוחשמבטהואףלרוב.שוקט
 .בוולגעתאליולהגיערשאישאיני
כדיגולדברגמרעםהפגישהאתביטלתימיוחדת,סיבהבליהערב,

שלה.הספרביתמולהזה,הקפהבביתלהולחכותלהקדיםשאוכל
אלמשקיףאניהכהיםהחלונותדרךלבן-בית.פההפכתיכבר

שלה.הספרביתשלהראשיתהכניסהדלתות
כמווהיאמושטות,ובזרועותבחיוךלקראתהאצעדאותה.אפתיע
 ,אותיכשתזההממצולותיה.אליתעלהמרוחק,פנימימעולםנמשית

פאבלוגופה.מכלאליויזרחיתפשטפניה,עללאטיעלהמתוקחיוך
 ,סביביתתלפף ,בראשירכותתאחז ,סביביזרועותיהתכרוך ,שלי

עורשכבותכמומעליהלהינשלוהסוודרהלימודיםלתיקמניחה
מיותרות.

הבורא.לךטובבוקר
 .ואותיהגפןפריבורא

בשדה,קצירוחבילות
הקיץ.בתחילתקצורות
בלולותכותנהוערמות
הישניםהקיבוץבמחסני

 ...רוחשיםנחשיםתחתיהן

תלתליםליישהפרח.כמוממשודקהגבוההאנינרקיס.ליקוראים
והודיעצחקאבאכשנולדתיראשי.סביבקצרגזוריםרכיםבהירים,
השבוע,סוףשלהקיבוץבעלוןשמחה.יהיהששמיהקיבוץלחברי
מהבדיחה,מזועזעתואמא,שמחה,-בתםלהולדתהוריאתברכו

זקן.כל-כך ,נוראישם-אי-ההבנהאתלתקןמיהרה
מאודוחייכנית.יפהילדההייתינרקיס.הייתיכבראחר-כךשבוע

המלכותיבשםלישקראוהורישלהמשאלהאתלהגשיםהשתדלתי
בעת ,האחרוןבקיץכיבדרך.איפשהוהשתבשמשהואבלהזה,

בניו-יורק,השניהתוארמלימודיבחופשה ,בארץמולדתביקור
שלהרובהסביבומלופףאחוזכשגופי ,בחדריהרצפהעלנמצאתי
אלחזרהבדרכובביתנולביקורקפץהואהחייל.בן-דודי-ראובן

דעתבהיסחהרובהאתוהניח ,שלוהשבתחופשתבתוםהבסיס,
 .בחדריהקירעלשעןב

אנילבשמהשאניובליהמחשבותלישמסתבכותהרבהקורהזה
מחשבותמהמציאות.ומתנתקתמסתחררים,במעגליםלעומקצוללת
זאתהרובהעםאבללביני.בינילהןקוראתאנימוותשלמתוקות

בליהזה.בעסקהידייםגםלישהסתבכוהראשונההפעםהיתה
שהרגשתי.

ועוברתצוחקתכללבדרךאניההואהאירועעלמדברתכשאני
מפחדת.באמתאניציני.בטוןלדבר
חששםלמרותלניר-יורקלחזורהחלטתיהסמסטרחופשתבסוף
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כלולייןעימי.מיטיבשהזמןונראהללמודחזרתיהורי.שלהעמוק
לעשותשלאמשתדלתללילות,הבקריםביןמתנתבתאניזהיר

בטוחהלאאניפעםאףכימראש,לתכנןבלימדיחפוזותתנועות
 .החבלנגמראיפהגמריל

אותי.מצילהואלבלשיםבלילפעמיםלתמונה.נכנספאבלופה
ממעגלאותיומוציאשליהמסךתוךאלבפתאומיותמשתרבב
פתאוםהואמאי-שםבו.שנלכדתיהרגשתילאשכללמסוחרר
טרייםירקותבלעיסתשקועהכשאני ,הספרביתבקפטרייתמופיע

שבקיר.בראיאליהנשקפתבדמותיתפוסותעיניחמות.וחביתיות
נוסףכיסאגוררחיים,פרץכולוונמרץ,עליזבסערה,מגיעהוא

שולףהוא ,מחייך .הראיביןלביבייישבומת ,הסמוךהשולחןמאצל
המונחתהמיםבכוסבחופשיותאותווסובלגבומאחוריכלניותזר

מברכתאני , Holaלחייך:ומתחילהלאסאותומזההאנילפני.
הספרדית,משעוריבזכרונינותרשעודהצנועהמליםבאוצראותו

? Como estas mi melliso אניזהבגלליום.באותונולדנו
בספרדית.תאוםשזה mellisoלוקוראת
הספקתילאהמסרופוליסן.למוזיאוןאותילקחהואשעברבשבוע
והספקנורצנוהולכים". ,"בואימודיע:כברוהואלאכוללגמור
כברכשדלתותיובית-הספר,שלבתחנההאוטובוסאתלתפוס
נחושמשהוישבכביש.המרכזיהנתיבאלפונההחלוהואנסגרו
שלהזכוכיתדרךעיניואתהיישירהוא .פאבלושלבמבטויודע
ומתנשמיםמצחקקיםפנימהנדחפנו .לנוופתחעצרוהנהגהדלת

מהריצה.

העתיקה.ממצריםקבורהארונותשללתצוגהאותיהובילהוא
שעלההסבריםמלוחלמדהאניהקבורה,בתהליךשלביםכמהיש

העץארוןאתומעוטר.מגולףעץבארוןסוגריםהמומיהאתהקיר:
עליווחרותיםאדםבדמותמסותתהואשאףאבןארוןבתוךמניחים
מונחלבסוףהמת.נשמתעלשיגנותפילהלחשיהירוגליפיםבכתב
זה?מהממדים.עצוםמתכתארוןשהואהסרקופגבתוךהאבןארון

עלהחרותותהדמויותשלידיהןכפותמדוע ,לעצמיתמההאני
לשחררכממאנותסגורות, ,גופןכלפיתמידמופנותהמתיםארונות
סגורותשפתיהןהבורא?להשגחתכלילולהתמסראחרונהאחיזה
פנימיסודהחנקתעלאםכישמחהעלמראהשאינודקבחיוך
קשים.נזקיםויגרוםהחוצהיפרוץלבלמאיים.
 ,הקירעלההסברמכתוביותאחתשלמרוכזתבקריאהשקועפאבלו

אליו.הנגליתמהאינפורמציהזעזועכמעטתדהמה,הבעתפניועל
פונהמידו,ידיאתמשחררתולאטמחייכתאניבמבטי.חשאינוהוא

בדמותעשויהאבןמצבתפניעלחולפתהמתים.ביןלבדילשוטט
בצדהתפוררהשישקוראת.אניבשיש,מצופהאבן-פוסעאדם

במחלתאכולותאוכמשותקותלינראותוהןהפניםשלהשמאלי
משניחסום ,מאודצרמסדרוןאלאותימובילותרגליקשה.עור

אבזרישללבסדרפרושיםלזכוכיתמעברגה.תצרבקירותצידיו
לקרואסבלנותליאיןדתיים.בטקסיםהקשוריםלבושוחלקיקבורה

במוחיחולפתמחשבהפורחת.ונשמתיבבטניעובררעדלפתעכי
רצפתעלרועשיםלינשמעיםצעדילצאת.אוכלולאפה,שאנעל
הכושיתהשומרתשלמנזיפתהנבהלתאניולרגעהדקההפרקט
היאאולידברנית,מבקריםקבוצתמשקיטהכשהיאהסמוךבאולם

ומתרחקתנשימתיאתמקטינהאנילהרגישבליאלי?מתכוונת
כנחלצת ,אליולשוב ,פאבלואתמחפשתבמהירות,מהמקום

ממלכודת.

אותהוחטפתישלההצהרייםבהפסקתאותההפתעתיאחדיום
המצרייםהסרקופגיםאתלהלהראותרציתיבמוזיאון.לביקור
אתאחזתיהמטרופוליטן.שלהצפוניבאגףמשיטוטיבאחדשגיליתי

מעטצועדתשלי.להובלההמוחלטתמהעבותהמתיקותמתמלאידה
להראותרציתיפניה.עלערוחיוךרךהילוכה ,בידיידה ,מאחורי

כשניסתההימיםבאחדכימתים,פעםקברושבהןאבןקופסאותלה
השתמשהדעת,כבהיסח ,האנושיהמוחבנוילדעתהאיךלילהסביר

ביטויעלכחוזרתמוות",שלמתוקות"מחשבות-המליםבצירוף
בליאומרתהיאהחשובים,הדבריםשאתלב(שמתיומוסכם.ידוע

אחר-כךהשיחה).אחריבשקט,ותמידמשים,בליפולטתהתכוונות,
 ,סגורבמעגלעצמואתלאהוביכוללאבן-אדםשלדעתההסבירה

איךאותוללמדבשבילהזהבענייןמעורבשיהיהמישהועודצריך
 .עצמואתלאהוב
עמומיםהיוהאורותהיום,שלזובשעהריקשהיהבמסדרוןצעדנו
היאהאבןארונותלידכשנעצרנובשטיחים.נבלעצעדינווקול
פתאוםפרצהשעניתילפניועודבפנים?ישמה-אותישאלה
שלך.המצריםחושבת,אניקצריםדיאנשיםהיוהםעליז:בצחוק

H .. 
ך

אכןהואאםלבדוקהארונות,אחדלאורךהרצפה,עלנשכבתימיד
לב,שמתיאיתה,כשאנישלה.השטותלרוחמצטרף ,ממרותיקצר
אותה.לשמחבשבילהכוללעשותמוכןאני
השילה ,סמוילאותנעניתוכמווהשתתקה,עיניהאתפקחההיא

אליהצטרפהואסיתשקטהובתנועההתיק,ואתהסוודראתמעליה
בעונג.צוחקאניקיסה",כאן"לאלגופי.ונצמדההרצפה,אל

כבדה.אחר-צהרייםבשנתושקענולדירהאליהלכנוכברמשם
היאאוהבת.שהיאכמוצימוקיםעוגתוהגשתיקפההכנתיכשקמנו

נישאשריחוהדחוסבמאפהפיהממלאהסהרורית,עייפה,קמה
באותומתנתקת.למתיקות.מתמכרתאחר'לעולםוצוללתבחדר'

ללימודים.חזרהלאכבריום

פעם,שבת,בערביאבא:כמוקיסה.ליקוראשהואאוהבתאני
ארוחהאחריהטלוויזיה,מולהספהעלשרועיםהיינוכשכולנו

וירכיהבסנהביןראשיאתסומנת ,לכדורמתקפלתהייתיכבדה,
בימביסחיההואאמא,"שללנסןלחזוררוצה"קיסהאמא.של

וצוחק.ברוך

ויולסה.ידידתישל-60היום-ההולדתבמסיבתפאבלואתפגשתי
כמהלפניכברמרחוקאותוהכרתיאבלשלה.בן-דודשהואמסתבר
תל-באוניברסיטתהרצאותלסדרתאורחכמרצהכשהוזמןשנים,
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בפסיכולוגיה.הראשוןהתואראתהשלמתיבהאביב,
התמכרות.בבעיותלטיפולשפיתחחדשהגישהעלהרצההוא

אותי.כבשהבדבריוההתלהבותומרבדה.פרננדזפאבלופרופסור
שלו.התיאוריתספראתולקרואלקנותאחר-כךמיהרתי

אחרים.נפשחוליכמוממשלריפוי'ניתןאינוכתב,כךמכור'אדם
ועללחברואחדמכורשלהדדיתעזרהעלמדברתשפיתחהשיטה
להחלמה.ראשוניתכחוליההזההבסיסיהחיבור

בימיםואלכוהול.קשיםבסמיםמשתמשפעםהיהמכור'עצמוהוא
 .לרציפולוקראושלוהחבריםההם

משדהיחסיתחדשממצאבאוזנינוהזכירמהרצאותיובאחת

לאתרשהצליחוהיחידהגורםחינהגנטיתתורשה-הפסיכיאטריה
הוסיף:התמכרותלגבינפשיות.להפרעותכגורםכהעדבוודאות
אךישרה,מתארכתמבסיסה,היוצאתציפורןכמוהואמכורתבינו'

גנטיקודעל-פיכמוהבשר.תוךאלופולשתמתעקמתמסויםבשלב
אתלמנועאפשראבלהתעקמותה.אתלמנועדרךאיןקבוע.

לפניקבוע,באופןגזירתהעל-ידיפצע,והתפתחותלבשרהחדירה
שלי.הריפוישיטתמדברתעל-כךההתארכות.

החוג.ראששללחדרובסמוךחדרבעבורוהקצוההרצאותבתקופת
לפגישהובדרכיהחוג,ראשעםלפגישהאמתלותאחרתרההייתי
במבטבוובוההנעמדתהאורח,המרצהשלחדרומולנעצרתהייתי
מתבוננתהייתי •שולחנועלהפרושיםבניירותשקועכשהיה ,טיפשי
יחדסבלעםעמוקההכרותבהקראתישאנירגועה,הבעה-בפניו
השתוקקתיכל-כךשקטה,זריחהחיתהבעיניושקטה.השלמהעם

 ...מולולשבת ,החדראללהיכנס
שלי?המשוגעתהסבתאעללשמועאותושיענייןלמהאבל
עלחושבהואמהמידיו'אחתאףעלטבעתלואיןנשוי?הואהאם
אלי?לבשםהאםאשה?רוצההואזוגי?קשר
הראשונה,בשורהיושבתהייתי ,מהרצאותיואחתאףהחסרתילא

למשוךשליהלהטבכוחשישדימיתילעיתים ,יומלותאתבולעת
עםהשיעורבסוףלגשתפעםאףהעזתילאכבמגנט.אליעיניואת

מריםשהיהעדומתבוננתחדרומולכךעומדתהייתישאלות.
אולי ,ומחייךבימביטבה,שקועשהיהמהכתיבהעיניואתלפתע
"בוקר-טוב",-קלראשבמנודאותיומברךמזהה,

וממהרתבקלקלתי'נתפסתבבהלה,משיבההייתי"בוקר-טוב"
אולידקות.כעשרבמשרדוליהמתיןשכברקאסיוד"ראללברוח
חומרעלמלהאיזהלהגידמשהו?לומרצריכההייתיזאתבכל

אוליאואיתר?והסכמתיבספרושקראתירעיוןאובהרצאהשהועבר
שם,שאנישידעבעיניים,הזריחהעלמשהוולומרלהעזאפילו
 .צעדיואחרעוקבת

כשתיארבהרצאתו'בושהשתמשרטוב""מוחהביטויעודליזכור
לפרקימופרזתמשתיהכתוצאההמוחלתאיהנגרםהפיךבלתינזק
 .אמרצמח,להיותכמוכמעטזהממושכים.זמן

הייתישקט,עליהשרוהןרטוב.מוח-המליםצמדאתאהבתי
ושוב.שובבהןוהופכתמגלגלת

בחרתיבהירים,בגווניםמרוהטוהואגבוההשתקרתוגדולבחדר
עלרחוקההשקפתידרכורחבראימולעתיקהבכורסאלשבת

סביברחבבמעגלבכיסאותיהםישובים ,לידיהאחריםהמוזמנים
בשקטביניהםמדבריםמבוגרים,אנשיםכולםהכיבוד.שולחן
ולבן.בשחורפראקחליפתלבושנגןישבהפסנתרלידמנומס.
שההתרחשותהיהנדמהולפתעהאינדיאנייםפניובתוויהבטתי
רקהסרטה.אתרהיגרוהמקוםמסרטהלקוחהסצנהאלאאינהכולה

האירוחועלהמסיבהעללוויולטהלהודותכשהתקשרתילמחרת
המוזמנים.מןאחדולאבשכרנגןזהשהיההתבררהטוב,
ואתגופיקריאתברכותשהדגישהצמודהבשמלהלבושההייתי
 ,לידיהאשהשללשאלותיהברצוןונעניתיחייכתיהארוכות.רגלי

לא,שנה.לפניבאתילומדת.וגם ,כןבניו-יורק,חיהאניאליסיה:
ליישוגםעצמאות.קצתצריכהאניהמשפחה,אלמתגעגעתלאאני

אותה?הכרתיאיפהלמשל.ויולטהבניו-יורק.פהחדשיםחברים
למדיטציה.נחוג
גםוצעירה.אשהכלומראליסיה,ליאומרתמיוחדת,מאודילדהאת

הרבהלפנייךיפרשוהחייםאומרת,היאתראיעודאתאמיצה.מאוד
 You neverחדשים,למקומותאותךויובילומעניינותחוויות

know • ואהבתםבעלהעםהכרותהסיפוראתלימספרתוהיא
פרקים,במחלתמעוקמותידייםכפותלעומתיחושפתהמיוחדת,

שנהבכלזהים.חלקים,דקים,חישוקיםזהב:טבעותעשרותעדויות
נישואיםטבעתליקונההואברגש,אלימחייכתהיא ,שנישאנומאז

נוספת.

בשנותגבוהאישעומדבזוית,אלימופנהגבו ,הסמוךבחדר
שפגששלומשפחהקרובתעםדבריםמחליףהוא •לחייוהחמישים

חום,שיערוהמראה.דרךבומתבוננתאניהראשונה.בפעםכעת

אני<להט,אדוםסוודרלבושוהוא ,דובירחב,גבו ,קצרגזור
עשוייםעגולים,משקפייםמרכיבהואנאים,פניולעצמי),מסבירה
הואמאוד.ערניותבהירות,עינייםומאחוריהםדקהזהבבמסגרת

אםעצמיאתולהציגלגשתעליעל-כןפה,הימצאיעליודעאינו
אותו.להכירמעוניינתאני

 ,,נרקיס.שמישלום, •פסיכיאטרשאתהליספרה"ויולטה
הזכורהמטמון"את"חפשומשחקעלליסיפרהואערבבאותועוד
עלענודשהיההכסףצמידאתבמתנהליונתןילדותומימילו

שמחות.לישנראוציפוריםשלעדיניםתחריטיםעםצמידזרועו.
 •במכסיקובשקט.אמר ,מכאומןקיבלתיזהאת

תחתינוהרצפהאתבמבטוסורקהשתתק,והוא ,שאלתיכאומן?
הסרטאתראית-שאללבסוףלו.שאבדקטןחפץכמחפש

איתה.שליהסיפורזהקזבלנקה?
הסרט,שלבסופוהננטשברגמןאינגרידשללשבועהמאהבהיהאם
לשאול.העזתילאזאתבאהבתה,לאאךבחזרה,בהשזכהבעלהאו

ניגשההיאויולטה.של-60הההולדתיוםבמסיבתאותההכרתי
אינהשהעמידהאמרהדקותכמהאחריבשיחה.ופתחהבישירותאלי
שלמרוחקתפינהאלכיסאותשניגוררתשנשב,והציעהלהנוחה
בענייןאותיחקרההיאאליה.להצטרףאותיומזמינההכניסהאולם
חשמליבהלםטיפולכשהזכרתיהשתתקהכפסיכיאטר.עבודתיעל
למוססניסיתיאלים",מאודאקס"זהלמוח.גורםשהואהנזקיםואת
הזיכרוןמאיבודיותרמוטרדתחיתהדווקאהיאאבלשתיקתה,את

בטיפול.הכרוך
פנתההיאהמסיבה.לאחרלבית-קפה,אותההזמנתיערבבאותו
קטנהמתכתבתגיתהחרוט ,הפרטיבשמו ,אותנושהושיבלמלצר
ישצמחיםתהשלסוגיםאילו ,אלברטוהלבנה:חולצתולכיסבצמוד
לרגענעתרתמפלרטטת,בטוחה,בנשיותאליווחייכהלכם?

מראשה.למעלהעדבוטבולהכולהשהאנושותהמיניםלמשחק
אםושאלאלברטופירט ,קמומילותהקינמוןתהתפוחים,תהיש

זה,לרגעעדהטקסאתשניהלהנרקיס,מה.דברלאכולגםנרצה
רק ? mellisoנכוןרעבים,לא"אנחנוכנזכרת:אלינפנתה
 •לשנינומשותפתמנסןכמדברתאכלנו",עכשיו

כללימארגןהיהשאבאהמטמון"את"חפשומשחקעללהסיפרתי
אבלזהה.לידתנושתאריךלנוהתגלהכךההולדת.ביוםשנה
והיהגשםירדלה,אומראבי ,בישראל ,ואצלך ,קיץהיהטינהגגבאר
גם ,בינינופהישזאתשבכלפאבלותשכחאל .שנולדנוביוםקר

לי.להזכירמקפידההיאשנה,עשרים-שלושיםאיזהשלקטןהפרש
באיסוףעסוקאניכללבדרךעצמי?עללהלספראותיהביאמה

ענייןליאיןשלמה.ליריעהחיבורםובניסיוןאינפורמציהחלקי
לחושליגרםבישירותהמשהואבללאחרים.ממצאיבגילוימיוחד
 .לעשותוהנכוןהיחידהדברוזההמקוםזה ,הזמןשזה .לדברשעלי

ביןהפוסעאבאשלהרגועיםהארוכיםצעדיועללהסיפרתי
המטמון.אלבדרךוהמשימותהרמזיםפתקיאתהחביאבהןהתחנות
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באבאהבחנתיבו ,לינדמהשבעגילשל ,אחדביום-הולדתנזכרתי
ליומנופףאגביחיוךמחייךבמרחק,צועדהמשחק,סערתבתוך

המשחקהכנתאתלסייםהספיקשלאהסתברבערבבחיבה.בידו
ביןנשימהטרופירצנושאנחנוובזמןלמסיבה,הילדיםבואלפני

הבאים.הפתקיםאתלהחביאהואהמשיךהראשונים,הפתקים
לצפותוחזרחייךהואמספיק?הייתלאאםקורההיהמהאבא,אבל

אינידעת.בהיסחראשיאתמלטפתידו ,לישהשיבבליבטלויזיה
ליבנופפוהמפוזרחיוכוואתהכבדים,הארוכים,צעדיואתשוכח

הזמן.לבהלתלהיתפסמסרבמרחוק,
איזובהםוישגבריים.כמעטואטיים,אורכייםצעדיםישלנרקיסגם

גנדרניתנשיתלהתחנחנותעקבותבהליכתהאיןמרושלת.נינוחות
 ,אחרבדברכולהשקועהכמו •דופןהיוצאממראיההמתבקשת

שבחומר.לענייניםשועהואינה ,יותרהרבהחשוב
מעלהבעודיבענייןפניאתסקרווקרבהבחוםמחייכותעיניה

אזכילה,אמרתי ,ילדלהיותלחזורלימתחשק"לפעמיםזכרונות.
מפריע,"לאדברושוםבאמתהחשוביםבדבריםלהתעסקאפשר
ומידצוחקת, ,אליהצטרפה ,המטמוןאתחפשוהיוםכללשחקאפשר

הרבהבושישמקצועשבחרתלינראהזאתובכלוהוסיפה:הרצינה
מטמונים.וגםחיפוש,

שהיאזהאיךידה.כףאתלהחזיקלפחותאותה.לחבקרציתי
דורשת,אותובעתאינההסגורות,מגרותימולונעמדתאלינגשת

שייפתחומחכהבשקט,מביטהרקלפתות.מנסהאומבקשתאינהגם
הנגלה ,הרועד ,הרךבתוכןונוגעתידמושיטההיסוס,ובליאליה,
אליה.

כלעלבכנותשתענהליאמרמשהודיברה.לאכמעטעצמהעל
אשתמששאםחשתיזאתועם ,ביותרהאישיתאפילו ,שאשאלשאלה

מציבהשהיאמבחןבמבחן.אכשל ,בידימפקידהשהיאבכוחנכוןלא
בידיעתה.שלאאולי ,לי

עבראחדיוםשלו:אבאעלסיפרהוא ,אחר-כךבושישבנובקפה
בבואנוסלגורועברהבית,אתעזבחודשיםכמהואחריבסלוןלישון
ירחהשמים.אללחלוןמבעדהחוצהוהביטהשתתקפאבלואיידס.
בהתנהגויותשיאיםלשבורמצליחיםהחוליםכאלהבלילותמלא.

לפניממשהערב,במשמרתלמשלהנהמקוריים.וברעיונותמוזרות
והזמיןפסחסדרהחוליםאחדערךויולטה,שללמסיבהשהגיע
מצהשכונוביסקוויטיםהשולחןעלערךהואלהצטרף.אותו

-לגאולהחדשהסברשהציעמקראיתבלשוןנאוםונשאשמורה,
לחופש.ויציאההחוליםמביתשחרור

אותולעצור"נאלצתיבעדינות,פאבלואליחייך ,"החירות"חג
הריםהיציאה,"ודלתותהקבלהשולחןלכיווןלפסועכשהחלבגופי
אחר,עולם"זהלהתנצלמהראליו,מחיוכינבהלואז,עיניואתאלי
עכשיו",חשוב"לאוהוסיףלהבין"יכולהלאאת

מלגלגתשאינימבינה.מאודמבינה.דווקאשאנילולהגידרציתי
עכשיו.חשובלאבאמתאולישתקתי.אבלמבפנים.מבינהאםכי

אחרמגששמשקאות,שלשניסיבובלהציעאלינוהתקרבהמלצר
שקעתיכבראניאבלהקפה.לביתכניסתנועםבהשזכההחיבה

רחוקבכפרקטןילדאלנדדומחשבותישלי.התאוםשלבעצבונו
הממלאהסמיךבחושךטרודותמחשבותיובלילה,מתעוררבדרום,

שלעדיןריחעמונושאהחוץמןהמגיעקריררוחומשב ,חדרואת
הואמרים.ירוקים,עליו ,לחלונומתחתהצומחהיערהשיחפרחי
השירותיםחדראללילהמנורתלאורבודדופוסעהמסדרוןאליוצא

נשימתעולהממנוהסלוןוביןההורים,שלהשינהחדרביןהממוקם
עזיבה.מסתמנתכברהדקותהנחרותבאוושתכועסת.כבדה,אבא

אותי.לעודדשליהתאוםמנסההחיים,הםכאלה mellisa ,אבל
משתנה.לא ,אחידרוטיניקוכמו ,דבראותוהיהשהכוללךתארי
פני.סגירותמולנסוגהואלא?משעמם.נוראלנוהיה
מוחלט.שקטורוטיני.אחידשקטשקט.רוצהמאודהייתידווקאאני

עליועובדתשאניהתאומיםפסלאתסוףסוףגמרתישעברבשבוע

שמינןדמויותמשתיבנויהואבאינטנסיביות.שבועותכמהכבר

נוגעיםראשיהןאחוזות,זרועותיהן ,זואלזומוטות ,ברוראינו
פאבלו.שלדירתואלהיישרהפסלאתהבאתינלחצות.וכתפיהן

אתהחזיקהוא •קצרלזמןאפילו ,כןלפניבביתילהציבוטרחתילא
השנהלשחקןוסקרהאבפרסגשנרכזוכהמעלהאותומרים ,הפסל

מתאבקיכזוגיותרלינראיםקיסההאלה,התאומיםואמר:המצטיין
יפניים.סומר

ובשניאחדתומכיםשהםרואהלא"אתה ,ניסיתי " melliso"אבל
והניחהשתתקשליהתאוםליפול",לאבשבילבזהזהנאחזיםהם
ביוישרבקוהניצב ,שבדירתוהצרהקפהשולחןעלהפסלאת
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אתממנומסירבעייפותמולוהתיישבהואהטלוויזיה.ומכשירהספה
אוזניו.אתעוטפותבראשו,אחזוידיוהשתתק.אולי","כן,ידיו.
נורא.רעשבפניכמתגונןליהיהנדמהלרגע

עלאוהספהעללצידולהתיישבהאםמהססת.נבוכה,עמדתי
ולפתעשליהלימודיםתיקבכתפיותנאחזוידישלצידה?הכורסא
לינדמהלספריה,לקפוץמוכרחה"אניאומרת:עצמיאתשמעתי

היטבתיוכברמחר"עדלקרואלהספיקשעליספרלשאולששכחתי
במדרגותבוחרתהמסדרון,אלונסתיכתפיעלהסוודרקשירתאת
זמן.חיהולאלמעלית.לחכותסבלנותליחיתהלאפתאוםכי

למזכירתשהשאירלהודעותחשבתילאאיתר.דיברתילאמאז
לישגרםהדברמחוומשתוממותאחריהמחפשות ,שליהטלפון
לוחשובבי?פגעהאםאותי?שהרגיזמשהועשההאםלהעלם.
לאאוליבאמת.כשרונית.מאודושאניבעיניויפהשהפסלשאבין
להביעלוקשה-יודעתכברשאניכמו ,כיבהתחלהמידזאתאמר

לדאוג.מתחילכברהואקשר.עמושאצורומבקשחוזרהוארגשות.
אותוהזמינולישראל.נוסעשהואהודעההשאיראפילואחדיום

פאניה,עםהזדמנותבאותה(שייפגשחיפה.באוניברסיטתלהרצות
משותפת.שפהימצאואולימשוגעים,שניברוע.לעצמימגחכתאני
שבוע.כברלטלפוניםעונהשאיניאומרהואאותי.מחפשאבאגם

 ?אתאיפהקיסה,
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ואםנפגעתי?האםיודעת.אינילהעלם?לישגרםהדברמהוובאמת
 ?כועסתאניהאםממה?כן

בי'נוגעיםעוברים,סוערים.שאינםיםכגלימעלי'עובריםהימים
החוףאלנוסעיםוהנה,הנהראשישערותאתמניעיםמלטפים,
מתרחצת,קמה,אניהאוקיינוס.לבאלבחוזרםשובאותיושוטפים
בחימרמפסלתלומדת.שואלת,מחייכת, .הספרביתאלנוסעת
בצעמילמה?למישור",העקוב"והיהאולילהשאקראחדשהעבודה
המדפיםמביןבספריה, •אלימחייכיםהגבריםיודעת.איני

גופימכלאליהם.מחייכתאניאףהצהריים.ארוחתבעתובקפטריה,
המתערסלתהאביבית,הבדומשמלתהמוגשות,ממותנימחייכת,אני

ימית.כמניפהסביבי

שלי'השהיהמסלולאלסגוליםבבגדאישהתקרבבבוקר'בכריכה
כמציעעיניו'עלהשהיהמשקפיאתמיטיבוהשתהה,ברכועלכרע

עבה,גופוהמים,אלכשנכנסבוהתבוננתינעלמת.לאשהנישואים
אלמציצהלצידו'שחיתיאחר-כך •ברכואתמליישרנמנעעדיין

התאפקתילאבסוףהברך.כיפוףאתלבדוקלמיםמתחתשחייתו
האישכלשהי.מדלקתסובלהואאוליאוברכואתפצעאםושאלתי
וברחפתאום,מהלא,לא,-מבוהלכמעטמופתע,היההשמנמן

כלור.ריחהמדיפיםהמיםעבראלחשדניבמבטממני
עלישןסרטהקרינוהקולנוע.לאולםלבדינכנסתיהשבועובסוף
זוכההואטלויזיה.בסדרתתפקידלקבלכדילאשההמתחפששחקן

יפהפיה-הסדרהשלהראשיתבשחקניתומתאהבבתפקיד
להששיקרעללוסולחתהיפהפיהטוב:הואהסוףבלונדינית.
 .לעצוריכולתיולאובכיתיבכיתיאניהיא.אףבוומתאהבת
זראישהמשתתפים.שמותהקרנתבתוםגםבכיסאילשבתנשארתי

לושנותרווהידיים,הפהלקינוחהמיועדותניירמפיותליהגיש
ענק.פופקורןמקרטוןאולי

האריךמתארכות.האורשעותברגל.הביתהצועדתאניבערבים
דקיםענניםבשקט.ליטובהארוך.החורףאחרילהתחמםמתחיל
מתבוננתאנישקיעה.שעתשלורודהבתכלתבשמים,עוברים
הקרותהבטוןמדרגותעלשרועיםעבודה,יוםבסוףהנחיםבאנשים
הקפהמבתישהוצאוקשבכיסאותרגועיםישוביםאוהמוזיאוןבפתח

בעתאותהראיתיאיךבפאניה.נזכרתאניהרחוב.חוצותאל
המשוגעת.פאניהאותי.ראתהלאוהיאבההבטתיבארץ.ביקורי

עיני.בזוויותבלחיי,בי,ונוגעתעוברתקלהרוח

בחושך'נרמדליקיםוהבוראאני
אוהבים.במפגשנבוכים

מרגישים.אנחנובעצםמהבודקיםוהבוראאני

מצבים,)בכאלהטירוניםדי(אנחנו
עיניים,עוצמתאניוגםלהירדםרוצההוא
במהירותמדיקפצנואולי
 ...הכרותלממשבשליםלאועוד

למפגש'שהוקצבהזמןבסוף
בהקלה.מצחקקיםשנינו
בנימוס.מהנהניםנחמדהיה

אהבה?זאת-מאכזבכמהמה?אז

געתחמשופאניח

שלום.לךלהגידלעצורבליוהמשכתיהעירבמרכזאותךראיתי
ישבתיהדבר:קרהכךחשבתי.בארץ,שאניאפילויודעתאינההיא

חיפה.שלמהאוניברסיטהחזרהבדרכיהעיראתהחוצהבאוטובוס

ענקיתאשהממנווירדההעירמרכזשלנתחנהעצרהאוטובוס
 .שחורבמעילעטופהחיתההיאהקיץלמרות •אליבסמוךשישבה
באורחמאופרותשהיועיניהגופיה.אוחולצהלבשהלאמתחתיו

אחידקומוגזם.עבה,שחורקומוקפותנץ.כעינינראומוזר'

שחקןשלכפניוהולבנופניהכולה.העיןסביבמשורטטומדויק,
ירידתהאתוליוויתיומבועתמוקסםמבטבהנעצתיתיאטרון.

אבןספסלעלישבתאתבך.הבחנתילפתעבמדרגות.המתנדנדת
בכוסאותןהשארתאוליבפה.שינייםלךהיולאאת.גםבהוהבטת

בפיךאותןלהרכיבטורחתהייתעוד<פעםבמטבח.השישעלמים
לעברךופסעהמהאוטובוסירדההאשהמהבית),יוצאתכשהיית
פאניושקה.פאני'כלפייך:עבותזרועותפורשתבשמחה,מחייכת

קפוצהונשארתבה,מבחינהאינךכמולצדמבטךאתהפניתאת
הערצאך.וואספאניה,אותך,שחיבקהאחריגםורחוקה

מאודשהסעירמהדברלךסיפרהנשברת,בעבריתמעורבתביידיש
רגשהיםשלרכותכבתנודותושוב.שובכלפייךגוהרתרוחה,את

להכשעניתהתכווצוושפתייךדוממתהקשבתאתבשומניה.אלייך
בעיןאותהבוחנתט~ג,נעכטעקעא ,אזריוצולפת,קצרהתשובה

סולחת.לאחדה,נץ
ומטהחדשותמליםבוחרתלהסביר'שובניסתהמבוהלת,השמנה,

פאני'אוכרחדשה.תקיפהטקטיקתכמנסההאחרצידךאלגופה
מורמתוכתפךממנההלאהראשךאתשובכשהפניתביקש.קולה
מהיר.בהבזקבפנייךעוברתדקהבעליצותהבחנתיכחוסמת,נגדה
שנאהספוגעונגבתוכוחופןשפתייךעללרגעהסתמןדקיקחיוך

האנשיםאתלסרוקחזרוועינייךהתעשתתומידהמנצחים.ושכרון
בדוכןמאחוריכןלצ.דמצדבחוריהןמתגלגלותפניכן'עלהחולפים
נעמדוגזר'מיץלקנותנשיםשתיעצרו ,טבעיפירותמיץלממכר

זכוכיתמכוסותהסמיךהכתוםהנוזלאתללגוםכבדה,בנינוחות
מרצפותאלמגיעותהמפתן'בקויציבותנטועות,רגליהןעבות.
שלשלהדלפק,מאחוריהמוכרהרצל.רחובשלהשחוקותהבטון
שטמנסובדחיפה.וסגרהלקופהמטבעותיהןאתצלצולבקול
ועולהממשיךלכביש,שמעברהבנייןרעפיאלמטפסמפוזר'לפניו
עלנפרשהדלילהתכלת •נאוירסימןכמחפשהשמים,אלממנו

מתכהה,ביניהם,עמדלחאוירקיץ.שלבערבוחיפההעירבנייני
החשכה.רדתלפניספוריםרגעים

ומוברחפאבלוסניור

כיועץ.גמילהבמרכזלעבודלילהציעממכסיקואליהתקשרו
אוכלארצה,אםלשנה.עבודה .מןכאר .מנתרשליהלב •סיקרמכ

לאאםמוקדמת.התחייבותאיןנוספת.לשנהאחר-כךלהמשיך
ראשוניםחודשיםשלושהוללכת.לקוםיכולאניבעיני,ימצא-חן

לכם?אולימהרהר,אנילמי?ניסיוןניסיון.תקופתבחזקתיהיו
כלב,)בשקטשבמשתולל.שלי(האגו

נרקיס?עםומהמשתוקק.אניכאומן.כאומן.

מכסיקואלהבאהמסרסעלולעלותבחיובמידלענותרצונילמרות
זמןלקצתזקוקשאניבמתינותומשיבשפתיאתחושקאניסיסי'
תשובה.עםשבועבתוךאתקשרהרעיון,אתלבדוק
רמונדה.סניורלךמודיםמאודאנחנו
שהיאוחצישבועייםכברנעלמה.היאנכון'נרקיס?עםבאמתומה
לאאבלשלה.המשיבוןעלמשאירשאניההודעותעלמגיבהלא

אדומהשמלהאסי'בהלוך •מןכארושוברשמית.לאנסח .נפרדנו
אותה,חובקתחמהרוחכתומות,אשלהבותביןפוסעתמתנפנפת,

שמלתה.בדאתחופנתחזקות,בנגיעותשערהאתמניעה
נרקיסמדי.מאוחרשיהיהלפניתרגע.מכור.יאדי.פאבלו.מספיק

כל-תזרוקאל .אותותפתרואתםריב,רקזהקיימת.עכשיו'פה,
 •לךשישמהאתמהרכך

התחתנה?אולי •סיקרמכאתעזבהשם?לאכברכאומןואולי
שיקום,עללהרצותמעזאתהואיךתדע.לך •שיכורבעלילדים,
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זה?נקיזהנקי.אתהועכשיוהשתמשתפעםאתהשגםלספר
 No one isנרקיס.אלהתקשרתיימיםשלושהאחרי

, available at the present time המזכירהליענתה
 Please leave a message after theהאלקטרונית

, ... sound of the beep לעזאזל?היאאיפהמנתק.אני
באוניברסיטתלהרצותלבואהצעהבדוארהגיעהממשערבובאותו
 •בישראלחיפה,
מרפהשהותךואתהכרטיסהוצאותאתנשלםכמובןאנחנו

באוניברסיטאותגםהרצאותלךלארגןנשמחתאותבאםרמונדה.
כמובן.בתשלוםבאר-שבע.ירושלים,זיל·אביב,שלנו'האחרות
 Narkis. call me. I'm going toשוב.אליהחייגתי

Israel next week. To Haifa University. You 
? know this city - Haif a 

ההצעהעללבמקרבהודיתילמכסיקו.התקשרתיהשבועבסוף
מחויבויותעםכרגעמסתדרלאלמכסיקושהמעברוהסברתיהנדיבה

ואחרילחיפה,הגעתיאתבטלפוןאישרתישלי.אחרותמקצועיות
תעופהחברתשלטיסהכרסיסבדוארקיבלתינוספיםימיםשלושה

התקשרה.לאנרקיסאל-על.-ישראלית
בתוקף,עדייןשהדרכוןלוודאשליהמסמכיםמגירתעלכשעברתי
נייר.מפיתעלבבית-קפהפעםלישכתבהאהבהבשירנתקלתי

דבש.יוצרהמגעבפני.ונוגעתהעוברתשמששלקרןחיתהבשיר
נוראהיאהרובה.עםשלההתקריתעללישסיפרהאחריהיהזה

חבר",ממש"אתהשיפוטית:הבלתיהאוהדת,מתגובתיהתרגשה
להסביר",מליםליאיןעודוחדש.לי.מיוחדמאוד"זהרע.דקולה
שתוארוצהרייםומנוחתצימוקיםגתוערקיץגםבשירהיואמרה.

היאהסיוםבתמונתממסרות.מישלומתזצחוקגםבווהיוכדשנים,
כמולאריו'נשמעותלאמליםולוחשתנחיתהמסלולעלעומדת
אלבדרכיאליה,מופנהוגביבחליפהמצויראנישקופות.בועות
הרצאותלסדרתלסוסעמדתישלמחרת<בבוקרהממריא.המסרס

מבוהלת.)חיתהוהיאשבוע,למשךבאירופה
המסמכיםלתיקאותהוצירפתיבעדינותהמפיתאתקיפלתי
לנסיעה.שהכנתי

מהאלוהים,בלילה.שתייםכברחיתההשעהמהמועדוןכשחזרתי
אותי.החזיקהואאיךבאנשים?משחקתאנישובעשיתי?

ועצימתהחושךשלהאלוהחסדשעותאתקצתלמשוךעודאפשר •
עודואוליתכה,כברהאמתמחרכיהבוקר'עדסיפה,עודהעיניים,
אותי'עטףהואאיךבחלומות.ותתקוףתבואהיאלישוןכשאלך
שוםשלמה.אחת,חתיכהכוליהרגשתילרגעיםכולי'אתהחזיק
אלישלוהשפתייםאתקרבהואלי.לקרותהיהיכוללארעדבר
משתוקקת.שלו'בזרועותכלואהחיהכמודפק,שליוהלב
נכנסת.עליהסתכלהדלתאתליפתחלמונית.אותיליווההוא

שמחר,להגידרציתיהתכווץ.שליוהלבג'ים,סובלילה-אמרתי
רציתיכל-כך .בסדריהיההכולשמעכשיושנדבר' ,שאפשר
הבסתיעלי.והסתכלשתקהואגםושתקתי.משהו,להבטיח
לרגע .שבורלינראההואהאוטובוס.תחנתאלהאטיתבהליכתו

לרכבת.אותיהמלווהפאניהתמונתועלתהחזרה
בבנים?משחקתשובאנימה?אז

פאבלוהודעות:שתיבאדום.הבהבההאלקטרוניתהמזכירהנורית
נכנסתשסבתאמודיעואבאהקודשבארץשבועייםעודנשאר

חוזרת.כשאנימידשאתקשרמבקשלניתוח.
 .רדיוהדלקתי
 La Mamma Mortaהזדעקה:קאלאסמאריההקלאסיתבתחנה
באדום.יוקדשליהפנימיהמשדרבאדום.משדדיםשליברדיו

לב,שלפעימות
קבוע,בקצב

באדום.משדר

הגוף,אליוקדבדם,ספוג
קבוע,בקצבלנימים,צורב
ברצף,יוקד

באדום.יוקד

הרצף,אתמפסיקלאאחיד'בקצב
אינפרא-אדום.שלבגליםיוקד

ך ' 11

לבשםהייתהלילהלפהאיתיבאהייתזאתבכלאםתראה,ג'ים,
בשירהעכשיוהתחלףאם,מותהמבכהקאלאס,שלהנשברשקולה
דירתי'אתשוסףורךעבהקולהספרדיה.זמרתשלוקצובהנמוכה
שלשמוגםשהיא solidadהמלהאתבכסאהלרגעיםמצטרד
המלהשמשמעותמביןהייתפאבלו'שלארצובןהייתאם .השיר
בדידות.היא

גיליתישאנימהותיאחדהבדללךלהסבירמנסההייתיגםאולי
קוטביים:ממשהפוכים,לגמריאנחנושבהאחתנקודהאיזובינינו'

אונקרעלאשמעולםחוכורשלרצףאיזהאחידות,מיןישבך
וטעיתי"דשן"-במלההזאתהאיכותאתכיניתיפעםאניהתפרק.
 .בפאבלומצויהשהיאלחשוב
אניבפירורים.היאהמסהבאמתאצליקרועה,אנימבין'אתה

טבעית,לינראיתשלךהיציבות-ואתהבמהירות,איזוןמאבדת
בך.קיימתפשוטהיאבשבילה,מתאמץאינך

מבפניםלהביןאף-פעםאוכלשלאכמואולישלי.להבנהמעברזה
 •גברלהיותשלההרגשההיאאיך

למשלשלי'הדימוייםכלאתמביןלאשאתהפעםליאמרתתראה,
להסביר:אנסהאניוהספרדית,קאלאסשלהשיריםעםפההעניין

נופל.לגבהים,עולהנשבר'-מאריהשלהמזדעקהקולכמו-אני
רחוקה.לאסיניתמארץזמרתשלוזורםאחידחםקולאתה
עלמהלכתסוף,לאיןנמשכיםשחוריםחלליםחורים,עשויהאני

חיי'אתלהצילכדילהנעתרתשאניהכחשהשלחיצונידקמעסה
זהאיךבלבד'אשליההואהשלםאצלילמסה.מלהביסנמנעת
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אצלך?
באה,נאבקת,נמשכת,אנילמהממך'רוצהאנימה-תשאלאולי

משוםאולינבוכה,אהיהאניתשאלאםמוביל.זהכלולאןהולכת,
איכשהוקשורזהשכללינראההתשובה.אתבעצמייודעתשאיני
לאאנינכון?מבין'אתה(אלקטרומגנטי .האלקטרומגנטילכוח
לזה).זהשנמשכיםהפכים-להסבירצריכה

לאאני(לא,מקולומביה?לפעמיםלילכתובתוכלהאם-ב.ב.
בחייךנו'מהג'ונגל.משלוחוהסדריבוליםלגבילשאולמתכוונת

פעם>.רציניכברתהיהג'ים

המחקרעבודתעל National Geographicמה-הגזורההכתבה
עלמונחתחיתהעדייןקולומביהשלהגשםביערותג'יםשל

השמחותהציפוריםצמידסימןימיניידעלאותה,נטלתיהשולחן.
בעדינותאותהוהנחתיהכתבהאתקיפלתינאנחתי' .לוחץעגולפס

בפח.

לארץ.טיסהכרסיסוהזמנתילאל-עלצלצלתילמחרת

מולי'נסדקותחומותיך
אניבבערה,חוזהאני

וגו-מלגעת,נזהרת
לגשת,מושךפי
אקרב.לא

רא-מתקפצת,בקצבואני

הרצד'אתיוקדתבי

ש-אתרוקדתואבי

לבוא.מאחר
שרף,שורפתרא-ני

שגע,שוגעתרא-ני

נגמרת-דת-דת-ואני

דת.

הקשתמקהלת
שוטפת,צבעונית

מטסת,עזהאותי

לשמים-מים-מים,
העזה.התכלתבאור

סבתא

חיפהשלהשמיםקיץ.יוםהניתוח.לפנילבית-החוליםאלייךבאתי
בשיניוובית-רגוןהעירבניינימעלוצלוליםכחוליםבעוצמהנמתחו

הכניסהמולחפירותבדוכןתפוחיםקניתיהמחודדות.הלבנות
לימטפסתהיאושחמיצותאתהרגשתיכברבמדרגותהחולים.לבית

והירקותחפירות-ובכללמימייםשהתפוחיםאמרתאחר-כךבגרון.
מזריקיםטעם.דברלכלשהיהפעםכמולאנפש.גועלזההיוםשל
הורמונים.וגםהסברת,מים,להם

בשמש.לשבתהמרפסת,אלשיצאתליאמרובמחלקה
אלמשקיפההמעקה,מוליחידהישבתלרוחות,פתוחענק,גגעל

לפנייך'ברישולמונחותרגלייךהחולים,ביתשלהאחוריתהחצר
לילתתרוצים"הםצעירה.נערההייתכמוהמעקה,עלתלויות
כממשיכהאליפניתקוקו",שאניסקלרוסית,שאניחושביםכדורים,
שלפרידהאחרילראשונהאותיכפוגשתולאקודםשהתחילהשיחה
לחו"ל.נסיעתימאזשנה
רופארקישמתלבה.החלזעמךקבעת.כולם.וטיפשים.רעיםהם

ושובמאוד.עדיןטוב.הואתרבותי,הואמשכיל.הואערבי.אחד,
מנוולים."כאלה,"טיפשיםומלמלתנזכרת
הבסוןרצפתלאורךוהתעבושהתעגלוהעביםבצינורותהבטתי

המוביליםאפוריםצינורותהמחלקות.בנייניביןהכלואהבחצר
והמטבח.הכביסהחדראלחמםיימיםבקרבם

לאעודהםמאיים,בקולאמרתהביתה,ואחזורמפהאקוםאני
עסק.להםישמיעםיודעים

האבןקירותאלנשלחומשתרגים,דקים,לקריםשהתפצלוהצינורות
ברזלבפרקימסריםכמהמדינשבריםהחולים,חדריעבראל

אםוגםהכדוריםאתתקהיאםסבתא?שתינועליהיהמהעדינים.
דרךבירושה.עוברזהשלך.הנכדהואניהמשוגעת.פאניהאתלא,

לאשאתאומרתהיאמבינה.לאאמאהצינורות.דרךהדורות,
ללב.מדייותרלוקחתמגזימה.סתםשאניאומרתהיאעלייציבה.
לבואלאליאומרתהיאהעולם.ועםעצמיעםקשהולבן.שחור
לאליאבללך.דומהשאניעצמיאתמשכנעתסתםשאניהנה,
מצליחהרקואניבעינייםדמעותליעומדותכלום.עכשיואכפת
המרפסת,עלאותי'לשהלגופיהמתחתשלךהידאתלזכור

כשאניבעינייםשלךהיאושואת •במקררמחכיםכשהשוקולדים
שלום.מנפנפתשלךוהידהולכת,

-ואמרתהמפתחותאתלינתת •שלךבדירהלנוחהלכתיבצהריים
הבטחתיתפוח.לךתשטפיבמקרר'שוקולדישקצת,לשכבלכי

אותךלדמייןניסיתיאותי.בלבלההרופאעםהשיחהבערב.לחזור
לפניבחדותהעולםאתלסרוקאחתעיןרקלךתישארעין.בלי

סולחת.ולאמענישה.לפועל.וההוצאהלמשפטההעמדה
ביתגגאתמדגדגיםהרוח,עםמשחקיםבענפיהם,רפרפוהדקלים
השמים,עלבינתייםהשתלטההשמשביתך.שלידהערבי,הלבנים
השינייםוביןביניעמדודמעותצורב.באורהתכלתאתדרסה
מוכתהאבןודממתהצייתני'הכבוש'בצחוקןגון-דביתשלהחדות
החום.

בה,עומדתאתרגיליםבימים .שלךהמרפסתאלעינייםהרמתי
בחדרמוגפים.ותריסיהחסומהחיתהכעתמחכה.הרחוב,אלמביטה
גרתהמדד •בדירתךליהמצפהאתמסמנתאפלולית,עמדהגרתהמדד

דלתשלבמנעולמפתחתוחבתאניקרירות.חלקה,אבןעשויות
העינית.דרךהשנימעברהאותיבוחןאינואישמשוריינת,עבה,

שהשכניםחשדתמנעול.החלפתשנתייםלפנימחניק.חושך
לדלתהחלפתאחר-כךיוצאת.כשאתלדירתךנכנסיםהערבים
תכולתכלאתעמךלקחתגםהתחלתולבסוףמשוריינתפלדה

ביטחון.ליתרהדירה.אתשעזבתפעםבכלוהארונותהמקרר
עבה,בדלתחסומהריקה,כמעטישנה,דירהאחרייךמותירה
מסגרתאלבחושך.שהלבינודגהשלברקדניותהבטתיחדשנית.
ועלברכיעלכפופהרחוק,פוריםמחגשליתמונההודקההזכוכית

"מהקשת-ציידים.ובידינוצהכובעראשיעלשובבי.חיוךפני
בציידשמדוברהסברתיואניששאלת,זוכרתאני "?ציידתפתאום

בקיבוץ.בגן'לנושסיפרווהזאבפטרשלמהסיפור

בכניסהעמדנרקבפרישלמתוקריחערב.ירדאלייך,כשחזרתי
במרחקהלילה.בחשכתנאבקעודאפרוריאוירהחולים.לבית

השקיעה.ורודבתוךבלובנםזוהריםדקים,ענניםפסיהשתכשכו
שמפוריחמשעריעלהמוכנה.ומאוששת.רחוצההייתיכברעכשיו

אלאותישתנחהבקבלהמהאשהביקשתישובשלך.האורנים
יים.העיבמחלקת

יושבתמהצהריים.ההסברעלחזרתהעין'אתלילהוציארוציםהם
אתמגלהבאחוריו'הקשורבחלוקעטופהמוגבהת,גלגליםמיטתעל
יפריעשלאבד'מצנפתאלמעלהנאסףשיערךורזה.עירום-גבך
מטה,משתלשלותרגלייךלי'נראיתמרדניתכילדההניתוח.בזמן

כמהאחר-כךאשכבאניהדלקת.אתליירפאושרקנאויר:בועטות
צריךלאהעין?כלאתלהוציאפהישמההביתה.ואחזורימים

לדלקת.תרופהלמצואבשבילגדולפרופסורלהיות
שנפלבויכוחשאפסוקכמבקשתאליפנתהלידךשעמדההאחות
זמןנמשכתכברשהדלקתפאניהלגברתלהסבירניסינו-ביניכן

בחלקיםותפגענוספותרקמותאלשתתפשטחששוישמדירב
צעירות,שנשארוידייךבכפותהבסתיהראש.שלאחרים
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כשהייתיבזמן.אותןגוזזתכשאינךמעוקמותשגדלותוהציפרניים
ופרועה.רעהכמכשפהבהןלינראיתקטנה,

אותו.לפתוחהחלוןאלוניגשתיפתאום,נחנקתיאויר,פהאין
ליסימנתשהלכה,אחריהדם.ולחץהחוםבבדיקותהתחילההאחות

לבקשאחתפעםמעז ,בודד ,זקןאדםאלי:ולחשתבחזרהלהתקרב
-להישארקצתשיתנועין.מוציאיםמידעושים?הםומהטובה.
להבין?פהקשהכל-כךמההביתה.ואלךימיםכמה
עללשמועאוהבתלאאתכיסבתא,לךאגידלאאניהבאהדבראת

צבעהואשסגולהוליסטיתרפואהשלבקורסלמדההיאאמא:
כוחותלי>נדמההרחוק<במזרחלוומייחסיםרוחניותעםשמקושר
"לפני ,אונקולוגימנתח-אורחמרצהאמרלב""שימורפואיים.

גםאותכםיענייןאוליסגול.בגירלחיתוךהאזורמסומןניתוח
האםסגול.שצבעןקתולייםכמורהאנשישלבגלימותיהםלהיזכר

לדעתכם?"בלבדמקריזהכל
במרכזסגולאיקסיתנוססמשעתייםפחותבעודסבתא,כךאם

לעיןמתכוונתאניסבתא.מתכוונתאנילאףלאלא,שלך.הפרצוף
נחשבהאףאמאשלההוליסטייםשבענייניםלמרותוזאת ,שלך

בגוף.הרגשלמרכז
לגלותתופתעיודאיאתאפים,שלהעדיןבנושאנגענוכברואם
שלםקירישהרחוקה,ביו-יורקשבעיר Juish Museumשב-
שלציוריםבתערוכתלחזותלתומךבאאתהיהודיים.באפיםמלא

-פלסטיקתצורותעמוסגבוהקירמולךמתנשאופתאוםשאגאל
עמינו.בנישלהרגשמרכזי

עומד ,בחושךהגלים,בתוך ,שלךהעירבמבואותסבתא,תראי
המכוןהגלים.מפניארוכיםיציביםמוטותעלמוגבהרבוע,מבנה
בקצהאדומיםאורותמדליקהאוקיאנוסים.חקר-גרפיהוקיאנולא

דוממים,ארוכים,כבליםנשלחיםלמיםמתחת .שלוהאנטנות
אנלוגיים,אותותבהםעובריםכבדות.מיםשכבותתחתמונחים
במשקפייםמדעניםקרים.שחורים,במיםסמויותקסבותרעידות

הטלפרינטרמכשירביןסברחמורינעיםמסגרת,עבותרבועות,
יתפענחשםעיבוד-הנתונים,שולחןוביןמנוקב,ניירגליליהפולס
ייתןחשובגורםמתקרבת.מלחמהעלידיעות-המנוקבהקוד

חלשנאוןאורקצף,ילחשוהיםגליבטלפון.ומדויקתקצרההוראה
סמיכים.בשמיםיעבורמסוקמשורינת,זכוכיתבחלונות

בת-ישועה

ימינו;ישעבגבורותקדשומשמייענהומשיחו,אדוניהושיעכיידעתי"עתה

נזכיר:אדוניבשםואנחנובסוסיםואלהבדבבאלה

ונתעודד,"קמנוואנחנוונפלוכרעוהמה

 ,לייורשהאםאחתמלהעודהבורא,
 ,מתקפלשאתהלפני
טהורה,בנשמהאליךפונהאני

חומרניות>תביעותבלי<כלומר
 ",נזכיראדוניבשםואנחנובסוסים,ואלהברכב"אלה

הבנתי.

מכוניתמבקשת(לאהכולזהשמחה,להיותמבקשתרקאניאז
משהו).אוחדשה

ונתעודד",קמנוואנחנוונפלוכרעו"המה
 ,איתראבי ,אוקיי
 .באלמבסחישמה
בנימוס,להסביררוצהרקהייתי
 ,הכרחילישנראהדבר
-בלעדיואסתדרלאפשוטשאני
 ,עשירבעלרוצההייתי

שצריך>כמוילדיםלגדלבשבילחשובזה ,מביןאתה<כי

הבעל,שלמהענייןכל-כךמתרגשתלאוהאמת,
 .מאודיעזורבאמתשלוהכסףאבל
מראש.מודהאניהבורא.תודה

הלכתישלוההרצאהאלמבית-החוליםשהמשכתילפני
אליפתחההיאחמהצהרייםבשעתבת-ישועה.חנהלאסטרולוגית

יחפות,רגליההים,שפתעלהכרמל,מורדותשעלדירתהדלתאת

IJ ~, 
~ 

ניקוינוזלוריחבנקיונןהמבריקותהמרצפותקרירותאתחופנות
לבושההשמש,צרובתהאשהאליאמרהבבקשה,היכנסימהן.עולה

אליפותחתוהיאצועני'מראיהמספחת,עטויראשהרחבה,חצאית
הביתחדריאתשוספתמבעדה,אותנועוברתמהיםרוחהדלת.את

מתנדנדיםחישוקיים,עבים,זהבעגיליהחלונות.דרךויוצאת
אולימנחשת,אניטורקיה?נינוחה.נשית,הליכהלקצבבאוזניה
מחייכתשלה,הפרסיהחדראלאותימנחההיא ,בואי ?מרוקאית

קשה,נותרשמשהוחשהאניזאת,ובכלבמתיקות.פניהמכלאלי
בפני.חסום

שהיאנראהעיניה.אתאלימרימההיאהשנה,מתחתנתאתמיידלע,
שהבוראעלעמוקהתודההכרתואוליבהתרגשותשאקפוץמצפה
מחייכת.שותקת,אניאבלהארוכה.מרווקותיאותילגאולעומד

הצעתכבודקתהחדשהההצעהאתבוחנתבהרהורים,שוקעת

עבודה.

אוכלשלוהלידהתאריךאתליתתניאםשואלת,היאהבחור?מי
שניים?ביןמתלבטתאתאולימוצלח.זיווגזהאםלךלהגיד

ברצף:ויורהתאריכיםשניבטבעיותשולפתואזלרגעמהרהרתאני
נוספת,מחשבהאחריג'ים.שלוהתאריךפאבלושלהלידהתאריך

שלהתאריךאתלרשימהומוסיפהקצרזאביצחוקמשחררתאני
לי).מטפטףהריראתתראהשלא(רקאבא.
מתכוונתברכיה,עלהמונחתמהמפהתמהמבטאלימרימההיא
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בעיניהעוברחשדאוהבנהשלהבהובומוותרת,דבר-מהלילאמו
רואהאניאהבההרבהלך.ישאהבותהרבההמפה.אלשבהוהיא

עדשחיכיתטובהחתונה.עםמיהרתשלאטובבאמת,אצלך.
לאמאוחרת.בגרותשלמפהלךישלאט,מתבשלתאתעכשיו.
לרוץ.צריךלאלרוץ,

בהןחולףושובלרגעעיניהאתשובאלימרימהכן? ,מבוגראישזה
החשדני.הריצוד

התלולות,הכרמלבעליותהקמפוסאלדרכואתהמשדךבאוטובוס
בוחרתאבי ,הקיץבהםנגעלאכמו ,מרירוקשצבעםהדסשיחיבין

קםעתהזהכמוסתורשערוממושקף,צעיראישלידלהתיישב
הנוףמראותאלבורח ,נפזרמבטופתוח.פיסיקהספרובידיומשנתו

מרצה?תלמיד?בחלון.המתחלפים
בספרו:קוראתאניחלקיקים,ביןפועליםעיקרייםכוחותשלושה
שמסתככלמשיכה.שלכוחשהינוהגרוויטציהכוח-שבהםהראשון

למשלזהומפעילה.שהיאהמשיכהכוחאיתהגדלגדלה,האובייקט
פלנטות.כוכבים,גלקסיות,יחדהמחברהכוח
שלעיקרוןפיעלפועלהואהאלקטרומגנטי.הכוחהואהשניהכוח
קוטביים.מטעניםביןומשיכהזהיםחשמלייםמטעניםביןרחיה

מתפזראינואחת,בחתיכהשלם,נשארהאדםגוףלמשלבזכותו
אצבעךאדם,שלבזרועונוגעכשאתה-נוספתדוגמהאונאויר.
המקיפיםהאלקטרוניםשלההתנגדותבזכותגופודרךעוברתאינה
שלו.האטומיםאתהמקיפיםאלולביןשלךהאטומםיגרעיניאת

 .הגרעיניהכוחהמעניין:החלקוהנה
אםהקודמיםהכוחותשניעלעשרות-מוניםבעוצמתועולהזהכוח
מיליוניתמאו.דקטןמרחקשלבסורחאלאכללמשמעותיאינוכי
שנישלגרעיניהםאתמחברזהכוח .הסנטימטרוביתמילישל

אלומטפסותחוזרותעיניעצומה.אנרגיהשחרורתוךאטומים
קרובקרוב.מסורחרק-נכוןשקראתילוודאהעליונותהשורות

הגרעיןאתהמקיפיםהאלקטרוניםמעטהאתלסלקצורךיש .מאוד
הםהגרעינים,שחוברולאחרהנחוצה.הקרבהאתלאפשרבשביל
להפרידם.מאודוקשהרבבכוחצמודים

בוערת.אני

אני. ,אניזאתמדובר?שבייודעלצידיהתלמידהאם
העצומההאנרגיההאלקטרונים.הסתלקותהבערה,הגרעינים,קרבת

בחום.המשתחררת

בו?לגעתאנירשאיתאוליאובי?לגעתהתלמידבבקשההיובל
אתלהרגישבעדינות,ללחוץולמשש.זרועועלידיאתלהניח
שיכולתינגיד .לעורמתחתמשתרגים ,והשרירהגידיםהעצם,
עיניוזריותהתפוחות,שפתיועללעבורבאצבע.פניועללהחליק

לרגע.רקהעצובות.
מהאוטובוספהלרדתהכול,לשכוחאחד,ליוםרקשנינו,נוכלאולי

הכרמלי.החורששיחיביןולהיבלע
לאעודואביחיפה,היאחיפה ,הכולאחרייש?מה .אחדליוםרק

אניהמלה,שלהגברי<במובןלי.להציעישלחיפהמהבדקתי
יודע?מינוספות.הזדמנויותתהיינהלאאולימתכוונת).

 ,ניסיתילאחיפהשאתמשוכנעתדיאני-בזכרונימפשפשתאני
אתלאלפחות ,בדקתילאעודהכרמליערותשאתבסרח ,כןאםוגם

האוניברסיטה.אלהקרובהזה,האזור
אהבה,שלוםנעורים,להתראות-ישראליתלהקהשרהברדיו

קרניהשתברות-חדשפרקאלומגיעדףהופךשליוהססודנס
במנסרה.האור

 ,לפניךאניהבורא,
רצונך?מה

שומעת.אני

מה!?

אני?

אלי?מדבראתה
סיכון?לקחתצריךלפעמים-אומרתזאתמה
מדי,קשהקצתלינשמעזה

הזמן?שהגיעמשוכנעאתה

 ? ...מוקדםקצתלאזה

מאהבה?מתחמקתאומרתזאתמה

צ'אנס?נותנתלא
הבורא,משובששהקולינדמה
מחר?שובשננסהעדיףאולי
מנתקת,אני

מבטיחה, ,מחר ,כן ,כן

 ..•שעהבאותה

 ,בימביטה ,לאסהולכת .בומרצהשאבילאולםנכנסתהיאפתאום
אתמבקשתהכיסאות,משורותאחתאלבשקטונכנסתמחייכת,
 .שבדרךהסטודנטיםסליחת
חולשה.שלגלואחר-כךבגוףרעדליעברהתעלפתי.כמעט

ולמצואדיברתימהעללהיזכרדקהלילקחהריכוז,אתאיבדתי
פהנותןהאלכוהוליסט,שלטבעועללהסבירהמשכתימלים.שוב
סוףעדעליהלהסתכלהעזתילאשלי.הפרסימהעברדוגמאותושם

שבתחילתהתלמידיםכיתתאלפניתישאלות?ישהשיעור.
נרקיס(אוליולהרסהערניתחיתהועתהעייפהלינראתהההרצאה
מדבקת).באמתשליההתלהבותאוליצודקת,
להעלותמוסיפים ,מתענייןמעגלסביביסגרוהםהשיעורבתום

מדמותהלהרפות ,מרוכזלהישארניסיתיולהתווכח.שאלות
 .ביומתבוננתהלוחפינתעלנשענת ,בצדהעומדתהארוכה

המשרדאלאותיללוותהתעקשה ,במיוחדיפהלאאחת,סטודנטית
הבטיחה. ,מידאותואחזירשלי.התיאוריהמספרעותקלידיהלקבל

זהבשלבבקרבה.בזרועיונגעהשאלהבארץ?נשאראתהמתיעד
רגע,-סליחהואמרהאלינוניגשההיאסבלנותה.אתאיבדהנרקיס
בבית-חולים,שליסבתא ,פאבלולרוץמוכרחה-אניאליופנתה

במלון.שלךהטלפוןליישמשם.אליךאתקשראני
הבריקוהאמבטיהמרצפותומסודר.ריקפניאתקידםהמלוןחדר
לבדידותי.לועגותמרושע,בצחוקמלבינותכשינייםהניאון,באור

שינייםצחצחתיואזבלילהשתים-עשרהעדשלהלטלפוןחיכיתי
עייףלמיטהנפלתיריקה.השפופרתאתשמצאתימשוםמשחה,בלי

ומובס.

בדברינזכרתיחדשה.שינייםמשחתלקנותלעצמיהזכרתיבבוקר
-אותםכינתההיאלסם:שמכוריםאנשיםעלנרקיסשלהביקורת
לצרכיהםאחריםבאנשיםמשתמשיםשהםאמרהרעבים.אנשים

מרוקנת.נוזלשפופרתכמוסחוסיםאותםומשאירים
הקבלהבדלפקהאוכל.חדראלירדתימקלחתאחרי ,יותרמאושש
הצהריים,לקראתאותילאסוףתבואהיאהודעה.ליחיכתה

להשאחכהמבקשתהיאאפשראם .וחציעשרהאחתבסביבות
חניה.חיפושיממנהלחסוךלמסה,

מציית.כרגילואנימבקשת,היא
בשעההגיעההיאמתוקה.בציפיהנצבעוהנותרותהבוקרשעות

מהמאובקת,סובארודלתאליפותחתכדרכה,דייקניתהנקובה,
בידהמכוניתאתומובילהבסדר?לים,נוסעיםפאבלו?שלומך
מגיעים,וכשאנחנוומבוד.דרחוקחוףאללהגיעמתעקשתרגועה,

שקטות,בתנועותחורים,עםישנהשמיכההחולעלפורשתהיא
להסכמתילשאולובליברוח.ועפיםשחוזריםהשולייםאתמיישרת

בצ.דאותןומניחהנעליאתממניחולצת ,בילהביסובלי
הסבתאשלמצבהעלכלליותבשאלותהדממהאתלהפרניסיתי

לימסמנתקצרות,בתשובותליענתההיאאבלהניתוח,פשרועל
מציית.כדרכיאניהשקט.אתאפריעשלאמבקשתשיחה,סוף
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אלכובדויוצקתמתיכהבעוצמה,מכהאותנו'לקחההשמשאחר-כך
המים .מתחתינוהחולתוךאלשוקעיםוהחלוצבושכמוהגוףאברי

בשכבותיהםפושריםמחשבה.מכלמוחיאתשטפוכחולים-ירוקים
נשימהעוצריוקפואים,השמש,אליותרהקרובותהעליונות,
בעומקם.

ושקט.

ביןאותםמהפכתוהנה,הנההגליםאתהמסיעההרוחרחשמלבד
רכהבידשבריהםואוספתוחוזרתלהתרסקות,לחוף,שולחתידיה,
הים.לבאללהשיבוחזקה

שירדההקרירהוהאפרוריותהשקטמתוך ,_לשקועהשמשכשהתחילה
 .פאבלויפהאישאתה-פתאוםליאמרההמים,על

 Jענתדהיאומידשכמוני?במזדקןיפהלהיותיכולכברמהוצחקתי'

אמיתי.מאודאתה-

אותי?"אוהבתאתנרקיס,"תגידי'

זו?"שאלהמיןאיזופאבלו'באמת"נו
יכאב".לאזהפאבלו.אותךאוהבתאני-אחתפעם"תגידי

אותךאוהבת"אני-דיבוריטוןאתמחקהאחרי'חוזרתוהיא

יכאב"לאזה •פאבלו
ומנערבידיכתפיהשתיאתאוחזאנילך?"קשהכל-כךזה"למה
תשתקי'אלאלי'דבריהשם?למעןפהמסובךכל-כך"מהאותה,

בבקשה."

חוזרואניומסתובבת.ממנהידיאתמסירההיאפאבלו",אותי"עזוב
להתחמקכדישהרכינהסנטרהאתמריםעוזב.""לא-בהואוחז
עכשיו."כאן,אותי.תאהביעלי,תסתכליפה,"אני-ממבטי
כמוממשאתה"לפעמיםממני'גופהמסובבתהיאפאבלו""עזוב
כניסה,פתחשמוצאעדמוותרולאהכיווניםמכלאותימקיףתמנון'
כבר."עזוב

שובנוטלתבעיניה,חדשאורעםפתאוםאליופונהשבההיאואז
עדהמציל'סוכתעדיכוליםשאנחנומהרהכינרוץ"בוא-ידיאת

שמגיעים."עדהידייםאתלשחרראסורהשחור,הדגל
הטובעני.בחולשועטיםבזה,זהמתחריםרצים,ואנחנו

אניאותי"אוהבתשאתכבר"תגידימתנשמים,החולעלונופלים
שקטה,בימביטהוהיאהכבד'בגופיאותהמוחץאליה,צורח

 .בסדר-בעדינותאומרתופתאום

החושים.כלאתלימטריף
סטודנטים,שלכיתהמולעומדבהרצאה,אותךלשמועבאהאני

רוצהאניאותך.שונאתאניאלכוהוליסט.שלך.הסיפוראתמספר
לאאניאותך.מעריצהאניבך.מזלזלתאנימשתגעת.אניאותך.
 .להביןהפסקתימבינה.
לאאותי'רק .אותירוצהמכולםואתהלהוטים,לך'מקשיביםכולם
 .בילהביטמעז
לגן-נזרקנוערומיםשניכמודרכך.רואהאנידרכי,רואהאתה
והונחנוסוערות,מערבולותאכזריים,במיםנוערנומבוהלים .עדן
מתעגליםפירותעטוריםהעצים .עדןבגןערומים.זה,לצדזה

מלחטוף.קצרההידתמימים.לאכברואנחנו
רוצהשהייתאלוהיםלךבחר-אומראלוהים.עלמדבראתה

לישישהחוריםאתממנישיקחאלוהיםרוצההייתיאנילעצמך.
לאאתלא,-מתעצבןאתה<עכשיושלי.הרטובהמוח-במוח

רגעזהאלכוהוליסטים,אצלזהאחר'משהוזהרטובמוחמבינה,
אלכוהוליזם :נינכםלביביאומר'אתההבדל'ישלוס).טוטאללפגי
בריאים.אתםבה,נגועאנימחלה.זאת
לאשקרנית,קצתמרגישהאנימקוםבכלשייכת?אנילאןאז

מהר.כל-כךנגמריודעתשאנידברכלמתאימה.לגמרי
מלים.סתםמלים.ליאומר .אלימדבראתה
נתחתן.בואיליאומרבך.לטפלרוצהאניליאומר
כמוני.ערוםאתהגםהריבי?תטפלואיך
 .עורמקולפיאנחנובכללואולי

כמוממשרחבעץמגשעלים·! 1 ;מומונחים,ובשר'עורמקולפי
נחשפות,שינינוגםכמוהן,הבשר.בשוקהשחוטותהעיזיםגולגלות

המבועת.הדומם,הצחוקאתלהפסיקנוכללא
נעמוד .אותנויראוהפתוח.בגןחשופיםאיתי?תשכבואיך

זה.שלבענפיוזהסבוכיםמתביישים,
בשמים.עלינוצוחקים

נתונהידיהעתיקה,בעירהערביהשוקבסימטאותלצדךפוסעתאני
אניבי.עוברמעטף,זורם,אלי'מגיעחמהאששלענןידך.בכף

תקתוקיי'בנסבקטנותרעידות .ידךאחיזתמהבערה,ידימושכת

משלבתאניירי.חרירינחרציםהעירבחומותמכונה.קצבכדורים,

11 =-=: 
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מרצפותאתדורכותבוערות,הרגלייםאתפרק.שלאחזי'עלידי
 .הקברכנסייתמולהחלקותהאבן

לאוקיינוס.מעללארץ'מארץבטיסהאליך'אבואהחגיםבתקופת
סליחות.שלחגים

וסתיו.

וקוציוומפויסת.שקטהאפרורית,לרוחחומואתמפנהמוותר'הקיץ
דוממים.זקופים,חצבים,עוליםוביניהםמחכים.צרובים,עומדים

חדשה.לידהמבשרותמנתרות,נחליאלי'ששמןקטנותוציפורים
אלפתוחהערוותהריחה.תיתןמשתוקקת,האדמהיבוא.גשם

 .זרעואתלרוותמחכההומה,השמים,
השוטף.למגעקוראיםהקיץ'באבקמובסיםיעמדותפוזיםפרדסי
בטליתותיהם,מבית-הכנסתישובוויהודיםמחילה.שלחגים

נגועותאבןמרצפותתעבורהצרות,בסימטאותתשטוףסליחתם
ערביים.שעתשלשוקקבזהב

 •מחילה.ותהיהייסלח.לנוגםו

בכתובים.רומןמתוך

בחברהעובדתיורק,בניוקולג'האנסרבוגרת ,הארץילידת ,מירוןמיכל
שנים.מספרזהספרותיתבכתיבהעוסקתכלכלית,
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אבא.להאיןעצמהאתזוכרתשהיאאז

שלאחרהמועצותבבריתילדיםהרבהכמוה
המלחמה.
השאירהאךהסתיימההגדולההמולדתמלחמת
מדליותויתומים,אלמנותשלכואבשובלאחריה

האהוב.קברעלזרלהניחיכולשזכהמיוסוסים.
זכתה.לאאמה
הואהמלחמה.לאחרקצתעקבות,ללאנעלםיזרניצקיסמיונובגרש
אנגליתידעהואכמתורגמן.ושימשהמחולקתבברליןהיה

בגיליונותקוראהיהלפעמים-מילדותושזכרוהיידישוצרפתית,
הגרמנים.עםלתקשרלועזרה-היימלאנדסובייסישהשל
כללמרותהחומה,אתהקימושהסובייטיםלפניהקוויםאתעברהוא

גןאתחשדותבגדרהקיפואשרהשלטונות,שלהזהירותאמצעי
העדן.

אובדישלתקריתצפויה,בלתיתוצאה , 1946ביולינולדההיא
נופל.כוכבמזל.
לאעגונהקש,אלמנתנשארה-בקיצורסוויאסה-סווסלאנה,אמא,
 •המשטרשלהגונה
בנדיבותהסובייטיתהמולדתנהגה"האמיתיות"האלמנותלגבי

בתה,ואתעצמהאתלפרנסנאלצהסווסלנההתקציב.להשאפשר
הצנועה.ממשכורתהבלה,

-הקודםמשפחתהשםאתאימצהתועלתחסרתבתחבולה
זה-1953במיהדות.שהריחה"יזרניצקי"במקום-מיכאילובסקי

מתבקש.צעדהיה

ברחובהקסבהדירתןעלובציפורנייםבשינייםשמרהסווסלאנה
עשרותצ'ייקובסקי.רחובצ'ייקובסקובה,אוליצהיחסית.מרכזי
לוחהותקןהביתחזיתעלאחת.מרכזיתלחצרמסביבדירות
המהפכה.בימיאי-אזבו'לניןשלשהותואתשצייןזיכרון
גןאלבהתחלהבלנינגר.דלטיוליהןואמאבלהיצאוהזהמהבית

קוסוזובלטיילתאופוסיומקיןלרחובמעברהסמוך'השעשועים
היויותר.נועזיםנעשוהטיוליםגדלהבלהכאשרהנייבה.שליד

משםהארמיסאז'.אלמגיעותקוסוזובטיילתודרךמהביתיוצאות
רחובודרךאניצ'קובגשראתעוברותנייבסקי'דרךחוזרותהיו

 .צ'ייקובסקיאלהביתהבחזרהדרכןאתמוצאותמאיאקובסקי
קומפלקסאלומגיעותהתחתיתברכבתנוסעותהיויותרמאוחר

פאביידה.כיכראלאונייבסקי
עלשאלהבלהגבורה,וזכרונותעברגדושישהיואלה,בטיולים

לידבמטבחוןשכיכבבצילוםמעם.הצטלםיאזרניצקיגרשאביה.
בעלנמוך'עשרים,כבןצעירנראהסווסלאנה,הורישלתמונותיהן

עבות.גבותשלבצלןחודרומנסרחבותכתפיים
היתמותבריחה.שלומאייםמסושסשמובחן'לאזיכרוןהיהגרש
הנטישה.שלהצורבתמהתחושהסובהחיתה
שידעוככלוהיטשטש,גדלהואכעלוקה.אליהןנצמדאביהזיכרון
ויותר,יותרשקלהואופחותפחות
שנייםנמלטו-1926במקייב.הוריועםהגיעהואידוע.היההעבר

לפניקצתהכירוהםלארגנטינה.והשנילפלשתינההאחדמדודיו'
המלחמהולפנילפוליןהגרמניתהפלישהלאחרוהתחתנוהמלחמה

פעםמדיהגיעהואמאז,גויס.המולדתמלחמתפרוץעםבפינלנד.
האחרונה.הגיחהעדקצרות.לגיחות

שהואואמרחזרגםהואגדול".משהו"מתכנןשהואלסווייטהרמזאז
עליה.חושב
פלשתינהאדמתכאילועליו.שמעולא-1946בהקוויםאתעברמאז

הצעירה.המדינהעלהקרבותבאחדנפלאוליאותו.בלעה
הבולשת.במשרדיהתעכבומכתביוכתב,אםכתב.לאגרש
חיים.סימנילתתדאגוהםאבלמכתבים.הגיעולאמאחריםגם

כלשהי'ובדרךהכנסתלביתכאילו'מזדמנים,היויהודיםתיירים
מסרואליהם,שנצמדמהסוכן-מדריך-התייריםהשתמטותכדיתוך

הסתדרסאשהמאומרו?אלכסנדר-אתהמידע.ופיסתשלוםדרישת
רוצהאתההחדשה.הכתובתהנהגרינקארד.קיבלבעבודה,יפה

משהו?למסור
צלוהלךשהתרחק,ככלהברזל.למסךמעברלחלוטיןנעלםגרישה
וגדל.
האישוגרש,נפתחתהדלתבלה.שלבלילותיהונשנהחזרהחלום

אותוהכירהשהיאכפיבדיוקומראהודרכהנכנסבתמונה,

בקלות,אותןשימצאכדיגםדירה,החליפהלאאמאמהתמונה.
אתושואלאותהמחבקגרשבחלוםהשתנה.לאהוא •כשיחזור
שלי?הבתזאתרוטש?מויא-אטהסווייטה:

למרותלידתה.עלאפילויודעאינוהואכוזב.שהחלוםמבינההיא
 .חוזרהיההחלוםשבהקיץההגיוניתההכחשה
-למההאם.מצבשלהאמיתייםממדיואתתפסהלבגרותכשהגיעה

 ?מתחתנתלאאת
רובהיוהנשיםאמאשלבגילהדמוגרפי.המצבאלהתוודעהאז

גברים.עלנאבקוגרושותואלמנותמכריע.
ייתכן .כיעורבהגילהאוהבמבטגםיתרונות.היולאלאמא

אבא.שללשתיקתוהאמיתיההסברהואהברזלמסךולאשהכיעור
אחרתאשהמצאאולי ?הבריתבארצותבארגנטינה?בפלשתינה?

בלה.שלקיומהעליודעלאבכללהואחדשה.משפחהוהקים
ובגופהבפניהאמאשלכיעורהתוויאתביאושכמעטגילתה

השפתייםהקטנות,העינייםהבשרי'האףהמתבגרים.הצעירים,

אצלכמוצנוםשיישארהצנוםהחזהיתקן'לאשפתוןששוםהדקות,
-בלה-יפה-שבשמההאירוניהמלואאתתפסהאזרקאמא.

שבכיעורה.הייאושואתסווטלנהשלאמה 'ביילעאתשהנציח
קליניתשהוגדרלב,משברוןאמהמתהעשריםבתחיתהכשבלה
לב.כהתקף

אבאשלהתמונהעםצ'ייקובסקי'שברחובבדירהנשארהבלה
 .במטבחוןאמא,שלהתמונהעםגםועכשיו
במפעל-תעסוקהמצאההתיכוןאחריעודלמדהשלאמכיוון

משעממות,חולצותשלאינסופיותסדרותייצרושםקונפקציה.

ברז'נביות.

הלילה.תוךאלמאוחרעדנמשךהיוםש~חה.לנינגרדבקיץ
ומהגלידה.מההמולהונהניםפרוספקטנייבסקיאלזורמיםהאנשים

בתוליהאתאיבדהועצובשמחקיץבלילבקיץ.גםעצובהחיתההיא
במפעל.שלההמחלקהמנהלליטווינוב,סרגייאביץ'לוולאדימיר

מאהבה.מאשרמיאושיותר
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מעברמעשה,לאחרלידה,שכבכאשרעצמהאתשאלההוא?זה
לחרטה.

בתחבולותבערומה,אותוכובשת ,אליונצמדתחיתהאחרתאשה
אשהבתוליה?אתלונידבההיאהלאלגבריותו.ובחנופהבישול
אחרת.

בלה.שלמלחמותיהאתמראשהפסידהאמאנלחמה.לאבלה
חדווהבמיןבעצם,יפתה.לא ,כמובןבלה,לחייה,החמישיבעשור
התלבשהאסתטיחוששלמוחלטהיעדרמתוךשמאאולאידעצמית

כובע •ושחוראפורשלשוניםגוונים .דמיוןובחוסרבאפרוריות
ראשה.עלשחור

הרחקלאוואינובה,שברחובלעבריתהאולפןעלשמעהואז .
עליהעלחשבהואבמפעל.להסיפרסרגייאביץ'ולאדימירמביתה.
ונרשם.

לאיהדותה.אתלשכוחלההניחולאאבלציונית.חיתהלאבלה
יהדותה,עםהשלימההיאבמפעל.הפועלותולאהספרביתילדי
בהנקלטההציוניתהבשורהכיעורה.ועםיתמותהעםשהשלימהכפי
לאולפן.נרשמהוהיא
המוריםאחד ,יזרניצקי-יזהירצביאפריםדוקטוראתפגשהשם

באולפן.
הרשמיים,שבמסמכיםהמליםאוצרעלדיוןבמהלך ,הראשוןבשיעור
משפחההאישיים:פרטיוציוןתוךמסמךכתיבתיזהיראפריםהדגים

לידה.מקום , •..לידהתאריךצבי.אפריםשם: ,יזרניצקי-יזהיר
מומחההיהשהואלאהנושא.אתהיטבפיתחיזהיראפריםדוקטור
והואלמקראמרצה ,נבוןאדםהיהיזהירדוקטור •הלשוןבהנחלת

עלהמפקחשהיהותיקמורהלמשלחת,בחברוהיסוסבלאנעזר
ישראלי.יוסףהאולפנים,

לשאר .משפחתושםואתשמואתרוחותבסערתקיבלהבלה
להקשיב.מסוגלתחיתהלאהפרטים

מפניו.תואיבדהלאבו.הסתכלההיא
היחידהבאימוניהתחשלהמוצקגופוקומה,קטןהיהיזהירדוקטור
פרטלכלירדושכאילוחודרות,אפורות,עינייםלוהיובצבא,
חיוךחייךהוראהכדיבתוךעבות.גבותמעליהןנפש.לכלוחדרו
הרציני. ,החודרמבטואתשסתררחב

לפניה.דיברעמדאביהשבתמונתהאיש
נראהלאיזהיראפריםשנה.מארבעיםיותרעברוהלאהתבגר.הוא
תושביה.נעוריעלהשומרתיפהארץישראלאבלחמישים.בן

רגשות.מדברשלתשובות,ללאאהבהשלשנהארבעים
דמrז.אביאביה.לפניה.עמד
בכיעורה.מזדקנתרווקהכאיילה.עורגות,בעינייםבוהביטההיא
הידעניצולתוךהנדרשת,המקצועיותבכלעבריתלימדהוא

כמובלה.שללקיומהבכללמודעלאלצוות.חברושלוהניסיון
 .בנולהביטבליבמהלכה,מעלינושעוברתהשמש
שבכיתתהתלמידיםמחמישה-עשראחתחיתהמיכאילובסקיבלה

אתהטילהשליחותלקראתממשאיתם.קשהלוהיההמתחילים.
למצערלמדבחריצות. ,כדרכומילאאותההמשימה,אלעצמו
אתשילמדומהםלבקשאוכל-כיצדהקירילי.האלף-ביתאתלקרוא
 ,לאשתואמרלשונם,אתלהביןמשתדלאיניאניאםאמישפת

למתחילים:רוסיתרוסית.למדעברי-רוסישיחוןמתוךשולמית.
 ,ועכשיוכאןטוב.ערב-וואצ'רדובריטוב,בוקר-אוטראדוברי

הרוסיותבמליםדיהיהלא ,בלנינגרדבאולפןהעברית",ב"שעת
השיחון.של

היידיש.ממנונבעה ,מובןלא ,מוזרמקורמתוך
כשפההזאתהשפהאתצייןלאשמילא,השוניםבטפסיםמעולם,
לכתוב.אובה,לדברשידע
 •אמושפתבאמתשחיתהבשפהמליםגחהרעצמואתשמעפתאום

יידישכאילומים.לשתותרוצהאני-וואסרטרינקעןווילאיך
-דערהרגעטמידהאתרובעואשכוחים:ניביםגםאבללמתחילים.

עסיסית:אמרהאואותי.הרגברקביידיש:בהטיההעבריהשורשעם

בכיתת •שונאיראשעל ,פר-קאפאויפןשונאיםמייגעצו ,פר

החליףאותוהמורה ,פרמועקיבאהועילה.לאהיידישגםהמתחילים
היהודיתהתרבותרצחדהויה.יהדותזאתאותו:הזהיר ,נגרדבלני

לשירלהםהרשהשססאליןהיחידהדבררבה.במרהכאןהצליח
נשתההבה-ודייןגלעזעלעאטרינקעןאינאיינעםאלעלאמירהיה:
מאמע.יידישע ~-לאאפילופריפצ'יק,אויפןלא .ייןכוסיתביחד

במאבקבילוי.לשםללנינגרדהגיעלאהואמצפוני.אדםהיהאפרים
לבתשומתשלעודפיםלוהיולאוהעבריתהרוסיתלביןבינו

רק ?מזדקנתרווקהשהיאידעהואואיךמזדקנת.לרווקהלהעניק
טעם.חוסרשלכזהבשיאלהתלבשיכולהמזדקנתרווקה
השולחןלידקבעדרךיושבתהיאכי ,כורחובעלכמעטלב,שםהוא

 •שחוטכבששלבעינייםבוומביטההראשון
בקייבהשגרירותעםקשריצרהוא ,ללנינגרדהגיעשאפריםברגע
גםחרס.העלוהחיפושיםיזרניצקי.ממשפחתמישהולאתרוביקש
הועיל.לאלנינגרדשלהטלפוניםבספרחיפוש

שלבגסיסתולראותגםאבלעברית.ללמדכמובןבאהוא
ומתמידמאזעצמואתשהגדירמישללאידבשמחההסוציאליזם,

 •הלאומיהמחנהכאיש
משפחתו.שורשיאתלחפשבאגםהוא
אותם.מצאולא

1 =-
ך

המועצות,בריתשלהאחרוניםהעוליםעםלארץשהגיע ,חנןאביו
שנסע ,לייזרנוסף,אחועל ,שמעוןבקייב,שנשאראחעללספרידע

אשתו.שלמשפחהקרוביהיושםלארגנטינה,
קשר.נוצרהארגנטיניהענףעם

 .לייזרשלמנכדיושנייםבארץאירחאפריםהשישיםשנותבסוף
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שידעלזיעותיהם,השותףדודם,עלשמחו ,בית"רחניכישהיוהם,

בצאתיניפרדהקסבה,שרה"היום,ואפילולירדן"גדות"שתילשיר
הירדן".גדותבשתילכונןהמדינהאתלמלחמה,
שירתבההקרביתהיחידהעללהםסיפרכאשרהוכפלהשמחתם
תמונות.אלבוםלהםוהראהבצבא
 •הראשוןלבנוסנדקלהיותהספיקואפריםארצהעלהמהםאחד

לחלוטין.נותקהמועצותבריתעםהקשר
בכותל.לביקורסמוךהימים,ששתמלחמתלאחרחודשייםמתאבא

 •המשוחררהכותלמראהאת ,בעיניו ,איתרשלקח'להגידנהגאפרים
תפקידאiרבחדווהעצמועללקחהבנים,צעירשהיהעף-על-פי

המשפחתי.המקשר

אחרלהתחקותניסההמועצותמבריתהעוליםראשוניהגיעוכאשר
בינוהקשראתלבדוקאביוניסהלכןקודםעוד .משפחתועקבות

אתמצאוולאאחורהדורותשישההגיעו .יותרידועהמשפחהלבין
הקרבה.

כמובן .המשטרבערפללוסנשאר ,שמעון ,הבכורהאחשלגורלו
סמיונוביץ'.גרשעלדברידעלא

 .בלנינגרדלסיוריםזמנואתהקדיש ,לעיןנראהמשפחתיעברללא
בקסמיה.נשבהלצוותחברועםביחד

באינסוף.נפגשיםהמקביליםהקווים
לאינסוף.לחכותיכלהלאבלה

הצטיינהלאמעולם .איתרלדברניסתהדריכותשלימיםלאחר
כדיהספיקהלימדיזהירשאפריםהבסיסיתהעבריתבאנגלית.

אבי".:"אתהבבדידותןתמוהותמליםלהגיד
רוחה,תעצומותכלאתגייסה ,משפחתושםלהשנודעלאחרשבוע
כלאחיתההעברית""שעתמפיה.נעתקוהמליםאיתר.ודיברהקמה

ללאהברותוהוגהאפריםמולעומדתעצמהאתמצאהבלהחיתה.
מובן.

שליסודאיזהזיהההשטחיתותםהכרמראשית .הביןלאאפרים
המאהשלבאנגליההיהלאהואמופרעות.שלקורטובמוזרות,
היאבריטיתסופרג'יססיתלפניועמדהשלובסרחהיהאבלהקודמת,

והגתהמולוכעתשעמדה ,מיכאילובסקיבלהכמו ,כךנראיתחיתה
לפנותשקלונסערת,סמוקהמשםהסתלקהכאשרפשר.ללאמלים

הזולתשל"נפשויתר.מעורבותאהבלאהואאבלהמקום.לאנשי
בומקריםבאותםעונההיהלקפוץ"ניתןשבוריקודיםעולםאינה

אישיים.דבריםלבדוקממנוביקשו
נפשהבנבכילאה"הרמיסאז".בחדרישעותלבלותמוכןהיההוא
אילם.מסרסכלקוחההנראיתעלובהתלמידהשל
חיתהאחרמכתבהיהזהאילומכתב.וניסחההביתההגיעהבלה

השפהאתממנהטובידעהואסרגייביץ'.ולאדימירעםמתייעצת
בנוגעלהתייעץיכלה,לאבהחלטיכלה,לאהיאאבלהאנגלית.
הזה.למכתב

במילון.נעזרההיא
 :מוזרהבאנגליתמכתבחיתההתוצאה

Mine dear teacher ephraim 

. You are my bloody own· family. You are give birth me 
Y ou are my bloody own father. I am bloody our your 

. daghter 
. I very love you 

הרוסיהתחבירידיעלשהוכתבההמוזרהבאנגליתהמשיךהמכתב
והבורות.

מסבירהיהוסוףאמצעראשית,עםהבנוי ,מסודרמכתבכיייתכן

השמיטה. ,ומוצאואביהשםהעיקריים,הפרסיםאתאבלעניינה.את
אבי-דמ;:ו,אביה,אכןהואיזהיד-יזרניצקישאפריםה-לברורהיה

bloody f ather ,גדששהואלולהסבירלמהשכתבה.כמושלה
יזרניצקי.סמיונוביץ'גדששהואיודעבוודאיהואסמיונוביץ'.

בהרבה.צעירבבירורלהנראהשהמורהלמרותבטוחה.חיתההיא
 .יותרצעיריםהאנשיםהנסיתבישראל
שהקפידאפרים,אבלהבא.השיעורבתחילתהמכתבאתלומסרה

לתיק.המעטפהאתהכניס ,הזמןשליעילניצולעל
אבלהלימודים.תוםעםהמכתבאתיפתחבוודאיהואחיכתה.היא

בשקס.בבית,לקרואהחליטיזהירדוקסור
אבל .דברוחצידברהביןלאהואהמכתב.אתפתחהביתהכשהגיע

מוקדםזמןחמש.בןהיההואכאשרנולדההיאברור.היהאחדדבר
 .בתקופתנוגםלהודףת

ישראלי.אתלערברצהלאהוא
 .לכלהכולשמספריםהישראליםאתשנא •חסיוןעלשמרתמיד
ערווה.חשיפתכלעםגדלהקומתםכאילו
 .בצערהשתתפותמעיןהזדהות.שללאודאי ,מוזררגשחשהוא

מרעבגוועיםאומוכיםילדיםשלזוועהתמונותהעיתוןמביאלעתים
אינךאנגולה. ,אפגניסטןביאפרה, ,החושךלהרימעברמדינהבאיזו
האימה.עוצמתואתהכאבגודלאתתופסאתהלהזדעזע.שלאיכול
מנדבאתההיותרלכלסבילה.שכחההמבטיחבניכורמרחוק,אבל
הואהאצבעות.בקצותלאביוןהמוגשדהויכשסראמפתיה,קצת
אהבה.שלקבצןכעלתלמידתועלחשב

מזויותרסבירהחיתהשלההאנגליתלויידיש,ידעהבלהלו
הרוסיתלו- bloody father !!!-מכתבהמשורותשהזדקרה

אלכלשהוגשרבונהאיתה,מדברהיה ,יותרסובהחיתהשלו
הצמאות.התמהות,עיניה

מראשנידוןלמגעניסיוןכלאי-הידברות,שלאלהבתנאים
לכישלון.

 ,רוחובעיניאותןלשחזרניסהכאשרתמהות.רקלאהעיניים.שוב
מאחדקדומה.זיעהזאתאולי .מוזרניצוץבהןלראותדימה

ייאמראיךאלוהים.שלניצוץהואבוגא"ש"איסקראלמדמתלמידיו
שיגעון?שלניצוץברוסית

שירהלקרואעקיבא,שלבעידודוניסה,פעםהמכתב.אתשובקרא
מולפתרון"ובליפירושבלימענה,"בליעמדאזגםמודרנית.

המלים.·
המודרניתהשירהצרות.בוודאיובתוכהחתומהקופסהכאןחיתה

מזיקה.אינההפחותלכל
אנושימסוסשלשחורהלקופסהליהפךעשויה-המכתב-הקופסה
מתרסק.

הוא!לאאיתר!לא
עפעף.הנידולאבמבחןעמדהואמנסיהם.הצטלבולמחרת

לשווא.עורגות,עינייםבאותןאותוחיפשההיא
שהואשהרגישבענייןמעורבלהיותלאלהתחייב.לאהעדיףהוא
לכוחו.מעל

 .יזרניצקי-יזהיראפריםדוקסורהמורה,להיותהמשיךהואבשבילה
ומכתבמזכרותמתנות,עםלארץ. ,כמתוכנן ,חזרכשבועייםלאחר
ברברית.באנגליתמוזר
למציאותהיהחלומה .אפלנהרעלרעועגשרכמוהתמוססה,בלה

מנוכרת.

אתבחזרהלהשיגאלאאביהאתלמצוארקלאקיוותההיא
שוח.דבעזרתהזהותמתעודתמחקהשאמההיהודית,לאומיותה
 .המסויגתולשפיותהלאיתנהחזרהמכןלאחרחודשיים
שאמהמהמחדששרשםפקידלמצואלהעזרסרגייביץ'ולאדימיר

 .מחקה

באחדנקלסהוא ,מברליןברחיזרניצקיברבסמיושגרשלאחר
אשתו.עםקשרליצורלשוואניסהמשםהיהודיים.הפליטיםממחנות
חוץ-מגויסי-הגח"לבמסגרתצבאיבאימוןהתחיל 1948במרץ
חי"רלגדודצורףבואועםמידלארץ.הגיעזאתבמסגרתלארץ.

הכושליםהמהלכיםבאחדיזדניצקיצבינהרג 1948במאי-25ב . 72
 •ברוך.זכרויהיהלסדרן.עלהקרבשל
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 IJראשוןפרסוםהחומה
1 ~ 

לטוסאמורהואלתאריך.לבשםשיחהכדיתוך ~
 •-24הכברעכשיובחודש.-25בלארץבחזרה

הטיסהאתלאשרשישבמפורשנכתבבכרטיס
הכתובתאתרשמוגםהמוע.דלפניימיםשלושה

 •הטלפוןמספרואת
צעדיואתובודקזהירכפייתיות,כדיעדמסודרהואשכח?כיצד

הפרוצדורה.במצוותכבחמורהבקלהמקפידמראש,
ב-לאשרחיבשהיהכרסיסעםבחודש-24בעצמואתמוצאפתאום

עדנחרבהקומוניזםשלהישןהעולםחדשים.זמניםנכון. . 22
היסוד.

טעןהסובייטי,המשטרעלהאינסופייםבוויכוחיםברור.לאלגמרי
שלמאשרהאיוםאיוואןשלהמשכויותרהיהשססאליןעקיבא,חברו

כללהםהיהלאהרחמים,חסרהטרורהבולשת,העריצות,מרכס.
אוליהסלאבית.הנפשלמעמקיאלאכלשהיחברתיתלתורהקשר
ועונשו','החטאאתקרא ,להביןרוצהאתה-אםהטאטארית.הנפש

אומר.היההקומוניסטי','המניפסטאתלא
נסהומתוכננים,אקראייםומפגשיםסיורים,שיחות,לאחרעכשיו
משופצתמהדורההיההגרוזיניססאליןדחה.שאזמהאתלקבליותר
הגדול.פטרשל

הסווהומפלצתיגדולכעכבישהקומוניזםאתראההעוינתבגישתו
 .שבקרמליןממרכזוקודיואת

עדיין •מקומואתתפסאחרעכבישאךמת.העכבישתפס:פתאום

 .ארסיאבל ,צעיר
על ,טירתואבלמת.דראקולההרוזןאחרת:מסאפורהאולי

 .הצעירדראקולהבידיעכשיותפוסהמרתפיה,
כוח.תשושכענקנתגלתההמערביהעולםאימתהתפורר.המשטר

עםהדירות.באותןהעמדות.באותןנשארו.המפלגהחבריאבל
 .זכויות-יתראותן
הנחיות.קיבללשליחותצאתולפני

אופניםהעמדותבלי •גלוי ,השולחןעלהכולברורות.היוההנחיות
תם.הספרים"'ירידעידןמחבואים.משחקי

אתאישרלאשעדייןלוהתחוורכאשרבנוחשלאחשזאתובכל
טיסתו.

המשטרהבמשרדהמקום,מאנשיאישבליווי ,ביקרימיםמספרלפני
המקומית.

דומהבבאים.הסתכלהעברמןאדםתצלום.ניצבהמדפיםאחדעל
לאחד-העם.

זיהויניסה •כאןדווקאהסתברהלאהרוחניתהציונותשלנוכחותה
מייסדדזשדרדזשינסקי.-זהההשערה:אתאישרההתשובהאחר.

משסר.שנות 70בו.צפההסובייטיתהבולשת
לוהיההנקובמהתאריךיומייםשעברולוהתבררכאשר ,עכשיו
האשרהתוקףגםהטיסה.אתולאשרלהזדרזחייבשהואברור

לקצו.מתקרב
למשרדופנההכרטיסואתעורותחתאתנטל ,שיחומבןנפרד

הנסיעות.

בסמוךהראשית,השדרהבקצהאשרברחובשכןהמשרדהמפה,לפי

ישנים.וארמונותגניםשלבאזור ,לנהר
מוקפיםהגנים,הרחוב.שמולהשדרהבקצהכמעטכברהיההוא

מסרים.עשרותשלבמרחקמולונראואומןמעשהסורגים
מדהים.דברקרהאז

עגלהכעיןהופיעה ,המשרדשכןבוהרחובלאורך ,שמולובצומת
שוורים.שלצמדים-צמדיםשוורים,רתומיםהיואליהישנה
בדהרהעברוהםכי-לספורהצליחלאשם,היושווריםכמה

בהם.האיץגוגולמסיפוריעגלוןלפניו.
שהתפרשהארוכהלבניםחומתלמעשהחיתהייאמן'לאהעגלה,
מהחומההזדקרו ,בערךמטריםוחמישהעשריםמדיהגנים.לאורך
לאורךוזריזים,מטורפים ,רצוהשווריםעבים.מרובעים,עמודים

חומתמהנדסים-מומחים,שלבדיוקלאורכה,והניחוהגניםרחוב
אדומות.לבנים
הווה.עםעברמשלב ,לפניוסגרהמשטרתפס.הואפתאום

 •והיעילהמהירבמירוצםהשווריםאתהמנחהמנגנוןישאולי
אופק,עדמאופק ,לאורכוהרחוב.קצותאלצפההשדרהבקצה

אדומות.לבניםחומתהשתרעה
הנהר.גםאוליהגנים,מאחוריה

 •אטום.קירמולעמדהוא

צפתבמכללתמרצהארגנסינה,יליד .מרדכינאותקיבוץחבר ,רז-רזניצקיהלל

תל-חי.ובמכללת
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אלימההארה-קאואוואג'יו
 22-+מעמ'+-המשך

לפחות.זמניתהאנושיים,הקונפליקטים
הופךהואהיצירה,במעשהעוסקשהואבעת

המחסוםאתהמסירהאללבןלמתווך'
האושרלביןהזההעולםייסוריביןהמפריד
מקיםהואזהבתהליךהנצח.שלהעילאי

מטליאהואשלו'השחור''החורמעלגשר
שלנוסףסיזיפילמחזורכהכנהאותוומשפץ
מחדש:דרדרמשא-האבןאשרעדיצירה,

וזאתעצמי;הרסשלאלימהבהתפרצות
אתלדחוףויחליתכופףשהאמןעל-מנת

יצירתובדיאלוגההרבמעלהסיזיפוססלע
תוךהמתקייםהדיאלוגבאמצעותחדש.

האובייקטלביןהאמןביןהיצירהתהליך
רקשאינהחדשהמציאותיוצרהואשלו'
שמיימית,גםאלאההיסטוריה,ושלשלו

האותנטי.היצירתילתחוםשייכתבהיותה
הציירקאראוואג'יו'רהמריזימיכלאנג'לו

'בעל-טעםשהנובורקהארדאמרשעליו
בשוויכסףשטרעלהיוםמופיעירוד',

שעליוהצייראיטלקיות.לירות 100,000
את'הורסשהוא , Bellori ,כלוריאמר

האמנותילמחדשהיוםנחשבהציור',אמנות
הואהשבע-עשרה.המאהשלביותרהחשוב
בהתוותוג'זואלדוואלואן-גוןאלמצטרף

אףולוהאמנותיות,האפשרויותטווהאת
 •חייו.במחיר

1. Walter Friedlander, Caravaggio 
Studies, Princeton 1955, Princeton 
Univ. Press, p. XXII. 

2. Howard Hibbard, Caravaggio, London 
1983, Thames and Hudson, p. 1. 

3. Ibid. p. 8. 
4. W. Friedl ,nder, Caravaggio Studies, 

op. cit. p. 119. 
5. S.G.Shoham, Sex as Bait ,St. Lucia: 

University of Queensland Press, 1983" 
ch. 6. 

6. 1. Bowlby, Maternal Care and Mental 
Health. Geneva, Switzerland: World 
Health Organization, 1951. 

7. S.G.Shoham, Psychopathy as Social 
Stigma: A myth revisited, Corrective 
Psychiat. and J. Soc. Ther., 1967, 13 
,No. 1" p. 21-41 . 

8. H.M.Cleckley, The Mask of Sanity, St. 
Louis, Mo.: Misby, 1964. 

9. E.Goffman, Characteristics of Total 
Institutions, Symposium on Preventive 
and Social Psychiatry. Washington, 
D.C . : Walter Reed Army Inst . 
Research, 19 57 

10. H. Hibbard, Caravaggio, op. cit. p. 147. 
11 . W. Friedlander, Caravaggio Studies, 

op.cit. p. 117. 
12. Ibid. p. 9. 
13 . H. Hibbard, Caravaggio. op. cit. pp. 

130-31 . 
14. Ibid. p. 264. 

זהמצד
 יי+~~~~~~~~~~~~~~~~~

לזיתןעמוס
 26-+מעמ'+-המשך

התרבותהאחדתשלהפוכהמגמהגםמתקיימת
התקשורתאמצעישלהשפעתםבתוקף

העולמי""הכפרכלאתעכשיוכברשמרשתים
שלנו.

דבריךעםלגמרימסכימהאנילבסוף,
מרגישאחדכלפשוטות.אינןשהתשובות

אינןהתשובותכמהעדיוםכללבובתוך
ולקבללהכירהצורךאפילולרבותפשוטות,
אנשיםביןדעותחילוקיגםשיהיושהכרחי
אלבהתייחסותםקרוביםכךכלשהםשנדמה
העולם.
בנוכח

כפרייהודית

 77עתוןבספריהופיע

תשובהוכןהדברים,עללהשיבמהכמובןיש
שנאמרכפיוהעיקר'יופיים.ובכךתשובתי'על

הדעות,חילוקיהואהשני'מכתבהשלבסיפא
המחלוקת.תרבותכלומרהדעות,חילופיאו

למחשבהחומר

מדינתאםנכשל.החלוקהשפתרוןייתכן
מדינתלהיותאלאיכולהאינהבצדק,ישראל'

ייתכןאזיהיהודים,מדינתולאאזרחיהכלל
להגדרהזכותואתלממשיוכלהיהודישהעם
<עלדו-לאומיתבמדינהרקולמדינהעצמית

מראששתוגדרארץ-ישראל),שלשטחהכל
העםומדינתהערבי-הפלסטיניהעםכמדינת
 • .-הישראליהיהודי

ביץ'גורניצה

אהבהליקוי
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התחלות,כדרךמלהיב,היההכולבראשית
אשהעםאפילוכולם,עםדיברתי
רוצחלומרשלאצנוע,אינושלבושה

שנים.הרבהנמשךלאזהמוגזם,באמתונחש.
אומה,מנהיגבדור'אחדסגולה,יחידירקמאז

שליחים.בידיכללבדרך
נעיםהלאהסיפורכמולקחתי'ללבאך
למדי'פאתסיתדחוסה,~דרהכךואחרהמבול.עם
 .והאתוןפצתה,האדמההסלע,סמן'הים,קריעתהמכות,ועשרהמ~השל
אחז,ומעלותמים,צפחתוהגיזה,הסלאמנםנרגע.צקתזהואז

פעםמדי •אפשרכמה-סנחריבשלצבאוומגפת
ירדתימזהגםאבלנביאים,עםמrוקשר
קסןחזוןפה-שםורקהשני'בבית

לריק:לקח,למדתילאעוד-השמןפחכמו
וירושה,שלסרןומלחמתיווניים,שמותלהםלקחואחדבדור

הכול'אתמטביעהייתיבענןהק.שתלאאם-אד-הרקבגידות
עשתהההיסטוריהזאתבכלשבערה.חמתיבקצף

קיומם,אתשיתקיימוהאף.חרוןברה, fהאת~תנהמשהו'לי
כסלובכ"סלצעמיאמרתי

ואחתעשריםמאותשבעאלפיםגשל
נרות,הדלקתנסרםערב,לפנותבכוח>עלילהלביששניסוהזההנוצרילפני 39 (

אזהרהבליעצמי'אתהשעיתי
סופית.עשן.תימרותמתגלגל,ברעםהצהרהאו

שישכחו.-התערבותאבלמקבל,אני~רכוניםבמוצעותיהם.ילכו
לב,שמולאוהםחלפהשנה

חשמונאי'מלךאת :סביסשאדומילמרות
השרידאתחיסלשמיסהוכעבורמותו'שיפרעוהרומיםאל ; nשל

הזpשכןגםשנהמאהוכשעברו •בעברוגדולכהןהמכבים,לבניהאחרון
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