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שניהגלידןבמרכזהזה.הגלידןשמעידכפיהשגרה,אלחזרנו Iבחו"להיו

באחרונה:מסכמיםקבציםשהוציאוותיקים,משורריםשניעלמקיפיםמאמרים

סיון.ואריהיעוז-קסטתמריא

החליעוז-קסט,איתמרשליצירתומכלולאתאתסוקרוצבישלוםד"ר

לאשהופיעשעה,לפיהאחרון,לזהועד-1956באורשראההראשוןמספרו

כנערוייחודית.מעניינתהעבריתבשירהיעוז-קסטאיתמרשלדרכומכבר.

החלבודדותשניםוכעבורהלשוןאתלמד 11951ב·ארצהשהגיעשואה,פליט
שלדרכםאתוגםבשירהדרכואתןישאפיזההואבעברית:שירהלכתוב
-בעבריתהיוצריםשונותמתרבויותיוצרים-דומהביוגרפיהבעליאחרים,
יעוז-איתמרשלדרכועלבמיוחדמתעכבוצבישלום"דו-שורש",במונח

בשיריוביטוילידיבאהשהיאכפיהדתית,כלומרהאמונית,השירהאלקסט

 .שניםעשרותשליצירההמסכםהחדש,ספרויסודועל

ספר Iשריוןשמיריהחלסיוןאריהשלבשירהדרכואתמשרטטתקודישדפי

ספראולי"קדש":למלחמתוהתייחס 1963בשנתשהופיעהראשון,שיריו

אנטיאלמנטיםבושהיוהמדינה,דורבןמשוררשלהראשוןהשירים

ועדמאזההיא.המלחמהשלבנחיצותהספקהטילושבהחבאמיליטריסטיים,

פוליטיים,אירועיםעלגםדגשלשיםבשירתוסיוןמתמידהזה,היוםעצם

קלאסי","צבר 1הארץילידשללפריזמהמבעדזאת,ומוסריים:חברתיים
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עוד.שאיננהוההיסטורית,היפהארץ-ישראל-שנקרא
הוותיקשותפנורגולנט,שמואלהקודם)רןלגליקשר(ומתוך 1בגליוןבנוסף,
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במצרים.
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שביןביחסיםגםעוסקהמאמר •חייועלמבוססת Iהספרגיבור Iרוולסטיןשל
ידידות.שלובמהותהלספרות,המציאות

"שקרהפעם-והצביעותהשקרתרבותבסדרהשנימאמרמפרסםשחםדוד

השנים".אלפיים

לקוראינוהמוכר Iלויתןעמוסשלשיריםמחזורהקוראימצאהזההגלידןבפתח
נתפרסםהראשוןשיריוספראבלכמשורר:מאשריותרזה","מצדהטורכבעל
שירהספריוכמהכמההופיעומאז .ולהערכהלהתעניינותוזכה-1960בכבר
זמננו.בניהשירהכותביבמכלוללמדיחריגהשכתיבתולויתן,עמוסשל

אתלהבליטאינטלקטואלית,מבחינהואירועיםחוויותלבחוןהטבעיתהבטיח

אדםלהיותובנוסףוהרועשת,הצבעוניתהמטאפורהמןלהימנעהלוגיקה,
בצדק.שלא Iבצלמעטיצירתואתהשאירוהכלים,אלמהבמידתנחבאצנוע,

מבוססת.בהחלטההאשמההפעםאבלהביקורת,אתלהאשיםכמובןקל
בפרטוהשירהבכללהספרותבשדהאבןכללהריםהמבקרשלמתפקידו
איןשלנובמקרה .יהלוםאיזההאבניםאחתמתחתמסתתרלאהאם-ולבדוק
ועםנובט,אתבמשהומזכירהאינטלקטואלית,חזקה,השירהאבליהלומים

 1כאןהנדפסהמחזוראתגםהכולל Iלויתןשלחדשספרועדינה.ליריתזאת

בקרוב.להופיעעתיד

 1קוסמןאדמיאל-הזהבגליוןמופיעיםומעניינים,טוביםנוספים,משוררים

ומשום Iבלןואבייזרעאלייוסי Iאלירזישראלגולים,מראסיה Iאיזקסוןמירון
כה.עדשנאמרבמההפעםאסתפקהיריעה,שקצרה

מוטב"סיפור",ההגדרהאתבדיוקתואמתלאכאןשמרשאמנוןשלהפרוזה

כלאחים.חמישהשלבסיפוריהםבעצםמדובראוטוביוגרפי","סיפוראולי

בזה.זהונכרכיםממרחקיםהמגיעיםשונים,סיפוריםחמישהחייו.ומהלךאח

כךנקראתשלווהפרוזהלספראוהבהוא"מלידה".סיפוריםמספרהואשמרש
באהדה.כלומר:הקורא,ידיעל

קודםמפרסוםשמהאתזוכרשהקוראמניח(אניפוררצביהשלסיפורה

יצירתכאןמפרסמתמי-אוריונההחרדית.העדהמחיימשהומביאבעתוננו)

קלה.שאינה Iהדרךבהמשךהצלחהלהמאחליםאנובפרוזה.זעירהביכורים

האלהוהבחירותההיאהוועידה
שנה Iלרעהואישאנשיםמאחליםכללבדרךהשנה.ראשהחג:וקרבבא

כלהשנה,שלנובמציאות ...ונו'רהייצשנתשלום,שנתמבורכת,שנהטובה,

כבדיחהנשמעים-לתפניתהאיחוליםכללטובה,לשינויציפיהכלברכה,

עלינושנחתוהמכותכלאחרילשמה,התגרותלאאםאירונית,סרקסטית,

בכללהפוגעתאחריה,והבאהשבדרבןזוהאחרונות:והשתייםהשנהבמרוצת

באשרהעבודה.במפלגתהאחרונותהבחירות-פחותלאהישראליתהחברה
ישרוץמנרגמיםבקרבהשרוייומין:עתיקתיידישאיתאמרהישלראשונה:

ידיעלהמוכרלגבולמחוץשהןאדמותעלכובששלתקןעלשיושבמיכינים.

ימאידיאולוגיות,מסיבותהללוהאדמותאתשמיישבמיהעולמית,הקהיליה

ופחותב'מסוגאזרחיםכאלאלאבשיוויוניותלאלאומילמיעוטשמתייחס

הדבריםלפרט,רוצהואיניהכרחיות,היותמידשלאלמלחמותשיצאמי Iמכך

אחד,מצדזהבדק-בית.שיעשהדרבן.לוועידתבטענותיבואשלאידועים,
ישראלאתהמאשימיםכל :שםהמדבריםהםמיוראובואו-השניומהצד

לאאםאימפריאליסטיים,גזעניים,מעשיםשלבמיוחדארוךשובלגוררים
פאשיסטיים.

זמניםמיניבכלממשעםהשמדתהתבצעהכאשרהאלההצדיקיםכלהיואיפה
עםקבלגלי,בדישהוצהרכאשראלה,כלהיואיפהמקומות?מיניובכל
אתלהשמידהכוונהעלגרמנית,בדקדקנותשהוכנהתוכניתסמךעלועדה,
הריכוזמחנותתושביחולקוכאשראלהכלהיואיפההוא?באשרהיהודיהעם

וקומוניסטים?צועניםיהודים,קטגוריות:לשלושוההשמדה

 •הכללזה /לךשיעשורוצהשאינךמהלזולתךתעשהאל .מצדיקלאזה Iנכון
 •בועומדתתמידלאישראל Iכאמור Iנכון

המעשיםאתמהשורשלעקור-כאןומחובתנומענייננואבללא.בכללבאחרונה
יהודים,שאינםמסוימים,לאנשיםביחס Iבישראלהנעשיםהאנטי-אנושיים

חייבכזה,דברעודישאם Iבישראלהשמאלרצויים",לא"יהודיםשהםאו

 1ולמעננובגללנואלאההיא,הוועידהבגלללאאגרוף,ולהריםקוללהשמיע

 .האפשרבמידתולו Iמסודריהיהשביתנוכדי

חייבדמוקרטיתלמפלגההנהגהבחירתשלהדמוקרטיהאקטהשני.והעניין

מפלגת .המפלגהלחבריוחיוביתמרגשתוחוויהלעינייםחגיגהלהיותהיה
המועמדים,שנישלהעצמייםוהשבחיםהתחרותבכך.עמדהלאהעבודה

הבחירותמערכתשלהשלביםבכלהתחמנותוהעקיפות,הישירותההשמצות,

מנהיגיה,בחירתאתכךשמנהלתמפלגהשחקים.הרקיעו-העבודהבמפלגת
העבודהמפלגתשלצרתהלאאמנםצרה!זאתבשלטון.להיותראויהאינה

 .כולוהעםשלצרתוזואבל Iסיכויעדייןלהואיןלההיהלאממילאכיכרגע,
באים?אנחנואנהאזהיוםשללשלטוןאלטרנטיבהאיןאם
הזאתבארץישנםתטבע.האניהזמן.איןכיומהר!לעשות! ?לעשותמה

ישהיום.שלהשלטוןמןאחרתהחושבים Iדרךישריציבוריםטובים,כוחות

שמאל.שיהיהאזשמאל,לזהלקרואנוהגיםאחר.כוחולהקיםאותםלקבץ
 •כברשיקומורקחשוב,פחותהשם
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ערכהוברונזה,חלוםלרוקח:גרסיח

הספדיההוצאתליטוין,רנהותרגמה:
עמ' 533 , 2001החרשה

חייותמונתרוחנית";"אוטוביוגרפיה

האמנותיקולו-לרוקהשלהרוחניים

ופרשנותושיריםמתוךעולהוהאנושי

והערותיוממחזותיוקטעיםלהם,

ומכתבים.ראיונותלגביהם,

1'סל 111•גט-יתוד

המאוחרהקיבוץהוצאתהחרשה,

עמ' 277 , 2001

אנגליה"בלשי"גדולבנקס,כריסטופר

הבינלאומיתלמושבהשב Iלדבריו
שםשנעלמוהוריואחרילחפש Iבשנחאי

יוכל Iמאמיןהוא Iכךכדיבתוךיבלדותו:
קרבהמקטסטרופההעולםאתלגאולגם

סין-יפאן).מלחמתימי-(הימים

בדגםמבריקשימושעושהאישיגורו

רב-רומןלכתובכדי Iהמסתוריןסיפור

 .הזיכרוןעלעוצמה

מספרדית:העז,מיטתקסטרו:לואיסח
ירושליםכרמלהוצאתמלצר,יורם
עמ' 120 , 2001

משוררת Iקסטרוללואיסהראשוןרומן

הסוריאליסטיהרומןוייחודית.צעירה

חוף,בעירנערהשלהתבגרותהעלנסב

המעורערתואמןאמריקהאחותהלצד

הכלולותמיטתקריסתרבקעעלבנפשה,
הוריה.של

נאוה,יוצאתאחותה,שלהחתונהערב

הניידהטלפוןבעקבותואלמנה,ק;בית
 1בעודדנתקלתהיאבדרכהאמה.של

לחתונה?נאוהתגיעהאםורגוש.וטרינר

ביתןהוצאתהקומדיה,סוףגיל:ירן
עמ' 176 , 2001

לו<קדמו 2000 • 1996סיפוריםקובץ
ונובלה).סיפוריםקובץ

חברתית,ברגישותמתאפייניםהסיפורים

הישראליתהוויההחושפתבאותנטיות,

אמיתית.

•ג•לרן

•  ~ ... ,- ~"י' ··~ ·-

שלושקיעהזוהרכלדק:רהאונורח
מצרפתיתתרגוםצמרת,יצאניות

הקיבוץהוצאתנסוק,עירווהערות:

לתרבותהציבוריתהמועצההמאוחר,
מופתספרילתרגוםהמפעלואמנות,

עמ' 507 , 2001

בחברהמעמדועלהנאבקצעירמשורר
פושע,שללחסותונתוןהפריזאית,

בנקאיעםומתעמתביצאניתמתאהב

השקפתואתפורשהרומן .עשיר

פחדיוואתבלזקשלוהמדיניתהחרבתית
החדשה,והכלכלההמודרניזציהמפני

מוסרבחוסרלתפיסתוהכרוכות

ובפשיעה.בשחיתות

יתומים,כשהיינוגורו:אישיקאזואו

הספדיהויזלטיר,מאירמאנגלית:

הע·ןמ·טת

עוברעםגגות,ארנבוניפוליטי:רועי
עמ' 415 , 2001לעםספריה
גבריםשני-הגיבוריםראשון.רומן

הפלסטיניסמיו-ואידיאליסטיםצעירים
בתחילתשב"כאיש Iועופרהפתחופעיל
הראשונה,האינתיפאדהרקעעלדרכו.

השנייםשלגורלםדרכימועדות

נמנעת.ובלתיטרגיתלהצטלבות

זמורהים,שלפרוסהאולמרט:עליזה
עמ' 301 , 2001לספרותעמודיםביתן
הוריהביתעלמבוססהרומן .ראשוןרומן

אידיאליםחדוראבהמחברת;של

ספריהבביתההמקימהאםוחלומות,

זהותלגבשהמנסה-והבתפולנית,

לעצמה.

הוצאתפציעות,זמןאיכילוב:יעל
קריאהסימןספריהמאוח,רהקיבוץ

עמ' 224 , 2001

~ .~---~ ~-tד• • ~ r.,  .iו •~~

הספדיהוהעונג,החטאסוויר:אלי
עמ' 164 , 2001החרשה

וצ'טים,ציטוטיםבגידות,ראשון.רומן

שלוהסוףומציאותיות,בדויותדמויות

עלכמובטח-זהופרוץ"מופקר"סיפור

עלנענשלאאישטוב.-העטיפהגב
חטאיו.

הוצאתהצלקות,מגמדשמואלוף:מתי
עמ' 78 , 2001חלונות

 /מדרכה.הואואמירכביש;היא"יעל
לחפור;שמנסהרגל,הולךהיאהאהבה

 /עכביש,היא//יעללאדמה.מתחתאל
אמירייוולדמחר /קרבנה.הואואמיר

היפהפיה."גופתהאתויאכל /מיעל;
 ) 46<עמי

הסירפדים,חצרמרקוס:קרפיקמיכל
עמ' 47 , 2001חלונותהוצאת
יקום /גבולות,בליבןטוטם"איש

פעמוני / 1דבשוזרזיפירוקןקטום/

 //?יי:נלי::ג~~האם / ..אזניבמוקולו;
יוניחביבת•. /אביב,בתניסןכסילת
חמור;וקםפרצת,ביקשת,כה / 1הדואר

ומזייפים / 1אחוריועלסב /.עקשן
 .) 24עמיטוטם,(אישפעמוניו"

הוודאות,חרדתהורס-פלחן:גאולה
עמ' 31 , 2001עקרהוצאת

 /חולין;יוםבבוקר;עצמנו;"דגים;
/מהי;עצמותנו;העוטף;הברק;מהו;

על;המשקיפה;הוודאות;חרדת;

 ) 3<עמי ,, /עינינו;

הוצאתבתולית,ערגהראוכני:עליזה
עמ' 64 , 2001כרמל
אל /יוצאת"הסמטה .שלישישיריםספר

ילכוהחלום;ואורחותהרחוב;

מןאמש.//צרובותמירכיים /מעדנות

שדודיהמסע;אלחוזריםהחניות;

בעיקולי /צהריים.שודדבוקרלילה;
כחלומות;הבר;תותיהעריבו;הדרך;

 .) 35עמי(מסע,אחרת"בארץנוטפים

החברתיתמשנתו-עולםשללתיקונו
הוצאתז'כוטינסקי'זאבשלוהכלכלית
 , 2001ז'בוטינסקיזאבשםעלהמסדר

עמ' 127

במשנתוהעוסקיםזיבוטינסקישלכתביו
למדינתיחסווהכלכלית,החברתית

 .החופשיהשוקולכלכלתהרווחה
מבוא:בילסקי-כהן.רפאלהד"רהקדמה:

בלבריסקי.תיאודורפרופי

הקריאה,תולדותמנ;ל:אלברטו
זמורההוצאתשחם, ;,,מאנגלית:

עמ' 387 , 2001ביתן

החומרמלוחות-הקריאהשלההיסטוריה

בסיפוריםמלוותהעובדותימינו.ועד

 1עץבתחריטיואנקדוטות,משעשעים

ותצלומים.איורים

העצמות;מרפאשלכתוטאן:אמי
הוצאתאלעזר,צילחמאנגלית:

עמ' 350 , 2001לספרותמחברות
שלושקורותבחלקו;אוטוביוגרפירומן

העצמות,מרפאשלבתוהסבתא,נשים,

והבת,לאמריקה,מסיןשהיגרההאם

סיפורן.אתהמספרת

 :מאנגליתהיקרה,מסימינהפרקס:טים
ספריאחרונות,יריעותהוצאתרז,ענת

עמ' 292 , 2001חמר

ושאפתן,צעיראנגלי-דאקוורתימוריס

כמורההמשמשהפועלים,מעמדבן

חייואתלקדםמנסהבדורונה,לאנגלית

תלמידתושלבאמצעותההכושלים
משותפתבריחהפרשייתמסימינה.

המפתיע.הסוףעדומסתבכתהולכת

הרעות,המחשבותקוראסקסיק:לוון
הוצאתחנרלסמן,שלומיתמצרפתית:

עמ' 135 , 2001אתנחתאסררתכנרת,

השטעטלילדמחויכת.פילוסופיתאגדה

נשלחהואמחשבות.קוראלוינסקינתן
אתוקוראפרוידספתאללרינה

ביןהפסיכיאטר.שלמחשבותיו

מספיקהואואמריקה,וינה Iהשטעטל
בישראל.קיבוץדרךלעבוראף
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המערכתמתמוטטתאיך

הנפששלהחיסונית

מאנגלית:ידוע,לאמעןטיילור:קוסמן
עמי 64 , 2001ביתןזמורה ,טרמוןאשר

קצרהנובלהכותב ,) 1996-1903 (שנים 92חיאדם
אינםהספריםשארלקלאסיקה.שהופכתאחת,

אשה,רקהואאדםאותוובנוסף,חותם.כלמותירים

שלפסבדוןלהבוחרתהיאכןועלרציני'לאוזה
בעלהלשם<קוסמן>אביהשםאתהמצרףגבר

רקלפנינושנחשפהזו'מעולהיצירה<םיילור),
שיצירהקרהאיךתמיהות:כמהמעלהבאחרונה,
אלאהעברילקוראנתגלתהלאזורלוונטית
 ,-1938בשנכתבהזהאיך ?-21ההמאהרבאשית

מהראתההצעירהשהכותבתזהאיךהכול?לפני
ראה?לאהניסיוןרבשצ'מברליין

מכתביםסיפורקטגוריות.בשתינכללזיועאלםןע
וסיפורמחד'גינצבורגנטליהשללש'לה 'Pםכמו

 •מאידךמדהיםבלשי
הנעורים,גיללאחרפגהבלשיםספריאחרלהיטותי

צ'נדלר'וריימונדכריסםיאגתהדויל'קונןעם
שניולמה.הרוצחמיאותימענייןלאופשוט

שעוליםהמרתקים,היחידיםהבלשייםהרומנים
שלרםוזב p,ראח'םהםדעתי,עלזהברגע

מארקס.ג"גשלםארשזיועפוזותדוסםויבסקי
אליהם.מצטרףזיועאלםןע
התפתחותעלדברוחצידברלרמוזכוונהכלליאין

לנקוםאםמיתה,חייבכן'שיעשהומבקרהעלילה.
 •משהוכן'פיעלואף •חז"לשלהגזמהלשוןאותה
עצמואתלשאולחייבאדםשכלהשאלותאחת
אני'גםהאםהיא:ושעהשעהובכלויוםיוםבכל

ה-שנותבראשיתסיטואציה,ובאותהההואבמצב

פסיבית,אואקטיביותלהצטרף,מסוגלהייתי , 30
עםלההיהשהריסוציאליסטית?הנציונללמפלגה
אלzנבןעקריאהכדיתוךמהפנס.קסםעלייתה

הייתימקוםאיזהעדהאצבע,אתלשיםיכולתיזיוע
להשתקםהצליחהשלאגרמניה,שולל:הולכתאולי
מדינהחיתההראשונה,המלחמהמפלתאחרי

משלהב,מנהיגקםוהנהאינפלציה.ומוכתמפוררת
(בימיםפאשיסםנרמסים,לאומייםיסודותמצית
כוחנישליליות>קונוטציותלפאשיזםהיולאההם

הגרמניתהאומהקימוםעלהמבשרוכריזמטי'
 ,-1932בהגיבורידיעלשנכתבתבאירגתהנחשלת.

הכתובתרקומבטיחים.אופטימייםהדרביםנשמעים

גותיותלאותיותלסיניותמאותיותמשתנההרגמנית
נכון'צורניפתרוןלכךמצא(המתרגםרגמניות
מבשרתעדייןהשביחהאירגתעבריות),באותיות

לנבוטמתחיליםנאצייםעקרונותכמהאבלסוכות,
כברכאןלהתרחש.העתידותהפורענויותאתולנבא
הינדנבורגהנשיאנאלץ-1933בלהיעצר.אדםחייב

כבראזבפועל.ממשלהלראשהיטלראתלמנות
מיבעיניפסיכוטייםתסמיניםבהתנהגותומתגלים
אספסוף,חומות,חולצותבסנוורים.מוכהשאינו
הצידההושלךהמףכר"היאושיהודים.רדיפתביזה,

כמאביהנתקפתרגמניהזמנו",שעברבגדכמו

פושה.שההסתאבותאיךאבללריסון.ניתנתשאינה
הנפש.שלהחיסוניתהמערכתלאיטהמתמוטטתאיך

שלווהמפירימראותסלקטיבי'נעשההעיוורון
היחידמןקווזי-רציונליים.צידוקיםלהםמוצאים
האישיתבאמתלדבוקכדיאדיריםכוחותנדרשים

הדבלות,אלפיאלףלהדבילעיניים.גלוימיעוטשל
צופירקהיולאלויןחנוךוגםליבוביץ'ישעיהוגם

ההמוניםאהדתאתלאבדמוכניםהיוהםעתידות,
רחוק,ראוהםכולה.לחרבהלעזאזלשעיריםוליהפך

משלמים.היוםואנושקוף,ראו
להיעצר'חובתיכאןהקוראים,ציבוראתכמשרתת
הנובלהכיומזכירהשבהרקאניהפיתוי.למרות
 •אדיר.ולקרוא.לרוץ ,-1938בנכתבה

ובוהו?התוהונעלםלאן

תרגוםהנעורים,לבניהתורההעדות,
הגפןהוצאתדניאלסון'שושןמהמקור:

עמ' 366 , 2001

הארץהארץואתהשמיםאתאלוהיםרבא"בראשית
תהום,פניעלשררחושךוסדר'צורהחסרתחיתה
המים.פניעלריחפהאלוהיםורוח

מצאהאורנוצר.והאוראור!','יהיאמר:אלוהים
החושך.לביןהאוריבןהדבילוהואאלוהיםבעיניחן

הערבבאלילה.קראולחושךיוםאלוהיקראלאור

אח.ד"יום-הבוקרובא

ההיפוךוו'ובוהו""התוהונעלםלאןכאן'קורהמה
ערב"ויהיוהסיכוםהמקורי'הטקסטכלשלאורך

אחד",יוםבוקרויהי

תורהחומשיחמשתלמראהביאחזהחלחלה
חלוקהבליאינפנטילית,לעבריתמתורגמים
דיסני.וולטשלהפקהכמובאיוריםמלווהלפרשות,

הזה,החתרנותמעשהמאחוריעומדמייודעתאינני

דתבניבמעלידשלחוושמא Iשלוהאינטרסמה
אחרת.

המפץלעומתהתיישנהכברהעולםשבריאתנכון
 1יותרמשכנעתדרוויןשלהאלטרנטיבהוגםהגדול

חייבתמוצהרתחילוניתעמדהמתוךדווקאאבל
וניקודסימניםעםוכלשונה,ככתבהלהיכתבהתורה

המסורה.פיעלוטעמים
שלהקודםבגליוןניבאתי.מהידעתיולאניבאתי
לשוןעלהמאיימתהסכנהעלהתרעתי ' 77'עתרן

התהליכיםדברבעצמיעםשניהלתיבוויכוחהקודש.
הבעתיהכול'לשמחתהעבריתהשפהעלשעוברים

בעודייאלצו Iתימשךזומגמהשאםמכךדאגתיאת
העברית.דוברילמעןחתנךאתלתרגםשנה 50

בדעתיהעליתילאאבללקרותעלולשזהידעתי
השפהכיעלגאיםהיינותמידהאירוע.מיידיות

בתהיאהראשוןאדםעםלדברהאלבחרשבה
כלעםויחד Iיותראופחותשנהאלפיםארבעת
האחרוניםמהכתוביםבהשהתבוללוהזרותהמילים

מתכונתהנשמרהוהתיכוניםוהגמראהמשנהדרך

תוךבהלקרואמסוגלימינובןתיכוןובוגר
מרגעאבלוהחדשים.הישניםבפרשניםהסתייעות
ולאלמות.נוטהשהיאדומהחיהלשפהשהפכה
לביןברוכות,שהןהחדשות,מיליהשפעתבגלל

אלאשאולות,וביןאקדמיהחידושיביןלועזיות,

הספיקודיוברשנותממאהפחותהתרוששותה.בשל
ערךשלפטינהבעלעתיקמילוליעושרלסלק
מילהכלמייתרתהרזהמהלשוןההתפעלותמוסף.
תסתפקהקודשולשון Iמיידיבאופןיעילהשאינה

למינהל.ומכללותפרסומותשלמיליםבמאתיים
כשםהתנ"ךתרגוםאתניבאתיהפלגהלצורך

צ'וסרשלנםרבר' pם'פזר'אתתרגמושהבריטים
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מתבררשקספיר!)אתלא(אבלמודרניתלאנגלית
"תוהועכשווית.כמציאותהתגלתההפלגהשלשון
רשרשןאליבאהנעוריםלבנימוקשהמילהזווובהו"

זוהתפתחותתימשךאםהמקרא.מתרגםדניאלסון
אתלהצפין ,הלשוןמןנתחיםלאדבעלוליםאנו

הדורותמשרשרתלהתנתקשלה,האלסטיות
גם ,היהודיהספריםארוןכלאתלדתייםולהותיר

ברגותשעשהתיכון,בוגרכלהחילוני.המדףאת
בוז"לפידהצירוףבפירוששיניואתשרב ,בתנ"ך

תרבותיתאחדותבדיוקוזוהישאנן"לעשתות
החילונייםהקיבוציםניסושניםכיובללפניחיונית.
חומשיחמשתבמקוםהמקראסיפוריאתללמד
היואזאבלחינוכי.כבזיוןשהתגלהמהתורה,

ואידיאולוגייםצנזוריאלייםהתנ"ךלעיבודהמניעים
הלשוני.הידקוצרמפנינבעוולא
מובנתענייניתתקשורתרקאינהשפה

התרבותוהיאהאדם,היאשפהומינימליסטית.
ההצטברותוהיאהדורות,ביןוהדיאלוגים
אלאוהקיומיים.הפילוסופייםוהרבדיםההיסטורית

גםנעשתהשהמדוברתהכלליתבשמחה ,שכאמור
משתלטתהתחומים,שבכלובמופקרותהכתובה,

יומהבתהמדוברתוהלשוןהלשוניתהמופקרותגם
מבערותהנובעוהשיובשהעתיקה,הכתובהאתמכה

שפהלאבדנכונותכלאיןולילגיטימציה,מקבל
חיהלעבריתבתמורהודשנהחגיגיתישנה

ואנורקטית.

לאמיאוס,מחמתמוקצההתורהתרגום ,הקיצור
 •לפעוטות.לאגםהביתה,להכניס

החזיתות,מאחורי

במרתפיםבכוכים,

בצדהחימעולםתוצרותכאןלמצואאפשרועוד
ושרוןאריקלנישואיהנחיהושלטיקבורה,מצבות
ולחרבןלהשתין"אסורדידקטית:מודעהואפילו
כאן",

כנראהונוקבת,כחולהגדולהעיןמופיעה 71בעמי
שמזכירה ,השכונתילאופטיקאיפרסומתתמונת
שלעינואתהמסמלתהגדולה,העיןאתלהפליא

שבייםהגדול","גטסביהמצויןבסרטהכול-רואה

הזו.הרוחשת

באוסףלישישוכסלובפנילהתרברבכשניסיתי
ביתשלאחדכמואוריגינלייםשלטיםשליהפרטי
-80בברגמניתכבושכרובהמפרסם-אקאחרושת

שמספרקופדרגיכמושנראהרדיוומתקן ,מיל
הגרפיקאיהדגישספרות,ארבעבןשלוהטלפון

מאלורקאלאעתיקים,שלטיםצילםלאשבעיקרון
ימיםבעצםאביבתלבמרכזלראותםלנושאפשר

אלה.
שצולמוהתצלומיםאת

מלווההואטבעיים"ב"צבעים
סודאתהמסביריםבטקסטים

עם ,עליומהלכיםשהםהקסם
המופניםהמגובבים,החיצים

עמוקיםהמופגואלולשמים
החזיתות,מאחורילאדמה,
אישאישובמרתפים,בכוכים

המסחרית.והתבונההדמיוןכיד

המצלמהעדשתקלטהכך
צמר-שעטנזלגילוימעבדה
ירושלים .ש.ב.ל.מ"-ופשתים

למניעתציבוריתועדה ,ת"ו
 " 6מא"שלשעטנזמכשולים

אתשהבנתילא ,) 154(עמי

למרותהמדויקת,הכתובת
בעניינימאודמקפידהשאני

ולאפיצגירלד:סקוטשלספרופיעלקלייטוןגיק-ידנידפוסבכתבנכתבירקותחנותעלשעטנז.
דרוזיתחמא"פיתהספונטניידבכתבמשםרחוקלאכאןשגםרקמהשטחים": !!!אלשלנו"הסחורה

קרה."ירקים.זיתיםשתיה +ושמןוזעתרלבנהעםהיגיינה.מטעמיאושמאלנותמטעמיאםהבנתי
מוקפדת.ובצורניותטכניקולורבצבעיספרשליופיאומתקועיערפטריותקוניםלאכאןאומרת,זאת
 •הפלסטינים.שמגדליםמלפפוניםמוכריםלאכאן

ו~- jן

הוצאתמסביב,הכניסהוכסלו:איתמר
עמ' 179 , 2001כתר

בהשראתקודמותאהבותהחזירכברנקזיהושע

בקסמם.נשבהכהוכסלושאיתמרהשלטיםאחד
אחדאתוכסלושלעינוקלטהומעצבכרגפיקאי

שמתבטאייחודאביב,תלהעירשלייחודהמסימני
האחרונותהשניםעשרבמשךאחרים.בתחומיםגם

שרטטו ,שאיירועכשווייםשלטיםוצילםטרחהוא
בסטותבעלייצרנים,יבואנים,קמעונאים,וכתבו
המקוריתבדרכואישאישמלאכה,ובעלי

פרסוםמשרדישלמקצועיסיועבלאוהעצמאית,
וקופירייטרים.

להעידעשוייםוהעליזיםהססגונייםהחוצותשלטי
בנויהשכולההזאת,הדינמיתהעירשלסגוליותהעל
ויזמותחיוניותתושיה,קיצוני'אינדווידואליזםעל

עירהיאאביבתללדיכוי.ניתניםשאינםפרטית
אםספקממשלתיים,משרדיםידיעלנכפתהשלא
אותה,מפקירהממסד ,מתארקוויבכלללהיש

אתומחצינהמצבבכלומתפקדתפורצתוהיא
האלבוםעשויזומבחינההחברתיות.תכונותיה
העירשללאופימטונימיהלהיותםםביבהכניסה

סומקרוני

גרתבמדריורדתעירומה

דושאן>מרסלשלציור(לפי

 , riד wfג~לז ryב fז ryנג

ד~ים, wדקוי,ה ,לימ;ן,זסב
מתנפחמטההשמשלא;ך

 ז-:·-ז ·:·:- :

ממלנגףשים.חפהדאגה,בגלי
: • : TT T -• -: • 

~~ ry א;ך~ים.~ע,קהוכסתנף

-:ררע,ל.י:רר~דירך:ש
האדירנידמחתימ;תשפתיה

 ·-:ז. ·:-ד•:ד:

ij ~~ןךך.~ל~יסכל 7 ג.ל

ע;טהוהיאאחת,אשהמפל
 T •:--•ז--

אטית,רדתrז,אתגלימה:פמ;
: : • T •: T : • • • 

ר;נה nאמדרגהונחה,
 T-:- ז••:-:זז

תבנית.לכדיתנףעתrזא;ספת
:• ."" : T T • :•• -: • 

rחציו

 ~קנדיק.ד.
 :rסרמונטחמרקותרגם:

הוראציוס,אתמצטטאני"תמונה",

שלבמקרהמילים",ללאשיר"היא
תמונהישבמדרגות"יורדת"עירומה

אבל •נקדישלמיליםוישדושאןשל
נן,דישלהמיליםטעות:תהיהשלא
מכחולהןהסרט,בגוףתרגוםאינן

אתמסחררהעירום,אתהמבליט
הפיגורטיביותאתוהופךהמדרגות

שללמטאפורהדושאןשלהמסחררת
העין.מןהסמויניצודבוהרגע
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מתיםהגוזלים

בטני'שלהזכרונותספרוסקל:ריקי
 72 , 2001הסופריםאגודתתמוזהוצאת

עמ'

למדינתהחמישיםהעצמאותביוםמתגוזלהאם
ומיהו ?שירית ?סמליתמשמעותבעלהואישראל
שלוםמשמעותוהאםיונה?שלעורב?שלהגוזל?

מהדבר'שלבסופוובאמת,-צרחניותקריאותאו
מעלותעלובחוץכולה;בוערהל"עיירתנוהקשר
שכב /התפוצותביתאלהעולות /השחורותהאבן
בוודאות",מתגוזל
כל-כך.עמוסכזה,אחדבשירישמדייותר

שלה:הרצףכלומרקיימת,היאבאםוהסימבוליקה,
המדרגותשואה),(זכריהתפוצותביתהמת,הגוזל

כאן'אבלנכון''חומר'אוליהיא-השחורות
קלושה.תוצאהמניבבשיר'בו'השימוש

ואחרות,בטןתחושותשלשבסופןמאמין'אני
למצואקשהכאןהאמנותית.התוצאהלבואצריכה
אותה.

בו'לפתוחצריךהייתילאשאוליבמשהו'פתחתי
שיריםגםישוסקלריקישלהחדשבספרהכי

האמת(ולמעןלונתפסתיאךטובים,יותרהרבה

בשלמכוון>בכוונתבשלמותואותוהבאתילאהרי
הספר'בשיריונשנהחוזרובא,החוזרהמוות,נושא

כמעטהדברכיעדאבלףת,שלקונוטציותעם
השירים:שארעלמאפיל

היפה,החיילובנולמוסיקההמורהשלהכיפוריםיום
מכיםפעימה;"קולותרקבתוכוהשומעמורהאותו
באחלאחרונים;מיםכטפטוףתהודה;תיבתעל

הטהרה".

המתפוררתמשוררת'של'פורטרטבשירהמשוררת
עתיק",תכריכיםבד"כמוהעירובלבהיוםלאור
נשברת.היאמחלהובשל
וסקלכותבתהנער'וביןביניהיה'נפסעובשיר

קפצהכדוריםבלעהורידיםחתכה"שאמו;הנערעל
יונה,עלשירגםוישעצמה",תלתהגבוהמחלון
 ,בוונציה"הרכבת"רציףעלמתה
מותהלבורא;"נשמתהשהחזירהנוסף,בשירואשה

ש"איןהעובדהעללדברשלאבמיטתה",עליהבא
שחוזרתשורה(אגב,המת"שייעחייםעלשיבכהמי

ארוך>.לאבשיראחתמפעםיותר
ליומציקלישהציקלמהברורהתשובהליאין

מןחלקבהחלטהואמוותהכול'עםהרי'זה.בספר
אבלושירי'חיכיצורלהתהוותיכולוכמותםהחיים
כך?כלצפוףהזההמוותלמהעצמי:אתשאלתי

יותר)או(פחותנפשוהלוךעינייםמראהרקיש

סוגסטיבי'חשוב, Iגרעיןבהםישהאלה.בשירים
קליפתוביןגדול.נפחשלבמסגרתהנתון-רגיש
התמלא,שלאמשהוריק.איזהוהגרעיןהזההנפח
לי.צרובאמתאדיש.דיאותישהשאירמשהו

המשוררת,שלההשראהבכוחטמונההתשובהואולי
'האםושמו Iביותרהקצרלינדמהמשיריה,שבאחד
השראה;אחרמחפשת"אניאומרת:שיר?',כתבתי

מף." rש;בעריםחייםשרידיאחר~קדמוניותכחוקר

בדמותאל-נכוןהנוגעשבשירכךעלגםליוצר
'ביצי')השירשם(גם~י~ילהוקראוקיימתשחיתה
 1איזבצקיאסתרהיההאחרת,או Iזושלשמהואולי

כמההשירלתוךנכנסתהכותבת'נפח',אותוקיים
מבלבל:גםואולי Iאותומאירשאינודברפעמים,

כמוני",חשבה"היאכזה":דברשאיןיודעת"אני

סוףהזהלסיפוריהיהביצי;לה"יקראואםכי
סוףהזהלסיפור /להיותהיהיכוללאאבלאחר;
ונו'.אחר"

"מנסההכביש,עלשהלכהבאשהלהבנתיומדובר
לסוףשתגיעעדאהבה;כאןישזאתבכלאםלברר
כלום."להיישארלאכברהרחוב

ביקשה.אהבהואיזונשאר'לאומההאשההיאמי
"שדחפה 1איזבצקיאסתרכאןמעורבתומדוע

מתחתהשולחןאתבה;איןיאוששאפילובתנועה

שחשבהכפי-חשבהומדועלה?קרהמהרגליה",
הזהלסיפוריהיהביצילהיקראושאם-המשוררת

אחר.סוף

זה,בספררקולאקורה,שזהכפיכיכאן'הארכתי
המשורר;תהתערבות-וסקלריקיאצלרקולא
לעיתיםמפריעה,מהורהרת,ארספואטיקהבמין

שעניינובעולם'לבד'אתבשירגםכמומעצבנת,
שתאיירמטאפורהאחר"חיפושאבלשנאנסהילדה
ומשיחתבשחור;גבותשללציורידמהמצבך;את

ונו',מוות"מסכתעלושפתון;סומק

מרגשיםשיריםגםזהבקובץכאמור'יש,אבל
יפהשיר ,' 98יוני ,'איסטמבולהשירכמוונוגעים.

הרומי(שמההבירה'מסקיתופוליס'האשהכמומאוד

של"אגסכמו:טובות,שורותובושאן>ביתשל
העץמיטתאל;וידיהכששכבהבמצחה;פקעאור

שורותשירובאותובאוויר",היהכבדחוםהרחבה;

שלרעשנאויר;היהזדוןשל"רוחכמו:מגובשות
להציתמתכווןמישהולהגיע;עומדבוערותאבנים
להבה".
אותהשציינהזואולישההשראה, Iעלידומה Iבכלל

רומא,הזרות:בעריםחיתהמצויההמחברת,

השזוריםהאהבהבשיריגם-אלסינורבודפשט,

 ••ואמינותכנותיופי'הרבהישעדינהארוטיקה

העדןגןמפתןעל

סין,שלהערפלשירתומכחול:צללים
מסינית:מודרניים,משורריםשלושה

 , 2001ירושליםכרמלהוצאת ,אניןרביב

עמ' 72

הזה,החשובבקובץהמובאת Iבסיןהערפל""שירת
לבלשנותהד"רשלבמבואהן-המצויןכפיהיא

-אניןרביבהמתרגםבהערתוהןצ'רקסקיליאוניד
שלאחרבסיןהחדשההשירהאתהקוראלפנימיבאה
שבאההארבעה""כנופייתנפילתולאחר Iמאו

שאמנםשיאופינג,דנגאתהעלתהזוסיןאחריו:
למגרכדיליברליותרפורמותעודדתקוות,טיפח
פוליטיקוחשףאך-במאואיזםהדבוקיםאלהאת

התגשמהשלאדמוקרטיהפניו'עלדמוקרטי
לחלוטין.
"שירתצמחהודנג,מאושביןהדרכיםבצומת

שלהובמחאהבכוחהרקלאמהפכנית-הערפל"
היעדרשלבביטויגםאםכיישירות,באהשאינה
ישאשראתמבטאשלההשירישהז'אנראמונה,

ביותרהעיקריהזרםלחלוטין.חדשהבצורהלהגיד
בסינית:שפירושולונג""מנגלשםזכהשבו

עמום. Iמסתורימעורפל'
אתביותרמזכירהואהפירוש,למרותובעצם,
וגםבמערב,שהתקיימהכפיהמודרניתהשירה

והלאה,-50השנותמאזשמתקיימתשירה Iאצלנו
מןהמעבראצלנו'(למשל'רביםבשינוייםכיאם

לשירהודורם-שלונסקאיתיתהאלתרמנהחריזה
וכדומה),ה"פסיחות"ה"לבן"החרוזבעלת
 1יופירבתברובה,מטאפוריתהיאהערפלשירת

כה.עדהיכרנושלאכזו Iובקיצור
שניםעשרשלפני Iלומראנייכולאישית(בהערה

השירההיאמאוד,להדומהלשירההתוודעתי
בתרגוםאותהקראתיאמנםהחדשה.הקוריאנית

מאפיינים).אותםבהמצאתיאךלצרפתית,
אמנויותמתחומיבהשוואותהלאה'להפליג'יכולתי
 1אוהאפל',ו'הסרטהקולנוע Iלמשלאחרות,

ובספרות,בקולנועהחדשהגלשלתחילתו Iלהדביל
אךהצרפתית,בפרוזהשמצאנווואג''נובלאותו
ב"מילים",יתר-על-המידההתעסקובהבשירהלא

תוואיםנמצאהסיניתהערפלבשירתגםמקום,מכל
עומדתשהקיומיותבוודאיכיאקזיסטנציאליסטיים,

במרכזה.

נמצאלאשבה,המחאהכלשעםלשכוח,לאכדאי
הפוליטיים,בסממניהלאגםוולגריות,שמץבה

 .כללבדרךהמוסווים
שאיןמשהובהערתוהמתרגםמצייןהקורא,לידיעת
הביעו Iמצייןהוא Iהערפלשירתמשוררילשכוח:
כל Iכךעלובנוסף(דנג),החדשהמנהיגמןאכזבה

המשטרנגדכביקורתהתפרשההזאתהשירהעוד

לאהדהשזכתהברגעאבללעידוד,זכתה-הישן
קשה.השמצהמסענגדהנוהל

 1דאוביישלפנינו:בקובץמיוצגיםמשורריםשלושה

טינג.ושרצ'נגגו

הואהמחאתיותאתהמייצגשהשירבבירור'נראה
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הקובץ.אתהפותח'תשובה'דאוביישלשירו
כמעטוקריאות.דימוייםשלעזה"תערובת"
במלואמוזהברקיעעלכיצד"הביטו :בתחילתו
ו"עידן ,,מתפתלים.מתיםצללישטיםמרחביו;

מצוימקוםבכלמדועעבר'/חלףכברהקרח
-לא-אניעולם!/"הקשבוהלאה:הכפור?";
וכוכביםחדשים"אופקיםוסיומו:מאמין!"

כתבזהוהרקיע/מלואאתכיסוהנהזוהרים/
עיניאלההשנים/אלפיחמשתשלהסימנים
צופים,"לעתידוהםהאנשים/

חדשה,זאת,ובכלמעט,פלקטיתשירהעדיין
ברור.שכיוונהאחרת,

ליריתשירהגםמוצאיםאנודאובייאצלאבל

אחרים.הדיםנמצאבערפל'שמאחוריה,מאוד'
מסתיריםענק"יערותכותב:הוא'תועה'בשיר

הובילתועה/בודדסביוןהשבילעלהשמים/את
רכותבבואותביןשםאפור;כחולאגםאלאותי

עדמסתורית/עיןאותך,מצאתימתערסלות;
 ,,חקר.אין

המשוררתשליפהפהשירהזיכרון','קטעיבשיר
עלמסוכך"ספרהשאר:ביןנכתבטינג,שר
טווהאנידקה;בדממהבפה;אצבעהנך;אור

כמעטליריקה ,,טעים.חציובהירחציו /חלום,

ועכשיו? Iהזיכרוןהיהזהשהריומיודעת,תמימה,

פתוחה.נשארתהשאלה
ביותרהמודגשצ'נג,גו Iהשלישיהמשורר
יליד Iביותרוהחדשהמעניין'ובעיניכאןבשירתו
ב-ניו-זילנדבגלותשהתאבד ) 1956 (בייג'ין

"משורר,המתרגם:שמצייןכפיהוא, 1993

שיריםלביןהסימבולי-מחאתיביןנעיםששיריו
הדורשים Iמיסטיגווןבעליומוותאהבהטבע,על
מוכרחואניהזדהות".שליתרהמידההקוראמן

 1יותרלהתקרביכולתיאליושדווקא Iלציין

בישירותשיבטאמבלישגםולדעת, Iיותרלחוש
משורריםאצלכל-כךה'נפוצה'המילהאת

המופיעיםהשיריםברובקיימתהיא"בדידות",

בקובץ.

-המרגששירואתכאןלהביאלבסוף,ברצוני,

העדן':גןמפתןעליושב'אני
העדןגןמפתןעליושבאני
מלחמעטלאכולרוצהאני

אלוהים? Iלאכולרוצהאתהמה
אתהארץמאיזה

t תכלתשמי~ן
אקרובטימופעאיזהתיתןאולי
שיריםכתבתיאני

אשםאני

כאןיושבאנילכן
מכנסיךעלתחוסאלאתה,גםשב

אנשיםשלעולםישלמטה
 .ברזלשלגדרותישלראות,בוא

הדרכיםפניעלהחולףהאביב
זעירותחרציותשובלמוביל
גשםלרדתמתחילהנה

וקנוןהעלוהעצים

 •נזירות.גםוישפטריותפהיש

בן-שאולמשה

1
 (ן:

s ~, 
~ 

איזקסוןמירון

מכשיר

 די~~~נ;לד י~~~~ם
:p ת:~נ;~י םי~י~~~ךךר, 
w ח~נ;דנףת, :;ל~~אנ:וים

החדש.חי"מכהסתתרףךא;תיוכל
: •• -• : -: • • :• T T 

קים: .ry ~ 9~ז~~~ירי
ry:p ע;~ךךףf להל~~
f ס~ל, f ך;פ~יש ,~ק;של~, 
f דא;פ;ךץ'לry ~ם 'ן~~ t ,ה
f ל.ןה.ק;ל ,ם~;נק;ל ,ב~;ךל

f 1ך~~~~יריאJ7 ץ
אסתר'שלכדרכrז

: -: T :• :• : •• 

~יש~ין :"ש~~~ 1 ""בז:יל~ח",
במגלהדברע;שה

."" T T T • : -

צרמקום

:זים. f~ק~ים IJסדק

~גף~יח~~נכח~~שירי

:p ךךרf יק, 9~ח~ר~
ל ,Yפ;ל fלע,צ"ך:כ;ל
 .מךצ;להשביתאחרכליוכל

: T : • -•• : -: • • : 

ח.~ץ~םך די~~~הףא"ח~נ;דנףת"

 ,ת~ 9ת; p:~גף~י~;דל
~ים qא;לי~ת q ~~~יט
 .ם~;ש 7ד~י~תךב;ל.ם

 ';ק .ry ~ 9~ד~ן ';לן;~ה
~יו: IJצףןת~ה

 י~~הףא ;אי~~~~ת 7ז:י
שנתי'היאי;מ;סגלת

:••• -• : T • 

נהירהמתכת~ףפ;חמר
:• -:• :• : • T 

 .ם: ת~י~? ;ל~~~

~יו IJ7 ן~~יt~~ןם
ק~רים,ך;רים

~~יו qליו f~ים fךח~ה
 ,חיt~נ;ףפ;ך~ים

~ר~ק;םל;נ;~ה~ןם
אנשיםעמ;ףבאים

 '; nנכ·לדנר ;טבע;עללצ~ר
- ;ק~ iדם iך'~ק;ר;סיו~סכ;ת-

 .ףנ~~נכל.ק 9 ~ ;מ;ק~~~ד

~ ry ח~~~ד~ךז:יי;רךר qtt ;~א;נ:וי ר
 ';ת~ qttןדאי rytt~ןם~יןךאףלי

tt רqtt ה~f חיא~קןקלתל-~ר
 , riQ ~~?~םדאי rytt~ןם~~ין~ד

רא~י י~:~ת~ךף 9;ר~ח.דר
ןראש;'ןאי ry ~~ןם~יןלי.ךאף
ר fל- fקל 7 ~~סראש ל;~
 .;קיי:ז~~ליו f ~~~ין~ד
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הנחותעושהלא

והכוח;האמתהאינטלקטואל,זבד:שלמה
המפרץ;מלחמתועדדרייפוסמפרשת
 266 , 2001עובדעםהוצאתאפקים,ספרית

עמ·

שלכאכסניהידועהעודבעםשלאפקיםספריית
גםהואכזהדעת.ומאתגרימענייניםספרים

ההיסטוריוןשלספרודרחם,האועכהאניקלםםזאל,
מבקרעמ') 222 (במיוחדעבהלאשבספרזבדשלמה

שפתהעדרבשל"נאלמת"שלעיתים-באירוניה
בכללהאינטלקטואליםאת-הדוברשלוחיוךגוף
בפרט.הצרפתיםואת

מתווהעםלהתמודד ,זוסקירהבמסגרת ,ניתןלא
שלוהדוקטורטשאת ,היסטוריון ,זבדשבחרהדרך

בביתאורחמרצההואוכיוםסורללג'ורג'הקדיש
לאבפריז.החברהבמדעיגבוהיםללימודיםהספר
מבחינתמשקלבעלותלקביעותלהיכנסאוכל

ש"אתבמבואזבדשללטענתוכמו ,האמורהמתווה
לראשונההתגבשהשבההעודבהגםמייחדתצרפת
 ,) 13<עמ'אינטלקטואלים"שלעצמיתתודעה

ומגדירעניינירקעהמחברמספקמבוא,באותו

להודותש"ניתןשקביעתודומהאך ,למושגיו
הסמליםבעולםבעיקרפועליםשהאינטלקטואלים

<עמ'החברתיים"היחסיםמערכתעלישירותולא
האוניברסיטההרימדי.גורפתהגדרההנה • ) 18

המדורגלמרצה,ומעלהיררכימבנההיאעצמה
החוגראש ,הבכירהמרצהגםמצוילסטודנט,מעל

הרקטורהאוניברסיטה,הנהלתגםכמושמעליהם,
גםאלאסמליתרקאינהשעוצמתםוהנשיא,
ארגון ,כןעליתרופוליטית-ארגונית.תקציבית

חשוףואינוחדריםבחדרימתנהלהאוניברסיטה
שמתחולליםבעתהדלפות,למעט ,הציבורליבקורת
האחרונותבשניםשאירעכפיכוח,מאבקי

זבד.ההיסטוריוןמלמדבהבאוניברסיטה
יומרתוגםכמו ,האינטלקטואלאתנכונהמבקרזבד

שקיימתספקש"איןכותבהואלמשלכךותדמיתו.
המקצועותאתשאופפתרומנטיתהילה

שלרבותבמאותשטופחההאינטלקטואליים,
'הגבוהה.'התרבותחסידישלומחקריםחיבורים

שלהקשריםתולדותשלמדוקדקתבחינהאולם
בדיקתגםכמוהרשויותעםהאינטלקטואלים

השדותבתוךהכוחיחסישלהפרקטיקות
שאינןתדמיותחושפותעצמםהאינטלקטואליים

זבדכתבזומילהאתכי[סבירמחניפותתמיד

הרוחאישלמעמדקלה]עיןקריצתתוךבאירוניה,
 ,) 22<עמ'המודרני"

כאלוגםלאינטלקטואלים,הנחות"עושה"לאזבד
מלמתוחנרתעאינווהוא ,אליוקרוביםשאולי
כמו ) 26בעמ'ויותר , 22<עמ'סארטרעלביקורת

עםגורקי,מקסיםאו ,]םש[מאןתומאסעלגם
 ,למשל ,כךאנשים.רקולאתופעותמאירשהוא
הנאציונל-שזכהטרםש"עודלצייןמשכילהוא

בקרבהראשוניםהמרשימיםלהישגיוסוציאליזם
באגודותבבחירותניצחהואהרגמנים,האזרחיםכלל

 ,) 23<עמ'הכלל-גרמניות"הסטודנטים

לשאולשראוישאלות,לשאולגםמשכילזבדשלמה
בהתייחסו ,למשלכךלאינטלקטואלים.ביחס

"נדמהמעיר:הוא ,סעידאדוארדשללהרצאה
שאחתלעובדהמודעהיהלאלספרותשהפרופסור

האינטלקטואלשללנסיגתוהעיקריותהסיבות
לייצגיכולתובעצםהספקהטלתדביוקהיאהקלאסי

שלהתפוררותןתחילת ...הכלליהאינטרסאת
המדינהמנגנוןאתשאפפוהאוניברסליותהתדמיות

בחשיפתהאחרונותבשניםלוותההדמוקרטית
התבררהחברתיים.היחסיםבמכלולהכוחמערכות
אוניברסלימעמדואיןאינטרסים,יששלכולם
שלמשחקומההפרולטריון].לא[אפילובחברה

המשחקכללישלזהבמכלולהאינטלקטואל
יצרןיכולהאם ...מתמיד?יותרהיוםהנחשפים
האינטרסיםאתלחשוףאחתובעונהבעתהתרבות

ועדיין ,עמיתיוושלעצמושלהקורפורסיסטים
מול'האמת'שלביצורהיצוגיכקוללהתקבל
משמעותיתתובנהזו ,) 44<עמ'הכוח?"מערכות

הואהפרולטריון"לא"אפילוהמשפטודווקא
מובאתזושאמירהגםמהזה,בהקשרהמשמעותי

האידיאולוגי"ל"מחנהביחסעצמיתאירוניהמתוך
 •עצמוזבדצמחשממנוהאישי

שיוצרתהרחב,מהציבורהנתקאתנכונהמבקרזבד

עתבכתבילועזילפרסוםהאקדמיתהדרישה
כימתבררכאשרמתעוררת"הבעיה-מקצועיים

לציבורזמיןאינוזההמחקרשלחלקולפחות
 ,) 46<עמ'ייצורו"אתלממןהנדרשבישראל

ליצורשישובצדק,זבדמעירהמבואבפרקכבר
שהרימשווה,תרובתיביןשיחהמאפשרתטיפולוגיה

מושגיבמנגנוןהישראליתבהיסטוריהלדון"יש
בהיסטוריותבטיפולנואותנושמשמשלזהזהה

ישמדועברורמכאן ,) 47<עמ'אחרות"לאומיות
אגב:הערת"עליה'.'ולא"הגירה"במושגלהשתמש

למושגנדרשכשהואאולם,בהירהזבדשלשפתו
מעירהואאיןפעולה,שםשלבהקשר"אטסייזם"

 ,מדברהואעליוהמושגשזהובסורגייםואפילו
"המזנה'.'בתהליך 71בעמודעוסקכשהוא

"פרשת"אתזבד"מפרק"ספרושלהראשוןבפרק
המשמעותאתלהבהירכדידרייפוס""פרשותאו

בארבעתגםכמוזה,ובפרקלאינטלקטואל,יבחס
עלדגשמושםבהם ,הספרשלהראשוניםהפרקים

ההתעניינותבולטות ,הצרפתיהאינטלקטואל
לידיהבאות ,ההיסטוריבתחוםזבדשלוהידענות

אףולעיתיםמפורטותשולייםבהערותגםביטוי
רומןאו"פלירטהרביעיהפרקכידומה"עמוסות'.'

הפאשיסטי",והקסםצרפתייםרוחאנשי-אהבה?

אמצעיאלאבסוגיה,זבדמבחינתהעמקהרקאינו
זה.בחיבורוכיסוילידיהתמחותותחוםאתלהביא

וחשובותמעניינותלסוגיותכאןלהתייחסניתןלא
בפרט.הגבוההוהתרבותהתרבות"ל"יצרניביחס
איןבורריה,אתמבקרשכשזבדבכךהחיובמןיש

שלו-ספרואתעצמיתבאירוניהלבקר"שוכח"הוא
 .] 92[עמ'עצמו

בהרחבהלהתייחסניתןלא ,זויבקורתבמסגרת
החמישי:הפרקישראל,מבחינתהמענייןלפרק
לתולדותהמתארקרי-הספרואנשיהספר''"עם

לכןקודםהציוני'.'בעידןהעבריתהאינטליגנציה
ב"פיענוח"המושגיתהטיפולוגיהנכונותאתציינתי
כידומהמשווה.שיחלאפשרכדי ,הציוניהצופן

חיתהשימושזבדעשהשבההביבליורגפיתהספרות
ל"מצפן"ביחסלמשלכךשכזה.לדיוןמהראוידלה

בקישהואסבירולכןבצעירותונמנהחבריה<שעם
מ'תיאוריהקצרמאמררקמזכירהואבתולדותיה>

יובלנירהשלהמאסטרעבודתאתולאוביקורת'
ערהיהלאכללשזבדמפליא,הארגון.עלדירים

במסגרת-מזרחישלמהשכתבמאסטרלעבודת
אביב,תלבאוניברסיטתהמדינהלמדעהחוג

-כותרתהמעצםלדיונוהרלוונטית
החברתי'.'והסדר"אינטלקטואלים

ביחסבביקורתומדויקתבלשוןנוקטאינוזבד
אשרהשלמה"ישראל"ארץחסידילאינטלקטואלים

לעצומתובהתרגשותבהתלהבות"הצטרפו
באשר ,) 196<עמ'האירידנטית"האינטלקטואלים

הגיאו-פוליטיתלמציאותביחסאפשרותאין
עללהתנסחהימים,ששתמלחמתבעקבותשנוצרה

 ,לאומיקיבוץשאיפתעלכלומראירדנטיזם,
מחיצותלהסיר ,שלוהמטרופוליןמארץהמנותק

החדשותבטריטוריותאיןבאשרעמה,ולהתאחד
חסידיתפיסתלפילאלפחותשכזה,לאומיקיבוץ
גישתולפי ,לחילופיךאוהשלמה",ישראל"ארץ

 .עצמוזבדשלמהשלהפוליטית
תדמיתעלהביקורתמעצםחשובזבדשלספרו

במיוחדלהחמירנוטההואאםגםהאינטלקטואל.
למשלכמו ,הימיןשלהאינטלקטואליםעם

החשוב ,ספרועלבמיוחדהעוקצניתבביקורתו

ה. pאבםיררהוחלשדלדוהל-בלוםאלןשל ,לטעמי
 1מאתרגקריא,ספרזהוכיהעובדהעומדתבעינה

ספרולעומתנפש.בשוויוןאליולהתייחסניתןשלא
יזזושת-צוקרמןמשהשלעבריותבאותיותהלועזי

איןהגבוהה",ב"תרבותהואגםהנוגעהארשיליות,
 •עדיף.מהםמיספק

ברבעיוסף
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בכפר".שםשהיההאווירעלהרבהחושבת"אני
עד ...ומסוכןרעילהיהההואבמקוםהאוויר ,כן

לאווירהבמיוחדמתכוונתואניחיים.סכנתכדי
נוצריות,תפילותשלהמשונהלתערובתהדתית.
זכההתלהבותחיות,שלריקודיםלבנים,בגדים

שדאיזה ...ואפלגס Iאחרמשהוואיזהושמיימית
 " ...הכולעל ...הכולעלוהשתלטשהלךגבולותחסר
 ) 77<עמ'

סמדרשלבספרהעומדאחרמשהושלטעמו
כךכלה"חם"לז'אנרמשתייךשאינו Iהרצפלד

למקםאפשרפופולרית.נשיםספרותשללאחרונה,
ולראותשלה,ולנורמותהנשיתלקבוצהמחוץאותו

ז'אנראו Iלמשלהמסע,סיפוריז'אנרשלסימניםבו
סוגיםכאח.דופנטסטיריאליסטי"מקום",של

ובזהירות Iיותר"גבריים"נחשביםאלהספרותיים
הסגנונייםמאפייניהיותר.איכותיים ,לומראפשר
המציאותביןמענייןעימותיוצריםהרצפלדשל

בספרותכמוושלאשלה.הספרותיהייצוגלבין
למדירחבפערעלשומרתהיאהמקובלת,הנשית

מלווהאחרמשהושלטעםהיצירה.לביןהחייםבין
 ,השחורההרבעקבותהייסוריםמסעאתאפוא

 ,ישוובעקבותמכסיקו",שמי"תחתבנובלה
השחור","ישובנובלה,
עקבותאתבאצבעימסמנתאניגיאורגפיבאטלס
בעליהמקומות, .כולובספרהנרשמיםהנדודים

באמריקהמופיעים ,משהוהמוסיקליהניחוח
"אמיתי",הואשהמסעלגלותשמחהואניהתיכונה,

ופוגשאחריהןלהתחקותשאפשרבעריםנוגע
שאפשרבידיעהקסםאיזהישממש.שלבכפרים
קסם,רקולאהזה.המסעאתלשחזרלקום"פשוט"

שלידמפופוקטפל .ואמיןחי Iאותנטיריאליזםאםכי
וחקה,לודרומהלפובלה,מזרחה Iסיטימכסיקו

ועודהשקט,האוקיינוסשפתשעללחוצ'יטןמזרחה
לפלורסהגבולחציית Iקריסטובללסךמשםמזרחה

 .סיטילגווטמלהדרומהומשםשבגווטמלה,
מלוויםרחוק,שצלילםהאלה,המוזריםהמקומות

אנשים,עםובפגישותקטניםכפריםעשרותבעוד

 .הספראתמייחדשחותמם
הדרךכלאתעושההראשונה,הנובלהגיבורתשירה,

גדוללמשהוהתשוקהנס.להשיקרהכדילמכסיקו
משיעמוםצמחההמרחבים,הגעש,הר Iרגילובלתי
ילדותיות.ומפנטזיותהקודמיםחייהשלישעוחוסר

הריאינדיאנים,עללחלוםאהבתיילדה"כשהייתי
לכישלוןהפכושליוכשהחייםגשם,יערותגעש,
 .) 44<עמ'הישן"בחלוםנזכרתי Iגמור

חוסרשלתמידיתותחושהמגוננתבלתימשפחה
כמולשירה,מועידים Iהשרגתיבמקוםרגשיסיפוק

שלוכדותוחוויותהתרגשותרגעיהרגמניה,לחרבתה
תוצריכידועהםאלההחדש.במקוםנפשןאת

נודעהלאאלהכמיההשלהמרחק,קסםשלהלוואי
מקריות.פגישותושל

דברכיםמשעממים,תירסושדותעלוביםכפריםבין
אל Iריאליסטייעדלעברצועדותהןפתלתלות,

 1דברעליושאיןהאוהבים,נסיך Iפופוקטפטלההר

רעות,רוחותורוחות,שחוריםמסלעיםחוץ
צמרמורתמעבירהעליהןשהמחשבהמפורסמות,

המרכזיתהשאלהזושם?לחפשלהןישמהקור:של
 1מההיגיוןקצתלהתרחקאוליהנובלה.בלבהעומדת

ההצלחהייצוגיאחרהמערביהמורץמןלברוחאולי
ולהתחילביורגפייםשורשיםלנכשאוליוסמליה,

ממרחק,הכולעללהסתכלאולי Iאחרבמקוםמשהו
להתגעגע?ואז

ואגדות,עםסיפוריבנובלהמשלבתהרצפלד
העלוביםהאינדיאניםמחייפולקלוריסטייםחומרים
קשרים .כולובספרהשזורקדושהשלוטעם

הפסיכולוגיהלחוקינעניםשאינםאנושיים
השחור","ישוהנובלהבלבעומדיםהמערבית
 1פחדשל Iעונישלנוףמאותוהיאאףשצומחת

דמותואפשרית.גאולהשלגםאבל Iמחסורשל
ספרותליצירותהשראהמקורשימשהישושל

בעולםהנצרותהתפשטותמראשיתשוניםמסוגים
מסמןהזהההיסטוריברצף .ימינוועדבי-רומיהיוו

במיתוס.לטיפולעצמאיתגישההרצפלדשלספרה
במצוקה,יהשרוהעולםכסמלוהנצלב,הסובלישו

 ,לתנ"ךמורהתמרה,שלהייסוריםדרךאתמלווה
אלוהולכתהקודמים,בחייההיאגםשמאסה

וכתוב,קרואיודעיםשאינםאנשיםאלהפשטות,
שהחייםשמחכיםחדש,לייאושיוםכלשקמים
ובכלאחרת.לגמרייהיהשמשהו Iישתנושלהם
קורה.לאזהזאת,
בשילוב Iריאליסטיבפיכחוןוחושנית,ציוריתדברך

בהדהודיםודביוניים,ספרותייםחומריםביןמעניין

להעמידוביכולתלשוניבעושראוטוביוגרפיים,
הכוחניחןהאלה,הסגולותבכל-מרתקעולם

דופןהיוצאבאמצעותהרצפלד.שלהספרותי
חולקתהיא ,והעלילתיהתמסיבהקשרשגורוהבלתי
הממושךבנסיובםזוגותשנישלסיפורםאתאיתנו
בדרךמאמציהםהאלוהי.בחסדלגעתוהקשה

הגבולעלבדרום,רחוקמקוםאותולאסקיפולס,
הכנסיהאלחותריםלהונדורס,גווטמלהשבין

מאבןהעשוי ,ישושלפסלומצוישבההענקית
לבקשאליובאיםאנשיםהיבשתרחבימכלשחורה.
לא"אתםלתקווה.אמונהביןמתנודדיםעזרה,
שלשמעתיסיפוריםאיזהלעצמכםלתאריכולים
נכנסושבעולםהייסוריםשכלשמעתיההוא!הישר

 .פניועלשרואיםלכאבגבולשאין Iפסללאותו
אוגדולמצערסובלכשהואלשםשמגיעמיושכל

שלוהצרהאתממנולוקחהפסלקשה,ממחלה
הישראליתתמרה ,) 117<עמ'לתוכו"אותהומכניס
אותןומגשימההרפתקאות,ועלאהבהעלחולמת

אותהשמושךתכלית,חסראינדיאני Iג'רונימועם
ארצו.ושלנשמתושלהאפליםהביביםאל

זונותפוגשתהיאוהרחוקהקדושהמקוםאלבדרך
המדרכותבשולייושביםואומללים,חוליםויתומים,
שליחים.להיות"התחלנו .למשהומחכיםוכאילו
אחריםאנשיםשלהאסונותואתהזעםאתאספנו
 .) 152<עמ'איתנו"אותםולקחנו

שלהמנוצחים,שלהגעגועיםאלנשאבתתמרה
היאהשבורות.הנשמותשלהכנפיים,תלושי
בכךורואה ,השחורישואלאותםלהביאמבקשת
קדושה,רוחנית,תכליתלחייה,ממששלתפקיד

אפילואותהלהמירואפשר ,אלוהילחסדשנושקת
אנושית.באהבה

פנימיבמרחבעצמה,לתוךהמטאפורייםהנדודים
יוצריםדברכים,הריאליסטיתוההתבוננות Iוסהרורי
אינההרצפלדהביבים.מןגאולהשלאפשרות
במחוזות"תועה"היאואיןטוענת,ואינהמטיפה

העמדהבהם.מורגליםכךכלשאנוהרומנטיים,
מספרתהיאעוצמתה.ובכךמובלעת,שלההרטורית

ומרגש.כן Iאותנטי Iסיפור

להבנהאחדיםממדיםמציעההסיפורשלמורכבותו
זרה,בתרבותדבקותדתית,אמונהולמשמעות.

 1תנאיללאאהבה Iמישהולמעןטובשלעשיה

כמוועוטףנרקםהכול-מוחלטוחופשבדידות
שמיהשתחת Iמכסיקועלהמשלכמו Iצבעוניאריג

מצחיאת"הצמדתיהבזיליקה.אלהמסכניםזוחלים
לכאן.הגעתיעצמילמעןרקשלאלישוולחשתי
הנחתיהמקומטים,הניירותצרוראתמהתיקהוצאתי

שמותשלשורהליישלו:ואמרתיחזיעלאותם
אוהביםוכולםחייםאנשיםכולם Iבדרךשאספתי

<עמ'להתרומםלהםשתעזורממךומבקשיםאותך
248 (. 

הזה,המעמדהואהספרשלהאמנותייםמשיאיואחד
אתהמונההמספרת,שלהרועדקולהבושיש

מתוךהם.באשרהכאביםנושאישלשמותיהם
מומיםוגורלות,דמויותעוליםהקטלוגיתהרשימה
שמותשלשורהומקומות.עריםועצובים,מתנגנים

הרגשיבאיפוקנמסריםחדשה,לדרךשמתפללים
לוסיה,פליפה,אנטוניה,כולו.הספראתהמאפיין
שזקוקיםאחרים,ועלעליהם-דולורסגלוריה,
נסשיעשהבהם,שיטפלאותם,שיאמץלמישהו
מבקשתהיאאחריםועלעליהםגופם,אתוירפא
אהובינוהיוכאילואליה,מצטרפיםואנחנורחמים.
אנחנועצמנועלגם ,·הזדמנותובאותה Iשלנו
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לרב-מכרבדרך

ספריה ,עובדעםהוצאתתאונות,הדיה:יעל
עמ' 457 , 2001לעם

נוצהבמשקלהואכיהדיהשלספרהעללומרקשה
 475לאורךומשתרעפיסיתכבדשהואמשום

שאיןקלהקריאהלנומספקאתונותאבלעמודים,
כייפיהוא ,ובכשרוןהיטבכתובהואקלון.עימה

אינוהספרמדוע-כןאםהיאהשאלהוזורם.
המוצאשהנחתמשוםחשובה,שאלהזומתעלה.

לכשלרןאחתתשובהמוכשרת.בסופרתשמדוברהיא
בכשרון.דווקאטמונה

בתיאוריהואכסופרתהדיהשלהעיקריכוחה
גםביטוילידישבאההצלחה ,הזוגיהקשרנפתולי
תיאוריםאהבה.סיפורישלושההקודם,בספרה

הפחד,העז,הרצוןחודרניים.מדויקים,אמיתיים,

בפרוזהועשירכןביטוימוצאיםכולם-ההיסוסים
הצעדיםבכלהצדדיםשנישלהמבטנקודותשלה.
המוגבר'הפענוחהקשרלביסוסעדהנעשיםהרבים
 ,כראוילהבינםוהניסיוןהשניהצדאותותשל

לפיתוחזוכיםאלהכלהשליטה,חסרתההתרגשות
נאות.

זוכילעיתיםנדמההכלב","טמוןכאןאולם
וכלכולו'העולםעלמתבוננתהיאבההפריזמה
אלונדחקותרדוקציהעוברותהיחסיםמערכות
(יונתןהאבביןהיחסיםתיאורהזוגית.התבנית

הבת,הרהורי ,כךכלאמיניםאינםובתולוריא>
ומערכתעשר'בתילדהעבורמדיגבוהיםדנה,

המודלמןבכבדותנוטהביניהםהמתוארתהיחסים
בתאונתנהרגה(האםהזוגי.המודלעבראלההורי

הואמהעללהסיפרלא"הואלדוגמה:דרכים,)
חיתהכברעכשיוכישאלה,לאגםוהיאעובד

והיאלבנותשניםארבעלהםשלקחהבנהביניהם
העצותבמדורפעםקראההיאשתיהרס.פחדה

מדייותרשואליםלאמישהושכשאוהביםבעיתון
שאלות,אותהשאללאהואשגםעובדהשאלות,

מודאגתילדהשל ] ... [ההכרחיים.מהדבריםחוץ

אתבסתיושחגגהשקטאביהאתלהביןשרצתה
אותו'לקחתלהוהרשהוחמשהארבעיםהולדתויום
וארוחתלסרטשאספה,הכיסדמיעםחשבונה,על
 ,) 11<עמודבקניון"בפיצויהערב

חריפה,פחותהרבהבצורהכיאםבעיה,אותה

לאביהקלייןשירהביןהיחסיםבתיאורקיימת
עדהאבשלהמתמשכתגסיסתותיאורהמבוגר.
שלמשתיאוריהיותראךברגישות,מתוארלמותו
(האבהילדותמודלאלמהופכתחזרהיוצריםהדיה

יחסיםמערכתמעמידיםהםישע>חסרכתינוק

זוג.שלשוויונית
ואמו'יונתן-ובן(אםהשונות,צורותיועלה"זוג",

ובתהרונה-ובתאםדנה,ובתויונתן-ובתאב

שלהאמיתיהגיבורהואויונתן>שירהוהזוגתמר'
זוגאחיות,אחים,-יותרמורכבותמערכותהספר.

דופןיוצאקיימות.שלאכמעטילד'מולהורים
עמוקתיאורדנה,שלבכיתתההחבורהתיאורהוא

זוגי:הואהכובדמרכזכאןגםכיאםונכון'רגיש

 .ותמרדנההחברות
העולההערכילעולםמתייחסותנוספותבעיותשתי
הספר.מתוך

כותבתקלייןשירהסופרים.הםהספרגיבורי
הקודם,ספרההשני.ספרהאתהסיפורבמהלך

אתשמגשימהובנבואהרפלקסיביתכמחוההקרוי
עמודיםשניסוחפת.הצלחההיה"תאונות",עצמה

כאשרקלייןשירהשלהתרגשותהלתיאורמוקדשים
המכר:רביברשימתהראשוןלמקוםמגיעספרה
שלו:ההצלחהועםהספרעםעסוקהחיתה"היא
פעםמדיהופיעהלעיתונים,התראיינההיא

ספרהשלמיקומואחרבדריכותועקבהבטלוויזיה,

1 

לאחרחודשיםשישהאחד'ויוםהמכר'ריבברשימות
השלושיםהולדתהיוםלאחרימיםכמהשנפרדו'
מהסוגקטנותמתנותבוחסרושפתאוםושלושה,

יוםאתמותחובכךהדירהברחבימפזרהיהשאותן

למקוםספרההעפילשלם,שבועפניעלהולדתה
המכר.רביברשימתהראשון

בידיה,העיתוןאתמחזיקהבדירה,הסתובבההיא

שקט.לאיכךואחרלשיתוק,הפכהשהשמחהעד
אותה,מברכתהקו'עלחיתהורונהצילצלהטלפון
טוב!מזלצועקת:ברקעתמראתשמעהושירה
ועוד.ועוד " ...טוב!מזלממנילהתגידי

מטפסאכןאתונותהספרבסיפור'כמוובמציאות,

למקוםיגיעהסתםומןהמכר'ריבברשימתבעקיבות
שלכרצונהמתוארמכרברבהרצוןהראשון.
באשרמרוחקתעמדהכלמוצגתלאאולםהגיבורה,

כלנרמזתולאהמספר-הכול-יודעמצדזהלרצון
רצוןהואמכרברבשהרצוןוודאיודאיביקורת.

כללרואיםאינםהמספרוגםהגיבורהאךלגיטימי.
מכר",ב"רבהטמונההאינהרנטיתהבעייתיותאת

לבהלרחשימצויןאינדיקטורהואמטיבוהמכררב
בדומה .אותוהצורכתהחברהשלהעמוקים
הואעכשווית,מיתולוגיהמייצרהואלפרסומת,

מדדהואמכררבקולקטיבי.חלוםשלסוג
מהפכותלקונסנזוס.סייסמוגרףלמיינסטרים,

כמעטצורני' Iרעיונימחשבתי'איתגוראמנותיות,

טיבה,מעצם .זוברשימהמקוםלהםימצאלאתמיד
הקודמים,הטעם""מושגיאת"מנערת"מהפכה

עםאחרתאוכזובהתנגשותתמידכמעטוראשיתה

מביןשלאהקהל,ועםהספרותי-אמנותיהממסד
המהפכניהאלמנטבעצםזהוממנו.רוציםדביוקמה

היאהאחרונותמהשניםישראליתדוגמהשבה.
נקטלהאשרבלום,קסטלאורלישלהפרוזה
סרגאתלהביןזמןולמבקריםלקהלולקחבהתחלה
שלה.והחדשניהמרענןהעשיה
להיותהרצוןהואהמכררביברשימתלהיותהרצון
מעטהלאבמידהאנשים.שיותרכמהעלאהוב

הואהפופולריהאליטיזם.היפוךהיאהפופולריות
נכון,אנין.לאמעודן,לאניואנסי,לאכללבדרך

כללבדרךברשימה.איכות""ספריתמצאולעיתים
אופן:שהואבאיזהלקאנוןנכנסוכרבאשראלויהיו

ידוע.סופרשלאומתורגמים,
לרשימתההתכווננותהואהדיהשלבתיאורהמקומם

מדדיכלהיחידה.הראויההמטרהכאלהמכררבי
טובהביקורתלאנעלמו:האחריםוההצלחהההערכה

קולגות-שלשבחיםלאמעריכה,שהיאמבקרשל
קשה,באתרגעמידהשלאישיתתחושהלאסופרים,
שהיהסיפורכתיבתאושונהכתיבהבסוגהתנסות

במקוםהצלחהלארגשית,מבחינהמאודתובעני
מכרתי.כמה-העיקרכאמן.קשההיהבו

שהיאהרגשהוישכשרוןלהדיהישכימכעיס,זה
אללהגביהלקונסנזואלי'מעללהתרומםיכלה
למיינסטרים.מעבר
שניהכלכלי.בממדהואאףכרוךהשניהעניין

המבוסס.הבינוניבמעמדמצוייםהדיהשלגיבוריה

שולחיםהמנוחהאשתושהורידולר-3000מחייונתן
היחידהבתםהיאושירהמאמריקהחודשמדילו
הכלכליתהרווחהלמרותלשניהם,אמיד.זוגשל

אידיאולוגיתאוחברתיתמחויבותאיןהברורה,
והקטנים.הפרטייםוצרכיהםוחייהם,הם,כלשהי.

חשהאנילעיתיםשנים,וכמהכמהזהאביביתכתל

בספריםהמתוארתמזואחרתבעירחיהאניכי

אניאביבית",התל"ההויהאתלהביאהמתיימרים
כסףמקבלותלאשהןרקלאאשרנשיםמכירה

חצי-ולילות,ימיםעושותגםהןמההורים,

מקדישאחרמכראונס.לנפגעותבמרכזבהתנדבות,
"רוכביירוקה","פעולהכמולארגוניםעצמו

לזה.בדומהמשהואואביב",תללמעןאופניים
בפעילותשלהםהנשמהאתמשקיעיםאחרים

מעטים.לאאידיאולוגייםמרכיביםבהשישפוליטית

בספרהכללקייםלאהזהוהרוחשהעשירהרודבכל
שמתעסקיםעשיריםאנשיםישאצלההדיה.של

סופרת,לכאורההיאקלייןשירהעצמם.שלבפופיק
התלבטויותשוםכמעטבספרמתוארותלאאולם

סתםהואיונתןיסורים.לאבטחאמיתיות,כתיבה
זרים,עובדיםאיןהדיהשלאביבתלבמדינת .בטלן
ישעוני.שכונותאיןפוליטיקה,איןזונות,אין

נמלה.כעולםעולמםצרביאליק.ורחובשבקין
שנותשלאיבב"תלאומר:הספרכריכתעלהמשפט

 ," ...האהבהסיפורמתרחשעליוהרקעהיא-90ה
מיוצגאביבתלשלמאודמסויםחלקרקובכן'
עיניו'ועוצםאוזניושאוטםהאסקפיסטיהחלקכאן'
לרחב-יריעהלאהזההארוךהרומןאתשהופךמה
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ביותרהחשוביםהערכיםמידות.לצרדווקאאלא
יש,כסףואהבה.כסףהםהדיהשלספרהלגיבורי

מחויבותשליחות, Iעצמייעודהאהבה.רקנותרהאז
 ?רוחניתהתקדמות Iאינטלקטואליאתגרחברתית,

מקוממת.הזוהסתמיותשלהם.הערכיםבסולםלא
מצויאמיתיכאבעםהדיהשלההתמודדותחוסר
שםאיננווהואלהימצאצריךשבובמקוםרקלא

מדיצוננתסמכותיות

אלתרמןהתולעת,מןפרפרמירון:דן
לנדסברגר'ניליעריכה:ויצירתו'הצעיר
האוניברסיטהליפשיץ'אוריאיורים:
עמ' 695 , 2001הפתוחה

מבקר Iמירוןלדןקרהמההיאהמטרידההשאלה
קשהבתוכנו.החכמיםהאנשיםואחדמבריקוחוקר

אתהצעיראלתרמןעלהתולעתםןפרפרלזהות
 1הצעירביאליקעלהנעיהאניםןפרדיהמחבר

שאיןלאזהמרתק.חניכהרומןכמובשעתושנקרא
ביתלמשל,-רב-ערךמידעהתולעתםןפרפר
הספרותייםהחייםבווארשה,אלתרמןשלהוריו
אבל-שעברההמאהשלהראשונהבמחציתבארץ

-700כהמרובה;אתמחזיקשאינומועטעדייןזה

המסביריםשירה,וניתוחיחזרותמלאיעמודים
מאליו.המובןאת Iמדירביםרהוטים,הבעהבאמצעי
הראויהכתיבה,מכסתהמחברלעצמוהציבכאילו
מקצועיתעורכתאיךתרבות.לגיבורבהכרח
בספרלזהותקשהידה?תחתכזהספרמוציאה

הנכבדההיועציםמרשימתאחדשלידומגעאת
מהאבלערפלי),בעז Iוגץנורית Iבלבן(אברהם
הביקורתחושאתלזהותשקשההואיותרשמצער

שכתב Iמירוןאותו Iעצמומירוןשלכתערהחד
והנועזיםהנכוחיםהדבריםמןכמהאלתרמןעל

הכנועההתבטלותועל Iלמשל I(כמוביותר
המעולהבמאמרגוריוןבןבפניוהצייתנית
תשמ"ו). , 2'ארגא'בית",בלילבניובונים"מיוצרים

יצירתולביןמשוררשלואישיותוחייוביןהזיקה
מירוןדןכיום.והנמקההוכחהטעונהאינהכבר

השניבפרקאפולוגסייםעמודים-30בזאתמנמק
-וביקורתמחקרתורותסקירתתוך Iבספר

להצדיקכדי-וחסרונותיהןמעלותיהן Iתהפוכותיהן
הקוראאלתרמן.עלשלוהמונורגפיהכתיבתאת

התורותאתהיטבמכירהאקדמיה,איש Iהמקצועי

מקצועי?הלאלקוראבהןישתועלתאיזואבלהללו.
ביןאחת-לאחת,איננהשהזיקהמדגישמירון

כאילו-מסוימתביצירהוניסויהמסוימתהתנסות
אלא-עצמובכוחותלשעריכוללאהקורא

יצירתו",תוךאלהקריןשהיוצרביורגפיתב"תבנית

הואכאשרגםאלאושירה>יונתןשלהפיל<עור
אמהאילנה, Iיונתןשלאשתומותלכאורה.נמצא
למהמעברהרבהטראומטיאירועהואדנה,של

"מזמן",אירעהדבראםגם Iאליומתייחסתשהדיה
נפץחומרהואמקובלתלאילדהדנהשלהיותהגם

דווקא Iכאמורהשלכותיו.כלעלמטופלשלארגשי
הצליחההאבמותעםשירהשלהתמודדותהבתיאור

ניטשהקבעהללוהתורותהוגילכלקודםעודוהרי
אתמשקפותהפילוסופיותהשיטות"כלבפשטות:

משוררים.שכןכללא Iכךהוגיםואםחוגיהן",חיי
בובארימאדאםכותב.ומעצמועצמועלהכותבכל
אפילועוז.עמוסהיאגונןשחנהכשםפלוברהיא

אתשהסעירמהעלאלתרמןכתבביקורתברשימת
עלביקורתרשימתלכתובבחרבכדילאנפשו.
הנורווגיתהסופרתשליצריםועזטרגיסיפור
שישמשוםאלא ,) 1933('סורים',אונדסססיגריס

ומלחמתשנאהוגאווה,תאווהומנפשו:מעצמובו
מינים.

ראשוןפירסוםהואהתולעתםןפרפרהחידוש
מתקופתאלתרמןשלידובכתבשיריםמחברתשל

אהובותלשתימכתביםכמהוכן Iבפריזלימודיו
"שירינץ.במכוןעכשיועדגנוזיםשהיונשכחות,

נעיםאך Iמןאלתרשליצירתוממיטבאינםפריז"
משורריםשלהצרפתיההדהודאתבהםלשמוע

בנוסחביםירומנטיקת-הבאו Iבודלוכמומקוללים
שיראלתרמןכתב-1930במופאסאן.מסיפוריכמה
מיןבמחלתשנדבקהזונהעל'ריימונד',-נחמד
המקשיבצעירסטודנטעםלשכבמסרבתלבהובטוב

המאדאם-המנהלת.שידולילמרותחייה,לסיפור
בהוריראשוןמכליבקיאותעלהשירמעיד"האם

 ...שכן""נראה :ומשיבמירוןשואלבו?"המתואר
על Iהמסוכןאך ,הזהירלהימוראחתדוגמהרקזו

כאןנלכדשמירוןנדמהויצירה.חייםביןהתואם
איזה .בספרוהשניבפרקשטווהההסבריםבקורי

מבתירגליוידיראידיוט,לאבהחלטבריא,גבר
המאהשל-30הבשנותהריגושיםמלאתבפריזזונות

הםזונותבתיגםהריהקוראת.תמההשעברה?

מןלמדשאלתרמןכפילשירה,השראהמקורות
השירהלאאם-שקראצרפתיותמיצירותהסתם
למגוריםשותפו Iגמזוחייםבפנישהעידכפיעצמה,
בפריז.

 1שושניולעבריהזיסלאלהביההמוקדמות,באהבותיו

דיונחרץלא-שלומיאלכמחזראלתרמןמתגלה
רוצהשכנראההסוערת,שושניעבריהעםביחסיו

רוצהשאינהזיסלא,הגיהאחריבחיזוריוועיקש Iבו
שלבאהבתהלזכותכדיועלוב:שפלחיזורזהבו.

משרתהבטחתשוחד:במעיןלשדלהמוכןהואהגיה
הכולבסך .החינוךעלהמפקח Iאיבובאמצעותגננת

אוזוהראורזורותשאינןאפיזודותבשתימדובר

יותר.הדיה

למרות Iזורשימהשלהפתיחהלמשפטלחזוראם
אניוכשרון.קסםחן,הרבההזהבספרישהבעיות

עודבאמתהדיהיעלשלהגדולהשיצירתהמקווה
 •תגיע.
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עלוןקציעה

 .המשוררעלאכזר
מןהואבווארשה'ברבקה'שלילדותועלהפרק
ביתשלמשכנעתיאורבוישבספר.היפים
הפרגמטי Iהיצריאביוביןהאישיותניגודי Iגידולו
והמרוחקת,הקרירהאמולביןהתושיה,ובעל

ידידותיהעםממפגשיםריגושיהאתכנראהששאבה

בביתתכופותובאושיצאווהמשכילות,הצעירות

אבלוכרעיה.כאםמתפקידהמאשריותרהמשפחה,
לדרמטיזציה;יתרהנסיהניכרתהזההיפהבפרקגם

 1לטעמי Iבושנדרשיםבמקוםצוננת,סמכותיות

 1סופרביןהמהותיההבדלזהאוליואמפתיה.חום

סופרטרויה,אברי .ומבקרחוקרלבין Iיבנוניאפילו
חישהואעצמועלמעידמבריק,וביורגףבינוני
סיוטיהםאתהביוגרפיה,גיבורישלחייהםאת

היטבניכרוזהמתשישה,רגשיתבעוצמהומשבריהם

אתמנתחמירוןצ'כוב.ועלטולסטויעלבספריו
פרדיגמהבונההואאותו.חשמשהואיותרגיבורו

סיפוראתמספרטרויהרלוונטי:במידעאותהוסומך
הוא Iעורולתוךנכנסשהואומתוך Iשלוהגיבור
גםואינטלקטואליתרגשיתחוויהלקוראיומעניק

 •מידע.רקולאידע-יחד

פזמירי
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האחות"ו"הועההאחת""הדעה ~ 1~

הדמוקרטיהשלוםאלהדרך

טגולנרשמואל

מערבית:אהרחת,הזעהמהדי:אלאמין
והערות:הקדמהשגיב,ודודמרסל
המאוחדהקיבוץהוצאת ,שמירשמעון

עמ' 234 , 2001

m חערחהספרמחבר •מה,,אלמ•ן
והוגהמצריפובליציסט-הארחת ~

רבים.ומאמריםספריםפרסם-נודעדעות

-ההוצאהביתשלהבעליםגםהואמהדיאל
ביןאשר ,"ר~~-ןלאל-ערביה"~ל-דרלאור
וסמיעוזעמוסשליצירותלאורהוציאהשאר

ערפולמוסעוררוהנועזותדעותיומיכאל.
הכלל-ערבית.ובטלוויזיהבעיתונות
שלעבודתםפריהואהנאההעבריהתרגום

לרבותשגיב,דודוד"רמרסלהמזרחנים

פרופ'המזרחןשלהמאלפותוההערותההקדמה
בתקופתשנכתבזה,בספר •שמירשמעון

ביטוילידיבאה ,נתניהובנימיןשלכהונתו
שהוא , ,,האחרת"הדעהעלהמחברשלהשקפתו

הבולטים.נציגיהעםנמנה
האחרת""הדעהשלהמחודשתתחייתה

קופנהגןבוועידתהאחת")ל"דעה<המנוגדת
חיתהזוועידה . 1997בינואר-30בשנערכה

לשעברהעורך-פונדקהרברטשליוזמתופרי

עםבשיתוף'פוליטיקן',הדני;:)עיתוןשל
שלהתאחדותלייסוד-הרביהחוץמשרד

התיכון.במזרחכוללשלוםכינוןלמעןפעילים
שניים:הםמהדיאלשלבמשנתוהיסודמושגי
המקובלת,העמדהאתמציינת-האחת""הדעה

שנים,במשךישראלנגדהמאבקעלשהשפיעה

הערביבעולםהרשמיתכעמדהמוצגתוהיא
הערבי:בעולםהקהלדעתעלבהכרחומשפיעה

המחברהםשנציגיההאחרת","הדעהואילו

בחברהנאוריםמשכיליםושכבתמהדיאלאמין
המתנגדתהעמדהאתמציינתהמצרית,

חולשתןעלמצביעה ,בהןונאבקתלמוסכמות

הסכסוךבסיוםובנחרצותבלהטותומכת

קיימא.ברשלוםובכוננותהמתמשך

סערהעוררההנ"לשהוועידהמצייןהמחבר
נמס ,שנתגלגלשלגכדורמעיןהערבים,בקרב

הבעיותימים.לאורךלאאךוהתאדה,

שרשרתאתשובהעלומכן,לאחרשנתעוררו
ראוישאת.וביתרהערביםשלהכשלונות

שלטונובימינכתבשהספרפיעלשאף ,לומר
עלזובדהערהשפיעהלא ,יהונתבשל

הערבילסכסוךבאשרהמחברשלהשקפותיו
ולמרותכךמשוםדווקאאדרבא,ישראלי.

ההכרהליאוש:נתפסהמחבראין ,הכול

לדעתוהיאהיאבמפלהוהאמיתיתהשפויה

החיובי.הצעדלגיבושהנכונהההתחלה

ועידתמתוצאותאחתכי ,המחברטועןכן

לדיאלוגבנוגעפתיחותיתרחיתהקופנהגן
הצדדיםקיבלובעקבותיההישראלי.המחנהעם

הזדמנותוהערבים,היהודיםהמעוניינים,

התפתחות .חופשיבאורחדעותיהםאתלהביע

הפיכתשלאחרבמצריםמאליהמובנתאיננהזו
ויורשיונאצרהטביעו,שבה-1954בהקצינים

מצרהמחברוהחברתי.הפוליטיחותמםאת

בהדרגהנחלשההאחרת"ש"הדעהכךעל
 • 1973-1954השניםביןכלילשנעלמהוכמעט

מלחמתבין- ,,האחרת"הדעהשללידתה

חשוב ;-1949בהצבאיתוהמפלההשביחהעולם

הנודעהמצריהסופרדיבר-1975בכילציין

שלוםשלפתרוןלמצואהצורךעלמחפוזנג'יב
ד"רהמשוררגםכמוהוומתן:משאבאמצעות

לפיתוחלאותללאשהטיף ,עוואדלואיס
לשלוםהיסודותאתשתניחחדשה,תרבות

חכיםאלתוופיקנהגוזובדרךולדמוקרטיה.
ב-בישראלביקרהאחרוןפאוזי.חרסייךוד"ר

שלמקומהעלהרצאותמספרונשא 1980
השלום.בעשייתהתרבות
האחרת""הדעהבזכותהטיפוהשלוםתומכי

סעידרצח ,למשל ,כבדמחירכךעלושילמו
סופריםכמההוצאוכן :> 1977 (בלונדוןחמאמי

מונההמחבר .) 1995 (לחוקמחוץאלסורים

רוח,ואנשיסופריםאמנים,שלשמותבספרו

בעיתוןהשלום,בזכותרביםמאמריםשפרסמו

הנועזיםהלוחמיםבין"אל-חיאת".החשוב
פרג'המצריהדעותוהוגההסופרהיהוהנאורים

בסימפוזיוןשהשתתף ,ישראלידידפודה,

שהתקייםהאזרחית",והמדינההדתית"המדינה

נרצחכידוע . 1992בינוארבקהירהספרביריד

זהיהיהולאקנאים.מוסלמיםבידיפודהד"ר
עלההרבים,המכשוליםשחרף ,לומרמוגזם
בדברביטוילידילבואהאחרת""הדעהבידי

ישראלי.הערביהסכסוך

והצביעותהכפילותעלמדברהמחבר

בישראלהביקוריםמובארכ.שלשבמשטרו

עיתונאיםכמהאךרשמית,מותריםאינם

בישראלשביקרובמפורשהודיעונכבדים
ועמדטוילהאלאל-סתאר<עבדרבותפעמים

זאתלעומת .לדיןהועמדלאהםואישחמודה>

עלספרשכתבסאלם,עליוהמחזאיהסופר

ובמאיצאלחמוחאתהזמרוכןבישראלביקורו
הועמדו-מוצטפאאל-דיןחוסםהקולנוע

להשיביכלוולא ,, ,קל"טרףשהיומפני ,לדין

אפיים.אחתמנהלמאשימיהם

בהקףנורמליזציהעלהמחברמצביעזאת,עם
לידיבאהזולמצרים:ישראלביןמבוטללא

שלרבבמספרלמצרים,ענפהבתיירותביטוי

נפטבאספקת ,בישראלמצריםעובדים

-מצרכיםשליבוא ,) 30% (לישראלממצרים
ופראים,מכשיריםביגוד,פירות,כגון

ותעשיהחימשקטכנולוגיה,זרעים,קרמיקה,

אפילומצייןהואלמצרים.מישראל-חקלאית
(המגיעמעורביםנישואיםשלמקריםמספר

סופריםנסעלמעלההמחברבערך>.-1000ל
 ,והגזעניהלאומניהימיןנגדשעמדוישראלים,

יהושעא.ב. ,עוזעמוס ,גרוסמןדודביניהם

משופעותשיצירותיהםאחרים,רביםועוד

ב"אחר"הכרההמשקפיםאנושיים,בערכים

הגדולה.ישראללרעיוןובהתנגדותהפלסטיני
ששוןפרופ'שלמחקריועלהמחברמצביעכן
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מחפוז'בבג'יועלאידריסיוסוףעלסומך
החומרמןחלקוהיוורבותבשפותשהתפרסמו

לסופרנובלפרסלהעניקההחלטהנסמכהעליו

אלהיצירותאיןהאם :מוסיףוהמחבר .המצרי

למעןלמערכהתורמותזותרבותיתופעילות
מהמצבהמרוויחומיהוהמפסידומיהוהשלום?
שלאלכךמודעהואאי-הכרתן?שלהנוכחי

היולאותותחיהםפסיביים,הערביםהיותמיד

הואזהבענייןובסוכריות;בפרחיםטעונים

רצחואת-1929בחברוןיהודיטבחאתמזכיר

מצייןכן , 1948במאי ,הרפואיהסגלאנשי 50

יהודים, 250נרצחועצירןבכפרכיהמחבר

-300כעלוגםוילדים;נשיםמהםרבים

נבזזורכושםבבגדאדשנהרגויהודים-ערבים,

פוסח.הואאין--1941ב

הפאשיסטיתהבריתעלייתהמחבר'לדעת
והפאשיזםהנאציזםלעלייתבדומהבמצרים

בנסיבותלתבוסה.שגרמההיאהאיטלקי'
תפסה ,-60השנותבראשיתבמצריםשנוצרו

באמצעותהשלטוןאתהפאשיסטיתהברית

דיקטטורההתבססהכך , 1952יוליהפיכת

הליברליהניסיוןאתשמחקהקרתנית,צבאית

המעמדשלהפרוגרמהאתוהרסהלהתקדמות,
אזרחית,חברההחשובים:הישגיהואתהבינוני

שלוביסוסומודרניזציהולאומית,תרבותית

 .עצמאיקפיטליזם

שלהשייח'יםבידימצוייםהתקשורתאמצעי

לאהמצרישלציבורשעההדתית,הקנאות

האחרת","הדעהאתלשמועהזדמנותניתנת

ד"רזכריא,פוארד"ר-נמניםנציגיהשעם

מחפוז'בבג'יפ;ןה,פרג''ד"רמחמודבבג'יזכי

אףחשובים.אישיםועודעשמאוויאלסעיד
אשמותמוטחותשבהםהקופטים,שלקולם

חותכותהוכחותגםקיימותנשמע.לאשוא,

למשל'ובטלוויזיה;ברדיוטרורשללמנטליות
במשךאלהתקשורתאמצעישלעלמותםחת
פודה,פרג'ד"רהוגה-הדעותמרצחשעות 48

החדשותמהדורותאתפתחהזושידיעהבשעה

בעולם.מקוםבכל

דברהמוסלמיתבדתאיןהמחבר'לדעת
קרדוםאוכמקצוע,בדתהשימושאתשמצדיק

האימאמיםוכןמוחמד'הנביא .בולחפור
התפרנסוהאיסלאם,שלבהיסטוריההגדולים

ספריםמהעתקתאוצאן'ומרעייתממסחר

הדתאנשיעושיםשבוהשימושלכןוהוראה.
-הדתאיששלהרווחוהכינויעףן~א,במילה
המילהמשמעותשלעיוותאלאאינם:!אלם

 .בקוראןהמופיעיםהמושגיםשלואינוסם
נפוליאון:דבריאתהמחברמצטטזהבהקשר

התפלה,לאמונהאפילואולדת,תניח"אם
שלשבנפשוהריהחירות,מולמאבקלנהל
העליונה",עלתמידתהיההדתשלידההעם

אתהכוללהדתי'הממסדביןהמחברמבחיןכן

מוסדותשארושלר [iאל-~ןשלהצמרת

אלהאתכלומר'המרכזיים,האיסלאם
עליו'ממוניםאףלעיתיםלשלטון'המקורבים

קבוצהשהםהדתיים,הפונקציונריםלבין

"כלי-ושארדתאנשישלעממיתחברתית
מןלהתעלםקשהמצרים.ברחביקודש"

מעניקהשהמדינהההוקרהפרסכיהעובדה,

הגיעםלאחרכלל,בדרךבמצרים,מדעלאנשי

לירות 5000עלעולהאינומופלג,לגיל

הזניהעלההכרזהביןשניםועוברותמצריות,

לילדזאת,לעומתבפועל;הפרסקבלתלבין

פרסמוענקבעל-פההקוראןבלימודיהמצטיין

מצוינתוהזניהמצריות,לירות 35,000של

הרפובליקה;נשיאשלבנוכחותומפוארבטקס
למכה,לחג',בנסיעההילדזוכהמכןלאחר

שלימודלציין'כדאימאידך' .משפחתועם
המחברהדתיות.המצוותבכללנזכרלאפהעל

מןהמצרית,המדינהבנוסחתעדייןמאמין

שהעמידה ,-1952בלהפיכהשקדמההתקופה

המערכתואת 1923שלהחוקהאתבמרכזה

ההשגלדעתו'שהיא,-העצמאיתהמשפטית
לדאבונםאךהמצרי;העםשלביותרהחשוב

ב-המהפכהעם ',,האחרת"הדעהבעלישל
שתיביןהפאשיסטיתהבריתנכרתה 1952

כוחני.משטרשלבצלוהפונקציונריםקבוצות
התעמולהמנגנוןאתשהקימההיאזוברית

השתלטהונפשע,ענקימנגנוןוכוננההמצרי
החברהמוסדותאתוהרסההחינוךמשרדעל

המצריתהמדינהמוסדותואתהאזרחית

רשתאתשטוותההיאבריתאותההקודמת.

החייםשטחיכלעלהפרושההעכבישקורי

המחבר'לדעתנותר'זאתעםיחדבמצרים.
המאבקהמשךאתלהבטיחהעשויאחדגורם

מערכתהואזהגורם-הדמוקרטיהלמען
התקווהאתלהגשיםהעשויההמצרית,המשפט

והחירות.הדמוקרטיהלהשבת

זריתאתהמחבר'לדעתהלמו'והשגיחהציונות
עולםבלבחדשעולםמעיןהאמריקאית:הראיה
יצירתבלשוןדיברההעבריתהמדינהקדום.

ההגירהעמדושבמרכזההקיימת,העובדה

שונות.ותרבותיותאתניותקבוצותביןומיזוג

מודרניתמדינהלהקמתהתמסרההציונות

מקצועיים,ואיגודיםפרלמנטודמוקרטית,

-וההתיישבותשההגירהשעהחדשות,ערים
מהוות-התבניתההבטחהרעיוןעלהמבוססים

לרשותהעמדהלכך'נוסף-עבודה.דתמעין
בעריםשמקורה-קפיטליסטיתיהודיתשדולה

דברכי-בקיאהחיתהאשר-בארה"בהגדולות

הערביםדיברוזאת,לעומתשם.התעמולה
שנאהמסורות,עלשנסבהמופשטת,בלשון

חלף.שלאבעברםודבקות

האדםשלערכואתשוללשהפאשיזםהיות

שלבדמותויעלםשהפרטהיאמטרתוכפרט,

האחתהגאולהשלברעיוןאוהמושיע,המנהיג

אוללאומיותלמולדת,לדת,קשורהזוותהא

שמתנגדזהשה"אחר"'היאהתוצאהגזע.ל
אויבהואלכןלגאולה,מכשולמהווהלהיטמע,

עדיםהיינומכך'כתוצאהלהעלם.ועליו
<פעולותכפויההגירהשלנרחבותלפעולות
מדעאנשיהקופטים,בקרבנמשכותשעדיין

להגרשאולצואלההיוצרים>;מחוגיובחלק

שהיותושביםובחלקםמצרים,בחלקםהיו
יוונים,יהודים,כגוןהשנים,במשךלמצרים

סוריםאיטלקים,וצרפתים,ארמנים

הון'בעליממצריםנעקרוכןוקפריסאים.
בתחומימבוססותשהיוומשפחותעיתונאים

כוללמספרםוהתעשיה.המסחרהפוליטיקה,
יהודים.-85,000כמהםאנשים,ורבעכמיליון

היוהללושכןעצום,הפסדלמדינהנגרםבכך

בתחוםואיכותייםנדיריםכישוריםבעלי

נלקחכךהפיננסית.והפעילותהמינהלהייצור'
שיטות .לציוןונמסרהמצריתהחרבהמגוףנתח

יהודיכלפיננקטומהן'גרועותואףדומות,
יהודיאתשאילצוהפעולות , 1941ב-עיראק

ואףשיטות,באותןהתבצעולהגרתימן
 •מהןבגרועות

 (ו:

1 s 
ו~

ערבשליטישלהחמורההטעותהמחבר'לדעת
ישראלעםהעימותכיהבינושלאבכךמקורה

חברה,שלנרחבעימותאלאבלדב'צבאיאינו
הערביםנחלולכןומדע.תרבותכלכלה,
משבחאחתלא .ועודזאתבמלחמות.תבוסה
רביםבתחומיםהשגיחעלישראלאתהמחבר

ייצורגבוהה,גיהטנגרלודמוקרטי'שלטון-
היאבישראלהחברהבאלה.וכיוצאתעשייתי

משפטבמערכתומצטיינתפלורליסטית,

+-
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ישראלשלשהשקעתהמוכיחהואמתקדמת.

שלהשקעותיהןעלעולההמדעיבמחקר
ערב.ארצות

נראהאךערוך'לאיןרבההספרשלחשיבותו
משהראשית,טעויות.מכמהנקיאינושהמחרב

בנפתסינאןעיןהפלסטיניבכפרנולדלאשרת

זוהישמיר'שמעוןפרופ'לדברירמאללה.
למעשההערבים.בקרבבעיקרנפוצה,טעות

השתקעהומשפחתוברוסיהשרתמשהנולד

האבשלבואולאחררק(סינ:ה>,סינאןבעין

השביח.בפעםמרוסיה

לושלחלשלטון'נאצרשלעלותועםשנית,
מהדיאמיןשלהערתואךברכה.גוריוןבןדוד

אינןהזקן"המלחמה"זאבשלכוונותיובדבר
הדעת.עלמתקבלות
היאמשכנעתוהבלתיהקשההסוגיהשלישית,

שלכוונתובישראל.היהודים-הערביםסוגיית

נראהערב.מארצותהיהודיםלהגירתהמחבר

סבירהשמירשמעוןפרופסורשלשעמדתולי

שהידעבכך'עוצהבשהבעיהטועןשמיר .יותר

ולוקהחלקיהואאל-מהדישללרשותושעמד
מספקתהבלתיהרמהאתמשקףהואוכיבחסר'
ותרבותההישראליתהחברהעלהידעשל

המכריע"שהרובשמירטועןכןהערבי.בעולם
ידיעתאתאיבדוכברערבארצותיוצאישל

כלשהיזיקהעלשומריםהם iהערביתהשפה

העממיתברמהרקהערביתלתרבות

והפולקלוריסטית".

קופנהגןועידתשלבהצהרהפותחהמחבר

ועידהבאותההספראתומסיים ) 1997 (

משתתפיםשלבמעמדבקופנהגן'שנתכנסה
הבריתאתוכוננהוישראלערבמארצות

העקרונותערבי.ישראלילשלוםהבינלאומית

לתהודהבישראלזכולאזובהצהרהשנוסחו
גדולהסערהחוללוזאת,לעומתאךממש,של

נזכרתהיוםעדבמצרים.ובייחודערבבארצות

מפנה.כנקודתערביהציבוריבשיחזוועידה

אלג'לאלצאדקהחשובהסוריהאינטלקטואל
והוויכוחקופנהגןשלהרעיון"כיכתבעזם

גמורה".בהצלחהמטרתםאתהשיגוסביבו

הדמוקרטי?""השלוםאלהדרךאפואמהי

שלום"פרלמנטלהקיםמציעהמחבר

הפרלמנטמטרת •התיכוןהמזרחשלדמוקרטי"
הגורמיםביןפעולהלשיתוףמוסדלשמש

והערבי.היהודיהצדדים,בשניהשלוםשוחרי
מוסדשללשליטתונתוןיהיהלאזהפרלמנט

להגשמתחופשיבאורחויפעלכלשהורשמי

לנטרלתהיההמשותפתהחזיתמטרת .מטרתו

ולפעולהשלום,אתלהרוסהניסיונותכלאת

שיתוףשללאפשרויותהקרקעלהכשרת
להתחמקהניסיונותולסיכולבעתיד'פעולה
לפיתוחגםיפעלהפרלמנטהסכמים.מביצוע

מדינותביןהתרבותייםהמשותפיםהמכנים

החשובותהמטרותשאחתמדגישהמחרבהאזור.

שלבדרךבמזרחישראלשלהשתלבותההיא

אינטרסים.ושיתוףפעולהשיתוףפתיחות,

ההשמדהנשקפירוקגםיכלולזההסדר

שלהקונוונציונליהנשקוצמצוםההמונית

שהםמעשיםלחשיפתיפעלהפרלמנטהצדדים.

וחופשהאדםחירויותנגדתוקפנותבבחינת

מדיחשובענייןהוא"השלוםשכןהעמים,

לממשלות".שיושארמכדי

פובליציסטשלחשיבותרבספרשזהוספקאין

תלוי'ובלתיחופשינועז'מצרידעותוהוגה
בספרוהדיוןוהדמוקרטיה.החירותבצבאלוחם

האדםבערכיאמונהחדורוהואומרתקמעמיק

לשלום.ובשאיפתו

משאתהואשהשלוםהישראלים,לגבינו'
רבה.חשיבותהזהלספרנודעתנפ~ם,
הספרעיטורלשבח,וראוירהוטהעבריהתרגום

הקיבוץהוצאתותבורךלעיניים,תאווה-
 ••לאורהזההחשובהספרהוצאתעלהמאוחד

סטיבנסוולאס
איתןמריםמאנגלית:

למטאפורחהמניע

לעצים,מנףחתנסתירזהאתא;הבתאJף
 ··•ד--· ז:- ...... ·:·: :-

למחצה.מתהנ"לכי
• -•• : :•::• T 

 ה~~מ; p:ס~לים;ין~ע 1[1סר
משמע:ןת.חסר;תמליםעלןח;ןך

: •• -• • -: -: T 

f ~ תך~~~~ז;י בי~~;~ם 
הדברים,רבעישלה~בעיםנגחצאי
 ·ז:- ··: .... ·ד:- ··ז-:-

הפמסים,נבענבים ,י;תרמעטהנהיריםבבשמים
-• - T • • : -- : •• T :-ז • -: -• 

-ל sהזפערנכורחהאחת,;ר sנג~
-• T ---ז•• --: ••• : T 

סת:ןםע;לםמאירל eהזפערה"רח
 T • •• T T :•. :-- ••ז-

 ,ק:ן~~ א~~ 7~סזלא~ךע;ןםך;רים~ל
~ w ז:יס:יתלא~ע;ןם~נג;ק;ם~~~~, 

להי;ת,חכזבנףולאלהי;תרציתולא
: T • • : : •••-: : • : 

 :םי:~:פ,נ:ת [l ~'?ז?~~נף;קקתן~ז;י
:נח~ס~ק:~תל~~אפ;ןה, r י~~נ:

ה~ד;לים,מה~הרים
 . :- .ד:ד-- ..

:נקכז:ןם~ל~ס~לף·;ית

מפטישהאדמ;נית,מהרגזנ:ןת
 ·-· . :-ד ד:-ד••

הכבדמה~לילאד"ם·כח"ל'
T T •·•-:• -ד•• 

ס~ז'~:ננג~ק • ,;ס~לה f ~~~לןה
סז;~יגד~י.~ס~יקסי' 7ס~;ן ,ס:חיר ,:נחכז:ן~י
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אנחנוהשינה,לפנילילה,ל ~
הסיפורבעזרתעצמנואתמרדימים ~

ישבנושנהאלפייםלפניעדהזה:

אבותינו.ארץישראל,בארץאדמתנועללבטח

מקדשנו'ביתאתהחריבוהרומאים,באוואז

אותנועקרולעצמאותנו'והלאומיהדתיהסמל
והחלוהאומות,ביןאותנוהפיצומארצנו'

סבל'אךהעםידעשבהןהגלות,שנותאלפיים
בתוםעכשיו'והנהוהרג.רדיפותמצוקה,

תנועת/בזכותהאל/בחסדהשנים,אלפיים
המיותר>אתלמחוק(נא /הלאומיתהתחיה

ושובכקדם,ימינוחידשנולארצנו'חזרנו
חלוקה .אדמתנועללבטחיושביםאנחנו

היא-וסינתזהאנטי.r.יזה ,הזי.r.-לשלושה
שלוההיסטוריהפשטנים,שלידועתחביב

הפשטנותבידיומתמידמאזנתונההיהודים

אתהיטבמשרתתשהבורותהפונדמנטליסטית,

השקריתההיסטוריהאתמלמדיםכךמטרותיה.

עיסהממנהלשיםכךשלנו'הספרבבתיהזאת
והאבלהחגימישלברטוריקהדביקה

המחשבהלדפוסנעשתההיאוכךהלאומיים,

שלעובדהכלכמעטיוצקיםאנחנותוכושאל
 .היהודיהעםחיי
שקראח.דבהבל-פהשקריםשניכאןיש

הביתחורבןעםהתחילהלאהגלותראשון:

חורבןעםלכן'קודםרבזמןאםכיהשני'
שנהוחמישיםמאהכמעטבעצםהראשון'הבית

ממלכתשלעצמאותהבדןאועםלכן'קודם
רביםהוגלוהראשוןהביתחורבןעםישראל.

רביםכולם.לאאבללבבל'יהודהמתושבי
מושלאפילולהםוהיהבארץלשבתהמשיכו

העדיפואחריםבבל.שלטונותמטעםיהודי

לבבלדברךיהודהגולי

לפניהרבהמקום,מכלמצרימה."לרדת"

מחוץהיהודיםרובישבו'כברהשניהביתחורבן

 .ישראלארץלתחומי
הארץ.מןאותנוהגלולאהרומאיםשני:שקר

עדייןהשני'הביתחורבןאחרישניםמאות

היולאמצדהמתאבדיבארץ.יהודיםישבו

הקנאיםאחרונירקאםכיהיהודים,אחרוני

המשיךהיהודיםשלהמכריערובםהמתמרדים.

 •אבלימיכמהלהםשנוספואףגיל'כרבחייו
שלבמצבםקשותשפגעבר-כוכבא,מרדגם

שלחייהםאתשינהלאהארץ'דרוםיהודי
הרומאיהשלטוןשלביחסו .הארץצפוןיהודי

שלתקופותהיותמורות.בפעםפעםמדיחלו
בכ~יה,המרת-דתלכפותוניסיונותרדיפות

נוצרי.שלטוןברומאהיהשבהםבזמניםבעיקר

אבןיותר.רבהסובלנותשלתקופותוהיו

ירושלים,שלמעמדהחיתההמחלוקת

ולאהלניסטיתלעירלחופנהביקשושהרומאים

ודתי'מדיניכמרכזמעמדהאתלחדשהתירו
התייחסוהםזאתלעומתלמרידות.וכמוקד

באזוריםשקמוחשוביםלמרכזיםבסובלנות

שלטוןתחתדבר,שלביסודוהארץ.שלאחרים

ביזנטיון'שלטוןשלניכרבחלקואחריורומא,
אוטונומיהשלרבהממידההארץיהודינהנו

נשיאיםלהםהיושניםמאות(במשךמינהלית

בפיתוחוהמשיכוהשלטונות>בידימוכרים

שלהם:הגדולההתרבותית-משפטיתהיצירה

 .הירושלמיהתלמודואחריההמישנה,
חיתהישראלבארץהיהודיהיישובהידלדלות

חיתהלאוהיאבשנים.מאותשנמשךתהליך
+-
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בהגירה,רבהבמידהאם,כיבהגליותקשורה

תהליכיאילולאבהתבוללות.ובעיקר
בתפוצות,וגםבארץגםיהודים,שלהתבוללות

חרףהיום,מגיעהיהמספרםכיהמעריכיםיש

מיליון.מאתייםלכדיהטבח,ומעשיהרדיפות

אחרישניםלאלףקרובאפילומקום,מכל
עדייןהמוסלמים,בשלטון ,השניהביתחורבן

שמספרםאףיהודים,שלקהילהבארץחיתה

היוכברוהםמתמידצמצוםשלבתהליךהיה

בסוףזאת,לעומת .הארץתושביביןמיעוט

מערב","בפאתיחיתהכברתקופהאותה

גדולהיהודיתקהילההמוסלמית,בספרד

פרחהשבוהזהב""תורזההיהומשגשגת.

אם(דיוהחילוניתהדתיתהיהודית,התרבות

אבן ,חלדייהודהכרמב"ם,אישיםנזכיר

נהנויהודיםאבן-עזרא).ומשהאברהם ,גבירול

להשכלהזכואוטונומיה,שלרבהממידהשם

במקצועו>.רופאהיה(הרמב"םומדעיתכללית

וצבאיותאזרחיותבמשרותשימשויהודים

מעמדבגרברהלושהיה ,הנגיד(שמואלרמות

מפקדגםהשארביןשימש ,מיניסטרשל

הצבא).

אחרות,רבותדוגמאותעודויש ,אלועובדות

ש"אלפיים ,שלנוהלאומיהשקראתסותרות

רצףבאשאחריהבהגליהנפתחוהגלות"שנות

-אמתוהשמדה.רדיפותשלומתמשךארוך
תקופותהרבההיו-האחרוןבאלףובעיקר

בגטאות,וסגירהומעשי-טבח,רדיפות,של

צהוב,טלאילענודוחובהואפליה,והשפלה,

השואה,וחיתהואנטישמיות.בכפיה.דתוהמרת

שבהןאחרותתקופותהרבהגםהיואבלכמובן.

לאאבלבתפוצות.יהודיותקהילותשגשגו

היהודיםחיישלוהחיובהשלילהמאזן

שחשובמה •כאןמענייננוהואבתפוצות

הגולהבתפוצותשהחייםהעובדהזו ,לדיוננו

גירושיםמכוחהיהודיהעםעלנכפולא
בחירהשלבולטיסודבהםשהיהאלאוהגליות,

עצמית.

הואשלנוהשקריבסיפורה~שנהמפרקיאחד

אלפיםוהגלייתהראשוןהביתחורבןשאחרי
ציון","שיבתבאה ,לבבליהודהמתושבי

עציעלכינורותיהם"אתש"תלוהיהודים
עלה'שיראת"לשירוסירבובבבלערבה

בההקימוישראל,לארץשבונכר",אדמת

לשבתהיהודיהעםחזרושובהשני","הביתאת

שכלכדידרושהזההקטןהשקר •אדמתועל

תשתלבהשניהביתחורבןשעדהתקופה

העםשלהשקרבאידילייתהמשולש,במתווה

שבאועדכאןנתקיימהשכאילו ,בארצוהיושב

לסבתא.לספר .מארצואותוגירשווהרומאים

לכלשאיפשרהכורש","הצהרתאחרילמעשה,

רקשבאהאפילו-לארץלשובבכךשרצומי

"גלותשלתחילתהאחרישניםעשרותכמה
שלהעליה,גליבשנילארץשבולא-בבל"

עשרותמכמהיותרונחמיה,עזראושלזרובבל

העליותב"שתיהעוליםכמספרלערךאלפים,

עלידיעותשוםואין •זמננושלהראשונות"
בימילמצריםשירדוהיהודיםשלשיבהתנועת

הנוחיםהחייםתנאיאתהעדיפואלהירמיהו.

הנידחתביהודההחייםקשייעלגדולה,במדינה

מחזקתואחתבמלאכהעושהידו("באחת
השלת"),

בבבלאזשישבוהיהודיםשלהמכריעהרוב

קרובובמשךמרצונם.שםלהתגוררהמשיכו

חייםמרמתנהנוהםשנהמאותוחמשלאלף

מושכות.והשכלהתעסוקהומאפשרויותגבוהה

ובראשםאוטונומיה,שלרבהמידהלהםחיתה

גינוני-לושהותרוגלותא""דישרשמיתעמד
ובעליחקלאיםהיומהםגדולחלקמלכות.
מקצועותבעלינעשומהםרביםאחוזות.

בנקאיםסוחרים,מדענים,רופאים,חופשיים:

רמותמישרותונושאיבצבאמפקדיםואפילו
אחרות,לארצותשלוחותשלחוהם •בשלטון

והגיעובאסיהכלכליותאימפריותהקימו

שלאפיזודותהיוושםופהלאירופה.אפילו

שלמסוימותבטריטוריותיהודיתעצמאות

לה,להתכחשניתןשלאעובדהוזובבל.

עלתהדתית,וגםתרבותית-יהודיתשמבחינה

ממנההקטנההיהודיתהקהילהעלזוקהילה

שלמעמדוישראל.בארץשישבהבהרבה

ה;:זלכתיתבהיררכיהנחשבהבבלי""התלמוד

הישיבות .הירושלמיהתלמודעלכעולה

מכלתלמידיםאליהןמשכובבבלהגדולות

ישראל.מארץוגםהתפוצות

כברהשניהביתבימיאמרנו.התפוצות,מכל

כי ,בבבלרקלאגדולותיהודיותקהילותהיו

באסיה ,בקפריסיןבקירנייקה,במצרים,גםאם

האימפריהשלאחריםובחלקיםברומאהקטנה,

-אפריקהוצפוןצרפת ,ספרד-הרומאית
באמצעותיהודיםהגיעושאליהםמקומות

היהאלומארצותבכמהכפיה.ובלאהגירה

יהודישלמזהשפירהיהודיםשלהכלכלימצבם

ארצהושלחומגביותארגנווהם ,ישראלארץ

אגב,היהודים,חדש?עודמהאזתמיכה.כספי

שהרבוהעתיקהעולםעמיביןהיחידיםהיולא

חיתההעתיקהזמןהגירתשלמקצתהלהגר.
היהודים,והתנחלות.כיבושמסעותשלתוצאה

פעםמדיאמנםפורציםהיו ,קטןעםשהיו

עליהןמשתלטיםשכנות,לארצותבפעם
 ,תושביהןאתבכפיהמגייריםאפילוולפעמים

לים.מעברשטחיםלכבושנהגולאהםאבל

נרחבת,אימפריההיווניםהקימוזאתלעומת
ובתוךערבהאיחצימתחומיפרצווהערבים

איסלאמיותממלכותהקימושניםעשרותכמה
גדולות.

עמיםושלהיווניםשלאזרחים,סתםגםאבל
הרבוהיהודים,ובכללםתקופה,מאותהאחרים

לחיותשהמשיכומושבותולהקיםלהגר

לנסותבלינקלעושאליהןהממלכותבמסגרת
וגםליווניםשגםמענייןעליהן.להשתלט

בהגירההקשוריםקדומיםמיתוסיםישליהודים

מסעיהאודיסיאה,האיליאדה,ובנדודים:

אבינואברהםשליציאתואצלם:הארגונאוטים

ובניויעקבירידת ,כנעןלארץכשדיםמאור

במדברהנדודיםשנותארבעיםמצרימה,

הקמתשלמקריםהיוושםפהכיואף .אצלנו
 ,ישראללארץמחוץעצמאיותיהודיותממלכות

לארצותשהיגרוהיהודיםשלהמכריעהרוב

ותרבותית,דתיתבאוטונומיההסתפקואחרות

-גולההמילהאגב,בגולה.בחייםכלומר
מילהתחילהחיתה-בבל"אשר"הגולה

שבו ,בבבלמסויםאזורשלשמונייטרלית,

היהודים.השתקעו

הגיע ,האלכסנדרוניפילוןשלהערכותיולפי

לפניהשלישיתבמאהבמצריםהיהודיםמספר

מספרמקום,מכלבקירוב.למיליוןהספירה
כאלפייםלפניכברעלהבתפוצותהיהודים

מספרםעלניכרתבמידהשנהוחמש-מאות

שלראשיתהתאריךקביעת .ישראלבארץ

כביכול-ולגירושהשניהביתלחורבןהגלות

ישהרומאים,בידיישראלמארץהיהודיםשל

שממשיךשקרהיאהשרירות.מןרקלאבה

סתםאינההיאאבל •דעתנואתעלינולבלבל

מבנההיאטעות.רקלאוודאי ,שקר

התודעהמתבססתשעליושלם,אידיאולוגי

 .שלנוהלאומית
בידימארצםהיהודיםהגלייתעלהשקר

משקריםשאנחנוהשקריםמןהואהרומאים

כדיפחדנות,גםואולינוחות,מטעמילעצמנו

בחרומדועהשאלהעםלהתעמתנצטרךשלא
מושבםממקומותלהגרכךכלרביםיהודים
לאמדועחדשות.בארצותגורלםאתולנסות

 ?זאתלעשותלהםהפריעוכשלאלארץשבו
כאןישהנודד"?ל"יהודיהיהודינעשהמדוע

בשל<בעיקרמטרידותנלוות,שאלותהרבה
אליהן>,הנלווייתהערכיתהקונוטציה

יותרלהשיבניתןרובןשעלומסקרנות,

נוחיותרשהרבהברוראבלאחת.מתשובה

חישנים,אלפיזהשבה,המציאותאתלייחס

 ,ישראלבארץולאבתפוצותהיהודיהעםרוב
רצונייםלתהליכיםולאחיצוניכפיהלכוח

כאןישאםמאשמה,פטוריםאנחנופנימיים.

אשמים.אחרים-אשמה

להגלותנהגולאהרומאיםכילזכורראוי

אומגליםהיוהיותרלכלשלמות.אוכלוסיות
המדינית.ההנהגהשכבתאתלהורגמוציאים

אותהמדיצרותלהםנגרמואםרקזאתגםו

אבלבאכזריות,מדכאיםהיומרידותהנהגה.

ה"פאקסאתלהשליטהעדיפוכללבדרך
-השלטוןאתולהשאירשלהםרומאנה"
לפעמיםמלא,כמעטמדינישלטוןלפעמים

הנהגהבידי-ותרבותיתדתיתאוטונומיהרק

המסיםשגבייתהעיקרלהם.הנאמנהמקומית
המצבלחילצרותיהיוולאכסיורה,תיעשה
שלהם.
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אגריפס, ,אלכסנדרבלוס,אריסטוהורקנוס,-

עברישםלהםהיהואם-נוסגואנטי

שםגםתמידאליונלווהיוחנן> ,(שלומציון
אם-האדומיהורדוסלמחשבה.חומריווני?

בחלקרקששלט ,אביואנטיפטראתנשכח

הרומאיםשהעלוהראשוןהמלךהיה-מהארץ

היההוא .חשמונאימביתהיהשלאלשלטון

אבלבכפיה),הסתםמן<שגוירגרשלנכדו

כיהודי.בומכיריםהיוימינורבניאםספק

שליהדותןעלפרטיםנמסרולאמקוםבשום
בשמץ ,לואמרוחכמיםכיואף ,אמוושלסבתו

שנאמרליזכורלאאתה","אחינוחנופה,

גיורתהליךעברעצמוהואכימקוםבאיזה

ביתאתשיקםהואדווקאמקום,מכל .כלשהו

השלטוןבתקופת ,כן ,<כןהשניהמקדש
בתולדותהמפוארלהיכלאותוועשההרומאי!)

גםוכמוהוהיה.לאהואעצמאימלךהיהודים.

במאהבארץששלטוהיהודיםםיהשליטכל
הביתחורבןשלפניהאחרונותהשניםושלושים

לאהלאומיתהעצמאותאוגדןשגםכךהשני.

לששקרובאםכישנה",אלפייםי"לפנאירע

שלקצרהבהפסקה ,לכןקודםשניםמאות
החשמונאים.שלטוןשלשניםכמאה

כמיתוסוחגלותהגירושמיתוס
חקורבן

בנומאדמותיהם.אחריםלנשללנומותר-

פוגרומיםלערוךזכותנו-מים?ופוגרערכו

שנקפחבכךרעאין-קיפחו?אותנובאחרים.

אךזהיהיה-מארצנו?גירשואותנואחרים.

גירשושממנההארץמןאחריםנגרשאםצודק

הנרדפים.אנחנו-מקוםובכלזמןכל •אותנו

לנושנגרםהסבלכלעלפיצוילנומגיע
שגורשנוהגירושעלגמולהדורות,במרוצת

כאילומארצנו.שנהאלפייםלפניכביכול
קנינו ,קורכןאנחנוהיינושבהןהרבותבשנים

בדרכו ,וכך •לתלייןלהיותזכותלעצמנו
הגלות,שנותאלפייםשקרמהווההמעוותת,

למהבסיס ,מארצנוגירושנועםרקשהחלו

לאותהקיומנו"."הצדקתבשםבפינושקרוי

עוולכל ,אנחנושנעשהדברשכלתחושה

בהםישאחרים,שנקפחקיפוחכלשנגרום,

לשמשהזההשקרנועדוכך .היסטוריצידוק
לאחריםלעשותזכותלנוש,נןינולאמונהיסוד

לנו.שעשומה

 ,היהודיהקיוםשללנורמליזציהלהביא-
כמקולקליםלאהעמים?ככללעםלהיות
שלהראשוניםהדעותהוגיהוסיפושבהם,

שבהם.כמתוקניםאםכיהעבודה,תנועת

 .זוממטרהרחוקיםאנחנועדייןהצערלמרבה
נלמדלאאםתושגלאהיאכילקבועוצריך

לחייםונעבורהמיתוסבחיקמהחייםלהינתק
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ירידיםנין
פזמירי

מיקי :מאנגלית ,רזזלסםין :בלוסול
עמ' 230 , 2001זמורה-ביתן ,גורן

בנישלהאמיתיתקהיליה 51
אלהשלקהילייתםהיא ...האדם .

אלהשלהאמת,אתהמבקשים ~

נמניםלמעשה ...הדעתאללהגיע .העשויים
כפיהאמיתיים,הידידיםוהםמעטים,רקעמה

ממשרגעבאותוואריסטואפלטוןשהיו
 ...הטובשלטבעובדברבדעותיהםשנחלקו

האמיתיתהחברותאפלטון'פיעלזוהי'
ספרובסיכוםבלוםאלןכותב ,, ...היחידה

הרוחשלדלדולהבמחלוקתוהשנויהפופולרי
עוב;ךאופקיםעםבהוצאתאור(ראהאבמרpיה

ניתןשפירא).בת-שבעשלבתרגומה ,-1987ב

אתשקשרההחברותשלאופיהשזהלשער
הדברים,אתהמצטטבלו'סוללידידובלום
בלוםשללספרושלובהקדמהבמקרה,לא

אתמכבדתבמחלוקת,מכירהאמתחברות

המשותפתהשאיפהמתוךהזולת,אצלהניגוד
האמת.אל

לחברנרגשתמחווההואבלוסולשלרוולסםין
שניביןאמיצהידידותשלסיפורקרוב,

הרוחחייאתביניהםהחולקיםאינטלקטואלים,
ענקיםשנישרקכפישלהם,העשיריםוהרגש

בהומור'גמורה,בפתיחות-לכךמסוגלים
התחנותמןלכמהמתמדתבהתייחסות

בשליםהםהמערב.בתרבותהמשמעותיות

כדיבחברוואישבעצמואיש-דייםובוטחים

ברצינותלב,גילוישלמידהבאותהלדון
תרבותובאופנותבתורותיחד'גםובגיחוך

רומן-זהעסיסית.רכילותובפיסותכבתלאות
מןבלום,אלןהוארוולסטיןמפתח,

חורגבןבארה"ב,החשוביםהאינטלקטואלים
עלשהשתלטווהביקורתהחשיבהבזרמי

כחסידבאמריקה.התרבותחייועלהאקדמיה
בלוםנתפסהקלאסית,התרבותערכישל

מילתכמעטחיתהששמרנותבשניםכשמרן'

לרלטיוויזםהפופ,לתרבותשהתנגדאףגנאי.

הפוסטמודרני'העידןשקידשנכסיםולשאר
שחלקםמתלמידיו'לרביםגורובלוםהיה

של"עירוביםבמימשל.מפתחעמדותתופסים

אתבמיוחדריתקוומודרניותארכאיזם

וכללהכיליכלהלאשהמודרניותרוולסטין'
בלוםעליומעידממנו",ושפעוגאוהזמנים

רבאישהיהרוולסטין-בלום ,) 76עמ'(שם,

לתפנוקיםמכורהיהאךלכסףשבזסתירות
מעצביםחליפותערך'יקרותעתיקותיקרים:

לחדולכדיאנינות.ומסעדותדולר-4000ב
חסרוןבגללשלוהמותרותחפציאתלמשכן

לכתובבלו)(סולצ'יקהטובידידולויעץכיס,
באקדמיה.הרצאותיותמציתאתשיכילספר
-הספרהיהעתוולחפתלאתגרנענהבלום

שהכניסלרב-מכראבמריקההרוחשלדלדולה
כמהעודמארח'רוולסטין'רב.ממוןלו

גםונערציםמפורסמים,אינטלקטואלים
הואשבהםהנאלחבדויים.בשמותנאלחים,
'גרילסקו'לוקוראבלו-רומניממוצאמשכיל

-צ'אושסקו>אתבנגינתו(המזכיר
שהוקםהברזל',ל'משמרהשתייךשבצעירותו

רצחושפעיליוהגרמני'הנאציזםבהשראת

לדמותהמפתחאנקולים.עלבתלייתםיהודים,
מירצ'ההדתותוהיסטוריוןהפילוסוףהוא

דוחקברומן .איתרמיודדהיהשבלואליאדה,
גרילסקו'עלעינייםלפקוחבצ'יקרוולסטין

משעשעשהאישסבורצ'יק .עברועללוומספר
אתמאבדהואשלפעמיםכנראה .בכךלוודי

בסוףעצמוצ'יקשמודהכפישלו'הקולטנים
לנגדשניצבאתלראותשלאובוחרהספר'
עיניו.

לאחררקמוסרי.מצפןלצ'יקהיהרוולסטין
הקולטניםהיוחדיםכמהעדלומתבררשנים
כשגילההרועאתלזהותשידערוולסטיןשל

בשםלאאפילוהנחות,לעשותוסירבאותו

יושרוהיהשלםכמהועד'השעשוע':

התורהביןפערשוםהיהלא-האינטלקטואלי

לביןרוולסטין-בלוםשלובכתבפהשבעל
מבוטלתלאמידהנדרשתשביום-יום.המעשה

האינטגריטילעומתלהציבכדיתעוזהשל
צ'יק.שלהנרפות.אתרוולסטיןשלהמוצק

למחולידערוולסטיןכזאת.בתעוזהניחןבלו
האנושיתשבתובנהמשוםהזה,הרפיוןעל

תורפהבנקודתכרוךהואכיהבחיןשלוהחדה
שגררהזוהיאדאז.אשתו-צ'יקשלאחרת
שנטשהזווהיאגרילסקועםלמפגשיםאותו
באחדכך'עלמילהאיתרלהחליףמבליאותו'

אחיואתקברשבוביוםבחייו:הקשיםהרגעים

בזרועותיו.מתשלואחראחואילו
שגםהכותב,שלחשבוןבהישכתיבהכל
כותב.הואמעצמועצמו'עלכותבאינואם

המת;לידידומחווהרקלאהואבלושלהרומן
עצמועםהחיהמספרשלנוקבחשבוןהוא

האנושיותחולשותיועמדותיו'חייו'ועם
הוא'רוולסטין'היהודיים.שורשיווהמוסריות,

של'היהודיים'ספריוביןביותר'היהודי'אולי
אנקדוטות,באינספורמתבטאזהבלו.

עליתררציניותלהיותלאשמתאמצות
שלהבושהחסרתהאנטישמיותכמוהמידה,

המדינאישלזיכרונותיופי<עלג'ורג'לריר
חשבוןעלהלצותקיינז),מיינרדג'וןהבריטי

חומקאינוהיהודיהמספרשגםהגויים

יהודיםשנאתשלוסטריאוטיפיםמחיציהן'

האינטימיותהשיחותבאחתההמונים.בקרב

אתרוולסטיןבפנימגוללכשצ'יקביניהם,

מעירודלה,המתנכרתאשתועםהמוזריםיחסיו

לגמרי.אחרלעולםשייכת"היארוולסטין:
ההולךהעולםהשלישי'לעולםשייךואתה
 ,) 94<עמ'הישן"מהדוריהודיםשלונעלם

בצ'יק-מקננתהישן",מהדורה"יהודיםכאחד

שבכלהיהודית,ההשלמהואוליהחרדה,בלו
בגללנפגע,אומנושל'להיותעלולהואיום

ומיליציהקורההיהמכלהגרוע"אם .יהדותו

ומגרשתעליפושטתחיתהחמושהמקומית

החוקעלשלהםהעבירהיהודי'זרבתוראותי
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הקרקע".בעלנגדלאהיהודי'נגדבעיקרחיתה
כזה"במקרהלהוסיףבלוממהרכאמריקאיאך

לרכושלאארה"ב,לחוקתחיתהשליהדאגה
אתמספקאינוזהכל ,) 104<עמ'שלי"

באזורהיחידהיהודילהיותכיהסבוררוולסטין'

מאוד"אמיץמסוכן.ענייןהואמבודדכפרי

מוחלטבניגודגםזהאבלזהאתלעשותמצידך

אתהקילומטרים,שלבטווחכי ...למקובל
זהלסמוךיכוליםשלךהשכניםהיחי.דהיהודי

אשתךעל-לסמוךלךישמיעלזה.על
 ,) 120<עמ'הגויה?"

עכשיו"יודעיםהםכילסמוךאפשריהודיםעל

לסמוך''אפשרהגוייםעלואילואפשרי"מה
מיהיאהיחידההחידה'האפשרי',אתשיממשו

יגיחזהפינהמאיזולדעת"איןהגויים.מבין

אומרלא."הצרפתית?מהפינה-הבאהבפעם
במאהוהותרדידםרוו"הצרפתים .רוולסטין

לאהםאבליקרה,שזהלהםאכפתולא ,-18ה

בקשרמהאבלזה.אתשיעשואלהיהיו

היוציון'זקנישל'הפרוטוקוליםלרוסים?

נזכרוצ'יקרוולסטיןאומררוסי",זיוףמעשה

יצאממכתביושבאחדנפלא,סופרבקיפלינג,

אמר"הואאינשטיין.נגדזעםבהתקפת

החברתיתהמציאותאתעיוותוכברשהיהודים

אינשטיין'אבלהיהודיות.מטרותיהםלצורך

המציאותאתהשחיתבכך'הסתפקשלא
והיהודיםשלו'היחסותתורתעםהפיזיקלית

הפיזיקלי"ליקוםמסולףיהודיעיקוםלתתניסו

 ,) 176<עמ'

רואהרוולסטיןשלהפולניתהביתעוזרת

הדמיון-קולנייהודי"עודשלהבמעסיק

היהוהואשהיההכסףאתציירשלההפראי
החוליםמביתמשתחררכשרוולסטיןפרוע",

החליקהמושהית"הערה-גלגליםבכיסא

מאוד!רע'זהנופניה.שלהסולדהאףבמדרון
ואילו .) 98-97<עמ'יהודי"הריהואאבל

משוםאותו'תיעבהצ'יקשללשעברחמותו
אתהרעילהיהודיחתןלבתהשהיהש"העובדה

המעירהשבהווה,לאשתואומרהואזקנתה",

סוגילכלרבהמחשבהמקדישהואכילו

השאלהביותר'החשובהלבעיהפרטהבעיות
מבודחת:בהערהזאתמסבירצ'יקהיהודית.

בשפהיהודייםחייםלנהלצריךהייתי"טוב,

במקרהשעוזרהשפהאיננהוזאתהאמריקנית,

 ,) 169-168<עמ'קודרות"מחשבותשל

היהודית''השאלהאלבלו-צ'יקשלהפניה

"סובברוולסטין:שלבהשראתוכמובןנעשית

אותךהכריחהואהמקור.לכיווןשובפניךאת
 .) 181<עמ'שסגרת"מהאתמחדשלפתוח

להישארשלאאפשרות"איןכיסבררוולסטין

היסטורית,עדים,היוהיהודיםיהודי";

איןהנבחר'ל'עםהגאולה.שללהיעדרה

ושלשנאהשלכזאת"עוצמהבחירה.

נשמעהלאמעולםלחיותלזכותהתכחשות

יהודיםשלבמותםלראותוהרצוןהורגשה,או

~ 
~ 
c= 

~1 ~ 

בלוסול

משותפתרחבהבהסכמהוהוצדקאושר

מהיעלמותםכתוצאהישתפרשהעולם

 .) 181- 180<עמ'והכחדתם"

עלעללדבררוולסטיןמרבההאחרוניםבימיו
שאתהקדמוניםהיווניםעלולאיהודים

עלחושבהואומעריץ.חיהואמורשתם

היו"שלאהקודמתבמאהשנרצחוהיהודים

אתלהםלהפנותלנואסורמאיתנו.שונים
שלדבריואתלומזכירהוא ,) 175<עמ'הגב"

אתשזיהםהיהודי"הסיפיליסעלגרילסקו

תקדישפשוט ...הבלקניםשלהנעלההתרבות
אנקוליעלההםלאנשיםפעםמדימחשבה
 ,) 131-130<עמ'הבשר"

אתלכתובבלובסולבחרבלוםאלן
שלהבקשה-צוואהאחרמילאבלוזיכרונותיו.

עםהספרשעוררהמחלוקתבנאמנות.ידידו

עלנבלושהוטחההביקורתבארה"ב,פרסומו

מעשהמותו'לאחרידידואתשחשף
ב'ניוואטומיםמתחסדיםועורכיםשעיתונאים

בכותרתעליודעתםאתהביעוםיימם'יורק
רלוונטית.איננה ,, ...בלוסולכמוידידים"עם

בלוםשלבהצגתוהיא'רוולסטין'שלגדולתו

נדיב,גחמות,רבאקסצנטרי'רוח,כענק

להיותשצריךכך'כלואוהבתחומלתבצורה
חולשותיולמרותבולהתאהבלאכדיסוטה

 .ובגללן
במיוחדוטובהפורהחיתההמאהמפנהשנת

חזרקטלנית,מהרעלהניצלהואבלו.לסול

ממנוהצעירהולאשתולרופאיםהודותלאיתנו

לאבשובהיה 85בגילשנים;בעשרותביותר

ביותר'הנפלאיםמספריואחדאתוכתב
עשויעודבלוכאלה,הישגיםעםרוולסטין.

-הטבעיממסלולםוגעגועיםתקוותלהסיט
 •העתיד.אללהתגעגעלנוולגרום
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לקוותיכולה.נולישראלנאוץ
קורישרפי

והסייפאהספראאישקודיש,וסיי ,לאבי

 1957-שיריםמברחעירבון,סיון:אריה
הקיבוץביאליק,מוסדהוצאת , 1997

עמ' 269 , 2001המאוחד

שלשירתובמבחרקוראשאדם ~
לעיתיםנתקלהואמשורר'

אתלקרואהאםבהתחבטות:
 ,כרונולוגיבסדראומרהווה ,כנתינתםהשירים

עללשעריםלעצמושיחלקםעדיףשמאאו
בבואיבמיוחדעזהזוהתחבטותנושאים?פי

מבחרהמכנס ,ערבוןהנפלאבספרלעיין

 • 199 7 • 19 5 7יםבשבסיוןאריהשלמשירתו

אך ,הזמןצירלאורךהתפתחהסיוןשלשירתו
אחדבכלהחוזריםנושאיםבמספרתמידעסקה

דיירועד ) 1963 (שריוןשמיריהחל ,מקבציו

מאוחרשפורסמובשיריםואף ) 1998 (מוגןלא
העוסקיםשיריםוכך .בספרכונסווטרםיותר

מלחמהלשירימתקשריםבאינתיפאדה

אתוממלאות"פרותאשרוהתאניםמוקדמים,

מוצעותשקט'שלשנה'ארבעיםבשירהארץ"
 , ,לתייר'הצעהבשירהמאובקתבישראללתייר

הקציןכתפיעלכדרגותאותןזוכריםאנואך

אנימתחיל.'זה'ככההספר,אתהפותחבשיר

שלהתפתחותןאחרשאעקוב ,לכןחושבת
בלקטלקוראנגלותשהןכפיהמרכזיותה,r.ןמות

המלחמהבשיריהתמקדותתוך ,סיוןשלשיריו
בשירהאותוהמייחדיםהפוליטיים,ובשירים

הישראלית.

 ,שריוןשירי ,סיוןאריהשלהראשוןספרו
המשוררשירתעתקדש,מבצעבזמןנכתב

השריון.בחיל 27חטיבהשלהקשרבפלוגת
סיוןשלראשיתואתזהבקובץלמצואניתן

בשירההראשונההדרגהמןפוליטיכמשורר

בולמודיעין''בעיההשירמןהחלהעברית,

המודיעין:איששיודעמהכלאתמפרטהוא

גםומצולם/חזויהכלידוע/הכל"למודיעין
וגם /הים/בלבואביהצור;עלינחששביל
ודרךהעגורים;בנתיבהסילונים;אבחת

אישנתקלאזאך ,,דבורים.כמסלוליהפגזים/

להקיאלוהגורםבמראההדרךבצדהמודיעין
בגרוטסקה ,סיוןשרופות.חייליםגופות-

אישהקיאמדועשואלבלתי-מוסתרת,

האוטובצדשהגברים/משום"רק ,המודיעין

אםהלנוהכר;בליעדשרופיםהיוהמוזר;

באופןמוצגתהבעיה .) 13 • 12<עמ'לצר?"
<עמ'מוסר'של'בעיותבשיריותראףמפורש

והצדקהמוסריותרמתאתסיוןבוחןבו ,) 15

בצדקתםלשכנעהמנסיםומקלע,תותחכלשל

השיראתהחותםהמקלעאךהיריב.הנשקאת
בשירמוסר."שלבבעיותענייןכל"חסר;הוא

האדםביןסיוןמפרידמילואים'לקצין'דבר
והתעללות.הרג ,יריעלהפוקדהקציןלבין
ישובאליהםהאזרחייםשבחייםמצייןהוא

מהעשהכיצד ,להביןהקציןיוכללאבמהרה,

 ,אחרלאדםיהפוךהמילואים,בשירותשעשה
ואנושי.שקט

בשירנפתח 1976משנתבפניםלךנופלהקובץ
שלוש .) 41(עמ'שקט'שלשנה'ארבעים

יוםמלחמתשלהגדולהשברלאחרשנים
ניתוץלאחראגרנט,וועדתהכיפורים

ששתבמלחמתהגדולהניצחוןשלהאופוריה

חיתההקשהשהמלחמהסיוןמזכירהימים,

קיומנועלנלחמיםשאנונמנעת,בלתי
אתמזכירהואאיןפוסקת.בלתיבמחזוריות

-להיפרהמתים.אתלא,אףבשירהמלחמה
האופוריה,השקט,שנותאתמתארהוא

הולכים"גברים-כמו-סחרוריםבהןהשלווה,
אךואדנים."גפניםבשדותכישנים/לבטח,

יודע ,השירבשםהאלוזיהאתהמכירהקורא,

שקטגםכמוהסערה,שלפנישקטהואשהשקט

ביןבשקטחייםואנחנוהסערה.שאחרי

למלחמהעיוורים ,,"כמו-סחרורים,הסערות

פסעשהמשוררדומהובאה.המתרגשתהבאה

אתהמתעדחיילאינוכבר-החוצהאחדצעד
ומנחוץמבפניםבמלחמהומתבונןהקרבות

 ,מבחוץמתבונןאזרח,כברהואכעתכאח.ד
יותררחבהבפרספקטיבההדבריםאתרואה

האירוניהונימתרבים,פרטיםהמכילה

להכרההופכתהמוקדמיםבשיריוהמורגשת
במצב.הגלומהבאבסורדיות

'כברבשירנפתח ) 1981 (אשרוריםהקובץ

 ,המשוררשלאביולזכרהמוקדשבפברואר'
לפתוחסיוןבחרלפנינוהמונחבמבחראך

המתחיל ) 67<עמ'גרביים''בלבולבשיר

רגביים,אותןבפלמ"ח.הגרבייםצחנתבתיאור

 ,,זיעה,מרוברגליהם/עלעומדים"שהיו
שחרעםההיסטוריהשרעל-ידימסומנות

לאש."מילמים,מייבש/אורשל"בחותם

גורנה,עםתמותרגבאיזומכריעהההיסטוריה

הואבעוד ,בדעתומעלהאינושהדוברהכרעה

 .שחרבטרםמזרחיתרוחמולמימיומטיל
אנחנוכאשרכךעלחושביםאיננולעולם

שנהמשלושיםיותרלאחרהסיטואציה.בתוך
לידיובאה ,הזוהכואבתהמודעותהתגבשה

סיוןכותבקובץבאותוזה.יפהבשירביטוי

בקרבותשנפלו ,גח"לאנשילזכרנפלאשיר
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סיוןעלרבותשהשפיעאלתרמן'(גםלטורן
היונהעירבקובץלזכרםשיריםכתבהמוקדם,

כמו'להתייבשהשיר' .)השביעיהטורובשירי
מקשר ) 118<עמ'מזרחית'ברוחשוטיםעשבים

מותםדרךרקלאלארץ,ה"גחלצים"את
ארמזיםשללדרךגםאםכיעליה,בהגנה

("עדנפלובולמקוםוספרותייםמקראיים

לדום")ראשיהםעלעברהאילון;ששמש

הלכוהםויחידהאחת("פעםמתובהולתקופה

האירוניהאתסיוןחושףושובבשדות").

קבע,דרךשלוהמלחמהלשיריהנלווית

הדרךזוארצנו'בעדלמות"אםבאומרו
בלאמטרד'להיותבלאלמות /הראויה:
לאט-לאט,להמית/בלאאחרים,עללהכביד;

'להתייבשאחריהבאהשירהזוכרים."את

משתמשמזרחית'ברוחשוטיםעשביםכמו

'הצעהזה,בשיריותר:אףרבהבאירוניה

מציע ,) 120(עמ'ישראל'מלחמותנכילשיקום

הקשורבייצורלעסוקצה"ללנכיהמשורר
עיני-זכוכית,ייצרו"נקורי-העיןלנכותם:

הלאה,וכןפרוטזות,יעשוקטועי-רגליים;
זה,בתחוםהנכיםשיעבדוובזמןוגומר."

אףואולינכותם,אתתמידיתלהםשיזכיר

ש"לאאלוימשיכומשלהם,"ב"קריהירוכזו

שערהגםבשדות-הקרבאחריהםהשאירו

ברגליהם,יטיילובחייהם,גופם"משערות

יוכלושלאכפיאהביםויתנובעיניהםיתבוננו

הנכיםבהרחקתכך'לעשות.המשותקים
הפיסיהעיסוקבהשארתהמיידית,מסביבתנו

הבריאים,אנחנו'נוכלעצמם,להםבנכותם
השנהעונותנוף,רומנטיקה,עללחשוב

ואהבה.

מלחמתבמהלךפורסםישראלאברזלחיות
בהםהראשוניםהשירהמקבציאחדוהיהלבנון'
ישיר.באופןזולמלחמהשנגעושיריםפורסמו

הואאקטואליות)'<הערותהערפל'מתוךהשיר
(מתוארך:זה,שירשירים.מאותםאחד

פרוץלאחרשבועותכשלושה , 23.6.82

היםמןהבאהבוקרמערפלמגלההמלחמה)

לעולםתראינהמעט;"שעודהחוףעריאת
לעריםמעבראך .) 122(עמ'פצעיהן"את

נמצאיםנחשפו'טרםשפצעיהןהיפות,

"למעלהזהפליטים-בפעם-הרביעית,

תחשוףהערפלוהתפוגגותשנה,"משלושים
המנוקרות.עיניהםאתהנקובים,האנשיםאת

להסתתר;אדםיוכל"לאהשמש,כשתעלה

שירילעומתחריגזהשיר ".עצמובצללאאף

לו'שקדמוהפוליטייםהשיריםאוהמלחמה
קשהשהמצבדומהאירוניה.היעדרבשלוזאת

שסיוןהמושחזתלאירוניהאפילוקשהמדי'
גודלקרב.ובכלמצבבכללגלותמצליח

ומשאירהזו'האפשרותאתשוללגריההטו

לאבללצער'הגדולה,להומניותרקמקום
המרוחקתהלגלוגמסכתללאהאדם,ולאהבת

מתוךסיוןיצאשריוןשירילאחראם .סיוןשל

קיקיוןמוטיצילום:סיוןאריה

הריאירוני'בריחוקעליהוהביטהסיטואציה
למרחק-החוצהנוסףצעדהואיוצאשכאן

מגיעהואלו.שמעברלקרבהללגלוג,שמעבר
רגשותלהביעכדימספיקרחוקהואבהלנקודה

הקרבהזוהיוהרימסכה.בליהסתר'ללא

מכל.הגדולה
הראשונה,האינתיפאדהפרצה 1987בדצמבר

פוליטיים.ושיריםמחאהשיריגלועוררה

לא ) 1989 (לע pהכףסיוןאריהשלספרו
וחתימה''כתיבהבשירוכמובן.ממנה,התעלם

עללכתובשהתכווןאומרהוא ) 157<עמ'
גומי'כדורמפגיעתכתוצאהעקור-העין

לנחלתם,אבותיו'לקרקעילדיואתהמסמר

כתב.לאאךהתכוון' .הצברקוציבאמצעות
אתהמבקשיםאנשיםצלליראהכיכתבלא

האירוניהישנים.חובותשטריעלחתימתו

'ברחש'הבא,בשירגםכמוכאן'קיימתאינה

אתהמשוררממחישב'ברחש' .) 158(עמ'

זבובים",כמו"מתיםהשחוקההמטאפורה

ביתואתהממלאיםזבובוניםמאותבתארו

"גםואז'בשטחים.הקטלאתלוומזכירים
איךתום;עדפתחיוכלאתאדםיאטוםאם

הרוחשתשובעד /יערב;ואיךלטעוםיוכל

ממערב."ותשוב

שמלווהשיר ,) 165<עמ'מוחה''אניגם

שנורהמשכםפלסטיניילדשלגופתובתצלום

ילדעלקינהזוהי .אירונישיראינובחזהו'
למשוררשמזכירילדמתמונתו'רקהמוכר

שידעהילדוהמחונן'היפה"הילדיוסף,את

מכלברגישותו'בתבונתו'להיחלץ;
הילדמשפחתו'בןשנפלה /התסבוכות

שלהפסיםוכתונתאולמות."עלהחולם;

עלשנסתמנוהאבקלפסימתקשרתיוסף
הסבהשעברההמשורר'בןשלישנהחולצה

עםאנונשאריםדברשלבסופואךלמטלית.
בחזווהנקבתנועה;ללאש"שוכבהילדגופת

רעה."חיהמשינילא

משיריולחלוטיןנעלמהלאהאירוניהאבל

אחרת.צורהלבשהאםגםסיון'שלהפוליטיים
כמההמשוררמציין ) 159(עמ'מתהפך'ב'שיר

מביטהואאיןהתנ"ך.ימימאזהדבריםהשתנו

האירוניהאתחושףאםכיאירוני'במבט

במחנותנמצאיםהאלהעמקאנשישבמצב.
אתישראלעלומשליכיםבשטחיםפליטים

גליתאינוהדובראךנגלית.דודשידההאבן
אתעליהםלהמיטיכולשעודשמשון'אםכי

כל ".עלי"פלשתיםבצעקתכולההעיר
למצבסיוןאתמביאיםוהשינוייםההיפוכים

התנ"ך;לישהיהמהמכל"כיחרדהואבו

מזכירעמוסשהנביאכפתוראותורקלייוותר
בעמוספעמייםנזכרכפתוראותובפרקטית."

ניצבאדוניאת"ראיתינאמרא'בפסוק ,'ט

הספיםוירעשוהכפתורהךויאמרהמזבחעל
לאאהרוגבחרבואחריתםכולםבראשובצעם

ובפסוקפליט."להםימלטולאנסלהםינוס
T ' ישראלבניליאתםכושייםכבני"הלאנאמר

מארץהעליתיישראלאתהלאיהוהנאום

 ".מקירוארםמכפתוריםופלשתמצרים
שהפילזהדוגמתתומך'עמודהואהכפתור
בניהםגםוהפלשתיםעזה.בעירשמשון

לנושמזכירכפיישראל'כמוממשהאלוהים,
המשורר'נותראיתםדבריםשניאלו .'זפסוק
האפוקליפטיתהנבואה-מספיקיםאינםהםאך

ואיזכוראותו'מחרידההראשוןבפסוק

אותו.מנחםאינווהמצריםהפלשתים

ערבילמשוררגלוי"מכתבכותבאשרסיון'
('מהמשירי"אחדשקראתילאחראותישחיבק

רקלאמתקשר ) 166עמ' ',-97בעלינויהיה

 .העברמשורריעםגםאםכיההווהמשורריעם
 ) 160<עמ'סביבתית'אמנותעלשיריםב'שני

שקספירייםמחזותמועליםכיצדמתארהוא

ומגיבובקסבות,בכפריםהפליטים,במחנות

הידועות:הדמויותדרךהעגוםהמצבעל

מעלהאיננואשרנשוא-פנים/איש"דבקן'
ואתמותו'עליויבואבשנתו;כידעתועל

שלהמכווצתגווייתהאתנושאליד;המלך

מעורב-הצד'מןהצופהעצמו'והדובר ".בתו

שלתפקידולוהוצעמדועתוההמעורב,לא
למעשההואבעודוהמתחבט,המתייסרהמלט
שולףאניעזה;שינה"בתוךמקבת:ליידי

הדמותהואאיןהזה."השירהנה,כותב,ייר'ב

חייםמוסר'בשאלותהמתחבטתהמוסרית
בדרמההשנואותהדמויותאחתאםכיומוות,

יוזמתמוחלט'הכמעטהרע-השקספירית
עבירהלדברומדיחהמסיתהוהמבצעת,הרצח

היאמתייסרתבשנתה,הדעת,בהיסחאך-

בחרטה.

הפוליטי'מההקשרבמנותקגםמופיעשקספיר
אליוט,ת.ס.קולרידג',ס.ט.גבסיך'א.נ.לצד

סיוןקפקא.ופרנץביאליקח.נ.מילטון'ג'ון
תוךרבים,בשיריםהעולםלספרותמתייחס

 ...הואהשקה.נקודותומציאתפרפרזותיצירת
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הנפתחבשיר ,בירקוןלצוףאופליהאתשולח

צפהאיךהזאת,הפריירית"תראבשורות

במקום?"נטבעתלאשהיאזהאיךבירקון!/
בפתח-תקוהלירקוןירדהשאופליה('נניח

 .) 82עמ'[תלת-שיח],'פרדס-נץעדונסחפה

המודרנית,בלונדוןלטיילהמלטאתשולחהוא

סטריט;אוכספורדלאורך"ממרכל-ארץ'

בלונדון',('המלטהפורטו-בלו"אלושמאלה,

ועמיחיאלתרמןביאליק,איךבודק ,) 102עמ'

מאשהשקיבלטלפוןלשיחתמגיביםהיו

עושה ,) 131עמ'('שרוליק,'במספרשטעתה

 ) 192עמ'גרברה,'('גינוניללורקההומאז'

סארטרשלהידועהאמירתואתומצטט

זהבעברית('האם ,,הזולתהוא"הגיהנום

יםשבשעסק ,סיוןאריה .) 217עמ' ',?אחרת

למשורריםכבודחולקהספרות,בהוראתרבות
תורםאםכי ,עצמומקטיןאינואךגדולים,

 .משלומבטנקודתבעדינות
ונשניתחוזרתלהתייחסותשזוכהנוסףמקור

כותבסיוןהמקרא.הואמקוריתולפרשנות

 ,ליחזקאלעדוחוהמאדםמקראיות,דמויותעל
אשתעםאהביםומתנהשמשוןשלבסקסיותדן

הדמויותאתמכירהמקרא,אתחיסיוןלוט.

יחזקאלאתורואהנחמיהאתמבין ,אישיבאופן

מתייחסהואבאוטובוס.איתרהנוסעבמשוגע

היוונית,מהמיתולוגיהלדמויותגםדומהבאופן
הילדים,מאגדותסינדרלהאואוורדיקה,כמו

שהואמזופחותהכלפיהןחששהואהקרבהאך
המקראיות.הדמויותכלפיחש

המקרא.מארץהמקראאתלהפרידיכולהאיני

בן-דורוזאתשהגדירכפי ,ילידימשורר ,סיון

ולשפתהלנופיה ,לישראלמחובר ,דורמשה

החמצןיאזליינתקשאם ,טבורכלחבל

-הכרחיפיסילחיבורהכוונהאין .מריאותיו
ובאמסטרדם,בלונדון ,בספרדגםכותבסיון

אםכי-ובפרובנסבמרילנדכותבשדורכשם

שנמצאקשרזהובהרבה.עמוקלקשר

אדם('מבקשלחשמל"השמששבין"באלבני

הצופים,הר'על ,) 21עמ' ',לטעמוחולצה
הירקוןברחוב ,) 33<עמ'יהודה'למדברהמבט

('מונולוגהשואהניצולתחרמןגברתחיהבו

'בעין ,) 58עמ' ',הירקוןמרחובחרמןלגברת

אתהחותםהכרמלעדוממשיך ) 68<עמ'כרם'

שלישראל .) 266עמ' ',הכרמל('צלהספר
רוויהויבשה,מאובקתומיוזעת,חמההיאסיון

 ,בגללואולילמרות,אהובהאך-ומצולקת
בהביטנומתחזקאךלארץוהחיבורזאת.כל

הקשראתהמחזקיםהמלחמה,בשירישוב

"שיריכתיבתבזמןנלחםעליהלארץהפיסי
זכותלוהמקנההיאלארץוהאהבהשריון",

והאינתיפאדה,לבנוןבשיריבכאב,בהלנזוף

לב-לבוהיאהסוף,והיאההתחלההיאוהארץ

במבחרסיוןשמציירהפואטיהחייםסיפורשל

זה.

בהתל-אביבהעירהיאסיוןשלארצומרכז

הואימהשפתשעלהעירזוהי .וברגנולד

אוהבהואבה ,) 185עמ' ',בחול('לשכוןרובץ
לקזינו'אלגיה , 75עמ'צליה,'אוכלת('עירוחי

עמ'בתל-אביב,'סתיו'עוד , 104עמ'חרב',

בשיריםהעירשלבעברהנזכרהואועוד). 105

מלחמתבשנותבתל-אביב'להתבגרכמו

מעלהבומחזור ,) 108<עמ'חשביה'העולם

מתעמתאךהעליזים,ילדותוימיאתבאובסיון
הבטוחיםחייועלהאשםרגשיעםבסופו

בשואה.נרצחוגילובנישילדיםבזמןבישראל

האשםתחושתאתמעלההואילדותומזכרון
לאחרישראלבארץהיישובשלהקולקטיבית

 ,למךשלידו;כמו"רועדתשידותוךהשואה,

בשירגםלנושאמתייחסהוא ,,מאות.הששבן

הואבו ,) 132<עמ'השלושים'שנות'במחצית
שתים"חתהיטלרעלהילדיםשיראתמזכיר

ולאחיפשובא/היטלרמגרמניהארבע;שלש

העובדהציוןתוך ,, ,לק.חואותוהשדיםמצאו/
לקחולאשעדייןאז;לדעתהיהיכולש"מי
אךלרשותו."יעמדושניםעשרשעודאותו/

לביןתל-אביבשביןבהשוואהמסתפקלאסיון
מרחיקאםכי ,-40וה-30הבשנותאירופה

הבריטיםידיעלהארץכיבושלזמןעדלכת

אל'לעולםבשירהראשונה.העולםבמלחמת
חיתהכיצדסיוןמתאר ) 174<עמ'אילו'תאמר

 + 42בעמ'המשך +

אלירזישראל

 7מס'שיר
 2000 ,נובמבר ,לזכרו

עמדההמבתמןלמףתשלאמנת"ועל
 .ההתעוררות."לפניו
צלמות")שיעורי"שלושהואלנטה, .א.ח(

ף 1ג ס;~~ף 1סגת;ך~ל
לקראת 1~סנסה;ל.ך
אחרת.תבףנה

: T -:•:• 

ר ,.r.י;ט;ב ~~;שז:tסה

י;דעכשאתה
: :• -T •• 

o/ ל~ה ,;ע~יןr מ·~. 

ס ?ryiל /oס~~י~ה~ה
r לr ~~ף? 

ל~לףם.ן?ו;ת 7~לי~פ;ךי;ת ryל

~ש fה 7ע;~הת rלר~ין
 .סןש;ןן?שא;ס~:ן

~ד~ית"ן 1נמ; p: ,~;ע:ןף, 7

ל /oד~ר; Q ~ל r~קש ?iמ~~לי
דק: 1מ.r;יל;דיףס

~ין ת~~. ?i~ה q ~ס"

 "ף/;~~ 7~יש;ן

;ל .9ז;נ.ןה:ד~עךלא

אנחלחוזהשלמותולאחדנכתבהשיר
אתתרגםאלידזישראל .לזכרוואלנטה,

שלושההספרדיהמשוררשלשיריוספד
העבריותבאותיותהעוסקאפלהישעורי
מחשוביואלנטה,גוייך.ועדמאלייף

המודרנית,הספרדיתבשידההמשודדים

האותיותשלובמסתוריןבקבלהעסק
 . 2000באוגוסטמתהערביות.
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הדתאליעוז-קסטאיתמרשלדרכועל

וצבישלום

 1956-ארםףסם, pיעוז-איתמרמשירי
עמי 346 , 2001עקדהוצאת , 2001

Ei] בעיקרמתייחסיםשלהלןדברים
בהר""עולההשיריםקבצילשני

(הנכלליםאדמות"עליו"ייחודיים-

עצמוהמחברברורה.לכךהסיבההנ"ל).באוסף

עולם"לעברהליכתושלבישעניינםמעיד
 ,אלושיריותחטיבותשלמטרתן ."הדת

עניינןביותר.מוגדרים ,מושאןגםולפיכך

בחזרתוהמחברשלדרכודיוק,ליתראו ,שלבי

לשירהקשוביםלהיותברצוננואםבתשובה.

שירהכאלאלולחטיבותלהידרשלנואלזו'
גםובראשונהבראשואוליאלא, ,הצרבמובן

בתשובה,החזרהתהליךשלשיריתיעודכאל

הליכתו-יעוז-קסטאיתמרשלבלשונואו

השעריםשניאתאחר:לשוןהדת',עולם'לעבר

לקרואישאדמות"עלו"ייחודיםבהר""עולה
שלהחוויהתיעודשעניינםשיריםכמסכת

הדתותבחקרהידועהבתשובה,החזרה

כקונוורסיה.הדתשלובפסיכולוגיה
הואקונוורסיההמושגשלהמקובלפירושו

ריפויוהלב','הפיכתמחדש','היוולדות

אלומושגיםוכדומה.החצוי'ה'אנישלואיחודו

והחדהפתאומיהתהליך'אתמצייניםואחרים
ה'אני'מגיעשבסיומו ,ההדרגתיאופעמי

 ,כמובןהכרתולפישזכה,כיווןאחדות,לכלל
עמדהואהדתית.בממשותיותרחזקהלאחיזה

שלהאמיתייםותכליתוטבעועלכביכול
ב,נןהשיעלוחייםיחיההואואילךמכאןהאדם:

הכודבמרכז ,כביכול .זוומטרהתכליתעםאחד

האישיותשאיפותיושלוההיררכיה

שלברוחהמחדשאורגנוביותרוהאינטימיות

הואכךמשוםהקונוורסיה.עםשהושגההאמת

אדםאו ,לב''הפיכתשעבראדםבבחינת

מחדש.שנולד
עלילמדבשיריםרופףעיוןכברואמנם,

לדוגמה, ,כךהקונוורסיה.לחווייתקשריהם

ברעניינואלובחטיבותהיפיםהשיריםאחד

<עמ'מאוחר'מצווה'ברהשירמאוחר:מצווה

 ,השיריה'אני'זו.זיקהמפורשותמבהיר ,) 270
תהליךעובר ,למחברשלפנינובמקרההזהה

כמובןשראשיתותהליךמחודש,צמיחהשל

הדתית.דרכועלההחלטהבושגמלהמרגע

ה'אנישלובעיקרהאחרים,המאפייניםאף

לרובמצוייםלקונוורסיה,כמניעהחצוי'

הכול'ככלותיעוז-קסט.איתמרשלבשירתו
הדו-שירתואתזוכר ,שירתואחרישעקבמי

הטרנס-תפיסתוואת-70המשנותשורשית

ספקאיןבתשובה.חזרתושלפניחילונית

שבלב,הקרעחווייתעלמעידותאלושתפיסות

אחרלשוןבחילוניות,ואי-הסתפקותמכאן'
מידה,כקנההאדםאתהמעמידהבהומניות,-

חשיבותולטענתימצויהזהבהקשרמכאן.

מתחומיהחורגתחשיבותהקובץ'שלהרבה
לפנינומגעת,שידיעתיכמהעדהספרות.
תהליךשליחידה,זהובשלבראשונהתעודה

שלבסיסהעלהמתחוללמחדש,הלידה

היהדות.

 .הנוצריבעולםקונוורסיההמושגשלמקורו
היאהנצרותשלהמעצבותמהחוויותאחת

במאהפאולוס,השליחשלהקונוורסיה

ממנהפחותלאמפורסמתלספירה.הראשונה

הדעותגחוהרהמתמטיקאישלהקונוורסיההיא
התהליךשלמקורו . 1 7ה-במאהפאסקללראי

ברם,בבשר':הנעוץ'חטאשלמעיקהבתחושה

לחלוטיןשוניםאפיוניםבעלהואזהדתיעולם

שלאלכן'הואטבעיהיהדות.שלמעולמה
כזוהנוצריתהאמונהבןשלהקונוורסיההרי

היהודית.האמונהבןשל

שישמהגורמיםכמהרקובקצרה,כאן'אמנה

דברשלמעיקרוהיאהנצרותבחשבון:לקחתם

המיןאליחסהמכאןהעולם.אתהשוללתדת
הדתיעולמולביןהחולעולםביןוההפרדה

דתהיאכן'עליתר .המאמיןשלנפשי
דילאואם .ונפשוהיחידגאולתשבמרכזה

הגאולההעתי.דלקראתאינםשפניה,הריבכך

ההיסטוריה .ישושלצליבתועםהתרחשה

דתית.מבחינהלכןרלוונטייםאינםוהעולם

 .הדיןוליוםלפרהסיהלחכותהואשנותרכל
הגאולה-הנצרותשלעיקרהאומר:הווה

אפואעומדבמרכזההספיריטואלית.הנפשית,

מעיןהאישי'גורלוואחריותועלהיחיד'
שלוביטויהפריהכךמשוםסגורה.מונאדה

בנקיטתובראשונהבראשהםהקונוורסיה

הד;גמה.קבלתקרי:נפשית,עמדה

תיקון-הזההעולםמטרתההיהדות.כןלא

שוללתהיאאיןשדי.במלכותעולםמלכות
כיבושואתמחייבתהיאהוא.נהפוךהעולם.את
המעשהבאמצעותקידושוואתהעולםשל

העתיד'אלמכוונותפניהזאת,עליתרההדתי.

בהיותהחשובתפקידממלאתוההיסטוריה

בסיסעלבקציה.הנמצאתהגאולהאלהמסילה
העםאיןגאון'סעדיהר'צייןשכברכפיזה,

כן'על .בחוקיוקרי:בדתותיו'אלעםהיהודי
הקונוורסיהשלעיקרהבהבנצרות,כמושלא

שלפנימיבאקסנפשית,עמדהבנקיטתהוא

ואףמצטמצמתאינהבתשובה,החזרה-אמונה

אמונה.שללאקסלהצטמצםיכולהאינה
שלהתמידימימושהאתדורשתהיהדות

יהאבשלהמוחלטכיבושובאמצעותהאמונה,

תורהשלחייםאורחשלבדרךהעולם,ושל

ומצוות.

התמסיתסגוליותןעללעמודניתןזהרקעעל
עלי"ייחודיםהשיריםחטיבותשלוהשירית

קבציםשלעניינםאיןבהר",ו"עולהאדמות"
דהיינוהשגורה,הקונוורסיהחווייתאלו

עולמהבמסרגתקיומית.רוחניתעמדהכנקיטת

העולםמאדבהקונוורסיהבחווייתהנצרות,של

ניצברוחשעיקרוה'אני'ואתממשותואת

 ...אמנם,אמונה.שלבאקסונכנעאלוהיו'מול
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נקיטתשלזהיסודנמצאשלפנינובשיריםגם

'הקושיכמושיריםהםכאלהנפשית.עמדת
שאני'מרוב ·,) 305-304<עמ'אלוהים'עלדבר

<עמ''מורא' ,) 306-305<עמ'עליך'חושב

262 <: 
במרכז •העיקרזהלא-אלובשיריםגםאבל

בפניעומדיםאנואיןהשיריםשלמרביתם

ומיסטיתיאולוגיבניסוחהקשורותבעיות

נוקטשבההדתית,העמדהשלכשלעצמו
זאת,תחתואילך.מכאןה'אני'וינקוט

שלוהולכתנמשכתהתמודדותבהםנמצא
היהודיהחייםאורחעםהמתחברה'אני',

רכיביועלהדתיהריטואלעםהמסורתי'
תורהשלחייםאורחועםבפרט,השונים

פשוט.דברשלטעמו •בכללומצוות,

מעולםרליגיוזיות,שלבמובןהאמונה,

איתמרשלומעולמומשיריונעדרהלא

גבוהמעלגבוהשישהתחושהיעוז-קסט.

ממצהוהמוחשיתהנגליתהמציאותושאין
בשירתומצויהבכללותההמציאותאת
זהבהקשרדיהראשונים.מצעדיהכבר

שנים""קודםהשיריםחטיבתאתלהזכיר

 .) 60-59<עמ'

שעניינןבתעודותאפואלמקובלבניגוד

השיריםשלעניינםאיןקונוורסיה,

המיסטיתאוהדתית,החוויהשלפנינו

הפיכת'שפריהבעקבותיהןהבאהוההארה

זאתתחת •כשלעצמןמחדשולידתולב
עליו"ייחודיםבהר""עולהמשיריעולה

אדםשלהקונקרטיתהתמודדותואדמות"

היום-יומיבניסיוןסביבתו'ועםעצמועם

ידיעלהמציאות,אתוגםעצמואתגםלקדש

יהיוואלהיהדות.שלההלכתיתדרכהאימוץ

התפילהאףשהריבעינינו'קליםהדברים
לכאורהאינה,לפרטפהפתחוןלתתשנועדה

שהריספונטנית.-היהודיתההלכהפיעל-

בקפידה.מנוסחותומטבעותיהקבועיםזמניה

החוזריםהמוטיביםאחדאםאפואלתמוהאין

ה'אני'הואאלושעריםשנילאורךונשנים

"בכלשלספונטניתתפילהלהתפללהשב

שלדרישותיהבמסגרתנפשך",ובכללבבך
ובנוסחאותקבועיםבזמניםקרי:ההלכה,

"סונטותאתלקרואישזהרקעעלחתומות.

 .) 299-295<עמ'עשרה"'שמונה'תפילתבשולי

באמירהלבואחייבהלבהפיכתשלביטויה

תמידשלאקבועות,נוסחאותשלספונטנית

האינטלקטואליניסיונועםאחדבקנהעולות
ולפרשלשובעליולפיכךה'אני.'שלוהחווייתי

עברלמעיןהעבראתולהפוךחייואתמחדש
בשיריםנמצאזהלמאבקברורביטויקדוש.
והשיר ) 286<עמ'אהבה''שירוהחזקיםהיפים

 ,) 289-288<עמ'שמאל''יד

ההמשכיותאתלהביןניתןזהייחודבסיסעל
יעוז-קסט,איתמרשלשירתואתהמציינת

'לידהמעיןשביטויההקונוורסיה,חווייתחרף

דתיתשירהמתרחקתברגילאמנםמחדש.'

היותרלכלאוהיום-יום,מהווייתומיסטית

שתוכלמנתעלורקאךאבלבה,נוגעתהיא

שירתוכןלאלבטלה.כךואגבממנהלנסוק

במציאותנאחזתהיאיעוז-קסט.איתמרשל

נהפוךלבטלה.אוממנהלברוחמנתעלשלא
פתעמתרחשתבוהכוחששדהמאחרהוא.

שלפנינו'השירהמעידהשעליההקונוורסיה,
לעצמהלהרשותיכולההיאאיןהיהדות,הוא
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מזה,וההוויה,המציאותשבביטולהמותרותאת

שלו'האישיתוההיסטוריהה'אני'שלובאיונו
אתלקבליכולההיאאיןבעת,בהאךמזה.

מגדירהגבולותיהשאתהחילונית,המציאות

האנושית.התבונהוקובעת

אללאאולםהמציאות.אלאפואחותרה'אני'
הואהתבונה.ידיעלתחומיםשגבולותיהזו

תעוצבשזולאחררקאךהמציאות,אלחותר

בעתבהשהואהדתי'המעשהשלבדרךמחדש

הענקתאלאאינהמטרתו'אשרפרשנימעשה
במסגרתושילובהלמציאותקדושהשלממד

בניגודכך'משוםקדושה.היסטוריהשל
בספרותהקונוורסיהחווייתשללעיצובה

יסוד'חוויותגםונופיםגםהמשווההדתית,

ואותןנופיםאותםרווחיםשלפנינובשירים

שירתוטיפלהשבהםאנושיות,יסודחוויות

הראשונים.מצעדיהכברקסטיעודשל

הקובץ'מבנהשגםלצייןראויזהבהקשר
מגמהעלמעידכרונולוגית,התהוותהמשקף

לבטיושעניינםשיריםנמצאבתחילתוזו.

האנושית,המציאותעםה'אני'שלוהתמודדותו

אותםעלזומציאותשלבשיעבודההמשכו

הנופיםהמשפחה,-לפניםבהשהיורכיבים

למעשה-קבועיםנשארובשיריםוכדומה
מכאןקידושם.וסופומחודשתלפרשנותהדתי'

שיריואיתההפשוטההאנושיותשבהואילך'
החולים,ביתואלגיותאבושלבעלשלהאהבה

זואיןהפעםאולם .הספראתהחותמים

המתקשרתמציאותזוהפעםהשגורה.המציאות

ההוויהאלהדתיהמעשהבאמצעות

שלאלוהיתהוויהשמעליה,הטרנסצדנטית

מכאן'קבועהמכוונתנוכחותשתהיהקדושה,

מכאן.וצאצאים,אבותשלעבר,שלהוויהואל

מסייעתיעוז-קסטאיתמרבשירתזוההמשכיות

שישנוסףייחודעללהצביעלדעתי

הדתבחקרשלפנינו.השיריתלתעודה

שניביןלהבחיןנהוגהדתיתובפילוסופיה

יוצאפועלהיאהאחתקונוורסיה.סוגי
היאוהאחרתרצייתית-מחשבתיתדרךשל

במעמקיהמבשילפנימי'תהליךפרי
ללאפתאום,לפתעהפורץתהליךה'אני',
חשובלה.הנכנעה'אני',שלרצונו

סוגיםשניאיןדברשלשלאמיתולהדגיש

בקונוורסיהגםשכןלחלוטין'נבדליםאלו
מתחוללשבהזמןנקודתישנההרצונית

מואץכמושבעקבותיומשבר'מעין

פעמיםהואכזה .למיצויוומגיעהתהליך
.המוסיקאיהאורגניוהגידולהאימוןרבות

נדרשאינוכילפתעמגלההרבהשהתאמן

עצמוהואהמוסיקה:שללטכניקהעוד
הואטבעיאךשוכנת.היאשבולכליהפך

מותניתלהוויהביחסה'אני'שעמדת

אדםשלעמדתוהקונוורסיה.שלבטיבה
לרובהיאקונוורסיה-רצוניתשחווה

כך'משוםוהשלמה.הבשלהשלתחושה
כןלאניצחון.תחושתאףלהנלוויתפעםלא

הלא-מודע:דרךעברוששלביהבקונוורסיה

טיפוסשללקונוורסיהעדיםאנוזהבמקרה

ובעוצמתמכאן'באפסותו'חשה'אני'ההכנעה.

אךמכאן.בזכות,שלאבהשזכהעלהחסד
אינההקונוורסיהסוגישנישלשהדרךכשם

ביןההבדלגםדבר'שלבסופומיסודה,שונה

איננוו"ההכנעה","הרציה"הטיפוסים,שני

רצוניתבפעילותהנקניתבהתחדשותגםיסודי.

שאתנראה,ההכנעה.מיסודמעטלאנמצא
האדםמניחהקונוורסיהבתהליךהאחרוןהצעד

כביכול'מוכרח,זהצעדאחרים:לכוחות

רצונית.פעילותשלעזרתהבלילהיעשות
האישחדלאםעדלבואהגאולהמסרבתכיבכול

 .לוהרצויבכיווןמאמציםלעשותאולהתנגד
למשל,כך,זו.לתופעהניתנושונותסיבות

רצונואתמפעילשאדםזמןכלכילהניחסביר

האנישבותחום,באותוחיעודנוהריהאישי'

זאת, •ביותרהמודגשהואמושלםהבלתי
מתחושהלרובמונעשהאדםהפשוטה,מהסיבה

בעודוכדומה,חטאתפגימות,שלקונקרטית

מגובשיםחותרהואאליהםוהאידיאלהמטרה

והאידיאלהמטרהוהחטא.הפגםמתחושתפחות

חיותאותהבהםואיןמודעהלאבעמקימצויים
המציאותי.הפגםבתחושתשישוקונקרטיות
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הקונוורסיה,תהליךאתשיעבורלאחררק
כמקורותמקומם,אתוהאידיאלהמטרהיתפסו

 ,.לפיכךהווייתווכמארגניהאדםשלאישיותו
כוחםהשואביםממאמציולהרפותהאדםחייב

רוצההואשממנהמהמציאותמהפגם,

שצמחוולאידיאללמטרהולתת ,לעקור
אתלתפוסלדחייתה,במקביל ,בקרבו

יכולאדםהוא:יותרפשוטהסברמקומם.

בלב.דדרכיםבשתיוכעסמחרדהלהיפטר

והשביחהתנגדותכוחהפעלתהיאהאחת

יגיעובחרדהבכעסבהיאבקותוכיהיא

ברירה,לותותירשלאכוחות,לאפיסת

האניכאשראז,מהיאבקות.לחדולאלא

אדישנעשהוהאניהריתוךבאונופל,צונח

לרובמתרחשתזהבמצב •הקיומילמצבו

שלהאנוכיתהחרדהעודכלהקונוורסיה.
האמוןאיןלפתח,רובצתהרוויההנפש

 .לחדוריכולהמאמינההנפששלהרחב
 ,קטןלרגערקולוהחרדהתפוגכאשררק

ה'אני'שלבמעמקיושטופח ,האמוןיוכל
ההזדמנותאתלנצלוכמטרה,כאידיאל

עשויהריהו-אחיזהמשקנה .בוולאחוז

בה.להחזיקגם
-הקונוורסיהאינושעניינהשבשירהברור

אלא-בלבדרוחניתעמדהנקיטתבחינת

כברהאמונה,מימוששלהתמידיהתהליך

והכניעה.הרציהשלובותהתהליךשלמראשיתו
שרקורציה,בכניעהאמוריםהדבריםשובאך

אשרמקומם.יכירםהיהדותשלמצעהעל
והאמוניתהרליגיוזיתבתחושהמקורהלרציה,

 .צעדיומראשיתכברקסטיעוזאתהמלווה
בפניכניעהזואיןלכניעה,באשרואילו

ה'אני.'מתוךהפורציםמודעיםהלאהכוחות
כוחותשלהשעייתםעלאפואלדברמקוםאין

אוהיהדות,שללעולמההיאהכניעההנפש.

ההיסטוריה-לכנותושניתןלמהדיוק,ליתר

כדת.היהדותשללבהאתהמהווההקדושה

כלעלשיהדות,זה,בהקשרלזכורחשוב
אוניברסליתדתאינההאוניברסליים,ערכיה
הריטואליםמצוותיה,סמליה, .השגורבמובן

ונבניםמובניםשלה,העתידחזוןואףשלה

למצעראוייחודה,ישראל.עםשלקורותיועל

המחברתדתבהיותה-הואמייחודיהאחד

גלותביןהנעה ,היסטוריועתידהיסטוריעבר
האבותקרי:-המשפחה ,זובמסגרתלגאולה.

המסילההיא-מכאןהצאצאים,והבנים,מכאן

ואמנם,הקדושה.ההיסטוריהמתממשתשדרכה

מוקדההואהיחידלאאחרות,מדתותבשונה
העם,שלההיסטוריהבמרכזההיהדות,של

 .צאצאיו ,ועתידועברו
אתשחווהמישלבשירתומדבריםאנוכאשר

ה'אני'וחומר.מקלנכוניםהדבריםהשואה,

ה'אני'הוא-ענייננושבהןהשיריםבחטיבות

ודוק. •שלוהיסודמחוויותהיאהשואהשחוויית
ויחד ,ביותרהאישיתבצורהזוחוויהחווההוא

 ,ביותרהיסטוריתחוויהגםזוחיתהזאתעם
מסוימתואמוניתביולוגיתבשייכותהכרוכה

יכולהואאיןהישרדותואתאף ,כןעל .מאוד
כקשורהאלא ,בלבדאישיתכהישרדותלתפוס

רשיהרחל :לוםיצעוז-קססיאיתמר

ובשרשרתביהדותקרי:אותה,שיצרוברכיבים

שלחובתו ,לפיכךאותה.המציינתהדורות

אלולהתכווןהעבראתבקרבולשמורהיחיד

העתיד.

אתלפרשישההיסטוריתהמודעותבסיסעל
להיסטוריהה'אני'וכניעתהמרכבה,תפיסת

העם.שלההיסטוריהאלודרכהשלוהאישית
שוניםאופניםבכמהביטוילידיבאהזותפיסה

כמהרקואצייןיעוז-קסטאיתמרשלבשירתו

מוטיבהמנורה,מוטיבלדוגמה, ,כךמהם.

<עמ'אנוש'בדמות'מנורהראההמרכבה,

בשירים .) 237<עמ'המרכבה''אני :> 321-320

העבראתהנושאתהמרכבההואה'אני'אלו

המנורההוא ,אוהבן:אל ,העתידאלבדרכה
עשיתבזהרקעעלים.והקבהשמןהםכשהאבות

הואהאנימאוד.ריאליסטיתהמתיםתחיית
'לאראההמתים,לתחייתהחותכתהעדות

אפואאינההמתיםתחיית .) 245<עמ'ברעש'

אבלזו.גםהיאאולימסורתית,מתיםתחיית
ב'אני'קרי:באב",המתים"תחייתהיאבשיר

שנשארבתנאיכמובןזאתובבניו.המעביר

אתהמכלהרצףהנותרתמסגרתבאותה

המוות.שלשלטונו
המחויבותדרךאפואעוברתהדתיתהתפיסה

השייכותהקדומים.לאבותבןשלהקיומית
דתית,מציאותגםבתוכההכורכתהביולוגית

אתהקובעתהיאלחילוץ,ניתןשאינוכרכיב

האלוהיםמושג ,כךמשוםה'אני:שלמהלכיו
אומופשט,מושגלהיותעשויאינוזובשירה
שלבעולמוצומחהואבחביונה.השוכנתישות

שאינההפנומנולוגית,התפיסהדרךה'אני'

מושאה.שלהאובייקטיביתלמציאותשואלת

שלהתכוונותהעלמצביעההיאזהבמקום

תכניהמתוךהמושגשלהתהוותוועלהתודעה

למצואנוכלזולטענהאישושהתודעה.של

בשירוכן .) 286<עמ'אהבה''שירבשיר

כךמשום .) 309-308<עמ'עצמו''מסירת

בשאלותלעסוקצורךחשהמשורראין

יהודישלהיאתודעתוגירת.יאולות

וההיסטוריההעםשעניינהלדת,המחויב

הנושאואבבןושל ,מכאן ,שלוהקדושה

הגנטית,הירושההעברתשלבאחריות

זהומכאן:כאחד,והפיזיתהרוחנית

להגדירוהיטיבשהיידרגמצבאותולמעשה

ה'אני:שללקיומוהקודםבעולם',כ'היות

ומתוכושבועולםלתוךהושלךזהאני
ועתידועברושלהמתארקוויכלנקבעים

ממנוגלחדריכולהואאיןהאפשריים.

לבחורהואלעשותלושניתןמהוכל

 ,למצוימודעתאותנטיותלהעניקמדעת,
הוויהוכיבושעצמוכיבוששלבדרך

תמידיים.

שלמייחודהאחרונה.להערהומכאן

ייחודהמתחייבואףנובעהקונוורסיהחוויית

זושירהמענייננו.שהןבחטיבותהשירהשל
למיסטיקהנוטהוגםהגותיתגםלכאורההיא

ברם,במושגיה.פניםכלעלולמטאפיזיקה,

קונקרטיתשירהשלפנינומגלה,בשיריםעיון

לביןהגףתיותביןזהמתחביותר.ומדויקת

הלוטהייןשביןהמתחאתהמזכירקונקרטיות,

ימי-הביניים,בשירתהצוננתהזכוכיתלבין

בהר""עולהשיריעללדעתיהשומרהוא

בנוסחאותיקפאולבלאדמות"עליו"ייחודים
זושירהכמהעדמטאפיזיות.אותיאולוגיות

לראותניתןלנוסחאאתיותמגיעהאינה

אלוהים'עללדברקשה'כמהכמובשירים
ייחודלהביןמנתעללעיל.שנזכרוואחרים

המקובלתהאבחנהאתלזכורהראוימןזה,

בפרט,השירהובתורת ,בכללהשיחבתורת

הפסוקשלמשמעואוההיגדשלמשמעובין
אופיגורטיביציורמטאפורה,זהויהיההשירי

שלהמשמעהשיר.שלמשמעותולביןדימוי,

המשמעותאתיותראופחותחופףההיגד

המילים.שלהמילוניפירושןמצירוףהעולה
וניתן ,ההיגדאתמכסההמשמע ,זומבחינה

כןלאמקבילה.בפראפרזהלהחליפו

אנוכאשרעליהמדבריםאנוהמשמעות.

נכללשאינועודףסרחאותואלמתכוונים
היא ,מההיגדאפואחורגתהמשמעותבהיגד.

עליה,רומזההיגדמשמעו.שלהכולמסךיותר
משוםלהקיפה.יכולאינואךעליה,מצביע

טרםכביכולמחשבה,מעוררנשארהשירכך
המשמעותואילו ,בנאמרלודיהמשמעמוצה.

התבוננותומעודדתמגרהשאלות,מעוררת

ביןזהפער .תדירמתחדשיםוהתמודדות

 + 42בעמ'המשך +
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אירועיםספרים,מוספים,

ואשואשאשרק

אש"תחתומתןמשאננהל"לאשאומרמי

ואש.ואשאשרקיקבל

פעמים,אלףזהמשפטעליחזוראפילו

זמןמספיקחלףכברשונה.תהיהלאהתוצאה

שזושרוןממשלתשלשלטונהמתחילת

שלוםתוכניתשללאשנביןכדיסיסמתה,

 ,מדיניפתרוןעלומתןמשאללארצינית,
ילךרקהמצבובעיצומה,אשתחתדווקא
ותהפוךותגברתלךהאשוסחרחרתויחמיר

לאומתןלמשאמתנגדשרוןגדולה.לתבערה

ומתןלמשאאלאהאמתלה,רקזוהאש,בגלל

תוכניתשוםלושאיןמפניפשוט ,עצמו
התוכניתעליה.ולתתלשאתשאפשרמדינית
כיבושהסלמה,היא,לוהמוכרתהיחידה
מוזרתבוא.שבוא(כוללת>ומלחמה(מחדש)

אחרמתלונןהתבערה,אתשהציתמיכירק
 ,אחרונותב'ידיעותראשית(כותרתכך

בוער","הכולכי ) 28.08.01

שלוםיעשהלאמלחמותאיש

 ,אחרולאהואשטרית,מאירהמשפטים,שר
העממיתהחזיתמנהיגחיסולאתהצדיק
בסיפורמוסטאפה,עליאבו ,פלסטיןלשחרור
עמלק.מלךואגגשאול ,שמואלעלהמקראי

אגגעלשריחםהיה ,כזכור ,שאולשלחטאו
קצפועליויצאכךעלהשם.כמצוותהרגוולא
ברובשציטטשטרית,השרשלוגםהנביאשל

אתלהצדיקהבאהפסוקאתברדיוהתלהבות
נשיםשיכלהכאשרשמואלויאמר ••• "הריגתו:

שמואלוישסף ,אמךמנשיםתשכלכןחרבך
טו).א'(שמואלבגלגל"יהוהלפניאגגאת

ראויעוסקים,אנובציטוטיםכבראם ,ובכן

עליואסראשרלדודיהוהדבראתגםלהביא

אישהיותובשלהמקדשביתאתלולבנות
"ויאמרשלמה:לבנודודכךעלמספרדמים.

לבנותלבביעםהיהאני ,בנולשלמהדוד

יהוהדברעליויהיאלוהי:יהוהלשםבית
גדולותומלחמותשפכתלרובדם ,לאמו
רביםדמיםכי ,לשמיביתתבנהלאעשית,

כב).אהימים(דברי " ..לפני,ארצהשפכת

השלום,איששלמה, ,בנועלמוטלתהמשימה

ושלוםשמויהיהשלמה"כיבהמשךכנאמר
ביתיבנההואבימיו:ישראלעלאתןושקט
מלחמות,אישכיאפוא, ,ברור ,)םש<לשמי"

אםוכמהכמהאחתעלצודקות,הןאפילו
גםוכנראהשלוםלהביאיוכללאכאלה,אינן

ביטחון.לא

השלישיהסעיףעםקושי

'בת-את(הכוללתלשלום"נשים"קואליציית
חדש''פרופיל'נגה',בשחור','נשיםשלום',

('הארץ'מודעהפרסמהנוספים)וארגונים

מולמחאהלמשמרתהקוראת ) 13,08,01

מישראלנחרצתבדרישההארסהאוריינט

אמיתית"דרךגםמפורטתבמודעהלפנותו.
סעיפיה:ואלהבאזור"הסכסוךלפתרון

פלסטיניתמדינהוהקמת ' 67לגבולותחזרה •
 •ישראלמדינתלצד

מדינות.לשתיבירותלשתיירושליםחלוקת •
מלחמתלתוצאותבאחריותהישראלהכרת •

1948 , 

הפלסטינים.לפליטיםמוסכםפתרוןמציאת •

מהארבעהסעיפיםשלושהשעםאומרהייתי

הסעיףעםקושיליישאבלבעיה,ליאין

שלאחריותההאמנם .השלישי ,ההיסטורי

ומיהחלוקה?להצעתסירבומילבדה?ישראל
עםישראללארץפלשומיבמלחמה?פתח

כדימהירלניצחוןקיווהומיסדירים?צבאות

בידו?הדברצלחוכמעטהטריטוריהבכללזכות
אתרדיקלייםארגוניםמשכתביםשבההקלות

האוטומטיותנסבלת:בלתיהיאההיסטוריה
האשמהכלאת ,מאליוכמובןמטילים,שבה

הפשטנותמקוממת:היאישראלעל

מסוכנת.הזאתהמחשבתית

באטלרג'ודיתנגדקבאביבזאר

השירהמגדולי ,קבאביבזאראםיודעאינני

קראכשנתיים,לפנישמת ,בזמננוהערבית

ההוגות,מןבאטלרג'ודיתעלפעםאישמעאו

כיום,ומיגרומיניותלימודישלהמרכזיות

תרגומושאת ' 1977בשנת'אהבהשירואבל

בגיליוןקראתיברמסוןאולגהבידילעברית
עלתשובהכמונשמע ,) 2001(יוני'מאזניים'

מטענותיה.כמה

שלשמעהאתשמעתילאאנישגםהאמת,

מאמרהגרםתרלידיהגיעשלאעדבאטלר

בסדרתכספרשיצאביקורתי"באופן"קוויו

יצחקבעריכת'רסלינג'הוצאתשל'ליבידו'
רזדפנהובתרגוםצבעוניועידןכבימיני

ביקורתייםטקסטיםבפרסוםמתמחה<ההוצאה

'פטיש'),ו-'ליבידו'כמובסדרות

שפירושהמילההיאבאנגלית] queer [קוויו

ושנתייחדהחריג"שונה,"מוזר,הואהמקורי

הדואג, ,הלסבי ,החומרלציוןבימינו

שלאחרותחריגותוצורותהטראנסווסטיט

הפכהבראשיתהגנאיממילתמינית.התנהגות

לחומובדומההזדהףתשלחיוביתלמילה
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כמומיגדריותהוגותבזכותמעטלא ,והלסבי
למנוףוידהקואתלהפוךהמבקשות ,באטלר

 .פוליטישינוישל
כי ,לספרבהקדמהאומרתרוזמריןמירי

משמעותאתבאטלרגםרואה ,פוקרבעקבות

השפהאתזהובכללהאנושית,הפעילות

דהיינוכ"פרקטיקה",המיגדרית,וההתנהגות

זוהשקפהלפי •ביצועי ,פרפורמטיביכתפקיד

המדגישמונח ,התנהגויותיוסך-כלהואהאדם

לצדבניגוד ,הפרקטי ,המעשיצדאתגם

 ,מהותידברשוםכאןשאיןלומר,כדיהעקרוני
בסךזהואלאהיום,שאומריםכפימחותניאו

ושיכולממלא,שאדםתפקידנוהג,הכול

 .אחרגםלהיות
זהוכיזוהשקפהבעלימוסיפיםכללבדרך
אינטרסיםמתוךכופהשהחברה"כפוי",נוהג

חבריה.עלזרים

התפתחות,פריאינו ,זוהשקפהלפי ,דברשום

במיוחד .היסטוריכורחאוכרת,נסימסורת,

קולקטיביתזהותכלזוהשקפהמתעבת
גםואלימה.שרירותיתבעיניההיאשלעולם

אשה, ,גבר-זוהשקפהלפיהמיגדריתהזהות

וידהקו ,(כלומרוכדומהדואג ,לסבי ,הומרוכן

פרקטיקהשלתוצאהאךהיא-למיניהן)

לבחירה.העומדת
לצטטמעדיף(אנירוזמריןשםכותבתוכך

מהמקור):יותרבהיריםדבריהכיאותה

אואשהשלזהותכי ,כןאםמניחהזו"תפיסה

כלומרביצועית,היא ,וידקואוהומר ,גבר

המזוהותהתנהגותיותקונוונציותמתוךמובנית

אשה'להיות'מסויםבמובןאלו.תוויותעם
וחברתיתרבותילתפקידכניסהפירושוגבראו

צומחתהמשחקמתוךמשתתף.הפרטשבו

 ,בהמשךלדבריה, .) 9<עמ'כסובייקט"זהותו
לסובייקט,הפרקטיקה ,לשחקןקודםהתפקיד

 .אותושמעצבתוהיא
מערערת ,רוזמריןשמסבירהכפי ,באטלר

את(ששימשההמרכזיתההבחנהעלאפילו

לחברה,טבעביןלשוויון>הליברליתהתביעה
 :] gender [מיגורלבין ] sex [מיןיבןכלומר

טכנולוגיה,ידע,דרךהגוףעלכוח"הפעלת
ומחוות,מיליםחוקיות,הגבלותאיסורים,

זהותשלגרעיןבנוישלפיהאשליהיוצרת
הזהותוכיונשית,גבריתנתונה,מינית

למעשה,הזה.הגרעיןשלביטויהיאהמיגדרית

הואכזהזהותשלגרעיןאודותעלהרעיון

מהן"ונובעהתרבותיותהפרקטיקותשלתוצר
 ,טבעידברשוםאיןאחרותבמילים .) 11(עמ'
הכולאלא ,שלנוהמיניתבזהותמראש,נתון
הסתםמןהניתנתחברתית,הבניהפריהוא

 •ולביטוללשינויגם
פוליטיקהשבאמצעותסבורה,באטלר

החברהדפוסיתחתלחתורישקווירית,

שלנוהתרבות"בתשתיתההטרוסקסואלית:
המנסהקומפולסיבית,הטרוסקסואליותמונחת

כאטלרודית'ג

 ,ביקורתבאופןקוויו

 iיביד
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שלבלבדאחתאופציההיותהאתלהסתיר

שלהבינאריתהאופוזיציה ] ... [מיניקיום

אספקטכלדרךהמובניתוגבריות,נשיות

ספקטרוםולהשכיחלהשתיקבאההתרבות,
והזדהויותתשוקהמבניהתנהגויות,שלנרחב

לפיהפוליטיהאידיאל .) 12(עמ'מיניות"

 .גןערללאזהות"הוא ,רוזמריןכותבת ,באטלר
הואהפוליטייםבמאבקיםהזהותשלהמעמד

אוהאישיתבזהותלראותאיןבלב.דאסטרטגי

לשינויכליאלאלאמת,סימןהקבוצתית

נשית;-אפואהזהות, .) 15<עמ'פוליטי"

אובדויהלחלוטיןהיא-/קולקטיביתגברית
במאבקככלירקבהלדבוקוישמפוברקת,

באטלרמייחסתהזהשבמאבקפלאלא •פוליטי
-קוויך""דואגשקרוילמהמיוחדתחשיבות

 ,מכיווןברורה,זהותהחסר-אשההמשחקגבר
החקיינותאתלחשוףמאפשרהואשלדבריה,

זהות.שבכל

העתידניהעולםייראהאיךיודעאינני
נעדריחייזריםמיןאיזה ,לומפללתשבאטלר

נגדבדיוקאולם .אותויאכלסומיניתזהות

 ,קבאביבזאריוצאזהויותנטולכזהעולם
בשנת'אהבהבשירו ,הגדולהאהבהמשורר

1997 '. 

אימהעלימטילשהכימה

ואחתהעשריםבמאה

אהובתיבהתהיילאשאת

אחדשירלאאףבהאכתובלאואני

העזההאהבהאתלהלל

הנשיםאתלשבחאו

בללהשאיןמאהזוהי

לשירה ...או ...לאהבהמקוםבהואין

שירושלהראשוןהחלקאתפותחהואכך

שמפחידמהכיאומר,הואהשניבחלקהארוך.
ויתכנתו / ...אותךיתכנתו"שהםביותראותו

מי " ...שפתינובתנועותוישלטו / ...אותי

ממשעוסקתהיאכימתרשםבאטלראתשקורא

 ,שהןזהויות,שלפסיכולוגיבהינדוס ,בכך
קובלהואכךעלבלב.דפרקטיקותאך ,כאמור

 /אהובתי?נעשה"מהואומרהשלישיבחלק
הרביעיהחלקהמינים".בלבולשלבתקופה
מתלהב"אינניהבאות:בשורותנפתח

שליהטוהראתממניהנוטלתממודרניזציה;

אתהמוחקתממודרניזציהולאילדותי;ושל

 " ...התרבותימוצאיואתשלי;הא"ב
מבקשואיננוזהותועללשמורמבקשקבאבי

להיות /מתלהב"אינניבאחרת:להחליפה

כותבהוא ,, •••נורווגיאו ...דניאו / ..•שבדי

עשרהעודכוללהשיר .השירשלהחמישיבחלק

בציטוטאסיים ,ענייננולצורךאךחלקים,

לבאטלרבניגודזה.חלקשלהסיוםשורות

זהותשכלהסבורהבכלל>(והפוסטמודרניות

בזהותוגאהשקבאבינראהואלימה,כפויההיא

השורותשיעידוכפיהגברית,זוכוללהערבית,

הבאות:היפות

קפההעושהערביאני

 ...הפחםאשעל
הפחם!!אשעלאהבהועושה

 ...הפחםאשעלשירהכותב
הנשיםפניאתומקבל

הפחם!!"מנגלבתוךשקועכשהוא

ואפיפורהאנאפורה

מסותעוד-האחרהוא"הקוללספרובמבוא
העבריתהשירהביןומקבילותקשריםעל

תל-ואוניברסיטתכרמל(הוצאתוהאירופית"

זנדבנק,שמעוןהמחברכותב ) 2001אביב,

נולדלא ,קודמוכמוזה,ספרכי ,השארבין

השירהביןהקשריםעלרחבהתיזהאיזומתוך

ביוצריםענייןאלאהעולם,לשירתהעברית

המסות.אתשהולידהואאינדיווידואליים

 ,הספרעיקרהיאהרחבה""התיזהלא ,ואכן
הספרותבחקרוהותרדילנויששממנהדומה

אלוהימצויבהםהקטניםהפרטיםאלאהערבית,

בזוגותשבספרהמסותעוסקותברובוהספרות.

 ,והופמנסטאלבן-יצחקאברהםכמומעורבים
ואלזהעמיחי ,ורסין,אלתרמןובודלושטיינברג

זךנתן ,ואלריופולפגיםדן ,לסקר-שילד
העושרבאמצעותונוספים.סטייןוגרטוד

יוצרהשירה,ואהבתהרבהידע ,התרבותי

מאלפיםקישוריםהמסאיתבכתיבתוזנדבנק

ומענגים.

"פרדה"תרגוםבאמצעותמאירהוא ,למשל ,כך

"הפורמליזםבפיושקרוימהאת ,לרסין

 ...הרבהלכתמרחיקשהואוטועןהאלתרמני"
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אתעליושעוררההמשקליתלסימטריותמעבר
סבור"אניזך:נתןשלהידועהביקורתו

ב'שמחתחריפותובכלשנגלהזהשפורמליזם

לאורמתבארמצרים'מכותוב'שיריעניים'
עלהשפיעשרסיןלא .שלו'פרדה'גרםתר

קטןפורמליסטהואזךכדברישכןאלתרמן'
ספרילשנימאוחרפרדהתרגוםוגםמאלתרמן

וסיןשלשלשונוהתמורותאבלהללו'השירה
ללשונו'אותהיוצקכשאלתרמןעוברת
עלהאלתרמני'הרגישותסוגעלאורשופכות

מוכןשהואהקורבנותועלשלוההעדפותסולם

 .) 42<עמ'למענן"להקריב

הריתמוסשלהמובהקמבקרועצמו'זךגם
שהושפעכמיכאןנחשףאלתרמן'שלהמכני
גרטרודשלהניסיוניתבפרוזההחזרהמנושא

שלאשתו'מתההידועבשירולמשלסטיין'
זנדבנק:אומרעליושלי'למתמטיקההמורה

בחילופיםעובר'זהשפסוקהתמורות"סדרת
-התחביריהסדרובשינוימיליםשלקלים

מסתמנתאצלהכמו •סטייןאתכלליתמזכירה

שלכשהתקדמותהבמקום,ריצהמעיןכאן

<עמ'החזרה"ידיעלהזמןכלנבלמתהשפה
120 (. 

אצלזובמקום"ריצה"מעיןכילומראפשר

בשיריהאלתרמניתלשורהממשדומהזך'
המשמשתלמת"ברוצו"נהפךמצריםמכות

ורסיןאלתרמןעללמאמרככותרתזנדבנקאת
וסין">אתמרסןאלתרמןלמת:ברוצו("נהפך

החזרהאובססייתאתלהדגיםמבקשהואבו
מאוד(שהיאאלתרמןשלבשירתוהכפייתית

לנואומרבעקיפיןזנדבנק).שללטעמולא

אלתרמן'שלמבקרועצמו'זךגםכיזנדבנק,
האובססיביתהחזרהנושאעםהתמודד

התחבולותכלזנדבנקלדברישלו.בכתיבתו
מגיעות-הרחבהכיאסמוס,חזרה,-הללו

 ) 1966 (והדבשהחלבכלזךשלבספרולשיאן

בקבציםכלילכמעטכךאחרו"נעלמות

ספריצאובמקרה"לאמוסיף:והואהבאים".
הביקורתומסתוהדבשהחלבכלהזההשירים

ובשירהברגסוןאצלוריתמוס'זמןאלתרמןעל

כאילו ) 124<עמ' " 1966שנהבאותההמודרנית'

הניבהאלתרמןשלהריתמוסעםההתמודדות
 •עצמוזךשלבשירתושינוייםגם

"עלהפרקהואלטעמי'במיוחד'יפהפרק
בשיריהחזרהלשאלתהשקיעה:ועלהפריחה

רואים,שאנוכפיהחזרה,(נושאגולדרבג"לאה

משוםדווקאוזאתזנדבנק>אצלהרבהחוזר
ולאעצמהבפניגולדברגבלאהעוסקשהוא

הפרקים.בשארכמואחרליוצרבהשוואה
הואכאשרלעשות,זנדבנקמפליאכאןגם

המחברתשלבשירתהמסויםהבטבוחן

כביכול:טכניים,צורניים,מונחיםבאמצעות

צמדשירתהעלליישםמבקשאני"הפעם

מונחיםשבצמדהקטנההטכניתשהאבחנה

בשירתה".יותררחבההסתכלותתאפשראלה,

אלאלהסתכל'מעמיקשהוארקלאואמנם
פרקהריללמוד'החפץוכלללמד'מעמיקגם
 .מהכלליוצאשיעורהואזה

מילהעלחזרהפירושהמסביר'הואהאנפורה,
יחידותאושורותבתחילתמיליםקבוצתאו

אלתרמן:שלבשירלמשלכמועוקבות.תחביר
עודכבות;בשפתייםסיפךאלאבוא"עוד

 ,, •.•ידייםאלייךאצניח
כלומרהאנפורה,שלניגודההיאהאפיפורה

בסופןמיליםקבוצתאומילהעלחזרההיא
בכדיולאכאן'מתקשהזנדבנקהשורות.של

אומאלתרמןכזאתדוגמהלמצואכדבריו'
אצלכאלהדוגמאותשפעמוצא'אךשלונסקי

זנדבנקשמעון

היאשבהןשהמובהקתהמאוחרת,גולדברגלאה

יהיהוכך /הדיןיהיה"וזההאחרון:בשירה

הדין".צידוקיהיה /הדיןביוםואז /הדין

מסביר'הואשורות,בסופימילהעלכשחוזרים

דברהחרוז'שלגנטיהאלהצלילעלמוותרים
מאודקשההיהושלונסקילאלתרמןאשר

הכוחהפגנתעלויתורישבאפיפורה •לעשותו
והעדפהרחוקות,מיליםשבזיווגהווירטואוזי

לאהכאשרלכאורה.ועילגתגולמיתחזרהשל
היאהאפיפורהאתמאמצתהמאוחרתגולדברג

מנוסחלהתנערכדיזנדבנק,לדבריזאת,עושה

מקודשיםערכיםומכמהשלונסקי-אלתרמן
שלו.

משברבתקופת ,-60השנותבתחילתזההיה

ביקשהאחדמצדבפניה:ניצבהגולדברגשלאה

בשלונסקי-אלתרמן'שמרדהדורעםללכת
תלךשהיארצהלאהזההחדשהדורשבי'מצד
בשורותביטוילידיבאיםהדברים .איתר

זקן'משוררשלבפיושמהשהיאהידועות
עםללכתתנסה"אלעצמה:היאאלאשאינו
הדור"עםשתלךרוצהאינוהדורהדור;
 .) 1960זקן'כאישהמשורר'דיוקן(מתוך

בכךועצובאירונימשהו"ישכיאומרזנדבנק

הדורעםתלךשלאכךעלהכעוסהשההכרזה

עלבוויתורמלווהבה,רוצהשאינוהחדש,

האומרהזקן'המשורר •דוראותושלההיכר
החדש,הדורעםללכתלנסותשלאלעצמו

לפחותאוהחדש,הדורעםדעתבליהולךכבר

[הוא .) 64<עמ'הישן"מהדורדעתבלימתנער

באפיפורהלשימושמשכנעתדוגמהמביאאף

הזהבתפוחאהבתרביקוביץדליהשלמספרה
הראשההאבןאתרוצה"אני :-1959בשיצא

האבןאתללוק /הראשההאבןאתלמוש /
הראשה".]האבןאתראשנגח /הראשה

השונותהחלוקותבצדכיאפוא,סבור'זנדבנק
גםניתןבשירה,גולדברגלאהשלדרכהלגבי

ואפיפורית,אנפוריתלתקופהחלוקהלהציע

שללתקופההמקובלתלחלוקהבמקביל

לומר<מקובל"דעת".שלותקופה"תפארת"
התפארת"עלשוויתרה"הדעתהשורהסמךעל

שינויחלזה,וספרמשירהחלכיבבורp 'pרבב
"התפארת"עלבוויתורהמתבטאבכתיבתה,

של"הדעת"לטובתהמוקדמתשירתהשל
המאוחרת).שירתה

מכליותראףמדויקתזושאבחנהטועןזנדבנק

עלהאפיפורה"העדפתאחרת:אבחנה

אלאמבודדת,טכניתתופעהאינההאנפורה

רחבהתמורהשלאנפיןבזעירשיקוףמעין

יחד:גםופואטיתפסיכולוגיתיותר'הרבה

שקיעה"שלנפשלהלךמפריחההמעבר
היאשהאנפורהבעודגולדברג.שלבשירתה
ופתיחה,תנופהשלפיגורהמולידה,פיגורה

מוצאואיןצמצוםבסגירה,כרוכההאפיפורה

 .) 66-63<עמ'

הדוגמאותכלאתכאןלהביאאוכלשלאחבל
רקכדאיזה.לענייןזנדבנקשמביאהיפות

הפותחתכותרת<ללאהסונטהאתלציין

בספרקיץ")שלאחרוןשקטזה"היהבמילים

כיאומרהואעליהשם> 173<עמ'ר pבבו pבר

מושלמתהתאמהבושישמעבר'שירהיא
שניהשיר.לתוכןהפיגורותשתיביןבשימוש

אחדכלשורותארבעבניהראשוניםהבתים

סגירתעלהמדברים-בסונטההאוקטבה-

ואילובאפיפורה.שימושעושיםהאופציות,כל

כלשורותשלושבניהאחרונים,הבתיםשני

ופותחיםהשבים-בסונטההססטט-אחד

עושיםסופית,כסגירותשנראהמהאתמחדש

 .) 70<עמ'באנפורותשימוש

לעימותביטויזההיההאםהרהור:מוסיףוהוא

חיתהבולמאבקלאפיפורה?חרוזביןמודע
היאלהיותבשירה?מהלכיםלהחליףנתונה

לפטררקה,מעברלשלונסקי'מעברעצמה,
בשירה?חדשדורעםאולי

ובחזרהלבר-אילןמדגניה

החילונידגניהקיבוץחברלוז,צבישלהמסה

בר-הדתיתבאוניברסיטהלספרותופרופסור
עם"מריבההמסקרנתהכותרתבעלתאילן'מסימנישהיובאפיפורה,ובשימושהחרוזבהנחה-ואפיפורהאנפורה-טכנייםמונחים
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 ,שנירלאהעורכת 45מס'שיח'('עליאלוהים"
אני ,זוומסיבהמסקרנתאכןהמאוחד>הקיבוץ

עמודיהארבעיםכלאתוקראתינמשכתימניח,

"עלהקרויהסיכוםפרקכוללפרקיה,ועשרת

 ,דברשלשבסופוכךלסכם",האפשרותאי
וכלממנהיצאתילאמבינים,שאתםכפי

מעניין.היהאבל ,בידיתאוותי

גרפיהביוולילוזלצביישמסוימותמבחינות
דברלשוםפרופסורשאיננילכך(פרטדומה

בנישנינוישראל>במחשבתתוארבעלכיאם
ובעלי ,מיסודוסוציאליסטי ,חילוניקיבוץ

אחדבהבדלהיהודית.בתרבותעמוקעניין

ממש,באושרלגעתרוצהלוזצבימכריע:
ולפיבך),האמונה(באמצעותעצמובאלכלומר

"לשוב"צלחשלאניסיוןעשהאףעדותו
אליו.ומתפללבומאמיןעדייןוהוא(בתשובה>

 .כזושאיפהליחיתהלאמעולם ,אביואילו
גישתוהיאבניסיונוזאתבכלהמעניין

פרקיו"מכלהמתריסה.הרעננה,המקורית,

כותבהוא-המקראשלוהמופלאיםהנפלאים

עםגלוייםמריבהדברימנעוריהרעישוני-

נועזיםגינוייםומעלהכלפיהטחותאלוהים.

סיגימזקקיםמטהרת,אשבכתוביםהמבעירים

רוחמושגיעלומעידיםגולמיותהכרות

מרותקבלתביטויימאשריותרנאצלים

מופתביטוייכמהמביאהואלהלןוסגידה",

 .הולךהואלאורםכאלה
כניעתואתלאמצטטהואלמשל,מאברהם,

אתדווקאאלאהעקדה,בסיפורהאללצו
"האףסדום:בפרשתאלוהיםעםהתמקחותו

הארץכלהשופט ] ... [רשע?עםצדיקתספח

אתמירמיהויח).(בראשיתמשפט?"יעשהלא

אך ,אליךאריבכיה'אתה"צדיקהפסוקים:
צלחה,רשעיםדרךמדוע ,איתראדברמשפטים

ומאיוב:יב).(ירמיהובגד?"בוגדיכלשלו

עמולריביתפרץאם ,אלעםאנושיצדק"מה
למסתמכלה,הואוישרתם ] ... [יעננולא

שופטיהפנירשע,בידניתנהארץילעג.נקיים
 ,)ט(איובכסה"י

גבואת ,אחדמצדמפנה,אינולוזצבי

מכופףאינוגםאךהחילונים:כשארלאלוהים,

הואהמאמינים.כשאר ,שנימצד ,לפניוגבו

מוותרלאגםאךאלוהים,עלמוותרלא

לאוחשבוןאיתרריבלוישאלאלאלוהים,

לתוקףחיהעדותהיאהמריבה"אקס •סגור
כותב.הואהאמונה",

עיקרילאאישית.כלקודםהיאלוזשלאמונתו
"לאאותו.מענייניםממוסדתדתולאאמונה
אתלאואפילומוכנות,תשובותליאאמץ

מתוכןלברראחתוראלאכעיקרים,המקובלים
הכרתי ,הבנתימיטבלפי ,לימבשרותהןמה

זו ,כדבריומבקש,שהואמהומצפוני",

ואלוו"פליאה""גבהות"מטאפיזית","השראה
זאתעםבאורתודוקסיה.בהכרחמצויותאינן

שהואמהעלוכלמכללוותריכולהואאין
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אשרם>יאלוה(קרי:המושגים""מושגמכנה

]צורך ... [לנשימהכאווירקיומי"צורךלוהוא

רביםפרטיםמצוייםעודאוליאך ,שליפרטי

 " ..כמוני,
אינהאמונתואתלולברורלוזצבישלדרכו

מתודהלובונההואשיטתית.אלאאקלקטית

הומניסטית-חשיבהמונחתשביסודםוכללים
(שכןהאלהואדיוניהכשמושאגםליברלית,

האלאתשתפסההיאהאדםהכרת"רק

מתחשב "חסדב"אלמעונייןלוז ,שבמרכז")

("מושגנוקםקנא"ב"אללא ,>"ךר("מושג

במהולאהאדםאתשמרומםבמהקשה">:
לפיאנושיים:לאבניסיונותאותושמעמיד
דודבןחיבמש ,למשלרואה,הואזוהשקפה

דמותואתולאהמשוררדודשלדמותואת
מעטלאגםוישהדמים:שופךהמלךדודשל

 ,וכלמכלדוחהשהואאורתודוקסיותהנחות
החופשעלרוחניתכפיהאומצפוניתכפיהכמו

 •ולהאמיןלפרש
להגדרהאלהםיראשונממצאיםסמךעל

שלטנטטיבימושגלומסתמןניסיונית,

המיוחל":"אלוהיו
 ,וטמירטרנסצנדנטימוחלט,אלוהים"זהו

תובעשאיננואלזאתועםהמסורתכתפיסת

 ,אנושישאהיהרקאלאמוחלטותתביעותממני
כשילנייושלא ] ... [שביכולתימהכלזהכי

חסדליימשוךאלאממניעצומיםבניסיונות
סיוןימהניפטרניכיהודיואף ] ... [כאדם

להתעלותיעוררניאלא ] ... [המעשיהמשיחי

וההתפעמותהשירהבאמצעי<לקראתו>

ותייאנושאתיצילשבהםגיוזית,הדלי

אתליויאשרפורמלית,מקשיחות

מספקתכסמכותההומניותהאינטואיציות

לכאורה ,) 72<עמ'מעשיות"בעיותלפתרון

הואאפילו,אבלמבוקשומקצתלוזכאןהשיג
והקטעזההישגעםבנוחלגמרילאמרגיש

ביטולת:יקומ"הרפיהקרויאחריומידהבא
לי",כראויעצמי

ורבתארוכההיאבהשבחרהדרךובאמת,

לעקובאוכללאכאן.מסתיימתולאנפתולים,
לינדמהאולם ,שלווהטריאהשקלאכלאחרי

בלא ,מתמודדהואעימוהעיקרישהקושי

שבהדביכוטומיהמקורולסיכום, ,כזכורלהגיע,

אל ,טרנסצנדנטיאלעלמוותראינואחדמצד

בעיקרלוחשובהשנימצדבעודומתגלה:בורא

אחדמצדושוב,הבריאה.שלהאנושיתהתכלית
מצדבעודהדורות,למסורתהזיקהלוחשובה

ולברורפרטיתדתלולעשותמבקשהואשני
מצד ,כאשראולו:המתאיםאתרקמתוכה

אישיתדתלעצמולעשותרצונוחרף ,אחד
שהדרך ,שנימצד ,לומתבררכזאת,ופרטית

הצורותדרךרקהיאלפניוהפתוחההאלאל
הולךהואוככהבהן.נתגלהשכברהמסורתיות

 ,ופוסלמקבלומתרחק,מתקרבקפנדריה,
חגיםתפילה,(כמוהמצוותמקצתמקיים

מכירעצמוהואאחרות.ודוחהומועדים>

בין"כךבכך:ומודהנתוןהואשבהזודבילמה

ומסוגרתמנחמתמסורת-שלנוהדילמהקרני

הנני-ופתוחהכאובהמודרניתנאורותמול
אנינזקקוכאשרוביקורתי.מודרני ,שאנימה

עצמיעלמלהקללהיזהרעלילמסורת,דווקא
עדלחדדעליולהיפרפשרנית.באפולוגטיקה

ולבררפעםאחרפעםעקרונייםקשייםכאב

 ,בתרבותי"לימפריעמה

וקלחשובגםו ,מעניין ,כאמורהזה,הבירור

החיפושמגמת ,מגמותיושתיעםלהסכיםלי

השורשיותומגמת )" ..בחיפוש,ענייני("כל

אניאבל )" ..קיומי,נתוןהיאלעמי("שייכותי

אודתית-פניומגמתמהיבשאלהעליוחלוק

עניין!בהליאיןדתית,היאאםכיתרבותית?

בחקירותיו!לושותףאניתרבותית,אם

דברשל"בסופו .בדעתוגמרטרםעצמולוז

עדיין ,החילוניהולדתיבקיבוץחברעדייןאני
עליקיבלתיולאשלמהבתשובהחזרתילא
נערציברברשלכמאמרואבל ] ... [מצוותעול

אתסייםכך-נגמר'לאעדייןהחשבון'כל

עדייןמיטלטלאניוגם-ומכאן''מכאןסיפורו

 .דברואתחותםהוא-ומכאן"מכאן

נשית"ו"כתיבההנשיםקואליציית

למעלה(ראההנשיםקואליצייתביןקשריש
נשית,לכתיבההשלישי")הסעיףעם"קושי
 1948בתוצאותאשמהישראלאשמה:שלקשר

במלחמות.אשמים ,ככללהגברים,-

<ספרהזהדהברבספרהאורןבתתחיהכותבת

"נס"הנשיםמפלגתלמנהיגתהמוקדש
 )עמ' 64 , 2001פועליםספרית : 77רותיבבח
נשית':'כתיבהבשיר

שדה /במתעלהזאתדברמהמשחקתלא"אשה
היאהראשילשחקןבהמתינה / ... /הקטל
 /הבאההמלחמהקטעאתלמענו /מצילה
איתראוכלתלאאשה /-שעשועיוילדכאת

+-
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לסינגדוריס

 .) 8(עמ'החם"הטבחמן

הם-החםהטבחהבאה,המלחמה ,הקטלשדה

להנאתם.בהםהמשחקיםגבריםשלמשחקים

אין •.. "אומרת:היאעמיחי''בעקבותאחרבשיר

השכינהאתממנוהדרנוכי /רחמיםמלאאל

זכרהואאלוהים ,, ...נצוריםהםוברחמה /

ברחמה,נצוריםוהרחמיםנקבה,השכינהואילו

בואינםהרחמים ,עמיחיאצלכמושלא ,לכן

בשמיםלא"זהמסקנתה:ומכאןמלכתחילה.

(עמ' ,, ...לעולםרחמים /להביאבידינוזה-

אלמלאלה,להתנגדסיבהלישאיןמסקנה ) 57

בידיהם ,בידינושהםשהרחמיםכוונתהחיתה

(בז'רגוןחלקבהםאיןולגבריםבלבדהנשים

לומראפשרבה,נוקטתשהיאהפוסטמודרנית,

מהם).'מודרים'שהגברים

כותבת:היאהנשים''אלףנוסףבשיר

הזהלאלףייקראהנשיםאלף ...

שירתמפיהןהילדילמדאם

 ,) 59<עמ'מלחמהמתרועותרחוקהרועות

של ,למדאניכך ,האחד-עשרשיריהספרזהו

שיריםספרהואהכולובסךאורןבתתחיה

כוחו.ובזהמתפשר,ולאמרבוטה,בוגר,

אני"לפעמים'לפעמים':היפההשיר(לדוגמה
צולהאוכנסיכה; /ומגיעהמוניתליעוצרת

מדבקעגלשלכתףמבשר /מלכיםנתחלי
להלךורודותנעלייםזוג /ליקונהאו

שוב,נדמה,זאת,עם .) 42עמ' " ...במחראות

הגברים ,משהואופנתית ,מדירבהבקלותכי

הטוב.מקורוהנשיםבעולםהרועמקורהם
אלאדווקא,ישראליתשאינה ,זואופנהעל

באחרונהלהגיבלנכוןמצאהעולמית,כלל
לסינג.דודיםהנודעתהבריטיתהסופרת

 ) 15.08.01 ('הארץ'שלגלריהבמוסףבידיעה

הכריזהלסינגדודים"הסופרתקורא:אני

השותקיםהקורבנותהםשהגבריםשלשום
יחססובליםהםוכיהמיניםבמלחמתהחדשים
שישמיעומבלינשים,מידיומעליבמשפיל

 ,, ...רפהמחאהאפילו
בתלסינג,כינאמרבידיעה

פמיניסטיסמלשהפכה , 81

אתאמרהספריה,בזכות

הספריםבפסטיבלהדברים
שבסקוטלנד. ,אדינבורושל

הפמיניזם,בתוךלדבריה,

נפלאים,דבריםבושהושגו

שמתענגתתרבותהתפתחה

"אניבגברים.הצלפהעל

שובנדהמתעצמימוצאת

הביקורתמןושוב

נטולתהאוטומטית,

בגברים,שמוטחתהמחשבה,

בלתילחלקהפכהואשר

היאמהתרבות".נפרד

שאסורחדשהדתלמיןנהפךזהכיהוסיפה

כבוגדתתיתפסשמאביקורת,עליהלמתוח

במטרה.

הגנישירימאתמאנלימולמלוןהשיריםספר
אותנומחזיר ) 2001עמ' 48 ,אור(הוצאת

ביכורים,ספרהסיפור:שלהראשיתלנקודת

איטליה ,(בהודוומסעאהבהשירימחזורשכולו

רכה,חושנית,שירהיולי>עדמיולי ,וישראל

חשבונותמכל<עדיין>וחפהזורמתארוטית,
המינים:ביןמרים

אדוםלבשתיההואובקיץ

הבא.אללביופתחתי

 .לילדאוגבדמללעשותיכלוהםמה
אדוםלבשתי ,דאגתילאאניאבל

לשלום.פניאתשקידמובדרכיולחוללויצאתי

-והגועשהחםהדםצבע-באדוםלבושה
 ,לכלפתוחלבההעולם,אלהדוברתיוצאת

אתאךרוציםכולםכי ,כללדואגתאינההיא

והאהבההתוםהצהרתלשלום.ופניהםטובתה

לאהשירמחזוריתשעתלאורךעוברתהזו
מבחניהםככולםרובםאךמבחנים,מעט

חלילה>וחוזרשיבהכמיהה,(פרידה,אהבה

שיפהמהאוהב"."פצעיכונהשפעםמה

והלשוןהאהבהרקלאזההגניאצלומבטיח

נמוכה:לאאךעכשוויתעברית-הצעירה

גםאלא-ומבריקהחיהגמישה,עברית

"אניהאירונית:העצמיתהמודעות

מפלטמוצאים /מלודרמטיואתהסנטימנטלית

בוטניםמערבבים /קולנועבמסךרגעשל

 /ג'וינט.עודלידמידמעבירים /וצימוקים
מסך /אבללתירוציםזקוקהלאאהבתנו

/עושיםוג'וינט /וצימוקים/בוטניםקולנוע
ספקליאיןשיש".מה /עםמפויסיםאותנו
עודתוכלכאלה,ותובנותכזולשוןשעם

 •בשירה.נפלאותלעשות

• 
החיילכנימדלע;מדתאני

 ,;לןס~ידדק ,i~.ז:יי-נן iד~הז;~ןתןלא
 'ם.·;~~שיד~~דסז ;מ,
 ,,, .ד~נ;יזב."ד~נ;~:ךן י~~
ס~ת;קסאזד~ת'י~~~~גק ד~~~ ,;ע

~'ידןלי ע~~iדדא.
דה. 1נתע"מעוה"

: ••• :• -: T 

שבה~עשדחשמונהלפניאזט;ז, 1פשתעדדההיתהך;
 TT 1 ••,: <: •: : •• 1 •ת • · l ~ Tלש Tתrז iאד Tמ i~ד

ז· T t :ז •

הערנכו .ת iאזפה
• ¾ T : T T 

 ~;ת~ןדק
הובתשדמתחסד ... : --... 

נלדכבשגגה iאאדלישכחה,א;
לער.יבת Tבם rr-א;תלתרגםשכחד:

1 T •• :- ; T ''' : •: • 

בזננואניופתאום
 .......... :·ר• : •

להניד'דציתימה'
 •- : •' • Tן•

ילד"תזהר,
 ·: ·: ..·ז

 "י~~ ,סי tנ:ויי,ים rס ,פ: ם,~
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קוסמןאדמיאל
המתיםתחיית

דה, 1ס~ב~לל Q,בח~ה
אטית,עתה,נריםא;ת;

• T T -• • 

ג.ג; nנה~זמיםאת
 :- .-ז ...

סר~ת,ת 1דק~ז ה~; 1י~ל.נ ry~ל
וחרישית.יפהכמלכה

: -: T T T -:-• • 

ר f , 1~לנ ה~ל~~~
בשא;ל-מתחת,א;מרים

: . -: . --
לןא;ג.~ק;םי;tןר~ין

נה, 1התבשלהסלהפה
• •• --:• -: T 

ביחד'עכשונריםא;ת;
--: ז:-ז·

ךים. 1~כ

 ,ת~יt,עיt~סל:ה !Vל~ ן~~~ך;ן
ים 7 ~;פב,ס~ק,ר'רי 1~ר 7
;ר n ~ ק~~מ; p:פ;ת, 1סג~ן

;ךים. n,ב~ן

פריעלפרי . 1אנחנהפה ... ,--: : . -: . ' 
כשבאהעתה,נח 1נ

 דד·::-ד-

סע;דה.;ף oס;ף-

טר~זים,עליםן;ך'~לן;ך
T • :• • 

רטבים 1וענפים -,--. : .·· . ' 
נה. 1התבשלבסלנח 1נ

---:• -: T 

ואמה;ת,אב;ת
T T • : 

 ,ת;נ; ,םי~;

י;ת, nואאחים
-ד:- .-

מפצעתע;לה,הפה
• •• T -: --

 ה~;סר~ת,ת 1דק~ז 1;נ

האמת, , 1בנ,נ;געת,
: --T T ::• :• 

ת, o ~;נ

 .ת;ז~ן;~

ע,גף-מ; p:ס~ר~ים,דה, 1ס~מסת.ם, י~~~ך
בנחירי-המת,נ;געים,האל
 ..- .. . : .ןסן~ז;דק

סקים, 71
סז:ייז 71
י;ת. qס 71

בלןאבי

ו-19חמחמאהמשוררשלמסהבעקבות
~ s 
~1 ~ 

צלילר nב;שאנינפיח
~ש;ךרא;ת; ת~~י~דק;.רר>''ה i ~ ...יל 7- ~(
 .מר i<כל.הר iסביבב;נה 1

... : . -: -
הר>שלנה 1תמ

: T :• -

סם 9ס ן~~ךת ry ~דה 1~מ~ל~קרעים
יפהעלתהלא

T : T T :• 

~~קראים ryל 1 ר~~~~~

~,בג;ןלןך~עג~יסף 9 ;נ~
המרלטעםיתרהבחבהע 1ה~זד
----- : •• T O T :--ד

 ה~~~דה 1~מא;סה~ת:קר;ם
יפה>עלתהשלא ;ז(

." 
0 T : T T :• 

~קך;הא;~ךתחיא ,~~~~דק
ךק;ןר> ה~:<ס~לילא;ת;~ת

ר~ע~כלסר~ת;ךלחנ:ו~רץל 1 ל~~
 . .למשלצפ;·ךכמ;

: 
0 : T T בוכשהבחנתי

(למשל>צפ;ךשבעינימפיחאני
:זז . ····:·:- ·- ·-:

לךךרד;הת 1~ע !V ~~ין
הרא;ת;במ;רדשמתפתלת

:• • : -:• :• : T -

:p ;כ;~ל י~~;הלדךר~םמ
ל;מךמנסהכשאני

: :· :-. : -... -
כתפיעלטל 1מאשראת

- •• :- T •י. .ר~;ל

ב;כשהבחנתי
: :· . : -: . 

מיחדתכונהללאש;טטא 1ה
 . ........ ,-זזה~ירהשפתעל

-: --• T 

ק,ת ryס~ךת 1~ךמ 1 ה~~
עצמיאתליהזכיר . : . . ... -: . 

עיניאתלהשפיליבלתי
- .. ... .ל~~ין q:לא;

ד~י;~~יםס~ים !V~סרלע,ק"ב
לעמת;פניתיזאתלעמת

: ••• -• T • T ••• : 

 1~~י~ינל~~הש ry ~~חלאא 1ה
י;תךרה 1צללב;ש 1החלוהעננים

: T :-ז • •• •• • : T •• 

מפשטתךי;תר

ות 1בהתהי 1שרהיה~·הע;לםמפ~חאנ~-
- : • : 1נ i1~ק!לח~חיז T-דל~ ;ל~ר 6 ~

.. . . . . 

ממשים 1איהרההגשם
-:• ."" • T • T -• 

ךת fW ~~ה 1~ח~ה !Vד~ר
מאשרהייתיאםז;כךלאאני
~מ ל~~

1 
~. 
1 

• ' ' T T '•, : 

~לה fן~ר;נ;תלי~~ין
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החדר).מדירת 1שעל
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אחיםחמישה
שמרשאמנון

w אנימבקשאחיעלואינם. ,ליהיואחיםמישה
בן-זקונים.שלסיפורו ,לספר

-השניג'וזף.ובפינויוסף,היהשמוהבכור
ולמעשהיצחק,-השלישיסלים.אושלמה,

-החמישיטוביה.שמונקראובארץתאופיק,-הרביעיאיזאק.
וצרפתיתערביתעבריתיע~נ.וגםז'אקונובפינויעקב,

תרבויותשלוששפות,שלושבמקומותינו.כנהוגבהרמוניה,

ומערב.מזרחשלובות.

למכסיקונשלחהואמעודי.שמעתיולאראיתילאהבכוריוסףאת

ולבססלחפשבשנתיים,ממנוהצעירסליםעם ,נערבעודו

הכתהבטרםהעשרים,בשנותהיהזההגירה.ארץלמשפחה

יצאוהםנולדתי.ובטרםארם-צובה.בעירנושורשיםהציונות

למחוזשהגיעועדחודשיםכמהוהיטלטלווברכבותבארניות

לפקוחשנצטוואמא,מצדובדודדודותבשלושמל~ויםחפצם;

הדודותשלהפקוחההעיןעל-אףהצעירים.האחייניםעלעין

במסחרייםהשבאתששיתפו ,בעליהןשלהפתוחהוהידהנאמנות

התחתןיפהפיה,מכסיקאיתשלבקסמהיוסףנשבהובעסקים,

נקשרכילדעודלצמיתות.ומהמשפחהמהקהילהוהורחקאיתה

ועמוומשפחתומביתושהורחק ,המקראייוסףבגורלגורלובעיני

חיפשתיאותם-אחייוסףשלונכדיוובנותיובניוטרגי.באורח

לתחום.מחוץהיו-השמוניםבשנותבסתרופגשתימכסיקוברחבי

ראשוןלבמהתקףנפטרהוא .לוהתנכרהקרובאחיואפילו

שנה.חמישיםלומלאובטרם

ששמר.כיווןבתוהועלוהקרעיםאתלאחותהמאוחריםנסיונותי

ובעמה,בדתהלדבוקאשתופילארשלזכותהועלכבודהעל

אלישהבאתיוהיפההחכמהנכדתואפילויהודים.היולאילדיו

ארצהאללבסוףשבההגויים,במתנדביםתחילהדבקהלקיבוץ

בשערישלטובהתמונהצירפההאחרוןמכתבהאלמגע.וניתקה

למעטלגעגועיהזכר-ברוך""מעיין :ידידיהשלחדשהחווה

טובים.ימים

ראיתילאמעולםאותי;שמעולאאותיראהלאמעולם ,כאמור

כתב-ידוואתתמונותיואתרקאחים.אותו.שמעתיולאאותו

 ,ובגורלובודבברהאמא,שלאנחותיהואתראיתי.הצרפתי
היפיםהבוליםאתוהסתתרתי.ברחתימנכיהשמעתי.גםשמעתי

המוסכמות;אתושברשהעזמישל(האסורה!)ההילהואתשמרתי.

שבר.לשבורנשלחהבכור.האחהיופי.ובשביהאהבהבעבור

ונשבר.המסורת.ואתהמוסכמותאתשבר

בגילמתמונות.רקחיימחציתהכרתיסלים, ,השניהאחאתגם

במכסיקוהעניפהמשפחתוואתאותולבקרמשפחתיעםנסעתי 45

דומיםכל-כךהמום.הייתיאחר-כךנרגש.הייתיתחילהסיטי.

ספקליואיןשליהנגטיבהיההואבעינישונים.וכל-כךנראינו;

בחלומותשוגהתמיםפתישלו:הנגטיבהייתיאנישבעיניו

 .במסחרגברודרךכסףשלערכויודעשאינושוא,ובדמיונות
חסרלכלונוסףביישובו.בית-כנסתואיןעיניוביןטוטפותאין

עללואיןנישואיןטבעתאפילותרבות-לבוש.וחסרנימוס

יסתור!אללה ,אצבעו

 ,ובקומובשבתו-והבעות-פניוותגובותיותנועותיו ,שניומצד
שנה,עשריםלפנימולי.הניצבתכמראההיו-ובצחוקוברוגזו

כבניסוי-לבדוקהיהניתןיותר.עודלידמהבוודאיאז,חשבתי

גדלנווהתרבות.החינוךשלחלקםומההתורשהשלחלקהמה-

ובהשקפותבתרבויותגםאלאשונות,וביבשותבארצותרקלא

תוהים ,מספרפעמיםזהאתזהביקרנוגדות.מנועדשונותעולם

הגנים.מולאלומוסכמותונסיבותוסביבהאמונהשלכוחןעל

אניולמהובספריותבמוזיאוניםמחפשאנימההביןלאהוא

בסירנותאתדוחהאניומדועהבכורהאחצאצאיאתלאתרמנסה

בזהוכיוצאאליהנלוויתלבתיטובשידוךלמצואהמשפחה
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איךהבנתילאואנימוזרויות.

להיותיכול-מבשריבשר-אדם

שלשעריםבשבעהשקוע

הביןלאהואוחמדנות.חומרנות

ובאותהמידהבאותה ,אותי

 •אותוהבנתילאשאניעקשנות
אחים.

עינישנפקחועדשניםעברו

עולמושאתולהביןלראות

וכלהכנסתביתמילאהרוחבי

ביקרלאכיאףוסביבו.בואשר

עולמוובאדיקות.בקביעותבו

כפיריק,היהלאהרוחני

בלאגם ,לתומיאזשחשבתי

דיוורהדייגוובלאספרות

ציונות.ובליקאלוופרידה

היוםמוקפתאולגהאלמנתו

נכדיםמשלושיםבלמעלה

היאירבו.כןנינים,ותריסר

ליזכוריםכמובן. ,עירנומבנות

עם ,בביתושבתותערביהיסב

ידואתהמנשקיםהנכדיםמצעד

ליצרממתקים.שקיתומקבלים

 ,שליהמופגןהזלזולעלהיום
בסקס ,במקומוהיהשלא

הפטריארכלי.המשפחתי

תגובתיעליותרעודליוצר

עלהסוכה,כפוייתהתוקפנית,

לרכושוהנדיבההתמימההצעתו

הדירהאתמשפחתיועבורעבורי

החדשה,דירתומולוהרחבההיפה

למרסין.ברחובהעשיריתבקומה

סובה.חיתהשכוונתוספקאין

לאחיו?!ידאגלאשאח

יי

c ·· 

1
 ,ו:

s ~, 
~ 

,, r:,, .-, ~ : 1 ; ~ 

~ i f ~' 

W1גl 

ו ?1 ו()

 1919שמרש,האחיםחמשת

הלב.מןרחוקים ,העיןמןרחוקיםרחוקים.אחיםשניעלכאןעד

אחים.שניהם.ביןתהוםובינם.ביניתהום

ורוחנית,נפשיתפיסיתקירבהחיתההאחרוניםשלושתעם

נפשםנמשכה-השלושהשבלבי.מהכללומרעלישתקשה

עודויעקב,סוביהעלוראשוניםבנפשם.נפשיונקשרהלציון:

בגיל.מהםהגדולביצחק,אתחילאך .-1935ב

הדברבפועל.לבכוראיזאקהפךלמכסיקוהאחיםשנסעומיום

והיהלמשכבנפלשאבאלאחרמעשיתמשמעותוקיבלהתחזק

זהמעמדו . 1938בשנתמותויוםעדלמיסתומרותקמשותק,

סוביהעלייתעם ,כןלפנישניםכשלוש ,לעולהפךאףהתחזק,

עיירהאידליב,עדלהרחיקנאלץפרנסהלצורכיארצה.ויעקב

לביןביןכמורה.שימששםהבית,מןהרחקיהודים,בלא

באוניברסיטההמשפטיםלימודיאתסייםעילאייםובמאמצים

מכובדעורכי-דיןמשרדאזרק,בשםשותףעםופתח,בביירות

בקהילה,הצעיריםבחוגילמנהיגיםהיוושותפוהואומצליח.

בוועד.ששלטושומרי-החומותהעשיריםלזקניםאופוזיציה

לשםהיונאומיוובעל-פה.בכתבהערבית.השפהאמןהיהיצחק

הקוסמופוליטית.בעירהאינטליגנציהובחוגיבקהילהדבר

מצרים,ועדוסוריהמלבנוןהערבייםהעתבכתבישפרסםמאמרים

התכתבותוהולידובפרסיםזכווחברתיים,ספרותייםבנושאים

 ...חלב,קהילתידועים.ופובליציסטיםסופריםלביןבינווקשרים
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זההיהלאומפרסומו.מפרסומיונחתרוףהצעירים,חוגיובייחוד

הראשון'העצמאיהסורילפרלמנטהבחירותשלקראתאפוא,פלא

השלטת.המפלגהבחסותסוריהיהודינציגלהיותלוהציעו

רטוריתיכולת'בעלומקובלצעירבאדםמעוניינתחיתההמפלגה

ובצרפתית.בערביתכתיבהוכשרון

לפרלמנט,מועמדלהיותהסכמתואתשנתןאחראחדיםימים

המרצהבירושלים.העבריתהאוניברסיטהמןמכתבאליוהגיע

בדקהוהאוניברסיטהבמאורעותנרצחערביתוספרותלשפה

 .מקומואתלמלאממנומתאיםשאיןומצאה
בןהצעירלהתלבטויות.עדהייתיקטןילדשלגדולותבאוזניים

כההיותועובדתלינגלתהאלה,שורותבכותביהיום,(רק 25ה

נכבדותהצעותשתי .נפשואתידעלאדרכים>צומתבאותהצעיר

טובהופרנסהוכבודפוליטיקהקשה.וההכרעה

בארץוספרותאקדמיהאו-סכנותהרתעוינתבארץ

לספרהמקוםכאןלמשפחה.סרטיפיקטעםישראל'

שגיליתיממכתב . 17כבןבעודולציוןחיבתועל

אחרישניםבירושלים,הספרדיתהעדהועדבארכיון

-נוערתנועתהקיםהואערשכבמסתברפטירתו'

פונההואלנשיאהשנבחרולאחרציון""פרחיבשם

 .קשרעמוצור 7בירושליםהעדהלוועד
גםלשאוללנכוןשמצאלעולם,לואשכחלא

חדשים,חייםעלהחולםהשמונהבןואני' .לדעתי

ליום.מיוםוהבשילבושגמלמהבהתלהבותחיזקתי

עורךלשותפולפרלמנטהמועמדותאתהעבירהוא

נשיא-מאגנסלי"לבחיובוהשיבאזרקהדין

האוניברסיטה.

באוניברסיטהללמדהתחילהוא 1937בשנת

שיעוריומודרנית.ערביתוספרותשפההעברית

האחרוןיומועדהערבית.השפהטהרתעלהיו

הצעירהיההואמזרחנים.שלדורותוהעמידלימדהוא ) 1968 (

והיחידהמזרחלמדעיפרופסוריםשלומכובדתמגובשתבחבורה

מקצועיתעליושהקשהדברמאירופה:מדופלםהגיעשלא

בביירות,האוניברסיטהשלוהמחקרהלימודשיטותוחברתית.

והואהגרמנית,האקדמיהלחניכילהםנראולאעמו'שהביא

אותוקירבוהם .דוקטורהתואראלבדרכווייסוריםאכזבותעבר

רעיוניתהתקרבבאמצעותםגילו.משוםרקולאפטרונית,בגישה

וכבסירנותיהבמפגשיהפעילוהיהשלום""בריתחבורתאל

ולקרבםוערביםפלסטיניםלאינטלקטואליםלהתקרב

לרעיונותיה.

העברית.הספרותעלבערביתישראלבקולהרצהבמקביל

להביעשהתקשרוערב,בארצותוטוביםרביםהקשיבולהרצאותיו

וערךיזם 1954בשנת .ולמבטאוללשונו ,ליוזמתוהערכתםאת

לעבריתמערביתשתורגמוסיפוריםשלהראשון(!)הקובץאת

אתלערביתתרגםהואמצרים".סיפורימבחר-מצרית"כפיפה

חייוכל .קלוזנריוסףשלהעברית"הספרותתולדות"קיצור

הסופריםביןלקרבבסירנותיוהספרויות.שתיביןוקירבתיווך

הלאומני.המיתוסאלהתנפצוהמיתוסעברימשני

שגדלה-פרפו-עופרההיא-פורטונהדודובתעםהתחתןהוא

קבעוהםמיוח.דהומורחושובעלתמשכילהיפה,אשה .בקהיר

קולווערבית.מזרחיתמוסיקהאהבושניהםברחביה.ביתםאת

ווהאב,אלעבדבשיריבמקלחתומתמשךמשתפךאיזאק,של

להשמיעעליו'אסרוילדיוכשגדלומחר.עדהיום,עדבאוזניתלוי

חבריםיבואושמאשאהב,הערבייםהשיריםאתרםבקולברדיו

המוסיקהאתהיוםשומעכשאניברבים.קלונםוייגלהלבקר

במאבקנזכראניהמונים,ומרקידהמהנהובטלויזיה,ברדיוהזאת

אחי.איזאקמאוזניך.עפריגלהמיבלבי:ואומרהזההדורות

שהוטלהההיסטוריתהשליחותחיתהיצחקשלבחייומרכזיתפרשה

ארם-צובה","כתראתלארץמחלבולהביאלהציללנסות-עליו

-הרבהכתבתיזופרשהעלפורענות.בטרם

ולהתלבטויותיולשליחותווכעדכחוקרכסופר'

"הכתר"בסיפורמפורטיםהדבריםיצחק.אחישל

במחקר ,) 70עמ'מוקדמים,סיפורים<כתבים:

ובתסריטארם-צובה",כתרשלסיפורו-"הכתר

אנירבבקושיוכתר".שנים"חמשהופקשטרם

אותהמתיאוריציטוטיםלהביאהפיתויבפניעומד

אףפעיל'חלקיצחקנטלבהמרתקת,פרשה

לחלבמירושליםבדרכובסכנהחייואתהעמיד

אךהעולם,מלחמתשלבעיצומהפעמיים,וחזרה

לקצרם,מכדיוחשוביםארוכיםשהדבריםכיוון

פורסם.שכברמהאלהקוראאתמפנהאני

אי-אפשר.אופייניתאחתאפיזודהבליובכל-זאת,

הוועדנשיאבן-צבי'יצחקעל-ידינשלחיצחק

בסירנותיוהאוניברסיטה.נשיאומאגנס,הלאומי

"הכתר"אתלהעבירהקהילהועדאתעלשכב

עלוושלמותושלומואתולהבטיחלירושלים

רקלאבוכתובשהריהתעקשו'החומותשומריהזקניםבתוהו.

מנהיגישלדעתםגואלו"."ארוראפילואלאמוכרו""ארור

 .לשעברחברםיצחק,כדעתחיתההנולד'אתשראוהיצעירים,
שלךהקרוןמספרלנואמורלו:ואמרבחשאישליחםאליובא

הכתראתלךנביאואנווריקה,תמימהמזוודהוהכןברכבת

ולאגאוללראויה.אינהבעבירההבאהמצווה :לו"ענה .להצילו

לשולחיו'זאתוסיפרירושלימהיצחקאחיכששבבאתי.לגזול

בעינייםבזהזהוהסתכלוושבובווהסתכלובזהזההסתכלו

(מתוךישר."אדםששלחנו"חבלאמר:שבכולםוגדוללחות,

"הכתר")הסיפור

/ 

המשפחהשלעתידהואתפניהאתשהפנההראשוןהיהאחיטוביה

באוניברסיטההמשפטיםלימודיבאמצעישראל.לארץממכסיקו

הקטנהבתל-אביבהשתקעהואלארץ.ועלהקםבביירות

תחילה(ייצגומפא"יההסתדרותפעיליאלהתקרבוהסימפטית,

ארץ-ישראלפועלי"מפלגתבוועידותהבלתי-מפלגתייםאת

הביקורתבוועדתקבועחברהיהמהרהעדאךמפלגתיים",ובלתי
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הואוהתרגום.העיתונותבעולםוהשתלבהמפלגה>של

מוריםסמינרובוגרתדמשקילידתעדה,עםהתחתן

חברתיים,חוגיםבאותםעצמהבזכותפעילה ,בוורסאי

עולים.ובקליטתנשיםבארגוניולימים

ההסתדרותבשבועוןהחיהוהרוחהעורךסגןהיההוא

ביומוןהמדינההקמתולאחראל-אמר""חקיקת

ופרסומיםהחינוך""הדאתערךכןיום"."אלהממשלתי

בערביתשליטתואתהערבית.בשפהושוניםרבים

הספרותהשפה,עלהמהירההשתלטותוהשלימה

העתונותעבורלתרגםהרבההואהעברית.והתרבות

השקיעכוחותיומיטבאתאךומצרפתית,מעבריתהערבית

"עונתאתבעבריתלאורהוציאהערבית.הספרותמןבתרגומים

הקובץאתצאלח,אל-טייבחסרוניהסופרשלהצפון"אלהנדידה

סיפוריםוקובץאדריסיוסףהמצריהסופרשלמאיים"עלי"שיך

 .תרמילבהוצאתערביים""סיפורים-קצרים
כמהאצטטהתרבויות.ושתיהשפותשתיביןחיגשרהיההוא

לאחרולעמלולושהקדשתיאחיות"ושתיאח"עלמשירשורות

 : 1982בשנת ,פטירתו

שונות,במסגרותשפות,ולימדלמדשפות.אהביעקב

זאתהורישהואולשמחתי,להפתעתיחייו.כללאורך

לצאצאיו.

ברמת-ביתואתובנה ,עירנובתנינה,עםהתחתןהוא

להחלפתבהצעהאותנוהפתיע ,ילדיוכשגדלואביב.

נינההחליטוהמוחלט,סירובנולמרותהמשפחה.שם

ל-שרון.שמםאתלהחליףויעקב

 .ן:

~ c::: 

~1 ~ 

אחיותשתיבין;היהספרויותשתי;ביןחי"גשר

לשם;מכאןחופזיםעליו;דרכו/רביםבעלמא;גשרוכדרך

 " ...לכאןמשם
 ) 18עמ' ,בכינורהגיוןעלי (

מןיצחקשקיבלהסרטיפיקטבזכות ,ואניאמילארץכשהגענו

וטוביהעדהשלבדירתםואוהבחםביתלנונמצאהאוניברסיטה,

בתבדירהנפשותשבעהצטופפנותל-אביב.בדרוםפרץברחוב

ליהיהטוביהיעקב.אחינוגרמהםבאחדקטנים.חדריםשלושה

להגנה"לעבודהשיצאתי,עדבארץילדותישנותכללאורךכאב

כנפיו.אתעליפרשטוביההשיר.כדבריולהכשרה"לקיבוץ

הדרושבכלאותיציידוהםלעשות.הגדילהעודאשתוועדה

וברוח.בחומר ,לנער

(מושי>משההבןנפלמאז ,כשהיולהיותשבוולאנחצוחייהם

 .הצבאישירותובמהלך

הקרובהיהלהקניטו>לושריםהיינוי-ע-קב"("אחי-נויעקבאחי

שניםמעשרלמעלהבינינוהפרידוובכל-זאתמכולם.בגילאלי

אתעשהיעקבשכןמשמעותיות,שניםעשראחיות>;(ושתי

לומצאהואגםמתל-אביב.כל-כךהשונהבחלב,מרביתן

שהימיםולפרנסה.לפעילותנרחבכרהערביתבשפהבשליטתו

שהזרימה ,מבבלהעליהלפניהרבה-הרבההשלישית,העליהימי

פטירתועד ,שנותיומרביתאתלמכביר.ערביתוכותביקוראי

הביטחון.במערכתמערביתתרגוםבעבודותעשה ,-1979ב

 .ומפקדיועמיתיוביןלשם-דברהיווקפדנותודייקנותו
ומתוקן,מצולםבדואראלימגיעהיהשפרסמתיומאמרסיפורכל

שאינםהעורכיםעלנזעמותהערותעם ,יודשלקוצועד ,כדבעי

במלאכתם.זהיריםשאינםהדפוספועליועלכהלכהמגיהים

<עדינה>ואודט(ג'ול>ז'ולייטהאחיותאתהזכרתילא

עודאינשאללה, ,ויימשךתםלאחייהןשסיפורכיוון

לאחיםביודעיןצמצמתיהאחיםשלסיפוריהםאתשנים.הרבה

מילהולצאצאים,זוגם.בנותשלקצרצראיזכורעםבלבד,

משלי'שוניםוהערכותיכםשזכרונותיכםספקאין :אחרונה

תדונונאאלמנוחתי;אתיטרודעודשכחתי""עיקרוהביטוי

 •חובה.לכףאותי

 2001 ,ברוךמעיין
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פוררצביה

1 . 

ולרגליההמדרכהעללדבההכלהנותרהנסעהשהמוניתאחרי

הרגישההיאצבעוניים.בניירותעטופותחבילותשלקטנהערימה

שנראוובסרטים,בפריפותהמלאההארוכהבשמלהמסורבלת

 .גמרילמיותריםעכשיולה
אתבתוכןאצרושעודלאוזניהזרוהיהפתאוםאותהעטףהשקט

האזיןהמוניתשנהגהרועשתהמוסיקהואתהשמחותאולםהמולת

שנפלוגשםשלדלילותבטיפותהרגישהמופתעתהדרך.כללה

שישהשאולה,השמלהעלחשבהוהיאפניה,ועלראשהעל

ומוגנת.קולבעלתלויהתהיהכברשזוורצתהלהחזירה

מהירההליכההלכוכלביםשניורקאדםנראהלאהקטןברחוב

מועדות.פניהםלאןכיודעים

האורהיההמדרגותבחדראבללבית,הכניסהאלהביטההכלה

שםהסתובבהזנבזקורתחתולהרקחזר'לאעודוהואכבוי

בית.כבעלת

יריעותומטושטש'רחוקשנראההירחאלפניהאתהרימההיא

פיעלאףשמתחתיהן.מהעלכמחפותבשמיםשטואפורות

הטיפותורקכוכב,אףמצאהלאהכיווניםלכלראשהאתשסובבה

בראשהעלתהאזליפול.המשיכומאיבתחילתהאלההמוזרות

היושבתאמהשלדמעותיהאלאכלל'גשםזהאיןשאולימחשבה

דמעהמזילותועיניהשאהבההלבןבלבושבשמיםלמעלהשם

הערב.כלההיאהקטנהבתיהנהואומרות,אליהמחייכותגםאך

והיאפסקוגםכךלרדתהטיפותהחלושבהפתאומיותבאותה

ולבההיסמיןמשיחשנישאמתוקריחשל·עמוקהנשימהנשמה

הרבמעיןהחבילותאתואירגנהכשהתכופפהגעגועים.נמלא

המדרכה.אספלטעלחורקותהחדשותנעליואתשמעהקטן

כאן".הייתכשלאגשם"ירדאמרה:והיאאליההתקרבהוא

לכיווןפוסעחבילותכמהוהריםאמר'נרטבו"לאשהמתנות"טוב

הבית.

הוואדי'שפתעלהבנוייםישניםשיכוןבתימאותםאחדזההיה

מעליוהגריםמזלבנישישלרחובהכניסהוביןבינםמחברשגשר

ליוותהוהחתולהבמדרגותלרדתהחלוהםמתחתיו.הגריםויש

-מתפללתאחריוהלכההיאשמלתה.לשולינצמדתאותם

2 . 

עללמעודשלאמנסהתפתחלאהשכניםמדלתותאחתשאף

אולהרימםלהמאפשרותאינןשבידיהוהחבילותהשמלה,שולי

 .הברזלבמעקהלהאחז
להשנראהבצווארו'עיניהאתנעצהוהיאראשו'הפנהלאהוא

ועבה.קצרעכשיו

מערבולתדבוגמתירוקים,מעגליםהסתחררולושסרגההכיפהעל

חזרהפעמיםוכמההזוהכיפהעםלההיהקשהכמהזכרהוהיא

גה.חסרימלאכתאתשהשלימהעדאותהופרמה

פעםשראתהסרטזכרההסףאתוכשעברוהדלת,אתפתחהוא

היאוצוחקים.קליםושניהםבאווירהכלהאתמעיףכשהחתן

לרדת.והמשיכהצהובמבטבהזרקהוהחתולההדלתאתסגרה

המגוריםחדרבלילה,הדירהאתשראתההראשונההפעםחיתהזו

מהקירותראשה.עלצנחהכאילוהנמוכהותקרתוקטןלהנראה

טרי.סידשלחריףריחנדףהלבנים

השולחןעלהניחשהואלאלהשלההחבילותאתצירפההיא

אתהשפילהכךאחרבו'היחידהרהיטוהיההחדרבאמצעשעמד

שלאפעםלהשחיתההחלטהוזכרההאפוריםהאריחיםאלעיניה

שטיח.ללאמשלהלדירהלהיכנס

ריבוענפלפתחולידוכשעברההשינה,לחדרנכנסלאמהםאיש

ובלתיכתומיםענקיים,פרחיםשדוגמתהמיטהמצעיעלאורשל

תודהאסירתלהיותשעליהחשבה,היאעליהם.נפרשהאפשריים

הרגישהאבלהכול'ומסדרתשמארגנתגדולהאחותלהשיש

עליה.השנואהצבעהואכתוםכיזכרהלאשאחותהאכזבה,

החמיםלמיםונתנההכלהשמלתאתפשטההצרהאמבטיהבחדר

והיאגשתההראתשיפרהחמיםהזרםהזיעה.אתמעורהלשטוף
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שלאמפזמתעצמהאתמצאה

חזרהשהתזמורתמנגינהמרצונה

עלייך"ישישושוב,שובעליה

אךכלה",עלחתןכמשושאלוקיך

הפסיקההמיליםאתמשקלטה

לפזם.

התזמורתעלשחשבהכךמתוך

לדקותהרועש,האולםאלחזרה

גבוהאותהכשמטלטליםמביכות

נוגעראשהלאורות,קרובגבוה,

והכיסאהזכוכיתבנברשותנוגעלא

כבובתוהיארעועהכספינה

וגםכלה.בבגדיהלבושהסמרטוטים

במושבבכוחנאחזלידהמונףהוא

מנסהנוקשהבגוףמרחףהכיסא

סיפוריכלשעםחשבהוהיא ,לחייך

בעצםוהייחוס,המשפחהעלאביה

 .מאודמעטיודעתהיאעליו

3 . 
אתלראותיכלההמורםמכיסאה

בהמביטיםוהקרוביםהשכנים

שאמהמאזוחייכנים.מרוצים

מבסירנותיהםחדלולאנפטרה

והםדעתםנחהוכעתלשדכה

הצלוימהעוףליהנותיכולים

שבצלחתם.

גםהשכניםביןראתהעינהמזווית

החסירולבהחייםשלהוריואת

להנראוהשחומיםאביופניפעימה.

ולפתע ,לפניוכךכלדומיםלרגע

היאכאילוסחרחורתהרגישה

שמישהועדלבורונופלתשוקעת

להורידוסימןעליהריחםמהאורחים

מסתחררוהמעגללידהוהושבהורדהואוגםלריצפה.הכיסאאת

כלה".בואיכלה"בואיושריםברגליהםרוקעיםוהגברים

אותהעוטפותהגברים,ממעגלאותהשולפותחברותיהבאוואז

 .משלהןמעגלסביבהוצרות
בהתפעלותנגעוהאחרותוקישוטיה,השמלהאתבדקומהןחלק

עלולחשהצחקקהמהןואחתתלתליהביןשנשזרוהמשיבפרחי
מרכזאלבידיהןנמשכתאליהןחייכההיא •לחתןמחמאהאוזנה

קשוריםצבעונייםשסרטיםלבנהמסריהמעליההניפווהןהמעגל

הצטרפההיאסביבה.ורוקדותבסרטיםאוחזותכשהןלקצותיה

אךשהיתההנערהלהיותחזרהכמו ,איתןלרקודונהנתהלמעגל

מזמן.לא

באצבענוגעתורודה,כותנתלבשהגופה,אתשייבשהאחרי

:ון.
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שם.עדייןהרקוםהלבהאםכבודקתבחזה

לראותוהופתעהמהמקלחתיצאהלעשות,מהעודמצאהמשלא

היתההעניבהוגםהירוקהבחליפהלבושהשולחןלידיושבאותו

בנק.פקידלההזכירוהואאליהנצנצומשקפיובמקומה,עדיין

אותםהצ'קיםסכומיאתבווסיכםקטןפנקסבידוהחזיקהוא

 .השיממעטפותבזריזותשלף
אחתשעלאדוםסרטבאצבעותיהממוללתמולוישבההיא

להתירואותהמפתהקטןכנחשאצבעהסיבבנכרךהסרטהמתנות.

-למחר"לנוישארו"שהמתנותואמרה,התאפקההיאאבל
שליפתלפניבלשונואצבעותיו~תהרטיבורקענהלאהוא

כשהואממקומוהתרומם ,סיכומיואתמשסיים .האחרוןהצ'ק

הקשר.אתלפתוחמנסותואצבעותיוהעניבהאתמרופף

+-
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תלתליה,עלריפופהוידולידהעוברכשהואאמר"בסדר",

ההוצאות".אתכיסינוכמעטוגםמאודיפהחתונהלנו"חיתה

בקולו.נשמעהרצוןושביעותאליהחייךהוא

השינה.חדרלכיווןופנהגבואתאליההפנהכךאחר

גםקמהספורותדקותכעבוראבלבמקומהיושבתנשארההיא

המיטהלידעומדאותוראתההדלתומפתחאחריו'והלכההיא

ופסתכלתשצבעהבפיג'מההכפתוריםאתלאטלאטומכפתר

לאוהלולאותחדשהחיתההפיג'מהצווארונה.אתמעטרכהה

 .לאצבעותיונענו
גםלרכוסנאבקאותורואהחשבה,כפתורים",הרבהכך"כל

העבה.צווארובלטבושרהעליון'הכפתוראת

חיפשומוחהלרגעמרגעיותרסמיךנהיההשינהבחדרהשקט

בשעוןשנאחזועדהריקיםהקירותעלנעועיניהבו'לדברעניין

עלמאוחדיםהיוהשעוןמחוגייום.מבעודתלהשאביההקיר

חצות.שעת

נענתהומשלאעשרה".שתים"השעהאמרה:בשורהכמבשרת

חצות".בדיוק"עכשיוהוסיפה,

עדמלאהשנראתהלמיטה,כשנכנסאמרמאוחר",כבר"כן'

רקנראהשהתכסהאחריהתפוחות.השמיכותבשתימקוםאפס

הכתומים.הפרחיםביםכצףראשו

כתםהיההראויהחדש.לנוףמבעדומביטההחלוןלידעמדההיא

מחלוןשראתההמוכריםלמראותהתגעגעההיאועלום,שחור

שלוביתוהקטנההחנותשלהוארהחלוןהמואר'הרחובחדרה,

כשאביהמסמיקהחיתהוהיאהבנותלוקראוהיפה","חייםחיים,

"שייגץ".בכעסהפטיר

אלפניההמיטה,קצהעלוהתיישבהעמוקהנשימהנשמההיא

שכבוולרגעהקרה,לשמיכהמתחתאלגלשהכךאחרהקיר'

שהתהפכו.חיפושיותשתיכמוגבםעלשניהם

מתיישבאותורואהאליו'הסתובבהוהיאהתנועעההמיטה

שכיבהאחרילבן.גבפיסתלעיניהנגלתהנעליואלוכשהתכופף

המיטה.אלחותרוזהיראיטיבחושך'דרכואתגיששהאוראת

ובתוכולהם,,נןהשאביההפורמיקהבארוןנתקלאותושמעההיא

להסרגהשאמהסוודריםמספרוגםמהבית,שהביאההבגדים

ניילון.בשקיתשמוריםהםנפטרהומאז

5 . 
במכנסיוחייםלפניהועמדחזראז'דווקאלמיטה,ונכנסכשחזר

לשאולבאכשהואושזופה,גלויההעליונהגופומחציתהקצרים,

לידכשנפגשוערבואותובה.דבקיםמבטיואךמאחיה,מהדבר

התור'בסוףלידהועמדמקומועלויתרוהואהאוטובוסתחנת

כךאחראותה.גםלהדביקומצליחהמשוחררצחוקואתצוחק

בולילהלאותועדאביה,שלמחאותיואףעללהלארובנהג

בשפתה.פרחכחולוכתםאליולפתעאותההצמיד

התנועעהואגםאליו'להתקרבניסתההמחשבותאתלגרשכדי

וגליוהפוךביםשוחיםששניהםהיהנדמהולרגעשלה.לכיוון

ושוב.שובאותםהודפים

וממשידהאתמצאוהואהמיטותשתישביןבחיבורעצרוהם

ביןמהססתאצבעמעבירהחלהחשוך'הקולנועבאולםאזכמו

לחיבורויורדשבכךואחרלציפורןעדומטפסעולהידה,אצבעות

שסייםעדשלידה,לאצבעומטפסעולהושובהאצבעותשבין

כמשותקת.שחיתהבידהאחזורקאצבעותיהחמשכלביןלטייל

הרגשתהאתקראכאילווהואאיבריהעלהלוחץכודבהרגישההיא

עייפה?""אתושאל:מידההרפההפעם,

להסביר'צורךהרגישההריקודים"כךואחרהצוםקודם"כן'

בסדר".אנינורא,לא"אבלהוסיפהומיד

ואזאותולחבקעליהכיחושבתלהתהפך'גופהאתאילצההיא

 .צייתולאוידיהממקומה,זזהלאהיאאבלכן'יעשההואגם
שמח,ממש"היהמדי:ורםזרקולועלהשלידההחושךמתוך

פלטהואכולם"אתהרקידוהםטובה,בחירהחיתההתזמורת

יצאומידגן"כהושם"הזענווהוסיףהחושךתוךאלקצרצחוק

להתקלח".חייב"אניואומר:האוראתמדליקמהמיטה

"זהבאור.מוצפתעיניה,מצמצמתמופתעת,שאלה"עכשיו?"

 .מהחדרויצאאמרזמן"הרבהיקחלא
כבדבהשוקעלבהאיךמרגישהצידה,עלושכבהנאנחההיא

וקר.

ומכוערגדולכתםשםראוהמיטה,שלצדהקיראלשתעועיניה

כמדוזהנראההכתם .אותוכיסהלאהסידלמההבינהלאוהיא

מגבתמהמטבחונטלהמהמיטהירדההיאזרועות.אליההפושטת

אבלהכתם,אתמשפשפתוהחלהשוליהאתהרטיבהקטנה,

חזרההיאומתחזק.הולךעודהואכילהנדמה

כופהעיניהאתועצמהראשהמעלהשמיכהאתמשכהלמיטה,

מעשיות.מחשבותעצמהעל

אהיללקנותילכוכךאחרהמתנות,אתיחדיפתחובבוקרמחר

יסירוכךאחרשטיח,גםואוליהחשופההנורהאתידשיסתבד

בתנועותיחדיפרסוובמקומםששנאההכתומיםהמצעיםאת

הפרחיםדוגמתעםהרדודהסדיןאתבסרטים,כמומתואמות,

בחודשפוךצריךמי'כילאנסןאפשרהפוךשמיכותואתהקטנים

מאי?

יותרמוכריהיהשכברהחדראתרואהלדמיון'התמכרההיא

והרגשתהוירוקמוארהראויייראהומחלונותיופניםומסביר

תשתפר.

קול.שמעהכילהנדמההשמיכהאתוהסירהעיניהאתמשפקחה

ליללתוהפךהראויממעקיעלההקולאבלאוזניהחידדההיא

ומילאהחדראלנכנסהחלוןאלטיפסהקולמיוחמים.חתולים

אותו.

ויוצאתפורצתאלאהראוימןעודעולהאינההיללהכילהנדמה

 .מאודנבהלהוהיאמתוכה
למגעמתכווצותרגליהכשאצבעותבאחת,והתיישבהקמההיא

אתלבלוםמנסותפיה,אלכמאליהןעלווידיההקרותהמרצפות

הבכי.

ברכיהעלכורעתהמגבתאתהרימהוהיאבכתםנאחזועיניה

 •לשפשף.וחוזרת
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זויאזפרון
מירוןכרמית

האחרוניםהקיץמלפפוני

שמואלמאת:חקאמרי;חתיאטרוןקמע":"חרב

מולייר);מאתטרטיףפי(עלובבימויוהספרי

ודרורסמורגונסקיאורנהותלבושות:תפאורה

שרהניבתאורה:סבה;שדלימוסיקח:חרנזון;

אחדהוא-שלימודנדירהותזכורתמקסיםמחזה"זהו

 .בתיאטרון"הביקורמתענוגות

חייםשלמחזה<עלטלגרף'ב'סנדייתיאטרוןמבקרי

מקוני>

בפיהנישאיםמחזותגיבוריאומחבריםשלשמותיש

קבוע,חברתילמצבאולתכונהנרדףם wוהופכיםכול

הפכובפרט,"טרטיף"והמחזהבכללמדלייווידוע.מוכר

לעיל.הנזכרהסוגמןתרבותילנכסכברזה

ה-לראיהמלךשלבחצרוקופתיללהיטשהפךמאזשנה 300

התנגדותבשלשנים 5במשךלכןקודםשנגנזלאחר , 14

המתחסדת.הדתיתהצביעותאת"טרטיף"מסמלעדייןהכמורה,

אופוליטיותמחלצותלובשתזוצביעותאםמשנהזהואין

קומדיותשכתב'בכךמדלייושלגדולתושהוא.סוגמכלאידיאולוגיות

פרטיאמנםרבות.ולחברותשונותלתקופותורלוונטיותאקטואליות

מורכבותלעומתתמימיםמחזותיוברובנראיםוהתמטיקהעלילותיו

הואהמחזות.כתיבתמלאכתאתהיטבהכירמדלייואךבארץ'חיינו

ומנהלבמאימשורר'וכשחקן'חיות,אנושיותדמויותאמןבידצייר

סאטיריתקומדיהלכתיבתכשדונותיוכלאתלצרףידעתיאטרון'

 .ולמקומותינולימינוגםורלוונטיתמעולה
"טרטיף"פיעלקומדיהלכתובבבואוהספרי,שמואלהמחזאי-במאיאך

הסאטירהבמקוםהדגול.הצרפתיהמחזאיבעקבותהלךלאמדלייו'של
רדודהוולרגית,לוקלית,ביצירהצפינוהמוכרתהאנטי-דתיתהחברתית

המרומה,התמים'האישגוןאורבצורתה:והןבתוכנההןאופקים,וצרת

ברשתוהנופלעירקי'ממוצאסופרמרקטיםבעלמוךאד'ליעקבהופך

בצורותלהשתמשוהריקמע.הרבדתי:לגףךףהמתחזההרמאישל

איןהעירקית),העדה-זה(במקרהכלשהיעדהשלהחיצוניותהביטוי

ביותר.הזוליםהסטנדאפבמופעיאפילולסוחרעוברתסחורהזו

הצופיםקהלאצלאדירותצחוקשאגותמעלותהזולותהבדיחותאמנם

המותרתהוולגריותלמידתגבולישאולם-מדועהבנתיתמידלא-

ועומקתאוצהתופסש"סעלשהכעסכנראהציבורי.תיאטרוןבימתעל

זופשטניתהצגהמצליחהכיצדלהביןאיןאחרת-הישראליתבחברה

הקהל.לבאתלכבוש

סבתאאתבתחילהמשחק-לשעברפסיה"מ"בנותאחד-כהןאיציק

הגורםקמע,הרבאתמכןולאחררמות,ובצעקותבשאגותסעידה
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מןשיפואסנתכהןקיציא ;קמע""הרב

אביגבריאלי'אוריהמובסת.המשפחהשלהטוטאליתלהתמוטטות

והנופלבעירק,אבאמביתולפזמוניםלשיריםהמתגעגעהמשפחה,

 .העדתיייחודואתהמידהעליתרמדגישהדתי'הרמאיבידיבןקור
שמבינההיחידהמיקי'הגברתבתפקידפישמןאסנתחיתהועדינהיפה

אתמרימותסורגוןוהילהאלימלךשרוןעסק.כאןלהםישמיעם

תוכןמהלדעתואיןטקסט,מבליעותשהןעדכזאת,במידהקולותיהן

מזכירשאינורקלאקמעהרבאצלהביקורמשמיעות.שהןהדברים

אי-פעם.שלמדתמהכלאתלהשכיחמצליחהואאלאלימוד'

ופזמונים:מחזהחיפה;העירוניחתיאטרון :לח-דרס""אידמה

מוסיקח:ניניו;רוניבימוי:פרנס;דוריעברי:נוסחנופרד;אלכסנדר
לוי;איתןתפאורה:כלטוב;מרינהכוריאוגרפיח:מונו;מרגריט

גרברסווטלנח :תלבושות

והמכוער'היפהאחתבכפיפהדריםיימצאובלבדרחוקותלעיתים

שמתארחיםכפיוהחדש,הישןוהדוחה,המקרבוהמאוס,הנשגב

המתוקה>(אידמהלה-דרס""אידמהמאודהמוכרהמחזמרבאכסניית

בשנתכבררבהבהצלחהזוהצגההועלתהכזכור' .החיפאיבתיאטרון

 .ז"לניניואברהםשלויבבימו 1962
אתניניו'רוניבנו'מבייםהצלחהאותהאחרישנהארבעיםכמעט

 ...מיתולוגיים,שחקנים-זמריםאותםאולםבחיפה.מחזמראותו
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איינשטיין'ואריקדורוןדינה

שמתקשיםבשחקניםהוחלפו

שהצגהבקריטריוניםלעמוד

אתלסייגישדורשת.מוסיקלית

מסינגרלרמהבאשרהביקורת

בקולשניחנההראשי'בתפקיד
מקצועיתתנועהוביכולתנאה

יכולההיאאיןאךהבמה.על

שלבמרכזהריק.בחלללשחק

במיל:יה,ידועה,פריזאיתכיכר

שלקשיםחוקיםשורריםשבה

זונהמצליחההתחתון'העולם
לה-דרס,אידמהזהב,לבבעלת

סטודנטשללבואתלכבוש

כפולבתפקידהמשחקצעיר'
מןאהובתואתלהצילכדי

אלא •היומיןעתיקהמקצוע

כאמור'המגלם,שטג,שדני

אינוהתפקידים,שניאת

לאאותנולשכנעמצליח

ולאצעירכסטודנטבאהבתו

וכאןהעשיר'הזקןבתחפושת

 .המחזמרשלהעיקריתחולשתו
דמותליצורמצליחדאוסלים

הברבעלנבוב,אמינה

אליעוד:משתתפיםהשכונתי.

אלברטקיגלר,דודונקר,

גרפיההכוריאוואחרים.אילוז

והשיריםכלטובמרינהשל

מסינגררמהשלבפיההיפים

עלמהבמידתאותנופיצו

 • .כולוהמופעמןהאכזבה
לנדסמןאילצילום:מסינדגורמהשסגדנידרס:להאידמה

לקוותיכולהנולישראלנאוץ
 + 24מעמ'המשך +

נראיתחיתהוכיצדאנגלים,במקוםצרפתיםבהשלטולוהעירנראית
ילדות.אותהחיתההילדותאךספק,ללאשונה,חיתההעיר .ילדותו
חוזרהילדסיוןהיההאנגלי'זהבמקוםהצרפתי'ההימנוןלצלילי
כשםממשבצפון-אפריקהרומלשללתבוסתווממתיןלהאפלההביתה
המוחלט.הנאציהרועלמולמשנההיהלאדברשכןבמציאות,שעשה
שלהרוחאנשיאתמאשים ,) 176<עמ'חסן''שתיקתהעוקב,השיר
"היווהמשורריםמהסופריםשרביםלמרותבשתיקתם.צרפתאותה

"לאנשיםבעיקרציירשפיקסוהרי ,,המהוללת,לרזיסטאנסקשורים

ולרובדז'קובלמקסלעזוריכללאואישהכובשים"אתמדילהרגיז

הלבהפיכת

 + 27מעמ'המשך +

מציעההיאאיןהשירה.שלמסודותיההואהמשמעותלביןהמשמע

נהפוךכלשהי.מושגיתבלשוןלמסירההניתנתאמירהבהשישתורה

הערפיליותאומרהווהותמיהות.שאלותבקוראמעוררתהיאהוא.

הציוראתמאפיינתשאינהכשםעצמן'המיליםאתמאפיינתאינה
זווערפיליותהמשמעות.עלרקחלההיאהדימוי.אתאוהפיגורטיבי

עדוברור'חדכךכלמדויק,כךכלהתיאור •השיריהכישוףהיא
איסתום.נעשהשהואעדדיוקליתראוחשוד'נעשהעצמושהוא

שלמציאותהאתלבטאליכולתוביטויהיאהמשוררשליכולתו

הצלחתגםלמעשהנעוציםובהגופה,אותהלאכיאםמשמעות,
 •קריאתואחרישנותריםוהתמיהההכאבגםוהשיר

כישוףהמהלכתהיא-בזוזוהיצוקותויכולתיכולתאישלהתופעה

לראותזכו/ולאלמחנות-ריכוז"שולחואשרנפלאיםמשורריםובסוס,

אוגוסט."אוראת

מקוממתנטבחובניהשטוביבזמןפרחההצרפתיתשהספרותהעובדה

ולמחאה,למעורבות-מהםלפחות-הרוחמאנשישמצפהסיון'את
לשירישביםאנוובמקום,בזמןריחוקלאחרוכאן'לשתיקה.לא

הקיומילמצבהמשוררבתגובתונגמרמתחילהכולשכןשלו.המלחמה
כייעוד'רואהשסיוןתגובהאי-צדק.ושלמלחמותשלבמציאות

 •למחאה.חוזרהכולכשליחות.

ושלהעולםשלכיבושואתחיה'אני'שלפנינו.השיריםחטיבותבשתי
בחשבוןמתכונןזהדתימעשהאולםהדתי,המעשהשלבדרךה'אני'

מצבבעולם','היותשלמצבאותומחמתכניעה,שלבדרךאחרון

אחרון'שבחשבוןכן'עלהואטבעי •לווהקודםי'ב'אנמותנהשאינו
ואתבכלל'הקיוםאתהאופףמסתורין'אותואלמתכנסתחווייתו
'חושכמובשירלהתבונןדיכך'עללעמודמנתעלבפרט.קיומו

קריאתבשוליפיוט'כעיןלוהקודםבשירוכן ,) 315<עמ'המסתורין'
השפהברורות,והמטאפורותהתמונות .) 314<עמ'המיטה'עלשמע

זומופתיתבהירותדווקאאךביותר.קונקרטיתוהסיטואציהתקנית

נחשפהשטרםמשמעות,שישנהמלמדתהתמונהושלהשורהשל

 • •כיבושיובמסעלהמשיךה'אני'עלולכן
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שלאמיליםכמה
הפואמהעלנאמרו

מחמודמאת"הקורבן"

העתכתבשל ) 2001<חורף 66מס'גיליוןאתהפותחתהפואמההיא"הקורבן"
שמחמודברמאללה,לאורהיוצא'אלכרמל',ותרבות,לספרותהפלסטיני

וניתןבגיליוןהיחידהשיריהטקסטזהושנים.זההראשיעורכוהואדרוויש

 .כולולגיליוןהכיווןוקריאתהפתיחאתהעורך'דברלצדבו'לראות
שלכתיבתואתכללבדרךהמאפיינותוהעמקותהמורכבותהכרתאמנם,

העםשלגורלועלאלגוריהכאלרקהפואמהאללהתייחסמקשהדרוויש
פופולרישהינוישו'שלבמיתוסאינסטרומנטלישימושעלהבנויההפלסטיני'

ההקשרמןלהתעלםאפשראיאולםזמננו.בתהערביתבשירהבמיוחד
מספר<לצדהמרכזישנושאוהגיליון'שלהכוללוהאמוציונליהאידיאולוגי

במעש"האינתיפאדההואבערבית)מקורייםפרוזהוקטעיספרותייםתרגומים

ובכתיבה".

פרימוקצנות,ישראליותאנטיבהתבטאויותכצפוי'משופעים,המאמרים

שלאתכוללישראל'אזרחיבהםשונים,ופלסטיניםערביםכותביםשלעטם
הס.עמירהוהעיתונאיתלאוריצחקהסופר

פלסטינייםבפרסומיםלמדימקובלאמצעיהיאזהמסוגעדות""הרחקת

באחרונה.עיינתיבהםנוספים,

הבא:הפסימיבמשפטמסתייםדרוויש)(מחמודהעורךדברואגב,

 •אפשרי",איננואמיתיששלוםאומרוזה
גלזמןלאה

 ,' 77'עתרןשלהקודםבגליוןנדפסודרוויש,מאתהנ"להפואמהשלתרגומים<שני

גלזמן.)לאהושלע'נאיםחמזהמוחמדשלבתרגום

המערכת

הריקוןשללשירההספר~בית
ערביתולכותביעבריתלכותבישירהכיתת

המועמדיסמביןלגבחריסחיגסמלגות

יבןפואטידיאלוגולעודדמוכשרים,יוצריםשלהפואטיתהכליםתיבתאתלהעשירהיאומסותר 1993מאזפועלהספרבית

אישיתעבודהשלחודשיםשישההלימודים:מתכונתהשביח.השנהזומתקיימתהעברית·ערביתהשירהכיתתהמשתתפים.

תחומילינה),(כוללמלאיםשבועסופיבשישהקבוצתיותסדנאותוסדרתהמנחיםעםיחידנייםמפגשיםהכוללתשוטפת

המשתתפים,שלטקסטיםעלמשובהערבית,השירהושלהעבריתהשירהשלהפואטיקהיסודותיוצרת,וכתיבהתרגולהלימוד:
בסיוםהיצירות:פרםומיועו.דהבמהעלשירהקריאתוערבית,עריבתשירהשלבקובצותהדדיתרוגםשירה,תרגוםעריכה,

ד"רהמנחים:בצוותהמשתתפים.שלעטםמפריותרגומיםלשיריםהמוקדשמיוח,ד,,·לשוניגיליוןלאוריצאמחזורכל

ששוןפרופ'נאטור'סלמאןמשעול'אגימצאלחה,סלמאןד"רחליפה,ג'ורג'ואוד'סיהאםגוריבץ',זליד"ראס,שרוןאדן'ויויאן
שישהלשלוחישדרכם.בראשיתשירהלכותיבמיועדותהשירהכיתותמועמדות:הגשתקפלן.ליאתסלע,איריתסומך,
מועד .יוחזרושלאטיפולכדמי"הליקון"לפקודתש"ח 50ע"סהמחאהלשולח,מבוילתמעטפהחיים,קורותמודפסים,שירים

הנקוב.המועדמןחודשייםתוךיינתנולפוניםתשובות . 2001באוקטובר 30עד : 2002לשנתמועמדותלהגשת
איננההשניההשפהידיעת-מהשפותאחתבכלליוצרים . 2002יבנוארלהתחילמתוכננתהשירהניתת

 Olt-8222702בערבית: 51t63887·03בעברית:בטלפון,ושאלותבירוריםנדרשת.

בישראלהשירהלקידוםעמותההריקון,
הספורטותוברהתרעזהנדשרבזהתרבותלבהרמיברכהקרןתרבחס



שקוראלמיקרוהזה
~ןןןלשנתימנויעלעכשיוחתמו

 •••ומתורגמותמקוריותוסיפורתשירה
 •••מאמרים .••מסות •••וחברהתרבותספרות,ביקורת

-אישייםטורים

בד~וקלודעתעליולחתוםהזמןזה
חותמיםאתםמהעל

 ?..ן. 11 ~'ה (i 'ה' ה'"{ J'ה
.-------------------------------------

לכברד
 77עיתון
 61163תייא 16452ת.ה
 ,, 77ייעתרועלמנוילהיותמבקשהנני
 2002 / 2001לשנת

טלפרו---- _____כתובת----םש

משלוחכוללגליונות 11עבורשייח zooעל-סךהמחאהמצורפת

 __ ,מסהמחאה ____סניףמס' ____בנקב

תאויד----- ____חתימה :
ו

 ~---------------- ·--------------------י

1 

ע
} 


	txu-oclc-4202480-259-258-001_am
	txu-oclc-4202480-259-258-002_am
	txu-oclc-4202480-259-258-003_am
	txu-oclc-4202480-259-258-004_am
	txu-oclc-4202480-259-258-005_am
	txu-oclc-4202480-259-258-006_am
	txu-oclc-4202480-259-258-007_am
	txu-oclc-4202480-259-258-008_am
	txu-oclc-4202480-259-258-009_am
	txu-oclc-4202480-259-258-010_am
	txu-oclc-4202480-259-258-011_am
	txu-oclc-4202480-259-258-012_am
	txu-oclc-4202480-259-258-013_am
	txu-oclc-4202480-259-258-014_am
	txu-oclc-4202480-259-258-015_am
	txu-oclc-4202480-259-258-016_am
	txu-oclc-4202480-259-258-017_am
	txu-oclc-4202480-259-258-018_am
	txu-oclc-4202480-259-258-019_am
	txu-oclc-4202480-259-258-020_am
	txu-oclc-4202480-259-258-021_am
	txu-oclc-4202480-259-258-022_am
	txu-oclc-4202480-259-258-023_am
	txu-oclc-4202480-259-258-024_am
	txu-oclc-4202480-259-258-025_am
	txu-oclc-4202480-259-258-026_am
	txu-oclc-4202480-259-258-027_am
	txu-oclc-4202480-259-258-028_am
	txu-oclc-4202480-259-258-029_am
	txu-oclc-4202480-259-258-030_am
	txu-oclc-4202480-259-258-031_am
	txu-oclc-4202480-259-258-032_am
	txu-oclc-4202480-259-258-033_am
	txu-oclc-4202480-259-258-034_am
	txu-oclc-4202480-259-258-035_am
	txu-oclc-4202480-259-258-036_am
	txu-oclc-4202480-259-258-037_am
	txu-oclc-4202480-259-258-038_am
	txu-oclc-4202480-259-258-039_am
	txu-oclc-4202480-259-258-040_am
	txu-oclc-4202480-259-258-041_am
	txu-oclc-4202480-259-258-042_am
	txu-oclc-4202480-259-258-043_am
	txu-oclc-4202480-259-258-044_am

