


יכפי
 ·;\•עה

הזההגלידן
שבוהמשורריםמספרמבחינתגםהשירה.עלדגשהושםזהבגליון

הפואמתיאוהמחזוריהמבנההשיריות.היצירותהקףמבחינתוגם

משורריגדולשלבעומקההמרתקתהפואמהיצירות:בכמההפעםבולט

והחמההחושפניתיצירתהוגםסוצקבראברהם-עמנוהחייםהיידיש

בשל ,לשתשמואלשלהאהבהשירימחזור ,וכן .ועקביהחבישל

עלגםלומרניתןזאתפואמה.דמויתצורהיוצר ,המאחדהנושא

שקוראמניח,אניראשון>.(פרסוםפרידמןאורישלשיריומחזור

והנוגעיםהמקורייםהמיוחדים,משיריוכמונימתרשםהרגישהשירה

מטוני.יצחקשלכךכל

באופן .גנןומשהעברון-ועקניןלי ,מאיריגלעדשלהפעםהסיפורים

סיפוריבשלושהמדוברכילומרהיהאפשר ,משהוופראיכוללני

של ,מאשתוגברשל .האבסורדיאלהכאובמןעולהבצירפרידה,

 ...ביתהממנואשהושלהפקס,מכשירבאמצעותממחזרצעירהבחורה
רענניםטובים,שהםהסיפורים,בשלושתענייןימצאשהקוראמניחאני

ועכשוויים.

שלהמחקריתמסתופסיכולוגי.הפעםהכיוון-ובמאמריםבמסות

לעבריינות:והפסיכולוגייםהחברתייםבמבניםעוסקתשוהםגיורא

שלבשירתואדיפלייםבקונפליקטיםעוסקתקמחירמישלמסתו

אצ"ג.

קציעהשלהקצרהלמסתהגםהקוראלבתשומתאתלהפנותרוצהאני

לבביתרותשללרשימתההחדשה,ההודיתבספרותהפריחהעלאלון

התיאטרון.עלהמשחק,מקצועעלשאןנאוהשלספרהעל

בספר.נגיעההפעם,גםלויתן.עמוסשלמדורועלנאמרלאמה

והמשמעותנדנדשלמותובפתח:במאיהאחד .הפוליטיבמתרחשנגיעה

 .ועודזה.שבמוות
והטובהוותיקהמשוררהצטרףחדשיםספריםעלהסקירותכותביאל

ספריםכיהזה.החשובהמדוראתעודינכגברהואשאול.בןמשה

הספרות.שלהיוםחדשותהםחדשים

לזכרו ,בסקיברונויורם
מצטייןקלאסיקה,ובעיקררבות,משפותגםחמתו ,בסקיברונויורם

המבקראחרות.שפותשמונהשבעומעודמרומיתמיוונית,בתרגומיו

המרכזיתהנקודהעלעטואתלהניחהיכולתבעל ,המקוריהשנון

מכאיבלעתיםמעט,אירוניתבחיבהמפרגןלעתים ,המבוקרביצירת

לעולם ,מקוריתמידרשעות.אולסרקזםהקרובהבאירוניהבאכזריות,

בגילמאיתנוהלך-הנדוןבנושאכברשנאמרודבריםעלחוזרלא
שנה). 52 (מדיצעיר

 •-1958בלישראלהיגר .-1948בשבפוליןלודז'בעירנולדברונובסקי

ואתבישראלחיחייורובהולדתו.ארץאתכשעזבעשרבןרקהיה

בגיל ,מאודומהרבה,להתאזרחהצליחבישראל.רכשהשכלתורוב

בפרטהספרותיתהביקורתבתחוםמרכזימקוםתפסיחסית,צעיר

מימובהק.פולניאינטלקטואלנותרזאת,עםיחדבכלל.והתרבותית

 1978 ,בסקיברונויורם

שלתרבותהאתשמכיר

הפולנית,האינטליגנציה

הכתיבה, ,הדיבורסגנון

ימוסיםחבההתנהגות,

מעט,הצוננים

המחויכים,האירוניים,

אצלאותםזיהה

נקלה.עלברונובסקי

אתאהבתולגביגםכך

האירופית,הקלאסיקה

שהיאוהרומית,היוונית

המשכיליםביממאפיי

שלסגנונוהפולנים.

הרצנזנטברונובסקי

בכתיבתופעםלאהזכיר

הסאטירית-כתיבתואת

הסאטיריקוןלץ,יז'יסטניסלבאתואףטוביםיוליאןשלביקורתית

הנודע.יהיהודי-פולג

לאאךמעט,לאפעמיםנפגשנואמנםמקרוב.חכותיולאאישית,

לאויזומות,קונקרטיותהיוהשיחותהדרושה.הכימיהבינינונוצרה

כך.עלמצטערואניכאןחיתהלאחברותספרות.בענייניאישיות,

הדדית.מניחאניהערכה,חיתהאבל

רבידעעלהמעידההמסהלעברית,התרגוםהספרותית,הביקורת

 .בחסרונוהיטבגישריד ,המשכילוהקורא'הארץ'עתרן ,ומגוון

ולגבורהלשואההזיכרוןיוםערב
שיכולתישראלישכלהראוימןולגבורה,לשואההזיכרוןיוםערבהיום,

ייזכר ,ישראלומלחמותהכיבושדורותבמשךאבדהלאשלוהחשיבה

גם .והלח"יהאצ"לבזכותלאהתאפשרההזאתהמדינהשהקמתבכך

כלעלהציוניתהתנועהבזכותלאאפילווהפלמ"ח,ההגנהבזכותלא

העולםבמלחמתהיהודילעםשקרהמהבגללאלאמפלגותיה,כל

השביח.

ברית-המועצותשלהמסיביתובתמיכההעולםאומותשלההכרהבזכות

הזה.לגוששהשתייכווארצותלשעבר

אתחווייתובתוךשנושאפליטים,להמוןשהפךשעםהשתכנעהעולם

ריחמונחעדייןובריאותיו"שואה"שנקרהמהשלהנוראהזיכרון

"מגשהיהזה .משלומקוםלקבלחייבהמשרפותמתאיוהעשןהגז

לא ,כןעלהמדינה.לנוניתנהעליו ,השכולמגש-מוטבהכסף",

ידיעלהמוכריםגבולותאלאעזה.לאנוסף.כיבושלאהתנחלויות.

מלחמותביןהיחידה ,השחרורמלחמתשקבעהגבולותהעולם.אומות

בזכויותלהכיראלה.גבולותללחזור .מוסריתוקףבעלתשהיאישראל

העולההצוזה-החייםולמעןהשכוללזכרשלום.לעשותהאחר.העם
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והאמנות.
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המחזורית,הטבלהלוי:פרימו
הספדיהבארי,עמנואלמאיטלקית:
המאוחדהקיבוץהוצאתהחדשה,

עמ' 174 , 2001קריאהסימןספרי

שראהלספר ) 11(מס'מחודשתהדפסה
 •-1987בבעבריתלראשונהאור

עלנסבפרקכלשבהאוטוביוגרפיה
לפניהמחזורית,הטבלהמיסודותאחד

אושוויץ.ואחרי

לאחמאנגלית:פסח,מאמט:רדיד
גווניםמק'קרדי,מייקלאיורים:ששקו,

עמ' 60 , 2001שחורשל
הכנתרקעעללנכדה,סבתאיבןדיאלוג
מספרתהסבתאהחג.לסעודתהחרוסת
שלחג-הפסחנססיפוראתלנכדתה
ערבאירופה,במזרחבעיירה-המשפחה

פוגרום.

מחכהכשאתהבוקובסקי:צ'רלס
לךלקחתהווילוןדרךשיזחללשחר
אדםגמר:ותרבחרוהחיים,את

הוצאתכנען,בןאיתמרחורוביץ.

קריאה,סימןספריהמאוחד,הקיבוץ

(לאעמ' 147 , 2001השחורההכבשה
מנוקדים)

צ'רלסמשירתבעבריתראשוןמקבץ

בשירההפהמנבלי"מלך ,בסקינוקו
ריימונדשל<לדבריוהאמריקאית"

רכבושלי;הדודשל"העצמותקארבר).
עקרתואנסובארקדיה;אופנועעל

היוקירותיו;שעלמוסךבתוךבית;
 /ומגרפותהשקאהצינורותתלויים
אחריהןהשאירושלי;הדודשלהעצמות

 • 2 /ו- /יםנוטבחמאתשלצנצנת : 1

 ;-וובטסי;קטריךבשם;ילדותשתי

('העצמותשבכתה"עלובהאישאשת : 3
שלי').הדודשל

 1957-שיריםמבחרעירבון,סיון:אריח

הוצאתירושליםביאליק,מוסד , 1997
עמ' 134 , 2001המאוחדהקיבוץ

אריהשפרסםהשירהספרימכלמבחר
 '.'לקראתחבורתממשוררי ,סיון

רואהלטעמו;חולצההמחפש"אדם
נושם /,עירומואתבראי-היםפתאום

שציוריועדין,אטףןכמויחמת-הוריו,את

 /וחלונות;תקרהגבוהיבחדרים;דהו,
לועומדלטעמו;חולצההמבקשאדם

הואולפתע ,טעמואתישנהאםוחושב
סגורהחול;שלסמטהבתוךעצמומוצא

מיטתו/בחדריםכמובר~לי-גדרות,בין
אדם('מבקשוחלונות"תקרהגבוהי
לטעמו').חולצה
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המחשבהשללידתהסופר:ששון
עמ' 538 , 2001שוקןהוצאתהמדינית,

האידיאיים,המקורותאחרהתחקות

המחשבהשלוההיסטורייםהפוליטיים
המחשבהסקירתהישראלית;המדינית

ישראלבארץהיהודיתבחברההמדינית
העצמאות.הכרזתלפני

מאנגלית:קפקא,קללתדאנגור:אחמת
עמ' 175 , 2001כנרתיחיל-וקס,מרים
באינטרפרטציהעתיקהערביתאגדה

קצריםסיפוריםחמישהמודרנית.

בגורלההמורדתדמותשבמרכזם
בדרום-אפריקה.החברתיותובמוסכמות

גיבורגלגמש,אברבנאל:ניצח
הוצאתמשתכה,כתרבותמיתולוגי

עמ' 199 , 2001אילןבראוניברסיטת

 ,ומסעוגלגמששלפסיכולוגיניתוח
ניסיוןובאמצעותונוספים)(ומיתוסים

החברהשלאופיהאתלפענח
הפטריארכלי,העידןהמסופוטמית,שטרם

אלה.לימיםשרלוונטימהעלדגשעם

עםהוצאתפיל'לשחררכרמי:דניאלה
עמ' 133 , 2001אחרתפרוזהעובד,

ילדותמזכרונותבריחה"מסע
אשה,שלפיוטימסע-מפוקפקים"

אלמסעילדותה.מזכרונותהבורחת
בסיוםנפש.כחוליהמוגדריםשלעולמם
חוליםבתישלצילומיםהספר

 .בריקמןמלשצילמהפסיכיאטריים,

עםהוצאתמאמא,פתקאביטוב:ירון

עמ' 220 , 2001עובד

סיפוריםאביטוב.ירוןשלהחמישיספרו
המחבר;שלאמושבמרכזםקצרים
שלמשעשעתוגםכאובהיחסיםמערכת

בטבריה.פועליםבשכונת-ואמוילד

מריםמאנגלית:פרויד'וולחיים:ריצ'רד
עמ' 268 , 2001דבירהוצאתקראוס,

עלכשהדגשפרויד,שלביוגרפיה
גם ,פרוידשלרעיונותיוהתפתחות

כרונולוגית.מבחינה

כתר'הוצאתמנעורייךד"שאמיר:גפי

עמ' 190 , 2001

שעברונשיםשבמרכזןסיפורים,קובץ

ביןיחסיםמערכות ,נעוריהןסףאת

התאיםובתוךגברים,עםחברות,

כמו .לעצמןיוצרותשהןהמשפחתיים
שנונים,הדיאלוגיםאמיר,אצלתמיד,
שמח.ממשלאוהחיוךמעודכנתהשפה

הוצאתלליה,גרוסלנדר:מרינה
ידיעותפרטיים,חייםנגב:אילתהמאוחדהקיבוץהחדשההספדיה

עמ' 391 , 2001אחרונותעמ' 214 , 2001

ומשוררים,סופריםשלדיוקנאות 38ומתנכרת,קשהלאםבתלליה,הגיבורה,
משולבותחייםעלילותובעולם.בארץ ,לישראלמברה"ממשפחתהעםעלתה

טדאוסטר,פולהדיוקנאות:ביןביצירה.ודניאל,היאה-סו;שנותשללאשדוד
תרצה ,אפלפלדאהרן ,טולסטוי ,יוזמנסיםותיקה,ישראליתלמשפחהבן

אחרים.ורבים ,אתרבאהבה.להאחז

מכסיקו'שמיתחתחרצפלד:סמדר
עמ' 259 , 2001כתרהוצאת

השחור""ישו-האחתמסע.נובלותשתי
חייהאתהעוזבת ,לתנ"ךמורהעל

שם ,במכסיקולמסעויוצאתהשגרתיים
אותההמוביל ,בג'רונימופוגשתהיא

"תחתהשביחהנובלהואפל.ליליבעולם
שירהשלמסעןעל-מכסיקו"שמי

הרראשאלהגרמניהואינגההישראלית
כבוי.געש

מהועלהרוחעלהגוףעלצמח:עדי
הוצאתלהיות,שראוימהועלשיש

עמ' 229 , 2001מאגנס

תודעהלאלאדםכיהתזההספרבמרכז

המצויותתודעותמערכתאלאאחת
 ,וכןהשלטת.התודעהעםבקונפליקט

בדרךעל-אישיתתודעהגםקיימתכי
(הברהמן).העולםנפשלידתאל

אףשלילדהלאככרגרוס:גוןציפי
עמ' 138 , 2001ביתןזמורה ,אחד

וחודשיהאםמחלתמתקופתרשימות
גםועצמיתבדיקהמותה.שלאחרהאבל
ההורים.שלעברםבעקבותהליכה

ספרייתדם,ארץעץאדםנצר:אלי
עמ' 50 , 2001פועלים
הגרון").על("תעראחדוסיפורשירים

הלקח;אתלומדיםלאלעולם;"אנחנו
 /כאב;אותוחלום;אותותמיד /

ענפיביןמרצדהשקיעה;כשאור

זןאנחנו /מילים;בפינואיןהרימון;
('זןהעולם"מןונכחד;שהולךנדיר;
נדיר').

פיצה,כליאיש(חתולי):שריינואלי
עמ' 180 , 2001ביתןזמורההוצאת

-ילדיםסיפורישאינםסיפוריםעשרה
המקרים"ברובאייר.נץאבנרילדים.על

"אבל-העטיפהגבכעדות-רע"הסוף
ממנו'.'רעהההתחלהרע,כשהסוףגם

הוצאתהדיו'משקלהראש:בןמשח
עמ' 79 , 2001גולןירון

היא /האמנותבהםאלה;"בימים
שירים;שתקראלמדונההזקוקגימיק;
כדינכתבתהשירה;בהםאלה;בימים
אלה;---;בימים;אותה;יקראושלא

משוררים~תנואלה;בימיםדווקא;
כתבו').משוררים('כתבוכתבו"
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על-צ'נדרהוויקראםלהיריג'ומפה
ההודיתבספרותהחדשהדור

עצמהאתלשדרגאומהמצליחהכיצד
מוצלחותהיותרהדרכיםאחתתדמיתית?

סופריםמתוכהולהנביעלנסותהיא
סיפוראתמספריםהםפעםלאטובים.
ונכוןעמוקלגעתשמצליחבאופןעמם

הרבהאנשים,מיליונישלבליבותיהם
הטפהאובעיתוןמלומדממאמריותר

הקדומותהדעותלהןנמסותכךמתחסדת.
ההערכהאחדמצד :מלקחייםבתנועת
 .האחרהעברומןלסופר-ת,שרוחשים

 1אחרדברכלכמוהקריאה, .עצמוהסיפור

היהודים,הצליחוכךפוליטי.אקטהיא
האפורכך Iבלוסולעדזיגגומבשביס

ומאיהמוריסוןטוניעםאמריקאים,

הפלסטינים,יצליחו(אולי>וכךאנג'לו,

דרויש.מחמודעם

שובהביאוהעכשוויותהעצובותהנסיבות

המתקשהההודיהכאוסאתלתודעה
מידהבקנהטבעאסונותעםלהתמודד

גםשמשתקףכפי Iהודואולםנרחב,
יותרהרבההיאהמתעוררת,בספרות

מכך.

ההודיתהספרותסביבהנוכחיתההמולה
שלעתיםלמרותלישראל,בלדביתאינה
המטייליםגליבעקבותכילנונדמה

את"גילינו"העכשוויתוההתעניינות
 .עולמימידהבקנההיאההתרחשות .הודו
להשזכתההבינלאומיתההצלחהלאחר

אלוהיספרהבעקבותוויאהרונדטי
סופריםשלחדשגלקםטנים, pהדהרבים
כותביםרובםאשרהודים,צעירים,

לקהליםפוניםהםוכךבמקור,אנגלית
 1לכןקודםעודכיהאומריםישעצומים.

(שבינתייםהולםvtוידוךסתויקראםעם
ה pמוסיבשםנוסףרב-מכרהוציא

בכלהגדול".ה"שיטפוןהחלולה> pש
ההודיםהסופריםהשפעתכיברורמקרה,

התופעההיאהעולמיתהספרותמעגליעל
ביותרהמעניינתולוגית.ספרותיתוציהס

 .האחרוןבעשור
גלימתותחתיצאוכמוכמובןכולם

מכוניםהםואכן Iרושדיסלמןשלהעצומה
מןאחתחצות".ילדישל"נכדיהםכאן

נולדהאשר Iלהיריג'ומפההיאהללו
בארצותוגדלהמבנגל,להוריםבלונדון
הופיעוהקצריםסיפוריההברית.

שכונסולפנירביםאמריקאייםבמגאזינים
המחלות,פרשןהכותרת:תחת Iלספר

) Interpreter of Maladies ( הסיפורכשם

בשלושהזכההספרשבקובץ.השלישי
הפוליצרהופעתו:עםשוניםפרסים
לספריורקדהניר , 2000לשנתלספרות
 1המינגוויעל-שםוהפרס Iראשון

בימיםוצרפתית;לגרמניתעתהומתורגם
בעברית.לאורצאתועלנתבשרנואלו

אתמספריםהקצריםמסיפוריהרבים

פקיסטניםהודים,מהגרים,שלסיפורם

הברית.בארצותהחייםמבנגלה-דש,או

מהרגיםבאותםמתבונניםאחריםסיפורים

מולדת"ל"ביקורבאיםכשהםבבניהםאו
הטבוליםסיפוריםההודית.היבשתבתת

בטעםההודיםובמאכליםחזקיםבריחות
מתנפנפיםבסארים Iחמוץ-מתוק-מריר

קוקוס.בשמןשנמרחוכשיער

לריימונדאותההשווהשונותהביקורות
יותרהמתבקשתההשוואהאולם Iקארבר

חניףהבריטי-פקיסטנילסופראוליהיא

 1ישיקור

סיפוריוב

(כונסוהקצרים

תחתבעברית

אהבההכותרת

עצב>.בימי

חדיםאיפיונים

שלובהירים
עםיחדהדמויות

עמוקות,הארות

מוקפדתעלילה
יחדואלגנטית

טוויסטעם

ואולימפתיע,
 •מכלהחשוב
שהקוראהראשונה,הפיסקהמןהרגשה,

המונהגותבמושכותבוטחות,בידייםנתון

לההניתןהראשוניהאמוןאקטהיטב.
בחסד.ולאבזכותשניתןכאקסמתברר

ידועשלאבשבילקוראיהאתמוליכההיא
היטב.אותומכירההיאאבללהם,
אויותרסיפוריםישנםקובץ,בכלכמו

נעיםהםבוהמנעדאולםטובים,פחות
דווקאל"מצוין".מאוד"ה"טובביןהוא

מזכירים Iלטעמיטובים,הפחותסיפוריה
סיפורכלמסוים:במובן Iקארבראתיותר
בכמהשלוהעולםתחוםאתמגדירקצר

מעטותופיסקאותבודדותשורות

נצברהמומנטוםהמרובה.אתהמחזיקות

ה"מכה"מגיעההסיפורובסוףאט,אט

בלב.
שהואהרגשהלפעמיםליישקארבראצל
האסור"ב"אזוראחתפסיעהרקפוסע

ודי.אחדצעדהעמוקים,הרגשותשל
לקורא.נתוןוהשאררכה,אחתנגיעה
"לאטובים,היותרבסיפוריה Iלהיריואילו

ללכתלוותר.לאעמוק.לחפורפוחדת"
כךולהמשיך.השבירהלנקודתמעבראל

הקובץ,אתהחותםבסיפורלמשל
והאחרונה".השלישית"היבשת

שלחייהםאתהמשרטטיםהסיפורים

מהרגיםליהזכירוהבריתבארצותההודים
תהיהמתיהישראלים.שם:החייםאחרים

אתשתספר Iכזומהגריםספרותלנוגם
בכוחשם,החייםהישראליםשלסיפורם

אנילהירי?זאתשעושהכמוובכישרון
בסגנוןהטיילים,ספרותעלמדברתלא

יגאללהםלקרואשנוהג(כמושיזף""צור
הפנימי"ה"מסעספרותאפילואושוורץ>

שביליבנימיןשלהגדול")"התייר(או
אשרממש,שלמהגריםספרותעלאלא
אללשוביכוליםאינםאורוציםאינם
קריעהשלסיפורבקיעתם.כור

סיפוראוריינטציה,חוסרשלאינטימית,

שלישיעולםשללהחרידהכואבתהפגישה
המוצאנקודתאשרסיפוריםהמערב.עם

ולכן Iיותרהרבהוטרגיתעמוסהשלהם
להירייותר.גדולרגשיפוטנציאלבעלת

האלההרגשיותהפצצותאתמפרקת
אינהלרגעאבלובזהירות,בעדינות

נפיץ.בחומרשמדוברלשכוחלנונותנת
רקחלגמריאחרמזןקצריםסיפורים

אהבההחרשבספרוצ'נדרהויקראם

נשמעכמובןזה.באנגליתבכזמניוערגה
 Love and Longingטוב:יותרהרבה

in Bombay . שלמחרוזתבעצםזוהי

ידיעלבזהזההקשוריםסיפורים,חמישה
אתשומעהמחברהמסגרת:סיפור

ביושנוסוברמניאם,שלמפיוהסיפורים

ה"ששוןברציפימעושנתדייגיםבמאורת

גמטייהאביאםברמנסר .מביבבודוק"

שלוהתחבולהאחרים,בעצמומצטט
מאפשרתסיפורבתוךסיפורבתוךסיפור

תוך Iהסיפורממלכתאלמדורגתכניסה
"אי-האמון".שלוגוברתהולכתהשעיה
אחדמצדצ'וסרהםההשפעהמקורות

השני.העברמןולילה"לילהו"אלף
עדהז'אנרגבולותאתמותחצ'נדרה
כנובלהנדמיםהקצריםהסיפוריםלקצה.

ממידותיה.הצרהלתבניתשנדחסה
עשירה,שופעת,צ'נדרהשלכתיבתו
דומהלהירישלכתיבתהאםמרובדת.

פעמיחדסטילסצילוםל"סנאפ·שוט",
קצר.סרטלפנינושכאןהריומדויק,
מימומסיפוריואחדבכלחוקרצ'נדרה

שהואתוךההודית,ההויהשלאחר
המקוריים,ההודייםבמונחיםמשתמש

הםכךהכלל.לנחלתכברשהפכו
ה"שאנטי"ה"שאקטי",ה"דהרמה",

במונחיםהמרובההשימושוה"קאמא".

ושמותבהינדיתמיליםהודיים,ומושגים

אתמערבבכל,מצויבעליללא-מערביים
ההודית.ההויהבמלאותבכוחהקורא
וגדל 1961ב·בדלהינולדעצמוצ'נדרה

קולנועללמודכדיעזבאךבהודו
הברית.בארצותקולומביהבאוניברסיטת

כתיבתלטובתהלימודיםאתזנחהוא

 1שוטףונשםאדומהאדמההמצליחספרו

הסיפור .האורדובשפתבמקורשנכתב

פורסםשלפנינוהקובץמתוך"והרמה"
וזכהשוטףונשםאדומהאדמהלפניעוד

ה·של ) 1994 (השנה""תגליתבפרס
Paris Review . כברכולוהקובץ

כמו(ובצדק),נוסף,בפרסלזכותהספיק

שוטף.ונשםאדומהאדמהגם

רחב,נושאיםבהיקףמטפלצ'נדרה
אהבה,סיפוררוחות,סיפורישנםובקובץ

אמן,בידכתוביםכולםומסתורין.בלש,
שלבסיפוריהמעטשחסרהבבשלות

הוא Iלדעתי Iביותרהטובהסיפור •להירי
בלשיתמתחעלילתקיימתבו ,"קאמא"

הצטערתימענגים.תשוקהתיאורילצד
באופןנובלה.ולאקצרסיפורשזהו

ספריואתהסיפורליהזכירמפתיע

מריואמריקאיהדרוםהסופרשלהבלשיים
מויהאנזיםבהריליטומה .יוסחורגם
אפשרשניהםאצל .ולרופלמינואתרצח

הבנהמורכבת,מתחעלילתלמצוא
פענוחשלתהליךשכלפסיכולוגית

בתהליךהפרדלבליכרוךהמציאות
מקומיתטקסטורה Iעצמיגילוישלמכאיב
מיוסר.משטרתיובלשגדושה,

מתכנתהםצ'נדרהשלגיבוריושאר
קרביקצין Iהומוסקסואלמחשבים
שאפתניות,נשות-חברהשתילשעבר,

מנעדהנעדר.בעלהאתהמחפשתואשה
העכשווית,ההודיתהחברהשלרחב

ההולכיםגוריםניבתוכההמאכלסת
בכרךהבחירה Iזומבחינהומחריפים.

כלשלהתרחשותםכמקוםברמניהסואן
כמעט."טבעית"בחירההיאהסיפורים

דוק"ה"ששוןאתהמקיפותהעונישכונות

הנוצצת,ההודית>(הוליווד"בוליווד"מול
החיי·מצליחנישכבתהשוקק,המסחר

הלילהתוךאלוהבילוייםהחדשהטק
היאצ'נדרהשלאמוהעיר.ממאפייניהם

בתעשייתמצליחהתסריטיםכותבת
שהמאפייניםכךההודית,הקולנוע

אצלנטועיםכתיבה·קולנוע·בומבי
בגנים.עמוקצ'נדרה

קצריםסיפוריםעםשליהיחידהקושי
שלהבלחותקצרים.סיפוריםשהםהוא

עדייןאני .נורדיזיקוקיך Iגדולכישרון
הרומןאתהאמיתי","הדבראתמעדיפה

פעוראותךמשאיריםאשרהנובלהאו
ולהיריצ'נדרהזמן.מאודולהרבהפה,

כךחדש,רומןעלאלובימיםעובדים
סיפוריםכזה.לאחדנזכהבקרובשאולי
כ"חטיפיםעדייןאצלינתפסיםקצרים
דברביןקצרסיפורקוראים •לנפש"
אשליהשנותןפורפאסט Iלמשנהואחד
דווקאזהואוליאבלרוחנית.הזנהשל

החייםלקצבמכליותרהמתאיםהז'אנר
לו.להסתגלהצלחתיטרםאשרהמודרני,

• 
אלוןקציעה
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הטביעהחמלת
הידוהנפת

המנצחת

:U ךיוiJ אl ר

עורףגרינבאום:אלישבע
חליקוןפגאסוס,סררתהאור'
עמ' 58 , 2000

עלהמודפספונטוס,מרישלהתצלום
 .ווהסיפכלאתמספראהור'וערףעטיפת
המים.מעלצףאשהראששםרואים
הםשאלהלחשובאפשרראשוןבמבט

ברורשניבמבטטובעת.פרפורי

והפניםריקודאלאאינושהפרפור
מנצח.מבטמסמנותלשמיםהמביטות

בסרטהזההתצלוםאתלשתולהיהאפשר
אשהלבן.שחורלמשל.רגבו,גרטהשל

היאהמיםפיסתהחלומות.מז'ורנלגזורה
אתלחושניתןשבהטריטוריהעוד

שבה.המלכותיות
במיםיפהשוחהגרינבאוםאלישבע

להנפתהטביעהחמלתשביןברווחהאלה,
שלההשיריםלב.דשוחההמנצחת.היד
קרובנמצאתשהיאלעולםגעגועגליהם

תהיהשלאאבליד.שלבמרחקאליו'
להטביעלמלנכוליהתיתןלאהיאטעות.

בפודרתאותותאפרהיאמבטה.את

המילהפניעלגםוכךהאירוניה,

החיוך.סירתלפתעתשוט"בדידות"
שלמדתי"מאזהפותח:השיר'הזרה',הנה

המיןאחריעוקבתאנינעלי;אתלשרוך
קרובמאודהגעתיאפילו/פעםהאנושי.;

תהפוךמאז'וריתהמאודהפתיחה ." ...אליו
גרינבאוםשאלישבעכיווןלמינוריתמיד

שללשורההאנושי""המיןאת"תגמד"
"טיולעלתדברהיאלעין.נראותפעולות

עלואפילולשוקהדרךעללירושלים"
מתכתבתהזאתההנמכהחביתה.שלריח
הופךוכךהאנושי'מהמילוןמיליםעם

ביולוגיהבספרמשורההאנושי""המין
שלהאינטימיבספרמרגשתלשורה

ביתאתלדגדגמצליחההיאכךהדוברת.
לבשראותהולהפוךהביולוגיהשלהשחי
משקיתהבדידותמודחקתגםכךודם.

שלהדמעותלשקיתהבכישלהדמעות
להעמידביכולת~דיוק,הואהכוחהצחוק.

בשירגםכךהבמה.בקדמתהפרטאת

אתמתארתגרינבאוםבו:שגדלתי'הבית
ובכניסהב'בכניסה ,'אבכניסההמתרחש

תיבותגבולאתמידחוצההיאאבל '.ג
שלאמאשללוורידיםונכנסתהדואר

דירתהבקירותבמערוךה"מכהשמוליק
בנותיה"שתישללוורידיםאוהריקה"

דם;זובעדהנושכותזלצמןגברתשל
היכולת '.' ...המרפסתבכלובעצמןאת

לממדיהאלההסיפוריםכלאתלכווץ
מאודתחושהיוצרתהאחוריתהדלת

מתרחשתשהטרגדיהתחושהמאוגרפת,

 .דברמסתירשאינולקירמעבר

םואננגרי uשגאר•

11 
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הנה,יותר.מפויסהמבטהאהבהבשירי

עוגןמטילה"בבוקרהבא:השירלמשל,
מעברזורחאתה/בערבמבטך.בקרקעית

בפסהפלגה;נתיבמחפשת/אנילאופק,
המים."עלמפלסותשפניךרוטט/כסף
במכחולהשיראתצובעהכסףפס

לספרמספיקהרכהאחתנגיעהאקוורלי.
לרגעעוקפתהדוברתהסיפור.כלאת
עודשאוליהסערהאתהתהום,מיאת

שלה.הפרטיביםגןערומשליכהמחכה
שעללתצלוםאותהמחזירהזהוהשיר

לאותהמים,מנצחמבטלאותוהעטיפה.
שחיההיאהאור"ב"עורףשהשהיהתחושה

 •יופי.רבת

סומקרוני

ממשזו"למות
אמנות"

פעוטים.ילדיםשניבהותירה
אלושמאורעותהעובדה
שנותבראשיתהתרחשו

פרחהבההתקופההשישים,

האשהלשחרורהתנועה
שדמותהבטיחהבארה"ב,

המורכבתהנשית,המשוררת

למיתוס.תהפוךוהמיוסרת,

פלאת'שלבכתיבתה
גירתמיתולומשוקעות

היוונית,המיתולוגיהשונות:
הפרוידיאניבפירוש

בשביל('אלקטרה

'הגרגר'מדוזה',האזליאות',
הדוברתעצמהמשווהבובעיני'

לדרוס')('ליידיהנוצריתלאדיפוס),

והיסטוריתספרותית-והמודרנית

דימוייםהגדוש'אבא'לה'('גולינו',
נאציים>.

קיצוניים,רגשייםמצביםממפיםהשירים

אתמושכיםאלוומוות.טירוףבעיקר
מכאןבו-זמנית.אותהומרתיעיםפלאת'
היאבוהקיצוניהדימוייםעולםגםנובע

שלמבטעםבשחור"איש-משתמשת
 ,) 101עמ'('אבא'לה',קאמפף'"'מיין

('ליידינאצי"כאהילמבהיק"עורי
הליחה"מכונית ,) 126עמ'לדרוס',
"חיי ,) 131עמ'לשם',('להגיעהשחורה"

שכחה',('חולההמתוק"הליחהנהרהם
המוות,מןפורציםהחייםועו.ד ) 112עמ'

רוצההיאהפסיביות.מתוךהחיוניות

לחזורלדרוס'),('ליידימהלך""נסלהיות

אתלחיותבשנית,ולחיותהמתיםמן
עליהכךלשםאךהאמיתיים.החיים

ושוב:שובנכשלתהיאבהמשימהלמות,

אלקטרהפלאת':סילביח
מאנגלית:האזליאות,בשביל
נסוק,עירועורך:סגל,אורח

ברם,שחרדבר:ואחריתהערות

עמ' 201 , 2000כרמלהוצאת

דמותםסביבשנבנהשהמיתוסאמניםיש

יונההאמנותית.יצירתםעלבממדיועולה
שירה,קוראשאינובקהלגםמוכרתוולך

שלה:הפרובוקטיביתהביוגרפיהבזכות
דמותובזכותמוכרויילדאוסקר

היותובעווןומאסרוהדקדנטית

הביט""דורמשורריהומוסקסואל:
סמיםשלבהקשרידועיםהאמריקאים
בהקשרמאשרפחותלאמיניתומתירנות
דומהודומיהם).קרואק(גינזברג,הפואטי

בהקשרבמיוחדמעניינותנשיותשדמויות

זה.

עםנמנית ) 1963-1932 (פלאת'סילביה

דומיננטימיתוססביבןשנבנההמשוררות

ההתאבדותניסיונות-במיוחד

שאותםהפסיכיאטריים,והאישפוזים

נישואיההזכוכית,פעמוןברומןתיארה

 1מיודפרידתה Iיודטדהאנגלילמשורר

אסיההצעירהאתפניהעלשביכרלאחר
גז,בשאיפתוהתאבדותהגוטמן-ווביל

האזליאותבשבילאלקטרה
D פליהילבN 'ת

 /השק,מןהחוצהמשכוניהם"אבל
('אבאל'ה),לאחד"אחדשבריאתוהדיבקו

('הסוהר'),חופשיה"להיותאפשרי"בלתי

מתפעלתהייתיהמוות//זההיה"לו
העל-זמניותמעיניוהעמוקה,מרצינותו

('מתנתלצדדים"ממנייגלושוהעולם ...
אמנות,ממשזו"למות/הולדת'),יום
לדרוס').('ליידיאחר"דברכלכמו

במוותעוסקיםבקובץהשיריםכלכמעט
הפותחהשחור','העורבשונות.מזוויות

העורבמוות.למבשרנחשבהקובץ'את
יוד'טדשלהנודעספרובמרכזגםעומד
שהשפיעוומהמשורריםפלאת'שלבעלה
הידועשירוובמרכזכתיבתה,עלרבות

הנושאעלוריאציות'העורב:פרא.א.של
המתים'כלבשיריםגםלמצואניתן

לעומק'אמות'חמש ,) 12(עמ'היקרים'
זה"איןבשורההנפתח'לדולי' ,) 14(עמ'
האסון''לאחר ,) 17(עמ'בו"לטבועלילה
הגוויות'מחדרמראות'שני ,) 24(עמ'

(עמ'רוק'באגלדעת'איבוד ,) 25(עמ'
הקובץ.סוףעדכךלהמשיךניתן .) 26

שאינםשיריםשלושה-ארבעהלהוציא
שובאליונמשכתפלאת'במוות,עוסקים
ולאהאלים,המוותאלדברך-כללושוב,
איןכאשרגםההתאבדות.אלפעם

מוותבהםיש Iמוחשימוותבשירים

האישיותאודבןשהיאאמנזיה,-מטאפורי

הנסיךשכרבוהשינה,הזיכרון'דבןאודרך

הידועשירהכותרתלמוות.המשילהמלט
שירתה.עיקראתמתמצתתושו"ת''מוות

ועלאחד'מרכזיצירסביבסובבעולמה
מחפהמגווניםבנושאיםהמחסור

במטאפוריקהמבע,עזתבלשוןהמשוררת
ומלוכדים,מגובשיםובשיריםמזעזעת
(שיריםלחייההאחרונהבשנהבעיקר
ופרסםערךאותואריאלבקובץשכונסו

מותה).לאחריודטד

אתמעבירסגלאורהשלתרגומה
הפלאת'יתהחוויהשלהאינטנסיביות

המפורסמיםהשיריםששניחבלההרמטית.
ו'ליידי'אבא'לה'-פלאת'שלביותר
על-אםכיעל-ידהתורגמולא-לדרוס'

עללהעבירםהצליחשלאדגני'אסיידי
החרוזב'אבא'לה'הייחודית.נימתם

המנועתחושתאתמעביריםוהמשקל
המובלתיהודיהכמוהדוברתאתהמטלטל
הולךדגניבתרגוםאךהמוות,למחנות
המנועטירטוריני'הרותהריתמוסלאיבוד
החריזהגםכמוהשיר'שלהפנימי

שלהמזעזעמהאפקטלחלקשאחראית
ביןהפערבאמצעותנוצרזה .השיר

לביןוהמשקלהחריזהשלהמרגיעהאפקט
 .עצמובשירהנאמריםהנוראיםהדברים

שלומסתוהערותיומובאותהספרבסוף
הערותחיפה.מאוניברסיטתברםשחר

השירים,להבנתרבותתורמותאלה
שלחייהאתהסוקרתשלו'הדברואחרית
המיתוסאתגםכמושירתה,ואתפלאת'
משכילהמרתקת,דמותה,סביבשנרקם
להפליא.וכתובה
סילביה'של'מותהסקסטוןאןשלבשירה
מבינה"ואניהמוותעלסקסטוןאומרת
אחרשנהאותו;אוגרותשאנועכשיו

יודעתואני /ישנות/התאבדויותשנה,

~לחכמולזה,איומהחיבה /מ;תך'לשמע
אל.נפרשותוידי /אומרתרקואבי ...

נכסלאאםמות;ךמהו / / 1האבןמקום
אחדמתוך;שנשמטהשומהישן,//

הר /את!גם /זעירה,אםהר ...משיריך?

בלונדית!"הרמשונה!/דוכסית

 •פלו).עודד(מאנגלית:

קודישדפי
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בידינשלטים
חצאיות

הגדולה,קתרינהטרויה:אבדי
הוצאתקרמן,חייםמצרפתית:

עמ' 470 , 2000כנדת

הואלנשיםהיחסבהבארץ Iמוזרמה
לידיהןהשלטוןעובר Iבמיוחדמשפיל
קתרינה"מהקיסרית .-18הבמאה

ממנהאיבנובנה,אנהלקיסריתהראשונה
ולקיסריתליאופולדובנהאנהלעוצרת
אליזבט.
היא-הגדולהקתרינה-השגיחקתרינה
אתהנוטלתזובשרשרתהחמישיתהאשה
שתילאחרבידיה,הארץשלגורלה

מאזגברים.שלקצרותשלטוןתקופות
בידינשלטיםלהיותהרוסיםהתרגלו 1737

 .) 180(עמ'חצאיות"

אגרישלהיוצרמביתמעדןעודלפנינו
ישביוגרפיות.בכתיבתרב-אמןטרויה,

להיסטוריהסמויהלאמשיכהלאישלו
הביוגרפיותשתישכןהרוסית,

לעברית,שתורגמו Iשלוהמפורסמות
טולסטויהרוסים,הענקיםבשניעוסקות
הואשלוחדשספרכל Iלגביוצ'כוב.
בשילובמצטייןהאישלעונג.הבטחה
היסטוריים,במאורעותאישייםפרטים

מצוינתנראטיביתיכולתמגלהכשהוא
חורשהואפסיכולוגית.הנמקהבצד

מצליבויומנים,מכתביםמעמתספריות,
הרקעאתמרחיברשמיים,מסמכים

פוליטיתהוויהלכדי Iוהתרבותיהחברתי
הואההיסטורייםהאישיםואתכללית,
והרלוונטיים.הקטניםהפכיםבכלמלווה

הגדולהכנראההיאההיסטוריה Iוכמסתבר
תחבלנית,היאכיהסיפורים,שבמספרי

בלשי.ספרמכליותרואירוניתמתעתעת
לשאולצורךאיןההיסטורייםבסיפורים

הרוצח.מיהו

בהםביוגרפיות,לקריאתמכוריםרבים
ענייןלהםשאיןקוראים,גםמצויים

בכלמצויאולידביונית.אויפהבספרות
אמביציותבעלאדםביוגרפיותאוהד

פוליטיקאימוגשמות;בלתיאישיות
הגדוליםאיךללמודהמתאווהמתוסכל

זהשכלההכרה Iלכךבנוסףזה.אתעשו
שיגעוןאוגחמהסתםואיננובאמתקרה

רחוקותשלעתים-יוצרדמיוןשלאקראי
שלמימומוסיפה-לאולרובמסתבר

לטקסט.מלאההתמסרות
הדמותעלהמחברשלהשתלטותו

מצריםללארוסיהעלששלטההכבירה,
רקמתחריםוהישגיהשנים, 34במשך

משימהכמעטהיא Iהגדולפטרשלבאלו
נטולתגרמניהמנסיכהאפשרית.בלתי

-18ההמאהבסוףתהפוךהיאחשיבות

ובאסיה,בארופהגדולהכילשליט
לתארמיטיבטרויה .כולובעולםולמעשה

וכיצדשלה,ההדרגתיתההשתנותאת

וכנועהחיבבהאינטליגנטיתמילדההפכה

בנעוריהאשה.שלבגוףגברילרודן
הצרפתים,הפילוסופיםאתלקרואהרבתה
וחלמהליברליתעולםהשקפתלהאימצה
איזושלחשובלא Iנאורקיסרלהיות
ומכווניםמחושביםמהלכיהכלמדינה.
נזרעזהכיצדלהביןשאין Iהיעודלקראת
פרובינציאלית,אציליםבתשלבמוחה

הכחולשדמהונחותה,מרוששתבמשפחה

הצבא.אישאביה,שלהסמוקבדםמהול
כוללבארופה,המלוכהבתיכלכידוע
בינםנישאיםהיוהאחרון,ניקולאיהצאר
בריתותכריתתלשםעצמםלבין

הניווןסיבתאוליוזוהידיפלומטיות,
מצאצאיהם.כמהשלוהחולי

כשאיןלרוסיה,הובאההקטנההגרמניה

בפקודתערב,שמלותמשתייותרלה
מנתעלאליזבט,האיומההצארינה
והלוקההמכוערהשלישילפטרלהינשא
ומבטההילדהשלצניעותהכשסיון.
המחוכמותתשובותיהעםיחדהביישני

הנצרשלולדעתוהשליטה,לבאתכבשו

הצארינהשעה.לאאישהאידיוטהמלכותי
סופיה-שלהכבושההתבונהאתקלטה
וראתהקתרינה,שלהמקורישמהפיגכן,

לשרביטוראויבריאפוטנציאלבה
המלוכה.

אנטואנטשמרי Iסברוהצרפתיםאם

בחצרמותרותעלבהוצאותהפריזה
כמהעדייאמןלאובזבזנית,מהודרת
פטרשלנכדתואליזבט,עליההתעלתה
ועוניאסתטיפיגורשלבסביבההגדול,
אימלדהבתסמונתלוקההיאמשווע.
-15.000וחדשותנעליים 1500מרקוס:

עםלדיראוןמנציחהשהיאעםשמלות,
אחוזים 95כל.וחסרמשועבד Iפרימיטיבי
צמיתים,ובהםאדמהעובדיהםמנתיניה

רהיטיםכמולאדוןמאדוןשנמכרים
אזרחיתזכותכלנטולימשומשים,

ולמלקותאכזריתלעריצותוחשופים
 .ברזלבשלשלאות

עלשצמחההקטנה,סופיה
והרציונליסטיםהאנציקלופדיסטים

עםמתכתבתהיא(בבגרותההצרפתים

הגפיםלגרופיסשנעשוורידדו,וולטר
שלובדיכויבנחשלותמידהבחינהשלה),
מתבגרתערהכבהוכתרה.עליוהעם

תככנית,לחצרנקלעתהיאותמימה

נעשהשםאחדשכלומלשינה,בוגדנית
בנהפאוולאףיחשושלימיםפרנואיד.

מתכוונתהיאשמא Iאמוקתרינהמפני

היוכברוהק.ג.ב. .,.,.,.ק.נהלהרעילו.
שם.

הצעירה,הצארינהחיתההאישייםבחייה

פטרביותר.אומללהאליזבט,מותלאחר
אותה,שתיעבהכסילבעלה Iשייהשל
בחייליםכלולותיהםבמיטתשיחק

הפרוסית.האומהשלגדולכמעריץ
והמלכהפגום,היההואמיניתמבחינה

בתולהנותרהבניאופיההמפורסמת
מההראשונות.נישואיהשנותבשמונה

בערך-116הלראישגם Iלישמזכיר
ובמשךאימפוטנט,היהתקופה,באותה

הבעילהחובתאתמימשלאשניםכמה
באיברניתוחשעברעדאנטואנט,מריעם

המזל,חסרתהצרפתיההמלכהאבלמינו.
כנזירהנהגההמושחתת,נפריסחייהחרף

בסביבתההשכבניתקתרינהלעומת
לרשתשנועדובניה,שניאתהחסודה.

שונים.מאהביםלשניילדהכתרה,את
כבדמחירלשלםנכונהחיתהקתרינה
בעםהתאהבההיאקיסרותה.תמורת

הזדהתההחזקות,האמוציותבעלהרוסי
להגדילוהתאוותהשלוההיסטוריהעם
רוסיתלמדהבלילות .תפארתואת

דתהאתהמירהגרמני,באקצנט

באיפוקמצטיינותשכנסיותיההלותרנית,
הטובעתהאורתודוקסיתבדתובפשטות,

כורעתהיאעיניים.מנקרייקרוכליבזהב
שזואףהרוסית,הדתכוהנילפניברך

שלואוסףכפגאניותבעיניהנראית

לקודמיה,בניגודטפלות.אמונות
היאהצרפתית,הגרדרובהאתשהעתיקו

רוסיותשמלותמזומנותלעתיםלבשה
להתחבבכדיעצמהעלוהתעלתהרחבות,

הרוסי.העםעל
להשיחקושאיפותיהמכישוריהלבד

אללקלועמיוחדחושלהוהיהמזלה,
מרכיבכנראההואוהעיתוי .הנכוןהעיתוי

כשהיאההיסטוריות.בתהפוכותמרכזי

שלטוןתחתהעםשלבהידרדרותומבחינה
הפיכהמבצעתהיא Iהאווילבעלה

שהתאהבוצבא,גדודיאחריהומובילה
הצאראתכלאההיאהקטנה".ב"אמנו
הגבוהמצחהעללעטורוהעזה Iהחוקי
 1ההפכפךכשהעםהקיסרות,כתראת

אותה,לרצוחעלולובעדה,נגדההקרוע
בעלה,אתרצחקצרזמןשבתוךכשם
שבחרההאנשיםכימזלהבשליחותה.ולא

כיעדגורלה,אתניתבולצידה,להציב
מןתסתלקשאכן Iלהאמיןהיהקשה

נגדחיתההיאטבעית.במיתההעולם
אבלפיזיים,עינוייםונגדמוותעונש

שלוההגליותצפויותהבלתיהבגידות
חדלו.לאהמאכזביםנאמניה
לכללחשוב.למדולאאנשיםדאז,ברוסיה
סטיכיהבאיזוהמוז'יקיםנסחפוהיותר

מיאתבאכזריותטובחיםהמונית,

אתהקיפהכברהיאאתמול.שהאלילו
ששמרומאהבים,ובאקסבמאהביםעצמה

חיתהחוט.עלתלויותכבובותאמוניםלה
לשלושהכמועבודהיכולתלה

לאמעולםבכל.חיתהוידהמתאגרפים,

בעלתברע,חשהולאדעתהחלשה
רציונליתתמידעצמית,משמעת

בכתיבתגםידהאתשולחתומאופקת,
בחיבורלהתחילמנסהקלוקלות,קומדיות

המיליםכלממנושייעדרו Iרוסימילון
סלאביתיותרבשפה.שהשתגרוהזרות

עובדהלצייןעליוכאןמלידה.מסלאבית
היאואותיאגב,כבדרךמזכירשטרויה

הכתובותספרותליצירות"באשרהממה:
קיימות.אינןלמעשהאלהברוסית,
אינהעדייןהלאומיתהספרותיתהיצירה

מדובר .) 76(עמ'ברור"לאגימגוםאלא
אףלרוסיםואין •-18ההמאהבשלהי
ובבתהזההאיןמתוךנולדואיךאז Iסופר
המאהשלהרוסיתהספרותגאוניאחת

 ?-19ה

בעולם,השליטיםמגדולימהיותהלבד
לנגדורואהמחושבתאינטלקטואלית

תכונהבהחיתהעמה,טובתאתרקעיניה

מתיישבתאינהשלכאורהאחת,מפורסמת
בה.ההתעניינותאתומגדילהעוצמתהעם

אחריתעדנשארתהיארגשיתמבחינה

 1לגברהזקוקהמתבגרת,נערהימיה

שאינהמצהירה,היאממכתביהובאחד

תלותית,היאאהבה.בלילהתקייםיכולה
ידעהלאשמיטתהנשית,ארוטיקהגדושה

במיטתהושם .אחדלילהאפילוריקנות
והמתפנקתהקטנההאשההיא

יפיםאותםאוהבתהיאוהמתחנחנת.

פחות 26בניתמידהם . 26ובניחסונים

מעובה, , 67בתכברכשהיאגם Iיותראו

וחולהרגלייםנפוחתפימה,כפולת
הרף,ללאאותםמחליפההיאבמיימת.

ויפהונפלאחכםהואבעתומהםאחדוכל
מאוהבת!"אנימאוהבת!"אניומושלם.

בהתלהבותבמכתביהמתוודההיא
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כלאתהפריכוהחייםוניסיוןהמציאותהמשועבדים,הצמיתיםאתשיחורהלאאביוהיהלאשזהאףהשלישי'לפטראוככסיללהמתגלהשהואעדילדותית,

"התמימה",הצרפתיתההגותשתעשה.דרכהבראשיתשהאמינהכפילנכדהמועידההיאכתרהאתהביולוגי.פוטיומקיןמושחת.אונצלןאובטלן 11

וניסחהאדירהאימפריההותירהמותהעםההגותפריהשקפותיה,ביןגדולפערהיהכמורהלווממנהאלכסנדר'והרגישהחכםמאהוביהאחדפוטיומקין")("כפריהנודע,

פאודלהמבוערת.לאחשהושלכהצוואה,למעשה.ממלכתהניהוללביןהצרפתית,דעותבעלמשכילשוויצרילחייםהואבחשאי'נישאהלוהמוקדמים,

ו~ שצפתה,וכפיתחתיה,לשלטוןעלהבנהבימיה,שאירעהיחיד'המרדניסיוןאתקיבלההיאשוויוניות.רפובליקאיותאתוגוברתהולכתבתדירותלהשמספק
מוראלהטילשלטוןשנותבארבעהספיקהיאמצמררת,התעללותתוךדיכאהנתינים,מיליון 20בתממלכהלשליטתהאיננה"היאטעמה.פיעלמאהביה

כסעלשנרצח.וסופואנרכיה,ולהשליט .) 285(עמ'פיסייםלעינוייםשהתנגדהמיליון 36שלאימפריהאחריהוהורישהצריכהרקהיאטרויה,מדגישנימפומנית"
אותואלכסנדר'נכדהעולההמלכותככל .ממושךהתפכחותתהליךהיהזהשונים.ועמיםדתותשפות,בניאיש,אחדיםשלה.התורניהגברעללהתרפק
הצליחההקברמןיורשה.להיותהועידההדרך'בראשיתחסלניבעםשהתאהבהוהיםקריםהאיחציאתלרוסיהסיפחהראשינעשיםאחדיםליועציה,הופכים
רצונה.אתלהשליטנטולהעצל'אופיועלהשניםעםעמדהכןגמרהלגזרים,פוליןאתקרעההשחור'הופךהמפורסםפוניאטובסקיצבאה.
שלבימיההסלאביהעםשלמתיאורושנוטהיציב,לאטיבי'יפרימיוזמה,צבאעםזהוכלהכופרים,הטורקיםאתאותםמשלחתתמידוהיאפולין'למלך
להביןכמדומהאפשרהגדולהקתרינהעמהשבנילמדההיאקיצוניים.למצביםדמואתלהקיזרקשידעומורעב,מוזנחצמיתיהןמאותעללאחוזותפניהמעל

באומהלרדותסטליןהצליחכיצדחמלהבעליובוגדניים,צייתניםהחדשעמהבניאתלקדםהתכוונההיאלמענה.קנאיתאינההיאכיפרידה,כמתנות
והשותקת.העצלההכנועה,הסובייטיתעםאספסוף,גבול.ללאואכזרייםרכהאקדמיהלימוד'מכוניהקימההמאומץ'מגיעאינושלהמהגבריםאישמטבעה.

השוויוןאבוקתנושאהגרוזיני,הקומרדבחירותיזכושאםנרצעים,עדביםשלאתספריות,חולים,בתילאמנויות,מבחינתלאבחינה,משוםלקרסוליה

עמו'ושוחטאכזריבערהיההאזרחי'מהיידעולאהםהצרפתית,במהפכהכמוחוקהמנסחתהיאהארמיטאז.'מוזיאוןהמדיניותהכרעותיההשכלתה,חוכמתה,

כשיאלעומתומתגלההגרמניהשקתרינהבלאומצווה.אדוןבליבחירותעושיםבשלטוןרקמאמינהזהועםליברלית,ופעלתנותה.
 •הנאורות.תושיה.מחוסרברעבימותוהםרודןההמונים,לסבלרגישותהלמרותיחיד.בדומהשוטההואאףהיהבנהפאודל

כוכביםשלזהב
כבויים

הקיוםעל-חובלבוחומילעל
וחחומווגיחטו

לראשונהקראתיכאשררב,זמןלפני
בתרגוםהובל,בוהומילשלאחדיםספרים

הרף.ללאוצחקתיצחקתימרהיב,עברי
עלבעיקרוהושתתהסיפוריהמבחר
וההומוריסטיתהסאטיריתהנימה

השופעת.

נוספיםספריםכשקראתישנים,לאחר

פןזיהיתילועזיות,בלשונותהובל'של
והואבו'דומיננטיאףואולינוסףיצירתי
הצידה,דחקשכמוהמיוסר'הטרגי'הממד

ההומוריסטית,הנימהאתלפחות,בחלקו

הובל:רשםהימיםבאחדהאנקדוטית.
להיות,רוצההייתישתמידכפי"הנני'
אמנם,פתטיתהצהרהמקולל!"משורר

אמת.שלמגרעיןיותרבהחבויאך
בקובץפתחיצירתו'ביכוריאתאכן'

למנטוס','אדג'יו-בהםשהטובשירים,
בכתביו'קפקא.פרנץשללזכרוהוקדש

לכרטון'הערצתואתלעתיםמזכירהוא
הרוסי'ל"חוליגן"ואףומבו'בודלו'
הובלהביןכנראהברם,ייסנין.סוגיי
ממנויצמחלאגדולשמשוררמועד'בעוד
בלב.דבפרוזהוכוחו

(בוהומיל ,) 1997 • 1914 (הובלבוהומיל
מכברהצטרףה~לים)חביבפירושו

כקפקא,צ'כיה,סופרישללפנתיאון
אניבכתיבתו'והאבל.קלימההאשק,
והתמוההמרתקבחיבורמיוחדענייןמוצא

סינתזהבהנוצרתהטרגי.לביןההומורבין
השונים.הניגודיםאתהמאחדתהגליאנית

שלו?בפרדוקסליותדומההדברולמה

ביןלכאורהאפשריהבלתילחיבוראולי

העשריםמשנותהוליוודיסלפסטיק

מאזאך .לידהמלךשלהשברלזעקות
הפוסטמודרניזם,ועדהסוריאליזםעידן

שליצירתוקרובהאכן' .אפשריהכול
שלהדופןיוצאיה"איזמים"אלהובל
העשרים.המאה

המרזחביתהמסבאה,הואהובלשלביתו

לוגמישלהקודשיםקודשכאןהפראגאי;
ארוטיותגבורותמסופרותכאןהבירה,

מגיבוריוכשאובותבהקיץ,הזיותכביכול,
"כלופנטגרואל.גרגנטואה-דבלהשל

הובלמצהירהוא"מרזחביתהעולם
העניקלמסבאותשיכורים.שלבחגיגיות
"העץהזהב","נמרפיוטיים:שמות

"שניאדומים","לבבותהירוק",
שלשוויpי,מחברוהאשק,וכמוחתולים",

אנקדוטותסרק,לפטפוטיאוזןהובלמטה
בפראגהמרזחביתבדותות.ואלפיהווי

האהובה,בעירוכאן'שלו'מונמרטרהוא
הרחקלאהוולטבה,חופיעל

אליזה"ה"שאנזכמסטי",מ"ווצלבסקיה
מצהירושוב .יצירותיונולדופראג,של

ונשתה,נפטפטכולכם,נא"בואוהובל:

באמתיפים"!החייםכמהעדנא,היווכחו

ללמודאפשר"יופיים"עלכך?כליפים
'פארשבספריוהטובבעינישהואמספרו'

היארגישפראשלעלילתו .) 1974 (רגיש
אצלכתמידאךבחלקה,אוטוביוגרפית

הריאליתוהאמתהפרועהההזיההובל'
שחורהפואמהמעיןבערבוביה.ממשמשות

מהוליםכאחדוהמקברילשמוההומורבה
מצמררות.היסטוריותבעובדות

"שמשבצ'כיה.הסטליניזםימיהימים
לספרותפטרוןדביוקמשמשלאהעמים"
שכוחיבימיםהממסד.מןהחורגיםולציור

והואכתיבהאיסורהובלעלחלההםהאל
אתפגשכאןפלדה.במפעללעבודנאלץ
נודניק,ולזימיוהאוונגרדיהצייר

היצירתית,בדרכואחדכלושניהם,

הסוציאליסטיהריאליזםנגדחוצץיוצאים

הובלבוהמיל

פיצוץבציוריוהדגישקינודנהמזויף.

ולפסאודו-האטוםלעידןביטוי-הרסני
טיח,הקומוניסטי.השלטוןשלסוציאליזם

סדוקות,ומרצפותגרוטאותשבריפיח,

ג'קסוןעלששמעמבליבאמצעותם,
ובבדידותווורהול'אבדיעלאופולוק

זעקתו.אתנודניקהשמיעהתהומית,

שתייתשלהקבועטואליברובמסבאה,
חירותועלונודניקהובלחלמוהבירה,

בעבורם.אפשריתבלתישחיתההאמן'של
נודניק,ולזימיואתאהבהובלבוהומיל
במשך .שלואגואלטרמעיןשהיה

נודניקזכהלאהסטליניסטית,התקופה
כשםבתערוכה,עבודותיואתלהציג
ספרואתלאורלהוציאהורשהלאשהובל

הראשון.

השישיםבשנותהשלגים""הפשרתעם
אךעבודותיו'אתלהציגנודניקהורשה
קץשם 1968ובשנתשפוי,כבלתיהוכרז

עידןתוםעםוהובל' ;לחייו
לפראג,תהילהשירישרהטוטליטריות,

החדש,העמיםלאביבהצעירים,למהפכת
עידןאך"הקטיפה".אוהתכלת""מהפכת
ב-וכברהובלאצלקצרהיההאופוריה

יגוןוהרהורישחורהמרהנתקףהוא 1989

כותבהואסיפוריו.מדפיגםהמשתקפים

קפקאשלברצונונזכרהתאבדות,על
שלובהתאבדותמותואלמבנייןלקפוץ
כמוהובלאחרים.רוחואנשיייסניןסוגיי

עלמוחצן'גבמרכולועצמועםמשוחח
הקרוביםשלמותםועלהדואבתזקנתו
ביותרהטרגיבסיפורולמשל,ללבו.
מבזקיסדרתזוהי ;) 1989 (הקסם""חליל

מאזארצו'שלמזעזעיםהיסטוריה
עדחוס,יאןשלהמוקדעלהעלאתו
יאןהסטודנטשלעצמובידישריפתו

האדוםהצבאחייליכניסתעםפלאך'
 .עברובימיםמסתפקאינוהואאךלפראג.
מציורוהתרשםכךשכלבצעיר'מעשה
הבוערת","הג'ירפהראליסלוודורשל
הוולטבה,נהרעלברבורבאששהעלהעד

בצווחותהנהרפניעלסובבוהברבור
 .בוערכלפידאימים
מהכילחיות,הובלהחליטזאתובכל

חתולישלו'החתוליםבלעדיויעשו
נפש?אהבתאותםשאהבהאשפה

שלהישימון'מ'ארץמצטטהואובינתיים
טסה.לאושלשפרואמרותאליוטט.ס

מסיפוריונלקחכאילוהטרגימותו
כיהאחת,גירסאות:שתילגביווקיימות
להאכילביקשהחולים,בביתשההכאשר
ומת.מעדהגג,עלעלההיונים,את

לחייו.קץשםפשוטכיהשביח,
עלאניחלפראג,שובאזדמןכאשר
אליופרחים,זרהובלשלמצבתו

המשוררמשלשיר'קטעימוצמדים
האקספרסיוניסטיםגדולטראקל,גיאורג

(בתרגומוהזמניםבכלאוסטריהשל
המנוח):עקביהןיצחקשלמרגמנית

בודדעלמיןביתאתהברוך

 •כבויים,כוכביםשלאחרוןזהב

רפאליצבי
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מקופלותשירהשנותשלוש-עשרה
שנוטהלשוןרב,עושרבושישזהבקובץ
כלומר:בשמים.מאשרבאדמהלגעתיותר
דימוייםבהאיןמצטעצעת,אינה

משורריםשל(נחלתםזהעלזההמכבידים
שלייחודהמתוכוצומחובעיקררבים)

משלה, Iברור'כתב-יד'עםמשוררת
לזהותו.שקלבלבד,משלה

תמציתייםקצריםשיריםזהבספריש

שיריםקיימיםמידהבאותהאך Iמאוד

שיריםמעיןשהםמחזוריים,ארוכים,

זכרונות,רוויישהםכאלהמיתיים.

אלהקדמונימןשמוסטיםואחרים
אסוציאטיביתישירה,בזרימההעכשווי

בשירתעסקהשפרהש.שהריומובנת,

שלההאנתולוגיהומוכרתהקדום,המזרח
ההםהרחוקיםבימיםקליין)יעקב(עם

טשרניחובסקיבפרסשזכתה 1996משנת

-מלך'בתהשיריםהםכאלהלתרגום.
ירים-לים',בתלשיבתושיריםשלושה

 •מארימלכתחיתה Iשיבתו Iשגיבורתו
על-שנחרבההפרת,נהרעלממלכהעיר
לפניהשניהאלףבסוףח'מורביידי

השאולאלנרגל,על'קלות',וכןהספירה
גלגולישיריו'שלושההמסופוטמי

גילגמש.שבמרכזם

השירים,עלהמידהעליתרמתעכבאינני
-לגיבוריהםמתייחסהכתובגםאםכי
העכשוויתהתשובהלעברמוסטיםהם

אלה.מיתוסיםלקטעי
המדורשלמשמולקוחהקובץשלשמו
משמעותי Iגדוללאמחזור Iבקובץהשני

ונוגעהמשוררת,שלבביורגפיהאל-נכון
מחזורהאלמנ~ת.בנושאוביופיבאומץ
מלא-אהבה,זכרוןמלאתהיות,מלא

-נוקבותשאלותעם Iבכיללאעצבות
ונוגעת.נבונהשיריתובמערכת

את /פוקדתכלחיותשמתאמנת"אשה
שרידי /שלניחוחריחאישה,מצבת

מלוח,דמעות, /בעיניהמעלהפרדסים
/שמתאמנת,אשהמגעגועים,מלוח,

כלל,לה /מתאיםלאלפתע,מחליטה
האשה, :" ....עציץלמראשותיולהעמיד
שומעתחייהאתלחיותמבקשתהאלמנה,

ומלארךוהואאישהקולאתהשירבסוף
נפלא.גוספלבאיזהכמונשמה

הזה,בספריפיםמעבריםשירים,שורות,

עומדאנישבשירים,והדיוקהיופיובשל
שירים,ספרשבכללמרותאלה,על

שיריםגםמצויים Iמבחרבקבציבמיוחד

יקריםאמנםשהםחשובים''פחות

הםהאחריםשללצדםאך Iלמשורר
יותר.חלשים
המשפחהששירי Iמידאפואאגיד

שיריםשפרה,ש.שלבספרההפרושים

האווירמןתלושיםאינםשבוודאי
מאכלסותהיוכמושבהם,והדמויות

הייחודייםבעיניהםמשובחים,רומנים

באלההזה.בקובץהחשוביםוגםביותר
למדינדירמשהוגם ,השארביןיש,

הטבול,הומורהומור.העברית:בשירה
גםבהםיש Iנסתרבעצבלעתים,

מצוינת.התבוננות

עלבעיקרםהמתעכביםאלה,שירים
האימהות''שיריגםכמוהנשים,דמויות

במהותם,מובהקנשיחותםעםשיריםהם

זהבסיווג'מתגנדרים'שאינםפיעלאף
מאליהם.מובניםהם-נשים""שירתשל

על'דיבור'ישטויבה'לדודהאחדב'שיר
 1השמןלייבישבעלהאתשפינקהזאת

לאהיאבנה.היהכאילוסבתא,שלאחיה

כל-כךלייבוששהדודאלאעקרה,חיתה
להפרישמוכןהיהשלאבשרואתאהב

ובמלחמה ...בןלהלהולידזרעמעצמו
זהונו'.עצמואתלפנקהמשיךהתורכית

הגוף(בתיאורההומורולמרות ,אופישיר

עצבבוישהדוד)שלובקמצנותולמשל,
קטן.לא

בראשון-שמחה'לדודהשיריםבישני

לישוןשפחדהשמחהדודהעלמסופרבהם
במחזורשבחלום.הצעקהמפנילבדה,
סבתאעללמשל,מדובר,אמהות''שירי
שוםרוצהשלאטובשבחורהאומרתחנה,

כלשלטובבחורמיןרע,עסקזה ,דבר
זהקשוריםוהכאבההומורשוב-הימים

בזה.

רואההיאגםשמחה,לדודהכבשירהאם,

ומעין ...בצמדיםהבאיםכלביםבחלומות
בעלרובד Iמסתוריןשלעמוקרובד

להסבירה,ניתןלאשכמעטמשמעות
מעיןוקבוע,טמירמשהו ,פחד ,מסתורין

ידהתחתהנוצרתמשפחתיתמיתולוגיה
ראות.מיטיבהמשוררתשל

מצויים'סיפוריים'שהםשיריםהרבה

על'סיפור'הואמהםאחדזה,בקובץ

ועלהשלוםהסכםשלאחרבמצריםביקור
בושישסיורסאדאת.הדגולמנהיגה

ידידיםעלבמינהמיוחדתהשתאות
והיכרויותקרובים-רחוקיםחדשים,

דו-משמעותיות.הןדברשלשבסופו
ולא"פרוזאיים",שיריםאלהאיןובעצם,
שפרה .ש(סיפוריםשלתולדותיהםקיצור
לעתים,אם,כיפרוזאיקונית),גםהיא
בלדות,מעיןאפילולעתיםשירות,מעין

ועיקר.כללחשובאינוהסיווגאך
מאודיפה ,אחדשירעודהזהבספרויש

שבעהשלמפגששעניינומאוד,ומדויק
ביתשלסגורהפנימיתבחצרדורות,

הביתבעלתעל'בוני',השירזהירושלמי.
יוצאיהקרואיםביןשמסביבההצעירה,

 1ומוסדושב"כוש"יולח"יואצ"להגנה

מעמידיםועדייןשמוניםבני"ח'תיארים

שלשלה,האישוביניהם-גיבורים"פני
היפההזההשיראתהמסיימתהכותבת,

אינניהרי .... "אלו:בשורותלהכאיב
מבעלתלשלוםלהיפרדבליללכתיכולה
ובעיןבוני,קוראת/אניביאושהבית;

בעל;שלצדודיתואתראיתיהצלולה
הגברהואהלאהמאובק,בחלוןהבית
הכלאו ,אבודאני; ,שמעתי Iאחרישחיזר

כחיילמסופר; ,מאחוריהכלאו ,אבוד

 1צווארמוטתמיואשתגולגולתנס,מרי

בוני".בוניבוניקראתי

עלמיליםעודלהכבירצורךואין
המיליםעלהמעמיקה,ההתבוננות

ועלהגעגועיםעל ,באווירהתלויות
האהבה.

מענייןהואשפרהש.שלהנוכחיהקובץ
שכתבתי?במהמשהוהחטאתיהאםויפה.

עליהילךהואמקוםמכליודע.אינני-
 •קסם.

לאאחדאף
להיותרוצה
לבד

צהריים,לצודרז:אביביה
 , 2000ירושליםכרמל,הוצאת

ורישומיםעטיפה(ציורעמ' 62

המשוררת)של

כולםהיוכמולשירים,כותרותכאןאין
להפרידה.ניתןשלאאחת,מערכת
שלושהליהיונשואה/אשה"הייתי
כותבת ," ...פעם /ילדהאיש;חדרים,
העצברז.אביביההשיריםבאחד

למצוא-צהרייםלצודוהניסיוןוהפרידה,

עיקרימוטיבמהווים Iהמקסימליהאוראת
במקוםכתובההמשךהזה.בספרוחוזר

בסלוןשיבהאסוףשיעראשה ... "אחר:
להיותרוצהלאאחדאףאמרה;בכורסה
צלעיכולהאולי;שאלואחדלבד;

 1אחרבמקוםהואאף ,המשךועודלדבה",

שאני"כאילואחרת:באחיזהאחר,בשיר

סיבהצריכהשאניכאילועו"ד/צריכה
לאכברמחראשמע;רקעלי;ךלחשוב
אכתוב;אניאקרא;אנימחר;ניפגש

אגהץלאמחר;אכבסאניאבשל;אני

 .ועודחולצה"לך
גםהאלה,לשיריםכותרותשאיןוכפי
פהמנקודהלבדנעלמים,הפיסוקסימני
אבלעירבוביה,מעיןשאלה.וסימןושם
עטיפתעלשנדפסמהונכון Iהיגיוןבהיש

ושיבושזה"אי-סדרזך:נתןמפיהספר

 ,המנוכרהמנותק, ,הגזורבתחבירגםזה
שלעילגיםלשוןמעיןלפעמים
ניסיוןשוםכאןאיןכלומר ,, ...תינוקות

נוחם.והיעדראבלותשלשגבלאיזה
מידהבאותהאךעצבות,מלאאמנםהספר

הגעגועים ,קורבואיןצהריים,צידבויש

כזהלקורא.קרוביםשהםכךמנוסחים
היפים,מן ,זובמערכתהשיריםאחד

וטבעויופיאורשלשירבספר.הנוגעים
התמידיבמאבקבעצם, Iאו Iברצוןשזור

הציטוטהנהחייה.אתלחיותלחיות.
בספרהשירים(כלהקצרהשירשלהמלא

נדמה /רקפתשלפקעת"חיתהקצרים):
לאהטיפשה;מוציאה;גבעולגשם;
רקהסביבהתנאיהעונה;אתמכירה

מתחתלוהטתאדמהדוקריםקוצים;
 /לחיותנשרפתהיאאםאכפתמהלסלע;
הנסיכהעלוהאגדהשרוצה;איךזכותה

אמאשאמרוכמובוקר;לילהוהצפרדע;
-קפה;ביתשבתערבהטורחכלהמורה

בוקר."מטלפן;משלםמזמיןגבר;
רקפתאותה Iכביכולהטיפשה,ומי

ש"מהאשהאותהאוליאוגשם,המדמה
לחיות".נשרפתהיאאםאכפת
כמורזאביביהשלהשיריםחומרי

וביןונפשחומרי-חלוםביןמתחלקים

החומריםהטבע,חומרימוחשיים,חומרים

אלמוביליםטבעיובאורחבהםשנתקלים
והגעגועים.הזכירהרודבי

בקרנות"להיאחזכותבתהיאבכדילא
קשות;כאבניםבאצבעות;החומרמזבח

 ...העירמרצפותרגלייםכפותלוהטות
טובים;שעריםלעיניךפותחות
לצודשחורותבאותיות /שעורים?
 /עקודותידימאכלתלעינילבןצהריים;

סיזיפוס;שללבתומחכהאילואין
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במעלה".
כתבלמעיןקרובשהואזה,מורכבשיר

ההיאחזותעלהיכולת,איעלאשמה
שלהמזבחכבקרנותבצהריים,בחיים,
הפנימית.ההצלה

פעםאףבשירים,הפזוריםה'טבע'חומרי

כתיאורכשלעצמם,עומדיםאינםכמעט
תמיד,כמעטאותמיד,כהתפעמות.נוף,

ל"עולםשנחתך",ל"לבקשוריםהם
אדום"ל"שחר ,בתנורהנשרףהאמת"
האהובשלפיו-בפיך"דם"חוטישהוא

עוד.שאיננו

הזאת,השיריתהמערכתשכללינדמה
מסכתמעיןהיא ,מתמשךשירמעין

לחזורכדיאבלות,מתחוםיציאהפרידה,
הצהרייםבתוך .האורבתוךשפוייםלחיים

כל-כך.המקווים
רישומיהגםכמורגישות,מלא ,עדיןספר
 •המחרבת.של

צמוד-חוםבית

בלירו,ע jו
מדרכות

 ,חיסורתרגילירכיבו:ג'ניס
 48 , 2000גווניםהוצאתשירים,

עמ'

שלהשנישיריהקובץהואחיסורתרגילי
מצוייםשלהה"תרגילים"רבינו.ג'ניס

האמתולמעןספרה,שלהשניבחלקו
החלקביןההפרדהמהלשםיודעאינני

מלשון(ירחחסר""ירחהקרויהראשון
פשוט, ,הקרויהשניוחלקוחודש>

שיריםמצוייםבזהגםבזה"תרגול".
כמעט ,כלומר ,ובכאןבעכשיוהנוגעים
מצוייםבזהגםבזהפוליטיים,שירים
 ,הנשישלהתגלותמעיןבהםשיששירים,
ונו'.יה ryנארוטיקה,פרידה,אהבה,

כמעט,סקירהככלאפוא,תהיהסקירתי
בספרמצויניםשיריםישאמביוולנטית.

בעיניוחןימצאושהםבטוחאינניאךזה,

פחותבודדים,שיריםוישקורא,של
אל-נכוןאותםיאהבשהקוראמרתקים,

קול-צעקהואפילוומהותאמתאיזובשל
בהם.המצוינסתר

והיאהזהלקובץנתונהאהבתיהכולעם
 .ייחודומשוםובראשונהבראשנובעת

אניבה,מדברשאניהייחודיותבמסגרת

 ,'זרותאותהבשל ,למשל ,אותואוהב
האומרתשירים,בכמההקיימתמסקרנת

אםגםכתיבה,של'קוסמופוליטיות'מעין
ונופיםישראלייםמקומותכאןמאוזכרים

כל-כך.ומובןקרובראיהבטווח ,שלנו
להסכיםאישמחייבזה(ואיןאצייןמיד

שיריהאתבמעטלימזכיריםשהםלכך>
נושמיםשירים ,ולהדביל ,אילוןלאהשל

סיימון ,כהןליאונרדמשלויפים
כולםדילן,וברבבא~זג'והןוגרפונקל,
ונו.'השישיםשנות"הביט",מראשית

שמתנגןמשהובהסתכלות,משהו
'מילכוד':הקטןבשירכמו"נפשית",

קושרשהגורלבתחושה;"התעוררתי
כדירקחי;אותךלכדתיולכןבינינו;

מכדור;שננוסעדהזמןאת;להעביר

ובכללתענוג".שלקטןברגעהארץ
מיליםמוצאאנירבינושלבשיריה
בשירכמוקטן.ברגעהנקשרות'גדולות'
תענוגמול-הזמןהגורל,שהצגתי:
לי.נדמהכךהשניים.שלהקטן,הבריחה

הרפיון''ויבנתייםבספרלוסמוךבשיראו
מול- ,,גורליתכמו"שעהכמוביטויים
מוחשית.כנראההמשמר",על"תרדמה
קרוישמועלחסר''ירחהשיריםובמחזור
שלהזההזיווגאתלמצואאפשרהספר,
אל-מול-מעלשהואמשהואותושגב,

העיניים.לנגדהקיים ,המצויהעניין
יי"ש".שליםרק ...אגםשוםאין."שמים

ה"תחמנות"מולבחלום""קשראו
הואהזההמחזורונו:בערגה.כשמדובר

המוןבווישיפהפהשרובומחזור

סוגסטיביות.

נצרכה,לאשהחלוקהבתחילה,אמרתי
מעטלדוןכדאיזהבהקשרלפחות.לי

חסמי-פוליטית,הפוליטית,בשירה

מודה,אניהפוליטי.ל'מצב'והנוגעת
תמידלא ,'מגויסתשירהשאישית,
עומקאתמודדהריחוקבעיני.מצליחה

רבינושלזהבז'אנרשירההאירועים.
הדברים,אתאומרואניכללמרגיזהאינה
חלקישניביןההפרדהאתלמחוקכדי

שירמוצאיםאנוהראשוןבחלק .הספר
בעצמכםומצאוקראו-חוצה''כבישכמו

פוליטילשירהנדרשתהעוצמהאת
"כבישאמירה:בולהיותשצריכה ,עכשווי
 ," ...בסוף?הנגיענפתח;גדרותחוצה

חולדהכבישכמוונפתלארוך"~זי;ן
אשתחלבבלבולההסכם;ערבבחצות;

חילחיוךמורדחלון /המחסוםאורובין
ולאקדימה;מנופףבסדר?הכלבפתח;
בליצמוד-קרקעחוםביתרחוק;

מדרכות."

מישלהחוםוהביתהבזיון?מהושאלות:
לכבישהמעברשלהחייל?שלהוא,

קיימתאםההשקפה,נקודתומההחוצה?

אנחנוולעתיםמשלה,'אוזן'ישלרכיבוכזאת.

'נוטעת'שהיאלמלודיהלהקשיביכוליםויחדנאמןפלסטיתיאורכמובןפהיש 11
ולעתיםלטובה,לעתיםהשירים.בתוךסמי-מגומגמת,אמירהמעיןזאתעם

פחות.התרסתית.

וז:: הרפיון''ובינתייםהשיראתלמשלניקח("תרגול")הקובץשלהשניבחלקווהנה
"כשיתעוררראשונה:שורהלב,שימוכוונותובעליותרהרבהנוגעפוליטישיר

כמה"עדשניה:-ובשורההעמורר"הכאב '.'היכרותהשירזה ,יותרהרבה

חסר•:'ירחובמחזורלערנות":שניתןבהצפיםוחושי;כמערבולת"רמאללה
מלאבחיבוקאחר;מחבקתהייתי"היוםכלבהמעורבליםשעם/פתיתיכמו

ללבהיוםהיום/רקולאאומר;הייתאטימותשל;מהבמידתלחודאח;ד
נפשוכילםילוים-נפשונמלטת;אניימוהנבנותלכיכרות;וסיבבהמטפס;רבחוב

ונו'.צועקת"גלעדעסקים.יוםבצהרי;והולכות

ואחריםאלהגדוליםלאכבסירנותשאלה;היאיהודיה,סתםאת /בצומת.
ניכרתמלודיה,אומקצב,ב'עשיית'ישראלית?/אובתל-אביב,;בשפת-אמי

נחלשים.והשיריםטירונות,איזושהיאחריהדיפלומטי;המיניבוסאלבדרך
המעטותהעוותישלמרותכיווןולבסוףטיפל;שם~אךןא~~יאלמסעדת;מפלט
לפניכםלהיבאברצוניזה,קובץאוהבאניסכין.באמצעות;בשיפודיאדיבמלצר
נגעהוא ,בוביותרעליהאהובהשיראתשחיתהתנועתו;בקשתומנצנצתקהה

בגעגועיוהיפה,בדיוקו ,בפשטותוביהכתובתאתליתירגמה ;קידה,כמעט

זהלפרט:ליקשהוכל-כךבושישובמההקיר."על
מואצת·:'שעההשיריה ryנאותהבושיששירארמזים,מלאשיר

לאחור;נעהאינסופיהאספלט"סרטהסכיןומאידךלשלוםחושניתכמעט
אנימואצת/לשעהרגליכפותידוושותרגוםוגםקידהמעיןבהשחיתההקהה,

השחורה;ממרתילמחסור;אךאצהכשלעצמו.חזקשירהקיר.שעללכתובת
אשרהשחוריםהאנגלייםאופ;יעלרכובהמצב?שלתרגולתרגול.הואמידהבאיזו
מעלותבגדםאופןאחרנרגראופןחולצו;אמירה?של
כפיח-הכבשןהשחורממרתפיהעץ;נותריםאנחנווהעכשיוהכאןשיריבכל

קדמיותבחצרותכשחור-האדמהבפינתו;המהות.בעצםזאתתשובה.בלא

החתומיםאשנביובגובה /המונחותזה,קובץעללהגידניתןדבריםהרבה

מזרני;עלכשחור-אבקמפוחמים;שיריםגםבויש .ענייןרבשהוא
תא-האיחסוןרצפתעלספיחשיער-סוסיםלצעריאוכללאאלהלגבי(אךבאנגלית,

חלונותיוכאופל-השתקפותהמשפחתי;שליליקויבגללמשמעותימשהולהגיד
אמי·ופניהאחורית;הסמטהלאורךמבקשהייתיאבלהנקרא>:כלבהבנת
ארוכים;לחייםשתיבדלבעברי;המתההענייןלחלוטין.שונהדבר-מהלהוסיף
 •האכזרי."במשחקןמהבהבותהמוסיקליהניסיוןשבשירים,המלודי
ושם.פהקייםוהואשבהם,

כן-שאולמשה אך ,חרוזנטוליהםהשיריםכלראשית,

וחציסומקרוני

 ~ועריייינעים
בנאיפרץ-דרורמערבית:

אתן

לילדיר 9י r~ל~ת ז~~
~לילדי~תך~~ן
;לדי.ד~דרי
ל~לסי'ר 9~לק,י~תן~~ן

~לסילילח 9 :
ך~רז:יי ry כנ~~~~ין~י

~נ:וי q ~זףלת

~~ז:יי 7
ולילדי

: • T -

ב. ryא; י~~~~יףןכל

נקראהזההיפההשירנלקחממנוהספר

והתחושההזעבולואניגשרהואשירי
לאדמהשורשיםשולחהעץשגזעהיא

אתמשקהעריידיהאהבה.במירוויה

'אתן'ושירוהאלהבמיםהשירשורות

השחורההקופסאשהואהלבאלחץמכוון
 .העיןמןהסמויותהמיליםמסתתרותבה
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לאפשרותהוכחה
יופישל

בוקר/לילה,בר-יוסף:חמוטל
כרמלהוצאתגרמים,ותרשירים

עמ' 80 , 2000ירושלים

בעיקרההשירהאמנותאתתופסאני

מןיוצאיםישאםגםהעצב,כאמנות

שלדעתהגםזאתאםיודעאינניהכלל.
לילה~ספרהאתאךבר-יוסף,חמוטל

רצונהאתהמביעבשירפותחתהיאר pבו

ירוקגפן"עלהשלההמזדקןלחולהלהיבא
שללאפשרותכהוכחה--ארגמן;מוכה
בסיומוהזה,העלהבמחלה;/".גםיופי;
שלהנעלבמבטואת"מכסה 1השירשל

שירהספרלפתוחראוי Iאכןהגוסס".
הואכשהחיגםחיים,חוכמתשלבפסוקים

החוכמה,שהעצב,מפניהמוות,סףעל
שלממרכיביוהםהראשוניות,הנ:ימצות,

היפה.השיר

הרגשתאתבנוהמעוררתהיאהראשוניות

 1לפניוכברזרחשיופיושירהיופי:

זורחתהשמש . deja vueעליו:אומרים
לא Iבוקרמדיראשונית,חדשה,אמנם

עלה"חושךאתבוקעתשהיאמפנירק
יודעתגםשהיאמפניאלאהתהום"פני

-מזריחותשונהולהיותהשחרמןלבוא
<עמ'אביב'ב'שירמצאתיהנה,אתמול:

שימורים;פחיתשלכמכסה"שמש :) 12

ופצעי-זיעהמזילה /שטוחה,מתנוצצת
אלה,מיליםבדימוייהשמש, ...ברגות"

הראשונה.בפעםליזרחה
שורותהרבהבספרישהעצבלמרות
"האור-למשלכמוואופטימיות:זוהרות
בדברחדשהבשמועה;אותימנשים

פותחתבר-יוסףחמוטל .) 26<עמ'אהבה"
בווחורזתהחושך''נגדחדשדףבהמשך

"לאורהחוזר:החרוזעם-שורותשבע
ועונדתבמיליםלשחקנוטההיאהנר".
באיםהםמשלה.ייחודייםנוצצים,חרוזים

התגנבואיךמרגישיםשלאוישכהפתעה
הנחרזת"מחרישה"כמו:השורות,לסופי

ב"רועה":"אורה"ואפילו"מחרשה",עם
השורות:שבפניםבמיליםהשעשוע
משתלבבצירייך"הצררחמך"בצרוח
החריזה.אתומשלים

כמומשחק-שירהשלסוגלמשל,או,
שניבןשיר : 38שבעמ''תלות'בשיר
זהותומיליםביתבכלשורותחמשבתים,
ובכךבהמיקומןאתהמשנותשורה,בכל

"איגיון"שירגםהכתוב.מובןגםמשתנה

 ;וכחול,גדולשולחןלנו"יהיהמצאתי:
מרפקינושבת;בערביבחדלידונשב--

לבנימין"יוסףנשיקת--לזה;זהנושקים
השירמילותהופכותלעתים .) 41(עמ'

זמןשללידה;היא"זיקנהכמו:לממרות,
החבוי-"הצלילבהמשך:או,ושפוי",רך

במרווחהשוהההפסנתרן;לידמצפה--
 .) 48<עמ'לכאן"שםשבין

אלהרי"כי-כאןישאהבהשיריגם
עדרכמומחשבותי;מתחככותחיקך;

(עמ'בקיץ"האורווה,קיראל /סוסות

מצחיקל"גברמשובת-אהבהשירואף ) 28
שןמלבדלהציע;מהלושאין Iוחמוד

מתוצרתובדיחותשחורה;קדמית

 .) 31<עמ'עצמית"

משיריהשמביא Iהספרשלהראשוןחלקו
מסתייםבר-יוסף,חמוטלשלהמקוריים
שלוהומורכאבמלאתעבודה"ב"הצעת
שאלהשסימןאחרונה"לאהבה"הזמנה
בסופה.

בן-דור,פייזרחנההאיורים:עלוהערה
 1עץחיתוכי 19כאןהגישההמאיירת,

גם,טובמעניין.פןלספרהמשווים
הדפים,ביןעוצרבשירים,שהקורא

שחורשלמאמנותוליהנותלהביןלראות,
הכתובה.מזוהשונה Iלבןגביעל

שלתרגומיםהואהספרשלהשניחלקו
משוררים:לשיריבר-יוסףחמוטל
בודלומלאדמה, Iורלן Iיןפושק

בתרגומיםשמרההמתרגמתואחמאטובה.

את-19ההמאהשחייבהכפיהחריזה,על
אחמאטובה,שלשירה(כוללהמשוררים

גםמה ,)-20ההמאהבראשיתשנכתב

יכולתי(אניסונטים.ארבעהביניהםשיש
רקהמקורעםהתרגוםאתלהשוות
הרוסית,הלשוןפושקין.שלבמקרה

מאפשרתהברות,מרובותשמילותיה
מזוהמקצב,עליותרקפדניתשמירה

החריזה,לעברית.בתרגוםשנעשתה
היאאםגם Iיותרנאמנהזאת,לעומת
מסוימות>.סטיותלעצמהמניחה
וישמעניין,תרגומיםמקבץזהוככלל,
לקוראשהגישהעללמתרגמתלהודות
משורותכךכלהרחוקותשורותהעברי
שניתמשנתה:;הקיצה"נפשיאלה:ימינו
 / 1עיןכהרףטהורחלום /את,הופעתהנה

 .) 66עמ' I(פושקיןהמוחלט"היופיכלילת

השירה''אמנותורלןפולשלשירו
תענוגשירךנא"יהיבשורות:מסתיים

מצומרר;זריחהברוחמפוזר /הפקרות

וכל / ...צנוברוריחמנתהריחהנושב
יותרההולמותשורותספרות":הואהשאר
חמוטלבחרהלמהאךתקופתנו.רוחאת

השיריםאתדווקאלתרגםבר-יוסף
בהםמשתקפתוכיצדהללוהמסוימים

אחרת.ברשימה Iכךעלהמקורית,יצירתה

• 
שתלשמואל

הסכסוךדמות

משותףבביישו

זהויותביןדיאלוגחלבי:ובאח
בנרה-ויהודיםערביםמפגשי-

סררתהמאוח,רהקיבוץשלרם,
עמ' 191 , 2001אדום,קו

ישוביםמשלושהאחדהואשלוםנרה
במדינת-ישראלוייחודיםמעורבים

ונס-אבו-גושלידלשמונהליד(בנוסף
המערבי).בגלילעמים
שלחזונופרי Iיהודי-ערביביישובמדובר
שראה Iר gהף~רףנ;והוגה-הדעותהנזיר

בניבצוותאיחיושבויישוב,עיניולנגד
נוצרים-מוסלמים Iבאזורהדתותשלוש

ויהודים.

בשנתהתקבלוהיישובלהקמתהקרקעות
המרכזיהרעיון .השכןלטורןממנזר 1972

דתילדו-קיוםמרכזלהקיםהיהכאמור
הגיעולמעשהאךלאומי,דו-קיוםולא

והישובהצדדיםמשניחילוניםרקלמקום
שוויוןתוך Iהרעיוןמימושלמקוםהפך
שניביןמתמידדיאלוגקיוםותוךמלא

עלשומרמהצדדיםאחדכשכלהעמים,
המלאה.זהותו

וקוימואוהליםמחנהבמקוםהיה 1977עד
כמהלמשךיהודים-ערביםשלמפגשים
אתלבנותהתחילו-1979בימים,

היישוב.

אלהפונהגבעהעלממוקםשלוםנרה
ובתיו Iטבעיחורשבתוך Iלטורןמנזר

יהודיםחבריומטופחות.בגינותמוקפים

ועדת-קבלהעל-ידימתקבליםכערבים
מתגוררותכיוםמגבילים.תנאיםוללא

מתעתדוהישובמשפחותארבעיםבמקום

המבקרכלמשפחות.-150לעדלהתרחב
אולקיבוץשהגיעלחשוביטעהבמקום,
יהודי.שיתופילמושב
נגוה-שלוםהתושביםממחציתיותר

הספרב"ביתובעיקר Iעצמובכפרעודבים

ובבית-הישובשלהלוזשהואלשלום",
-ביתתלמידיאתלארחכדישנבנההמלון
-30מיותרבולמדוהיוםשעד Iהספר

במקוםמחו"ל.וקבוצותתלמידיםאלף
יהודי-ערבי,ובית-ספרגן-ילדיםפעוטון,

מישובי-הסביבהמגיעיםשתלמידיו
בווהלימודיםמאנו-גוש),<בעיקר

בבית-הספרהשפות.בשתימתנהלים
מוסלמייםיהודיים,חגיםנחגגים

ונוצריים.

השכבהעםנמניםנרה-שלוםתושביכל
בעלי-רובוהמשכילה.הבינונית
 1קשרי-חוץמנהל Iמזכיר :התפקידים

הםונו',בית-הספרמנהל Iגזבר
לשנהאחתנבחרהמזכיראקדמאים.

זהבתפקידמכהןולרובבאסיפת-הכפר
ערבי.תושב

מחלוקותפרצושניםכשלושלפני
רקעעלחלקןקשות.אידיאולוגיות

תושביםקבוצותביןפנימייםסכסוכים

שוניםתפקידיםעלבעיקרערבים,
באסוןנפילתורקעעלחלקןבישוב,

 1997בפברואר~ינכ~יןתוםשלהמסוקים

בנוגעוחלקן Iמותולהנצחתהדרךועל
על-ביום-העצמאות-המשואהלהדלקת

תום.שלאביו Iכיתאיןבועזידי
וזכובעתונות,נחשפו,~ללו 'המאבקים
שותפותנגוה-שלום"חייםגון:לכותרות

מעומתים".של
-"ביתלפעילותשנחשףמיכלזאת,עם

להתעלםיכוללאלשלום",הספר
לסכסוךבנוגעהרבהמחשיבותו

שמדוברומכך Iהישראלי-פלסטיני
עטורוהואבעולםייחודיחינוכיבמפעל
מרובחיוביותוביקורותתהילה

ובחו"ל.בארץהמשתתפים
שלוהחודרניתהדקדקניתהבדיקה
מהווהחברי-היישובביןהיחסיםמערכות

החינוכיתהפעילותשלהשתקפותמעין
הרעיוןלשלום".ב"בית-הספרהמתנהלת

במציאותהכרחיוכמעטנפלאהוא
המרכזיתהשאלהאך Iחיינושלהסבוכה

כובששלהיומיומיתבמציאותהאם-היא

במדינהיהודיתאתנוקרטיהשלונכבש,
סוציו-פעריםושללאומיםשניבהשחיים

בידיישומתרחבים,הולכיםכלכליים
שיהיה,ככלמיומןויהיהמדריכים,צוות

עללסגרו?להתיימרשלא Iלצמצמוכדי
-"ביתמבכיריכמהעומדיםאלהשאלות
הנוכחי.בספרלשלום"הספר

מפגשיםמתקיימיםשנהמעשריםיותרזה

ויהודיםפלסטיניםערביי-ישראל,בין

אתלאם). 9~ל<באrזאתנגוה-שלום
המתפתחתוהדינמיקההמפגשיםתוצאות

מאמריםתשעהומציגיםמנתחיםבהם,

 1חלביובאח-הספרעורךמעמיקים:

זוננשיין,נאוה-בית-הספרמנהלת
זק,מיכל Iסרורפאאבכירים:ומדריכים

אנשימצטרפיםאליהםחיגז'י.ואחמד
פרידמןאריאלה Iנדלוכאריהאקדמיה,

בעיקרהמתמחים Iסולימןורמזי
חברתית.בפסיכולוגיה

לקהילהבכפרהחייםהפיכתשלהאידיאל
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זהויותמגווןמהרהעדחשף-על-לאומית
בהןהדילמותכלשליותראמיתיוייצוג

 1<חלביבמדינההכלליתהחברהסבוכה

"יבת-הספרעלערבתהליךאותו .) 11עמי
לטשטשמניסיוןומדריכיו:לשלום"

בסוגיותבעיקרולעסוקלאומיותזהויות
חברתיות-אנושיות-הומניות

עדהמדריכיםלמדוקוסמופוליטיות,
אי-וההתדבלותהניכוראתכימהרה,
הדו-לאומיים,במפגשיםלמחוקאפשר

לחיזוקהתוכנית,השתנתהמהרהועד
להתמודדותולנסיונותהשונותהזהויות
 1<חלביהמוגדרותהזהויותביןולגישור

 .) 13עמי

עלמבוססתחיתההעבודהתחילת
החברתיתהפסיכולוגיהמתחוםתיאוריה
-שעיקרההמגע","השערתהמכונה
גישות,ישנוהמפגשיםעצםכיהתפיסה

הצדדיםשנידברכימידניתהכרהיעוררו

סטריאוטיפים.וימחקו

מבוססיםהיוהראשוניםהמפגשיםמרבית

למחוקלנסותכדיאישיים,דיאלוגיםעל
וניסיוןהלאומית-קבוצתיתהזהותאת

שלהפוליטי-מדינימההקשרלהתעלם
התגלתהבמהרה"החיצונית".ההוויה
המשתתפיםכיתוחלת,כחסרתהשיטה

שוויוןביניהןשררשלאמחברותבאו
גםוכךאי-שוויוניתלמציאותוחזרו

מציאותלהיווצריכלהלאעצמןבסדנאות
מדומיינת.

נושאיםלשטיח"מתחתל"טאטאניסיון
פניעלעלוואלוצלח,לאפרובלמטיים

סטודנטיםתלמידים,עםבמפגשהשטח
 1(סולימןעצמםוהמדריכיםהמוריםובין

 .) 48עמי

סוגיותלמפגשיםעמםהביאוהפלסטינים
לפתרוןניתנותבלתימציאותיות,

יותרולעסוקלהתחמקניסווהיהודים
שמנסחיםוכפיהבינאישית,בדינמיקה

סוסשלמציאותקיימת ... "בספר:זאת
"בלישאומר:הואהרוכבורוכבו,

 .) 55עמי(סולימןפוליטיקה"

השיטהכשלרןשלהאמיץהגילויעם
וזוההדרכהתוכניתשונתההבינאישית,

שהיא:כפיהמציאותאתשיקפה

עלמאבקלאומים,שניביןקונפליקט
הכיבוש.ביטולועלריבונותעלהכרה,

התוכניתנתקלתלמציאותהחזרהעםגם
מרביתשכןמעטים,לאבקשייםהחינוכית

לנרה-שלוםהמגיעיםהיהודיםהמשתתפים
כשמאלנים-ליברליםעצמםמגדירים

החברהשלכבבואהעצמםמזהיםואינם

לעסוקמעדיפיםהםככאלוכולה:
בהתנצחויותמאשריבנאישיתבדינמיקה

היהודי-הקונפליקטאתלפתורובנסיונות
יותרנוטיםשהערביםבעודפלסטיני,

מקשות.פוליטיותבסוגיותלעסוק
ומהםהמפגשיםשלרביםתיאוריםבספר
העצמיים,הדימוייםעלרבותללמודניתן
היהודיםשלהלאומיותהזהויותניתוחעל

והאחרוניםמאידך-והפלסטיניםמחד,-

הזהויות,ריבויבשלבמיוחד,מעניינים

וההשתייכות:ההתייחסותקבוצות

במדינההןפלסטינים,ערבים,ישראלים,
<עמיהירוק"הייקושלהאחרמהצדוהן
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בנרה-שלוםבמפגשיםשאיןנראה
-מערכתבמסרגתשמתבצעיםובמפגשים

השלום""שנתוגבעת-חביבה,החינוך
כלזה,לאזורגאולהלהביאכדי ) ...ונוי

בתנאי-הנפגשותהאוכלוסיותשתיעוד
שיטותמפעיליםעליהמסוימים,מעברה
פוליטיקה,שלסותרות,ולעתיםשונות

חברתית,ופסיכולוגיהחינוךפסיכולוגיה,
סבוכהממציאותובאותשוותאינןאלו

 •ורוכבו"."סוסשל

יהבדן

ים jמעמוירת jחו

מרתו,ת

אלמסעהיטלר'רוזנבאום:רון
ברוךמאנגלית:הרשע,שורשי
 408 , 1999מטרהוצאתקורות,

עמ'

רביםשבחדברינכתבוהספרכריכתעל

המתוארהמחקר'ספרבדברומפליגים,
שלייצוגםמבחינתמאוזןכאמיץ,בהם
ההיסטוריונים,הביקורת,דברי

הוא Iרצינותושעםספרהתיאולוגים,

לבחוןישכעיקרוןועו.דומרתקקולח
אלו'כגוןשבחדבריבביקורתיות

כאמצעיספרים,כריכותעלהמופיעים
שסיימתילאחראולםוליחצנות,לקידום
שלאיכולאיניבשקיקה,בולקרוא
זה,לספרשהוענקוהשבחיםעםלהסכים
לוהראויהלהצלחהזכהשלאשדומה

בישראל.
בסגנוןשנכתבמחקר'בספרמדובר

שמגברוזנבאום,רוןידיעל Iייחודי
גרבוהואכילמדיםאנוהעטיפה

אנגלית,לספרותיילאוניברסיטת
מאמריםקבציושלושהרומןשמאחוריו

מעיןהואהספרעיתונות.וקטעי

ומניק,דייריושל(כניסוחו"ושומרן"
כאשכולהבנוילנין),עלספרמחבר

באחתהנוגעותממוקדות,שאלות
העשריםבמאהביותרהאפלותהתקופות

אחד.אדםשלהרשעשלובטיבו
היטלרשלהאנטישמיותשורשי"שאלת
באמתמאמיןהיה[האם'כנותה'ומידת

טרוור-רופר,ה"רשלכטענתוובתמים,
אתתמרןשרקציניסתגלןהיהשמאאו

שלכטענתםלתועלתו'היהודיםשנאת
אמילהתיאולוגושלבדלוקאלן

פקנהיים?].

בשאלותיושבושטרםסוגיותישנן

היטלרשלהיוחסיןאילןכמובסיסיות

 ,]יהודי?בדם"נגוע"שהואחשש[האם
-בכללאם-[יחסיתשלוהמיניות

מותוורגעשלו],הפוליטיתלפתולוגיה
במובעצמווירהחייליי"מותמת[האם
מעיןלב,מוגמוותזההיהשמאאוידיו?
ושלציאנידשלבסיועםלדעתאיבוד
שנויבדוחשנטעןכפישלו'השרת

שהכינוהמוותאחרינתיחהשלבמחלוקת
גםכךבספק,מוטלקצוואםהרוסים?];

האםוהצלחתו:לשלטוןעלייתושאלת
היהאפשרשמאאונמנעות,בלתיהיו

היטלרשלפשעיוהיוהאםמולן?לעמוד
לעמודשאיןהיסטורייםכוחותשלתולדה

ניתןשלאאישירצוןפריאובפניהם,

 .) 12(עמילרצותו?"

עללהתחקותרוזנבאוםמנסהלכךמעבר
היטלר.שלהמחשבות""עולםשלטבעו
כפיבצדקתו"משוכנע"היה"האםכלומר
בצורההאמיןהאםטרוור-רופר,שטוען

שמאאוטוב?עושהשהואמאודמוטעית

שהפילוסוףכשםלפשעיו'היטבמודעהיה
אבללהוכיח?מאודהשתדללאנגבדל

בה,להתחבטשמרבים Iזושאלהמאחורי
ייחודיותועליותרעודמרגיזויכוחחבוי
מרצףחלקהיההיטלרהאם-היטלרשל
זה,אחרבזהקודמים,המוניםרוצחישל

מסגרת,באותהאותםלהסבירשאפשר

הטבעקשתשלנידחקצההיהשמאאו
עםבצוותאעליהמצוייםשאנוהאנושי'

ומחסמההגופות,אוכלואהמר'גיפרי
"היטלרכולנובתוכנימקנןהאםגנרי?

אומרים?שישכפיפוטנציאלי'שבתוכנו"
לרצף,מעברלגבול'מחוץהיהשמאאו

שטועןכפי Iעצמובפניגלסרוהשתייך

שלהרעיוןאתהדוחהפקנהיים,אמיל
 .) 12<עמישבפנים""היטלר

ב"תפקידועוסקותנוספותשאלות
האישיתאחריותומידתהיטלרשלהמדויק

בהיטלרלראותגטיהקיימת ...לשואהשלו
'עמוקים'גדולים,כוחותבידימשחקכלי

וחברה,היסטוריהשל Iיותרומעמיקים
יבלתיתהיהשהשואהלכךשגרמוכוחות

 ...ובלעדיוהיטלרשלבאמצעותונמנעת'
תרבות,שלכתוצרהיטלר ...גם][כמו

 .) 12,13<עמימוסר"נטולסוכןולא

הספרהסוגיה.מתמציתלאבכךאולם
הגדולים":המופשטיםב"דבריםגםעוסק

"אנטישמיותמערבית","גזענות

דיאלקטי"."מטריאליזםרצחנית",
השאלה:היאעצמהבפנימרתקתסוגיה
אתלהשמידהיטלררצהכמה"עד

באיזה-דביוקומתימאודו'בכלהיהודים
נתן-שנהבאיזואושבועבאיזהיום,

להתחילחזרהממנושאיןהאותאת
 .) 13<עמיהסופי'?ביפתרון

ההסבריםמובאיםבמבואכבר

דווידוביץלוסיהשונים.התיאורטיים

לראותהחל"שהיטלרבספרהטוענת
בראשהעומדתשליחותההמוניםרבצח
 " 1918בנובמברעודשלוהעדיפותסדר

 .) 13<עמ'

שהיטלרגורסבאואריהודהההיסטוריון
לפחותלהסבר'ניתןבלתיאינואמנם

מכדימאוחרשכבריתכןאךבתיאוריה,

הלכוכברחשוביםעדיםכן'לעשות
-הושמדוחיונייםומסמכיםלעולמם
בתיאוריהלהסרבניתןבלתיאינו"היטלר

להסברניתןשמשהוהעודבהאבל ] ... [
(עמ'הוסבר"שהואפירושהאיןבעיקרון'
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אמילהשואה,שלהידועהתיאולוג

שהיטלרלבאואר'בניגוד Iטועןפל~היים,
בתיאוריהאפילולהסברניתןאינו

היטלרהעודבות,כלמונחותהיוושאפילו
מדוברהסרב.לכלמערבמסויםבמובןהוא

"פלישהקיצוני","רועהמייצגבמקרה
ההיסטוריה",לתוךשטניותשל

לקצהמעבראפילואותו"המעמידה
האנושי"הטבערצףשלביותרהקיצוני

 .) 15<עמי

עודלכתמרחיקלנצמן"קלודלעומתו
השלישיברובדייאושאלומעמיקיותר'

מלחמהעצמו'ההסברנגדהתקוממות-
 1לנצמןשלמבחינתו'מדוע:השאלהנגד

מעשהרקאינוהיטלראתלהסבירהניסיון
אתלהביןהניסיון ...מוסרילאאלאעקר,

שהפכוהתהליכיםכלאתלהביןהיטלר'
להסתכןמשמעהמונים,לרוצחאותו

וכךלהבנה',ליניתניםפשעיובהפיכת
האסורהבאפשרותלהכירלנצמן'מרמז
 .) 15,16<עמילהיטלר"לסלוחהצורךשל

איזנוקורטבהלוויתהמשתתףהיטלר
ונרצחבמינכןששלטסוציאליסטהיהודי'

זה,בספרהמופיעהיטלרהוא ,-1919ב
שלמחשיפתוהחוששהיטלרגםכמו

היטלראיהאנטיהעיתוןעורךגדליך'
אחדהואבגרמניה,ששרדהאחרוןהגלוי

זה,מרתקבספרהמופיעיםה"היטלרים",
 1היסטורימחקרשלנדירשילובשהוא

ספרגםכמו Iפילוסופיומחקרפסיכולוגי
חדאינווהסוףמסובכתשעלילתומתח

משמעי.

רחבהפריסהמאפשראינוהיריעהקוצר

עומדת.בעינההקריאהחובתאולם Iיותר

• 
כרבעיוסף
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קפהביתשלמשולחנו
גילןמקסים

רכבות

אפילולרכבות.סימפתיהאיןבארץ
באר-שבעעדהרכבתקוהארכת

מדבריםובתל-אביברבותשניםארכה
רכבתעללשווא,שנה,עשריםזה

נעולהזולאנטיפתיההסיבהתחתית.
הקולקטיביבזיכרוןונעוצהבעבר

בתוךחתוםוהיהודי'הישראלי
והנעוליםהמסומריםקרונות-הבהמות

אלפים,מאותהובלובהםמבחוץ'
כצאן-לטבח.

תולדות-זה,שחורכתםלמרותאבל
הרכבתמפוארת.מגילהמהוותהרכבת
אמצעי-תקשורתונשארהחיתה

תרתי-משמע.-ומקדםסימפתי

הרכבתבצרפת,למשלבאירופה,
ומקורסמלהיא · TGVה·המהירה,
מטוקיוהרכבתלאומית.לגאווה
המגיעה Iהבודדהפסבעלתלאוסקה,

מעוררתבשעה,קילומטרים-400ל
שלמזופחותהלאגאווהביפאן

הצרפתים.

בכלמחקיםאנואותהארצות-הברית,
מטוסים.לטובתרבכבותמזלזלת Iדבר
חיוניתפקידשימשההרכבתאבל

אמריקהשלבהתגבשותהומיתולוגי
המערבלכיבושהדרךאתופתחה
הפרוע.

פסי-הרכבתשהונחואחרירק

שלנואשותהתקפותאףועלבשממה,
המערבהפךובוקרים,אינדיאנים

חוותשלהקפיטליסטילמערבהפרוע
קווי-קשרשהונחולאחררקחקלאיות.
המפותח,המזרחיהחוףעםקבועים

המערבאתגםאתלפתחהיהניתן
העצומיםייםאזורי-הביבואת

והפרועים.

"קףלים",הניחוהרכבתקוויאת
מסיןשהובאוסיניים,פועלים
-עבדותבתנאיריאליתהאימפ

גוועואלפיםעשרותמחפירים.
עשרותושחפת.טיפוסמקדחת,

מאלימותכתוצאהמתונוספיםאלפים
לרוב-המעבידיםמצדברוטלית

הרכבותקוויאבלבעצמם.סינים
ומרעיוגןמורפירפונטהבנקאי Iהונחו

עידןשלבואוועד Iיותרעודועשרחת
העצומה.הארץשגשגההמטוס

רכבתשלמקומההואיותררומנטי
אקספרס",ה"אוריינטהיאאחרת,

מפאריםשנעההלוקסוסרכבת

ומשיעורמכסף.היובחדרי-האמבטיה

סדיני-משיהכורסאות.אתריפדו

מנורות-נפטכמצעים.שימשווכותנה

בהםהותקןבטרםהקרונות,אתהאירו

כללוהמסעדהקרוןתפריטיחשמל.
שהשתרעומשקאותמטעמיםמבחר

שמפניהשםשתועמודים. 24על
הוגשכלדגהוקוויארמובחרת
זהב.אואלגבישבצלוחיות

נור"דיב"רגלדרךיצאההיאלשנחאי.
הפריסאיתהצפוניתהרכבותתחנת-

האוקיינוסגדותעלדרכהאתוסיימה-
אתעברההרכבתשלדרכההשקט.

רוסיה Iפוליןהבלקנים,גרמניה,
לסיןהגיעהבטרם-וסיבירהצארית

לשנחאי.-זוענקארץכלודרך
מקרונותיהאחדשכלרכבתזוחיתה
העשירים,שללשימושםבמיוחדעוצב

הברזיםאחרים.ואח"מיםבעלי-שררה

שחשפושמלותבעלותיפות,נשים
מצליבות Iישבווקו-חזהקרסוליים

סיגריותמעשנותארוכות,רגליים
שהוברגוקצה,זהובותאינסופיות

פניהןאתכיסוהןשנהב.בפיותהיטב

המחוטבומגופןדקיםבצעיפיםלמחצה
לרובעישנוהגברים . 5שאבלריחנדף

טורקימטבקסיגריותאוסיגרים

וריחני.מתקתק

בחברתןגברים.היוהנוסעיםעיקרכי

מחצר-רוזניםהתגודדוהיפהפיותשל
אירופיםבריטיים,קצינים Iהצאר

היו(שלאאזרחיתבתלבושתאחרים
חברותשלסוכניםאומרגליםאלא

המזרח"),את"לפתחשרצוגדולות
ומבריחי-מהנדסים Iאנשי-מחקר

סיניים)(אציליםמנדריניםסמים,
ישועייםוכמריםמשי:בגלימות

המזרח.ותרבותשפותללמודשנסעו
מכלגנביםכייסים,רמאים,וגם

המחפשיםפלילייםרוצחיםהסוגים,
וטרוריסטיםעשירקורכן-שוד

שחקני--וכמובןבמנוסה.בלקניים
בהידורלבושיםוקוביוסטוסיםפוקר
עלענודותיהלומיםשטבעות Iמופגן

שימשווהזהב(היהלומיםזרתותיהם
במקרה Iאחרוןכאוצר-חירוםלהם

להם).ישחקלאשהמזל
המשרתים, Iבצדכאילו Iואחר-כך
אך Iובליבמדיםוהמלוות,השפחות

סליםעםומכובדים,יפותתמיד
משרתיםבידיהם,ומזוודות-עור

הכרחיתתשתיתששימשוומשרתות

גםוהזכריים.הנשייםהתפנוקיםלכל
ב"אוריינטבדרך-כללנסערופא

דום-שםאירעושהרי-אקספרס"

צורךוהיהורציחותהתאדבויותלב,
מעטהמאחוריהאלימותאתלהסתיר

וחיוכיםשקרניתדיסקרטיותשלעבה
ברובמהרכבתירדוהחייםאדיבים.

לילהבשעת-המתיםוהדר.טקס
ובהסתר.

הקריירהאתסייםאקספרסהאוריינט

 1בימינוהשביח.העולםמלחמתערב

רקמגיעהואאךאותולהחיותניסו
הםוקרונות-השינהמוסקבהעד

איןשובבקרון-המסעדהכפולים.
חרסינהצלחותעלאוכלמגישים
לאואפילומזהבאינושובוהסכו"ם
אומלל.חיקוי-בקיצורמכסף.

המלחמה.תורתאתגםשימשוהרכבות
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אתשבישרההרכבתזוחיתהלמעשה,
חל'המפנההמודרנית.וחמההלעידן
במלחמה ,-19ההמאהבסוףכל,קודם

האוסטרו-לאימפריהפרוסיהבין
נשאו'הראשונהכשבפעםהונגרית,

שטוחי-פלטפורמה,קרונותעל
בעלימקסימ'ס,מסוגכבדיםמקלעים

תותחי-שדהוכןמסתובבתוף

אתהכריעזהחידושומרגמות.

הפרוסים.לטובתהמלחמה
יתרונותאתמאודמהרלמדומהפכנים
"מרדבמקסיקוכשפרץהרכבת.

ו-אביוניםשלמרד-התלויים"
peones , למדואיכרים-עבדים,הם
ומנהיגי-זאפטהאמילינוחוארס,
להסיעחיש-קל'האחרים,המהפכה

רכבותעלשלהםצבא-הענייםאת
ואףבקרונותהתגודדושםמוחרמות.

עטורימהפכנים-עצמוהקטרעל
שנילפחותהנושאיםחגורות-כדורים

אותהוהפךהרכבתתחנתאתתפס

רכבות sooמ-יותרמרכזי.לציר
עברוותחמושת,נשקלוחמים,גדושות

שהועלהבה,קו .צאריסטיןדרך
אתשינהלמח"ט,ממ"מבדרגה,

שנה 27פעמיים:העולמיתההיסטוריה
לפילדמרשל'שהיהלאחרמכן'לאחר

עלהשכיחבפעםטוחצ'בסקיקובההגן
זועירשינתהשבינתייםאלאהעיר.
ובסטלינגרדלסטלינגר.דשמהאת

גנרליםשניידיעלהנאציהצבאנבלם
רגמניהחורף".וה"גנרלקובההגנרל-

 'מכךוכתוצאהבסטלינגרד'נבלמה
החלהכךלאנגליה.לפלושהצליחהלא

 .השלישיהרייךשלשקיעתו
שובהשכיח,העולםמלחמתמקץ

כאילוגואל.בתפקידהרכבותשימשו
וכדיהקורבנותאתלפצותמנתעל

הרכבתהסיעהעוונותיה,עללכפר
ממחנותששוחררואסירי-כפיהאלפי

הסובייטיהצבאעל-ידיההשמדהוסכיני-רוביםתופיים,אקדחים
כשהםמרוטים, .האמריקאיוהצבאבקולי-קולות,שריםבידיהם,מאצ'טה
פחות,אוקילו 30לעתיםשוקליםמריחואנהומעשניםטקילהשותים

נור,דיגאובאותוהניצוליםנחתוהמשקהכשחסרוגדושות.במנות-קרב
למחנות-המוות.מהםרביםיצאוממנוכיבושאחריהמהפכה.דעכהוהרגאס,

 CIMADEהפרוטסטנטיהארגוןאנשיגאה-שללולקיחתכלשהוכפר

ולעזור.לקלוטהערוכיםהיחידיםהיוהמרד.
חרוטה CIMADEתהילתנשארתכך La ,המקסיקאיםהשיריםאחד

Cucaracha , צרפת.יהדותבזכרעדכלהיטשנשתמר
בו Citteהאיעלהוקמהבפאריסבלשוןהדבראתתיאראלה,לימינו
אנדרטהנוטר-ראם,כנסייתשוכנתלאכבר /הג'וק /"הג'וקעקיפה:

-שורותלמחנות.הגירושבנותלקור /לוחסרה /לואיןכי /לזחוליכול
ורקודואר'אל Iארגוןשלשירהלהםשרולעישון",מריחואנה
אתההקירות.אתמקשטותואחריםמתחסדדורהמהפכנים.המסטולים

מוצאואתהצרפתחדרךלאתרנכנסהאחרונותהמיליםאתשינהיותר
מאפשרתסבכהקבר.במעיןעצמךאתהאחוריות".הרגליים /לול"חסרות
אלהכלאמןכאילולהשקיףלךלרכבתהיהביותרמכובדתפקיד

הנפלא.הסיינהנהרלעבר-החופשהמהפכהפרצהעתאוקטובר.במהפכת
ונדמה-פנימהמביטמסתובב,אתה , 1917באוקטוברהעולםאתששינתה

בקרון-נמצאשאתהמה,משוםלך,לשדה-קטלהגדולהרוסיהחיתה
רכבת.ירחיםנבאזורים .בוהוותוהוולזירת
הזההמקוםאךאנדרטאות.שונאאניעצמםאתשמינוגנרליםנאבקו

הואכיממרומם-נפש,יותרהואאדומים-ולקומיסרים.לשרי-מלחמה
מר-אתאחת,ובעונהבעתמשקף,בלבנים-מלוכניםנלחמוקומוניסטים

הבלתי-המאבקואתהאנושיהגורל(וביןובשחורים-אנרכיסטים
ברכבתנוסעכשאנילחופש.מנוצחלשמצההידועמחנוהאחרונים,
אולמשל'אירופהפניעלמהירה,עלשהגן Iכגיבורוהנערץכאנטישמי
לניר-יורק,מוושינגטוןב"מטרוליינר"המנושלים).האוקראיניםהאיכרים
רוחות-כלכאילוכזה.משהוחשאניהאימפריהבייחודהמערב,מעצמות
ההןהרכבותמןהגיחוהרפאיםרכבותוקנולמלוכניםסייעוהרביטית,
 1הסיניה"קףלי"לצדי:והתיישבוהאנרכיסטיםהרכבת.תחנותממנהלי

מןוהמנדריןהמהמרההרפתקנית,קרונות-כוללשבדרכם,מההחרימו
שלוםסביאקספרס",ה"אוריינטאךהקומוניסטים,עשוכןרכבת.
בדרךהנאצימקרון-הבהמותשנלעסלצוותהעניקומתוחכמת:יותרבצורה

מנהיגוילה,פאנצ'ולבוכנוולד,מאושרות.קבלותהרכבות
עמואתשהובילהמקסיקאיהמהפכנים Iטרוצקילאוןמינהצאריסטין'בעיר

הקציןאסטרהאזי'פרןפרייהרלחירות, Iהעליוןהסובייטיהמלחמהכקומיסר
איתי.כולםכולם,-האוסטרו-הונגריקובה"קובה".היהשכינויובן-כורים

זיכרון.אתרוגםהבטחההןהרכבותכיוארגןילדותוכלבמכרותשעבדזה,
 •הבולשביקים,שלמחתרתייםתאיםשם

 11דורמשה
וז::

שתיקח

~~ללדקךלא.ז:וי~ה. /o~ל~דןנף
~ת Q ~ ry ~~ה w .ס~:ב~קךח,~ל:ב~בף~ה

שבחימפניאלאהכות;ם,הגר
 •• : • ••: • T •:-ד ••-

סןשז;רל /o:ב~פףץ:ב~ה

 וי;;א~~:ב~ךט,ר~ש;ת~ת ןי~;~ב:
לל p::ב~ע,ריל /o ב;~ב:ךב'~חך:חףליו

שפףכהבחמהעצמ;אתףב;ראהח;זר
-•• •• ."' -: : •• T : T 

 .~~יומ; f ;ר;,עשרר~תף~~tיק

~רי q ,~לד-:בחףץ ~-ב~~ ת;ש~;סיףע.יגי
 ,:בקבףץל /o?בה o/:J:J ת~ר~~ ,:ב:חיד

~ש~~בת f~~םק o/ ~~ rlן;ר /o ~~ך
ה: w:בנכ~עףדי~ת f ~ qה 97rנ;ו ry י~;ר~~~

:ב~שףכ;ת~~~נכי ה?ד~~~םת:~סהלאך~ף
~תלראש;~הלי~נכז /o~:ב~~ינןיתי;~ל ל'פ~~

מזברה,השבףישלהשח;רההח;ברת
 ד:·:·-ד ·:ד :- ·:·:-

ו:בךםסב vכ rקי f י~:ב: ;,~~;קב: ת~י~~~

נכל.ק 9ryfלא~ףלא,ח,רף~נף: 7סראש;ן
שלחננףמאצל i'חזללאוהעצףבהחכםיחיאל

 ··ד:· .........-: : ד·:: דד·:···:

 ד~-ל~ךלא :ה~~ב:-תי~ל /o ה:~~ב: ה~;ק~
 ,ל;מ;נכי qדמךל.י ת;ב~~ב:פ;ר-9~ין
f ב~;כל-:ב;~ךים~ית-:בק;ר;תq לףך

ם~י.ל /o~י i:בק;:בנכ:ל~ןר;ת

 י~~~ p:ך~סה ה~~.ז:וי~ה /o~ל~דןנף
 ,ףח~~ר?ב;ת:בכו;םלו~ךאףע.יגיך~ם~.ךלת

ע;~יס ;f ~ fא;סן;ך;ה /o:ב;פ;ןרףםן;
 ,:בק;ל~נ;ו~ל.ט f o/ ~~~ rlיא ryךהק;~א;ת

:p ~~ j2 ןת,~י ה~:.,ע 1~צף~הם:הת~

o/ יתpדזo/7 יד~~~ב;קע ~·מ . 
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 ~ו~
 ....אנאפחואלוהיו~

קמחירמי

 1931-1920בשניםאצ"גשלביצירתואדיפלייםקונפליקטים

האמנויותשלהפסיכולוגיהספרםב
ושולמיתהנסהזוגבנימעירים

שלתפיסתהכיקרייטלר
מביעשבוהיצירה,תהליךאתהפסיכונאליזה

וייוומאאתומעודנתסמליתבצורההאמן
הופנמה ,העליוןהאניברסןהכבוליםהכמוסים
ליסודהזמןעםוהפכה ,כלילהאמנותבעולם
הכרחי.ואףלגיטימיפרשני
לפרשנטיחשחיתההאמניםאחדהואביאליק

מניעיואתטקסטואלייםהחוץהמהלכיםאת
במאמרההפסיכואנליזה.במונחייצירתם,
 )' 99נובמבר(מאזניםימיו"בערוב"משורר

השניםבעשרכישמירזיוההפרופ'מעירה

יצירתוהתמקדהביאליקלחייהאחרונות
רמזיםבתוכהכוללתהיאוכיהדורותבמלחמת
יריביוכנגדהמכווניםפולמוסייםאדיפליים

"הצעירים".

תקופהבאותהביאליקשלהצעיריםיריביועם
אצ"ג.גםנמנה

רמזיונפלואצ"ג,שלבמקרהלפחותכינראה
קרקעעלביאליקשלהאדיפלייםהפולמוסיים

אצ"ג,שלהביוגרפיהאלמבטשכןפוריה,
לכאורהמגלההמוקדמת,יצירתואלגםכמו

פתור.בלתיאדיפלילקיבעוןרמזים
אצ"גשלגרפיהבניוגורלייםמהלכיםשלושה
אדיפלימקיבעוןכניזוניםלהתפרשיכולים
ההחלטהלקיומו:נסיבתיתעדותולשמש
"חופשי",יהודיוליהפךהאברךמדיאתלפשוט
בעיטתו , 19בןכשהיהעצמועלשנטל

הפוליטיתמוניהנהגהמפורסמת
כמו ,בתקופתובארץששלטההסוציאליסטית

מבוגרלגילמשפחהשלהקמתהדחייתגם
יחסית.

הפסיכואנליטיתהתיאוריהשעל-פימאחראך
התתאלמודחקלהיותהאדיפליהקיבעוןנוטה
והפחדיםשהתשוקותהאישיותרובד-מודע

ומשתקףהיצירהמעשהאתמזיןמכילשהוא

מפרספקטיבהמבטרקכינראה-בה

יכולאצ"גשליצירתואלפסיכואנליטית
 •קיומובדברבהנחהלתמוךאולשלול
 , 31-20השניםמןאצ"גשיריאלכזהמבט

בלתיאדיפליקונפליקטשלעקבותמעלהאכן
האםדמותשלהאסתטיעיצובה .פתור
מעיד ,למשלתקופה,מאותהאצ"גבשירת

המונעתאישיותשלהחשיבהדפוסיעל
 .אדיפלימקיבעון

אצ"גליצירתשהתייחסוהחוקריםמןחלק
מצאו-כנעניאו ,פנואליכמותקופה,באותה

אורנקודתהואהאםאלאצ"גשליחסוכי
כללבדרךמשופעתשאיננה ,ביצירתוורגש

באופטימיות.אוברכות

שלביצירתוהאםדמותשלהופעתהכינראה
בעלתגםאלאורגשיתחיוביתרקאינהאצ"ג

אמא'לכבודבן'שירבשירארוטיים.ממדים
 ,) 79א,(כרךהעולההגברותהקובץמתוך

עלתמימהכביכולהצהרההשניהביתמכיל
הילדות:למיטתלחזורהדוברשלרצונו

מבשריאמאשירלהבקיערוצהאניהי!

 ,הקטןערשיעללילותיהעלילהמשיך

מבשריהתינוקריחאתבנחיריולהריח

מעוטרותכשהןהשלושיםבשנותיולאחוז

 .הצידהולהטותן

מיטתאלבשירהדוברשלשגעגועיונראה
הסלקציהשכןלכאורה,רקתמימיםהםהילדות

כמוהמטאפוריים,והשימושיםהמסמניםשל
המבעאומבשרי",אמאשיר"להבקיעהצירוף

בפעליםהשימושלילותיה",אלי"להמשיך
להריחלהבקיע,ארוטית:אוריינטציהבעלי
המהדהד"מעוטרות"במסמןגםכמו , .•.לאחוז

שללחידודוכולםעושים ,"עטרה"המסמןאת
כינראההסיטואציה.שלאפשריארוטיממד

עללהעלותיכולהזוברוחהביתשלקריאה

גילוישלאפילואואוננות,שלתיאורהדעת
עריות.

למצואניתןהאם,אלהארוטיהיחסלעומת
אכזבהטעוןיחסהמוקדמתאצ"גבשירת

הנורמטיביהארוטיהמעשהאלאשםורגשות
ממאפייניהיאשגםפסיכולוגיתתבנית-

ב, pרזעלבבנה ,כנענידודהאדיפלי.הקיבעון
ועלוייאושסדיזםביאה,שליגיעהמדבר

כנפיעידיתלאהוב.הכושרחוסרשלתחושה
לעראון pואבבהעולההגברותבקבציםמוצאת

p מהמגעאכזבהשלחוויותהעיצבוןוםב
למוות.ההזדווגותביןוקשרהאשהעםהגופני
מאפייןהאם,אלהארוטיתהמשיכהלעומת

קנאה,שליחסהתקופהמןאצ"גשירתאת
שלהתרבותיותולנגזרותיהלאבושנאהפחד
אלוהים.אופורמליתמסמכותכמוהאב,דמות
 ,פחדשלחמוריםרגשותחושפיםרביםשירים
המעוררותדמויותכלפיוטינהקנאה

אלוהים,ארכיטיפית.אבדמותשלקונוטציות
כדמותבעיקרהתקופהבשירימופיע ,למשל

ואכזרית.מרוחקתמפחידה,

א,כרךהעולה,<הגברותוציווי''חיתוךהשיר
לראותניתןזוכותרתושאת- ) 78

לקשרכרומזתפסיכואנליטיתמפרספקטיבה
מתחיל-לסירוסהיהודיתהמסורתקבלתבין

 " ..•אבאפחד"אלוהיבמשפט
פותח ) 53ב,כרךבית,<כלב'ירושלים'השיר

 ....הקנאי"אביבירת"ירושלים :במילים
<כלב'אלוהנו'למשלכמואחרים,בשירים

שלבדמותוהאלוהיםמופיע ) 78ב,כרךבית,
דם.וצמאנקםרודף ,וקנאירעזקן

כנושאזמניתבוהדוברמופיענוספים,בשירים

ב'דלקה'למשלכך ,אלוהיושלוקורבנודברו
"חמתבמילים:הפותח ) 86ב,כרךבית,<כלב
וכמעטמפורשתעדותאךדבמי".עצורהאלוהי
ניתןהאב,עםהדוברשללקונפליקטמודעת
עלראון pאבמהקובץשםללאבשירלמצוא
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p 160א,(כרךהיעצבוןוםב (, 

אצ"ג:שלדוברומעידשם

רחמיךיפקדונימאודרחוקותלעתים

ואבימלכי

הנודדבנךהנניימיברובוכך

כנביאימיובמדבריותיהבושהשליך

יותר'גלויבאופןאךאחרים,בשיריםכמו
האבביןהאפשריתהאנלוגיהכאןמחודדת
בליוויכאןמופיעהוזווהאלוהים,הביולוגי
ביןוהעוינותהניכורשלמודעתהדגשה
הדובר.לביןהשניים

שלמגמתיהיפוך-אבי""מלכיהצירוףאת
-מלכנו""אבינוהמסורתיהיהודיהביטוי

פסיכואנליטיתבפרספקטיבהלראותניתן
לבו'קשיותעלהדוברשלתלונתוכנושא

 .ממנוהביולוגיאביושלוריחוקונוקשותו
יהבושהשליךהנודד;"בנךהמבעאת

השירבהמשךהמופיעכנביא"ימיובמדבריות

מקראיתלאלוזיהמובילכמשמשלראותניתן
בנוודותקיןנענשכזכור-קיןלסיפור

יהודייםמקורותעל-ידיונחשבלצמיתות
אדמות.עליהראשוןלנביאמסוימיםמסורתיים

מזכירהנוספים,בשיריםגםהמופיעהדמותו'

הנוטהאצ"ג,שלדוברודמותאתבתכונותיה
אתומציגנביא,שלתכונותלעצמולייחס
מזג.כחםעצמו

פסיכואנליטי'ניתוחשלמהפרספקטיבה
קיןשללסיפורוהמקראיתהאלוזיהמעניינת

החטא.עםקיןשלהקשרמכוחראשית-
זיהויומולכקין'עצמואתהדוברשלזיהויו
הבןשלהודאהבהםישכאלוהים,האבשל

אשמהברגשותלפחותאואביו'כלפיבחטא
חטאלבצעמודעהבלתיהרצוןמןהנובעים

והפעולותהרגשותקשתועוד'זאתכזה.
מולקיןחטאשלהסיטואציהאתהמרכיבות
פניםהסתרת<קין>,הבןשלחטאהאלוהים:

שלהתרסההבן'שלאשמהרגשותהאב,של
חלקהלוקחתלזוזהה-האבמולהבן

 .האדיפליבקונפליקט

הקיבעוןשלמהפרספקטיבהבשירנוסףעניין
מןבישועהוקשורבהמשכונמצאהאדיפלי

הנודד'הבןאתהאבמזכהבההארוטי'הסוג

מלפניו:הרצוןכשעולהלפעםמפעם

לחלוםבמתקהדומה(הישועה)שהיאויש

הפלאי/

הכאובהעיוראתבלילמזכהשאתה

פניאתלראותעיניונפקחוכיחולםהוא

אשתן;

 .הזהובהשיערצבעואת

להביןניתןהפסיכואנליטיתמהפרספקטיבה
שלתלונתואתכעוצרותהללוהשורותאת

המפתחותאתמחזיקשהאבכךעלהדורב'הבן'
שאיןבכךהדוברשלהודאהשלו'לליבידו

(הואהארוטיתהחוויהאתלחוותמצליחהוא

האב,בגללאליה>הנוגעבכלכאוב""עיוור
כשאביוישועה,שלחסד'שלברגעיםורק

עללחלוםמצליחהואזאת,לומאפשר
מימושה.

זהחסדוגםבשיר'הדוברממשיךפעמים,אך

עוזר:אינוהאבשלהנדיר
 " ...יעגןובנךמלכי,אביתשט,שגםיש"אך

איכינראהפסיכואנליטיתמפרספקטיבה
רומזיעגן","בנךהמטפוריבצירוףהשימוש

מינית,לאימפוטנציההןזמניתבוהדוברכאן
הגבריהתפקידאתלממשהאפשרותלחוסרוהן

עגונה).מלשון-<יעגןנישואיםשלבדרך

מילוליכמבעהשיראתלראותניתןלסיכום,
כלעלהאדיפליהקיבעוןחוויתאתהמכיל

שלהביוגרפיהעלהאפשריותהשלכותיה
מצפוןייסוריהאכולהבן'הדובר'היחיד.

נענשאמו'אתשחמדכךעלחטאותחושת
לצמיתות,בנוודותאביו'על-ידיבשעתו'כקין

יכולתחסרבודד'משורר-נודדלנביאוהופך
מןכחלקמשפחה.להקיםשורשים,להכות
ארוטיתמלאים,יחסיםממנונמנעיםהעונש

אלהאתאשה.עםזמניים,גםולוורגשית,
האקראיבחסדובחלום,רקלחוותיכולהוא
 .אלוהיואביו'של

פחדשלתחושותהכוללתהתחושותקשת
אחדרקהיאכאן'שהודגמהבאבוקנאהשנאה

מיטלטלשביניהםתחושותשלהקטביםמשני
השניהקוטבהאדיפלי.הקיבעוןבעלתדיר
וצורךהזדהותאמפטיה,כמותחושותכולל

לאב.להידמותעז

מוצאההזדהותקוטבאצ"ג,שבשירתנראה

הדובר'שמגלהההיסטוריתבתודעהביטויו
הנדונה.התקופהשלסופהלקראתבעיקר
החותמיםבקבציםרביםבשיריםשחוזרביטוי

צירוף-השישי""האלףהואהתקופה,את

שלותחושההיסטוריתפרספקטיבהעלשמעיד
לתארבקבציםהדוברמרבהגםכךהמשכיות,

המימטיעיצובןאתהשואבותסיטואציות

בשיריםולשלבשניביתימישלמהמציאות
כוכבא,ברכמו:מהתקופהמיתולוגיותדמויות
חלב.מגושויוחנןשולמיתטיטוס,

להעידיכולההפסיכואנליטיתמהפרספקטיבה
עלבשיריםהיסטוריתתודעהשלזומציאותה

האב,עםלהזדהותהדוברשלפנימיצורך
סמלית.אותומייצגיםאלהשתכנים
רב,זמןמאצ"גנמנעהמשפחהשהקמתבהנחה

אדיפליים,קונפליקטיםבשלהשארבין
לבסוף,שהתחתןהעובדההאםהשאלהנשאלת

לקראתמהלךעללהעידיכולהבאיחור'אםגם
הקונפליקט.פתרון
פתרוןלקראתגילהרשהמהלךמאחר

מנקודתהתקדמותגורסהאדיפליהקונפליקט
שלהדגשהאלוקנאה,תחרותפחד'שלמוצא

יסודהתגברותכינראהההזדהות,עיקרון

לצירבהתאמהבקבצים,ההיסטוריתהתודעה
מפרספקטיבהלהתפרשתוכלהזמן'

פתרון.לקראתכתנועהפסיכואנליטית
הכרונולוגילצירמלאהבהתאמהכינראהאכן
בקורפוסהקטעיםמתרביםאצ"ג,התברגותשל

אלוקשרהיסטוריתתודעההמציגיםהשירי
קלושהההיסטוריתהתודעהבעוד _.השושלת

הגברותהראשונים,המחזוריםבשנייחסית

 ,) 24<עמ'וירחגדולהא"וימה ) 26<עמ'העולה

כפי-יחסיתבאינטנסיביותמופיעההיא

החותמיםבקבצים-שמותיהםגםשמעידים

 ) 28<עמ'הליגיונותאחדחזוןהתקופה:את

הדםבןואנוםמגןא"וזור ) 29<עמ'ביתכלב

11 
וז::

 •'מע< 31).
ביבליוגרפיה

ידיעותגרינברג,צביאורי ,יוחנןארנון . 1

 • 1980ת"אאחרונות,

 ,בחייותנחות-גרינברגצבי,אדרייוחנןארנון . 2
 , 1983 ,יחדיו

הפועלים,ספריתב, pרזע,לנגהדודכנעני . 3
1950 • 

הישותלהכרתרגינרבג:צביאוריאילנה,קדמי . 4
לתוארעבודהשירתומתוךהמשוררשלמית nה

 • 1976אביבתלאונ'מוסמך,

וםב pלעארון pאנהעולה,הגרבותעידית,כנפי . 5
אביב,תלאוני' ,מוסמךלתוארעבודההעיצבון

1985 , 

ב,כרךא,כרך ,כתביוכל ,צביאוריגרינברג . 6
תשנ"ח.ביאליק,מוסד

בספרותנודמויות ,ישעיהושמואלפנואלי . 7
 • 1946 ,ביומןמ.החדשה

הרבעיתבפסרות,חוליותישעיהושמואלפנואלי • 8
 1953 ,דבירהחשדה,

שלפסיכולוגיהושולמית,הנסקרייטלר . 9
 • 1980הפועליםספריתהאמנויות,

10. Freud, S., Beyond the Pleasure Principle 
. 1922 , psychoanalytic press 

, 11 . Freud, S. , Totem and Taboo, New York 
. 1938 
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גיהקוימינולוומאקרןמיקרו
שוחםגיוראשלמה

הקרימינולוגיתלתיאוריהחדשהמסגרת

הקדמה

כמערכתוסוטהעברייניתהתנהגותלתארניתן
אנושיתהתנהגותשלצורותכמהביןיחסים

התנהגותנתונות.חברתיותלנורמותהמנוגדות
דואליסטיתכןעלהיאוסוטהעבריינית

במוקד'הניצבתזויחסיםמערכתוהתחבורתית.

מדעאתמבחינההקרימינולוגים,שלעיסוקם
חוקרתאשרהפסיכולוגיה,מןהקרימינולוגיה

מןהיחיד;התנהגותאתככולהרובה
באסיפיםהמתמקדתהסוציולוגיה,

] aggregates [ המשפט,ומןאדם;בנישל

שבמוקדמאחרחוקיות.בנורמותהעוסק

חקריחסים,מערכתעומדתהקרימינולוגיה
התנהגותביןהזוהסמיכותאתוקלסוולטר

הממסדואולם . 1961בשנתכברלכללים

הרעיונותמןככולורובוהתעלםהקרימינולוגי
"תיאורייתשלהכותרתתחתסווגו'אשרשלו

טראוויס ] Containment Theory [הכלה".
תיאורייתאת 1969בשנתזאתעםפרסםחירשי

 ] social bonding theory [החברתיהגישור
"תיאורייתעלרבהבמידההמבוססתשלו

בהיקףבתשואותוהתקבלוקלס,שלההכלה"
האמריקאים.הקרימינולוגיםמצדכמעט,כללי

שהיעדרהיא,חירשישלהתיאוריהתמצית
אלאחרים,יחידיםאלהיחידשלקשרים
חברתיותנורמותואלשלוהשיוךקבוצות
לאחירשילעבריינות.גרוםלעלולמרסנות

קשריםאותםשלבתכניםזאת,עםעסק,
לפתחהיחידשלבמוטיבציהאוחברתיים,

שלהחלוציתעבודתועסקהאלהבכלאותם.
שמחקריו ,) 1964 (שטראוסלויקלוד

נהרבאגןכמוהםמאיןהחשוביםותצפיותיו

הםמיתוסיםכיגילובברזילהאמזונס

התרבות.לביןהטבעביןהמקשרים

שטראוס,לויקלודשלהענקצעדיבעקבות
שלנוהאחרונהבטרילוגיהלהראותניסינו

גםלשמשיכוליםשמיתוסים ) 2000-(שוהם

לאדםאדםביןלאובייקט,סובייקטביןכקשרים
נסתמךהנוכחיבפרק .שלולקבוצההיחידובין

יחד'גםושטראוסוקלסשלעבודותיהםעל
לתיאוריהחדשהמסגרתלספקבמגמה

הקרימינולוגית.

אתמספקיםמיתוסיםכיטועניםאנוראשית

בקשריהםמניעגורםהמשמשיםהתכנים

אנוקבוצות.אליחידיםשלהנורמטיביים
מבניםשהם"מיתוגנים",ביןזאתעםמבחינים

שלמניעכוחהמשמשיםוחווייתייםכמיהתיים
שהםמיתוסיםלביןאינדווידואליים,אדםבני

על-פי"מיתוסים",קבוצות.שלאטריבוט
שלמעוותים"שרידים ...הם ,) 1908 (פרויד

אומותשלמשאלותמילויבדברפנטזיות
האנושותשלנושניםישניםחלומות ...שלמות

הפרשנותאתהעלהלמעשהפרוידבעלומיה".
הקבוצה,לרמתלחלומותשלוחתוך-נפשית

ל"מאפייניםביטויאלאאינומיתוסכיוטען
ולחזונותלמשאלותהשבט,שלהחברתיים"

ספקאיןחברתיים.אסיפיםשלאוהאומהשל
משאלהמילויבבחינתהיהלאהמבולמיתוסכי

שלהתנסויותשלהשלכהאלאחלוםאפופת
בייחוד-נהרותשללהצפותהקשורבכלממש

גםאפואהםמיתוסיםובמצרים.במסופוטמיה

מרשימיםומאורעותהתנסויותשלהשלכות
ההיסטוריהמלפניבקרבהנושאתשהקבוצה
הכתובה.

יחידים,על-ידיכן'אםמושלכים,גניםמיתר
קבוצות.על-ידימושלכיםשמיתוסיםבעוד
הבנייןאבניאתהמיתוגניםמהוויםזאתעםיחד

הקולקטיביהגוףהיאמיתולוגיההמיתוסים.של
מאחר .נתוןחברתיבאסיףמיתוסיםשל

תבניות,הםיחדגםומיתוסיםשמיתוגנים

'תבנית'שלמשמעותהאתלהבהירעלינו
שלהתבניתתפיסתעלנסתמךאנולעניינינו.

מביןביותרכממצהלנוהנראיתפיאז'ה,

ישויותהןתבניותלדבריו'הקיימים.התיאורים
על-ידיומושלכותהנוצרותא-היסטוריות

נוצרת,שהיאברגעשתבנית,אלאהאדם.
לכלליכפופהעצמה,משלחייםחיה

החשובהמנגנוןעל-פיופועלתהאדפטציה
 .-עצמיויסותשלכמוהומאין

מתחיליםשילדיםובטוחסמוךגםפיאז'ה
אתלהסבירכדיבכךישבתבניות.לחשוב
מוטבעותביותרהבסיסיותהתבניותכיהעודבה

עםבבדבדהאוראלי'ההתפתחותבשלבבנו
אפואהןתבניותשלנו.האם""שפתרכישת
טרנספורמציהבעלותעצמאיות,ישויות
לויסותהודותיציבותעלהשומרותפנימית,
 .) 1971-(פיאז'השלמותןעלהשומרהעצמי

וממשיכי ) 1969 (חירשישלהגישורתיאוריות
הןומנותקות.בחסרלוקותתחיליות,הןדרכו

ביחסיםחיבוריםבהעדרחיבוריםמחליפות
שלו'השיוךוקבוצותמחברותיוהפושע,שבין
העברייןביןהגישוריםדיוק,ליתראו'

יש .לעיןנראיםמתכניםריקיםלקבוצתו
והכמיההההתנסותבתבניותאפוא

המניעהכוחאתלספקכדישלנוהמיתוגניות
החיבוראתלנתקאולהתקשרהעברייןשל

אנחנואחרות.היכרותומסוכנויותממשפחתו

המיקור'ברמתשלנוהניתוחאתכןאםנתחיל
המיתוגניותהתבניותמשפיעותכיצדונראה

לפתרוןהאינדווידואליהמתברגשלהחיבורעל
נורמטיבי.אועברייני

המיקורברמתניתוח

מודלתחילהנציגעמדתנו'הבהרתלשם
לעבריינותהסיבותבדברודידקטיטנטטיבי

נוער.בניבקרב
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שלהאטיולוגיהשל(דידקטי)טנטטיבימודל

נוערבעבריינותוהתחברותחיבורחוליית

וחיבורגישור

מכיניםגורמים \

דיפרנציאליתהזדהות

1 
דיפרנציאליתהתחברות

i 
r-דיפרנציאליהזדמנויותבכה

l 

משפחה . 1

אקולוגיה . 2

כלכלימצב . 3

והגירהתרבותיקונפליקט . 4

החברתיהמבנההתפוררות . 5

חברתיתסטיגמה

........ .... ..... 6 

... ........ ..... . 7 

קבוצות •

עברייניות

l 
.T\ 

ז

לביןהאינדווידואלי
גורמיבעוד ,משפחתו

במערכתמעוגניםהזיקה

בני-גילוקבוצתעםיחסיו
] peer group [, קייםכאשר

ביןדיסהרמוניהאונתק

הריאלה,גורמיםסוגישני
סבירהעבריינישהפתרון

יותר.וקרוב

 ,זוהנחההבהרתלשם
המחברתהחוליהאתנבחן
ההזדהותשל

זוחוליההדיפרנציאלית.
גלזרדניאלעל-ידינוסחה

בוחראדםכדלהלן: ) 1956 (
בהתנהגותומתמיד

המודלשלשמאלבצדהמכיניםהגורמים
אשרשצעירים,לכךהסבירותאתמעלים
לבחורונכוניםמוכניםיהיולהם,נחשפו

וחברותעבריינותבכיווןהחיבורבמסלול
צירוףאפואמציגהמודלעברייניות.בקבוצות

האחתשונות:גורמיםקבוצותשתישל
שלוהאחרתדטרמיניסטיתהסתברותית

מציגיםאנואינדטרמיניסטית.בחירותשרשרת

שכן ,חוזרהיזוןשלכמחזורשלנוהמודלאת
הגורמיםאתמצדןמזינותהעברייניותהקבוצות

משפחה,אקולוגיה,דוגמתהמכינים,
ונו',החברתיהמבנההתפרקות

שכאשרכלליתהנחהמתוךיוצאיםאנחנו
ביןתיאוםחוסראוסתירהנתק,קיימים

שלמיתוגניםלביןהתנסותשלמיתוגנים
נתונה,חיבורלחולייתהקשורבכלכמיהה

גבוהים,עברייניתבחירהלבחורהסיכויים
יחסיתגבוההרמהקיימתבהםשבמקריםבעוד

שלמיתוגניםביןותיאוםאיזוןהשלמה,של
לבחירההסיכוייםכמיהה,ושלהתנסות

סביריםעברייניתולאקונפורמיתלגיטימית,
יותר.ובולטים

קשורהעבריינותגורמילהפרדיספוזיציה
הצעירביןההדדייםליחסיםרבהבמידה

שהואבמידהעבריינית

דמויותעםמזדהה

בדיוניות,אומציאותיות

ראותןמנקודתאשר

היאהעברייניתהתנהגותו

זה,בניסוח .>םש(מקובלת
 ,שצעירדברשלפירושו

אלעםמזדהההואאם
 ,לוצ'יאנולאקיקפדנה,
דאטש ,בוכהאלטרלפקח
יחפשודומיהם,שולץ

עםלהתקשרדרכים
המאורגנתהעבריינות

לאחתמגויסולהיות
שלה.הנוערמעתודות

המעטה,בלשוןלהתבטאאם ,שכזוהנחה
לתוךלצקתננסהאנחנוורדודה.פשטנית

התנסותשלהמיתוגניםאתזה"חלול"חיבור

הקרימוגניתהדינמיקהאתולאתרוכמיהה,
שלהם.
 ,המחזאי ,הסופרז'נהז'אןשלחייוסיפור

הנוכחי.להקשררלוונטי ,העבריין
אושלובדרמהאםביןז'נה,שלכתיבתו
אוטוביוגרפית.ככולהרובהשכתב,ברומנים

סוטיםשלקבוצותבקרבבילהחייורובאת
בכנותמתארוהואכלא,בתיובתוךועבריינים
שלוהעברייניהעצמיהדימויאתמזעזעת
נולדז'נה"ממול",הלגיטימיתהחברהלעומת
אותונטשהאמוהנישואים.למסגרתמחוץ

בביתעליועברוהמעצבותשנותיו .בינקותו
אותולמסורמהרהעדשדאג ,ציבורייתומים

ז'נה .ואןמורובלהאיכריםשלאומנתלמשפחה
הנעריםמשארשונהשהואמהרהעדקלט
ולכןאבללאאם,ללא ,אסופיהיההוא .בכפר

החברהלהפנים.שיוכלברורהזהותללאגם
למדהואסגורה.קהילהבבחינתחיתהבכפר

אותומכניםהאומנתשבמשפחתומהרהעד

גילוהמשפחהילדישארהקטן",הממזר"ז'אן
משובהאורעמעשהכללטפולמאודקלכי
היתומים.מביתהקטןהממזרעל

לכלקיבוללכלי ,לפיכך ,הפךהצעירז'נה
והבזויותרצויותהבלתיוהתכונותהמשקעים

הקטנה.האיכריםקהילתושלהמשפחהשל
הפנימיתהזהותותחושתשלוהעצמיהדימוי
מדימוייםמהתייחסויות,הורכבושלו

"האחריםעל-ידיכתגלושהודבקוומאפיונים
שלבמצבהיההצעירז'נההרלוונטיים",

עבורושבנתהלדימויוצייתהאחר"על"עגינה
 ,ילדכלכמושביקש,מאחרהמיידית:סביבתו
 ,שלנובהקשר ,בכךהיה ,ומקובלנאהבלהיות

 .שלוהבסיסיהכמיההגןמיתראתליצורכדי
בגלל-לביטויבאהוהתיוגההוקעהתוצאת
-פנימההמופנהאלטרנטיבידימויהעדר
האחרים.בושראולמהלהפוךשלובצורך

והחומרהגנב ,הבוגד ,הפחדןשאני"הודיתי
 ,) 81עמ' , 1948(ז'נה,בי"ראושהם

הוא ,דהיינו ,האחר"על"עוגןז'נהשלהיותו
הדימוימימושעל-ידיהאחריםאתלרצותבחר

שלמפגןבבחינתהוא ,לושהדביקוהנתעב
 ,ברצוןצוללהואכניעה.ושלבשתיקההסכמה
כלסוףהשלילה.מעמקיאלבחדווה,כמעט

-עצמיבדימויזכההואהוא,מייודעהואסוף
שלדימויזהוואם-לוהיהלאשמעולםדבר

שישהריגנב,שלאוסדוםמעשיעושה
תהליךשלמות.לכדיובקנאותבלהטלשכללו

פןהואמודע,בלתיספקשוםללאשהינוזה,
לקבוצהביחסמחזוריתאמביוולנטיותשלאחד

וציות-כניעהשלהמשליםהפןהמתייגת.
בדחיית-הנגדמתחלףלדימויכפייתייתר

אחריהאומנת,המשפחהאתשלוהקוגניטיבית
על-ידה.נדחהשהוא

11 
~ו

הצעירז'נהאצלחזיתיתבהתנגשותכאןמדובר
בחיקלהתקבלהכמיההשלהמיתוגניםבין

שלוהציותלנוכחהאומנת,המשפחה
על-שנדחהולאחרממנוהחשאיותלציפיותיה

היהשלנובהקשרואכזרי:מוחלטבאופןידה
שליםגבמיתראצלוליצורכדיאלהבכל

מתנגשיםהכמיההשלהמיתוגניםהתנסות.
ההתנערותשלהמיתוגניםשלבאלהאצלו
 .ממנוהאומנתהמשפחהשלהגסה
הגםהאומנת,המשפחהעל-ידישנדחהאחרי

ז'נהמרגיש ,בוהטילהשזולדימוישציית
כעווללושנראהמהשלקורכןהואמרומה,
לשםלחלוטיןנגטיביסטיהופךוהואמוצדק
הדימוישיכלולהאחת,כפולה.מטרההגשמת
ה"דווקאיות"כייתכןשלו;והנתעבהשפל
לאשעודיתכןדיה,יסודיתחיתהלאשלו
האחריםשלבדרישותיהםבשלמותעמד

ולרועלשפלותלשאוףעליולכןהרלוונטיים,
הרועאתעצמיעל"כשלקחתישאת.ביתר

"אני ,) 1949 (ז'נהכותבאליו"לשאוףכהישג
לשוותכדיבושישהיחידהדברשזהיודע

אות,התלהבות,לבטאהכוחאתשלילכתיבה
להעזהשליהמושלמתלנאמנותזה,במקרה

לכלהמנוגדשליבגורלולדבוקלהמשיך
החוקים".
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 .נלמדתהתנהגותהיאעברייניתהתנהגות ) 1 (

באינטראקציהנלמדתהעברייניתההתנהגות ) 2 (

קומוניקציהשלתהליךכדיתוךאחריםאנשיםעם

גםכוללתאךבעיקרהמילוליתשהיא

 .גישות"שלקומוניקציה''

העברייניתההתנהגותלימודשלהאריחלק ) 3 (

 .ובני-גילשיוךקבוצותבתוךמתרחש

 )א(לימוד:כוללתהעברייניתההתנהגותלמידת ) 4 (

מסובכותלעתיםשהנן ,העבירהביצועשלטכניקות

שלהספציפילכיווןלימוד )ב( ;פשוטותולעתים

 .וגישותרציונליזציות ,דחפים ,מניעים

מהגדרותנלמדמניעיםשלהספציפיהכיוון ) 5 (

רצויים.ובלתיכרצוייםקודים

בעדהגדרותשלעודףבגללעברייןהופךאדם ) 6 (

זהוהחוק.הפרתנגדהגדרותפניעלהחוקהפרת

כשאנשים ...הדיפרנציאליתההתחברותעיקרון

קשריםבשלזאתעושיםהם ,לעברייניםהופכים

מדפוסיםריחוקבשלוגםעבריינייםדפוסיםעם

 ...-ערביינייםאנטי

שונותלהיותיכולותדיפרנציאליותהתחברויות ) 7 (

 ,שלהןהזמןבמשך ,שלהןבתדירותומגוונות

הדברפירוש .שלהןובאינטנסיביותבעדיפות

גםכמועברייניתהתנהגותעםשהתחברויות

עשויות-עברייניתאנטיהתנהגותעםהתחברויות

 ...הנ"לבמובניםשונותלהיות

דרךהעברייניתההתנהגותלמידתתהליך ) 8 (

ואנטי-עבריינייםעבריינייםלדפוסיםהתחברות

 .אחרתלמידהבכלהמעורביםהמנגנוניםבכלכרוך

ההתנהגותשלמידת ,הדברפירושהשלילה,דרךעל

 .חיקוישללתהליךמוגבלתאינההערביינית

לצרכיםביטוישהיאהגם ,עברייניתהתנהגות ) 9 (

הצרכיםעל-ידימוסברתאינהכלליים,וערכים

 .) 6-8 : 1947(סאתרלנ,ד ...הללוהכללייםוהערכים

בהיקףמחקריםהולידהסאתרלנדשלהתיאוריה

ס 1ברג ,) 1965 (פרי 1גוייסי.מאתהיתרביןמרשים,

קרון ,) 1964 (ווס ,) 1960 (שורט ,) 1966 (ואייקרס

 .קסון 1וג ) 1980 (

כמובן; ,מיידיהיהלאשלוהנורמטיביהשינוי

שנותרמהבמסגרתפנימייםמאבקיםלוהיו

שאותםהקונוונציונלייםהמוסרמעקרונותבו
צריך"הייתיהסביבה.מןלהפניםהצליח

חרטה"שקרוימהאתבקרבילמחוקלהיאבק,
שלביאלהשהיויתכן ,) 101עמ' , 1948(ז'נה,

שלמוחלטתשלילהשלבתהליךביניים
שלכם"."העולםשלהנורמטיביתהמערכת
נורמותנגדגזמתהמובהוהתגיצירת

התייחסותעלמעידהאלה"מרובעות"
 .כלפיהןאמביוולנטית
ז'נהשלנפשובתוךהמיתוגניותההתנגשויות

חיצוניתפעולהלנקיטתאותוהכינוהצעיר
דמויותחיפושאגבדיפרנציאליתהזדהותשל
לחיקויכמודליםוסוטיםעברייניםשל

בהקשרשלנוהתיאורטיהחידושולהזדהות.
(ביוונית:שהפסיכומכיה,בכךהיאהנוכחי

לכלתקדימיתנאיהיאפנימיות>התנגשויות
הזדהות-שלנובמקרה ,חיצוניחיבור

דיפרנציאלית.
 ,שלנוהראשוניתבהנחהכברשציינוכפי

שללאלהכמיההשליםגבמיתרביןהתאמה
לחיפושסבירותביתרלתרוםעשויההתנסות
בעוד ,לחיקויולגיטימיותקונפורמיותדמויות
עשויהמיתוגניםשניביןהרמוניהשחוסר

סוטיםמקרבלחיקוידמויותבחיפושלהתבטא
ניסיונוז'נה,שלבמקרהואכןועבריינים.

מקורועבריינים,שלדימוייםעםלהזדהות
המיתוגניהפסיכומכיהפנימיבמאבקלדעתנו

דימוי:להגשיםביקשהשלוהזאתהזהותשלו.
בבתיילדים,שלהשוניםהגיהנום"במדורי

אניהגבורההרפתקאותאתלאבברים,כלא,
שליההזדהותאתחיפשתיאלאשם,ביקשתי

ביותר"והאומלליםהנאיםהעברייניםעם

דימוייםעםזוהזדהות ,) 176עמ' , 1948(ז'נה,

עבריינייםתפקידיםלמלאוהתשוקהעברייניים

גלזרשלהתיאוריהעםאחדבקנהעולהאכן
התיאוריהעבריינית.להתנהגותבקשר ) 1956 (

מתוךיוצאת-דיפרנציאליתהזדהותהקרויה
העברייניהדימויעםפנימיתהזדהותשלהנחה
 ,חוץכלפיעברייניתלהתנהגותמוקדםכתנאי

אנשיםמדועלהסבירלנסותכדיבהאיןאך
עבריינייםדימוייםעםמזדהיםמסוימים

יתכןעברייניים.שאינםדימויםעםואחרים

להסבירכדיהמיתוגניתהיסודבהנחתשיש
 .זודיפרנציאליתהזדהותחלקיבאופן
מאפשרז'נהז'אןשללמדיהקיצוניהמקרה

 ~--------------~אתמספקפנימימיתוגנימאבקכיצדלהדגים
חיבוראחרלחפשהמניעהכוחואתהדחף

וסוטים.עבריינייםלדימויים

הנוערעבריינותבמודלאחרתחיבורדינמיקת
הדיפרנציאלית.ההתחברותשלזוהיאשלנו

סאתרלנדעל-ידיהוצגהזושימושיתתיאוריה
 ,-1947במחדשעל-ידוונוסחה 1939בשנת

בנויההדיפרנציאליתההתחברותתיאוריית
הבאים:היסודעקרונותמתשעה

ההתחברותשלהחיבורחולייתתמצית
לעבריין"הופךשאדםהיא,הדיפרנציאלית

פגיעלהחוקהפרתבעדהגדרותעודףבגלל
זולא ,זוטענההחוק".הפרתנגדהגדרות
היא ,מיותרלשוןבכפלמצטיינתשהיאבלבד

משוםמשמעות,וחסרתמכניתלחלוטיןגם
בשאלתהיריעהאתמרחיבאינושסאתרלנד

לאוגםעבריינותבעדההגדרותשלהתכנים

בעד ,לחילופיך ,אועבריינותנגדאלהשל
על-להראותבכוונתנונורמטיבית.התנהגות

להתחברותגםישימהשלנושההיפותזהכן
שהתנגשות, ,דהיינודיפרנציאלית:

ושלכמיההשלמיתוגניםביןדיסהרמוניה,
בעד(לחצים>להגדרותקשורההתנסות
ביןהתאמהאושקונצנזוסבעודעבריינות

קשוריםהתנסותושלכמיההשלמיתוגנים
ציינושכברמאחרעבריינות.נגדלהגדרות

התנהגותביןיחסיםמערכתהיאשעבריינות

עבריינותונגדבעדשההגדרותהריונורמות,

ליתראולגישה,קשורותלהיותבהכרחחייבות
נורמותמפניםנתוןיחידבמסגרתולאופידיוק,

אחרות,במיליםמשפטיות.אוחברתיות

ביןהמיתוגנייםההתאמהחוסראוההתאמה

שללגישתוקשוריםיהיולהתנסותכמיהה
הנוכחי(בהקשרהמרסנתלנורמההיחיד
הפניםבהלמידההפלילי),המשפטנורמות
 ,אישיותיכיסודהמרסנתהנורמהאתהיחיד
את"לנטרל"אולהתגברנחוץתהליךולאיזה
(במידההנורמותאוהנורמהשלהמרסןהכוח
האישיות.ברמתהופנמו>שאלה

לנויועילכי ,הנוכחיבהקשרסבורים,אנחנו
פותחאשרנורמותהפנמתשלמודלנאמץאם

מנתחאשרמודלרומטוייט,ואגברעל-ידי
נורמותשללקבלתןהמובילהתהליךאת

נורמותואכיפתמסירתאחרומתחקהחברתיות

המידהואחרנורמות>(שילוחהקבוצהעל-ידי
(תינוהיחידעל-ידיוהופנמוהתקבלואלהבה

דורשהנורמותשילוחתהליך .) 1959-וקלי
באשרהקבוצהמצדקביעהובראשונהבראש

היחידיישאבהןולתוצאותהרצויהלהתנהגות
הקבוצהעלהבא,בשלביציית.שלאבמקרה
הציותמידתאתלקבועכדיהיחידעללפקח
הקבוצהעלולבסוף,לנורמהבכלל>(אםשלו

מצייתים.שאינםיחידיםעלסנקציותלהטיל
לנורמותהיחידשלהקונפורמיותדרגות

גרידא,מציותהחלסקאלה,עלמדורגות
ידיועלמתמידפיקוחעל-ידימונעכשהיחיד

היכןהזדהות,דרךשלילית:בסנקציההאיום
סנקציהעל-ידימונעתקונפורמיתשהתנהגות

והקונפורמיותמתגמלת, ,דהיינוחיובית,
ועד ,אוטונומיבאופןלמתגמלתכןעלהופכת

הפנמתשל ,ביותרהמושלמתלקונפורמיות
בפיקוחצורךאיןאזאוהיחיד.על-ידיהנורמה

על-ידיהמופנמתשהנורמהמשוםובסנקציה,
 ,ל"צודקת"הופכת ,אישיותיכגורםהיחיד

ו"אמיתית"."נכונה"

מופצותנורמותשכאשרהיא,שלנוההנחה
הילדים,על-ידילעומקומופנמותבמשפחה

אםאועבריינותנגדנורמטיבימחסוםנוצר

-סאתרלנדשלבקונספטואליזציהלהשתמש
חייבותאכןהנורמותהפרתבעדההגדרות

מופנםהנורמטיביהמחסוםאםתקיפותלהיות
הוכחותוהותרדילנוישהאישיות.מבנהבתוך
ההיכרותבתהליךקונפליקטשמצבילכך
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ביןהתאמהלחוסרהגורמיםבמשפחה,
התנסותושל(כמיהה>ציפיותשלמיתוגנים

שילוחבתהליךפוגעיםלמעשה,הלכה
נמוכהרמהיוצריםמכךוכתוצאההנורמות

נגדיותרחלשותהגדרותאוהפנמה,של
שלבמונחיםלהשתמשאםעבריינות,
סאתרלנד.

בעקבותלכזאתשחיתה ,ה"הרוסה"המשפחה
התפקודביכולתפגיעהאומוות,גירושים,

מכריעלגורםפעםנחשבהמההורים,מישל
מאוחרבשלבשנערכומחקריםאךלעבריינות,

אינוכשלעצמוהמשפחתישהשברגילויותר
הנמנעמןולאאטיולוגיתחשיבותבעלבהכרח

החיברותתהליךהואתלויהבלתיהמשתנהכי
כפימשפחתית.ודיסהרמוניהמתחבשל ,הלקוי
להיפותזהבהתאםהדבריםאתלנסחשניתן
הםהמשמעותייםהאטיולוגייםהגורמיםשלנו:

מצביבשלהנורמותשילוחבתהליךהפגמים
עםהראשונית.החיברותבסוכנותקונפליקט

שלזהחלקלאששכדיבהםשישהממצאים
את ,היתרביןלמנות,ניתןשלנוההיפותזה
ששיעורילמסקנההגיענייאיורןהבאים:

שאינםבבתיםערוךלאיןגבוהיםהעבריינות
קונפליקטיםורדופיאומלליםאךהרוסים,
 ,) 1959-(נייהרוסיםבבתיםשיעורןלעומת

הילדבחינוךעקביותחוסרכימצאברט
חד-ושאינןיציבותבלתיודרישותלמשמעת
שבעתייםקשוריםהיוממנומשמעיות

 .) 1925-(ברטבוסבירמטיפולבעבריינות

ודיסהרמוניהמתיחותכימצייניםומקיישאו

לאיןחשובגורםהןהמשפחהבתוךמתמשכים
ההורים.גירושיעצםמאשרלעבריינותערוך
בפועלשגירושיםיתכןכיטועניםאפילוהם
הילדיםמסיכויילהפחיתכדיבהםיש

לעברייניםלהפוךמתחיםטעונותבמשפחות
-ומקיי(שאוהסתגלותבחוסרלהתאפייןאו

1942 (, 

לביןהלקויהחיברותתהליךביןהקשר
כדלקמן:להיותעשויעבריינות

הנמדדתבנישואים,ההסתגלותחוסר,דרגת 1
במשפחה.מתנגשיםתפקידיםשלבסולם

לקונפליקטכמדד~דועררביםסולמות
למטרהלהתאיםשיכולהעובדהבנישואים,
שלפנינו.

ולנורמותלערכיםהוריםמצדהתאמהחוסר , 2
 ,פרטילרכושלסמכות,יחס ,דהיינו-מרכזיים
להיותשיכול-ונו'באלימותלשימוש ,לחינוך

כלפיהילדיםשליחסםלעיצוברלוונטי
עבריינית.ושאינהעברייניתהתנהגות

הקשורבכלוילדיםהוריםביןהתאמהחוסר . 3
לנורמות.

ילדיהםבחינוךההוריםשלהעקביותדרגת , 4

להיותצריכהזהמשתנהמדידתלמשמעת.
רווחותלמידהתיאוריותעלכמובןמושתתת

תגובותשלהאפשריתלתוצאההקשורבכל
ומניעהנ:וגמולשלתגובותכמועקביות,בלתי

מצדדומה)(אוזהההתנהגותכלפי(ענישה)

הילד.
שילוחבתהליךעקביותחוסרשלהתוצאות
בחובהשטומנתכלליםקביעתבשלהנורמות,
סנקציותשלשרירותיתהטלהבשלאוסתירות

כדלקמן:לדיןקורטעל-ידימתוארות

דרךמורללשבירתהעיקריותהטכניקות"אחת
זוטקטיקהאכןהיאטרור'של'אסטרטגיה

מוחלטבערפולהאדםהעמדתשל-בדיוק
 .ממנוולציפיותלמצבוהקשורבכל
ביןתכופותתנודותקיימותבנוסף,אם,

הבטחותלביןחמוריםמשמעתייםאמצעים
חדשותהפצתבצירוףטוב,טיפולבדבר

'המבנהאתהופכיםאלהכשכלסותרות,

קורהאז,אולחלוטיןברורלבלתיהקוגניטיבי'
תקרבמסוימתתכניתאםיודעלאכברשהיחיד

בתנאים .ממנותרחיקואושלוליעדאותו
ברורות,מטרותבעלייחידיםאפילוכאלה,

בשלמשותקיםיהיוסיכונים,לקחתהמוכנים
למהביחסחמוריםפנימייםקונפליקטים

 .) 1948-(לדיןלעשות"שעליהם

לעבריינותהסיבותבדברהתיאוריותאחת
עלרבהבמידההמבוססתהאישית,ברמה

חרדהלתגובתהקשורותלמידהתיאוריות
היתר:ביןקובעת,מותנית,

פעםמדימוותרים(שההורים>קורה"אם

 ,דהיינו-אסורההתנהגותעםומשלימים
מורתלהפגיןמבליבסובלנותאליהמתייחסים

אצללהתנותשבעתייםקשהלהםיהיה-רוח
שיצליחויתכןכיאםחרדה,תגובתהילד

 ...כלליםהפרתעלמעונשלחמוקאיךללמדו
שאתביתראפקטיביתתהיהחברתיתהתניה

עקרונותכמהשלבמונחיםמוצגתכשהיא
מיושמותהסנקציותוכאשרהיטבמוגדרים

 ,) 1962-(טרסלרואמין"עקביבאופן

חיברותלסוכנויותהוריםביןהתאמהחוסר . 5
מועדוןהכנסיה, ,בית-הספרדוגמתאחרות,

ונורמות.לערכיםהקשורבכלונו',הנוער
ללמודמבקשיםשאנולפניאחרות,במילים
דרךעברייניתהתנהגותכלשהיבדרך

המחסוםאתלהחלישאולשבורישהתחברות,
דרךמושגהדברעבריינות.נגדהנורמטיבי

אשרהחיברות,בתהליךקונפליקטמצבי
ציפיותשלמיתוגניםביןבסתירהמתבטאים
באישיותולמעשההלכההתנסותושל(כמיהה>

בהפנמהמכךכתוצאההמאופיין ,הצעירשל
חלשובמחסוםמרסנותנורמותשל"נמוכה"

נורמטיבימחסוםבעליצעיריםעבריינות.נגד
לכנופיותלהתחברמוכניםכאמוריהיוחלש

עבריינים.שללכנופיותאורחוב

כימציין ) 1958 (יוקומבנ
II 

מוצאיםמתבגרים
עקבייםובלתימבלבליםממצביםמפלטלעתים

שותפיםשלבעולםעצמםמעגנים ...שהםבכך
 .) 326עמ' , 38 (גילם"בני

למצביההיפותטיתברמהישיםזהפתרון
 ,דהיינוהחיברות,בתהליךהשוניםהקונפליקט
ביןהתאמהחוסרבמשפחה,סותריםתפקידים

התאמהחוסרולנורמות,לערכיםביחסההורים
ונורמות,לערכיםבקשרלילדיםהוריםבין

11 ~, 

בוסרןקרטייהאבריצילום:ז'נה,ז'אן

משמעת.להקנייתהקשורבכלעקביותוחוסר
ביטחוןשלתחושהמספקתהרחוב""תרבות
ועקבית,פשוטהנורמטיביתבמערכתהטבועה

 ,ולבןבשחורוחלקחדמוגדריםערכיםבה
דו-קוויםאואפורשלגווניםללאכמעט

בנישותפיםשלזהעולםאחרים.משמעיים
ברורההשקפהנקודתרקלאמספקגילאותו
המבולבלתהערכיםמערכתבמקוםדברים,על
עונהגםהואבבית;ברובה,קיימתהבלתיאו

הרגשיבביטחוןמתברגיםשלהחריףהצורךעל
שווי-מעמדשחבריהלקבוצההשתייכותשל

] peers [. 
(אוגילובנישותפיםעםהתחברותעל-ידי

לקבוצההמתבגרמצטרףעליהם>עגינה
בבעיותהמתאפייניםמיחידיםהמורכבת

זוכההואובכך ,לשלודומותהסתגלות
נורמטיבימחסוםכאשרנוסף.רגשיבביטחון

על-נוצרלאעברייניתהתנהגותנגדמרסן
רקאחרות,חיברותסוכנויותאוהמשפחהידי

הרחוב""תרבותאתלקלוטהילדבשלאז
דיפרנציאליתלהתחברותסלולהוהדרך
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בתת-לחברותהמוביליםאחריםולתהליכים
עבריינית.תרבות

בקנהעוליםשאינםגנים,המיתושלנובהמשגה
התנסות,ושל(כמיהה>ציפיותשלאחד

נמוךנורמטיבילמחסוםואחראייםהיוצרים
המתבגראתמצדםמכיניםעבריינות,נגד

עבריינים.ולכנופיותלדפוסיםלחיבור

הנוערעבריינותבמודלהבאההחיבורחוליית
נוסחההדיפרנציאלית,ההזדמנותמודל ,שלנו

הםאוליך.ולרירקלאווארדריצ'רדעל-ידי
תת-תרבויותשלבהיווצרותןהתעניינו
המעמדמקרבנוערבניאצלבייחודעברייניות,

כדלהלן: ,היתרבין ,ואמרוהנמוך
הנמוךהמעמדבנישצעיריםמהבין"הפער
הלכהלהםשנגישמהלביןלרצות,יכולים
הסתגלות.שלגדולהלבעיהמקורהואלמעשה,
עברייניותתת-תרבויותהיוצריםמתבגרים

יעדיםעלדגשלדעתנו,הפנימו,
הדרכיםמגבלותלנוכחקונוונציונליים.

שהםתוךאלה,ליעדיםלהגיעהלגיטימיות
אתולהנמיךלשנותגליםמסואינם

חריפים:תסכולרגשותחוויםהםשאיפותיהם,
שלבדיקהמצדםתיתכןאלהבמצבים

(קלווארדנונקונפורמיות"אלטרנטיבות
 .) 1961-ואוליך

במושגיםשלנוההנחהבניסוחכאןמדוברואכן
גניםהמיתוביןהפערכי ,דהיינוסוציולוגיים,

התנסותשללאלו(כמיהה>שאיפותשל
כדיבושישבתסכולדברשלבסופומתבטא
הלגיטימיותאתלהסירהנוערבניאתלהניע

לקבוצותחיבורולחפשהלגיטימייםהמבניםמן
עברייניים.

ההפנמהאושההחצנה ,כהןעםמסכימיםגםהם

מהוותיעדיםלהגשיםלכישלוןהאחריותשל
דפוסיםאםלקבועבבואנומפתחמרכיב
יתרה .לאואםהיחידידיעליאומצובייםעבריי
זההלרמהשואפיםהאדםבניכללאמזאת,

בקרבשהשאיפותהגםתרבותיים.יעדיםשל
שבקרבמאלהלרוב,נמוכות,הנמוךהמעמד
שהשאיפותהריהגבוה,והמעמדהבינייםמעמד

המעמדאחרות,במילים •יותרגבוהותהיחסיות
יחסית, ,יותרמשמעותילגידולזקוקהנמוך

התוצאה .יעדיואתלהגשיםכדיבהכנסה
יותרגבוהותומתחלחץברמותמתבטאת

תרבותייםיעדיםלהגשיםהכישלוןלנוכח
 .)םש(

הצעירעלכהןשלהקלאסיהניסוחואכן
בקנהעולהעברייניםשללכנופיותהמצטרף

שלהפסיכומכייםהקונפליקטיםעםאחד
הצעיראםהתנסות.ושלכמיההשלמיתוגנים

ביןלפערבאחריותעצמואתמאשים
ושל(שאיפות>כמיההשליםגבהמיתו

שוםמצדויתרחשלא(כישלון>,התנסויות
תהיהלאשכןעבריינים,כנופיותאחרחיפוש

ואתהלגיטימיתהחברהאתלהאשיםגטיהלו

ולעומתשלו.ובאכזבותבכישלונותמוסדותיה
 ,דהיינו , 11"המערכתאתיאשיםאםזאת,

 ,ובכישלונותיובאכזבותיוומוסדותיה,החברה
המערכתשלללגיטימיותיתכחשהואאזאו

מוטיבציהלוותהיהשלהוהנורמטיביתהחוקית

שללכנופיותולהצטרףבעבריינותלעסוק
עבריינים.

פועלתהחברתיתהסטיגמהשלהחיבורחוליית
לשעברהאסיראתדוחפתהאחתרמות:בשתי

עבריינותבמעשילהמשיךגוייהמתוהעבריין
תמידגנב"פעםשלהסטיגמהשכןנוספים

אפשרש"איהסברההרמות.בכלפועלתגנב"
לסגירתגורמתלשעבר"באסיראמוןלתת

פוטנציאליים.מעסיקיםמצדבפניודלתות
העברייניםאלומצטרףחוזרהואלפיכך

אינהשלוהסטיגמהשאצלם ,לשעברוהאסירים
כניסהככרטיסמשמשתאלאלרעתופועלת

הראשוניתהסטיגמה ,וכךבמועדון'.'לחברות
אתשאתביתרסוללתאסירושלעברייןשל

האפקטמקצועית.אומזדמנתלעבריינותדרכו
לחוללשבכוחהבכךהואסטיגמהשלהאחר

ז'נהז'אןשלבמקרהכמוהתחלתית,עבריינות
הבא:במודלנציגאותוזנות,שלובמקרה

גמטיזציהסטישלהדינמייםהתהליכים

מיושמיםשאלהכפיסטיגמה,תהליכישלמודל
אפריקאיצפוןממוצאזונותשללאטיולוגיה
בישראל:סמכותינורמטיבימבנהבעלותממשפחות

המשפחהמצדסטיגמההטלת
ודמויותהאב}מצדרוב(על-פי

אחרותרלוונטיות

לתוקפנותכמוצאלעזאזלכשעירתיוג . 1

הענשתדרךאשמהשלופרויקציה

 .הזולת

בתו.כלפיהמתייגהאב

תתבצעלעזאזללשעירהבתהפיכת . 7

מןכתוצאההמתייגהאבעל-ידי

אשתו.עםשלוהמתחים

על-הסטיגמהקליטת
הנערהידי

הנראהככליתחילוהרלוונטייםהתהליכים ) 1 (

טרום-התבגרותשלבגילהמעצבות,בשנים
אריקסוןעל-ידיהמכונהבמצבוהתבגרות,

למעשההטכניהמונחאגו.פיזור ) 1956 , 1963 (
בשלבבהתמקדותחשיבותומכריע:איננו

שטחהאישיות,שלהאמורפיההתפתחותי
הקודםלבגרותהילדותביןהמעברשלההפקר

האישיות.להתגבשות
הנערהשללחיפושחופףיהיההבאהשלב ) 2 (

מאישיותהכחלקשלה,האגוזהותאחר
המתפתחת.

הנערה,שלוהןההורהשלהןהמכיניםהגורמים
היותהשלהסטיגמהאתיהפכו ,במודלכמוצג
וכל , 11בעיות"עושהפגומה,מזוהמת,רעה,

לעברההמושלכיםהמשפיליםהתגיםשאר
נגישגלם"ל"חומראלה,רלוונטיותבתקופות

כעוגןאוכמסגרתהנערהתפניםאותווקל,
הצפון-במשפחהשלה.האגוזהותשל

ומבודדתפנימההמלוכדתהסגורה,אפריקאית
למילוילציפיהתהיהנורמטיבית,מבחינהלמדי

במקרההמשפחה,בתוךהנערהמצדתפקיד

אופטימליים.ואפקטיביותכוחהסטיגמה,זה
שהסטיגמהומניחיםלכתמרחיקיםאףאנחנו

המשמעותילמרכיבתהיהעליההמושלכת
שלה.האגוזהותאתערהחבתבנהממנוביותר

הסטיגמההפנמתאחרי ) 3 (

אגוזהותשלחלקיתוהשגה
מניחיםאנחנובאמצעותה,

הנערהשלדיכוטומיתתגובה

הקונספטואליזציהלפילסטיגמה
המתחקה ,) 1938 (רוזנצוייגשל

היחידשלובתתגואחר
יכוליםאנחנולתסכול.
האפשרותאתלשלול

בולטתמאודתהיההנערה . 1

בחיצוניותבהתנהגותה,לעין

אשראחרמאפייןבכלאושלה

בכל ,מהאחריםאותהיבדיל

 .שלההחברתיתלחזותהקשור

כלפיסובלנותחוסרתגלההיא . 2

בהירויות.אי

כלפיאוניםחסרתתהיההיא . 3

המתייג.המבוגר

אישיותבתוספתסמכותית,משפחה . 2

המתייג.שלסמכותית

ההורהשלהחברתיתבעמדהשינוי . 3

עקבהאישיתהיכולתשלילתאו/ו

אחר.חרבתישינויאוהעליה

לקונפורמיות.נטיהלהתהיה . 4לרעההשינויעםהסטיגמהשידור . 4

האישיתביכולתואוהחברתיבמעמדו

 .המתייגשל

לעגוןנטיהלהתהיהכמו-כן . 5 ,אפריקהצפוןמיהדותמשפחות . 5

במשפחה.המתייגהאחרעלזהות-אגוהפנמתבנותיהןעלהמצוות

זואםביןהגרעינית,המשפחהבתוך

לאו.אםוביןשוללנייםתגיםמשלחת

רוחבהלךתהיההיא . 6שלביחסוומיןגילתפקידישלעיוות . 6

 .אוניםחוסרשלסובייקטיבי

פסיביבאורחתגיבשהנערה

רחוקהכאפשרותונייטרלי
הגירוייםבשלזאת •למדי

חשופה.היאשלהםהקיצוניים
פרדיספוזיציהמניחיםאנו

למשלוח-ההורהשל
לקבלת-ערהוחבסטיגמה
קרוביחוללואשרסטיגמה,
אוקיצוניתתגובהלוודאי
מצדהןפעילה,לפחות
ההורים.מצדוהןהנערה

שלהמשוערותהתגובות
שלתגובהאותהיינההנערה
 ,דהיינופנימית,ענישה
לכישלוןהסיבותייחוס

העונשהטלתשלאולעצמה,
ייחוס ,דהיינו ,האחרעל

לעולםלכישלוןהסיבות
זהבמקרהלה,שמחוצה

משפחתה.ובניהוריה

ענישהשלהתגובהבסוג ) 4 (

אתהנערהתפניםפנימית

המושלךהמשפילהדימוי
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שללציפיותוציותכניעהמתוךעליה
המשפחהבןזהבמקרהשלה,המחברתים
לחיזוקיםתצפההבאבשלבהמתייג.

בכךהרלוונטייםהמבוגריםמצדלהתנהגותה
באישורשלההציותאתיקבלושאלה

מהוריהמצפההיאמסויםבמובןובהסכמה.

ציפיהזו.ויאוית"ב"עסקהחלקםאתלמלא
שההוריםמשוםמתגשמתאינההטבעמדרךזו

להתנהגותקוגניטיביתבצורהיסכימולא
עלציוועצמםשהםהגםבתם,של"הרעה"
על-ידיבלתי-מודעבאורחכזוהתנהגות
מוצאיםאנחנוכאןעליה.הסטיגמההשלכת

הילדהחייבתשעליוהראשוניהתסכולאת
עליה-עצמההאשמהאתשמטילהכמילהגיב:

הסיבותאתהיאלחובתהתזקוףהיא
לביןהוריהשלציפיותיהםביןלדיסהרמוניה

לפיכךתיטההיאלהתנהגותה.בפועלתגובתם
במידהצייתהשלאעלעצמהאתלהאשים
לפיכךהוריה.שלהמתייגותלציפיותמספקת

שהוריההמשפילהבדרךלהתנהגתמשיךהיא
 ,יותרעודוקיצוניכפייתיבאורחעליהציוו
אותהיקבלושבתגובהמצפהשהיאתוך

באופןלקבל ,כמובןערוכה,היאההורים.

כחלקשלהם,הסטיגמהשידוריאתבלתי-מודע
מבחינתהזהוכלפיה.מהתנהגותםאינהרנטי

מייחסתהיאשלוהאמיתיההתנהגותיהמנדט
ההורים,שלהקולניתהוחיהאתלגיטימיות.

הציותבעקבותחווההיאאותה ,חוץכלפי
תופסתהיאלסטיגמה,שלהההתנהגותי
להאשיםתיטהשובהיאואולם,כדיסונאנס.

במעגליתבטאאשרהזה,בדיסונאנסעצמהאת
שוללניתהתנהגותשלחיובימשובימחזורשל

כמעטבביצוע,להסתכםעלולהאשרקיצונית,
הקשורותהשונותהסטיותשל ,כפייתי

נורמותשלאחרותובהפרותמיניתבמתירנות

בהתאם-אצלהקשוריהיהלאהדברמקובלות.
הוריהמצדלרחיה-עצמיתלענישהלנטייתה

מילולייחסכלפיהיפגינוהםאםגםהמתייגים,
ביותר.קשהוגופני

לתגובההקשור ,האחרהקיצוניהביטוי ) 5 (
יהיההזולת,עלהאשמהאתלהטילהנוטה

שהוטלהמבזהלדימוישתצייתאחריכדלקמן:
מינית,מתירנותכגוןבהתאם,ותתנהגעליה

ונו',מהלימודיםהיעדרותקטנות,גבינות
הוריה.מצדמחזקתלסנקציהגםהנערהתצפה

עלהוריהאתתאשיםהיאיקרה,לאכשהדבר
היאהזה.הקוגניטיבילדיסונאנסאותהשהביאו

מעגל .-נגדבדחייתאותהההוריםלדחייתתגיב
בהפרדהזהבמקרהיתבטאהחיוביהחוזרהחידון

ניתוקתוךמשפחתה,מבניהנערהשלמוחלטת

ביניהם.קשרכלשלמוחלט
אלהאלטרנטיביותאטיולוגיותדרכיםשתי ) 6 (

מעיןהןקיצוניים.למקרים ,כמובןמתייחסות,
קיימיםשלא"טהורים"תיאורטייםמקרים
האפשרויותבמציאות.נדירותלעתיםאלא

התגובהלעוצמתמגיעותשאינןהשונות,
 ,הןאףתיתכנה ,האידיאליהסוגמןהקיצונית

ההיפותזהואולםהשניים.ביןהשילובגםכמו
כמעטאוקיצוניים,שביטוייםהיא,שלנו
במקרהיותרסביריםיהיואלהיים,קיצוב

המאפייניםשעצםמשוםזאת,שלפנינו.
להטלתמיועדתלהיותהנערהאתהמכינים
"עוגנת ,לעיןבולטתהיותה ,למשלסטיגמה,

בהירות,חוסרכלפיסובלנית,בלתיהאחר"על
שלה,הכפייתיתהיתרקונפורמיותבצירוף
המתויגיםלתפקידיםאלה,מכלהנובעת

שוליתלהפכהנוטיםעליה,המושלכים
עדויותבידינוישהמשפחה.בתוךומנוכרת

-אגוכרתלמעודנוטיםשולייםשיחידיםלכך
וקנטריל(שאדיףתפקידיהםעםיותרגבוהה

בעלתכןאםתהיהערהחב .) 194 7-
באורחלהחליףיותרגבוההפרדיספוזיציה

ביןהבחירהשלה.התפקידיםביןקיצוני
נטיחתוךלסטיגמה,הכפייתיתהקונפורמיות

שלודחיית-הנגדהוחיהלביןעצמית,להענשה
הזולת,כלפיהעונשהטלתתוךהמשפחה,חוג
זה.במקרהלהגיעהסתםמןתאחרלא

יהיהההוריםכלפיאמביוולנטיותשליחס ) 7 (
עצמיתהענשהשלהפתרוןבמסרגתיותרסביר
עלהעונשאתהמטילהפתרוןבמסגרתמאשר
בשלבהיחסיםניתוק ,האחרוןבזההזולת.
מכלהנערהאתפיזיתיפרידיחסיתמוקדם
שה-העבשלהפתרון ,שבימצדהוריה.עםקשר

רבהבקרבהכרוךהנראהככליהיהעצמית
שתהליךהגםלמשפחה,הנערהביןיחסית
מניחיםגםאנחנואצלה.החלכברהסטיה

משפחתהלביןהנערהביןחםרגששלשקשרים
אתעזבההיאפיזיתאםגםלהתקיים,ימשיכו

הפתרוןכי ,כןכמומניחיםאנחנוהמשפחה.

יותרסביריהיההענשה-עצמיתשל
זונותשל ,שלנוהמחקרבאוכלוסיית

שעהסמכותיות,אפריקאיותצפוןממשפחות

הזולתעלהעונשאתהמטילהפתרוןשסוג
אירופי.ממוצאזונותבקרבשיתקייםסביר

כמיהה>שלגן(מיתרהציפיותביןהקונפליקט
שמתוארכפישלה,מהמחברתיםהנערהשל

לביןגמטיזציה,סטישלהדינמיבתהליך
התנסות)של(מיתוגןעל-ידםהגלויהדחייתה
מוטיבציהשלכתשתיתהנערהאתישמש
כמהדרך ,בפועללזנותדברשלבסופולהגיע

לקבוצותההתחברותשלגלוייםתהליכים
הדיוןלטווחמחוץהמצוייםועברייניות,סוטות
 .שלנוהנוכחי

(כנופיות>קבוצתיתעבריינות

שלהמיקוררמתביןהמקשרהבינייםשלב
שלהמאקרורמתלביןלעבריינותיחידיםגיוס

עבריינותהואחברתייםאסיפיםבקרבפשיעה

קבוצותבתיאורנעסוקלאאנחנוקבוצתית.
 ,מאורגןפשעשלאומקצועייםעברייניםשל
התיאורטיותהנקודותאתלהדגישנשתדלאך

הסותריםהמיתוגניםלתפקידביחסשלנו

וזאתקבוצתית,עבריינותשלבהיווצרותה
אחת.אלימהכנופיהשלהמקרהבאמצעות

תת-שלסוגיםשלושהזיהוואוליךקלווארד
כתוצאההמופיעיםעברייניות,תרבויות

ראשית,דיפרנציאלית.הזדמנותשלממבנים
באזוריםהעברייניתתת-התרבותמופיעה

מבוגריםעברייניםביןהדוקבקשרהמצטיינים

קיימיםמזאת,יתרהנוער.בניעברייניםלבין

גורמיםביןהדוקיםקשריםאלהבמקריםלרוב
אלהגורמיםוקונוונציונליים.עברייניים

שישחוקיים,בלתיהזדמנותלמבנימביאים
אלטרנטיבייםאמצעיםלספקכדיבהם

זהמסוגהתרבותתתהצלחה.יעדילהגשמת
מכירתרכוש,בעבירותרובפיעלעוסקת
מאורגן.ופשעגנוברכוש

אלימותשלתת-תרבויותמופיעותשנית,
חוקייםהזדמנותמבניבהםשחסריםבאזורים

לעתיםמתפתחיםאלהכאחד.חוקייםובלתי
שאפשרעונישכונותשלבאזוריםקרובות

חברתית.מבחינהמאורגניםכבלתילהגדירם
חריפיםלתסכוליםגורםהזדמנויותכלהעדר
נוטההעברייניתהפעילות .נוערבניבקרב
מסגרתמחפשיםשהצעיריםככלאלימהלהפוך

פעילותם.אתשתכילשהיאכל

11 
~1 

(האופרה>הפוכריםסיפור

יתהנסגנתת-התרבותמורכבת ,בסוףל

ערוציםהחסריםאלהכפולים:מכישלונות
הםיעדים.להגשמתחוקייםבלתיאוחוקיים

לכישלונותהאשמהאתלהפניםנוטיםגם
נוערבניפונים ,התסכולמןכמפלטשלהם.

אולסמיםקרובותלעתיםזומתת-תרבות
לאלכוהול.

כמוטיבציהגניהמיתוהקונפליקטאתתפיסתנו
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בקנהעולהעברייניםלכנופייתלהצטרפות
השבראתמרטוןשלהקלאסיתההצגהעםאחד
המוסדייםהאמצעיםלביןתרבותיותמטרותיבן

לקבוצותלהצטרפותכמוטיבציהלהגשמתם
 .) 1968-(מרטוןוסוטותעברייניות

ההשערותאתלהמחישמבקשיםאנו
אמפיריעוגןלהןולספקשלנו'התיאורטיות

על-שהוכןדוקומנטריסרטניתוחתוךראשוני

ארקנסו'רוק,בליטלהמוותמקריחוקרידי
אלימות.כנופיותבניביןהדדירצחעל

בליטלהאלימותבכנופיותהעוסקהסרט,
כמהמתאר , 93-1992בשנים ,ארקנסורוק,

מאורגנים,בלתיצעיריםשלרצחניותכנופיות
ששאיפותיהםכאחד,ושחוריםלבנים

חוקיבמבנהלהשתלבכמיהה>של(מיתוגנים
תעסוקהבית-ספר,משפחה,דוגמת-כלשהו

מצאוהםהתנסות).של(מיתוגןסוכלו-
:הצטרפותבאסה""כנופיותשלפתרוןלעצמם

יריבהכנופיהמחבריכמהעלירילכנופיות,
לצעיריםסיפקהכנופיות""כיסוחוהריגתם.

כינושהםמהכאחת,ובנותבניםהאלה,
ו"אהבה"."חיים" '""רעיונות '""כבוד
בביתמעולםלהםהיהשלאדברהוא"כבוד"

עללחמוהאלההצעיריםשכןלו'מחוצהאו
מייריבות.כנופיותנגדשלהםהמחיהשטח

ל"כבוד"זכההזהבקרבאומץיותרשהפגין
ב"כבוד"זכוהםהכנופיה.חברישארמצד

כינוייםלעצמםשהדביקובכךגםזהמיתי
משמעותהללולכינוייםייחסואךמשפילים
"ארורים""שרצים"'כונומהםחלקמהופכת.

שיווהאלימיםהכנופיהחברי,"מטונפים".

זלזוללהביעכדיבהםשישהללו'לתגים
שלמיתוגניתמשמעותהלגיטימי'בהקשר
הגדרה"אומה".נקראהכנופיהכלוהלל.שבח

משמעויותהכנופיהלחבריסיפקהזומיתוגנית

בקבוצה,חברותשלאלולרבותלמכביר'
להםהיהלאשמעולםדברונאמנות,שייכות
אצלםחיתהבכנופיההחברותלקבוצה.מחוץ

"לעולמים"שלהמיתוגניהמבנה"לעולמים".
תחושהשלהם,יציבהבלתילקיוםשוב,שיווה,

נצח.שלואפילוהמשכיותשל
היהבכנופיהביותרהחשובהמיתוגןואולם,

הפירושהכנופיהבהקשרכיאם"אהבה"'
ופגיעותמכותאלימות,היה"אהבה"של

החניכה>(פולחניב"זובור"חמורותגופניות

הכנופיה.לשורותהמתגייסיםצעיריםשל
ההגדרהשלנו'התיאורטיתבאינטרפרטציה

כדלקמן:בוצעההזוהמהופכת
בניעל-ידימקובללהיותרוצהילדכל

של(מיתוגניםנאהבגםוכמובןמשפחתו

ש'רואיינו'והבנותשהבניםאלאכמיהה).
סופגיםשהםתוךבכנופיה,החניכהטקסבשעת

הזנחהשלסיפוריםגוללונמרצות,מכות
ופגיעותמיניתהתעללותאלימות,משפחתית,

(מיתוגניםההוריםמצדחמורותגופניות

הפכהכזהבאופןהתנסות).שלמתסכלים

וכך'ל"אהבה".וקשורהמותניתהאלימות

ביקשההחניכה,טקסשלבעיצומוכשנערה,
חברימצדמכותדרשהלמעשההיא"אהבה"

אלההערותהטקס.אתשניהלוהכנופיה
התחלתיאמפיריעוגןלשמשעשויות

שלהתנהגותןלהבנתמיתוגניםשללחשיבותם
כנופיות.

כמיההשלמיתוגניםביןבפעריםהדיוןלאחר
לפשיעהסיבתייםכגורמיםהתנסותושל

עתהעבורבוהקבוצההיחידברמתולסטיה
מיתוסיםכיצדונראהלמאקרו-קרימינולוגיה

בהבנתלנולסייעיכוליםמיתוגנייםומבנים
מאחררצח-עם.שלמקריםמספרשלראשיתם
הפחותהתחוםהואקרימינולוגיהשמאקרן

תשומתלונקדישקרימינולוגים,על-ידינחקר
ה"מיקרו"לגיוסמאשריותרנרחביםומקוםלב

בכנופיהוחברותעבריינותלחיייחידיםשל
 •עבריינית.
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זהמצד
iiiiiiiiiiiiiii ~~~~~~~~~~~~~~~----.. ~ 

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

קמח"?תמורת"שלום

ובפיקחות,בזהירותעדייןמתנהלשרוןכיאף
עלולרגעכלכינדמההרבה,ההסלמהחרף

קיבלנולכךרמזוהרע.הישןשרוןלהתגלות
בשטחיםהופעלולתפקידוכניסתועםכאשר

הטרורלמיגורהשבעיםבשנותשנקטהשיטות
וניכושושטח"ל"תאיהאזורחלוקתבעזה:

מ"תאבטלוויזיהשראינוהתמונותממחבלים.
 ,במצורעירמאו.דרענראורמאללה",שטח

בהשהחייםומחסומים,חפירותמוקפת

נתבשרנולמחרתאם<אףלחלוטיןמשובשים
פיגוע>.שתכננומחבליםכמהבזכותונלכדוכי
העומדתהפילוסופיהזויותרשמטרידמה

שקט.מערפאתדורששרוןהדברים:מאחורי

עםולהכבידהצייתניםעםלהקלמוכןהוא
להסדרפניואיןעקרוניבאופןאבלהסרבנים,

להסדרהיותרלכלאלאהעמים,שניביןקבע
בשקטיישבושהפלסטיניםובינתייםביניים.

שם.ישיבתנואתיפריעוולא

ראש ,גותיברמוראןהמצבאתלתמצתהיטיב
לשלוםמוכנים"אנושאמר:ברמאללה,התנזים
שלהנוסחהאתדוחיםאבלשטחים,תמורת

קמח".תמורתשלום

באנו-כבירברבר

יוסףלרצחשנה 80ימלאוהקרוביםבימים
 • 1921במאיאבו-כבירבפרדסיברברחיים

שלחוהיום,גמזויוסיפרופ' ,משכברמודעי
פואמה-סאטירית-פוליטיתעמודישמוניםלי

אבו-כביר",המעצרבבית"לילהעטומפרי
בפרסגםזכתהואשרזהלתאריךהמוקדשת
אורראתהוטרםשם><בעילוםאקו"ם

בשלמותה.

שיריקטעעלמיוסדהפואמהרעיון
מעשהעלכנראה, ,מצדו(המסתמך

שמעוןשלמשירוהלקוחשהיה>
ביומרת'.רבינוביץ''יעקבחלקיך
שערכוביקורעלמסופרשירבאותו
א.ד.אצלוברברלודביפול ,חלקיך

בשיחהגנים.בעיןגורדון

גםעלתההארבעהביןשהתפתחה
היהודיתהמדינהשלדמותהשאלת
הימים:מןביוםשתקום

אתלודביפוללפתעהפסיק-- _,,

לנו;;פהתהיהמדינההלאהדממה:
בתיגםיהיואמר:אחריווגורדון

אוניברסיטהגםלאלפיםספר
גםתהיהאנוכי:אמרתי /תהיה.

וסיכם /בתי-סוהר.גםמשטרה,

-אמר-ואנוכיברבר:אזהכול
 11 •••הראשוןהאסיראהיה

כאסירברברשלזהרעיוןעל
אתגמזובונההיהודית,במדינה

שנרצחברבר,שלו.הפואמה
מקץחוזר ,אבו-כבירבפרדסי

הרפאיםרוחבדמותשנהשמונים

סיפורוגיבור ,פיארמןירמיהושל
בנוסחקודרות,נבואותונושא"בחורף",

אלפייםשנותשלישראלעלהנביא,ירמיהו
 /וכסלפימותגידלהחזוןשבמקום("ארץ

הוא .)" ...נזדאבהשנסתאבה,חיינוסדוםשל

נעצרראש",ופרוע"יחףברחובותמשוטט

לומדהואשם ,באנו-כבירונכלאשוטטותעל

העציריםאוכלוסייתלפיהיוםשלישראלעל
בכלא.

במדורמדורים.מדוריםעשויהמעצרבית

כלהקרימינלים,"כלמשוכניםהתחתון
הקירבי"אזרושמעליבזה ; ,,הערסים

למיניהם;הקטניםהגנביםהםהדילטנטים",
ואחור"מלפניםשחורהון"מלבינימעליהם

קומתעדהקדוש""הסוהרבמעלותהלאהוכן
בההשלטוניהמימסדקומתשהיאהצמרת

שבפושעיםהגרועים ,כמובן ,חופשימתהלכים
הערכיםומשחיתיהחזוןגונביהםואלה

גסהכיסאולוגיהבמין /קואליציות"החובשים
הדירות,לארג':אקסטראוהכול /ונחושה,

שנונהבחריזה " ...הבושההעדר /האמביציות,

זהלקחגמזוחותםבהמצטייןכהשהוא
הולכיםהנחלים"כלמכתם:מעיןשהןבשורות
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העם".אלהולכיםהנוכליםוכל /היםאל

מקריתבארץלמסעגםיוצאתברברשלרוחו
בדרוםהפיתוחעיירותועדבצפוןשמונה

חברתנו:שלהאחריםהחולייםכלאתומגלה

הנשים,הפלייתהחברתי'הפערהעדתי'השסע
הפלאפונים,ציונותהזרים,העובדים

("בליהקרייריסטיםהיחצנים,המפריטים,

 )" ...עולםלהשכבת /עולםהשקפתביןהבדל
שפשווהתפוררותהרקבאתבקיצורוכדומה.

בכל:

הטרמיטיםכסיסתאתשומעאני

ומלואהארץמוסדיהמפוררים

המונוליטיהניוון ,הקורוזיה ,הארוזיה

 ...ותחלואהסחישלשלוביםכליםכחוקהפושה

הרוחורפיוןהחומרעייפותאת

קודרבבוץצווארעדשקועעםשל

בטוחוהואערכיוכלהסתיידותשל

 ...גדרחמתאופשחהעיןבבוץשהוא

כאשרהראשונהבפעםכמו-דברשלסופו
דיבור"רשותלך"איןבטענהברברהושתק
מושתק-הצעקה")זכותלייש"אך<והשיב
שבהואהשחרעלותעםהפעם.גםברבר

גיחתולעדראש,וחפויאבלולקברו'לעפרו
הבאה.

עוקצניתגמזושלהסאטיריתהביקורת
עליאבל'הטובה,שנינותוכידומשעשעת

לכן'בקובלנותיה.משהומוכרתגםלומר'
המותחיםאצלוחלקיםאותםיותראהבתי
אתשעושיםמיכלעלעצמיתביקורתדווקא
זוביקורת .בולחפורקרדוםומורשתוברבר

 :עצמוברברמפיבפואמהמושמעת

ראיתי.עיניבמו ,שמיעלרחומתגם ,שכונותויש ...

מכרכיכרךכלעלוטרקטטיםודוקטורטים

הייתילאשבטחמהגלעכטער,ביטרעראאבל

-בגיחוכיבנלעגיםדעתיעלמעלה

 ...פוליטיהוןממניעשושנהשמונים

בשלמותהשתצאהפואמהראויהמקרה,בכל
לאור.

נהירהלא-טאהירה""שיר

קדומים.היסטורייםמיתוסיםלפברקקשה

אור'אמירכלל.אפשריבלתיהדברלמעשה,
תלמידלשירה,הליקוןעמותתמייסדמשורר'

מועדוניםאישמסעדן'וכןהדתות,מדע

שירשביצירתוסבורעדותו'לפיואשראמים,
הצליח.עמ') 200 , 2001חרגול(הוצאתאםהירה

טועה.שהואסבוראני

קאשיואן"מפינשמעאשר-טאהירה"שיר

הטוכאריהעםשלהקדוםהאפוסכיכול'הוא,
באלףשישבאיראני'ממוצא"עםהעתיק,

דרךעלטאריםבאגןהספירהלפניהראשון
להשפעותנתוןושהיהלסיןאסיהביןהמשי

ומונגוליות".הלניסטיותאיראניות,הודיות,
בדיוני"תרגוםהיאשלפנינוהיצירה

והוסיףהעיר'"תרגם,אותהמטוכארית"

הספרבשער(כנאמראור"אמיר-דבראחרית

עצמושהואכפי .האחורית)הכריכהגבועל
ל'תרבותבראיוןמסותרתלאבגאווהמספר

כתביהקוראתהלקטורית ) 16.02.01 (מעריב'
הבדיוניבתרגוםחשדהלא'חרגול'בהוצאתיד

לתרגומילקרןהיצירהאתלהגישו"הציעה
לפניהכיובתמיםבאמתשסברהמאחרמופת",
באמתשקובעמהאולםמתורגם.קדוםאפוס
העובדות,אינןכלשהייצירהשלערכהאת

וכלומפותשמותמפתחדבר'אחריתההערות,
כדיגומרלתראורשצירףהמומצאהמנגנון

הדבריםרוחאלאשלו'האותנטיותאתלהאדיר
עלאםהירהשירלדעתיהיצירה.שלוהתכנים

והריתמוסהשקולההפרוזההתיאורים,יפיאף
משכנעתולאחלולהיצירההואהסוחף,
הרוחניים.תכניהמבחינת

הטוכארית,הפאגאניתבמיתולוגיהטאהירה,
האפוסגיבורישכלוהגורל"הזמן"אלתהיא
מירדאת,נישאנט,ביהאן'ואדיך'(שאריך'הזה

ורביםאטאשהביראו'הימאדרה,סאסראר'

דםבקשריבזהזהכולםהקשוריםאחרים,
הגורלותולגלגללתעתועיהכפופיםודמים)
זוביצירהובחייםהשליטהאחדהחוקשלה.

טאהירה":"חוקהואשיר>בשורות(המנוסח

 !והיוושעשמע ,ארהבןמוסרקח

 'גורלויידעלאאיש

 ;שלטוןתמותהבבניואין

 ,אנהדעתבליכורחםעל

 .קצהשיערולאדרךיבורודרכיםןיב

-בלתואין ,טאהירהחוקזה

וונפסעהכבראשר :אחרתאיןהדר,ךאחת

 .) 27<עמ'

הזהוהגורלגורלואתמראשיודעאינוהאדם
לבן-איןרע>.גםכלל<ובדרךצפוילאתמיד

בבלינעהואולכןחייו'עלשלטוןתמותה
אתמשערשאינודרכיםביןואנהאנהדעת

קבועהכברהגורלדרךמכך'שרגועומה .סופן
ניתןולאמראשוכתובההאלים>ידי<על

לשנותה.
במאהמודרניאדםשלבעיניוטאהירה""חוק

ובאמת,פשר.וחסרשרירותיחוקהוא-21ה

עלילותהןטאהירה"שב"שירהעלילותכל
וצאצאיםבניםאחים,נסיכים,ביןמלחמה

(סרר'הממלכותבארבעהשלטוןעלהנאבקים
והעריםהמקדשיםועלוארפאן>הוזאןטאו'

דושאנה,אמנאת,<אמטאר'בהןהראשיות

להןשאיןומלחמותיריבויותאלהואורשארה).
שםנמצאותהן .כלשהימובנתסיבהאוקץ'

סיוםכללדור.מדורומתגלגלותעולםמימות
המלחמהשלהפורענותזרעאךהואמלחמהשל

גללהמתגטאהירהשלהגורלחוקזהוהבאה.
שלקצרותלהפוגותאלאנחואינובעולם
שלום.עתות

שבטיםביןרקלאמתרחשתהפורענות
הורגתאםהמשפחות:בתוךגםאלאוממלכות,

המלכה<למשל'לאחיהונישאתבנהאת
מנישואיהמירדאתבנהאתהרוצחתאטאשה

שלחיקואשתאומיז>;לאחיהונישאתלשאריך
מנישואיםבנועםמותולאחרמתחתנתמלך

שלשלתאתשימשיכובניםלוויולדתקודמים

ביהאןשלחיקואשתביראו<למשל'הפורענות

11 
~ו

הימאסהאתלוויולדתבנולהימאדרהישאתב
נוספות>פורענויותצפויותמהםוארשינדאר

מעיבלעיןנראיתסיבהכלבלאהלאה.וכן
כךמשמח.אירועכלעלדאגהשלצלתמיד
ביראושלהיורשבנםהימאסה,הולדתלמשל

מבשריחשדותמראשיתומלווהומירדאת,
יומוהלילה,בחציחורףביוםנולדהוארעות:
לפניעף~ךהואיאחו;והסערההגשםאלשל

אמואתכראויקידשהימאדרהשאביו

בכללהואהאמיתישאביוייתכןבנישואים;

בעתביראואת'שבעלההרשוכנינגידראהי'
כך .) 148<עמ'הזאדאנשיבשבישחיתה

תינתק.לאהפורענותששלשלתלנושמובטח
תיאוריהםיופיועיקרוגםהספרשלעיקרו

אוראמירשיקעשכאןנראה .שבוהקרבות

הגדולמהקרבדוגמההנההיוצר.כוחועיקראת
 :אמטארהעירבחזיתערךשב

מלכדיםקדימה,המחנותדחקומכריע"באין
נוטףוברזילם,ונסוגיםמסתעריםשורותיהם,

פלחםאשרסוסיםהשמש.באורהבהיקדמים,
עלהפצועיםויללאיוםבקולצנפוהלהב
בחרב,משוספיםמתופת;אובדיםכקולמתחת

גבריםהתגוללואלה,ומחוציחיציםמדוקרי

עודאצרואשרמהםרביםאבלהארץ'פניעל

27 
 2001אפריל



 :נ,ו~

~ 

באויבואישוהכובדם,טובליםזחלוכוח,

 .) 96(עמ' " ...עוועיםבחמת

שבתמונותהמתונותמןהיאזוזוועהתמונת

לדעתישמטרידמהאולםבספר.ההואהקרב
מאחוריה.אוראמירשמציבהרעיוןהואיותר

שאיןאףכי ,אומרהואב'מעריב'ראיוןבאותו

מבחינתהרימיליטנטיות,נטיותאישיתלו
שלוהאסתטיקהומבחינתעצמוהאתוס
הואבעיקראותנו'.'שמפעיםדברזה"מלחמה
הדמויותמןאחתאףכיהעובדהאתשםמדגיש

ממניעיםפועלתואיננהמתוארתאיננה
מגדיריםלאהעלילה"גיבוריגייס.פסיכולו
 ,נפשיבמניעאובזהותהעיסוקדרךעצמם
זה ,לדבריועצמה'.'הפעולהבאמצעותאלא

והמעשה,הפעולהאתחישהואבאפוס,העיקר
"אנחנושבההמודרניתלעבדותבניגודוזאת

קטניםשהםולערכיםלתרבותמשועבדים
משחרר:משהורואההואבאפוסמהחיים'.'

רומןלאאפוס,לכתובמראש"התעקשתי
אנחנולי.שחשובהנקודהזאתכיפסיכולוגי,

החיים'.'עללחשוברקלאלחיות,רוצים
החייםאתמצאתילאכילומרמוכרחאני

מענייניםשבראהטוכאריבאפוסהמתוארים

עצמןהקרבמשתמונותיותרמספקים.או

וחוסרהתכליתחוסרלימפריעים ,לימפריעות
האפוסשלהגורלובגזירת ,שבהןהתוחלת

שוםוללאטעםשוםללאחרב,תאכללנצח
זהותיאופסיכולוגיממדעלויתראורתובנה.
הגיבורים,שלהטהורההפעולהלטובת ,כלשהו
ואתהדמויותאתשעושהמהבדיוקזהאבל

ענייןוללאושטוחהרדודהכךלכלהתנהגותן
ממש.של

שאפילולדעתצריךהיההדתותמדעכתלמיד
פעולהלבטאשאפולאהקדומיםהאפוסים

("שירת-המבורך")הבהגווד-גיתאבלבד.
הסנסקריטיהאפוסמןחלקשהיא ,למשל
במלחמתכןגםנפתחתםהאהבהארתה,הקדום
לבנידהריתראשטרהבני(ביןאחים

קורוקשתרה:שלהקרבבשדההפאנדאווים)
בלאהששים ,אורשללגיבוריםבניגודאולם
הבהגווד-גיאת,שלהגיבורקרב,אליסיבה

בבניועודבמלחמה,טעםרואהאינוארג'ונה,
ואומר:לקרישנהפונההואשלו.משפחתו

 ,אושרממלכה,לנויועילומהגווינדה,"הר
שבעבורםאלהשכלשעהעצמםהחייםאףאו

לקרב.עתהערוכיםזאת,לכלמשתוקקיםאנו
עומדים ,אמימצדדודיםסבים,בנים,אבות,

מדועורכושם.חייהםלהקריבנכונים ,למולי
הרצוןמקנןבלבםאםגםלהורגם,שאחפוץ
איניהחיים,יישויותכלמקיים ,הרלהורגני?

שלושתבעבוראפילועמםלהילחםמוכן
כבימהרגנפיקתענוגאיזההעולמות.

הוצאת , 32 • 35(פסוקיםדהריתראשטרה?

 .) 1985תל-אביבבהקתיודאנתה,

הזהות,והמוות,החיים(פשראלהשאלותעל
קרישנהמשוחחיםועוד>המשמעותהתכלית,
שדהכאשרהספר,כללאורךוארג'ונה

לדיון.אמתלהרקהואבקורוקשתירההמערכה
אלה.כלאתחסראורשלהטוכאריהאפוס

חדשפר g ~אחדשירעל

לאחרונהשיצאוהמרשימיםהשירהמספריאחד
מאתתשס"א)(גווניםחיסורתרגיליהספרהוא

כמוהואלשמו,שבדומהייתכןרבינו.ג'ניס
מידניכראינוולכן ,מעצמומשהו"מחסר"

שניהבקריאה,אלאויופיועומקובמלואלעין
לכך?).מגיעיםמאיתנוכמה(אבלושלישית

יצאהספרכילומרעלינאותגילוימתוך
סיבהזואיןאבל ,עורךמשמשאניבהבהוצאה
אנימקרה,ובכלהקוראים,מעינילהסתירו

קביעותיאתלהוכיחהבאיםבדברימקווה
משכנעים.בנימוקים

העבריתגדולות,כתיבהמסורותשתי
ארצותילידתהיארבינו(ג'ניסוהאנגלית

השמונים),בשנותלישראלשעלתההברית
לאכיאםבשירתה,יסודתשתיתמשמשות

להדגמתאחדשירכאןלהציגוברצונייחידה,
 ,נושאיושירתה.שלהעבריתהתשתית
ובקריאהויומיומיים,רגיליםלכאורה,
כלללהבחיןשלאאפשר ,כאמורראשונה,
 ,מאודמתוחכםשירזהולמעשה .בייחודו
 ,עצמועלזאתלהכריזמבלילהפליא,מתוזמר

השיר:הנהבספר.שיריהרובכמו

נאות-הדשאכיגם

נאות-הדשאכיגם

חטיפיםעטיפותרוויות

מזמוראזמר

קומותשלושרועישיעלה

במדרגות

שטופות

אור

קצוב

רחמימדמםשוב

טריהתפילה

-יקוםומי-יעלהמי

 .יבואומי

בניין ,עירונישיכוניםנוףלפנינופניועל
זרועהשלפניוחלקת-הדשאקומות,שלושבן

ובחורהמוזנחים,במקומותינוכמקובלניירות,
בשירשהדוברת(במלעיל>,"רועי"בשם

בקומהלדירתהבמדרגותויעלהשיבואמייחלת
חשיםאנוזובקריאהכבראולםהעליונה.

המיוסדת,והמורכבת,המוקפדתהשירבלשון
היומיומיתהישראליתלעבריתבנוסף

נוספים,רבדיםעלחטיפים")("עטיפות
"יהוהתהילים:למזמוריהרמזיםבהםשבולטים

מיעלירביצנידשאבנאות ,אחסרלארועי
יעלה"מי :>גכ(ישובב"נפשי ,ינהלנימנוחות

כפייםנקיקודשו:במקוםיקוםומייהוהבהר

ראשיכםשערים"שאווכן: " •••לבבובר

זהמיהכבוד.מלךויבואעולםפתחיוהינשאו
 .)דכ(וגיבור"עזוזיהוההכבוד?מלך

כאןמולבשתהישראלית-שיכוניתהסיטואציה
אירוניהוגםיופיגםהיוצרתמקראית,בלשון

שלונסקישלשורותיושמאז(דומהרגילים.לא
 /כטליתאורארצי"עוטפה-'עמל'בשירו
שילוביםנעשולאכטוטפות"ניצבובתים
אצלמנומקתמילהכלהעברית).בשירהכאלה
כותבתהיאמדועלתהותאפשר ,למשל .רבינו

ולאחטיפיםעטיפות"רוויות"נאות-הדשאכי
ובכןיותר?הולמתכאילושהיא"זרועות",
שםבתהיליםכגמזמורבאותומצויההתשובה

רוויה'.'כוסי ,ראשיבשמן"דישנתנאמר

יותרעודמגבירדווקאזהבתוארכאןהשימוש

האירוני.הניגודאת

ניגודעלמיוסדתכולההסיטואציהובאמת,
עלמדברבתהיליםשהמזמורבעודדומה.
עלכלומרוכדומה,אמונה ,ביטחוןשפע,

לארועי"יהוה-מחסורהעדרשלמציאות
 ,כזכורהנקרא,זהשיריםספר-אחסר"
קרויהשירהובאממנווהפרק ,חיסורתרגילי
הגמורהיפוכושהואממקוםבאחסר","ירח

הישראליהמקוםמןהתהילים,מזמורשל
אינההדוברתזאתעםהזה.הזמןשלהמודרני
שיעלהמזמור;("אזמרהמזמורעלמוותרת

אושרההיאאולם )" ••קומותשלושרועי
אמונהמתוךולאשפעמתוךלאאותומזמרת
גדולה,ונואשותמחסורמתוךאלאתמימה,

למצבה.האופייניים
מצוקתרקלאהיאכאןהגדולההמצוקה
אלא ,הישראליהשיכוןשלוהדלותהעליבות

נדבךזהוהאהבה.מצוקתובראשונהבראש

המרכזיתהשאלהאם •בשירנוסףמודרני
הריהאמונה,שאלתהיאתהיליםבמזמור
המודרניבעידןהמרכזיתהשאלה

המחסורהאהבה.שאלתהיאוהפוסטמודרני
השכונהמןהנערש"רועי",עדגדולכהבה

רועי""יהוההואתפילתה,שלוהנמען
האלוהי.
"במדרגותהשלישיתבקומהלדירתההעליה

לעליהמקבילהמעיןהיא ,, .•.אור /שטופות /
תהילים.במזמור ,קודשומקוםיהוה,להר
נוסף,נדבךבשירהדוברתמציבהכאןגםאולם

"שובאומרתכשהיאהפעם,פמיניסטי-מיגורי

היאהתפילה ,, ...טריהתפילה /רחמימדמם

הרחםמןאלאהלב,מןתפילהסתםלא
הצגהשלשמההואהוואגינה"מן("מונולוגים
זוהיהמדמם.בהבימה>מכברלאשהועלתה

חדשהאלאעתיקה,לאכלומר"טריה",תפילה
מזמוררקשאיננהבההחידוששעיקר ,גמריל

אליה,קומות"שלושרועי"שיעלה-אהבה
אתהתובעתהרחםמןמדממתתביעהאלא

חלקה.
יהוהבהריעלה"מיתהיליםמזמורשאלתעל
משוררשםמשיבקודשו?",במקוםיקוםומי
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וברכפיים"נקילואופייניבביטחוןתהילים
משיבהואיבוא"?"מישאלתשעל(כשםלבב"
הכבוד")."מלך

האשההשיכון'מןהישראליתלדוברת
איןרבינו'שלבשירהמודרניתהפמיניסטית

שירה:מסתייםבהלשאלהתשובה

ומי-יקוםמי-יעלה
יבואומי

שלבסופןשאלהסימןמציגהלאאפילוהיא
שביחסירטוריות,שאלותאלהכיאלה,שאלות
עליהןאיןהזאתבעתאשרגברים,נשים

המסתייםשיר'שלהפתוחהסיוםתשובה.
זאתעושהומי",ומי"מישאלהמילותבשלוש
נפלא.באופן

דומהיפהפהשירהספר.מןבלבדאחדשירזהו
השירהואיותרמורכבואףבעיצובו'לו

אתהמציגאחרשירשכונתית'.'מיתולוגיה
שירתהשלהאנגלו-סקסיתהיסודתשתית
אבזרוהריק,רובוטכמומשורריםעלוהנסמך
ידך','ועודהשירהואאליוטת.ס.מארוול'
קריאתו.מהנאתפחותהאינהפיענוחושהנאת

סקרנותאתלעוררכדיבלבד'הדגמהזוחיתה
מעולה.משוררתשלמיוחדלספרהקורא

החדשהטרנד-אחרת""ארץ

הכרות,מבצעבמיןכנראהבדואר'קיבלתי
'ארץהחדשכתב-העתשל 2מס'גיליוןאת

זהאיןמע"מ.כוללש"ח 35שמחירואחרת'
למימודהואניבודדלגיליוןמבוטלמחיר
הגיליוןצאתלאחרכן'לפניעוד .אותוששלח

שלישעלגדולהבמודעהעינינתקלוהראשון'
צבעימכלשבחיםהגדושהב'הארץ',עמוד
עליואומרלבנייצחקהחדש.למגזיןהקשת
מהמאמריםחלקמרגש.במגזין"מדוברכישם

ברוךאדםעוצמה".רבתמנורהכמועליפעלו
נעימהחובהבזמן.הגיעאחרת''"ארץכיכתב

יאירידליהלאור".צאתועלברביםלהודיע
עשוירלוונטי'"רענן'הואכיברדיואמרה

הלאה.וכןנהדר".
המודפסלכתב-העתחסרלאשממוןנראה
קרןבחסותוהיוצאמשובחניירועלבצבע
ביןלקרבשוניםבמישורים(הפועלתחיאבי

ובסיועהישראלית>בחברהשוניםחלקים
כוונותגם .ומחו"למהארץנוספיםתורמים
בשנייםדיאםהיאוהשאלהבשפע,ישטובות
באמת.ורלוונטימענייןכתב-עתלעשותאלה
מתוחכםהואלושנבחרהשםכילהודותצריך

'ארץוהיפוכו:דברבעתבהואומרלמדי'
ארץלי'איןהידועהשירממילותנגזראחרת'
שקראיןגרשוןשלספרולשם(בדומהאחרת'

שישלומרהעתכתבכוונתואין )ארחום pם

שהארץרוציםשהיינואלאאחרת,ארץלנו

אחרת.תהיהלנו'שישהאחת
כתבההראשוןהגיליוןשלהמערכתבמאמר
המגזריםשכלחשים"אנושלג:נמניהעורכת

אינומגזרשוםסתום.למבויהגיעוהישראליים
עזרהללאיעדיולעברלהתקדםגלמסו

נדרשיםאנוכןעלאחרים.ישראלייםממגזרים
והדעותהאמונותעולםשלאמיצהלבחינה
ואישמחנהועלאישכולנו'התחנכנושעליו

דגלו".על
מהומותלאחרשיצא 2001ינוארבגיליון

ליחסינכבדחלקמוקדשבגליל'אוקטובר
יש,ובשטחים.בישראלופלסטיניםיהודים

אחים("כרםג'ובראןסאלםמאתמאמרלמשל,
דקליעקבמאתמאמרמולאחים">:קבראו

למציאות("להסתכלאבטליוןמצפהתושב
שלמהשטח",מונולוגים"שניישבעיניים">:

שרההמתנחלתושלעיר'באסם"בצלם"איש
אוריאלפרופ'מאתומאמרמקדומים:אליאש
שלהעקדותשתיעלוישמעאל""יצחקסימון
נאורים,הםהכותביםרובהעמים.שבי

אינםכללבדרךטוב.רצוןבעליליברלים
גםמביניםאלאשלהם,הצדאתרקמייצגים

 .כשלעצמומבוטלדברזהואיןהשני'הצדאת
אביעדפרופ'אחרים.בנושאיםגםכך

כותבמובהק,שמאלאישלמשל'קליינברג,
לזה"זהערביםישראל"כלשכותרתומאמר
עללושישהביקורתלמרותכיוטוען

אמפתיהשהעדרסבורהואהמתנחלים,
החברהשלחמורכישלוןהואכלפיהם

רבשהיאלמשל'ומרן'עינתד"רהישראלית.
שכותרתומאמרכותבתקונסרבטיבי'

בניגודגורסת,היאובוהגאולה"מן"להתייאש
כימאמונתה,להסיקאולישאפשרלמה

תיקון.שלחברתילתהליךלהפוךיכולהייאוש
עדייןמצאתילאהללוהדבריםבכלזאתעם
מבקשזהעתשכתבהחדשההחשיבהאת

שכולנולהראותהיאהמגמהכלומר'לייצג.
בצדרקנמצאלאושהצדקלזהזהנזקקים

המתרס.שלאחד
זוגישההמגבשהמרכזי'הפרוגרמטיהמאמר

יוסישלמאמרוהואפוליטי'ביטוילכלל
כיטועןהלויצלילות".של"רגעקליין-הלוי
עומדיםהימיםששתמלחמתמאזלראשונה
ללאהמציאות,מולהישראליםמרבית

ישראל"ארץשלהמסנוורותהאידיאולוגיות
שלום"תמורת"שטחיםושלמזההשלמה"

דרכהאתמגששתהישראליתהחברהוכימזה,

בןהוויכוחלדבריו'חדשה.בגרותלקראת
ושניתםהשטחיםבשאלתהעשוריםשלושת
האינתיפאדהשעשתהמההפסידו:הצדדים

חוסרעלשהצביעה(בכךלמתנחליםהראשונה
היוםלסדרההתנחלויותשלהרלוונטיות

לתנועתהשביחהאינתיפאדהעשתההלאומי),
מביןהישראליהמרכזיהזרםלדעתו'השלום.

אותוהוליכוהשמאלוהןהימיןהןכיהיום
גםההתנחלותותנועתהשלום"תנועתשולל.

לקלוטישראלשליכולתה-לערעורפעלויחד
זואיתה".ולהתמודדשהיאכפיהמציאותאת
התיכוןהמזרחעללאכוףיוכלוכידימווזו
אתאמוניםגוש-שלהםהאוטופיותאת

המזרחאתשלוםוגושהמשיחית,אמונתם
החדש.התיכון

בעמדתמסויםצדקהיההלוי'אומרזאת,עם
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לאכיהביןהשמאלהמחנות:משניאחדכל
הביןהימיןואילוהפלסטינים,אתלכבושנוכל

במקוםאולםשלום.עימםלעשותנוכללאכי
ליישבןולנסותהללוהתובנותשתיאתלאמץ

ופעלנוביניהןעימותיצרנוהמציאות,עם
וגםמדכאיםגםנעשינווכךלשתיהן.בניגוד

טיפשים.

לזה,זהמקשיביםהיינואילוכימוסיףהלוי
"שאילמסקנהמזמןכברמגיעיםשהיינוייתכן

אינהשלוםוהןכיבושהןלהשיגהיכולת
צדדיחדבאופןלסגתאלאברירהלנומותירה

-עצמנואנונחליטשעליהםביטחוןגבולותל
עתה".עלינולכפותעלולהשהמציאותגבולות

כיואומרמעז'מתוקלהוציאמבקשגםהוא
שלוהןהשלמהארץ-ישראלשלהן-הקריסה
הישראליתהבטיחאתערערה-אוסלותהליך
מציאותעלפשטנייםפתרונותלאכוף

עשוי'החדשהפוליטיהריאליזםמורכבת.
סתירותיואתהמכדבלעםאותנולהפוךאפוא,

עצםשהואהפרדוקסאתומקבלהפנימיות
הישראליות.שלמהותה
הישראליבשיחהחדשהטרנדשזהלינדמה

זהשגו.השמאלוגםהימיןשגםלומרהרווח.
אפשרית,השלמהארץ-ישראלכיבאמונתו

המסקנה •אפשריהסכסוךקץכיבאמונתווזה

אניחד-צדדית.נסיגההיאמכךהנגזרת

 • .אפשריזהאםמפקפק
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 5וי~
1 ~ ~ 

גיתהפסינולושלהאוטו
מאיריגלעד

פיירל-אינג'יןהיהלפניולבמנלולע.ובההעמדמכונאיהי
הכבישערואהאאתה ,כבדרךוחמש.שמונים

הרבהדילפניאותןלייצרהפסיקוכיכאלה,טרנטות
כזאתאחתמגיעהחיתהושםפהזאת,עםשנים.

היהומוניקשות,התחממותבעיותעםלרוב ,למוסך
הפנימיהארגוןאאוט.בלקקיבלהואהפעםאבללעשות,מהמידיודע
מאז ,כמכונאישנותיועשרבמשך .לומוכרבלתיהיההמערכותשל

שכזאת.במכניקהנתקללאהוא ,מקצועיבבית-ספרשלמדהימים
מהרדיאטור.נזילהרק:נרשםשם ,שלפניוברישוםשובהציץהוא
 .סיכוןתוספתצריךכזהאוטועל

בגודלרדיוהיהזה .נסתרמרדיוערביתמוסיקהצליליבקעוברקע
גילוולמרותאדום,ובצבעבגריזמוכתם ,לבןכחולבצבעבינוני

והתעסקובונגעולאשאםכזה ,בשיעולנתקףפעםמדירקהמתקדם,
אתלבדוקהתקרבמוני .מאליומסתדרהיהימיםמספראחרי ,איתר

הזההאוטותרגיל.עליושעושיםלחשושהתחילהואשוב.החיבורים
אפילולנסועיכוללאהזההאוטו ,גררבלילמוסךלהגיעיכוללא

הערביםהפועליםכרגיל.עסקיםסביבו.והביטהזדקףהואאחד.מטר
גירד ,שלראשוהשחורההכיפהואתהבלוריתאתסידרמוניעובדים.

הפקידה.עםלדברלמשרדועלההכולעזבהשחורים,זקנוזיפיאת
מהטלוויזיה?"לךנראתה ,החאקיהאוטובעלתזאת"ציונה,

הואתגידק"מ? 38,000ראשונה,ידוחמש,שמוניםהאוטועם"זאת

מוני?"לאטובה,ויד 40,000איזהרקרע,לאהכולבסךלמכירה?
עודאפילוהרבה,דישעבראוטוזהמהקילומטראז',תתרגשי"אל
משופץ,"מנועלויש .-40,000הלפני

אזטובלך?אמרתילאמה ,אוטולקנותרוצהשאניכברלך"אמרתי
שואלאתהלמהאבל ,בשביליעיןתשיםפה,עובדתאנימהבשביל

מהטלוויזיה?"היאאם

עלי."עובדפהשמישהואו ,עליעובדתשהיאחושב"אני
 "?נסתרתמצלמהלוישמהטלוויזיהשהואמיכל"למה

שהצליחדלקשואבתשלומיםשהמשאבתמנועפעםראית ,"תגידי
שעמד ,במוניוהביטהשתקהציונההכביש?"עלאחדמטרלנסוע
ידיוושתיליצןכחליפתהמנופחבסרבלורגלייםפסוקשותק,

במפתחות,מרשרשותהגדולים,בכיסיושקטבאיעמוקמפשפשות

עלשוטטועיניובפנים.שםשהיוואומיםברגיםובמיניבמברגים

זהובביתיתן"מי-שהכריז ,עליוהתלויהשחוקבקלףונתקלוהקיר
וגו', " ...יבואלא

רגעשיבואלציון,וקראהעץבמדרגותירדמוניאחי,"עםאדבר"אני
הפייר.ליד

 11שלה.המנועעלתסתכל"בוא

אותה?"קיבלתאתה ...הבעיה?"מה
 " ...ההיא"זאת
וכיווץהמנועלעברקדימהרכןציוןמהטלוויזיה."זאת .כן ,כן"אחה,

גבותיו.את

בכללנסעהזההאוטואיךאבלהפוך?הכולאתלהחיברואיך"ראית
ואמרבאחיוהביטהתרומם,ציוןנוסףרגעאחריציון.אמרלפה?"עד

שרבץהאוטומולדוממיםעמדוהשנייםתופת",מכונית"זהבפסקנות:
בו.לגעתופחדולפתחם,
ציון.אמרתתפוצץ?"היאאותה,מציתאניעכשיואםיודע,"אתה

המשרדשלהחלוןאתפתחהציונה " ...סיבובעליהעשהיחיא"אבל
שואלתוהיא ,בטלפוןהרכב,בעלתשאסיה,ואמרההשביחמהקומה

מוכן.יהיההאוטומתי

לטלפון.ניגשיותר,המבוגרהאחציון,למטה,"השיחהאת"תעבירי
"אסיה?"

מוכן?"יהיההאוטומתישלום, ,"כן
את ,בטלפוןאותהלהסביראפשראיאבלבעיה,לנויש"תשמעי

לפה?"להגיעיכולה

 "?המ"

באוטו,"לךלגעתמוכניםלאאנחנולפה,לבואצריכה"את
לא?"למהאומרת,זאת"מה

לך,"אסביראני"תבואי
 " ...אצלכםהפקדתיאניאומרת?זאת"מה

קצרהשתיקהאחרייכולים."לארוצים,שלאלארגע,"תקשיבי
מכונאים.עלסמוךלךמגיעה.שהיאאסיה,הודיעההקושלהשנימעברו

ודלת ,המוסךבפתחעצרההמוניתלמוסך.והגיעהמוניתהזמינההיא
הגדולהושמלתהמעט,קשי ,והבהירהנפוחשיערהנפתחה.הרכב

והמהוהיםהחומיםהעורבמגפיפסעההיאהקלה.ברוחהתנפנפו
היאמהמכונית.בטוחבמרחקשעמדציוןלעברמרושליםבצעדים
נכנסתשהיאהראשונההפעםוזאתשנה,חציאצלהשהאוטו ,לואמרה
 .אסוןואיזה ,למוסך
שנה?"מחצייותרככהנוסעשהאוטולילהגידרוצה"את

 ",ןכ"

נאלמה.אסיהתופת."במכוניתנוסעתאת ,הגומללברךצריכה"את
עלי?"עובד"אתה
 ," ...אולימהטלוויזיה,"את
למעלה,קלינית."פסיכולוגיתאבימהטלוויזיה,שאבילךסיפר"מי

בגללהדיאלוג.עלציונההשקיפה ,המשרדשלהחלוןעלשעונה
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חיתההיאאבלהשיחה,פרטיאתלשמועיכלהלאהיאבמוסך'הרעש
החלון.אתסגרהוהיאבהם,מתבוננתאותהראהציוןלפתעמסוקרנת.

בןבמוני'פגשהשהשתחררה,ואחרירכבפקידתחיתהציונהבצבא

שלהם,אבאשלהמוסךאתמנהליםואחיושהואלהשסיפרכיתתה,
לרגעממול.למוסךעברההקודמתהפקידהכיפקידה,מחפשיםוהם

קרובהלהיותרצתההיאמיד.הסכימהאבלחושבת,עצמהאתעשתה
והנה,בית-ספר.לאותווהלכושכונהבאותהגרווציוןהיאלציון.
זמניםהיואבלאותו'לשכוחהספיקהבצבאאמנם,ההזדמנות.באה
שלולבניםרכיםפניםתרילשניהםואחות.אחכמושהםחשבהשהיא
סרקוממנה,מבוגרהיהשציוןלמרותשיק.להםוהיהקולנוע,שחקני
שלהמחזורלספרהשישיסטיתציונהשלתמונההמחשביםתלמידי

כללייםונקויםבתסרוקתהמזכיריםקלסתרוניםלשניהםועיצבויב',
 .זולצדזהאותםושמווברבדהנדוןבראת

אתממנושקניתזהעםלדברצריךאומרת,שאתמהלפי"תראי'

לקבלהסכיםהואמחשבה,רגעאחריצ'קים.רקלההיואבלמזומנים,
ודרשיתר'התחממותכנראהשזולה,אמרהרכבאתשבדקאחריצ'ק.
התפשרוומתן'משאאחריהחדשה.הנהגתשלדעתהלפימופקע,מחיר
להיטפלכיצדתהתהוהנהגתכליםהיולאהמזדמןלמכונאי .מחירעל

בנימוס,סירבהואאךהבגאז',מןכליםקצתלוהציעההיאברכב.
מןעמדההיאלעבוד.והחלשם,מקלפהאבןמהטבע,כליםולקח
כמהשם.עושיםהיאאוהואמהכללמבינהלאעובד'בוובהתההצד

משפתובאבניםבחירחוריםאותןגירשוהרועההרכבאתהקיפוכבשים

לוואדי.בחזרההכביש

השתיקהבה.להביטבליהנהןוהואהאשה,שאלהנכון?"בדואי'"אתה
לפתע,נדלק.ראשוןכוכבבשמים,למעלההביטהוהנהגתהעמיקה,

הניע.האוטו

זאתהפעםנשמות.תשעעםאוטוזהמזל'להשישלה,אמרהוא
לעצמוושרףבעליהמדייותרהתחמםהאוטוקטנה,בעיהרקחיתה
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האוטו,"

איוריםעםטלפוניםפנקסשלפהאסיה
הואהקודם.הרכבלבעלוהתקשרהיפניים,

אמרהדוקטורגסטרו-אנטרולוג.רופא,היה
במכוניתשהשתמשהזוהיאשאשתולה,

השפופרתאתהעבירהואסיהכלל'בדרך
ששמעולאחרבדממההאזיןהרופא .לציון
שידברושכדאיאמרהואהמכונאי'דבריאת

הזמןרובשנהגהזאתבאמתהיאאשתו'עם

הטלפוןמספראתלמכונאינתןוהואברכב,
אתלבקשלואמרהואמערב.בלשכתשלה

והתקשרלו'הודהציוןהסוציאלית.העובדת
בעיותשלמעטסיפרה,הרופאאשתאליה.

אתלשאולצריךועליהןבאוטו'רגילות
התנהגשהאוטואחתפעםחיתהאוליבעלה,
תיקןטובערביאזגםאבל'חריגה,בצורה

שמדוברלהאמרהואהתקלה.אתלה
כזה.משהואויתר'בהתחממות

מים-המלח.בדרךאחדשבתערבהיהזה
ניסתההיאהעליה.באמצעלונתקעהאוטו
מהרכביצאההיאהצלחה.ללאאבללהניע,
הדיהמרחקמןשמעההמדברשלובשקט

האינתיפאדהימיהיואלהפעמונים.
באזורלהיתקענעיםלאוהיההראשונים,

יהודה.מדברשלהראשיהכבישבלבשומם,
לאשמכוניותזהאותה,שהפתיעמהאבל
הןצבאיים.רכביםלאאפילולידה,עצרו
אשהנראית.בלתיחיתהכאילולידהעברו

לאאפילועוצר'לאאחדואףבכביש,לבדה
הכלל'מןיוצאללאכולם,כאילומחבלים.
תיירים,מתנדבים,קיבוצניקים,חילונים,

בדואים,ערבים,או"ם,משקיפיחיילים,

אזהשבת.כניסתלפניהביתהלהגיעלהספיקמיהרוכולםמחבלים,
שניהיובאוטוהתפללה.היאבאלוהים,האמינהלאשהיאלמרות
שהשבתחשבההיאעבר.לארכבאףהכביש,עלשקטהיהילדיה.
זהאוליתהתה,היאמהגבעה.יורדבצלהבחינההיאואז'נכנסה.
אליה.ישרבשקט,זקוף,לקראתההלךוהואאחרוןאורהיהזההרועה.
שראתהמחבליםשלקלסתרוניםעברובראשהמולה.עמדהואלבסוף,

אותהשאלהואמסביב.שקטהיהאבלזועקות,כותרותבעיתונים,
וראתההסתובבההנהגתהכתובת.לידאותהיצלםשהוארוצההיאאם

אפס.הואהיםפניגובהדרך'אבןלידעומדתשהיא
הרכב.עםלהלסייעיוכלאםאותושאלהאךבאדיבות,סירבההיא

רצההואברכב.הישוביםילדיהאלפנימהנדדהזרשלהעמוםמבטו

~ ~ 
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היאביחד.החלקיםאתוסלסלקשרהואעכשיו'אבלחלקים,כמה
כמוזהאוטואבלמצוין'רכבשזהלהוהסבירחייך'והואלוהודתה

שעםואמרה,בפניוהתנצלההנהגתהזמן.כלבולטפלחייביםילד'
והציעסיגריהשלףהבדואימוסך.לפתוחצריךהואשלוכמומגע

מאוחרתשהשעהואמרהשובהתנצלהוהיאמעשנת,לאהיאאךלנהגת,
המנומנמיםבילדיהכךכדיתוךוהביטההילדים,אתלהשכיבועליה

שקליםמאהלושילמההיאבהבנה.חייךהבדואיהאחורי.שבמושב
ונסעה.חדשים,

מהיותרטובמביןהואשעכשיוואמר'הסוציאליתלעובדתהודהציון
לאהיארכבה,בגורליעלהמהלדעתרצתהאסיההרכב.שלהבעיה
כמההריהכול'סךבסדר'שיהיהלהאמרציון .בלעדיולחיותיכולה
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זה,שניםעשרהחמשאחרישנים?עשרהחמשהכביש?עלהואזמן

שנים,שלושאחריגםלהןקרהשזהמכוניותישלקרות.יכולכמובן'
חשובאבלמספיק.בוטיפלושלאאוטוזהאללה.מןשהםדבריםיש

באוטו'להלטפלשמתחיליםלפניעודמדוברמהעלבעצמהשתבין
לרכב.מסויםסיכוןעםבטיפולמדוברכי

 .השכןהמוסךלבעלקראווהםדעת,חוותעודלשמוערצתהאסיה
השתחררהזההאוטועלשעבדשהמכונאיואמר'במנועמבטהעיףהוא
אתלפרקלהתחילברירה,בליתלהם,ואישרהנרגעהאסיהבורג.לו

כמהיקחשזהשוב,אותההזהירציוןשהלכהלפנילגורמים.האוטו
כמוטובכךכליסעלאהרכבהטיפולשאחריסיכויגםושישימים,
האוטושאםבדאגה,אמרהאסיהבטיחותי.יהיההואלפחותאבלפעם,

שמיםולאמדי'ישןאוטושזהמשוםמקיף,ביטוחלהאיןיתפוצץ
פיצוץ.בגללטוטאל-לוסטשמכסהסעיף,עתיקיםכךכלברכבים

עוד'מהשלישי'צדלהיששלפחותלה,ואמראותההרגיעציון
ציוןהלכה,שאסיהאחריהביטוח.עלולארכושמסעלנופלשהפיצוץ

אמרו'הםברכב.לגעתלאהערבים,הפועליםלכלהוראהנתנוומוני
 .מאליויסתדרכברהזהשהאוטו
אתבחןהרבכיסים.הרבעםלמוסךהאחיםשנישבוערבבאותו
במעשהמדוברשלאהאחים,שלחשדםאתאישרהואולבסוףהרכב,
הגאוןהרבאביו'ורקכישוף,הטבע,כדרךשלאבתופעהאלאקונדס,
בעניין.לפסוקיידעמציון'עזרא
לאזורהתעשיה,לאזורעזראהרבאתהביאוהםמאוחרתלילהבשעת

פנסשלהחיוורבאורוקלושותמוארהיההמוסךשלהשלטהמוסכים.
המוסכים,אתרשלוהמגורזתהשמנוניתהאפלהשלמרותכךרחוב,
מהלכלמוסךדרך."ציוןסביר:ממרחקאפילואותו'לקרואהיהניתן
ציון".בןהאחיםבניהולשזז.
צמודוהיהמוחיאירועעקבהתחתוןגופובפלגמשותקהיההרב

שלהאחורימהארגזהגלגליםכיסאאתהוציאוהאחיםגלגלים.לכיסא
לכסאמהאוטוהרבאתנשאווביחדמונישלוהטובההישנההוולוו

מכסהאתפתחוציוןאסיהשללרכבהתקרבוהארבעההגלגלים.
הרבאתקירבומוניעוצמהרבבפנסהמנועאתהאירהואהמנוע.

להיותכדיאבלבמשהו'מידחשהרבלמנוע.סמוךהגלגליםבכיסא
ביסודיותהצנרתאתסרקושלוהרנטגןעיניפנימה.הציץהואבטוח,
צלולבקולהרבפקדבדאגה,מהולשקטשלדקותמספרלאחררבה.
מהמכוניתהרבאתהרחיקוהאחיםהמכסה.אתלסגורמומחהשל

כיסיםוהרבציוןהתחתונה.בקומהשהיהמוני'שללמשרדונכנסו
עתיקישמןבכתמיוהמוכתמותהמרופטותהכורסאותעלהתישנו

לפסיקתהמתינווהשלושהלקפהמיםהעמידמוניסירגיות.והציתויומין
מציון.עזראהגאוןהרב

היסוסללאאמרהקשישהרבכיסים.הרבשאלראית?"מה"אבא,
ש.ד"-ג'יןנכנסהזאת,"למכונהאופייני'וביובש

מוני.שאלעושים?"מה"אז
עלהאוטואתנעמיסכך"ואחרהקשיש,הרבהשיבקפה""נשתה

אירועים."שעושיםאיפההיכרם,בןלגיאאותוונסיעשלכם,הגרר
הגררעלבזהירותהאוטואתהעמיסווחזק,שחורקפהששתואחרי

בוקרלפנותשתייםחיתההשעהמזרחה.המכוניותבשתיונסעו
צוקעלעומדיםעצמםמצאוהםקצרזמןתוךשוממים.היווהרחובות
והכפריםהשכונותבתיאורותהבהבובאופקיהודה.מדברעלהמשקיף
הצוק.קצהעלהאוטואתלהעמידלאחיםהורהעזראהרבהערביים.

אמרכשסייםדברים.מיניממלמלהחלואזכמצוותו'עשוהאחים
אחורה.מעטוצעדוהאוטואתעזבוהם .מהאוטולהתרחקלאחים
שיוויאתאיבדהמערב,מןמסתורירוחבמשבקמעההתנדנדהרכב

ועשןהלילהשמיאתהדליקאדירפיצוץלתהום.והתדרדרמשקלו
כמילרכבים,דרכםעשווציוןמונימעלה.והסתלסלהתאבךשחור

כיסאעלבמקומוישובנותרעזראהרבאבלעבודתם,אתשסיימו
והואבמכונה,מגולגלתחיתהלעזאזלשעירשלנשמהשלו.הגלגלים

עימהותיקחהמחיצהאתתעבורבאמתהיאשהפעם,להבטיחביקש
 •.ישראלחטאיאת
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עלמיןבית ~ ~ 1
גנןמשח

מלאייפים,ימיםאותםלאחרונה.חולםאנימאודעטמ
סיפור-חלום!שפתיועלבבוקרבהתעורריבהםעניין,
באותהבחייביותרהמשמעותייםהימיםהיואלה

-הרוחשלהנעלמיםמעשיוכמובןהםאלהתקופה.
איןחלום.לקרואבקושילחלום,לקרואבידךאין

לעתים, ,עליך .דרכךאתבבוקרשיאירלהזמינולחלום,לקרואבידך
ממקוםבשובילעתים,חלום.בלאאף ,זעיר ,שבורבחלוםלהסתפק
מרעיפהעייפותהגבוהה,ההשכלהממוסדותבאחדמלימודי ,כלשהו

ומוטב ,איןנחתכלבאלהאך ,עפעפיעלהמבולבליםמחלומותיה
לעולם.שטנהומלאימבולבליםהםכךכדיעדמהם,ולהתנערלהקדים

:כזק~~ים,חלומותאותם-נרגעהמעטמשרוחיעתה,-מהםעדיף
שלאעדיףאףשאולי ,בכךמהשלבדבריםבקטנות,דרךליהמורים
וצלחלוםכלעלאנישגאהאלא ,דבררעעדמטובעליהםלומר
בדרכי.הנקרהחלום

נפלא ,כלאחר-ידשלתזונההקטנים,היוםמעשיכלמולובאמת,
אדם:שלמזונועלהממונהנעלם,מלאךמיןשלאמונואתלרכוש

יוצקשמלאךהואחסדזאתבכללזוטות,אמנםזהדברהחושבישואם
שעניינםאלהיקנאו-והריהמחכימים.מדבריוהלילהבחזוןאדםלבאל
קשרבלא •לבואתלהזיןבכאלהשימאןאדםאין-ל~ם~בתככלבכך

לדעת,זאתכי-בחלומימלאךאותולפתעמופיעלדברכלשהו
דמותיזכירעתה ,שיריכתובעתה ,סיפוריספרעתהלו:רביםדרכים

ויש,רומזת:בלבךהדמותולמהלאמוכוונתומהתתההואזנשכחת,
רעבוןאתלהרגיעכדי ,תבשלמהדעתדיורךלפתעשיופיע ,כאמור
בנשיההבישול,בסיריאבדולאשעצותיולמעןרק-הנה,לבך.

עצותאותןאתכאןרושםאניהימיםכלאתלבסוףהעוטפתהעולמית
להכיןבחלום,לפתע,ביהתרהמלאךאותובהןטעימותאךארציות
טיגון ,הכנתואפשרותעלדעתינתתישלאכזהאך-פשוטמאכל
שעודטיגוןכליבתוךהיטבעשויזהכל-פודלדגבתוספתטוגנים
לאדגיםלילדים.מופתמאכליבווהכינהקנתהז"לשושנה ,אשתי
 ,הודובשרכגון-לזראלההיוהאחריםהבשרמסוגיכמהגםאהבה,

דווקא:אדםבשרכטעםטעמוזהבשרשלטעמהלטעוןנהגהשכלפיו
בשרלאחרונהאכלההיאמקוםובאיזהמתיליגילתהלאזאתרק

לזרא.לההיופטריותגםאדם.
שורותבכתיבתהחילותיהגסטרונומיותהעדפותיהרישוםלמעןלאאך

אם ,אחרמעמד ,אחרחלוםעםלהתעמתכדילמעשה,אלא,אלה,
-חלוםדמותעוטיםעברומימיםוזיכרונותישבחלום.מדובראמנם

היהיכולולאהיהלאכיבעלילשמוכחדברזוכרהנךכיונדמהיש

כילךשזכורבמקוםאותומוצאאינך ,נאבדכשדברכגוןלהיות:
שםאותושמתמדועתזכוראףואוליהאחרונה:בפעםשםאותושמת
אולי-נזכרואתהלךשנדמהעדעשתונות,אבודמחפש,אתהאז:
הואואולימשהו:בכייסובחטףשםאותוראיתאכן ,עמךהיהאיש

הוא ,ובכן .איננוועתהרגע:לפניאךבפניךההואהדבראתשיבח
אתמביתךשסילק
ברורעתה-החפץ

זקוקאינואף ,הדבר

שאתהאלאלהוכחה.
החפץאתמוצא

-לבסוףהארור
אחרבמקום

צורךאין ,לחלוטין
וכללומר

עורבאהוכחותיך

פרח.

מכביראנילמהאך
חפצתיולאמילים,
עוללות.לספראלא

זוכראיניגםובאמת,

ראויהדבראםכרגע

אינניואף ,בולעסוק
אנימדועיודע

מלבד-בזהמספרו
כמושפשוט,

 .נזכרתי ,שנאמר
,האמת,כיאםלמשכב,נפלה ,אשתקד,שנפטרהז"לבאשתיוהמדובר

כבראפילו-ההכנותבאמצעהקשה.במחלהחולה,חיתהשניםכבר
לחו"לחדשהלנסיעהההכנותבאמצע-עופהחתלחברתשילמנו

להשיב.ואין ,הדברקרה

אםזוחיתהשנה:בכלכמעט ,בחו"להיינולכןקודםשנהגםואמנם
אםנסענונתלווה,לאבצבא,הבןהאחרונה.המשותפתנסיעתנוכן
בנסיעהפעם,כמובדרך,דברמכלהתלהבהכרגיל,אשתי,הבת.עםכן

אלא .בורנואומףרנושלהזכוכיתמפסלוניהתפעלהלוונציה:אחת
וינה?פראג?-היינועירבאיזוהתמונה,מתקשרתלא-שעתה
התייריםמדריך,שלפיכלשהובמונומנטלבקרבחרנוכינראהמלגה?
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בביתעצמנואתומצאנו-כלשהיחשובהאישיותלזכרהוקםשבידינו
דקחצץושבילש~~לש·מהגןמעיןקתולי'עלמיןביתקטן'קברות

רביבתיםשלרגילעירונימרחובאליוהובילואפור-ורדרדבגון
הגן'תוךאללהעמיקלאהחליטהאשתיחזות.ואחידיגבוהיםקומות,

הלום,הגענומשכבראני'איתה.נותרהבתיהעלמין:ביתתוךאל
שכתוב,שלטכללקרואלריסוןניתנתהבלתיבתכונהשבורכתיומאחר

עניין'בכךישהרי-זריםאנשיםמצבתעלחרוטהכתוביהאולו
ולכךאהוביהם,מעלנפרדיםהאיששלומוקיריו-מכריוקרוביוכיצד

עורףלפנותאודיתילא-באבןוהאותותהסימניםהאותיות,נחרטו
לאיש.זכרלראותה,שבאנוהמצבהאתולמצואלנסותמבלילמקום
הלבנה,השחורה,האבןהשיש,מצבותלידהשורות,לאורךהלכתי

אנשיםאותםשלמשכב-הנצחשלרגליהמנורותהמוזהבות,האותיות
נוהג~ע.יןנקי'מטופח,גןזההיהליקיריהם.לפניםיקריםכהשהיו
הקברים.כלביןמצאתילאשביקשתימצבהאותהאתאךסדרים:פיעל
בפניםעמדהאשתי-לגןיותרעמוקלהיכנסעודאודיתילאגם

לעזובמאודהבכלמבקשתמזרזת,לי'קוראתהגן'אתהמקיפהלחומה
אליהשהחזירתניזוחיתהבעצםתחינתההניתן.ככלמהרהמקוםאת

ביקשהלאבדמה.כברשקינןהמוות,עםלהזדהות.זכהן~לאבחטף.
ומאודונפשובכלבלבו'שאדםככלעודלהרחיקוביקשה .לולקרוא
-במפתיעכוונה,בלאבמקרה,בהיחבא,הקברותלביתהגענויכול.
נכון:שיהיהובלאתכנוןבלאבמוות,פוגשכללבדרךשאדםכמו
בולפגושמבקשלקראתו'כאןהלכתיואני?בהיחבא.כוונה,בלא
שלום,נמנע.הבלתיאלנפשי'אתלקראתולהכיןפנים,אלפנים
משהואומרים,מהטבע,חלקיומיומי'מעשהכמעיןאתה,כאןמוות,

איננהשעודלאשתי,לבתשיםאלעמו.לחיותניתןסביר,מקובל,
עמךלהיפגשמבקשת

הריפנים.אלפנים
גםיהביקשת-יהביקשת

כלכשכלוכך,אחר
אלעמנו:הישאריהקצים,

נן~נף:הישאריתלכי'נא
נדע ,ע~~~~רוע;ד~ל

אתלנוישעמנו'שאת
תלכי'נאאללאהוב.מי

הרגעעדעמנו'הישארי

מהכעת,אך .האחרון

להרגילעלילומר:אוכל
שאחרי.זהלשקטלביאת

תמידהמוותשלזהעניין
זהעל :שבייםעלעומד

שאר'חבועלההולך
לעכבההולךעל .הזוכר
יכול:שהואככלצעדיו
להתכונןהנשארועל

ואיןממש,שללפרידה
ממנה.פטורהוא

אשתךאתמספידאתהמה

הפרידה?שללצרכיםנכונותךבעצםמותהקדדנכוהרי ?עתבטרם
עליהויתרתחמורה.האשמה ?קברותביתבאותולמוותהיענותך

עומדהייתיובשיניבציפורניבכוחי'לוהןהאמנם?אךעת.בטרם
עמי'היהוכוחיבחלוני:לדפוקאףיכולולאהמוות,מרנגדבפרץ

ישאךעמי:כוחילוכילא,העת:עתהשלאאלאבכך.בטוחני
לבי-קשהמחלהזו •לויכולתילאלו'אוכלולאממניגדולוהמוות
דווקאהמוותעלתגוקוראשאתהישהקברות:בביתשםלו'נכנע
ביתחומתלרגליעמדוואשתישבתיובעודאותו.מקבלשאתהבכך

שםטיילתיאניומבוהלות,מפחדמכווצות-הגןבפנים-העלמין
 •הגן.כאדון-הדומיההרוגע,החידלון'המוות,השעווה,גןבגן'

.· . j 
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 •ל~י~בףת r ב~;, 7ףמף~~ה

פרדוקסלישוק

סאף~י~ך~י~ה~~~פףס

מ~קךםמבקר ת;ע~~
טףך~ט 9מי;ם~ד~סר

קיגרים wמ:פל~חיגרים,ל"מ:פ
 ה~~~~~ירי~לע,ךמ;תע,ךמ;ת
 .ה~;שע;ך~ים~ה;ם

מפסקתהדברות

~ך;ר;ר~;אנ:וילא~~לףלדס;ף,
~ך;ר~לס;ף;ר~;אנ:וילא
~ך;ר~ל~ס-ק;ל;ר~;אנ:וילא
~ד;ר~לם w;ר~;אנ:וילא
~ליו~נ;ת 7

~ך;ר~ך;ר

 ...נאשמעיהפ;רחתנאהבתי
 T •:•--- •-ז:-:
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פקס
עברון-ועקניןלי

N 
הואבינינו'המוחשיהממשי'הקשרשהסתייםחרי

פקסים.לילשלוחהתחיל
התאוששותשלהרגילההתקופהחלפהקודםמי.דלא

שלבמיוחד'עמוקהלאאפילואהבים,מפרשיית
מחיקה.כדיעדבזיכרוניפניותוויהיטשטשות

פקס.לישלחהואהצורה,חסרותהכמיהותועמוהסתיוכשהגיע
פרילנס,כעיתונאיתעבודתימימישרידבבית,פקסמכשירליהיה
תקשורתלאמצעינזקקנולאמעולםחברותנובתקופתהיה.לווגם
אניהיי'לנו'הספיקוהמשיבוןלמדיפרוזאיהיהבינינוהקשרזה.

ישאםלדעתרציתיתתקשרי'היי'וכך'כךבקפהבתשעלךמחכה
השבוע.לסוףתוכניותלך

-ידידותיהיההואבמיוח.דנועזהיהלאליששלחהראשוןהפקס
כתבבחום.עליחושבשהואכתבהאחרונה,בתקופהמעשיועלסיפר

יופיהיה •דיבורומסגנוןהשונהכתיבתו'סגנוןגםוכןליחדשהיהידו
באהבהצוירוכישניכרבאותיותהרחבים,בשולייםובסגנון'הידבכתב
שלוהטלפוןומספרשמולמרותולמילים.ללשוןארוטיתכמעט

אתמכירהשאינניפתאוםנדמהליהיההדף,בראשבקטןהמודפסים
-שמואתחתםלאלמטה .לחלוטיןליחדשאדםשזהזה,פקסכותב
אוליחופש,שלהתרגשותבישעוררפתוחלבןמרווחשםהותיר
מדי.רבחופש

קוררתיאתמספרתוקליל'ידידותיבסגנוןאניאףשלו'לפקסהשבתי
ומענייניםמשעשעיםלהיותלמאורעותשגרמהבהנאההאחרוןבזמן
באופןהפקס.שבקבלתההפתעהעלכתבתיבאמת.בעיניישהיומכפי
ל- callingמ-עברוכשהפקסמספרואתכשחייגתי ,צפוילא

sending , התרגשות.ביחלפה

תגובתו'עלחושבתעצמיאתמצאתיהפקס,אתלוששלחתילאחר
הפקסאתליישלחמתיתוההידו'בכתבחדשותאמירותמדמיינת

ציפיתימדוכאת.ונעשיתהולכתשאנימצאתיהימים,חלוףעםהבא.

הפתאומיתושתיקתוציפיתי'לכך.להתכחששניסיתי'ככללתשובתו
כאב.ליהסבה

להריםזינקתיואניצלצלהטלפוןלבסוף.הגיעממנוהמיוחלהפקסאך
נרגשת.באצבע startעללחצתיהצפצוףאתכששמעתיהשפופרת.את

לפענחומנסהבשוליואוחזתואניהפוך'החוצהמזדחלהחלהפקס
יוצאוהנהיותר'צפוףהידכתבהפעםהמילים.מןחלקעכשיוכבר
מבחינהשאניליונדמהארוך.במכתבמדוברהפעםשני,עמודגם

מזנק.ולביעלייך""חושבבמילים
אתמספרשובהואפחות.וקלילהקודם,מןיותראישיהזההפקס

שונים.אנשיםעםקשריוועלחייועלהגיגיםגםחושףאךקורותיו'
משמעותיהיהאיתישהקשרבהדרגה,הבין'ממניהפרידהשלאחררומז

חושבאני"ומאז •בזמנוולחושלהביןיכולשהיהמכפייותרעבורו

לתשובתו'ארוכיםימיםשהמתנתיואני'התוודה,הזמן",כלעלייך
ואתכבודיאתלימחזירהואשכךחשתיבשקיקה:זהוידויבלעתי

כך.כלהעלובהבציפייתישאיבדתיהעצמיתהחשיבות
חתימה.שוםהדף,בתחתיתאךלמעלה,מודפסהפרוזאישמוושוב,
לפקסחיכיתיכמהסיפרתימצדי:גםלבגילויעוררשלוהלבוגילוי

ממנו.

מידהודעותעלולהשיבבסדירות,לטלפןנהגחברים,כשהיינו
כתבתיזאתגםהפקס.עלבתגובהמהשתהותוהופתעתילכןכשהתפנה.

לו.
אתלחתוםנוהגאינומדועשאלתירבב.ב.שמי,אתחתמתילובניגוד
שמו.

לציפיה.נסחפתיכורחי'עלכמוושוב,מיד'הפקסאתלוהעברתי
עצבניתהייתיכבראניכאשרמשבוע,יותרכעבוררקהשיבושוב

 •שבגללולהודותחפצהולאומדוכאת,
ליקשהקשרשלכזה"ובסוגכתב, ,,שלי'אחרצדחושףאני"הפעם

בכלל.להגיבליקשהלמעשה,מיידית.להגיבליוקשהלהתחייב
אדישות,מתוךלא-כלללךלכתובשלאעלולשאנילדעתעלייך

עלי."תכעסיאלבנוי.אניכךאך
כתבהפקסבסוף'אךלשאלתיהתייחסלאוגםחתם,לאשובשמואת

"באהבה".-בהתרגשותזינקלביושוב-
החולףלזמןיותרעודערהלהיותליגרמהלהגיבהקושיבדבראמירתו

ממההתרגשותיאתמביעהמיד'לוהשבתישובאנילפקס.פקסבין
שכתב,משהובהשראתילדותחווייתאיזושהיעללומספרתשכתב,
אותושהניעמהעללהגיב,הקושיעל-נוספותשאלותשואלת
 •שמוחתימתאיעלשובשלו'יותרעמוקצדלפתעלחשוף
ימיםשישהולאחרלתשובהשבועלהמתיןמסוגלתהייתילאהפעם
עצמיאתמצאתילוכתבתיכשלאגםלמדי.ארוךפקסשוב,כתבתי
יומנילהיותהפךהואמתמשך.אחדכפקסאליומהשברתיאתמכוונת
כך.אותוכיניתיהדעתובבדיחותהיקר

נוסף.פקסשלחתימאוד'נסערתנוספים,ימיםשלושהואחרי
כהאושרליגרםהגעתהושעצםימים,כמהכעבורליששלחהתשובה

אךששאלתי.השאלותמןאחתלאףכמעטהתייחסותכללהלארב,
הואבעיון.מכת~יאתשקראברורהיהשונים,לפרטיםתגובותיולפי
בתחושתיאךבפני'שנחשףומיהזה,החדשהקשראתשיזםמיהיה

והתעניינתישורותיואתבשקיקהבלעתיאניהתפקידים.נהפכוכמו
החלגחבהדר .המחוזרוהואהמחזרתאביכאילושביביהן'במהבמיוחד
ובמיוחדבעברבינינושהיההפרוזאיהקשראתגםמשכתבזיכרוני

התעמתתיאםהיטב,שידעתיונגיעותסיטואציותבינינו.המיןיחסיאת

מרטיט,נופךלפתעקיבלולמדי'סתמיותהיוכיזיכרוני'עםבאמת
מרגש.
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הרגשתישבמהלכםוחצישבועייםכעבורלישלחהבאהפקסאת
אחתפעםטלפנתיאףשנאה.ועדמאהבהאפשרירגשכלכלפיו
-המחשבהלפתעביהבזיקהבמשיבוןקולואתוכששמעתילביתו'

שכזה?ענייןממנועושהאתמהאותו'זוכרתאתהריהוא,רקזההרי

נבוכההודעהלווהשארתישהתגברההיאאליוכמיהתיזאתבכלאך
אושיתקשרמתגעגעת.שאניממנו.שמעתילאשמזמןומגומגמת.

יכתוב.

אחר'חיוגבאזורטלפוןממספראלאמביתונשלחלאשהגיעהפקס
אךבמשיבון'להודעתיכללהתייחסלאהואהסבר.וללאשםללא

תיארהואעליו.שליהסודיותלפנטזיותהתייחסכמוזאתלעומת
אניאיתי.שוכבאותי,מנשקאותי,מלטףבי,נוגעהואשלו:פנטזיה

מחוקותמיליםשכמהכזאת,בשקיקהמילהכלובולעתכךכלמתרגשת
חבטתכדיעדכמעטתסכולבימעוררותבשולייםמטושטשותאו

מכך'מודאגתמסתורימספרלאותופקסמידשולחתאניבקיר.ראשי
במהרה.שיכתוברקוכותבתייפול'ואיפהמילידייודעתשאיני
 .שמיואתבאהבהחותמת
בעלתאלאותימפניםנואשות.אותומחפשתאניבחלומותיבלילה

ליאומרתהיאאךאותהמוצאתאניארוסתו.שהיאהקולנועבית
שובנעלםהואאותו'רואהאינהממני.פחותלאאוניםחסרתשהיא
 .שלישיבימיבאהואלפעמיםושוב,
שמוכאמור'והפעם,שמו'אתחתםלאשובהארוטי'הפקסעלהוא,
הפקסאתשכתבתילדמייןכמעטיכולתילמעלה.גםהתנוססלא

הכתיבהצורתכך'כליקרלינעשהשכברהידכתבזההיה.אךלעצמי
מוכרת.ונעשתהשהלכה
הזה,הפקסואתלי'שהעניקהמוכןמןמיניתפנטזיהליחיתהכעת
אתכללעזבלאכעתפה.בעלבמהרהידעתיקודמיו'אתכמו

מקוםזהאולימביתו?הפקסאתשלחלאמדועהוא?היכןמהשברתי:
קשר?איתייוצראינוומדועהואהיכןלעיר?מחוץאךעבודה,
כאילובמהירות,הגיבהמשיבוןפעם.מדילביתולטלפןהמשכתי
הודעה.השארתילאכללבדרךרבות.הודעותכברעליוהצטברו

למספרוגםלביתופקסשלחתיספורות,הודעותהשארתיזאתובכל
שליטה.מאבדתמשתוללת,שאניהרגשתילעיר'מחוץהמסתורי

נשלחלאהואאךשלי'הדוארבתיבתמצאתיממנוהבאהמכתבאת
מקופל.בתיבהנחאלאלמעטפה,הוכנסלאאפילוהדואר'באמצעות

 ,,תכעסי'ואלממניייאשיתת"אל .בעצמושםאותוהניחספקללא
היה.כלאעליוזעמינמחהומידואהבה,אהדהמעוררתבנימהכתב
אחרותהגנותהיואז-שיצאנובתקופהעלהלאשהענייןיודע"אני

 ,,מאו.דעדליקשהולהתחייב,להתקרבליקשהאך-
לי.השיבלאכברהמכתבכךועלעצמיאתשאלתילעזור?אוכלאיך
כעתולהתחייב.להתקרבשלייכולתיעלעודעצמיאתשאלתילא

ולהשיגו.-קשייו-המכשוליםעללהתגברמטרה:ליחיתה
הלכתילביתו.טלפנתיוגםפקססתישובהוא.היכןידעתילאעדיין
כלהיהלאאךבדלתוצלצלתישמו>עםהדלתמולביאחז<רעדלשם

עלתגובה-ארוטימכתבהדלת.חריץתחתמכתבהשחלתימענה.
במכתביושעשיתיהשימוששלחושפניתיאורלי'ששלחהפנטזיה
והולכים.דוהיםהחלושכברהקודמים
אליו.שהלכתימקוםבכלרחוב,קרןבכלכמטורפת,אותוחיפשתי
היוםשעותבכלממנולביקוראולמכתבלפקס,לטלפון'ציפיתי
לפנאיזקוקההייתיכימהעבודהחופשהימיולקחתיהתחליתיוהלילה.
וגםאחררגשכלהצדהודחקואותימילאוהםכלפיו.רגשותיבשביל

מחשבה.כל
רקקיבלתיכתשובהאךממנו'שפקססלעירמחוץלמספרטלפנתי
 .המוכרהמשיבוןאתשמעתיבביתופקס.שלצפצוף
אחריצל,אחרירודפתשאנילהרגישהתחלתיחודשייםשחלפולאחר
-סימניוואתאותו-מקוםבכללמצאוציפיתיועדייןרפאים.רוח

במשיבון.הודעותפקסים,מכתבים,

11 
~ו

מצפהגר'שבוהדירותבביתהמדרגותעלוחיכיתיישבתיפעמיים
כשצלצלתיבביתשהיה(חשדתיממנהאודירתואלבדרכובולפגוש
 .חמקנותועלאיתרלהתעמתהתכוונתילפתחה).שלאבחראךבדלתו'
אואינסופיות.וסליחהבחמלהאותולחבקאו .עליולכעוסבו'לנזוף
ויגרוםאלהכלאתשיביעמבטבולתתפשוטאובחושניות.לנשקו

עו.דממנילהיפרדלא-מסוגללהיותלו
שעוררתיאוסבלנותי'פקעהשעותמספרולאחרהופיע,לאהואאך
משם.והלכתיהשכנים,שלחשדםאתמדייותרכבר

לאשעדייןלאחר-לאטוממנילפוגהזההדיבוקסוףסוףכשהתחיל
עליושחשבתיאףועללעבודהששבתילאחרדבר'ממנושמעתי
לאחר-אחריםדבריםעלגםלחשובמעט,מעטהתחלתי'רבות,
המשיבוןואלהפקסאלוהריצההביתהחזרתישבהםימיםכברשהיו
לאחר-הרביעיתאוהשלישיתרקאלאהראשונהפעולתיחיתהלא
ברחוב.בופגשתיגמור'ובמקרהזאת,כל
שלחיוךחייכנו .זואתזהזיהינולאשאפילולינדמההראשוןגעבר

ומלבדהחיוךאתמבוכהצבעההזיהויברגעואזמחייבלא"היי"
הרגשתעצומותוכלאותיהציףלאעזרגששוםלהפתעתי'המבוכה,

לילהתעתועישנראיםכמומוחשיות,בלתילפתעלינראושהיו
שביליתיתואריפהלאאךנאהגברשלפניםהיופניוהיום.באור
בואתקלאםשאעשהשדמיינתימהכלכשנה.לפניתקופת-מהאיתר

אלהכל-החושניתהנשיקההמבט,החיבוק,הנזיפות,הצעקות,-
למפגשכללרלוונטיותלאלא-אופציות,כאופציותסביביהתאדו
הזה.הזרהאישעםהמוזר

"עובדים,"ואצלך?"הנהנתי'ואניבמבוכה,שאלהואנשמע?""מה
היעלמותו.לגביסקרנותשלאחרוןבשמץשאלתי"נסעת?" " ••.שםפה,

בסדר?""אתוהוסיף:רוקואתובלע ,, •••לא"לא,

לפתעקלטתיכיהקלה,שלנשיפהתוךלואמרתי ,,גמור'"בסדר
פרידהברכתולאחר .גמורבסדראנירב,זמןזהלראשונהשאכן'
 •מאחורי.אותוהותרתיוסתמית,רגילה
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תיאופרון

מירוןכרמית

סנט-אקזפרירהאנטואןשלבספרו

טובהעצההשועלנותןןם pההנסיך
לראות"איןפרידה:בשעתלידידו

בלבד.בלבאלאהיטב,הדבריםאת
מןסמויבאמת,החשובהדברכי

עובד).עםהוצאת , 27<עמיהעין"

שללמחזהבאשרנדרשקטןתיקון
מןסמויגם ...אנסלר:איבהגב'
מצוינות:שחקניותשלוש ...האוזן
ולניזוודאיילת ,אלמגורגילה
בגסותבוולגריות,חושפותשחף,

אלמגורגילה

הלאומיהתיאטרוןשלהחורףמלפפוני

המבקרטועןיצירה",-הביקורת"גם

הסופר.לומשיברע",יצרלא-מקוךה"אם
רייכמן>(חנניה

אמרעמד,שבראשוהדרמטיבית-הספרתלמידילפניההרצאותבאחת
הואיעוררהתיאטרון?שליעורר"מהוהיתר:בין ,גמזוחייםד"ר

מאליה,מתפתחתהדרגתית,דרמטיתהשתלשלותלצופיםלהראות
גידולה,הדמות,שללהתפתחותהעדיםאנושבהאיטיתצמיחה

השונות:והמחשבותהרעיונותהיצרים,התנגשותהמאורעות,התפתחות

התיאטרון?שלהציבורייעוררומהווהתפרקות.שיאלידיאותםלהביא
לשעשע", ,לבדרהואהשניהיעודלחנך:הואהאחדהיעוד
ונשאל-תשס"אהחורףעונתאתמסכם,אךקלילבעטאפוא,נבדוק,

בפניושהעמידבקריטריוניםעמדהלאומיהתיאטרוןהאםעצמנו:את
מבקריו?מבחיריאחד

בימרתףהבימה,-פאדקמיטה,אמבטיה,

תפאורהדברה,רבידבימוי:דרור,אליוסףתרגום:לביוט,גילמאת:
 .בנאיאביתרמוסיקה:נחשון,בןליליותלבושות:

מפיההשני ,גברמפיאחדבמונולוגים,המוגשיםמערכוניםשלושה
 ,באחדרצח.במעשיעוסקיםוכולם-שניהםמפיוהשלישיאשהשל

היווניהמחזהשללעניים<העתקבאביוכנקמהבנהאתהאשהרצחה
שניהםולבסוף ,שלוהתינוקתאתהגבררצח ,באחר"מריאה">:הקלאסי
בניו-יורק.בסנטרל-פארקהומוסקסואלרוצחים

מור,וקרןשמואלובשלוםהנ"ל,המונולוגיםאתשביצעוהשחקנים
הושקעושמאמציהםרקחבלואמינה.טובהתיאטרוניתעבודהעשו

משעשע.ולאמחנךלאמעניין,לאדל-רבדים,בטקסט

-מהוואגינהגיםמרכולו
מסקיןאולםהבימה,

שלומיתרגום:אנסלר,איבמאת:
ברון,צריבימוי:מושקוביץ',

צרפתי,רנהותלבושות:תפאורה
בגנורןמוסיקה:

בדרך ,העיןמןסמוישהנוהנשיהאיבראתרגשית,וברדידותרוח

הנשיבאיברהזההחושפניהטיפולכללהישאר.צריךהואוכךכלל,
אפילונאמרהלאשבו ,האינטימי

לאואף"אהבה"המילהאחתפעם
כאדם,ביפגעחיים,כמקורהוזכר

וכ~ם.כאשה

מאודמצליחהזההמחזהאםגם
ישרתאצלנוגםואוליבחוץ-לארץ

אתוימלאהרייטינגציפיותאת

לשקולהדיןמן ,התיאטרוןקופת
אתציבוריתאחריותביתר

באשרגמזוד"רשלהקריטריוניםזורראיילת

 ,מלהזכירהס-חינוךעלהלאומי.התיאטרוןבימתעללהעלאתו
 ...יך;ם"ההיאבעת"המשכיל-לבידורואשר

בימרתףהבימה,-כחול-תפוז
תפאורהדול,גריבימוי:פרי,וירוןגרם:תרול,פנהג'ומאת:

צרפתירנהותלבושות:

זביב,שיוהצעירפלגאלכס ,נאוריגאלמצוינים,שחקניםשלושה
פסבדו-בדיאלוגיםלמחצההרדוםהצופיםקהלאתמייגעים

עלשנעצרצעירשחור ,כריסטופרשללגורלובקשרפסיכולוגיים,
הפסיכיארביןהמתנהלהוויכוחמשונה","התנהגותבשלהמשטרהידי

מצבמשקף-המוסדמנהללבין ,להשתחררהעומדבצעירהמטפל
הנפש.לבריאותהמערכתשלועגוםומתפורררקוב,

בזבישי ,נאוריגאלפלג,אלכס

מערכתועלבפרטהפסיכולוגיהמקצועעלשאלותמעוררהמחזה
במהמהווהשהתיאטרוןשכחהמחזאיאולםבכלל.הנפשבריאות

בעיותעלבלבדבדיבורים .כלשהיולהתרחשותלהתנגשותלפעילות,

שחףלני
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הצליחלאזביבושינאוריגאלשלהנמרץמשחקםאפילודי.אין-
משמים.משעמוםההצגהאתלהציל

מסקיןאולםהבימה-גירתזו
ובימוי:עיבורצעירים,ישראליםסופריםמאתאחנהסיפורישמונח

ריבודערןמוסיקח:בן-כנען,מיקיותלבושות:תפאורהרונן,אילן

"קבוצתשלהאמנותיהמנהל ,רונןאילןהטובות:בבשורותנתחיל
שלסיפוריהםאתלבמהלעבדהחליט'הבימה',בתיאטרוןהצעירים"

שאןכאוחאתפיטרומרוע
 11לבביתרות

~ו

לואימיתיאממיכאל'תמר

 ,גולדיןשי ,גנדרןאסף ,אמירגפי ,אולמןאוריצעירים:סופריםשמונה
 .קמחיואלונהנחמיאסלימור ,כ"ץיואב
בקבוצתכשרובותשחסריםלאהטובות.הבשורותמסתיימותבכךאך

בשנתשחוקםנהדרמפעלכשלעצמהשהיא'הבימה',שלהצעירים
העתידשחקנידוראתותטפחשתעודדמיוחדתמסגרתלצורכדי , 1996
לחשוףרונןאילןשלרצונולגביההערכהשלצדאלאהתיאטרון.של

בחירתעללתמוהישצעירים,ישראליםסופריםשליצירותולעודד
והבעיותהשפההיצירות.שלהיסטרייםולעתביהפשט ,הרדודהחומר

ואגרסיבית.וולגריתנמוכה,ברמההןהזההצעירהדוראתשמעסיקות
למעשהשמבעד ,בימינווהצעירותהצעיריםשלעולמםזהוהאמנם

לרכילותפרטמעמיקרעיוןשוםחודרלאהחיצוניהדיאלוג

צפריריעלסגל,ובלי

שנגע"מולטי-סיסטם"כ"ץיואבשלהסיפורלמעט ?אובססיבית
בבעיותנגעולאהמוצגיםהקטעיםרובבמשפחה,האליםהבעלבבעיית

הישראלית.החברהשלהאמיתיות
אולי-הציבוריהתיאטרוןשליעוררמהולשאלה:לתשובהואשר

 •פתרונים.בלבדלצופים

המאוחרהקיבוץהוצאתשחקנית,להיותשאן:נארח

לראשונהקוראז'","אמאאתביותראהבתינובטברטולדשלמחזותיומכל
אינושכברהישן,מוגרביבתיאטרון'הבימה'על-ידיכשהועלהאותוראיתי
את .שמועלהקרויהבכיכרמקומואותועקרהקיםכף-עבכאילו Iבעירנוקיים
שאףמלחמהבאירופה,משתוללתמלחמהרובינא.חנהאזשיחקהקוראן'אמא
מיבדיוקיודעיםלאכברהשנים.מאהמלחמתלהיקראולימיםלה.ידלאפעם
מרכולתה.ואתשלההקרוןאתגוררתקוראן'אמאהצבא,בעקבותאך Iבמינלחם
אהבנומאודמלכותית.אצילה,הקודמים:מתפקידיההכרנורובינאחנהאת

השיארגעאךבפיה.ומקטרתפשוקותברכייםבקרון,להיושבתעכשיו,אותה
לתופףומתחילההקרוןגגעלעולהחירשת-אילמת,הבת,כאשרבאההצגהשל

בוקרעםעליהלהסתערעומדשהצבאנמהעירשליושביהאתלהזהירבתופים,
אישיותהעוצמתכלאתכוח.ביתר Iעוזביתרבתוףהולמתהיאטבח.בהולטבוח

בתיפוף.משקיעההיא

העיר,בניאתהצילההאילמתהנערהזע.לאאישמרותקת.הקהל,בתוךישבתי
שאן.נאוהאתגילינוכךהמחיר.אתתשלםוהיאאותם,הזהירההיא

הצעירה.השחקניתמןשבחיםחסךלאהמבקריםמןאישהביקורת.געשהלמחרת
אמאאתבושיחקהקניגוליאהשנית,המחזההועלה , 1975בשנתלימים,
הואאךהפעם,גםההצגהאתשיבח Iגמזוחיים'הארץ'שלהמבקרקוראן',
לשכוחיכולאינו 11951ב-ב'הבימה'קוראז'אמאהצגתאתשזוכר"מימוסיף:

אמרהזואילמתקוראז.'שלהאילמתבתהבתפקידשאןנאוהתיהשחקנאת
טקסט,"עשירימתפקידיםיותרבתוףובהלמותההיפבדממת

קטןאוטוביוגרפיספרהואישנההצגהבאותהאלהבימיםלהיזכרלישגרםמה
בשקיקה.אותוקראתישאן.נאוהמאתנית pשחלהיותושמו:לידי,שנתגלגל

מתבוללתיהודית,צ'כיתלמשפחהבתהיא-ידידיהבפיואוח-שאןנאוה
עברההנאציהכיבוששנותאתהמלחמה;לאחרלארץעלתההיאלחלוטין.

ומשםארצם,כיבושאחריקצרזמןצ'כיהיהודיהוגלולשםבטרזיינשטאט;
התקרבהבגטוחזר.לאאישאליהם.הצטרפהואחותהלאושוויץ,הוריהנשלחו
כלאתוהשקיעהשחקנית,חיתהלכלמעלאךהציונית.ולתנועהליהדותנאוה
שזכרה,יצירותבהקראתיחיד,בהצגותתיאטרונית,בפעילותומרצהכוחה

לאכאשרוגםלקיבוץ,פנתהלארץבבואהבגטו.שפעלובלהקותואחר-כך
הקיבוצית.לתנועהוחםאוהדיחסעלשמרהשחל~ית""להיותצרכיההובנותמיד

עלשביצעתיביותרהיפההתפקידונשארהיההאילמתקטריןשל"התפקיד
כעבוראךהצגות.כמהבעודהופיעהלאחריובספרה.כותבתהיא " 1בחייהבמה
הדברפיטורין.הודעתהעונה,באמצעלפתע,קיבלה ,-1956בשנים,חמש
שתיכיב'מעריב',קישוןאפריםכותבהתיאטרון.ידידיבקהלסערהעורר

אתפיטרומדועב.הפלמ"ח?אתפירקומדועא.כאן:ישמטרידותשאלות

שאן?נאוה

השחקניתפוטרהמדועאךהסרב.למצואאפשרעודאומר,הואהראשונה,לשאלה
מייסדיבפיתמוהנימוקזר","מבטא-היההרשמיהנימוקהמוכשרת?הצ'כית

עלמשלהדעה Iכמסתבריש,שאןלנאוההמובהק.הרוסיהמבטאבעלי'הבימה'
הפיטורין.סיבת

בודדה,שחקנית-כןלפנישחיתהמהלהיותחזרההיאברוחה.נשברהלאהיא
מתקינהנידחת,פינהלכל Iקיבוץלכלציודשלמזוודותשתיעםהנוסעתנודדת,
ואסיר-תודה.נלהבקהללפנישלההצגות-היחידאתומציגההבמהאתבעצמה

אישיים.מכתביםתעודות,עיתון,קטעי-ציטוטיםמלאשאןנאוהשלספרה
כמוהם,מעיןמרגשיםקטעיםבוישאךמדי.מרובההציטוט Iלטעמילעתים,
משחקה.עללהמודיםוהםאזואיפהאיבהשצפואלמוניםאנשיםשלמכתבים

כלאתראיתיהישןמורגבישלהכחלחליםהקירותביןאסירת-תודה.אניגם
פעםבכלאני,תמההממנו.יפהאולםמאזמצאתיולאנעורי,שלהמחזות
ימינו.בניהצעיריםשלמזהדורישלהקולקטיביהידעשונהכמהמחדש,
הואחדכמהרואהאנימיליונר?",להיותרוצה"מיתוכניותאחרעוקבתכשאני

ומבריקצעירבחורואיזהיוםיבואאםעצמיאתשואלתואני Iדיהמפרהקו
זהדברלהשיב.יידעלאוהואטרזיינשטאט,בשםעירחיתהארץזויבאיישאל

נאוהשלהאוטוביוגרפיספרהאתהיוםיקראאםפנים,כלעל Iלויקרהלא
~. . 
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