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הזההגלידן
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וכמה.

ובשלקישוטיםהיעדרבשלאמון'לעוררביכולתוהואסיוןשלהשירכוח
-השניהרובדוביצירתהרגשי-נפשי'הרקעבצירוףלרובהישירה,האמירה

המטאפורי.

עמודים,ורבמרשיםבכרךשיריומבחרהופעתאתסיוןחוגגאלהבימים
משורריביןהראשונה,בשורהסיוןאתומעמידחשוב,אמין'משוררהמציג

הופעתעםתודתנוואתברכתנואתלסיוןשולחיםאנומכאןהמדינה.דור
פוריה.יצירהלהמשךומצפיםהספר

אתראינולכןקודם .הראשוןסיפורהאתכאןמפרסמתשניישראלהנורית
בירשטיין.יוסלהיירי-עברי'המספר-אביהשלסיפוריואתהמעטריםציוריה

רפורטז'השללסוג"כאילו"מתחפשזה,בגליוןהמופיעשלה,"סיפור-מסע"
נפשיים,פסיכולוגיים,רבים:רבדיםבעלסיפורהואלא.הואאבל'ספרותית.
גםוידוי.שלנוסףרובדאףאולילהוסיףניתןוכאןהיסטוריים.ואףלאומיים

שלבפרוזהמצויוהיהודים,השניההעולםמלחמתשלמהנושאשמרוחקלמי
מחשבות.מעוררחומרשנינורית

בעבריהודית,בזהותשוניםבאופניםנוגעות-הזהבגליוןהמסותחמש

שלרח pהמכרהעלבקרןיצחקמחשבה.ומעוררותאקטואליותוהןובהווה
מרדכיהעממיהמשוררעלגרוסנתןשלספרועלוייכרטרפיאפלפלד:אהרן

-שלגויודיתה-היוגוסלביתומתרגמתעורכתמספרת,המשוררת,גבירטיג:
עלשחםדודציון>:בןקטןדינהשלמסרבית(בתרגוםהיהודיתזהותהעל

מהעבר.פרשיהעלבן-עזרואהודהישראלית,המציאות
האחרונים:השנייםעלמיליםכמה
"למען-והרווחיםהנאמריםהשקריםמערכותאתבמסתומנתחשחםדוד

והצביעות"השקר"תרבותהצודק:בצדתמידאותנוהמותיריםהמולדת",
והלאומית.החברתיתבמציאותנוחוקלחםמכברזההפכהאשר
שהוציאה'אות'השבועוןשלהמיתולוגיהעורךהיהומתרגם,סופרשחם,דוד

נאבקכעורךמזמן.היהזהאבלכזאת.היתהכשעדייןהעבודה,מפלגתלאור
מפלגתמנהיגישללדעתםבניגודגםהאמת,אתלומרוהחובההזכותעלשחם

המכונהלאינטלקטואלכראוילבבאומץזאתעשהשהואלומרישהעבודה.
רוח","אישהעםבפי

יוסףועל(דודתו>דאב,אסתרעלהמסהבעלעזר'בןאהוד-יודעשאינולמי
הזאת,המסהשלהופעתהעיתוי(אגב,נדנדי.ח.שלהקרובחברולואידור,
 ,-2,5,1921בכביר,באנוערביםידיעלוחבריונדנדרצחאתגםהמזכירה

עםיחד-היהעזרבןאהודיודע,שאינולמיובכןמקרי>:אינואלה,בימים
'עתרןלהקמתהקרוביםהשותפיםאחד-ואחריםסומךששוןבלס,שמעון

הזה.בגליוננומובהקספרותואישאישיידידלארחלנוולכבודלעונג ,' 77
(מיקרושוהםגיוראשלמהמאתהמסהשלהשניחלקהכילהעירהמקוםכאן

בגליוןיופיעהנאצית,התופעהבהיתכנותהעוסקקרימינולוגיה),ומאקרן
הזה.לגליוןטבעיהמשךוייחווההקרוב

שלזה""מצדכמוהוותיקיםהקבועיםהמדוריםעללפסוחלקורא,לו'אל
סומקרונישלפינה""חציאוריין'יהודיתשלקורא""מהלויתן'עמוס

מירון.כרמיתשלו"תיאטרון"

הגיעועתהשזהחדשיםספריםעלורשימותמאמריםהיבקורת,במדורב.ב.
חשובהספר'בתחוםשקורהבמהמעודכןלהיותרוצההקוראאםמהדפוס.
 •שבמדורוהטעמיםהדעותמגווןאתשיקרא

ולמה?מחנכיםאיך
חינוכיתבמתקפהפתחהלבנת,לימורמרתוהנמרצת,הטריההחינוךשרת

לכאורה,והלאום",היהדות"ערכיאתוהילדיםהנועראת"ללמד"שמטרתה
דרךושיפניםההימנוןמילותאתשידעהרצוימןהיהודיהילדלא?למהוכי
אתוהארץ:העםתולדותאתויפניםשידעהראוימןלאומי'להימנוןארץ

כלעלזאתארץכברתתולדותואתהעםשלהכוללתהתרבותיתהמורשת
החשובותהיצירותאתגםשיכירוספרותה.הלשוןאתשידעתהפוכותיה.

פרץ,י.ל.הםמישידעאחרות.בשפותעמנובניסופריםידיעלשנוצרו
ארנבורג,'איליהבבלאיסאקהיו:מישידע ...ספריםמוכרמנדליעליכם,שלום
ויהודימרקםקולבשםיהודיפילוסוףהיו:מיטובים:יוליאןצלאן'פאול
היהודית.הגלותשלכאורכהארוכהוהרשימה ...היינההיינריךבשםאחר
הצדעהבמעשים:יותרמתעניינתהיאלבנת.גברתשלהמטרהזאתלאאבל

שלהבקדנציההתלמידיםשדוררוצההיאההימנון.בעתדוםעמידתלדגל'
המצעביןקשרכלאיןוהריהשלמה.ישראלארץמפתאתלבולוחעליחרות

הומניסטית.תרבותלביןלבנתמרתשל"החינוכי"

על-ידימחנכיםאיןיודע:בחינוךעוסקאושעסקאדםשכלמשהו'אומר
ידיעלמחנכיםלחנך.כיצדהוראותלמחנכיםנותניםאיןמראש,הנחיה
שוויוןלמעןבמסעיוצאתהשרההיתהלולמשללהזדהות.מקורבניית

למשרתיםרקלאבאוניברסיטאות,לימודשכרביטוללמעןבחינוך:הזדמנויות
היהודיהתלמידביןהזדמנויותשוויוןלמעןהתלמידים.לכללאלאבמילואים,

היתהלוובכלל.האוניברסיטהעדהחינוך'רמותבכלהערבי'התלמידלבין
החיובעלהעם,בתולדותשונותתקופותעללהצביעמסוגלתלבנתהגברת

נראה .היהודילעםלאומיתלעצמאותהמתמשךבמאבקשבהן'השלילהועל
לחינוך","השרהשל"החינוכית"הירדמהמתכוונתלכךלאכי

ללבנוןחוזרשרון
בשרוןלהיזכרלאיכולאינולאחרונה,שרוןשלפניוחזותאתשרואהמי

גםאלאביירותאתמזכירהפניוחזותרקשלאהיא,הצרהביירות.שבפאתי
השקריםבעיקרהשקרים. •שלוהשוואהבטחותשלו'המניפולציותמדיניותו'
שלטונו.חודשילאורךונמשכיםהבחירותבמערכתשהתחילו

הענייןהפלסטינים.עםכלשהולהסדרלהגיעכוונהכללשרוןשאיןלכלברור
החותריםהפלסטיניםאתהברכייםעללהעמידלהכריע,בכוונהמתמקדשלו

 ?משגיאותחפיםאנחנווכילא?ומיקשות.שגיאותשגוהםנכון'לעצמאות.
הישראליתהמלחמהמכונתבכוחהפלסטיניםאתלהכניערוצהשרוןאבל

הרעבה.ובאמצעות

מכאן'לברוחאותםלהכריחהיאשהמטרהלבן'גביעלשחור-נאמרכבר
ל"ארץהדרךתהיהשרון,שלמאוזנתהבלתילדעתואז,מלבנון.שברחוכפי

פתוחה.השלמה"ישראל
עלמוותרלאעםדבר.שלבסופובלבנוןשטעהכפיבגדול!טועההוא

הצרההפלסטיני.העםכמו"בזוי",הואשרוןשלשבעיניועםלאגםחירותו.
שם,וגםהירוק,בקופה,גםאנחנו.וגםהםגםכולנו'משלמיםהמחירשאת

בפלסטין.

שמעתיאלה?בימיםכזהדברישאיפההעם?של"השפוי"החלקוהשמאל'
לאגף"צריךקיים:הלאה"שמאל"ממנהיגיאחדאתמצטטמישהומכברלא
דומהדבראמרהאירופימהשמאלחלקמוכר.נשמעזהמימין".הימיןאת

 ...המלחמהפרוץלפניכמובןלהיטלר'בהתייחסו
שיסביר'שיגייס,קולו'אתוישמיעלכיכרויצאשיקום-בארץשמאלישאם

השלטוןאתמעלינולנערכדיהחוק,במסרגתשניתן'מהכלשיעשהשישבות,
 •לאחרים.וגםלנוגםהזה,מאודהרע
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התקדמותהחרוץ;הלוחם :פולאןז'אן
מןלאלי;למדי;אטיתכאהבה

פלו,נוריתמצרפתית:המפורסמות;
עמ' 188 , 2001ירושליםכרמלהוצאת
רב-השפעהעורך Iפולאןשלמיצירתו
שלושהסופר.וגםגלימרבהוצאת

סיפוריםקובץקצרים,רומנים

מולתרגוםשלטקסטיםושניקצרצרים,
שנה 30זההחוקרישועה,יהושעמקור.

ואחריתהערותהוסיף Iפולאןיצירתאת
דבר.

הקריאההנאותאלטר:אורירובוט
דורמאנגלית:האידיאולוגי'כעידן
חולצמן,אבנרעריכה:שחם,

 , 2001ביתןזמורהתיפח/אוניברסיטת
עמ' 256

ושלהספרותשלהייחודיכוחםעל
 1סגנוןאסטרטגיות,הטקסט:קריאת

אלטררובוטהמבט:נקודתעיצוב,
שלהברזלצאןמנכסידוגמאותמביא

ועוצמתהחיוניותהאתומוכיחהספרות

אידיאולוגיותשלהאלקטרוניבעידן
וה"מטא".ה"פוסט"

חספריחוכתוב,קרוא :מטלוןרונית
המאוחרהקיבוץהוצאת-חחרשח

עמ' 236קריאה,סימןספרי , 2001

שלהלא-בדיוניתמכתיבתהמבחר
האחרונות.השנים-15במטלוןרונית

התבוננויותאוטוביוגרפיות,רשימות

ודיוקנאות.מחשבותאמנות,ביצירות

מת?השכולהאםרוזנטל:רוביק
 , 2001הישראליםסררתכתר,הוצאת

עמ' 134

וההקרבה,השכולשלהמיתוסיםבחינת
וסףיוהכסףמגשיצחק,בעקבות

שלמחודשתובחינהטרומפלדור
רקעעלוהלאומיהפרטיהשכולהנושא:

המאחדכוחושבהמשוסעת,מציאותשל
וכאתוסכסמלועוצמתוהשכולשל

ומתרחקים.נשחקים

ברבראצלהערביםמכתביו.שמשתקף
וחרדתשלילילארוסמושאבעיקרהם

חשששליחסממנוומפיקיםמוות,

גםנכללבספרבחמלה.מעורבכדב
 .המחברבהעתקת"עצבים"הסיפור

הוצאתמסע,יומןמרוקו,צלקה:רן
עמ' 118 , 2001חרגול

בארצותמסעעלמילדותושחלםמי
למסע 2000בשנתיוצא •המזרח
המסע,שלהשבועותשלושתהנכסף:
נרשמוהנרגש,הנוסעאתאכזבשלא
הרים,מדבריות,נופים,מסע:ביומן

אנשים,מופלאים,ובנייניםקסבות
ותובנות.הרהוריםמלבושים,

·,, () ---
, ... 1".:. , . .•. ,.,.,,1 

פותחת-ואשתואליוטשלהכאובה
 .בעברואפלסודאלצוהר

זמורהמשחררת,האהבהטלשיר:רחל
 , 2001עבריתלספרותעמודיםביתן,

עמ' 203

יהודיותילדותשלוששלסיפורן
פוליןגבולעלעיירה Iמסנגומור

מ"השכונההמופנמתליקיורוסיה:
הרכהגולדההקומוניסטית",

היפהובלההסוחרים,בתוהמפונקת,
למשפחהובתמאביתומהוההחלטית,

הנאציהכיבושתחתמנכסיה.שירדה

ביניהןהמפגישוהואמתבגרות,הן

גורלותיהן.אתומצליב

וכלשיררח

 E!jי~Qt~ח
[ ~ .(, 

'הוצאתהכולכמעטזוכר :בנאיאחור
עמ' 172 , 2001כתר

וגרמניה,אמסטרדם-"מסע"סיפורי

קסוםמלילהזיכרוןלצפת,נסיעה
מןחבריםאנשים,קליה,בהיאחזות

ההווה.ומןהעבר

כמו ,אראכלכמו :חפנואנוחם
 174 , 2001חחרשחחספריחאלואיז,

עמ'

יונהביןאפשריתבלתיאהבהפרשיית
אשכנזימבוגר,מורהטנא,יוסף

 1נאמטימריםלתלמידתוו"צפוני"

דתי.מביתמזרחיתצעירה

ל"אבלארבמודע(המתייחסהרומן
והגיגיםמכתיבםגדושוהוא-ואלואיז")

החברתיהשסעעלישראלאתמצייר-
בהקשריםהחלשלה,והעדתי

בפנטזיה.וכלהותרבותייםפילוסופיים

יווני'מדורוןהישמרוקורי:יעקב

עמ' 176 , 2001המזרחקשתהוצאת

על .הישראליהעסקיםבעולםשחיתות
מבטחיםלחוףלהגיעהמנסהדורוןיולי

 .והסוערההפכפךהעסקיםבעולם

כמאפרה,סיגריותשלושמידן:ראובן
 195 , 2001חמרספריאחרונותיריעות

עמ'

פוגש-צעירסופר-נובלגץרומן.
מגויסהואחייו.משתניםובאחתבליסה
הזויה.למציאותונחשףמסתורילארגון

הוצאתלנדידה,הכנותשגיא:רווח
עמ' 180 , 2001אתנחתאסררתכנרת,

הגוססאביולצדהיושבבן-מונולוג
מדומים.זכרונותעל-פיהעבראתבונה
ההווהעםמתמודדהואכךמתוך

והעתיד.

הוצאתוהערכים,ברברעזר:בןאחור

עמ' 269 , 2001אסטרולוג
ברבר:י"חשללהירצחושנה 80במלאת
בספרותהערבידבמותדיוןכוללהספר

כפי-הערביתוהשאלהבברברהערבית,

הוצאתמצרי,סרטכמוברקאי:רון

עמ' 222 , 2001חרגול
 1לישראלממצריםעלהאלפנדרייוסף

עםהעבודה.בלשכתפקידלהיותוהפך
ליהנותשיודעהמצליח,האישזאת,

טובמקפהמשובחת,ערביתממוסיקה

מרירותמלא-החייםממנעמיובכלל
באשרולערביםהיהודיםלשכניוושנאה

 .וילדיולאשתוומנוכרהם,

 ,בטנישלהזכרונותפסר :וסקלריקי
 , 2000תמוזהוצאת ,לשירהסרוחאלף,

עמ' 72

למדינתהחמישים;העצמאותביום ... "

עיירתנו ] ... [מתגוזלראיתיישראל;

האבןמעלותעלובחוץכולה;בוערה
 /בתפוצותביתאלהעולות /השחורות

ביוםמת<גוזלבוודאות"מתגוזלשכב
 .) 57עמ'החמישים,העצמאות

מאנגלית:הארכיכר'קולי:מותח
לספרותמחברותהוצאתמילד,אירית
עמ' 304 , 2001

עלאשםברגשותמתייסרמבוגרספרן
סטודנטיתהיהודיה.באשתובגידתו

שלמכתביםבאוסףענייןמגלהצעירה
יחסיהםפרשתאתהחושף-אליוטת"ס

הוצאתילדה,זעקיברק-וסלד:עליזה
 , 2000קורצ'אקע"שסרוחושם,יד

עמ' 196

ילידתהמחברת,שלזכרונותיה
עברה 11בגיל ,שבסלובקיהמיכלובצה

משפחתהאתלהצילכדידבויניתוח
רדיפות,שלמסכת Iובהמשךמגירוש,
המשפחהאתשהצילווחושיהנדודים
מכלירן.

פניעלמקוםיש :טרסקיג'וליאנח
ע"שסרוחושם,ידהוצאתאדמה,

עמ' 180 , 2000קורצ'אק

ג'וליאנהשלהאוטוביוגרפיסיפורה
שנשלחהמילנו,ילידתטדסקי,

אתמתארתטדסקי .בירקנאולאושוויץ
שרדו,כיצדבאושוויץ,הנשיםשלחייהן
אנוש.צלםעלשמרוכיצד

ידהוצאתכבושות,דמעותטק:נחמה

 205 , 2000קורצ'אקע"שסרוחושם,
עמ'

טק.נחמהשלהאוטוביוגרפיסיפורה
בתחיתהבפוליןהנאציהכיבושבעת

הפולנים,אצלמסתורחיישמונה.

לעבודהיציאהנוצרית,זהותאימוץ

והמשפחהמשפחתהפרנסתלצורך
 .מסתורלהםשנתנה
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מלחמתבין
למלחמתהמפרץ
השחרור

שלושהעםנוףקנז:יהושע
 279עוב,רעםנובלות, 2עצים,
עמ'

קודמותאהבותמחזירשמסתייםבמקום

ואפילוחשמל'ארונותשורפיםפותח
ישישנרצחשםאביב.בתלאזורבאותו
בידיהישישהסופי"נרצחת"כאןזר,בידי

עימדדרום-אמריקאי,מבטאבעלאיש
הרדיו'.'מן"יוצאכשהיהלשוחח,הרבתה

עשןהביתהתמלאסופי'מתהבוביום
שעולההמדרגות,שבחדרהחשמלמארון

חשמלי).קצרנקמה,(חבלה,בלהבות

קלהלשעהמאחדהאלמוניבמפגעהחשד
למעיןהנובלהאתוהופךהדייריםכלאת

אחרבחיפושטריוויאליבלשיסיפור
ניצבמעלית,בליהקומות,ביתהמזיק.

מאבןהיוצאיםהרחובותבאחדתלועל
להכירו.מיטיבהמהמשוםשאניגבירול,

זכראיןמתפורר'טיחומוזנח,מרושל
אביבתלזוהימטופחת,פריחהאולאילן

ולאעתיקהכךכלשאינהמשוםהכעורה,

עביה.כךכל
דייריואתממחזרהישןהצפוןאזור

השכנותתחילהאיטית.בהזדקנות
זמןלאחרלעולמןההולכותשמתאלמנות,

מתפנותהזקנהנודפותודירותיהןמה,

שבאיםצעירים,לאנשיםלהשכרה
זוהיתוחלתם.אתבהלחפשלמטרופולין
כלאביבתלשלהטיפוסיתמחזוריותה

לשמשעשויהדירהכלשנה.עשריםעשר
אבלעצמאית,לנובלהחומרלקנז

חסריהדייריםלכלהשטחיתהתוודעותנו
סתמית,אנושיתקבוצהמכנסתהייחוד'

בהולראותלהתפתותאיןאופןשבשום
סוציו-משכבהדייריםאלומיקרוקוסמוס.

לאיותר.אופחותאחידהאקונומית
ערביםלאחדשים,עוליםלאאליטות,

עקרושלאאביב,תלמוותיקילרובאלא
דרכם.בראשיתהוטלואליומהמקום,

ובעיקרעבודה,איןלרובםעתיד'להםאין
אתלעצבהיהשעשויעבר'כללהםאין

דמות.איןכידוע,עבר'ובאיןהדמויות.

למחצה.המגוחכתהמפרץ'מלחמת-הזמן
לימיםנעלםהמדרגותאתששטףהערבי
לשריפתוהחשדמשחזר'פוטראחדים,

נגועהחברהזוהי .עליונופלהחשמלארון
עוינותמתמדת,ובחשדנותבפראנויה

הבלשיהחיפושתהליךכדיתוךוקנאה.

תהליךהביתדייריעובריםהמפגע,אחר
בהתחלהמואץ.והינתקותהיפרדותשל

שלטובהחברהשחיתהסופי'כימסתבר
כיבחשדה,ברוגזאיתהנעשתהפלורה,

מזמן);(שנפטרלבעלהעינייםעושהזו

אחת ,יחדשדרותהצעירותשתי ,בהמשך

אשהופונותהתנתקורעותה,חשבוןעל

קורא?מה

 ,אררייiןית rrיחר

היחסיםואתהתקופהרוחאתלהעביר

שיורדתהעצבותהמתפתחים.האנושיים

לתארקנזשלמיכולתונובעתהקוראעל
באוראותהולהגיהומלחיצהקשהתקופה

חייהם"בימיהיפיםהיו"אלה .אושרשל
 •• ) 263(עמ'

חתולשאימצוהצעירהזוגגםלדרכה;

אתומשליכיםנפרדיםג'ינג'י'רחוב
הריהעיקרים,ועיקרלאשפתות.החתול

הדיבורשזכות"הוועד",דורוןהוא

הואגםהשאר'מלכליותרלומוענקת
הואדורוןלחיים.חברתוידיעלננטש
עם ,בסיפורשמהמלאההיחידההדמות

עובדהואעברה.אתגםמקפחשהמחבר

איןעצמו'עלמעידהוא(ככהבהייטק
פעילותהמגלהמובטל,כרגעראיות),
ועד-ביתיו"רזוטר.נושאבכליתרה

בעבודתמסתפקהואאין .אידיאלי
השריפהמקרהאתחוקראלאהמשטרה,

ענייניאתרבה.ובחושיהעצמובכוחות

אץמלאה,למשרההופךהואהוועד
אחרים,בבתיםחברי-ועדמחפשלעזור'
 .החשמלבארוןשריפהנפלהבהםשגם
בניוטרל,גזהרבהנותןאובססיבי,הוא

גדושישימיובאשליה,שוגהנדבק,נטפל,

מעורראינומהםאישלחלוטין' .אקשן
המשותפיםבמגוריהםאיןסקרנות,

הקיימיםוהיחדיוהחמימותמןמאומה

כאןהעיר.שבדרוםהישניםהדירותבבתי

ענייןכללנואיןדלתו.מאחוריאישאיש
חמלה.זנבולאאמפטיהלאבחייהם,

עליבות,בהןשישוהסתמיות,האפרוריות
צער.שלהזדהותכלבקוראיוצרותאינן
מתגורריםשהםאףמצוקה,אנשילאהם

שוםשבינינו."העניים"כדרךבשכירות

וכמוהביטוילידיבאהאינהאומללות
כידועשהםהמאוויים,החלומות,לאגם

שביןבפערהמשתקפתהאומללותמקור
 .מאודכאןחסרוזהוהכמיהה.המציאות

השביח,הנובלהצעים,שלודש,עםנויו
שלהדשנהתמונתופיעלכךקרויה

ומאיירמעתיקשאותהרמברנדט,

שיניים.ונטוישיערבהירבריטיקורפורל

בתלהתשעיםמשנותהמחברמנתרכאן
זכרונותי,בחיפה.הארבעיםלשנותאביב
השביח,בנובלהקנזגיבורישלאלוכמו

עלהבריטיהכיבושצבאאתמתארים
נחשבו(שבמכורתםשלהםהכלניות

כאנשיםביותר)הירודהאנושילחומר
אףלהפליא,ומנומסיםאדיביםחביבים,

רצחניות.מחתרותכאןפעלוכנגדםשגם
הנאורהכיבושלאבהחלטאנחנואז

בעולם.
בקישלהיחידבנםהואהסיפורמוקד
בכינויאלא ,בשמומופיעשאינו ,והרי

מדברכל-יודע,שאינווהמספר"הילד",
בחיים,שקורהכפילהתיילד.מבליבשמו

להפוךהעיתיםצוקעשוילילדים,בעיקר
המשפחהיימחה.בלאושרשללנוסטלגיה

חנווניםמשפחתשלבביתהבחיפה,גרה
ומשמתבשרתוססגונית,גדולה

למקומםומשפחתוהילדשביםהקוממיות,
במושבה.ביתםאל-והמשמיםהקבוע

שלולאילשובנאלץהמוזיהקורפורלגם
הואמובהק.רצוןבאיהנחותולמעמדו

הביתלבניוהותירידידותכאןלורכש
רמברנדט.שלהגמורההעתקאתכמתנה
העליםבסבךמגליםהדמיוןבעליהילדים

שהילדנאהבים,זוגשבאיורוהענפים
שלחברתהדורהאתבהםלזהותמדמה

דורהשלשבעלהלמרותאהובה.ואתאמו

כרסונתגידלההיאהגרמנים,אצלנשבה
לידידהשהרתהסבורהוהסביבהחשודה,

מחפשכשהילדלימים,סולל-בונה.איש

והענפים,השיחיםביןואהובהדורהאת

מןלהםקוראהואבתמונה.אינםהם

נידכלעםונעלמיםשביםוהםהזיכרון

שלשאהובההחשד'ביעלה(כאןעפעף.
אלאבונהמסוללההואהיהלאדורה

אוליכן'אוליהשיניים.נטויהקורפורל
לא.)

 ,החסכניהנקיהישירלסגנונונאמןקנז
סופרשוודאילמהמתפתהואינו

-עושההיההשורהמן"ריאליסטן"
באנגלית.הבריטיעםהשיחשלתיבולו
מחבלתאינההסופרשלזומודעתהכרעה

שמוכיחמההסיטואציה,שלבאותנטיות
צריךלאלמציאותנאמןלהיותשכדי

ערוךלאיןטובהזונובלהאותה.להעתיק
קנזמצליחרמזיםברמזימהראשונה;

הו,ומיות

שבבנאליות

לסת,שמוטקניפפל:ג'ים
יריעותפלרור,ערהמאנגלית:
עמ' 271חמ,רספריאחרונות

אתלעבורזקנותמאלציםצעיריםצופים
גםטובים.למעשיםחונכוהםכיהכביש,
קיצוני'באופןאנוכייםאינםאםהבריות,

המצווהבמסגרתלנכיםלסייענחלצים
הנכיםשמרביתאלאשלהם,היומית
הםמרחמים,סולדיםעזרתם.אתדוחים
להתנהלמסוגליםהםכילהוכיח,רוצים

בעלילהיותרוציםלאעצמם.בכוחות
לאהמצויההטובההנשמהוכךמומים.
 ,לעשותוהנכוןהדברמהויודעת,תמיד

לעזור.אולהתעלם
במינסוטה,-70השנותילידל~יפפל,ג'ים

כשחבלעכוז'ביציאתהעולםאלהגיח
נאלץשנהבן .צווארועלכרוךהטבור
עקמומיאתליישרכדיברזלסדיללבוש
מרכיביםבקריאה,מתקשהכשהוא .רגליו
עבימשקפייםשלושבגילעיניועל

מוחואונתשלהשמאליובצדעדשה,
לטרוףהשניםעםשעלולגידול,תופח
דעתו.את

בסוףמרפאעדייןאיןעיניולחולי
בביטחוןלומנבאיםורופאיוהמילניום,

כשהואשלושים.בגילעיוורוןמוחלט
לסתונוטהבהזיות,ושוקעלחרדותנקלע

ועוטהמטה,כלפילהישמטהתחתונה
מושלם.שוטהשלמראהעליו
יודע.איךועודלכתוב.יודעקניפפלאבל
הומורבחושוניחןמשכילחכם,הוא

גםההגיונית,בחריגות ,באבסורדהמבחין

קטעמשגרהואיומיום.שלבסיטואציות
ביטוינותןהואבוהמקומי'לעיתוןוטרףמ

זוכהובעקבותיוהחיים,שללקומיות
ספרואת .בעיתוןקבועלטור

מקדישהואלסתשמוטהאוטוביוגרפי
עםהסופיתההשלמהעדחייולתיאור

איךיודע,הפואטיקהאלוהיורקהעיוורון'
באופןכךכללענגיכולהשכזאתמציאות
ספרותי.

שלאשאליומושךהשלומיאלימראהו
כוונהכללואיןאךבריונים,ילדים
מעוררתלמסכנותהגורלמכותאתלהפוך
שלכושליםבסירנותשניחמלה.

וידידולחיים,אותומחזיריםהתאדבות
אתההגישה:להיפוךבאחתאותומביא
להפוךתחתרע.הואהעולםרע.אינך

ולהגיעעצמיתלשנאההחייםעלזעמךאת
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כפיהזעםאתהפנהעצמית,השמדהלידי
ידידועצתעולם.סדרילנתץונסהחוץ

האקטיביים.החייםאלאותומשיבה
ובנחיתות,בכישלוןשמקורהאגרסיה

דכאניתהיאפנים,כלפימופניתכשהיא

היאמוחצנת,היאכאשראבלודפרסיבית.
והרסנית.תוקפניתנעשית

להםשאיןבינוניים,קולג'נעריכשני
ג'יםמחליטים ,חברתינושאבשוםעניין

מפלגה,להקיםידידווגרינץ'קניפפל
להםשאיןרקהסיפים.אמותאתשתרעיש

אתמייסדיםהםאידיאולוגיה.שום
צירוף-הניהיליסטית"הפועלים"מפלגת
משמעותכלנטולאוקסימורוני,מילולי

הקדימוהלוחמנייםהסטודנטיםשכן-
השמותכלאתלהםתפסווכבראותם,

מחלקיםהשנייםהטובים.המפלגתיים
מטקסטיםשהעתיקופמפלטים,

פוסט-קומוניסטיים,פאשיסטיים,

שאין ,פלסתרכתבומחבריםכלומניקים,
סאטירי(פרקקוהרנטירעיוןכלבו

מתמסמסתמהרהעדאבללעילא).
טובבחורשלנו,וג'יםהשטנית,המפלגה
חוזרותעינייםלדביקותמתמסר ,מטבעו

אתשמנקבותבהמותמחטיעםונשנות.

מאגיםשלבכמויותדםוניקוזזרועותיו'

ל~יפפלג'ים

לונותרהחולים,שלאביתקובעלקפה,
הבלתיהעיוורוןלקראתלהתקדםאלא

נמנע.

חימגורים,מקומותמחליףמתברג,ג'ים

חוקרתאהובתו'לווהעםשניםשמונה
הואממנו.נוקעתשנפשהעדמדעית,

דמילקבלמוכןולאבהוריולהעדרמסרב
וחוששעבודההרףללאמחפשאבטלה,

שללמעמדויגלושבאובדנוימשיךפן
המוסדותאותונוטליםאזהומלס.

עודביםועשרהחסותם,תחתהממשלתיים

שישלמקצועות,מומחיםעםסוציאליים
בומטפליםערך'להםאיןאךשמותלהם
אבלעיוור.שללעצמאותשיסתגלכדי

להםבזיחד,מכולםחכםשהואג'ים,

סאטירית.להוקעהחומרמהםועושה
גזיםמארלאלכוהוליזם,ההתמכרות

ויסקיבקבוקיועדזולבייןגדושים
הישראליהקוראאתמביאהאינסופיים,

אנשיםעםלהתוודעותלפחות>(הילידי'
שרקדוממים,כחפציםפסיבייםאבודים,

העדותהםהחומריםוחילוףהדםמחזור
שלכמויותאילויאמןלאחיים.להיותם

להערותהאלההאנשיםמסוגליםכוהל
בפאביםאליהםחוברקניפפללקיבתם.
ולבצעלהתפרנסממשיךאבלחשוכים,

עבודתו.כדיתוךקונדסמעשי

והעצוביםביותרהיפיםהפרקיםאחד

<עמ'המולדחגערבאתמתארביותר
(לארחיהבושישכמי .) 170 • 168

ומחגבכללמשפחתייםמחגיםמוסברת)

המתקתקיםשיריועלבפרט,המולד
והיסטרייתקרוסביבינגשלהמושלגים
המיותרותהטיפשיותהמתנות

בילמצואקניפפלמצליחוהמשובצות,
כשכללילה,באותו .מזדההקוראה

המזייפים,באורותמוארותהמשפחות

ג'יםיושבהמאוס,האושראתוחוגגות

שתקנייםחייםעלוביחמישהעודעם
הוויסקיאתמחליףהאפלולי'בפאב
חמימות,שם"וחיתהחלילה.וחוזרבבירה

אתידענוכולנומדוברת.לארעותמין
שהפסדנוידענו'וכולנוהמשחק,כללי

אבלמורחקים,מבודדים,היינובגדול.בו

שלנו'הוויסקישלנו'הבירהלנוהיו
 .שלנוהסיגריות ,שלנווהג'יןהוודקה
מתנותהחליףהעולםששארבשעה
רוחתוךאלעמוקלהגיעזולבניסיון
מהאתחמישתנו'אנחנו'מצאנוהאדם,

לנו.נחוץשהיה
המולדמחגיאחדאתחוויתיעתהזה ...

שיכולתיללב,נוגעיםהכיכנים,הכי

לזכור."
קניפפלניחןהמולדות,חייומכותכלעם

ביכולתהבנאליות,שלקומיתבראיה
לכדיהיחידותהסיטואציותאתלהשחיל

שלמהנהתמהילבושישמרתק,רומן
האדםעללגלוגהרבהדעת,וקלותצער

מחויך'סבלאותועםהנורמלי'הבריא,
הנידוןסיזיפוס,שלחיוכוהואשאולי
 •קאמי.אלנושלההוא

11 
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ענניםבגובה

הקיבוץארם,בוזגלו:שמעון
סידרהריתמוסיהמאוחר

עמ' 60 2000לשידה

שיריוספרדפיכלאתוקראתיחזרתי

הצלחתיולאבוזגלושמעוןשלהראשון
ואניארם;הספרולשםלהםמהלמצוא
הייתילאואולילי,היהלחידהכימודה
מקוםשמא ,ממניבמופלאלחקורצריך
ספרזהמקום,מכלעלום.שםאוהוא,

חכמיםגם ,מאודיפיםמשיריושרבים

שיופיקרובותלעיתיםקורהכימאוד'
אתמשליךבשירה,כשמדוברחוכמהבלא

ואלהבנאליותאלאחתבבתהקורא
מאודבוזגלושלספרוואילווי"ה"דז'ה

הקוראאתמובילשהואהגםייחודי'
יוונית,ומיתולוגיהקלאסיקהשללתחום

שנכתבכפילדעת,אותנושמלמדמה
ש"המשוררהספרעטיפתעלכבר

אתבהנאהמסיט ,העברבנבכימשתעשע

ומעביר'הגדולים,'ההיסטורייםהמהלכים
ונכוןשביניהם,למההכובדמרכזאת

נשענים /למטה,צפובסקרנותש"האלים
מןהפיסטוסשבנההעננים;מעקהעל

אניהאמתלמעןאךשבחזהו"המהומה
אוהזה,שהשעשוע ,להגידלעצמימרשה
לאירוניה,הופכיםפעמיםהזאת,ההסטה
שאנחנו'לפי ,עלינומכבידיםופעמים

עלללמודכדינקטעים,הקוראים,
שהואהמשורר'שיודעמהכללא .בורותנו
יוונית,קלאסיקהשלמשובחמתרגם

יוונית.מיתולוגיהרקולאיודעים.אנחנו

מתוךהשניבשירעצמו:השיריולעניין
מוצאאנישירים'שלושה-'אוגוסטינוס

היאהדוברתשבו ,השירילמעוףמעבר
שנכנסהזואוגוסטינוס,בביתהמשרתת

ספרמעלרוכןאותוומצאהלחדרו
ומכאןשיכור'הואכיוחשבה ,וממלמל

הםה'להם'(האם'להם'מספרתהיא

שאנואוגוסטינוסהשיכורעלהאנחנו?)
כשהואאל-עלנוסקאותומוצאים
התעופפוועליםחולבנו;"התבונן
 11 ...מעלינוחגמסוקכאילווהתפזרו;

יעוף,שלאבכובעאוחזיםרצים,ואנחנו
ילך.לבלאוגוסטינוסאלצועקיםואנו

אםמהאזאמרה,המשרתתאםמהכי

אלאונעלם".המסוק;עלעלה"הוא
מגיעיםאנחנובמחזורהשלישישבשיר
ומובןהאינטימיהאישי' ,האנושילפתרון
 /שיכור,העולם"שיהיהכל-כך:
יגהרמגהקת;ובתנועהכאד;שיתרומם

שמעון,;אומר:מצחי,אתוינשקמעלי
ביקשתי;פעמים;מעטלאשלי./שמעון

"הרוהסיום: " ...אותךולשכוחלשתות
הר /לשמעון,הניחוזכרונות,

שיכור;לךלקרואלהםתןאוגוסטינוס;
המילים,הספר:;אתלמלמלוהמשך

לשפתותינו".נושקות /בינתיים,
המיליםישקואהבה,כשאיןהאמנם,

עוסקזהששירלינדמהאבל,לשפתינו?

וברצוןבאהבהוב'אנחנו'ב'אני'יותר

הגירויהיאהמיתולוגיהואילונאהבלהיות

ויפה.מכונףלשיר
שביןההקשרהואפשוטיותרהרבה

אודותיו>עלחקרתי(לאקליאודמוס

משחקיםבכנפישערו;אתעיטרש"בנו

סיוםפינדארוס,מתוך(ציטטהמהוללים"
שלנצחונוובין )-14ההאולימפיתהאורה

החמישיתבפעםשזכהאינדוריאן'מיגל
ב-המהוללפראנס'רהב'טורברציפות

לכבודומקדישמכןלאחרומיד 1995
הבאסקי'לזה ,מאודיפהשירהמשורר

וילדותוההררייםאבותיושלשעיקשותם
רובציםראשון;ביום"הענניםבובגובה,

לכנסיה",ההולכיםהלדבכוכביעללנוח
נחרט"שמךכי ,לושרגלובוזוהמשורר

 11 ...בדלפויהמשובריםבמסלוליםעכשיו

לגביהרגישותהאסתטיקה,כלולמרות

כלותעדהעשירהעברשביןההקשרים
לאקורההמשורר'מצדלגלותםוהניסיון

הקורא,אתממנומרחיקשהואמעט

אותוובהכריחוקשה""עבודהלובעשותו

הלימודים.ספסלאללשוב

מוצאאניהיפות,האודותלעומת
המדבריםלכאורה,הפשוטים,שהשירים

מעמיקה,זאתובכליומיומיתבלשון

הםדימויי'חיסכוןבהםשיששירים

למשל,כמו,זה.שבספרהסוגסטיביים
אהבה'שירהשורות 3בןהקצרהשיר

 /שאת,כמו /,"כךחדרי•:שללתקרה
השירולצדוקדושים":לציוריזקוקהאינך
עצמיתאירוניהשלעירובמעיןבושיש

ציפיהעלשירהמסכן','שמעוןועצב,
בצמדהנלאההשימושועלתכליתחסרת

כולנו(הריהמסכן""שמעוןהמילים
אילויותרשטובעצמנו)עלמרחמים

ושירמיקרופון;כאילועט ... "לוקחהיה
'שמעוןיודע(אתההזה;ת'שיראיתר

 .")'ובוהמסכן'

מעטיםלאארוטייםשיריםבספרמצויים
כמויפהשירוביניהםנוףשיריואף

ערה.'לוואדי'מזרחה

רקלאהואשלו'הכולבסךכולו'הספר
הבאסקיהספורטאישלפראנס'רה'טור

מרוץפורס',רה'טורגםאםכיבן-ימינו'

ואסייםרבה.לבלתשומתהראויחזקשירי
כב.ב.:

ארםהספרלשםבאשרהתאפקתילא
אזהדבר.בעלאתשאלתיכנהוגושלא
נגזרקדום,משהוהצלצול'בשל ,כלקודם

שביקש'ארם'השםוזהממסופוטמיה,

שיצא,מהזהלאאך-לבנולתתהמשורר

הזהוהקדמוניהרךהצלילעברהבןומן
 • .הספרשללכריכתו

בן-שאולמשה
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בההצליאתצבע
בוורוד

מאנגלית:פלקסרס.מילד:חברי
 575 , 2001כנדתעדיני.שדונה

עמ'

ספרוגיבורשמעריץהראשוןהפילוסוף
חופשי:(בתרגוםסוס pפלמילדהנוישל

פריזריךהואהלב>מפתחעציבם,צומת
-עצמובעיניצלוב''דיוניסוס-ניטשה
איתה;להזדהותהיטיבשמילדהגדרה

קראסוס pפלאתהכוללתלטרילוגיה
 ,בשעתוניטשהכמוהוורודה.הוליכה
ראויתחליףלמצואמילדגםביקש

דת-בשאלותרצוףספרובאל.לאמונה
לאפוקליפסהבהתייחסויותכפירה,
מקדושילכמהובפרשנויותולגאולה
הנצרות.

חילונימסערבהבמידההואסוס pפל
ההכרהדתי:צלייןשלזהכמושמסתיים

 ,הכרחילאהואמשמעות.ישלסבלכי
 ,בולהתנסותעליךבכךלהיווכחכדיאך
חירות.מהיתדעאםספקהסבלבלעדיכי

כותבמנשוא,לקשההופךהסבלכאשר

השותתהפצענס:מעיןמתרחש ,מילד
-החופשניצןנובטומתוכומגליד

הסבלחלוף."בןולאמוחשי"אמיתי,
תמידית:תחלופהשלמחזורהואהאנושי
סגרתי ,שליהפצעשבפתיחת"ייתכן
זואחרים".שלפצעיהםאחרים,פצעים
שלהקודש''כתביביסודה.דתיתחשיבה
שליצירותהםמילדהחילוניהצליין
בשעותאותושגאלוופילוסופים,סופרים
אחריתשלהפרשיםארבעתכנגדמצוקה.
'מלאכיארבעתאתמילדמציבהימים,

באלוהים:הכופרניטשהשלו:הגאולה'
דרךהגאולהממבשרי ,דוסטויבסקי

פילוסוף ,שפנגלראוסוולדהביבים:
מחזוראתשניסחגרמניוהיסטוריון

שלהשניםאלףבןוהשקיעההצמיחה
מצויההמעריבתהתרבותכיוטעןתרוביות

פוראלישלה;השקיעהעידןשלבעיצומו
] Elie Faure [, צרפתיאמנותהיסטוריון, 

עקבהתרבותשלמותהאתשאבחן
שלחותמואתהמוחקתסטנדרדיזציה

הפרט.

נתיבאתמגוללסוס pפבלהמספר
יורקבניומתחילכסופרשלוהייסורים
שעברה:המאהשלהעשריםבשנות

 ,כתביואתלפרסםהכושליםהניסיונות
בוהמייןחייעליוהגוזרותהמו"ליםדחיות
 ,עצמומילדשלסיפורוזה ,כלחסר

החרימהוהמתחסדתהפוריטניתשאמריקה

'סופרבושראתהמשוםכתביואת

סקסעלכתבמילדלא.ותומלוכלך'
ממחלצותאותושחררגמורה,בכנות

בשמםלדרביםקראמיופייפות,ספרותיות
את .ראשוןבגוףזאתלעשותהעזועוד

העשריםבשנותשעשההדרךפריצת

סופרותנשיםעשובעטיה,והוחרם

רל ; (! 1ןנה

אחרי ,-70השנותרבאשיתגדולהבתרועה

המהפכהחשובות:מהפכותשתי

המהפכןמילדהמין.ומהפכתהפמיניסטית
יקר:מחירכךעלשילםזמנואתשהקדים
עדשנהכארבעיםהתמהמההאמריקה

שכבר ,מילד .מכתביוהחרםאתשהסירה
הספיקלאשנים,באותןצעיראישהיהלא

דרכובראשיתרבות.נחתשנותלרוות
שםפריז,עדלנדודנאלץהספרותית

 1940 • 1930בשניםמיצירותיוכמהנדפסו

לארה"ב.הוברחוועותקיהן
ויתרלאוהמעקשיםהמכשלותלמרות
בספרותמקומוכיבושעלמילד

השניהספרהואסוס pפלהאמריקאית.
הוורודההוליכהבטרילוגיהוהמשובח
סוס. pנוהאחרוןסוס pסהוא(הראשון

כנרת>:בהוצאתבעבריתאורראושניהם

בדרךסופרשלייסוריםמסערקלאהוא
אתשעושהמההמתמהמהת.התהילהאל
המסעהואהטרילוגיה,לפנינתסוס pפל

מקורותסופר:שלבהתגבשותוהרוחני
אתשעיצבוהסופרים ,שלוההשראה
שאיתםהססגונייםהטיפוסים ,תודעתו

 •-20הבשנותיורקבניוהתרועע

אירופה,ממזרחיהודיםאינטלקטואלים
"שפיהםעדותו,פיעלמטורפים","רובם
ההתמודדות-וכמובןזהב",הפיק

הכתיבה.מעשהעםהיבקורתית,האישית,

שללמקומהמילדמקדישנכדבמקום
רקדנית-מונהבספרששמה ,בחייוהאשה

בכישרונושהאמינהמצוא,לעתוזונה

עצמואתלהקדישאותוהניעה ,הגדול
סיפוריםכמהלוסיפקהואףבלדבלכתיבה
ולקוחותגבריםעםמפגשיהעלעסיסיים

משנוכחה<אךכתיבתואתלהפרותכדי

אתסיפוריה~פרודיוקבאיזהלדעת
כריתות).גטממנותבעה ,כתיבו

לחרם,להיכנסלאלוסייעואלהכל
להיחלץנפש,מרלהיותלאלמצוקה,

אך .בוורודאותהלצבועאו-מ'צליבה'
למספרכמו ,למילרמכליותרשסייעמה
העזהוהדעתהחייםתאוותהיוסוס, pפבל
אתבלעשבההעצומההחיוניות ,שלו

אותם.וחקרבהםהתבונןהחיים,

תמידמצאתי-לטייליוצא"כשהייתי
'לחקורלטייל;לצאתטובותאמתלות
אזהופךהייתי-לזהקראתיכךולדבוק',

לינראוהזאתהחדשהובעיןענקית,לעין
כתופעותהיומיומיים,הרגילים,הדברים

לבחוןאדםשמחליטרבגע ...דופןיוצאות
דקיקעשבעלהגםיהפוךמקרוב,דרבים

 ...ומלואולעולםמסתורית,לתופעה
והואהללוהמיוחדיםלרגעיםאורבהסופר

כמושלוהזעירה'לא-כלום'גררגעלעט
 " ...טרפועלהטורף

ומוקפד.קולחעדינישרונהשלהתרגום
חסריבספרהנזכריםהריבםשהשמותחבל

 •לועזי-מקורי.תעתיק

שכחתיאלוהים,
ילדיםלעשות

 •לגמרירגיליםחייםחגר:תמר
קריאהסימן •המאוחרבוץחקי

 , 2000חשחודחחככשחסררת
עמ' 218

גםהשנייםולפעמיםיח"צנים,אועורכים
לגלגלנוהגים ,אחדבגוףכשוכנים ,יחד

עלהספרבשבחונבובותנפוחותמליצות
הקורא;תמניח;השבחשמרובעד ,גבו

שהחל/לפניעודבחשדמידו/ההספראת
שאניהראשונההפעםזו .בות 1קוראה

עלהעורךדברהפוכה:בתופעהנתקלת
מקיים,משהספרפחותמבטיחהספרגב

לאמירותנגררתאףשדבבריווההמעטה
הוא"הזיכרוןכמובסתמיותןתמוהות

מסיפורנפרדבלתיחלקקרובותלעיתים
זהותבכללקיימתכאילושבהווה".הזהות
קרובות"."לעיתיםרקולא ,זיכרוןללא

פרוזהמחזיקההזאת'הסתמיות'עטיפת

בשפהכתובהבכנותה,כובשתמשובחת,

מאו.דאישיתזאת,ועםומדויקת,ישירה

זאתעושהוהיא ,לומרמהישהרגלתמר
פירואטיםללאובאמינות,בכישרון
שלהמשווה'ל'קוחנופהללא'פוסטיים'
ביקורתאסכולתשלאוהקורא;ת
מחזירלגמרירגיליםחייםמסוימת.
הישנהבאמנותהאמוןאתת 1לקורא

 .הסיפוראמנותוהטובה:
מספרת-ובמרכזםבקובץ,סיפוריםשבעה

מעיןשהוא ,האחרוןהסיפורמןלדבאשה.
אתנושאכולוהקובץבכדיולאאפילוג,

באינטימיות,הסיפוריםעוסקים ,שמו

הםכךובתוך ,שהכזיבוובזוגיותבאהבה

חופששלתקפותםשאלתאתמעלים
זובעיקרהאישית,והחירותהבחירה

ותכתייבהאירועיםשרירותלנוכחהנשית,
מגולמת,כזושאלההחברה;משפחה.

סירובה ,יותרנכוןאו-בלבטיה ,למשל
העולם,אלחייםלהביאהמספרתשל-

בסיפורים.השניכחוטהעורביםללדת,

מישורים:בכמהנבחנת'הילדים'שאלת
עצמה,עםאשהשלהפנימיבדיאלוג
שלובהתרסהגח,זובןעםביחסים

שלהכפייתיתגישתןכנגדהמספרת

והחברה.המשפחה

עצמהעםהאשהשלהפנימיהדיאלוג
לאוהאשה,אחת,פעםרקמתקיים
דידהלגביילדיםאנגליה.היאבמקרה,

אוגר",של"הסיפורחתום.כספרהם
לסיפורןמתעתעשםהואבקובץ,הראשון

דמותאוגר,שלבחייוהנשיםשתישל
הנשיםלשתיפנים.חסרתכמעטחמקמקה,

של(המספרת)הישראליתאשתו-רגושתו
שלומטופלתהאנגליה,וסליה ,אוגר

לדלתמצמידהסליהילדים.אין ,ואהובתו
אותה.שהצחיקהגלויהשלההמקרר
בידיה.ראשהאתהאוחזתאשהבהמצוירת

אדירים,אלוהיםכתוב:מעליהבבועה
בחייה,פעםלפחותילדים.לעשותשכחתי
עצמהאתמצאהשבועות,כמהלמשך

"אבלילדים,עלשוויתרהעלמצטערת
צורךאיזהכמוהיהזהבאמת.היהלאזה

לאספרשלכריכהפעםעודלסגורעמוק

 " ...מזמןסגרהשהיאחשוב,כךכל
גורלאתחורץללדתהמספרתשלסירובה
זלדה"."דודהבסיפורזוגהבןעםיחסיה
אתמביעכשהואאבל ,אותואוהבתהיא

-האוזלהזמןאיזכורתוך ,לילדרצונו
שילדמרגישההיא · 40בתכברהיא

עצמהאתממנהיקחילדסורגים.פירושו
רוצהלאשהיא ,אחרמישהוממנהויעשה
שלוטלטולתובענותרואה"אנילהיות.

 ,תחנכי ,תכבסי ,תבשליהשרוול:
שרוצהאחרתמישהיצריךאתה ...תתמכי

היארוצה",שאתהמהלךשתיתןילדים,
צעדזהדירתו.אתועוזבתלאהובהאומרת
רב.בכאבכרוךשהואאףנמנע,בלתי

הילדיםבשאלתהמספרתשלההתקוממות
כמעטוגרבאשהכל"למהלחרבה.שמורה
שםולעשותלרחםלילהיכנסרוצים
לקוראים)<לעצמה,אומרתהיאסדר",

הביתבעלתשלהשכנועלמסעיבתגובה
מאמינההיאבמכולת.המוכרתושלשלה,
הכיהאהבההנתינה,עלהמנטרותלכל

זהאיךמבינהלאאבל ,תנאיובליגדולה
אתבסבלנותשומעתהיאאליה.קשור
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חד-אםשלה,הביתבעלתשלשידוליה
חיתהזולמה:גםמסבירהאבלהורית,
אמנםלהשהשכירהשלה,היבתבעלת
בתמורהאבלצינוק,דמויתמרתףדירת

לעתמעתלהכשהניחהנדיבותגילתה
בחצרה.לשבת

מבטאתאילמתהתרסהשלדומהסוג
(ב"דודהאחותהעםבשיחההמספרת

וכברנשואה,לילדים,אםהאחות,זלדה").
מנחשתהראשונה,הלידה(מאזבאושרלא

כדיתוךהמספרתעםמשוחחתהמספרת)

מונהשהיאלאחרפשטידות.הכנת
השדופות,האימהותנפלאותאתבאוזניה
אותהשואלתהיאוהאהבה,הנתינהשמחת

"היאמהססת.היאומדועפוחדתהיאממה

אותי",מפחידמהלדעתרצתהבאמתלא
שלה.הפנימיבמונולוגהמספרתאומרת

שאיןשהניחהרטוריתשאלהחיתה"זאת
משהוזהילדיםכיבזהמפחידדברשום

כמובית,שיעוריכמושעושים,

 ...צודקתשהיאלהאמרתי ...פשטידות
שלוםמהפשטידות:שלשאלהושאלתי
והלכתי'.'והעבודה,והילדיםבעלה
המתוארתההרמוניתהזוגיותמןלבד

בקובץ,האהבהסיפוריכלזלדה",ב"דודה
"סיפורהשםאתהנושאזהבמיוחד

הםהגבריםבאכזריותם.מפליאיםאהבה",
שקרניםאנוכיים,אואטומים,בוגדניים,

הפראאנריקה,אהבה"ב"סיפורונצלנים.
דברעושהשאינוהלטיני,האציל
 1אהובתוחשבוןעלומתקיים Iלמחייתו

שבההדירהמןלנשלהכדיהכולעושה
היאלמהמנותיו.בהמפליאואףרגההיא

בתזהעםמשלימהלמהזה?עםמשלימה
שלו?הפסיכולוגיתאחריה,שמצאהזוג

כהגברכלפיהנחיתותתחושתומניין
שוםלהשליםמצליחשאינומפונק,
קלותתשובותאיןלעצמו?שהציבמשימה

היאהתשובהואוליהאלו.השאלותעל
עצמאותיבןבפערהחיים,שלבמורכובתם

הרגשית,לתלותאינטלקטואלית
שציפויהחיים,שלהחידתיתבשרירות
שפירהכולכאילואותםעוטףמושכל
בטעות,גברנרצחהאחרוןבסיפורורגיל.

איךשינקין.רבחובבנקשודשלבמהלכו
בעלהאתהרגששודדמישהינראית
 1הסיפורבסוףהמספרתתוההבטעות,

חייםלהשישמישהיכמו"כנראהומשיבה:
 ,, .גמרילרגילים

אינםהגרתמרשלהסיפוריםלכאורהרק
הטעונותגדולות-מן-החיים,בדרמות
אדיפוסנוסחקיומיותגורלבשאלות
אםגםשם,מחלחלותהןאבלוהמלט,
'גורליותן'אתמשככת-מספרתהמחברת
השפהשלה.הנואשתובאירוניהבהומור

המעוררת Iדיבורשפתכמעטהפשוטה,

ביןאינטימיבשיחמדוברכאילורושם
אבלבנו.להתלעשויהלקורא,הכותבת
דמויימרתףבחדריהמתרחשיםסיפורים

כיורולידביתבנעליסיפוריםצינוק,
השאלותאתלהעציםעשוייםהמטבח,
צניעותםבשלדווקאההןהגדולות

 •הדלה.ותפאורתם

פזמירי

אלהזהלזמן
תו,ראי

נהר'לחשוב:זינגר:גלי-רנה
 , 2000המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ' 78

זיגגוגלי-דנהידיעלנכתבנהרלחשוב:
ו- ,)-90השנותבמהלך(כנראה,ברוסית

שבעהבידילעבריתתורגמושיריו 20

זיגוגידיעל-ידיתורגמוחלקםמתרגמים.
בינהפעולהשיתוףפריוחלקםעצמה,
מעורבותנוסף.משורר-מתרגםלבין

מעידה,התרגוםבמלאכתשלהזופעילה
ה"משוררית"שליטתהעלגיסא,מחד

(אףהעבריתהנרכשת,החדשה,בשפתה

לפחותשלה,ה"טבעית"השירהששפת
עדייןהיא Iהספרכתיבתשנותבמרוצת

מאפשרתהיאגיסאמאידךהרוסית).

לחוותלי)(כמולוזרהשהרוסיתלקורא
לחוויהשאפשרכמהעדקרובהשירהאת

שלחוויהבמקור:קריאהשלהפואטית
ממש.

כלוליםמכליותראליש"דיברו"השירים
 .'ה~;אל'מכתבים 1הראשוןבמחזורברובם
מכתבים-מונולוגיםארבעההםאלה

שנותרהלחרבתהמרוסיההעולהשכותבת
חווייתשלשילובשהםשירים ,"םש"
עםהמפרץ)(מלחמתהשעהאירועי

המולדתשלועזיםקרוביםזיכרונות
והשוואהותרבותהנופיהעלהרוסית

כאבבלא-מעטמלווהבלתי-נמנעת,
לזוהטבעית,ההיא,המולדתבין Iותסכול
מושגשוםאיןלך"הןהנרכשת. Iשכאן
 1אליוגשי /.נהרלזכורזה:מהאפילו

נפתחכך-נהר."לחשוב:עצמךאלצי
קובץשםגםומכאן Iהראשוןהמכתב

איןוכהכה"ביןולהלן:כולו.השירים
שלעירומתוךלהביטזהמהמושג;לך

הנהראתולנסותמואב;הריעלטיטוס;
חראשלמצבור;אחרמצבורולאלזכור;
-ושובושובבמים":המפרץאלשנישא
הניסיון-השיר!במהלךפעמיםשלוש
הניתוקבחווייתלהתחלקהתחינה)(כמעט

אותה:חווהשאינההח~רהעםוההיזכרות

 1הנהרנהר".לחשוב:עצמך"אלצי

ההולדתבעירבההגייהוא Iמסתבר
לנינגרד-פטרבורג,וההתבגרותוהילדות

ועודנהר""לזכורלבין"נהר"ביןוההדבל
החוויההואנהר""לחשוב:מכךיותר
עם .מהגרשלחוויה Iביותרוהקשההעזה
הנהררקאינוכאןשהנהראפשרזאת,

שלהמטאפורינהרוגםאלאהקונקרטי,
ולזרימתםלחייםסמלהרקליטוס,
הזמןמוטיב Iואכןהמתמדת.ולהשתנותם

ב'מכתביםוחוזרשבהמקום)(לצדהואגם
דמוייהתכלתפרחיבאמצעותהן ,'ה~;אל
("עתה~~יפל;רה-השע;ניתשלהשעון

קירלכלעניותדקדוקימורהשע;~ית

"זמן"המפורשהשםבאמצעותהןוקיר"),

לאאףמלחמההזהלזמןתקראי("אל
המעוררתקראי"),אלהזהלזמןחורף;

סבתאשלהמעוררלשעוןאסוציאציהמיד

לסיומועדנוספים,ערבלזיכרונותוממנו
עלהחוזרהאחרוןהשיר-המכתבשל

תקראי",אלהזה"לזמןפתיחתו:

על Iמסתברנחתה,המפרץמלחמתאגב:
והיאלישראל,לבואהלמדיסמוךזיגגו

גם-כתוכןביןכרקע,בין-משמשת

כלשלשכותרתומזויף','יומןבמחזור
תאריךמציינתשיריומחמשתאחד

ל-תחליףהוא-19(כש " ... 19שנת ..."ב
(כנראה)שנכתבלפימזויף""יומןזהו .) 91
אי-שםאלאהמלחמהימותבעצםלא

עמיחי:;יהודהבנוסח"תצפיתלאחריהם:

עלפותחו;הראשוניםהגשמיםאחרי

ארבעה-דאשתקדהמלחמהעקבותהחלון
ואינםשקופיםשאינםאלכסונים;

זאתועםעצמה;מהשמשהיותרעמומים

אומשלושה/למה ... / ...לעיןברורים
בהכרחמסתכלאחדבחדר;ארבעה
בשורהלהשתמשאםמקום,מכל ".בחלון
"השורהכפרפרזה,היומןמשירימאחד

שורתלא,ה'סקאד'",ממסלולעקומה
שהתעקםהזמןכמובן;עקומה,אינההשיר

הואהיחסות)תורתמיטבלפיהמרחב,(או

כך,אוכךהשיר.עלחותמושהטביע
אטום;בחדר ' 91שנתבחורף"הראש

חמצן".מחוסרבפירושסובלבירושלים

(ואחריו 48-45בעמי'הטקס'

שירהוא ) 53-51עמ''האסטרטגיה',

מפורשלפחות, I(אויותרסימבוליסטי
 ) ...אני(לפחותקראתי(בהם)ובופחות),
זיגגושלמיחסה-ביקורתהמשהו

'הטקסיחיים.אנובהלחברה /למציאות
התהמסיבתהאחרונה?הסעודה(טקס

הפלאות"?)בארץאליסב"הרפתקאות
להגידנחוץ"כלוםפרוזאית:בלשוןפותח

פתמסוביםסעדומרבית:;בפשטות

פשוטהפרוזהאבלערבית".פתערבית,

שטולבנות"עינייםמיד:גזהזו

 /חרוכה.עצם /מאובק.:ןק /בדמעות.
העצםמול[מולה,נכחה"לאורחמקום

"בארץמידהבזיקבתודעתיהחרוכה].

ארץב'משירי-לאורח"מחכיםאהבתי
-בהמשךגולדברג.לאהשלאהבתי'
פלגיםשלהישראלית?החרבה(שלתיאור

(מןאחדכשלכלבה?)תמהוניים

ב"הבנתבעיותהאורחים)מןהמסוכים;

מהםאחדכשלכל(המציאות),הנקרא"

פרשנויות Iמשלוצופןקרי: Iמשלומילון
אחד"לכללמתרחש:לנקרא;משלו

 /שבא.מהעושיםכולם /.משלואלפבית
 1פר 9קורא: ;רצ.:מבין::צור;קורא:
"וכולםאחר:ובמקוםפר". iמבין:

'מקום';מחליפיםמקום;איןחוזרים:
בשירלקרואשממשיכיםככל " ...ב'~ק;םי
אבל Iאפוקליפטיחיזיוןשלהפןמתחזק
שרים"כולםאירוני-סרקסטי:הואהסיום

כושיםתריסרקטנים':/כושים'תריסר

 1השתוללו Iקיפצוהלכו;ליםקטנים

יופילוקנו / 1האחרוןטבעמיד /.שחו
אחד-חשבון:;נעשהבואו/אז 1ארוןשל

 " ...הלכוליםקטניםכושיםעשר

'קטעיםמשנה:(כותרתךקלות'בילחזור
זיגגומטפלת ) 75 • 45עמימפואמה;,

שלבשקר-יחסה ) 62(עמיהקטעיםבאחד

שימושתוךלעולים,הישראליתהחברה
אונייגיןיבבנימתוךבשורותמתוחכם

אגב )'ובית Iשני(פרקשלונסקיבתרגום
קנסשל("חסידבודדותמיליםהחלפת
"~חורכהנא":ב"חסידמתחלףהוא"

לו",.פאותב"שחורמתחלףלו"קווצות
פשוטצריךלפרט,המקוםזהולא-ונו')

לקרוא.

ו~ו!

"הסתדרתי",בספרהשיריםכלעםלא
אבללהם,זרשמילוניעולמות-חלקם
שאמרתימהמתוךכמובן.בי,הואהאשם

שיריםקובץזהודעתי:ברורהכאןעד

תמטיתמבחינהמעניין Iשרגתילאמיוח,ד
מבקשאניאמנותית.מבחינהומאתגר

שעניינו Iומובן"פשוט"בשירלסיים
'לחזור(מתוךשלישיביתשלירושלים
 :) 71עמ'וקלות',

גברתפנתה-לי"מסתיראתה"אדוני
אחת

רוצה"אני-~וחתאלנימוסיןבדברי
 11ירושלים.אתלראות

ראיתיהופתאום

ב~רחת,מדובר:משלושתןאחתבכל
בעירבגברת,

-ברמזור)עמד 8מס'(כשהאוטובוס
חמסיןשלחסכוניבאורק~להמדולדלת

השתמשושבהקמומילתהשלשקיתכמו
פעמיים

הפעםכבררותחיםבמיםטובעתהיאוהנה

השלישית.

shit -שנשארמישהושיניוביןירק

 •בשוליים.

שביטיעקב-שי
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בפרטיםאלוהים
גםהו,טנים,

בסו,ם

יריעותעולם,חיימגר:איל
עמ' 302חמ,רספריאחרונות/

אתבשעתוטבעאורפזיצחקהסופר

החדשבספרוחילוני","צלייןהמושג
חדש:מושגנדמה,כך ,מגדאילממציא

אלאסקסבתיירמדובראיןסקס'.'"צליין
זהבמקרה ,לארץמארץהנוסעבאדם

העזותהחוויותושתילקובה,מישראל
מגיע,הואאליהבמדינהחווהשהואיבותר

עמוקהכהבצורהעליומשפיעות ,ומיןדת
לראותבהחלטאפשרמשתנים.שחייועד

<אךצלייןשללהגדרהכעונהכזהנוסע
כעונההספראתלראותזאת,עםקשה,

מופת).ספרותשללהגדרה
בערבוביה,הזהבספרמשמשיםומיןדת

תמידלאביניהםהנוצרתוההכלאה
וטרחנית.מיותרתאףולעיתיםמשכנעת,

בספרהמיןמסצנותבאחת ,למשל ,כך

מתפילתפסוקים ,חזןחנוך ,הגיבורפוסק
יאספני"וה'עזבוניואביאמי("כישחרית

אתפושקהואהשביחובידו ) 12עמי •

גולש("אניעתליהאשתושלרגליה
ירכיהחגוריביןחותרתהידגופה,במורד

בזיוניםגם .) 12עמ'בהיסוס"המתפשקות

הקובנית,חברתובמחיצתהפעםהבאים,

ואילואלוהים,עלהגיבורחושבמרתה,
אולימגדתפילה.מעיןבזיוןרואהמרתה
בפרטיםנמצאשאלוהיםלנולהוכיחמנסה

בסקס.גםהקטנים,

הספרותשלהדרךמורהשדה,פנחסאחרי
בני ,וממשיכוהנצרות,לחיפושהערבית
חבורתאלמצטרףמגדגם ,שבילי

בנצרות.העוסקיםהעברייםהסופרים

דמחיספר "תונחרואעותידי

קבלןהואחזןחנוךהעלילה:תקציר
הבונהטוניסאי,ממוצא 51בןישראלי

מסתבךהואחרדית.עירבשטחים

החרדתיתאשתועםחייושוחד,בפרשיית

מפתיעהעבודהוהצעתתקועים,עתליה

מפלט.לומשמשתמקובהמקבלשהוא
דלילפבנייניםלבנותלשםנוסעהוא

משתנהשהמצבעדמשתעמם, ,קסטרו

בשםקובניתבצעירהמתאהבכשהוא

החיות.אתלוהמחזירהמרתה
קובניתלנערהלהאצילמנסהמגד

תמימהאמונההמאמינהפשוטה,

גםנוצרית.קדושהשלתכונותבאלוהים,
היאהקדושהשמרתהלחזןכשמתברר

בזכותה, .לומפריעלאזה ,לשערבקדשה
אותולוקחתמרתההדת.אתמגלההוא

פגניים,ולטקסיםנוצרייםלטקסים
והואעזותמיסטיותחוויותאותופוקדות

אתממירשהואעדהנצרותאלמתחבר
לביקורנוסעהואאליה Iבאירלנד-דתו

השתגע.שהואסבוריםהכולומאז-
פוקדתהזוהנוצרית-משיחיתההתעוררות

הכיהעריםבאחתדווקאחזןאת

עדוהשאלההוואנה,בעולם,אתאיסטיות

עירלאהיאהוואנה .אמיןהדברכמה
קצתנשמעזההוא.נהפוךקדושה,אפופת

ירצהמסורתימביתשישראלי ,אמיןלא

ועודבהוואנה,דווקאדתואתלהמיר
חברתומרים,למדי.קצרתודעתיבתהליך
שהואחזןעלאומרת ,בנושלהרתיח
"שהתנצראבריה,בןאלישעאתלהמזכיר

 ...אלישעאותו ...מינילחופשנמשךכי
זהו .) 133<עמ'איתה"ושכבלזונההלך

אלישעהואחזןוהנמשל:המשלאפוא
 ,ברורהכולועכשיוהזונה,היאומרתה
פשטני.קצתגםאבל

הואהרומןשלמוצלחהיותרהחלק
נקילאהואשגםהנצרות,אחרהחיפוש

מגדמגלהבולפחותאבלמפגמים,
חולשתושלו.הכתיבהבחומריהתמצאות

קובה,עלהכתיבההיאהספרשלהגדולה
לגדולים.הופכיםהקטניםהפגמיםשם

בנושאחזןשלהנפששחיבוטיבעוד
הרימחשבה,מעורריםהנצרות

שלארקלאקובה,שלשהתיאורים
סובליםאלאחדשותתובנותמעניקים
המלמדיםרבים,דיוקיםואימשגיאות

ממשולאבקובהמתמצאלאפשוטשמגד
בנצרות,אולימעמיקמגדאותה.מבין
שהואחבללקובה.הקשורבכלמחפףאך
הזמןאתקובהללימודהקדישלא

לקוראברור .הנצרותללימודשהקדיש
היאוקובההנצרותהיאבעיניושהעיקר

עלילה,לזירתמקריתבחירה-טפלרק
ברומן.היטבהמורגשתמקריות

בצורהקובהאתרואהמגד

ומתארה-פטרנליסטיתיאליסטיתבקולו
ואישגיאותתוך-שטחית,מרפרפתבצורה

הואשם.החייםהבנתשלרביםדיוקים
מערבייםנדל"ןכרישישלבעולםמתרכז
קודםשניצלוכפיקובה,אתלנצלהבאים

מגדאחרות.שלישיעולםמדינותלכן
כזובצורהדמויותיהםאתמעצבלא

הדעותבעולמם.רבענייןשתעורר
מקוממות,משמיעיםשהםהקדומות

מציאותבסילוףוגובלותשוביניסטיות
שהיהזרלסופרלואבויהקובנית.החיים
היהאולימגדישראל.עלכךכותב

 .אותולצלובהראשון
בצורהקובהאתהרואה ,למגדלהאמיןאם

הןהקובניותהנשיםפשטנית,מאוד

מתנפלותהןזונות.אובמין""סוחרות
הכולותכליתהעירה,המגיעתיירכלעל

למיטתן.אותולהכניסהיאבעיניהן
הןתמיד ...קיצוניות"נשיםהןבנוסף,

 .) 225(עמ'בהתאדבות"אוברצחמאיימות

הרבהיוצאיםלאהקובניםהגבריםגם
כחסרמוצגהקובניהעםובכללטוב,יותר

הכולבכלל.נשמהשם"איןנשמה:
 .) 246(עמ'התמסחר"

דווקאלהפנותאפשרהללומהטענותחלק
מעטלאבושחסרה ,מגדשלהרומןכלפי

אבלרהוטה,אמנםהכתיבהנשמה.
 1לטעמימשכנעות.מספיקלאהדמויות

וגםשלוהראשיהגיבורבבחירתמגדשגה
אתמלבישמגדהעלילה.זירתבבחירת
הנצרותבענייןהפרטיתעולמותפיסת

אתלשאתיכולשלאגיבורכתפיעל
אתלשאתיכולהיהישו .הזההמשא
הואחזןהספרבתחילתלא.חזןהצלב,

 ,שינויתהליךעוברהואבהמשך Iקבלן
מגדצריךהיהמלכתחילהאוליאבל

אצלוזורמתשהרוחניותאדםלבחור
המזכירגיבורלמשל, .יותרטבעיבאופן

זהלעיתיםחזןאצלאותו-עצמו.יותר
 .מאולץקצתמצטייר
בונו-דישהואהבניה,לעסקיחברויגאל,
חברתוומקוממת:דוחהממשדמות Iנצלן
המאופיינתמאודשטחיתדמותהיאסוסל
רגעיםישאצלהומרתה,באמצעותו:רק
יותרהדמויותמספיקים.לאאבל ,חסדשל
הספראתשמצילומהחד-מימדיות,מדי

בעטיפהקובניתחלטורהשלמהגדרה
 •בנצרות.ההעמקההואתיאולוגית

אביטובירון

מההןהפנים

יכולשאינך
להרוג

כעס,הואהיופיבז'רנו:מאיה

יעקב , 2000-1994שירים

הוצאתמלווה,אמןרורצ'ין,
עמ' 80 , 2001המאוח,רהקיבוץ

המשוררותאחתהיאנזירנומאיה

בעבראם .במחוזותינוביותרהנחשבות

שלההנתוניםעיבודיברצףעסקההרחוק
מברחהשירים,ף «rשיריםשלוברצפים
 ) 1987עובדעםוארחים,נתוניםעיבויד

בשפעלזכור,מיטיבאניאםחשתי,בהם
ייחודםשלמרותשידיים,רצפיםשלענק

לאןבוכההואלב)/בלי(שדההשדה;קל:שיהיהמסויםבמובןטכנייםמאודבעיניהיו
הוא /)לםלם(לם /הבהביפנה;בייסוריםלהתמרקלאקוצרמעיןביטאוכיעדמאוד,ומ~בנים
הואאדונואתהב;הבשמו;אתשוכחגלגלשוםעלהיאלספר,מספרשמאז,אלאנשימה.

ונו.יהב"הבפהלוקוראלאאישרואה;אותךחד w ~רגשות,עיבודשלחדשיםנתוניםמציבה
-הכלבמוללילדים.שירזהאיןלא,קלמותלי;אקחונו.'חושיםתחושות,
אויביםיהיוהאםקרקעות.מסמןאדם,מנות"מנותהשירית,החוכמהגוברתהחדשבספרה

לזה.זהמתקרביםהשנייםידידים?אוכיולשקוע;להחוויראז"ואתחילוסופו:הפליאה,ולמרבההמופנם. ,הרגשיהעומק
אתמסמןהכלבהפעםומתחלפים.עודפחדישפחד;איןכברכאביש-הומורמוצאאני Iנדירבהחלטוזה

ושמחבשדהעומד"הוא ...הקרקעותואם /הכאב.מןהואהפחדכיכאב;איןבשיריםמאוד>אירוניהוא(לעיתים

הסוד'וזהכלב/לאהואכישמח/שמחמתי'.' /?ית~כברמתי,/כבראתהסוגרבשירלמשל,כמו,אחדים,
שלו".'מצאנוכךוכאב.-מלודיהמקצב,חריזה,אירוניה?קל.ימוותליאקחלי'תןהקובץ
-והאירוניהקצביהזההקרקעותסימוןחזקהנזירנואבל ,אבירןדודאצללעתיםלשונית"תחזוקה"אבלבטוח,אינני

כיבוששלאחר.מסוגסימוןהואהאםיותר.אינוכשהנושאמדבחתכמעטמצוינת,
הסוד?זהוהאםלמשל?התרסהשלצורהגםואולינוספת,דוגמהבמוות.כשמתעסקיםלאועיקר.כללקל

להומורהמידהעליתרנטפלתישמאהואכאב,שביסודו ,שחורהומורומעיןז"ל;~זל.שליהמתוקהחיים"כש~ל
עיקר,לאאוליאךחשוב,הואהשחור.משל?לאאםמהוהשדה',בלב'כלבהשירליאקח

הזה.המענייןבספראתהמתעיםקליםחרוזיםמלאמשלקלקל~בת

מאיהכותבתמשוררשלרגיללאבצעדבלבעומד"כלב(בכוונה?).הקוראז"לבמזללי~תן.מותאם

10 
 255גליון



ספרה:עטיפתעלנדפסאשראתבז'רנו

יוסיףדעתויוסיףכעסרבחוכמהרבב"כי

הכעסאתבהסמיכוקוהלת,אמרמכאוב,
והתבוננותעיוןכדיתוךולכאב.לחוכמה
הכעסאתמצאתיזולתיושלשליבכעסים
המופנםהכעסזהלהפליא,ויפהמרתק
ורוחני.יצירתיעיוניככוחהמחשבהשל
שמבקשתבאמירהוטעוןממוקדכעס

 ,משהובעד ,משהוכנגדמשהולשנות
משהו."בגלל
גבולותמסמנתהיא'השירה'בשיר

כברשלהכשהפנים"עכשיואישיים:
יכולההשירה-ככברה;ונקוביםנקיים

לקום".
ואיןכותבת,היאלזנק,צריךהשירהאל

תנועהשכלהראויומןבמסכות,להיכשל
וכשמסתכלים .ייעשובקפידהוצבעקוכל

פרכמוהמראהזירת"רחבתבמראה

השירהגברתשלבפניהתביטדרו;ך
תרכיןתזוודבה/להשתקףהנדבנים
הפרתגיע/לאןנראהחכו /-קרניים
יכולהפר /לעומתה:והשירהבמראה
בשעתאותהלבעולמהמראהלצאת

שיהיהמהזהבעולהשירהרכינתה;
השירהכאןתצלחלאאם /,לנו

במראה".השורמול /המאולפת
לנו"שיהיה"מהדידקטית.נימהכאילו
שהיא''גאולהחשובובשיררבים.בלשון

המופנות,קיבעהאופניהמעיןמציגההיא

לכולם. ,הרהורתוך
שגאולהלומר;נכוןאםמהרהרת"אני

U'' ~,. :1"./ג 
תיופי

תוא
נום

J 

בדרכםמלוויווכלחתןנהרגושבה ,.,
קצרותשורותהירדן.בבקעתלחתונה
שלאימיםלמסעהופכותהעיתונותמתוך
אותהצרבה("זכרותוהמתוזיכרוןחיים

דמותונשמתו,"צופןבזיכרון",

שאינומוותתדיר")בתוכהמשתקפים

ילדיםיהיו"שלאברורשעימדמיטשטש,
וירטואליים",רקאורגניים

באיפוקהפואמהאתכתבהבז'רנומאיה

שוב.ובסופה-רבבכאב-ושובובכוח,

 .גאללחיהרצון

נוגעתפולשת,השקהאופן-היא

בתודעהאחתתודעהשל /וחורכת
אוהדידקטיתהפניהלאחררקאחרת".

שמנגד.למהמתפנההיאחסמי-דידקטית
ולראות,לשירגאולה"זו ...שלההגאולה
אחר;מישהושלמאמצעולחשובלדבר
בוונגעתישהשקתיחבוי,אמצע

הלאה".הלאהוהמשכתי;
שאלות,חיפוש,שנראהמהכלעם

בז'ראנולעיתיםשמההרהורים,תשובות,
אקטואליים,אירועיםעלהאצבעאת

בשיריה),חוזרמוטיב(מוות,פוליטיים

מאודחזקהפואמהזהבספרמצויהוכך

שנכתבההמת',וחתנההנאווה'הכלה
דרכיםתאונתעלבעיתוןידיעהבעקבות

לסקרשטיבהרבצנזיהזהבספרלדוןקשה
 .בואיןומהבוישמהלהגיד ,הספראת
מחשבהמעוררהוא ,עושרהרבהבויש

מכעיסגםהוארחוקותולעיתים
החלטיתבפסיקהכותבתכשהמשוררת
לציין"חשובגלילי"נוף :(דידקטית>

שירשללאורכוחוזרהזהלציין'וה'חשוב
לציין?חשובלמהפעמים.כמהשלם

"עלידרומי>(נוףמאודיפהנוףבשיראו
הוראה:מעיןשובישסתם"היופקאן

ונו'.קשה"לאוזהלתאר"אפשר
הקוראאליגיעומקווה,אניכךאוכך

להיותשעלוליםחשובים,מוטיבים
ייעלמושלאהזה.החשובבספרנחבאים
המראהלמוטיבכוונתיהקורא.שלמעיניו

כמוהפנים.-מכךויותרבהוההשתקפות

שאינםהאנשים ,עמיחישלוהקולהפנים
מתענגתםשלפניםזה,יבפנזהמביטים
 .ועודיםחוףעלומתבדר

זמןעלהשיריםאתלצייןעודוכדאי
"אינסוףהמשוררתבעינישהוא ,הג'אז

עודמבקשהייתיצליליות".תפניות
ציטטהאצלזוקצרהבסקירהעכבלחת
נתעמקשאםשיר,שלבראשיתואחת

הכתובזההיטב.אותהנביןבקריאתוקצת

והיאאביך','פניהשירשלבתחילתו
צרפתיהיהודי-הפילוסוףשלספרמתוך

יכולשאינךמההן"הפניםלוינס:עמנואל
האינסופי".היאמשמעותןהפניםלהרוג,
מעיןליהיהרבות,שניםלפניזה.ובעניין
פאניהבימהושחקניתהמורהעםויכוח

מרגועשישחיתהטענתהז"ל.ליוביץ'
בתמונהאמרה, ,נסתכלאםבאינסוף.

הלאה,וכןבתמונה,מחזיקהאשהשבה

בהחזיקההאשהאתשובנראהבתמונה

אותנותרגיעאז,או-ונו'תמונה

חייםמשמעותושהאינסוףהמחשבה

נגמרים.שאינם

שזה ,בערךשנה 40לפני ,אזלהאמרתי
האינסוףאתלהרוגוישמוות,עדמעצבן

ובעקבותיולוינס,והנה ,באינובעודוהזה
יכולשאינךמההןהפניםבז'רנו:מאיה

האינסופי.היאמשמעותןהפניםלהרוג.
 ,לספרשנלווהמהאתלצייןעודרצוני

יעקבשלהחזקים,הזורמים,רישומיו

זה.לקובץמרתקתתוספתזודורצ'ין.
 •מחשבות.ומעוררחזקשירהקובץ
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בן-שאולמשה

אתלראות
נתפסשאינו

בשמיעה

כמראה.אורגינוסר:רינח

עמ' 64 , 2000'ביתן'הוצאת

השירלפתוח.ומסקרןלהחזיקשנעיםספר
שורות, 5פניעלמילים 5בןהראשון

שלהאחוריהצדעלשורה.בכלמילה
בשורהאבלמיליםחמשאותןהעטיפה,
שיריםשניכאילואלהאחת:"ארוכה"
"תוכן"שללאפשרותדוגמהשונים,
ציירתהיאגינוסררינה .לשירויזואלי

נחמהשלה.הביכוריםספרוזהומאיירת
אתלראותהמעדיפיםשמיעה"ל"כבדי
בשמיעהנתפסותשאינןוהשורותהמילים

השירשלהראשונותהמיליםשתיבלדב.
במראה","אור-המילים-שורות 5בן

עלללמדנו .כולוהספרשםגםשהוא
עםלעיתים,שבשיר:מילהכלחשיבות

נותנתהיעלמות,כדיעדהצטמצמותה,
ספר.---המילה
מושפעהספרכינכתבהעטיפהבפנים

ודומניבודהיזם,הזןמפילוסופייתבמקצת

הדבריםעלגםהשפעהזהלמידעישכי
כה.עדשנכתבו

לחמישה(הנחלקהספראתהפותחהפרק
השירשםעל"תפילה",נקראפרקים>
/תפילה;"אוליבנושא:העוסקהאחד

תישמע".וגם/תגיע/וקצרה;צלולה;

חריקתאתהשומעת"אם"ישבפרק

 ,) 10<עמ'שאיננוגופהכודבתחתהכורסה

 /אבי· /,ובודדמבולבל/"עצוב;ואב

שיריםושני .) 11<עמ'לאיטר"שחלף;
הפנימית:העטיפהעלהמופיעהמשפטעל

ועלתהבוורשהנולדהגינוסר"רינה
המלך;לרגלייונים;"מרבדלארץ":
מצוירתשגםורשה,היאהעיר"בכיכר

הנעדראתמשליםבציורהמלך .) 12(עמ'
עמודשלכותרתעלויושב ,השירמן

הארץחוויותבידו.צלבאושרביטגבוה,
-5במבוטאותעלתהאליההעצובה

אולי;הליקופטר-/"הדמילים:
למטה .) 15(עמ' " ...אולי / ...פצועים

קומתחתיו ,הליקופטרשלציורמופיע
עתידהואעליה ,הארץועבה,ארוך

לנחות.
בשםשירובואהבה""כמו-השניהפרק

 •"הוא"מילים. 30בן ,ארוךשירזה,
בעיניה;הביט"לבסוף; :ילדשותף,אב,

וצער ,הומוראוהב".גבר;כמווחייך;

בוטים>ובקוויםבציור(רקמחבקוגבר

שורות> 4פניעל(המיליםואשה:
(עמ'אחרת"אשה/שלחלום/"לחלום/

24 (. 

(עמ'החורף"לתוךתעה/ ;גלידה"אוטו
כזוגבגדול,המצוירתהומורסקה,הוא ) 27
לדףמעבראלהשנייםפני .השמיםמן

שולייםרחבבכובעחבויראשוריק.והוא
 ...רחב-ירכייםאגןבאחוריבולטועיקרה

-סקווש""משחק-השלישיבפרק
 /בקירותהאוהבים; /"נחבטים

וישסינדרלהישאחרים".שלאהבותיהם/
הבאהפרקשלב'פירורים'קרוסלה.גם
חולצה; /שדהתה-"אהבה/יש

 ,האחרוןובפרק .) 44<עמ'שהתכווצה".
שרשוםקפה;נס /"צנצנתברנסנס:מעין

שחור;קפהובתוכה;גזר'/'מיץעליה:/
"דמדומים;הסוף:ולקראתקפאין".ללא

משובצת/אפורה;בגלימהעיר;
פורשת ,ציפור-ומתחתהיהלומים".

ציור-אדמהדמויקועלכשחף,כנפיה
הספרשערעל ,לבןבמלבןגםהמופיע
הכתום.

 ,ספרעלביקורתכתבתיאםיודעאיני
מלפנים ,ממנוהתרשמותרשמתיאבל

לא ,זורשימתילקוראכדאיומחוץ.
הספראתלהחזיקאלאבה,להסתפק

בציורים.להביטוגםבולקרוא ,בידיו
מובטחת.הנאה

הזן-"בהשפעתשוב ,שכחתיכמעט

הפנימיתהעטיפהעלככתובבודהיזם",
מהעטיפההעתקתיהספר,שלהימנית

שלשורותיואת ,שלוהשמאליתהפנימית
הרבהכל-כךהייתיאבל"אח,דילן:ברב

צעיריותרהרבהאניאז:בוגריותר

 •עכשיו".

שתלשמואל
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לו,ומחוז
המשווה

שלהכביסהיוםכלאט:נטע
 , 2000גווניםואסינה,סבתא

עמ' 62

אזימות,כ"ק:צביהרחל
זלישכתאי,אחרןמאנגלית:
הקיבוץהוצאתגורכיץ',

עמ' 80 , 2000המאוחד

שתיהןב"קצביהורחלבלאטנטע
באחרונה.אורראושספריהןמשוררות

שלמשותףמכנהאיןלמעשהאםגם
ותכניכתיבתןסגנוןמבחינתממש

משותפותנקודותכמהיש Iשירתן

אחת:ברשימהאותןלכרוךליהמתירות
מאחרוגםהנשית,הכתיבהמבחינתגם

חייהן,דברכיהקוראאתמובילותששתיהן
הפשטניבמובןונדודיםמסעותבהםשיש

זהלשתיהןדבר:ועודהמטאפורי.וגם
בעברית.אורהרואההראשוןהספר

שורשיהדרךבשירתהעוברתבלאטנטע
הפרטיתההיסטוריהשורשיודרךהאישיים

ב"קצביהבארץ.היישובשלוהכללית
ויוצרתבשיריהקונקרטיתפחותהרבה

רבותשניםשלמסעמעיןשלאווירה
החיים.במדבר

כאמור,המשוררותשתישלהמוצאנקודת

האחתשלבנדודים:מצויהדימיוןשונה.
ואהבהשורשיםמוצקה,קרקעשלממקום

דומה-השביחאצל-אחריםעולמותאל
נסתריםהשורשים-אשעשויהשהקרקע

מהוויםהשונים,מובניהםעלוהנדודים,
הדרך.המשךאתוגםהמוצאנקודתאתגם

השיריותהביטוידרכיאתלבחוןמעניין
המשוררות.שתישל
הקיבוץשבבואתשיריםכותבתבלאטנטע

נמצאתכשהיאגםבהם,ספוגהגדלהבו
בניושלי"מהדירהשבניו-יורק:דבירתה

 ,ת;;.~~ ,ת;~~~ /בה,צופהאנייורק

הקיבוץ .) 3עמ'ואסינה'('סבתא ":ת~~-~ן;ז

ריחותיועלבשירים,הדוברתגדלה.בו
המשפחהמזהפחותולא-האופייניים

באופןמספרתהיאעליהאותה,שהקיפה
חומריםמשמשים Iוקונקרטימפורט

עימההולכיםהםבשירתה.דומיננטיים
ומשירתה.ממנהחלקהםמקום.לכל
'יוםהספר:כשםששמוהראשוןבשיר

השירהגולשתואסינה'סבתאשלהכיבסה
הסבתא:שלהמקורלשפתמסויםבשלב

המיליםטריפוליטאית"."ערבית
אבללעברית,הטקסטבשולימתורגמות
ההזדהות.עוצמתהיאמעניינת

ההקשרבפרישתמתקדםשהשירככל
 1המשפחתי-שורשיהמארגבתוךהפרטי

דמותהאתבשירהדוברתדמותלובשת
מתחילהשהיאעדואסינה,סבתאשל

היאובשפתה:ממשב"קולה"לשיר
שלבתהליכיםהקוראאתמשתפת

מפתיעהכאילוהיאשבהםההתרחשות
השתלטה"אחרת"שיישרתכמיעצמהאת

שהיה Iהפנימיהקולשל"יישותו"עליה:
ממנה:לחלקוהפךלסבתהשייך

 /אמריקאית,עירשלצפופים"ברחובות
שומעתאניתנועה/פקקישלבהמולה
מגרונייוצאיםאיךאחרתשרה;אותה

בשעתבשפתה,מזמזמתשאניהשירים;

זוכרת/לאתמרדודהאפילומלאכה?/
שרה;שלישסבתא /יודעתאניאבל

בינצ' Iבינצ'ייא /כביסה:עושהכשחיתה

 ") ...המסכנהבתי I(בתי ] ... [אוליה;
המתורגמתבערביתממשיךריוהש

-הכביסהבעתשרהסבתהבעוד .כאמור
צפיפותשלבתנאיםבמעברה,

שומעתהנכדהאנשים,ביןואינטימיות

גמחסוצפיפותשלבתנאיםשיריהאת
שאיןשונה,בהוויה-אינטימיפחותהכי

מאומהאזשלהמעברהלביןבינה
אתהמלווההמיליםניגוןמלבדבמשותף,
עצמאי.קיוםלווישהנכדה,

טוטליפחותבאופןכיאםהדוברת,
בקובץ)הטוביםהשירים(אחדזהמבשיר

שליוונשיותדמויותמעטלאעםמזדהה
החלבחיים.שוניםב"גלגולים"אותה

בדמותוכלהתמר""הדודהשלמדמותה
בקיבוץ,העוצמתיות,"הענקיות",הנשים

באופן Iואפילובילדותה,בהשטיפלו
להביןשניתןמיעםהזדהות Iפרדוקסלי

לבועלבשירהדוברתעםש"התחרתה"
נשיםאלטובלבהכל-כךאהוב.גברשל

להמירמסוגלתשהיאעדנשים,הןבאשר
מבחינתמתקייםשלא(תנאיבאהבהל~אה
-/להיש"רעיונותהאחרת):האשה
-/לאהבהנפתחיםקנאה/שללבבות
שלי;האבלאתלה;מראהכשאניאבל

בשבילך" / 1במחוליוצאת /קמה,היא
הופכתזואשהשלדמותהגם .) 12<עמ'
המלווהבה,המצויהלצעקהממנה,לחלק
שלראשואתמניחהכשהיאאףאותה

חזה.עלבהאחו
"לוקחת"יותרהרבהקיצונילכיוון
עםשלהההזדהותיכולתאתהדוברת
היאהמהנדס'.'אשתבשירנשיותדמויות

הוגהשלאשתושלמגרונהמדברת
יחיאה"מהנדס" Iהפלסטיניהפיגועים

להיותהמתכוונתשירבלשוןזאתעיאש,
אותנטי:ערבידיבורשללסגנוןקרובה
משיריםמשכנעפחותלמשל,הזההשיר

 .מסרלויש •משהואומראכןהואאחרים.
שכלוהמסכנההקטנההאשהשלהמסר

ערב,ארוחתלהכין"רקזהרוצהשהיאמה
בא"אתהשעהבאיזה / 1בערך /ולדעת,

הפןאתלהאירמנסההשיר ,) 20(עמ'
שהיאאשהשלראייתהזוויתאת Iהאנושי
שירמסוימת.פוליטיתמציאותשלקרבן

המוסריבמובןלאבעיני,בעייתיהואזה
כל-כךלאשהואבמובןאלאדווקא,
מדברתבההשפהמבחינתהןמשכנע,

השיר.תכנימבחינתוהןהמהנדס""אשת

חד-כל-כךהיאאשהאותהבאמתהאם
פשוטה,אשהאוליהיותהלמרות ?ממדית
מעשיועללומרלהשישמהזהכלהאם
לרע?אולטוב-בעלהשל

דמויותעםבלאטנטעשלהזדהותה
זאתאיןאךבולטת,היאבעיקרנשיות
להגיעמסוגלתאינהשהיאאומרת

באחדאחרות.דמויותעםכזאתלהזדהות
ואני''סוסבקובץ,המענייניםהשירים

אלמאמצתהיאהגירושין"):("אחרי

היאשאיתר Iאנושיסוסשלדמותנפשה
ארוכים.למרחקים-כואבכמרוץ"רצה"
הפשרות;חסרתבדרךרצים/ואני"סוס

אבליכולה,את Iאומרסוס;יכולה,את
מהןחתיכהקח;סוס,שליהרגליים

הן; Iמהןחתיכהקח;סוסבבקשה/

יודעאתהלריצה.ריקוד;להפוךמסרבות
אהבתיאיך /איתר,לרקודאהבתיאיך

לאאניסוס?/בהונותיעלדורךשהיה

<עמ'יכולה"לאאניסוס;יותריכולה
והדוברתהסוסריצתבאמצעות .) 53

כואבים.רגשותשלמגווןנפרששלצידו
דמויות:שתיאלאורוכבוסוסכאןאין
חילופיביניהןשיש-אנושיתוחיהאדם

וזהויות.תפקידים

המאפיינתמעטהלאתעוזהישזהבשיר
לאהשיריםזאתעםנוספים.שיריםגם

מציגים.שהםהאיכויותמבחינתאחידים

ביןואפילוביניהםמעטיםלאפעריםיש
ישעצמם.השיריםבתוךשוניםקטעים

אחידה.לאאךייחודיתשפהבשירים
למקורותיה,נאמנהבשיריםהדוברת

לזהותה-אחריםושלשלהלשורשים
עצמה.להברורהתמידלאשאוליהנשית,
עםלהזדהותלהשקלרושםישלעיתים
דמותהעםמאשראחרותנשיםשלדמויות

וחציסומקרוני

 ~גוטאלקלעיקרן
 :rקודישדפימאנגלית:

תל-אביב

ij ן: V! ן; י~?ן; 1ב
ס 1סא;ט;ב~ת q~נכ

 ה:ד~ר~~~~י~ה rס
 876421היתה

T :T 

התבלהפרפרעםוהצעירה
-ד ז:--.•ז:-:

פה. 1החשכתפהעל
-: •• T -: -T 

ואניבתיעד;ת, 1אנחנ
:--: .. . . -:-. 

הפרפריעצור?הואזיכרוןתחנותבאיזהנוסע?הזההאוטובוסלאן
פרפריםהיושלאתזכורוהקשישההצעירהשלמכתפהיעוףהתכול

החי.בבשרחודואתונועצתרגעלוכדתגוטאלקלעיקרןשם.
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שלה.
מאודקריאשיריםספרזהובסך-הכול

עודלונדרשהאולי .איכותיזאתועם
 .ראויבהחלטהספראבל-התבשלותמעט

ב"קצביהרחלשלספרההזאת,מהבחינה
יותרשלמיםהשיריםמגובש.ספרהוא
בהם,וישלקריאה:יותרקשיםוגם

חלקיםאיכותם,למרותלעיתים,
רציניים,שיריםאלומשהו.משמימים

קשהבהםהאווירהאינטנסיביים,

המטאפורותניטחות,המיליםומחושמלת.
להטשלאווירהמשרותלוהטות.חזקות,
משתמשתבשיריםהדוברת .מדברי

תמידכשלארבים,בלשוןקרוובתלעיתים
ב"מסע"האחריםהשותפיםמיהםברור

שקברנוהעצמות/היו"קודםהשירי:

תמרורים; Iגלותנואתממפות /בצמתים,
'מכתב(מתוך:נשוב"שבהלדרך

הדוברתזהבשיר .) 27עמימהמדבר'

המקראיבמסעעמהמתוךמשוררת

בחלקםהנדודיםאחריםבשירים .במדבר
באופןמצויניםאפילואונרמזים
ערטילאיים.חלקםאבל Iקונקרטי
צורבים. .כאמורקשים,בשיריםהחומרים

הפרטיתלנפשהקשוריםמשקעים
היסטוריים.משקעיםעם"מתבוללים"

עולם.חובקתלמרחוק.היאהראיהנקודת
תיאוריםיש-מרחביםפניעלמתפרשת
תחושותשלנופיםשלמאודדרמטיים
ופנימיים.חיצונייםומראות

האחוזיםבלאטנטעשלמשיריהבשונה
ומשולליםאותה,מתעדיםואףבמציאות,

רחלשלשיריהדרמטיים,תיאוריםלרוב
דרמטיים,בתיאוריםרווייםב"קצביה

אבל-המקריםבכללא-בהםוהמציאות
בלבד.נרמזתניכרבחלק

חומריםמתוךנובעיםכשהםגם-השירים

מהתחוםמובהקבאופןמופקעים-אישיים

אל Iהקוסמיאל Iהכלליאלהאישי
כוחוהטבע,כוחותהאלוהיים,הכוחות

בנושאים"מטפלת"השירה .הזמןשל
למקומותלהיסטוריה, Iלעברהשייכים
הדוברתמצאהבהםאחרים,ולמסעות

שלה.הפרטילמסעהשקהנקודותכנראה
עלכאןלומרשניתןמהדבריםמעטאלו

שירהשהיאב"ק,צביהרחלשלשירתה
שבההאישייםהאלמנטיםמורכבת.
מהמקרים,בחלקומורחקיםנטמעים

כואבת,בהחלטשהיאוהחשיפה,
תיאוריםמאחורימסתתרתאומשתמעת

חובקי-עולם.
כלדוברות.שתינשים.שתיספרים.שני
נושאתאחתכל Iאחרממקוםאחת

שתיהןאחרים.וכללייםפרטייםזכרונות

מבטמנקודות Iולנכרלארץמתייחסות
(הזווית-"אזימות"שנאמר:כמושונות.

בסביבהנקודהוביןהאורךקושבין

ספריםשניהצופה).שלהימצאומנקודת
 •עניין.מעורריבהחלטחדשים,

השעותבנו,

שלמלתחהליפסקח:אוח
וייכרט,רפימפולנית:עלטה,
 95 , 2001לשירהקשבהוצאת

עמ'

ליפסקה,אווהכותבתהשעות","את
קוסמיפקידבבנק'.'מחזיקים"אנחנו

אתומוסיףהדקותמחוגעלושבעובר
לתקתוקמתכווציםהחייםהחוב.ריבית

זמןאתלהזכירמפסיקלאוהתקתוק
 1אזנולדהליפסקהאווהההיא.המלחמה

חיתההפצעיםמלקקתופולין-1945ב

שיראתלהתלחיןשליפסקההעריסה
מצטופפיםשלההשעותבבנקוכךההרס.

חרוכהבאדמהעודרתליפסקההפצועים.

לבנקחדש.חולהנפשלבורותושופכת
פנסיה,מסלוליגםיששלההשעות
יכולהחייםשמצעדאמונהמסלולי
שפעםבמקוםגםעקביואתלהקיש

כותבתהיא"אנחנו",רעה.אשבובערה

שאחריהמפולש"השנתוןהפותח,בשיר

גופנו;נוחותבמלוא /-המלחמה

 " ...הטלפוןובספריסרטובספריקוראים
(אםהגואל""המעקההיאהאירוניה

שלמיליםצירוףעלפרפרזהלעשות
ודאישליפסקהשימבורסקה,ויסלבה

עללשיםהיכולתהיאהאירוניהקראה),

האקזיסטנציאליזםפטישאתמדףאותו
רקולאורשה.שלהחיוגאזוריואת

לאהיכולתובעיקראלאהאירוניה,
התאומיםאתהניתוחמיטתעללהפריד

יודעתהיאוישירה:'חיים'הסיאמיים

אבלימינו"אלמוליכהחלודהש"דלת

ידיתגםיששלמטאפורהשוכחתלא

ממשית.

שפהגםלהיותיכולההזאתהממשות
שלניירת,שלשפהיבשה,בנקאית,

יתרהבקפדנותלמלאשישטופס

בשירההזאתהשפהאתמגייסתוליפסקה

לבצעישההתאבדות/"את'מרשם':
הבוקרלארוחת /.הבוקרארוחתאחרי
ישבחלב /חלב.כוס;לשתותטובהכי

מפנימגן Aויטמין I Aויטמיןהרבה

משמשותהעיניים /עיניים. /מחלות

 " ...העולםאתצריך /ולראות /לראיה.
שבביצועהמהירותהוראתתבואבהמשך

אתלהשליךוההוראהההתאבדות
שיוכלו"כדילציפוריםהלחםשאריות
ייני•עב Iכאמור Iהטון '.'לחיותלהמשיך

כךובתוךתרופה,שלמרשםכמומדויק

הצורךוגםהעולםאתלראותהצורךגם
שיכוללמיזינוקלקוהמוותאתלהפוך
במיליםהוא Iשלךהעולםסוףלחיות.
והציפורהאנושות,סוףאינואחרות,

היאשלךהלחםמפירורילחיותשתמשיך
בעיןהמנהרה.בקצההמאירהכיספנס

כאורהזההאוראתליפסקהרואהאחת

החייםאתלדרוסשבאההרכבתפנסי

צובעתהיאאחרתובעין

זהוהזה.האוראתבאופטימיות

שוכחשאינושיר Iמצמררשיר

גםהעולם,אתלראותצריךכי
לךמשחירהזההעולםכאשר

 60 '(אחרבשירהעיניים.מול

תקראהיאבדידות')שלדקות

של"האירוניהזולתחושה

יותראופטימיובשירהגורל"
היאאנשים')('להתראות

היאכיבאירוניהתצהיר

כלעםהעולם;את"שוכרת

ישהשעותלבנקהציוד".
פתיחהשלמדויקותשעות

(כמוישהשעותלבנקוסגירה.

סוסים')ב'מרוציכותבתשהיא

היאליפסקההזמן'.'"רגדוםאת

היא Iוהתלייןבןהקור
השירשאצבעותהמשוררת

הקוראגרוןאתלופתותשלה

מקוםאתלולהזכירכדי

 •הצעקה.שללידתה

SI -ו~

סומקרוני

יעקביגד

מורגנחפטח

מפרפרשללחי 1זחד!זגים  / •• :- : T T •• : •-ז

n ל;ךיתרי 1~ק~עירים 1~לח 1;ל~
;קים nךת iל;מ qק;?עים~י~ם
;ף nסע.י. 7Q~ל םי~~~~~~ם

ד~~ים 1רך י~~~~זרים,; nך
 .ה~~;ס:ז Pסזכ 1רל 1מ

ס:ם,ל 1מס~ז:יי~ה ;פ:~~אן'
א 1הס;ע.ר'ק~~ה ם.:~יג 7 ~~

 ה~; nך ת~~.: 7ס~דים~לר;~ב
n 17;_ךקים,;~יסw סי~;נ;מך~~ה, 

~קזקי~ה.ןכ;תל;ת Q:P ~~קב;~יס
;ר n ~ 7 ,;עב 1:שלא ע~~ס~:דע~ז
דך~ע ה~י~~~מ;ך~~ה ה~~~ם~ם

המדבר.אלת 1בכבדנע;תכשהש!זר;ת
 T : •-~~טןף •ע:~~ 7~לז תכז~-~-ך~•ז

גורכיץ'ניצה
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והצניעותהשקותוכות
שחםדור

השש-המאהילידורטון,הגרייד 0
שנשלחאנגלימשוררהיהעשרה,י

היוכן'ונציה.בושגרירלהיות
יהיושמשורריםראויכישחשבושנים

האמרהמיוחסתלומקום,מכלשגרירים.
כדילארץלחוץהנשלחישראדםהוא"שגריר
מולדתו".למעןלשקר
לעינינו'נעשהכביכול'המולדתלמעןהשקר'

 .לערךלומרשלאלנורמה,שלנו'במולדתנו
ולאשגרירים,רקלאקבעדרךבוועוסקים

ד'אטרהריזוןהואשהשקר-פוליטיקאיםרק
אמתלומרשאמוריםמיגםאםכי-שלהם
ושדרים,עיתונאיםהםהלאהמולדת,למען
אבלהדמוקרטיה.שלהמנמנמיםהשמירהכלבי

השדרהלעמודנעשהשהשקרהואמכל'הרגוע
גוןבז'ארשקרוילמההלאומי'הקיוםשל

לנונוצרה •הדרךבצדקתהאמונההישראלי'
להאמיןתחדלשאםהמפחדתחברהכאן

לראותלעצמהתרשהאםשלה,בשקריה
קיומה.יסודיתערערנעימה,לאאמתלפעמים

אותםואפילו-שפוליטיקאיםידוע
אואחריםבידילראשם,שנקשרפוליטיקאים

לשקרנאלצים-מדינאיםשלכתרעצמם,בידי
קיום.להםאיןשקריםבליבפעם.פעםמדי

חטאלאאשרמיהראשונההאבןאתוישליך
אמת,כללבדרךאומרנורמליאדםבן .מימיו

מהאבל .משקרהואמוכרח,כשהואלפעמים,
כשמוכרח,ורקמשקר'שתמידלמיבנוגע
הואכיפעםאמראוליךשמחה ?אמתאומר
שהואמהחושבולאחושבשהואמהאומרלא

וקראו-המשחקחוקיאבל •לונפלט •אומר
נימוסציבורית,היגיינהשתרצו:שםבכללהם

צביעותשלמידהאותהצביעות,אפילומקובל'
מחייבים-תרבותשוםתיתכןלאשבלעדיה

חייבשמשקרמיגםהכלים:אתלשבורלא
ממשלהראשאםאבלאמת.אומרשהואלטעון

מה-משקרהואכיבגלוי'במפורש,אומר
כלהמשחק.חוקירקלאהםכאןשמשתבש

כולההתרבותמתמוטט.המוסריהערכיםסולם
שקר.שללתרבותנעשית

יותרומדויקתמציתיביטוימכירלאאני
החברתיהמוסרשלהאוניברסליתלמהותו

שביקשואדםלאותוהזקןהללשלמתשובתו
"כלאחת:רגלעלכולההתורהכלאתללמדו
ששנואמה-לחברך"תעבידלאסבירעלך
פשוטותבמיליםלזולתך.תעשהלאעליך
רוצהלאשאתהמהלאחריםתעשהאליותר:
קאנטשניסחהקטגוריהאימפרטיבלך.שיעשו
אתתרגמתי;:זלל.שלזהלכללבעיקרודומה

מדוברל"זולתך"."חברך"הארמיתהמילה
עלשנאמרכמובחבר'ולאב"אחר",בזולת,

שביןע~רותעלהמכפרהכיפורים,יוםצום
אדםשביןעברותעלמכפרואינולמקוםאדם

ב"ארוןיפיםדבריםהרבהישכן' .לחברו
הרבניתהפרשנותרקהיהודי",הספרים

ואילו"חבר"בלבדביהודירואההקסנופובית
אדם.בחזקתאינואחרתדתבן

בהבנההיאהללשלזובאמירההגדולה
לאאדםדו-סיטרית.דרךהואכולושהעולם

לפיבלבדיתוהרעהטובאתלשפוטיכול

"מוסרשקרוימהכמו .שלוהאינטרס
אבלהוטנטוטי'דווקאאינושאוליהוטנטוטי"'

אתבכוחלוקחהשכן"אםלו:קוראיםכך
אתבכוחלוקחאניאםרע:זהשלי'הפרה
עממירוסיפתגםטוב".זה-שלוהפרה

כך:המוז'יקיתהפילוסופיהאתמתמצת
אבלצווח",-ממךלוקחיםקח:-לך"נותנים

באופןלהימדדצריכהמעשיםשלמוסריותם
ולאאוניברסלייםקריטריוניםפיעלרציונלי

שאנחנוהתועלתאושלנוהאינטרספיעל
מהם.מפיקים

שלנו'המוסרמערכתשלהאמיתיהשיבוש

לעשותשהתרגלנובכךמתבטאהישראלים,
רוציםשאיננומהעלינו'ששנואמהלזולת

אינושהואלהביןמוכניםואיננולנו'שייעשה
שישנםבאמצעיםומתקומםבאהבה,זאתמקבל
דברעודאין .לועושיםשאנחנומהנגדבידו
כמוהישראליםהיהודיםרובמאוחדיםשבו

הפלסטיניםשלהשיבה"ל"זכותההתנגדות
כילזכורוראויגופא.ישראלמדינתלתוך
הוריהםאועצמםשהםבאנשיםמדוברכאן

מקובלאבלשנה,כחמישיםלפניעדכאןחיו
הפנימיהמשקלשיוויאתיערערששובםעלינו

 •ישראלבמדינת
שיבה""זכותמימושעללומרצריךמהכך'אם
מדוברכאןפלסטיניים?לשטחיםיהודיםשל
אועצמם,שהםלנכסיםהשביםבאנשיםלא
במשהואםכיבהם,החזיקומשפחתם,בני

-מופרךיותרהרבהערטילאי'יותרהרבה
שאנואנשיםשםישבוהימיםכשכברכיהטיעון

ההיסטוריים,כממשיכיהםעצמנואתרואים

הנכסיםאתולתפוסלשובזכותלנוהמל~הדבר
היום.בהםהיושביםאתמהםולסלקהאלה
לעשותהסרביםשביקשולמהדומהמשהו

הרכושעםהשכלאתלנותזבלוואל .בקוסובו
משתלטיםהיהודיםהפנאטיםבחברון.היהודי
ובעירבחברוןלהם,לאבתיםעלצה"לבכוח

פעםשייכיםשהיובנימוקבירושלים,העתיקה
שכירותדמימשלמיםהםאםמענייןליהודים.
אםאבל'ליורשיהם.אוהאמיתייםלבעלים

בטלניה,הבתיםעללומראפשרמהכך'
ביפו'בחיפה,הגרמנית,במושבהבקטמון'

-ערביםבהיותםלערבים,איןהאםבעכו?
שבידםמתוכםפרטיםלאותםשכןכלולא

זכותאותה-הנכסיםעלבטאנורשוםקושאן
להםמהם,לקחתמותרלנולבתיהם?לשוב
לוקחיםאנחנו .נכוןכן' .מאיתנולקחתאסור
לוקחיםוהםטוב,שזהשלהם,הפרהאתמהם
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רע.שזה-שלנוהפרהאת
הערבים,שלהשיבהזכותאת ,יתר-על-כן

שבעתידנראהולא ,ומתןבמשאמעליםהם
"זכותאתאבלבכוח.לממשהיוכלוכלשהו
מממשיםאנחנומולדת"ל"שטחישלנוהשיבה"

בחוסרביוהרה,באדנות,הצבאי.הכיבושבכוח

ברמיסההמקומיים,התושביםבצרכיהתחשבות

שלואפילוהאזרחיותזכויותיהםשלגסה
הרזרבהעלבהכרזהשלהם,האדםזכויות

הציבורקרקעותהמקום,תושבישלהקרקעית
הכובשת,המדינהמדינה",כ"אדמותשלהם,

אותןלמסורזכותכביכוללנושמקנהמה
נחושה,במצחלטעוןלהםומאפשרלמתנחלים,

להם.לאאדמותלקחושלא
נעשיתהזאת,הנבזיתהלא-חוקית,ההשתלטות

גלויים.וסמוייםבשקריםשימושמתוך
"הבהשל ,עיןוקריצותטריקיםשלבמדיניות

ז'נווה,אמנתעלחתמנוהרינתחכמה".
אתלהעבירכובשת""מעצמהעלהאוסרת
ביתאפילואבלהכיבוש.לשטחיאזרחיה
הזההשרץאתלטהרדרךמצאהעליוןהמשפט
חוקחקקהלאשישראל ,המקוריבנימוק
ולפיכךפנים-ישראלי,לחוקזואמנההעושה

חמודה:תחבולהאיזולהתערב.ידולאלאין
הוא,שאילולאזכויותלנומקנהשלנוהמחדל

הבלתי-ההתנחלויותוסביבבידינו!היולאהן
רבתמסועפתמערכתהוקמההאלוחוקיות
הוקמולמשל.ביטחון","צורכישקרים.

"אזרחו"זמןשכעבורבטהרניות""היאחזויות

נשלחוכזבים:סתםשהופרחואואותן.
"בתי-ספרונוסדוארכיאולוגיות","משלחות

קבע.לישוביזמןכעבורשנעשושדה"
קיומן ,בשקרולידתןשחררתן ,אלווהתנחלויות

להתבושש,בלאבשקר.הואגםתלויהיום
שחיילי ,אלושהתנחלויותלנולומרממשיכים
ולסכןזמנםאתלבזבזצריכיםשלנוהמילואים

על"מגינות" ,עליהןלשמורכדיחייהםאת
תל-אביב.עלשומרתדרוםכפרהמדינה.

לאבשקרהקימוהאלוההתנחלויותאתוהרי
 •מפנינולהתגונןכדיאםכי ,עלינולהגןכדי

רקשלאכדיבשטח","עובדותליצור
כרת-קיוםמדינהלהקיםיוכלולאהפלסטינים

החוק ,הישרהשכלפיעללהםכמגיע-
פיעלגם ,וכן ,הטבעיוהצדק ,הבינלאומי
כדיאםכי-האמיתיהישראליהאינטרס
בזכותנולהשתמשנוכללאשאנחנו

מדינילהסדרשכנינועםלהגיעהדמוקרטית
אותהטריטוריאלית,חלוקהעלמבוססשיהיה
מדינתשללהקמתהבסיסששימשהחלוקה
,שלמענהזובזכותנשתמשאםשהריישראל.
נואשם ,לארץהמתנחליםאתלהחזירנצטרך

שלב"טרנספר"בלתי-אנושיים,במעשים
שטרנספרהה"שלווה",המתנחליםאוכלוסיית

כדילשם,אותהטרנספרווממשלותינועצמה
תושבישלהבסיסיותזכויותיהםאתלגזול

המקום.

מהצביעותהשקרממה,גדולמהיודעלאואני
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תושביכאשר ,מהשקרהצביעותאו

עינייםבגלגוללנומזמוריםההתנחלויות
בשלוםלחיותהואחפצםכלכילשמים
"אדמתם",עלהפסטורלית,באווירהובשקט,

שנידורכברבוגריםוהםלעצמםשבנובבית
הרילהם.מתנכלים"חיות-אדם"ורקושלישי,
משמשיםשהםבה,מתגאיםוהםהיא,האמת

המכריעמהרובלמנועותכליתםכיבושחיל
מכניםבטלוויזיהאיךלב(שמתםהתושביםשל

הגריםהמעטיםהיהודיםאת"התושבים"בשם

ואם .ביותרהיסודיותזכויותיהםאתבחברון?)

הפלסטיניםעלמתלונניםאנחנו
בהפגנותחלוץכחילבילדים"המשתמשים"

את"מוצאיםשהםואומריםהכיבוש,נגד

מההוריהם,שלהאחריותחוסרבשלמותם"
הכבושים,בשטחיםיהודיםילדיםעלנאמר

האש,בקולעמודאותםמפקיריםשהוריהם
הכיבוש?צבאכחלוצי
לשטחמרגמהפצצותיוריםהפלסטיניםכאשר

ואנחנוברירהשאין"מבינים"אנחנוישראלי
ש"בסביבתם"בתים,בהריסת"להגיב"חייבים
להביןגליםמסואיננואבלגמרת.המרמוקמו

מידהבאותהעצמםרואיםשהפלסטינים
הרסעלמרגמהפצצותבירילהגיבמחויבים
כאשרשלנו?והדחפוריםהטנקיםבידיבתיהם

אומריםלאישראלים,רוצחיםפלסטינים
זעמם,אתמביעיםהםכיובעיתוניםבטלוויזיה

אותםמכניםלהתמרמרותם.מוצאנותנים
רוצחיםמתנחליםכאשרשפלים.רוצחים
הם,זעמם",את"מביעיםהםבשטחים,ערבים

להתמרמרותם.פורקןנותניםהם"מגיבים",
עלמרגמהפצצותיוריםהפלסטיניםכאשר
מפגיזיםאנחנוכאשר ,טרורזה-אזרחיישוב

הירי".מקורותעל"יוריםאנחנו-אזרחיםבתי
תינוקתוהורגיםיוריםפלסטיניםכאשר
אנחנוהדעות>לכלומתועבאכזרי<מעשה
אחתהיאש"רצח"מילים,במילוןמחפשים
כאשראבלהזעזוע.אתלבטא ,בהןהמתונות

חייבסביראדםשכלבתיםמפגיזיםאנחנו
ילדים,ישולאזרחיםאזרחיםבהםשרגיםלהבין

ראשתינוקת,ונהרגתתינוקות,גםואולי
תינוקתשלמותהעלצערמביעשלנוהממשלה
מרגמה".פצצותנורושממנו"בשטחשאירע

צערמביעערפאתהיהאילואומריםהיינומה
בחברוןהיהודיתהתינוקתשלמותהעל

הכיבושלכוחותבסיסהמהווהבשטח"שנהרגה
הפרה ,שלנוהפרה-שובהנההישראלים"?

שלהם.
 ,שקרלאאםלנצח"לצה"ל"תנוהסיסמהומהי

כלהריטיבו.אתהיטביודעיםשאומריו
אתלעשותמנסיםאינםזוסיסמההמפריחים

מהולהגדיר-מאליווהמובןהבסיסיהדבר
מגדיריםאינםמדועהיטביודעיםהם .יצהרןב

היחידהשהמשמעותמשוםהזה.הניצחוןאת

פשעיביצוע ,המוניגירושהשמדה,היאשלו
הרירצח-עם.האנושות,נגדפשעיםמלחמה,

אתניטיהוראחריאלאיבואלאה"ניצחון"
המחכההריקה,הארץחזוןאת,שיגשיםמסיבי

יוכלוואזשממותיה".את"להפריחשנבואלנו
מנוףוליהנותבשלווהלשבתהעינייםמגלגלי
לבניה,הארץאתשהשיבוהידיעהומןקדומים

מה.יודעהשדאולארצם,הבניםאתאו
תרבותאנשיביןמאבקכאןשיש-הזההשקר

המבקשהתרבותאיש ,נשיאנושל(כהגדרתו
ישראלשונאשליצירותיוהשמעתאתלהפסיק
אלאאינורצונםשכלאנשיםמאהלו>,הידוע

 ,פראי-מדברברברים,לביןובשקט,בשלווה
אדםבנילהרוגהששיםמתועבים,רוצחים
העוצרמןנהניםגםהסתםומן-להנאתם
התגובהויריהמונע"ו"היריוהכתרוהסגר

העבודה""תאונותעללדברשלאוהחיסולים,
משמשהזההשקר-אצלםמייצריםשאנחנו

גםאםכיאחדות",ל"ממשלתבסיסרקלא
והרוב ,רובנובלבהמפעמתהצדקלתחושת

הבושה,ולמרבהוהולךגדלהכאב,למרבההזה,
 .מאיתנורביםגםכוללהוא ,והביזיון

פעם,שלי:התהכוסאינוקיסינג'רחברי
כיטעןשבוספרכתב ,פרופסוררקבהיותו

אבל"מוגבלת".גרעיניתלמלחמהמקוםיש
אמרלשלוםנובלפרסאתלוהעניקוכאשר
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אפשרלשלוםעמוקה:משמעותלושישדבר
כלולאהצדקכלשלאשמביניםאחרילהגיע,
 .אחדבצדרקנמצאיםהסבל
את ,האחרהצדאתלהביןהיכולתחוסר

הסיבותאחתהוא ,עליוהמעיקאת ,סבלותיו
להתקדםיכוליםשאיננולכךהעיקריות
הזולת,מןעלמותהחתהיוהרה,לשלום.

 ,בונוהגיםאנחנושבוהצדקמאי ,מסבלותיו
רקולאאלימותהואגםשכיבושמההבנה
אנחנורקשלאהחלשים,שלנשקם ,הטרור
הםשגם ,לנועושיםשהםמהעלמגיבים
אלהכללהם,עושיםשאנחנומהעלמגיבים

צדקתאתמבססיםאנחנושעליוהשקרהם
 .נפשנושלוותואתקיומנו

החזיקהעדייןשבה , 1972שבשנתנזכראני

ומתןמשאהתנהל , 1967כיבושיבכלישראל
שלתוךאזוהוצע ;חלקי""הסדרעלמצריםעם

שישהלהיותאמורהיהשרוחבה-רצועה
ממזרחישראלשתפנה-בלבדקילומטרים

מצרים.שוטריםמאותכמהייכנסולתעלה,

שאנחנובנימוק,להצעה,התנגדהגולדה
קראנואנחנוגם ,"שוטרים"זהמהיודעים

בשם 1967לפניהצופיםבהרשהחזל~ולחיילים
מקניםשלנוהשקריםלא?מדהים,"שוטרים",

המשתמשיםאחריםלהוקיעהזכותאתלנו

שקרים.באותם

מוסרהטפתאצלנוקראתירבלאזמןלפני
הטביעולאכבן-גוריוןנהגשלאעללערפאת,

שהטביעכמו ,אליושנשלחההנשקארנייתאת
ארצהשהגיעהאלטלנה,את-1948בבן-גוריון

הפרתמתוךההפוגה,בתקופתנשקעמוסה

איזהזו.הפוגהשלמתנאיהשהיההאמברגו
בן-בחרמדועלשאלהנניחנימוק!שליופי

יכוליםאנחנואבלאלטלנה.אתלהטיבעגוריון
אתהטביעלאהואלגמרי:רגועיםלהיות
לישראלדרכןשעשוהאחרותהנשקארניות
ההפוגהבתקופתבהיחבאמהןפורקונשקן

בחוסראותימאשיםשמישהוולפניהראשונה.

אתמגנהשאינניכאןמצהיראניפטריוטיות,

שהריההפוגה,תנאיאתשהפרעלבן-גוריון
במלחמתהניצחוןאת~פשרהזההנשק

המוסרשלהצבועהשקראבלהעצמאות.
לערבים ,מותרלנולעין:כאןבולטהכפול
באזרחיםפוגעיםהםלנו.שמותרמהאסור

הירי":"מקורותאליוריםאנחנושלווים,
תוקפנות,מעשהזהערובהבניחוטפיםכשהם

התגוננות;זו-ערובהבניחוטפיםכשאנחנו

עלמצטעריםרקאנחנוילדים,רוצחיםהם
הםיורים";שממנוב"איזורהנפגעיםילדים

השממה,אתאוהביםשהםכיווןיערותמציתים

כדיומטעיםפרדסיםושורפיםעוקריםאנחנו

הטנקים.שלהראיהשדהאתלשפר
עלדיברנתביהןהזו!הקבסמעוררתהצדקנות
 .יקבלולא-יתנולא .יקבלויתנוהדדיות.
דו-מושגהיאשהדדיותבדעתועלהלאלרגע
ניתןלאנקבל. ,ניתןלומר:גםוצריךסיטרי

 ,שרוןשלהזההמתנשאהדיבורנקבל.לא-

גנוסריאירה

ללורקהמחווהשללילה

סל;לה,די'ל;ך~הדקלא
סל;להלי'ך~ה;לדקלאךאףלי
-ל;להר;ןףל;להאףלי?ל~ה

ןה, J;סל;לה~ם~אן.~ןה י~~ 1
הלילה.~ם

---: T 

~~יר;ל f ~ 1fך~~הף.ז~ןtי~ל
הזפש;ררנ~ידלתבלמלכףתנתר
 .. ,ה:~~ס-ע~;מ~-~י~~ן~ר: 9 ;·א·ך
 .ל;רי;~ז f ~ f~ה wסף~יתסז~ז ר~~

מ;ךישל;ך~ה~יז" Qך¾ה w ;ש"דקלא
-מחזאיצ;עני'מש;רר

: .. ;-• -:-

 .;ר n:פשנשיםשלה:פית
 ,ד~ין~ל~.ןדך~ה·ן~ד;ר n ~~ ם·י~;·ל~
 .~~יר;ל f ~ 1fל;ך~ה 7ןה ryף~

ן~ין~תסל;להפ;קךמף~ןסלא
~;יר;לן f ~~תסל;להפ;קךל;ך~ה ה:~ר~
סש;~ןךח;ב i;ע י~~ע;~ס
סמףי'הףאעכשיונכה,הףאעכשיו
 T ד:- "". T ז:-

אחרת.זאתל;מראפשראי
• ."" ; T --:•:• 

כמינראהשהואאפילו ,לונתפספרסשגם
כשהואקיקשמןשלכפיתעתהזהששתה
האלימותאתיפסיקו )!םה(הםאותו:משמיע
יותרהרבהנשמעזהכי ,טרוראומרים(לרוב

רב,זמןעבוראחרימוכנים,נהיהואז-גרוע>

באמת )!םה(הםאכןכישנשתכנעואחרי

רגענניחהמדיני.המו"מאתלחדשהפסיקו,

אמרכברשרוןהזה.במו"מנציעמהלשאלה
עליולסמוךואפשריציע,לאמהמפורשות

אתיביאלא-יציעשלאמבטיחשהואשמה
בנוגעמהאבלהדיונים.לשולחןהפלסטינים
לאהיאההתנחלויותהרחבת ?להתנחלויות

(מה,פרס ?אלימותאינוקיומןעצם ?אלימות
ערבישאיזהמהכללקבלמוכרחיםאנחנו

מתנגדתישראלממשלתכיהודיעאומר?)
ההתנחלויות.שלהרחבתןהפסקתעללהבטחה

ולאהיריבאתלשבורשרוצהמירקמדברכך
שלום.עימדלעשות

שהואכזבבסיסמתשנבחרממשלהראשלנויש
שלום"יביאשרון"רק(הסטיקריםשלוםיביא
 ,בוחריורובמכוניות).הרבהעלדבוקיםעדיין

להלוםשכוונתוידעוהתמימים,להוציא
ולהפציץולהרוגולנפץולשבורולהכות
"משקראבללא,הואישראישולגרש.ולעקור
שארוכלהוא,בהחלט.המולדת"למען

מדבריםמשקרים, ,אותוהסובביםהאנשים

לקשקשממשיכיםבהתנשאות,בגבהות-לב,
הואשמושטכשמהלשלום"מושטתש"ידנו

 ,בכךמאמיניםהםאוליהקפוץ.האגרוףרק
שלעולםלטעוןממשיכיםהםאבללא,ואולי
שלעולםשלנו.החד-סיטריתדברךלנסוענוכל
ממנולמנועונצליחהשכןשלהפרהאתניקח
לעשותנוכלשלעולם .שלנוהפרהאתלקחת
 .לנושייעשהרוציםשאיננומהלזולת
 • ?אייך ,הזקןהלל ,הלל
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לואיוווויוסףואבאסתרעלחושאור
עזרבןאחור

~ו- 11

מלאו , 2001במאי 2 ,רביעייום ~
שלערביםבידילהירצחםשנה 80

 ,שץצביוחבריונדנדיוסף-חיים
לואידורויוסףגוגיק>הכותבים(ישגוגיגצבי

 , 1921במאי 2 ,שביביוםקרהזה .יצקובבית

ותל-יפוגבולעלאבו-כבירבשכונתבפרדס
אביב.

שנה 80מלאו , 2001במאי 5שבת,ביום
אבו-שבטובראשםהערביםהשכניםלהתקפת

עלמדרום,יהודייהוערביימצפוןקישק
 5 ,חמישיביוםקרהזהפתח-תקווה.המושבה

 ,העבריהתאריךלפיבניסןכ"ז , 1921במאי
כיוםונשכחהשואהכיום"אומץ"לימיםאשר
ביותרהחשובהזיכרוןוכיוםגבורהשל

פתח-תקווה.שלהשנים 123בתבהיסטוריה
פלוגהובעזרתמגיניה,שללבםאומץבזכות
ומטוס ,הבריטיהצבאשלהודייםחייליםשל

מהרספתח-תקווהיצלהב ,אחדבריטי
ארבעהבקרבותאיבדהאךנוראה,ומשחיטה

ממגיניה.

ד"רהצבאיההיסטוריוןאמרמערכהאותהעל
המודרניהקרביוםחיתהשהיא ,פעילמאיר

בארץ-העבריהיישובעמדשבוהראשון

תיאורכתבתיבשעתובו.ניצחוגםישראל,
המבוססיום,לאותוביותרמפורטהיסטורי

ההגנה,בארכיוןשגיליתיקשותעדויותעלגם
אברהםשלסיפורונדע,בספריכלולוהוא

יצחקוידעובד<עםהמושבהשומרשפירא,

 .) 1993בן-צבי,

נהרגומהםאחדשבכלהגורליים,הימיםשני
היטבהכירהמהםשאחדיםגברים,ארבעה

מלאיימיםהיו-אהבהאולימהםואחד

העשריםבתאב"ואסתרשלבחייהמשמעות
במרפאהמעשיתאחותשימשההיאושבע.

המושבה,במרכזבמאי 5יוםאותוכלשפעלה
הציבהואףוהגוססיםהפצועיםאתלידהראתה
האוטוביוגרפייםבסיפוריהבפרוזהזכרלהם
בפתח-תקווה", 1921"אביבשץ",צבי"עם

ו"האסיר"פתח-תקווה"עלהערבים"התנפלות
החדשבכרך ,בספרלראשונהחלקם ,(שנדפסו

 .) 2001אסטרולוג,הפרוזה,כלראב,אסתר

ההם,הימיםמגיבוריאחדיםעםקשריה

ההדוקהידידותהכפרשתחייה,עלוהשפעתם
מרוסיתתירגמהשיריושאתשץ,צביעםמאוד

ידיעלסופרו-קסומיםבלילותטיילהואיתר
ובספריודבש,לעבהשלימיםשלהבביוגרפיה

 ,) 2001(אסטרולוג,והערביםברברהחרש

מצאתשס"אפסחשבערבלאחררקואולם
אסתרלוששלחההמכתבאתלבראודבפרופ'
עםיחסיהפרשתעללשאלותיובתשובהדאב

בשעתוציטטלאלבקשתה, ,ושממנו ,לואידור
יוסףמאת<סיפוריםלואידורלסיפוריבמבואו
 ,לבראודבמבוא:והקדיםכינס ,לואידור
 ) 1976העבריים,הסופריםואגודתמסדההוצאת

הקשריםפרשתאתלהשליםביכולתיהיה-
אסתרביןהקשריםהיעדרנכוןיותראו

אותםלכלולהספקתישלאוחבל ,ללואידור
והערבים.בברברלואידורעלשכתבתיבמה

עלאסתרשלבמכתבהוהחשובהמיוחדמה
לואידור?

בערבהיא.כךהסיפורשל[המאוחרת]תחילתו
-18בבתל-אביב,הסופרבביתשנערך

לביוגרפיהלישחסרהערתי , 1999בפברואר

כנראהשאליו ,אחדנעלםאהובדאבאסתרשל
מפתח-ירדהכאשררגשיתקשורהחיתהעדיין

מןהערהבאהאז • 1921בקיץלקהירתקווה
שושנהנדנד,שלקרובת-משפחהמפיהאולם,
הזיכרוןביוםוכי ,בלואידורשמדובר ,נדנד

אסתרבשםלבראודבסיפרנדנדלרצח-75ה
סירבה.והיאאחריה,חיזרשלואידורדאב

ודבשלעבהשלימיםבספריבדקתיבשובי
כישםשכתבתיומצאתי ) 1998עובד,<עם

בפרדסיצקובבית ,במאי 2ה-שבי"ביום

עםיחדשץצביבאכזריותנרצחו ,באנו-כביר

הצעירהסופרבהםוחבריהם,נדנדיוסף-חיים

בפתח-תקווה,כפועלשעבד ,לואידוריוסף
 .אותואףהכירה·שאסתרוייתכן
סיפוריאתלאורשהוציא ,לבראו"דב

תקופה'באותהכיבמבואוכותב ,לואידור
והיובפתח-תקווהלבקר[לואידור];:זרבה

צעירה.משוררתשם,לוידידהכיסבורים,

מןיותרהסמיק ,הדברעלשאלוהוכאשר
ענה.'ולאבקרקעפניוכבשהרגיל,
למראייניה,או ,ליסיפרהלאמעודה"אסתר
במבואומזכירלבראו .לואידוראתהכירהשהיא

ידידםשהיה[גולדפארב,אלדדל'מרדכיכי
[שלכתב-ידהיהאסתר]ושללואידורשל

הלךאלדדאך ,תנ"כיסיפורשללואידור]
עלדבריודעאינוממשפחתוואישלעולמו

ידידהשאלדדמפיהשמעתיאניגםכתב-הי.ד'
לואידור.שלכתב-ידשבידיולהסיפר

שץ]צבי[שלהנוראמותועללי'"כשנודע
נפלאיםחייםשלמיתרפקעכיצדשמעתי
-זה!'מוותעלהיהצרמההיה!וצראלה.

מכן."לאחרשנהכחמישיםאסתרתכתוב
"על ,נדנדלשושנהכתבתי ,, ,ידיעתי"למיטב

 2001מאי
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הספידהלאמילה,אסתרכתבהלאלואידור

ידידותבכתביה.כללנזכרלאושמואותו
שץצביעם , 1921באביבלה,חיתהבהקרו

גםוהיאקטנה],לבתואבנשויהיותו[חרף
אפואייתכןלעברית.משיריותרגמה

אתהכירשץ'שלידידוגםשהיהשלואידור'
איןאבלאותו'הרשימהאףהיאואוליאסתר
כןשאיןמהאליו'נטתהשהיאהוכחהשום
ועליורבותטיילהכנראהשעימדשץ,צבילגבי
באותהאגב,רבות.שניםלאחרוכתבהשבה

וקשהשירים,פירסמהטרםאסתרתקופה

צעירה',"'משוררתבשםלתארה

חיתה , 1999במרס-4באחדים,ימיםלאחר

הנמצאתסבוראי'רחלעםטלפוניתשיחהלי
לשושנההמכתבהעתקבעקבותברביבים,

נשויהיהשץצבילה.גםששלחתיברבר'
משפחתבנותשתיהןרחל,שללאחות-אמה

יצקו.

 .מאודמוזרדברליהתבררהשיחהבמהלך
עלרמזאףולימיםבאר'חיים;:זרצהבשעתו

שאנתם,גםאהבתם,גםהמרתקבספרוכך

("עםיחסיםמערכות-עגנון ,ברבר , pביאלי
כביכולהיהשברבר ,) 1992עובד",

אוריסבוראי'רחללדברי •הומוסקסואל
;:זרצהבארכשחייםבחייםהיהעודברבר

עלכששמעמזעםורתחכך'על
הבנתימדבריההאלה.הדברים
ומקורביהברברמשפחתשלשהמגמה

סבוראי'ורחלברברשושנה-כיום
נשיםאהבשלואידורלהוכיחהיא
קשריםשהיולהיותיכוללאולכן

ברבר'לביןבינוהומוסקסואליים
-הידיעה][בה"אהאשהומי

דאב!אסתרהצעירההמשוררת

נשוי,היההריהואשץ,צבילגבי
בקשריםחשודשאינוברורולכן

קשרואולם .ברברעםארוטיים
[שספקשץעםאסתרשלרומנטי

"לטהר"להןעוזראינולהן]ידועאם
אשמה.מאותהוברברלואידוראת

דבשלהמוזרההאמירהאפואנותרה
ליצורמנסותהןועתהאסתר'מפילבראו
ביןנבראהולאחיתהשלאאהבה""פרשת
אינוזהשכללהןומפריעללואידור'אסתר
עםדווקאהיההקשרוכיפרחעורבאאלא
אסתרכתבהבאמתשעליוהנשוי'שץ'צבי

רב.בחום

אלאדאבאסתרבגללרקלאליהציקהנושא
שבתיולכןברבר'עלהעלילהבגללבעיקר

שלהמכתבאתלמצואלבראומדבוביקשתי
 : ) 1999(מאיבשעתו ,ליענהכךעל ,אסתר

מכתבמקוםבאיזהליישז"ל'לאסתר"באשר
חזקה .מוצאאיננילצעריאך[אלי]שלה

מסודריםאצליהדבריםבדרך-כללכישאמצא
ההואהספרשלהחבילהכלאתששמתיוכנראה

במקוםמבוא]בצירוףשההדירלואידור[סיפורי
היוםעצמי.ממניאפילושמור-היטבשמור

לואידורתיעוד),בלי(ובינתייםלספראפשר

לעיתיםלפתח-תקווה]אסתר'[אלאליהבא
היאבשבתות.גל'ברהחולות,רגליואףעל

אבלממנוהתלהבהשלאבמכתבהתוודתה
קשהלההיהבו'לפגועלאכדימצבו'בגלל
שצבישםהעירההיאחד-משמעי.באופןלסרב
אינוכמובןזהיותר.הרבהלהנראההיהשץ

שמשיחמאדםרמזאלאכאןואיןכלוםמוכיח
בקשתה.לפיאלה,דבריםפרסמתילא .לתומו
נדרבליאותואצלםהמכתבאתשאמצאברגע

אסתרשלשדבריהלינראהעותק.לךואשלח
עם][ידידותהבענייןדבריךאתמאשריםז"ל
 ,,ממש.שלהוכחהכאןשאיןאףשץ'צבי

שלבמכתבונמצאתלנושאנוספתהתייחסות
נשלחאשרדאב,לאסתרקושנירשמעון
יקרה!"אסתר : 1976אוגוסט,בשלהיכנראה

טעותמתקנתאתובואיגרתךקיבלתיעתהזה
שלי,

ישראללארץבבואונדנד

מעדותומצטטשאנילבךשמתשלאכנראה
עםיחדשעבדז"ל'צביבןשמעוןידידי'של

עלשריננומספרוהואבעין-חי'לואידור
בפתח-לוחיתהשידידההשמועהועללואידור
לבקרה,שחרבהצעירהמשוררתתקווה

זועדותרצינית','לאידידותזוושחיתה
[שללתולדותיובמבואלבראופירס[ם]
העוותי,"אתהעירותיכךועללואידור]

הספרעלהנרחבתברשימתוקושניר'שמעון

"דבר", ,"אשמ"(לואידוריוסףמאתסיפורים
 ,לואידורשלמרתקדיוקןמשרטט ,) 20,8.1976
ממנהלהביאראוי ,לרציחתו 80ובמלאת

 :אחדיםקטעים

במידת-מה,הדבריםאתלהבהירלהלןאנסה
לואידור'שלידידיוזכרונותולפיזכרונילפי

יוסףאתהיכרתישונים.במקומותשנרשמו

שנתובראשיתתר"עשנתבסוףלואידור
לפתח-תקווהכשבא ,]-1910ב[כלומרתרע"א

שנפתחהראשון'הפועליםובבקלופגשתי
המושבה.במרכזשכורהבדירהחורףבאותו

באוהיהבעין-גניםאזהתגוררברברי.ח.

[ברחובהרבינוביצ'יםשללהוטליםלעיתים
העוליםאתלפגושבפתח-תקווה]פינסקר
חדשעולהלחדרומזמיןהיהלעיתיםהחדשים.
ובעין-במושבהממכריומבקשהיהולעיתים

בלילותולוחדשעולהאצלםלהליןגנים
הראשונים.

ברבראלה.בנסיבותברבראתהכירלואידור
האחיםעםקשריםלברברהיומיד.בוהתעניין
פתח-מתושביוישעיהו],[שלוםשטרייט

שטרייטשלוםהסופרהיהמהםאחדתקווה,
שטרייט-וורצל],אסתרהסופרתשל[אביה

היהשטרייטשלוםנחלה.בעלהיהואחיו
שלואידוראזשמעתי .לואידורשללידידו
להתקרבהיהקללאמתחיל.סופרהוא

ורזה,גבוהנאה,בחורהיההוא •אליו

באהיהותמהוני.בעצמומכונסשתקן,

העיתוניםאתלקרואהפועליםלקלוב
ולהאזיןמחוץ-לארץשהגיעוהעבריים

נושאיםעלברברשללהרצאותיו
שלבחדרוגםאותוראיתיספרותיים.

נעלםהיהלואידורבעין-גנים.ברבר
לעיתיםעבדלעיתיםלזמן'מזמן

למושבה,ממושבהנודדהיההתבטל'
וחוזרבארץמטיילרחובות,בכרמישומר

לפתח-תקווה.
סיפורואתב'הז;ולוח'קראתיזמןלאחר
כסופר.וחכותיו"יואש"

הוחלהראשונההעולםמלחמתכשפרצה
מושבלהקמתכפר-סבאלידהקרקעבהכשרת
נכתבההאלההימיםועלבעין-חי,עובדים
בן-שמעוןוידידיחברישלהמצוינתהרשימה

לואידור:יוסףעלדבריוואלהצבי'
המשפחהגדלההרחובותיםשלבואם"עם

אחרילרנןהתחילורוחניים.בכוחותוהתעשרה

סופר'אםכיסתםפועלהואשאיןלואידור'
לאעצמוהוא .אורכברראומיצירותיושכמה
להוציאהיהקשהבכללהכחיש.ולאאישר
ברגלוצולעושתקן,היהביישןדבר.מפיו

ותמידמשונהבאופןאותהגוררהיה-האחת

אתלראותלאישיחחבולאבקישוריםעוסק
עיניויפים,היופניו .רגלושעלהפצעים
אליופוניםוכשהיוובולטות,שחורותקטנות,
ביישניוחיוךכולומתארםהיהמידבשאלה

 .סודאיזהבוצפוןהיה •פניועלמשתפךהיה
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הזמןובהמשך ,עליוהכבידהבצוותאהעבודה
שהיהמפתח-תקווהאיכרעםבעצמוהתקשר

שםיושבוהיהכפר-סבאבסביבתכרםלו
 •אצלנוכמקובלשלאאחרות,בשעות ,יחידי
 ,לפנינוהעבודהמןשישתחררכךהסתדרהוא
מקוםלכתיבה.הפנויזמנואתלנצלשיוכלכדי

אשרלוחשםוהתקיןבפינה,לובחרלמיטתו
השולחןהיהזהשולחן-כתיבה,לושימש
כבדהמזוודהלוחיתה ,עין-חיבכלהיחידי
מהלראותזכהלאאישאךניירות,מלאה

לדעתהצליחובגבינההצצותמתוךבתוכה.
שונים.וניירותעיתוניםבסדרשםשערוכים

שלוביקורי-השבתעלבדייקנותהקפיד"הוא
לסורלעצמו;:זרשהולפעמיםבפתח-תקווה

שישעליוהתלחשוהשבוע.באמצעגםלשם
לווכשאמרוצעירה,משוררתשם,'כוכב'לו

כבש ,מהרגיליותרעודהתאוםפעם,זאת
רחוקותלעיתיםענה.ולאבקרקעפניואת

 ,ספרותינושאעלבוויכוחאותולדובבניסו
בוויכוחים.להשתתףהירכהלאבדרך-כללאך

שלשבועלעצמוקבעדיבורשלשבוע"לאחר
למרות •מפיוהגההוציאלאואזשתיקה,

עלהלאהחבריםשלוהתחבולותהמאמצים
חיתהאכילתוגם •משתיקתולהוציאובידינו

וכעבורלחםבליהתבשילאתבלעמשונה,
היהשהמטבחכיווןרעב,היהקלהשעה
לוחותעלועולהמטפסהיה ,סגור

המטבחביןמחיצהשימשואשרהקירות

למטבח,קופץלחדרי-המגורים,
בשמןטובל ,ובצללחםמשםמוציא

הזוהלעיסהוכשנשמעהולועס,
במטבח.''עכברואמרו:התלוצצו

לשיחהלואידוראותיהזמין"פעם
בהולם-לבחיכיתילבית,מחוץ
מצאתיוכשבאתיהמיועדת.לשעה
אםלהיווכחפנההואבמקום.כבר
'אניואמר:פיואתפתחאזאיש,אין

לבני-הנעוריםהיסטוריספרכותב
כתב-ידךהורקנוס",בן"אליעזרבשם
אתלהעתיקתסכיםאוליבעיני.חןמצא

ומבטיחיםלסופרים,אותוהראיתיהספר?
עבודתךעבורלךאשלםואזלהדפיסולי
 , .זו

לתפקידוראוינאמןאותישמצא"העובדה
 ,הסיפוראתלקרואהטמירוהרצון ,הנכבד

להצעה.הסכמתיאתמידלתתוחפוני
גיבוריו.שלהריצהמתיאוריבמיוחדהתרשמתי

שהשקיעהיהוניכרהרבה,אותםהריץהוא

שלמיםבעמודיםלתארכדירביםנפשכוחות
מראהמקופלים,בגדיהםכששולירצואיך

שדווקאייתכןונו',צעידתםאופןפניהם,

גיבוריואתלפארהשתדלשבוהמוםמשום
 ,,הריצה.בכשרון

הלכתיקושניר][מספרלמלחמהחשביהבשנה
ובדרכי ,ליפושבחדרהשמואלמגןברגלפעם
חבריביןהיהלואידורבעין-חי.ללוןסרתי

חבריעםעבדשנתייםבמקום,ההכשרהקבוצת

לפתח-תקווה,חזרואחר-כך ,בעין-חיהקבוצה
קושנירמצטט[בהמשךלחדרה.נדדומשם
 ,נהלל,חברליבנה-ליברמןצבישתיארדברים
עםפגישתועל ,המשבירתולדותבספרו

כאשרבחדרה, , 1918תרע"ח,בשנתלואידור
דורה,שלבאסםומזוהםחולהשוכבלואידור

שחררכאשרבו].לגוראחרמקוםלומאין
קושניר[ממשיךהארץצפוןאתהבריטיהצבא

וגםתל-אביבליפולואידורחזרבסיפורו],
ירחוןאתברברכשערךלתל-אביב.חזרברבר

בתרגומיםלואידוראתבושיתף"האדמה"
ב"האדמה"שפורסמורשימות,ובכתיבת

ולוחמיםחולמיםבספרו"לדור".בחתימת
ברבריערי-פולסקין.יעקבזותקופהעלמספר
גםיתרשלואידורוהציעלואידוראתאליוהביא

ביידיש.שנכתבולוחמים,חולמיםאתלעברית
 ,לואידורבנוכחותשלא ,אזלואמרברבר

דבר-לכתובבסוףלךיזדמןלסיום,"כשתגיע
בידךיעלהרקאם ,עצמוהמתרגםעלגםמה
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חולמיםבספרואמנם ,, .טיבועלקצתלעמוד
יערי-שלהמעניינתרשימתונכללהולוחמים
 .הירצחולאחרלואידוריוסףעלפולסקין
"דברייערי-פולסקין:שלהערה[בתוספת
כשם ,נתקיימוהמתרגםעלהללונבואתו

עצמו."]לגבידבריורבותפעמיםשנתקיימו

סיפרלואידורבחייהאחרונותהשניםשתיעל

תרפ"אמשנתב"התקופה"שטרייטשלום
] 1921 [: 

וביקשניוליפנזדמנתי ] 1920 [תר"ף"בשנת
,שהיהלואידורלביתאליולהילוותברברי.ח.

מאמראיזהשלגרםתרשכרלולמסורצריך
ב'האדמה.'שהתפרסם

אתערותאבאיזוכזושליחותממלאהיה"ברבר
לקראתמאודאזהתפעםולואידורולעילא
מסווהמבעדהוארההווייתוכלזה,ביקור

ברברלווכשהציע ,שלוהתמידיהשתקנות
באיזההשתמטלטיולנולנולהילוות
עםבשיחהמתייחדשהואידענואמתלאות.

התעוררותאולםביחידות,מאיתנואחדכל
אצלו."הנמנעותמןחיתהבחברה,
גדולרומןקראכיברשימתוסיפרשטרייט

והעיר ,היסטוריבנושאודרמהלואידורמשל
כוחות"~פעתאלהבפרקיםשחיתה

מהיכןמצויות.בלתיופראיותאלמנטרית
הצנוםהבחורשלבעורקיוכזוגבורהחלחלה
הזה?והגבוה

[לואידור]פיעלהאחרונותהשנתיים"זולת

אכולבארץ.שנותיוכלהפועליםאחיועם
תמרוריםושבעהקדחתותלאובותרעב

 ,מסתתרהיהנחבא,היהימיוכלוהרפתקאות.
 ,, .לזימוןמלהצטרףמתחמקהיה

במגדלגדוד-העבודהעםברברשעשהלאחר
חזרחדשים,לעוליםהעבריתלשפהכמורה
אצלונשתכןלתל-אביב ] 1921 [תרפ"אבאביב

אבו-בשכונתהעמלה,יצקואברהםמשפחת
עברעימויחדהערביים.פרדסי-יפוביןכביר

"הביתמחדריבאחדגורללואידוריוסף
לברברשנתוודעהרוטברג,חיההאדום'.'
לתל-אביבמכינרתעברה ,במגדלבגדוד
"המשבירמנהלהיהמאירשבעלהלאחר

 ,ברברשללהדרכתונזקקהפעםהמרכזי".
גלבראליוהלכההיא .למעונוהזמינהוזה

ברברביקשוכשחזרהמתל-אביב,
שלסיפרהרוטברגחיהללוותה.מלואידור

 : ,,הפועלת"דברמגליונותבאחדזופגישה
ויפהגבוה ,כ"זכבןצעיראיש"נכנס

אפוחומות,עיניו ,ורודפניועור ,מאוד

לאהוארבב.בלישחורהחליפהלבוש ,ישר
דרךהלכנומהבית.יצאנווכךלצדיהביט

היופניוושתק.הלךהואהערבית,השכונה
 .ואציליעצמובתוךמכונסהיה ,אמןכפני

עומדברבראתוראיתילביתראשיאתהפניתי
.אינניאחרינוומביטחשביהבקומההחלוןליד

מפחדברברלמה-ללואידוראמרתי-יודעת
דומותשעיניהםהרוסים,מפניהערבים.מפני

שהםערבים,מפניאבל ,פחדתיזאביםלעיני
כלמרגישהאינניליהודים, ,לנודומיםכה

פח.ד

ערביםמפניצודק,'ברבראמר:"לואידור
 ,מהרוסים.אכזרייםיותרהם ,להיזהרצריך

כלבמשךשאמרהיחידותהמיליםהיו"אלה
-הרכבתפסיעדאותיכשליווה ,הדרך

תל-אביב.שבהתחלת
ידעתישראיתיו.היחידההפעםחיתה"זאת

ביתואתברברחילקחייושלהאחרוןשבחודש
רומןבכתיבתעסוקהיהאשר ,לואידורעם

19 
 2001מאי



rי:וs 
1 ~ ~ 

שכר-דירהגםשילםברברללחם.רעבוהיה
 11 •לואידורשלחדרובעדליצקר

ומספר[ממשיךקושניר-שניר'מרדכיאחי'

עלמפורטתתעודהכתבקושניר]שמעון
לאאיךידינו'-אוזלתשלגיתהטוהפרשה
התפרסמווהדבריםוחבריו'ברבראתהצלנו

תחוםאחישלובספרו"אחל"בקובץבשעתם
תשי"דבשנתעובד""עםבהוצאתשיצאהימים

) 1954 (: 

יוםעודועברהלילהשעותהיוםשעות"עברו
חייליהמלווהוהמכוניתהרשיון'שהושגעד

אתולהביאעזרהלהחישיצאההאנגליהצבא
הערבית,בשכונההאדוםמהביתחייםהניצולים
בדרךנרצחוכשהםאותםמצאוובבואם

להביאםנצטווכילאוספםרצולאוהחיילים
חיים."

יוסףשלידיוגופותיהם,אתראהמרדכיאחי
לקבלחזרוהם •מאחוריוכפותותהיולואידור

נעלמהכברוכשבאוהגופות,אתולאסוףושיון
שללואידורסברמרדכי •לואידורשלגופתו

מהביתבצאתםחבריועלהגןובונשקהיה
התעללוולכןבפורעיםבנשקושפגעוייתכן

בגופתו.

אתלואידורשללתיאורמתאימהזוהשערה
העברית.האדמההגנתעלשנפליואש,גיבורו

הפוגרומיםעלדודחברומפייואשכששמע
עודנשמעלאחרפה"חרפה,התפרץ:בגולה,
וימתינובבתיהםהאנשיםשיתחבאוהזה,כדבר

גולגלותיהםאתלרוצץהפורעיםשיבואועד
הנחשים,"גולגלותשרוצציםכפי

וריווחונפלחבריועללהגןלואידוריצאכיואש
בדםלואידורהגהרבותהארץ.עפראתבדמו

התערבודמואלפייםשנותלפניבארץשנשפך

שץצבי

ההוא.בדם

שמעוןמדבריכאןעד

כדיבהם'שהרחבתיקושניר

שלדיוקנואתלשרטט
יצירתו<שעללואידור
לצמאון"פהבמסתיכתבתי
בשוליבישראל'הגבורה
לואידור",יוסףשלסיפוריו

 , 1977יולימאזניים,

פתח-מאנשימיבהוחשפתי

לגיבורדמותשימשתקווה
ובה-בעת"יואש"סיפורו

ב"שכולעמרםלנער
ברבר).שלוכישלון"

לראשונהעתה,והנה
אסתרשלמכתבהבדפוס,

עלהמספרלבראו'לדבדאב
במחציתחיתהשבהתקופה

לערך:שלההעשריםשנות

 ] 21.6,73[טבעון,

לבראודבד"רלכי

פתח-תקווה

א.נ.

אדםעלפרטיםלזכורקשה
לואידוריוסף-שניםהרבהכל-כךאחר
לואידור.עליודעתאנימה
קצתוגםביישןהכלים,אלנחבאהיההוא

במקצתועקוםסולדאףגבוה,דיבלובתמהוני'
מתחילהיהפתאוםדברן'גםולעיתיםשתקן-

-להקריאגםולדבר'
צרורפעםוכל-בביתנוהיהפעמיים
-עימדכתבים
מפותחעדייןהיהלאהספרותיטעמי
ספריםשישאזיכברידעתיאבל

היהכתבו-משעממיםוישמושכים

אלההיו-לקרואוניסיתי-יפה
וגם-המקראמןעל-פי-רובמחזות
וגםאלהגם-התלמודמימידברים
היוהכתבים-למוחיחדרולאאלה

הייתילקחתםוכשבאמונחים
שלגווןלדברשישחששתיבמבוכה,

זו.לדרךנשתכנעתיולא-חיזור
אדםשלפניידעתיכיבזהירותנהגתי
-מיוחד
ביןלעיתיםאותוראיתימזהלאחר
ידעתי-מיליםכמהוהחלפנו-מכרי

ואחרישץ'צביבחברתנמצאשהוא

ברברעםבפרדסגורלשהלךזה
-יצקךומשפחת

הציגנישץוצביבפרדספעםהייתי

הואשעהאותה-ברברבפני

-שםהיהלא[לואידור]
לינודעבמאורעותמכןלאחר

אתמצאולאוכי-האחריםעםיחדשנרצח
גווייתו-

לחשובלאשהשתדלתינוראכל-כךהיההדבר
-זהעל
לאכתבים-עליולישידועמהכלכמעטוזה

שפירסמולינדמהאחתפעםרק-אצלינשארו
קטע,איזההצעיר",ב"הפועלמשלומשהו
-ליברורלאזהאחר'בעיתוןואולי
עלמעטכל-כךיודעתשאנימצטערתאני
שישחשבתילאלישזכורכמהעד-זהאדם
היהלרוח,וקרוביותרהרבהובולטכשרון'לו

שץ.-צבי[לי]
מזהויותרכהווייתםדבריםלךמוסרתאני
יודעת.איני

רבבכבוד

דאבאסתר

שלהנעלםהאהובאפוא,היה,לאלואידור
לאברברלכך'קשרשוםובלאדאב.אסתר

חייוימיהיווקצריםקשים •הומוסקסואלהיה
ולכןלשווא,לרובלנשים,בתאווהבערוהוא
חטאוולצעריעליו'מזוקשהדיבהאין

ליהיקריםידידיבסיס,שוםללאבהוצאתה,
שבאתםגםאהבתם,גםבספרובארחיים

"נפילה"בסיפורופורתואלישע ) 1992 (
 • ,) 1992נובמבר-דצמבר ,' 77('עיתון
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שלגויוריתח
בן-ציוןקטןרינהמסרבית:

"ל'רושל'םברש'מתובלו,ול 0
בימיםבדיוקלי(שנמצאהוחזרה"

אביב,לתלבמטוסלושנקרהנוסעמתאראלה>
יהודי'בלוכילושבהתבררחרדי'צעיר

הבחורבתשובה.להחזירובמקוםבומשתדל
אתלאכולהמוכןיהודילמראהנרעשהחרדי

מציעוהואבמטוסהמוגשתהטרפההארוחה

לשלםהצעהומוסיףשלו'הכשרהכריךאתלו
 15בסךשבועיתגימלהחייוימיכלבמשךלו

עודיכניסלאלעולםכיהבטחה'תמורתדולר
בישראל'שנולדהצעיר' •כשרלאמזוןפיואל

חרושתבביתשםעובדוהואיורקבניוהתחתן

אומריםשהיינוכפיהאתני'במובןטהור-

מילהיודעאינוסוודרים,לייצור-כיום
זהמהלמשל'יודע,אינואנגלית,

עלשמעלא"פיזיקאי",או"מתמטיקאי"
אלאשאינויחלהבוישיהודיהוא .שטייןאינ

שמעשלארקלאהמוחלט.היהודיהואזאת,
לעצמולתאריכולהואאיןגםאינשטיין'על

שמעלה'מיובשרגבינהשאוכלמייחסי:יהודי
מיהיקום,שלהפיזיותתכונותיועלשאלות
לרבותלזהותו'ביחסשאלותמעלהשאולי
הלאומית.זהותו

יהודידהיינוחרדי'שוםאישיתהכרתילא
זהתמיםשבחורכיווןדווקאואולימוחלט,
כמובעינילפתעהצטיירכך'כלממנירחוק

שבעזרתהבחלל'המפורסמתארכימדסנקודת
אזכיהאדמה,אתלהריםלאאםהייתייכולה
 .שלי<היהודי>המשקלאתלמודהפחותלכל

חיתהלאהיידישידיעתשבובאזורגדלתי
למדשלאלדורשייכתאנימציאות:מחויבת

אינניעבריתגםהעבריות.התפילותאתעוד

הזהותעלכסופרת,לדבר'בכללהאוכליודעת.
היהודיתהזהותביטויהאיןשלי?הלאומית
עברית,ולאיידיש,שאיננהבשפהבספרות

כשלעצמו'פרדוקסלידברלאדינו'לאגם
הניזוןשבה,החסרבכוחהמתקיימתפעולה

מספרת,משוררת, ) 1996-1941 (שלגויודיתה

סאדבגוביוחיהנולדהומתרגמת.עורכת
קובץשירה,ספרי 3פרסמההיאשביוגוסלביה.

ביהודיםעסקהשבהםרומנים,ושניסיפורים

הפרקראהכך<עלמשלהמקוריתבראיהויהדות
לבירוביג'אן""הדרךעדלצל"מעלמ"דילוג
וידהותיהודים-והילעמותנזבחותשבספר

אורלראותהעומדהספרות,רבאיביזגזםלביה
מאגנס).בהוצאתאור

(שראהלבירזביג'אןרדהךשלה,האחרוןהרומן
שלמקוריתתפיסהמעלהמותה>,לאחראור

במצבןבעולםהיהודיםמצבאתהכורכתהנושא,

אוכמגזריםאנלוגי,בהקשרהנשיםשל
ולפיכךומדוכאים,נרדפיםכמיעוטים
עולמית.כללכבעיההאפליהשלכפרדיגמה

עטה,מפרימאמריםקובץלאוריצאאלהבימים
"הזהותהקצרההמסהאתתרגמתישממנו

כהרצאהניתנההיא(במקורהשלי"היהודית
שהוקדשספרותיבערב 1992באוקטובר-23ב

בתהסרביתבספרותהיהודית"הזהותלנושא
 .)' 92ספרדשלהתרבותאירועיבמסרגתזמננו"

הישראליתשזהותהכמי Iללביקרוביםהדברים
הרחוקיםשורשיהאךבספק,מוטלתאינהאמנם

-ההוריםמןוניתוקהשואהבימיילדות-
אליה.מתייחסתששלגולמציאותמשיקים

המתרגמת

השפה,אתיודעתאינניכן'אםמכשלובה?
מושגיאתיהודי'חינוךשוםכמעטליאין

נעורי.בימיהכרתיהיהודיתהמסורתשלהיסוד
שמכונהבמההשותפותהואלישישמהכל

פהעולהשליבטקסטיםאםהיהודי","הגורל
זהות,מאותהדהיינוגורל'מאותומשהוושם
שלטבעהבשלאושציינתי'מהכלבגללהרי

באהוא(המרכז-אירופית),האירופיתהיהדות

כמלאות,דווקאולאוריקכחללביטוילידי

ולאוכהיעדרותכוודאות,דווקאולאוכספק
לבטאושאפשרמצבזהוכנוכחות.דווקא

אנימשמעאני'מהיודעאינניבפרפרזה:

 .יהודי
ובספרות,בחייםמתבטאת,היהודיתהזהות

סמלים,נושאים,שלגדרמרברפרטואר
ביתציון'קדומות:ודעותכללייםמקומות
גלות,הגירה,גירוש,הקודש,ספריהמקדש,

הסולידריותנבדלות,היעקרות,שואה,
והבושההיהודיתהעצמיתהשנאההיהודית,

היהודיתהספקנותהיהודית,השחצנותהגזעית,

הקוסמופוליטיות'היהודי'ביזםוהנגטי
האלטרואיזםההומור'החתרנות,המהפכנות,
הפזרנותהחמדנות,הקמצנות,ההומניסטי'

המעמדית'בלנותהסוגבית'הזעיר-בור
המדעיים,האמנותיים,המסחריים,הכשרונות

מתבטאת,שליהלאומיתהרוח ...הנוירוזה
הנניחד-משמעיים:ערכיםבהיעדרכאמור'

מצפהשאני(ומהממנישמצופהמהואינני

רוצהאנישלי'בביתיואינניהננימעצמי>,
שאני'ומהשאניהיכןלהישאררוצהואינני

בשפת-בעתידפעםאיאםהלאה.וכה
לעבורהיהודיםיחדלו-הפואטיתההשלכה

הזמן'במרוצתואזי'למשנהוממקום
לנדוד'יחדלוהםגםוחלומותיהםזכרונותיהם

והיהודיתירגע,הזוהמפורסמתה"זהות"גם

(גםעצמואלויתחברעצמועםיתפייס
נודדות,הספרותיותדמויותיאםבספרות),

משניאם-כןלהיותיכולזהצפות,מרחפות,
בגללאויהודים,שהםמפניבלבד:טעמים
כסופרת.חולשתי
חיפשתישנה, 30לפני ,הראשוןשיריבספר

-זובדרךהמתחיליםרביםוכמו-זהותיאת
הגומליןיחסיבמערכתקוסמית,ספירהבכעין

וכןוהחושך'האורביןוהארץ'השמיםשבין

חיפושהיהזהבטבע.אחריםוכוחותיסודות

אםהקוסמוביולוגית,הבסיסית,הזהותאחר
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ההיסטורית,הבדיהאחרלומר;אפשר

שבספרותהלאומית,שכןכלולאהחברתית,
לעיתיםצעירלסופרמקום.לואין<עדיין>זו

ארצית.כתובתאיןקרובות

ישירבאופןמופיעה,ארצית""כתובתאותה

אופיבעל ,בשיראומסוים,בטקסט ,לגמרי
 67<בקובץ'מילון'הכותרתתחת ,קונקרטי

הדבריםלצדשבו, ) 1980רם,ול pבות pד
"אניהתבניתבמילהמילהמוסברתהאחרים,

המושגים,השמות,רפרטוארהביתה".הולך
נדמה"אני"הגוףשםאתהמגדיריםהפרטים

באשרגםהדיןוהואסופי;יותראופחות

שלהתפעולילמערךלכיוונים,לטבע,
המילהשלוהמשמעותהסירוגדהיינו ,יתנועות
המושגשלהאיור ,ההסברואמנם"הולך".
והרחובותהמקומותשמותריבויואמנם"בית",

שמות ,ביתיאתציינוהשניםשבמרוצת

אתעימםחלקתישונותשבתקופותהאנשים
ונגוזים,מופיעיםהיומכריעיםושברגעיםחיי

שלמקלטהמקוםאותחנת-היציאהואמנם
עלשמצביעיםהם ,הזוהמתעתעתההוויה
הבתיםכלכתובותשהריהזהות.שלטבעה
שבההשפהמורכבתמהן ,התגוררתישבהם

הזהות .(היהודית)זהותי-בספרות-מתבטאת

אשרדברידיעלמכליותראולינקבעת
ימותכתובתבאיזוהיודעאדםלהמרה.נתון
למצוא(במאמץ .עצמועלהכולאולייודע
יכולההייתי ,ספרילכלכלשהומשותףמכנה
השיריםקובץבשערהשירשכותרתלומר

שולחןעלמצביעההשולחןעלחייםהשלישי
זהוהסופר:שלהאחרונהככתובתוהכתיבה
 ,בארץולאבשמיםאינושראשוהאגדיהמגדל

נמצאבעודושורש,בולהכותמבקששהסופר
אתבוולטפחמהקרקע,דיובטוחבמרחקגם

השירכפרוגרמה.ומחוסר-ביתמהחייםהפחד

מההדמיונית,התנ"כיתלבת-שמימוקדש
-מהחייםהפחדכילמסקנהמקוםשמניח
טיפוסי.)יהודיהוא-המוותלפחדבניגוד
זהאוטופואטישבמאמרהיההראוימןאולי
pעבותשליהרומןעלרקאדברנתוןנושאעל

כ"רומןאותוקראואחדיםשמבקריםהבלימה,
שמענייןמהתוחלת:בכךשאיןאלאיהודי".

רקהואגמרתהמוביצירתוהמחבראת

רקמנוצלת,בלתישנותרההאפשרות
היתרכלתום,עדפותחהשלאהמשמעות
מעמדתיהודי""רומןעללדברמשעמם.
טאוטולוגיהזוהיהודית,הזהותדהיינוהיהדות,

שללהבנהמאוםתורמתהיאואיןכשלעצמה
כללאהיהודית.הזהותטבעשלאוהרומן
 .הפרשןלהיותצריךעצמוהמחבראם ,שכן
 ,לישהוקצההזמןואזלשכמעטרואהאני

מניחהאניבנושא:נגעתילאאפילוועדיין
כסותתחתלהישאר ,להתפזרלחמוק,לו

 ...(שלי)עצמההזהותכמובדיוק,מומר.כלשהי
שאלתכיהוא,אפואלהגידמנסהשאנימה

מימיבטראומהמבחינתיקשורההזהות

עלמדברתאנישבההעקיפיןשדרךהילדות,

שלגותהייוד

הכאובותהתוודעויותיאתמבטאההזהות

הנהלהמרה.נתונהלהיותהודאותה,לחוסר
לקחהגירושה,לפני , 1944באביבהסיפור.

"למשמרת"אותיומסרהאחרתלעיראמיאותי
כיליהוסברכן.לפניהכרתישלאאשהבידי

מעתהוכיאמא,שללשובהעדאצלהאשאר
שום"אמא".שליהחדשהלמכרהלקרואעלי
ומלידה.מבטןבתהשאיננישידעאסורזראדם
בתלילדהכבדרגשימאמץזההיהנכוןאל

למרבהחריפה.עצמיתשליטהותבעשלוש
אותה,אניוגםמאוד,אותיאהבההאשההמזל,

כילשכוחבליכאם,אותהקיבלתימעטומעט
אבאוכיבמחנה,נמצאתה"אמיתית",ההיא,

שללמעמדקודמהה"אמיתית"בבד,בדמת.
רחוקהיפה,הבטחהייחודית,פיהדמות

כינים,שורצתסבל,מוכתבשובה,ומעורפלת;
תקופהונדרשהחדשהלםזההיהמלוכלכת,
יפהיותר"הייתהסתגלות.שלמחודשת

כיהנהאלי.כשניגשהלהאמרתיכשהלכת",
פיהםעלהפכוהיהודית","זהותיהשואה,כן

עםקושרשהילדהתשתיתיהקשראתאפילו
וכפו ,שלופנימיותועםלרבות ,החיצוןהעולם
אפשראםההורה.עםהקשריחסיות:עליו

ואפילו ,הכוללהמיראפשראמא,אתלהמיר

נסיוביבזהותי.שכלולמהוכלעצמיאת
תפיסתאתנכוןאלשקבעהואהזההמוקדם
אתגםבוודאות,שהתנה,הואשלי.המוות

הזדהות,לכלביחסשליהכרוניתהזהירות
דהיינו ,משליהזדהותפואטיקתמעיןגםוהתנה
אוניכרתשלי(היהודית>הזהותשבוהאופן
 •ועושה.כותבתשאניבמהניכרתשאינה

רוסאנויפהאילנה

המראות

מףנחתאניל~זרח,בזכשגףפיהסהףךבלילה
--: T T -"." : • T ז-•• -:-• --

:p סרףם ת~ק~~ףד~~יףס~ה;~ית:ךף~ף

פףן ryךן~י י~;ת~ה tה; י~~~ס~ךא;ת םי~~~~

:p ,הףך 9ס~ל;ןהן~ףf ל~רם~ז~גף~י
ם"ערודמיניניהםת nפ;סואניףלחרמשיו

: ."' : •• T ' - : -- -"." •• •• T : • •• 

~דליחףב;הףך 9ס~ל;ןה 'ר~זע.דז:ייוך~ך:ה,
~י tז:סנ;ל~רם~~ז:ייב;ךקים, p:ס~תע;ך~ים

f ך~י~f ף~ע;ןס~~קריםסע;ך~ים~םדןם

~ד~י~יןה t ~~םרה t ~חי"מ p: ר,ק~~ס~ר"ם:די
נ;תךמהבעלטה,א;תיהמכסיםהעטלפים

' ' ' - -: T • - : -• T T -: T --

 א.ל~~~ףסה;ל.ךס~קט~~ךםת רי:.r;נ~ה~גף~י'
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יהודיפייטןשלגורלו
וייכרטרפי

גגבירטימרדכיבעקבותמסע

i -::וז

גבירטיגמרדכי

Natan Gross: Zydowski Bard, 
Gaweda o zyciu I tworczosci 
Mordechaja Gebirtiga, Krakow 
2000 

איש-תרבותשללרמותוקווים-גרוסכתןא.

הבמאי ,העורך ,המבקר ,המסאי ,הסופר

התורמיםאחדהואגרוסנתןוהעיתונאי

זההיהודי-פולניהתרבותילשיחהמרכזיים
 ,במסותיו ,בספריושנה.מחמישיםיותר

הספרותאתהןהעשירובתרגומיובסרטיו

הפולנית.זואתוהןוהישראליתהיהודית
למדשם ,-1919בבקרקובנולדגרוסנתן

העולםמלחמתפרוץלפניעברית.בגימנסיה
באקדמיהאחתשנהללמודהספיקעודהשביח

המלחמהבתקופתיפות).ואמנויות(משפטים
בעזרתוניצללוורשהנמלטקרקוב,בגטוהיה

ספראתהקדישההיאלתקופהאריים.ניירות
(ספרייתגרימקןאדוןאתהמיזכרונותיו

 .)-1991בבפולניתאורראה , 1986פועלים

הספרבביתבקרקובלמדהמלחמהאחרי
סרטיםבבימויוהמשיךהקולנועלאמנות
בשנתהענפה.התרבותיתובפעילותוביידיש

מןמבחרלפולניתבתרגומםפרסם 1947
קובץ-1948ובבת-זמננוהעבריתהשירה

 .ישראלעלשירים
והמשיך 1950בשנתעלהלארץ-ישראל

אהבותיובשתי ,והולךגוברבפריוןלעסוק,
והקולנוע.הספרותיתהכתיבה-המרכזיות
כתבי-עתבשללאורראוומאמריותרגומיו

כמהפרסםכןכמו •בפוליןובארץועיתונים,
ובעברית.בפולניתספרים
מהבפולנית:שירהספרישלושהפרסםבארץ
פירורי ,) 1971 (ההןוהשניםמןלנונותר

 .) 1976 (והגבורההשואהשוירי ) 1976 (נעזרים

בשירההשואההאנתולוגיהבעריכתהשתתף

יעוז-קסטאיתמרעםביחד , 19 7 5 (העברית

מחוזההשיריםובאסופתקלינוב>ורנה
 ,שילוביואילנהאנוליקבנימין<עםלקזרצ'ק

1985 (. 

חבריועםלאורוהוציאשערךהספריםבין
יוצאיגוןארשללפרסומיםהוועדהכיו"ר
בקרקרעלספרותיתאסופה ,בישראלבקרקר

היהזה ,) 1976 (אגדהרקונותרההיהודית

מאיר ,) 1989 (בקרקזבהעבריהספרבית

 ,) 1993 (משורר ,סופרהיסטוריון,-בזסאק

 .) 2000 ,ז"לוולףראובן<עלבחייואחדספר

ובפולנית:בעבריתשירהלקבציהקדמותכתב
פאפיירניקובי.אלתרמן,נתןביאליק,ב.ח.
יז'יגרינברג,הבריקלפולנית:בתרגום-

-לנוןיאן ,לשמיאןבולסלאב ,בסקיפיצו
ספרואורראהבפולניתלעברית.בתרגום
 .) 1993 (והשואההמשורריםהחשוב

תולדותאתבעבריתפרסםהקולנועבתחום
הסרטואת ) 1990 (בפוליןהיהודיהקולנוע
 ,בנועםביחדכתבשאותו ,) 1991 (העברי
גרוסנתןיצרעודגרוס.יעקבהקולנועאיש

סרטיממאהויותרמלאבאורךסרטיםשלושה

תעודה.

גבירטיגשלויצירתוחייותעלומתשרטוטב.

היהודיהפייןט-גרוסנתןשלהנוכחיספרו
> Zydowski Bard < -לחייומוקדש

מרדכיהנודעהייריהמשוררשלוליצירתו
שנותשלעמלפריוהוא ) 1942-1877 (גבירטיג
גרוסנעזרהספרבכתיבתארוכות.מחקר

-ובארה"בבפולין ,בישראלמידעבמקורות
ובעברית.בפולנית,ביידיש,
 ,'?הזמי-'גבירטיג,שכותרתהלספרבהקדמה

העולמיהפרסוםשיבןהפערעלרגוסנתןעומד
'שנותבוערת',('העיירהגבירטיגשיריזכולו

שבההאנונימיותלביןועוד>'רייזלה'ילדות',

שבהםפרקים 20בספרמחברם.קורותשרויות

ובנדיבות-לבבפרוטרוטהמחברמתחקה
אחרומרתקים,חדשיםפרטיםבגלותונדירה,
בוערת','העיירהמחברשלקורותיונפתולי

הטרגילמותוועדבקרקובילדותובימיהחל
בידינורהגגבירטימרדכי-השואהבימי

לטרנספורט.בדרךהרגמנים
מרדכיהמקוריבשמואוגבירטיג,מרדכי

ושפרה,יצחקלהוריונולדברטיג,מרקום
בידינוהמצוייםהפרטיםשבקרקוב.בקז'ימייז'

מןכמההקדישלהןהמוקדמות,שנותיועל
אחרי •מאודמעטים ,שבשיריוהמרגשים

 ,נגראצללמדב"חדר",לימודיותקופת
חייושלקצרזמןפרקאותושפרנסהמלאכה

לבמחלתבעקבותבהלעסוקושהפסיק
כרונית.

מארוסהבלקרקרהגיע 1900בשנת
 ,הופמןיוליושוהמנצחהמלחיןהמוסיקולוג,

להתפתחותומכרעתתרומהנודעהשלדמותו
באירגוןגבירטיגאת,פגשהופמןגבירטיג.של

עםהתיידד"ברודערליכקייט"הסוציאליסטי
הכתבעלהעלההזמןובמרוצתהצעירהפייטן

אותםבהכינולשיריוהמנגינותתוויאת
לעצםעדנמשכוהשנייםשביןהקשריםלדפוס.

נשמרוהנאציהכיבושבתקופתהמלחמה.ימי
שלבנותיובידיגבירטיגשלשיריומחברות
 ,כלתו ,פלגי(ושושנהוהנקהיוליה-יוליוש

מותואתמצאהופמןיוליושאצלן>.שהתגוררה
אתהבנותמסרוהמלחמהלאחרבאושוויץ.
"מורשת"לארכיוןגבירטיגשליצירותיו
גרוסנתןאותםגילהשם-חביבהבגבעת
שללא-ידועיםשירים-80כלפירסוםוהביא
פייפעלע.מייןבקובץגבירטיגמרדכי
שחקןבתורגבירטיגהופיע 27בןבהיותו

להכרהוזכהבקרקוב,יהודיבתיאטרון-חובבים
מאת'גטו'במחזהראשיתפקידבגלמו

הראשונההעולםמלחמתבשנותהיירמנס.
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בצבאבבית-חוליםימיםכחודששירת
הראשוןשיריוספר .האוסטרו-הונגרי

בקרקוב .-1920באורראהםםיםליך pפאל
קהל,בפנישיריואתלבצעגבירטיגנהג

בקברטיםעצומהלפופולריותזכומהםורבים
מפורסמיםוזמריםזמרותבביצועיהודיים

ממנה .פוליןרחביבכלהיהודיבלוחווהגיעו
ואףליטאולסימטאותבסרביהלעיירותנדדו
פרסמו 1936בשנתלארה"ב.דרכםאתמצאו
לרעדיםיינעשיריוספראתבאיםהקרקרחבריו

תווים.בלוויית
עולם,תהילתלושקנהבוערת,''העיירההשיר
הפוגרומיםעלכתגובה 1938בשנתחובר

השביח.העולםלמלחמתשקדמובשניםבפולין
בכובשמזויןלמאבקהנועראתדירכןהשיר
גםהמחתרת.לוחמילהמנוןוהפךהנאצי
לחברגבירטיגהמשיךקרקובבגטובהיותו

ב"אקציה"הוצא 1942שביוניעדשיריואת

ונורהשבגטויאנובה-וולהשברחובמביתו
הכביש.עלהקרונות,אלבדרך
בניבםשאצרוגבירטיג,מרדכישלשיריו
הכמיהה,והשמחה,התוגהכלאתהעממי
שלפניהיהודיהעולםשלוהנוסטלגיההתקוות

תוםאחריאורלראותהמשיכוהמלחמה,
קובץנדפסבקרקובהשביח.העולםמלחמת
שיריאתשכלל ,) 1945 (םברענםהשירים
חדשותמהדורותהופיעוהשניםלאורךהגטו.
בבואנוסהגטושיריובהןלידערםיינעשל

-1967בובתל-אביב.נפריסבניו-יורק,איידס,

משיריוראשוןעברימבחרבישראלפורסם
העיירההכותרתתחתגבירטיגמרדכישל

בשנתורק ,אמיתימרדכישלבתרגומובוערת
מייןלעילהנזכרהקובץאורראה 1997

לקוראשהביאלדירעאזםאבאpנםעפייפלעע:
בעריכההבלתי-ידועיםהשירים 80את

ציוריובלווייתז"לנוימאירשלמוסיקלית
נוגן.אלכסנדרשל

בתנופההכתובגרוס,נתןשלהייחודיספרו
העמקהעםסיפוריתיכולתמשלבובאהבה,
משתףגרוסנתןואחראית.קפדניתמחקרית

שלמחייופרטיםבעקבותבמסעוהקוראאת
גםשונות,ובשאלותהגילויבשמחתגבירטיג,

מתוךהעולותפתורות,בלתישנותרותכאלה
מספרהוא .היהודיהפייטןשליוביצירותעיון
שוניםאישיםעםהתכתבויותשלשורהעל

החיפושבמסעלושסייעוובאמריקה,בפולין
מרדכיהיהודילטרובדורהנוגעמידעאחר

גבירטיג.

גמרשתוררבים,שיריםמשולביםבספר

ידייבידיוכןעצמוגרוסנתןבידילפולנית
 .המארומריאןשטילורובוט ,בסקיפיצו

נרחבעיוןגרוסנתןמקדישאלהלשירים
מרכזייםאירועיםלביןביניהםהקושרומאלף,

מחברם.שלגרפיהבניו
שלמפורטתרשימהגרוסנתןמביאועוד

גבירטיגמרדכישלוביצירתובחייותאריכים
וזכרונותארכיוןמסמכיעלהמבוססת

רגוסנתן

בעיתונותובמאמריםבספריםשפורסמו

והפולנית.היהודית
הספרותאנשי'בחוגשכותרתו ,השמיניבפרק

נתןמצמררת.הפתעהליציפתההקרקובאים',
בשנתבישראלביקורועלכאןמספרגרוס
ופעיל,דרמטורג,סופרצוקונחמיהשל 1959

מרדכישלמידידיוציון','פועליבמסגרת
צוקונשאשבובתל-אביב,בערבגבירטיג.
וייכרט,מיכאלהד"ר ,סביאליוניגשדברים,

והעניק'יונגתיאטער',הייריהתיאטרוןאיש

ידובכתבג,גבירטימרדכישלמכתבואתלו
להשליםזכהלאגבירטיגמרדכיהפייטן.של
שמוען ,האחרוןמכתבואוליהזה,המכתבאת
 ,בגטוהמכתבאתאיתרסבי .צוקונחמיהאל

באיחור ,והשיבוגבירטיג,כתביצרורבתוך

הנרגש.לצוקושנים, 17של

באינטרנטגבירטיג-סיפאג.

שלהיפהבספרהקריאהאתשהשלמתילאחר
עקבותיואתלחפשסקרנותנתקפתירגוסנתן
ממשמריובאינטרנט:גבירטיגמרדכישל

הבינלאומי. ,הקיבוציהזיכרוןשלהמודרניים
לא-מעטיםאיזכוריםמצאתיקצרחיפושלאחר

למוסיקהלהיסטוריה,הקשוריםשוניםבאתרים
ביו-ביבליוגרפייםיםבציובהםוולשירה
ידובכתבשיריםשלתצלומיםוכןעיקריים
גרמיהם.תרולצדם
שלבתרגומואביאהיהודיהפייטןשללזכרו
הסוציאליסטי-השיראתאמיתימרדכי

הפכהשהשואהבית','עודאקזיסטנציאליסטי
שלוחורבנהבניינהעללשיר-מצבהאותו
עו;ךועינייםוביתשוב"ביתאירופה:יהדות

בנה ,ישקוט./לאיותר/וחומדותלוהטות
 /.חצרקופיף,/כלשמתפנה,מגרשיבנה;כל

בליעיניושלושה/אךישלובתים/כבר
בתיוגדלים/כךתובעותעולםבושה;מלוא

בלבבו./כספו/אבןצרורעםגדלהפה;כךלו
ללאבתים/כאןשבנומטים/אלהוקור/מרעב

מיליון/ובלב-נציבמופקדבבנקמספר.;כבר
בסמטאות;-/המחסורוקר./נוקשהבטון;כה

יושב/הואלפת./רעבותבפשטותוידיים
לאלוחשבונו;מאוםאתבטרקלינו;מחשב

לוהטות;עו;ךועינייםוביתשוב;ביתאכפת./

צרורגםפה/וגדללובתיו/וגדלים .••חפץולבו
המוות ,הקץבא / / tקץלפתע/-אך-כספו
שם/להמצבה/תעמודרקעיניו/עלבא,

עלתזמר;שםקינהשירגדר;עליוציפור

 •דרכי-עולם."

הניר-במידעעזרתועללבלרישרדתודה

גרוסנתןשללפעילותוהנוגעביבליורגפי

עמיאלעירית
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וז::- 1הזו''האפלה"בהמולה
בקרןיצחק

אפלפלדלאהרןרח pהמכרהעל

לראשונה-הפתעהחיתהראשית ~
בשואהזהבספראפלפלדנוגע
העטיפה:עלגםכנרשםממש,

באשאפלפלדנוגעשבוהראשוןהספר"זהו
השואה".

השאלהזה?~פנילצעדהביאמההיא,השאלה
מלנגועאפלפלדשלהימנעותוכימתבקשת,

אלאלכך'רצוןמהיעדרחיתהלאזהבנושא
לביצוע.ניתןכבלתיהדבראתראהשהואמפני
הפעם?ה"נגיעה"אתאפשרכןאםמה

בדבריוזושאלהעללענותמנסהאפלפלד
המחנה.סביבמסתובבאניהשנים"כלהבאים:

פתחחיפשתישניםלשם.מציץאניפעםכל
מחוץחייתישניםסגור.היהוהכוללהיכנס
להיכנסאףרשההימיםבאחדכיבציפיהלמחנה
במשך ] ••• [אפשרי.בלתיהיהזהאבלפנימה.
הלשוןאתלנקותכדיהרבהעבדתיהשנים
סיגיםבלינקיה,לשוןעםהמחנהאלולהגיע

עםלמחנהלהגיעיכוללאאתהעודף.ובלי
 .] ••• [לזהמסויםקולצריךאתהגדולות.מילים
העולםמתוךהזההספראללהגיערציתי
ל'עיתוןבסריעקבעם(ראיוןשלי"הפנימי

 .) 18עמ'תשנ"ח,תשרי ,' 77

ש"המחנה"לומר'אפשרפרדוקסליתבלשון
נעול","גן-עדןכאיזהאפלפלדדבברימצטייר
"הגיבור"מסתובבהגבוההחומתושסביב

השאלהחוזרתהכניסה.לפתחהמפתחבחיפוש
בשנותאפלפלדמצאמפתחאיזהלקדמותה,

אתלהסביראוהביםאינםאמניםאלה.חיפוש
עצמה.ביצירהנאמרהכוללדעתם,יצירותיהם.

משפטירבהבמידהחינםהסבריהםגםלכן
נכון .הסברכןגםהמבקשיםהתחמקות,

גם,נכוןאבלמיוחדת,לשוןדורשש"המחנה"
לשוןאותהופיתוחהמשךהיאזהספרשלשון
הקודמים.מספריואפלפלדשלמיוחדת
אפלפלדחיפשחדשהלשוןלאשבעיקרמכאן
לשונואתרקלאשיהלוםחדש,"מחנה"אלא
בסיום,שםמגלהשהואכפישיבוא,'אלאשלו

להמשיךאםשלי".הפנימיהעולם"מתוך

שלה"גן-ע,דני"הציוראתציוריתבלשון
המספרשללשונואתלראותאפשראפלפלד'

בחיפושהמחנה",סביבהשנים"כלסובבת
איזהבהקשרשלו.הפנימיל"מחנה"הפתח
ה~טבעישבצירוףבאירוניהלהבחיןלאאפשר
"שניםאפלפלד:אומרלפיהלמחנה"."מחוץ
"השואה"'-סופרישללמחנה"מחוץהייתי
מיליםעםלמחנהלהגיעיכוללאש"אתהמפני

אכןזומבוקשתייחודיתמזיגה-גדולות"
שלאמירתוידועהרת. pהפבכרהנוצרה
מתוארלהיותצריךבספריושהכומרצ'כוב,

הכפר""כומראתבויראהרוסיאיכרשכלכך'
כומרקייםלאברוסיהמקוםבשוםאבלשלו'
שאפלפלדלומר'אפשרזונוסחהברוחכזה.
שלו'הייחודיתה"אושוויץ"אתכאןיצר

מדברשהספרלחוש,יוכלוהמחנותשיוצאי
מחנהקייםהיהלאמקוםבשוםאךלבם,מתוך
ממש.כזה

אחת:מכרעתיסודבעייתחיתההשואהלעיצוב
נחשבתעימןהשוואהשכלזוועות,לעצבאיך

בעיצובהאפשרותחוסרהשואה.כחילול
שלזובחד-פעמיותכללבדרךמוסברהשואה
להתקרבאפילויכולהאינהשהמילההזוועה,
גםשהולידהחד-פעמיתמציאותזו'לספירה

להתקרבכדי"הייחוד-הפלנטי".הכינויאת
אתלהעציםסופריםנהגוזו"מציאות"אל

יותרעודחיללושבכךחיתה,התוצאההזוועות.
אלהמטונים-צורמיםבטוניםהשואהזכראת
להימנע.השניםכלאפלפלדאהרןרצה

הואאפלפלדשלוהמכריעהראשוןהחידוש
ייחודהמושג .המוקדנקודתשלהחיr.יק

הלא-מכוחוהשואהבספרותצמח"פל;טי"
שהזוועהמכךהגרמני'"השטן"שלאנושי
עםלהשוותהשאיןעדחד-פעמיתכהחיתה
אפלפלדהאנושית.בהיסטוריהמקרהשום
היהודית,הנקודהשלמכוחההייחודאתתופס

דורותשלרוחניכמשברפנימי'יהודיכאירוע
לפנישניםעשרותלשיאושהגיעאחדים,
ופוצצהחשפהרקהגרמניתהזוועההשואה.

הזאת.המףגלתיתס,נףןה iJאת

לשםהקרח".ל"~כרהאנומגיעיםזהבשלב
שהואמאליומובןהריכזה,שיאמשברמימוש
"הגיהנום"-ה"מחנה"בתוךלהתממשאמור
יהודירוחנימשברלגלםבעצםוכדיעצמו'

מעיןיהודי'"קולקטיב"עםבמחנהצורךיש
במקבילישראל"."כללשלמיקרו-קוסמוס

דורותשלרוחני-יהודימשברלגלםכדילכך'
אחדיהודיבגיבורהפחות,לכלצורך'יש

שניאתהדורות.שרשרתאתבקרבוהנושא

הייחודיתב"אושוויץ"אפלפלדיצראכןאלה
שלו.

אלהמוקדנקודותשתילבררבבואנו
בנית:'~בשאלהנפתחוגיבור>יהודי(קולקטיב

ממקומו 1פרקאתהמספרהוציאמהלשם
לפתיחהאותווהפך ,) 16פרקידעל<בערך

מניעיםבמשוערלהעלותניתן-הספר?של
לכך:אחדים

הארוךהפרקזהופשטנית:בתשובהאתחילא.
לממוצעבהשוואהעמודים, 9 (בספרביותר

הקורא.לעיניעצמוהמחנהמוצגבו ,) 4-3
העלילהברצףנתקיוצרהיהכזהארוךתיאור
הסיפור.באמצע

לעולםעומקפרספקטיבתליצוררצההסופרב.
חייחייםאמנםהגטויושבילמשל' •הגטו
ונמשכים,הולכיםהחייםאבלמיוחדים,"גטו"

פעםמדיחברתית.במסגרתוגםבביתגם

 1פרק-סתמי"שם"לאיזהאנשיםנשלחים

 ,"ם fה"אותושלהתת-מודעמעיןמהווהאכן
מלבם.הרחיקוהאנשיםשאותו

"פרוזדור"במעיןבינתייםמדוברכהעדג.

שניביןההדדיתלהשתקפותהתת-מודעשל
חלקיבשניבפועלמתממשתזואלה.עולמות
המחנהבעולםמחוברהגטובהםהסיפור'
וחברתיתאישיתומקושרמחוברוהמחנה

לנקודתאותנומביאזהפרט .הגטובעולם
הכתיבה"המחנות".עולםעלבכתיבההתורפה

כללבדרךמתרכזת"אושוויץ"שלעולםעל
להישאראיךאחת,בעיהמולהיחידבאדם
חזרהלמחרתיום.אותושלסופועדבחיים
כזאתכתיבהלמחרתיים.גםוכךבעיה,אותה
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ןז
1 ~ ~ 

החוויהחווהשלאפיזודותלמסירתלהגיעיכלה
ספרות-סביבואחריםאלמוניםושלעצמו
מצביםלתאררבבכישרוןיכלהכזאת

תגיעלאהיאאבלנשימה,עוצרימפתיעים
ובוודאיאמנותית,שלמותשללמעלתהלעולם

"~ס~רים"לאומית.קיומיתתופעהשללא
האמנות.שלאויביההם

יחידשללמעמקיולהגיעאפוארצהאפלפלד
היחידשאליהםמעמקים,אותםאל-קולקטיבי

באיזהישזהליחידמודע.תמידהיהלאעצמו
ישלוחברים:אחים,ילדים,אשה,בית,מקום

אמונותלוהיונערות:ילדות,זכרונותגם
לפינותהודחקואלהכל-ונו'ואידיאות
מראהמפניאולחםפרוסתחצימפנינסתרות

הוויהיצירתלשםס"ס,אישאיזהשלפניו
עלהיהב"מחנה"שלםיהודיעולםשלשלמה

 .ייחודי"אושוויץ"שלעולםליצוראפלפלד
מכרהשלהייחודילמבנהמגיעיםאנוכאן

בתוךשזורה"המחנה"עולם-אוכלוסייתרpהח,
בתוךעולם-הגטו'אוכלוסייתשלהריקמה
ביתמאקס,הדודשלהכוךהוניג,שלמרתפו
שברחהבטיבדמותווייסל:ד"רשלהחולים

השתיקהאמנותעלבהכרזותיהאוקראיני'עם
מארגמהוויםיחדאלהכל-פולאקטרודהשל

שלם.אנושייהודי
ובקול'דבממהונמשכים,העובריםהקשרחוטי

אתמעליםעולם-הגטואלמעולם-המחנה
אלהיחידשלהמודחקיםהבלתי-מודעמעמקי

כךהמחנה.שלהמלאההקולקטיביתהמודעות
מכוחומתחשלמתנסהשעולם-המחנהמתקבל,

שבעצםאומר'זה:ןמה.וההתמודדותהשבירה

הגטועולםשלהווייתושבירתבומתחוללת
שם),ואחדאחדכלשלהווייתובעצם(שחיתה
הרוחניים,המשבריםכאןמתמרקיםכאילו

כלשלעולמו(שהיהבעולם-זה,שמגולמים
זוהתחשלותשלהגילוייםאחדמהם),אחד

מעיןהיוצרתההדדית,ההערבותמהווה

המחנהאסיריאתשחובקיםומלט,חישוקים
אח.דחילאורגניזם

היסודאתוהמבטאהמגלםשהואהאדם,
התורןהחניךהוא-הזההקולקטיביהחווייתי

לד"ראומרהואהשיחותבאחת .בוכבינדרד"ד
התמוטטות:שלבשלבכברשהיההולנדר'
ביח.דמתנסיםכאןאנחנואח.דלאאתה"אתה,
מעמ.דלהחזיקנוכללאהדדיתערבותבלא

הזההמשותףהמאמץאתחייביםאנחנו

 ,) 13<עמ'לאוהבינו"

הוויהאיזושלקולעולהבוכבינדרד"רבדברי
ישלשניים:המחולקתוכוללת,שלמהיהודית

"המאמץחובתמוטלתשעליובמחנה,קולקטיב
חלקשהוא"לאוהבינו"נעשהזה-המשותף"

למחנה.מחוץיהודיקולקטיבאותושל
שלב"מחנה"המצטיירתכלליתהוויהמאותה
השביח,המוקדלנקודתנעבוררח pהמכרה
כךלשםההוויה.אותהשל"הגיבור"לדמות
עלמבנית,מוצאשאלתלאותהשובאפנה

יסתבר'ואכןהיצירה.בפתח 1פרקשלמיקומו

הגיבור'שלבגיבושוחלקגםישזהשלמיקום
אתבפירושהסופרמצמידזוהצגהידיעלכי

לאבההקדשהעמודאלהסיפורשלהפתיחה
קריאהרצףמעיןכאןמתקבלהספר.שבשער

הבדיוני.אלמהמציאותי-הריאליבין-תחומי:
הקורא:לעיניהדבריםאתאציגהמחשהלשם
ההקדשה:עמוד

הגשראתשבנה ,] ...נמיכאלאבישלכרו rלנר
בףג.הנהרשעל

הפתיחה:עמוד

--- .נצחוזהוחציחודשייםכאןאנחנו
ומאזזה.למחנההובאנו 1943במאיבשישה

מידותרחבגשרהקורות"."יחידתמכוניםאנו

עלמעביריםאנו .בוגנהרעלומוקםהולך

 ,) 7<עמ'לבנייתוהקורותאתגבינו

מעבראלההקדשהמעמודזרימהכאןמתרחשת
בונההאבביןגשרמעיןהיוצרתזה,לעמוד

וביןהספר'שערעלבחוץבהקדשההגשר'
עםמידהגשרבונהעשרה,השבעבןהבן'

הספר.פתיחת

בורובד'יוצרתהגשרשלהמשותפתהבניה
עשרהשבע<בןעשרהשבעלבןמגולגלהאב
עשויזהובגילהגשר),אתבספרממשבונה
יוצא .הבןאתלהולידשבהקדשה)(האבהיה

(שבונהעשרהשבעבןגםבד-בבדהואשהבן

הגשרהאב-בונהשלתינוקוגםהגשר)את

כמואותו),הולידעשרהשבעבן(שבהיותו

להולידהבןעומדעשרההשבעכבןשגם
תינוק.

בפתחבן"(גשר)"אבשלזוייחודיתהצגה

הטומןגיבור'שלייחודיעיצובמבטיחההספר
ההגדרותעלאתעכבלאדורות.שלושהבקרבו

רח pהפבכרה-"גיבור"המושגשלהשונות
א.יסוד:קווישניעלהגיבור-המספרעומד
וגםאורכולכלבסיפורלמתרחשהעדהוא

דורות,שלושהשלכמוקדב. •אותומספר
יושבישלהמשבריסודותכלבגיבורמגובשים

שלזומוקדיתמשמעותוהמחנה.הגטו
אידה,עםהחיבורידיעלמתעמקתה"גיבור"

 .הרומןשלהשידרהחוטאתמהווההואשכזוג
(שלהתינוקהואאלהיסודותשנישלהפרי

<שלרח pהמכרהוהיצירההפנימי>המספר
הספר).שערעלההקדשהכותבהמספר

;?ר-אידה Qה~הזףגשלמשמעותוהעמקתלשם
אותוואלהגשראלאחזורהסיפור'בתפיסת

המספר:אומראב-בן-תינוק.שלגלגול

 .וקיצוניתקשה ] ... [היתהאבישלמרידתו

לשווא .לגזריםהקשריםכלאתקרעהוא

 .סירבהואהזקנים.הוריועםשישליםהתחננו

 .הקודמיםחיינועוליםמשים,בלאכ,ך----

כמה ,בנקלמתחברותלאהחוליותאםגם

 .) 100<עמ'במקצתמתבהרותעלומותפרשיות

את"קרעהאבכזאת:תמונהכאןמצטיירת

מכוחאולםלגזרים",אבותיו><עםהקשריםכל
יחד"הגשר",שלהמשותפתשבבניההגלגול

"עוליםהגיבוריםשנישלהאהבהחיבורעם
עלומותפרשיותכמה ] ... [הקודמים.חיינו

 ,"במקצתמתבהרות
לצירופים,אותנומביאיםאלהסיוםדברי

"השואה":אלקבועיםכנלוויםהמקובלים
עקביכהמשךואכן'ו"התקומה","הגבףרה"

מעמידהשואה,אתהייחודיתלתפיסתו
ותחיהגאולהעלהאלההמושגיםאתאפלפלד

בחוליהגםכלומר' •בשיאויהרףחנמהמשבר
הכרזותמולאפלפלדמציגהשואהשלזו

ערכים-ו"התקומה""הגבףרה"שלקולניות
חיינוש"עוליםשורשים,אלשיבהשלרוחניים

מתבהרותעלומותפרשיותו"כמההקודמים"'
במקצת",

~ר·אידה Qה~'שבזוגלומראפשרקבליבמינוח
שלהשבירהמאותההעליהניצוצותטמונים
התינוק.היאזו"עליה"שלוהתגלמותהדורות,
ההדירן.מתחילתהגטומצפההתינוקללידת

הודיע 1943בפברואר-16"ב : 9פרקנפתחכך

 ,) 47<עמ'בהריון"שאידהווייסלד"רלנו

להיחשבעדייןיכולה"לנו"הזאתההודעה
הפרקנפתחזאתלעומתלפנימית-משפחתית,

על"הידיעההגטו:לציבורהודעהבמעיןהבא
תקוותבמרתףהפיחהאידהשלהריונה
 ,) 51<עמ'חדשות"

אני"משיחית",התרחשותמעיןכאןמתוארת

בפרקכיזה,במינוחלהשתמשלעצמימרשה
במשיח.אידההוגהההדירןעלההודעהשלפני
 . ר~~עלאידהשלבסיפורהנפתח ) 8 (הפרק
באר",אותהעל ] ... [ומספרת"חוזרתהיא

נאמר:ובהמשכה

עמהושוחחהישישהרוזיניתשםהופיעהפעם

עללתמוהשישאמרההיא .] ... [ארוכות

אוראתלראותטחושעיניהם ,היהודים

הרי ,ותחייתומותו" .המשיחשלהחסד

 ,) 43<עמ' 11אדמהגרגירבכלמשוקעים

לה"חשובהישישה:שיחתאתמסיימתואידה
המכונההגדולב~סתוריןחלקתיקחאידהכי

בסיוםותיגאל",המשיחשלותחייתומותו
להגותהפרקאורךלכלאידהממשיכההשיחה
ודבריה.הרוחניתהישישהעלהאםעםולשוחח

כאמורמתבקשזוחיצוניתפרקיםסמיכותמול

במינוחולהשתמשלהמשיךהפנימימההקשר
מהווהשהתינוקוגאולה","שבירהשלהקבלי
והואהכלים",מ"שבירתשפרץהאורניצוץ

עלהתהומות.מתוךלתחיהכסמלמהבהב
אתומסבירההולכת"הבשורה"פנים,כל

"גאולה":של"משיחית"ברוחההדירןתופעת
תינוקיהיהשאםלרבים,נדמהמה"משום
 ,) 51<עמ'ניגאל"בתוכנו

גםלומרמבלידיוננו'אתלסייםאפשראי
הצדהשואהשלהשניהצדעלמשפטיםכמה

עלבספרמיוצגתהגרמנית"השואה"הגרמני.

מגיעיםזהב"גיבור""הסמל",אחד:גיבורידי
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כאילוכנשקףהיהודיהרוחניההמשבראלאנו
"מישלינגהואהסמל-מעוותראיאיזהמתוך
לתיקףןמשל.זיהלכאןשנשלחלרביע,יהודי

היהודיעולם-המחנהמול .) 8<עמ'מידותיו"
ההיסטורית>התנכרותולתיקףןלכאן(שנשלח

ב"סמל",מגולםעולם-גרמניה~פראעומד
שליהודירוחניממשברסובלהואשגם

טרגי-גרוטסקי.בגילגולהתנכרות,
משארשונההוא"איןהסמל:עלנאמרבהמשך

חייבהואברור: .יותראכזרירקהסמלים,
אלאפקודותממלארקלאשהואלהראות
אתמכניסשאפלפלדיוצא, .)םש(בהן"מהדר

יהודירוחני"כ"משברפנימה,"השואה"כל
 .פנימי
כדי , ,,הבדלותאלפיאלףב"להבדילאפתח
הרוחניהמשברשלאחראירוניגילוילהציג
 ,האוסטריהקציןלדמותכוונתי .היהודי

ומכופלת.כפולההיאכלפיושהאירוניה
השמעתעצםכלפיהיאהיסודאירוניית
<עמ'לטבח"כצאןעוד"לאהריקה:הסיסמה

הסיפור.כלבעצםנושםזובאירוניה- ) 162
מתקבלתהנקודתיתהעוקצניתהאירוניה

חייליו:עלהצועקבאימונים,"הקצין"בתיאור
(עמ'חיילים"אתםיהודים,כמונ:וצעדו"אל
"שרוהאימונים:מתואריםבהמשך .) 161

'לא ,וצעקוגליהםבררקעורוסיים,מארשים
המספרמוסיףכךעללטבח'".כצאןעוד

הערה:

הדרגשעלשכבאתמולשרקשלנו,הקצין

ה~סדריםמגרשעלעתהעומדוקודרקפוא

 ,) 162<עמ'עצמוביטחוןומלאזקוף

(ובחייליו>,בקציןמצליפההגלויההאירוניה

וקודר",קפואהדרגשעלשכבאתמול"שרק
אירוניהחיצינשלחיםהתיאורשורותמביןאבל
ולאאתמול(לאשכבולאשכללאלהכלפי

מארשיםשריםוהםהדרגש,עלשלשום>
כצאןעוד"לאבוטח:בקולוצועקיםרוסיים
לטבח".
מצוטטתזודמותפולאק.טרודהבדמותאסיים

המספרמצטטבתחילההסיפור.בתוךפעמיים
היהודים ,] ... [יהודיתאמנות"איןמפיה:עצמו

 ] ... [דביחותלספרלהתפלפללהתווכח,יודעים
למדושלאמשוםלהם,זרהאמיתיהרגשאבל

מפיוציטוטמובאכךאחר ,) 29<עמ'לשתוק"
השתיקה"ביכולתטמונה"~מנותברונו:של

רומזאלהשבאמירותספק,אין ,) 101(עמ'
להיותשאמורהפואטיקהלאותהאפלפלד
מסייםבהואכן ,עצמוזהבספרמיושמת

אחדבאהסיוםלקראת .הספראתאפלפלד
הסיפור:כללהבנתהמכריעיםהמשפטים
גלו"לדיושביםהחבורהשרידיעם(המספר

שבנינו"),לגשרבדיוקשדמה ,הגשרשל

ובהמשך:

וז::-- \.1 ~ 1

נניקגוטורויונתןצילום:אפלפלד'אהרן

פנחספליטים.כמהפנינועלחלפומכןלאחר

הביתה.הדרךועלהחזיתמצבעלאותםשאל

עודאתה Iכאומרבידותנועהעשהמהםאחד

קראאחרפליט .משתטהאתהמהשואל,

"שוטה".זעם:בחמת

עודשאנחנומהיודעיםכברהם :ברורהיה

 ,) 189(עמ'יודעיםלא

הבעיהאתאפלפלדבעצםמציגזובתמונה
אפלפלדעושהזהבמפגשהשואה.עיצובשל

חוויהפליטיםביןהפרדההראשונהבפעם
גלםלהמנסה ,המספרביןו"השואה"חוויית
במילים.חוויהאותה
אופנישל"קומות"שלושכאןרואיםאנו

ביטויאופנישנימודגמיםבפליטיםמסירה:
המספרשלהניסוישלבחוויה.אותהשל

כהלהיותצריךבמיליםשהעיצוב ,אומר
בידו"ל"תנועהממשחליפישהואעד ,קמצני

עיצובשלניסיוןכלדחייתהיינו:("כאומר"),
מקוםשישדומנישואל"),עוד("אתהבמילים
התרסתואתכאןמבליעשאפלפלד ,לשער
עללספרממנו"השואלים"אלהכלפי

במילים,הגילוםבאהעיצובבשלב"השואה",
בדיבורשרק ,אפלפלדבעצםאומרשבואלא

באותומהטמוןמשהולהימסרעשויזהמאופס
יודעים".לאעוד"שאנחנו

מובנת ,שלפנינוההצגהשלזוראיהלאוררק
הספר:סיוםלקראתפולאקטרודהאלהחזרה

טרודהאתראיתיהזוהאפלהובהמולה

עליהמגונניםשהיומעריציה,מוקפתפולאק

אתומאמציםוחוזריםנפשבחירוףבגטו

שהשתיקהמפנייהודיתאמנותאיןטיעוניה:

שתיקהובלאהיהודישלהווכחניתלנפשוזרה

רבהתהודהחיתהזהלטיעוןאמנות.אין

 .המחנהאלמהגטומשונהבאורחעברוהוא

מאוחרתצעקהכאיזוהטיעוןנשמעעתה

 .)םש(נשימהללאבאווירשנותרה

האפילוגיבחלקפולאקטרודהשלההופעה
"ובהמולהנביאה:שלהתגלותכאיזומתוארת
ה"ר~יה"פולאק",טרודהאתראיתיהזוהאפלה

השתיקה"לשון"נביאתשלהזאתהחזיונית
מימומזמינה-האפלה""ההמולהאותהבתוך
אתהאפלהההמולהבאותההמזההחדש,עומק
גדולות.במילים"השואה"ספרותכותבי

שהואמהזהבאפילוגאפואמצניעאפלפלד
עללעיל:שהובאעםבראיוןבמקצתגילה

באה-עכשיו?"רקבעצם"מדוע-השאלה
עםלמחנהלהגיעיכוללא"אתההתשובה:

הזו".האפלה"בהמולה ,היינוגדולות",מילים
מצביעהזו"האפלה"ההמולהמול ,ואכן

העקלקלה,הדרךעלבפירושכמעטהאפילוג
פולאקטרודהטיעונישלהתהודהעברהבה

כלומר:המחנה",אלמהגטומשונה"באורח

 •רת. pהמכרההספראל

תשנ"חניסןכ"ד

השואהליוםאזכרהבכנסשהושמעההרצאה,על-פי
בר-אילןבאוניברסיטתוהגבורה
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לויתןעמוס
ז~ד~צ~מ __ ה~~~~~~~~~---~

אירועיםספרים,מוספים,

התקשורתשלהפצמרים

המרגמהפצצותאתיוריםשהפלסטיניםנראה
מנתעלשלאהצה"לית>בלשון(פצ"מרים

בןאלון-1ההערוץשלהצבאיהכתבלפגוע.
בעקבותברצועההפעולהלמחרתאמרדוד

כהעדשנורוהפגזים 90כישדרות,הפגזת

להוסיףצריך(לכךפצועים.לארבעהרקרגמו
גםאולם ,חזניבנצרהפצועיםחמשתאתמאז

שינוישאיןכך ,פגעושלאהפגזיםעשרותאת
הכללמןהיוצאהןאפוא,הפגיעות,באחוזים>

"איןהןההפגזותלאחרההודעותכללובדרך
כוונתםעיקרכינראהנזק".נגרםולאנפגעים

להגיבצה"לאתלמשוךהפלסטיניםשל
כפיבינלאומית,תגובהלעוררכדיבעוצמה

אותהלאחרארצות-הבריתתגובתחיתהשאכן

מנתעליורהלעומתםצה"לצה"לית.פעולה
בהרסמסתיימתשלותגובהוכללפגוע

למלכודתנופלשבעיקרמיאולםובנפגעים.
ההולכתהישראליתהתקשורתזוההסלמה

הופגזובהןהשאלותמקצתהנהומתקרנפת.
עירם:בעיבוריהנפילותלאחרשדרותתושבי

מרגמה?"פצצתוראית"חווית

 "?מרגמותשאלהלעכלזמןלך"לקח
קושאתםולדעתבבוקרלקוםזה"איך
 "?עימות

 :השיאיםושיא
אתלתקוףבדרךחלפואווירחיל"כשמסוקי

כפיים?"להםמחאתםעזה

בהנחייתגלי-צה"לשלהבוקרמיומן<לקוח
יוכפז).גולן

מןוהמריוארנשלניטשה

מאהבמלאותמכתביוומבחרמסה-נישטה
ואילנהביראויורגןשהוציאו-למותושנה

אחרתפרוזהבסדרתכסופהבעטיפההמרמן

המרובה,אתהמחזיקמעטהואעובד',ב'עם

מתנהדעת.שוחרלכלומלוטשמגובשמעשה
ביראויורגןשכתבהמסההיאבמיוחדנפלאה

שלויצירתוהגותועלהצלוב""דיוניסוס
להגותוביחסעינייםפוקחתגםשהיאניטשה,

לכלביחסדברמכחדתואינהביקורתיתוגם
השראהתורתושימשהבהםנושאיםאותם

הנאצית.הגזעלתורת
(מרצהביראויורגןכיכןלפנילומרצריך

העברית>באוניברסיטהגרמניתלספרווז
עםבהוצאתראשית<עורכתהמרמןואילנה
הספרלהופעתסמוךוכיואשה,בעלהםעודב>
הסרטן.ממחלתביראויורגןמת

גאלמדרותשערכההמרמןאילנהעםבראיון
לא(לצערי'הארץ'שלוספרות'ב'תרבות
העבודהעלהמרמןסיפרהזה>גיליוןעלשמרתי

שלהאחרוניםחייובחודשישלהםהמשותפת
לדבריה,קרב.סופוכיידעכבר,כאשרביראו

שלהאסתטייםבהיבטיםאזלעסוקהרבוהם

פנימולכוחלהםשנתןדברניטשה,משנת
ניטשהשלבתורתוהזהההיבטעלהמוות.
במסתו:ביראויורגןכותב

חזוןהואהנצחיתהחזרהשלהדמיוניהחזון

העולםאתמבייםניטשה .במהותואסתטי

כדבריו 11עצמהאתהמולידהאמנותכיצירת"

להםאין ,החיים ,הקיום .העיזמןמרשימותבאחת

שהציגהעמדהזו .אסתטיתכתופעהאלאצידוק

לספרו.לדיתדרבבפתח .דרכורבאשיתכרבניטשה

,ואתבאמנותרואהשהואהודיעהטרגדיה

המטאפיסיתהפעילותואתהעליונההמשימה

רואהכולוהספרואכןהחיים,,_שלהאמיתית

שלונסתרגלויטעםורקאןשקורהמהמאחורי

בלישהואאלוהיםאבל ,תרצואםאלוהים, .אמן

 ,מוסרולאלבטיםלושאיו ,אלוהים-אמןספק

אותהלחושרוצהורבע,בטובובהחריבו,שבבנותו

בוראשהואשבשעהושררה,הנאהשלמידה

והגודש,השפעממצוקתמשתחררהואעולמות

בתוכוהדחוסיםהניגודיםשלהסבלוממצוקת

 .) 51-50 1(עמ

ממשנתואלהדבריםכיצדלהביןבהחלטאפשר
האמנותית-לכתיבתובנוסףניטשה,של

אנשיםאצללשמשיכוליםעצמה,סימבולית
במצביםוהרהוריםלמחשבותנושאיוצרים
קשים.

יורגןשלמסתואתכאןלסקורבכוונתיאין
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קצרהמסהזומקרהבכלבמלואה,ביראו
אלאמעוניין'קוראלכלנגישהובהירה,
אפשרשבהאחת,מרכזיתנקודהעללהצביע
שלהעקרונימבשרהאתבניטשהלראות

הרלוונטיותעלשמצביעמההפוסטמודרניות,
היום.עדשלוהעצומה
ביראושעושההבירורמתוךעולהזונקודה
מצד .הניטשאניתההגותשלטיבהבהצגת

איננולאומן'איננוניטשהכימראה,הואאחד

facta ficta בנוסח ."בדיותהןעובדות 11לאמור

נגד" :זבוןיהעמןבקטעמוצגתהיאיותרמלא

ישי :לאמורהתופעותאצלהנעצרזםיביהפוזיט

דווקאעובדות ,לא :אומריאניתייה ,'עובדותרק

עובדהלקבוענויבידאין .רושיםיפרקשי ,כללאין

 .כזהדרבלרצותהיאשטותאוליי.לעצמהכשהיאי

יבעדיוהוניצרי iהעולםאתשמפרשיםהםנויצרכ

צריכל .שלטוןתאוותהואיצרכל .שלהםיבגדיוה

לכפותשקמבשהואשלוהפרספקטיבהאתלויש

 .) 21י(עמ "היצריםשארכלעלכנורמה

הואשנימצדדרוויניסט:איננואנטישמי'

העשויהאחריותמכלאותולפטורמסרב
עלהשפעתולדבריו' .ממשנתולהשתמע
מימיןהעשרים,במאההאירופיתהתרבות

ועדמוסוליני'שלחסידוממרינטי'ומשמאל'
שלוההרסבחזיונותהמרקסיסט,בנימיןולסר

העולםתמונתאתלקעקעובלהיטותו
חיתההמערבי'הרציונליזםואתהבורגנית

הבנהטעותאךהואשהכוללומרמכדיעמוקה
משנתו.של

השאלהכיביראואומרבמסתומרכזיבמקום
יתרבמקומה.אינההאמיתי?"ניטשה"מיהו

לדעתו'חוטאת,ניטשה""מיהוהשאלהכן'על
במרכזלדבריו'ללכת.ניטשהבחרשבהלדרך
אחתחשובהתגליתעומדתניטשהשלהגותו

לושסיגלהמיוחדתהאפוריסטית(שהכתיבה
אתהשומטתאותה>להלוםנועדהניטשה
ניטשהשקייםהתמימהלאמונהמתחתהקרקע

הבנהלכלללהגיעושאפשר"אותנטי"אחד
כתביו:שלאחת

אותהכינהשניטשה ,תיהתגלתמצית

הלטיניותהמיליםבשתיכלולהיי,פרספקטיביזםיי

האנושיתהלשוןשכברבהמשך'טועןניטשה
המשפט,מבנהשלבהגיונוהחלהאדם,שכונן
וכלהא,ולנשנושאביןהסיבתיתבזיקה

עצמההזוהלשוןשבה,ודבימוייםבמטאפורות
איננהמציעהשהיאוהאמתפירוש,כברהיא

אשליותהאנשות,מטונימיות,שלצבאאלא
וכדומה.

שהעלההטיעוניםבעיקרםהםאלהכידוע,
מלחמתיאחרהמודרניזםנגדהפוסטמודרניזם

שלמותואחרישנה(כחמישיםהשביחהעולם
בנאורות,האמונהקריסתבעקבותניטשה>

אובייקטיבית.ואמתקידמה

איןהאםבמסתו'ביראושואללכךבהקשר
 ?קטיביתיאוביידיעהזו'השקפהלפיבנמצא,

שאפשרארכימדיתנקודהאיזובנמצאאיןהאם

וסופי'מוחלטהסברהעולםאתממנהלהסביר
אכן'היא:ותשובתומדעי?ואםפילוסופיאם
אין!לא,

נחלתאיהשבימינוהזאתהתגליתלדבריו'
"נרטיבים"שלבעידןלסוחרעורבמטבערבים,
הגוללאתשסתמהמשלו>"סיפור"אחד(לכל
("סיפורי-העל""המטא-נרטיבים"כלעל

במאהניטשה,שלבימיובההיה-הגדולים>
לכפירהביטוימשוםלמדע,שסגדה

באופןמחבראףביראובעיקר.שערורייתית

לביןניטשהשללעוצמה""הרצוןביןמפורש
 :פרקושל"השיח"

המגמותאלהמקרבונוסףצעדאףעשהניטשה ...

ולאאמתלאויאשבפועלוגרסבימינוהרווחות

 ,בזהזההמתחריםפירושיםרקאםכי ,מדומה

פילוסוףהשלכלשונו ) discours (חישמיני

 "הנכוןייהפירושמהשמכריעומי .פרקוהצרפתי

אוזובעתלאמתשנחשבמהוכלומר ,העולםשל

 .העוצמהבעלהוא ).ל.ע-השליט(השיחאחרת

העומדעיהמנהוא-הוא "לעוצמההרצוןייואכן

הפרשנותו .לחייםהרצוןבעצםהוא-הוא ,לכלמעל

 .) 23י(עמהזההרצוןשלפונקציההיאבעיקר

פשרהמעניקיםוחשובים,בהיריםדברים

השניםבמאההמערביתלהגותממוקד
בתובנהרקביראואותנוזיכהלוהאחרונות.

שכלוכמהכמהאחתעלדיינו'בלבד'הזאת
רבותתובנותמכילשלובמסהכמעטעמוד

גםשהיאמשובחתמסהפחות.לאחשובות
למחברה.זיכרוןציון

עוז-זלצברגרפניהשלברלין

עוז,עמוסהסופרשלבתועוז-זלצברגר,פניה
המדיניתהמחשבהשלוחוקרתהיסטוריונית

שבתוןבשנתזכתהחיפה,באוניברסיטתומרצה

נפגשהבברלין'מתקדמיםללימודיםבמכון
וכתבהברגמניה,החייםוישראליםגרמניםעם
בסדרהאורהרואהרבלץארשילים,הספראת

סאמטגדעוןשבעריכת"הישראלים"החדשה
 .)'מע 218 , 2001 (כתרבהוצאת

"ספרספרהאתמגדירהעצמהעוז-זלצברגר
בגרמניה,שבתוןשנתבמהלךשנכתבמסע,
מקורותאישיים,רשמיםיסודעלברלין'בעיר

וחילופיישראליםכתריסרעםשיחותכתובים,
הואהספרובאמת,אחרים".רביםעםדברים

שפניהאלאכתובה,מעיתונאותיותרהרבהלא
לספריודעתלכתוב,יודעתעוז-זלצברגר

היסטורימידעבולשלביודעתוגםסיפור
אפילורהוט,ספרהיאהתוצאהעשיר.ותרבותי

בתובנותומשופעאינפורמטיבימרגש,

זוכתיבתהלדרךאחתדוגמההנהמעניינות.
עלבומספרתעוז-זלצברגרבספר.

גרמניה,אדמתעלהאחרון""הטרנספורט
העברמןתיאורמשפחתי'סיפורבוומשלבת
חשבונועלפילוסופיתועקיצההרגמניוההווה

 :הגלשל
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שלבמישורים ,נידחת ,קטנהעיירההיאץיטרב

ויח .מברליןנסיעהוחצישעה ,ברנדנבורגדרום

היבחישנפלעד ,מלאכהבעלי ,םיכריא ,םיכורבה

הסתיים ,במקרהלגמריכאןכי ,צפוילא ,מוזרדרב

נעצרהפשוטהיא ."האחרונההרכבת 11שלמסעה

הזיכרוןכרתנחו .היערבאמצעהפסיםעל

הזיכרוןבאולםאותהשמקבלים ,המקומית

לפרשיהקוראיםהיסודי,הספרביתשלהמוקפד

מכוכבחלליתכמו ."האחרוןהטרנספורט''הזאת

א.יהההרכבתכאןנפלהאחר

עוז.פניהמספרת , 1945באפרילזההיה
רכבותשלושנגמרה.בעצםכברהמלחמה
שאריתכלזן'בנרגן .האם.אסאנשיהעמיסו
לידישיפלורצושלאהמחנה,אסירי

מןשתייםמזרחה.הדוהריםהאמריקאים

זו'רכבתאבללטרזיינשטאט,הגיעוהרכבות
רבים •בדרךנתקעהיהודים,כאלפייםעם

והיאורעב.חולשהממחלות,מתומנוסעיה
אישי:סיפורגםכאןמשלבת

תחנתדרך ,תיהסהרורדרכהעברהרבליןדרך ...

ביןהלאהדריכשטראסה,יפרותחנתהחיותגן

 ,נגמרכנראהוהדלק ,הריקיםברנדנבורגמישורי

 1שלנוהמשפחהמתהכאן .הופצצווהגשרים

העשרבןשטפאן .נפשאחרינפש Iנרורשמשפחת

אחיהןארנולהדוד ,כלזןבנרגןבפרבוארעודמת

ומתבטיפוסחלהמרגריטושללוטהשלהגדול

שאהבמרשיםאיש ,היה 43בן ,הרכבתעל

גססהשמונהבןרוובט .טובולחיותיפהלהתלבש

ששמוזכההואולכן ,בטרביץכשנעצרוממש
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בסמוך Iהיערבאמצעקטנהמצבהעליחקקי

אתבכוחלכאןהביאוהרוסיםליםיהחי .לאדנים

האבןאתוהתקינוהקרבאתכרוואלההתושבים/

אזרח /שמונהבן lורשנררוובט :היאהנה .הגדולה

קודםשנה Iכיסוהםןאקוודור .אקוודור

דרום-אזרחותלעצמםלקנותבאמסטרדם

 ...להימלטחשבולשם /אמריקאית

הורעיבהוחינכהיזבה 7"הוt•ררס ' '
תכרסרתאותנורהיpוcהרתרגה

עורבים,יהידוםיום,הבנרתם•בנכ

אבל .רקטוnירבזסוnנביזם,סיד'\1\ם
mרכח,לעאיה,גם ,בחותמהסיערכםוcגחנר Qן)

אחיר ,היוcבלריןלוכןבחרתםונ.חזקסברעה
יהזסוcםסנירקררוt .לוcיררסהאסשירשער •הבלו

ביקורהשלההווהאלשבההיאהעברמן
שבאטרביץשלהעירראשאתמתארתבמקום.
מיןשרוולים,מופשל ,וערני("נמרץלקבלם

הגברתאת ,)" ...שנותיובמיטביקיקיבוץגזבר

אתהמנהלתוחמששבעיםבתאולט,פראו
ילדיהואת ,האחרוןלטרנספורטההנצחהאתר
שלפניברחבהמשחקיםהמחברת,שלה,
לכנסיהאותהמובילהסיורלרובוט.המצבה

ולבתיהקטןהיהודיהקברותלביתהמקומית,
אלים,דודתהמקלטמצאהשםהקסרקטין

שנותרהבתה,עםבטיפוס,חולהכברשחיתה
פרטימתחסיפורהמחברתשוזרתכאןגבי.לה,

שלבגורלההמתמקדהכלליהסיפורבתוך
גבי:הילדה

(i 

בצעקה:מתפרצתוהיאגופות .בטרביץקסרקטיןצריףבאותומתהאליס

היתהגבי .אחיםלקרביבעגלותאזהובאוהמתים

פריזריך!וילהלםגיאורג /רגעשתוקלפחות .בריאההיתהעודשהיאכנראה .חמשבת

גביד /הרגשתמההחוזריםברשימתלהיכללהצורךדיבריאה

לוטהדודותיהלהחיכו /באמסטרדם lשם .להולנד

מטרזיינשטאטעצמןבכוחותשהגיעו 1ומרגריט

ורבותיתומותצעירותנשיםשתי .המשוחררת

 .באהלאגביאבל /חיכוהן .תושיה

מתהןאמאשגםאחרילבה 1גביהרגשתמה

אתעוז-זלצברגרפניהקוטעתהמתחבשיא
ומשבצת, ,גבישלהפרטיגורלהסיפור

פילוסופיתסוגיה ,לומרישרב,בתחכום
הגל:שלממשנתו

 /הגלוילהלםפריזריךגיאורגכתבהאוניברסלי

 .שלילתוומתוךהאיכדיווידואליהפרטימתוךעולה

העולמית/בהיסטוריהמשלואינטרסיםישלפרטי

 .למותעליוכזהובהיותוחלוף/בןהואאולם

מהםואחדים /בזהזהנאבקיםפרטייםנטרסיםיא

והחורבןהעימותמעצםאבלכהבתוךנהרסים

שלםנשארעצמוהואהאונירבסלי~ובוקעעולה

 /התבונהעורמתלכךלקרואנוכלמתום.בוואין

 /בשירותהלעבודוהיצריםהרגשותאתששולחת

וימותוהמחיראתישלמובעולםשסוכניהכך

הפילוסוףכתב /הפרטבכללמהושהרי .בייסורים

פרטיםכןועל .לאוניברסליביחס /הגלהגרמני

למעןלגורלםומופקריםבןקורמועלים

 ...האידיאה

איןעוז-זלצברגר.שלסבלנותהפוקעתכאן
הכללייםהדיבוריםאתלשמועעודמוכנההיא

ההיסטוריהשלהתבונהעורמתעלהללו
הפרטים,שלאוגדנםחשבוןעלהמשתכללת

עלחסותואתלפרושרצהלאאישכימתברר
מטיפוס,מתהשאמהמכיווןהיתומה.הילדה
ביתשהיה ,הרוסיהחוליםלביתגבינלקחה
בבניהאחרונהלבדה,ומתהגססהשםמוות.

 .) 173-170<עמודיםלמותהמשפחה

 ,היסטורי-השוניםמרכיביועלהזההטקסט
הילדהביןהדרמטיוהעימות-פילוסופי ,אישי
בימיההרגישהאיךנדעלאשלעולם ,גבי

 ,הגלהאידיאליסטהפילוסוףלביןהאחרונים,
מלאכתהיאהפרטים,שללגורלםהאדיש
שלכתיבתהאיכויותאתהמדגימהמחשבת

עוז.פניה

ברגעיההיאהזההספרפרקיבכללאאבל
כשהיא ,לדעתיכזאת,אינהבעיקרהטובים.

ישראליםשלהימצאםעובדתאתלהפוךמנסה
היאהזה,הספרקוסמית.למלודרמהבברלין
אתלבדוקמבקשחידה","כתבבפרקאומרת
היאהחידה .לברליןישראליםשלבואםחידת
ישלכךכי ,בברליןישראליםמחפשיםמהלא

היאבעיני"החידהאלאתשובות,עשרות
לשמועבליבברליןישראלילהיותהיכולת

המשותפתהצרחהאתורגערגעבכלתמידבה
פלאשובהריכוזבמחנההאמהותמאותשל

יוצאכברהילדיםשטרנספורטכשהבינו
שלקולותיהמעללשמוע,בלילאושוויץ.

ההרוגהתינוקסביבהשקטאת ,ברלין
 .) 12<עמ'במאיידנק"

שזוסבוראניאבל ,בברליןמעולםהייתילא
עוז-זלצברגרפניהשלספרהמוקצנת.הגזמה

הואהשוניםוהיבטיופניוריבויעלעצמו

מומנטיםישחדה.שהיאל"חידה"תשובה
מומנטיםוישבזוועה,ונזכריםחושביםשבהם

אחריםלענייניםמוסחתהדעתכאשראחרים
ביותר.והפשוטהטבעיבאופן

היא ,למשל ,הללוהאחריםהענייניםאחד
פניהשמגלה ,משהוהפרובינציאליתהסקרנות

להנדמהמהמשום .בברליןהסקסבחייעוז
שהיאעדרבה,בתעוזהבנושאעוסקתשהיא

הקוראאתדברבפתחלהזהירלנכוןמוצאת
לקוראיםכבוד"מתוךהלשון:בזוהאנין

סימנתימיןשלגלוייםמתיאוריםהסולדים
מיוחדות"בכותרותבכךהנוגעיםהקטעיםאת

 ,ואכןעליהם?לפסוחשיוכלוכדי ;) 10<עמ'
כאלהמשנהכותרותבשלושמסומניםהקטעים
"סקס ;) 55<עמיראשון"חלק-בברלין"סקס

בברלין"סקס ;) 73<עמ'שני"חלק-בברלין
אבלמקומות,ובעוד ) 124<עמ'שלישי"חלק-

שוםשםשאיןנאמנהלהבטיחכםיכולאני
לדברשלאסקס,שלנועזיםאוגלוייםתיאורים

הלילהממועדוניממששל"הארד-קור"על
לדבריה.בהם,משופעתשברליןהחשפנות,או

מטופליםבספראלהנושאיםהוא,נהפוך
בשיפוטיםמתובלתמגוחכת,בצדקנות

עיוןאותולמשלכמורדודים,פסיכולוגיים
ברליןשל"הציטי"שלהסאדו-מאזובמדורי

ת"א)של'העיר'למקומון(המקבילה
שבוהדברזהכיקובעת,היאשבעקבותיו

חושקת".באמתהברלינאיםשל"נפשם
פרקים,באותםלטעמיבמיטבה,היאעוזפניה
התשתיתאתפורשתהיאבהםבספר

שלשלתלאורךהיהודית-גרמניתהתרבותית
דרךלענפיה,מנדלסוןבמשפחתהחלהדורות

,מרטיןבנימיןולסרשלום,,גרשםגורדוןי.ל.
לאה ,עגנוןש"יגרינברג,צביאורי ,נובר

ונוספים,קיסינג'רהגרי ,אילוןעמוסגולדברג,
הנמשכיםבהווה,רביםלישראליםועד

ונימיםבדרכיםולברליןלגרמניהוהקשורים
הארכיטקטוני ,האורבניהנוףתיאורירבות.

יפה,כהמתארתשהיאהעירשלוהאנושי
מדוע.גם ,אולימסבירים,

מתוקאינטרמצו

כנראהשוקדזנדבנקשמעוןהמצויןהמתרגם

למרבה ,זכינווכךהיינההיינריךתרגומיעל
-27וב-20(בשבועאחרשבועלקרואהעונג,

"חמישהואחר-כךשירים""שלושהבאפריל>
שלוספרות''תרבותבמוסףבתרגומושירים"

'הארץ'.

 ,רך-נהדרכהוהתרגוםנפלאים,כההשירים
בפיתוילעמודיכולשאיניעד-זורם ,טבעי
נושאיםשנילאחרכאן.מהםאחדלהביא

אינטרמצוזה-וברליןניטשה-כדביםרגמניים
מתבקש.
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חיינהחיינריך

בשמיםמאמיןאיני

בשמיםמאמיןאיני

אני ;הקודשכלישבפי

בעיניי,ךרקמאמין

 .שלישמיםאורשהן

באלוהיםמאמיןאיני

אני ;הקודשכלישבפי

 'בלבןרקמאמין

 .שניאלוהיםליאין

רעותרבוחותמאמיןאיני

 ;פעורהשאולובייסורי

בעינייךרקמאמין

 .הרעובלבן

זנרבנקשמעוןמגרמנית:

זהוכיאומר ,משהוהמוניתבלשוןלחטואאם
מתוק!(ותרגום>שיר

החברתיות""הזכויותמדוכתעל

מאבקיםשלנדידתםהיאמעניינתתופעה
אלהציבוריתהזירהמןוחברתייםפוליטיים

הזירהזוהיהאמנםאבלהמשפטית.הזירה
מקרה?בכללהםהנאותה
נחלתמכברזההפךאדםזכויותעלהמאבק
הזכויות")"שיחגם<המכונההמשפטיהשיח

א-אירגוניםשלולפיקוחםלחסותםהנתון
כמובארגוניםוכלהבאו"םהחלפוליטיים
 •אצלנוהאזרח"לזכויותו"האגודה"בצלם"
היוםנדונות-קיומיותלאומיותשאלותאפילו

אתשמעתימכברלאמשפטיים.במונחים
הנושאעלגביזוןרותפרופישלהרצאתה
הצדקתה-ודמוקרטיתיהודיתכמדינה"ישראל

המשפטי.ההיבטמןבעיקרהשנדונהובעיותיה"

הופךאידיאולוגיםשלעניינםפעםשהיהמה

משפטנים.שלעיסוקםויותריותרלהיות
המאבקהואהושלםשכבראחדמאבק ,כאמור

 ,ביטויחופשכגון- ,,האזרחיות"הזכויותעל
-וכדומהמדתוחופשדתחופש ,מצפוןחופש
האדםכבודיסוד:בחוקאצלנועוגןשגם

 •וחירותו
הציבוריתמהזירהדרכוהעושהאחרמאבק

שקרוימהעלהמאבקהואהמשפטיתלזירה
זכותלדיור,זכותכגון-החברתיות""הזכויות
-וכדומהסבירלקיוםזכות ,סוציאלילביטחון
 .בראשיתועדייןהנמצא

(בדומההחברתיים""המשפטניםקהיליית
עלגםלדבראפשרהפוליטישלללגליזציה
בחודשבמיוחדרגשההלגלי>שלפוליטיזציה

גמזויוסיבפרשתהדיןפסקבעקבותשעבר

הקודםבמדורנושנזכר ,והפרופסור(המשורר

החייבזו>,לפרשה ,כמובן ,קשרכלללא
ברק,אחרוןהשופטמזונות.דמיש"חכמיליון

מחוקהסיק(אותודינובגזרכתבגיהנסושדן

המתגורר"אדםוחירותו>:האדםכבודיסוד:

נפגע:שכבודואדםהוא ,דיורלוואיןבחוצות
אדםנפגע:שכבודואדםהואללחםהרעבאדם

הואמשפיליםחומרייםבתנאיםלחיותהנאלץ
פסוקחובלשלםהחייבאדםנפגע:שכבודואדם
כבודווכןנפגע:שכבודואדםהואבידוואין

פסק,לכןממזונות",פסוקחוקפיעלחייבשל
שקליםממיליוןיותרהחייב ,גמזויוסיכי

שייוותרכדיחובואתלפרוסיוכל ,לגרושתו
 .לקיומוחודשמדיכסףדילו

חשוב,תקדימידיןפסקשזהוהסכימוהכול
איילד"רכמוהחברתיים,המשפטניםאולם
פרסכלת<אגב,בן-ישראלרותופרופיגרוס

הסתפקולאת"אמאוניברסיטתהשנה>ישראל
כיווןמינימליתהיאזופסיקהלדעתםבכך.

אילווחירותו:האדםכבודיסוד:מחוקשנגזרה
אפשרחברתיות,זכויותיסוד:חוקבנמצאהיה

הוגשה,כזוחוק(הצעתיותר.הרבהלפסוקהיה
וח"כממר"צמאורענתח"כעל-ידי ,אכן

בידם),מסייעיםוהשנייםאחד'מיעםפרץעמיר

שלכתבתהמעידההסוגיהשלמורכבותהעל
מצטטאניממנה ,) 10,04,01 (ב'הארץ'סינירותי

הדיסוננסיתכותרתהובעיקר ,זוברשימה

אנושילקיוםוזכותכןביטויחופש"למהמשהו:
לא",

יוצרותבלבולמשקפתזושכותרתדומני
שניביןמהותיתהבחנהאילפחותאובפרשה,

שהמשפטניםבטוחואינניהזכויותסוגי

שכןלכך.דעתםאתנותניםבההעוסקים
גיהסרמסתתרתהמשפטיתהסוגיהמאחורי

אםהמשטר.שלהרעיוניתלתשתיתהנוגעת
הליברליתההשקפהאתמייצגותאזרח""זכויות

אתמייצגותחברתיות"ו"זכויותדמוקרטית,

תוצאתהריסוציאליסטית,הסוציאליתההשקפה
אולםהסוציאל-דמוקרטיה.היאביניהןהחיבור
שלטוןצורתהואסוציאל-דמוקרטימשטר

בותומכותאירופה(במערבבבחירותהנקבעת

עםמזוההוהואהשמאלמפלגותכללבדרך

להעדפתנוקשרבליוהשאלה,הרווחה>מדינת
הואהעליוןהמשפטביתהאם ,בענייןשלנו

בנושא?לקבועשצריך
לאהללוהזכויותסרגישביכי ,עודלומרצריך
<עלסותרים.אףלעיתיםאלאשוניםשהםרק

עצמהבסוציאל-דמוקרטיההפנימיתהסתירה
כישאמרהברמאס,יורגןהפילוסוףהעירכבר
שביןהסתירהזואיתה).לחיותללמודצריך

מגמההמייצגותאזרחזכויות

חברתיותזכויותלביןאינדיווידואליסטית,
אתהמוצאתסתירהשוויונית.מגמההמייצגות

לביןחופשישוקכלכלתביןגםביטויה
חברתית.סולידריות

סוגישנישלהלשוניניסוחןשגםלצייןמעניין
מוגדרותהאזרחיותהזכויותשונה:הזכויות

חופש ,ביטויחופש-"חופש"הצירוףבאמצעות

הזכויותואילווכדומה.מצפוןחופשדת,
"זכותהצירוףבאמצעותמוגדרותהחברתיות

זכות ,סוציאלילביטחוןזכות ,לדיורזכות-ל"
יכולהראשונותאת ,כלומרוכדומה.לקיום
אינורקאם ,ובעצמולעצמולקייםאדם

תביעההןהאחרונותזאתלעומתמדוכא.
תביעותכלל<בדרךמזולתוהאדםשתובע
הזכויותשהגשמתבעודמהמדינה>.חומריות

היאהמדינהאםבשאלהרקתלויההאזרחיות
החברתיותהזכויותהגשמתהרידמוקרטית,

שהכנסתדילאהכלכלית.ביכולתהגםתלויה
העליוןהמשפטשביתדיולאבנדוןחוקתחוקק

המקורותגםלהימצאצריכיםאלא ,כךעליורה
מספרהכנסתביטלהמכברלא ,כזכור .למימושן
ילדים,ברוכתמשפחותזכויותחוקכמוחוקים,

מקורותהיעדרבשלהיוצאת,הכנסתשחוקקה
הזכויותרשימתובאמת,למימושם.תקציביים
כלמגיעות,והןמאודארוכההיאהחברתיות

גוררותהןלכןמשלה.מחירתגעם ,מהןאחת
יכולההחברההאםהשאלהאתרקלאבהכרח
השאלהאתאףאלא ,מחירןאתלשלם

הפוליטי-המשטרמהו-יותרהמשמעותית

יבותר?הטובהדברךאותןלספקשעשוי ,כלכלי
שספקלסתירהלהיקלעהמשפטביתעשויכאן
השוויוניתהגישהביןבה,להכריעתפקידואם
התחרותיתהגישהלביןהחברתיותהזכויותשל
העוגהאתהמייצרתהחופשית,הכלכלהשל

לחלק.שמבקשים
המשנהמצביעהבעיהשלזהעקרוניהיבטעל

שופמןיהושעלממשלההמשפטיליועץ
שדיסבורשופמןסיני.רותישלבכתבתה
לזכויותהמדינהדאגתבדברכלליתבהצהרה

להןלהקנותצורךואיןתושביהשלהחברתיות
כפי ,יסודבחוקהאזרחיותלזכויותשווהמעמד

חקיקה ,לדעתו •ופרץמאורהח"כיםשדורשים
העליוןהמשפטביתבידיכליםתיתןכזאת

המבצעתהרשותשלהדעתבשיקוללהתערב
וכמהלחינוךילךכסףכמההתקציב,בחלוקת
לדיור.
רבותעליהנשמעעודשבוודאימורכבת,סוגיה

SI -::וז

 •בעתיד.
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לכונניםחוויםעםכיסים ~ J~1ן
~שניישראלהנורית

"~ ~ 

~ 

מסעסיפור

 2000 ,אוגוסט
הבהוביםרואהשאניפעםבכללא.אנינשמות.בגלגולמאמינהאחותי
בטלוויזיה,בסרט,התמונהאתשראיתייודעתאניהעברמןתמונותשל
סרטים.המוןכברראיתיכיסרט,איזהבדיוקזוכרתאינניאםגם

לביןבינישהפרידשקוףמסךעלהוקרנוהםסרטים.ראיתיבפולין
פולניםשלעינייםכחולילמבטיםביניברכבת,פניעלהרץהנוף
ביניהבתים,לביןבינילאוטובוס.בתחנהומחכיםהעומדיםרזים
הצלשדמויותחשבתיקטנה.במצלמההנוףאתצילמתיהיער.לבין

מראותהמפותחותהתמונותאךבפילםיקלטולפוליןביניהמתרוצצות
רחוק.דרכםרואיםמוגבהים,שגזעיויערפתוח,אופקקועםנוףרק

לאבאאמרשליסבאגםכךלהתחבא.איפהאיןלברוחלאןאיןפה
 ,במלוןברכבת,הוקרנוסרטיםלאוסטרליה.באוניהאותוכששלחשלי

במטוס.עודהוקרנההראשונהוהסצנה

יומןכתבתירואה.שאנימהלכתובכדישליהקטןהיומןאתהוצאתי
לצאתהעומדבתורכתבתייומן.יכתובבקבוצהאחדשכלביקשוכי

לבקרבאיםכברשפולניםידעתילאלמטוס.מחכיםהתעופה.משדה
הקשבתי ,לפוליןהביתההחוזריםכלעלהסתכלתיישראל.בארץ

תמונות:אלבוםמתוךאלאמכירהשאיננימשפחהכבנילפולנית.
הםעכשיושחומה.זרתקצהכגודלוייזלשלפניה ,יענקלשלפניו

למטוס,בתורזהעםזהמשוחחים ,ולחיחוטםמקצהאלימציצים
פולנית.דוברים

25,07,00 

בבוקרחמש

 ,לדודתיכללדומהלאזהובים,תלתליםובעלתארוכהנאה,אשה
לוורשהשנסעיהויכים,לדודימאודהדומהקצתנמוךגברלידעומדת
אינובתורהאיש •קמוראףמשקפיים, ,זקןפסיכולוגיה.ללמוד
דורשלהמסכהלכןפולנית,דוברהואאםיודעתואינניפהפוצה
לוורשה.שובעכשיוהפונותפניואתהולמתכההעבר

לבושהשאניכיווןמבט.לימחזיריםגבראחרגבר ,בתורשלושה
לשמוחצריכהארבעיםבתשאשהלעצמיאומרתאניקטיפה,בשמלת

המשמחתהמחשבהועםילדה:לאכברהיאכי ,גברשלמבטכלעל
כריתהלובשהדיילעלמסתכלתומתיישבת,למטוסעולהאניהזו

הדיילתשללקולהשקטריקודרוקדהוא •צווארועלכסינרצהובה

ויהודיםפולניםכולם, ,ועכשיומבינהאיננידבריהשאתבפולנית
במטוס.שואהשללמקרהעצמםלהציללומדיםביחד

מלכה,סבתא ,נוח-נפתליסבא ,ורחלסבתא ,שלייקיריםבאה,אני
אתגםהביאואתכם,לפגושבאהאניוחנה,ויעקבשמילבאהאני

אתאקבלאנינפתח.השערכיבתורתעמודהמשפחהשכלהאחרים,
לפגושאספיקשלאומיאחד-אחדכשתבואוהמסע,ימיבשבעתפניכם
לכבודכם:מתרונןשיראפילובלבימחר.אפגושהיום

יבשו.טרםכוכבקליפותללקטרגעיאתנושבתהרוח
הירוקמשפכיטיפותזוהרות

בגני,

בגינימתעורריםהנפשגן

בגןשמהאניגדולהואוזן
מזמרחילזון
הדשירתוקול

תינוקותלפעמוני
בשמש.

נדחףהואאךיודעת,איניבמטוסלמתרחשהזההשירקשורבמה
בשדההמחכהמשפחתיתמונתראשונה,השלישי.במקוםבתורועומד

השיר.-שלישיהדייל.שלריקודושניה,התעופה.

בבוקרושלושיםששהשעה
כמוהםואניחביתה.אוכליםפולניםגםארוחה.במטוסמחלקים
כייתומהשנהארבעיםולסבתא,לסבא ,לפוליןהביתהחוזרתעכשיו
אתליוהרגכוונהבלאפעולהשיתףאותם,לפגושעליאסרמישהו
מגנטיתקרןעלרכובהלארץלחוץטסתילאקודםמעולםהעבר.

מתרחב.ולביההפוךלכיווןבמשפךנופלתהשטן.אלאותיהמקרבת
ובהירדקשיערבעלותנשיםשלחיוכןבאורלהישטףמתכונןהוא

שבילבעלותתצלומים,מתוךמוכרותנשיםברחוב.אליהמחייכות
אניהארבעים.משנותואמאאבאשלבתצלומיםכמומסורק, ,בצד

אביןאניאבלבשבילם.מתנותליואיןולסבתאלסבאהביתהחוזרת
למדתישנה,ארבעיםבמשך ,שליהזההמסעלאורךכישפתםאת
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מתים.עםלדבר
שאניטיולבכלכמודואגת.לאאני

יוםמדילבחורכבראדעמטיילת,
גם ,טיולבכלוכמולנפשמרכולות

ממנולמקוםלחזורבסוףארצהלא
מתחילההריההתאהבותבאה.אני
שהפעםאלאהים.מעלבאווירכבר
לתאווה.קורכןשנפלתייודעתאני

בטרםעודנמצאתלפוליןהתאווה
 ,עצמימוסרתאניבאדמתה.נגעתי

שהחליטזקןשדכןשללזיווגמיועדת
לחופהמובלת ,שנולדתילפניעוד

איךלפי •החתןלימחכהשםמוכנה,

אניבפולניתקפהלימגיששהדייל
לאבישנתןהראשוןהמבטיודעת.
אוהבלאהואחשש.וזוחלמחמיא
חסידי:בשירמלאותאוזניאותי!

 ,בכיהכלה,בכי
את.נאוהכיהחתןבעיניחןנשאת

 ,יעמידוהחופהמעטעוד
הוא,יפהאומרים ,תראיחדשעולם
צריכה,אתלשמוחאםאדעלאאבל
 •בכיהכלה,בכי

הרגשת:כילדהמהזכריתמיד ,תמיד
שיחקת.ושםעמדתכאן

עוד.ישובולא ,יימוגוהצעירותהשנים
 .חיינוחולפיםכך
 .בכיהכלה,בכי

 ,יימרלבו ,יזילדמעותאישךאם
 ,מכאוביוהקלי ,חייואתהמתיקי
 ,שברנואתהסבירייפהלילדיך

 ,חיינוהואהבכיכי
 •בכיהכלה,בכי
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דבעלאקריליקעדן","גןשני,ישראלהנורית

לירוק,אוכללאשאם"כדיאומרת,היאבסחבה",פיאתיסכרו
ליאלךבההדרךאתלילסמןהחוריםמןשבכיסיםהכוכביםינשרו

לחזור".איךשאזכורכדיבפולניה,
שיערלהםישלפולנים,קטניםאפיםלהםישיודעת.אניעכשיו
זמזום.שומעתאניאותםרואהוכשאניצהובלהיותשרוצה

תמונותשלקולז'מודרני.סרטכנראההואבמטוסשמוקרןהזההסרט
וצלילים.

 ,הוליכוהכלהאלהחתןאת
בפרחים.מהרכסוהר

יצליחדרכךשהשםכולנונבקשהנה
תפני.אשרבכליעמודלימינךהוא
 .בכיהכלה,בכי

בבוקרשבע

אוהבלאאנילידומהשלא"מיאומר:הוא ,אלימדברסבאעכשיו
שאליוזההחדש,לעולםאותימכיןשהואמדבריומסיקהאניאותו!"

דומהשלאמיאתאוהבתדווקאאנישונה,נולדתיאניאבלבאה.אני

"לכלסבא.שלקולושובזהאהבה?"לבקשלךישזכות"איזהלי.
חשבתיבתחילהסבא, ,אוירבה!"תודהאמריהולכתשאתמקום

הבנתיכשדיברתעכשיוורקלאלוהיםתודהאומראתהגם ,שכמוני
לפולנים.אומרבכללאתההרגלמתוךהתודהשאת
מתכונןכברמשהולא!דמעות?ללאהבכי.אתממניסוחטזהלמה

שהאשהשמחהלאאניהאםבוכה?אנילמההעין.בקמטלטייל
לדודהדומההשכנה,עםערניתכהפולניתשמדברתשלידי

אשה.שלקולבדמיונירץהרהוטה,הפולניתלצלילימאוסטרליה?
בטרםבכיסיםחוריםעםסגולהשמלהשםלילקנותחייבת"אני

אפילוהחלוןמןרחוקהואניהשחרעלהכברשבחוץבזמןבינתיים,
לאקודםפעםשאףלעצמיחושבתאנילמטה,קטנההצצהכדי

בישראלשנהארבעיםהאחרים.עללאוגםוסבתא.סבאעלהתאבלתי
ואףשניםהרבהכךכלחיהאניהנהאלוהים.שלדרכועלתמהתי

כהעדעוקפותהמוותשלדרכיו ,תמהתי ,איךמת.לאליקרובאיש
חיי?את

אני.מזלבדתכמהעדלעצמיציינתיפעםלא
רקבפני.מתפוצצתסבוןבועתחיתההמזלשברכתיודעתאניעכשיו
המוותהריכי ,מאחוריהמסךאתוהחשיכובשקטלחכותלינתנו
כהוגןהרגהריושם ,שנולדתילפניהרבהלאגדולה,בתדירותביקר
ולרוחבלאורךמושבוממקוםצופהוהואמכירהלאשאניאלוכלאת

שנותי.

יושב?הואאיפה

 ,הארץכללרוחבנשיפותי.גםבאותממנונשימותיבאותממנובחושך
איש-אישמזמיןהחושך.שוכבהאחורילאופקעדלשמאל,מימין
 .תוריהגיעעכשיו .בתורו
מסתכליםהםאנשים,שלטוריםצדמכללצדדים,ומסתכלתמהלכת

גבוהותהיושליהדודשבנותידעתילאפעםאףממלמלים.עלי
תלתלים.גםלהןושהיו
בפעםאותירואותהןגםהרילוחשות,הןנמוכה",שהיאאיך"תראו

מחכות"אנחנו ,פראיצחוקשובב,חיוךכברשםמוכןהראשונה.

מותי.ליוםומתכוונותאומרותהןלך",
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 11 ?מחכותאתןלמה ,יקהות"עכשיו

הארצי!"במראהלגובהמתאימהלא"את

אחרת:תמונהמתחלף,הסרטושוב

המנקרותהציפוריםרוצותמהאותי?לבקרשבאוהציפוריםרוצותמה
אותי?

שותהמפזזתאחרתואזבשרימורטתאחת ,פרצופיקורעתאחת

זהב.שלנוצהלהאבדהרחוקה,מארץזהבציפורלהעפהדם.קצת
 •הציפורשלהיאזכור!הנוצה,אתתראהאם
אור.בהישבה,הבטרקבדרכיםהלךבה,תיגעאל
בשחור.ארץאלשמששלזומארץחורביופערשנמתחהגשרזה

לימסתירהארץאותהאתאבל ,מעלואניבוקרכברשםגםעכשיו
בחלונות.הנוףאתלימסתירהקהלהקהל.

רוצות.הציפוריםמהעודיודעתאינילכן

שלנוהקטןוהמטוסננחתבקרובהדיילת.וגםעכשיומדברהטייס
הקלושובאורמתעורריםהנוסעיםאויר.לכיסאוירמכיסכברמדלג

המחשבותאתכותבתואניהמראותאתלדייקמתעוררתידיגם
זה:ברגעעצמיאלדוברתשאני
 ,קולאחרקוללחיות, ,שנותיכללאורך ,אותישלימדוהנשמותרוב
שעלבעשבביערות,עציםביןשתולותמפולין.באותיום,אחריום
שהואעללאלוהיםשהודה ,עניעגלוןפעםחיתה-אחתנהרות.גדת
כלפוליןאתאהבוהןכךכלאני.עכשיוהיא-מתולא ,בדרךהולך

ממנה,יצאולאהןלכןרואה.אנימראותשלשרשרת •שליהנשמות
שלמכהמפחד ,עיןלרגעפקחואצליוכאןדעתיעלכשעמדתיגם

שוט.

בישראל?כאן?
 •בישראלולאשוטשלמכהחיתהלאזולא

מחיאותהנחיתה.מכתחיתהזוכינרדמתיכמעטשלרגענראה
כפיים.

 •בתוכיצורחוקולחשמלמכת
 ,,הביתה!מיד ,עכשיולחזור"הביתה!

עצמי.אתשואלתאניעכשיו?"אפשר"איך
ממש.תחנונים ,לבכינהייתוהצרחה

המטוס."עםלהתרומםעכשיוהטייס,עםדבריהביתהאותי"קחי
מטורפת!"פסיכיתשאתיגידויכעס,הוא"אבל

שלאהדמעות.אתלנגבמיהרתיבמזוודותאחזוכברשהנוסעיםבזמן
בוכה.שאניפהיראו

הירוקהדשאעלכשהסתכלתיהצורחתהמשיכהפה!"גיהנום"זה
התעופה.בשדה

שאלה.באה?"אתמה"בשביל
לכוכבים",בכיסיםוחוריםנקודותעםסגולהשמלהלךלקנות"כדי
עונה.אני

שאשמורשבתוכילצורחתהבטחתימיד?לחזורבאמתיכולתיוכי
שבכלהחלטתיימים.שבעהרקהדרךכל ,קצרהריהטיולעליה.
במאה-חייםמסביבשהאנשיםלהאזכיראניהביתה,תרצהשהיאפעם

לכןהמאה-העשרים-ואחת.-חדשעידןפרץעתהזהוכיהעשרים,
מאה.בתבעצםשהיאיודעאינושאישובוודאיבהמבחיןאינואיש

ענתהוהיאהמטוס.מןלאטלצאתיפה,להתנהגצריכיםכולםעכשיו
פה: ,הזולדמותלה,יש .לי

התנהגוכולםשם"גםאמרה,היאבטרבלינקה",גםהיהזה"כך
יפה!"

(פרט)בדעלאקריליקלמכירה","יהודונים ,שניישראלהנורית

26.07.00 

קרקובמרכז'רזידנט',מלון ,בבוקרשבע
בקרקוב.לטיילנהניתיבלילה,כך.כלאכלתילאאתמולרעבה.אני
הראשונההפעםשזוהארמונות,אתרואהכשאנייפה.כךכלעיר

 ,עכשיוחדש.במקוםהמתעוררתההתרגשותחסרהאותם,רואהשאני
החצוצרןשטופה.הכיכראיךרואהאנילמחצה,לבושה ,החלוןמן

בעליהתעורר.לאעודלפולשיםזיכרוןמנגינתשעהמדישמנגן
לשירההיוםאתמכיניםגדולים,בצינורותהמדרכהאתשוטפיםחנויות
 ,אניהןאותן.מכירהאניהמדרכה.עלהולכותנערותשתיחדשה.

 ,בוקר •המלוןשלהרביעיתהקומהמחלוןמלמעלה,בעצמיצופהואני
ביתאתעזבתימאזשנהכברלמטה.שםלעבודהההולכתהיאואני
חופשיה.אשהמודרנית.אניאבלשאתחתןרצההואנשואה,אינניאבא.

 ,השוויוןהחירות,חשוביםחשוב?זהמה ?אכפתלמימה?אזיהודיה?
העשרים,המאהתחילתאותה.חשיםשליהחבריםשכלהעכשוויתהרוח

בדרךצוחקותלחלונישמתחתהנערותממנו.חלקואניחדש,עידן
ונסיכיםיופימלכיםקבעוכאןכיקרקוב, ,שליהעירזולעבודה.
כשאני ,העושרלאליאנישותפהקטנה,שאניואף ,חןפסליהעמידו

לברכה.לביאתמלטפתהחסרההמלכהודמותפהמתהלכת

תקועהאנילמהספרותי.שמלץכאלכאלהלמשפטיםהתייחסתיפעם
עצמי?שלהמבטבנקודת
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צרחה.שאתמולזואתאותה,שואלתאניואזבוההאנילרגע
פה?"שגרהאת"זו

כלעםהיהודיםבשכונתכשטיילתאתמולאיך ?זוכרתאינךוכי"כן'
המוזיאוןשהואהכנסתבביתמירושלים,במטוסאיתןשבאההחבורה

ההרוסההסימטהאתלךהראיתיובחוץהרחוב.אתראיתעכשיו'
אתבינינו'אבלמהם,לאישלגלותהעזתלאהכנסת.ביתשליד
משהולעין'נראיתסיבהבלישם,כי •מדימוכרהזהשהמקוםידעת

מלאולבית-הכנסת-מוזיאוןממולהביתשלהחלונותנרע.דבתוכך
המקוםלעדשה,מבעדצילמת.אתלרחוב.מציציםזקניםשלבפנים
הזמן'לעדשתמבעדאת,גםהמקוםכמומקום.אותונראהאינוכבר
אחרת."ואתאותה-את,נראיתאינך

אםדמות.בישנולדהידעתיואניבמטוסשצרחההאשהבידיברהכך
מהאותהושאלתישביומן'לסיפורעלילהרקליחסרהחשבתי'כך'

שמה.

גוףלהאין-האדםעםהמדברתהדמותפנימית.שיחההיאכזושיחה
 .עצמועםכמדברמבחוץ'נראה,והאדםלעיןהנראה

חיתה-אחרתבפעםאםלדעת,רציתיועודשמהמהאותהשאלתי
בקרקוב.שגרצעירבחוראולי

עכשיו'וכאן'השם,זהאנושקה,נערה!הייתי"אניהשיבה, ,"!אל"
צ'ולנטכמוחייתוךאלשנלעסהעירשלאהבהרגעלךמוסרתאני

אמא.שלכבודהעמוויחדמיצי
פעמוניזיכרוןרקעכשיומפה,הולכתהייתילאמרצוניקולטת?את

 .זיכרוןרקהןגם-הרחבותוהשמלותוהגבירותהמצלצליםהמרכבות
השירה,אתראיתבלילהאתמולאבלרואים.לאכברההואהיוםאת
אתוראישאיפניךאתלרחוב,ותרדיתתלבשיאםנוגנת.העירשזו

לשמים."נשאתיפניכשאניעפו,שבשמיםהלהקותצאצאיהןהיונים.

לגמרילאאומרתשהיאומהניגון'ומיןחשבתילה,ישמליציסגנון
בני-אדם.עםהמדברותהרוחותשלשפתןכנראההיאכךמובן'

שואלת.אני "?שרת"את
לאכליזמריםרפואה.ולמדתיבלהקהמקוםהיהלאאבל"רציתי
ללהקה."אשהמקבלים

באורהפסליםהארמונות.הוארוברחבה,כשטיילתיבערב,אתמול
אקורדיאוןבקרקוב.כאןבמסעדותהכליזמריםעללמטההתבוננוזהוב
איננוכליזמרואףהראשונההעליהשלומנגינותוחצוצרהמיתרוכלי

צועניםוגםפולניםגםהיובקרקובכליזמריםפעם,אולייהודי.

הגיוניזהלבוא.היהודילזיכרוןרקנתנוישראל'לארץואלינו'
שהריישראל'לארץלעלותיורשולאאחריםעמיםשלשזיכרונות

ליהודים.רקכמדינהעליההכריזו

לא"."היהודיםלה,אומרתאניאנושקה",פה,עוד"הכליזמרים
לי:עונהוהיא
בפתחשישבהמשוגעומאירסוןיאיקובהסימטתויז'לוז'ניק,"אמה

המשפחהמןהואהמשוגעשמאירסוןלי'מזכירהיהאבאהערימה.על
אקשיבאםכנסיכה.חיהאחדיוםעצמיאמצאאםגםזאתושאזכור

גלגולישהמשוגעמאירסוןבתוךכיאופתע,המשוגעלמאירסוןהיטב
בתורה."חכםשל

וחצישמונה

'רבד-אנד-ברקפסט'.רזידנטמלוןשלהמסעדהאתלחפשמהחדריצאתי

וו::- 11

<פרט>בדעלאקריליקלמכירה","יהודוניםשני'ישראלהנורית

אלהכיווןאתמורהמכשפהשלבמסכהחבושהנזירשלגומיבובת

קירותיושעלכההבפרוזדורעוברתבמלוןהבוקרלארוחתהדרךהאוכל.
'רסטורציה'.כתובשעליוחץעםושלטראשחסויינזיריםמצוירים
ההיסטוריה.בשיעוריפעםזהעללמדתילי.מציקההיסטוריהמונח

מחדש?תיקנוהםסדראיזהה'רסטורציה'?חיתההיאמה

המלצרית.אתשואלתאנירסטורציה?"זו"מה
בפולנית".מסעדה"היא-עונההיא-"רסטורציה"

קפהכוסואחריהבטןאתלימכווץמשהורעבה.לאכבראניעכשיו
מיברחבה.שובלשבתיוצאתאנימופלאהיערגררגיריבתוקצת
יוםבכללאלעולם.עודלפהאשובלאאולילכאן.אשובמתייודע

קרירשאווירכמובדמווחתומהשקועהזרהשעירלהביןלאדםמזדמן
עלישבתיבוזמןמעיריםוהסנוניותהיוניםעורו.סביבלאטמתחמם
לבושיםאנשיםראיתיבוהפולני'המלךשללפסלושמתחתהספסל
ויצאההתעוררהרגשותי'עלגופי'עלשלטוןלקחהאנושקהאחרת.

היוניםהיונים.עלעינידרךלהציץכה,עדשהתהבוהמקוםמן
אליהןאהבתהובגללקשיםבזמניםלהעזרובאווירהסנוניותוציוצי

בזמן.קרקובאתעזבהלא

האימה"'סיפוראתלךאספרהזוהעירצוףאתמשטעמת"ועכשיו
עלפהלשבתשוברציתיאחדיוםלאט-לאט.קרה"זהאומרת.היא

אוהבתשאניהאלהברחובותלפתעכוכב.בעליעלאיסורוחלהספסל
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אזלהתחתן.רציתיכשלאקודםגםהייתימובדלתוזרה.נבדלתהייתי
חיתהזולשיר.רציתיואנישאתחתןרצהאבאמאבא,מודבלתהייתי
הקיאהרחובעכשיוההפוכה.זוכמוולאלרחובהיהודיםביןהבדלה
מושיטשאתההשמיםכמוהיה,אסוראוהבת,שאניוכלבחזרה.אותי
לארמונות,"שקרהמהזהרחוקים,והםבתוכםאתהלגעת,ידבם

ורציפה.מובנתהסרטשלהזוהסצנהלדבר.ממשיכהאנושקה
חיתהשאזלהביןיכולה ,בדמיוןאלהנסיכיםרואהשאינךאת,"האם
נסיכה,הייתילאבה.חשנוכולנו ,שליוהחברותשאניחדשה,רוח
מחשבה.לחופשסיכויהיהאבל ,ליהובטחהלאפולניתמלוכהגם

אבללעצמך.אדון ,לעצמךארוניתבהיסטוריהראשונהבפעםלהיות
 ,בשוויוןהאמנו-המלוכהמןחופשלקחנוהכיבוש.התנגדה.המציאות

חזקאחדובאמתאלוהיםבקדמה.האמנו-המסורתמןחופשלקחנו
סופיפתרוןלקראתצעדהבדלה.שלתוויתבנוהדביקומנחוץממנו
זהכלאתשאוכלדעתיעלמעלההייתילאמכירה.כברשאת ,אחר
דוברתכךאנושקה.שלמותהלאחרגםבבהירותלךולספרלדבר

נשמה,"

בבוקרעשר

עוזביםהגיע.שלנוהאוטובוסבכיכר.מתאספתהירושלמיתהחבורה
ליעושהבאוטובוסלמושבשליהשכנהלאושוויץ.נוסעיםהמלון,את

מסן',

היאפעמים",הרבהעודבזוזולאחוזנצטרךהזההמסע"לאורך
אותנוללטףיתחילהמוותשמלאךבשעהלשרוד"בכדי ,לילוחשת

בעורף",

צלליםהירק,גינתבתוךהאוטובוס,בחלוןהחולפותהגבעותפניעל
מגרפות.עםפולניםצלליתפוח.אולפתלגנובמשתופפיםיהודיםשל

הבובותבבתיהחלונותריקים.השדותחיים.אנשיםרואיםבקושי
קוראתאניהמסז'אחריבפרחים.כוסתההארץחשוכים.המטופחים

גטושלהרבמפייסעצנא,שפיראקלונימוסקלמןהרבשלדרשה
עלאחרתבדרךלימספרהוא .בגטושלוהחבורהאלדיברהואורשה.
אחרים.ברחובותאנושקהגםחוותהאותההחדשה,הרוח

שלמותומשיח.חבליאלא"אינו ,לחבורתואומרהוא ,הסבל""כל
לפנימשיח.חבליאלהחדש.יהודיגוףהולדתלמעןקרבהישןהגוף

למות",צריךהישןהסדרהמשיחימותפעמוניאתששומעים
ממרומיעברמחשבותשוקלתבאוטובוס,יושבתנורית, ,אניוהנה
ומת.צדקהוא .הישןהסדרמתשבאמתרואהואחת,העשריםהמאה

במקומםנשארולאפהשהיוהיהודיםהאוטובוס.מןיורדתאניבאושוויץ
שפעם,בשטחגםעכשיודורכיםלבקרובאושובשנולדואלוכלאבל
אתהכניסה,אתרואהאניבו.לדרוךהאס-אסלאנשירקהותר

הבתים.שלהאדומותהלבנים
דשא?פההיהאזגם

נשתל?איזהמאז?שרדעץואיזהחום?אזהיההכול
להתבגר.יכולעץבו ,ארוךזמןהןמלחמהללאשנהשישים

היאהתצוגהוסבל.אדםלמיליונימוזיאוןהואקטןקסקרטיןכל
אדםאינספורשלשיערלמסגרגאההיהאמןכלמודרנית.אמנות
 ,הזמןעםשהאפירקרקפת,ללאכשהשיעריהיהומהויטרינה,בתוך

הזוועה?אתיזכירמיויעלם,יתפורר

המאובקות.הנעליים
 ?ישנותומזוודותנעליםהרבהכךכלצריכיםהיוהנאציםמהבשביל

בוליםכמודלותחפציאספווהרוצחיםלטבחהובלקבצניםשל~ם
סדורים.

לבדהרבה,זוכרתלאהיאבפרנקפורט.יתומיםבביתגדלהשליאמא
אירופהבשווקיבדיםלמכורשנסעוהוריה,בידילשםשנמסרהמכך

אוניהעלועלומשםאותהלקחוהבדולחליללפניושבועיים
האחרון.ברגעיציאהאשרותלהשיגהצליחרחוקמכרלאוסטרליה:

 ,לזמן ,לשעוןקפדנייחסלהישאבלהרבה,זוכרתלאשליאמא
אומרת.היא ,, ,בזמנודברכל ,במקומודבר"כלולחובות.לחפצים

אומותכלשלהיאשאושוויץליסיפרלאישראלבארץאחדאף
מוותמוזיאוןפהלהםיש ~ליהודים,כמוכאן.מתופולניםגםהעולם,
גםוהלסביות,ההומואיםגםהצוענים,גםהרוסים,גםמשלהם.

השעהברבעבכלל.בכיתילאסתם.החופשואוהביהפרטיזנים
הזה,הפשוטבמתקןפה,ולמשרפות.הגזיםלחדרנכנסתיהאחרונה
בכיתי.

זמןברורים.זמניםשניישכברהשקוףהמסךעלהמוקרןלסרט
אנושקה.זמןומגיעמתחלפתהסצנהעכשיואנושקה.וזמןנורית
ולאאתחתןלאלעולם ,בלביאחתמחשבהחיתהלאושוויץ"בדרך
מהוידעתיארוכה.לאכברוהיאהסוףאלבדרךאניכיאותי.יאהבו
"בעללי:לספרבשמחה, ,המשיךשבתוכיהקול-אנושקההסוף",
ילכוהיהודיםשכלהגזירהכשניתנהמידאותיהסתירבקרקובהבית

מהחיילים.קצתהרווחנוגםותמורהורצהאוכלליהביאהוא .גטול
ישבהאותיסיפחואליובקרוןהמחבוא.מןאותיהוציאשבאהאחרון
אביו.מצדרחוקיםדודיםבנישאנחנועליואמראבאנכד.עםסבתא

וחושךצפוףמשפחה.עםסוף-סוףישבתיידעתיאותואחרוןברגע

אניבכה.הואנשמה.לאכברהזקנהבבוקריח.דהצטופפנו ,וקר
שלבצפיפותעלי.והתרפקבכהוהואמתהכיניצלהשהיאאמרתי
אתעודלצמקכוחגםאיןנוגע.מייודעאתהאיןבסירחוןהגופות
מהכלוםהיהזההתענגתי.לרגע,אני,וגםשרצהמהלונתתיהגוף.

הקצינים,"שלהזונותביתאלהובלתיכךאחרשקרה.
מניחהאניאבלהשואה,עלביוגרפיספרמאיזהלקוחבטחהזההקטע

עמהנכנסתאנילב,לשיםובליהספקמןליהנותשלילאנושקה
הכביש,לאורךהגדלהירקאתחוקרתאנידעתבהיסחלטרבלינקה.

-בננהעץשלעלהכגודלעלהכל-גדולכהסלקראיתילאמעולם
מכירהשאנישמןתמונתתוךאלצועדתאנישאט-אטלבשמהולא

 .בישראל ,טבעוןבקריית ,מילדותי
לציירהפנאיבשעותנהג ,צלאללרסק ,טבעוןמקרייתשליהשכן
אלאאינועכשיועומדתאנישבתוכוהזההמקוםוזיכרונות.יםנופי
האפוריםוהשמיםהחוםהשמירהמגדלהנהצלאל.לרסקשלציור

להשליםעליאותםרקחופרים,כותנות-הפסיםעםשהקירחיםוהתעלה
והקמטים.החלולותהעינייםעםבפניהם,שציירהמבטאתבתמונה.

עד ,לבןליד ,אפורלידחום,צבעכתםהניחאיךהקוצנית.הגדרהנה
הים.אתמפהלראותאפשראיובכללדקר?הציורשגם

-לבניםהשמיםהצהריים.אחרשלושהשעה
שלהמשרפהלידהירושלמיתהחבורהתתקבץדקותעשרעוד

זוחלתואניבכללמספיקותלאדקותעשרקדיש.לומרטרבלינקה
יחדהדרך.אתלקצרכדילגדרות,מתחתשליהחגיגיתהשמלהעם

אתמחישותאנחנונספיק?לאנספיק?שתיים.עודזוחלותאיתי
חולפתאבי ,הטבעיהדשאמדשאותאתבמהירותחוצהאבי .צעדינו

האו"ם,בשביללקישוט-יהודיםגרובהםבתי-המשפחותפניעל
הסוף.עדבלב,קטןסיכוילשימוריהודיםלמות.ההולכיםובשביל

קורעללשמורברח.לאאחדאף •מרדלאאחדאףצעק.לאאחדאף
הקדיש.אלהממהריםשליהצעדיםמצלצליםכךהילדים.בשבילרוח.

ההרוסה.המשרפהאללהגיעשעהחצילילקחושלושים.שלושהשעה
בכדיטקס,איזהפהצריךבתפילה.התחילוולאלמאחרים, ,לנוחיכו

יודעיםולאעומדיםומניר-יורק,מישראל ,כולנוהזוועה.עםלהתמודד
מפולין.אבותיואתמונהאחדכלהקדיש,לפניקודם.לעשותמה

מישהונפשות,ארבעמונהמישהורחוקה,סבתאשלשםאומרמישהו
אניעודעשרות?שלרשימהאניאמנהואיךשמות.זוכרשאינואומר

נדלקמעלינואיךרואהאני-נפשותמאהועודסבתאסבא-אומרת
איתילצאתרוצותומרצדות,לבנותהןמעלישלהבות.באלףהחורש
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כברמזמןלהימלט.מפה,
לקום,הנשמותהתרגלו
שכבות-שכבות,להתקלף

לראות.שבאתיירבכללדבוק
ולהימלטלהתחבא

מפולין.צאתועםבמחלצותיו
שבומעילמיןעטיתימיד

לנשמותונתתיכיסיםהרבה

בפנים,להתחבאהזדמנות
כלאמרתיהשקוףהמעילועם

נאמנהבהבטחהתפילהמילת
הקדושה.לארץלהעלותן

כילבכות,יכולתיכרבעכשיו
בחבורה.בוכיםכולם

לעבודממשיךשכךכנראה
פעםבכלההצלה.מנגנון

הןתייר'רואותשנשמות

שלכענןהעשבמןמתרוממות
 .בנשמתוונוחתותפרפרים
גםבאההביתה,חוזרכשהוא

כשהןקטנה,ישועהלהן
חדשה.בארץלהןמשתחררות

פוליןלאט-לאט'וכך'
והאדמההרוחות.מןמתרוונןת

נשטפתאדםבאפרהמזובלת
אתלשאולאפשרבגשם.
שנחלצהלאחר-איךליהראתהשאלתי.שלה.הסיפורמההנשמה

בידתמכהוצפתה,בתורעמדושעודהאנשיםמעלנשארהחייה,מגוף

היאהתפילה,לקולעכשיו'ורקשנורהילדשלפניוכיסתהישיש,
ובוכה.מתעוררת

ניצוצותבמחתרתשמלכה?לאלוהותקרהמהשחור.ירחזרחאיך
יעילותוחומתאתלחדורמספיקיםאינםהםנובעים.עודחייםשל
אוכל-משחית,למלאךעבדלהיותכשרונואתשהשחיזשלם,עםשל

מעולה.טבחדם.שותהאדם,
תערוכהלראותלמרתףירדנואושוויץ.בעירהחדשהלכנסיהירדנו
נטרף-הישןהסדראיךבציוריוהראהזקנה,לעת'אשרפולניציירשל

שעונהפולנישצייראלאתוהות.רואות,עומדות,והנשמותנלעס
צלביםשלסביבתיפסלועמולתחיה,קמיםדרקוניםוראהבבירקנאו

דורשיםעליובאשוויץמקוםיקבלואיךלתחיה,זכותהמחפשיםעצובים
חזקה?היהודים

הכנסיה,אתהצלבים,גבעתאתהציורים,מרתףאתעזבנובגשם

אתשליולאנושקהקלונימוס,קלמןורשה,גטושללרבצירפתיואני
הפולני.הצייר

וז::- 11

(פרס>בדעלאקריליקהמתביישת","חוהל'השני,ישראלהנורית

חדרידלתאתסגרתיחושך'בחוץביילסקו-ביאלה.ערב,
גרגירםמלמלה,עםכפולאדוםוילוןבמלון.לדבי'חדרקיבלתי
החלוןמןנכנסאפרוריאוראדומה.היאגםכורסה,בחלון.אדום
עכשיו'מחייכת.כברושקהאבתוכיבתוך .בורדל-לכבודיומאיר
שאישחלון'עםבבורדלאגוראנילילות,ארבעהאושלושהלמשך

ואםלספר'זמןמספיקיהיהעכשיו .דרכובוהרחמןלהציץיכוללא
כשאנילחלון'מבעדהתחיל:כברהסרטוהרילהמחיש.גםצורך'יש

מסתתר.שם,מימענייןכהים.חלונותשלשורהרואהאנימציצה,

היאעכשיומאושרת.דווקאעלי'חזקהשלקחהושקה,אבעכשיו
עכשיודמיוניים.קולותעודלאהאחרת.היאמילנורית,לי'תראה
בחפצים.משחקמתחיל

המלון'שמולהקהילה-ה'גמינה'שולחןעלנפתחתהראשונהההצגה
מבשלותששתיהסלטים,הםהראשייםהשחקניםשלי.הבורדלמול

הבית.בעלתשליהודיתפריטפיעלהיום,כלבמשךבישלופולניות
שלי.אמאשלהסלטיםהםב'גמינה'שמגישיםהפולנייםהסלטים

קראנוואחותיאניממה.מהלהפרידאיךיודעואינךמעורבבהכול
צבעבטעם,טעםבהיום,מתערבבאתמוליוםחום.טעםהזהלטעם
הםמכירהשאניהיהודיםאוכלים.היהודיםשכךחשבתיואניבצבע.
פולנים.כנראה
חושאתמשכרותהשולחןבמרכזהמגשעלכבושדגשלרצועות
כךכשנולדת",גדולהכזוצעקהצעקתשבגללוהדג"זהשלי.הטעם
בארץבטבעון'לשולחןכבושדגכשהגישהאומרת,שליאמאחיתה

מידכיבכית,ואתמתגעגעהואכינוראצועקתינוק"כלישראל'
שהייתמפנילך'לתתיכולתיולאכבושדגלאכולרציתכשיצאת,

הצנצנת,מןחתיכהבשבילישולהחיתהעכשיו",אבלכך.כלקטנה
למשפחה",קצתהשאירימדי'יותרולא"אכלי
לילקחתיבארוחהלכןדגים.אוכלתלאאניצמחונית,אניעכשיו
קשה.חתיכהועודרבועהחתיכההסלק.סלטאתרקוטעמתיעגבניה

הזההסלטגםנבהלתי'חמצמצה,רכהחתיכהשונה,חיתההשלישית
מרכיביםוכלסגולאלאחום,לאהואלשם?הכניסוכברמהמגוון'

חיפשתיארוחה,בכלשלישית,נגיסהמאותהסגולים.וכולםמרובעים,
הסלק.סלטאת
אותי.שאלומסלק?"חיהאתזה?"מה

ארוחה,בכלצמחונית-צמחונית,לצלחת.הקערהכלאתרוקנתי
סלק.שלבתחפושתכבושמדגחרשליונהניתיאכלתי

עברהההצגהוזהירים.ועצוריםמכופתרים-הפולניםהגיעוואז
ללמודבאוממש.היההכולעכשיוהאדם.לבניממש.לשחקנים

צעירהאשהרפה,רגלעםמבוגרתאשהאיכה,מגילתאתאיתנו
ענקואישבבובהשאוחזתשחורותצמותעםילדהוצפופה,בלונדינית

כשחקנילבושיםגבוהיםיהודיםזוגבצרה.שקועשנראהושתקן
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הפולניםאינםאלההמחרת.ביוםשהצטרפוצעירותונערותהבימה
שמועה.עברההנכונים,

ביקשתיהזרה.בעירבחושךופחדתילטיילרציתיבערב,אני'אבל
לאעדייןשמוושאתהנכון'הפולנישאינולמרותמהשתקן-הענק,

יודעבקושי .מקוצררוסי'שםיאשק, .אותיללוותלזכור'הצלחתי
מת,שלוכשאבאשנמצאותעודותעלקצר.סיפורמספראנגלית,

יהודיםבמשפחהכולםהאמת.אתממנוהסתירוחייושכלגילהבהן
לושישוטובהשכנים,מןלהסתירכדאיהזההענייןאתאבלטובים,
מפתחהואהזמןשכלוטובכלביםאוהבשהואוטובכחלחלותעיניים

שרירים.

גדולברכושיזכהבממשלה,חוקמשחוקקועכשיו'ואוליחולהאמא
משמאלוהארמוןס'הנסיךשלהואמימיןוהארמוןבירושה.לושחיכה

לך.רקשגיליתימהלאישתספריואל ,'בהנסיךשל
הסודאתיאשק,תדאגאלסו.דשלמעיללובשתאנילמלוןבכניסה

יהודי.שאתהממניישמעלאפהאישאגלה.לאהזה

27.07.00 
יושביםבחדראיכה.מגילתשלהמשותףבסמינרשנישיעורבוקר'

נקלעתיהכרות.משחקומשחקיםופולניםביו-יורקיםירושלמים,
יאשק-ינואר-פברואר-מרץ,השנה,מתחילתהחודשיםשללחברותה

'ישראליםולנוהאנגלית.אתמביןלאוהואאיתנויאשקנורית-תמרה.
לעבורבאנוללמוד,באנובורים.לגדלסבלנותאיןוביו-יורקים,

הםשותקים.הםנכונים.הלאבפולניםלהשקיעלמהובכללחוויה,
הםכמהחשבוננו.עלבמלוןישניםהםהאוכל.אתלנואוכלים
שלהם?השמותאתלזכוראפשראיךבכלל?

ועודטיפהואיתר'ורשהקהילתשלהאמריקאיהרבהופיעלמחרת
רבאותובנוכחותועליהםהגןאוליסודות.סיפורים,שלגשםטיפה,

לכלפתאוםנעלםיאשקלהגנה.זקוקהיההואגםחייכן.אמריקאי
הרכבתמתחנתהרבאתלקחתשנשלחליסיפרכשחזר' •הבוקר
ולבןבשחורלבוש,שהרבכמולהתלבשכילידו'ללכתובעיקר
כשלידוהרב,עללאייםירצהמישהואםמסוכן.בפולין'פהוכיפה,
בצבאשבסיירת,יודעיםכולםפעמים.יחשובהואהענק,יאשק

פוחדהואפוחד.יאשקבתוכואבללהרוג.יאשקלמדהפולני,

שנייםלפעמים,בפוליןפהקורהזהלהרביץ,ירצהבאמתשמישהו
למשטרה,אותוייקחובאמתאםיהיהמהלמשל.גברתניםשלושהאו

בסוףאותו.יאשימושמידברורהריפה,היחידהמקצועיהלוחםהוא
מישהוגנבה.בגללאנטישמיות,בגלללאלמשטרה,הגיעובאמת

ביטוחיששוב,ללאנעלםהתיקהתלוננו.הרב.שלהתיקאתגנב
 ?אנטישמיותזוגםאוליאבל .מזלנסיעות.

נסענוכשבאו'שםהייתילאבחדר.מהםהרבההיובאו'פולניםעוד
עלשנבנתהמצועצעתוילהראינופולני.כפרלראותההריםאל

המארחתסיפרהעכשיו'אישבהגרלאעתיק.כנסתביתחורבות
מידמתהאשתוראשון'מתהוארופא,בנהחוילהאתהפולניה.

חורבותעליגורשמישהויהודים,שלרוחותשיסכימולמהאחריו.
מסכנים.מראש.כךעללחשובצריכיםהיוהםבית-כנסת?

זקן",יהודישלרוח"חיהלחשההיאבפנים",אצלי"גם
צעיר",אחדשל"רוחבתה,אמרה"ואצלי",

-להםאמרתינשים,בתוךיהודיםשלרוחותהרבהכךכלנבהלתי.
בפנים.מהיודעומייהודיהבחוץואני

ירקותועודריבותבמתנהוקיבלנומוחמצותופטריותירקותאכלנו
לאכיוהריבות,האלההחמוציםעלחגגנוהאחרוןביוםכבושים.

ישראל.לארץביחדלחזורהתכוונוכולם

במאכלים,בחפצים,השביחבקולות,חיתההראשונההמערכה
בחוברתשחורות,אותיותשלקול-הרביעיתבאנשים,השלישית

פהגםהמדרשים.אלימדבריםדרמטידיאלוגאיכה.מגילתשלהלימוד

חלום.בצלליטבולההשיחה
שירישלבספרמצוירשעראינוכברהשער .השעראתופתחואיכה,
בצעדכולםעובריםדרכובבירקנאו'אבניםשלשערעכשיוזהילדים.
מוחמצות.ופטריותבדבשהצפיחיתוגםואחותואחוסבתאסבאמתון:

בוכה.אלוהיםהזהבהב.הרקיקאתוגםהתפוחאתגםהורגים,כולםאת
במקומו'לבכותלושירשהיבכה,שלאומבקשפניועלנופלומטטרון
שאיןלמקוםנכנסהואלבכותלוהניחושלאומכיווןנעלבאלוהים
במסתרים?תשמעוהולאואםאליו'להיכנסרשות
"קשההחודש:קודש-פרשתאשמתוךשפיראקלונימוסקלמןליעונה
כשמתאמץאבלהצרות,מןוהשביחהראשונהבפעםלהתרומםרקהוא

הקב"הששםגואילביתהואנכנסאזבתורהונוגעראשואתומושיט

 " .....מתחזקאףיחד'כביכולעמוומייללבוכהושם
כך'אחרליקרההריוזהחמישי'יוםרקוהיוםבניהאתמבכהורחל
אתבדמיוניראיתיכיבכיתיהבדלה.לפנישבתבמוצאיהכנסת,בבית

לביאלההקרובביערעומדיםמלכהסבתאואתנפתלינוחסבא
אתראיתילחפור.מעדרקיבלסבאבתעלה.שנורולפניפודלסקה,

בשמלהקמהסבתאאבללברוחלאןאיןשפהליואומרחוזרסבא
עלי:וצעקהחומה-אדומה

אנישנהשישיםלעצמו?חושבהואמהלפה?באלאשהואזה"איך
קדיש!"ויאמרפהויעמודשיבואלומחכה

"איןבתחינה,עליהמסתכלסבאוגםעונהאניסבתא",עליו"תרחמי
שלי'לאבאלוותריבמקום.ימות-יבואאםלפה.לבואכוחלו

שומעים.שלקהלמולערבבכלקדישעלייךאומרהריהואסבתא,
הצאנה-אתשבתבערבוקוראתיושבתהייתאיךעלייך'מספרהוא

לפניאחדפסוקבוכה.הייתיוסףלמכירתמגיעהוכשהייתוראינה
ואומרתהדמעותאתמנגבתהספר'אתגרתסרהייתהבורמןהעלאתו
לאנשיםמספראבאאותו'.ימכרולאהםהפעםאולייוסלה,'נו'לאבא:
ובוכים".צוחקיםוהםישראלבארץ
אנילפתעכולה,הבמהאתתופסתממשיכה,שבדמיוןשליוסבתא
מוותרת,לאהיאבמה.עללעמודהתאווהאצלינולדהמהיכןיודעת

אותהשידלתישלי.סבתאאתלהכירמתחילהאניסוף-סוףעקשנית.
ישראל'ובארץמבירקנאוהנשמותכלעםיחדהכיסיםלמעיללהיכנס

שישיםשלי.אבאשלבנה,שלפניואתשובלראותתוכלכשתשתחרר,
לוולהראותלולספרכשאבואועכשיו'פניואתראתהלאשנהושש
עיני.מבעדלהציץתוכלמפולין,התמונותאת

אמנורחלבינתיים,במדרש,מציצים.הפולניםשלהשואהסיפורי
לאהוביעקבאתמפתההעוגבובקולהאמנולאהמיטתתחתשוכבת

לאהשלבטנהאתמלטףהואקולה,אתמזההבעודואחותה.את
ממלחמתדומהסיפורעלשמעההיאמתרגשת,הצפופההפולניהאחותה.
הראשונה.העולם
ולאלמשטרהמעלהפולניהאשתועםגרכינורות,אומןאחד'פולני

הביתההביאאחדלילהבשלום.חיוזאתלמרותילדים.להםהיו
לחפשדעתועלהעלהלאשוטראף .בארוןאותהוהחביאיהודיה

אחד'יוםצעקות.החלוהשקטבביתחשביה.בקומהבדירהדווקא
הארוןמןהיהודיהאתהפולניההוציאההבית,מןבעלהכשנעדר
בדלפקהשוטרמולאותההשאירההתחתונה.לקומהאותהוהורידה
מתההיאלגטו.הוחזרההכינורותאומןשלהיהודיהבחזרה.ועלתה

בשעהבארון'לבעלההלוחשקולהאתלשמוענמאסלפולניהכישם,
במיטה.לבדהלושחיכתה

אשהאלוהים?בלילחיותבכלליכולההיאהאםמתה?השכינהגם

מכולםמיהירושלמי?הבבלי?בעדה,ידברומידעתה?בלאהיושבת
עלמדברכשהואהעיקראתמסתירמיפואטי?יותרמיטוב?הכימנסח

היכלו?

מהוכלזרועותי'ביןשוכבוהיהאצליבאהיהבעליהעולם,"ריבון
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וכלממנושביקשתי

זו'בעתעשהרצונותי

ושםאליבאהיהכאשר
יבןומשתעשעמדורובי

איןערשי'ערשי' .שדי

הייתיכאשרזוכראתה

והבחרואליךבאה
ואלוהלבוביפי

היועלמים,תינוקות,

לעומתי'יוצאים
בכנפיהםבוטשים

לעומתי?בחדווה
קםהיהשבךעפר

איךוראוממקומו'

התורהארוןנשכח

יצאמכאןכאן'שהיה

ואורהעולםלכלמזון
לכל.ברכות

כאן'אינובעליראה,
<זהרצד"לכלראה
דףאיכה;מדרשחדש,

 .)'אעמודהצ"א

מסתכלהואאיךתראי

אנושקה,עלייך'
אתמסבהבהיחבא,

ליאשקלביתשומת
בקצהיושבהואהענק.

תמרההחדר.שלהשני
אםלדעתמבקשת
ביהודי.מתגלגליהודילאחד,אחדזהנשמותגלגולבאמתלדעתי
וכלבצמחנהיהאוליוחלקומתפודיהודימופשט,ענייןזה"לא!
שרקעודלומראוכללאעכשיובביטחון.עונהאניכךוג'וק",ואבן

נשמות.בגלגולמאמינהאחותי

11 
~ו

<פרט)בדעלאקריליקמעלות","שירשני,ישראלהנורית

גובר:אנושקהשלקולהבצהריים
לפנישהיהזה ?לדעתרוצהלאאתועליוהפולני'הקציןעם"הרומן

שלו'במשפחהלהם,היויהודי'בעצםשהואיודעיםכולםהמלחמה,
יהודיותאוהבדווקאאניגמורים.פולניםהםעכשיוהצאר.עםעסקים
שלחייםמיןחיהשאתידעלואביךאומרהיהמהאבלהקצין'ליאמר
המכללה?"שלידבדירהחופש

בפוליןפולני'קציןעםאהבהשלסצנהחושבת,אנילסרט,טובזה
המלחמה.שלפגי
לקצין.עונהאנושקההשתנו","החיים

שםמשיח,חבליעלשםחופש,עלמדברים"פה-מחייכתהיאואלי
הייסורים.חיכולכולםוחטאים,עונשיםעלמדבריםואלהאהבהעל

סדיסט".שלמשועשעתבידנמחקוהצטמקו'

קול'ללאבתוכי'להאומרתאניאנושקה,פה",נשארתלא"אני
ואתהביתהחוזרתאניימיםארבעה"עודבחברותה.מדברתכשתמרה

תכירי!"שלי?המשפחהאתמכירהלאאתישראל.לארץאיתיתחזרי
"הוא-ליעונההיא-הפולני?"בקציןדבקתילמהלדעתרוצה"את

עושהשלךשאבאכמואנשים,והצחיקבתיאטראותכבן-ביתהסתובב
צהוב,כוכבעםהתחילההמלחמהנגמר.שליהסיפוראבלהיום.

חברים,עודהיוהקצין'עםלדברוהמשכתילבשמתילאבהתחלה
שנעלמו.אחריםוהיוליערות.ברחוהםפרקם,ושאולאייכלרשמעון

לרחוביצאתילשכר-דירההכסףכשנגמרששכרתי.דבירהנשארתיאני

אפילולפעמיםלקצין.שילמתישלושה,אחריגבר.שיעבורוחיכיתי
אהבהמקבליםאנשיםמעטמאו.דאותיופינקושחזרוהיונהניתי.

החוליםלביתלקוחשלחתיפעםדברים.ראיתיבהםכשנגעתיואני

מכיסאבניםלוהוציאובטנו.מעלחגיםשחוריםכתמיםראיתיכי
אךתגמולביקשאמנםשמנה,משכורתליוהביאחזרהואהמרה.
הזהבכסףהתפרים.בגללחודשבאותולבואכשירהיהלאממילא
לקצינים-בדרגהלעלותיכולתיחדשהשמלהעםשמלה.קניתי

חשבתי.ישתפר,מצביתחמיר,שהמלחמהככלכך,גרמנים.
שאארוזגדולה.שהסכנהואמרבדלתהקישאחדלילהחזר'שאולאז

שלוהחברהאתראיתיאםשאלהואנתפסים.בסוףכולםכיואברח
 11ב-למוות.סוףלחבראזידעתילאראיתי.לאשטאפ.מלכליה

שיכור.קציןאותידקרהולדתי,יוםלאחרשבועותשלושהבנובמבר,
כשירה,לא'הייתיוכשחזרתיחוליםלביתאותילקחהפולניהביתבעל
בתור.עמדתילאאבללקרוןאותיצירפודירה.שכרבידיהיהולא
הולכתשאניחשבתיהרצפה.עלושכבתיליכאבעירומה,הייתי'לדב

אנינוריתלך-אותםוקידמה.לחירותסיכוימבליאוכלתי .לישון
שעימי'לגלותתופתעיואהבה,חקרנותהכוח,לשלטוןשנאהמורישה:

לזכרי:עלומהבמצבהתכתביזהאתאימה.שלזיכרונותעודחייםבך
עייפה'".ומתהגבריםאותהאהבושבתופתאשהחיתה'היה

לילה
בשדההאדמהעלשוכבתשאניחלום,חלמתיבחושך.התעוררתי

והואפוחדתאניבידיו'עצמיונותנתאותואוהבתאניחייל.ומעלי
לאאניחושך.יור.דוהמסךילדה,-עשרהשמונהבתאניאותי.הורג

אתמיששתיאני.היאשמתהשזווידעתיהתעוררתיכלום.זוכרת
הזיכרונותומן .שליהחדשהגוףזהשליהחדשותהפניםאלהפני'
שני'ישראלהנוריתעצמי'אתשובלזכוראותיהובילהחושךההם,
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חיה. , 44בת ,מארץ-ישראל

באמתזההאםתמרה:שללשאלתהשליהחלוםשלהתשובהחיתהזו
בשבילי.גםחלוםתשובתחיתהזוביהודי.מתגלגלשיהודילאחדאחד

הפסקתיהימים.מנייןאתאיבדתיבאוגוסט.-30הכבראוליבוקר.
לסצנה.מסצנהרצהאניבמלון.השולחןעלמיותםשנותרביומןלכתוב
מפסידהאינניה'גמינה',בימתעלמעליםהטקסטשגיבוריהזוההצגה
אלתרליביהודה ,מסעיפרשת-אמת,שפתאחת.מערכהולואממנה
 ..•לגשמיותחןהשםנתןולכן •••במצריםישראלבנימסעיאלהמגור:
להיותשלאומשתוקקיתרהבנשמההאדםבהתדבקותהתלויוזהו

 193- ,מסעיפרשתאמת,<שפת ...פרידתהעליווקשהממנהנפרד
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עומדתשלה,הסיפוראתלילספרסיימהמאירסוןושקהשאב ,עכשיו
אתסוקרתפסים,בבגדילבושההמחנה,לגדרמעברשטאפמלכה'לה

לאפעםאףשלה.שאולאתתזההאוליבמיידנק,הגבריםשלפניהם
הזיכרונותהאםבוכה?הייתילשם,נוסעתהייתיאםבמיידנק.הייתי

 ?המוותמחוזותאלולנסועלנסועבכללרוצהמי ?עוליםהיו

אנדרטתהוצבהעליהבוורשההיחידההחלקהועםהזוהשאלהעם
המקוםהיאמדם,נקיההאנדרטהסביבהאדמההביתה.חזרתיזיכרון

גוויות.קבורותלאלבטחתחתיוהיחידהמקוםבית,עמדלאבוהיחיד
מתחתורשהאזרחיאתקברוהגרמניםיודע?מיהשטח?שארכל

צועקת.ורשהאדמתכלבחריש.מתבהפצצותשניצלמילהריסות.
הקבוריםהמתיםלכלישמזלאיזההקברות.לביתהולכיםאנחנו
מישהובשקט.למותהזכותלהםחיתה ,שחיושלאחרהמצבות,תחת
תמונהמצלמת.אנימפוארות.מצבותלשתילביתשומתאתמעיר

נוחהרבמשפחתי.שםחרוטהמצבהעלמאמינה.לאאניאחרונה.
הדודהשל ,וייזלסבא,שלשמונוח,וייזל.ואשתובירשטיין

ובר-היחידים.הבירשטייניםשאנחנואמרואבאשניצלה.מאוסטרליה
 •שליהמשפחהמןועודרב,אפילוהיהפההקבורהמזל
היחידהרבשלוהמצבההאחרונההתמונהיצאהלא ,דברשלבסופו

מטייליםפודלים,עםורשאיםשלתמונות-חלוםאלנאספתממשפחתי
מאבדיםילדים .המרדגוויותשלהקבראתהמכסותהמדשאותעל

מנהיג .•. "כתובת:עםשחורהאבןלידשובאותוואוספיםכדור
 " .••נולד-מתהמר.ד

הרפאים.למראותסומיםבלההבארץמתהלכיםהםאיךמבינהלאאני
הצהובההפולניהמדיה,בההפרידהבמסיבתכמוהשמחה,רבגעיגםהרי

ריקודיאליקמווקומה-אחא,מזרוקהלצליליאותיהרקידההצפופה,
העליהשלהריקודיםשאנחנוחשבת"אתלי:כאומריםבגיחוךילדותי

ריקודיםרוקדתעכשיואתרוסים,אנחנופולנים,אנחנוהראשונה?
רפאיםכצלאתנועעאםגםלרקו.דצריכההייתיכךכלפולניים!"

אותווסגרנוחםהיהכיחלוןפתחנוהכנסת.בביתיהודיוודובריקוד
יהודים.שלהרעשניתהזוהחבורהעלהשכניםיגידומהכי
משה,עםאוהענקיאשקעםמי,עםחשובלאלרקוד,רציתיכךכל
שלהאבלימיבגלללרקודלושאסור ,ירוןלידעומדתכשאני ,או

גםמעצמה.הרוקדתלמוסיקהמתנדנדיםאנחנוכורחנוועל ,תמוז
נהירותאינןתמוזשלהאבלשדרכיחילוניםפהישאבל ,אסורמוסיקה

כלל.להם

כשירדנומידישראל,בארץוצעקה,:ךץ'חטפתיבפוליןבנחיתהאם
לנשיקה.ברךכרעתיהמטוס,מכבש

התל-אביבי?לאספלט
הנשמותמכובדניכרחלקלאדמה,לה,הדביקושפתיהקודש.אדמתכן!

נראה.הלאשבמעילי
מהר-יעלה.הזריחהאתלראותעליתיהביתה,בדרך ,ישראלבארץ

וקטיפה.זהבמשיאיןארמונות,איןפהבי.דשקדשלעלהמוללתי

צמאותקיץשלגבעותקדומה.משפחהעלסיפורהארץמספרתפה
בתל-אביבלהפרחהשלאמי ,שליהכיסיםמעילאתניערתילמים.
פההקיימת.קרןביערשתטיילהעזובים.הבוסתניםאלפהלהשתצא
ספורותפעמיםרקקרה,זהביערשמטייליםבאנשיםיוריםשלאכמעט
הקורבנות.אתאחתידכףעללספוראפשרהכול.זהטרור,באמת.

כוכים,לברוח.לאןוישלהסתתראפשרשבהחלטכזה,הואהיערופה
ישראל.לארץהגענוקוצים.שלסבךגדוליםסלעים

בקבלתברמת-רחל,הכיסיםמעילאתמנערתאניאחתפעםועוד
שבועעברממנהטן.בני-ישורוןשליהודיםלתייריםמאורגנתשבת
הגענו.מעלי.אותומנפנפתהמעיל.אתפושטתואני
 .דןבנחללחופששליהילדותעםנסעתי ,מפוליןשחזרתיאחרישבוע

שלתהכוסעםהחוף,עללסיני.ונסענושלגים.ומינהרישלנוגם
קתרינה,מסנטהשבאהחברהפגשתי ,בתיעםיושבתבעודיבדווים,

נסעההיאגםהחוף.עלאחדליוםהתעכבהלאילת,חזרהובדרך
הפולניםכילשם,חוזרתהיאשבועייםבעודאבל ,מפוליןלנוחלמדבר

ללמד.שתחזורמבקשים
תמידשגנביםיודעתלא"את-בתישאלה-לשם?"לנסוע"למה

הפשע?"למקוםחוזרים
לאהםריק?המחבואאםשיחזרו"למההחברה,שאלה"גנבים?"
כשהחברהאחר",מחבואמוצאיםהביתשבעלייודעיםהםטיפשים.

הזה.המשפטאתשמעתישכברידעתיגנבים,עלבתיעםדיברהשלי
סוף-סוףשיחזורכשביקשה ,שלולסבאאמרהשליאבאשלסבתא

 ,שהתחתןלאחרמידסבא,לחופה.הגיעהכברבתםכי ,ממסעותיו
עליוהתנפלושםלאמריקה.נסע •חזרולאהתריסיםאתלסגוריצא

אותםוהובילידיהםאתכבלהעשתונות,אתאיבדלאוהואשודדים,
רקקרה,מהשאלההמודאגתהביתובעלתהביתה,כשחזרלמשטרה.

עליה.ונפלהתעלףחלפה,כשהצרהאז,
שובתריסים,לסגורכשיצאחודשים,כמהולאחר ,חזרמאמריקה

כנסת.בביתכגבאיעבודהמצאכאןישראל.לארץנסעהפעםנעלם.
המקום.אתלראותבאתיפעםוכיסא.למיטהדיוצרכוךלוהקצו
שביןמדיהצרברווחלעבורכשניסיתיבירושלים.קטןכנסתבית

 .מיושןהמתקלףהקיראתוראיתילהתיישבנאלצתילכיסא,המיטה
על ,כאןצהבהב.ושובולבןירקרקעלצהוב,כתםעלכחולצבע
נדוניה.לבתחוסךהואלבנה,מאחוריבמכתב,סבאכתבהזה,הקיר

באכייכול,שאינוענההואכבר.שיחזורסבתאביקשהבתשובה
הנדוניה.אתוגנבהלבנהאתהזיזגנב,
הגנבהשביח,בפעםלבנה.אותהמאחוריסבאחסךנדוניותארבע

סבאשלחהשלישיתאתהנדוניה.אתשובוגנבמקוםלאותוחזר
ובידיוחזרסבאאזהחתונה.לפניכולהאתבזבזהחתןאבל ,לפולין

הובל ,וכךהחתןשלאפותחתאותהשםהואהרביעית.הנדוניה
 ,ולבתילחברתי,אמרתיאניגםכךהנדוניה.אחריהולךלחופה,החתן
,אזכהיחזורלאהגנבואםמקום.באותונדוניהחוסכת ,שליסבאכמו

לחופתו.סוף-סוףאותוואובילהחתןשללאפומתחתהנדוניהאתלשים

בכי,כלהבכי

אתנאוהכיהחתןבעיניאתנאה

יעמידוחופהמעטעוד

הואיפהאומרים ,תראיחדשעולם
צריכהאתלשמוחאםאדעלאאבל
 • •בכיהכלה,בכי

הדוכנים,מדפיעלבקרקוב,לתייריםמזכרותלממכרשוקבסול~יצה,האיורים:על

לאורךהנעבגיבורצופהאנישםבסרט,כמומשפחתי.שלהזכרונותאתמצאתי

עםהמדפים:עלנולדובההסביבהאלדעתינתתילאהזכרונות,בסיוריכך Iעלילתו
קתוליםפולניםשלאיקונות-לתפאורההפכההסביבהגם-זכרונותיגיבורי

פרנסה.קצתלחפשתחתןשמתהלךרעביהודיעלרחוםמבטמשפילות
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מירוןכרמית

חיפההעירוניבתיאטרוןרנסנס

עםעיתונאיםמסיבתסוקולובבביתהתקיימה 29 , 10,2000בתאריך
הואדבריו'בפתיחת •פתרסיני-החיפאיהתיאטרוןשלהחדשהמנהל

תהיהשפעולתומקומי'אנסמבלעםתיאטרוןליצורשבכוונתוציין
שתתבססלהקהלגבשישתדלהואכןכמוותושביה.העירבחיישזורה

ארבעהלתיאטרוןהחזירהואזופעילותבמסגרתחיפאים.שחקניםעל
קודמות.בשניםבושעבדוערביםשחקנים

הראשונההפעםלהםשזוחדשיםבימאיםבחיפהיעבדונוסף:חידוש

בוזאקוםמיטקומעיין'דודועזרתי'יגאלממוסד:בתיאטרוןלביים
המתוכננותההצגותבשבעמלכה.ואבי
שכברמחזותשלשיחזוריש 2001לשנת
חדשה,באינטרפרטציהבישראל'הועלו
מקוריים.חדשים,ופרויקטיםמחזותלצד

חיתההעיתונאיםבפניהמוצגתהתוכנית

שחקניםעלובנויהנועזתמגוונת,
חיפאים.צעירים

ואסףפתרסיניחזר 16,4,2001שניביום

אתלבחוןמנתעלהעיתונאיםאתשוב
העונה.תחילתשלהתוכניותיישום

פיעלבהחלט.חיוביתחיתההתשובה
שהולכתבעונהשהועלוההצגותמספר

צדקהתובעתמעונה,אשהעלמחזהזהורבים:רבדיםישדורפמן
 .שביצעופשעיםעלומשלמיםעונשםעלבאיםשאנשיםלראותוהרוצה

הבנוימותחןאפילווהואהמיניםביןביחסיםהעוסקמחזהגםזה
למוסףשנתןבראיוןביטוילידישבאה(כפידורפמןלדעתאךהיטב.

בצ'ילה,העםאתגםמסמלתהמחזה"כוכבת ) 1999בשנת'הארץ'
-הצבאיתהדיקטטורהשלממעשיהמאודקשהבצורהנפגעאשר
די.אמרנולאעדייןאלהבכלאךהפיך",בלתיבעצםהואוהנזק
חמורהבבעיהורצינית,עמוקהאךאגבית,נגיעהנוגע,המחזה

הדיקטטורהופושעיבכללמלחמהפושעישלהענשתםורלוונטית:
הנשיאנרצחופינו~האוגוסטשלשלטונובזמןכידוע,בפרט.בצ'ילה
רבבותהדמוקרטי.המשטרמתומכיאזרחיםאלפיועשרותא:ינךה
-ומעצרריכוזמחנות soב-הגיהנוםמדורישבעתאתעברונוספים

פינושהשוטרישלהעונשיןמפעולות'כתוצאההוגלואזרחיםוכמיליון
ביניהם).המחזה(ומחבר

חייםלהצילבשבילהתערבולא"שמעולםהשופטיםעצמו'במחזה
שלדבריה(לפיצבאי"דיכוישלשנה 17במשך ,אחדבן-אדםשל

הוועדהדו"חאתלידיהםלקבלעומדיםהעלילה>גיבורתפאולינה,
אתלגלותמנסההואבעלה.אסקובאר'חרארדועומדשבראשה
הראויבעונשלהםלגמולומבליזהותםאתלחשוףמבליהפושעים,
בצ'ילה.הדמוקרטיהמשטרלגבירקלארלוונטיתזובעיהלפשעיהם.

רודפיםעדייןהשביח,העולםמלחמתתוצאותשלהפרובלמטיקההדי
והשפעתם.השואהמכחישיארגוניהתעצמותאתנזכיראםדיאותנו.

הנוקבותהבעיותכלהעלאתלמרותאך
"העלמהההצגהבעטיין'דווקאואוליהללו'

היטב,כתובמחזהכלקודםהיאוהמוות"
אחתרגלעלהתורהכלומעניין.מרתק
בבעיהלהתמקדהסופרביכולתטמונה

מישורעלולהעלותהכביכול'לוקלית,
אתמפגישהסיפורואוניברסלי.עקרוני

שוטריידיעלשניםלפנישנאסרהפאולינה,

הנשואהקלגסיו'ידיעלועונתהפינושה
בראשכאמור'העומד'לעורך-דיןעתה

שלה.המענהעםפושעים,לגילויהוועדה
לושנתןאדיב,נהגהביתהמביאהבעל

~ו-- ~ 1~

והמורתהעלמה
תרגום:חיפה,עירוניתיאטרוןוהמוות","העלמהרורפמן:אריאל
ריבלין,אלונימיריתפאורה:צ'לטון,נולהבימוי:תבורי,דורון

הכהןחנהמוסיקח:לחט,גילחתלבושות:

מזההשהיאסבורהוהאשהבדרך'טרמפוצעירהחדשהרוחאכן'ומסתיימת,

בבית-אותהואנסשעינההרופאאתבקולווהושלמוהחיפאיהתיאטרוןבשמינשבה
הכלא.הזדמנויותניתנוהתוכניות:כלכמעטבו

מבוצעגםאלאטוב,כתוברקלאהמחזה'דודועזרתיבוזאקוב,החדשים:לבמאים
האשהבתפקידנקארה-חדד,סלווההיטב.---..מלכה.ואבימעיין

בעלילה,המרכזיתהדמותהיאהמעונה,הבמהקרשיאלחזרוותיקיםשחקנים
השחקניתשלה.הואשהערבלומרואפשרבוגרישחקנים,שלצעירדורהחיפאית.

בתיאטרוןביתלהשמצאההמוכשרת,חיפה,אוניברסיטתשללתיאטרוןהחוג
עםמוחלטתהזדהותמזדההחיפה,העירונישגובשהללהקהאיתןכבסיסמשמש
שלהלחימהורוחהעלבוןהייסורים,הכאב,החולפת.בעונה
גםאךקשוחההיאמייצגת.שהיאהדמותשנה 40התיאטרוןחוגג 2001/2בשנת

חול'עוףכאותולקום,ביכולתהאנושית,לנדסמןאילצילום:תורן,ואילןנקארה-חדדסלווהההצגהאתויעלהישובוהואלהיווסדו'

בתפקידצ'רצ'ייונתןואושר.שלווהשללחייםולשאוףהעבר'מעפרהסוררת","אילוףמילוא:'יוסףהראשוןמנהלובזמנושבייםהראשונה
השלטוני",התעשייתי"השקטעללשמורהאמורהבעל,שלהפרובלמטיהעיתונאיםלפניפרסאנרגטי,מנהלפתר,סינישקספיר.ויליאםמאת
אנרגיהלהפיקהשכילכאבה,עםומזדההאשתואתהאוהבזאת,ועםנפרדת.ברשימה-כךעלאולםהחגיגית,לשנהתוכניותיואת

הפשרנית.הדמותמןואמינותחיובית

אתהמגלםתורן'אילןהשחקןשלבחלקונפלומסובךקשהתפקיד
שוברט,שליצירתואתהמשמיע"ההומניסט",הנפש","עדיןהרופא

 ...סבלםעללהקלכדיעציריו'אתמענהשהואבשעה ',,והמוות"העלמה
ההצגהאתוהותירההמחזהאת'קיצרהצ'לטוןנולהשהבמאיתרקחבל
בערבנפגשותהפועלות""הנפשותכלכאשרהמקורי'הסיוםללא
שוברט:שליצירתואתמשמיעיםשבוהקונצרטיםבאולםגאלה

 •והמוות"."העלמה
הדרמטיתבאיכותומדהיםהצ'יליאניהסופרשלהנודעהמחזה

אריאלשלביצירתוחיינו.מציאותלגבישלוהמזעזעתוברלוונטיות
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קובה?היהמי

של"משולחנוגילןמקסיםשלטורועלעינינפלההאחרון ' 77ב'עתון
הקפהבתישולחנותאתהמחברחבשרבותשניםכיובזכריקפה"בית
בחשכת ,אלינותחדורשמאבסקרנות,ברשימהעיינתי ,פריזשל

האורות.עירשלמנגוהותיהקרןהפרובינציה,
ישראלשעםסברהמחברומביעבתחילהוכברלרכבות,מוקדשהטור
ברכבותהיהודיםאתהובילובההשואה,בגללכנראהרכבות,אוהבאינו

סיבותאולישישנןלרגעהמחברהרהרלאהאםאבלהמוות.למחנות
וקוצר-קמצנותםכגוןכזה?חובק-עולםהסברמאשריותרפרוזאיות
שלפני"אגד",שלהמונופוליןאוליאו ,האוצרפקידישלראייתם

הבדיחותכלעלומהחליפי?תחבורהאמצעיבכללחבלמנסההרינונים
לרכבות?איבהעלמעידותהןהאםונו'?ברכבתשנסעויהודיםשניעל
החגים?בערביבעיקרמחנק,כדיעדהדחוסותשלנוהרכבותעלומה
מעוררבתיאורמרחיבהמחברההמשך.לעומתזוטותהןאלואבל

כלקוחלפעמיםשנראה,תיאורהאגדיאקספרס"ה"אוריינטשלתיאבון
אגאתהשלפיאקספרס"באוריינט"רצחכגוןקולנועמסרטייותר

 •נכוןשהכוליתכןאבל ,העובדתיההיסטורימהחומרמאשרכריסטי
נורד"דומ"גארבאמתיצאהאוליהמקוריתהרכבתקטן:תיקוןרק

העולםמלחמתעדרקהיהזהאבל .שבסיןשבהאיעדוהגיעבפריז
ביותרהמזרחיתשהתחנהדומניהרוסיתהמהפכהלאחרהראשונה.

קונסטנטינופול.חיתהשלה
כשהואצודקגילןהאגדות.לארץויותריותרעובריםאנוואילךמכאן
בגלללאאבלהמודרניות,המלחמותעידןאתאפשרושהרכבותכותב

קרונותעלנשקכנושאותפרימיטיביים,טנקיםלמיןהפיכתן
שכותבכפייתרה>,להצלחהזכהשלא ,מאודמוגבל(שימושפלטפורמה

ואספקהעצומיםכוחותלהעברתשיצרוהאפשרותבגללאלא ,גילן
המאהב"סוףהתחיללאוהדברנדרשת.נקודהלכלגדולהבמהירות

הנחשבתהאמריקאית,האזרחיםבמלחמתאלאגילןשכותבכפי "-19ה
מרושתתכברארצות-הבריתבהיותהראשונה,המודרניתלמלחמה

(שהוזנו"מקסים"ומקלעיטלגרף.וקווימסילות-ברזלעל-ידיהיטב
מקלעיאתכאןומבלבלמערבבגילןבתופים.ולאכדוריםבסרט

באנגליההומצאוהצרפתיים)וה"מיטרייז"האמריקאייםה"גטלינג"
יותר.מאוחרשנה-20לקרובמקסיםחירםעל-ידי

העוסקהרשימהבחלקמופיעיםביותרהמגוחכיםהאבסורדיםאבל
שאפשרתקופותדווקאחשביה,העולםובמלחמתהרוסיתבמהפכה

היטב.בהןמתמצא ,הרדיקלילרקעוהודות ,גילןשמרלהניחהיה
הסובייטיהמלחמהכקומיסר ,טרוצקיליאוןמינה ,צאריסטין"בעיר
הרכבתתחנתאתתפס[הוא] ..'קובה',היהשכינויוכורים,בן ,העליון
ההיסטוריהאתשינהבדרגה,שהועלהקובה, ...מרכזילציראותהוהפך

לפילדמרשל,שהיהלאחרמכן,לאחרשנים 27פעמיים:העולמית
שינתהשבינתייםאלאהעיר.עלחשביהבפעםטוחצ'בסקיקובההגן
על-ידיהנאציהצבאנבלםובסטלינגרדלסטלינגר.דשמהאתזועיר
ציטוט.סוף ,,חורף',וה'גנרלקובההגנרל-גנרליםשני

עםלהתערבמוכןאני-ראשיתהסבך?בהתרתכאןמתחיליםאיפה
רוסיהשלמפהבשוםלמצואיוכלשלאשבעולםהוןבכלגילןמר

"צאריסטין",בשםעירימינושלרוסיהאוהמועצותבריתאוהצארית
היהלא"קובה"שנית:הוולגה.שעלצאריציןהעיראזחיתהאבל

אחדהוא"קובה"לגדולה.אחר-כךשעלהכוריםבןשלכינויומעולם
ויסריונוביץ'יוסף-יותרהרבהמפורסםאיששלהמחתרתייםמכינוייו

כונתהבצאריציןסטליןשלפועלוובגלל •סטליןהוא ,גשווילידז'ו
תחנתמנהלשלדווקאחיתהלאשםופעולתו .שמועלהעירכךאחר

היהלאטוחצ'בסקיניקולאיץ'ומיכאילפיקודי.תפקידאלארכבת,

שמילארוסיתאצולהמשפחתשלמשכילנצראלאכורים,בןכלל
אחרעברהראשונה,העולםכמחמתהצארבצבאכברפיקודיתפקיד

שללרמטכ"לשנעשהעלהפיקודבדרגותועלההבולשביקיםלצדכך
ביותרהמבריקיםהצבאייםוהמארגניםההוגיםולאחדהמועצותברית
הטיהוריםבמסגרתלהורגוהוצאנעצר 1936שבשנתעד ,בדורו

השביח.העולםבכמלחמתלהשתתףאפילוהספיקשלאכךהגדולים.
העליוןוהאחראיצ'ויקוב,היהסטלינגרדהעירבתוךהמפקדוהגנרל

ומקובלז'וקוב.גיאורגיהמרשלהיהכולה,סטלינגרדמערכתעל
שכוחוהמומחיםמסכימיםשהיום<אףחורף""גנרלהשפעתאתלייחס
הראשונהלשנההחורף>רדתלפניעודלמעשהתשהגרמניהצבאשל
הארמיהשלהסופיתשהכניעהבעוד , 1941ב-במזרח,המלחמהשל

 , 1943בפברוארבאהבסטלינגרדהשישיתהגרמנית

 •שם?למדמהלפריז?גילןמקסיםאתשלחנומהלשםאז

עכרוןבועז

מגיבגילןמקסים

משנותבריטייםמקורותפיעלנכתבהרוסיותלרכבותהמתייחסהקטע
ליאיןמקוםמכלחבל.וטעיתיהוטעיתיאםהמאוחרות.הארבעים

 •כךעללהתנצלבעיה
שהיא,למהביחס ,עבורןבועזשלהסגנוןעםבעיהליישזאתלעומת

מופתתרגוםאואקדמיטקסטולאקלהקפהביתרשימתהכול,בסך
מרגשרקלנבועיכוליםושנאהלעגכעס,הרבהכךכלכביכול.
 •וחבל.אישית.חינםמשנאתאו("קרתנות")נחיתות

גילןמקסים

טעויותתיקוני

טעויות:דורמשהשלבשירונפלואפרילבגליון
וכן:שנכתב,כפיולאהיתום~ר jJ-כתובלהיותצריך

כמושנכתב.כפיולאמזברה","השבוישלהשחורההחוברת
 •-21הלשורה-20ההשורהביןרווחנשמטכן,

ירוןשלספרולגביטעויותנפלו ' 77'עתרןהמלצותבמדור
בחיפהפועליםבשכונתמתרחשהספרםאםא. pפתאביטוב

ביןיחסיםבמערכתעוסקהספר ,כןכמושנכתב.כפיולא
שנכתב.כפיולאלאמובן
 .הסליחההמחבריםועםהקוראיםעם

 77נ;ז-ורןמערכת
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מייצריםבדיוקאיןעצמכםאתשאלתםאםאז .מחיינונפרדבלתיחלקהואיוםמדיהביתעדאלינוהמגיעהחשמל
באחדמודרךלסיוראתכםלארחנשמח-היםלידכוחתחנותבנוולמהבביתהנורהאלמגיעהואכיצד ,חשמל

ובמרכזבחדרהרבין,,,,אורותבאתרבחיפה,הכוחתחנותבאתרהחשמלחברתשלהמבקריםמרכזימשלושת
מייצריםאיןכמונוספותרבותלשאלותתשובותלקבלתוכלוהביקורבמהלן .באשקלוןזזרוטנברג,,באתרהמחודש
נשרים. ...להחשמלחברתביןהקשרומההסביבהבאיכותהתחשבותתוךחשמל

מעניינת.מחוויהוליהנות-החשמלאתלבקרבואואז

-1-800 301-103לטל'התקשרוביקורלתיאום
 .-08-6791775באשקלון ,-C4-6241561בחדרה ,-04-8646176בחיפההמבקרים:למרכזיישירותאו

הייצור.ליחידותכניסהוללאממונעבשטחהסיור .מוגבלהמקומותמספרבתשלום.כרוךואיונמראשבתיאוםהביקור

החשמלחברת www.israel-electric.co.ilבאינטרנט:כתובתנו
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