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הזההגלידן
לפי

עה 8
אוקסימורון?-ותיקצעירבמשוררהקוראיפגושהזההגלידןבפתח

פוליטיים,כמושיריםמחזורהגלידןבפתחהמפרסםשביטיעקב-שיאכן.

בראשיתמשיריולפרסםהחלליריים-פוליטיים,לומר:יותרנכוןאולי

שלבעריכתוהעם','קולהיומוןשללספרותבמוסף-50השנות

מבלימסוימת,ברכותשלהם,בליריותהפתיעושיריופן.אלכסנדר

חרושצ'ובבתקופתכאשרהיומון.שלהפוליטי-קומוניסטימהקושסטו

מהמפלגה,לאחריםבדומהשביט,,התרחקלמשברהשמאלמחנהנקלע

טבעוןנקריתתיכונייםספרבתירבהבהצלחהוניהל ,לחינוךפנה

 .משיריושובלפרסםהחללפנסיהבצאתורקבאשדו.דיותרומאוחר
שמלפנישיריואתובזוכריהעכשווייםשיריואתבקוראיפלא,וראה

הנושאים,,ואףהסגנוןידו":"כתבאתבקלותמזההאנישנה,כחמישים

מהעברישירהמשךהםהעכשוויים,שיריושלוהחיוניותהרעננות

יוצאפועלהםכאןהמתפרסמיםהשירים ,וכןההוא.הרחוק

כמובן.האקטואליותמההתרחשויות

 ,אייזןאסתרשלשיריהםנסים,קובישלהשיריםמחזוראתעודאציין
בדפוס.הראשוןשירואתכאןהמפרסם ,תזמורוארבליעקביצבי

אריאלהשלסיפורהארוכים.דיסיפוריםשניהפעםהפרוזהבמדור

חברשלזמנואתלהנעיםשהוזמנהליווי""נערתעלבהלול-דימנד

תוךחיצוניים.תיאוריםכמעטבושאיןשיח,כדובנויהסיפורקיבוץ.

הסיפורשלאורכולמרותהשניים.ביןהיחסיםמתברריםהשיחהכדי

בחלול-אריאלהמסוים.שבמתחבענייןתומועדבויקראהקורא

ב'ספריאורראהשיריהוספר ,בעיקרשיריםכהעדפרסמהזימנו

 .' 77עתרן

ראשוןפרסוםזהלהגם .פרידמןזהרשלעטהפריהואהאחרהסיפור

שיריםוספרבשיריה,מזומנותלעיתיםקוראינונתקלוכהעדבפרוזה:

הזיקנהאבות".ב"ביתמתחילהסיפור'גוונים'.בהוצאתאורראהמשלה

בדייקנותלאפייןמצליחהפרידמןזהר .שלוהגיבורותהןוסביבתה

דמויות.שלגלריה

מבחינתוגםההקףמבחינתגםממש,שלפרוזהלקוראמוגשתהפעם

כללבדרךהמאפיינתאחתבסיטואציההסתפקותכאןאיןהמבנה.

אירועים,שלשלםנרטיבפורסיםהסיפוריםשניקצרים.סיפורים

רומן.אונובלהכללבדרךהמאפיין

המאלפת,מסתואתזהבגליוןלקוראלהציעשמחיםממשאנחנו

חילופיעלהמבוססת ,סמילנסקייזהרשללעומק,החכמהההומנית,

ואף ,המסרמבחינתקלהאינההמסה .גוריוןבןדודלביןבינומכתבים

חיים.שללעתידסיכוימותירההיאכןפיעל

הציבוריים-שבחיינוהשקרעלהמסותבסדרתממשיךשחםדוד

"צו-פיוס",שבסיסמההשקרעלהפעםחברתיים,

 ,פריזמשיריהחל ,אלתרמןשירתאת ,לומרניתןמסכמת,שמירזיוה
האחרוןספרועד ,נערכמעטוהואהמוקדמות,-30הבשנותשנכתבו

עלמירוןדןלדברישמירזיוה"מתי~חסת"כאןגם •'ז Pגחיגתבחייו

אלתרמן.

פרסחתןשלוהביבליוגרפיההביוגרפיהאתמ.זכ~צתתעלוןקציעה

פרסומי.ללהיטפתאוםלפתעשהפךבאיפול,ו.ס.נובל

יהושע.א.ב.שלהחדשספרוהמשתררת,הכלהעלכותבתפזמירי

לרומןזוויותוכמהמכמהמקיףדיוןעודלהקדישבכוונתנויש ,בעתיד

שלנו.הספרנקריתביותרהמדוברעכשיואולישהואזה,חשוב

האוטוביורגפיהאארםה,עלכותבזה""מצדהאישיבמדורו ,לויתןעמוס

מדומיינותהיליות pועל ,סטיינרג'ורג'שלהמרתקתהאינטלקטואלית

העולםשלהיוםסדרעלשנמצאבנושאהעוסק ,אנדרסוןכבדיקטל

אומהבןשלהאמיתיתבמשמעותהדיון-אנובתקופתנודווקאכולו

אלאהיאאיןשמאאוריאליתיישרתבאמתהיאאומההאם :לאומתו

פרגמטיים.לצרכיםמאולתרתאומדומיינתתופעה

שכוללהזה,שבגליוןוהמיהמהכלאתלאחדאחדלמנותאוסיףלא

התיאטרוןמדוראתלקוראיםעודאזכירהקבועים.המדוריםאתכמובן

הוזמנתם. ,ובכןלתגובות.הראוי ,שלנוהקבוע

סערהושוב

סוערותמהועלהמשפט.לביתשהגיעההסופרים,באגודתסערהושוב

מהעלנוקבלדיוןהתכנסוישראלסופריהאם ? 6קפלןברחובהרוחות

אלהביןהנוקבהוויכוחהאםבישראל?העבריתלתרבותשקורה

הטלוויזיוניתהמדיהביןשנפערהחללאתלמלאהספרותשעלהחושבים

סביבלקרטעימשיכוהמקוריתמהפרוזהחלקיםהאםהספר?לבין

לים?מעברשלוהפופולריותעלתהשפתאום ,אחראוזהסופר

נאותהחייםלרמתבדאגתםטרודיםהסופריםאגודתשלעסקניההאם

לסופר?

סבהדדיות,למהלומותעדאומריםויש ,הסוערהוויכוחלא.זהכל

האגודה,יו"רלהיותראוימוקדגבריאלהאם-הגורליתהשאלהסביב

אור?אמירשמאאו

לזה.זהראוייםשניהםכיבהערהמסתפקאני

יותרוקיצוניםקיצונים

גםדעה,כללהביעכנסתחברכלשלביכולתונבחןפרלמנטשלכוחו

אגב,(המשתנההלאומיהקונסנזוסאתהולמתלאבפירושהיאאם

עזמיאדמיניסטרטיביות.מסנקציותלחשושמבליבפעם>,פעםמדי

לאהוא ,כןעליתרציונית.התארגנותבשוםחבראיננובשארה

עלמגןשהואמשוםלאלכנסתאותושלחהבוחריםציבוריהודי.

הוא,נהפוךישראל.ערבייאתלטרנספרשצריךוחושבהמתנחלים,

הממשלה,לראשותמועמדותוהגשתמרגעברורהיה,וזהסבורבשארה

הואהימים.ששתבמלחמתשנכבשוהשטחיםאתלפנותישראלשעל

והואאזרחיה"כל"מדינתלהיותצריכהישראלשמדינתסבורגם

הפלסטיניםכלפיסולידריותלגלותצריךהערבישהעולםגםחושב

שלבאוזניהםגםאמרהואהאלההדבריםאתהכיבוש.נגדבמאבקם

החיזבאללה.נציגי

פרלמנטכלשלתפקידולהגנה.זקוקהואלכןודווקאבמיעוט.הוא

 ,בושבחרהציבורשליחכנסת,חברלכלהדיבורחופשאתלהבטיח
היאכנסתמחברהחסינותהסרת .ישראלבמדינתהבחירותחוקפיעל

שאיןאחרים,במקומותממשטריםלנוהמוכר ,אנטי-דמוקרטימעשה

ולפרטם.המפורשיםבשמותיהםלנקובצורך

שלחסינותואתשהסירואלהגםברגליים.לעצמםירוהכנסתחברי

קיצוניםישתמידבמקומו.להיותהיוםבבואעלוליםבשארהעזמי
 •יותר.
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צעירילוחם,הגטואולמן:מאדק
הקיבוץהוצאתורשה,כגטוהכובד

עמ' 195 , 2001המאוחד

שלהמפקדיםמאחרוני ,אולמןמאדק
ייצגבחיים,שעדייןודשה,גטומרד

הנובר.צעיריאתהמחתרתבהנהגת

המיוחדתתרומתואתמציגהספר

הגטולמחתרתהנוברשלוהרבגונית
והחברההתרבותולחיי ,המרדבזמן
הגטו.חיסולועדהמרדלפניבגטו

אלהבתחומיםהנוברשלתרומתו
מהתעלמותסבלהואףהוצנעה
פוליטיות,מסיבותמכוונת,

גורמיםשלאישיותואףאידיאולוגיות
הספר ,לכןבנושא.שעסקוישראליים
רקבעבריתאוררואה-1945בשנכתב

אלה.בימים

קשבהוצאתשאוליזמןדוד:משח
עמ' 123 , 2001לשידה
במרוםמפליגה;עודההשמש"ספינת
סופת-;:זזקרה;אתמולאךהרקיע,
מעלוותלרב;מצהיביםעליםהגשם
ראהוהבוקר /הדשנה,הירוקה,ה~ךר

במראהמגלחיםהלא;פניואתא~ש
אינה.•·לשונו(שכןלעצמו;ואמר

לאלו wנכרשיש wכאן);נשמעת
.נרשמהלאובעצם /במפותרשומה

תרשיש). , 31(עמ'מעולם"~הן

טוניישלסיפורוגוני-שטרן:דימדיו
שוקןהוצאתבד,אדנומאיטלקית:

עמ' 152 , 2001

המתרחשיםסיפורים,ושלושהנובלה
אתמספרתהנובלהאיטליה.בצפון

הדבק ,טוניהצאןרועהשלקורותיו
ריגולבעווןבזקנתוונכלאבאדמתו

גםהראשונה.העולםבמלחמת
חבוי"בכפר-האחריםהסיפורים

אדמהתפוחי"שלושה ,בגיא"

ממקומותינו"ו"בחורמבושלים"
שההיסטוריההפשוטבאדםעוסקים

ממסלולם.חייואתהסיטה

הוצאתהזה,ככפרלודבדבוים:מנחם
עמ' 68 , 2001ירושליםכרמל
 .ראשוןשיריםספר

חלוםבעקבותלשמים;עוןה"שינגי
ואדמהצדדיים;שביליםבין ;הן~~

ובבואהכנפיה;פרשההיאחרושה.//

תפוגאוליהמלך;ישובאוליאמרה;
 ) 22(עמ'הראשונה."חמתו

-הטיפוליהשיחחדד:אודי
כתהליךאנליטיתפסיכותרפיה

הסדרהדביר,הוצאתתקשורתי,

עמ' 224 , 2001הפסיכולוגית
היאהכותבשלהבסיסיתההנחה

אינםלמטופלהמטפלביןשהגבולות
"דמוקרטית"גישהמוחלטים.

טיפוליים,ליחסיםלאקאניאנית
בעמדותהפעראתלצמצםהשואפת

בטיפול.הצדדיםשניביןהכוח

הוצאהאהבה,פשוטדולר:אלישבע
עמ' 255 , 2001עצמית

וחייהםאהבתםפגישתם,סיפור

במלחמת(שנפלעופרשלהמשותפים
היאואלישבע,הכיפורים)יום

כלהישראלי ,הסיפוראתהמספרת
כך.

ולזולתו'לעצמואדםכין ,האחר
בן-מנחםוריטש,חייםעורכים: .

ועכשיו,כאןיחרותסדרתששון,

 , 2001חמדספדיאחרונותידיעות

עמ' 543

ל"אחר"המתייחסיםמאמריםמבחר
הישראלית.ובחברההיהודיתבתרבות

פנחס-חוהגווניהזליהכותבים:בין
 ,אפשטייןדניאל ,שדלויובל ,כהן

ואחרים.פישמנחם ,אליצוראבשלום

כיןהישראליתהחכרההשסע,קו
דוזנטל,דוביקעודך:ואיחוייקריעה
ידיעותועכשיו,כאןיחרותסדרת

עמ' 351 , 2001חמדספדיאחרונות

השסעאלהמתייחסיםמאמריםקובץ
ראיהמזוויותהישראלית,בחברה
גיל ,גוריחייםהכותבים:ביןשונות.
 ,יפתחאלאורן ,נוןבןיואל ,הראבן
שמעון ,נאסורסלמאןשלג,נמני
 ,זיסאפלכליל ,הראלישראלאדף,
ואחרים.יונהיוסי ,אלונינמרוד

המאהב ,הבעלטלשיד:רחל
 158 , 2001כתרהוצאת ,והמלך

עמ'

(השנהטלשיררחלשלהשניספרה
שכתבה).רומןגםגםאורראה

חייהןשלבהווההכוללהןשישדמויות
חדלותאינןהןאבלהבוגרים,
אלאוהעברשלצלואל-להתגעגע
מצבתמונותבעתיד.כלשהיהתבהרות
במשפטיםובכאב,בהומורכתובות

ומדויקים.קצרים

מאנגלית:מגדלורי :טויביןקולם
 230 , 2001כנדתהוצאתרצחני,שדון
עמ'

ואמrזהלןמגיעותמתמשךנתקאחרי
 ,האיריהיםחוףשעלהסבתאלבית
הגוסס Iדקלן ,הלןשלבאחיהלטפל

בניאתמעמתתהסיטואציהמאיידס.

שנייםאליהםשנלוויםהמשפחה,
וכאביזיכרונותעםהאח,שלמחבריו
דורות,פעריבמשפחה,יחסיםילדות,
הנמשכים.החייםועםושכולארנון

יונינועלישלאהבתםסעיד:קודבאן
זמורההוצאתדק,מיכאלמגרמנית:

עמ' 261 , 2001ביתן

ח'אןעלישלאהבתםסיפור
ונינומוסלמילוחם ,ואנשיושירו

ברצויה.גרוזיניתנסיכה ,קיפיאני

באוסטריה,-1937באורראההספר

ועורר-70הבשנותלאנגליתתורגם
שלזהותוסביבבעיקררבה,סקרנות
לבהוא ,בייאסרהנראהככלהכותב,

שהתאסלם.יהודינוסימבאום,

הוצאתחירום,תאורתכחן:בדודיה

עמ' 116 , 2001 ' 77'עתרןספדי

ואני oה:כלי"כשבאשלישי.ספר
הזאתה~ראהגםבאה /מתמדת

שק~לום ry ~·שקבלומהםלתי;-שק~
~ ry ;שיאניםo ~מרכינה ;מסתעף

 ) 55(עמ'אחריהם

הוצאתבתולית,ערגהואונני:עליזה
עמ' 64ירושלים,כרמל
 .שלישישיריםספר

מנתרתורכה;קפיציתעלי"היית
אהבתיבעלים;שנבלעכחרגול;

יין.//עינמשואבלייין;פנהכירה
 /הביתרעפיביןמקנןאביבעתה

מקל , 60(עמ' " ...חשכהגםיפהלקינון
שקד)

האהבה,אמנותפרום:אדיך

מחברותהוצאתלוי,דפנהמאנגלית:
עמ' 120 , 2001לספרות
עלהאהבהומעודכן.מחודשתרגום
לקיוםהתשובההיאהשוניםסוגיה

ובודד.מנוכרלדורהאנושי:

מאנגלית:הגרף,אמניתולילו:דון
עמ' 131כנדתהוצאתגורן,מיקי

במאימבעלהמתאלמנתגוףאמנית
בביתהמופיעהגברדמותהקולנוע.

ומשנה-הזיהספקמציאות,ספק-

חייה.ואתאמנותהאת
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הדרוויניזםחרף

האגואיסטי

הטובות,המידותמוצאוירלי:מאט
זמורהואדם,מדעכרמל'עמוסמאנגלית:

עמ' 339 , 2001ביתן

עללשיחידידיםעםניהלתימעטיםלאויכוחים
עלוידייצאתיהמקריםוברובהטובה,המידה

להוכיח,משתלםיותרוגםקליותרהרבההתחתונה.
צרים,אגואיסטייםאינטרסיםידיעלמונעהאדםכי

אנושיתהתנהגותעללהצביעערוךלאיןוקשה
לצאתלאמנתעלאלטרואיסטיים.ממניעיםהנובעת
שוםשלגביהןדוגמאותלהביאנהגתיכלילמובסת
ששחהאנגליאותו :כגוןיתברך'לאאנוכיהסבר

למעמקיששחהאחראנגלילהצילכדיהיםלמעמקי
שלושתםבמצולות.ששקעכלבואתלהצילכדיהים

צרוף.אלטרואיזםלאאםזהמה .טבעו
מאטשלהמצויןספרוהטובות,המידותמבוצא
מדעי'כמובאופןהמחברמאוששהבריטי'וירלי

חברתיתבמגמהגנטיתמבחינהניחןשהאדם

חרףמשותפיםיחסיםלקייםלוהמאפשרת
האגואיסטי.הדרוויניזם

תוכנתשניםמיליונישבמשךסובר'וירלימאט
שבלעדיהםואמון'הדדיותשללחייםהאנוכיהגן
מולדתתכונהלדעתוזוהיהאדם.חברתתיתכןלא

יצוריםקיניעםאותהלבלבלואיןלאדםבלעדית
למשל.הנמליםכמומורחבתמשפחתיותעלהבנויים

עלהמבוססהגנטימהפטליזםמתעלםהואאין
אלאלהצמיתו'יוכללאחינוךששוםאישיאינטרס

הוויתורזה,עםיחדאותו.ולכווןלתעלהיותרלכל
באדםהואאףמצוימיידיתתועלתהפקתעל

פעילותוכלויזמותמסחרקהיליה,חייומעמיד
אחרת.והומניסטיתחברתית

המתמטיקה,מןודיסציפלינותמדעיםמצליבהוא
והפילוסופיה,הביולוגיההאנתרופולוגיה,הכלכלה,
הובסשלדעותיהםעםמתפלמסהדעת,אתמרחיב
ומיידעולנין,מרקםשלתפיסותיהםעלחולקודרסו,
הואאיןשונים.התעניינותבתחומיבאגבאותנו

טבעיתחברהפעםאיקיימתשחיתההסבוריםמאלה
שטעהכפיהאתיקה,חוקיפיעלמלידהשהתנהלה

שהטעתהוכפיבטהיטי'הראשוןבביקורוקוקתומס

במסקנותיהחוקריםשלדורותכמהמידמררגט
מאמיןלאהואבסמואה.ההתבגרותעלהמופרכות

גיהשאידיאולומאמיןהואאיןמאידך .האצילבפרא
האפליםהיצריםאתלדכאתוכלמושלמתחברתית
מביאהואהשכיחהסברהכנגדהאדם.נבראשעימהם

לשמצההנודעשלווהמדעןסטאליןפרשתאת
שערךמניסוייםכביכולהקישהאחרוןזהליסנקו.
נרכשותתכונותלהקנותניתןכיהחיטה,בגידולי
לעיצובהדרךנסללהומכאןגנטיות,היוכאילו
ורקאךיונעשלושהאגוהחדש,הקומוניסטיהאדם

ליסנקועלשחלקמיכלהקולקטיב.טובתידיעל
רבותלשניםהגיעהרוסיוהמדע Iכזכורלהורגהוצא
וקיפאון.טעיהשל

וירלימסתייעהמשחקיםלתורתהמוקדשבפרק
דילמהלפניניצבתטוסקהפוצ'יני.שלבאופרה

אהובהאתשדןלאחרהמשטרה,מפקחאיומה:
טוסקהתיאותאםמלוכלכת.עסקהלהמציעלמוות,
כדוריהיוריםכיתתבידיייתןלמיטהאיתרלהיכנס

טוסקהנעניתסלידהמתוךיינצל.ואהובהסרק

מצווההמפקחאתשומעתשהיאולאחרלעיסקה,
למוות,אותודוקרתהיאסרק,בכדוריהשימושעל

בידיונתןההונאהבדרךבחרהמפקחשאףאלא
בסיומיםכמו Iוכךאמיתיים.כדוריםחייליו

גיבוריושלושתבנפשהידטוסקהשולחתאופראיים,
נהרגים.המחזה

אתומפתחהמשחקיםלתורתוירליעוברמכאן
שניטל-האסיר""דילמת-שבהםהמפורסם

והכלכלה,הביולוגיהאתוהתגלגלמהמתמטיקה
אינטרסשנושאועימותבכלומתעוררשבוהוא

טוסקהשלבמקרההכלל.טובתלעומתהיחיד
נשכרים,יוצאיםכולםהיוהשנייםשיקרואילולא
ניצלהיההאהוב Iבידוותאוותויוצאהיההמפקח

בכלכמוהנכסףבאושרזוכיםהיוהשלושהוכל
מפיקאחדכלהיהשכיחידיםמובןחליפין.עסקת
 1זולתואתלהונותהצליחאילויותררבהתועלת

לאהואבעודבעסקהחלקואתיקייםשהזולתכך
גיבוריאתהניעהאכןזווחשיבהמקיים,היה

האופרה.

שיתוףלהשגתמובהקתדוגמההיאהאסירדילמת
בפניניצבאסיריםצמדאגואיסטים.ביןפעולה
אחדכללהקלובזהרעהועלאישלהלשיןהברירה

איששאםמהעובדהנובעתהדילמהשלו.עונשועל
אתהמשטרהתרשיע Iזולתואתיסגירלאמהם

זכותעלישמרושניהםואםקלה,בהאשמהשניהם
מהםאחדאםאבלנשכרים.שניהםייצאוהשתיקה

דרךכללהםאיןמורווח.ייצאהוארעהועלילשין
עלהשוטריםלראשימעלביניהםלהסכים

כדאיזהבמקרהלשניהם.שתועילאחרתאסטרטגיה
-המוסריתמהבחינהלהבדיל-הגיוניתמבחינה
למזערובכךהזולתאתלהסגירבאנוכיות,לנהוג
ישתוק.והואתשירשאתהבהנחה Iשלךהעונשאת

כמובןתצאתשתוקואתהישירשהשניבמקרה

 .והיחידהעיקריהמופסד
מפריךנוספיםמתמטייםמשחקיםבאמצעותאבל

בסופומוליךכזהפתרוןכיומוכיח,זותוצאהוירלי
החייםשלמורכבותםקולקטיבי.לאסוןדברשל

מוציאה ) 71<עמ'הזה"הטיפשיל"משחקבהשוואה
הכלכליהשבכהבמרקםשכןלכלכלנים.רעשם

אתבעקיפיןשמגדילה Iהכללטובתגםמשחקת
הדדיאמוןשלבמקרההיחידשלההנאהטובת

מבוסס.

האדםיצרכיהגורסתבנאיביות,לוקהאינווירלי
המסתפקמיזנטרופאינוגםאך Iמנעוריוטוב

בצדמנעוריו.רעהאדםיצרכיבהשערה,

באינסטינקטמאמיןהואהאנוכיותאינסטינקט

אנטיהתנהגותשבולםזההחברתית,הרווחה
שלנוהאופטימיותלתקוותשנותרכל Iוכךחרבתית.

השניהאינסטינקטאתשתעודדחברהלעצבהוא
 •הראשון.אתותדכא

הבדידותעבראל
התהומית

ברכבות,שצפההאישסימנון:ז'ורז'

עובדעםהוצאתקנז'יהושעמצרפתית:

עמ' 363 , 2001לעםספריה

 1בוהמככבהכוכבפיעלסרטלראותשבוחרמייש

אניאוהב.שהואהבמאילפיסרטלושבוחרמיויש
המתרגםפיעלסימנוןשלספרואתהפעםבחרתי
מעשהאינםקנזיהושעשלתרגומיועליו.החתום
מחויטיםספרותיתיצירהמעשהאלאמלאכה

בצדוחג.שבתחליפתשלבאלגנטיותומהודרים
ממסילהקרונותהעברת-<עיתוקליחדשותמילים

 1הלבדרכותהאנפילאותאתגםמצפיןהואלמסילה)

נעליכנגד Iבעדןשניםארוכתמחלוקתלישיש
ככפפההולםהתרגוםשלכקירנוהסתמיות.הבית
 ) 1989 • 1903 (מנוןסיז'ורז'שלהסגנוןיעילותאת

הקודמת.המאהשלהצרפתיםהסופריםמגדולי
חיברלפריז,שעקרשבבלגיה,לייז'ילידסימנון,
מגרה,הבלשיםגדולבסדרתספריםושנייםשבעים
"רומנים-ועשרהממאהיותרפרסם-30הומשנות

אתמריםהואכשבמיטבושטני'בקצברומנים"

עילאית.למדרגההקריאההנאת
שלסופרהואסימנוןהשורהמןלמותחניםבניגוד
לקולנועגםמיתוגםהואולכןאנושיוחסדאוירה

העלילהשביןבתחרותמושלם.באופןהצרפתי
הדשןהריאליזםלביןהקוויתהמשטרתית
כינראההדמויות,שלהמעוגלתוהפסיכולוגיה

שהואעדהמתחמהלכיאתשמכתיבהואהגיבור
שבקובץהסיפוריםבשנימיצויו.לתכליתמגיע

מארחנגלסק"הקטןו"האישברכבות"שצפה"האיש
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אבודה.אחרותשלקטניםבטפטופיםאלא
לעסוקקדחתניבאופןהפורההסופרמצליח ,כאמור

מייגע,כודבבליוקיומיותפילוסופיותבשאלות
להפליאיפיםקונקרטייםתיאוריםכדיתוךאלא
הצדדיות.הדמויותשלמצויניםאפיוניםכדיותוך

חתומההלאהאמנהאתלרגעשוכחאינוסימנון
חשוביםשסופריםאמנהאותההקורא,לביןשבינו

מרתקהואובראשונהבראשלעיתים.שוכחיםממנו
אבלהנרטיבית,כתיבתושלבנחושתייםאותנו
מןמגיחואינודחוק,ואינו ,מאולץאינוהמתח

הדמותשלבגלעיןמצויהואסימנוןאצלהמכונה.
הפוטנציותכלאתמפתחתשאחריתההראשיתית,

שלה.הקיומיתללדביותהגיעהעדבה,קיימותשהיו

• 
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מימושו.אתמשיגהואבאוטיזםמתעטףכשהואשם

מאזיקימשתחררהשתיקה,בזכותבוחרהואשם

לחוגלוומותרוהמשפחתיות,האבהיותההחלטות
הרוח.אישהמשוגעשלחירותואת

-מארחנגלסק"הקטן"האיש-השניבסיפורגם
המרדףכדיבתוךהגיבורשלאישיותונחשפת

הסיפוריבמידעלהמעיטהמבקרחובתהמשטרתי.
להסתפקאותימאלצתהקורא,הנאתתיגזללבל
שהמיריהודיהואמילקז'ונססתרים.בלשוןכאן
כדיהסביבהצבעיאתלעצמווסיגלדתואת

שאינהלמרות ,יהדותואבלמחיר.בכללהשתייך
בלתיזרותובהיותסמללדרגתכאןמתעלהמודגשת,

נדרסהזהוהטובהקטןהאישלטשטוש.נתבת
מבליומרומהמנוצלהסביבה,ידיעלכאסקופה
היפההאהבהלו.שנעשההצדקעיוותנגדלהתריס
-בכללאדםבניוכלפי-אשתוכלפימגלהשהוא
יהדותוחמס.שיזעקבלי·מיקרלתשלוםאותותביא
שיערעבבמכחולכאןניתזתאינההקטןהאיששל

הטאבושלהמסמאכוחו

מאיטלקית:ולבטינו'גינצבורג:נטליה
הוצאתהחדשה,הספדיהרפפורט,מירון

קריאהסימןסיפריהמאוחד;הקיבוץ

עמ' 224 , 2001

הדבידותעבראלוהרודףהנרדףיחסיאתמנתבהוא
כלשלהאולטימטיביתהסיטואציהשהיאהתהומית
גיבוריו.

אתעליולתלותקולרהואהקרימינליהמעשה
בסיפורהדמות.שלבאופיהוהגילוייםהתמורות
אינוסימנון-ברכבות"שצפה"האיש-הראשון

מיהוהשאלהבאמצעותהקוראעורףאתלופת
לרוצח,הקוראמתוודעלמדימוקדםשכןהרוצח,
(אמוההולנדיפופינחהקייסולמוטיבציה.לנרצח

-----------------------------,--ואיששמרןבורגניהואהולנדית)חיתהסימנוןשל
המסודריםבחייודברכשנופלאבללמופת.משפחה
משתלטתומהומהקיומושלהעדיןהאיזוןמתערער

בשיממוןנחנקכהשעדלומתגלהבאחתנפשו.על
והואהמטופחים,ילדיוועםאשתועםהבורגני
מתחכאמןהאישית.החירותאחרלבקשמתחיל
עםשחמטלמשחקיגיבורואתסימנוןמוביל

כלמהלכיה.כלאתמקדיםכשפופינחההמשטרה,
מרחיקולמעשההכלאאללכאורהאותומקרבמהלך
באופןמסתכן ,בגורלומתרגההואהלכידה.מןאותו

אתוחשהעיתונותעםתכתובתמנהלמחושב,
שהחופשמתבררהאירוניהדרךעלהחופש.תחושת

ובריח,סורגמאחורירקלגביוקייםהאופטימלי

בשמהאו-גינצבורגנטליההאיטלקיההסופרת
בפלרמו ,-1916בנולדהלוי,גינצבורגנטליההמלא

פרופסוראביה,מצדיהודיהגינצבורג,שבסיציליה.
לאתיאיזם.חונכהאמה,מצדוקתוליתלאנטומיה,

מפגשמקוםהיהשבטוריךלוימשפחתבית
בכיסושלשלטונוממתנגדילאינטלקטואלים

סרדיןשלבאוניברסיטהלמדה-1935במוסוליני.
ולאקטיביסטלעורךנישאהכךאחרושנתיים
מעורבותובגללגינצבורג.ליאוןהפוליטי

עקרהבעלה,שלהאנטי-פאשיסטית,הפוליטית,
שםאיטליה:מערבשבצפוןאברוזילכפרהמשפחה

שהתפרסםשלההראשוןהרומןאתגינצבורגכתבה
גינצבורגלאוןנעצר-1944בפסבדונים.תחת

תוםעםבכלא.בעינוייםמתיותרומאוחרונכלא
ליועצתגינצבורגחיתההשגיח,העולםמלחמת
 ,איגודיוליןגיאשללאורהוצאהבביתעריכה
הסופרתשליצירהבראשונה(שפרסםברומא:

מורנטה).אלזההאיטלקיה
אנגליתלספרותלפרופסורבשניתנישאה-1950ב

לתרבותהאיטלקיהמוסדמראשילאחתוחיתה
כחרבההאיטלקילפרלמנטנבחרה-1983בבלונדון.
נטליהנפטרהשניםכעשורלפנישמאל.בארגון

בלונדון.ממושכתחייםתקופתאחריגינצבורג,
זהבקובץהמופיעיםהקצריםהרומניםארבעת

הסיפורים,בארבעת , 1977 • 1951השניםביןנכתבו

השייכותהמשפחותבמרכז.המשפחהעומדת

שלטוןבידימנוהלותלרובהביניים,למעמד
מטריארכלי.

חוקיותאיזולחשוףביכולתהגינצבורגשלגדולתה
סאמסארה,של(המושגהקיומיהאנושיהסבלשל

שלכמציאותזאתמתארבהינדואיזם,המופיע
מחוקיהנגזרתומוות,לידהשלארעיותיחסיות,

 ,פתולוגימנטליבחסךלרובהקשורהקראמה>
ובכלל.המשפחהבתוךחטאנושלהמסמאובכוחו
שתיביןבית ,העירמפרווריבאחדביתקנתה"אמי

לגינהמעברלחה.פראגינתמוקףנמוכות,קומות
חיתהלשדותומעברכרובשלשדותהשתרעו
הגינהחיתהההואאוקטוברבחודשרכבת.מסילת

פנימיתמטאפורהמרקיבים":בעליםכולהמרופדת

ג•נצנורגנטליה
 iולנט•נ

_ r= u 

מביןהשניקשת","מזלהסיפוראתפותחתזו
תדהמהמעוררזהסיפורבקובץ.הסיפוריםארבעת

מהלכיהאחרלעקובגינצבורגמצליחהשבובדיוק
מוסרי>(האיכשחטאנוהעצמיתהמניפולציהשל

המנטלית,החשיבהגבולותאתמסמןלמעשה
עתידו.אתומכריעהמשפחהבןאותועלהסוגרת
בכיעורה.האמתמתגלהאזאו ,הגבולמשנפרץ

אלה ,הכולשלחלקםמנתהואגינצבורגלפיהסבל
אלהואףחטאנושלהאחדמעברוהנמצאים
לפי ,שהשורדאלא ,יהשגמעברוהנמצאים
וזכההגבולאתשפרץזהתמידיהיהגינצבורג,
בצורתואםלמוות,יידונוהשארמנטלית:בעצמאות
האמת,שמתגלהעםהפיזית.בצורתוואםהרוחנית
ההדחקהלמנגנוניקורכןנפלכימיבןהואאףהקורא

לקריאה.בתגובהאצלוהמופעלים
בסיפורולנסינוכמוטרגיות,דמויותאותן

מופיעותקשת","מזלבסיפורוג·וליה"ולגטינו"
שלשוטה)(בכורבכוריםכאח;ותהסיפוריםבשני

"בבואךזרםוסםרא:אפרכה(ניטשה,המספרת.

רוצה",)אדםראשיתהיהרצית,אשראתלקיים
היותםמעצםנובעתאלהדמויותשתישלהטרגיות

בחירה,חופשמשוללי ,רצוןמשולליאדםבני
באופןורגש,חושיםקהיגמורים,אינפנטילים

ופיזי-מנטליעצמאותבחוסרהמאופיינים ,קיצוני
יוצא:אינוכללדברך"בבקריםיח.דגםכלכלי

קורא ,שלוהמרוטבחלוקבביתמתנדנדהוא
מתגלח,הואהצהרייםאחרתשבצים.ופותרעיתונים

שהואעדבעיניאחריועוקבתאניהחוצה:ויוצא

אינניכךאחרהולךהואלאןהרחוב:לקרןמגיע
 •מופת.("ולנסינו").-יודעת"
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ואחראלמוותבןלהיות
למותכך

 ,רוןמשהבעריכת :דיוקןסיפורישבעה
המאוח;ןהקיבוץהוצאת-החדשההספדיה

עמ' 333 , 2001קריאהסימןספרי

מופיעבהםקצרים,סיפוריםשבעהשלאסופה

פנים>שלהיצג-פורטרטשל(במשמעותהדיוקן'
המוות.שלכאלגוריה

בניגותייםרומניםבספר'המופיעיםהסיפוריםבין

-119ההמאהבניסיפוריםומקצתם-18ההמאה

שביןאסוןהרהקשראותוהואלכולםשהמשותף
אחרת,דמותאוהאמןבו'שמיוצגמילביןהדיוקן

קשרהדיוקן.בעשייתאחראוזהבאופןהמעורבת

דווקאודאיעולהלדיוקןהאסון-מוותביןזהגורלי
חיישלאילוזיהלאותהקשורהדיוקןהיותמשום
נצח.

שבעתמתוךחמישהותרגםשערךרון,משה

שאלותנידונותבהדבראחריתהוסיףהסיפורים,
העולהכמסמן(הדיוקן>היצירהשלתפקידהכמו
אינטרסנטיגכיצרוהדיוקן Iכאיקוןתפקידהעל

ארנססשלכתביהםנשעןכשהואמהותו'מעצם
עלוכןבנימיןואלסר Iפרידלנדרמקס Iגומבריך

ביןרוןקושרבעזרתו Iפרוידשלואםבוםוםם
שלהמיתוסעלהמבוססתהפרוידיאנית,התיאוריה

האובייקט,בליעתלביןבשנס,בניובידיהאברצח
כשזה Iהציירהסויביקטבאמצעותדביוקןהמופיעזה

באופן .שלולזהותוחלקיתבבואהמשמשהראשון
הדיוקןשםג'יימס,הגרישל"השקרן"בסיפורברור
ההשלכה.פריהוא

אוטוביוגרפייםסממניםעלרוןמצביעבנוסף,
ואוגרבלזקרהאונורהשלביצירותיהםברורים

היותהוכחתמשוםבמיוחדשמרתקמהפר'אלן
 .עצמידיוקן-כשלעצמוהספרותיהדיוקן

הספרותשלהקלאסיקהממיטבהםבקובץהסיפורים
"ביתבלזק,רהאונורה :-19ההמאהבתהמערבית

רון>,משה(מצרפתית:החתול-משחק-במחבט"
מירסקי),נילי(מרוסית:"הדיוקן"גוגול,ניקולאי
(מגרמנית: " Aquis submersus "שסורםתיאודור

ועו.דג'יימסלחברי"הדיוקן",הכהן>,רן
שלפטליסטיתבהצגהמאופייניםאלהסיפורים

גםכךומתוךבצע,תאוות Iמיןקנאה,היצר:

 1השטןנוכחותשלוחוזרותשונותבהופעות

קונקרטית.עדמופשטתכנוכחות

מתאהבתדבים,סוחרישללמשפחהבתאוגוססין,
אתשצייראצולה,למעמדבן Iבציירדבןאועד

מתוךציטוטבלזק.שלהנפלאבסיפורדיוקנה,
מבעהקרויהטכניקהבאותה(שנכתבהסיפור

אתדחתההמבוהלתדה-סומרויה"מרתמשולב>:
להיפרדברצונהשאיןאמרהאביה,שלשירותיו
עשרתאומללהלהיותעליהנגזראםאףמבעלה
שהרעיפולאחרצערה.עלדרבעודסחהולאמונים,
שלאילמיםליבוביםאותםכלאתהזקניםהוריה
מדוויעללפצותה-לשווא-ביקשושבהםנחמה

בהכרהחדורהכשהיאאוגוססיןמשםיצאהלבה,
נכונהלהעריךרדודותבריותלהביאהנמנעשמן
לה,התחוורשאר-הרוח.בעלישלסיבםאת

מפניאפילו Iכלמפנילהסתיראשהשלשמחובתה
עליהןלעוררכל-כךשקשהאומללויותהוריה,
אהדה",

מבעשלקטעבאותומתוארתשהיאכפיאוגוססין,

גםטכניקה,באותהמתוארת(כלדק>,משולב
שלארשת"שוםהצייר:אהובהשלמנסומנקודת
אוזהקלסתרשלתמימותואתהפרהלאמבוכה

ביצירותיומראששהונצחוהעינייםשלוותאת
רוגע,אותו Iחןאותוזההיהרפאל:שלהנשגבות

שלזהתיאורדבר",לשםשהיובבתולותהמצוי
מהותאתלמעשהחושף Iבחלוןהמופיעיםפניה

יופיהלמראהרגששלהיפעמותלאשכןהיצירה,
המאפייןלנרקיסיזם,ברורניסויאלא Iאוגוססיןשל

בקטעגםכמו Iעצמוהצייראתכולוהסיפורלאורך
לפניהאוגוססיןשלפניהביןקשרעלהמרמזזה
המרובה.של

 1צרפתימשוררשמו),זה(כמדומנימאנסארדקלוד

נשאל-11959מגודארשלבסרסועצמואתשגילם
להיותרוצההיהמה-בסרסהדמויותאחתעל-ידי

ואחראלמוותבןלהיותרוצההייתי"קודםהשיב:-
דיוןמעלהכשלעצמו(הקולנועלמות",כך

הדיוקן>.לאמנותשייכיםשמקורותיו Iפילוסופי
עבורגםהזוהמשאלהאתהדיוקןממלאהזהבמובן
יצירותיובזכותעצמואתלהנציחהשואף Iהאמן

עצמואתלהנציחהשואף Iהדיוקןמזמיןעבורגםו
קויםשנינפגשיםזובנקודהפניו.בבואתבזכות

 •מקבילים.
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מוגןלאמשותף,בית

המשחררת,הכלהיהושע:ב.אברהם
עמ' 557 , 2001החדשההספדיה

ולאגדולהבאהבההמשרחרתהכלהעלהסתערתי
המקומיותהאנשים,הנוף,השפה,להניחו:יכולתי

מהלכיםהחושניים,וניחוחיהצבעיהעלהעכשווית
בהינףהנקראתהספרשלהראשונהבמחציתוקסם
בעושרומרגשיהושעשלהשאפתניהרומןאח.ד
ספרותיותתבניות Iוסגנוןשפהמכמני-הנדיר

ובראשםמאתגרים,ונושאיםומקוריותמורכבות

צו-גורלבורואהשהמחבר Iהיהודי-ערביהקיום

עושה• .באברהם

תהמשחרר-הכלה

ראש Iנכבדאורחשלנאומואלאהאווירה,את
מבטאהואהכלה.לומדתשבולמזרחנות,החוג

שלמיכולתםמדעיכמעט Iעקרוני"יאושדבבריו
לרצות Iהיחידחירותאתולכבדלממשהערבים

ממנושעולה ...יאוש ...אותהלהביןאפילואובה,
גזענות",שלרעריח

תרגומופיעלבערבית,כידון-סמאהרהיאהכלה
תרגומופיעלרומח,ריבלין;פרופ'המזרחןשל
איןזהעלואפילוהכלה,שלדודהבן ,ואשדשל

סוררת,קצתסטודנטית-לערביהיהודיביןהסכמה
המקשהחיפה,באוניברסיטתריבליןשלטורדנית,

באמתלותקץ,לאיןדוחהשהיאבכךחייועל
עבודתהגשתאתמסתוריות,מחלותעלמשונות
ריבליןשלוסקרנותוסבלנותואך .אצלושלההגמר

שתפתחמאלפתעבודהתכתובסמאהרתשתלם;
בתולדותיהםמחפששהואהאמתאלצוהרעצמולו
אותהלהכירילמדלביןובין Iאלג'ירערביישל
האינטימיותשללחיבוקהלהיעתרמשפחתה,ואת

להוריתהמנוגדת ,עליומשפיעיםשהםהסמיכה
הוא.סביבתו

גםובינתייםמתרגמתשסמאהרוהאגדותהשירה

האמת,אללהגיעשלוהדרךהןלריבליןמספרת
האלג'יראיהעםשלהטרגדיהאתולהכירלהיטיב
כיום.בזהזהטובחיםשבניוהמלחמות,שבע
יותרמעמיקהלהיכרותהמסתמנתהאפשרותהנה
והאגדה.הערביתהשירהבאמצעות-הערביםעם

עםרוחשלהרוחניה.דנ.א.היאשירה Iאכן
 ,מצריומשכיל,משוררפאוזיחוסיןד"רותולדותיו.

כיגוריחייםעםבפגישתומעשוריותרלפניאמר
השירהאתהישראליםהמודיעיןקציניקראואילו

הימים,ששתמלחמתאחרישנכתבההמצרית
ואף .אותםמפתיעהחיתהלאאוקטוברמלחמת
מהימןכגלאיבשירהשלמהבאמונהמאמינהשאני

בטוחה,אינניואסונותיושאיפותיועם,שללמאוויו

ואפילו Iהכללנחלתאינהשמטבעההשירה,שהכרת
היא Iהאחרהעםאלכגשר ,מודיעיןקצינישללא

במקצת.תמימההצעה

יהושע:של'הנשיים'הגבריםלגלרייתשייךריבלין
 1בוגעשנובמהרקלא 1ענייןבכלסקרן /חקרן

אותומעסיקיםבמיוחד .כולוהאנושיבמיןאלא
שישקעולהםלהניחיכולהואואיןומניעים,רגשות

מניפולציהבמחירגםלפענחםאלאמעצמם,
ערומהשלהזהוהשילוב'תמים',שקראוערמומית,

הואכןשעל ,המספרעלכנראה ,מאודחביבותום
למזרחןוגםלערביםגםבנדיבותממנומרעיף
סחורהליכהאותהגםעליווחביבהריבלין.היהודי
צדדיותבדרכים Iסיפורשלעיקרוסביבסחור

שותלהואשבתוכםומתאחדים,משתרגיםובשיבלים
וממזרימשעשעזהואםסיפורים.אינספורעוד

הקוראתמתחילהבמחציתוהרי ,הספרבתחילת
ולאיים,בצווארונולמספרלמשוךלהובאלהתייגע,

קלישאתאתוירדד ,סחורסחורללכתימשיךשאם
חבטהבעודממילא,החבוטה ,וההזויההוזההמזרח

שעשיתמספיקלאהבא.בספרנתראהאזזוב,עד
לכתהפרופסוריםעמיתיוואתלנודניקריבליןאת

הפכתישראלערבייאחינואתמשוגעים,
עדעיניים,ויפיממולחיםאקזוטיים,לאצילים

בלתיהעלבוןותחושתאליהם,כוחאיןשבאמת
אחידה,מחמדיםמקשתכולםהערביםאיך :נמנעת
בכלהיהודים,המזרחניםהמשוגעים,בכתואילו
איןמזה,וחוץדרכו.פיעלמשוגעאחדכלזאת

 ,אחדערביפרופסורלאאףחיפהבאוניברסיטת
ברומן?גיבורי-המשנהעםלפחות,להימנות,שראוי
גםהיאיהושעאתלערוךהזכותאשם.העורך

המיטב,אתממנולהוציארקלאואחריותמחויבות
אלא Iתמידוקייםמובטחזה,במקרההטוב,שהרי
בתוךתתמוססשלאליבתואתלשמר ,אותולזכך
שניים-שלושהעודלגזוראפשרשמחלקיוגודש

והתבצרויותיתרותחזרותמפנילסכוררומנים,
הנפתחחדשמרחבעלולהצביעמגבילות,בתבניות
לינדמהנסללו.לאעודאךסומנושכברבנתיבים
הגודשהזאת.במחויבותעמדלאפרימנחםשהפעם
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הכופהמוגן,לאמשותף,בביתדיור-בלתי-נמנע
עלאותה,להםמזמןאוהכרחית,קרבהדייריועל

לבםנטייתפיעלהכולשבה,והסיכוניםהסיכויים
לקיוםיותרחריפהאנלוגיהותבונתם.הדייריםשל

מסוכסכתמשפחה-המשפחההיאהיהודי-ערבי

(ואולילמרותמזהזהלהינתקיכוליםאינםשבניה
הקודריםוהצלליםבארונותיההגוויותבגלל)גם

שלה.ההווהועלעברהעלהמעיבים
בפרקיוכברניתנתוהאפשרויותהכוונותהצהרת

חתונהבתמונתהספר'שלהלב,שוביהראשונים,
וערבים.יהודיםשאורחיהבגליל'ערביבכפר

מהוססים,קיץבדמדומילאיטה"נטוויתהחגיגה
והצעיריםהצעירותמןשקורןהנינוחבנועם

משלהם,זעירהבאוטונומיהשנאספו ...הערבים
רכסיביןהרףוללאבחשאינבניםכברשגבולותיה

מתקיימת,החגיגההגליל."שלהמוורידותהגבעות
ערביישלהמתהווההאוטונומיהבשטחי Iכןאם

בשארה)עזמיח"כ.שלהעשורבן(חזונוישראל

למעןבעיקרומקוצרמשוחזרנישואיםטקסהיא
אתלהשתיקטובהסיבה"וזאתהיהודיםהאורחים
החתונותגבעתעלולהפילהיללנית,המוסיקה

שנורהפגזשלאדמדםשהדעדעמוקה,כהדממה
הדתיתלנעימהלהצטרףהואאףיוכללגבולמעבר

 ", •.המתנגנת
להעכירמאייםגבוללמעברשנורההפגזהדלא

 .הספרשלבעוכריורבהבמידההוא
הנדלנתפסשבוהעריותבגילויהמעשהלמשל'כך'

מיותרתתוספתהואריבלין'שללשערבחותנוהזקן'
שבכללומר'המספררצהאםממילא.הדשןלנזיד

במשפחהואםנוראים,דבריםמתרחשיםמשפחה

היהודית-במשפחהשכןכללאכך'נכדבהיהודית
רלוונטיבמעשהלבחורהיהיכולהמרחבית,ערבית
אחרים,נוראיםמעשיםשלארוכהבשורהיותר

ולאהזאת,המסוכסכתבמשפחהחסריםלאשממש
והמכתביםאופנות-יבוא.אחריבמחילה,לנהות,

 1ריבליןשלבנו Iעופרשכותבוהמופרכיםהארוכים

בןישראלישצעירלהאמיןקשהגרושתו.לגליה
הפנים-משפחתייםהסיפוריםאותם.כתב Iימינו

 1המרכזיהענייןמןהקריאהאתמסיטיםהאלה

בתבניותבספרשמוצעהיהודי-ערבי'הקיום

מקוריות.דווקאולאו Iאידיליות-מדי
הואהאקדמיהמטיפוסיכמהתיאורזאת,לעומת
שלדמותהלבוכובשתומשעשעת.שנונהפארסה
להקוראשהואיפהזהריבלין.שלאשתוחגית,

והוא .פךולחימאופייהשנגזרמקצועה- ,'השופטת
מפנייראהביראה,מהולהחיבהבמיןזאתעושה

אליהשהרישלה,והממשלוהחוכמה,הסמכות
בו.מושלתוהיאתשוקתו
בצביטהמלווהרבה,בהנאהנקראהשמרחרתהפלה

 •החמצה.שלקלה
פזמירי
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 ,לכאיפולמכראיין
למרכזמשוליים

נובלבפרסכאיפולו.ס.שלזכייתועם

בפרסבאיפולסורג'פסאדוידיאדרשלזכייתועם
ההתרחשותקיבלה ,זולשנהלספרותנובל

האחרוןבעשורהעולמיתבספרותביותרהמעניינת
לנובלכמועמדכרבהוזכרבאיפולרשמית.גושפנקה

התנאיםהבשילועתהכידומהאולםפעמים,מספר
הפרס.לקבלתוהסוציולוגייםהפוליטיים

האומרהכללבשלכהעדזכהלאכיטענוההודים
קמפייןוניהלו ,אמובשפתלכתובהסופרעלכי

גםהיאבאיפולשלהאםששפתבכךלהכרה
להינדי.בנוסףאנגלית,
האחרוןספרושללאורצאתובעתבהודושהיתי

 228 ,פיקדור(הוצאת Half A Life •באיפולשל

יוצאענקקוברהנחשהמתארתכריכהעמודים,

ורשימותשקלים>; 40שהם ,רופי 400 ,כדמתוך
באיפולאלמתייחסיםההודיםנלהבות.היוהביקורת
שנהמחמישיםלמעלהשזהלמרותמבשרם,כבשר
עודהמשפחהעזבההודוואתבאנגליהמתגוררהוא
בטרינידד,-1932בנולדעצמוהואשנול.דלפני
בולמ.דשם ,לאוקספורדמילגהקיבלצעירובגיל
החדש,ספרולאוריצאבאיפול,שלספרועםזמנית

גם ; Fury •רושדיסלמןשל ,חסמי-אוטוביוגרפי
למרותמשלהם","אחדלחלוטיןבהודונחשברושדי

הבדליםלפתעמזדקרים ,יחדכריכתם
(ישמתאררושדישלספרוקונטקסטואליים:

נירשלהוייתהאתמפליאה>בדייקנותהאומרים
ודאינותריםהיורביםאלמנטים .-80הבשנותיורק
לולאהעכשויהמצבלגביהארותומאפשריםכנםעל
ספרכמו ,הספריישןחתבאחתאך ,בספטמבר 11ה-

חומתשלנפילתהביוםשיוצאהמעצמותביןריגול
לאנראהזהוכברהדפוסיבשלאעודברלין.

 ,מוסלמירושדישלותויההואשניאלמנט .רלוונטי
רושדיבעוד ,וכך •אלובימיםפופולריתלאדת

מאותןהאומריםישלגדולה,באיפולעלהצונח,
בן ,הינדיהואבאיפולההפוך.הכיווןמןאךסיבות,
שלהעליוןהמעמדבקרבהגבוהותהקסטותלאחת

בכלקסטות-משנהמאות(קיימותהברהמינים,
צמחונותמסורתי:חייםאורחעלהמקפידמעמד>
שמרנותווביצים.דגיםמאכילתהנמנעתאדוקה

,הנשמעותבדעותיוגםביטוילידיבאהבאיפולשל
הלאומית/המפלגה , BJPל·כמתאימותלעיתים
בהודו.ההינדיתלאומנית

פרסםומאז ,-1957ביצאבאיפולשלהראשוןספרו
 ,שקיבלהפרסיםשלליבןשנה.בכלכמעטחדשספר

אתלהזכירראוי )-1990באנגליאבירות(ותואר

פיגלרחובספרועלמוחםסומרסטשםעלהפרס
בפרסזכה 1971וב·למה>תבינו(מיד-1959בשיצא

סיפוריםקובץ-חופשיתאבזרספרועלה"בוקר"
החל-1960מרגילה.בלתיעוצמהבעליקצרים
שיטוטיואתמתארכשהואבעולםלתיירבאיפול

חלקמבריקים.מסעותספרישלבשורהואבחנותיו

לדרוםבמסעותיוחלק ,בהודועוסקיםהספריםמן
האיסלאמי:לעניךמוקדשיםספריםושניאמריקה,

איםלאםיםםעהמאמינים:רב pבאתהוציא 1981ב·
-1980ו-1970בשערךמסעחודשישבעהבעקבות

את-1998ובואינדונזיה,מלזיה ,פקיסטן ,באידן

העפיםבקרבאיםלאםייםםםעותלאפונה:מעבר
שבטאתבאיפולחסךלאהספריםבשניהמופרים;

 ,אלומסעספרישדווקאיתכןהאיסלאם.מןלשונו
המשובחתהבדיונית-אוטוביוגרפיתהפרוזהולא

(כמועתה.דווקאבנובללזכייתושהביאוהם ,שלו
לספרות:נובלבפרסזכהראסלברטרנדשהפילוסוף

כתיבתךעודכלכותב,אתהמהמשנהכךכללא
משובחת),

ההתרחשותבשלגםזכהבאיפולכילינראהבנוסף,
ההודיתהספרותשללמעמדההנוגעתהסוציולוגית

בשנתמתנראייןהמעולהההודיהסופרבעודכיום.
כאשר Iהודובדרוםבמדרס,בביתולבדו 2000

ב"צפיהזמנורובאתעדותופיעליבלהימיובערוב
הספרותייםהדורותבניההודיםהסופריםבזבויבם",

לגמרי.אחרמגורלנהניםכברשאחריו
אתפרסם )-1907ב(נולדנראייןכאשר

המערבהיההראשוניםוספריוסיפוריו

הודועלשנכתבהלספרותבסגידהשקוע
ופורסטרמקיפלינגהודים,ידיעלשלא
רק .וויטמןוולטשלושיריוסקוטדרך

עםשהתחוללהגדולהמפץבעקבות
המוכשרים,הצעיריםדורותשלהופעתם
צ'נדרה,ויקראםגוש,אמיטבסת,ויקראם

גםזוכיםרבים,רביםועוד Iדריאהרונדטי

להם.הראוילכבודהמבורגים
Half A Life · באיפולשלהאחרוןספרו, 

הנושאברהמיניבחורשלבסיפורומתחיל
הראוילשידוךבניגודיפהפיה,הריג'אניתלאשה

חסרי-הכת,הם(ההריג'ניםלו.מציעהשהמשפחה
להםשהעניקהואגנזיבמגע","האסוריםמבני
כיוםהאל","ילדישפירושוהריג'אנים,השםאת
והמילה ,שלילימטעןצברבהודוהזההמונחגם

מנודיםכךבעקבותדליתים.)היא:כעתהנאותה
להציגמעדיפיםילדיהםשלהם.הקסטותמןהשניים
מנהלבשחיתותהאשמותבעקבותכנוצרים.עצמם
קדוש).(אישסרחולכמעיןוהופךפרישותחייהאב
הפרוש,פניאתלחלותהבאיםהרביםהמבקריםבין

מוחם.סומרסטהסופרשלדמותואתבאיפולמכניס
הופך"סומרסט",השםאתבנושלבשמושותלהאב
במכתבאותוומציידצ'נדראם,סומרסטלוויליאותו

ואילךמעתהצ'נדראםשלחייוהנודע.הסופרמן
לאםבתבאנה,התאהבותבבריטניה,(לימודים

לאפריקהונסיעה ,גליפורטוואבאפריקאית
הספר.ליבתאתמהריםבעקבותיה)

סינג,קושווט ,ההודי OUTLOOKה·שלהמבקר
אלאינטנסיביתחקירהמציגשהואהספרעלכתב
הדתייםהגזעיים,-התערובתבנישלדמותםתוך

בתוארמכתירהואבאיפולואתוהתרבותיים
אףמדבריםהפרסועדתנימוקיספרותי","מולאטי

מהעונירצוןשבעאינו"באיפולזו:ברוחהם
לחברהזרמרגישטרינידד,שלוהרוחניהתרבותי
הערכיםעםולהזדהותלהתחרבמסוגלואינוההודית

לעובדותבנוסףבריטניה",שלוהמסורות
כילבלשיםיש ,באיפולשלבחייוהביוגרפיות

משפחתובנינאלצוגבוהה,מקסטהשמוצאולמרות
שירדולאחרפרנסה,למצואכדילטרינידדלהגר

גדולהקירבהבאיפולמרגישהיוםעדמנכסיהם.
בפרךהעובדיםהעניים,ההודיםהחקלאיםאל

(לשםהודו.שלמכלכלתה-30%כומהווים
מכלכלתה.) 4%מהווההחקלאותבישראלההשוואה:

לומאפשרתבאיפולשלהמיוחדתהתצפיתנקודת
לנועזמנית,בוומנפניםמבחוץבהודיםלהתבונן

מנוכרלהרגיש ,והמקומיהזרעמדותביןבחופשיות
מבקריוהמערב.כלפיוהןהמזרחכלפיהןושייך

 ,לחלוטיןהקולוניאליהמבטאתהפניםכיטוענים
פיעלהאיסלאםאתוהןהודואתהןשופטהואוכי

אתמחזקובכך ,בלבדמערבייםקריטריונים
ספריובמערב.כלפיהםהקדומותוהדעותהגזענות
בו ) 1964 (חשיבהשלאזורהם:הודועלשנכתבו

והודו:בהודושבילהשנהשלסיפורהאתמספרהוא
ויותראישיפחותשהוא ,) 1977 (פצועהציוויל:rזייה

מצבבהודוהוכרזשבהלתקופההמתייחס ,פוליטי
פחותכתיבהמכיליםאחריםספריםחירום.

עלכותבהואפעםלא"מאמרית",ויותרספרותית
(ברגעיולשנאה.אהבהביןשנעבהומורהודו

קישוןאפריםשלכתיבתואתמזכירהואהאוהבים
ישראל>.על

כסופרמעמדואתשביסס ,באיפולשלהגדולהרומן
ב-בארץשיצא- ) 1959 (ביזוואזלםרבית Iמצוין
סיפורואת·מספראמיראחרוןשלבתרגומו 1985
 .באיפולשלאביושלדמותובן ,ואזביזווהיןמשל
ביזוואז",מרעבור"ביתהואהאנגליבמקורוהשם
החיפושהספר:תמציתאתיותרהרבהשמעבירשם

כלעל"בית"אחרהתוחלתוחסרהנואש
בולמקוםועדהראויהפיסיהביתמן ,משמעויותיו

תרבותית.שייכיםאונינוחיםמרגישיםאנו

מתוך"אחדהקצרהסיפוראתגםאהבתימאודאני

זכהאשרחופשית,בדמינההקובץמתוךרבים",

 , 1971ב·במקור(נכתבה"בוקר",בפרסכאמור

ואכזריתחודרתראיה ;)-1978בלעבריתתורגם
שלהאישימשרתוסנטוש,שלסיפורואתמספרת
שלהטראומטיוהמעבר ,בברמניבכירהודיפקיד

מצויהבלתירגשיתעוצמהלוושינגטון.השניים
אתמדביקיםו"אובייקטיביים""יבשים"ותיאורים

כמעט.הקיראלהקורא
מגילסופרים",ש"נולדוהסופריםמסוגהואבאיפול
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לתקופהופרטולכתוב,לפרסםהחלהואמאודצעיר
עיסוקוהיהזה ,כעיתונאיעבדבהמאודקצרה

הודושלוהפיכתהזכהבוירושליםפרסהיחיד.

שלאלכךהביאוצעיריםלישראליםמועדףליעד
להכירזכושרביםכךלערבית,תורגמומספריומעט

פרסכ"זוכההכרתולפניעודכתיבתואתולהוקיר
מספריגדלרקעכשיוהסתםמןלספרות".נובל

 •ובכתיבתו. ,בוהמתעניינים

עלוןקציעה

ה jליריווגםפילוסופיה
צרופה

כאדמה,אצורפהמכעדפימנטל:דרור
 80 , 2001המאוחדהקיבוץהוצאתקינה,

עמ'

עלמובןאינודאבמהצאורפהמבדעהספרשם
אינונכוןאותולהגותהמאפשרהניקודגםנקלה.
בשערלאנגלית,השםתרגוםרקאותו.מפרש

 " Through a Mouth-הספרשלהפנימי
" Treasured in Earth משאיראךמובנואתמסביר

ומסקרנת.סתומה.משמעותואת

הטקסטשלהראשוןבעמודקלה.אינההקריאהגם
הנשמה"שלמותאחת:שורהשכולושיריש ,) 9(עמ'

השמשמצעעלונושרתהרחםסףעלנספית
שמותשישהנמניםהזההארוךבמשפטהגשומה".

ושמשרחםנשמה,מזה:זהורחוקיםשוניםעצם

"השמש",אתהמתאר"הגשומה",אחד,ושם-תואר

הקשורותבמיליםשימושנעשהלוהקודםבשירגם
"נהרות"המילההאור":"נהרותולמים:לגשם

'נהרה'שלהרביםצורתואינהבפתחמנוקדת
משמענהר'שלה'רבים'כי-אםל'אור',הקרובה

בזהירות,לקרואכןאםישמים.שלאורנוזלי'אור
צליליאתלשמועוגםוניקודהמילהכלעללעמוד

השורה(באותההשלמות","נשלכמוהמושגים,
נכפלותהאותיותשבשניהם,האור")"נהרותשל

ומצטלצלות.
-הראשוןהמחזורמחזורים.משבעהבנויהספר
שירים, 15בןהואוהיפוכו)<דברוכיליון""לידה
"המיםשיר:בכלכמעטבהםנוצציםשהמים

ההוויה""יםהגוף","אנייתשיוט",;נתיבהנושקים

דבריואתלימזכיריםהאלה"המים"האור",ו"נהרות
איננווהיםהיםאלהולכיםהנחלים"כלקהלת:של

שירבכלכמעטחוזריםלמים,בנוסף .) 7 ,א(מלא"
לעומתוהזריחה.,השמשהמאורלווייתו:ובניהאור
,החושךהעדר-האורשידבכלכמעטמופיעיםאלה,

 /הנשמהנאספת"אליהוהנשיההלילה,והחשכה,
בשורות-העפר"באפרכסתערגתהשוטחת

שםאתוהמבהירות ,הראשוןהמחזוראתהחותמות

הספר.

שירים, 15מונההספראתהמסייםהמחזורגם

אחתארוכהשורהבןשיר(כוללוארוכיםקצרים
ביתבניכולםמספור),רבותששורותיוושירבלבד
--- /יכיסופמיופיעשויה /"הנשמהכאן .אחד

דרור ;) 79<עמ'לעפר"המסתלקתערגתהעם-
 ,ג(מבראשיתהפסוקאתמעטרקמשנהפימנטל

אתודורשתשוב"עפרואלאתהעפר"כי • ) 20
נשוב"עפרואלאנחנו"מעפר-כולנועלמובנו
ביןמבדילפימנטלדרורלמקורבניגוד .) 78<עמ'
 /החסרהההוויה"גופתכאשרגםוהנשמה,הגוף

אתומסירים /ההכרה,שולחןעלמונחת----
ההכרה, .) 78(עמ'בהסתברות"הנגועותהרקמות

כדיהפילוסופיהשבראהמושגיםהםההסתברות,
הואפימנטלודרורנעלם-הנשמהאתלהסביר

בשערככתובהפילוסופיה,שלנאמןדוקטורנט

ועלהפותחהמחזורעלעד-כאן,הספר.שלהאחורי
הסורג.זה

שמותנושאים"הפנימיים"המחזוריםחמשת

"שוכביאווהתרדמה"החושך"נביאכמוייחודיים

הגלוסקמאות",
במחזור(רקבתים 3שירובכלשירים 10מחזורבכל

שורות-5מבנויביתכלשיר).בכלבתים 4הרביעי
בעליוהםמתחרזות)שורותגםישבתים(בהרבה

צורהבזהנתןפימנטלדרוראחיד.קצב-שירי
במגיביה"עדויהלעולם-הנשמה,מובהקתשירית
הגשמיות"הרריאת /ותבתרתחזור /פיוט

"תכולה"אוהאלה,ו"הגשמיות"ה"פיוט" .) 58<עמ'
ופורקתעיןעין"צולחתאו ,) 46<עמ'ו"התכלות"

דוגמאותהם ) 41<עמ'האישונים"באיי /אין

קוראיםהרבההכותב.שלבלשונוהשירייםלניגודים
גםכמו ,שבספרהלשוניותמההברקותייהנו

גורשה"הילדותלמשל: ,כמוהמרשימים,מדימוייו
 .) 16<עמ'מרחם"כעוברמזיכרוננו

מנותקאינוהואובאלוהיםבנשמהדןהספרכיאף
אשרכחלליתהוא"קיומנוהטכנולוגי:ההווהמן

המציאותמןאו ,) 76<עמ'כוכב"לחקורשולחה
המערכה"בשדהירויל"חיילהמדומההישראלית

אתשחמד"גופנוהצרופה:הליריקהומן ;) 19<עמ'
(עמ'אחרון"לחסדכמההו"לשוןהנעורים"פרי

75 (, 

כ"קינה".הספרמסווגהספרשלהפנימיבשער
בתוכנם,אלאהשיריםבצורתלאניתןלכךהביטוי
עםיח.דגםשלווהנשמההכלההגוףעלהמקונן
מהנההספרובלא-כלום,באיןהלא-כלההצער

ועולותהמתמלמלותומילותיומחשבותיובצירופי
שלאבקורא,אוחזתהפילוסופיתשירתובמעלות.

 t:ו-י

1 : 

 •ימעד.
שתלשמואל

סזמקוזני

מזלג

rחציו

 ~וסימיקצ'רלס
 :.rשטרנברגליאורמאנגלית:

בראי~רסל ry"ךהר tמףך;ר
נ;ם. ry~י [i ~ י,:
~פ;ך;לךו;נ,ז:קירהףא

 .ל#י~ r~לד~ךאר;סע.~דה

f ~~tז היjא;ת;א;זf ךף:

 'ר~#~ס,Jלי~תא;ת;נ;ע,ץ~~נכה ה~,

 :ר;פ~ [i ר~~~ת ז:.~ 17~.זכז
 ף~;ך~~מ; f י~~ ,זw rרא~ת
 •ך:;ךרקטףם-ן;נק;ך , J/ר .?i 'ל;,~הףא

אותומאשפזסימיקמזלג.להיותהמזלגמפסיקהזההחזקהשיראתשקוראיםאחרי
על ,לנומזכירכאילוהמזלגל~יבליות.שינייםבנחתלוצומחותשבוהסגורבאגף
באמת.הואמיהמזלג,קצה
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העתיר?עלכאןמונועוומי 1:~ו
כמונןמהשלום,חוץ
סמילנסקייזהר

יכ
גוריוןבןעםהרבהנפגשתיא

שולחןאללעיתיםשניים.לשיחת

הצבעות,שתיביןהכנסתמזנון

התחילה,לאכשעודועדהשולחןאללעיתים
הסבירובולצערי),(שאבדפתקליכתבפעם

קראואפילולקרואהתחיללג pצימיאתכי
לושנראהאלמלאעמודים,כמאהכברבו

מןיותרהרבהטוביםבחייםשלנוש"הבחורים

כיליסיפראחרתופעםשבסיפור",הבחורים

השיריםמאותםחוץ ,כללקוראאינושירה

חיבתשיריאותםכלבצעירףתועודשקרא

לבוכאילוהיהונראהההם,הימיםשלציון

האנשיםאללאסביבושקורהמהאלפתוחלא

 ,נסיעתושבשעתהנופיםאלולאשמסביבו
מחשבותיוועלעצמועלסגורהיהרקוכולו

שהיוובשפתיוידיובתנועותשניכרוהסוערות

בשתיקתו.פנימהחזקקפוצות

באילתשהרציתיהרצאהלאחרפעם,ואירע

השמותמכלהיהשמהאשרמורים,כנסלפני

סוער"בעולם"ספרותמאשר:פחותלא
וכתבקראוהואב'דבר';נדפסהגםכך(ושאחר

טוביםשבעולםהאנשיםכיביקורת,דברילי
ושדורנו ,ליכתב ,מתארשאתהמאלהיותר

 ,בלבדריקיםשלדוראיננואינופניםבשום
ישאכןלדברישבניגוד ,מתיאורישיוצאכפי

שטחייםאנשיםרקוכיהזה,במקוםאלוהים

משחקרקפועלשבעולםלחשובהיויכולים

הקטעיםושאפילואטומיים,כוחותשלעיוור

אינם-דברילחיזוקשהבאתיהספרותיים

באמתהעולםכילהאמיןאותומשכנעים

ריקןעולםרקאלאעודואיננונתרוקן
בושהטחתיעצמוהזההדורגםוכיומזועזע.

כפיאשליות",רמוס"דורכללאיננוסרה
הואמניסיונואלאבהרצאה,עליושהעללתי

 ,כאןוגדלשהולךהדורכיונהדרנפלאדור

הוא ,הספרבישובי ,בקיבוץ ,בצה"ל ,בארץ

וגםהרחוקיםבגבולותגםובונה,ויוצרחיובי

השגיםכברהשיגגםוהואהמדע,במכוני

מןמלחמותעודתמולאאםוגםכבירים,

עדייןהאטומיתהמלחמהפחדאםוגםהעולם
באפשרותמאמיןלא ,מצידו(והוא,מרחף

להגידיכולאיני-בהמשךכתב-"אניהזאת),

אשליות',רמוס'דורהואכיהיהודידורנועל

עשירדורנוהריהשואה,אתלשכוחבליוגם

להתכחשובליפנטסטיים",ובהשגיםבכיבושים

היאהרגשתוהרי ,בחיינושישנםלמומים

בהקמתרקלאנסים,לנונתרחשושבימינו

ובעלייתבמלחמותבניצחוןרקלאהמדינה,
בשינוי-הכולמעלאלא,היהודים,מיליוני
זה ,החדשהיהודישלבדמותושחלהגדול

 ,~ר 9הבישובי ,בצה"ל ,בארץפהוגדלשצמח
ובעבודה.בספרות ,ויצמןבמכון

תקופותעםתקופתנואתמשווהוכשהוא

אלא,אשליות","רמוסשאינורקלא-קודמות

ההשגיםמןסיפוק"עתירהואאדרבא,

שעדיין ,נכוןהגדולים",והכיבושיםהאנושיים

המלחמהמאיימתועדייןהמלחמותנשארו

אלא ,שתפרוץמאמיןאינוכיאףהאטומית,

התקופותלעומתתקופתנואםשואלשכשהוא

ספקלואין-התקדמהאונסוגה-הקודמות

לאשעדומדינות,קדימה,צעדהשהאנושות

אדירות,אימפריותבידימשועבדותהיומכבר

 .בידיהןגורלןו ,עצמןברשותעתהעומדות
כךכלקרוביםהיינולאמעולםולמעשה,

בטוחאיננואםוגם ,העולמיהשלוםלסיכוי

הכיוון:שזהלוברור ,בימיועודיקרהזהשכל
שלטוןללא ,יותרמאוחדלהיותהולךהעולם

לאףיניחוולאמלחמות.וללאבעם.עם

שביןוהתחרותולהתקיים,להמשיךדיקטטורה
רודףלקפיטליזםגםתניחלאלמערבמזרח

באופןכקודם,להמשיךאמריקהשלהבצע

והוא ,ויקטןיילךרקהעולםעמיביןשהפער

העולםלחזוןממששלסיכוילראותיכולכבר

עקדותוללאדמים,שפיכותללאעולםהחדש:

הריכעת,לחשושממהישאםאדרבא,הבנים.

 .חזוןבליוייפרעיילךשהעולםזה

 ,המשיך ,שבקרבנובדםויופיגדולהרואהאני
מלאעשרים,מבןפחותבהיותילארץבאתי

נתרחשואםוגםושאיפות,ותקוותחלומות

עדיין-ומחרידיםאיומיםדבריםהרבהבעולם

החלומותבהתגשמותוביטחוןאמונהמלאהוא

בעולם.וגםפהגם-והשאיפותוהתקוות

"מנהיגשלדרכומה ,המשיךיודע,איני

דבריםעושהשהואגםיש-אלוהים-הבירה"

המאזן-אבלומייאשים,ומחרידיםמזעזעים

ניסיונותמציתהיאוזוחיובי.הואבכללו
מסקנתגםוזומסיים,הוא ,חלדובימיהאישי

-והיהודיתהעולמיתבהיסטוריההסתכלותו
בהתקדמותו,בייעודו,באדם,אמונה

תקוםשאמנםובאפשרות-ובהשתכללותו

לה.וטובצודקתבני-אדםחברת

וטחו ,כךכשכתב ,משהונסחףלאהאמנם

אלאשסביבו?המציאותאתראהולאעיניו

ר~יות.שתיתמידהיו ,מסתבר ,גוריוןשלבן

ורציונלית,מפוכחתמציאותית,אחתר~יה

הנכסףאתורואהמסונוורתאחת,ראיהועוד

הרואההגנןכאותואוליממשות.היהכאילו

גוריוןלבןבגובהו.האילןאתגםהרךבנבט
-מפזורתמקימיםאיךניסיוןהיהלאולחבריו

נושבת.ארץמפגרתומארץ ,נורמליעםעם
 ,ולחבריולו ,לוברורהיההכולבאמתאבל

אחדשכתבאחדישןמכתבהיוםוכשקוראים

גבעותעלהתיישבזהשאךהבילוייםמראשוני

ולאעץלאעליהןשאיןאלההצחיחות,גדרה
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הואמה ,חברוולשאלתירוק,עשבולאשיח

בשבתותכימשיבהוא ?בשבתותבגדרהעושה

-וביערותיהגדרההריעללהתהלךיוצאהוא
קישוטדוןאינוגםו .בומלדבריםבודהואינו

כיצבא,גייסותהיוכאילואבקעננישראה

לאדםלוהיו ,מסתברההם,בימיםבגדרה,

שתיהן ,למחרואחתלכעתאחתראיות,שתי

היהלאאחתרקלוהיתהאילוכי ,בו-בזמן

 ,חבריועשרתכלולאהואלא ,מעמדמחזיק
האלפיםאלהבאלפיהם,הבילוייםשארכלשכן

ראיהרקהיתהלהםבארוסה,ורקדוששרו

לבואהיהאפשראיראיותשתיובליאחת,

לעבודהבוקרבוקרלקוםבגדרה,אזולהתקיים

היטבולבושיםכבדיםכשהםולצאתהקשה

הכבדים,ובמגפייםהכבדיםרוסיהבבגדי

הכבדבמעדרומכיםכפופיםככהועומדים

בצחיחבדבקותוחובטיםטוריה,לושקראו
בטוריהבהונאחזיםאוחזיםהחמרה,אדמות

חלוציםהמוניבפועלחיסלהשכברהזאת

ולקחההתרוננותם,באמצעולבניםטריים

ולאמאולארניותליםבחזרהאותםוהניסה

שהצמידהגםהיאהטוריהאבלשלהם,הטובה

כפיהאששרופתהמציאותאדמתאלאותם

כפיוהנחושתהברזלאדמתואל ,כאןשהיא

הנלהבלראשלוהחזירהוגם ,כאןשהיא

עלושיקוליםשפויות,יותרקצתמחשבות
לאועלכדאיעלתכלית,חוסרועלתכלית

כשגדרהמשתלם,לאועלמשתלםועל ,כדאי

למטהונחשפתפתאוםמתגלההיתהמעלהשל

אדמהנחושת,אדמתשלברזליצחיחכמין

שבליאלמלאמעדרים,ומתעבתעירורשונאת

שלהזאתהקשההרצפהשלפראיעירוראותו
מכלכלוםייצאלאהחדשה,המולדת

להםהסבירוגםוכךהמופלאים,חלומותיהם

שבלעדילגלוג,בלילאהערביםשכניהם

אתויתחחויפוררשיצלחהזההגדולהעירור

שנים,אלפיזהתחתיההמהודקתהאדמהרצפת

ויהפכוהויפתחוהבכוחבהויהלמושייקחוובלי

תחוחהקרקעמצעלהםיהיהלאפניה,על

לחםלאכאןיהיהולאאיןשבלעדיוראוי
לאגםומיםבארולאפרדסולאכרםולא

עודלהמשיךרוציםלאבאמתאםגדרה,

עודשנותרוהמיםשיירימעיפושולשתות

העגלות.בחריציעבשים

שהקימוהמושבהלגדרה.קרובהיוםגראני

שמכללהםשנתבררלאחר ,בילוחבריאותה

ולאחריעקב,לביתברוסיהשנשבעוהאלפים

יפוולחוףמאות,רקהגיעוארוסהשלחוף
בסך-הגיעולבסוףולגדרהעשרותרקהגיעו

פתאוםחלההעשיריהריכיתשעה,הכול
איפהעצמישואלוכשאני ,בראשוןונשאר

בגדרהאזאיתםהייתיאניגם,אילואניהייתי

ועבדוהתייסרושכברלאחרלהקים,שהלכו

מןונאנקובמקווה-ישראלבעבודהוהתאמנו

לציוןראשוןימיכלולאחרהקשה,העבודה

גדרהאללהגיעלבסוףואז ,הפרךועבודת
ואטוםצחיחרקמלבדכלוםבהשאיןההיא,
יוםויוםיום,כליום,כלאזולקוםויבש,

לחזורומחדש ,בוקרכלוללכתולקוםמחדש,

 ,הברזלבאדמותבטוריהולהקישולהתכופף
אניגםהאם-אפשריתבלתיעקשנותבאותה
באמת?כך?כליכולהייתי

אמונה.לומרקלאותם?החזיקבאמתמהכי

ייאוש.אועקשנות.אותקווה.או .חזוןאו

שלמשחקהיהלאהאחזותםענייןשכלמפני
כמהכעבורנגמריהיהלאוגםבן-חלוף,רגע

שלהעבודהבמחנותכמואחדים,קשיםימים

כברזוההתחלה,היאשזואלא ,הנוערתנועות

איןאשרהממשיתההתחלהההתחלה,היתה

עולם.ועדמכאןשלההתחלהממנה,חזרה
זה.זהוושל

רקאלאאזהיולאסביבותיהוכלגדרהכל

הכולעזהועדמיפוושלמה,אחתגדולהשממה

ולאצמחלאצחיחות,כורכרגבעותרקהיה
וסחופה,מרףטהסיוריהאיזואולילהוציא ,עץ

כרסמוהלאעודשהגמליםושם,פהשתיים,או

מפניכיזב,לאכמובןשהואאלא-לגמרי

איןהווהכמיןעומדשם,היהדווקאשהעתיד

הבדלשאיןעדהווה,רקכולווהכול ,סופי
 ,כךשאלמלאמפני ,אחר-כךוביןכעתבין

היהלאאיש ,הזמןכלכעתרקהיההכולאילו

ובורח.קםהיהורקמעמדמחזיק

 ,"כןבחיפזוןומפטיריםכשהולכים ,שנימצד
שניםכמהבהתחלהלהםהיואמנם ,נכון

ומתעלמיםפשוט,כאילוהכולנשמעקשות",
 ,אחדיוםרקישאלאנים wשאיןהעובדהמן
 ,אחדיוםעודשאחריוסוף,בליארוךיום

ארוך ,אחדיוםעודושאחריוסוף,בליארוך

מנייןשוםכאןלהיותיכולושלאסוף,בלי

ייאושעדקשהאחדיוםעודרקאלאשנים,

ייאושעדקשהאחדיוםועוד ,נגמרשבקושי

הגדולהיוםרקישהזמןושכל ,נגמרשבקושי

,מקודםמקומועלעומדהזה,נגמרהבלתיהזה

יוםוכל ,השמששקיעתאחרועדהשחרעלות

שלושגבו ,שלפניוהאחדהיוםמןקשהאחד
ושכל ,יותרלהישבריכוללאכבראדם

 ,יותרגונחותלהיותיכולותלאעצמותיו
כוח,משוםריקותוהןלותלויותרקהןושידיו

לקחתרצוןשוםולאנשמהשוםעודבוואין

והוא ,כגדיולאכארילאולקום,להתגבר

זהוכעת ,ודירוצהלארוצה,לארקפשוט

לא-רוצה ,אחדרוצהלא-אלאאחדאדםלא

 ,יכולולאלא-רוצהלא-רוצה,רקולא-רוצה,
הצרהלתוךנפלהרוחותלכלאיךזוכרלאוגם

כעתשנראיםהאלה,חבריווכלהואהזאת,

מגבעותעםקרעיםלבושיקבצניםעדתכאיזו
ולאמשףנה,כפופיםראשם,עלמשונותקש

כךכלשהסתבכולהםקרהאיךזוכרים
ולאלסגת,עודיכלושלאעדבמליצותיהם

משפחהבית,ולעזובלקוםרקאלאעודיכלו
עשרהרקאלאאינםכולםכשהםונוחות,

אלףמכלאחדיםעשרהבודדים,בחורים

הגדולותבאספותוהתלהבושנאמוהמתרוננים

עלה ,אחדפהשריםהיוכשכולם ,אזבארוסה,

ונלבה.לכויעקבוביתנעלה,

מאותלפניהיהכברכאילוהכולנראהכעת

שצריךחלוםכמיןרקאוליאורחוקות,שנים

בדיוקהואשהכולאלמלא ,ממנולהתעורר

איךיודעעצמיאני ,ובעלילממשכעתכזה

עשרה,שבעכבןוצעיררךועודושליאבא

ומןהביתמןבנפרדיםהיההואגםאיך

 , 1890 ,תר"ןבקיץואיךהנוחות,ומןהמשפחה

היווחבריוהואואיךציונה,ועלההילדקם

ומנגינההתבןמןעבריותמיליםשרים,

מקימיםהיוואיךרוסיה,מערבותמתייננת

הירוקה,חדרהשלהמיםאגמיביןצריפים

גםאבל ,ובצללחםרקובוסלעםיוצאים

שהיה ,הצעירהפועלאוהעבודהאחדותעיתון

התמריםוביןהיבשותהפרוסותביןמקופל

טוריה,שנקראהזההכבדהמעדרועםהיבשים,

לפניהצהריים,הפסקתבשעתהוויכוחיםועם

בשדהההיא,הכבדהבטוריהלעדורשחזרו

מלוחהדגעםהערב,עדההוא,לגמריהריק

ושריםקולונושאיםמתגבריםורקהתה,וכוס

ידייםיחדמשלביםועוד ,חושואחיםחושו ,יחד

 .סוערלריקוד
ממשהיההלאזהכלאבלמאמינים,אינכם

היהעודבעולםכשהכול ,בימיעוד ,מזמןלא
מצלצלהיההעבודהפעמוןויפה,וחדטרי

והמוניזה,מצדהגבעהמןירדויהודיםוקצת

עלופשטוזה,מצדהגבעהמןירדוערבים

אירעזהכלכאילוזהועםהצעירים,הכרמים

אוליועידנים,עידןלפניאי-פעם ,מזמןמזמן

אפילוואולי~קדם,אבותינואבותבימי

מיוחד.פלאשוםכאןואיןהיה,כךמעולמים

העוליםארנייתהדברים,טבעכנראהשזהאלא

להצמיחהחוףהתחילוכברלחוףהגיעהזהאך
וכברזה,בצדזהוהתרבוהלכוואלהבתים

אחרת,בעירנוגעתכבראחתועיר ,לעירהפכו

וקומהביתעלוביתוצפופהמלאהארץזווכבר

שמותלילדיהםקוראיםשיםואבקומה.על
 ,יזהרואפילויפרחוגםוגואלויגאלכיג~ל
עתי.דהומההיהממשוהכול

 ,הגענולאןותראו ,לומרמתבקשכאןובדיוק
לומרגםו .עכשיולנוישומהאזלנוהיהמה
ההווה,מןגדוליותרעתידלנוהיהאזכי ,עוד

עודומיקץ.איןגדולהווהרקלנוישוהיום
כמובן.השלום,מןחוץהעתיד?עלכאןמדבר
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קבלתלרגלהרצאהבמסגרתנאמרוהדברים

גוריוןבןפרס
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המשווקיםהפסבדו-ערכיםרשימתב

נכבדמקוםתופסהישראלילציבור

העם"."אחדותהמכונההערך

לפעמיםסתמי'מונחהיאכשלעצמהאחדות
בולעשותשניתןשמנוני'תמידמלאכותי'

מקוםבכלרעים.גםבהםשימושים,הרבה
העםאחדותשלמעלותיהאתליחצןשמרבים

בחילוקילטפלשמבקשיםחשדעוררלחתצריך

באמצעותאםכיפתרונםבאמצעותלאדעות

שלמילההואמקרהלאואוליהשתקתם.

בכירמקוםישונגזרותיה,שורשיהעלאחדות,

מקום,מכלאוזני'אתטוטליטריים.באתוסים
להחלטתוקצבהנשיאשהביאהנימוקצרם

אתחלקיתיכהחבלחוןהמחלוקתמעוררת

אםכאןלקבועבא<ואיניהר-שפימרגלית

להרבותרצונוכשלעצמה):מוצדקתהחלטתו

השחרוריגביראיך ?אחדותבעם.אחדות

פירש,ולאהנשיאסתםהאחדות?אתהמוקדם

האחדות.מושגאתלשירותושהזעיקלודי

הואשגםאחראדםהיהספציפייותרקצת

האירועיםביןבעם.אחדותלהרבותביקש
תופסבהם,מבורכתהזושהארץהביזאריים

"שומראותועלהסיפורלעצמומיוחדמקום

עלמקפידאינוכינראהזאת<שעםמצוות"
המשטרהאתשהעמידתדחק")שקר"מדבר

הלהכימשפחתוקרובמשהתלונןבכוננות,

נמצאהואכןפלסטינים,מחבליםבידינחטף

כעבורהרצועה.גבולעלהנטושהמכוניתו
חובבניתבצורהכבולהאישנתגלהיומיים

בסיפורוודבקאשקלוןבפאתיכלשהובצריף
יסרובלשםאותוהביאושחטפוהושהמחבלים

עצמוהסיפורהצריף.ואתאותובאשלהעלות
לפחותלפקפקניסיוןבליבתקשורתהובא

שלבהבאתופלסטיניםיסתכנומדועבשאלה

דווקאהרצועהגבולעלבידםשנחטףאיש

כשהדברהקרובה.לעזהולאהרחוקהלאשקלון
יש"ביטחוני"ריחמדיףלאירוענוגע

אחריאבלשאלות.מאודמעטלתקשורת
והודההאישנשברבמיוחדמסובכתלאחקירה

זאת,עשהמדועוכשנשאלהחטיפה.אתשביים

העם.לאחדותלהביאכדיהשיב:

באמתכילושיאמינוונניחהעם?אחדות
לאחדותהדבריביאאיךפלסטינים,בידינחטף

החוץשרתהאיש.הסבירכך'ובכןהעם?

ל"מסעלארץאזלהגיעעמדההאמריקנית
שקיוווהיולפלסטינים.ישראלביןדילוגים"

תזוזהמתחילההנהכי-שחששוואחרים-

שהיהאיש,אותואוסלו.הסכםלביצועבכיוון

תשכנעהחטיפה-כביכולכיסרבהחוששים,בין

ההסכםמתנגדישלעמדתםבצדקתכולנואת

כלומרבינינו'לשרורה"אחדות"ותשוב-
ובעיני.בעיניו'לעמדותיושותפיםנהיהכולנו
האחדות,דבראתהנושאיםכמוהו'אחרים

הרימשלהם,שונהעמדהלאחריםישכאשר

אתמקבליםכולנווכאשרמופרת,שהאחדות

מקום,מכלכך'האחדות.שוררת-עמדותיו
אחדותבישראל.הדתייםהחוגיםאותהמפרשים

שלראשונהמדרגהמשפחהקרובתהיאזו

שמאלצי'מונחהואשגםהלבבות","קירוב
דובריםשלמפיהםנוטףהואשכאשר

"החזרהשמקצועםאלהובייחודאורתודוקסים,

שמעתילאארוטי.גווןכמעטלוישבתשובה",
במו"מנאמראחרים,בתחומיםבושמשתמשים

ביןהנערכיםבדיוניםלמשל'או'מדיני'
היותרלכלמדבריםשםלמעבידים.עובדים

הלבבות.אתמערביםולאעמדות""קירובעל
במודעותהארץהוצפה-90השנותבסוף

"צושכותרתןאותן?)מימןמי<אגב,ובכרזות

מיביןפיוסהמסראתנחמיץשלאכדיפיוס",

גלויהאחתפדחות,שתיתמידשםנראולמי'
ישפיוסצוהמונחעצםבכיפה.מכוסהואחת

אולאהבהבדומהפיוס, .מופרךמשהובו

מצבהואהלבבות,קירובוכמובןהשלמה,

מסעמעצבי •כלשהול"צו"בתכליתהפוךנפשי

הרווחהצבאיבאתוספשוטנסחפוהזההפרסום

בפיתוילעמודהצליחוולאהישראליתבשפה

המסראבלבגיוס.ופיוסבחמורשורלחרוז

חילונייםלבבות,קירובדרושברור:היהשלהם

הקריאהביניהם.פיוסצריכיםואורתודוקסים

והשתמעכאחד'הציבוריםשניאלהופנתה
אלהוגםאלהגםסימטרי.שהמצבמכאן

שורההסובלנותשאיןבכךבריחוק,אשמים

ביניהם.

הציבור-לנוסימטריה.כאןאין .שקרהכול
אתגםכוללאני<שבוהכרהמתוךהחילוני

אינהיהדותשלגביהם"ופורמים",הקרויים
הליברליהציבוראמונה),אםכיחייםאורח

ישפיוס.שלבעיהשוםאין-מדכאותבלי
השוניםלכלכמולאורתודוקסים,סובלנותבנו

עלינולכפותמנסיםאינםעודכלמאיתנו'
להניחבהחלטמוכניםאנחנוכמותם.להיות

שהםבמהולהאמיןדרכםפיעללחיותלהם
מכיריםאנחנומכך:ויותרמאמינים.

לאמונתםלהטיףובזכותםשלהםבלגיטימיות

ברוחםצאצאיהםאתלחנךחייהם,ולאורח

ובלבדאליהם,להצטרףאחריםלשכנעולנסות

לאכפיה.ובליהוגנותבדרכיםייעשהשהדבר

אתעליהםלכפותמבקשיםשאיננושכן'כל
אינוהיחסאבל .חיינואורחואתאמונותינו

הםלהם,להתירמוכניםשאנחנומההדדי.

לכפותמבקשיםהםלנו.להתירמוכניםאינם

חייהםאורחואתאמונותיהםאתהכללעל
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אורחאתלעצבבזכותנולהכירמוכניםואינם

מכיריםשאינםוודאיאמונותינו'פיעלחיינו
באחת, .חיינולאורחנפשותלעשותבזכותנו

צורךיש.אםשלנובלגיטימיותמכיריםאינם
אנחנו .איתנולהתפייסצריכיםהם-בפיוס

הואלהם •בצוצורךאיןלנואיתם.מפויסים
לבבותקירובעלבדיבוראבל,יעזור.לא

עצמו.לדברשבתוכנוהתמימיםמתכוונים

כשםזהמונחמשמשהאורתודוקסיםביןואילו
השפעתםלחיזוקאליהם,שלנולקירובצופן

 .עלינולהשתלטותםלהכנהבתוכנו'
דתייםהמכוניםביןגישההבדליהיובשעתו

החרדים.לביןלאומיים)דתיים<ולפעמים

האוטונומיהמעמדבשמירתהסתפקוהחרדים

להתערבהרבוולאלהם,שהוענקהמיוחד
מדיניותבשאלותלאובעיקרהכלל'בענייני

כסובלניםהדתייםנראולעומתםוביטחון.חוץ
הרבואבלמובהקות,דתיותבשאלותיותר

החוץבמדיניותלבםתשומתאתלמקד

ההבדליםהיטשטשו-90השנותמאזוהביטחון.
גושיםשניביןהתקרבותחלהמרובה.במידה

עמדותאתלעצמםאימצוהחרדיםאלה,
זאתולעומתוביטחוןחוץבשאלותהדתיים
בשאלותעמדותיהםאתמהדתייםרביםהקצינו

כולםאתהחרדים.לעמדותוהתקרבודתיות

האורתודוקסית.הקנאותמאחדת

והחילוניםהדתייםשלהיסודעמדותביןהפער
אתמגדיריםשאנחנו-בהגדרותכברמתגלה

 .ואותנועצמםאתמגדיריםושהםעצמנו
אדוקיםביןההבחנהכאןרווחהבשעתו

במילוןהערכיות.מןבהשישהגדרהלחופשים,
כינוי"אדוק,זו:הגדרהנמצאתשושןאבן

ביןההשקפותניגודיחרד;קיצוני'דתיליהודי
אתתפסההזמןבמשךלחופשים",חרדים

שזהלחילונים,דתייםביןההבחנהמקומה

 .אליוהתרגלנוהדתיים.לנושהעניקוהכינוי
המונחים.בחילולהיקראאכפתלאבעצםלנו

בלדב'נייטרליתתוויתמעיןלגיבנוהואחילוני
אולילהבדיל'כלשהיצורהערכיות.משוללת

האורתודוקסיםלביןבינינוהשלילה,דרךעל

טעוןחילוניהמונחבעיניהםלפלגיהם.
נובעהואכולן.שליליותערכיות,משמעויות

קודש.המילהשלהיפוכהשהיאחול'מהמילה
-קודששללהיפוכונוסףכינוילזכורוראוי

טומאה.

שבהםהרדיוערוציקודש"'"ספריישלהם
קודש"."ערוציהםהטפותיהםאתמשדריםהם

צאןאתמלמדיםשלהםהקדושיםהספרבבתי

כלבעיניהם,קודש","לימודישלהםהקדשים
הפוכיםמעשינואנחנו'ואילוקודשמעשיהם

מתאריםהםעצמםאתקדוש.דברמכלהם

ובמעשיםבמצוותימיהםכלשעוסקיםכמי

הזה,העולםבהבליכשטופיםואותנוטובים
בעולמותכאילוחייםהםובזוהמתו;בזימתו
הםהחומר;הנאותאחרילהוטיםואנחנוהרוח

 ) 1985ספטמברגל' ,' 77'עתרן<שער Tנjושאולאיור:

הטוב,במקרהואנחנו'קדושהשלחייםחיים

טומאה.של-הרעבמקרהחולין'שלחיים
הומורחושובעלהליכותנעיםלאדםאפילו
העיתונאיבראיוןחיתהבורג,כיוסףמסוים

אינכםהחילוניםאתםכזו:יציאהבחייוהאחרון

 .אמרהדתית,הכפיהמןלחשושצריכים
ללכתעליכםלאסורלמשל'יעלה,לאדבעתנו
ההוויהשלתמציתהבאחת,הנה,לזונות.

לכאורה.נאורדתיבעיניהחילונית

מחקרלידיהגיעשנהוחמשעשריםלפני

אוניברסיטתשללחינוךהספרבביתשנערך
אוכלוסייתמרביתכיממנוועלהתל-אביב

ספרבתימחניכימורכבתבארץוהזנותהפשע

בעיתון.זהירהרשימהכךעלכתבתידתיים.
לאיכותההזוהעובדהאתלייחסלאהקפדתי

לצייןשכחתיולאהדתיתהחינוךמערכתשל
סוציו-כלכליתמציאותשלבבואהכאןשיש
יוצאתשמהןמסוימות,חברתיותשכבותשבה

שולחותוהזנות,הפשעאוכלוסייתכללבדרך

מנגד'אבלדתיים.ספרלבתיילדיהןאת
התיימרותאתזועובדהמפריכהציינתי'

מהווהלילדיהםמ,נןיםשהםהחינוךכיהדתיים

החינוךמןיותרמוסריתהידרדרותבפניתריס

תמידנוהגיםהםשאותוהכללית,המערכתשל
רעהלכלכמקורהטומאה,כאבי-אבותלהציג
אישהמר'זבולוןאזהיההחינוךשרחולה.

נשאלהעיתונאיםממסיבותבאחתהמפד"ל.
שלאבחרהוא •הזוהסטטיסטיקהנכונההאם

הזדמנותימצאעודכיואמרבמישריןלהשיב

זוהזדמנותהאלה.הבלע""דבריעללהשיב
 .ימיוסוףעדלונמצאהלא

העולהדברכלעלינולומרמותרלדתיים
משולליכחסרי-מוסר'אותנולהציגבדעתם,
מסוממים,בזימה,שטופיםנהנתנים,ערכים,

מתוךבדוקותעובדותמביאיםכשאנחנוואילו

איזומתוךבלע","דבריהםאלהמחקר'
אנחנומוסברתבלתיואדישותדעתחולשת

הזהותאתרקלאלהגדירלהםיחיםמב
שלנו'זואתגםאםכישלהם,התרבותית

לאייקוןלנומינוהםבידם.מוחיםלאואפילו

לדיסקוטקיםההליכה •גפןאביבאתתרבות

חומר .עלינוהמועדףהבילוילפיהםהיא

ואתפורנוגרפיים,מגזיניםהואשלנוהקריאה

אחדבסמלמתמצתיםהםכולהשלנוהתרבות

ואתוטרפות"נבלות"אוכליאתלהחליףשבא

נעלבהייתיתחילההסושי.החזירים":"זוללי
אינהגפןאביבשלהמוסיקהאישית.כמעט

איןשליהתקליטיםבספריית .שליהמוסיקה
לזכוריכולאיניכברשלו.אחדשיראפילו

וממילאבדיסקוטק,האחרונהבפעםהייתימתי

המתנפלתהדציבליתהתוקפנותאתסובלאיני
מגזיןבאיזההצצתיושםפהשם.עליך

מתלמיד-יותררבהבתכיפות(לאפורנוגרפי

אניהקריאההנאותאתאבלממוצע>ישיבה

נאדגלסושי?ואשראחרים.ממקורותשואב
דווקאנבחרמדועותהיתינפשי.תועבתהוא

התרבותיתההוויהאתלתמצתהסושי

הארה:ביהבליחהאחדיוםאבלהחילונית.
הםשבוהאירוניהשעלסמלמיןהואהסושי

אתהפתיחות,אתמייצגבהיותוחשבו'לא
להיחשףחופשים,כאנשיםשלנו'הנכונות

חדשים,בטעמיםלהתנסותאחרות,לתרבויות

שאנחנוהצרההמסגרתמןדרכיםלפרוץ

אזרחיםבולהיותהגדול'העולםאלבהנתונים
היסודמערכיאחדכאןאיןוהאםשווי-זכויות.

הערכיםאחדשהואערךאותוהרוח?חופששל
שלגרוהמסוהצרהעולםעלהמאיימים

צאןעלגונןלהמבקשתהאורתודוקסיה,
ממנולחסוךהחופש,רוחותמפנימרעיתה

ולהכניסשאלותבולעוררהעלולותהתנסויות
שלבסביבההמתפתחהספק,וירוסאתבו

המניעהואהספקוהריהחופשית.המחשבה

האנושית,הרוחשללהתפתחותהביותרהחשוב

בלימו.דמוסדיסודהמדעים,שללהתפתחותם

-תורהלימודהמורחב:בכינויואו-הלימוד
היהדותשלבעולמהמרכזייסודהוא

שעושותהשימושחרףאבלהאורתודוקסית.

שניכאןישמונח,באותוהתרבויותשתי

הואהלימודלנובתכלית.שוניםעולמות
המחשבה.ולהפעלתמידעלעיבודכליםהל~יית
מצביצירתהיאהלימודשלמטרתואצלנו

אתלשפוטהריבון'שהואהפרט,יוכלשבו
אתלקבועתופעות,ושלדבריםשלערכם

החילוניהמדעיבעולםהעולם.כלפיעמדתו
רקלאהפקפוק.הואבלימודהמרכזיהיסוד

במדעיגםאםכיהרוח","מדעיהקרויבתחום

שאיןהוראות-קבעלאהםהטבעחוקיהטבע.

חוזריםשבניסיונותתהליכים'אלאמהןלסטות
כימתגלהזהות,בנסיבותהנערכיםונשנים,

עדרקזאת,כלאבלעצמם.עלחוזריםהם
ממהאחרתהמתנהגיםדבריםשיששיתגלה

צורךויהיהאותםמחייביםהטבע"ש"חוקי

 + 21בעמ'+המשך
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שמירזיוה

קיץ"גתל"חגיפריז""שיריבין

והואלאגרונומיה,סטודנטעודוב
נתןהחלבלבד,עשריםכבן

לכתבי--מצרפתלשגראלתרמן
שלהספרותלמדורוכןו'גזית','כתובים'העת

ארוכים,מודרניסטייםשירים-'הארץ'עיתון

עלילותיהםרקעם,ונפתלים.קשים
נלקחואלהפשרעמומישיריםשלודמויותיהם

העולםשלהמושחתתהמציאףתמןהייזקר

הארכיטיפיהכרךשלאוהפריזאי'התחתון
השקיעהקועבראלמערבה,המידרדר

בבגרותוהמשוררדןרובםאתשבאופק.

זריםבוסרשיריאלההיובמקרה.ולאלגניזה,

ואחרכוונתםאחרלעקובקלשלאומוזרים,

שמיליםמשוםרקולאשלהם,המחשבהחוט

בהםשובצונדירותמורפולוגיותוצורותקשות

 •ושעלצעדכלעל
נגניופרוצות,רוצחיםשבמרכזם-אלהשירים

ספקהם-חינניותומלצריותסומיםרחוב

העטההצעירשהמשוררעומק,חסרישירים

מןלהצילםכדיוסבוךאפלמעטהעליהם
הגותשיריספקהטריוויאלי'אלהגלישה
"רחובי"במלבושבמתכווןשהולבשועמוקים

הבוסרבשיריבולטתכך'אוכךו"פשוט".
הנושאיםביןמתמיההדיספרופורציההללו

לביןשבמרכזםה"נמוכים"הנטורליסטיים
לביןהרבאורכםביןהמרומם;המיתיעיצובם

קלילותןביןלמראה;המועטהסגולי""משקלם
שלהן;האפלהמסרלביןהשורותמקצתשל
מקצתשלוהעילגתהילדותיתהתמימותבין

הגותיים,והמעמדיםהרעיונותלביןהשורות

 • Tבתו?המשולביםוהמבעיתים,האפלים

הספיקשאלתרמןהיטבמורגשאלהבשירים

שלונסקישלעטםפריאתבשקיקהלבלוע
כתובים","אסכולתבניהמשוררים,חבריוושל

ניכר(הדמיוןאליהםלהידמותוביקש

ועוד>,במוטיביקההמילים,באוצרבפרוזודיה,
משלונתיבבמקביללעצמוביקשגםאך

לאלנכר.בוניכריהאהאישישחותמו
אינםמבכירהלביאהשלהרפיםגוריהגם

סדןדבנהגאריות,גוריאםכיחתלתולים

עלזכותללמדמשנתבקשלתלמידיולהסביר

העברים.הסופריםגדולישלהבוסריצירות

הספרותענקישדווקאלהיווכחמענייןאכן'
ביאליק,שלקומתםמשיעורסופרים-הערבית

גדול'בקולאליהנכנסולא-ואלתרמןעגנון
הם,דווקאובמהוסס.בחשאיאט,אטאםכי

שהעמידחדשנוסחשיצרוכמילימיםשנודעו

בראשיתכתבולמכביר'וחקייניםממשיכים

שבהןלמדי'מביכותבוסריצירותדרכם
מיטבעםוהפארודיההחיקויבדרךהתמודדו

אתיתרה.בהצלחהתמידולאזמנם,נוסחי
סופריםבחרושלהםהמוקדמותהפארודיות

הםאםגםספריהם,לתוךלאסוףשלאאלה

בכתבי-העתאובעיתוניםכברנתפרסמו

אתנעוריהםיביישופןמחששהספרותיים,

לאיצירהלבטיולאחרבמאוחר'רקזקנתם.
משלהם,אישי""קולהללומצאומעטים,
להםוהוציאהקוראים,ציבורעלשנתחבב
הראשונה.השורהמןסופריםשלמוניטין

בערובאלהסופריםחזרופעםלאכן'פיעלאף
שלהם,המגומגמותהבוסריצירותאלימיהם
אואותן'"השלימו"לפרסום,אותןוהתירו
ה"גורים"שגםחשוכאילומחדש,אותןכתבו

הראשונות,הפריוןמשנותהללו'הרפים
שעתידגנטי","מטעןאותובחובםנושאים

שזכוהידועותיצירותיהםאתלהולידהיה

בערובביאליקהתירכןעלוליוקרה.לתהילה
'מלכתשלוהנעוריםשיריאתלפרסםיומו

מחברותאתובהוציאוהחייט,!ו'יונהשבא'

צפו ,-19ההמאהשל-90המשנותהטיוטות

עלגמוריםהבלתישיריוגםבזיכרונולפתע
שלושהגנזיוביןטמוניםשנותרוהאבפונדק

מלב'הוי'אבי',('פונדקתמימיםעשורים
אתכתבבעקבותיהםלעיר').'מחוץבוקעת',

הנפתח'אבי',הנודעהאוטוביוגרפישירו

ביןהמוזגהאבעומדשבוהפונדק,בתיאור

המושלמיםהשיריםמןהשיכורים,הערלים
שנותיו.בכלהמשוררשחיברביותרוהמרגשים

בשנותיוהנראהככלחזראלתרמןגם

מימיהגנוזיםשיריומחברתאלהאחרונות

ודלההאבק,אתממנההסירבצרפת,לימודיו
בתוךשילבשאותםרביםמוטיביםמתוכה

-קיץ""חגיגת-האחרונהשיריואסופת
פריצתאלתרמןחוקרילדעתשהיאאסופה

הפוסט-שלבמינוומיוחדראשוןגילוידרך:

 2 •העברימודרניזם

גיבורתג'ינטה,במלצריתבהיזכרולמשל'כך'
שלשדמיונולג'ינטה','קונצרטהמוקדםשירו
מסכתמעבירrזכבזונהבההמתבונןהגבר

אתמחדשאלתרמןבראועינויים,השפלות

העיראלהמגיעהז'נט,המלצריתשלדמותה
מושחתגברשללאיומיוקרבןונופלתהגדולה
הדפוסביריעותלזנות.להורידההמבקשואלים

קיץ","חגיגתגיבורתהמלצרית,אפואנקראה

בזמןאךהימים,משכברישן-נושןבשם

והמירובקולמוסו'הזההשםעלעברההגהות
רמיזותבתוכוהמכיל"מרים-הלן",בשם

היווניתולתרבותמזההמונותיאיסטיתלתרבות

מןבגביעבהיזכרולמשל'כך' 3מזה.האלילית
גביעאותוספקשהואשופר','בעתהשיר

הרומנסות,מן ) The Holy Grail (קדוש

 r י~;"נאמר:<שעליוהמאףוההייןגביעספק
:לק ר~~~י 1ך~ש r י~~~ 1 ,~וע,ל.יף 9 ~

ב"חגיגתהציגוהוא ,)"ש~יו:ז iנ iןש ;ןא~~
הכסףכגביעומעודכןחדשבגלגולקיץ"

גביעבתו'חתונתליוםהאבששומרהמעוטר
תהפוכותלאחרמרים-הלןשללידיהשחוזר

ד" W "אותובזיכרונוכשעלהמופלאות.גורל
(משירחמדןשלבגדובכנףבמערהשאחז

מחודשת,בגיוסההביאוהוא ,)'דתי'הבוסר

הזקדבדמותמקודמתה,פחותלאמסריטת

באחדלמרתףהיורדהחנוונישלבידוהאוחז

קיץ">."חגיגת(מתוךבאמצע""שיריםמשירי

המכיליםאלתרמן'שלהעלומיםמשיריאחד
הייחודיעולמואתאגוזכבקליפתבתוכם
והאסתטיים,האתייםערכיועללבוא,לעתיד

שפרסםהשניהשיר-'היתד'שירואכןהוא

מצרפת""שיריםהמחברתשירימתוךאלתרמן

בכתב-שפורסם'סנסציה',השירהוא(הראשון

זהשיר 4עיר').'בשטףבשם'כתובים'העת

כתב-הידמנוסחבמעבראחדיםשינוייםעבר

אינושבהםהחשובשדבפוס.לנוסחשבמחברת

נקראעדיין(במחברתהכותרתבהחלפתנעוץ
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לאואפילוהתאומים'),'מערתבשםזהשיר

בתת-"בלדה"תת-הכותרתשלבהחלפתה

החשובההתמורהערבית","מסורההכותרת

בהפיכתהספק,ללאנעוצה,ביותרוהעקרונית

ל"ראשומון"שבכתב-הידהארוכההבלדהשל
ליצירההמתלכדיםקצריםשיריםחמישהבן

 sאחת,

'מערתשירואתאלתרמןכשפרסם ,אחרלשון

בוהציגהוא'היתד')(בשםהתאומים'

קצרים,שיריםחמישהשל~קבץלראשונה
רצף-אחתבכפיפהמובאיםכשהם-היוצרים

המצטרף ,ושבורמקוטעאםגם ,קוהרנטי

נוקטהשיריםמחמשתאחדכלעלילה.לכעין

תצפיתנקודותלרבותאחרת,תצפיתנקודת

החימממלכתאילמיםעדיםשלמוזרות

אוהינשוףשלאלוכגוןהדומם,ומממלכת
ז'אנראתהמשוררהפךלימיםהית.דשל

הבולטיםההיכרמסימנילאחדה"ראשומון"

שיריםמחזוריכתבהואשירתו:שלוהחשובים

שלהםהפועלות"ה"נפשותשרשימתרבים,

מיןהמערבתו.ךאףג~טית,מוזרהתערובתהיא

רעותעל"שיריםכגון(מחזוריםמינונשאינו

נוכחים""שיריאחים",עשרה"שירהרוח"

שליכולתוניכרתאלהבמחזוריםועוד>.

הפרגמנטריתהמציאותאתלתפוסאלתרמן

והתבוננויות.תובנותשלריבויבאמצעות

להתבונןיכולתוניכרתאףאלהבמחזורים

להיכנס"האחר";עינידרךבמציאות

החרב,שללתודעתההחזרהטכניקתבאמצעות

שנאתשללתודעתההרוצח,שללתודעתו

הפרגים.מעלהחגהעיטשללתודעתוהיהודים,

 ,למשלהגיליוטינה','שירהגנוזהמוקדםשירו
אתמפיההמוציאההמערפת,שלמונולוגהוא

אתלמעני~םעוד"היוםהמצמרר:המשפט

שם'היתד'בשירוגםיולדת",בכור;ךבנ;ך

כליאותובפי ,היתדבפידבריםאלתרמן

 .כיליונואתחמדןעללהביאהעומדמשחית
מתוךנרחביםחלקיםגםכיזהבהקשרייזכר

עשוייםעניים""שמחתשלוהמופתיצירת

ואובסקורנטית,ארוכהכבלדהלהתפרש
כדרכו-הנתפסיםקצריםלשיריםשנתפוררה

שונות:תצפיתנקודותדרך-"ראשומון"של

דרךהרעיה,עינידרךהמת-החי,עינידרך

ועו.דהעיטעיןדרך ,החולדעיני
סמליועל'היתד',אלתרמןשלהעלומיםשיר

(מערה,והמובהקיםהברוריםה"פרוידיאניים"

עלהתוההכשירמירוןדןידיעלנתפסיתד>,

העצמי"המימושהמינית:החוויהשלהדואליות

ממיתואףהאדםאת'תוקע'המרדניהמיני

עילאילרגעאותומביאהואזאת,עםאותו.

בביקורת ,הירשפלדאריאל 6עצמי",מיצוישל

פרשניתאפשרותמעלה ,מירוןשלספרועל

זהשיראיןשלפיה ,יותרומעניינתמורכבת

 ,המינישבמרדהסכנהעלתובנותבהכרחמכיל
ברגעדיכאוני"אני"שלחוגגציוראלא

 ,לטענתו 7פוריים.יצירהלחיישלוהתמורה
בכליםאלתרמןשלבדיכאונועוסקמירון

איןאלתרמןשלזהכמומדיכאוןוכימוטעים,

הופכיםאםכי"מבקיעים",ואין"יוצאים"

עתיררוחנילאובייקט ,ערךבעללקנייןאותו

אלאהדיכאוןשלהיפוכושאינומשמעות,

בתקיעתרואההירשפלדביותר.הגאהייצוגו

 ,בגדובכנףהקרקעאלחמדןאתהמז;ומר ,היתד
עצמית:הפר:הגםשהיאעצמיתהמתהשלסמל

הנבואהאלחמדןאתמחברהזכרותאיבר

שלגםאבלמוות,שלחיבור ,עליוהשורה

אלוהי.אינסוף

ערךישהירשפלדשלהמענייןלפירושו

בהמשךשנראהכפי ,השירלהבנתוחשיבות

כאקסיומהמקבלפירושועקא,ראהדברים.

אלתרמןהיהשלפיהמירוןשלהיסודהנחתאת

הוודאותלמיורןומניןדיכאונית.אישיותבעל

אתבידיונתןומיומטעה?טועההואשאין

לבעליהשמורהדיאגנוזהלקבועהכלים
ובפסיכיאטריה,בפסיכולוגיההשכלה

במגרהאבחנותיהםאתלשמורהמחויבים

אתשגםבעובדהנתחשבאםנעולה?

ויצירתוהאיש-הצעירביאליקשלהתפתחותו

שלהדיכאוניתבאישיותומירוןתלה-

בהנחה(וזאתלקבועכמדומהיש 8 ,המשורר

המבקרעלמלמדותמירוןשלאבחנותיושאין

הקסמיםמילתשאיןמבוקריו),עלמאשריותר

מנעולכללפצחכביכולהמסוגלת"דפוסיה",

במיוחדויעילשימושיכלימהווהבריח,וכל

מורכבותספרותיותתופעותשללפענוחן

וכיצירתביאליקכיצירתמזוזוושונות

אלתרמן.
אישופתוח,עממיאדםכידועהיהביאליק

איגרותמאותלידידיושכתבלהתרועע,רעים

האמת(ולמעןחייםותנופתחייםשמחתמלאות

 ,קודררוחבהלוךלפעםמפעםשקעגם

מןלפרושומובנתטבעיתבשאיפהשהתבטא

גג""עלייתלעצמוולחפשהסואןההמון
סגוראדםאלתרמןהיהלעומתומבודדת),

וכתברעים,בשיחות;:זרבהשלא ,וביישן

אתאהבאךומשמימים,מעטיםמכתבים

אלנמשךביאליקהקפה;ביתשלהחברותא
ואלהרכיםהגוונים,אלההרמוניואלהאורגני

אל-אלתרמןואילוהמתמזגים,הצלילים

אלהפרומים,החוטיםאלהעזים,הצבעים

ןאףגמה_ו;דהאוקסימורוןאלהעמומות,האמירות

שניאםמודרניסטיות."צרימות"שארואל

שונותכהופואטיקהאישיותבעליסופרים

אותהתחתמירוןאצלמקוטלגיםמאלהאלה

מותר-דיכאונית""אישיות-עצמהקטגוריה

משוםזובאבחנהישאמנםאםלתמוהכמדומה

להגיעבולאוחזיםהמאפשרומדויק,דקכלי
שאינןכאלהומהימנות,מעניינותלתובנות

בין ,לסופרסופרביןההבדליםאתמטשטשות

לשיר.שיר

ואחריםכאלהספרותחוקריבעוד ,לפיכך

שאינםומעמקיםמרחביםבאותםמשוטטים

שנחזורהראוימןוסמכותם,התמחותםבתחום

פניםבכלים'היתד'כדוגמתבשירונתבונן

עשויהכזוהתבוננות"מיושנים",ספרותיים

הבוסרששירודאות,שלרבהבמידה ,ללמד

בדואליףתלאובראשונהבראשעוסק ,שלפנינו

בדיכאוןדווקאלאואףהמינית,החוויהשל

-כלקודם-אםכי ,התהוותוברגעיהיוצר
ערכיםמערכותביןובמלחמההדורותבמלחמת

בשביהאחוזההחברהשלבהתנגדותהמנוגדות:

עףףלהגביההמבקשהיהירלמרדןהמוסכמות

 " Theוהמקובלתהחבוטהבדרךללכתושלא

" eacher חOve ; שלבתשוקתוזאת,ולעומת

החברהמאשימהשאותו-הנבחרהיחיד

למחוזותלהגיע-ב"היבריס"הממוסדת

שמערכתכאלההרגילים,האדםבנישאליהם

החברהשלערכיהעלמושתתתשלהםהערכים
רקעעללעולם.יתפסוםלאה"בורגנית",
הערכיםמערכותשתישלההתנגשות

הגאוןושלהבינוניהאדםשל-האלההמנוגדות

הדורותמלחמתמתחוללת-החלומותאיש

חמדן.לביןבמוסכמותהשבוייםהשבטזקניבין

שלבעיצומואזנתוןשהיה-הצעיראלתרמן

אביונגדלצאתנאלץשבואישי'קונפליקט
בעיצומההעבריתלספרותנכנס-הביולוגי

ל"צעירי"הממסדל~י" T "ביןדורותמלחמתשל
הספרותמןיצאאףהוא(לימיםהמודרנה

חריףבין-דורימאבקשלבעיצומוהעברית

ביןהמאבקהמדינה"),"דורצעירילביןבינו

לביןהשבטזקניושלהשיח'שלעולמותפיסת

היחידהעדהחכם,הינשוףשלהנכוחההתובנה

המודעותחסרחמדןשלהדואליגורלולהמףדע

'היתד'.השירבמרכזהעומדהואהעצמית,

חמדןשקיבלהעונשכינכוןאלמזהההינשוף
במובןעונשאיננוהגורלומידהשיח'מידי

 (ו:
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השקפתשלשבעליהבעודהמילה:שלהפשוט

עונשבגורלויראווהבינוניתהבורגניתהעולם

השקפתבעלי ,בחומרתולושנישאיןפטאלי

"האדםבמושגהמאמיניםניטשיאנית,עולם

ברכה.אםכיקללה,בגורלויראולא ,העליון"
נועדולאחמדןכדוגמתנחשונייםטיפוסים

לכת.ולהוסיףהגדולההדרךבאמצעלמותאלא

אופישלנגזרתהואוהנועזהמרדניגורלם

זההואחמדןהכולככלותשהרי ,גורל~דרתו

בהיותובגדובכנףהיתדאתדעתמבלישנעץ

לאחרלוהצפויהעתידעלנפלאהבהזיהשקוע
היסעוריםשלגורלםזהוהמשימה.אתשישלים

הניטשיאנייםשיריוגיבוריהנפילים,ושל

הבןשלגורלווזהו ,ונסקישלשלהמוקדמים

שלהמוקדםמשירווהנונקונפורמיסטיהנועז

מנחה'.'קרבןוטוש

עלמעליםאינםאלתרמןששיריכאןייזכר

אתאםכיבשלום,לביתוששבהאדםאתנס

העליוןהצואת ,ייעודואתכראוישמילארעהו

והייעוד .חייובמחיר 1ול ,גורלועליושגזר

דרךאםכילהשלימה,שניתןמשימהאיננו
סופrז.אללהגיעאפשראישלעולםאינסופית

גילוייםאלתרמןבשירתמקבלזהרעיון

'ה~םכגוןבשירלהיזכרודימרובים,

:;כ~ךיר~~שיק;ת,מ;ךךא 1 ה"(השלישית'

~ o/ ,לח/ t( לע;ן~ף,ד.ז:ויבת~;j בשיראו ,)"י
 ,)"ת~ללךא;t;כיףת 1 מ~ך"<הגדולה''בדרךכגון

האמןיוצאשבפתחוהרוחות""פונדקבמחזה

מסמםבעודוהנצחיתהנדודיםלדרךבחשאי

נתיבה' ,דרך ,'דרךבפזמוןאו ,אשתואת

דק ;:ד.ע , 1J1סר , י~~ l 1 ,:בךךך ,י;ז~<"ךי;ן~ת

 .)" 1 ~ב; ך~~ב 1:שלא /,דרר ,דרר ,~ך:ב~ת
שלמוקדםכהבשלב'יתד',בשירכבר

אתאלתרמןאפואביססהיצירתית,התפתחותו

לסוגיה ,יצירתוכלמבוססתשעליוהרעיון

היאהגדולהבדרךשההליכהולתקופותיה:

ללכתהחייבחלךהואהאמתשאמןחיים:דרך
חלךללכת:ולהוסיףלמות ,קץלאיןבדרך

ויקפאיצועועלבניחותאישכבלאשלעולם

אותועלבחירהמתוךשיוותרהלךשמריו:על

תועלתבנישואישמקורובורגני"אושר"
לזכותשיוכלבכדיוזאתדינרים,ובצבירת

העולםשתפיסתומיוחדאחדגמולבאותו

לעולם.תבינהולאהבורגנית
השבעים,העביםשלבתיאורםפותחהשיר

זהבבדינריומגלגליםממונםעלהמתענגים
אפוריםכעכבריםבורגניים,כפיליסטרים

אותםשלמקביליהםדינריהם,עלהשוכבים

מולםהשיח'.מנאום "ה~ 1ז;יב~י 1~ר"~ק~ים
אוכגורברוחהמייללהנידחהענףמתואר

"~ל.ילהשבט:ומחיקאמוד wמשנעקרכעולל
דידרי ר1:~~ירי~~יםפן q ~ /,ו p9 ~ 1דג , ר.י:~

ןח 1מ ף~~ 1 ,י w ~ר 1~קע;ןל p:ע.ת, 1נכ;~ב:
תיאורים". 7 ;ע~~ ב[/~~ל ב~:/~לים,;:זך~יי

אתובניסוחיושלובמוטיביםהמזכירזה,

"זהבעללאמןבר 9 ,ונסקישלשלתיאוריו

השיריםמחזורובסיוםבפתח(ראההמשעולים"

"טחבעלאםכיהלום"),"עדשלונסקישל
המבקשה~בש,הדורותטחבעלמשעולים":

 בב:~"השלונסקאיהצירוףאתוחידוש.רענון
באיגרתהצעיראלתרמןהזכיר:בזp~ע;לים"

כתריקשרובו 10מצרפת,לשלונסקיששיגר

מערה','בפתחשלונסקישללשירותהילה

הצעיראלתרמןאת;:זרשיםשכהזה,שיר

שהראהכפי-הואגםעוסק ,זובתקופה

אתהשולחבאבהדורות:במלחמת- 1דורמן\

"עדהמחזורה~לי-מה.במעמקיליפולבנו
במונחיםהדורותבמלחמתכולועוסקהלום"

ושל " filicide "בן""רצחשלארכיטיפליים

אלתרמןשלבשירוגם ," patricide "אב""רצח
להיותשמתיימרמיאתהשבטאבשולח'יתד'
אפשריתבלתילמשימה ,בתואבי ,יורשו

עליולהטילשנועדהמשימה-האדמהבמעבה
 .מותואתולהחישמורא
סימבוליבשירלומראלתרמןביקשכןאםמה

חיצוניתלעלילהנפשיתדרמהההופךזה,

קדומיםאגדתשלנופיםרקעעלהמתרחשת
עומדתדורותמלחמתאיזו ?אוריינטלית

הזאתהפטאליתהפסיכו-דרמהמאחורי
הנער?לדמותהשיח'דמותביןהמתחוללת

שלונסקישלבאופל""פנסיםהמחזורשירי

מדבריםמערה')'בפתחהשירכלול(שבתוכם

אלהסוררבנואתהשולחשורראבעלבגלוי

או ,בןרצחעלסיפוריםצרור(שברקעומותו
מריועלומשלםאביועלהקםבןעלסיפורים
סיפור ,הקדמוןהאבשלסיפורוכגון ,במותו

שלכוונתוונו').אבשלוםשלסיפורוהעקדה,

שהוצבת' 1';:זתגלהקצרבשירכמו-שלונסקי
 ,דורוובנישביאליקהיא-שיריוכרכיבפתח
שלדרכםאתחוסמיםכוהנים,אלאשאינם
(ממשבקודשמלשרתכמוהוצעיריםנביאים

ש"איןבשעתוהכריזהגדולהכהןשעליכשם
הנבליםבניואתבראותועיני",כהתהכי ,חזון

ה~שכן>.אלמלהיכנסמנועים
מרמזאינו ,ונסקישללעומת ,מןאלתר

מבטאאםכיומיוחדת,אחתדורותלמלחמת

אישייםשונים,אירועיםשלסבךאחדבהעלם

זמניים.ועלאקטואלייםואימפרסונליים,

שביןהארכיטיפליהמאבקהואביניהםהמשותף

ההולךאבבין-ומיוחדיחידל"בן"קנא"אב"
נבחרבןלביןהחברתיותהמוסכמותבתלם

כאןמתוארת .בגדובכנףנגעהאלוהיםשרוח

~גו"ה"~לטר ,חמדןבשםצעירשלדמותו
היפוכוהוא"חמדן"(השםגופאהמשוררשל

זה,צעירהנתינה>.מיסודבושיש ,"ןכנ~"של
ומעזהשיח'בתאתחומדורכוש,משפחהחסר

במקום ,והנכבדהעשירהשיח'ידה.אתלבקש
מפתחפניםבבושתהדלהצעיראתלסלק
זהצעיריחטוףפןחששמתוך(אוליאוהלו
אותושולחלו>,להינשאוייאלצנהבתואת

חמדןקצו.אתשתחישאפשריתבלתילמשימה

מבלינלכדאךלמשימה,ויוצאבגורלמתגרה

בסוףלהינעץהיהשאמור ,יתדבאותושים

 .גבריותוולגבורתולכהוכחההמערה
אינםה"גיבורים"רובשלפנינוב"ראשומון"

האמת,אתיודעאינוחמדןהאמת:אתיודעים

אתוהכשילבואחזשהשדבטוחהואכי

עצמם,בעיניהחכמיםהזקנים,המשימה:

גם ,האתמולעולםשלערכיואתהמגלמים

לחמדןנדיםהםכיהאמת,אתיודעיםאינםהם

רק .במשימתונכשלהואכיובטוחיםבראשם
זוכהחמדןכיויודע,מביןלבדוהחכםהינשוף

חומרי:גמולמכליותרנעלהנעלה,במשהו

סףעל ,לדרךלנצחכבוללהישארזוכההוא

לנצחמוארנשארהואהחלום.שלההגשמה

החלום.ובאורהתשוקהבאש

הנבואה,עולםאלבגדובכנףנכפתחמדן
הירשפלדאריאלשהבחיןכפי-והחלוםהשירה

ממימושויפההחלום ,אלתרמןולפי-

הסף,עלהעומדתזוממומשת,הבלתיוהאהבה

ה"מקולל"מצבומימושה:אלשהגיעהמזויפה
משורריםמאותםרביםשל(כגורלםחמדןשל

חומרלערכישבזו"מקוללים"ואמנים

המחברשלערכיומערכתלפיהואבורגניים>
שלממצבםכמהפימבורךמצבהמובלע

זאתאתדינריהם.עלהרובציםהפיליסטרים,

גםהאמתאתלזהותהיודעהינשוף,רקמבין

קולו-האלתרמניהקוליודעזאתואת ,בחושך
הירשפלדאריאלשזיההכפי-החכם""נתןשל

שכאןזה,בהקשרלהוסיףישהנ"ל.במאמרו
שבא ,האלתרמניהתאומיםעולםשלראשיתו

עולם-גרת''איבשירמושלםביטוילידי

 ,המבורךומיהוהמקוללמיהולדעתאיןשבו
ומיהוהטהורמיהוהחוטא,ומיהוהתמיםמיהו

הרוח,אישומיהוהמעשהאישמיהו ,הממוסחר

הרוח"."רועהומיהוהחכםמיהו

תאומים:מתרוצציםעצמובחמדןגםתחילה,

שלערכיופריהתשוקה,בומקננתאחדמצד

ולתהילהלאושר ,לעושרלהגיע ,הישןהעולם
,אופיושנימצדהיפה>:השיח'בתאת(לשאת

גורלכגךרת ,לומכתיבה"יסעורי"

למערהביתדכבוליישארשהואדטרמיניסטית,

שיכתובאמות,בד'עולםאסיריהיה(שהוא

הנחשבמזהיותרנעלהבעולםו:זכהשירה
השבט).וזקניהשיח'בעיניונעלהחשוב

מסומרלהשאירוחובריםוגורלואופיו

המנחמיםהרגיליםהחייםעללוותרבמערה:

החייםעלהוויתורבמחיראךלכותל;מעבר

בממדחייםלעצמוקונההואבורגנייםהזעיר
רגעיאתלעדהמקפיאיםחייםנצח,חייאחר:

אורם.ואתוהחלוםהתשוקה

הביולוגיאביונגדכאןקובלשאלתרמןייתכן
לעצמוביקשלאשאותולנתיבאותוששלח

ת, 1המציאבקרקעבאדמה,יתד(לתקוע

שגיבורהאוהלשיריעותבעודהמעשה,בעולם
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הכחולותהחלוםיריעותהןחומדשירו

שלהכחולההציפור,כנפיבאווירהמתעופפות

-רג~~;ל n:p~יריע;תע, i2~נ;ו ד.ח.:"האושר:
t' דווקאהואשחמדןאפשר ,לחלופין .)"!ירש

ההולך-הדרךפורץ-שלונסקישלדמותובן
לעצמוומבקשהביאליקאיים,השבטזקנינגד

שלונסקיאתצע.דלאמלבדואיששבונתיב
ב-שנערכהרעיםבמסיבתאלתרמןתיאר
והפיוסהמפולתשיריהופעתלרגל , 1938
העברית,בשירה~רצהבראשושהבקיעכאיש

בפניאטוםאבןכקירלבואועדשעמדה
נכנסנוהזאת("ובפרצההצעיריםהמשוררים

כולנו").

הקריאהאתאפשרותמכלללהוציאאיןואולם,

"הצהרתלפנינוכיהגורסתה"חתרנית"

שלוהתיגרוקריאתאלתרמןשלהעצמאות"

שלונסקימאשראחרלאשהואהשבט,זקןנגד

כזה,פירושלפי .אחרולאהוא ,הרוחניה"אב"

שלונסקישלהדרךופורצתהמהפכניתהדרך
-התל-אביביתהמודרנהשלהנוסח""יוצר-

אתלהםומכתיבהבניו-תלמידיואתכובלת

הזקנים.דורשלמתכתיביופחותלאדרכם
-אברהם-ששמוהשבט,(אבישלונסקי
הפטריארכליתהדמותלתפקידמכשירו

פירושלפיהואמותו>אלבנrזאתהשולחת
לעולמוהזקניםעולםביןבינייםדמותכזה
במידהשונהאינהעולמוותפיסת ,חמדןשל

הרציונליסטים.השבטזקנישלמזוניכרת

שוליהבהיותו ,מאודמוקדםבשלבכבר

ידע ,~צערשרכושוצעיר ,ונסקישלבאסכולת
וכיעתידותלונכונוכיהנראהככלאלתרמן

שלונסקיהעזלאשאליהםמחוזותאליגיעהוא
להיכנסמתחנןבעודולהגיע.-הרוחניאביו-

,הואבצלוולהסתופףשלונסקישללאכסנייתו
אחריםלנתיביםלהגיעמינהושגורלוידעכבר

 .לתלמידיוהאסכולהאבישהתווהמאלה
גםאךהאדמה,אלביתדאוליכבול"חמדן"

עלמתבוססהואפעמיות:חדחוויותחווה
העולםאלמתנשאגםאךהקרקע,

התשוקהשלוהגבוה,הרחוק ,הטרנסצנדנטי
מכיראינוששלונסקיעולםאלוהחלום,

 .יכירלאולעולם
-שלונסקישלשהגיונוהיטבידעאלתרמן

מדיכבול ,מדיוסדורממושטר-ומורורבו
להפיקשיוכלמכדיהמעשה,עולםשללחוקיו
אלאו"פרועים",אי-לוגייםשיריםמתוכו

שלונסקיידעלאוהחלום""האשאתלכאורה.
אלתרמןהיטב.ירעםידועאלתרמןאך ,מימיו
אתהמדיחיםפיתוייםשניובייןבאשהראה

כותם tלישכןועל ,הילוכומדרךהאמן
פיעלאףבהתמכרות.ולא ,בלבדב"ליטוף"

האמןעשויהחושיםושכרוןהחוויהברגעי ,כן

להגיענשכר:מהםלצאתבנפשועוזהמרהיב
לעולם,יגיעלאהזהירהאדםשאליהםלגבהים
רגיליםאדםמבנישנבצרהאוראתלראות

האשהשלפיתויהמקבל'היתד'בשיר .לראותו

שמשמיעותמתוקהמדוחיםשירתצורת

וירוקותהשיערזהובותהוולקירותבאוזניו

 םי~~נ;:pז;"(המערהבמעמקילוהאורבותהעין
~אן·~ל;תנף ry~ג 1ר: 1 .כנ~~ש oל 1ק;ל;ת,ך:;ני

ךמףידי, fקרב / ...סל.ךהל~ער ;ת;ל~
~t;זק ] ••• [!ריכf לקןאנ;וףא;;כיר;~נ:ייב-רי
:רקי , די~~;:~-~~י~ים-~יש;גי / ",שרכ;~

שחשאלתרמןמוסגר:ובמאמר .)"ש;ש~
חששלא ,שירושלהניטשיאניתבתשתית

מיןהמערבהאוקסימורוןבדרך-מלשלב

האוריינטליתהתמונהאת-מינונשאינו

 ,הנורדיהמיתוסעםהשיח'אוהלשלה~דברית
העממיתהגרמניתהאגדהמןשהביך;כפי

 12היינה.בשיריששולבה

הםהייןכוסומדוחיהאשהשלמדוחיה

שלחיבורםבזמןהצעירהמשורראתשהעסיקו
לימודיובשנותשנכתבואלהעלומיםשירי

אותובעיניוהיוהייןוגםהאשהגםבצרפת.

ומדיחמדרכוהאמןאתשמסיטמסוכןפיתוי

-פרדוקסליבאופן-גםאך ,משליחותואותו
לשיאיאותושמרומםרצויפיתויאותוגם

ושלאכזבהשללתהומותומרדידותשוקה
ראויהיצירהיצירתואיןשבלעדיהםהתבזות

בשניםנהגהואהכוסואתהאשהאתלשמה.

ונצורות,גדולותהמבטיחהכזונה,לתאראלה

מרוקנתבנפשהמשתוקקאתמשאירהאך

המערהמעמקיאלחמדןשלמסעוניחר.וברגון
אלכצעידהכמוההוולקירותפיתוילקול

גםורחםגםהיאהמערהההתמכרות.תהומות

האפלההתודעהלתוךמסעגם ,קברבור
שלהמאפליהלבגיבור ,קורץשל(כמסעו

עודהמבקשהניחרהגרוןגםהיאקונראד>:

ועוד.

לימודיומתקופתאלהמוקדמיםבשירים
שלאאובמשים-אלתרמןערךבצרפת
ה"אני"שלגרונוביןאנלוגיה-במשים

תאוותו.מושאהאשה,שלרחמהלביןהמשורר

המתמכראתמפתיםהנשיהרחםוגםהגרוןגם

ומותיריםחלוף,בנימתענוגותליהנותלהם

מתמדת.ובהשתוקקותקץאיןבצימאוןאותו

חרוזיואתמשליךהואלג'ינטה''קונצרטבשיר

עלכאתנןמטבעות)גםהם<זהוביםהזהובים

שלרחמהבפתחכלומרהפרוצה,שלמפסעrז

זהב""איבתמציפה-'מזימה'ובשירהאשה,

גרונולתוךשניצוקהזהב(כמוגרגרתןאת
דןשכתבכפיפומפיאוסשלולאקךס;ס,של

הגרגרתוזהבהזהבחרוזי 13בטעות).מירון

קלוןאותוברכה,עונשאחת,ובעונהבעתהם,

ומתבזה,המשוררמבזהבעזרתםשמים:ומתת

ומתעלההקלוןתהומותאלנופלהואבעזרתם
 .ביותרהעילאייםהאושרלמרומי
המערה(שסמלהגבריתוהגרגרתהנשיהרחם

מקוראפואהםכאחת>לשניהםמתאים

התורפהנקודותוגםהאמןשלנצחיתלתשוקה

הןבעה: wידעולאשלעולםקברב,ר,ת ,שלו
 ,ישוערובלגבהיםלהיוצרהאמןאתמעלות

מעניקותתחתיות,לשאולאותומורידותוגם

אחת.ובעונהבעתחייואתוגוזלותחייםלו
שלזהמוקדםבשלבכברכנראהידעאלתרמן

אלכוהוליסט,שללגורלונדוןהואכיחייו
התשוקהמןלהשתחררלעולםיוכלשלא

ומאחרהמרה.הטיפהאלשלוהאובססיבית

בדרכיזהשירמדברלשתיההתשוקהעלשגם

התשוקהעלרקולאסימבוליות,עקיפין
לאהובתשמבטיחכמיחמדןמתוארלאשה,

זק~rוי ;די~~~ י~~~יר-ע.~ב ל~"לבבו:
 ] ... [!יס~רי w ~~גר.:ין~ל ] ...~רירנ P:;רףב;ת

 / .•.~ךונ;ת ם:~~ p:ס~ט /,~י 9ל~ילקןא.r.יר~ן
הסימןשבו(תיאור "א~י;~נף-נ;~~יםי~י

 .)ר~הלבליעדבזהזהמתערבליםוהמסומן

בנוףנטועלהיותזהשירשלהצורךגםמכאן
ברגונוהשתייןשחשהיובשאתהמסמל ,מדברי

ואתנוספתלכוסיתמשתוקקשהואשעה

עלנוסכתלייןשהתשוקההמיראז'תחושת
שבמחברתערב''עודבשירוראהלה,המתמכר

 ;ר~ן~ז;ן q;כ;סי /o ~"(מצרפת""שירים

 14 .)"יי:נא~~~ליוךלא

ולמעשהבאדמה,יתדלתקוענשלחחמדן

דעתמבלישולחוהשיח'אך ,מותואלנשלח
 ,אמןשלייעודו-האמיתיייעודואתלהגשים
מסעו .לויכוליםאינםוהמוותהחייםשגבולות

שלגורללומ~נההאדמהבמעבהחמדןשל

והחלום.האשלגובהיקץ""לאיןשרותקמי

אלתרמןשלקובלנתוהנראהככלכאןנרמזת

להבטיחכדילצרפתששלחואביונגדהצעיר

אמות(לפיומעשיקונסטרוקטיביעתידלו
אותוחיטהדעתמבליאךהבורגניות),המידה

ובונההרסניתשהיאהשתיינותאלהמסילהמן
היא ,שלוהפיזיולוגיהאתהורסתהיאכאחת:

הזה,בעולםחייואתומקצרתקצואתמחישה

הנצחחייואתיצירתואתבמקבילבונההיאאך

 (ו:

~ 
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נרמזת 15האצילות".ב"עולםחלקואת 1שלו

אלתרמןשלקובלנתוגםהנראהככלכאן
שכתב-שלונסקי-הרוחניאביונגדהצעיר

היסעורים,שלגורלםועללייןההשתוקקותעל
רציונליכאדםוביצירתובחייוהתגלהאך

הקלוןתהומותאתשיכירמכדימדיומיושב

המסוערים:היסעוריםשלהחזוןגובהיואת

-והנפשהגוףלתשוקותהמתמכריםאלהאת
כלות.עדמהןומשתכרים-ולאשהליין
שידעואלתרמןשנה,וחמשכשלושיםעברו

אתפרסם ,וקלוןתהילהומורדות,מעלות

הרוסכברוגופו ,) 1965 (קיץ""חגיגתיצירתו

ממלחמתמרוששתנפשו ,האלכוהולמן

לאשת-נשותיולשתיהמחויבותומןהדורות

להיתפסיכולהזויצירהגםחיק.ולאשתחוק

פעםבכלנתפסתהתמונהשבוכ"ראשומון",

הפועלות"ה"נפשותביןאחרת.ראיהמזווית

שקספירימונולוגהנושא"המחבר"גםנמנה
לכוסו:

 ,אי~:;tקא [lלא~ה iךאשס i:פלא? iאלןג"ם

ל~ם.ךר iגל~ם ~ףד~~~ר
 ן~~ןרי J/~ל.ס~ליג ת[/~~ית i:פ

~ן·ע~רים~י P:ל.ם wכוסותד~י
~ q י~ת 9רי~iJ דע,ך.ןה ,ן~ל
~ךה iJך~י fiJ ~ן 1~י
 , ן:~ iJ , iז:פ.~ ] ... [. i~א~.ןה~לים iס

זק,ס, rwלא ,ס, 9 ~~;עוךקים~יר
זק-ס w ~סע,;~הף~רק~נכם

נ;וף i~ךאנכ i ~~ ry~אך;;ם
ךנ;וף. iה ן~; iJ~ךי~י p:אונכס

טיפוסי:אלתרמני tour de forceלפנינו

ומשתרגתהמטפסתלגפןכאןמדומההיין

(במקוםושמח ,מהייןהמתאדמיםהגוףכעורקי

העורקיםאתבראותואנוש>לבבמח wשי
שבהםהימיםחלפוהגפן","כשדיגיהמשדרגים

כיוםכי ,לכוסוהמחבראומר ,לייןהשתוקקתי
לרגליוגורםומיד,תכףמהממניהיין

יכולשאיניעד ,קרביעםתגרהשתערוכנה

~~די.ןה f 1סךס~ין~יקים q ~"~ירלתפוס
הבקבוק,מןאפואיצאד wה!סרס",~כף:;כית

טובה.חלקהכלוכבש

קצרשירכלולקיץ"גתב"חגי ,כאמור
<היפוכוהחנווניאודותעל >'ד wוה<'החנווני

הממוסד(גלגולההמרתףאלהיורדהאמן>של

אחדי wלואורבשנוהמערה>,שלוהמאולף
אמנםיורדהחנווני .ידואתבחושךהתופס

במרתףאך ,בכדושמןלתתכדיהמרתףאל

אתהנראהככלהוציאוהוא ,ייןכדיגםיש

w לנתןאףהחבית,מןהייןיw ההתמכרותד
~סי"סד!~ימקומו:אתולרשתעליולהשתלט
י w ם;;ס:ה i . ;,~~ל.r.ית ן~~:דד~ל~ר~ף

ד!~י QiJצףדת~ת /;.;,:~רזח~ i~ז;ר~ס 1~סר
wiJ משל" ,"שד:~קומו ,הל~~?:ןלה 1ל~ש,ר"

אשמדאיעלחז"לאגדותעלגםהמבוססזה,

שנבראאדםרגליכשלאינהטלפיו<שצורת
משנהלייןהמתמכרהאדםכימלמדבצלם>,

שתחתהעפרכיעד ,אופיוואתדמותואת

 ,הבסטיאליהטלפייםחותםאתמגלהכפותיו
נכוןאלחשאלתרמןהאנוש.צלםאודבןאת
ומתירשבבקבוק,ד wבעודשולטהואאיןכי
בקיאומתגוללשהואחייו:עללהשתלטלו

הטיפהבגללזולתוובעיניעצמובעיניומתבזה
המרה.

המערהתמונתגםלונזכרהכךבתוך
 ,ונסקישלהמוקדםמשירופרע"ה"מחורלת

 ,(כאמורראשוןיצירהניצוץבושהציתהתמונה
"מערתבתחילהנקרא'היתד'שירוגם

ב"חגיגתגםלזכרrזציףןהציבוהואהתאומים"),

~~נכחסרי 1jזpי ;י; ?j~ך י~!~ ץ;~~~"קיץ":
~ f ךאשךאףהף 1ךהi ב~הi ;ראשון~ריף ;י

מתוךסופה''כבידבשירכמוךם", iע ף.לקו;נ~:;~
באותםקנאההבעתלפנינוהיונה","עיר

המציאףתאתשראויוםקשיחלוצים

היבראה","כביוםבערייתה,הארצישראלית

במקבילאךשלה.החדשההבראשיתבימי
תורבראשית,ימילאותםגעגועיםלפנינו

אתוחבריושלונסקיראושבהםהנעורים,

 ,ורענןחדשבמבטהארצישראליתהמציאףת
כ"פתאומיים",פקוחותבעיניים

מהםהשאלה:עלאלתרמןתההימיוכל

חישבהבתקופההשורדיםהאנושייםהערכים

העמידזולשאלהכמענהקיומית.בסכנההאדם
כדוגמתאנושיים,כללהומניסטיים,ערכים

לילדיהם,הוריםשלהתנאיםחסרתאהבתם

הלוחמיםרעותאולאהובתואוהבשלקנאתו

כדאישלמענםערכיםהםאלההקרב.בשדה

לחייםאיןושבלעדיהםולמות,לחיותוראוי
להם,בניגודלאאךבצדם,וטעם.משמעותכל

החיהאמת,אמןשלערכיומערכתאתהעמיד

עליושהטילה"נבואי"הייעודאתלמלאכדי
אף ,הנטלאתלפרוקשיףכלמבלי ,גורלו

"אשרי"קריאות .לפורקןשירצהמבלי

דואליות,אמירותהןאלתרמןבשיריהכלולות
ובאמניםהנחשונייםבחלוציםהמתקנאות

גורלם.מראתמבכותגםאךלמרום,הנוסקים
אלתרמןכתב , 1931דבצמבר 24מיוםבמכתב

מערה':'בפתחשירועלשבחדברילשלונסקי
מצאתילפרקיםעיוןשלאחדיםימים"לאחר

כלעלממשבעל-פה,אותויודעאניכיפתע
ה'עטלפיףת'שבלידה,האווןה'טרף',שבו.תג

מסוריםשבמוותהניחוחיתהאביביףתשבחיים,

מוצגתב'היתד'גם 16מזעזעת'.'ובהבלטהבעוז

הניחוחיתוהאביביףתשבחייםהעטלפיףת

בשירתויסודאבנישהןשבמוות,

בפזמוןכשנאמראלתרמן.שלהאוקסימורונית

 /ם~ד!ת iסףפ~ין~םס~יש,"~זקרי'כלניות'
קריאהאין ,"ם~~דקלף , iל~ל~ית iJ~ךסה

היתד:שלהסיוםמקריאתמהותיבאופןשונהזו

;ךן /!ע ?j,ס ;, ,.r. ~~תזאת/ f ר~~ס~יש"~זקרי

~ f פלi הל;:ך~י, / ~ f כיקיל;t~רi /סים~/J ןן~
שלגורלווהחלום'.'האשמלוא/אלרז-וק
רביםשלגורלםכמו 1 /נועז Tוה:•הנחשוני ן,;ח•

הערכיםלאכימלמד ,אלתרמןשלמגיבוריו

והחייםהקביעות ,העושרשלגבייםהבור

לחיות.ראוישבעבורםהערכיםהםהטובים

 ,הקץקועלדווקאנחוויםהאמיתייםהחיים
שלהמוחלטיםהערכיםמתנוצציםשנrזבשעה

שהםבמחוזותיקרות,באורוזורחיםוהרעהטוב

 •ולרע'.'לטוב"מ~בר-ניטשהכמאמר-

הערות

(ביאליקהמדעיתבמהדורהאלהלשיריםמובאותראו . 1
 ,) 275 , 106עמ· , 1984

עוזיומפיקרטון-בלוםרותמפישמעתיכזואבחנה • 2
שביס.

בלוםקרטוןראומצולמותההגההיריעותאת . 3
ראו ,מרים-הלןהשםשלמשמעיוקשתעל(תשמ"ג);

 • 308-307עמ' , 1999שמיר

נתפרסמומשיריהשאחדים , ,,מצרפת"שיריםמחרבת , 4

(שמירתיאתנםאיןישהרהלספריבנספחלראשונה
הקרובבכרךלהתפרסםעתידים ) 322 • 316עמ' , 1989
 •אלתרמןמחברותשל

מסממניהכמהלהבהירעשויה"בלדה"הכותרת . 5
אוהסירנותהופעתהיצירה:שלמוסבריםהבלתי

חמדןהנעראתהמפתות ,השיערזהובותהוולקירות
המציאותמןהלקוחהאדום,האבירהופעתאובמערה,

 > Quest <למסעהיוצאאבירכעיןהואחמדןהביניימית.

אםיושגאםשהשאלהזהב,גביעאוזהב,גיזתבעקבות
הצמוד<קוראהקוראשלהערכיםבמערכתתלויהלאו

מצבואתיפרשהמיושנתהבורגניתהערכיםלמערכת
הערכיםבמערכתהדבקמקוראאחרתחמדןשל

מגדמתיראואלתרמןביצירתהבלדהעלהבוהמיאנית).
ז'אנרעל ,) 1999 (יניב<תשמ"ג),ערפלי ,) 1957 (

 • 1991הלפריןראו ,הראשומון

 • 121-120עמ· , 2001מירון , 6

מסתמךהירשפלד . 5-4סורים , 2001הירשפלדאריאל , 7
(מירוןאלתרמןשלהדיכאוניותדברבמירוןאבחנתועל

ועוד), 240 , 94 • 93עמ' , 2001

נחמןחיים"מפתחלפישם,(ראה 1986מירון . 8
"דיכאון"),בערךביאליק",

התיאוריםאתמזכירוהמייבבד wמהעקורהתינוק . 9

הלילהותיאור"שעות",המחזורמןב'שירשבסוף
שורותאתכוכביםדבינריהמשובץוהשעירהמעונן

"צמרמרתעצמו:מחזורמאותו ' Tשירשלהפתיחה
 י~~;כ-ל~ ם;~ ryחך~י~י;ן~י / [l י~~ י~;י~ ry~לל.יל;נ_:ןי
-:פפיםשעירהגיח;אליפתאםנחש:פמב.יצידג;ר?/
שירו-למקראגםב- t ;~הני:פרת 'שד~שפעתו;~יד ,"ך;ג~~

 56עמ· , 1989(שמיר"וריאציה"אלתרמןשלהגנוז

 ,) 11הערה , 454עמ' , 2001מירוןגםראה , 18הערה

כתוספתהוסיפושאלתרמן~זקע;ךים", ב[/ו;t"הצירוף
וריאציהכאמורהוא ',,מצרפת"שיריםבמחרבתמאוחרת

ים", 7:בז;ן~ע; בב:~"השלונסקאיהצירוףשל
השמורה , 1932במאי 15מיוםלגורמן,אירגתראה • 10

ב"גנזים".גורמןבארכיון

 • 80 • 75עמ' , 1991דרומן • 11

"ל~להאלתרמן:כתב ,·ה,;א·ניחוחהמוקדםבשירו • 12
ב j;ז~ת~ע,~יר:בר Q /סר.ין'-סלבוזק~ילל;ךלי-
~ Q ;שהניו:דכפילורליי'לאגדתרמיזהתוך ',, ...ךק

אלתרמןהכירהוולקירותמיתוסאתהיינה.משירת
המוקדםבשירוהאלים"."דמדומיהוואגנריתמהאופרה
ואיזולדה""סריססןלאופרהרמזחלומות··תליית

חמדןסיפור .והליברסוהמוסיקהאתבהחירבואגברשר
המעופף","ההולנדיואגברשלהאופרהאתגםמזכיר
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זה.שםהנושאהיינהשלהאגדישירועלהמבוססת
גיאורגפילאתרלנצחההולנדיהספןכבולבהגם

שבתוךהשד""נקרתלעומתהסוכה",התקווה("כף
ורוחואלתרמן>,שלבשירוהתאומים""מערת
ממנוחתם.הספניםאתלהטרידממשיכה

 , 406עמ' , 2001מירון , 13

בטעותמירוןשפירשכפי ,"ר~ד~"םז;ןולא , 14
 ,) 126עמ'לעיל, 13הערהשם,(ראו

במבואוהיצירההרוחלעולםיבאליקשקראכפי , 15
קישוט",ל"דוןלתרגומו

ביבליוגרפיה

 , 1938תל-אביבבתזז,כוכביםנתן.אלתרמן,

בכתב-יד<מחברתמצרפת""שיריםנתן.אלתרמן,
הספרותלחקרנץשבמכוןאלתרמןבארכיוןהשמורה
תל-אביב).אונירבסיטתהעברית,

מברחאלתרמן:נתן<עורכת).אורהבאומגרטן'
 , 1971תל-אביב ,שירתולעאממרים

מהדורהתר"ן-תרנ"ח.שיריםנחמן.חייםביאליק,
 , 1984תל-אביבמדעית,

בשירתעיונים-וקניינים"בדיות .הריגולומב,
בתוךשוב(נדפסיאחוב''קשת',אלתרמן",
 ,) 179 • 162עמ' ,] 1971 [באומרגסן

ויעוןביורגפיהפpריזהמר:לבאלמנחם.דרומן'
תשמ"ז.תל-אביבאלרתןם,בrוירת
<ערכהביורגפיהפpריאלתרמן:נתןמנחם.דרומן'
 • 1991תל-אביבגילולה>,דבורהלדפוסוהביאה

תשמ"ז.דרומןשלומורחבתמחודשתמהדורה

השחור",החורשלt;כפו"עלאריאל.הירשפל,ד
 ,) 3,8,2001 (תשס"אבאב Tי"וספרות,תרובת'הארץ',

הישארלית,בסיפורתהרשזמזן'זאנרשרה.הלפרין'
 , 1991ירושלים

מסורתזמננו:בתהעבריתהבלדהשלמה.יניב,
 • 1999חיפהוחידוש,

<למרחב>,'משא'חדש",ונוסחישן"נוסחמתי.מגד,
א-ב. 'מע,) 29,11,1957 ( 50גילז,שנה

בהתפתחותםהלךהנעי:אהנימן.הפרדדי,דןמירון'
 , 1986תל-אביבבאילpי,ח•נלשהמזדpמתישרתו

עיר zהאלתרמןהתולעת:מןפרפר .דןמירון'
 • 2001תל-אביב ,זrוירתז

ענ"ם''שמתחלעחוךש:לשעבותותבועז.ערפלי,
תשמ"ג.תל-אביבאלתרמן,לנתן

עיון :שדות'ל'תחנתנתיבות'"מ'ביתבועז.ערפלי,
ובשירשלונסקיארבהםשלשיריםבשלושההשוואתי
תל-סז-יז,'תעודה',אלתרמן",נתןשלמשולש
 • 653-617עמ'(תשס"א),אביב

הפאומה- P"7'נחיתנ:והזל:הזלרות.קרטון-בלום,
תשנ"ד.תל-אביבאלתרמן,נתןשלהמניפאית

לסגנונהקווים-הפרוע"השיר .עוזישביס,
הארץ-ישראליתהשירהשלהספרותיולאקלימה

(תשמ"ו),תל-אביבה,'תעודה',העשרים",בשנות
 , 183 • 165עמ'

בראיאלרתמןשירתהניגון:חורזעודזיוה.שמיר'
 , 1989תל-אביבהמורדניזם,

זריזת pמ-רטזששירת : J'אםללהתחילזיוה.שמיר'
 , 1993תל-אביבזpםזרזתדי,,

 ,pד ,r,זפזלי ,pד ,r,פזאארת:זתעתעלעזיוה.שמיר'
 , 1999תל-אביבאלתרמן,בrוירת

הפיוסשקו
שחםדור

 + 15מעמ'+המשך

המדעיתהעולםהשקפתחדשים.חוקיםלנסח

איןאולישבומצבעםלהתמודדאפילומוכנה

שבועולםעם ,עלינוהמקובלבמובןחוקים
הדבריםאתלכנסניתןולאאקראיותשולטת

בקושימראש,מוכנותבמסגרותולהגדירם

מההדתי-אורתודוקסיבעולםואילובדיעדב.

המקובלבמובןלימודאינולימודשקרוי

הטפה,בעצם: ,שינוןהיותרלכלאםכי ,אצלנו

הקנייתהואשםהלימודאינדוקטרינציה.

כישורי-ולאמחשבה י;~~עיצובהרגלים,

עצמאיתיכולתולאעמדותהנחלתמחשבה,
לקבלתנכונות-העיקריםועיקר ,אותןלקבוע
 ,לשינויניתנתשאינההמוחלטתהאחתהאמת
הדת.שלהאמת

איןהדתית-אורתודוקסיתהעולםבהשקפת

שאלות,להעלאתלפקפוקים,לספקות,מקום

אללהגיעשמטרתודידקטיכאמצעיאלא
שהמלמדהתשובותכלומרהנכונות,התשובות

הואמקרהלאהנכונות.התשובותהןכיקובע
קרויההאורתודוקסילעולםשההצטרפות

קרויהממנוהפרישהואילובתשובה""חזרה

בעצםהםהאורתודוקסיםבשאלה"."חזרה
תשובות.רקלהםיששאלות,להםשאיןאנשים

בעולמנושעייפולחלושי-דעתקסמםזה

המוטלתהחובהמןהשאלות,מןהמסוכסך

כיצורים ,עצמנובכוחולמצואלחפשעלינו
הרלוונטיותהתשובותאתריבוניים,תבוניים,

-חולשת .עצמנואתשואליםשאנחנולשאלות
תחושהחשיםשהםלכךהסיבההיאזודעת

עצמםהמציגיםאדםבניבפניהתבטלותשל

שהםוביןבאשראםספוניםשהםבין-

התשובה,אתכיודעים-ב"ישיבה"מסתופפים

לשחררהעשויההסופית,הגדולה,האחת,

התשובההמטרידות.השאלותמכלאותם

האחתהאמתהאמת,בשםבפיהםהקרויה

הידיעה.בה'האמתוהיחידה,

דיבורכלאלה,יסודייםהבדליםנוכח
ביןפיוסעלהאורתודוקסייםבחוגיםשמדרבים

הכופריםהחילונים,לביןהדתאמונישלומי

משמעותהיותרלכללוישהדתית,באמת
אתלהרדיםהיריב,אתלהרגיעתכסיסית,

דיבוריהםאלה •התנגדותואתלרכך ,ערנותו

להיותיכולולאאיןמבחינתםשהרי ,שקר
יש ,תאמרו .השקרלביןהאמתביןפיוסשום

האמתבשםאלינוהבאיםאנשיםפרדוקס,כאן
הפרדוקסאבלדברי-שקר.באוזנינומדברים

ההיגיוןשורתאתשמקבלמיבעינירקקיים
עםישירושיגשיחלושישמיואילוהאנושי.

אלוהים,למעןלשקרלעצמומרשההאלוהים,

 •בלתה.שאיןשלוהאמתלמען

ו
~ s 
~1 ~ 
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זהמצד 1: 1,ןו:

לויתןעמוס
~-

אירועיםספרים,מוספים,

המושמץהחתןבכולםמתעתע

טקטיקהאבל ,לשרוןאיןמריביתאסטרטגיה

הפלסטיניםעלרקלאבשפע.לוישמתעתעת

פרס.ועלהעבודהעלגםאלא ,עובדהוא

<ולעשות>לומרמסתברא","אפכאהיאהשיטה

למהלכיםלהתנגדלא ,למשל .והיפוכודבר

כאלהתנאיםלהםלהציבאלאמדיניים,

וביה:מניהאותםשיכשילו

לתתכוונתועלמכריזהואאחדמצד

עלמידמודיעשניומצדמדינה,לפלסטינים
המסכליםלושישהמרוביםהאדומיםהקווים

עלמכריזהואאחדמצדהקמתה.אפשרותאת

זאתמתנהשביומצד ,למשא-ומתןנכונותו

זריקתכוללמוחלט!שקטשלימיםבשבעה

מחדש>.הספירהאתפעםכל(ומתחילאבנים

ומצדהגדה,לעריטנקיםמכניסהואאחדמצד
(שהבולטהרביםדובריובאמצעותמודיעשני

בןיוניב'רשתשלהמדיניהכתבהואשבהם

אחדמצדשם.להישארבכוונתנואיןכימנחם>
רגעבכללצאתמוכניםנהיהכימפרסםהוא

רקייענו ,שנימצדאם,הרשות,משטחי

כוללמבוקשים,מאהלהסגירלאולטימטום

חוקיהלאהנשקאתלאסוף ,גנרישלרוצחיו

 ,מנגד •שיקבלוסיכוישאיןנוספיםותנאים
כוחותאתמפתיעבאופןלהוציאעשויהוא

הקלותולהעניקהרשותמשטחיצה"ל

כעבורולהכניסםלשובכדירקלפלסטינים,

אחדמצדושובאחרת.אוכזובאמתלהזמן

הרשותואתלבן-לאדןערפאתאתמשווההוא
איןכימבהירשניומצד ,הטאליבןלממשלת

מצדאותם.למוטטאולחסלכוונהכללנו
שניומצדלניר-יורקפרסאתשולחהואאחד

משא-ומתןייפתחכאשר ,בעתידכיאומר

 .אותוינהלהוארק ,ממשי
והכולמושלם.באופןבכולםמתעתע ,הקיצור

מזכירוהסכמות.החלטותבאישורים,מגובה
מהעבר?משהולכם

ילידבאיפול,ו.ס.שלספריואתקראתילא

לשנתלספרותנובלפרסוחתן 1932טרינידד

יעל<שלעליוהכתבותאתקראתיאך , 2001
 10 , 10.01אחרונות'ב'ידיעותדורומשהלוטן

אניומהן ) 14,10,01ב'הארץ'גריךשגיאושל

ובמרעושלוברומניםבמיטבוהואכימבין
 .שלווהמסעותהמסותבספרי

 ) 1981 (איסאלמימסעמאמינים:ביןבספרוכי

שואההרתהשפעהיש"לאיסלאםכותב:הוא

משמעלהתאסלם .שהתאסלמוהעמיםעל
ההיסטוריהאתלהרוס ,עברךאתלהשמיד

 ,ולומרגליךבראותהלרמוסעליך .שלך
ולאשווהאינה ,מאברתישקיבלתי ,'תרבותי

עלהנדרשתהעצמיותשלזוהתאיינותכלום',

הזהותמביטוליותרגרועההמוסלמיםידי
מהםחריפיםואףדומיםדברים ,, .הקולוניאלי

 ) 1998 (לאמונהמעברנוסףבספרכותבהוא

הוכחשובאידןכילדוגמה, ,מצייןהואבו

ההישגיםהאיסלאםידיעלכלילונמחקו

חיתהשלאהפרסיתהתרבותשלהמפוארים
וכלימה.כפירהשגגה,אלאהמוסלמים,בעיני

שלקצפםמידיצאבאיפולשעל ,כמובן

אדוארדפרופ'ידועים.ערביםאינטלקטואלים
(המתמחה"האוריינטליזם"תורתבעלסעיד

והאיסלאםהמזרחעלביקורתכלבהוקעת
"בעודכילומרהזדרזכאוריינטליסטית>

המעלהמןסופרבמערבנחשבשבאיפול
הואקולוניאליהפוסטבעולםהריהראשונה,

לוטןיעלסטריאוטיפים",שלכספקנתפס

פרסאתבאיפולקיבלבמקרהלאכיציינה

המסעותספרפרסוםאחרי , 1983ב·ירושלים

ה-אחרינובלפרסהענקתוכי ,שלוהראשון

שקוף.פוליטימעשההואהשנהבספטמבר 11
ביתמחברעללחשוב"מעדיפההיאלדבריה

חתןכעלשלו>הרומניםאחד(שםביזוואזלמר
דברישכתבהרשעהגמדעלולא ,הנובל

גזעניים",פלסתר

(הנובל>חתןהפךבהשהמהירותדומה

רקלהשתוותיכולה(האיסלאם),למשמיצן

לקורכן(כבן-לאדן>תוקפןהפךשבהלמהירות
מסוימות.בעינייםהסתה)(של

לקיומי/הכרחי/תנאי-המוסיקה

 errata (אראםהסטיינרג'ורג'שלספרו
כותרתדפוס":"טעויותפירושהבלטינית

 An Examined Lifeהיאבאנגליתהמשנה
מקסים,ספרהואחיים")של"מאזןובעברית

ענייניםעלקולחתבלשוןהמספרומלומדחכם

המצטרפיםויצירתוהגותומתחומימעמיקים

אינטלקטואליתאוטוביוגרפיהלמעיןיחד
מאנגלית:אופקים,ספריתעובד;<עםמרהיבה

שאלתיאל).אליעורך:מילוא,יוסי

בהיותו /לדעתימקורה,סטיינרשלהרעננות
אינטלקטואליםשלנכחדזןלאותושייך

גםהוארעיונית.ודוגמהאופנהלכלהמסרב
התיאורטיתהגישה"ניצחוןכימפורשות,אומר

והסוציולוגיהההיסטוריההספרות,שלבשיח

 ,"עצמיתהונאהאלאאינובימינו'
ברומהענייניםעלסטיינרמשיחשבההקלות

חייו.קלותעלדווקאמעידהאינהתרבותשל
בישרכבר"הקיץבאירופה-30הבשנותכילד

זהועםאפל'בנוףמשפחתיתחופשהרעות.

שנותבאמצענגזר.שגורלהארץשלקסום,
להתאחדוהתאווההיהודיםשנאתהיוההן-30ה

אוסטריה",שלבאווירהתלויותגרמניהעם

בתרבותוהאמונהאביושלהנאורהיהדותו
הםצעיר'מגיללבנושהקנההאירופית
וקנאות:לאומנותמפניחייולכלשחיסנוהו
איינשטייןשליהדותםכמואבי'של"יהדותו
הנאורות,התבונה,יהדותחיתהופרויד'

פחותלאמוולטרינקהוהיאוהסובלנות
מיןלימיםשנעשהבמהמשפינוזה.משינקה
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התקווהיהדותשאבה ,לשאתושאיןפרדוקס

הספרות,הפילוסופיה,מןכוחהאתהחילונית

הגרמנית."והמוסיקהההשכלה

שלאביוהשקיעוידיעותיומרצועיקראת

בהתפעלותמספרסטיינר .בנובחינוךסטיינר

לאהוא :אביושלההוראהשיטותעלואהבה

בכתבלושהגישלפניחדשספרלקבללוהתיר
שלאקטעשקרא.הקודםהספרתמציתאת

 ,הקול ,שכן ,בקוללפניולקרואאמורהיההבין
ואםהכתוב.אתלעיתיםמבהיר ,אומרהיה

ואזבכתבלהעתיקונתבקש ,הביןלאעדיין

וכלונפתח.מתרצההטקסטהיהכללבדרך

גרמנית,-שפותבשלושבספריםזאת

האם"שפות"שלוששהיו-ואנגליתצרפתית,

 .לדבריו ,התחנךברכיהןשעל
כיצדמספרהואשבוהפרקבמיוחדמרשים

שלה'איליאדה'לקריאתאביואותוהוליך
הוא ,חניכתיטקסהמקור:בלשוןהומרוס

שש.לגילסמוך ,אחדחורףבערב,אירעמספר

סיפוראתכללייםבקוויםליסיפרכבראבי

הראהטרםעצמוהספראתאבלהאיליאדה,

בתרגוםהספראתהניח ,אחדערב ,ואזלי.

 1793משנתפוסהיינריךירחןשללרגמנית

ואחת.עשריםבשיראותוופתחהשולחןעל
מותבשלטירוףאחוזאכילס,עלמספרהשיר

אתלכלותהעומדפטרוקלוס,האהובידידו

פריאמוס,שלמבניואחדבליקאוס,זעמו
ואילו ,מידיולחמוקלוהניחכברשבעבר

ליקאוס .להמיתובדעתונחושהיההפעם

חייו:עלבשירמתחנן

הגזרה.ברוע/נפלתיבידיךשניתועתהסבלתי"רבות

בידיךשובכייען /שנאני'אבינו'שזאוס,ודאיהן

 " .. ,נולדתילאמיימים;קצרלי!~נוי •מסרני
טשרניחובסקי>.(תרגום

כאשרסטיינר:ממשיך-המתחבשיא ,כאן

עצרקרה,מהלדעתהתרגשותמרוברעדתי

בתרגוםחסרההמשךכי ,ואמרקריאתואתאיב

היווניהמקורנמצאבספרייתנואבלפוס,של

כיוהציע,הספראתנטלהואהומרוס.של

 .בעצמנוהזההלוהטקטעאתלפענחננסה
כמהביווניתהטקסטאתקראאביהיה.וכך

ואטבחטףנפתחודקדוקוספרמילוןפעמים.
במים,שנשטפומרהיבפסיפסציוריכמואט

והפסוקים,המיליםצורהולבשולפנינגלו

גזרשלפסוק,אחרפסוקמילה,אחרמילה

הדין:

תרבהזהשלמהאתה!גם ,חביבי"מותה,

הטובפטרוקלוסגםמתהנה /תתאבל?

כוסתעבורעליוגם /] ... [ממך;והגיבור
בערבביום, ,בבוקראם /העזה,והגזרההמוות

ליקא{ןאתוטובחאכילסאומר " ...בצהרייםאו

הכורע.

שהכתההפליאהשטףאתמצייןסטיינר
לשמעששבןילדשלהמסוכסכתבתודעותו

ו
~ 

:1 

ססיינרג'ורג'

מילהאותהלמשמעובמיוחד ,הללוהדברים

בחילופי ,לדבריוההוא.בהקשר"חביבי"יחידה

לאכילסליקאוןביןאלהגורלייםדברים

לצפותרשאיםשאנוהתפיסהתמצית"מקופלת

המוות.לנוכח ,האנושיהדיבורבגבולותלה,

אותוולומדעמוהזההנרטיבאתשנושאומי

<עמ'האשליה"כנגדכליבידומחזיקבעל-פה
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גםסטיינרכותבומעמיקיםמענייניםדברים

אדםשבהיותהברכהועלהאנושיותהשפותעל

בספרבבלמגדללסיפורפירושורב-לשוני.

 Afterבספרוגםפיתח<אותובראשית
<Babel האוניברסליתהאחידותנגדהיוצא

מאששאחדים",ודבריםאחת"שפהשלכביכול

ליגםשהיווהרהוריםמחשבותמעמיקבאופן
התפתחותי-כמיתוסהתרבותיהריבויעל

זה.לסיפורבקשרחשיבותרבאבולוציוני

הפלגהדורשלהלשונותבלילת ,סטיינרלדברי

ולאלאנושותאלוהיםשהעניקברכההיא
שואביםאנושממנוהמעייןהיאהשפהקללה.

אנורוקמים.שאנווהאוטופיותהחלומותאת

שמאפשרתהיאהזאתוהיכולתלשונית,חיה

 ,איורימשפטיחלוף.בניהיותנואתלשאתלנו
 ,עתידבזמןהפעליםהטיותוכןמשאלה ,תנאי
ההכרחשלהכלאדלתותאתשפותחיםהם

אתשמגדיריםוהםוהמכניהפיזיולוגי

אנובאמצעותםעליה.ומגונניםאנושיותנו
אתמחדשלבנותלשנות,להכחיש,יכולים

היא"התקווהולכןוהעתיד.ההווה ,העבר
 .) 98<עמ'תחביר"היאהחרות ...דקדוק

שפהמכלשונהאנושיתשפהשכלמכיוון
לפיהמשותפיםהעומקמבני(חרףאחרת

לדעתלה,שאין ,חומסקישלהתיאוריה

שפהכלהריממש>,שלחשיבות ,סטיינר

ל-והעולם".החייםאלמשלהחלון"קורעת

bread השחוריםשבפי ,למשל ,האנגלי

שונהמשמעות"כסף",גםפירושובאמריקה

 painשב-והמריהרעב ,המחסורמנעימת
מממשתאנושיתלשוןכלהצרפתי.הלחם

ההבנהאפשרויותקשתמתוךאחרתאפשרות

שפה"כלבטבעהמיניםריבויכמוהעולם.של

התפיסותבמכלולאחר"'כוך'ממלאת
מערכתהבעהלכללומביאהוהפירושים

אחרתשפהששוםוהנחותמשמעויותערכים,

 ,לקסיקון"כלבדייקנות.להםמתאימהאינה
איזומייצגכתוב,אינואםגםדקדוק,כל

כותב.הוא ) 103<עמ'אבולוציונית"תגלית

ושיח,ארוסעלגםאומרהואמרתקיםדברים

שפותשתיאין ,לדבריוומיניות.דיבורעל

אבריוואתהאדםגוףאתשווהבאופןהממפות

שונהאדםבנישלהתעלסותםגםהאינטימיים.

והחנקהגמגוםמצויאחדבקצהזאת:מבחינה

הלשונית-ז'ואניותהרוןהאחרובקצההמיני:

ארוטית.

עלדבריוהם ,בעיניהשיא,רבותמבחינות
דברים .בספר ,,פרקמוקדשלהםהמוסיקה

על ,ולשוןמוסיקהעללומרלוישמאלפים
של"החלילביןהשוררתהרצחנית"ה"יריבות

הטבעמןהמעברראשיתאתהמציין ,פאן"

המכוונתאפולו"של"הלירהלביןהתרבות,אל

האנושי.<הלירי>הדיבוראלהמוסיקהאת
המוסיקהעלדבריודווקאסיקרנואותיאבל

המושרת>(לאהמנוגנתהמוסיקההצרופה,

 ...לאמתמנוכרת"המוסיקה :אומרהואעליה
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ממוסיקההשיכורשניטשה,פלאלא ..•ולשקר

האנושיהדיבור ...ולרע'לטוב'מערבאלהציבע
משפטיבלי ,השקרבלילהתקייםיכולאינו

האם •••עובדתיותאנטיהמאפשרים ,התנאי

ייתכןהאם ?כוזבתלהיותהמוסיקהיכולה
דבר-מהשתביע ?העובדותאתשתסתור

עלינופועלתהיאזאתעםשהוא?כפישאיננו

לנפשלפלושמסוגלתהיאגדולה.סמכותמתוך

אוהדעתאתלהטריףעליה,ולהשתלטהאדם
עליודעיםאנחנומדימעט .מזורלהלהביא
אלאיכולאיני ,ולכן ,עלינופעולתהאופן
 •לקיומיהכרחי''תנאיהיאשהמוסיקהלומר
הדברשלמציאותואתומבטיחהשבההיא

מרגיש".אניכךהזה.לעולםמעברהמצוי

לכלמתכחשתהמוסיקהכימטעיםסטיינר

נפוצה,מציאותהיאאמפירי.אואנליטיתיחום

וכמוסה.נסתרתבעתובהממשיתיומיומית,

ואףהדקונסטרוקציהלאהפסיכואנליזה,"לא

בענייןדברחידשולאהפוסט-מודרניזםלא

השפהמשחקירבה.חשיבותבכךישהמוסיקה.

חשדותשלנסתרות,כוונותפיענוחשלהאלה
חסריהם ,ופרוידניטשהבעקבותשנולדו

 .) 89<עמ'המוסיקה"נוכחאונים

מובן?באיזה"מדומיין",

אותךגוררתאחדבספרקריאהלעיתים
שלספרהעםליקרהכך .אחרבספרלקריאה
-ישראלעםשל<הביוגרפיהפרדסאילנה
המאוחד/הקיבוץרא, pבםולאומיותספרות
הראשוןהעמודבחצישכבר ) 2001לידרןמכון

הפועלושובשובועלהצץההקדמהשל

כךכלמופשטמושגלדמיין["כדי"לדמיין"
בקפיצה ,פואטיבכוחצורךיש'עם'כמו

אברהםמתקשהזו"בנקודה ; " .•.מטאפורית

 ,אחדתינוקשללידתואפילובדמיונולצייר
אתבחזונולראותממנותובעאלוהיםאך

"מראה ; " •••שלםעםשלהצפויהלידתו
הדימוילהבנתמפתחמשמשהכוכבים

העם .•• " ;" ...אברהםצאצאישלהקולקטיבי

שלשמווכןכאדם"]בעיקרמדומייןבמקרא

בהכרחהיאש"אומההטועןאנדרסוןכבדיקט

קהיליותספרושםוכמובןמדומיינת"

 ,לישגרםשמותצירוף .) 1999 (םדוםיינות
מענייןנושאכאןיששמאלהרהראגב,

תפוצתן ,הופעתןבדיקתקטנה:מחקרלעבודת
חדששםכאשרמדעיות,אופנותשלגוויעתןו

בתוךהאקדמיה.שלקוציםבשדהכאשמתפשט

אנדרסוןשלבשמונתקלתישכברנזכרתיכך
חברחנןשלהחדשבספרוגםפעמיםמספר

 ) 2001המאוחד<הקיבוץהםלחםהםארהפאתום

ברירהליחיתהשלאכך •מזמןלאכאןשנסקר
ולקרואפרדסשלספרהאתבצדלהניחאלא

(הוצאתאנדרסוןשלהמדוברספרואתתחילה

 .) 1999ואורדןתרגוםהפתוחה,האוניברסיטה

דו-משמעיהואמדומיינות""קהיליותהשם

האםשונים.באופןאותולקרואואפשרלפחות

בדותותבבחינתהן"מדומיינות"קהיליות
חזונותהןשמאאובמציאות;קיימותשאינן

דקהבדלזהולהגשימם?ששואפיםריאליים
לינראהלדמיון>.כזבבין(כמומכריעאבל

כאןזוכה("העםבספרהפרדסאילנהשהן

שלערכןאתהמדגישהחתרניתלקריאה

דברים-הרשמי"הלאומיהקונגדהתלונות

המצדדבספרוחברחנןובוודאיהספר>גבעל
פוסט-("קריאהפוסט-לאומיתבקריאה

לערערמאפשרתהעבריתהספרותשללאומית
אתאימצו ) 27עמ' " ...הציוניתהמסגרתעל

כלפיהביקורתית,הראשונה,הפרשנות

שלעמדתוגםשזוסברתילתומיהלאומיות.

כיליהסתבראולם ,הסתמכועליואנדרסון

היא.לא

מחקרונשואאתמגדירעצמואנדרסון

אףבעינינראתהשלרגעגמורהבפשטות

פשטנית:

ל'אומה':הבאהההגדרהאתאפואמציע"אני

]זוהי ... [מדומיינתפוליטיתקהיליההיאאומה

באומהשאפילומשוםמדומיינתקהיליה
אתמכיריםבההחבריםאין ,ביותרהקטנה

אותם,פוגשיםאינםהאחרים,החבריםרוב

זאתועם ,משהועליהםיודעיםאינםאפילואו

שלדימויישבאומהחברכלשלבתודעתו
 ,לדעתי .) 36<עמ'קהיליה"לאותהשייכותם

שכלמשוםבמקצתבנאליתהגדרהאפילוזו

לומרכאלה.הןשלנוהמחשבהפעולות
שרובמשוםרק"מדומיינת"היאשקהילה
יכוליםהםולכןזהאתזהמכיריםאינםחבריה

הארץשכדורלומרכמוזהאותה,לדמייןרק
לראותומסוגללאשאישמכיוון"מדומיין"הוא

עלמקרה,בכלזאת.לדמייןרקויכולככדור
היאמדומיינת""קהיליהזה,צרפירושפי

קיימת.קהיליהבהחלט

אלאבהגדרה,אינואנדרסוןשלכוחואולם

הופעתשלהמורכבההיסטוריבתיאור

מתמורותכתוצאההמודרניתהלאומיות

במאתייםשהתחוללוובזמןבמרחבמעמיקות

תופעההיאהלאומיותהאחרונות.השנים

הדתותשלנסיגתןעםהמופיעהמודרנית

עםהקודש,שפותהצטמצמותעםהגדולות,

הופעתעםהמסורתיות,במונרכיותהכרסום

התפשטותעם ,"הרשמית"הלאומיות

הקפיטליזםעלייתעםובעיקרהקולוניאליזם,
"קפיטליזם-מכנהשהואומהוהאימפריאליזם

אדםבניביןרחבהתקשורתשאפשרהדפוס"

זאתמבחינההמדוברות.השפותשלוהתפשטות

הקשורבכלבמיוחד ,מאודומפורטעשירהספר

דברוםוכןהאמריקותבשתיהלאומיותלהולדת

אתאפילובכךהקדימהשלדבריואסיה,מזרח

אירופה.

אותיסקרנה ,הפרטנימהתיאוריותראולם

ביחסאנדרסוןשלהעקרוניתעמדתו

בשאלהעלההדבר .ספרונושאללאומיות,
המרכזית"השאלהששאל:אחתמרכזית

בדמיוניםישמההיאמציגה,שהלאומיות

מסוגליםשהםההיסטוריהשלהללוהמצומקים

סבוראניכך?כלעצומיםהקרבהמעשילחולל

שלהתרבותייםבשורשיהנעוצהשהתשובה

 .) 38<עמ'הלאומיות"

התשובהאולם ,הספרבתחילתנשאלתהשאלה

בהמתגלהולדעתיסופולקראתרקניתנת

ללאומיות,המחברשלהעקרוניהחיובייחסו

למדי.דו-משמעיהיהזולנקודהשעדיחס

ואינורביםיפיםצדדיםבהמגלהשהואמסתבר

כותב:הואוכךזאת.מלומרנרתע
אינטלקטואליםעלמקובלשבה"בתקופה

באירופה,בעיקרקוסמופוליטיים,מתקדמים,

שלפתולוגיהכמעטאופייהאתלהדגיש

ושנאתבפחדהנעוציםשורשיהאתהלאומיות,

מיותרזהאיןלגזענות,זיקתהואת ,האחר

עצמןכלפימעוררותשאומות ,לעצמנולהזכיר

הכרוכהעמוקה,אהבהקרובותולעיתיםאהבה,
שלהתרבותייםהתוצריםעצמית.בהקרבה

אמנויותמוסיקה,פרוזה,שירה,-הלאומיות

צורותבאלפיהזאתלאהבהביטוינותנים-

למצואנדירכמההאחרהצדומןוסגנונות.

אפילוומיאוס.פחדהמבטאיםלאומיותתוצרי

להםשיש ,שעבודשלבעולהנתוניםעמים
אצלםגםשליטיהם,אתלשנואטובותסיבות

השנאהיסודמצומצםכמהעדלגלותמפתיע
 ,) 174<עמ'הלאומי"הרגששלאלהבגילויים

דבריםגםקראוחברוחנןפרדסאילנההאם
כלוםבספריהם?שמואתשהזכירולפניאלה
העידןעללדברהמרבה ,במיוחדחברחנן

לאותםשייךאינוהפוסט-לאומי,
קוסמופוליטיים",מתקדמים,"אינטלקטואלים

 !חציו?אתאנדרסוןמשלחבהם
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אתמדגישאנדרסוןשבוהאופןבעיניחןמצא

הדגשהבלאומיות,השנאהוהעדרהאהבהערך

הרדיקליתהכתיבהסוגיבכלכךכלהחסרה
עדישלספריהם(וראהומיאוסגועלהגדושה

צוקרמןמשהשלוספרולרע,לשוןאופיר
אצלנושהופיעוהישראליות,חרושת

לאחרונה>.
מצייןשהואההקרבהמערךבהכרחנלהבאינני

עדלראותשלאיכולאיניאבלבלאומיות,

מהסוציולוגיהבגישתואנדרסוןשונהכמה

אתרקהמחפשתהפוקויאניתוהארכיאולוגיה

השנים"בעשריםוהכוחניות.האלימותגילויי
מבנהכעלהמשפחהעלהרבהכתבוהאחרונות

ספקאין-אנדרסוןכותב-ביטוירבכוח

האנושות.שלהמכריעלרובזרהזושתפיסה

כתחוםמסורתיתנתפסתהמשפחההוא,נהפוך

פניות,ללאוסולידריותאהבהשלשליטתן
 ,) 177<עמילאומי"אינטרסשלהרעיוןגםוכך

שביןהזיהויאתדוחהגםהואדומהבאופן

במעמדותיותר<שמקורהלגזענותלאומיות
בשפה,הואאומהשל"הולדתההשליטים>:

להצטרףאנשיםלהזמיןואפשרבדם,לא
כותב.הוא , ,,מדומיינתלקהיליה

 ,לספרמעניינתדברבאחריתבשארה,עזמי
הזניחההרציונליתהביקורתכיהואאףסבור

תופעהבהלראותונטתההלאומיותחקראת
הגדולהתרומתולדעתואירציונלית.ברברית

אינה"לאומיותכישהבהירבכךאנדרסוןשל
חברתיתאמנהפרילאגםקדום,שבטיתוצר

לאומיותמדינה.שלאומשותפתכלכלהשל
מוחשיתקהיליהאינההיאאבלקהיליה,היא

קהיליהאלאמשפחה,כמולתוכה,שנולדים

 ,) 253<עמימדומיינת"
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בנכרשירה

בשירהאלירזישראלשלהופעתוראשית

השיריםבספרזההיהחידה.חיתההעברית

מתיאג'ורג'מאתלחםביתבדרךהנפלא
ספר ,) 1980פועלים(ספריתנדהיםאי

עםהכרותרביםקוראיםעשושבאמצעותו

אתזוכרלאמימודרנית.פלסטיניתשירה

רבבדיוקכאןצומחת("התאנה'תאנה'השיר

בפעםכולהצמחהכברכאילו /האפשרככל
מעטהחנות("בפתח'בחלחוליאת :>" ...אחרת

וגחליםבצליםפירמידת /קטניםדברים

מצל("קיץבאנו-ריס''חצראת ;)" ...לוחשות

על /המתקפלתבמידהואור /ירוקעל
וילידדרג','עין'והריה',את :>" ..הדלעת,
האלותשלושמסרק("לידהאלות'שלושמסרק

האבישכבלעפר /מיםוחמת /סוסיםשבי /
ומקומותשמותועוד )" ..הנער,קול/לשמוע

בחדשות.שמותשנעשולפניהרבהרבים,

ערביהואכינאמראיברהיםמתיאג'ורג'על

לצרפתשהיגרלחםביתיליד ,אדריכל ,נוצרי

אףכינאמרשירתועלבפריז.והשתקע

ולשונהמערביתהיאבמזרחששורשיה
אלירז.ישראלהיההספרמתרגםצרפתית.

 ,המחרבהואהמתרגםכיהעודבהנחשפהלימים
העבריתבשירהדרכוראשיתאתלעשותשבחר

ונועזמקורימעשהשאולה,פלסטיניתבזהות

 •עליוחזרלאשאיש
שירה,ספריכחמישה-עשראלירזפרסםמאז

הגן,תבוךפתוח,,הרדברםתוךדברביניהם

אחרים,ורביםאייםתאשרוע, pפה ,םיול
ויותריותרונעשתהשירתוהלכהשבהם

קשה.גםואוליוצרופהמוכללת
חידהשירתוסביבמתרקמתהאחרונותבשנים

יותר ,אלירזשלשירהספריויותריותרחדשה:

 ,מכירשאביאחרישראלימשוררמכל
אור.שםורואיםאירופהללשונותמתורגמים

גםועתהבצרפתבעיקרזההיהתחילה

כהעדהופיעומספריוארבעהבגרמניה.

<םיולחשובותבהוצאותלצרפתיתבתרגום
לםנםה pםיניאםורות , 1997רוע pפה , 1994
גםהניבוהתרגומים ,) 1998ירושלםוויל , 1997

המשוררעםמהם,אחדמעניינים,מפגשים

דו-לשוניספרגםהניבנואל,בדבררהצרפתי

נואלברברך / Tאלירישראלעברי-צרפתי
זהומדבריהםהמשורריםשנימשיריהמביא

המכוןשלדו-שיחבסדרתשיצאזה,על

ביניהםהראשונההפגישה ,) 1999 (הצרפתי

צאתולכבודבערבבפריז-1995בהתרחשה

בכתבמעטשכהמכיווןבתרגום.יטולשללאור
להביאמעניין ,אלירזשלשירתועלבעברית

םיולקריאת"עםעליה:נואלמדברימעט
נוףתוךאלהמיידיתלכניסתיהופתעתי
שהיווסימנים,קוויםידיעלנעשהשעיצובו

חזקה.נוכחותמתוכםשהופקהעדחייםכה

צמחימשהוללב,ונוגעמוארמהדברראיתי

והקסים,שנגעזה,לכלומחוספס.שקוף ,ואבני

בוהרגישהתחוםעלגדולההשפעהחיתה

לעצמיבדמותיוכךבדמיון.נוגעותהמילים
הוקפתיכברהקריאה,להנאתאלאנתוןשאיני

ההתרשמותאתלתמצתהיודעתשירהידיעל
 ,,והר~יה.המילהידיעלהמחשבהעבור
שלשירתובהשפעת,כיבהמשך ,מספרנואל

שירים,מחזורלחבר ,עצמוהואנדחף,אלירז
הזמיןכן •לושהוקדשבספרכךאחרשפורסם

 ,שערךשירהםהיבאנתולוגיהלהשתתףאותו
שבההעולם,מןמשורריםעשרותבהשתתפות

שיריומחזוראתלראשונהאלירזפרסם

אומרזהמחזורעלקלמנטה","מיניאטורות

ציורימולשנכתבו"המיניאטורות,כינואל

עדמביאותקלמנטה,פרנצ'סקושלהגואש

שכברלחשוב-לראותשלהתנועהאתשלמות

המעבראתכאןמגליםאנו •ם:ביולנמצאה
הוויזואליהחומראתהופךהמבטשבוהעדין
 ,, ...מילולילחומר

ספריוהחידה:עודמעמיקההאחרונהבתקופה

עודבתרגוםאוררואיםאלירזשלהחדשים

כךבישראל.המקורבשפתהופעתםלפני
דו-לשונימחזור Holderlinלספרובאשר

השנהשהופיעשירים,חמישיםבןרגמני-עברי

 Petit carnetלספרובאשרוכךבגרמניה:
du Levant אורשראהמהלבנט>קטן(פנקס

בארץ.אורראוטרםואשרבצרפת,חודשלפני
בחברשימששםשבבלגיה,מלייז'במכתב

לשירה,הבינלאומיתהבינאלהשלהשופטים

השנההשתתפוזובבינאלהכיאלירזליכותב

הנהלתהעולם.מכלמשורריםכמאתיים

מישראלמשורריםשנילארחהציעההבינאלה

בהוצאותיישאהישראליהחוץשמשרדבתנאי

חשובמספיקשהנושאחשבולאבארץהנסיעה.

ולאאישיתהוזמןעצמו<הואהגיעלאואיש
זאתלעומתהפלסטיניתברשותישראל).דרך

הפלסטיניהמשוררהגיעולבינאלהאחרתחשבו
ממדינותרביםלמשורריםבנוסף ,גותיבר

פעיל.חלקבהשנטלוערביות,
מוונצואלה,משוררזכהאגב,השירה,בפרס

בזכותמעטלאאסטראדה,סילבהאלפרדו

לצרפתית.הרביםתרגומיו

זכותנקודותשתי

עברי-"כתב-עת-'נקודתיים'חדש,עתכתב

מס'גיליון-אחרים"ולדבריםלספרותרוסי
זיגוגובקוראגלי-דנהבעריכת , 2001קיץ , 1

והוצאתהציוניתהקונפדרציהביתבהוצאת

'טאפלפונקט',גם(וישהמאוחד:הקיבוץ
יעקבבעריכתהוא,גםחדשביידיש,נקודתיים

יודעאיניויידישלשונידושאינואלא ,בסר

כאן>.אליולהתייחסאוכללאולכן
העורכיםבדברמובאותהגדרותוכמהכמה

גרטרודהאמריקאיתהסופרתלנקודתיים:
אפשרכיודקדוק"ב"שירהכתבהשטיין
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ובתורכפסיקים,אופנים,בשניעליהןלחשוב

אומשפט,חלקימשעבדותהןשכאלה

בהפרידןחריפותתחושותהמעוררותכנקודות,

אומרשושןאבןמילוןעצמאיים.חלקיםבין

משמשותזומעלזוהבאותנקודותשתיכי
רשימהלפירוטאוישירבדיבורדבריםלהבאת

פסוק.בסוףבאותהןבמקראואילודברים,של

אומרהגדולה"רוסיהשלהחיההשפה"מילון

אוהשלמהבאהשאחריועצירהסימןזהוכי

ובסטרמילוןואילוקודמים.דבריםשלהסבר

ביןהמפרידפיסוקכסימןנקודותייםמגדיר

בזה.זהתלוייםבלתיכמעטשהםמשפטחלקי

"הבהשלהם:דעתםאתהעורכיםמסכמיםוכך

נקודהשלהשתקפותבנקודותייםלראותננסה
הוודאותאיתישארתמידאךנשביח,אחת

דו-מראהתעמדנההןביחדאיזו?-המסקרנת

ומשמאללשמאלמימיןהכתובביןסיטרית

לראותשלאמידמזהיריםהםזאתעםלימין".

תמידלאמדי.פשטניתסימטריהזובמטאפורה
מהיהתרגום,והיכןהמקורהיכןברוריהיה

הפקעתשלאחרתצורהומהיאינטרפרטציה

לשקףהעתכתב"יכולתלדבריהם,נכסים.
דבריתגלהלעיתיםכיעדמפתיעהכההיא
 ,הביטוולעיתים,קיים,אינושכללמה

העיקריהנושאמקרה,בכלאיננה".והבבואה

הוא ,אחריווהבאיםהנוכחיהגיליוןאתשיאחד

הישראלית,היהודית,התרבויות"הצטלבות

קשההמגוונות.גרסותיהןשללעלוהרוסית

השונותהאפשרויותכלאתמראשלדמיין

תרגוםאפילוהרי ,זובדרךשעולותוהמשונות

בתוכומגלםכברלשפהמשפהתמים

כותבים.הםכאלה",הצטלבויות

בחוברתדפדוףשלהמיידיהרושםובאמת,

פתחתימסקרנת.תרבותיתיהפריהשלהוא

הנושאתרגום",במעבדתשירים"שניבשירה,

סביילימאתשיריםבשנימדוברבחוברת.השני

בהנחייתלתרגוםבסדנה ·שתורגמ,גרינברג,

'מתוךהאחדקדיקסונוב.ופיטרזינגרגלי-דנה
עלפעמיםשלושהמתורגם ' 1948מחברת,

'ביןוהשנישונים:מתרגמיםשלושהידי
פעמיםחמשהמתורגםתאנה'עציביןמזבחות

הרוסי,מקורםבצדמתרגמים,חמישהידיעל

כמובן.

אחתמילההשירים,עלמילהשאומרלפני

הפתעהטמונהכאןגםכי ,עצמוהמשוררעל
בהערהקוראאני-גרינברגסביילימסוימת:

בעיר 1914בשנתנולד-העמודבתחתית
פעל-30הבשנותשברוסיה.יקטרינוסלב

העולםבמלחמתמאיאקובסקי",של"בבריגדה

ומרצהעובדכךואחר.האדום,בצבאחיילהיה

עלהלישראלבמוסקבה.מאיאקובסקיבמוזיאון
לשירימתרגומיוקובץהופיעוכאן 1973בשנת

משורריםלשיריתרגומיםקובץאבירן,רדיד

ברוסית.שלושירהספרישביוכןישראלים

חוששתלאשהמערכתהואכאןשיפהמה

-21הבמאההמופיעחדש,עתכתבלפתוח

המאהבןבעצםשהוא , 88בןמשוררעם

ההיא.במאהנכתבהיצירתוושעיקרהקודמת

ואיןחשובה,עקרוניתאמירה ,לדעתי ,כאןיש

לאשהתרבותהגורסתבחוברת,יחידההיא

עםולא ,עכשיוולאכאןלאהיום,מתחילה

איננוהגילהוא,נהפוךבהכרח.הצעירהדור

כתב-עתנוהגהיההסתםשמןכפי ,חסרון

דווקאאלאבוגרים,ביוצריםחדשישראלי

יתרוןהמסורת,יתרוןהידע,יתרון •יתרון

תרבותי.השיריהמטען

ומעניינים.מרשימיםרגינברגשלהשיריםואכן

השוניםהתרגומיםחמשתהשני.השירבמיוחד

רוסית,קוראאיניבהחלט.עצמםאתמצדיקים

מבליגםאבלהרבה,מפסידאניבוודאיולכן

כאןשישמביןאני ,המקורשפתאתלהבין

בשירישבתיםשלושהתרגומי."מוקש"איזה

דמיוןלזהותאפשרובשלישיבראשוןהמקורי.
 ,השניהביתאולםהתרגומים,כלביןמסוים

ממתרגםלחלוטיןשונהשורות,ארבעבן

למתרגם.

מתורגםהואשטרנברגליאורשלבתרגומו

מקום" /דבר /דבר /"מקוםכך:

"מהכך:מתורגםהואסומקרונישלבתרגומו

ונמהר" /מר /שנאמר /

כך:מתורגםהואגלעדחנישלבתרגומה

קריאות" /תקרה /תקרה /"קירות

"תאכך:מתורגםהואאוראמירשלבתרגומו

 "יt /אמרמה /מאמר /

"שפתכך:מתורגםהואכרסקרןשלבתרגום

שפט": /מי /מי /

המיליםבארבעחידהאיזוהסתםמןיש

השוניםהתרגומיםכלאתהמאפשרותהרוסיות

ההרקהיסיונותלבנרחבכרוהמהוותהללו

העורכיםשלחתירתםכיספק,איןלכלי.מכלי

למימושכאןזכתהתרבויות"ל"הצטלבות

הביתתרגוםאתלהשוותגםהיהמענייןמרתק.

רקאביאמקוםמחוסר .השיראתהחותםהיפה

בעיני:חןשמצאכרס,קרןשלתרגומהאת

בעצם"אבל

החייםבעצםאבל

סתוםרועהםהחייםבעצםאבל

גדולה".טובה-המוות

שלחיוביתאווירהמקרינהבכללההחוברת

כתב-עתכמו(לאואהבהענייןמתוךעשיה

מהשכלבאחרונה,שקראתימסוים,ביקורתי

הכוללאושנאה).גועלהואאותושמניע

אתלהזכירשלאיכולאיניאבל ,קראתי

אתמומלץ.יפה.גוברין.מיכלשל"הבזקים"
וולוחונסקיאברימאת'שממה'הפואמהקטעי

המה,אלהשמ,אלהשממה,אל"מבטואת

מסהשהיאזינגרבקוראמאתמה"השםאל

הרוסיתהשירהועלהזאתהפואמהעלמעניינת

זלישלהשיריםמחזוראתוכןבכלל.בישראל

מסוים""רגעהיפהוהשיחהיום""יוםגורביץ'

נוספתדוגמה,שהםזינרגגלי-דנהעמושערכה

 •תרבויות.להצטלבות

תזמורארבל

• # 
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בחלול-רימנראריאלה

N" לשלםתצטרךאחר.משהוביתחפשאלזונה.ני

שאתהממהיותרהרבהלוקחתאניהלילה.כלעבור

חושב."

לה.מאמיןלאאניראשון.לילהלה.מאמיןלאאני

זונה.לאהיא

הלשוןביןההברותלהמתחלקותרוצה?"כסף.לעשותבאה"אני
הזה.המשפטעלמעטלאהתאמנהשהיאלינדמה .לחיו

הקיבוצים?"שלבעיתוןמודעהפרסמתפתאוםמה"תגידי'
הרגיל.מהעיתוןשבאיםמהקליינטיםלינמאססקרנות."סתם.

קיבוצניקים.ליהיולאפעםאףרע?מהקיבוץ.לעצמי'אמרתי

חדשים."אנשיםנכירקיבוציםקצתנראהגם

משכנעתלאהיאלה,מיתמםאנילאיבר?"איברבין"מבדילה

הרצוןאתממנישמרחיקההיאההפתעהאםתוההואניאותי

נעריתממוקד'הלאבמבטהילדההזאת,שהאשהאולהלהאמין
מתוךלבעבעשביהשקטלחוסרשמניחההיאגופה,במבנהמאוד

מנוחתו.

האלה.ברגעיםשליהספקנותעםמתעמתתשהיארושםעושהלא

אתממנימפרקתבטנילמרגלותיושבתלבושה,עדייןהיא

תופרת.שלבמיומנותהחולצה

בינינושהקיםהספקבמסךפתאוםנוגסתהיא " ...לאיבר"ובקשר

 •..יודע"אתהמה ••• "מחיצה,
ידיה.שתיביןנשבעאנייודע""לא

עכשיו".בזהנתעסקלא"בואליאומרתהיא"שמע,"
אניענוגותלאהןהארוכות.ידיהלכפותמתמסרשותק.אני

אשהשללידייםיותרדומותשלךהידיים"יודעת, .לעצמיחושב

בקיבוץ."

"מהמרצינה:ופתאום .••מצחקקתהיאעודבות"נשים"כולנו

אבל •••יודעלאלך,אמרתיכבריודע,"לא " .•..עלייודעאתה

תוךאלבהמביטהמיטהעל'שוכבמסבןאביאדע"הזהבלילה
שלה.הלבנותהפנים

פולט.אני " ..."ממוסגרת

מה?

"הנההשחור.שערהעלידומעבירלהאומראני"ממוסגרת"

תמונה".כמואתמכאןתראי'

מבינה.לאהיא"תפסיק"

מעלשערה.פריסתעלאצבעמעביראניאחת",צלע"הנה

ומושךלהאומראביוכאן" •אותוגזרתישרכךכלהמצח,

"תגעי'השמאלית,לחייהדרךמהמצחשערהקצוותאתבעדינות
נראהבלתישבילמותחאניזקן"כאןהיהאם ...סבאמקלכמו

 " ...מסתדרהיההכולהשני'לקצהוסנטרהמקצה
פניהעלהמעלהבציניותאומרתהיאאצחק?"שאנירוצה"אתה

תוקפנית.ארשת

רע?"מה"כן

נועצתהיאפוני"קוראיםולזה, ...עובדתכשאניצוחקתלא"אני

השיערקצוותעלומחליקההתחמק.יכוללאואניעיניהאתבי

מצחה.עלחוטיםחוטיםהיורדות

לאאחדמצמוץואפילובימביטהמהרהר'אנילך'ישכוחכמה
חלוקיאוהכהים.אישוניהעלמכסהאינהלרגעמעפעפיה,יורד

חושב.אנימזההלאשאנימשהואואבנים

כבר"תפסיק"די

 "?המ"

ליאומרתהיאתפסיק""תפסיק!

עושה?"אני"מה

 " .••עכשיוקיבוץבשיחתלאאנחנוחושב,מדייותר"אתה
להאומראניכן"שאנחנוחשבתי"לרגע

יכולה"לאאניככהלראשמתחתהידייםאת"ותוציא

את"."תוציאי

שלי.החזהמשטחעלהלבניםפניהכלאתמרכזתעונה,לאהיא

היאכךאחרחולצתי'מעלמרפרפתהיאמיומנותבאצבעות

היאהחולצהכנפותשתיאתלגמרי.לאמעלי,אותהמסירה

המיטה.עלפורשת

לאחורמחליקהלי'אומרתהיאהמכנסיים"אתנפתח"עכשיו
"לאלה.אומראני"אין"הרוכסן.עבראלומביטהברכילעבר

אלידיהשתיאתמקרבתלי.עונהלאהיאלהסתבך".תצטרכי

מתחתאלאותןמשחילהואזגבןעלאותןומסובבתהבטןאמצע

 ....המכנסיים.
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 1:~ו
נדהמת,כאילובהשתאותקולהמרימההיא "!? .••אומראתה"מה

מחכים"הםלמי"תלויתחתונים?"לובשיםלא"הקיבוצניקים

בטני.שיפוליאתלעסותמתחילהכשהיאבשקטלהאומראני

בלחש.חוקרתשואלתהיאחיכית?""ולמי

בחזרה.לוחשאני"לך"

 " ..•נכון"לא
ושואבתאותימעסההיאעכשיו?להלומריכולאנימהשותק.אני

כרצונה.לעשותלהונותןמשליטתייוצאהזההעינוגתום.עד

לה.אומראני " .••קצרהיה"זה

ראשונה".פעם"טוב,

 ,, ...דקהכלחישבת .בגללךקצרהיהזה"לא
לי'אומרתהיאנהנית"תודה."תגידלי.אומרתהיא"חזיר"

ממהיותר"הרבהלקערהומעגלתידיהכפותשתיאתופותחת

צודקת.היאלוקחת."שאני

כאן?"להישאררוצה"אתמהמהירות.מתוסכל.אניזאתבכל

אניהאמבטיה,חדרלכיווןבצעדהכברהיאאותה,שואלאני

בה.מביטלאהצדעלשכוב

אותי.שמעהלא"סליחה?"

כלום''"עזבי'
מתעקשתהיא ,, ? ...משהו"שאלת

חשוב""לא

להישאר?"רוצהאניאם"שאלת

"כן"

לי.אומרתהיאלהתאהבות"לא"אני

זיוןרוצה"אניטיפשימשפטאיזהמוציאאניאהבה"מחפש"מי

אמיתי".

 ,,ללכת.צריכהאבי"לא.
מעזאני"לאן?"

דלתלפניבהפתעהרוקעתאחתרגלכףנעצרת,היא"סליחה?"

חוצפן"באמת"אתההאמבטיה

מיתמםאני"למה?"

 "?הולכתאנילאןעניינךזה"ממתי
תלכישלארוצהרק"אנינכלם.כילדמגיבאניענייני""לא

עכשיו."

בטוחהתנוחהלכדיהשביחרגלהכףאתמקרבתמתמהמהת,היא

לי"?כדאי"למה,יותר

משובצת.שמיכהחציסדין'חצישליבמיטהצדחצילךאתן"אני
 11 •הבוקרעדטובתשני

אומרת.היאשלמה"מיטהלי"יש

לה.אומראנייחד"חציכמולאלבד"שלמה

הדלת.אתוסגרההאמבטיהלחדרנכנסה .ליענתהלא

אומרתהיאהקיבוץ"שלהשמיכהאתאנסהאניזאתבכל"אולי

הסיגריותקופסתתוךאלישרהאמבטיהמחדריוצאתכשהיא

מהתיק.שולפתשהיא

סיגריה".לא"רקנאנחאנילא""אוי
 ,,הולכת.אבי"אז
בכעס.מסנןאניזונה""בת

אמרת?""מה

"כלום"

הנקיותהפניםאתמסירהלאאלימסתכלתהיאאמרת?""מה

ממנישלה

אמרתי.""לא

שאנילךאמרתימפחד?אתה"מהאומרתהיאזונה"בת"אמרת

זונה."

המילה.אתומדגישאומראניהזיון"עללךחייבאניכמה"אז

להוריד.ממהרתאבללעבריעיניהאתמרימההיאשכיחלחלקיק

שסיכמנו"."כמהלעצמי.חושבאנירגשותשלניצוץשום

לאהיאהכסף.אתמוציאהשידה,מלידהארנקאתלוקחאני

הדקההשמלהאתבמהירותעצמהעלמעלהלוקחת.סופרת.
נשארה.לאויוצאת.שלההגבוהיםהסנדליםלתוךנכנסת

שוב"תתאכזבלך?"למה

שתבואי"רוצהאני"לא.

אומרתהיאזמן"ואותומחיר"אותו

"בואי"

מצחקקתהיאתחתונים"בלי"שוב

לי""אין

מתרחציםובנותבניםשבקיבוץליאמרו ...משהוזוכרתאני"נכון

יחד"

שלה.המשפטעלמתנמנםאנילתחתונים?"הקשר"מה

אתמכיריםכולםמתרגשים.לאאתםתחתונים.מהבשביל"אז

להתגרות."לאכדיתחתוניםלבשואצלנוכולם.

השחורה"פוני"תוךאללהלוחשאנימדברת?"אתמה"על

אנישלה.השחורהסרגלשערקצוותעלבעדינותונושףשלה

הביתה.אלישנכנסההזאתהחדשההמילהתוךאלמחייך

"אתהלב.תשומתבהרבהמובלחשואניבימטפלתעסוקה.היא

שיפוליאתמעסהמביטה.ולאפולטתהיאשלך"וההרהורים

אותימחזירהכשהיאאותהשואלאניהשמן"?"מאיפהשליהבטן

המעשהלחיי

כלול"זהתדאג"אל

בשקטמציעאניהשמלה?"אתתורידי"אולי

תדבר"אלובכללבבקשה,עזרה"בלי

מהר"ליתלכיאתאדברלאאני"אם

תוךאלישרלילוחשתהיאושלום''מלחמהאתנקראאולי"אז
זקפתי.

"חכי"נאנח,אני " ...לא"אוי

מספיק.לאואנישםכברהיאאבל

מאתמול"מהר"יותר

קבוצתאצבעותיהבשתיומרימהבשערימושכתצוחקתהיא

מהמצח.שיער

אומרתהיא"דליל"

 "?המ"

אחר"למשהוהתכוונתילאטיפש,"השיער'

עדינהבתשוקהמשתלבאניעכשיו'איתהלדבררוצהלא
החזהביתאלזוחלתהסנטר'האף,דרךשלימהמצחשלוחשת
בעקביות.וממשיכה

צוחקת.היא"הופ"

נבוך.ואני
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מה .לךלעשותשליהתפקידזהקורה?מה"ילד
המבוכה."

להאומראני"מכאן"מתחיל.זהאיךהרגשתי

 ,שליהראשאמצעאלשלההידאתולוקח
לאטומחליקמכירה?"אתהמוח."גזעמאחור.

לאט

לאאבלרוטנתהיא ,, ...לאןמחליטהאני"חי

 .הידאתמזיזה
משלם""ואני

קולה.אתמסמיכההיאושותק"משלם"אתה
 ,,העיניים.אתתפתחמזה"וחוץ
רוצה""לא

קצותביןותופסתאומרתהיא"תפתח"

מושכת".שאניאוריסים,קבוצתאצבעותיה

יכאב"לא ."תמשכי

אומרתהיאאותי"תנסה"אל
לנסות"חייב"אני

לך"כדאי"לא

"למה?"

כדאי"לא"כי

לי?"לעשותיכולהכבראת"מה

לעבוד".צריכהאניעכשיו.תשתוק"אבלאומרת.היא " ..."אוחו

לך."משלמים ..."בטח

 .שלימהבטןיורדתאומרת.היא"נכון"
אומרתהיאהשמן?""איפהארוכה.נשימהנושםאני

 "?המ"

שמן"להכיןלך"אמרתי

הכנתי.""לא

מוציאהשלה.התיקאלידשולחתוהיאאחר"משהויהיה"אז

ולוחצת.ידייםקרםשלשפופרת

מתפתלאניקר"זה ,"איי

"תפסיק"

כתינוק.שותקאני

לך."אומרתשאנימהתביאהבאה"בפעם

"טוב"

" I 
..,,,..) ' -·-
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~ -=== 
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בעיתון?"מודעהפרסמתפתאוםמה"תגיד

יל.ד""רוצה

ילדים".עושהלא"אנינחרצות.אומרתהיאהכתובת."לא"אני

לי.נותנתלאהיאאבללהסתובבמנסהאני

מתי".מחליטה"אניכועסתהיאתזוז""אל

שלך"לרחםיקרהמהלהחליטלי"תני

 "?המ"

ילד"רוצה"אני

נכון.רצינילאאתהמזונה,בןלךשיהיהרוצהאתהזונה."אני

סתם."מדבר

למודעה?"עניתלמה ,"תגידי

 ,,קיבוצים.מספיקמכירה"לא
 11 ?באתלמה"תגידי

שיעורים".לממןלךאמרתיכבר"כסף.

עדכךאותהשמעתילאמתכתי.הפךשלההקולבגוונימשהו

חושב.אניהיום,

להאומראנימקום"לשוםככהנגיע"לא
ומתכופפתאומרתהיאלהגיע"צריךהואלהגיע,צריךלא"אתה

תשתוק"."עכשיואלי

בורחתתמידהיאקמה.כברוהיאמלכותי"עינוגשלדקות"שתי

 .שליהגמירהאחריהראשוןיההשבבחלקיק
האמבטיה.בחדרכמעטכברהיאאבלאליה.תוקפניאני"חכי"

הרטובהעירום .השיעראתבמגבתמייבשתויוצאת,דקותחמש

-עצמיאתשואלאניזונהלהיותיכולההיאאיךלעזאזל ...שלה
זונה"נראיתלא"את

כן"דווקא"אתה

מה?"כן"אני

המגבתאתעליוזורקתאומרתהיאדביל"נראהדווקא"אתה

שלה.הרטובה

ללכת"צריכהאנישלום"טוב,

"חכי"!

ליעונההיאחכי!""לא

לה,אומראנישווה",לאזה"כלמהמיטה.לקוםמתכווןלאאני

לראש.מתחתשליהידייםזרועותאתבנחתמקפל

למי?"שווה"לא

 11רצינית.לאממש"את

תביאאבל ,"בסדרמחייכת.היאממך"שמעתילאעודזה"את

ללכת."חייבתאניהכסףאתכברלי
המכנסיים"בתוךהשידה,אלומצביעלהאומראני"שם"

מוצאת.ובסוףהכיסיםבתוךמחפשתהולכת,היאהירוקים".

בדיוק""לקחתיולוקחת.הארנקאתפותחתהיאאבללי""תביאי
עלימסתכלתלאאפילוהשידהעלהארנקאתשמהאומרת.היא

 .החדרדלתאתופותחת
החודשאליבאההיאפעמיםשבעאותה.להביןמצליחלאאני

...... 
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 1:~ו
 •ליבורחתפעםוכלהזה.
שלי"הזונהלא"את

לי?"ישכמוךכמהיודע"אתהצוחקת.היא"שלך"?

לה.אומראני"שקרנית"

קנאה?"שומעת"אני

 ,,שקרים.שומע"ואני
 " ...משתפרוגםרוצה.שאתהמהמקבלאתהלך?איכפת"מה
צחקוק.לוחשתהיא
 ,,ההערכות.ממךצריך"לא

הערכה?"מזונה ,שכחתי ,נכון"אחה,

יודעתאתאנשים.עודעםזהאתעושהשאתמאמיןלא"אני

 ,,אנשים.עודעםנפגשתשאתלךמאמיןלאבכללאנימה,
להיעצררוצהלאבחטף.מיליםפיהמתוךפורמתהיא ,, ..•לא"אז

 "? ...האאותך"דקרתימהרהר.אניכאן
שואלתהיא "?המ"

הלשון"בתוךחורלךחוררתיבלשון.דקרתי. ,"דקרתי

מביטהלאמהססת,מעטהיאהפעםאבל ,כלום"ליעשית"לא

בפיה.הלשוןמצבאתבאמתבודקתשהיאלינדמה .בי

לא.אתליווינערתואפילומהרהראניזונהבתולאזונהלאאת

בשקט.שואלאניהסכמת?"ולמהלמודעה,ענית"למה

מהכול.קצתשלה.הריחאליה.אותימושכיםוקשיחיםדקיםחוטים

האףנחיריאתשמגדילגוףוריחארציוסבוןספורטיבית,זיעה

לעצמי.חושבאניכךשהסתחררתיהפעמיםמעטותלרחרח.

 ,,זאת.בכל"בואי
"לא"
כאן"לךטוב ."בואי

 ,,טוב.ולאטובאיןשליהעבודה"זאת
מתחנן.כמעטאנילעבוד."בואי"אז

אותהשומעואניליאומרתהיאאחד"כלאצלעובדתלא"אני

להיותבשליטה,להישארקולה.צלילילהגאתבילנעוץמבקשת

מעלי.

להפסיקיכוללאאניכברבואיאבל ...כלהתחכםנמשיך"יופי.

לי."תגידירוצהאתמהיותר?לךאשלםשאנירוצהאתעכשיו.

 11 •יותררוצה ,כן .נחמדרעיוןדווקא ...מהיודע"אתה

מעודףאותההפלתיכמעטלך?"קרהמה ,תגידילך.קרה"מה

אניזמן"כמההדלת.אתלהכשפתחתיאותהשחיבקתיהחיבוק

לי?"הייתאיפהלך?לחכותצריך

נותןשאניהעזהחיבוקמתוךלסנןמנסההיאלי?"היית"איפה

שליהזרועותבתוךולהתכרבללהמשיךשלהברצוןנאבקתבה.
אותה.העוטפותשליהידייםשתימתוךלצאתגםאבל

 11 •שלברבחוזהכלוללאזה"תיזהר

 "?המ"

"חיבה."

הואאת"לאאני."היוםעליה.כועסאניכבר"מספיק"די!
חולצתאתלאטלאטמוריד ,החדרלאמצעאותילוקחלי.מודיע

אותם.ראהלאכאילושלי.מהשדייםעיניואתמזיזלאהגופיה,
אנימשכורת.לקבלימיםחודששעבדוהשדייםלאאלהכאילו

 .אותימהסההואאבלמשהולולהגידרוצה
נוגע ,שליאחדשדרכהסיבוביתבתנועהמריםהואלאטלאט

ומלטף.האצבעבגב

התרגשותזרמתבשליטה,להיותמתעקשתאניאני"לא"זה

עדינהצמרמורתמסודרת.לאבצורההגוףבתוךמבעבעתקלילה

נהימה.לשטחיגופיאתמחלקת

מקרבהשני.לשדעוברללטף,ממשיךהוא " ...ש ...ש ..•"ששש

 .אליואותי
ומעגלראשואתמעטמורידהפטמות"אתלךלנשקרוצה"אני

בלשונו.

ומביאלאטאותיולוקחלי""תתמסרי ,לילוחשהוא"תתמסרי"

המיטה.עלאותישםבידיו.מרגישהאניקלורעדהחדרתוךאל

 .מגופיעיניואתמסיראינוזמןאותווכלנעליאתלאטחולץ
 .יחדהמיטהעלעלינוכךאחר
 .עלישכבהואכךואחר
לו.שהרשיתיראשונהפעם

שתקתיואניקונדוםישיםשלאליואמר

ילדלנועושהאניואמר

תצליחלאהזמן.לאזהואמרתי:

נתכונןאזואמר:

חכיואמר:

אתהחכהואמרתי:

יותריכוללאואמר:

ניבהל.כשנתעוררהאורלקראתובלילהנאהבעכשיוואמרתי:

תדבריאלואמר:לחשתיתעשהאל

שמסובביםכסביבוןוהייתיבתוכיונכנסויצא. ,בתוכיונכנס

ואוושתהצלילאתלהפסיקיכולתיולאעמוק.עמוקבפנים

קטנטנותופעיותבבטנישהתחככהובטנוברגלישנגעורגליו

 .שלואושליזאתחיתהאםידענוולאהבטןפעתה
 .קמתילאבבוקרו

זרעו.אתביהזריעימיםושלושהאיתר.כךהייתיימיםשלושה

ליהיוולא .ילדנואתבולהביאוחמיםרךמצעמכיןשהואוידע

להתנגד.מנגנונים

היוםבסוףאותושאלתיבי?"שולטשאתההזההכוח"מאיפה

עלי.יכוללאכברשאישזוכרתאניתשעמגילהשלישי.

איש"לא"אניזהירה.מחשבהביעוברתשלההעבראתרוצהלא

לנו".שיהיההילדשלהאבא"אניומלטף.אומר

אתומכווצתלולוחשתאנישלך"הילדשלהזונההאם"ואני

 .לילהחזיריוכלשלאלחייו
לעבוד".צריך"אניימיםשלושהאחריליאמרהוא"בואי"

חולצתלתוךנכנסתלואמרתיהרבה"לשלםצריךאתה ,"כן

החדש.היוםאתומתחילההחצאיתאתלובשתהגופיה

 .אותושאלתי"לאן"?
כמובן.""לרפת.

לשם."נכנסתלאאני"השתגעת.

להאומראנילתוכי"שנכנסתכמו"נכנסת

 "?המ"
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"כלום"

נכנסתי"שאני"אמרת

בפניו.ארוכיםבחריציםמבחינהאניילדתי".זוכרתלאאת"נכון.

אדמהעלדוהריםסוסים"כמומהרהרת.אבישםהיולאהם

אתמגלהשאנילואכפתלאלי'אומרהואבתוכי"דהרתקשוחה

שועטתהסוסיםודהרתבטניחללאתלפנייךפותח"ואניפניו'

 ,,חשופה.מדבראדמתהייתיכמוביוחופרת
מחממתאניהסוס"?"אני

שתיאתומעלהאלימתקרבלי'אומרהוא ,,סוסים."סוסים.
עדר".שניים.לאאחד"לאפניאלידיוכפות

שני.יום

היום?"שלומך"מה
שלי.החזהביתעלמתיישבתשוב,ליאומרתהיאבסדר""אני

לבושה.

אותהשואלאנידבר?"אותולהתחיל"חייבים

אומרתהיאהראשונה"בפעםיוםכלנפגשיםאנחנו"כאילו

החולצה.כפתוריאתלפרוםומתחילה

 ,,בוא.מה,יודע"אתה
שואלאני"לאן?"

"המקלחתבי.דאותילוקחתמעלייורדתאומרת,היא"בוא",

שם."לעשותאפשרמהנראה ...הקיבוץשל

הסבוןבריחשמתערבביםשלההקולבצלילירקאותימרגההיא
 .לעצמיחושבאנינשיתמאודלאלזהות.מצליחלאשאניהזה

שחקניתאולישחייניתלהיותיותרמתאימהשהיאאומרהייתי

חזק.בנויהמים.כדור

החדרבפתחעומדתכשהיאלהאומראניבאת"זאתבכל"אז

 11שיעית.תפעם"כבר .שלי

 "?שכחתהכסף,אתצריכה"אני
עלשהצלההאוראלומתעםאלכסוניבקועכשיועמדההיא

זונהשהיאבהחושדהייתילאגופה.לעולםומחציתפניהמחצית

היאהאתלטי.הגוףלאגםהבהירהעורצבעלאזהלא,הרהרתי.

מסתכל.ואנימוליבמרחקעומדת

מסתכל?"אתה"מה
 .דיןעורכתשתהיילימתאיםיותרהרבה
 " ...פלא'"תת

 "?המ"

לא?"דיןעורכתאמרתדין."עורכת

מתכווןלאאנידין?"עורכיעםענייניםלךישלמה?""כן.

 .עכשיוהמיליםלייוצאותככהאבלבהעלללחת
היאתצטער",בהסכם,תעמודלאאתהאםאבללא.דווקא"לא.

בי.מביטהלאמסתובבתלקונית,אומרת

ללכתלהלתתיכוללאאנישלי.הקולנימתאתמשנהאני

למקוםהתזתימיםשלעדיןקילוחכאילורסיסים,כך.עכשיו

בדלתכברהיאקולי.אתומנמיךלהאומראני"חכי"נכון.הלא
מהרהראניאוחו'מגיבה.לאזקופה.אחוריה.אתרואההכניסה.

 .לשדריכולהזההגוףנוקשותכמה

 (ו:

~ 
 ==י4

1 ~ ~ 

 ..."איילת"
תמההאני"איילת"?

סיגריה,מוציאהאומרתהיאשם?"איזהמשנהזהמה"בעצם

נפרדתשהיאלפנירגעהסיגריה.זמןעכשיוברור'

להאומראניאת"תגידיאולי"אז

הקופסהעלבחרקשהואאחרישכיחהגפרור'קליקעונה,לא
שלה.המיליםמקוםאתתופס

להאומראניתנסי"זאת"בכל

לשנינוברורהזאת.הסיגריהמןבתאווהמוצצתכברהיאאבל

שמה.אתתגידלאשהיא

לעצמי.מהרהראנישתצאמתישתצאהחדר.לכיווןמסתובבאני

הדלת.נסגרתאיךשומע

בדרךכך.אחריומייםאותימפתיעההיאכסף."ליחייב"אתה

 .החדרבפתחמוכרלבושבאותועומדת .לימודיעההיאכלל
מזומן".לי"איןלהתעשתבה,להתבונןשניותשלחלקיקים

אבלמאיימות,שלההזקורותהכתפייםהדלתבפתחשםעומדת

הפריצה.נחשולאתעוטפתעוצרתעדייןהיאלא.

בחוץ.היאונכנס.סופהעדכמעטהדלתאתפותחאני

אחרי.שתבואלהיכנס.להלהגידרוצהלאמחכה.אני

"מרוצה"?שלי.הכמיההתוךאלמתפרצתהיאאני"הנה"אז

"מאוד".להעונהאני"כן"
 //כסף.צריכה//אני

 //?המל//

//סליחה?//

+-
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"למה?"

עניינך""לא
הכסף"אתצריכהאתאבל"נכון

 ".אותךאזייןואביבוא"אז
מופתעאני"עכשיו?"

"עכשיו"

 "?"בהתנדבות
מעט.שםלהתרסקמתחילוהקולאומרתהיא"די"

תתפשטי"אז"טוב

הסנדליםאתבקלותמעיפההרצפהעלשלההתיקאתזורקת

"רגע"

עה.בחפתראשמרימההיא

כך.""לא
לגעתלינותנתהיאיותר'מתקרבעומדת.היאאליה.מתקרב

שלה.למותנייםמסביבשליהידייםאתשםבה.

"תרגעי."יותר.אותהמקרבאני"רזית"

לצידה.ונשכבהמיטה.עלבזהירותאותהומשכיבאותהלוקחאני

אתעושיםלאאנחנולא,"לאחולצתה.כפתוריאתפותחלאט

היאליטוף".צריכהאתמלטף.רק"אנילה.אומראניהיום"זה

היבבה.אתלהפסיקמצליחאינוהסגראבלהעיניים.אתעוצמת

להלוחשאני " ...זאת"בכל

 " ...מה"תגידי
הפנים.עללהשנמרחותהדמעות,אתמנגבתהיא

פניה.אלשפתיאתמקרבלהלוחשאניאיתי""תדברי

ללשוני.עוברשלההשפתייםשעלהדקהמלח

ומחייךלהלוחשאני"טעימה"

אומרתהיאחודשים"חמישהעל"התחייבתי

שואלאני"למי?"

עוד.רוצההואאבלחודשים.חמישהעלהתחייבתי

שואלבכוונהאניהתחייבת"מה"על

טעם''אין"עזוב,

עליהפוקדאניהרבה""יש

תאמין"לא"במילא

 " ..."אז
מה?"בשביל"אז

מקרבלה,אומראניהרבה"לעודמאמיןלאשאנייודעת"את

בתחפושת".כולךהריאת"ילדתי,שלהלמצחהפהאת

ומתפרצתבקוליקלילהשהותמנצלתהיאבפקולטה"בכיר"הוא

שלו".תלמידהאנימהוסס.בקול

"איפה?"

ונערותליווינערותשלו,הקורס"זהחוזרת.היא"בפקולטה."

זונות."

איתר?"שתשכביביקשהואמה,"אז

אומרתהיאפתאום"מהלא"לא

חוקר.""הוא

מבין""לא

מבין"לאאתה"מה

שלו?"המחקרהשערתשאנילילהגידרוצהאתמבין."לא

תלויהבלתיהמשתנההיית"אתהמחייכתהיאטיפש""לא,

 " ...שלו
אלמתקרבתומחייכת,למטהשלההעינייםאתמורידהוהיא
מהמכנסייםבדקפלעםביחדאותותופסתשליהמיןאיבר

שלו"המשתנההוא"בעצםבחיוךשובואמרת

מחקר?"לפרסםיוכלשהואכדיכסףקיבלת"ואת

שדה"מחקראלאמחקרסתם"לא

 " ...לחמךאתלהרוויחבשבילשתעבדימילאמטורפת.""את
כפול.עלבכפולרקלחמיאתהרווחתישעשיתי.חושבאתהומה

לאהאמת,הזאת?היצירתיתהפקולטהשםמהליתגידי"אולי

 " ...לומדתאשהשאתבדעתיעלה
יום"כלהפרותשלהחראאתמנקהשאתהעלהדווקא"ודבעתי

בשקט.מסננתהיא

בהסונטאנימזה"נהנהמישהו"לפחות

שאפפהמהעננהלצאתהצליחההנה " ...הנאהעלשמדבר"מי

חיתהכבראיךלבשמתיולאהלבנות.פניהעלואיימהאותה

מהרהר'אניבגדים,פשטנולאבכללאוליאוולבושה.נעולה

כמהשברתי.מאורגןלא

אומראנימתערב"משתנהאיזהשיוסיףגם.שיבואלו"תגידי

לה

הדלת.מאחוריכברהיאאבל

לאפשריכולשליהריאותשבלוןביותרהארוכההנשימהאתנושף

לימדפיסיםזיעהשלעיגוליםהכניסה.דלתעלנשעןלעצמו.

הזיעהאתשונאואניאותם.מרגישאניהפנים.עלקעקועים

 .עכשיוהלחייםעלהזאת

שהלכה.מהרגעשעהכמעטעליה,פקדתיעכשיו""בואי

הרצאה"באמצע"אנילוחשתהיא " •..ש ...ש ...ש "

ובואי"מהחדראותו"תעיפי

הוא"לאזה ...ש ....ש ..."ש

מגיע"אביעכשיובאהלאאת"אם

הטלפון.אתטרקתיכבראניאבלמנסההיא"לאן?"

הדלת.עלשלההדפיקהונשמעהמאזשעהחצי

לאשאניחצאיתאותהבבגדיה.אותהתפסתיאותההכנסתי

וגררתיקטנטנה,חולצהעליה,נקשרתהיאאיךלהביןמצליח

לאהתמסרה.לאגםאבלהתנגדהממשלאהיאלמיטה.אותה

החולצה.אתממנהקרעתיבה.הבטתי

להיאבקוניסתהאמרההיאתעז""שלא

הדקיקהבחזייתהבשיניאוחזאומר'אנימחליט"אני"עכשיו

ומושך

מכאיב""אתה

איתי"תדברי"אלאומראני"תשתקי"

להיכנס"יכוללא"אתה

אתחשאנימתכווצת.היאבטנה.עלוגוהרהכול"יכול"אני
מסוכן"זהקונדום.בליתעז"שלאמתקשח.הבשר

להאומראניילד"עושים"אנחנו

"תפסיק".צורחתהיא"די"

חייב"אניכלום.מרגישלאדבררואהלאבתוכהכבראניאבל

32 
 261גליון



 ,, .שלנוהילדאלינושיבואעדשומעתאת .אותךלזיין
שאניהקרבתנוחותעלניתכיםדמעותשלחדישיםמפלים
 .בעדיעוצריםאינםאלהאבלמבצע

לוחשתהיא"תפסיק"

"כשאגמור"

לך""אסור

קובעת."לאכבר"את

... ,, 

הפלה"לעשותרוצה"אני

כסף."ליאיןהפלה.לעשותרוצה"אניאותה.ראיתילאחודשיים
אצלי"גורל"בואי

 ".אל"
הואשלך.למרצהלכיאלי'באתלמהכסף.לךאתןלא"אני
הסכום"אתלךיכפילבטח

רואהשאניהשביחהפעםזאת ."יד"בדמעותנאבקתהיא"די"

 .עכשיועליהמרחםלאחלשה.אותה

', 

1
:ךן.

:1 

)\ 

\ 
שוב.באההיאחודשיםארבעהאחרי

לי""תעזורמתחננת.היא " ...אפשר"עוד

לך"תממןחוליםקופת .אליבאהאת"למה

הכסף."אתליתיתןאתה"לא,

אומראניכשידולו"כסףאתן"אני

נרתעת.היאהקמורה.בבטנהונוגעאליהמתקרב

בידיותומךשםהנוצרהסמויהעיגולאתמלטףמרפה,לאאני

בגבה.השביח

 .אליאותהמקרב
בוכה.היא

המיטה.עלאותהומושיבאליאותהלוקחאני

שואלאניההיריון"אתהפסקתלא"למה

עונה.לאהיא

הדומעות.מעיניהשיערקבוצתומסיטלוחשאני"למה?"
עונה.לאהיא

איתי."לגור"בואי

יכולה."לאאני"לא,

שוב.באההיאחודשיםשישהאחרי

ליאומרתהיאיהיה?""מה

 "?לראותרוצהמיטה.לומכין"אני
עונהלאהיא

לתוךאותהמכניסשלי'החדרמאחוריהחוצה.אותהלוקחאני

המחסן.

מתפלאתהיא"אתה?"

יפה?"לא"כן.

המיטה.משעןעלידמעבירההיא

ומעבירשלהעלידיכףאתשםאניטבעי'להשאיראולצבוע
 .העץסורגלאורךאותה
אומרלאואתהממניבןלךיהיהאותך'מבינהלאאנילי'"תגיד

מילה."

באותהשליהשפתייםאתומשתיקמתקרבהוא " ...ש •..ש ..."ש

מוכרת.תנועה

ענייניך"לא"זה

ענייני?""לא

לאכבר.תסכימי"אולילדירהומכניסאותילוקח " ...ש ...ש ..."ש

הרבה"עודלךנשאר

לך."מאמינהלא"אני

שותק.

לנו"יקרהמהיודעשאתהלךמאמינהלא"אני

לך?"יקרהמהיודעתואתצודקת.אתיודע"לא

רוצה"אנימיואתאנימייודעתאניאבללא,

שותפים"אנחנוהאלהבענייניםאז"אחה.

יודע"לא"אתה

 ,,-לךאומראניהנהאזלשמוע?רוצהאת ....הזונה"ילדתי
מקרבלכדור'כמעטומעגלשפתרתי'בשתיאוחזאלי'מתקרב

ומנשק.המעוגלותהשפתייםלמרכזבדיוקפיואת

"תישארי?"

לחשתי"כן"

 ."סחרחורתתרגישישלא"שבי' .אליואותיומביאמהכיסאקםהוא

המסתחררתהאביבפריחתאתלהחרידמאיימיםקיץשלפתיתים

 .שמואתליגלותללאמתעקשתשהיאהסבוןבריח
שנפלטותהמחשבותאבוביבתוכיחזקנשמעיםמריצותגלגליכמו

 .החדרתוךאלמטורףבקצב

כאן.אני

 •והילד.היאיודע,אני 'ושם
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1התלונה
:ךן,

:1 
פרירמןזהר

קוגלר'יצחקשמו .בלבוהזקןאמרתלונה,בלייעבורלאה 1
עדינה.האחותבאשמתיאצק,אותומכניםהכולאבל

כינוישזהחושביםהצוותאנשיאשמים.אינםהאחרים

וכשהואהאמיתי.שמוהואשיאצקבטוחיםואחדיםחיבה,

ומידבגילואובאופיוהדבראתתוליםהםרוחבמורתלהםעונה

ורגועותמדויקותבתנועותועושיםהדיבור'טוןאתמשניםהם

החלוןפתיחתהמצעים,החלפתכמומה-בכך'שלדבראפילו

הרדיותחנתכיווןשעות,במשךבונדחסחמצמץשאווירבחדר

לחפשהמתכתבארוניתוהחיטוטהבוקר'חדשותאתהמשדרת

כאילוובהבלטהאיטיותבמיןהכולנקיים.וגרבייםתחתוניםשם

אריהשלכלובובניקויאורגיש,עצביםבחולהענייןלהםיש
 •מדעתוגלדקויצחקאתמוציאההזוהזהירותוהפגנתבקרקס.

מקדמיםהתחשבות,ליתרלצפותאפשרשמהםלחדר'שותפיוגם

יאצק.טובבבוקראותו

לישיבהמשכיבהעוברהוא .ממןיעקבמיטתועלמזדקףראשון

גופואתסוקרהואוחמששמוניםבגילקנאה.מעוררתבקלילות

הרהיטיםבמפעלבוקרמדיזורקשהיהמבטבאותורצון'בשיבעות

גםמצודד'במראהשניחןלאשנה.עשריםלפניעדניהלשאותו
קומתו .תוארליפהממןיעקבנחשבלאלימיםצעירבהיותו

כליצן'בפניולותקועהכדוריאפועגלגל'גופומבנהממוצעת,
שלושיםמגילעמונושאהואהכרסואתהמבהיקההקרחתאת

לאברהםאוקוגלרליצחקלהשתוותיוכללאאופןבשוםוחמש.

ושיערדקהגזרהלשניהםמבהיל.שיעולנתקףהבוקרשגםאיתן

עזכחולבצבעועיניויותרגבוהאיתןשאברהםפיעלאףלבן'
המבליטיםמחודדוסנטרדקות'שפתייםנשריאףקוגלרוליצחק

אותםמחשיביםאיןכאלה,שפרטיםאלאהכעוס.מראהואת

איןוממילאהקבלהבטפסיאותםרושמיםואיןשושניםבנווה

יודעיםזאת,לעומתהתיקים,האישיים.בתיקיםאותםמעדכנים

רבים.חסוייםפרטיםלספר

מקדימהלשיחהמתייצבהואשושנים,לנווהחדשמטפלכשבא

אלינותצטרףהמנהלת,אומרתספורות,דקותבתוךהמנהלת.עם

ובתוךהרפואיהפןגםלנושיהיהכךעדינה,האחראיתהאחות

הנה,הדלת.ידיתזעהמוקדמת,נקישהבליתמידספורות,דקות
כךעדינה,האחראיתהאחותאלינוהצטרפההמנהלת,אומרת

האחראית,האחותאומרתמציעה,אניהמינהלי.בפןרקנדוןשלא

ראשה,אתהמנהלתמניעהבהחלט,הדיירים.אתבפניושנציג

החדשהמטפלאתמוביליםמינהלית.מבחינהגםחשובהריזה

האחראיתהאחותמורההנה,ההנהלה.למשרדהסמוךהחדראל

החדשהמטפלאותם.ממלאיםחומיםקרטוןשתיקיהמדפיםעל

 .אותומקדימההאחראיתהאחותאבלבלבואותםלספורמנסה
האישייםהתיקיםהכול'בסךושמונהארבעיםמאכלסיםאנחנו

מהכלבחודש,פעםומתעדכניםביתיאלפאבסדרמסודרים

והערותכלליאפיוןרפואי'אפיוןכולל .כאןנמצאלדעתשצריך

שנעלבהבהלחשודואפשרבחטףהמנהלתמוסיפהלטיפול'

שנראהמציעהאניהאחראית,האחות-אומרתבהחלט,ממשהו.

דוגמאות.כמה

חדרהמדבקה,מכריזהאיתן'אברהם .הראשוןהתיקאתמוציאים

המחלה, .אלצהיימרנרשםרפואיאפיוןבסעיףחמש.מספר

כלליתחולשהנכתב,עודבחיתוליה.עדייןנמצאתמסתבר'

כלליאפיוןבסעיףמעקב.ביום,פעםטאקריןלטיפול'ובהערות
החידההנהמשמע,שלוש.בעמודראהובסוגריים,~קט.נרשם,

לקורותשלושעמודאתמקדישיםהאישייםהתיקיםפתרונה.ושם

איתןאברהםשלובתושאשתולומדיםכאןהדיירים.שלחייהם

עורך-אזהיהעצמוהואשנה.עשריםלפנידרכיםבתאונתנהרגו

עשריםתפסמאוחרת,בשעהלמשרדוהידיעהוכשהגיעהדין

החלון.מןזהאחרבזהותשליכםהחוקיםקובץשלכרכיםואחד

נאמרלאדרכים.בתאונותהעוסקהכרךהותיר'האחרוןאתרק
לאכיצויןואולםשקט,איתןאברהםנעשהערבבאותומידאם

הצעירה,אחותורקבעצםנותרהממשפחתואחרת.אשהנשא

 .בחדרואחדבוקרהופיעהואחתיםשמרבלהכשמלאו .לוהמסורה
לפנילכאן.אותירשמווכברלבניםהסברתיאליך.מצטרפתאני

במגוריממול'אהיהעכשיוחדר'באותוואחותאחגדלנושנים
הנההוכחה,ממנהתבעוכאילוהמנהלתאומרתובאמת,הנשים.

יודעיםרביםפרטים .השניהתיקעלומצביעהאיתן'דבורה

עצמאייםחייםניהלוכאילוונדמהלספר'האישייםהתיקים
האפלוליתמןבונולדתשהשלווהבחדרהמדפיםגביעלמשלהם

ממשמשת.ידאוהמנורהאוראותהמפיריםלאאםהדממה,ומן

 ....שישהממןליעקבקלות.מנועריםמוצאים,הםזהאחרבזה
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התובעתסכרת,ומחלתוניניםנכדיםמעשריםלמעלהילדים,

מאיזהשםצויןלא .גפיועלשעהלפיחסהאךיומיומי'טיפול

מתגוררהבןילדים,שניקוגלר.יצחקשלאשתונפטרהסיבוך

להתלונן'מרבהשלנויאצקלרגזנות.ונטיחקלהסניליותבחו"ל'

שפתיה.עלחיוךמופיעולראשונההאחראיתהאחותמעירה

חן.לווייתלהמעניקהדברכיסבורהחדשהמטפל

2 

כשעמדההבוקר'מסבברבעהשלימהכברעדינההאחראיתהאחות

שלצלעותיהארבעמביןהשניהירוק,באגףביקורהאתלהתחיל

כזהמסדרוןבכלהמגורים.קומתשכיכרה,כפיאוהשביח,הקומה

צוינוהחדריםמספריגדול.מקלחותחדרובקצהו'חדריםארבעה

שהמבנההצוותאנשישחששוכיווןזאת,בכלהדלתות.גביעל

מסדרוןכלצבעוהמטופלים,מןאחדיםלבלבלעלולהסימטרי

הכחול'האגףהסדר'פיעלאותם,כינוומעתהשונה.בצבע
לקירותחייםמוסיףשהדברומצאווהצהוב,הכתוםהירוק,

משובבת-נפש.עליזותהמגוריםלקומתומקנההעירומים

התרופותחלוקתעלמטפליםשניטורחיםחמש,מספרבחדר

הפתוחלחלוןמבעדצבעים.בשללאלהגםהכדורים.ובליעת

שקרניה,השמשואורהסמוכיםהרחובותשאוןהחדראלמתפרצים

פותחתעדינההאחותבפינות.מחטטותבשוק,תגרניםכאצבעות

מזרק,המכילהדיאבטיתערכהמדבקה,ועליהניילוןשקית

מזדעקשלי'הבוקרארוחתהנה .לחיטויגזהואינסוליןבקבוקון

יצחקמעירלשמוח,מתעקששאתהלפניממן.יעקבבעליצות

החליפואתמולרקכישתדעמוטברשעות,שלבקורטובקוגלר

הזריקוקלציום .סידןלבריחתבערכהדיאבטיתערכההכחולבאגף

הזעיקוברירהבלית •מישהופרפרארוכותדקותובמשךשם

שקטקצתהכול.וראהשםהיהחכםומשהבהםשנזףרופא

ממןשיעקבפיעלאףרוחבקוצרעדינההאחותקוראתחברים,

והאחותההזרקהמלאכתשנשלמהעדלחייךשבלאואףדיברלא

יצחקממלמלמכשפה,הדם.לחץמדידתעללפקחעוברתעדינה

הבוקרמרגישואיךשאתלונן.תראיעודעצמו'לביןבינוקוגלר
תיגר'קריאתשלבקולעדינההאחותמתעניינתיאצק,האדון

לרטוןמעדיףקוגלריצחקאבלאדרבא.לריב,רוצהאתהאם

הליכות,וגסתממדיםגדלתאשההיאעדינההאחותבשקט.

להםקוניםמצח,עזותשלהגונהומידההחזקשבקולםמאלה

אתזוכרהואלבו.בכלאותהמתעבקוגלריצחקבעולם.מעמד

בנווההראשוןיומומאזחלפושניםחמשהראשונה.פגישתם

בכבדות,מאופרתההנהלה,בחדרפניואתקיבלההיאשושנים.

שעשעוהדברשבעיםבגילאזהיההואאדום.בגווןצבועשערה

טמפרמנט,איזהחם,דםאיזההצעירים,הדייריםאתםאותה.

מכם.אחדליואבחריבואיום

שלו'הזהותתעודתאתממנוכשנטלהאבלגועל'נתקףהוא
מואדמותבפניםקראכאן'נמצאתשהתעודהשנהחמישיםזעם.

תישארהתעודההיטב,'שמעיתישאר'וכאןחולצתוכיסעלוהורה
משנהלאזהאישיבאופןבכתפיה.משכהעדינההאחות •אצלי

כאןהדייריםקוגלר.מרשלנו'הכלליםאתלךהסברתיאבללי'
אתלאבדעלולגלדקומראתהגםוושםפהדבריםשוכחים

היאהיתר.וביןצעיריםדייריםביןהבחינהלאשובהתעודה.

ערך'וחפצימסמכיםהכותרת,אתשנשאההמגרהאתנעלה

יבקש.רקאםבתעודהלהתבונןיוכלכילווהבטיחה

למדידתזרועואתלפשוטממנומבקשהמטפליםאחדהגיע.תורו

צעדהבוקרגםעיניו.אתועוצםנענהקוגלריצחקדם.לחץ

קיץ'בגדיהיהלבושועצים.בתיםשורותביןארלוזורוב,ברחוב

כלביהם,עםטיילואנשיםבהירים.ומכנסייםמשובצתחולצה

הגדוליםהביתה,בדרכםבריצההתחרובית-ספרבילקוטיילדים

יצחק,המורהלעברו'ידנופףמישהוקטנות.בחבורותהתקבצו

הנהגיםואפילואותוהציפהחדווה .חייךהואיצחק.המורה

שעשעולרמת-גןמתל-אביבבצהרייםהמשתרךבפקקהזועמים

אצבע.בנקישתהמטפלהעירוהנהאבלצופריהם.בתרועותאותו

הסתיימה.הבדיקה

זה .במשהונזכרההחדר'מןלצאתעדינההאחותכשעמדה

כיכרשלגלויהקוגלרליצחקוהושיטהאמרהמיונתן'בשבילך'
והשליךבכעסמלמלשניהם,לעזאזלילכויוניה.עלטרפלגר

ויצאה.בכתפיהמשכהעדינההאחותהארונית.עלהגלויהאת

3 

עלנפרשושעווניתמפותבוקר.ארוחתמוגשתהאוכלבחדר

המגשיםעלפלסטיק.וכוסותצלחותהונחוועליהןהשולחנות

ל~ן'גביעיגבינה,סוגישניקשות,ביציםשחור'לחםפרוסות
מוצקמזוןבלעיסתשמתקשהלמיריבה.ומלפפונים,עגבניות

בנווהנמנעיםהמדיניות,פיעלפושרת.קוואקרדייסתמוזגים

הסועדים.אתלסכןשעלוליםרותחיםמאכליםמלהגיששושנים

מהםרביםשלשמיעתםזה.עםזהומשוחחיםאוכליםהקשישים

ונדמהקולם,אתלהריםחבריהםנאלציםולפיכךכשחיתהאינה

לחרדמוסעיםללכתמכדיחלשיםדייריםזה.עםזהרביםשהם

אתאבלאותם,מאכיליםוהמטפליםגלגליםבכיסאותהאוכל

נשנהבוקרמדיבעצמה.להאכילדבורהמתעקשתאיתןאברהם

מגישההיאסביבם.אישאיןכאילוזהמולזהיושביםהםהמראה.

מבטיםביניהםמחליפיםוכשהםניירמפיתאומזלגכפית,פיואל

ובמיוחדהפניםדמיוןאבלאוהביםכזוגנראיםהםמלטפים

תשמעדבורה,אומרתאברמי'לספק.מקוםמשאיראינוהעיניים

 .בעיתוןשכתבומהמצחיקכמה
שחיתות.בפרשיותמתענייןהואקוגלר.יצחקגםמדפדףבעיתון

בידועלהומיהושעה,אולדיןהועמדמיהחקירה,חשיפתן'

מטיחוחרפה,בושההסמויים.קשריובזכותמעונשלחמוקכרגיל

 ··~חאבקול'ונאנחראשוידמבהואולפעמיםבזעףגלדקויצחק
לידויושבאינושאישוכיווןכולכם.אתםרקובים ...אח ...אח

הןואנחותיו'טענותיועללהשיבטורחיםאינםהעיתוןדפיואף
דפימרשרשיםהנה,אבלמענה.ללאבחללתלויותנשארות

לגילויהביאהתלונתוהאמיץ.האזרחשלתמונתוהעיתון'
שכרשוםמעשה.לעשותשהחליטהפשוטהאישזהושערודיה.

עבודתו'מקוםאתלסכןנאלץהואאחת'לא'להיפרלוהובטחלא
מספר'הואכךבצאתו'משפחתותמיכתאתחבריו'אהדתאת

מריעהכבודכל .התחנךשעליהםוהצדקהיושרלמעןללחום
הסמוךבשולחןלקח.ילמדוואלהרוח,בקורתקוגלריצחק

יעקבביניהםשם,התנחלהקולניתחבורהבצחוק.מתפרצים

בושהכמסתודדים.זהאלזהרוכניםהםעכשיוחכם.ומשהממן
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הואבית-ספר.כתלמידימתנהגיםקוגלר,יצחקממלמלוחרפה

הנימוס,כלליעלהקפידוכשלאבתלמידיוגוערהיהכיצדנזכר

מכדביםוידידיושתלמידיומורהאינוושוב ,להןחלפוהשניםאבל

אתהסועדליאצקוהפכוהוחייועליוקמו .בערכוומכירים

שאינםזריםאנשיםבחברתמראה,עלובאוכלבחדרארוחותיו

תפיסהבעלמורהפעםהיהיאצקאותוכידעתםעלמעלים
לפיתוחה,תרםשניםרבשניסיוןסדורהמשנהמגובשת,חינוכית

כאןמענייןהדברהיהלאוממילאדעתםעלמעליםאינםזאת

נפש.בשאטמשםוהולךהעיתוןאתאוסףקם,והואאיש.

הארונית,מגרתאתופותחמיטתועלמתיישבהואדממה.בחדר

בהירמתולתלכשיערמחייכתאשהתמונתאליונשקפתמשם

ארוכות.בהומתבונןהתמונהאתלוקחהואפרחונית.ושמלה

להתגלגל.בעלךעתידלהיכןידעתאילוחרש,אומרהואשושנה,

מזגיהיהתמידכאילובשלווה,ומחייכתבביתנולךעומדתאת

אחר-כךומעט ,בסלוןיחדנשבלעדכאילו ,כל-כךיפההאוויר

ובתוךמנוחהימיכמהעלוימליץיחייךהרופאגםבשפעת.תחלי

לך.תסתלקישבועובתוךיאמר.כךהרגליים,עלתעמדישבוע

כל-כך.אווילילהיותיכולשמוותמאמיןהיהמי

ולמהלבדיאותיהשארת,למהלדברקוגלריצחקמוסיףשושנה,

היוטוביםחייםכיתכחישילאהריכזה.בחיפזוןמהחייםנפרדת

התנהלוימינוכללגימלאות.פרשתימאזיותרטוביםואףיחדלנו

ייגעלאכןפיעלואףלזה,זהדומיםהימיםהיואמנםבנועם,

בצהרייםבים,לרחצהאולטיולהקדשנוהבוקראת •הדבראותנו

לההיהכאילומלשקוע,השמשהתעכבהולפעמיםקניותערכנו

הערבואומרים,בזהזהמביטיםהיינואז ,לומרמשהועודבפיה

מאלה.נפלולאהערביםשארוגם ,תיאטרוןהערב ,אוקונצרט,

תמידשפעושלךהפחוקופסאותהטלוויזיהמולהיינויושבים

התעקשתכולןאתובקינמון.בקקאובריבה,בחמאה,עוגיות,

הגלויהאתיחדקוראיםאומשוחחיםהיינו .בעצמךלאפות

דניעםמבקרתאילנהחיתהחודשייםומדייונתןשלהאחרונה

אותצלוםלידםתוקעיםהיינואורחים,באיםוכשהיווהנכדים,

מורהנעשתהאביה,כמוהבכורה,היאאילנהואומרים,גלויה

ומאיהבןהנכדים, .ואשתויונתןואלהבחיפה.גריםהםומחנכת,

הקטנים.ושניהגדולהאילנה,שלאלולא,בלונדון.נולדוכבר

חלילה.וחוזרומוכרים,משפציםקונים,דירות,בעסקייונתן

גםבראשיהם,מהנהניםוהאורחיםיונתן.אומרכךסובב,גלגל

הסתדרוויונתןשאילנהומסכימיםשמות,מרובכברהתבלבלואם

ומחליקגלדקויצחקנאנחשושנה, ,עכשיוואילובחיים.יפה

התעקשתיבתחילהלעצמך.תתארילאהתמונה,עלבאצבעותיו

רהיטשוםכשהיה.הכולנשארשנהובמשךבעצמיבביתלטפל

 ,קניתיעוגיותואפילובארוןנשארובגדייך ,ממקומוהוזזלא
לזמןנסעתרקכאילוהאורחים,בשבילהפחקופסאותאתלמלא

בהיעדרך.שינוייםלהכניסהוגןזהיהיהולאחשובענייןבאיזהמה

 ,התרבווהדיבוריםהתמעטוהביקוריםלחלוף,הוסיףהזמןאבל
היהדומה ,בכלל .דיכאוןמשרהשהדירה ,עצמיאתמזניחשאני

אתששכחתיוכשקרהרוח,בקוצרלמשהומצפיםהכולכאילו

סניליות. ,ופסקוהמציאהעלקפצומפתחות,איבדתיאוהארנק

בשלבבדאגה,אומרתאילנהחיתה ,להימשךיכוללאזההרי

והקדישטרחויונתןמתאים,סידורעללחשובצריךבחייםכזה

משתוויםבישראלהאבותבתיכיהוכיחובהלנושאמיוחדתגלויה

האווירמזגאתבחשבוןלהביאבליאפילושבאנגליה,לאלוכמעט
כל-כךהנוחים ,כאןוהאורהשמשלעומתגרועהואשבאנגליה

שקמתיעד ,ממניהרפולאהאלההשנייםמבוגרים.לאנשים

 (ו:

~ c::= 
=== ~1 ~ 

נווההגריאטריהמוסדלטובתביתנואתעזבתיהטובומרצוני

אזרקומעלה.שבעיםבנילדייריםשעריואתהפותחשושנים,

חלילה.אתחרטשלאכדיהשכירוהדירהאתאבל ,נשתתקו

אלומשיבהנאנחגלדקוויצחקלחייךשושנהמוסיפהבתמונה,

המגרה.

4 

אחדיםממן.יעקבשלקרוביוהחדראתמילאוהצהריים,אחר

בחדרהתרוצצווהילדיםעמדו,האחריםמיטתולידהתיישבומהם

זהאחרזהרודפיםוהיוהחוצהחמקובהם,השגיחווכשלא

בכיים,ואחר-כךמקום.בכלנשמעוקריאותיהםבמסדרונות.

שלריבונוובאיומים.בנזיפותהחדראלבחזרהנרגריםכשהם

כועסות,פניםממןיעקבמעמידשקט,לקצתאזכהמתיעולם,

שפע ,לוילדיםשישהבצחוק.פורציםהכולהאות,ניתןוכמו

משקאותעוגות,מביא ,מבקרמישהותמיד ,וכךונינים,נכדים

תבשילים.מלאיסיריםואפילו

יעקבהנוכחים.אתוכיבדובצלחותהמזוןאתחילקוהיום,גם

מאיץהואאבלהסברת,לושמתירהממהמעטרקטעםממן

לאברהםהצלחת.אתבעקשנותשדוחהקוגלרוביצחקבדבורה

קוגלריצחקרותחשכזה,מפגעגרונו.עללהקלתהמזגואיתן

.... 
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 1:~ו
קוגלריצחקודבורה.אברהםנותרובחדרלבסוף.כשהסתלקו

אמר.יום,מידיכמעטעצמועלחוזרהדברהריאליהם.ניגש

יכלוהפחותלכלחינוך'חסריהילדיםמהומה,מחולליםבאים,

אםהתלבטתיבהתרגשות,הוסיףואני'הכניסה,בקומתלשבת
שהייתאתהאיתן'לאברהםפונההואלי'אמורסוף.לדברלשים

בחוסרנהגואילולדיןשכניךאתתובעהייתלאהאםעורך-דין'

לחדר'בשותפיםאלאמדוברבשכניםלאופה,כזה,התחשבות

משפטית.עילהמכנים,המקצוע,אנשישאתם,מהכאןאיןוהאם

עניין.באיזהלהיזכרכמתאמץעיניואתמצמצםאיתןאברהם

פיו'אתפותחכשהואאבלכלשהי'תשובהבמוחושמצאנדמה

עללטפוחדבורהנאלצהשובהשתנק.כמעטהשיעול.תוקפו

אתעליומהדקתהיאכוחות.באפיסתשרועהיהלבסוף •גבו

בחיוךדאגתהעלומכסהאומרתהיאהרופא,יבואמחרהשמיכה.

רחב.

מחפשתדבורהנרדם.איתןאברהםהערב.ארוחתעלמוותריםהם

בפעולתרואיםהדייריםמרביתלהתקלח.להשתסייעמטפלת

הםולפיכךעצמותריסוקשסופהמסוכנתהרפתקההרחצה

לה.זקוקיםאינםאםגםעזרה,בלילמקלחותלהיכנסמסרבים

המטפלים.בפנימתריסיםהםמקרים,קרוכבר

המחרתבוקראתהרגיל.מןמוקדםלישוןתכנןקוגלריצחק

הגריאטריהמוסדהנהלתלכבודהתלונה.מכתבלניסוחיקדיש

הדורשיםסדריםאיהנדון'מכתבו'אתיפתחכךשושנים,נווה

מע~דד'ונמרץ.רענןמחר'ירשוםהיתראתדחופה.התערבות

הבוקרשהשליךבגלויהנזכרהואפתאום •משכבועלעולההוא

הריבלבו'אומרהואלא,בה.יציץזאתבכלאוליהארונית.על
השניםעםהאלה.הגלויותעלזמןמבזבזאינייותרהחלטתי'

וגדלמוסיףהכעסכאילודומהילדיו.שניעלהכעסבלבוגאה

פעםמגיעהאילנהטורחים.אינםל~קראפילושורשים.ומעמיק

זה,ולפילונדון'כמורחוקהשחיפהלחשובאפשרבחודשיים,

כברראיתילאהרייונתןאתהירח,עללהיותלונדוןצריכה

מחייךקוגלריצחקהיהגוריו'אבאנעשיתיזה,ככהוחצי.שנה
הספרות,בשיעוריושובשובהיצירהאתלימדבשעתובמרירות.

אתכשכתבבלזק,כאילוחשהואמכן'לאחררבותשניםוהנה,

עולהלאמאמציו'למרותכיהיא,האמתעליו.חשבגוריו'אבא
היוכיהוא,זוכרשהואכלהספר.שלבתוכנולהיזכרבידיו

לוגמלוהןואילובמסירותגידלשאותןבנות,שתיגוריולאבא
הדבר'דומהכמה •לנפשואותונטשוובזקנתוטובהתחתרעה

לחשובנטהכיאםמחדש,פעםבכלנדהםקוגלריצחקהיה

משוםזהייןבעבלהחלטההגיעלאאבליותר'חמורשלושמקרהו

ומזון'בגדיםגג,קורתהחומריים,לתנאיםבנוסףאםזכרשלא

כשםמעולה,חינוךגםלהןהוענקלבנותיו'-גוריואבאשסיפק

מפעםפוקדותכאלהמחשבותלילדיו.'העניקקוגלריצחקשהוא,
לעייפה.אותוומסחררותקוגלריצחקאתלפעם
אוזניואתרהיטהבאחתהתנערלפתע,אבללהירדםעמדהוא

אךהמסדרוןמןבאהדבר •החדראלהסתנןרעש •מאמיןכלא

דיבורים,בהשנבחשותערובתיותר'רחוקמקורוכיהיהנדמה

מיטתו'עלכשהתיישבגםקצבית.מנגינהוצליליצחוקקולות
נעליאחרוגיששחשבחלום,זהאיןכך'אםהרעש.חדללא

שלמיטתו •בשנתומשהוומלמלהתהפךאיתןאברהםהבית.

מדשדש .המסדרוןאלמיהרגלדקויצחקריקה.חיתהממןיעקב

הכתום.האגףאלשקרבככלוגברשהלךהרעשבעקבותכוחובכל
באזהאחת-עשרה.מספרחדרלפנידבעתו,חוכךנעצר,לבסוף

הרדיו'מןלאט.הדלתאתופתחידואתשלחהואחשב.מכאן'
בחרוזיםאהבהשירהחדשים,הפופולרייםהלהיטיםאחדבקע

הקשישיםזוגות.כמההתנועעוהעמום,באורולצליליו'עילגים,

זרועותיהןכרכוואלוהקשישותשלמותניהןעלידיהםאתהניחו

מלהדביקרחוקבכדבות,שהתנהללריקודהזוגבנישלצווארםעל

עלישבואוסביבעמדואחריםהרדיו.שהכתיבהקצבאת

בצלחותהמונחלכיבודידםשלחוצחקו'קריאות,החליפוהמיטות,

הרוקדים.אתלעודדכפייםומחאוהמטבח,מןניטלוכישנראה

חכםובמשהממןביעקבעיניוהבחינועכשיוכמשותק.ניצבהוא

כיחשקוגלרויצחקהסובבים.שלצחוקםלקולזהעםזהשרקדו

מןשהופקמתכתגוששםנתקעכאילוגרונו'אתחוסםמשהו

הסתנןצורבעלבוןשגםוזעםמיאוסשלהמותכתהתערובת

צרחשקט,המחוצפת.המסיבהנערכהגבומאחוריכאילואליה,

עלקפאוהכול .מגרונוהמתכתגושנורהוכמוגלדקויצחק

 .הרדיואתלכבותמישהובידיעלהזאתבכלבהלה.מרובמקומם
הואכיקוגלרליצחקהיהונדמהבו'הסתכלואחדיםרגעיםעוד

נתפסיםכשהיותלמידיושלפניהםנראוכךהזה.המבטאתמכיר

שוםכיכשידעושותקיםהיוכךעונש,שדינההתנהגותעל

כשפנהגםללוותוהוסיףהזההשותקוהמבטיועיל'לאתירוץ

לחדרו.וצעד

5 
אירועילונוספוהתלונה.מכתבאתקוגלריצחקמסרלמחרת,

התרגשותאותופקדהההנהלה,חדרדלתעלכשנקשאמש.ליל

הכירו'לאשהואבחורבידיהדלתמשנפתחהחלפהזואבלקלה,

אתלמסורוהבטיחלעזוריוכלבמהששאלחדשמטפלזההיה

הטלוויזיהשידרההצהריים,אחריהמתאים.הגורםלידיהמכתב

שבועמדיקוגלר.יצחקעלהאהובההתוכניתלצרכן,המגזיןאת

כמעט,חגיגיתתחושהאותוליוותההיוםאבלבה,לצפותנהג

משתיקשהואתוךהכניסה,בקומתהספותאחתעלכשהתיישב

שיער'אפוראדםהקריין'מופיעוהנה .בקרבתוהיושביםאת

אומרותכהות,ועינייםעבהקולבעללחייו'החמישיםבשנות
הקרובה.השעהבמחציתהתוכניתשתגלהלמהכיאהחומרה,

הבנקים,אותנומטעיםכיצדחלב,באריזותהתגלומסמריםוהיום,

מדריכיהכשרתעלמפקחמיבכינרת,הטביעהאסוןובעקבות

לצרכן'המגזיןשהגישתחקירלאחררקכינזכיר'הקייטנות,
רועם,בקולהקרייןאומריקרים,צופים .מתפקידוהאחראיהודח

לאפנייתכםאםלהתלונן'חששתםאםזכויותיכם,על:;מדו
הואתמידונעקוב.נתריענחשוף,אנווזכרו'לנוכתבוהועילה,

גלדקויצחקשלרוחוחיתהלאמזמןית.התרכבאתכךמסיים
וצודק,גדולכוחהמשרתשליחחשב,אני,שליחכל-כך.מרוממת

זאתבכלובכן'לערכים.לצדק,האנושיתהתקווהזוהיבעצם,
אתכיבדהערב,בארוחת .התחייךהמחנך'מןמשהובינותר

האורזומןבירקות,עוףהעיקרי'התבשילמןכפולהבמנהעצמו

כתוספת.שהוגש

זמןפרקמי.דיחלבתלונתושהטיפולציפהלאקוגלריצחק
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יוזמןשאףיתכןהדברים,לבדיקתלהנהלהבוודאייידרשכלשהו

ולפיכך'ממכתבו'פרטיםאלואילהבהיריתבקששבהלשיחה
וכובדלרצינותכסימןההנהלהשלשתיקתהתחילהלונראתה

שאודהמוטבבלבו'אמרלחלוף,הימיםמשהוסיפוואולםראש.

להטרידוהוסיפוממןיעקבשלקרוביוהזה.במקוםבימזלזליםכי

המסיבהומשתתפיבגסותה,התמידהעדינההאחותבביקוריהם,

כמוניזקןכישםסבוריםהםהסתםמן .ננזפולאהקולנית

להקשיבשיטרחושווהאינוולפיכך'להרבה,גלמסואינו

לקחאותםאלמדחשב,ובכן' .בקרבוגאההעלבון .לטענותיו
מכתבערךוהואלהפסי.דמהליאיןהלאבזיכרונם,שיחרת

הפקרותכתב,ורשלנות,רפואיתהזנחה .בתוכנולבמרעישחדש,

נווההגריאטריהמוסדשמציעמהזההטרדה,ואפילוכללית

אתגםלהתלונן.שמעזיםממיהתעלמותתוךלדייריו'שושנים

אליכםפונהאחרון'כמוצאלצרכן'המגזיןלכבודשינה.הכותרת
עלולהתריעלחשוףראויכיהסבורלשעבר'מורהזקן'אדם

שנוקטיםהנפששוויוןועלזהמוסדמתנהלשבוהלקויהאופן

קיפלהואאונים.חסריזקניםשלמצוקותיהםכלפיהממוניםכאן

כמהחששות.תקפוהומאודמהראולםבסיפוק,המכתבאת

אלאהמכתב,בניסוחאינההחוכמההריבעצמו'גערטיפשי'
שיפתחוספקאיןהצוות.לעזרתאפנהאםאהיהשוטה .במסירתו

המגרותבאחתבוודאייטמנוהובו'שיקראוולאחרהמכתבאת

אםחשק.ליאיןאילנה,שללביקורהלהמתיןשלהם.הארורות

המכתבהחלטתי'ואנימזהאותילהניאתנסהמדובר'במהתשמע
הפיחההרפתקהשלורוחלכך.אדאגעצמיאניומיד.יישלח

דואר'סניףויחפשהחוצהיחמוקבשקטקוגלר.ביצחקרעננות

לכאן'לחזורלאיחליטאולייודע,ומיהעירברחובותיטייל
התחייך.

לו'היולאחדשיםבגדיםאמנם, •בבגדיוהטוביםאתלבשוהוא
הקנתהוזולבנה,חולצההארוניתמןלדלותבידועלהזאתבכל

המתיןלפניו'אשראתשיודעכמיבסבלנות,חגיגי.מראהלו

במבקרים.הכניסהקומתמתמלאתשבהןהצהרייםאחרלשעות

מדלתרחוקלאשהותקןהציבוריהטלפוןאלניגשביטחון'ליתר
שובמזדעקהטלפוןהיהשבסופומספרמחייגוכשהואהכניסה,

נבחרלבסוףסביב.הנעשהאחרבלשפשר'חסריבצליליםושוב

בוהשגיחלאאישחסותה.אתההמולהלוהעניקהשבוהרגע

המכתב.ובידוהחוצהכשחמק

6 
כלינשפכיםלכאןרמת-גן.שלהעורקיםאביזובוטינסקי.רחוב

המקומיותבמכוניותונבלליםומפתח-תקווהמבני-ברקהרכב

יבלמולאואםומתמשכת,איטיתהזרימהוגבעתיים.מרמת-גן
מפלטים.ועשןצפירותשללמערבולתתהפוךהרמזורים,אותה
תל-הגדולההאחותשוכנתמאחוריוהגבול.קוזהועלית.צומת
כל-כך.מעטותבשניםכאןלנגוסהדחפוריםהספיקוכמהאביב.
ההולכיםוהמתקלפיםהמשחיריםהמבניםעללהצטערקשה

המתפשטהנוצץהחיוךאבלרקובות,כשינייםהאדמהמןונעקרים

מזנקיםזכוכיתמגדליעבר'מכלי· tשלחיוכוהואבמקומן
הלכלוך'אתוגםיבואיוםלזכוכית.הידדהאבן'הלאהלגובה.
מזכוכיתזונותיהבהבוובלילהמזכוכית,נייצרוהצעקות,העשן

המדרכות.לאורך

מגיעוכשהואקוגלריצחקהלךארוכהשעהתל-אביב.סוף-סוף

התעייףלאכידומההתרגשות.נתקףהואארלוזורובלרחוב

בפעםכאןדרךמאזשחלפוהשניםנמחקובבת-אחתכלל.

אםלרווחה.גלדקויצחקנושםכלום,השתנהלאכאןהאחרונה.

במכתבחשהואעכשיורקדואר.סניףיופיעמכאןהרחקלאכך,

שאתרכזמוטבובכןאותו'לאבדיכולתיבקלותהרישבידו'
הדלפקיםלפניתורמשתרךהסגירה,לפנישעהחציעכשיו.

פנילהעימדיכוליםהאחריםבפקידים.מאוישיםחלקםשרק

כשהואאבלהנאה,בתורהעמידהמסבהקוגלר'ליצחקסובלים,

אומרתשקלים,שניעצמו.אתלקבורלומתחשקלדלפקמגיע

לבולים.כסףאצבעות.שתיזקיפתתוךוהפעם,שניתהפקידה

~ 
~ c:: 

~1 ~ 

פשוטחושב,הואלי'מגיעזהכזה,פרטלשכוחהיהיכולאיך

מבטואתשקראההפקידהאבלמכאן.אותישיגרשולימגיע

ובכן'הארנק,אתשכחתבטחסבא,אסוןשוםקרהלאאומרת,

המכתב.אתמידולוקחתוהיא .בגללךיתמוטטלאהדואר

גוןוהתמעטהאורללכת.הוסיףמשאו'אתשפרקכמיבהקלה,

ארוחתאתמגישיםכברשם •בשעונוהציץהואהעמיק.השמים

אותוגררולאןאבל .בהיעדרולהבחיןהספיקואםומענייןהערב
המוכרהקטןהבנייןלפנילבסוףכשנעצרוהופתעלמהרגליו.

היאשעכשיוהמרפסתהנהדירתו.השלישיתבקומהשםכל-כך.

שבוביוםכמעטהושכרהשהדירהידעהריכהה.זכוכיתמחופה

+-
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האבותביתשגובההתשלומיםאתבקושילממןכדיאותה,עזב

הדולקיםבאורותוהביטקוגלריצחקעמדזאת,ובכלחודש,מדי

אמרערב,ארוחתכאןגםאוכליםהסתם,מןכלות.בעיניים

לפניעומד ,בעלךאתלראותשושנה,צריכה,הייתונאנח,בלבו

שאיניבשעהזאת,וכלאחריםשלערבבארוחותומהרהרביתנו

לאלפחות,הגןאת ,הגןשלוםמהאראהחשב,מילא,כלל.רעב

הבנייןשלהאחוריצדואלשהוליךבשבילעברוהוא .לקחו

לאעדייןאותם.לגזוםטרחולאששובהרדוףשיחיביןוהשתרך

התיישבקוגלריצחקנדלקים.החלוהתאורהפנסיאבל ,החשיך

כשהיה.נשארהגןהכואבות.ברגליובדאגהוהתבונןספסלעל

מתקניועלהדשאעלסגוליםעליםצנחושבמרכזוהאזדרכתמעץ
גםמהםלהיפרדמסרביםהיושילדיםהספוריםהמשחקים

שבוקצת,עודרקמאוחרת.שהשעההוריהםלהםכשהודיעו

בימיםבומפציריםהיוכך ,וביונתןבאילנהנזכרהוא .והתחננו

עבה,קולאמרמספיק,אחרים.מחייםימים ,בגןאיתםשטייל

שומעשהואגלדקוליצחקהיהונדמההביתה.לעלותהזמןהגיע

שלו.קולואת

לביתיוצאים ,יותרגדולים ,רוחובעיניאותםוראהשבהוא

מחוגחוזריונתן •בסלוןהפסנתרעלפורטתאילנההנה ,הספר

בכליצפוששניהםכדיהספהאלשושנהאתגםוגוררהשחמט

החינוךהזה.הילדדרשלבתשומתכמהשלמ.דהחדשיםהמהלכים

היאברורותמסגרותיצירתמכשולים.רצוף ,ממושךתהליךהוא

כשהדברגםבהםלהקפידשישוגבולותזמניםליציבות,מפתח

לוויתורים.הנוטהרךיצורמטבעושהואההורהמןמאמץתובע

הרגשעלבהתגברותאחתלאכרוכההחינוךמלאכת ,לפיכך

ילדואתהמלווהתפקידבעלאלאאינוההורה ,שכן ,הטבעי

השלביםלקראתעצמם,החייםאלומנינוהראשוניםהחייםבשלבי

אילנהאצלהנהמאמץ.אותותמידאינו·המאמץאבליבואו.שעוד

כאילוהבית,מןהיציאה ,התיכון ,הספרביתבקלות,הכולזרם

אצלשגםהיהדומהתחילהלה.שהתוובמסלולמאליהנעה

משהוהחלהסוףלקראתדווקאאבלכסדרוהכולמתנהליונתן

אתפותח ,וחצישש-עשרהבגיליונתןצץבראשולהשתבש.

בוקעתהחדרמןארוכה.שעהעליהשנקשולאחרחדרודלת

שנשמעותהצעקותרקלהשמשתוותאוזנייםמחרישתמוסיקה

מעשןנתפסשוב ,הספרמביתנעדרשוביום.מדיבביתעכשיו

הורסאתההעתידאתמי.בחברתיודעהשדהלילהאתבילהאו

להתנהגיכולאינךבחייםכזהבשלב ,קוגלריצחק,צורחלעצמך

הזמןאבלבכיסך.לךישזהותתעודתהרילעזאזל,כתינוק,

בקולאחרת.שיטהמנסיםהיולפעמיםעוזר.לאדברושוםחולף

לךנותרהאחתשנה ,נפשךכאוותלךהשתטה ,לונדיםשקט

שילמדוהחייםאלהיהיושמונה-עשרהגילאחריהזה,בבית

הפניםהעוויותאתומחקהצוחקהיהיונתןאבללקח.אותך

שכךכללידעלאהואהשפתיים.עיוותהאצבע,נפנוףשלהם,

כזאת.התנהגותהיאילדותיתכמהבדברו.שפתיואתמעווההוא

יונתןהשתנהאחת,בבתכאילו ,המיוחלהמפנהבאלבסוףאבל

ובחדרולומדהחלהוא ,הספרמביתנעדרלאשובהכר.ללא

השיער •שינויחלבמראהוגםארוכות.שעותלמשךהשקטהשתרר

נדמהואףעודצחקלאיונתןרציני.מבטעכשיוהבליטשנתקצר

זההודה,אחר-כךשניםכמה .פניועלנסוכהחרדהמיןכיהיה

שאחריה,בבית,האחרונההשנהעלהדיבורים ,הועילבאמת

 ,חוללשעוןחיתה ,הזוהשנהלהשתנות.הכולעומדאחת,בבת
תיארמרהיבים,נופיםמאחורי ,שבהןהגלויותבאחתפעםכתב

המדפיםעלהללוהגלויותנערמוהזמןעםבלונדון.חייואת

הריק.הילדיםבחדר

שזינקוכמעטקוגלריצחקהתחלחלההפתעהמעוצמתנבח.כלב

המשחקיםמתקניעלעליםלהשירהוסיפההאזדרכתהספסל.מן

עלהזדקףהואקהל.בפניכמופיענראההכלבאבלהשוממים,

ומפעםהנושריםהעליםעלבנביחותהסתערהאחוריות,רגליו

הספסלאלבזהירותהתקרבלבסוףהקריר.דבשאהתפלשלפעם

שאלהאיזוכמדומהבושכשתקפהבמבטקוגלריצחקאתובחן

הופתעכמווהכלבידואתהושיטקוגלריצחקמשקל.כבדת

עדנוספים,ליטופיםתבעואףלליטוףהתמסרמידאבללרגע,

מאולףכלבבמהירות.הסתלקוהואמזהאיבעליולושקרא

היטב.

לאותיותר.כבדנעשהשגופולוהיהונדמהקםקוגלריצחק

 ,לדירתולעלותהיהיכולהיהאחריםבזמנים .ברגליוהתפשטה
עמוקה,בשינהולשקועבמיטתולהתכרבלרגעים,כמהמרחק

ברחובארוכה.דרךלוציפתה ,עכשיואבלחלומות,נטולת

בושהתנועהבכבישהטסותהמכוניותפנסיזהרוארלוזורוב,

לרמת-גןבדרכםלחלוףהוסיפואוטובוסיםיותר.דלילהנעשתה

האוניםחוסרואתרגליוכובדאתשאתביתרחשקוגלרויצחק

 ,כללאגיעלאכידומה .אחדשקלולובכיסולושאיןמישל
עדלאיטרכרעהתמרוריםמעמודיבאחדאוחזוכשהואחשב

מצאזאתבכלהכביש.שפתעללהתיישבבידועלהשלבסוף

אספהמשטרהמכוניתההנהלה.בחדרקלהשעהכעבורעצמו

שמסרלתיאוריותראופחותהתאיםהואהמדרכה.מןאותו

המוסד.

תספיקבינתיים, ,למחרהבירוריידחהמאוחרת,שהשעהמכיוון

חושבהוא ,דבראין .לחדרולעלותלומוריםשבושבטוןהנזיפה

להם.המגיעאתהללויקבלובקרובהשמיכה,אתמעליוומושך

7 

הגוףאתהכריעההריאותדלקת .איתןאברהםמתבוקרלפנות

עמהשמביאההאיטיתההתפרקותאתהמוחמןוחסכההחלוש

בההביטואחיה,אתלהעירדבורהכשבאה .האלצהיימרמחלת

 ,המועדאתאיחרתיואני ,אברמיקמת,כברהריהכחולות.עיניו
מי.דהבינהתשובה,באהמשלאאבלהקמוטים,פניההתחייבו

טשטשהשהזיקנהבפניםוהביטהעמדהמהוזמןבידואחזההיא

לידוהתיישבהעיניואתעצמהלבסוףיופיין.אתבמעטרק

חדישי.בבכימתייפחתהמיטה

לחשלהודיע,צריךכשהתעוררו.לעיניהםשנגלההמראההיהזה
נמלטים ,החדרמןלצאתמיהרוושניהםקוגלרליצחקממןיעקב

מתוחהדממהריחפהבוקראותוהמוות.שלהמעיקהמנוכחותו

פעםבכלבשתיקה.ארוחתםאתכילוהדייריםהאוכל.בחדר
הצוותאנשיעצבנות.נתקפיםהאחריםהיו ,מישהושהסתלק

בהעבדתלטפלתמידהשתדלוולפיכךהתגובהאתלהכירלמדו
הנפטריםמעלצבאי.למבצעהראוייםובחשאיותבזריזותהגופה

אלאמתים,אינםהמוסדדייריכאילו ,מסתוריןשלעננהריחפה
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נאנח ,גמרתעודתאיזולהעניקיכלוהפחותלכלנעלמים.פשוט

הריקהבמיטההביטוהםמשכבם.עלכשעלובערב,קוגלריצחק
 .ישימומיאתמעניין ,אמרממןויעקב
המחשבותמןכחוששבמתינות,קוגלריצחקמהלךשבועייםכבר

אלאאינוזההמתקרב,ההולדתיוםבגלללאבמוחו.הדוגרות

מספק.שהואבהזדמנויותהיא ,בכללחשיבותלוישואם ,תאריך

אילנה.שלביקורהאתהפותחתההתנצלותהיאמיותרתלכן

הביקוראתלהקדיםהפעםנאלצההזמנים,בלוחותבעיהבגלל

השנההוגדלהכפיצויהאם .עצמוההולדתליוםשתוכנן

המיטהעלאותהמניחיםלארונית.נכנסתשאינההבונבוניירה

הספותעלמקוםלמצואקשהזובשעההכניסה.קומתאלויורדים
 ,כרגילנמרצתאילנה.עללסמוךאפשראבלבמבקרים,העמוסות

בקולמדברתאילנהמתיישבים.והםמקומותשנימאתרתהיא

ידיים.בתנועותעצמהאתומלווהומדויקת,ברורהבהגייהרם,

איןבעצםבהוראה.שעיסוקםמיאצלנפוצותלוואיתופעות

והתמרוןהמקצועשוחקאותהאבלסוף,בליעובדדניחדש,

הגיעהכברשהגדולהטובלילדים.העבודהביןפוסקהבלתי

מצילהפשוטהיאלפעמיםעליהם.לסמוךאפשרשבולשלב

איתך.ומהושואלת,אילנהאומרת ,אותי

אומרים ,לךמגיעזהראשיהם.אתמסובביםהכלבבכי.פרץילד

להחזירלומרשיםאבל .להשתוללתפסיקהצעירים,ההורים

ויצחקרגעיםכמהארכההקטנההתקריתהאשמה.לספהמכות

אני ,אמראילנה, .פיואתפתח ,אומץבינתייםשאזרקוגלר

אבללדירה.לחזורהחלטתישאלה. ,הענייןבמהלעזרתך.זקוק
לחוזהשהתכוונההניחהואבתימהון.אילנהאומרתחוזה,לנויש

אםשבעים.לושמלאואחריקצרזמןהדירה,אתכשעזבשנחתם

בקרוב.מסתייםהזההחוזהטועה,אינו

אפילורצינית.נעשיתכשהיאאילנהשלדיבורההואשקטכה

אפשריבלתיזהאומרת,היאשבובטוןלמצואאפשררכות

כשאתהדווקאלבדלהתגורריכולשאינךיודעאתההריאבא,

ואנייונתןתחלה?אםיקרהומהלהשגחה.זקוקיםשבובגיל
פשוטוהילדיםהעבודהשבוכזהבשלבושנינוכל-כךרחוקים

 •הכולבולעים
עכשיואבלראשיהם,אתהאנשיםמפניםשובהכניסה,בקומת

אדםשלהיאההתפרצותכילענייניהם,לחזורממהריםאינםהם

 .עצמןעלחוזרותוהצעקותזקן
לחזוררוצהאנישומעת,,אתקוגלריצחק,צרחהכוללכםנתתי

לאבדבליאותומהסההיאאבלהחווירה,שאילנהדומההביתה.

זהאבא,באמתאומרת,היאשבוהשקטהטוןואתרוחהקוראת

איחייך.וכמעטהשתתקקוגלריצחקכך.להתנהגילדותיפשוט

שבובאופןלהתבונןדי .בתוהיאשאילנהבכךלטעותאפשר

משם,והולךקםממנה,פניומסבהואשפתיה.אתמעקמתהיא

האנשים.שלהסקרניותלעיניהםטרףאותהמשאיר

8 
שטות.דבראיזהלעוללמוזרהתשוקהנתקף ,לחדרוכשחזר

אתלהסירהחללבסוףאבל ,לצדמצדבחדרהתהלךקלהשעה

ממן.יעקבשלמיטתושלידהארוניתעלשנערמוהחפצים
מיטתואלטיפס ,עצמוהואואילושלוחפציואתהניחבמקומם

 ,ממןיעקבכשנכנס ,ואכן •לוושכבבשמיכההתכסהזהשל
הוסיףקוגלריצחקאבלצעקות.נשמעו ,משפחתובניבלוויית
טועים.כולם,הםואילושלובמיטתושוכבהואבהם.להתל

אם ,ממןיעקבלבסוףאמר ,דבראין .לעברוקראו ,סניליאתה

,בעודקוגלריצחקשלבמיטתוהתיישבוהואנתחלף.רוצה,הוא

עכשיולידה.ומתיישביםכיסאותיהםאתלשםמעביריםהאחרים

המיטה.עלהמונחתהענקיתהשוקולדבחבילתשואלמבטנעצו
ההולדת,ליוםמתנהזובעצםלכם,התכבדואמר,קוגלריצחק

לפתעדעתוהתיישבהכאילושבוע.בעודעצמוהתאריךאבל

משתכחכזהאירוע ,ממןבמשפחתאבל •אותומייסרתהיאוכבר

ו
~ s 
~1 ~ 

כידומה, .גדולצחוקיעורר ,הזיכרוןמןיצוףואםבמהירות,
לאלהמשמחות,חוץלהתבדח,עילהאצלםמוצאיםענייןבכל

בתוךאיךלהסביראפשראיאחרתתהומית,ברצינותמתייחסים

הולדתיוםהכולבסךכזאת.בחגיגהלהפתיעובידםעולהשבוע

החדרבפתחקוגלריצחקעומדנדהם,משפחה.בןלאואפילו

משקהובקבוקימגשיםסירים,ביןהרגלייםעכשיומהלכותשבו

מוחאיםוכברבוהבחינורקמקום.להםנמצאהרצפהעלשרק

הולדת.יוםבשיריהפוצחההרכבמךנהפיותעשרהלפחותכפיים.

בבטןמתחוללתההתרגשותכיהרגש,מקורבאמתהואהלבהאם

 .לאכוללהתחיליהיהאפשרתחלוף,משזורק ,ולפיכךדווקא
האוכלבחדרלחלקוהוחלטולפיכךלהגיעהדואראיחרלמחרת,

כך ,החדשהמטפלעלהטילוהמשימהאת •הבוקרארוחתבשעת

כלאתלהכירהספיקשכברהחרוץהבחוראתעדייןמכנים

תרותעכשיוהמכתבים.מרביתאתמסרכברבשמותיהם.הדיירים

+-
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עלמשוטטוהואלסיורהמבטי~אשובקוגלר.יצחקאחריעיניו
הופתעהדבורהבלמים.בחריקתשייעצרעדהשולחנותפני

תפריע,נוכחותואםושאללשולחןקוגלריצחקכשניגשבמקצת

איטיותכמההזה,בגיללהצטרף.אותווהזמינהחייכהמידאבל

מסורבל.נעשהלדיבוראכילהביןהתמרוןאפילוהגוף.תנועותהן

גלדקווכשיצחקמשלה,גוףתנועותמחייבתאינהשהמחשבהטוב

בפניםלהרהריכולהואמסתדרת,היאאיךדבורהאתשואל

שהיההגדולהאחעלולחשובעז'כחולשצבעןבעינייםהאלה,
דבורה,אומרתאיכשהו'מתגבריםהזה.ההעתקהואמדויקכהלה,

עםבשלוםחיהאניומוסיפה,מחייכתהיאטוב,שלומיאבל

בטרםלשמועהחדשהמטפלהספיקהאחרונותהמיליםאת .עצמי

קוגלר.מיונתןמכתבלמסורכדיהשיחהאתשקטעעליתנצל

כפיבזמןיגיערקאםההולדת,ליוםברכהכרטיסזהובעצם

הקודמות.הגלויותשסיפרולמהמעבראין'חדשות •יונתןשמקווה

הקונצרטמפנישחששהמצחיקבנגינתה.שבחיםקצרהמאיה

בןעלמזהירה.פסנתרניתשלעתידהמורהלהניבאשבסופו

התיכוןשאתמסתברהבחינותמציוניקלה.לאתקופהעוברת

פעםבכל •לוקשיםלביתמחוץהחייםאבלבהצטיינות,סיים

השותפיםהעבודה,עליו'נמאסהכוללהתלונן.מתקשרהוא

היהשמצדולרצונו'בניגודנעשהשהכולעליצעקפעםלדירה.
כמהלבשמתילפתעצמרמורת.ביהעבירזהבבית.לחיותחוזר

לולומררציתיפתאום •בגילוכאלהמחשבותלי'דומההוא

אתהאבלבחדרו'ולהתבטללשבתהביתה,לחזורהכול'לעזוב
ההורה,שלתפקידוידיעתך.בלירגעבאותוליעזרתאבא,

עלבהתגברותאחתלאכרוכההחינוך'מלאכתהחיים.שלבי

הצלחנוהריחשבתי'ובאמת,תמיד.אמרתכךהטבעי'הרגש
שכזאת,הארהמיןאותך,הבנתיפתאוםואני.אילנהיפה,

אתהדיברתכאילוחשתיהעצמאות,שלבעללבןוכשהסברתי

מגרוני.

קוגלריצחקדבר.עודראהלאכאילוונדמהלקרוא.הפסיקהוא

מבעדמטושטשותנשקפודבורהשלהנדהמותפניהורקבכה,

פניו.אתשכיסההדמעותלמסך

שמעוררהמסותרתבהנאההתוכנית,צוותבכך'יודולאהם

משמיעהשבוהטרנזיט,מכוניתנעצרתשבוהזההרגעאצלם

שלה.המוכרהחבטהצלילאתבמשיכההנפתחתהאחוריתהדלת

שבהבמהירותתלויהרבהכיראשונים,קופציםוהצלםהטכנאי

אחדכלכיונראהכולם,למדוהתחקיראתהציו.דאתמרכיבים

מסותרתהנאה .לעוררעלולשהואהקשייםואתתפקידואתיודע

חלילה,כאןישלאידשמחהשלאלהדגישצריךאבלאמרנו'
שלחוצודקגדולשכוחמישלרוחהתרוממותשלסוגאלא

הואהתוכניתשצוותמשוםרקזההריגאווה,כאןישואםאותם,

השיער'אפורהמפורסם,האישאפילועצום.כוחאותושלמשרת

משרתהואבמאפרת,מלווהכשהואהמכוניתמןאחרוןהיוצא

הטוניםמהומה.עכשיומתחוללתהכניסהבקומתהזה.הכוחשל

לתלונותשחראיןכילהבהירהדורשתלמנהלתשייכיםהגבוהים

דיבה.הוצאתפשוטזוהיהמכובד.המוסדעלשטפלוהמרושעות

אנחנוהמוכרת.התגובהמןמתרגשיםלאהתוכניתבצוותאבל

תימשך'אםההתנגדותלמנהלת,השיעראפוראומרהכול'נחשוף
להגיב.הזדמנותניתנהשלאקרהלאעודהרי .לרעתךתפעל

באחדהיושבמהורהר'מראהובעלשקטזקןגלד'קויצחקוהנה

לכאןשהגיעהתוכניתצוותאתבפניוכשמציגיםגםהשולחנות.

מרכלשהי.מסתוריתבנקודהתלוימבטונשארמכתבו,בעקבות

אינוהזקןאבלהשיער'אפורהאיששלקולורועםגלד'קויצחק
מצחיקמסתוריתנקודהבאותהמשהו'כאילומחייךרקפה,פוצה

מדבקת.נוחותאילהתפשטמתחילההשיעראפורשלבפניו .אותו

להן.מסוגלהזהשהאישהתגובותמןחוששיםהתוכניתבצוות

להמשיךהשיעראפורמחליטתלונות,מספרהעליתבמכתבך

כמעטקוגלר.יצחקבומביטסוףסוףעליהן.לחזורממנוומבקש

פירוש,מהתלונות.שוםליאיןאומר'כשהואלרווחהנשמו

בסדר'הכולתקין.לאמהכאן'בסדרלאמההקריין'מתעקש
שוב,הקרייןמתחילששלחת,במכתבאבלקוגלר.יצחקעונה

אומרמצטער,באמתאנידבריו.אתכךשקטעוקרהלאעוד

אודברים,שוכחיםשבובחייםכזהשלבפשוטזהגלד'קויצחק

יותרהעברמציעשבושלבמבולבלות,נעשותשהמחשבות

אומראינילכןזהירות,תובעתהזאתוהמודעותאחת,מאפשרות

להאמיןיכולאיניעצמישאניאלאמעולם,דבריםהיושלא
כזה.מכתבששלחתי

הולךמאחור'הטרנזיט.עלהציודאתמעמיסהתוכניתצוות
משוםאוליהניי,דהמכשיראלבשקטמדברהואהשיער.אפור

להודיעמבקשהואהכהות.העינייםאלהתנקזכולושהזעם
אתישלםמישהוייערך.הבירורבסכנה.שמשרתםלתחקירנים

 •המחיר.
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ןךו,ןפ Nי' 11
מירוןכרמית

חספרדיחגויסולו

תרגום:לרוקח;גארסיחפררריקומאתחקאמרי;חתיאטרון :רוסיטח""רוניה
תלבושות:האוזר;חיינץתפאורה:מוכתר-סמוראי;דורבימוי:כוזגלו;שמעון
טוגורידייריוכוריאוגרפיח:וונו;וילפרירמוסיקח:אייקר;אורטח

בגרברהשחי ,) 1936-1899 (לרוקהגארסיהפרדריקוהדגולהספרדיהמשורר

כישוריםעתירהיה Iבספרדהאזרחיםבמלחמתהפאשיסטיםידיעלונרצח
 1מוסיקאי Iכמחזאיגםהצטייןהואהנפלאה,לשירתופרטאמיתי.רנסנסכאיש

ב-בברצלונהלראשונהשהוצגרוסיטה","רוניהמחזהווצייר.שחקןבמאי,

והפיוטייםהבשליםהמחזותביןהואגדולה,להצלחהמידוזכה 12,9,1935

בציפיהעצמה,לספרדהסופרידיעלשמשולההמחזה,גיבורתרוסיטה,שכתב.

שנה 20המצפהטוב,בורגנימביתיפהצעירההינהיתממש,שלאלאושר
שהבטיח.כפילאשה,לשאתהמנתעלמאמריקהשישובלארוסה
שדודהלפרחמשולההצופים,לעיניזקנהלרווקהההופכתהיפהפיה,הנערה

לקראתאדום,הואבבוקרזה,פרחהתמורות","שושנתבגנו:מגדלהבוטניקאי

"הפרחטען:עצמולרוקהלבן.הופךהואבערבואילומתחזק,צבעוהצהריים
שנתן(בריאיוןרוסיטה'"כידוניהלהמחיששביקשתילרעיוןסמלהואהזה

בברצלונה).הבכורהלקראת

בשיר:השושנההתפתחותשלביאתמדגישהעצמההנערה

בבוקרנפתחתהיאכאשר

הנהכדםאדומה

בצהרייםנפתחת

כאלמוגיםמוצקה

נופלמתעלףוכשהערב
יםשלסיגליותעל

בלובןאזהיאמלבינה
ולבסוף:
הכוכביםמגיחים

הרוחותלהןמסתלקות
האפלהבגבולות
עלים.דשויר•ל:אזמתחילה

צבי)עזה(תרגום:

המוסכמותכלפיחוץ,כלפיהכנועיםהחייםאתמתאררוסיטה""רוניההמחזה
בכניעההכרוכיםהפנימייםוהייסוריםהמכאוביםלצדהמקובלות,החברתיות

רוניההראשונהבתקופהאחרת.בתקופהמתרחשתביצירהמערכהכלזו.

לפניה.עדייןלאושרוהתקווהשהחייםופורחתיפהנערה , 20בתהיארוסיטה

הגיעהכברהצעירההנערהמכן.לאחרשנים 10מתרחשתהשכיחהתקופה
מכתבילהששולחלארוסהמחכהועדייןונפשית,גופניתלבשלותלפרקה,
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פישמןאסנתבלון,פלורנסשונוול.דסנדרהח'ורי,קלרהחריפאי,זהרירה :רוסיטה""רוניה

היאהשנההשלישית,בתקופהבמרחקים.יםיבינתהתחתןהואיכאףאהבה,

הראשונה.העולםמלחמתשלהרועפרחיאתמריחיםכבר 11911

גיבורישלבלבותיהםניכריםכברוהאכזבותהניכורשהאי-שקט,לומראפשר
במציאותהאזרחיםולמלחמתהעלילהבתוכןהגדולהלמלחמההצפוייםהמחזה,
היתר:ביןאומרת,היאדודתה,עםרוסיטהשלבשיחתהההצגה,בסוףעצמה.

המתה",התקווה-הרגשותמכלהנוראהרגשעםקמהואנישוןילהולכת"אני

שעיקרוגםמהומסובך.מורכבמבצעזההבמהעללרוקהשלמחזהלהעלות
הקשיםלמאורעותהצמוד Iשבוהנפלאבפיוטהוארוסיטה""רוניהשל

לבטאהשחקניםיכולתעםונופלקםמחזהכל .היומיוםחיישלוהאכזריים
מיופיהלגזולמבליונושמת,חיהלשפהולחופנההפיוטיתהחוויהמורכבותאת

העיקרוןנשמרתמידלאהקאמריבתיאטרוןהמוצגבמחזההאמנותיים.ואיכותה

הזה.

ממדהעניקה Iההזויכיופיההמרהיבההבמה,הטובות:בבשורותנתחילאך

השכילהכןביותר.והדרמטייםהקשיםברגעיםאףמציאותיובלתיחלומי

אתלעינינולחשוףרוסיטה,רוניהבתפקיד Iפישמןאסנתהצעירההשחקנית

ל"שושנתכיאההבודדה,הנערהשלונבילתההבשלתהפריחתה,שלבי
התמורות",

לאווירהותוקפניקומיפןלהעניקהצליחההבית,סוכנתבתפקיד Iנוימןרבקה
רוסיטה,שלכדודתהקמבוסורזינהמילאהחשובתפקידשבמחזה.הנכאה

זהרירהעלהזעיר-בורגניות.החברתיותלמוסכמותנעוריהאתכבלהאשר

קטניםתפקידים"איןהידוע:המשפטאתסטניסלבסקיכתבכנראה, Iחריפאי

"לגנוב"הנהדרתהשחל~יתהשכילהאפיזודיבתפקידקטנים",שחל~יםרקאלא
מכיפותיהןעםאותה,הסובבותהצעירותהמשתתפותמכלההצגהאת

שלוהשושנהאחרהכרוך Iהדודתפקידאתהמגלם Iחורימכרםהמפוארות.

השתתפוהמורכבת.אישיותושלהפיוטיהפןאתהחמיץאובססיבית,באהבה

ואחרים.המצוינתולדשונוסבורה Iחוריקלרה Iכלרךפלורנסעוד:

שללהעלאתםהנימוקיםאתאחתלאקובעותהרייטינגשדרישותבתקופה

שלהתמורות""שושנתשלמניחוחהלהתבשםטוב Iבימותינועלהמחזות
 •רוסיטה"."רוניההפיוטיבמחזהלרוקהגארסיהפרדריקו
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