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עלטה,שלמלתחהליפסקח:אווה
קשבהוצאתוייכרט,רפימפולנית:

עמ' 95 , 2001

שלשיריהשלבעבריתראשוןמבחר
שאחריהדורעםהנמניתבולטתמשוררת
והרברט.רוז'ביץשימבורסקה,מילוש,
מלחמתלאחרשצמחדורשלתגובה
רודני.משטרשלובצלוהשגיחהעולם

אחריתהוסיףוייכרט,רפיהמתרגם,

דבר.

שאחריהמפולשהשנתון-"אנחנו
קוראיםגופנו;נוחותבמלואהמלחמה;

אומדים /.טלפוןובספריסארטרבספרי
אנחנו /אדמה.רעידתכלבקפידה
עציצימתוךהמלחמהשאחריהשנתון
סטטיסטייםמחישוביםנגזר /השלוח,

ההתחלה;בהמולתנשמעלאפסקניים./
לפרפר-לילה."ונדמהשינהמנדודיסובל

 ) 8עמ'('אנחנו'
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הסופה""אחריקונרד,ג'וזףשלהסודי"
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החברהרקעעל Iההומוסקסואל

העשרים.שנותשלבסרילנקההשמרנית

מאנגלית:יהחצראדוןאגולף:טריסטן
הוצאתאלעזר-חלדי,ורנהאלעזרצילח
עמ' 436 , 2001ביתןזמורה

נולדוחריג,גאון-קלטנברונרג'ון
שלהתיכוןבמערבקרתניתבעיירה

 .אותוומביסהבוהמתעללתאמריקה,
הואשבתחתית""לתחתיתשהגיעלאחר
לנקום.יוצא

הוצאתמרעננה,אחדנשר:דורון

עמ' 234 , 2001החדשההספדיה

מישראלסיפורים-ראשוןסיפורתספר
והתבגרותוילדות ,-60השנותשל

ברעננה.

כתרהוצאתבאוריאשהינאי:חגר

עמ' 278 , 2001

בחייהחל-בטוקיוישראליתאשהעל
במנזרוכלהוהמועדוניםהבאריםהלילה,

הררי.זן

חלונותהוצאתאדוניס,טרבאי:דור
עמ' 142 , 2001

המתרחשיםסיפוריםחמישה .ראשוןרומן

בתקופותבלגיה-צרפתגבולשעלבטירה
נקשריםהסיפוריםשונות.היסטוריות

לרומן-קולאז:

מערבית:מתחתן,זןצאלח:אלטייב
 101 , 2001אנרלוסהוצאתחלבה,רחל

עמ'

עונתהרומןמחברשלהראשוןספרו
על-מתחתן""זןצהפון.אלהנדידה

וכןודמויותיו,שבסודןכפרחיי

האמר"ווושלהדום"דקלהסיפורים

תמרים".ו"חופן

-• . • -~ג נ':..  . דג;.;

אחרןתרגום:הקיקלופ,אוריפירס:
עמ' 99 , 2001שוקןהוצאתשבתאי,

אהרןשלהתרגומיםבסדרת-19ההספר
מבואכולליווניים.למחזותשבתאי
-ששרדיחידסאטירימחזהוהערות:

אודיסיאוסלפגישתאוריפידסשלעיבוד
פוליפמוס.הקיקלופעם

האלמנטריים,החלקיקיםוולבק:מישל
 , 2001בבלהוצאתסבו,מיכלמצרפתית:

עמ' 320

האחד-למחצהאחים-וברונומישל
 1והשניעונגאחריכפייתיבחיפוששקוע

ביולוגיהחוקרומעוכב,מופנםגבר
זהמהפכנית.לתגליתדברךמולקולרית,

שלהמחלוקת)(ומעוררהשניהרומן

מציאותעםמתמודדהואובווולבק,
שיטהעל-ידינשלטתמנוכרת,צרכנית,

דורסנית.כלכלית

עופרמאנגלית:אחריעולםבארקר:פט
פרוזהסררתאחרונות,יריעותשור,

עמ' 252 , 2001

פראןשלבביתםישןטפטקילוףבמהלך
משפחהשלציורנחשףוניק,

הואהחשיפהתהליךאדוארדיאנית.
הכרוך-היסטוריתחשיפהשלתהליך

מתקופתובפרשיהמשפחתיבסודגם

אתהמביאהראשונה,העולםמלחמת
ההווה.תוךאלהאליםהעברצל

הפוכה,כוסיעקב:יצחקבןאלברט
עמ' 44 , 2001גווניםהוצאת

בעליעקב,יצחקבןשל Iראשוןספר
רוסית,ובבלשנותבספרותשניתואר
ו"התאהב"מרוסיה 1993ב·שעלה

 /מעט.ומקבליםהרבה"רוציםבעברית.
 /.מטאורזה-אורנותןלאמטאור

לימספרת /וקט.אדוםפטלטרור-דם,
הצדק,עלמדברתלטרור,המרצה
שלחיים,שלירוקשיחעל /שבעט,

חידובדבן;מיפןטרוריסטית /.דור

('טרוריסטיתקרבן."לאועץוקיים.
מיפן')

רון,משחערך:דיוקן,סיפורישבעה

עמ' 333 , 2001החדשההספדיההוצאת

שלהקלאסיקהמןסיפורים-אנתולוגיה
 119 •הבמאההמערביתהספרות

דיוקןשל(פיסול)ציורעלהמספרים
פר,א.א.הותורן,גוגול,כלדק,אדם:

 .ג'יימסוהגריהררישטורם,תיאודור

ברלין,ישראלים,עוז-זלצברגר:פניה
הישראלים,סררת , 2001כתרהוצאת
עמ' 218סאמט,גרעוןבעריכת

גיבורישלרקעעל-בברליןישראלים
וגםמסעספרואירופאית.עבריתתרבות

לאירופיות.געגועים

פרנק,אנההנערהמילד:מליסה
לוביאנקר,רונימגרמנית:ביוגרפיה,

עמ' 352 , 2001דבירהוצאת

שלהתפתחותהאתהמלווהביוגרפיה
המשפחתייםשורשיהפונק,אנה

הרחבהניסיוןשלה.החברתיתוהסביבה
 .שביומןהמקוטעהמבטשלוהשלמה

הוצאתהחדשים,הציוניםשגב:תום

עמ' 218 , 2001הישראליםסררתכתר,
ומתןהמשאכיהיאהספרשלטענתו
אתבלםהפלסטיניםעםהלכתמרחיק
הסתמנהבכךהפוסט-ציוני.המהלך

גיההאידיאולושלמחדשהערכה
בעקבותבארץ""סיורההרצליאנית.

 .הללוהמהלכים

 ,רוטשילדמתחםסיפורקרויאנקר:דור
כתרהוצאתהנביאים,רחוב-ירושלים

ואנגליתעברית , 2001
רוטשילדמתחםשלתולדותיו
החומותמןהמעברסיפורבירושלים,

היסטוריים,פרקיםהחדשה.לעיר
עלואנושיים,ארכיטקטונייםתרבותיים,

כולללשונית,דומהדורהשנה. 150פני
ואיורים.צילומים
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מתנתאו,קרנבל
הולדתיום

שניהחדשה,האנתולוגיה
פרי,מנחםעורך:כרכים,

 633חחרשח,חספריחהוצאת
עמ'

שלהכרכיםשנישולחניעלכשגיחתו
 27יחדהכורכיםהחדשה,האנתולוגיה

חישבתישונים,מעולמותסופרים
שתישקוראיםמהזריזיםאינילהתמוטט.

ביצירהלשקוענוטהאניברציפות.יצירות
לאחררבזמןבעולמהולשוטט

לעולם,מעולםהמעבריםשהסתיימה.
אחתספרותיתמאישיות Iלסגנוןמסגנון
 .עליקשיםלרעותה
גדול Iברפלו-חיתההמיידיתתגובתי
גדול-צ'כובאוליאוהצרפתיים.אהובי
להתחילאפשררגע,הרוסיים.אהובי

ונטליההאמריקאים.אהוביגדול Iבפרקנו
בכלבאחו Iבקיצור .וסאראמגוגגינצבור

מסגירהראשוניתתגובהאותהאבלנמל.

הרחוקים,הם,דווקאלמהמאוד.אותי
דברשוםלישאיןהמתורגמים,הזרים,

קודםדווקאלמה Iצמחוממנוהעולםעם
הירודהברמתההואהאשםהאםאותם.

שפחתהיותילמרות ,המקורסיפורתשל
סיורישכלהאשם,בישמאאולשונה,

שלי'הספריםבארוןמכווציםהגלובוסעל
שלי.היחידהאמיתיהאסקפיזםוהוא
פרי.מנחםהפעםלישעשהמהיפהלא

זהאדם,לבןכאלהדבריםלעשותאסור
ילדואתשיביאמיממתקים:מחנותגרוע

והגדולהקומתיתהתלתהצעצועיםלחנות
יוםחינגתאתיהפוך ,בלונדוןביותר

ירצההילדוחגא,אידליוםשלוההולדת
בבכי.ייגמרוזהזה,אתוגםזהואתזהאת

אוקרנבלהאנתולוגיהתכונהאםבין
לעצמה,ההוצאהשלהולדתיוםמתנת

המקורייםמרעיונותיואחדעודסתםאו

העבריתהסיפורתאתשניתב-המו"לשל
אפילוהפעם-אחרתהוצאהמכליותר

לי.לעזורתוכללאממושכתשפעת
ורקאךאקראהפעם .הפורנפל .אוקיי
לאהעבריות.הסופרותשליצירותיהןאת

משוםאלאחלילה,פמיניסטייםממניעים
להשוות,ליתאפשרההכרחיתשקרבתן
עולם.אותו-עולמןולבקר.להעריך
כהנא-כרמון.עמליההיאשבכולןהבולטת
הרומניםמחסידיכללשאיננילמרות

מצאתי-חן""אם-נאהסיפורשלה,
נפלא.הואסיפוריהשלהראשוןמהקובץ
נטולתהאחריות ,אווריריותודקותו'
אסורהתמוהה,התאהבותמבטאותהגוף,

שלאאנשיםשניאפשרית.ובלתי
יכוליםאינםבעולמם,שלאבמקומם,
גברהואלמבוגרים,מורההיאלהשתייך.

בההתאהבשאולי Iמלונדוןדתיצעיר
הרףללאאותהרוצחזהועם Iשלודברכו

מאבדות.ממיתות,קטנות,ברציחות

 ,סורמה

אורייןיהודית

שהכניסה(לאחרכהנא-כרמוןשלשפתה
כלל,התיישנהלאשינויים>אי-אילובה

פהיצטרךימינובןהצעירהקוראאםאף

בכך?רעמהאז .למילוןלהיזקקושם
שלמוארכתצורה-"עייפותה" ,(למשל

באיוב,חד-פעמיתהמופיעה"עייפה",

מהספיר).מילוןקדרות, Iחושךוהוראתה

לישהפריעמההואאצלהלישמפריע
בדיאלוגשמחבלתמלומדותאותהתמיד,

בעלתהפעוטהאילדיקומאנטישמיות.
הבכורההמיוחדות,הסגולותהעיניים
רבה,משפחתיתאהבהנעטפתבבנות,

המספרת.היאולחילופיךהגיבורההיא
הנוטהוחולניתרגישהילדההיאאילדיקו

חיההיאולהקאות,להתעלפויות
הסביבה,תולדתפרימיטיביות,בפנטזיות
מאוהבתהיאודם.בשרבחייההלובשות

ייצאש"לאיפהפיהמקומיתערהב Iביוצי
ובתהשכלהחסרתיוצידבר",שוםממנה

היאולפרנסתהואלימה,נחותהלמשפחה

לאילדיקומזכירותפניהמעיים.מכבסת
רואהשהיאהאיקונות,מןהמרובהפניאת

והנצרותהיהדותשכןבכנסיה,בביקוריה

ידיעלמכונהאילדיקושם.חצויותאינן
אתמתארתוהיאקטנה,שדהאוהביה

שדיםגםשםישכיטובה,כשדהעצמה

רעים.

הדירה"אצלהמלאכותיות:עליווגוזרת
מבוררות,עדשיםהשמלותבונבוניירה,

<עמ'שחלפה"אשהביידיתלבעלהשחה
העדשים?כאןעושותמה .) 128

מעשה"באמצעהנדליהודיתשלבסיפורה
מוחמצתאבלמצוינתהסיטואציההאהבה"

נשמתואתנופחנשויגברלחלוטין.
המאהבת.עםעזההתעלסותשלבעיצומה
סובלתזוומסוכסכתמורכבתסיטואציה

המתרחש-שהלוזודומהארוטית,מדלות
בקרבהנפגשיםשבוהאהובהשלבלבה

מתמוסס-והתנטוסהארוסהמיונית

מפריטים.ותיאוריםספרותיותמעודף

ספרותילדוראותנומזניקהמזי"אעדנה
וסגנונה Iהנרטיביבאופיוהשונה Iאחר

סופרתהיאמזי"אפונקציונלי.הוא
מעלהוהיא Iהומורחושובעלתמוכשרת

באהבהשראשיתונעוריםסיפורכאן

ציפיהשלקלאסינשיברגעמטורפת,

יודעתלא("אניהמובטחלטלפוןעצבנית
רעמשהולךשקרהמעדיפה,אנימה

חישאתהאו Iמטלפןלאאתהזהובגלל
אתמעדיפהאני .מטלפןלאוסתם

מסתייםהואאבל ,) 257עמ'הראשון."

כהתעשתותעצמית,עצמותכהת

הנער.הזכרובהכנעת

מנחםשלהצעירהתגליתו Iקציריהודית
המחזהשלבטקסטכאןמופיעהפרי'

שלחייהאתהמתאר Iבארוןדבורה
הסופרתציפורה.היחידהבתהעםהסופרת

והתגלתה ,-1956בשנפטרההמפורסמת
נחשפתועדנה,רגישותכבעלתבסיפוריה

יחסיהאתאםמפלצתית.כאשהבמחזה

לפרשאפשרהאהובאחיהעםבארוןשל
הרי Iקצירשלאמנותיתכחירות

בעובדות.מגובההמשפחתיתשעריצותה

ה~תחלההאשהיצאהלאשנה 36במשך
סגפני,מטבחבביתהמנהיגהממיטתה,

-תתשלבמצבוהבתהאםאתשהותיר
והליכהחברותמבתהמונעתהיאתזונה.
הנפילהמחלתשלבתירוץהספרלבית
הריהעניין'(מההבתלקתהבה

במחלתלקחוגיבוריוומיטבדוסטוייבסקי
היאהרבה),דיבחייהםוהספיקוהנכפה

כלממנהמונעתהילדה,אתמכערת
ולמעריצהלשפחהאותההופכתהנאה,

בתוהיאעריריתאותהומותירהתלותית,

מזעזעיםבקאמריההצגהוהןהמחזההן , 42

בעוצמתם.

אניהדליקטסים,אתהסיפורים,שאראת
 •טובים.וימיםלשבתותלישומרת

גמרתילא"עוד
איתך"

אדםםוזז

כנימה

·~\ 
~ ,1 

 228כתר,הוצאתככיסה,אדם:סודן
עמ'

מובלהקוראגיאומטרית,התעיהכאןיש
מתקדםשהואוככל Iכרונולוגיקוויבאופן

העתיד,עבראלהמוצאמנקודתומתרחק
ננעץשסופומעגלסוגרעצמומוצאהוא

"היאהאחרונההשורהמן .בתחילתו
מההתחלההכוללךאספראניאומרת,

שלהראשונההשורהאלהקורא"ישוב ...

כמהמתבהרותחוזרתובקריאה Iהרומן

אבלהדוברים.חילופיומתברריםתמיהות
יודעמדברת,היאשאליולמאזיןבניגוד
נקודתכימההתחלה,הכולהקורא
במעגל.אחרבמקוםחיתהשלוהפתיחה

הגדולה.הפורענותאחריטרנסילבניה
מתגוררתבנותשתיעםיהודיתמשפחה

קומוניסטי.משטרתחתכפריתבסביבה

לעובדהפרטרבהמשמעותאיןליהדותם
שתיהיוהקומוניזםהשתלטותשקודם

האם,שלזווהןהאבשלזוהןהמשפחות,
מנכסיהןשנגזלוהיהודית,הממוןמאצולת
ההונגריםעםהשכנותיחסיפעמיים.

ונקייםחמיםיחסיםהםוהרומנים

עדשעות,לכמהאובדתהיאאחדיום
להוריהאותהמחזירההלבטובתשיוצי

טובהרובעליהמרעיפיםוהםהמודאגים,

בקרבסבלותיהעלאותהומפצים
והוולגרית.הגסהמשפחתה

ואינההאמתאתיודעתאילדיקואבל
הילדותיבדמיוןלהוריה.מספרת

יוציהאיכרים,אגדותובהשראת

היארעה,שדהבההרואההמיטיבה,

ריאליסטייםבמושגיםהאמיתית.המכשפה
ומוכה,מתוסכלתסדיסטית,נערהזוהי

היהודים.כלפימיסטייחסבלבההנוצרת
אילדיקושלהערצתהשמתעצמתוככל
וכובסתכמותהיפהלהיותלגדול,הרוצה
יהודיהיוציבהרואהכןכמותה,מעיים

נעדרה,בהןשעותבאותןשטנים.בת

המטבחיים,לביתהפעוטהאתיוצילקחה
שםאליו.לקרבהמקוםלילדישאסור
החזירים,נטבחיםכיצדהקטנהראתה

מעיהם,אתומסכסכיםמכבסיםוכיצד

אחריחומה.בעיסהאותםממלאיםואחר
לאכולעודאפשרשאידומההזההתיאור
כשרים.לאנקניקים

בהמיתהראשונה,המיניתהחוויהאלגם
באמצעותהילדהמתוודעתומסלידה,

8 
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זוכיםהאהבהפרקירקעיטורים,המוזרה,להתנהגותהביחסואמפטיהרוחהמוקףאילדיקושלוקולהמוכרלאלרדוףמתחילהויוציכפרי'בריוןשל 11ובלאהראויהבפשטותנמסרותהעובדותאורךמגלהכשאפריםורגישה,יפהאהבהגברשלקולקולות,בשניהנמסרהרומןרגליוביןמבוזהאותהרואהכשהיאיוצי,

שלהראשוןחלקולשונית.להתעלותסבלואיזהגופני,מגעכלמפניחיישנותהמדכאות.בסיוטיאותהלנעתבה,ולהתעללאותה
שואתי,בתררומןעודלפנינוכיהמוטעה,לטבוערוציםשאינםהשואה,שרידיכדרךמגיעההמשפחהיוצי.עםהחולניתהפרשהשיניה,ביןמסננתחיתהאיתן"גמרתי ~,הרושםמשום Iמושךפחותהרומןשהוריהבעודבחובה.נושאתשהיאסודיגםתמהועמוכאןמסתייםהגלותיהחלקלא"עודלהמיתה.אפילוומנסההלילה

יתבהרואשרהבנות,איאותןמשוםוהןעלזכרונותיהםאתנועליםבעברם,האחות .באשקלוןומשתכנתארצהאותהמנשקתאואותהצובטתכשחיתה

בעוצמת,.המהמםהשניבחלקוהאהובהבתםאתומחנכיםובריח,מנעולמתקדמתלומדת,חיל,עושההצעירהאסירותמלאתהמשפחהבעודבאכזריות,
האחרונות,השניםשלהסיפורתביבולאותה-באופטימיותקדימהלהביטששמהאילדיקו'אושרה.אתומוצאתהילדהוהמלבבת.המסורהלעלמהתודה

דופן,יוצאחריג,רומןבהחלטהואכביסהאיתן".גמרתילאה"עודללוותממשיךהצבאאחריגםממשיכהלחבצלת,הומרבפרנויה,לוקהעצמה,לתוךמתכנסת
 1בשביס-זינגריצחקאתלרגעיםהמזכירגמרה.לאעודאכןויוציאפריםלחייהנכנסכאןבביתה.להתכנסיוצאתואינה Iבציורמפלטמוצאת

 •גובהה.יצירתיתיכולתעלומעידבסיפורתחדששםאדם,סוזןשלשפתההמספרהגברקוללמעשהשהוא Iהגנןלטיפולזקוקהתהיההזוהילדהמחדרה.
וישירה.נקיהמאוד,ענייניתהעברית,ניצחתהשנייםביןהראשון.הפרקמןשלהראשוןחלקוכאןעדפסיכיאטרי.

להגדרהניסיון
עצמית

חדשפירושקוסמן:ארמיאל
הקיבוץ-ריתמוסכס"ז'

עמ' 64 , 2000המאוחר

מאוחרת,ביקורתזומזכיר:אניחטאיאת

שירהספרהופעתלאחרמדירבזמן
 1לפנימעטלאכברעליוכתבוזה.מעניין

עלמלחזורפטורעצמירואהאניוכך
אחרים.שכתבונכוחיםדבריםוכמהכמה

ליהנראיםהיבטיםבמספראתמקד
במיוחד.

שלשמוזהובמקור .הספרשם-ראשית
('שירהראשוןבשערהשיריםאחד

לאהבה,אישי"פירוש"שהואהשירים'),

שםגםלהיותמשנבחראולםלזוגיות:
רחבהמשמעותמקבלהואכולוהספר

לתהותהכותבשלכןניסיוןיותר:ועמוקה
ובראשונהובראשמצבו'ועלעצמועל
ספק.ושלאמונהשלהשני~תעל

מעטיםלאשיריםמתוךגירת.וזואהבה
זוכלליתכותרתתחתלהתכנסהעשויים
האישייםהשקטים,השיריםאתאהבתי

חדש'פירושבנושא:שירכולקודםיותר.
בס"דעתהכותב"אני :) 12(עמ'בס"ד'

יקרחיבור /.שלךלשדייםחדשפירוש
מפירושיםבעונייקיבצתי Iומבורך

 1נחמדמדרש .לידהבאמכלשובים,/

שפתישתיביןורך;עדין Iעורךילקוט

כשהואהומור'משמץיותרעם-נכרך"

 .כולוהפרדסאתבהמשךלעזרתומגייס
(עמ'לילה'של'שירבעיניבמיוחדיפה

הלילה",איתןלטוסמבקש"אני :) 11
הנצנוציםאלפי"מעלמבקש,הוא

המסגדים,"מעל 1החוליןשלוהאורות"
סוגיוכלהכנסיות"צלביעלבתי-הכנסת,

איתןלטוסמבקש"אנילמיניה:הקדושה
לאורךיודע,אנילדב.;ואניאתאישית,
כלטמוניםשבגבךהכוכביםשמי

הסודות".

נוסף,בשירועולהשבהטיסהמוטיב

הדמיוניתואהובתי"אנישפתיחתו

(עמ'היהודי"הכפרגגותמעלמרחפים;
בעודאבלכמובן. ,שגאלימוטיב .) 19

מקסים,אהבהשירהואלילה'שלש'שיר
ביןעימותהואהיהודי'הכפרגגות'מעל

לכרך-מזההיהודית(הכפר>העיירה
הדתית;היהדותביןמזה,התל-אביבי
המשוחררת:לחילוניותהמסורתית

מתל-היא,כרכיםבתהיא,גויה"אהובתי
נעיםצחוקמצחקקת, /היא,העיראביב

"כברבריחופוהיהודיהכפרבןומשוחרר".

הגמגומיםהעכבות,שייריחלפו; Iנעלמו
מהר.מתנשקים.אנחנו / ...ההסמקות

הכפרהפסקות."בליבאוויר.באמצע.
אנו"אךבמרחפים,מביטבוהה,היהודי

בעננים,נעלמיםמגביהים!/בשלנו,

קרוביםשמימית,בנשיקהגבוה!כהגבוה!

 1אהובתיחץ-כאב"הוי!-ואזלאלוהים!"

אתהמפלח /הנוכריה,הדמיונית,אהובתי
אחריוומותיריריח"כמושבלבי'הכפר
 ."---שניםאתיהנגרר"פצע

לספק,(דתית>אמונהביןההתנגשות
מאודמרכזיפןהיאכואבת,לשאלה

ימיב'לעשרתכך .קוסמןשלבשירתו
נה ry ••• "שסיומו: ,) 12(עמ'תשובה'

כמה-קילומטר-איבדנולבדבשאלה

למטהלנונפלו /-ובתשובה / ;גובה
הירח'לאורב'סרנדהוכךהחלקים",כל

 1אשתיבמוזיקה,"להשתעשע :) 18(עמ'

 1שלנוהמתכההבראיה / 1האלכמו

אשתי,להשתעשעהמתעוור,;ובאישון
השכל;מןותלויים,צלובים-ולנגן

הספק,מיתרעל fלנגן Iלנגן Iהן Iהשואל
כן'ולשבח,לשיר ... //הגואל'החוטעל
 /איוולת,עלהקושי-הגדל,יפיעלכן,
 1כן Iאשתי fטפלוטחשוואעלרוע,על

 j Iשיריאת Iלהלל fוקחי / 1לנגןבואי

הכולאתלרוצץצאי /לך!האכגרזן!//
השלח!"אל

כפתור"יוסף"יוסף,במיוחדאותיהרשים

השירבפתחזה?יוסףמיהו .) 50(עמ'

אוסאטירהלפניאיןאםלרגעתהיתי
הפתיחה:שורותאתכשקראתיאירוניה,

והמבריאהמחזקכפתור /יוסף,"יוסף,

חבל"כךכלולי /באמבט.לינפללנפש;
הריוסף,הר Iבדליחור"ישאתלי(הזכיר
אחר- .) ...בנאיויוסיעטרייונהשליוסף"

'שלושההיההקודםשהשירכיוון Iכך
חשדתיערוך',לשולחןחדשיםסעיפים

יוסףר'הואהלאיוסף",ה"ביתבבעל
כפתור /יוסף,האמונה,"כפתורקארו.

תמיד,כפתורלנפש,/והמבריאהמחזק
 ,,-הנפשכפתור ;העם-סגולה,כפתור
להטותגםאבלזה,חשדלאששהיהעשוי
אבינויעקב(בןיוסףשללזכותוהכףאת

וחוללהבאהביתבאשאזאלאהצדיק).
לילית,כך,החליטה;שהיא"הגםמהפך:
יוסף /תביט,יוסף,אישית,ולי /,מנגד
אותהכאןמשהופיעה ,, .חבלמאודמאוד

w ,האחר,הצדאשמדאי,שלבת-זוגודה

לפניועלהצץ-מנגדאחרא,הסיטרא
 ...דיינהדלהיוסףבר'נוראמעשהאותו
זומחשבותהשתלשלותאםיודעאינני
קוסמן:שללתכנוןבהתאםכאןעדחיתה
בימקורןמהשערותיחלקשלפחותסביר

החושף Iהשירמבנהאבלשבי?).(בשיבוש

רדביםמתמידות>חזרותעם(יחדבהדרגה

מיוחדאינוהפתעות,נוסף,מידעחדשים,

אנחנוהז.ומהמבחינתבלבד.זהלשיר
הקונפליקט.בתחומיעדיין Iכמובןמצויים,

כשכפתורכפירה?),- (אמונה-שאלה

זה(=ציפור)-הנפש,כפתורהאמונה,

עלחזקאצלי;תפורהיהאתמול"שרק
באמבט-ליש"נפלהעברית",הנפשדש

עמוקעמוקאתמולהלך-העם-סגולה;
בשאלה".וצלל; /למטה.
המבנהעל Iהלשוןעלדבריםכמהולבסוף
שלהשירהלשוןהחריזה.עלובעיקר
רבדים,שלנדירבשילובמצטיינתקוסמן
-המדוברתלעבריתעדהמקראמלשון

"מסתדרים",כשהכולשביניהןמהכלעל
יש .שירבאותואפילוזה,עםזההיטב
בתים,של"מסודר"מבנהשלהםשירים

צורתם.מבחינת"פרוזאיים"שיריםויש

אינםהשיריםהחריזה.במיוחדומעניינת

חריזההקטןבחלקםורקשקולים,
'שירים',(למשל:שורותבסופי"רגילה",

לכלסרג.רכלבסוףאחידחרוז- 7עמ'
מןברביםהשיר).בתישלושתאורך

מפתיעה Iזומעיןחריזהכשאיןהשירים,

חריזההשורות,בתוכיסדירהלאחריזה

בעיקר-במינומיוחדקוליאפקטלהשיש
משפטיםשלבתחבירמשתלבכשהוא
ונרדפיםדומיםביטוייםעתיריקצרים

 1למשללקרוא,נסופסוקים.ומרובי

אם"גם(מתוךהזההביתאת(בקול!)

והןשלי,-ההדגשות . 15עמ'תגדיר",

החריזה>:עלהדגשאתלשיםנועדו
כהוויהעירום,כזה,מופשט Iאותי"תגדיר

 /זכה,
בליונערי'כזהחלקכהוויה-בלי-סוף,

 /ממדים.
ענק.בצערי.בחוץ,לבד,אותי,תשאיר

 /כמווכחול-שמיך ,אדיר
ללאעירום,(כזהאגרוף-בבטן-הרכה.

 /לפתוח,לפרום,בגדים).
בגדים),ללאלבד,עירום,(ושובלהתיר

 /באלוהים!קט,לרגע
תגדיר!לדקה!רקלדקה,רקקט,לרגע

 /תגדיר!"נאלחים,
אמןהואקוסמןשאדמיאלספק,אין

 •השירה.בלשוןוחדשן

שביטיעקב-שי
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לאהשכונה,
כמשל

 ,כוואדיירוקהירחבוסי:דודו
 272 , 2000עובדעםלעם,ספריה

עמ'

'המלך'עםשיחהלתפוסשמחהייתי
שלהאגדיהחלוץטובים,בןאהוד

מכניםשהיוכפייהודה",מ"בניהזהובים

ולשאולהספורט,במדוריפעםאותם
הביכוריםדומןעלחושבהואמהאותו
בשכונתילדותהמתאר Iבוסידודושל

היהאפשריהודה"."בניבצלהתקווה
שמונצחתחזה,עופרהאתלשאולגם

 .איתנולאכברהיאאבל Iבספרהיאאף
הקמיע ,התרנגולאתלשאולגםאפשר
אבלחושב,הואמהיהודה","בנישל
הואמזה,וחוץ ,לקרקררקיודעהוא
כדאיולאבקריזה,ממש Iעצבנינורא

תיאוריעללהסתמךאם Iאליולהתקרב
 .ברומןהתרנגולים

עלחושבאנימהלהחליטקשההיהלי
פרציביןנעתיהראשוניםבפרקיוהספד.

כמהעלתרעומתלפרצירמיםצחוק
עדותשלהסטריאוטיפייםמהתיאורים

כגסימתואריםמהםרבים(למההמזרח

בהמשךאבלואלימים?),מוחחמומירוח,
ונהניתי Iהסתייגויותיעלהתגברתי
והרומןרהוט,מספרהואבוסימהקריאה.

 .מדיקלאולילקריאה,וקלקולחשלו
לגרוטסקה,גולשמצבים,מקציןבוסי
רבותפעמיםלהצחיק.הזמןכלמנסה
עוברהואלעיתיםאבלמצליח,הוא

הבידורלתחוםהספרותמןבהצחקותיו
הקל.
אניהאם Iעצמיאתשאלתיפעםלא

האםמערכונים?רצףאוספרותקורא

ספראואתני-פולקלוריסטיספרזהו
מצדלעצמי.להשיבוהתקשיתיקאנוני?

הקוראאצללהצליחסיכוייורבים ,שני
לספרותהאיכותספרותשביןבתפר
הקלה.
התיאורהיא Iלישצרמהנוספתנקודה
כאילוהמצוקה,שכונתשלמדיהמחויך
צפוןביןחברתייםפעריםהיולאמעולם

ספרדיםוביןלדרומה,אביבתל

עדותבניהסופריםאתלאשכנזים.
לשתיגסהבחלוקהלחלקאפשרהמזרח
וסופריהמתחנפיםהתייחסות:קבוצות

הראשונה.לקבוצהשייךבוסיהמחאה.
בספריש .אצלולמצואאפשראימחאה

'צחוקים'יש Iואוכלהוויתיאוריהרבה
בטחחברתית,אמירהלאאבל Iלמכביר

הופכתלאכאןוהשכונהצעקה,לא
אחר.למשלאוחברתילמשל

יוצאי'אחינומוזכריםבספרפעמייםרק

נטולתמחויכת,בנימהאזוגםאירופה',

היוקרתי"השולחןקיפוח.אועלבון
אבאכללבדרך ...'הילטון'הואבמסעדה

שהואהאשכנזים,אתלשםלהפנותנוהג

 ...אירופה'יוצאי'אחינולהםקורא
שהםבגללשרקחשבתיקטן"כשהייתי

הואוהגבורההשואהביוםכךכלסבלו
מיוחד"יחסלהםונותןעליהםמרחם
 .) 29<עמ'

סגנוניתתערובתשהוארומןרקחבוסי

ומערכוןתלמימנחם ,רביניאןדוריתשל
ואניוןדיימוןבתוספתהגשש,של

האווירהבגלל-רביניאןלקינוח.
בגלל-תלמיהאקזוטית-צבעונית:

תמונותאתשמזכיריםההוריתיאורי

המצביםשפעבזכות-הגששיםיפואיות;

לאחדאותולהפוךיכוליםשהיוהקומיים
 ,וראניוןשלהם:המערכוניםמכותבי
הכפייתיוהשימושהסיפורלשוןבגלל

מהנסיעהדיכאוןחוטף<עמרםבעגה

ששוןהבא,לעולםאמושלהפתאומית
ג'בכיתההספרמביתלגימלאותיצא

לכלכמעטלהדביקהבטיחובשלונו'),

עמרםצלקות,ששוןכינויים:הגיבורים
מומו ,הקטןסמי ,תרנגולאליהשחיף,
ספרכתבבוסיעזריאל-שאריות. Iהשמן
בהחלטהכתיבהלשוןעממי.כמעט

עממיתהיאלעתיםאךאותנטית,
בביתלומד("הואמוגזםבאורחוסחבקית

עדאני,גם ...מעאפןשהואעתיד,ספר

עמ'-בעתיד"למדתיהזין,לישנשבר
12 (. 

בוודאי pירו;;הירחנכתבהעטיפהבדש

לאשעודאנושית"סביבהעלמספר
נכוןהערבית".בספרותביטויהאתמצאה

שכונתעלמסוגוראשוןרומןשזהו
עלראשוןרומןזהאיןאבלהתקווה,

הרבהתיארכברהזזחייםשכונתי.הווי

אתוהארבעים>השלושים(בשנותלפניו
כאןהרומןהירושלמיות.השכונות
ב"תקווה",השבעיםבשנותמתרחש

מתנגניםסרוסיוגיסיםדקמושכששירי

הווימצבישלשפעמכילוהואברקע,
ה"מורי"שלבחדרהתימנית,במסעדה
מוסאהילדאתמכיםשתלמידיו Iהתימני
הזההחצי<עלפרסיחצישהואבגלל
שאפילו ,נהדרתסביךבוסיבונה

לעומתו),מתגמדהפולני'ה'תסביך

יהודה.בנישלבמגרש

שלבאהבתועוסקהרומןשלהשניחלקו
לפינרקחהכאילושדמותהלליאת,מוסא

על-ידישבוצעהפרחה''שירשלהמודל
שלדמויותלעצבמיטיבבוסיחזה.

פרח,בעצםהואמוסאהילדגםפרחים.
ואינטלגנטי.מרדןרגיש,פרחאבל

מוכיח Iבספרהחזקותמהסצנותבכמה

אלאלהצחיקרקלאיודעשהואבוסי
כאבגדול.כאברבהברגישותלתארגם

כאב Iמאהובתומוסאשלהפרידה
תלמידישלמידיוחווהשמוסאההשפלה

חזרתועלהצער Iפרסיהיותועלחמורי
עלהכאבובעיקרהאב,שלבתשובה

הלוםעזריאל-שאריותשלהתאבדותו
בנישלמשחקבאמצעשמשתגעהקרב,
יהודה.

תהליךעוברבוסישלברומןהקורא
צוחק,הזמןרובהואמעניין:תודעתי

בזכרונותיחקקהקריאהבתוםאבל
 ,עזריאלשלהמיוסרתדמותודווקא
וישהספרדמויותכלמביןהחזקהשהיא

מוקדםממנהנפרדשהקוראלהצטער

מדי.

כדיאבל ,מוכשרמספרהואבוסי
לעשותעליוחשובלסופרשיהפוך
יקרהשזהייתכןבהחלטמדרגה.קפיצת
אתלהציבאפשריהיהואזהבא,בספר
דוריתשלאלהעםאחתבשורהספריו

פרסי.ממוצאאגב,היא,שגםרביניאן,

• 

הםהשוליים
המרכז

עםמקלט,עירנד:בןיצחק
עמ' 409לעם,ספריהעוב,ר

ברומןנרבןיצחקעוברכפריתשמקיעה

ואמץרעירונית,לשקיעהשלוהחדש
אביבתל-קרובהלעיררחוקה

עיררקלאהיאשאצלוהדקדנטית,
מודרנית,ועמודהסדוםאלאהחטאים

הזהשמהספרלסחרורים,מקלטעיר
מירושליםאפילופסיכיתיותריוצאת

מחמאה).לא(וזו

ספריומביןנרבןשלהטובהרומןזהו

באופןרקלאמאודטובורומןהאחרונים,
היכולספרמידה,קנהבכלאלאיחסי

המללמגיבובישהתייאשלקוראלהחזיר
נרבןהקריאה.חדוותאתהמתפרסמים

המעמדאתלם pמיעברלעצמומשיב
היודעוחשוב,מרכזיכמספרלושהיה
תהליכיםנכונהלזהותתמידכמעט

ספרותית.אצבעעליהםולשיםחברתיים
ועלההגירה,חלוםעלכתבפעםאם

שהפעםהריאפוקליפטיות,נבואות
הכרךושלהחברהשללסיאובהתייחס
דמויותבעצםהםשגיבוריו ,הגדול

בשוליים.המהלכות

שירהואלם pמ.יערברומןחוגגהטירוף

העירשלולתחלואיהלכיעורההלל
אופנים,מיניבכלרצחשבסירנותהגדולה,
(איידס,שונותמחלותאונס,טירוף,

שנאהוסתםהתאדבותאלצהיימר>, ,סרטן
נינוחהצפיהמאשריותריומהסדרעלהם

התרבות.אוהמדעבערוץ

הרחקלאאתכתבהבלוםקסטלאורלי
שניתןלספר,אירונישם Iהעירממרכז
קסטלשללידיהמתחתיצאשאםלהניח,
'האמיתי'.במרכזעוסקלאהואבלום,

הואבלוםקסטלאורליאצלהרחק'ה'לא
לא Iנפשיהואהריחוקרחוק.דיבעצם
צעדהדימויעםהלךנרבן .פיזיבהכרח

והציבה'מרכז'אתלקחהואקדימה.נוסף
כאילובשוליים,וגלוירשמיבאופןאותו
שהמרכזלאזהנחרץ:באופןקובעהוא

ומי Iהמרכזהם-הםהשולייםלשוליים,זז

מתבלבל.פשוטהמפהאתכךקוראשלא
שלוהרומןאתאמנםמיקםנרבן

ברדיוסאביב,תלבמרכזמטאפורית
החכםנתןסירקין,בן-יהודה,הרחובות

כאילומתנהלותהדמויותאבל ,ורופין
שלהנפשייםבפוכריםלנצחחיותהן

שנולדוהספר,גיבורימביןאלהגםהכרך.
מתגליםהעשיה'ב'מרכזלחיותלכאורה

שולייםוכטיפוסיאישיםכחדליכאן
הואלשעברהביטחוןשריועץמובהקים:

הנערצתהזמרתביטחון:חסראיש

השופטהמפוקפקים:שכניהעםמסתבכת

אונים.לחסרבזקנתוהופךלשעבר

נשים,ושלושגבריםארבעההגיבורים,
-17מוגיליםדורותשלקשתמשקפים

לטענתה,המדביקה,צעירה : 83ועדוחצי
דברשלבסופוכשמתבררבאיידס,גברים
אחרתסופניתבמחלהבכללחולהשהיא

מעורערתאםאיש:הדביקהלאוכי
אותהנטשואומתוילדיהשכללעשרה,

והיאבהמאסהתגוררהשבוהקיבוץוגם

ממשרתו:שסולקהשריועץלעיר:חזרה
שמשתוקקמרוסיהחדשעולהנער

חסרעצמואתמוצאאבללצבא,להתגייס
עםהמתמודדתבגימלאותמורהבית:
ועםהשופט,בעלהשלהאלצהיימרמחלת
גרפיטאילהם:להתנכלשמנסהעבריין
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בסיסמאותהמדינהאתשמסעירצמרת

ידועה,וזמרתהקירות;עלמורחשהוא
והחוזרהאליםמשכנהדווקאשמתעברת
אתמביאבזמרתהעוסקהפרקבתשובה.

ומעניקהאבסורדייםמשיאיולאחדהספר
סוציולוגיניתוחזהומשמעות.שלנפחלו

שבתוכןהפנימיות,הסתירותשלמבריק
הישראלית.החברהמתרוצצת

הדמויותשבערומן-מונולוגים.זהו
במונולוגיםחייהןסיפוראתמגוללות

להתבטאלהןהמאפשריםאסוציאטיביים,

כמאפייןהרבהיכולתואתלגלותנרולבן

דיבורסגנוןמהדמויותאחתלכלדמויות.
אמיןנשמעזהתמידוכמעטמשלה,
לנוכחמשתאהאתהפעםלאועובד.

כמושהוא Iנרבןשלהזוהווירטואוזיות
בעתנגינהכלישבעהעללנגןהיכולנגן

אחתכלעומדותהדמויותאחת.ובעונה
ביניהןקשורותזאת,ועםעצמה,בפני

שבהתחבולהועדינים,רומזנייםבקשרים

רחוקה.אבזרנרבןכברהשתמש

לם pמעירביןהשוואהלערוךאוליכדאי
קנז.יהושעשלקודמותאהבותמלחזיר
בביתשלוהעלילהאתממקםקנזבעוד

הןגיבוריוביןותיוהאינטראקצדירות,

ממקםנרשבןהרי ,יותרוישירותמיידיות

מביתיותרגדולרדיוסבתוךהעלילהאת
יותר.עקיפותהןוהאינטראקציותדירות

רוניתיהעבהילסבמתייחסנרבןזאת,עם

התייחסותגםבספרושיושלוהמיידית
המגורים.לבית

רגפית,גיאוגיבוריואתאמנםמיקםנרבן

ותרינפשי.לגמריהואבספרמיקומםאבל
באחתלהיפגשיכוליםמשהיו

ביניהםהמפגשהרחובות,מהצטלבויות

לכאורהשוניםהםאופי.תכונותשלהוא

מאודדומיםבעצםאבלמאלה,אלהמאוד
עודרוקחנרבןשלהם.הספרותייםבגנים
זאתועםפסיכיות,לכאורהדמויותועוד
כי Iאמיןזה .בהווייתןישראליותמאוד

בןואםפסיכית,מאודכאןהחייםהוויית

לכאורהדמותעלחלילהכותבהיהנר
שהיאבהלחשודאפשרהיהנורמלית,

הספרותיאביב'תלב'מרכזרגהבאמתלא
יסכיםנורמליבנאדםאיזהכישעיצב.
שהיאכפימטורפת,כהבעירלחיות

 •נר?בןהסופרמעינימשתקפת
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שלאינסטלטור
הנפש

שלהמתופףסומק:רוני
עמודיםביתן,זמורההמהפכה,

עמ' 51 , 2001עבריתלספרות

סומקרוניממשיךהשמינישיריובספר

בשפת-השירההעבריתהשירהאתלרענן
מחברעז-הדימוייםסומקשלו.הייחודית
המבוססיםשידייםכדיםלכדירסיסים

-ומפתיעיםחזקיםדימוייםעללרוב
גלידהבכדוריהשירהאתמגלההוא

הישןברדיוהקרקסאת ,) 21עמ'('גלידה'
עמ'קרובים'לחיפוש('המדורילדותושל
המוסיקאישארפ,אליוטשלבגיטרה .) 35

הואדיסקים,שניהקליטאיתרהאמריקאי
('רצפתעופותשלמשחטהמוצא

ברובםהשירים .) 43עמ'המשחטה'

שאל:"ומישהומפתיע:לסיוםמובילים
רבעאיזה;עודאיןנגמרשהזמןאחרי

החנוטההילדה('רוזליה,שעה?"
 .) 38עמ'פלרמו'שלמהקטקומבות

כליםהיוצרכקדרהמיליםאתלשסומק
חומריולמראה.סתמיהימרמגושנפלאים

בכלאהאסיריםהפשוטים,החייםהם
שכתבהשיריםלוהמראההנערהרמלה,
הואמהןיומיומיות,סיטואציותושאר

בכתיבהרבותעוסקהואשירה.רוקח

'גלידה':בשירכמובשפה,עצמה,
'אני /אומרת,אתגדולה',"'כשאהיה

ומשוררת',/ארטיקיםמוכרתלהיותרוצה
מביןשיחליקוהגלידהכדוריהנה

פרדסמלימון,צהוביםאצבעותיך./
מדםשהוקזוהאדוםבכתום/תפוזים

לךלמהאזהשירה.גרה;כאןהאבטיח.
הנוגעהשירלמשל,או, .) 21<עמ'מילים"

יהודהאת"כשהספידועמיחי:לזכרללב
עלהממשלהראששל;שומרעמדעמיחי

אלישראלמתוצרתעוזי;וכיווןהביתגג
שללעיניהמתחת;החרדהשקיות

הרובההמת.חייךהארוןבתוך /ירושלים.
שהרדיםצ'כייותר.כבדהיה;-48בשלו

ההדק /שרפה.אבק /שאריותפלדהבבטן

הקתועלשתלחץ;האצבעלכריתחיכה
ידמחולות /המוותסימניחרותיםהיו

ערששירשרהואאזכבר /.מרדכי

חלמהוהנחושת /הנחושת,לכדורי
תסתירבולארנק;אבזםמגופהשירקעו

עכשיוהגן.//מימירחמיםגלולותאשה
 /לה,דומהמישהיאואותהרואהאני

פרוסותעלמורחת Iגופולידעוברת
ערש('שירשיריו"ריבתאתשפתיה;

לוכדהמבט .) 45עמ'הנחושת'לכדורי
ומפליגהקיומית,החרדהואתהנשקאת

שלשירתוהדהודתוך ,בזמןובמקום
ארס-כאחד.ופואטיאישיבהספדהמנוח

'נקמתכמובשיריםגםמופיעהפואטיקה

<עמ'בי"ת''אל"ף ,) 7<עמ'המגמגם'הילד
'סכין ,) 30<עמ'מדריד''ריה"ל ,) 20

המטאפורה'פניאתלשירהשחתךהגילוח
פאס'אוקטביומתשבו'היום ,) 42<עמ'

<עמ'השירה'במרפקו'שריטה ) 44(עמ'

הואשירהעלכותבסומקכאשר .) 46
חותךגילוחסכין-אלימהלשפהנוטה

משורריםהמטאפורה:פניאתלשירה
דווקא-רופאיםלהיותיכולים

שינייםורופאיעצמותמפרקיאורתופדים

נעימה:תחבושתהםשחלקםלמרות-
שווריםלוחמירקעעלמתפאסאוקטביו

ובלמותו;אלהנסחףכלריחןאימתניים
הקובץ(מתוךמרי''כלאדישירואתנשכח
השירהאתהמתאר ,) 1994מריכלאדי
כזונה.קצוצה,כעגבניהפושעים,כנערת

משחק,רקהואכזה.באמתלאסומקאבל
לא Iמכוון Iמוקפד Iתמידלעצמומודע
שליטהבעלהואאלים.להיותרוצהממש
נחוגכילדונהנהמשחקאבל ,כקדר

לשיריםמובילהמשחקלפעמיםקרמיקה.
תמונה,המצייר ,דימויעלרקהמושתתים

הרותאמירותכתפיועלנושאואינו
לאיזומובילהואלרובזאת,עםמשמעות.
אמיתיתחייםלחדוותקלילות,תחושת

המשורריםהםרביםלאונדירה.

לגלושבלישמחהשירהלכתובהמצליחים
אתאוהבסומקלתפלות.אולבנאליות

בלוזבכותבוגםוהמוסיקה.המחולצעדי
אינוזהסיוםבנ"ב.הקוראאלקורץהוא

אביובזכרעוסקאםכיכשלעצמומשעשע

ללנהרונןצילום:

אתומדגיששבשהואתוך ,המשוררשל
האושרהמציאות.לביןהשירהביןהפער

בבירורמתבטאבשירהסומקשמוצא

בקובץ.והיופיהאהבהשיריבריבוי

העולםמרכיבי ,והיופיהאהבההאלימות,

לפרסםשהחלמשוררמציגים ,הסומקי

ממשורריוהושפעהשבעיםבשנותשירה

האלימותהעברית:בשירההשישיםשנות
לשירתהמשךהםהאורבנייםוהדימויים

אתבמיטבההמתארת ,ויזלטירמאיר
המודרני;בכרךהניכור

והמוות,האהבההאלימות,והיופישילויב

 ,ולךויונהשלשירתהקרקעעלנבטו
המרגשיםמןכמהסומקהקדישלה

ייחודושעיקרכמשורראך .בשיריו

במיוחדבולטת ,בדימוייוהואוחוזקו

שלשפתו .עמיחייהודהשלהשפעתו
הגבוהאתבדימוייהששילבה Iעמיחי
ומפתיעים,מהממיםבצירופיםוהנמוך

במעיאמיכידבעולם;םיאלוה"ידכמו

התרנגול
בערבהשחוט;

('ידשבת"

בעולם',אלוהים
 • 1962שירים

 ) 65עמ' , 1948

אותההשפההיא

יותרסומקאימץ

נטלסומקמכל.
ההשפעותאת

גיבשוהללו
ושפהעולם

עצמאיים,

גםהשומרים

הניכורבתוך

האליםהאורבני

גדולהאהבהעל
לאדםלחיים,

ולשירה.
אהבתותמצית

בשירונחשפת

'סוד',הנפלא
המוקדש

שללדמותה
לא"אוליאמו:

בכתהשליאמאאבל /זה,אתלספרצריך
אז'קליאופטרה'./את/שמעהכשלפתע

מלכהשתיקחאל-והאבעדבאדוןאתהמי
אותהותתרגםההיסטוריהמספר /מצרית

 /.אמישלהזיכרונותבספר;לדמעות
בפוקרלבבותשוברתקליאופטרה,ואת,

האם ,גןברמתקטןברחובהנוסטלגיה;

ששלו ;העבדיםשריריאתזוכרתאת
הגרונות,אתכתרךאתלפארכדיפנינים

הרוחואתבגדדשלהקפהבבתישחנקת;
מפתןעלציריםשחרקו /דבלתותשהכתה

כתבתילאמזמן /סוד./שהסתירהבטן
 /'נוסטלגיה',המיליםאתכזאתבצפיפות
המיליםאבל'זיכרונות',או'דמעות'

במקום ,אנישבומסרק;שיניהןהאלה

שתהיישערך./אתמלטףמצרית,שפחה
עודלהמסראויהשתהייקליאופטרה,יפה

שמתחתיוהקרחוןקצה /אתפעם

 /'שמש'המילהאתזהבדגימאייתים

 • .) 29<עמ'הזיכרון"מתוך

קודישדפי
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לזוגיו-תהללשיר
מפורסמת

זהסימוןרוסום:ואןוולטר
 ,סארטרוז'אן-פולבובואר
מריםמגרמנית:הקירבה:אמנות

 , 2001פועליםספריתקראוס,
עדנ 125

היופול-סארטרוז'אןבובואררהסימון
יצירתם,בזכות-בחייהםעודלמיתולוגיה
המחויבותלזה.וזהלחברהשלהםהמחויבות
אמיצה,פתוחה,בזוגיותההדדיתהאישית

 'נכבדותשתרמההיאפשרות,ללא
המיןאתקראושלאמיבקרבגםלפרסומם

החירותדרכיואתבובואררהשלהשני
ייחודי,מודלהציבוהםסארטר.של

שותפותשלממשיכים,ללאבינתיים

ביןפעראיןשבהויצירתיתאידיאית

אורחלביןוהפילוסופיההאידיאולוגיה
שלהמשכההיודידם,לגביהחיים,חייהם.

גבתמערחיתהוהפילוסופיההפילוסופיה
להםלעגואחדיםהחיים.בניסיוןהיטב

בעיניהםהיוהםכך'בשלאותםושטמו
ניסורביםשלווה.ועוכריסדרמפירי

בובוארורהסארטרהצלחה.ללאלחקותם
ולזוגיותמלאהלשותפותבריתכרתו

איסורמלאה,שקיפותהיושתנאיהפתוחה
אםשספקתנאיםאלה .שקרעלמוחלט

והמוסרייםהמשוכלליםגםאנוש,בני

מחויבותככלבהם.לעמודיוכלושבהם,
הבריתתנאיכנראה,היו'אידיאולוגית

בובוארורהסארטראךמדי,תובעניים

והנחישותהאומץעלהערצהמעוררים
עלשנקרוהמכשוליםחרףבהלהתמיד
בבריתם,סדקיםנבעולעתיםואכןדרכם.

בובוארורהסארטרהגשימולרובאך
לעצמם.שהבטיחומכפייותר
תמידלאלנפץ,שניסוהיוהשניםבמשך

המחויבותאגדתאתהראויות,הסיבותמן

שנהעשריםאךפשרות,ללאוהזוגיות

מותה,אחרישנהעשרהוארבעמותואחרי

לבבות,כמהעודלהציתאגדתםממשיכה
ומחקריות.ספרותיותשאיפות

גרמניאינטלקטואלרוסום,ואןוולטר
עדשנלחשומידעפיסותקיבץשניצת,

אודבר'ויודעיותיקיםמכריםביןכה

שלמבצרםששומריבספריםנכתבו
כדיהכולעשובובוארורהסארטר

כלאתבנדיבותפורשהואלהשתיקם.
אתמונהושלו'שלההאהביםפרשיות
היאזאת,בכלוהתוצאה,הנפגעותרשימת

מופלאה.כזוגיותשנראהלמההללשיר
פרשיותכמהעלפוסחאינורוסום

לפליליותנחשבותהיוהזההזמןשבמושגי

רהסימוןשלאהבהביהלמשל'כמו'
נענשהכך<שעלתלמידותיהעםבובואר
שבוהספרמביתבסילוקהפעם,לפחות

הצעירותהנערותשל'העברתן'לימדה>,
מרובת-משפחהוכינוןסארטרשללמיטתו

להעמידהיהניתןזהמעשהעלמבוגרים.
אותםלכלואאףואולילדיןהזוגבניאת
רוסוםאךמתוקנת.מערביתמדינהבכל

ורהסארטרשהרימכך'מתפעלדווקא
פוגעיםשהםלפגיעהמודעיםהיובובואר

היאהשאלההמשותפות.באהובותיהם
פחות.נוראעצמוהמעשהכךבשלהאם

-התלמידותעלחסותאמנםפרשושניהם
כלכליתבהןותמכו-אהובותילדות
במקריםשהגמולייתכןרגשית.אףואולי
הםהרגשית.הפגיעהעלפיצהאחדים

הוריהם,היוכאילובהתפתחותןדנו

אתמימנולימוד'למסלוליאותןכיוונו
'משפחהשלזהדגםובזכותלימודיהן

הזוגיותאתלתחזקהצליחומורחבת'
בעתיד?החלופיתהמשפחהדגםשלהם.
פחותמשקיפיםעשוייםשעהלפי .אולי

הזאתבמשפחהלזהותאוונגרדיסטים
אםגםאסורים,אינצסטואלייםעקבות

משעשעים,-בכנותלהודותראוי-
 .סארטרכךעלשכתבבדרךבמיוחד
רצולאמעולםבובוארורהסארטר

משפחה,הקימוזאתועםבילדים,
עורמת-לכך"ובנוסףרוסום,מתפעם

זוגותשניגםבעקיפיןהעמידו-החיים

(עמ' '"בעםומ' ,'בעםא'נשואים:

הממסדאתמגנההוא .) 37

"הריאקציה-בצרפתהאינטלקטואלי
-כלשונורוח"משוממישלהזועמת
מדגישאבל'אותם.השכיחשכמעט
שלהיוחמה"אבירירוסום,

למורתלהודות,נאלציםהפוסטמודרניזם
 'ס[הפאריסאיםהמאורותששנירוחם,

חדריאפרוריותאתמאיריםעדייןרד-ב']

הבינלאומי."האקדמיההיכלשלהעיון
מספקרוסוםשלספרוהצערלמרבה
החשובהלתרומתםצידוקיםמאודמעט
הבינלאומיהאקדמילהיכלוד'-ב'שלס'

הצהובבפןרקדןהואבכלל.ולתרבות
מיצירתם,במנותקכמעט'נאורותם',של

שבהלנאורותגמורבניגודזהוהרי
החייםשלאינטגרציההשניים:התבלטו

כולו'הספרשלהבעייתיותזווהיצירה.
החדשהה'זוגות'בסדרתאורהרואה

כהןיוני

שראני

~יריםי /o י~~
 י~~א;.ז:ויל~י~לא
ם ryלךקןה~לא
אזני

אחיבשפתלא
• : -T • 

 .י /o י~~

יםחביתכל

 fןך Tמף ת:~ם,ןה,מ~:ת

ליםמנףד p ~ o:~ק~ר
~ g מס,ןס~יר~רo/ .ה

שק;ת ,ם~מ~מ;ת ry ~~רףח;ת

שק;תמן~~ים,~קיר;tיי;
~~קטה, ryמ~ב;~ז:וקךת;

רי~ים qל י~~~ ס~~;
 . ;כ;ת~ס;~ךמ~םן?ל

ה ry~נףרי 90 ,ף; nרי 90

 ףנ~~~מ~לח~ת~ע,לים~נף
מש;ךף~ק qל~~י
ךא;תינף.מל;אאת .. . .. .. 

~בף~~ףדקם ryמ~~י~~ים י~~~ןקףף /o י~~
:p ~~3הכ n ש;נרק י~~;נרר

 .ינכ ryנכ;עט;~~נכה p:ף~ק~יף

 ~;;ט י~~ ,ף;~נכה
מכ;,זליםןרים qמ~ין

 ה~י~~ י~~~ן~ט
 .ם:מ~:ת~ל

פועלים.''ספריתבהוצאתזךנתןשעורך
ראויכתוצרנראהירבה pהאמנות

בתוךבאמתהחשובדילולהאלה:לזמנים

למילעיכול'נוחהצהבהבהמסה
מחמתלונגישאינובאמתשהחשוב

ורהסארטרמעצלות.אורצוןחוסר
שעוררוהמחלוקתלמרותבואר'בו

ראוייםחייהם,ובאורחביצירתםפרקים

הערבנראהגםכךמזה.יותרלהרבה

מכברלאשהתקייםהזהלספרשיוחד
שנייםהשתתפושבואביב,תלבמוזיאון

במקומותינו:החשוביםהפילוסופיםמן
שהוטרחויובל,וירמיהוברינקרמנחם

שלושהלומרכדיהמוזיאוןלבימת
היטבדוללואלהוגםבדוחק,משפטים
קצתמשחק,קצתזימרה,בפרקי

 •מדוללת.תרבותשיקופיות.

פזמירי
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תפר-פטרזיילדניכהומניזםשמאל

כצדלכפתר-פטרזייל:רני
וחכרה,חינוךעל-שמאל
 512 , 2000צ'ריקוברהוצאת

עמ'

שקשההספריםמזןהואשמאלבצדלב
שלשילוברקזהאיןלהגדירם.

ראיון;שלכתבי",ו"מבחראוטוביורגפיה
שנישלזכרונות,ופרקיתלת-שיח

ומלואועולםהואמהםאחדשכלעולמות
לצדחברתית-פוליטיתומחשבהפעילות-

מיזוגאלאחינוכי,ומעשחינוכיתהשקפה

שילובאחת.למקשהאלהכלשלוהיתוך
תספרעצמו.פתרדניגםהואזהמעין

לך:ויאמראותו'מכירשאינולמיעליו
ויעידויש,עובדה:אבלכזאת.חיהאין

ועדמאזוידידיוחבריוומאותעשרות

המסגרותומכלהתקופותמכלהיום,
החברהשלועשיהחשיבהתחומיוממגוון

האחרונות.השניםבשישיםהישראלית
עצמו.הספרכמובןויעיד

לקריאה.קלזאתועםעב-כרס,ספרזהו
בנים-ביןכשיחהגדולבחלקובנויהיותו

במאישחקן'-פתר(סינימראיינים

-פתרקוביחיפה;תיאטרוןשלומנהלו
חיפה>אוניברסיטתאישמתמטיקאי'

אמיתואחד'מצדהיא,המרואייןלאביהם
מהיחסיםבאמתנובעתבהיותהדני'של

ומאידךבניו;לביןבינוהמיוחדים
אשרספרותי","אמצעיגםזהו(בדיעדב>

קריאתעלמאודמקלהעיצובעםבשילוב
לצדמעמיקהקריאהבאפשרוהספר
ועתותיו'הקוראלפיהכול-נוחרפרוף
פתרשלחבריו-לדרךומצב-רוחו.עולמו

שלו>בפרקו(איש-אישהספרמפרקייעלו
היכרותלצד-נוסטלגיהמעטלא

חשיבהעםרטרוספקטיבית,מחודשת,

מיוחדאדםשלמתמידומעשעצמאית
אלה,עםלהימנותזכהשלאמיבמינו.

אינטלקטואליתבסקרנותניחןאבל
בספרימצאהומניסטית,עולםובהשקפת

מאתגרת.חשיבהלצדמרתקחייםסיפור

השנילחלקובהתייחסוהקדמה",ב"מעין
הרצאות,נאומים,בושמובאיםהספרשל

וחברה,חינוךבנושאיומאמריםרשימות

הדבריםלכל"המשותףהמחבר:מציין

יהיושלאבכך'הואזהבחלקהמתפרסמים
בכךכולם.הדבריםעםשיסכימוקוראים

שכןפרסומם,תכליתאתדווקארואהאני

ראייתידרכיאתלתארמובןרצוןעלנוסף

לתרוםהרצוןגםקייםהשנים,במהלך
בנושאיםהציבורילשיחהצנועחלקיאת
לכלספראפואזהווחברה".חינוךשל

אדם.אוהביולכלספראוהבי

לב
בצד

שמאל

וחברהחינךועל

והתבגרותילדותוהמשךבפוליןשמאל
ילדשלוהארבעים)השלושים(בשנות

התנועהדרךצברים,בין"פולני"
הפלמ"ח(צורעה),הקיבוץהמאוחדת,

השמאלמפ"ם,השחרור,ומלחמת

ממנה,והפרישהמק"יהסוציאליסטי'
שלדרךהיום,ועד-וחד"ששל"ישי"ח,
הפוליטיים-הפרקיםבקירוב.שנהשישים

-נפגשיםחברתיים-אידיאולוגיים
פרקיעם-כאחדומקביליםמצטלבים
"בחזרה(כותרות:החינוכיתהעבודה

"המפעלללמד","העונגלהוראה",
שנים 16"אורט:ישראל",ילדילהכשרת

דניאתשמכירכמיועוד).חינוך"של
הסוציאליסטיהשמאלימימאזפתר

לומרחייבאניהיום,עדאיתרומיודד

וכוונתיהיום",מזכיראניחטאי"אתכאן:

קצרלפרקפרטאני,בו.קנאתילחטא

לבין:ביןתמידבחרתיהדרך'בראשית
עבודתאו-ציבורית;פוליטיתפעילות
אלא"פילוסופיה",מתוךולאחינוך;

בזהלאחוזליעמדולאשנוחותימשום
אנידני'אצלאצלו'ואילוכאחד.ובזה
השילובלנוכחהזמןכלמשתאהעומד

המציאותשלבאישיותוהמופלא
אותה)-(והואאותושהובילההפוליטית

שלהפדגוגיתהפואמהעם-ה"נגד!"אל
שבגינהזו ,"!דעב"הווייתושכלמחנך
מפעלעלהחינוך"פרסאתגםקיבל
אורט.רשתשלחיים"

לזכרפתרדניאותומקדישהספרבפתח

מחלקוגדול ...בכותרתו"שחלקםהוריו'
בצדללבכשכוונתואחר",אדםכלשל

כשהשמאלאלה,ימינובעצםגם-שמאל
כמעטנמוגאובגדבישראלהמאורגן

ביןהרב-שיחאתהמסכםבפרקכליל.
שלמהותותמציתמתפרשתלבינובניו

שלו:זהשמאל
אניההומניסטי-כללי"בהקשרקובי:
מכליותרבביתזהאתשקיבלתימרגיש

ראיוןבאיזהאותישאלופעםאחר.דבר

חשובהכיהדברלדעתי,מה,פסיכולוגי
כבודשלסוגשזהאמרתיבבית.שקיבלתי

הם.באשרלבני-אדםגדולמאודמאוד
 ,, ...שלךהעיסוקיםלכלהמשותףזהאולי
 .) 340(עמ'

הדורהבא,הדורעלנשאל(כשהואדני
דבריםמיניבכל"תראה,נכדיו):של

כבראניהטכנולוגייםבשינוייםשקשורים
יודעכןשאנימהאבל ...הרבהמביןלא

החייםשלהיסודייםשהדבריםהוא,

ומהצודקמהוקיימים:שריריםהאנושיים

אמתמהישר?לאומהישרמהצודק?לא
אנטי-ומהחברתימה ?אמתלאומה

אנוכיותומהלזולתדאגהמהחברתי?
אינםהללוהיסודייםהדבריםמגעילה?
ישנהלאטכנולוגיהישגשוםמשתנים,

להגידרוצההייתימה(לכן> ...אותם
להגידרוצהשאנימהזהשלי?לנכדים

זהלי'אכפתמהתגידואללעולםלהם:
 ) 346-345(עמ'ענייני."לא

זהו .הספרשלוהרוחהמסרתמציתזו
 •.פתרדנישמייצגההומניסטיהשמאל

:\

ו יב:

~ 

שביטיעקב-שי

הפיזיפניו:שני(עלהאוטוביוגרפיהשיח
שלהראשוניםשלישיובשניוהאידיאי)

ילדותימילמןהקוראאתמובילהספר
פועלי-ציון-ממנהיגילהוריםמוקדמים

סומקרוני

צייראיננימדוע

 .~ש;ךר י~~ 'ר:; י~~י~
י;ת ryל~~~זיףב rp;n י~~~דףע?
 ,ז~ .י~~י~ ל~~ ,ר:;

חצי,

 ~ואו'הארהפראנק
דורמשחמאנגלית:

עלח;שבאניאחדי;םאני?אבל
:-T • -: T "." :-• •• -

ן;ךג 7ג;~;יק , ל~~ 7
 .אליונכנסאניתמףנה.מתחיל

-:• : T :-• •:ז••ד 

" r הףא ,"ף~;עדף~זג א~~ח
אניש;תים.אנחנףש;תה:אני .א;מר .. :-. ... :--: . :-. 

 ".~~~זףר~ררי~יםךף ש.:"ד~~לה,tי~ל 9 ~
 ".ם~ןרףש:ה ryהף ,/o ~ 'ן~'

~ים n;7ךמ:~יםה;לךי ~~ ,, . ;ה"
התמףנהשףב.נכנסואני

-:-' • : T : -T 

~~ r ,דמ:~ים ,ה;לךב~~ין~ת
n .התמףנהנכנס.אני;לפים

: • :-' ' : T : -T 

נים?"סדרי"איפהגמףרה.
: T •• -: • • 

רקהן ר~~~ ./o~ה~ל
 .קי;~א;~ר "'~כיי;tיר:ה ry הן.,"א;נ:ו~ז;ת.

שףרהכ;תבאניכת.ם.צבע
."' -T • -: •• T 

~ה ry_ ~.ןה ר~~,ז~ןת;ך .ם·ת~על
שףר;ת.לא~לים,~ל~לםכף

י;ת ryל~רירכף, ,;עך~ז:
 ,ם·ת~רקלאי;tיר'מך~ה
מ~ת"םנ;ךא ה~~~לים,

אפלףזה;לפים. nימיםוהח~זים.
: --• T • : • :• :-• 

שליהשיראמתי.מש;רראניבפר;זה,
• : T :-• : •• :-• • -• :• • 

~~ךז:וי ryלאבע,ד:ז;מףר
אנישירים,שנים-עשראלהכת.ם.בכלל

' : T T '." •• •• : T T ' ' :-' 

~;לך:ה~סיךי;םצבפידים.לףםק;ךא
ף~~ה ,קי;~~למ~מף~ה~תר;~ה י~~

~ררי~ים.

ומזמיןאו'הארהפראנקכותבמשורר",אניצייר'"אינני

העטשביןברווחשם,גולדברג.מייקשללסטודיואותנו
יחזורהסרדיןתפוז.נגדסרדיןקרבדרמה.מתחוללתלכחול
אתילחיןאו'הארהופראנקייסחטהתפוזלים,אולי

מראש.ידועשאיננוהגבולשלהכרוניקה
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קפהביתשלמשולחנו
גילןמקסים

בתי-קפה

כותבאתהבובית-הקפהעלפעם"ספר
בקולה.בחיוךתבעההרשימות",את

מיזה,אתעושהאתההיכןלדעת"רוצים
בבית-הקפהלךקורהמהשם,עודיושב

שלך".
עורך Iבסרכשיעקבקלה.מבוכהחשתי
בחרתיטור,לכתובליהציע ,' 77'עתרן

מתכווןשאינישתרמוזלמדורבכותרת
לדבריםונפוחהתהומיתברצינותתמיד

לאמערכת,אואקדמיהלאבו.שאכתוב
אוניברסיטאיתקתדרהולאמפורכםסלון

בית-קפהאלאלספרותבפקולטה
רבים.מבתי-קפהמורכבוירטואלי.

כמוזהאתקחו"חבר'ה,הקורצת:כותרת

הנושאיםאםגםבקלות,-נכתבשזה
נושאים-כלומרקשים.לעתים,כבדים,

החיים".מן

המורכבכזה-קפה.ביתיש-זאתובכל
ובתי-קפהמסעדותפונדקים,מעשרות

אישהייתימשחר-נעוריהרירבות.בערים

רבגוני.מפואר,והתשבץבתי-קפה.

[החווה La Granja Real •כלקודם
בברצלונה,קטלוגיהבכיכר-המלכותית]

לאכולאמאעםהולכיםהיינולשם
שלהראשוןהמתוקהטעםעוגות-קצפת.

שם.פיאלבאקפהפניעלקצפת
מלחמתעברההמוקדמת,הילדותעברה

ארצההגעתי-1944בהספרדית.האזרחים

לוחמה,שלבמערבולתונסחפתי
בתי-הקפהואהבות.בתי-סוהרמחתרות,

שניים:היוההיאבתקופההמשמעותיים

ברחובקטןבית-קפה"טעמון",כל,קודם
עםישבתישםבירושליםג'ורג'קינג

צעדיאתועשיתי"לקראת",חבורת
גםאבל-בעבריתהראשוניםהשיריים

הר-מאירועםהצעירים"מצפן"אנשיעם

מטיולחזרושבדיוקהצנחניםוחבריוציון

לפטרה.חשאי

 4מספרברחובדהוייפואימזנון-שנית

סמוךיפת),רחובעלדיברולאעוד(אז
המודיעיןמפקדתאזהירוק,לבית

בשםצעירסרןשירתבהבעירהישראלית
לנתןלימיםשינהאותו-זייטלבךנתן
זך.

בתי·ועודמחתרותעודמלחמות,עוד
אחריבן-גוריון".בדודכ"לוחםסוהר,
העירהחזרתיבכלא,במיוחדארוכהשהות

-ובכללל"כסית"ללכתוסירבתי

בחרתיההם.הימיםשלהשינקיןלדיזנגוף,
אותואלבינ,שלעזובבקטעבית-קפהלי

עתהשוכניםבו Iרגיבמרכיכרשלפניקטע
אחד-אחד,אט-אט,הקשוחים.הבארים

בקפהוהסופריםהמשורריםחבריהופיעו

ממפא"יחבריגםעמי.וישבובלילההריק
איכפתלהםהיהלאומחירות.

מהיצירה.רק .שלימהפוליטיקה
ומהידידות.

עבדתישםמירושלים,חזרתי-1957ב
חסידגואטמלה,שגרירשלכמזכירו
גרנדוס,גארסיההודחההעולםאומות
קובץ ·שירים 14הופעתלכבודלחגיגה

"מדורה"במועדוןחגגנו .הראשוןשירי

וקוניאקקפהשתיתיגורדון.שברחוב

זמרתשב"מדורה".בית-הקפהבפינת

וליוותההאדום""הסלעאתשרהאנגליה
שלילצריףחזרתיקלאסית.בגיטרהעצמה
ניצחוןשיכור Iהכרמלשוקלידהגג,שעל

אחרבזו"גולואז"סירגיותמעשןוקוניאק,
נוספת.פעםנעצרתילמחרתזו.

ולקפהלדיזנגוףבחזרה •יום 60ואחרי
לביתשהפךמהלידאזששכן"ביתן"
לעתיםישבתישם Iסיטונאימרקחת

שלבחברתובוקרארוחתלאכולקרובות
הקוניאק;בירהאתששתהוטושיונתן

בקפה .הפוךקפההזמיןבטרםשלו
הייתישחקני-השח.אותיאהבולא"דיצה"
כמעט-הפנסיונריםעבורמדי""פוליטי

ההיסטורית.מפא"ינאמניכולם
'קילטרטן'כתב-העתאתכשיסדנו

כהן-נחוםאביב,ניצן-הסוריאליסטי
ויזלטירמאירשלבעזרתםואני,קיין
אתסרקנו-מאיתנוהצעיריםוולךויונה

שבפינתמ"פראק"שבעיר,בתי-הקפה

בן-גוריוןשד'(כיוםקיימתקרןשדרות

בכרם-ציוןשללמזנונוועדהתל-אביבי)
ואכלנוהלעםקפהשתינושםהתימנים,

זנב.מרק

היואזשלבלונדוןללונדון.נסעתיואז
זאתובכלבתי-קפה.ולאפאבים,בעיקר

מקום Iמאודאירופי Iקטןקפהגיליתי
ברובעזרות,או-פרנערותשלמשכנן

לאכדילפרוטהפרוטהצירפתיהמפסט.ר

כמובבית-הקפה.הישיבהאתלהחמיץ
בחיי.אחרותרבותבתקופות

הספיק.לאבלבדאחד·קפהביתאך
לצרפת,מלונדוןבמעבורתהפלגתי

רומנטיקשרהסיפון,עלדברך,וקשרתי

עינייםבעלתדרום-אמריקאיתבמאיתעם
כמובן.במקום,בההתאהבתיענקיות.

ראיתיהלאשובלנמלשירדנואחרי
לעולם.
בית-קפה,מהולראשונההיבנותיבפאריס

בתי-הקפהשלהבלתי-מזויףהמקורמהו
בשדרותה"סלקט",אחרות.שבארצות
אחדממבטלהכירניתןשםמונפרנאס,

הגוליםשהריצרות,ישארץבאיזו

נמלטיםכשהםשםיושביםהפוליטיים
אוערביםישראלים,אוסרביםמארצם.

הבריגדותכחברישנחשדוגרמניםסינים,

מהפנתריםאמריקאיםוכושיםהאדומות

דניאל-והצרפתיםהמקוריים.השחורים

לוי·שטראוסהפילוסוף,סיבונה
 .ועוד Iהסופרלייריסהאנתרופולוג,

שעדייןההםהימיםשלה"קופול"-ממול
·קפהביתאלאיאפיםשלמסעדההיהלא
וסופריםצייריםארוכותשעותישבובו

-לאמנים"ה"מנותאתשהזמינועניים,
מרקלבנה,שעועיתעםבשרתבשיל
ובשרנקניקיםעםמאודהכרובבצל,
חזיר.

אנדרטהכברה"דום",-ולידו
פעם,ולדאדאיסטים.לסוריאליסטים

כשבשולחןשעות,שלוששםישבתי
רעמתבעלג'אקומטי,רושםהסמוך

עלפסלוניםהמפוארת,האפורהשיער

ציורשיזרוקקיוויתיבית-קפה.מפיות

בנפרדמפיתכלקיפלהואאךמוצלחלא
 .הדהוימקטרנולכיסותחב

בגלותוהפעם Iבחוצלארץשוב-ולימים
מדיניניכרשלשנהוחצי 23ממש,של

גריניץ'בשדרותבית-הקפה-וספרותי

קראו Peacock Cafe ,הניר-יורקיבווילג'
אישארבעהייסדנובוהטווס,קפהלו'
הבינלאומיהיהודיהשלוםאירגוןאת

IJPU , ובואש"ףעםסודימו"משניהל
פרנציסקוונסןהזה.היוםעדפעילאני

שמואת Iומלוכלךקטן·קפהבית-
לאורהספרים/ההוצאהחנותלידשכחתי'
אבותשלמיסודם City Lightsהאגדית

אלן Iפרלינגטיהביטניקים,אסכולת
קרואק.וג'קגינזברג

 , Cafe de Clunyב·לאירופה.בחזרה
ישבתי Iמישלרסןז'רמןסןשדרותבפינת

והכורדיםהפרסיםהערבים,הגוליםעם

למרכז-פועלם.המקוםאתאזשהפכו

רובן-שםנטוולאקונספירציותאילו
שםהגולים.שלהקדחתניבמוחםנשארו

אנרכיסטימשוררעםויסקישתיתי

וגםלרצוח,ניסהחוסייןשסדאםעיראקי
עלהשאחר-כךהקופטיהמצריהסופרעם

עבד-אל-גמאלשללצובניגודארצה
בשעת-שכרות.שהתאבדלפנינאצר,
הלטיני:הרובעעלמדבריםכברואם

 1ז'רמןסןכנסייתשלתאומי-סיאם

מפלטלישימשומאגו",וה"דהה"פלור"
 Floreב·אחרות.ומשכונותממונפרנאס

ואורסולהכלמוכרועםגבאלגבישבתי
וב-ראש,בחציממנוהגבוההאנדרס,

Deux Magots , פסליםבשניהמקושט

פולז'ןאחריעקבתיאדירים,סיניים

בובואר.רהסימון-אחתופעםסארטר

שלבבית-הקפהישבתי ,-1972בברומא,

רהפיאצה(אונאציונלהבפיאצהמלון
שלמקציניואחדעםנאציונה?),לה

 /בלויג'ויסישבוכשבינינו Iנאצר
ריפאעתגםו Iקוריאלאברישלמזכירתו

וחברהקציןשלמזכירו Iאס-סעיד

נאצרהמצרית.הקומוניסטיתהמפלגה
עליואסראךלפגישותלבואלוהתיר
אדםבאמצעות"ולוישראליםעםלדבר

ריפאעת,אלדיברהקציןכןעלשלישי".
ההבטחהלי.דיווחהוהיאג'ויסאלשדיבר

הופרה.לא

מלשובמנועהייתיכשעדיין ,-1992ב

קבעתיאש"ף,עםקשריבגללארצה
עלהיווניים,האייםבאחדוישבתיפגישה

מאריועםבבית-קפה,הים,חוף

סגרנושםתג.הוצאתמו"לאז Iויינשטיין
שיריקובץמיפוי'שללאורהוצאתועל

נשבהקרירהרוחשנה. 29זההראשון

לאישבהמאריושלהזמניתואהובתו
 .מאיתנוהרחק

אני-בעצםהזההיוםעד-יותרומאוחר

האופנתיים;חדשיםבתי-הקפהאתפוקד

הבסטיליה,שבכיכראלהפאריס,שליותר
המתחיליםהצעיריםהענייםהאמניםרובע

ובקפה · Le Drapeau •ב"דגל"להצליח.
שאחדמשוםנסגרשכמעטהפילוסופים,

משקאותגדוששולחןלידשםהמרצים
עללדברשלאאנטישמית.בנימהדיבר

זו'כיכרשםעלקפההבסטיליה,לב
ושלאו-פרנערותשל(שוב)מרכזם

+-
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 1בבריטנידרבי-מכרוספרים:מספריםלע

הולכותהאזרחיתהשנהסיוםעם
המכררבירשימותומתפרסמות

הנחשב,האנגליהיומוןבבריטניה.
שלמה,כתבהלענייןהקדישה'רגדיאן',

ביותר""המהיריםהכותרתתחת

במהירותשנמכרולספריםהיאכשכוונתו
ה"כריכהרכה.בכריכהביותרהגבוהה

חודשים-8ככללבדרךיוצאתהרכה"
ומחירוקשה,בכריכהיצאשהספרלאחר
כאלהאומתח,ספריבשליש.בערךנמוך

 ,המונילשיווקמלכתחילהשמיועדים
הנתוניםרכה.בכריכהמראשיוצאים

 100 "שלטבלהפניעלמתפרשים

שםמפורטות:עמודותהכוללתהגדולים"
בוהחודש ,הז'אנר ,הסופרשם ,הספר

בית ,ביותרהרבהבמהירותנמכר

בחויילהספרמכרעותקיםכמהההוצאה,

הכסףסכוםהיהומהבבריטניה,וכמה

 ,מכרלרביהנוגעבכלהכניס.שהספר
 .ביותררווחיעסקהיאשספרותמסתבר
דעזת,הואהרשימהבראשהעומדהספר

עלנקנההספרגרישם.ג'וןשלמותחן
העולםברחביאנשיםממיליוןלמעלהידי

שטרלינג.לירותמיליון 7מעלוהכניס
גםשקלים).מיליון 42מעל(בשקלים:

 ,מותחןהואהרשימהאתהחותםהספר
עם ,סיימורגידלושלבתולו pבשם

לירותאלף 800מעלשלרווחים
מותחןנמצאהשניבמקוםשטרלינג.

הריס,תומסשל ,חניבעלבשםנוסף,
הלןשלהמצליחספרההשלישיובמקום
המשךספרג'ונס,בריג'יט-פילדינג
שלספרהשעברה.השנהשלללהיט

היאשכותרתוהז'אנרתחתמצויפילדינג

הז'אנרעירונית"."נערהאוהעיר""נערת

ספריוגםלמיניהםבנות""מדריכיכולל
בסגנוןעירוניותוהרפתקאותחוויות

"אליהאמריקאיותהטלוויזיהסדרות
תחתהגדולה".והעירו"סקסמקביל"
ספרים )!( 5עודתמצאוהזוהכותרת

הסוגהנחשבתוזוהמאה",ב"רשימת

של"סיפורןגע.כרבשוקביותרהלוהטת
 " 30בנותמתוחכמותעירוניותרווקות

דווקאאולםמבוקש.מצרךלהיותהפך
המרואייניםהגדולותההוצאותעורכי
"אחריכברשאנחנוטועניםבכתבה

לקרואאפשראם ,המקיבללז'אנרהשיא".
 ] town boy [-העיירה""נער ,כךלו
 •-58הבמקוםבלבד,אחדבספרייצוגיש

עםרולינגמופיעההחמישיבמקוםרק
 ,פוטרהארימסדרתבאן pםאזהאסיר
ה'טיימס'שלכריסמסבגיליוןאולם
שנמכרו(!!)עותקיםמיליון 74עלמדורב

העולם.בכלכולההסדרהמןכהעד
מכררבישניכמוה.חיתהשלאתופעה

ההשתוללותבעקבותהונפקו
להיותרוצה"מישלהטלוויזיונית

הגיעהשאלותמקבציואחדמיליונר",
שלתרפה .-43לוהשני-29הלמקום
למקוםהגיע-1999בבב~קרשזכהקוטזי

סתויקראםשלקשולהה pכzנoוסי ,-38ה
 •-32הבמקוםאותומקדים

שיצאושעברההשנהשלהמכררביבין
אתלמצואאפשרבבריטניהקשהבכריכה

של,שובואוליוורג'ימישלהבישולספר
וחצימיליון(כמעטהעירוםהשף

הכדורגלשחקןשלספרואתעותקים),
אלף 300 (בקהאםדייריוהסלבריטאי

בילהעיתונאישלהמסעוספרעותקים>
שלספרועלעותקים).אלף 400 (ברייסון

גםטובהואכיהביקורותכתבובקהאם

במהיתעניינוהבניםלבנים:וגםלבנות
לספריתייחסוהבנותבעודשכתוב,
אתויצרכופטישיסטיתשוקהכמושא

שלעירוםבחציהרבותהכרומותמונות
 ...החתיךבקהאם
אלף 150 •בנמכרהחדש""העידןמספרי

שלאלוהיםעםשיחותהספרעותקים
הלהיבגננותספרגםצ'ופרה.דיפאק
חובביהאנגליםאתשעברהבשנה

עלוימרקצירלישלוספרוהצמחיה,

עותקים.המאה-אלףאתעברבגןהטיפול
נמצאעיון""ספריקוראיםשאנומהתחת

שלההיסטוריההספרהמכררביברשימת
סקמה.סימוןשלבריטניה
עליוהכריזשה'גרדיאן'הספרדווקא

ספרהשנה",שלהחובהכ"קריאת

סמיתדייריהצעירההסופרתשלביכורים
לכנותשינייםעב-הכרסהרומן · ) 23 (

שלמכירותעם ,מאחורהרחקמשתרך
ליישמה,משוםבלבד.עותקיםאלף 30

המילהאתאמרלאשה'גרדיאן'הרגשה
 ,לספרהציבוריחסיבתחוםשלוהאחרונה

בכתבות .בחירתואתלקדםוינסה
מוכתרתהיאכהעדלסמיתשהוקדשו

מצטרפתובכךהחדשה",רושדי"סלמן
הספרותאתהשוטףההודי"ל"גל

הזהבהקשר .האחרוןבעשורהעולמית
בהנחהמוכרגםשה'גרדיאן'לזכורצריך

 .מסקרהואשאותםהספריםאתלקוראיו
כמעטנשלטתהמכררביזירתאולם

שלהמצליחיםהסופריםידיעללחלוטין
האהובים ,והמסתוריןהמתחהפשעספרי

פטרישיה ,קלגסיטרםבבריטניה.כךכל

לה-קארה'רןג ,קריצ'טוןמייקל ,ולקורנו

השמותמןאחדיםהםדקסטרוקולין
בתחום.החמים

בתחוםביותרהמעניינותהתופעותאחת

ולאלסופריםדווקאקשורההמכררבי
לספרים.

מןאחוז 25רקהיו-1990שבבעוד

סופרות,נשים-המכררבישלהסופרים
מןמחצית ,-2000בשעברה,שבשנההרי

נשיםויותריותרכותבות.הןהכותבים

הכלכליהשגשוגאופצייתאתמגלות
לאוכשדונות ,מכררבבכתיבתהטמון

כרווחיים.לפתעמתגליםמנוצלים
סיפורכמובןהיאביותרהבולטתהדוגמה

מאםשהפכהרולינג,ק.שלג.'הסינדרלה
מדאגהבלילותישנהשלאעביההוריתחד

(והאנשים>הנשיםלאחתכלכלית,
בבריטניה.העשירים

האחרוןהשבועשלהמכררביברשימת
ספרהאתלמצואאפשרפברואר>(אמצע
בפרסשזכתה ,אטרודמרגרטשלהאחרון
הספראתעשירי>(מקוםהשנה,הבוקר

(מקוםפוטרהארישלבסיורההרביעי
לה-קארהשלחדשמתחספרראשון>
לאחרונהשזכהוהספרשלישי>(מקום
 Englishהיוקרתי:ה"ויטברד"בפרס

Passengers גםשהיה ,גילמתיושל
השנה.הבוקרלפרסמועמד

אםמשנהלאכיואומרמסכםה'גרדיאן'
המכרלרבהספריםבהוצאתמתייחסים

אתמאפשרשלמעשהעבודה""סוסכאל
 ,להפךאואחרים,ספריםשלהוצאתם

צריכיםשכולםהדבורים""מלכתכאל
הוצאתמקרהבכלכיברורלמענה,לעבוד
מכר.רביללאלשרודיכולהאינהספרים

• 
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שונות.מארצותצעיריםסטודנטים

הולךאנייותרסולידיתלארוחה
שברובעהסינית,רא-לאטלמסעדת

בלביל.
בפאריס,כשאנייושב,הייתימהתקופת

בקפה ,הלטיניהרובעשללבובלב
 ,בוסירהברחוב"הכיסאות"יושכינית

מיועדמקוםוהפרחים.הירקותשוקמול

כאחת.ופוליטיותרומנטיותלפגישות
אהובת-לביעםשםרבתיפעמיםכמה

רכובהלמקוםשהגיעהשניםעשרמלפני
להתעמת?כדיבמיוחדאופניים,על

נלךבטרםשםהשלמנולאפעמיםוכמה
ה-ב"זיקית",טובהארוחהלסעוד

Cameleon רהב"קלוזריאוהאגדי
לילה"?

 Closerie des ·ה,זולבאר;קפה;מסעדה
Lilas , שלמה.רשימהלהקדישיכולתי

שבוע,כלשםשביקרתיכאןלהגידדי
ביתוהיהשזהדייךשלמהחיעודכל

בית-המלוןאתאףצרפת.בבירתהעיקרי
בערבותהששכרהדירהמכןולאחר ,רגבו
קירבתםמשוםבחר ,מאהובותיואחתשל

כשה"גנרליישםישבתיפעםלייקלוזרי'.'
החלההתזמורתפמליה.עםנכנסשרון
הופיעאחרתבפעםהתקווה.אתלנגןמיד

,זמר-הקספהאלידייג'ובילידינווהתיישב
פלסטיק>(אועורחליפתעטוי ,הצרפתי
 .מזדקןלודרשלמראהלושהקנתה

בתי-קפהליבחרתיארצה,שוביעם
נקמה-ב"דיצה"יושבאניכרגעחדשים.

בירצושלאהשחמטיכשהקבמאוחרת
אתפוגשאנישםשנה.ארבעיםלפני

כאןשולחאני(לומיליןפסחהמשורר
ב"תמר"קצתשלמה).הבראהאיחולי
מצוחצחים.שינקינאיםידידיםלפגוש

להכעיסהשוכן"בוודאו"בקפהקצת
מאודוהרבהארלוזורוב-בן-יהודה.בפינת

ופעםבלתי-אופנתיים.במקומות ,ביפו

החבורהמןהצעיריםידידיעםבשבוע

העתכתבסביבהמרוכזתהספרותית

'עמדה.'

של"משולחנואתלכתובמתיישבכשאני
עמןהדמויותכלאיתייושבותבית-קפה"

רוחות-בתי-קפה.שלבמבוךביליתי
ביניהם-המתיםידידישלהרפאים

שהפך ,הספורטאיבן-גליוסיהמשוררים
דייךושלמההסופים,לכתוהצטרףלגורו
ולהבדילוולךיונה ,הפוליווחולההצולע

נוריתהקולנועניתאביב,ניצןהצייר-
יהודיתהרב-תחומיתהאמניתאביב,

העולםנערת ,פוגללאההפסלת ,אולמן
רזיאלורדהנינה,להשנקראהתחתון
לורדהמכןולאחרויזלטירלורדהשהפכה

 ,צעירוטרוריסטפ;רץחיימקה,ז'אקונט,
אותוהצולע>,הוא(גםומשורררשם

בשנותנספהואשר"ינשוף"כיניתי

ונתןפןאלכסנדרוגםהארץ;מןהעדרי
ויאיראבירןדוד ,ישורוןאבות ,אלתרמן
יגאלאפילולא?ומי-לבנייצחקהורביץ,

לשעברהלח"יומפקדאחת>(פעםאלון
הכנעניוגםרבות>.(פעמיםילין-מורנתן

אזכיניתיאותו ,אריאלימרדכיהצעיר
הניאו-כנעניברומןדמותשם(עלג'מג'ום
הפךאשרשיף>,למידדצהםראשמעון
 ,הקיצוניהימיןולאישלמתנחללימים
ב"תשובה'.'ששבלאחר
כתיבה.לעתשולחניאתפוקדיםכולם

מברךואניעצות.לינותניםלפעמים
דבר,שלבסופוכימקרב-לב.ואותןאותם

חיי.אתעיצבושלנוובתי-הקפההםהן,

• 
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מחזורתמונת
מזוריאיר

השישים"בשנותהעברית"השירההמאמרים:בסדרתמסייםפרק

בן-אריהלאופירה

טובהחברה

ורוחלבנדיבת

(באורחלהשליםמבקשהנתוןפרק5נ
שהואבכךקודמיו'אתאכן>ח.לקי'
רביםלמשורריםהקוראאת~ביד~

אסתטיותזהותלתעודותכך(;מתוךנוספים
השירהמפתאתהמאכלסיםנוספים>וזרמים
מ~ע, J;קוצרמחמתהשישים.בשנותהעברית

נאלצתיראשית,בנטיעות":"קיצוץכאןנתקע
היסטוריצדק,;ךעדרשלמידהכאןלנקוט
וטוביםמעטיםלאששמותבכךכאחד'ואסתטי
"המו~ל~ת"הפואטיתהמפהמגבולותנשמטו
שנכנסומשורריםאותםושנית,כאן.הנתונה

מאוזכריםהאמורה,הפואטיתהמפהלגבולות
אורךחתכיאזכורחטוף:בך:;כרוףכמוכאן

ולאשלהם,השיריתהזהותבתעודתורוחב
הכרחיתהימנעותמתוךוחומר'קללכךמעבר
"שגריר"המשמשבשירומוקפדמפורטמדיון

שננקטהדיוןלמודלמופגןבניגודלשירתם,
כאן.עד

שלהפואטית""הרפובליקהאתלדמותאפשר
יפהמבלמעיןהשישיםבשנותהעבריתהשירה

והיאלרווחה,הפרושהומצודדתצבעונית

יחדהמקובעותנוצותשלמצרורעשויה
לזוזוסמוכותהןבעודלאורך'ומתוחות
המניפה,שורשעם'המזוההאחדמגזעונובעות

בצורתה,מחברתהנבדלתמהןאחתכל
וכלשלה,הטקסטורהובסגנוןבסוגבצבעיה,

וניצבתשונה,לכיוון"ומושכת"נוטהאחת

אכן'מניפהללמדך'אחרת.בזוויתומזדקרת
מניפתוהרווחת,השגרתיתלמניפהבניגודאך

אחידותפחותמפגינההשישיםשנותמשוררי

ויותרמשותפים,מכניםפחותוסימטריה,

אשרוהבדל.שונישלודפוסיםוקוויםגוונים
להאפילאולהעיבאולבטלכדיבהםאיןעדיין
להםהמשותפיםוהסממניםהיסודותעל

חטיבהכאלאליהםלהתייחסהמאפשרים
אחת.מובחנת

ברוכיםמשותפיםוסממניםיסודותואותם

נתןעיצבואשרהאסתטילמסעמרצוןב~יות

-וחבריםאבירן'דודעמיחי'יהודהזך'
אשר"לקראת";בחבורתנוספיםמשוררים

;סאתהחמישיםשנותבמחציתעודהניפו

ה~בשל"מביתבפואטיקההאסתטיהמרד
כבראפוא,כךואלתרמן.שלונסקישלהשירי"
להתע~במתחיליםהחמישיםשנותבמחצית

לאכלסעתידיםאשרהאסתטייםהמתארקווי
ובמידההשישים,שנותשלהפואטיתהמפהאת

והםהשישים,שנותמגבולותחרגואףידועה
אסתטייםדפוסיםלהכתיבממשיכים
העבריתהשירהשלהזהותבתעודתהמשוחזרים

הראשוןהפרקהאלפיים.שנותסףעלהיום,עד

הפואטיתהמפהאת~נ;ך~יבאופןר p9בסיורה

מנקודתהשישים,בשנותהעבריתהשירהשל
"האבולוציה"ומצדאסתטית,תצפית

העוקביםהפרקיםבה."האצורה"ההיסטורית

ודליהאבירןזך'בשירתעסקובסדרה
והגבולהדרךאבניאתשהציבוהםרביקוביץ:

החמישיםשנותבמחציתעודהראשונות,

ההיסטורית,הבחינהמןבקרבם,דופן(יוצאת

אחריהםשבאוהפרקיםרביקוביץ>.דליההיא
שלבשירתםהמסתמנתהאסתטיקהאתסקרו

שנותמשוררישביןוהמוביליםהמובהקים
יאירבסר'יעקבפגים,דןוביניהם,השישים,

דייך'אשרולך'ויונהויזלטיר'מאירהורביץ'
פנקס.וישראלברנשטיין'אוריהרץ'דליה
הקיצורבתמציתאתייחסכאמור'ואילך'מכאן

מובהקים,אסתטייםלמפלסיםוהצמצום
משורריםשלבשירתםהמאובחניםמובילים,
שלהפואטיתהמפהאתהמאכלסיםנוספים
יבואוהדבריםהשישים.בשנותהעבריתהשירה

לשירהכולוהמוקדשהמיועד'בספריבהרחבה
מחמתטבעי'באורחהשישים.בשנותהעברית

ספרשלהטקסטואליהמחיהטווחאומרחב,

העדר-הצדק,מינוןבווימותןיצומצםשלם,
וטובים,רביםמשורריםעלכאןנכפהאשר

עלופוריהענפהפואטיתפעילותשהפגינו
ומחמתהשישים,בשנותהעבריתהשירהמפת

ופעילותםשמםכאן'לקצרהמובנתהחובה
הבאים.הדבריםמןנשמטו

אורראהפאני'זלדה,שלהראשוןשיריהספר
נראההאיהכרמלאחריוהחדר . 1967בשנת

אשהלאהרהלא ,) p (1975תרחאל ) 1971 (
) 1978 (. 

מתפעמת,עמידהמפגינהזלדהשלשירתה
עמהשישעמידההעולם,לפנימתפעלת
וכוחמודעותמכךפחותלאאךותום,תמימות
הבחנהיכולתפחותלאאךאבחון'ויכולת

מכךפחותלאאךמעודנת,ומדויקת,דקה
שלוללבםלפנימיותםחודרתופולחת,חדה

מעוצבת,מציאותפלחיטבע,תוואידברים:
ועוד.זאתורגשות.תחושותאנושיים,מצבים

בשירתהדוברתבעמדתולזהותלאתרניתן
אבלעמוקה.דתיתאמונהחדורתעמידהזלדה,

במובןכלומר'המונח.שלהצרבמובןלא
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להעדר ,לעצמוהיטבמודע ,יותר"מרחבי"

טביעתאתהסוףעדולפצחלפענחיכולתו
במציאות"הצרובה"האלוהים,שלהאצבעות
שלה.העליוןהמעטהאתהיותרלכלהמעוצבת,

קרוםלאותםמעברלחדורניסיוןישכמובן:
המעוצבת,המציאותשלחיצונייםוקליפה
ולהרחיקהאפידרמיים""הסיגיםאתלנסות
שוב:אבלהחיצוניים.לגילוייהםמעברמבט
האבחוןכושרכילעובדהכבודמתןמתוך

מוגבלימובלגים,הםהאנושייםוההבחנה
לאלעולם~ראה"האי"הכרמלגבולות.
שאינההאנושית.לעיןתומועדיתערטל
העינייםפקוחתהמפוכחת,שמודעותהנואשת.

אךתקוותה.עלמעידהאינהלעולםוהלב,
האמונהעצםבאלוהים,האמונהעת,באותה

התמסרותשלבמפלסמסתמניםוצביונה,
האלוהילסודכאחת,עוצמהובעלתצייתנית

האלוהייםוהקיוםלנוכחותבקוסמוס,הצפון
קליפתהרקאשרהמציאות,בשורשהשרויים

האנושית.לעיןנחשפתהדקה,החיצונית,

מלאהקבלההדוברתמכיווןנובעתכךומתוך
טעונתשהיאבשעהאףהאלוהים,שלושלמה
מצדלרווחההידייםפרישתתמיהה.אות;:זיה,

בקירבההמצויהאלוהיהקיוםלקראתהדוברת
כתפילהאפואכמוההחיצונית,המציאותשל

אךשלמהעיוורת,לאבהחלטאךצייתנית
צלולביטחוןומתוךעצמה.אתמשלהאינה

אשרלקולהממתיןכנוע,לאולעולםומוצק,
מעברמאי-שם,מלמעלה,ולהגיעלהגיחעתיד

הכרמלשלוהערגההגעגועיםספוגתלפיסגתו
לגונןלחבוק,לבוא,החייבקולהאי·~ראה,
מקבלתתמה,תמימה,אמונהאותהולהעניק.
לדוברתמאפשרתכנועה,אינהאךומעניקה
לאאךנחושומוצק,אמיץבאורחלהתמודד

אותה,הפוקדיםומצוקהמכאובעםנואש,

אמונהאותהאפוא,כךמרפים.ואינםלופתים

כתףלמעיןבעבורההופכתותמימה,שלמה
(מתוךהנידחות"תפילותיה"קןתומכת,
כוחמקורביאליקית),טרמינולוגיהנקיטת

תובעניקושישלבתקופותגילואפילו
הדיוקןככוויה.צורבמציק,מצמית, ,ומאתגר

מנופהלהיותיודעזלדהשירתשלהלשוני
וריקהבמטאפגשומרמפעים ,וקפדומ

במידהזאת,בכלאבל ,שלו"הךקמתית"
להתפייטותלהתמסרהמסרבתוקולעת,מדודה

תמהאמונהאותהגדותיה.עלגואהמופלגת,
מרכזירכיבשלתקןעלהמתפקדתותמימה,
משקפתזלדה,שלהפואטיתהזהותבתעודת

והאידיאייםהתמטייםהתיכוןמעמודיאחדאת

בשורשיה.ואחוזיםבשירתהיםבחבמאוה

לנוכחותומאושרתבהשלמההנעניתהצייתנות
ותובע,מכתיבומכריע,כובש ,עליוןכוחשל

נכנעתנרצעת,צייתנותמלהיותרחוקה
להיפך.פנים.ונפולתתפלהרוח,ונמוכת
במצב-צבירה-המעוצבתבצייתנותכאןמדובר

המודעתעוצמהמתוךב:;~טחההצומחתמוצק,

נוטלתעתבאותהאבללקבלהמיטיבהלעצמה,

 ,לבקר ,לקבולואמיצהנחרצתחרותלעצמה
תוךומקומם,מוצדקלאסבלכנגדלהתריס

נרתעתאינהאשראיתנה,דעההבעתכדי

 .העליוןהכוחנגדחוצץלצרת

אלוןאבדר
לאוריצאאלוןאבדרשלהראשוןשיריוקובץ
באוובעקבותיוופרי>זורםח<ושך 1959בשנת

בשמחותלאהשישים,שנותבמהלךאורוראו
p 1967 (לבדההאבןעללא ,) 1963 (לות (, 

במישורחובראלוןאבדרגםללמדך,
וחבורתהמוקדמיםועמיחיזךלדורהכרונולוגי
המסילהאתשפילסהדורהוא , ,,"לקראת

לאלה(ואףהשישיםדורלשירתהאסתטית
השניםרצףבמהלךבעקבותיו,שבאו

והתאוצה,התנופהעיקרזאת,עםהמצטבר).

אלוןאבדרששירתהמהדהדת,העוצמהוגם
 ,העזביטוייךעלבאוומפגינה,צוברתהחלה

לגבולותיהן.ומעברהשישים.בשנותבעיקר
מאודשורשיתשירההיאאלוןאבדרשלשירתו
שהיאעזהתחושהמשחררתשהיאבמובן

המולדתבאדמתבאדמה,ונטועהגבתמער

מטבעשליותרוהבראשיתיהעמוקבמובן
אותומנערתאלוןאבדר(ששירתהשגורהלשון

ודיוקןצביוןלוומעניקההאבקמציבורי
ממפהזושירהכךומתוךואותנטיים).רעננים

זהותסממניהנושאנוףפואטיתומתעדת

בושאיןנוף ,ארצישראלינוףשלמובהקים
 ,אחר ,בוכרינוףשל ,אחדצלאו ,שברירולו

מדלתהרחוקיםאחרים,במחוזותהנעוץ
אבדרששירתאפואנמצאהמולדת.שלאמותיה
תבנית-נוף-מולדתהבבחינתהיאאלדן

שלוהידועההמובהקתהתבטאותו(בעקבות

מפנימההמאמצת,שירהטשרניחובסקי>,

 ,מאודנועזת ,מאודעזהמטאפוריקהומפגינה
מחרוזותידיעלהנתמכתומצודדת,צבעונית

מסתמנתכךומתוךרוויות;מצלולתבניותשל
מוגבלתומבוקרת,חלקית(ולו"התמסרות"בה

 ,נסקישלושלהשיריהידלכתבומובלגת>
הססגונית,המטאפוריתלתהודהובעיקר
השלונסקאיבשירהניכרת"סואנת",ואפילו

מחוברהדובר''האנישבהשירה .הטיפוסי

העציםלעלוותלקרקע,ככוויהצורבתבעוצמה
;:זתפוגגםלפניהטללאגליהרוויה,הכבדה,

אשרהשעהזו ,השחרעלותטרםשלבשעה
החמהבשורתאתאיתהנושאתאינהעדיין

אשרוהזועפת,המיוזעתוהזעומה,הקופחת

ודווקאספורות,שעותבעודלנסוקעתידה
מרחביולקראתמייסרת,בהתרסהכמו

הלוהטזההרקיע,שלמלובןמחוםהמקועקעים
ומהבילחםאדובעודעיקשת.קשה,בהתמדה
מעל ,ומאפירההולך ,המכחילבמרחקמיתמר
גרת,ונמוגרתנסוכמואשר ,גולןהרילפסגות
החוםבגלאפופותוכבר ,לאחורנהדפות
מעיב ,אותןמחתלמתמדת,בהדרגההמתגבר

עדינוחולא ,שלהןהמתארקוויחדותעל
 .מעיןאותןשיעלים

אשרשירההיאאלוןאבדרשירתאפואכך
מרפה,ואינהלופתתבעוצמהצומחתכמו

הכבדהאדמתומתוךכאחת,וחובקתכאובה

אתוממפההמתעדתשירההעמק,שלוהרוויה
הרגשייםוהמופנמים,הפנימייםקורותיו

עולםאשרהשר","האנישלוהתחושתיים,
התפעמותומכךפחותולא ,ומכאוביוחוויותיו
לשורשיםנצמדיםהאמונה,חדורתהתמימה,
ץ'הקיקוצישלהשדה,עץשלולצמרות
הפריושלמצהיב,מצמאהניחריםהחרבים,
כברוהנההענפים,אתהמכופףהוא ,המאפיל
עםמיגיעה,הגועהלנפשהקלהמסתמנת

 .יוהסתראשיתשלהמהוססת;:זסתמנותה
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הרישראל
המשורריםקבוצתעםנמנההרישראלאף

בעבורושימשוהשישיםשנותאשרהענפה

והתפתחותאינקובציהתקופתשלבמתכונת
האסתטית,מסילתואתפילסממנהפורה,

כמוומוקפדת,מאופקתשקטה,בעקשנות

ובאיןאחד"אחדביאליק,אצלכתובשמצאנו
,שנותהרישראלבעבוראףאפוא,כךרואה".

שלשיגור'כןשלתקןעלשימשוהשישים
הואמהןארכימדית,וההלצותמשעןנקודת

מכךפחותלאאך ,~טיאסתטילמסעיצא
מודעתומאודצלולה,כבושה,בנחישותמתמיד

כתב-אתמדודהבקפידההמטפחתלעצמה,
ומפסלת,המעצבת ,היהודיהפואטיידה

החד-הצלילאתושקדניתשקטהבסבלנות
שירתווכךשורותיה.מביןובוקעהעולהפעמי
שלושתבמהלךבעיקר ,הרישראלשל

שלבעונותנתונהכמוהאחרונים,העשורים

בלאאךגלמודות,כמעטארוכות,ודגירהקינון
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וגבישי,צרוףפואטיתוצרלהפיקלרגעלחדול

יכולתמתוךהמפציעומהודק,דקחסכוני'
היגייניתמאוד,נקיהלנקודהלהגיעמפעימה

במהלךשקופה,כמעטמאוד'ומגובשת
 .הבודדהשירשלהעמדתו
הגואהבגודשמכבידהאינהאבלעשירההלשון

קראמאוד'רוויההלשוןועוד: .גדותיועל
כמפלסיהנוטפת,כמעט"סמיכה",שפהלכך

מתוךשוב,אבלהמסועפים,המטאפוריים
הכבוש,'הצרוף,הצלוללצלילעצומהמודעות
שלרושםומשגרהמשחררוההדוק,המעודן

קלהארנקיהאפילואשרפלומתית,פדנטיות
פעםלאהגירית,מעוצמתהנגרעתאינה

הפואטייםהמתארקוויכלהמאוגרפת.
הר'ישראלבשירתהמאובחניםהאמורים,
שלהמיוחדדיוקנוידיעלבקפדנותמודגשים
קלשגרתיות,משוללתחביריקיטועהתחביר:
בשירתרווחשאינותחבירימבנהוחומר

הנינוח,הקילוחעללוותרבלאאךאחרים,
ומאופקכלואבשקטמטפטףכמואשרהקשוב,

ומתוךהשירי'המשפטשלהסמויהריתמוסאת
הדעתעלמעלהכמוהשלםהשיריהתוצרכך
אחדהמהדהדים,קצוביםצעדיםשלקולםאת

אולםשלוהגדולהמרחביבחללואחד'אחרי
הנפרמתפניניםמחרוזתכמואווריק.אטום

עצורהבאיטיותמתפזרותוהפניניםבקפידה,

עלאחת,אחריאחתאחריאחתוצלולה,
אולםאותושלהחלקה,הקרה,האבןמרצפת

וריק.אטוםרחב,

התמטייםבמישוריההר'ישראלשלשירתו
ולסגנונםלסוגםהתייחסותומתוךוהרטוריים,

שירההיאאותה,המאכלסיםהחומריםשל
במרכזהמעמידהשהיאבמובןמאוד'לירית

שלו'הרגשיתהזהותתעודתאתהדובר'את
החוויהתהליכישלהמופנמתמורכבותםאת

המפעימיםמפגשיובמהלךשלו'הנפשיים
אשהאהבתעםאוהעולם,עםכאחדוהכאובים

ושובשחיתהשנמוגה,שהתפוגגה,שפגה,

רוחצחיח,וכברמצמיתעובר'צלעוד'איננה
והתנדפה,חלפהוהיאבה,נשבהבו'עברה

שבאה.כלעומתנעלמה

רוקחדוד

רוקחדודשלהראשוניםהשיריםספרישלושת
יםשלינז pהשישים:שנותבמהלךאורראו

יזםאבולא ,> 1966 <יז Pשזמנהעיר ,> 1963 <
התצפיתמנקודתאפוא,כך .) 1969 (אחד

דודשל'שירתוהתזמוןמבחינתהכרונולוגית,
השישים,שנותשלעיצומןעםמזוההרוקח

דוראותושלהמופגנתבתשתיתומעוגנת
תחיהלבדההכרונולוגיהעלכךלאאבלשירי.
שנותדורשירתבקרברוקחדודשירת

היאתזמונהובזכותבעקבותרקלאהשישים,
הפורטרטהשישים.שנותשירתעםקומיישרת

קלסתרהרוקח,דודשירתשלהפואטי
הקולקטיבילדיוקןקולעיםהםאףהאסתטי'

רחוק,שהואלמרותהשישים,שנותשירתשל
אחת.שיריתמקשהעלמושתתמלהיותומאוד'
הזהותבתעודתנכתב,וכברזאת,ובכל

רשומיםהשישים,שנותשירתשלהקולקטיבית
וכמהזוויותכמהמשותפים,מתארקוויכמה

דמיון'נקודותהמשמשיםורוחב,אורךחתכי

שלשפעלאותוהאופייניותוהשקה,הקבלה
נבדלים,עצמאיים,יצירהערוצי

רוקח,דודשירתכן'אםכך!אינדווידואליים.
הדעתעלהמעליםשלהוהרהוטהקולחבתחביר

בהעדרפרוזאי:בשירהמסתמןהריתמוסאת

ומקצב.משקלחריזה,תבניותשלמופגן
המסורתיים,ובדיוקנןבצורתןלפחות

דודשלשירתותבניות,אותןשל"האדוקים",
פנים"ו"הסברתציותבסימןעומדתרוקח

וחבורתזךנתןעל-ידישסומנהלאסתטיקה
התאמצושהםהפואטילפורטרט"לקראת",

ולערוציהחדשה,העבריתלשירהלהנחיל
בצביוןהכרוךבכלזאת,עם .והצליחועיצובה,
באופיהרוקח,דודשירתשלהדשןהלשוני

ומשוללהמאתגרבעיצובהמורכב,המטאפורי
ושדותלשונייםצירופיםשלהשגרתיות
מזהה("אתהבשירתוהנצפהסמנטיים

מתוך:עשן":המריחותעינייםלפיתעיותי;ך
כותבתאין-ירחבליל"ירושלים;'סוהר':

'פעםמתוך:לאלוהים": /מרותקובלנות
נושםהמערה;מןשהגיח"האזובבירושלים':

שיריאתקוראהירח;ומוחלט.אטוםלילה
שירתואור'),'רקמתוך:הים"גלימתוך

נבדלת,עצמאית,פואטיתפינהמטפחת
להיותיודעתאשרוחד-פעמית,יהודית

במפלסמתנסחתאחתלאומצודדת,צבעונית
אךלמקרא,וסתוםקסוםכמו-סימבוליסטי.

יודעתאףשהיאכפיומאתגר'מגרהתמיד

זמינההקורא,כלפי"ידידותית"להיות
עםראשוןלמפגשונגישתיתנוחהומזמינה,

המשאההדדי'הדיאלוגאפוא,כךשורותיה.
"עזה"רוויה,גדושה,שפהבןומתן,

לביןמזה,ובארוקית,סבוכהומטאפוריקה
בנינוחותהקולחתחבירמתאפקת,רטוריקה
וחריזהמשקלמקצב,ותבניותרהוטה,
הסקאלהשלהנזירי'הרזה,הקצהאתהמבצרות

והמשאההדדי'והדיאלוגמזה:האסתטית,

כמו-זהותבעלילשונייםצירופיםביןומתן'
לביןהבעה,ועזתעמוסהסימבוליסטית,

המשיקיםבאופיים,הפוכיםלשונייםצירופים
דיאלוגאותופורמליות.חשוכתלשפת-שיחה

בשירתהמתגשמיםכפוליםומתןומשאהדדי
ומעניקיםדינמיתתנופהמפיקיםרוקח,דוד

מתמיד'מתחשלתחושההמשרהדיוקןלה
כךומתוךרפיון'נטולפתרון'נטולמהדהד'
מסעירמשיממון'מרושש"מנער",מעורר'

נשאפיםחיוביים,היותרבמובניםוסואן

מונחים.אותםשלומפרים

סרטלמשה
משרטטתסרטלמשהשלשירתוספק.אין

מאוד'עדייחודידיוקןהנושאפואטיפורטרט

בשירהיוצא-דופןצביוןבעלמאוד'עדמיוחד
להומעברהשישים.שנותשלהעברית

ולולגרוע,כמובן'לנסות,בלאולגבולותיה.
משהשירתשלהמקוריתמאיכותהלרגע,
"משקעים"'בהלזהותבקלותאפשרסרטל'

שהםאסתטיים,דפוסיםפואטיים,"מרבצים"

וויטמן'וואלטשירתשלהפורההשפעתםתוצר
האמריקאיהשירהספרעשב,עלי(מחברמזה

ושל ) 1855בשנתלראשונהאורשראההנודע,
כאמור'מדובר'מזה.גרינברג,צביאורי

מבחינהמאוד'ומודעתמבוקרתבהשפעה
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המעוגנת ,למדיומובלגתמוגבלתידועה
 ,השירמבנהשלהחיצוניביובובציבעיקר

המרחביבטווח ,שלוהפואטיתבטיפוגרפיה

באורך ,ביטויועל ,משלדרךהבא, ,שלו
עדהארוכותהשיריותהשורות ,ואכן .שורותיו

 ,מצודד ,"צמוד"הדדידיאלוג(המנהלותמאוד
מופקכךומתוךבהרבה,מהןקצרותשורותעם

מעניקותוערב"),"שתישלטיפוגרפירושם
המאכלסותהתמטיקה,לתבניותהשירלמבנה
גדוש, ,עשיררושם ,הרטורילאופיוואף ,אותו

נרטיבית,פואמהשלכמעט,גדותיועלגואה
וגורפת.סוחפתעתירת-תנופה,עלילתית,

פרישתןבמהלךומתנסחהמסתמןהסגנוןמפלס
"חגיגי"הואארוכותשיריותשורותאותןשל

לא-פעםהמעלה"מהדהד",כמוידועה,במידה
המאובחניםפואטיים""פיגמנטיםהדעתעל

בשפההמצטייןכזה ,"נבואי"כמובטקסט

שישלשוןמליצית),לאבהחלט<אךגבוהה
שלגודשמעוגןובהלארכאיות,נוטהשהיא

מופקתכךומתוךכאחת.ונועזתעזהחושניות

סוחפת,סוערת,אקספרסיוניסטיתתנופה

מעורבותוואתהדוברדמותאתהמדגישה

המעוצבת,המציאותבעולםוהנרגשתהרגשית
גורפת,לרחבת,נלהבת,שהיאמעורבות

כמעט,צורבותודבקותעוצמההצוברת

דחופה,"משיחית"שליחותשלובתחושה
איןשובכיעד ,הדוברעלעצמהאתהכופה

ובהיפוךזאת,עםלהחלץ. ,ברצונו,אוביכולתו
משהשלשירתוהפואטית,בתקפותוהמשכנע

בנינוחותלקלוחהיודעאופינושאתאףסרטל
מציבהשאינהבשפההתנסחותמתוךרהוטה,

המדווחת ,הדיבורשפתלביןבינהחציצה

מצטברברצףומתפתחשוטףוידוישלמעמדה
מספרמפיהנמסרהדעת,בהרחבתכמו

קוראואתמשתףוהוא ,~מריושעתות

אטית,פרטנותנקיטתכדיבתוךבחוויותיות

בדיווחה.ומדייקתזהירה

מיטיבהסרטלמשהשלשירתואפוא,כך
מעוגנותשבו ,אסתטיצומתולעצבלהפיק

מנוגדות,מגמותשתיאותןומצטלבות
בהאשראחת,פואטיתבמקלעתהארוגות
וצורבת,צולפתנרגשת,חגיגיותלזהותאפשר
רהיטותזאתועם"נבואי",במתכוןכמעט

 ,פרטיוידוישלדיבורתבניותפרטנית,
היעדלקהלוידידותימקרב ,מזמין ,אינטימי

העורגהשוקק,הדיוקןבעלתוהחושניותשלו.
ולאייתלבטאהיודעתוהארוטיקהוהמתגעגע,

ותובעניתלהוטהוהיא'בוטה',התיבהאת
מאחהראש-גשרכמעיןמשמשותכאחת,

המנוגדות.המגמותשתיביןומלכד

אופןיהודה

יהודהשלשירתוהכרונולוגית,הבחינהמן
החדשה,העבריתהשירהלגלהיטבחוברתאופן

בראשיתהקוראים,קהלחוףאלשהגיע
אופןיהודהשלשירתוהשישים.שנותובמהלך
מפורשבאופןהחותרתפואטיקהמפגינה

בדרגתכמעטוצמצום,גיבושלקראתומובהק
ביחסעיוניתמאודמכוונת,מאוד ,כיווץ

זולעצמה.מודעתמאוד ,האסתטילעיצובה
המציאותאתולתעדלמפותהמבקשתשירה

קליפתבחציכמוכאחת,והמעוצבתהמצולמת
 ,גבישיוכבוש ,וצלולתמציתיבריכוז ,האגוז

הפואטידיוקנהגילוייאתהדעתעלהמעלה
הושפעוממנהאשרהיפנית,"הייקו"שירתשל

והאימאג'יסטיםהמוקדםפאונועזראמאוד

 ,צרורשהיאשירהאפואזוהאנגלו-אמריקאים.
"הייקו"שירימעיןשלמקבץאורצף,או

 ,נביעתיבאורחלזהזההחובריםזעירים,

יותרסמוי ,מטאפוריבמפלסאףידועהובמידה
 ,אופןיהודהשלשירתואפוא,כךפחות.או
בה,ומשוחזרתהמשורטטתהאסתטיקהעל

מידותיואתהמגייספואטימודלמעמידה

הספרותיהטקסטשלזעירותהיותר
המחוקה,המציאותאתלציירכדי ,הפוטנציאלי

מתוךכי(אםחושני ,רגשיבאופןעליה,ולהגיב
ריסוןאיפוק,שלמובחניםגילוייםהפגנת

היטבומחושלצרוףרצףבאמצעותוהבלגה),

תמונותאותןשלהציוריהיסודתמונות.של
שוניםטבענתוניצורות,צבעים,עלמתעכב

יחדהמצטבריםנוף,שלפלחיםומשתנים,
חולף,רגעלהנציחוקשוברגישניסיוןמתוך

ומשוחזרהחוזרמצבולעצבלצלם ,להיפראו
מתפקדים,הנוףשפלחיוחומרקלקץ.לאין
ארכימדית-מטאפוריתמוצאכנקודתפעם,לא

רגשומישורירוח,הלךנפש,מצבילביטוי
אישיים.

~ו-- ~ 1~

זמירשלמה
זמירשלמהשלבשירתוהניכרתהתמטיקה

"אצילה",לא,תמטיקהחוליןשלתמטיקההיא
גבוהיםמיסודותזרתמתגשהיאבןבמו

צנומה,צניעותמפגינהשהיאבמובןונשגבים,

אינהכלל ,העשב""מפלסעםקומיישרתאשר
במובן ,מעליולנסוק ,ממנולגלותמבקש
הקטנים,בפכיםלהתמקדמבכרתשהיא

מאכלסתהזוהרתהחזיתלא ,ובכןבירכתיים.
 ,זמירשלמהשירתשלהתמטיקהנתוניאת

שלנתוניםאותםאתומעצבתמתעדתשירתו
הכלים,אלנחבאתצנועה,אנושיתמציאות
אותהמתרגמתהיאבירכתיים,הכלואה
היאהמדווח,הדוברמצדסובייקטיביתלתגובה
 .לוהטיפוסיהגווניםסולםברוחאותהצובעת

הממופה,החיצוניתהמציאותפרטיאפוא,כך

התצפיתונקודתהאישיתהפריזמהדרךעוברים

בשירתהדוברשלוהאמוציונליתהחווייתית
"מטאמורפוזהחוויםשהםלפני ,זמירשלמה

מילוליתלטרמינולוגיהומתורגמיםורבלית",
ונקיטתדימוישלפיסוק,וסימנישורותשל

בשירתהרטוריקהאףמטאפורית.מדיניות

מעוצבת ,גלפרדודכבשירת ,זמירשלמה
 ,מינוריצנוע,בצביוןהמצטיינותבתבניות

 .ומרוסןחסוי ,מתוןבמינוןומאופק,מובלג
שלמהבשירתלזהותשאפשרבשעהוחומרקל

(וכאןגותיתתוגהשלמופלגיםגילוייםזמיר
החומריםלרובדהרטוריקהמןשביםכבר

גחתוהטקסט),רצףאתהמאכלסיםהתמטיים
פוגל,דודבשירתוהמעוגןהספוגהסוגמן

נמוכתמלנכוליהונכסף,כוססצורב,עצבוגם
מקמר ,ומוותרחיוורכנוע,רפיוןמעיןרוח,

שתבוא.לחבטה.ממתיןכמו .גבואתומכופף
גלמודה,גחתושלגילוייםאותםבצדאבל
זמירשלמהבשירתעודנזההמגאולה,גולה

לאהיודעתבאפלה,תוססתסונטת,התרסה
מתוךבקולמהדהדתצולפת,להיותאףפעם

לצליליםציותנמצאכאןואףהדקה.הדממה
ומכאוב.פוגל.דודמשירתובוקעיםהעולים
לופתפולה, ,חודר ,חדמכאובמכאוב.הרבה
אחתלא"נגוע"מכאובאותווגםמרפה.ואינו

קודרת.מעיקה,כבדה,גותיקהשלבגילויים
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המפגינהבמטאפוריקההמגולםמכאובואותו
קודרשדיוקנהאפלה,גותיותשל"פיגמנטים" .

מצורשלאופיהמפיקהמורבידי'ואפילו
מוגשםמכאובאותוממית,לאאךמצמית,

פואטית-מבניתקומפקטיותבאמצעות

מוקפדת.

יעוז-קסטאיתמר

מתפרשתקסטיעוזאיתמרשלהענפהשירתו
ידועהובמידהלפחות.עשוריםארבעהעל-פני
אחתעשר'כבןכילדכברכי .יותראפילו
הארבעיםשנותבמחציתעודשנים,עשרה

בעיצומה,בעצםהשביח,העולםמלחמתבזמן
<בלשוןבעוצמתםמרשימיםשיריםכתבהוא

תרגםהואיותרמאוחראשרההונגרית,

במחנהשבויבהיותוזאתוכללעברית),
אנהנרצחהאף(שםנרגן-כלזןההשמדה
המחנה,שחרורקודםבלבדכחודשייםפראנק,

תורגמוכאמוראשרשירים,אותם ,) 1945

קסטיעוזאיתמרעל-ידישניםלאחרלעברית
הרטרוספקטיבי'שיריובספרקובצועצמו'

 ,) 1983אביב,תל<עקד,היםלשוןהנהר,לשון

לפחות,הכרונולוגיתהבחינהמןאפוא,כך
אתומאוד'בשירתו'הקדיםקסטיעוזאיתמר

שיריואסופתאךהשישים.שנותשירת

אורראתהכנפיים,ללאמלאךהראשונה,
קודםאך ,) 1958 (יחסיתמאוחרתבתקופה

אשרמנשואהקשותוהחוויותהשישים.לשנות
מעצבות,פורמטיביות,שניםבאותןעליועברו
מותירות,ועדייןהותירו'הצעירים,חייושל
הצורבותצלקותיהן'אתחותמןאותותיהן'את

ארוכה,להעלותוממאנתהמסרבתככוויה
שלוהענףהמסועףהאסתטיהמסלוללאורך

לצדזו'מבחינההשירית.יצירתושנותכל
יעוזאיתמרשלהמבורכתהפואטיתתרומתו

שירתוהחדשה,העבריתהשירהלמפתקסט
אינההיאנוספת:-חשיבותהרתתרומהנושאת

שלהאסתטיהמפלסשללמוקדיםיחהמב
דרךכיהשואה,זוועותזכראתלזנוחשירתו

שירתו'שלוהאידיאיהתמטיהפואטי'צביונה
שבחוזרומהדהד'מדרבןומכתיב,שבהוא

וזכרונותתחושותלשכוח.ולאלזכורותובע:

האפל'לועןמתוךומגיחיםהצפיםמקוטעים,
השואה,זכרונותשלהמשרפות,עשןאפוף
עללהתעכבמבקשתאינהששירתובשעהאף

הצורבות,הזוועותאתמחדשולחוות
שלהבותכמוהעבר'מןומהבהבותהמבליחות
מתוךזועקותזאתועםדוממות,רועדות,

ממשיכהכמושירתוזאתבכלהקשה,שתיקתן

בעתהאותהאתבלהה,אותהאתבאובלהעלות
לאלעולםשלעולם,חרדההחדורההעבר'מן

לתחושותבשיריומתורגמיםאלהוכלתדהה.
ההולמתכבדותשלמכאוב,שלמעיבות
המחרידהקודרת,למועקההרווי'בהדהודה
פולח,לפחדכאחד'והרוכבהדמוםבדיוקנה

ומעוגנים,ארוגיםאלהוכלמרפה.ואינולופת

 .משיריומאודרביםרביםבכהושזוריםזרועים
כישנדמהבשעהוגםהעבר.מןלברוחאיןכי

מביןנשקףאינושובהעבראפלתדיוקן
יעוז-קסט,איתמרשלהשיריותהשורות

אתמחרידותומהדהדות,שבותעקבותיו

לופתותההווה,שלהמדומהשלוותו
הננעצותמושחזות,לטושות,בציפורניים

אוסרותאינןהחי'בבשררחםללאונאחזות
נמחקותאונמחותאינןלרגע,מסתלקות

כילרגע.נמוגותאונרגעותאינןלרגע,
כל-כך'הכאובהעברשלפעם,שלהאפלה
להווהמניחהאינהשובלעד'והמסריטהמייסר

כמוהקלה,שלבנינוחותלאחורלהתרווח
בסבלנותהסופגתהיטב,מרופדתבכורסה

הקודר'המעיק,הייסוריםגלעיןאתמנחמת
איןכינמוג.אומתמוסס,אינולעולםאשר
וחולפת.רופפתולוהפוגה,שלרגע

שתלשמואל
ליריתשירההיאשתלשמואלשלשירתו

שירהמאוד'אישיתשירהשלבמובןמאוד'
ואלמנטיםנתוניםשורשיים,בנתוניםהדבקה

רוח,עשב,נחל'אבן'הטבע:מןהשאובים
שמואלשלשירתושפת-הים.עלה,שתיל,
אותםאתאלמנטים,אותםאתנוטלתשתל

למוביליםאותםוהופכתהטבע,מןנתונים

תחושותיוקשתאתהמשקפיםמטאפוריים

מאגראתבר"'הדוי"האבשליווחוויות
פעם,לאהשוקקות-החושניותתגובותיו
רעננותעלהמעירמרגש,מפעים,ובאופן

לטבע-בראשיתיתגישהעלמתמדת,
למכאוביומכךפחותולאהאובייקטיבי'

הצנועהלעמידתוובעיקרהסובייקטיביים,
לעומתהעולם,מולאלכאחד,ועצורת-הכוח

ונתןאלוןאבדרשלבשירתםכידוע,העולם.
הקונקרטיותפקודוהנוףעיצוביונתן,

צביוןומפגיניםנושאיםוהמטאפורי

קציהבוהפבעודבהק'ומארצישראלי

-הנוףעיצובשלהקונקרטית-האובייקטיבית
לגילוייביחסומובהקמובחןבאופןעליונה

אצלהמטאפורית-הסובייקטיבית.הפונקציה

שיריותבחטיבותאלון'אבדרואצליונתן'נתן
מסולקכמעטהארצישראליהנוףנרחבות,

מטאפוריים,פיגורטיביים,מתווי-אופיכליל
כלומר:קונקרטי.בדיוקןמעוגןגילומוועיקר

לכך.מעברולאנקודה.נוף.הואנוףהואנוף
למימןכפותיםהנוף,מיפויהנוף,תיעוד

מתיימריםאושואפים,ואינםלבדו'הקונקרטי
פיגורטיבי'במפלסולהתנסחלומעברלנסוק
שתלשמואלשלבשירתואבלמטאפורי.ברודב
אחרת,היאשונה,היאלנוףהמופגנתהגישה

בעיצובהמזוההמזורחוקהכמעטהיאאחתלא

יונתן.ונתןאלוןאבדראצלהארצישראליהנוף
שמואלבשירתומשוחזרהמזוהההנוףראשית,

ורתוקצמודפחות"מחויב",פחותשתל
הנוףאצלודווקא.הארצישראלילתוואי-הנוף

פחותיותר'"אוניברסליות"איכויותמעצב
החומריםושנית,ול"עכשיו".ל"כאן"כפותות

מתפקדיםשתל'בשירתהטבעמןהשאולים
מטאפוריים,שגריריםשלתקןעלבדרך-כלל
שלהחוויתייםהרבדיםמארגאתהמשקפים

לביןהחווה,הדוברביןהמתווכיםהדובר'

קהל-היעדולביןחוויותיו'עלהמדווחהדובר
שלהמיוחדדיוקנונרקםכךומתוך •השירשל

שתל'שמואלבשירתוהמוקרןהנשקףהנוף
השירוהם:כאחד.והחשוףהכמוסכוחווסוד

שבהםאחד'גושמקלעת,מעיןומפגיןמפיק
כאחד'והדוברהטבעיםגבומערארוגים

מתערבביםלזה,זהמשיקיםקו'מיישרים
ומתוךזה.לתוךזהזורמיםבזה,זהומתבוללים

אחת,פואטית-אנושיתלמהותהופכיםכך

נלהבת,מגיבה,מרגישה,נושמת,חיים,מפכה

והיובזה.זהודבקוומדווחת.חווהכואבת,

 •אחד.לבשר
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העיןמןכסמויקריאה ~ 1~ === ==- ~ 11,ן:

גובריןנורית

ביאליקבחקרשמירזיוהשלדרכה

i] שעליוהמשוררהואשביאליקומה
ספרים,הרבה:הכינכתב

מסות,מאמרים,מחקרים,

פעםלאלא?!ומהשיריםזכרונות,ביקורת,
שהמחקרלחדש,מהאיןששובהרגשה,חיתה

הדיוןוכיעצמם,עלחוזריםוהביקורת
ביאליקשלוהמגווניםהרביםבאספקטים

תום.עדמוצהויצירתו

זיוהשלוהמקיפיםהשיטתייםמחקריהוהנה,
שלביצירתושהדיוןרקלאכימוכיחיםשמיר

פניםעודבהשישאלאמוצה,לאביאליק
הרבהעודישולמחקרנחשפושטרםהרבה
לעשות.מה
הדורותשלהיצירהאתוקוראחוזרדורכל

מהלאוראותהובוחןוחוזרמחדש,הקודמים

מחדשלעצמוומנסחוחוזר ,בעברעליהשנכתב
~שרהואתבתוכומעמדהאתאליה,יחסואת

יצירותאתמחדשובוחןחוזרדורכל .לדורו
הזמןבמבחןעמדואםעצמואתושואל ,העבר

בלבדלדורןהיהערכןהאםהדורות:והשתנות
כוח,להןיששעדייןאולהתחדש,כוחןותש

 ,הדורבנילקוראיםמשמעותבעלמשהולומר
מתוכה.השראהושואביםממנהמושפעיםוהם

וטובים,רביםכשלו ,הזמןשלזהאכזריבמבחן
בצדק.ושלאבצדקוהספרות,היוצריםממיטב

 ,מיוחדכנסזהחשובלנושאלהקדישהראוימן
והסיבותהשכחה,שלהסיבותעלשיעמוד

המעטיםאחדהואשביאליקדומה,להישרדות.
תעיר .ועכשיוכאןעמנועדיין ,ויצירתושהוא

הציבוריתההתעניינות ,השארבין ,כךעל
להודות,ישספרותית,הלאהאישית,הרחבה,

בשנהלחייםשהתעוררה ,יאןאירהבפרשת
רומנטיתפרשהכי ,לשערישהאחרונה.

ויצחק ,כהןיעקב ,שניאורזלמןשלמחייהם

רביםמתוךבלבדשלושהלהזכיראם ,למדן
תהודהלשוםכמעטזוכהחיתהלא ,מאוד

נכתבתחיתהלאבעיתוןכתבהושוםציבורית,

נוכחים ,יצירתוגםכמוהאיש,ביאליקעליה.
לאישראלית,החברתית-תרבותיתבהוויה

העוסקתשמירזיוהשלמחקריהבגללבמעט
האחרונות.השניםבעשריםבהתמדהבו

עסקה ,) 1980 (תש"םבשנתשלה,הד"רעבודת
שנותרוביאליק,שלהביכוריםמשיריבכמאה
שלהגנוזיםהשיריםבארכיון.גנוזיםברובם
בשנת ,אונרגפלדמשהידיעלפורסמוביאליק
כפילחוקרים,אותושיעדבספרתשל"א,
אלהביןחיתהשמירוזיוה ,בהקדמתושכתב
ביןספקללאהיאוכיום ,לאתגרשנענו

בת-לאאםביאליק,בחקרהגדוליםהמומחים
שבהם.החשובההסמכא

שמירזיוהשלהמקיףביאליקחקרבמפעלעיון
ומחקריה:ספריהלכלהמשותףאתמגלה
יצירתוביאליק.שליצירתובכללאחרתקריאה

לעיניהמתפרשתהשונים,לסוגיהביאליק,של
היאאלאוהמפורש,הגלויבמובנהרקלא

כפולה","תחתיתסמויה""שכבהבהמוצאת
 .לעגנוןבפרשנותוסדןדבשלכביטויו
מפענחתביאליק,שלליצירתוקשובהקריאתה

הרביםהקשריהמתוךבשעהובהמתוכה,אותה

ההקשריםשליסודיתהכרהוהענפים.
האידיאולוגיים,ההיסטוריים,האישיים,
בכוחהישהיא,רקוהפואטיים,הביוגרפיים

בכללביאליקשלביצירתוהקשבאתלהעמיק
אפשרמתוכה,רקבפרט;ושירשירובכל

לעומקםולהביןהשיריםאללהיפתחלהיטיב
היאבכךובמרומז.בסמויבהם,הנאמראת

 ,סדןדבובראשםקודמיה,בעקבותהולכת
וחזרולנבכיה,וירדוביאליק,בשירתשהעמיקו

 .ביצירתושלהםהמעמיקהההבנהאתוהעלו
היאשבהמשלה,דרךכובשתהיאזאת,עם

על ,בשיריוהמשתמעאתמאודעדמרחיבה

בהיכרותוהעזרותבהם,קשובהקריאהסמך

אותו.שהקיףהחוץ-ספרותיהעולםעםנרחבת
שכברוהערכותמוסכמותפיהןעלהופכתהיא

לראותאפשראותן.ומפריכהלשיגרה,נעשו
"קריאהביאליקשליצירתואתבקריאתה

בשניםנשחקזהשביטויאלאמחתרתית",
ושלאלצורךהרבה,בוומשתמשיםהאחרונות,

שליצירתואתבקריאתהישפעםלא .לצורך
"איפכאשלקריאהובפרשנותהביאליק

הנכון.הואההיפךדווקאכלומר:מסתברא",
אותומביאהשפרשנותומישלקריאהזוהי
להבנהאלאהמשמעותשלאחרתלהבנהרקלא

מוליכההיאלמקובל.והפוכהמנוגדתשונה,
הפרשנותניתוחמתוך ,צעדצעדהקוראאת

ושיכנועהפרכתה,לה,שקדמומישלהענפה
זוהיאשלה,שהפרשנותומקורימבריק

והנכונה.המבוססת

בביאליקקוראתשמירזיוהשבההדרך

במובן:אחרת""קריאההיאאותוומפרשת

כותרתשלכניסוחההעין",מןבסמוי"קריאה
חידושאינהקריאהשלזושיטההרצאתי.

לאחוקריםעלמקובלתוהיאכשלעצמה,
סדןדבשלקריאתו ,למשל ,זוהימעטים.
הקריאהשיטתולאחרונה, ,ובעגנוןבביאליק

יהושע,א"בשלביצירתויצחקיידידיהשל
הסמוייםים pהפסזעליה:מעידספרוכששם

 .) 1992בר-אילן,אוניברסיטת(הוצאתהעיןמן

לשיטתובעיקר ,ספרושלזהלשםכמוטו
מסותיומתוךיצחקיידידיהציטטזוקריאה

עצמו:ביאליקשל
שלאוסופרשלאמיתיתלשוןכל"מאחורי
פסוקיםועומדיםהאבותלשוןעומדת ,משורר
העברית',התרבות('לשאלתהעין,"מןנעלמים
,בנהלל.א"יפועלימפלגתשלבסמינרהרצאה
עמ' ,א'כרךפה,שבעלדבריםתרצ"ב, ,תמוז

פסוקיםעלנסמךפייטן"כלוכן:רז-רה).
למצואהקוראיכולתמידלא .העיןמןהסמויים
('עלהקורא",מאחוריעומדהפסוקפסוק.

תרצ"ג,איירבת"א,המוריםבסניףהאגדה',

נח).עמ' ,ב'כרךפה,שבעלדברים
ביאליקשלזובאמירתולהסתייעאפשרואם

א"בשלביצירתווקשובהמעמיקהלקריאה
לקריאהבהלהסתייעשחייביםספקאיןיהושע,

לקוראשנתן ,עצמוביאליקשלביצירתו
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בכללהספרותביצירותלקרואכיצד"הנחיות"
בפרט.שלווביצירתו

 .שמירזיוהשלבמחקריהגםמצויהזומתודה
סיפוריעלילה.באיןבספרהלמשל'כך'

"עיקרונכתב: ) 1998 (במעגלותיהם pביאלי
שמעברבמהנעוץהביאליקאיהסיפורשל

העין'מןהסמויהמתנחש,בעתידלסופו'
 .) 30<עמ'המסך"'רדת'לאחררקשיתרחש

הזיקותבבדיקתמסתפקתאינהשמירזיוה

לטקסטיםביאליקשלהבין-טקסטואליות
המערכתכלשלהמגווניםהספרותיים
היארבדיה.כלעללושקדמההספרותית

שמחוץלהקשריםגםהשיטהאתבהמרחי
כלעלגםאותםומכילההספרותית,למערכת
הביוגרפית-אישית,החוץ-ספרותית:המערכת

בביאליקקריאתההחברתית.ההיסטורית,
עלרקלאמבוססותיצירתואתוהבנתה

המהדהדיםלדורותיהםהספרותייםהטקסטים

המציאותמןחומריםעלגםאלאביצירתו'
אפשר'אישבלעדיהםבה,החבוייםחייושל

נכונה.הבנהאותהולהביןלפענחהלדעתה,
לפרטימשתעבדתהיאשאיןבכך'כוחה

ולרתוםבהם,לשלוטמצליחהאלההמציאות,
יצירתו.שלהאמיתיתהמשמעותלניסוחאותם
לכללינשמעתשהיאעם-כתיבתהדרך

מראיעלומבוססתהמתועדתהמדעיתהכתיבה
פולמוסית,מרתקת,-מפורטיםמקומות
מקוריות,שלההתזותניצוצות.ומתיזה

מסכימיםשאיןבשעהוגםנועזות,מבריקות,

להתמודדומחייבותמחשבה,מעוררותהןלהן'
עמן.

ומראשיתדרכה,בתחילתכברהסתמנהזוגישה
המרכזיותהאבחנות"אחתביאליק:עלמחקריה
הדומיננטההיסטבדברהאבחנההיאבעבודה

לפנינוהאישי.אלהלאומימןהדוברה'אני'של
שירתואתבהדרגהכמובןשהרחיקתהליך'

(השוללהקלאסיציזםמןביאליקשלהמוקדמת
במקבילאותהוקירבוהאישי),החד-פעמיאת
והכתר-הרומנטיהאינדווידואליזםאל

שיריהדוקטורעבודתתקציר(מתוך ,, •רומנטי

תש"ם).ת"א,אוניברסיטתהראשונים,באילpי

הגלות.משוררצהתרהראשוןבספרהכבר
 pביאליח•נבשירתהעממיהיסודר pלח

מילות-המפתח,התבלטו ,) 1986(פפירוס,

מיליםהאחרים.ספריהבכללחזורהעתידות
חדש",ו"אור"להיפך""הפוך",הן:אלה

נוספותמיליםעםיחדושובשובהחוזרות
אם";"כילמקובל:התנגדותהמביעות
-מילות .ודומותיהןמסתבר""אולם ;"דווקא"
 ',,ה"אחרתקריאתהעלמעידותאלהמפתח

זיוהשלמסתברא"ה"איפכאקריאתההפוכה,
"דווקאית"קריאהזואיןזאת,עם .שמיר

חוקריאותםעלמסתמכתהיאשכןעקבית,
גרשוןסדן'דב(ביניהם:להשקדמוביאליק
גישתםשאתהאפרתי),יוסףפרי'מנחםשקד'

רישמוהיז

ומוסיפהאותהומרחיבהממשיכהמאמצת,היא

עליה.
משוררצהרצרהראשוןבספרההמרכזיתהתזה

[שלהראשוניםבסירנותיוש"רובהיא,הגלות
"אחדהםהעממי"הז'אנרבתחומיביאליק]

<עמ'ביותר"הבולטיםהעקרונייםמחידושיו
בהםשראתההמקובלתלדעהבניגוד ,) 8

כוללתתזההוכיחהשמירזיוהנמוכה'.'"ספרות

עצמםבשיריםפרטנייםדיוניםשלבשפעזו'
שיששמההיא,היסודהנחתובפרטיהם.

וכיהקנוניים,בשיריוישהעממייםבשיריו

אתלהביןאפשראיהעממייםשיריובלעדי
"הגבוהים'.'בשיריוגדולתוואתחידושיו

הדיוןלשיטתמרבות,אחתדוגמה,אביא

הפרקמתוךזה,בספרהנקוטהוההוכחה

דמותשלגלגוליה-בקינה'"'התפארות
השירהאלהפסבדו-עממיתהשירהמןה'אלזון'

 .) 51(עמ'הקאנונית"

שלואחרתחדשההבנהעםמתמודדתקריאתה
"הפשוטים"העממייםהשיריםשלהגיבור/ה
הגיבורשלחדשההבנהעםבבדובדכביכול'
הקאנוניים.הלירייםבשירים
הרברבן'הגיבורהואהאלזון'של"דמותו
הרףללאהמתפארוביכולתו'בכוחוהבטוח
בטוח,זהגיבורהמאזין-הצופה;אוהקוראלפני

הואכייודעואינולו'נתונההקהלאהדתכי
לעומת .) 55(עמ'לאיד"ולשמחהללעגמושא

דברי-הבל'האומרהשוטהה"איירון'דמות
(עמ'כדברי-טעם"דברשלבסופוהמתגלים

זחיחות-הדעתביןיסודות"עירוב .) 56

שלהמוקדמתבשירהמצוי-הרוחושפלות
 .) 56(עמ'ביאליק"

זיוהעוברתזו'כוללתעקרוניתהבחנהלאחר
הידועהעםשירשלהפרטנילניתוחשמיר

לחשוב,יעשו"הקוראומסקנותיה:גן:לי'יש
שעולמהומאושרת,בטוחהנערהשלפניו
בהמשך"אולם ;) 58(עמ'והרמוני"אידילי

כמציאותלהיראותשעשוימהכימתברר'

דיסהארמוניעולםלמעשהמשקףאידילית,
נערהשלרושםשעוררהמיוכיומעורער'

רדופתכנערהמתגלהבעצמה,ובטוחהעליזה
הוודאותוחוסרשהספקותוחששות,פחדים

 • 58(עמ'ובלילה"ביוםלבהאתמכרסמים

עצמה,ערךהכרתהמלאההנערה"מאחורי .) 59
ומפוחדת,פאתטיתנערהלמעשהמסתתרת
מןעולהשובהמועד.אתאיחרהפןהחוששת

דמותנוסחיוהרה,שלטרגי-קומיעירובהשיר
שאינןושפלות-רוח,ביטחוןחוסרעםה'אלזון',

 .) 59(עמ'עיקר"כלל'אלזון'אופייניות

לחזורהקוראאתלהכריחכדיאלהבדבריםדי

היטב,לוהמוכרזה,"פשוט"בשירולהתעמק
טיבו'עלדעתואתלשנותלאאם-לוולרגום

התובנהעםולהתמודדלחזורלפחותהרי
שמירזיוהשלקריאתהאיןאבל .שלוהחדשה
כדיממשיכה,היאאלאזו'בנקודהנעצרת
מהכיוהכוללת,הגדולה""התזהאתלהוכיח

וכיהקאנוניים,בשיריםישהעםבשירישיש

הכרחיתהראשונים,שליותרטובההבנה
האחרונים.שליותרטובהלהבנה

היאהאפרתי'ויוסףפרימנחםבעקבותלכן'
ומשתנההולכתשבהםשיריםעודמוסיפה
שחוחמ"דוברומתהפכתהולכתהדובר'דמות

בסופוכגון'וגאה,חזקהלדמותבתחילה,
מסקנתה .) 61<עמ'מעמי'את'הולכתהשירשל

ובלשונה:כוללת,בתופעהכאןמדוברכיהיא,
בזויהדמותמופיעהקודםהפוך:ב"תהליך
שאנןציבורלפניבמערומיהשנחשפהונלעגת,

לדמותלהפוךעתידהזוודמותוצוהל'
העולםכלאתשתזעזעוהרואית,שמשונית
השאנניםהאדםבניאתותחרידאדירהבשאגה

שלהקאנוניתבליריקה .) 62<עמ'מיצועם"
"מעמידברח',לך'חוזהבשירכגוןביאליק,
התחתונה,הדיוטהמןנקלה,אדםפניהדובר
אישיותדווקאשלפניומשתכנע,הקוראואילו

 ,) 64(עמ'עצמה"ערךהכרתמלאהאליטארית,

זהשירהרואהלמקובל'הפוכהזוהבנה
הדובר-המשורר"שלהרבהלענוותו"כביטוי

 ,) 65(עמ'

"התפארותהכותרתאתנותנתהיאזהלתהליך
ידיו'במוביאליקרשםשאותהבקינה",
'שחהשירושל"הטיוטהמתוךוהלקוחה
כחיזוק ,הארכיוןמשמשכך .) 63(עמ'נפשי"'

הקשבבבדובדעצמם;בשיריםשהתגלהלמה
עםההיכרותלאורמתחזקבשיריםלנאמר

הארכיון.

אתשמירזיוהמפרטתזה,פרקבסיכום

שלוהכללייםהיהודייםהמגווניםמקורותיה
ונחיתות",עליונותשבין"האמביוולנטיות

ביאליק,שלהעממיתהשירהאתהמאפיינת
הקאנונית.שירתואתגםכמו

"איפכאשלאחרת",ל"קריאהדוגמה
סיפורילעילה.אביןבספרה:נמצאתמסתברא"

 ,) 1998 ,המאוחד(הקיבוץבמגעלותיהם pבאילי

בסיפוריהרואההמסורתיתלר~יהבניגוד
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"המצטיינים"מסורתיים"סיפוריםביאליק
בגיבורים ,סמכותיבמספרלינארית,בעלילה

זיוהרואהוחד-משמעי"ברורובסיוםהרואיים

פרומי-עלילה,"סיפוריםבסיפוריו:שמיר
עטיפהעל(ככתובהעין"מןסמויהשאחריתם

בהןלמצוא"ניתןאחר:ובניסוחהספר).
בשירהביאליקשלהארוכות[ביצירותיו

וגיבוריםפרוםסיוםמפוררת,עלילהובפרוזה]

לקריאההיסודהנחת ,) 7<עמ'אנטי-הרואיים"
זיוהשלכדרכהמסתמכת,ביאליקבסיפוריזו

ומבית.מחוץהוכחותעלמחקריה,בכלשמיר
הקשריםאותםלכלהכוונה-ב"מחוץ"
הסיפורשללטקסטמחוץכביכולהנמצאים,

הרקעשונים:בהקשריםביאליקדבריעצמו:

העברי:הספרותיהרקעהכללי:הספרותי
מחוץההוכחותבין .לדורותיוביאליקמחקר
ביאליקשאמרדבריםעלא.מסתמכת:היא

ארצועלהיושבבריאעם"רקלפיהםעצמו
יכולוריבונייםחופשייםחייםוחימולדתוועל

עלב. :> 10<עמ'ממש"שלאפוסלכתוב
"במעברההעולםבספרותמקביליםמהלכים
באותוהעשרים",למאההתשע-עשרהמהמאה
קרסושבו ,והמפורר"היחסי ,מודרניעולם
העברשלמעורערעיםהבלתיהביטחונותכל
והנחרציםהברוריםההייררכייםהסדריםוכל
ההולךוהקולוניאליהמלוכניהעלםשל

הפנימיתההתפתחותעלג. :> 12<עמ'ונעלם."
יל"גתיארשבההעברית,הספרותבתוךשחלה

ששומההיא,"ומסקנתומשכילים,שלדמויות
 ]--- [חייואורחותאתלתקןהיהודיעל

"בשנותואילו ;) 14(עמ'הגויים"ככלולהיות
 ,דורובנילרובבניגוד ]--- [המאהמפנה
עלה'קאנוניים'בסיפוריוביאליקכתבלא

תיאראםכיצעירים,חלוציםועל'תלושים'
<עמ'המושב'"'תחוםשלהיהודיההודיאת
ביאליקשלהתפתחותומסלולניתוחעלד. ) 15

שלוהפרשנותהביקורתניתוחעלה.הצעיר:
 ,הןביותרהנחרצותההוכחותאבלקודמיה.
מעמיקיםניתוחיםעלומבוססות,מביתכמובן

בסיפוריוהעלילותהדמויותשלומפורטים
ומתוכם.עצמםביאליק

סיפורוגוף",בעל"אריהעלבפרקלמשל,כך,
רואההיא ,) 1898(קיץביאליקשלהראשון

שפניהרב-צדדית,"דמותהגיבור:שלבדמותו

בכלעליהלומרניתןכןועליאנוס','פני
לקבועאפשרואיוהיפוכודברותחוםתחום

אריהכדוגמהדמותומסמרות.כלליםגביהל

ב'רחובחדשהדמותאמנםהיאגוףבעל
שורשיהמאין':'יששצמחהכזולאאךהיהודי',
משתרגיםונופיההקודמים,בדורותנעוצים

שורשיתאמנםדמותוהבאים:הדורותאל
אךובריאות,חוסןושופעהאיתנהוארצית,

סימנימגלהואפילומשורש,תלושהגםהיא

כלעלז:זתתהמטילהאמנםדמותוריקבון:
גםהיאאךהאלימה,בכוחניותההפרוורדרי

ופחדיםחששותאכולתכדמותאחתלאמתגלה
ומפניהכלכליתהירידהמפניהמוות,(מפני

דמותזוהי ,) 42<עמ'למיניהם>."ומזיקיםשדים
שני"ומצד ,אחדמצדוטיפוסיתסטריאוטיפית

הסטריאוטיפיםכלאתכרתשרגםהיא

שליחסוהרבה.ועוד ,) 42<עמ'הקבועים"
שלאמביוולנטי"יחסהואלגיבורוביאליק
בעתורתיעה,משיכהשלוסלידה,השתאות
ברורהעמדהלאפניםובשוםאחת,ובעונה
התיך"ביאליקועוד:זאת ,) 59<עמ'נחרצת"
אישייםיסודותהדמותלתוךאפוא

גםאךעקום>,בראי(אמנםואוטוביוגרפיים

יריביושלהיכרקוויבמקביללתוכהמסך
מלהוקיעחדללאשאותם ,נפשוושנואי
אחריו"ואףליצירתוהראשוןהעשורבמרוצת

 ,) 60(עמ'

המסקנהעולהזהומעמיקמקוריניתוחמתוך
ביאליקשיצירתלומראפשר"ככללהכוללת:
תופעהכלכלפיאמביוולנטיותמגלהלסוגיה
מושרשת,כההיאזוואמביוולנטיות ,ועניין

בכלחוקריולעינימתגלההיאשכיוםעד
וכלהבפרוזודיההחל-ומישורמישור

 ,) 61<עמ'גיה"באידיאולו

הקריאהבשיטתזה,ומעמיקמקוריניתוחמתוך

שמירזיוהשלבלשונהאו ,העיןמןבסמוי
 ,הסיפורשל subtextה-עלהסתמכותמתוך
"פרשתשלפיה:האידיאולוגית:המסקנהעולה

מקבלתגוף]בעלאריה[שלהנכסיםצבירת
הצוברהמתמידגםרחבה:לאומיתמשמעות

וגם ]--- [לבואהכבודשסוףוהמקווהידע
מעכבים ]--- [חומרנכסיהצובראריה,

לאכימראהביאליקהגאולה.אתבצבירתם
צבירתלאואף ]--- [רוחנייםנכסיםצבירת
שלהשגתההתכליתהיאחומריים,נכסים

'בשעההלאומית.האנרגיהכללהתנקזצריכה
המשאעללהקלמנכסים,להתפרקישזו'

ההבדליםלמרותחדשה.לארץולצאת
גם ,בסמויביאליקאומרשביניהם,העקרוניים

זה'לאגוף:בעלאריהעלוגםהמתמידעל
נכסיםלצבורשלהםהאובססיהמשוםהדרך!'

 .לאומיפתרוןכאלהציונותאליגיעולאהם
החומרית ,הזוגיההאברכלחיתהאילו

והאינטלקטואלית,הפיזיתוהרוחנית,
ונכסינכסי-חומרשללצבירתםהמוקדשת

מטרהשהיאה'כינוס',לפעולתמתועלתרוח,
היהניתןהגאולה,אתהמחישהאקטואלית

הדרךעלולהעלותומשפלותוהעםאתלקומם
 ,) 66-65<עמ'הבחירה"לארץהמוליכה

בספרהבמיוחדבולטותוהישגיההשיטה

pעבזתהנלעם.לנתיבהשמיר:זיוהשלהאחרון
<הקיבוץ pביאליביצירתיאןאירהפרשת

אירהשלמכתביהעשרות ,) 2000 ,המאוחד

עלחדשאורשופכיםלאחרונה,שנתגלויאן
ומחייביםביאליק,לביןבינההיחסיםפרשת
הכירמאזשנכתבהיצירתואתמחדשלקרוא
שמירזיוה .חייוסוףועדלראשונהאותה

יאןאירהפרשתשלרישומהאחרעוקבת
גיהלסרהביאליקאיתהיצירהברחבי

היאחדשות.פניםבהםומגלהולתקופותיה,
מסורתיות,קודמותקריאותפיהןעלהופכת

מהאתומפענחת"תמימות"ובמיוחד

 ,כך .מיוכנגדמיעל ,בהןנאמרש"באמת"
באגדהחדשהקריאהקוראתהיא ,למשל

"משפטהמלך:שלמהאגדותמt;כדרתהמעובדת
לאחתחוזרתהיאבכךהרוח",עםהאלמנה
שלחשיבותהעלשלה,הראשונותהתזות
היותהועלביאליק,של"העממית"היצירה
אותה.ומחזקתהקאנוניתליצירתוערךשוות

"האשההאלמנה,בדברירואההחדשהקריאתה
ביטויבתוהו"עלהחייהמפעלשכלהאומללה

שהוכחכפי .יאןאירהשלהשבר""לזעקת
לישחיתה ,יאןאירהשלחייהעלבמחקר
חייהפרשתחיבוראתלולתרוםהזכות

הכולמסתמכיםשעליויאןאירהשלויצירתה
בספרישכונסו-1987 1983בשנים(במחקרי

לארץ-שובהעםהרי ,) 1989מסלעדבש
לה"נתבררגלותה,מקוםממצריםישראל
רכושהוכלנבזזשלההסטודיוכילהדרתה
במחלתחלתההיאהיה",כלאהיההמועט
אביהאתלבקרשנסעההיחידהובתההשחפת

אבדההראשונההעולםמלחמתפרוץלפני
עמ'הנעלם,ל<נתיבהנודעו.לאועקבותיה
177-176 (, 

המלךששלמהבאגדה,האלמנהשלסופהגם
הגזית","בלשכתאותהמושיבאסיר-התודה

הפרוכותאתולארוגהקודש,במלאכתלעסוק
לאמנותרומזהכשרות",הנשיםכלעם"יחד
האשמהיחסאתומבטאיאןאירהשלהציור

 ,וכךמותה.לאחרכלפיהביאליקשהרגיש
מקבלת ,שמירזיוהשלפרשנותהמגעתחת

לקוראהמיועדתוהתמימה,הידועההאגדה
אחתרקוזו .מאודאישיתמשמעות ,הצעיר

החדשנית,לפרשנותהרבות,מתוךהדוגמאות

זיקותשלמסועפתמערכתאותהעלהמתבססת
מפענחתומתוכן ,כאחדואישיתטקסטואליות

יצירתו.את

מחדשמנערת ,זוומפתיעהחדשהפרשנות

אתמכריחהביאליק,שליצירתוכלאת
בהם,ולקרואלחזורוהחוקריםהקוראים
שהוצגוהחדשותהתובנותעםלהתמודד
לאמצןלאואםרב,שיכנועבכוחבפניהם
בכלבחשבוןאותןלקחתלפחותהרי ,במלואן
ביאליק.שליצירותיושלעתידיתקריאה

חוקרישלהארוכהלמסורתבהתאםשמירזיוה
בעלתמעורבתחוקרתהיאהעבריתהספרות

עולםלהשקפתבהתאםמוצקה.עולםהשקפת
 ,השארביןפירושהש"זהותמאמינההיאזו

מסימניהשאחדמשותפתמורשתשלקיומה
המנחילהלאומיתספרותשלקיומההוא

זיכרונותסמלים,ערכים,וללומדיהלקוראיה
הזהותאחת",ליישותאותההמלכדיםותקוות,
במאההגלות,בשנותעוצבהשלנוהלאומית
מדינתשנותובחמישיםציונותשנותועשרים

התרבותיתהמורשתבאמצעותהמדינה"
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 1976ביאליק,בביתאונרגפלדמשהוילנצ'יק,זרחיצילום:

כשהספרותישראלית,היהודית-עברית-
שלה.ביותרהמובהקהביטויהיאהעברית
מכלנקרעתהחברהכאשראלה,בימים

שללמעמדהגדולהסכנהקיימתהכיוונים,
חלקיםשבשבילהחילונית,העבריתהספרות
היאאחריםולחלקים ,מדיחילוניתהיאבחברה
מדי.לאומית
עלהצדק.שאיתר"ושכחרשימתה(ראה

זהותנועלמהאו:ואחרים,אלהסילופים
במחקריה .) 8.10.2000'הארץ',שלנו?",

משניהסילופיםכנגדנלחמת,היאובמאמריה
הקצוות:בשניהפוליטית-תרבותית,המפהצדי

הקצהמןואתנוצנטריות""לאומנותכנגד
שורש"חסרת"קוסמופוליטיותוכנגדהאחד

בעדנלחמתהיאובעיקרהאחר.הקצהמן
שללמרכזההעבריתוהספרותהתרבותהחזרת

שלונכונהנאמנההבנהמתוךהחברה,
העיקריולתפקידהועמדותיה,מורכבויותיה

לאומית.בונה-זהותכיסודהספרות,של
ענףשהיאבספרות,שמדוברהעובדהמתוקף

לצדאותהלרתוםאפשראיהאמנות,מענפי
גווניכלבתוכהמצוייםמטבעהאחד.אוזה

נותנתמשהיאויותרהקיימים,הביניים

למחשבהמעוררתהיאפשטניות,תשובות
נוקבות.שאלותושואלת
בתיםבשנילסייםמתאיםשיהיהלינדמה

'שירתביאליק:שלהמוקדםשירומתוך
המורכבותאתהיטבהממחיש ,)ד"(תרנישראלי

יצירתו:כללשלהאמביוולנטית

מלחמה,לתרועתקראנילאאד"ני
יחתני:מאדמלחמהריחגם

-ברמהחצוצרהקולכי-אשמעאלפת
הנני.ל:;,נור-וחרבו:;,נור

 ,על-חרבהוהחיה~בוראשריאך
עמלים:להלמותאת-ידושישלח

 ,לנהרשחלללמשוררלוואוי
ערלים.על-לבותאת-שירותיוהשר

 ,ז"לאבישכתבבדבריםלסייםמבקשתאני
בספרוביאליק,עלנותירבזכרו ,כהןישראל
ביאליק"עםבפרק: ,) 1979 (פניםאלפנים

בלבוב".
כהןישראלכשהיה ) 1931 (תרצ"אבשנת

מסעביאליקערךבגליציה,'החלוץ'בשליחות
בארץהעברייםהמו"ליםבשם ,פוליןפניעל

בגולה.העבריהספראתלהפיץבמטרה ,ישראל
לדברוהוזמןללבובגםהגיעמסעובמהלך

"הנשיםבלבוב".ציוניותנשיםשל"במסיבה
והתקשטוגנזיהםממקוםעדייהןאתהוציאו

פולניתחיתהשבפיהןהשפהרב.בגודשבהם
שםזעירפהוזעיריידישדיברומעטותורק

ביידיש,התחילביאליקעברית."גםנשמעה
הרגישאבל ,רצונולמרותבעברית,ולא

כיווןמובנים,אינםהעבריהספרעלשדבריו

אינןשרובןנשים,קהללפנימדבר"שהוא
אתמבינותואינןכללעבריספריודעות
 ,עליהןו"ירד"הטוןאתשינה ,ואז ,, .דבריו
ביידיש,אמרוכךשאומרים.כמואותן"ו"שטף

כהן:ישראלשלזכרונותיולפי
יודעותשאינכןכבודות,נשים ,בכןאנימכיר

העבריהספראתלהפיץהלאואניעברית.
לשווא.להיותיכולהז;,רחתיכלאליכן.באתי
לקנותצריכותשאתן ,לכןאומראניאולם

חתומיםשהםפיעלאףעברייםספרים
חייבותשאתןאלאעודולא .בשבילכןואטומים

 ,לעיןהנראהבמקוםהאלההספריםאתיחלהב
,כדיהארוןשלוהקרובותהטובותבאיצטבאות

ישלחובהם.תצצנהואתןאליכןיציצושהם
שכבר ,לכןויזכירוזעםעיניאליכןהספריםנא

עברית.למדתןלאועדייןשנותיהןרובעברו
 ,כמזכרת-עווןלביניכןשבינםהזרותתהא

בושהבכןאלהיעוררואוליכמכרות-אש.
אתלתקןתוכלנהלאואםתשובה.והרהורי
בניכןבחיישתתקנוהו,אפשרבחייכןהמעוות

הספראתלקנותמחויבותאתן ,כןובנותיכן.
יקרן-מהתמשוםבזהויהיה ,העברי

 ,) 13עמ'פנים"אל("פניםלנשמותיכן!"

היהזה,ביום-עיוןנוכחהיהביאליקאילו

 ,הגדול"התיקון"לנוכחנחת,מתמלאבוודאי
 ,ביצירתוהעוסקיםוהחוקרותהחוקריםלמראה

נשיםהרב,הקהלמןנהנההיה ,ובמיוחד
לכבודה.יחד,שנתכנסושירתושוחריוגברים,

• 
ח"נשלירתי vhשנה 100העיון:בערבהרצאהעל-פי
ביאליקשלג'כרך-המדעיתהמהדורהולהופעתביאליק
לספרותהחוגהנעלם:לנתיבהשמירזיוהשלולספרה
אוניברסיטתהיהדותלמדעיביה"סנץ,מכוןעברית:

 ) 17.1.2001 (תשס"אבטבתכ"בתל-אביב,
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

הגדולהמפץאחרי

(וכןהלבן"הפתק"תנועתלחרוס.כוח
הוכיחההערבי>במגזרוההחרמהההימנעות

מועמדאתלהביסכוחהאתהאחרונותבבחירות
כוחלהישהאםלראשות-הממשלה.השמאל

כרצונה?מועמדלבחורגם
מפלגתהתרסקותלהרוס.כוחההוכחזהבשלב

עדייןזה.לכוחהבולטתהוכחההיאהעבודה
לבנות.כוחגםלהישאםברורלא

שהצטרףאשכנזי'מוטיהוותיקהמחאהאיש

ליצורהיאהתנועה"מטרתאמר:לתנועה
תנועותשללהתפתחותןנאותהסביבה

חדשות".פוליטיות
שלהאידיאולוגגרינברג,לבד"רהסוציולוג
אמר:התהליך,כלאתשהניעהתנועה,
נגדגםאךברק,נגדכלקודםחיתה''המחאה
מועמדיםהעמידהשלאהפוליטיתהמערכת
היהשלאעצוםריקחלליישארחלופיים.

חדשותפוליטיותוהתארגנויות-מזמןכאן

אותו".למלאיצטרכו
שיזםשטרית,שלוםסמיהמזרחית,הקשתאיש

אמר:הלבן'הפתקעצומתאתגרינברגעם
שממנההתפוררותשלתחילתהשזו"ייתכן
דברים".מיניכללצמוחיכולים

"מרביתאמר:שנהביהודהפרופ'הסוציולוג
פעםוזוערבים,הםהלבןהפתקמצביעי
השוויוןעידןאח.דאףשלבכיסשאינםראשונה
צורךישוכעתהסתיים.הישנהבצורתוהאזרחי

הנהגתלביןישראלמדינתביןלהסכםלהגיע
ישראל".ערביי

"בעדמועלםמזלשלמכתבתההציטוטים(כל
 .) 07.02.01'הארץ'בעצם?":אנחנומה

אחריולנאווהלימגיע"זהחפרישח.צער
ברקאהודאמר-שירות"שנותארבעים

והנההתבוסה.בלילהראשונההפרישהבהודעת

פרששלארקולאימים,שבועחלףלא
כניסתועלומתןמשאניהלאלאכמובטח,

 .שרוןלממשלתביטחוןכשר
יוסיכךעלאמרמדי"יותראחדזגזה"היה
בכךכירבים,תחושתלבטאשהיטיבשריד
הסאה.אתברקהגדיש

חייםאמרהטבע",לדרךבניגודמהלךזה"היה
מעמדיחזיקלאברקכישהעריךומרן'

קרה.שאכןמהבתפקידו'

מתומכיאחרים,רביםאמרולנו",מגיעלא"זה
עודמביניםאינםכישהרגישודווקא,ברק

 .מהליךואתהאישאת
סופית,שפרשלאחרהזמןשחולףככלעתה,

במפלגתוההתפוררותהמבוכהגודלומתבררים
איששלפרישתועלהצערגםגוברהעבודה,

לב,ואומץטובשכלבעלזה,כישרונותברוך
ניסיון'וחוסררבותאנושחולשותבעלגםאך

קטן',מסמרבגלל'הכולבשירכמושבגללן'
 .גדתומנחילואבדה

חיתהמהםופרישתוהציבורייםבחייםהופעתו

הותירהגםאבלוקצרה,אלימה-ברקכמכת
בישיבהגםלחושהיהשניתן'כפיעודשלטעם
לקחיםיפיקכימקווהאניהעבודה.מרכזשל

 .לוכשתזדקקהפוליטית,לזירהעודוישוב

תקפההבחירותלפניחתקשורת.שלחזיגזג
לחבריוהמתנשאיחסועלברקאתהתקשורת

והודעתבבחירותהתבוסהלאחרהשרים.
נטישתעלאותושתקפוהיוהראשונההפרישה
מפרישתובושחזרלאחרהטובעת.הספינה
אמינותו.איעלכמעטפה-אחדאותותקפה
שינתההסופיתהפרישההודעתלאחר

חבריואתהפעםותקפהכיווןשובהתקשורת

הלאה,וכןלסילוקו.שהביאוהסכניאיםהשרים
הלאה.וכן

ובעיקרמזגזגתהתקשורתונושאענייןבכל
באחדשאמרגלנורפרופ'צדקמסכסכת.

ביןהיאהתקשורתכיברדיו'הראיונות

הפוליטיקהלזילותהעיקרייםהאחראים

 .מסוכןלשפלשהגיעהבישראל'

כמההנהרע.להיותשהולךכנראהרע.יחיח
השבתבמוסףשפורסמוהמאמריםמכותרות

הסכםהושגבוביום ,) 16.02.01 ('מעריב'של
ממשלתהקמתעלשונה,שבינתייםראשון'

האחדות:

עלקיומיאיוםבחלט"ישהרמטכל:"סגן
מאבד"ערפאתלמוסף:בראיון-ישראל"
-בשטחים"האנרכיהתהליךהחלשליטה,
כבריהיההבא"הפיגועגרנות:עודדכותב

יהיה"התחזית:כספית:בןכותב-שרון"של
מסלולעלעלווהפלסטיניםישראלחם.

-"החשששלו:חמיכותב-התנגשות"
כותב-מתנחלים"בתיעלמחבליםהשתלטות

כותב-לאומית"תיעוב"משלתצנזה:שלמה
שלהמאמריםמןמקצתואלהירושלמי.שלום
בסופשבועאחד'בעיתוןהעיתונאיםבכירי

שהתפרסמולפניזאת(וכל .מצמרראחד.
מוכנהשתהיההעיראקיתהפצצהעלהידיעות

שלוש.)שנתייםבעוד

בלילמודאגנראהשרון .שרוןמודאגממח

צחקולאצהל'לאהוארבים.ציינוהניצחון'
כנראה,לו'חיתהדעת.זחוחכללנראהולא

טובה.סיבה

בתקופתהממשלהמזכירשהיהמינאור'אריה
בעלבמאמרקודםיוםצייןלבנון'מלחמת
('הארץ'בסכנה""המולדתהבוטההכותרת

בעלהטקטיקה,אמןהואשרוןכי ) 06.02.01

היריב,אצלתורפהנקודותלאתריכולת
במלואפתעבמכתיתרוןולהשיגלהטעותו'

חשיבהכלנעדרשרוןלדבריו'אולם,הכוח.
מטרותאתלהגדירגםנדרשכאשראסטרטגית.
ואתנכשל'לבנון'במלחמתכמוהמלחמה,
ידעתמידהואאחרים.עלהטילהאחריות

נאור'צייןלפניו'שניצבמישלבעורפולנשוף
מודאג.הואולכןהראשון'הואעתהאבל
אתרוצהשהואהסיבותאחתשזוספקאין
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כדיהןבממשלה,לידוהעבודהגתמפל
הקיצוניהימיןמידילהצילוכדיהן ,להתייעץ

אותהלהאשיםכךאחרכדיוהןעצמו>(ומידי
בכישלון.

גביזוןאוחבר-אמת""זמן

תמיד(לאבעיקרוןלהסכיםשלאאפשראי
שלהדבריםסיכוםעםהניסוח>דקדוקיעם
אל-אינתיפאדתעלמאמריםא<סופתאמתזמן

 ,אופירעדיעורך: ,הישראליוהשמאלאקצה
אתלקבלקשהאבל ).עמ' 320 , 2001כתר
הפרשנותאתהמתנשאת,הדבריםרוח

חלקשלהחד-צדדיתההזדהותואתהמגמתית
זאת,עםבלב.דהפלסטיניהצדעםמהכותבים

למשל ,דופןיוצאישנייםאואחדקולגםבויש
הבולטגביזוןרותשלהביקורתיקולה

עלכימצהיר ,למשל ,חברחנןאם .באחדותו
אתלעבורכיוםהישראליהאינטלקטואל

מדגימהגביזוןרות ,הפלסטינילצדהמתרס
שלזהמצדגםזאתלעשותאפשרכיצד

המתרס.

הרבדיםסיכום

שלאכפיברורים"התנאיםנאמר:דבר'ב'פתח
הכיבוש.כשיסתייםרקיבואפיוסמעולם.היו

מוגדרהכיבושהמילה.מובןבמלואיסתיים
הנשקשביתתבהסכמישנקבעוהגבולותלפי
אחרישהוקמוהיהודייםהיישובים,כל-1948ב

בירושליםהבניהזהובכלל ,-1967בהמלחמה
אתלהביאהאפשרותאתמסכליםובסביבתה,

ירושליםאתכוללרובם,ואתלקצוהכיבוש
היהודיםלפנות.ישראלתצטרךהפלסטינית,

בירושליםריבונותםעללשמורגםיוכלולא
שיישארובמקרההפלסטינים.עםלהתפייסוגם

יישארוהןיהודיות,שכונותאוהתנחלויות
שלהםהוויתורמןכחלקפלסטינית,בהסכמה

ישראלייםלוויתוריםובתמורההסכםלמען
המחבריםכלהאמת.זוהתנאים.אלההוגנים.

זולהם.מסכימיםבספרכונסושדבריהם
משותפת",מוצאנקודת

העברתניסוח:דקדוקילכמהלבשימו
בירושליםיהודיותשכונותאוהתנחלויות

ויתורבגדרהיאהפלסטינית,המדינהלריבונות
ישראליםויתוריםייתבעושבגינו ,פלסטיני
אלף-400כשלפינוייםהיאהחלופהנוספים.

מבתיהםכמודגש>("יהודים"ישראלים
בירושלים.

הכול:זהאיןאולם
שסיוםברורהתנאים.כללאאלה"אבל

מספיק.תנאילאאבלהכרחיתנאיהואהכיבוש
התחיללאלפלסטיניםהיהודיםביןהסכסוך

כשמצביסתייםולא-1967בהכיבושעם

פשרהכשתושגרקיבואפיוסיתבטל.הכיבוש
גםתלויבכך . 1948פליטיאתגםשתכלול
ישראלאזרחיהפלסטיניםעםלפיוסהסיכוי

וכחלקשוויםכאזרחיםמעמדםוהסדרת
כזאתפשרההאם .מוכרלאומיממיעוט
ברור",לאהזה?בדוראפשרית

בשאלתה"פשרה"שנטלנראה ,כאןלבשימו
מלבדזאת ,אחדצדעלבעיקרמוטלהפליטים
"כמיעוטישראלערביישלמעמדםהסדרת
לאהתנאיםלמנסחגםאולםמוכר",לאומי
אףהזה.בדורלפיוסיספיקוהםאםברור

קיומהאתלקעקעברורהכוונהישכישנראה
כמדינת , 1948בגבולותהפעם ,ישראלשל
 ,הנאמרעםבעיקרוןמסכיםאני ,היהודיהעם
תהיההפליטיםבענייןש"הפשרה"בתנאיזאת

התאבדותולאאיתהלחיותיהיהשאפשרפשרה
 •היהודיהצדשללאומית

המתנשאתהרבדיםדוח

אנשימוגדריםכאןשכונסוהמחברים"רוב

עםנמנהאינומהםאחדאףאבל ,שמאל
הצליחהאל-אקצהשאינתיפאדתשמאלאותו

תמונתעםכאןמתמודדיםהם ,להפךלבלבל.
הובךמילהביןמבקשיםהםבשמאל','המבוכה

השמאלאתלתארייןעבהיהולמי ,לאומי
הכותביםשמאל.אנשיהנבוכיםואתכנבוך

המחברים .הובכולאזהבספרהמשתתפים
ששוםמפניהובכולאזהלספרהשותפים
 .העורךאומרהתמוטטה"לאשלהםקונספציה

שכחולאהםשמלכתחילה"מפניהובכולאהם
המוצא,נקודתהעניינים,מצבהואשהכיבוש

ביןהחברתייםוהיחסיםהכוחיחסיתבנית

עשויאנישוב,בשטחים",לפלסטיניםיהודים

כמהשהרילהוכחה.לאאבללמסקנה,להסכים
אנשי(כמואמיתייםשמאלאנשיוקל.פשוטזה

אשםמיתמידיודעיםבהיפוך>,אמיתיים,ימין

כאשרלפחות(הנכבש),הצודקומי(הכובש>

היא"כיבוש"פלסטיני.והנכבשיהודיהכובש

אמיתייםשמאללאנשישמסדרתמילהבכלל
"כובש"הכובשנעשהאיךאולםהראש.את

לאגםמעניינם.לאכברזה"נכבש",והנכבש
ספק '-67בהכיבוששללאלמשל,העובדה,

וירדןמצריםעםלשלוםמגיעיםהיינואם
אלה(דבריםהפלסטינים.עםולמשא-ומתן

בספר:במאמרוקימרלינגגםבעקיפיןמאשר
בנכונותםחשובחלקהיהמצריםעם"לשלום

 .) 132עמ'לפיוס",הפלסטינים][של

שתהליך"מיהופתעו:לאגםהם ,וכמובן
ולאהביקורתיים,חושיואתהרדיםלאאוסלו
אתשם,הנמשךהעוולאתמראותאותועיוור
הזעםמפרץהופתעלא-וההשפלההסבל

אל-אקצה",אינתיפאדתשלוהאלימות
מהאשמהחלקזאתבכלאוליאבל ,נכוןזהגם

הבחירותערבהנההשני.הצדעלגםמוטלת
הפלסטיני.בצדגםנפשחשבוןעלדווחממש
ערפאתעלביקורתשמתחוישכינאמר

פתחברקעםלהסכםלהגיעשבמקום
כאשרשרון.אתעצמועלוהביאבאינתיפאדה

היהכברזה ,כיווןלשנותנזכרטאבהבשיחות
לאאל-אקצהאינתיפאדתמשמע,מאוחר.
גם ,אוליאלא,זעם,שלהתפרצותרקחיתה
שגוי?טקטימהלך
עדילנושמציעהקאנוניתהרשימהמלבד
 ,בספרהמשתתפיםהמופלאים 30שלאופיר
ולאהתבלבלושלאאמיתייםשמאלאנשי
הכיתתיותהיאיותרשמעצבןמה ,הובכו

גםהמחלחלתהרדיקליהשמאלשלהמסורתית
"השמאל"מןהמתנעראמיתישמאלכאן:

המתוןהציוניהשמאלאםהמזויף.במדכאות,
לעסוקלמה ,שמאלאיננוומרצהעבודהשל
הםאמתזמןמשתתפיואםהרבה?כךכלבו

מכךלהוציאעליהםהרי ,אמיתישמאלבלבד
הקתדרהממרומילרדתמעשיות,מסקנותגם

הוצאתפוליטי.כשמאלבשטחולהתארגן
תספיק.לאמאמריםאסופת

מגמתיתפרשנות

הסתייעתי(שקודםקימרלינגברוךמפרשוכך
יצחקשלכוונותיואתדברי>אתלאששבו

בשלהיהנראה"ככלאוסלו:הסכםלגבירבין
למסקנהרביןהגיעהראשונההאינתיפאדה

גםשהיאאלא ,צבאיפתרוןלהשאיןרקשלא
צורךשהיהמכאןהצבא.שלכוחואתשוחקת

השליטהאתעליושייטולגורםלמצואדחוף
נראההפת"ח .אוכלוסיןצפופיאזוריםעל

להעבירברורה,חיתההכוונה ...כזהגורםלרבין

האוכלוסיהמרביתאתהפת"חלשליטת
עלישראלבידישמירהתוךהפלסטינית
פלסטיןשלהמרחבבכלביטחוניתאחריות-על
שהסכםזו,השקפה ,) 134(עמ'ההיסטורית"

הונאהאלאמלכתחילההיהלאאוסלו
אש"ףאתלהפוךחיתהשמטרתוישראלית
 ,ביטחוןלעניינישלהמשנהלקבלןאולשוטר

הספר.ממשתפילרביםמשותפת
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צדדיתחדהזרחות

בצדקהמכירים"ישראליםחבר:חנןכותב
לכיבושומתנגדיםהפלסטיניםשלהאוניברסלי

המלחמהמןחלקלהיותעכשיויכוליםאינם
הםהפלסטיני.העםנגדישראלשמנהלת

עברואלאותםהדוחפתעמדהלנקוטחייבים
לשרתכדידווקאהלאומי.המתרסשלהשני
הישראלי-יהודיהאינטלקטואלנאלץעמואת

לתמוך(ואף> ...עמובתוךמיקומואתלנטוש
הפלסטיניםשלפנייתםאתולהצדיק
 .) 196-195<עמ'לאלימות"

לאמץכדירקיהודינשארשחברנדמה<לרגע
נשגב,אלטרואיזםשלבמעשהזה,ממיקומו

פחותמרומםשהיה,מעשההפלסטיניהאחראת
הפרטיקולרית).זהותואתממירהיהלו
מגיעההשניהצדעםהכהןרןשלהזדהותוגם
נגדהפלסטיניתהאלימותהצדקתכדיעד

שלהםאתעושים"הפלסטיניםהמתנחלים.
נורמלייםחייםמאפשריםשאינםבכך

 ) 146<עמ'אליהן"הגישהובדרכיבהתנחלויות

בישראלהשלוםתומכיועלכותב,הוא
שלהם".את"לעשות

התנאיםבאימוץרואהרז-קרקוצקיןאמנון

תנאיהשיבה,זכות,כולללהסדרהפלסטיניים
ממדינתאףחושששנהביהודהמינימום.

הירוק,הקוומקידוש ' 48בגבולותישראל
דוגלוהוא ,הפלסטיניהעםאתלפצלהעלול
מקוםמכלבינתייםדו-לאומי.בפתרוןבעצם

מטעםמנהלשהואנוסףמאבק(במסגרת

הואהקיבוצים),אדמותנגדהמזרחית''הקשת

"שלושהביןהמדינהאדמותאתלחלקתובע
היהודי-העם ,היהודי-האשכנזיהעםעמים",

מהקרקעות 62.3% "הפלסטיני:והעםהמזרחי
מועצותשלשיפוטבשטחנמצאיםבגליל

 21 %רק .יהודי-אשכנזירובבעלותמקומיות

מקומיותמועצותבידינמצאיםמהקרקעות

 16%ורקיהודים-מזרחייםשלרובבעלות

שמאל ...הערביותהמועצותבידימהקרקע
הקצאתלמעןלהיאבקצריךברוריוםסדרבעל

והןהפלסטיניתלאוכלוסיההןהללוהאדמות
 .) 212-211<עמ'המזרחית"לאוכלוסיה

נעצרשנהבשלהאוניברסליהצדקמדועאגב,
באופןמחדשלחלקלאמדוע ?' 48בגבולות
כלביןהתיכוןהמזרחאדמותכלאתשוויוני

סבוראניחישובשעשיתימבליתושביו?
כזאת.מחלוקהנשכרתתצאשישראל

האחרהקול-גביזון
כלביןמובהקאחדביקורתיקולישאם

כיצדבעיניהוא<פליאההזההספרמשתתפי
אלא ,רדיקליבז'רגוןנסחףשאינולשם>הסתנן
שלקולההואהרי ,רציונלינועםעלשומר
אתמאמצתהיאשבעיקרוןאףגביזון.רות

המשתתפיםמרביתשלהאסטרטגיותהעמדות
מניפולטיבית,אינהמתנשאת,אינהזאתבכל
ואינההישראלייםבמניעיםתדירחושדתאינה

הלאומית.לקבוצתהמתכחשת

 ,הכהן ,חברשללדבריהםבניגוד ,למשל ,כך
האלימותאתהמצדיקיםואחרים,שנהב

הםמכל"חמוריםכותבת:היאהפלסטינית
שלוהחובההזכותבדברהפומבייםהספקות
שלזכותםעללהגןוצבאהישראלממשלת
יושביםהםשבהםהמקומותבכלישראלאזרחי
שלסימניםעללדברשלא-ולביטחוןלחיים
מפקיעההירוקלקומעברישיבהכיקביעה

כאלהאמירות ...אלהיסודזכויותמאנשים
הפוך:כפוללסטנדרטמסוכנתנטיחחושפות
שללמצוקותיהםונחוצה>(מוצדקתאמפתיה

לזיקות(מדאיג>אמפתיהוהעדרהפלסטינים,
ולהערכותלפחדיםההיסטוריות,הדתיות,
הישראלי.בציבורניכריםחלקיםשלהמדיניות

לדעתםשהיאחברהלתוךשנולדואנשיםיש
זכותאתשאיבדהכךכדיעדמוסריתבלתי

מפלטובאמתהיאפטריוטיותעבורםקיומה.
חושבתאניעימהם.חלקיאיןהנבל.של

מדינההיאהרבות,טעויותיה,למרותשישראל

נוספיםדבריםוכן ) 181<עמ'להצדקה"הניתנת
זו.ברוח

הגלולהאתלבלועיותרקלליהיהבזכותה
אמת.זמןשלהחיונית,אךהמרה,

עיצובתפנוקי .כ.ב

אופירכותבאמתולמןדברפתחשלבסופו
שליומוסדרעלהאחריםהענייניםכלכי

המאבקמפניעתהלהידחותצריכיםהשמאל
הכיבוששמצבהיוםסדר"זההכיבוש.בהמשך

שיסתייםעדהישראלי.השמאלעלכופה
להיותיכולולאאיןבישראללשמאלהכיבוש

 ".אחריוםסדר
מצועצעעצמוהספראלה,דבריםחרףוהנה,
נעשתהרביםאנשיםשעבודתאף .למדי

מוקדשיםמהמכירההתמלוגים(וגםבהתנדבות
חסכולאאדם")לזכויות"רופאיםלעמותת

להםמודה,שאופירשנטרועדינעםהמעצבים,
עיצוב.תפנוקימיניכלבשמם,ראשונים

שוניםבגופניםאותיותשלשוניםסוגיםנבחרו
למדימרווחבסדרוכדומה>מפוזר ,מוצר ,(שמן
מספור ,הגדולוהחידוש .יקרניירועל

כנראההושקעהמיוחדתשמחשבההעמודים,

כלכאשר ,הרגיללמספורבניגודבעיצובם.
רקכאןממוספרים ,משלומספרנושאעמוד

השמאל?!)שלמזימה<עודהשמאלייםהעמודים
לגבוה,מהנמוךבחץמקושריםמספריםבצמד
מופיעמאמראותושלהמחברשםכאשר
דרושה,ולאמיותרתהתפנקותהימני.בעמוד
יוםסדרלשמאללהיותיכול"לאכאשרוזאת
בכיבוש.המאבקמאשראחר"

מרובעתאבלסטרייטיתלא

ספרהופעתבעקבותשהתעוררההמהומה

 ,כמדומניחיתה,מיעוטמנורדורישלשיריו
מפנילמסיבהאמיתיתסיבהאיןמאומה:לאעל

באמתחדשאוחשובמשהוזהלספרשאין
התגובותמספרזאת,עםמפליא,לומר.

שלהתקפתומפנילהגנתושנחלצוהכעוסות
'תרבותרגליים"ושכשוךמיםפרשת("עלזך

אניהעניין>.כלאתשהחלה 26.01.01וספרות'
כלולאכאלה,תגובותעשרלפחותספרתי

הביקורותבידי.היו'הארץ'גיליונות

קטן"נרקיסיזםבוושטייך(דרורהמקצועיות

וייכרטרפי ; 02.02.01'הארץ'ומלנכולי"

 ; 09.02.01'מעריב'ממשורר"מתרגם"יותר

 ) 16.02.01'מעריב'"תפנוק"קלדרוןנסיםוכן

המגיביםאולם ,למדיקטלניותדווקאהיו
אתממשקראושלאאואזלהתרשם.סירבו
אחרותמסיבותנבעהלזךשעוינותםאו ,הספר
המיותרותהרמיזותבשלבצדקאולי<חלקו

דורשקםאומנור>שלהמיניותהעדפותיועל
טרםאבלמהפכה,באיזוהחפץחדשקוראים
איזה.החליט
בגדולות,הולךאינו"מיעוט"ענייןשללגופו
הואזומבחינהומיעוטבקטנות,דווקאאלא
להיותמבקשהואאין .אותושהולםשםממש
הואהוא,נהפוךהרוב.עללהשפיעאורוב,
ובעמדהשלוהצרבמעגללודימכך.בורח

כמיעוטהרוח,אישאו ,המשוררשלהמסורתית
מחייב).ולא ,קלנוח,(כמהאח.דאיששל
שיריםמעיןהםאותוהפותחיםהסונטיםשני

הראשוןהשירעמדותיו.אתהמסביריםמכוננים

כפולהתגליתעלמספר(יתום)''מיעוט
באות ,המילון"באמצעילד:בעודולושאירעה

 /-בטעותפתחתיחמשבןהעשירית/הייתי
מאמצע /ביעותאותישולההיוםאותומאז

לונתגלהמשהו " ...הכריתמאמצעהילדות,

הכפולהוהתגלית .גורלואתשחרץזה,בגיל

 ,ה"מיעוט"ותגליתה"זרע"תגליתהיאהזו
מציינת(אותההיתמותתחושתנגזרתגםממנו

יתום>:שליהאות ,במילוןהעשיריתהאות
אותו/מאזאחרית.זרעישחפירותבאמצע ... "

מאז ,זרעילבין;ביניברית,בינינוכרותההיום
כשםמשמעות,כפלישל"זרע"מיעוט",אני
הזרעכזה:משמעותכפלישל"מיעוט"שגם
ומכאן ,בוגללמתגשהפרימהאחדמצדהוא

דו-משמעיבאופןדברכלהמשורריראהואילך
הפריאתיראהובזרעהזרעאתיראהבפרי-

עמ'פלובר'בעקבותשירים'שניגם(ראה

הגברית.הזכרותסמלגםהואוהזרע ;) 38-37

הואאחדמצדפנים:כפלישל"מיעוט"גם
כפולה,מיוחדת,ראיהבעלמיעוטלאותושייך

הפריאתובזרעהזרעאתבפריכאמורשרואה,

 ) 3 7עמ' ,הקבראתבערש ,השלדאת(בגוף

היהודי<ואףהמשורריאוהנבואיהמיעוטזהו

האוהבלמיעוטשייךהואשנימצדאחר>:בשיר
כפילות .ההומוסקסואליהמיעוט ,מינובןאת

"מאזהסונט:שלהאחרוןבביתשמסוכמת

הזכרות,ריחשניחוחם/הואורדיםקוטףאני

יבלו".שלאכדי ,המילוןלהניחם/באמצעודי
(אמצעושירתו ,שירתואתמזינההזכרות

שלאעליהושומרתזכרותואתמזינההמילון>
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מסכמה,עצמושהואכפיהתמצית,זותיבול.

בספר.לפגושעתידיםשאנו
באופןמיישם ' Fin de siecle 'הבאהסונט

הסונטשלהכלליותהאמיתותאתיותרמפורש
המאהסוףשלההיסטוריתלמציאותהקודם

 / HIVה·שירתגדולה,שירהעת"באה :-20ה

 /לסעד.זקוקהזמןשיר.הואהזמניםסעדכי
 " ...נביא-נשאוכלנצעד,נשאאחרנשא

האחרון:בביתשלהאחרונהוהשורה
זמןהואעכשיוגדולה.שירהזמןהוא"עכשיו
נגיף!"

זוומשרתותבזוזוכרוכותוהשירההזכרות

האיידס,נגיף HIYה·נגיףשלה"נשא"זו.את

"שירהשזמןכשם .המשוררהואה"נביא"הוא

זונגיף(זמןנגיף""זמןהואעכשיוגדולה"
רחבהלפרשנותהניתנתמטאפורהכמובן
יותר).

רובהמצומצמתהזוהגדולה"ה"השירהאבל
שאפשרכפיהמשוררשלאמותיולדלתככולה
שהיה<יהודי)''מיעוטהסונטמןגםללמוד
שלהראשוןהביקורתלמאמרהישירההסיבה

 ) 26.01,01('הארץ'הספרעלזך

מאצ"ג:מוטומובאזהלסונט
ביו-פריזים,לונדונים,עזבנוכיטוב ,"חי

וכלאירופהעזבנוכיטוב ,חי /יורקים!
היחפניםלכתחבריםוהיינו /התפארת
וטרשיםחולותאלאהבההלוחשים /והקודחים,
בכנען"?

למוטוכאנטיתזהכתובמנורדורישלהסונט
אצ"ג:של

סטרייטים!משורריהכלאשרארץהר

נשים).שמכהפאתטילבמוג<מלבד

קונפטי'בלימטפחת,בלישנתיים,לפני

נפשי'אתמוקשיךמשדהמילטתי

פואטירעבלאלאירופה.ושבתי

מוחשי;פחדפחד'אלאבי'כסס
--נתאויתינכספתי,לאהוב,רציתי

שומע?אתהסיריל,אוהב.אניעכשיו

נימולים!ביןיחידיהודיהייתי

-ימיהתוציאלאהיאממאירה,הארץ

ברלין!ישלונדון'ישפרים,ישלנואך

ונכריתזרענונהרותעלנשב

 ) 42<עמ'עברית).-השאר(וכלהגולהזכראת

ביו-פויס,לונדוןאתלעזובקוראאצ"גבעוד
מטרהלמעןאירופה,תפארתכלואתיורק,
ההפוכהדרכואתמנורעושהחלוציים,וחזון
התרבותמכללבו.בחירבעקבותלשםמכאן
תוציא"לאשממילאהממאירה""הארץשל

העברית.בשפהלודיימיה"
השפהשלמוכשראמן ,אכןהוא, ,מנור

שדיחושבהואאםטועההואאבלהעברית,

במשקליהבשליטהלבדה,בעבריתלו
עלגדולהעבריתשירהליצורכדיובחרוזיה,

הסיינה.גדות

בנושאאיננהמביעוטהבעיהואכן

פול<אגב,בהעדרואו ,שלוההומוסקסואלי
שמדגימיםכפיממנוטובזאתעושהורלן

זךנתןזאתהבהירוכברשבספר;תרגומיו

שהאשימוהוהשונותלתגובותבתשובתו
הבעיה, ,) 09.02,01'הארץ'ב"הומופוביה",

 ,הספרשירישלהרוחניהעולםהיא ,לדעתי
איננוחלקם,שלמבוטלהלאיופייםאףשעל
מספיק.מענייןאורחב

מאהחצי"מקץלזךשלוהתשובהבמאמרגם
('הארץ'בשירה"הקלאסיתהאופציהלרמיסת

מהעמודשלישפניעלהמתפרש ) 02.02.01
לומדיםאיננווספרות','תרבותשלהפותח
שלא(למימנור.שלהרוחניעולמועלהרבה
שירהכותבמנורנזכיר:הפולמוסבפרטיבקי

בצורתה,קלאסיתשירהושקולה,חרוזה
זךנתןשהתווהלדרךבניגודוזאת ,כהגדרתו
זמןעלהמפורסםהביקורתיובמאמרבשירתו
לצורותזוחזרהעל .אלתרמןבשירתוריתמוס

במאמרוזךאותותקףהשירהשלהקלאסיות
שבוע>.כעבורמנורלוהשיבכךועל ,הראשון
איננוכי ,במאמרומנוראומרדברשלבעיקרו

מןמתנערואיננוהחופשיהחרוזאתפוסל

מצדה(שהתנערההמודרניתהעבריתהשירה

"הבעיהאלאהללו>.הקלאסיותמהצורות
הצביוןהיאיוצאאבישנגדהוביתהעקר

בחמישיםהמאפייןסובלניהבלתיהטוטליטרי
לצורותההתייחסותאתהאחרונותהשנים
מדרשוביתלתביעותעונתשאינןשיריות
זך",שלהפואטי
באמנותקידמהשאיןהואבמאמרואחרנימוק

בטכנולוגיה ,לדבריויש,קידמהבשירה.או

"מילפיכךבאמנויות.לאאךובמדעים,
(במקרהכתיבהשלאחרתאוזוצורהשמאשים

אובאפיגוניותובמשקל>בחרוזכתיבהזה
בעלילואלימהרודניתגישהמפגיןריאקציה,
עבריתשירה"כתיבת ,לדבריו ,ומכאןלשירה",

חזרהמשמעהאין , 2001בשנתובמשקלבחרוז
גםחתרני",מהלךזהולהפך:אלא ,לאחור
עלבעיקרוחוזר )!(חתרנותוחרףזה,טיעון

מעמיקההנמקהלנומספקואיננוקודמו
יהצורבהקשרואתבחירתואתשתסביר

בשירתו.והתרכבי

בהחלטבושישהזה,הארוךהמאמרבכל ,בכלל
עלנתעכבולאמענייניםביקורתייםחלקים
משכנעהסברלספקמנורמתקשהכולם,
כאילוהואבסוףהפואטית.לבחירתובאמת
וכותב:מתפרץ

שכךמפניובמשקל?בחרוזכותבאני"מדוע
לכתובש'צריך'סבוראיננילכתוב.אוהבאני
רקכדאי .דברשום'צריך'לאובכלל .כך

חירוףבהשיהיהוטובטובה,שירהלכתוב
פואטי-ממדזאתעםיחדיש,אםאמיתי.נפש

ברצון ,נכוןאל ,עוץבהריהו ,גיאידיאולו
מאהחצימקץ ,כנועלהפלורליזםאתלהשיב

בשירההקלאסיתהאופציהרמיסתשל
העברית".

אוהבהואראשית,המאמר:שמספקהמרבזהו

הפלורליזםאתמעשירזהושנית,כך.לכתוב
בשירה.

המורכבתלסוגיהמדידלההנמקה ,לדעתי ,זו
לרוחשיריותצורותשביןהקשרבדבר

צורהאיזושישסבוראיניכשלעצמיהתקופה.
נוסחולאאלתרמןנוסחלאמקודשת,שירית

פשוטהחזרהשאיןגםליברורזאתועם ,זך
כזה,ניסיוןיוזםמישהואמנםאם .העבראל
במידהחלההוכחהנטל ,למשלמנורדוריכמו
 ,מאמרואוששירתוהתרשמתיולא ,עליורבה

משכנעת.הוכחהסיפקו

פתורה:לאדילמהעםנותרתידברשלבסופו
"סטרייט"שאיננועצמועלשמכריזמיזהכיצד
בתים ,<כלומר"מרובעת"שירהדווקאכותב

ושקולים>חרוזיםשורות,ארבעבניסימטריים
שירהכעלדווקאהחופשיתהשירהעלומדבר

"פרועה"?

 !רמז?איזהטמוןהללוירותנסתדווקאואולי

ו
:\ 
~ --~1 

אחד"גג"תחת

הריבשירה,החידושגייתנסועסקנוכברואם

 )?לעשות<מהדווקאמצאתילכךדוגמאות
לדברישהיא, ,חופשיבמשקל"פרועה"בשירה
שחוקה"."קלישאהבחזקתכברמנור

העתבכתבשקראתישירדברילשלושהכוונתי
סופריםשלכללי"איגוד(ביטאון 3מס''גג'

פרקיהםהראשוןנגיד).חייםעורך:בישראל",

זינגר.גלי-דנהמאת'היא'הפואמהשלהסיום
ורעיוניותלשוניותהמצאותעתירתפואמה
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העולםמלחמתשלבחזיתרחמניה,אחותעצמךהראית

הראשונה?/

הסוסאתמדובביםע"ונחיפ"נחסרי-נכיםרבבות

----האילם

שיריםשנישלי"הג'אז"זמןהיאנוספתדוגמה
זקוקהאינהשכברמשוררת ,בז'רנומאיהמאת

הפואמההיאגדולההפתעהואילולהוכחה.
מכפרד'יאבפאטימההמשוררתמאתאת?''מי

כמהגלזמן.לאהבתרגוםהמערביבגלילתמרה
אמיתיתפמיניסטיתוחתרנותנועזותמקוריות,

דוגמה:הנהלמדי.פרוזאיותשירבשורותיש

הכפויה.אני-האשהאני

קלאופסרה,אניזובידה,אני-האשהאני

תקופתי.שלחוהאניבלקיס,אני
 .ממניאותךימלטלאהזמן

!{) 
 253גליון

מאת"משומדת"הפרקהואיפהפהטקסט

שלזיכרונותפרקמעין ,אורייןיהודית
גדולהאהבההרוויאביה,עלהמחברת
גמישה,עשירה,בעבריתקץ.איןוגעגועים

ספוריםבדפיםיוצקתהיאוהומוריופימלאת
שנולדהיחידהבבתשתחילתושלםעולם

כמוחכםתלמידתהיה<"בתידתיתבמשפחה
ומכאןבלידתה,למבוכיואביהאמר-זכר"בן

שובבים,חיבהקשריוסופם'משומדת'?)אולי
לבתוהאבביןאפילוארוטייםאירוניים,
בבגרותם:

+--6 ----....1 
 \ ד'~

הכיהאנשיםשנינעשינוהשניםחלוף"עם
הואשהדיבורנפש,תאומיבעולם.קרובים
ימים,חופילאשנינו.עלביותרהאהובהעיסוק

קפהבבתילשבתרקהרים,טיפוסילא
משמיצים .•.דרבנןבעניינידעותולהחליף

ומיסטיקה,קבלהעלומלגלגיםאקדמיהאנשי
לדברהרבינו ...קונספירטיביחיוךומצפינים

הנחתרובעלולהתבדחהשוניםבבעליסרה
וכולןחתונתשלוש ,ראו ,ראולו:מסיבהשאני
אבאהיהשובבכזה •אומרהיהאחת,מבת

והשופעתהמורכבתשאישיותוספקאין •שלי
כימעט,לאאותיואמללהגורליאתעיצבה

 •כזה."בעללשוואליביקשתיאני

אתה,מסוגלאםתיגרעלילקרואנסההאשה:אני

הורסת."סופהאותיתמצאאזכי

מצוינות.זהבגיליוןהנשיםיצירותבכלל
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המעוכל
פייזיונתן

אמחאכחלאה,רח

עתיק>ערבי<פתגם

א.

אוסרהקבוצהתקנוןלחלוטין.צפויותבלתיהים.כמוהן"נשים
יריעתאתהריםברלובסקיזה!"בשלבנשיםהבאתעלמפורשות

 ,משקלוכובדתחתשקעהקשמזדוןקטנה.ברזלמיטתעלוצנח ,האוהל
המוחאתלבלבל"תפסיקבאוויר.התעופפויבשיםגבעוליםומספר

הרוח!"כמוויעלםמעטעודהיטב.לךידועמצבוזאב!
להיאחזיצליחמישהוולתמידאחתשפעםכדיהזהלמקוםעלינו"ברמן!
גרםרחבהחוצה.אותוומשךכאן!"איןמאומההזאת!הארורהבאדמה

ואדיםבשמים,נתלתהיוקדתשמששקועות.ועיניוגבוה,מצחוהיה,
כזמרתבקעיתושיםמאותשלזמזומםרקהאדמה.מבטןעלוחמים
אתלהביארוצהאתהלכאןסביבך!"הבטהלוהט.הכבשןמתוךשטן

המוח?"אתשמבלבלזההואואניהראשונהבמותדילאהחדשה?אשתו
 ,הניקוזתעלותאתלחפורנסייםשבועותחמישהבעודזאב!לי"הקשב

טיומקהשללאשהנקיםאזהמשטח.אתלצקתונוכלהמערבל,יגיע
וזרועותיונחרץקלסתרוראש,בחציממנונמוךהיההשניהגברצריף!"

אוחי ,גבראואשהביןאדם,כלשחדרועיניואלוהיואולםמגוירות.
לחיים.גדולמומחהמתחתיה,אולקרקעמעלרחשלכלקשובצומח.

גבה.מעטלאהרימו ,ל,r.ולאותםכששלחו
נקודה?לאותהברלובסקיוזאבברמןאלכסנדראתלשלוח"השתגעתם?

לאזיסקינדאבל "?ההתיישבותמפעלכלאתלהרוסרוצהזיסקינד
וכשלו.המקוללתבמדמנהיתדלתקועניסוכברחבורותשלושהתרגש.

הבדידות.שכילתהכאלהוישהסלעים,שפצעוםישהשרב,ששברםיש
לכניעה.מייחליםהכפרמןהפלחיםבהםצפו ,וממול
ה'נרודניקים',ושני ,השולחןעלזיסקינדדפקיהיה!"וכךהחלטתי"כך
ילך",לאזה"ואם'תל-שוקיה',אתלגאוליצאו ,שכונוכפי

 ,,נראה! ,אזורק ,"אזהבטיח,
החוצה"צאלאוהל:טיומקהעםנכנסערבאותובשלו.ברמןאולם
לאאךהתקנון!"פיעלזאתגםהצבעה.לערוךרוצההקבוצהזאב,
ירתע.ברלובסקיכמוותיקמלחמהסוס

לשורתאותםומשךמלצ'יקים",הנהבואורוצים?אתם"הצבעה
 .העפרלכביששמעברהמצבות

זהבגפינוגבריםחמישהכאןחייםאנחנולקודמינו!קרהמה"ראו

לאבראששכלעםאחדאףכילמה?יודעיםואתםחודשים!שלושה
הראשון?בניסיוןהתחילזהאיךמדוע?זוכריםואתםהנה!לבוארצה
החליטוכןאחריאבל ,לבדבאובתחילההשני?בניסיוןנגמרזהאיך

לעשרהנשיםשלוששלחומתל-אביבהאידיוטיםסתם.ולאנשים.לצרף

ובעקבותיההקנאה,נבטהאחריההתקווה,נזרעהבראשיתגברים!

ולבסוף?הטינה.פרחה
אנחנועכשיו.זהאתעזבוחברים,בפניכםמתחנןאניהמוות!בא

שגםבטוחאינניוהאמת?בינינו.שתסתובבלאשהבשליםלאעדיין

לחיו.עלכבדהידכףוהעבירטיומקה!"אתה
תקועשהיהלקלשוןוניגשממקומו,קםהואבערו.ברמןשלעיניו
ברלובסקי.שלרגליועבראלאותווהטילסבבלפתעהתבן.ערמתבתוך

הרוסי?בצבאשאנחנוחושב?!אתהמהה'קומנדנט!'אתך"לעזאזל
היישובטובתכולנו?אתלענותלךמותרלנשיםשלךהיחסבגלל

קדימה.טיומקהאתוהדףעליו!"הסתכלעברך?אועיניךלנגדעומדת
כבויות.ועיניורופסת,עמידתו ,כצלארוכיםהיופניו

 ,, ...לאשתוגורםגברכלולאחדשה,אהבהמצאהזה"האיש
שלרווקותוסודעלה'מרכז'עסקניבקרבמוזרסיפורהילךשניםזה

ברלובסקי.זאב
בשליחותשפגשאוקראיניתיפהפיה ,ביפולוחיתהגדולהאהבה

באודסה.התנועה

דרכיו.משרךהחלמהרהעדאךהשוממות,לגבעותהזאבאותהסחב
החברים.טענוכך

בואמאזבנמלנראתהלאכמוהשיפהנשבעואותה,שזכרואלו
כשמצאזעקותיואתלעולםישכחולאעשתה,מהשזכרואלוהאנגלים.

לנקודותאותולשלוחמזיסקינדביקשמאזהחבל.עלמיטלטלתאותה
ביןבחדווהוארבהמוותהילךבומקוםלכל ,ביותרהנידחותהיישוב
מצביעים"אנחנוהשום:כקליפתהדברענייןברמןאתאבלהחיים.

עכשיו!"

בעד"מיכבדה.שתיקהאפוףברלובסקיאחריהםיצאברירה,בלית

לטיומקה?"אשה
פיחוטקה ,ברמןאך ,בכיסיועמוקטמונותנותרוברלובסקישלידיו

בעד.הרימו ,וברקו

טיומקהשלעיניוהערב!"עודמכתב"הכןבחדווה,ברמןהכריז"נסגר!"
בבטנו.מתהפכותסכיניםקודר,עזבברלובסקירקברמן.שלגםנצצו.

ב.

טיומקהעםויחדהעגלה,אתברמןרתם ,מכןלאחרשבועותשבעה
השתנה.שטיומקהלהודותהיהחייבברלובסקיאפילולנמל.נסע

כמוריצדוהכבויותעיניורוחשת.צמרת ,צעירלסייחהפךכלימשבר

גאה.כדגלמתבדרשיערובעודציפורים,
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באוזניופיחוטקההבחיןערבלעת
מבצבצות'גוגול'שלהארוכות

שמחה.בזעקותופרץהשבילבמעלה
ברלובסקי'נרעדמתחיל"זה"הנה
ופיחוטקהרגלה,כףדרכהלא"עוד
לצדועמדמיוחם!"סוסכמוצוהלכבר
שבאהסמוך'הכפרמןר ryז;השייךגם

מה"עלמים.שלענייןבאיזה
טיומקה"חווג'התמה.החגיגה?"

השייךשלח .לזקןהסביראשה"הביא
שלבאוזנוולחשבעגלה,ארוךמבט

אמחא!"כחלאה,"רחברלובסקי:
פירש.ולאסתם,

וכבשפיתותעםמהכפרחזרברקו

העגלהאתמשךגול''גולשחיטה.
ככלגונחוחורקיצולההכבדה,
אהובתוחשבהמהלמאהל.שקרבה

אתלראשונהכשראתהטיומקהשל
נכתבוכךיודע?מיהחדש?ביתה

"אדמההיישוב:שלהזיכרוןבספרי

מזדקרכעורותלובוציתשחורה
הרצלעהאדמהליחכהמתוכה.
 .במדרונופעורהאפלהשמערה
אתמלאוירוקתמכוסותמקוואות

רעיםמיםמכיליםיום,באורהעין
משירדה .בהןיטבוללאחיששום

למדרון'והמערהההרחברוהחשיכה,
טווההמוות,ביצתלתוךגלשוזה

לאשמדאי".שחוראריג
שאחזברמןלידישבהזקופה
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מטפחתמכוסהראשהבמושכות,

רךוגוףבהירותפניםנגלוהשביל'במעלההעגלהמשהאטהרקומה.
החציר'לכיווןלמשוךשניסההפרדאתבלםברמןבד.שמלתעטוף

מזוודההדל:מטענהאתלהורידאחורהזינקטיומקהי.דלהוהושיט
מגולגלת.ושמיכהנגינה,כלימעור'
ביןבהיסוספסעורגליהכפותריקה!"זוטיומקה,זרחחברים!"הכירו

עמדברלובסקיומחייכת.מיובלותידייםלוחצתהשעירות,הרגליים
"רהכלות.ועיניובשמלהמביטהכבש,עלטורחכשהואמשםהרחק

אתהסכיןקרעהרגעובאותוהשייך'בדברינזכראמחא"כחלאה,
עשהברלובסקיעוין.מבטבוזרקברמןהאומלל.הכבששלהעורק
עבודה.שלנוסףליוםקמולמחרת .מבחיןכלאעצמו

ג.

לצרובנהגהבהןלהצלפותגמורניגודבוקר'אותוזרחהרכהשמש
יום.מדיגבםאת

נזדקפוכמוהםהגבירה.פניאתלקדםבאוןנמתחוהאוהליםיריעות
בעודהניקוז'לאגןהלכווטיומקהפיחוטקהוהטורית.המכושהקלשון'

זיסקינדהנהיגברזלכללהבטון.למשטחמידותלקחווברמןברלובסקי
לצקתיורשההניקוזתוםעםרקהקרקע:עלשעלתהחבורהלכל

העסקנים,צחקוהקמת!"צריףיצקת?"משטחהראשון.לצריףמשטח
במלט.אובברזלידיושלכלךאחד'ולובקרבםנמצאלאאך

שריקהבזמןהקרובה,מהקבוצהסחבשברמןחצירערמתליחך'גוגול'

מים.מחלקתהחלה
משפסעהעתה,אסוף.שיערההיהכןלפנישערבלבשמויוםבאוררק

מטוטלת,כמושנעהקלועהצמהאחריהמשכההעפר'בשבילייחפה
כפחם.שחורה

"נע-נד".ירכיה,למקצבפיחוטקהלחש "ד~-ע~" "ד~-ע~"

אחרעוקבותכשעיניוברלובסקימלמלעורו"אתהנחשמשיל"הנה
דורוגוי""טיומקהנעלמו.היתושיםשתק,ברמןזרח,טיומקהצמתה.
שדברהעקשן''גוגול'אפילונוחות.באינעווהכולריקה,לונשקה

נידוןהואגם •באפוומשךאוזניואתזקףהחציר'מערמתהזיזולא
המתגאתכיסהרירשלומקצףרהבו'נחיריומבודדת.זכריםלחברת
שבפיו.

סרטעלרכוןשהיהברלובסקיענהתודה""תודה,שאלה,"מים?"
חושפתהמים,מיכלבתוךהנחושתמצקתאתטבלההלבנהידהמדידה.

בפטמההבחיןברמןהמחפורת.תוךאלרכנהעתעגוליםשדייםזוג
אתמילאהמוזרהולחלוחיתהגסה,הבדלכותונתמבעדשבצבצהכהה

 .עיניו
אליו.וקרבההמחפורתשלהשנילצידהפנתהברלובסקי,משרווה

לבשםלאברמןאךומאופק.רךקלסתרהוירוקות,גדולותהיועיניה
האבקבעננתננעצועיניוקרסולה.אתשצדהרגעמןאלהלכל

כמוונדרכה,רפתהורפתה,נדרכהרגלהשכףפעםכלהמתערסלת

דרך"לומדיםלומר'נהג"אשה"'היה.מעולהרקדןציידים.קשת
הקרסול".

ברלובסקי'שלהסגפניםלחבורתוהצטרףלרקודהפסיקאחדשיוםעד
במלריה.וללחוםסלעיםלבקועכדי

תוכניתבמסגרתללמודשיצאוהבודדים'מןבהכשרתומומחהארגונום
חמישהמתוכםבלונדון'שההימיםשנתייםהמנדט.ממשלתשיזמה

כיצדהנורא,המזיקעלהכולולמדראהאפריקה.במזרחחודשים
אחיו'אתלהצילבזמןהגיעלאהואאךכפרים.ומחקשבטיםכילה
אתלהדבירהחליטמשחזר'התל.אתלגאולהשניבניסיוןשגווע
מה.ויהיהארורהמזיק

תחבנה!""הנשים
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מבטומחשבותיו'אתברלובסקיקטעאלכס!"הראשוןהיוםרק"וזה
ומתגרה.לועג
מטר"שבעההמחפורת.לקצהוניגשהמדידהסרטאתמידומשךברמן

בתוכנית!"כמובדיוקלאורך.עשרשנייםלרוחב,
קרסוליהלשמש,זקורות'פטמותיההקדמוניכנחשצמתהתנועיום"יום

עמדהעתאותהכלבשלו.ברלובסקיהמשיךדעתך!"אתמטריפים
אךראשו'אתלרגעהפנהברמןצוחקות.עיניההמחפורת,שפתעל

בבור.עצמוהשקיעבטיומקה,משהבחין

.ד

היריעותביןמנשבתהחלהנעימהורוחנודדות,ציפוריםהחלושוב
אתשסיימוכמעטוברלובסקיוברמןיפה,התקדמההעבודההבוערות.
אךהבוצית,האדמהבגלללכריהקשההיההניקוזאגןהמחפורת.

אתיפתור"זהשהקים.אבניםסכרבעזרתפתרוןמצאברקו

הרגישבקרקע,נאחזומאזהראשונהובפעםצחק.הפרובלמה!"
 .סיכוישישובסקיבדל
"אנפהטיומקה?אךמאושרת.ונראתההיטבבקבוצההשתלבהריקה
לבקענועדולא"ידיוברקו'פעםאמרמשורר",שלנפשעםלבנה

הביצותהאבנים,נראוהקורמארצותמחפורות",לחפוראוסלעים
סוריאליסטי.עדןגןסוציאליסטי,עדןגןחלום:שלהתגשמותווהשמש,
עלשלמדכפיהזוהאדמהבארץ.כןלאאפשרי.נראההכולמשם,
והשאר?נשים.שלנדירוזןגבריםשלמסויםלסוגהתאימהבשרו'
שיחזור'בוהפצירוהוריולעזוב.שלאנדרנדרההרה,אשתומותלאחר
אותהקברתיאנילפה,אותההבאתי"אניבעיקשותו.נותרהואאך
פה!"אקבראניוגםפה,

אינוהזההאדם"אבלאחד'ערבזיסקינדאמרויפה"טוב"הכול
מדבר"חוץבידו'ואחזבראשוהנהןברלובסקילתל-שוקיה!"מתאים
אחד!"

ובעבודהבעבודה,יתרכזהואלהפסיד!מהיותרלו"אין-"והוא?"
בלבד!"
ידיך!"אתלי"הראהבזלזול.אותוסקרלראשונה,ברמןבוכשפגש

אנחנו ?"השתגעתבהולה.לשיחהובסקיבדלאתקראערבבאותועוד
שיחזיקחושבאתהזמןכמההזה?הלבלרעםל'מדמנה'לעלותעומדים
שבוע?"מעמד?

תראה!"עודאתהפלאים.עושהידידי'"הייאוש,
לעגלים,מעברהחולהאמואתלסעודלטיומקהלהתירשנאותלאחר

טיומקהטעה.הואאךויישאר",אשהימצאיחזור.לא"הואברמן:לו
מטפחתעטוףראשהושרה.ניגנהבערבים,מצא.אהבהוגםחזר'

ואפילוהיו'צפונייםצליליםבבללייקה.פורטותאצבעותיהרקומה,
רחוקיםשלגיםעלנוגותבלדותהכפור.ממשבינרתעוהיתושים
קמומיילליםזאביםלהקותרקכנסיות.וצריחיעדיערותומזחלת,
לטרף.לשחרממאורתםמגיחיםמרבצם,

ה.

לאוהל'הכולמיהרוקרה?""מהאימים.בזעקותפרצהאחדערב
ידוהניףברמןהרקומה".המטפחת"נעלמהחרש,יבבה"המטפחת",

שהוכשת"חשבתיבה.לגעוראםבדעתוחוכךברלובסקיבעודבזלזול'
"זההבללייקה.גםנעלמהימיםשלושהכעבוראולםנחש!"ידיעל
"זהבמרץ.ראשואתמגרדותידיולעצמו'ברלובסקיחשבטוב",לא
ברמןבמזווגים.הפךבתרמילים,חפרבאוהלים,סרקומידטוב!"לא

זאתשללפיחוטקהאךבדבר'הפלחיםשלשידםהאפשרותאתהעלה
פסקלשלג"אחרנגינהוכלילשוקיה,אחדנגינה"כליהסף:על

היום.סדרמעלירדהפלחיםונושאביובש,
הסטודנטעודלאאחר.באוראותומודדתהחלההחדש,ממעמדהמרוצה

ורגליוהעדינותידיוהגבינות.לשוקהנמלביןאחריהשרץהרומנטי
פעםהאחרים.כןלאהאלימה,הקרקערקעעלמגוחכותנראוהדקות

עדגבהמתחתיתאותהחשמלמוזרורעדברמן'שלברגלוהתחככה

לשפתיה.וקירבההמגע,אזורעלאצבעהעבירהמשים,בליצווארה.

שמעולילהאחרלילההזיע.לאמעולםטיומקהלה.נעםהזיעהטעם
שתיקותיו.אתיותרעודאךגערותיה,את

המצבותביןאותווהוליךברמן'ניסהמולה"להתחזקחייב"אתה
ארוכה.דקהשתקאחיו'מצבתמולכשנעמדהעפר.לשבילשמעבר
ראשו'אתהנמיךטיומקה .עיניולתוךוהביטראשו'אתזקףלפתע
האדמההיטב!והקשבאלי"הסתכלהלהקה.מנהיגמולכנועזאבכמו

אשה!כמושתלך'אואותה,שתכבושאוחלשים!גבריםמתעבתהזאת
מדי!"מאוחרשיהיהלפנימשהועשהאמצע!ברירתאין

יודע"אינניאצבעותיו'ופכרמלמלכובשים",כיצדיודע"אינני
איך".

 .ו
לקבליכולזיסקינדהיישובים.ביןעתאותהסבבבלבדאחדמערבל

סירב.אךעוד'

צבררבניסיוןהאולטימטיבי.המבחןהיההקמת!"צריףיצקת,"רצפה
לבם,בסתראךאכזריות.כדיעדשהגיעאומריםוישעבודתו'בשנות
היהיכולנקלהועלחלוצהאובחלוץאחדמבטנתןשצדק.הבינו
בכלל.אםיחזיקו'זמןכמהלקבוע
לשלוחשמחווהםל'מרכז',הודיעמרוצים!"אנשיםליתשלחו"אל
ונדכא.חלכאכל

רוצה"אניכורח.מתוךעסקניםוסבלמפלגתית,פעילותמכלדחק
מןעסקניםלחבורתהסבירשחשוב",מהכלוזהיצוק,משטחלראות
 ,, ?גיהוהאידיאולוהתנועהעקרונותעם"ומה •העיר

אידיאולוגיהעלתקשקשוזהאחריבטון'לראותרוצהאניכל"קודם
שתרצו!"כמה

כלאתזרק"הואליו"ר.לדווחומהרונוספת,תהכוסהעסקניםלגמו
"תגידומתגלגל.בצחוקפרץלהפתעתםשהבאנו".והניירותהביטאונים

לסמןגבושמאחרילמפהוסבבהמשטח"לתוךאתכםיצקשלאתודה
 .זיסקינדשלמשטחעוד
הקדישהתנועהביטאוןאפילוהתחולל.אכןשהנסיאמר'לזכותםאך
כבשוברלובסקישל"הנרודניקיםהכותרת:תחתחגיגימאמרלכך
וברלובסקיהשטח,אתלבחוןהגיעזיסקינדהורה!"'המדמנה.'את

האוהל'מיתדות .יומעיבעלםבלאפרטשוםבאדיקות.אותוהדריך
פיחוטקהשללסכרמשהגיעאולם'גוגול.ישללמתגועדהמגרש,דרך
המחפורתבמרכזנשכבהואלטרנס.נכנסברמן'שלהמחפורתאתובחן

ראשערבחרישית.תפילהממלמלותשפתיובירח,נעוצותכשעיניו
חתום:מכתבובידואופנועעלרכובשליחהגיעהשנה

החגאתהמערבל.יגיעיומייםבעודואמץ!חזקשוקיה,תל"לחברי
השורותחיברתיהבאיםהדורותולמען'אורים.'בקבוצתכאורחיתעשו

בקול:תכריזאמתההמלריהועםפיה,אתהאדמהתפתח"ואזהבאות:
בני!"בצהוביבני!ניצחוני

ברכות,

זיסקינד!

ברמן.שלעיניולתוךוהביטהעגולים,משקפיואתהסירברלובסקי
הףךה!""הףךה!בעוז.חיבקווהואגדול,חיוךפניועלפשטלפתע
משטח!"לנו"ישהמחפורתעלהוותיקה'קומנדנט'הסתער

ז.

מכונהנגררהמאחוריההתל.במעלההמשאיתנהמההצהרייםאחר
באווכולםלמחפורת,קרבהאטאטמאובק.ברזנטבדעטופהגדולה
להורידבסקיובדלוברמן'זינקועצרשהנהגלאחרהגדול.בפלאלחזות

הברזנט.יריעתאת

שלהאגדיהמערבלנחפלדה,מסגרתבמרכזעביםגלגליםארבעהעל
היישוב.שלהכורליבתעמדהמלט,שלשכבותעטופהזיסקינד.
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מאיימתהמחפורת,מולאלפיהאתפוערת

חרבה.חלקהעודלגאולמלטשללשוןלשלוח
היהמשלהגדולהצירגלגלאתליטףברמן
כאילובמכונה,הביטברלובסקיעירומה.ירך

אתפורקהחלברקובעוד ,בוערבסנהחזה
 ,ברמןשלמידיוהופנטהריקההמלט.שקי
טיומקהורק ,המערבלגלגלסביבהשתרגועת

 .באוהלונותר
כשבידוהחבורהאתברלובסקיאסףערבלעת

אגיד?ומהאומרמהיקרים."חברים .ייןבקבוק

אתניפצולשתות,שסיימולאחרטוב!"מזל
המערבל.בתוךהכוסות
להשאירישלצעריאורים.לקבוצתנצא"מחר
המלט",ושקיהמערבללידשומר
עלנשענתידוטיומקח,קראאשאר!""אני

הציוד!"עלאשמור"אניהמערבל.
לשמורתלמד"קודםריקה,לעגה "!?התא"

עלתשמורכןאחריורק ,נערתךחפציעל
חתל!"כלעםיחדאותךיגנבועודהמערבל.

 .במאהלהשתררהכבדהדממה
"אני ,גבועלברמןטפחטיומקח,בסדר"זה

אותוקטעיכול",לא"אתהאשאר",
ששנינובמפורשביקש"דיסקינו ,ברלובסקי

ל'אורים'!"נגיע
תדאגאל ,,טיומקה,חייךסשח",בסדר"זה

אסתדר!"לי,

ח.

והחבורה'גוגול'אתברמןרתםערבלפנות
תחתיתעדאותםליווהטיומקהלדרכה.יצאה
ראשהאתכיסתהריקהלשלום.ונופף ,חתל

באחתמחר"עדגבה.אתאליווסובבהבצעיף
נחזור!"בבוקרעשרה

טיומקה,צחקאוכל",לילהביאתשכחו"אל
 ,,מתוקה!חלה"ואיזו
אתליטפהקרירהרוחהמושכות.אתוהריםהקדמילדוכןטיפסברמן
"האדמהלחיו.עלשניגרהגדולהדמעהומחקהטיומקח,שלפניו
עדמזועזעבחוזקה.והצליף ,לעצמומלמלאותו"אוהבתאינההזאת
מגוחכת.בשעטהופתח ,אוזניואת'גוגול'זקףנשמתועמקי

אתה ,לנושישהיחידהפרד"זה ,ברלובסקיבוגער "!?"השתגעת
אותו?!"לחרוגרוצח

נפנוהכולבעודמשם.קילומטריםכחמישה-עשרשכנחאוריםקבוצת
'אולגח',שללאורווהאותווהוביל'גוגול'עםברמןהתפייסלרחצה,

 ,רתמותיואתשהתירבזמןהעצומותאוזניואתליטףנבעך","הנה
פוסעוהחלונשף,נער'גוגול'מגיע",לךגם ,שלךלחברה"גש

המקום.אתועזבברמןלחשטובח""שנה'אולגח',עבראלבהתרגשות
כוכבים.שלשביסכוסוהעמקואדמותבמערב,נרדמהאדומהשמש
וברמןברלובסקיאתהושיבדיסקינואדם.חמההאוכלחדרצריף
בשירה,ופצחובדבשחלהטבלותחילהנרגש.נאוםונשא ,צדדיומשני
בללייקה,החבריםאחדהביאהפעםשרו.ושובושתו,אכלוכןאחרי
לראש.עלהוהייןחלפוהשעותריקה.שלהנוגחלשירתההאזינווהכול
עלראשואתהניחברלובסקילישון.חולךשהואואמרהתנצלברמן
החברות.אחתעםפרשברקובעודריקה,שלברכה
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ט.

אתללטףשקריותקרנייםמשלחת ,הבוקראותוריחפהמוזרהשמש
עלמיםששפךפיחוטקח,שלמטלטוליוהתעוררברלובסקיחשדות.

פניו.עלנינוחהכשהבעההצריפיםמאחדיוצאנראהברקוראשו.

ברמן?""איפה

'גוגול',שלברסןאוחזתהאחתכשידוהעמוק,קולונשמעכאן""אני
שחורים.עיגוליםמוקפותעיניוסתור,היהשערובכיסו.השביחוידו
ומוכנה!"עמוסה"העגלה ,פקדלמעלה!""עלו
פטישים,עשרותדופקיםבראשו ,ברלובסקירגזממהר?"אתה"מה

והובילבעיניומצמץברמןנצא!"כןאחרי .משחוונאכלנשתה"קודם
עליוהבטוןמשטחאתביסודיותבחןהוא .האוכללצריףהעגלהאת

והחלברךכרעפתאוםלהתפאר.זיסקינדדשלידיומעשהניצב,
קולולפתענשמעהמשטח?"יחזיקזמן"כמהבזהירות.אותומלטף
דיסקינ.ושל

חרבה!"שנים,חרבה"או!

לאכול!"בואידי!במויצקתיאנימה?"אלא
כשריקהבמושכותהחזיקברלובסקילדרך.יצאוקצרהשעהכעבור
מאחור.המזוןערמותעללנוחביקשברמןכתפו.עלנשענת

 .י
גבנון.כלעלמקפצתמחמורה,בכלגונחתבעצלתיים,התנחלההעגלה
מביןכמהעדלתהותפסקלאוברלובסקילהפליא,רגוענראה'גוגול'
חלפהגדולהחסידותולהקת ,צלולחיההאוויר •בחמתונפשברמן

התפעלות.קריאתפולטתראשה,אתהרימהריקהדרומה.מעליהם
שסובבהפעםבכלמעורטל.צווארחושףהעגלה,תוךאלנשמטהצעיף

תאניםכהות,דליותפטמותיהבשדיה,להבחיןחיהיכולראשה,את
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הוכןכאילוורוגע,שקטהתל.הופיעצהרייםלעתועסיסיות.בשלות

החג.לקראת
"מהעבר.לכלרירמזילכשהואהתלולבמעלהוגנחנשף'גוגול'
הרעש.מקוראתלזהותמנסה,כשהואברקולפתעשאלהזה?"הטרטור
ברלובסקי.נאנחבלילה"מאתמולשליהראשבטחזהטרטור?"איזה
הסתובבהריקהמכונה!"רעשישצודק,"הואברמן.אותםהיסה "!שש"

 •בכתפיומשךברמןיה.נעיבשואלמבט ,לאחור
שחורעשןצווארו.אתברלובסקימתחהעליהלקצה'גוגול'משהגיע
הפעיל"מישהולפתע,קראאדירים!""אלוהיםהמחפורת.מאזורהיתמר

המחפורת.לכיווןוזינקהמושכותאתהשליךהואהמערבל!"את
מהומקח"טי ,יחדבבקולברמןזעק ,,"טיומקה! •אחריומיהרוהשאר
בבתובלםהמחפורת,לשפתראשוןהגיעברלובסקיעושה?"אתה
פנימה.השנייםאתוהדףכמעטופיחוטקה ,ברמןהגיעאחריואחת.

המשטחכלהמשטח!כלאתיצקהוא ,ברקוקראאדירים!""אלוהים
בעצמו!"

רגעבאותומשתאה.מבטלוהחזירוזה ,ברלובסקיאלמבטנשאברמן
קראברלובסקיטיומקה?""איפהבכבדות.מתנשפתריקההופיעה
מתרוצצותעיניהבמקומה,קפאהריקהזעק,ברמן ,בשמו

 ,,ומקח!טיומקח!."טיבחוריהן
הנעלייםלא ,, ,האוהלאתשבדקלאחרברמןקראאינם"שלו"הדברים

מאומה!"המזוודה.לא
אותוהקדיםכברפיחוטקהאךברלובסקי,צרחהניקוז!"באגן"תבדוק
"ישריקה,יבבההנה""בואוכלום.איןשםשגםלאותבידיוונופף
פתחהריקהקטן.מכתבנקשרהמערבלגלגלאלואכן,מכתב!"כאן
שללידוהמקומטהנייראתודחפהאתה!""תקרארועדת.בידאותו
אני?""למהברמן.
זעקה.כבר!""קרא

ומשאירעוזבאבי •עליגזתרוהאדמהאבל ,ליסלחויקרים"חברים
תרומתיהיטב,עשוישהמשטחתקוותיהטובות.בידיכםריקהאת

טיומקה!"שלכם, ,והצליחוברכהשאולקולקטיב.הצנועה
במקומו.נטוענותרוברלובסקיהמערבל,בגלגלבעטברמן
לנמל!"ייסעשמישהו ,,זעקה,גלמים?!"כמועומדיםאתם"מה

במרחקים.עלםבומקחטיאבל

יא.

מאותגבוה.להילוךנכנסו'נאות-שרב'לקיבוץהארבעיםחגיגות
המשקילדיעשרותלטקס.הוזמנוהממשלה,ראשגםביניהםמוזמנים,
תולדותעלהיסטוריתמסכתליצוריחדיוחברוהמתנדבים,ואפילו
הכוללאאולםכך.כלרבהתכונההיישוברחשלאמעולםהקיבוץ.

הארבעיםשחגיגותקיווורביםלתנועה,באוקשיםימיםלמישרין.הלך
למשהוציפוגיוראהמשקממזכירהנוטש.בנוערחדשהרוחיפיחו

רבצה ,בכךדילאואם .נשמתועמקיעדלחוץהיהוהמסכןמרהיב,
הבטיחאותוהחדש'היישובלתולדות'המוזיאוןפרשתכתפיועל

להיבנות.התנועהביקשהזהעלוגםהאחרונה.החבריםבאסיפתלהקים
 ,חיבשידוריועברהפינהאבןהנחתשטקסדרשוהמטרידיםהעסקנים

 .איןלבניהתקציבכיחמורה,בעיהחיתהוזו
מאמריקה.מכתבהגיעאחד,שיוםעדנואש,שאמרכמעטהכסףבעניין

אחדתנאירקהמוזיאון.בעבוריפהתרומהלהריםניאותאלמוניאיזה
שהמוזיאוןבתנאיההוצאות,בכללשאתמוכןיהיההואהמיקום.לו:היה

התחייבלכךבנוסףהישן.למועדוןהאוכלחדרשביןהדשאברחבתיוקם
שלשפירושוידעגיוראאבלהחגיגות.עלההוצאותכלאתלכסות
איזה!ועודצרות.שיהיוהדבר

יב.

שברכמעט ,שלובדשאלחפורשעומדיםשמעברמןכשאלכסנדר
השבעים,גילאתמכברזהשעברלמרותהעבודה.שולחןאתלגיורא

ומסוכן.נחושצעיר,גורילההיהכאילוואימתניותחזקותזרועותיוהיו

כמומחהלמרחקיםיצאושמו ,ידיובמושתלשלאדשאמרבדהיהלא
יתתרכבואפילו ,כפיוביצירלחזותבאוהארץרחבימכל .בתחומו
מיוחדצוותששלחהיפןשגרירותלעשותהגדילהלו.הקדישוטלוויזיה

מרבדייצרסשהביוקוהמה.גניםאדריכליעבור ,עבודתואתלצלם
עשירישלהגינוןעבודותכלעירונית,גינהכלללעגששמופרחים
בנוסףשטווה.הצבעאריגילעומתילדים,קשקושכמונראוסביון
שלפניואתלקבלהוזמןהואבטקס:מפתחתפקידלוהועידולכך
אבןאתלהניחאמוריםהיוויחדלמשק,היכנסועםהממשלהראש

מדברלאאני"ראשית,לשמוע.מיאןאלכסאולםלמוזיאון.הפינה
הקמתנגדדברשוםליאיןשנית,רוויזיוניסט!ממשלהראשעם

המוזיאוןאםמאמריקהלתורםאכפתמהמזה,חוץשם!לאאבל ,מוזיאון
למכבסה?הרפתביןאו ,הישןהתרבותלמועדוןהאוכלחדרביןיוקם
הא"?

הבעיהמההיטבמביןאתה"סבא!להרגיעו:וניסהמכיסאוקםגיורא
המאהבעלשלישית:עוזב.הנוערשניתכסף,לנואיןראשיתשלנו.
זוברמן!שלבתחתשומע?אתהטוחס!מיין"קישהדעה!"בעלהוא

עבודהיוםיודעשלארכרוכייםפרזיטיםאוסףשלכם!הדורשלהבעיה
והשחיתות!הבצערדיפתעללדברשלא ,מהוהגון

להישאר?מהבשבילעוזבים!שהםבוראיעוזבים?הצעיריםהחברה
הםזהאתהריבבורסה?לעבודכדימאמריקה?נדבותלקבץכדי

בעיר!טוביותרהרבהלעשותיכולים
בגללמשהו:עודלךאגידואני'נאות-שרב'!אתהקמנוזהבשביללא
בשלטון!יושביםוהאימבציליםבאופוזיציה,עכשיויושביםאנחנוזה
צריכיםהיומזמןכברמזהחוץרחמים.ממנילבקשתבואאלאז

קשות!"החלטותלקבלידעוגבריםבזמני ,אותךלהדיח
זורקשאניאו ,להשתולל"תפסיקכיסא.והפךגיוראזעק"תפסיק!"

מטורף!"קעקראלטעחתיכתיההמדרגותמכלאותך
לא ' 36פרעותמאזבוא! ,חביביבואהא?בוקסליתכניסתכף ! .."הר

מלצ'יק?"נוכיום!ליחסרדיזההעיניים.ביןטובבוקסלמישהוהכנסתי
עתיקה.סמכותעלהעידעדייןאך ,יותרשקטהיהקולואלכס!""די

חיתהעמידתואךכפוף.וגוו ,בחוריהןלגמרישקועותהיועיניו
'הקומנדנט'?מה"אזצבת.לפיתתכתפיואתלפתוידיובעודאיתנה,

בדיוקהשתניתילאאניספקולנט?""נהייתכמוהם?הפכתאתהגם
עללמחולצריךואםהשתנה.העולםאבלהשתנית,לאשאתהכמו

המחורבןהדשאעםלעזאזלאז ,ההמשךדוראתלהצילכדיכבודנו
שלך!"
והוא ,כתפיושחולפתעבכבדות.והתנשףממושךמבטבונעץברמן
קול",עליותריםאחתפעםעוד"אםדלת.בטריקתהחדראתנטש
לךאכניסאניטוב,לייהיה"שכהבפינה,שהסתופףגיוראאלפנה

אסףדגנרט!"האומה!אבותעלצועקיםלאככההבנת?!בראש.מכוש
 .בעקבותיוומיהר ,מקלואתובסקיבדל

מבליללכתהמשיךברמןבבקשה!"המתןרגע,המתןאלכס!"אלכס!
כולםהריחושש?אתה"ממהלהשיגו.הצליחלבסוףראשו.אתלהסב

נגידשתיהרס?פוחדאתההראשונה.הרצפהאתיצקוששםיודעים

לכסות '-54בביקשתאתההריהעניין?מהאותה!יהרוסשלאלקבלן
ברמן "!?ךככלרוגזאתהמהעלוגרגירם.בדשאבראשית''רחבתאת

ברלובסקי?"הכסףאתתורם"מיבשמים.עצובמבטושלחבמקוםנעמד
'פיינשמעקר'איזהאםמשנהזהמהלי.איכפתלאוגםמושגלי"אין

בכללראשונהואוליחשוב,הלאשמואתלהנציחרוצהמאמריקה
אפילואולייודע?מימועיל?משהויעשההקפיטליסטיתנשמתו

דיסקינו?"עםעדןבגןלשבתיזכה
נותניםלאאנשיםברלובסקי.הכסףאתתורםמילדעתרוצה"אני
והמפלגהמדיסקינואפילויודע,אתהגםזהאתכך!סתםכסף

שלנו!"המחורבנת
במעלהמתנשףגיוראאותםהשיגהטקס"לפנייוםתדע"אתה

ושילבגבותיואתהריםברמןהתורם",שלתנאיעודהיה"זההשביל,
בסדר?"הקבלן!עםמילהרוצה"אניידיו.את
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"מחרלרווחה.גיוראנשם"סגור!"

עודאה.השטח.אתלבדוקבאהוא
משהו".

השניים.נהמועכשיו?""מה

אםכלומר ,אפשראםביקש"התורם
ההוא ,הישןהמערבלמןמשהונותר

העמק?"כלאתאיתרשבנוההיסטורי

אתבלעוברלובסקי ,החווירברמן

שלךה'פיינשמעקר'"ומאיפהרוקו.
היסטורי'?"'מערבלשהיהיודע
לושלחתייודע?הואמאיפהזה"מה
מציגהח'כיתותשכבתהתוכניה.את

שלהמערבלעל'הבלדה :את
פרץוברלובסקינאנחברמןזיסקינד',

המערבלעל"הבלדהרועם.בצחוק
זיסקינדתה!תה,תה,זיסקינד!"של
ליוםלזכותכדילחיותצריךהיה

שלהמערבלעל'הבלדההזה!
זיסקינד'!"

יג.

 •בעוזרומלווההקבלןהגיעלמחרת
אתכשמדדומרחוקאותםבחןברמן

האוכלחדרשביןהדשארחבת
מאחורייצאלבסוף .הישןלמועדון
לקראתםצועדוהחל ,גדולפיקוס
במרץ.

בדשאהרסלזרועשהולךזה"אתה
בהפתעה,הסתובבהקבלןשלי?"
מדידה.בסרטמחזיקההאחתידובעוד

התפרץאתה?",לךישמה"הלו!
יכולתוכמיטבעשהברמןהמוח!"אתתבלבלואל"לך ,העוזרלעברו
סרטעםהשנייםאתחונקהיהגיורא,הגיעואילולא ,בעצמולשלוט

לדברשרצההאישזה .בסדרזהג,נברגרי .מרבסדר"זההמדידה.
המשטח",לגביאיתן

הזה?"הסגנוןזהמהלהעליב.בליאבל ,שידברטוב"נו
עלרחוקיםבסיפוריםאותוריתקמהרהועד ,ידואתהושיטברמן

שאנימה"כלפלאים.עליוהילךה'נרודניקים'וקסםיציקה,שיטות
אותו,תשאירוהבטוןלמשטחתגיעושכאשר"זהסיכם,ממך",מבקש

ליהאמןהחדש.במבנהלהשתלבדיוחזקשהואבטוחאניבשלמותו.
והעבודותבחום,ידואתלחץהקבלןההם!"בימיםלבנותאיךשידענו
לבם,בסתרונעקרו.הלכוהדשאוכריוקרב,הלךהטקסמועדהחלו.
אהבוהילדיםרקמאופיו.שסלדולמרותרבים,חבריםברמןעלריחמו
עודלשמועמבקשיםמקום,לכלאחריועוקבים ,תנאיללאאותו

שהארץ ,עצמןלביןבינןהודוהנשיםאפילוהימים.אותםעלסיפורים
ישןתצלוםמולבערגהונאנחו'ברמן',מסוגגבריםמייצרתאינהכבר
התרבות.למועדוןבכניסהתלוישהיהשלו

11 
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י.ד

חומרים,להביאהעירהנסעהקבלןדבר.נפלהטקס,לפניכיומיים

הבטוןרצפתסביבהשטחכלהעבודות.המשךעלהופקדעוזרובעוד
ברזנט.יריעתוכוסהגודרהחשופה

נמאסכברובכללעצבני.והיהכדורגללמשחקהעוזרמיהריוםבאותו
המפורשותלהוראותיוובניגודהאלה.המתנשאיםמהקיבוצניקיםלו
ההיסטורית.ליציקההאווירפטישאתלהעבירהחליט ,הקבלןשל

שנתןהמידותפיעלכיחדשה,רצפהסביבהליצוקתוכנןהכיבלאו

שניים.פיגדולהלהיותחיתהאמורההחדשההרצפה ,ברמן
לביתלנסועוברלובסקיברמןהחליטו ,הקבלןשלבהבטחותיובוטחים
זכההמייסדיםמדורחלקברקו.הטובחברםאתלבקרבחדרה,האבות
מאיזהכתוצאהבניםלקבורנאלצופעםולאמופלג,לגיללהגיע

אבלהטובה.הארץשלנדלההבלתיתפריטהפריבישין''מריעין
מלהפתיע.פסקהלאוהשחורההכבדההאדמה

העוזרהשמיעלפתעלנוח.פרשוהחבריםורובהצהריים,אחרזההיה
אתהבקיעהפטיששלהבמסתברונעלם.צווחה,קולבמשטחשהלם
מטר.שניבעומקבורלתוךצנחהנלהבוהעוזרהעבה,הבטוןמשטח
זעקותודאי.אסוןשמנעמה ,האחרוןברגעהלהבסטההרבלמזלו
במרוצה.באוורביםהמשק,בכלפשטושלוהבהלה
בעודשחורה.בחליפהוחנוטמעונב ,במשרדוגיוראישבשעהאותה
קולותאתלשמועממנומנעהמזגןרחשהתורם.יגיעספורותדקות
פרצההמזכירהוברוריהבסערה,הדלתנפתחהלפתעמבחוץ.הזעקה
תבלבליאלכאן?"מינשנקה,וכמעטכאן!"היאכאן!"היאפנימה.

לתורם!"עכשיוממתיןאניהראש.את
היא!"זאתכלומרהוא,"זה

 "?היאהוא"מי
נכדתה!"עםהגיעההיאתורמת.היאשלנו"התורם

נשיםשתיניצבומולוהחוצה.ויצא ,עניבתואתלסדרמיהרגיורא
שחורה,חליפהלבשהיותרהמבוגרתאלגנטית.בצניעותלבושות
מטופחותהיווידיהרב,חוםהקרינועיניהבקפידה.אסוףהאפורשיערה

מעולםהואבסנוורים.גיוראאתשהכתההיאהנכדהאולםלהפליא.
אתשליחכהכזושחורהוצמה ,כךכלירוקותעינייםזוגראהלא

שללשברירעיניוהתמקדוארוכה,בדשמלתשלבשהמכיווןמותניה.
בקרסוליה.שניה
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ןז
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 ,חשבנו"אנחנוגיורא,גמגםבשבילנו",גדולההפתעהאכן"זו
 ...כלומר"

לתורמת".ציפיתםלא"אתםהמבוגרת,אותוהרגיעהבסדר""זה
והשתייםלעצמו,לחזורהתקשהלשתות?"משהולהציע"אפשר

וידיהמתעוותותפניהשוב,ברוריההתפרצהרגעבאותוברצון.נענו

הרוחות?"לכלעכשיו"מהבאוויר.מתנופפות
לבור!"נפלההואלחפירה,מהר"תגיע
לכיווןהמדרגותבמורדשעטגיוראמקשקשת?"אתמהעל ?!המ"

רוחבקוצרממתינים ,לגדרמחוץהתגודדוסקרניםעשרותהמשטח.
משטח .למקומוממוסמרונותרהברזנטמחיצתאתעברגיורא .להסבר
פניו .העוזרבחילוץעסקורגעבאותווממש ,באמצעיתונבקעהבטון

 .ולמלמללזעוקפסקלאוהואחיוורות
עללחפורלנונתתםמההקיבוצניקים!כלפסיגיםאתם!"מטורפים

ואכןפנימה.פנסעםוהאירהבור,לשפתקרבגיוראקברות?!"בית
נכוןיותר ,שלדבצבץהבטוןשבריביןמבעית:מראהלעיניהםנגלה
 ,שבמעמדהזוועהכלולמרות ,חזהועלשלובותהיוידיולבוש.שלד
האחרונה.בתנוחתושליונראה
מחרתייםמהר.לעבודהחלוראשוהבקעמןפניואתלהוציאמיהרגיורא
יושבותבמשרדוהממשלה,ראשבנוכחותהטקסלהתקייםעומד

רגע.בכללחזורעלוליםוברלובסקיברמןמכל:והחמורהתורמות,
תמךברלובסקיאךשגרה,שלבימיםהחלטהוכבדמגושםהיהאמנם

כל"הוא •מיוחדמחומרקורץשהבחורהבחיןכי ,למזכירבמועמדותו
זאת!"תופסאינך"ואתה ,ברמןשלכתפועלטפחלך!"דומהכך
הרגיעדבר"שום"זה .בעצמולשלוטמיהרמידאך ,נסעריצאהוא

שוםשאיןבאמתפרה.אוחמורשלשלדאיזה"סתם ,מאולץבצחוק
עלהעמיסאדוםדודמגןשצוות ,לעוזרמידופנהלהתרגש!"סיבה

ביתשוםפניו.אתוליטףשומע?אתהחיהשלעצמות"סתםאלונקה.
בטיח".ושוםקברות

כן!"כןנידף.כעלהרועדכולו ,ידובכףהעוזראחזבטוח?""אתה
בבעלייותרמביןמילא,אופסיכיקיבוצניקבטוח!שאניבוודאי
אותופינהמד"אוצוותונרגע,חייךהעוזראתה?"אואניחיים?

לכסותמיהרהוא .לבורוהשתחל ,עקביועלסבמכןלאחרלאמבולנס.
לובשתפרה"ממתיהפירצה.אתולסתום ,בטוןוגושיבעפרהשלדאת

הורהיתקרב!"לאאחד"שאףהבטון.גושיעלבזעםירקמכנסיים"?
הילדים!"אתהרחיקוראש.אורגללשבורעלול"מישהולשאר.

בקבוקעללשבתהולכיםוסבא"אניעצמולביןבינוסיכם"הערב",
חשלפתעמי".אתמכופףמיונראההלילה,תוךאלעמוקוודקה
נופתכולוהתורמות,מולהתיישבדקותכמהכעבוררועדת.שידו

צופים.

טו.

עיניוהצפוי.בטקסברמןהרהרמחדרה,שיצאבאוטובוסמשם,הרחק

בתנומה.שקעברלובסקיואילוהחולפת,האקליפטוסבשדרתבהו
המערבלאתלגרורהזמןהגיעבאמתאוליבירח.מבטהעיףלפתע,
שילמדיזיק?מה ,יואיללאאםבמוזיאון?ולהציבוהילדים,מביתהישן
שכלהעיקרלבריאות!לושיהיההמסתורי?והתורםצעיר!הדור

פתאום .שלוהדשאלכרילחזוריוכלוהוא ,כברייגמרהזהה'טררם'
ועייף.זקןהרגיש

חיתההרחבההאוכל.חדרמולאלהאוטובוסעצרמה,זמןכעבור
לפתעברוח.מתנופפתהברזנטביריעתלהבחיןיכולומרחוקשוממה,

ניהלארוכהשיחהלשלום.אותםובירךהחשיכה,מתוךגיוראהגיח
ברקו?"שלום"מההגברות.שתיעם

ברלובסקי.צחקק " •..הולךשאוטוטוחוששואניוהולך"מזדקן
 ,בחדראצליקפהלכוסאותךמזמין"אניבכבדות,גיוראנאנח"סבא",

אותך!"לפגושרוצההתורםמזהחוץ
מחר!"ליאמרתהריהגיע?כברהוא"מה
ביחסיליולעזורלברוחבמעטלגלותלךאכפתמהחשוב?זה"מה

ציבור?"

אופוזיציונראיזהסתםשאניתחשוב,,,שלאבכתפיומשךשיהיה","נו

ברלובסקי".טובלילהנלך!בואלהכעיס.
השביל,במעלההפיקוסעציביןיחדיופסעוהשנייםטוב!""לילה
גיורא.שללביתו

כללי"איןהדלת,מולכשהשתההבוגערמחכים?"אנחנולמה ,"נו
בשבילך!"הלילה
מהאפלולית,שררהבסלוןנכנס.וברמןפנימההדלתאתהדףגיורא
הספה.עלישובהשחיתהבדמותלהבחיןממנושמנע
ברמןרבות!"שנים"עברו ,רךקוללפתענשמעאלכס"טוב"ערב
"זהבעדינות.בוהחזיקגיוראאךמשענת,חיפשלרגעבמקומו.קפא
בצעדיםלקראתוופסעהממקומה,קמההדמותבסדר".זהסבא,בסדר

מהוססים.

והתנגשאחורה,לצעודניסהברמןאני".זאתבאמת.אלכס,אני"זאת
"אלוהיםנפילתו.אתלמנועגיוראהצליחהאחרוןברגעבכיסא.
את?"אדירים,

שיערהמעיניה.סונוור ,האוראתהדליקשגיוראברגעידע.הואאבל

היההשנים,למרותבתל.אותהשראההראשוןבערבכמואסוףהיה
 •משהומפתה ,רךהילוךאותוזה

להפתעותבנוילאכבראנימים,כוסבבקשהליהבאהיקר,"נכדי
והוא ,ידועלחמהידהניחהלפתעזה!"עלתשלםעודאתהכזה.מסוג
 ,,יודע?אתה ,השתנולאידיךאלכס,בךלהביטלי"תן •כולונרעד

אובשביליבאתלא"את .קומתומלואוהזדקף ,ממקומוקםפתאום
נכון?"הטקס,בשביל

יודע?"אתההיום,אותומצאו"הם

מי?""את

טיומקה!""את

מיהרהעוזרהתבקעה."הרצפהגיורא.עבראלקרועמבטהפנהברמן
אותושכנעתיתירגע,אבלאוויר.פטישעםועבדכדורגללמשחק

הספה,עלצנחברמןזה".אתקנההוא .חמוראופרהשלשלדשזה
 ,קולונסדקלברלובסקי",בבקשה"תקראלצדדים.שמוטותידיו
לומר!"לישישמהכלאתישמעשהוארוצה"אני

לך?"עשהרע"איזהבשקט,לפתעשאלהאותו?"רצחת"מדוע
אותורצחתיאני"לאפניה.אתוליטףקדימהצווארואתהושיטברמן

את!"אלאיקירתי.
 ...אורים"בקבוצתההוא"בלילהברלובסקי.נכנסרגעבאותו

טז.

שיכורכברשהיהברלובסקיתמהשרה?"אותהלשמוענשאר"אינך
 ,לישוןרוצה"אניהדלת.עבראלופסעממקומוקםברמןלגמרי.
אחתעלעגבוברקובבללייקה,פרטהריקהלבלות".תמשיכואתם

סוסה,נטלהמשק,לאורוותמיהרהלילה,אלשיצאברגעהחברות.
 .לחתאלבדהרהויצא
ואני ,כלישברכמונראהטיומקהשבועות.מספרזהרעותניבא"לבי

להישאר.רצהזהבגללמהר!להגיעחייבהייתימכל.מהגרועחששתי
ועודחצות,אחרבשתייםהתללמרגלותהגעתיהייתי!שוטהאיזה

פרצתילמעלהמשעליתיהמערבל.מנועאתלשמועיכולתימרחוק
למחפורת".ניגשתיואזהיה.לאהואאולםלאוהל,
שבעולםהרעמיםכלידיו.כפותעלסנטרואתוהשעיןהשתתק,ברמן

שכבהוא"שםוהמשיך:ראשואתזקףהואעיניו.מתוךנשתקפו

המערבל.ממשפךשזרםבמלטמתערבבדמוחתוכים,ידיופרקי ,חמדתי
ושארמזוודהעםשחוט,עגלאיזהכמוהמחפורתתחתיתעלפרוס

שבהמסויםלרגעהואיל.ללאאךהדם,אתלעצורניסיתיחפצים.
מכוסההיהכברהעליוןגופופלגכלאותי.זיהההואהכרתו.אליו
הבריח".עצםעדמלט,
לעצמך?!"עשיתמהאדיריםאלוהיםטיומקה?הולךאתה"לאן

לתנותמוכנההזאתשהאדמהאמרתתמידהריאתה ,יקירי"אלכס
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כגמולה,להלהחזירנפלאהדרךזוהאיןמסוים.מסוגאנשיםעםאהבים
בטנה?בתוךיצוקולהיקבר

היטב!בריקהטפלואתה.וגםללבי.מבינההזאת,הגונחתהמכונהרק
רקשכמותי!גברמפיסותיותרלהומגיעצעירה,סייחהעדיןהיאהרי

מכאן!הרחקשנסעתילהאמור
 ,, ...לפניהעדייןוחייהצעירהכה

והואמהר'התייבשהבטוןלשווא.אךהחוצה,אותולמשוך"ניסיתי
בידיים",ליגווע

חיוךפשטפתאוםכמכושף.בוהביטוברלובסקיבמקומה,קפאהריקה
פניו.עלמריר
כמהעדיודעאלוהיםלגמרי!צלולהדעהומתוךלדעת,איבוד"אכן

שאלךביקשביקש?עודמהיודעתאתבמקומו!אותךלקבורשרציתי
שםברלובסקי'שלהאוהלמאחורי
החביא'גוגול',שללשוקתמתחת

לקח .שלךוהמטפחתהבללייקהאת
בדרךפרעהאיזהכמואיתר'אותם

נגינהבכלימלווההנצח,למסע
אתלךשגנבזההואולבוש.

שברתאתםוהמטפחת,הבללייקה
מהאזיצרינו!אתוהלהטתלבו'את

אתהשלמתילעשות?!לינותר
לךהא ...ל'אורים'וחזרתיהיציקה
טיומקהאדמתי:מתוקהנקמה

לאואתבקרבך'עצמויוצקברנובר
נתתילאמאזלעולם!ממנותיפרדי

 ,, .••הדשאעללדרוךאחדלאף
וברלובסקיפה,פעורנותרגיורא

קמהלפתעבקרקע.פניואתכבש
"אניבחוזקה.אותווחיבקהממקומה

הכולבסךהייתיסשה!אותואהבתי
גברים,חמישהביןתשע-עשרה,בת

שישתנה.רציתירקהעולם!ובסוף
כמואלכס!כמוךבדיוקשיהיה

רקחיי!טעותחיתהוזוברלובסקי!
גדולהמההבנתייותרמאוחרשנים

רגלייםאושעירותידייםלאהאדבה.
דרדראועוקרמעדרלאמזיעות,
'אהבהאמת.אהבתאםכידוקר'

לאשמעולםשכזאת,טיומקאית'
גברכלשהפכהבארץ'לקבליכולתי
למערבל!אשהוכללמכוש,
מאסתיהשחרור.מלחמתאחריעזבתי
במיוחדאךבאדמה,בתנועה,בכל.

באנשים!

אינהאשהפקיד.שלידייםעםלב,טובאמריקאיליהודינישאתי
ובראשונהבראששהואחם,גבראםכישדיה,ביןבטוןיציקתרוצה

שחיפשתיכמהאלכס.חלשיםגבריםאוהבתשאניכמההר!ודם!בשר
חרשתם!לאאתםלא.אבלאותם!

בארץאחרתפינהבכלאובתל,'קביעות'קיבללאמעולםטיומקה
עםיודעאתהממנו!יותרהערכתם'גוגול'אתוהנעדרת.המעורערת

אהבה?לעשותצריכיםהייתםמה
וטיפשיםכאבן'לבבםחזקים:גבריםלכםהריא-נו!בטון!משטחעם
פרד!"כמו

שתק.ברמןגםהגה.השמיעולאראשואתהשפילברלובסקי
באותוועודחסד!"עמונעשהבוארך",בקוללפתעאמרה"אלכס!"

המשק.שלהקברותבביתטיומקהאתלקבורהארבעהיצאולילה
הבטון'גושיביןהבללייקהושבריהמטפחתקרעיאתאיתרברלובסקי

עלקטנהמצבההונחהראשוןאורעםבד.שלבשקנצררוהכול
לרמנטוב.שלשירקראוברמןהלחה,התלולית

יח.

טיומקהעל-שםהחדשהיישוב'מוזיאוןאתלראותשבתישנה,כעבור
סבתאירוק.צבועגדולמערבלעומדהכניסה,מולבחצרברנובר',
לעולמוהלךוברמןיורק,בניוונקברההביקור'אחריכחודשייםנפטרה

שלהמצבהשעלגיליתיהקברות,לביתכשחזרתיאחריה.קצרזמן
לי:סלחאנאחזק!אדםקבור"כאןהבאות:המיליםנחרטוטיומקה
הטיפש",הפרד

שדות.שלילדשמו.גיוראבמשק,מקסיםבחורפגשתישעברהבשנה
אםאותושאלתירבות.והתכתבנואליו'נמשכתעצמימוצאתאני

SI -ו~
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ריקהסבתאממניביקשהבזמנו'כיבערבית,פתגמיםמכירהוא

אמחא",כחלאה,"רח :הפתגםפרושמהלברר
עלחוזריםהיווסבאברלובסקייודע!שאניודאיגיורא",צחק "!רה"

היהכךלנו.ייעצובנשים!""היזהרוגיוס:לפניבחורכלבפניזה
אותן".תעוורוולבסוףאותן'לייפותתצאו"שמאר: ry;ךהשייךאומר
כפליים!"בכפלאליךחוזרהכולואז?מקלל!ויצאתמברךבאתקרי'
חזקים,אוחלשיםגבריםהיוםמגדליםישראלבארץאםיודעתאינני
ריקה(ושסבתאהאמריקאיםהגבריםמןיותראותםאוהבתאניאבל

לי),תסלח

צמהלקלועמקפידהאניביטחון'וליתרהשלוםעליהסבתיכמואך
מטלטלתאניאותי'מרגיזהכאןשהאדמהפעםבכלוכך' .כפחםשחורה
כיעובד,שזהיודעתאנימתים.נופליםוהיתושיםלכתף,מכתףאותה
 •זכר!הואבדוקה.סגולהשזוליאמרברמן
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טרון·תיא
מירוןכרמית

הבמאיינעיבבנטו

שקספיר,ויליאםמאתקומדיההקאמרי,התיאטרון :בעיניכם""כטוב
תפאורהמעצבתניצן,עמריבמאי:אלמגור,רןעברי:נוסח

דניאלה :תנועהמעצבתנון,בןיוסימוסיקה:רד,רותותלבושות:
מיכאלי

עמריהבמאי.שלהמודרניתהקונספציהבמסגרתמשחקשלואחידות
,שממנוהטוטליטריהמשטררעיוןאתהטקסט,שינויללאהכניס,ניצן

מומחשהאימתניהרעיוןהיער.אל"הטובים"הגיבוריםנמלטים
בית-כלא,שלקירותהמזכירהוקודרת,אפורהתפאורהבאמצעות

השלטוןנציגהחזרתידיועלידיותללאדלתותפתיחתבאמצעות
המוסיף"כלחכמינו:אמרוכךעלההצגה.בסוףהכל-יכולהאכזר
לשפצהצורךואיןקומדיהכתבהאנגלישהמחזאישכחהבמאיגורע".

ולשנותה.
כולםזובהצגההשקספירית.היצירהבמכלולחסרותלאטרגדיות
מקומועלשבהכולכאשרהגואלת,ההתרהועדבכולםמאוהבים
מצמר-גפן>.<העשוייםהיערעציעלהאהבהפורחתבשלום,
המצטייניםבה.משתתפיםוטוביםורביםארוכה,השחקניםרשימת

רוזלנדשלהכפולבתפקידוהמפתה,היפה ,וקסמןענתבמשחק:
הבכירהדוכסשלכפולבתפקידהואאף ,גורנשטייןאלי ,וגנימד
ואתהבכורהאתממנושגזלהרשעהדוכס ,אבירוושלליערשברח

דודתהבתסיליהבתפקידמאודחמודהחיתהלב-ארידוריתהשלטון.
ז'קבתפקידחזקיהיצחק .אודןליעראיתההבורחת ,רוזלנדשל

הפותחהאדם,גורלעלהמפורסםהנאוםאתלדקלםהנאלץ ,המלנכולי
השעמוםממלכודתבכבודלצאתהשכילבמה",העולם"כלבמילים:

מראש.ידועותשורותשל
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שביןבהרמוניה ,היתרביןמתאפיינת,השקספיריהמחזהשלגדולתו
בתיאורהדמויות,שלהפסיכולוגיתבחוקיותוהצורה,התוכן

בהעלאתהטמוןהכלל-אנושיוביסודהמאורעותשלהאובייקטיבי
והכלל.הפרטבמלחמתהקיימותהסתירות

האקטואליהאתלקרברצוןמתוך ,זובשלמותלפגוםהבאבמאי
והמסתוריהאפל~דדןיערוהפיכתמודרנילבושבאמצעותהשקספירית

בנוקטוכיווןשאליההמטרהעצםאתמחטיאנמצא-צמר-גפןשללים
שמותהשפה,שביןהפערשיעורלאיןגדלבכך ,שכןאלה.אמצעים
הבמאי.שלהאינטרפרטציהלביןואופיה,העלילהמירקםהאנשים,
שמשאיריםבשעהדווקאואקטואלימודרני-הגדולהאנגליהמחזאי
מעמיקהדיאלקטיתדינמיקהכאןישהתקופה.במחלצותאותו

כך ,לשקספיריותרנאמניםשנשאריםשככלהאומרתומתפתחת,
האירופיותבאגדותועוד:זאת .יותרומובןיותרמודרניהמחזהנעשה

אוביערמתרחשיםרביםעםסיפוריהחיים.אתהיערסימלהקדומות
החופש,ללוחמימקלטמהווההואכןכמוממנו.וביציאהבכניסה

אותם.הרודףהטוטליטריהמשטרמידיאליוהנמלטים
יצריות,מסתוריות,התרחשויותשלליעדהיערהופךבעיקראך
שללאמבטאודןיערשלהפיכתו .ויופיהדר ,נוי ,וחסדחןירותעת

מגמדתקטנים,כילדיםלהשתעשעהגיבוריםיכוליםשבו ,צמר-גפן
המשמעויותומכלשבווהפחדיםהמסתוריןמכלאותוומערטלתאותו

מסמל.שהואהעמוקות
נצרךשהואעדשקספירית,תרבותעלאמוןכהאינוהישראליהקהל

עדייןהואומוכרת.ידועהיצירהבעבורושירעננוולעיבודיםלשינויים
שלהעיבודידיעל ,להיפר .וכלבושוכדמותושקספיראתשבעלא

מספיקשקספירחשובים.שקספירייםיסודותהצופיםהחמיצוניצןעמרי

מקלקליםרקהמודרנייםהגימיקיםלשפצר.צורךואיןואקטואלימודרני
האמנותית.החוויהנחלשתובכךותוכןצורהשלהאחדותשלמותאת

הצמר-שגימיקלצייןעלי ,הבמאיתפיסתעלאניחולקתכיאףאולם,
מתוךומפתיעות.עליזותמיזאנסצנותלהציגלואיפשרלדוגמה, ,גפן

אומאוהביםגיבוריםמוקדמתהודעהללאצצים,הצמר-גפןערימות
המחלליםמקסימיםילדיםוקבוצתשוניםבכליםנגניםמובסים,
בחלילים.
שחקניםשלבאנרגיהזורמתהקומדיהמשעשעות.והיציאותהכניסות

אחדיםתפקידיםשלמעולהגילוםניכרועין.לבשובייפים,מוכשרים,

קפלןעירית ,רבוךרמי;ץירבינובגדי

המגורש,הדוכסשללווייתובן ,ומשוררזמר ,אמייןבתפקידאופיראלון
ברוךלרמיוהבימתיים.המוסיקלייםכשדונותיוברב-גוניותהדהים

להפגיןהאפשרותניתנההדוכס,בחצרהשוטהאבן-בוחןבתפקיד
אלון ,נץמיכהעוד:משתתפיםהמצוינים.הקומייםכישוריואתשוב
ואחרים.והן

דןשלהנפלאתרגומואתלצייןמבליזורשימהיםילסאי-אפשר
מבלי ,לכולמובנתללשוןהשקספיריתהשפהאתשהפך ,אלמגור
והפיוטית.השיריתמאיכותהלאבד

יעראתרוחובעיניולתארהצמר-גפןגודשאתלשכוחשיצליחמי
משעשעתמהצגהייהנה ,ותקוותיונפלאותיוכלעל ,האפלאודן

 • .היטבועשויה
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עלהערה
מחויבותנו

המוסרית

בשורותמבקשאניזאת,עםמוחלט.

שתייםאוהערהלהעירהבאות

כלפיכלשהי)ביקורתגםמהן(שמשתמעת

לויתן.

• 
עמוסשלביקורתואתרבבענייןקראתי
לרעלשוןאופירעדישלספרועללויתן

ביקורתרשימתתרתי-משמע:ביקורת-

עימותשהיאוביקורת-הספרעל

סוףלקראת("הריצהתכניועםוהתנצחות

את .) 252גיליון ,' 77'עתרןהעולם",

מהימנהאולם ,קראתילאעצמוהספר

ציטוטיםכשלצדהלויתןשלעדותועלי

ללאעצמילשייךכדיעצמוהספרמן
ולאהמבקרשלהמוסרילעולמוהיסוס
אינוועולמיפסימיסט,אינניהמבוקר:של

אלטרואיסט,גםאינניטוב;נעדר

הזולת,שלהמצוקהלקריאתוההיענות

ערךבשביליאינה ,ליחשובהשהיאככל

עניינהכלומר ,אנושיענייןהואהמוסר

שלבמילותיו-אואנושית,חברהשל

-יסודותשניעלבנוי"המוסר-לויתן
זאת,ובכלוהכלל".היחיד ,והאחרהעצמי

עליךששנוא"מהכיהזקןהללכשקובע

לשון-("חברך"תעשה"לאלחברך-

 ,אלי-אליךמופנהכולוהציווי"זולתך"),
האחר.אלולא-הסויביקטאלהעצמי,אל
ללחום,יכולאנייצרי-שליכנגדרקכי

רקלהתמודד,יכולאנימצפוניעםרק

(כשבלבלהשפיעמסוגלאניעצמיעל

אםחבויה:משאלה-תקווהגםאוליפנימה
אולי--ובתבונהוכראוינכוןזאתאעשה
אדםביןכך .) ...זולתיעלגםאשפיעאולי

עםוביןלחברהחברהביןוכך ,לחברו

המוסרנביאיגדול-עמוסכשהניבאלעם.

האלוהית,לביקורתפהמשמש-שלנו

פשעיואתדמשקפשעיאתמוקיעהוא

ובני-אדוםפשעיואתצורפשעיואתעזה

אתהוקעתולפני-ויהודהומואבעמון
כנגדלתוכחותאבל .עמוישראלפשעי

פרקמוקדשכולםהשכניםהעמיםכל

מוקדשעמו-שלואתולתוכחתואחד,

כמובןהואשלוהצידוקכולו.הספר
משפחותמכלידעתיאתכם"רקאלוהי:

כלאתעליכםאפקודכןעלהאדמה,
חילוניאדםשלבלשוןאבלעוונותיכם";

לכן ,אניהזההעםבןמשמעו:ימינובן

על-כך,אותו.לבקרכלקודםמצווהאני

נוהג.אניכל-פנים,

לויתןמסכיםדברשלשיבסודומניח,אני

המוסרלתורתהתנגדותוזאת,עםאיתי.
עליה?)כעסו(ואוליאופירשלהאובדנית

דווקאהלהמעמתשכאשרעדעזה,כה
הישראלית,החברהעםהשואהניצוליאת

שמתפתחיםל"חברה-כלשונו-שנהפכת

מתועשייצורהןהמאפשריםתנאיםבה

שלמדויקתסלקציההן ,המונימוותשל

זעמוברובלויתןאותושולחקורבנותיו",
החברהבקרבוכותבחיהיהלועיראק: ...ל

האחרעלגםחושבהיה"אוליהעיראקית,

 ,בתוכוהניצוליםצאצאיועלהישראלי
לאהאםהמוני".השמדהבנשקהמאוימים

שכיווןהטיעון ,במרומז ,כאןנשמע

מותר-כלפינומוסריאינוהאחרש<העם)

מקווה,אנימוסרנו?אתלזנוחלנוגם
הכוונה.כך)כדיעדלאלפחות(אוזושלא

 ,לדעתיחוטא,נוספתפעםלפחותכי
כשהואאופיר)עםהתנצחותו(מתוךלויתן

שלבשילובאפילוזכותצדמוצא

בדרום-אפריקהואפרטהיידקולוניאליזם

נוצרוהרעותש"בצדכיווןלאחרונה),<עד

ותיעוש".פיתוחכמוטובות,כמהגם(בה)

בחברהמוסריפןלמצואננסהאללא.

כואב(ואניהוטנטוטימוסרהואשמוסרה

שאפילוכךעלההוטנטוטיםשלכאבםאת

כזו).בציניותהלבןהאדםניצלשמםאת

• 
שביטיעקב-שי

שלעתידה בעידןהיהדות 11
המודרניות .

החילונית

וחוזרותעולותעיקריותשאלותשתי

החילוניותלדיוןשעולהפעםבכלועולות

רבהבחדותמנוסחותושתיהןהיהודית,

אורייןיהודיתשלבמאמרהרבובעומק

ריקה"אינה"העגלה ,גלוישארבספריעל
שאלתהיאהאחת .) 252גליון ' 77('עתרן

בהוויההיהודיהעםשלהעתידיקיומו

השביחדתית,דומיננטיותוללאחילונית

ויחסידעבחוסרהכרוכההשאלההיא

בקרבהיהודיתולתרבותהיהדותלמקורות

חילוניחייםאורחהאםחילוניים.צעירים

העםשלייחודואתלכלותכדיבואין

 ,אורייןיהודיתשואלתהעתיק,היהודי
השבתאתישראלמששמרויותראכןאם

אחדשאומרכפי ,ישראלאתהשבתשמרה

אינוהעםכשמרביתאותוישמורמההעם,

לנוצפויעתידאיזה ,יותר ?שבתשומר

היהודיתהתרבותשלכשמקורותיה

לצעירהחתוםכספרהםויצירתה
המשכיל?הישראלי

מאהלפניכברחדשות,שאלותאלהאין

יחוש"מיגורדון:י"לכתבשנהועשרים

האחרוןלאאם ,יודיענימיעתידות,
אתםגםלאאם ,יהנבציוןבמשוררי

אחרדור ,אחריוגםהאחרונים".הקוראים

היהדות,קץעלשהכריזמינמצא ,דור

הספרותקץהיהודית,התרבותקץ

ערובהבכךאיןאמנם,ונתדבה.-הערבית

עתידות,לחושיכולאיניאניגםלעתיד.

בהםבימיםשדווקאמלמדהעבראבל

עזבוהרבניתההלכהדתביהדותשלטה
רוברבים,מיליוניםדתםואתעמםאת

משבעההיהודי.העםשלובניינומניינו

השגיחבמאהשחיוויותריהודיםמיליוני

במוצאייהודיםממיליוןיותרלאנותרו
היהדותאם ,אכןעשרה.השבעהמאה

קיום,שלאחתאפשרותאלאמציעהאינה

בתוךמצויהשאינהבחלופהיבחרורבים

פלורליזםשלבעידן ,בימינוהיהדות.

קיוםשלרבותאפשרויותמוצעות ,יהודי

יכולאינואוחפץשאינומיהיהדות.בתוך

אתלמצואיכול ,אורתודוקסילהיות

היהדותשלהקהילותבאחתמקומו
להיותיכולשאינומילסוגיה,הרפורמית

 ,חילונייהודילהיותיוכלוכלמכלדתי
אכןאלהאפשרויותושונות.רבותבצורות

אתמוצאיםרביםויהודיםמתממשות,

 ,הללוהאפשרויותבאחתמקומם
כראותהיהודיתזהותםאתומקיימים

אתדרכםפיעלוממשיכיםעיניהם,

גםישאמנם,היהודי.העםשלייחודו

 ,וכלמכליהודיםלהיותרוציםשאינם
לקייםשלאהזכותכמובןנתונהלאלה
עצמםאתלהגדירהיהודית,זהותםאת

להם.הרצויהבסביבהולהיטמעכרצונם

מאומה.עליהםבלביאין
חילוני?לקיוםיהודיתמשמעותישהאם

היהודיתהתרבותנאמר,כברוודאי.ודאי

מזובהרבהועשירהגדולהלדתשמעבר
תרבותנושכןכשלעצמה,הדתשל

בהקשרשנוצרמהכלכוללתהחילונית
ישהאםאבלהדת.גם ,יהודיקיוםשל

צרכניהכשמרביתזולתרבותעתיד

אתולצטטלשובאפשרלה?מנוכרים

קמוודורדורבכלאיךולראותיל"ג,
אותה,שהמשיכוגואליםלתרבותנו

נטויה.ידםועודאותה,והרחיבוהעצימו

אתלהשניאהצליחהאמנםהאורתודוקסיה

הנוער,ועלהחילוניהציבורעלהמקורות

 ,הדתיהנוערעלגםידיעתילמיטב
דמיוןונטולתשמרניתחינוךומערכת

שלכבירמפעלזאת,עםבידם.מסייעת

בידיוהולךנבנהלמקורותנגישףתיצירת

דתייםרבים,תרבותואנשיחוקרים

ביאליקובעולם.בארץחילונים,ובעיקר

זהלמפעלהיסודותממניחיהיוורבניצקי

אחרות,כינוסובעבודותהאגדהסבפר

נוברמ'לילדים.רא pהםסיפוריבהם
החסידית.לאגדהנוחהגישהלנוהעניק

ויוצאלעבריתמתורגםהבבליהתלמוד

ופיסוק.בניקודחדיש,פירושעםלאור

מחדש,וערוךמתורגםברובו,הזוהר,ספר

מזהבידינומצויכברנפש,לכלשווה

וקונקורדנציותמילוניםגםרבות.שנים

דורותזהלפנינומונחיםולתלמודלמקרא

וילמ.דיבואללמודשרוצהומירבים,

מפעלדרכוראשיתאתמפלסאלהבימים
שלאנציקלופדיתאנתולוגיהשלגדול

ובעברית,באנגליתהיהודית,התרבות

 ,פרזןפליקסמרשלובמימונוביוזמתו
וממונומרצומיטבאתהמקדישפילנטרופ

התרבותהיהודי.העםשללתרבותו

קיימתהשורשיםועמוקתהגדולההיהודית
שרוצהמילכלונגישהזמינההיאאפוא,

לעשותמההרבהשישמסכיםאניבה.

בחינוך ,החינוךבמערכתזה,ייןבעב

בתקשורת,תרבות,ובמפעלימבוגרים
אתלהציעמעזאניובפרסומים.במחקרים

צנועהכתרומהגלויבראשספרי

 .זוקשהבעיהשללפתרונה
היהודיהעםשל'ייחודו'לשאלתאשר

איניאכן,אותו.ישמורומההבאים,בימים

שבת',כ'שומרעצמיאתלהגדיריכול
חלקהיא ,ישראלחגיכלכמוהשבת,אבל

מרביתםושלשלייוםהיוםבתרבותחשוב

היטבניכרהדברהחילונים.היהודיםשל

שלהחייםובאורחותהחילוניתבפרהסיה

ובחג.בשבתבישראלהחילוניםהיהודים

הכנסתלביתבשבתהולכיםאינםהם

אבלשבת,נרותמדליקיםאינםולרוב

בעבודתםבשבתעוסקיםאינםהם

ביבתמשפחתם,בחיקמבליםהםהרגילה,

לבלותויוצאיםנפגשיםלבית,ומחוץ
זהביוםעוסקיםהםידידים,בחברת

נגרות,גינה,עבודתכגוןבתחביבים,

פים, 9אושונות,אמנויותמסגרות,

לקניותיוצאיםביתם,אתמטפחים

בייחודאיןהאםועוד.ועודמשפחתיות

 ,ישראלחגייתרושלהשבת,יוםשלזה
כדידרכם,פיעלחוגגיםשהחילונים

ותרבותו?ישראלעםשלייחודואתלשמר

למסורתישירהמשךבכךאיןהאם

אתשאפיינההמתמדת,ההתחדשות

שהאורתודוקסיהדורות,מדוריהיהדות

'חת"םשלבמאמרוהקפיאהזמננובת

בניגודהתורה",מןאסור"חדשסופר'

לאכלוםהמסורתית?היהדותלרוחגמור

להמשכיותהאמיתיתהסכנהזוהי

היהודי?העםשלההיסטורית

עלאורייןליהודיתתודתיולבסוף,
השבחדרביעל ,בספריהמעמיקהקריאתה

הביקורתדבריעלובמיוחד Iלושחלקה
במאמרה.שהעלתהוהמענייניםהחשובים

• 
יצחקיידידיה
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ביןמה

ביןלגרפיהוהבי
המחזה

דמויותעלמבוססאברוןדבורההמחזה

בחלקה,העלילה,אךבמציאות,שהיו

מבוססלמחזההביורגפיהתחקירבדויה.

גורביןהםצחיתנוריתפרופ'שלספרהעל

ויוירתהחייה-אברוןדבורההראשונה,

ביאליק,מוסדבהוצאת(תרמ"ח-תרפ"ג),

ההערהנוסחכאןעדתשמ"ח.ירושלים

התיאטרוןשלבתוכניהשפורסםכפי

הצגהההצגה.אתהמלווההקאמרי

 • 1 .ו. 2000ראשונה:

כאמורשהופיע, ,בארוןדבורהעלספרי

חלקים:משנימורכב , 1988בשנת

שלמפורטתביוגרפיההראשון:החלק

'המחציתהכותרת:תחתבארוןדבורה

ויצירתהחייהבארוןדבורההראשונה.

השני:החלק ; 338-1עמ' '.) 1923-1888 (

מוקדמיםסיפורים-60כשלראשוןכינוס

'פרשיותהכותרת:תחת ,בארוןדבורהשל

תרס"ב-תרפ"א'סיפוריםמוקדמות.

סיפורים . 704-339עמ' ,) 1923-1902 (

פורסמושכןברובם,ידועיםהיולאאלה

ונדירים,נידחיםבכתבי-עתלראשונה

פריהואוגילוייםדבויים,שמותותחת

שנה.חמש-עשרהשלמחקר

ביןשישווההראוימןבמחזה,דיוןכל

שלהמחזהלביןהחוקרתשלהביורגפיה

 •היוצרת.

 ,בדיןגונוריתפרופסור
תל-אביבאוניברסיטת

ראבאסתרשלהשירים"ל"כלחדשהמהדורה

במלאתוהתעוררששב ,) 1981-1894 (דאבאסתרהראשונההארצישראליתהמשוררתשלביצירתההענייןבעקבות

להוציאזמורה-ביתןהוצאתהחליטהאסטרולוג,בהוצאתשלההפרוזהכלכרךצאתולאחרלמותה,שנה 20
אחדות.שניםזהמהשוקכלילואזלבהוצאתהשיצאדאב,אסתרשלהישריםכלהכרךשלחדשהמהדורה

בשירהביותרהחשובותהמשוררותאחתשלהשיריתיצירתהכללראשונהמכונסתדאבאסתרשלישהירםכבל
נוספוועליהםארחונה,תופילהאדב,אסתרישריםpשונים,בחייה,שוהפיעוהספריםבונכלליםהחדשה.העברית

אלוה.,התאיניזהמניםםבץשיריםהעיזבון,מתוךחדשיםשיריםמחזורישני
ויצאושב , 1988בשנתלראשונהלאורשיצאישהרים,כלכרךאתוההדיראסףעזר,בןאהודהסופרבן-אחיה,
דאב.אסתרשללהולדתה-100השנתשחיתה , 1994בשנתמורחבתשנייהבמהדורה

המהדורהשלשניההדפסההיא , 2001באביבלאורהיוצאתדאב,לאסתרהשיריםכלשלהחדשההמהדורה
 8 . 1994משנתהמורחבת

 61060תל·איבב , 6056ת"דמניוים",-"הליקוןלא
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