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אביבי'·הברית.בארצותאורוראה

מגרשוןהדרךברכתאתשקיבל
מינימליסטיים,סיפוריםכותבשופמן'

בלשוןאדם.בניביןמצביםלע
הואפיוטית,עתיםנטורליסטית,

 .מהירבהבזקחייםזוויותמצלם

כרחםכתםכהיותיעודעבאדי:יוסי

'עתרןספריהוצאתפרפרים,כינגעו

עמ' 72 , 2000 ' 77

ראשון.שיריםקובץ

חולץתריס;מגיף /דלתגר"סר
מגיח /עדשותמסיר /נעליים

שתוקלתוכי/מעירעפעפיים;
עליוצא,עצמי/אתמניחבבקשה/

לפתוח."מנת

 ,הפוליטיהתיאטרוןעוז:אנוחם
 , 1999חיפהאוניברסיטתהוצאת

עמ' 380

ביןהסבוכיםהיחסיםתולדות
מתקופתהפוליטיקה,וביןהתיאטרון

בישראל.היום,ועדהעתיקהיוון

והאקדח,הדולרקאלו:שלמה
עמ' 142 , 1999דע"תהוצאת

בוטהאמירהלומרהבאיםסיפורים
האלימההמנוכרת,המציאותעל

העשרים,המאהשלהישלוהרכושנית
ואחת.העשריםהמאהלקראת

אחד'ירחלילפריצ'רד:קרדוג
זמורההוצאתלוי,דפנהמאנגלית:

עמ' 220 , 1999ביתן

העיתונאישלהאוטוביוגרפיהרומן
ראהפריצ'רדקרדוגהוולשיוהמשורר

ב·לראשונההוולשיבמקוראור
בכפרילדשלהתבגרותו ; 1961
העולםמלחמתבתקופתקטןוולשי

הראשונה.

גיוראעורך:פוליטיקה,מיגדרמין
הקיבוץאדום,קוהוצאתרוזן,

עמ' 400 , 1999המאוחד

הסדראתמנתחותחוקרותשבע

בוהמתחולליםוהשינוייםהמיגדרי
עלכותבתפרידמןאראלה .בישראל

כותבתנרהחנהבישראל'הפמיניזם
גלפרסילביהלקאנון'מחוץהחייםלע

 1בישראלמשפחותעלכותבתביז'אוי

המיגדורעלכותבתיזרעאלידפנה
עלכלבוהאןהנרייטהעבודה.בעולם

לאשכנזיות.מזרחיותביןפמיניזם
הכבודשלהפוליטיקהעלחסןמנסרו

נשים.ורצחהמדינההפטריארכיה, .

נשיםעלכותבתגהרציחנה
נשים.שלפוליטיקהועלבפוליטיקה

אנדראס-לופטרס:פרידריקחיינץ
החלומות,מןחאשחסלומה,

ספריתהוצאתגיא,כרמיתמאנגלית:
עמ' 315 , 2000פועלים

לווהסופרתהמסאיתשלביוגרפיה
אהבתומושאחיתהשבנעוריהסלומה,

שלאהובתושחיתהניטשה,של
מתלמידותיואחתהצעיר'וילקה

עסקה(ואףפרוידשלהבודדות
בפיסיותרפיה).

פרכהדוסטויבסקי:פיורד

מרוסית:ותושביו'סטפאניצ'יקוכו

כרמל-הוצאתחזנוב,גרשון
עמ' 224 , 2000ירושלים

שנכתב Iואבסורדיקומיטרגירומן

מורהו Iגוגולניקולאיעםכעימות
ארבעים .דוסטויבסקישלהנערץ
צעירבחורשלבחייושעותושמונה
לכאורה, .דודואחוזתאלהנקרא

שלחסותובתכלתו'אתלפגושכדי
ידיעלהביתנשלטלמעשה,הדו.ד
 1אופיסיקיןפומיץ'פומהששמורודן

מספריקטעיםדוסטויבסקישםשבפיו

לצחוק.אותםושםגולגו

לתטואן,מפתחותהראש:בןמשח
עמ' 142 , 1999המזרחקשת

משפחתבניפנימי.לפענוחמסערומן.
העולםעל-פניהמפוזריםזמרה

עזבהאותההעיר .תטואןאלנמשכים
 ,-19הבמאההמשפחה

החכם,נתןלסינג:אפריםגוטחולד
כרמל-הוצאתצור,יוסףמגרמנית:
עמ' 225 , 1999ירושלים

שלהאחרוןלמחזהוחדשעבריתרגום
ה·המאהבןהגרמניוהמחזאיהמשורר

ביחסיםמפנהנקודתהואהמחזה , 18

ובו .ליהודיםהגרמניתהתרבותבין
היהודיםנתפסיםלאלראשונה,
הסינגיעקבפרופ'הרוע.כתכלית

דבר.אחריתהוסיף

 43-+בעמ'המלצות+-המשך
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 ~, 5וי~
~ 

הזכוכיות

ככףהשכורות

הרגל
טרקסטים,וקונץ:אורקובי

שהרבני,מרדכימפיק:(דיסק)

"פוך"

פסולשאנימראשלהגידמבקשאני
ואתשליחברהואאורקובילעדות.

מכיראניקונץושלשלוה"טרקסטים"
ליחשובזאת:ובכלהלידה,מחדרעוד

המסעותלאחדאופיעדלהיות
שביןברווחשנעשוביותרהמרתקים

משוררהואאור .'דוללרוקנהספרות
מנקדלאהואארוכות.בשורותהכותב

אותןכותבשהואכיווןהשורותאת

עדשנטחנהוהזכוכיתזכוכית,ניירעל
באורהמליםבטןאתמנקדתדק

שלה.השקוף

נוקבים.חזקים,שירים.שנישרקונץ

עיניואתפיזיתהמסתירהמצחיהכובע

קוראאורשם.הנדלקתהאשעלמצל
אליאסשלוהגיטרהשלוהטקסטיםאת
הטקסטיםבעדנה.איתםמתייפחתקוב

גברתשלהחשוףבגבהשריטההםשלו
כותבהוא 1חושב""אבי .רוק'נרול

שניגבהפיית'פולמריאןהיתה"שזאת
לאריות",אותיכשזרקוהזיעהאתלי

זונתשלקולישאגב, Iלפיית'פול
שלהמטאפורההואואורבאדים

ימחאשלאמיאתירעילהוא .הברמן
מיאתהביתחשבוןעלוישקהכפיים

ולהחזיקפיית'פולעללפנטזשיבטיח
ולדמייןלסדין"מתחתחשמל"נורות
מאודשבירהבחורהשלשדיים"שהן

הןהאלההחשמלנורותמאוד",
הזה.הנהדרהדיסקשלהפרוז'קטורים

צדדית.בדרךלמצואשאפשרהאורהן
מקצועי.אוטוסטרדותעוקףהואאור

"איבדתיכותב:הואשלואחרבטקסט
פחותאבלהמכוניתמפתחותאת

ליהביאוהראש.אתמאבדאניופחות
אתלראותשאוכלכדימתנהאלטס

לאכמנצח.אחייךבהםהמקומות
הריבציפורניים.אצחקיותר.אפסיד

זעיריםניאגרהמפליהןציפורניים
אתכוססאורוכאשרשקפאו",

אתלשמועאפשרהאלההציפורניים
המוסיקהאתהחלב,לשיניהרקויאם
היחפותהרגלייםשלהשקטה

מוסיקהזכוכית.בחתיכותהמתבוססות

שרוצהמייחפה.היאנעל.אינה
עליחףלדרוךצריךנסגיטרהלשמוע
בה.מתחפרתכזאתשגיטרההאדמה

היאאורשלהגדולההפנטזיהולכן
בחבטהיורידכאשרחתונתושביום

יצליחהכוסאתלשבורהרגלאת
ולהפיל IIהמציאותקרקעאת"לסדוק

המטאפוריתבתהוםלתהום.כולנואת
בדמיוןש"נהגואלהאתנמצאשלו

הראשוןיהיהאורברוורס",שלהם
כךואחרהפצעים,עליודשימרח

לגעתהאומץ
הגבולכגדר

אחרוןגבולבנאי:פרץ-דרור
 1999הפועלים,ספרית ,ליופי

שופנהאור'הפילוסוףכתב"יופי",
אתהכובשפתוח,המלצהמכתב"הוא

פרץ-בכתוב",עיינובטרםהלבבות
ליופישיריתמעטפההכיןבנאידרור
גבולותאתבתוכהמסמןוהואההז

החקלאותששרממלכהזוהיהממלכה.
ששרהתפוזים","זהבאתמגדלשלה

נוגח"קניוןבונהשלההבינוי
האשושרובצמתים"בדרך Iבקניון

הרחקהרחק"מדורות":מבעירשלה
שרקכךקסמיו;אתהערבנלט

והיםבשמיו/זהרוהכאבמדורות

שלאכפיובכהקרץ ;;י,;ךאתשפרק
אפשרהזהבשירמימיו".ובכהקרץ

האששלהרתיחהבנקודתלגעת
שבוהרגעשלהאלכימיהזוהיוהמים,

גליםפורשוהיםבשמיםבוערתאש
כדוראתגליובאופקלהטביעכדי

בדמיוןמתעתעהיופיגבולהשמש.
 .אחרמרוץלזינוקקוהואהעיןוקו

לשירמשירמדלגהאחרוהמורץ
יודעוהדוברהתבלינים"בכל"מהול
בגוףתרגוםהןהמליםאלהכלשמול
 1המתבונןינעיב Iאולי Iהכול •היופי

הופךהפילוסופיתהעיןאישוןאבל
בטעמיהעולםמתנקדבוענקלמסך
 1למשלהנהבראשית.ספרשלהמקרא

מבעיר"כשהערבאבק":"גרגרהשיר

צוף.הואהזהשהיודאותנוישכנע

• 

אדניו,עלניצבבדמי/כוכבסיכות
הנטולותבידייומי/בקצירצופהאני

קוריםמסלקאניעדיין/רווחה
עלי/הנשפךהפחדאתומחבקמעיני/

וניתקיצחק/שלכפחדומשמים/
ומבשרי/משירימעירי,ניתקוניתק

כךהשמים",בצבאאבקלגרגרוהופך
והבשרהשיר Iהעיראתהדוברמכווץ

מולבשיםהזההגוףעלאח.דלגוף
מהאפסנאותמוציאהשמיםוצבאמדים

שווההפחדאפילושמולוהיופיאת
ב"גבולהופךהזההחיבוקחיבוק.
זהו .האומץלתמציתליופי"אחרון
האומץזהוהגבול,בגדרלגעתהאומץ
שגבוללדעתהאומץוזהובגבוללהכיר

אחרות:במליםמחדש.רגעכלנקבעזה
שאיןהואהגבולשלהראשוןהחוק
הדוברמפליגפעםמדיולכןגבול.

הואמהםאחדבעבר.שנקבעולגבולות
בשירלמשל'הנה,הזיכרון.גבול

'גבול'המלהומקיף",זורם"חשמל
המחשבה"ו"סנוניותב'גדר'מתחלפת
סתיואל"מפליגותזוגדרהפורצת
בקדרותלהיתלותהחמים/הילדות

באורשמהולקנןלתקרה/אשרהעץ
תהפוכנההשירבהמשך ." ...העששית

ל"סנוניותהמחשבה""סנוניות
השאלהסימןעליוותרוהיופיהחלום"
"גבולולכן,הקריאה.סימןלטובת
המפרקשיריםספרהואליופי"אחרון
מפאזלליצורכדיהצורהאתליופי

שהדוברמרגשת,אחרת,צורההחלקים
טביעותאתחזקחזקבהמשאיר

 •אצבעותיו.
סומקרוני
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הבדידותאלמסע
והאושר

פתאומייאושרלעאל:איריס
כותריםסידרתכתר,הוצאת

עמ' 212 , 1999

שלהשניספרהפתאומי"'"אושר
הנקראמרתק,רומןהואלעאל'איריס

לאיריסאחת.ובנשימהבסקרנות
זאתאומרתוהיאלומרמהישלעאל
לאחסרונותבספרישזאתעםהיטב.

ברשימהאעמודחלקםועלמעטים,
זאת.

דניאלישראלי,בסופרמהשע
ארבעיםלומלאועתהשזהברנהרט,

אשתוביתו'אתהעוזבשנה,וחמש

-צפוניבכפרלהתבודדונוסעובתו
אתחשוב,ספרשםלכתובבתקווה
היאהספרכתיבתבחובו.הטמוןהספר

למעשהאךשלו'המוצהרתהמטרה
האומלליםמחייולהתרחקשואףאוה

ומאובניםקפואיםחייםבעיר,

לעאלאוהב.איננושהואאשהבמחיצת
זה,עלום-שםבכפרחייואתמתארת

חיאבלמלה,כותבאיננוהואשבו
אוהתרחשותלאיזוובציפיהבדריכות
כשהואמתרחשתזוהתגלותהתגלות.

שלוחמשהעשריםבתבתואתרואה
בה.ומתאהבעמליה, Iהכפררופא

גואלתזווהדדיתפתאומיתהתאהבות
מאפרוריותםהאפוריםחייואת

לחייו.וקסםטעםומעניקה
יחדגריםועמליהדניאלהסיפורבסוף

איננואושרםאבלמתחתנים,וכנראה
חייה,שלהאפלהסודבשלשלם,

טמוןוהואביניהםמונחיהיהשתמיד

אלעזר.הרופא,אביהעםביחסיה
שלאשתואתאמללואלהיחסים
מהלחייה,קץבסוףששמההרופא
ובתו.הרופאשלמצפונםעלשרובץ
ברמיזהבספרמתוארתזואסורהאהבה

לדחותכדיבושאיןכךובעדינות,
דישישגםמההקורא,אתרגשית

בתבספרותזהמסוגסיפוריםוהותר

לדניאלכשנודעפנים,כלעלזמננו.
מעמליהנרתעהואזה,קשראודותעל

 .האושר tכךאהבתה.אתמעליוודוחה
מתגלהפתאומיתזוכההואשבו

מוגבל.בעירבוןכאושר
המרכזיהגיבור Iלדניאלבנוסף
חשובותדמויותבספרישברומן'

אחדיםפרקיםמקדישהלעאלנוספות.
שלסיפורובספרמובאוכןלאלעזר
ציירדניאל'שלהקרובידידותומס,

יחסיושגםכנראה,סוב,אךידועאל

 .שרטוןעלעוליםאשתועםשלו
מנוכריםבבני-זוגמלאהספרבכלל'

בגללביחדהנשאריםואומללים,
האלטרנטיבה.והיעדרגרההשיההרגל'

אולי,להוציא,שבספר,הזוגותכלכך
המשכיריםאלהרוזנברג,הזוגבניאת

חיהואשבוהקטןהביתןאתלדניאל

לעאלאירים

פתאומיאושר

(i) 

נוכחותםאתאולישמסבירמהבכפר'
לישנראתהנוכחות Iבספרהמוחשית

הפוגםדבר-מהכבלתי-הכרחית,
היצירהשלובשלמותבחסכנות
שלפנינו.

הרומןשלהפסיכולוגיהריאליזם
עושהמהשואליםאנואםמתקלקל

("לבברנהרסדניאלכמוגיבור
כמפורש Iמשפחתושםהואבוער"

אשתו'עדה,כמואשהעםבספר>

ואף Iמשלודעהכלחסראדםשהיא
לעאלאיריסמושכת.אויפהאשהלא

בורחדניאלמדועלהראותמצליחה
מדועלהסבירמצליחהלאאבלממנה,

ואףמלכתחילה,איתהמתחתןהוא
לאלפחותבחברתה,שניםעשרמבלה
פוגעששובמהואמין,משכנעהסבר

הספר.שלבשלמות
ואול; Iברומןהמרכזייםהנושאיםאחד/

ביןהדילמההואשלו'העיקריהנושא
האהבה.מולהיצירהוהחיים,האמנות
במקרהכמעטהספרותאלמגיעדניאל
"הביןהוא .ייעודתחושתמתוךולא
ו"משמעויות·בפסוקים"העולםאת

אוורת fמסנבמקריותלפניוהתגלו
המליםאתכשלבשורקאיומה

לזו"זונצמדווכשאלוהמתאימות
בשבילוהיאהכתיבה .) 15<עמ'

והואהכרחי",אךמוחלט"עינוי
היצירה","חדוותמהייודעאיננו

לסופריםרקלדעתוהשמורה
הכתיבהדרךשואףהואבינוניים.

ומוגדרמסויםמקוםלתפוסבעיקר
ובראשונהבראשהואדניאלבחברה.

לחיותהשואףוחמשארבעיםבןגבר
ומצליחסופרהיותועובדתולאהוב.
עובדההיאספריםכארבעהשכתב

ליתרמשנית.אוומקריתביוגראפית
כסופרשדווקאלומראפשרדיוק,
הכרחיותןחוסראתחשהואמצליח

הספרותשלחשיבותןואפסות
לוהביאולאאלושכןוהכתיבה,

כך'ומשמעות.כיווןתחושתאואושר

ביןבדילמהעוסקשהספרכמהעד
טועןהואהרילחיים,הספרות

על-פניהחייםשללעליונותם
ושביעותאושרומבחינתהספרות

האדם.שלהקיומיתרצונו
לאושרבאשראופטימיתלעאלאיריס
האדם.שלידובהישגקיומוומידת

שלבראשועולותכיצדמתארתהיא
"תמיד'אודן:משלשורותדניאל
שלמעיצומןאגב,בדרךוכמו

פתאומיאושרהסדורות,מצוקותיו

בזמןלחייומחוץאלאדםיסלסל
 .) 14<עמ'ההוויה"שדהאתלהראותו

אםפתאומיתלנולבואיכולהאושר
חיינושיגרתאתלפרוץנעזקר

מחוץאלהבדידות,עללמסעולצאת
כךנצאאםמוכר.הבלתיאללחברה,

נוסף,דברנעשהלאאםאףלקראתו'
דניאללנו.יתגלהשהאושרסיכוייש

זוהיא-עמליהעםביחסיופאסיבי
אתעשההואאבלאליו.ובאהשיוזמת
-האושרלקראתהראשוןהצעד

אשרלובאוכךלכפר.צפונההנסיעה
הסוערהאושרכאמור'זאת,עםבא.

בשלהןימים,קצרהואוהמטורף
הצורךבשלוהןהעברמןהאפלהסוד

מסוימת.חייםלשיגרתשובלהיכנס
 ,) 212<עמ'להספיק"צריך"זה

 .לעאלאיריסמסכמת
ספרכאמורהואפתאומי"/'אושר

חוכמהשלתערובתבוישמעניין.
ובוסר.בוגרתכתיבהשלותפלות,

לשונייםניסוחיםבוישושםפה
הקוראאתהמאלציםמסורבלים,

מפעםיותרארוכיםמשפסיםלקרוא
לעאלכוונתם.אתלתפוסכדיאחת

נתוני-כלאתמעבדתאינהםג
הספרולכן ,הסיפורשלהפתיחה

שלמותבחוסרלוקהכיצירת-אמנות
אסתטית.מבחינהלגמרימספקואיננו
יותרועוד Iבולקרואאפשרזאת,ש

ייעלמושחסרונותיולקוותאפשר
מעניינתסופרתשלהבאיםמספריה

~ . 
שקלובסקירחל

1 ,,: 

;:j 
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כותביםאהבהעל
באהבה

חוצאתאהבה,עירברם:שחר

עמ' 72 , 1999כרמל-ירושלים

אלגיההואבפרקהאחרוןהשיר
בימחשבותיומת:"הואלש.ח.ר:

רקהיהתמידאולי • • •מתקבצות
נושבתרוחכרוח",היהגופומחשבה/

פסוקסוףנקודתשאיןומפעמת

אחריה.

הואבספרוהאחרוןהרביעיהפרק

עלשיריםכוללוהואעולמות""ש'י
עוברתהיופי/אל"הדרךועלנעהר
הופךבשר/אניהפכתימאז •••בבשר

מלאותשורות •היופי"אחרוהופך/
השירהואיותרמפתיעהפתעות.

הגוףשלאופיו"שמאלדף:מעבר
אץ"האלקטרוןעצמו:ובשירהיא"

לומחוצהוהןהגוףבתוךהןכסומא/
בהערההגוף",שללאופיובהתאם •••

בתחתית<לאשבספרהאחרוןבעמוד
הניסויכיברםמעירהשיר),עמוד

מספרולקוחכסומא"רץ"האלקטרון
והעולם''המדעוויסהדא.נ.של

המתרגם,שמות(בציוןהמודרני"

שחר Iאכןלאור).והמוציאיםהעורך
אלמרובהבקפידהמתייחסברם

קוראיואתבזהומזמיןשיריומילות
לשונו.מיוחדותאלכמוהולהתייחס
 " Change All "הארוכההפואמה
"בדרךהמעודדות:בשורותמתחילה

לוחשאני/ Iאהובתיהמתיםארץלא
הקטעמתוךמביאאנידאגה",לא

ניסוייםמבחרהפואמהשלהפותח
מגע/"בשעותלבי:אתששבוקצרים

מחייך","הירחאמונה",בךאני

מןבחללים.מושל/לבךו"אור
חייםמים/אחדאחדעוליםהקברים
תמימים"מלאכים/ ,,מקננים.שבגופי
השעונים",מכלהמחוגיםאתעוקרים
סדרהמתוךועייפים/חפים"תווים

שברהואששורשיהן/נגזרות,של
לאאםגםמעוגלות",ומכפלותיו

מושגיאםגם Iהשירמילותאתהבנתי
 1ידיעלמושגיםאינםהמתמטיקה

ולבנותלפרוקכדינכתבהשיר
והואהמשוררשלהמועקהאתולפרוק
להיקראאועצמואתומזמיןקריא
שנית.

מורכבהפואמהשלהשניהחלק
מהםלארבעהקצרים:שיריםמחמישה

אולימוזר.כותר '.'יח"הרזהה:כותר
אחתלכלאהאותסיומתחסרה

"בשריקות/האחרון:בשירממילותיו.
 /בתקיעות /ברקיעות /בצריחות
 1זילגוזליאתסוסתי •••בשופרות

צריךמובן?לא .שחורים"ז'לים /ז'ל·
ש"יבוולמצואשובלקרואכנראה

שרובמשוררנסתרה.וחוכמהעולמות
ומהניםמעמיקיםענייניים,שיריו

ומסתברהנפתחפענוחם,בתהליך
יכולנוספת,קריאהכלעםיותר

שורותגםלכתובלעצמולהרשות
מוזרות.

רב-יכולתמשוררהואברםשחר
נגעתיהראשון.בפרסומוכברומפתיע

מקוםישועדייןנקודותבכמהרק

הייחודיותיובמעלותעודלהעמיק
הזה.המענייןהספרשלובתעלומותיו

• 
שתלשמואל

רותםערן

השירהאתכינוהקדמוניםהיוונים

עשיה.משמע(פואסיה),פויאסיס

הלשון",בחומרימשוכללת"עשיה
ברםשחרהלקסיקלית.ההגדרהמנסחת
לעשיהכנראהחותרהראשוןבספרו

קרבהבשירתומוצאאנישכזאת.

מדעת,שלאהסתםמןמסוימת,
פוסס·סוגההלשון",ל"שירת
בהארצות-הברית,בשירתמודרנית

יוצריםהמליםסדרואפילוהתחביר
אפשריותתמונותהשלכות,יחסים,

מטעמיםלמקוםהמחשבה"ו"מתיחת
 .עצמולמשוררמובהריםשאינם

יודעהמשורר"איןכיגרסאליוטת.ס
אומרשהואעד Iלומרמבקשהואמה
אם Iלכךנתונהדעתוואיןזאת

מזה···משהומביניםאחריםאנשים

אוהנכונות,המליםאתמחפשרקהוא
עלונוטללקויותהפחותאתלפחות
למצואכדיהזה,הסורחכלאתעצמו
לפרוקהצורךמן ...ממועקההקלה
כתיבתשלהכפייתיהרצוןאתמעצמו
השירה'שלהקולות('שלושתשיר,"

אניברונובסקי>.יורםשלבתרגומו
שירהברםשחרשלבשירתומוצא

מוסכמת,ונוסחהכללכלהפורצת
עםוגםוהכאוטיהאמורפיעםנאבקת

המקובל.
 •שבהםוהראשוןלספרפרקיםארבעה
"גדול"ילדבויש ,"אהילדים"חדר

אחדכלו"רגיש",ו"עדין"ו"יפה"
ה"חמוד"התואראתמעניקמההורים

שלמהשורהותופשכפולותבמדכאות
בשיר.

"פחדיםישב"הילדים"חדרבפרק
 ) 31<עמ'בכנפיהם"נוגעים/במלאכים

 ) 36<עמ'אט"אטבהפצעםו"שרפים

"על/כגוןקשותשורותגםויש
אני ...בתיבמותאשם/שאני

שבת"לילעלהמרקעעלמוקרן/
שקרנו/חד-הקרןהוא"אניובהמשך:

הואהפרקעיקר ;) 43 • 42<עמיירדה"

<עמ'אהבה""עיר .האהבה Iהעיר

"בנינונקרא:הספרשמםשעל ) 40 • 36
חומה",אחרחומהבצורה, Iעיר

ואנולכבודהכאןעיר"בנינו
"היאגוף"/"היאעדיין",מחכים/

כהכניסות,ולהעיר"היאנשימה"/
הרמזוריםניצת"בעיר " ...רב

באהבה.כותבים/אהבה"עלפרצה",
 ,,אהבה.כותבים
"מופע .בספרהשלישיהפרק

השירשםגםהוא ".ר.ח.ששלהקסמים
נפלאותעושהעלבפרק,הראשון
ארבעתהריק.בכובעושפניםהלוכד

קסמים,מלאיםזובחטיבההשירים
צפצוףניגובעפעוף"ליטוף/הנה:

זקוף'.'שוב,הוא/וכברליקוקצקצוק
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 1:~ו
מלחמהעל

ונשכחהשכמעט

שלירחלימסארס:חוליו
סערי.רמימספרדית:זאבים,

 1999כרמלהוצאת

שלהנאהספרוקריאתתוםעם
 ,ידיעתיעלתוההנמצאתילימסארס,
עלהעבריתבלשוןכקוראהמועטה
שנכתבהשספרותאף .ספרדספרות

במשךתורגמההספרדיתבלשון
הםשמועטיםדומהבשפע,השנים

זכורגופא.ספרדמספרותהתרגומים

קורותיושעל Iפרדיננדהפרלטוב
לשירתוהתרגומיםוזכוריםגדלנו

לרוקה,גרסיהפדריקושלולמחזותיו
 .הנצחיקיחוטה""דוןעללדברלשא
להעלותמתקשהאנילאלהמחוץאבל

חשובספרדיספרשלתרגוםבזכרוני
האחרונים.העשוריםמןייןמעבאו

מצטרףלימסארסשלספרולאושרנו'
ספרדיסופרשלמספריולשניים
מולינה,מוניוסאנטוניואחר'חשוב
ו"החורףמלא""ירחספריואשר

בשנתייםאורראובליסבון"
מקורוזהשהרהוראפשרהאחרונות.

בכלאלה,שורותכותבשלבבורותו
ישזו'ראותמנקודתלפחותמקרה,
ספרזאבים"'של"ירחעללברך
אוררואהאשרושבחיםפרסיםעטור

מה.באיחוראםגםבלשוננו'
בתקופתעוסקלימסארסשלספרו

זהמצדוגםבספרדהאזרחיםמלחמת
דומהלברכה.הספרתרגוםראוי

הראוילמקוםזוכהאינהזושמלחמה
השואהמפניאםבמקומותינו'לה

מידכמעטכרונולוגיתהתרחשהאשר
היחסיתחולשתומחמתואםלאחריה

מצדשהריהישראלי'השמאלשל
ערכיעלמלחמהזוהיתהתכניה
וזכותוהאדםחירותעלשמאל'
הבריגדהותעידגורלו.אתלקבוע

אתלחזקשהתגייסההבינלאומית
שהתמודדוהרפובליקאייםהכוחות

היוזובבריגדה(אגב,פונקומול

ישראלמארץוערביםיהודיםחברים
לבסוף,נשים).שתיבההשתתפוואף
זושמלחמהולהזכירלזכורראוי
קורבנותמיליוןמחצילמעלהתבעה

כפועלהתרחשההיארבהושבמרה
הקיצונייםהמעמדותהבדלישליוצא

תקופה.אותהשלהספרדיתבחברה
זובעיהעםלהתמודדבוחרלימסארס

רחבהיסטוריתיאורידיעללא

חוויותיהםמתוךאלאיריעה,
גרילהלוחמיארבעהשלומצוקתם

הרפובליקה.תומכי
היומיומיתמצוקתםתיאורבאמצעות

לימסארסהופךהללוהלוחמיםשל
אוניברסלי'מהלדברהמלחמהאת

יכולהקוראיםמןאחדשכללחוויה
מתוודעיםאנו Iכךעמה.להזדהות

הבעייתייםליחסיםלחולי'לרעב,
הבלתיהאזרחיתהאוכלוסיהעם

 1מחדמשפחהבניעםובתוכהלוחמת

היכולתלאימתוודעיםאנווכך
יותרבטוחיםמחוזותאללהימלט
מתרחשתבוההיסטוריהזמן .מאידך

מצויניםהתרחשותהומקוםהעלילה

 1939 11937 (בספרהפרקיםבשמות

עמודחציבתבהקדמהוהןוכד')

פניהכאןניכרתהספר.שלבפתחו
חוולאאשרקוראיםאותםלא

מימיהם.מלחמה
בהרים,שוהיםלוחמיםארבעה

תחילהמתגורריםהבודדיםהלוחמים
נידחת.במערהכךואחרנטושבמכרה

העמק,ישוביאלמטה,ירדוםא
לעוצרםהחדשהשלטוןשוטריימהרו

בהרים,הרחקיוותרואםולהורגם,
איננהשוטררגלבהםמקומות
לאבמחלות.אוברעבימותודורכת,

בהרים,להתגורראלאלהםנותר
אומזדמניםשודממעשילהתפרנס

אללפעםמפעםלרדתמתוכננים,
אזרחיםלבתילהתפרץהעמק,ישובי
המצויממזונםלאכולמפשע,חפים

מפעםההרים.אלולשובבצמצום
כבשאוגדישוחטיםהםלפםע

אואחר'אוזהצאןמרועהשרכשו

לפעםמפעםמזדמן.מצידניזונים
מצודהמשטרהכוחותעורכים

המשמר'עלתמידלהיותועליהם
כך'הפתעה.לכלומוכניםזהירים
כחמשאחריהמשטרה,ממארביבאחד

הארבעה,מןאחדנהרגבהרים,שנים

הילוו.
הםבהריםהשוהיםהלוחמיםארבעת
להשיגשביקשוקרועים,אנשים
עדהופכיםהםאבללעמם,חירות
מוותעדנרדפיםחוקלפורעימהרה

הםהזההטעםמןהרשויות.על-ידי

(הרואיםעמםמבנילהרוגנאלצים
נופלהזההטעםומןחוק)פורעיבהם
חואן.הארבעה,מןאחדעוד

הכאבעליהםמשמכבידפחותלא
אידיאולוגיהלאומיהקרעבגין

מכבידעמם,מבנירביםלביןשבינם

אףהפנימי.המשפחתיהקרעעליהם
בהםתומכתהמשפחהשלרוב

מאמציםנעשיםשלרובואףובמאבקם
יש Iהכלכליהצדמןבהםלתמוך

לבואהמסרביםוישמהםהמתרחקים
האנשיםמצוקה.בעתלזערתם
בחברהשבגרו Iהללוהצעירים
מרכיבהמשפחהמהווהבהמסורתית

תחתכורעיםהאישית,בזהותמרכזי

המשפחתיהעורףמןהניתוק.כובד

כלכלילסיועכאמורנזקקיםהם
במהלךכך,רפואי.וגםוחברתי
הלוחםנהרגרפואי'לטיפולדרישה

 .רורמיהשלישי'
עצמואתהקוראשואלהספרבמהלך

הלוחמיםארבעתאיןמדועושובשוב
אוהשכנהלצרפתנפשם,עלנמלטים
מןהעולההתשובהאחרת.למדינה
והדבריםלמדיקלושההספר

שלהערהבזכותבעיקרמתבהרים
לדבריו,הספר.בסוףהמתרגם
ואנגליהצרפתשהכירוהמרגע

ניתןלאשוב Iפונקושלבשלטונו
להימלטהספרדיםהגרילהללוחמי
שמראיםכפיכן'ועלאליהן

לוחמיםרקההיסטוריים,המחקרים
נאלץשניםתשעשרדו.ספורים
אלנמלטבטרםבהריםלשהותהמספר
הפירנאים.להרימעבר
ראויסערי'רמילמתרגם,באשר
מלאכתועשההרובשעללציין

הקפדהאיניכרתושםפהנאמנה.

 .מדידלהלעבריתויתורשלומרה
הדבראחריתעללברךראוי

דבריםהספר'שלבסופוהמצוינת
התקופה Iהסופרעלאורהשופכים

ועלהספרעלילתמתרחשתבה
אתלהרחיבהעשוייםמקורות
המתעניין.הקוראשלהשכלתו

הןטובספרהואלימסארסשלספרו
הן Iהמספרשלהתיאוריכולתמצד
גישתומצדוהןהדרמתיהממדמצד

בספרדההיסטורי.לנושאהכללית
מהדורותושתייםלעשריםהספרזכה
ליותרבמחוזותינושיזכההראויומן

 •אחת.ממהדורה

סלבסטיורם

הנשיהכוח

השמשעידןישי:אורציון

 199 , 1999גווניםהחמישית,
עמ'

הספר'גיבוראריאל'שלחייוסיפור
זמןמנקודותלחילופיךונסוגמתקדם
הנעויקמחכמעשההעבר'אלבהווה

מעגלית.כמובתנועה
הסופרבחרבההמיסטיתהסיטואציה

אתמובילהספרו'גיבוראתלהציג

מקורשללבוללבישירותהקורא
 1הסיפוריבהווהההתרחשויות

כללאורךאותושתלווהלאווירה
הספר:שלבשמוכברלמעשה .הרומן
יותרישהחמישית",השמש"עידן

מהאלמנטיםלכמהביחסמרמז
בספר'האווירהאתבעיקרהיוצרים

מתערבביםורחוקיםזריםשניחוחות

תערובת-מוכריםריחותעםבו

החדשהחייובמציאותהמצויה

עםהספרגיבורשלוהמתחדשת
הקודם.מעולמווהשפעותזכרונות

ההוריביןהנמשךהאופייניהקו

לביןירושלמית)(שכונההמקומי
רחוקותותרבויותמנהגיםנופים,

מסיפוריוגםמוכרואקזוטיות

 .ישיוציוןאושלהקצרים
נושאהואהחמישית"השמש"עידן

האצטקיבמיתוסעצמו.בפנימרתק

(שהואזה,בספרהאהבה.עידןזהו

לאחרישילאורציוןראשוןרומן
משמשתסיפורים)קובציארבעה

מתוו~תמעיןאינדיאניתידעונית

החלומיתהאהבהלביןהמציאותבין
אותותיהאתנותנתזובהםבשלבים

ביןאורהבזקיכמוהראשונים,

שלתחילתוזולמעשהערפילים.
הספרגיבורביןסודיאהבהסיפור

שאשתולאחרגירושיןבמשברהמצוי
אליהתלמידתולבין Iאותונטשה
במכסיקו'סמינרבמהלךמתוודעהוא
שליחות.במסגרתמישראלהגיעאליו

נודע.תברומן'יתהידעונשללדמותה
לתפקידומקבילהמשמעותלעתים

מספקתהיאיודע-כל":"מספרשל
ואףהספרשגיבוריאינפורמציה

לאעדייןשלישי),(בגוףהמספר
שלמעמדגםמקבלתוהיאיודעים,
נוכחותהאמנםעצמה.בפנידמות

העלילה,התפתחותעםנמוגההפיזית
האווירהאתשצובעתזוהיאאבל

הטוןאתונותנתמלכתחילה,
 :הספרכללאורךלהדהדשימשיך

ברכיהביןאלאספהישיבתה,"עם
שמלתהשוליאתהחטובות
מופגנתבסבלנותונשענההצבעונית,

כאילוהגדול'האצטקיהשמשלוחעל

ישיאורציון

החמישיתהשמשעידן

רומן
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בכלל'וביטחונה",כוחהמקורהוא
הרבהישבסיפורהנשיותלדמויות

כוח.

הידעוניתשללדמותהההתייחסות
רקולאעצמה,בפניכאישיות

הנראהביןהמתווךכאובייקט

היאגםמעידהלעין'לבלתי-נראה
לדמויותההתייחסויותאופןלע

והשוליות,המרכזיותהנשיות

החלהמעשה.בסיפורחלקהלוקחות
המשנה","גיבורתכרמןשלמדמותה
בהמשךאריאל'שלאהבתומושא

האהובה,אשתונסעשללדמותה
הראשונה,באהבתווכלההנוטשת,
בושהותירהילדותו'מימיהטרגית,
גםנכון<הדברחייו'ימילכלצלקת
ביניהןאחרותנשיותלדמויותביחס
ואחיותיואמושלדמותןגם

הבכירות.)

עצמאיות,יפות,בסיפורהנשים

הדמויותלעומתןומיוחדות.חכמות
באורבדרך-כללמתוארותהגבריות

דומיננטיותפחותהןמחמיא.פחות

ואלים.מכהלהיותעלולאףוהגבר
ברגישותניחןעצמוהספרגיבור

הדמויותאתמאפיינתדווקא(שלאו
הכולרואההואהאחרות).הגבריות

במבטלראותוממשיך Iילדשלבמבט
השיעבודשליסודותיואתבוגרשל

ובמקומותשוניםבאופניםהנשי

תרבותירקעעלבעולם,שונים
מעבראפילושונים.וערכיםשונה,

גםעולההאישית,המבטלנקודת
בירושליםשנכוןאוניברסלייסוד
ונכוןסיסי'במכסיקונכוןשהואכמו

הנשיתהחולשהבהווה:גםכמובעבר
אפילו .השליליהגבריהכוחמולאל

שלב"כלובחיההמספרשלאהובתו
רצונותיהמגילויחוששתהיאזהב";

עמושלההאהבהופרשייתהאמיתיים
לראשונה Iלפרוץהניסיוןאוליהיא

התסכולמחסוםאתבחייה,
והשיעבוד.

ברגישותניחן Iכאמורהספרגיבור

בכבודמתייחסוהואובאנושיות,

לאאלותכונותיואךבחייו.לנשים
האהובה,אשתושלנטישתהאתמנעו
והעמיקשהלךנתקמנעוולא

בניועםשלוהיחסיםבמערכת
ברצונו'שלא ,ממנווהתרחקושהלכו
אהבתוזאת,עםלהבנתו.ומעבר
מהמשברגאולהבבחינתהיאהחדשה
לאכדיומייסוריו.נקלעאליוהעמוק
מהנגלהלאהקריאה,במהלךלפגום
שתחילתההאהבהאותהבגורלעלה

 .מסוכןואפילואפשריבלתיבסיפור
הספרסוףשלקראתלגלותניתן

עברוביןנוספתהצטלבותנוצרת
ילדותובשכונתהספרגיבורשל

אותההמציאותלביןהירושלמית,
מכסיקושלבהווהחווההוא

 •האקזוטית.

גורכיץ'ניצה

מדיאישיאישי'

והבלהות,השלוםוייס:שבח
מאיהמאוח.רהקיבוץהוצאת

עמ' 207 , 1999

רחביכובעיםשניחובשוייסשבח

מדעיבתחוםחוקרשלהאחד'שוליים.
רבים,פרסומיםלואשרהחברה,
 ,ישראלבמדינתבמשסרהעוסקים
המקומיוהשלטוןהציבוריהמינהל

משךפעילח"כשלהשני'בישראל.
הכנסתיו"רזאתובכללרבותשנים

ספרועלחתםהואזהובתואר , 13ה·
האחרון.

שלאוסףלמעשההואהספר
עיתונותוקטעימכתביםפרוטוקולים,

-13ההכנסתשלהסואנתהתקופהלע

רובמוקדשיםשלהרביןלרצחעד
הואעצמווייסשבחהספר.פרקי

כברבספר.ביותרמרכזיתדמות

(בגוףעצמועלכותבהואבפתיחה
רביןשללנצחונובהקשרשלישי>,
מביאהוא .בראשותוהממשלהולהקמת

ליו"רעצמוהואנבחרשבוהדיוןאת
ההצבעהמהלךפירוטכוללהכנסת
מהי ,ברורלא .שלוהבכורהונאום

לספר?זהפתיחשלהתרומה
הנחרצתבקביעהנחתםהראשוןהפרק

בסימןעומדת-13ה"הכנסתכי

ועקדתו"רבין][שלהגדוליםמעשיו
 .הספרשלחמוסולמעשהוזהו

התעמולהבמסעעוסקהשניהפקר
כנגדהימיןשלפרלמנטריהחוץ

מסעהיהוייסשלדעת ,אוסלוהסכמי
עםמתואםרה-לגיטימציה,של

אולםשבכנסת.לגיטימיותמפלגות
לאפוליטיתפעילותלהגדירבמקום

ביקורתמתוךולנתחלגיטימית
אואחרותלתקופותוהשוואה
בתקופותאחריםדמוקרטייםלמשטרים

ציטוטיםלהביאוייסבחרמבחן'לש
עםהכנסת,דיונישלמהפרוטוקולים

שבגללההגינותלזכותוזוקףשהוא
סיעתוחבריעל-ידיהואשם

כלפימידי"רכהבהתנהגות

אתמאפייןוייסשבחהאופוזיציה",

במיוחדאלימהכשנה 1995שנת
החייםאתלמתןבסירנותיואתומפרס

למסלולולהחזירםהפרלמנטריים
ידיעותמביאהואזהלצורך .מתוקן

לעתיםהתקשורת,בכלישפורסמו
מרבההואטרחנות.כדיעדבמלואן'
בכנסתהנמרצתפעילותואתלשרטס
חנןח"כעםמאבקוזאתובכללכיו"ר
הואאמנםכנגדו.לבג"צשעתרפורת
המשחקכלליבסוגייתגםמספל

שלבמעמדהוהכירסוםהדמוקרטיים
משאלשיטתעלביקורתתוךהכנסת
הבאתשלבמסגרתזאתאךהעם,

אומעמיקדיוןוללאפירסומיו
 ,במחקרדעותשללקשתהתייחסות
לסוגיה.הנוגעות
הך ,בשכולעוסקהשלישיהפרק
וייסשלביקורובעתלשואהבהקשר

בהקשרוהןבאושוויץרביןםע

מובאובוהצהל"יתהשכוללמשפחת
הזיכרוןביוםרביןשלההספדנאום

ב·שנערךישראלמערכותלחללי
פיעלהתפורזה,נאוםהאם , 13,4,94

להבנתתורםאכןהמקובלת,הסקסיות
דרכו?להבנתאורבין

הסכםבאישורדןהרביעיהפרק

פרוטוקוליםודפיירדןעםהשלום
אתלרגישכדיאותוממלאיםרבים

החתימהסביבשחיתההרחבהההסכמה

"מככב"איתןמיכאלח"כההסכם.על
גבילהכנסתליו"רששלחבמכתבים
ירדןעםההסכםאישורפרוצדורת

להיכללכדיעדמעניינתזואםוספק

ולאהרחבלקהלהמיועדבספר
 .מחקרלמסדרת

"רכילותי"הואהחמישיהפרק
היהוייסכימתבררובוחדשותי

נובללפרסמועמדעלמהממליצים
חלקועלנרמז 1994לשנתלשלום
שתרמההאווירהביצירתהצנוע

לאהפרס;אתלרביןלהעניקלהחלטה
רביןששחלתודהמכתבאפילונעדר

בדיוקזהמיאת ,-13,11,94בלווייס

לעניין?אמור
בגצ"יםחמישהמפורסיםהשישיבפרק

אוסלו(הסכםהמדינילתהליךהנוגעים
הפלסטינית,למועצהוהבחירותב

שעניינוגוטמןפרופישלזהגםכמו
להזמנתבהקשרוהניסויהתנועהחופש
אםספקושוב,לכנסת>,כךפעילי

הממוצע.לקוראענייןישבפירוט
גםהקוראירותקאםספקכןכמו

האםבשאלההעוסק ,השביעילפרק
בימיבממשלהאמוןאילהציעניתן

הבינייםהסכםלאישורבהקשרהפגרה,
וייסהכנסתיו"רפלסטיני.הישראלי

מזכירשלמכתביואתהןמביא
אתהן Iבסוןיעקרשמואלהממשלה
מהדיוןפרוטוקוליםוכןשלומכתביו

נדרשוייספרופימרובים.וציטוטים

בןדניאלשלמספרולציסוסיםאפילו
להמחישכדיאחרת","ארזסימון:

אתזה(ובכללהאלימותאוירתאת
השיכוןשרשלמכוניתועלההתקפה

אליעזר.)בןפואר

כרנעיוסף

 12-+בעמי+-המשך

1 lf.\ 
;::i 

סומקרוני

ורזיהעלמה

חצי,
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 .:;קליפטוןלוסיל
 :rדודמשחמאנגלית:
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~יינ-;ת i ~ ,ם~~ 1~פקלפ.';ת
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לי 1ד~ל י~~ ה~~
ן~ך;~ר ~~~
לי 1ד~ל ,i ~~ י~~

ורזי?העלמההיאמי
שחיתהמישביןהרווח

יפההכי"הבחורהפםע

ההווהלביןבג'ורג'יה"
אשהבדמותהמצטלם
אשפה"כמוה"עסופה

בסימניהשיראתממלא
קליפטוןלוסילשאלה.

אמריקאית(משוררת

היאעונה.אינהשחורה)

דמעהמזילהרק
העליםעלמסאפורית
"שושנתשלהנובלים

משורהכך,ג'ורג'יה",

בשירנסללתלשורה
אוסוססרדתהזההמרגש

שללכבודההחמלה
מפונצ'רתמכונית

לאאחדשאףגלגלים,
שלהחסדרגעיאתזוכר

עברה.
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בתוהוגומחה

סמויה,נוסעתחלפי:רחל
תמאוח.רתקיבוץתוצאת

 , 1999לשירתסידרתריתמוס;
עמ' 96

חלפירחלשלהחדששיריהבספר
 30על-פניכמעטהמתפרסיםשירים

בספרהשיריםסדר .) 1999-1971 (שנה

(מסתבר>לווישכתיבתם,סדראינו
שהשיראפואנראהפנימי.היגיון

הנושאאתמציג )-1996(מהפותח

רואהעצמהשהכותבתכפי"הגדול",
 /מהבהבותמלים/"תשבץאותו:

סריגותאינ~לה/בחושך /ונבלעות
הבהוב /ונפרמות /הולכותמלים
ורגשות/שבירהשולחןמנורתשל/

המקוםמןשהועתק/בשםהנקראים

במנוע/מונעזהוכלנכון/הלא
דשא/לפיסתוהרצוןוהחסר/הקיפוח
אהבה/שלקטןלסנדוויץוהרעב
אתלפתוחקטן;בפקקהבוערוהצורך

מוצגהיקום .) 7<עמ'היקום"בור

והכותבת ,הכוללבלועהמאייםכבור
בשלווההצורךעל-ידיכמונעת-

למה,קודםמהלה.החסרותובאהבה
המסובב?ומההסיבהמה

התשובהטמונההשירשלבשמו
מדומה-אמיתית"."מציאותזו:לשאלה

מדומה,המתוארתהמציאותאםגם

מבחינתההנותנת:היאוירטואלית,
היאאמיתית,היאחלפישלהאישית
שיריה.אתהמולידהגםהיאמעצבת,

עםעצמה,עםבעיהלכותבתלהיש
לשוואמנסהשאנימהאוה"אני/
כאוס:(אורגניזם,כאני"לרגע/לקבע

מההזאתי/האני"איפה/ :) 14עמ'

בחירוףמגינהאנימהועל / ...אני
שאניהזו/המהות ... / ...כזה/נפש

בהוכשנוגעתכמוצקה;אותההוזה

הזורם,(הנהרמת/מוטטת"היאמעט/

דמותהביןלפערמודעתהיא .) 17עמ'
תחושותיהלביןהזולתבעיני

הרואה-ואינו-מןובהיפוךהאמיתיות,

עצמהמגדירההיאהאגדות,שמןנראה

יושבת"אנירואה":ואינהכ"נראית

ישנהכותבתישנה/מדברתישנה

מתעוררתישנהצוחקת;ישנהעצובה

 ,בימסתכליםאנשים / ...ישנה/
יותרערה/אתערנותאיזואומרים/

אניבאמתאבלערה/אתמתמיד
פיהוק<בתוךרואה"ואינה /נראית

היאלבעייתהמודעת .) 26עמ' ,גדול
אתתפרוש"אםהסבר:להלתתמנסה
הם /-זהאחרזההמוח/סיביכל

לחזור/כדייספיקווגםלירח/יגיעו
שליסיבה / ... /הארץ.כדוראל

בחיקזהנואש/בסבך ... / ...רוחשים

סרבניתבפקעתקשורים / ...זה

בדרךלהיפרשמסרבים / ...להיפרד/
המוח,סיביכלאתתפרוש(אםלירח"

 .) 12עמ'

 ,) 7<עמ'היקום""דור-להמחוצה

היומיום"לבתשלהשוצפת"הזרימה

"תוהו" ,) 76(עמ'"התהום" ,) 10<עמ'

 ) 62(עמ'הכאוס""פיסיקת ,) 61<עמ'

הכאוסגםמתעצם(מבחינתה)ובגינם-

 1בתוךכאוס/של"הדודיםהפנימי:

עמ' ,חלקיקישלשדים(מחולבחוץ"
לי"בתוך-מחוץהזורם"הנהר ,) 13

של"קרעים ,) 17עמ'הזורם,(הנהר
תמונות/קרעיצורה,נעדררגש

הדברשלהעוועיםברוחמתנפנפים
מתפתל / ...ההאניוגם"חיים",הזה,

 ,מיהויודעאינוומסביבם/בתוכם
יש/ו"מה ) 18עמ' , 2(מוביילמהו"
הכאוסמחוללביןאלה/שורותבין

עמ'יש,(מהשבתוכי"המכה,הקורע,

חלפישלמבחינתהועוד.ועוד,- ) 48
מדכאה,כואבת,מציאותספק:אין

הספרשבמהלךמתסכלת,מאיימת,
מבחינתיאיתה,להתמודדתנסה
הדימוייםשללשגםגודש,-כקורא

עלמקליםאינםוהמבניםוהמטאפורות
בו.הקריאה

הבעיהאתחלפימגלגלתפעםמדי
רחבאדםמעגלאלהפרט,מןממנה,
אוכמשוררת,גורלהיותר:

להיותלי"תנו-כאינטלקטואלית
זולה/זרוקה/אלמונית/זמרת;

עמ'זמרת,להיותלי(תנוומאושרת"
כללשלגורלםאלאףאו- ) 44

באישמסתכלת"אנילמשל:האדם:
ממול;באשהמסתכלתאניממול;
האומללות / ...כמוני/כמה

או ;) 28עמ'מסתכלת,(אניהאנושית"
שנרשםביותר/החםהיוםהוא"היום

זה /בעולם. /האחרונותהשניםבמאה
 /החממה.אפקטתיאורייתאתמאשר

לאושרסיבהשוםלנושאיןמאשרהז
שום / ... / ...הזאתהפלנטהעלמיוחד/

 .) 22עמ'החממה,(אפקטלאושר"סיבה

חיוכיםגםמסביבישזאתבכלואם
אלא"אינםכולם-וכיופיםגרתוחגי

העין/של/קטניםעפעופים
התהום"את/לראות/המסרבת/

 .) 76עמ'(כלה,

ככל ,ויותריותרלישהפריעהמ
שניתןהביטויהואבספר,שהעמקתי

מ"מחוללתסכולשונותבצורות
רעידות / ...הטקטוניים/הלוחות

עמ'בפנים,(בפנים,הגדולה"האדמה
מקטלזעזועאוכאבהבעתללא- ) 80
מסויםברעשאדםבניאלפילש

 /לנסותכוחליה"איןכלשהו:
ואתהמדעחוקיאת ) 20<עמ'לתפוס"
בעוד(הכאוס),אי-החוקיותמדעי

 1כמדומניעולים,אינםמוסרשענייני

פרטייםוכאביםתחושותרק-כלל
-שיריםהיוצרים Iמאודכולליםאבל
זה,רקעעלמגיעים.תמידאלש

הם Iלטעמי Iביותרהיפיםהשירים
שהםלפי Iביותרהקונקרטיים

הכאבחווייתכמו Iביותרהאנושיים

ההולך .האהובהאיששלגורלולנוכח
-להבדיל-אומסגרת),(ראהונובל
 :תינוק Iילדשמסבהאושרחוויית
לושיפהשתיקה/לושיפה"ילד

זהוכללעולם/ייגמרשלאחיבוק/
כרשרושהמליםוכלדבר/אומרלא
שהואהילד;זהלידנייר/של

העשב/כנשימתהשמש/כנשמת

שתיקה,לושיפה(ילדשלי"נשימתי
 .) 32עמ'

לעולםלחזורעלינושנגזראלא
לנסיונות-והפעם Iהכאוטי

 1מסתבר Iכלקודם •איתרההתמודדות

-רוגעשלרגעיםגםישנםזאתשבכל
כש"החפציםבשקט,בלילה,למשל
מאיים"לאו"דברשימושם"אתגמרו
כמעטו"זהישניםכשהכול ,) 67<עמ'

גםיש .) 75עמ'כמעט,(זהאושר"

הואהירחש"אפילומסתברשבורגע,
עמ'פיסת,תיקח(אםח".בירממשלא
שיריםאוכאלה,תיאוריםאבל .) 66
לא(בלוזאירוניתעצמיתראיהש

למדי.נדירים ) 78עמ'מזל,
לפי Iחלפישלהאמיתיתהתמודדותה

הכאוסעקרונות ... "עםשלה,עדותה
 ) 82<עמ'המבהילה"אנטרופיהוה;

שלבסירנותבאמצעותבעיקרהיא
לי"תנוהסתגרות:שלאוהתחמקות

ולשכוח;בו/להתכרבלקטן/כיס
לי"תנו ,) 54עמ' Iחלל(כיסיהכול"

קטנהחלליתקפה,בית / ... / ...
שלהנורא;הסדרלחוקיאטומהחמה/

עמ'קפה,ביתלי(תנופסבדו-חיי"
זיזבתוך/להתגוררליתנו ,) 82

בתוך/קטןסבוך-פשוטפקרלט
זעירפרקטלוןמין / ...הכאוס/
קפליבתוך/חבויאושרשלומשוכלל

מטורללקצתפרקטל / ...הענקי/הזמן
(כמוני)מבוהללאבכללאבל/אומנם

פרקטלבתוךלהתחבאליתנו / ... /
לומזיזשלאקטן/קטן;קטן;אחד

עמ'טוב,שלקטןפרקט(בתוךכלום"
היאלי"ש"תנוכיווןאבל .) 85

להתממששסיכוייהלבמשאלת
בספינתלנוסעתברירהאיןמעטים,

להסתתראלאהתוהו-שאין-מנוס-ממנו
ליחופרת"אניתוכו:בתוך-משמ

קטנהגומחה / ...וחמימה/תמהגומחה

בךנוסעתואניהתוהו/בתוך

התוהו/תוךאלמבעדךרואהנוסעת/
סמויה"נוסעתבאימה/מקופלת
ביןניגודלא .) 60עמ' ,בתוהו<גומחה

.לאאפילוהתרסה,לאופנים,חוץ
תוהומולואין-אוניםאימהרק-כעס

יכול.כול Iכולחובק Iערטילאי
תקווה Iבזמןבוהאימה,ובתוך

של;קלילהכנף"שתנועתמטאפיזית
שלהמציף;הכוחעלתגברתפילה/
שלשניהשחלקיק /ענק/קרחוני/
יגבר;הנכון;לכיווןמכוונתכוונה/

לוחותשלאיומה/קריעהעל
האל/אל/שקופהופניה /טקטוניים/

הפרפר,(אפקטמלחמה"מפולתתעצור
 .) 90עמ'

מ-המטאפיזיקהמןיותראישית, Iלי
 :'-79מאחר,הצלהעוגןבראנה ' 97

מלים / ...כנחמה/מלים"מלים
מיםפני/עלצפיםקטניםכפקקים
כשהגוףבהןלהחזיק/נשבריםגדולים

 •• ) 8עמ'(לרגע, "לטבועמושךכבד

שביטשייעקב

מדיאישיאישי'

 11-+מעמ'+-המשך

רביןברצחמטפלהשמיניהפרק
יו"רשלוהאנושיהאישימההיבט
לכתיבתםוייסנזקקכאןגםהכנסת:

שללכתבתהזהובמקרהאחרים,לש
לולסייעכדיהפעם Iברזילילויורד

האישי.ומשברורגשותיואתלבטא
שלבהסתייגותומטפלהתשיעיהפרק
ששטףהסובלנותמפסטיבלהכנסתיו"ר
פיוס","צוהסיסמהתחתהארץאת

זהפרק Iבספראחריםפרקיםוכמו

הפעםאך Iופרוטוקולמכתביםכולל
הקורא.עלמטריחשאינוענייניבאופן
קוויםלשרטטאמורהעשיריהפרק

.כאןהיהודי:הפאשיסטשללדמותו
שלמבהירהטיפולוגיהחסרה

תופעותלזיהויהקריטריונים
כמבטאותאוגזעניות-כפאשיסטיות

וייסבוחרזאתזאתבמקוםזרים.שנאת

נאצהממכתביציטוטיםלהביא
תופעהאםספקאליו.שנשלחוואיומים

להאירעוזרתונאצהאיוםמכתבישלזו
גםמההיהודי",ה"פאשיסטסוגייתאת

שנשלחונאצהלמכתביהשוואהשחסרה
ובתקיפותאחרותממפלגותלאישים
שונות.

למדימעייףבאופןמתוארתי"אבפרק
רביןרצחלאחרפרסממשלתהקמת
פרסמנאומינרחביםחלקיםזאתובכלל

זה.במעמדונתניהו

שלהשחור"החורהיהרביןרצח
הישראלית"והדמוקרטיההציונות

דבר","סוףבפרקנחרצותוייסקובע

כראוימאיראכןספרואםספקאולם
 .הזוהסוערתהתקופהשלהאירועיםאת
שפרסםרביםמניספרעודהואזהספר

דווקאהואשאיןדומהכה.עדוייס

אולישכתב.והמשמעותייםמהחשובים
לותהיהעתידייםלמחקריםגלםכחומר

 •מסוימת.חשיבות

ברבעיוסף
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מיוםתלושרףבדצמבר,וארבעהעשרים
 1(:1גרינבאוםאלישבע

 ~ו
לבנחמני/קפח . 1

~~rיםת~יש p:ל ר;.ע~ה 9 ~ק:~
 .ל~ר~ו:נ~ק~ףל wי;םלע;ד
 ה;;כ~ךת;ך~י°ם'ך; ת,?~;ש י~~

-סך~ינקרל?ח;ן
~ןףר;ן fן ; o~ך 9 ~~

 :םןש;ן~ק~הןםםסריף ה,?~
f ך~ו,~רים~ f ר~~;ך~ה . 

~ק~ים,rין:ןח!!ףךןףם~~ה י~~~ל
לראש;;ה.~נף o/:P ~~ i , ל~~י:נ~
 ,ם:~ /o~ם~ש /oל;~י q ~ל /o ר~~ ל~;~חףץ

~םל;ן:ךת ryז;םד~סה הס~~~ם~נףל;ף oףד
 ,ם:ד:לם;נףדנ:וי. wס ,"ן~י~ןה.ת /o"ק-

-אזכברוידעתמא;ד","נעיםאמרת,
T :-~םי~;לא~א;ד~ם T ה(ר~: : T T 

ךזןע;ת.זן?.א '? 7ק;חז!ך~;r.ונו ה,;ק~

א;נ:יף, יו:נ~~~~~ד
 .י~י~,עדדד~ןכי:,הלב

ל.ם. w~י~ר

לי f ~רי~י q~בף~ים~א;רן?שף~ים~;יף
 ,ת;ש~~ם~;.ןר nי ,r ;ק,ע~ד ryך

 :ףיי}~~~לסןשח!!ףך ר~~~ם'ת fןהב·
 ,םי~.ל~ך;~יםה /Q ~ oר /oד~
מ;ף, fי;ן~ת י~~

ןע;ל~ים.אן f ~ל~תאלאזה"~ה

חרותהשרון;סוחרבית . 2

;פףף,ךר;ן 9 ~~לקראהיט wדף /oח!!ףר
קיר;ת,~ירקת ת?~ ry ;~~סהיןף~ית

 ,ףי,?ך~~לע.י~י~ת~~יסה~~ךסק
~חיקףא;נ:ןיף 9א; ה~~

ם. J(~ריר

ךזןע;ת.זןןא '?ךח Jק ·ז!ך~;r.ונו~ק,ה

א;נ:וף,ח~רנ:וי w~ד
כרמיםשףעלחיתהחרףת

- :T :ז ·• T · 

בכיסי.לשאתש!!כלתי
.'' T ' : T •• : ' ' 

-;ךה n ~ז;רםר;ן 79 ~א;ת;~רןה~כל
לךא;תנ;ןק ,י ,r ;נ~ן~~~קב;תע.י;יף
 .ף;~ ryדל.ת~ד ,ע~~~לא~ם

.שנ!!המסרגתנ;לתלמטה
 Tל~ףא•ה'.נפני .נעףל iמה

משרינת.פלדהשלסנטי'מטרים;ם·עשר
;• : , -: • :• :• :• : TT : ,,•: .'' ,'' 

ביתבנימינה;חרבנת,תחנתליד . 3

o/ ןת;ךזןך?,ת,~~ד~י~יןת 7 ~;נ~ש
 .גףרלהיינףצריכיםשב;הביתמרפסת

' • •: •י. •-- •י. •י. : • T T 

~זpים p:~ה q ~ר~ע.י~ךקי~יםע.ץ~ל
;ף f~ל.ןהן~דןה.ים 7נף 7 ~ף~~י

~יךה.~ד~רים

~ר gן~ליף~נ:יו?~ךת
o/ ס~ר~ד~יל;תע,ד:ןגף:ב;ת~
~ f ,דרי

 ,ה;;ע ה~~ o/:P~ר
עננים.מתמלאתהאפרכסת

T :--: :• :• • : -•• :ז-• 

ךזןע;ת.א.זן? '? 7ק;חז!ך~;r.ונו ה~?~

מרירהספהעלליתחכהעכשיו
 T •:-ז- • •:-:ז:-

~כףךים.קיר;ת~ין

 ,ת;ל~~~?לדי~:המ;לד םי~~; nמףןף
-;ת nםד~~ד~י~תעף;ב,~ת;ךה 7ע;י 7ק;

-ערמ;נים)אביאאב;א,<אב;א,
~זקךפ;ת~פףן~םקלפ;תזריםנףר ,r~ס
~ןכףת ה,?;נם /o ~ ,ק; nן ,ק; nף~ך

:בהףא. ת:~ J:~ל

ילדחנה;פרדספנימיה . 4

o/ ש~w קf ה~~ n נ;~דדין:ה,~שף~ת;רי
ע.י;יף,~תלי f~~ים ה~~ ל~~ ,~ס~רןן?ר

לי· /o ם~~ס~~ה /o,יר~הפףך ת~י~~
 ה~~~;ף o~ל~ןה q~ת;ך
אחת,ית;מה

~ JJ מ~ן~קת-o/ ולי,o/ ןף

ך~ע.ד~~~םתא;~נף~ן~י~ה

לשל;מיש;אלאתה

 ,ףי;~~ת;ך :ך fל- f ס~~~
םזpל~ף~יש~~לף
ככןןה,ראש~תד~ת~ס~ח
 .~ר~י~ין ה~~ /o~ישהףא

ךזןע;ת.זןןא '? 7קןחז!ך~;r.ונו ה~?~

א;נ:יף~םדנ:וי /o ז~~
נפשיתאפשרףתהףאילד

 • :-סקת T ד~•~ףל?,ת i ••ה
ר, tגףף~ת;ך

אחובתל-אביב/סינמטק . 5

~;יףא;רדק ,ח~ך
פנים.שףר;תפניעלמרצד

: -•• -:•• T • 

ף, p; qז~ה fז. ת;;~~חי /o~י
~~ w קת~~rק;ן ם:יn ;ת. 

ןף /oם~ד:סףךי
זרים.בעיניזמע;תממלאים

iדשף, ~~-י.ז:T ע;ךף~ליח~ת
 .י~;ש 7~ל

p לול;~יד;~ז!זוה , '?~ץ:ן'. 

תל-אביבמטבח, . 6

~ JJ ~~ק;מ;ן~~די י~~ ת, 
 ,קןסן~ל ח!~~ךמ;~יםקיל;ר~ע
 . .ה;~~יןל~~ין /o ן;~

j2 לסצ;ת,~ר;ב ,רf ן~ך~~ריםf ר~~;ך~ה 
 .ר~~~

:לזים.ה w ;ל~~ם~ן~ר~ת;שףי ה~~
א;נ:יף,;ת ryא; י~~

f ~ !1/J ' ?ו,{'? j ץר/fJ ;ה. 
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 s~ו
~1 ~ 

סיוןאריה

הראשונותהארבעיםשנותשלבתל-אביב

אךצ;'נערימותשאוליה!זלדאני'
-iד iל:ר g~ק Tל w ה:ר~~ i- א;~-~ f ~י~~.ל f 

~ q ז~~~רי wry ו:שi·ק~~;ר·~~~ל·כ~י: 
~רים 9מ;ן qןרים, qזp~י

~ןז gryל;ב wי;ה 9~י fו~
~רים 9 םי~ק~~~ל~לדיםךא;~ר

 ,ת;א~ו;נ~ך,::ךק.rיחעם~נ;רים, ל;:
ררז.ז'וללא 'ד.ל:.ז' t~רדקלא-
l ה;ן,ע~ו ן;·מי~~~,,~ל~ק.~יץ 9לא~:;כלו". 

ךךד",ד~ית ת;נ;ך~~" J:~ת~ח
 ,ף~ y~לט;ך:ה 9:בחיאךר 7א;נ;וף וח~~:חם
ע,~ךף:עםא;נ;וף ור~[/~חם

~הם wוד ,יrא; ז:~~דה.דעדךא
והחמה.ה!זפהארצנואל

- T T-ד •• :- •: - : 

דודלביתהזכר;נ;תאתנ;לעאני
i -~~למות• ן-~~מ יyi רy זp~ ... T ' 

ממריא:אנישדה-תעופהלישמשמשתמהספה
 •:- •-: T : ••: • •:•:-:•: ד--••

האצנע;תשרשרת-כדורים,הצוארסביב
 T : ',' T '- '', :•היר~ה •נתמכ-;על

-: --: • T 

הנצורהבירושליםי;ךןאני

 Tך~א~ר i~בו:ל.י JJ ~•~ר iק

טטטטטטטטטטט

 ה~; n ,:: ל;:~~יץ ;ל~ראש ry ~~י~ל
;ן~ית. n ~~ל 7ו~נ;ו~~דורח;~ף

אנישנהוחמשיםמא;תששואחרי
~~~ i ק·א~·ב.· r ב:_מול··ל.ב~: o נך;,-· 
טסאניטיטוס,ושלאספסינוסשל

למצדה:~-משם,·ליד.ושליםלגמלאמ!ז;ךפת-
 Tת i~ןא 9ס~ד~ •~ל~~:ן:בח~ים,•ת;ת wמק

~נוים ryן~ין
אש-תפתממטיראנישובובערב

 םי~ן~,:: ..~ם~י~קי: ry ~ i~דורי .... ל;:
ם ry~רי.r,וק;ךדהןב;ת q ס·י~~;נ~

באשהלגעתיהודי'שלראש;לכר;ת
 T • :-ז- . : .... ,ל~.~ל.ל Y~חנ;ו

בתל-אביבשובהייתילמחרת
 • T " :~~ע,ןב•~ח:ל~יזן:ז:ם

שבאביבהפרדסיםוממזרח
 •דד•: • : :-- ד:•.

::,~ריסה~ל אל~~,::סריסם ry ~נ;ךף
:ץ jP ~~ם ם:~עםדסי'לה:ש.ו~~פ;ן
ב;שט;תוסיר;ת

~סורדחנ:ידח.ץךןקו~ש;~ים, T y ;נ~זp•ל
ךם.ז r ~~דףה fע;ס~ידסר;:ה /o י~~~

ע;~ך~די.ז~ג;ף,ה;ל,ך י~~ן~ה ryס-7~רים 9 ,::עם
קק"ל~יי;ת ת~~~לה wסר~לק 9:בקי;~ת
הוא w י~~~ , ;ל;~ק;~הדלא
המ.לחמה.לפניתי'א;רמה

' T ' ••: ' T T : • -

ו~~מאלי~י~י~י .ן;,ך;ג~ת ה;; n י~~
 :~נוי~דסזם ry ~~ין /o ה~~·יו:ז~

 .יופנתך;ולנסית,
' T -T • • 

ה.י 9 ~ססדש, yנ· 7 ;ק,::ם w ,ס~~יו~סי·~ר
ט y ~~ל~נר~ז:ון.ן;ך ;ת~ק~

ש~ריפיהנ;'רד!זהלשכונתידע
i ךם~n ב~לר.;ב:T ;'ךמ·~.ג;ךגi? ,ים~

ךךד'~גז י~~ 'י~דל~?סע.ל:ה
נול;ת ry יr~~ליו?חךח.ף~~רירדי~~ן

 ק~ך~~~םךל~~~ים
לדל~ק. ;:י~ב:ל~די . . . . 

ה;רייצאומשםהלבנה,וברוסיה
-אביב Tבתל•;תי Tא ',~ל;הלנדי

:•• : • • : •• T • 

-היר!זהמכ;נ;תנבר
: T : T • :-

:הודיםל wשור;תק;;ר;ת
ק;'ריםנ;ך;ת~י 'ל;:

מדםמאדימיםהאדיריםוהנהר;ת
-· . ·-:- ··-ד ד:-:

:פ;תר;ת fד 1~ים wז.~~;רים
מעטוע;,משם.בתצלומי-המשפחהכמ;  '-: : T ' זז:•-,.:-::

יחלטבדיעבד'מארשהתבררנפי
- : '•,--:המש:ךפ;ת.• Tה~בתעל

 ד:•--ד--
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=יי- 1סיזיפיתבשליחותהפרטיהבלש

ר

צבעוניעירן

אדונים-סיוןאריהשלהחתרני-פונקציונלי'הבלשי'ברומןעיון

סיון'אריהשלהרומןת--
 1"אדוניס" .- בכ::::

לקרואברצוני ,) 1992 (
חתרני-פונקציונלי'בלשיכטקסט 1 ,

איכויותלעצמוהמנכסרומןשלסוגכלומר'
פעמיים-החדלצרכיו"בלש"שלנרטיביות
סוג . 2אסתטיים-פוליטייםצרכיםפנימיים,

כדיבתוך-בלשיפסבדו-רומןשלזה
ב"בלשאובססיבי-רפלקסיביפנימיעיסוק

ביחסחתרניתלעמדהנוטה-הספרותי"
הואעליוולקונבנציותהבלשילז'אנר
שקיפותעדולמתוחלחשוףנוטהמושתת,

הרומןשלהמוכחותהמניפולציותאת
כמולז'אנר'המיוצרתהחזרהומכאןהבלשי'

הז'אנרלגבולותמתמדתפרובלמטיזציהגם
הכמו-אובייקטיבי.ולמעמדו

הז'אנרגבולותלבלמטיזציהפרוא.
הבלשי
חוקריםכמו ,) 1968 (זירבאוםאולריך
הבידורלספרותשיירהבלשכיטועןאחרים,

אתלתפוסהספרותיבניסיוןחלקלוואין
אתהמכנהזירבאום,ולפרשה.המציאות

שהרומןסבור ',,בסיפורתכבול"ז'אנרהסוג,

שלו'"הקלאסיות"בקונבנציותכבולהבלשי
ולטיפוסיםלאסכולותשהתפצלפיעלואף

משארבבידודהמתקייםז'אנרהריהושונים

שלושהעלהבנויההקונבנציההספרות.סוגי
הכובלתהיארצח-חקירה-פענוח,יסודות,

שהיאמפניבעיקרהבלשי'הסיפוראת
התקווההמרכזי.בחלקורקהרחבהמאפשרת
לרומןתתןהפסיכולוגיהרומןשהשפעת

שאסורמשוםנכזבהחדשים""חייםהבלשי
הרוצח,שלתודעתואללהציץלמחבר
פסיכולוגיעיצובלעצביכולהואולמעשה

הבלש.אתרק
האמריקאי"הריאליססי"הבלשגם

) hardboiled school (, נוףאתהכניסאשר

למעיןמהרהעדהתפתחהאכזר'הכרך
לעצמוהבונההגדולההעירשלפססורלה

"ריאלי",ולאפנטסטישעשועיםעולם
נושאיםרועיםשבואספלט,שלבארקדיה
ובמיסה,בבארעונגםאתומוצאיםאקדחים

לכבשיםבדומה-משמשותוהגוויות
לאידיליהאמתלה-הישנהשבפססורלה
לדאגהנושאשתהיינהמבלימקאברית
נועדשהבלשזירבאוםמסיקמכאןאמיתית.

המצליחומבודדכבולז'אנרתמידלהישאר
קוראיםקהלולבדרלשעשעזאתלמרות
מגוון.

הפרקטיקהבעלזירבאום,כמו
אווזןגםהאובייקסיביססית-פורמליססית,

) 1964 Auden ( -הדנהגישתובתיווך

הפרוטסטנטית,האשמהבדרמת

(המנוהלתוהאינטראקטיבית,הפסיכולוגית
פרמטריםלנסחמבקשהבלשי>בנרטיב
מ"הרומןלבדלומבקש ,הבלשילז'אנר
תנאישלהפנימיההיגיוןפיעלהרגיל"
התצפיתונקודתהחלקייםהידיעה

החוקר),לבלש(האקסלוסיביתהמתחייבת
הבלשי.הנרטיבכוחניתמכתיבאותם

אינולבלש,המתמכר ,אווזןפיעלהקורא,
אשם.בתחושתאלאאלימותבתשוקותעמוס

המאגי""הסיפוקאתבקריאתומחפשהקורא

הרוצח.לביןבינוהחיץקביעתשבאשליית
אמיתיתסקרנותמבטאאינוהבלשיהסיפור
לנו<אסורהרוצחשלהנפשילמצבביחס
שלאוהאחרון>הפרקעדזהותואתלדעת

אוהסיפור)פתיחתעםמחוסל(לרובקורבנו

-סיוןאדיההמלביה"ד,המחבר-כשהמשודדפניה,אתששינתההסקרים,המפרץ/ימימלחמתשלהמתרוקנתאביבבתלהמסגרת)(סיפורהסיפורשלתחילתון,
עלמוצאהואאתריםלכיכרסמוךהמנדטורית.א"ימתקופתזכדונותהאוצריםילדותוימישלברחובותמטיילכשהואהאהובה,ונעוריוהולדתובעירעצמומוצא

כתובות-אביביותהתל-30השנותמתחילת-שנה-60הבנותהמחברותסקרנותו.אתהמעודדתוישנהעבהמחברתמבצבצתשמתוכהפתוחהמזוודההמדרכה
ורודףקומוניסטיבתאפעיליולין>(זכריהנעדרשלעקבותיואתלגלותלמשימה,המפא"יניקיהממסדידיעלהנשלח ,בן-חוריןאבנרהפרטיהבלששלפרטיכיומן
היום'.'הנהוגלפיהכתיבשלמסויםעדכון"עם ,וכלשונוככתבוסיוןאדיהמביאהגנוזהיומןאתמושבע.נשים

והדומן:הבלשיהנרטיבביןהמתנהליםמרכזייםתהליכיםבשנימחדשדיוןמצדיךהפונקציונליהבלש . 2
שלקאנוניזציה-הקאנוניהרומןאתהמאפייניםםיפיקלייםבחומדיםלהתעסקהבלשיתהספרותיומרתהבלש:ידיעלהדומןשלרפרטואריםניכוסשלדינמיקה )א(

פודמאליסםיים/חוקריםשלהנחותייהםעםאחדבקנהעולהזומגמהלפיד.ושולמיתגורבתיהשלהבלשייםברומניםבעיקרביטוילידיבאהזותופעההדומן.
מן-האצלהשלמרפשםעיקרוןפיעלאסתטירפרטוארו/אואסתטיות,נודמותשרשורהניחואשדוינוגראדוב>שקלובסקי,(מוקאז'ובסקי,סטרוקטורליסטיים

פארודיזציהמנגנוניבתיווךפדיפריאליתלספרותהספרותימהמרכזשחוקיםאסתטייםרפרטואריםשלמעבדםהלא-קאנונית.למערכתהקאנוניתהספרותיתהמערכת
אינהאשדאנכרוניסטית,לומדשלארדודה,אמנותליצרובכךלעייפה,השחוקותוהקונבנציותהנודמותאתלאמץאלאנותרלאהנמוכהלמערכתוזניחתם.עליהם

ודינאמית.משתנהמציאותעםהולםאסתטיבאופןמתמודדת
שלודה-אוסמאסיזציההזרהתוךפאדודיים/אידוניים,לצרכים"לא-קאנוניים",בחומדיםשימושהרומן:ידיעלגזרותיועלהבלשיהנרטיבניכוסשלדינמיקה )ב(

חלקחינה-הלא-קאנונייםמהשולייםהקאנוניתלספרותמוכנסיםשחידושיםהעובדהעלגםכמוא-הידדכית,דינמיקהעלהמעידה-זותופעההבלשי.הז'אנר
ידיעלגבוההלספרותפופולאריתספרותביןקטגוריגבולותטשטושהבולסים:מגילוייהאחדאשדהפוסטמודרניסטית,האסתטיקהאתהמאפייניםמהסימפטומים

תוךהאליססםיתמהתרבותאגפיםמספחתהפנאיתרבותרקלאהמשחק.למצבביחסרפלקסיביתעודפותגםכמוז'אנדיסטית,ביןלמשחקיותוגטיההדדיתאדפטציה
 ,) 1947 (והורקהיימדאדורנושסברוכפיומורכבים,בעיתייםתכניםשלמהירהואסימילציה-פאטישיססילמוצרהפיכתם-פופולאריזציה
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אתהכרנו(אילוברצחהחשודיםשלגם
מהםמייודעיםהיינומחשבותיהםתוכן

הייתהבכך-מפשעהחפיםומיהרוצח,

זהסקרנותחוסרכחשודים).זהותםמתחסלת
לקביעתנוחכפרמטראודןאצלמתפקד

יפה"-ל"ספרותהבלשיהסיפורביןהחיץ
 • 3"רצינית"

התיאורטיים-המאמציםבמסגרת

הבלשיהרומן"ביןלהבחיןמתודולוגיים
בסצנתלראותניתן ,רומןשלאחריםלסוגים
הפרמטריםאחדאת ,והשחזורהרוצחחישוף

סוגיםלביןבינוהחיץלקביעתהפורמליים
התרהפעולתנטולבלשיטקסטאחרים.

תחתלחתירהלרמוזעשוי ,בסופומשחררת
וגעימרשהרי ,הבלשיהנרטיבאושיות

הבלשיהנרטיבמגויסביותרהראשונים
קריטיתסצנה ,אחדדרמטימעמדלטובת
משלימהגםאך ,הפוךביחס<העומדתאחת

"טקסהגופה>,גילוילסצינתוסימטרית,
האחת,האמתבוהמקוםהגדול":השחזור
מעיןמתגלה,מעורערתהבלתיהסופית,
המובהרסדרשלומאחדיסודיעיקרון
הפשעשחזורבאמצעותפיקפוק,ללאסופית,

המודההרוצחידיעלהדפיניטיביואישורו
לאקטהסמויותובמוטיבציותהרצחבביצוע
הדחויההאמיתית,האקספוזיציה-המחריד

הרגעיםהקורא,בפנימתגלההמושהית
מושלםמחשבתבמלאכתמושלמים,החסרים

הגיאומטרי.התשבץמעיל

גוריהוהאלייאנהלאקאנהמסךב.
הבלשית

הבלשנשכר ,רןסיראריהשלס"ניוב"אד
-נ.האזרחידיעלבן-חוריןאבנרהפרטי

לאיחודןפעלואשרהצעיריםהעסקנים"מן
ו'אחדותהצעיר''הפועלהמפלגות,שתישל

הנעדרשלעקבותיואתלגלותהעבודה'",
המתחלפותהזהויותבעלהאיש ,יוליךזכריה

הקומוניסטיתבפראקציהפעיל
מושבעאידיאליסטנשים,ורודףהפלסטינית

"הצלתלמעןחייואתלסכןהמוכןודוגמטי
ג'ואןודוןהרע",הקפיטליזםמזרועותהעולם

(במחירתוםעדהמנצלמוכחאביביתל
חסרתואהבתהתמימותהאתשפיותה>

אלישבע,הרומנטיקונית,שלהתנאים
גםהואיוליךזכריהפוליטיים.יעדיםלהשגת

היורד 4"אדוניס"היווניהאלשלדמותובן
יוליךשלהחסויה<התקיימותולשאול

התשוקהבמצוותעולהוממנובמחתרת>
עםהרומן-להפרותחיים,להעניק
אלישבע:

לאבתל-אביבאחדשאףבטוחדי"אני
שהםקל-הדעתשהגברבדעתומעלה
גדולחלקמבלהיוליךזכריהבשםמכירים
ביןאחרתובתלבושתאחרבשםמזמנו

<עמיפלשתינה"שלוהבדואיםהפלאחים
130 (, 

לפתרוןמגיעאינוסיוןשלהנרטיבאך
 , 5הנעלם 1הנעדר-הבלשיתהתעלומה

בעולםקיוםבין-מעמדונמצא.אינו ,יוליך
אלסופיתמנודההיותלבין ,הסתמיהחומר
שנמצאכמיאוורוחפיוסיךשכולועולם

מחוצהאוהמנדטוריתישראלארץבמרחבי
נטולהמפולש,הלבנטבמרחביונדנעלה,

מובהק.אינו-האקזוטיהגבולות,
עמוםכמוצרבאחריתולקוראמוגשהטקסט

ולוהמצב","הגדרתודיפוזי.
 ,מתמידיותרנזילהנותרתהאינפורמטיבית,

היכולתחוסרועמהמכונה,עלבאהאינה
המציאותתפיסתאתקוגניטיביתלייצב
ללכידות.השואפיםהשפהמנגנוניבתיווך

 ).נ(למשימההשולחשלזהותוזאת,אףזאת
ומניפולטיבית.פחות,לאסתומהנותרת

רקלא ,בן-חוריןידיעלהחקירה,סיום
התשוקהאובייקטשללמציאתומביאשאינו
מסתייםאלאאדוניס?),(יוליך?האבוד

לזהדתובאשרמביכותשאלותשלבערב-רב
אתמסייםאינובן-חוריןהמשימה.מטילשל

מוכרתקתרטית,בסצינההחקירהפרוצדורת

האחדהבשורתבתוכההמקפלת-וצפויה
כאוטיבריבויאלא-הקוראבעבורמנחמת
כלהשטח.על-פניחרדותמצבורהמעלה

הלוךהמתפתל ,החוקרשיוכלמבליזאת
לאתוסנאמןהאמת","במבוכיושוב

שיפוטיתלאינסטנציהלהעבירםהמקצועי,
לחלץשתפקידהאינסטנציה ,יותרגבוהה

בסוףרקהאולטימטיביתוחשיפתוהרוצחזהותהסתרת-הבלשיהרומןשלהיסודתכונתאתתוםעדמארקסמנצל 1מראש"ידועמוותשל'ב'כרוניקה ]א[ . 3
יודעתשלמהעיירהאשר Iנאסרסנטיאגו Iגיבורואתמארקסמעמידהעלילהבמרכזאבסור.דעדהבלש,שלהמחמיריםהידיעהתנאיתחתלחתורמנתעל-הסיפור

מסומניםהנרצחוהןהרוצחהן-הקורא"שליתר"ידיעתהבלשי,הסיפורשלהשתיהאבןאחד,מהותיבפרטחורגמארקסויקאריו.האחיםבידיהצפוימותועל
האימננטיים.מנכסיואותושרוקןלאחרהבלשיהסיפורעלמארקסממולבכךהסיפור.בתחילתכבר
הסיפור>,בסוףרקלקוראנמסרתזוקריטית<אינפורמציההרוצחשלהתצפיתמנקודתהמסופר-כריסטיאגאתהשל , The Murder of Roger Ackr ס(' d ]ב[

קהלאתולהדהיםלהפתיעהצורךבשירות Iהז'אנרשלהמוכרותמהקונבנציותלחרוגכריסטישללצרכיםרקלאעדותהנו-הכלאמביתסיפורואתהמגולל
הז'אנר.גבולותלחיתוך/קיבועמספיקתנאילשמשיכולהאינההחוקרלבלשכללבדרךהשמורההתצפיתשנקודתהעובדהלעצםאלאמחיר,בכלהקוראים

עונותאתסימנוומותותחייתווהבבלי.השומריהתמוזמפולחןשנה,בכלמחדשומתהנולדאדונים,פולחןשלמוצאוהצמחיה.עלהממונה ,יווניאלהואאדונים . 4
כשניסהמתהואאבל Iבוהתאהבהשאפרודיטהיפהצעיראדוניםהיההמיתוסלפינשים.ביןבעיקרנהוגיםהיומותועלאבלותטקסיהשנה.שלוהכמישההפריון
האחרת.המחציתלמשךלשאולמכןלאחרוישובבלבדהשנהמחציתעליהשישההבתנאיהאדמה,פניאלבחזרהלהעלותוזאוסאתהביאותחינותיהבר.חזירלצוד

יוםסדרוהצבתהחריגותשיושוותחילתאתהמצייןאקטהקיים,הסדראתהמפרטוטאליכאירועברצחכללבדרךלהשתמשנוטההקלאסיהבלשיהנרטיב . 5
המתפקד Iהאלמקוםאתהתופסהרוצח,שלכהיבריסרקלאנבחר-נסלחבלתיאקס-המודרניתבחברהביותרהמרכזיחטאנוכהפרתברצחהבחירהכאוטי.

מוות.הפיכות:העדרהמייצראקטשלכסימונואלאלמוות,חייםשביןהקשותבהכרעותעליונהכאינסטנציה
אתפגועים),בסובייקטיםפסיכולוגיטיפולהאבידה,<מציאתלשיקוםתיאורטיתהניתנותונו')עריותגילויאונס,<גנינה,אחרותחוקיותלאפעולותכמושלא
לעד.כטראומטייחקקהקייםבסדרהשינוי-למכונולהחזירניתןלאהמתהגוף
 1פרא. .א(החסרהאובייקטדימוילטובתהרצחדימויעלהמוותרתמסורת"יוקרתית",פחותמסורתשלבתיווכה 1"אדונים"האנטי-בלש,אתלכתובבחרסיון

נפתחתשאינהרקלא Iזואופציה Iמנגדאךמושב.הקייםהסדרלבעלה,מושבתהאבדה Iיותרנוחההתרהאופצייתזהדימויבתוכומקפללכאורההגנוב")."המכתב
אתהמחייבכסימן(הגופה)המסמןאתבמרכזהמציבהשתהיה>ככול<קשהזוסצנהתפתו:סימטריתבמוחלטותאשרמוחלטות,עלהמעידהסצנה-קריטיקאבס

כסובייקטמעמדואלא(יולין>למסומןלהגיעאפשרשאירקלא Iסיוןשלבמקרהשהרידיפוזית,בסיטואציהפותחתאלא-(הרוצח)הגדול""המסומןהופעת
נמצאהואהאםהחיים?ביןיוליןזכריההאםלהביןהיאבן-חוריןעלהמוטלתביותרהדחופההמשימהמההתחלה,כברומפולש.מעורפל Iברוראינומלכתחילה
לאתרו?המשימהמטילשלהמוטיבציהמהילחפשו?מדועמבוקש?הואמהבעבורהיא-אשמתו?מהובכלל,הארץ?בגבולות

זאת,"ובכלופשרה:הפנימיהגיונהאתלארגןכדינוספותשעותלעמולצריךעצמושהואעםסתומה,למשימהנשלחהפרטיהבלש"קלאסיים",רצחבמקריכמושלא
 ,) 23(שם, " ...יותרקצרבזמןהנעלםאתלמצואעליייקלוכךגמורה,באפלהאגשששלאבכדיאחדים,דבריםלישתאמררצוי

האומרעולםחומר,שכולומעולםהחקירהלמסעלצאתבפריבילגיהזוכהאינובכלל,להשגההניתןאובייקט"שם"ישאםנכוןאליודעאינוסיוןשלהפרטיהבלש
ה~לשישבנרטיבבעוד-המבוקשבמושאהדרושההוודאותללא"בלופט-גשפט",ויותריותרעסוקהפרטיהבלשעצמומוצאכך<הגופה).אמפיריתודאותכולו

האפקט-עברלכלפרוצותהשאלותמיטבאתהמשאירהטקסטשלהדיפוזיהסוףגםהואכזהמאליו.מובןהמבוקשהאובייקטרצח,המערבהשכיח,
חוסרגםכמוותוחלת,משמעותהיעדרמוגדר,סופייעדנטולימסעותבדברהנוקשיםהאלגוריהלחוקימצייתהטקסטהזמני,נצחונואתחוגגהאקסיסטנציאליסטי

הנוראההוודאותולוודאות,עלולאמתעתעים,דימוייםשלעגמומיקרנבלי;עולםעלמעידהחסר""האובייקטשונים.מתחרים/משמעותמרחביביןלהכריעיכולת
הגופה.שבקיום
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המנטלימהעומסהחרדהסובייקטאת
מצבבהגדרתכךכלפרטיתשבנשיאה

עבראללהציץשיזכהמבלי-עמומה
 : 6האבודאוהנחשקמסומנו

אשרנסתר'קומוניסטהואבעצמונ."האם

שאיננו'אדםלמצואכדיבאפי'אותי'הוליך
הואואולישלו?עקבותיואתלטשטשבמגמה
לחשושהחלואשרהרביזיוניסטים,מןדווקא

וכלהמאוחדת,המפלגהאלייטההיישובכי
אינוואוליבעיניהם?כשרבהלפגועאמצעי

זרםאיזהעםנמנהפשוטאלאזה,ולאזהלא
שלהפופולאריותאשרבמפלגהפלגאו

בעיניו?לצניניםחיתהפרילינג
הללו?והחשדותהקושיותבכלאעשהמה

אלבמפלגה?ממודעימיאלאתםהאפנה
אחדשלאוזנואגלהואוליבן-גוריון?
החוקרלי.אסוריכול.אינניהעיתונאים?

וכפרקליט"כרופאכמוהושתיקה,עלמצווה
 ,) 194עמ'<שם,

המסגרתבסיפור(הנוכחעצמוסיוןגםאך

התעלומהאתמסכםהמלביה"ד)תקןעל
נותרהגיבורהבלשכמואשרהקורא,בעבור

הסיפוקיםמטווחרחוקהואגם

הפנטסמגוריים:

 .הז'אנרשלבמוסכמותעומדאינו"הספר
התעלומהבסוף:היאהבולטתהחריגה
נותרוהקוראבלתי-פתורה,בעצםנותרת
סיפוקה,עלבאהסקרנותומחציתכשרק
 ,) 196עמ'(שם,מחצית"לאגםואולי

אלגוריהרקאינו"הקלאסי",הבלשיהנרטיב
הסדר-מטאפיסייםסדריםעלעולםחובקת
כנועלהקייםהסדרוהשבתהפרתוהקיים,

מעיןהאמת":"גילויעלאלגוריהגםאלא-
הגדול","המסומןעבראלמטאפורימסע
האובייקטבאמצעות(הרוצח>,התשוקהמושא

בתיווך(הגופה),הקטן""המסמןהגלוי'
"הסימןהשפה,שלהרציונליהסובייקט
מצייתככזה,החוקר).(הבלשהלשוני"
הסיפוריתלפרדיגמההבלשיהנרטיב
אוהקדוש""הגביעמציאתבנוסחהמוכרת,

איתורהמודרני>(בגילומהלחילופיך
השחורה","הקופסה

קשרליצירתבאפשרותגוריה,האלתמצית

סודוגובניקיונתןצילום:

לתליין'קורכןביןלמסומן'מסמןביןמוכח
פניביןלסמוי'גלויביןלסיבתה,תוצאהבין

הרומןהשטח.לפנימתחתשמצוילמההשטח
הנאיביתבפרדיגמהמשתמש"הקאנוני"

מנתעלהבלשיהנרטיבידיעלהמוצעת
הקלאסיתהאלגוריהמסקנותתחתלחתור
אלגוריהאחר'מסוגאלגוריהלהציעו/או
ועולהצפהלאור","יוצאתאינההאמתבה

לבלששנותרכלמעתה,-השטחעל-פני
בצייתנותלעבוד'להמשיךהואהחוקר

 : 7קץלאיןהסיזיפיתשליחותואתובהכנעה,

 .יהילוסיזיפוס?בדמותניתצייר"פרידה
סיזיפוסעלשחומלמיכישמעתיאוקראתי
להשאיןעבודהלעשותעליושנגזרמכיוון

להפיקלמדסיזיפוסבידיו:טעותותכלה,קץ
כפימצוימזהמשהוהעשיה.מעצםהנאה

 ,) 195עמ'(שם,בי"גםהנראה

מתחמקייםכאנטי-בלש,סיון'שלהטקסט
"קאנונית",גבוהה"/"ספרותביןדיכוטומי

בפתרונותקוראיהאתמתגמלתאינהאשר
הבלשי.הרומןלביןחד-משמעיים,פלא

אלאלאור","יוצאתאינהסיוןאצל"האמת"
בצורתמתמיד'תעתועיםכחזיוןמופיעה

עצמהשהספרותומיתוסיםדימוייםקרנבל
לז'אנרבניגודזאתכלממנה:חלקחינה

גאוניתאודדוקטיביתבחשיבהדיבוהבלשי
לפענוחבחברה>אחד(פרסהחוקרשל

אינוסיוןשלהפרסיהחוקרהתעלומה.
סדוראלאנעדר'אחדסתמיבחיפושמסתפק
 :""פילוסופיותשאלותשלרחבבמגוון

האמת",ל"ליבתההגעהאפשרות
קונסיסטנטיות,לעומתקונסיגנסיות

בלתיאינטואיציהלעומתמדעיתפרוצדורה
ביןושוברצואמסלסלשהואתוך-אמצעית
לחקרהלרדתלהשיגה,ביכולתנחישות
מתוקה,ארוטית,נחמהלבין(האמת>,ופשרה
הסיזיפית:השליחותבתוכהמקפלתאשר

אללשובבדעתינחושהאמבטמן"יצאתי
-מותניאתלשנסושםמאוד'בקרובפרידה
 ] ... [האמתלחקרולהגיע-משמעתרתי
אתלנתקהשתדלתיבמיםמשתכשךבעודי
יים'-העיבואחיזתוהדמיההשוללקורי

החשדנותעבותותאתלנתק-ומאידך-גיסא
(שם,האמת"גרעיןאלולחתורביהטבועה

188 (, 
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בנרטיבהמנוסחהחתרני'הרציונלאת
השארביןלנמקאפשרסיון,שלהאנטי-בלשי
הפסיכואנליטיתהפרקטיקהבאמצעות

 ) Lacan 1964 (לאקאןהלאקאניאנית.
מסמןשביןהיחסיםמערכתעםמתמודד

מהידיעללמציאות,טקסטשביןלמסומן'
טועןזובמסגרת"המסך":מכנהשהוא

המסך"מסך":אלאעבורנוקייםלאלאקאן,
אויותראמיתיעולםואיןהעולם,הוא-הוא

ולכןכבדיהבנויהעצמההאמתפחות.אמיתי
מסךרקאלאועמוק,שסחיורקע,חזיתאין
ההעדר'-קרעיםישזהובמסךמסמנים,של

הלא-כלום. ' 8החסר
מעמדועלמעידאינוהלאקאניאני"המסך"

מסתתרשמאחוריוהמתעתע,האשלייתי
-האמיתי""העולםהאמיתי","הדברכביכול
-הקאנסיאניכשלעצמו",הוא"הדבר

חלקאינןהמסךעלהכתובותהמשמעויות
שלייחודיתפרשנותיצירתלאגםומהעולם
התבניתהתפיסה,ארגון-המשמעותהצופה.

המסנןהיא-ההתבוננותאתהמנסחת

כ"מסך"העולםהעולם.אתרואיםשדרכו
הנמצאים 9המסמנים""שרשרתאלאאינו

מפניואםמיסודוכארסישהעולםמפניאםלמציאות:הסבראולתיאורמאחדעיקרוןשאין-הבלשיתהאלגוריהבתיווך-כךעלמעידסיוןשלהטקסט . 6
לניסויהניתניםמבנהאוסדרשלהתגלמותבתורולתמידאחתלהבינהשיאפשרהמציאותשליסודימאחדעיקרוןלמצואסיכויאיןמיסודה,מוגבלתשההכרה
במהלכה,החוקרהבלשידיעלהמועלותוההיפותזותהאינסטרומנטלית/רציונלית,החקירהפרוצדורתסדר.שלאייםליצורלקוותאפשרהיותרלכלוהנהרה.
טיעוןבנמצאשאיןלא-מתחריםשיקוליםאוטענותביןבחירהשלרציונלינוהללאוגםאמיתיות,טענותשלגוףמראשלהבטיחדרךשאיןהעובדהאתחושפים
סיטואציהבכלהבחירהאוהטיעוןשלהרציונליותאתשתבטיחמראשקבועהפרוצדורהבנמצאשאיןאלאמתחרות,טענותביןבחירהשלרציונלינוהלאורציונלי

אפשרית.

פרדיגמות-מיתולוגיות""סטרוקטורותעלהממדלהמודרניסטי,בטקסטיותררחבהאסתטיתמגמה,משקפת'ב'אדוניס"שמגולמתכפיזו,טקסטואליתאיכות , 7
החותראירוני(מבעוערךמשמעותהיפוךבתוך-התחבירייםחלקיהכללסךמעברהרבהבתוכההמכילה Iמכונןערכיאתוסבעלתכמנטרההחוזרותסיפוריות

שהם.כמותבמציאותהדבריםאתלראותו/אואלטרנטיבהלהציעבתקווההמיתוס)מסקנותתחת

נתוןבהםהאוניםוחוסר(הבלבולהסובייקטאתמשסעתבחסרההכרההבלשי).בסיפור ,יוליןזכריה ,(הנעדרהתשוקהאובייקטשלבדנומאומבניתנובעהחסר . 8
החקירה).בסוףבן-חורין

המסעהאובייקט.-מהשרשרתשנופלמהממוקםהמסמניםשביןבמרווחלפניו:שבאלזהמשמעותמקנהמסמןשכלכך Iדיאלקטיקשרנוצרהמסמניםשרשרתבין . 9
מסומן.נטוליהמסמנים""שרשרתביןאימפוטנטימסעבגדרנותרהמטאפוריהבלשי
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עומקמבנהנטוליהשטח,פגיעלתמיד
הנרטיבמושתתעליועומקמבנה(אותו
היכולתחוסרומכאןהקלאסי),הבלשי
מושאהמסומן'האובייקטעבראללהבקיע
האמיתי.התשוקה

והומאג'גטיתאפולורטוריקהג.
לבלש

שביןהיחסיםלמערכתייחסלחתבחרסיון
מיתוסומציאות,טקסטלחיים,ספרות

הבלשי.בנרטיבהעיסוקדרךונו',ומציאות
כלשירתועםלהתמודדסיוןבחרלמעשה,

מהסגורה,ספרותיתכקונבנציההבלששל
שלהטקסטלהפיכתדברשלבסופושמוביל

כפולהומאג'למעיןכולו'כלסיון'
ל"הבלש":

בניסוחוהבלשילז'אנרהומאג' )א(
האוניברסלי.

בניסוחוהבלשילז'אנרהומאג' )ב(
 ,-30השנותשלישראלארץ-הפרטיקולרי

וזמן"אדוניס"'שלהעלילההתרחשותזמן
העבריותהבלשחוברותשלהופעתן

המנדטורית.בא"יהראשונות

שים.הבלממחברימבוטללאשחלקספקאין
דרךלכתובהממשיכים"הטובים",
שללמעמדומודעיםהקלאסיות,הקונבנציות

המכוננותהקונבנציותשלולמעמדןהז'אנר
עריםהקלאסיבנוסחבלשיםמחברי .אותו

"הקאנונית",המודרניתבספרותלתמורות
נורמותלנכסהניסיונותגםומכאן

ולאהבלשי'לז'אנרמודרניותספרותיות
בקשתבגיווןהעלילה,במקוריותלהסתפק
לשינוייםהניסיונותעםיחדונו.'הטיפוסים
המסורתעללשמוררצוןגםישותמורה
ומאידךמחד'הקלאסיהבלשיבז'אנר
בכךלהכיררוציםאינםרביםכותבים

ישנותבנורמותהואהספרותישעיסוקם

הספרותיתהדינמיקהידיעלנחרץשדינן
לשוליים.לרדת

לכן:היאהמתפתחתהספרותיתהטקטיקה
לקונבנציהגטיקהאפולושל"רטוריקה
רציניתלעיתיםלקפאונה",המודעת

הבלשיהז'אנרפארודו-אירונית.ולעיתים
זוטכניקהלעצמו.מודעלכמעטאפואהופך
בסיסיים:סוגיםלשנילחלוקהניתנת

שביןבזיקה(מתון>אינטרטקסטואלידיון )א(
החוץלמציאותהמסורתי"הבלשי"הטקסט

קריצת(בתוךלחדדמנתעלטקסטואלית,
מידתאתהקורא>עבראלאירוניתעין

/ראשוניות,הטבעיותגםכמוה"ריאליזם",
 • 10הנכתבהבלשיהסיפורשל

בזיקה(אובססיבי>אינטרטקסטואלידיון )ב(
לביןהמסורתי"הבלשי"הטקסטשבין

עירנותמתוךטקסטואלית,החוץהמציאות
גםכמועצמה,הנכתבתהבלשיתלפיקציה
יותרקרובהשניהסוגבכלל.הבלשילז'אנר

הקונבנציותשל"שקיפותן"למתיחת
אוטו-רפלקסיביות.לכדיעדהבלשיות

ושולמיתגורבתיהשלהבלשייםהטקסטים
המוצגתהרטוריתלתחבולהעוניםלפיד

הטקסטמאזכרלפיההראשונה,בקטגוריה
אחריםבלשייםטקסטיםהנכתבהבלשי
מנתעלרקלאקלאסיים>כלל(בדרך
בתוךשחוקותקונבנציותעבראללהדהד
לזכותבכדיאלאמובלעת,פנימיתאירוניה
באמינות,הנכתבהטקסטאתמחדש

שליותרגבוההובמידהאותנטיות
סיפורי:"ריאליזם"

אוחיוןשפקדוביקשהתנצלליגור"ג'ו
צהריים,ארוחתלבטלעליולרגע,ימתין
צריךאבלבדיעבד'התבטלהשכבר

אגתהאצלכמוכןאם'אלאלהסביר'
שבולרגעעדלזוזלאישאסורכריסטי
''רצחגור'(בתיהשלו"'האליבייתברר
 ,) 33עמ' , 1988בבוקר",בשבת

אובססיביתלהציףשבחררקלאסיון'אך
לספרותפנימייםבאיזכוריםשלוהטקסטאת

אמרהולמס,שדלוקנא,"שמע-הבלשית
נימוסאוהקדמה,שלמלהאףבליאלי,

נ.חייךתדאג,אל ] ••• [לך?ישכברווטסון
אבלבחורף.גםעובדותשלייוני-הדואר

איןעוזר?בליפרטיבלשמצאתאיפה
אלא- ) 20<שם,בספרות"ואיןבמציאות

הסיפורשלהקונבנציותאתלמתוחבחר

אתמטשטששהואעםשקיפות,עדהבלשי
רקלאלמציאותטקסטביןהגבולות
הפיקציהביןאלאהמימטיתבמסגרת
שמאפשרמהעצמה,למציאותהנכתבת

רפלקסיביות,שליותררחבהמידהלסיון
(המלביה;'ך)בחופשיותסיוןשמתבטאכפי

 : 11המסגרתבסיפור

עיינתיבן-חורין?אותוהואמי"ראשית,

פהשאלתיהיישוב,תולדותעלבספרים
תדהר'בצלאלשכניאתגםהיתרוביןושם,
בארץ-ישראל.הראשוןהפרטיהבלששלבנו

הספרכלומרירק.בן-חוריןהוא:הסיכום
הואוהגיבור-המספר'וידוי',אויומןאינו

 •בדויהנראהככל
לכתובהאלמוניהמחבראתהניעמהכך'אם
התכווןאםברור:אחדדברשכתב?מה

בלשיבז'אנרספרלכתובניסההרילספר'
הםשמסרהתאריכיםאמנםאםמסוים.

אתהזההספרכתיבתחפפהמדויקים,

'ספרייתשלהראשונההחוברתפרסום
שלמפרי-עטושהחוברותבעודאךהבלש.'

למרותביישוב,איכשהונתקבלובן-ישראל
מחנ?יםבקרבשעוררוהשוצפתההתנגדות

הנראה,כפיהיה,זהכמוספרהריוסופרים,

ולכןדאז,היישובשלקיבולומכוחלמעלה
 .) 196עמ'(שם,בכתב-יד"נותר

(זהותמתבררתאינהשהתעלומהדילא
סיוןלכךמוסיףידועה>,לאנותרתהנעדר
האמיתיתלזהותובאשרומכופלכפולעמעום

אופיקטיבימספרהואהאםהמספר:של
לממשהקוראעלהאםאותנטי?יומניםמנהל

הפיקט;ביהמשחקחוקיעםפעולה<לשתף
משנותכפיקציההטקסטאתסיון>שמכתיב

הבלש,ז'אנרעלפארודיההעורכת-30ה
שלהבלשבחוברותביטויואתשמצאכפי

חוקרשל"אותנטי"כמסמךאו-30השנות
 ?המנדטוריתמא"יפרטי

נוטהסיוןשלשהטקסטמכיוון
עםסיוןמשתעשע/מתעכבלרפלקסיביות,

א:בנרהפרטי'לחוקרוהזהות"השם"מתן
ידיעללוהמוענקתואר-בן-חורין
שפתשלמכוננהביאליק,הלאומי'המשורר

גםהנרצחהנרצחת,שלבעלהידידו,בקשתפיעלרצחמעשהבפענוחהעוסקבדימוס,הצבאואישהמשטרהמפקחביניהםמשוחחים(כריססי>תוסס"'ב'רעל ]א[ . 10
השקית.עלנמצאהלאאצבעותטביעתשוםוהאשה.הבעלנרצחושבהבמסעדהלשולחןמתחתשנמצאהציאנידשלקסבהשקיתעלמדבריםהםהסיפור.במהלךהוא

המשטרה:מפקחכךעלמעיר
מעשית.בעבודהשיעוריםכמהבלשייםסיפוריםמחבריאותםלכללתתרוצההייתימיוחד.מחומרעשויאומסוימתבצורהמקופלהניירהיהודאיבלשי"בסיפור

 ,) 105-104(שם,מקום"בכלהאנשיםמבחיניםמעסוכמהעקבותלגלותקשהכמהבמהירותילמדוהם

חללקמאפשרתמנגדאךהקפואה,הקונבנציהשלשגורסממןעודהנעשיתשחוקהלמאניירהדברשלבסופוהפכהזואפולוגסיתטכניקהכימעיר ) 1974 (שביט ]ב[
ז'אנר.באותוהכתיבהלהמשךללגיטימציההזקוקיםמכותביה

שלהמוכרתבתחבולהמשתמש ,המפרץמלחמתבימיחורין>בןאבנר ,הפרסיהחוקר(שלהמחברותאתכביכולהמוצאהמשוררת>והפרסונה(האזרח,סיוןאריה . 11
ו/אפיססולרירומן 1האוסוביוגרפילרומןהשאר,ביןהכוונה,כלא-סקסס.האמנותיהסקססאתהמציגיםהרטורייםהאפקטיםסך-כלאומרהווהכנות",של"רטוריקה

תיעודי.אופיהנושאתכתיבהשלאחרסוגכלאו
התעלומה,פתרוןלכשלרןאנאלוגיתקשורהמשימה>שלעודףביצועבשלממשרתופוסואשרלשעבר,משסרה(אישבן-חוריןידיעלהיומניםלכתיבתהמוטיבציה

בן-שחשהדמיהאךהעבודה',ל'אחדותכמקורבעצמומזההובן-חוריןהאיכריםהתאחדותעםאמנםנמניתבן-חוריןשלמשפחתוודאויות.לייצבהיכולתולחוסר
סיוןשלהסקססהנבחרים.לאסיפתהקרבותבבחירותידואתיתןמהרשימותלמייודעשאינוכךאידיאולוגי,אמוןלמשבראותוהביאה ),נ(שולחומצדחורין
מתחיםשללחידודםפונקציונליאלאאינוהבלשיהנרטיבפוליטיקה-אהבה. /מיתוס-מציאות /אידיאלוגיה-מציאות /ספרות-חייםדיכוטומיות:שללשורהמציית
~ . 
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הצצהאשנבדרך"בלש",שלומכוננועבר
מרחבתוךאלפנימההמורכבמתוחכם,

המשוררשלהלשוניותהאסוציאציות
בצורהלהתחקותסיוןמצליח ,הלאומי
"אנטומיהבכמעיןביותרוהשקופההפרטנית

המסמןשלקיבועואחרהשם"הענקתשל
וכינוןהתהוותשלהאמת""רגעי ,הלשוני
 .הנומינוסיהשם
זוכההמסמךשל"התיעודי"אופיובשל

עיניולנגדממשאיךלראותהקורא
הפרטי"הבלששלשמו.מתהווההמשתהות

חסדבהצצתזוכההקוראהראשון".העברי

עבריבלשהראשונית,הפקתועבראל
מיתולוגית,כוונוסהיםגלימקצףהעולה
"בלש"לתחיה:שקמההעבריתהמלהבצורת

העבריהבלששלמיתולוגיזציהמעין-
בלש ,בן-חורין"אבנרשמואתהחורט
לוחעלאלאביתודלתעלרקלא ,וחוקר"
העבריתהבלשיתהספרותשללבה

 : 12לדורותיה

היםשפתעדאליולהילוותהזמינני"ביאליק
 ,לישבחרתימשלח-הידעללוסיפרתי ] ... [

לנוישבמקראאמר:קלהמחשבהולאחר
מלה ,חוקרהזה:למשלח-הידהולםכינוי
לדורותיה,בעבריתמהלכיםלהשישנאה,

וכשם-כשם-תואר ,כפועללהטותהואפשר
נוטיםלאחרונהכישמעתיאבלעצם.

מצויההיאשאףבלש,המלהאלהבריות
הרמב"םגםובמשנה,אמנםבמקורות,

עושה-השי'י•יםאלהלכתי ] ... [בההשתמש
לווהוריתיבעלי-מלאכהמרכזברחוב
גביעליחדגםהמליםשתיאתלקבוע
 ,) 16עמ'(שם,השלט"

הפרטיהבלש ,תדהרדודשלאיזכורו
אנסהכיאומרגמרתי ] ... ["-הראשון

התמחיתיאשרדברבאותוולעסוקלהמשיך
איןכיליהובררוהנהבחקירות,כלומר ,בו

משלח-ידיאתאכנהמלהבאיזויודעאני
אשר ,תדהרבדודלהיוועץאמרתיהחדש.
מתגוררהואאךהמשטרה,מןהיטביהדהכרת

- ) 15עמ'(שם,במצרים"אחדותשניםזה

הפיקטיבית,לדמותשמואתשנתןמיגםאך

הראשונותהבלשלחוברותתדהר","הבלש
ביןדרכיםצומתבעצמו ,אומר(הווהבא"י

סיוןשכןמי~רית,אינהלמציאות),פיקציה
הבלשילז'אנר'הומאג'לכתובהתכווןלא

נוסטלגיתהארהמעיןגםאלאהוא,באשר
זועובדה , 30 ...סשנותשלהבלשלחוברות
ב"אדוניס":נוסףסיפורילרובדמתקשרת
לא"יגםכמואביב,לתלנוסטלגיה

שלנוסטלגימסעמעין ,בכללהמנדטורית
אינו"הבלש"-ילדותולעירהמשוררסיון
 • 13מדימוייואחדאלא

שלהבלשבחוברותהמנטדוריתא"יכמו
ארץחינהסיוןשלא"יגם ,-30השנות

ואתנית,לאומיתמבחינהקוסמופוליטית
כלכלית.מעמדיתמבחינהרכושניתוחברה

העבריהבלשבחוברותשיוצגהכפי-א"י
שפרסומהמזרח-תיכוניתפרובינציהאינה-

אלא ,הציוניההתיישבותממפעללהבא
המזרחשללבוחשוב,בינלאומימרכז

קשרקשורה ,ממנונפרדבלתיוחלקהתיכון
הגדולותוהעריםהערביותהבירותעםהדוק

קהיראלכסנדריה,בירות,דמשק,-מסביב
וכר.י

רובהאמנםמתרחשתסיוןשלהעלילה
רקעעל-המנדטוריתאביבבתלככולה
ארמנים,לצדסודנייםמשרתים ,אתניריבוי

מלאהאך-בריטייםוסרג'נטיםערבים
המפולש,הלבנטבמרחבינופשעלבחלומות

ונו.יאלכסנדריה ,לבנוןהגבולות:נטול
למערךלהדהדסיוןשלהטקסטמצליחבכך

הבלשחוברותשלהפנטסטייםהייצוגים
לבלשההומאג'מקרה,בכלתקניות'.'ה"לא
ונוסטלגימפריטהומאג'בתוכומקפלהעברי

-בן-חורין ,האותנטיהמספרבתיווך-
רחובותיהעל ,-30השנותשלאביבלתל

כמושכולהימהלשפתהמתכנסיםהיפים
כשבצידה ,וכחולחול ,לזרךהןאומרת

ניחוחותהמעלההגדול","הקזינו
אגפיםשלקרנבליתהכלאהקוסמופוליטיים:

אגפיםלצדנהנתניים,קפיטליסטים
 1אינטרנציונאליים 1סוציאליסטיים
דימויישלצבעוניערב-רב-קומוניסטיים

אינוונטרמעולםהלקוחיםאביבתל

כךעלמוסיףסיוןהמשוררהחיים? ?הספרות
באמצעות ,משלו ,ארס-פואטי ,פנימישעשוע
המספר:-החוקרהבלש
כברהייתימשוררים,בשבטמושךאני"אילו
באיזההאלה.הנופיםאתהניירעלמעלה
והריחותהצבעיםאתתמצאבתבלמקום
עלזאתכל ,) 55עמ'(שם,האלה?"העזים
התרוקנותהעלהמספרהמסגרתסיפוררקע
 ,אביביהתלהמשוררשלילדותועירשל

האלכמוממשכקדם,ימיהשתשיבבתקווה
פניעלהעולהאדוניס,החמודות,ועלם

באביב:האדמה

הכי ,האנושיהמיןשליצירותיומכל ,"בכלל
גםהערים.הןהקיומית,הבחינהמןריאליות,

כאשרואפילו ,אותןנוטשיםתושביהןאם
גדולסיכוילהןישכולם,נחרביםבתיהן
 • ,) 194עמ'(שם,ולחיות"לשוב

E~ ~, 
~ 

מקוםמראי

"תעשיית ,] 1947 [מ.הורקהיימר, ,.ו.תאזורנו,

אסכולתבתוך:ההמונים"כהונאתנאורותתרבות:
 • 1993פועלים,ספריתאביב:תל(מבחר),פרנקפורט

-הכבולהבלשי"הרומאן .) 1968 (אולריךזירבאום,
סקירתמדורהושב,ב.(אצל:הסוג"בתורתמסה

א:כרך , 1הספרותספרים),

קונוונציהשל"האפולוגטיקה .) 1974 (יעקבשביט,
דצמבר. 119 • 18הספרותלקפאונה",מודעת

Auden, W. H. (1964). "The Guilty Vicarage 
The Dyer's Hand & Other Essays, New ," 

. Y ork: Random House 

Evans, Dylan ( 1996). An lntroductory 
Dictioוiary of Lacaniaוi Psychoanalysis, 
London and New Y ork: Routledge. 

Lacan, Jacques [1964]. "0f the Gaze as 
Object Petit a", The Four Fu11da111ental 
Concepts of Psycho~Analysis, London: 
Penguin Books, 1994. 

Zizek, Slavoj ( 1991 ). Looking Awry, 
London: MIT Press. 

המקצועי,הבלשהפרטי.הבלשדימוידרךהמנדטוריות-30השנותשלהלא·קאנוניתהבלשולספרותהראשון"העבריל"בלשההומאג'אתלכתובבחרסיון . 12
לוקה.הואשבוהדמיוןחוסראתגםכמוומסורבלותהידהאוזלתאתלהבליטנוטהוכךהמשטרה,אנשיעםבעימותכללבדרךנמצא , Private eyeה- ,פרטיכחוקר
שביןהמתחבתוךנפעלהואשכןהגדרתו,מעצםמהותיבמלכודמצויהפרטיהבלשלממסד.אנטי-תזהלבד,ומסתכןלבדהפרטיהבלשפועלהמשטרתי,לבלשבניגוד
המשטרה.איששלוהמוסרנותמהקונפורמיותחריגותופוטנציאלגםומכאןהפרטית,לספרההציבוריתהס:כרה

ז'יז'קסלאבוימעיר-הלאקאניאניתבפרקטיקהשימושואגב-הנוסטלגיהסרטינוכחאלחשיםשאנומבוטלתהלאההנאהאתלתרץבבואו ]א[ . 13
שעדיןזה"המיתי/נאיבי",הצופהשלהמבטידיעלמוקסמיםאנוהאחר.שלהמבטהוא , Film Noirב-צופיםכשאנובאמת,רואיםשאנומהכי, ) Zizek 199(ו

"מבטהנוז'יז'ק,פיעל Iשלנוהמבטרואים'.'עצמנואתלראותהאילוזיהאתלנויש ] ... [במקומנובעבורנוש'מאמין'"זהאחרות,במליםברצינות,זהאתלקחתיכול
מהצד""המבטקיים.אינו<האובייקט)כשלעצמו""הואזה,לעיוותשמחוץמכיווןמעוותת,בדרךהלאקאניאניתבסכמה aאובייקטאתלתפוסלנושגורםמהמהצד",

אנואין"אובייקטיבית",מעורבת,לאמעשית,מבטמנקודתכלומר"ישר",בדברנסתכלאם(פורנוגרפיה):הישיר;ישר"מ"המבטז'יז'קידיעלמובחן(נוסטלגיה)
צורה.חסרכתםמלבדדבררואים
מושאהאבוד,התשוקהאובייקטוהנחשקת,האהובהאביבתלעלמהצד""מבטסיוןמייצרבן-חורין) , 1931משנתהיומנים<בעלהאותנטיהמספרשדרךלומר,אפשר

וכךסנטימנטליתכמניפולציההרחוק,העברהמציאות,אתלממשלקורא,גםכמו Iלוהמאפשרתאותנטי)(מסמךכזוסיפוריתברטוריקהבחרשסיוןאלאהגעגועים.
אחתרקהיאאביבתל-הבלשיהז'אנרנבכיאל"המבט"לגביכמובןתקףזהנוסטלגימבטהולם/נחוץ.אירונימרחקעללשמורוהןרגשיתמעורביםהןלהיות

מדימוייו.

הלא-מסופקתהתשוקהאתלתביעה.הצורךאתההופכתהשפהבתיווךסיפוקהעלבאהאינהאשרהתשוקהאתמסמןהלאקאניאנית,התיאוריהפיעל , aאובייקט ]ב[
 .) Evans 1996 : 124-126 (התשוקהאובייקטושהואאותהשגורםאובייקטעםאלאאותה,שיספקאובייקטעםלאלאקאןמחבר

19 
 2000פברואר



קורזקובהברכתחוה 1:~ו

• 
 .לאס~דJ:יי? ת:~ע,קךת

פ;ך? ,ry ~ ן~~ו~ם,
 ,ל; w~תה v;y ~םם~ים ן;נ~~
 . .סדך.~~מףת לי·~~

ל~ת;ב,נ;ז.יז wמדם ע~;
~נ;ו~ים,~י;נףל;ן 9ל

~חב,א;~ד"ם~זקקה,,ודק
יכתים.המחנר;תאת

:• --: T -: • 

• 

 ,ת; nרףל lO:יד ת:~ע;?.ךת
Y. ח.קרתw יקro ,ג;ג
כ;ת nהמגהרףחת iמל

פ;ג. 9ל 'י~~ל~ח~קיר

 'ר:~ 1ךס Q~ם~נ:וי ה~~~:פלי;ז,ןך
Q ~ךליק, 9;חין~םעירה; 'י~;א ~ד
~ o ס;ח.רא;ת;רי~ w לרQ ח~חרQ יק

 .;סךב~:ר•':ח.ףסלדן~סלףץ

ד:ר' /o ~~~קץ~ףאן fלי:נ;ו~ןהלא
ד~יק~ס~ד~רם~ךנףרלא:ו~ף

המעיר'נזרםהמיש;רים,נשמי

 ך.:ל; q .~ל qל ...ל~ף rryי .ביr~~-לא '~י

• 
ןם,י;ת, י~~~rי~ךנ:וי 9ח~ר 9 ~ ם;ק~;
-ל~ע;ת,~דרו o~~לילאםק~~ה~קך:ה

נכלל'.ללכת~מאלה·,א;ימינהללכתאין
 T , ••רל' b ''.~א@קל~נ:וי ,ryry ry;i : 4ם ... י.~ i~נ;ור

הז;ללסףפרעד:פלהה"פמדניתהליכה
:-' T • - : T ••, --•: -f 

gq ליר;תi? ל:פל ר;~~ףס~~יב,ריצ;ת
gq ךליךים~ry .ע,רף~ה~ת;ךדקים~ o ל;ן
 .:קי~ת;ןזרקף,:נ:ו~נל'סדק~תם,ז~ןנזם

- 'י~א:~;ר ..א;ל~יד~רדי ,ם,:רליר gסלא
O לo/ ח~י~~י~ליס~~ר;ם י~~~:זלךא

םמ;לךתסריי f9~לםחףם,ק vם~~ל
 ?ם~~;ךתם~לףת~דחיל /o~ים g ~~ית i?4ם

,נ;לדתי'אמףתנעיר:פיהעיר'ליחסרה
 .הסתבכתייםהשב:פל.כיתסנכת·,ליחסרה

:-•• T ' : • •: ' T T -• ' : --: • 

עליתההרלהרהגב;הה,וילףסיה
• : T : -T : T T T ' 

 ,ר vg ~ ט~~~ו~רףעים;rיךגף~ים:פה~י
סדר:~ת ?ri ~ ~~ס~ר;ן~סרי 1 •

זכף~ית,,רף_ןי q ~ ה:~;ן.~פ;ת

ס~ךרך;לף~י~ירז.יר q~~רי
ס~רירית.סעיר 'ן;פ!~~~עיר

• 
שפיצולעמיתי

 ? Qל~ר;אף~ל~י~יםי;ם~רי~נףת
ל~.וא,ה fף~םע;ן /oמףל ת~~;י

 oל; 9ל:~~ךכףשףב~~~ריםר g~רי
מחשב.לאזלעצלנית,לאמא

: • T • T : -•:•: : T ' •, : 

• 

w נ:וי , י~ז.~ו~~דאף~י~י;עף~~
םק;ךר' ת:~~זק~~ים י~;ך~

;נ:וי ?Wiחזקל.~יםל.יל;ת י~;ר; ry~~קט
 .ם~~רר?ך~ק ,ג~~ל;ך~לים

נ:ויךה: 9 ~,.~י~ה ry ~ל;ן /oם~זה"~ת
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 j:; ~ 1הראשונההשירה

קורזקובחברכהחוח

חיהתופעהלתארקשהבפנים לתארהריוי'אובייקטיובאופן = =  'אנילכןמבחוץ.רקניתןמשהו ==י--
התופעהבתוך-מקווהאניכך-הנמצאת

רוצההעכשווית,העבריתהשירההקרויה

באופןאותישמענייןמהעלרקכאןלכתוב
רואהשאניהאנשיםועלסובייקטיווי'

הספרותי.בנוףכקרובים

ואלוןסערירמי-משורריםבשנימדובר
שונות,מסיבותאותיהמעניינים Iמלצר

אלוןאתשונות;בנסיבותאותםוהכרתי
ואתהשירה,עלרעותיבזכותהכרתימלצר
למרותמסוימתבמידההכרתיסערירמי

באופןמעריכהאנישירתםאתאלה.רעותי
שוניםאנשיםשניהםלחלוטין.שונה

לחלוטין.
הןמהולפרטלפתוחהמקוםשזהנראה

הללו.ה"דעות"
קשההעכשוויתהישראליתבשירהטעמיעל
אותהלקרואלישקשהמכיווןלדבר'לי

חריקתללאשירה)לקרואשראוי(כפיבקול
כך?כלרוגזתאנילמהתשאלוקלה.שיניים

 versה-או ,החופשיהשירלדעתי ,בכןו
libre , מבפניםהעבריתהשירהאתהרס

מבחוץ.קוראיהאתממנהוגזל
חופשיתשירהגבילתקףאינוזהקושי

חופשישירהספרויותברובאחרות.בשפות

הקיוםצורותמשללאחתצורהרקהוא
טבעיבמהלךהתפתחהאשרצורה~שירה,
אירופאיותבספרויותאחרות.מצורות

בהדרגה.להיעלםוהחרוזהמשקלהתחילו
למופתומחורזות.שקולותיצירותריבוי

החדשיםהמשורריםעללהכבידהתחיל
לחיקוי'קשותבהיותןאלולספרויותשנכנסו

חדשות.דרכיםלחפשאותםדחףובכך
(תרגוםהמשוחרר""השירהצרפתיתבשירה

פשוט >" vers libeie "למונחמילולי
באנגליההרופף.הסילאבימהשירהתפתח

ול- free verseל-המקורותובגרמניה
freie Rhythmen ו~ינןר;סהתנ"ךהיו

שספרורצהויטמןוולטובעצמם.בכבודם

שלחדשל"תנ'ךיהיה ) 1855 (עשב""עלי
סגנוןאתחיקהולכןהדמוקרטיה",עידן

כלומרהי"ז,מהמאהלתנ"ךהאנגליהתרגום
חופשיזאתולמרותמאורגןהיהאשרטקסט
לפניעודהאירופאית.השירהסממנימכל
המשוררהתחילהי"ח,המאהבאמצעכן'

בניסיונותיוקלופשטוקפריזריךהגרמני
גרמנייםסילאבו-טונייםבמשקליםלחקות

האאולייםהסילאבו-מטרייםהמשקליםאת
בעיקרהתפרסמואשריווניים(משקלים

לרומית,אותםשהעבירהורציוסבזכות
שלהעיקריההישגאתראהבכךודווקא
החליטוקלופשטוקהצליח,יסיוןחבחייו).

אתיותר'עודמסובכתשירהולחקותלהעז
שלשירתואולםפינדרוס.שלשירתו

נחקרהלאעדייןההםבימיםפינדרוס
שרירותי.כמשקלנקלטומשקלוביסודיות,

מקלופשטוקהחלאותו'שחיקואלהלכן
לכתובהתחילוהצעיר'לגתהועדעצמו
חופשית.שירה

באירופההחופשיהשיררואים,שאנוכפי

מהשירטבעיבאופןמלכתחילההתפתח
קייםהיההיצירהראשיתולמןהקלאסי

השתלטותואףעלעכשיו'אפילו .לצדו
הספרותלמעטהספרויות,כלעלכמעט

איננהאירופהארצותשלהשירההרוסית,
בזכותוזאתהרוסה,לאוחומרקלמדוכאת,
מתמידבאופןנוכחתאשרהקלאסיתהשירה

 .הללוהשפותדוברישלבתודעתם
לאאףלחלוטין.שונההמצבהעבריתבשירה
השתמשושבהןהשירבנייתמשיטותאחת

בשירהקלטהבבעברהעברייםהמשוררים
חיתהבראשיתהמתחדשת.העברית

פיוטים.היומכןלאחרהתנ"כית.התקבולת
שלמשירואוהבת,מאודשאנידוגמההנה
בארץלערךה-ז'במאהשחיהמשורריניי'

שוברמשהאתמתארהואוכךישראל'
 :הבריתלוחות

 1 ר;;ליי f ם~,~~און

 , י~, 1ח~ליר,ר n ~,.ףל~~ים
ת o ~ל:דו:דיי~~ז.ויןסם

 .ת o ~;תאוהב~ליר iJ ?~ין:קי
רווחהגאון'סעדיהמהרבהחלמכן'לאחר

העברית.אלשהועברההערביתהשיטה
זולשיטהביותרהמפורסמותהדוגמאות

שלשיריווביניהןהערבית,בספרדנכתבו
המבוססתהערביתהשיטהאבלהלוי.יהודה

אזכברחיתההתנועותבאורךשוניעל
אבדבעבריתשכןבעברית,מלאכותית

ביחסהארוכותהתנועותשלהסמנטיהבידול
מעמדהחזיקלאלכןהקצרות.לתנועות

הערביתהמטריקהשלהשילובאףזמןלאורך
במאותניסהשאותוהאירופיתוהסטרופיקה

הסונטות(מחברהרומיעמנואלוהי"דהי"ג
לאחררבלאזמןהראשונות,העבריות

הסונט).אתהמציאוהאיטלקייםשהמשוררים
כתבהי"ח)(המאהלוצאטוחייםמשהרבי

רבה.בהצלחההאיטלקיתבשיטהעברית
לכיווןהנוטהסילאביתשיטההיאזושיטה

לוצאטובעקבותגםסילאבו-מטרי.יאמבוס
רבים.הלכולא

ביותרהמקובלתהשיטההעשריםבמאה
שנלמדההסילאבו-טוניתזוחיתהבעברית
מהמשורריםמעטלאהרוסית.מהשירה
הםרוסיה.יוצאיהיוהזאתבמאההעבריים

להםשנשמעהבסילאבו-טוניקה,השתמשו
טבעי.באופןהיחידה,"הנורמלית"כשיטה
נקלטהזאתשיטהשדווקאגםלצייןחשוב

עברייםמשורריםשללשונםשחיתהביידיש,
הניבההרוסיתהסילאבו-טוניקהרבים.
רחל'ביאליק,בעברית:רביםפירות

האמתלמען(אותושלונסקיטשרניחובסקי'
המבריקהתרגוםבזכותיותרמעריכהאני

בלורוס,יוצאוהמשורראונייגין">,ל"יבגני
שלעבודהבמחנהומתבלנינגרדשחי

ארץאדמתעלדרכהלאורגלוסטלין'
ללביביותרהקרובהעבריהמשוררהקודש,
לבסקי.חייםהעשרים,במאה
להגיעאפשראישנהממאהבפחותאבל

שנכתבהקלאסיתשירהשלשפעלאותו
בשנים.מאותבמשךהאירופיותבספרויות

העבריתהשירהשלקוראיהועוד'זאת
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 1:~ו
ורקאךלהתמסריכלולאהמתחדשת
עלנאבקוהם-עליהםהאהוביםלמשוררים

וכלאותה,בנומכןלאחרהמדינה,הקמת
הספיקולאלכןלמענה.לחמובעתאותה

מסורתולאכתיבהמסורתלא-להיווצר
קריאה.

עדנגמרוהכולהחדשה","השירהבאהואז
לכתוביודעיםשעדייןהיחידיםכעתמהרה.
להגזיםוקשההמתרגמים,הםקלאסיתשירה

עמלם.בהערכת
הפופולריותאת ,לדעתי ,המסבירנוסף,דבר

הוא,בארץהחופשיהשירשלהפתאומית
"הקלות-גספרובמיכאלשלכדבריו

החופשיהשירלתרגמו:כמובן>(היחסית,
המסורתיות,הלאומיותלצורותקשורשאינו
הטקסטבמשמעותלדייקרקגםמחמתודורש

 ,היתרבין ,זומסיבההנכון.הסגנוןובבחירת
הספרויותמשורריאצלרבברצוןהתקבל

להתפרסםסיכויהיהשליצירותיהםהקטנות,
זהברעיוןשנתקלתילפניבתרגום".ורקאך

הפניהכיחשבתיהנודע,השירהחוקראצל
פסיביתהיאבפרטולאמריקהבכלללמערב
בשאילתביטוילידיבאהכלומר ,בלבד
התפתחותפריבניכרשהיושירצורות

יבואשלתוצאההןכאןואילוטבעית
עודפשוטשהענייןייתכןאבלשרירותי.

מראשדאגומ"המחדשים"חלקיותר:
הקודם,הדורמשוררישיריהם.גרםלתר

"לייבא"רצומהגרים-עולים,היושברובם
דקלמוהםלארץ,כשרונםואתתרבותםאת
יידיאורוסיבמבטאהעברייםשיריהםאת

המשורריםילדיהם.עםדיברוגםוכך
פונים ,הארץילידיכברשהם"החדשים"
הםהאםמערבה.יצירותיהםל"ייצוא"
העברית,השירהבהתפתחותמעוניינים

דרכיהעשרתדרךהאמיתיהחופשבמציאת

מתורגמיםלהיותבסיכויאוההתבטאות,
הקהלאך ,נםלמצפוייןעבזהו ?לאנגלית

זאת.לשפוטחייבואפילויכול

שלל~דהקייםהיההחופשיהשירעודכל
שכתבהמשוררעודכלהקלאסית,השירה
שיריםלביןבינולהשוותחייבהיהאותו

עדייןהיוקבועים,כלליםלפיהבנויים
סייעווהם ,להערכתוקריטריוניםבנמצא
בשירהמצאבזכותםהגרפומניה.אתלרסן
שלשירתו ,(למשלבהרבהרחבקהלעניין

אלכסייב,גנאדיהמנוחהלנינגרדיהמשורר
והיהחופשיתשירהרקכמעטכתבאשר

יכולהיהלאשאישכיוון ,הכולעלאהוב
שהשירהלאחרבמיומנותו>.ספקלהטיל

החלוהקרב,שדהעלהשתלטההחופשית
"כיהמעושהוהתירוץלהישחק,הקריטריונים

ויותריותרלקבלהתחיללי!"באככה
כליאלאתירוץאינוכברזהלגיטימציה.

שלהשמעהאוקריאהלאחרלפיכךהתקפה!
"חסרתלומריששמא(או"חופשית"יצירה

"השיריםלומר:מעזיםמעטיםרקמעצורים")
לומריעזויותרעודמעטיםגרועים",האלה

אינםבכלל"אלה :להיאמרשמתבקשמה
רקלעצמםלהרשותיכוליםזהדברשירים".
בעבריתזה"אתעושים"איךהזוכריםאנשים

סבירהספרותיתהשכלהשרכשואלהאו
אחרות.בשפות

מלצראלון

"שיריםקריאתאחרימכך:יתרה

אתהקהלאיבדאחדים,שרירותיים"
שאותםכיווןהשירה.להערכתהקריטריונים
עצמם,המשורריםאצלנעדרוקריטריונים

ב"גילדה''אמוןלתתהקוראיםהפסיקו
צודק:הלקוחבכלל.בשירהלהתענייןוחדלו
עצמםוהמשוררים ,נפרצוהגילדהגדרות
גילדה,בהיותםאמוןנותניםאינםכבר

מחייבתאליושהכניסהמקצועיאיגודכלומר
שלמאלהרבותוהתמחותלימודיםשנות

גברתשמעתישירה,בערבפעם,הרופאים.

לדידיביטאאשרמדהים,משפטאומרתאחת
ללמודאפשר"איחריפותה:בכלהבעיהאת

 ,גבירתימקצוע!"אינוזההרישירה,לכתוב
אתואםגרפומניה.זוהימקצוע,אינוזהאם

היולאביאליקאושאחמטובהטוענת
למורה.אותךאגיד-מקצוענים

הנאהשירה.קוראיםמעטיםרקבארץהיום

מתוקף"החייביםשלבחלקםנופלתזו
אתוהמבקרים.העמיתיםכלומרתפקידם",

לקרואחייביםהלימוד,בתוכניותשנכללמה
הקוראיםשארהתלמידים.וגםהמרציםגם

אשר ,המזוכיסטיהטעםאנינילינראים
קוראיםכשהםסובליםהםאםכיסבורים
 ._טובדווקאזה-שירה

כפויהשאיננההסרוחה,העיסההיאומה

עלורקאךכמעטהנצרכתכלשהם,לחוקים
הקהל?בעיניבזויהרובפיועליוצריהידי
נמצאכבר"הכולאבלחדש?שירהסרג

הומצאוכברהקלאסיתבשירה-בקוראן"
שנישירות,שתיהןאלהאוליהסוגים.כל

שמותיהםורקאמנות,שלשוניםסוגים

העברילשירלקרואעלינואוליזהים?
דרישהשום(הריחשביה""השירההחופשי

לתתאותיתכריחלאפוליטית""תקינותשל
הראשון)?המקוםאתלו

שניעלסיפורהובטחדבריבתחילת
לדעתישייכיםשניהםישראלים.משוררים
מבחינתיותרהאחדהראשונה",ל"שירה

ה"תוכן"מבחינתלפחות-והשניה"צורה",
נכבשהשיריורובשלשהצורהפיעל<אף
אלון ,ובכןהשביח")."השירהנציגיידיעל

 .סעריורמימלצר

פריהואלעילהנאמרשכלחשבתםאם
תחילתולראיה:טעיתם.-רוסיתהתנשאות

 •מלצראלוןשלהספרותיתדרכו
פעם,במקרה.לינודעקיומודברעל

לספרבנוגעשליהמו"לאצלכשביקרתי
 ,העורךליהושיט ,הירח""בקצה ,השבישירי

ואמרמסודרתתיקיה ,יונתןנתןהמשורר

סונטים,כותב ,כמוךאחדעוד"הנהבחיוך:

בדקותסונטים",זריאלאסתם,ולא
לשיםהספקתיבתיקיה,שדפדפתיהספורות

העקבילמשקלהמדויקים,לחרוזיםלב
היהלאשה".ךר"פיעל<אףהסונטולצורת

כתובתואתמהעורךביקשתיסדרה).אלא
אתהבעתיבומכתבלווכתבתיהמחברשל

חשיבותאתציינתיההפתעה,עלשמחתי
זרבנויכיצדלהסבירוהעזתישלו"הניסיון"
סונטשלהאחרונה<השורהאמיתיסונטים

שלהראשונההשורהגםלהיותחייבתאחד
שלהראשונותהשורותומכלולהבא,הסונט

אלון .)-15ההסונטאתמרכיבהסונטים 14
מי-דעהעלתודההכיר :מהדדיליענהמלצד
מיד.כתבאותואמיתיסונטיםזדוהציע

עדהנמשכתההתכתבותבינינוהתחילהכך
יצאראשיתה,לאחדקצרזמןהזה.היוםעצם
"אימלצד:אלוןשלהראשוןספדולאוד

רינה".

כמשודדואפילו-כישראליחימלצדאלון
אחדותשניםזהחריגים.חיים-ישראלי
מטפלאלאכלשהולמשדדהולךשאינו
כותבכלומר ,עובדובעיקר ,ובילדיובביתו
עוניעם<יחדהצורהשלמותמכאןשירים.
מדהימה.עצמאות-ומכאןבתוכן>,כלשהו
אךבספרות,ראשוןלתואראלוןלמד ,בזמנו
יכולה"לאוניברסיטה •לימודיואתנטש

עלבעיקרהאדם,בניעלדעההשפעהלהיות
חלש,אדםשהואהמשודד ,המשודד

שיתחילעליולהשפיעיכולההאוניברסיטה
הגב("עםהמקובלות"הדעותלפילכתוב

~מההפתח-תקוואילמקומוןראיוןלעולם",
 .) 1997בפתח',

ב, t~ד~דד;נ;ת~לי;ם~לק oס~~ד ד;, o~ל~ת
f ;סס ;ני~;,מry ס,גף:ה,סדרו~ם~ללס;ת

סל.ב, ' .?i '~~ כrי.r~~ז, P,;nנכףי 9;:ז~~ןבףת~ל
ך~ל. ry ~;ת~ ~ f ~~סצ;םתףם, 9 ף~;,ריסה;ת nרי

ל~ל!ת;ןה I ל~~~ג~ש .. i~אים ryנ;ים 9סדךן
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המסתאב,השגרהכלובהכפיתית,הד;בתנועת
 ,ה:~ד~ ; p ~ T:•-~~ךה•;ל-י /נ;~ן~י·ם.~ךל;ם- q- /~~רק

 ...סב tע;ךקי ,;עליש;~ך;tןעות,רק~טוש,מ~ךה

המתרחק"הדורמלכת "מתוך

תוכןהצורה,שלרגילבלתיליטושלצד
לפעמיםלינראהמלצראלוןשלהשירים

ולפעמיםכלשהו'מאולץלפעמים Iמדייבש
אנשיםאנחנואמנםאמיתיים.יצריםנטול

יכולהשאינניכךמזה,זהמאודשונים
שמקובלתהיחידההשיטהלפיאותולשפוט

השירהבתוךנמצאשכברלמיביחסעלי
כמשורראותולשפוטכלומרהראשונה:

ואינימנדלשטאםאתאוהבתאניכךקרוב.
וילקה.אתאוהבת
רקבשירהמלצראלוןשלשדרכואלא

יזנבובמהולראותלחכותואפשרהתחילה,
בהמשך.

המנוח.זינגרמשההכירסערירמילביןביני
זינגרמשהמלים.כמהשאומרכדאיעליו
גם,וכמתרספרותכמבקרבעיקרנודע

לאאניגםכמשורר.פחותהרב,ולצערי
שקראתימהאבלמשיריו'רביםקראתי
אםנדירה.ובעדינותבדייקנותאותיהפתיע

סונטפתאוםתמצאומשעממתבאנתולוגיה
הנעמי'משהיהיההמחברשלושמומעולה,

זינגרמשהשלהספרותישמוזהוכיזכרו
המנוח.

הייתילאאולימשהשלהתערבותוללא
איננישכןסערי'רמישללשיריומגיעה
ששיריואלאבעברית.חופשיתשירהקוראת
מאורגניםהם-הסוףעד"חופשיים"אינם

עמוסיםכךכלובעיקרקצבית,מבחינה
(אשרביצראלאבתוכןלאואפילובתוכן'

עיר!),אוספרכלפימופנהלהיותיכול
חופשי"שירלהםלקרואאפשראישבהחלט
מטרידעדייןשלדעתיפיעלואףסרוח",
מנצחדברשל"בסופוכיהרעיוןאותו

סערי),רמישלמשירו(ציטוט-החופש"

י~~ים., iJ~ל.ר~ט w o ~;ךrיה 15 ~ ר~~.?
רךך:,הלאליי .Y ~ ע~~ :~ך;י~ני
t2:P ~~ר~ליף.~פ;תש,לס~~ל ם

~י~ה qiJ~י~יףן~ת 15 ; ל~~
סר;~~תה W,WiJת· o~רימ~~,זגים

 .. ,יח~~ ijחפוש-ס~ןםו

 " 1988יולי ,סלוניקי"שעותמתוך

בשיריומורגשהספרותיתהציוויליזציהעומס
בהונגריהלמדסערירמיכינזכירהיטב.

ומתרגםבמקצועומזרחןהואובפינלנד'
המלטית.הלשוןלמשל'ביניהןשפות,מכמה
<דעתי ,איתייסכימוהכולאםיודעתאינני
משהשלדעתומפנימשוחדתלהיותעשויה
שייךסערישרמילינראהאבלזינגר>

לשירה.פשוט-כלומרהראשונה",ל"שירה

בשיר(אפילולהתווכחלייצאסערירמיעם
אלוןועם ,) 1996קיץ , 13/1"דימוי"-

הצורהלערךבנוגעלהסכיםלייצאמלצר
רגיליםבתנאיםהחופש.לערךבהשוואה
ברורמצדי:מטופשהיהכךעללהתווכח

חופשאתלהגבילצריכהאינהצורהששום
במודע.נעשההדברכאשרהביטוי'

שונה:העכשוויתהעבריתבשירההמצבאולם
עלנכפית"חופשית"הקרויההצורה

האווירהידיעלהןהצעירים,המשוררים
ספרותיתאסכולההיעדרבגללהןהכללית,
אלו'בדבריםמוגבלשאינומילכןפעילה.

מבחינתבמיטבולכתובלהתעצל:רשאיאינו
לפחות-הצורהמבחינתכולם"ו"כמוהתוכן

חינוכיים.ממניעים

 IJצחייקששון
 ~ו

סערירמי

להיבנותחייבתלאהעבריתהשירהבעיניגם
אוליהרוסית.הסילאבו-טוניקהכללילפי

להשתחרריצליחוהאיטלקיתהשירהמתרגמי
הברות"אחת-עשרהבן"שירמהעברת

) endecasillabo ( היאמבידיעלאיטלקי
בארץונקלטהברוסיהשהתפתחה(המסורת
לשירהגולדברגלאהתרגומיבעקבות

ההנדקסילאביםאת ף!! [I :וכךהאיטלקית),
כותבת •לוצאטוחייםמשהר'שלהעבריים
לחקותהאחרוןבספרהמנסהאלהשורות

המשקליםאתהעבריתהשפהבאמצעות
בגרמנית.קלופשטוקשעשהכפיהאאוליים,

אברהםשלספרולאוריצאשניםכעשרלפני
שיריכללאשרהדובדבן////ניצתבן-אביב

באמתשחשובמהמקוריים.עברייםהייקו

השירבנייתכלליקיוםאלאהטיב,רקאינו
כן'לאשאםהשירה.להערכתוהקריטריונים

רואיםש"ככחאלחלהם",באש"ככחאלח
אתו"ישחררוינצחו'יבדוק?)(ומיזה"את

על'נאוםורסקי'בר(יוסףמהפועל"חשפה
 •סופי.באופןהנשפך')החלב

ימיםצהובתמחרוזת

;רז. nוליי;שבאני

-~~ iח.זd 7 ~~ ן~ז,~
l ~~ס~ י~~ 

זכר;נ;ת.לי. בב;;,
: .. . . : 

r:P ר~יt ף~ק,זry זת;,ד
ה!!מיםצחנת

 .-ז- ·•. :

 ,אגףדליחדלפעמים
 Tפ-נ;ת~אל ~,;,,

- : •,חל~~
תפלח.חנ,ףכימחוזת

-:-:• • •• : • T 

הזיקותמנייןבתום

~סל.קסח~ר·סי
סח~ר-~ת.~ת
תרחישיםמפעילהףא

 . . :- .אל~: ;~ד~~

rיחקיךים, ם.ל~~חףא
ס~ק;ת. ן~~~ 7דלנ~ת Q ~ ·~ס~ח
 .~ש;ךד~ינ;הףא

נ;ןח.ל ·ק~; nנ;ן-ח.ל
 ,מגברפר:פףסי;לידפר:פףס

 T : ••, : ~י;ןליף Q ~ ן;';ר

 :ן;רן~~ס:פל
 ,האל;חי

T ::• • 

ס,ז-ישף~ה,

ס~~ר;ןן~ם

מףדעהחמר-חי
די- ...-

החומד-מת.אל
לס;כ;י~ ,~; y ן;ר~~

 .~י~~ס~~~חילדקחףא
 • י~~;פ~ינ;הףא
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 5ויכ(
שלונטבעיושב ~ ~ 1

צ;ריתאירח

אתוליטשהקציעישורוןכרת זאת,מהם:זבשהדםעדשיריו---

' li ההיקצועולחוסרלחספוסבניגוד
פרצואשרשלהם,'חומרי-הגלם'של

גושיםשלו'התת-מודעשלהמכרהממעמקי
ביות'באימפולסיבסטיכיות'גסים'

בקפדנותאותםעיבדוהואבאלימות.
חושייםכליםבאמצעותובנוקדנות
הרגע,אחרוןעדהיטב,מושחזיםואסתטיים

ולזעמםלבםלמגינת(זאת,האפסשעתעד
האחרונותשבשנותיוהדפוס,פועלישל

שנדמהעדשלו>השגעונותאתלחבבלמדו
אתולבייתלהדבירהצליחכילוהיה

אתלאבדמבלילצרכיוהאלההחומרים
הניבואזרקשלהם.הראשוניותתכונת
מדהיםרוחנייופישלתמציתהשירים
 .בייחודו

הקציעכךשיריואתוליטששהקציעכפי
הרחובאללצאתכשהתכונןגופואתוליטש

אלהספרותית,הבמהאלהתל-אביבי'
למשל'השלושים,בשנות'העולם.'
לדרפנחסחברועםביחדכשהתגורר

בתל-אביבהחשמונאיםברחובדירהבאותה
ואחותולדראחד'בחדרופסיהאבות-

בחדרודייר-משנההשניבחדרהקטנהובתה

על-תמידתפושההמקלחתחיתההשלישי'
לדלתומבעדפרלמוטר>יחיאל(אזאבותידי

תופחהדייריםאותוראוהפתוחה-למחצה
אתמברישהפנים,אתלרענןלחייועל

וההתגלחות-ויחזיק:גבוהשיהיההשיער
חותךערכשחתשלו'המפורסמתלמשעי
שפיצי-פאותרקומשאירהחיבבשרכמעט

הפולנית.מהשלכטהרבדיאיזהכמו-
כךבו'והתגנדרגופואתשטיפחוכפי

הווי"ם,בעקירתבשיריו.והתגדר' ,התגנדר

הפסיכולוגיהמניעמאשריותרישלמשל,
מומנטגםישהזהבאקסו'סירוס.י'כרת'של

שהכניסהייריובתחביר .פרובוקטיבי

מלבדאסתטית,רעננותאיזוישלשיריו
קרסניססאוויתלדברלהמשיךשלוהצורך

פעםאףשלוההשתעשעותאבלבתל-אביב.
איננהשלווהגנדרנותהצטעצעותאיננה

הכרזה.היאגרידא.אקסיביציוניססית

ST A TEMENT אופנה,לכלמחוץשהואקיומי
אניוייחודית:עצמיתלחלוטיןשהיאהתרסה

מקוםשישבלבדזוולאשונה,ואניכזה
הםכמונישאנשיםאלאכמוני'לאחדבעולם
יכולהלאוהיאהחברהשלהמוסףהערך

בלעדיהם.
מיןהיההואשונה.סתםהיהלאאבות

זר-ומוזר'ושירתו'הואכזה,נדיראקסמפלר
שלמרותכך'כדיעדומקורייחיד-ומיוחד

אותואהבוואנשיםאנשיםשאהב--iiהעובד

עלהאהובאדםהיהלאהואכולם,(לא
חברים.לולהיותיכוליםהיולא-כולם>

בשבילאאוססיידרמדייותרהיההוא
כלפישלוהצעראוהשמחההבעותחברים.
למשל,שהתבטאו'חבריו',שאהב,אנשים
היומרוסן'לאבכיאוצחוקבשאגות

ולפיכךיםמרבבתמידולאגזמיםמר
מרתיעים.

מן'כאלתרכריזמטי'אדםהיהלאאבות
היהלאאנשיםאליושריתקומהלמשל.
שלו'האוטנטיותאלאשלו'האישיהקסם

שלו'המדהימההמקוריותשלו'הגזעיות
שלוגאנטיותוהאקסטרווהאקסצנטריות

האלה.המושגיםשלהיצירתיבמובן
ההיפךהיההוא'יפה-נפש.יהיהלאאבות

שהיההעובדהלמרותזאת,מייפה-נפש.י
מעשיםעשההואמופלג.איססניס

התבזות.כדיעד'מכובדים',לא'טיפשיים',
עצמו'עםואליםנואשמאבקבזהרואהואני
מוקדמת,מילדותנוצריתזיקהעל

היה •ישועללשיריוימיובסוףגלהלשהתג
מומיותגרוטאותמיניכלהרחובמןאוסף

מןליטולמסוגלהיהבהן:חפץאיןשלאיש
לקבצן'מיועדשהיהיבשלחםכיכרהגדר
היםשפתעדהדרךכלאותולשאת

פרסי"תשליך"<מעיןלגליםאותוולהשליך
באותושעלהמה(כל'שטויות'דיברכזה),
 :עצמיתבקרהשוםללאדעתו'עלגעהר
וחסרי-פוגעיםדבריםהתחשבות:שוםבלי

והצטערהתחרטשאחר-כךלפעמים,שחר'
לא'סתם':אנשיםעםהתחברעליהם>:

כאלהלאמדי.יפהמלהזו'פשוטים',אנשים
פולקלוריסטיותגלידתמרמפיקשפיהם

סתםאותם:'לגלות'אוהביםושאמנים
בכיכרהספסליםעלשפגשכאלהאנשים:
ם riאיוניהלרוטשילד'ובשדרותדיזנגוף
על-מנתשלאומתמשכותארוכותשיחות
מפניהאם .ספרותי'חומר'מהםלהפיק
עצמו'שלגולמייםחלקיםבהםשזיהה

שבשוליהנידחיםבאנשיםבחריגים,
למיניהם,במשוגעיםבקבצנים,החברה?

שלבדוויםבאותםבפסיכופסים,ב'מפגרים',
לאעודהמערביתשהתרבותהשלושיםשנות
 ,אוליגילה,אלהבכל-שמותבהםעשתה
בלתי ,סטיכיים ,פרמיסיבייםחלקים

תכונותשגילהכפי ,עצמושלומעוצבים,
בבולעץ.בעייר-הפרא,בסוס,עצמושל

-גמישות,חסרותעיקשיות,פראיות,תכונות

-לזכורחשובוזאת-אלהובכליצריות:
שגילהכפישבהם,האציליהיסודאתגילה
המגומגמותבמליםהנאצלהיסודאת

הפה,מןמוציאיםה'סתמיים'שהאנשים

אלהכל ,כןשלהם.ובעילגותבחספוס
כעיטור'לאאבללשיריו'אחר-כךנכנסו

שהיווכמהויותאלאאקזוטי'כאורנמנטלא
שלו'האסוסיאטיביהאוצרמןאינטגרליחלק
שירידיבורשלבפרץביטוילידישבאזה

היהלאדיבור-שירי:היהשלודיבור(כל
הקצבעםאוהמכולניקעםדיבורוביןהבדל

דיבורווביןאחריהשחיזראשהעםאו

השירי),

עםיחסיוהואאבותשלבחייומאלףפרק
על'להתפהיהיכולהואאחדמצדהערבים.
מותהלפנידאבאסתרשאמרהמהמשפט
"כן'בהנאהולהוסיףהמזרח"את"שנאתי
לארץכשבאואמנם,-מסריח"המזרח
הכותרתגולתברינה,בדרכוועברמפולין

בושעוררהמלכותיתאירופיתתרבותשל
הרי-גדולהועליופיעלרדומיםחלומות
עםהארץ'נוףעםשלוהראשונההפגישה
~לפגישהחיתהלאתושביה,ועםאקלימה

שראהמהביןהפער ,להיפרהיקסמות.
ובסיפוריםובגלויות-ובדמיונובחזיונותיו
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הדלההמציאותובין-מארץ-ישראל
השמשכאן:בהשנתקלוהמנוולת

הקוצני,הצברהברחש,המסנוורת,

והחלוץוהקולני'הקבצניהערביהאספסוף
פגלאעודהיהודיתהעיירהשניחוחהיחפן
קשה:למשברלוגרםהזההפער-ממנו
יותרמאוחרשניםחמשפלא:זהראהוהנה,
עםכשנפגשהמזרחקסםאתלעצמוגילה
הערבי'הפלחושלהכדורישלהחייםהווי
ושמרבפרדסיםאיתםועבדביניהם,וחי

לשורשיותכולונכבשהואבכרמים.איתם
אלאהעירוני'לא-הערבישלול'גזעיות'

במרחביהנודדזהאוהאדמה,אתהעובדזה

החמולהועםאוהלוועםגמלועםהמדבר
טבעהואתהארץנוףאתשלוהקליטה .שלו
בהם,המהלכיםוהחיהאדםבאמצעותהיתה

התפעלותו .יואבות-אבותאתלושהזכירו
גרמהומהכדוריהפלחשלהאצילימהיסוד

ואמנם,הארץ.שלמיופיהלהתפעמותו
הראשוןבספרונווהצליליםהמליםצירוף
מכילהואכידומהדרכים"חכמות"על

טבע-כולוהמזרחיהנוףכלאתבקרבו
וניחוחיו.גווני-גווניוכלעל-ואדם
הדוקהידידותשלפרשההחלה 1954בקיץ

דעאסמשפחתלביןישורוןמשפחתבין
ביןהידידותנצרת.שלידדיינהמהכפר

הימיםששתמלחמתעדנמשכההמשפחות
הסבריםכלוללאבפתאומיותנקטעהואז

ממשקשההערבית.המשפחהעל-ידי
ואתוהפיסיהנפשיהמאמץאתלהעריך
לאותללאאבותשהשקיעבזמןההשקעה
לחלוטיןשהיהמאמץדעאס:במשפחת

מוסדותאצלהשתדל .למזגולטבעובניגוד
אוכמורים'משרותשיקבלוהחינוך

למקוםיותרקרובלבית-ספרשיעבירום
קצבתאתלאבשישלמואומגוריהם,
הפרישהגיללפניעודלוהמגיעההפנסיה

יפוביןכךלשםהתרוצץהואונו'.ונו'
מפורטיםמכתביםלמשפחהכתבלירושלים,

(וכתיבתענייניהםבקידוםהישגיועל
קיבלמאוד>רבבמאמץלועלתהמכתבים
והתארחבביתוהמשפחהבניאתוכיבד

בשמחותיהםהשתתףבכפרם:רבותפעמים

ברכותלהםלשלוחתמידוזכרהמשפחתיות
שהיההאשמהרגשכלשאתדומהלחגיהם.

על-בשואהשניספרמשפחתובניכלפילו
למרותאליהםלכתובכל-כךשמיעט

להעלותמאמץדיעשהשלאעלתחנוניהם:
יחםבקשותלמרותארצהאחיואת

במכתביהםהחוזרות-ונשנותוהפצרותיהם

היהיכולאיךיחפן'אזהיההוא(והלאאליו
אתלחזותהיהיכוללאוהרילהביאם?
הערהכלפיהםאשמתוכלאת-השואה!)
המשפחהבבנישהשקיעהכבירהבהשקעה

 ?סנוקרת-מהםקיבלולבסוףהערבית.
משולשת?אצבע

עםמהקשרלושחיתההעמוקההאכזבה
מכליתרשתרמהדומהדעאס,משפחת

יחסואתשליוותההאופוריהמןלהתפכחותו

מלחמתמתקופתעודישראלערבייאל
בנידוי'בזמנושילםושעליה-השחרור
החמישיםבשנותובהלעגהבהחרמה

שיריופרסוםבעקבותהמוקדמות

"הונאכוכים",על"פסחה'פוליטיים'
שלזהותהליך-בארבה"ו"רוחמחטטת"
-גיהטוהמקרהעדאצלונמשךהתפכחות
ילדירצחשל-מבחינתווהטראומטי

 , 1974במאי-15בשאירעמעלות

מנהגיםריטואלים,שלאישהיהאבות
לגביו.מיסטיתמשמעתלהםשחיתהקבועים
בית-שלהיהודייםבריטואליםשלוהדבקות
פנייתעלכפרהבבחינתלוחיתההכנסת,
בשנותיוהיהודיתלעיירהשלוהעורף

חיפשבבית-הכנסתאךבארץ.הראשונות

החום,היהדות,שלהחסדצדאתגםאבות
המשךאחת.משפחהשלההרגשההאחווה,

תל-אביב,אלונסכיזש,מקרסניסטאואחד
שבנשמה,הרצףזהברדיצ'בסקי.רחוב

שכשעלהמסופרגש.נראדםהיהואבות
לומרמסוגלהיהלאהכנסת,בביתלתורה

השבוע,פרשתקריאתשלאחרהברכהאת
שלושיריםישכךמדמעות.נחנקקולוכי

אפשראותםוכשקוראיםתפילה,כמושהם
מדמעות.להיחנקלפעמים

עודכתבתיישורוןאבותשלהביוגרפיהאת
פסיה,אשתווכןוהוא,המשורר'שלבחייו
עמישיתפובחיים,עדייןחיתההיאשגם

כמובן'בזה,היה •הדרךכללאורךפעולה
ממקורעדותליחיתהכיגבי'לעצוםיתרון
צורכתכזאתעדותגםכי<אףראשון

נמצאתיזאתעםאךבדיקה>,לפעמים
ובפסיה,באבותהתחשבות-יתרשלבסכנה

שלהתמונהאתלסלףחיתהעלולהוזו
לינחוצהשאוליחשבתי .אישיותו

למשוררגםנחוצהשחיתהכזופרספקטיבה,
עיירתו.ועלמשפחתובניעלכשכתבעצמו
אבלואתו'לעבד'לעכלשהספיקאחרירק
להרשותהיהיכולאזרקהישמדם,על

ועםאליהםגעגועיועםלהתעמתלעצמו
כלפיהם.בושכרססההאשמה
המשורר'שלמותואחריוהנה,

עלי'נוכחותומהשפעתכשהשתחררתי
מלאהחירותלישידראבותשבעצםגיליתי'

מלאהחירותחיתהעצמושלוכפיבכתיבתי.
תהיהשלושלביוגרףציפהכךבשירתו,
שמעשהוכמו •דמותובציורמלאהחירות
-לחלוטיןמתפענחאינוגדולאמנות
אינהאדם.שלדמותוגםכךלעולם,

 •לעולם.-לחלוטיןמתפענחת
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זד,מצד 1:~ו
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אררעיםספרים,מוספים,

הצלנופל

הואבחינות,מהרבה ,לדעתיהמבקרדוח
מעברהרבהחורגותתוצאותיוטרגי.דוח

זניחותהיועסקבהןהעמותותלעילותיו.
מהלךלקטועעלולהואברק.לנצחון
וצודקיפההיהלאבחינותשמהרבההיסטורי

מדינייםהישגיםלסכלעלולהוא .ממנו
עלנוראאשםלהטילעלולהואחשובים.
לטוב,אךשהתכוונווטובים,ישריםאנשים

בהרבה.מהםלגרועיםהניצחוןאתולהעניק
מתחתאותושהוציאמיעבורגםטראגיהוא

ולאברירהלוחיתהלאשאולימכיווןידיו
אנילעיל.הנאמרבכללהתחשביכולהיה
בשיטתנעוץהרעששורשסבוריםשישיודע

לחזורושישלראשות-הממשלההבחירות
שהםייתכןהקודמת.המפלגתיתלשיטה
מהותיבאופןטראגיהדוחבעינייצודקים.

אליוטת.ס.זאתשמתארבאופן ,יותר
החלולים')'האנשים(מתוךהידועותבשורות
הבאות:

Between the idea 
And the reality 
Between the motion 
And the act 
Falls the Shadow 

For Thine is the Kingdom 

Between the conception 
And the creation 
Between the emotion 
And the response 
Falls the Shadow 

Life is very long 

האידיאהביןהנופלהזה,"הצל"את
המחשבהביןלפעולה,התנועהביןלמציאות,
ביןבקצרהלתגובה,ההרגשהביןלבריאה,
הביקורתאיןההוויה,לביןהמתהווה

ולכן ,להביןאולתפוסמסוגלתהשיפוטית
לוקהתהיהשלההמציאותתפיסתלעולם
מקרהבכלהאמיתית).הלאקונה(זובחסר

לאמידהבאמותשימושכאןנעשהלהרגשתי
עלהטיפהמןלהסיקניסוכאילוהולמות,

למשהועוולשנגרםהתחושהומכאןהים,
בדוח.המשתקףמזהיותרהרבהגדול

ההדחהמשפסבעתליחיתהדומה(תחושה
הםשלהלןהדבריםקלינסון>.הנשיאשל

עלזוברוחוהתגובותהמחשבותמקצת
 •בתחילתורקשהואהזעזוע

העולםוייחרבהצדקייעשה

אומרצודק(בלתיעיוורהואהמוחלטהצדק
יהודיתלתרבותלקסיקון ,כהןחייםהשופט

חוש-וחסרשיקול-דעתחסרהואזמננו).בת
קלהמאה,כדיןבעיניופרוטהדיןמידה.

הדיןייקובאומר:המוחלטהצדקכחמורה.
העולם.וייחרבהצדקייעשה .ההראת

"עיןתובעהוא •עיוורהואהמוחלטהצדק
חז"לכבראולם ,נפש"תחתנפש ,עיןתחת
פירושוכיעצמו>מידילהצילו(כדיפסקו
אבלהשמיםמןהיאהתורהחוקת •ממון

נאמרבה""וחייתאדם.בניבידיפירושה

בה".למחזיקיםהיאחיים"תורתעליה,
הוא •סברוחמורעיוורהואהמוחלטהצדק
פירושכלעללחומרא,הפירושאתמעדיף
מוקדמתפסיקההמבקרדחהלכןלקולא.

 ,המשפטיליועץבכירעוזרשל ) 1997 (
הודעהגםובחקיקה,"חסר"ישכישסבר

שאמרה ) 1998 (שנהכעבורזוברוחנוספת

למועמדים,אזהרהתינתןמקרהבכלכי
שלוהמחמירההמאוחרתהפסיקהאתוהעדיף
לאחרשניתנה ) 1999 (המשפטיהיועץעוזרת

ואין"לאקרנה"חיתהשלאופסקהבחירות
הספק.מןליהנותמקום
מירואהלאהוא .עיוורהואהמוחלטהצדק

הואהליכוד>(ח"כיהתלונהאתמגישיהם
בידייםבאווהאםמניעיהם?מהשואללא

הוארצונםשכלבעלילברורהרי ?נקיות
 •הבוחררצוןאתולסלףהתוצאותאתלסכל

אותומענייןלאעיוור.הואהמוחלטהצדק
עםשלוםסוריה,עםשלוםהכף,עלמונחמה

 ,לו'כוהערביהעולםעםשלוםהפלסטינים,
מענייןלאושגשוג.רווחהכלכלית,צמיחה
רצוןעזהיהכמהעדהמטרה,חיתהמהאותו

לאאלפים,מאותשלבלבבותשפיעםהשינוי
לרדתהכולעלולשעתהאותומעניין
לטמיון.
כיבדוחכותבהוא •עיוורהואהמוחלטהצדק
שארביןיחסיערךהואהכיסוי"חופש

הואבעיניו~~חדערךכיחשלאאךערכים",
יסתנןעבריינישהוןהחששהצדק.מוחלט,

לומצאשלאחששהבחירות,למערכת
חששכלעלאצלוגבר ,כדבריו ,סימוכין

 ,הביטויחופשלהגבלתהחששכגון ,אחר
שבשלמתבררממש.מפלצתייםממדיםולבש
ולמעןנתניהונגדשפעלמיכלזה,חשש
גם ,למשלכך' .חוקילאבאופןפעלברק,

שסיסמתםשינוי"רוצים"סטודנטיםעמותת

כח,וק.שלאפעלהנתניהו",לא"רקחיתה
בשמיסי ,מאודמאודיחסיכיסויחופש ,אכן

לעשותולאבביתלשבתשבחרומיםע
מאום.

הון"הפרדתעלהכריזהמוחלטהצדק
רקהקיימתמוחלטתהפרדה-משלסרן"
הכרזהנודה,זאת,ובכל-המוחלטבעולמו

"הון"איזהעלאבל •וכעיקרוןכסיסמהיפה
שיעורו?מהגודלו?מהמדובר?בדיוק
ה;ולבסךמדוברכימתבררמהדוח

המיליונרתרומתש"חמיליוןבחמישה-שישה
השונות,העמותותביןשהתחלקו ,בוטנו
עשרותלעומתבשישיםהבטלסכום

מימוןחוקלפיכדיןשהוצאוהמיליונים
מנייןכיהרושםאתיוצרהדוחהמפלגות.
שמותיהםשעלאנשים,עשרותוכמהעמותות

הםנלהבים,מתנדביםאלפיולא ,חוזרהוא
הבלברק.לסוכתהבחירותאתשהכריע
 'הבלים!
באנשיםמתחשבשאינוהמוחלטהצדק

כימספרהמדרשקיום.בראינוובנסיבות

העולם,אתהואברוךהקדוששבראלפני
ניסהתחילהומחריגם.עולמותבוראהיה
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עמדו'לאהםאבלהקשה,הדיןעללהעמידם
ורקוהרחמיםהחסדבמידתאותוהמתיקלכן
עםהאדםמתמקחמכןלאחרוגםנתקיים.אז

 .האלוהיהמוחלטהצדקעלעולםבורא
אתאברהםמוכיחרשע?"עםצדיק"התספה

לסגתאותוומאלץסדוםבענייןאלוהים
העיר.אתלהרוסהראשוניתמכוונתו
אלאירושליםחרבה"לאמוסיפה:והאגדה

עלולאתורה,דיןעלדיניהםשהעמידומפני
הדין",משורתלפנים
תקווהלעקורהולכיםשלפנינובמקרהאבל

שאי-שולייםמעשיםכמהבגללרקגדולה
הובררה.טרםחוקיותם

וביושרהביושרמאמין

וביושרהביושרלבבכלמאמיןאני
כלאתהריברק.שלהמוסרית(אינטגריטי>

הגוןביןלרע,סובביןבפרשהההבדל
אוההגדרהעושהלחוטא,צדיקביןלמגונה,
עוברהיכןכלומרלחוק,המשפטיתהפרשנות

כאמור'ופעמיים,והרי'לזה.זהביןהקו
המשפטיהיועץמלשכתהודעהניתנה

הקוכילהסיקהיהניתןממנהלממשלה,
עלואנשיוברקאתשמותירבמקוםעובר
מוצקה.חוקיתקרקע

בניהרגמתילמשל'שקובעת,היאההגדרה
הואומתיבמלחמה>אוייב(חיילימותראדם
הגבוללפעמיםבשבי),שנלקחו(לאחראסור
אויבחיילעמום.הללוהמצביםשניבין

אךלהיכנע,כוונהמתוךידיואתשמרים
אוכדיןנהרגהאםבשרוולו'נשקמסתיר
גבורהמעשהביןההבדלגםנרצח?שמא

קלון'לאותניצחוןאותביןבגידה,למעשה
יעבירהיכןבשאלהכולולפעמיםתלוי

 .הקואתהבודק
מאמין'ואניישרים,לאנשיםשישהביטחון
נובעכאלה,הםשהקיפוהואלהוכלשברק

שהםהמעשהבחשיבותמאמונתםרקלא
מחוקיותוגםאלא •ובצדקתועושים

יצאהבחירותכשמסעובאמת, .ומוסריותו

(היוםלולסייעהעמותותוכשהוקמולדרך'
שלאוייתכןזניחהחיתהשתרומתןמתברר

חדוריםהיוכולםצורך>כללבהןהיה
צודקמוסרי'נכון'מעשהזהוכיאמונה,

ידהנףבוהמבקר'באעתה •חוקיגםוכאמור

עלגליהםלדמתחתהבטוחההקרקעאתשמט
לחוק.הפרשנותאתבדיעבדששינהידי

יבשה""ים/הידועהילדיםבמשחקוכמו
זההאםההגדרה.שלהקריםבמיםאותםלכד

לעבריינים?לפתעאותםעושה

נשאלאשברקהנאום

דןשכתבמהאתמקבלאניזהבעניין
נשא'לאשברק'הנאוםבמאמרומרגלית
היהצריךושלדבריו ) 31,1,2000(הארץ
אגבבהבנה.מתקבלהיהושבוודאילשאת,

בווהנאמרהשעהאתעדייןאיחרלאהוא

גולזנרגאליערז

לדבריזה,בנאוםבעתיד.עתלכלטוב
כך:בערךלומרעליוהיהמרגלית,

למעשימיניסטריאליתבאחריותנושאאני
מסביר:אלאמצטדקאינני ...הקרוביםעוזרי

חב"דשלפעילותהנחשפה 1996בבחירות
ח"כליהודים",טוב"נתביהןבסיסמהשיצאה
חוק.הפרתעלקבלמהעבודהכבלאיתן

 1997ביונידחהלממשלההמשפטיהיועץ

היועץעוזרחזר 1998במרס ...קובלנתואת
פרשניקושיישכיקביעתועלהמשפטי
מימוןחוקעלעבירהנעברהאםבשאלה

ציינההמקריםבשניבפרשה.המפלגות
מתאימהאזהרה"תינתןכיההודעה

הבחירותועדתבאמצעותלמועמדים
ולאניתנה,לאכזאתאזהרההמרכזית",

שרידיוסיהח"כיםאגב, ...מעולםהוזהרתי
בשעתולתקןניסוממרצרובינשטייןואמנון

גםשיחולבאופןלכנסתהבחירותחוקאת
יוזמתםאךלראשות-הממשלה,המועמדעל

פעלנוהכולבסך ...הליכודידיעלהוכשלה
עשינוהצלחה.ביתררקלפנינו'הליכודכמו

אתלהחליףכדיחוקית,אךבעייתיתעבודה
שיטתשלהיוזמתשהיאהקודמת,הממשלה

נותרהשהבעייתיותמודהאניהעמותות.

בענייןהמשפטיהיועץקביעתאבלבעינה,
ברמה ...עוזריעלמגינהחב"דעמותת

תתרחשמשלטוןהוןהפרדתהעקרונית
 ...פילוסופיםשלשלטוןבעולםייכוןכאשר
מועמדיםעלכופיםהמגביליםהחוקיםבפועל
אלקלינטון'כמודמוקרטייםבמשטריםרבים
למערכתכסףלגייסואחרים,קוהלגור'

ייתכן ...לכיסםלאשלהם,הבחירות
בתנאיתרומותקבלתבהתרתהואשהפתרון
לעמודשצריכההיאזועמדהמלאה.שקיפות
 •הציבורלמשפט

קטנהאשמהשלהנוראכוחה

ברק,לפניהפתוחהכמובן'אחרת,אפשרות

אשמתו'בשלדווקאלאוזאת .להתפטרהיא
עליותקשהאשרומוסריותו'יושרובשלאלא
המוסרי""הכתםעםולפעוללחיותמאוד

גםבעתידתתבררהיא(ואולילו.שהודבק
מהפלונטר),היחידהמוצא
אשמהשלהנורא'כ'וחהבספרויהושעא.ב.

הואאותובספרות,המוסריההיבטעלקטנה"
הספרותי'הדיוןבמרכזולהציבלשובמבקש
שמהעלזהבשםבמסהזאתלהדגיםמיטיב
הרומןבניתוחוהעוסקתכולו'הספרגםקרוי
לא ,"הנצחיבעל 1'דדוסטויבסקישלהקצר
אלאהמעשה,סיפורכלאתכאןאפרס
יהושע.מהןשמפיקבתובנותאסתפק

הנצחי','הבעלסיפוראתהמדריךהעיקרון
הגלויהפרופורציהחוסרהואיהושע,אומר

לביןהמוסריתהאשמהחומרתביןוהבוטה
מעוררת.שהיאוהמוסריגשיהרהאפקט

מידהקנהכלפישעלעוולותישכלומר
אפילוואוליחמורותתחשבנהלאמוסרי
ביחסרקלאוזאתערך'קלותבהתירא

משוםגםאלאחמורים,יותרהרבהלחטאים
סוציולוגיתמנומקיםאלהשמעשים

גםואולישמסביר'באופןופסיכולוגית
ואף-על-פי-כןהיווצרותם.אתמצדיק

נזעמתכהתגובהמעורריםהללוהמעשים
מעשית.מבחינהיתוהוסב

היאדוסטויבסקישלגדולתוכיאומריהושע
תגובתואתולהסבירלתארבהצלחתורקלא

שמגדירמישלוהאלימההפרופורציותחסרת
פאודלהנבגדהבעלוקורכן'נפגעעצמו

ומיכאלליבנתלימור(הח"כיםפאוולוביטש
כשרונובשלגםאלאשלנו?)בנמשלאיתן

הצדשלהפסיכולוגי,המרקםאתלהראות
<אהודוולצ'יאנינובהרווקהמאהבהפוגע,
בנמשלכולהאחתישראלאומקורביו'ברק,

הנעלבעםפעולהשמשתףזה?)אפשרי
פאודלכלפיאשםלהיותעצמוומארגן

זהכאשראףמסוכןבאופןפאוולוביסש,
 •אותולרצוחמנסה

הוזמןוולצ'יאנינובנוסיף:ההסבר(לצורך
אשהאשתו'אחרילחזרפאוולוביטשידיעל

שסופקולמאהביםקבעדרךזקוקהשחיתה
ידהעלכשסולקהנצחי","הבעלידיעללה

היאכיכללידעלאוולצ'יאנינובלבסוף
מאוחרשנולדהליזה,הבתרק •לוהרה

שגםפאוולוביטששלחמתואתעוררהיותר'
לוולצ'יאנינובמשנודעלמותה.לבסוףגרם
תחושתעוררהבתהילדה,שלקיומהעל

למרות,פאוולוביטש,כלפישלוהאשם
כלפיו),חטאממשלאשכאמור'

שלהזאתהמוסריתהאשםתחושתאת
הבאות:במליםיהושעמתארוולצ'יאנינוב

אהביםפרשתניהלשוולצ'יאנינוב"למרות
המחליפהנואפת,כולהשכלאשהםע

ממנושהסתירהאשהזה:אחרבזהמאהבים

הסבר:ללאמביתהאותוושילחההריונהאת
דאגוממשלמאהביםזקוקשבעלהאשה

תחושתזאת,כללמרות-בביתולקיומם
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אתשוקליםהיואםחזקה.עדייןשלוהאשמה
למצואהיהקלכשלעצמה,הזאתהבגידה
שלמעשהובחומרתלהקלרבותסיבות

ממשוולצ'יאנינובאבלוולצ'יאנינוב,
אותומובילהואשמתואשם,להיותמשתוקק
לחלוטיןשנסחףהמאשים,עםפעולהלשתף

 .) 114<עמ'שלו"הנקמהבתאוות

מעשהמסיפוריהושעשמפיקהלקחיםאחד
האשמהשלהרבכוחה ,כאמורהואזה,

 ,מתבונתוחזקהאדם"טבעהמוסרית:
עוצמהרבכשיקולנכנסהמוסריוהגורם
לדעתוהאדם".שלהנוירוטיהסבךבתוך

חזקיםהמוסריוהעלבוןהמוסריהשיקול
וההסבריםההנמקותמכלעדיין

הפסיכולוגיים.
אומר:והעמותות,ברקלענייןלשובאם

כיעתהזהלנוהראוויהושעדוסטויבסקי
ולהעמיק,להתפשטהמוסריהכתםשלטיבו
זההאםעצמה.לאשמהממשיקשרכלבלי
ולחברהברק,לאהודלקרותשעתידמה

החקירהתתארךאםכולה,הישראלית
אלאברירהלותהיהשלאבאופן(והמשפט?)
הנגע.אתלעצורכדילהתפטר

ומהר ,דמוקרטיפוטש

צריךכה,עדהתגובותאתלהשליםכדי
ברוך ,פרופהבאה.זואתגםלהביא

כיסבור ) 30.1.2000(הארץקימרלינג

הפוליטייםהזעזועיםמןהיאהעמותותפרשת
במצבלדבריוהמדינה.שידעההגדולים
אלאצולעברווזעודאיננוברקשנוצר
לואבדווסמכותואמינותושכלשחוט,ברווז

אתלמשוךיוכלאםגםלפיכךלילה.בן
מןאחתאףלהגשיםיוכללא ,כהונתו
 .מחנהוושלשלוהפוליטיותהמטרות
במקרהמעזמתוקלצאתיכולאם ,לדבריו

תיקוניםכמהלבצעההזדמנותזוהיהריזה,
בטרםשלנוהפוליטיתבמערכתמיידיים
על ,אומרהואזה,לצורךלחלוטין.תקרוס
אתמחדשלידיהןליטולגרתוהמפלהכנסת
פוטשלכךלקרוא"אפשר-השלטון

החוקאתכלראשיתולבטל-דמוקרטי"
שבשניהממשלה,ראששלישירהלבחירה
מהווהשהואהסכנהאתהוכיחכברסיבוביו

רוקןזהחוקכיאומרקימרלינגלמשטר.
שלאפהנשמתהמפלגות,שלטוןאתמתוכן

והממשלה.הכנסתאתוהחלישדמוקרטיהכל
אתלתקן ,מידלהתאחדהכנסתעל ,לכן

ולקרואעצמהאתלפזרמכןולאחרהחוק,
 ,לדעתוחודשיים.וך_בתחדשותלבחירות

מהאיןוהשמאלהמרכזגרתלמפלדווקא
 •לאלתרייעשואםחדשותמבחירותלחשוש
שיבקשהליכודדווקאזהשיהיהייתכן

ברקאתלראותכדיהמצבאתלמשוך
לשניה.אחתמשטרהמחקירתמיטלטל

שרובהעובדה ,אומרהואזה,לרגענכון
ממששותפיםהיולאהעבודהמפלגתאנשי

אםלטובתם.משחקתברק,שלבקמפיין

לאלתריתנערוולאהגורפת,להגנתוייצאו
סבורהואבהם.גםידבקהבוץ ,מעמותותיו

שלמרשימהגלריההעבודהלמפלגתשיש
המפלגהאתמחדשלכונןשיכוליםאישים
אותה.שפקדהברקמתאונתאותהולשקם
עוזי ,בייליןיוסי ,עמיבןשלמהכמואישים
דיין.ויעלאיציקדליהברעם,

מניפולטיבייםצבאמאנשילנו"די
גםלסביבתם,ואטומיםכוחנייםוארוגנטיים,

המתאימההרטוריקהאתלמדואם
יותרהיוכאילומתנהגיםוהםמהיחצנים,

הואכותב.הואהברית",ארצותמנשיא

הדמוקרטי.הפוטשאתבמהירותלבצעקורא
הצלחתומסיכויייפחיתשישתההיוםיוםכל

אתלדעתשאיןלסחרורתיקלעוהמדינה
סופו.

הצלייןשלההתבגרותמשבר
החילוני

החילוני""הצלייןהלשוני-מושגיהמטבע
הואאוורבוך-אורפזיצחקשטבע ) 1982 (

הפכיםשניכמוצדדיושניחזק.מטבע

בהתלכדותםויוצריםבחוזקהלזהזהנמשכים
הצליין-החילוני:שלהמורכבתהדמותאת

שאינוחילוניקדוש:מקוםלושאיןרגלעולה
אדםמשמעות:עלמוותראינואךמאמין
אלוהות,בושאיןבעולםההעדרמולשניצב

הרצינית,האירוניהבאמצעותנוהג,אך

ותכלית.פשרזהלכלישכאילו
המסההופעתלאחרשניםשש-עשרה

המאוחרות,השלמותיהושתיהמקורית
ליוםאקדמיהואנשיחוקריםסופריםהתכנסו

מטבעאותושלחוזקואתלבחוןכדיעיון
מכברלאכונסוודבריהםהשניםבמהלך
החילוני'הצלייןהשםאתהנושאתבחוברת
 , 1999הפתוחה(האוניברסיטההזמן"במבחן

א.ב.משתתפים: ,צביאלירינהד"רעורכת
רפי ,מוקדגבריאל ,גורביץדודד"ריהושע,
אוורבוךיצחקיורם,ניצהד"רוייכרט,

שניבחוברתלאתראפשר ,ואכןאורפז).
הראשון .זובשאלהמוסוויםויכוחמוקדי
 ,גורביץלדודמוקדגבריאלביןמתנהל
אורפז.יצחקלביןיהושעא.ב.ביןוהשני

עצמוהזמןפריהוא ,כןאם ,הראשוןהערעור

הצלייןנתונים.אנחנובהםהעידניםוחילוף
פריהוא ,מוקדכךעלשמצביעכפי ,החילוני
כוחו.עיקרלדעתו,ובה,המודרניתההגות
האקזיסט-המחשבהבחיקהיאלידתו

סרטוועדמקירקגורהאירופיתציאליסטית
החילוני""הצלייןביןהדמיוןרבובמיוחד

שלר'המיתוסהמורד"'האדםלביןאורפזשל
דודידועים.והדברים ,קאמישלסיזיפוס"
החילוניהצלייןאתבוחן ,לעומתוגורביץ

הרומןלאורוכןפוסטמודרניתבפרספקטיבה
כמהמכךומסיקאורפזשלהנצחית""הכלה

הזמן.ברוחפמינסטיים iמגדרייםעידכונים

המודרנית,הקלסית,בפרדיגמהאם ,לדבריו
שתחושתטרגיתדמותהואהחילוניהצליין

 ,הרואי-משחררממדמקבלתבחייההחסר
לערךהופךהאבסורדי-סיזיפיהמסעעצםשבו
הפוסטמודרניתבפרדיגמההרי ,עצמובפני

מן"מעברשללגמרישונהבמהלךמדובר
אלהגבריהגוףומן ,הגבריהגוףאלהמחשבה

ביןמתנדנדהפוסטמודרניהצליין .הנשיזה
לביןזכרית,הוויהשהיא ,כזיכרוןוויתרה

איננינשית",הוויהשהיאכשכחה,הוויתו

שלדעתולסוףלחלוטיןירדתיאםבטוח
סיכוםיותרלימובןאולםזה,בענייןגורביץ
של"הפרדוקסיםכיאומרהואכאשרדבריו
למחוזותאותולוקחיםהפוסטמודרניהצליין
זהשטוחריבויאינסופי",ריבוישלשטוחים
שלהטראגי-אירוניהעומסמולמתייצב

אוורבוך-אורפזיצחק

המעברהמודרני,בדיוקנוהחילוניהצליין
אושטח,למודלחשיבהשלעומקממודלהוא

נוסףממד .כאמורהגוף,אלהרוחמןמעבר
נון-סנסשלממדהואגורביץ,שמציין
הפלאות"בארץמ"אליסהלקוחקרנבלי

"אליםאורפזשלמסתועל(ומסתמך
אתהמצייןשחורהומורשלבאין")ומלחמתה
מןבאופיוהשונההחדש,המסעשלגבולותיו

המודרני.הצלייניהמסעשלהטרגיהאופי
מניע"הכאבבלשונו:יותרתמציתיובניסוח

והשטות ,המודרניסטיהחילוניהצלייןאת
הפוסטמודרני",הצלייןאתמניעה

עלרקלאמסתמכותגורביץשלאלהקביעות
ספרותיצירותעלגםאלא ,אורפזשליצירתו

אורלישלליזה""המינהכמופוסטמודרניות
אמנםאורפזכמהעדבטוח(ואיניבלוםקסטל
אומרדבריובסיכוםמקוםמכלעימן>.מזוהה

סף'עלמתייצבהחילוניהצלייןכיגורביץ
אחדמצדפנים:כפולתכאופציההחדשהאלף

דרךגאולהתחושתביןמתמידמתחזהו
כאבסורדהמשמעותשלהכאובהגילוי

גאולהתחושתזושנימצד(המודרני),

 ,השטותיהעולםבגילויהכרוכהקרנבלית
עלשולייםהערתאךהיאגללדהעליהשבו
הברזלמכלובלהיחלץהקומיידהקוצר
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לדעתעצמההממחזרתהשפהשלהאבסורדי
שמסביבהתרבותיהקיטשבתוך

עומד-חותםהוא-"אורפז(פוסטמודרני),

השביחברגלוהכאב;בממלכתהאחתברגלו
המיחזור",בממלכתמצויכברהוא

השוללמוקד'גבריאלמתנגדכאמור'לכך'
לתוךהחילוניהצלייןשלרגלייםגרירתכל

הוא •בעיניוהוירטואליהפוסטמודרניהעולם
מןיחלוףזהעיוועיםשעולםבכללמקווה
הצדק ... "לנצח:המודרניזםושסוףהעולם
שיחשלוירטואליותותדמיותייעשה

אנטי-דקונסטרוקציהפוסטמודרני'

יגורשוהמדיהופוחלציאקזיסטנציאלית
הבאיםנקליםפופוליסטיםעםיחדמחיינו

שרוייםנהיהושובלוודאות,עממיכתחליף
שהוא ) 31עמ'(שםהברברי"האמתבמתחם

ושלקאמישלהמורד""האדםשלהמתחם
המודרני.החילוני""הצליין

יהושעשביןהוויכוחהואאחר'ויכוח

בשםהחילונילצלייןמשלימהבמסהלאורפז.
קרחתותבוסתנותו'-היערות"צופה

בממדמנתבתלמערכת<קוויםוצליינותו
בשנתאורפזשפרסםהצלייני-חילוני)"

עוסקהוא ,זובחוברתגםוהמופיעה 1995

"מוליהושעשלהידועסיפורובניתוח
שלהיקפהלכלכאןלהיכנסמבלי ,"היערות
אורפזשלפירושוכירקאומרהזו'המסה

החילוני'הצלייןלשיטתנאמןזהלסיפור
אקזיסטנציאלי-מטאפיסיפירושזהוכלומר

מאיים"כריקההעדראתכדבריוהמדגיש

של ) 81(עמ'מכרעת"לפגישהוכהזמנה
"אמצעבמשברהתקועהסיפורגיבור

קצרהאנקדוטהלומקדיםאףאורפזהחיים",
בעכברפעםחזהשםבגן-חיותמביקורו

בינתייםומנקהשבעפתןשלגבועלהניצב
ביותרהחכםהמעשה"וזה-שפמואת

בתנאיםאדמותעליחייצורלושמסוגל
לרגישותהקוראאתלכווןכדי-הנתונים"
מרכזידימויובאמת, .דבריולהבנתהנכונה

שהואהעכבר)כשפםמהבמידת(גרוטסקי

פרשנותו'אתסביבוובונההסיפורמןנוטל
לכאורהתמימיםהיגדים"איךלהדגיםכדי

אלהסיפוראתומנתביםלתמרוריםהופכים
שלקרחתוהיא ) 88(עמ'המטאפיסי"ממדו

הפרשנותאתלאשורההבנתיאם .הגיבור
יערותצופהעלבסיפורמדובר(כזכור'הזו

עלובתו'לשוןכרותערבישומרעליהודי'
מתחתהנחשףהערביהכפרועלהיערהצתת
הדבריםאורפזלדעתהריהשרוף>ליער

נקיים.דיבקוויםמתפתחיםהמוסרי"ברובד

לנקוםניתןהעוול'אתלתקןניתןלאאם
והעונששלם,יהיהשהמעשהוכדי ...אותו

האישבידילהיעשותעליוהחטא,כמידת
ואינם ) 86<עמ'הלשון"כרותהערבישנפגע,
באשרכךלאמיוחדת.פרשניתבעיהמהווים

ומקבילותיהדימוייההצופה,שללקרחתו
"אדמהצהובה",("שממההיערלקרחת
בסיוםהגיבורולדימויוכדומה>חרוכה"
ואש"לאורהשואלרטוב"כלב-הסיפור

זובמסאפורה •דבריורובמוקדשיםלהם
הסיפורשכלהעיקריהמשפטאתאורפזרואה
פרשנותוגםבנויהועליואליו'חותר

שלהקטביםשניבדברהמסועפתהסימבולית
והצליינית )"רוא"(הרציונליתתודעתו
מהויותשתישהןהגיבור'של )"שא"(

כלוהקיימותהגאולה,אופקאתהמציירות
אלהכל"ובתוךלהן:ש"שואל"מיישעוד
ואף-על-פי-כןתהיה.ולאתשובהשאיןיודע

כיייעף.ולאלהןישאלהצליינית,בדרכו
הואואשלאורשואלשהואברגע-יודעהוא

 ,) 93<עמ'אותם"בורא

עםשלםיהושעא.ב.כמהעדבטוחאיני
ומכלסיפורו'שלהצלייני-חילוניהפירוש

שלארקלאבחוברת,המובאיםבדבריומקום
לוהתנגדלדעתי'אפילו'אלאאליו'התייחס
יותרמכווןיהושעפז'כאורשלא •בעקיפין

הפוליטיההיסטורי'לעברשלופירושואת
מסותיובספרעשהשגםכפיוהמוסרי'

בספרוכןהנורמליות""בזכותהראשון
קטנה"אשמהשלהנורא"כוחההשבימסותיו
כשנה.לפניאורוראהלמעלהכברשנזכר
שבוהאופןכיאומרהואדבריובפתחכבר

הואהצליין-החילונימושגאלמתחברהוא
הצרכיםאתלשערניסיוןבאמצעות

אתשהולידואורפזיצחקשלהביוגרפיים
שייכיםואורפזהואלדבריו'הזה.המושג
העברית,בספרותהמדינה""דורדור'לאותו
"המגירההיאהביוגרפייםממאפייניושאחד

דורכלומרהנסתרת",המגירהאוהכפולה
מגירהשלוהישראליתבביוגרפיהשהסתיר
אצלשנים.כעבוראלאנחשפהשלאנוספת
מוצאו'שלהספרדיתהמגירהזוחיתהיהושע
 ,"'מ'ולכדברומןגםלניסויכךאחרשבאה
היהודיתהמגירהזוחיתהאורפזאצלואילו

בהשבתוכמובןהטומוז'נה"'ב'רחובשנחשפה

לשמואוורבוךהמקוריהמשפחהשם
ביוגרפי'ענייןרקזהאיןאורפז.המעוברת:

הצירוףשכןיותר'מהותיייןעבאלא
היהודי-הצירוףכלומראוורבוך-אורפז'

הצליין-שלמקדימובעצםהואישראלי
דומה.סינתזהבתוכוומכילביהחילו

יהושערואההצליינית-חילוניתבסינתיזה
לקיומנומהותיתאחרת,לסינתזהביטוי
הקושרתדת-ולאוםשלהסינתזההיאכעם,
להתירו.שאיןבקשרוחילונייםדתייםיחד

בעובדהמכירגמורחילוניגםשהרי
יהודי'להיותיכולאינונוצריאושמוסלמי

חילוני'שיהודיבעובדהמכירגמורדתיוגם
זהו •יהודיהואבעיקר'כופרהואאפילו

חלקשניםאלפיכברשהואפרדוקס
כזהלהיותיוסיףשגםוכנראהמזהותנו'

אותומבטאהצליין-החילוניהצירוףושגם
אופן.באיזשהו

המגמותמןנחרדכמוקד'יהושע,גם

ישאומר'הואבמודרניותהפוסטמודרניות.

בשלדווקאהשלם,אלגעגועכאב,איזה
יותראיןבפוסטמודרניות •השברתודעת

היהלאפעםשאףהיאשההנחהכיווןכאב,

מרגישהואלדבריו,בעיקר,שלם.דברשום
הדיוןשלבמישורלפוסטמודרניזםאיבה

שהעמדהלינדמה"כי-המוסרי
המוסריהענייןאתעושההפוסטמודרנית

הואזהבענייןהערהבכלל",רלוונטיללא
חושב"אנילאורפז:גםמאמרובסיוםמפנה
מרכיביאתלפתחירצהאורפזשאם

לחשובחייבהואשלו'החילוניתהצליינות
האנושייםהמצביםשלהמוסריהממדעלגם
 ...שלהםהקיומיתהעוצמהעלרקולא

המוסריתההתייחסותאוהמוסריהמרכיב

אורפז'שליתוחיומבכללבדרךעדרתב
עליה.גםבעתידלחשובצריךהואולדעתי

לחוויהמתחברתלאאומתחברתהיאכיצד
המוסריתההכרעהומהיהצליינית-חילונית,

הצליינות-החילונית.בלבלפעמיםשמופיעה
הזאתהמאהסוףשלקראתמאמיןאני

הדתשלמבהילההתגברותולקראת
אתלהעמידצריךהדתיים,והריטואלים
אמיתיתכאופציההחילוניתהצליינות
המוסרילממדהתייחסותבליאבלרדיאלית.
להמריאתוכללאהיאהחילונית,בצליינות

לצליינותוחווייתיתרגשיתכאלטרנטיבה
 ,) 15<עמ'הדתית"

יהושעמשיבאלהשבדבריםספקליאין
שלובסיפורואורפזשללקריאהגםבעקיפין

אפילוהזכירושלאלמרותהיערות""מול
העיוןביוםהאמיתיהוויכוחאחת.במלה
וחבלכאן'להתחילצריךשהיהאפשרההוא,

 •התקיים.ממשלאזהשוויכוח
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Remember when you were young 
רה-לוימכעורר

.,:,, .... ::,.,,.,,.:.•• .. • 1 

כלניגנוכשברדיוהגדולההשביתהבזמןקרהה
 .סגור'גןלראותנעיםכךכללא'זהאתהזמן
התחלפההחופשתחושתהראשוניםבימיםכבר

ישבתיארוכות.ושתיקותטורדניותבבחילות
שבסלוןקוניאקבצבעהקורדרויכורסתעלשעות

כוסבתוךוקרחממותקלימוןמיץעםסמירנוףמזגתיוחשבתי.
אש.היורקיםענקייםדרקוניםשלפיתוחיםשעליהודקיקהארוכה

ווטרסשרוג'ראחריפלוי.דפינקשלמוסיקהנשטפהמהרמקולים
בהנאהמצטרףהייתי , Remember when you were youngשר:

מהרמקולובקעהשיראתשליווההמטורף, ,המגחךלצחוקגלויה
עכשיו:והנההשמאלי.

Y ou shown like the sun 
. Shine on you crazy diamond 

היהששיאושיטוטיםלמסעיוצאיםהיינווביחדמגיעהיהאבישי
פז''מיץבקבוקישנישלוקניההישנותהמכולותבאחתביקור

מיץבקבוקאתדוחףשהיהאבישיעלמסתכלהייתיגדולים.
שהיהעדודחףדחףהואמוציא,ולאלפהשלוהשמןהתפוזים
במיןלשתותנהגהואמהר,זהאתעשהלאהואלגמרי.מתרוקן
היהאפשראי •אותימטריפיםשהיומענגוריכוזיסודיותעקביות,

באיזומזוגגותתלויותהיושלוהעינייםהשתיה,בזמןאיתרלדבר
גומרהייתישליהאשכוליותמיץבקבוקאת .וזהובשמיםנקודה

עצמיעלמסתכלצורות,מיניבכלאותומחזיקלגימות,בעשרות
אחרלב.שםלאבכללאבישינראה.אניאיךובודקהראווהבחלון

במכולותלמצואאפשרהיהשתמידמדרגהאיזועליושביםהיינוכך
שנמצאהעבודהעלומדבריםמאחורהבחצראומקדימההאלה

שנזמיןחוץתוצרתהתקליטיםועלשנחסוךהכסףעלבשביתה,
כלואחרירבעונגליגורמותהיואבישיעםהאלההשיחותב'פאז'.
 •גדולמשהושעשינותחושהליחיתהכזאתשיחה
סוף.בליכמעטנמשכושלנווהמסעותהשביתהעםזזלאדברשום
מכולתלאיזולהיכנסורצינואבן-גבירולברחובהלכנואחדיום

רואההיההמכולתבעלבקביעות.בהלשתותושהתחלנושהכרנו
מידומוציאשלרגליוהמקררלכיווןמתכופףהיהנכנסים,אותנו

היינואשכוליות.ואחדתפוזיםאחדקרים,פז''מיץבקבוקישני
מדרגהעלומתגולליםצדדיתמדלתיוצאיםבשתיקה,משלמים

קרטון.וקופסאותבארגזיםמלאהחצרבתוךנמוכה
הכניסה.דלתאתכיסתהענקיתאבלמודעתסגור.היהיוםבאותו

כמהועודזוכרלאשאניאשהשלשםאיזהבגדולשםכתובהיה
מורמותהיושלוהגבותהדלת,עלהסתכלאבישירגילים.פרטים
העינייםאתלהסירבליפגוע.נראההואבהפתעה,מעלהכלפי

 .בהמשךאחתעודישבטחנלךבואמתה,אמ'שלו-אמרמהדלת
ולאנראיתהיאאיךלדמייןוניסיתימהמודעההאשהעלחשבתי

עדללכתהמשכנואבליםלעצמי.חשבתיזקנהחיתהבטחהצלחתי.
קטנהירקותחנותלידפעם,אףבוהלכנושלאצד ,ממולשבמדרכה

היוהחלוןעל .מזמןלאממשנפתחהשכנראהמכולתזיהיתי
לפנימבצע.מחיריועליהםוכחוליםורודיםבריסטוליםמודבקים
חצינונלך.בואואמרכתפיעלידואתהניחאבישימלה,שאמרתי
חצרשםהיתהשלאוראינוהמיץאתקנינוהמכולת.לכיווןבריצה
כשאבישיללכתהמשכנו •עליהןלשבתשנוכלגרתמדרולאאחורית
בהשתקפותמתבונןמאחוריוקצתואנילמעלההראשעםשותה
המכולתאחרימטרמעשריםיותרלאהראווה.בחלונותדמותי
במודעהחשמל.למוצריחנותשלחלוןעלתלויהמודעהראיתי
שנמצאהמלאכהבביתזמניתלעבודהבשביתהתלמידיםביקשו
 ,אליחזרואזהבקבוקכלאתלשתותגמראבישיהחנות.מאחורי
ניכנס.בואואמרחייך ,הסתכל

מיניכלשעשובערךשלנובגילבבחוריםמלאהיההמלאכהבית
ובקופסאותבגומיותאותםוארזותקעיםהבריגובשקעים,חורים

עלמשהואמרעושים,מהלנוהסבירהמקוםבעלמלבניות.קרטון
אמרתיבחיוךבבוקר.בשמונהלמחרתאיתנווקבעשנקבלהשכר

ב'פאז'.מזמיניםהיינולאאולימתהחיתהלאההיאאם-לאבישי
כמהאחרימעט.וחייךכלפיעיניואתצמצם ,מרוכזעליהסתכלהוא

לצחוק.והתחילתדעלך-פתאוםאמרדקות
הקרובה,למכולתהלכנובהפסקות •בסדרוהיהלעבודהתחלנו
בעודשיגיעו ,שנזמיןהתקליטיםעלודיברנושלנוהמיץאתשתינו

לאבישיבעבודה.שנרוויחבכסףאותםושנממןשלושהאושבועיים
מדהיםהיהזהסטיבנס.קטשלהתקליטיםכלאתלהזמיןחלוםהיה

למוסיקהמאזין ,שלובביתבסלוןהספהעלמתיישבאותולראות
פשוקותוהשפתייםמכווצותשלוהעינייםקדימה,מעטרכוןכשהוא

ובוכה.למשהומתגעגעבוכה,הואכאילונראהזהמעט.ורועדות
זהאבלרחמיםמעוררמנסלוהיה Sad Lisa-למגיעהיהכשהוא

לינראהזהאיפוק,עלשמרתי ,עיניאתעצמתיאניאמיתי.היה
תוצרת Wish You Were Hereאתלהזמיןהתכוונתיבכסףנכון.
~צליהדוקבצלופןעטוףעליהאהובהתקליטעלוהמחשבהחוץ

 .אותי.ריגשהבידיים
הבחילותטוב,יותרהרבההרגשתילעבודההראשוניםביומייםכבר
בבית-לקרואלנושאמרוגדולספראיזההתחלתי ,עודהציקולא

היהזה •הטלפוןהגיעאזאבל •מסתדרשהכולבטוחוהייתיהספר
עניתיאנילמחשבות.אותיהכניסהואאבל ,הכולבסךטובטלפון
בביטחוןדיברההיאהכרתי'שלאמישהיחיתההקושלהשניובצד
והיאשליהטלפוןמספראתשקיבלהואמרהאותיהפחידשקצת
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אמרהלאוגםלהקוראיםאיךליאמרהלאהיאאיתי.להיפגשרוצה
הדבריםאתקיבלתיאמרה.היאחשובלאזההמספר'אתלהנתןמי

יודעתלאשהיאבעיה,שישאמרההיאכךאחרלהתווכח.בלישלה
אראהשאניובליקודםאותילראותצריכהוהיאנראהאניאיך

צריךאנישמחרואמרהדברשוםלהגידלינתנהלאהיאאותה.
כברהיאזוגיים,הלאהמספריםשלבמדרכהח"ןבשדרותלעבור
הטלפון.אתוסגרהההסבראתסיימההיאותחליט.אותיתראה

אליהגיעההיאאיךזאת,מיידעתילאאבלשהתלהבתיזוכראני
שליהטלפוןמספראתנתתילאאותי'תראהכברשהיאזהואיך
סיפרתיולאאותושאלתישלאלמרותנתןלאאבישיוגםאחדלאף
להתמקדהצלחתיולאמהכיתהבנותעלחשבתי .דברשוםלו

תעלומה.חיתהזומסוימת,במישהי
דרכיעבראבישישלי'האדומההפלנלחולצתאתלבשתיבבוקר
דרךהפעםללכתאבישיאתמכווןכשאנילעבודהצעדנוושנינו

אומרלאשאניאבישיאתמרמהשאניכאילומוזר'הרגשתיהשדרה.
הוא .עלינומסתכלתמישהיעכשיוממשאוליושבעצםדברשוםלו

הסתכלתימרוכז,הייתילאלהקשיב,יכולתילאואניהזמןכלדיבר
שבאהקריאהאיזושמענוהשדרהסוףלקראתופחדתי.לצדדים
לשיםהספקתיועודראשוןהראשאתהרמתיהמרפסות,אחתמכיוון

היה,זהמישאלאבישיונעלם.אחורניתנסוגבחורהשללראשלב
עדללכתוהמשכנומושגלישאיןלואמרתימישהו?פהמכיראתה

וכלוהשקעיםהתקעיםעםלהתעסקהמלאכהלביתשנכנסנו
האריזות.

עליהסתכלאבישיהאשכוליות,אתלגמורהצלחתילאיוםבאותו
יודעלאהואחשבתי,מסכןאיזהיודע.שהואכמווצחקבלגלוג
טלפוןקיבלהשליאמאמהעבודהשחזרתילפניעודדבר.משום

אתשאלההבחורהאני.זהמשנינומילדעתרצתההיאמהבחורה.
שלבשזהשאניכששמעהרקהבינהוכנראהנראהאניאיךשליאמא
הפעםשוב.התקשרההיאוחציבששמפלנל.האדומההחולצהאת
שאלההיאלסגור.חשקלישישוהרגשתימפחידהיהזהעניתי.אני

ומודגשארוךיפויאמרההיאוכשעניתיבבוקרלבשתימהאותי

ח"ןבשדרותהמדויקתהכתובתאתלינתנההיאכךאחרוצחקה.
בצהריים.בשתיים-עשרהלמחרתלבואליואמרההדירהמספרואת
 .זמןלכמהלהיעלםתירוץעלוחשבתיהעבודהבשעותעדייןהיהזה

ורעדתיסטיבנסקטשלקסטהשמתיחרא.והרגשתיהיוםכלחשבתי
לאבישיסיפרתיבבוקרלמחרתלי.קורהמהידעתילאהפסקה,ללא
אמאבשבילמשהולעשותלצאתצריךאנישבצהרייםלעבודהבדרך
הוצאתילאכךואחרבסדראמראבישיביחד.כרגילושנחזורשלי
לעבודה.עדמלה

לאבישיאמרתילצאת,רשותביקשתילשתיים-עשרהבעשרה
בדרךלי.נתנהשהבחורהלכתובתדקותכמהוהלכתילהתראות
לעבודה,ולחזורמהענייןלרדתחשבתיכברלישחיתההקצרה
עולהעצמיאתמצאתיבסוףאבלהביתה,לברוחרציתיאפילולרגע
ענקלבמצוירהיהשלההדירהשלהדלתלידברגל.קומותארבע
שלחבילותשמהדקאבישיעלחשבתיכשצלצלתיורוד.בצבע
הדלת.אתפתחההיאואזדברמשוםיודעולאבגומישקעים

מאודורחבהארוכהלבנהחולצהרקלבשההיאיפה.חיתההיא
היאמבוגר.משהוהיהשלהבעינייםרקגיליבתבערךונראתה
אותיוהכניסההגדולהחולצתהאתהרימהפנימה,אותימשכה
בדחיפההדלתאתטרקההיאהערום.גופהאלאותימצמידהתחתיה
אלאותיהוליכהכמעט,מורגשותלאעגולות,ריקודובתנועותקלה
בזרועותיה.ראשיעלמכסההחדריםאחד
חיוךראיתיהראווהבחלונותמהדירה.לבדייצאתישעהאחרי

ואמרתילאבישילעבודהחזרתילמחוק.הצלחתישלאמרוחצבעוני
 .משהושלי'שאמאלו

בגרון'צריבהחשתינגמרה.שהשביתהשמענומהעבודהכשיצאנו

והרגשתיבכתףבאבישינגעתילנשום.והתקשיתיסמיךהיההאוויר
מהידעולאעליהסתכלמעט,הזדקףהואלבכות.רוצהשאני

ללכת.והמשיךקצתחייךהואכךאחרלעשות.

כאילובמדרגותעליתישלה,לביתרצתיהלימודיםאחרילמחרת
אחריכבה.כשהאורבדיוקבפעמוןוצלצלתימשהואצלהשאיבדתי

הדלת.נפתחהארוכותדקותשתי
היאאיוואנובנה.אליונהאתשםראיתיאיוואנובנה.אליונהחיתהזו

אותהשאלתילהסתכל.יכולתישלאבעינייםמבטעםזקנהחיתה
ואמרהכעוסבמבטעליהסתכלההיאנמצאת.כאןשגרההבחורהאם

רציתיאותה.אשגעולאמפהאלךושאניבחורהשוםכאןגרהשלא
בעוצמההדלתאתשטרקהלפניהספקתיהזאת,הזקנהאתלהרוג

למהבכלוםדומההיהשלאחשוךחדרולראותמעליהלהסתכל
שבטחבמחשבהלרדתכשהתכוונתיהבחורה.עםכשהייתישראיתי
אתוראיתיבמדרגותהאוראתהדלקתיבבניין'אובדירהטעיתי
הקיר.עלהרדודהלב
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לבתיםלהיכנסגםרציתי ,הכוללולספרלאבישילרוץרציתי
מהאתלהסביריכולתילאטעיתי'זאתבכלאוליולבדוקסמוכים
מילבדוקואיךלעשותמההזמןכלחשבתיהבאיםבימיםשקרה.

עצמיאתשאלתיאליה.להגיעאפשרואיךהזאתהבחורהבכללזאת
הביתלידהסתובבתישקרה,מהכלאתשחזרתישאלות,הרבה

אבוד,הייתיהאנשים,שלבפניםרמזיםלגלותניסיתיבשדרה,
מכלום.ידעולאב'פאז'חוץתוצרתתקליטיםשניהזמיןאבישי

 Pinkה-ולחשוב.שבסלוןהקורדרויכורסתעללשבתהמשכתי
floyd ומלטפת.מאיימתאשלירוקחזרוהגדוליםוהדרקוניםניגנו
לשיר:התחילכשווטרסטוב.יותרככהשיהיה,לעצמיאמרתי

Remember when you were young 
אתשמעתיבדיוקואזהזההענייןכלסיפורממשהיהשזהחשבתי
 • •השמאליברמקולהמוכרהצחוק
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ורדירינה

חבריםמפגשעלמשיחותהמכונית,אלהלכון
כךכלאחריהתראובוואשרעתהזהשהסתיים

שלנו"האוטו"הנהאמרההחברהשנים.הרבה- ...... , ~
i:!i לידשחנתהלבנהמיצובישיעלוהצביעה
עלגוחנתכבדהצלליתראתההיאהמדרכה. = 111:

החברהאללהצטרףמדימיהרהשמאותהתההפתוח,ע iהמנ
ואנישבעלךבטוחהלא"אנילירושלים.הביתההנוסעיםובעלה

כשהיאאותהשתוקפתבמבוכהונזכרהלחברתה,אמרהמכירים"
בשיחהתשתלבהאםותוההמאחוריושבתכטרמפיסטית,נוסעת

סתמיתבהערהשתיקהלהפרעליההאם ,הקדמיבמושבשמתנהלת
חיתהכאילובשקט,לשבתלהמוטבאוליאוהחולף,הנוףעל

בקולההחברהלהענתהבסדר","זהחפצה.למחוזשמוסעתחבילה
הלבנההמיצובישילידהיווכבראת"מייודע"הואהרגוע-מרגיע

כשהיאאחתבנשימהוהוסיפהיהושע" ,"הגענואמרהוהחברה

להופתחהאיתנו"נוסעתהיאנכון? ...אתזוכר"אתהבידהמחווה
טובזאתשבכלוחשבההמושבעלצנחההיאהאחורית.הדלתאת

שלבסופולירושליםלנסיעהלהצטרףההצעהאתכשקיבלהעשתה
התרוממההמכוניתשבקדמתהכבדההצלליתומתיש.ארוךיום

ואזבמפתחותמקרקשבשקט,רגעישבהואלמכונית.נכנסוהבעל
אחוריהאלוהלךמהמכוניתויצאמקדימה"מספרבלי"אנחנואמר
גופופלגבעיקר ,וכבדגדולהואכמהלראותנדהמהוהיאוחזר

אתלצדדיםשדוחקותעבותרגלייםשתימתפצלותשממנוהתחתון
נחום-תקום""כמוושמאלהימינהמתנדנדהואעליהןהכפות
מיומנתבזריזותמהמכוניתיצאאיךכמהופנטתהסתכלההיאחשבה.

אחתרגליואתהציבבזמןובוחוץכלפיופנהבמושבהסתובב-
הפתוחההדלתמסגרתאתבידוותפשהכבישעלחשביהאחרי

ורגליוהפתוחההדלתאלופניוהתיישבוכשחזרויצא:והתרומם
המושבעלוהסתובבהדלתמשקוףאתאחתבידהחזיקהכביש,על

עלאותןוהציברגלאחררגלהריםהשביחובידוקדימהופנה
המכונית.רצפת

אורותנדלקוהשעוניםבלוחוהתניע.המכוניתדלתאתסגרהוא
לאאחת"דלתואדיששקטבקולשובאמרוהואואדומיםקטנים
שלימינה,הדלתאתבטריקהולסגורלפתוחמיהרהוהיאסגורה"

אמרוהואשלידההדלתאתוסגרהפתחהלפניםשישבההחברהוגם
סוודריםשלערימהמעלגחנהוהיאסגורה"לאדלתיש"עדין
שלשמאלההדלתאתוסגרהפתחהובמהירותלידהמונחתשחיתה

לנסוע,והתחילסגורות"שלנוהדלתותכ-ל"עכשיואמרהואואז
שלבין-ערבייםבשעתהרחבבכבישהזורמתבתנועהמשתלב
והחברהמספר?"בליניסעאיך"אבלשאלהוהיאהסתיו.ראשית
סתם".זהאתאמרהוא ,בסדר"זהאמרה

סוודרמתיקהוהוציאההמזגןשלהצונןנאוירחשהלנסועכשהחלו
לבושיםשהיוובבעלהבחברתההציצההיאכתפיה.אתבוועטפה

בערבמזגןצריכיםהםמדועותמההקצרים,שרוולים ,קיץבגדי
שוקעת ,בווהתעטפההסוודרכנפותאתומשכהכזה.נעיםסתיו

סירבהוהיאפתאוםאותהשאלגרעינים""רוצההרך.במושבעמוק
ביןלימינושמונחתלשקיתידואתשולחהואכיצדוראתהבנימוס
החברהבשקט.אותםומפצחגרעיניםחופן ,הידומעצורהנהגמושב

המשותףהעברמןחבריםועלהמפגש,עלאיחהלפטפטהמשיכה
השיחהעלשמחה ,האחוריבמושבהתרווחהוהיאהספרבביתשלהן

הביתה.בנוחיותנוסעתשהיאמכךומרוצה ,מאמץללאהקולחת
אותושמעהולפתעמהעירהיציאהלכווןמוכרתבסביבהנסעוהם

הגדרומאחורי ,הביטחוןמשרדלידעובריםאנחנומשמאל"פהאומר
קלטהלאהיא-כזהמשהואוהאדיר"חילמפקדתנמצאתהזו

החברהעםבשיחהשקועהשחיתהכיווןאליהמדברשהואבתחילה
ענתההיאמוחלט.שקטשררבמכוניתכאילודיברהואואילו
לחברהלהקשיבוניסתההזו"הסביבהאתמכירהאני ,"כןבחטף

 ,ויותריותרשיחתןאתקוטעהיהכעתאבלאיחה.לדברשהמשיכה
השיחההלכהוכךפניהם,עלשחלפומפורסמיםבנייניםעלמצביע
שלבנימהדברהואכליל.שנשתתקהעדודעכהחברתהלביןבינה

ראיתי" ,"כןהגיבהוהיאמשועמםכמעטמאופק,תייריםמדריך

לבשמהזהבמקוםלו.הקשיבהממשלאאבלידעתי"לאו"לא,
חופרתימיןיד-ועקבימתוןבקצבגרעיניםלפצחממשיךשהוא

והואפיואלקפוץבאגרוףהגרעיניםאתומביאההמרשרשתבשקית
חוזרוהואמתרוקןשהחופןעדגרעיןאחרגרעיןומפצחקולט

חלילה.וחוזרבגרעיניםהקפוצההידאתוממלא
בכבישולהמשיךהעיראתלצאתצריכיםהיוכברלהערכתה
והיאומרומזרים,מיושביםברחובותעדייןנסעוהםאבל ,הבינעירוני
בשקט,איתרדברההחברההסביבה.אתלזהותכעתהתקשתה
אמרוהוא ,עכשיושםלעבורלהםשכדאיבטוחהואאםשואלת
זרים.ברחובותהמכוניתאתלנווטוהמשיךבבית"יהיוהםש"כן,

שיפוטלאזורכעתנכנסים"אנחנווהכריזלאחוראליהפנהואז
והואהםאיפהתהתהכברשבאמתואמרהצחקהוהיא ,, •••עיריית

-הצריםברחובותשנבלעוככלוגברשהלךדיבורבשטףענה
עםמעטעודשמצטלבהמאבקברחובחולפים"אנחנואמר"כאן"
הצבאשלמחנהרבותשניםלפניהיההקרובהובצומתקק'לשדרות
בסימטה .••התנועהצריףעמדשעליוהמגרשהנה ..•הבריטי
גןהיהושםדו-קומתיביתעומדאותה,רואיםלאשעדיןמשמאל,
רחובמתפצלוכאןויצמןבשדרותאנחנוכעת •••אחותישלהילדים
לקבלאחורהמסתכלכשהואבתקיפותשאלרואה?"את-צדדי

בן-רחוב"מתחילהמשיךהזו""מהסימטההנהנה.והיאתגובתה
 ...ערבייםכפריםהיו-הגבעותעל-ושםהפרדסיםהיווכאן •••צבי

 ,, •.•עמדהפהחיתההשחרורמלחמתובזמן
שלושתםשקעודקותולכמהוהגיבהשאלהוגםהקשיבההיא

ואירועיםתאריכיםמשווים-השחרורמלחמתמימיבזכרונות
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המקומותעלולהצביעלבדולדברחזרהואמהרדיאבלוחוויות.
מחוזותאתלהמראהשהואבמקצתללבהנגעפניהם.עלשחלפו
וה'חית'ה'עין'אתהוגההיהשעכשיולכךלבשמהוהיאילדותו

לבשמהלאאיך-כךואםמוצאוזהאםותהתהמזרחיתבהטעמה
לזהותויודעתרגישהאוזןבעלתהיאשהרי ,עכשיועדלכך

דיברלאהואחשבה,לא,ומוסווה.מוצנעהואכאשרגםזרמבטא
 ,ילדותוזכרונותבגללעכשיודוקאכךמדברהואואוליקודם,כך

גבעותעלוחופשישזוףיחף,שהתרוצץשכונהבןשלדמותבונה
לושישלכךלבשמההריהיאפעם.שלהפרדסיםשלידהחול
קודם,כמומסוימת,דמותבקולומשרטטוהואלתיאטרליותגטיה

משועמם.וקצתמאופקתייריםמדריךכשהיה

כשהואלדברהמשיךוהואוהתארךהתמשךהמפותלתהנסיעהנתיב
ומסתכלתמקשיבהאכןשהיאלוודאכדילפעםמפעםלאחורפונה

עדוהלכוהתקצרותשובותיהאבלעליהם,שהצביעלמקומות
חיתהכברלבסוףכשעצרועליה.נפלהגדולהעייפותשנדמו;
קירשחזיתוחדשבנייןלידושקטצדדיברחובחנוהםמותשת.
באורמוארחלקםקטנים,לריבועים ·מחולקיםחלונותובומעוגל

הרכיבבמכונית,הפנימיהאוראתהדליקהואעמום.צהוב-כתום
כייעלולאשהםהודיעוכשנענההניידבטלפוןותיקתקמשקפיים

המכוניתאתהסיעהואאבלוחלקה.מהירההנסיעהתהיהשעכשיו
כדילסימטההמשיךומשםהביתשמאחוריהחניהמגרשלירכתי
בימיהיםאתלראותהיהאפשר ,אמרכךשממנה,גבעהללהגיע
האםושואלקולואתמרים ,לאחורפנהוהואשתקההיא .ילדותו
תעזוב"יהושע,לואמרהוהחברהשכן,אמרההיאשאמר.מהשמעה
בסימטאותלנסועוהמשיךהרפהלאהואאבלעייפה"היאאותה,
מסלולאת-ותובענירםבקולכעת-ולהסבירהיטבהכירשאותן

בשמואותכלמטעימהכשהיאהחברהאמרה 'ע-ש-ו-ה-י'הנסיעה.
והיאעייפה!"היאאותה,תעזוב ,לישוןרוצהשהיארואהלא"אתה
והשעינההמושבעלהתקפלההצלה,כבחבלהחברהבדברינאחזה
 ,"כןאמרהבחשדנותבהוהסתכלוכשהסתובב ,המסעדעלראשה

הםכיצדראתהלמחצהעצומותבעינייםבבקשה".לישוןרוצהאני
במכוניתהראשי.לרחובופוניםהשקטותהסימטאותאתעוזבים
גדולבנייןובהסואנתלצומתהתקרבווהםדממה,כעתשררה
היאחזיתו.אתמאירקו-אופסופרשלענקניאוןשלטוחדש,
ונרגעהבוקר?"לארוחתקוטג'לנו"יששואלאותולשמוענחרדה
אבלקוטג'לנואין"לא,ותקיףשקטבקולמידענתההחברהכאשר
קוטג"',בבוקרמחר"נקנהוהבטיחהעכשיו",נעצורלאאנחנו
והםלירושליםהדרךעלהמוריםשלטיםהעיןבזויתראתהסוףסוף

IJ 
 ::=:=rו

ורדיעדהר:ואי

אמראשהוקוללירושלים"טרמפשלקחנוחברהכאןלנו"יש
לה,אכפתאםאותהשאלהוהחברהתעלו!""תעלו!השנימהעבר

שלאאמרהוהיאיהושעשלאחותועםמשהולסדרצריכיםהם
אויראלוהצוננתהממוזגתמהמכוניתיצאוהםבסדר.זהלהאכפת
שלקחההמעליתהחדש.לבנייןונכנסובמקצת,לחונעים,חמים
ב'שתישיעלוהציעוהוא ,קטןריבועחיתההעליונהלקומהאותם
בגללהיאשלוההתנהגותכלשאולילעצמהחשבהוהיא ,נגלות
 <האדירים.ממדיו

ישבשםוכהים,גדוליםברהיטיםוצפוףקטןאורחיםלחדרנכנסוהם
הקשיבההחברהכדורסל.בתחרותוצפהטלוויזיהבכורסתהגיס

היאואילוהקטנים.ונכדיהילדיהעלבשטףסיפרהאשרלגיסתה,
ושאלהמדיהרךהריפודתוךאלשקעה ,שממולבספהלשבתעברה
עייפה"נוראנראית"אתלביתה.תגיעסוףסוףמתיעצמהאת

אתלהחיותמנסהלצידה,והתיישבהשקמההחברהאתשמעה
היאאבלהיה;לאומיבמפגשהיהמי ,כיתתןבניעלשלהןהשיחה

קצרות.ובהברותמאולץבחיוךוהגיבההרצוןאתאיבדהכבר
בטוחההקלה,חשההלבנההמיצובישיאלסוףסוףחזרוכאשר

הצליחהלאעייפהשחיתהאףעלהבינעירוני.הכבישעלעלו
עללעמודבהשדחקהחריפהערנותחשההיא-להיפרלהירדם:
ומביטמסתובבאותווראתהראשוהרימהעיניהפקחהפעם .המשמר

וקיוותהעינייםלעצוםמיהרהומידהזמןכללהאורבהיהכאילובה
הנסיעהאבלערנותה.אתהסתירומשקפיהשלהעבותשהעדשות

לשנותמבליעינייםפקחהנרגעה,והיאומהירהשקטהכעתחיתה
במבטובעלההחברהעלוהסתכלההרפויההישיבהתנוחתאת

במיצובישיהביתהשחוזרכמוהו,רביםמניאחדמבוגר,זוג-מפויס

ראשהמשעינהוזקופה,רזההאשההגדולה:בעיריוםאחריהלבנה
בבטחהנוהגוהבעלמנמנמת,אולינכחה,ומביטההמושבכריתעל

וקפיצות,זעזועיםבליהמהירהכבישעלשמחליקההיציבהבמכונית
אלאותםולפצחגרעיניםעודלחפוןהימניתידושולחהואכאשרגם

תראו ,"תדאובקולקראהגיאשעדאתעבדוכאשדהקפוץ.האגרוף
כבד"שתתעורר"די.אמדאותושהסתהולחברהכאן!"בוניםמה

והסתכלהעדה"כבדאני ,בסדר"זהואמרהבמושבהזדקפהוהיא
הדרךשלצידיהישוביםובאודותהעציםבצלליותובגלויבהנאה
ולעייפותלכעסשנתנהכךעלחרטה,כמעטמבוכה,וחשה
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קודם.עליההשתלטל
בצייתנותטיפסהואחריהםכחוליםאודותהבהבוהקסטלבמעלה
היאהאלה"הנהגיםאת"תדאואדומים.אודותשלשיידהאטית
ונוסעיםהמשטרהמכוניתאתלעקוף"מפחדיםמשועשעתאמדה
לומדלההיהשאסורבוודאותידעהומידטובים"ילדיםכמואחריה
עלהסתערההלבנההמיצובישימדי.מאוחדהיהכבדאבלזאת,

שורתאתעוקפתכשהיאבמהירות,בהדלעלותוהחלההכביש
שהזניקלנהגנעניתהמשטרה,מכוניתאחדיהמזדחלותהמכוניות

לימיןנסעוכבדכעת •ההדראשאלשהגיעהעדועודעודאותה
שמשתאתהורידהואמיניבוס.מדגםשחיתההמשטרה,מכונית

בושהסתכלוהמשטרתי'המיניבוסלנוסעיונופףשלידוהחלון
המיניבוס,אלמאודקרובהמיצובישיאתהסיעואזשואלות.בפנים

"תפתחו'וקראהקפוץבאגרוףנופףהשמאלית,בידוגרעיניםחפן
קריאותכמהואחריגרעינים",זהתפחדו'אלהחלון!אתתפתחו
חלוןהורדזו'לצדזונוסעותהמכוניותשתיכאשדכאלה,

שקלטועדהמיצובישיחלוןאלשנמתחוידייםוהושטוהמיניבוס
והיאעיןכהרףהתרחשזהכללהם.שהגישהגרעיניםחופןאת

אתולכבוששדאתהמהאתלקלוטמנסההאחורי'במושבקפאה
אתלקחוהםאיך"דאיתםצהל"ראיתם!"אותה.שהציףהפחד

לפענחבניסיוןשקועהשתקה,היאאבללאחודופנההגרעינים?"
שהםיתכןלאהדי-במקרהבהשפגשוהמשטרה,שדווקאזהאיך

 •שלובמשחקיםפעולהאיתרמשתפתהיאדוקא-מכירים
בכחולהמהבהבהמיניבוסאתמשאיריםבמהירות,לנסועהמשיכוהם

הכבישהיהלעירבכניסהאבלהעיד.אודותאלוהתקרבומאחוד,
נהגההמסלולים,ביןלהתפתלהחלההלבנהוהמיצובישיעמוס
למהסע!"סע!עבדכלאלוקוראזמיןנסיעהנתיבלשואמחפש
ארבעתאתגדשההמכוניותשיירת ."!!!רבכסעמחכה!אתה

צופהלאחוד'נשענהוהיאחליפות,ונעצרהזחלההמסלולים,
הלבנההמיצובישימנסהשבתוכוהאדירהתנועהבפקקבאדישות

לחברהאומדאותושמעהכאשדלעצמהומחייכתדדך'להלפלס

בפראותלצפורהחלהואהזה!".המטומטםאתראית"דאית!בכעס
סע!"כתום!עוד"הרמזורלפניהםשעצרהמכוניתלעברולצעוק
שלהאחוריבחלוןודאתההזדקפההיאזעם.מדובמשתנקכמעט

לשמשה,פחוסבאףמגחכיםילדיםלפניהםשעצרההמכונית
הנהגעללצעוקממשיךהואאיךוהולכתגוברתבחדדהושמעה
הואאבלאותו"תעזוביהושע,"דילואומדתהחברהואיךשלפניו

בחמתהלבנההמיצובישידלתאתפתחאיךדאתהוהיאהדפהלא
הכבישעלהשניהאחדיאחתדגליואתוהציבבמושבהסתובבזעם,
דלתלידהיהוכבדוהתרומםהדלתמשקוףאתתפסבזמןובו

אסורשכמוך'יהודוןלישיבה!"תחזורצועקשלפניו'המכונית
עליוהסתכלשלפניושבמכוניתוהנהגהכביש!"עללעלותלךלתת
קלטה.לאשהיאמשהולווענהלכעסמהדשהתחלףמופתעבמבט
אתולעזובהדלתאתלפתוחלצאת,דחוףצודךחשההיא

ונשביחהאחתבידההתיקאתאספהוכבדהלבנההמיצובישי
לפנותהתכוונהאותהמצאהומשלאהדלתידיתאחדמגששתהחלה
הדלת.אתבעבודהשתפתחולבקשהחברהאל

השנהוחשבה,בההסתכלהוהיאנכחהומביטהזקופהישבההחברה
במקוםלירושליםאיתםלבואלההציעהשבנדיבותהזוהחברה

תוךמחייהטפחהזובנסיעהבפניהחשפהבאוטובוסים,להיטלטל
הבושה.עלשמחפהומאופקאדיבקשרשתיהןביןקושרתשהיאכדי
להיהיהושלאהדלתאתלפתוחממנהלבקשתוכלשלאידעהוהיא

גואההחלוהכעסדלתבטריקתהלבנהמהמיצובישילצאתהאומץ
ושטףגברוהואבו'טבעהשכמעטעדאותהשהציףכעסבתוכה,

במושבהתיישבלמכונית,בינתייםשחזרהבעל'ואתהחברהאת
פנימה,דגלאחדדגלוהניףבמושבהסתובבהכבישעלודגליוהנהג
מה"שמעתם·ואומדצוחקכשהואלנסוע,והמשיךהדלתאתטרק
וכאשרילך".שהואלישיבה!אלךשאניליאמדהואלי?אמדשהוא

ומחויךשקטבקוללהואמדלאחודהסתובבבמכוניתשקטהשתרר
הפנתהוהיאאודות"בלינוסעשהואלולהגידרציתיהכול"בסך
 •בוכה.שהיאידאהשלאכדיהחלוןאלראשה

 77עתרןב-ספריאלחבימיםאוררואים
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;ל nמ ע~;~כ-ר~ ryiק;ךא
w;n יו 9~לף
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 ,מ.~ז.יר~ין ה~~~נ;ף~~נ:יידת
 . . .לסם 1 ר~~:~דק

א;rיםדק 1~~קח
ני 1סיפמרחבזת 1תזשנ,היהלמה

: -:• • ::• : -:• : T • • 

מזpזידחק.ם 1מדה

החרט;ם,ש;נאשלידידיודניםלא
-• :• T :• •• --: 

 :ם:יr~ר~.:כ~רrוע
 "ל~; n6"דב~רוז

 •ל 1ךש fי;ן ;ני~#
אמצעי,

מ~ע,~קים,ס;~י~ם י~~י~ןם T י~~
הפליטיםת 1סמיכנענימתחמם רי-~ית:. Q~יו iק 1; · 9 :לים i ·צ~: ·_

 ? 1ס~לל~:ם ס~?~א 1ה~יר

 .ה~~~לףל~~ח~םסם
 ,לך~~ ן~~
~ןקים,ע,דת g ~ר 1~ש

ע;;(ךת~rיחנ:יית; wק;מ;ד;ר

 . . :ה~~-~ל תך~~~~
 ...~ך~היד~ f ..."~קד;ת
 .••ר;נים nא 1יעזבטרוזשלכ.תותיו

 .~.ךי iט 9ן-,חי i י~~~לת"ךנ i ~ז;
 ...יה;דיתתמיד

T • •• • 

ימאינרם
: T --

 . " .•.סד~~י ם:~

לתיאטרוןעכובפסטיבלשהועלתה"פסיעות",ההצגהאתבייםקליגרעמיר
קפקא.שלוסיפורבקטשלקצריםמחזותלשניעיבודיועל-פי ,-1999בנסיובי,

35 
 2000פברואר



 ~, 5וי~
ז'ואןלווןהמ-חווה ~

רשות'צ'ודנובסקיליזח

המילניום")בסוףגברשל"מיניותועםכלוםולאלו(שאיןפנימי:לשימושמילון-מחתלה

הנפש?"סיפוקאתמעצמיאמנעזהומדועלצחוק,רוצה"אני

קאזאנובהג'אקומוסניור

שערודיהאלאאיננהלפוליגמיהז'ואןדוןשלהעיקשתנטייתורוב,"בעיני
שפה,שלסוגבהלראותנוסהאניאךהחברה,חוקיבהפרתהגובלתציבורית,

 " ...לבבשובותוגיססותצידוקיםהעזות,מערכת-משלהומגבלותכלליםשלה

אנוכי

המחברתהקדמת

שלושיםבתחיים",סימניהרבהמראהלאגםאךמתה,"איני
 pale and "שנים">,שלושכברבקברשכב"לרמונטוב ,<בגילי

polluted ", נאמר:זה<עלהשכלהבעלתמכדורים,ואדישהאנרכיית
חרוז"),ולחברדיפרנציאללמצוא"יכולתי

רגליאצבעותציפורניעלכחול-מבריקלק ,אפיעלמשקפיים
לאאמנם ,ימנישדבקרוב),-ורידיםשלסגלגליםרשת<גרביוני

כהוגן.וחקורדקוראךכרות,

מעשייך?מה

המפרשים,מעוף , Homerשינה,"נדודינאמר:זה<עלחומרקוראת
 ,)" ...לאמצעעדקראתיספינותרשימתאת

 ...ועוד ,ועוד
פלוגתכמוואמר:שמעשליואבאבמדרגות,עליתי ,אחדיום

חיילים.
 " Heise woman " •דולורס-דולי-לו ,לך " sweet dreams "ואומר:

)? Miss Gee ( וגידים,עורקרמה

יקירתי?קפה,עצמי:אתשואלתאניבוקר-בוקרזאת,בכלאך
אכן.ועונה:

קודםחיה:נפשכלהדברתיובראשונה,בראשהחדש,במעוני
עכברים,כךאחרמקקים,כךאחרנמלים,כךאחרפרעושים,
התאפקתיאךחתולים,עלגםלדווחרציתי ...חולדותולבסוף
ההנתי"),"לאאמרתי<כמעט
-שליהיפההחזותאתכרצוניולפשוטללבושחופשיהאניכעת

שכרגעבאמנים",הטובשללמפסלתוה"שווההמצודדת,חזותי
בבקבוקוניםכלואהבמגירות,ארוזהבגדים,בארוןלהתלויה

בשעהתשורותלומעניקאדםשל"גורלונאמר:זה<עלריחניים
 ,)"ולחיוניותאינןשהללו

אגממנון.אתקאסאנדרהאהבההאםהשאלה:אתחלמתיהלילהכל
לצדו?למותלעצמההניחהאיך ,לאואםכי

"שלגי ...כבשרךבשראמרתי: ...נעורייךחסדלעצמי:אמרתי
אמרתי.-אשתקד"

תפאורות,ריחות,תאריכים,מלים,יפות.מליםלזכורמיטיבהאני
מהמסמרסימןפעםהיהשם ,בקירהנקודהאותהואתתנוחות,

יודע:כמוךומיהזה.בזמןההםבימיםמעילךאתתליתשעליו
לדמיין.אוכלהיתראתרגל,כףשאראהמספיק

 ) ...גדולותעינייםלייש<כי
ולאהקטנה",היםבתשל"צעדיהאלא"צער",להגידלאלמדתי

(בתקוללהשמיערוצהוכשאנימייה.של"אופליה"אלא"חלולה",
מאותםספר-אחדאליךמשגרתאניהחיים>,בדרכיהתועההקול

מקבלתאניבתמורהסיפורי.אתלספרממנישמיטיביםהחיבורים
הדרךזואלי,ממועניםואינםבעתרןשמתפרסמים , vanitasשירי
ולתת.לשאתשלנו
 ,לבשרפיצוילמתןביבטופוגרוניסיון ,שליהמיזנטרופיהיומן

לשניים:מתחלקיםאשהשל"חייהנאמר:זה<עלומתפגרשהולך
אתוקוברתהורגתהשניובחלקםיולדת,היאהראשוןבחלקם

לדמןמניחהאנימספקת,כמותבהצטברמלים:ציידקרוביה"),
לצעוק.<הדיו?)

אהבתי",ל"ספינתהזדמנתמקרים"מ"תזוויגשכתוצאה-ולך
סבורה"אינניגמורה:בפשטותאומרלך-הזמןגליעלהנישאת
או ,בזרועותיךאדישהשתישארכלשהיאשהלברואהצליחשהטבע

 ...לאהוב"היטבנו"כהלגמרי",חדשיםחייםלמנתתזכהשלאכזו
 ,שעליו ,האחרוןהחסדאתעמךלעשותעלישומה ,הכוללמרותאך

אומר:מאהבי!"את"החזירובמקוםלבך.מקרבליתודה ,בוודאי
הנרייטה,"את"שכח

אדיו!

נאה).שלל ,יקירינאה,<שלל-עיר"לקחתישמש,"לקחתי
אותך.שונאתאני

תודה.

רועד",קולהאךבוכה,"לאאנטיאופה

כללי
 " ...נחמהחסרתלהיותלאשהגורםז'ואן"דוןכותב:ואלרי

 " Semblait lui reclamer un supreme sourire ... "ובוולד:
הנצחית!"קיללתןשלך,"שלך,נשבעת:הענוגה"קורדליה
שתישללמותןבעקיפין>או(ישירותגורםזמננו")("גיבורפיצ'ורין

(מרי),ושלישיתשללבהאתושוברורה)<בלה,נשים
 ...ועוד ,ועוד
-ה"אובייקט-שלנומהותנושמאאושלומהותוזוהאםאבל

ravissement " ?("חטיפה")הנכונותשלפרויקציהרקהואהאם
החטיפה("מבצעהאובדניותבטירתישללהתענות,שליהמוחלטת

מקוראו )" ...תנועהחסרהואמאומה;עושהאינומאומה,מבקשאינו

"כד ,שחורחור ,אינטלקטואליגרטריהואהאםממשי?קרינה
 ,חןעלמותשלהמצאההחניכה,מסלולהחוק","שערהכוזרים",

אתומדביקותאהבתן"את"להגשיםמסרבותאורפאוס,כמואשר
היאוחסרהסיבהלהשאיןזו-מכולן"הרעהבאהבהעצמן
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שימיוהזה,(הטובעני?)והתובעניהגולמיבשר,כלאימתתוחלת".
ערובהבתותוססת,בשלהנשיותשלהמבחילריחה(הך'קצריםכה
כמוני!)?כמוךהומברט,הומברט-זמןשל
להיותזהמפלצתיגורלאיזה 'וה"(המחיראתמשלםהואהאם

מפלצת!")?

 ?האחרותפניואתמאתנואחתלכלמפנהוהואהכול'בוישהאם
דמים","חתן

" my sin " 
"~ my soui " 

נאמר:זהעל
לרגלייך.שאטובריאןשכבכאןגבירתי,ובכן,
שאטובריאן.גלילדאנוכישכבתיכאןידידי'לא,

"האינפרנלי"
"התנדנדשפתיו'עלמשוךצ'שיירחתולשלשחיוכוהמוות,מלאך

זהעלמאמינה,ואתשתאמיני'רוצההואכך(לפחות,ריסיו"על
משתווהאיננהטרגדיהשום )" Charitas omnia credit "נאמר:

לשלו.
מניח(הואעצמילהרסמוחלטתנטייה-האנטרופיההתגלמותהוא

"עםנקבע:בצוואתוהקילימנג'ארו;בהרישםאילגוועלעצמו
מהזמןשכעבורמנתעלבלוטים,עליולשתולישהקבר'סגירת
יימחקוזכרוקודם,כמויער'בסבכיהאמורהקברשלשטחויתכסה
דיכאון'מהתקפיסובלהואשלי"):זכריגםכמוהאדמה,פנימעל

 .טירופוכגודלקסמוגודלהיסטריה.גרבה,מי
גורלי("סימןהגרדום""חותםניכרפרצופועלומיואש,קודרהוא

ביניהם"),קאליוסטרוובקוסם-רביםשלבפניהםלזהותשלמדתי
כלעלאסוןהבאתילרצות,"מבלינאמר:זה<עלוערפדטפילהוא

אהובותי").

איתי?למותתרציהאם
פרסאוסלרגליצנחגורגונהשלהכרות(ראשהמידך"מוותאדרבא,

אחר",שלבזרועותיוחייםעל-פניבעיניעדיףהתהילה>עטור
בעלך:קברלמרגלות

" 1'11 take her, but I shall not keep her long " 
האחרון","הטנגו

ודממה.").אנה!("דונהקומנדורצעדי

דמעותצחור'עורברבורי'(צווארכמותומאיןמשופרבנשיםטעמו

מתוק).דםמלוחות,
 )" ...אותולשפוטמעזהלאאניאפילו"אם<אך

מחליא.הואבזרועותינוחבוק
הכול'וככלותאחרון'וממבטראשון'ממבט ...מרחוק ...מרחוקאבל
 ...כלותועד
מותי.יוםעד

ורקחיים,שלאותהןהמליםכי-לשתוק""מוטבשעליהםדברים
מחריש.המוות

"האמן"
שאתהבהנחה-מתפשטתאבישיר'קורא(אתהכפיתויהאמנות

פשוט")שיגעוןשל-."סיפורואהבה"שירלכתוב"יודע
"החצרוני")?ערך<עייןכאמנותהפיתויאו

יוליסס,<עיין:שלוהכולמצדיקהגבורהבמצעדלהמשיךעליו
הקרחלבבותאתאלמוותבנותלכמהשניפץובבן'באשההמטופל
עזרצוןמתוךשמאאואנושי",מגע"קצתבשבילוהכולשלהן'

באיתקההמלוכהכסעלאל;המלכותיהישבןאתלהושיבלהשיב/
שלו'הכושלתה"מונסטרומאכיה"עםתזיאוסאומנשוא":ה"אהובה
האסתטיתההארהאלהגדולה).לאחותיביוקרכהשעלתה

)" ntologically superiorior realm אתמבטיחהשלוהאמנות .>"ס
לאלמוותשלנו<פגסוס?)הטרמפ ,שלנו raison d'etreה- ,גאולתנו

בנפשותשמות"עושהשאינהאפלטונית,(קנאההנצחיתצרתנו-
בנותיה"),קור

כךאחרורקמתפשטת,אני(קודם"מוזה"שלהנכסףהתקןהר'
השיר).נכתב

המושיעשלאדרתושוליאתלשאת(מרגריטה).מתילוילהיות
(האמן>.

מביןשהענוגיתחוורהקליידוסקופ,שפופרתאתנהפוךאםאך

מלאות",שפתייםו"זוגהשמאלית,פיךבזוויתהקמטהיהשיריו
שעמדסתיושמישלהגדול"ו"החיוורוןונטה,שלאפלוליופרופיל

מנעלששלפתישרוך'ואותואחרת,אוזועירפני"על''נטוילו
עצמי.אתעליוותליתיבלויה
בקלסתרמסתכםשלוהמיוחלהעדןגןהכול'שככלותייתכןשהרי
הגיהנום.גםוכךפני'

או

כולםבסוףהנייר.עלמשרבטהואבבשרנו.תחריטיםעושותאנו
תולעת","ילבשו

"האקסטאטי"
פניעלונדנע-המנוחהלמצבמעברלהיות-"אקס-סטאזיס"

אםמאושראהיהלאשלעולםידענוכמוני"כמוהנאמר:זה<עלתבל
להיצלותאחד"),למקוםמרותקאואדםאלקשורעצמיאתאמצא

הגואה.היצרשלזרהאשעל
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 5ו:וי
1 ~ ~ 

בשערואצבעותיואתמעבירהואשבוהאופןאךאילמות,עיניו
ל~~ןההפכונישפתיוופישוקחרבו?)אתשולףסוסו;על<עולה
 •••מצוא?)<לעתאחדלילהלמשך
(סכיזופרני?).מתמשךמהווהמורכבעולמו

עליון".בכוחולאנסיבותצירופי"על-פימעוצביםחייו
 •בדברתלויותאינןדחפיופעימות
מראש.צפוייםאינםזינוקיו

הפלמנקוריקודיאתבנגינתםהמלוויםגיטריסטיםאותםוכמו
בקצב.לטעותלואלאךלזייף,לומותרהספרדיים,

 .טירופוגדותעלעומדותאנו

"ההדוניסט"
ראשולתלתלימעלעדבחובותושקועמושבענואףהולל'"ברנש

הנאים".

נשים".שאהב"הגבר

אוכללאאךרבתי'בחדווהשירותיואתשמעניקמתוק,מאהב
הקיום","קלותשלסודהאתשאלמדלפניאלה,מכלליהנות
והייאוש.השניםאותנומלמדיםשאותו
לריק.מבוזבזות_חמודותידבר".לימדונילאהמרובות"צררתיאולם

הגורלידשמהשעליהצבי'קרןאותה<אניסולווייג".לי"קראו
לחיך.>ערבבשרשלאדיבהמנה

 •אלילותיועםנמניתאיננהמנמוזינה
העליזיםהחמרפרפרי-בניחותאהחולפיםורגעיומתקתק,שעונו

שמא<או mille e tresה-ברשימתהמספריםצורתאתלובשים-
שלו.האלמונית )? 116
להשכיח.המיטיבבבשרךצלקתלהשאירבלימתאדהזכרו
שמי"."עליויהיסולווייג.אניאבל

"החצרוני"
להרשותיכול"אנימצהיר:הואאבירות",הרפתקאותאחר"להוט
אחריםשיהרסוהארשהלאלעולםאךאשה,להרוסלעצמי

באשמתי!"

 .)?וירטואוזיתחושניותשמא(אוחושניתוירטואוזיותהו'
סגנון".עםמסוכנים"דבריםעושההוא

תכנון'כולוצפנים.שלמסועפתמערכתדיוק,ליתרצופן'כולו
ריקודשלאועיוורשרוקדטנגושלוליטושדיוקאמנות,יצירת
אסתטי'חושובעלתמשוכללתמכונהמכאנית.בובהעםסלוני

 " lt's beyond my (נרקיסיסטיתבהתפעלותבעצמההמתבוננת
" control (. נשקפתאישונייךממעמקינצמדות,ששפתותיכםעת

חרבו".כלהב"הצרותפניובבואתאליו
ואופןפניםבשוםבלבד'ולהמרטיירהלמאדאםמיועדתזוהצגה
 ...להבינהצריךאמנות,לאהובמנתעלשהריפיתויו.למושאילא

הבדלהואלאקלושלואלמונטלרהקירקגורשליוהאנסביןההבדל
אבלבטכניקה,שולטיםשניהםתיאטרון:לשחקןמתמטיקאיבין

השנישלו'ל"אלטר-אגו"לטקסטורה,אותההופךהראשוןבעוד
הראשוןעלי.אועליךהמופעלתמופשטת,שיטהבתוראותהנוטל
חולניתבדייקנותצעדיואתמתעדהשניפולחנית:פעולהמבצע
 ...כמעט
כלההפקר:מןלזכייה-קללטרףאותיהפכההתיאטרוןאהבת
ברק.כמובימכהמסוגננת,מלהכלז'סטה,

הקרואהאתבימצאוקאזאנובהמרשלהענוגיםזכרונותיו
 .ביותרהמסוחררת

"הליצן"
השקריםכלאתמכתביםבאותם("כללתיושקרןציניקןלוליין'הוא

השנון").הפראנציסקניהנזירלישהכתיבהכזבוסיפורי

הוא-והרמאיםהגנביםשלפטרונם-הרגלייםקלהרמסוס
 •ביותרעליוהחביבהאליל

הם-הם-החייםושמחתהדעתקלות"עליצות,על-פיו:הבשורה
לפורקן-האהבה'.'ביותרהמשובחהדלק
היצרים".עוצמתאתמגביריםוהכאב"הצעבואת:

ומריאהפרדהאתשונות:הצגותבשתימשחקיםאתםהנראה,ככל
אוטה.דלבקומדיהארלקיןהואהתיש":"מזמורישל

(חיפוששלישפתישלהיסודמאבניהםופאראנויהדטרמיניזם
מבטינוהצטלבוהרגעבזהאוליוהתאמות:סימניםאחרחולני
אנישעכשיולקבצןמטבעזרקשאתמולייתכןכוכב,באותו

אותועלניפגששמחרלהיותיכולכובעו'תוךאלשקלמשלשלת
רגעלפניאוליזולתו'אתאישנזההולאספראותושלעמוד

הפרחומדועבזרועותיך'חבוקהחיתהשאתמולאשהפניעלחלפתי
דווקא,הזאת"ההתחברותו"למההצב?מתמדועצהוב?היה

מאלתר.הואואילופברואר?),(וחודש
נעזבת,("נמוגה,התהומי"לייאוש"טרףלבדך,תישאריכן,על

 never, neverה-עםמלא,באורהבמה,במרכזוגוועת">:שוכבת
never, never, never והנדוש.המיותר

רוקדתאנימלובן,פחעלאותיכשמעמידיםשונה.אני ...ואני
טוויסט.

"המבולבל"
עתמרבקדימה,אותודוחפתנתון'הואשבההקיומית,המבוכה

זנבו.אחריהרודףחתול,כמו"מסתובב",הואמלעצור.
הגבורה.נטולהמודרנילעולםמטאפורההואהנבוךחיוכו
התאהבתיכךאחראךעליו'ריחמתי("תחילהאנסי-גיבורהואאכן

הואנלעג,הוא ,)" ...שלוהבנותבשתישלו'בצרותהתאהבתי-
 " Kugelmass, a professor of humanities atלרחמים:ראוי

City College, was unhappily married for the second 
." time 

שלבלתי-מבוטלתבמידהכללעיןתסביכיואתמציגהוא
אקסהיביציוניזם.

(ולשליש).למחצה"רקמחליטהואהחלקיותהחלטותיו"אתאפילו
נאמר:זה<עלאחדבקנהעולותאינןויכולתוהמיניותשאיפותיו

 .)" ...לייש"רצון
בערפל.לוטותהעדפותיו

להיותעליו'להגןחיקו>אשתבחברתו"'השרויה("האישיותעלייך
חייואתלעשותאחת,ובעונהבעתהקודשורוחהבתהאם,

פלגשי,לאואףאשתי,"איננהנאמר:זה<עליותרלנסבלים
אךיחד").אלהכלשלמופלאצירוףהריהיבתי:אואמישפחתי'

כמוחמקמקהואכשדדן.מתגלהלמצופה,בניגודשלנו>,<האריהוא
("טבחיתלגורמים""לפרקמצליחלמדיחידתיובאורחצלופח,אותו

הנקלעתאשהכלבמטבח")-וליידיבציבור'-זונהבמיטה,-
הישנותבובותיואיברילתלושהנוהגילדאותוכמוכוחו'לשדה

38 
 240גליון



עודהואנאמר:זה<עלמכןלאחרמידחדשהבובהלולדרושכדי
אותנו).יקבור

"הפילוסוף"
באורחהגיעשאליהעקרונית,לעמדההפוליגמיהאתהפךהוא

בעושרוההכרהעללהתבסס ,למשליכולה,זופילוסופיה .פילוסופי
וו ontologicalה-לצדהיששלוהא-היירארכיהבלתי-נדלה

 instability.וו
לאלוה",גם ,לשטןגםהלל"אשיר

שתיים,ביןסובב-סובבהוא ,פרקוהמצאתמטוטלת,אותהכמו
-פרנסינה),לודמילה-פולה,(מאגהאהובותשלוש,היותרלכל

הווייתו.שלוהמנוגדיםהשוניםפניהאתהמגלמות
האוניברסלי.המוסרמתחומיהנאמנותחוסראתהוציאהוא
לשמוע.המתאווהכללפניפורשהואתורתואת

. And what you hear is what you get 
מותובלילאוליביירה(ארוסיומבעיתהמכריעיםברגעיםרוחוקור
רוקאמאדור).של
עקבותיו.עליחזורלאלעולםהוא

 .עיקרוןמתוך

"הרומנטיקן"
טריסטאן".שלפניוקלסתרהשתקףז'ואןדוןשללדיוקנו"מבעד

אשה".אהבתלמעןבאמונתוהבוגדהאדם"אשרינאמרעליו
-אבודההיאלעולםידו.בהישגמצויהאיננהלעולםאהובתואך

ביניהם.מפרידיםהזמןאוהים-לפה""מעבראולשם""מעבר
מאהבההלאעליך").להביטאשב("לרצפהנבלממנועושהקרבתה

הגדול"הפוסט-טראומטי"הרומנטיקןהיהשחרזאדהשלהמלכותי
הזמנים?בכלביותר

אתלעקורכוחואתשתבטיחהמקודשתחובתוזומבשרו","לעקרה
העת.בבוא ,אנימבשריעצמו

למעןלמותהיאהיחידהזכותךנפש.לרצחופירושו-אותולשכוח
מוטב"."כךוקידשתי:ראיתיהזמן.בערפיליהשוקע ,זכרו
 .ביותרהנאמןבריתובןהואמותך
שאיןפזלכעין-חןעלמותאינספורביןפזורהתהיהמעתה
גמירא.עדלחברו

שלנדודיםמסעלהשיבה,שאיןלאבדה(הולל?)הללשיר-חייו
מלכן.אחרהמחפשותדרורציפורי

דבראחרית

 ...ועוד ,ועוד
מחייבת,המסגרתבחשבון.באלא ,ליאמרואךלסיים.רציתיכך

שצריך.כמואסייםאסיים.אנימילא.נו-ליחשבתיאזלי.אמרו
ה"תקין":הסיוםוזהו

שלושיםבתהייתיוכברהתעוררתיאחדבוקר ,לעילשנאמרכמו
דמנו ,יןייסבגםשנים,שלושבקברשכבכברלרמונטוב ,(בגילי
שניםשלושנותרולמאייקובסקישירים,כתבלאשניםתריסרכבר

<ואתה " full of sound and fury "עולמי ,) ..•לישוגםלחיות,
יוניםבחברתבחוץרועהפגסוס ,)" signifying nothing "מוסיף:

הנצחיותאהובותיךשלהגוועותועיניהןנושרים.הכוכביםורודות,
"להיותערגתישכהואני,עצב".של"סכיניםכאותםבימשתלחות
(עייןשליהצלולותהאיזמרגדבעיניאותןסורקתכמותן",
שאנינשחק""בואואזטוב,נוואומרת:לגלידה),פרסומות
אחרי ,עכשיו ,לעצמךתארדוליםל.מיסואתןהיגינספרופסור

וזהלהשתיקן.עלימוטלובשנינה,ברהטלדבר"אותןש"לימדתי
 •קל.לאזה ,מחמלי ,קללא

(ביוגרפיה?)ביבליוגרפיה

אהבה""שיח

(סרט>העולם"שלהבקריםכל
הרוחות""פונדק

קאזאנובה""זכרונות

סרט>(ורמאן+מסוכנים""יחסים

ורוע""ספרות

נשים"שאהב"הגבר

תנ"ך(סרט>

(רומאן+סרם>הקיום"של-נסבלתהבלתיהקלות
(סרט>ואלמוגם"רהשלהמסוכנים"פיתוייו
וו Lolitaווהרע""פרחי

וו The Kugelmass Episodeוו

אחיות""שלוש
"פיגמליון"

(סרט)הארי"את"לפרק
פורטנוי"של"קובלנתו

בחוץ""כוכבים

זוו he Chimeraוו

מולינה+מולייר+ביירון+פושקין>(רהז'ואן""דון
" The Greek Myths " 

"עשיו"

 " Rayuela "ומרגריטה"האמן(סרט>"קאזאנובה"
ליד""המלך"אודיסיאה"(סרט>גדולות""עיניים

" Words in Reflection קורדליה"אל"מכתביםוו
והגיהנום"השמים"על(סרט>בפאריז"האחרון"הטנגו

 " El Libro de Manuelוו(סרט>וולגה"על"אהבהגינט"פר
אנדרסןאגדות

(רומאן+הצגה>כלב"בן"אדם(מחזה+סרט>תשוקה"ושמה"חשמלית
של"סיפורשיריםמיניזמננו""גיבור
(סרט>פשוט"שיגעון

(מחזה+הצגה>הנדוניה""חסרתהרוח"שלהאחר"צדה
ולילה"לילה"אלף(סרט>השטן"שלבעינו"שעורה
 > W.S.) Billיצירות

 ...מגריטרנהדברי
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מהגריםשלושהיהודים,שני ~ ~ 1

פורתאלישע

-....... 

הנהר'מןהרחקלאזול'במלוןנקי'ולאקטןחדר
שלושהומשוחחיםיושביםצרפת,בירתנפריס
שלושתםאבליהודיםמהםשנייםאנשים.
פברוארחודשבראשיתומעונן'קרהיוםמהגרים.

מיושנת,הסקהמערכתמותקנתבחדר • 1957

קוראתהחדרניתפועלת.אינההיוםשעותשרוב
בקומהשנמצאהחדר'שלהיחידהחלוןמחורבנת.מערכתלה

ארוכותארכות •הנהראלצפונה,פונההמלון'שלהרביעית
והמיושןהכהההגשרהגשרים.שניביןבנהרמהלכותושטוחות

שלוהפלדהשקורותהחדש,והגשר .ימיןלצדהמבטאתתוחם
שמאל.לצדהמבטאתתוחםהיום,כמוחורפיביוםאפילומבהיקות
 ,קטןלילדואבגרוש , 39בן ,יהודיקולנועבמאי ,שפיצוליאופולד

הואבארץ.הקטנהמשפחתואתאחריושהשאירמישראליורדהוא
סרטושנים.כשבעבהשישבאחריהצעירההמדינהאתנטש

עיתוניבכלשהדהדצורבכישלוןהיהמיל",כלעל"אבןהאחרון'
בהקרנתלאחרונה,הצער'למרבהוגם,לראשונההוצגהסרטהארץ.
בקולנועומעיק,כבדחמסיןיוםהיהונוראה.מזלנישתבכורה
לזכורקשהמאז?חלפושניםכמהשבחיפה.הכרמלבהדר"מאי",
הקולנועמבקרי •יותרקצתאושניםשלושבערך?אבלבדיוק,

בצורהסרטוואתאותווביזואותותקפוהםמגדרם.יצאוהנעלבים
שידעההמאייםמכללוהטהיההשנהאותהשלמאי"חודשמחפירה.

מהאולפניםלהגיעאיחרוהסרטגלגלי ," ...חיפההעירפעםאי
נסבל.בלתיהיהבאולםוהחוםבכבישנתקעההמוניתשבהרצליה,

כמהלמחצה,מרוקןזול'ייןבקבוקשעליוהקטן'השולחןליד
הצעירהאישיושבוגפרורים,סיגריותשלחפיסותמאפרה,כוסות,

תנועתחניךאמיתי'קולנועחולםמברזיל'צעיריהודיפרלוב.דוד
בדרכונפריס,קצרהלשהותלעצורשהחליטהציונית,הנוער

ומעטיידישפורטוגזית,דוברוהואמברזיל'ישרבאהואלישראל.

היהודייםבעיתוניםמקריאההכול'כמעטיודעהואצרפתית.
הקולנועשלהבראשיתימיעלואמנים,שליחיםחבריםעםומשיחות
המכונהשפיצוליאופולדשלעבודתועלאפילובארץ.העברי

החושביםבארץאנשיםשישנםשמעהואלשמוע.הספיק"הצ'כי",
קוראיםביידישתקנה.חסרהצלחהורודףשאפתןלמתחזה,אותו
המתחזהשלשנפילתומשוכנעיםהם"הוכשטפלר",כזהלאיש

"אבןהמדוברשסרטולעצמםלתאריכלולאהםאפילואךמובטחת.
הקולנוע,אולמותאלכברשיצאבארץציפוכךשכלמיל",כלעל

ממנהשאיןהתרסקותלרסיסים,יתרסקהענק,מסכיעללרוץשיחל
הראשונה.בהקרנהכברקימה,

מאושרהיהלאהואהבמאי'שללכשלובושמחלאפרלובדוד
בפרטים,בקיהיהשלאפיעלואףחדש,ישראליסרטשלמנפילתו

אותוהמכניםשיששמעהוא •השאפתןהבמאיאלקרבהחשהוא
האישעלאחרותדעותגםשמעהואהכשרונות",אלףבעל"האיש

משוררבעצםשהואשפות,המוןיודעשהואשמעהואהזה.המפתיע

גםשמעהואנלאה.בלתישמלותורודףמשובחתסריטאימיסודו'
גשהדיהאישעםהמקריתהפגישהמקסים.שיחהאישהואששפיצו

שלושה,יומייםלפניבמלון'מתגוררהואשגםגילהמאז .מאודאותו
המקסימות,למחוותיוהמהפנט,לשיחולדבריו'צמאבו'דבקהוא

והואהעירהיומיציאותכמהביטלהוא •שלוהמושכותלמניידות
ארוכות.שעותבחדרומבלה

יושבמתרוקנת,שאינהייןכוסבידואוחזהקיר'אלנשעןממולם,
לבושהואמצחו.עלשיורדתלוישעבותהבלוריתגיל.חסראיש
לעצמומהמהםוהואהסיגריות,מפרסומותמצודדאמריקאיגברכמו
שלברדיוהרףללאשמושמענפוץצרפתימשירקטעיםהפסקהללא

בדרכונפריסהשוההגולה,פולניסופרהלאסקו'מארקזהו •המלון
העיראלאויורקביואלאולונדוןאלהמערב.ארצותאלמפולין

הגדוליםבעיתוניםסוף.יםשלחוףאילת,שבעולם,המקסימה
להצטלםאוהבהוא •שלוהמפורסמיםהדיוקנאותפעםמדינדפסים
את ·אוהבהואידועים.ומראייניםעיתונאיםאצללהתראייןומרבה
המשטרזוועותעםמשליםשאינוהחופשיהרוחאיששלתפקידו

שתורגמוקצרים,סיפוריםכמהופרסםכתבהואהקומוניסטי.

ובגרמניהבפוליןגדולההבטחהשלשםלווהוציאואירופהללשונות
ולשחקניםהאמריקאילקולנועמכורהואאבלמקומות.ובעוד

הפולני","המינגוויאותוכשמכניםאוהבמאודוהואהאמריקאיים.
לפרסומומאודמסייעותשלוהשכרותוסצינותכרוני'שתייןהוא

אינוהואובגרמנית.באנגליתמליםוכמהפולניתדוברהואהגובר.
שבמלוןכששמעהישראלים.אתמעריץהואאבלהיהודים,אתאוהב

לאהואאחריהם.חיפשמידישראלים,קולנועאנשישנימתגוררים
הצעירפרלובדודאת •שפיצוליאופולדשלחדרואתלמצואהצליח

זוליםבמלונותשקורהכמובמקרה,לגמריוכך' •הכירלאהוא
אינומאזהמיושנת.המעליתבפתחאיתםנפגשהואענקיות,בערים
בקרובשיסעהחולם,הצעירביןעכשיו'איתםיושבוהואמהם,מרפה

הבמאיוביןשלו'הקולנועחלומותאתבהלהגשיםוינסהלישראל'
ומתוסכל.ממורמרמאוכזבקצר'זמןלפנימשםשחזרהמתבגר

נראהמרחוקמדברים?הםלשוןבאיזוביניהם?השיחהמתנהלתאיך
ביניהם,מבדילהשניםמרחק •להידבראפשרותשוםלהםאיןכאילו

שאליהםהמקומותיותר'ועודביניהם.מבדיליםבאושמהםהמקומות
שונההכולגדולה,תקריבבתמונתכמומקרוב,אבלנוסעים.הם

דודעםהשיחה.מרכזכמובןהואשפיצוליאופולד •אפשריוהכול
שהביאביידישלומשיבודודקלוקלת,בגרמניתמקשקשהואפרלוב
שמחיםשניהםוהםבעברית,מלהבאקראינזרקתלפעמיםמהבית.
אינטימית.סתריםללשוןהמפתחאתפתאוםמצאוכאילועליה.
הזוהלשוןבסלובקית.אמו'בלשוןמדברהואהלאסקומארקעם

חדשה,בפולניתלומשיבהמטושטשהלאסקולפולנית.מאודדומה
שמחיםושניהםבגרמנית,מלהבאקראיביניהםנזרקתולפעמים

 .בהןלהידברנאלציםשהםהסלאביותבלשונותמאסוכאילועליה.
שלוושהצרפתיתעברית,עדייןיודעשאינומצטערפרלובדוד
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עלובה.פשוטהיאשלושהאנגליתמתלונןהלאסקומשובשת.לגמרי
ללמודבמקוםבילדותו.גדולטיפששהיהבאוזניהםמקונןהוא

שלידביערשועלים,אחרילהתרוצץהעדיףברצינות,אנגלית
שלאכךעלומליןשלהם,השתוייםלקינתמצטרףשפיצו .ביתו
לאלג'יר'האפלבמסעובנעוריו'עודבארץ.בשנותיוערביתלמד
בערבית.התאהבהוא

אםבקרוב,יפגושפרלובשדודהלשונות,שלהזההבלילבכל
היהודיםלמדינתלישראל'לעלותהאוויליתהחלטתואתיגשים

משתררתולרגעהערבית.ביותרלותחסרשפיצו'אומרהאומללה,
במאישניבצוותא,שותיםאמניםשלושההקטן.בחדרמשונהאוירה

גוייהודים,שניעםשהזדמנוסופרים,שניעםשהזדמנוקולנוע
לשונות.ושבעמהגריםשלושהאחד'
בימיבפולין'נפוץשהיהפולני'עםבשירפוצחהלאסקומארק

מסבירהואבהלם,עדייןהואהמלחמה.שלאחרהימניתהמחתרת
ומהטבחההונגרי'המרדשלהאכזרימהדיכוישפיצו'לליאופולד

גםיקרהזהשמחרבטוחהואבבודפשט.הרוסיםשעשוהנורא

מצלמותמולמתרגש,הואחי'בשידורנוראיטבחבוורשה.
אומר'הואהטיפשים,שימותואירופה.מערבתחנותשלהטלוויזיה

עכשיודם.שלבנהרתוצףשובכשוורשהשם,יהיהלאכברהואכי
ראהאםשפיצואתשואלהואלנדוד.להיכןלבחורצריךרקהוא
בטלוויזיהחיבשידורששודרבהונגריההטבחאתהואגם

אתשהציפוהתמימיםהחלליםאתראהלאשפיצולא,הצרפתית.
אורזהתיכון'במזרחעודאזהיההואהבוערת.בבודפשטהרחובות

לעזוברצהלאוהואמלחמה,חיתהשםגםחדשה.להגירהחייואת
הצעירלפרלובמזכירהוא .תיגמרשהמלחמהלפניהקטןבנואת

לרגעפקפקואםאביב.בתלקטןילדלושישהגיל'חסרולהלאסקו
איכיפקפק.הואשלוהילדבגללרקהריהארץ'אתלעזובהאם

עודלשאולרוצהפרלובמלחמה.בזמןילדיםלעזובואסוראפשר
ומאשר:בידוהבקבוקעםבראשומנידוהלאסקומוותר.אבלמשהו,
מלחמה.בזמןלבדםקטניםילדיםלהשאיראסורמאוד.נכוןנכון,
עודוהואהנכון'המקוםואתהמתאימההשעהאתימצאעודהוא

ילדיםלנטושהדברפירושמההיהודים,מאזיניולשנילהם,יספר
מלחמה.בשעת

שלבימיםצעירנערשהיהמצטערשהואלהםאומרפרלובדוד
לעזרתולבואלהתנדביכולשלאמצטערהוא .השחרורמלחמת

תנועתמסניףבוגריםכמהמכירהואאבלבנגב.הנצוריםהקיבוצים
והואהמלחמה.בימיממשלארץוהגיעומברזילשיצאושלו'הנוער
אםואולי'אותם.יבקרשהואהראשוניםביןיהיוהםאותם,יבקר
כמוהונעשהלאשעדייןסרטגדול'סרטיעשההואלו'ישחקהמזל

הרבהכךכלנגדהיהודיםקומץשלהקשההמלחמהעלבארץ,
ערבים.

כיהזמן'כלנקטעהטבעיוקצבהונמרחת,מתארכתקצתהשיחה
המעברליידישמגרמניתהזמן.כללתרגםצריךשפיצוליאופולד

גםצריךאבללסלובקית.הפולניתמןגםוכךפשוטוהתרגוםקל'
השיחהפעם.כלמכבידיותרנעשהוזהוליהפך.לזו,מזולהעביר
עייףבאמתוהואמעייפת.ובעיקרמעורפלתקטועה,יוצאת

לפעמיםמרגישהואאבלשנה,ארבעיםלומלאולאעודלאחרונה.
בחזהאותודוקרתפעםומדי .יותרואפילוחמישיםבןהואכאילו

הנסיעותמעייפים,החייםחמישים.לגיליגיעלאשהואההרגשה
הןגםהזמןכללהשיגצריךשהואהנשיםאותו'מעייפותהמרובות
שנהרגהמשוררידידועכשואותושואלהיהואיל •אותומעייפות

לעצמם,לאזשהמציאווהיחידאיתהפנימיתבלשוןהפרטיזנים,במרד
בטוחלאאנייירז'י'נאשמע •מצמררמשפטבכנותלואומרהיה

חמישים.לגילשאגיע
מעיףוהואפרלוב.דודשלוהחכםהצעירראשועלמבטמעיףהוא
ואחר .הלאסקומארקשלהמלאהבלוריתוועלהיפיםפניועלמבט
קרחתואליונשקפתשממנההחלון'שמשתאלמבטזורקהואכך

הזכוכית,מן 'ן:.עואליו'שנשקףשלו'העצמיהדיוקןומןהמתקדמת.
עצמו.תמונתאתבתוכוורגערגעבכלנושאהואמתלהב.אינוהוא

חייבקולנועצלםאובמאישכלבמאים,מפגשבאיזהאמרגםופעם
תמונתיום.בכלשמתעדכנתתמונהבתוכו'עצמותמונתלושתהיה
בימיםעודהיהוזהרוחו.בעיניתמידבאשבתוכושבוערתצעמו

הוא .שלוהמעוליםהבמאיבכישוריהאמיןעודשבהםההם,הרחוקים
יראהואזשניים.אואחדעודואולימלהיב,סרטשיעשהבטוחהיה

להתייצבמידלויקראהענקוהבמאיהגדול'פרמינג'ראוטואותם
רם,בקולכנראהשאמרהללו'המשפטיםאתבקליפורניה.אצלו

בעברית.אמרהואמפתיעות,כפייםלמחיאותשזכויפיםמשפטים
הסלובקיבמבטאו •שלווהקצוצהשלוהעלובההעבריתבאותה
אותםוכששמעמדבריו,מתרגשיםעמיתיואתוכשראההכבד.

שוםשבלבו.מהבאמתיודעיםאינםשהםחשבעבודתו'אתמשבחים
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שםהיהלאאיששוםכישבלבו'מהבאמתלדעתיוכללאאיש
ושום , 1942שלהארורהקיץבסוף ,נאקינושלהכפיהבמחנה ,איתר
אחיו.ועםאמועםאזנשרףולאבמקרה,אזניצלשהואידעלאאיש
נבוב.חללכמומאזנעשהלבואבל

הפזמוןאתמלהמהםחדלמכיסאו'פתאוםקםאסקרהלמארק
הנהר.מראהאתלהםוהסתירהחלוןאלהלךהאופנתי,הצרפתי

שבחוץהאפורהנהרעליותר.עודהחשיךמעטחשוךשהיההחדר
לגשרים.מתחתפגעללאוחמקווארוכות,שחורותארכותשטו

האורואלהשמשאלמתגעגעפשוטשהואואמרבידיונפנףהלאסקו
בזהואיהודים.גםלפעמיםאוהבפשוטוהואהתיכון.המזרחשל

עכשיואבלהמזרח,שלוהחוםהשמשבתוךשהיהשפיצולליאופולד
בןלאעודאירופה.שלהאפרוריהקוראלוחבול'מוכהחוזר'הוא

אבלבהתרגשות,שפיצואתשואלהואנכנע?אתהוכברארבעים,
שלבידיוידיומשלבפרלוב,דודאלהולךהואלתשובה.מחכהאינו

אתמחסלכברהואלו.שימתיןלו'יברחשלאלוואומרפרלוב
ארץלכםישישראל.לארץאיתרוהולךונפריסבמלוןענייניו
הלוואיפולני.כךכלשאניחבללהם,אומרהואליהודים,נפלאה
יהודי.שהייתי

לאבעצמךאתהלו'ואומרבביטולידיומנידשפיצוליאופולד
מקשקש.שאתהמהמביןלאבכללאתה .מדברשאתהמהשומע
 .שיכורפשוטאתה
נחמד'הואהזההאישביידיש,לוואומרפרלובדודאלפונהוהוא
דוד .ושיכורחביבגוי .שיכורהזמןכלהואאבלמוכשר'והוא

לשובהמפורסםהפולנילסופרבאדיבותומסייעממקומוקםפרלוב
הבקבוקואתהכוסאתממנולוקחהוא .הקיראלולהישעןכיסאואל

אלבדרכוקצרהחניהפשוטזוהיבשבילוהשולחן.עלאותםומניח
ליסבוןעלשחלםכמוובנעוריו'בילדותופויסעלחלםהואהארץ.
הצרפתיים.הקולנועבמאישלגדולמעריץוהואמדרי.דועל

אותוהפגישואתמולרעד.בומעבירבלבדששמםהגדוליםהאמנים

מבתיבאחדשישבוצרפתיםסופריםשלמכובדתחבורהעםידידים
אישהפגישה.עלמליםכמהלעצמורשםהואשבשדרה.הקפה
כלהפסקה-ללאחייואתלתעדחייבאמיתי'קולנועליצורשרוצה

החייםורגע.רגעכלואפילושעהכלעליו'שעוברויוםיום
יצליחוהםכזהקפדנימתיעודשאפילוחמקמקיםכךכלהאמיתיים
להימלט.
מדוקדקתיעודהחולף,הזמןשתיעודכזה,בסרטנפגשהואלפעמים
בסרטשצופהנערהכמומתרגשהואואזאפו.נשמתהואומפורט,

כיסאות,מחליףמנוחה,בחוסרנתקףפתאום,מזיעהוארומנטי.
הבירהבבקבוקימשיםמבליובועטהאולםרצפתעלברגליומקיש

יות.בקולבמתנשףאפילוהואלמושבים.מתחתהמתגלגלים
שמוקרןהאמיתיהדברשלהן'המדויקתהזרימההנכונות,התמונות

והואהשראה.רביברקיםכמומוחודרךחולףהכולהבד'על
הריגושאתהרגע,ועלבמדויקלתעדיכוללאשהואמזהמשתגע

הסרט.באמצעאותושפוקדהזההחזק

לבוניחושיואלהקודרותמחשבותיואלחוזרשפיצוליאופולד
איכפתמהובעצםחמישים.לגיליגיעלאשהואבטוחהואהמדכאים.

ראההואהריחמישים?לגילדווקאלהגיעחשובכךכלמהלו?
ישנעוריושלהדחוסיםהעשוריםדברים.מדייותרהקצריםבחייו
אפילועודוהואמלא.באורךסרטיםלעשרותחומריםוהותרדיבהם
ממנוגזלהבישראל,הזוהמכאיבהההרפתקהלעשותם.התחיללא

חלופה.להןתהיהשלאשניםמחייו.יקרותשניםשבעשנים.שבע
שםשספגוההשפלההעלבוןתמורה.ללאשחלפותמימותשניםשבע

בהםשיששחשעדלו'הכאיבוכךכלהאחרונות,ישיבתובשנות
ברגעאחת,בבתשהתרוקןהחלול","לבומחדש.לבואתלמלאכדי

הסלובקי.הכפיהמחנהשלהרכבתרציףעלחייו'שלהארור
אלאמואתהנאציםשילחושעותכמהשלפנימידידיולוכשנודע

 •המשרפות.

לקידוםעמותה

בישראלהשירה

לאור~מוציאים~הליקוז
עכשוויתלשירהחדשהסדרה

ראשי:עורן

אוראמיר

מערכת:

ואורדן

גריגבאוסאלישבע

להב-רדלמםרתמיר

משעולאגי

 [ 1 [[חיריק]יונתן

סלעאירית

ערמוןדן

קפלןליאת

שלודהיולכתבאיכותיביתמחפשות

ותוציאפעילותהתחומיאתהרחיבהמז-העשור,איכותייםשירהלספריביתהליקון,

ככלהאפשריהטיפוללמלואשיזכונבחריםספריםשלמוגבלמספרנשה,מדילאור,

 .הצינורוכיחסיכהפצהכדפוס'כעיצוב,כעריכה'-הספרהכנתשלני

 1יובציומי Iיויןאשו Iמשעולאגי Iזחרינוירת Iסקלילחזישלספירהםנהליקחלאוריצאוכהעד

ועוד'אסושוו~ערמו~ח Iהסאמירה Iהרכביחדוה Iגווינץזלי Iאליוזישראל Iשימלהוולד

 610 & 0אניבתל ,& 05 &תיייהריקון,יו:כתנילמשלוח
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 t-4מעמ'המשד-t 77ן 1AנJהמלנית

אינדיאנופוליס,בן-נחום:יונתן
 151 , 2000החדשההספדיההוצאת

עמ'

הדגלספינת-אינדיאנופוליס
צוללתעל-ידיטובעה-האמריקאית

השביח.העולםמלחמתבשלהייפאנית,
האינדיאנופוליסנשאהטובעה,בטרם

עלשהוטלההפצצהאתבקרבה
חזיונות-6למחולקהסיפורהירושימה.

האמריקאיהצדביןלסירוגיןנעוהוא
עםשונים,זמניםוביןהיפאני'לצד
וסמויות.גלויותציטטותמשלבשהוא

רבים,לפירושיםשזכהדו-משמעות,של
ו"פיירקאנה"'"פאצ'ינווהסיפורים

גראסו'.'

 ,השביעיהספרשירי'קומם:אחרון
עמ' 73 2000פועליםספרית

האדמהקרובה/הכיהגלקסיה"בקצות
אחדילדבדםכוכבים/אבקהזאת/היא

הזאתהאדמה /אחתאשהאחד/זקן

ימוססמילדינוזאורים.// /מתפללת
שלגםשלו/שכולההמטורף;קנאת

ואנחנושמים/לראותזולתו.//
 1992 ; 1988 •(אפולוגטיקהנקודה."

 ) 14עמ'

הריסות,עלהרהוריםז'ודיסח:נוכו
כרמלהוצאתאמיר,אחרוןתרגם:

עמ' 118 , 2000

במשוררימהבולטיםהואז'ודיסהבונו
"משוררהחדשה.הפורטוגזיתהשירה

להוכיחמנסהשאינוקרדומות,לושאין
זנית,ריצ'רדעליוכותבדבר",שום

"הציגולספר.במבואלאנגלית,המתרגם
הנמרבתוכו /הים.למולהכלובאת

אבל /בגלים.עיניו;נוע,בלייושב
הרוח,עםשואגתהיאשם:/לארוחו
היאוכציפורוהשפל/הגאותהים,

הכפוףהשפוף/העולםזהעלמרחפת
לשנותם"שאיןהארץלחוקי

 .) 43עמיקרקס,נמר(זואולוגיה:

הוצאתלארון,נכנסהאמאחדר:רקפת
עמ' 228רבדים,סררתמורן,

ודעתניתעצמאיתילדהנטע,שלאהמ
בארוןלגורעוברתאחת-עשרה,בת

נטעשלמסעהנעלמת.ואחר-כךהבגדים
התבגרותמסעגםהואאמהבעקבות

והשתנות.

אשה,וכקומיכשוככימגן:מירח

 284 , 1999כותריםסררתכתר,הוצאת
עמ'

חד-אםהיאבמקצועה,אחותזוהרה,

גברנכנסלחייהוטוסאלית.הורית
האם-הדילמהבפניאותההמעמיד
בעתאשה-אהובהוגםאםלהיותאפשר

אחת?ובעונה

להולכיעציםעלטיפוסחשמשוני:רן
עמ' 111 , 1999חלונותהוצאתרגל,

-וחבריו"הנוסף")(שכינויוהמחבר
טיילים-חולויוליוסגירגונק

-עציםכריתתנראה,כךשפרנסתם,
הגיגיהםאתופורשיםבמדברמטיילים

העצים.עלהטיפוסאמנותואת

שירים.י"ד :רדלמסרלחבתמיד
 1999כרמל-ירושליםהוצאת

אבי/.לך"מהותצלומים.שיריםי"ד
תכסיהןכילף;מה /השקופותבכנפיף
נראות/הבלתיאלה/בנוצותפניף/
ושוב/מטהמעלהאבילהניען;שוב

מעלהגופך/יעלה/למעןהניען/
בצמרותיחבסשנים/אלףולאמעלה/

אבי/שכ~י/בודקאני /הברושים/

 '.'י~נכההנצו /לראותשכ~יבודק

התכולים,השמיםצ'יאנג:גלן
ספריתחואצתקראוס,מרים :מגרמנית

עמ' 112 , 2000פועלים
למשפחתבןשלהתבגרותופוריס
מונגוליה.בערבותדיםוונ

מצרפתית: , 0שלסיפורה :ריאז'פולין
החדשההספדיההוצאתדון,משח

עמ' 191 , 1999

על-ידימובאת , oהמכונהצעירהאשה
עוברתהיאשם-רואסילטירתמאהבה
מכאיביםמינייםשיעבודטקסיסידרת

המשכיםישרואסילאפיזודתמשפילים.ו
שלחדשיםלשיאים Oאתאיםיהמב

 ,-1954באורשראההספר,שיעבוד.

צורפוזולמהדורהבשעתו.סערהחולל
ז'אןוהמבקרהסופרשכתבהקדמה

דומיניקשלמאהבהשהיה(מיפולאן
פוליןהעוזשםשמאחוריהאשה Iאורי

ישועהיחוש•~שלדבריםריאז'),

 .זיועמליהמאתדבראחריתו

ספריתאחרונה,הפלגהלוטן:אורח
עמ' 64 , 2000פועלים

יומיומיתמשפהלכאן/שהגעתי"אני
שבגליל;שולימכפר /שדהשל

ביןלצפירה/צפירהבין /(התחתון)
במחרוזתסופרתלפעמון;פעמון

העיר/חומותאלגבי /חרדות.
 .) 14עמ' , 1997משוררים(פסטיבל

סיפורים,שלושהכלדק:דחאונורה
פלרוד,וערהקנזיהושעמצרפתית:

איילים,עפרסררתהמאוחר,הקיבוץ
עמ' 78 2000

משחקסיפורשהיאהנובלה-"סרזין"

במתא"ןלכתובבואו

יצירתיתכתיבהסדנאותמקייםמתא"ן

הארץמכלי''בעדט'מכיתותמוכשריםנוערלבני

חודשמדיובמפגשיםבחופשותיצירתיתלכתיבהמרוכזותסדנאות *

משתתףלכלאישיויחסצמודהמקצועיתהנחייה *
בארץוהמשורריםהסופריםמיטבעםפגישות *

שוניםספרותייםובאירועיםשירהבפסטיבליהשתתפות *

יוצריםנוערבניביןומפגשאחריםאמנותלתחומיחשיפה *

י:שלח/אנאאלינולהצטרףת 1מעוניין/האתאם

עטכםפריסיפוריםשניאושיריםארבעהשירח;פרוזח:למסלול

עמודים> 4<עדדרמטיתסצנהאוקצרסיפור :דרמטיתכתיבהלמסלול

-מלאה>כתובתטלפון'גיל'<שם,אישייםפרטיםעםדףצרפו:
 •יוחזרושלאטיפולדמי ,מתא"ןלפקודתשקלים 25על-סךוהמחאה
 91090ירושלים , 9583ת.ד.מלחה,קניוןלמתנ"סים,החברה ,מתא"ןל:שילחו

שאלהבכללרשותכםלעמודנשמח
יקיראואלישבע 03-6241005בפקס:או 03-6241001בטלפון
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Society of Authors, Composers & Music Publishers In Israel 

ובעולםבארץיוצריםמיליוןשלבשירותם-אקו"ם

יוצרים?זכותמהי

מפירותלהבותזכאימקורית,ביצירהוהרוחהדמיוןהכשרון,מיטבאתהמשקיעהיוצרהאדם

 ,) COPYRIGHT (היוצרים""זכותחוקעפ"יהבלעדית,הזכותשמורההיוצרשלבידיועבודתו,
ביצירתו.כלשהושימושלהרשותאוכלשהושימושלעשות

איןהמקריםשבמרביתכךרבות,כההןמקוריותביצירותלשימושוהאמצעיםהדרכים

המשתמשיםגםשני,מצדיצירתו,עלזכויותיואתעצמובכוחותלממשהיוצרשלביכולתו

מולטימדיה,תובנותסרטים,מפיקיתקליטים,חברותאמרגנים,שידור,תחנות-ביצירות

לקבלכדייוצרלכלאישיבאופןלפנותיכוליםאינם-וכדימועדונים 'אולמותבעליאינטרנט,
 .תמורתהולשלםביצירתולשימושהסכמתואת

ומבטיחלמשתמשיםהיוצריםביןומקשרהמגשרגוףשלקיומואתמחייבהאובייקטיביהמצב

חשוביםיעדיםוהשגתהיוצרשלהחוקימעמדובקידוםהצורךהיוצרים,זכויותעלהגנה

אקו"ם.לארגוןבישראלהיוצריםכלשלקולקטיביתלהתארגנותשהובילוהםליוצרים

 3,000זכויותעלמגנהבישראל,למוסיקהומו"ליםמחבריםקומפוזיטורים,אגודת-אקו"ם
באר).'היוצריםשלרובםרובשהם ·בקירוב,חברים

המאוגדותהאגודותמרביתעם ,הדדילייצוגבהסכמיםקשורה , 1936ב-שנוסדהאקו"ם

ובעולםבארץהחבריםביצירותלשימושרשיונותומעניקהסיס"ק-הבינלאומיתבקונפדרציה

ליוצרים.המחולקיםתמלוגיםתשלוםתמורת
ללארשותבליביצירותשימושהעושיםאלהכנגדאקו"םע'ייננקטיםמשפטייםהליכים

תמלוגים.תשלום

כחברים.להתקבללמעונייניםהדרכהבמתןהציבורלרשותעומדת~קו"ם·~והסברהדרכה

מחבריהן.ועלספרותיותמוסיקליותיצירותעלמפורטבמידע;ומשלימיםבהסברים

תל-אביב. , 118רוטשילדשד' , 15:00- 08:00בשעות , 'ה-'אבימיםפתוחים,משרדינו
 . E. MAIL: ACUM@ ACUM.ORG.IL , 03-6850119-פקס , 03-6841414-טל'
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