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הזההגלידן
הרבעוןבזכותולוקודמים,מגליונותיותרומגווןיותרעשיר

במההפעםיקבלו ' 77'עתרןמנוייבזה.המצורףחופשית''יהדות
ומנויי ,העתוןשלהעולםהשקפתאתבעיקרוןההולמתנוספת,
 ,' 77'עתרןאתיקבלוהמצורף,חופשית''יהדות

שלמהפרופ'שלמאמרותופסקודמות,לפעמיםבדומההפעם,גם
הלאהנושאההגות.בתחוםמרכזיואףנרחבמקוםשוהםגיורא
שלמאמריוחדשנים",ויוצריםטירוף"פשיעה,הואהמאמרשלמקרי
הנאהמובטחתלמתאמץאךלקריאה,קליםאינםשוהםפרופ'

אינטלקטואלית.
בכבודתתקבלתגובהכללהגיב,מוזמניםהקוראיםפנים,כלעל

הראוי.

מדוברתפחותנובלההים","נוכחעלכותבתזערור-מאסהשלומית
כאןהנדונה-פוגלשלהאחרתולפרוזהלשיריובהשוואה-

כולה.לתקופהמראהומעיןפוגלשליצירתומכלולאתכמשקפת
 ;"מחיקה"האחרוןובספרוברנהארדבחומסהפעםעוסקרפאליצבי

שלהחדשספרועלאישיתרשימהכותבתבהלול-דימנדאריאלה
ולצדם,אפלפלדגם ,ברנהארדתומסגם ,פוגלגםאפלפלד;אהרן

בטראומה,אחרת,אוכךנוגעים, ,בן-דודרותשלהכואבתהפואמה
הרחוק,בעתידגםתלווהואשרהמלווהשנה,מחמישיםלמעלהבת

 .היהודיהעםשלנרחביםחלקים
בתחוםחדשהיוצרתכמעט, ,גליוןכמדימציגים,אנוזהבגליון
נוספיםמשמעותייםהשגיםלהומאחליםאורפז'גיהשירה,

ביצירתה.

מהגליונותלומוכריםמשורריםשלשיריםכאןיפגושהקורא
 ,טרופיןדורי ,יעקביצבי ,קוסמןאדמיאל ,עצמוןצביהקודמים,

ואחרים.חמיאברהם

שזהגורן,ויאבהיוצרות:שתיהפעםמציגיםאנוהפרוזהבתחום

שספרהצעירה,יוצרת ,גלעדורוניתבעבריתהראשוןפרסומה
אחרונות.ידיעותבהוצאתמכברלאאורראההראשון
ביקורתיתובעיןבהתמדההעוקב ,לריחןעמוסזה","מצדבמדור
המו"ליבתחוםהספרותית,העתונותהספרות,בתחוםהקורהאחרי

נוקבת,אךאמנם,אקראיתנגיעהונוגעבכלל,הרוחובתחומי
והמדייקת.המאופקתבלשונוהפעםגםזאתעושה ,הפוליטיבתחום
להגיב.מוזמןהקוראושוב,

שלושהעם ,יגילרןשערךקצרצרים,ראיונותמביאיםאנוולבסוף,
מטעםלספרות,ספיר"ב"פרסשזכוחמישה,מתוךמרכזייםיוצרים
הפיסמפעלבזכותטובהמילהכאןלאמוהראוימןהפיס;מפעל
בתחוםהפעם ,משמעותיספרותילהשגפרסלהעניקלנכוןשמצא

לפרוזהרקמדועתמיהה,להביעהראוימן ,ענייןובאותוהפרוזה.
העבריתהפרוזהמהשגיזהכהואלאאףלגרועבלילשירה?גםולא

העברית.בספרותעדייןהמובילההיאהשירההחדשה,

ישראל""פרסעלמשהו
עלביקורתלמתוחקשה ,בעיקרוןכימהוססת.מודה,אניהכותרת,

במעמדיום-העצמאות,ערבמדיהמוענקישראל","פרסמפעל
וכלהחינוךשר ,העליוןהמשפטביתנשיאהממשלה,ראשהנשיא,

וגם ,תרבותיחשוב, ,חגיגיהכולהמרצדת.התיבהשמולישראלעם
צפוי.

חייםמפעלעלפרסשהעניקההוועדהאתבמיוחדלצייןראויהפעם,
הקהלשלהעצומהההזדהותאתכשראיתישמחתיאלוני.לשולמית

ירושלים.תיאטרוןשללפהמפההמלאבאולם
הזאתהזניהכיעצב.שלזנקורטובביותרמהולהחיתההשמחהאבל

נדיריםאנשיםשרק-כמוהמאיןחשובהשפעילותגם,משמעה

ובהצלחהנחישותבמסירות,לקיימהיכלואלונישולמיתשלמסוגה
לאנשיםלרובמוענקהזההפרסכילהסתיים:עומדת-כזאת

חייהם.מפעלאתשסיימו

שזורק,אומרכומרן:נחבאעמליהלספרות,הפרסלכלתבאשר
והעניק;זה,חשובלפרסראויהלמטרההשופטיםצוותקלעהפעם,

להתפתחותרבותשתרמה ,לנושישהחשובותמןשהיאלמספרת,
לטובתכלשהותגעללוותרבלישכותבתהעברית.הפרוזה

היארבי-המכר.בשדותיותרנרחבתהתקבלותאופופולריות
זה.לפרסראויהשחיתההיוצרת

משחקמשפחתישמשהוהסוף,עדבדוקהלאהרגשה,ליישזאת,עם
גםיםעתתהיה,מעוררמשהוהזוכים.לביןהממליץהצוותבין

אוסיף.ולא ...קלהתמיהה
התבונה,על ,יובלירמיהופרופ'שלכולם,הזוכיםבשם ,נאומו

משענותעלעדיפהזאתבכלהיאאבסולוטית,היאשאיןשלמרות
 .ובמקומותבונה,בעלמבריק,היהאחרות,

בדםמתערבבדםירי'אבנים,שוב

מסקנהמהסקתקלאיןבאי-הדדיות.ערפאתאתמלהאשיםקלאין
הואשהיםכפיערבים,הםוערביםשלום".לעשותמיעם"איןשהנה

 ...והראיה!להשתנות.מסוגליםהערביםואיןהיםואיןים,
עובדותכמהישאבלהביתה.ולחזורענייןלסגורואפשרוחלק,חד

גםוכשיוריםגםבבלגן.·סדרמעט ,כןעלמדברות.הןגםו
מתרחש.מהלהביןלנסותצריךאבנים,כשמיידיםגםכששורפים,

לתחביבהמכוריםרוצחיםאינםוהפלסטיניםאידיוטאיננוערפאת
הפלסטיני:מהצדנראותשהןכפיעובדותכמההרצח.

ההתנחלויות.אתמחזקיםובפועלשלום,עלאיתםמדבריםשניםזה
אחת ,בלבדבודדותהוסרוגלידתל.לאהתנחלויותוכמהמארבעים

מזהיותרידידותיבחוםומטופלותמחוזקותאחרותשתיים.או
(שלארבהבמידהמרגישיםהפלסטיניםהימין.שלטוןשבתקופת

שהיא , 242החלטתהאו"ם,פירושפיעלמרומים.אולי),בצדק
מדברת 242כיאיתם.במו"ממיושמתלא ,אוסלולהסכמיהבסיס

שלום,תמורתיוחזרוהימיםששתבמלחמתשנכבשוששטחיםכךעל
בלב.דהזהמהשטחבחלקמדוברוכאן
השקפתפיועלהנוכחית,הפוליטיבקונסטלציהישראל ,שנימצד

 . 242החלטהאתבפועלליישםחושבתלאברק,אהודשלעולמו

איבוד .באלווכיוצאהשיבהזכותעלירושלים,עללדברשלא
מחממים ,העלבון ,נסבלהבלתיהכלכליהמצבהאכזבה,התקווה,

שישראלהפלסטינית,ההנהגהבקרבאמוןאיןכאשרהאווירה.את
מדינתשללצידהפלסטיןבמדינתלהכירובתמיםבאמתמתכוונת
בקרבהאווירהלחימוםהפועליםכוחותההנהגהבולמתלא ,ישראל

קצרה.הדרךמסוכנת,להידרדרותועדומכאןהפלסטינים.
והימנוןדגלוצבא,גבולות,עםמדינהעמיםצריכיםמהלשםוכי

לאזאתאבלחשוב,הלאומיהכבודכבוד?לשםרק ?ומוסדות
 ,כבודוגם ,חינוךרשתתחבורה,מוסדות,מדינה,היחידה.הסיבה

זקופה,בקומהבחוצותלהלךכדיביטחון.לחושכדילאדםחשובים
גםוההימנוןאתלשירגם ,הזיכרוןביוםהעצמאות,ביוםשיוכלכדי

כמי " ...לימגיעשזהמשוםכאן,אנישלי,גם"זהלבו,בסתרלומר
אני-הזההמשפטאתלומריכולהיהלאשעליהםבמקומות,שהיה
כך.שחשיםאלהללבוגםללבם,מבין
לפניימיםזהבמדורשנכתבמשפטעללחזוראלאליאין ,כןעל

אנשיםעודכלכיבוש,ישעודכללראשונה.האינתיפאדהפרוץ
וכל ,שחרורמלחמתתהיהאדמתם,עלשליטיםאינםשהםמרגישים

אחרים.עמיםשלמההיסטוריהגםוישראלמתולדותגםידוע,היתר
 • ?באיםאנואנהאז
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הסוסאתעזבתלמהדרוויש:מחמוד
חמזחמוחמדמערבית: ,בדךל

 110 , 2000אנדלוסהוצאתע'נאים,
עמ'

ב-בלונדוןבמקוראורראההספר
שיריםושלושהשלושים . 1995

 .בעיקרילדותמחוזותעלהנסמכים
הפרפר;מבהירותחלומיעל"אחוס
אחוסהסוס;צהלתעלהתותומכתמי

חוףעלהעוברים/והבןמהאבעליו
האלילים/אחרrיריםהתיכוןהים

םלומיעלאחוס /הקודמים,זהבואחר
כתפי'עלעומד;ומכוכבמידי;

סנוניו'ת , 38(עמילשירבציפיה
הטטרים).

. ,,,..,,..,,>'i.x~ ... -,.-.•-

יהודיםמאמיניםבמהמלכיך:יעקב
 , 2000פועליםספריתחילוניים?

עמ' 103

ביהדותהרווחותלאמונותהגדרות
הזיקהעלהחילונית-ההומניסטית.

לערכיםיהודיתתודעהשבין
ודמוקרטיים.הומניסטיים

איטיים,שיריםויזלטיר:מאיר
 76 , 2000המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

כוללהספר .-1999 1995-שירים
אתרים,הוויות,שירה:פרקיארבעה

קטנות.אוטובוס,

במהמאמין /עושותבמילים"המאמין
מיליםגרמיעלשטיפס/מי .לושעשו

ירד/אומצוקלראשתלולים/
נאחזזמן;אותווכלאפלותלנקבות
לסדקיםומבעדהפריכים/בזיזיהן
 /,העולמותנוגהאת /לראותדימה
קולאתלשמוע;אואלוהיםפני

נולדושלאמישלקולם/אוהמתים
המילים/רמץעלעומד /,עדיין-

 .) 28(עמ'ומשתתק"

תיעודה"זונדרקומאנדו".אנשיעל
אתתיעדגרייףגדעוןהרצח.מנגנון

 ,הזונדרקומאנדואנשישלזכרונותיהם
העםבנילרצחראיהעדישהיו

באושוויץ.היהודי

רדיקליםקסטל-בלום:אורלי
 153 , 2000כתר-כותריםחופשיים,

עמ'

בסירנותעירוניים-עכשוויים.סיפורים

ולהשתייךלהיבדלזהות,למצוא
כלשהיחוקיםמערכתלזהות ,כאחד
הנוגעתבלשונההסתמיות,בתוך

קסטל-בלום.שלבאבסורד

t 

ופשייס
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~ 

רוביקהרוח,גבולותמיכאל:סמי
מיכאל,סמיעםמשוחחרוזנטל
קוסדרתהמאוח.דהקיבוץהוצאת

עמ' 256 , 2000אדום,

מיכאלסמיעםמשוחחרוזנטלרוביק
הישראליהסכסוךעלישראליות,על

וכלכלה,חברהקומוניזם,על ,ערבי
טבעוחילונים,דתייםועליה,הגירה
מדינתשלעתידהועלספרות,ונוף,

ישראל.

יר uדיזר

שירים
איטיים

משירימבחר-הפראפעמון

טלמספרדית:-הלטיניתאמריקה
המאוחדהקיבוץהוצאתניצן-קרן,

עמ' 174 , 2000

משוררים 13שלמשירתםמבחר

ידועיםמהםהלטינית;מאמריקה
ח"ל ,וייאהדססארברודה,וכפנל

אלחנדרהפאס,אוקטאביוכורחם,
בעבריתאורהרואיםומהםפיסארניק,

לראשונה.

קטלוג,מתוךנשיםליברכט:סביון
עמ' 206 , 2000כתרהוצאת

שלוששבמרכזםסיפורים,שלושה
עובדתישראליות;לאנשים

ומתנדבתפולניהעובדתפיליפינית,
ישראליתלמציאותנקלעותמאירלנד
לוחצת.

בשוודיה,נאומיםקאמי:אלכד
הוצאתקפלן,עדינהמצרפתית:

עמ' 90 , 2000כרמל
לאחר ,-1957באורשראומסותשתי

לספרות:נובלבפרסקאמיזכיית
ותקופתו'.'ו"האמןהפרסקבלתנאום
דודד"רמאתדברפתחכוללהספר
העיתונאישלדברואחריתאוחנה
ביורסטרום.גוסטבהשוודי

הוצאתהעין,כאישוןעשאל:אורח
עמ' 132 , 2000 77עתרןספרי

עשהאלאורהשלהשניספרה
עלהכלוב-"זזשה(זילברשטיין).

הקטנה/אצבעהקצותועלראשה/
לעוף,(מוכנהלעוף"מוכנהציפור

 ) 7עמי

דמעות",בלי"בכינוגרייף:גדעון
אחרונותידיעותושם,ידהוצאת

עמ' 411 , 2000

ת:ו•ם 1נ
~ \"l;! 

 ,הנהראתלחצותאילתי:שלום
ירושליםכרמלושם,ידהוצאת

עמ' 302 , 2000

הימלטותוסיפור-אוטוביוגרפיה
 , 8בןילדשהיהמישלושרידתו

העולםמלחמתפרוץעםנקובנה,
הנדודים,הבריחה, ,הגטוהשניה.

ב-ישראללארץהעליהעדהגעגועים;
1946 • 

 ,שלנושואהגוטפרוינד:אמיר
עמ' 439 , 2000ביתןזמורההוצאת

דמויותביןמסעראשון.ספר

קרהבעצם'"מהובדויות.אמיתיות

תשובהדמותלכלבשואה?'שם
השואהביןלהפרידמנסותוהתשובות

פעםכיוםהמוכרזתהשואהוביןשלהן
העטיפה][גב " ...בשנה

אתמוליםגולו:גלסברגרות
על-סרוחושם,ידהוצאתאבודים,

עמ' 245 , 2000קורצ'אקשם

-בהיסטורימשתלבהאישיהסיפור
ברומניה,ריכוזבמחנהילדות

מחודשומסעפליטות,הנדודים,
החרבים.הילדותלמחוזות

המדרגות, 186מרטון:אלכסנדר
על-שםסרוחושם,ידהוצאת

עמ' 130 , 2000קורצ'אק

האבןמדרגותהןהמדרגות 186

למעשיששימשו ,מטהאוזןבמחנה

חייעלבאסיריהם;הנאציםהתעללות
הגירושהמחנות,אסירישלהיומיום

אושוויץ- ,קלוזגטויה,מטרנסילוונ
המשנהומחנות-מטהאוזן Iבאובירק

ואבנזה.מלק ,שלו

ברנשטיין,אורישירתלוז:צבי
 216 , 2000המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

עלראשונה,מחקריתמונוגרפיה
חוקיותהועל Iברנשטייןאורישירת

הפנימית.

קיבוץהוצאתמחיקה,שר:אלירז
עמ' 350 , 2000דליה
גבולעל ,בדיוניבסגנון .ראשוןרומן

ארתומתוהפנטסיה,הסוריאליזם
גלישתשלההיסטוריתהמציאות

הנאציזם.חשכתאלהשפויהגרמניה

שן
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מוסיקה,גחליליותעמית:פנינה
עמ' 62 , 2000המאוחדהקיבוץ

משהומאחורי;הגדולהטעויות"יער
אפשרויות:;שולףי/ Jלפשחור;
טורנדווכלום,ברקיםשברים,גשם,

בין; /אזעקותעירמעלאלים;
מה,לשאולאספיקלפעימה/פעימה
 ) 29(עמ'רואה?"אני /בעצם,

הוצאתונוס,בסימןאולמן:אורי
עמ' 322 , 2000כתר

סטודנט ,המספר .והומורמתח

יוםלמתיחתקרבןנופללמשפטים,
בפרשייתמסתבךואףמתאהבהולדת,

רצח.

האהבהבמעגלותאלאסדי:סעוד
דרורפרץמערבית:וערבית),(עברית

 86 , 2000גולןירוןהוצאתבנאי,
עמ'

משדהזעתר;תולשתכשאת"יפיפית
ז'נב'מירק-בר;ועשרוטרשים/א-ל,ה
ובקצותיהמחרשות/בהשעברואדמה

o קטנהחובלים~מקלבארולקה
כולםשצמחיהלבר;מ;פקרתלמצער;

(עמ'כענבר.אדומיםפרחי-נוריות/

חלקה) 35
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עצמוןצבי~~יםמשורר,שלדמיון

נזרול~םעלימוחמדלטאהא

-מדקלוםסלו~ךקז' tע,ך~י
אחד'אפלוסבא,בלישכונהשלילדים

 T :,;לנ;~לים"ד;לה, i ן~~ך~~רךtכת

ע,·ל~סל;ה /o ~ק;ת-~~ךז;~טוי-קז tע,ך~י~רוט:ר .r : ..ו~
 . ת;ב~-י~~ :ר~;ל ;מ~
r6 דw ,םי~;א-זי~·~דחות,ה. 

שירה,בערבבכפר'ערב,לפנ;תואתמ;ל
לביני:י Tב~נ ,ם~•~מ,-בלי•א•;מךעצמיאת•רפס:ת

.. ... -: . .. : . .. . .. . : ... 

קז tע,ך~י

ה wס~~ר~ק~לזק~ז ~
 ,ת: lע t ;ר~~ת ,ה~ q ~רו~ת qזרו~ה,~

לע, 979 ~לע, 9ל 9 ~~~יו /oקז tע,ך~י :ר~;א
אבי,אבי,הנביאפנימש;ךך,פנישפניו

."' TT :ז ••: ••:יי-• 'T T " 

אביפנישפניו
."' T T ••: T ' 

~ים, oמא w ~~רומ;ת
q רוש;ת~ g ס~~יס~רך'מ;ת;ע

מר~י;ךת o ~~~ל
~ים r י~~ ק~ד~~מ~דהים,
ךמותלדבש
ו~~ים,

במלים:אחתשורהל;מר
-T --; • • 

קז, tע,ך~י

 .י~~ן

קוסמןאדמיאל
שיר

ה w ~דהזrpיט;ת.;ם ii:J:כ;לה v ~~םמ?~ערב;ן ;מ~
 oל~ר·תו~ל 1לארל~הסע;לם.~ת~ד 7ןל~ראת, orל:~ים
;דנותלזpק-~תו~ל?ךם. ל~~ראש;ב;מ;חב,מ;ן 7ry ;מ~

 .מ:ם.ת;ך~ל~דור' ;מ~~שרה,

~ךtקי.~לחיםר~ע.דה v ~רי q 1ה /roיע,~הןףיא~רי~י
מ~ךכונרית.ה wמזp~ז ,ן~ד ,י;ךדה v ~ י~~, ,ד;ררה v ~ י~~,
 ?ד~י~יא~רו~י ?יוr~יא~רו~י ?ן~י~ף 7יא~רו~י
~ v ל;ן 9 ~ .ד~~-ד~~לל~תל;~דהo/ .ד~ד.ןף

~~ r י~ v גור 9ה, ~~ w ו~ v תוה~o , סלל. ;מ~~קוב
~~ w ו~ v דורה#, ~~ r ל#ד~~ק;תו . 
~~ w ב; , ר~~מ~דסז~ל ,ב~;ש ,ע;~דוry ד~ל ;מ~~א~רק~

 י~;ל /o ז~~ ז~~ה v ~ו w ~~ל;ם. q ~ל /oע,~ק
 •ל;ן o:ב;ךת 9 ~~

 .ד~יןלע,ש;תלקוםא;~רה v ~ ל~~
ל;ם. qמ;ךת 9 ~~ת;ך~אדק tסך~ר
ר~ע,. 7 'ר:~~מ ,ף? /oל;ן 9ו~ל;ן' 9ו~
~ q ימ;ןrמq לו~ה-. 

 ,עיr~ 7 'ר:~מ~לוךמ~יב,לקום
 .ה~ל~~מ~ךמ;ן~ת

חלילהאיתןלטוסמבקשאני

מל~לה.ר v ~לטוס~~קש י~~
מל~לה.ת;ך~לסעיר ל~~ר v ~לטוס~~קש י~~
ןסא;ר;ת.:ב~;נו~ים~ד~י ל~~ר v ~לטוס~~קש י~~
ס;ד;ת. ry~למו~ים 9 ך~~~ /oכ;~~ים ryזp~יךא:רר ,~ן;י י~~

מל,ילה.ר v ~לטוס~~קש י~~
מ~ך~ד.~ל~י~יתר v ~לטוס~~קש י~~
הכנס~ז;ת.צלביעלהכנסת,בתיהמסגדים,מעל

 ···:- ··ז:- ·:·::- ••דד·:·--··

ך~ד. י~~ l ~~~י~ית.ר V ~לטוס~~קש י~~
ס;ד;ת. ry~למו~ים 9 ך~~~ /oכ;~~ים ryזp~יךא:רר ,~ן;י י~~

מל~לה.ר v ~לטוס~~קש י~~
מ~קר;ת.~ל~ת;ד;ל ס~~~:~ירולר /oמ~ד~~ים

סד~ה. 1~~אזמךח.ק,ר v ~לטוס~~קש י~~
ס;ד;ת. ry~למו~ים 9 ך~~~ /oכ;~~ים ryזp~יךאךך ,~ן;י י~~

הקיבוץבהוצאתאורלראותהעומדבס"דחדשפירוש'הספרמתוך
 5ולאמנותלספרותתל-אביבוקרןריתמוס,סידרתהמאוחד,

 2000מאי



 5וי~
1 ~ ~ 

נפשמסע

אלמסעאפלפל.דאחרון
 , 2000כתרהוצאתהחורף,

עמ' 212

 1הנפלא Iהאחרוןכספרוקוראתאבי

כהםכימיםדווקאאפלפלדאחרוןשל
ואלימהחזקה"מכה"מכלנזהרתאני

צריכהאנילזמן.זקוקהאניכנפשי.
פניעלככיכולהרובצתהאיטיותאת

לאטלאטלהיכנסשאוכלכדיהמילים
והאירועיםהזמןתעלתתוךאל

כך.כלרבהברגישותסוללשאפלפלד
הילדקורטשלדמותואתלהכיר

להיותשלב,אחרשלבבהתבגרותו
בקצבהיומיומייםלחייושותפה

המתאים.

עלילד.שלגדילתועלסיפורזהו
בשפתינווהפיזית.הנפשיתהתבגרותו

מחונן.ילדאומרים,היינושלנו
לדעת,הרגישויות,בכלשנתברך
גם Iוספורטאימוצקגםלהתבונן.

בוחרשהואבמהמצליחוגםחרוץ
לעצמומוצאשבבדידותוילדלעשות.
ילדהסיפורים.מספרבהיותונחמה

ת iהמציאעםקשרלאבדלאשדרכו
בלי .לספרהיאהאנושותועם

חולם.הואמספרשאינוומהלהפסיק.
ומבעד .יספרגםהחלוםואת

מתגלההאלה,הילריותלמשקפיים
וברורה,מדויקתחייםיריעתלנו

ורגישהתמימהאבלאחדמצדבוגרת
הספראתשעושהוהיא Iהאחרהצדמן

 .כךכללמיוחד Iכךכללערבהזה
 1ראשוןבגוף Iמתאראפלפלדאהוון

שלמבטומנקודתשלמיםחייםקורות
ילדשלורגישמדויקתיעודילד;

קורט."שמיבדיבור:המתקשה

והכולשמינשתבשהימיםבמרוצת
זהו- ) 5(עמ'קרטי"ליקוראים
הסיפורגםאבלהסיפורשלהפתיח
החדיםוהשינוייםהפתלתלותעצמו.

בפרט,הנערקרטיבהםשיטולטל
הקופטיםבהריחיהואבווהכפר

הסיפור.אתשיובילוהםבכלל,
כמה.אלאהזהבסיפוראחדמסעלא
ולאיותר.אלאנשמעאחדקוללא

עםפעםבכלנרקםאחדרובד
אחרת.אוזאתדמותשלהשלמתה
מעשהמולעומדאתההזהבסיפור
בתוךוהמתחהניגודבומרכבה,

עצמוהכפרבתוךואףעצמההדמות

אמנות.במעשהונוצקיםנשזרים

ומנומסת.עדינהאפלפלדשלשפתו
המיליםפניעלמחוללתעין-הקורא

הופכתאינההיא .ועדיןרךבמחול
מילולית"התכסחות"לאעצבנית.

אומטאפורותשלגודשלאואף
קופצניתשפההיוצריםמיליםחיבורי
עומדותוסדרןהמיליםמנוחה.וחסרת
הסיפור.לרשות
זהאחר.קולגםישלאפלפלדאבל

כאןהנבחרות.המיליםבתוךהנמצא
קצביתעיראחרים.רחשיםמסתתרים

עירמנוחה.יודעשלאילדוחיי
הנתוןוילדנוראיאיוםלפניהעומדת
ואכזרי:משתנהחייםמעגלבתוך
 ...אותישילדהבשעהמתה"אמי
ידייםביטיפלואמימותלאחר
שניםארבעלישמלאולאחר ...רבות
אביאת ...חנהושמהאשהאבינשא

(עמ' ...רחוקותלעיתיםרואההייתי
5 (. 

קורטשעוברהמסעשלראשיתוזו
בשנותאותנוהמשתף ,הילד

אבלמאודפשוטהבלשוןהתבגרותו.
הקוראנחשףוישירה,נקיהאמינה,

בזמןהמתרחשותקשותדרמותאל
ביותר.קצר

סיפורים,לספרקרטישלכשרונו
ששומרהוא Iעצמושלוהסיפורים

להתבגרלוומאפשרכילדעליו
עלמספרשהואסיפוריםבאמצעות

הואכךהתרחשותם.בזמן Iעצמו

גודשעםלהתמודד Iדומני Iיכול
כאלה,והדרמות;המתחיםהאירועים

 1עצמובפניאחדכל Iאולישיכלו

מרתקנושאלשמשאוסיפור.לאכלס
פסיכולוגי.למחקר
זקוקהחיבה,בשםקרטיאוקורט,

והשינוייםהכאוסבתוךלביטחונות
והוא .בחייוהמתרחשיםהחדים

האלה,הביטחונותאתועורךמארגן
'הכולשלותחושהאוירהיצירתםע

אחדמצדנתונה'.הרשותאבלרשום
סדרפיעלמסודריםהחיים Iכביכול
וכךוכךכך .שינויבהםואיןשנקבע

היומיוםחייאבליקרה,ועודקורה
באופטימיותואפילוכסדרםנמשכים
מסוימת.

זההקולות.שנימתחבריםוכאן
הרוחש,וזהמשתנהשאינוהרגוע

עלמוטלתעכשיוהעצבני. Iהקצבי
אתלעשותנוספת:משימההקורא

עלהמתאימיםוהקישוריםהחיבורים

תוךאללהיכנסלנכונתוובהתאםפי
המסופרות.הסיטואציות

בדןאו Iלדברהיכולתשבאיהקושי
לאלרצח,עדהיותואב,ארנוןאם,

יחןשב Iבילדלפגועלכאורהמצליחים
ורגישותהתבוננותבכישרון

מצבו.שלמדויקתיאורהמאפשרים
בשעההיום,לאורוגםבחלומות,
הילדקרטיימצאויהזה,שידמיין

ויחווהיראהובשנתו Iפורקןוהנער

סוערים,חייו:שלהסיפוריםאת
המוותאלה,בשעותמפחידים.

גבולותאתפורציםוהאכזריות
לעצמו:לבנותמבקששהואהביטחון
גבוהה,אשהכיחלמתי"בלילה
מתקרבתשוליים,רחבכובעחבושה

הלבןהדובמימינההבית,אל
אלניגשההיאמונדיש.ומשמאלה

אמא'.'אניואמרה,אותופתחה Iהחלון
לי.'יורשהאך'אםאלי.'תבואי'ומתי

הזההסתוםהמשפטמןנבהלתי
לךהרשולאעכשיועד'האםואמרתי

ונעלמהאמרהרואה''אתהאלי?'לבוא
 .) 9(עמ'מעיני"

נישאהרעלבחלומות.רקלאאבל
אכסניהיצנחנהקופטיםבהרי

מגיעיםאינםהםעשירים.לתיירים
באיםהם .ההרשלמיופיוליהנות

להירפאבאיםאינםהםלהירפא.
הנפש.ממחלותאלאהגוףממחלות
רקעבקולותנחתכתהשגרהזרימת

שלאאבלאמנם,סמוייםמאיימים,

קולותאלהמהם.להתעלםניתן
דיירישלבדמויותיהםהמתגלמים
הנפש.חוליהאכסניה,

דופן,יוצאנערעצמושהואקרטי,

דמויותומתארנקשרמתבונן,

איש Iלשעברחייל-רודולףגרת.חרי
הרמההמופת","אישהמכונה-הדת

אולי ....קרטישלאביווגםהנפשחולת
יכולנקוטיושונה"חריג"נעררק
שלמסעווסיפוליצורכבותל

תובנה:אלמובילהתובנהתובנות.
סמויהשמחלההיתהסבורה"חנה
חולהשאניידעהלאהיאאותי.מענה

 1אותיחונקיםהגעגועיםבגעגועים.

כשאנימכחילעוריכךומשום
 .) 7(עמ'משתעל"

 ,חשיבתואופןדעתן.ילדהואקורט
בניגודעומדים Iחיהואבההדרך

סיפוראתגם Iואכןהצעיר.לגילו
שלכמערךאפלפלדיוצרשלוהמסע

וניגודים.קוטביות

הואבגמגום.לוקהכאמורקורטהילד
ברצףמשפטהטובבמקרהלומריכול

אבליותר.לאאחת.מילהכללובדרך
בקול Iראשוןבגוףנכתבהסיפור

נוכחהשתאות,ומעוררמדויק Iברור

 .שלוהביטוייכולת
הפעריםאתמדגישיםהלשוןשימושי

הסיפור.אתהטוויםוהניגודים

המשלביצירתעלמוותרלאאפלפלד
עילג,ילדאתהואפילוהנכון.
אתומהדרותביצירההמפכותהמילים
וגבוהות:מדויקותהןהמעשהסיפורי

הואלפעמיםבעיני.חידההוא"אבא
מסתכלהואולפעמיםכזרבימתבונן

הליקוישורשאתמחפשכמועלי
ולפעמיםחיכוךהואעמוהמגע ...שבי

ילדמתבטאוכך .) 23(עמ' " ...כוויה
שנים.שמונהלומלאולאשעדיין
השקטבמילים,המוגבההשימוש

הנימוס,וגינוניבסיפורהרועם

התברךשקורטוהרגישותהחריצות

הילההספרעלמקריניםאלהכלבהם,
ועומדתמתבזהשאינהאצילותשל

והרועהשנאההאכזריות,לנוכחנחרצת
בסיפור.המפעמים

בלתיכ"איבר"בסיפורנשזרהגמגום

חלקהואאבלחריג, Iבעייתי Iנפרד
עלפוסחתשאינהקרטישלמהווייתו
הגמגוםבבעייתעסוקקרטיהסביבה.

מתראההואאוניברסלי.באופןגםשלו
גריםולבערהואמגמגמים,ילדיםםע

כאלההתנהגויותמייחסוהואעילגים
כבדי-פהלאנשיםאולעצמוואחרות
פוגש.הואאותם

משתדלהואעצמושלוהדיבורפגםאת
הדיבורשצינורות"מרגישאבל Iלתקן

 .) 15(עמ'מכאיב"רקוהמאמץחסומים

אתלו"מסדר"והבוררהיתוםהילד
כךבמודע,שלאאובמורעהחיים,
עובדהואבאנשים.מוקףשיהיה

בספורטעוסקבאכסניה,למחייתו
 ..כדורגלבקבוצתשחקןלהיותומקווה
קשריםקושרהואהסיפוריברובד

משתףשהואבכךהקוראיםאלומתקרב
האישיים.חייופרטיבכלאותם

המבעתוךאלנמזגתאחדמצדתמימות
גבולשעלמהוחוב Iשלוהרהוט

האחר.הצדמןהפסיכולוגיתהתובנה
אבי ...פהכבדאניהיה:ברור 6"בגיל

אילם'הואמאוד.מהרממניהתייאש
ריפולאדבריו ...לעשות.'מהואין
מתוכידיבראיתןקולירי.את

שקיםתריםעודאתה I'קרטי 1ואמר

היההקול '.בךישמחווכולם ...כבדים
<עמ'חדשים"כוחותביויצקברור

13 (, 

אפלפלדשוזרהקוטבית,לדרכונאמן
עםקרטישלהדיאלוגאתבעקביות
במהויותהעוסקדיאלוגזהואלוהים.
המוחלטת,הדתיתהאמונהגםהאמונה.

ונשמע",ב"נעשההמאמינהזאת

(דמותהמופת".ב"אישהמתגלמת
המספקתהיאאבלוערטילאית,מוזרה
 1הכפרתושבילכלכמעטהכנסה

אתלראותהאכסניהאללרגלהעולים
 1הנערקרטישלכזואמונהוגםפניו);

ילדותיתואמיתית,תמימהשהיא
שאניחנהליהבטיחה"מאזעדיין:
אותומחפשאניאלוהים,אתאראה
חלמתיבלילהאלי.שיבואומחכה

לידעמדשלילחדרנכנסשאלוהים
שאלוהיםתמהתיבשמי.וקראמיטתי
בדמותואלינגלהיכולהכולהגדול

חנההחלום.אתלחנהסיפרתיילד.של
שאתה'מפניואמרה,אותיהבינה

 .) 16<עמ'ילד'"

אביואשתחנהאתשוכחאינוקרטי

שהולךרגעעימה.הפגישהלרגעומחכה
נטולתולאעמומהמשמעותומקבל
מקבלשהואמכתבכלעםשאלה,סימני
והואואהובתלהיותהופכתהיאממנה.
-הגבריתנאמנותואתלהקריבבוחר

והפכה,אמושחיתהלאשהרגשית
 .לאהובתורחוקה,כשהיא Iעכשיו
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לגעתממשיךהספרהקריאה,סיוםעם
שלאוהחרדהוהכעסהפחדורגשותבך

הקריאהבמהלךעליךהשתלטו
הזהבספרהריבך.לפעפעמתחילים
זוועהבהתהוותה,הזוועהמתוארת

וזוועהאחדילדשלפרטית
אחד.עםשללקטיביתוק
הנפשמסעמתחילעכשיוליואו

כדימהזמןעודבויבוססשהקורא

שמתארכפינגמרהלאמהמסעלהירגע
ספרואתהחותם Iהסופרתווא

פתיחהמשפטגםאולישהואבמשפט,
אחתבשעה"בדיוקנוסף:מסערולסיפ
יתורכבעלה Iימינואתדולףורהרים
יצאהוהשיירההאחרונה,המזחלתעל

 • .) 212(עמ'לדרך"

כהלול-זימנזאריאלה

ונשיםנשים

נוספות

הוצאתופייר'ניקוללויט:ענת
חמדספריאחרונות;ידיעות

עמ' 115 , 2000

לריסענתשלהשניהפרוזהספר
"שפתהראשוןמספרהיותראליסטייר
משותפיםקוויםלמרות 1ליין"והל
פרוזהבטקסטמדוברמעטים.לא
 1ראשוןבגוףבחלקוהמסופר Iלאז'יוק

וביןלנשיםגבריםביןביחסיםהעוסק
העיקריותתוכשהגיבורלנשים,םינש
צרפת.היאההתרחשותזירתם.ינשהן

שורשיים,צרפתיםבםורריםוהגיב

תוליהדמסוימתזיקהבעליבחלקם,
ישראל.ול
התיכוןמימיחברותהןניקולוולןמ
 1מאזמורתן Iיאלדבאתמעריצותהןו

ניקולנשים.שלושעודעםהמתגוררת
הזמן:רובנשואותשתיהןמולןו
המבוגרגנרללפייר,נשואהלוקינ
נשואהמולןשנה.שיםובשלמנהמ

אולחפשממשיכותשתיהןבשנית;
מתגעגעתהאחתשר:והאעלםוחלל
מפניאותהשנטשןוהראשבעלהל
מכתביםלוכותבתהיאו Iובבגדהש

ביחסינתונההשניהנענים.שלא
שתיהןותים;וומעמשעבדיםתוגיוז

פשרה,שלבקשריםפתרונותתוצאומ
נשיםסביבןאחרת.אוכזובדרך

ונפרדותהמתחברותתוספונ

הקשריםכשלמעשהגברים,תוחליפומ
ביןהןביותרהמתמשכיםוציביםיה

עצמן.םיהנש

ביןארוטיתבאהבההעוסקיםספרים

בת·בספרותנדירמצרךאינםנשים

"ניקוללספרלהתייחסאפשר .וזמננ
ביןולמקמוזה,בהקשרגםר"ייפו

כגון:באחרונהאורשראוהספרים

 ,,תוהחרציבשדהלךלנשקתיי"רצ
 /אחרונותתוידיע Iןואבר(אביבה

 11האדוםהפרי"סבךחמד),ספרי

הפועלים")"ספרית 1בדאוןמיי(ריטה
כתר)זיסאפל'(כלילזו""בטבעת
אלה,לספריםבניגודאךואחרים.
העיקראינוההומוסקסואליהנושא
למימושהאופציותאחתאלא Iבספר
ושלוות·האושרלחיפושבדרךקשר

מושגיםלהיותעשוייםהםשגםהנפש,
ביןהארוטייםהיחסיםמתעתעים.

רקהםברורים,אינםלרובהנשים
דניאלשהמורהברורדינרמזים:
שלאלמרותגבריםעלנשיםמעדיפה

שהיאהיחסיםמערכתמהידוע

נשיםלדירה.חברותיהעםמקיימת
העדפותיהןאתמגלותאחרות
אכזבותלאחרלנשים,ביחסתוהמיני

וביןגברים,עםיחסיםממערכות

עלקשריםמתקיימיםאחרותנשים
אמיתישקשרדומהאבלרוחני.בסיס
לאלפחותאואפשרי,לאזהמסוג
לגבריותהנשיותהדמויותביןקיים,
ר.ובסיפ

עולותבטקסט,מצויותאוהמשתמעות
עקיפיםומסריםחוכמת·חייםמסקנות,

בספרהדמויותאלהנקשריםוישרים,
כמייצגותגםאךעצמן,בפניכיישויות

האישיתברמההן •בכללבני-אדםשל
החברתית.ברמהוהן

גרההגיבורות,אחת Iמולןלמשל,
"שליחבורואהשהיאלאדםבשכנות
שנראהבמהלה,מתנכלהואהשטן".
זכויותעלממאבקוכנובעבתחילה
שיגרתיתשכניםמריבתאדמה:לחלקת

שאיןומתבררהולךבהמשך'לכאורה.
אינוהואוכיבאדמה,ענייןכללשכן
 1שבוהרועמיצויעללוותרמוכן

אפשר .שכניוכלפימפנההואאותו
לאנטישמיות,ביטויכאןלראותהיה

המושגאךיהודיה,שהשכנהכיוון

כיווןאולימוזכר'לאאנטישמיות
העמוקלמקורכאמורהיאשההתייחסות

עלילהכאןישהדברים;נובעיםממנו
עולהזהבהקשרוגםעלילה,בתוך

נפש-האדםצפונותאתלפענחהניסיון
כמושבו'ביותרהאפליםהמניעיםעל

תולהישיכולרועהצרוף,הרועהבנת
סיבהללאמקרילאובייקטמופנה

המתנכרתהסביבהתגובתגםממשית.

לרצח,ניסיוןשמתרחשעדלקורכן'
מהיסטוריההמוכרותמהתופעותהיא

זהנושאוהקרובה.הרחוקההאנושית,

למרותברומן'היסבומשתלבמעוצב
 .שייךלאלכאורהשהוא
בויםיניבורוהנתוהזר Iייןעבבאותו

אוליבתכנים.וגםהספרשלבמסרים

אתלמקםהסופרתבחרהבמקרהלא
בצרפתדווקאוהעלילההדמויות
שמותלגיבוריםלהעניקהרחוקה.
צרפתי"ב"סגנוןלאפיינםצרפתיים,

הסגנוןלביןבינומשותףהרבהשאין
שבפתח-דברלעובדהמעברהישראלי.
נשיםעלשכתבההסופרתמסבירה
הזדמןוגםחייהןעלילותעלששמעה

שההרחקהדומה •בצרפתלהכירןלה
ישראליתסופרתעל-ידיהדמויותשל
אפשרויותמייצרת Iהנכרארצותאל

מסויםניכורלמשל,כמו,חדשות,
אי·מתוךהמציאותלראייתוהיכולת

מעורבות.

מצטייןלריסענתשלספרהככלל'
וחףרהוט Iייחודיכתיבהבסגנון

הספרמעייפים.ומתיאוריםמטרחנות

הלא·הנושאיםלמרותלקריאהוקלנוח
 .בוהמועליםקלים
בעייתיותמוצאתאניזאת,עם

והתוכנית:העלילתיתברמהמסוימת
אתהמאפיינותהרבותהדרמותלמרות

הדרמטיהמתחליחסרהגיבורים,חיי
ובאשרזה:מסוגלסיפורהחיוני

עלפיצוילשמששיכוליםלתכנים,
מהאמירות,שחלקהריזה,חסרון

לעילשהוזכרווחוכמת·החייםהמסקנות
היהראוימעט.סריוויאלייםהם

בהחלטשחלקםבספר'שהחומרים
 •קצת.עודיבשילומבטיחים,

גורכיץ'ניצה

מקוטעבספרהמרכזיהעלילהקו
שלתקופות-חייםעל-פניומתפרש

ועלעליהםללמודאפשרהגיבורים.
חיים,קטעיאואפיזודותמתוךחייהם

חלליםעםשלמה,תמונההבונים
רמזים,אמירות,דרךלמלאשאפשר
מבחינהוכד:אסוציאטיביותהפניות

תועליללארגןלויטענתמצליחהזאת
לאכלסבקלותהיכוליםחייםוקורות

ואוורירידקספרלכדיעב-כרסמןור
דיו'ותמציתימקיףזאת,ועם Iלמדי

מהבחינהוהןהעלילתית,מהבחינההן
הדינמיקותתיאורהפסיכולוגית.
המעשהסיפוריהבינאישיות,

בחתירהמשולביםהשונותוהעלילות
אלבהעמקהלהבנה,פוסקתבלתי

שהובילובנפש,הסמוייםהמקורות
ואאלולבחירותהגיבוריםאת

לאתראפשר Iבמקבילאחרות.
 .בטקסטפוסקיםבלתיבסירנות
חיפוששל •ישיריםאומשתמעים

כמומושגיםלבחוןתובסירנדרך:אחר
כזבים,לומאמיתות Iשרוואשלווה

אנשיםשלפניםהעמדתמולשרוי
מןעצמם.כלפיובעיקרסביבתםכלפי

הגלויותותויוהסמתוהשאל

שפיראשלמה
הומלס

~~ w ל~~~לסרףטדגה; 
ההמתנ;תגנ;רהףא

 ם:~ Tןקן~ק~ •~שףי
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מעלהאנושיות
הכול

מתוקה,אנהקוסטול'כי:דז'ו
גליק,רותימהונגרית:

עמ' 258 , 2000ככלהוצאת

אני?מיהשאלה:אותי"מטרידה
מדברשהסופרהעובדהיודע.אינני

המעוצבותדמויותיושלבפיהןתמיד
אותודדתושמעהסיבהאינה ] ... [

ןיבעצמואתתולזהאלאבולכת
לאנוטהאינני ] ... [אלה.יותודמ

מטריאליסטאיננילשמאל.לאוןילימ
המשתדלאנוש,בןאלא Iמיסטיאו

בעינייםמובןהלאעולמנואתלסקר
פקוחות".

 ) 1931קוסטולנ'י,שכתבמכתב(מתוך

 Dezso Kosztolanyi (לנ'יוקוסטודז'
בדורהכותביםמחשובי ) 1885-1936

ספרותיעתכתב(מערב),גט"ו'נ"של
ההונגריתהספרותבחיימרכזי

שלהראשונהבמחציתדרניתוהמ
חותמואתהטביעזהדור .-20ההמאה

העתשלוהספרותיהרוחניןוהצביעל
גם Iדורומבניללוביםבדומהההיא.
עשירקוסטולנ'ישלהכתיבהןוסגנ

היההואשונים.ספרותייםבז'נרים

מסאי'מתרגם, Iפרוזאיקןמשורר'

ומסותמאמריםכתבהואבליציסט.ופ
האסתטיקהט,והפי Iןוהסגנעלתורב
לביןהלשוןביןהיחסעלהשפה,של
עלמעידהכתיבתו Iהיחידנפש

ההונגרית.בלשוןהגבוההשליטתו
משוררהואובראשונהבראשאבל

 .כפרוזאיקוןגםררומשתולהיממשיךו
אורראהקה"ומת"אנהמןוהר

העתבכתבבהמשכיםנהולראש
ספורותשנים ,-1926בגט"ו'נ"

-עזותריותוהיסטטלטלותאחרי
המהפכההראשונה,לםוהעמלחמת

והרפובליקההדמוקרטית-בורגנית
הלבןרוהטרשאחריה,הסובייטית

אירועים ."םוהאדל"שלטוןבהוכתג
בניעלטראומטיבאופןוהשפיעאלה
נטלועצמהואקוסטולנ'י.שלודר
שנכשלו'אחריותוהמהפכבשתיחלק
משנת .הימיןמחנהאלכזבומאפנה

הפוליטיקה.מחייפרשהוא 1921
ומשמאלמימיןנגדויצאואלהבשנים
דרכיובגיןחריפהרתובביק

"אנההרומןת.והמתחלפתוהפוליטי
מסוימתבהותגמעמידקה"ומת

'יסטולנוקרימצהובו 'וזרתולביק
למחנהשייךהואשאיןי'וגלפןובא
מעלמעריךאלא Iכלשהוליטיופ

ת.והאנושיאתלוהכ
אחרידשוח 1 1936בדצמבר

כתבלעולמו'הלך'יסטולנושק
באלינט,רג'וג'המחונןהפובליציסט

אוהמתוקה'א'נה ... "אה:ובששמדושה

המאה",שלתרוביהיפיםמניםומהר
הצעירה,כפריהאנה,שלרהוסיפוזה

וידי,שללביתוהבירהלעירהמגיעה
שלחייהתמציתאשרממשלתי'פקיד

להעסיקבתשוקהמתרכזתרעייתו
עליהלסמוךשאפשרמשרתת
קצרזמןבתוךרצונה.אתושתשביע

היאלמופת,משרתתאנההופכת
בשלוותבשקט,עבודתהאתעושה
שללקיומהסימןלגלותבלינפש,

בלילהזאת,ובכלכלשהי.אישיות
מינויולרגלשנערךגדולנשףשאחרי

נכנסתאנההמדינה,למזכירוידישל
אותםורוצחתהזוגשלהשינהלחדר

לא"היא •סכיןבדקירותבאכזריות
ידעהאבלזאת,עשתהלמההבינה

שכברוכיווןהמעשה,אתשעשתה

שהיתהתוכהבתוךעמוקידעהנעשה,

תנאי."בכללעשותו,חייבת
שללקיומההאחרוןביוםנפתחהרומן

וידיזהביוםהסובייטית.הרפובליקה
שהיתהבכרזהלראשונהלהתבונןמעז

נראה"בה 1שעברולחודשיםכסמל
הגרמיפיואתפערהוא ...מלח

אתלבלועכמבקשאדירה,בעוצמה
ויזיזההיסטוריביוםכולו."העולם
"כפילמרדהמסיתהבכרזהמביט

אינהשכברשוקעתבשמששמביטים

זורוחשלוותהעיניים".אתמסנוורת
השטח,פניעלשקטברומן'שלטת
מרדוגידיםעורקורםלשקט,ומתחת

בודדה.צעירהשל
כלפיהסופרמצדחמלהשליוגיל

רגישותחוסרכנגדמחאההעניים,

שובהעוליםנושאיםהםואנושיות
 .'יקוסטולנשלבשירתוושוב

אנהכלפיהסופרשלהאמפתיה
שלמפיוביטוילידיבאההמשרתת

ויזי.שלבביתודיירגםשהוארופא,
הביתדיירימוזמניםהרומןבסוף

אז:אומרהרופאהמשפט.בביתלהעיד
הרושם ] ... [זה?אתעשתההיא"למה
אליההתייחסולאשהםהואשלי

אליההתייחסולאהםאנושית.בצורה
הםמכונה.כאלאלאאדםבןכאל
למכונה."אותההפכו

הרופאאתמאפיין'יקוסטולנבהמשך'
קבוצותעםמזדההשלאכאחד

הרופאשלתיאורושונות.פוליטיות
לכןשקודםלאלהגםכתגובהאב

הפוליטיתעמדתועלביקורתמתחו
"לאהסופר:שללעתמעתהמשתנה

היהלאקומוניסט,ולאבורגניהיה
חברהיהאךמפלגה,בשוםחבר

עולם,חובקאנושיקולקטיבבאותו
איוחיהיוםשחימיכלנשמהכל

והמתים,"החייםפעם,

קוסטולנ'ימביעאחריםברומניםםג
הפילוסופיתאוהפוליטיתדעתואת

"אנהברומןהדמויות.באמצעות

לדמותהופךעצמוהואמתוקה"
ההרבמורדימתרחשתזובעלילה;

הראשיוהרחובבבורא(מבצר)ואר

שלמגוריושכונתבכריסטינה,
בלילמופיעשלוהכלבגופא.הסופר
הרומןשלהאחרוןובפרקהרצח

 .משפחתוובניעצמוהסופרמופיעים
מחליףוידישלבביתוהדייריםאחד

עלבחירותתועמלנישניעםדעות
קוסטולנ'י:

אמר ',גדולקומוניסטהיה'"הוא
דרומה.

הראשון'התועמלןהשתומם'הוא?'
אדוק,'נוצריהואעכשיו'אבל

'קראתיהשני'התועמלןהוסיף ','כן
לבן.'טרוריסטשהואוינאיבעיתון

חזר 1הקנאים,מהאדומיםהיה'הוא

עםיחדפעל'הואדבריו.עלדרומה
אפילואותםצילמופוגאן:קומיסר

 .] ... [בורמזו'יחד
הראשוןהתועמלןאמר 1מבין'לא'אני

בצדרוצה?הוא'מהבראשו.והניד

הוא?'מישל
הוויכוח.אתדרומההכריעפשוט,''זה

לאןאחד.אףובעדכולםבעד'הוא
שילמוהיהודיםקודםהרוח.שנושבת

ועכשיושלהם,בצדהיההואאזלו
 1חכם,איש .לומשלמיםהנוצרים

הואמה'יודע .לחבריווקרץהמשיך
עושה,'"

בקרבהתקבלמתוקה""אנההרומן
ואילורבהבאהדההשמאל

הצדאתבוהעריכוהקונסרבטיבים

האמנותי.

העתבכתבהראשונההופעתומאז

מתוקה""אנההרומןנדפס'וגט""נ

הציגובהונגריה.רבותבמהדורות

 ,-1937בלתיאטרוןשלועיבוד

השניםבין .-1958באותווהסריטו

בתרגומיםאורראההוא-1947ו 1929

פולנית,גרמנית,רבות:לשפות
צ'כית,צרפתית,איטלקית,הולנדית,
ואנגלית.

עכשיומגיעמתוקה""אנההרומן

בתרגוםהישראליהקוראיםלקהל
להוריםבתגליק,רותישללעברית

רהושהתרגוםעלהונגריה.ילידי
מאפשרוהואהמקורשלהאווירה
המיוחדהלשוניהעושרמןגםליהנות

גםהתמודדההמתרגמתקוסטולנ'י.של
ההיסטוריים,הרמזיםשלרובםרובעם

השזוריםוהאישיים,הספרותיים

בקטסט.

תרגומיםלנויזמןשהעתידנקווה
העשירהההונגריתמהספרותנוספים

עודיתוודעהישראליהקוראיםוקהל
מוצאתבנקלשלאהזאת,התרבותאל
 •זרות.לשפותדרכהאת

סלאיאנה

חצי,סומקרוני

 ~ 1ג'ויסג'יימס
י נירחנהמאנגלית:

חמיםחומיםחירםכללי

 ם:~ב:ה;~ים:בנז;ם~ללי
 ,ת; n י~~~

~ף~~ןדף, OWf~ים 1נ
~~ n ;' 

 ם:~~לח;ת 1ר וי~~~~ 1
~~~~ n ;ת. 

~ף tם w ,~ל.ו י~~ ל~~
ח;ת. 1הר

T 

 ם:~ב:םמ;ן ע~~~ ם;ה~~
 . . :;חך~~

ף OQ:Jןך~י~ל.יל'~נז;ם,
וב"ה.ב"ה

צריךואםהסיפור'כלזהמים.
הצדאתגםהשירמוללהציג

הנהאזהדברים,שלהפרוזאי
האמן"דיוקןמתוךשורותכמה

אברהם(בתרגוםצעיר"כאיש

רך"גילדורון>:ודניאליבין
אתשטףרביםמיםכקולותזורם

אתבלבוחשוהואזכרונו
מרחביםשלהרכהשלוותם
קלושיםשמיםשלדוממים,
דממתשללמים,מעלמחווירים

סנוניותשלאוקיינוס,
עלדמדומי-היםבתוךהמעופפות

עם(הוצאתהשוטפים"המיםפני

קטןקרבוהנה .) 197עמ'עובד,

הסופר.לג'ויסהמשוררג'ויסבין
יכבולארביםמיםוהתוצאה:

היופי.את

8 
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היאהאמנות

שלהפרקטיקה
החיים

כפרי'רופאקפקא:פדנץ

המדמן,אילנהמגרמנית:
 368 , 2000עוברעםהוצאת

עמ'

החדשההמהדורהעלמבוססזהבץוק
גרמניתמהדורהקפקא,כתבישל

קפקאכתביכלאתהכוללת
נכללורובם .חייובימישהתפרסמו

עתבכתביהופיעוומקצתםבספרים

כוללהספר . 1924 • 1904השניםבין
אילנההמתרגמתמאתדבראחרית

גרםהתרקפקאמתרגמישמכל Iמןהמר
"המנצח".הואשלה
כל-כךלחגיגיזהקובץשהופךמה
פרוזהקטעישלניכרמספרהוא

המאפשריםמילים). 200 • 100 (קצרים
דרךקפקאאתמכירשלרובלקורא
 1"הגלגול"כמויצירות

 1הדין"גזר 11

העונשין","במושבתהצום","אמן

בנימהלפגושבספר,מופיעיםהםשאף
המר"גורלוהסופר:שלאחרתקצת
כמדומה, Iמאוד"רעהרווק":של

 1אותךשיזמינולבקשרווק,להישאר

 1כבודועללשמורהמתאמץזקן

בחברתערבלבלותרוצהכשאתה
שלמיםושבועותחולהלהיותאנשים,

בהעומדתשמיטתךמהפינהלהתבונן
שערלפניתמידלהיפרדהריק,בחדר
לצדלהידחקלאפעםאףהבית,
בחדרלגורהמדרגות,במעלהאשתך
אלפונותהצדדיותדלתותיושכל

אתאחתבידלשאתזרות,דירות
להיותהביתה,שלךהערבארוחת

בליאחריםמילדילהתפעלחייב
שובולומרלחזורהזכותלךשתהיה
אתלךלסגל ,ילדים,אין'לישוב:

שנייםאורווקשלוההליכותההופעה
נעוריך.מימילךהזכורים

תעמודשבמציאותאלאיהיה,זהככה
הבאים,ובימיםהיוםעצמךאתהםש

גםכלומרממש,ובראשךבגופך
 ,, .בידךבולחבוטשתוכל Iבמצחך

עםאוהזמרת"יוזפינהעלמיליםכמה
מופיעבמקרהשלאאוליהעכברים'.'

הצום""אמןלאחרמידיוזפינהסיפור
באותהמטפליםהסיפוריםשנישכן

אותהאולם .וקהלוהאמןתמה:
דמותובתהנראהככלשהיאיוזפינה

 •טרנסווסטיטלמעשההיאקפקא,של
בתלא(ודווקאהסופרשלפרוזאי
גםוכךמוגזמת,היאהנשית).דמותו

המופיעההגזמה,אותההוויתה.

תמידכמעטקפקא,שלבכתביו
אירוניתנימהשהיאאיזואלמתקרבת

מעיןאירונית;הופכתלאזאתועם
למשל(בשונהסיזיפית.אירוניה
רווק").של"גורלוהקטעשלמסופו
יוזפינהביןקפקאמתאראותוהקשר

הסופרשלהקשראוליהואהעם,לבין

s 

., f 

~ ·• 11, • • ... ··' ' .~ ~ 
. ן; ~ . ~ 
: , .. 

אפואנוכלאיך .. '.'הקוראים.קהלעם
כלועליוזפינה,שלזמרתהאתלהבין
כופרתעצמהיוזפינהשכן .פנים

שאנחנולנולדמות •בהבנתנו
מיהנראה,ככלאותה".מבינים
קפקא.דווקאהואבהבנתנושכופר

אינאושמאבכלל?היאזמרה"האמנם
כולנוהריולצפצףצפצוף?אלא

שלהמיוחדתהמיומנותזויודעים,
היאאיןדברשלולאמיתו Iעמנו

להודיעדרכנואלא Iכללמיומנות
ואחריםאלהמשפטיםחיים'.'שאנחנו
תחושתשביןהתנודותאתמסגירים

האפסות,תחושתלביןהגדלות
אחדאולישהואסום,ארגהקוגיטה
הזו.הנוורוטיתלכתיבההגורמים
ולכןאמנותאינובוודאיאגוז"פיצוח

קהלסביבולכנסאחדאףיעזלא
ואםלבדרו.כדיאגוזיםלפניוולפצח

זהשאיןסימןויצליח,דווקאיעז
זהזאתשבכלאוסתם,אגוזיםפיצוח
שהתעלמנומסתבראבלזים,ואגפיצוח

שולטיםאנחנוכיהזאתהאמנותמן
הזההחדשהאגוזיםושמפצחמצויןבה

מהותהאתהראשונהבפעםלנומגלה
הרושם Iהדברכךואםהאמיתית,

הזההמפצחיהיהאםיגדלאףאולי
אגוזים'.'בפיצוחמרובנופחותזריז

שלהפרקטיקהלמעשההיאהאמנות
ההדרה.אמןהואקפקאוקפקא,החיים,

• 

מנדלסון.דודמאתהאנושית
לפני"צרפתנפוליאוןכתב-1810ב

משפחתיתשושלת Iבפועלהכול'.'
אח.דבקנהעלולאבלעדיתולאומיות
אתמתארתבלזאקשליצירתו
בתקופהבצרפתהדקדנסתהליכי
נעשובה Iנפוליאוןמפלתשלאחר

מבליוזאתלרסטורציההמאמצים
הדקדנסלזרםכתיבתושהשתייכה
הספרותי.

הרסטורציההתבססה 1818"בראשית

ניתניםבלתישנראויסודותעל
שלה,הממשלעקרונות .לעירעור
אמוריםהיוהבינום,הרוחשגדולי
חדש.שגשוגשלעידןלצרפתלהביא
אתשינתהאפואהפאריסאיתהחברה

פרוהרוזנתגברתלהתבררפניה.
שלנישואיןכמיקרההםשנישואיה

הגברת .כאחדושאפתנותכסףאהבה,

ויפה,צעירהעדייןשחיתהפרו

 1הזמןבתהאשהתפקידאתמילאה

בזכותעשירה .החצרבאווירתוחיה

 •בעלהבזכותעשירהעצמה,
ביותרהמוכשריםכאחדשהתבלט
 1המלךוכידידהמלוכניםבמפלגת

מיניסטריאליתלכהונהנועדכיונראה
וחיתההאצולה,עםעכשיונמנתה •

שלבעיצומו .זושללזוהרהשותפה
מוסריבחולילקתההזההניצחון
מנחשותשהנשיםרגשותישממאיר.

הגבריםמאמצילמרותאותם
הסיפורמתוךזהקטעלהסתירם'.'
שלאשתואתמתארשאבר""הקולונל
והיא Iפרולרוזןשנישאההקולונל
שננטשהקולונלשללקיומומתכחשת

כמת,והוכרז Iבאיילוהקרבבשדה
הצבאיתמהגימלהנהניתבזמןובו

האשהמתוארתהדקדנסבספרותשלו.
רגשונטולתערמומיתפאטאל,כפאם

מתוךויצריים.אכזרייםשמניעיה

בודלו,שלאחת""למדונה
תראי"את •גלעדי)דוד(מצרפתית:

לפנינרות/כמוהערוכיםהרהוריאת
והם /הבתולותאםפרחיעדריזמבח

הכחול/תקרתאתככוכביםמאירים
רואות."כרשפיתמידעליךויביטו
יכולתאותהאתלאשהמייחסבודלו
 •הנ"לבקטעבלזאקכותבעליה

רגשות:לנחשאולראותיכולת
אלאלהסוותם.מנסהשהגברהרהורים
משתייךבודלושלהכתיבהשסגנון
שסגנונובעודהספרותיהדקדנסלזרם
ויותרהריאליזםעםנמנהבלזאקלש

לדקדנסבניגודמפליא,באורחמכך,
שלכתיבתונשים,שנאתרווישהיה

הזהבמובןפמיניסטיתהיאבלזאק
שלהתנהגותהאתמצדיקהשהיא
כמת,הוכרזשהקולונלמאחרהאשה.

ילדיםיולדתבשנית,נישאתהיא
פיקחותהכלאתומגייסת

חייהעללהגןבכדיוערמומיותה
שלשובועםהעצמאיים,הנוכחיים,
הקולונל.

לאמוישפלדורעדהשלהתרגוםעל
בוויש Iמקודמיווקולחעשירשהוא
בתרגומיםקייםהיהשלאעידון
"אהבהמתוךקטע Iלמשל .יושלפג

עם .. '.' :)ק'זמ"א(בתרגוםבמדבר"

בשטחזהאחרבזהצופהשהיה

החיילהתחילהתכלתובשטחהמשחיר
אתבהנאההריחהואבצרפת.מהרהר

בעריםנזכרפאריס,שלהביביםריח
חבריובפרצופיבהם,שעבר

 " ...חייושלביותרהקליםובמאורעות
של"מבטופלדור:שלבתרגוםוכך

המרחבביןחליפותשוטטהחייל
עלחלםוהואהכחוללמרחבהמשחיר
המיםריחעלהתענגהואצרפת.

בעריםנזכרפאריס,בחוצותהזורמים

חבריובדיוקנאות Iעברשבהן

שבהם'.'הקליםעדחייוובמאורעות
נפלא,פלדורשלתרגומהכךאוכך
 • .עורריןאיןכךעל

רוחאביבית

CJ 
הדקדנסכנגד

סיפוריםבלזאק:רהאונודה
ערהמצרפתית:נפוליאוניים,

החרשה,הספדיהפלרוד,
 , 1999המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ' 262

"הקולונלאתכוללזהסיפוריםקובץ
שיחשל"דוגמאות"ונוטה",שאבר",
"נפוליאוןבמדבר","אהבהצרפתי",

ו"אלשלום","היההעם",של
סיפורמצורףהקובץאלודרוגו'.'
בקומדיהנפוליוןשלהמיתוס

בזלאקוהאונורה '
נפוליאונ•םס•פור•ם

חמיאברהם
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 1:~ו
רוצהעדיין

להיכבש
מגןמירה

אישהומי, vונוגיונש
 ,ובקומיבשוכבימגן:מירח
הוצאתכותרים,סררתאשה,

עמ' 284 , 2000כתר

רומןכמושנקראיםספריםיש

ממשלאהםאםאפילו ,רומנטי

מגן.מירהשלספריההםכאלוכאלה.
שזהמפניטובזהרע.וזהטובהז

אףכירע,וזה ,מצויןקריאהמשווק

מצדמודעבצעדשמדוברפילע
ברומן.מחבללפעמיםהואהמחברת,

"בשוכבישלה,הרומןאתבונהמגן
שלהכלליםעל-פי'אשה"ובקומי
עובדתהגיבורההרומנטי:הרומן

בניגודאךחולים,בביתכאחות
היאלמשרתות,הרומניםמןלאחיות

ברופאיםמייחלותעינייםתולהאינה
מהםשאחדומקווהוחתיכיםצעירים

רומןדרך ,כפיועלאותהיישא
היאלחופה.מתחתאלחושים,סוחף
צעיררופאעםמתחברתאכן

רומנטיות:למטרותלאאךומבטיח,
בעלמלמצואנואשההיא 36בגיל

היאכןעללאם,להיותוברצונה
תמורתשקלים 107לרופאמשלמת

מקבלשהואהסכוםבדיוק ,זיוןכל
כעבורהזרע.בבנקשלוהזרעתמורת
חוזרהצעירכשהרופאשנים,כמה

-הילדאתלראותומבקשלחייה
שלטיפוסימהלךעודלכאורה,

שהואמתברר-הרומנטיהז'אנר

לעולם.ילדיםלהביאיכולאינו
נוחתתהרומנטיתהתפיסהשוב,

קרקעפניעלובאכזריותבחוזקה
הסצינות,באחתהנוקשה.המציאות

בעלשלפניואתמקבלתהגיבורה
יחפהכשהיאשלה,הנחשקהבית

בדיוקאותהתפסהואפרוע,וכשיער

רוצההיאהבית,יקירןנבמהלך
הואאבלבאדמה,עצמהאתלקבור
להתעלם<קשהבהחושקדווקא

דווקאבהחושקהואמהמטאפורה:

בזויה.ביתעוזרתכמונראיתכשהיא

הגברהרומנטי:ברומןעובדזהוכך

גיבורתאבלשבאשה).לשפחהנמשך
להאמיןמתקשה ,מגןשלהרומן
לחבלומנסהבהמעונייןהזהשהגבר

ושובהמתהווה.באהבתםפרטבכל
הכללים.נשברים

בשיטתיות, ,ברומןנהרסיםלכאורה
כתוביםוהבלתיהכתוביםהכללים

מגןמירההרומנטי.הרומןז'אנרשל
ולהציבהרומנטיותאתלפוגגמנסה

לאאבל ,מעשיקיומיעצבבמקומה
וההבטחהבידהעולהזהתמיד

גורמיםפינה.בכלצצההרומנטית

ובקומי'"בשוכביאתהופכיםאלה
מתוק-מריר,לרומןאשה"

המרירות,עלעולהבושהמתיקות
וזהטובזה ,וכאמורהכול.למרות

בצעדוכובשחיננימשהוישרע.

(והמחברת)הגיבורהכאילוהזה,
בפסימיותתקועהלהישארמנסה
הזהירה,העצמיתבמודעותשלה,
וכובשתהולכתהאופטימיותאבל

המעשיתהאשהכאילואותה.
האשההאלפיים,שנותשלוהעצמאית
זקוקהלאשהיאלעצמהשאומרת

לאהבהלאפרנסה,לצורכילא ,לגבר
רוצהעדייןילדים,לגידולולא

 .הפרימיטיביהרומנטיבקסםלהיכבש
הרומנטיהז'אנרמאפייני ,שנימצד

אואותםלשבורמנסהשהמחברת<אף
כובשיםשהםסופםאותם),לעקוף

לפחותהבמה,ומרכזהבמה.מרכזאת
להיותצריךלאבכלל ,מגןלפי

בןהחתיךעםהמתהווההרומן

הפרפוריםלאואפילוהארבעים
בראשיתאשהשלבלבההרומנטיים

כאם.קיומהאלאהעמידה,גיל
חד-הוריתאםהיאהגיבורה,זוהרה,

כלבנה,לידתומאז , 6ביןלילד
כאילובאימהותה.מתמצהקיומה
גםשבה.האשהכבתההלידהשמעצם

לז'אנרלכאורהסתירההואזהאקט
הכוכביםלאהםשילדים ,הרומנטי
כללבדרךוהם ,בוהראשיים
אימהותהואילומהזירה;מורחקים

הבמהמרכזאתכובשתזוהרהשל
כלליוכאשה.כאדםלמהותהוהופכת
 ,במרכזהאהבהאתהמעמידים ,הז'אנר
השניים:ביןמתמידחיכוךיוצרים

אוהקדושה,המרובהבנוסחאימהות

ברומןכמוגבולות,חסרתתשוקה
מהלכתהרומןכללאורךהרומנטי.

שברירי ,מאודדקחבלעלמגן
לשבירתםהז'אנרחוקיביןכמעט,
נבחןהמודרניתהאשהמצבבגדול.

מולנבחנתעצמאותההכיוונים:מכל
ולהיסחףלהיכבשההיוליתתשוקתה

יגןאותה,שיאהבחזקגברבידי

מדוברשוב,אותה.ויפרהעליה
הקשה,המציאותביןבמתח

בתהיא(זוהרההחילוניתהאורבנית,
בקיבוץגדלההיאדתית,למשפחה

הפסיכולוגייםהדחפיםלביןדתי)
האנושיתבפסיכיקהעמוקשקיימים

הרומןשלליצירתוהביאוואשר
פופולרי.לכהאותווהפכוהרומנטי

תמידלאמגןשייאמר'צריךושוב
ולפעמיםהמתחעללשמורמצליחה

 ,כאמוראותה.גםבולעתהרומנטיות
היאכאילו ,יחיבבמשהוישבזהגם

מדוע ,ליאכפתמהלעצמה:אומרת
המתוקלעונגפעם,מדילהיכבש,לא
שהופךמהזהאולי .העצמיהשקרשל
 •מאודלסימפטיהזההרומןאת

ספרלאהואאשה"ובקומי'"בשוכבי
עולמותשהופךספרלאוגםגדול,

עושההואשלואתוחוקים.
שהואאףבהחלט,חביבהבמינוריות

הפנימיהמתחעםהסוףעדהולךלא
הקאנוניספרותיים:ז'אנריםשניבין

עולם:תפיסותשתיובין Iוהפופולרי
פשוטמגןורומנטית.פרגמטית

עושההיאשלהואתכותבת,
 •הערכה.מעוררתבמקצוענות

ישראליעל

"לבד"המלה
הקריאהוסימן

לההמוצמד

אהבהשחרור:ציפי

עכשיוהוצאתפרהיסטורית,

עמ' 44 , 2000

"כברשחרור,ציפיכותבת"אני",

עלארכבולא /אריותאצודלא
בזרועותי/אלפתלאאני /נמר.
בעירוםאשברק /ג'ירף.שלצוואר
קיסם".שיניוביןכוכב/עלמלא;

שהואכיווןהזההשיראתאוהבאני

וגםהאבודהג'ונגלאתגםמצייר
הדוברתהחדש.העולםאתמרהט
שלה.המטאוריהצידרובהאתתולה

שלצווארוואפילוהנמריםהאריות,
רחוקיםמקרבותזכרונותהםהג'ירף

בכוונההפסטורליה.באהובמקומם
הסיבהלמהפך.הסיבהאתמוחקתהיא
שהעולםהתחושהחשובהחשובה,לא
שללעולםמקוםמפנהטרזןלש

שגבולותבעולםוכך'הקטן","הנסיך
ומטושטשיםמסומניםשבוהפנטזיה

ציפימאייתתאחת,ובעונהבעת

אהבתה.שלהפרהיסטוריהאתשחרור
הרטובהדיואתלהשאירבוחרתהיא
גלויותושולחתהעכשיויומןשל

למותג.הפךששמןנשיםלכמהשירה
גודייבה"ליידי 1למשלהנה,

הצמר",מחסני"כלמקובנטרי",
אתיכסו"לאשחרור'כותבת
בשירקליאופטרה,שדיה".מגדלות

פירמידותמפילהלה",מצרים"כל

 1אחרבשירהקטנה,ושחוזרה

ההעצמהתהליךהמדבר.אתמאלפת
לגדולותהאלההנשיםאתהופך

הראווהבחלוןמוצגותהןמהחיים,
אתאורגתוהדוברתהחלומותשל

לכפותמתחת ,השיריהאדום,השטיח
המוקדשבשירהמצבשונהרגלן.

אוהחמלה,מגויסתכאןלאופליה.
פרחי"מוטבשחרור:שלבלשונה

חיוורות/שפתייםלוחשות /מים,
פניעלוהמתים;המים;מוטב/
שלהכוח " ...משוגעיםכתונת

כוחהואשחרור'פיעלאופליה,
גםוכךבבחירההואהכוחאפל.

חלוןבאותומקוםישלאופליה
 .הרואיראווה
שיריבאיםהזההנשיהשרירומול

השיר ,למשלהנה,המציאות.
סדיניאתמפוררת"משאית"בוקר":

לבד!/ /לדרכה,וחומקתהלילה;
ומצרה!"יצועי/בחרבותמביטה

קורסות,פירמידותבלימציאותזוהי
הליידישלצמרמחסניבלי

המדבראוזןבליואפילומקובנטרי

שחרורציפי

פרה•םטוריחאהבה .• J / 

שירים

n וצאn t'tlכY 

זאת,ובכללשחרזדה.המקשיב
הקריאהוסימן"לבד"המילה
הנשיםשגםלנומזכירהלההמוצמד

בלהקות.באולאמההיסטוריה
שבקרבותבתחושההיאההזדהות

אחת.חיילתרקתמידישהנשיים
לצבאשהולךבןישהזאתלחיילת
שלהווליוםאתמעלהזווהליכה
לחיילתחייל").של("אמאהשתיקה

אהובהעםלשכבפנטזיהישהזאת
ביתשלהפופקורןערימתבתוך

הפופקורן").עם("בקולנועהקולנוע
ישהזאתלחיילת Iמכליותראבל
בארצההכבודאזרחיתלהיותרצון
היאכיולדעת("עליסה")עליסהלש

גוף;חלקיקיעשויהקטנה/"מאהבת
הואהזההרצון " ...שחוקובתוענן;

הפרהיסטוריהשלהאמיתיהגעגוע
 •.הזההספראתלאהובהמניעוהוא

סומקרוני
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אחרכחיפוש

האותנטי

הספדיהשתיקה,סרבול:יהושע
הקיבוץהוצאתהחדשה,

קריאהסימןספריהמאוח,ד

עמ' 223 , 2000

שלהראשוןהרומןהוא"שתיקה"
שמחזותיו ,סרבוליהושעהמחזאי

מהם,אחדושעלארצות,-27בהוצגו
בזמנוכתבתיהעשרים","ליל

שלהספרותיבמוסףאוהדתביקורת
הרומןהחדשה,יצירתוגם'הארץ:

אףאולילשבח,ראויה ,שלפנינו
רומןהוא"שתיקה"ממחזותיו.יותר

 ,בולקרואותענוגורגיש,חכם ,בשל
סרבולשלהתיאוריהכישרוןבשלהן

המרגשיםהמצביםסדרתבשלהןו
בוישמורכב.הואשמהםוהמפתיעים

ביןורגש,תבונהביןנכוןשילוב
לב.מצמררותוסצנותחכמיםדברים

כמה-שלולמטריחבנוסףזה,ו
הזאתבארץשישבואנשיםשלרותוד

הופך-העשריםהמאהאמצעבסביבות

העברית.לסיפורתלחגהופעתואת
להצדיקאשתדלהבאיםבדברים
בתגובהאוכלשלאאף Iזוקביעה
הבטיואתלהקיףזווראשונהמיידית
זה.עשירספרשלהרבים

רומןובראשונהבראשהוא"שתיקה"

זיכרוןעלושינחה,זיכרוןעל
הגיבורמומחש.בדיוניביוגרפי

יושבוהוא-1939בנולדשלוהמספר
בהגיעו ,לערך 2020בשנתלכתוב

וחייהםחייוסיפוראתשמונים,לגיל
הגילים,כלבנישונים,אנשיםלש

המאהבאמצע ,בארץגדלשבובכפר
מתבטאזובהיזכרות"הקודמת".

משמעותייםאנשיםלגאולרצונו
עליהם,שנפלההשכחהמןבשבילו
האדםבנישלגורלםשהיאשכחה
בודדים,אנשיםלהוציאבכלל,
ואמנים,סופריםכמהביניהם

אחריחייםושמותיהםשיצירותיהם

הדורותשלבזכרוןגופםכליון
הבאים.

בנושאשזורוהשכחההזיכרוןנושא

שלטיבוהרומן:דןשבוהשניהמרכזי
שלטיבםלעומתהאמיתיהאמן

זוכיםהםשדווקאבאמנות,הזייפנים

בעודחייהם,בימיולכבודלפרסום
נדוניםכמעטאותנטייםשיוצרים

כוחלסירוסואף ,לכישלוןמראש
ידיעל- ,שלהםהיצירהוכשרון

חסרימעריציהםולהקתהזייפנים
שנישלגורלםמקוםמכלזהההבנה.
שלאביו ,שבספרהאמיתייםהיוצרים
עודדוהצייר Iהמספרהגיבור

פאריצקי.

"סופר"עםמעומתיםאלהאמניםשני
ביותרהחשובהסופרגםשהוא Iהכפר

סרבולהמוכתר.הגאוןכולה,בארץ
וכאדםגלותיכיהודיזהסופרמתאר

המינייםליצריועבדדל-רגש,
מספחהואאותו ,בבשרוהמאוהב

יומיומיים,התעמלותבתרגילי
הגאוןנמלצת.בעבריתוכותבוהמדבר
הציירהואהתקופהשלהשניהמוכתר
בצדק.-לסופרובניגוד Iפאריצקי

לציירגורםהסופרכיצדמתארסרבול
לראשוומכניסלאלכוהוליסט,להפוך

פמוטים-לציוררעיונותמיניכל
החווייתילעולמוהזרים-למיניהם
עלחורבןאפואוהמביאיםהפנימי
אדםאינופאריצקיהמאוחרת.יצירתו

ולכן ,שלוהבינאישייםבקשריםחזק
שלהמכשילותלהטפותנכנעהוא

בחוסרמורדתנפשואך .הסופר

ציוריואתהכובשתהאותנטיות

בשטףלוקהשהואוסופוהמאוחרים
ומת.במוחדם

 1אמןהואהמספרהגיבורשלאביוגם

מתרחשמהרואהכשהואאמיתי.סופר

אתמשמידהואבארץהספרותבעולם
עםמלכתוב.לחדולומחליטכתביוכל

אישובראשונהבראשהואהאבזאת,

עלכאחראיבדערהוא-מעשה
שרקכך-הכפרבאזורהפרדסים

כ"סופראותולתארניתןבדוחק
מתוסכל".

מרכזימקוםלאבהבןשביןליחסים
שונהדעתילסיבם,געבנואך ,ברומן
שהיאכפי ,פרימנחםשלמדעתו
לדעת .הספרעטיפתגבעלמובאת

הדדית"עקדהיחסיאלהפרי
ואילוהדדית":ודחיקה-הפקעה

אהבהיחסיביניהםשורריםלדעתי
עוקב ,המספרבורהגי ,הבןחזקים.

אלבדרכויוצאכשזההאבאחרי
למיטב ,לחייוקץלשיםכדיהמצוק
שלמצדוהנראהמסע Iהבןשלהבנתו
אלוהכרחיתנחרצתכהליכההאב

האמיתית.חייואהובת

אתלמנועומנסהבדרכועומדהבן
ההתגוששותותיאורההתאבדות,

עזות.וקרבהאהבהעלמורהביניהם
ואיננו ,בנואתאוהבמצדוהאבגם

מצילהוא ,בילדותואותו."עוקד"
אותולנתחהרוצההרופאמידיאותו
לחיותלומניחוהוא ,שתיקתובשל
דעותלושישאף ,עמולהחמירבלי

שירתועלונחרצותדומאביקורתיות
"הסופר",עםהתחברותוועל

המתוארתהפסיכיאטריתבמחלקה
חותםהבן Iהספרשלהאחרוןבחלק

ולהחדיראביואתלכפותאישורלע
נסיונית,תרופהשלעירוילו

לולעזורהרופאה,לדעתהאמורה,
שהואלומראיןזאת,בכללהתאושש.

השטח,פניעלאלאהאב,את"עוקד"
מסוכןוהואלהתאבדניסההאבשכן

לעזורמנסיםהחוליםובבית ,לעצמו
בידישישהדלההעזרהכיד ,לו

באותהלהעניקהנפשורפואתהרפואה
מבקשכשהאבמקום,מכלתקופה.

מהרצועותאותולהתירמבנו
לבסוףמחליטהבן Iאותוהכופתות
אתומתירלבקשתולהיענות
זהומהעירוי.אותוומשחררהרצועות,

בסוףהאב.כלפיאהבהשלאקס
לאורחאישורהאבלומעניק Iהספר
-באמירהבשתיקהולבחירתוחייו

בניצנימבחיןכשהוא-"שתוק"

בנו.אצללדברונכונותהתלבטות
בעבותותלזהזהקשוריםהגבריםשני

אתלו"הורסלאוהאבאהבה
אלא Iפרישלכטענתוהשתיקה"

אותה.מקבלהואלהיפך:
-אמןהוא ,הסיפורמספר ,הבןםג

כלמצליח.ומשורראמיתימשורר
שאפשרשברוראף ,""שתיקההרומןולאאחריםמספריהעתיקהואחייו
ברצונירבים.דבריםעודעליולומרהמחשבהמתוך Iעצמומשלמילהכתב

יהושעשלזהספרכילהוסיףרקעלהיסב,זואתזושמכירותשמילים
יעקבשלכתיבתואתליהזכירסרבול"מיליםהןארוכות,שניםפני

דברים","זכרוןאתובמיוחדשבתאיבשלוםהיושבותידידותיות"
אביבתלאתמתארשבתאיאמנםשאפשרליונראה .ביחדובנכונות

סוגיואמנםהכפר,אתוסרבולמעשיכלפידו-ערכיתגישהלנקוט
שונים.חותריםהםשאליוהזיכרוןלומראפשראחדמצדאלו.העתקה

לזכור-שניהםאתהמניעהדחףאבלמעשיאינןהמספרשלשההעתקות
המשמעותייםהאנשיםחייאתולתעדמביעאינוהואשכןאותנטיים,יצירה
ומתונהנו ,סבלו ,עבדו ,שחיולהם,לומראפשרשנימצדייחודו.אתבהם

בדרךהולךסרבולדומה. ,כאןאםהאנושות,תולדותשלזהשבשלב
מתגלותבזהוגםשבתאישהתווהצירוףכל ,לכןקודםהרבהגםלא

אוליממיבידיעה-ועמקותוחוכמתוחסררעשיהיהמיליםשלחדש
כןאבל ,גיבורוכמעשהלהעתיק,לאדבריםאיזהוכיאנושית,משמעות
האמביציהכך,מאוד.מושפעלהיותלחדש?עודניתןבאמתחשובים

סופריםשנישלההישגסיבגםואולילהתבטאיכולההיצירתיתהאותנטיות
מקום,ומכלדומים.אלה,גדוליםרקומודע,משכילאדםלגביבימינו,
יהושעהעטיפה,גבעלפריכדבריבדיוקממיהחופשיתבבחירה
שלוזהראשוןרומןעםנכנססרבוללהעתיק.

שלהראשונהלשורהאחתובבתישרוהכתיבהההיזכרותבמעשהזאת,עם
 •העברית.הסיפורתבניסיוןב"שתיקה",המובאשלו

האנשיםאתהשכחהמידלמלט
אליוקרוביםשהיואוהקרובים,

 ,אהובותיו Iידידיו ,הוריו ,ביותר
אותנטיכיסוייש-הכפראנשי

הגיבורשללעצמיותויותרמובהק
היצירתיותזה,במעשהשכןהמספר.

מהפסיביותיותראקטיביתשלו
גםוכאןההעתקה,מעשישלהמסוימת
האהבה.שלסת

טמונההמספרשלהמשוררותעיקראך
 ,מרצונועצמועלגוזרשהואבשתיקה
ימים.שמונהמגילחייוכללאורך
למעשהכתגובהמתוארתזושתיקה
הכפר.של"השוחט"בושעשהאלים

וניסיוןפסיבימרדבהשישגםיתכן

אנושיתבסביבהייחודאיזהלשמר
מובאותבספרעצמיות.כלהמצמיתה
שללמקורהבנוגערבותהשערות
זושתיקהאבלומשמעותה.זושתיקה

הראוימןולדעתי ,בספרחידההיא
ככזושכןכחידה,כנהעללהשאירה

רב-וסמלברומןפעילגורםהיא
משמעי.

משתלחהספרשלהאחרוןבחלק
בכמהמצליפהבסאסיריותסרבול

הישראלית,החברהממאפייני
ולהכחדתלדיכוישלהםאתהתורמים

האמיתייםוהאמניםהמשוררים

הואכךלכאורה.היוצריםולקידום
המתבטאתהמבקריםאיוולתעלמדבר

בתשבוחותיה,והןבקטילותיההן
ההתגודדויותאתמוקיעגםוהוא

דןשל"השולחן"נוסחוההתחברויות
המתגודדים"המצליחנים"עםאמוץבן

בחנופהזהאתזההמזינים ,סביבו

חיציםמשלחסרבולונו'.הדדית
בןדןשלדמותובןלעברמורעלים

כןהארוכה.הגלביהעוטה ,אמוץ
שהציגלויןחנוךכלפיחציומופנים

כיחסיבסילוף,גבר-אשהיחסיאת
 .ועודהדדית,השפלה

זוברשימהבידישעלהמקווהאני
שלומורכבותורבגוניותועללהצביע

שקלרכסקירחל
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ותשובותשאלות-לספרותספיופוסחתני 1:~ו
יגילןר

עדבכתיבתך,הביוגרפיחצר . 1

ניתןהאםדומיננטי?חראכמה

הבדיוןביןקולמתוחלדעתך
גרפית?חכיולאמתהאמנותי

משמעותמייחסאתההאם . 2

ליצירתך?גיתפוליטית-אידיאולו

הסופרשלחאמיתיתהמולדת . 3
המקוםאו(והתרבות)הלשוןהיא

גרפי?גיאוארץחבלשלבמובן

בהידרדרותחשאתההאם . 4

והספרותיבוריחציהשיח

והשימושהלשוןרמתמבחינת
שאיןלשוןמשוחררת",ב"לשון

איסורים?בה

מחייבהציבוריהסיועהאם . 5

היוצר?אתבמשחו

פרסיםמתןשלהירדמההאם . 6
כלומר,בעיניך?ומועילהחולמת
(ממשלח,הציבוריהממסדהאם

כלכלייםגופיםמקומי,שלטון
כלכליתלסייעחייבגדולים)
שלשוניםבתחומיםליוצרים
חייבכזהסיוע(האםהאמנות?

כותביםשאינםסופריםגםלכלול
עוליםאוערבים,עברית:

חדשים?)

יכוללאאפלפלר:אחרן
גיאידיאולואדםלהיות

בןהייתיחשביה,העולםמלחמתכשפרצה . 1
הםתקופהמאותההממשייםהזיכרונותשבע.

כשבאתילימיםמעטים.אךעזים,זיכרונות
בזמןשליחוויותעלבלכתוגםולשקם

עובדתיידעמאודמעטעלהתבססתיהמלחמה,
הידיעותמעטביןהפערתחושות.הרבהועל

רובלהתמלא.חייבהיההתחושותוריבוי
היאכיאם ,שליגרפיהבניוגבתמעריצירתי

עוסקתמטבעההאמנותברובה.בדיונית

לאהיאשלה,המוצאנקודתזובאינדווידיאום,
בהכללותולאפילוסופיותבשיטותעוסקת

לאולמעשה ,מיליוןשישהאמרתחברתיות.
כזה?דברלעצמולתאריכולמידבר.אמרת

ם, wלוכשישרקלאדםלואפשריוחשבוןודין
ובלישםבלימשפחה,כשהוא ,יחידכשהוא
הדברואזההכללה,בתחוםאתהמשפחה,
מתפוגג.

מביתבאאניאידיאולוגי.אדםלאאני , 2
מתבוללאומרהייתי ,ליברלימאוד ,אמיד

לרעיוןנתפשוובני-דודישדודיכיווןוליברלי.
לכלבאשרבביתריאקציהחיתההקומוניזם,
 ,בגטוכשהייתיהמלחמה,בזמןגיה.אידיאולו

בלאפיתחתיוביערות,במחנה,מכןולאחר
אידיאולוגי:ולאהעולםאלקיומייחסיודעין

בני-אדם.בחברתהייתישלאכיווןגם
כיווןבאכזבה,תמידאצליקשורהגיהאידיאולו

לקומוניזם,כולושהתמסרבמשפחתישהצד
שלא ,סטאליןעל-ידידברשלבסופונרצח
הןאלה .בןכמוהנאציזםעללדבר

נתקלתיבהןאבלקיצוניות,אידיאולוגיות
מתונותלאידיאולוגיותבאשרגםאךבילדותי:
ליהיו ,למשלהציונותכמו ,יותרושפויות
סירבתיפליט,ילדארצה,וכשבאתיהשגות.

לא-כאןנורמליכך:שהתנסחהתורהלקבל
-שםפחדןשם:רע-כאןטובשם:נורמלי
כלטוב,וכאןרע,ששםיודע,אתה ,כאןגיבור
הצברמיתוסובתדמיתו.הגלותיביהודיהקשור

כבניאדםבנילבחוןנוטהאנילזרא.ליהיה
יכוללאולכןחולשות,אוהבאנימטבעיאדם.
שואפתאידיאולוגיהאידיאולוגי.אדםלהיות

אחרת,ולאהדבריםהםשכךלקביעהלמושלם,
עלי.אהובותהאדםבניחולשות ,ואני

מסובך.זההיהודיםשלבמקרהכתמיד , 3
חמש-דיברנוובביתגרמנית,חיתהאמישפת

תשעבאלףארצהכשבאתינוספות.שפותשש
גדוליםמאמציםעשיתיושש,ארבעיםמאות
בהוויהעצמיאתלשתולהשפה,אתלקנות

השתילה,אבל ,קניתיהשפהאתהישראלית.
ביתביתי,לי.קלהחיתהלאהזאת,ההינטעות

אתעדייןזוכראניבצ'רנוביץ.הואהורי,

ניסיתיעימם.בושטיילתיהראשיהרחוב
כולה,העירמןהרחוב,ומןהביתמןלהינתק

לאגםואולי ,אפשריבלתישזהנוכחתיאך
ליכשיש .נצחייתוםהואביתבלאאדם .כדאי
ובכןבן-חורין.רבהובמידהבעולם,אניבית,
נאמנותיביןפשרהמתח,באיזשהוחיאני

העברית.לשפהאהבתיוביןגידולילבית
במהביטוילידיבאהזהמתחשלהתוצאה

כותב.שאני

חלקיביןאמיתילדו-שיחהגענולאעדיין , 4
העבריתבספרותמולכתעדייןהשונים.החברה

 ,נאמרהאחרונות,בשניםאליטה.איזושהי
 ,למרכזלהתחברומבקשיםהשולייםגםיוצאים
נכנסולאקרה.לאעודזהסוציולוגיתמבחינה

המזרחעדותעםאמיתיתרבותילשיחעדיין
הםעודוכלהדתי:הציבורעםלאוגםלמשל

שגםחושבאנישיחה.איןלשיח,נכנסולא
האםזה,על-פיתיבחןשלנוהלשוניתהרמה
המלאיאלמחוברתתהיהשלנוהלשוניתהרמה
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למשלמחוברתתהיהאו ,העברי-יהודי

אבלהתחבטות,שישמרגישאנילאנגלית.
לינדמהלפעמים .ברורכיווןאוהחלטהלא

הרגשהישלפעמיםחירשים,שלהואשהשיח
דיבורמעיןולפעמיםוולגארית,אלימותשל

 .כיווןשוםלושאין

חייבתהיאתרבות,רוצההחברהאם . 5

יוצריםבמיוחדצעירים,אנשיםלעודד
קשבמחייבכמובןזהדרכם.בראשית

לתרבות,קשבלהיותצריךהקשבציבורי.
לתאריכוללאאניאמת.לכישרוןקשבאו
ועידודעזרהבלאתרבותיתחברהלי

ידיעללהיותצריכהוהעזרהליוצרים,
בלי-תנאי.כמעטנתינה,

ובכלהיוצריםלכללעזורצריכההחברה . 6
עולםהםשיוצריםהנחהמתוךהתחומים

לפעמים .האחרמןהאחדושונה ,אנפיןבזעיר
מחייבתהתרבותאבל ,לאחרהאחדמנוגד
הואשבהשפהבכלאמיתיבכישרוןלתמוך
הייתי ,בכללפרסיםאוהפרס,בענייןכותב.
הסנפריםשלבבעיותיהםיותרשיכירומצפה
ופחותלהםבעזרהיותרשישקיעוצעמם,
לאהעזרהשמתןהיא,כוונתיציבור.ביחסי
סנסציוני.אומתוקשרלהיותבהכרחצריך

ז ':

טורגובניקנתןויצילום:

שברומניה.בצ'רנוביץ-1932בנולדאפלפלדאחרן

 ,-1946בהשביחהעולםמלחמתלאחרארצההלע

 ; 1962עכשיוהוצאת"עשן"הראשונים:וספרי

הראשונהיצירתואת , 1964שוקןהפורה"בגיא"

מסיפוריופרסםמאז ,-1959ב'הארץ'ןובעיתפרסם

וספריספרותיים.ובמוספיםספרותיותתובבמ

"מסעהאחרוןספרורבות.ללשונותתורגמוהרבים

ספרוכתר;בהוצאתהשנהאורראהרף"והחאל

קרןבפרסאותוזיכהאהבתי"אשר"כלהקודם

ר.יספ

הספרותינעי~באר:חיים

שוויםכולם

בשםיבשהספרותמגויסת,מספרותלהימנע
 .בלבדלשפההקשוראחראוזהרעיון

מסיביבאופןאותישימשהביוגרפיהעניין . 1

 ,עובד<עם ,,,חבלים,,שכתבתיהאחרוןברומן
 ,הענייןלבשימשוחיי :> 1998לעםספריה
והצד :עיקריתתמצית ,מרכזיתוכן

הדברים.בארגוןהיה ,הבדיוןצד ,הספרותי

ואילואמיתיים,הםשהחומריםלכךכוונתי
אמנותיים-צרכיםמתוךנבעגוןהאר

וחד-פעמיותמרכזיותסצינותספרותיים.

כפינכתבואלההמצווה,ברכמו ,ברומן
משפחתיות,מריבותאבלאותן:זוכרשאני

משיחותנבנואלהונשנים,חוזריםויכוחים
לאם,הבןלאב,הבןשביןשיחותשהיו:רבות

ליחשובהיהבזו.זושנתערבבורבותשיחות
תחתיהיההביוגרפישהסיפורלשמור
שליטה.
<עם''נוצות,,כמוקודמיםלספריםבאשר
<עם 11הזמירר'עת ,) 1979לעםספריהעובד,
אלהכך:נאמר ,) 1987לעםספריה ,עובד
ממחוזותכתוביםהםאבלביוגרפיים,אינם

פגשתי ,אותןשפגשתידמויות ,לימוכרים
עולם.מאותודמויות ,שכמותן

נגיעהישדברלכל ,פוליטיהואדברכל . 2
הדוגמהחברתיים-פוליטיים.יםבלעניי
שאפתיאבל,,חבלים,,,הרומןהיאהטריח

נמצאשלאמישלהסיפוראתלספרתמיד
לתתבמרכז;נמצאשלאמיהדברים,בלב

 ,למשל .לגיטימילאלסיפורלגיטימיות
-הקיבוץעללכתובחיתה:הנורמה ,בעבר

מוסמכי- ,כן-שדהיחידת ,כן-לוחמים ,כן
הסיפורלא!עליהם-וסמלי-דתכשרות
לדודפרט .סופרלא-ההיאבקלחתשלהם
יוםקשיאנשיםעלבסיפוריושכתבשחר

סופר ,כללבדרך ,הסיפורבירושלים,
ליהיהחשוב .בלבדאחתראיהמזווית
סיירתהספרות:בעינישוויםיהיושכולם
ממוסמך-כשרותמעניינתיותרלאמטכ"ל
הזמיר"'עתכילזה,חוזראנינידח.במטבח

להילחםיצאהספר .פוליטימאודספרהוא
שהפכההלאומיתבדתיותמובהקבאופן

תת-היוהאלההדבריםמשיחית.לחרדיות
במחשכים.ורחשוקרקעיים

איהשפה.בתחוםפוליטיתאמירהגםיש
במסגרתלהישאר ,נסבלבלתיוזה ,אפשר
לדייק.אםהחד-רובדית,השפההרזה,השפה

עומקעםומתןמשאלנהלהעבריתעל
רבדיםמשמעותרבותיועומק ,תרבותי

אינני ,טהרןאינני ,כמובןאבללשוניים;
ולאכךלכתובשישקובע ,נורמטיבי ,פוסקני
הלשוןעללשמורפתיחות.בעדאניאחרת.

ורחבה.פתוחהשיותרכמהשתהאהכתובה

הרקמותבתחוםליצוריוצרכליוכלכך
לשלול ,ואסור ,אפשראי .אותוהמעניינות
ישאךיותר:רחבהשפהשללגיטימיות

השתיים,מןהאחדאתלנתקיכולאינני • 3
כלוהתרבות.מהשפההמקוםאת ,כלומר
בכללדומיננטי.והופךמהםאחדעולהפםע
לשפה,נוףביןומתןמשאשליבכתיבהיש

היום.עדהספריםבכלהיהזהכךנוח.לתר
 ,סגורבחדריתרחשהבאשהספרלהיותיכול
ספריה,שלבגבולותאדם,שלאמותיובד'
שלספרןמיןספרים.רקבושישחדראו

 ,לבדויושבהואלהיסגר:שעומדתספריה
לומרניתןואוליבספרים,מביטערב,לפנות
המוצאנקודתזומהם.נפרדקצתשהוא

לכתובהזההרצוןולמהשלי.הבאלספר
אולם, ,חדרקירות,ארבעהיהאשנופוספר
הנהנורא.בחוץהנוףכיזה,כלגדור?מקום
נושאליששימשהירושלים,למשל

אתורואהבהמביטאניקשה,לקונפליקט
שהמכוערורואהבהמביטאניבוקע.הרעל
שלנופיםלפנינואלים,הואהנוףניצח,
אפשריבלתיונעשההולךזהשנאה.

בחדר.נסגרהספרןאפואובכןמבחינתי.

לייש .שליהספדיהעל ,לפגי ,כאןמביטאבי
ולפניהעשריםבמאהירושליםעלספרים
טבריהצפת,עלספריםהעשרים,המאה
דווקא ,בחדרהקירותהקודמות.במאות

מראהשם,עםקירותהפכו ,הסגורבחדר

אלים.בחוץשהנוףמפני ,מוגדר

1 ==== 
 ~ו

איסורים,להשאיןהשפהאינההצרה , 4
ופרנס,להכשאיןהיאהזוהשפהעםהבעיה

רב- ,יותרעמוקמשהומראה-מקום,להאין
ופרנס.ישלמשלשבתאיאהרןאצלערכי.
קיימתאצלואבלבוטה,בשפהישתמשהוא
מןיותרישתמיד ,יותרעמוקלמשהוזיקה

אומרכשאניהפרובוקציה.מןאוהניבול
 ,משללשפתהשארביןכוונתיופרנס,
לשוני.לעושר
השפהאו ,ברברשלהייסוריםשפתאתראה
היאלבנות,חייבתלאהשפהשדה.פנחסשל

אבלדברים,לפרקאפשרלהרוס,יכולה
אבלבשבירה.קסםישוזיקה.מודעותמתוך
הספרותבסביבתהיוםהנכתבתהשפה

זולהקלה,קרובותלעתיםלינראית
שפת-השארביןלבקשישמאו.דומסחרית
שלהרומנים .אחרממקוםשנכתבתספרות
מהדרישהלחלוטיןשונים ,למשללאוריצחק

מרבי-המוכרתלספרותשישהמסחרית
בחנויותאפילוהפרדה,ישבחו"ל .המכר

 .פנאיספרותלביןיפהספרותביןספרים,
המבקרהערבוב.נגדעקרוניבאופןאני

ספריםשישפעםאמרגרודזנסקישלמה
שקוראיםספריםוישבשכיבהשקוראים

אדםאם ,כלומרזה.מעיןמשהובישיבה,
מאמץמשקיעהואבישיבהקורא

-בספריםמדוברואין ,רגשי ,אינטלקטואלי
כפולטם.כבולעם
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פניםבשוםהיוצראתיחייבשהסיועאסור . 5

עלולאתהכסף,מקבלכשאתהואופן.
ציפיותעלתענהלאשאםחשבון'לעשות

זהלהיסתם.עשויההשפעקרןמסוימות,
למבקרים.באשרדוגמהלךאתןמפחיד.

הספריםאתמקבליםמבקריםלעיתים,
כמקוראחר-כך'ההוצאות.מןלביקורת
אתומוכריםהולכיםהםנוסף,הכנסה
אחתלאשניה.ידבחנויותהאלההספרים

מקריוספרכזאתספריםלחנותנכנסאתה
בחותמתמוחתםבומעלעלשאתה

ספרותי'מוסףעורךהייתילו ,""לביקורת
עלאוסרהייתיפריודי'עתכתבאו

ישירותספריםלקבלשליהמבקרים
לפגם.טעםבזהישכילאור'מהמוציאים

דרכייעברוההחלטותשכלרוצההייתי
משואוללאחשאיותבריתותבליכעורך'
פנים.

ואפילותרבותמלגותהמקבליםכאלהיש
שאחריםבעודשבשגרה,כדברפרסים,

במלגותרקלאאבלמקופחים;נותרים
במשרותגםמדוברעסקינן'ובפרסים

הצנזורההתרבות.בתחוםלמיניהןציבוריות
אםהעצמית.הצנזורההיאביותרהמסוכנת

אואלומסיבותאותךמצנזראחרמישהו
כמונוראלאאבלכמובן'רע,זהאחרות,
לעשותמתחילשאתהברגעעצמית.צנזורה
לביקורת,אוליצירהבאשרכדאיותחישובי
שיאזהענייניות,לאמסיבותעצמךומצנזר

ממתןלחדולרצויהיהכן'כמוההשחתה.
התרבותבתחוםמקורביםלמיניהנאהטובות
לחו"ל.ונסיעותמשרותחלוקתלמשל'כמו'

גםהזאת,מהבחינהכן'היאהתשובה . 6

רוצההייתיחדשים.עוליםגםוכמובןערבים
תהיההפרסיםוחלוקתגרתהמלשחלוקת
רוצהעדהאיזואםעדתית.ולאממלכתית

העוסקיםכותביםעבורפרטיפרסלייסד
בהחלטזהאותה,ומתאריםהעדהבהורי
שווים.כולםהממשלתיהגוףבפניאבלראוי;
לראותרוצההייתישונה.משהומציעאני
 .מקוראיודווקאכספואתמקבלהיוצראת

ולאבקוראתתמקדהממסדיתשהתמיכה
הכותב.גםמזהייהנהכמובןלבסוףבכותב.
למעןיותרלעשותיכלהישראלמדינת

מספרים.מע"מלהורידלמשלהקוראים.
אתהרחבבציבורלעודדצריכההמדינה
יכולשר-התרבותהספר.אללהגיעהרצון
מס-הקטנתאופטורמתןלמעןלפעול

לסופרים;המגיעיםתמלוגיםעלההכנסה
מועדפיםתנאיםלתתראויהקשההמצבבשל
יוצרמקבלפעםמדיבמלאכה.שעושהלמי
מאושרהואמוסד.מאיזהשמנהעצםאיזו

התפנות:קיום,לומאפשרזהכילזמן-מה,
בקרבמומרדיוצרשזהלשכוחלנואלאך

הםולעיתיםמקרה,בדרךזכו'שלאאלה
העומדיםהשינוייםהמידה.באותהראויים

כולם.עםלהיטיבאמוריםעינילנגד

מספריו:בירושלים. 1945ב·נולדבארחיים

 ; 1987רומןהזמיר","עת ; 1979רומן"נוצות",

-ועגנוןברנרביאליק-שנאתםגםאהבתם"גס
 • 1998רומן"חבלים", ; 1992יחסים""מערכות

האחרוןספרועובד.עםבהוצאתאורראוספריו

הואבארחייםספיר.קרןבפרסאותוזיכה"חבלים"

 • 2000לשנתביאליקפרסחתן

עומדתאיניבוכרי:רות

בשער

כלל.בדיוניתבכתיבהעוסקתאינני , 1
כתבתיבדיוני.שהואדברכתבתילאמימי

האוטוביוגרפיהבכתיבתאפילוביוגרפיות:
בה ,) 1997(גווניםשלמים""שבריםשלי,

הזיכרון'מתוךלכלראשיתכתוביםהדברים
בכרטסתונעזרתיונתוניםפרטיםבדקתי

גטואסירישלגורלםאחרלהתחקותכדי
שבכתיבהלצייןמאודחשובטרזיינשטאדט.

עבודתלכל,ראשיתנדרשת,הזההסוגמן
שטח.

שעבדתינכוןכאלה.יומרותליאין . 2
עםמזוהההייתיוככזאתשניםהרבהב"דבר"

שהופיעובספריםאךמסוים;פוליטיכיוון
עסקתילאפעםאףובכלל,השנים,לאורך

הצדליחשובכןגרידא.פוליטיתבכתיבה
הפרט,שלהרדיפהאותימטרידההחברתי'
החומריות,אחריהכלל'ל vנדברשלובסופו
אניאבלהחברתי:הצדקאיאותימטריד
כמיעצמירואהשאינניבמפורשלצייןרוצה

 .כלשהופוליטיבשערשעומדת
אנשיםשלהיולאשכתבתיהביוגרפיותלכן'
לומר'כוונתיהראשונה:השורהמן

כגוןמדינהבראשיעסקולאשהביוגרפיות
בכתיבהמאיר.גולדהאובן-גוריון
הרצוןמשוםתמידהיהשליהביוגרפית

העם,מעינייותרחבויותדמויותלגלות
לאאךלמדי'ידועמישהועלדבר-מהלגלות
למהלמשל,מעניינת.דמותהבמה,בקדמת
עובד:עם :("השליח"סרני?אנצרדווקא
מהבעצם,יותר?ידועמישהולאלמה ) 1973

אותי'עניינההדמותהאם-היהשקבע

טכניצדהיהלכךמעבראותי.ענייןוסידני
מסוגלתאניהאםמרתק,אךגרידא,

הזה,בעביהתוהז'אנרעםלהתמודד
הביוגרפיה.

לכתובגםאותיענייןאישי,באופןכמובן,
צ'כיה.יהודילשואתהקשורהביוגרפיה

כךהמשימה.אתלבצעיכולהשאניוחשתי
עלהזמן"נגד"אדלשטייןהביוגרפיהנולדה

טרזיינשטאדט.בגטוהיהודיםזקן

לכלרופא("שיבא:שיבאלחייםבאשר
חייםבד"רהיהמה :) 1981זב"מ:אדם":

מרופאיםבשונהמרתק?שהיהכרופא,שיבא

לאדםהתייחסשיבאד"ראחרים,רבים
שליחותבמלאכתוראההוא .בשלמותו
לסממנים.רקולאהמחלהלגורמיוהתייחס
שנצברומנזקי-עורשסבלהלאשהלמשל,
הואהכביסה,ממלאכתכתוצאהשנים,במשך
כביסה.מכונתקנה

פנחס-("פליקסרוזןפנחסעלבביוגרפיה
כללאכאן :) 1990ביתן;זמורה ;וזמנורוזן
שאלהאלאעצמה,הדמותאותיעניינהכך

לציונותקרהמהחברתית-פוליטית:
על(אודה ?החילוניתהאירופית,הסובלנית,

תשובה).לכךמצאתילאהיוםעדהאמת,
החברתי-בתחום-שלינוסףצנועמאבק
היולאשבספריותבתופעההיה-חינוכי

מובהק,באופןספרותלא(זוביוגרפיות,
מרתקים).להיותיכוליםאלהשספריםלמרות
בדבר'לנוגעיםלספריות,הזהבענייןפניתי

גרפיותהנירהוכנסושנהוכעבורלאחראים,
לספריות.

קשרלישישמובןגיאוגרפיתמבחינה . 3
מצויההמולדתהשפה,מבחינתלפראג:
העברית.והתרבותהלשוןבתחוםמבחינתי

אנירזה,עבריתאוגסהעבריתנאמר'איך , 4

אינההאנורקסיתהעבריתהזה.בשיחלא
עלאפילואוחוכמהעלבהכרחמורה

עצמירואהלאאנידלות.עלאלאהתחכמות,
מראשלבחוראבלגבוהה,בלשוןככותבת
יסודית.כטעותלינראההחומרבדלות

s . לקרנותושםפהזכיתיביוגרפיותככותבת
להתפנותכדילחצי-שנהקיוםשאפשרו
במשהו'אותיחייבשזהחשתילאלכתיבה.

בכלכמעטבמשהו'אותילחייבשניסואו
מוכתביהאשהדבראופןבשוםאסורהמקרים.

שבחיםבמשהו'הכותבאתושיחייבמראש
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לחץשיהאאסורהמציאות.עיוותאולדמות,
יכולתאתהכתיבה,אתמקפיאזהזה.מסוג

לכתוב.החשקאתההתבטאות,

-חדשעולהרוסיאו ,ערבי .כןבהחלט . 6
שהואכללויכוחאין-בישראלחיהואאם

לאהואאםגם.לפרסים,מידהבאותהזכאי

זהאיןכייודע,כמוךמיבעברית.כותב

שיתרוםמוסדכלממנו.שמתעשריםמקצוע
מובןראוי.בהחלטזהטוב,מה ,ליוצרמשהו

מתחילה ,אחראוזהבפרסמדוברשכאשר
בפירושכאןישהגדולה.הממסדיתהבחישה

עסקני-גםוהרי ,קריטריוניםשלבעיה
יתר-על-פרסים.קוטפיםראוייםלאספרות

רבי-מכרהכותביםסופריםאותם ,כן

מרוויחיםאוברווחה,מספרותומתפרנסים

במהדורות ,תדירהמופיעיםמספריהםיפה

מלגותלהעניקצורךאיןלהם,חוזרות,
הריאותםאבלגבוהים.כספייםופרסים
 •ידיים.שתיעללספוראפשר

 lilיעקביצבי
1 ~ 

מריבהמי

קרובבצ'כוסלובקיה. 1923ב·נולדהברנדירות

ב-לישראלהגיעהריכוז.במחנההיתהשניםלשלוש

"דבר"מערכתעםנתמנתהשניםעשרות . 1948

הלשוןמןרביםספריםתרגמההשבוע".בר i "ו

"החיילתרגומיה:<ביןהגרמנית.הלשוןומןהצ'כית
הצחוק"ספרהאשק:לירוסלאבשדייק" rהאמי

המלךאת"שירתתיקונדרה:למילןוהשכחה"

קובציפרסמהועוד.הארבאל>:לבוהומילאנגליה"

באחרונהביוגרפיות.מספרוכןפייליטונים

שלמים",""שבריםשלה,האוטוביוגרפיהנתפרסמה

בפרסאותהזיכתהאשר ,) 1997גוונים(הוצאת

לספרות.ספיר

חייםעםקשרליצורמהמערכתנבצרלצערנו,

אחרונותידיעותהוצאתכוונות",ך'תיאוםסבתו

עםהוצאתך'חדר",שמעוני,יובלועםחמד)ספרי

לספרות,ספירפרסזוכיהםגםלעם)ספריהעוב.ד

ראיון.עמםולקיים

תמתירה 1שכ.לבראש
: T T ••• • 

אשמתי:בס;פה

ןמכ;ת ;ןז~~~לג;הר~~טןףל: i~ד T~יש
~ w הP ~¾ה 
w ה¾~~חחרש·~ל.ם א~~ר 

 .. ·:·:--··: ..אש ..•הסרטגזרת
מנהמנה

TT TT 

דמ·~ד~ר~ת ך~~~ ת~~;ך~פ;ך
 . . .. ם·;~מ.ג;ךליט 1ש;ק-~א

הלילג;רלי
T • -•• 

שיריםאילל ·-·· . . 

מיםני 1אפפ
:-T • -• 

~אדרים~רים

הנופלתלאבןשאלו

 ק~~י:!~קיר ן~~

לאלאלע Q ~ד·ל~י
1:יי 7p ~~~ךה .םי~~~

 ל;פ~~~ך1:יי fלאל~י ן~~
יכ;לאינניא 1ההברגע

 T • •י, ..-- •ז:

חד~י~ה ה~~ד~י~ה יי:iP ~1ד
תחנה 1אהבהמע;ת

: -:-T T • : 

 1 ס~~~ךא 9~י~ך~ב;תחי 91~ד~ןז:tר

l ~~1~הךצ;~י י 

ךצ;ן י~~~י
ךצ;ן 1~ה~י

ךצ;~ה~הת 7מנ;~ל~~ן 1 ל~~
להזויהאחלמהשב;לשם
- ן~~~'קמ ~ך~~~ ,;פ~~ל
ס~~יךצ;ןןלאס:יהין 9 ~ס:יהיז:tר

ה.ז~קלא~קירד~~ן
 .יהר;גכא;ל

-:--ז :

לבילבי

תשנ"חתשריט'כיפור'יוםערב ,'ויום
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 5י:ו(
ח"עליזח"לאוסטריהוקויאם ~ ~ 1

רפאליצבי

מגרמנית:מחיקה'רד:ברנהתומס
 , 1999שוקןהוצאתכרמל,אברהם

עמ' 303

הרוח"הואשהדםכחווותיבדםנא"כתוב ...

ניטשהפדידדיך

זרטוסטדא"אמר"כה

וולפסאגמאחוזתמוראויוזףואנץ עםמסוכסךהעילית,שבאוסטריה =- ~:::::.:;,:~=:~ להצילמבקשהואמשפחתו.בני ,,..-
טירתושלהשרציםקןאתונוטשנשמתואת
הואאחתפעםעודרקאוסטריה. ,ארצוושל
להשתתףכדי ,הישןלביתומרומאשב

בתאונתגושנהרואחיוהוריובהלוויית
דרכים.

והיום,אתמולשלהרקובבעולם ,כאן
בהמורבידית,משוחזרת,עלילהנרקמת
קריקטורלית,-בערייתההעיירהמתגלה
אפואלפנינוופאשיסטית.מושחתתבוטה,
חדליהמאכלס ,נשיאותתכמו ,ביבר

משפחתוובראשם ,ומצפוןמוחקטניאישים,

ואתומצערלאשמותם ,מוראושלהשנואה
זהגם ,נהדרברשלספריוככל .ועיקרכלל

ליטניהדמוי ,ארוךמונולוגעלמבוסס
האםשללכבודהכנסייתית,קתולית
הניואנסאינספור.פעמיםהחוזרתהקדושה,

מעיןמהווהוהסרקדטיהתוקפני ,החדגוני

המופרזיםוהזעםהקיטרוגבהחילונית,מיסה

קץ.איןבשנאהמהוליםקימעה,
גםכינדמה,קץ?איןשנאההאמנם

מיןבחובהטומנתמכלהכלשלה"מחיקה"
מאזהידועה ,הגרמניבנוסחאהבהשנאת

גראס.וגינתונובטועדוהיינההלדרלין
וולפסאגשלמשחורהשחורההאודיסאה
ברומאגמבטיתלמידובאוזנימסופרת
בהסימולציהזומזדמנים:שומעיםובאוזני

מצדמסוימתתגובהעליודעיםאנואין
מעיןגםהואהמונולוגהאחרים.אוגמבטי
גםאחד.צדרקנשמע ~טלפון'שיחת

שלומחזותיובספריורת tחוזוטכניקה
עצים","חוטבי"סיד",("כפור",ברנהרד

גםבויאטרלי'תממדלדבריוומעניקה
מוחשיתהופכתמעינינוהנעלמתהדמות

הגיבור.שלסיפורומתוך
בעירבוביה,המשמשותהנרדפותהמילים

הרעכאחת,והאפולוגטיקההקטגוריה
נעדריאינםאלההמועט,והטובהמרובה

ושמחהשחורהומורשלקטניםלאפכים
לאיד.
המספר'שלעולמואתמלווההקיפוחתסביך
לחומסאגואלטרמשמשהואמהובמרת

 .עצמונהדרבר
ביוגרפיים:פרטיםלכמהנדרשאניוכאן
הבלתיכבנה-1931בנולדברנהרדתומס
מהכפרלברוחשנאלצהאשה,שלחוקי
ללדתכדילהולנד'התגוררה,בוהדתי
ילדותמעולם.הכירלאאביואתאותו.
בבתיהשוההחולני'ילדשלדלה,קשה,
תקווהואיןקשה,ריאותמחלתעקבחולים
האחתהנפשהיהשסבוילד' .לחייורבה

אךבחייםנשארנהדרבר .אליוהקרובה
אתקטעוהמחלהוהתקפי ,כרוניחולההיה

הפךדברשלבסופו .שלוהמוסיקהלימודי
מחזאיביותר'מצליחלמחזאיהחולניהנער
בלעדיה,יכולאינואךאוסטריה,אתהשונא

הואבכתיבתוכך.כלישנאעודמיאתכי
בצוואתו'וגופרית.אשאוסטריהעלממטיר
אתגלחצינהדרבראסרמותו'לפני

באוסטריהספריוהוצאתאתלחדשמחזותיו'
שנה!שבעיםבמשך

גרמניםלרובהםלאורשהמוציאיםכך
 ,-1986בנפטרברנהרדואמריקאים.

ראה"מחיקה"שספרולפניאחדיםחודשים
אור.

וולטרשלכקאנדידהכול.מוחקתזומחיקה
לי.דבאאשרמכלללעגושםמתקיףהוא
גיאורג,דודואהובים,מעטגםישזאת<עם

המשוררתכנראה-מדיהוהמשוררתסבו'

המצעקצרבכמן>.אינגבורגהאוסטרית

לצייןהראויומןהעלילה,אתמלפרט
נעדראמנםמשובח.הואלעבריתשהתרגום

ניתןאינוזהאךהפולקלורי'הסארקזםממנו
לתרגום.
משפחהדמויות.שלמזוויעהגלריהלפנינו

הנרצעעבדהשהואאחהכוללתמטומטמת,
פאשיסטיתסנובית,אם ,אשתושל

יצרןשהואגיס,מתחסדות,אחיותוחשדנית,

מצלצלזה(בגרמניתייןבקבוקישלפקקים
נואםצבוע,קתוליוהגמוןיותר>מצחיק
רובהמספר.שללאמומאהבהמשמשבחסד,

לשעבר'נאציםהםהעלילהאתהסובבים
חברי ,(למשלאדוקיםוקתוליםבהווהנאצים
המלאכהבעלילעומתם,הציידים).אגודת
ובעממיותםבנימוסיהםבפשטותם,חביבים

אמיתייםדרך'ישריטבעאנשיהםוהגננים

משפחתולבניבניגודאותם,פנים.ומסבירי
אהבתאוהבהמספרהציידים","חובבי

16 

ברנהרדתומס

תחיליםמזמור

רע,י 1עשע;שה,שאנימה
- T ':י •-: •י.-

רע,שר 1מ ,שרשאנימה
- Tת 1זכ,ןף ~-~.•י,,ל~ז

ידיעל
 tי 7ק; T ל~-,:

לכ'ח;rיי,~חנ:ו~ם~~בד י~~
בףל. ii.ci~ת ''לף בrיקt~~ י~~
ס~זpיםל iמ~יר~ת~~יד י~~
~~~ q 1ד • 

 •~זpי~ת~~יד י~~
ב. j;א י~~

~פ;~עים!~ת~ם

 ן~~~רי r9בךעם~פ;~עיםעם
-ן~ה qךת 7מ; י~~ י~~

רע,י 1עשע;שה,שאנימהזאת,למר;ת
-: -.'' :-• :• T -

רע.מףשר ,שרשאנימה

- Tת 1~כןף •;~:ל~ז

:די~ל
י. 7ק;.ו~ל
 1960 1"תהילים"הקובץמתוך
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טרופיןדורי

זוחל

 ::==rו Hן~

~ם~~שף;ה~~להןס~יר~יר
 ;ת;ח~~~ת;ק.~ליי;ת ryל:כ;ל ר;פ:~

~ם ז:~ 7
חיתהאביביז-ולנברנירה:פ;ס

 ל;ג~~~·ת i~~דר iiנ;~ל 9קרי
 ;מ~רס~קנףקסק;ןם

ז;ח,ל~~ז·ע.ךזש Qד
~ע.~יןה

ברנחרדסומת

נפש.

"צד"הנאצים","ציידכוויזנטלכילצייןיש
שלעמודיםעשרותפניעלנאציםברנהרד
הפרישה""לפנימחזותיו-ראהספריו.
"הקומיקאי"להימלך),אזכרהיום(חגיגת
רקעעלהמציגניאו-פאשיסטיזקן<שחקן
שלהתיאוראוהיטלר),שלתמונתו

"ילד"'בספריםה"היטלריוגנד"
שםהגיבורים"),(כיכרב"הלדנפלאץ"ו

שלצעקותיוהגיבורהבאוזנינשמעותעדיין
 .ועוד .האוסטריההמוןותרועותהיטלר
תומסשלשיצירותיולומראפשרבעצם,

 ."מחיקה"האחרוןספרועלרומזותברנהרד
"מחיקה"בלבד:פרקיםשניכוללהספר

השיאיםאחדהואהשניהפרקו"התפוררות".

 .יושביצירותוהסרקאסטייםהנארטיביים
שבדיוקנאותהמוסכםהשקרההלוויה,אורית

המזויפתהפניםהעמדת Iכביכולהאבלים
לחלקןעינייםבכלירןהמחכותהאחיות,של

הואהצערהשנוא:מאחיהןשיקבלובירושה,
טובאינוהמספרגםוהלאה.מהםהרחק

לפחותאךהתהומית,באדישותומהאחרים
נשיפה,כליתזמורתפנים.מעמידאינוהוא

קצרים,עורבמכנסילבושיםשנגניה
שירימנגנתהמספר'עלכךכלהשנואים

 .השלישיהרייךבימיגנושנוכפיואבל'לכת
עומדהגיבורבעודהרף:ללאתוקףברנהרד
ממשיכיםוהוריו'אחיוקבורתבעתמהצד

בוקר"בכלכפירה:iז'רהוריבולעלות
עדלהתביישאנוצריכיםמתעוררים,כשאנו
אנו ...ימינושלבאוסטריהנשמתנועומק

אתשונאיםאבלהזאת,הארץאתאוהבים
גורמתלאוסטריהשיבה"כלהזאת":המדינה
נושאיהפתוח,הקברלפניחשבתילזיהום,

שנתמכואוברשטורם,האס-אסהדם,עיטורי

אותיכיבדולאומקלותיהםקביהםעל
 " ...במבט
מכלאוסטריה,נכבדיבמציאות,אבל'
מסלתואדישיםנותרלאגרת,המפל

העלאתבשעתהפריעוהם .ברנהרד

פסיכופתבוראוהםברנהרד'שלמחזותיו
הגזים,ברנהרדנכון'סידרתי.ומגלומן

לאהאםאךכולה.אוסטריהנגדפניוהזעים
 ?ודומיהםהאשקקו'זושצ'נגול'גוהגזימו

רבות.אמיתותגםטמונותההגזמותבכל
רקביטחוןחשברנהרדתומסזאת,ובכל

היהמסוגלכאמור'כאן'רקבאוסטריה,
ולשנוא.לאהוב

ברנהרדתומסשלהסגוליתיצירתואת
והםהרב,וסבלוהאנושהמחלתוהולידו
ייסוריואת •השראתושלבוחןלאבןהפכו

אךאותו'הסובבעלכפלייםכפלהשליך
העניקאףולמעטיםולחסדלאהבהנכסף
לושסייעוומי Iמוקיריוביןבשפע.מהם

המבקרהיההאמנותית,דרכובסלילת
אחדבושראהרייך-רניצקי'מרסלהגרמני
הגרמניתהספרותשלהחשוביםהיוצרים

כלאתלמעשה,בכללותה.והאירופית
הספרותיהממסדמןקיבלההצטיינותפרסי

החניףלאמעולםזאת,(עםהגרמני.
בניכאתאותםותקףגרמניה,לקברניטי

הסכימולעתיםלו'סלחולפחותשם ).ארצו
אתוהעריצושיבחוואףביותר'איתר

עבודתו.

המספרשלבנקמתומסתיימתה"מחיקה"
ללאכולה,וולפסאגאתהמורישמוראו'
קהילתו.ולכלוינהשלהראשילרבתנאי,
 1934בשנתנולדמוראוהפיקטיביהסופר

הסופרברומא. 1983בשנתומתבוולפסאג_
שניםשלושמתכנזכר'ברנהרד'תומס
אתלקרואהספיקעודלכןקודם .אחריו
עצמיחש"אניעליו:האהובמונטייןדברי
באשראפנההמוות.שלבטלפיותמידלכוד
מקום".בכלנמצאהואאפנה,

לוולפסאג,רקוויאםהיאכן'על"מחיקה"'
גדותשעלה"עליזה",אוסטריהשהיא

רקוויאםגםהיאאךהמזוהמת,הדנובה

העולםאזרחפנים,זעוםברנהרד'לתומם
 •היגון.דמותבעלהנאור'

לחג;ת~rיר~יר
~לנ;~לד;ל.ק ר~~ p: ה';ח~~
ןש;רף~;י;יתרףסב w ~~ר~~ה

ע.ץ ת;נ;ר~~רף;ת qר~~ה ק~; n ת:~ע,ל.י
א;לךה;תהזפסרב;תכתמףנ;תילדףתי i ~~~ז: :- : .ם.ל. : 

זtזה וי~~~~;יך
שאחרמישהףשל

~ים f ~ 7 ז;~~~~ךלת ·ל~ה;-בןהי'כ':
לאזאתבכלף'סתמנג

:-:• :• : T 

~לר r:,1 ~~לא~חיןה~ן.ן;ך בח~~~
:ןם ם;ל~~ןסיס~פףק י~~י~

~~~עףת

POLITICALLY CORRECT 

ע,ןה w:p~תףס;ר n ~~י~י~ז-ו;ךלד~ל:ם
 ל~~~rי~ים~ע,מ;ן~דימף;ק ט~~~ ז;~~
ן~~ןנףתס~רית~~ךצ;ת~לי~ין;ר
ףבישבה ,נסירהr-וכהשלא

ת;~ים rryו T י~~~ןס~ך;ה~~סז~ל

אשה?לבנים,

~ר~להסזpי~יןת;ךל~~ב Tר;;ה ~~~
 י~~~~ע.;יר;תרקיק;תיס r ;ע~ ~~

נ;עצ;ת;ר;ת nמשי;רדתשלאדמעה

קףךימ; p:ל;ן 6ם i ··ש;~ב ci " ףח~~~

פ;לטשפיהךחףס;תב;הר t!:ףכשעכביש,
-• T : •: -: 

0
." 

0 T •• 

" Politically Correct " 

רעלינעשה
 "?הן.~ך;ר~~ין~;ידהלא ~~• f~י T ;ק'~
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בן-דוראלפרןרות 1:~ו

חלבןבסלון

 'ן~ךז:;ל;ן 9 ~
w ף~ר:ם,~ליקל

מתגרדים.אנחנף
:--; • : T : • 

ב.דיבאייזן'דיזן'באיידי '*נ~ייןןדי
ריב,ריבאייזן'

ריב.ריבאייזן

~~~זקים. ה;~;ק ;ט~ל wס~לדים

קךזקים,~לף~יל;נ;ת o ז:;

 ר~~ך~~לס~פ;ךיםלים Q:Pסרק
והפףמפיה

; -: ' T 

;רים. nוה

-אניאבלאבל'י;בלמאה.חצי
:-• '' T •• ז-: ••ז :-• 

אמי".ואתאביאת"אהבתי

 ןי~~ז:;·ן·ךצ;·~ה .מ~rיח ל~:ס~ןז
 ,;ע~ה

מנפנפים.

ריב.באייזן'די

ריב.ריבאייזן'

-הכך!ז;תורכףתיםהצפרנ
הלבנה,צפה.הרעל.;לעי-ם ,i :כבר

תפארתזפףמפ!זה. :נצלגרדים·מזתאנחנף
:--; • ; . : T •• : : • '.' T' ; 

הללףיה.
-: T 

 ,םי~~~~ק~~יםק;~ים
 ...~~ים o ~~ף~~יםפ;לים

~ o/ יtry ל~ט,ן~ט;ןךים:p ;מ
 ,ה~י~~~י~ה tמ;ר~~ת
לנף.חסרהשהמסגרתאלא

 T ז••-: •:•::•-•:•ד:

והתשףבה
: -: T 

n משננים.ברזל;רי

~~~ךדיםףנף J ~·ל·ן.~ךת iךק 9 ·~~
 ,"דס~"ז;ע.קד~ין
 ,"ע G""זק.ת wל;ח.ר~יז
~ךים gף~לנף~~~·רזיםרק

איכה
•• T 

 •..~~;ךדיםנף ryJ ~ריבאייזן'

ונזכריםים nוש;כז;כרים
:• : : • : • : T " 

~ךד~ים ;ט;~ףה;ף 9טף /oף~ ;א~ן~
 ...זריםףלחסדיה!זת;מיםיףבבת

: •• T : -• ••: - : T ' 

o/ רים~o/ ךף~ה.ך~ין~רים~
עף~ה,ים 7 ~;א ,ה~~ש;,חים
מלים

רףג;ת, 9 ז:;:ם Jס~ןעם;:זכ;~עים
והכפפ;תהצעיפיםהמעילים,

-: • • -: • • : -: T 

 ' ך;ר~~ךים /oק;סיף- ן~;א(
יאכוףלבל

 ,> •••רוףלים wסלת;ך~~זקחילי'ם
הטי~גאלאלאך'הא~נגבערלאך'

הלעבערלאך'גאלאך'הפלי
העצמאףת,ני;םהמנגלים

ז-:ז : ·ז:--

הנכדים
-: T • 

ח;ך;ת /o ת;ך~~-:ם Jע.יף~;:זקיר

רי~ים, ן~~ללא
 ,ת; n ק~~~ל.ינף,~קףח;ת
 'ז:~ס~ל~ןךר

ד~ע;ת.ע.ין

 'ר~ p:ס:ינףל";:זכ
ס:ה,ל";:זכ
דגמה,ללאאב;תגםואמה;תגם

-' T -: T : .,•:ד 

מתגרדים.אנחנףעכשיו
א;~ה ;;~~:לא: ם-~~ר T ם::;
ר;ת ryף~

 2000אפרילטבריה,פומפיהביידיש:ריבאייזן *
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אורפזגי

 1 1נשימה

 ן~~ ;מ~
אתהיחפה,

: •• T T -

הנשימהאתמרחיב
-; • :• -: • T 

ראשוןפרסום

~אף~ל~די
אניגם

להתרחש
ןק 9לח~~לי

• • 
לתומו

?ח~ע;_רר
עתעתהמתהיחידנףתאל

---:-:- ז•:- ·:

בעצמאףת;ך,
: -: T T 

הזה;האנףסבחפשהבחירהאל
 •:- T -'." T Tי :-.יי

~קן;ת~תר"ל~פ

קיר ciל iסע"~ש
קט wס ת~~ ryלק~ב

הנפשאתלהשר;ת"
~ין 7 ~ 6 ...ה 9 י~~ iJננ;_ןל

 ,ף:.~לחנר
להדרםשףב·,

 .. ז·· :

~ך~ךת?דלתק~יב iJן
אדםמנשימ;ת

• ; • T T 

? QiJ ר~~-ן~~ליף 
 o ~;נ~גףף

~ש wiJ~תשףבלסדליק
~~לי ciciדיז iJ"9~תון~ב;ת

לחנר~.:ף,
להדרםושףב

: : " T •• 

~שןהא;ת;דל~א;ף . . . 

לחנר~.:ף,
הע;ךאתלגרדושףב

~יןה ci ·ת iTף w:;,wל
התמףנהאתלישרר;נה nהאףבפ.עם
T 00-:-ז---

-: '." :-T 

ההיא

לחנר~.:ף,
להדרםושףב

: : '' T •• 

~ך~ם~לאל;ם qס~תלךש;ם
המטהאתלהטריד

: -:• :• -• T 

ף 1ג jJ~נ;~חףת

ס~~לי iJדיז 9iJ~תדליק iJל
הזבלאתלהריח

: T • -:• -:• :• 

~רףץ jJסקירנריכ;ת q~תל~ס;ף

 ,ף:.~לחנר
להדרםושףב

: : •• T •• 

ס~~~ישקףךי~תמ;לל 7
 ת;ע~;~ס;ין

רים wסק~תל~י;ם
~ w ל·הז .קי;ת~

 ש~~~~ iJ~~רירלחנרב;~ן
ry ;ס;ר;ןלה.ע~

ס~;ריםת;ך 7לח~rי~ל
הדםאתלהז.רים

 T;ת n ••הר~לכ:ל

; T T 

;ל nהשלהכחלההגאנזה
- ·:ד• •• :-ז•:-

אשרוהמים,
: --· :-:· 

~ qw יקים~
כמ;

גף~י~ךףך

-צפהאני
:-• T T 

~ jJ א;נרי~כף
יחממף

: -: 

 ה~י~~י~ן ry~י

סא~רבף~ת
הר'חב,בממד

• : -T -

 ;ק~ע~

 ה~~חיא ז~?
נזם

הזה,הכאבמסיסףת
: . -: .. -:· 

את wנ;~חיא

בת;ךלהי;תך;צהחיתהכמ;
 : : ' T Tז: :

jJ ף 1ג, 
7;n7 א;ת;ל, 

 ל~~~ח~

 ת~~~~לי

 ף:.~~ח?ןשףב
לפסיכולוגיהסטודנטיתהיאאורפזגי

העבריתבאוניברסיטה
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~11 5 
נפשמולגוף ~ 1~

זערור-מאסחשלומית

פוגלדודשלהים""נוכחבנובלהלנפשגוףביןבידול

פוגלכתבהים""נוכחהנובלהאת .=:-- =
"חייהרומןכשמאחוריו , 1932ב-- . המרפא","בביתהנובלהנישואים"' = .,='----

וסיפוריםהאפל"השער"לפנישיריםקובץ
אחדים.קצרים

אתומשבחיםהנובלהאתהמהלליםהםרבים
עליהשכתבואלוהםומעטיםשלההאיכויות

עינילנגדעמדוזהמאמרבכתיבתכה.עד
לבדו"השירעל"לאמזוריאירשלספרו

עלועומדהנובלהאתמנתחשאמנם
ברובדעוסקאבלבההמרכזייםהמוטיבים

קתהמרתאךהקצרהורשימתובעיקרהטכני

"תחנותלספרדברבאחריתפרימנחםשל
בבות",

היופיכלעלכאןלעמודאתיימרלא
הים","נוכחהנובלהשלוהמורכבות

בידולשלהתבניתכיצדלהראותבכוונתי
הגיבורה,אותהשחשהכפיהנפשמולהגוף
הטקסט;שלהשונותברמותביטוילידיבאה
המקוםבעיצובמתעצמתהתלישותכיצד

כיצדוהמשונות,השונותהדמויותומגוון

טרגיגורםומשמשביצירהשולטהארוס
אוהגוףקבלתבחוסרבידול'באותומכריע
מוביליםאלוכלוכיצדהגוף,קבלתעודף

הנובלה.בסוףהארוטילמשבר

הואוהנפשהגוףביןבידולשלהעיקרון
שליצירותבכמהומכריעמרכזילדעתי
עיצובעודףעקבהנוצרהפערהמאה.תחילת

וגיבושעיצובוחוסרספרותיתמבחינהגוף

המביאיםבגורמיםהמכריעלדעתיהואהנפש
יצירותקוראתאניכךארוטיים.למשברים

ג,שטייבנוברדיצ'בסקי'ביאליק,של
מחבריםביצירותזאת,עםגבסיך;וברקוביץ'

מנוסחהואואיןהפעראתלדלותצריךאלו
בנובלהמנוסחשהואכפיבטקסטישירות

שלפנינו.

א.

בכפרהדמויותאתפוגשיםאנולראשונה
זיווגיםעלונרמזיםומתוודעיםקטן'דייגים
שביניהן.יחסיםועלשונים

וגינא.בארסעםהיכרותנואתמתחיליםאנו
ובארסשגינאנחרצותקובעמזוריאיר

בפניהעובדהאתמאשרתגינאאכן'נשואים.

לאשיחסיהםטוענתאניזאת,עםצ'יצ'י'
מוגדרים.

הםאשתו'כאלגינאאלפונהאינובארס
עצמםמציגיםאינםאךכזוגמתוארים

כאן'הנישואיםמוסדהגדרתחוסרכנשואים.

מוטיבאתבשרתוחשובה,נקודההוא

המעורפלות,וההגדרותהעמימותהתלישות,
שלובפואטיקהבתמטיקההיסודמאבנישהן

פרטוגינא?בארסמיהםבעצם,הנובלה.
משרדית,משרהולכארסמווינהשהםלכך
הםאםידועלאעברם.עלדברלנוידועלא

משפחותיהםעלדברכמעטידועלאנשואים,
נזכרתגינאיותר'שמאוחרלכךפרט

בארס.עםהראשונהובפגישהבאביהקצרות

קרבהיחסיביניהםששורריםיודעיםאנו

הםכולההנובלהלאורךאךאהבה,גםואולי
עלאחתמעמיקהשיחהיחםביבמקיימיםלא

הגוף,בפינוקעסוקיםהםרגשות.אוחוויות

מתוארתלאגםכךובטיול.בשתיהבאכילה,
מיניותסצינותלעומתביניהם,מיניתסצינה
אחדכלכאשרבטקסט,המתוארותאחרות
ברעהו.בוגדמהם

יהודים.היותםעובדתהיאמעניינתנקודה

"טעמהובעקיפין:קצרות,נמסרתזוגם

זזט,עלאומריםהם ) 10<עמ'שיקצה"של
הנראיתצ'יצ'ישלחליפתועלוהערתם
רמזשוםאיןזאת,מלבד ,) 17<עמ'"שנתית"

פרטיםאויהודיםשהםלכךבהתנהגותם
למוצאם.זיקתםאתהמחזקיםבנובלה

במקוםונפרדיםמעורפלממקוםמגיעיםהם
גינאלאןידועלאהרכבת.תחנתמעורפל:

בארס.יעשהומהתיסע

שללמראהוהנוגעיםרביםתיאוריםאין
שליופיהכילנוברורזאתלעומתבארס,
אךחזותיתמתוארלאבארסנדיר.הואגינא

איזוןחוסרכאןלצייןאפשר .כןצ'יצ'י
הזוגכביכולהםוגינאבארסשהרימסוים,

גינאשלחזותםואילובסיפורהדומיננטי
המודגשת.היאוצ'יצ'י

ומתפרנסבכפרהחיאיטלקי-צ'יצ'י
מוקסםהואבגינא.מתאהב-שונותעבודות

כמעט.חייתיתמשיכהאליהונמשךמגופה
למהאירוניתעקיצהמעיןכאןמובלעת
רומנטיקהשלשרידיםאורומנטיקה,שמכונה
צ'יצ'יהאחרים,מכליותרמודרני.בעולם
גםכלח.עליהשאבדהרומנטיקהאתמסמל
מסיבותיואחד(כלנסחפיםצ'יצ'יוגםגינא
מרוסנים,ולאפנימייםכוחותאחרישלו>

הקודמים.מחייהםאותםשיגרשו

לגינא,רקעמשמשותהאחרותהדמויות
 .אותםהפוקדיםולמאורעותולצ'יצ'ילבארט

מגווןגםכמוגירת,הזוהמערכותכל
הכפרתלישותאתמדגישיםהדמויות,

גינא.שתעבורלתהליךמזרזגורםומהווים
מתארחיםבוהפנסיוןבעלת-כומרןמאדאם
בגפההחיהחרוצהאשההיא-וגינאבארס

 .הבטלןמבעלהשנפטרהאחרי
אמנםהמסורובעלהמרפאבעירשוההבתה
כךבניצה.עובדלארואט,מרהבת,של

כאןואיןבסיפורפעילהדמותאינהשהבת
חיהלארואטשלאמוזוגיות.חיישלתיאור
 .קטןילדהיהכאילובבנהושולטתבגפה

סטפיאנומאדאםעומדיםאליהםבניגוד
עריץ","גברתןובעלה,והבלההכנועה
ונהנתן.

שש-בתכפריתיפהפיהזזט,והאחרים:

ממנו'המבוגרתוידידתויפניגברעשרה,

אחריו'הכרוךערביגברמתורגמן'ה

לבין(בינההחולניתהיפהפיהומארסל,
אסורהיחסיםמערכתתתפתחבארס

לכאורה.)

קשהבטקסטהמובאיםהשוניםמהתיאורים

מצרימות,הרבות,החריקותמןלהתעלם
סטפיאנולזוגבנוגעאםהרמוניה.מחוסר

בתיאוראםבולטים,כניגודיםהמתוארים
לזוגאוהזקנה,לווייתוובתהגבוההיפני

והמתורגמן.הערבי-הגברים

המצטרפת-חשובהדמותתופיעבהמשך

המציפותהדמויותהמולתבתוךולאבגפה
אירוויןשלזו-באקספוזיציהאותנו

בהמשך.אתייחסאליוקראפט,
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מיקרוקוסמוסמעיןהםכןאםהפתיחהמשפטי

מהמתרחשמנותקאחדמצדאשרמקדים,

נידח,דייגיםבכפרממוקםהואולכןבעולם
לאמגווןמכילזהמיקרוקוסמוס ,שניומצד

ודמויותחייםאורחותיצרים,שלמבוטל
גםשהואנידחבכפרהבחירהעצםאנושיות.

בבחירתחירותלפוגלמאפשרנופש,כפר
 .מתארשהואוהמצביםהמפגשיםהדמויות,
עלזהמיקרוקוסמוסלראותאפשרובעצם,

כראיאלאכמנותק,לא ,בוהמתרחש
שלההיקרעותחווייתאתבעולם.למתרחש

(רצחצ'יצ'ישמבצעהרצחאקטואתגינא

כמסמליםוכבוד)אהבהשלרקעעל ,רומנטי
המילהשלכוחהארנוןואתתקופה,
 .דורשלכחוויה-וכמסמנתכמגשרת

כ.

 ) 26-24<עמ'בספרומתארמזוריאירפרופ'

כרוחבית,הנובלהשלהעלילהאת
בוחשובשלאמבנה ,כלומר"פאראטקטית".

הואהמארגןהעיקרוןהדברים,מסירתסדר

אתלשנותאפילוואפשרעקביאוסי:~תילא
העלילה.במרקםלפגועבליהאירועיםסדר

היסודותמןשאינוקיצוניאירוענדרש

ויכווןאותושיטלטלהרצףאתהמאכלסים
התוודעותה-זה<במקרההעלילה.לסוף
עםהבישהמעשהאחרילעצמהגינאשל

קביעתועםלהסכיםשלאנוטהאניצ'יצ'י)
חלקישללניידותםבאשרמזורפרופ'של

כימבחיןעצמומזורפרופ'הנובלה.
הידרדרות:שלברצףמאורגניםהמוטיבים

שלהרצףלבנייתחשובפרטכל ,לדעתי
להביאבלי(וזאתונפשגוףביןבידול

בטקסט).הקיימיםאחריםרצפיםבחשבון

ארוכהבנשימהכתובההים""נוכחהנובלה
הרוגעהים,אחדמצדכאחד.ועצורה

הרגעלמןשני,מצדהחופש,המרפא,
בכלכמעטוטבועהמצויארוטימתחהראשון

שלהאפלוליחדרהמתיאורהתיאורים.
הנהדריםהגופיםתיאורידרך ,כומרןמאדאם

שלכגוןמילוליותחיזורפעולותועדבשמש,
היאהמטרהמלכתחילהקראפט.ושלצ'יצ'י

שוררזאתועםהגוףשלופינוקומנוחתו
והמטרידההמוזרהלחבורהבאשרנחתחוסר

העלילהמבנההדייגים.בכפרלההמתאספת
בריאותביןהמתחאלו.ניגודיםעלנסמך
לחוסרעשיהביןלשתיקה,דיבורבין ,לחולי
הניגודיםאלהומוות,חייםביןעשיה,
כמולאורכה,ומתעצמיםהעלילהאתשבונים

של ,כךכלהנוח ,והבידולגוףלהזרותגם
ממנהחלקלהיותעודיכולשאינוגינא,

שבסיום.הטראגילמשברוהמוביל

ג.

חיתוכיםשלבטכניקהנוקטפוגלכינראה
גופנייםלמצביםבהתאמההעלילה,בזרם

פיסקאות .אותוהמעסיקיםונפשיים

ולפתעאורותעמעוםבמעיןמסתיימות
 ,אחרבמקוםעצמואתמוצאהקורא

פוגלדוד

ריכוזממנושדורשמהחדשה,בהתרחשות

קיצוניתדוגמהמהירה.התמצאותויכולת
מארסלביןהמיניתהסצינהסיוםהיאלכך

היעדרהאתמנצלבארט :) 27<עמ'לבארט,
מגיעהמיניהתיאורבה.ובוגדגינאשל

בבארטשיניהמארסלנועצתבולשיא
נמצאהקוראמוקדמת,הכנהללאופתאום,

התיאורניצה.ברחובותגינאעםמטייל
חייתית,שינייםבנעיצתמסתייםהמיני

בבגידתוהפיזיהיסודאתשמדגישהפעולה
אומרגשותההתעלמותואתבגינאבארטשל

הבידולאתמעציםואשררגשיות,השלכות
בלילמקוםממקוםהמעבריםלנפש.גוףבין

אתכאמורמשרתים ,רעיוןסיוםבליהכנה,
 ,בדיםמערהכלתיהרגשותהעלילה:
באיםהדמויות,שלהמיקודוחוסרהתלישות

שבמבנה:אלהבחיתוכיםגםביטוילידי
ממקוםלסיטואציה,מסיטואציהחדיםמעברים
מחוויההעובריםגופיםכמאפייניםלמקום,
המהותילתוכןקשוריםלהיותבלילחוויה

שלמהקושילהשליךאפשרחוויה.אותהשל
הטקסט,אחרראשונהבקריאהלעקובהקורא

אולמקוםלהתחברהדמויותשלהקושיאל
רגשית.לחוויה

,. 
המארגן ,מזור ,פרופעםמסכימהאבי ,ככלל

בכךישמוטיבים.פיעלהנובלהאתומנתח
אתהעדיףשפוגלהעובדהעללהעידגם

בהראיהיותראומרהואוכיהעקיף,המבע

בהגדה.מאשר

שלמודעותןאיעללדעתימצביעזהמבע
קלושהניסוחיכולתעל ,לעצמןהדמויות

סגנוןעלגםכמולהידברות,יכולתוחוסר
ברגישותניחןהמשוררפוגלמסוים.פואטי
(תכונהמשמעי.חדלאכמסמןלמילהיתרה
שטיינברג).שלבכתיבתומוצאאנידומה

באימאז'יםלהשתמשמרבהפוגללכךאי
עצםהיאלכךראשונהעדותובמטונימיות.

מזורפרופ'הים","נוכחבשםהבחירה

לציוריםפוגלביןזיקהובצדק, ,מאתר

ציורולמשלהתקופה,שלאימפרסיוניססטיים
נוכחהיושבת"האשהמונקאדוארדשל

ואחרים.גןגומונה,שלוציורים ,הים"
שלארגשותאופנימיים,תהליכיםכינראה

ביטוימקבלים ,מילוליביטוימקבלים
בארטכאשר ,למשלימיים.מטובבתיאורים

שלוהלחהחםהאפלולילחדרנכנסיםוגינא
בים.הליליתהשהיהאו ,ברמוןמאדאם

שלהמשכבלאחרהנוףיארדת ,למשל ,או
בארטעםיושבתהיאבעוד ,צ'יצ'יעםגינא

סטפיאנו:אצל
הרוחוזובלימה.עלהירחהיהתלוי"ממעל

גגשחיתלה ,השיכרוןאדיספוגההאטומה,
ועםשלמעלההטוהרעםנתלכדהלאזה,

 .) 48<עמ'עדינות"המחייךהירח

שלוהאנשהמטאפורותהרוויזהתיאור
להמחשתכאמצעיאוכתחליףבאטבעגורמי

אינההרוחלטשטש.מנסהשגינאמה
הרוחמסמלתמההירח.טוהראלמחוברת
ראשםמעלבגגשכרוךמהמדועהאטומה?

הטוהר?עםלהתלכדיכולאינוהאורחיםשל
יותרזה,שתיאורנראה,מחייך?הירחמדוע

באהואאסתטיות,למטרותבאמשהוא
ביחסחשהשגינאהבידולאתלהמחיש
אותושאהבהמגופה,שהתפעלהגינאלגופה.

סביבה,האנשיםעלנעלהבזכותווהרגישה
להואיןהאטומה","הרוחמןחלקעכשיוהיא
לה,צוחקהירחואוליהירח.עםמגעעוד

עלהעולהככלבגבריםששיחקהלאישה
שלהציניקולוכאןנשמעהאםרוחה.
מרבות,אחתדוגמהזוהיהמובלע?המחבר

פערממחישרקאינוהמטונימיהתיאורבהן

דרכואתממחישאלאלנפש,גוףבין
הפנימיהמרחבאתלעצבפוגלשלהמיוחדת

מהןמונעתשמראשדרך ,דמויותיושל
רגשותיהןאתלחוותאועצמןעםלהידבר

תום.עד

שימושנוסףוהמודעותהרגשותערפולעל
הפאסיביות.דרךעלהמובאיםבפעליםרווח

העושה.בלישנעשותלפעולותכוונתי
הלשוניההיבטמטבע ,אלוופעולותפעלים
וכךהפועלמןהפעולהאתמנתקיםשלהם,
קולות ,בסיפורשונותפעולותלהןצפות

שייקחמישיהיהבליסמויים,רגשותשונים,
כלבנביחתהיאלכךדוגמהאחריות.עליהם
אל ,קצהואל"ובהגיעםהחצרות:מאחת
מתוכושנזרקובגןהחבויההאחרונהחוילה

כלבשלצרודותוקצתעבותנביחות
 .) 17<עמ' " ...סמוי

מחצרנובחהיה'וכלבאומראינוהמספר
עצמאותאתמדגיששלוהמשפטסמוכה'.

רקאינןהנביחותקשורים.כלאהאירועים
 .סמוימכלבחבוימגןנזרקותהןנזרקות,

ללאוהולכותבאותגופניותתחושותגם
ממשפטיםנלחצתגינאמוגדרות.סיבות

ממקוםוהבריחה ,הסברללאפילוסופיים
למחוקיסיוןבמעיןהיאהמביש""המעשה

פעילה.השתתפות

t-בעמ'המשךt--42 
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חושנייםויוצריםטירוףפשיעה, 1:~ו
שוחםגיוראשלמה

אזולאיורוחמאנגלית:

התגובהביןבקשרעוסקזהאמר ,, ' .
יצירתיתלחדשנותהחברתית ==- ~·-~ החורגיםעלסטיגמההדבקתלבין • ,,.--

עלמתבססטיעוננוהחברתיות.הנורמותמן
אינהביצירההכרוכההחדשנותשמידתכך'

החברהמצדלקבלתהישרביחסעומדת
מצומצמתאומועטהחדשנותומוסדותיה:

שחדשנותבשעהבברכה,תתקבלבהיקפה
הסףעלקרובותלעיתיםתידחהממששל

כמטורפים.אוכסוטיםיתויגוויוצריה

דירתמפימיתו-א

ביןהקשראתלבחוןאפואמציעיםאנו
המשפיעיםהגורמיםאתלסטיגמה,יצירתיות

החדשניםשלדחייתםאוקבלתםעל
לפשעאלהכלשלזיקתםואתהיצירתיים,

אתלפתוחשעלינונראהולאי-שפיות.
המיתולוגייםהמקורותבניתוחדיוננו

לשיטתנו'היצירה.מעשהשלוהתרבותיים
מחדירשהאמןבכךהיצירהתהליךמתחיל
התנסותאוכמיההשלמיתוגניותתבניות

האמנותי.המדיוםתוךאל

שליההנבאבניאתמהוויםיםגבמיתר
 fהיחיד Tשלרוחופריהואגןהמיתוהמיתוס;

אוחברותבידינוצרשהמיתוסבעוד

נדרשיםהמיתוסוגםהמיתוגןגםקבוצות.

תבניותמהוויםהמיתוגניםהיצירה.לתהליך
יחידים,שלוהתנסותכמיהההשלכותשל

לשאיפותהשלכותמהוויםשמיתוסיםבעוד
והםקולקטיביותולהתנסויותהקבוצה

קריהמיתוסים,מצבוראלמצטרפים
המיתולוגיה.

מיןהואלאובייקטסובייקטביןהקשר
הרלוונטיותהפסיכו-פילוסופיותהסוגיות
תלמידומיימון'שלמהומעולם.מאזביותר
הולמתמטאפורהמצאקאנט,שלוחסידו
מןדרךלמצואיותר'חשובהנושא:להצגת
למצואמאשרהרוח,עולםאלהחיצוןהעולם

ולאהמזרחית,הודואלהמובילההדרךאת
אךהמדינאים.'אומריםמהמשנה

בהבנתענייננויותר:מעשיתהתייחסותנו

'אאורקה'נוסחרוחניתהתגלותשבוהאופן
היצירה.במושאמובניתארכימדסשל

מתבצעזהיצירתישקישורהיאהנחתנו

פירושהשעל'תבנית-מיתוגן',באמצעות
 •להלן.נעמוד

להתפתחותהשלכותגםהםמיתוסים
ביטוילידיבאשהדברכפיהמינים,

בעובדהלהבחיןמענייןהפרט.בהתפתחות
שלכהשלכתההמיתוסשלזולתפיסהשרמז

ב'אפוקליפסהמוצאיםאנופרטיתהיסטוריה
האדםהואאנושש"כלהטוענתברוך'של

זהמצוטטמשפטונשמתו".של(הראשון>
חווהאדםכלכאילונוסף,פירושבחובוטומן
 , 1925בשנתכבר ,הקדמוןהחטאאת

 Formation on the Genitalבמאמרו
Level of Libido Development 

Character , אברהםקארלהביע
לדיוננו:הרלוונטיבסיסי'רעיון

לגלותבאפשרותנויש ...ההתפתחותשלביבשני

הפרטבחייהתהוות-האישיות.שלארכאייםטיפוסים

שבהםהפרימיטיבייםהמצביםשלסיכוםמייצגיםהם

שלשוניםבשלביםהאנושיהגזענתוןהיה

בטענהאמתיששככללנמצא,לכןהתפתחותו.

עלמקוצרתבצורהחוזרשהפרטהביולוגית

בתנאיםלכךבהתאםאבותיו.שלההיסטוריה

אתיחסיתקצרזמןתוךהפרטיעבורנורמליים

 2האישיות.התהוותשלמוקדמיםשלביםאותם

השלכהמהווההקדמוןהחטאמיתוסלכן
ועםהפרט,בהתפתחותלשלבהמתייחסת

אנושית.כללהתפתחותיתלהתנסותגםזאת
לאבטיפוסהופךשמיתוסלהדגישחשובאך

בעקבותרקהכללהתנסויותשללהשלכות
שהתנסותככל .והתבססותוהתפשטותו
סיכוייהגדליםיותר'רווחתהתפתחותית

זאתלומרואפשרמיתית.להשלכהלהפוך
רביותר'רווחשהמיתוסככלהפוך:גם

רווחתהתפתחותשלהשלכהלהיותוהסיכוי
למשל,כללית.אוניברסליתאו

הקדמוןהחטאמיתוסשלהאוניברסליות

שחווהמקביליםהתפתחותשלביעלמצביעה
השלמותמןהאניהפרדתהאנושי:הגזע

שלבהמוקדם,האוראליהשלבשלהאיחודית
 .בומתנסהאכןמאיתנואחדשכל
משמעותמקניםשמיתוסיםאנוסבוריםלכן

יעיםמבומשמשיםהאדם'להתנהגות
והןהפרטלהתנהגותהןראשוניים
מהוויםשמיתוסיםמאחרהכלל.להתנהגות
כלעלהאדםהתנהגותדגמישלהשלכות
גםמהוויםשהםאפשרותקיימתמישוריה,

כמיהותשלתבניותוגםהעברלניסיוןעדות
ביטוינותניםמיתוסיםעתידיות.מטרותושל
לדינמיקותגםוהגלויה,להתנהגותגם

הגשמיהעולםאתהןמבטאותהןחבויות;
המיתוסממדיגם •הטרנסצנדנטיזהאתוהן

ממיקור-מיתוסים,החללהשתנות:יכולים
המייצגיםומקומותאנשיםשמותכמו

ועדמשמעות:בעלותמשאלותאוהתנסויות
סיזיפוסשלהמיתוסיםכמומטא-מיתוסים,

הטיפוסיםשביאתהמייצגיםוטנטלוס
במישורהןהאדם,בהתנהגותהקוטביים

הזמןשינוייעםהקבוצתי.במישורוהןהפרטי

לכלבמיתוסים.גםשינוייםחליםוהמקום
המקומיתהמיתולוגיהתרבותולכלחברה

בזמן:נעיםאףמיתוסיםאותה.המאפיינת

שלפניבתקופהשמקורםמקודשיםממיתוסים
מודרנייםמיתוסיםועדהכתובה,ההיסטוריה

והרקולהולמסשדלוקרבי-הבלשיםכמו
ג'וןשלסמיילירב-המרגליםאופוארו,

המגשימותדמויות-סופרמןואףלה-קארה,
תושבישלהאומניפוטנטיותחלומותאת

והאומללים.העלובים'מטרופוליס'
הקרבתליחידים:להתייחסיכוליםמיתוסים

דוגמאותשתיהןאיפיגניהוהקרבתיצחק

למערכתהצעיריםהקרבתאתהמייצגות
לכידתםואתהחברהשלהנורמטיבית

גםלהתייחסיכוליםומיתוסיםבקודיה;
האליםהרפתקאותכמולקבוצות,

שלהשבטייםהגבורהומעשיהאולימפיים
אללהתייחסניתןלמעשה,הגרמני.ה'~זיר'
שבוקולקטיבימיתוסכאלהנאציתחת.נועה

בדימויונשתמשאםהקולקטיביים,ה'שרצים'
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יורקלדרקוןהופכיםגבלס,שלהמאקאברי
 3אש.

קלודשהותירהענקצעדיאחרעוקביםאנו
 .מהוויםשמיתוסיםשטעןלוי-שטראוס

כמומרוחקים,קטביםביןהמקשרותתכניית

לזכותהזוקפיםאנוברם 4מבושל.לעומתנא
וחשובותמקיפותפונקציותהמיתולוגיהשל

שפעולתהתבניתהמיתוסבהיות ,ותרי
כלהלן:פיאז'העל-ידיתוארה

בחוקיהמאופיינתטרנספורמציותשלמערכת

לביןבינהבניגודיםהבחנה(תוךהמערכת

המערכתהאינדיבידואליים).מרכיביהמאפייני

שלפעולתןידיעלומועשרתנשמרת

מובילותאינןהןאך ,אלוטרנספורמציות

(למערכתמחוץהמצוייםברוריםלמרכיבים

ליזם,בהוהמאופייןמבנה ,בקיצורהמובנית).

 5 •-עצמיובוויסותבטרנספורמציות

זהבמובןא-היסטוריהואהמיתוסכןעל
הואהמווסתת-עצמההוליסטיתתבניתשכמו
ההיסטורית.מנכונותוהתעלמותתוךפועל

ישראלבניויציאתמשהסיפורחוללכך
אינוהתנ"ךמלבדמקורשוםאשרממצרים,

הקבילההמונותיאיסטיתהיהדותאת ,מזכירו

כמומשה.שלהממשיקיומואימותבלאגם
ביןמקשריםשהמיתוסיםאנוסבוריםכן

החברה,לביןהיחידביןלאובייקט,סובייקט
ליצירההתגלותביןהחומר'לביןההכרהבין
רציףחיבורלטרנסצנדנטיות.היסטוריהובין
האדםשכן ,היזון-חוזרשלמחזורמהווהזה

המטאפיזיקה,עלהמיתוסיםאתמשליך
אמונתאתהמזינההדת,תוךאלהמובנית
היצירתיהמיתוסשלנובטרמינולוגיההפרט.

רקלאהיא-המיתולוגית''התבנית-
דינמיקהגםאלא ,המווסת-עצמומנגנון

אתמחדשמשליךהאדםהטוענת-עצמה.
מופתי'כדגם-אותוהמעצביםהמיתוסים

זווכדת.גירתכאידיאולוליצירה,כהשראה
הראשונייםהמניעיםהםשמיתוסיםהסיבה

שרוכיבאמצעותאותנוהמרוממיםשלנו'
נובעתוהנעתםמינכהאוזן'הברוןנוסחהנעל

מתמדת.עדבתנועתומתגלמתמעצמם
בפןלעיסוקנוקשורבמיתולוגיהענייננו

כשמודבקתהתיוג.שלוהמעשיהתיאורטי
אופושעשל ,הומוסקסואלשלסטיגמהלאדם
שארכלעלמאפילההיאמטורף,של

מנגןשההומוסקסואלהעובדהתכונותיו.
מפותח,הומורחוששלפושע ,בפסנתרטביה
לאורנעלמתרחום,בלבניחןשהמטורףאו

סטריאוטיפיתקביעהשלהמקיפההשפעתה
שלתיוגוטירוף.אומאסרסטיה,בדבר

השתייכות,כלהחסרה'שונה'האדםהסוטה,
שלהכל-יכוליםמהיבטיהאחדרקהוא

התבנית.

לחשובמתחיליםשילדיםטועןפיאז'ה
העובדהאתלהסבירכדיבכךישבתבניות.

כברבנומוטבעותהבסיסיותהתבניותשרוב

רכישתלצדהאוראלי'ההתפתחותבשלב

ישויותמהוותתבניותכןעלהאם.''שפת
מתמידהשתנותכושרבעלותעצמאיות

עלהשומרהוויסות-העצמילמנגנוןהודות
שלמותן.

היווצרותשמרגעלעובדהלבלשיםחשוב
באמצעותאליהמתרגליםאנוהתבנית
שהתבניתככל'היזון-חוזר:שלתהליכים
לטפחאנונוטיםיותר'ו'ותיקה'מוקדמת

קוגניטיבי'דיסונאנסבאמצעותיותראותה

ומןהנורמהמןלחלקאותהולהפוך
מיתוגניים.תהליכיםבאמצעותהמיתולוגיה

כפופהגביותהמיתוהתבניותשלעמידותן
ההסתגלותוליכולתהטבעיתלברירה

בהרבהכמוזה,בתחוםהפונקציונלית.
אחרות,ואנטרופיהבריאהדינאמיקות

רמה.בידהדארוויניסטיתהאבולוציהשולטת

יצירתיות

האמנותי'באמצעימוטבעתגןהמיתותבנית

המבנהסונטה.אופסלציור'זהאםבין
אלומוחדרנשזרנוצק,האמןשלהמיתוגני
האמן.תודעתשלכחלקיקהאמנותיהמדיום

קוראיםאוואן-גוןשלבציורמביטיםאנו
הטמונהוהעוצמתדוסטויבסקישלבספר

לאחרשנהמאהבעוזבנומכהביצירותיהם
ביצירתמוכלתהאמןשלתודעתומותם.

פעולתבאמצעותאלינוומועברתהאמנות
ביןדיאלקטיקהמהווהיצירההיצירה.
משתמש,הואשבוהחומרלביןהיוצרתודעת
יצירתעלהמיתוגן.תבניותשלבתיווכן
שללתוכנית-אבבכפוףלהתבצעהאמנות
במסירתהאותנטיתולהיותהמיתוגןתבניות
ניתןלאכן'לאשאםוהמיוטית,גיתהדיאלו

אלבההמוטבעותהתבניותאתלהעביריהיה
'להיפתח'נכונותלותהיהאםגםהקהל'
אליה.
במינה.מיוחדתלאישיותביטוימהווהיצירה

לכלולהיצירהעלאותנטית,שתהיהמנתעל
הטבעתשפירושוהאמן'שלהפנימיהאניאת

ברהמרוהאמנות.ביצירתגניםהמיתו

כמובדיוקהאמןאתהמאפיינותבדינאמיקות

המהווהיצירהכןעל .יואצבעותטביעות
יכולהאינההאחרשלליצירתיותוחיקוי
תלמידשליצירתוגםאותנטית.להיות
כןאםאלאאותנטיות,חסרתלהיותעלולה

מיוטיתכמיילדתמשמשהאמן-מורה
תפיסתועםאחדבקנהעולהזהלתלמידו.

כלפילהיפתחלמוכנותבנוגענוברשל
האדםביןהידברותליחסיכבסיסאובייקט,

על-נתפשתהיצירתיותלכן .סביבתולבין
לאובייקט.האדםביןממשיכגשרידנו

המיתוגנים>בעזרת(המובנהחזונובהחדרת

האובייקטובהפיכתהאמנותי'באמצעי

נפשואתהאדם-הבוראשוזרשלו'ליצירה
בקהל.-ודרכוהאמנותי'באמצעי
המסראתלהעבירהיוצרשלכמיהתו
באשרתהאתאומה,לנפששלוהאמנותי

קשרלקהל'האמןביןקשריוצרתתהא,
כלשהם.למקוםומחוץלזמןמחוץהמתקיים

יצירתבאמצעותלתקשרזומשותפתערגה
לנצחית.היצירהפעולתאתהופכתאמנות
אתגםמהווהיצירהשלזוהעברהיכולת

חלקהמתמשך.לערכההעיקריקנה-המידה
נראותבעברשהערכנוהאמנותמיצירות

מוצרט,אךונדושות,מיושנותהיוםלנו
כבעבר,היוםרענניםוואן-גוךצ'כוב

נצחיותהשלהם.וברלוונטיותבחדשנותם
להגורמתאמנותיצירתשלהקומוניקטיבית

המחברלעד.המתקייםבנצחלדיאלוגלהפוך
שלרטרוספקטיביתבתערוכהלאחרונהנוכח

בעירשהתקיימהרה-מסינהאנטונלויצירות

lןi
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עצמידיוקן ,גוןואןבסנטוי

ישוובעיקריו'יצירות .היוצרשלהולדתו
גבהיםלהמחבראתרוממובעץ'חרוט

הואזההיהכאילואופוריה,שלעילאיים
רה-זכהכךהתערוכה.מוצגיאתשיצר

הודותאלמותיותשלמסוימתבמידהמסינה
האותנטית,ביצירתואמנותימסרלהחדרת

להניעוהממשיךלתקופתוכבולשאינומסר
ביצירותיו.הצופיםשלרגשותיהםאת

גיתאלודיבקרבהלחושגםיכולהיוצר
-שימושעושההואשבהםהכליםכלפי
כלפיהציירשלו:המפסלתכלפיהפסל

כתבעמוהנובעהעטכלפיוהמחברמכחולו:
אלהאישייםכליםבעזרת .ספריוכלאת

יצירתו.במהותנגעשהואלחושהאמןיכול
אתנוברשלמתיאורובהרבהשונהזהאין

מקלבאמצעותעץעםשניהלהדיאלוג
כתוצאהנגרםשהדיאלוגחשהואהליכה.

והתממשבו'שקיננהייןקבמתחושת

ייצורשלתוצרשאינואישי'מוצרבאמצעות
עםקירבהביחסייחוששיוצרמנתעלהמוני.

אתבושהטביעלחושעליויצירהאוכלי
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הפנימית.במהותונוצקושחזונוייחודיותו

חיפוששלזולדינמיקההמיתו-אמפיריהעוגן
היצירתיותבאמצעותהאובייקטעםהקשר

עלהמבוססתבגשמיות','העבודהאתמהווה
פיעלהכלים','שבירתשלהקבליהמיתוס
האלוהייםהניצוצותהתפזרוזהמיתוס

קוסמי'אסוןבעקבותהגשמיבעולם
חיים.צורתובכלאובייקטבכלוהשתבצו

לחיפושיותרמוקדםמיתר-אמפיריגןער
היצירתיות,באמצעותהאובייקטעםהקשר

התכווןהוא .הגנוסטיהשליחמיתוסהוא
סיבוביאתולחוללהאורספינותאתלהשיט

אתלשחררמנתעלהקוסמיות,הספירות
ה-גםבטבע.שנלכדוהשמימיהאורחלקיקי

Manichean Jesus Potabilis עלה'תלוי
בכלכרוכיםזהגנוסטירעיוןגםוע,'ץכל

אתמהוויםהםהבריאה.בכלופזורים
שאיפתשלהטרנסצנדנטיתההשלכה

השמימיתמהותואללהגיע'האדם-היוצר'
שלוהווקטורבגרעיןולשלבוהאובייקטשל

יצירה.שלדיאלקטיקותבאמצעות
הנוינוספים.ביטוייםבגשמיות"ל"עבודה

וואלדןאגםלידשלוהצריףאתבנהתורו
היער'עםדיאלוגלנהלשנמשךמשום

קאמישלגיבוריווהכוכבים.המיםהאוויר'
לקיומםהסיזיפיתהסיבהאתמוצאים
ותוךלצדולרפאלהצילליצור'ביכולתם

המגפהשלהתרחשותהכדי
מהווהחומסקיאצלהאקזיסטנציאלית.

הבסיסאתהשפהעםהדיאלקטיתהמעורבות
בינוגשרלבנותמנסההואלכןליצירתיות.

לכתהרחיקשלונסקיכאובייקט.המלהלבין
משתמשהואאיןשלעולםכשטעןיותראף

אהבים.עמהשהתנהלפניבמלה
הנוצרתהתקשורתשלמהותהמהי

נובעתאכןאםהיצירה,באמצעות

אנולתקשר?הבסיסיהצורךמןהיצירתיות
אתלקהלמשדרשהיוצרסבורים

הכמיההכנותואתהאינטנסיביות

גניםהמיתותבניותבאמצעותוההתנסות,

הקהל .בהופעתואוביצירתוהמוטבעות
יחושבהופעההצופהאוביצירההמביט

ברםדומים.ובהתנסותבכמיההבהתעוררות,

פרטכלושלהאמןשלהמיתוגניםתבניות
לתצורהבכפוףשונים,בהכרחיהיובקהל

עםמהם.אחדכלשלהניר-פסינו-תרבותית
תחושתבהםיוצרערגותיהםצירוףזאת,

כךהמשותפת.מהתעלותםהנובעתתקשורת
בפניבחלילומנגנןגאלאווייכשג'יימסקורה
השראתואתשואבהוא .ישראליקהל

ועינייםמוריקיםמרעהשדותשלמחזיונות

תעוררשלוהמוסיקהאךשוחקות,איריות
המקשיביםבאנשיםלחלוטיןשונותכמיהות

הווקטוריםגרעינילהתכוונויותבכפוף ,לו
אילתהריאללהתגעגעיכולאחדשלהם.

בכינרתחםקיץיוםאלשניהאדומים,
 .שלהבוהקועורההשחורותעיניהאלושלישי

האמןוהתנסותערגהיה.ימנתערהב

היצירה,תוךאלכמיתוגניםהמובנות

באמצעותהקהלאלמיוטיתמועברות
ולקהלו.לאמןלמשותפיםוהופכותהופעתו

עלהאמנות,באמצעותתקשורתנוצרתכך
שלהשונותהכמיהותביןהרבהמרחקאף

מנתעלאךהקהל.אתהמרכיביםהפרטים
ועלהיצירהאל'להתחבר'יצליחשהקהל

להיותהאמןעלדמיונו'אתתציתשהיאמנת
יצירתוכן'לאשאם .מאודוכןאותנטי
תצליחלאשהיאזהבמובןלכישלוןמועדת

 .וקראדישאותוידותותהקהל'אל'לעבור'
מחלצתאמנותביצירתהטמונההאותנטיות

הכרוכההביקורתומןהזמןמפגעיאותה

מחישוביהםנתון'במקוםאובתקופה

הדעותומןגלריותבעלישלהכלכליים
הדיאלוגאמנותיות.קליקותשלהקדומות

המתקייםלקהלו'האמןביןהמיוטי
על-ידיכאמורנוצרהיצירה,באמצעות

מחוץהנמצאותהאותנטיותהמיתוגןתבניות

מתרחשזהדיאלוגהזמן.שלהארוכהלזרועו
מקבילותמיתוגןתבניותמהפעלתכתוצאה

מהתצורהחלקשהןוהתנסותכמיההשל
לפיכך'הצופים.שלהניר-פסינו-חברתית

וההקשרהביולוגישהבסיסהעובדהחרף
לחלוטין'שוניםוהצופיםהאמןשלהחברתי
הצופיםאלמיוטיתמועברתהאמןהשראת

שאינההתעלותתחושתבהםומעוררת
האמנותלכןמסוים.במקוםאובזמןתלויה
וניתןעצמה,בפנימטרהדיאלוג,מעיןמהווה
לייצוגאותהלקשורצורך>איןכי(אם

שלפילוסופיםשכןמימטיים.ולהופעה
טועניםונובר'קירקגורבעיקרדיאלוג,
מהוויםוהאובייקט,הישותוהאתה,שהאני

גירתנטרלואותמציותתחיליות,ישויות
לאתה,האניביןדיאלוגיחסישלראשוניות

לאובייקט.הישותבין
גשררקלאמהווההאמנותבאמצעותדיאלוג

גםאלאואובייקטים,חייםצורותאנשים,בין
מפגשהאקזיסטנציאליסטית.למשמעותמקור

אמנותיצירתבזכותהמתקייםאני-אתה

בלאומשמעות.התגלותבתחושתמלווה
כמוועמומהמאיימתהסביבהזהדיאלוג
אני-לז.ביחסי

ויצירתיותהתגלות
שלבניצוץהיאאלמותיתיצירהשלראשיתה
רעיון.שלובהשתלטותובהשראהתובנה,
בקריאתוביטוילידיבאכזההתגלותניצוץ
וב'תחושה-'אאורקה'-ארכימדסשל

פרויד.שמתארהאוקיאנית'

נוכחשבורגעאותוהואההתגלותרגע
ליצירתלהחדירביכולתושישהיוצר

והתנסות.כמיההשליםגבמיתרהאמנות
בדינאמיקותנובטתיצירתיתהתגלות
האישיותגרעיןהאישיות.בגרעיןהפועלות

עצמועםדיאלקטיתבאינטראקציהנתון
ולשלבםהמיתוגניםאתלעצבבמטרה
אנוכאןהעולם.בפניתוצגאשרביצירה
-היצירהמתהליךנפרדבלתילחלקעדים

המתבודד'ניטשהאפילו .בקהלהצורך

התוודההדלילים,ההתגלותמשיאישניזון
האדםאללרדתבצורךב'זראטוסטרא'

 .חוכמתואתעמוולחלוק
בכלמתכוונןאותנטיותבחוסרהמאופייןאמן

הואהקהל .שלוהקהל:;רכילעברמאודו
בהיענותומתמציתיצירתו .האחרוןהפוסק

כבולהואכןועלהשוק'ל'צרכיהמוחלטת
לעומת .הדיאכרוניהזמןלתחומילחלוטין

מהווהבאותנטיותשניחןהאמןיצירתזאת,

הכמיהותהחלומות,לזרםהתגלמות
המיתוגניתבהתגלותהכלולוההתנסויות

לאשהקהללוודאיקרוב •שלונשלטתהבלתי
בבואולרוב,תידחה.והיאיצירתו'אתיבין

לאמןתודבקהקהל'התנגדותעםבמגע
 ,מאזבמחדשיםשפגעהתופעהסטיגמה,
אתהמאפיינתהאותנטיותאולםומעולם.
הזמןמכבלילהשתחררלהמאפשרתיצירתו

 .נצחיהווהלעברולהמריא
קודם,שציינוכפיהאמנות,מהווהזאתעם

למרותזאתלתקשורת.ראשוניאמצעי
המלחיןשהגהמנגינהשאותההעובדה
מצדשוניםלפירושיםבהכרחתזכהוהלחינה,

תשתנההמאזיןפרשנותשונים.מאזינים

הפסיכולוגיתולתצורהרוחולמצביבכפוף
אתהיוצרעםלחלוקאפשרותכלאין .שלו
 .ביצירתוהחדירשהואגןמיתרתבניותאותן

היצירהאתלקלוטאלאיכולאינוהמאזין
תבניותולהשלכותהקדומותלדעותיובכפוף

כלשאיןבעובדהטמוןהפרדוקסאישיותו.
שלההתגלותמרכיבאתלזולתלהעבירדרך

המיידיותתחושתאתלאמןהמעניקהאני'
שהצלחתהשעהיצירתו'כלפיהאותנטית
מחייבותאמנותיצירתשלוקידומההמסחרית

ככלכלשהו.ציבורילטעםהתאמהזאתבכל
ביתרומבטאתיותראותנטיתאמנותשיצירת

ההתגלותיסודואתהפנימיהאניאתכנות
לפשרלרדתהקהלעליקשההאמן'שחווה

שיכולתהיאהמצערתהתוצאה .כוונותיו
הראשוניהביטוי-יצירהשלמסריההעברת

-שלוהפנימיולאניהאדםרוחלייחודיות
וכנהיתאמיתשהיצירהככלופוחתתהולכת
 .האמןמבחינתיותר
יצירתשלמסריהאתלהעבירניתןזאת,חרף

אתבכךולהפוךמיוטית,בצורהאמנות
פעילה,להשתתפותהסבילההצפייהפעולת
שבא Iהאמןשלחזונוהיצירה.בסודלכניסה

הצופהאתלעוררעשויביצירתו'ביטוילידי
למאפייניובכפוףשתתחוללהתגלותלחוות

אוהחזוןמרכיבוהחברתיים.האישיים

ועלנצחיות,להמעניקיצירהשלההתגלות
נצחי'הואעצמוהחזוןמתמדת.רעננותכן

סינכרוניאמצעיאומדדמהווההואכןועל
משוחררהחזוןהיצירה.להערכתועל-זמני

ומחישוביהןהאותנטיותחסריהזמןמכבלי
חולפותאופנותקליקות,שלהכלכליים

בכלל.ואופנות
שניאפוא,מהוות,ויצירתיותהתגלות
בפעולתזהאתזההמשלימיםמרכיבים
הנהיצירתיתיכולתשכלמאחרהיצירה.
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באמצעיבאופן'אחדכלניחןייחודית,
האופטימלייםהיצירתיותובמרכיבי

נענהשאדםמספיקזהאין .אותוהמייחדים

אחרלתורומתחיללאותנטיותלקריאה
אתלמצואעליואלאמרדני'יצירתיביטוי
האופטימליתליצירתיותהאמצעיואתהאופן

הביו-פסיכו-חברתיתהתצורהאתהתואמת

לזהלהגיעעשויהוא .אותוהמייחדת
בהחלטאךותעיה,בניסויאואינטואיטיבית

למרותפריישאולאשניסיונותיויתכן
הביטויאתשמצאלאחרגםהמפרך.החיפוש

עשוייםאישיותואתההולםהאמנותי
והאמצעיודאות,וחוסרספקותלהטרידו
להשתנותיכולשגילההאופטימליהיצירתי

ישכיללאשהואגםיתכןהמקום.אוהזמןעם
יצירתיביטוישגילהבעובדהלהכיר

מטרלינקשלהכחולהוהציפוראופטימלי'
בני-האדםמרביתמחיקו.לחמוקעלולה
הביטויאופניאתשגילולכךמודעיםאינם

האמצעיםאתאואותםההולםהיצירתי
ויכולתםכשרונםעםאחדבקנההעולים

שגילוממהמרוציםאינםאחריםהאמנותיים.
חידושים.אחרבחיפושיהםלעדוממשיכים

ה'נכון'היצירתיהביטוישחיפוששובנזכיר

הסיזיפיתהדינאמיקהמןחלקמהווה
אגושלהיצירתיתמעורבותושלהאינסופית

אותו.הסובביםוהאנשיםהאובייקטיםעם

מצורותאחתלהיותיכולהחיפושעצם
האדם.שלהאותנטילקיומוהביטוי

סיזיפוס"של"המיתוסלספרובהקדמה
בתוכניוליצור"לחיותקאמיאותנומזמין

גיבורישללפעלתנותםהסיבהזו 6 ,,השממה.
השקועיםגראן'ודייהד"רבר"'"הדספרו

אתלרפאמנסהדייההמגפה.בתהומות
ושותלספרלכתובמתחילגראןהחולים,

הםשאיןכיווןהביצה.בלבורדיםשיח
שלהאולטימטיביתמטרתומהייודעים

ההצלהבקרשוגראןדייהנאחזיםהתרגיל'
יחידהגנהאמצעיהמהווההיצירתיות,של

אלהאותנטיותחסרתההתמוטטותלנוכח
גראןהכוללני.האחרשלהמערפלחיקו

תקווהמתוךספרואתמחדשמתחיל
הואיסתיים".<המגפה>זה"כשכללהשלימו
חוזרובשכתובבכתיבהעצמואתמשקיע

תחושתולמרותהפתיחה,משפטישלנשנהו
מןישאפסיים.לשרודשסיכוייוהפנימית

המגפה,בתוךליצורברצוןהטרנסצנדנטיות
המושלךפנימיכוחשדהמחוללזהרצוןשכן
עםלמעורבותוומעניקהיוצרשלסביבתועל

ואכן'משמעות.שלכלשהימידההסביבה
מרוץאתלדמותיהיהניתןהיצירתיות,בלא

ומונעתהאכזריתבחברההאדםשלהעכברים
זנבואתזההנושכיםלסמוריםההישגיות,

זוגביעלזוהמטפסותלתולעיםאוזה,של
עשויהזאתהתייחסותצואה.ערמתבתוך

ניטשהשלהצהרתואתחדשבאורלהעמיד
-שהאמתכדילאדםשניתנההאמנותבדבר
נוסחמגפהשלמשתקתמציאותאותהקרי

אתמשליכיםאנואותו.תהרוג-לאקאמי
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תצלוםפיקאסו'פאבלו

שלנוהכמיהותואתהחיפושיםאתהתשוקות,
בעודהמגפהמןאותנוהמחלצתהיצירה,על
אלההשלכותלהשפעתה.נתוניםאנו

שלבהילההיצירהתהליךאתאופפות
לכינור'מסונטהנהניםאנושבזכותהשלמות
צורמתכחריקהלנונשמעתחיתהכןשלולא
כלפיחשיםשאנולהערכההסיבהזו .במיוחד
האמנות,כלפי-והאהבהיותהיצירה

גרעיןכמיהותהשלכותאתלספוגהמסוגלות
העבדותמתוךאותנוולהניףשלנו'האישיות
נתונים.אנושבההסיזיפית

אתמשחררתאותנטיתשיצירתיותנראה

לרגעעדביוצרהאצורההאנרגיה
האמנות.ביצירתוהכללתההתפרצותה

ייחודותחושתאתיצירתועלמשליךהיוצר
רוחוהלכיואתהאונטולוגי

יצירתונושאתכןועלהאקזיסטנציאליים,
בכלאישיותו.שלהמובהקחותמהאת

ניתןלמשל'ואן-גון'שלמכחולמשיכת
ובמעורבותוהמתפרצתבמקוריותולהבחין
 .יצירתועםכמעטהנואשת
במציאותהיצירתיהמורדשלמאבקו

כנגדהתרסתוניטשאני:בסגנוןמתאפיין

מתחרההואשכןביותר'הקיצוניתהיאהאל
יוצר .משלובריאהפעולתבאמצעותבו

אחרת.אוזובמידהמורדבהכרחיהיהחדשן

שונהבאורהדבריםאתרואהשהואמאחר

אוטומטיתמצויהואכך'אותםמתארואף

האמנותיותהקליקותלנוכחהתרסהבעמדת
שעניינןהמרכזי'הזרםשלוהספרותיות

מהתפרצויותרבותהקיים.המצבעלשמירה
ממרדיזובונביותרהמשמעותיותהיצירה

שלהספרותיהסלוןמשתתפיוממחאה.
אותם-האבוד''הדור-שטייןגרטרוד

פרץחוללוואירים,אמריקאיםמרצוןגולים
שידעההמרהיביםמןואמנותיספרותי

ארתורהעולם.מלחמותשתישביןהתקופה
'האלוקבוצתסילונהגנציואיקסטלר'

חדשיםיצירתיותלשיאיהגיעושהכזיב'
בעודהספרדית,האזרחיםמלחמתבעקבות
לשעברבברית-המועצותהמחאהתנועת
בספרותואדיריםחדשיםזרמיםחוללה

הבעתיתבאותנטיותשהדהדוובאמנות

שנה.לחמישיםקרובשםשנעדרה
אתמעליודוחהבהתגלותשמקורומרד

עולםאחרהסוריאליסטי'אחרותרהגשמיות
שלכמיהתומאגריט.אוטאנגינוסחחלומות
לרדתושאיפתולאיחודהטנטליהאמן

עםמיחסיולחלקהופכותדבריםשללפשרם
איןהטנטליהמורדעבור .האולטימטיבי

החשיבותאחרים.לאנשיםחשיבותכמעט
ובביטויוהפנימיבאניטמונההמכרעת

האללנוכחהתגלותשלהתנסויותבאמצעות
שלסיפורוהיחיד.כצופהולעתיםכצופה,
אתמזכירקאמיואילווידוע,מוכרקפקא
הסיבירי'"ב'יומןהדומם:הפסנתרסיפור

שמשךגרמניסגןדווינגרארנסטמזכיר

היובווהרעבשהקורבמחנהאסורהיהשנים

אילםפסנתרלעצמובנההואנסבלים.בלתי
ביותר'הבזויהבעליבותעץ.קלידיבעל
מוסיקהחיברהואמחוספס,אספסוףמוקף

עבור 7מלבדו."לשמועיכוללאשאישמוזרה
האמנותיתהיצירה"פעולתהטנטליהמורד
 8 ,,העולם.ודחייתלאיחודדרישהמהווה

ההישרדותכושרבעלתהאותנטיתהיצירה
השלמהפעולתשלכתוצרעל-ידנונתפשת

עלהמבוססתליצירתיות,התגלותבין
הבסיסיתהשניותשליותרמעמיקהתפיסה

זאת,שניותלאנרגיה-חומר.מודעותבין
כמובסיסיותבדיכוטומיותביטוילידיהבאה

חיתהנפש-גוף,-תופעהסובייקט-אובייקט,

מרביתשלהפילוסופיתבחשיבתםטבועה
הפרה-מןהחלהדורות,לאורךההוגים
 .קירקגורועדאטיםסוקר

מתקייםויצירתיותסבלכאב,קונפליקט,בין
מןחלקלהשליךיכולהיוצרישר:שאינויחס
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יצירתו'עלשלוהפנימייםהקונפליקטים
אולםאישי:עומקשלממדבכךלהולהעניק

באורחאותו.לדכאעלולמדירבקונפליקט
עלכאב,עללהתגברמהמאמץדומה,
הלהטאתמזיןמכשולעלאוהפרעה

ואינסוףנסבלבלתיכאבאךהיצירתי'
ואמנם, .לכיבויובהכרחיביאומכשולים
שללמיתוסושלנוקאמישלהפירושים

כנתונההאדםיצירתיותאתתופסיםסיזיפוס

מהלתארקשהלא .מחזורימכשוליםבמסלול
שעהמעבודתוסיזיפוסשלסיפוקויהיהרב

תהיהשלואובייקט-האבןעםשמעורבותו
אותהלדחוףמתאמץבעודויצירתית,

במורדהאבןהידרדרותעם .ההרבמעלה
כמעלהו'אותהודוחפיםשביםאנוההר

לשירותזומחזוריותלרתוםבניסיון
אלה .נושלהיצירתיותהאנרגיות

הרצףגביעלהקוטביותהאלטרנטיבות
ביכולתנוהאובייקט:עםביחסינוהסיזיפי
אויצירתי'למשהוהמשאנטלאתלהפוך

אותנטיותבחוסרמשקלולכובדלהיכנע
המאבנת.השגרהלנוכחובתדהמה

חיצונייםומכשוליםפנימייםקונפליקטים
ליצירתיותהדלקכחומרלשמשיכולים

הבאהכיבויכקצףגםאךהאותנטית,

היצירה.להטאתלהחניק
מעורבותושלהמיתו-אמפיריהעוגן

נפשושלהאובייקט,עםהאדםשלהמחסורית
שהוטלההאלקללתהםוסבלו'המסוכסכת

אנו .הקדמוןהחטאבעקבותהאדםעל
מגן-העדןהגירושואתה'נפילה'אתקושרים

השלבשלהפנתאיזםמןהאדםלהשלכת
אלהיצירתיתהשיבהלכןהמוקדם.האוראלי
קוצים,שלייסוריםדרךמתבצעתהאובייקט
אלוהישקבעכפיאפיים,וזיעתדרדרים

ראוהיוצריםמענקירביםואמנם,בראשית.

ניטשהלסבלותיהם.לעידוןדרךבאמנותם
כוח"אותוכאליצירתיותואלהתייחס
משוםהקיום,ייסוריאתלשאתהמתנדב

המתמדתהיצירתיתביכולתוחששהוא
אללשאתוהמסוגללאמצעיייסוריםלהפוך
שבהיצירתיתיכולתבאותה ...לכאבמעבר

אינםביותרוהקשוחיםהקשיםהחומריםאף

עליונותםלמרותשכןדיים,וקשוחיםקשים
אתמהםלסתתכוחאותויכולהחומרית

עזראשלהשפלתו 9 ,,שלו.דמויות-האל
אותועוררהפיזההעירבריוניבידיפאונך

בכתיבתתקדיםחסרילגבהיםלנסוק
אהבתםשלהבת .שלוהמאוחרותהפואמות

וקירקגורהיינהפטררקה,שלממומשתהלא
ביןשהיחסכיווןברםאמנותם.אתהזינה

היוצרכמובן'ישר'אינולסבליצירתיות
גםשני,ומצדסבלו.לנוכחלהתאבןעלול

שביעותשלהחמימהוהתחושהההצלחה
תכופות,היצירתיותאתהמלוותהרצון'
אותה.להחניקעלולות
לביןהאדםביןהמתוחההיחסיםמערכת

גרעיניביןהקייםהעדיןוהאיזוןהאובייקט

המספקיםוהמפרידים,האיחודייםוקטוריםוה

שיצירהלכךגורמיםליצירתיות,ה'דלק'את
זאתדק.חבלעלכהליכהכמוהאותנטית
מתוךליצורוניטשהקאמינוסחהרשאה
לידיבאההמיתו-אמפיריתשהשלכתהסכנה,
תחתדמוקלסשלהנואשבריקודוביטוי
סארטרייאוש.היאכאןהמפתחמילת •חרבו
הרףללאהפועלכיוצרטינטורטואתמתאר
שלובקושיניכרייאושוטירוף:ומתוך

אועצמואתלמצוארצה"האםלהחליט
דמנו 10יצירתו",באמצעותמעצמולברוח

אתלשירתולהעניקכדיהסכנהאחרחיזר
דרךממנהשאיןבבהירותהייאושיסוד

חזרה.

ממעורבותונובעהאמןשלהאגוצנטרידימויו
הפרדוקסהיצירה.בתהליךהאינטנסיבית

בסביבתויותרמעורבשהאמןשככלהוא
שהואהרושםגוברכןיצירתיתמבחינה

בבחינהאך •בעצמוושקועממנהמנותק

היצירתיתשהמעורבותמתברריותרמעמיקה

לשקועלוהגורמתזוהיאהאינטנסיבית
מחוץאלהשארכלאתומוציאהביצירתו
התמקדותהממוקדת.לבותשומתלטווח

ליציאתלאקסטזה,גורמתביצירהזומוחלטת
הזמניתולנסיקתווהזמןהממדמשגרתהאמן
תיאר'צווייגסטפןשונה.קיוםספרתאל

אוגוסטשלהמוחלטתשקיעתואתלמשל'
ממנונשכחוכיעדבחמר'פסלבעיצוברודן

מחוץלושהמתינוהאורחיםלחלוטין
קיוםשלשתחושההצהיראוטו 11 •לסדנתו
נתוןבהיותוורקאךאותוליוותהמוחלט

סטופרווחולפים:מקוטעיםיצירתיותגעיבר
ומבודדרחםדמויעבודהבחדרהסתגר

ילדותונופישיחזורלשםשעםדמויתבבטנה
העולםמןמוחלטתבפרישותהאהובים,

עולםבתוךזהיצירתימפלטחיפושהחיצון.
מלווהגשמיתפרטיותשלגןרמוחתום

שלדעתופיזורכמונעימים,לאהיבטים
אמו'בהלווייתלהשתתףשכחאשרסזאן'

תהאאך .בתוחתונתאתששכח-ורילקה
יחסיועלהאמןשלהיצירתיותהשפעת

ספקאיןתהא,אשרהחברתיים

לומעניקהשלההאותנטיתשהאינטנסיביות
עצמית.הגשמהושלסיפוקשלתחושה
מציבההיומיום,קשייאתמגמדתזותחושה

האקזיסטנציאליותהתהפוכותאת
ביטחוןלאמןומעניקההנכונהבפרספקטיבה

הטובעניבבוץמדשדשכשהואגםאונטולוגי
 .ועכשיוכאןשל

כמערכתבעינינונתפסהיצירהתהליך
האמןפנייתשעיקרהאובייקט,עםיחסים

מנתעלחייםצורתאואובייקטלעבר
 •על-פיולעצבואוחזונואתבולהטביע
עםלתקשרשאיפהביצירתיותכלולהלפיכך
הדרךזוולרובחיצונית,מציאותאוישות

חרףשהזכרנו'כפילמימושה.היחידה
הםוהחזוןההתגלותשחווייתהעובדה

העומק,ממדאתהיצירהלפעולתהמעניקים
לאביצירה,הוטבעאםגםעצמו'החזוןהרי
אתלהביעהשתדלאוטולרוב.יובן

נכשלהואאךהסוריאליסטיות,התנסויותיו
ושישלומודעותואתלתקוףבחרהואשכן
אחוחושים.מערפליבריטואליםצופיוקהל
האמנותיינמסריואתלשדרניסיוןעשההוא

אן 121צופיוקהלשלהפנימיהאניאלישירות
 .נוצרתתקשורתשכןאפשריכבלתיהוכחזה
 rביסמליתאינטראקציהבאמצעות ,בכללאם

יכולוהאינטואיציהלחברתה.אחתמודעות
מתלקחתשבעזרתוהניצוץלהיות

תהיהשהיצירהמנתעלאךהיצירתיות,
מסוגננתמובנית,להיותעליהקומוניקטיבית

לתקשרהצורךלמעשה,כוונה.מתוךומוצגת
הםזאתלעשותוהיכולתהאמנותבאמצעות

רבים,יוצריםהיצירתיות.שללקיומההסיבה
כטולסטוי'קומהשיעורבעליאמניםביניהם
אנואולם 13 1זרקביעהעלאמנםערערו
בהשלמהטמונההיצירתיותשמהותסבורים

האדםשואףכןועללעולם,האדםשבין
מהווהסלעובלאסיזיפוסולתקשר.להיפתח

המתחהיצירתית.בדרמההצוותמחציתרק

הואהאובייקטלביןהיוצרביןהדיאלקטי
ולעימותלהתלהבותלאקסטזה,הגורם

סיזיפוסהיצירה.תהליךאתהמלוויםהאופורי
קשרמקייםעמו'לתקשראפשרשאימנותק,
בלב.דעצמועםתודעתי

לתקשרמסוגלשאינואדםכי'סבוריםאנו
מאחר 14האלימות,לעבר 1לוודאיקרוביפנה,

ראשוני'תקשורתאמצעימהווהשיצירתיות

אלימות.כנגדבהלהשתמשבהחלטניתן
ההיפתחותאתנוברשללתפיסתובניגוד
ביןדיאלוגליחסיכבסיסאובייקטלעבר
כאלליצירתיותמתייחסיםאנולעולם,האדם
האובייקט.לביןהאדםביןהמשליםממשיגשר

על-ידיבאובייקטנפשואתשוזרהאדם
האמנותיבאמצעישלוהמיתוגניםהחדרת
היצירתיותלכן .שלושהיאליצירהוהפיכתו

אתלעקוףדרךלנומספקתהאותנטית
לביןהאניביןהפסיכו-פיזיתהסתירה
ביןלניכורטועניםהמרקסיסטיםהסביבה.

אינוהייצורשאמצעימשוםלאובייקט,האדם
כלאיןלשיטתנו'האדם.שלבבעלותונמצא
בעלות.לביןאותנטיתיצירתיותביןקשר

עםיצירתיתלמעורבותלהגיעיכולסיזיפוס
יכולהאספןלו.שייךהואשאיןאףסלעו'
אךשלו'באוסףהפריטיםשלבעליולהיות

להעריךקהלביכולתרובפיעלתלויהוא
יחסיםבמערכתנתוןהואלכןהאוסף.את

האוסףעםנוברנוסחאני-הלזשלמאבנת
אינהשלגופוהחולצהשאףאסירומנגד' .שלו
בשגרהיומואתלהעבירהנאלץשלו'

יצירתי.פורקןלמצואזאתבכליכולמחניקה,
געיבראךאסיר'היהסיזיפוסלמעשה

שלמעולוהשתחררעתשלו'האותנטיות
להפוגהלהגיעהצליחהואהכוללני,האחר

הנצח.אלולחדורשלוהסלעמןיצירתית
יצירתובאמצעותקשרליצורמעונייןהיוצר

אתלקלוטהמסוגלותתאומות,נפשותעם
שהובנתהכפיולהעריכהשבלבוהנעימה
שרקהאמןמאמיןקרובותלעתיםביצירה.
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לאמנותוראויהומובחרתמצומצמתאליטה
הדפיסלורנסת.א.להעריכה.ומסוגלת
עמודי"שבעתלספרוהראשונהבמהדורה

i "נשלחווהםעותקים,שישיםרק,חוכמה

מסריואתלהביןשיצליחושחשבלאלה
 .יוהתנסויותואתוהאמנותייםהפילוסופיים

המגירה','עבורשכתבקפקאשאפילודומה,
אםאףלכתובשעליושהכריזביומןאדיךאו

יבואשיוםשאפו Iכתביואתיקראלאאיש
יתקלדבריהםאתלהביןהמסוגלומישהו

כךשלהם.המסריםאתויקלוטבכתביהם
בגבולותתחומהשאינהתקשורתתיווצר
הזמן.

שפהלמצואהחדשןהיוצרשליכולתוחוסר
אפשרותאתמעלהדורובניעםמשותפת
תיוגותהליךדופן.כיוצאתיוגוואתהוקעתו

בעצםנעוץכשונההיצירתיהחדשןשל
אתלראותוביכולתהחידוש,שלמהותו
מעצםחדשות.ראיהמזוויותוהמוכרהנדוש

שאינןעמדותהחידושכוללהגדרתו
האפשרותאתהמעלותנורמטיביות,

לעתיםמסתכמתגאוניותחריגה.להתנהגות
מןפחות>בלאגם<אךיותרבלאקרובות
להתניהבניגודהדבריםאתלתפוסהיכולת

לחדשהיכולתהנורמטיביות.ולסוציאליזציה
מןלהשתחררליכולתקשורה

שהקליקותהקלישאותומןהסטריאוטיפיות
חשיבותוהשעה.כצווימכתיבותהאמנותיות

 1כאןגםבולטשביצירהההתגלותמרכיבשל

החדשןבחדשנות.ומכריעחיונייסודבהיותו

 1יוהתנסויותלנוכחמחדשתמידנדהם

מןמתוסכלואינו Iוסקרנותותפיסתו
אוהנורמטיביהנמנוםהמפרכת,העבודה

 .נצחיילדהואהשגרה.
מסוימת.התבדלותגםמחייבתיצירתיות

לאסובייקטיביתמעורבותשבלאנכון
מערכתזואיןאך Iיצירתיתעשיהקייםתת

חזקהמעורבות .ישרביחסהעומדתיחסים

צורךישהיוצר;אתלשתקעלולהמדי
השגתלשםמצדוריחוקשלמסוימתבמידה

החברהמוסדותהנכונה.הפרספקטיבה

האמןאתלתייגעלוליםהנורמטיביים
עלולככזהתיוגווכשונה.כזרכמתבדל,
שלהמוחלטתשקיעתובעקבותלהתגבר

המלווההיצירה,בתהליךהאותנטיהיוצר
דוגמהולתהילה.לכסףיחסיתבאדישות

שהוציאה(בכרךבהתבטאותנמצאלכך
ואן-גון:עללאמנויות)לייףטייםספריית

לראותמנתעלמטורףשלבעיניוצורך"היה
 1ואכןכך".ולציירוחדשבאורהעולםאת

מוקדםתנאימהווהחדשבאורהעולםראיית
אנולפיכךמטורף.שלסטיגמהלהדבקת
הגדולותוהיצירותהחידושיםשרובגורסים
ללאבתקופתםשנחשבואלהבידינעשו

וריאציהזוהיולמטורפים.לשוניםשייכים,
שכלהגורסתקרופוטקין","היפותזתעל

המרעישיםוהמחקריםהגדולותהתגליות
נוסיףואנואקדמיים,למוסדותמחוץנעשו
שנחשבואקדמיהאנשיעל-ידינעשושהם

רדיפתו 15מזדהים.ולבלתימדרכהלסוטים
שלובדידותובאךשלייסוריו Iגלילאושל

מןכמהרקהם-חייובראשיתאינשטיין

 .יותרהידועותהדוגמאות
לקהליוצרביןקיצוניתיחסיםבמערכת
אחתוכריבדיס,סקילהנוסחהןהברירות

קומוניקטיבי'הלאהאמןחולות.רעותמשתי
בהוויהשקוע Iקיצוניבאורחהמבודד

 .כאחדוקהליוצרהיותושלהסוליפסיטית
דוגמההואדוסטויבסקישלהמרתףאיש
המשוררנמצאהשניבקצהלכך.טובה

ביניהםלהבדילשקשה Iהחצרוליצןהמהולל
באחרים,המוחלטתלתלותםבהתייחס
הקהללטעםלקלועשלהםולצורך

גביעלקיצונייםקטביםאלהולגחמותיו.
בנקודותניצביםהאמניםומרביתרצף,

מעוגןשהאמןככלהקטבים.שניביןשונות
אתהמכיל Iהייחודי Iהפנימיבגרעיןיותר
למרותפחות;ממוסחרתיצירתותהיה Iהחזון

כנותאתלהבטיחמנסההייחודישהיוצר
מידתאתלהעריךיכולהואאין Iאמנותו

להחליטיכולהואהקהל.שלפתיחותו
האפשרותמןיותרלוחשובהיצירהשתהליך
אחרי"להתגלות"עשויהואבאמנותו;לסחור
לעולם.להתגלותשלאגםעלולוהואמותו'
נשכחובאך'כמויוצריםכמהלנחשרקנוכל

מנדלסון-להםנמצאשלאמשוםלחלוטין
כמהעלאותם;שיגלהכלשהוברטולדי

שלאמשוםלהישכחנגזרבוראן-גוןציירים
אותםוהוקירשאהב Iיאוכתאחלהםהיה

לעתיםהבאים.לדורותעבודתםאתושימר
השקוע Iהחזוןבעלהייחודיהאמןקרובות,
מוכןאינושלו'הפנימיהאנישלבחזיונות
 1אוטוכדוגמתומתעקש,הקהלעםלהתפשר

 1שלוהאזוטרייםהתנאיםפיעללהתקבל

אפשרי.הבלתיאתמבקששהואשיביןבלא
הערכהשלמשובמקבלהאמן Iכללבדרךאך

הואדעתםשאתמאנשיםאומסוים,מקהל
ביטוילידיבאוההערכההמשובנושא .מוקיר
עלהמתבססותהבימהבאמנויותיותר

הקהל.אל"לעבור"האמניםשליכולתם
פעםאמרהנודעתישראליתשחקנית
מתפללתהיאשעליוהמזבחהיאשהבימה
עבורהגםאךהתגלות.שלבהתעלותלזכות

ביןהנרקמיםהיחסיםשכן Iלקהלחשיבותיש
היצירתיתהיחידהאתמהוויםלקהלהשחקן

לעתיםמקריבשחקןהבימה.אמנויותשל
ואתבריאותואת Iשלומואתקרובות
היחידהשלשלמותהיצירתלמען Iפרנסתו

הדיאלקטייםהמתחיםולמען Iשחקן-קהל
מהותאתהמהוויםביניהם,המתקיימים

 .גמולועיקרואתאמנותו
היצירתיותשלעניינהלהדגים,שניסינוכפי
אנשיםועםאובייקטיםעםמגעביצירתהוא

איןזאת,עם •האותנטיקיומהתכליתזוהי-
המוגמרתהיצירהאתלקדםבניסיוןרעכל
לשניאולםוכסף.תהילהבהכרה,לזכותכדי

המשותף.מןדברכמעטאיןאלהתהליכים
ומזיןהיצירהבתהליךגןמערלתקשרהרצון

בעוד Iממנוחלקהמהווההאישיהביטויאת
מסחריענייןהואהמוגמרתהיצירהשמכירת

המכירות,קידוםלתחוםהשייךגרידא,
שוניםשאינם Iציבורויחסיתדמיתבניית

בוקר.דגניאוניקויחומריממכירתבהרבה

בויתקלשמישהותקווהמתוךספרכתיבת
לרעיונותקירבהויחושהימיםמןביום

בתהליךהטבועהתקשורתמהווההסופר
כמולכתיבהמניעיםאולםהאותנטי.היצירה

הכרהלהשיגאוכספייםברווחיםלזכותרצון
שלאינטגרליחלקאינםהאחר-הכוללנימצד

לה.זריםהםולמעשההאותנטית,היצירה
גורמיםקרובותלעתיםהיווכסףתהילה
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ליליקפהביתגון'ואןוינסנט

חשכשהאמןהיצירתיות,אתשהחניקו

ולהתנמנםהדפנהזריעללנוחשביכולתו
מאודיתכןלכן .רצוןשביעותמתוך

מצדבוזשללקיתונותשזכושהבורגנים,
המילהזכותאתיקבלוהאותנטיים,האמנים

תקליטוגורלבמיוחדמצערהאחרונה.
לעדותושהחשיבו Iבדלז'אקשלהאחרון

סוחריםאותםאלההיוביותר;המרדנית
ולקלסללעגלשיםשנהגדורסנייםבורגנים
היסוסללאאותומסחרואשרבשיריו

אגרסיביותשיווקבשיטותוהשתמשו

להפצתו.
קשהבתחרותיותמאופיינתיצירתיות

אחראותנטילאלחיפושלעתיםהגורמת
שלהאיחודיהמרכיבשיווק.ברימוצרים

 1זותחרותיותלהקהותנוטההיצירתיות

יותראותנטייםעוגניםלעברבפנותו
וברשעותבארסדיאולםהיצירה.בתהליך

כדיהשאפתניותהקליקותאתהמאפיינים
פירמידתמפסגתזהיריםלאיוצריםלדחוף

ההולםהביטויהנשיה.תהוםלעברההישגים
חבריבקרבהנפוצהבאמרהטמוןלכך

קרב,אליהששיםהאמנותיותהקליקות
בסולםהטיפוסשמתחילשמרגעהגורסת
שיתחילואלהיימצאווההכרהההצלחה
מהלצד Iזועובדההנפילה.אתלתכנן
ובחוגיםהאוסקר'כ'קללתבהוליוודשמוכר

 ,'הנובלפרסשלהחנקכ'לולאתהמדעיים
המביסהציבוריתההכרהמרכיבאתמהווים

פרסיוזוכירבי-מכרסופרי .עצמואת
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 1:~ו
היכולתאתלאבדעלוליםוהנובלהאוסקר
שלכביכולהחמיםבחיקוולהיחנקליצור'
אותםינתקאשרדורסני'מעריציםקהל

זוזמניתנסיגההשראתם.ממקורות

סטייגרדודשלחלקםמנת-ביצירתיות
שלחרדתובבסיסעומדת-קאמיואלנו
חדשרב-מכרכלעםלה-קארהג'וןהסופר
לסירובוהגורמתחרדהלאור'מוציאשהוא
הוליוו.דשלהמפתותלהזמנותונשנההחוזר

חרדהלכנותאפשרמיתר-אמפיריתמבחינה
מהכרההבריחהעצםאתואףכזאת,

החששמלבדיונה.כסינדרוםציבורית,
באנרגיהתפגעחומריתשהצלחה

עלולהיצירה,ביסודהמונחתהדיאלקטית
מחרדותיוגםלנבועהסינדרום

יתרגירוימפניהיוצרשלהאגוראפוביות
מקובל.והיותוהציבוריתההכרהבעקבות
שאינושציבורברורשלנו'לדגםבכפוף
פיזיתיטרוףלאמנותואמןביןלהבחיןמסוגל

ריטהכמודעתקלימבצעיםונפשית
 .פוסליואלביסמובררמרליןהייוורת,
גםלדעוךעלולההיוצריםשלמרדנותם
האמנותיהממסדשלהדובחיבוקבעקבות
כךהאדירה.לפיתתוברוךאותםשיחנוק
המרשיםספרופרסוםעםז'נהלז'אןאירע
שהפך , " Saint Genet "עליוסארטרשל

 .הראשוןהאקזיסטנציאליסטילקדושאותו
הצליחלאהשמועה,גרסהמכך'כתוצאה

שבמהלכןשנים,חמשבמשךלכתובז'נה
וריסברדלסבסיבוביםמעשיוהתמצו

רהכתביימים.כמהמדיזוגובניובהחלפת
המוסדותשלבחיקםלחלוטיןהתמסדוסאד

שבחדבריעליהםשהרעיפוהאקדמיים
למרקיזגורמיםספקשללאנמלציםותהילה
מצערתעובדהבקברו.להתהפךהמהולל

שלנו'הדגםאוניברסליותאתהמוכיחהיותר
מיתוסמפרש ,קאמישלבכניעתוטמונה

ההכרהההצלחה.לתהפוכותסיזיפוס,
הדיאלקטיהמתחאתממנוגזלההציבורית

רובלמעשה,ליצירתיות.כךכלהחיוני
כחיזוקההכרהלצדעושרמחפשיםהיוצרים
הםכשאיןשלהם.המפרידהערךלתחושת

לעטותתמידיוכלוציבורית,להכרהזוכים
מסוגליםאינםשההמוניםהגאוןהילתאת

האמןשלזונבטיהישדעתו.לסוףלרדת
שליטתותחתלהעמידוכדילהכרההצמא
מנסההואהכרתושאת ,הכוללניהאחרשל

יצירהליצורסיכוייואתולהקטיןג,לחשי
דברשלבסופושתוכחהדרךאותנטית.
אסטרטגיתיותרוכנכונהיותרכאותנטית

תחושתוהשגתהיצירהבתהליךשקיעההיא
הכרהאם .הפנימיהדיאלקטיהסיפוק
כ'הטבהלקבלהאפשרתגיע,אכןציבורית
הטבועהאותנטילמימוש-העצמישולית'
היצירה.בתהליך
המיןבקרבשווהבאופןהתחלקלאהכישרון
כוחניותאליטותמעדיףאינוהואהאנושי.

הכוח.מחוסריפניעלאמנותיותקליקותשל
הכשרוןמחוסריקנאתמתעוררתכןעל

האחרים,בכשדונותשבקבוצההכוחניים

כן'עלומהווים,חלשיםאלהאםבעיקר
לשעיריםולהפיכהלתיוגץלותמטרות

הדעהבעליהחזקיםנוטיםלכן 6לעזאזל.
ואמנותיותאקדמיותמקצועיות,בקבוצות

כסוטים.הכוחמחוסריהמוכשריםאתלתייג
בעלישלמעטותלאקליקותמזאת,יתרה

טעם.בענייניסמכותגםמהוותאמצעים

לתייגכדיבכוחםמשתמשיםהשררהבעלי
הדוחיםאותנטיים,יוצריםשלעבודתםאת
לחוקילהישמעומסרביםסמכותםאת

פיעלערך.חסרתאוכבינוניתהקליקה,
בכליםמצוידמשתייךהלאהחדשןאיןרוב

כוחעדרבהואשכןזו'בפסיקהלהילחם
הממסדבשולישםאיומסתובבממשי

ערכוייבחןכןעל .לומחוצהאוהאמנותי
מןהרחקיצירתושלאוהאמןשלהאמנותי
רקהשתייך.אליהםהתקופהומןהמקום
נכונהלהעריךאנומסוגליםלאחורבמבט
אוגוןואןשלמוצרט,שלסגולותיהםאת
שמרביתהיאהמצערתהעובדה .למלווישל

לאחררקלהכרהזוכיםהחדשנייםהיוצרים
הערכתםכפופהחייהםבמהלךמותם.

כוחנייםמבניםושלקליקותשללאינטרסים
מותלאחרגלים',ה'עושיםלאלההמתנגדים

שלו'מותוולאחרהיוצר'שלויריביומבקריו
ללאלההמגיעליחסלזכותיצירתויכולה

לגרוםויצירותיהםיוצריםעלפניות.
שניתןמנתעלהיווני'במובנולאקסטזיס

הנכונה.בפרספקטיבהאותםלהעריךיהיה
אחדלמקוםאותוכובלהיוצרשלזהתיוג
באמצעותזאתלהדגיםאפשר .ביזויותוך

על-ידיזאתלהמחישאומוחמד'סינדרום
העירמכה,אנשיבעירו",נביא"איןהפתגם

אותוקיבלולאמוחמד'התגוררשבה
שםלמדינהלעבורנאלץכןועלכנביאם,

ממכהמוחמדשלעקירתו .האלכשליחהוכרז
עדמכרעתלכהנחשבהההג'ירה,למדינה,

 .המוסלמיהשנהללוחהבסיסאתהיוותהכי
המעלהרמיאתלשמועביכולתנוואכן'
זהזב-חוטם"אפילפטיממלמלים,במכה

פתגםלבריטיםגםלא!"לעולםכנביא?
וסטופר ,בוזמולידהיתרהשקירבההאומר
ליושבגאוןשלתכונותליחסשקשהאמר

הבסיסהארוחה.בתוםבשיניוהמחטטלצדנו
טמוןמוחמדלסינדרוםיותרהעמוק

הכוחניותובאליטותהמוסוויםבאינטרסים
לדכאומנסותהחדשן'מהיוצרהחוששות

יותררבסיכויישהאותנטיליוצראותו.
הקדומות,הדעותמןהרחקעצמואתלהגשים

המקומייםשלוהנורמטיביותהמחניקות
מרדנירוחבהלךעוזבהואכןועלהאחרים,

לכןאחר.במקוםלהתיישבמנתעל
למקומהכבולהאינההאותנטיתהיצירתיות
בחבורותהמעוגנתיצירהאךולתקופתה.
מתיישנתמוסוויםאינטרסיםעלומבוססת

"לנסוע",מסוגלתואינה
אמניםמקומץמורכבותחבורות-אמנותיות

מתרפסים,חצרנים,שלגדולהומפמליה

-וטפיליםמנהליםמבקרים,מעריצים,
שלהקשההגרעיןסביבכולםהמרוכזים
מהצטיינותלאכוחהאתהשואבתההנהגה

בתקציבים,משליטתהאלאיצירתית
רדיוובתחנותבתיאטראות,בעיתונים,

קבלתלשםבחבורהתלוייםהללווטלוויזיה.
לחושוכדיתעסוקהלמציאתהנאה,טובות

מתיוגהנובעתכלשהיהישגיותבתחושת
האנשיםאת'בונות'החבורות"עמיתיהם",

 .ציבוריחסימוסדותבאמצעותאותםוהורסות
עלמכריזיםהציבוריתהתקשורתכשערוצי

לנבואהההצהרההופכתמבריק,שהואמישהו
כוללכולם,אםאפילועצמה.אתהמגשימה

בבינוניותמכיריםלתשבחות,שזכההאמן
השבח,לדבריהאחראיהמבקרשלהרדודה

הקהל","דעתברכתאתמקבלהתהילהדימוי
איןאולםהאלים',ל'קולהופךהעם'ו'קול

שבהםמעטיםלארגעיםשקיימיםלהכחיש
ל"שירותיםהאותנטייםהיוצריםזקוקים
ושלהמוסדותשלהחבורות,שלהטובים"
אלהלחשיפה.תזכהשעבודתםכדיהממסד'

קונגרסים,מקצועיים,ארגוניםהיתר'ביןהם,

גלריות.ויאטראותתלאור'הוצאהבתי
למיניהם,והמתרפסיםהמעריציםהפמליה,

ומבקריםאמיתייםחבריםלצד
משובאותולאמןמעניקיםקונסטרוקטיביים,

הערךתחושתחיזוקנואשות:לונזקקשהוא
הקומוניקטיביתהיכולתוהערכתשלוהעצמי

טרףליפולהיוצרעלוללכן .יצירתושל
ורגשיתחומריתאותושינצלולחנפנים

בחיזוקים,שלוהמפרידהצורךבשל .כאחד
להבחיןלוהמאפשרתבעמדהנמצאהואאין
כנה.לביקורתחנפנותביןלחבר'מתרפסבין

לולהביאעשויליצירתיותוהממוסדהמוצא
שלבענןיצירתיותואתלהחניקהעלולכבוד

שלוהאותנטיהמריאתלשכךאושאננות,
הרצוןושביעותההתנשאותתחושותלנוכח

העצמית.

מדישקועיםיצירתייםאנשיםלרוב,
להתערבמעונייניםשיהיומכדיבעבודתם

שלהכוחניתובפוליטיקהבאדמיניסטרציה
כדיקנים,המכהניםאנשיםאותם .הממסד

מוזיאוניםאוצרימענקים,סוכנויותמנהלי
הםתזמורות,שלאדמיניסטרטיבייםומנהלים

שמעולםאופסקהשיצירתיותםאנשיםלרוב
השולטיםהםאלהאךקיימת.חיתהלא

התקציביםשכלמשוםהיצירתיים,באמנים
היוצרלעבודתהחיונייםהמשאביםורוב

רביםיצירתייםאנשיםלשליטתם.נתונים
לחסדינתוניםבמהרהעצמםאתמוצאים

בכוחםלהשתמשהעלוליםהאדמיניסטרטורים
אךלהתמרד'אמנםיכולהיוצרלרעה.
למשחק.מחוץעצמואתימצאבמהרה

בעיניושנחשבמהעללעמודכשיתעקש
שלסטיגמהלותודבקהטבעיות,כזכויותיו

חוסרעבודה.מחוסריישארוהואצרותעושה

שכן-הכוחניתבפוליטיקהמעורבותו
זמנומרביתאתגוזליםהיצירתייםמאמציו
לבדידות.מראשאותומועיד-ומרצו
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המטאפיזיהתכנותשלהמאקרוברמת
האמנותיותהחבורותהכוח,אליטתעשויות
עצמןעלסנגוריהללמדהאקדמיוהממסד
הבדיוניהמדעמתחוםכלקוחהנראהבטיעון

כהגנהיצירתייםחדשניםשלסטיגמטיזציה-
מוכנההחברהשאיןהמוגזמתחדשנותםמפני

שייצגההאינקוויזיציה,לקראתה.עדיין
הגינותסדר'יציבות,גלילאושלבתקופתו

הכנסיהשלהאיתןהמגןוחיתהוצדק,
מןבושיחזורכדילענותונאלצההעולמית,
היושעלוליםשאמר'האיומיםהדברים
ודתית.חברתיתקוסמית,לקריסהלהוביל

מדבריו.בולחזורהיהיכוללאגלילאואך
יכוללאהוא ,ומורדיצירתיחדשןבהיותו
עלואףהמוסכמות:כלכנגדלהצהיראלא

תנוע.נועכןפי

משלהדרכיםשלחברהזניובבסוףל
דומהיתרה.חדשנותמפנילהתגונן

להטלתעצמהאתהתאימהשהאבולוציה
חדשנותםלבלימתחדשנייםאמניםעל'רסן'

מאפשרתשהאבולוציהנראההדוהרת.
ובכמותמסוימתבאיכותחידושיםלקלוט

ואינםמזיקיםאינםאשר Iבלבדגבלתמר
החברה.סדריאתמשבשים

מןאסורידעלגנובאולסחוטמנסההחדשן
לפרומתאוסהופךסיזיפוסהטרנסצנדנטי.

כדיהאולימפוסמאליהאשאתוגונב
הפאוסטיאניהמיתוסהתמותה.לבנילהעניקו
כמורבים,חדשניםשלבתולדותיהםמשולב

אםוג'ויס,ניטשהאוטו,ואן-גון,גלילאו,
עלכבדמחירששילמואחדיםרקנזכיר

 medenשלהנורמהשבירתחדשנותם.
agan , ההיבריסחטאהיאבמשורה","הכול

מןבחריגהמתבטאתהיאהחדשן.היוצרשל
ומביאההביניים,ומדרךהאופניםהאמצעים,

לךשמייעדממה-המרירהמןלחריגה
האליםקנאתאתמעוררתהתנהגותם .הגורל

ומלבההאדם,קנאתשלברורההשלכה-
האליםקנאתבנושאבמחקרוזעמם.את

רנולףסוונדמבטאהפליליוהחוקהיוונים
המערכתביןהקשרמהותאתרבהבבהירות

ותחרותיתמפרידהחברהשלהנורמטיבית
המגזיםיוצר 17האדם-אל.קנאתלבין

האדם-אלקנאתאתומעוררבחדשנותו
ובהחרמהבסטיגמטיזציהמסתכןהתחרותי

ואףשפיותואיבודלידילהביאוהעלולים
ונשלם:תםהמיתו-אמפיריהמחזור .למותו
נכבלשאליולסלעהופךסיזיפוססלע

 medenה-שכללנראהיארס.פרומת
agan רווחהמפרידה,היווניתבדתששלט

החיים,במדעיבאבולוציה,בפיסיקה,גם
עלשמירהובסוציולוגיה.המשפטבתחום
ביןשהמערכת-באיזוןפירושההבינייםערכי

האדם,חייאתהמכווניםהווקטורגרעיני

שלהוויסותתחומיבכלרמהבידשולטת
נורמותוהאובייקטים.החייםצורות

שהאדםמבטיחותחברתיותבקרהומערכות

בחדשנותוכולל-בהתנהגותויסטהלא

מפרהואבסטייתוהמקובל.מן-היצירתית
המקבליםהבריאהואליההיבריס,איסוראת
הגנוסטית,גיתהדמיורבתפיסהביטוייםאת

ובגהינום-כאחרהקבליהחמורבשיפוט
על-בווהולמיםחובטים Iהאקזיסטנציאלי

התלם.אללהשיבומנת
 1לטעוןנוכלהפוכה,בצורהאךדומהבאופן

להכרה-'אני'התגלותיתחשיפהכי
ערכיםמשמעויות,מטביעהכטרנסצנדנטיות,

חומר-אנרגיהה'אני',בשילושגםונורמות
הדיאלוג .רךכמתו-סימבולוןותבנית

לביןהאדםביןלוגוס>-<ריאהההתגלותי
משמעותמעניקה'טהורה'הכרת-ה'אני'

שלתמציתהזוהאדם.לקיוםטרנסצנדנטית
שחיימרגעמיסטית.אודתיתהתנסותכל

התנסותבעקבותלמשמעותזוכיםהאדם
הניכורתחושתטרנסצנדנטית,בהתגלות

שלבחשיבותהלהכרהמקומהמפנה
 1י'-ה'אנהכרתשלהמשולשתהקונפיגורציה

המטא-סימבולון-ואדםחומר-אנרגיה
לשכיחותזותופעהלקשרניתןהאנטרופי.
 1בהודוהמיתו-אמפיריהשילושהשלכות

ובנצרות.העתיקההעתשלהתיכוןבמזרח
זומשמעותשלהאבולוציוניתשרידותה
תפקידוהקבלי.ב'תיקון'גםביטויהמקבלת

אותווהופךאותומרומםהאדםשלהתיאורגי
שסכנהשותפותלטרנסצנדנטי'לשותף
חוטאהתגלותלחוותהמבקששכןבצדה,

לאל.להיותבשאיפה-ההיבריסבעבירת
עליואוסרבראשיתשספרה'ידע'זהו

רקלאשואףהאיחודיהטנטלימפורשות.
חלקבולקחתאםכי Iהאלבפנילהיחשף
האללכןבפועל.לאלבכךולהפוךממשי

ממשי·'ידע'עלאוסר ,הבראשיתי Iהתאיסטי
איסורלאל.האדםיהיהפן-האלהכרתשל
הוא Iכלומרמפריד'מנדטגםבוישזה,

התפתחותלשלביאיחודיהיפוךאוסר
איקרוס,שלבמיתוסולאי-קיום.מוקדמים

שפנוכשםאיקרוסבנואלדדלוסהאבפונה
 1"היזהרימימה:מימיםילדיהםאלהורים

אתהחמהתמיםפןמדיגבוהתנסוקאלבני.
יירטבופן Iבמעופךתנמיךואלהשעווה,
תקבעאלמעשי!אתחקההים.במינוצותיך

אתבדבריושומעיםאנו 18נתיבך,,,אתלבד
עלאותנוהמזהיריםהורינושלקולםהד

ליטוללא Iמדיגבוהלקפוץלאניסיונםסמך
וללכתהכלליםפיעללהתנהגסיכונים,
ניפגע.פןבתלם,

מולאללהתייצבמסוגלהאדםאיןכןעל
שלואכזריותםשרירותיותםעוצמתם,

בקלףהאוחזהואזאתולמרותהאלים.

נתוןבהיותו Iקורכןבהיותושכןהמנצח.

בחופשזוכההוא Iולתמרוןעללותלחת
וערכיםמשמעותלהחדירבהיתר Iמוסרי
 .ולטרנסצנדנטילסביבתו Iלחייו

כמובןהםכראליאוכפיקאסו'מתמרנים'
בזכותאולםהראשונה.השורהמןחדשנים

 1המסחרבתחוםהאחרים,כשדונותיהם

ההשלכותמןל'התחמק'מצליחיםהםלמשל'
בעושרזוכיםהםחדשנותם.שלהחברתיות
חדשנים.היותםלמרותכוחובעמדות

ההופכיםהםיצירתייםנונקונפורמיסטים

אוהנורמה,מןסטייתםבעקבותלקורבנות
אתניים,למיעוטיםהשתייכותםבגלל

עללמיעוטהנחשבותלקבוצותאודתיים,
המתקייםהיחסעלנעמודלהלןמיני.רקע
סטיגמהביןליתסטייתהתנהגותבין

חברתית.

IJ 
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הבוהמיינים

הזרםמןבמתכווןעצמםמוציאיםהבוהמיינים

 1ביופיהמושלםאתבחפשםהמרכזיהחברתי

מושלמים.תיאורטייםבמבניםאובצדק
ציפיותעםאחדבקנהעולותאינןציפיותיהם
שסיבתואמניםאינטלקטואליםהאחרים.

ביכולתםמונה > raison d'etre <קיומם
סמלים,באמצעותורעיונותרגשותלהביע

מנותקיםאחרים,באמצעיםאואובייקטים

המקובלים,הערכיםומןהנורמותמןלרוב
ופעילותםיצירתיותםלהם.אדישיםואף

כמרוץמעורבותםאתמונעותהכללית
חברתית.כוחנותלעברהמקובלהעכברים

יותרעמוקהבתובנהלזכותמנתעל
עלהבוהמייןמוותר Iיותרדקהובהבחנה

נגניםשלושהפיקאסו'פאבלו

הריחוקלטובתממשיתחברתיתמעורבות
אותןלבחינתלוהנחוציםוהפרספקטיבה

 .עצמןמציאויות
טמונההבוהמייניתהסטיהשלמהותה
מןהבוהמייןשלוהנפשיהפיזיבריחוקו
וסולםשונהבצורההדבריםראייתהקבוצה:
שמאזבעובדהטמוןהפרדוקסשונה.ערכים

למטרותביטויהבוהמייניםנתנוומתמיד
עמדתםמתוךהקבוצתייםולאידיאלים

ניחגר.שבההעמוקההתובנהובזכותכצופים

הבוהמייניתהסטיהשלאופייניתיאור
בדברימוצאיםאנו'חברתית'מבטמנקודת
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אתשמקומםמה"ואולם, ,האומרמונטסקיה
הוא,(הבוהמיינים>אלהביפי-שכלדעתי
לתועלתבשכלםמשתמשיםהםשאין

בענייניםכשרונםאתמבטליםוהםמולדתם,
הגעתיכשאךולדוגמה,מה-בכך.של

סביבבוויכוחמתנצחיםמצאתיםלפאריס,
הדעת:עללהעלותשאפשרמכלרדודעניין

קדום,יוונימשוררשלבמוניטיןהיהמדובר
הולדתומקוםנודעולאשנהאלפייםשכבר
 19פטירתו."ושעת

תת-שלגרעיןלעתיםמהוויםהבוהמיינים
אלהחברות-בתי-קפהלרובאךתרבות,

לבוהמהלחיקויוהופכותמתנוונות
המזוקנים,הבטלניםהמוניהאמיתית.
בניו-יורק,הווילג'אתהמאכלסים

השמאליתהגדהשלהאקזיסטנציאליסטים
 ,סארטרשלבשמותיהםהמתהדריםבפאריס,
ולושקראובלא ,ומרסלהיידגריאספרס,

להיחשביכוליםלאמכתביהם,אחתמלה
מןלסוטיםולאאמיתייםלבוהמיינים

מקומץהמורכבות ,אלוקבוצותהנורמה.
מסוגננים,אמניםומהמוניאותנטייםאמנים

הנשרכיםומעריציםנצחיים,עתידייםאמנים

החברה.שלאינטגרליחלקמהוותאחריהם,
טמונההמכרעתוהנקודהממוסדת,שכבהזו

רבדיםידיעלנתפסתהיאשכךבעובדה
המדומההבוהמהכןעלאחרים.חברתיים

כמו ,מיוחדסגנוןבעלותותת-תרבויות
בלתיחלקמהוותה'היפי',אוה'ביטניק'

שלהנצחיהמאפייןהחברה.מןנפרד
שאינומהמכלהתעלמותהאמיתית-הבוהמה
קייםואינוכמעט-באסתטיקהקשור

הנשענותהמודרניותבחבורות-בתי-הקפה

אתכוללותאלהחבורותרווחיות.על
במובןביותרהנלהביםהקונפורמיסטים

לדימויבאדיקותמצייתיםהללונוסף;
המעמדבעינינתפסשזהכפיהבוהמיין

מתאפייןהמדומההבוהמיין .הבינוני

לבוש,שלו'רשמיים'חיצונייםבסממנים
לעצמו.מאמץשהואהתנהגותשלוקודים
רבדיםאצלולמצואניתןרחוקותלעתים

ופניוהמרושלמלבושויותרעמוקים
זקן.בזיפיהמעוטרים

ישמתמסדת,מסוימתתנועהשכאשרנראה,

לחוללואףלתת-תרבותלהפוךבכוחה
והבידור.האמנותבמפתניכריםשינויים

ולהקותהמתגלגלותהאבניםהחיפושיות,
השתלטותבאמצעותזאתעשושונות'פאנק'
לצעירים.המוסיקהשוקעלמוחלטת
המדומהבבוהמהלראותאיןאחרות,במילים
שלהמקובלבמובנהסוטהקבוצתיתתופעה
לתחוםמחוץמצויההיאכןועלהמילה,
נצייןאםדיהנוכחי.המאמרשלעניינו

האמיתית,הבוהמהלביןבינהשהבחנו
אמיתית.התנהגותיתבסטיההמאופיינת

הקביעהאמיתית,לבוהמהבנוגעגםאולם,
שלבסופונתונה,תיוגהולטיבלטיבהבאשר
אנשיםלנדותהאםהחברה:בידי ,דבר
לרגע>(ולולרומםאוגוגןאואן-גוןרבו
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והנוימשורר-חצרלדרגתוולטראחרים:
עלהאהובליצן-החצרלמשרתמילד

שלהצלחתוהמערבי.בחוףהאינטלקטואלים
שלבביקושבעיקרהנמדדת ,בוהמיין
החברתיתלמטוטלתתגרום ,יצירותיו
עולםאלהסטיגמהומןהאשפתותמןלרוממו
החברהביחסזהשינויוהתהילה.ההכרה
קטן.קומץעלרק ,לוודאיקרובישפיע,
ונידוימתיוגשיחולשהשינויהיא,הנקודה

קשוריהיהלאבו'הכרהלעברהבוהמיין
ממנה,כתוצאהיחולולאבהתנהגותובהכרח
בהחלטעשויההחברהמצדשהכרהלמרות
התנהגותיתבקרהלהתרככותו.להביא

'תעבוד'לאסטיגמההדבקתבאמצעות
החלטהגמלהבנפשוואן-גון.שלבמקרה
שהואספקאיןאחד.איששלמרדלחולל
הביאהלחדשהבוערתותשוקתומתיוג,סבל

שגרמה,הסביבהעםהמתמדתלהתנגשותו
לאהואאך .שפיותוובדןלאדבר'שלבסופו
נגעשהדברככלהתיוגללחצינכנע

מחוסרנבעוכבוהמייןחייו .לחדשנותו
מקורבים,לדרישותלהיענותיכולתו

געהנובכלומבקרים,חברים-אמנים
היהלאהואשונותו.נבעהמכאןלאמנותו.

אתעצמועלולקבללהשתנותמסוגל
הסיבהעלולשמור ,תקופתושלהנורמות

קיומםגםכמוחברתיים,קשריםקיומו.לעצם
חשיבותבעליעבורוהיואחרים,אנשיםשל

הבטלניםזאת,לעומתבלבד.משנית
החברתיותהאנטנותאתמכווניםהסינתטיים

האחריםלעברשברשותםהעוצמהרבות
מהלחזותלנסותאולגלותכדיהרלוונטיים,

תיועדאסלהאיזולא,ומה'אין'יהיה
הציבוריים,לבתי-השימושואיזולמוזיאון

לזבלואיזולאמנותתהיהגרפיהפורנואיזו
אמצעירקאינההסטיגמהעבורם,פשוט.

המוחצן'קיומםכלאתמעצבתאלאבקרה,
 .האחרכלפיהמכוון

עצמואתלראותהחדשןעללחדש,מנתעל
באופןוהאובייקטיביתהאנושיתסביבתוואת

למורהיהיהלכשיקצין'מהמקובל.שונה
אלאישרביחסהפועלתנוסחהזושאיןמובן

הפוך.ביחסדווקא

עלהמונחתותהאבולוציוניותה'מכות'
חדשנותרקמאפשרותחדשנייםיוצרים

יתרה,חדשנותבהיקפה.מצומצמתאומועטה

להתמודדמסוגלתתהיהלאשהחברהכזו
 ,יופרעושסדריהמבלילקבלהאועמה

החדשן.ובנידויבתיוגתיתקל
יכולתוכשונה,מתויגחדשןשיוצרמרגע

מןשסטהיוצרמוגבלת.סביבתועםלתקשר
ואינוזמנואתמקדיםככזה,ותויגהנורמות

לכןדורו.בניעםמשותפתשפהמוצא
שמחוץהסינכרוניותעלמושלכותיצירותיו

באחטיןמוסיל'כדומייה,אנשיםלהיסטוריה.
תזכהאמנותםבעתי.ד'יתגלו'ג'זוואלדואו

המוסרערכיכשהחבורות,רקלהערכה
להםיהיולאהחברתיוהממסדהמגבילים,

 •לרועץ.עוד

 crime, madness and artהספרמתוך
אור.לראותהעומד
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ןתיזל סומע
;כ ~ 1

ארועיםספרים,מוספים,

הופמןשלהאהבהקראן

מסורותשתיכיכותבתאלבק-דורוןרחל
בו-זמניתנוכחותמקיימותכתיבהשל

בפרסהחודש(שזכההופמןיואלשלביצירתו
באר>:חייםעםיחדתש"סלשנתביאליק
זרםומסורתהיפנית,ההייקושירתמסורת

המודרנית.האנגלוסכסיתבפרוזההתודעה
מהקוראדורשותאלהמסורותשתילדבריה,
אתלהביןכדיקשבשלשונותאיכויות
אתהמעצביםוהשתיקההדיבורתפקידי

הופמןשלהספרותיבטקסטהפואטיהרצף
דולורס',עםמחייכיםשבוהאופן('על

שםאומרתשהיאומהתש"ס)'צפון'בקובץ

גםלדעתינכוןדולורס"שלומך"מהעל
כוללהרומאניסטית,יצירתוכלללגבי
(כתרקטמנדו"הוא"הלבשלוהחדשהרומן
2000 (. 

 ,הופמןיואלכילנו'מזכירההכותבת
פרסםהרחוק,המזרחלתרבויותפרופסור

ומסינית,מיפניתמתורגמותאסופותשלוש
המקורית.הסיפוריתיצירתולפירסוםשקדמו
סףעלשיר"אומריהיאשבהןהידועה

i "ז'אנרמתוךמבחרהכוללת ) 1985 (,מוות
מותם.סףעלזןנדיריידי-עלשנכתבשירי
צורנייםלחוקיםהמצייתתההייקושירתעל

שיריתלתבניתוראשונהובראשמחמירים,
לספרבמבואהופמןאומרהברות, 17בת

לומרניסיוןההייקובשירייש ... "ההוא:
יותראומרתהשתיקהדבר.לומרבלאמשהו

הדיוקוויכמוהמילים,באותלכןהמילים.מן
להדגישויפניים,סינייםנוףבציוריהספורים

מראהאתתופסיםאנואין ...הריקהחללאת
שאינןאחדותנקודותאיןאםהמושלגהנוף

מילותהןאלהנקודותבשלג.מכוסות
ההייקו".

כמעטהסטטייםהאסתטיים,הערכיםלעומת

אתהתודעה''זרםמתארההייקו'שירתשל
בלתידיבוריכמשךהתודעהחיישלאופיים
חדקווי'הואהזההרצףהמחשבה.שלפוסק

מבחינתוהןהזמןמבחינתהןועקביכיווני'

אפוא,נעשה,ביצירה,השיחאירגוןהמרחב.

אחדמצדסותרים:מנגנוניםשניבעזרת

אוטנומיותליחידותפרגמנטאריתחלוקה
מצד :נפרדיםהייקושירימעיןשלקטנות

ברצףהללוהקטעיםשלספרורםשני
סיפוריעלילהצירעלאותםהשוזרסידורי

רומאניסטי.

הופמןשלהראשוןמהרומןכימודהאני
ייחודיתבצורההמעוצב ) 1989 ("ברנהרט"

המבנהאתגםלהוסיףיש(לכךזו
קצוצותשורותהמיוחד:הטיפוגרפי

עלהמודפסטקסט ,שירבתיכמוומיושרות
אהבתיוכדומה)הדףשלבלבדהאחדצדו
ופחותהתייקרדמוייגמנטיםהפראתיותר

ברומןגםכךהשלם.הסיפוריהמכלולאת
למרות .קטמנדו"הואב"הלשלוהחדש

אתלפניולפתוחשעשיתיגדוליםמאמצים
פחותמרכזיתעלילהשלקיומה(ולמרותלבי
שניובתיה),יהואחיםשלאהבתם-יותראו

לאחדותהתאחוממשלאהסותריםמרכיביו
שליסטיתהרומאנהיצירה .בקריאתיאחת

שרביםפניניםלמחרוזתבעינימשולההופמן
וזוהריםמלוטשיםשלהמהפרגמנטים

ואיננהמחרוזת,נותרתהיאאבלביופיים,
מלבוש.

בהורביםיפהפהתכשיטהיאכמחרוזת

פרגמנטלמשל,כמו,הלב,שוביהפרגמנטים
הספר:נפתחבו 1מס'

אכליהואחיםושלושארבעיםבגיל

מראותרחוקות.לעתיםרקמלפפון

וזאבהאהוד[איךדעתואתהסיחו

מתחתשלוהפורדפיסטהאתשוטף

מצייצותקטנותוציפוריםלצפצפה

וכולי].לראשומעל

מס'פרגמנטבתיה,עםהראשונהפגישתוגם

מרגשת: , 2

בבתיה.פגשלמשלאתמול

ואתהזיקוקבתיאתראהגופהמאחורי

השגרהבדרךשאלזאתובכלעכוחוף

שלומך''מה

מהוכיאחר-כך].[חשבשלומך?מה

האצבעותחמששלומה?להיותיכול

וביחדושלי][שלהרגלכףשבכל

 ...שערים

כמכלול'הספרעללהרחיבאוכלשלאאף
פילוסופי-תרבותימושגעללהצביעברצוני
הסינית-מהתרבותהואגםהלקוחנוסף,
במקוםשימושהופמןעושהבוואשריפנית,

שלאהבתםעלבדברו ,בספרלמדימרכזי
'קראן'למושגכוונתיובתיה.יהואחים
מרכזיתרגולמכשירבודהיזםבזןהמשמש

גרםהתר .לתלמידהמורהשביןבדיאלוג
'אירוע','סיפור',פירושוהמונחשלהמילולי
לוהקרובאולםוכדומה,'בעיה''מסמך',
להביך'תפקידו'פרדוקס'.הואביותר
מפתיע,באורהמציאותאתלהציגלעורר'
מקורית.לחשיבההתלמידאתולגרות
לדוגמה:

"מהושאןטונגהזןחכםאתשאלאחדנזיר
בודהה?"

שלנפחים"שלושההמורהלוהשיבכךעל
פשתן".

כימפתיע,באורחלומרהזההקואןכוונת
שבמציאות,דברכללהיותיכולבודהה
צואתאףאוברושעץפשתן'שלכמות

לעתיםאחר.בקראןשנאמרכפיכלבים,
הניתנתכבעיהמשמשהקואןקרובות

למשל:לפתרון.שאלהבצורתלתלמיד

למה .לאחדלצמצוםניתניםהדבריםכל
האחד?אתלצמצםניתן

תלמידלכלאישיתכללבדרךהתשובה
המורה.לביןבינוונידונה

גםוהמוכרביותרהמפורסמיםהקואניםאחד
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הבא:הקואןהואבמערב,

 ?אחתידשלכףמחיאתמהי
בפרגמנטבספרו.הופמןמשיבזהקראןעל
כתוב: 116מס'

הידשלצלילהאוהבבשרהטפיחהצליל ...

לגוףגוףביוקוחילדועיןשאמפניהאחת

שמדליקיםוכמועצמנאלהזאתהאהבהיוא

 ...ורואיםרואפתאום

בחלקומופיעההופמןשנותןהתשובה
בפגישה ,הספרשלהארוטי ,השלישי

ליהואחים.בתיהביןהמתממשת
אתקצתמבארהוא 117מס'בפרגמנט

דבריו:

הבטןת.ונכפלהןאבלידייםהןםייהיד

תןיוא ...דומאתורבהרגלייםנכפלת.

 ....גמורהבשלמותהאחרףוהגאתולנ

היאאחת,ידשלכףמחיאתכילומראפשר
האהבה),(ושלהאוהבשלידוכףמחיאת
האהובהגואוירךעלנוחתהיאכאשר
שבאהבהמכיוון .)" ...בבשרהטפיחה("צליל
 , 117מס'פרגמנטכדברי ,נכפלהכול

הידכףנכפלתשבאהבהגםלומראפשר
הזוג.בןשלהידכףידיעלונשלמתהאחת,

כולם?המשורריםהלכולאן

האנרגיהכיבהתרשמותיצודקאניהאם

האחרונותבשניםהצעירהדורשלהיוצרת
עלובמיוחדהכתובה,האמנותעלפוסחת
האמנותאלבעיקרהומנותבתהשירה,

למיניו ,ודומיוהראפ,הפופ,הרוק,המבצעת,

ולסוגיו?
אמניםרקלאהכוללת-הזוהתופעה
מוסיקהרקולאקהלם,אתגםאלאמבצעים

המושמעתמוקלטת,מוסיקהגםאלאחיה
אולםנחקרה,טרם-השוניםבמועדונים

 ,אצלנוקורהספק,שוםבלימשהולדעתי
 .משמעותומלואאתעדייןיודעיםואיננו
חודשניים,אועשורלפניעדשחיתההשירה
כמעטנסוגההתרבותיתהעשיהשלהחנית

שאיננוכמעטהבימה.מקדמתלחלוטין
 ,דרךפורציחדשיםשירהספריעלשומעים

אלהוגםמפתיעים,צעיריםשמותעל
כמוהאחרונות,בשניםזאתשעשוהמעטים

דרכםתחילתאדף,שמעוןהמשוררלמשל
שונות.בלהקותכןגםחיתה

לאזאת.בתחושתייחידשאינניכנראה
בעיתוןבמדורובןמנחםהמבקרכתבמכבר

ולאהגיליוןאתשמרתי(לא'תל-אביב'
מביקורתעייףכיבמדויק>לצטטואוכל
עודמחדשיםשאינםרגילים,ושירהפרוזה
לטקסטיםמדורואתהפעםיקדישולכן ,דבר
אותוהמענייניםהמבצעים,הזמריםאחדשל
היחידההתרבותתוכניתמנחהגםכמה.פי

מקדיש ,בסקיאוחוגלבישראל''גם 1בערוץ
לספריםפעםשהוקדשמהזמןניכרחלק

מקורייםחדשים,בדיסקיםלדיון ,חדשים
לצוותחברובדיוןלומסייעכאשרוזרים,
גדולמומחה ,מסתברשהוא,שוהם,עמית
זה.לתחום

האלההדבריםאתלכתובאותישהביאמה
וכלל ,למדישגרתיתהיתקלותהיאהפעם,

הללוהחומריםבשלל ,דופןיוצאתלא
באפריל,-21השלהשבועסוףבעיתוני

עליהםפוסחהייתיבעברשאםאלא
העובדה,גםאותיהרגיזההפעםבשתיקה,

שפתם.אתלהביןלגמרישחדלתי
במדורשבתעדיכותבתלמשלב'העיר'
בעלילישראליבואוהשבוע"בסוףהמוסיקה:
טוויןאפקס-ריפלקסהאוונגארדיהלייבל

נציגיעםיחד-נטרולקומאסטרוריפלקס
<קוסמיקרדדמייקואנס,הברייןקבוצת

הופעותלשתי ,קרוודי.אם.אקס.קומנדו)
עיתוןאיננו'העיר'אקלקטיות".אלקטרו
סיניתשנשמעשמהמניחאניולפיכךאזוטרי
קוראיםלרבבותמובנתשפההוא ,עבורי

המוסיקהבמדורכןגםהבא,בעמודצעירים.

הראפריםמלחמתעלפרידמןאילכותב
שאקודטופאקשל"מותםבאמריקה:
מפלסאתלווסתהצליחלאב.י.ג.ונוטוריוס
סנטםפיפטי-הראפבזירתהאלימות
חשודטיפסוקיומכותוחוטףמשתעשע

רבידנדבמספרזהבמדורועודבדקירה".

עצמושביססשאחריבירקם"אל.טי.ג'יי.על
העשורתחילתשלבריבייםמבוקשכדי.ג'יי
כייסאבדהדראםשללפטרוןוהפךהקודם,

 ,ג'אנגלאמביינטגםשמכונהמה ,הרך
אלבוםעתהמוציאתקליטים,חברתולבעל
באותוהכולזהאיןכמוזיקאי",בכורה
מוקדשיםנוספיםעמודיםשני .מקומון

רמישלהחדשתקליטועללרשימה
אני(ממנהכבר'זהאת'תגידקלינשטיין

גלאם,נחמיאסאיתןכמושמשורריםלמד
משתפיםואחריםבנאידרורפרץ ,שלוצרויה
'ימיםהתקליטעללרשימהוכןפעולה>עמו
שלהמחודשתמההופעההקלטהשקט'של

 ) 2000באים'('התרנגוליםהתרנגולים

קווים"אנאכרוניזםבמקרה):(לאהמוכתרת
שליילד ,'יוסיעלשריםכשהם-לדמותו
בכלשרים?"הםולמימיעלמוצלח',
ב'העיר'מוקדשותרשימותחמשמקרה,

באותושמוקדשממהיותרשהןלמוסיקה,
לביקורתואפילואמנותלספרות,מקומון

אומרהסתםמןוזההפופולרית,הטלוויזיה
שלהקוראיםקהלייןעבמתבמהמשהו

 .העיתון
מוסףשהואאחרונות,ידיעותשללילות' 7 '

כלאתהפעםמקדיש ,בידורלענייניכללי
כפיזהבמושג(הכוונהלמוסיקה.עמודיו
למוסיקהלאהיאמבינים,כברשאתם

עכשיוקרוימוסיקהאמנותית.אוקלאסית
מיקרופון>.באמצעותשמזומרמהכל

הואבוחריג<ראיוןגאוןיהורםעםלראיונות
היום),שנכתבלמהלהאזיןחדלכימכריז
רן;גורדוטל ,ארצישלמה ,אמדורסקיאסף

מאתהישראליתהשולייםמוזיקתעללכתבה
המיינסטריםעללכתבה ,מוסינזוןרנן

עללכתבה ,אורןעמוסמאתהישראלי
 ,גולועדימאתמהפרובינציהמוזיקאים
בטלוויזיההמוסיקהשלתפקידהעלולכתבה

מושיוף.שירלימאת
מהכתבותמקצתעלחוזרמעריב''תרבות

הקמבקעלכתבהעליהןומוסיף'העיר'של
האימפריהעלהנורווגית,'א-הא'להקתשל
צעיריםאמניםהיוםהמטפחארז,קובישל

וכתבהשהקים,תקליטיםחברתב'לבנטיני',
ידעתם,לאאםשהוא,שאקח,ג'העלנרחבת

הדאבשלהגדוליםהכוהניםאחדרק"לא
שלמרכזידוברגםאלאהג'מייקני'

לאשזה(מה ,,הראסטאפריתגיההתיאולו
שמחברמענייןבארץ.ביקורולקראתיהיה>
כמהכמוכנען'בןאיתמרזו'כתבה

מעריב',ב'תרבותאחריםצעיריםעיתונאים

גםהםאדף,ושמעוןגנדרןאסףביניהם

 ,משוררהואכאמור'האחרון'סופרים,
גםובוודאיזומוסיקהעללכתובהמרבים
במדורורוזנטלרוביקגםממנה.מושפעים

הפעםעוסקגיליון'באותו ,הלשונית'הזירה
עםישראלים,רוקזמרישלושהשלבטקסטים

רודנוחמי ,ברגרדנה-תקליטיהםצאת
המיליםאתגםהכותבים-צורוערן

מוצאמנקודתיוצארוזנטללשיריהם.
למיליםרבהחשיבותישהרצינישברוק
עומדיםוילךברבכמוקלאסיקוןואצל

שמשותףמהלדעתועצמם.בזכותהטקסטים
הואהישראליםהרוקיסטיםלשלושת
והןטובותמספיקאינןשלהםשהמילים
מקום,מכלבהן.שתתמוךלמוסיקה""מצפות

השירההוסטהכמהעדמעידזה,עיסוקגם
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'המוסיקה',תפסהמקומהואתהצדה

מכריעותהשפעותישזהשלמצבחוששאני
ארחיבולאהשירהמצבעלחמורות>(וגם

'לאןשבכותרת:לשאלהמקוםמכלהפעם.
היא:התשובהכולם?'המשורריםהלכו

מוסיקה!''לעשות

רב-תרבותימשיח

המדעייםהחידושיםאתמלהעריךקטונתי
("בעקבותקנוהלישראלפרופסורשלבספרו
עמוד> 160תש"ס, ,שוקןהוצאת ,המשיח"

אניאבלבנושא,למומחיםזאתמשאירואני
בעיני.חןמוצאיםבהחלטשהםלומריכול
גדולה.קריאההנאתגםהואקנוהלשלספרו
עניינית,רהוטה,בלשוןהכתובספרזהו

המרוכזמחברו'שלהעצוםהידעוחרף
ומובןקריאבהיר'הספרבהערות,בעיקר

שלאלמנטיםחסרואינומתעניין'לכל
מתח'.'סיפור

חידושיוכוללהספר'שלעיקרו
בהקדמהכברבתמציתמובא(המהפכניים?),

הימנוניםשניעומדיםהספרבמוקדשלו:
שנגנזוהמגילותביןנתגלוששרידיהם
משיחיים,הימנוניםשניאלה .בקומראן
החסרההחוליהבהםשמצויהסבורשקנוהל
שלראשיתהאתהמקשרתהדורותבשלשלת
לה.שקדמההיהדותעםהנצרות

מנהיגשלדמותועולהאלהמהימנונים
עצמווראהמיסטיתבחווייהשהתנסהמשיחי'

אלים",בעדתעוז"כיסאעלבשמיםיושב
ואמרהתפארואףהמלך""ידידעצמושכינה

המוסברים(ביטוייםבאלים"כמוני"מי
כביטויגםלאא'כמיסטיים'רקלאבהמשך
 .).ל.ע-הורדוסלמלךדוברםשללקרבתו
בדורו'החכמיםאתהביאואלהאמירות
חרם,זהמשיחעללהטילהלל'אתובראשם
ישראל.מכללתומכיוואתאותוולהוציא
חייליםמידימותואתמצאהמוחרםהמשיח
-הגאולהלמלחמתיצאשנגדםרומיים
מותו'אחריחושך",בבניאורבני"מלחמת
משיחיותשלתפיסהתלמידיוניסחו

החרמתודחייתו'פיהשעלקטסטרופלית
שלנפרדבלתיחלקהםהמשיחשלומותו
שעמדה,היאזותפיסההגאולה.תהליך
תודעתובבסיסקנוהל'פרופסורלדעת

השניםברבותהנוצרי.ישושלופעילותו
שלזותפיסההיהדותגםלהאימצה

ומותוחייווקורותקטסטרופליתמשיחיות
גלםחומרשימשומקומראןהמשיחשל

היהדותשלהמרכזיהמשיחיהמיתוסלניסוח
המשיחבן-יוסף,משיחבדברבימי-הביניים

הרשע,בארמילוסבמלחמתוונהרגשלחם
בן-דוד.משיחהגואללמשיחושקדם

לאהואקנוהל'שלבספרוומענייןשיפהמה
אריגתהאלאלמעלה,ששורטטההס~מהרק

הזמן.בתההיסטוריהשלוערבהשתיבתוך
לפנה"סהראשונההמאהשלהשכיחבמחצית
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והחלוהחשמונאיםשלשלטונםלקיצוהגיע
הנראהככלהורדוס.שלמלכותוימי

קומראן'כתשלפרישתההתרחשה
יתהכוהנהאצולהעםנמנוגיהשמנחי

לשלטוןהתנגדותהרקעעלהעתיקה,
אתמהםשחומסמיאתראובהםהחשמונאים

מצדםהחשמונאיםהשליטיםהכהונה.משרת
שהיההורדוס,ואילוהכת,מנהיגיאתרדפו

בתמיכתלשלטוןועלהאדומיממוצא
אליו.אותםקירבהרומיים,

שלטהורדוסשלשלטונורובמשךועוד:זאת
עוצבהבזמנואוגוסטוס.הקיסרברומא

הקיסרשלאלוהיותובדברהתפיסהברומא
הציפיהחדש'.'עידןהמביאגואלוהיותו
נוסחהבן-האליםהגואלולהופעתזהלעידן

וירגיליוס.שלהרביעית'ה'אקלוגהבפואמה
קיסריוליוסרצחמאזשלראשונהאוגוסטוס,

אקטיום<בקרבאנטוניוסמרקוםעלוניצחונו
על-ידינתפס ,יחידשליטהפךלפנה"ס), 31

"בןעלחזונואתשמגשיםכמיוירגיליוס
לארץשלוםשלהזהב""תורהמביאהאל"

כגואלאוגוסטוסשלהצגתווליושביה.
ברחבילשמופולחןבייסודגםלוותה

התומכיםמןהיהשהורדוספולחןהאימפריה,
בארץ.בוהנלהבים

הכבירותהתמורותכיאפוא,סבור'קנוהל
ההיא,בעתוברומאביהודהשהתחוללו

והואקומראןבניעלגםחותמןאתהטביעו
ההימנונייםכיצדבספרולהראותמבקש

נוספתקומראניתתעודהוכןהמשיחיים

עלהיטבמתבאריםהאל",ב"בןהעוסקת
בתקופהששררההמיוחדתהאווירהרקע

יהודהובארץבכללהבאימפריההנזכרת
כותב:הואבפרט.

קשורה,-נוצריתהיהודיתהמשיחיות"צמיחת

חזוןלהתפתחותהדוקבקשרלדעתי'
פניםרבהואזהקשרהרומי.הגאולה

כילטעוןאבקשאחדמצדומורכב.

הושפעהוהנוצריתהיהודיתהמשיחיות

סבוריםהשניהצדמןברומא.הרוחמהלכי
הושפעעצמווירגיליוסכירביםחוקרים
שביןהקשרבמקרא.הגאולהמנבואות

היהודי'המשיחלביןאוגוסטוסהרומיהגואל
לקשרדברשלבסופוהפךההימנונים,גיבור
מצאהכתובים,מןהעולהפיעלדמים.

מותואתקומראןעדתשלהמשיחיהמנהיג
המשיחגתהריגוסטוס.אושלחייליומידי

חיתה,הרומיהגואלשלחייליובידיהיהודי
המשיחיותבהתפתחותמפתחאירועלדעתי'
 .) 16-15<עמ'והנוצרית"היהודית

ההקשריםהםבספר'בעיניחןשמצאמה

רומייםנוצריים,איסיים,יהודיים,-הרחבים

(ושלמשיחשלהופעתוקנוהל.שטווה-
מהלךחיתהלאבכלל>המשיחיתהתופעה

ונוצרהקמההיאאלאהמלך'דרךשלפשוט
פנים,וריבויהסוואהמתוךעקיפין,בדרכי

שינויים,חרמות,נידויים,השפעות,שלמגוון
יארבושתמהוהתמסדות.לבסוף,קבלה,
משפעהמזלגקצהעלאךהואלמעלה

שביןהזיהוי .הספרשצופןהגילויים
המרמזלמשל'יוחנן'שבחזון"הפרקליט"

גיבור"מנחם"'האיסייהמשיחלביןלישו'
אחתדוגמהאךהואהקומראניים,ההימנונים

למיהמזומנותשכאלהלהפתעותרבותמני
 .עצמולספרשיילך
עלמדעיבאופןלשפוטיכולאיניכמובן'
נוטהאנישאמרתי,כפיאךהדברים,אמיתות

שכלכמוהו'סבוראניכימהם,להשתכנע
חשובה,דתית-תרבותית-היסטוריתתופעה

גורמיםפרימסובכת,מורכבת,תוצאההיא

בבועהמתרחשתואינהומנוגדים,רבים

המשיחאתמכנההייתילפיכךמבודדת.
וזאתרב-תרבותי','משיחקנוהלשמשרטט

אלאהמונח,שלפוסטמודרניתבמשמעותלא
הקדומה.זאתדווקא

ראיונותמבקשימעיתונאיםהיזהרו

מוספיעורכיםשכאשרלכךהתרגלנוכבר
צאתלרגלחשוביוצרעםראיוןהעתונים

כלשהו'בפרסזכייתולרגלאוהחדשספרו
תפלותברכילויותלעסוקתמידיעדיפוהם

אבלעצמה.ביצירהמאשרהפרטייםמחייו
שבוע-שבועייםשכעבורלכך'התרגלנוטרם

אותויראייןההוא,הראיוןמפרסום

נראיתענייניתסיבהכלללאת, /עיתונאי
כדירקיוצראותושלאחרמשפחהבןלעין'
משפחתיים.חשבונותאיתרלסגור

יכולההזההמפוקפקהעיתונאיהחידושאת
שלמ'סופשבוע'קדושאורנהלזכותהלזקוף

אהרןהמשורראתראיינהתחילהמעריב.
בנובתואתלערךחודשוכעבורשבתאי

ילדיוששתבמנייןהשלישיתשבתאי'
שבתאי'עםלראיוןאםהראשונים.מנישואיו

חיתהמחייו'זוטותמעטבלאעסקהואשגם
ספרו(הופעתספרותיתהצדקהעוד
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שיריוספרוכןהיוונית""המיתולוגיה
לאשבתאיבנועםלראיוןהרי ,)"פוליטיקה"

לרצונהפרטממשיתסיבהכלחיתה
 .איתרהכתבהבעקבותאביהעםלהתחשבן
האמתאתיידעהעולםשכללי"באכדבריה

לכתבה,כותרתגם<ששימשהשלי"אבאעל
 ,) 14,4,2000מעריבשל'סופשבוע'

כאןמעלהשהעיתונאיתהיאהאמת
שבתאילבנולהגידבמקוםבתפקידה.
לדבריעצמהבזכותומחזאית<משוררת

סיפורכאןלךאיןמזה,'רדיהמראיינת>
אביךכנגדשלךהטענותוכלאמיתי

בליאותהגררההיא ',וטיפשיותמגוחכות
עליהלהצטערעתידהשהיאלחשיפהטעם
אחד.יום

היאמקרה,בכלהזו'העיתונאיתהכתבה
פירסומה.אתשהתירלמיעניותתעודת
"ראיוןעלמכריזההמשנהכותרתבעוד
שבתאיבנומספרתבובחריפותודופןיוצא

אהרןוהמתרגםהמשוררלאביהשנאתהעל
 " ...עימדקשרכללנתקהחלטתהועלשבתאי

אואותנואנסלאהוא ... "(למשל:הלאהוכן
עברנוהשניםלאורךאבלכזה,משהו

'ראשהיושלנוהחיבהשמותהתעללות.
באמתהואביתנו',ו'כלבת'יבלת'פיפי',
מריבהעצמההכתבהמגלה )" ...אכזרי
ביןאולילדיהם,הוריםביןעלובהבנלית
דירהעלסכסוךשבמרכזהלאביהן'בנות
ועללצאת>לוטםואחותהבנונתבקשו<ממנה
עמודיששתמהן.שנמנעהכספיתתמיכה

מבוזבזים,עמודיםשישההםהכתבה

לכדילנפחהצלחה,ללאמנסהשהכתבת
והתעללות".אכזריותשל"מצמררסיפור
אתדווקאלקבלנוטהאתהדברשלבסופו

טניה(ושלשבתאיאהרןשלתגובתו
מין"איזהשאמר:הנוכחית)אשתוריינהרט

אדםבןשלהפרטייםשהחייםזהעניין
לפרסםלמהלעיתון?רצונונגדיוצאים
מיניכלבגלללישישמשפחתיסכסוך

עלילספרשרוציםהילדיםשלקפריזות
עלשניםחיושליהבנותמנוול?שאני

רוצהאניעכשיובתל-אביב,בדירהחשבוני
נכנסיםאתם .רגליהןעליעמדושהן

מכבודילמטההמדורה.עלשמןושופכים
כזה".לדברלהתייחס

ראיונותשלבענייןנגענוכברואם
אתבולט,כניגודלציין'כדאיעיתונאיים,

ב'ידיעותשבועסוףבאותושקייםהראיון

בעקבותארדתמיעםישיבןרוןאחרונות'

הלבנוניםתריסראתלשחררבג"צהחלטת
איניארד.רוןבפרשתמיקוחקלפיששימשו

בתגובתהרקאלאעצמו'בנושאלעסוקרוצה
נראהבכלל.עיתונאייםלראיונותארדשל

חפץלהואיןוהותרדימהםנכוותהשהיא
להצטלם<אפילועצמהאתעודלחשוף
ישישבןלאחרהסכימה).לאחדשהלתמונה
לכםעושה"מהלדעתומבקשבהמפציר
(הבקשההזה?"נגמרהבלתיהמאבק

שלהםמהמרואייןהמראייניםשלהמפורסמת

היאגשתו>הראתהציבורעם"לחלוק"
בעל,איבדתיאנימשהו.לך"אגידמשיבה:
שוםליאין .לבתיאבאיבדתיחבר'איבדתי

שוםשלי.בכאבמישהולשתףהיוםעניין
היאהציבורשלשהאמפתיהלמדתיעניין.
מאףאמפתיהרוצהלאאניפיפיות.חרב

אחד",

חיתהלובחוכמהעושהחיתהשבתאיבנו
 .ארדתמישלוניהראימהניסיוןלומדת
היוונית','המיתולוגיהאתשהזכרנוומכיוון
המשפטעלבפאראפראזהלומראפשר
'היזהרוהיווניםעלטרויהאנשישאמרו

 ,'ראיונותמבקשימעיתונאים

רבעיםושלושהתשעברציףנפגשים

ספריםשנימככביםהאחרוניםבשבועות

בתרגוםהנעוריםלבניפוטרהארימסדרת
השניבמקומותהמכררביברשימתלעברית

הכיצד?-לדעתהסתקרנתיוהשלישי.
שבהםהראשוןאתוקראתימה?ובזכות

קיי.ג'יי.מאתהחכמים"ואבןפוטר("הארי

פרוזההוצאתבר-הלל,גיליבתרגוםרולינג

כילומר'שמחאניואכן'אחרונות>ידיעות
הזאתהרשימהכלפיהיסודיתחשדנותיחרף

בצדקבצדק!שםמככביםהםכלל'בדרך
מאוד!!!רבבצדקרב!!

לבניספרותשלמושבעקוראשאיניאף
בשקיקההזההספראתקראתיהנעורים,

מקורי'דמיוןעתירספר .ליופיוונכבשתי
סיפור'כישרוןוחוכמה,שנינההמצאה,חוש

האמת,למעןנדלה.בלתיוחןמרתקתעלילה
שלהיפוכוהםזהספרשלמרכיביוכל

כלליו.כלוהפרתהמקובלרב-המכרמתכון
בעלעמודים), 316 (יחסיתארוךספרזהו
מסקס,חףוהואמפותלת,עלילהאטי'קצב
שמוכיחמהמכירות,אביזריושארמין

לפחותסיכוי'עדייןישבאמתטובשלספר
הנעורים.בניאצל
בןפוטר'הארישלעלילתואתמספרהספר

כוחותובעלידועה,קוסמיםלמשפחת
ידיעלגונהרואמושאביומשלו'מולדים

האופל,כוחותנציגהרשע,וולדמורט
צלקתידהרתואףאותוגםלהרוגהמבקש
לקרובילאימוץנמסרהארי .במצחונוראה

ובנםפטוניהאשתוורכון'הדודמשפחתו'

<כךמצויה"מוגלגים"משפחתואזלי'
הקוסמים>בפיהנורמלייםהאנשיםקרויים
קהילתאולם .בולהתעללחדליםשאינם

מגיעהאריוכאשרעליושומרתהקוסמים
לתחילתסתורימיזימוןמקבלהואעשרגילל

לקוסמותבבית-הספרהלימודיםשנת
הענקסאגרידאתשולחשגם'הוגוורטס',

מתרחשתהעלילהעיקרלשם.להביאוכדי
בהוגוורטסהראשונההלימודיםבשנת
אחדכלמוקדשיםהסדרהספרי(שבעת
פנימיהכמוהמתנהלאחרת),לימודיםלשנת

המוזרים,מוריהעלדבר'לכלאנגלית

לביתןהארישל(חבריוהטוביםתלמידיה
והרעיםוגוויל),רוןהדמיוני'-גריפינדור

בקראמאלפוי'-'רןסליתמביתן(יריביו
מפחידיםואירועיםדמויותואינספורוגריל>

עלהקווידיץ'משחקכגוןומשעשעים,
כדורים.וארבעהמעופפיםמטאטאים

העלילהמןשמץאפילוכאןנספרלא
השליטהמאבקשעניינהנצייןורקהמרתקת

(שהיאבבית-הספרהשמורההחכמיםאבןעל
סגולהבעלתאבןוגםאלכימאיםאבןגם

לביןהרשע,וולדמורטביןחיים>להארכת
מנהלהנפש,אצילדמבלדוראלבוספרופסור

המורים,מקצתגםנסחפיםאליההוגוורטס,
ומקצתמפתיע,באופןצדדיםהמחליפים
פוטר'האריכמובן'וביניהם,התלמידים,

והטוב.היקרגיבורנו

הואזהשלויופיובטקסטהואהספרשליופיו
גםאלאהגדולותבעלילותרקלאבפרטים.
כזה,ומאלףיפהפרקהקטנים.בפכים
מספרמרציף"הנסיעההפרקהואלדעתי'
כרטיסמקבלהארירבעים".ושלושהתשע

לבית-בלונדוןקרוסקינגסמתחנתנסיעה
"מרציףהיוצאתברכבתגוורטסהרהספר

עשרה".אחתבשעהרבעיםושלושהתשע
הרציףאתלמצואמצליחהואשאיןכמובן
לרציף 9מס'רציףביןלהימצאהאמורהזה,
באחתפוגשהואכמעטייאושלאחר , 10מס'

שלושתאתעתהזהלשםששלחההאמהות
היארציףלאותולהגיעאיךלשאלתוילדיה.
ללכתזהלעשותשצריךמהכל ... "משיבה:

 •-10ו 9הרציפיםשביןהמחסוםלתוךישר

בו.תתנגשאחרתכיתפח.דואלתהססאל
בריצהזאתלעשותעדיףחשוב.מאודזה

שקורה:מהוזהעושה,הואאכןוכך " ...קלה

רולינגקיי.ג'יי.

קטר ...עיניואתופקחלרוץהמשיך"הוא
אדם.הומהלרציףסמוךעמדארגמןבצבע
ושלושהתשע'רציףאמרמעליושלט

בשעהיוצאלהוגוורטס,אקספרסרבעים,
 .) 101<עמ'זה"אתעשההוא .' 11:00

לעשותכדי-כולוהספרשלהלקחאוליוזה
פירושואםאפילו Iבולהאמיןצריךקסם

מחסום.לעברחזיתיתהליכה

 43-+בעמ'+-המשך
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גבוה.בנייןשלחמישיםמקומהקופץאחדיש
אתהשכניםאחדמשרבבואחתהעשריםבקומה

קורהמהתגיד"חיאותוושואללחלוןמבעדראשו
בסדר",אני"בינתייםהקופץ:עונהאיתן?"

אבאשלהמכוניתאתאיבדתירקחמישים,מקומהקפצתילאאני
שלי.

במבטאותייקפיאובוודאילעצמי'חשבתיזהאתיאהבלאשליאבא
שאומר:

הגיעה?!"זו"מהיכן

מה"אזוישאל:אצבעותיובשתיהעייפותעיניואתיכסהכךאחר
בנדון?"לעשותחושבתאת
מודרך","חינוךזאתלכנותנהגנוואניאמי
להגיע.בחרתילאאנידבר'שוםלעשותחושבתלאאניאבל
הסתובבתיהקודם.בלילההמכוניתאתהחניתיהיכןזכרתילא

מצאתי.ולאוהרחוקההקרובהביתיסביבתאתסרקתישעות,
יוסיאתושאלתיביישנותי'עלהתגברתיעוז'הרהבתיבסוף'ל

כלאתיודעהואכימשהו'שמעאוראהאםהשכונתיהמכולתניק
"מתיושאל:עליצחקרקהואאבלבשכונה,והמתחדשהמתיישן

הא?"המשקפיים,אתניקיתהאחרונהבפעם

בוגר.מראהליישוושליהחדשותשהמשקפייםחשבתידווקאואני
החומציותרמתהאוכל"אחרילואמרתימסטיקים"ליתביא"טוב
בשילובקטנה,ילדהשלנעלבפרצוףועשיתיהוספתיעולה"בפה
מעורער.מבט

ימיםלכמהקלינימוותלמותהחלטתימוחלטביאושלשקועבמקום
נמצאלאשלישאבאמזלעוזר.זהלעיתיםשוב,תופיעשהיאעד

שבועיים.בעודרקהשם,בעזרתויחזור'בארץכרגע

קצרצר'לביקורלארץהגיחהואהצהריים.בשעותהגיערוני
בשניםכהרגלנוהחיים.לרגלכעתשוהההואשםמאמסטרדם,

שנפערוהזמןחלליאתלהשליםבמושב,לטיילנסענוהאחרונות
 .בינינו
אולםשעזבנו.בעתשהיהכפיבדיוקנשארהשתנה.לאדברבמושב
והאיכריםפרימניביםהבננותמטעי Iתלועלניצבעדייןהעם""בית
כחולים,טרקטוריםגביעלרכוביםאדמתם,אתחורשיםעדיין

שמש.משקפיעםלדחליליםמחופשים-מרופטיםקשכובעיחובשים
השתנהבשדותהפלפליםאתהקוטפיםהפועליםשלהמבטארק

ומסרבהצרכניהאתמנהלעדייןהזקןאיז'ואפילולרייש.מבית
נקמתופפסי'וכמובןשוויץמגרמניה,שמגיעיםמוצריםלהחזיק

 .זקןאיששלהקרה
שמחתשלוחיוךהצרכניהלכיווןפוסעיםבנוהבחיןהזקןאיז'ו

ידיוניגבהחטיפ"ם,דלפקמאחורייצאהואפניו.אתשטףגעגועים
 .בלחייבעדינותונגערועדתידהושיטהמוכתם,בסינרו

ולרוני.ליוקרץשאל,מצלצלים?"כברהפעמוניםקטנטונת,"נו
יודעתאניכיהזאת,השאלהאתלשאולמרשהאניהזקןלאיז'ורק

היהלאהואבניםלוהיושאםאמרתמידהואטהורות.שכוונותיו
בחוץ.שםלהסתובבלינותן

אףשעללימוכיחאומר'היהבחוץ"שםקרקיבוץ'לאזה"החיים
למזלי'אבלהמקומית.במוסיקהרעלאמתמצאהואהמתקדםגילו

מספיק"זהאומרהואאחת""פעםבנות.לאואףבניםאיןלאיז'ו
החיים",לכל
בןנראהתמידהואצעיר'כשהיהגם .זקןאיז'והיהומתמידמאז

מקומטעורובלבן'שזורותהאפורותשערושאריותלפחות.שישים
שהואנראהגבוה,שאינולמרותלמושפלת.שפופהביןוהליכתו
נפח.שפחותכמהלתפוסמתאמץ

המושבשלהצרכניהאתניהלוהקטן'פסחהתאום,ואחיוהזקןאיז'ו
ומעולם.מאז
בראששנולדובגללהקטניםגופוממדישוםעלכךכונההקטןפסח

היהודיםחגיאתחוגגיםהיופעם,ליסיפרכךשלהם,בכפרהשנה.
יהודיםשהםיגלולאשהגוייםמנתעלמהרגילשוניםבמועדים
בהם.ויתעללו
הוקםשהמושבלפניעודכאןחיתהשהצרכניהלינדמהלפעמים
לינראההאמיץ"היהודי"הלוחםמתוצרתהוופליםולפיבכלל'
לבבל.גלוכשהיהודיםכאןחיתהשעוד

היהעודמניחהאנישאז-הזקןאיזיוהיהבקיץ,בעיקרבילדותנו,
עלשענואנשיםעללצרכניההכניסהאתואוסרמשתגע-צעיר

פה",אותםרוצהלא"אני-ההגדרה
שהמערבעדזמןהרבהלקחהקעקועים.עםהמתנדביםהיוכאלה
כשהיינו-מחוצלארץבאיםשהיולמתנדביםאבללמושב,הגיע

היובמטעים,לקטוף-מקוםשלשםזהשחוצלארץחשבנוקטנים
ראוכברהללוהשזופיםשהבלונדיניםשהעידוקעקועיםמעטלא

רומנטיתהנצחהושושנים,לבבותערומות,בחורותעוגנים,עולם.
היוהשחורותעיניוטירוף.התקפיאיזיואצלשעוררהזיכרונותשל

שפתיומביןנפלטהיהריריוקצףבחוריהן'ומתרוצצותמתכווצות
הקמוצות.

עצמנו'עלמדביקיםהיינואותו'להרגיזורצינוקטניםכשהיינואז'
התשלוםבעתלצרכניה.ונכנסיםזמנייםמסטיקיםקעקועירוק,עם

בדרךאגב.כבדרךקעקועוחושפיםבשעוןמביטיםעצמנועשינו

שבינינו'המזללבריגופי'אומאוסמיקישלקעקועהיהזהכלל
ממיקייותרהרבהשווהשגופיבעובדההתחשבלאהזקןאיז'ואבל

ידעושכולםלמרותברוסית,נמרצותלקללמתחילהיההואמאוס.
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בגרמניה.נולדשהוא
זהאתליעושים"אתם .אחרינוורודףצועקהיהובטפויומט"י"

ההם".מהמנווליםגרועיםיותר"אתםבכוונה",
צמרמורתמעוררשםושם,בידלטיולהכיתהעםנסעתיו'בכיתה
הנצחה.לאתר
אז'גם .הזקןאיז'ואתמזההשאניליהיהנדמההתמונותבאחת
אתהציפהנעימותאיתחושתזקן.נראההואצולמה,שהתמונהבזמן
כלעלבפניוהתנצלתילמושב,כשחזרתייוםבאותוועודגופי

להם.שותפהשהייתיהתעלולים
"אניבחיוך:אמרהואאחריורגעכועס,אחדרגעבי'הביטאיז'ו

הייתםרקאםאבללכם,משתובביםוסתםילדים,רקשאתםיודע
הואנגמר",לאפעםאףזהבשבילישם,קרהבאמתמהיודעים
רציתישנולדתי'מאזרעהכירע.שהרגשתיזוכרתואניבכהכמעט

המרושעות,ההשתובבויותכלאתולבטלאחורה,הזמןאתלהחזיר
באמתאני"איז'ו'בהיתממות:ואמרתיהידאתלוהחזקתירקאבל

מבינה?"בכללאנימהקטנה,ילדההכולבסךאניאבלמצטערת,
עדמשתמשתאניבו-הרחמיםהמעוררהמתוק,בקולאמרתיכך

האפלים.הביורוקרטיהבמבוכילאיבודהולכתכשאניהיום
"אניעצובה,פתאוםשהפכתימכךמוטרדאותי'הרגיעבסדר""זה

לילחשמבינה?"אתקצת,איתנםמשחקרקאנימתרגז,באמתלא
וקרץ:

וחיבקאמר'במיוחד"קטנה,ואתיודעת,אתשלי'הילדיםכמו"אתם
גיליתיחושבת,אניאז,אותי.למחוץשלאנזהרבעדינותאותי

החיים.בביבישזורמותהנעימותאיכמויותאתלראשונה
תואמיעםאותומעצבניםשהיינופעםבכלההוא,היוםמןוכך'

ששמרבייסבולבאלתנגדינומנופףהיהוהואשלנוהקעקועים
שבמיוחדלינראה-לצרכניהבכניסהשלובדלפקלמדףמתחת

ובורחתבחזרהלוקורצתהייתיואנילי'קורץהיה-בשבילנו
אינדיאניים.צחוקגלגוליתוךהילדיםשארעםמהצרכניה

ברכתלילשלוחהקפידתמידאיז'והמושב,אתשעזבנואחריגם
ברורהלאמסיבהבשלומי.דורשותמידניסן.חודשבכלטובהשנה
פעםכלולכןאותומחבבתדיאניגםאבלאותי.אוהבמאודהוא

עוזבאינולעולםהואכי •אצלולבקרמשתדלתאנילישמתאפשר
בסדר'מרגישאני"כאןפעםליהסבירלי"טוב"כאןהמושב.את

"אניהמושב.אתמכנההואשלי"הקטנההאלוהים"חממתבטוח".
נהדר".קטעזההצד'סוףעדמפהזזלא

שתיישהזהשבמקרהאמרוהואהאוטולישנעלםלאיז'וסיפרתי
כדאימקרהובכלאותולישגררואואותו'לישגנבואואפשרויות:

יידעו.בוודאיהםכיולבררלמשטרהלהתקשרלי
להדאיגהתחילהשליהגבוהה Q.1ה-שרמתלאחרשניםכמהלפני
בחברה.יותרטובלהתבוללכדיאותהלרסןלנסותהחלטתיאותי

במיליםמשימוששירה),<בעיקרמקריאההתנזרתיארוכהתקופה
שלושלפחותבקירהראשאתודפקתישקספיר),<בעיקרגבוהות
שהתוצאותמאחראלבינוני).שלהאדג'יו(לצליליביוםפעמים

שישמהשזההחלטתיבמצחכחוליםוסימניםראשכאביהיוהיחידות
החדותהירידותאבלשאני.כמואותילקבליאלץוהעולם

אינןהןאותי'להדאיגמתחילותהאחרוןבזמןשליבאינטליגנציה
שליבמוחהאייקוניםבאחדלכודההיאכאילומרגישהאנימכוונות.

מדי.קצרהעכברשלוהחוט
היחידהמרענןהחידוששזהקולה,בטעםלברדאותיהזמיןרוני

החמניותשדהאלויצאנוכאן'שביקרנוהאחרונהמהפעםשמצאנו
לברכה.זכרוקוג'וקרושלהמוסךמאחורי
ליוהודיעשבועותמספרלפניאצליביקרשג'ולרוניסיפרתי
המרתקים.חייעלסרטלעשותשהחליט

ליוהזכירוהתרפס,התחנןהואאבלבהחלטיות,סירבתי"בהתחלה
סירבתי'עדייןכךאחר .בינינוהשזורותהרבותהחברותשנותאת

בשבילישעשההטוביםהמעשיםרשימתאתמכיסושלףהואאבל
אותילימדמנייר'מטוסיםליעשהאותי'הצחיקתמידאיךבעבר'
אבלפעםושאףגבה,ולהריםאחת,בידאצבעותשתיעםלשרוק
לעשותיכולהאניאחתופעםכלוםממניביקשלאפעםאףבאמת

היההואלהיפרהיהזהואםאותי'אוהבנוראהואכיבשבילוזהאת
הכול.בשבילילעשותמוכן
אותי."לרגשהתחילושהצהרותיומודהאניאבלסירבתי,עדיין

סבלנות,בחוסררוניביהאיץ"ובקיצור"
סרטיהיהשזהאותו'לשכנעניסיתיג'וינט.לנוגלגלהוא"בקיצור'
יודעאתהבסוף,אבלשלי'בחייםאובימענייןבכללומהמשעמם

ליירשההואארצהשאםליהבטיחהואמזה,חוץנכנעתי.זה,איך
לזה".מוכניםאנשיםמאודמעטכברשהיוםיודעואתהלהתפשט
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מזלזל.בפרצוףאותיזיכהרוני
שלבאוטווהמזגןנוראיחמסיןהיהשבוע"לפניאמרתי"באמת"
בקושיממילאחולצה,בלילנסועהחלטתיאזהתקלקל'שליהעבודה
קיבלתיבברכה,יתקבלשהדברובמקוםנוהגת.כשאניאותירואים
כזה,משהואולציבורהפרעהעלאותישעצרתנועהמשוטרדו"ח
מאמין?"היית

והשתתק.רוניאמריפה,"עכשיו?סרטיםעושהג'ומה,"אז

לסרט"לקרואיהיהאפשרואן-רודףליהשלונפילתה"עלייתה
שתק.הואאבללרוני'אמרתי

לוישתקשורת.בינינושתתקייםכדימיליםהרבהצריךלארוני
אנימה"נו'שאומרהמבטלוהיהעכשיוהכול.שאומריםמבטים
לעשותצריכההייתיואנידבראמרלאהואאבלהא?"איתןאעשה

ייצורשצירופןבמיליםהאוויראתולמלאהעבודהרובאת
שכןשמחהמלאתחיתהלאשנוצרהשהמשמעותכנראהמשמעות.

יאהבתמידובוודאיאותיאוהבשהואשלמרותלבסוףליאמררוני
רחמימתוךשאצאהזמןוהגיעאליכוחיותרלואיןכבראותי

הצדעללהסתכלשתתחילי"וכדאיאמרמנוון""הדיכאוןהעצמיים.
החיים".שלהחיובי

מקוםנשארשלאבעצמומלאכךכלהואבהודוביקרשהואמאז
לאאפילוזה,אתהזכרתילאואניכמוני.לקטנהלאגםלאחרים,

לאשכשאניזוכרעדייןשהואכנראהשלנו.השיחהבכלאחתפעם
שאניכמואינםהדבריםפניהפסקה,בליומדברתהפהאתסותמת

הבא,ספריעללווסיפרתינושאלשנותהחלטתילהציגם.מתעקשת
ממשלאעדייןשהואלמרות-לפרסםעומדתשאביבמספרהשלישי

בשמחתימסויגתשמחההביערוניהדלוח.בראשילאאףקיים,
שהםלפנידבריםעללדברנוהגתלאכללבדרךאניהמדומה.

-שחוריםלחתוליםחיבתיאתלאזןכדי-רעלמזלמחששקורים
אח.דיוםאותולכתובאשברקאםסגור'דיכברזהאבל

כאומר:ביהביטוהואאמרתימשהו"ממניייצאבאמתבסוף"אולי
מזלזלשהואבטוחההייתיכינעלבתיבהתחלהמשהו".בעצמך"את

אמר:הואאזאבלבי
אחד?"לאףדברשוםלהוכיחאמורהלאשאתהבנתלא"עוד

הובכתי.

נום"בםביםלדרךיצאוחברים"שלושהלואמרתייודע""אתה
 .הביןלאהואאבל
מיעםאיןשכברליונראהכלוםמביןלאהואמהודוחזרשהואמאז

דעהלךישאםרקזהאז,וגםלארבע,שלושביןרקאולילדבר
כברואניהידייםביןלימשתנההואהחייםכלבמיוחד.מטומטמת

תבנית.ליצורבשבילאותולתפוסמצליחהלא
אוכךכלמנותקתבאמתאתאםיודעלאכבראנייודעת,"את
באופןהאלההחייםאתלקחתתנסיאוליעצמך'אתעושהרקשאת
קוראיםלאקולותשוםלזרום.קצת,להירגעתנסיאישי'יותרקצת
תירגעי."ז'אן,לבוא,לך

זה.לצדזהשותקיםללכת,המשכנו
לפתע.אמרהאלה"מההודיםהרבהללמוד"אפשר

להתאושש.והתחלתימלמלתי'רוצים"רק"אם
אנדרטהשזויודעתאתמאהל.בטאג'הייתישבועותכמה"לפני

לאהבה?"כולהשמוקדשת
במקדשאםאותושאלתיומידבבורותינכלמתעניתי"לא"

שמונהערוץרואהאנישגםמפגינההיה,כברהואהעכברושים

לפעמים.
אנשיםמאלפיים"יותררוניהמשיךשנים"ושתייםעשרים"במשך

לי.שידועככלבעולם,הגדולהאהבהארמוןמאהל'הטאג'אתבנו
האצבעותעםלחשבניסיתיואניוהדגיש.שבהואאנשים""אלפיים

בערך.זהכמה

לא?""מדהים
להידהםשסיימתיואחרימדהים".בהחלט"זהבכנותהודיתי"כן"

לג'ו?"הולךלאאתהלמה"תגידשאלתי
אניאיךונזכרתיבוהבטתיבכוח.השינייםאתוחשקשתקרוני

מתחילותשלוהלחייםועצמותבשיניו'כךחורקכשהואאוהבת
עםעכשיובמיוחדונחשק.מסתורילהיראותלווגורמותלבלוט

הצרפתי.והזקןהשיזוף,הקצוצה,התספורת

כלתינוקהיההואהמכוער.הברווזוןשלמודרניתגיוסההוארוני
אותוכשראהבהיסטריהנתקףשלושאבאשמספריםמכוערכך

אך .אחרבתינוקאותולהחליףששקלעדהחוליםבביתלראשונה
ידעוכולםבמושב •ויתרוהואבמחלקהבנותרקהיויוםבאותו
לוקחאתהואםגמלים,ושניבנותחמשלפחותשווהמכוערשגבר
מחורבן.עסקיםאיששאתהאומיואשבאמתשאתהאומזה,פחות

נעים.לא-המקריםבשני
סירבוזהותתעודתלהוציאהפניםלמשרדהלךכשרוני , 16בגיל
שלושאמאאחרירקמדי.מכוערשהואבנימוקשלותמונהלשים
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תפנהושהיאככהלהתנהגלהםשאסורקולותבקוליוצעקההגיעה
כוחהיהלאאחדלאףלה.נעתרובירושליםלצדקהגבוההדיןלבית

סיוםלקראתאבללירושלים.לעלותכדייוםחצישלטיוללעשות
קבריעלהשתטחואפילוהתפללו'כולםלוהרגעהגיעהתיכון
שערולהסתפר.הפסיקוהואהתרחבגופוגבה,רוניצדיקים.
מונגולילוחםשלמראהלושיווהמלוכסנותועיניוהארוךהשחור
ושקוף.מכוערקטןכשהיהגםאותו'אהבתיתמידאניאבלמרשים.
זהאתלנסותצריכה"אתלבסוף.אומרהואאהבה""מצאתי
אחרת",נראההכולמשםיודעת,אתלפעמים,
אותי.שונאהואאםותהיתיאותוהקנטתילמטה?"או"למעלה
אניואילוגדלהואכיצדוראיתיהשנימולאחדעכשיועמדנו

מצטמקת.

התחלתילגמרילהיעלםלאוכדיאותו'שאלתיהאוטו?"עד"נתחרה
לרוץ.

שלךלשטויותכוחליאיןקיי'"אוקיי'מאחוריצועקאותושמעתי
נשברוהואלהתבגר'סירבתיאניאבלתתבגרי?"אוליעכשיו'
לרוץ'לייפריעושהןיודעבקללותאותימלווהלרוץ'התחילבסוף,

בתאחת,רמאיתבהרים,מקפצתשימך"ימהצעקאחת""מנוולת
בקיר"משתינהכלבה Iבליעל

ראשון.הגיעהואתמידוכמולצחוקהתחלתי
מהצרכניה?"משהולפלח"נלךרוניהכריזרעב""אני

 •ילדים.להיותחזרנוזהו'
אחרונות.ידיעותבהוצאתאורלראותמדוהעריקה"צהו"קבמהספרפרק
ידיעותבהוצאתאורראההשינה"לפנירעים"סיפוריםגלעדתירונשלספרה
נות.ואחר
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כפור.רווישלגים.מרובהחורף.לחלוןעבר
מוקדם.חורף

 ...שנהבאותהשהיהכמובדיוק
שעה .הארוןאתפתח ,החדראתחצהגייסר

בתמונותכךאחרבבגדים,התבונןארוכה

מבטו ...ספריםכונניתמכתבה,הקירות;אלהמודבקיםובתצלומים
"החטאלמחצהשחוקהכתובתנושאתמצהיבהבכריכהנתקל

 ..."צבא" ,""שירות ...לשרתנסעמאזהשתנהלאדברועונשו".
את ,כולואתכבשוכעתמיליםורקאךהיופעםאשראלומילים
העכשוויעולמולצדפתאום,מהותו.כלאת ,שלוהעתידואתההווה

אבלכאב.זההרחוקים.הוורודים,מחלומותיושבא ,הישןהעולםצץ
עדהיהלאנטשהשלמראיהגם ...צפוישהיהכפיכךכלכאבלא
 ...מכאיבכךכדי
ושכונותנמוכיםשיחיםלאורךנושפתהגיעהכשהרכבתמרחוק,עוד

המוןביןעמדההיאבה.הבחיןסוגייבאופק,הניבטותחדשות

שחורבמעיללבושהעמדה,לאנשהו.והממהריםוהמלוויםהממתינים
הקצרה.תספורתהעלכיסתהעסיסיאדוםבצבעכומתה ,ארוך

כבראותהזיהההואשלה,הבוהקוהשפתוןהגבוהיםהעקביםלמרות
אותה.זיהה-בעצבולאבשמחהלאהראשון.ברגע

מתוךהסתנןלילהמנורתשלאורהרק ,החשוךבמסדרוןעמדוהם
אתהסגירוידיהוהקרות.הלחותבידיה,אחזסוגיינטשה.שלחדרה

בטוחאךעיניה,אתרואהאיננוהואהריעכשיו'גםהתרגשותה.

בוכה.שהיא

והוסיףהמי-יודע-כמהבפעםשאל- ", ..הרכבת?אלתבואילא"אז
 " ...כךייסב"אולימיד:
 " ...ליקשהזה ...תיעלב"אל
חזק,אותהחיבקלסיים.לההניחלאהוא

נכון?"כאן'נהיהאנחנושנתיים"בעוד

שפתיועלנחוושפתיהבהונותיהעלהתרוממהשתקה.היא
הראשונה.בפעםכמוביטחון'ובחוסרבביישנות

נשמע.ואינוכמעטוקולהקראה"בוא",
חדרה.אלאחריהנכנסהוא
המנורה.אתוכיבתה-היום"תלך"לא

הם ...וצעדיהשמלתהשלחרישירשרושנפתח,רוכסןשמעסוגיי
החמות.בנשימותיהחשכברהואקרוב,ממשויותר'יותרמתקרבים

והיחידהראשון"אתהמהר.דיברההיארע",משהועליתחשוב"אל

מבין?"אצלי'
 ...אצלי ...את"גםעצמו.אתשמעולאסוגייענה"מבין",

ראשונה".

והחםהגמישבגופהחשהואחזה.עלאותהוהניחהבידואחזההיא
בכוח.הלםולבו
אליו.נצמדהנטשה- " ...יהיהשככהחשבתי"אל

שפתיה.אתמחפשסוגיי,השתנק-"איך?"

 11 ...וזהומחרתיסע"אתה

אלך".אניחושבת,שאתמהזה"אם
הפנסגופה.בכלאליוונצמדהאותונישקהושובבעדועצרההיא

בתוךנבלעופעםמסנוורפעםומופיע,נעלם ,התנדנדלחלוןמעבר
לבבותיהםונצח.רגעיםונשימות,מיליםהתערבב:הכלהלילה.
שלאנראהמושגת,ובלתיאדירהאחידה,אחת,לישותהתמזגו
ולעולם.מעולםלאיש,נודעת

בניצוץוהבחינהחייכההיאאזאךמתוח,נשמעקולההבא!""ברוך
כמוובתשוקה,בעדינותאותוחיבקהעיניו'מתוךאליההחוזר
שלהם.והיחידהראשוןלילהבאותו
בבית.הוא .שלונטשק'הנטשה.

לשרו.ד"לושעזרהיחידהדברלזה.חיכהכךכלהוא
כולם"ואזעיניה,אתהסיטהנטשהתיעלב",אל ...כתבתלא"אתה
לחשובשכחכברוהואלורקמחכהמטומטמת,אתמהלי'אמרו
אתהאתכם.כשלקחועמדתי"כאןצעדיה.אתהאטההיא " ...עליך
שטות,איזואותך.מאבדתשאניהרגשתיפתאוםפחדתי.איךיודע,

המיושןמהמבנהמרוחקשניצבליבנהעץאלהתקרבההיאנכון?!"
"אתהאחרים.מעציםומרוחקרכבת""תחנתהמאפירהשלטבעל

מהםאחדשאםאז,חשבתייחד.שצמחוליבניםשניכאילורואה,
 ...כמוני"זה-מביןמבין?אתהימות.השניגםיתייבש,

שכאילוקטנים,בתיםהפרוש,השלגשטיחאלהצידה,הסתכלהוא
שקעורגליוהזה.השדהפניעלצעדאישהצחורים.בתליםשקעו
אךהכבוש,השבילעלללכתניסההואברכיו.עדכמעטבשלג
קרבם.אלאותושאבוהשלגהררי
 ...שםרקהיהשלגהרבהכךכלשלג!כמה

מה-שמך'"היי'רמה,בשריקהאותוהעירומישהונעצרההרכבת

הגענו!"

עללסוכךאותואילץהבוקרשלהרוויואורוראשואתהריםגייסר
עיניו.

קול.אותומאחוריונהםפדלאה!""קום,
והכתפייםהכבדהגוףבעלהבחוראתזיההמידהסתובב.סוגיי

מחוספסהיהקולוהטירונים.בשורותכולםמעלשהיתמרהרחבות
טובים.היופניואךמסיגריות,וצרוד

 " ...מה-שמךה-ג-ע-נ-ו,הגענו!עיניים?נעצת"מה
"סוגיי".

חיוךחייךהוא'האגרוף'"-ואניסרדין.-אומרתזאת"סוגיי'

לך'קדימה, ...זה ..."נוהירוקות.העגולותעיניואתמצמצםרחב,
סרדין!" ...לך

הקרון.שלהכניסהתאאליצאהאחרים.אחריוהלךהתרומםסוגיי
אלכשהתקרבסוף.ללאויערותשלגים-הדלתשלהשניבצדה

עיניואתצמצםסוגייוהקר.היבשמהאווירנכוופניוהיציאה,

 .סביבווהסתכל
"שירותוהוסיף,'האגרוף'מאחוריושריערות!"היי ,סיביר"היי'

מטהמהמדרגהקפץבצחוק,פרץבעיר",וודקהלאזה-בסיביר
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הכבדים.לצעדיומתחתחרקוהשלג
דבר.חשבלאקודםבחלון.סוגייהסתכלהיחידהאלהדרךכל
שוב,בנטשה.נזכרושוב .לושיהיוהחייםאתלדמייןניסהכךאחר

 ,החלוןלידעמדהשהיארגעמאותוהרף,ללאעליהשחשבמכיוון
חשאףהוא .לידוהיאכאילוחשעדייןלזכוכית.צמודהידהכף

היחידוהריחשערותיה ,ידיובכפותידיה ,שפתיועלשפתיהבמגע
ששנתייםחריפהתחושהבואחזהפתאום ...גופהריח-בעולם
המספרשלהמשמעותאתלתפושהצליחטרםהואביניהם.פרושות

והבדידות.השלגשללאינסוףבתודעתונהפךהזההמספרהזה.

המסדרון.אלאותווהכניסהבידואחזההדלת,אתפתחהנטשה
זעות.הלאשפתיוידעלוקפאהאליונמתחה
שנתיים?"לפניליאמרתמה ,זוכר"אתה
זוכר"."אני

תשובהלשמוערצתהכאילושתקה,היאביחד", ...כאןאנחנו"הנה,
 " ...כזהאתה"מדועדמעות.מלאוועיניהכלשהי

"איזה?"

פניה.אתירהמסתהמטבח,אלהלכההיא ,רעדקולה ."רז"
כיסא.עלהתיישבה

והמגפיים.המעילללאהיהכברהואדקות.מספרלאחרבאסוגיי
שריריםרחבות,כתפייםהבוגרת.דמותואתהבליטוהצבאמדי

בוהיה .לזראותושעשהמהזהלאברם,גב;:ן.גםהואמוצקים;
ולהסביר.להביןהצליחהלאשנטשהדבר-מה

מחרוזת.ממוללותואצבעותיהבעצבאמרהאפיתי'עוגה","שב.
"תודה".חייכו.שפתיורקאוהב",שאני"זאת

הספל.אתאליווקירבהתהמזגהנטשה
ביתי".לאוכלהתגעגעת"בטח,

קיפץומוצק,קטן'המלוכסן',-שלך!"אמאנבלה, ,כבר"תאכל
ובלע,הצטמררהואצלחתו.מעלמכווץמכומש,לבקןלבחורמסביב
גופו.בכלרועד
האוכל.בחדרשנאספוהאנשיםבפניוהסתכלבכבדותנשםסוגיי
בכףוהקישבצדישב'האגרוף'רק .ושרקוצעקו ,יחדקבצוחתכולם

בגרונועלהקבסלידו.כיסאעלהתיישבסוגיימצולקת.צלחתעל
שניגרהדםאתוניגבהשתעלהתעוות,הבחורשיניו.אתחשקהואו

צלחתמהשולחןלקח'המלוכסן'ריקה,חיתהכשהצלחתמאפו.
 .מכנסיוכפתוריאתופתחדייסה
אמו!"כוס ,לישוןליבא"איך
פיו.אלידיואתמהדקהסתובב,סוגיי
ברכו.עלטפח'האגרוף'בחור","שקט,

זה!"למהעשה?הוא"מה
 ,, ...בדיאטהאותוהחזיקו"הם
רוקו.אתבלעסוגייאומרת?"זאת"מה

ביזבז.ממשעוד"אתהגבותיו.אתהרים'האגרוף'-"דיאטה?"

האחד-עשרביוםלאכול.לךנותניםלאימיםכשעשרהזה-דיאטה
שימוש.בביתאותםלאכולותלךפירוריםלאסוףבלילהתזחלאתה
כברנשברהזההטמבל ...גמורכברכשאתהלך,יחכוכברהםשם

תוספת".לומגיעהאז-השמיניביום
וכבדה.יבשהחיתהלשונו "?"תוספת

שלאהימיםבשביליוסיפוועודהימיםכלבשבילאותויאכילו"הם
במבחן".עמד

רגליו.עלקפץסוגיי " ...אחדואף ...כולם ...למה"אבל
אליו:והתקרבאותוהושיב'האגרוף'

הרמקול".אתלךיחתכו-תרעיש"אם
אליהם.פנהוהוא'המלוכסן'שללבותשומתאתמשכוהקולות
והואכרעדהשפתועלהצלקתמעוקם.בחיוךסינןמושתן","תורך,

נראה ,אותושלוף"קדימה, .בצלעותיוכואבתמכהלסוגייחלק
מסתכלוארוכה,רמהבצהלהפרץהוא-שלך!"הברזאתכבר

אח.דבנחשולנשפכוקולותמאהוכאילולאחור
'המלוכסן'אלוהריםסוגיישלכתפועלידואתהניח'האגרוף'

עייף.מבט

 ,תנוח""לך
אתלנדנדוהתחיללגבותיומתחתאימיםמזרהמבטירהההוא

 .שבידוהקערה
מה?"או ,האוזןלי"התעקמה
ושקט.חלקבקול'האגרוף'חזר"תנוח",

'המלוכסן'.פניואתעיווהמסריחון",סירחוןאיזה"אי-אי-אי,
הסתובבהואאלוובמילים- " ...חרא!יאכלמעטעודכאן"מישהו
הכיור.שלידהבחוראלשובוניגש
שלישית".מנהתוספת,-מקיאשאתהלפניחמודי!רגע,"חכה
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סוגיימתנדנדים.בצעדיםהכיוראלהלךהבחורהשגיח,הכףאחרי
אתושחרראליוניגש'האגרוף'בכוח.אוזניועלוכיסההסתובב

המכווצות.ידיו

אחרתתסתכל'שבוע.אפילומעמדתחזיקלאככהזה.את"עזוב
ברור?!"אתה.זהאזאחר'מישהולאזהאםשם!תהיהאתהמחר

הרצפהעלהמתעוותהגוףאלמרותקותהיועיניוענה.לאסוגיי
מגפיים.בעיטותתחת

החרדואחרים'המלוכסן'וקיללציווחשלגו!"הכיבודלטעמך"לא
קריאותיו.אחרהחזיקו

לאסוגיימרסקת.מהממת,לנהמההתמזגווצווחותיהםנאקותיהם
ביןהתמסמסקולו .ידיוביןראשואתאוחזבצעקה,ופרץהתאפק
נשמע.ולאהאחריםהקולות

שלחדרהאלוהלךמהשולחןקםסוגיי ,, ...אניכךאחרלי'"סלחי
נטשה.

כתפו.עלראשהאתוהניחהאליוניגשההיאנסעת",שלא"כאילו
היית!"לאזמןהרבהכךכל"אבל

עיניו.לחיו'סנטרו'בצווארו'קלותנגעושפתיה
מהירהיהלחשהאני",וגם ...עכשיוזרלךנראההכוליודעת,"אני
קודםלה,נענהוהואלפיונשקפיה- " ...לךאעזוראני"אבלוחם,

בשקיקה.כךואחרקפוצותבשפתיים

הפיצומציתיםכמהרקחשוך'היהבחדררמה.מאנקההתעוררהוא

גבואתסוגייראה'השחפן',שכבשעליההמיטהידעל .אור
 ,'המבושל'שלשומן'קפליהמרובדהחשוף,
'השן'.התלעלעלבלוטות!"עדלודחוף"ככה,
התקרה,עלריצדוהאורותוברעש.מהרפימפםהמיוזעהכבדהגב

שוב.וחוזריםנעלמים
"עוד'המבושל',התנשף'השחפן'?"היה,טוב-נקבות"לדפוק
 " ...וככהי-ת-חשק?!ככהוגםי-ת-חשק?איךועוד ...לךיתחשק

וירדבגרונועלהקבסנטשה.שלמחיבוקההשתחררגייסר
לאהחלון.לידהשתההקצרהשעההחדר.קירותביןפסעלסירוגין.

והמחניק.העגולהגושעללהשתלטהצליח

לישון?"מצליח"לא
סוגיי.ענה ,"ןכ"

'האגרוף',ניחש-"מחכה?"

קולו.נשמעבקושי"מחכה",
"תשתגע".

שתק.סוגיי

עםמפהיוצאים"הרבה'האגרוף',ואמרחזראומר",אני-"תשתגע

מהתחכה.אלאפילו.שנהמחציפחותאחרי ...במקוםלאברגים
אותך".ימצא-לךשנועד
יותר".יכול"לא
 "?אומראתה"מה
הברזלבמשענתהכהואגרופוצעקכמעטסוגיילחכות",יכול"לא
בי?"נוגעיםלאהם"למההמיטה.של
והוסיף.בהרהורהתרכז'האגרוף',גיחךיגיע",תורךתדאג,"אל
תספור",משהו'שומעאורואהכשאתה-עצה"קבל
 "?אומרתזאת"מה

עוזר",זהתספור.ככהספר?בביתלמדתתספור."פשוט
בקול.כךאחרבלב,קודםלספור.והתחילעיניואתעצםסוגיי
שהואוחלםקטןכשהיהאז'כמובדיוקצנחלבו .אותוהעירצחוק
הקשיב",-נשםלאזז,לאעיניו.אתפקחלאלאנשהו.נופל

ציפורבשירפצחי-עכשיו ...שלךאמאלמעלה!זחלטפס!"טפס,
 " ..מסריח!מתרומםכבר!קרקר-נוהפלא!
כךאחרוצחוקים.בצעקותמעורביםפהניבולינשמעוארוכהשעה

טיפסושעליהםמתפזרים,כיסאותשלהנפילהרעשהכולאתהחריש
התקרה.אל

-ככה"אםשקט.דקתאחרינשמעלעוף!"יודעיםלאאנחנו"הה,
לנבוח!"נצטרך
מכותהרבהוכברצעקהושובמכהשובצעקות,הלמות,נשמעו
 ...מנביחהיללהיותרנשמעת,בקושיעלובה,נביחהכךואחר

אזרלאהואאךאליו'ניגשהנטשההאמבטיה.מחדריצאסוגיי
אותה.לחבקאומץ
בגללי?"זהאיתן?מהטוב?לאמרגיש"אתה
לשלילה.בראשוהנידהוא

בליוחצישנהלי?כתבתלמהאזיותר?אותיאוהבלא"אתה
אתאליוהרימההיאאותי?!"צריךאתהזאתבכלופתאום?מכתב.
הדמעות.מלאותעיניה
ולבועליההסתכלהואלי",סלחיזה,אתלעשותצריךהייתי"לא
שלי",היחידההתקווהחיתה"זובעצב.נצבט

לארוחתכולםהתאספוזה,אחרבזה •האוכלחדראלנכנסהוא
ושרועבהארוכהסכיןוהשחיזהחלוןידעלישב'המלוכסן'הערב.
קלטסוגיי .אחרמישהושללעברוהצביעמילהכלאחרישיר'איזה
נפלשלאשמחהחשאףכלשהוברגע"אחרון",אחת:מילהרק

להיכנס,הספיקבקושי'השחפן.'היההאחרון .האחרוןלהיותבחלקו
כלליאתהכירשכברוהוא,בסכינועליוהתנפל'המלוכסן'כאשר

לשולחן'מסביבבריצהופתחמגפיואתלחלוץנחפז"המשחק",
בגללאלאהכאבבגלללאבתחילה,צועק,לאחוריו'בבעתהמציץ
אותוהשיג'המלוכסן'כאשרהכאב,בגללגםמכןולאחרהפחד
לא'השתפן'אפשרי.מקוםובכלבגבובצלעותיו'בולחבוטוהחל
זרועהחיתההיציאה,עדשם,הרצפההמסדרון.אלופרץבזהעמד
דרכואתופילסרגלאלמרגלוקיפץצעקהואזכוכית.שברי

החוצה.

עדתוריד!"תוריד!מבחוץ.נשמעשלג!"איזהתתרענן!"עכשיו
נבלה!"כאן'תצלולהבוקר

"אםומהסס.עמוםקולהנשמעכךאחרהשתתקה,נטשה"סוגיי!"
 " ...אשמהאנירק ...צריךלא ...הילדבגללזה

נפגשו.ועיניהםבההביטסוגיי"ילד?"
אניידעת?!!לאאתה"אלוהים,נטשה.צעקהאדירים!""אלוהים
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מכתב!היהרקלוממך.למכתבחיכיתיכךכל ...שאתהחשבתי
לאמבין'אתההיה,לאהואאבלהפלה.עושההייתילאלעולם

 " ...היה

הרצפה.עלהפזוריםהמכתביםידעלמציתהדליק'השפוט'
וניסה'הינשוף'השתוללבן-זונה!"אותך!אחתוךאני"בן-זונה!
דם.גושייורקלהשתחרר'
השיניים.דלילפיואתלרווחהפוערהאש,אתאליוקירב'השפוט'
כפיים:ומוחאמנתרהחלבניירות,אחזהומבהיקהחזקהכשלהבה
השושנים!קמלוהאהבה,"חלפה

 " ...הספסלים!!!כלעלנותנתחביבתי

ילדים.לנויהיו"עודאותו'לנערניסתהנטשהשלי",יקר"אהובי'
שיהיהלבןנקראאיךיודעתאפילואניילדים.הרבהלנויהיו
בכתה.היא- " ...לנו
לחשאותן'נישקהואולחות.קרותהיוהןבידיה,אחזגייסר

נישק.ושוב"סליחה"
המדרגות,במורדכשרץלאחור.להביטבליבמהירות,הסתלקהוא
אדמוניות,שערותגלישלהנערהרוחו'בעיניבבירור'לפתעראה

אצבעותיואתהידקהואחלון.ידעלעומדתשקופה,לבנהבכתונת
לספור:והתחילכאבעד

שלוש."שתיים."אחת.

מוקדם.חורף .כפוררווישלגים.מרובהחורף.לחלוןמעבר
 ...שנהבאותהכמובדיוק
בבגדים,התבונןארוכהשעההארון.אתפתחהחדר'אתחצהסוגיי

מכתבה,הקירות;אלהמודבקיםובתצלומיםבתמונותכךאחר
כתובתנושאתמצהיבהבכריכהנתקלמבטו ...ספריםכוננית
צדקטןילדהחלון.אלקרבשובועונשו"."החטאלמחצהשחוקה
שהתמוססו.עדבהערצה,עליהםוהסתכלידובכףשלגפתיתי

נופל,שלג,בתלישוקעהיההפחד.ומןהריצהמןמשתנקרץ,הוא
-שםבכה.ספקהתפלל'ספקמה.דברצעקלרוץ.וממשיךקם

לחייךהמשיךהואלמטה.כשראשואותותלוהם ...'האגרוף'תלוי
אותוותלומיםעליושפכוהרצפה,עלאותוהשליכושהכחיל.עד

גבולללאצחורשטיחרקשם.היהלאאישהחוצה.רץסוגיישוב.
עצים.עצים,ועצים,

גםלברוח.לאןהיהלאממילאכילו'הניחולברוח.לוהניחו
כלפיידיואתוהריםנפלסוגייהזאתבפעםאחריו.לרדוףהתעצלו
 ...הסתחררשראשועדרחוקים,וכהתכוליםכההיוהםהשמים.

לאהנשימה,אתלייעצרושלאעד .בחוראלי'קרובתהיה"אתה
אותוקיפלאולרו'להבעלאצבעואת'האגרוף'העבירבך",יגעו
 .בכיסואותווטמן

אלמייבבתשיער'כסופתנמוכה,באשהונזכרעליוהסתכלסוגיי
שלהם.המתרחקתהרכבתשלזנבה
הוא.שאלאמך?"חיתה"זו

הבין.לא'האגרוף' ,"ימ"
בתחנה"."שם,

לאבלעדי ...חולה"היאראשו.אתוהרכיןהואנהם ,"ה-ה-ה"
לחיות",מוכרחלהשתגע.ולאלהתאבדלאיכוללאאניתחיה.
ברצפה.עיניואתנעץסוגיי ...רוצים"לאאם"ומה

לך?"מחכה"מישהו
אביב.וריחפנסחמה,נשימהבזיכרונווהעלהסוגייאמר"מחכה",

כןפיעלאף-אומריםאיך ...לחיותמוכרחאתהאחי'כן'"אם
הכול".ולמרות

הואצחוק.הדימרחוקששמעעדעברזמןכמהידעלאגייסר

מביטביללה,פרץמיד.ונפללהתרומםניסהלזחול,התחיל

חציהיערותאלשברחבבחורנזכרפתאוםאונים.חסרלצדדים,
בחותלותיו.תלויביעראותומצאושבועייםאחריכן.לפנישנה

סוגייהצדדים.מכלעליוסגרואותו'סובבויותר'התבהרוהקולות
בקוליצעקואזשובייללהצידה,קדימה,צעדלאחור'נרתע

צרידות:עדקולות,
 " ...שלכם!אמאלכם,שתיקחומהזהתצליחו!לאכלבים!"זונות!
רועדות,בשפתייםומלמלבגדיואתמעצמותלשהואוילל.השתעל
אני ...אוכלאני .••אצליח:"אניעצמואתלשכנעניסהכאילו
וקיללקשרושובשובוהתירםקשריםקשררפותבאצבעות " ...אוכל
העולם.כלאת
במעגל.מסביבונעמדווהםהשלגעלישבהוא

והתנשם.סוגייירקזונות!"כלבים!"זונות!
רגועבקולמישהואמרעצמו",אתתלה'האגרוף'-חדשות"שמעת
ושקט.

שלג.בגושוהלםצעקסוגיי
הלכוהאחרים .מרקדבצעדהבסיסלעברופנהשרק'המבושל'

 .יובעקבותבשקט
לבדו.שנותרסוגיי,שלקולונשברנבלו-ו-ו-ות!""נבלות!

~ 
הכוח.בכלחרחר- "!!!וכח"

צחק.לאכברהואעכשיוהסתובב,'המלוכסן'רק
אותי!!!"תהרוגאדם,בן"תהיהסוגיי.התחנןאותי!""תהרוג

ללכת.והמשיךמילהאמרלא'המלוכסן'
היערות.מעלקולונישא "!!!ה-ה-ה-ה-המללמה!"אבל

השלג.אתולאהילדאתלאראהלאכבר .החלוןלידעמדהוא
 .דברחשבולאבדברנזכרלאכברהוא
וחזק.עבהחבלמשםהוציאהמזווה.אתפתחהמסדרון'אליצא
ידיוכיסא.עלעלהשבתקרה.קרסאלבטוחבקשראותוקשר

דמעותיו'אתבולעחרישי'בבכיפרץוהואברעדובלולאההאוחזות
הרצפה,אלקפץהשתעל'בקול.ומייללמתייפחלפעםמפעםרק

אתחורשותאצבעותיוארוכה,שעהבכההכיסא.עלהתיישב

זע.לאדומם.ישבכךאחרהקצרה.תספורתו
שלידוכףעלונמסצונחשלג,להסתחררהמשיךלחלוןמעבר
 •הילד.

פרסמהכהעדולהיסטוריה.לספרותססודנסיתאוקראינה,ילידתגורן'ויאבה

בעברית.הראשוןפרסומהזהברוסית,

41 
 2000מאי



 1:~ו
נפשמולגוף

 21-+מעמ'+-המשך

חוסרשלהמשמעותמה-השאלהנשאלת
דבריםשלהמשמעותמה ?האחריותלקיחת

המיניתהסצינהאפילומעצמם?המתרחשים
ולאמרצוןלאנעשיתלגינאצ'יצ'יבין

ידיעלמונעיםאדםבניהאםרצון.מחוסר
הםהאםדחפים?ידיעלסמויים?כוחות
מעשיהם?עלאחריותלקחתמסוגליםאינם
הלאהצדאתלהדגישכוונהכאןישהאם
בליוהרגשות,הדחפיםאתשבאדם,מודע

הדמויותכינראהעליהם?שליטהלולאפשר
המספר.ושלשלהןהדחפיםשלמריונטותהן

פרופ'שלתיאורו(ראהקפואותהןאחדמצד
לבדו"השירעל א'ל'(הפסלמוטיבאתמזור
חוטיםידיעלמונעותהןשנימצד ,) 21עמ'

שליטה.ללאודחפים

אופיבעליבמשפטיםלהשתמשמרבהפוגל
קשרללאבטקסטה"צפים"פילוסופי'

עלהגיגיםמעיןהעלילה:לרצףקוהרנטי
 : 43בעמ'משפט ,למשלהאדם.ועלהעולם

כדיעדמתוכו'שונהפעמיםדברשל"ברו
נאמריםלאאלודבריםהגמור".הפכוהיותו

הסביבהרקעעלצפיםהםספציפי'ענייןעל
שלסוכתותחתובריקודיםכשחיההעסוקה

כישנראההיא,המעניינתהנקודהסטפיאנו.

אלאחרתאוזובדרךמתחבריםתמידהם
בעצמהתמהה"גינאמיד:מגיבהגינאגינא.

שלאזו'אמרהבהשעוררההמציק,הרגשעל
אלאעודולאאליה.יחסכללכאורהלההיה

השיחה,המשךמפניסתוםפחדמיןבהשעלה
להיאמרהדבריםבמרוצתהיהיכולכאילו

(שם>באמת."לצערהשעשוימה
מהפחד?בגינאמעוררהמשפטמדוע

עצמו?שלהגמורהיפוכושהואדברמשמעות
אחרילגופהגינאשלליחסהרמזזהוהאם

מאוימתגינאהאםצ'יצ'י?עםשתשכב

בניגודלכאורהלפעולשלהמהיכולת
יכולהאינהשהיאהעובדההאםלרצונה?
ונפשהגופהחלקילכלרגשיתלהתחבר

שלהשטבעההעובדההאםהצער?אתתוליד
אותה?מפחידהלעצמוגדמנולהיותיכול

צפיםלרגשותראילשמשיכולהצףהמשפט
מכלגוף.לקוהרנטיתחיבוריכולתבלי

להיותגינאשלהיכולתכינראהמקום,
זהמעיןפילוסופייםלמשפטיםקשורה
אתומעמיקהבהלבנותשומתאתממקדת
דמותה.

גינאה.

שלמקיומםלחלקהופכתתמידכמעטגינא
אםשלהם,המשמעותמןולחלקהמשפטים
בעובדהאםמשולב","מבעשלבטכניקה

בתגובתהואםאותם,החושבתשהיא

מיתראותהמבדילזהחיבורהרגשית.
הפנמהשלפוטנציאללהומאפשרהדמויות

האחרות:מהדמויותהנבצריםמודעותאו

שעוברתזו 'היאשגינאמוכיחהאכןוהעלילה

נשארבארטבעודשיהיה,ככולקשהתהליך'

טראגי.באופןאוניםוחסרתקוע

גינאשביןהשונימודגשהנובלהמתחילת
חיצוניים,באירועיםבולטהואהחבורה.לבין
הארוטית,הליליתכשחיההשתתפותאיכגון
גינא.שלהמפעיםיופיהאו

גינאשלהתצפיתלנקודתמחוברהמספר
לכן'אחרות.לדמויותמחוברמשהואיותר
שלטיבםעללעמודהמסוגלתזוהיאגינא

אימפרסיוניסטי.חיצונילתיאורמעבראנשים
בקראפטמתבוננותגינא-לדוגמה

שפניםשלושים,כבןאישזה"היהלראשונה:
 ,) 30<עמ'אמון"מעורר ,ישרומבטגלוייםלו

שלאוגינאשלההתרשמות,מישלברורלא
שבארטלכךלבלשיםישמקוםמכל .המספר
ולעובדהגינא,שלהאבחוןיכולתאתמשבח
"מהחבורהחלקאינוקראפטכיכאןשנקבע

הים".נוכח

דרךעלוקראפטגינאאתמפגישפוגל
במילותגינאאלפונהאינוקראפטהמקרה.

זהזרגברכיצדקונוונציונאליות.חיזור
מתרחשמדועגינא?אלכךלפנותיודע

ולאדברמצמיחלאשכביכולהמוזר'המפגש
נועדשהמפגשנראההעלילה?אתמקדם

שהואבצ'יצ'י'גינאשלהבחירהאתלהדגיש
בקראפטולאבארט,שלהגמורהיפוכו
בגינאבוגדבארטיותר.לוהדומה

גומליןפעולתמזמינהוהעלילהלראשונה,
אםגםואפשריותמבחרישגינאלמצדה.
להסיראפשראיבחיזורו'אגרסיביצ'יצ'י
ואיעמוהמשכבלמעשהאחריותמגינא
בוחרתשהיאמהעובדהלהתעלםאפשר

לבלשיםכדאי .לומגחךשבארטבצ'יצ'י'
ושלגינאשלהחיצונישתיאורםלעובדה
הפיסיהמגעוכיהמודגשזההואצ'יצ'י

לאופיהלבתשומתמופניתכךיוקד.ביניהם
ולאשבאיחודהפראליצרהחייתי'הפיזי'

משמשצי'צ'יתאומות.נשמותשללאיחודן
 .האמיתיגופהיצראתלבדוקכליגינאל

דרךלהואיןבוצורךלהאיןמעשהלאחר
הגבריםבעצם,עצמה.ואלבארטאלחזרה

גינא .דברשלבסופוצורךבהםאיןביצירה,
כשהיאלדרכהוממשיכהשימושבהםעושה

לאצ'יצ'יאתמאוכזב,קראפטאתמשאירה
אםאונים.חסרבארטואתנפשואתיודע

חדשמעמדמציעפוגלהחיוב,דרךעללנסח
"וזרחברומןלהמינגווי(בדומהלאשה

i "וזמןמקוםבקרבתשנכתבהיצירה ,,שמש

בגבריםועושותהחזקותהןבההנשיםואשר

דרךעללנסחאםלצרכיהן>.שימוש
חסרחלש,הואפוגלשלהגברהשלילה,

אשה.בידיוכליאונים

 .ו
הואוכיצדגינאשעוברתהתהליךכןאםמהו

לגוףורגישותפינוקלדיוננו?מתקשר
גינאאתהמייחדהדמויות.כלאצלקיימים

נפרדכחלקשלהלגופההתייחסותההוא
בקרבהבעוז'התפעםהחיים"דופקממנה:

תחושתבהחיתהערהלה.כמחוצהפנימה

מסתוריגוףאלאהבה,אליוהגתהוהיאגופה,
 .) 30<עמ'ממנה"בדוליצורכאלזה,ותוסס

הראשון'החלקלמשפט.מענייניםחלקיםשני
מתארבעצםלה,כמחוצההדופקמתוארבו

זהלחוץ.הפניםביןהפרדהאיןשבומצב
למטונימיףתערטולאומוחשימימושמעין

שהפניםמפורשותכאןאומרפוגלשלעיל.
הפנים.אתלהגדיריכולוהחוץחוץ'הוא

אםשאלה:מעוררהמשפטשלהשניהחלק
היאלמהממנהנפרדגינאשלהפיזיגופה

אנוהפנימי?לעולמה ?למחשבות ?מחוברת
שלזהמבידולנובעגינאאצלהשברכינראה
עוברתשהיאשהחוויהמשוםמנפש,הגוף

אתלקייםלהמשיךלהמאפשרתלאבגופה
הגוףכילראותאותהמאלצתהיא .הבידול

לוישמסקרנים,מאיבריםיותרבוישהזה
הגילויאתמקבלתאינהשגינאאלאתביעות,

אותולשטוףמנסההיאבשמחה.גופהעלהזה
אינההיאבורחת:היאדברשלובסופובמים

עםכך'כללההיקרהאישעםלדברמסוגלת
גינאהסיפורשלהראשוןבחלקובארט.
חושבתהיאומודעות.שליטהמפגינה
היאגופה,ליפימודעתהיאמיניות,מחשבות

מודעתההמולה,מעלעצמהאתמרימהאפילו
עלתוהיםבלכתם,עצרו"הגבריםלכוחותיה:

פסוקיםבחצאיניסו ...דמותהיהירות

 ,) 28<עמ'קפה"לביתלהטותהמגומגמים

מפגינהשגינאהשליטהביןאדירפערקיים
בסוףהתפרקותהלביןהסיפורבתחילת
השליטהבדןמאוהנובעתהתפרקותהסיפור'
ממנהחזקיםכוחותצופןגופהכיומהגילוי

כשייכיםאותםלקבלמוכנהאינהעדייןשהיא
שמוביללנפשגוףביןברורנתקכאןישלה.

ולבריחה.לאלם
משתמשכבות""תחנותלספרדברבאחרית
הפסיכואנליזה,מתחוםבמושגיםפרימנחם

חוסרהאני","התאבדותוהקולקטיב",("האני
עמ'קרבה,מולזרותלחוץ'פניםביןהפרדה

דבריואתמלהביאהיריעהתקצר ,) 332-336
במונחיםהשימושמקום,מכלבמלואם,

 .ביותרכהולםאכןנראהפסיכואנליטיים
היאבולסבךנקלעתגינאפרי'לדבריובכן'

בתוכהשקייםחיצונימשהומעצמה.נתלשת
והמוות,החייםהנפשית.הבמהאלמתפרץ
הנפש.אתלקרועמבקשיםוהתנטוסהארוס
שלזהלפרץהשסתוםאתפותחצ'יצ'י

אומרתולכןפנימיתהיאהמלחמהחוויות.
עדבמחיצתולהיותתוכללאכילבארטגינא
זהבגילויישעצמה.עםלחיותתלמדשלא
הייחודיותאתממנההגוזלמשהוגינאשל

אותהשמאפיינתהאליטיסטיותאתשבה,
מן"חלקלהיותהופכתוהיאהסיפורלאורך
השבט",

סיכום

גינאשלבדמותהטמוניםעודרביםאוצרות
הגוףביןהבידולנושאאת .כולוובסיפור
ומושגיםידעבעודלהרחיבאפשרוהנפש
מפתחנושאכאןמסתמןהפסיכולוגיה.מתחום
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שנכתבוהעולםובספרותהעבריתבספרות
בית.מודרבספרותגםכמוהמאהבתחילת
משוםכבסיס,לשמשיכולהפוגלשלהנובלה
הבידול.אתבמפורשמנסחשפוגל

היאואיןהנובלהלקריאתאחתהצעהזוהי
הנסתרלכלפתרונותמציעהאומכילה

י'נעיבקסומהגלפרשליצירתוכיופיה.
היאבההעבריתוהלשוןהמבעדרךובמיוחד
ספק,ללאומסתורית.שונהעבריתנכתבה,

הסופרשלהפרוזהעלנכתבמדימעט

 •הזה.המופלא
ראשוןלתוארסטודנטיתהיאזערור-מאסהשלומית

בן-גוריון.באוניברסיטתעברית,בספרות

גרפיהכליובי

כבות,תחנותבתוך:הים","נוכח ,פוגלדוד
 • 65 • 7עמ'תש"ן,ישראל,החדשה,הספדיה

ישראל'החדשה,הספדיהנישואים,חיי ,פוגלדוד
תשמ"ז.

כבות,תחנותבתוך:המרפא","בביתפוגל,דוד

 , 265 • 199עמ'תש"ן,ישראל,החדשה,הספדיה

פוגל-דודבתוך:האפל",השער"לפניפוגל,דוד
 ,המאוחדהקיבוץקומם,א.בעריכת ,השיריםכל
תשנ"ח.אביבתל

ישראל,החדשה,הספדיהכבות,תחנותפוגל,דוד
תש"ן.

עמ' ,בדולהשירעללאדו.ד ,גלפר ,מזוריאיר
לאור,להוצאהאוניברסיטאייםמפעלים , 28 • 7

תשנ"ז.

זהמצד
 י+~~~~~~~~~~~~~~~~~

לזיתןעמוס
 34-+מעמ'+-המשך

(ח)גולןחוק

עלבמאבקהליכודבידיביותרהחשובהנשק
עםכביכולומתןהמשאבימיהגולןרמת

הבלתיהרדיושדר .גולןאריההיהסוריה,
ברשתהחדשותיומןאתהמגישהזה,נלאה

מצעדעםבוקרכלשידוריואתפותחהיה ,'ב

ידיעה,בדלכלהימין.ח"כישלתגובות
בשבילוהיהמזוהה,בלתיניסויבלוןשמועה,

לבראו'עוזינווה,דניאתלזמןמספקתעילה
להגיב.ואחריםשלוםסילבןלבנת,לימור

 ,הסוריבוריםהנירחלוןבפניומשנסגר
הלבנוניתלזירהפעילותואתהעתיק

אותושהעמידהיחידלאנו-ריס.ולאחרונה
שבראיוןבשארהעזמיח"כהיהבמקומו

כשאמרהעיתונאיסגנונועללוהעירמדמשק
נאשםואיננינחקראינניכך>:<בערךלו

במתאווןבלכתובואו

בעיצומה!הקיץלתוכניתההרשמה

יצירתיתכתיבהסדנאותמקייםמתא"ן

הארץמכלי"בעדט'מכיתותמוכשריםנוערלבני

בחופשותיצירתיתלכתיבהמרוכזותסדנאות *

חודשמדיובמפגשים

משתתףלכלאישיויחסצמודהמקצועיתהנחייה *

בארץוהמשורריםהסופריםמיטבעםפגישות *

שוניםספרותייםובאירועיםשירהבפסטיבליהשתתפות *

יוצריםנוערבניביןומפגשאחריםאמנותלתחומיחשיפה *

שלח;י:אנאאלינולהצטרףת 1מעונייןה 1אתאם

עטכםפריסיפוריםשניאושיריםארבעה

מלאה>כתובתטלפון,גיל,(שם,אישייםפרטיםעםדףצרפו

שלאטיפולדמי ,מתא"ןלפקודתשקלים 2 5על-סךוהמחאה

יוחזרו.

 , 9583ת..דמלחה,קניוןלמתנ"סים,החברה ,למתא"ןשלחו

 91090ירושלים

שאלהבכללרשותכםדולעמנשמח

יקיראואלישבע 03 • 6241005בפקס:או 03 • 6241001בטלפון

אינניאבלאותי'שתראייןמתנגדאינני .שלך
 •איתרלהתווכחייןמערב

צריךהגולןלחוקשבנוסףסבוראנילפיכך
לדוןעליושיאסורגולן'אריהחוקאתלחוקק
למהורקאךאותוויגבילקרהשטרםבמה

כלמאיתנויימנעולפחותכךאירע.שכבר
נולדה,שלאביצהעלהביציםפתפותי

הספקולציות,הפרשנויות,ההערכות,
בשבעוההפחדות,ההבהלותהתגובות,

 • •הבוקרעלבוקרכל ,בבוקר

יז'בוד

" . ~ t ~ 
.... . 
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גליון ,' 77ב'עתוןלתקרן"יוכללא"מעוותבמאמרי 17בעמוד

הקסאיוסמחברוהיהכאילוהשינה""עלהחיבורנזכר , 2000אפריל 242
הואהשינה""עלמחברקולמוס.פליטתאלאזאתאיןאבדירה.איש

אחתלאנזכרהשינה""עלכמחברקליארכוססולרי.אישקליארכוס
אריהשלופירושותרגומועלשליהביקורתבמאמרבאחרונה ,בפרסומי

וכן , 123 • 89עמודיםתשנ"ח,א'ס"ג,ב'ציון'אפיון"ל"נגדכשר
שיצא ,קיקרושלמספריובאחדפלסונייםמקורותעלהאנגליבמאמרי

שלהראשונהבחוברת , Phronesisעתיקהלפילוסופיההעתבכתבלאור
כתבודור,אותובניהםוקליארכוסהקסאיוס , 44 • 30עמודים , 1999

זהבסמיכותאפיון"ב"נגדנזכריםוהםמסויםדמיוןביניהןשישיצירות

הסעות.מקורכאןה. iל

טעותתיקון

גלוקריוחנן
תל-אביבאוניברסיטתקלאסיים,ללימודיםהחוג

•• 
וסתריתרתיוכפירהמשיחיות

 ) 2000אפריל 77,עתרןשל 242בגליוןשלמוךיוסףשלמאמרו(על

וכךשלילית,כתופעהמהדתייםהרבהידיעלגםנתפסהמשיחיהרעיון
ביהדותשדבקהספחתזאתהמשיחיהרעיוןשנקרא"מהליבוביץ:כתב

הזמנים,"ובכלהתקופותבכלהיהדותמסורתוחיתה
רקלא ,המשיחיהרעיוןהוא:ונהפוךומסעה.קיצוני ,נכוןלאמאמרזה

וגאולה.באתחלתאואמונהתקווהשלאכזבלאמקורהיההדתיים,אצל
שלכוחואתשחיזקאסכסולוגיברעיוןאלאאישיבמשיחלאהואהמדובר

ואנטישמיות.רדיפהמצוקה,בימיהיהודיהעם
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