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הזההגלידן
מוקדשהחוברת,בשערראשוןממבטכברהקורא,שהבחיןכפיזה,גליון

מעטאישיים,ממניעיםגםאתכחש,לאיידיש,,לספרותהאריבחלקו
 ,שלנובמקרהבזולת,פוגעתהיאאיןאםחטא,זהאיןאישית,התפנקות

קוראכלעםחסדדעתי,לעניותעושה,הזאתהאישיתה"גחמה"הוא.נהפוך
זה.לגליוןשיגיעעבריתספרות

הולךזהתמיד(לאתבונהאישוגםגדולידען ,אמיתי ,אחדרוחאישארמ
יצירותשלושלעולםהביאקיומושנותכלבמשךהיהודישהעםביחד),

הזאת.בסוגיהמלפסוקקטונתיאנייידיש.וספרותהתלמודהתנ',ך'גדולות:
יידישלסירוגיןדיברוהוריבביתוקדש.ראהככזהקיבלתיה,כןלע

נאמרושליהראשונותשהמליםמניחאניהיידיש.חיתההנפששפתופולנית.
העידהאמיזמנית,בוהשפות,בשתילוודאיקרובביידיש.אובפולנית
 .קטןלאקשקשןשהייתי

לשוןלאחילונית,לשוןליצורמנתעלנרדףעםבפינוצרההיידישלשון
בתוך-ושיחשיגניהוליכולתעללשמוראחדמצד ,כדי Iדיבוראלאתפלה,
 ,הזמןבמשךשהה:שבתוכוהרובעםגםולתקשרלהבין ,השניומהצד ,ת;כ,

לפרוץעדשהתמודדה,היידיתהספרותהתהוותהשנים,מאותבחלוף
רבה.ובהצלחהאירופהספרויותכלעםהשגיח,העולםמלחמת

בדומהשלה.הפרסונליהמבנהמבחינתהאירופיותלשכנותיהדמתהגםאיה
המכוניםמובילים,ענקייםסופריםשלושהבראשהעמדואחרות,לספרויות
עליכםושלום(אברמוביץ')ספריםמוכרמנדלייידיש":ספרותשל"האבות

זהודומיםמזהזהשוניםיוצריםשלושהפרץ.י.ל.והשלישי:<רבינוביץ')
זה.אתזהמשלימיםובעיקרלזה,

וזהענקית.יצירההיידישבלשוןליצורשניתןלכךומופתאותהיושלושתם
הנאציתהצרעתשלבואהעדבשנים,עשרותבמרוצתשהתרחשמה

ההיטלראית.
היוםשלשהעבריתאומרלעברית,עליכםשלוםשלמתרגמו ,אחרוניאריה

 ,שכןליונראה ,נכוןזהאםביידיש.לשוןובמטבעותהדיבורבנימת"נגועה"
העברית,השפהעםעשתהשהיידישהחסדעלליידישגומלתשהעבריתהרי
ב"הברהאמנם, ,שבוטאועבריים,ניביםאלפישימרהדורותשבמשךבכך

אשכנזית",

תקומתהעלמסהכאןתקראולאבנושא,ולהרחיבלהיסחףהפיתוילמרות
היידיש.ספרותשלוהתפתחותה

לא,ואםשחובש,מיהכובע,אתלהסירהזמןהגיעהזה.בגליוןאתמקד
כלשללעבריתהתרגוםאתשסיים ,אחרוניאריהבפניהראשאתלהרכין
כרכיםעשרבשמונהמרוכזיםכרכיםושמונהעשריםעליכם.שלוםכתבי

מחוות-לכלראויוהוא ,בכךעמדאחרוניאריהחיים.משימתעבריים.
תודה.

ושלמהבירשטייןיוסל Iזךנתןשלוסיכוםתודהדברימובאיםזהבגליון
 ' 77'עיתוןמערכתאחרוני.שלידואתבחוםלוחץ ,בסגנונואחדכלשאב,

ובכבוד.ברצון Iכמובןמצטרפת,

חייו.מפעלעלאחרוניאריהעםשיחהבגליון,כן,כמו
היידית:הספרותאבותממשיכיובמשורריםבסופריםהקוראיפגושבגליון
בזמןיידישמשורריגדוללהנחשב Iסוצקווראברהםשלשיריםי"אבןמחזור
יוםאתאלהבימיםחוגגהואבעולם!הגדוליםאחדאומרים,וישהזה;

מחשובי ,ברינסקילב ,לצידולמבוכיו.מצטרפיםואנוהשמוניםהולדתו
המודרניסט ,אייכנראנדלייזרוכןהיום.הנכתבתהיידיששירתמשוררי
לולוו ,בסמןרבקההיידית,השירהשלהסימבוליהמיסטיקןהמובהק,
הפעילה.היידיתהשירהמשורריממיטבכולם ,קולריוסף ,טשרנין

חתןהיידיים,הפרוזאיקוניםגדולמהשירה,נופלתלאשחשיבותהובפרוזה,
מביןהמקסים ,ולצידו ,בסיפור ,זינגרבשביסיצחק-לספרותנובלפרס

משלסטירימרומןקטעאלה,שנישלולצידם ,בירשטייןיוסלהיידיש,מספרי
פלזנבאום.מיכאל-רב-תחומייידיסופר
ושלוםאייכנראנדלייזרשלשירתועלכותבוייכרטרפיהשירה:ולע

 .סוצקווראברהםשלשירתועלרוזנפלד
עמוסשלמדורוחדשים,ספריםעלביקורתרשימותרצף ,תמידכמו ,וכמובן
סומק.רונישלופינתוהתקשורת,עלהפעם ,לויתן

לחברשלום
השנה, ,בינואר-14ב

הובאאלפיים,שנת
שלמה ,חברילמנוחות

רעבוראיתייםעת .טנאי

חברעתיםלהתייעצות
הואתמידאךלמערכה,

ספרותגיבורבעיניהיה

קלאסי.
ב-נולדטנאישלמה
והגיעבקראקוב, 1919

ארצה.משפחתועםכילד
אתפרסםהוא-1939ב

במוסףהראשוןשירו

'דבר',שללספרות
הואשטרק,דבשבעריכת

משהעםיחד .סדןדב

ארבעהוערךייסדשמיר

ופרוזה:שירהקובצי

שהיה ,הרעים""ילקוט
משורריםלדוריסודאןב

גונהדינהצילום:סנאי.לשiזמחדש,ופרוזאיקונים
אלתרמן ,נסקישלושאחרי

בארץ-מילדותםשהתחנכוומשורריםלסופריםראשוןדורדורם.ובני
 ,גוריחייםשללצידםהזה,בדורהבולטיםאחדהיהטנאישלמהישראל.

שירה.קובצישלארוכהשורהפרסםואףואחרים,גלאיבנימיןרבין,עוזר
והמרגשים.הרכיםהעדינים, ,שלוהאהבהשיריבמיוחדאהוביםיל;

מאמריווספרמאמרים,כתבהואשירה,בכתיבתהסתפקלאטנאישלמה
חברהבענינייגםסדורהבמשנהשניחןאדםעליעידחצים","שלושה
ופוליטית.ספרותיתתפיסהשללצידהולאום,
וגםלעבריתהיינהשיריכלאתכמעטטנאישלמהתרגםהאחרונות,בשנים
 .גרמובתרגתהמשיריכרךהופיעלאחרונהממש .שלוהפרוזהמןחלקים
לעמל","אדםבארץ","דורהאנתולוגיהאתערךאוכמניעזריאלעםביחד

הח"מ,עםביחדעבודהשירישלואנתולוגיה
הצטרףהואלגימלאות,טנאישלמהשלבצאתוהשמונים,שנותאבצמע
יו"רהיהרבותשניםבמשך '. 77'עיתוןשלבהפתקומעטלאשעזרלצוות
ולטובת ,בכללישראלאמנילטובתרבותעשהזהבתפקידאקום.הנהלת
בפרט.והסופריםהספרות

ממושכים.תרבותלמאבקישותףלעתים ,ממניבוגררעאיבדתיאישית,אני
ובניילדיו ,אשתותרצהשלכאבםלעומתכאבימהאבלבכאב.אותואזכור

דאבה.עודידעובל ,תנחומישלוחיםלהםהאחרים.המשפחה

המיליון"חצי"הפגנת
הרבההרבה,זהגםרבות.אלפיםעשרותשםהיוחיתה.לאהזאתההפגנה
רמת-הגולןהחזרתנגדהמטיפיםאתלהביןמתקשהשאניהיא,האמתמאוד.

לרמתעלושלוםשבהעדרמשוםרקבעצם,לאלמהשלום.תמורתלסוריה
משוםמועדפים?בתנאיםומפעליםיישוביםוהקימושםהתנחלו ,הגולן

לישראל?הגולןרמתאתהמספחחוקהכנסתחוקקהלשלוםמו"משבהעדר
המבטיחהיעילה,אסטרטגיתעמדהשזאתמשוםיפה?שםשהנוףושמם

ישראל?עלסוריתהתקפהבבואעדיפות
הגולןרמתויחידה.אחתעובדהבשלהיסוד.מןמופרכותהנ"להסיבותכל

כזהמו"מלנהלישלכןכאן.יעזורלאפלפולשוםנקודה.לסוריה,שייכת
לנואיןכי ,הגולןרמתבליבפרט,ולצפוןבכלללישראלביטחוןשיביטח

 •הגולןרמתלנוחיתהואל
הםאותם,לאשיםאיןישראלים. 18,000שםהתבייתושניםוכךכךבמךש
אחרבמקוםלהתבייתלהםלאפשרישהממשלה.דעתעללשםהגיעו

סבירים.בתנאים
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הוצאתומלואה,עירעגנון:ש"י
עמ' 741 , 1999שוקן

<עיירתובוטשאשהעירשלסיפורה
לסמלחורבנהעםשהפכהעגנון>של

(מהדורהשחרבה.היהודיתהעיירה

עזבונועל-פיתיקונים,עםמחודשת
המחבר.)של

הפילוסופיםשביר:אליעזר
יריעותהוצאת Iשלנרהגדולים
ועכשיוכאןיחרותסררתאחרונות,

עמ' 493 , 1999

המחשבהתולדותשלשיטתיתיאור
ענפיהעל-הבינייםבימיהיהודית
שלה.ההשפעהמקורותועלהשונים
עםקשריוטיבמהאלוהים?"מיהו

עםלמהנולדנו?מדועהאדם?בני
תבואמתי ] ... [סובלישראל

לה?"יזכהמיהגאולה?

סיפוריםכלדק:רחאונורח
פלרוד,ערהמצרפתית: Iנפזליאזניים

מנרלסון,דוררבד:ואחריתמבחד
הקיבוץהחרשה/הספדיההוצאת

ספדילתרגוםהמפעל-המאוחר
עמ' 262 , 1999מופת

שלהנפוליאוניים""הסיפוריםשבהע
שלהשלושיםבשנותנכתבובלזק
עוסקיםהסיפוריםהתשע-עשרה.המאה

שללשעברצבאוובמפקדיבחייליו
נפילתו.לאחרובגורלם ,נפוליאון

החיים,משמעזת(עודך):כשדאסא

 351 , 1999המאוחרהקיבוץהוצאת
עמ'

עלהרצאותבסדרתהספרשלראשיתו
כשר.יהורזשללזכרוהחייםמשמעות

חיתה(בראשיתפרקיםשמונהבספר

 1אומץהמוות,לקראתתום,השאלה,

עםלחיותלאדם,אדםאמונה,יצירה,
שלפסיפסמעשהוהואהמתים>

הגותדברישירים,מאמרים,

אמנות,יצירותשלותצלומים
שלהמורכבתבשאלהלגעתהמנסים
החיים.משמעות

שני-הלדנפלאץבדנחדר:תומס
כרמל,אנוחםמגרמנית:מחזרת,

עמ' 272 , 1999שוקן

העםעםחשבוןבאהאוסטריהמחזאי

ובלאסליחהבלא Iכדרכו ,האוסטרי
הגיבוריםכיכר ,בהלדנפלאץרחמים.

סיפוחעלהיטלרהכריזשבווינה,
הכרזה Iהשלישילדייךאוסטריה

וינאיםאלפימאותעל-ידישהתקבלה
"הלדנפלאץ"המחזהאדירה.בשמחה
יהודית-אינטלקטואליתבמשפחהעוסק

מאוסטריה.האירועבעקבותשנמלטה
המלחמה,אחרילווינהששבובניה,

 ,הכיכרקולותאתלשמועממשיכים
נמוגו.שלא

הפרישה"לפניהמחזהבמרכז
לשעבררודולף,עומדלגימלאות"

בהווה,משפטביתונשיאאס.אסקצין

 ,הימלרשלהולדתוימיאתהחוגג
הנערץ.מפקדו

ם,ייזידזזהדרסו:ז'אקז'אן

הוצאתעקרבי,אידיתמצרפתית:

עמ' 623 , 1999כרמל-ירושלים
הגהלאשאישתוכניתאני"הוגה

יכוללאאיש-ומשתוגשםמעולם,
בנילאחילהראותאנירוצהלחקותה.
ואדםטבעו;אמיתותבכלאדםהאנוש

ראשון>.(ספראני"הואזה

מציגדרסושלהאוטוביוגרפיספרו
שהתחוללוהרעיונייםהמהפכיםאת

עלשהשפעתוספר ,-18הבמאה
היאבכללהספרותועלתקופתו
נקודתאתמסמןוהואקריטית

אדם-המודרניהאניבחקרההתחלה
ותהפוכות.סתירותתשוקות,המלא
המתרגמתשלהערותכוללהכרך

גריזגולומב,יעקבשלומאמרים
אוחנה.ודודקופרטי-צור

הוצאתלגזיים?אזרשדפמן:דפנה
 , 1999אדוםקוהמאוחרהקיבוץ

עמ' 174

וזכויותישראלשלהחוץמדיניותלע
האדם.

משטריםעםישראלשלקשריהעל
הרשותבנשק,סחראפלים,

ישראלשלידהאוזלתהפלסטינית,
יהודיםעצירים-פוליטיים-בשחרור

ועו.דבארגנטינה

גיורגי Iעירבאסםהכותבים:בין

יוסיד"רדווה,מוטפריי ,סאמפיו

 fאלךךעקיבא Iקמחיךךךר nך fביילין

ואחרים.שרפמןדפנהד"ר

השלישית,מהמגירהניצן:שלמה
עמ' 182 , 1999כרמלהוצאת
קטעיםלקט ;עט""טרםלספרבהמשך
סיפורים,כתיבתבמהלךשנוצרו

תהליך ...ההשתלמותמסע"רשומות
אבל Iקטןלאפרטיגיהנוםגםעבודה,

עלזךנתן(מדבריחסד"שעתגם
 ,)"טע"טרם

העצמאות,יזםפורר:דיצ'דר

זמורההוצאתלוי,דפנהמאנגלית:
עמ' 496 , 1999ביתן

לשעבדספורטכתבבאסקומב,פונק
 1בנועםיוצאגדוש,נדל"ןוסוכן

חמש-עשרה,בןובעייתימרדןמתבגר

יוםחופשתשלמשותףלבילוי
שוברמסעהאמריקאי.העצמאות

מיתוסים.

האחרוןהלילהגולרמן:פדנסיסקו
מאנגלית:הלבנות,התרנגולותשל

 , 1999כנדתהוצאתנרמלי,ליאורה
עמי 558

לאםבן ,גוץגיררולגוואטמלה.עסמ
יהודי-ולאבסוערתגוואטמלית
אתלחקורלגוואטמלהיוצאאמריקאי,

וגםאחותמעין ,פלורשלמותה
בתינוקות.בסחרהנאשמתאהובה,

האיש,אותז(עודך):שנאןאביגדור

הוצאתישו,עלמספריםיהודים
כאןיחרותסררת-אחרונותיריעות

עמ' 352 , 1999ועכשיו

בןביוסףהחלהיהודית:בספרותישו
ימישלהסאטירות Iחז"ל Iמתתיהו
 ,גוץבצביהמשךהרמב"ם,הביניים,

חייםימינו:ועד ,ברדיציבסקיקבק,

בנימיןיוסף,עובדיההרב Iהכהן

ואחרים.קינןעמוס Iגלאי

הזה,הסרטמהעלניב:קובי
עמ' 320 , 1999רבידהוצאת

-ישראלייםסרטיםבחמישהקריאה
 1שח~ר ,זוהראגפא,פיעלהחיים

שלוהבחורגימשיכוןאהבהחולה
תפסההביקורתניב,פיעלשולי.
בעיקרכעוסקיםהללוהסרטיםאת

מציעהואבישראל;העדתיבפער
בתסריטיםומסתייעשונה,קריאה

התסריטאים.עםשנערכוובראיונות

הוצאתגלות,שבחיעפרת:גרעון
 1עמ 236 , 1999בוטא

לוקדמו-בטרילוגיהאחרוןספר
הגלות nן"שמה",חשכות""שלוש

חירות:מאשרתאינה ...הרוחנית

אוניברסלית,היאהרוחנית"הגלות
מעברמסוימת,מקבוצתיותחורגת

כלעלחלההיאאחר.אוכזהלפרט
יניחעודכלאדם,הואבאשראדם

(מהמבוא) ,, ...להגיחהעצמיתלמודעות

החומר'מןזוכראנימהנסים:קובי

 48 , 1999המאוחרהקיבוץהוצאת
עמ'

כוחאתתחמוד"אלשני.שיריםקובץ
בין /לבערה.תצלח/אתהגםהאש,
מןזוכראנימהלחומר/חומר

בחיקרצון/ובלילשמושלאהברכה/
t כרצונוי~לג• ,, 

עלאומריםמהקבול-יחלום:ודרה
גווניםהוצאתשנרצחה,חתולה

עמ' 156 , 1999

רקעעלככולםרובםסיפורים,קובץ
שונותבדרכיםהעוסקים Iהקיבוץ

בפרידה.

בלגי'תייר(חתולי):שדיינואלי
עמודיםביתן,זמורההוצאת

עמ' 254 , 1999עבריתלספרות
ונמלטמאביושהתייתם ,בעייתינער
 1מתבגרזוגשלביתםאלנאסף ,מאמו

מעמידהנוכחותוהמשפחה.ידידי

ומשחררתהחייםשגרתאתבמבחן

בביתהרסנייםודחפיםרגשות

שלבסגנונוכתובהמאמצת.המשפחה
לא Iגרוטסקיבהומור ,חתולי

מתייפייף.

הוצאתבחלון.שקופהאשר:רחל
עמ' 66 , 1999כרמל-ירושלים

ונוברבהנובר"היהשלישי.ספר
בהשראהאתמוצאואינובה/

ובא/הולךהואובינתיים /בראשונה.
לשוב/מנתעלשלאקםבוקרבכל

בפלומתה //.הבלקנןשבובערב
ציפור /תבוא,לאתאוותוחרףנגע/

 ,) 10<עמ'משרגעה"
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צרפתיאנפוף

פסקני

ביקורותגמזו:חייםר"ר

מיכאלעורך:תיאטרון,
תלמוזיאוןהוצאתהנרלזלץ,

עמ' 328 , 1999לאמנותאביב

ליווהשניםוארבעשלושיםבמשך
הישראלי.התיאטרוןאתגמדוחיים
פסקניבטוןקוראיוקהלאלדיברהוא

שניכסהצרפתיתהתרבותממרומי

כמעטאחרים.לוניכסואולצעמו
הזחוח-משהואנפופואתלשמועיכולת

הלכותה'נייטיבס'אתכשלימד
כמושבצרפתיות","צרפתיותאנינות

גזוזלבין"יין-שמפיין"ביןההבדל
תיאטרון>.סוגותביןלאבחנה(כמשל
חדללאכמומרוחק,מבטוהיהלעולם
אגב,בשונה,לא-לקוראיולהזכיר
לאאני-לדיןחנוךשלבמחזהמדמות
משלכם.לאבכללאנימכאן,

ודאימרתקתחיתהגמזושלביוגרפיה.
שלוהביקורותמאסופתשיעורלאין

אביב.תלמוזיאוןבהוצאתאורהרואה
הימיםמןביוםתיכתבשזולקוותיש

שקוליםהערכהדבריכמהגםותכלול
האורהשלו.התיאטרוןביקורותלע

עורךבמבואעליושכתבוהמסחררת
יותרראויההמוזיאוןומנהלהאסופה
משפחהבניגמורים,חסידיםלהספדי

להרבהראוייםומפעלוגמזוואוהבים.
הסחףמןדעתושיקולכבודיותר

אךכאילו-לכבודו.שרקחוהמלוקק
העושיםמחוות,עושיהםכאלה

מלכבודהםלכבודםיותרלפעמים
המת.

מבקריגדולהיהלאגמזוחיים
שוםהיהלאבישראל.התיאטרון

כדבריהחדים",ב"ניסוחיוייחוד

הרחבה""בהשכלתולאהעורך,
כתבשבהבאכסניהלאואפילו
 ,במקור(כךתלוי"הלא'"הארץ'

בעיתונותאישהידוע,ככל .).פ.מ
מבקרשלצעדיואתהצרלאהעברית
גמזו.כתבשבהבתקופהתיאטרון

כללפחות,תרבותית,מבחינה
ומבחינהתלויים''בלתיהיוהעיתונים

א"יפועליעיתוןחברתית-פוליטית
'הארץ'מןונועזעצמאיאףהיה'דבר'

 ,אלתרמןנתןמאתהשביעי'('הטור
למשל).

מבקרי ,זוסמןועזראגולדברגלאה
גמזושלזמנובני(ב'דבר')תיאסרון

יפהפיות,מסות(שפיוסם 1נתןומשה

ב'מעריב'),תיאסרוןעלביקורת,לא
רחבירביםבתחומיםהיו Iממנוהצעיר

שלתיאסרוןביקורתממנו.השכלה
מאלפתמסההיאגולדברגלאה

-והפילוסופייםהספרותייםבהקשריה
בביקורותבחסרונםהבולסיםהקשרים

בענייןכיוםגםשנקראת •גמזושל
בהצגהצפההקוראאםביןרב,

יצירהזולאו:אםוביןהמבוקרת

גמזושלביקורתביןההבדללצעמה.
ו:מוהוגולדברגשלביקורתלבין

טובה •עיתונאיתרשימהביןכהבדל
אל-יצירהלבין-פחותאויותר

נתן Iמששלמסותיוספרות.זמנית,
רביםקוראיםהשכילוב'מעריב'
נתןמשהנוער.ובניצעיריםובכללם

משוםצעיריםקוראיםהשארביןסחף

את tבהנלצקתהצליחשבכתיבתו
אותםלהדביקלתיאסרון,אהבתו-הוא

דכאעדחסרזהלהס •שלוכלהס
הוארןתיאסר •גמזושלבכתיבתו
עליוכתיבה ,> PASSION (תשוקה
ואכ(בתיותמעורבותללאלהס,ללא

בלאלהתעלסותמשולהאמיתית,
שלממשיכיוביןשישאףתשוקה.

יתבים 1שכהתיאסרוןבביקורתגמזו

יש ,חרוץאפסנאותפקידשלב"להט"
כותביםהשמוניםשנותמבקריביןםג

ז.:עשה 1לואכפתייםמעורביםשהיו
עמיזבד"רממנו:יותרהתיאסרון

אתלפרסםהממשיך ,פיינגולד
 ,~:ברוןבועזב'הצופה':ביקורותיו
שלוהמורחבותהביקורותברשימות
~וריין tואמיראחרונות'ב'ידיעות

 •בזמנוב'העיר'
מנות 11 :מעולםהיהולאאינוהתיאסרון

יבות tילכךישמובהקת.יהודית
ותרבותיות.דתיותהיסטוריות,

 ,בהן tlהמרכזיתואוליהקדומה,
של tהפולחניינבמקורותיוכרוכה

בתכליתהמנוגדיםהתיאטרון,
היהדות.שלולרוחהלמהותה
ממש lשומסךךתאיןהעברילתיאסךךן

'הבימה'מאוד.קצרההקיימתוזו

קשורשהיהמהפכניכאקסנוסדה

שלם;מלאכחהעברית.השפהבתחיית
לאהעבו·יהתיאסרוןביקורתחלוצי
שנוצקהלפניעודאפוא:קלה,חיתה

הםהעברי,התיאסרוןשפתוגובשה

ביקורתשפתבהמצאתלהתחבטנאלצו
התיאסרון.

אסרוןית'ביקורתשפתהמציאלאגמזו
מן .לממשיכיואותההורישולא

לושמייחםהחדים""הניסוחים
''לדידי •המשפטבעיקרזכור ,העורך

זהצגה 1(עלבחמש"למותיכולהיה

מקורישאיננובשש")ימות"סמי

משפטשלפרפרזההואכמסתבר;
יוג'יןהאמריקאיםהמבקריםשכתבו

 .קארולסרכךואחרפילו
עלשהרעיףהקילוסיםדבריבסחף
תרומתוהעורךמןחמקה ,גמזו

לתיאסרוןגמזושלבאמתהייחודית
הצדעלהרבהדגשהישראל:

גמזוההצגה.שלהאסתטי-עיצובי
במיוחדנרחבמקוםהקדיש

עיצובלאמצעיבביקורותיו
שלהם,ההשראהלמקורותהתפאורה,
ולהשתלבותםבהצגהשמילאולתפקיד
אתהפגיןזה,בתחוםבהפקה.

והציבהרחבההאמנותיתהשכלתו
מידהאמותהישראלילתיאסרון

כיום.גםאותומלוותהןכישנדמה
ביקורתרשימתלפתוחעשויגמזו

תפאורה"ראיתיבמשפטתיאסרון

ללהקהלסלסולניתנתססגונית,יפה,
שלידיהממעשהונהניתינודדת

("פרח " ...שקיןגילההציירת
"אמאעלבביקורתשם).הקקטוס",

משבעהפחותלאמזכירהואקוראז'"
גויה, ,קאלו(ז'אןציירים

 ,אורוסקוריבדה,וינאק, ,וורשצ'אגין
יש(למקראהאחת.בפיסקהפיקאסו>
בדעתוגמורלמתקשהההמוםשהקורא

השתאות:יותרכאןמעוררמה

הקרתנות.)אוהלמדנות
התמדתוהואגמזושלהנוסףייחודו

מעוררתשאכןהביקורת,במלאכת
מעמדלומקנהזועובדההשתאות.

הילדותלתחלואיעד-מומחהשל
התיאסרוןשלהבגרותולפצעי

בשניםמהישגיולכמהוגםהישראלי
למרבהאך,מומחההעד . 1976 • 1942

חיתהאםמעניין.כךכללאהצער,
שלתפקידועלמשלותפיסהלגמזו

מןחומקתזוהריבחברה,התיאסרון

מגמותזיההלאהואבביקורותיו.העין
ולאהישראליהתיאטרוןבהתפתחות

התמיד.הואדרך:התןוה

חיתהיותרקפדניתעריכהמלאכת
שגיאותהנבוךהקוראמןחוסכת

אמצעותגםבתרגום"ישכמומרגיזות

 •לא-נאה.מחדלנאות",

עדינותאהבות

עיוןוסיפורי

הוצאתושוב,רצואקרר:מירח

עמ' 164 , 1999כתר

עליתרלהיסחףשלאחוששתאני
תגלית.מהפכה:זאת,ובכלהמידה,

רייצואאתקראתימאזחלףחודשכבר
אניועדייןוחזרתיבראשונהושוב"

אתמשכךאינוודברבוקוראת

ביותרהמרגשהספרזההתלהבותי.
בעשורהעבריתהספרותשראתה

אתאותירלאאבל •האחרון
בלתיהזההגילוימןההתלהבות

מנומקת.

כובשקדרמירהשלהסיפוריםקובץ
המיוחדבתחביר ,בסגנונותחילה

לתוכנו.שמתוודעיםלפניעוד ,שלו
המוכרתחכמיםלשוןשלתחבירזה
מעולםשלבושתי ,המקורמןלאלי
מן •שנימכליאלאאותו,למדתיאל

ומהדהודיועגנוןשלהתחביר
אצלאבלסרי.בניהדןשלבסיפוריו

הלשוןכיהתחביררקזהקדרמירה
בת-זמננו.דיבורלשוןהיאצעמה

תוהםזהותוחיבוטיסגנוןכשחיפושי

צעירהותרבותחברהשלהיכר
ותרבויות'פדרציותחברת ,כשלנו

שלעתיםמיעוטיםמיעוטים',לש
ביניהם,מפרידהמשותףהעבראפילו

מהפכניהואכשלעצמוהזההחיבור
החכמיםלשון •התבניתעלבעיני.

שלהיאלחלוק:אפשראי •הקדומה
מכליאותהמכיריםאיןאםגם •כולנו
מספריםכךמעסים,אםגם ,ראשון

היא ,שבימכליאותהמכירים ,לי
צרובה ,שלנובעורקיםאיכשהוזורמת

שלעולםינקותשפתכמובזיכרון
נשכחת.היאאםגםנמחקת,אינה

שפתנוצקתהזאתהתבניתכשאל
נסמכתעשירה,אךעכשוויתדיבור

גםומהולהמקורותשלרבדיםעל
לבשובהמצלולנוצר ,השכןבשפת
"בוקרהמשפטים .ממנו'ישראליישאין
ובשיחתלהתאפקהצלחתילאאחד

 ...לואמרתישלנוהיומיתהפלאפון
הציץכשנפגשנו ...אל-יסמיןצבאח
לסדרוחזרמצאלאמה:כמחפשבעיני
או:שם> , 59עמ'מקום',('מכליומו."

שלנוהצהרייםאחרשבת"חבורת
שאיןכשםאחת.מקשהעשויהכטעמ

דעותיהםאיןכךשוויםפרצופיהם

לאווררמבקששאנירבזמןשונות.
עלשחורפלפללזרותכמואותה
צימוקיםאותפחהשכברעיסה

יעוף',('חלוםעליה,"לפזרמתוקים
אקראיותדוגמאותהםשם> , 9עמ'

הןכךכלהקוסםלעושרבלבד
בתחכומו.הןבפשטותו

רקשני •הספרשלהשניכבשרנו
בעוצמהלאהמפגש,שלבכרונולוגיה

אדםאהבתבאהבה.עיסוקוהוא •

לאכמותהפוגשיםאיןשכברתמה
גברואהבתבמציאות,ולאבספרות
הקובץאתהפותחהסיפורואשה.

האהבהמסיפוריהואיעוף''חלום
(הנה,שקראתיוהעדיניםהיפים

איזועלהתלבטותאחריהכרעתי
לכתוב).אקדיםהאהבותמשתי

מתוךעולהבוהאצורההארוטיקה
יומיומיים,אירועיםתיאור

נרקמתשבתוכםאפרוריים-לכאורה,
המתבטאתכמעט-מופשטת,אהבה

במונולוגיםסמויים,מנסיםבהבזקי
ספקהזיהספקשהואבמהפנימיים,

מהלי:היהשברי"ואףהתרחשות.
שלא-נתרחשלאומהנתרחש
אףנתרחש,לאאונתרחשבאשמתי

מדלגבקסםייסורי.קהולאכןפיעל
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ראיתיאםידעתיולאפקפקתיבינינו
שם>. 115(עמ' ,, ...בילמהרהורי
נושאהיאיותראףעדינהאהבה

האהובים.''רעיםבקובץהשניהסיפור

'לא.סיפוריהאסוריםהאהבהסיפורי
מעשישלברקעמעוגנים •תנאף'
חסדשלמעשיםלאדם,אדםביןאהבה

ישהראשוןהסיפורברקעוחמלה.
עליהחרבשעולמהידידהלגיבורה
צרכיהאתלמלאטורחתוהגיבורה

השניבסיפוררוחה.אתלעודדו
שאשתושואהניצולהואהאוהב
עשריםבןכשהיהעליומתההאהובה

לבנםקוראיםהצעיריםשכניואחת.ו
נקשרהואהמנוחה.אשתושםלע

 1אותומחתל Iמאודובכלהזהלילד

"ילד .אביוהיהכאילואיתרמשחק
בודברימדיצביקיליהיהששעועים

ולאהחסרתיאחדיוםואםמעיהמו
להתהפך"מעיחישבועמוהשתעשעתי

שם). , 29<עמ'

האנושיותמקום','מכלבסיפור
שביןביחסיםשוריםאדםאהבתו

הערבים,שכניהלביןבעפרהמשפחה
מלכדותפיגועיםעלוידיעות
ערביםמרגשתגורלבשותפות
שותפיםהם'מתנחלים.'ויהודים
פןזה .באבל Iבצערהמוקדמת,בחרדה

יושביביןיחסיםשלמוכרלא
מכלהערבים,שכניהםלביןהשומרון
כותרותאלהמגיעהפןלאמקום,

קדומיות

ושוב;

אנילשוליהם.לאואףהעיתונים
יוכלכןועלקייםשהואמאמינה

שישמוצאתאנימקום,מכללהתקיים.
יחסישדווקאאירוניהמעטלאבכך

הישראליתבחברהיהודים-ערבים
מבטהמנקודתכזאתבדרךמתוארים

אתשקראתי(מאז'מתנחלת.'של
יכולהאינניקדרמירהשלספרה

כפשוטה'מתנחלת'למלהלהתייחס
ומחטיא).כוללניתיוגמחשש
ביןהתרבותייםההבדליםהזהבסיפור
לביןעפרה,תושבתהסיפור,גיבורת
הםביתהאתהמשפץהערביהעובד

שלדקשחוטלאי-הבנהמקור
יודעתהמספרתעליה.משוחארוטיקה

 1למשל Iכךבערבית.ניסוייםכמה

העובדיםאחדאתמברכתהיא

יסמין.(בוקראל-יסמין"ב"צבאח
שישלאשהלרמוזרוצהערביכשגבר

אותהיברךלאהואבה,ענייןלו
אלא Iאורבוקראוסובבוקרבסתם
בוקר-אל-וורד""צבאחלהיאמר
לותענהלרוחהחיזוריואם.רדד,

יסמין'.')אל;'צבאח
בסיפוריפותהאנשיםמידותכללא

וסכסוכיםתככיםגםישהזה.

המספרתמבקשתשעליהםמיותרים,
באותהלישנתגלתהשאכזריות"ואף
כמותהראיתילאשובחבריםאספת

מרגישההמשכתימקוםמכלבעפרה,
עסקינןבעלמאקרקעותבדינישלא
חומדיםשכולהבארץלהיאחזואם

שתאחזלהמוסבמבקשתעפרהאותה
 99<עמ'כוחה,"בכלהרחמיםבמידת

שם).

סוגהמובאתהספרשלהשניבחלקו
בהםראשוןעיון.סיפורישלמפתיעה
לפרשנותמוקדשבפנים''כוכבים
"פגישהאלתרמןשללשירומרתקת

שלונוסףבשירהמסתייעקץ"לאין
צביאורישלובשירוהברזל""כנור

בלילהוויה"אפילוגגרינברג
מוקדשהשניסיפור-העיוןאלוהים".

ותקצרקוק,הרבבמשנתלפרק
בהרחבה.כאןבולדוןהיריעה

שלשבחיהכלמניתילאועוד
האבחנותשלה,הדקההומורהסופרת:
קדרמירהשלה.המחכימותוהתובנות
שלובלשוןבתמסיקהללכדהצליחה

 •לכאורהשרקמהאתסיפוריהקובץ
לאיחוד:ניתןאינו •מקווהאני

תרבותבנכסייהודייםמקורות

סכסוךללאדריםכשאלהחילוניים,
עפרה,תושביגיבוריה,כמוביניהם

שכניהםעםורעותשלוםביחסיהדרים
 •הערבים.

פזמירי

האהובהקרקוב

-אשכנזיאריאלי:מרדכי
הוצאתאפשרייחייםסיפור

 1999מעריב

המתבשראפשרי"חיים"סיפור

שמדוברכךעלמעידבכותרת,
אךאמיתית,בהכרחלאבביוגרפיה,

יכולהישראליהקוראאפשרית.
זההאםאפשרי?זההאםלתהות,

למשפחהשבןהדעתעלמתקבל
יהיה"המזרחי"ארגוןממנהיגיאדוקה,

"גויי",עתכתבשלהמערכתמזכיר
בנואפילוויכללוגוייםיהיושחבריו

כומר?של
אניאפשרי.זהשכליודע •שיודעמי

אורתודוקסיתמשפחהמכיראישית

לציירנישאהשבתם Iמקזימייז
אחריהישבואביה"גוי",קרקובאי

ואפילוהבאהדורבניאךשבעה;

הזה>היוםעצם<ועדהשלישיהדור
ונורמלייםלבבייםקשריםמקיימים

הואמהם(שאחדהדודיםבניעם

כומר).

בספקמוטלולאבספרשאמיתיהמ
 1קלייןמשפחתשלקיומההוא

לאבקובקרקוב;בכשנובששורשיה
להגיעזוכהזהבספראשר •קליין
קורותיואתמספר •מאהלגיל
דוקטור Iאריאלימרדכי-מרסקה Iלבנו

באוניברסיטתומרצהלפילוסופיה
הספרשלמחברושהואתל-אביב,
האבעלהאהובהקרקובשלפנינו.
מצוירת Iהבןעלגםולפיכך

והארכיסקסוניתההיסטוריתבתהילתה
יהודיתולדות .הספרכללאורך
הולדתועירשלוחנהקסמהקרקוב,

עלבסיפוריםמשתזריםלאבקשל
כמרדכיידועים,לפעמיםאנשים,
יהושע Iהילפשסייןד"רג,גבירסי
ואוליידועיםפחותשלוגםסהרן,

ואפשריים.אמיתייםאך •פיקטיביים

אמיתיות.דמויותהןוגולדהמניה
פרחיםשמכרהברונקה,אותהעםומה

אחתחיתההאםקרקובסקי?ברינק

מגיעותשהיוהפרחיםממוכרות

לאבקכיכנראה.הסביבה?מכפרי
עלבנה,ועלעליההרבהלספריכול

ההומורחושועלהאופטימיאופיה
לקללות.כמומחיתחיתהידועהשלה.
מקוריותקללותשלמקבץלההיה

שתלמדממנה"ביקשתיועסיסיות.
אזמוכרת.לאעסיסיתקללהאותי
בצחוק,דרשהאבל Iאותילימדההיא

לפחותברצינותבקללהשאשתמש
אתלריקתשחיתשלאכךאחת,פעם

אונסערשסערדיין"זאלתורתה:
זיצן!"שבעהפרןוועדןגעשוואלן

אחוריךויצבוייתןמיאומר:הווה

מישיבהשבעה,"שלישיבותמחמת
לאהאחורייםשבעה,שלאחת

מגפהממשדרושהכךלשםמתנפחים;
במשפחה."

"צימוקים"כימקרי,באופןמצססאני

והריהבצק.בכלזרועיםאלהכגון
שמרקהובנהברונקהשלקורותיהם
השואה,שללהיסטוריהקשורים
הרהוריםהמעוררתוהכאובה,הטרגית

הגיעלאבקוחזון.אשםרגשירבים,
מעצמוומנע 1936בשנתלפלשתינה

אחיוושלומניהגולדהשלגורלןאת
ולדעתלהכירמבלי(ששרד).היליק

הואובנה,בעלהמניה,שלגורלהאת
יכולמה •אפשרייםסיפוריםבונה
אלדרכםחיתהמהלהם,לקרותהיה

מהשואה.תמונות •המוות

חדשים,זרמיםחברתיות,תהפוכות

תסיסהמכניסיםחדשות,אידיאות

החברהבמרקםושינויים

התנועהשזאתבין •הקונסרבטיבית

שזאתוביןצבישבתאישלהמשיחית
אוהסוציאליזם,אוהחסידות,

העולםהשלכותיה.כלעלהציונות
 .היהודיזהגםועמוהעתכלמשתנה
שלעולמםצריךמדועמה.באיחור
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שונה?להיותמקזימייז'היהודים
שלהגטושערישבהבתקופהובמיוחד
בתי·גםובהמשך .נפתחיםקזימייז'

יתחילווהאוניברסיטההאולפנא
יהודי.נוערלקלוט

יהודיםנמנולאבקשלמכריוחוגעם
באוניברסיטהסטודנטיםצעירים,

הליברליתבאווירהאשרהיגלונית,
ביןקשריםחיפשוקרקוב,של

האחדלנוצרית.היהודיתהתרבות
לגשתאותושכנעססאשק,מהם,

הפגישכךואחרהבגרות,לבחינות
שלעורכו Iפשדצקירומןלביןבינו
 1שבתויוסשנקה","נובההעתכתב

ונו:ונו' Iלאהובתוהפכהקוחנקה,
פיקטיביותדמויות,שלשרשרת
"גויים"ושליהודיםשל Iבחלקן

המסופרלרומן-שיחההמתפתחות
הקוראאתהמושכים Iובדמיוןבשסף

עממית,פילוסופיתהגותידיעל
כזוהדעת,עלמתקבלתליברלית,

אקטואלית.תמידשהיא
קרקוב.העירגםהיאליברליתכאזת

במהלךמעטלאבהסבלוהיהודים
כחברההתפתחואךההיסטוריה,

עםמפורסמים,רבניםעםדינמית,

חיתהוקרקוברמ"א,שלהמסורת
היהודייםהתרבותייםהמרכזיםלאחד

הרףללא"מסייר"אריאליהחשובים.
זכרונובאמצעותהזאתהמורשתבתוך

בקרקובביקרעצמוהואאביו.של
ונשביחשנהחציבןבהיותובראשונה

שלזכרונותיורישוםלאחררק •
האב.

ברומןעניינואישיתאותי

גבירסיג.עםהקשריםהאוטוביוגרפי

בקרקובהתגוררהקלייןמשפחת
לידדלת • 5יוסלביצ'הברקהברחוב

משפחתמחזיקההיוםעדגבירסיג.

גבירסיגשלששירובגיוסה,אריאלי
לייבקהבוא •סאנצן"לייבקה"קום

שלאישיותועלמבוסס •לרקוד
מאשרבתפילהיותרסובשהיהלאבק,

הזאת!הסברהעלחותםאניבריקו.ד
הפרקהואמענייןפחותלא

לאבק.שלחייובסיפורה"פלשתינאי"
אוצרכלאתמלפרסהיריעהצקרה

-+ו 1בעמ'+המשך

גרוסנתז
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מרגשעדיין

איליץ'איזון.כ.טולסטוי:ל
פטרמרוסית:ואחרים,

הספדיההוצאתקריקסונוב,

עמ' 318 , 1999החרשה

'מותוסיפורים:ארבעהכוללהספר
קרויצר''סונטתאילי,יץאיורןשל

השניםביןשנכתבוו'חולסטומר'
ב-שנכתבו'קוזקים' 1885 • 1889

מס'סונטההיאקרויצר''סונטת , 1863

כתבבטהובן , 47אופימאג'ורבלה 9
הצרפתיוהמלחיןלכנר-1804באותה

עיבודעשהטולסטויקרויצר.רודולף
ביתובסלוןהמתנגנתליצירה,נוסף
הכנרוידידואשתוהמספר.של

חדורהמספרהיצירה.אתמנגנים

לבו'רחשיאתמגוללמטורפת,קנאה
זאתמעשה.שלאחרזיכרוןמתוך

ופיקחוןרגישותמחשבתית,בבהירות

אנשיעלגםשרואילוהיהשטובלב,
המקריםלאורובמיוחדזמננו'

בארץ,שאירעוהאחרוניםהמעזעזים

הפרה ... "המשפחתי.התאבתחומי

הטבע,חוקישלוישירהבוטהפשוטה,
הקרויותהמשפחותבכלהמתרחשת

בניגודצריכהשאשהדהיינו'הגונות:

גםאחתובעונהבעתלהיותלטבעה,
-מאהבתוגםמניקהגםהרה,

חייםבעלששוםכזהלמצבלהידרדר
לאכוחה .אליוידרדרלאלעולם
היומיוםבשיגרתישכןעללה.יעמוד
ובקרבעצבים,היסטריה,התקפישלנו
נכנסתשטותשרוחאיכרות-הםע

בהן."

גםדיבורהרףבאותומזכירהמספר

גדולשארקד'שלהמטופלותאת
כישטעןתקופתו'שלהנוירולוגים

היסטרייםהתקפיםלייצרמסוגלהוא
מצליחטולסטויהיפנוזה.באמצעות

לקוראיו.זאתלגרוםכמעט
היאבעיקרהקרויצר'ש'סונטתלמרות
ולמרותהמין'כנגדהמטיפהיצירה

בתקופתושרווחההמוסריתשההטפה

מסויםבאופןהצליחהטולסטוישל
כאןישכאמן'כוחועללהאפיל
גםלשרתהיכולותוהבנותרגישויות
טעןבזמנוהנוכחית.מהמאהקוראים

ה"מלאכותיות"כנגדטולסטוי
שלשירתןוכיבטהובןשלביצירתו
יותר.אותומרגשתהכפריותהנשים

הקצרהרומןקריאתכך'משוםדווקא

היאקרויצר'ל'סונטתהקשבהבתוך
בה.להתנסותשכדאיחוויה

קודםשנהעשריםשנכתב'קוזקים'

אהבהסיפורהואקרויצר'ליסונטת
טולסטויהצטרף-1852בומרגש.נפלא
שבטיםכנגדהקווקזבהרישלחםלצבא

הרושםבוהתגבשעתבאותהמורדים.

מצוייםוהחופשהמלחמהמחוזותכי
שישתנהרושםהקווקאז.בהרישם

תקבלעיניוכשלנגדיותר'מאוחר
המוות.עםהקשריהאתהמלחמה

אתשמאפייןהואראשוןרושםאותו

מלאיטבעתיאורי'קוזאקים.ישלרובו
שלמוחלטתהתמזגותורגש.פיוט

פרימרינרציזםהעולם.עםהגיבור
חרקים"רבבותהמסורתית.בהגדרה

הצמחיהאתכל-כךהלמואלה
אתלהרגיז,העשירההזאת,הפראית

אתשמילאווהעופותהחיותהמוני
האדיראתהזה,הכהההירקאתהיער'

שלהצרותהתעלותאתוהחם,הריחני
מןמקוםבכלשפיעפעוהדלוחיםהמים
תחתשםאיפהאיוביעבעוהסרק

לונעםשעכשיועדהרחבים,העלים
קודםשהיהעצמודבראותודווקא

בעיניו,"נסבלבלתילכן
אצולה,בןהוא Iאולנין Iהגיבור
ושקועבטלהחייהחיונהנתן'צעיר

ומתגייסמוסקווהאתעוזבבחובות,

אלמגיעהגדוד .הקווקזילצבא
ואולניןנובומלינסקאיה,סטניצה
שלמשפחתולביתבסמוךמתאכסן

מריאנקה.בבתוומתאהבקוזקיםקצין

שלדמותובתהיאאולניןשלדמותו
רוזןשלבנושהיהעצמו'טולסטוי
 1מהוריוהתייתםאצילים,ממשפחת

פרטיםהקווקזי.לצבאוהתגייס
תוךאלנמהליםאוטוביוגרפיים

יותראולישהיאבדיההבדיה.
היאשכןהמציאות,מןאותנטית

טולסטוישלרוחוהלךאתקשמפת
כתובהקצרהרומןעת.באותהצעמו

כמואולנין,שלמבטומנקודתברובו
בהגיעושלוהראשוניםהרשמיםגם

במכנסיים Iזקןקוזק ... ,,יצה.לסטנ

מןשבומאפיר'חשוףובחזהמופשלים
הנתוניםדגי-השמךאתונושאהדיג

מפרפרים,עודםכתפו'עלברשת
עלמטפסהואהדרךאתלקצרוכדי
אתוקורעשכנושלהשבורההגדר
שםהנהבהם.שנתפסבנצריםמעילו
ומעבר Iגדוליבשענףאשהגוררת
ילדיגרזן.הלמותנשמעתלפינה

כדורעםבצווחותמתרוצציםהקוזקים

ישרה.קרקעפיסתבושישמקוםבכל
חוסכותגדרות,עלמטפסותנשים
עולההארובותמכלהעקיפה.אתלהן
מכליבשים.בקרגללישלריחניעשן

מאומצת,התרוצצותנשמעתהחצרות

 •הלילה'.'דממתאתהמקדימה

הכדוראתלעצור
הוצאתיקרה,אשהגפן:יהונתן

עמ' 203 , 1999דביר

הרבההואגפןשלבכתיבהקהסם
שהואמהשלחשיפתובזכותפעמים

נפרדבלתילחלקההופךפרו-כתיבה,
הנפלאהילדיםבספרעצמה.מהכתיבה

 1אחד"חתולעלשלם"ספר-שלו

הקוראים,אתגפןמשתף ) 1980 (

הספרמאיירתעםבשיחותיוהילדים,
ובהתלבטויותבדיוניםקראוז,גיורי
ביותרהמתאיםהציורבבחירתשלו

יוצרגפןהספר.גיבור Iמאירלחתול
כמובןשנראהמהשלהזרהמעין
 .הספרשלושלמותואחידותו-מאליו
יצירתשלהטכניהתהליךחשיפת
נפרדבלתילחלקהופכתהספר
שאמנם 1יקרה""באשה •עצמומהספר

בהחלטהואאבלילדים,ספראיננו
שלאמו-אחתאמאעלשלםספר

כיהעובדהאתגפןחושף-המספר

שלתוצרלמעשההואהספר
סובלימציה.

מוגזם,באופןנמוךעשר,בןילד ... "
עללמחשבותנידוןוכברגמד'כמעט
עםקצתנשחקאםוהתאבדות.מוות

שלביותרהמפורסמתהקלישאה
בגילהקירעלשתלויאקדחצ'כוב:
בגילכדורלפלוטעלול Iעשר

כותבשאגיהזההספראוליחמישים.
כנות ,,הזה.הכדוראתלעצורמנסה

וכמובןומרגשיםלבשוביואומץ
נעורים,מרדשלמופלאהאנרציה

להשיבהמנסהגפן'אתמאפיינים
שתחת Iאמואהבתאתבבגרותואליו

ולעוף,להתרומםהצליחושלאכנפיה,
שלאחותו Iדייןאביבההאם,גדל.
לדורבתחיתההנערץ,דייןמשה

לדקלםשידעהרוסיה,יוצאיחלוצים
פושקיןשלאונייגין""ינגניכלאת

שבעצםאשהשלונסקי.בתרגום
מרחבאפשרלאהחלוציהקולקטיב

להתפתח.שבהלאינדוידואלימחיה
ודיכאונית,מרירהלאםשהפכה

ולבסוףשינהלכדורישהתמכרה
אמימאוד'צעיר"בגילהתאבדה.

הדורשליחתשהיאהאמינהבאמת
מעמיקעיוןהמעייןרקהארץ.וגואלת
חיתהכמהעדיביןובמכתביהבחייה

בנירובושלשלהעצמית,הונאהזאת
בתסריטדמויותשגילמואנשיםדורה.

ומשעמםארוךסרטכתב.אחרשמישהו

בןשלבבימויוכצנלסוןבדלמאת
עם Iגורדוןא.ד.שלובהפקתוגוריון
בביצועואדמהשירישלפסקול

עבודתהרצפלד.אברהםשלההיסטרי
שתיהיוהמולדתעלוהגנהאדמה

ולמותם,לחייהםהעיקריותהסיבות
כאגואיסטיתנתפסהאחרתסיבהכל

 •הקדושים'.'בערכיםוכבגידה

סימני-דרך

הוצאתבית,שטרנברג:ליאור
עמ' 63 , 1999גוונים

אוירה.מספקיםברבורים/"שלושה
במיםבדמדומיםנאחזיםיתושים/כמה

רומנטיתבהפלגה Iואנחנו /הדלוחים.
כמעט Iהמחשיךלאי;סביב

לנשיקהשתימרנתי/שעהשהתהפכנו
שטרנברגהסירה."קרקעיתעל

משוררהואהשלומיאלהרומנטיקן
דרך'סימנילעצמוהמסמןרגיש,
השיריםהבית.אלהמובילבשביל
כאלה.סימניםאוסףהם"בית"בספרו

מביט"אניהציבורי':בגן'ערביים

אלהבשעותהנלכדהאחרון;בזוהר
 /בי.חושדאינואיש /האנשים.בפני
עוקב/אנישבולאופןלבשמיםאין
מןהנושרהקטנה/הציפורגוףאחר

ענפיביןאלהמאפילים;השמים
 /,צדדיספסלעלבמתישאני /העץ.
שלליופיוונותן ;רגל,עלרגלמניח
להתפשטהמחשיךהעצים/סבך

לאט /חמה.קפהכלגימתבתוכי/
חשוכה".למערההסבךהופך

"אני",במלהפותחשהשירלמרות
הערבייםנוכח,שאיננוכמעטהמשורר

"שכחתי'פרח':במלואם.הנוכחים,הם
אבל /הכתום.הפרח;שלשמו;את

המרפסת/רוחבלכלמתוח;ריחו/
חבלכמההייקו'כל-כך ,,הלילה.
מתוךהפרח.שםאתשכחשהוא

אותךאוהב"אני : 4שיר'באמבטיה',

 1עכשיוזהעלחושבאני /.מאוד

שחיתה/בידךשנגעתילאחרשניה/
הצמחיםמהשקייתעדיןרטובה

(מדדנו /קצתחולהאת /במרפסת.
האלקטרוני>במדחוםמעלות/ 37.4

מה /גרביים.לגרובלאומתעקשת/
ראשמוצאילעשות?/יכולאני

השיריםשני /שבת.מחר /השנה.

מה /מאוד.יפיםברדיו;האחרונים

 '.'?הפהייתלאאםעושההייתי
שייךלאהאלקטרוני""המדחום
 1המשוררשלוהטבעיהפשוטלעולמו

(הספרגדיים.נסומושםהואכךמשום

לשנתאולררוןע"שבפרסזכה
 •תשנ"ח).
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חילוניותעלספר
אזרחיתויוזמה

שלציפורניואורנן:עוזי
פרקים'שמונהאשמדאי

 , 1999עינםהוצאתכחילונות,
עמ' 133

אתכיוםהמנהלבלשן'אורנן'עוזי
בטכניון'טבעיותלשפותהמעבדה

כחמישיםזההציבורייםממאבקיודועי

שלהחילוני·דמוקרסיאופיהעלשנה
למעןפועלהואכיוםישראל.מדינת
הישראליבלאוםהמדינההכרת
כנהוגאזרחיה,לכללתףוהמש

התמציתיספרוהמערב.במדינות

היגראינדקס)כוללעמודים 133 (
במקורהעוסקותמסותקובץלמעשה
ובדמוקרטיהרנותבחילהדתי'האמונה

מאמריםשלעיבודמשוםבושוי
רבות.שניםזהשפרסםמכתביםו

זהותשלמתפיסהיוצאאורנן

בליזו'כיומניח·אזרחית,ישראלית
עלמושתתתהדתית,לאמונהקשר

תפיסה .לישראלההשתייכותדוסי
אזרחיכלקבלתגורסתזואזרחית

מעברזכויות.שוויכאזרחיםשראלי
כיהמכסמנקודתיוצאאףאוה Iלכך

העדיפהאידיאולוגיהחינההחילונות
הדתית.זועל

בשליטהעוסקהראשוןהפרק
הןפסיכולוגיתהכנעהבאמצעות

כשמדוברוהןזרבשלטוןברוכשמד
 .פונדמנסליססיאוטוטליטריכשלסרן
"שלסרןקייםבישראלכיטועןאורנן
ידיעלנבחרהואאםגםזר",

תוצאההואואיןעצמםהישראלים
מפניזאתחיצוני,כיבוששל

אורתודוקסייםשיםווגירשנישואים

ייצורעלוהגבלותחילוניםשל
לעקרונותבניגודעומדיםןומזאובוי

בפרקמבהיראינואורנןקרטיה.והדמ

והתרבותהדמוקרטיהעקרונותאתזה

שעליהסוגיההדמוקרטית,ליטיתוהפ
המסבירלפרקעובראלארבות,נכתב
יסודותיההדתית.האמונהסודותיאת

מתפיסתהנובעיםהדתיים,במיתוסים

דאז,הפיסית·אססרונומיתהמציאות

שהארץהגורסתזו Iלמשל Iוכמ
שעליהתכלתכיפתומעליהחהרשס

המקיפיםולכוכביםלשמשמסלולים
הואהידעחוסרכלומרתה.וא

הדתיות.האמונותמהותאתשהכתיב

האמונהכיהנחרצתהקביעהמכאן

חסרתהיאהמודרניבעולםב"השגחה"
גורפתחינהזוקביעהכידומהבסיס.

שלמקיומםללמודשניתןכפי-ימד
יהודיםגםשהםשםידועימדענים

מורכבומדעדתביןהקשרמאמינים.

וזוזהמפרקללמודשניתןמכפי
עצמה.בפניהעומדתגיהוס

אתאורנןממשיךהשלישיבפרק
כללשלכשהטענהה"השגחה"גייתוס

ולא .שהאדםהיאהחילונייםהזרמים

הבלעדיהאחראיהוא .כלשהיהשגחה
זובנקודהלרע.אולסובלמעשיו

ומוצא Iהשוויוןבערךעוסקהוא

בשלהיהודית,הדתלביןבינוניגוד
נשיםלעומתלגבריםיתרזכויותמתן

אשהביןהאבחנהבשל Iלכהןבזכות
גיורמכוחליהודיהמלידהיהודיה

עולהזהניגודמתוךוכיו"ב.
בבסיסעומדתהחילוניתשהאמונה

עקרונותשלשורהשהיאהדמוקרטיה,
חדשהאינהז;גישהחברתיים.

פירוט.ביתרואףבספרותומצויה

החינוךעלביקורתואתלצייןראוי
שאינהמסתגרתיהודית"ל"תודעה
מצדדאורנןשכנגד.פתיחותמאפשרת

עלהמבוססיםממלכתייםספרבבתי
"חובתועלהחופשהשוויון'רוח

 ,) 42(עמ'הביקורת"

שלבמקורותיהםעוסקהרביעיהפרק
החינוכיובמסרבמשמעותםהחגים,

עלמסתמךזהמענייןפרקשלהם.
פרייזר'ג'יימסהקדומותהדתותחוקר

בחגייסודםנוצרייםחגיםכיהגורס

נוצריתדתיתמשמעותשקיבלוטבע,
בהתאםאךהפולחןהמשךשאפשרה

ביחסגםכךהמגייסת.החדשהלדת
בתופעותשמקורםהיהודייםלחגים
הסוכותחגהשנה:בעונותאוהטבע

חגהואהפסחחגהאסיף,חגהוא

הקצירחגהואתורהמתןחגהאביב,

ועוד.

בעצומתאורנןעוסקהחמישיבפרק

יותרלפנייזםאותהישראלי""אני
אלפיכמהמאזחתמוועליהמשעור

ללאומיותנדרשהואחותמים.
המודרניתהלאומיותאוהליברלית,

ולאלאום(במובן"העםכיהגורסת
האדםבניכללהוא ).ב.י .אתנוס

ריבוניתטריטוריהבאותההיושבים

מההיאואחתעצמה,עלהשולטת
לאיזהאוהאתנימוצאםמהאודתם

(עמ'שייכים"הםמקצועאומעמד

63 (. 

הגדרהעל-פילאוםשאינם-היהודים
 ·אתניתאואתניתקבוצהאלאזו

העותומניתבאימפריההוכרו-דתית

אתניתכקבוצהכלומרכ"מילאס"

איננהשישראליימצאאםכי"סבירבאוטונומיהחייהאתהמנהלתדתית
המילאסשלאסיאתיסניףאיזה 1האחרות.מהקבוצותובנפרד

זרםייפסקמיד .העולמיהיהודימתבצעכיוםהזהותבתעודתהרישום
 .) 80(עמ'הזהב"שהתרגוםגםמה ,זותפיסהעל-פי

חיתההימיםששתשמלחמתבעודמילאס.היהלמושגבערביתהקודם
 1קיומועלהישראליהלאוםמלחמתמפעיליבצעירותושהיהאורנן

המילאסמסעםמלחמהלכדישהסתלפהבחוגיםשנתפסוהחדשים,העבריים
הכותלסביבהסכסוכים(כגוןהיהודיאנסי·כתנועההרשמייםהציוניים

יוםמלחמתחיתההמכפלה),ומערתתמיההמעוררתתפיסהמבטאציונית,

תפיסתאתשכיסאהמלחמההכיפוריםעמדותיו'אתאורנןשינההאם •
כליטיפולמתוקףהיהודי'המילאסזאבבנימיןהיהתפיסתופיעלאבשר
נפלו"כאילובחלליםיהודיםקודשאםהראשון'עבי"ה"כנהרצל'

 ," ...השם''קידושעלהעולהסוחפתבקביעהלהשתמש
משמעותלהשישתפיסהמבטאאורנןלבדוקהראוימןלחלופין'מהטקסט.

שלוזהותהשרידותהלגביעמוקההמעשמבחינתהציוניתהתנועההאם
אינםהישראליםאםבאשרישראל,מייסדיה.שלמהאידיאולוגיהנסוגה
מיהודיאותםשהמבדיליהודים,אלאמקבלתהחדשה"החברהלמשל:כמו
העובדהעצםהואהאחרותהקהילותשייךשאינומיגםברצוןאליה

אחת(שהיאבישראל,מתגורריםשהםכלומר .) 71 · 70(עמ'היהודי"למילאס
נדרשתמדועהיהודיות)הקהילותמןל"שאלתפתרוןראוהציונותאבות

מיוחדת?הקרבהמהםהיהודיהמילאסבהפיכתהיהודים"
ההיסטוריהמבחינתזאת,לעומתדתימבחןידרושלאשמחד'ללאום,

ועל"קץ"איננו"חורבן"היהודית,ומאידך'אליו'להצטרףאתניאו
ריבנה"."כרםהמושגמעידכךשהיא,מולדתכלעםהמזדהיםיהודים

אתאורנןמסבירהשביעיבפרקלו.כמחויביםיתפסולא
"מדינההמושגיםשביןהניגודבחינוךאורנןמספלהשישיבפרק

על-דמוקרטית".ו"מדינהיהודית"מבחינתושהינויהודית"ל"תודעה
העצמאות,ומגילתהאו"םהחלטתפיהיהודיהמילאסהפיכתמרעיוןנסיגה
מדינהלהיותחיתהאמורהישראלנסיגהכלומרחדש,ללאום

ביןבשוויוןהמתאפיינתדמוקרטיתשעל·יהודיהעםשלמהמסאמורפוזה
מבחינתבפועל'אולםהאזרחים.קוויאתתוקףהוא .הציונותאבותפי

מדינההיאישראלהקיימים,החוקים 1956משנתהממשלהשלהיסוד
אזרחיםסוגיביןהפרדהקיימתשבההיהודיתהתודעה"העמקתעלהנסבים
אורנן •יתרזכויותהענקתבתוךולהגברת ...הישראליהנוערבקרב
הססאסוסאת ) 12(בפרקמסבירהעולמית"ליהדותהמוסריתזיקתו
יהודישאינומיושליהודישלהשונההמהפךאתמסבירהוא ,) 78(עמ'

והסברניתוחבתוךאזרחות,בקבלתחדשלאוםנוצרשאכןבכךבחינוך
כמולארץ"הכניסה"חוקשלממצהכךשבשלהגולה,מיהודיהנפרד

האזרחות ,"האזרחות"חוקםגהמערכתשלהאינטרסיםאתנגד
מתוקףליהודיםהניתנתהישראליתשלה:המימוןמקורותואתהפוליטית

ברבעיוסף

 ~ 25בעמ'~המשך

 rחצ•סומקרוני
 ~ 1וישדראניסה

 r: iבנאיפרץ-דרורמערבית:

אדוני

הגעתישכמעטפעםכל
T --:••:-•-:• 

o 7ל~נ;תצרר~הי ~ n ר;
ההדאתהשהרי

."' :-•• -T -•• 

l ~~ק;ל·מת;ר. י

שללסיפורומודרניתגיוסההנה
פינג·רקסלע.בליהר,בליסיזיפוס.

יופי.איזההתור.וקולההדקולי.פוגג
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 1:~ו
תל-סאטירה
אביבית

ישזהבשבילאכלס:ערי
 , 1999החרשההספדיהאהבה,

עמ' 236

שלבקריאהכךצחקתילאמזמןכבר
כשקראתישצחקתיכמו Iעבריספר

עדישלהמצויןהביכוריםרומןאת
כתיבתומעפילהלרגעיםאכלס.
סאטיריותלפסגותאכלסשלהקומית
המיזנטרופיה,דיקנס.אתלישהזכירו
אינה Iהגוןסאטיריקןלכלהכרח

שלהמשויפיםמכליוגםנעדרת
עד-דק,אותהלזקקשהצליחאכלס,

לושזהמיומןסופרשלבקלילות
תיאוריולפחות.העשיריספרו

בתנופההכתוביםהעסיסיים,

מפליאיםמושלמת,לשוניתובשליטה
נסיהשלהם.ובעושרבקלילותם
מעניקה Iזודומיננטיתסאטירית

רקכאילו Iממדיחדקצתאופילרומן
בלבמפעמיםואלימיםקהיםרגשות

עדשתואתממקדאכלסהאנשים.
המחורבןבאופייםהקטלנית

כמו Iגיבוריושלוהנרקיסיסטי
זכוכיתדרךשמביטהקוסמטיקאית

חצ'קוןכלעלרבת·עוצמהמגדלת
זעיר.

הואאנשיםשלבאופייםפגמיםמציאת
גיבורימשלושתאחדשלתחביבוגם

 1יאירבשםועוקצניקודרגבר Iהרומן

עלהמביטההנמנעת,דמותושעיצוב
ומלמעלה,מבחוץכאילוהאירועים

כתובשהרומןשאףהתחושהאתקזחמ

כל,יודעמספרשלמבטנקודתמתוך
המספרשלקולוביןזהותאיזויש

אחתהיאזוכפילותיאיר.שללקולו
 1הרומןשלהחלשותמהנקודות

 1המחברשלשליטתוחוסרבהוביכרת

שניביןהפרדהלבצעהצליחשלא
הרומן.שלהדומיננטייםהקולות

תחבולה,שלסרגגםזוהיואולי
גבר Iשיאירהעובדהאתהמחזקת

רגשינכהכעלעצמועלהמעיד
הקולגםהוא Iיצירתיואימפוטנט

מבעלאותוהופךזהצעדהמספר.
אקטיביתלדמותפסיבית,עמדה

 1הרומןמהלךעלשליטההלוקחת

תימוכיןומתעתעת.מגלהמסתירה,
באופילמצואאפשרזולסברה

אףהאירועים.דיווחשלהמתעתע
והמצביםמהאירועיםמהברורלאפעם

בדיה,ומהאמתהואעליהםשמדווח
שלהערמומיאוהקודחמוחופרי

שהרומןכפי Iכליודעמספרהמספר.
כמספרגםנחשבלהיות,מתיימר
כתובהרישהספרבעוד Iמהימן

זהכלשקרית.מתעתעת,מעמדה
הואשיאירהסברהאת Iכאמורמחזק,

שהואאף Iהמספרהקולגםבצעם
לטנטית.יצירתיתבעמדהמתחפר

שיוצרהנוספיםהקודקודיםשני

הם Iבספררומנטיהכאילוהמשולש
שלנסבלהבלתיהמגלומןחברו Iג'ו

הזהב"לבבעלת"הזונה 1וריקי Iיאיר
למאנז'·אה·ברצונהשלאשנקלעה
 .הרומןשיוצרהזההמוזרטרואה
וריקיג'ושלדמויותיהםואולם

חוט,עלבובותהןכאילומעוצבות
פאסיביתהדמותמפעילהשאותם
למעשהשהוא Iיאירשללכאורה

 1לעומתוהטקסט.שלהמניפולטור

מעטוריקיג'ושלדמויותיהם
תחבולה,זושגםיתכןאבלחלולות.
שהרומןהתחושהאתלחזקהמיועדת

והואיאיר,שלמתודעתובעצםמוגש
בחומרהאנשיםהשופטמיזנטרופ,הרי

פגםכלהנפשית.נכותומעצםרבה,
אפשר Iג'ואתבומאשיםשיאיר

נראהשג'ועד Iעצמובוגםלמצוא
משלנוכחותבעלתכדמותלאלרגעים
 1יאירשלהנפשיככפילואלאצעהמ

בתוכו.שנמצאהרצחניהייןהמיסטר

 1המספר(ושליאירשלמעשיועיקר

הואיאיר>שלבקולומשתלבשקולו
אותוולהציגג'ושלחטאיואתלמנות
שלדמותואגב,ופתטי.נלעגבאור

מבטומנקודתמסופרתשהיאכפי Iג'ו

דמותממשהיא Iיאירשלהקוטלת
רע,נראההואמופתית.סאטירית

באופןמתנהג Iמרושלבאופןמתלבש
מנסההואנלעגיםובאמצעים Iמגוחך

בדרכו.הנקריתאשהכללהשכיב
מפגשםאתהמתאר Iהראשוןהפרק

במסיבה,וג'ויאירשלהראשון
הביקורתילמבטוכולומוקדש

עוקבהואג'ו.עליאירשלוהמתנשא
מקצועוגם(שזהובלש,כמואחריו
אתשובהמחזקתעובדה Iיאירשל

שכן Iהמספרהקולהואשהואהסברה
הזה,הפרקבלש?)לאאםסופרמהו
הרומן:בפרקיהטובגםהואאגב,

שכל Iמאודמצחיקהאדירה,פתיחה
לכתובשמחהיהמתקדםסאטיריקן

אותה.

ג'ו Iיאיר Iהרומןגיבוריושלושת
אביבבתלמסתובבים Iוריקי

וכוונה,מטרהללאמובילה,בפרפטום
ונוחתיםקפהביתבאיזהמתנחלים

עצמואתסובאג'ומסיבה:איזולתוך
עלואוגהבעיןצופהריקימוות,עד

ממשיךויאירשלה,המגוחךהגבר
חבריוועלהעולםעללהביטכהרגלו
ומסתייגת,בדלניתבעין

חברהאיזוהחוקרכאנתרופולוג
המיואשיםשיטוטיהםמוזרה.אקזוטית

אביבתלברחובותהמעשוחסרי
שלגיבוריולשיטוטיהקבלהעושים
זוהידברים",'ב'זכרוןשבתאייעקב

מצדספק,ללאמודעת,הקבלה
הרבהדמיוןגםבכךתומךהמחבר.

שללגיבוריואכלסשלגיבוריובין
העדתיהרקעהגיל,שבתאי:

הדומה.וההתנהגות Iוהתרבותי

יאירשלוהדכאוניתהנמנעתאישיותו
המדוכדךגיבורו Iגולדמןאתמזכירה

הואהגחמנישג'ובעוד Iשבתאישל

 1צזארשלכפייתישמשהעתקכטעמ

אךשבתאי.שלוהבהמיהנמרץהדיין
מתארתשבתאישאצלבעוד

הגיבוריםשלהמדכדכתההתמוססות
אתהמאיירתתקופהשלסיום

שנתפסכפיהציוניהאתוסהתמוססות

אכלסשלהציוריהאיורנראה Iבעבר
לרומןלשוותניסיונוכאנקדוטה.רק

ללא Iלגורוהופך(ג'ותקופתיאופי
נכשל.התשעים>שנותמסממניספק

רומןנשאראהבה"ישזה"בשביל
שחייםאבודיםאנשיםעלוחדמצחיק
וחדאנקדוטיהואאבלריק,בחלל
מחדליהםאתלהפוךבשבילמדיממדי

התקופה.לראיהגיבוריםשלהקטנים
מומלץברומןמדוברזאתובכל

הצחיחותלנוכחבעיקרביותר,
הישראלית.בפרוזהבהומורהמשוועת

• 

בהוצאתשיצאלהשכיר""אמאבשם
לוהקדישלאואיש Iהמאוחדהקיבוץ

שמדובראףהראויה,הלבתשומתאת
בסבלנותהמתנתיבעיני.נפלאבקובץ
זהשיהיהוקיוויתי Iהשנילספרו
קצתהחדשהספרכשיצא •רומן

סובשולטשצימרלינדמההתאכזבתי.
אוארוךסיפורשלבמסגרתיותר

עםיותרלווקשהקצרה,נובלה
שלוהתובעניתהמכבידהמסגרתו

מהכלבודחסהואכאילונדמה .רומן
וזה .חייובמהלךבתוכושהצטבר

מפניקורהזהמייגע.זהמדי.יותר

בתוכנישיטוסבעיקרהואשהספר

לעקובכדיהכולעושהצימרהתודעה.
והתתהתודעהשלרודנותהאחר
"נשלטממעמקים.אותהשמכתיבמודע
הואהפנימית",רודנותוידיעל

מצייתשהואודומה , 81בעמ'כותב

לפעמיםהרומן.אורךלכלהזהלכלל
לתודעה,מתודעהמקפץאפילוהוא

חולתזקנהשלהמשובשתמתודעתה ,. 

רודנותהבעקבות

התודעהשל

ראויהאומללותצימר:שמעון
 357 , 1999בבלהוצאתלרומן,

עמ'

היאבסרח.זה Iלרומןראויהאומללות
יודעצימרששמעוןמפניראויה

אתלהנותןהואהיטב.אותהלכתוב
גיבורהיאכאילו Iהראויהכבוד
וחמישיםמאותמשלושיותר .הרומן

מדכדךוהואהזההרומןמחזיקעמודים

החומריםכלעםנאבקצימרברובו.
 1האנושיבקיוםוהמכבידיםהקשים

אולעצמומפליגותהנחותלבצעמבלי
היאהבעיהאך •גיבוריול

בתודעתהקפדניתשהתבוננותו

עקשניתכההיאובסביבתםהגיבורים

גובלתהיאשלעיתיםעדוכפייתית,
בטקסטנתקלתילאפעםאףבשעמום.

שניומצדנפלא,כההואאחדשמצד
מייגע.כה

מחזאי),גם(שהואצימרשלבכתיבתו

עםשנים,כחמשלפנירקנתקלתי
סיפוריםקובץ Iהראשוןספרוצאת

י, . .. . ; .........  t ,·;*' · .. :'"יi ... ."1_.ז-.ן~
,':,.:; yi'J" י ·,:' ~',,!< l,r 

. , .. . . • ~- • . - _- .  ~'י # .

ןםודל ·~·סi~~יז~צ~י-~ . iז~t;~ k~תול-יזנ

גיבורבנה,שללתודעתואלצהיימר
שתיכאילו Iהרשקוביץיוסף Iהרומן

נפתחהרומןמחוברות.התודעות

הזקנה,שלהזייתהמצוינת:בסצינה
לעבראותהלוקחהמשובששדכדוכה
מהוגבולות;חסרהווהעםומתבולל

שלומופלאמדויקתיאורלאאםזה
תודעה?היאבאשרהתודעהגבולות
כשהטקסטעמודים,כחמישיםכעבור

מתבררבנה,לתודעתמשתנה
חלשיםהםהתודעהשגבולות
יחסית,צעיראדםאצלגםוחמקמקים

תיאוראם . iבשכלעדייןשכוחו
קטעהואהאםשלהמרושלתתודעתה
לתיאורשתגיעועדחכומוטרף,
שלמטורףבלילזהו .הבןשלתודעתו
פוסקת,בלתירדיפהתחושתחרדות,
הזיותאימים,חזיונותשווא,מחשבות

היאכךנקם.ורצונותמיניות

מפליאוצימרספק,איןהתודעה,
למצואשקשהבכנותאותהלתאר

התודעתיתהמערבולתכמותה.
התודעהבהםקטעיםביןמשייטת

והגיוניתצלולהיותראופחות
גמרילנסדקתהיאבהםלרגעים
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כמואותהמציפיםמודעהתתוחומרי

 ,הזוהדבקותשליטה.עליושאיןמבול
שלהמדויקלתיאורהנאמנות
האלמנטגםהואהתודעה,היסדקות

כוחואתמחליש ,הרומןאתשמגביל
לעיתיםעליוומשליטהטקסטשל

מתוךנעשהשהדבראף ,שיממון

ונאמןצלוללהיותוכנהטובהכוונה
כמהכעבורהתודעה.דיווחילתיאור
ותודעתוהגיבורשחיימסתברפרקים

סופר ,שכנושללמעקבנתונים
הזוועה,ולמרבהובחייובושצופה
הימים,באחדבספרו.אותםכותב

שלטיוטהדפיברחובמוצאהגיבור
ואומללותושחייוומבין ,סופראותו

מציבזהכללרומן.כחומרמשמשים
אוליכישאלה,בסימןהרומןאת

הסופרשכותבהרומןהוא-הוא

תחבולה ,הצערלמרבההבדיוני.
עדמוצתהלאזופוסט-מודרנית

הארס-העיסוקאתזונחצימרסופה.

תודעתואתלתארוממשיךפואטי
לנצלבלי ,הגיבורשלהמיוסרת

בכפילותלטפלההזדמנותאתכראוי
קשההעלילה.לושזימנההטקסטואלית

הארס-פואטיהעיסוקזניחתאםלדעת
שסתםאומודעת,בחירההיא

לכיווןנטהוהרומןלו""התפלק
עלהצטערתימאודכקוראת, .השני
לטפלוכדאיחשובשהיהלינראהכך.

עוצמהביתרהזוהספרותיתבסוגיה

לב.ותשומת
מוכשרסופרהואצימרשמעון

החדש,ספרוהספרותי.בנוףוייחודי

אולימיקו.דבחוסרלוקהזאת,םע
מתגלה Iהראשוןברומןשמדוברמפני
מיומןעורךבעריכה.ידקוצרכאן

 1עצמואתלמקדלצימרעוזרהיה

מספיקסמכותיהיההכתיבהובתום

עריכההעודף.החומרכלאתלסלק
להצילמצליחההיתהיותרמדויקת

מדי-המשתלטמשעמום,הרומןאת
שהואעדפיסקה,עלאודףעלפעם

 •אותך.ולענייןלשובמצליח

ישראליעל

היפההאגדה

עלוהמפוכחת
מאריצ'יקה

התופרת

שלהנקמהאלטרס:אלון
ביתן,זמורהמאריצ'יקה;

 , 1999עבריתלספרותעמודים
עמ' 187

עלרומןהואמאריצ'יקה'של'"הנקמה
קטנהתופרתשלחייהאודות

לחיזוריוהנעתרתמרומניה,

רקכמוה,חדשעולהשלהמגושמים
נישואיהלאחרבדידותה.בגלל

יכוליםבודדיםכמהלהמתברר
פשוטים,חייםבשניים,החייםלהיות

כדיהירואימאמץנדרששלעיתים
גבשעללמרות ,,אותם.לחיות

מנסיםהבאה,בפיסקההעטיפה,

סיפורלפניוכיהקורא,אתלפתות
אניאיןמפתיע,סוףבעל Iעדיןמתח
נובעתהספרשלשעוצמתוסבור
הפיסקהמןשנובעממהאלא Iמסופו
העלילתיהמרקםמןכלומרלעיל,
העגולות,הדמויותביןהמגע Iכולו
הלשוני.המרקםוכן

אלטרסלאלוןמחמאותלחלוקראוי
מרבכאשרתזזיתית,מציאותשבתוך

מידתעלביניהםמתחריםהכותרים
בחרהואוהמתח,האלימותהסקס,
מלוטשקאמרירומןלקוראלהביא
בכתיבהסבלנותהחושףהיטב,

בטכניקהניכרזהענייןוהתגבשות.

התסבוכתמתיחתהרומן:לש
לטכניקתדוגמאותכמההנהוההתרה.
נכנסהמספראלטרס:שלהסיפר
בפיסקה Iכבן 107בעמודלסיפור
בעיקרמסוימות,בשורותאגבית:

שירייסודקייםפיסקאותבסופי

תוךאלהיסבנשתלותוהןממצה,
 1קאמריומאודריאליסטי'מאודרומן

שהכולאזכברהרגישהלא"איך
לקנות Iלבשל Iלתפורבתנועה.
במקוםלאפעםאףתפירה.מכונת
נמתח :> 102<עמ'בשלושה"אלאאחד
שהואדק-מן-הדק, Iהומורשלקוכאן

עלמקומייאפישלחיוךמעין
שלהתל-אביביתהבורגניתהקרתנות

בהשישאירוניהעםהחמישים,שנות

ההוא:הזערערלעולםחיבההרבהגם
רגעכמו Iבסיפורחשוביםרגעים

בנדיבה,הילדשלהמחלהגילוי
טובהריאליסטיתבדייקנותמתוארים
נכון.ובמינון

תמימה:אינהאךפשוטה,הרומןלשון
הגיבורה,כמומיתממת,בעיקרהיא

יסודבהישהשגרתייםחייהשלמרות
הבנתהמציאות,הבנתשלעמוק
במיומנותשותלאלטרסאותה.הסובב
מבעים-בעיקר-ברומניתמבעים

אלונרםאדו
 (,e-,,--,;;JM..; <י< 4/ 4'~6,-,

עובריםמתרגשים,כאשררגשיים:

 tאינהואאך-שפת-אםזרה,לשפה
הטרמינולוגיהגםהסאה.אתגודש

התופרותעולםשלהמקצועית
מאירופהשבאותל-אביבשלהקטנות
ואמינה.לועזיתנשארת
אתאוהביםאנשיםלמהלהביןאפשר
מיסודבוישאלסרס,שלהרומן
האגדהתמימה,הכביכולהאגדה

בכךמתכווןואינניהמודרנית.

בקרבהרווחיםהאנטי-אגדהלסיפורי
דפוסי-אתלעקרהמנסותסופרות,
קודקס,פוליסיקליאינםאשרהאגדה
תורותושארהפמיניזםבשם

אגדהממש,לאגדהכוונתימודרניות.
מזרח-פסוודו-נסיכהכאןישגופא.

כתופרתלעבודשנאלצתאירופית,
עלגדוליםחלומותבעלתוהיאעניה,

ממידתה,גדוליםחלומותקריירה,
כאןישהכרכרהבמקום •מידתנושהיא

כאןישאופנוע.ותלתתפירהמכונת
הןאךאיומות,מרשעותשאינןאחיות

וקנטרניותביקורתיותבפירוש

מאריצ'יקה.שללמפלתהומחכות
חורגת,אםבבחינתשהיאבעלת-בית

אםלפנינובאגדה,כמושלאאבל
איזהאך Iנסיךוקייםטובה.חורגת

חושים.קההזה,הואאדישנסיךמין

הגיבורה,שלחייהבעייתיותכל
 1סאלטרפאולנסיך:באותומקורה

עללדברמסוגלשלאנוסעסוכן Iפריו
איששהוא Iמעבודתוחוץדברשום

הואהרומןסוףגםלהחריד.ממדיחד
ילדהכמואגדה.שכולוסיוםבבחינת
השינה,לפניסיפורלהשסיפרו
חיוך.פניהכשעלמאריצ'יקהנרדמת
בכליםבפנינוחושףאלטרסאלון

המשפחתיהתאאתריאליסטיים
קלאירופה.ממזרחשמוצאו Iהישראלי

עוליםעלקאמריברומןלגלושמאוד
הסטריאוטיפהבורקס,סרסלאווירת
עם ,ארץמכלעולהכלשלהמוכר

למשל,מוסינזוןיגאלעיוותי-המבטא.
לעסוקשכתב,למבוגריםבפרוזהניסה

ראשכובדשלבמידההאלהבחומרים
לבמההעיבודיםאךרב,ובכשרון

אתשיטחו Iדבריושלולקולנוע
הססריאוטיפ,אתנסעלוהעלוהעומק

מאמנותבהיקשאחתלאשקורהכפי
גםלקרותיכולזהדברלאחרת.אחת

הימיםמןביוםאםאלטרסלאלון
כסופראלטרסאבללסרט.ספרויעובד
הסטריאוטיפמןבעדינותחומק

היכולטוב,קאמרירומןומעמיד
דודשלברומןנפלאחלקלצדלעמוד
זה 1אדום"שושןבןל"שושן 1שיץ

חושףהואשםהיפה.בגולדיןהעוסק
החמישיםבשנותהמהגריםעולםאת

סביבהמתהווההבורגניהכרךבתוך

בחצי-תחתוןעולם Iוגרבימקולנוע
דןשל"כפפות"לצדאוגרוש,
שלבורגניתהוויהעלהמספרצלקה,
כאןגרוף,אי Iמקומיבספורטסחר

שלאפינההשלושים:בשנותבארץ
לעילאבהמספלצלקהוכמובןסופלה

שלהילדסיפורילצדואףולעילא,
סיפורתמוז,בנימיןאצלתל-אביב

אלובכן,למשל, )!("התופרת"כמו
יכולהזאתהמכובדתהפליאדה
של"הנקמההרומןגםלהצטרף

 .מאריצ'יקה"
IJ 

 ~ו

האחרוןהרומןאתפותחתמוזבנימין

 'הזה,במבע 1והזמיר""הזיקיתשכתב,
ספרותשהואמה"כלציטוט:השווה

הכותבלעתיםאוטוביוגרפיה.הוא
נחפזוהוא Iחשיפת-יתרמפנינבהל
יזהושלאכדיפניועלמסכהלשים
יותרמסתירהכשהמסכהאבלאותו:
הוא Iלהסתירהמחברשביקשממה

לדברכתקנהבזהותו.שיסעוחושש
<עמ'שקופה"מסכהפניועלשםהוא

שלהרומןלמקרהקולעזהעניין ,) 11
רבהחשיבותרואהאניאיןאלסרס.
מןחומריםשולףשאלסרסלעובדה

זהאיןהוא.טבעיאך Iשלוהביוגרפיה
ב"אקסינגכאןשמדוברכללמשנה
פסיכולוגית,מבחינה(התגלעות>אארס"
בראשהאבכלפי Iתראפויסיאקס

זהכלהאם.כלפיגםאךובראשונה,
למכורכדיעיתוניםלרכילותעניין
שכמוהוא,ברומןשיפהמההספר.את

קניוקיורםשלהקאמריתביצירה
הרומןגדול>,(ספרמורטם««פוסט

בליגםהיסבעומדאלטרסשל
 Felicitari din •גרפיחניוהקישור

-tota inima הלב,מכלברכות
 •אלטר~

יגילרן

האהובהקרקוב

 7-+מעמ'+-המשך
שברומן-למחצהוהאירועיםהמחשבות

בתקופתלחיים,והביוגרפיה-למחצה.
שוניםאספקטיםישהרת-עולם,

עולםביןלסובבחייבוהגיבור
שכןכלולא ,המחרלעולםהאתמול

לושיקרהמסורתית,ממשפחהיהודי
לוקוסמיםהחילונייםהחייםאךהדת
תמידלאהרומנטייםהחיים(גם

בבית).שקיבלהחינוךאתתואמים
אךלבו'אתתופשיםלאומייםזרמים
שלהרושםתחתנשאריםוראשועיניו

למשל'וכאשר'החדשבעולםהמגמות
ו"נגעיהבפלשתינהנתקלהוא

מידותמחפשהואהערבית",

בה.לדוןאובייקטיביות
הספר,שםאתלצייןישולבסוף,

פרובוקציהכמעטשהוא-"אשכנזי"

אלה.בימים
החכםהספרקריאתלינעמה

עלהחיים:עלספרוההומניסטי'
אשרהפתעותיו' ,כאביו ,שמחותיו

הבלתי-גיבור.גיבורו'עלעלהתוכנו

• 
גרוסנתן
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 1:~ו
סוצקווראברהם 5-+מעמ'+-המשך

בסריעקבמיידיש:

ח.

 ה~י~~ ב~.ל~לי~ר;ב~ח 'י~;מ t 7:ז~ם
 .א~tז·א~t:זמ; p:~ר;בסקר;~ים,~די q ~י;r.יר

קת, rסש;ש;~ף 7~ם ,לירזי r ~לא~ע;ךם
T להזןה:p ;ס~קר ת~~ ,תי~;ט~~;הסמt 

נזפסינ;תכעמיתיםשלאאלמ;ני'דאם
הרעב;ת.תי iלאהבב~~ל;תארבתלא.:מע;לם

•• T -ד--:-: ••-ז:ז:•• 

ל;מ;תי nנר;אהשאתהמהתספרלא
--:- ·:-ז•:- ··-:

י. ,r ;ר,ע~~ ר~~~ןה.~סד,ןז:tף

ו.

;רה nהשח 1הרכבתהלא
 T f י~~ל wסקר~:~ר;ת

:p כי;:o/ וי~נ;:~~ןלי~החיאלי~ה'חד 
זtזpי.ל /oסקךש~ר;ת

ד~ה ה~~~ ?ז~ן: 1~ה
 •זt~יל wסקרש~ר;תל 1מ

:הדס~ת w ,ש;,~ ש;,~
~ o/ סקךש~ר;ת 7יo/ ילpזtז• 

 וי~נ;:~~~ררץ 1~חלא
נך;תיה.עלאמי

 ,ב~~~·לןה '~~;ןן~דק
 •··סי r ;י~~ל~~רר

 1944מוסקבהארנבורג,ליונהציירה:סוצקוור,אברהם

ז.

-מבפניםהדלתאתנ;על:פשאניפעםבכל
 ·:·· ·:·:- ·: •. ·-:·::--ד:

סה. 1~תסה, 1~תסה, 1~תחיא תך~~~ץ 1~ח
t 'רo/ ים~יןtש;~עיםך~יןר;ז

ץ 1 ח~~סרל.תל 1 ע~~~ת o י.r;פ
i דר:~~יאo/ לq ם~~ 1ר." 

 , ר~?~דך~אלי 1א ,ב;~דקא 1הלי 1א
זהים.תא;מים:פמ;דמע;ת,שתי,;מים,הם

ם ryי ~~
O 

 tליש;ןל~ם iדע.רלח~;תלי Tיםה~ iנלא

זים. 1החרשלהבעלי-בתים'שניהםהם
 •-:- ·: •ד ••-:-- ·: •• : ••
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 ===י lי
 ~ו

ח.

שלי'רעירעי'תים nופ;ע;ברים
ן~~~רים .;ל ni ם~~~כ··ע.י~י- iמ p:ש;ק.:זים

 .ן,ז~~~ת~~ין~ינ;~~יש;ת-ן~א ,pא;זןנז;ת-~_ך
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סוצקעוועראברהם

ווענט""צעוואקעלטעציקלפונעםב.
נז;>מעןאידבלויזגעבליבןאיזשוועסטעדמנירפוך ז>::וווייס,איד

 .נז;>מעןאידגעדענקטווז;>סאיינציק·איינעדדערביואיד ז>::ואון

נז;>מעןאידאויףאוןאידצוברירושר.וינןניטדז>דאידבו::>דו::>רף

נז;>מען.אידמיטמיידלאומבו::>קו::>נטער ו>::וז;>נרופןאון

דידל ~מיטעסוגעגענו~לייןדז;>דאידהז>באיד

רידל.מנירהז;>ט~רויסגעצויגןווז>סחלהשווו::>רצע ~

דיזלמינןהז;>טגעווז;>דן'יטנשוועסטערמניראיזזו::>טערר >;rנ

רידל.רעםפרעגגעגעכן.אידחלהשווו::>רצעצווייטע )::ו

-שוועסטערמניןאיזלעבןפוךזניטיענעראויףווייס:אידכז;>טשאון
 .שוועסטעדלעבעדיקעדמנירפרןאידביוז>פגעזונדעדטניט

נתגלהליכטיקע ~ווערטזי-הונגעדיקכ'ביו ז>::ואון

חלה.שוו~רצעראירפוךטז;>וביסקליינעם ~אוידמידלז>זטאון
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שאתההרווהואיתוםלא 1: ו\:
המשורר ,נתונושרוי
פלררוזנשלום

חשיםמאודובודדיםזונים = =

שלזהבדורהיהודיםהמשוררים--
עםנרצחהכמעטששפתם ,בדןאו ..... •· ...

מהלכיםהםומאזההדמהםניטלדובריה.
בשומרי-ראש,כמומלווים,רפאיםבעולם

להזהירם:חדלשאינועצמםשלהצלידיעל
שדה-מוקשים.פניכעלמליםפניעל"עבור
וכלאחתטועהתנועה ,אחדטועהצעד

עורקיךעלחייךימיכלשהשחלתהמלים
ב"האקווריוםאיתן",יחדתתמוטטנה

פנטסטית-ריאליסטיתיצירהאותההירוק",
מתוודה ,זומובאההובאהשמתוכהשלו

מידצוהאט"אזריסוצקוור:אברהם

ורען ,שאטןלייבלעכערמייןגעשעפטשעט
אאיבערביינאכטגעצויגןהאבןביידעמיד

שפאן,יערערמייןאוןמינענפעלדבלוטיגן
טויטאויףגעווארןגעשטעלטאיזוואס
הארץאיןגעטאןריץאהאט ,לעבןארעד

הנדודיםמפתפידל",אאיןטשוואקאווי
להאיןסוצקווראברהםשלהמדממת
אתעשהשבהןסיבירמערבותשיעור:

פיוטייםאנשי-שלגשלבחברתםילדותו
ומצדהיהודהמדברועדקירגיזייםונערים

בןאלעזרשלגיבוריושלדיביןראהשבה
היוחסיןששושלתאבותיואבותאתגםיאיר

-יורדלביןוביןלרש"י,עדמגיעהשלהם
עירשללביביםמתחתאלהפיוטיחזיונו

חומותמתחתה"געהיימשטאט"הסתרים

ואבטח.שללתופתשדמתהוילנה,שלהגטו
מציעאפילוסוצקוורמשיריובאחדואמנם

לשעהביניהםלהחליףהאיטלקילמשורר
 ,זומסתורלעירלה,מים.הגיהנואתקלה

המעופשות,ותעלותיההחלודיםצינורותיה
"דמתהבעוצמתה.נדירהפואמההקדיש

כהאבל ,אמרתיונטה",שללגיהנום
הנועצמוהואשלוהסתריםבעירשונה:

כדנטה.כמוהו ,המשורר-המחבר-המספר

שלהדרךמורהגםהואהיהודיוהמשורר
מןכמשוררשלאחיסורים,במבוךעצמו
ונטהשלמדריכו ,וירגילהעתיקה,העת

וזה ,מזויתרה ,"אלוהית"קומדיהבאותה
יצירתשביןוההיסטוריהפילוסופיההבדל

בימיאיטליהמשורריגדולשלהאלמוות
יידישמשורריגדול ,סוצקוורוביןהביניים,

ונסההתקווה:וחוזיהשואהממקונני ,בימינו

אתשלולגיהנוםהכניסהשערעלרושם
לכאן"בהכנסךתקווהכל"נטושהאזהרה:

מגילתאתמספרשהואתוך ,סוצקוורואילו
שחיותהדמויותמנייןשלהנוראיםחיסורים

הבאושיםהזוהמה,ביןהביוב,תעלותבין
עירושמתחתוהמצייציםהמזמריםוהעכברים

רושם ,שסראשוןשלוספרייתוהגאוןשל
הפואמהשלהפתיחהמשיריאחדשלבשער
("מןפאלק"אוועדןוועסצען"פרןשלו:

החייםאתוסשלכעומקו ,)"םעיקוםהמניין
חיסוריםשאחר ,תקוותועומק ,היהודי

שלגוכנצי ,ואכןהגאולה.תבואוהעינויים
מיליוניאחרישנותרהאפרמןשקםהעם

המוות,מחנותשלבתנוריםשרופיםיהודים
בית-דין-שלהצדקאולמיאלמגיעהוא

ביתאותוקירותמביןבנירנברג.של-מטה
אזייןג~רדארף"איך :זעקתוהשמיעדין

דיאויסשניידןאויףשייל~קסויזנד~אכיגער
להיותאני("צריךערדרעדפרןרשעות
מןהרשעותלעקורכדיאלףכפולשיילוק
פאלק"מייןמוסיף:הואובשירוהארץ"),

הלוחםהואשוועדו",אזאשמידןבאךוועסס
הכותלאבניעדמגיענאראסשמיערות
וויינען-שלמרגלותיובירושליםהמערבי

אויסגעצאנקסע"מייגעהעברעאישאוף

המעונותהאותיותבעבריתבוכותאותיות",

בכלשנה.אלפייםשלפניהחורבןעל ,שלו
אובער"וואנדער-הזההייסוריםנתיב

-ווףנדער"איבערווףנדעראוןוואנדער
פלא",כלמעלופלאנדודיםמעל"נדודים

מילותיופניעלהמוקשיםבשדהמהלךהוא
מסמר"כשרוטובבשרובלבוששורטות
אתשממלאיםהכינורותהםאלובכינור",

אביושלהכינורזההאםשיריו?ואתעולמו
מאז ,בנשמתולהתנגןחדלולאשצליליו

אותה ,בסיבירצעירכהבגילממנוהתייתם
שמאאועליה,לשירהיטיבכךשכלסיביר

-אףשריאנקלשהאמןהזעירהכינורוןזה
אותו-ראההירוק""האקווריוםמדריהוא

אתנופח ,גאלישציורבאיזהכמופעם,
והוא,נגסוהחיוורהמנגןשלבידיונשמתו
כבודולחלוקלקוםהקהלמןמבקש ,המנגן
 .המנופץלכליאחרון
לאנתולוגיההקדמתושבדבריייפלאכלום

המוות"יםפון"לידעריצירותיושלהגדולה
אדורךוואנדער"איךכותב:הוא

געדאכטזיןסהאסורעןוועלססקעלעסישער
 ...זעלבססמארדבאגאנגעןאיזאלייךגאסאז

איז ,זיןואנסגופא,זוןדיורען

איךהאב~שאיןגעווארןפארוואנדלס
לידואסזמןכלשלמה:באמונהגעגלייבס
כלייואסמיןוועסנישס,מיןפארל~זט

בעולםאני("טועהפארסיליגן".נישס
ידשלחעצמושאלוהיםכשנדמההשלדים
הפכהנדמה,עצמה,השמשכאשר ...בנפשו

השירעודכלשלמה:אמונההאמנתי ,לאפר
העופרת",)ליתוכללא ,אותינוטשאינו

אבער .ערזאגס-געדאכט"זין"ס'האס

דיפארשסראפןנישסמידזזtלגאס-גאס
באגאנגעןנישטאריסזייטאיז-רעד

אתפעםשאלתיד~מ~לס.זעלבססמארד
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מהכלאחריאםלב,אללבבשיחתסוצקוור
עיר-דייריועםעמועם ,איתרשקרה

האפיבשירולפסלהיטיבשכההסתרים
והואבאלוהים?מאמיןעדייןהוא ,הגדול
מיבגטו?צעדיכלאתשמרומילי:ענה
ומי ?והביצותעצי-עדביןביערעליסוכך
מוקשיםהמוקשים?בשדותצעדיעלהגן
ברזלשלמוקשיםאלאהפיוטימדמיונושלא

פילסואשתוופריידקהשהואנפץוחומר
אללהגיעכדיביגרתםנתיביםלעצמם
להביאוכדיהסובייטיםששלחוהקטןהמטוס

למוסקבה?
לאחרכחכם ,מכןלאחר ,עצמיאתושאלתי
מארחו-מעריצוועלעליושמרומימעשה:

ההםשבימיםארנבורג,איליהבמוסקווה,
המבכהקומוניסטיירמיהומעיןעדייןהוא

ידעולאעודשניהםכאשר ,עמושבראת
 ,אותוהמארחתעצמהעירשאותהכמובן
"געהיימ-למיןמעטותשניםבעודתהפוך
לגדוליםקטלושדהגיהנוםשניה,שאטט"

מיהיהודים?והרוחספרבאנשיוהמופלאים
הובילה,אלוהים"שלהכחולה"ידולאאם

צעדיו?אתוכיוונההדריכה

נכוןוניחש ,אמראלוהים,שלהכחולהידו
ציטטהזוהזאת.ההגדרהמישלמידשאכיר
איציק-שנינועלהאהובהמשוררמשל

מאנגר.

זאת,חיתההיאאכןאם-אלוהיםידאותה
נורא-הודאחראדירכוחאיזהולאהיא

דערלאזטוואסהעראיק"קאסמישעאותה
להול;כוהוסיפה-אומקום"אונזערנישט
שהפניםוצליליםנופיםביןהנדודיםבדרך
להרהרזמןרקלאלוירהוהרתלתוכו
האנושיהקיוםבסודהאדם,שלבגורלו

כוחות-אתלונתנהאףאלא ,ובתכליתו
הראיהחושיואתההשראה,ואתהנפש

וצלילים.נופיםבדמיונוגםליצורהפיוטית
אישי-אינטימימעשה-בראשיתשהיאבריאה

שעליהמצמררתחוויהאותה-כמושלו
והבתמלשמששקיעתשלציור :מספרהוא

בסידציירהמעורקיושנזלההדםששלולית
לעצמו.לכרותאולץשהוא ,הבורשל·הלבן

ירוורקבולירותאיימוהגרמנייםהקלגסים
לכוחהתוודעותחיתהזואך ,ראשומעל
היודעהמשוררשלבגופוהאצוראדירחיים

שמשלעצמוהיוצרממלים,עולמותלברוא
מתיםמחיהויערות,אגמיםוכוכבים,

הציפוריםשפתאתושומעבחזיונותיו

והנההריאליה.גבולותאתשפורץבדמיונו
פרן"זיילאש,עמודלעצמובוראהוא

אומקום",פרן"זיילאבדוןשלועמודפייער"
ואמר ,ויצרשרדעמוד-הלהבותשלבכוחו
טבעואלוהיםשלידיושמעשיבעתשירה
דם.שליםבים,
 •נדודיולקץהמשוררהגיעשלוהמליםבכוח
 ,מתוהוישבראמהןשחלקמלים

אם-ביידישיוצריםשמעטבוירטואוזיות

רקלאלסוצקוורישלה.דמו-בכלל
חריזהאמנותגםאלאמופלא,מליםאוצר

סוצקעוועראברהם

וועכט""צעוואקעלטעציקלפוכעםז.
 ==י== 11

 ~ו

-אינעווייניקפרןטירדיפ~רשליסאידרועומז>ליערער
ז>פן.ז>פו,ז>פו,זיכלניבטדרויסן

יטנהערט Iיטנזעטמעווז>סטעראומב~ק~נ~ו

זניטדרויסנפרןטירדיאויףשליסט

סטרז>פן.נינטל ~ברענגטאון

מלא,ד ~גז>ראפשרגנב, ~גז>רעסאיזאפשראון

טרערן·צווילינג. ~צוענלעדזענעוזיי

שלז>פן.ניטמידלז>זווו~כן,ניטמידלז>זוביידעאון

סטרז>פן.דיפרןבעלי·בתיםדיעסזענעוביידע

באותהכמובאפתעותיה.נשימהעוצרת

אתאהבשכה ,מפוליןפרידהפואמת
גרוםהפראחרישכתבשירמשורריה,

שלהפואמהאתמהרזהואשבהבקיילצה,
("אוןיאוש,עםתדיאוש""פאןמיצקייביץ'

יאושרעדווארגןנישטמידזאלעסוויפל
פרןקוואלןזוניקעררעדמיןדערפרישט

החוזרתהשורהואתתאדיאוש'",)'פאן

 SMUTNO MI BOZEסלובצקישלבשירו
במקורהמשאירהואאלוהים")לו("עצוב
"וואסנכזב:אוהבשלבצעבושואלבפולנית

ברודערשאפטרעדמיטגעשייןאיז

וואסזשע",

בשירהתכנים,שלזהייחודישילוב
 ,כשירתוכמוהשלווהפרוזהובפרוזה,
מעיינותמכלששואבתומלוטשת,עשירה
מביתחידושיםגלגולי-דורותיה,עלהיידיש
שנינהחריפים,חידודים ,שלוהפרטיהיוצר

וברובדהדק,מןדקהומורפעםמדיוגם

והצלילהקצבהצבע,שירתו:שלהאחר
גאט-פרןטעם"היילנדיקעראותו ,העשיר

בנישהםקלאנג"פארכשופטןגעבענטשטן
אלהכלהמדוברת,המלהשלנאמניםלוויה

מסוגויחידלמשוררסוצקווראתהופכים
מרהבקנהגםאלאביידיש,רקלאונדיר

אפואמהלךהואגמלותיוחמושאוניברסלי.
גם-הנכספתהישועהובבואהמוקשיםבין

אלבמסעוהיםשלהסועריםהגליםבין
היאהלאהרוח","אדמתהקודש,אדמת

המשךמעיןשהיאערד"ה"גייסטיגע

שלו.לגעהיימשטאטוהיסטוריספרותי-שירי
קרעיםלבושנודד"כאיובמהלךהואפעם

במליםבגדו",עלהצהובהטלאיאתועונד
אתשאיבדלאומימקונן ,נאדירמשהשל
את ,יצירותיוראשיתעירואתהולדתוארץ
באהואופעםוחבריו:משפחתובניאת ,עמו

המשורר-כשהואאל-נקמותשלכשליחו
לארץ-היישרמווילנהאיתרנושאהפרטיזן
לוחםשלוקרבנומלחמתוסיפוראתישראל
באוזניעליולספרוויטנברגאיציקהגטו

הואופעםשדה.יצחקהפלמ"חיהפרטיזן
שהיאשפת-יידיששלנצחכשומרמתגלה

אתאבותיובארץלהמשיךכדי ,מנשמתוחלק
גאלדענע"דיפרץי"לשלהזהבשרשרת
שערימתנדירעתכתבאותוקייט",

מליםשלאנדרטההןבעריכתוגליונותיו
וכך •שלנוספרבקרייתלהשניהאיןשאולי

הדברסמליכמה-אבותיולארץבאהוא
ובתםפריידקהואשתוהואדרכו:לכל

עינםכנגדמושאלים,בשמותכולםהתינוקת,
בשנת ,דאזהארץשליטיהבריטים,שלהרעה
אוןבליאסקכולהאיז"וואסבאביה , 1947

וחלודה"זהרהשכולה"אביה-זשאווער"
ועייףשבע-תלאותמולדת.פטריה,ושמה
מאמיןגםאך ,והצערהכאבממעמסתמעט

ונוסחת-הסגולהאלוהים"שלהכחולהש"ידו
שבתאי ,אמואבי ,הלמדןהרבשלוהסבאשל

"אפיקיהספראתשחיברסבאאותוג,פיינבר

-שאריתאתויוליכועמועליגנו ,מנינים''
עלוהסערות.המוקשיםביןבשלוםישראל

אתלספוראוליאפשראחתידאצבעות
כמוהוהיטיבושכהוהמשורריםהסופרים

מבולאחראותנושפקדההיתמותעללקונן
לומרניתןכןפיעלואףבאירופה,הדמים

התלמודמןבמלים ,סוצקווראברהםעל
הצעירהנשיא ,העילויעללראשונהשנאמרו
ומאותעזריהבןאלעזר ,הסנהדריןשלביותר
יתום"לאלאמור: ,רש"יעלמכןלאחרשנים
"מיטכך:ואמנםבתוכו",שרוישאתההדור

 •.פאעט"פאריתומט,נישטדוררעדאיזדיר

חלוקת(בערבסוצקווראברהםעלדברים

עליכם)שלוםבבית ' 95בנובמבר-10בלדברפרס
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ברינסקי)(לבבערינסקילעור
התגורר ,-1939בבמולדביהנולד

 •-1991בארצהועלהבמוסקבה

רבות.משפותשירהמתרגם

היידישבשירתהחשוביםמהמשוררים
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ס~~ן~ת~~קריםסם ,םי~ד~~~סם
אדר.עציעםלזפותוט;בעים-רגליםלשחררמנשיםהם
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ממימיושהשותהבשאול,נהרהיוונית:במיתולוגיה-לת'ה *
 •העבראתשוכח

ווענעציע>אין<פישפאנגבוונציה"'ד:גהספר:מתוךהשירים

1996 

ליעטע

געזעסןרשטיינערט te,פזענעןמידורוטיי-ד'גריכישןביר_ם

t( ארןר 1$יt( פאייביקאריףעפעסאיךב 1$.ה-תקופה,t< רגעסן. 

פייגלארןביימערגרמענעארנטער :ררם )tזיןקרקאיך
 .נעגלניטעררע te,גרמיטחויט'קינסטלעכעראיןחרהסליגן

גיסןזיןנעמעןארןשיר_נעןצרפלרסןזרנפרלעדי
רניזן, >t,קדיביזזש te,שפריצט-זייפרןאריספלרסן >tס'ררערטצרריק,אריף

רברנקרל te,קשטיקעררץ·רריטע >t,שרר-נקעס 1$.פלייצלרזרניקטע >t,פפט te,ש
איר_נגעזרנקען.קנידיביזרך, 1$.שט )tארןמיטדעראיןשנעפ )tמיט

פרוורןזייארןשטיין'רעםפיקןזייארן , 9.1$זיןנצן te,גלזייארן
 .קלירררןדימיטטריטאיןרזינקען >t,פארן-פיסדיפריר_ען >t,בזין
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 ~, 5וב
המחברהתנצלות ~

עליכםשלום
אחרוניאריהמיידיש:

מכתריליבקה,הקסניםהאנשיםאהובי,לכל

זהקסןספרוןאנימקדיש

המחבר

לשמשלפעמיםעשוישלאבעולםרעדברין .....-
המוצצותעלוקותאלוהיםבראראו-נא:לטובה. ', ,' ',י

דבוריםמחלה.לעתבהןמשתמשים-הנשמהאת :כ:1:ב:::: ~
הממלאיםזבובי-ספרד'דבש.עושות-העוקצותי . ........
למשלקחואו'לחבורות.טובים-עולםשללוחל iiiaז'
אף-עכבר?כמומשרץ'גרועלהיותיכולכברמהנדמה,עכברים.

בשנההעולםשמוציאמהלשנינושיהיההאהוב,קוראיעל-פי-כן'
הכסיותאתכסיות.עושיםהעכבריםמפרוותלפרוות-עכברים!

היפותהבחורותהקטנות.ידיהןכפותעליפותבחורותלובשות
מושכותהןשמחה.סתםאוחתונה,בנשף-ריקודים,מתכנסות

מעמידיםמתאהבים,הנאיםהבחוריםנאים.בחוריםשלתשומת-לבם
בחוריםנעשיםגדלים,הילדיםלאוויר-העולם.ילדיםמביאיםחופה,

עלהמהכנגד •.•הלאהוכןהלאה,וכןיפות.ובחורותמגודלים
אפשרעליכם,לאהייתי'שלי'ומחלתיאמנם,עצמיכנגדהנושא?
הרחקלאעיירה,באיזובמיטה,התגוללתימסוכן.חולהלומר'

נו-מה,תמימים.חודשיםשלושהבבאראנוביץ',מכתריליבקה,
השהיתרבי'ליהיה ?חושביםאתםמהקטן'תענוגזהחולהלהיות

מוטבכברחולי'שלשבועבמקוםכך:אומרתשחיתהרבנית,לו
ואולםמשונים!).רעיונותעםמשונה,(יהודיה ..•בריאותשלשנתיים

אסרושהרופאיםהעובדהכמוכל-כך'שחיננימההואהחולילא
שלושהולכתוב.לקרואלדבר.דברים:שלושהתוקףבכלעלי

לשתות,לאלשיכורפירושמההטעם,אתשמביןמיטובים!דברים
אתנכונהיעריךזה-בראי'להציץלאולאשהלדברלאלשקרן
השיגואבלעולמות.הפכווהדיוושטן-העטהניירייצר-הרעמצבי.
החולהלוהתיישבהחולה.אחריעקבומדירבותעינייםקדחת.
לחשוב?אבלעלי'לאסוריכוליםאתםלכתובלעצמו:ואמרבדעתו
שיעכב?הואמיבהרהורי-לב?להפליג

מןבמחשבה.נושאי-יצירהולהמציאלהגותלהרהר'והתחלתי
אחר-חיוורות,תחילהתמונות,קמעהקמעהנטוותהחלוהמחשבות

שלםמעשיותצרורבמחשבתינוצרוכךוהולכות.מתבררותכך
ךה_"גד-מקומות,ושארמ~;~זקריץ'זפבקה,.ממאמכתריליבקה,

ני.בזכרוהיטבארזתיאלומעשיות .•• 1ךנו;,_ד;זו;לז'יטךוור,יאם,
החמהאיטליהלארץלכאן'לגבול'מעבר.אלעימן;הטלטלתי
בארבע-כנפותחורףשלבאמצעובהלשוטטשאפשרוהברוכה,

ירצהאםכבר,וכאןפתוח,חלוןלידנרות-חנוכהעלולברךגלויות
 ,קוראילפניאחתאחתואגישןאותן'אעבדבטוחים,היוהשם,
 •••רצופותשניםוחמשעשריםאותילקרואסבלנותלהםשחיתה

הוא,עונשהאחתשבידוגדול,אללנושישבעלילמכךרואיםהאין
אלמוסב,מזה?לייוצאמההקושיה:אלא,הוא?חובשהשביחובידו

שוטה.שואלקושיותכלל'קושיהזאתאיןתחבוש!ואלתענוש
מגדול-האסונותגםניתןשלפעמים,בזאת,להראותרקרציתי
תועלת.קצתלהפיק

בטענותהטוב,הקוראבוודאי'יבואלאשכזאת,התנצלותאחרי
מדי'קצרותפעםמדי'חיוורותפעםהתמונותיצאושמאלמחבר'

 .עכשיולךלומרמהליאיןכאן'האמורמןיותרחלשות,פשוטופעם
הבריאותולילקריאה,סובתיאבוןלךשיהאהקורא,לך'איחולי
לאאםשנים,וחמשעשריםעודלפחותבכתיבה,להמשיךוהכוח
כילהירפא,ועליחולהשאניהרופאים,בדבריאמתאםשהרי •יותר

רשאיהכשרה.לנשמהולאהחוטא,לגוףרקשייכותלזהישאז
 •...ולכתובלכתובאתחילשרקבנאמנות,בילבטוחעל-כן'חינך'

באוקטובר, 25(איטליה),ברויו , Hיובלווחגלקיס ?.p 7.זשמואל Hלסיפורהקדמה
1908 

בהם.לגורליהודיםשהותר-(רוסית>דוזוולינו'ז'יסיווריאם'גריהן.
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 \.1: 1לאחרונימחווה
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זךנתן
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ii 

רשעותקביחמישהמביןכיומה

ביקורתנטלהלעולם,שירדו
לפחותשלנוהעיתונאיתהספרות

רקמניתהרי ,הכיצד ,תאמרוואםשישה.

לקחוהשישיבשבילאשיב:חמישה?
משכבתא.

ששלפחותאחרוניאריהשלבחלקונפלוכך
רם,הידועות.העשרמתוךמצריים,מכות

שהאכילוהווצפרדע,דמו.אתשהקיזו
כיניהםאתבוששילחווכיניםצפרדעים.

שבחיזדוןבכוונתשעירבווערוב,שלהם.
שהפריחוושחין,שלו.בגנותואחרים

שהקדירו ,וחושך .תרגומיועלאבעבועות
עשריםבמשךעמלשעליוהמפעלאתעליו
והבערותהחשיכהבכסותבווהשתלחושנה

לא-חביבואחרון-אחרוןוהלב,הרוחוגסות
וא;כלתהסופריםקנאתשלבכוחה-

עודהמוכרתהכנופיההיאהלאהקליקה,
לטוב,זכורדו'מאאלכסנדרמימות

בעדוכולםכולםבעדאחדשסיסמתה:
לאותהלהשתייךמזלונתמזלאם ,האחד

וכיו"ב.פולניתאופלוניתכנופיה
והקדיש ,בסריעקבוהעורךהמשוררשבאעד

מןמעטלתקןכדיעיתונושלזונאהחוברת
רות.יהמע

שלמזלוהתמזלשאילולהיאמר'ניתנהאמת
היהצרפת,מכורתווחיתהאחרוניאריה

אותוענודיהאקדמיהחבריעםמכברנמנה

באלבי;ןואילולמיניהם.הכבודלגיון
לש;ןמצטרףבוודאיהיהיכיית;'הנוכלת
 •דברלכלהממלכהכאבירמיודענוק;~רי
בארץויוצרחיוהואמזלושאיתרעכיוון

ולאפרסולאאבירלא-יושביהאוכלת
שלוםשללשונולנקוטאםפרס,שלפירור

יכורסםשמפעלועליושנגזרדומהעליכם.
שלובניביהםבשיניהםוחלילה,חסויועלם,

שהסופרהסוגמןרצנזנטיםובנירצנזנטים

המושחז.קולמוסואתבהםלשסותאהברנן
ולארקלאהזאתהזעומההפניםקבלתכל

שגדלמי .לעילהמנוייםהטעמיםמתוךתמיד
אתוטעםכלשהיאמנותאוספרותיצירתעל

שחיתהעדשניםבהושנהבהוהגהלשונה

אתיפתחבנקללאשלו'דינקותאלגירסא

באכיעליושדומהלמיאוזנואתויכרהלבו
לראשונהשהריבלאה.שלורחלאתלהחליף

לואיןנשביחואילו ,והסתגלגלהתרכבר
שעמדהשלום,עליואבינוכיעקבשלאחפץ.
שתיהן.שבחיעל

ועלשמריועלכלילקפאלאשעודלמיאבל
וממתיןמזומןשלווהבוכהאל~ריהספריו
ספריםוארבעהעשרים :'בלוםאוצרעכשיו

הכול-להלל.כרוכיםכרכיםבשמונה-עשר
רבינוביץ',שלוםכתביכלמכל-בכל-כל.

היוצרהיידיש,תרבותשלהגדולהקלסיקן
הקלאסיקניםמןמלא-מעסשמשכמו-ומעלה

שבגדולים,הגדולרב-המכר ,שלנוהעבריים
כחולשמניינו ,הגדולהסינים~םשאפילו

 ,כלבבואישבומצאהים,שפתעלאשר
כמובן.הסינילבבו
רקלא .הכול-בעבריתלראשונה ,וכך
אואחדועודומנחם-מנדלומ;טל:ה.~ב

אוהגלריה,כלאםכייחידי-סגולה,שנ;ים
מהכלכולה.היהודיתהספינהאוהרכבת
כולל ,הגדולהמספרשלידיומתחתשיצא

דבריומסות,ביקורתורשימותמכתבים

מחוותליצנות,ודבריחידודיןעםפולמוס
ודבריעצמיתהלעגהעםיקרודבריהוקרה
עליוהיינהאתמביישיםהיושלאנאצה

ופרולוגיםומונולוגיםונובלותהשלום,
סתם.וב;~ה-מעיישסואפילוגים

שכחהשלאוקולחתרהוטה 'בעבריתהכול
שלעגת-העםואתמיוחדהעפאסניגונהאת

צורךשוםאיןואפילוממנה.הצעירהאחותה
משכבר-מכובדישלדיבתואתרעהלהוציא
והמצנזרהמסגנן ,ברקוביץי"דהימים

 ,המחותןובקיצור: ,והמקצרוהמשכתב
חותנואתהפךשבה-במינההמיוחדתולשונו
העבריתהספרות .בדורונכבדעברילסופר

ששניעדדיהרחבההקטןויישובנוזמננובת

בהרווחהבהלדורעשוייםשלום-עלייכמים
צורך(איןכפיפותבשתיאואחת,בכפיפה

משובח,זההריהמרבהוכלזוגית!).במיטה
אתלהמאיסמנסיםשאיןבתנאי-בתנאי
האחדאתהעולםמןולהעבירחברועלהאחד

השלישילטובתהשניואת ,השנילטובת
והצטרפורציםשנייםראושהנה ,והרביעי

יהודים.כמנהגהכול ,במירוץהםגםאליהם
יתום"אשדיעליוותרשלאמייש ,נכוןאמת
נמצאלאעודאבלבצדק.אוליאני",

 ,כיובמופתיםבאותותלנושיוכיחהמומחה
עולהיתום"אני ,לי"סוב ,עבריבתרגום

יתום".אני ,לי"יופיעלבכהוא-זה
שלכרכיהםשמונה-עשראתלא,

לא-המדףמןינשלולארבינוביץ'-אהרוני
דןולאהרושובסקי-הרשבולאברקוביץ

באשזה-מקרוב ,יביןאברהםלאואףמירון
שבירך""מי ,בטובתושלא ,לועשווכבר

מעט.מרושעהגדול"ו"הל.ל
בדברבלבושספקמישהועודישואם

ייטול-אדרבה ,אחרונישלמפעלוחשיבות
וסיפורי"מונולוגיםהקובץאתבידונא

"שלושהמונולוגאתרקויקרארכבת"
ונוכח-הכולבסךעמודים 25-אלמנות"

בארוןכהעדחסרנומהלדעתהואגם
אדבר!ומהאומרמהשלנו.העבריהספרים

מן 'נופללאיקרים!קוראים ,דוססוייבסקי
זיווגוגםדוססוייבסקי.שלהמונולוגים

שלובמונולוגיםבנובלותנפרץחזוןשאינו
וחידודיםהומורשלזיווג-האחרוןזה

עצב,עמוק.עצבעםכלעבהמרותוהלעגות
מה-זה-עצב!

-שתיאורומפנילתארו.שאסורכזה"עצב
סופרשאילוכזה,עצבקודש:חילולפירושו

 ,אליולהתקרבמנסההיהשלךהסופריםמן
כזהעצב ..האצבעות!אתלושוברהייתי
 ...עליולדברואסור ,אפשראי ,צריךשלא
<עמ'בזכרונות.רק ,בעבררקחיהכול
134 (. 

"שלושהשיקראמיכילכם,אניומבטיח
המילניוםשלאלהאבודים"חייםסיפורי
גםיניחלא ,נשמתואתאלהבימיםהנופח

עליוחזקהומכאןמידיוחבריהם-לקובץאת
 ,האפילעושרםעלהקבצים,לשארגםשיגיע
ה"אנסישמיות"וקורטובשלהםהחייםחוכמת

רקשלהם.פטרוזיליה"היאוה"פסיכולוגיה
אריהשעשההחסדאתכהלכהיביןאז

שלוםעםגםדברשלובסופועימנואחרוני
 •מצווה.לדברשלוחושהואעליכם,
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לכספתהמפתח ~

בירשטייזיוסל

ימיוכלסברספריםמוכרנדלי ילדות.איןהיהודיהעםשאצל . = = זקןיהודיכברתינוקבעודוב.ער- ..--

בןמוטלאתוגילהעליכםשלוםבאקטן.
ביידיש:ועדהעםבפניהמכריזהשובבפייסי

 ד..יעשהמהיתום".אביןאיךגרסאיז"מיד

חששהוא ?בעבריתזולהכרזה.;.רקוביץ
סובלתאינההעבריתשלשוןכנראה

אתהקונדסממוטלהשילשובבנות,
זקן-קטןליהודישובאותווהפךהשובבות

עצמועלהמקבלצדיקשלמונחבפיוושם
ההשגחה:דיןאת

סייםעתהזהכאילומוטלאומרכך"אשרי",
יושבי'אשריבמליםהפותחתהתפילהאת

רעמהביום.פעמיםשלושהנאמרתביתך'
יתום?'אניליב-'טובלמשל

מוטלאתמשחרראחרוני'אריהבא
מכריזוהואתקופהאותהשלמהצדקנות

 :בעבריתועדהעםבפגי
לרווחה.נושםומוטליתום",אנילי"יופי

לביןלעבריתיידישביןבפגישהשונייש
רביםדורות .אחרעםשלמלשוןתרגום
סיפוריתרגוםדרךבידידהשפותשתיהלכו

המקצבכיואףיידיש,לעברי-טייטש,התורה
והמקורשלהןהעברמזה,זהשוניםוהצלילים

שתיאתלראותניתןולכןאחד.הוא
שכבותכשתיולמרחב,לזמןמעברהלשונות,

אבלשונה,בעומקאחתכלגיאולוגיות,
אליו.והנלווההזיכרון-אחדהואהאתר

אתהשינייםמןמונעיםכיצדמסבירכשמוטל
בוסרפירותלאכולכשרוציםהקהות,
פחותלאמצטלצלתשבפיוהעבריתגנובים,
ולהחזיקהשינייםעללח"מלזרותמהמקור:

שעה.חציפתוחהפהאת

שלוםכתביכלשלכרכיםעשרשמונה
איךהתחיל?זהכיצדחיים.מפעלעליכם.
-ביתקיבוץחבראחדיוםלוקםבאמת
שמעולםהצעיר'השומרתנועתחניךאלפא,

היידישללשוןבאהדת-יתרנחשדהלא
עצמועלונוטלאליה,הנלוויתוהתרבות
לתרגוםימיואתלהקדישקלה:לאשליחות

עלשקדואחרוניעליכם.שלוםכתביכל

שנה.משלושיםיותרהמלאכה
כאןאיןכאילוהסיפורנשמעהשטחפניעל

הריעליכםשלוםבנוסחהמקרה.ידאלא
מעשיה.עודלכם

בית-לקיבוץהצטרפההחמישיםבשנות
תשע-בתנפלאה,יידישמשוררתאלפא
אביהפישמן.רחל-ארה"בילידתעשרה,

באבארה"ב,היידישתרבותפעיל ,רחלשל
ושמעאחרוניאריהאתפגשאותה,לבקר
הביתהחזרכשהואיידיש.יודעשהואממנו

עליכםשלוםכתביכלאתלאחרונישלח
'מנחם-הספראתאחרוניפתחביידיש.

לראותכדילשניהוהתעכבבועלעלמנדל',
אשתושייגע-שייבדל,שלאמאאומרתמה
ידיעל'שלחאומרת:האםמנחם-מנדל.של

ד~רך'~עשיקטבמקור:מנות.'משלוחהחתול
סתמיפתגם '.שלח-מנותאץ ?jרעד

 ,ברקוביץ •.דיאצלאחרוניהלך •כביכול
עליכם',שלום'כתבישלהקאנוניהמתרגם
האםשפתיעלפסוקאותויושבאיךלראות

אחרונימצאבעברית.שייגע-שייבדלשל
שוטה?איזהוהאם:אומרתברקוביץשאצל
הענייןנולדוכךלו.שנותניםמהכלהמאבד

עליכם.שלוםשלהמקורבכתביאחרונישל
הן ,שלנובספרותנסיךהיגרעליכםשלום

אחרוניאריהנכנסבעברית.והןביידיש

לכספתהמפתחאתמצא ,הנסיךשללהיכלו
שכתבממהכמחציתגנוזים.אוצרותגילהו

הסדרותבכלכונסלאעליכםשלום
לאעליכם',שלוםכתבי'כלשלהקודמות
רומניםשלושהבעברית.ולאביידיש
נפסלו ,לחייוהאחרוןבעשורשכתבגדולים,
הסתםומןזמנו'בניהספרותפרנסיעל-ידי

זמננו:שלהספרותפרנסיעל-ידיגם
ר'מהתלת-הדם".תועים""כוכבים"המבול",

שלענייןאוליהרומנים?נפסלומדוע
בספרהתנשאות.סתםואוליקינאה,אופנה,

 ,) 1916-1879 (עליכם"שלוםשל"מכתבים

-לדוקטורעליכםשלוםשכתבמכתבמצאתי
שכינויו ,זמנובןידועמבקראליאשב,
<עמ'במכתב'בעל-מחשבות.'הואהספרותי

מדועהמבקראתעליכםשלוםשואל ) 550

רותםעדןצילום:אהדוניאדיה

הואכיאף"מהתלת-הדם"הרומןאתפסל
כיוהתוודההודהב,יאשאלדוקטור ,צעמו
סמךעלאותופסלוכי ,הרומןאתקראלא

 .בימינוגםלמדימוכרתגישהבלב.דשמועה
בטורי-בארצנומתהלכיםהזההיוםעצםעד

היידיש.לשוןעלזעמםהשופכיםעברית
השתחררהשישיםבשנותעודאחרוניאריה

נגועהיהלאמלכתחילהואוליהזהמהנגיף
שלוהתרגוםמלאכתאתהתחילהואבו.

המלאכה,סיוםעםכעת,דקה.דממהבקול
וחצוצרות.תופיםעםלקראתושנלךראוי
כדישונותרשויותגםקמוהמדינהקוםםע

כלועלבארץיפהפהפרחכלעללשמור
איננההיידישולשוןבשמים.נדירהציפור
אחריהעם,נדירה?ציפוראיננהפרח?

 •נחלתואתמצאאירופה,יהדותשלהחורבן
מהוכשריפה,בחנקשנרצחההיידישלשון
שלציוציםבארץכברנשמעיםעליה?יהיה

הנדירההציפוראתלהכירהתעוררות-מה
לדרושהשמדהלמחנותעודנוסעיםהזאת.

הרוציםסקרניםכברצומחיםאבלהמתיםעל
שולחאניולכןשמתו.אלהחיואיךלדעת
לנושהחזירעלברכותיאתאחרונילאריה

מלאכתואוליבעבריתעליכםשלוםכלאת
תחילתשלהמבשרקולהיאשלוגרםהתר

 •היידיש.ללשוןהתקומה
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מכלולהיאעליכםשלוםשלצירתו

-19ההמאהבסוףהיהודיםחיי

עידן ,-20ההמאהובראשית

וספרותהעבריתהספרותשלההולדת
עדייןהיתההעבריתשהספרותאלאהיידיש.
פרחההיידיששספרותבשעהבניצניה

החייםאתגסכבמעשהוכללהפתאוםפריחת
יוצריהשלושתעל-ידיביטוייםעלהיהודיים
פרץי.ל.ספרים,מוכרמגדלי-הגדולים
עליכם.ושלום
פרשפרץוי.ל.ממגדלייותרעליכםושלום
העיירהמןהיהודים,חיישלרחבהיריעה
ועדהשוקיםמןהגדולה,העירעדוהקטנה

ובתיהמדרשמבתיאוךסה,שלהבורסה
מעיירותהעתוגים,מערכותועדהכנסת

הואואמריקה.גיר-יורקועדופוליןרוסיה
בעידןהיהודיםחייאתהגדולבכשדונותיאר
יםבשבמאותבושחיוהסגורהעולםמןמעבר
הואאותם,הסובבבעולםלהתערותםועד

יצירהויצרלהםקרהמהותיארעליהםסיפר
גםשהיאללבנוגעתוהומוריסטיתספרותית

ספריואגשים.ולאותםזמןלאותועולםעדות
לחייאנציקלופדיההםעליכםשלוםשל

עולםשאותולפגיהעתים,במעברהיהודים
נכחד.

י.ד.חתנוהיהלעבריתהראשוןמתרגמו
עודסיפוריוגרםבתרשהתחיל ,ברקוביץ

העבריתהלשוןקמהימיםאותם .חייובימי
והאיגרותהכתביםמתוךבשניםמאותאחרי

צעדיהאתועשתהוקודש,שבתשלולשון
הצרכיםכלאתשממלאתכשפההראשונים

לעבריתאזלההיולאאגשים.ביןקשרשל
כלשוןבהשדיברואישמאותמכמהיותר

מהכלאתבהאומרשאדםכלשוןיום-יום,
צרכיו.כלאתבהומבטאלומרבלבושיש

אבלהאנשים,ביןקשרלהיותדיגההלשון
שלוםשלהיידישנתק.גםהיאלעתים
הדובריםהאנשיםשעיקרהשפהחיתהעליכם

כעורבאנשיםנגעההיאביניהם,שעוברומה

מסרה,לשונועמם.אחתהיתהבאדם,
רחובשלבלשוןפשוטה,בשפהלכאורה

והומור'געגועיםוואהבותרגשותכאילו'
יצירהזוהיתהוכאב,לבטוברב,הומור

גםנכבדמקוםשכבשהגדולה,ספרותית
נפלאות,זובלשוןיצרהואהעולם.בספרות

שלרגילים,אגשיםשלבדיבורבפשטות,
כשרונוהיהזהבית.שיחותשלשוק,

הגאוני.

לשוןכליבעבריתעדייןהיולאלברקוביץ
חותנואתלתרגםבאוכשהואכביידיש,
סףעלקודשלשוןעדייןשחיתהלעברית,

הדיבור'המלים,לונמצאולאחול'לשון
הרחובולשוןהשוקלשוןהתיאור'השיח,
והשיבושים,והברכותהקללותהבית,ולשון
עליכם,שלוםשלורוחושפתואתשיתנו
שלורגשותיהםורוחםשפתםאתשיתנו
שלכאורהמשהוברקוביץעשהואז .גיבוריו

ביידישעליכםשלוםשלמיצירתוהפוךהוא
מעולםחיתהשלאבעבריתהשתמשהוא-

בלשוןהשתמשהואמדוברת,כשפהבשימוש
חגיגית,לשוןגבוהה,לשוןוהמדרש,המשגה

עליכם,שלוםיצירתאתדרכהלמסורכדי
הרגילה,הלשוןזושאיןשכיווןהגחהמתוך
מיוחדתלשון'סלנג',לשוןמעיןהריהי

אתכשפיםמעשהבמיןשתעבירבמינה,

עדייןעליכם.שלוםשלורוחווסגנונולשונו
כל'בפימדוברתלשוןלעבריתלההיהלא

ליצוראפשרשבהלשוןלהמציאהיהוחייב
ודרךבעברית.עליכםשלוםיצירותאת

שלוגסקיאברהםלעתיםגםעשהכךאגב,
אחריםסופריםגםעשווכךבתרגומיו

האגדה,וספרהמדרשהמשגה,בספריהם.

שימשוורבגיצקי'ביאליקאותםשהבינוכפי
שלהם.והיצירהגרםהתרהלשון'מקור

שלעבריתיצירהברקוביץיצרזוובדרכו
אםגםמאוד'אותנוגתהשהיעליכםשלום
בשלוםלקצרצריכהחיתההכרחמשום

 .כהווייתואותולגונתנהלאאםגםעליכם,
ההומורוחושרוחואתהעבירההיאאבל
למחזותסיפוריואתעיבדגםכרקוביץ .שלו

הראשוניםהמקורייםהמחזותשהיובעברית,-

עלרבהובהצלחהגדולבמספרשהוצגו

בארץ.התיאטרוןבמות

רצההעבריתשנים.עשרותעברומאזאבל
מאותממספרלעתים.טירוףבריצתקדימה
היאהמאה,בראשיתהשפהדוברישלמועט
זומהם,ולרביםמיליוניםשלשפתםעכשיו
להיאמראפשריהכולהיחידה.שפתם

ואמנםעליכם.שלוםגםובהולהיכתב
דןעל-ידילעבריתמספריוכמהתורגמו
ואחרים,הושבבנימין ,יביןאברהם ,מירון

גםיצאששמועליכם,שלוםעםשהתמודדו
ויצירתומותו'לאחדהרבההגדולבעולם
הסרטיםלאחדיסודשימשההגג"על"כגד

ממכלולאוד,ממעטאולם .ביותרהנפוצים
לעברית.הועבדשלוהיצירה

זאת.ועשהאחרוניאדיהשבאעד

הואשכן .אחדאדםשלהאישישגערנוזהו
היידישיוצריאפילועשושלאמהשעה

אתכינסהואובאמריקה.באירופהומו"ליה
רביםשכיוצריםעליכם,שלוםשליצירתוכל

פרקיםפרקיםכתביואתפרסםבזמנו'

להתפרנסהדרךחיתהזוהיידיש.בעתוגות
קוראיםקהלהיידישלעתוגותלההיואז.

לסופדיםיפהבעיןשילמוועורכיהגדול
במשךכתביהם.תמורתוהמבוקשיםהגודעים

גםעשהכךלספרים,אלופרקיםכונסוהזמן
מותולאחדגםעשווכךעליכם,שלום

 .כתביואתכשהוציאו
חסדושכןכתביו'כלבעצםהיולאאלואבל
ויצירותמאמריםסיפורים,ספרים,בהם

שעלגדול,מעשהאחרוניעשהוכאןרבות.
הוא-יידישספרותגםתודהלוחייבתכך

הראוי'עליכם,שלוםשפרסםדברכלכינס
יופיעשכתבדברשכל ,גדולסופדככל

כללאתלדעתשיבקשמיעכשיו' .בספר
בעברית.אותהיחפשיצירתו'

ביידיש,הכתביםמכגסי-מכךיתדהאבל
כרצונםלעתיםעשובעברית,ברקוביץכולל

 .והשמיטווקיצצוקיצרועליכם,שלוםבספדי
אתעליכם,שלוםכתביכלאתכינסאחרוני

הוא .שאבדאוונדחהוהושמטשקוצרמהכל
שעבדעליכם,שלוםשלמסעותמעיןעדך
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 1:~ו
לחפשלים,ומיםליבשתמיבשתהעולםאת

סיפורים,נידחיםובכתביםבעיתונים

באושלאעליכםשלוםשלורשימותמאמרים
כרכים,-18בסרםים 24כינסוכךבספר

שלוםכתבישלכזהכינוסהיהלאפעםואף
עלבעברית.שלאוכמובןביידישלאעליכם,

היהודית-עבריתהספרותלותהיהכך
תודה.אסירת

התרגוםהואמלאכתושלעיקרה ,כמובןאבל
המדוברתהעבריתשלהשניםעשרותעצמו.

עם,ופשוטיהרוחאנשיוקטנים,גדוליםבפי
קפה,בתייושביבשווקים,זבניםמדענים,

לשוןבפינונתנוובטלנים,ומשבחיםמקללים
הכליםאתבידינוונתנוהעולםכלכלשונות
אתשהוא,כמותעליכםשלוםאתלתרגם
כמותבעבריתולתתו ,ודיבורווכוחולשונו
אריהעשהזוומלאכהביידיש,נתנהשהוא

שומעואתהשלובספריםקוראאתהאחרוני.
ריחותאתעליכם,שלוםשלמנגינתואת

שללשונםאתהילדים,שפתאתהשוק,
אתהסופרים,שללשונםואתהעתונאים

ארוסה,רחובותולשוןהמדרשביתלשון
אריההבורסה.סוחריולשוןהחלבניםלשון

 ,מכךיותרעבריות,מקבילותמצאאחרוני
לשוןשלתרגומהשהיאעברית,לשוןמצא
בהשנאמרמהגםבתוכהוכללעליכם,שלום

רקעהמשמשיםהמקומותשלבלשונות
אםבפולנית,אםברוסית,אםלסיפורים,
גםהביאהואבשיבושיהן.ואםבאנגלית
העברית,בלשוןעריםהמתיידיששלביטויים

יידיש.בלשוןהתערועבריותשמליםכשם
ואלותרחובלשוןבספריוכללעליכםשלום

מכתביוהישנים,בימיםאניזוכרוקללות.
 ,תנ"ךללשוןהללוהפכוכיצד ,ברקוביץשל

בהןהשתמשלאשאישהתוכחהמןאלות
 ,בטלן ,אביוןכותב:אחרוניואילובעברית

 ,ו~ןקתךושקה,פטרהפקר ,דלפוןרוח,גס
 ,.בידוושרץטובלחצוף,וסובא'ניק,זולל

מוקצהיוצלח,לאשבכלבים,כלב ,יהודון
עםומיאוס,סחינודניק,מיאוס,מחמת

ריקא ,קבצןצבוע, ,פרובוקטור ,הארץ

 ,הולל ,אחרדברגנב,בנדיט, ,תככן ,ורכלן
ועוד.ועודכלבויניקפארך,סקנדליסט,

קודשוספרייידישולשוןישראלירחובלשון
 ...קיבוציוהווי
 ,זמננובןישראלישכללשוןוזוסיפוריםאלו

שעברואפילובהם,יראה ,וילדוצעירמבוגר
לחיינוגםוהדחלקלחיכתכם,שנהכמאה

שללשונםהארמית,ספריולחיוכינו.
בתנ"ךנכללו ,ואחריוהמקראבימיהיהודים

היהודיםלשונותספריגםראוייםובתלמוד.
בספרלהיכללהאחרונות,השניםבמאות
ובוודאיובוודאיבישראלהעבריהיצירה
עליכם.שלום

לוומגיעהשנה 30זובעבודהעשהאחרוני
מהספרותמהקוראים,והוקרהברכה

גם ,לומרמעזואניהישראלית,והתרבות
והתרבותהחינוךושריהפרסיםממחלקי

 •והספורט...
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 HJנמליםיידישמדבריםאחרוני:אריה
1 ~ 

ענויות
בסריעקב

הראוימפעלסיימתאלחבחורשים
האחרוןחכרךחיים:כמפעללהגדרה

גרמךבתרשלום-עליכם"כתבי"כללש
מניחאנילאור.יצאלעבריתמיידיש

גםאוליאךסיפוקהרגשתלךשיש
שהואעולםונעלםחיהשחריעצב,
אתהאוליועכשיושלום-עליכם,כולו

אבלשמסביב,הספיחיםעםנשאר
קסום.מעולםיצאת
יצאתילאאךשנעלם.עולםהיהאכן.

העיסוקעליו.לחשובמרבהאנימתוכו.
העםשלזהמוצרטשלרוחובילידיהממושך
סוויץ'פתאוםלולעשותאפשראי-היהודי
דניםאיךראהאחר.לנושאעברנו-ו-הופ

דודוטובים:גדוליםעליוומדבריםבו
שלום-עליכם'שלוממעריצישהיהפרישמן'

דבריםהמאהבראשיתיצירתועלאמר
חזףתכדברילהתפרשעתההעשויים
וירד-אמר-המקרהיקרהאםמצמררים:

במזרחישראל-סבאקהילותעלמבולאיזה
אפשרהאדמה,פנימעלאותןוימחהאירופה,

שלום-סיפוריפיעלדמותןאתלשחזריהיה
קפדןכידועשהיהנדנד'חייםיוסףעליכם.
שלום-יצירתעלאמרבביקורתו'מאוד
הנעלה"חיזיוןשהיאנרגשים,דבריםעליכם

חייםנתחיאלאאינםוסיפוריוהספרות,על
דבריבאלהוכיוצאהגוף",מןישרהממללים

כליצירתואתהוקירומכךפחותולאשבח.
מנדלי'התחיה:דורשלהסופריםגדולישאר

אוליהיההואואחרים.ברדיצ'בסקיביאליק,
העםשדרותעלביותרהאהובהסופר

ציפוובעיירותבעריםיהודיםהרחבות.

שישייוםשלהיירילעיתוןחגשלברטט
הפליטוניםאושלוהסיפוריםבושהתפרסמו

והואמעניין'פחותלאאספקטעודויששלו'
הואלשלום-עליכם:העולםאומותיחס

"ךהתגאחריביותרהמתורגםהסופר
נעלם,שעולמואפואעצובהגויים.ללשונות

לדורות.תחיהשיצירתוספקליאיןאך

סמךעלאומחקרסמךעלאומר,אתה
הסופרהואששלום-עליכםח, wתחו

העמים?ללשונותביותרהמתורגם
כמעטשאיןלומראפשרידיעה:סמךעל

אתניכסהלאאשרספרותלהשישלשון
לשונותהאירופאיות,הלשונותכלסיפוריו:
לפניהיפנית.הסינית,הרחוק,המזרח

סופריםשלמשלחתמסיןחזרהכשנתיים
שהשתתףבירשסייןיוסלליוסיפרישראלים,
העוסקסיניפרופסורפגשושהםבמשלחת,

יצירתגרםבתרשנהמעשריםלמעלהכבר
רחוקיםהלאבימיםלסינית.שלום-עליכם

ברית-עדייןקיימתהשהיתככך'כל
מאמרמלנינגראדידידלישלחהמועצות,
באשרהיימלאנד"ב"סאוועסיששפיוסם
שניתרגמושםוהעממיםהעמיםשלללשונות

קזאכית,לסית,ובהןסיפוריו'אליהן
מולדבית,אוזבקית,סאג'יקית,מונגולית,
שלום-לאמור'וכרי.ונויארמניתגרוזינית,

העםשלביותרהמובהקהנציגהואעליכם
העולם.בספרותהיהודי

שלום-עליכםכתביאתקוראאניראה,
אותוקראתיגרמים:בתרגםובמקור,

לעברית.וגםלפולנית,לרוסית,בתרגום
מפחיתלא(ואניגיסתרלאסופרישאם

גרמיםתראוגרמך'תרמערךזהכהוא

שלום-שלום-עליכם.הוא-אחרים)
לתרגוםניתןשלאסופרהואעליכם
לאמקצב,לאגםלתראפשרשאימשום
יכולאינךזאתמלודיה;לאנימה,
לסיניתלאבוודאישפח.לשוםלתרגם

להוציאלעברית,לאגםווליפני,ת
ביידישהנמצאיםהעברייםהאלמנטים

בפרט.שלום-עליכםשלוביידישבכלל
ששלום-עליכםסברתיאילועליך.חולקאני
עלסורחהייתילאלעברית,מיתוגםאינו
העבריתאדרבה,שנה.משלושיםלמעלהכך

יותרלכךאותההמכשירתהליךאיזהעברה
עצמנואתלשאולעלינואחרת.לשוןמכל
מדברים?אנחנועבריתאיזוהשאלה:את

לא.-חז"ל?לשוןלא.-המקרא?לשון
-ההשכלה?לשוןלא.-הפיוסים?לשון
להקרהשבפינו?לעבריתאפואקרהמהלא.

ארצהשבאוהראשוניםמאוד:מענייןמשהו

לאהשפה,אתלהחיותוהחלואירופהממזרח
הםחלק.כלוח-רזה'כ'סאבולההנההגיעו
אתהחווייתי'הנפשי'עולמםאתעמםהביאו
צורךלהםוהיהשלהם,האסוציאציותשובלי
ניבילהםוחסרובעברית,זאתלבטאדחוף
היידישמןניביםתרגמוהםעשו?מהלשון.

"חטף '"מכות"הלךכמוניסוייםלעברית,
"שככההנשמה",עלפרוסהלי"איןמכות",

לו"נתןמהרגליים","נופלסוב",לייהיה
למאותונו',ונו'חיים","עשהאביו",באבי

כברהעבריתללשוןהאקדמיהולאלפים.
 .בנדוןמחקרופירסמהכך'עלדעתהנתנה
יידישמדבריםשאנחנולומרכמעטאפשר
דוברבידיישלאמור' •••עבריותבמלים

למסורלוהמאפשרכליהעכשוויהעברית
עלשלום-עליכםשללשונואת

והזרימההמלודיהעלהאינסונאציה,
שלה.המיוחדת

ואוליפתוח,הוויכוחאתנשאירטו,ב
שלום-אםיפסקו.הבאיםחדורות
סימןיחיהבעבריתיישארעליכם
צודק.שאתה

הרצאותהרציתימלה.עודזהבענייןאוסיף
בבתישונים,בחוגיםהארץברחבילמאות
בסמינריםבאוניברסיטאות,תיכוניים,ספר

מצוינת,קרייניתהיארחלרעייתילמורים.
למאזיניםקוראתהיאהרצאתיובתום

הכול,בתרגומי.שלום-עליכםשלסיפורים
בפהקריאתהאתשומעיםוזקנים,ילדים
אתלהביאהדרךאתלמצוארקצריךפעור.
האבוס.אלהצאן

העובדהמןתופתעלאזאתעםיחד
 .פופולאריאיננוששלום-עליכם

כלאלבהשוואהפופולארי?קוראאתהלמה
נופלהואאין"קלאסיקה"שמכונהמה

מאחדיםיותרנקראאפילוואולימאחרים,
מהם.

לאבחנויות,הספראתמחפשיםלא
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ולאקוניםלאבספריות,מחפשים
בצעד.זאתאומדואנישואלים.

ברח'ססימצקילחנותנכנסתיאתמולרק
שמונהכלאתהמדףעלוראיתידיזנגוף

אתשאלתי .קרטוןבקופסתהכרכיםעשר
ואנחנו"מכרנולי:ענווהםהמוכרים
מוכרים",

גםחמתודעליכםששלוםטועןאתח
קריא.סופדחרא

העולם.בכלספרותחובבלכלקריא

רצינית,כךכללאתשובחזאתלא,
שלשעולמויודעיםשאנחנומשום

חרב.מתואר'שחראכמושלום-עליכם,
חראבחןהסיטואציותאתלחניךקשח
שלהאנושייםהמניעיםאתעוסק,

לאשלוהגיבוריםשלו'הגיבורים
אב-טיפוסיותלדמויותלחפוןהצליחו

לאאפילושקספיד,שלדמויותיוכמו
יותרחרבהסופדיםשלדמויותכמו

טולסטוידוסטויבסקי,כמואליו,קרובים
בכלשזחמפנימדוע?באלח.וכיוצא

חתרנותמבחינתאזוטריחיחזאת

האנושית.

מתרגמיםלמהעליך.חולקדווקאאניבזאת
הריתרצהאםלשון?שבעיםלכלאותו

עוסקתהגדולברובההעולמיתהספרות
הקלאסיקהשלעולמהשחרבו.בעולמות
האצולהעולםימינו?!שלעולםהואהיוונית
שלושלום"ב"מלחמההמתוארהרוסית
אפואמה ! 1ימינושלעולםהואטולסטוי

האנושיהבסיסלרלוונטיים?אותםעושה
 ,הצערהכאב,ואתר:אתרבכלהמשותף
התשוקה,השנאה,הקנאה,השמחה,

אנושייםכללשהםונו',ונו'הכיסופים
הזמניםבכלהאדםבנילכלומשותפים
האזוטרי-הייחודיוהתיאורוהתקופות.

הואהוא ,דגולאמןלהםשמעניק-כלשונך
ברחביהקוראיםלבאתומושךהמסקרן
העולם.

שובחבמחאותךאשאלאםתופתעלא
בדקוביץ'שלגומרמתרשלךגרםחתר
-יודעלאמהקוראיםמישהוואם

גםתרשלום-עליכם,שלחתנובדקוביז'
כולם,אתאפילואולימכתביו.רבים
יודע.אינני

ורקמאוד,חופשיתרגוםתרגםברקוביץ'

אלאזהאיןלמעשה .חותנומיצירתקטןחלק
הבה .עיניוכראותוהוסיףגרעשבו ,עיבוד

 ,כךעלהשמיעעצמוהואצדק:עמונעשה
שהתפרסמודברים ,ירדניגליהעםבשיחתו
מיכי ,סופרים''עםשיחות"ט"זבספרה

אתאוהחולב""טוביהאתשישווה
שלום-שלהמקוראללמשל,"סטמפניו",

אתתרגםולאוגרעהוסיףכיימצאעליכם,
שלהמנחההקוואילוכנתינתם.הדברים

שוםללא ,למקורהנאמנותהואשליגרםהתר

~ 

אחרוניאדיה

מהדורותכלועוד:זאתקוסמטיים.שיפורים
("כלווערק""אלעהמכונותביידישהכתבים
 ,שכן ,שלהןבדיווחמלדייקרחוקותכתבי"),

ששלום-ממהלערךכמחציתרקמכנסותהן
מכונסתגומיבתרואילו ..כתבעליכם

לשוןבכל-הספרותבתולדותלראשונה
שלום-עליכםשליצירתוכל-שהיא

כאןראויאוליאחת.כתביםבמהדורת
ברקוביץ'שחוללהמהותיהשינויכילהוסיף

אחדאתמתוכהשמחקהואהעבריתבגירסתו

שלום-יצירתשלהמובהקיםהמאפיינים
הומורזהמה •השחורההומורוהואעליכם,
קשות,בסיטואציותשנוצרהומורזהשחור?

מהשלהגמורההפךהואשהצחוקבמצבים
המתאיםהניסויאדרבה,בהם.שמסתבר

היללה.הזעקה, ,הבכיהואכאלהלמצבים
שמסתברמהשלההפךהואשהצחוקומאחר
בהםהנולדההומורבמילא ,הללובמצבים

מגןמשמשזהמקבריהומורפרדוקסאלי.הוא
שוםלושאיןכארסייםבמצביםשלאדם
בתקופהפעלשלום-עליכםעליהם.שליטה

שלרדיפות,שלתקופהנוראה,מבוכהשל
נפשם,עלנמלטויהודיםשבהפוגרומים,

לאמריקה,בהמוניהםהיגרוגבולות,גנבו
עלתלויהיההיהודיהקיוםכלשבהתקופה
דרךהואביצירתוהשחורוההומורבלימה.

החזרתהזה.הכאוטיהמצבבפניהתגוננותו

סיפורישלהעבריתלגיוסההשחורההומור
אחד ,השארביןהיא,אףשלום-עליכם,

ברקוביץ:לתרגוםתרגומיביןההבדלים

אתחחמלאכח,אתסיימתכבדאתח
בדקוביץ'נכון?מחדש,גםתתולאכבד
אחדשחיהליס,אפילואיננו,מזמן

כבדבדקוביץ:שלהגדוליםהחסידים
עמוקכךכלחזחהענייןמדועאיננו.

כועסשאתהחזח,הכעסמדועבנפשך,

הביטחוןלךאיןמדוע .כולוהעולםעל

רותםעדןצילום:

ואיןזח,אתעשיתשאתההעצמי

ביקורתישהמפעל.חשיבותעלעוררין
בהחלטוזחדבר,כלעלישוביקורת
כן?אםהכעס,מדועלגיטימי.
עצמךאתההלאושנית,כעס.ביאיןראשית
תרגומישביןההבדלעלאותישאלת

מלאביטחוןליישברקוביץ:שללתרגומו
ביישאךחשוב.מעשהשעשיתיבכך

השייכתהשאלהאותיסוררתתדהמה.
קרהכיצדהסוציו-פסיכולוגי:לתחום

שיעשהמינמצאלאשניםמיובלשלמעלה
שלתרגומולביןהמקורביןהשוואה

האםתשובהאתהליתןאדרבהברקוביץ'?
למעלהלחכותצריכיםהיוהעבריתקוראי

כדיאחרונישיבואעדשניםוחמשמשבעים

מרתקורמאןלשלום-עליכםשישלדעת
אלא ,בלבד"המבול"ולא ?"'המבולששמו

ו"שלושהדם",ו"מהתלתתועים""כוכבים
כלאבק",ו"סנדרו"הנשרף"אלמנות",
פניניםשהםסיפוריםמאותלאאםועשרות,

ספרותיות?

לכך?תשובתךומח
שלום-עליכם,שלליצירתו'כלבתים'היוכי

לתתכןמהשהחליטובראשם,וברקוביץ'
 ...לאומהבעבריתלציבור

אפשרית:אחתתשובחלךאתןאני
בכיפתששלטהחציונית,חתנועח
לאכיאםמובן,וזח-העבריתחתרנות
שפתשלקיומהאתפסלה-מוצדק
בשטחיםפסלהשהיאכפייידיש,

חלאדינו.אתגםמסוימים
מאוד.מפריזיםכךשהטועניםסבוראני

כחגוחלאדינוכלפיאולימפריזים.לא
כלפילאאבלסובלנות.ביתדקצת

מרדכישלסיפורואתיודעאניהיידיש.
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לקבלהתחנןשניםשבמשךצאנין.
נייעס"ח"לעצטעאתלהוציארישיון
מוכרחוחיההיחי.דהיומיהעיתוןשלו.

אתלהוציארמאויות.מיניכללעשות
שמותבשלושהשפות.בשלושהעיתון
תחתהעיתוןיצאיוםשכלכדישונים.
ידיעלדבר.שלשבסופועדאחר.שם

זה.רקולא .הרישיוןאתקיבלטריק.
אתרדפוחשביה.העולםמלחמתעד

הרקעעלמאליו.מובןכדברהיידיש
בית-אישלך.מחאותך:שואלאניחזח

מפ"ם.חציונית.חתנועחאישאלפא.
שלגדולהחסידהחיתהלאשבוודאי

ולכללךמח ...לחפךיידיש.שתפ
חזח?חמעשח

שלחמופנאטיםאפילואוקיצוניםשהיונכון
מגיבי"גדודזה,בכללויידישלעזכלנגד

העובדהעצםכילינדמהאבלונו',השפה"
שלהתל-אביביתבשכונהיידיש,שלמדתי

אחרתמציאותעלמעידההשלושים,שנות
רוסית.דיברתיבילדותי .מתארשהנךמזו

ועשינו , 1931בשנתארצהעלתהמשפחתי
השכונהכאמור'אבל' .מידלעבריתהסבה

דיברההשלושיםבשנותהתל-אביבית
עלהפועליםיידיש,דיברוהשכניםיידיש,

שולחתחיתהכשאמאיידיש.דיברוהפיגומים
אתלשבורחייבהייתיהמכולתלחנותאותי

שפהכייידישהחנווניתעםולדברלשוני
שצעקוצעקניםהיואזידעה.לאהיאאחרת
הדוברהעםאבלעברית",דבר"עברי
למשל,תשכח,אללחלוטין.מהםהתעלם
דיברווכעגנוןכביאליקמרכזייםשאישים

המנהיגיםבקרבגםיידיש.כתבווגם

דיברהלמשל'מאיר'גולדההפוליטיים:
מגילאישית,לייידיש.ילדיהעםבביתה
שלגילוימכלהסתייגותאיזוחיתהילדות

המדינה,קוםלאחרובייחוד'כנעניות',
עללפסוחשהתיימרהמגמהאותהשללתי
היישרלקפוץוניסתהגלותשנותאלפיים

דודשללמלכותוישיבןדודשלממלכותו
במעטלאבידחקהזאתועמדתיגוריון.בן

שלהזאתהמטורפתהמלאכהאתעליליטול
שלום-עליכם.שליצירתוכלתרגום

התחדשותשתחיהצופהאתההאם

ליידיש?
אתפקדמאודטראגיגורללא.כיחוששני
בה,דיברושיהודיםהזאתהנפלאההשפה

שניםאלףבה,סחרובה,צחקובה,בכו
היסטוריוניםלדעתהיולשואהעדבקירוב.

עכשיובעולם.יידישדוברימיליוןעשראחד
פיזיתוקטןהולךוהואלהחרידקטןמספרם

ביקרהשישיםשנותבתחילת .ביומויוםמדי
נפגשהואזינגר.בשביסיצחקבבית-אלפא

מהו :אותושאלואחדהחבריםעםלשיחה
"בינתייםהשיב:בשביסהיידיש?שלעתידה

יידיש,שמדבריםבעולםמנייניםכמהעודיש
אזרקאולייסופר'וכשאלהיידיש,שקוראים

שאלו-"מדוע?"עדנה."ליידישלהתבוא
בדבריםרקמתעסקיםפרופסורים"כיאותו.

אבלבלענהמרההלצהזאתהשיב.-מתים"
המציאות.אתיותראופחותמשקפתהיא

ליידישלהאיןהיוםשעדלדעתמאודעצוב
יהודיתחוכמהשלאדירואוצראקדמי'מילון
לאוריצאונעשתה,ההתחלה .לטימיוןיורד

המכיליםאל"ףהאותשלכרכיםארבעה
 .איןהמשךאבלערכים.אלףמשמוניםלמעלה
המציאות.זאתאבלהלב,כואב

מדיניותעלדעתךמחאחרונה:שאלח
גרםתרמדיניותישהאםהתרגום?

בארץ?

תובעהייתישאילויודעאנימושג.ליאין
חיתהלאאזכיעבודתי'עלסופריםשכר

שלאבלבדזוולא'פראייך',הייתימתממשת.
ממוסדותכסףשנוררתיאלאאגורה,קיבלתי

 •לאורהיוציאושהמו"ליםכדיומיחידים
כיסים",אין"לתכריכיםאומר:הייריהפתגם

כתביכלאבלהבא.לעולםכלוםלוקחיםלא
הזהבעולםהעבריבנוסחםשלום-עליכם

שיתקיימו.דומה

ונח.ותדח

H =-= 
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אזרחיתויוזמהחילוניותעלספר
 9-+מעמ'+-המשך

ואינהאוטומטיתהינה"השבות"

למדינתאמוניםהצהרתמחייבת
נורמטיבית,גישהזואיןישראל.

בוחרלאזרחמידייהפך"כךשהרי
שקללותיוסאטמר'חסידגםלכנסת

אינןהמדינהקיוםנגדופעולותיו
אנומליה .) 97<עמ'ראיה"צריכות
בארץשנולדיהודי'שגםהיא,נוספת
"מכוחאזרחאינוהמדינה,הקמתלפני

לארץשבאחדש""עולהאלאישיבה"
 .) 98<עמ'שבות""מכוח

גםהוא .ומדברמסביררקאינואורנן

רקמבחינתוהמצב.לשינויפועל
כולםשבהדמוקרטית,מדינה

ראויההחוק,בפניהשוויםישראלים

למחיקתתביעתוומכאןלהתקיים,
המבטאהלאוםבסעיףהרישום
הואלאומי-אתני-מגזרי-מפלה.רישום
"אניההצהרהעלבהחתמהמעורב

ראיהלשמשהעתידהישראלי",
מחיקתעללהורותלבג"צבעתירה

אולם Iהאוכלוסיןממרשםהלאוםסעיף
היאהתביעהמדועברורלאמניסוחיו
לאוםלרישוםולאהסעיףלמחיקת

ישראלי.
 1הצבאיבשירותגםהדןהזהבפרק

שעותובחוקובגירושיםבנישואים

אתאורנןפורשוהמנוחה,העבודה

מבטאהואאותההדמוקרטית,משנתו

זהלמערכתומכתביםמאמריםבמאות
רבות.שנים

שלהתחתונה"ש"השורהלומרניתן
להיחשבתוכלשישראלהיאמשנתו
יהיולאכאשרדמוקרטיתלמדינה
לסוגיםהאזרחיםאתהמחלקיםחוקים
החוקמכורחיושגהדברשונים.

שבות,מכוחהאזרחות"לביטול
מכוחלאזרחיםהאזרחיםכלוהפיכת
שלכניסוחובארץ",לידהאוישיבה
 .) 107(עמ'אורנן

 1השביעילפרקכהמשךהשמיניבפרק

הדמוקרטית·התפיסהמוסברת

לחוקיבניגודהעומדתליברלית
לשאלתאורנןחוזרלכךמעברהתורה.

חדוטועןישראלשלשרידותה
דמוקרטיתלאלמדינהכימשמעית

 •מעמ.דלהחזיקסיכויאין
כרבעיוסף
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אייכנראנדלייזר
בסריעקב :מיידיש

חצות""גשםהמחזורמתוך

• 

אייכנראנר)(לייזראייכענר~נרלייזער
לצדפת,היגד-1937ב ,-1912בבפוליןנולד

על-ונתפסצדפתלצבאהתנדבהשביחובמלה"ע

 1בפוליןההשמדהלמחנותבדדךהנאצים.ידי

השירהקובצימביןשלושהלשוויץ.להמלסהצליח

 1מאנגראיציקפרסחתןלעברית.תודגמושכתב

 •-1985בנשוויץנפסדאייכנראנדלייזר , 1976
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s~ו הצערמלחםנגיסה ~ 1~ .
וייכרטרפי

אייכנראנדלייזרשירתעל

ושלהיידישמשוררישלורלם סוףשלבישראלהיידיששירת--
שקהלרקלאעגום.העשריםהמאה .....
לשירתשגםאלאופוחתהולךהיידישקוראי
כךכיום,איןלעבריתהמתורגמתיידיש
דורש.נדמה,

ספריםכמהבישראלאורראוהאחרוןבעשור
היידיש.שירתמאוצרותובהםחשובים

המונומנטלית,לפואמההשאר'ביןכוונתי'
מנחםשלעמודים,מאותעל-פניהמשתרעת

שופטיעקבשלבתרגומו"המהלך"בורישו
למבחר ,) 1995תג,(בהוצאת(וינטר)

"אינטרוספקטיביזםליילסאהרןשלשירתו
בתרגומוורב-פניםנהדרבקובץבניו-יורק"

 ;) 1997החדשה,(הספדיההושבבנימיןשל

שלושמירוןדןפרסםמספר'חודשיםלפני
-סוצקווראברהםשלשירתועלמסות
וכלל- ) 1999(קשב,היונה"כנףעל'ש'לג
המשוררשלמשירתואחדיםגרמיםתרבספר

הבכיר.

בפרפוריםמדוברכידומהזאת,ובכל
שירהשלהתהודהתיבתשלאחרונים
לאההדיוטלקוראשנראיתגדולה,

מןבמיטבו'קוסמופוליטיכמודרניזם
בשירתוהמרתקיםהמרשימיםההישגים

כאקזוטיקהאלאהעשרים,המאה
ומזמניםרחוקיםממקומותפולקלוריסטית

 .החושךלהרישמעבר
לראשונהנתקלתיבדיוקמתיזוכראינני
לייזרעז-המבעהייריהמשוררשלבספרו

באחתזהשהיהלינדמה .אייכנראנד
בתל-אביב,המשומשיםהספריםמחנויות

הספרשםהצבא.מןשהשתחררתיאחריקצת

מיד.לביואתעיניאתמשך-דדי"'לחם-
בכותרת,היהדישבהכזאת,תקופהחיתה

לשכנעכדיבדימוי'אחד'לשוניבצירוף

ארנקי.אתלשלוףאותי
שכןדרי","לחםלצירוףנכבשתיבוראי
עגמימותלביןענווהביןנעההספרעטיפת
כיתובאורישוםללאדהוי'ירוקבצבע
בעמודיהמשוררדיוקןללאהגב,עלכלשהו

גננותומסורזותאותיותששרקהפתיחה.

ובצבעמיוחדבאופןמוטותדרי","לחם
באותיותהואגםהמשורר'שםוכןאפור'

הספרכילמדתי(לימיםזעירותאפרוריות
אףסגפניתשונה,בעטיפהגםאורראה

היא).

אתשתרגםזוסמן'עזראמיהואזידעתילא
דבשלשמואתשמעתיולאלעבריתהשירים

הנפתלתהמיוחדת,בלשונושחיברסדן'
קוויםובוהמבואאתהדעתומאירת

ופרשנותהערכהודבריכללייםביוגרפיים
השיריםאבל .אייכנראנדלייזרלשירת

וגדושיהמליםמעוטיהחנוקים,הקצרים,
 .לעולמימהירהדרךלהםסללוהתחושות

פוןברויט"ואסהמקורבלשוןשנקראהספר
ל.י.בהוצאתביידיש,אורראהצער"

 • 1964בשנתבתל-אביבפרץ

להשתמשהמשוררשלמכוחוהתרשמתי
דווי'שתיקה,זעקה,-קשהמליםבאוצר

לגלושמבלי-מוותהתפוררות,בדידות,
קירבהחשתימהרהעדמזויף.לפאתוס
-שגורותשירתפאורותליטוללכשרונו
אפלולינובמברקיץ,בשעתגןשלג,שקיעה,

נושא"עיוור;ופחד'חייםבהןולעצב-
כמוחלודה",כולהוחרב/הערפילים/כתר

הקדיששאותוליד','המלךבשיר
ולרעייתו'זוסמןעזראלמתרגמואייכנראנד

לאה.
ציירחד'מדויק,קונקרטי'להיותהיכולת

מןברביםניכרתדומםטבעשלדייקן
על /חףמ;תמתותצפורים"מעלהשירים:

השקיעה.//אוראדיש;כפוףהשולחן;גבי
העינייםמבעד~ליף;כךמביטמי

לאצפורים;קןלאןןנףךף; /השרופות?/
הקרה;הסכיןאלא iאור.;לאלשלמות/קן

השולחן;על /חומותמתותצפוריםאצל
מחשבותאלהדר;ךפתוחהתמידמחזיק

 ,) 55<עמ'תת-קרקעיות."

החופשיים,המבניםהקצרות,השורות

המתח,טעוניתתי-הזרמיםהצבעים,תבניות

והצינה,החשכהוהכבדות,השקיעהתחושות

קרוביםהמוותשלהמתמדתנוכחותוובעיקר
למשל,פוגל.דודשללעולמובנימתם
מוציאיםי;עיגסיפי"ועלכמובשורות
שליסוריואת ,) 44<עמ'הימים"כלנשמתם

לאבדמבלילשמועממשאפשראייכנראנד
לאחדשקראכפיהמעמקים','טעםאת

בגללאולי ,"דדי"לחםספרומשערי
"בלשונ;ךכך:השאר'בדןמתוארת,שלשונו

<עמ'לילה"עםדמם/אתזאביםמערבבים
"התפילה;רקאינםאייכנראנדשירי .) 91

אי-הם .) 111<עמ'אמר"לאעדיין;שאיש
הווייתושבמוקדוהחרדההריגשההשקט,

שלזעקהכל"עםהמשורר:שלהטראגית
שולחני;עורךהואלחמי'לשהואדרי;
 ,כך ,) 110(עמ'מנוחתי"תמורהממניונוטל
ביחסיהמשוררעוסקשבומרביםאחדבשיר

להכאיב.המטולטלוקיומואדםואלוהיו'אדם
של'אבני-דרך-הספרבשיריהיפיםאחד

וחרישי'שלםנתיב-חייםמתווה-שתיקה'
קצרותשורותבתריסרהפרידה,אלהמוליך
מלהללאמכילות-כל'להפליא,וישירות
מלאתתנועהעצמיים.רחמיםללאמיותרת,

כתמיד,חיים.~קיעתשלותוגההדריפעה,
שירהומקום,זמןשלקואורדינטותללא

ויקום.קיוםשלטוטאלית
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שתיקהשלאבני-דרך

~ v ה

עולםנתיבותכלעם
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יף, r וע~;~~
::i ~ v; כי~~יף;t

ם. wiפה~ין

ה ?j~נרי~ל ךךן-י~;~~
~גף~יםעויךר ?7ף

כו~~ים י~י;נ;~;:

~דו 7ןמףתהולך [i ר~~
נ;מו.נוקל

בדמבליןבפולין'.נולדאייכנראנדלייזר
יםובהראששיריו . 1912בשנת ,נליןלושליד
היגר-1937ב . 1934בשנתלהופיעהחלו

השביחהעולםמלחמתפרוץעםלצרפת.
על-צרפתכיבושועםלצבא-צרפתהתנדב

למחנה,ממחנהגלהנאסר'הנאציםידי
גירושובשעתלפולין.לשילוחונידון
מפלט.מצאשבהלשוויץלהימלטהצליח
נדדוממנהלפריזיותרמאוחרחזרמשוויץ

והשתקעעלההחמישיםבשנותלארגנטינה.
ועלהוחזרלשוויץויצאחזראךבישראל
שניםעשרותבמשךעזבה.ושובלישראל
היהומשםציריך'בעירנשוויץ'התגורר

בישראל.ממושכיםלביקוריםשנהמדימגיע
שירהקובציביידישפרסםאייכנראנד

עם(ביחדנשתוק"לא'א'נחנוובהם:אחדים
והמשוררמיהאלייוהשוויציתהמשוררת

 , 1946 ,ציריך ,הכמליןסטפןהיהודי-גרמני .

'האינךלטיניות),באותיותהופיעוהשירים
אורראההספר , 1947(ציריך,שומע?"

כולויידיש-גרמנית,דו-לשוניתבמהדורה
(פריז,"ממעמקים"לטיניות),באותיות
'לחם ,) 1953פאווע",גאלדענע"דיהוצאת
לצפיה"'ד,צמאון ,) 1964<תל-אביב,דדי"

 .) 1970(תל-אביב,

השישיםבשנותגמרתורמספריושלושה
דרי"ל"לחםבנוסףלעברית.והשבעים

"רגעירוח"-ספריואורראולעיל'שנזכר
חלק , 1970 ,עקד ,בסריעקב(תרגם

גיוסההםזהבקובץשנכללומהשירים
 ,)"דדי"לחםמתוךלשיריםנוספתעברית

ספריתבסר,יעקב(תרגםשלגים"ר'ש'תיקת
אישיתדבראחריתבתוספת , 1977פועלים,

אוכמני).עזריאלשלונבונה
בפרסאייכנראנדלייזרזכה-1976ב

הוענקהפרסמאנגר.איציקעל-שםהיוקרתי
ושבתיאורב"הבימה"שנערךבטקסלו

הדבראחריתאתאוכמניפותחממנורשמים

שלו.
 • 1985בשנת ,נשוויץנפטראייכנראנד

גםמפתיעיםדימיוןקווימגלההגרמני,
בתמונותיה,צלאן:פאולשללשירתו

בצירופיואפילוהמשפטבמבניבאוירתה,
אתשמכירלמיספציפיים.ובדימוייםלשון
זו'דומותלגלותקושיכלאיןצלאןשירת
שלהיהודילגורלאחיםמשורריםשנישל

היה(אייכנראנדהמלחמהאימיעםמפגש
קצרבשירשנים),בשמונהמצלאןמבוגר
'פרידה':כמוונוגה

פרידה

רות [i?iיף r וע~;~
~תל~דף

i] י~t; ל~תק:ךה
אור-:;ךב

או~ר

~ריןה.~לה ?jמףt;כי

סךבות ל~~
~~tףק 

 ;ן~;~~ת~לים iJנו~לות

חולות [iרק

רון qס~ f:iPiJ~ל
ף. ?7 ~ 7 ד~~~ה )tסןזור~ים

 ) 56עמ' ,געירוח" ר"(

תודעהשלשירההיאאייכנראנדשלשירתו
ואפר'שלגבנופימבודדתקפואה,

והריקן:החשוךבעולםבאימההמתבוננת
לכוכבים"עדומקפיאה;"שתיקת;ךהולכת

מדירההיא .) 55עמ'שלגים',('שתיקת
כל-האופינייםוהאירוניהההומורמןרגליה

הנוגים.ברגעיהגםהיידיש,לשירתכך
שהתרסקלעולםביטוילתתמנסהזושירה

סףעלהמתקיימים-לא-מתקיימיםבשירים
באירוניהבשובהנימתהוהגריעה.השתיקה

שובלגרוטסקה.פעםלאהנושקתמקנדית,
הטרוניה:מלאתהשאלהבהנשאלתושוב

/בעוללשאתאלוהיםמה/בראך"בשל
השירים .) 34עמ' ,("רגע-רוח"הצער?"

ובמרכזםחשוכות"דרכים"עלמתנהלים
 /-ובקור"בצערתקווה:כלהיעדר

את /הפורחותבעיניהםרואה;והמחר;

<שם,הדעוכים"הדורותכלשלהמראה;
הדםרתיחתהיאהיחידההרתיחה .) 14עמ'

הפצעים;"כלהפצעים:ומדווההמיוסר
מכיםהאדם/לרועאשרהאש/שחרטומי

יגלידו."לאלעולם/לעולם, /היום,בבשר
 .) 32עמ'<שם,

מגוונותאינןאייכנראנדשלנימותיואמנם,
לכמהבמכווןמוגבלשיריושלוהמנעד
מחשכיודאות,אירעב,שליסודתמונות
עשןאימים,מהלכיצלליםאינסוף,
ממחזוריאחדכשםהזכרון',ו'אפרהמשרפות

בתוךאולםשלגים".ב"שתיקתהשירים
הואעצמועלהמשוררשמקבלהמגבלות

בלתיתמונותולציירשורותלכתובמצליח
שלהאלמוותמסכות"עלבעוצמתן:נשכחות
של;המשותקהקולמצטלצלהלילה;עופות
"שש ;) 33עמ' ,"("רגעירוחכוכבים"תנועת

השבת;;נראת 1העלו 1ה~דברשמשות
הארץ"כדורמסבוניעולה;האש/שלוות
 .) 43עמ'<שם,

במלים,עוסקיםאייכנראנדשלמשיריורבים
ביכולתן-המלחמה,שאחריבעולםבתפקידן

נשרפו:שפתיולאשרמבעלתתאי-יכולתן
בדממהבקברי-המלים;כרוכיםהם"מוטלים
"הוא,או ) 48עמ' ,דדי"("לחםוצבה"

~אותהעדיין/שאישלמלה.אשר;הבדידות
שירת .) 46עמ'("רגעירוח",אמר"לא

איןלאשרניבחסרתקינההיאאייכנראנד
('לחםאיש"מבכהאינו"איששכןמקונןלו

 .) 112עמ' ,"דדי

גורלהעל-אודותארספואטיותשירבשורות
הנואשהמשוררמחפשהיידיששירתשל
חלקואתלקייםיכוללאשכברמיעםקשר

אן;אל /מחפשותיידיש/"אותיותבחוזה:
שבעברהעורר;החסדאתהיום/נושא

עמ'שלגים",('ש'תיקתהערנות"שלההוא;
42 (. • 

1 .,. 
~ 

t-מעם'המשךt-2 

לפי
עה 111

יכולהאינההיוםישראלעתידניים,פוליטייםלפלפוליםלהיכנסבלי
במלחמהידיהעלשנכבשושטחיםשליטתהתחתלהחזיקלעצמהלהרשות

אפשריתבלתיהיאכבוששסחשהחזקתאחתלאכתבתיכבריזמה.שהיא
כלכלייםהםהכוחמשחקישלנו'בתקופה .קולוניאליפוססבעולם

בעזרתםלהתמודדורשאיתיכולהשישראלהאמצעיםהםאלהותרבותים,
תעשה.שכךורצויערבמדינותעם

עמוולעושיםלאהודואמץחזקברכתמכאןשולחשאניהשניההפעםוז
תשכחלאוההיסטוריהסוריה,עםלשלוםסובחוזהלנוביאו ij-במלאכה

ניכרבאופןשהושפעהאייכנראנד'שירת

האקספרסיוניזםשלמרכזייםמאלמנטים

 c8 rjJ~ __5: ... -u •זאת.
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מתיםמחיה
טשרניןולוול

שתלשמואלמיידיש:

בכלי.נמס;תי 1

שלי.אניאבדנעלמתי'
ת, 1 פ-~,ע.ס.-:סח~י;ן ;ל: ~~

 ,מ;ר 1דסהס~~ןל wר~ש;ת
וה~צר.'הרעשושל

 ... ·-::-ז- ·: :

w חינדי-
והרגליםה~דים

 •- :- T : •--ז

ירים+ ~~ 9 ~
בבליע;ת,שתיתי
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ןסב:~םןס~~י~םן~ת;ק~ם

~כיק~נ;ת~ןןסריא;ת,

 .ה~י~ד~~דירדין~ין
ןסק;~ים,ס~~~יםל yל~ךץ,~~דהי

ה: 9 י~~די p:ת;ך~~יסההי 9~ל 1
 ...ל~ם r1;ר

מחיה-מתים

 .צעגאכגעןזיוביןאיךאון

 .איךמיי-ןפארל~רןפארשוווכדן'כ'בין
מידקייט,דיל~גיק,דיפארל~רןכ'ה~ב

הומ~ר'אוןציי-טפרןגעפילןדי

וועג,רעםארןצילרעםארן

 .יצררעםאוןרעשרעםאון
-געשורומעןכ'בין

פיסדיאוןהעכטדי

 .פלרספעדערדיווי
שלוכגען'מיטגעטרוכקעןכ'ה~ב

קארגע,אוןגרריסעמיט

ד~רשט.רעםלעשןכיטק~כעןזייוו~ס

~וי,גע~טעמטכ'הזזב

-מ~לקייןכ~ךווי
ברייט;סיי-אוןפריי-סיי-אוןזיססיי-

קליין'צוזיי-געןזיילוכגען'דיאון
~טעם.רעםאיןלופטקיינכיטקלעקטסעאון

דר'ערד'אדיףגעפאלןכ'בין

ד~רכס,אוןשטייכערדיאדיף

גסיסה:איןכ'ה~בגעט~ןכריפעאאון

 ...ירושלים

טשדנין>(ולוולטשעדניןוועלוועל
 •-1958בבמוסקווהנולד

התיישב ,-1990בעלהובספרות.בהיסטוריהמוסקווהאוניברסיטתבוגר

עבודתואתהרסמןמכוןשלהמדרשבביתלמד .שבשומרוןבקדומים
"ביןבר-אילן.באוניברסיטתיהדותללימודיבמרכזעשהשלוהדוקסודס

הראשון.שידיוספרהואהשמשות"

בטבתעשרה

סברללאטבת,שלפנים
 . . . הל·~~ ן~~~ ,·~לסר;ם~ל

 .ש;מר;ניתמאדמצהיבים
 .ןב;~יר;ןן iזל ,y r ;ר;,ח~בכ·ו

y י~~~~יו :p אן~ר~
ו~ס~הד•~ין-ס;ף y ~;ע

 . .לטרמפ.
להביאני:יוכלהךר;ם ...אל

שלים. 1ליר.גם ~-ל~א:לרמה~:אל'לבית
: •• •• : T T --• T -• 

tt זקך~~שום~יןרl ~~ן~~ ;מ~ע;~ד י 
 ii.~יל ן·~~~·ל:.ד~אן' ·,ם;~ד-דס~ח~~ןבות

אב. iW~שוזקים,עך;ים~ין
מאדלימזכיריםהזיתעצי

ת i,·אללבנהעצ~תרז;ת-,·
 .י~ה w ~~;א· :וי iס~~·רים~~רז

;יב, 9 ~~אן'הוא~נ;סדי
 .י~י~~י~-~םא;~רלא~ם

זריזה.מדלגתהדרכיםפרשתלת;ך
 T • : •: •:עדינה: iמא:יה;,ית~על

כשבאב.בהרים,ביעל'אנימאהב
 T- .ן.קוT ;• ~r~ת 1ךצ Tל y •י~;ר T~ת

לקר;תע;ד:כ;ל~ה yי;ך~י

~ילה. ן~~~ן:.דסךן;ים,~ח~~ןבות~אן'
tt ר:p סר~ר~~l ~~ י:p צו~ר~y • 

סכעת.ל r ·ל~י~ד~ם
עדינה!יעלה;יה~על' ',;ן;

 T •-:מ1גיע~•••לאוהטרמפ

: -::· : -. -
פנים.אלפניםאתהנשארתי

0 : -: • • T • T •: T • 
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שליחשקריח
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זעירה, 1צעירה
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ry 7לדק; 1ח,ל f ~ r, ע
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:• T T •: 

שמים-חדשיםפרחי 1
• : •• T -• :-ז • 

-שמחיםמתפרצים,כבר
: T T : • : ' : •• ' 

סק~~ים~כ:ו 1

 oפ;ך o~רי 1 מ~~ו:נ~
 ...רד 1ד 1 ו;ל~· 1 ט~· pך~ונ;

P.o/ ד:הo/ לי
 ,ה¾~ק ה:~~~יל~ית

 :ו~~~~קש /oב 91מלי' 1א
ז-י~רחי'ז5ל
שביתלכיאל -.. : . ... . 
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~~ o/ ~ת~-ק ~ i ס~מק?סנ;קרח·ד.ל
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 'ר~ 1:נדקיו f ~ t , ל;~

ת? f ~;שז5ז-י

ף, w ~~ס~י·ל~י
הזעיר,אילני

טפ~;ני-זה·גד;ל!
-ז . : .

קולר>(יוסףקערלעריוסף
הרדיפותבתקופת ,-1971במברה"מארצההגיעפורה.יידימשורר

ושההנאסר ,-1950בבברה"מ,היהודיםהתרבותאנשינגדהאכזריות

מביןאחדשירגעזונס","אביהאחרוןספרוממושך.זמןכפיהבמחנה

זה.מקובץלקוחכאןהשירים

אניפעמיםכזפהוכי

•הזפר:~רהטעם Tנמל~
 •-ז--- :•

 ..•עצמי?אתרזפיתי
i ~·~י; ~· i מק,ל.ס-~ן~ים~
אניוגדל, n;ר·פ
f ה~~ןי~לה:ק·~ן. 
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חושך

ע;למ; 7סלו
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לקעקןמידס'ררעטרריפלנגsר

גsטעם-

ליד,קררצעדרעדצרגדייכןכ'רריל
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 5ו=יי
1 ~ ~ 

,רז דצמ
 ~l.l.1.1.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.י-י+

ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

תכריעהתקשורת

עםהשלוםוגורלמשאל-העםשגורלברור
שעתהזוהתקשורת.על-ידייוכרעוסוריה

היאאםכללברורולאוהגורלית,הגדולה
תקשורת-רייטינגית-תוכלהאםלה.ערוכה

להתעלותסנסציונית-קטנונית-רכילותית
 ?הרציניתלמשימה

וסיפוריםהתייחסויותהערות,ששלהלן
מןחלקםבה.ומהתהלךבתקשורתמשוט
בכל ,אוריראהשהמדורעדיתיישנוהסתם
דוגמאותכאלאליהםלהתייחסישמקרה
בלב.ד

 ) 1 (קשורתבתכמוקשורתבת

עורך ,עיתונאיהייתי ,בעוונותירבות,שנים

'עלצהובולאקטןבעיתוןאמנםחדשות,
כמובתקשורתזאתובכל ,שמוהמשמר'

עללחשובהזמןכלצריךהייתיבתקשורת,
שתראהברגעשתתיישן ,מחרשלהכותרת

שעה,כלחדשותלמהדורתלהאזין ,אור
ולאינספורשעה,חציכלחדשותלמבזק
ברדיואקטואליהיותותרכביומנים

חייאתמקצרמהםאחדשכלובטלוויזיה,
איןממילאכיידעתיכאשרגםוזאת ,קודמו
בתקשורתההתרחשויותרצףביןקשרשום

אתשהריבמציאות,ההתרחשויותלרצף
מענייןלאלעולםשמה,חרףהתקשורת,

 ,שלווהאחריהלפניהאירוע,שלההקשר
התלושה ,שלוהכותרת ,בלבדשיאואלא

עיסוקיאתששיניתימאזעצמו.ממנואפילו
חדשותבמהדורתכללבדרךמסתפקאבי

בעיקרעיתונים,ובקריאתביוםאחתמסכמת

שהשתחררכמילרווחהונושםהשבוע,בסוף
טבעהשמעצםהמדיה,שלהמשעבדמעולה

וחוסרשטחיותלרדידות,עצמהאתדנה

משמעות.

זאתיודעיםרצינייםשעיתונאיםהיאהאמת

שקורהממהלעתים,נוחה,לאודעתם
לחרוגיכוליםאינםאבלשלהם,ב'טריטוריה

אותם.המחייביםהצינייםהמשחקמכללי
העיתונותיחסהואלכךמובהקתדוגמה
 •בעברכברעמדנועליוברק,לאהוד

שביןבשבועייםשובהדברבלטלאחרונה
גילוייבין ,דצמברלאמצענובמברסוף

השלטוןשלהראשון<הגילויוהרעבהעוני
הלאומי>הביטוחמדוחלהבדיל ,המקומי
סוריה.עםהשיחותלחידוש
עסקובנובמבר-26השלהשבועסוףעיתוני
לראש-הממשלהביחסשחלבמהפךהרבה

אחדלא"כברהכותרתתחתבתקשורת.
כיהארץ'ב'מוסףלביאאביבכתבמשלנו"

והכריזההעוניאתפתאוםגילתה"העיתונות
חדלוזהבשבועלדבריוברק",עלמלחמה

ראש-הממשלהעללכתובהעיתונאים
שעלההכלליהטוןהאיש.ברקעלוהסתערו
לארה"בלמסעושהצטרפוהכתביםמדיווחי

לשיחותלאהיהודים,האירגונים(לוועידת
כאדםהוצגברקלעגני.היההסורי>השרםע

פארבארוחותיקרזמןשמבזבזומנותקזחוח

רעבים.שוועתמלאהשהארץבעתבחו"ל
זוכתיבתםעלעמיתיואתמבקרלביא

עםלברק.הצביעוהעיתונאים"רובואומר:
לאשהצבעתםמגליםהםשחולףיוםכל

מרגישיםהםכועסים,הםהמשיח.אתהביאה

הזה.הכעסאתעליומוציאיםוהםמרומים,
אפשראיאבל ,כיסוילהםישלכאורה
ומהטרוניההאמוציונלימהטוןלהתעלם
צרכןהדיווחים.אתשמאפייניםהאישית

האם ,עצמואתשואלהסבירהתקשורת
שאלהאוגרוע,כךכלברקבאמת

תסכולם?"אתשמחציניםהעיתונאים

"הרעבבשםבמאמרכבזימןעוזיגם

'הארץ'שלשישייוםבעמודילכותרות"
הכותרתכיואומרהתקשורתאתתוקף

אחרונות''ידיעותשלהצעקניתהראשית
בישראלרעביםאלף 135עלשהכריזה

שחר>כחסרתיוםכעבור<שהתבררה

השוררהיחיד"שהרעבהחשדאתמעוררת

לכותרותמסוימיםעיתוניםשלהואבמדינה
ממחישהזוכותרתכימוסיףהוא ,"מרעישות

התקשורותשממלאתהמפוקפק"התפקידאת
שהןלאחרשגםעכורות,בועותביצירת

ההוריעלמועקהמותירותהןמתפוצצות
הציבורי",

אחרונות',ב'ידיעותקדמוןסימהאפילו
קודם,במדורציינתישכברכפישהיא,

ושגםברקנגדהאישיהקמפייןממובילי
אישיותואתתוקפתהנוכחיתבכתבתה

 ...הבוחריםעםעיןקשראיבד("ברקואופיו
הם ,מדינאיראש-ממשלהרוציםלאהם

מודה )" ...בן-אדםראש-ממשלהרוצים
מהותי.ולאתדמיתיהואהענייןשכלבצעם

ראש-ממשלהמעולםהיהלאלדבריה,
האירגוניםלוועידתנסיעהעלשוויתר

ששרוןשוכחים(הכולבארה"בהיהודיים
זאתובכל ).ל.ע-שםהיהכברהליכודראש
ש"האינתיפאדהשכיווןסבורההיא

צריךהיהברקהתחילה,בארץהחברתית
לארץ",חזרהלשקול
ב'מעריב'שלוחמיזופרשהלסכםהיטיב

כתבעוינת"תקשורתנגד"ברקשבמאמרו

על<עצמית>ביקורתדברימעטלא
ביחסיםשפלשלשבועזההיההתקשורת.

שלו.כותבלעיתונות,ראש-הממשלהבין
לארה"ב,נסיעתועלאותוייסרההתקשורת

והוציאההמנופחתהפמליהעלאותועקצה
רגישותכחוסרשנתפסמהעלהנשמהאתלו
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אינוברקאולם,בארץ.הציבורלמצוקות
מקפידהואהתקשורת.שללגחמותיהנכנע
רוצההיהאבלבפומבי'אותהלתקוףשלא

מודההוא ."אחראית"יותרעיתונותלראות
צורכיאתתואמתאיננהשאישיותו

אתהיוםאומר("אניהמודרניתהתקשורת

שאומרמהואתשעבר'בשבועשאמרתימה

לאזאתהתקשורתומבחינתהבא,בשבועגם
אתומעדיףלשלו)בראיוןאמרסחורה",
הלאהשקולה,הסבלנית,הישנה,התקשורת
היוםשלהתקשורתאתמבקרהואהיסטרית.

קליטותלכותרותתביעתהרוחה,קוצרעל
כרץעצמואתרואההואמיידיים.ופתרונות

חיהשהתקשורתבשעהארוכיםלמרחקים
הואשלו'חמיאומרברק, .למחרמהיום
חייתהיהיהדנתבאם .מקודמוהגמורההיפך

והואתקשורת.חייזרהואברקתקשורת,

בביקורתואמתישאם"גםדברו:אתמסכם

בהתנהגותוישהתקשורת,נגדברקשל
יסיוןברוח.בטחנותמלחמהמשום

המשחק".כלליאתלשבוראנאכרוניסטי

 ) 2 (שבועייםחלפולא

התהפכהוהקערהשבועייםחלפולאוהנה,
עליעהמפתההידיעהפרסוםעםפיהעל

 .) 10.12.99 (סוריהעםהשיחותחידוש

שכתבהמהלשכוחשהספיקההתקשורת
"רגעענקבכותרותיצאהקודם,שבועיים

אתמספק"ברקדרך","פריצתהיסטורי",

הזכורהקדמון'סימה(רקוכדומההסחורה"

ידיעותממוסףונאלמהנעלמהלטוב,
שהעבודהמסתברשבוע>.אותושלאחרונות
המידור'-עתאותהכלברקשעשה

שובושהותקפושנקטהזהירותהחשאיות,

-דברמביניאינםשבעצםמיעל-ידיושוב
מדינאותשלמחשבתמלאכתעתהחיתה

הלאה.וכןהלאה,וכןמזהירה,
לכןקודםשאךהתקשורתאםאתפלאלא

הרעבים,כלפי"אטימותו"עלאותוגינתה
מול"נחישותו"עלבקרובאותותשבח

כאמור'וברק, .בגולןהסחטניםהמתיישבים
מולמציביםשאנובלבדמראהמשל'רקהוא

פניה.

בראש,קופץחמורכמושוב,אולם
עלענקכותרותעםיוצאתכברהתקשורת

והמתנגדיםהתומכיםאחוזיועלמשאלי-עם,
נכון.לאמעמיק,לארציני,לאזהלנסיגה.

להשתתףשסרבעמיבןשלמההשרצדק
אינושמשאל-העםאמרכאשרכזהבמשאל

העםובפניהשלום,עלאלאהנסיגה,על
להתייחסיצטרךאליהשלמהחבילהתובא

הסכם.לכשיושג

 ) 3 (הגוףשפתעלמדבריםשוב

ועדיושג,אםסוריה,עםהסכםשיושגעד

לנדברתצפוייםאנומשאל-העם,שייערך

גולןאריהבמיוחדבכך(מצטייןאינסופית

כפיאשר ,)'בברשתהבוקריומןאתהמגיש

ממנה,אחוזיםתשעיםיודעים,כברשאנו

אינהדבר'מבהירהאינהמועילה,אינה
להוציאלהזיק.רקוביכולתהבכלוםמסייעת
למשליעריאהודכמובודדים,מומחים

בנאוםחידושיםעללהצביעשהשכיל(היחיד
שאינםכתביםא-שרע>הסוריהחוץשר

שפתעלבינתייםמדבריםמאומהמבינים
עלחיתה),(שלאהידלחיצתעלהגוף,
הבלייךחלונותעלהסורים,שלהקרההכתף
שפרדססאון'העיירהחוסל'הקלאריוןהארז'
שמשפיעותאבלחשובות,לאזוטותושאר

ועיצובה.הקהלדעתעלבאווילותן
עללחשובבר-דעתאדםלכלמציעאנילכן

ידידיו'לביןובינועצמולביןבינוההסדר
והטלוויזיההרדיומקלסיקולאתולהנמיך
לקוללעבורלחלופיןאובו'עוסקיםכשהם

משאל-העם.יעבורעדהמוסיקה,

 ) 4 (בורדייהפיירביניים:סיכום

התקשורתעלזהבדיוןזהחלקלסיכום
האינטלקטואלשלספרוהיטבמשתלב
הטלוויזיה"''עלבורדייהפיירהצרפתי
 ) 1999(בבל,לעבריתמכברלאשתורגם

ואתשלההחולותהרעותכלאתהחושף
-דבר'אחריתמתוךקצתנצטטסכנותיה.
כותב:הואשםוהפוליטיקה'העיתונות
והדאגהלשעמםהחשששולטיםשבו"בעולם
נדונההפוליטיקהמחיר'בכללבדר

בוסיםלכן'טובה.כפויכנושאלהיראות
בעלוהעיתונאיהחוקרהכתבאתלהקריב

המידע,אתהבדרן.המנחהלטובתהטור
בבידורממיריםהמומחים,ודיוניהניתוח,

 .שראוהטוקשלשחרחסריבפטפוטיםוטהור'
כלהמנחיםעושיםואחרותאלהבתוכניות

פוליטיקאיםביןעימותלעודדידםשלאל
והםטיעוניהם,ביןעימותליצורבמקום

מאשרובשחקניםבמשחקיותרמתעניינים

אותםמביאזהכלהפוליטיים.בתכנים
תמונהבפרשנות,ואםבשאלותאםלייצר'
כזירתהמוצגהפוליטי'העולםשלצינית

עקרונות.נטולתהתגוששות
מהדורותאתגםהופךהבידוראחר"החיפוש

אירועיםשלטלאיםלמעשההחדשות
פרופורציהבליזנב,ובליראשבלימבדרים,

אחריבתורכיהאדמהרעידתומשמעות:

ספורטיביניצחוןבתקציב,קיצוציםתוכנית

חטוףמצגוכדומה,סנסציונימשפטאחרי

אתלהבהיריכולתמבליהעולם,שלומקוטע
ר~יהזוהי •לעומקוולהסבירוהאירוע
ומפרדת,מפוררתהיסטוריה,מכלמנותקת

אבסורדייםסיפוריםשלשרשרתגחמציה
ונעלמיםהסברללאשמופיעיםעין'למראית

ביאפרה,אתמולזאיר'היום-פתרוןללא
אסונותכמושהןטרגדיות-קונגומחר

הייצוגופרספקטיבה.זיקהכלעורותבטבע,

התגייסותמעודדאיננוהעולםשלהזה
תמותהלבנימציעואיננופוליטית,ופעילות
 " ...בועיגוןנקודתשוםרגילים

שהטלוויזיה,סבורבורדייהפיירכן'עליתר
מעמידהבכלל,התקשורתלגבינכוןוהדבר
הספרות,האמנות,התרבות,אתבסכנה

המנגנוניםבאמצעותהדמוקרטיים.והחיים

H;.\I 
1 ~ 

פרסומת,סלקציה,רייטינג,-שלההשונים
היא-וכדומהכלכליתשליטהתפוצה,
כמעט:מניפולציהכללבצעמסוגלת

החברתיתחשיבותםאתחייבים"העיתונאים

ההפקהמכשיריעלמחזיקיםשהםלמונופול
באמצעותהמידע.שלההמונייםוהשידור
שישהגישהעלשולטיםהםאלהמכשירים

אמנים,מדענים,-אחריםתרבותליצרניגם
הציבורי:'המרחבשנקראמהאל-סופרים
ניסויהמאפשריםהאמצעיםעלהכוחבידיהם
זהכלהציבורית.ההכרהאלונגישותפומבי
שבדרךבהערכהמוקפיםשהםלכךגורם
למעלותיהםפרופורציונאליתאינהכלל

עללכפותיכוליםהםהאינטלקטואליות.
העולםראייתעקרונותאתהחברהכלל

אבלציניים,הםקרובותלעתיםשלהם.
מוסריבקונפורמיזםמצטייניםדבריהם

דיון'תוכניותמנחיחדשות,מגישימופלג.
קטניםתנועהשוטרינעשוספורט,פרשני

מוסרלדובריעצמםממניםהםהמצפון.של
צריךמהלנוואומריםטיפוסיגניבורזעיר

חברתיותבעיותמכניםשהםמהעללחשוב
תרבותיות'.'או

אחת:משעשעתדוגמהגםמביאבורדייה

תקריתהיאהללולסכנותטובה"דוגמה
ערוץלתורכיה.יווןביןמכברלאשאירעה
כללילגיוסלקרואהחלפרטיטלוויזיה

איבגלללוחמניות,הצהרותולהשמיע
ערוצינגררואחריואימייה.ונטושקטנטן

ביוון'האחריםהפרטייםוהרדיוהטלוויזיה
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להתקףהיומיים,העיתוניםגםובעקבותיהם
התורכיתהתקשורתלאומניות.הזיותשל

יוונייםחייליםלמערכה.היאגםנסחפה
רקלנוע.החלוהמדינותשתיצייבאי.נחתו

מעטשלאאפשר ...מלחמהנמנעהבקושי
 ,ביווןזריםושנאתלאומניותהתפרצויות

אפשרייםנעשו ,לשעבריוגוסלביהתורכיה,
תוםעדלנצלהתקשורתשלהיכולתבשל

אלה",ראשונייםרגשות
אבל ,גדולחידושאינםשאולידברים,
אנובולמצבממשוקולעיםהיטב,מנוסחים
"ערוץכיבכךמפקפקמישהוהאםנמצאים.

שש"סוהחוקיותהפירטיותהרדיוותחנות " 7

מסוגליםאינםבהםמשופעיםוהחרדים
נסיגהנגדאצלנודומהמלחמהלחולל
והשטחים?מהגולן

 ) 5 (אשכנזילבן'זכר'

הפעם,כברבהנמשיךבתקשורת,פתחנואם

כמדומניזאתחיתהשונה.קצתבכיווןכיאם

לזכויותהאגודהיו"רמרגלית,עדנהפרופ'
בטלוויזיהבראיוןשאמרה ,בישראלהאזרח

לרגלהאגודהשלהשנתיהדו"חהגשתעם
"היחידכי ,בישראלהאזרחזכויותשבוע
 ,לבן ,זכרהואבמדינהמאפליהסובלשאינו

מזרחיים,<ערבים,השארכלבעוד ,אשכנזי
לרעה",מופליםנשים>

באותוכתבתהלמקראאלהבדבריםנזכרתי
מעריב('סופשבוע'פוקסשריתשלשבוע

הקניוניםבונהעזריאלי,דודעל ) 10,12,99
וקניוןבירושליםמלחהבאר-שבע, ,איילון

בישר(שגםבתל-אביבשמועלעזריאלי
אתרצהחשמלבכתובתקומותיוממרום
המילניוםלבואוהדקותהשעותהימים
קדימה"אחד"צעדספרוצאתלרגלהחדש)

חייוקורותאתהמספר-ושםידבהוצאת

קטנהבעיירהביתואתכנערשעזבמיום

מצליחעסקיםאיששנעשהועדבפולין
השאלה,אתבאמצעותהלבחוןכדי-בקנדה
לטובה,אפליהשמאאויתרונות,מאיזה
 ,הלבן ,"הזכרבהווה,אובעברבאמת,נהנה,

 78בן ,עזריאלידודזהבמקרההאשכנזי",

מיליונר?למולטיאותושהפכוהיום,
מתחנותמקצתבתמציתמונהפוקסשרית

קמחטחנתלמנהלעוזרהיהחייו:
כשוליהעבדהלבנה:ברוסיהבגברילצ'יצ'י

אתלחפשלסיבירנסעבסובחוז:נפחאצל
לטשקנט,רכבתעלעלהופנחס:אפריםאחיו
הפולני:לצבאבטעותוגויסבבוכרה,ירד

וברחערק ,לאידןכחיילהזההצבאעםהגיע
לבגדד:ואילםחירשערבישלבתחפושת

דייןומשהסידניאנצרבסיועמשםהוברח

נשקשהסיעהבמשאיתישראללארץ-
מעוזבקיבוץמהזמןשההקבורה:בארונות

כאחראיוהתפרנסבטכניוןללמודהחלחיים:
במלחמתלחםבחיפה:במלוןלטוסטים
-1950בנסעלטרדן:בקרבותהשחרור

המשיךבדרום-אפריקה,לימודיםלהמשך
נתקעשםלניר-יורק,ואחר-כךללונדון
 •לעבודהורשהשלאכיווןכספוכשאזל
יצאבכיסדולר 83עםנותרכאשר

 ,מזלואתבהלחפששבקנדה,למונטריאול
אותו.מצאוגם

שגורלו ,עזריאלידודשלסודואפוא, ,מהו
חשיבותמייחסעזריאליכך?כלעליושפר
הרוסיהנפחשלשוליההיהבהלתקופהרבה

כיהאיש,את"אהבתיהסובייטי.בסובחוז

"הוא .מספרהואמכלום"דבריםעשההוא
קורנסומחזיקלצדועומדהייתי •אמןהיה
ידעהוא .שלותנועהכלאחרועוקבכבד

ובעוצמההנכוןבמקוםבדיוקבברזללהכות
חיתהזו ,שהצלחנוידעתי ,כשחייךהנכונה.
 ,, ...סיכוןתחושתמלאהיצירהשמחת
שלי"ב"אוניברסיטאותלגורקיבדומה

לרעיונותנחשףגםוקרא(שבספריו
כנערשביתהאירגןואפילומהפכניים
 ,כדבריושנתפכח,לפניאביושלבמתפרה

עבודהמעודדתלאמבוקרתשכלכלהוהבין
מסעותיואתמתארעזריאליגםיצרנית>
מופלאה:מעצבתכחוויהברוסיה

הייתי ,שבויהייתילאבמחנה,הייתי"לא
עולםראיתישבע-עשרה,בן ,מאודצעיר

הוולגהנהראנשים,מוזיקה,נוף ,ומלואו
לאורךחיטהשדותיערות, ,הגדול

סטלינגרדביןהוולגהעלשטתיקילומטרים.
 ,ניידקרקסכמוהיהזה , 1941ב-לסיביר
תרנגולות.חזירים,מיטלטלים,אנשים,
השירההמופלא,השקט,הרחב,הנהר

 ...הצונןהסתיואווירהעממית,הרוסית
ההצלחההתחילהמתיאותישואליםאנשים
עלהעולםאתכבשתיאומר:ואני ,שלי

מהסובחוז",הנפחועםבוולגה,הספינה
נתעצבהההןבשניםההםשבמקומותייתכן

השווקיםבהשפעתלקניוניםאהבתוגם
המראיינתלשאלת •ביקרבהםהססגוניים

השיב:בקניונים?"אותךהקסים"מה

קשורה ,חיימתחילתהחיים,של"הדינמיקה
מבלים,נפגשים,שסביבהסחורה,בהחלפת

מתחתנים".שמחים,שרים,

אתלומזכירההאלה,הימיםברוחהמראיינת,
היהאםושואלת ,בישראלהרעביםאלף 13 5

אסורכימשיבעזריאליעני.אורעבאי-פעם
מאמיןאינוכיאםרעבים,אנשיםשיהיו

 ,לדבריושלא).התברר(ואכןנכוןזהשמספר
סטודנטבהיותורעבחרפתסבלעצמוהוא

הואלעוניאשרולחם.מרקעלוחיבטכניון
עולמו:השקפתתמציתשהיאתשובהמשיב
ליחיתהכשלאגםעני.הייתילאפעם"אף

הייתיתמידעני.הייתילאבכיספרוטה
שליבאופטימיותלעולם,שליבגישהעשיר
 •לעשיראדםעושההכסףלאהחיים.כלפי

חיתה:דרכימראשיתאותישהריצההסיסמה

מאין",יותרישאין

האיש?שלסודוזההאם

 ) 6 (ושטרנהלעזריאלישלהבניינים

חייםסיפוררקלאהואעזריאליעםהראיון
התקשורתיתבמציאותאלאמופלא,

ראיוןגםהואהעכשווית,הישראלית
אתשוטףצדקניגלכאשר"חתרני",
"יוזמה","עסק",כמוומליםהתקשורת

הדבריםהריכמעט,גסותמליםהן"רווח",
נגדהליכההם ,עזריאלישמספרהפשוטים

 .בעיקרוכפירההזרם
שלמאמרואתשבועבאותולקרואהיהדי

"שליחםברקאהודעלנהלשטרזאבפרופ'
כדי ) 12,10,99('הארץ'והשבעים"היפיםשל

בשאלותהפופוליסטיהסגנוןכמהעדלראות
כתיבתםעלגםהשתלטכלכליות-חברתיות

מאהודרוצים"מהאקדמיה.ואנשיפרופסורים

נאמנהמייצגהוא-שטרנהלכותב-ברק?
שהמדינההגבוה,הבינוניהמעמד ,בוחריואת

היטבלנהלשישגדולעסקהיאבעיניהם
 ,לסבולשחייביםמטרדהםבההחייםוהעניים
ולהשתיק",לנטרל
גםבוודאיהםשטרנהלשלוהשבעים""היפים
הסתםמןשתרם ,עזריאלידודדוגמתאנשים
פיתוחעבודה,מקומות(אלפיבמעשיולחברה

 .במאמריונהלמשטרפחותלאוצמיחה>
מחזירהמדיניותוכיברקאתמאשיםשטרנהל

שהואלעתיםדומהאולם ,-19הלמאהאותנו
רעיונותעםמאהבאותהתקועעצמו

לאמעולםכאשרהצרפתים,האוטופיסטים
השוק,כלכלתשלאימוצהעםבצעם,השלים,

כלייך(שלהשלישית""הדרךשמכונהמה
האירופית,הסוציאל-דמוקרטיהבידיושודר)
 •לדברמתיימרהואבשמה

למדינותוביחסשוגהששטרנהלסבוראני
ששגהכשםלברק,שלהחברתית-כלכלית

עליוקודםבמאמרהמדיניותלכוונותיוביחס
שלכשליחםאותותיארשםב'הארץ'

המתנחלים.
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 )?<מהפכניתגטיהישנהללשטרבכלל
שעשה,כפיראשםעלדבריםלהעמיד
חברה"תיקוןאואומה"בנייןבספרו ,לדעתי

חמורותבהאשמותיצאשם ) 1995 ,עובד<עם

כיההיסטוריתהעבודהמפלגתראשיכלפי
חברה.תיקוןעלאומהלבנייןעדיפותנתנו

(המתחדשתשהאומהלפניעוד ,לשיטתו
להקדיםהיהצריךכברקמה,בארץ-ישראל>

הבנייןאתלבנות ,כלומרבתיקונה.ולעסוק
גםבערךכזוהי •המסדאלהטפחותמן

תובעהואכאשרכלכלה,בענייניהבנתו
פלאלא .נוצרשטרםמהאתולחלקלהקדים

שחקים,מגרדיםעזריאלישלשהמגדלים
קורסים.שטרנהלשלהבנייניםבעוד
גםהגיבשטרנהלשלהנזכרמאמרועל

לכלעשוקים?("מהפכתדיינואפויים
הכורך ) 15,12,99'הארץ',הפגנה",היותר

ועידתמולשהתקיימהההפגנהעםאותו
חוסךשאינו ,דיינוהתרבות.בהיכלהעסקים
הכלכלהמחסידישבטואתכללבדרך

לבחירותבהתייחסוכותב,התאצ'ריסטית,
מועמדלזכותעמדשםבצ'ילה,לנשיאות

לאגוסכילאגוס,ריקארדוהסוציאליסטים
וטועניםמאיינדה,היוםמתנעריםוחבריו

האיכריםאתשעודדבכךלכתשהרחיק
וכיומפעלים,אדמותעללהשתלטוהפועלים

אתבדיוקלעשותמבטיח"לאגוסלב!)(שימו
בעיקר:ככפירהמציגששטרנהלהדבר
המים,מערכותהנמלים,בהפרטתלתמוך
שהולאמהלנחושת,הממשלתיתוהחברה

שלנגישותהאתלעודדכדיאיינדה,בידי
הבינלאומיים",לשווקיםצ'ילה

השירהלשוןעלהערותושתי

 .עמוהשיריתלשונואתמביאשירהספרכל
מןזוכראני"מהגיסיםקובישלספרולשון

1i "היא ) 1999המאוחד,(הקיבוץחומר

רעננה,מטאפורהזוהיבעיקרה.מטאפורית

 .מיוחדתחבירבעלתמקורית,

זרועלובןעלמרפרפיםהמנומרים,של,ןתחתונים

המרפסתמסיפוןבהםמנפנףהמרגועכסא

הים.מול

בכחולידךשלחתאתמול

צחורים,עננתבולתלות

ומבהירמתבדרמתבדר,החברבורותבדעתה,

 .זוגיותאופקלי

 ) 7לנו',מנשבת('הבריזה

בביתהכללית,התמונהיפים,הדימויים
מעוררתכובשת,בהחלט ,השירשלהראשון

השיר?אותנומוליךלהיכןלדעתעניין
אומר:השניהבית

לשודדבכמיהתךאותךרואהאנייוםיום

המרפסת:אתשיכבושים

שוקעבמעקהאצפהואניתטבעהבורגנות

למוות.אדיםמגהץתתלהאשהעליו

לאלהסתבך.קצתמתחיליםהענייניםכאן
הדוברביןהיחסיםטיבליברוריםכךכל

צופההואהאם-המרפסתשעללאשהבשיר
עלאיתהיחדנמצאהואשמאאוממרחק,בה

בביתהנזכרהזוגיות""אופקהאםהמרפסת?

לשניהם,המשותףהזוגיותאופקהואהראשון
סמל ,בלבדסמליזוגיותאופקזהשמאאו

יםלשודדציפיהתוךשתטבע,לבורגנות
המטאפורהגםהבורגניים?חייהםאתשינתץ

קצתקשהלמוות"אדיםמגהץתתלה"אשה
לעיכול.

כילנו,מגלהוהאחרוןהרביעילביתדילוג
משותפים,חייםישבשירולדוברלאשהאכן
כפיומאושריםצבעונייםכךכללא

הפתיחה.מןלנושנצטיירו

החמלהבשלוליתונשקענתרסקכאשר
ביעףנחליקעיןפקוחי
אורשםראי,

קפליביןמתנודדחוגו,עלמשייטהירח
הלילה
ברוח.נאסףהענניםומפרש

נתחלףוהשניהראשוןהביתשל"הים"
 ,המפוארהמרפסת,סיפון ,""בשלולית
בכחולששלחההידמןושוקע","מתרסק
אלאנותרולאצחורים","עננתבהותלתה
הנאסףהעננים/ומפרשהלילה"קפלי
ברוח",

לאנותרמשהואבליפה,בכללוהשיר
הפאתוסמןהנפילההאם •סופועדמפוענח

היאהסיוםשלהבאתוסאלהפתיחהשל
שנכבשוהבורגניים,החייםשברשלתוצאה

הואשמאאו ?במצולותטבעואושודדבידי
(כפיעצמםהללוהבורגנייםהחייםתוצאת

ומןהשלישיהביתמןאולילהביןשאפשר
האם ,כלומרהילדים)?סביבםשטוויםהרשת
ואתהבורגניים,החייםאתמוקיעהשיר

עלבעצם ,מקונןאוזה?בכללהזוגיותאופק
 ,כאמור ,הכלליהמהלךושברונם?בדגםאו

אלהפתיחהשלהצלולההצבעוניותמןהוא
זהכלאבלהסיום,שלוהשקיעההעכירות

יודעיםואיננובלבד'תמונהשלבדרךנמסר
ומדוע.למהבדיוק
מפוענחתמידלהיותצריךששירסבוראינני
לעתיםהןהמשמעותודוהעמימות ,סופועד

וגיווןשעושרסבוראניאבללו,מהותיחלק
 •לטובתותמידהםאמנותייםאמצעיםשל

משיריובמרביתזה,בשירנמנעגיסיםקובי

מנמקת,רציונלית,לוגית, ,מלשון ,הספר
שללכוחולהוסיףלטעמייכולהשחיתה
ממנו.לגרועולאהשיר

שלספרושיריאתאהבתידברשלבעיקרו
עומדשלהםהדימוייםשמאחוריגיסים,קובי
ולאלרגש,המצליח ,אמיתירגשיעולם
בעיקרםנועדוכאןדברי •פיקטיבימשהו

מעלותיההשירית,ללשוןלבתשומתלהסב
בה.לקרואואיךוחסרונותיה,

בספרו ,למשל ,קוסמןאדמיאלשללשונו
ריתמוס,(סדרת ,,לאלוהים'הגענוהאחרון

בעיקרהרטוריתלשוןהיאהמאוחד>הקיבוץ
להשתמשמיטיבהגדולבכשדונושקוסמן

לעשותגלמסושאיננודברכמעטאיןבה.
העשירההגמישה,הזורמת,ושלשונובה

איניזאתעם •לונעניתאינהבמקורותיה,
התיאוריםהמרהיב,הלשוניהמבעאםבטוח

לעתיםבאיםאינםהאקססנסיביים,הסוחפים
אינםואםהאינטנסיביים,אלוחשבוןעל

הניסוחיםחרף ,סריוויאלילתוכןתמורה
 ,כאןלהרחיבכוונתיאיןהפרובוקטיביים.

בלבד:שאלותבהצגתאסתפקולכן
למעשה,במקרה,/לגמרילאלוהים."הגענו
המרכזיהרעיוןהוא ) 5<עמ' " ...בונתקלנו

אולם ,הספרקרוישמועלהפתיחהשירשל
בטוחאינניפעמיםמספרשקראתיואחריגם

הואבאמתוהאם ,ליאומרמהו ,משמעותומה
נשמע?שהואכמועמוקכה

אנחנובבקשה:הנהאותנו'מכירשלא"למי
אחרבשירנאמר ) 42<עמ' " ...משתינים

הואסופוועדמכאןכאשר'משוררים',הקרוי

שמשתיניםההשתנהצורותבתיאורעוסק

האםאותו).(ומרעיליםהעולםעלהמשוררים
מכל ,יארדחתרדוד?זההאםעמוק?זה

נפלא!מקום,
<עמ'מאושרים'חייםהקרויה'המפלצתבשיר

נמלטיםאנומתח,סרסכמוהמתפתח ) 82
זוהיאחרינו'הרודפתגדולהמסכנה

לבעולהבאה / ... /המופשלת"המפלצת
מאחור",ככה, ,אותנו

המשורריםמןהואספק,בלי ,קוסמן
שלאמההיום,הפעיליםוהחשוביםהבולסים

מחייבדווקאואולימאיתנו'למנועצריך
השיריתלשונואתלבחון ,אותנו

1 q 

;כ

 •ומשמעויותיה.
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באופקלקוח 1:~ו
בירשטייזיוסל

הנעליים.אתמדדתילאסוף-

~ 
 .נפטרהאישכי

 , 11באוטובוסלצדיישבכןלפניחודשבערך

שאול'בגבעתלהר-המנוחותבדרכושהיה
לינוחאםלדעתביקששלי.בנעלייםוהתעניין

הנעלייםשבחנותליואמרשנה,עשריםכברבהןלישנוחשמעבהן.
שנתון.ומאותומפעלאותותוצרתדומהזוגיש ,יפוברחוב ,שלו

 .למדודשאבוא
חשוד.חפץבגללקצת,איחרתיאליו.בדרכיוהייתישבועעברלא

קרובהייתיכשכברהכיווניםבשניהתנועהאתעצרההמשטרה

חיתהזאת-יהודהמחנהשוקלביןהדווידקהכיכרבין .שלולחנות
החנותאתשאזההוהוסיףבאוטובוס,בעל-החנותלישנתןהכתובת
בחלון-הראווה.אבקבקלות.

כיפהפרחונית.עניבהשבת.שלחליפהחגיגי.נראההואבאוטובוס
אשה.בת.בן.שלו.המתיםאתלבקרבדרכוהיהבדש.פרחלבנה.
איןבחנותמהחנות.מהרחוב,חדשותלהםמביאהואבחודשפעם
לא .איתיהפגישהעללהםיספרהפעם ,איןלקוחותוגםחדש,הרבה

נעליים.זוגבאותושנהעשריםנוחשמרגישאדםפוגשיםיוםכל
שם,גםאםאותישאלבאוסטרליה,רבותשניםשחייתילוכשנודע
שהואעליואומריםחפץ'איזהלשבחכשמבקשיםהרחוקה,ביבשת

ישנה.נעלכמו
חשבונועלמתלוצציםהסמוכים,העסקיםבעלישלו'השכנים
מימיןהעסקבעללכתמרחיקזאבן","אלטעשלוהחנותאתומכנים

וטועןלחנותאליולהיכנסבמסרזה .כוהןגםוגזן'רדזגג,-
הואוהריבית-קברות,לומזכירותהמדפיםעלהנעלייםשקופסאות

למתים.להתקרבלוואסורכוהן'
שואלשאיניעלותמההדש,תוךאליותרעמוקהפרחאתנעץהוא

לנעלייםדווקאנצמדאלאמודרניות,נעלייםמוכראינומדוע
לאהוא .בעצמוהשיבלשאולשהספקתיעד •שליכמומשנתונים

לפניממכונות.שנפלטותנעלייםאחריהבהולההריצהאתמבין
לאסנדלרשידשנעליודעוהואסנדלר'היהנעליים,לסוחרשהפך
ממשית.אינהבהנגעה

 .חיתהכברהחשודהחפץאתשסילקולאחרהתנועהכשנפתחה
המדובלל.זקנובקצהמבוהלונגסבחוץעמדהזגגסגורה.החנות
המאובק.חלון-הראווהמעלהשלטעלוהצביעליאמר"הלך",
איש-תמים",יחזקאל-נצח"נעליךה;ת:באותיותנכתבבשלט
בלינעלייםבחלון-הראווה.מדפיםעלעמדושליכמונעלייםזוגות
יחזקאללישאמרכפימאמץ,בליהרגלעלשננעלותכאלהשרוך,

לראותשיוכללמעלה,אחתרגלשאריםוביקשבאוטובוסאיש-תמים
שהמסמרוניםלהישבעמוכןהיהזאתשעשיתילפניעודהסוליה.את

למתיםיספרזהאתגםומדוע?מברזל.לאמעץ,הםשםשתקועים
שמתהולאשתולחייה,קץששמהלבתבהודו'שנרצחלבןשלו'

כשהרמתיליאמרבשלוליות,גשםבימיכשדורכיםמשברון-לב.
ומסמרוניהחורים,מתרחביםאיתהויחדמתרחבת,הסוליהרגל,

יחדבשלוליותשמתרחביםמעץ'ניםמסמרוכןלאנפלטים.הברזל
כמשלדבריואתלהביןאמר'לי'מותרבסוליה.ונאחזיםהחוריםםע
 •החורעםיחדבשלוליתשמתרחבהעץמסמורןעצמוהוא •חייועל

יופתעויפו'ברחובהסמוכותהחנויותבעלי ,שכניווגםיוםיבוא
בתמיההויביטובחוץיעמדו .חנותולפנישישתרךארוךתורלמראה
פנימהלהיכנסנדחפיםהגיליםמכלואנשיםהתור'מתפתלכיצד

נעליים.למדוד
בדרכיהשביחבפעםכשהייתיחודש,כעבורהארוךבתורנתקלתי

חשו.דחפץהתגלהשובכיהיהנדמהממרחק-מהשלו.החנותאל
שניעמדוהחנותלידורקהכיוונים,בשניזרמההתנועהאבל

הזגוגיתעלריק.היהכברחלון-הראווה •הסדרעלושמרושוטרים
עלהמתאבלהחייללמעןהוועדמטעםגדולהמודעההודבקה

בחוץ,עמדהרגזןהזגגגםאיש-תמים.יחזקאלהנדבןשלהסתלקותו
לתורשתצטרףצנועבלבושבצעירהוהאיץזקנו'בקצהנוגסעדיין

לה,אמרפתאום,מתהואחינם.בחצינעלייםלעצמהותרכוש
שהזמינופלאלאהכל.חנות,בית,רכושו.כלאתלחייליםוהוריש

כאןקהליםמתנגמרות.לאעלייםשחבהשלישיהיוםכברשוטרים.
ביןהיהעצמוהואברבים,הודיעוהריהחנות.פתיחתלפנישעות

זוגהצצתי.אניגםלצעירה.להראותרגלהריםוהזגגהראשונים.
לפניבחלון-הראווהשראיתיאלהשרוכים.בלישלי'כמונעליים
מאובקות.לאכברעכשיואבלשבועות,שלושה
הזגג.הוסיףנצח","נעלי

ידעתילאעדייןבאוטובוסעצמי.אלדיברתיאיש-תמים","יחזקאל
בגבעתכשנפרדנוידייםלחצנו .שמיאתידעלאוהואשמו'את

הואמהדש.נשמטוהפרחקימעה,התכופףחזק,לחץהואשאול.
 •מתיו.אתלפגושוצעדלמקומו'אותוהחזירהפרח,אתהרים

החדשהבספריהאורהרואה Hירושליםברחובותרוקדים"סיפוריםהספרמתוך
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אנדרוגינוס
בשביס-זינגריצחק

גור-אדיחיהודהמיידיש:

א.

שאמר'אחדרביהזכירמישהוחסידות.עלושוחחוישבוחסידים
קידושעלנפשואתלמסורורגערגעבכלנכוןלהיותצריךשיהודי
לבןהיהשפעםבזקנו'אחזזקן'קוצקחסידואלון'לייזרר'השם.
כלמצץלייזרשר'המקטרתמןודאי-צהובלהיותחזרכךואחר
והפטיר:-טבקומהרחתהיום

 ...~ט-
המהום,הברה,סתםזוחיתהלא ,"טא"אומרהיהלייזרר'כאשר
-ואלוןלייזרר'שאצלידעו'הקטןויהפילו-הכנסתבביתגעיה,
אפילואובכתפומושךבידו'תנועהעושההיהכאשרבסלע.מלה
לשאולחששובדרך-כללפשט.הצעיריםמכךלמדוגבה,מרים
חסידותאתהעריךלאהוא •קפדןלייזרר'עשהבזיקנתולעת .אותו

שלחנופתםאתהקטנים,לדנייםשקראכפיהנכדים,אתימינו'
בפורים,להתגרות.אהבהוא . 2הפדיונותהפתקאות{'אתהנגידים,

לאורךהחלהמןבוצעיםבסעודה,יושביםהיוהחסידיםקהלכאשר
ואלוןלייזרר'היהמסוגלהעבים,הנרותלאורמשובחייןושותים

כדיככה,סתם- 3ותאומיםקצותעםמשפטחושןוללמודיישבלחת
הצבועים,האדוקיםהחלה-עם-דג-מלוח,יהודיאתלהרגיז

כדיגבינה,שפמועלמורחהיהשבתשעה-באבסיפרוהמתפלפלים.
בניבנוסחמתלבשהיההואבצום.אוכלשהואיחשבושהמתנגדים

הקרסוליים,עד 4ז'ופיצהגבוהה,מצחיהעםקסקטהישן:הדור
פתוחותנעלייםלברכיים,מתחתעדהמגיעיםרחבים,מכנסיים
והמנחההשמששקיעתעדמתפללהיהשחריתלבנים.וגרביים
בעל-פה 5ש"סיודעשהואהיהידועבלילה.מאוחרעדלונתמשכה

שיאמרלמהאבלטוב, . 6שו"תלוכתבמסוכאצ'ובאברהםושר'
החליפוהחסידיםמסירות-נפש?שלבשבחהשמדברצדיקעל"אט"

צעיראישהיההפילוויבבית-הכנסתנדהמים.זה,עםזהמבטים
היההואחצוף.שלשםיצאזהלשלמהלהמזיק.שלמחלהלושקראו

רצהאוליעילוי.-לכךובנוסףגבירשלחתןעשיר'אבאשלבנו
ושאל:טובבחורשהואלהוכיח

בעיניך?הואקלדברמסירות-נפשהזה?ה"אט"מהולייזר'ר'-
היהמסוגללייזרר'נבהלו.האחריםחמור.במבטבוהביטלייזרר'

הספסלגביעלשובבנערלהשכיבאפילואוסטירת-לחי,להוריד
נכחו,והביטדומםישבהואארוךרגע . 7"משכנתא"לוולהעניק

אמר:אחר-כךלקיר.מעברדבריםראהכאילווהלאה,ממנו
עלאבל ' 8שייגץתהיהשלאלקח,ללמדךוראויאתהחוצפן-

לצעוק.כוחליאיןנערים,התקרבו'תשובה.לענותישקושיה
ואתהמטפחתאתהוציאלייזרר'אוזניים.זקפוהתקרבו'כולם

בטבקהמקטרתאתפיטםהואהשולחן.עלוהניחןהטבקקופסת
אמר:נוסףרגעלאחראותה.והצית

אינהזהממיןגבורהאךהוא,גדולדברשמסירות-נפשודאי-
מסרושלמותקהילותאחרים,ובזמניםת"חבשנת •אצלנוחסרה
אצלגםמצויזהדבראבלזאת,לומראסורהשם.קידושעלנפשן
והםלהילחם,חייליםשלשלםצבאשולחאחדגנרלהעולם.אומות

אצליקריםכל-כךלאהחייםהאחרונה.דמםטיפתעדנלחמים
שמחה-הואהשםבעבודתביותרהחזקהכוחשנדמה.כפיהבריות

עלכביכולמוותרהואלשכר.זקוקאינוהאמיתיהצדיקשל-מצווה.
המתים.תחייתעלאפילוהמשומר'הייןעםשור-הבר'ועלהלוויתן

לצביטהזקוקאינויהודי'היותשלהאמיתיהטעםאתשיודעמי
בלחי.

חבשוהואבעיקר'כופררייפמן'יענקלאחד'אפיקורסחיבשברשין
אתקוראהיהשבשבתסיפרוולילה.יומםבתורהועסקשטריימל
אליובאובזה.נכחתילאאניסיגריה.מעשןבעודוהשבוע,פרשת

והוא 9נפשך?ממההיתכן?ושאלו:שהתפקרו'מאלהשלו'תלמידים
היא-אמר-התורהבשר?עםכיסוניםבאכילתהשכרמהענה:

לךהאהשזיפים.קומפוטהואורש"ימרקהואן oוהתרגוםכיסונים
הזה.העולםהיאיהדותאצליהבא.העולםבעדאומר'היהגרוש,
לשאולמבלז'שלוםר'הרביאלנסעהוהיאאדוקהאשהלוחיתה
לכלהקשיבשלוםר'לא.אוממנולהתגרשהאםמפיו'עצה

מלים:שתירקשאמרודומהטענותיה
חבל.להתגרש?-

 'נתןר'אחד'בןטובים.ילדיםלהםהיו •איתרלחיותנשארהוהיא
רב.כמדומני'נעשה

ר'עלכאןלכםלספררוצהאבי .אחרייןעבזהרייפמןקליענאך
לוהיהלאמפארצב?מוטלהר'עלהיוםיודעמימפארצב.מוטלה
עםנשארהואזיקנהלעת •בצעירותולאאפילוגדול[חסידים]קהל
אומרהיהמוטלהר'המקומיים.בתוכםחסידים,שלמנייניםכמה
אמר,ממצרים,קהל.אליויבואשלאבמרומים,מהיושבביקששהוא
 .הבשרלסירוהתגעגעוהעגלאתעשוהםולכןריבואשישיםיצאו
מאמיניםהגויים •באחדדיכי ?ביהדותהעיקרהיאהאחדותמדוע

כלום.זהושלושהבשילוש,
כלפיו:טועןהיהריבונו-של-עולם.עםמחלוקותניהלזהמוטלהר'

מתחתלךלזחולצריךאנילמהאבק,גרגרואניגדולשאתהמכיוון
עצמיעשיתיאניןלאגךןל,עצמךעשיתאתהלא llלציפןךניים?

הכול-אצלבכך?הרבותאמהקדמון'שאתהוכיווןאבק.לגרגר
שיהודיםכאלה,דיבוריםדיברהואמפליא.אינודברשוםיכול

והםמתנגדיםחסרולאבפארצבפרסה."קתממנוברחואדוקים
שמשותאתניפצואפילוהקודש.אתמחללמוטלהשר'צעקו

ר'כאשר .שיכורזקןאלתר'ר'אחד'שמשרקלוהיה .חלונותיו
 • 12ה"ננתקה"עלוגופריתאששופךהיהכוסית,שותההיהאלתר
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שמומראומרהיהמוטלהר'ומרידה.עבודהחיתהכולהפארצב
זהאין ,בוראואתיודעשהואכיוון •לתיאבוןצדיקהואלהכעיס

קורח?היהומהאיוב?הואמיוכי •בולמרודמתכווןשהואמזיק
מתפלליםאינםהפשוטיםהיהודים ?הלוחותאתמשהשברמדוע
בפארצבחנופה.שונאשהכביכולסברהישוהלאמתחנפים,אלא
היאהתורהשמרו".תורתיואתעזבו"אותיעלהדגשאתשמו

גן-עדן.מגיעלאהזהעולםועלהזההעולם
פושטהיהלאבצעירותואפילובשינה.צורךשאיןסברמוטלהר'
מוטלהר'חתונתם.לאחרשנהנפטרההרבניתבלילה.בגדיואת
זיווג.לאזהוירושהחסידותלממלא-מקומו.ליורש,זקוקהיהלא

היהדותאםדקות.מכמהיותרלאממש,ישןשהיהאמרומקורביו
-יוםכלהיהבפארצבבשינה?אותולבזבזלמההזה,העולםהיא

ביום-כיפור.גםשםרקדובערב.ורקדובבוקררקדושמחת-תורה.

סברהיש •אומרוטלהמר'היהתורה,היאושמחהשמחההיאתורה
ניגוניםהיואחריםלדנייםבאב.בתשעהאפילוריקודשםשחטפו
לפארצבירדוהםעצמם.מתוךהניגוניםבאובפארצבאךמשלהם,
עםהתפילה,עםגםהיהזהכך •עצמוהניגוניםמעולםהיישר

לאמוטלהר'פדיון.לאודאיפתקים.הושיטולאבפארצבהלימוד.
דלפוגשם,ירדכאשרמנוקב.גם ,ישןהיהביתומטבע.צורתידע

הסיקוולאשבורהיהבמקווההתנורבית-הכנסת.תוךאלהמים
לשטויותלבשםמיאבל ,נובמה.היהלאגםבחורף.אפילואותו

לעשותידעוהואשיברמבשלשלבנוהיה ,אלתרר'השמש,כאלה?
בוסתןהיהלרבימתפוחים.מתפוחי-אדמה,משעורה,-יין-שרף

אלתר ,,זיקקהללוהתפוחיםמןכאבן.קשיםתפוחים,בווגדלו
אותוראולאמעולםאמנםלפצח.אישהצליחלאסודושאתמשקה,
מההיהלאלעם-הארץמופלג.למדןהיההואאך ,ספרפותח

בפארצב.לעשות
הסתגרהוא ,לשולחןלשבתמיעםשאיןמוטלהר'ראהכאשר
לשולחן.לשבתצריךשלאסברובפארצבאךשתקן.ונעשהבחדרו
מנייניםמשניים-שלושהיותר •שולחןלנהלנהגלאמפארצבהרבי
לאכולישבוהשולחןאלהשנה.בראשלאאפילושם,התאספולא

עשובפארצבמזה.שכחושבכללאו ,בוקרלפנותאוהלילהבאמצע
בפארצבאמר:והואליצןצעירבפארצבהיהכלהפך.הכלאת

דבריאהבובפארצבמוקדם.יוצאשזה ,מאוחרכל-כךמתפללים
במרומיםהיושבמזה.נהניםבשמיםשגםסברובפארצבחידו.ד

 ...ישחק

פעםמשוגע.לפריץשייךשהיה ,כפראלאעיירה,בעצםזואין
ירשהישובואתהתפגרהפריץיהודים.עשרותכמהשםהתיישבו

הכולאתהשאירהואבפאריס.חייוכלשישב ,הולל ,שלוקרוב
בכיפה.שםשלטזהיוסלהרד'מציווקוב,יוסלהר' ,חוכרשלבידו
לנוכלכסףשולחהיהבשנהפעמייםרצה.שהואמהשםעשההוא
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 ,צעירמוטלהר'עדייןהיהלעולמה,הרבניתלקהנסתכאשר
לולהציעהחלוהמקורביםעשרים.בןלאאפילו ,ליכמדומה

ביטולהואאמר,זיווג,לשמוע.רצהלאמוטלהר'אךשידוכים,
בעצבות.שקועיםשלהםהפרושיםאךפרושים,ישלליטאיםתורה.

אםהגיהנום.מןצחקובפארצבהגיהנום.מפנימפחדרועדיםהם

לא ,שלוהישבןזה .שיצליפווטלה,מר'אמרבשמים,להצליףרוצים
ר'ירא-שמים.להיותכיצדעצהושאלחסידאליובאפעםשלי.

נינוחות,היאיהדותהפחד?מהשמים.יראתצריךלאענה:מוטלה
ברירה.איןלהםויחרדו.המלאכיםשירעדופחד.לא

באיםהיועודפארצב,מהיברביםשנודעלפניהראשונות,בשנים
מת.ילדחולה,האשה-וככהשככהקיומם.עללהזכירחסידים
יתפללשהדנירצוהיהודיםהחכירה.אתלהאריךרוצהאינוהפריץ
מלפניויצאושהםכאלה,תשובותלהםנתןמוטלהר'אךבעדם.

בפחי-נפש.

דיברועודקודמותבשניםשלו.השישיםבשנותהיהכברמוטלהר'
 •עליולדבראסרואחריםדנייםמתנגדים.דיברוחסידים,עליו

ופארצבפארצבשקיימתשכחהעולםמזה.גםחדלויותרמאוחר
לההיהמהלחצר.להיכנסנתנולאלנשיםעולם.שקייםשכחה
 .למישהוברכהמעולםהעניקלאהרביבפארצב?לעשותלאשה
עבדות.הואגוףוגוףהיאנקבה

לאפצב.ושמהעיירהישנהמפארצבהרחקלא .סיפורשמעוועכשיו

יוסלהר'שנים.עברוכךבשתיה.שםאותומבזבזהיהוזהבפאריס,
היהלאהואלאיכרים.הרעלא ,חשבוןניהל ,הגוןאדםהיהזה

לפארצבשולחהיהלפעםמפעםאךפשוט.בעל-ביתסתם ,חסיד
ר'היהשמהםתפוחי-אדמה,שיבולת-שועל,שעורה,עםעגלה
 ,,למצות.קמחלחצרמספקהיהפסחלקראתיי"ש.מזקקאלתר
עניינולאחוליןענייני .•כזהיוסלהר'שקייםידעולאכמעטמוטלה
כלל.אותו
ולייבלהלייבלה. ,בן-יחיד ,אחדובןבנותחמשהיוזהיוסלהלד'
לירידיםלנסועהירכההוא •כמוהומאיןממולחסוחרהיהזה

פריציםאצלאחוזותחכרהואבלייפציג.בדאנציג, ,נליןבלו
ענייניכלאתלידיוהעבירשאביוכזה,למומחההפךהואאחרים.
מצוות.ועשייתמשניותפרקיללימודהתמסרעצמווהואהמסחר
הואאךגדולים,שידוכיםלווהציעוזהבלייבלהנכבדותבודיברו

 •להתחתןנחפזלא
שנים,באותןכלה.עמווהביאממושכתמנסיעהחזרהואאחתפעם

ואומרכלהעמומביאשבחורכזה,מעשהפארצב,כמוקטןבמקום
רגילבלתידברהיה ,ואמואביודעתאתלשאולבליזה,שזהו

מנהלוהואעצמובזכותנגידהיהכברהבחורכאשראבלבהחלט.
להיותלעצמולהרשותיכולהואבעלי-שררה,מיניכלעםעסקים
מאביתומהחיתהוהיא-נדירשם-שבחהיההכלהשםתקיף.
או ,ונליןבללינדמהגדולה.בעירשםאיאותהפגשהואומאם.
השדכן?היהמישואלים:היואבא-אמאבווארשה.אפילואולי

הרי •ושוחחנובאכסניהנפגשנו •שדכןשוםהיהלאעונה:ולייבלה
לאפצבכלימינו.שלהצעירהדורבנימתנהגיםאיךאתםיודעים
ראוכולםאך ,יפת-תוארחיתהלאהיא-הכלהאתלראותבאה
ביטוייםבדיבורהומערבתבשטףלדבריודעתפקחית,חכמה,שהיא

הטעםמהאזנדוניה.איןולכלהמחותניםאיןמלשון-הקודש.
מבעלי-אחד . 13צלחתושברותנאיםוכתבוהזדרזועוד?לחכות
עםצרוררקלה,היולאבגדיםגםלביתו.שבחאתהכניסהבתים
וקבעובגדי-נדוניהבחפזוןלנערההכינוולבינם.סמרטוטיםמעט
 ,סיפרוהכלההתאכסנהשאצלםהביתבעליהחתונה.מועדאת

לבשל,אותהללמדניסתהבעלת-הביתקודש.בספרימעיינתשהיא
זואךטהרה,בענייניאותההדריכהוכןגרביים,לתקן ,לתפור
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דיברההיאאךאותה,לכבדבאונערותבביטול.אלהלכלהתייחסה
מבוישות.ממנה,הסתלקוהןכלהפך.איתן

לימדאחדמלמדאךהקטנות,באותיותגדולידעןהיהלאלייבלה
מרקלאחרהחתונה,בסעודתלומרתורה,בדבריפלפולאותו
כאשרכיאות.הכולסעודת-חתונה,ערכוחופה,העמידוהזהב.
עלהכולאתוהפךלהתבלבללייבלההחלהתורה,דבריתורהגיע

במרפקהבודוחקתהאשה,כברעכשיוהכלה,מסתכלים:ראשו.
יותרטובהפלפולאתידעהשבח •להגידצריךהואמהלוומזכירה

הגדולות,בעריםלאאףנשמעולאנראהלאעודכזהדבר .ממנו
לייבלהאוזניים.כרוכולםלאפצב.כמונידחתבפינהלאודאי

הפלפול'אתהשלימהושבחכלוםזכרלאשכברכך'כלהתבלבל
אותושהביאוזלמלה,דיבדחן'שםהיהמשלה.נופךהוסיפהועוד

כהנהזהבענייןדשהואשלוהבדחנותובדברימיאנוב,במיוחד
ספרלבנונתןיוסלהר'מתנות.הרבהדינתאספובחתונהוכהנה.
זהלחתן'יועיללאזהאםאמר:במקצת,מבושםכברוהבדחן'ש"ס,
אניואטלולא.חונהצחוק,צהלתעוררוהחידודהכלה,בשביליהיה
קנההואבחתונה.נכחהשלום,עליושלי'אבאכיכך'עליודע
אסם.לנווהיהסוחר-תבואותהיההואיוסלה.ר'אצלחיטה
הכלה,אתהשושביניםהובילוהמצווהריקודאחריהמנהג,לפי

מקובלהיהנהנה.רוקד'הקהלהייחו.דלחדרהחתן'אתכךואחר
ומאזיניםהייחודחדרשלהחלוןלידנעמדיםהיושקלי-הדעתשם,

כאשרלהציץ'אפשראיךהתריסים.חרכידרךלהציץומנסים
נהוגעמי-ארצות.נשאריםעמי-ארצותאךמצרים?חושךבפנים

היוהזוג,בניאתלשםשהובילולאחרשעה-שעתייםשכעבורהיה
הזוגהתייחדשבוהחדראלמתפרצותהכלהומצדהחתןמצדנשים

חיתהוהכלהכשורההיההכולוכאשרהסדין'אתמושכותהצעיר'
 •הכשרריקודאתהסדיןעםבחוץרוקדיםהיובתולה,
לאזעם,וקולותצעקותהחדרמןנשמעופתאוםבקיצור:זאתאעשה
גידופים,צעקות,ריב,אלאלה,כשכואבבתולהשמשמיעהקולות
אחריה.החתןבריצה.יוצאתוהכלהבתנופהנפתחתהדלתקללות.

מהאז-נקבה.לאהיאצועק:והחתןקרה?מהשואלים:הקרואים
לא ...אנדרוגינוסטומטום,עונה:והואגבר?-שואלים,-היא?
כן'אותה.לבדוקהחלוומידשבחאתתפסובריונים.בלאפצבחסרו

זכר-חציחציאנדרוגינוס,היאזושבחצודק.אכןהמסכןלייבלה
היהגברי.קוללהשישנזכרועכשיורקלשם.ולאלכאןלאנקבה,

קרה.מהשמעוהאיכריםאפילוהבתים.מכלהתגודד'רבוקהלקיץ
והיאהיתכן?שבח:אתשואליםלילה.אותועיןעצםלאכבראיש

אומרת,היאהעניין,כלגבר.אנינקבה.להיותך;צהאינניאומרת:
חוזרת.לעולםוטעותטעות.הוא

ייצאלאהזהשמהבצקברורהיהשוב.אותהובדקולרבאותהלקחו
גטלסדרהפשוטיםהדבריםמןזהאיןגט.מידתבעלייבלה ..לחם

לוהיו •למדןהיהלאפצבשלהרבאךגינוס.ואבדרשהיאלכלה
שבחעםהסתגרההרבניתהדינים.כלאתמצאוהואספריםהרבה
אתענתה:ושבחהבחור?אתרימיתמדועאותה:ושאלהבחדר
אניאבליעזור'זהאוליאתחתן'שאםאמרה,חשבתי'רימיתי.עצמי
אבודה.שאנירואהכבר

 •נכבדסכוםמלייבלהלסחוטיכלהוהיאכסף,תדרושששבחחשבו
מחכהבעלת-הבית,אצליושבתהיאכסף.עלדיברהלאהיאאבל
היא .גברבגדידרשה:כןהיאאחדדברבספרים.ומעיינתלגט

להקראהרבתפילין.להניחאפילורצתהקטן.טליתמידלבשה
פהלאאבלרוצה,שאתמהלעשותיכולהאתלה:ואמראליו

זמןאותוהסריסים.עלבישעיהוהפסוקאתלההזכירהואבלאפצב.
סריס.שהואידעווכולםרבימאלקסנדרובהענעךר'היהכבר
הגוףלכך.בנוסףוחכםצדיק,היההענעךשר'יודעיםהריאתם
לאשה,נתןולייבלהגטלזוגערכונשמה.-והנשמהגוףהוא

ויצאהחבילהלהארזההיאזהובים.מאותכמההחופשי'מרצונו
ללובלין.עגלת-מסעלקחתהיהאפשרמפארצבלפארצב.בדגל
אותהולנקותהמקטרתמןהאפראתלנערהחלואלוןלייזרר'

אמר:הואמסרגה.באמצעות

אשלהדליקקודםחייבאניצעירים.אנשיםבסבלנות,התאזרו-
במקטרת.

ג.

ישרהעשןאתנשףמצץ'המקטרת,אתהציתואלוןלייזרר'
ואמר:הצעיריםשלבפניהם

ר'בפארצב.כךעלשמעומפארצב?לאפצברחוקהכמהוכי-
מיהיהלאראשית,מקומיים.בענייניםדעתולתתהירכהלאמוסלה
עםחשבונותניהלהואאותו.ענייןלאדברשוםשנית,לו.שיספר

לו,שנותרוהחסידיםקומץמלבדו.אישעםלאעולם,הריבונו-של
עיוורים,חלקםחירשים,היוחלקםהמקום,בניבחגים.רקבאיםהיו

לוהזמן.רובשיכורהיהאלתרדיעוברי-בסל.סתם-והאחרים
החצר'אלהאשהגיעהלאעודכלבפארצב,שריפהפורצתחיתה
היהסוכות,ולאחרבפסחבשנה,פעמיים •כךעליודעהיהלאהרבי
שלבית-הכנסתאלהגיעולאהמיםאךגדותיו'עלעולההנחל
עדיודעאניאיןשבח,עללושסיפרמיהו .בשלועסקוהואהרבי
הרביהקשיבשנים,זההראשונהובפעםלוסיפרמישהואךהיום.
אנילכאן'באההיאאםאמר:הוא 14מינה?נפקאומאישאל:ולא

 •הרבישלהוראתועללההודיעוומידבאה,היאאיתה.לדבררוצה
הכניסומסעירה.חדשהזוחיתהלשיחה,נקבהיקבלמוסלהשר'

ר'איתההסתגרייחוד'איסוראוליכאןשישולמרותאליו'אותה
בחדרומישהועםמעולםישבלאמפארצבמוסלהר' •בחדרומוסלה
שמידחשבושעות.שלושאצלוישבהזושבחאךשעה,מרבעיותר

הורהמוסלהר'אךבאה,שממנולמקוםחזרהתיסעהיאאחר-כך
והקניין'הטבחגםשהיההשמש,עלוציווהבחצרחדרלהלהקצות

-בידו'מסייעתשחיתהצולעת,זקנה,אשהעוזרת,לוחיתה-
שבח.שלצרכיהלכללדאוג

על •תפקידואתירשהושבחאלתרר'השמשמתאחרי-כןקצרזמן
האנדרוגינוסבמהאךמעולם,קודם-לכןשמעולאשמשבתורנקבה
גםזהכךהתכונות,שתיישנןשלגופוכיווןמגבר?נקבהיותרהוא

כפולה.זהותבעלותנשמותקיימותבנשמה.
לבחוריכולשאנדרוגינוסוכנראהבספריםהענייןאתפעםבדקתי

להיותרוצההואאםנקבה,אוזכרלהיות,רוצההואמהבעצמולו
לעצמובוחרהואאםגרמה.שהזמןעשהממצוותפטורהואנקבה,

כברהמצוות.תרי"גכלאתעצמועלליטולעליוהזכרי'המיןאת
הרמב"ם,שלדעהיורהשלהשניבחלקזאתמצאתיאםזוכראינני

דבר.אותוהםהאנדרוגינוסיםכלשלאכנראה • 15שו"תבאיזהאו
כתוב,קבלהבספריהנקבי.-באחריםהזכרי'היסודגוברבחלקם

חיתהבהרובישובאדם.בןבכלנמצאותונקבהזכרשלשהתכונות
לצמוחהתחילזה •זקןלהוצמחשמה,אלישמואלשלדלהגנבאשה,

התירלשידוך'להזיקהיהעלולשזהוכיווןנערה,כשחיתהעודלה
לאיגלחולאזקנםופיאתשלהצולהתגלח.הרובישובשלהרבלה
ולאגילחהלאוהיאלבן'זקןלההיהזיקנהלעתהנקבה.מיןעלחל

 .שליהקישוט:ז~נה:אתכינתההיא .אותוסיפרה
הצעירים.מןאחדאמר-שבחעםהתחתןשחרביליתאמינו-

לתומך?שואלשאתהאויודע,אתה-
יודע.איננילא,-
שייגץ!ניחשת,-

זאת.לדעתחייבאתהאיןטעם,ישואםטעם,ישדברבכללא-
טלית-קטן.לבשההיאכגבר.להתנהגהתחילהשבחכך:היההדבר
ירשהושבחכאמור'מתהשמש •בחשאיתפיליןיחהמבשהיאאמרו
שולחנו'עלהסמוכיםהקרובים,החסידיםהשמשות.תפקידאתממנו
היהנוהגלגנאי'הדברלויהיבלאלתר'ר'לתחיה.קמוכמו

לחםבפרוסתהסתפקוסבלו'החסידים •לבשלשוכחוהיהלהשתכר
חיתהובחריצות.במסירותביתמשקניהלהשבחואילובצל.עם

היכןאבלכן' •החצרבכלהילךבהטושריחםגל'וקוצ'ולטמכינה
יותרנראהזהבפארצבאפילושמש?בתורמשמשתשנקבהנשמע
בשלושאיימומתנגדיםוללעוג.להשמיץהחלולציםמשונה.מדי

רתומהבעגלההמקום,מןמוטלהר'שלובגירושו 16האותיות
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היאובשטריימל.בז'ופיצהלבושהשבחאתראיתיבעינילשוורים.
הבעל-שםשלבתוהאדל'כמוהחסידיםעםורקדהשייריםחילקה
טוב.

חיתהפארצבאיחה.להתחתןהולךמוטלהשר'שמועהיצאהפתאום
 ?אומרתזאתמה •פוליןמדינתחציאתהקיפההסערהכמרקחה.
רוצההואופתאוםבאלמנותו'מוטלהר'התמידשנהחמישים
מתנגד'שהיהפארצב,שלהרבאנדרוגינוס!עםמי?ועםלהתחתן'

עםלהתחתןשאסורמוטלהלד'הודעהשלחחכם,פיקח,אדם
לבטלה.ברכהיהיוהברכותושבעהקידושיןסידורכיאנדרוגינוס,

פארצבחיתהרבותשניםמסוכצ'וב.לרבישאלהכתבמוטלהר'
כמעטידעלאאישאביון.מלךשלממלכתובמחוזותאי-שםתקועה

סביבסערההחלהופתאוםבעולם.פארצבבשםעיירהשקיימת
אתהסירהעצמהשבחוצדדים.מחנותנוצרומידפארצב.

במההיהלמשכיליםומטפחת-ראש.חצאיתשובולבשההשטריימל
פשוטנתפשמוטלהשר'כאילוהשתמע,מדבריהםבלשונם.לדוש

גשמיות.לארוחניות,הואהזיווגענייןכלשטות!איזהלתאוות.
לפלוני'פלוניבתלמעלהמכריזיםכאשרלבוש.אלאאיננוהגוף
ספריבשמים?זיווגיםמכוחומהנו'ברחם.לאאפילוגוף,עדייןאין

וזיןהכול •לאחוראחורפנים,אלפניםזיווגיםמלאיםהקבלה
הגיעזהאךבחור,עדייןהייתיאזבזה,נוכחהייתילאדרזין.

רצהלאחצי-ליטאי'פארצב,שלהרב •התירהסוכצ'ובילשידוך.
מתחתנים,וגרושהאלמןכאשרדיין.מצאואזהקידושין.אתלערוך

ומהומה.רעשהקימופארצבשלהחברה-לציםאךשקטה,החתונה
אפילוהיוליצניםהמשכילים.שלבעיתוניםכךעלכתבואפילו
 .אבינואברהםבימי
בענייןשאלתאקצר.אבלשעות,עודאיתנםלשבתיכולהייתי
מקדיםלפעמיםלמעשה.מחשבהקודמתתמידלא •שבענייןהטעם

הספורותהשניםבמשךלשם-דבר.הפכהשבחלנשמע.המעשה
בית-אתלשפץהורתההיאפעילות.סביבהרחשהרבנית,שחיתה
מרובהתפוררוכברהישניםהספריםהמקווה.אתלתקןהכנסת,
עודהקטנותבאותיותהתמצאההיאחדשים.קנתהושבחשימוש

לאמוטלהר'ממש.למדניתנעשתההיאאחר-כךאבללכן'קודם
לכתיבה.חשיבותייחסלאהוא •ספרעליתורתואתמעולםכתב
שיחת-אפילואומר'היהמוטלהשר'מהכללרשוםהחלהשבח
יודעהיהלהאישהיא,אילולאכתב-פנינים.לההיה •שלוחולין
מהאיןוחריפותבקיאותעלמילא,מוטלה.ר'שלגדולתואת

מןכאחדהעולם,בענייניגםהתמצאהואאךברור'זהלדבר'
שחמט.שיחקגםהואבחשבון.מאודבקיהיהבבחרותוהמודרניים.

רפואהעלמוטלהר'דיברמצואלעתשבח.שלבקונטרסיםהצצתי
לו?מנייןבקונקורדנציות.והתמצאפילוסופיהידעהואוכמורה.

שלמהידעמניין ?החוכמותשבעאתמווילנההגאוןידעמנייןוכי
מלכתעםלשוחחידעכיצדוהציפורים?העופותלשוןאתהמלך
מכלחוכמהיותרמכילהבתורהאחתאותהאשמדאי?ועםשבא

החיצוניים.הספרים

גםהואסגי-נהור.מוטלהר'היהלחייוהאחרונותהשניםבשלוש
שבחאבל •מלימודולהתנתקנאלץהיהשבח,אילולאהתחרש.

שמע.הואשאותוקוללההיה •אתויחדלמדה
לרגע.שמחתואתאיבדלאהואחולה,היהשהדניהשניםכלבמשך
סביברקדוחסידיםבבית-הכנסת.מיטתואתלהעמידהורההוא

לבואיכולהכזאתחדווהמחדווה.קרנומוטלהר'שלופניומיטתו
נעשתהיותר'חולההיהשהגוףככלהעליונים.העולמותמןרק

אתהכניסוחסידיםנפוחות.ברגלייםרקדהואיותר.עליזההנשמה
ובשבועותלנבוח.מהעלהיהלמתנגדיםהרוקדים.למעגלשבח

הראההואאבל •הדיבורכושראתגםהרביאיבדהאחרונים
התעייפוהחסידיםכאשרובטחון.אמונהמלאשהואידיים,בתנועות

השתתקתם?מהכלומר' •••נוומלמל:עיןהרביפקחושירה,מפיזוז
הרבישלשירתואתששמעואלהניגון.להמהםמתחילהיהלפעמים

שריםכךאוזן.שמעהלאכאלהשניגוניםאמרודווי,ערשעל
והיאשרוהחסידיםמוטלה.ר'שלממיטתומשהלאשבחמלאכים.

נפטר'הרביכאשר •לדברמהאיןעבירההרהור~עלאיתם.יחדשרה
 .הקברסביבורקדויי"ששתוהחסידיםאחר-כךקדיש.אמרההיא

אתלאורלהוציאלווארשה,הרבניתנסעההרבישלפטירתולאחר
וחסידים.לרבניםקונטרסיםשלחהמנויים,החתימההיאספריו.
ללבושהחלההיאאשה,עםמדבריםלאולמדניםשצדיקיםוהיות
תלבשלאשלהאיסורבהדרגה.בבת-אחת,לא-גברבגדישוב

חסרשלאכל-כך'מפורסמתנעשתההיאאנדרוגינוס.עלחלאינו
אחד.במקוםישבהלאהיאאךלרגל.אליהלעלותשיתחילוהרבה

מוטלה,ר'שלתורותיוובהםהוציאה,ספריםשבעהנדדה.הזמןכל
נפטרה,כאשרבכתב-י.דנשארמזהיותרועוד •יואמרותפירושיו'

אובטליתאותהלקבורהאםקדישא,החברהאנשיביןויכוחהחל
ציציותעםקטןטליתלבשההיא •ותפיליןטליתאצלהמצאולא.

כריכות.שמונהמגולגלות
נותרוהםמחברם:שללזהדומהמזלהיהמוטלהר'שללספריו
בארוןאצליכולםאתלייש .שלוחיבורלמצואהיהנדירחבויים.
הםאחרתחבויים.להישארשחייביםכאלהמאורותישנםהספרים.

אמיתות,ישנןלהזדווגות.זקוקיםשאינםזיווגיםישנםמסנוורים.
לאמיתההאמתפחות.אותןרואיםכךיותר'בהירותשהןשככל
השקרים,מכלחג.השנהכל-בשמיםשמחה.הואכולוהעולםהיא:
 •העצב.הואביותרהגדולהשקר

האוניברסיטהבהוצאתדערציילוגגען",אגדערעאוןשפיגל"דעומתוך

 1975צ'ריקוברירושלים,העברית,

 , 1904 •בבפוליןנולדבשביס-זינגר)(יצחקבאשעוויס-זינגעריצחק

M 1978בשנתבארה"במת , 1978נובלפרסן , 

הערות

עצהאוברכהלקבל ,לרבי-בקשהפתקאות , 1

תרומות , 2

פירושיםעםהלכתיים,משפסספרי , 3

הראשוניםהחסידיםבנוסח ,ארוךעליוןמעיל , 4

משגהסדרישישה , 5

ותשובותשאלות . 6

בישבנולחבוטשל:במשמעות , 7

חוצפןשלבמשמעותכאןגוי.לנערכינוי • 8
מהשתייםאחת(בארמית>:תלמודיניסוי , 9

בדפי"ךהתגשלהעבריהטקסטאתהמלווהלארמית,אוגקלוסתרגום , 10
רש"י)פירוש(וכןה"חומש"

לעצבן ,להטרידבמשמעות: , 11

דברישלבמשמעות ,)גב,(תהליםמוסרותימו"את"בנתקההפסוקפיעל , 12

כפירה

האירוסיןבסקסמזרח-אירופה,יהודיאצלמקובלמנהג , 13

משנה?זהמהבארמית: , 14

ותשובותשאלותספר , 15

חרם , 16
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.פופיקהאזרח
פלזנבאוםמיכאל

 ~ו 1ן:ג
(פלזנבאום)פעלזענבאוםמיכאלבסריעקבמיידיש:

לשפותתורגם-ופרוזהמחזותשירה,כותב , 1989בשנתמברה"מעלה
בעברית-לשוניתדובמהדורהשלושיריםספרפורסםמכברלאשונות.

וביידיש.

ראשוןפרק

הקדמה

ביוקר.משלמיםעקשנותועלגדולים,עקשניםהיהודיםאנחנו
לחדורכדיעיקש,להיותהרימוכרחילדוכלאלוהיםילדיאנחנו
החיים.תופעותסבךאליותרטוב
לנועוזרתזועובדהוגםוכמהכמה-לנואחת,שפהעםלכל

מאהכעבור ,ולהתכונןהזה,העולםמכמניעליותרטובלהתחקות
הבא.העולםאלשנה,ועשרים

שלפתעממנה,יפהשאיןמלךלבתשלנוהיידישדומהלהיום,נכון
העונגמדושניהבתיםמבעליאחדוכלהוריהאתאיבדהפתאום
הםמה,זמןלפנישרק ,מאודמהרשכחו .מביתוהחוצהאותהדוחף

מהפהומיבכנותמי ,והפגינווברחימובדחילובההביטובעצמם
כלפיה.כבודיראת ,חוץכלפי
בנות-עלמשוגעאנילכךונוסףעקשן.גםלכןיהודי,אניגםהרי
יפות.מלך

וכיו''ב,נימולהואיהודים,הוריו- ,אמיתייהודיהואפופיקהאזרח
היואיךזוכרלאכראחדאףכי ,שלוהשםעםקשותבעיותליהיו

אחדשכלככהדגש.בליאודגשעם-"פופיק"שמואתכותבים
פופיק,אופופיק-ללבוקרובשבאמתמהאתלעצמולבחוריכול
כפי ,הניתןככלבהנאההזההסיפוראתשתקראוהוא,שחשובמה

שלכםלכם,שמאחלים
פלזנבאוםומיכאלפופיקהאזרח

וקידושיןחופה

אחרוןפלט-המשיח,יבואבוא ,מחראזהיוםלאאםוכה,כהבין
הצעירהאתוחיתןהגגמןירדהוא .יענקל-דודלהחלמאים,

מאורייב.בעל-העגלהעםהארבעיםבתשרה-מניהאת ,בבנותיו
 ,לי"אמורב:מאודייהאישאתלחופהסמוךממששאלמישהווכאשר
"אתהגמור:בשקטמאורייבזהענהמאורייב?"באמתאתההאם

 11 ' ...אתה"הריאת .מפיומלהשמעלאאישומאז ...גע"משובעצמך

לאחרמידהימהום.מיןאיזההיהשנשמעשמה ,מהרכךכלאמרהוא
סוסתואתמאורייבהעגלהבעלמכרוהזהובהצחהעוףמרק

הושיבמופלגת,זקנהפולקסוואגןלעצמוקנהמחלם,לסנדלר
עללאיבודהלךזמן-מהולמשךהמבוהלתשרה-מניהאתבתוכה
אירופה.מזרחשלהמלוכלכיםכבישיה

האחרוןהחלמאי
המשיח,שללבואווציפההגגעלוטיפסחזרהאחרוןהחלמאי

לידמקוםבאיזשהוונעלמהחלפהשלוהזקוניםבתעםכשהמכונית

התלחשו'ונעלם.עףבידו'נמרץנפנוףיענקל-דודלדיביצע ,היער
-להוסיףנהגהשישיוהבירוביגא'ניהשמימהעלההחלמאיםשאחרון

 ...מכך"למעלהלא"אם

פופיקתולדותכל
ואתיעקבאתהולידיצחק .לכלנהירזהיצחק.אתהולידאברהם
רקהגיעלכןללימודים.מיוחדרצוןגילהלאהזהעשיו .עשיו
וההוכחהלוהיולאשילדיםאומרים,נבוניםאנשיםורבו".ל"פרו

זה"מה.טען:עצמוהואפרטיתבשיחהשפעם,היא,לכךטובההכי
גמוריםרוצחיםקטנות,נבלותהםאלהילדיםלאאלהזה?ילדים

לאשלעשיוהסיבהזאת ,צאצאיועלשלודעתוחיתהזו ,,ומושלמים.
מלבדדברלמדולאשלוהנכדיםגםנכדים,רקאמיתיים,ילדיםהיו

הזה.היוםצעםעדשונאיםהםיעקבאתאבלורבו",ה"פרו
לוהיווכן ,ללמודעזרצוןלוהיהלהפך'בדיוקזאת,לעומתיעקב
השםבעלהמשוררהיהמנכדיואחדילדים.ילדיוהרבהרביםילדים

אתקראושנה,אלפישלושתכעבורדודל.הזמירות,נעיםהעולמי,
ואותוזמירות.מנעיםפייטןאותושלשמועלהאחרוןהחלמאי

הזקונים,בת-יאכנה-דבוסיה-שרה-מניה-בתהולידיענקל-דודל
בעלואותומאורייב,עגלהבעלאותועםשהתחתנהזאתוהיא

פופיק.אתהולידמאורייבהעגלה

טובמזל
יחטוףשמישהוחששכאילושלוהמכוניתאתהריץמאורייבוהעגלון

ממזרח-מאודקשהחיתההדרךהאמת,למען .אוצרואתממנו
עמוסימשלוחיםנסעולמזרחממערביהודים,שיירותנסעולמערב

הואלווארשהקרוב ,למשללנסוע.קשהמאודשהיהאפואמובן .מזון
כברכמעט.ימיםחודשלמשךהמשלוחים,לביןהשיירותביןנתקע
ללדת.לשרה-מניההתחשקבסרביהלביןרומניהשביןבגבול
אחדואףהגבולאתביעףשעבר ,כךכדיעדמיהרמאורייכהעגלון
לאשהרומניםהבחיןהבסרביהגבולשומר .בוהבחיןלאאפילו
שרה-עושים?מהאזהמעבר.אשרותאתהדרכוניםבתוךהניחו

לדברזה ,שאפשרמהצפרדע.כמווקראדישהקציןנאנקת,מניה
בחזרהורץבמכוניתאשתואתבמאודייהעגלוןמשאיר •הקיראל

מהנחסם.הגבולוכאןהאשרה.אתבחותםלחתוםמנתעללרומניה,
השני,שבצדמאורייבהעגלוןיהודי.מזלנקראזהנחסםנחסם?זה

אזלהתעלף.שאפשרעדהעולם,אוראלהמתפרץהתינוקובנוסף,
לעבורהצליחהלאמרוסיהיהודיםעםשיירהששוםלאלתודה

הגבול.עלעומדיםנשארוביזיונריםושישההעשריםוכללרומניה
לשרה-מניהעזרורופא?הואשנירוסייהודישכליודעלאמי

וברכה.טובבמזלשיהיה .בןילדההיאומוצלחתטובהובשעה
מאורייב?לעגלוןקרהמהאבל

+-
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 1:~ו
 ...מזלזהמה

השישי ?אומרתזאתמה ,, •..במאודייתמידבמאודיי"פעם

כך:זאתהסבירמבירוביג'אן

שייךבטוחזהאזאורייב,זהמהאורייבזהמייודעלאשאיש"משום
להמתיןצריךאז"זוהר",זהומי"זוהר"זהומה ,הזוהרלספר
אזהסף,עלממשכברנמצאותמשיחשעתותומשוםמשיח.לעתות
 11 •יתבררהכולאזהשם,ירצהואםבחיים.ולהישארלהתאמץצריך

מאורייבהעגלוןסיפור.זהמאורייב?לעגלוןקרהזאתבכלמהאז
הקציןגםהקצין.אלאותוהוליךהרומניהגבולושומרדגכמושתק
ולא ,קציןלעודקראוואזב.מאודייהעגלוןשלמפיומלהשמעלא

אתוחקרושאלוהתיקים,בכלתמונתואתחיפשו ...מלהולאדובים
לקרותיכולכזהדברהאם ...דברידעלאאישהסוכנים.מיטב

עםרוסידרכוןבידומחזיקודם,בשראדםאדם,לועומדברומניה?
אישואיןהרומנית,האשרהמןחוץהאירופאיותהכניסהאשרותכל

עלהפתאוםברומניה?להתרחשיכולכזהדברהאםאותו.מכיר
 ,ביותרחשוברומנימרגלשזה ,מאודקשיש ,אחדסוכןשלבדעתו
מיוחדת.בשליחותלרוסיהשלחבעצמוקרולשהמלך

שותק?"הואמדועאבל"כן.
פניםלכטחוןהרומניהשרהולך ,במקומנוולא ,עלינולאפתאום,

העגלוןאתצודקים.אתם ,נכוןבמקומו?מינולדעתכםמיאתומת.
מאורייב.

זהב.שווהשתיקה-אומריםסתםשלארואיםאתםעכשיו

הכפריהודי

היהודיםיושביםככה, ..•זזהלאהמכוניתלשם,ולאלכאןלא
ולאלרוסיהלחזורלהםנותניםולאהרומניהגבולעלמרוסיה
 •••לעבורלהםנותנים

 ,אוהלהיהאחדושלכל ,מיטלטליואתהביאמהםאחדשכלוטוב
מארוסה,יהודייהודים,ושישהעשריםמביןאחדודולרים.וודקה
לרומניה.שבילפתאוםומצאשירותים ,ביטויעלסליחהחיפש,
אחדיהודימולדוואנקה.היהודיהכפרשלהסיפורמתחילזהמרגע
אבל"שילשולווקה",הזהלכפרלקרואשרצו ,יותרמאוחרליסיפר

קראו ,שלוהיקרהארוסהולזכרחזק,יותרהיהמארוסההיהודי
מולדוואנקה.דווקאלכפר

 ,כפרלאותושלםכרךהקדישוהגדולההיהודיתבאנציקלופדיה
משעממת,כךכלבצורהלכתובגלהרלהםישההיסטוריונים,אבל

והתשלומים.התקבוליםספראתמעתיקיםהםכאילו
עלחומריותרהרבהמצאתיאבו-כבירשלהגדול"ב"פנקס
נהדרת:ממששםוהשפההמולדוואנקאית,הקומונה
שמעושבלבוברטטעיניואתעצםכוסיות,ארבעדפק"הרבי

האגדה:אתהחסידים•
כלבים,קוצים,מיטות-פרעהאצלהיינועבדיםהישיבה,בחורי
 3הבלנדהביוםופעמייםשלהם,הרוביםעם 2פונייס ,תילגדרי

הזאת.המסריחה

הפונייסשכלחזקכךכלכפורעלינוהתגלגלחנוכהלאחרמיד
להריםהחליטוה"חסידים"וכלכמעטמוותעדבשיברהתמלאו
ועשו.אמרורגליים.

שיחיההרבילחלוטין.פתאוםלפתעאטמולרומניה 4ה"שער"את
לעבורהצליחולאדוקטוריםעשרותכמהועודשלוהחסידיםכלעם
רצועות sכרובלפרוסיענקלרביהחסידהתחילואזסוףיםאת

וברוךתוכםאלבאועצמםהחייםכאילורשרשוהירוקיםרצועות,
 ,,במוח.דפוקיםהרבהכךבכלמלאהעולםאתשבראהשם
הואוהרבישלנוהמולדאוונקהעלכאןמדובררואיםשאתםכמו

מנדלהיהשניםלפנימרוקק.מנדל-מארוסהיהודיאותודווקא
קנההואהזהבעםשלולהתחכמויותוהודותשינייםרופאמרוקק
מובחריםקטעיםאותםעםקרובההכרותלערוךזמןהרבהלעצמו

 ,שלולמומחיותהודותהלבנים.הדוביםשלבארצםהסוהרבתישל
כמודולריםירקוהםעשירים,לאנשיםהכפרתושביהיהודיםהפכו

נשוויץ.וילהוקנהמרצדסשלוהאוהללידהחנהאחדכלקליפות,

אבל,ובסרביה.רומניהשביןלגבולסמוךממש,משוגעיםחייםשעו
לשם.ולאלכאןלא

4 

( 

 י-=

מילהברית
לידה.והפצפוןבצרותיה,שקועהשלה,באוהלשוכבתשרה-מניה

הגבולאינם.הדרכוניםהיה,כלאנעלםמאורייבהעגלוןעושים?מה
שרה-מניההמתינהימיםשבעה •••לצאתולאלהיכנסלאחסום.
זהמהיכלה.לאהיאולהמתיןלהוסיףאבלמאורייב,זהשללשובו
שלהדוקטוריםהיל.דאתליחדצריךבכך?מהשלדבר ?לחכות
שרה-אבלכסף.איןחינםאפילואותולימולהסכימוהחדשהכפר
להשיביאורק .מהכפרדוקטורעללשמועאפילורצתהלאמניה
שניתמורתושתיים.אחתזהאתארגןמארוסההיהודימוהל.

המפורסםהחזןאתהרומניםהגבולשומריהביאווודקה,בקבוקי
הזה,שהמסכןואיךגוי?).עללסמוךניתן<האם 6בוהיידז'יקוממיס

במשךוכי ,מוהלבןולאמוהללאשהואוצועקצווחהזה,הכרחיי
אבל ...קטנהממעילהחוץדברעשהלאהואהאחרונותהשניםעשר

לעילאמילההבריתאתביצעהואהשםבעזרת .לועזרלאזה
רוז"."ברחייםהזההסגנוןנקראהזההיוםעצםעדולעילא.

שהילדכךעלעמדמארוסהההוא •מסובךיותרקצתהיההשם,עם
אזצעק,הואלא,ואםיפה-פופלה,סבתו,שלשמהעלייקרא
עםבריבופתחלךלקדמותו.הכולהחזןיחזירכסף,אותותמורת

לרךונתנו ••.סבתאשםעלשיהיהסבתא,שםעלמארוסה.אחד
 •לבריאות.לושיהיהשרה-מניה.שלפופיקהשםאתהנולד

פופיק""האזרחהסאטירימהרומןקטע

גנביםשלבמשמעותכאן • 1

לרוסיםגנאיכינוי • 2

מאודדלילמרק • 3

הרומניהגבול-כאן • 4

כסףלזייף • 5
ענקשור-פרא • 6
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רוחניגטו

בוניכרשתמידלויתן'עמוסשלמדורואחרימכברזהעוקבאני
ולכןאיתר).מסכיםאניתמידלאכי(אםטובוטעםידיעהרוחב

לומרשלאידיעה,חוסרשלדוגמאותבשתיכשנתקלתיהופתעתי
לאוריצחקשלהחדשספרועלשלוהביקורתברשימתבורות,
הספר).אתקראתישטרםלהודות<עלי"כאין"
כלאתואדענבואה,ליתהיה"ואםלאורשלבשורותיודןכשהוא
הריםלהעתיקעדרבהאמונהליתהיהואםהדעת,כלואתהסודות
שהדבריםדעהמביע(ואףכאין",הייתיהאהבהביואיןממקומם

סגורהואכמהעדמדהים-הביניים")מימיחכמים"כלשוןנשמעים
אתכאןמזההואינוהישראליהחינוךשלהיהודיהרוחניבגטו

אלהראשונהבאיגרתוהשליחפאולוסשלהמפורסמותהשורות
כיווןשהמחברוודאיכנתינתן'המובאות ,)בי"ג,(פרקהקורינתיים

הןשאלומשוםמדהים,המבקר.מעינינסתרהשאולילמשמעותבהן
ידעבעלאדםוכלבברית-החדשהביותרהמפורסמותהשורותבין

בהן.להיתקלהיהמוכרחהנוצריהעולםבספרות

השורותאתלויתןמצטטשממנו ,"ר:ש"בשירבדיוןבזהוכיוצא
האש,מותאתחי;האויר-האדמה,מותאתחיה;"האשהבאות:

בליהמים",מותאתחיה;האדמההאדיר'מותאתחיים/המים
אליוס,ת.ס.שלה"קוורסטים"לאחדחופשיתהתייחסותשכאןלציין

הפרה-הפילוסופיהשלהיסודותארבעתלתורתהואגםהמתייחס
מניחואניביניהם,הנצחיוהגלגולאויר)מים,אש,(אדמה,סוקרטית

כך.עליעמודלויתןשמרבלאבשיר'משמעותלכךשיש

• 

עכרוןבועז

מההבנההידעאתלהפריד

מהלהתגונן.כמובן'קשה,עברוןבועזשלהראשונהההערהמפני
נסמך'לאלאור'יצחקשללספרושפירושיהוא,לומריכולשאני

ועלעצמםהטקסטיםעלאםכיחיצוניים,מקורותזיהויעלבעיקרו'
איןכימקרה,בכלעבורן'צודק .שירתובתוךמגמותעימות

לשוני'עללצערי'שגורות,הקורינתייםאלפאולוסשלהאיגרות
החדשה,בבריתהנוסחאגב,ממש.זהבזיהויתלויפירושיאיןאולם

לנוסחזההאינועבורן'מפנהאליולפני'המונחזאלקינסון'בתרגום
בדיוקמההשאלהאתבעינהשמותירמהלאור'שלבשירוהמצוטט
מקורו?

אניאליוס,שלהקוורטטים""אחדאלהזיקהבדברלהערתוביחס
זהשיריםשספררבותנוספותזיקותלצייןהיהשאפשרמניח

ברצונוומהעיקרבעיניומהמחליטמבקרכלאולםבהן'משופע
קבעתיוזאתפירושים,שלבסופרמרקטחפץאינואםלפרש,

כילהוסיףראויאליוס,אתהזכירכבראםואגב,מאמרי.בתחילת
המשוררלהצירףהשממה''ארץשלוהחשובההפואמהמשהופיעה

זהאבלדרוש,זהכמהעדיודעאיניהערות.עמודיכמהבסופה
הידעשאלתאתלהפרידמסייעוגםלשקיפות,תורםהוגן'בהחלט
שללספרוגםמועילהחיתהכזאתשרשימהייתכןההבנה.משאלת

 ."כאין"לאור
הםומאמריוסקרן'מתענייןאלאכל-יודע,ידעןאיננילי'אשר
אישוראגב,קורא.שאניהטקסטיםעלתגובהובראשונהבראש
('הארץ'לאוריצחקשכתבבמאמרקיבלתילפירושיעקיף

אל"התשוקהחיתהשכותרתושדשלשיריהספרעל ,) 14.1.2000
כאדון">.לנהוגלאדון,"לסטורהיהכזכורמאמרי(שםהרע",האדון

לזיתןעמוס

ליידישלדברקרן
בישראלותרבותההיידישולהחדרתלקידום

במסרהלדבראברהםעל-ידי 1993בשנתנוסדהלדברקרן
תרבותה.ואתהיידיששפתאתלקדם

למשפחה-1907בבווארשהנולדלדבריצחקאברהם
כרמצאשםול"בונד",לפרולטריוןנמשךמנעוריואמידה.

היידיששפת-נפשאהבתשאהבבתחוםלפעילותו
היידית.והתרבות

ידואתושלח-30הבשנותאירופהלמערבהיגרלרבד
אתחילקהשבעיםשנותתחילתמאזעיתונאית.בכתיבה

לסיפוחומרצוזמנואתוהקדישלתל-אביבלונדוןביןזמנו
בר-ובאוניברסיטתהעבריתבאוניברסיטההיידישלימודי
אילן.

זאת,יידיש.לאוהביהמשךדורמספחתלרבדקרן
וכלהבחוגיםהחליידיש,בלימודיתמיכהבאמצעות
לימודמילגותאוניברסיטאיים,ובמסלוליםבסמינרים

מתרגמים,מורים,חוקרים,בסופרים,תמיכהומחקר'

תרבותה.ובהנחלתביידישהעוסקיםומוסדותכתבי-עת
שללאורובהוצאהמופת,ספרישלבתרגוםמסייעתהקרן

ספרים:

מחזאיםמוסיקאים,שחקנים,(זמרים,באמניםתומכתהקרן

וכיו"ב>:

שבביתהיידייםוהעיתונאיםהסופריםבאגודתתומכתהקרן

פר"ח.בפרויקטמעורבתואףלייוויק

תרבותלמעןבקרנותהגדולההיאליידישלרבדקרן
פעילותועקבית.שוספתפעילותמנהלתוהיאהיידיש,

עושיםהיידיששאוהבימפניגםומשמעותית,גדולההקרן
ובמסירות.באהבהלמענה

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

הקרןהנהלתחברי
גוןאליעפרההסופרת-הקרןיו"ר

תל-אביבאוניברסיטת-שפיראאניטהפרופ'
תל-אביבעירייתראשמ"מ-וולדךנתן

ידעעתירלייעוץחברהמנהל-מישראלכס
ליידישומצנסכלכלייועץ-גוליםמרויליאם

לאורמוציאה-קרמרמןרחל
פר"חפרויקטמנהל-נרמליעמוס

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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טעותתיקון

שכתבהרוחאביביתשלשמהנשמט 239בגיליון

דרוריוליס,צבישלספריהםעלהרשימותאת

 .ביןרוואביחיאלימלך
הסליחה.והקוראיםהמחברתעם
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לבסוצקוור,אברהםשירח:

אייכנראנ,רלייזרברינסקי,

ולוולקולר,יוסףבסמן,רבקה

טשרנין

אריחעםהחורששיחת

כתביכלהופעתלרגלאחרוניי

בעבריתעליכםשלום

יצחקעליכם,שלוםפרוזה:

בירשטיין,יוסלבשביס-דינגו,

פלזנבאוםמיכאל

שלוםזך,נתןמאמרים:

בירשטיין,יוסלרוזנפל,ר

וייכרטרפישבא,שלמה

יעקבאחרונייאריחמתרגמים:

אשרגור-אריח,יהודהבסר,

שתלשמואלגל,
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