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יריש:-מיהמוטבים, :בירשטייןיוסל
הוצאתהחרשה,הספדיהפרי,מכחם

קריאהסימןספריהמאוחרהקיבוץ

עמ' 156 , 2000

ביידישהאחרוןהנוסחשלחדשתרגום
כתבבירשטייןשיוסלהאחרון(לרומן

בעברית).לכתובשעברלפניביידיש,
בנקסניףהואההתרחשותמרכז

הדמויות,בחיפה;פרובינציאלי
האובססיביותהגרוטסקיות,

זובדרך Iכולןעוסקותוהמצחיקות,
וכולן Iבתיעודבניירת,אחרת,או

בשואה.אחרת,אוזובדרךקשורות,

ו
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שירת ,האחרתהמציאות :לוזצבי
 254 , 2000שוקןהוצאתשדה,פנחס
עמ'

שדהיצחקשלשירתועלמונוגרפיה.
אחרת,מציאותאחריעקביכחיפוש

בשינהסמלייםברמזיםהמתגלה
(במיוחדהדתיתהמיתיףתעלובחלום,
שבה.והמיסטיותהנוצרית)

הספדיהמורת,מספר :ליכיקחגי
המאוחר,הקיבוץהוצאתהחרשה

עמ' 148 , 2000קריאהסימןספרי

גגבשויורהבשייטתחייל .ראשוןרומן
שיוצא-החיילעלהנערץ.במפקדו

-החקירהועדתמסקנותעל-פיזכאי
והואהסיפוראתלספרלחץמופעל
האירוע.עםבאמת, Iלהתמודדנאלץ

סבתאשלהכביסהיוםבלאט:נטע
עמ' 62 , 2000גווניםהוצאתראסינה,

למושבהמחוברתיורק;שביו"חלמתי
גבול;לאתפר;אפילוהיהלא /כינרת

דודבןדרכונים,בדיקתלאנהר;לא

בחוםמזיעבכביש;בגופיהרץשלי;
לחזורלעבור;ליקראוהואחצבים;של

 ,) 47עמ'('חלום'דודים"הבניכלאל

ריתמוס,הוצאתלינץ',אילון:לאח
יהושעקרןהמאוחר,הקיבוץ

עמ' 88 , 2000לאמנויותרבינוביץ'
תרמוסואתהאוניהרקיקיאת"לקחתי
מגולגלתחיתההצמרכששמיכתהתה;

היטבוקשורההתיק;עלקטן;לעיגול
ונשכוהחליקוקטניםטלפייםמוכנה./

כובעיואתנשכחת/מזוודההאור;את

 ' .) 9פעם,(אףהנזיר"

כתרדמת,נערהקופלנו:ראגלס
אחרונותיריעותאמיר,רני :מאנגלית

עמ' 318 , 2000חמרספרי

תרדמת,שלשניםתשעלאחר
מתעוררתבת,להנולדהשבמהלכן

חבריהסוריאליסטית:למציאותקארן
סידרתבהפקתעסוקיםבינתייםשבגרו

(מחברקופלנופנטסטית.טלוויזיה
התכליתחוסרעםשובמתמודד " X"דור

הפעםהמודרניים,שבחייםוהשחיתות

מןאלמנטיםבתוכוהמשלבברומן
הבדיוני.המדע

סיפורים,זרים,קולותצמח:ערי
 136 , 2000המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

זרותשלבסוגהעוסקיםסיפוריםקובץ
-המציאותאלמתייחסיםומשם-

גיבוריהפוליטית.המוסרית,האישית,

מורה, Iילדילדה,להיותיכוליםהסיפור
 .חייזראושדגםו

אקסטאזהכיןהחסידותאירל:משח
 475 , 2000ידיךעזר :מאנגליתלמאגיה,

עמ'

כחלקהחסידותשלהמורכבותניתוח
והמאגיה,הקבלהביןהמזיגהמתולדות

בתקופתהחלבאירופהשהתפשטה
הרנסאנס.

חיפהתזעיקי'אםלךאריכתיב:גיל
עמ' 62 , 2000

בלילה;גםלבו;שכבלא ;בלילה"גם

אתמעירהואהיום;גליאותוגורפים
ארסו;אתתשאבהיאלצדו;הישנה
השמשבבוקררגליה;ביןאותותרדים

עמ'(ארס,בכנפיה"חדשוארסתזרח/

7 (. 

עונש,לאזהאהבה :אלפכררירוכי
עמ' 95 , 2000חלונותהוצאת

לאנגליה,חגישלמסעוראשון.רומן
המוצאתאנגליה,לאשהמתחברהואשם
מנסההואבעודבתאונה.מותהאת

הוא Iאותובפוקדמשמעותלמצוא
שלובעברהקודמותבאהבותשוקע

משפחתו.
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יעוז-קסטאיתמר

הפינתיהמגוריםביתבקרבת

צרר ,;עדי~ין
 :עליה~,לךףתמרא;תבהגנת

ז- :-- :----:-

ךח;קיםדסר;ת~נ;ף

ןסחףםס:רק י.ע~~~תס~~ך~דים
סא 9 ~ף~ךח.יגרי ,ה:~~~ע,ל.י~~ד~דיםף
סע,צףמ;ת:ע.י~י י~~ע.~ר 7
סז:ירי~ים~ל~אןה w~קילת-סד~ל:ם pסרףם~י

ס~ךק;ן~ן ה~;ב~

ס~~נ:וי~ית-ס~גףךים~קך~ת;ת n~יח;אסה wףד
ם~י~ליע;דךיםב;
 ,ס~א;ןןא;רל;לה,ךע.ת~ים ryס~סד~ךים 9~ין

:p ס~~סה,~לךךרליןס~;ךתר.י
tt ן;~רע;ךנףס~~ר~יף

ביהר;פאיםידימשףשאת

ה tס~ךק;ל;מ;ת q ת~~~ם ,ם~ל;חסז-ת·~~ י.ל~~~ין
חףץ-ארצ~,ים:ד~ח;ן;תסה;_ךהרא~י~ת~ל~לף ר~~

 ,לי i .ס~ן,~ת~ךא;ת· ת~~ q ~צרר ,;עד~·~יןןאףלם,
~ר 9 ~~~דים~~ךםק ,~אן
;ף nס ל~~~י~נףן~ך~ל;תסז;ךםס~ךק;ן~ן
ם~ת;~תס~~דירד:ג~ל ;ב~רי qttף~

דד~ים wס~ד~יק w ~~ ם~~~דיסזפף~ךתסדף~:הןת;ר
 ,ע.ץ ryל- Q ~ Q~לךים qסג;ךס~~לי~טףססארן~ד~יףד~~פףט

סרידידגר~ת.ל~~יב 9 ~א;ר;ת ryקים 7 ;,;ר p:~ק"סאו p ~~יןע.ת
:P ל ה~~~~~ל ת;ע~~~~נףץ~~ w ס:ם:~ןסע;להע.~קיתה

עיניםע"לגרבליפסל, Q~לי;~~יםךאנף
• T • T : : • • : -•• -• 

גחמדראחרגחמדרה~,;רךהאישמן
 T ••:--פלל Tה;תאזרם•הטיםאל

~נ;ף~דלענ;ף ,;ע~ל;נף, i~עחףץ i~לק·;; n ..ך
--ךהןה: ר;~ף~~ך~ב ן:~ךף- ryןע;~רןס,ז~ן

tt צרר ,;עדי~יןר~ Q ~~לי:ס~ןדףת~ךא;ת ת~
 ~ר~~~דסר;תנ;ף~ה~נכקפףת

ךםב-ס:ד:םף~~ן

סןקי~~ל-מףל~דסיו~תסז;ק,ף
גף~ך~ל ן~~~גף~י~יןע.ת-

 , 9ry ס-י~;~ל~תד~דףד~נ;תש wןהףא
ry ;רq ת:~ס~לסל;ן ;ר;א~~ים. 

השביללאורך

השבילעל-פניבלכתי
: :· : . -: .. -: . , 

סראש;~יםס~~~יםהךל.קנןם
 ,ן~ך:פ;
ס~~ן~~חרשע.ץ ryנ;ת- qן /o ,;ע~

בעלי-ח~,יםשלצףרתם~תט ttט-ד ttלל;~~ים
 .- .•-:- ·:דד-ה.הליל.בב;א.גיחים.המ

o/ ~-~~ק יi פל~i סח~ת;ר'רw ך;,~סר, 
 . .מףליע;מךתוהיא

: . :·:· . 

אר:פ;תביףמביטה
 f • ..-: •ד •-

דבר-מהעליי;דעתנדמה,
 T-:-ז-- •::•

 ,~נ:ויד ry~ח.יקס~פףן
מבינהףכאלף

: • : • T 

שירשלראשית;אתממלמלאני:פי
לפניםהיף~זפהלכיםוא~הבר·:גת i ד;א-~~ל

 • : T T • :-ןנ~הס~ך~ף ••ל•~~~סןארר

 .:ב~ךק;ן~ח;ף~יל;;~ה
חפנתי·הביתאל

י ..ד- .-- ·:

 , ,;ע~נ?יריםם ry~ין
tt דק-םדנןגףל-א;רר

-ה~,חךשנ;ת:פלשל
:• T : ---

סביבמר~,
 f •ד ••- :

שלףביםכלים:פשני-החשכהלמףלך~שה ר~~
• , , T : T •• - : -• :•• •• • : • 

~םת,-גףף ת~~~ם ryי ~י~וךים qס~ש;

ס~~נ:ויס~:ת~~ףףןלל~תמ;~י~יםם ry ,;עך
 , ;ל~סנ;ף~תת;ק,~ת ר;~~ה w-סת pשף ~~יןע.ת

 ..הלילה .עםבהתמזגהס~פ;ר~ם~רד~ת
- :T • T :- : • :~~יל ciן -

סלח.~~רירן~~סקןך~ע ץ~~~~~
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וצבישלום

• 
ר• [rni~ת~~דייס;~יהוא ת;ע;;~ס~קצ;ת ,ת;ש~ ם:ד:~

iJ ם.·,~~ר~לם·,~סל~י•~רל.כל~ז~~ w ל~וף~ר:קיזיי~t( םה;ל.רהוא~שו~ת;ל~~ rn ו~.זכה .ר;א;~םר
י;י~ .ם:ר;~הה. w~ר ~~;ש~יש~סד: ע~~ .;ת;א ע~~.זכ~יי·~~יבי ,ת;ע;;~סקצ;ת~לה;ל.ר .;ת;אה )tר

חזpי;ן.

~ךץ.~דפ;ת~ך~עס;~ב

ים 7 ;,~~לחיםדק
 .ם; i,iJ [1רו 7~;לים 9

~זק.ילא_-ךס~ה,~זק.ילא·~הו~ה,~זק.יו~ת,*י~זק,י ,ה~~~זק.ים, )t~זקיב; 7~ל :;ת;אה )tך
~~עי~ים.לאל;ד~לו~לים q~םי;ך~י;ם.~םל~ןה .ל~~ו;נ~לא·:,זךע.אל.

ב; 7~ת ה~,ע~ןס~~ן ,ס~~ן~ת ה~,ע:לע 9iJןלע, 9iJ~ת ה~,ע:רססי ,ססר~ת ה~,ע:ךסע;ןםסע;ןם,~תע,~הר~נכה
ל; ה~_ ry :לא:~ים iJ~ךב;ת ם~~~הל )tל;ין )t:~ים ij~ר f ~~ ה~~ו~~את; ;א;ב~~חל.ב ;מ~

• 
ע,צו~הס~:ז :ה~;~~לקמו;ה:י iJ~ו ,ת:~ם ry ~~נ;ת 7 ץ~~ו;נ~ך~.זכה .ד~ר;ן iJ אי~;:~ים ~~~בקך~ים

 ,ם:ד:~דוש ,ם:~י.ע~קויב ,ר~ינ;: )t ~~ל n ~~~ל;ת, f~יש, w ~~ ,;עסו~אמ; fל.ב iJך :ה~;~~לדקחיא~ם
 ,ינ; )t ~ה;~ייב 7 ש.ק~~ךם,ז;ב~ייברים,~~ים q ~ש, w ~~~יש ,םי~~~~ים ?t~ק"ז

 ?ה~ ,ל )tש;~,סהס:ד:ם,:קי :;מ~~~~ב;ן ryל;ת f~ילב;אדי fם: )t~םב 1$~םל;~ש.~~ל~:שוב י~ן~;:ו
 ה~~ ,;ע ,דל;זז;ו;?לת*ין~זב~ה,ל.ב iJדק ?ה~סע.י~:ם

 ז:~לא~ם , ש.:לא;י f ~"דה w ה~~

• 
 לי~~~~יב;ע,ר:רד.בת;ך~ל;א י~~~~יםין )t ~ו~~ר . ר:~~
~ת~ז:ייי;ןש )t ;~יא; , ,;עןע )tלא;ר f~~ע;ךין;רים iJ~ךבת~ת;ה~ס;ת 7~ן~ה~י~ה tp ,ם:~~ iJ~תמ:;לי

tp ר:כנ;ת~~~~נכי f ~ w ח.ק~~ q 1 ר:~~עםב;~ים ~ t( ר;~הין
 ~~;שו~~ין

ל;ךה
~הש;~י~ה~ך~י

• 
~ q ס~~ןרי, ~ q ךס~ש ר~~ריiJ רית~;
רי qך~

~לח~לד~ךהס;.זכה·~סעיר
~~ןף;ך y~,סה
 .~~די;ך yב~~י
 ת:~ף Q~ל ,~;ע

f י~w ל ,~;ע~Q לא; ,~ך;רף~Q ל;כ:~~הף ~ v ו~סינזל.םry ן~ןלךא;תע.י~י~ל~~חיל י~~ ,~ן;רי;תn ;ק, 
קצ;ת~לה: 1$ך;~חיא ה~~ל;ת f~י~~ף"דתה 1$סר;ס~:ז ;ב~~ק;ם~ל ,א;ך~ק;ם~ללא ,חזpי;ן~ק;ם~ל

ןחנ;ו~רב~ר~ישות, ,ת;ע;~~ס
 ,ם;ק~ iJ~ל

ד~ידף*י~י~ס:ה~הןכל~ךtקים, iJ~ל 7ל.בלנרת
מפההלכתנטרם

~ם~~י~ים ם:~~ iJןב;~~~ךיםןקים 9ו~;רע;לם,~ת q ~~ד;ה,ס,;ה tt ~ס~סי~גוף~~סזה"פ~י;ן~לד iע ;~-ב~
 • ם~~~ם~פה
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יייטהילברטרו
 :ו:

ו~-- \.1 1
המולדחגהשמונים/שנותטקסס;אנג'לו,סך

להבחיןכיצדיידעוובקושיהיוםיבוא
צ'פליןצ'רליזהאםאוחיסלוזההאם

 ...חף~ה [i~~יטק, ry ~~ ,ם~~סה~ן fry~ת;ך
~ל f~ד;כךכףסן~ט~קך~תף /oג~

ב;ע.רר'~ח י~~~~~שקפ;ר [pi:ךזיף tןךר ה@!

wu ל~זק~ים~דרע~~יע;ק,ה~ין""ה;דירילט~
א; ...~סיי;ם 7א; ... ת~ל~~·ה i'"די :ה~;לקדףש~ל ל~~ J/;נ:ו1י;ת·א·ף~
~ים" JJiJ~ל 7

ףךר iJהףאמף!ל;ן·~ךיל

לח ע~~~~ק~ה
~ 7q יק:l כ;~ית ת~~ל

~נ:ויםנכ~ן~ים~ל ן~~ iJ;ל;ת n ~--סר~י ל~~~~ס~ים
ך~~ים;ת nרףם ry~ף;;ז,וי

ry ךנ;ע;ל;תo/ ן~~ 7ר;ת i] ן~ר;ן
הלשכהבן;ע;לציםלשנת

' : -: • : -• : T 

o/ ה~ן~דקז:יה~ה. 

אויבבביתגדלתי
מחרתלאיז;שהינ;אש;תשצפףהם

·· ;· • T •• : ' '." TT T 

קר [iךס~;קס~~י~לאדג~~ם ףכ~~:~ה
שואיבבתכל

T - : ' T : 

~ו;וך;ד ,תי~~~ז:י~ךשך l:ז:ין

 ה~; 97ךבףקים םי~~ת~~
ר try ~לא /Po~זpןגרזה. 7

 ףי~;ר~~ק;~ץ ,ח~~~~סה
רא~ף~ר~ין

ת: 7ryצ;~,ז~ךת תד~~~ל~ןה iJן JJ ~~על·~;י
הנאתנף"היא"הנאתכם

ך~ליף~ך~יח~~ך T ר~. J/ ~~ם i ~ן- i ~:ל
~סה,·(~ין

ה 7ע;ז:זשףק~עדר·:י JJ ~ 7 ~ ףי;!~~הףא ם;!ן~ד)ף 7 ~ א~~~ ,~ן~ם
באש

צ;ע.קצ;ע.קצ;ע,ק [i~עףר·~ךצףףז:יינ;ק

:l דר~ת"םך~על

;~יש;~יש:~יף~ל~ת:~יף~תףמ;~ה~~יטאזרהרכר
~ים JJiJל fפ;ר [pi: י~~ןק~בן~ן iJ~לבקר [i~לךש;~ב.~בר

~ין-~ה;לירי
המ;ל,.בחג

ז-- :

א;יבבבית~דלתי
T -: • : •• •• 

~שף;כיםר~ע;ת~ז w ~י ו:נ~~נכסת
~נ;וס;אנ:וי

טרםלחשיםגרין;
•• : T • :•:• 

ןדף 1 :

מצאףנילא:כהעד
-: T • 

השדיםהמלאכיםחשפףנילא
 ···-ז•:--. ז-:

ף;א ל~~ד~לם~זpןדר
ף;א ל~~

וייטחילרובוט
שלישידורבסקסס,גדל ,-1947בקרוליינהבצפוןנולד

קיבללאוייסהילוונוסבוואשינגסון.מתגוררבארה"ב.
העבריתהלשוןאת •עבריספרבביתלמדולאיהודיחינוך
תרגם .בחרותומשנותשיריםבהוכתב Iעצמובכוחות ה~,

ראושיריולאנגלית.מעבריתורומניםסיפוריםשירים,
הראשוןשיריוספרהשבעים.בשנותהארץבעתוניאור

 1981וב·-11975בעקדבהוצאתאורראהחומים""עורכים

דביר.בהוצאתמקום"א"פסספרואורראה
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לנערותהמדריךבנק:מליסה
כ"ץ,יואבמאנגלית:ולדיג,לציד

 2000כנדתהוצאת

החיוביבמובן"ביצ'ית"היאבנקמליסה
מצחיקה.משעשעתמרושעת,פקחית,-

אותה,לפגושרוציםשהייתםבטוחהאני
חביבות"ביצ'יות"איחה.להתיידדואפילו

מסיבהבכלחיונימרכיבהןכמותה

להקשיבשכיףמהמרתאניחברתית.
מןהיאלה:שקרהלמהשלה,לסיפורים

תספראםגםמצחוקאתכםשיפילהזן

המזלמבנותהיאבנקבמרכול.ביקורעל
ה"ביצ'יות"אתשהפכוהספורות

ה"ביצ'יות"האםהיאהשאלהלמקצוע.
החברתית.זוכמואפקטיביתהמקצועית

הסיפוריםאתקוראיםהאם Iכלומר

שמאזיניםכפיהנאהבאותהשלההשנונים
לנערות'המדריךבטוחה.לאאנילהם?
קוראיםחביב,ספרוןהואולדיג"לציד
רשימהשקוראיםכמופרקיואת

אחתלאאבלבעתרן.פיליטוניסטית
ולאלהמניחים ,בעתרןרשימהבקריאת

לנויעמודתמידתומה:עדאותהגומרים
ספר.'לא Iעתרןהכולבסך'זההתירוץ
לסוגהשייכתבנקמליסהשלהכתיבה
ספרות,ספק-באחרונהומתרבהההולכת

חשוב,לאהסיפורקלילה.עיתונותספק

במהלכושלהןוההתפתחותהדמויותגם
שנשכחתהקלילה,השנינההעיקרזניחות.

לקרוא ,הז'אנרזהקריאתה.לאחררגע

החידודיםמןכמההאמת,למעןולשכוח.
לפניכמעטשכחהמזמיניםבנקשל

בין"היחסדוגמה:אותם.לקרואשגמרת
הכריתשביןליחסזההלסקסשדיים
אבלכרית,עםלישוןיעדיפוהםלשינה.

בכליישנוגבריםבלעדיה.גםישנוהם
 )!(עייפים"ממשהםאםמקום,

משהועציבהומורשמדוברנכחישהאם

עלאשהבידינכתבשהספרמשוםרק
שהספרמכךנתעלםלאגםאבלאשה?
בסוגייתשעיסוקומשוםרקבחלקיומהנה

הרווקהשלבתלאותיההרווקה,הנערה

היהשלהההישגיותשסולםהבכירה

גבר :בסולםהחסרהשלבאלמלאמושלם

לאותן ,כןאםקורה,מה .אותולאהוב
לעילאמוצלחותבכירותרווקות

ומצחיקיםנלעגיםבייסוריםהמתמודדות
השלבאתלהשליםומתקשות Iלחילופיך

היחסים"מערכותההצלחה?בסולםהחסר

אותןהיומידהרסתישלאהיחידות
 " 1יותרמאוחראותישהרסומערכות

מליסהשלגיבורתה ,רוזנאלג'ייןמצהירה
תשואותאתלשמועמדמהוהקוראבנק,

 ,מקבילאלי-עמיתותיהשלההסכמה
מ"סקסהבנותחבורתג'ונס,ברידג'ט

ואולילעילהחברותשליתרונןוהעיר'.'

הסאטיריתהשנינההתעוזה,הכנות,את

ב"פחדג'ונגאריקהשיצקהוההומור

ה-משנותנשכח'אולרי'שלה,גבהים"
70 • 

יאירמגוללבסלון"מגשעלנשים 181ב"
 ,בכיררווקשלחוויותיואתטריבלסקי
 •בעיתוןהיכרויותבמדורמודעההמפרסם
כלאתלשוואניסהשכברכיוון"בכיר"
משוםואוליהקונוונציונאליות.הדרכים
דמותשלמפיהההכרה,בוהולמתשכבר
ולילמות,זהלאהובש"לאדווקא,אחרת
למות."נמאס

איתןשלוהמפגשיםלו.נענווזנשים 181
היושעשויותבסיטואציות ,למדיעגומים

להצחיק,המאמץזיעתאילמלאלהצחיק,

אתלהפוךביכולתהיאנחמתןגם
החסרהשלבעםהמתישהההתמודדות

להצלחה-אהובגבר-ההצלחהבסולם
רב-ספראותסריט Iעיתונאי(טורנוספת

אלימוצריה.שלהמטרהלקהלאומכר)

הבנותחבורתג'ונס,ברידג'ט Iמקביל
ליגורעירית(ואפילווהעיר"מ"סקס
ג'ייןשלעמיתותיההמוקדמים),בטוריה
מודלהן ,"המדריך"גיבורת ,רוזנאל
עצמאיות,המודרנית:האשהשלההצלחה

מבוססתקריירהבעלותדעתניות,
פרסומאיות,זוהרים:בעיסוקים

רובןספרותיות.עורכותעיתונאיות,

האמריקאיהאתוסעלהיטבאמונות
לתרגםאפשרשאירעיוןאיןשלפיו
ומכיווןרפידות.קרנותנושאתליוזמה
ביןהגבולותשבהםבעיסוקיםשמדובר
מטושטשיםלמקצועייםהאישייםהחיים
הואהאישי Iכללקיימיםאינםאוקצת

צדיםאיךיודעתלאאת .ולהיפרהמקצועי
הגבריםמדריך.זהעלכתביאחותי?בעל,

לטלוויזיה.סדרהזהעלכתבימאכזבים?
עורכתהיאבנקמליסהגיבורותיה,כמו

העוסקיםמרהיב:מקצועזהספרותית.

מה?עללכתוב.איךלדעתמיטיביםבו
 •אחר.מקצועכברזה,
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עלנשים 181טדיבלסקי:יאיר
יריעותפרוזה;סררתבסלון,מגש

 2000אחרונות

רווקיםגבריםשגםהן'הטובות'חדשות'ה
אותהולתעדמבדידותלהתפרנסהתחילו

שהםהןהאחרותהחדשותבספרים.

איןהרווקות-הכותבות.אחרימפגרים

שגםאף ,יותרמשעשעותשהבנותספק

הן ,לומרמתחייב ,שלהןהבדידותתוצרי

מזה.למטהלאאםבמיטבה,ספרותלא

להדביקהצליחהלאעודמהןאחתאף

 1כמווביניהן.השורותבתוךהמבצבצת

עםהעיוורתהפגישהסיפור Iלמשל
בעורמפניהנמלטשגיבורנוהמכוערת

מעוררשאינו Iכתפיועלבאופניו ,שיניו
עליו-רחמיםבעיקראלאחיוךבדלאף

חנוךשלהקצריםסיפוריובקובץועליה.
בגן"הספסלעלאהבה'('סיפורילדין

-הםאךדומים,סיפוריםישואחרים)
בעלי Iאבסורדעדמגוחכים-להבדיל
עקרקיטורזהטרילבסקיאצלפואנטה.

חבוטים.גבריםבין

אינוטרילבסקישלהלבמכמידהמאמץ
המפיקות"תובנות"מיניעלגםפוסח

שמחשאנימשהו"ישכמו:מביךמלל
הזרימהעלמדבראניבחורות.אצללמצוא

שלם",עולםהיאאשה"כלהטבעית",
אינסטינקטיםהמוןישהזה"בעולם

מאודבדרכיםהעציבםלמרכזישמחוברים
תובנהלעודלהעפילהנסיון ,)!(קצרות"

המספרשלהמזדמניםיחסיואתלהסביר-
עםויחסיוילדותורקעעלנשיםעם
לאועוד .במקוריותומזדקראינו-אמו

"קולכמו:הדימויים,עושראתהזכרנו
ודבשפינקולדה,מנוצות,שעשוימופלא

 ...קינמון"עם
הןפמיניסטיות.ודאישיקומםספרזה

מקוטלגות,עמיתותיהןאתבוימצאו
 ..."שבעבנוסח:וממוספרותמסווגות
נמצאתהזהלמספרשהכנסתיהבחורה

עברוהחייםאיכשהו ...רגועהכיבמצב

 ,הידעםבייביילהועשושבעמספרעל
 :" ...גבראיזהמהםלקטוףשתצליחבלי
תת-קיטלוגים.גםישבכךדילאואם

"שהחליטולאלומסווגותשבע""מספר
"שהולכותואלובידיים"החייםאתלקחת
כלהתאבל.שנשארהזמןאתלבזבז

למשל, ,השנילסוגששייכותלבחורות
כלמרגישותהןלהפסיד.מההרבהאין
גבוהיותרהשטיחשאפילועדלמטה,כך

יתקבלוואלימותסבל ...שלהןמהאגו

משהו."להרגישהעיקרבברכה.
עםנישארהפמיניסטי,לזעםנניחאם

דבראיןשהרינלעג,דירווק-סדרתי
שלייצורבפסיהעתכלשנעממימייגע

החיפושבעצמו.כךכלועסוקסדרות,

מעיסוקיותרהואהנכונה""האשהאחר

כפייתיותשלסוגהואמלאה,במשרה
הרגשאתאוטםהמטרה,אתהמשכיח

מסיימיםבעליו.שלהזהותאתומוחק

בו:שמתחיליםכמוהספראתלקרוא
ודבריצאאשרהאישהואנכנסאשרהאיש

הטוב""ידידועםנשארהואקרה.לא
"שנינוהטלפון.מכשירהרווק:של

לאטלאטהשני.עלאחדמסתכלים
ארוכה.ארוכהונעשיתשליהידמתמתחת

גשםראושלאגאיםהריםחוצההיא
 •מבדידות."שבוכיםועמקים

פזמירי

גנאורשלמה

גזרה
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שלהיהלום
התת-מודע

וכישוף,כזבמורנטה:אלזה
שוסטרמן-מריםמאיטלקית:
הספדיההוצאתפדובאנו,

עמ' 638 , 2000החדשה

ולוחשים.במעגלסביביים iעומהם ... "
מתנדפים;הםעפעפיאתנושאת·כשאני

ומעיפהבערמומיות,נוהגתכשאני Iאבל
אתרואהאנימשים,בליסביבמבטיאת
 " ...והמטושטשותזרות iהמתיהםויודמ
רוחות Iהספררתוגיבאליזה,מתארתבך

שניםאלפיבמשךהמייצרותהאדמה,
סטלקטיטיםשלמרהיבותצורות

מודעתתאותוכך Iוסטלגמיטים
אפשרותלנומזמןהואוכעתשהתפוצץ
 • .מיופיוולהיקסםאליולהיכנס

r. העברןI תעודותובעזרתשבעזרתן

אתמרכיבההיאמצהיבים·מסמכים

המשפחתיתהיוחסיןשושלתאתעברה,
שלהדמיוןממנה.נעלםהקושרשהנרטיב

אלזהשלהמופלאהכישרוןהואאליזה
r. ארכהשכתיבתווכישוף"'כ'זבנטה.ור

והוא-1948בלאוריצאשנים,שושל
מתבססהואמורנטה.שלהראשוןומן·ר;

שלושהשהםתודעהמצבישלושהעל

i :והווה.קרובעבררחוק,עברמנים

אלזהכרטרוספקטיבה.רקקיים;עתיד

אתהמספרתהיא-הכזבדיבוקאחוזת

לאורךמשפחתה,בנישלתיהםורוק
ת.ודורשלושה

אינהויתמותהבחדרגרה-ההווהאלזה

התודעהמצבהחוץ.עםמגע·וצרת

הילדה,אלזהשלהואמכליותרלברעוק;
 ,ילדיתמבטמנקודתהדבריםאת .הווח;
אינטרפטציות.שלשלםמערךנהוב-;
מאפשרותהתודעתיותהפאזותשו.של

אתההופכותמבט,זוויותאלפי

להשתקפותאלזהשלהיחידה;השתקפות
מתוךעקבותיהלום.כבתוךממדים·בת

i הרומןבתוךעצמהמורנטהאלזהשלייה

r. המוטיביםנוספות.מבטזוויותזמנות

העלילהבתוךשזוריםביוגרפייםוטוא;
להפרידםניתןובלתישכמעט _פןו:א

r. .גיראבןמערותתןואכמומנהI במעמקי

-כאיהמציאות
ודאות

פטרוסשלהשלגפרוץ:ליאו
אריהמגרמנית:הקדוש,

הארציהקיבוץהוצאתאוריאל,
פועליםספריתהצעיר/השומר

עמ' 183 , 2000

שלבספרוהאנטגוניסט Iמלניןפרןהברון
הקדוש"פטרוסשל'השלג-פרוץלאו

בחומריםניסוייםשניםבמשךערך-

אתלאנשיםלהשיבבמטרהשוניםכימיים
ריקנותשלבתקופההאמונה,להט

אותה;מכנהשהואכפיובינוניות,

אתלהשיבחיתהמטרתולמעשה,
באחתההונשטאופן.לשושלתהקיסרות
גגיאורהכפר'רופאעםיומשיחות

אתהברוןחושףהספר'גיבוראמברג,

למחקר:ההשראהאתשאבמהםהמקורות
נתקלתייותרמאוחראחדים"חודשים
אישדיוניסוסשלהחשוביםבנתונים

מהמאהאפלטוניגיאונוצריאראופגוס,
בכתביו'מספרדיוניסוסאותוהרביעית.

לנוכחותשהשתוקקו Iקהילתושחברי
צוםערכובקרבם,אלוהיםשלאמיתית

אותםכיבדהואמכןולאחריומיים,בן

'הלחםכי ...קדוש'מ'קמחשהוכןבלחם
עםלהתאחדות'מובילכותב,הואהזה'

אתלהביןלנוומאפשרהאלוהים
מהתנ"ך,בקטענזכרתי ...האינסוף'

 : ...בשיקוליבוהתחשבתילאלכןשקודם
כתובהאדמה'מןלדגןקרא'הוא
 ...בו'ויכירוהאנשיםיאכלו'למען 1בספר

תמידמדוברהפרסיםשלהקודשובכתבי
דתירומאיבמחזההיטהרות',ב'שיבולי

חיוורת,אולבנהחיטהמוזכרתעתיק

אתהטובההאלה'פוקחתשבאמצעותה
ברגעממשלידי,נפלאז ..האנשים.'עיני

הרומיים,השדהכוהנישלשיר Iהנכון
למגינםשנחשב ...אלשלחגיגיתהשבעה
הרומיים,הדתכוהני ...השדותשלהשליו

שלכוחםסודאתהכירוהכוהניםכלכמו
מצבאותוהאנשיםבלבהמעוררהסמים,

לרואים''נהפכיםהםשבוהתלהבותשל
הזההלבןהכפורהאל'.בעוצמתו'מכירים

דגן,מחלתאלאדגן,שלסוגהיהלא
תוךאלשחודרתפטריה,מסוים,טפיל
 .) 110<עמ'מלשדו'"וניזונההדגןצמח

מצביעותהפלא,למרבה Iהללוהפיסקאות
ב-שהתגלהבסםמדוברכיאפשרותעל

כימאי Iהופמןאלברטעל-ידי 11938
ידועוהואשוויץבבזלסאנדוזבמעבדת

דיאתלאתיד>,ליסרג'ית(חומצה L.S.Dכ·

כטפילההגודלת(חזזית>מפטריהשהופק

שכתבשפרוץ,להניחהגיונידגנים.על
נתגלתהבהןשניםלאותןבסמוךספרואת

הללוהמחקריםאודותעלשמעהתגלית,
ליצירתכמפתחבספרואותםלשבץומיהר
המציאות.תפיסתבדברודאותאיאותה

משקלכדבתלשאלהפרוץשבחרהפתרון
אותוזאת,עםלמדי.בנלילינראהזו

מעיןיוצרלמציאותההזיהשביןמתח
העובדהמעצםהנובע Iעלילתיפרקטל
מתקייםלמציאותהזיהביןמתחשאותו

 1הספרגיבורעצמה.ההזיהבתוךגם

חוליםבביתמתעורראמברג,גיאורג

נראהעצמולוהכרתו.אתשאיבדלאחר
ימיםחמישההחוליםבביתשכבכאילו

החוליםבביתשהאחותבעוד Iבלבד
השבועזהשםנמצאהואכילומדווחת
להשיבאמברגמנסהואילךמכאןהחמישי.
כשהוא Iשחלפוהימיםזיכרוןאתלעצמו

בביתשהייתוזמןכילחלוטיןבטוח.

האםימים.חמישהעלעלהלאהחולים
ביתצוותשלבקונספירציהמדובר
הדבריםאתאמברגהזהשמאאוהחולים
בדומההחולים?בביתשוכבבעודו

אמברגמחזיקהעולמות,ריבוילתיאוריית

מכירהואבעת:בההוודאויותבשתי

עומדיםהיותםאףעלבהווהומכירבעבר
הואפרוץשמציעהפתרוןלזה.זהבניגוד
שלבחייושמשמעותהפשרה,שלפתרון

בוחראמברגאסקפיזם.הואהגיבור

משתףהואהרופאים,עלכביכוללהערים
לומציעיםשהםהעובדותעםפעולה
מביתלהשתחררשיוכלכדיהווה,בבחינת
לחלוטיןמשוכנעעצמוהואבעודהחולים,

שלהמניעבקונספירציה.מדוברכי
הואהרופאיםעלכביכוללהעריםאמברג
ביביש,עלמגןהואבכךכיאמונתו
ביבישעללאלמעשההעבר:מןאהובתו

שפיותאימפניעצמו'עלאלאמגןהוא
קוונןהואכילהאמיןבוחראמברגהדעת.

שזיכרוןובלבדבהווהלקונספירציה
פריולאאמתזיכרוןיהיהשלוהאהבה

 •הזיותיו.

המרוכזהגיבור

בעצמו

 /שכג'ונגלהחיהג'יימס:חכרי
מאנגלית:השוממות,ספסל

עובדעםהוצאתפורת,אמציח

עמ' 183 , 2000
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ג'יימסהגרישכתבקצריםסיפוריםשני

מגדוליג'יימס, ,-1909ו 1903בשנים
ורביטניה,הבריתארצותשלהסופרים

והפךאובייקטיבילריאליזםבתחילהנטה
התודעהזרםממבשרילאחדיותרמאוחר

משנילהיווכחשניתןכפיבספרות,
אלה.ונפלאיםמרגשיםסיפורים

ריקהכמעטהמתוארתההתרחשות

מראה.אומקוםשלפיזייםמתיאורים
ההוויהאתבמרכזמעמידהאסתטיהסגנון

הופכתהספראווירתהפסיכולוגית.
נמצאתיאורבמקוםהקריאה.לאווירת
המזכירהכתיבהזורוח.הלךדיאלוג,
ישהניירשלהלבןלרקעבורישום,
"החיהביצירה.משמעותיתפקיד

רגילהלאהקשרסיפורהואשבג'ונגל"
אשהבארטרם,למיימארצ'רג'וןבין

עיוורונונוכחוסובלניתנפשאצילת
גבררואה:והבלתיהנראהג'וןשלהרגשי
ניהלבההאגוצנטריתבדרךלהכרההמגיע

אלאותושהובילהאגוצנטריותחייו'את
ולעבורלנועהתחילו"כבר .האבדון
 /בושיצאוקודםהפתח,ידועל Iבחדר
אתכליללחתוםכדיכמומלכתעמדו

מייאמרהאיתן''אחכהשביניהם.ההבנה

שבג'ונגל"),("החיהבארטרם"

הוא ,-1909בשנכתבשוממות","ספסל
מתוךהפועלגבר Iדודהובסשלסיפורו

 1אלווקינאה:כעסשללרגשותהתכחשות

בכוחםישכשליליים,נתפסיםהםאםגם

זוהדחקההאדם.חיימהלךאתלשנות
בכללותם.הרגשותשללחסימהגורמת

הופכתהסביבהעםדודשלהתקשורת
הופך Iחייושלזוגוניותחדבתוךלקויה.
מולדומםהניצב Iשלוהקבועהספסל

רגש:שלשרידיםנותרושבולאיהים,
המקוםבושמעוררהנוסטלגיהבגללגם
שהובילו Iלוהצפוייםאירועיםבגללוגם

זירהאותהאלושובשובכנראה, Iאותו
מוכרת.

שנישביןהדמיוןמתגלהזהבמובן
גיבורהללו:והנפלאיםהקצריםהסיפורים
 1עצמואיבודכדיעדבעצמוהמרוכז

הבזקאחריושגוררהטרגיותוכמובן

לנוחעמדאופניואת"כשהפךההכרה.
העוגביםאפילוהיומקום,בקרבתמעט

כךנוהגיםהיולאונאןהוא-הטיפשים
והפנוללכתשקמוכיוון ...פניםבשום
ספסלעל Iעליולוצנחמידגבם,את

 •השוממות,"

רוחאביבית
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 ,הכרכורואסאלי:סבסטיאנו
בן-אשר,רותמאיטלקית:

עמ' 200 , 2000כרמלהוצאת

האחיםשלפאדרונה""פאדרהבסרט

הצעירהגיבורעוקרהמופלאיםטרויאני

עלנסיעהכדיבתוך .מכורתומסיציליה

עלומשתיןעומדהואהרגוטאה,המשאית

האיאותה.ומקללהצחיחה,מולדתואדמת

עלהמגףיבשתעםשהתאחדהדרומי'
המאפיה,הולדתמקוםהואגריבלדי'ידי

לכיסויזוכהשלההלוקאליותשלמרות
פרופורציה.לכלמעברוקולנועיספרותי

שאיננימסוימת,נוחותבאימודהאני

במאפיה,העוסקתיצירהשוםמחמיצה

המעולה,שאשהליאונרדושלמכתביו

הסידרהועד"הסנדק"פרזומריודרך

ליקשה"הסופרנוס",הטלוויזיונית

אכזריעולםאלזואפלהמשיכהלהסביר

מתקשהשבמציאותכמידמים,ורווי

ה"יאקוזה"מסרטי(וסולדתשרץלהרוג
היפנית).

חבהקורליאונהדוןשלהאלהתואת
ולבמאיפרזולמריוהאמריקאיתהמאפיה

שניהםקופולה.פוררפרנסיםהמוכשר

מסווהבערמומיותיצירותיהםאתבנו

מובלעות,מוסרבאמותשימושבתוך
ש"מצדיקות"מקילוחנסיבותהיוצרות

גיבוריהםאתוהופכותהפשעיםאת

שנישלזומוסריתשלדהלאנושיים.

הרבהלפופולריותשהביאההיאהיוצרים

גםשעיצבהזוכנראהוהיאהנושא,של

הזה.הז'אנרעלהדלוקכקוראאותי
 , 1941גנואהיליד-ואסאליסבסטיאנו

שלהידועיםהאיטלקיםהסופריםואחד

הולדתאתמנציח •-90וה-80השנות

 ,-19ההמאהסוףשלבסיציליההמאפיה

איבהקיימתהיוםעדדוקומנטרי.באופן

לביןוהאלגנטיהעשירהאיטלקיהצפוןבין

בניביםמדבריםהםוהנחשל'העניהדרום
להיפטרשמחיםהיווה"צפונים"שונים,

הפרובלמטי.מהאי

מאפיה,לכינוימתכחשיםהסיציליאנים

ישלטענתם .בומשתמשיםשהעתונים

להביערביםביטוייםלאיטלקית

אתשמייתרמהפשע,מעשיבאמצעותם

מתקשיםהםאותם.המעליבהכינוי

פשעמכנופיותשונהשהמאפיהלהודות,

חודרתהיאתמנוני,אופילהישרגילות.

ושולחתהשליטיםהמעמדותלכל
ולמוסדותלפרלמנטלמשטרה,זרועותיה

נקישופטשםנרצחמזמן(לאהמשפט

מאןבעיניחןמצאלאדינושפסקכפיים,
חוקילהישמשהו?).לנומזכירוהוא.

חוקעומדלכלומעלמשלהוצפניםברזל

שחורגמישכלהשתיקה,-ה"אומרטה"
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התביעהמתקשהכןעללמוות.נידוןממנו
שלידיהםעלשלשלאותלעדות

שמע,לאראה,לאאיששכןהנתבעים,

נריםהמאפירגדולגםיודע.לאמכיר'לא
בגיןנכלא-קאפונהאל-האמריקאים

בלבד.מסעבירות

ברצח-1893בנפתח"הברבור"

רוצחבידינוטראבלטוהקומנדטורה

פיעלבוצעהרצחעץ"."פניהמכונה

הסיציליאניהפרלמנטחברשלמצוותו
בנקאיות,שחיתויותרקעעלפאליצולו'

שהיהמיקריספי'פרנצ'סקועדהמגיעות

הניסיוןאיטליה.ממשלתראשפעמיים
אישבתוהו.עולהעץ""פניאתלהפליל

הראשוןהניסיוןגם .אותומזההאינו

הסיציליאניהאזרחפאליצולואתלתבוע

עדיםלהיאחז.במהלואיןהנכבד'
יודעופאליצולוראיותאיןנעלמים,

אותו.המסכןעץ"מ"פניבזמןלהתנער
הענפההפוליטיתבפעילותוממשיךהוא

 .נפשושנואיהסוציאליסטיםאתומוחץ
הרומןאתואסאלימחלקאירוניבאופן

-תמונותלשלוששלוההיסטורי
על--ו"עדן"המצרף""כור"תופת",

גיירי.אלילדנטההאלוהית"'הקומדיהפי

כותרותבשלושעושהשהואהשימושאבל

כאןאיןשכןמהופך'שימושהואאלה
אלאמחטא,היטהרותלקראתעליה

האחרוןהואב"עדן"כאןשזוכהמי .להיפך

לו.הראוי

שונהעקרוןפיעלספרואתבונהואסאלי

כלאצלואין .פוזרמריושלמזה

לרובהמאפיה.ראשישלאפותיאוזה

המשותפותהמוסריותהנורמותמכתיבות

הספרותיהעולםארגוןאתולקוראלכותב
חורשיאתהמענישההגמולתורתפיעל

העובדותידיעלשכפותואסאלי'הרע.
עםספרואתחותםהמתועדת,והמציאות

ואגב,לו.וטובכשרשעמוסוליני,עליית

מוסולינירקבי'מתעתעאינוניזכרואם
הסיציליאניתהמאפיהאתלדכאהצליח

ברזל.ביד

הקוראמביןהעגומותהמסקנותאת

השוואותעריכתכדיבתוךעצמו'בכוחות

הוא .סביבתושלהתכופההמציאותעם

השחיתויותכלהאםלהקשות,אותימאלץ

נקודתיות,הןשלנובעתונותהנפרשות

זרועותרוחשותבהןגםוחלילהשמאאו

ומשפטנים.פוליטיקאיםמשטרה,של

"הברבור",המרחפתהאסתטיתהכותרת

אנדרסן.שלהאגדהמןמאומהבהאין

בפאלרמו'כךמכונההמושחתפאליצולו
כשהואהמתנופפות,ידיותנועותשוםעל

אותושמחשידמהנואם,אומדבר

לטנטית.בהומוסקסואליות

בן-אשררותבידיהיטבהמתורגםלרומן

השוניםהניביםשבריבויהקשייםחרף-

דבראחריתמצורפת-במקורהמופיעים

רטהאוז:אריאלמאתמאלפת

אפואמהדהדואסאלישלהמר"הצחוק
איששלצחוקווזהוכולו'הספרלאורך
אתלהוקיעהיודעמאוד'מפוכחמוסר
גםהסבוראךהרוע,שלגווניוגוניכל

כימקרה,בכללנצחהרועשלשסופו

האדם".קורץשממעוהחומרהוא

 •ולקרוא.לל~ותלרוץ

ילדיםאהבת
ואכילתם

ומפלצות,פצצותעלפנק:דניאל
הוצאתבת-ערה,חגיתמצרפתית:

עמ' 252 , 2000שוקן

בת-עדהחגיתוהמתרגמתשוקןהוצאת

מנתעלובעקביות,מעטלאטורחות
הצרפתילסופריתוודעהישראלישהקורא

בקזבלנקהשנולד ,ק~~דניאלהשנון
"כמואחריהשגיח.העולםמלמתבשלהי

אורראושכברקרבין"ר'הפיהרומן"

בלווילהעונילרובעשביםאנובעבר,

העלמיןלביתהסמוכההישנה,שבפאריס

מןכמהטמוניםבופרלאשס,הנודע
 , 1985 ( ,זמנןשלבלווילהגדולים.המוחות

צרפתיםמאכלסתהספר>פרסוםשנת

מצפוןערביםפליטיםהמצוקה,משכבות

ומהגריםהתיכון'והמזרחאפריקה

בלווילושכונתחוקיים.בלתיאפריקאים

שירהפריסאי'מעורבמיןמבשלת
בצדבתיכון'הנלמדתלירית,צרפתית

כולת'וםאוםשלקולותיהםסלסולי
 .המואזיןוקריאות

בכורהבנההואבנז'מיןהגיבור-המספר

אבותלהשישילדים,מרובתמשפחהשל

הנעלמתאחת,ואםנודעים,ולאמרובים
כשכרסהרקלמשפחתה,וחוזרתלבקרים

המשפחתיהמבנהלמרותשיניה.בין

הילדיםגדליםאב,ובלאאםבלאהרעוע,
הודותבעיקרואהבה,חוםשלבנסיבות

מקפידכלכלית,אותםשסועדלבנז'מין'
ופורעבגימנסיה,ללמודאותםלשלוח

מרתקים,פשעבסיפורידמיונםאת

גיבוריבעקבותפוסעכשהוא

דוילקונןאותרושלה"פשעונים"
הואמשפחתולפרנסתצ'נדלר.וריימונד

גאלריכמומשהובפאריס,בכלבועובד

אבלטכני.פקחשלבתפקידלאפייט,

"שעירלשמשהואהאמיתיתפקידו

היטב.משתכרהואשתמורתולעזאזל",

בכלחשובלעזאזל"ה"שעירתפקיד
מגלםשהואמשוםפנק,קובעהדתות,

מהםלהיפטרשאפשרהאשם,רגשותאת

נוחהבצורהמעליךולהשליכם

ומשחררת.

טקספיעלשםמתקייםה"שעיר"תפקיד
שנרכשכלשהו'שפריטאימתכלקבוע:

בנז'מיןנקראכלקוי'מתגלהבכלבו'
עצמועלנוטלהואבמקוםבולמנהל.

חמורותוננזףהפגום,לחפץהאחריותאת

נפוליאוןאתהמשחקהמנהל,על-ידי

המשרהנושאישלמסורתםפיעל

אותומאשיםהמנהלהזוטרים.הצרפתים

ומאיים-ביניהםכמוסכם-בליקוי

לבומתרכךהפלא,למרבהאותו.לפטר

העומדהמסכןלמראההקובלנהבעלשל

מןבוחוזרוהואפרנסתו'אתלקפח
נגדלהגיששחשבהמשפטיתהתביעה

מתנהלהזההערמומיהמשחקהכלבו.

בוהלוקחיםכלשלרצונםלשביעות

שלהאקספוזיציהאתמהווהוהואחלק,

ונמהרמרמולדחגלאותועדהרומן'
וגובההמחלקותבאחתפצצהמוטלתשבו

מתחילהמכאן' .הראשוןהקרבןאת
להתגלגל.המתחעלילת

בקומותנפץחומרימושלכיםזהאחרבזה

חודש-חודשיים,שלבמרווחיםהכלבו

במרכזנוכחבנז'מיןתמוהים.והדברים

זאתובכלכלל'שייפצעבליסצנהכל
לכלשמשותףמה .עליונופלהחשדאין

כלהקרבן.סוגהואהללוהמפגעים

נתפסיםוהמדממיםהרצוציםהקרבנות

עירוםאחדקרבןסוטה.שלפוזהבאיזו

שלבעיצומומצוישניהיוולדו'כביום
לסטיותקשוריםכולםמיני'מעשה

והרחוק.הקרובהעברמןפשעולמעשי
העלוםהמפוצץכימניחה,המשטרה

נקםפעולותשלסדרהכאןמבצע

מעקבאחריהםשערךלאחרבפושעים,
ממושך.

ההתפתחויותאתלחשוףמבלי

מאיתנושנדרשתהימנעות-המאוחרות

רקליאפשר-בלשיבספרכשמדובר

בספרהמובלעתהתמטיקהאתלהטעים
הזה.המחויך

ולכלמראשיתושופעהספרכל,קודם

הפרטייםבחייולילדים.באהבהאורכו

לספרותמורהפנקדניאלמשמש

חסרילילדיםומתמסרבלווילבשכונת

מתחכסיפורבנהשלוהרומןאתבית.
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 , 1942שלבמציאותהיסבהמעוגןדביוני

ילדים"אכלו"וגרמניםכשצרפתים

ביקשושהוריהםנטושים,(יהודים)

ילדיםאהבתחסותם.תחתלהסתירם

הספר'שלהחבויהנושאהיאואכילתם
המפורסםהרישוםעלמבוססוהוא

פחםבקוויהמתארגויא,שלהמזעזע
פנק .ילדיואתסטורןהאלבולעכיצד

ז'ולמאתאגדיתבלדהגםמצטט

וילדיואבלדרךיוצאיםשבהלאפורג,

מרגיעאוזלהמזוןוכשמלאיבספינה
פעםאףבילדיתצטערו'נא"אלהאב:
אתהרודןהאבטורף(וכךאבחל",לא

ס--,ר'" .. \

זד~ןc י\:( 0
'\ J 'יסa' C' ב< {.~ .\_ (>-,' 

~·-
 )ןפנקדניאל

 l . ,,על

 ' Lפצצות

Q11 ~~ומפלצו , 

_" t1 -=;;, 
אכזריאבלילדיםלשמור"כדיבניו

אומרתבספרדית, .) 149<עמ'ומתועב"

פירושו"לאהוב"הדמויות,אחתשם

בדברהגששיםכדברימשהו"לאכול",

מנועהאביכאמור'דגים.האוהבהדייג

וכןנוספים,ופירושיםקשריםמלפענח

אחדיםשדבריםלהיאמר,האמתניתנת

לי.אףסתומיםנשארו

בארמזים"מתובלומפלצותפצצות"על

העולם,ומספרותצרפתמספרותרבים

שמכירלמימיוחדעונגבכךומעניק

שלבסיועהאליהם,מתקשראואותם,

רב,ותחכוםהומוררוויהואהמתרגמת.

העתיקלמיטיבה-עדהבתשחגית

במשלביםאותםבהעבירהלעברית,

בשפהוהןהמדוברתבשפההןהשונים,

מאומה"כמולמשל:כךהאידיומטית.
העברילשירמתייחס ) 83<עמ'קרה"לא

גבוהה,היאהשפהומאידךהפופולרי:

המרמז ) 84(עמ'שרף"ולא"הוא,למשל:

אינוהסתםומןפסח,שללהגדהכמובן
מקזזת,שהמתרגמתניכרבמקור.מצוי

בתרגוםלאהעבריהקוראאתמפצה

שיבוץבאמצעותאלאופשטנינאמן

במקור.הניבכנגדעברישעשוע

אלמדברבקול'מהרהרשהמספרמאחר
אבלשקספירלגיבוריבדומה-עצמו

דיאלוגכלאצלוהופך-בסוגריים

והרומןלצון,מעשהלתלת-שיח

להשיבשעליולמותחן'כביכולהמתחפש
הרוצח?","מיהוהקלאסיתהשאלהעל

משתמשהואפארודיה.למעשההוא

בתוךבלשים,ספרישלבמאפיינים

רבהומידהביקורתיתחברתיתאמירה

מרודבעבה,אפואהטקסטהומאניזם.של

מןותובעוהגות,שירהספוגמאוד'

בשכבותחפירההאינטליגנטיהקורא

אורכולכלמלווההואזה,עםהעמוקות.

ואםומצטחקת.שובבהעיןבקריצת

בנגיסההקוראאתלהטעיםלייורשה

כאןאביאמרבך'שהואהטשולנטמן
אופיינית:ציטטה

אנחנו'בהצלחה.עברזההערב"יפה.

בדםהמגואלהסיפוראלחוזריםכמובן'
מתערבביםומציאותבדיוןשבובכלבו'

השוטריםשניהבדיון'מצדבעליצות.
שלהםהחקירהאתמנהליםשלנו

לך'<תודהפאריסשלהביובבתעלות
בלבמגיחיםהםולפעמיםסך)איז'ן

הםבדרךלרו),גסטון(תודההכלבו

בדיכאון'שרויבריחבנחשנתקלים
בדידותואתלאכלסכדיאותוומאמצים

(תודההומו-אורבנוסהמצוי,העירונישל

 .) 96 • 95(עמ'אז'אר)"אמיל ,לך

תודותכולושהכותבהרואותעינכם

מיטיבהואאותםהצרפתיםלסופרים

מאמצעסראיז'ןאותווכך:להכיר,
פאריס""מסתריאתשכתב ,-19ההמאה

שלהביובבתעלותגיבוריואתמוליך
"פאנטוםכמובדיוקהתחתית,פאריס

מיכלאחריו.מיזרבלה"ו'לההאופרה"

מןיפיקהצרפתיתהסיפורתאצלשמצוי

מוסף.ערךהדברים

הפרוזהברכיעלשגדלעבריכקורא

טובהומחזיקהמתורגמתהצרפתית

אניהעבודה,אתאזשעשהלויןלמנשה
-עדהבתלחגיתתודההכרתחשה

אתאחראיכהבאופןלפנינוהפותחת

העכשווית.הצרפתיתהסיפורתשערי

כותרתמאוד.מענייןשםשמתרחשומה

של"אושרןמשמעהבמקורהספר

ב"עלאותהממירהוהיאהמפלצות"

שוםעלאוליומפלצות",פצצות

גרםתרביןבבחירהכאמור' .המצלול

חסידתאניונאה,חילתרגוםנאמן

חשביה.האפשרות

אלןוודימדבריפנקדניאלמצטטבמבוא
שאינודבר-מהספקבלייודעים"הרעים

אתשואביםהםכןועללטובים"ידוע

שאםרעים,מעשיםמעשייתהנאותיהם

"עלאותם.עושיםהםלמהכן'לא
רומניםמאותםאיננוומפלצות"פצצות

דילוגים,תוךאחתבבליעהשנקראים

לכלמעלראויאבלתובעני'ספרזהו
צמאהעבריהקוראשללעיונוספק
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 1בחיפד 1בד 1אד

זמורהשושנה,חפרי-אפלל:שרה
עמ' 180ביתן,

נוטשתכמוה,חיתהשלאסערהבליל
רקובידהבחיפהביתהאתמלניןשושנה
אלהחשוכיםברחובותורצהאחת,מזוודה

ברחובשמאס,מארוןהערבי'אהובהבית

אותהמכניסהמארוןשלאמועבאס.
עצמותיה,לשדעדרטובהפנימה,

תהכוס:להומגישהבגדיהאתמחליפה
מהכוס,עיניהמגביההכששושנהמהביל.

חנהאמהאתלחלוןמבעדרואההיא
עינייםבהונועצתבסערה,בחוץ,ניצבת

שושנהאתשירדפועיניים-מאשימות

ריקותהופכותשושנהשלידיהחייה.כל
שוםמחזיקותולאבכוסאוחזות"כאילו
 ,) 98(עמ'דבר"

-ברומןמהטובות-הזוהחזקההסצנה
האהבהסיפוראתבדרמטיותמתמצתת

שברוןאת Iומארוןשושנהביןהאסורה

בשלמלניןלמשפחתשנגרםהלב
ועזיבתהערביבנקלפקידנישואיה
שהיאהחוםואת Iהארץאתבהמשך

בניבעלה.ממשפחת Iמאידךמקבלת,
במקוםלחיותכדילפאריסמהגריםהזוג
לכתם,נחשבתאיננהמעורבתזוגיותשבו
במהלך .להסתירשצריךלמשהואו

רקזההאם Iעצמיאתשאלתיהקריאה
בחרהחפרי-אפלל,שהמחברת,מקרה

השםאתהערבי-נוצרילגיבורהלהעניק

שמאסעללרמוזרצתהשמאאושמאס,
שמאס,אנטוןוהסופרהמשורראחר'

אףשהעדיף"ערבסקות"'הרומןמחבר

יכולותשאוליבנסיבות,מכאןלהגרהוא
כתיבתולאוהביוגרםכדומות,להתפרש
אליה.להתגעגע

"מהנכתב:"שושנה"שלהעטיפהבדש
ערביביןאהבהסיפורעוד-בזההרבותא

מוצלח,לאמעטניסוח-ליהודיה"
רומניםבעיניעדיפיםשכןלטעמי'

ליהודיהערביאהבתעלזהכגון'רציניים'
-יאפיתאהבהעלסתמירומןעודמאשר

הרושםאתיוצרהעטיפהדששינקינאית.

בסוגהרביםרומניםנכתבושכביכול

וסמייהושעא.ב.כך.זהואיןהזאת,

ברומניםשתיארומהראשוניםהיומיכאל
סיפוריו"חסות")("המאהב"זמננובני

הרומניםשניויהודיה.ערביביןאהבה

מיכאלאצלבחיפה,מתרחשיםהללו

בשנותיהושעואצלהחמישיםבשנות
 1יותרמאוחרשנהמעשריםיותרהשבעים.

דומה,אהבהסיפורחפרי-אפללמספרת

העשרים.שנותשלהפעםחיפה,רקעעל
דורותבנישסופריםמקריזהאיןואולי
שלהעלילהכזירתבחיפהבוחריםשונים
חיתהכזואהבהשכןכאלה,אהבהסיפורי

הסובלניתבחיפהיותראוליאפשרית

כי(יצוין'אחרתמעורבתבעירמאשר

אהבהעלנוסףרומןיצאשניםמספרלפני
שלעומרי""אינתאויהודיה,פלסטיניבין

חפרי·אפללשרה

הפעםהמתרחשהרצפלד'סמדר
 .)בירושלים

אהבהשנה,שמוניםלפנישגםמסתבר'
מאו.דטעונהחיתהליהודיהערביבין

כדיבחדרהאותהכולאשושנהשלאביה
ומנסה Iמארוןעםלהיפגשממנהלמנוע

לבסוףנמלטתשושנהבמקל.אותולתקוף
אמהמהארץ.גםמכןולאחרמביתה,
דיבורתעניתמכןלאחרעצמהעלגוזרת
האבמתאבדת.ספק-ניסוריםומתה

שניםכעבורורקלשושנה,מתנכר
שאיננוהגם .בטעותוומודהאיתהמתפייס

נושאחפרי-אפללשלהרומןלכך'מכוון
ליהודיהערביביןאהבה-מסרבחובו
לשרודובכוחהאפשרית,בהחלטהיא

שהיאובתנאיהרבים,הקשייםלנוכח

שושנהשלאהבתםכמווכנהאמיתית

ומארון.

חמישה:ידיעלמסופרשושנהשלסיפורה
אינעאם,חותנתהחנה,אמהמארון,בעלה
גםשהיאחנה'לה,אחייניתהואנטבתה

אחדכל .כולוהרומןשלהמספרת
בדמותה,אחריםצדדיםמאירמהחמישה

נשמע,אינועצמהשושנהשלקולהורק
ובמכוון.

שמדובר-הואהרומןמןשעולההרושם
עיבודשעבראמיתיאהבהבסיפור

חיתה"שושנהברובו.מוצלחספרותי,
נכתבלספר"'רציתיואותהשלי'דודה
אחריעוקבתחנה'לההעטיפה.בגב

פקעתמחייה,"פקעות"ומתירהשושנה

לאורךשנפרשתהעלילה,פקעת.אחר
שנותועד 1924השניםביןשנה,חמישים

הדבריםסדרלפימסופרתאינההשבעים,
הספראתהדברהופךלעתים .הכרונולוגי

נדמהלעתים Iיותרומורכבלמעניין
(בפרקלצורךשלאלהאריךמנסהשחפוי

לקצר),ניתןהיה Iלמשלאנט,של
כתיבה.סגנונותמחליפהגםחפרי-אפלל

ריאליזם-פנטסטיבסגנוןנפתחהספר
סיפורהמעופפים,התרבושים(סיפור

לסגנוןבהמשךועוברהסודיות),החןאבני

גרעיןשהןהסודיות,החןאבנילירי.
משהוואיתןהצידה,נדחקותהסיפור'

ביופיהמתארתהפתיחהשלקסמהמסוד

עלהמשתברותהשמשקרניאתרב
שאפשרעדאל-ג'רינהמסגדשמשות

קייםרביופיהמופז.מהיופילהתעוור
להחיותהמנסותסצנותמעטבלאגם

ובירושלים,בחיפהפעםשלאווירה
המכתבכמובמיוחד,מרגשותובסצנות

עללבנוהמספרשושנה,שלאביהשל
סובלושםפהזאת,עםאיתה;הפיוס
גזם.מרומפיוטליריותמגודשהספר

דבריםבגללגם'ל'שושנה"התחברתי
הוריה,תמונתאתהמוצאתאנט,שכותבת

לאחרהמשפחתיבאלבוםומארון'שושנה
היםשפתעל ,' 38"פלסטיןמותם:

ומגבעתחומהבחליפהאבא(בחיפה).
הורישלדומהתמונה ,) 119<עמ'חומה"
מצאתי ,' 38משנתבחיפה,היםמשפת

מותם.לאחרהמשפחתיבאלבוםאניגם

ובמגבעתחומהבחליפהשםמצולםאבי

התלבושתאזזוחיתהכאילותואמת,

מארון'המאוהבים.הגבריםשלהאחידה
פקידהיהחפרי-אפלל,שלספרהגיבור
כפקיד,שםעבדאביוגםאפ"ק,בבנק

אוהאמיתי-מארוןנטשואלמלא
אוליהארץ,ואתהבנקאת-הספרותי

הערביםהבנקפקידישלידידםשהיהאבי'
מתיידד'היהשלוהרהוטההערביתבזכות

איתר.גם

התחתיתחיפהשלבספרנוספיםתיאורים

ביתהחסהשבצילוג'רינה,אלמסגדושל
(שכונתיהודאלבח'ארתסבתישל

סיפוריםאלאותיהחזירוהיהודים),

כאילומהספרלחיבותליוגרמוששמעתי

 •שלי.המשפחהבספרקוראאני

אביטובירון

נגרזי-דנהגלי
פליישמןגרניימריםמרוסית:

זינגרגלי-רנהו

הגבולשומרשלתלונתו

-ל, 1ב \lהש;מךאמרל, 1ב \lש;מר·להי;תך;צהלאאני
:-• :• • : •• : T -•• -: 

להי;ת,ך;צהאיניש;מר-ספר
 : • ·: • ••ד : ••

י;ת, ry7ר;;ה~י~יר;ת 1ס·~מ .?jפ;
להי;ת,ך;צהאיניהט;בהש;מך;ני -: . -.. . :· . : 

ry7 ה;;רלא י~~~~יד ן~~י;ת, 
י;ת, ry7ר;;הלאךמ;ןך;~ה

רים, 1שמולארמהלאלהי;תך;צה
:• • : • T : • • 

א;ג:וי~ר w ~ 1~ליש;~ר~דיזtי-סןצ;ן~ו
המשמר.עלע;מךאניבעצמי 1

 ד:•-- .• •-: ·:-:

 ,הש;מרענה-להי;ת,ך;צהאיניש;מר-לילה
 ••- TT :• "". • •• ז:- ••

 ,ה;;ר~י~י~~די~לקפא 7
י;ת, ry7ר;;ה~י~יךים 1~מל.יל
 ,ר;tיי 1~מ~ל ס,ק~~זtי·ךצ;~י~ר
ח. 1נברמרשרש 1ע;מדאני

:-• •• : -:•• T -

 ,ש;ע.ר iJ ז~.~-ף, QiJש;~ך~אן י~~
~~~דז:יילא~ר
ךצ;~י.~ל
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התחרהרוו,ם
דיוקןבתלייתמסתפקלאשמרששאמנוןאהבהמבתה,דומהאונסלחסוךכדיגופההמשי"ארץב'דרךלקרואאפשרלכאורה

זן  .שלוהמשיבתערוכתדיוקןידעללא.ומהרחוקהבארץזונהעםאסורהעלגםתימור-לנג.עלגםסיפורים.כמה
הנה,המסגרת.מןבורחיםהדיוקנאותדגלאינההארוטיקהמיד:וייאמרבן-שאול,שאדלוףאושיעלגםאליאס,

~סיםבנםאתלוקחיםוצילהאשרלמשל'לולאהעודהיאבו'מנופףשהמספרכזהגיבורכלועו.דשאדלוףעמרםעלגםהמשי'ארץזרךשמרש:אמנון

להוריהםהולדת.יוםלולחגוגכדילטרביהכדיהזה.הרומןשלהאמינותברקמתלרגשות,לסביבה,לאשה,מסתעף 2000אביבהוצאת ~ 1

לעלותכדיבטבריהשבחרומספריםהםגםמיליםשמרשאמנוןלוקחבהלדייקשמרשאמנוןאתהופכתהסיפורומלאכתבעירשראשיתובמסעהמשי.דברךמדובר

אבלהנס,בעלומאירהרמב"םקבריעלמשוליוגםסוטרהמקאמהגםמהתלמוד,שרביטמנגנים.רבתתזמורתעללמנצחגםמסתעףהמסעבסמרקנ.דוסופוחלב

לחזותכדיטבריהעדשהרחיקוהיאהאמתקולאתלרכךבאההזוהלולאההסלנג.נגןכלאחר.לנגןפעםכלמונףהמספרלשכונתוגםהמועצותשבבריתלבוכרה

שלהיםמטוסישלהבכורהבנחיתתממדינההגיבוריםאתהמוליךהתוףהקוראואוזןשלולסולובתורומחכהמתקתקהזמןשעוןשבירושלים.הבוכרים

הכינרת.פניעלאיירווייס""אימפריאלרגשלארץאחתרגשמארץלמדינה,אדמהלרעידותהקשובלסיסמורגףהופכתבתחילתוגםהחמש-עשרהבמאהגם

אתלחברשאפשראותנומשכנעהמספראחרת.מטאפוריות.מכההיוחסיןאילןהעשרים.המאהובסוף

להמריאיודעהמספרים.למטוסהרמב"םגליולדמתחתמרגישבתורו'גיבורכלבנדודי Iאורךקועודזהו Iאחדמצדאמןבידוהמספרמנצחי-גבולשורשים

הפנטזיהלשמיגםכאלהמשילוביםבתקופהחיגיבורכלהרועדת.האדמהאתרוחבקועודזהושני,מצדהיהודים.המספראח.דלסיפורהקצוותאתקושר

ההליכההופכתשבהקרקעעלמידולנחותלאאבללהשקדמהזועםהמתכתבתלשרטוטמעבראך .מקומותיהםבתיאורקץאיןבסבלנותהשוקדתחרהרוקםהוא

קסם.רבתלהליכההמשי"ארץב"דרךמחדדהזהה"צר"הלאה.לקפוץשוכחתאהבהרגשות.שללחץסירזהוהנוקשה,בתמונהלהרהיבכדיתמונהחלקילצופף

 •התחושהאתהגיבורים,מורכבותאתאתהמקריבהאשהאונסאפשרית,בלתיהשלמה.
סומקרוני

רוזנפלדברכה
פרסותתצמיחהיאציפורניים,תגדלהיא

אדניםוניביםפךס;תתצמיחהיאצפונים,תגדלהיא
 . · ..-: . . : םי~~~~· ן;;ך~~ס~זד~ iסד ה·ד-~~~ל

ןך~~ים י~;ק~ ן:;~~על

ry ג~~~ןד~דעטז:ו~עטיא 
~מף~ים [i~ל~תז:ו~~ח

ry ה~~~ףל 9 ~ן::זנכע,~היא 
זסב 1כע.~ל~תע,בדנכ

לעגלהתהפכ;
--: : :• : T 

~ 1J לנכע,בד~רר~;j ין-~ח.דיםיםpדק,~ה~ז
ה /oזt 7ך'נכ~פד ryס~ים j;ס~לן~ת

• 
יס~~ןע;ס~לען::זן~tיז
~ע;מ;סיסל~ד
משדיהחלב

T "." T • T T 

מרמ::זודם
: T T T • 

שהיההביתג;תמדרעלוע;להמטפסתאמי
0 • : -:• ."" : T -: -•• • - -TT 0

." 

רףח;ת~רף;ת~ג [iבע,ל~תפ;ת q~ןק;מ;ת~ך~ע

~ד~ים~ל ה:~ ry;ת iJ ~~ nעדד iJ ~ 9~ז:צףקסב t ;ל~
הסלםעלכמלאכיםמכנפיםי;ת nואאחיםה;רים

 T ••,-;ה iףדסע;:ןה• :ג;ת i ס~' ci~~ךךג;תלה iע~א ryן

-סע;ןם~תלע,צ;ך ן:;~;ת~ ת;~;קס~בףןהן~ןדףס::ז
ף~~ק,ש
עמ::זש~חיהאישל::זלעש;ת

-:-T • •: : • •: T • 

דע.דין::זי;ת ryל
 ז::ן~~~ ה~. ry :ןלא

חצףיהכיאנףסאמי
• • : T -: T 

ל~ח;ךת 97 ~~~די~ה,קת 7 ;,
-והדמע;תהרחמים-שעריםע;ברת

 ד:-: ·-:-ד •ד: ·:•,•

~~ךםע.ךז~ןן:~עף

לאהבה.
: -:-T 

השח;ךנזהרמתנ;ססים
• : : • ---T 

ר /oח iJ~ןסא;ך~תןה;~יא
~א;ךר /oח [i~תףןס~ריד
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משוררשלכרס

מןזוכראנימהנסים:קובי

הקיבוץהוצאתהחומרי

עמ' 48 , 1999המאוחר

אתהפותחבשירהראשונותבשורות

מלאךכנפי"משקהדוברמחפשהספר
מהרובדמשהולכםהרי :בוער"

שלהשיריבעולמוהמיסטי Iהסוריאליסטי
 1מגווןראיהשדהבעלמשוררנסים,קובי

מרכיביםהמהוויםוחוויותזכרונות

ייחודי' Iאישיוקול-בשיריומרכזיים
מעניין.

נשמעהתבונה",מן"הרחקהמיסטי,הקול

('אהבתהפתיחהבשירכברכאמור

אהבתמחפש"אני 1 :) 5עמ'מטאור',

[אהבה-אמיתית"עיקשת,מטאור;

שהיא-הזההעולםמןשלאאהבהמיתית,
כנפי"משק-האמיתית]האהבההיא

אשה,מחפש"אניובהמשך:בוער":מלאך
להט Iמלאךשלבוערתמנוצהחרוכה/
הציתלראש,לה;עלהחיקהבצורצפון;
התבונהמן/הרחקמקדם/אלהרוחבה;

בשר;אש,צמאאני,;אשבה,/נגעתי

יפהאינההתבונהאכן'ניתך".בבשר

הקדמונית-השורפת,החורכת,לאהבה

מאיןהולםהמיתוסספק:איןכאילו:
המתגשמת.התשוקהלהטאתכמוהו

השרוף',('החומרהבאהשיראםלדעתאין
גםהיאאותוהפותחתשהשורה ,) 6עמ'

 1כולוהשיריםלקובץנסיםשבחרהשיר

לקודמו.תמטי?)(כרונולוגי?המשךהוא
מקרית.אינההשיריםסמיכותזאת,עם

מןזוכראני"מהכשריפה:פותחהשיר

חומראחרון'/מבט / /השרוף,החומר;

ונפשקוללפצותצצות;עינייםנשרף,
קולםהםההמשך'המסקנה,אבלשאינם".

"אלדווקא:התבונהושלהניסיוןשל
תצלח;אתהגםהאש,כוחאתתחמוד

ספקהתרסה,ספק-והסיוםלבעירה",
זוכראנימהלחומר;חומר"ביןאירוניה:

ברוךרצון;ובלילשמושלאהברכה;מן
כרצונו".שבילנו

מתגלגלהמפוכחשמצב-הרוחיש
מיסטית-כולהוהתמונהלפטליזם,

אנחנו;סיכהראשי"כמוסוריאליסטית:
כאשר /.שרטוןשלחודועלמתנצחים

יקיאהים;נשמות,בגלגלנאחזנשקע,
ממרומיהבא.//החוףאלאותנו

להיטיבהכרובים/גוחניםהבדלותיו
אללהגיעואחד;אחדכלסיכוייולחזות

הםהשמימי;ובמשחקםהיבשה,קו

הנוצות,מיטב/אתמגופםעוקרים

וראש".ראשכלתוחלתעלבהןמהמרים
התגובה .) 8עמ'האדם',('מותר

'כיבשיריותרעודמתעצמתהפטליסטית
אירונית,תגובהשהוא ,) 11(עמ'דיליתני'

דיליתני"כיה'ל"ארוממךסרקסטית,
סחור;סחורילךאשר"בכל :)'ל(תהילים

 ... / ... / 1עצביוברשתלכודהקרבן / ...

הרוחאבל /.החומרמןגאולה;מדמה

כאןאפויאדם / ...בןישלה;בחרונו
סביבונקרשנתגבשקמוץ;עפרבצלם,
השמימית,,,בקרינה :והסיום ,,גחלת.

ברשת".ואוחזשב Iלעצמוונדנעהרחמן;
פןרקרגשות,ממגווןאחדרקזהואבל
לאהובה,לאשה,השיריםישנםאחד.שירי

המנומרים, Iשלך"תחתוניםלזוגיות:
המרגועכיסאזרוע;לובןעלמרפרפים

 /הים.מול /המרפסתמסיפוןבהםמנפנף
מתבדר Iמתבדרהחברבורותבד / ...

בואי / / ...גירת.//זואופקליומבהיר;
ילדיםתזזית,ירכינוסביבנביט; Iנעצור

נוחם"מבטיהםרשת/טוויםחותרים/

קודםואולי .) 7עמ'לנו',מנשבת('הבריזה
לדעת'מקודשאתה'הרי(כרונולוגית>לו

בשרקוסמות"באמצעותשבו ,) 24<עמ'

 /הנפרם.גופומעוראיש;מנשלתאשה
מובלזועף;ענןאותו,תאסוףרוחהושוב
לכבוש / ... /בה,לפרוץגשמיותוגיאאל

 ,, ...לשונובחלקתאותה
שלילדותםשבהםהילדות,שיריוישנם
וזושלו,בזומשתלבת-משתרגתילדיו

ילדותאהבתזכרוןגם-מגלהצופנת
ראשונה,בגרותלאהבתהצומחת
זקורעצמילמצואב"רציתישתחילתה
כורכר"בשריוהמשכהגונית"בקימורי

אולימתבושש,('והאדםלרוח"פרוץחפון

כשהכורכר ,) 34עמ' ,'ו-ממתין'

הכורכרבתלהוותוהזההמטאפורי
בגןהתל-אביביתהילדותשלזההאמיתי,

'קצההיפהבשירוסביבותיוהעצמאות

ותל-אביבוהכורכר .) 16<עמ'הקצוות'
שלפעמיםהים,בלאכמובןלהםאפשראי

תלוליותעל ...שועט"היפראקטיביהוא
גבירתמלחבפסימנחשל / ...היבשה;
שגלגלעללומודה /מוחלת,והיאהארץ;

עמ'הים',('קודעתו"בקצףתחרהלה
שלהסטריאוטיפהמצ'ואיזם,סמל- ) 23

הואאיןכללבדרךאבלגבר-אשה:יחסי
ומזופת"מצחיןתל-אביב"יםאלא

וכמו Iכמוהו .) 18עמ'הגשם',('תשובת

צחנה, ...בלהש"דיכולה,תל-אביב
 1להשתיןבמתים;צפצופים,בחתיכות,

 / ...בקשישבקשישים,להכעיס,בחרוצים
('תל-אביב " ...ללילהספסלבכיכרות

עירועםהמשוררדואב ,) 17עמ'כסתו',

פסוקישלחדשסרקסטיבנוסחהכואבת
 ...הים;שפתעלהרחמן"אבוזמרה:
מרחיבבארובות,שמו/מפיח Iבענןרואה

/הכתרנעצמות/בוראעינילאפר;ראות
לעולםימלוךהוא /לוקחתוהדעתנותן

צהובותשפתיים;רקלו,איןעד,ואין;
חדשה;שירהאוזניו;אתמצמררות

 .) 22עמ'חדשה',('שירהמחורזים"שבחים

תל-זוגםהים,זהגםבסורגיים:[ורק

זו?]רקהאםאבלאביב.
משהובוישבספרהאחרוןהשיריםמחזור

תיאורבעיקראבלמארס-פואטיקה,
 .סכיניומולהמשוררשלממצבומשהו
הוא(אכן!)משוררכברשהואכיוון

בחירהכל Iמדימאוחר"עכשומסובך:

לחלוץוגםמבזה;העדפהעלשפלה,
נפשו /עוד.יוכללאנקי-דפיםעצמו
עמ'הבחירה',באי('משוררשם"כלואה

אפסיים","חייחיסביבהעולם .) 41
היותרלכלהןבהןשמשתמשיםוהמילים
השיר".נגדמיליםתכלית,למען"מילים

בכוחךמה Iהמשורראתה,אלובנסיבות

מעברמילהלך"מה 1שבידךבקלףלעשות
שבךהסוס ... ,,בעודהמילה"למשחק

פרששבסוסואתה /מצהלותמעלג
 44-עמ'לבטלה',('שירהנגוע"חלול;

(בשיראמונהשלהבזק-זאתובכל .) 45

משקלעל- 46עמ'משורר',של'כרס
פיטרשלסרטוארכיטקט",של"כרס

גואהומטה;הצלעות"מקיפוליגרינווי>:
לנידחותמקלט;עירלהכילכרסו

מבקש / ... /הרוח,לרפיוןהמחשבה,
שיריובמחוךשיפוליהאתלהעלים

סופג,בולע,הואשניםכברהסדורים.;

אחדבוקרונסלח.;נמתחהרךהקואוגר.
פיואתויסכור / 1ימיוברפיוןיקוץ

עצמוישיםוהלאהמכאן /.החךמתפנוקי
יתרתעדיבליע;עודלאלרוח.חשוף;

תקווה-זאתובכלתתמוסס":מנפשהגוף
השירלמותר Iהחומרעלהרוחלעליונות

הנעילהבשירגםוכךהאפסיים.מילותעל
הקוראשבשבו ,) 47עמ'באש',('משחק

ובאפרוכשריפהבאשגםופוגש

"ביקשהפותחים:שבשיריםובמלאכים
כבוי;געשהר;שללפתחוקבועמושב

להיטיבמתעקש;נעליובעקב / ...
ייאסף;אליהזואדמהאםבאפר;ולבחון
 /זקלחומי ... / ... /חייםבתוכהמחזיקה
בוטרםאותו;יכתובומישירלמסור

המתמיד;אשמכבשרןלחלצוהמלאכים/
המשורראיןאכן'דפים".בסילוןהלוהט
יכולהואואיןמסביבותיולהתעלםיכול

להיותעליונגזרהתמיד:מאשלהחלץ
שייכיםהם-למלאכיםאשר~תמיד.
 •אחר.לסיפור

שביטשייעקב

הבטיחלא
אתלעצמו
הזההעולם

 ,הזמןעםפגישהכחן:דרור
עמ' 64 , 1999גוונים

שלהראשוןספרועלשכתבתיברשימה
השיריתבפילוסופיהכינכתבכהןדרור

לאאמנםנכבד.מקוםהזמןתופששלו
שלהמזויף"תקתוקואלאמדעי'זמן

"מכונת-פעימהשהואהלבשלאוהשעון"
בספרו .) 16עמ'(שם,זמן"המייצרת;

 ,"הזמןעם'פ'גישה-כהןדרורשלהשני
"קבעתיממש:שלפגישההמשוררקבע

בשירנאמרהזמן"עםלפגישהמועד;

אתלעקוףאפשראי . 9שבעמ'זה,בשם
דורשהוא .ממנולהימלטאוהזמן

חיסכוןתוכנית"שברתיהכנות:דייקנות,

סידורהכנתי---חריגהריביתושילמתי
דייקן".הייתיעבודה,

על'בלדהמופיעהבהתאם,לדף,מעבר
"השעה-ובהמשךזיכרון'הברון

--הלילהשלהארוכה,האחרונה,
<עמ'שלפני"הרגעהאחרונה,ההזדמנות

"פריחההיאגםהאהבה,ואילו .) 14

שעלורדכאותוימים",קצרתאךמופלאה
הפותח Iכהןחוהעל-ידישצוירהכריכה,

 .שלוהאחוריבשערוחוזרהספראתבשיר
סונטים.חמישההמשוררהקדישלאהבה

שלפרסוניפיקציהנערכהכאןגם
מעלנווד"מלךהואהאוהבוהלבהמושגים
הזריחהבלהט---מורשתמצאלעננים

עודומגנט/בעיקשותהגןפריאתצבע

 1כהןדרורהמסתורי".גופךאלנמש;ך

ברומנטיקה,נגועעודומודרני'משורר

טכנולוגיים:באבזריםמנומשתזוכיאף
הכוכביםעלהמקונןלביאליקובניגוד
דיברו"הכוכביםכהן:'מצהיראותושרימו

בעור".עוראחזנו Iנכנענולא /-דיבה-
בשירהכמקובלמחורזים,אינםהסונטים

דיצורה.מכבליהמשוחררת-זמננו'בת
מילים /במילים,גופךאתב"כיסיתילו

זאת,ובכלמשולחות-לשון":מחוצפות,
מחורזים.שורות-3הבניהבתיםסופי

סיפור--"להשתיק-רוצהאינוכהןכאילו
סונט.שהואשירשל ) 24(עמ'עתיק"
"רשרושמקוריים:בדימוייםמחונןהספר

מאלףשלשוטוכצליפתחד;היהשמלתה
שלדימוי-ובהמשך ,) 27<עמ'האריות"

עלאללבי;אתזרקתי"ואנידימוי:
המדמההכוחשללוליינותזוותפשתיו".

מאודשירהזואכן,והתעשתות.התרגשות

עצמואתמוצא"הארנבבהמתוחכמת,

--הכובע"בתחתיתסוף,לאיןלכוד
(עמ'האמיתי"הסיפורהיא"הישרדותו/

הלשוןערביים'בין'טיולהבאבשיר .) 7
"פסעתיהראשון:בביתמסתירה.עצמה

בדרכנוהיינוהערפד;עםבצד;צד
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"פסעתיהאחרון:ובביתמסתור";למקום
ערפיליתכההערפד;עםבצד/צד

יכולקוסםרקחזרה".הדרךדמתה;

"נקישותכגון:צלילולהשמיעלשמוע
הערביים";ביןשלוותאתקצבו/מקלו
עיניים.אחיזתאלאאינוהשירכלאולי
כביטוימייעודההשירהעשתהארוכהדרך

למשקףלעדהשירים","שירשללרגש
עד Iולגבירלאבן ,מלכותבינתוהשכל
נפשךאתישב'אםרעיוןשלהצגתו
ב"פגישההמיליםללוליינותועד 1 ,לדעת

הזמן-והייעודהרעיוןנטולהזמן",עם
המודרני.

משורר-מהנדסכתב'המגדל'השיראת
ניתןשאינודברהיה"לאבתיושבין

הלחץאתחישבו"המהנדסיםלביצוע":
בניהנהליהוכנו--במבנהנקודהכלעל

המהנדסיםשלמשימתם-מיוחדים·
המבנהליציבותלדאוגחיתההגרמנים;

עמידהעלהקפידוהשווייצרים; /··

החלואשרעדבלוחות-הזמנים··
הזכירו-הפיזיקאים;-לקרוסהתיאוריות

המתמידמעיקומוהנרגם;הזמןעיוותאת

 1לדעתיהפיצוץ".באואז-המרחב-של

המדע,בהתפתחותרבההתמצאותנחוצה

במחשבההאסטרונומיה,הפיסיקה,

אתלחושכדיטכנולוגיובביצועמתמטית
כהןדרורכמומשורר .השיריהמכלול

(עמישווא''מיצגגםלעצמולהרשותיכול
בכיכרהתייצבראש;בלא /"הגוף • ) 29

בביתעצמו;אתתלה"בלילה--העיר"
(עמיאחריו"שניםחי/ראשו;המעצר;

 1בפנטסטיהנוגעזהשירכגון- ) 29

אחרים.ושירים

בספרותמצויהואאםיותריהבההקורא

פנדורה,איקארוס,העולם.ובתרבות
יאלדורדו',ששמםשיריםאבינו,יעקב

 1אוחואן'דוןשלמלאכתו'כלי'אודן'

'מותבספר:האחרוןהשיר Iלמשל
בורחותכדוריות"לובן;הרברטי:
לי"אקנה 1אונשבר".לבשלמחדריו;

ספר

אמאת

י.א

לומחייךבשמיםשם"אילדעת.עצמוהנוסחביןהתאמהחוסרשמצארוזנברג, 1המחברשללחברוונשלחלאטינית

יו עלחושבכשהואהאלמוניהמחברודאירוזנברגנרצח-1934בוהגרמני.האנגליאתניתחהקדמה,לושהוסיףליגטי,
מסתיימיםבהםהמסתורייםהנתיביםשפרסם.אנטי-נאצידעתגילויבעקבותשםליצירהוהעניקהשיריותהיצירות

על'שיריםהסיפורסוףוזה ."--חיינו-ביתואתהעלואותושרצחוהחוליגניםנחשףזהספרותהילה'.מוות'שיריחדש:

ו~ מקוםאיזה .הספרוסוףמשוררים'מותליגטישלהלאטיניהמקורעםיחדבאש,וילסוןידיעל-118הבמאהבאנגליה

נפתוליעלסיפורלמצואיכולמזהטובעותקיםלגרמנית.רוזנברגשלותרגומוונפטרשנה 17בתרגומושעסקאדוארדס
ספרהזמן",עםב"פגישהלאאםיצירהליפןמתגלגליםגטילישלמספרוספוריםהפכהאדוארדסמהדורתממחלה.

הנצח,ומקריותמקוריותוכלשעםשיריםלידיונופלאחדעותקהברית.ולארצותהמקוריוהטקסטהרשמית,למהדורה

ספרוגםהזה.עולםאתלעצמוהבטיחלאמהאוניברסיטהאחרונידניאלד"רשלופרטיםשניםהרבהעלמדלגאנינשכח.

הראוילהדזכהלאכהןדרורשלהראשוןאתוזונח Iבקסמושנשבההעברית,ומגיע Iכהןדרורשמספרבסיפורחשובים
פרסמתיבוכתב-העתעורךואפילולורה-ליאונרדועלשלוהמחקרעבודתשספריית Iשטיןמביהגרלמלומד

במעומעם.רקאותוזכר Iעליוסקירהשאדוארדסהשיריםאתגםלתרכדיוינצ'יהתגייסותוועם Iלידיונפלהאדוארדס
 •חבל.אנושה,במחלהלוקהאחרוניתרגם.לאעברההראשונה,העולםבמלחמתלצבא

שתלשמואלאתומאבדוהתרגוםהמקוראתמשמידפרופילספרותהמומחהלידיהספדיה

י.

קא

 ;) 28(עמי ,, _מינגס-

והמיוחדתהגדולהשירתועםהכרותבלי
קאמניגס,אי.אי.האנגליהמשוררשל
הזה.המוזרהשיראתלקרואקשה

נכדב.מקוםזהבספרתופשהזמןכאמור,

פרקיםשישהבתביצירהנחתםהספר

בסתירהמשוררים'.מותעל'שיריםבשם
עלשנכתבהפרוזה,בעצםזולכותרת,

אודותעלסיפורמשוררים:ועלשירה,
ה-המאהבןמשוררשכתבשיריתיצירה

הסבלעלבינתיים;נשתכחאשר 115
וההדרההודוירגיליוס,מותשלוהכאב
התלויהבדמותווהקלוןונטהשלבמותו

תיאוריםגםנעדרולאויון.פרנסואהשל
 1ונטאדוררהברנארפטרארקה,של

נכתבזהטקסטואחרים.הומרוסהורציוס,

מלצרשמשוןשלהחסידיריקודו

רשימותובליווידקה,דממהבקול
לעולמוהלךבעתונים,מעטותקצרצרות
עורך Iסופר Iמשורר Iמלצרשמשון

שפעלוהבולטיםהיוצריםאחדומתרגם,
בישראל.
דףרשםהישראליתהספרותבתולדות

החסידיתהבלדהכאלוףומפוארעשיר
לעברית.היידישספרותשלומתרגם
צויןשפורסמוצנועותרשימותבאותן

בעיירהשנים 91לפנינולדכיהשארבין

שכחוהרשימותשעורכיאלאגליצאית.
-טלוסט-העיירהשלשמהאתלציין

שלשמועםנפרדבלתיבאופןהקשורה
שםהחסידית.והתנועההבעל-שם-טוב

שלסבתוולישיבה.לחדרשמשוןהלך
בעל-שם-טובישראלשלואמושמשון

החסידיתבעיירהחייושנותשכנות.היו

לכלהמספיקמשוררשלרוחנימטעןהן
חייו.ימי

בסמינריוןלמדשםללבובעבר 16בן

לעתידאשתועםלמוריםהפולני-עברי
שיריואתלפרסםהתחילכאןמרים.

"בדרך".הסמינרבכסאון

שלחישראללארץעלייתולפני
ונתקבלציוריואתל"בצלאל"לירושלים

בשנתלארץבבואואךכתלמיד.שם
לעבודוהתחילבתל-אביבהשתקע 1935

כבעלהתגלהקצרזמןבתוךכסייד.
בתפקידיםלשאתויכולתהשכלה

הסמינרשנותחמשיותר.משמעותיים

היובהורודנקהההוראהניסיוןואחר-כך

בתל-בגימנסיהלהוראהקפיצהקרשלו
 1שיריואתפיוסםשתחילה'דבריאביב.

הקבועיםעובדיולחוגאותוצירף
רבותשניםבמשךערך 1939ומתחילת

הופיעוהזמןבמרוצתלילדים'.'דבראת
פרסיםשירה,קבציאחד-אחד

ללשוןהאקדמיהבחברמינויספרותיים,
ונוי.העברית

שמשוןשלבשמונתקלתילראשונה
ערכתיכאשר 1947בשנתבפוליןמלצר

 1זמננובתהעבריתהשירהמבחראת

'השומרשליחטנא,בנימיןבפולנית.
ליהציעבלודז',אזששהההצעיר'
רבישל'ריקודוהבלדה,אתלתרגם
התאהבתימלצר.שמשוןשכתבזושא'

האלמנטיםוגודשאורכהולמרותמידבה
לפולניתאותהתרגמתיהאונומטופיאיים

הטרוכאיהקצב ."אחת"בנשימה

הפולקלורית,הציוריות Iהמרקיד
השורות,ביןהמתנגנתהמנגינה Iההומור

 1אותיכבשוהחסידית,האנקדוטהקסם

הפתרונותאתוהכתיובחרוזיםליהושיטו
הריתמיים.

הספקתי , 1960בינוארלארץעלייתיעד
'ורכוש-שלונוספתבלדהלתרגםעוד

עםאזגרהמשוררובעל-שם-טוב'.
אביב,בתלמאירגןבסביבותמשפחתו
והתהדקה.הלכהבינינווהידידות

ונהגתיאצלולבקרנהגתירבותשנים
ידעבעלהיה,חכםתלמידמחוכמתו.

עללדבריולהאזיןהיהתענוגרב.
פילוסופייםאוספרותייםנושאים

וכלל-יהודייםבמקורותהקשורים
השירהעללדבריו Iכאחדעולמיים

התרגום.תורתעלובייחודומשוררים,
 7יצאו , 7oה·יובלושנתשנה, 20לפני

ספריתבהוצאתיצירותיושלכרכים

התנובהשלחלקרקזההיההפועלים.
היתרבין .שלוהעשירההספרותית

"על-הכרכיםשניגםשםכלולים
יידישמשוררי-90מיותר :"נהרות

על-שםפרס-מסורדקדקניבתרגום
זהלאוסףקדםהיוקרתי.מנגראיציק
עשרה-פרץי.ל.כתביכלשלתרגום
טשרניחובסקיבפרסאותושזיכוכרכים,

הדעות.לכלענקמפעלמופת.לתרגומי
 1שילדגתה,אתמגרמניתתרגםהוא

סלובצקי,מיצקביץ',אתמפולניתהיינה;
ואחרים.סלונימסקיטובים,

והבלדותהפואמותהןהעיקראך
זרוע"'א'ורבספרוהמכונסותהחסידיות

גםפיוסםשםנוספים,קבציםובשני

מתוךשכתבהשראה,מלאישירים

שהתחוללההשואהעלנבואיתהרגשה
מעטעליהידעועדייןאך Iבפולין

בישראל.
מזכירתוואחות,אםלוחיתהאשתומרים

שלהראשונהוהמבקרתהנאמנה
והדדית.גדולהאהבהחיתהזויצירותיו.

עלהעיראקייםהטיליםהתקפתבעת
שללביתםבסמוךטילנחתתל-אביב,
נפלה-קרסהמריםוהתפוצץ:המלצרים

מעמ.דהחזיקלאלבה-
למרפסתלהובילנינהג Iאצלובביקורי
עלולהצביעהעליונהשבקומהקטנה
היהארוכותלחלונו:מתחתהצומחאילן
חדש,זלזלכללהופעתלבושםבוצופה
הצמח.שלהחייםמנסוהתפעלעלה,כל
שטףהחייםזרםאך .אותוהלהיבזה

אבדלאט .בושחהלאכברוהוא Iכדרכו
 ...בקושיאותיזיההכיעדעמו,הקשר
לחיותיתחילאולי Iעודמשאיננועתה,

 •מחדש.

גרוסנתן
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 sוי~
ן~
לשמאםשמגונין ~

ברבעיוסף

יהדותכיןישראל:מדינת
ראיונותקובץלדמוקרטיה,

דוד,יוסיומראיין:עורךומאמרים,

המכוןלדמוקרטיה,הספדיה
 2000לדמוקרטיההישראלי

הישראליהמכוןאתולברךלהודותשם
להוציאלנכוןשמצאעללדמוקרטיה

הפוליטילשיחוחיונימרכזיקובץלאור
אתלצייןישכן'כמווהתשתיתי.העקרוני
בהבאתהעורך'אתשהנחההנכוןהדעתשיקול

שאינןכךוהמרואייניםהכותביםשלדעותיהם
שיחיוצרותאלאעולם,שלבחללונשארות

בטרי-אלוגהדברבולטבמיוחדביניהם.פנימי
ועזמיסמוחהסמינויברגר'בנימיןשמקיימים

אגסי'יוסףשללמאמריהםשבנוסףבשארה,
ליבתואתמהווהגביזון'ורותלבונטיןאביגדור

בקובץ.האינטלקטואליהשיחשל
היהודיתה"מדינהסביבהאינטלקטואליהשיח

הן-טיפולוגיהבהכרחדורשוהדמוקרטית"
מושגשלהבהרהוכןהדמוקרטיתהמדינהשל

במיוחדו-היהודיםמדינתאוהיהודיתהמדינה

היהודי-בהקשרהלאומיתהסוגיההבהרת
איןמובהרת,לאהסוגיהכאשרציוני-עברי.

הידועות.לשבלונותמעברלהמריאיכולהדיון
אניטהההיסטוריוניתעםבראיוןקורהכך

המושגעםבעיהיש"לישהערתהשפירא
שלמדינהשזוחושבתאנייהודית''מדינה
ההסכמה',איגבולותעל('הסכמה ,, ..יהודים

מבהירלדיוןתרומהמשוםבהאין ) 17עמ'
תרומהישזאת,לעומתלשבלוני.מעבר

"ישראלאגסי:!יוסףשלבטענתומבהירה
נורמלית,לאוםלמדינתלהפוךבדרכהנכשלה
בהערכתהצורךדינחרצתחיתהשלאמשום

להכירדרכהמראשיתסירבההיאהמטרה:
כלכמדינתעצמהאתוהציגהכאומהבעצמה

הקהילותכלשלמדינתןדהיינוהיהודי'העם
אוחוקמדינת('ישראלהן"באשרהיהודיות

האבסורדעולה[מכאן ) 211עמ'הסדר?'מדינת
עצמהאתרואה"ישראל ...אגסי]מצביעעליו

עלמונופולכבעלתוהןדמוקרטיתכמדינההן

יהודיכוללהיהודים,כלשלהמדיניהייצוג
להםאיןאשרהדמוקרטיותהמערבארצות
מןבולטתהתעלמותותוךבה,הצבעהזכות

רואיםהמערביהודימרביתכיהידועההעובדה

דתית-אתנית-כשייכותיהודיםהיותםאת

 ,) 212עמ'(שםמדינית"לאומיתולאהיסטורית

הןבעייתיתסוגיההיא IIהיהודיתה"מדינה

היהדות,לעומתהמדינהמושגעצםמבחינת
המדינהלעומתהדמוקרטיתהמדינהמבחינתהן

המדינהלעומתהיהודיתהמדינהוהןהיהודית,
הראשיהרבהמיעוטים.בעלתההטרוגנית

כפרוצדורההדמוקרטיהאתתופסלאומאיר
המדינההואכשהפרימאטמשחקחוקישל

יהודית";"מדינהעלהואהדגשולכןהיהודית
ישבה,מתנגשתהדמוקרטית""המדינהאם

למשל>הבשר'חוקבנושא(כמולהשתמש
להדגשתודמוקרטיותלגיטימיותבדרכים
באורחיהודית('מדינההמדינהשליהדותה

טיעוןמפתחהואמכאן ,) 34עמ'דמוקרטי'

יבואשלילת'לצורךדמוקרטי-ליברליכביכול
לכלמאפשריםשאין"כפיכשר:שאינובשר
-דעתועלהעולהעיסוקבכללעסוקאחד
במטבעסחראושעריםהפקעתסרסרות,כגון

ברגעגםכךהעיסוק,חופשבשם-חוץ

תצטרךהדמוקרטיהליהדות,סכנהשקיימת
ניתןהאמנם ,) 35עמ'(שם,בכך"להתחשב
אותועלהכשרהבשריבואשלילתאתלהעמיד

שערים?!והפקעתהסרסרותשלילתשלבסיס
ישראלית''מדינהיהושעא.ב.שלמאמרו
בספרוכברלפיתוח(שזכתהתפיסהמבטא
למעשה,כי )"הנורמליות"בזכות 1980משנת
הצעהזואין 2בספרו)אגסייוסףשמסביר(כפי

בזכותאלאהנורמליזציה""בזכותהמצדדת
ייחודיותלמסדמציעהואזהבספרהייחודיות.

<הערהבישראלמקובלתלנורמהולעשותהזו
במושגמזההיהושע ,) 300עמ' 50מס'

"המילהכאחד:ו"אזרחות""זהות""ישראלי"
('מדינה ,,זהותגםואזרחותגםזהאנגלי

ישראלש"המילהומכאן ,) 45עמ'ישראלית'
הטוטאלית.המוחלטת,היהודיתלזהותכוונתה

מלא"יהודיזהישראליחלקי'ישראליזהיהודי

האנגלי ,ליהידועלמיטב ,) 46-45עמ'(שם
יסודותמספרהכולללאום,שלמושגהינד

ואחרים>נורמאנים(אנגלו-סאקסים,אתניים
שהמושגבעודיהודים>(נוצרים,ודתיים

אתני-דתי.חדבהכרחהוא"יהודי"

ימנוהיהודיהעםשבכללמעונייןלאיהושע
יכולשנה 100("בעודמוסלמים:אונוצרים
העםבןכןגםיהיהמוסלמיאושנוצרילהיות
חייבאנייקרה,שכךרוצהאינניאם ...היהודי

אתולהפוךהדתעםמתמידדיאלוגלקיים
הוא ,כלומר ;) 59עמ'שם-לתרבות"הדת
במשמעותולאומיותהמושגאתמקבלאינו

האזרחותזיהוימתוךהמערבית,הנורמטיבית

במודלמצדדהואלמעשהוכךהלאומיות,עם
שהוא ',,היהודיתהאתנית"הדמוקרטיהשל

מבחינתוהןהדמוקרטיהמבחינתהןבעייתי

על-היהדותאתלנרמלבכדיהלאומית.הסוגיה
שוותגזרותיהושעגורסבמערב,המקובלפי
לשיטתו;ומותאמיםה"נאנסים"מושגיםבין
היאהיהדותכימסבירשהואלאחרלמשל'כך

ציוויליזציה,תרבות,גםהיאמדת,יותר
כמוזה"יהדות :טועןהואמסוימתולאומיות
קתולי'מרכיבגםישבצרפתיותצרפתיות,

זההיותשחצופתלהגידאפשראיאבל
האםהאמנם? ,) 49עמ'(שםלקתוליות"

כגוןטריטוריאליתלאומיותחינההיהדות
כ"גירסההמוגדרתהצרפתית,הלאומיות

מדינתבדגםהחזון''מדינתשלהרפובליקנית
 3האזרחית"?הלאום

הוקמהישראלמדינתכשראסאשללדבריו
אומותמבחינתוגםהציונים,מבחינתגם-

לממשהיהודיהעםלבנילאפשרכדיהעולם,
"ליצורשלהם,העצמיתההגדרהזכותאת

לומרהיהודיהעםבנייוכלושבהםתנאים
במדינתועצמוברשות'עומדשהוא ...עליו

עמ'הדמוקרטית'היהודים('מדינתהריבונית"'

אחתרקחיתההציוניתהתנועהאולם ,) 111
העםמבחינתלאומיפתרוןשהציעוהתנועות

שנקראומיאוטונומיסטים,גםהיוהרי .היהודי

ציונית,אנטיאורתודוקסיה"מתבוללים",
איןכיוםגםולמעשהטריטוריאליסטים,
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מהווהולאומיתפוליטיתמבחינהישראל
 ,שכשרומכאןבכללותם,היהודיםשלמסגרת

האנומליהבמלכודתנופליהושע,כמו
נמשךהבלבוללנורמטיבית.ה"מתחפשת"

'מדינתלרעיוןהתנגדותואתהמפתח ,כשכשר
"מדינתבביטוישהמשתמשמסביראזרחיה'כל
להיותשעליהלכךמתכווןאזרחיה"כל

העםשלבהקשרלאום,מדינתולאדמוקרטית
לאום""מדינתלהצמדתלבלשיםיש .היהודי
נטולהואשכיוםמושג-היהודי"ל"עם

לאומיתחד-ערכיתנורמטיבית,משמעות
איננהישראלאחרות,במיליםופוליטית.

שמוגדרמישרובהעובדה,מעצםלאום,מדינת
אתותופסבה,נמצאאינושלהבלאוםכנכלל
הקונקרטית.הפוליטיתבמסגרתהכאזרחעצמו
"מדינתהביטוישלזומשמעותלגביטועןכשר
מןלהתנערותהצדקהאיןכיאזרחיה"כל

שללאוםכמדינתישראלמדינתשלהרעיון
העולםשכלבשעהלאבמיוחד ,היהודיהעם

לעמיםהעצמיתההגדרהזכותאתלכבדמוסיף
בעולםלכךזכותםלמימושמסייעואףאחרים
המערביתהתפיסהעל-פיאולם .) 122עמ'(שם

האזרחית",הלאום"מדינתשלהנורמטיבית
ותנאיהאזרחיםכלמסךמורכבהלאום

האזרחות,כלליעלמושתתיםעמוההימנות
הדמוקרטיהשלעקרונותיהעלכלומר

המערבית.

לסוגיהעליוהמקובלהפתרוןעלמצביעכשר
מרצשלהמצעאתזהבהקשרומביאזו

חינהישראלכינכתבשבו ,) 1996(בבחירות
כלמדינתשהיאודמוקרטית,יהודית"מדינה

שמדוברלטעוןניתןזאת,לעומתאזרחיה",
ה"אתניתהמדינהשלהמעגלבריבוע

המושגיתהאנומליהעליהודית".דמוקרטית
תעידגם"היהודית")ה"לאום"מדינת(שלהזו

אחרון:בןיצחקשללדבריובפתיחהקביעה
הקביעהעללחלוקאנימבקש ,לכל"ראשית

כמדינהישראלמדינתשל"ייחודהבדבר
צרפתית,מדינההיאצרפתשהרייהודית",

מדינה-ספרדגרמנית,מדינה-גרמניה

שוםכאןאיןלדעתיבזה.וכיוצאספרדית,
 ,) 173עמ'וקהילה'יחידומדינה,('דת " ..ייחו.ד

אתמבריקבאופןמאירשמאסאנטוןואילו
אתמולהמעמידכשהוא 4הזוהאנומליה

השופטלטענת(בהקשרהנורמטיביהמשפט
כמדינתוישראלמדינתשל"קיומהשמגר:
אופיהאתשוללאינוהיהודיהעםשל

איננהצרפתשלשצרפתיותהכפיהדמוקרטי
"קיומהלאמור:הדמוקרטי")אופיהאתשוללת

הישראלים,שלכמדינתם ,ישראלמדינתשל
כפי ,הדמוקרטיאופיהאתשוללאינו

אופיהאתשוללתאינהצרפתשלשצרפתיותה
בטענהאגב, ,) 304עמ'(שםהדמוקרטי"

 ,גביזוןרותהמשפטניתעוסקתזואחרונה
שהזכירלבג"צמתייחסתמאמרהשבפתח
גביזון:כשמגר.מצדדתשהיאעםשמאס,

כמדינהישראלאתלהגדירנכוןואף"אפשר
במובניםדמוקרטיתוגםיהודיתגםשהיא

עםלהתמודדיותרליחשוב ,כןאםחשובים.
שהיאכפיבישראלהזאתהשניותמשמעות

דוחהשאנילעובדהההנמקהעםמאשרקיימת,
נגדוהמושגיותהמקדמיותהטענותאת

באהוכאן ,,כזאת.ישותשלקיומהאפשרות
שלקיומה"עובדתגביזון:של'המחץ'שורת
 ...ביותרוהחזקההקצרהההנמקההיאישראל

גורסתאני ,הבינלאומיהמשפטשלבמונחים
לעםתהיהשבהמדינהשללקיומהצידוקשיש

 • 290עמ'(שםעצמית"להגדרהזכותהיהודי

זכותשלהלגיטימציהבעייתלאאולם ,) 291
אוזהחלקאףאוהיהודי""העםשלההגדרה

שאלתאלאבמחלוקת,הנתונההיאממנה,אחר
הלאומיתההגדרהשלהפוליטיתהנורמטיביות

מהי-היאהנשאלתהשאלהכלומרהזו.
ישראלשלהלאומית-פוליטיתהמשמעות

 ,ישראלתושבי/אזרחישאינםיהודיםבעבור
ברורלכןדמוקרטית.לאוםבמדינתמדובראם
גביזוןשלהמשפטייםטיעוניהאיןכי

וחינהחיתהישראלהסוגיה.עםמתמודדים
וקיומוהיהודי"מ"העםלחלקלאומיפתרון

המושגהחלפתהמאלצותמשמעויותחופןבה
התפיסהשמבחינתגםמהב"ישראלי","יהודי"

יכולאינוזהמושגהדמוקרטית,האזרחותשל
רוצה,שהיהכפיליהודים,אקסלוסיבילהיות
המדינהאתהרואהגביזוןיהושע.א.ב. ,למשל
בהכרח("היהודי"),העם""אחדותשלבהקשר
היסוד.מושגיבסבךלכודהעצמהתמצא

אביעזרשלמדבריולהביאראויזובנקודה
האימננטיהמתחאתלהאירבהםשיש 5 ,וביצקי

שלהמודרניתבמשמעותלמדינה,יהדותבין
אחיזהנקודתבמקורותלמצוא"איןהמושג:
עםדמוקרטיותשלהחדשלצירוףישירה

עםדמוקרטיהשלהחדשלצירוףאוריבונות
יצירהיאשלפנינוהיהודיםמדינת ...חילוניות
נצפהולאמראשנחזהשלאמפתיעהיסטורי
הספרות-ישראלבספרותמעולםכמוהו

והמשיחית.המיסטיתהפילוסופית,ההלכתית,
שבירה'אוצמצוםודמוקרטיתיהודית('מדינה

 ,) 241עמ'

מחבריםשלמאמריםבשלושהנחתמתהמקראה
והסוציולוגיההמדינהמדעבתחוםבולטים

דגםעלחולקנויברגרבנימיןהפוליטית.
ועלסמוכהסמישלהאתנית"ה"דמוקרטיה
הליברלית,לדמוקרטיהשיצרהטיפולוגיה

השיוך ,<כלומרואתניותלאוםדתביןהמבחינה
ביןוכןהאזרח>שלהפרטיעניינוהואהאתני

דמוקרטיה ,לתפיסתוזאת,לעומת,ומדינה.דת
בחירותיששבהדמוקרטיה"היאליברלית
החוק,שלטוןמתקייםשבהוהוגנות,חופשיות

 ,מפוזרהפוליטיהכוח ,גבלמרהשלטוןשבה
אכןהןהפרטוחירויותרשויות,הפרדתיש

נויברגרשללדעתוהדמוקרטיה",שלליבה
שתהיהכדיומדינהדתביןבהפרדהצורךאין

ארבעהעם'דמוקרטיהליברליתדמוקרטיה
אולםבריטניה.דוגמת ) 313<עמ'כתמים'

(הכנסיהדת-מדינהשםשקיימתהגם

המדינהביןההפרדהאיהריהאנגליקנית>,
בשונהגרידא,הטקסיבמישורקייםלכנסיה
שאיןגםטועןנויברגרהישראלי.מהמקרה

הקשראתומצייןולאום.דתביןבהפרדהצורך
 ,כיווןשונותבמדינותולאוםדתביןההדוק

ואיטליה.אירלנד
מגדירהלאלמשלאיטליהשלהקתוליות(אולם
ודווקאאיטליה,שלהלאומיתזהותהאת

 ,יתכליקבהרפוהטריטוריאליתההגדרה
והיאלענייננוהרלוונטיתהיאאותה,שאיחדה

בישראל>.נורמטיביתמקובלתאינה
המושגכיהואנויברגרשלהמרכזיטיעונו

לפגועלגיטימציהמעניקאתנית""דמוקרטיה
עם"דמוקרטיהשהמושגבעודבדמוקרטיה,

אלואבלכתמים,אמנםשישמשמעוכתמים"
(שםבלבדהליברליהדמוקרטימהמודלסטיות

"הכתמים"כיסמוכהגורסלעומתו .) 314עמ'
כךכלדנויברגראליבאהליברליתבדמוקרטיה

דמוקרטיהלהתקייםיכולהשלאעדגדולים,
דואוליברלית"בדמוקרטיהליברלית:
לגבי ,הסכסוךלגבינייטרליתהמדינהלאומית,
אתניתבדמוקרטיהוהרוב.המיעוטביןהשסע

בידישרתכליהיאנייטרלית,איננההמדינה
הבדלזהמידה,שלהבדללאזההרוב.קבוצת

 .) 320עמ'המדינה'לפני('האומהעקרוני"

סמוכהשמותחבביקורתממשישזומבחינה

הדמוקרטיהלמודלישראלאתשמשייךמיעל
סמוכהמפתח ,לשיטתו ,מאידךאךהליברלית,

אנומלימקרהשהינה ,ישראלאתהמציגמודל
אתנית","דמוקרטיהשלכמודל ,כאמור
אפשר"איבשארה:עזמיאותותוקףזובנקודה

בשארהטועןלתיאוריה",ייחודימקרהלהפוך
 ,למודלישראלאתהפךשסמוכההעובדהכנגד

המציאותאתהמבקרתתיאוריהלהציעבמקום
דמוקרטימודלקייםשלא ,כלומרהישראלית,

אולםישראל:מדינתאתלהכילהיכולוליברלי
בהמשכםכאשרדבריואתמסייגעצמובשארה

אחדהיאהאתנית"הדמוקרטיהטוען:הוא

ביןהקייםהמצבאתהמפרשיםהדגמים

אולי ,ישראללמדינתהערביתהאוכלוסיה
הריבונות('תהליךביניהם"מפותחהכיהדגם
חזרנוושוב ,) 325עמ'הושלם'לאעוד

 •.האתניתהדמוקרטיהמושגמתוקףלבעיתיות
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מקוםמראי

מבוססהסדר?'מדינתאוחוקמדינת'ישראלמאמרו . 1
העתבכתבשפורסםוהסדר'חוק'חוקה,מאמרועל

אגודתהוצאתומדינה",חברהבינלאומיות,"בעיות
ל"ב,כרך Iבישראלוהרוחהחברהלמדעיהאקדמאים

כהערהאףמצוינתלאזו(עובדה . 1 2- , 1993 , 60מס'
האחרון).בפרסום

לאומיתזהותלקראתולאום,דת"ביןאגסי:יוסף . 2
הוצאתומתוקנת,מורחבתשניהמהדורה ,ישראלית"

 • 1993פפירוס

הישראלית'המדינה'אופציתקופמן:אילנהראה . 3
הערביםלמעמדתיאורטיותאופציותדרכים, 7 "מתוך:

 11999חביבה,גבעתהשלום,לחקרהמכון '"בישראל

 ,' 77ב'עיתוןזהספרעלשלירשימהגםראה . 206עמ'

 • 2000אפריל , 242גליון

שלמחרת:'הבוקרשמאסאנטון . 4
רותמתוך:לב'הרהוריושאר"ישראלים""פלסטינים",

ערביהיהודי"השסע-עורכות]הקר[ודפנהגביזון

 2000לדמוקרטיה,הישראליהמכוןמקראה, :בישראל"

s . ישראל:במחשבתומדינה'דתוביצקי:אביעזר
",הוצאתכפיפותאוהתנגשותהפרדה, Iאיחודשלדגמים
 , 1998לדמוקרטיה,הישראליהמכון
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רוחי"עלהעולהככל"לעשות
שושןאדיביאסתר

הוצאת ,הפנימיהאגםאלמוג:רות
קריאהסימןספריהמאוחדהקיבוץ

עמ' 142השחורה,הכבשה

רותמבקשתהפנימי"'האגם~בספר

רוצהאניבחופש."להחזיקאלמוג:
בלארוחיעלהעולהככללעשות

מוסכםאושמקובלמהלכלמעברתנאים,
מנחהאחדצורךכשרקלו'בניגודואףעליו'
שיופיהזההצורך ...הרהבמלאהצורךוזהאותי
גיבורתה,וכשמתוקה, :> 20(עמ'יוולד"נורא

יפוררהואאותך'ימחץ"החופשאותה:מזהירה

תיווצרלאהמתאר'קוויאתיטשטשהכול'
שוםדמות,שוםציור'שוםתמונה,שום

"אניהיאהסופרת-המספרתתשובת-סיפור"

 .)םש(להסתכן"מוכרחה

אלמוגכתבהבהןיצירהשנותשלושיםלאחר
כשחלקומבוגריםילדיםספרישלרבמספר
לוקחתהיאהריאליזם,בכבליכבולמהםניכר

בספרהעושהואכןפואטייצירתי"חופש"

מהלכל"מעבררוחה:עלהעולהככלהחדש
ביןניכרזהחופשעליו",מוסכםאושמקובל
יכולשבוכלשהואחדותעקרוןבהעדרהשאר

רציפותנעדרהרומןלהאחז:הקורא
מרכזי,גיבורדמותעליליתית,אוכרונולוגית

במקוםוהתעניינות,ענייןשלאחדמוקדאו
ופיזורקיטועבספרישכזהמאחדעקרון

היבטיםהמערבתוקולאז'יותפוסטמודרניסטי
פנטסטיים,אוטוביוגרפיים,אישיים,ליריים,

סיפוריםשלז'אנריועירובומחקריים,

מחקרפרקימיתוסים,אגדות-עם,בדיוניים,

ושירים.

חידתיתסבוכה,אךחופשיתיצירהשלבמרכזה
בת-דמותההמספרת,עומדתזולפענוחוקשה
המחפשתבמקצועה,"צפרית"הסופרת,של
האשה-נשמתשהןהקטנות,הציפוריםאת

תביא"כיצדבשאלה:מוטרדתזואשהברבור.
מחציתאתשעברהלאחרבחייה",לשינוי
"ציידממולשבגדהידיעתהולאורהחיים,

 ,) 10עמ'(שםאורב"

ובחינההתבוננותשלבעמדהנמצאתהמספרת
מצויהבוחייה,שלהפנימי""האגםתחתיתשל

גםאךורצוחהאנוסהשהיאטבועה""אשה

ונישא:רםגא,יופישלפוטנציאלבעלת

שובלצומחדם,השותתתהשסועה,"מערוותה
זנבהמפושקותרגליהמביןנפרש ...מפואר

טבועהשבאשהנראה ,) 10עמ'(שם;טווס"של
גםכמוהפוטנציאל-הבלתי-ממומשטמוןזו

ה"אשההמספרת.שלהמאיים-ביכולתו
פוטנציאל-האיקרוסבעלתהיאהטבועה"
השמש,אלולהתקרבותכנפייםלפרישת

זוהמספרת,קנאתאתהמעוררפוטנציאל
הלבנהכמוהפגומהלעוף,מסוגלתש"אינה

(שםעין"למראיתרקוחיההחודשראשיתשל
שוברתבה,מכההיאלכךוכתגובה :> 11עמ'
(מהרבות""פעמיםאותההורגתכנפיה,את

ומצפהחיה>עדייןשהיאכךעלשמעיד
לכליונה.
לגביגםכמוזהותה,בעניךמוטרדתהמספרת
אהבהולהכיללאהבהמושאלהיותיכולתה
אניהאםאותי?אוהביםהאםאני?"מילאחר:
 ,) 15עמ'(שםאוהבת?"באמת

אתהמספרתמממשתאלה-חייםטרדותמול
עולםבדייתפניה:ריבויעלהיצירהאופציית

עתיקים,סיפוריםסיפורמאין'ישודמויות

עלוריאציותכתיבתשירים,כתיבתמחקר'
ותרגום.אחריםשירי

רבת-שמותגיבורהלהבודההמספרת-סופרת

עמה-דוסלין-קליפסומתוקה-גליקריה-נ-
עלביביהןהיחסיםמערכתאתומתארת

המוצקהגבולביטולפניה,ריבוימורכבותה,

התייחסותשלוהכלהלדמויותיו'הסופרשבין
האמביוולנטיהקשרעלעקרוניתארס-פואטית

דמויותיה-לביןבאשר-היאהסופר;תבין
נפגשותוגיבורתההמספרתהבדויות:

זו'שלחייהעלזותוהותזו'עםזוומשוחחות
אתהאחתומשלימותמרעותה,האחתלומדות
זקוקהלמשל'כךהאחרת,שלהנפשייםצרכיה

"לאם,-גליקריה-הפיקטיביתהגיבורה
לאזהש"אמאלמרותיהודיה"לאםובמיוחד

 :>ו 9עמ'(שםבדידות"נגדתרופהבדיוק

לתפקיד'כמתאימההמספרתאתומוצאת
שלההצורךאתמנמקתמצידההמספרתואילו

מכניסה"אתהבדיונית:גיבורתהעםבידידות

בסערותאותםממלאתאתשלי'לחייםרעננות
שאמרתוכמושלךבנעוריםנאחזתאנישלך'

התפקידשזהכנראהאמא.שלהזההתפקיד-
ביןהכוחותמערך ,) 79עמ'(שםבחיים"שלי

דינמיהואגיבורתהלביןהמספרת-סופרת
שהדמותחשההיאלעיתיםובלתי-יציב,

סחפה"גליקריהחייה:עלמשתלטתהבדיונית
אליהעצמימתוךאותיחילצהרוח,כמואותי
חפצי.ממחוזאותיהרחיקה ...משיכהכוחכמו

במסלוליאותיגררווהתובעניותהרעבותעיניה
התכוונתילאשאליהםצינהמחוזותאלנדודיה
הבדיוניתהדמותלעיתים ,) 108עמ'(שםלבוא"
שכותבתבמכתבכךוננטשת,עזובהחשה

שמעתישלאחודשים"זהלמספרת:מתוקה
לחלוטין.אותיזנחתמתביישת?לאאת ...ממך

נעיםולאונואשתמרובאהשאנימפנימדוע?
שקשהלשמועלךנעיםלאכך?עללשמועלך
בזה?טעםמוצאתשאינימפניבבוקרלקוםלי

אותך'מכירהאני ...דבר?לשוםמשמעותשאין
מעניינותציפורים ,שכמותךחמלהחסרתאשה

שהעצותלךמודיעהאניבני-אדם.לאאותך'
(שםעלייך"מצפצפתאני ...לתחתשוותשלך
 ,) 116עמ'

המספרתביןקייםזהדמוי-מציאותקשרמלבד
אנלוגי:קשרגםלגיבורתה-רבת-השמות

משמעותיותדמויותחסרותבודדות,שתיהן

בעלות"צפריות"שתיהןבחייהן'נוספות
התרהלאשהכסמל(ה"צפרית""משקפות"

אחררצותשתיהן"האשה-ברבור"),נשמתאחר

הבלתיהאהבהלערגת(סמלהחלומות""ספינת
טבועה""אשהישמהןאחתבכלממומשת),

הנשילפוטנציאל(סמלהדגרהעצמןשהן
הקיומיהצורךמהןאחתבכלממומש>,הבלתי
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שינוילעשותגםכמונאהבתלהיותהנואש
לבררכדילמסעיוצאתמהןאחתוכלבחייה,

הנשימסעןאתמתארותשתיהןזהותה,את

בהמשך>.<ועל-כךהאב""שפתניכוסדרך
המספרתמשמעותי:שוניגםניכרזהדמיוןמול

היצירהמעשהבעצםמקלטמוצאתגרתהמכר
אינטלקטואלילעיצובכדרךפניהריבויעל
מוצאתהצעירהגיבורתהואילוהאני-הנשי'של
ובנדודיםבארוסוהבוגדני>(הארעימקלטהאת

האני-הנשי.שלרגשי-רומנטילעיצובכדרך
שוניםנשיותמימושישניאלמוגמציגהכך
שהואכפיהאינטלקטואליהמבוגרהמימוש-
המימושמולהמספרת,בדמותלביטויבא

לביטוישהואכפיהרגשי-רומנטיהצעיר
מימושיפיצולהבדיונית.הגיבורהשלבדמותה
שונות,נשיםדמויותלשתיהשוניםהנשיות

לספרעדשכןג,אלמדשלביצירתהחידושהוא
הכילה-ביצירתההמרכזיתהנשיתהדמותזה,

הרומנטיתהערגהאתגםהאחת,דמותהבתוך

ב'אירזמררגיטהכךהיצירה,פוטנציאלאתוגם
והאויב"הזרב"אתגויןאלישבעגזירה",
 ."אווירב'ש'ורשיומירה ,"בגשםרב'מ'וות

אשההיאמתוקה-גליקריה-דוסלין-קליפסו
גחהערהואבנפשההשולטשהיסודצעירה

היאלהתאהב.אהבה"היאלאהבה:הרומנטית
אתבכך,הכרוכהההתרגשותאתאהבה

עמ'(שםהכאב"ואתהמואצות,הלבפעימות
בתאוותמנוחתה,בחוסרשניכרת ,) 130

ממנו'בפחדגםכמולביתובכמיהתהנדודיה,
-במקצועהסמליביטויהמקבלותתכונות
גליקריהשלהעיקריעיסוקהאוויר"."דיילת

גרמניביואכיםמתאהבתהיאההתאהבות.הוא

שמושאיודעתשהיאלמרותממנה,הצעיר
ביןשהקשרגם,כמורפאים,רוחהואאהבתה

בהחלט,מקריהיההאישלביןהתאהבותה
לחלותלהגורמתאותה,מכלהאליושאהבתה
בעודנשוא.ללאבכאבוכרוכהעד-מוות,
הרילאהובה,קבועבאופןמצפהשגליקריה

המסתורייםבענייניועסוקמצידושהוא

מלבדונשנית.החוזרתלהעלמות,הגורמים

בההאפיזודהושובשובחוזרתזו'התאהבות

המחזיקאישעומדלפניהבתור'עומדתדוסלין
כרוכהעבהלבןבניירעטופהחבילהבידו

מדוסליןומבקשהרצפהעלמניחשהואבחבל'
חווהזה,בגברמתאהבתדוסליןעליה.לשמור
האהבה,התממשותשלמעטותדקותעימד
עלמופקדתעצמהמוצאתוהיאנעלםהגבר

כיסופיהאתאולי'(שמסמלת,הכבדהחבילתו
האהוב),לגברהאשהשלמתממשיםהבלתי

בסיפורלראותניתןלו.וממתינהבומאוהבת
הפנטסיהלתיאורסמליתאפיזודהזהחוזר

והמותירהמימוש,בדתשאינההרומנטית

"חבילהעםהאשהאתבדרך-קבעבסיומה
האמביוולנטייחסהעללהצביעניתןכבדה".

"היאאחדמצדהאהבה:כלפיגליקריהשל
יומהסדרנפשה,מוסרתוהיאלהתאהב"אהבה

היאאחרמצדאךהאהבה,לפנטסייתוחייה

הכוחניהדורסני'ההיבטאתומבטאהחוזרת

שהדבריכפהרומנטיתהאהבהבחווייתוהאונס

בתיאתונשניםהחוזריםבציטוטיהניכר

טשרניחובסקי'שלהזאב"מ"בלדתהפתיחה
הצלבנים,שזרעווהחורבןההרסאתהמתארת

נוסע,צלבנים"גדודלנאצים:השוואתםבתוך
ישחטוהםבאכן'שחטוהםלעיר'מעירוסר

יחדיופעמון'יריעהטבח,יערכוהםנטריד'

 ;) 78עמ'(שםהמון"ואישחסיד ,יחלוקושלל

מתוךזה,שירשרהבלבדשגליקריההעובדה
מספרעליוחוזרתעמוקה,נפשיתמעורבות

הגבריםלביןבינוומקשרתפעמים,שלרב
הכוחנילהיבטמודעותהעלמעידהבחייה,
כהשהינההאהבהשבפנטסייתוהאונס

"שפתניכוסעלגםכמובחייה,דומיננטית
הלאומיתהתרבותכנושאת"השפה-האב"

-(כהןהקודמים"הדורותמורשתהקאנונית,
שלה,לצרכיה ) 72עמ' 1996
שלשירהעתקתעל-ידיוזאת

קאנוניגברימשורר

מהקשרבסקייחובנטשו

יארדלת-לאומיההיסטורי
והדורסניהכוחניההיבט

האהבה.בפנטסיית

שלהאהבהאובססייתמול
עיסוקההבדויה,הגיבורה

הואהמספרתשלהמרכזי
עתיקים,סיפוריםסיפור

כמושלאואהבתה,
שלהקודמותביצירותיה

מופניתעודלאאלמוג,
"אנילסיפורים:אלאלגרבים
הסיפוריםאלהולכת

הםמהושואלתהעתיקים
אוהבתאבי ...ליאומרים
אניצבעוניותםבגללאותם.
 .) 35עמ'(שםאותם"אוהבת

ניכריםהעתיקיםהסיפורים

אךובגיוונםבדיכויים

ומפוארצבעוניטווסי'מסווהחינךאלותכונות
 :לכולםהמשותףוהיחידהאחדהתמסילמוקד
כלזה ...תיקוןרצח,נקמה,קנאה,"אהבה,
כמסווהוהריבויהגיוון .) 83עמ'(שם " ...הסיפור

הנשים,שמותבמוטיבגםניכרהאחדלמוקד
נשיעקרוןכשמאחוריותדיר'המתחלפים

התובעתהרומנטיתהמשאלה-אחדמהותי
האהבהבפנטסייתהאחוזההצעירהמהאשה

"מתוקה",כךונעימותה,מתיקותהאתלהבליט

"דוסלין" ,)"ביוונית("מתוקה""גליקריה"
("נעימה"נעימה"בצרפתית"),("מתוקה"

ו"קליפסו"המערבית>הודוילידיבשפת
ממשפחתפרחהיוונית,במיתולוגיהים(נימפת

הסיפוריםשלסיפורםבעצםהסחלבים).
שלמסעהבסיפורשזירתםבתוךהעתיקים,

מנכסתנשמתה,אחרהתרההמספרת-סופרת

אישיותומכוננתהאב","שפתאתאלמוג

מגדיריםבעלתאוטונומיתנשית

-עם,אגדותמיתוסים,אותםאינטלקטואליים.
ביטאוגברים,ידיעלשנוצרומחקרוקטעי

ידיעלככלל'ונלמדו'ונקראועולמם,את
שלהנשיהקולעל-ידיעתהמנוכסיםגברים,

דמותלעצבוכדימסעהאתלתארכדיהמספרת
שלהמקובליםלתיאוריםכפופהשאינהנשית
בספרכנשית.גבריתהקאנוניתבספרותהאשה

דמותביצירתה,לראשונהג,אלמדמעצבתזה
התנהגויותעל-ידיהמותנהכאובייקטלאאשה

בוגרתיוצרת,אשהאלאגבריות,ותגובות
עצמה.בפניואוטונומית

שילובוהיאבחופש""להחזיקנוספתדרך
-גילוייוריבויעלהשירהז'אנרשלביצירה
עלואריציהכתיבתאחרים,שלשיריםתרגום
קייםמקורית.וכתיבהאחריםמשורריםשירי

זה,ברומןגםניכרשהואכפיעקרוני'הבדל

 ~ 1,ו:
-=--~1 

הפרוזההשירה,לביןבפרוזההכתיבהבין

והיאמכילת-כל'יותר'רחבההיאטבעהמעצם
השירהואילומחקרי-אובייקטיבי'היבטבעלת

שללהלך-הנפשמתייחסתיותר'ממוקדת
השירבאופיה.סובייקטיביתוהיאהמספרת

קטעהואהיצירהכמוטוהמופיעהראשון

המצייןבישופ,אליזבתהמשוררתשלמשירה

הקרחון""אופצייתקיום:שלאופציותשתי
אולחןמעיןומהווההמסע","אופצייתמול

אתוהמלווההיצירהאורךלכלהשזורמוטיב
מסעההן-בההמתוארהפניםרבהמסע

בלתיכתיבהלז'אנרהמספרתשלהפואטי
האינטלקטואלי-הקרבימסעההןמוכר'

העתיקים,הסיפוריםוניכוסשחזורלאיתור'
הגיבורהשלהקונקרטייםמסעותיהוכך'

והןהאהבהאחרהנואשבחיפושהןהבדויה

ליציאההקריאהמול .אווירכדיילתבעיסוקה
הקריאהגםמופיעהחיים,כדרךלמסע
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הראשוןבשירכךוהתבוננות,להיעצרות
 /מנוחה,חסרתנוסעת"אתביצירה:המשולב

כוואריאציהשנכתב ) 12עמ'(שם " ...נאעצרי

נובל'פרסזוכההיווני'המשוררשללשירו
שלששירובעודהשיכחה','גזרספריסיורגוס
פונהשאלמוגהריל"הלך",פונהספריס

המספרתדמותאתהןהמשלבתנשיתלנמענת
שלפנייתםהבדיונית,גיבורתהדמותאתוהן

-בתוכנןזהותאלמוגובעקבותיוספריס
הןבברבורים,ולהתבוננותלהיעצרותקריאה

בברבורי-והןבאגם,השטיםהקונקרטייםאלו

מולהלך'"עמוד'מעוררי-הזיכרון:הנפש
הלא-בכתמים/הברבוריםעםהדמומההכריכה

נפשך;בתוךלבניםכקרעיםהמשוטטים
ואינך;שחייתדבריםלקראתאותךומעירים

הנוסעת,נא,ו"עמדי(ספריס>אותם"זוכר

המשייטיםהצחורים;בברבוריםהביטינוחי'

אותךומעיריםנפשך;בתוךלבניםכקרעים
(אלמוגזוכרת"אינךושובשחיית/דבריםאל
מופיעיםהראשוןהספרשיריבכל :> 12עמ'

ההרמוניה,השלווה,היופי'כמייצגיהברבורים
העונתייםהנדודיםגםכמוהממומשת,האהבה

הברבורים/"זוגכך:המתיםארץאםוהמגע

קשתעלומתעתע;המרצדבאורשטים ...
עמ'(שםהמתים"ארץשבפתחהדמדומים/

שתוהםמזמן;לדרכםעפוו"הברבורים ) 37
 ) 38עמ'(שםהגן"זהבכלאת

במהלךושיבוץתרגוםואריאציה,שלבדרך
אחריםמשורריםשיריאלמוגמנכסתיצירתה,

למשלכךאמירתה.אתולהרחיבלהעציםכדי
"מחציתלאחרהחייםהואביצירהמרכזינושא

המספרתעצמהעלמעידהושובשובהחיים",
"מהיהחיים:מחציתאתעברהעצמהשהיא

שממנוהגבולקוזהאשהאצלהחיים?מחצית
חדלההיאלגבר.להידמותמחילההיאואילך
להכורתיםלפעמיםבחודשו'חודשדםלהגיר
לצמוחמתחילאחר-כךהשחלות,עלהרחםאת

מתחילראשהושיערפניה,עלשיערבסתר
נשיותהאתמאבדתהיאויותריותרלנשור.
ושיבוץתרגום ) 63עמ'(שםכגבר"ונעשית

החיים''מחציתהלדרליןפרידריךשלשירו
הביתלנושא:ההתייחסותאתומרחיבמעשיר
יפישלשוניםייצוגיםמתארבשירהראשון
באגסיםהארץתלויה;האגם"עלהחיים:

רבי-חן;ברבוריםורדי-בר'/מלואצהובים/
במיםראשם/אתטובלים /נשיקותשיכורי
השניהבית ,) 62עמ'(שםצלולים"קדושים
לכותרתהמתקשרתשבר'בקריאתפותח
יופיייצוגיעללשמורכיצדובשאלההשיר'

אקההמניןלי'"אבויהחיים:מחציתלאחראלו
זריחתאתומנין;הפרחים,אתחורףלעת;
זהשירשיבוץהאדמה"?צל /ואתהשמש
ההתייחסותאתמפקיעגברעל-ידיהנכתב
המגדרי-נשי-מההיבטהחיים""מחציתלנושא

המתייחסיותררחבלהקשרגופני-פיזיולוגי
כאח.דולגבריםלנשים
המספרתהנשיםדמויותשתישלסופן

אלמוג,שלעמדתהאתלהבהירעשויוגליקריה
מימושילגביוחייה,יצירתהשלזהבשלב

שלאגליקריהלעייל:המתואריםהנשיות
אתמאבדתאהבתה,אתלממשהצליחה

חיוורתנראתה"היאונשיותה:חיוניותה

עדקצוץשהיהראשהשיער •מתמידוכחושה

ראשה"עלכלהבהלהטכמעט,לגולגולתסמוך
דעתה:שפיותאתגםכמו ,) 125עמ'(שם

 ,) 133עמ'(שםפלבלו"עיניההשתגעה."היא

אתחוצה"היאלמתיה:להצטרףמחליטהוהיא
נכנסת ...קטןקברותביתאלומגיעההיער

האבניםביןהעשבים,עלמשתרעת ...פנימה
(שםעיניה"אתועוצמתאכלשהזמןהשחוקות

 ,) 137עמ'

שנכשלההצעירההאשהשלזובחירהלעומת
הערגהדרךחייהאתלממשבנסיובה

המספרתשלשבחירתההריהרומנטית,
היצירהבדרךעצמההמממשתגרת,המכר

אתלהפניםהיאהאינטלקטואלית,והחקירה
ניכסהשיריהםשאתהמשורריםשללקחם

כמודלבהםולהשתמשזו'ביצירהלעצמה
אתשעברהלמיורצויהאפשריתחייםלדרך

הספר'אתהמסייםהפרקהחיים.מחצית

מחשבתכמלאכתעשויזו'בחירההמתאר
בתוךביצירההמרכזייםהמוטיביםאתהשוזרת

 :המשורריםמשירישירטוריוציטוטשימוש
השורהמצוטטתאלקיוסהמשוררשלמשירו

נמתיןלשוואאפוא.נשתה"הבההפותחת:
ואלמוג ;) 139עמ'(שםהפנסים"להדלקת
הקיומיתבחירתהאתלתארכדיבהמשתמשת
לחיוניותכיבטוישתיה-והאופטימיתהחיונית
העולם,ביפיוהתבוננותואישורם,החיים

בברבוריםהןהספרותית,ביצירהוביטויה

שלבשירוכמוצעזה,ליופיכמטונימיים
העולםיפישלבהשתקפותובעיקראךספריס,
כמוצע-הפנימי""האגם-הנפשבפנים

עליושעושהבוואריציההלדרלין'שלבשירו
העולםתלויהפנימיהאגםעל"הלואאלמוג:

 • ,) 139עמ'<שםהמחזה!"נפלאמה-

במאמר:שהוזכרונוספיםספרים

עם-עובד,הוצאתגזירה","בארז , 1971רות,אלמוג
תל-אביב.

תל-אביב.פועלים,ספרית ,והאויב"הזר,"את 1980
ירושלים. ,כתר ,בגשם""מוות , 1982
ירושלים.קריאה,סימן ,אויר""שורשי , 1987

"שפתניכוסעללה:ומחוצההתרבות'בתוךטובה,כהן
הנשי'האנידמותשלאינטלקטואלילעיצובכדרךהאב"
 • 110 • 69עמי ,'ב"סדן"בתוך:

וחציסומקרוני

ז:רי ........ן אן,הךהפונק
r: 

דורמשחמאנגלית:

Autobiographia Literaria 

ילד:פשהייתי
: :• T • • :• :• 

זףןנ:וי~ישנזםםקז:וי wלא
-השפרביתשלהחצרבפ;ןת

: • -:• T •• :• •• -•• :• 

~~רי 7ב;ךך

בב;תשנאתי
T •• • ••• 

מם~ים~ע,ל.י~זקסקים,ד,~אג:וי
ןמ~~ךים;דידףנ:ו~יםסיףלא

לאי-שם.התע;פפף
• : : : •• T 

 ש~ז:r~י~הף~ם

;ךי n ~~יtיtיךז:י 9iJיא;ג:ו
 י~~,,קז:יי rן~ע.ץ

 ."ם;ת~

~ך~זאן' fי ~~ן;ך~ה
f מכז~י!ל

האלה!השיריםאת:פ;תב
•• :• -• • T •• :• 

בנפשכם!זזפף -: -: : ... 

 ,"השונית"בראשספרואתהחותםבשיר
המשורר?/התכוון"למהדור:משהכתב

עלהנושבת.רוח /.התכווןהמשורר
שהשורותלינדמהמכוון".נגן /נושר.

יכולותדורשלכךכלוהמדויקותהחזקות
שלבשירולקריאהגםזינוקקולהיות
החצר"בפינתנושבתהרוחאויהרה.פונק

הדבידותמעץנושרהעלהבית-הספר"של
בתוויהמסתתרהיופיאתמנגןוהנגן

תחליטוהמשורר?התכווןלמהאזהשירה.
לדב.
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הנףכלהפיה 1הג
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:• : -T :• -: • 
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 ·:ז- •ד:• •. : ·:-ד•: ·-:-
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: .... . . : : . 
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א;~ר;ן [i ף~~

א;ת;tיך~יקדקלי 1א
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: -:• -•• -:• • : :• : T 

 ;~::גב~תרמילישאר
• T •• : -: • -

Rf ~ 9 ס~~ח1י;תרים 1ס~זפא;ת... 

• 
 ה~ר~~~~~ליסזpקךית ה,י~~ iJ ל~~
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• T -• -ד::• :• -:•••• 

בפנים 1ב~שטחיםמ;ת 1הזפה
-: -: T • • : • 

הפפגעיםאתכ;אבלאכברעזפיחידה 1ויה
• T -•-ד:•- •: ••:ד• 

בים 1עצאנשים

ב~בית;ל~כברא 1וה
: : T : •• 

משזפחיםהפרסים
-: T • : -: • 

ש;מעלאכברא 1וה
: : T •• -

~ןלי 1ןא

לכנף;שאחריה1ימיםכל
 : ... ··-:- ... .-ד

;מה nלמעברע;מדא 1ה
•• •• •• :• -T 

 ס~~~~ינ; ,~

ס,יר~ת J/ל;ק.~סיןכל~ןם~ל~זtים~ידיודק
ל; םיtז~~~

,ל.ם ר~~~א 1ה~ירןר;~ה ,~;עןה 1ךיה
זאתדכל 1

קים 1ם,זק?~לה ת;נ~~ ;מ~ r ~~ש;ת~ש;ת

~ז

זאתי;ך:זים~י~ם~~ים ryw~ם~ח.לקל~ר;ת
נבחרתליב~ניתי

 ·:·:: . . . .ד

l ~~ע,ןה י~~ q ~ה~~י, f ת ,ם~~~ל~ryWiJ י~~~~~ים ry;::i ךת

אחדוי;סימ.שנידה 1יהשנילייש
•• • :•• : T ••: : • T "." 

משלימליםכ;תבתאנילבלם
 . ... . . . . .....·~סםובת iךל.;

משפחה 1נגיעהונחמהאהבהמנגינה, 1מלים
•:זד·ד: דד•:: ד-:- ד•:- ..

ל~ה ryם~י gryw~~דלת י~~
שליהח1ייםשלהחמיש1יהשהם
י;תרט;בה"מאזפנתי;ם ·ל;א;תיים tv ;ע~,ה·ם

 " T '', •י,- : •;;תרמתסכלת

י;ת'רו'נ·לחמת
:· : ... :· .. 

6.10,000 

חיל;ניתצליניתאני
ש 1החפ,••להר T;ע;לה

:• T : --• 

ב 1נ1שנ~ס 1סיזיפאתע;ברת
 .-נגמרל~וההר
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 :ם,ןן:ווי
c== --= 

1 ~ ~ 
מילוליזיכרוןומחוזאנתוופיה

שחםדניאלה

הספדיהשתיקה,סרבול:יהושע
המאוח,רהקיבוץהוצאתהחדשה,

עמ' 223 , 2000קריאהסימןספרי

 ,שליהמושכהעזר:בןאחוד
ישראללאור,הוצאהאסטרולוג,

עמ' 458 , 2000

<עםהמציאות','תחושתמאמרו ~
 ) 1998אופקים,ספרייתעובד,

 ,השארבין ,ברליןישעיהומתעכב
שוםהמציאות.שחזורשלהבעייתיותעל

שיהיהככלמדוקדק-טועןהואכזה,תהליך
תהיההתוצאהמחודשת.בריאהיהיהלא-

המנסהמיומןזיוףומלאכותית,מוזרהתמיד
המציאותשלהפומביותהתכונותאתלתפוס

הוא ,בלבדזולאלב.תשומתאליהןשמושכות
המציאותעלידענואילו-למעשהמדגיש,

מהרהעדלהלכה,לדעתיכוליםשהיינומהכל
 .מדעתנויוצאיםהיינו

לענייןאותימביאיםברליןשלהללוהדברים
מציאותלעתיםחוויםאנושדרכוהזיכרון
בחשובמרכימהווההזיכרוןשחיתה.

סרבוליהושעמאתל"שתיקה"בהתייחסות
סורק,הואעזרבןאהודמאת 11שליר"המושבה

ושולףבוררוהחיצונית,הפנימיתהמציאותאת
השנים.במהלךבהשנרשמוהדבריםאתממנה

אתמשחזרתאינהאמנםהזיכרונותמנסרת

גייצרכלגח.ייצראתמעבירהאבלהמציאות
הפריזמהפיעלמשתנהמציאותשלכזה

האישית.

בןזקןמביאהסרבולאצלהסיפוריתהס~מה
זיכרונותיואתהמספר 60כבןוהוא-20ההמאה

 .משפחתובנישלזיכרונותיהםואתהוא
המשנהבכותרתמוגדריםהספרים,שניכאמור

מןמסוימתהסתייגותליישכ"רומן".שלהם
בנושא.להרחיבהמקוםכאןלאאךההגדרה,

 ,עצמועזר<בןהזיכרון.הואזהבמאמרענייני
דמותובןמפיואומרמתחכםגם , 350בעמ'

כותבהייתי"אילועמיבןהסופר ,בספר

לקריאה:קלאינומהספריםאחדאףרומן",)

הואבוהתודעהזרםסגנוןבשל'ש'תיקה"
שלאוסףבהיותו ,"שליר"המושבהכתוב,

בבעיותהמתמקדותואנקדוטותזימהמעזקיות

מובהק.עניינירצףללאעיכול

למושגלהתייחסותגם-הזיכרוןומאזכור
פיירהצרפתיההיסטוריוןשטבעזיכרון""מחוז

הזיכרוןשמיטשטשמשעהכיגורסנורהנורה.

אנדרטאות,כמומחוזותלולייחדהצורךנוצר
עלזהבהקשרמדברכשהואופולחנים.אותות

משותפיםלימודספריעלמדברהואטקסטים,
עלבעיקר ,דהיינו-בסיסייםטקסטיםועל

מאינדוקטרינציההניזוןההיסטוריהזיכרון

שלטונית.

זאת,לעומת-שלי"רב"המושבהב"שתיקה"
לנויש .אישי .אחרמסוגזיכרוןמחוזנוצר
שלבפנימיותםשנאצרפרטיזיכרוןעםמפגש

המילהאלדרכושמצאעדשנים,הכותבים
מחוזלהקיםצורךחשמהםאחדכלהמודפסת.

הכרוניקה""תיעודלמטרתמשלו:פרטיזיכרון
 ,עזרבןשלה"אני"עצמועלשמעידכפי-

"דברוכתיבתממושךמאלםיציאהלצורךאו
כהעדששתקה"אני"כעדות-עצמי"משל
סרבול.של

הזיכרוןמחוזותביןכאןלהשנדרשתיההשוואה
שנימהתבססותנובעתהללוהמילוליים
קוויבעלתלכאורהמציאות,עלהכותבים

השרוןבאזורכפריביישובמדובררבים.דמיון

-עזר><בןתקווהופתח<סרבול>תל-מוגד-
האישיהזיכרוןמתחילהמקריםבשניכאשר
הכותבשלהפרטילזיכרון ,-30השנותבסוף

הזיכרוןגביעלעורךשהואבזמןהמסעגםנוסף
אתלמספרששכחו ,בספרהדמויותשל

הזמןטווחמגיעכזהבאופןהם.זיכרונותיהם

המאהסוףשל ,יותרהרחוקלעברהנחשף
הקודמת.

חיזוקקיבלהזהמהסוגבהשוואהשליהעניין
לפנישערכתיאקדמישמחקרמהעובדהנוסף
יישובשלבקורותיוהואגםעסקשניםמספר
מהקמתוהחלסירקין><כפראזורבאותוכפרי

ובןסרבולשלהספריםבעוד ,-30הבשנות
מתעדההואהספרכרומנים,מוגדריםעזר

עיתונים,קטעימביא ,הארכיוןמספריכרוניקה

ישהדבריםמטבעאישיים.מסמכיםתצלומים,
רלוונטיתעובדהאישיים,זיכרונותהרבהגםבו

 •הנדוןלנושא

פרצהבוהיום-1,9,1939המצויןב'ש'תיקה"

הראשוניהזרזהיהזהחשביה.העולםמלחמת
התייחסותהספרים.ביןלהשוותלרצוני
זיכרוןביןההבדליםאתגםמחדדתזהלתאריך
שלהחיצוניהזיכרוןלביןהפרטשלפנימי
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סוגיבשניטראומטיהיההזההיוםהכרוניקה.

בזיכרוןנחרתוהואשתיקהגיבורשלהזיכרון
שמונהבןהיותואףעלסרבול'שלה"אני"

מלכת.עמדהזמןפתאום"לפתעבלבד:ימים
ועמדסכינואתהניףשהשוחטברגעזההיה

בדלתהסופרנכנסכשלפתע ...בבשרילחתוך
והכריזועמדהשוחט,שלגבומאחוריהפתוחה

דומיית-מוותפרצה.''המלחמהרם,בקול
קפא.הכול .הגדולבחדראחתבבתהשתררה
וכבדחמורהסופר'שלקולוהדהדהרםובשקט
לפולניה'".פלשו'הגרמניםושבור:

סירקיןכפרשלהפרוטוקולים-זהלעומת
עיסוקמגליםלמלחמהשקדמומהחודשים

מאירופהאורשנותהרחוקיםדיומאבענייני

מהכפרחבריכששאלתיהמלחמה.סףשעל
כמותשובותליהשיבויוםמאותוזוכריםהם

אז?"היה"מהאודבר",שוםזוכרלא"אני
ולאבבתיםרדיוכאןהיה"לאהודהואחד

 ,,כלום.לשמועיכולנו

גםרישומואתהותירלאהזההספציפיהיום
מזכירהואאבל ',,שליב'המושבההמספראצל
האיטלקייםהמטוסים-המלחמהסממניאת

האיטלקיהשבויתל-אביב,אתהמפציצים
זובהזדמנותמה).אלאכמובן'עליו(שהשתין

שהואהדבריםאםברורשלאעזרבןמצייןגם
"תמונתשהםאוהתרחשוזהבהקשרמספר

לכרוניקהבמקרהשנכנסהדימיוניתילדות
כותב,הואבנו",לתעתעאוהב"הזיכרוןשלי".
שאמרשלום,גרשםשלי"המורהאתומצטט
השטויותאתרקשקראנומספרזוכרים'אנחנו

הדבריםאתושוכחיםהטעויותאתאו

בפנילהתנצלצורךמרגישהואהחשובים'".
המקובלבמובןעלילהכאןאין"אםהקורא:

 .נורא"ולאחשובלאהמילה,של

הלשוני'העושרהביטוימיכולתנתעלםאםגם
-הכותביםשניאצלהשונההפנימיוהעולם
שלי"ו"המושבה"שתיקה"ביןהגדולההדבל
שכתוצאההפרטיתבסלקציהבעיקרנעוץ
ובומילוליזיכרוןמחוזמקבליםאנוממנה
לרגעהשני.שבספרמזהשונהמציאותייצוג
עוולגורמתהספריםשניביןשההשוואהדומה

מ"מהושבהמאודהשונהסרבול,שלל"שתיקה"
ביןהקבלהדווקאאוליאבלעזר'בןשלשלי"
אתמחדדתלזיכרוןביטוישלקצוותשני

ההשוואה.

אופחות-הספריםבשנישרויהמקומיהנוף

ההבדלצמחים.שמותשלאזכורבאותויותר
הסרקעציאתרואיםאנובאינטנסיביות:הוא

יישובישלהמאובקים'השיחיםהפריעציבצד
המילוליהזיכרוןלמחוזותדרכםמצאוהשרון
אקליפטוס,ביניהם-הברצמחיגםכמו

וושינגטוניות,אז(שנקראודקליםאיזדרכת,

'שקמים,אלוןפיקוס,יקרנדה,בן-עזר>מדגיש

גרביליאה,פואינציאנה,אורן'פרקינסוניה,
הברושיםשדרותקזוארינות,ויסטריה,

ההדריםסוגימיגורןעלהפרדסיםאתהתוחמים
שזיף,תותים,שסק,חרוב,תאנה,גפן'שבהם,

שיחיליגוסטרום,שיחיבוגנוויליה,'זית,שקד
קידהחילף,יבשים,קוציםולעבה,מיתנןצבר'

מתערביםהבורשדותקוצנית.וסירהשעירה

ולידבשדההירקותגידוליוהתבואהבשדות
 .ההוויהמןנפרדבלתיחלקהםהבית

השנייםשלבזיכרוןשנאצרוהטבעבפיסות
והשיחיםלעציםבנוסףמסוימים.הבדליםיש

סרבולשלה"אני"קלטלעיל'שהוזכרו
פרחיאתילדותושלהבתיםומחצרותמהשדות

הדודוניאהשיחיהאדומים,הפרגיםהדורנטה,

אתגםראהאבחנתובדקותוהאקליפה.

לעומתו'עזר'בןשלה"אני"והחזזיות.הטחיבם
ממקורותשנוצרההגדולההביצהלידשוטט
משםובזיכרונואנטיפטרוסמבצרשלידהירקון
ושושנותהמיםחבצלותהנרקיסים,קובעו
ראשוניגםוהיסמין.האיריםפרחיגםכמוהמים

הנופריםאתבזיכרונותיהםשוזריםסירקיןכפר

אתלהםומוסיפיםהעיןראששלידהללו
וקנההסיפניםהאריה,לועהרקפות,הכלניות,

הסוף.

הצמחיםבסוגינעוץאינוהעיקריההבדלאך

במשקלובעיקראלאהזיכרון'במחוזשנרשמו
משקלוסרבולאצלהסיפור.בכללהטבעשל
עזרבןאצלהכפרי'בניחוחחשיםואנורב

בסרחוןהללוהניחוחותפעםלאאובדים
הנפיחות.

בסתירהההרהוראתמעלהב'ש'תיקה"קריאה
הכאוטיהמצבלביןהמיליםשלהלינאריותבין
האנתרופיה,חוקבפועל.ההתרחשותשל

הגזים,בהתפשטותועוסקהטבעממדעיהלקוח
שלהטבעיהמצבהואהסדרשאיקובע

סדרלהביאניסיוןכל-בלבדזולאהדברים,
סרבוללמערכת.מחוץסדראייוצרבדברים

המציאותשלהרוחבתחושתאתלהעבירניסה
לאבעיהבשורה.הסדורותהמיליםבאמצעות
זרםשללכאורההסדרבאידווקאאךפשוטה.
סרבולשלהקוויותהמיליםמביאותהתודעה
ראיהחדותמתגלהמרתקות.תובנות

רחשיםהרוויההקיומיתלהוויהבהתייחסות
וחוםיופיבצדורועשפלותושנאה,אהבהשל

אהבה-בספרשזורהאהבההרבה .אנושי

אחד'ללילהאהבהמוחמצות,אהבותראשונה,
הניסיוןניכרהכוללבמרקםמשפחה.אהבת
כמועצמיתלהשלמהעצמית.לאהבהלהגיע

אלהכלהחיים.עםהשתיקה,עםהאב,עםגם
מראש.קבועסדרבאי-בחייםכמו-

שלבלילגםיוצרתהזיכרוןשלהאנתרופיה
בתורכית,כשמיליםמיוצגתהתקופהשפות.
בתוךמפעפעות-רוסיתיידיש,ערבית,

בהשפעה .עזרבןאצלבמיוחדהעברית.
ישהמושבהראשוניעלהלשוניתהסביבתית

במקצתמייגעתלעתים'אךחןהרבהפעםלא
הלשונות.בבלשלזוקריאה

הרוסי""המבטאושםפהניכרסרבולאצלגם
אתלהשוותגםהיה<מענייןהתקופה.של

מחזהואת"גשר"תיאטרוןשחקנישלביצועם
שנאצרוחומריםאותםעלהמבוסס-"כפר"
השחקנים,שלהרוסיהמבטאהשנים.כלבקרבו
חלקהיהההיאהעתאנשיאתכךכלשאפיין

גםושםפההתקופתית).מהאווירהאינטגרלי
השיחכללבדרךאבלהיידישמורגשת

הזקןשלהמונולוגפנימי.הואב"שתיקה"
בדיאלוגיםנעשהאינואותובקורותהנזכר
העבריתיומיומית.פחותגםהשפהולכן

משובבתחייוכלששתקהאיששלהפנימית
ומנסההחיצוניהדיבורמלשוןמתרחקתנפש,
הישותאתהמניעיםהמנגנוניםאללהגיע

אתלהפניםמתאמץכאילוסרבולהאנושית.
 ...שיריםכתוב"לךהאב:בגערתהטמוןהלקח

תכריזוזה,אתזהתשבחושלך'לכנופיהלך
בשירתאירועיםכעלשלכםהשיהוקיםעל

לשניאחדתלקקוהשני'אתאחדתרמוהעולם,
בכלאיןאמתשלאחתמילה ...התחתאת

אותיותצירופיתגבבלךשלך'השירים
אתלשיםתפסיק ...לחייםקשרבליסתומות
החיים,לביןבינךקירכמוהזמןכלהשכל
 ,) 212<עמ'שלך"הרגשאיפהתרגיש

לטקסט.עצמיתהתייחסותישעזר'בןאצלגם
בן"נשארתיעיסתו:עלהמעידהנחתוםכעין
שלי?הגיבוריםמיבקקה.משחקעלוב,כפר

קוסוחוב,שימלדרעק,יוסקהאיליביסקי'
וסבתאסבאובנותיה.טאךאלאוםמאדם

זאתהירקון.גדרעלבעשבמזדיינים

11 ~, 

23 
 2000נובמבר



Jן
1::1 

אני •••לאבפירושלאספרות?זאתהיסטוריה?
שלהפלצותמלחיןחשוב,הלאלעברשייך

 ..•מהתחתסופרמילים.שלזבלן •..איכרים
 .עצמיאתרקמצחיקגרפצים.שלהיסטוריון
שימושבביתכבודשלמקוםלייקצומקסימום

שאנייודע"אני .) 145<עמ'ציון"החיבתשל
הדיוקאבלקקהשלהיסטוריוןכמונשמע

שלי"לביציםותומךלרגלינרהואהכרונולוגי
חולהחולה,אדםאני"האמת, .) 202<עמ'

שיגעון .••ה'פיצ'בקעס',מחלתכרוניקה,
אתשאוכלתהיסטוריתעגבתמיןהזוטות.
 ,) 233<עמ'המוח"

במעשיותבעיקרהמתמקד-עזרבןשלספרו
הסיפוריםנשואישלוהרביההעיכולדרכיעל
הנושא.לחשיבותביחסהשאלהאתמעלה-

מתייחסתהמודרניתשההיסטוריהספקאין

לסיפורירקולאהיומיוםלסיפוריבכבוד
בלבד'זולאהשלטת.והאליטההמלכים
 ,למשל ,-14הלראיעלהעכשווייםהמחקרים
מקוםורסאיארמוןשלהיותואתמזכירים
יטציההסבתנאיחוסרבשלביותרמסריח
שלתיאוריםגםישבנושאבספריםבמקום.

ובבריטניהבארה"בושהתפרסםהזההמיוחד

-THEF-WORD , וראהשיידלוארג'סישערך)
מסגרת).גם

הבלתיההיבטבחשיבותנכיראםגםאולם
קיימתעדייןהאנושית,מההוויההזהנפרד

הירידהוהפרופורציה.ההדגשיםשאלת
בספרהמובאהיתרופירוטהמבחיליםלפרטים

כפילעניין'שלאפעםלאלינראיםהכרסעב
בהתלהבותלשונםעלמגלגליםגןשילדי

אתגילוואחרות.אלהזימהמלותראשונית
הפרטיםשלקפדניתסלקציהאמריקה!!
עושהחיתהמחליאים,גםובחלקםהמיותרים,

מעניין'לספראותוהופכתהספר'עםחסד
ה"יישוב"ראשוניזיכרונותשלחשוב,ואפילו

שלאיצטלהללאלתעדם.מקוםיששבהחלט
 •ודו-רומןפסו

השבעיםשנותבסוףתיעדעזרבןכשאהוד

ימיהראשיתעלגוטמןנחוםשלסיפוריואת
שמים"וכחולחולותב"ביןתל-אביבשל

אםגםתקופה,אותהשלהתמונהאתקיבלנו
נוסטלגיתחיתההאווירה-להודותיש-

ביניהםנ:יקשרובהבשפהשיתמקדמילוןלעריכתסיפתחלשמשהיכולשלי"'המושבהמתוךלקט
מציעהאניהכפריתהרוחאתלשמרמנתעלוהכניסות.היציאותעלבשיחותיהםהמושבהבני

כדאיאולישלי"ליהמושבהנוספותמהדורותתהיינהאםבמקביל,רענן".עזכל'חחתשייקרא

 ?"ומתחרמנתמחרבנתשליליהמושבהשמואתלשנותותוכנו'הספררוחאתלבטאמנתעלהיה,

הארוחה.בעתלקרואלאמומלץ

מכשיר.השקעה.צינורהשקאה.צינורקישקע.גדולה.לטאההביצים.שקענק.צינורמבושים.
שחום.גידזובי.מיזרקה.וקם.צדיקייפולשבעזכרות.הגדול.אברומינו.אברזרנוק.פיפי.אבוב.
מציצה.זין.זרג.שמרק.חם.שפיפוןההוא.הדברנחשים.חילזון.נקניקו.הזקור.אברוקטן.

חלבלהשפיך.תיש.זרמתמכנסיו.חנותגברא.כוח,~זונים.חרמן.הרך.מקלואתלזקוףאשכים.
פרפו.תחת.אחורי.חריץשחור.חורקרס.ודנית.פטמות.שדיים.ציצים.גדול.חזהזונה.ציפורים.
פישלהקטןהחורנקבים.סירות.פיזזה.מברשת.ערווה.קליטוריס.דגדגן.הגוף.צרכיגירפצצה.
זיג-זג.בעלו.עליה.באתילזרגג.התורן.אתבמרומיהלתקועתוקע.מאחור.עליהבאהטבעת.
אוכלותהחראה.דרעק.משתינה.צואה.פרק.פלוץ.מין.מורעבימנייק.הורמונים.עודףלמזמז.

מיזבלה,דרעק,חארה, , MERDEסוסים,עלברכיבהערוותהאתלחכךמרבהלאונן,ומחרבנות,

כזרגשצבעוהגומיצינורצרכיה.מסריחים.תאיםשימוש.ביתנא.דתקעמימיהם.הטילוהדיינים.

קוס-אמכ.קוס-אוהתו.קישמנטוחס.קומנטוחס.הכלב.של

לעייפה.עדבספרעצמםעלוחוזריםשביםהשוניםהניבים-כאמור

ז"ש

להמשיךלושאיפשרהמלךשלהמיוחדכיסאו
עובדהצרכיו'עשייתכדיבתוךבדיונים

בפרטיםרצונילאשיתוףהנוכחיםעלשכפתה
-כןעליתרבפעולה.הכרוכיםהאינטימיים
באחרונהמצאההגסותהמיליםשלהלגיטימציה

הניביםלאוצרשיוחדחדשבמילוןגםביטוי

תאםעזרבןשלזיכרונוהאםמעט.וחלומית
העכשוויתהמגמהבעקבותללכתהרצוןאת

לומרעלי , INלהיותכדי ,אולי(סליחה,
דבריםולהביאמהנוסטלגיהלהתעלםטרנד?)

-כזהדברבכללישהאם"כהווייתם"?
"כהווייתם"??

זיכרוןבמחוזמדויקלשחזורקשהפרטהואריח
אתגםמפעילהריהדימיוןאולם-מילולי

בקריאתינשמתיולפיכךהרוחשלהריחחוש
מלואסרבול'אצלהזיכרוןשלבושמואת

והאדמההעציםהפרחים,בניחוחריאותי

הייאושלרגעיכרקעששימשוהרוויההכפרית
בןחושף.שסיפורולאהבהגםכמווהעצב,

כמונשימתי'אתלכלואעליכפהעזר
מרבההואהנפיחות.צחנתמחמתבמחראה,

בקרבנהוגיםשהיושוניםמאכליםלהזכיר
לחשובהיהניתןהטקסטפיעלהמתיישבים.
ריחות ...וכרובשעועיתרקאכלושבמושבה

מלאשהספרהסירחונותבשארנבלעוהכפר
מחוזאתשגדשווהזרעהצואההשתן'-בהם

 .המילוליהזיכרון

שלטתשהפיזיותאומרתהייתיכלליבאופן
עלמוסיףסרבולבעודעזרבןשלבזיכרון
גםהדברים.לרוחומגיעוהחושניותהפיזיות

הרישניהם,אצלדומיםהחיצונייםהנופיםאם
ואילובחוץנשאריםהםשלי"ב"המושבה
ההוויהאלפעפועדיפוזיה,ישב'ש'תיקה"
הדמיםמחירחוץ.כלפירקששותקתהפנימית

לידיהואגםבאהזאתבארץהחייםשמשלמים
אחרתאוכךשנהרגואנשיםכשמוזכריםביטוי

אחדבכלבנושא.להרחיביכולתיולא
מההיסטוריהטפחנחשףהללומהספרים
לכאורהבכללה.והישראליתבפרטהמקומית
ההיסטוריהשלהמיקרוקוסמוסמהםמבצבץ

זיכרוןמחוזכללכאורהישראל.ארץשל
לא.-למעשהמיקרוקוסמוס.הואכזהמילולי

• 
לואיס:בדבררשלספרואתתרגמהשחםדניאלה
עובד""עםבהוצאתאורשראההתיכון"'המזרח
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זהמצד

לויתןעמוס
~------~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 

וז::

אירועיםספרים,מוספים,

וחרדותטלטלותשלכרוניקה

מטלטלים.כואבים,קשים,היושעברנוהימים
הטלטלות .שלוהטלטלהאתעמוהביאיוםכל

בתגובותלמדימפתיעותלעתיםהיוהללו
למשל'כספי'(אריהשונים.באנשיםשעוררו
הארץ'ב'מוסףכתבמובהקשמאלעיתונאי
 ."לחכותייאלץ"השלוםשכותרתהרשימה
"שמחתבשםרשימהכתבמכןלאחרשבוע
כילימיןהסבירבהלכם",האמרנואנשי

הםשלהלןהדבריםמדי).מוקדמתשמחתם
מחשבותטלטלות,אותןשלכרוניקהמעין

בישעוררוסותרים,לעתיםופחדים,
האירועים.

נשאלושלאהשאלות
כללעצמםשאלולאאחדממיןשאלות

הלא-מופתעים(וגםהמופתעיםהישראלים
פרצולמהמהימין>:לכם"ה"אמרנואנשי

אל-אינתיפאדתכבר'המכונותהללוהמהומות
ולמהעתה?דווקאולמהמלכתחילה?אקצה,

הישראליםרובשכןוכדומה.כזאת?בעוצמה
כברשבאוסלולתומםהיוסבוריםהשאננים

שלבעידןחייםכברשאנושלום,הסכםנחתם
שוררלאלמהמביניםאינםוהםפוסט-שלום,

לפלסטינים?בינינושלום
עלהסכםנחתםשבאוסלוהיאהאמתובכן'

מאודרחוקעצמוהתהליךואילותהליך-שלום,
כמו-לירתהקרדינהשאלותכאשרמסיומו'
עתהרקהחלו-פליטיםירושלים,גבולות,
להגיעברקשלבלחצוהיום,סדרעללעלות
התבררזה, ·סיוםאולם .הסכסוךלסיוםהפעם

ואל-ירושליםבשאלתובמיוחדלפלסטינים,
וכנראהבנידון'מציפיותיהםמאדרחוקאקצא,

לסיוםהסכמתם(איברק.שלמציפיותיוגם

להגדירםלוהספיק-תנאיולפיהסכסוך

פרטנר")."לא

לטיעוניחשופיםשאיננוהיארובנושלהצרה
תקשורתלכלירק •ולהרגשותיושכנגדהצד
בטלקוראיו(מספר'הארץ'עיתוןאחד'

כתבתישו'מעריב')'ידיעות'לעומתבשישים
הפלסטיניםבקרבממששחיההס,עמירהאחת,

לוי'גדעוןאחד'וכתבמהשטחיםומדווחת
הצדשלמבטונקודתעלבקביעותהכותב
מודעדיווחיהםאתשקוראומי .האחר

הפלסטיניםשלולעלבוןלזעם,לתסכול'
בחייהםהשתנהלאכמעטדברששוםהחשים

עדייןנשלטיםשהםאוסלו'הסכםנחתםמאז
התקרבוולאישראלבידישהיאבחינהמכל

מדינהלכונןשאיפתםלהגשמתהרבה
פלסטינית.

לישראל'והסכנות,ומורכבותקשותהסוגיות
בראשושעיניומיכלאבלמרובות.ספקבלי
לשנימדינותשתיהחלוקה,פתרוןכימבין

שוויוןשוויון:עלבעיקרומבוססעמים,
ירושלים,בחלוקתשוויוןהארץ'בחלוקת

שהשוויוןזמןוכלוכדומה,השיבהבזכותשוויון
האלימותגםבמשא-ומתן,יושגלאהזה

אףמרקום,יואל(באוזניטעןברקתימשך.
בישראל'אישכידיווח>הואכךמ'הארץ',הוא
לתנאייסכיםלאלוי'ומגדעוןהסמעמירהחוץ

טועה.שהואחושבאנילהסדר.הפלסטינים
רובעלמצביעיםהמשאליםשכלהעובדהחרף
יותרעודגדולרובברק,לעומתלנתביהןמוחץ

לשלום.המשא-ומתןבהמשךמצדדים 62%-
השלום.מענייןזמן""פסקייקחשלאאז

לציירלדעתי'צריך'זו'בהזדמנותכן:עליתר
המדינות,שתיביןהגבולותמפתאתמחדש

אתרקלאהפלסטיניתלמדינהולהעביר
ירושלים,מזרחדוגמתהכבושים,השטחים
מיושבותטריטוריותגםאלאוכדומה,

אום-כמובישראל'ערביםביישוביםבצפיפות

גושיתמורתאוליוהמשולש,אל-פחם
נפסידאםגםלישראל'שיסופחוהתנחלויות

ופלסטין'ישראלאלה.ופיןבחילשטחים
ובמדינותביסודן'לאוםמדינותהןשתקום,
אתנית,דומיננטיותשתשרוררצויכאלה
שניה.לקרסנויהפכובאמת,אחרת,

שאלחסימן-ברק
לאעליוגוננתיזהבמדורברק.מחסידיהייתי
משהוהאחרוניםבאירועיםאולםאחת.

 cnnב-שבראיוןדומנינסדק.בובאמונתי
מהוליהתגלהאמנפורכריסטיאןלכתבת
הגמישות,העדרשלו'האובססיביותהדבר:
העצמיהשכנועמחיר'בכלצודקלהיותהרצון
שאינוהדחףלסביבתו'אטוםלהיותלוהגורם

לכאןאולכאןסופיתלהכרעהלהגיעכיבושבר
כוללת,מלחמהאוהסכסוךקץעניין'בכל

שלוהלבןהצופים,כלפיהמונפתשלוהאצבע
מבטו.אתבהםמשלחכשהואבעיניים
לכךהוסף .בעיקרשבאופייםיינעבכלומר'

עםלעבודהמפורסמתיכולתוחוסראת
לקבועשוב,האובססיבית,נטייתואתאנשים,
הקפיצותאתבהם,עומדאינושממילאמועדים

למהפכהטלועדת(מחוקלקיצוניותמקיצוניות
בעייתיתתמונהותקבלוכדומה>חילונית,

למדי.
ביניים,בדרכיללכתשלוהקושיכלומר'
מיידיתלהכריעלאפתוחים,קצוותלהשאיר

חוכמהברובלעתיםשעושהכפימשמעית,וחד
יוצאהואלמשל'חירום,(במצביערפאת
שאומרים,כפילברק,לוישבעולם>.לשוטט
שכללוישאםספקאבלטוב,אנליטישכל

בכוח,דחףכיצדזוכרים •ותרןסבלני'מעשי'
האיןדייריו?בקמפהכניסהלפתחערפאתאת

טיבאתמילים,מאלףטובמסבירה,זותמונה
אליו?יחסו
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באותיותעיוןשלטיפשישעשועגם(אגב,
מבשראינו-.קב.ו-שמושלהשורש
ותראו).הצירופיםכלאתנסוטובות.

פשוטהלאדילמה
לאדילמהבפניניצביםשאנוהיאהאמת

באזרחיםחמושצבאלנהוגאמוראיךפשוטה:
עללירותלצבאאסורלהלכהמתקוממים?

ראשית,סייגים:כמהכאןישלמעשהאזרחים,
אבנים,בידיהםחמושים,בלתילגמריהםאין

שנית,ורובים.סכיניםתבערה,בקבוקי

ואילומעטים,כללבדרךבמוצביםהחיילים
שלישית,ואלפים.מאותמונההמשולהבההמון
באש,לפתוחלחייליםלחלוטיןאסוראם

ןושההממקרהבכללסגתשעליהםמשמע
מאהיצעדומחר ,למשלאם,עליהם.מסתער

גבוללעברמלבנוןפלסטיניםפליטיםאלף
רביעית,אותם.לעצוריהיהאפשראי ,הצפון

החזקממילא ,כוחואתלממשאסורלחזקאם
החזק.הואוהחלשהחלש,הוא

שיקולהדורשתוסבוכהקשהבעיה ,בקיצור
כתשובה,צלפיםהפעלתרבה.וזהירותדעת

אותהלבחוןצריךוהיהביותרקטלניתהתגלתה
בשטחיםהללוהאירועיםבכלומדועמחדש.

והעמידוםאבניםמיידישעצרוראיתילא
אנויותר.להרתיעהיהעשויזהלמשפט?

מאיימיםהמעקבועדתראשיכיצדרואים

כלישוחררולאאםרעבבשביתתלפתוח
ההפגנותעקבבישראלשנעצרוהערבים

 •ולדברלדוןראויזהבכלהאלימות.
אםאבללאנדרדוג,ובצדק,טבעית,אהדהיש

נכוןשאינו(מהדודוהםגולייתאנחנו
ניצביםאנודברשלבסופוכיאובייקטיבית,

הערביםמולגםאלאהפלסטינים,מולרקלא
הפסגהועידתלנושהזכירהכפיוהמוסלמים,

שהאנדרדוגלהיות,יכולמאודהריהערבית>
ינצח.

מקום'בכלאותם'לשחוט
במסגדיםדרשניםהשבוע:ביומןראינוזאתוגם

שבומקוםבכליהודים"לשחוטקוראיםבעזה
אבלצייץ.ולאצפצףלאואישנמצאים",הם
 ,כךעלונשאלבטלוויזיהשהופיע ,טיביד"ר
כברקסם,כבמטההזה,הדרשןכילומרידע

מפתיעה!זריזותאיזוהאמנם?נכלא.

איילוןעמישלהסקסטנט
הופיע ,לשעברהשב"כראש ,איילוןעמי

יחימוביץשלישלבתוכניתהנדירהבהופעה
 ,) 14,10,00 (-2הבערוץהעיתונות'את'פגוש

מצרואנימראשיתההתוכניתאתראיתילא
כאישהתגלהאיילוןשהחמצתי.רגעכלעל

עלביטחון.מקריןחשוב,מעמיקמרשים,
איןכי ,אמרבשטחיםהאחרונותהמהומות

כאןאיןבוודאיוכי ,עליהןשליטהפאתלער
ביטחוןגורמישרגיליםכפיקונספירציה,

אמיתיים.ותסכולזעםפריהןאלאלחשוב,

נעשהלאהואכיאמר,ברמאללההלינץ'על
ג'יהאדאוחמאסאנשיקיצונים,על-ידי

מתוניםרגילים,אנשיםידיעל,אלאאיסלאמי
להםקרהמהעצמנואתלשאולועלינויחסית,
הואלא,כך?לנהוגלהםגרםומהפתאום,

בכוח.המהומותאתלדכאשניתןסבוראינו

 ,יותרבהםשהולמיםככל :הואנהפוך
צפויה.ובלתיאלימהיותרנעשיתהתנהגותם

הפלמ"ח,יוצאישלהתכנסותעלסיפרהוא
שלקודמו ,בן-נוןיוחאישללזכרושנערכה

ברקלאהודנתנובההים,חילכמפקדאיילון
סקסטנט.הקרויימיניווטמכשירמתנה,

כוכביאתמציבשהואזה,במכשירהמיוחד

החזוןאתמאחד ,כלומרהאופק.קועלהשמים
בויעשהשברקתקווההביעהואוהמציאות.

שימוש.

אתמנווטלראותרוצההייתיכמוהואיש
שלישללשאלתההישראלית.הספינה

להיכנסתוכניותלוישאםיחימוביץ
הממשלה,לראשותלרוץאפילולפוליטיקה,

חבל.מוחלטת.בשלילההשיבה

קרבאליששיםכתבים
להוטיםצה"לגלישלהצעיריםהכתבים
 ,) 08.10.00 (בבוקרשבתביוםכותרות.לעשות

שבויוםבשכם,יוסףקברפינויעלכשנודע
קצתמנמנםישראלקולעיתונים,מופיעיםלא

חשבישנים,סרטיםמשדריםהטלוויזיהוערוצי
שעתושזוהיהצבאיתהתחנהשלהיומןעורך

לאסוףעברלכלכתביםמידהריץהואהגדולה.
שזובאומרוהגיב'מולדת'ראשתגובות:
מועצתראשסגןהציונות.שלרגלפשיטת

היהודית.בהיסטוריהשברשזההכריזישע

שלאביזיוןשזההוסיףמהשורהמתנחלוסתם
כמוהו.היה

לתחנהטלפוןוהרמתילהתאפקיכולתילא
אותיוהעבירו ,העורךאתביקשתיהצבאית.

למחותמבקששאנילואמרתיגור.בשםלחייל
מתפקידהזהשאיןהוספתיהזה.השידורעל
סערהראשונהלחוללצבאיתתחנהשל

אתקצתשימתנולהםומוטבפוליטית,
הרוחות.אתולהלהיטתגובותליזוםלהיטותם

התחנהמפקדשלהטלמסרמספרלינמסר

תגובתיאתשםלהשאיראוכלכיליונאמר

אולםפעמים,מספרניסיתיידו.עלשתיקרא
פעל.לאהטלמסר
 ) 09 • 10,00 (ראשוןביוםהתרחשהדומהתופעה

דוב,בהרצה"לחיילישלושתחטיפתלאחר
ושרהממשלהראששקייםעיתונאיםבמסיבת
השאלות,מטחשוב,שמונה.בקרייתהביטחון

כלשלהפעם ,בצפוןצעיריםכתביםמפי
צה"לאםביותר:מתלהם,היההשידוררשתות

ההרתעהתיפגעלאהאםבעוצמת,יגיבלא
להציבמתכווןאינךכלוםישראל?של

שהצבתכפי ,וללבנוןלסוריהאולטימטום
תוצאהבחטיפהרואההאינךלפלסטינים?

הלאהוכןמלבנון?החד-צדדיתמהנסיגה
לאאףנשאלהשלאמענייןזו.ברוחשאלות
אתלהחליףהאפשרותעלאחתשאלה

חיזבאללה.שהציע,כפיבמשא-ומתןהחטופים
קרבאליהששהטוןמןהופתעתיכימודהאני
שרוחסברתימהמשום .הצעיריםהשדריםשל

בדורמנשבת ,יותרשלום,שוחרתאחרת,

מתחזקהזההישראלייזםביבהשרואולי .הצעיר
<עודוהמיקרופונים.הזרקוריםאורמולבעיקר
קרייתעירייתראשאותיהפתיעמהםיותר

 ,מעמדבאותושאמר ,באיברביחייםשמונה,
קטיושות,הפגזתלספוגמוכניםעירותושביכי

דבריהאמנם?בחיזבאללה.כהוגןשיכוובלבד
שכאלה!)הבל

הפתוחהגלאתלסגור
ברדיופתוחגל-בתקשורתהפטפוטבכלל

יותרגרם-בטלוויזיהרצופיםושידורים
צמודסיקורלהבהרתה.מאשרהתמונהלערפול

אתמשרתתמידלא ,התברראמת,בזמן
להיותביקשאירועכלהוא.נהפוךהאמת.
 ,קודמועלהמאפילאלימותשלחדששיא

באולפןמנחהוכלבשטחכתבכלכאשר
הצופים.אתיותריזעזעמי ,בחברומתחרה

 ,ביקורתיובלתיהיסטרידיווחחיתההתוצאה
שלנו.מעשינואתוגימדהאויבבמעשישהגזים
 ,צה"לחיילישלושתחטיפתעלאצלנודיברו
(כמהאישחטפנולאמעולםאנוכאילו

כבראצלנומוחזקיםהלבנוניםמהחטופים
כולל ,שלנובנותהקורעלדיברושנים>;
המילואיםחיילישלבאמתהמזוויעהלינץ'

גיםההדרמאותעלמילהלומרמבליברמאללה,

לעבריריתקריותעשרותעלדיברושלהם;
למתנחליםפהפתחוןמתןכוללההתנחלויות,

מבלירמאללה",את"להורידשתבעומפסגות
הזה.מהירינפגעלאכמעטאישכילהדגיש

הפךבירושליםגילהשכונתלעברהצרורותירי
יומןעורךאיזהבתקשורת.עולםלמלחמת

ניהלטוכפלדמיכאלבשםב'מרשתנלהב
מרחובהתושבותאחתעםהבאההשיחהאת

המפורסם.האנפה

מהיריותמזועזעתבוודאיאת :הרדיוכתב

לדירתך?
לא.השכונה:תושבת
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לא?אומרתזאתמההרדיו:כתב

 .התרגלנוכברהשכונה:תשובת
בכללאפשראיך(בתרעומת>:הרדיוכתב

כזה?!לדברלהתרגל

 ,פרידמןמיכהכמוותיקיםשדריםשגםמצער
ואחריםיביןחיים ,יאירידליה ,דייןאילנה
הדיווחיםאלהכאשרהמערבולת.לתוךנסחפו

גלבכללצריךמימהם,הנושבתהרוחוזו
וסגרוטובהעשורצופים.ושידוריםפתוח

אותם.

<היום>מעמיחילמדתימה

לשמועלייצאעמיחייהודהשלמותולאחר
שונותבתוכניותובטלוויזיהרבדיופעמיםכמה

מוכרחואבי .משיריוקוראיםשיםאב ,לזכרו
הקריאותבכלנשמעועמיחישלשיריוכילומר
מבחנוכיאומריםישמהכלל.יוצאהללו

רם.בקולקריאתוהואשירשלהאולטימטיבי
במבחןעמדעמיחי .בועומדכתובשירכללא
בת-מיכלסומק,רוניאתשמעתיבכבוד.זה

שיריםקוראיםואחריםנזירנומאיהאדם,

שלמקריאתוהתרשמתיבמיוחדמשלו.שונים
מלאעמוק,חם,בקולשקרא ,שרידיוסי

הנפתח'מאז'השיראתנכונותהטעמות

בו:החוזרותהשורותגםשהןהבאות,בשורות

 " ...השחרורבמלחמתבאשדו;דבקרב"נפלתי
 .) 9עמ' ,"ותשובותשאלותגדולה:('ש'לדה

שכאןוהאמת,בספר.עצמולשירהלכתיואז
לאוזנישנשמעמהמסוימת.אכזבהלינכונה

במובקריאהויפה,מרשיםכהבקולבקריאה
טוב.פחותקצתנראההכתוב,מן ,בעיני

הרבהבווישומרגש,יפהשירזהו ,בעיקרו

שורותגםישאבל ,מאודטובותשורות

למשלהנהמיותרות.ואולימשהומרושלות
שיר:אותושלהראשוןהבית

באשדודבקרבנפלתי
 .השחרורבמלחמת

וארבע,עשריםבןהואאז,אמרהאמי

וארבע,חמישיםבןהואאומרת,היאועכשיו

זיכרוןנרומדליקה
הולדתיוםשלנרותכמו

 .וכיבוילנשיפהעוגהשלנרות

ב"עריכת"עכשיומסתכןשאנילהיותיכול
אלא ,כוונתיזולאאבל ,עמיחישלשיר

לישירנשמע''שירביןהפערעללהצביע
אבל ,דברליהפריעלאבשמיעהנקרא',

השורותשתילינראושקטהבקריאה
שיריות:ולאמסורבלותזהביתשלהאחרונות

עוגהשלנרות /הולדתיוםשלנרות"כמו
מבתיםגםלהדגים(ואפשרוכיבוי",לנשיפה

אחרים).ומשיריםנוספים

דבריםכתיבתשלבעיצומם ,מכןלאחריום

ו
:\ 
t.C 

~ 

ברדיושנשאל ,גרוסמןרדידאתשמעתיאלה,
אוהבשהואמהכיאומר ,שלועמיחיעל

הרישול ,בשירתוהפרומיםהקצוותהםבעמיחי
גםומחזק ,כךזהואכן .שבכתיבתוהמסוים

פוטרזה,איןכאמורזאת,עםשלי.הרושםאת
קריאה-שלוהכפולהמבחןמןהשיראת

משוררהוא ,אכןועמיחישקטה.וקריאהבקול
לאולכן"משוחח"משורר ,מאוד"דיבורי"

אצלו.חופפותהללוהקריאותשתיתמיד
מחדש,בוולקרואלשובאותיהביאזהכל

והבדיקה, .אותוגםוקצת ,עצמיאתולבדוק
גדולתואתשובליגילתה ,למדיהאקראית

אוהבשאנימהאתגםאבל ,עמיחישלויופיו
מילה,לקחתהגדולהיכולתואת ,במיוחדבו

מלשוןאוהמקורותמן ,דימויאופסוק ,ביטוי
לכללדיאלקטיבאורחאותםולפתח ,הדיבור
הידועיםשיריוהםכאלה .מקורישירירעיון
לחוד',אחדוכלביחד'שנינורחמים',מלא'אל
עוברנקודותשתי'דרךבעולם',אלוהים'יד
'והיאימים',אחרית'מעיןאחד',ישרקורק

יותרידועים ,מאודרביםושיריםתהילתך',
כברהמון.מזהללמודיכוליםמשורריםופחות.
חשוב.שיעורבשביליהיההזה,האקראיהעיון
חושב,משוררובראשונהבראשהוא ,עמיחי

ואתשיריואתהמניעההיאשהמחשבהמשורר

בצורהמנסחהואהרגשותיואתגםדימויו.

פרדוקסלית,רציונלית,חשיבתית,
איננהשלושהחשיבהככלולכןאפיגרמטית.

יותרטובהשירמילים,עודפיידיעלמוסתרת
הראשונים).בספריויותרבולט<וזה

רבות,עודוייכתבנכתבהכלליתחשיבותועל
מהובראשונהבראשלצייןרציתיכאןאבל

פעםבכלממנוללמוד ,כמשוררהקורא,יכול
נדירההיאזויכולתוכי .משלושירקוראשהוא
רביםולאהישראליתבשירהלפחות ,למדי

אחת,דוגמההנהשימוש.בהלעשותיודעים
שכברמשירזוליכולתורלוונטית,בלתילא

ברק.אהודידיעלבשעתוצוטט

צודקיםאנושבוהמקום

צודקיםאנושבוהמקוםמן

לעולםיצמחולא
באביב.פרחים

צודקיםאנושבוהמקום

וקשהרמוסהוא

 .חצרכמו

עושיםואהבותספקותאבל
לתחוחהעולםאת
חריש.כמוחפרפרת,כמו

במקוםתשמעולחישה
הביתהיהשבו

חרב.אשר

בוישהיטב,אותוכשבוחניםזה,שירגם

לבודד>(שאפשרנהדרותאפיגרמטיותשורות
בנהבתו ,אבלפרומים.מקומותכמהבוויש

דווקאכילומראפשרזה,מעיוןהעולהנוספת,
עלממנוללמודניתןמקומותאותםבזכות
שירהיהאילומאשריותרהשירהמלאכת
פגם.ללאמושלם
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הגוףדרךגאולה

היאכיאגלההשקיפותלמעןגלבוע,שולמית
גברים('א'רבעהספרכתבהותיקה,חברה

עמ') 320פרוזה, /אחרונותידיעותואשה",

ששיערתיכפישאכןוסוחף,משוכללמבריק,
אףארוטי'ספרגדול.לרב-מכרהפךכבר
כנאמרשלו'הנועזותהמיןשסצנותמכך'יותר
בספרותכמותןנכתבוטרםהעטיפה,גבעל

אולירדיקליותשפמיניסטיותספרהעברית.
יפה,ספרותבהחלטשהואספראבליאהבו'לא

ואנושישלוהסיפורובדרכיבלשונועשיר
בתכניו.ללבנוגעאפילומאד,
מסוים,קושיליישעמהשלו'היסודהנחת
עדאותהמוליכההיאכילהודותישאבל

האפשריתהגאולהכיהיאהסופית,למסקנתה
גאולההיאזה>ספרהלגיבורת(לפחותהיחידה

סבלהומקוראושרהמקורהואהגוףהגוף.דרך
לכיסופיםהיאהאושרבקשתכמעט.הבלעדי

מתמשכת,אורגזמהלמעיןלעונג,אינסופיים
גםמאושרת.לאנותרתעדייןהיאשבסופם,

מכישלונותונובעבעיקרוגופניהואסבלה
לכך'בהתאםהם,עונג.אותולהעניקהגוף

סרטןמחלה,ולבסוףמתהתינוקתלידתהפלה,
השחלות.
המספרתהגיבורה,דנה,שלהגבריםארבעת

הםסופנית,חולהכברכשהיאסיפורהאת
רב-מג"המפתה",יהוידע,יקירהפרופסור

עולםשללסודותיואותההמכניסמין'בענייני
"הנחלם",אוריתיכון;תלמידתבעודהזה

שהוריהולכלכלה,למשפטיםהסטודנטהחתיך'
אותההמכניסלבעלה,גםיהפוךכימקווים
הפוגעת,הפלה,לעשותלההגורםלהריון
הוא"המסד",יורםללדת;ביכולתהכנראה,
להיכנסמצליחהאינהמאמציהםשחרףהבעל'
בידיהם,עולהכברהדברוכאשרממנולהריון'
החולים;בביתעודשמתהפגה,תינוקתנולדת
הספר'מביתנעוריםחבר"המזדמן",ויובל
כברהואכאשרשנים,לאחרפוגשתהיאאותו
מזדמןמיןמקיימיםוהםבאיכילוב,רופאנשוי'
 .למדיקבועבסיסעל

מוקפד'כרונולגיבאורחמסופראינוהסיפור
לגבר'ומגברולאחור'לפניםקפיצותאלא
הואזוומבחינהאחד'דלרגעבושאיןכך

משרתהזההמבנההמספרת.שלודאיהישג
עמודיםכמהשמדיהעובדההתוכן:אתגם

מארבעתאחדעםמשגלסצינתמתוארתכמעט
הקורא,אתלמשוךאמצעירקאינההגברים,

הגיבורהשלממהותהחלקכאמור'אלא,
ובראשונה,בראשאושרה,אתהמבקשת

לומר'אפילואפשר .המיניהסיפוקבאמצעות
אינהואחר-כךמפילה,שהיאהעובדהגםכי

המגמהאתהיאגםמשרתתללדת,מסוגלת

החוויהעלהכוללהעמידהעלילה,שלהזאת
היולאם,והופכתיולדתחיתהלוהמינית.

הבלעדיותאתהצידהדוחקותאלהחוויות

עסוקה.היאשבבדיקתההמינית,

מביתטובהילדההכולבסךהיאהגיבורה,דנה
לעת:מעתעצמהעלמעידהשהיאכפיטוב,
מביתטובהדנהאניפטאל.פאםלא"אני
מנוסהלאתמימה,אחד,גברשלנערהטוב,

כך ,) 266<עמ'בוגדנית"שלאודאי ,במיוחד

בלתיראיהזוואיןלפחות,עצמהאתרואההיא
מבליאוליבגורלה,ששולטמהביסודה.נכונה
בקשתכאמור'היא,לכך'מודעתשתהיה
שמתברר'כפיאולם,קבע.שלכמצבהעונג
מטבע.אותהשלצדיושניהםוהכאבהעונג
אומרכאמור,"המפתה",יהוידע,יקירפרופ'

החושיתההנאהשאפילויודעתאת"האםלה:
שאנומההמיניים,השיארגעיביותר'החזקה

עלשהואהיכןנמצאתגזמה,אורקוראים
שניותאותןהזה,הקצרהרגעהכאב?סקאלת
בינןלהבדילקשה-מהנותחזקות,חושיות

 ,) 256(עמ'כאב"לבין

לשנימשועבדיםוגםמיטלטלים,חייהובאמת,
ממשיכהשהיאאףעלאלה.קיצונייםמצבים

הדוקטוראטעלאפילוועובדתבלימודיה,
ניל"י'מתקופתכלשהיבפרשההעוסקשלה,
הנושאלעומתבסיפור'גמרילשוליזהנושא

התלותשבשלדומהוהכאב.העונגשלהעיקרי
מסוגלתהיאאיןגופה,לתחושותהמשעבדת

לנהללאוגםמקצועיתקריירהלעצמהליצור
יוצאהספרזומבחינהממש.שלעצמאייםחיים
הפמיניסטייםהרוחמהלכיכמהנגדחוצץ

הןעכשיושלשהנשים"אומריםהרווחים:
להגידצריכיםלאמחליטות.לוקחות,יוזמות,

בעיתון'קוראתאניבעצמי'רואהאנילי'
מהעינייםליעוףהצעיר.הדורשלבסיפורים

הןעשן'שיצאעדאותוזיינתיאומרות,הן

זיןאחתלכלחזקות,נשים .לזוזומספרות

דופקת.רקנדפקת,לאכבראחתאףחמור'של
הטלפון"לצלצולמתייסרות,המתנו'אנחנו
 ,) 182<עמ'

ברורלמחברת>(וגםלמספרתשגםסבוראני
לאהתמידי'האושרלבקשתהזהשהשעבוד

יכולולאמצפה,שהיאכפילהתממשעשוי
באותהפותחהרומןלמעשהבטוב.להיגמר
בתיאורכלומרהסקאלה,בקצהכישלוןנקודת
שלבבטנםהמתנשפות("התנשמותהכאב

במחלתהדנהבלתסרממנו )" ...הנחשים
הדבריםלקתה.בוהשחלותסרטןהסופנית,
כמוהכול?התחיל"איךבמפורש:נאמרים
בשחלותבחשאימתפתחבהתגנב.החיים,
רודפיתאיםמייצרות-בתפקידןשמעלו
סרטן ,) 240<עמ'ביציות"במקוםתאים,

בתפקידן.שמעלולשחלותעונשהואהשחלות
מידהשלבדרךנענשת'היאמוסרבמחזהכמו
לקתה.שםנהנתה,שבובמקוםמידה,כנגד
זה,במצבהדנהעלנכמרשלבנוהיאהאמת
 •דברנותרלאכמעטההנאותמןגםכאשר
אנמית.נעשיתהסקסמזיכרונותההנאה"גם

אלהדנה?חייךאלהאירוע.ועודאירוע
זיכרונותשלעלוביםפרטיםפרטיגברייך?

 .>םש(מין?"

משנהואינהנכנעת,אינההיאכןפיעלואף
אותנוללמדשמבקשסיפורזהאיןמדרכה.
מבקשובתמיםשבאמתסיפוראלאלקח,

"למה :ופשרוהזההאושרמקורעללתהות
ולבקשלהתגעגעהזה,הנוראהעונשליהגיע

מתמיד'חוסרשלבתחושהלחיות-ולחפש
-לתקרןיוכלשלאהעדרהםשהחייםלדעת
ללאמושא,ללאכבדגעגועלצפות.ועדיין

לושאיןאדםיתגעגעאיך--תכלית-
ביתרנחישות,ביתרכאב,ביתראלוהים?
ערגה ,) 288<עמ'ערגה"לכןולשווא.התמדה,

שםהמתה,לבתהלהעניקשביקשההשםהוא
לדברוהכאב,ההנאהאולי'מתאחדים,שבו
גרידא.גופנישאינומה

ספרהואואשה"גבריםנעהש'א'רספקאין

ישאבלללב.נוגעגםולכןגדולה,ערגהעל
זושהערגה,ככלכימתסכל'משהוגםבו

אינןלאושר'הכלליתוזולבתהקונקרטית
ושוקעתהגיבורההולכתסיפוקן'עלבאות
שאינהקסמיםמעגלכבמיןויותר'יותרבהן

היאאחדמצד .ממנולהשתחררמסוגלת
איבראלאשאינםהגברים,אתכלילמבטלת

האיבר""מוזיאוןהקמתעלהוזהואףבלדב'מין
בוביטללורנהכבודמקוםיוקצהשבו

המיןאיבראתכזכור'(שכרתה,האמריקאית

הקשראתלפתורידעה"היאגח>זובןשל
שנימצדבעוד ) 241<עמ'סכין"בהינףהגדודי

מרגועליאין ... "בגבריה:לחלוטיןתלויההיא
(יורם>,המסדבליאורי'קטעיבלייהוידע,בלי

עצמילהגדירמצליחהאיני ...יובלאפילו
 ,אוליהזאת,הטלטלה .) 179(עמ'בלעדיהם"

שלה.ביותרהגדולההאומללותהיא
אתלפרוץאחרתדרךשוםמנסהאינהדנה
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מאותוועודעודרקאלאאומללותה,מעגל
הואהשיאהגאולה.את ,אולישיביא,דבר'
לראשונה,מתואר'בוהספר'אתהחותםהפרק

בשלושה,מיןהישראלית,בספרותכמדומני'
שלהםוחברהיורם,בעלהדנה,חלקנוטליםבו

הטרוגני.וחלקולסבישחלקומיןנילי,בשם
הגירויאתהמעלהחידוש,כאןשישספקאין

להדגיםשראויחדשים,לשיאיםשלההמיני
קצר:בקטע

יורם .שדיאתמעסהאלי'רוכנתשוב"נילי
כריתומניחאגניאתמריםרגלי.ביןמתמקם
אליורדותידיהשניהם.וביןלעכוז'מתחת
אברויודעת,אשהשרקכפימעסות ,הדגדגן

אנילתנועותיה.מותאםמעלה,כלפילוחץ
ומהליבאאיךיודעתלאמתפתלת,שואגת,

מצליחהלאאךיודעת,כלומרומאיפה,
וכן ,מוגבראכןהגירוי ,) 308<עמ'להתגבר"
פעםאףאליה,מחייכתאניטוב,"היהההנאה.

שבילילאחרוגם ,) 313<עמ'ככה"הרגשתילא
היאיורםעםלבדהנותרתודנההולכת,כבר

ומאזיןיותאוזנמרכיבהואמגורה.עדיין

מחכההגב,על"נשכבתהיאואילולואגנר
מתהפכת,מסתובבת,באה,שלאלשינה

 ,) 315<עמ' " ..לאונן,ומחליטהמתלבטת,

התשובהאפוא,היא,הגופנית,התשובה

גםזה.בספרהאהבהלפשרהיחידההאפשרית
עדיין ,דוויערשעלסופניתחולהכרבכשהיא
שיש.ביותרהטובהמרפאהואהגופניהמגע

"ריקיהבאים:בדבריםדנהחותמתסיפורהאת

קשותידיה, .שנותרהבשרמעטאתמעסה

ידי ...בליטהכלעלבהתמדהעוברותוחמות,
השתוקקות,לארחמים,לאבי.נוגעותאישה
האהבהאוליאהבה,הואטיפולגם .טיפולרק

 ,) 320<עמ'קשים"בימיםשישהיחידה

חסריום""סדר

בראייום-יום("חייברוךאדםשליום""סדר
פרופ'כותבעמ') 348 , 2000כתרההלכה",
באמצעניצב ) 27,09,00('ספרים'סימוןאוריאל

ו"החילוני-"הדתי-יהודי"המחנותשניבין
וביושרמוסרילבבאומץתירגוקוראישראלי"

שלהמדושנתהידיעהעלהן ,אינטלקטואלי
החוגגתהידיעהאיעלוהןלדעת,המתיימרים

לדעת.הממאניםשל
כמיסימוןמאפייןהחילוני-ישראליהמחנהאת

מלקבלנרתעאךלשאול'עוזלוש"יש
הואהדתי-יהודיהמחנהאתואילותשובה",
(החתרנית),השאלהמן"שנרתעכמימאפיין

(מחייבת)",תשובהלקבלעוזלוישאך

כוחווהשניבספקנותכוחוהראשוןהמחנה

ששתיסובריםכאחדושניהםבנאמנות,

שלספרו .זואתזומוציאותהללוהתכונות
בהוויהמתגרהסימון'אומר '"יום'ס'דרברוך

לכלישראליתהיאשפתוואילוהלכתיים,
דבר.

לספרותיום"'ס'דרשייךהמתכונתמבחינת
הענפההשריית(ספרותוהתשובות""השאלות
והיאימינו'ועדהגאוניםימימאזהתפתחה

נורמטיביותתורניותתשובותבמתןעוסקת

וזאתמוסריות),ולדילמותהלכתיותלשאלות
הסמכותי.מעמדהעלמוצהרויתורבתוך
היאהספרשלהסגוליתתרומתוסימוןלדעת

התכניםאת"לתרגם"באהואשאיןבכך
ארכאיתמ"יהודית"ההלכתייםוהמושגים

מענהמחפשאלאעכשווית,ל"ישראלית"
וציבוריותאישיותלשאלותאותנטיהלכתי
 .יומנוסדרעלהעולות
ומאופקת,מתונהאמנםסימוןפרופ'שללשונו

הואדבר'שלבסופובה:לטעותאיןאבל
מבקרהסופר'<העיתונאי'ברוךאדםקובע,

אתמטההתרבותי>האוונגארדואישהאמנות

מחפשהואהחילוני.לעברולאהדתילעברהכף
'לשאלותסימוןכדבריאותנטי"הלכתי"מענה
זאתעםחילוני.מענהולאוציבוריות,אישיות
הרבהמידעמלבדבעיני'הספרשלחשיבותו

השזוריםוהאנקדוטותהסיפוריםאוצר'שהוא

בניעלללבהנוגעיםוהזכרונות'המעשיותבו
יעקביצחקרביסבומשפחת<בעיקרמשפחתו

וסבתושערים,מאהישיבתראשוכטפויגל'
הפרשניתבעמדההיארחל>,בלומההרבנית

כלפיברוךשלכלל'בדרךההומניסטית,
ההלכה.
בההדרךהיא-בהקדמהכדבריו-הלכה
ואיןלאדם,נועדה"ההלכההולכים.אנשים
היאהלכהההלכה",שלכבושנתיןהאדם

ההולךבישראל,המקובלדברהלך.מהשורש
רקמתייחסתההלכהאולםעתה.ועדמסיני

להלכהזאתעםודעות.לאמונותלאלמעשה,
כחיים,הלכהכתרבות,הלכהרבות,פניםהםגווסרשנושאובכך'הזוהדיכוטומית

היהודיכי ,למשל ,מצייןברוךכשפה.הלכה
זאתובכלהחוק,פיעלאמנםחיהישראלי

המשפטשפתאתלשונועלמגלגלאינו
אםגםהמסורתי'שהיהודיבעוד ,הישראלי

בשפתהלכה''מדברבהלכהגדולבקיאינו
כמומושגיםבלשונוומגלגלהיומיוםחיי
שווה','גזרה'קניין','חזקה',וחומר','קל

הלמו'דברשמים','דיניהבריות','כבוד
תרומתווכדומה.שלום'דרכי'משוםמסופו',

הלשונותלקירובגםהיאאפוא,זה,ספרשל
בראשאולם .לזוזווה"ישראלית"ה"יהודית"
העקרוניתגישתוחשובה ,כאמורובראשונה,

סוכנתהיא"ההלכה :אומרהואעליהלהלכה,
טובה",שגרהשפיות,ריאליות,תקניות,של

 :מוסיףהואחמישה-עשרלשערבהקדמה
ושאיפתםמקהילהחלקהיוהתלמוד"חכמי
הםסולידרית.עניינית,שפויה,קהילהחיתה

צדקנות,בדלנות,מקיצוניות,מזהירים
 ,) 230<עמ'פנאטיות"יומרנות,

את'שפיות',לאותהאחתדוגמהלצטטאפשר
שערבאותוהמובאתפסחיםממסכתההלכה

גבולותיו:אתומסמנתחמץבביעורוהעוסקת
לביתמביתחולדהגירדהשמאחוששין"אין

שמאגםלחשושישכן'שאםלמקום.וממקום
לדברואין-לעירומעירלחצרמחצרגירדה
מביתו'חמץשביערמיברוך:ומסבירסוף",

גררההביעוראחרישמאלחשושצריךאינו
ולבער.לשובושעליולתוכואחרחמץחולדה

ההלכהלדברים.סוףולשיםבשפיות,לנהוגיש
מעוניינתאינההיאחמץ.לבערמחייבת

בעברהנטועהזו(דוגמהחמץ.שלבפארנויה
הנושאיםשפעאתמשקפתאינההרחוק,

-346מברביםברוךעוסקבהםהאקטואליים

בחילופיוכלהבאינטרנטהחלהקטעים,
שבויים).

בחזותלהטעותעשויגםהזההספרזאתעם
סימון'פרופ' .שלווהמודרניתההומניסטית

"תפיסהזה:בעניין'כותבנאורדתיאיששהוא

שמציגה(כפיההלכהשלכזאתהומניסטית
ושואפתלסבלכקשובה ,).ל.ע-ברוך

אישותדיניאותםעםמתיישבתאינהלצמצמו'
כלפיביותרהחזקהההתנגדותאתהמעוררים

מתמודדאינוהמחבראךהרחב.בציבורההלכה
הקשותהסוגיותעםלוהאופיינילבבאומץ

והואחיתוןומסורביממזרים,עגונות,של
ערכיםבספרחסריםכן •מהןעלםמתפשוט
האשה.מעמדהילודה,עלפיקוחהפלות,כמו

כבדינושאיםלגביהמחברשלהשתיקה

אינהיומנו'סדרעלועוליםהחוזריםמשקל'
מקרית",

אחדמסויםבמקרהכילהודות,עליובאמת,
מתקדמתהאנטיהגישהמןהופתעתילפחות,

לגישהבהשוואהרקלאברוך'שנוקטבעליל
בהשוואהאפילואלאמודרנית,הומניסטית

בת-"דוד,בקטעמדוברהמקראית.לגישה

:) 
~ו-- ~

 ~ 42בעמ'~המשך

31 
 2000נובמבר



:גן
~ c:=: 
קווהתפנה ~ 1~ ===

שמשערכה

g 
~ 

EiJ לנואמרופעםובכלושלוש,פעמייםפעם,תקשרנו
קו.דשיתפנהעדכלוםלעשותאפשראיסבלנות,

עלמתקבליםזמןברווחיושובשובוכשהתקשרנו
במשך ,נענינוהקודהתפנהכברהאםלשאולהדעת

לאבתחילהלא.שעודארוכים,חודשיםאותםכל
לפנותהבעיהמההמחשב,בעידןכיום,הקו.דאותוכיווןלמההבנו
טבעםסתומים,דבריםאךחדש?קודלהמציא ,לחילופיך ,אוקוד

הפקידההבינהקצרת-הרוחמתהייתנודבר.שלבסופומתחווריםשהם
בשיטת ,הכולבסך ,שמדוברמביניםאיננושבאמתהבריאותבמשרד
 ,בטובתנושלאממתינים,שאנותודעתיקלטהבמהרההחמה.המיטה
אלמוניתאואלמוניאותולכשימותאדם.שללמותוגרידאהמתנה
גופה ,דהיינו ,קודיתפנהמיד-בגדרהאובאשקלוןהמרפאבבית

תיחתם,פטירהתעודתהרשומות,מןיימחקשםלהקפאה,זמניתתועבר
תרףקןשלצידההארוניתמיומנות,בידייםוציפהסדיןתחליףמיטה

מרופטות,ביתנעליהקוד:בעלשלהמיותמיםהערךמחפציבמהירות
בשבילימסעואתיחלכשהאלמוניואז,משקפיים.שיניים,מברשת
והכואבהאטיבמסעםוויחלקריעהיקרעומשפחתוכשבני ,האבדון

לתורהוא,אףלהיכנס,אבייוכלאזומאבלם,ממותוהירפאותםשל
שממתינהמעין,סמויהלעת-עתהאחרת,משפחהשבקצהוהאינסופי
אתלהכניסשתוכלכדי ,אבישללמותוומתקצרתהולכתבסבלנות

נמנעת.הבלתיהסופית,כה wהחאלבדרך ,עצמוהתורלאותויקירה
רוחהאתנכוןיותר ,הגמלגבאתששברהקשהזאתהארוכהבהמתנה

גדולסלעלמין ,כמשמעופשוטו ,לאבןאבישלהפיכתוהיה ,אמישל
 ,עדייןומוגןמוסתררחב,לבבושפועםלהזזה,ניתןבלתי ,וכבד

שהיהעדמעמקית,פעימהמאותהלבד ,הכולבושהתפוררבמקום
למיליםלהתגלםסירבוכשמחשבותיובתחילה,וארוכה.ריקהלשתיקה

אביסכרלמחשבות,גםלהיתרסירבוהסתומותכשמילותיו ,כךואחר
נבוןמבטהבליחעודהחומות-ירקרקותמעיניועוד.דיברולאפיואת

ומרחמים,מאהבהלבנואתושברבעיניואלינודיברעודותקופת-מה
בהןלהבליחשבוחמקמקמזדמןשביבורקעיניוגםעממוכךאחר

מראש.לצפיהניתניםובלתיקצריםזמןבפרקי
חיתההיאכובדה,אימתאתאמיהבינהבטרם ,לאבןאביכשהפך
בתוךשהתבצרההחומהאת ,כביכולמבקיעה, ,ועודעודאליומדברת

מתחננת ,בעיניושהעמיקההאבדוןאימתאתלכאורה,,מפלחת,ראשו
 ,לשרוולאותהלדחוקשתוכלכדי ,הידאתשיריםרךבקולאליו

הממאןתוכואללהכניסשתוכלכדיסדק,לכדירקהפה,אתשיפתח
כדיככה,כן ,שמאללצדמעטרקהראשאתשיזיזמרק,כפיתעוד

 .בשרואתלפצועמבליהזקןזיפיאתלוגלחלשתוכל
לשלושהקציבהלאומישהביטוחהמטפלתשהלכהלאחר ,אחדבוקר
גוףגדולתאשהאחת,שכנהנכנסהיומית,עזרהשלעלובותשעות

בגופובמבטהנתקלההיאביצים.שלושולבקשקצתלפטפטוחמימה,
 .האיןאלבוההוהוא ,המסעדעלנחותידיו ,בכורסתוהיושבאבישל
מתוכנה,ומתרוקנתההולכתקליפתואתוכשראתהאליוהתקרבההיא
קמאי.פחדמלאוועיניהפיהעלפשוטהידהניחהלאחור,נרתעההיא
לרכזהמשיךהואדבר.נשקףלאמעיניופח.דלכלמעברהיהכבראבי
בחדר.אישאיןכאילוהאשה,דרךקבועהנקודהבאותהמבטואת

שביקשההביציםשלושאתבזהירותלידיהקיבלהלמטבח,הלכההשכנה
כמוממשכברזהעכשיונורא,ממשנורא,זהאמילעברומלמלה
להרע,כדיבוהיהשלאותום-לבהפלצות,הטיפשות,בתינוק.לטפל
שאיבחבלקצוותשניהיו-ותינוקאבימגרונה.דיברוכאחדכולם
קצותיו.אתעודלקשוראפשר

 ,גופולצידימונחותידיו ,גבועלבמיטתושוכבאביהיהבלילות
 ,בשנתורקכי ,אנחנועשינולאושרהזההדחוקהפירושאתמאושר.

ונשימותיורפוייםשריריוהרופא,לושרשםההרגעהמתרופתהלום
וכילאושרגדולההכיהקירבהאתקרובשהואחשנואזרקחרישיות,

בכלישןהואוכךאדם.שלשמואלאאינהאוליאלצהיימרהמילה
בעצלתייםנמלאתלמיטתושמתחתהקטטרשקית ,כאבןלילה,

היחידותהתנודותהיוהשקטות,נשימותיועםיחדהקצובהוהתמלאותה
חיתהאמילהפיק.בכוחושישהיחידהחייםוסימןהלילהכלבגופו

סיסמולוגכמובדאגהמעליורוכנתפעמים,כמהמשנתהמתעוררת
באבי-ידעההיטב .מחטיושלהעדיניםהרישומיםאתהבודקמנוסה
,אלבוקרבכלהקיץכךאותושהניחוכמומעמקיים.זעזועיםאיןכבר

אפילולומניחשאינו ,והאכולהמרוקןמוחושלהכפויההמציאות
ואכול,"מרוקן"מוחיהמשפט:אתלהגותיוכלשבכוחהתודעה,שלדבל

שאבי ,עברמכלהסוגרהזה,הכלאאתלדמייןמנסהאנילפעמים
כתמונהפעםבכלביהמצטיירתהזאת,המחשבהמעוצםבו.כלוא
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להםשקבעוהסורגיםמחוזקבעתהמתמלאתאניומוחשית,ברורה
תמצית-שכלוכבד,חלוללאיברהופךוראשי-שליבראשומשכן
מצחיאתידמותאזממנוחלץלהשלייסיוןבכל .בוכלואהחוויתי
אתאלאפוגשהואאיןיפנהובאשרוהולךשסובבכמיבמצחילפגוע
רבבכוחכלא-היו.אזבימחוקיםומלואו,עולםהשאר,כלעצמו.

שלהקיוםשלנסבלת,הבלתיהזאת,העקהאתמהכרתיעוקרתאני
נסבלתבלתיהיאכךכלמוחשיבאופןאליולהיספחיכולתיכיאבי

ייםוהעיבגיההאברפרצי ,הצלולוהצחוקהשמחהצהלותמרה.באותה
אתממנושואבתאניהיחי.דמפלטיהםהקטןבנישלהחקרניות

תום.עדנוחותי

אתשהכניסהההחלטהאתהחליטההיאאחדערבמפלט.איןלאמי
לולעשותהחליטההיאהמיוחל:לקודהתוראל ,דברשלבסופו ,אבי

מחלציוהחיתולאתהסירה ,מבגדיואותוהפשיטהרבבעמלאמבטיה.
ארוכה,שעהבמיםשכבאביהחמימים.המיםאלהרופסגופואתודחקה
שרפרףעללצידוישבהאמיבחומם.מנוחםלחץמפצעיהמגורהעורו
אתסיבנהרחוקים,בימיםהילדים, ,לנובנהשאביכחולצבועעץ

צדההיאקטן.אושרבכאןגםכשראתהשובוטעתהבזהירותעורו

נעימיםהמיםאםברכותאותוכששאלהתבונהשלקצרהבלחבעיניו
האמבטיהחדרעליה.ירדהנדירהשלוחשראתה.להנדמהרקואולילו.

שלאגדולבשקטונתוןאדיםאפוף ,עברמכלואותואותההקיףהקטן
חלקתאלמהברזשנטפוהטיפותשלהקצובהבנגינתןאלאהופר
להרף-עיןפניהםאתזיעזעהבמיםוצללהשהסתחררהטיפהכלהמים.
מעלגהרהאמיוענוג.דקהיהפגיעתןצלילעכביש.קוריהיוכאילו
כתפיועלמיםהחליקה ,אבישלפניואתשטפההחרסינה,לדופן

 ,מה-בכךשלדבריםאליוודיברהמגופוהסבוןאתשטפההכחושות,
עםזומערומיהםאתשחולקיםאדםבנילבינםבינםשאומריםמילים

ארוכות.שניםכברזה

ארוכה,שעהעמלההיאהרגעי.האושרמחיראתאמישילמהכךאחר
הביתמןשהזעיקהבן-השכניםבעזרתוכשנואשה,לבדה,בתחילה
 .בעביטוחולכמתוךהקריםהמיםמןהממאןהגוףאתלמשות ,הסמוך
השפלהמושפלתומדמעות,עברלכלשניתזוהמיםמטיפותרטובה
המחלץלצעירהודתהאמי ,במערומיואבישלוזושלהזוכפולה,
גוואתלכסותבמהירותנפנתהכךאחר ,בפניונחרתעמוקשזעזוע

אניזהו,היוולדו.כביוםעירוםרועד,גבו,עלבמיטהששכבאבישל
יכוללאהוא .יותריכולהלאאני ,בבכיאמימלמלה ,יותריכולהלא

לעשותשבהשלאהאמבטיהאחריוגםנרגעהכךאחרבבית.להישאר
באוטובוסונסעהעוזאזרהבטרםרביםימיםחיכתההיא ,עודלו

קוד","כשיתפנההקודמילותאללהיוודעלאשקלון

שלתוכםאין ,כתמידהמרפא.בביתאבישרוילחודשייםקרובכבר
בתיםביןמתפתלתלהפליא,יפההמרפאביתאלהדרךכברם.דברים

ניקונובמברשגשמיתמיריםברושיםושדרותגגות,אדומישלווים,

התלומיםלשדותמעברהמושבה,מןהלאהבמרחק,הקיץ.מאבקאותם
תכלכלים,עדינים,בקמרונותהמקומריםיהודההריאתלראותאפשר
 ,הדרךבקצהמצאתיהמרפאביתאתבעליל.למגעניתניםבלתי
הבנייןמהם.אחדהיהכאילוהמגוריםבתיביןמוצנעגבעה,בראש
צאלוניםשלהרחבותבצמרותיהםבחלקומוצל ,מסנוורבלבןצבוע
נתחםשבמרכזהוהדשןהרבועהדשאפורחת.בגינהומתנאהגזעשחורי

חממהרקפותנשתלוולמרגלותיהםורדיםשיחישלארוכותבשורות
ממש,החורףבואלפניעוד ,וכךעז.וסגולורוד ,לבןבצבעייווניות

פריחתם.תפארתבכלבגינהניצבו
 ,מבחוץכךכלהיפההזה,המרפאבביתאביספוןלחודשייםקרובכבר
ביטבועהקודמיםהביקוריםשניחותםשלי.השלישיהביקוררקוזה

אותישאבההיוםגםרישומם.אתממנילמחותביכולתיואיןעמוק
שמאלהממנהלפנותשאיןוארוכהצרהלמנהרה ,כורחיעלהדרךאליה

חשהאנינמנע.הבלתיאלועוד,עודוקדימה,קדימהרקימינה,או
הראשי.השערמןבמדרגותעולהכשאניונמוגהולךשליהרצוןשכוח

הםכלפיוהחובהורגשעינילנגדומתפוגגהולךשמושאההאהבהרק
אתלפתוחדלתה,אתלנעולהמכונית,מןלצאתאותישמניעים

נדחפתהמדרגות,כלאתעולהאנילבסוף,דרכו.ולעבורהלבןהשער
מבטיםהרקפותאלירושפותהעבריםומכלנעלמותבידייםמאחור
כתפיבחריקה.לינעניתוזוהכניסהדלתאתפותחתאניעזים.

שאיןריח ,שבאווירהזההריחבאפיומכהכששבמאליהןמתכנסות
 ,אחרלמשהומהונדסתגיוסהמעין ,ומוזרמתקתק ,טיבואתלתאר

רצפותלשטיפתאושירותיםלניקויריחניחומרשלמפוענח,לא
לוקחתהרחבההמעליתכאחד.גועלומעוררנעיםוהואמעוותשניחוחו

האולםאלנפתחתהמתכתוכשדלת ,גימלאגףהשביח,הקומהאלאותי
אתמעבירהאני ,אורכולכלודחוסיםקטניםשחדריםהגדולהמלבני
גופו ,באביפוגשתשאניעד ,בוהפזוריםהאנשיםשבריעלמבטי
עבהבדברצועתקשורוהואנטוש,כרכושגלגליםכיסאבתוךשמוט
יפול.לבלהכיסא,גבאל ;נ,;ז~מ
חוסהעודועםאביעםחדרהחולקזה,יחזקאל .לקראתיבאיחזקאל

ן:ג
ו~-- ~

ניירעלאקריליקסיגריה,עםאיששלוס,רות

רגליועלעומדיחזקאלמזל.ברהואהדלת,עלכתובאינוששמו
שבורותבתנועותשלוההליכוןאתלפניולהחליקיכולוהואעדיין
 ,אליגשביהואהראשוןבביקוריכבר .לעבריצעדאחרצעדקדםולחת
יחזקאל.אניפניםבמאורליואמריתירהקירבהפניאלפניואתקירב
לועניתיהביתה.אותילקחתיבואו ,הולךאנימחרהביתה,הולךאני

אדםלפחותשישכךעלהקלהחשתיובאמת,בשבילושמחהשאני
שינייםהמופתעפרצופיאלחשףיחזקאלזמנית.כאןששהייתואחד

אלינויצאההאחיותשבעמדתלדלפקמעבר .באושרוחייךאכולות
התנוססהלבנהחולצתהדשעלממדים.גדולתאחותנמרציםבצעדים

יחזקאלאלהיישרהלכההיאאחראית-מחלקה','אנה,מוכסף:תג
משניםלהישחקהחלשכבררוסיבמבטא .כתפועלמיומנתידוהניחה
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הגנהביקשתישלאאףממניאותוהרחיקההיאעבריתדיבורשל
עכשיו .מחרהביתה.הולךאתהמחר ,יחזקאלבסדרלוואמרה ,מפניו
 ,עקמומיבמבטלעבריהביטההיאכךאחראוכל.מעטעודתשב,

הולךפתאוםמה ,ליואמרהכמבטהעקמומיבחיוךשפתיהאתעיוותה
לא.בחייםהביתה,

ובמבטוהמוטוריתשביכולתוזה,יחזקאלשדווקאגיליתימדימהר
ישעודשאולילבילמשאלתאישושכמוצאתנאחזתיהממוקד-עדיין

שביןהדקהחבלעלמהלךשהיהכמיהסתברזהיחזקאלתקווה,
היקרההכמוסה,התקווהאתלבטאהטיבהואהסתורה.והדעתהשפיות

ספוראיןעליהוחזרשבהואהביתה.אותולקחתיבואושמחר ,מכל
שלוההליכוןעםנעמדאותוכשראיתינחמץולביכמנטרה,פעמים,

לעברה:וקוראמתכתזרועעלבאווירהתלויההטלוויזיהמסךמול
ריבועאליוריצד ,מנגדהביתה.הולךאנימחרהביתה.הולךאני

ברורים.לאסימניםשלאינסופיתסדרההמסך
האוכל.אתשיביאומחכה ,אבישלהגלגליםכיסאלצדעומדתאני

מןהגיחהצהובותגומיכפפותעטויהמנקהרחשים.מלאהאולם
האולםבמרכזמקציפיםמיםהנוטףשלההדליאתמיקמההמעלית,

שעומדמהכלמזיזה ,לצדמצדהרצפהעלסמרטוטלהעבירוהחלה
עלגלגליםכיסאותפלסטיק,כיסאותפלסטיק,שולחנותבדרכה:

הסחבהאתסחטההמנקהלפני.אביאתדוחפתאני,גםזזתייושביהם.
כאילוהניקיוןבמלאכתלאטה,והמשיכה,נעכרושמימיועדבדלי
המראותמןוהולכת,נרכסתאבילצדעמדתיהגדול.באולםלבדהחיתה

הצווחהומןבהתמדהאנושצלםממנהשנרגעאבישלמדמותווהריחות,
המנקה,שלהשקטההפעלתנותאתרגעים,כמהמדישמפלחת,העזה
אלראשיאתהפניתיהחדרים.מאחדשחומקתפצועה,ארוכה,צווחה
נעוציםהיוהעליוןבצידומשעם.קטןמודעותלוחעלנפלומבטיהקיר
מתחתפורים.בתחפושותקשישיםשלדהוייםצבעונייםתצלומיםכמה

דףשלבגודלמרוט-קצוותבריסטולפיסתנעוצהחיתהלתמונות
גדולות:ובאותיותברורידבכתבשורה,אחרשורהכתוב,ועליומחברת
השנהשני.יוםלאהיוםקיץ.העונה: 1994השנה:שני,יוםהיום:
בחוץ.חורףעכשיו . 1994אינה

ומתייבשת.הולכתהרצפהבה.נבלעהוהמנקהפיהאתפערההמעלית
כדיותוךאנההאחותאותישואלתלאכול?לאבאלתתרוצהאת

בסביבה,שאניבגללאוליבעדינות,בכיסאואביאתהודפתהיאדיבור
כךאחרהאולם.באמצעשסודרוהלבניםהפלסטיקשולחנותלעבר
יושביהםשכל,עדועוד,עודושלישישניגלגליםכיסאלשםגוררתאנה

ויושבתלבןכיסאאלימושכתאניהריקים.השולחנותאלמסבים
הוסיפהקטניםמגשיםעלהאוכלאתשהביאועדאבי.שללצידו
מתרוממתהכחולהשמלתה ,הבורשללעומקובמהירותליפולעליסה

בטרםבבהלהבשעונוהמביטבארנבמבחינהאינהוהיאפניה,אל
בליבכיסאולשבתאביהמשיךהאוכלאתשהביאועד .לדרכויחמוק

 ,עצמיעלאותישטפוגדוליםרחמיםרך.בקולאליודיברתיואניניע
 ,לפניוסמוכיםפני ,אותושאלתיאבא,עוד.לרחםיכולתילאעליו
ושבתי ,שלךהבת ,אניזולי?קוראיםאיךאבא,לי?קוראיםאיך

החליטהבטרםאיתרוגדלתישנולדתי,זההישןשמיאתבאוזניוושיננתי
צריכיםהעולים-חדשיםהילדיםשכלאלףבכיתהדליההמחנכת
הואבפניםעמוקהאםאותי?הכירהאםעברי.לשםשמםאתלהחליף

לי?שנתןשמיאתבאוזניוכשלאטתי ,אנימיידע

לחייםלפתעעוררהחת ,האוכלעםהנירוסטהקופסאותאתכשהביאו
הכרהאלכששבהמידבכיסאה.נמנמהשקודםפנים,קמוטתאשה
כלפיראשהאתהרימהכפיים,ספקההיאמתנומתה,פחותלאהזויה
החלהבתפילה,כמולזוזוצמודותידייםבכפות ,וכךמדומייןמישהו
 ,ילדי ,שליפרחי-פעמונית ,ילדיבהונגרית,תחינהמלאבקוללקרוא

לאקתולית,להיותרוצהלאאני ,בואו-בואו ,שליפרחי-פעמוניות

ידיהאתלהריםהאשהפסקהלאשבעורהמרגעקתולית.להיותרוצה
החוסיםאתלהאכילאחיות,ארבע-חמשמאין,ישכשהגיעווגםלמעלה,

כמורחבבמזרקהאשהשלגרונהלתוךנדחקהמרוסקכשהאוכלוגם

 ,שליפרחי-פעמוניתמקריאתה,פסקהלאהיאלפיטום,אווזחיתה
לצווארה,שהצמידוהמפיתועלסנטרהעלניגרתהכתמתמההדייסה

 ...קתוליתלהיותרוצהלאאנישלי,פרחי-פעמוניתבואו
טיפותאתסנטרואללהגירשלאנזהרתבעדינות,אביאתהאכלתי
ראיתישכברממהיותרלראותשלאנזהרתהכף,מןשנטפוהמרק
ערבהאוכלאםבדממה.אכלאביפיו.עלעיניכף,אחריכףסביבי.
תפוחיומחיתהמרוסקהעוףמןצלחתוכשהתרוקנהיודע.מי ,להיכר

ריחשהדיףוסמיךסגלגללפתןמלאהכףפיולעברהרמתיהאדמה,
הביטההאחיותואחתבמקצתראשואתהזיזאביפירות.גילשלנעים

החוסותאחתשלבלועהחששבליאוכלדוחסתבעודההעיןמזוויתבו
אלאבלאוהב,לאאבאהזההלפתןאת ,תמשיכי ,תמשיכי ,ליואמרה
מוזרהסברליהסבירההיאמים.במקוםזהכיחשוב,זה ,לותוותרי
הםממיםכימיםהאלהלאנשיםלתתשאסורכה,עדשמעתישלא

 ,הסגלגלהנוזלאתהממאןפיואללהערותהמשכתיכןעלנחנקים,
במקצת,ולוהצידה,ראשואתהזיזשהואפעםבכל ,בשבילוגאה

המעידההתנגדות,יכולתבוישעודכאילו ,שפתיובפתחבכףכשחש
משהו.על
האוכלשאריותאתהשולחנותמןופינתההאחיותאחתאמרה ,זהו

הבדמטליותאתמהחוסיםבזריזותהסירההמלוכלכים,והמגשים

מןאותםוהרחיקהתינוקות,שלכמפיותלצואריהםשנכרכוהרבועות
אחרת,אחותבאהכךאחרוסתורי-דעת.מלוכלכי-פיותכשהםהשולחן
אולאבאשלוםתגידיעכשיו ,אבישלפיואתבמטליתבגסותניקתה
שלו.החדרלכיווןהכיסאאתוגלגלהההחתלה,אחריעדבחוץתחכי

הםכךאחראבי.שלעורפועלבידיורפרפתישניהםאחריהלכתי
החלטתיהרוטינה.אתהכרתיכבראמרה.היאחמש,עדלישוןהולכים
שישקעלפניממנושאפרדכדיבמיטהאביאתשישכיבועדלחכות
בשינה.

יכולהאת ,הציץהאחותשלוראשהנפתחההדלתדקות.כמהעברו
ועיניוגופולצידיידיונקיים,מצעיםעלבמיטהשכבאבילהיכנס.
כמבקשפעם,אחרפעםעיניואתעצםהוארפויים.היופניופקוחות.

במסדרוןשוטטעודיחזקאלריקות.היוהאחרותהמיטותשתילהירדם.
ידיה ,החדרמןיצאההאחות •ראיתילאבשרהשלישיהחוסהואת

מצחועלמפזרת ,למראשותיוהשינה;גיית ,אבילצדעמדתימלאות.
החפהלחיועלמרפרפתאצבעהעברתיגדולים.ברחמיםקסמיםאבקת

סנטרובקצהוחלק.רךפניועורהיהושששבעיםבגילמקמטים.
כשגילחוהאחות,התנצלהכך ,שנחתךוהמכוערהארוךהחתךנפער
פתאום.הראשאתהזיזוהואפניואת

החלון.מןה;גיהפרחהוסדורותשקטותהפכואבישלכשנשימותיו
אתלהביאהצלחתילא ,בכךשרציתיואףאבא,שלום,לולחשתי
אתומשכתיהחלוןאתסגרתילחיו.עלנשיקההטבעתלכדיעצמי

יותרעודוריקאפלוליהחדרהיהעכשיו .אורכולכלהמקומטהווילון
,רכושואבישלהמשובצותהביתנעליאליקרצולמיטהמתחתמקודם.
היחיד.

ניירבממחטתאפיואתעיניאתמקנחתבעודיהמעלית,אלבדרך
נוקשכשהואההליכוןעםלקראתימדדהיחזקאלאתראיתיריחנית,
כמקודם,חייךקדימה,נשעןהואהרצפה.עלהדקותהמתכתברגלי
הולךאנימחרגינות,הביתההולךאנימחרגלויה:בשמחהליואמר

ופניתיעמוקנשמתיבהסכמה.בראשילוובדתיפניועלעברתיהביתה.
ממלמלת ,בעקבותייחזקאלבמהירות,הלכתיהיציאה.דלתלכיוון
הביתההולךאתה ,יחזקאלבסדר ,לאחורראשיאתלהפנותמבליאליו
 •הביתה.הולכתאניעכשיו •עכשיוהביתההולכתאני ,מחר

 1998ספטמבר

להופיע.העתיד"החיוך"הסייפוריםקובץמתוך

שלהתיאטרוןותולדותאנגליתלספרותהחוגיםבוגרת-שמשעדנה

העברית.האוניברסיטה
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w אתמערפלתהשואבנהמת ?בדלתדופקמישהו
אתמכבהאניבעדה?מסתננתדפיקהועודהשמיעה.

עם~תזמןהדימינואנדושלהאחרוןהפפףהמכשיר.
נוספת.דפיקה

סשהשלהכסופיםלתלתליואורח!"איזהטוב!"בוקר
תיכנס!""בואפניו.בקמטיבחריפותשמתנגשרענןברק

לך?"מפריעלא"אני
הזוהרתכשמשברור-משובצתובעניבהטוריובז'אקטמטורזן"אתה?"

כגימלאיקצתלהשתעותכדיהרחובבמורדלבנקבדרכושהואבחוץ
הבוקרשגרתאתמכיריםהשכניםכלבעבר.לעבודהחבריובחברת

אתלפניופותחתאנינוח.האווירומזגנחלשיםהשיגרוןכשכאבישלו
בשפתיוללחיינשיקהומדביקפנימהאחדצעדעושההואלרווחה.הדלת

שחמקהשעירהבגבשושיתשפתינפגשות ,לוגומלתכשאניהיבשות.
שלהנדיבהבכמותלהתבשםלימניחהזוקרבההגילוח.מסכין

לימניחההיאאחרמצדאחד.מצדזהעצמו.עלשהרעיףהאפטרשייב
יותר.עודחדורותנעשוהקטועותשנשימותיולקלוט
נראה!"שאתהאיך"וראו

 ".לכבודךבמאמציםחיסכון"שום
בבנק."הבנות"ולכבוד

מוכרחאנילרגע.רקבדרךאלייךלהיכנסוהחלטתינכון.זה"גם
חשוב."מאודמשהולךלהגיד
שמעונהואתאותושעשתהלמימיקשורלהיותצריךזהאוזן.""כולי
עלחרטההחדש?החברעםתסבוכתבצבא?בעיהאמונה.לאנשי
שקרהסימן ,בווליידעניסודשבועתלהפרהחליטאםהישן?החבר

מאוד.מדאיגמשהולה
שלובתהכניסהמישורתאתאיתרוחוצהמאחוריוהדלתאתסורגתאני

אךעונג.שלבלעדיתלמטרהאלינצמדהואהישרההרצפהעלזרוע.
לאט ,כך .לוחיוניתהקרובהסמיכותילסלוןהמדרגותשלושבמורד

הסלון.רצפתעלונוחתיםמדרגה-מדרגהיורדיםאנחנוובבטחה,
שאניעדהאחרון.בחודשיותרעודכחששגווחשהאניובינתיים

לפגועבליהאוכלמפינתישר-מסעדכיסאלקרבאיךמתחבלת
אתבזריזותלופתתשידותוךלפתעממנינשמטהוא ,ברגשותיו

משחקשלחלקיםגופועשויכאילו-ואזהקרובה.הכורסהמשען
בקצה.מתיישבשהואעדומתיחותכיווציםבסדרתפותחהוא-הרכבה

מנומס."אורח"כמו ,ממנומבקשתאנינוח,""תתיישב

למרותלעשות."צריךמהיודעיםאתםתמידהצברים,אתם"אוח,
"ושגםהכורסה.בזוויתנסמךשהואעדאחורהגוומתפתלהטרוניה,

מנומסת."מארחתכמונוח.תתיישביאת

 ".משהולךמזוגשאלפגי"לא
צייתן.חולהמחקההואהרופא,"הוראות"לפי
שולפתאנישםלמטבח.ונכנסתהסלוןלפינתהשואבאתמסלקתאני
אתלכוסממנולמזוגומקפידההבקבוקיםמארוןהוויסקיבקבוקאת

שמעונה.לישסיפרהמהלפיהמותרתהמדויקתהמידה
אחרישואלהואאמיתי?"משקהיחדאיתישתשתיאזכהאני"מתי
בחודשהתגברהידרעדגםהמושטת.בידוהכוסאתנותנתשאני

האחרון.

קוסם?כמושאתה"שכחתואומרת:שליהכוסעםמולומתיישבתאני
ליין?"מיםהופכתשלךשהנוכחות
"לחיים!"

בפתחהרוכסןשראשמגלהואניראשונהקצרהמגמיעהנהנההוא
 .בלחיוהשעירהגבשושיתלמתחברתזובדהער •במודדוגלשמכנסיו
החוצהלצאתלומניחהיהלאהבוחןמבטהבבית.לאשמעונה ,כלומר
בולעצורכדיעליולהעריםעלי ,כלומרמושלמת.בלתיבחזות

איך?זה.במצבלבנקדרכואתמלהמשיך
שזההחלטתיהיוםאבלעסוקה.כל-כךתמידשאתאומרת"מימי
באתילבלות.סתםבאתישלאמפניהיקר.מזמנךקצתשאגזולהכרחי

חובה."למלאכדי
אוהבתאניכמהיודעואתהחרוצה.נמלהכזאתממניתעשהאל"סשה,
איתן."לדבר
ממתיקסשה "?רחוקותכל-כךלעתיםאותילבקרבאהאתלמה"אז
יודעכמוהובמשקהניסיוןבעלחסכנית.גמיעהבעודתלונתואת

הגבול.קצהעדזעומהכמותלמשוך
חילוץאתלהאיץמבקשתאניאצלכם,"שליה'במקום'היא"מימי
אלף."פיטוב'"במקום'המדאיג,הסוד
היאיום"כלרחב.בחיוךנוצצותסשהשלהתותבותמימי!""אוח,
דומההיאזה.אתלהסתיריכוליםלאשלההמדיםאפילויפה.יותר

לך."
בדיוקיודעאתהבגללה.להסמיקאפילוכדאילאנבובה."מחמאה
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 ,,בעצמה.היאזהלהדומההכישמימישמיכמוני
,,נושם-בסדרדירושםעושהשלההחדשהחברהתיקון.את"מקבל

"נכון?"לרווחה,סשה
לרווחה.לנשוםבליאך ,איתרמסכימהאני ,, ,שלנוההתרשמותגם"זאת
אתה"סשה,אחרים.בתחומיםגםלדאגהמקורותלייצרעלולהמימי
הביתוכשמעונה.בךגדולמזללהשישחושביםואנישלהשאבאיודע
הראשון."ולפעמיםבשבילה.השניהביתהואשלכם
אףעל-יודעיםשנינומבטן.מעומקבינעגנותהאפורותסשהעיני
לסבאתחליףלמימימשמששהוא-במיליםמעולםזאתניסחנושלא

בתאבלנחמדים,שלכםהאחריםהילדים"גםלו.זכתהשלאאמיתי
בשבילי,"הכי-הכיהיאהזקונים

מיומהסשהלעינישגדלהבמימימהרהרתאניזכותך,"בהחלט"זאת
השניםהצטברותמאותותאותשוםמעיניוחמקלאבמידהבההראשון.

קדימהרוכןהואעכשיובנפח.לאבקמט,לאבשיבה,לא ,בישבאו
ממנההפיזישהריחוקכדיאולי-השולחןעלכוסואתלהניחכדי

וחושפיםמתרוממיםמכנסיוושולי-השתייהעונגאתיותרעודיאריך
ששירתווהשריריםהעצמותאתהעוטףהעורהצנומות.רגליואת

שקוף.כמוחיוור.כל-כךעשוריםמשמונהלמעלהנאמנהאותו
שואל.הוא'המרתף'?"שלבחזיתחדש"מה
השלישי,"סירוב."עוד
 ,, .שלךמהספרייאשיתת"אל

 ,,ממני.התייאששלי"הספר
 ,,באתי.זה"בגלל
 "?!הז"בגלל

 ,, .שלךהספראתלפרסםרוצהלאאחדשאףאותימרגיזכל-כך ."כן
'המרתף'אתתיקחאלאותך.שמדאיגמהשזהאותימרגיעשזה"כמה
ללב,"

ליישלי.תקשיביאזשלי.ענייןזהללבאקחלאאוכןשאני"מה
שלו?"העצמותואתטולסטויאתזוכרתאתבשבילך.עצה

עליו,"רחמנותטולסטוי.עםאותיתשווהאלסשה,"באמת,
עלברצינותותחשביהעוקצנית.גבירתילבדיחה,דברכלתהפכי"אל
רובושם,פהזורקהיהשהואהאלההעצמותשבלי ,אמרשהואמה

אותו."קוראיםהיולאהאנשים
למשל?"לזרוק,לימציעאתהעצמותמין"איזה

מנקודתהסיפוראתמספרתאתשלך!לבלהפלפלקצת"תוסיפי
מכל-ההצדקהכללךישבנשים.שמביןגברוהואיהושע.שלהמבט

ליתאמינישלו.העינייםדרךפלפלקצתלבלהלהוסיף-הבחינות
שלך!"לספרגיסיםיעשהשזה
אניאבלשזנחתי.טובהכחברהלילהיותשהפכהבלה ...בלהאוי,

דפיביןהגנוזמצבהעםמשלימההיא •לינוטרתהיאשאיןבטוחה
האחרותהאכזבותעםמשלימהשהיאכפידורשלושאיןכתב-יד
בריאתי.היאהכול,אחריבזה.בטוחהאניפנימית.בנחישות-בחייה
בתוספתמרגישההיית'איךהגנוזה:חברתיאתשואלתאניעכשיו
קלוש,שיערלי'נתתמתכנסות,השמוטותכתפיה'אני?'פלפל?'קצת
הלבשתהמסורבלגופיאתהמגושם,ראשיסביבחןבחוסראותוהפלת

אתלחשוףמתכוונתאתזהכלואחריצורה.חסרותדהותבשמלות
הכלולות?מלילפחדיאתלבןגביעלשחורלתארהארוטית?מבוכתי

החכמות,הרכות,החומות,עיניהבך?'שנתתיה~מוןעלגמוליזה
לסמוךאי-אפשראםעליכתבתקוראים'לאיזהנפשה.עלמבקשות
שלךהזקןהמעריץהשיטין?מביןמעצמםזהכלאתשיקלטועליהם
-חשבוניעללאאבללבריאות.לשניכםשיהיהאתך.לפלרטטרוצה

 ',חשבונךגםדברשלבסופושהוא
פעםלא.לפלפליודעת.אוליאני"להמליח ,לואומרתאני"סשה,"
פעםכלעקום.כל-כךיצאוזהארוטית.בצורהמשהולתארניסיתי
רע."לינעשהזה,עלחושבתשאני

יודעתאת .אחדכישלוןאחריידייםלהריםלךמתאיםלא"שטויות.
תעשיעצמות.כלזרוקתתאמניאנשים.לתאריודעתאתסיפור.לספר

צוחקת?"אתמהטבעי.ילךשזהעדפעםועודפעםועודפעםתרגילים.
עוד ,בפסנתרבסולמותשאתאמן ,מוסרלימטיףהיהשליאבא"ככה

ועו.ד"

סשה ,, •מוסרלולהטיףצריךשעדייןחלקעודאצלךשיש"כנראה
קצת-שלךברומןחסראחדדבר"רקנוזפת.אצבעכלפישולח
מצוינת."העלילהבסדר.האנשיםאחוז.מאההואמזהחוץפלפל.
 ,,מרכילות.רקזהאתיודע"אתה

מתעקש.סשה ,, ,להאמיןאפשרשלך"לרכילות

שלהקריאהעונגנתקפההאחרונהבשנהוהלכושכהועיניובגלל
חיתהבבנקעבודתוילדותו.משחרבהווייתומוסדיסודשהיהסשה

שלבמתקןנעזרתחילהלעיקר.טפלאךהכרחיענייןבלבד,לפרנסה
זהשמתקןמשהוכחאךהעיניים.רופאהמליץשעליומוגדלתעדשה
רם.בקוללולקרואשמעונהנחלצהעצבים,מורטמטרדאלאאינו

רקהיואלההקראותאךחפצה.ובנפשבהתמדהזאתעשתהוכדרכה
הקוראאתהקושרתומומה,קריאהשלהסוחפתלחוויהמתסכלרמז
נתתילאולכןאינטימיות.שלבעבותותלפניוהרצותהמיליםואת

ממהרקעליולמדוהואלקריאה"המרתף"שלכתב-הידאתלסשה
עבודתי.במרוצתכללייםבקוויםעליולוסיפרתישלעתים
באיזהליסיפרתלאשבעצםנזכראנימדברים,כשאנחנו ,"ועכשיו

 ,,בסוף.בחרת'סוף'
הואפנים?מעמידהואואולי ?כזאתבקלילותאותי?שואלהואככה
ל"סוף"?הגירסותשתיביןהתייעצותאותההסתיימהבמהשכח

שבההדרךלגביגירסותשתיביןהתלבטתי"המרתף"לסוףבהגיעי
אהובתו.עליזהוביןבעלהיהושעביןשהתפתחוליחסיםבלהמגיבה
אתחציתישתוקה.בצורה-באחרתמפורשת.בצורההגיבהבאחת

אתלאווררכךובתוךבהתלבטויותיסשהאתלשתףכדיהרחוב
האוכל.בפינתהמדוכהעלאיתילשבתושמחלבדוהיההואמהשברתי.
שלוהמגרעותהמעלותביןהשווינוואזהגירסותשתיאתלותיארתי

ומנחוץמדבריםעודנווהשלכותיהן.משמעויותיהןבין ,מהןאחתכל
ושמעונההביתקירעלהושענו ,נעצרו ,קרבואופניים,נתאווששו

החם,חיוכהאתחייכהאותיבראותההנמרצים.בצעדיהלביתנכנסה
לשיחה.והצטרפהעוגההגישהלקפה,קומקוםשפתה

התבדח ,,ספרותית,ראשונהלעזרהאלינובאהשלנוהמקומית"הסופרת
מתוחה.נימהבקולושניכרהנדמהוליסשה
 ,דבריאתכשסיימתיבה.לשמעוהגירסותשתיאתותיארתיחזרתימיד

המשולשיםכלככה,או"ככהוהפטירה:סשהבעיניעיניההישירו

גופיםשניביןחזקהבהתנגשותכמובבת-אחת,ואז,דומים!"האלה
ושמעונההחלוןאלפניואתסשהצידדבתנופה,להיפרדלהםהגורמת
לתקרה.עיניהאתהרימה

נקלעתי?מערבולתלאיזהלרגע.נעתקהנשימתי-ואני
אותםשיעשעתיהצלה.כבקרששניהםעלהאהובהבמימינאחזתימיד

על-חוץ,כלפי-הצליחהההסחהפעולתשלה.האחרונהבהרפתקה
שלושתנו.שלעליזבצחוקהסתייםביקוריכל-פנים.

 ,ליתגידי"אז ,ואומרסשהחוזר ,, ,מצויןה'סוף'ים'שניאתזוכר"אני
 ,, ?בחרתבאיזה

המספרי.בכינוימסתפקתאני ,, ,השניב'סוף'לבחור"החלטתי
שיהושעאומרת"זאתעיניים.בעצימתסשהמהרהרהחלטת?""ככה
 ,,ידיעה.בחוסרנשאר
 ",ןכ"

 ?יודעתלאבלה ?יודעתבלההקורא:ואתאותומכרסםזהטוב."זה
כמחדדעיניואתמצמצם,,,הואאבלמאוד.טובזהמטוב.טוביותרזה

ביניהם?"תצוףהאמתאחדיוםיידע?יהושעאחד"יום ,מבטןאת

לביתהפונהבשבילופוניםאופנייםמתאווששיםהחלון,מבעדמבחוץ
זה"אוליאומרת:אניבזמן.שמעונההגיעההפעםרווחה:בלביממול.
שנים,"חמש-עשרהשללרוחקקפיצהשיעשהבספריקרה

עדלחכותיכול"לא ,בחזהוסשה,,מקישהזה,הקוראאז?ורק"אולי?
 ,, .עכשיולדעתמוכרחהוא .אז
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"המרתף",עלשעבדתיבימיםעוד
להמשךקוויםבדמיוניטוויתי

אםאךשנים.פערכעבורעלילתו
 ,כןואם- ,,"אמתאותהתצוף
זו"אמת"אומר.גמרתילא-איך

בלהשלבעתידםצפונהנותרהעדיין
מהםאחדלכלהיחידויהושע,
יכולהאיניאבללשניהם.והמשותף
"היאבאוויר.תלויסשהאתלהשאיר
 ,,תצוף.היא .כןתצוף.
ממך.שקיבלתיההלוואהעל"תודה

נוחים."כל-כךבתנאים
תורמתאני ,,ריבית,שום"ובלי

הבנקאות.בעולםשלימהידע
טיפותאת ,,זה.לכבוד"נשתה

אחת-סשהמוצההאחרונותהוויסקי

ובלקלוקשפתייםבמצמוץאחת,
אוהב,כל-כךאותךאוהב"אנילשון.

אותך."

אוהבת,כל-כךאותךאוהבתאני"גם

אותך."

הספראיךלראותלזכותרוצה"ואני
זהומצליח.מתפרסםמתפרסם,שלך

בבקשה:אז •אותיישמחכל-כך
לבלה!"פלפלקצתתוסיפי
אניאותך.לשמחרוצהכל-כך"ואני

שלךההצעהעללחשובלךמבטיחה
 ,,באמת.ברצינות.
שלוםלךלהגידיכולאני"עכשיו

נדמהלהרף-עיןשקט."בלב
מחליקיםסשהבפנישהקמטים

השוקקתבת-דמותומבליחהמתוכן
עלומים.

ן:ג
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באותהפותחכשהואנדרכתאני

חלקישלומתיחותכיווציםסדרת
להתרומםכדיהרכבהמשחק

עלעומדשהואברגעמהכורסה.
בזרועוזרועיאתמשלבתאנירגליו
גרתהמדדבשלושביחדלהעפילכדי

ניירעלופחםאקריליקזקנה,אשהשלוס,רות
בהגיענוהכניסה.למישורתהעולות

הדלת.אלידיתאלהחופשיתידיאתמושיטהכבראבישם
לשפתישפתיואתומדביקמוליבעמידהאותימפתיעהוא"רגע!"
מאחוריהן.האצורההחמימההלחותאתומגלותקצתנפערותהןבחזקה.
אתלקחתל"מרתף"?אחרתגיוסהלכתובבראשי:חולפתמחשבה

לבלה?אותוולתתמיהושעהסיפורחוט
שלבהנהוןדבריואתסשהמלווה ,,הנאווה,גבירתיטוב,היה"זה

נחת.

ימינהיפנההשבילשבקצהעדוממתינההדלתאתלפניופותחתאני
אתלחצותממהרתאניאזהירוקה.הגדרמאחוריוייעלםבמדרכה
שמעונהרכובהכבר ,דבריאתלסייםמספיקהשאנילפניעודהרחוב.

סשהשלבלבושותיקוןהטעוןאתשתבצעבטוחבחוץ.אופניהעל
 .בדברשיחושבלי

בדאגהלנומספרתהיאמהבסיס,מימיחוזרתכאשרערב,לפנות
הבוקרבדרכושסשה,להוסיפרברחובאותהעצרהשכניםשאחד
גזומנהרגעבאותובדיוק ,המזללמרבהברע.פתאוםחשלבנק,
למיטה.ולהיכנסהביתהלחזורלוועזרהשמעונה,ברחוב
בשאלות.להטרידםולאלהםלהניחמחליטיםאנחנובבית

שנתקלהלנולדווחחוזרתומידלבסיסמימייוצאתבבוקרלמחרת
שבדקואחרילסשה,רופאבאשבלילהלהשסיפרהבשכנהברחוב
בסירוב.ראשוהניעלדבר,מכדיחלשסשה,לאשפזו.הציעאותו

 .בוצידדהשמעונה
יממה.חולפת
סירבהפעםגםהצעתו.עלוחזרשובבאהרופאכינמסרלאוזןמפה
ולחשהמהביתבצאתוהרופאאתליוותהשמעונהראש.בתנועתסשה
בבית,"יישארשסשהרוצהאני"גםלו:

ידיעות.מוסריםידיעות,שומעים ,המשמרעלעומדיםהשכנים
כשהיאחשבההיא"מהרם,בקולמישהומהרהר ,,המסכנה,"שמעונה
 11-ממנהמבוגריותרכל-כךאישעםהתחתנה

יממה.עודחולפת
לבקרברצונהשאםלהאומרתאנימהבסיס,חוזרתכשמימיבערב,

ההצעהאתלהציעצריכההייתילאנרתעת.היאאיתה.אלךסשה,את
צעירהאבל ,שניחברעםרציניקשרלפתחדיהמבוגרתהיאהזאת.
ואנחנומידבק.זהמתמלאות.עיניההחיים.קץאתמקרובלחוותמדי

 •מתחבקות.
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ןז
הפתוחההמלאהירךו~

גיסיםסנאית

לידמיינתיככהלאא.
הזוגות,ביקוריכךאחרהילדים,רעשיקודםהתכוננתי.שניםכבר
בלילות,החרחורים ,שלוהגניחותכךאחרהנכדים,המולתכךאחר

מרעידיםהטלפוןצלצוליכךאחר ,שאחריבשבועותהמבקריםהמולת
משתדלתואניהמרוקנים,החדריםאלהחצרמןהזוהרהאבקעמודיאת

הודעה.וישאיריתייאששהמטלפןלפני ,למהר
אינסופיתסדרהלאכבר ,בחצרלכולםארוחותערכתיעודאחדותשנים
והרריכופתאותמרקשלודוודיםגנותומטומבושלותמנותשל

כלשיניתילאאניאחרת,אוכלהזההדורממילאאבלקינוחים,
מהאתגם ,הכולגמורלקשוחתהילדיםואפילו ,בישוליאתיםהשב

ומשתדליםחגורות,מרחיביםשהםלמרותהנכדים,שמשאירים
לחשובחלילהאטעהשלאאצבעות,ולקלוקמצמוץקולותלהשמיע

מתלהבים.פחותכברהם ,אולי ,אפשרשמא,
 .חדלתיכךאחר

למרותלקטנים,אוכלושקיותסינריםלתפורעודזמן-מההמשכתי
הספרלביתהאוכלאתלוקחיםשהםהילדיםאצלבביקוריםשראיתי

כפיהרמטית,נסגרמכסהעםשקופות,צבעוניות,קופסאותבמיני

מכלותי.אחתשהסבירה

לביקורמגיעיםכשהיווקי~לךרו;לךהמקפיאמןהוצאתירקכךאחר
להכיןבליהמיקרוגל,בתנורחיממתיוכבראחר-הצהריים,שישייום

הקפה,אתיכינושהםהסכמתיבהדרגהבי.דמוקצפתטויחשמנת

לי.גםויגישו.
הקולות.אחרילעקובוניסיתי ,שלו ,המסעדגבוהתבכורסאישבתי

כך:כלמוכרת,התבניתאבלמתווכחים,הםמהעלמבינהלאכבר
המקוםאתלמצואוחותרלקבוע,הגדולשליומרתונגדמתקומםהקטן
בשצףאותומהמםהגדולריב,נטולמקוםמשניהם,רחוקההוא,
למטבח,פונההקטןמילוט.שבילבלי ,שבר-ענןלאחרואדימילים,
הילדים,איךשואלת ,מידואותולוקחתאניתה.ספלעודלימביא

ויגע.מוטרדקודםחיפששקולוהמקום,אתלומרווחת
שלאאדאג,שלאאתאמץ,שלאאתרוצץ,שלאעלי,חובריםשניהם
הקשההפחדשלהם.הפחדאתשומעתאניהרופאים.מהוראותאחרוג
היושהםמהאלפעם,שהיהמהאלהחרךלגמריייסרגשמאשלהם
ומבטיח ,שליהמתקרחתבגולגולתרקעכשיושאצורמהאלפעם,
 .אצליאצלם.לתמי.דיתקיימושהם
טובסוףכמועקצוץ,רקשם,לאכברזהשאולילהםלומררוצהאני
גםומיטשטשהולךקצת, ,עדייןחישם,הכאברקרע.משהושל

זבובונים ,דיברוהם ,זהרוהאבקעמודי ,החצרלכיווןהבטתיהוא.
יכולהאניבכללמהנעות.שלהםהלסתותאלי.מדבריםהםעקצו.
 • .תיזהרוילדים,תיזהרו ,לכוילדים,קומולהגיד?עוד

סףב.

לא-לבדוק-מתכוונתאני ,בראיעצמיאתבדקתילאמזמןכבר
אופחותמסורקהשיעראםהבית,מןיוצאתשאנילפנילראות,כדי
מתחתשמנוניקרםנשארשלאאו ,מדיפרועותלאוהגבותיותר

אין ,אליהוחזרתיהזה,המחזורמןסוףסוףיצאתי •צריךלאלעיניים.
טעםישזאתבכלשאולינזעקתאנילפעמיםהדרך.בסוףאחדאף

שממילאמהעלזמןלבזבזשחבלנרגעתמידאבלמסוימת,בהשקעה
בין ,עכשיו ,מידעושיםשלאלדבריםזמןליאיןגם ,צורךכברבואין

נשמטיםכברשמותהכיבלאונסיעה.במרחקבלילה,להיוםבבוקרהיום
אותילקחווהנכדהכשהבת ,בטיולמדויק.לאמהלומרשאוכלבלי

זכרתיכךלאבחוזקה,ביחיכוהפרחיםצבעיהאחרוןהחורףבסוף
כדימעוקלותאצבעותדרךכךכלזוהריםומרוכזים,בדוליםאותם,
בכללהזדווג,להזדווג-שקוראהזההעריץהקולמהסנוור.להגן

 ,הבנייןשלהאחוריתבחצרהפחיםוחתולותבחורשההשדהפשפשי
המתמידהרעשבלינהדר .צריךלאחןמוצאתלאסוף.סוףנחלש
דברשום ,דברשוםוהנשיפותהאקסטזהלמצגיותרחייבתלאהזה,
אנילא,אנשים, ,אותיצריכיםאחרת.בדרךגםלקבלאפשרשאי

והספקותוהלבטיםההיא,הקשההמועקהבליאבלאותם,צריכה
שייכותלהןשישהאלההידייםמיושלזהכלשלבטעםהמחזוריים

להתחפר.אפשרולאןמתקיימת,אנישבוהמקוםואיפהעלי
ולא ,הישןהקברותבביתלפחות,הוא,אח.דחברעודליוויתיאתמול

זאתהוא,איפהמשנהלאהמוכנות,הבטונדותעםהחדשיםבמגרשים
שהילדיםובלי ,זמןאיזשהועודכאןנשארתאניאבלחגוריה,אומרת
היההזאת.האדמהעללהיותטובואותי.וסביביאחרילנקותיצטרכו

אחדיםעליםהאדמה,מןעלההעצים,בין ,סתיושללחריחשם
הדבריםמכל-זההקזוארינות.שלהפרוקותהמחטיםביןצהובים
שבתוכולחריח-מלפנישסילקתילכאןשםביןבמעברהקשים

גרגרים ,זלזלעלנתלותעכביש,קורישלזוהרותפקעותמתעופפות
היההשפתייםאתכשליקקתיבוערים.לעליםמתחתאפיליםכהים
למרפסת,יצאתי ,כשהתעוררתיבוקרלפנותמתכת.שלטעםללשון

בלולהזיקנה,ההבילהמרפסתשלהקירלצרוח,התחילוהעורביםורק
 .הספרלביתבדרךהילדיםעםהבקריםמן ,הודיסיסםעליבריח

 ,הבנייןשלידבמגרשבסרחוהאביבמשלהיכמושעשבשלכרבולות
בדיבורים.כמובעורנחפההבשראיךראיתי ,במלחושעיניעדהבטתי
עלשם,הדודה,שלהפרפריםברשתשלכדתיהצפרדע,גרון ם~~
קרקרהוהיא ,מעלירחשוצפצפות .שלנוההריםבחופשת ,הנהרגדת
מרחקכבר •פלשושהםלהודיעהגיעואותה,כשהשבתי .ידיכפותבין
רומיותשלבלילותבלב.דקילומטריםמאותארבעאומאותשלוששל
שלהגווניםגווניהעור.אלהבשראתמהדקעדייןההןהשבירותקול

 •יותר.יהיהלאכברפנאי.איןאבלחשוביםאוליהרגש
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סיבוב"אצבעות,שילובהחזהאלשמאלידימיןידכפליים,מחיאת-כףלדברלאלזוזלאכלום"לאג.

מסתובבת soה-מראשיתוגם-40המסוףישראלייםשיריםשלקלטת
החצאיתולדודים:להוריםקנוהילדיםשוועדהטייפרקורדר'בתוך
דורההחיתול'אתפתחהשובהיאמאחור'להירטבמתחילהדורהשל

שלההוורודותהביתנעליבקלילות,מעשיתאחותעםרוקדת
אזורשלהבוקרמשטיפתעדייןהלחותהמרצפות,עלמתנועעות

סימנישוםנראיםלאהלחףת,עלמוטבעהכפותשלהחלקרקהמחיה,
וגםכבדות,דיסקוטקיותבתנועותגוואתמטלטלאפר:םעקבים,
משההאחרונה.מהנפילהחבושהעדייןימינו .כדיתוךלשרוקמנסה

התפוחיםהמכנסייםמעלנרכס'שלאשלוהז'קטאתמותחהארגנטיני
-אניכפיים.מוחאהחיתול'עם

לאפשוטהואתה.להשקותמנסה
אפשר'הןירקונייפהשלהקולכאן.

מחר'כברפשוטזהשיהיהאפשרהן

ולאהרטובותהמרצפותעלנופל
אחותכוכבה,לידי .אליומגיע

שהגיעהנקיהכיבסהמקפלתמעשית,
אותהומניחההמרכזיתמהמכבסה

 /שמתרוממותקטנות,בערימות
 •זעגלתמדפיעלבקפידהסדורות •

הקלטתעםושרהמקפלתהאוכל'
אפשר".איךאפשר"איך

אמרוכךלסיעודיים.לעבורצריךהוא
בזוויתבכיסאיושבהואאתמול.כרב

כברהקלטתאת .לשולחןמאונכת
באיזורהאנשיםאתלהרגיע'כדיכיבו

בכיסא •סיפורשומעיםהםהטלוויזיה.
מןמחציתבקושיתופסהואשלו

מיטבעטויהמולויושבתאניהמושב.
גשםעלסיפורלוומספרתחיוכי'
סביוניםעלבחוץ,שמתחלפיםושמש

צהובים,ואומרת,חורף,שלראשונים

נטייל'מעטעודטיול'צהובים,המון
גמיעותבכפיתאותולהגמיעומנסה

וחלב.סוכרעםתהשלאפרוחיות
הואלגימותשתיים-שלושכל

ניירעלאקריליקזוג,שלוס,רותמנסההואואזומשתעל'מתלעלע

אתשובמספרתאניואזלזוז'כברשמוכרחיםוממלמללהתרומם
לנו'מחכיםטלפנתי'בסדר'זה-ההשבעהאתולוחשתהסיפור'
החוצה,כביכולקשובות,פניולדאוג.צריךלאבסדר'שהכולהודעתי
אתמצמצםלתוכו,ושוקעראשמנענעיד,מושיטפנימה,רקבעצם

אוויר.שלוקטןמעוגלשאיפהפתחלכדיפנימההשקועותהשפתיים
מעבירהאנישחורות.ענקבשקיותשלווהבגדיםהחפציםאתמארגנים
כשהואאהב(שהואמונהשלהמיםחבצלותעםיחדהמכוניתלמחסן

שקנינוהירוקההקטנההכריתשלבצבעהעליםשהיה).האישהיה
לאטהיה).כשהואהצבעאתאהבהוא(כיהחוליםבביתשלולמיטה

מאירשלוםמחייךתמידית,כפופותברכיולמכונית,מתקרבהוא

ומפוחדחשדנימבטנועץכןאחרידשניהבשבילשנקרהלמנקהפנים
שלו'הגוףלמכוניתבכניסהמתקדם,הואנתמך .ממנוהמתרחקבגב

באווירישבנווחצימתיישבהמתאימה,בזוויתמתקפלפתאום,בזיכרון
כוכבהמתנמנם.הואהנסיעהבתחילתמידהמכונית.למושבמחוץ

 •באוטונסיעהגםלוישהנהאומרתאותורואהולאמאחורשיושבת
הוא •אותו~תעכשיו •באוטואותכםלקחבטחהואפעםזה.ככה

ראשוכפופות.הברכייםרועדותרגליומהמושב,לאטנשמטיורד'
בליעצים,בלירחבה,למחלקההכניסההשלדיות.כתפיוביןמתכנס
לאהענקית.הזכוכיתדלתלידממשגלגליםעגלותשתישיחים,

הואבחלוקים.אחדיםאנשיםישוביםהקירותלאורךבהן.יושבים
שנתכווצושפתיו'העבותות.לגבותיומתחתמבועתמבטבהםמעיף
קול.בליונסגרותנפתחותהפנים,שלהתחתוןבחלקכואבלחריץ

הרחקהחוצה,פוסעהיהבוודאייכולאילובקדרות.ראשומנידהוא
לכניסהאוליבכניסה.הזיתעציעםהקודמתלמחלקהאולימכאן.
חומותדוארתיבותבכניסה,חושחשעץעםמגוריםבנייןאחרת,

זרועההטחנה,לידלחצראוליפנימה.המדרכהמןמרוצףושביל
אחרוניםשלגפתותיירוק,תפוחעץשלמוקדמתפריחהעלעלי

החורף.כלמתחתשקפאהחתולהשלמהאוכלקרושיםמעייםושאריות

ן:ג
וז::-- ~

רץשהיהגרמיםחפיעלכמולאבזהירות,הולךהואארוך'הפרוזדור
הקירותעלפלשתינה-א"י,מנדטשלזהותבתעודתאא,טפסןבהם,

מתחתשמותיהםעםפרחים,ושלפירותשלחינוכייםצילומיםתלויים
המצויל'טמבלידומהלאלגמרימצוי.הדרפרימצויה.נוריתלהם.
יד.מושיטהרצלהרצל.זהתכיראבא-אומרתאניאח.ניגששלו.
הרצלגםנפלא.חיוךהמצומקיםפניואתמאירלרגעי.דמושיטאבא

אורזים,-בחבילותמטפליםכאןמיד.נאטם,אבללרגע.מחייך
מזהשמופרשמהאתמסלקיםפנימה,ושחיהאוכלמסיעיםמובילים,
חבילות.-העיקראבלתרופתי','טיפולגםישהחוצה,בחיתולים
וסביונים.ירוקהמטופחתצמחיהרואיםהחדשההמחלקהשלמהחלונות

אליהם,מצורפיםשאנשיםהמשענת,אוהקטטרלפילהבדילאפשר
ולאבכיסאיקשרואותווגםמוזלמן'הוארקעגלגלים,כאןכולם
אחדרצףזההאחיותאומרותשלולאשכברבמחלקהללכת.יתנו
החדשההחולהבמשפחה.כמואצלנו'נשארוזהלעשות,מהואין
רהליברהסיגאריז'ו'אונוליברה,ומייבבת,אחריהולכתאיטה,שם,
אחת,סיגריה(חמודה, .פאבור;ורסיגריז'ו'אףנוקיי~:;ה,לה~ה

ליטולרצתהכוכבהבבקשה),אחת,סיגריההמפתח,אתלי.תניחמודה
זהאתעושיםהםאיךיודעמיכימשם,שילךלפניציפורנייםלו

 •החדש.במקום
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אמאעםטיול
קוצ'רסקיאלכסנדר

בר-יוסףחמוטלמרוסית:

w 
עלייעבורהחולים.בבית-המכאוביםלכלפלט
אבול'כצמח:השמים,תחתאיכשהואמותאולי ...מה

רקבית-החולים,להיכנע.לארקמה.אואתייבש,

אבחנהעםאותך'ינטרלאותך'ינכסמידתיכנס,
שלריחממךיעלהאחתנשביחחדר.מספרמשלו'

עצמהשהיאלינדמהמגונה.ריחממנושנודףלומרליבאחולים.בית
לוודאיקרובמדי.יותראלילהתקרבולאזהאתלהביןצריכהחיתה

מזון.מצרכישלטחובריחמחדר-האוכל,באבית-חוליםריחשאותו
נקיות.לגמריהלאהמדובללות.בלחייםאמא,שלבעורנבלעכברהוא

מהםנדפהשנים:המוןלפניהאלההפניםהיואיךנזכרתיפתאום
עיניהלבנה,בשמלהעינילנגדנראתהאמאמפרח.כמורעננות,

והובילההלוהט,הגמיש,חזהאלאותיואימצהביאחזההיאזהרו.
העליזים.השמשזהרוריבתוךהעלווה,בתוךאותי

שפתיה,את'לועסתאומרללאישבה,אמאמי.דדללהאיכשהושיחתנו
דאגה:נתקפהלפתעואחר

 ...צריכהצריכה.ואנישב,אתה-
לאאני .ה~;גוףהכורסהמןהרימהרפהבמאמץקדימה,גחנההיא

המידרדרות,תנועותיהאחרינרגזשעקבתיהיאהאמתלעזרתה.באתי
ובזיקנתה.במחלתהאשמההיאכאילו

להתרוצץוהתחלתיקמתיאניהראשית.הכניסהדלתותאלשטההיא
שישבוובחולים,במבקריםבלתי-אוהדתבסקרנותמציץבמסדרון'
אותהלהובילתחזור'כשאמאהחלטתי'הקירות.לאורךבכורסאות

קבייםעלמקפץשהיהצ'חצ'חאיזהאותיהפחידכאןהפארק.אל
העץבולאתקדימהופשטבכורסה,בחבטההתיישבהואגבי.מאחורי
שכולםחשבתיותפרים.קרחותעםג'ינג'יראשרגלו.שלהחבוש
היאהסתכלה.הדלתלידשעמדהבחורהרקאבלבו'להסתכליתחילו
באווירבית-החולים,שלבמרחבמאסהכאילוביציאה,ממשעמדה

לשםשיהיה,כאילו'בקיר'החשופהבכתפהנגעההיאזאת,עם .שלו
שרשרתשלקטןנחלזורםהגבוההצווארעלהמרשימה.והפוזההנוחיות

-והיאהצ'חצ'ח,מראהממנינעלםומידהבחורהאתראיתירקזהב.
כאילושהמשיכהלמרותהכוונת,עלאותישמה-מידהבנתיכך

להרדים'כדיבולהסתכלהמשיכההיאכךאחרהג'ינג'י.בנכהלהסתכל
ואז'מבט.בילירותלא-צפוי'באופןופתאום,שלי'הכוננותאת

כאלה-מיוחדדברשוםבההיהשלאלמרותאחת,בבתנדלקתי
ורגילה.מוצקהגדולה,חיתההיאברחוב.רוצהשאתהכמהפוגשאתה

שלבבית-המכאוביםשליהפיתוישחיתההיאהזאתהרגילותאולי
כרתנובמשחק,פתחנוומידתיכףהמחניק.והאווירהגפייםחסרי

חוסר-שלהפגנהלנונחוצהחיתהבית-החולים.נגדסודיתברית
הדלת,עלממשהקיר'עלכתפהאתמשעינהעמדה,והיאשייכות,

לידלשבתגרועממשהיהעכשיו •עצמיעםהמסדרון'באמצע-ואבי
לההלךלאהפגנהשלרגעבאותואבלשלה.הפלאנלחלוקעםאמא,

שבקושיסבתאהרזיה,שעברהסבתאהופיעהלקראתהשלי:למשתפית
הזאתהמהלכתהרוח-רפאיםאתנישקהוהבחורההרגליים,עלעומדת
משפחתיתקרבהאיזושהילהחיתהספק,ללאפרגמנט.מניירבלחיים
מרחקאיןבסך-הכולזהובמקרהאמא,אפילואולי'סבתאאליה,
לסרחוןועדהעינייםשלהיריותומטחהרברבניתהבריאותביןגדול

שבכלעודמההראש,עלחוטפתשלהשהיהירותשמחתיבית-החולים.
אתאחזהזאת,בכלהבחורה,שלי.אמאלהופיעצריכהחיתהרגע

לפארק,הלכוהןלמסדרון.מחוץאלאותהוהובילהבמרפקההזקנה
דבר'שלבסופואבל'שלי'אמאאתלקחתאניגםהתכוונתילשם

הזמן'אתלחשברקצריך .איתןלהיפגשלאואפשרגדול'הפארק
לעצמיסולחהייתילא-לפנימבית-החוליםתצאלאשהבחורהככה
אותה.מחמיץהייתיאם

יותרטוב,לאנראתההיאלפארק.שנלךהצעתיואניהופיעה,אמא
תלונהוללאבזרועה,זרועיאתשמההיאהיעדרותה.לפנימאשרגרוע

ימינהפעםאותהלהפנותבמדרגות,בהלתמוךלימרשההשתרכה,
לאדברשוםעלוגםלמשהו'רצוןהביעהלאהיאשמאלה.פעם

כבראנידבר.שוםעלכנראה,לנו.היהלאלדברמהועלשאלה,
מדייותרלחשובולאשתקה,אמאכאשרלשתוקמנהגליאימצתי

להתעסקאותה,לבדרצריךשאניחשבתיבהתחלהשותקת.היאלמה
עללהסיפרתישיהיה,מהיהיהנשמתי'אתוברברתימשהו'עם

שאםשלה,היחידהנכד-שליהבןעליחסים,עלשלי'העבודה
תפסתי'בהדרגהאבלבה.ענייןשוםלוהיהלאלב,בתוםלדבר

פשוטאפשראמא.אתמעודדלאבכללשזהלהשקיע,לאשאפשר
מהמכריםהרחקלפארק,אותהלקחתזהבשבילשעדיףרקלשתוק,
וכמעטבעיני'חןלמצואהתחילההשתיקההחולים.בביתשלההטרחנים
אחרים.רביםבעיניחןמצאדווקאוזהבעצמי'לשתקןשנעשיתי

בכללבריאות.שותקת,והיאהזה,הטעםהתפתחאמאשאצליתכן

לאאבלביקור'בכללאזה,אתמצייןאניאצלה,מתמעטתזואופן'
הזאתהנערהעלולחשובלשתוק.אפשראםהעניין?מהאותה:שואל
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לחשוב.לאאפשראיכךוביןכךביןעליה-
להובילאפשרשדרכומסלול ,יצאנושאליובפארקרצוימסלולחישבתי

בכללאכפתהיהלאהנראה,כפילה,שקט.במצפוןהחוצהאמאאת
לביתישראותהלשלוחיכולתילאאיכשהואניאבל ,ניפרדמתי

ככהבצל.ספסלעלוהתיישבנולשבת,ביקשההיאבמפתיעהחולים.
 .זמןבלחץנהיהשלא

ולאבמיטהמדייותרלשכבלא ,אמרתי ,יותרללכתצריכהאת-
מדי.יותרלשבת

לה.עזרתיאנילהתרומם.כדיקדימהוגחנהאמרהצודק,אתה-
בשביל .נפשיאתידעתילא
לאשתיאשה,ליישמה?
ההיא,לעומת ,דברחסרלא

ברחובבהמבחיןהייתישלא
אתגררתיאניאבלההומה.

הפארקבשביליהזקנהאמי
הפניתיבית-החולים,של

פעםימינה,פעםאותה

משהובזהוהיהשמאלה,
להסביר.אי-אפשרשכמעט

איךנכנעת.צייתהאמא

זורםזהכלואיךויתרה,
בכלממש.מחפיר ,מהר
אשמה,היאבמשהו ,אופן

שהחיים ,מאמיןלאאבי
ככה,בראשמסמרתוקעים

היא-שלההענווהאוליסתם.
בדיוקאולישלה,החטאהיא
ואנחנואשמה,היאבזה

חפירות.אתעכשיואוכלים
בקלותמתרגזאני ,כמובן
להשתתפותגלמסוולא

שאנילוודאיקרובבסבל.
-הרחמיםאתלהביןיכול

 .יותרלינראיתהזאתהמילה
אלהכלפימגליםרחמים

באשמתם.ומודיםשאשמים

ניירעלאקריליקשמיעה,כדבאיששלוס,רות •מתחרטיםשהאלפילכ

לסלוחיותרטבעיבשבילי
 .ההבדלזה-בסבלמלהשתתף

ואחזתיהצדדיבשבילאותןראיתישנתקלנו.כמעט ,אופןבכל ,בהן
ואניבמרוצה,סנאיתטיפסההאורןגזעעלאמא.שלבמרפקהבחוזקה
בסנאית.התבוננהאמאעליה.הצבעתי

מבויתים.מהםכמהאמרה,היאהרבה,כאןיש-

ריקה.כף-ידוהושיטהבלשונהנקשההיא
ואנימבט,ביהעיפההבחורהשלנו.השבילאתחצווהזקנההבחורה

פגישהאיתהלקבועמוכןהייתיפני.עלחלפושהןעדבה,הסתכלתי
יכולתילאאבלהשפלה,הרגשתיכמעט.קודחהייתיסימנים,בעזרת
חידה,חיתה ,דברשלביסודו ,שליהמשיכהזה.נגדדברשוםלעשות

נורמלי?לאאניאולימצורך.לאוגםלמשהו,מרצוןנבעהלאהיאכי
צמרמורת,עדברוריםהכלליוהמבנההפרטיםמחושב? ,צלולגעמשו
גלוי.באופןאבסורדיתאובלתי-נתפסתהאידיאהאבל
בקצבהתנדנדאמאשלהראששיבה,שלשפעעםנצבע,לאמזמן

אחריהללכתשלה,האומנתלהיות ,לישמחכהמהכנראהזההצעדים.
מתקדמת.היאאותה,שלוקחת ,כמובןהמחלה,זאתקטן:ילדאחריכמו

מאוד-מחשבהלוישטוב,מדייותרלא ,בןרקישבנות,איןלאמא
אתימלאהוא-סנטימנטיםבלי-זאתבכלאבלצלולה,מאוד
יכוללארק ,מתייהרלאהזה,הגדולהנתוןאתמביןכברהוא .חובתו

שונההיההמצבמתרגז.וקצתבית-החוליםשללריחלהתרגלבינתיים
מחמיצהלאהיאאבלהדברים,עלאחרתמסתכלתחיתהאשתואילו

מחשבהתוך .שלוהאמארקזו-שלושהאמא-לולהראותהזדמנות
החטאיםמכלעצמיאתפטרתי ,שלישיובגוףכזהבאופןעצמיעל

היהמספיק,אותהעייףהטיולבית-החולים.לבנייןאמאאתוהפניתי
נשיקהוהדבקתיגחנתישוכבת.אומתיישבתחיתה,שברצוןלעיןברור

חיים.נמלאהפתאום,התרגשההיאלחיה.עלמצלצלת
שוב.אותילראותייחלהלאכאילואמרה, ,אותךישמורשאלוהים-

 .סדירבאופןאצלהמבקרשאניכמדומהוהרי

 !ן s.ו
~ 1 

טובה,תצפיתחיתהשממנוהספסלעלוישבתימהבנייןכשיצאתי
באלוהים,האמינהלאאמאמפיה.מוזרהשנשמעההזאתברבכההרהרתי
היהלארע,לאזוכראנישאותןסבתא,שלולאמאלסבתאאפילו
העוצמהאתהנראה,ככלהעבירה,"אלוהים"המילהלדת.יחסשום

יחדשדעכואהבה,דמדומיהאימהיים,רגשותיהשלהכללמןהיוצאת
כנראה, ,כך .שליאמא ,אותיבירכהשהיאלומראפשרהתודעה.עם

הייתילאכנראה, ,אניגםלהיפר.דלנוייצאאם ,לבניאומרהייתי
 .יותרכרתטומיליםמוצא
הפארק,דרךבית-החוליםמבנייןשהובילהמהדרךעיניאתהסרתילא
נמרצתהבחורה,אתאותה,ראיתימהרהועדהאוטובוס,תחנתאל

הלכההיאמכפישה.מעדותכמומהאין-אונים,משוחררתשכזאת,
מחשבהתוךאותהלפגושניגשתיואניאותי.חיפשהלצדדים,והסתכלה

גבוהמדייותרלאלעוף.חופשייםשאנוועלאמאשל:קלאהעל
ורחוק.

 •כנראה. ,אותיעזבההעינייםאחיזת
ובכתבי-באנתולוגיותפרסם ,לשעברבברה"מנולדקוצ'רסקיאלכסנדר

עת.

ברוסית.אורראה-המזוזואיקון"מתקופת"האדם-שכתברומן
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זהמצד

לזיתןעמוס
 ~ 31מעמ'~המשך

~ 

מצייןעצמושהואשכפי ,) 308<עמ'שבע"

מה •-1999בבכנסתהרוחותאתהסעירה

אתברוךנוקטזושבפרשההואשמפתיע

ספרשלגטיתהאפולוהקבליתהפרשנות
 •המלךלדודביחסבימינוהחרדיםושל"הזוהר"
שברוךכפי"הזוהר",קובעהלכתיבפלפול

המלךדודחטאשלא ,כאסמכתאשםמצטטו
,כיווןלבדואלוהיםכלפירקאלאאיש,כלפי
בת-את<דהיינוברשותלקחבלבדשלושאת
בישראל,כמקובלהחיתי,שאוריהמאחרשבע>
לקרב.צאתולפניגטבידההפקיד
במשלהנביא,נתןמטיח ,ברוךאדםכמושלא

דודבמלךקשיםדבריםבמקרא,הרשכבשת
בזית"מדוע :מעשיועלבמרצהקללהומקללו

אוריהאת •בעיניוהרעלעשותיהוהדבראת
לךלקחתאשתוואתבחרבהכיתהחיתי

ונתתילעיניךנשיךאתולקחתי •..לאשה
כיהזאת:השמשלעינינשיךעםושכבלרעיך
הזההדבראתאעשהואניבסתרעשיתאתה

יב).ב(שמואלהשמש"ונגדישראלכלנגד

גםבספרוברוךמביעלמדישמרניותדעות
לרבהערצתוגםההומוסקסואלית.בסוגיה
<שערמיוחדשערמקדישהואלויוסף,עובדיה

ובלתיטוטאליתהיא ) 202-185עמ'שנים-עשר

כלפישלוהבלעדבריאתאפילוביקורתית.
 •.לתרץיודעהואשרידויוסיאלונישולמית

שלוודרכומתרגםכל

עלרגולנט,לשמואללהודותרצוני
שכללה ,דיקינסוןאמיליעלרשימתו

לשירים,לתרגומיהתייחסותאף
אחדות.הערותולהוסיף
עלאותיהעמידרגולנטשמואל
העוסקתרשימת-מבוא,שלחסרונה
המיוחדתובדמותההמיוחדתבשירתה

צירפתיזומעיןרשימהדיקינסון.של
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