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יהושע.שלברומןבהרחבההפעםעוסקלויתן

הציבוריים,שבחיינוהשקרעלהמאמריםבסדרתממשיךשחםדוד

בישראל.לחילוניםחרדיםביןהמתחוללהמאבקעלהפעם

שירית,פרוזהאופרוזאי'שירבמעין-פארןמדגוהפעם:בשירה

מפרסמיםסערודנידרתןראובןחמי'.ארבהםכשלעצמומענייןניסיון
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בהוצאתהשנה,בינוארלהופיעהעתידה l}'!iJ~~ני:ןחרששיריםספר
ריתמוס.בסירותהמאוחד'הקיבוץ

בגורלםהעוסקכפרי'יהודיתשלגרפיביואוטומרומןפרקבפרוזה:

ריגוללשםיהודיםשלהתארגנות-האדומה""התזמורתחברישל

מפקדהשניה.עולםמלחמתבתקופתבאירופה,הנאציםנגדוחבלה

והלךבחייםשנותרהיחידהואחבריו'כלשון"המנצח",התזמורת,
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הירדמהבמסגרת ,-19הבמאהבארגנטינה,היהודיתה"התנחלות"

הסיפוריםביןהקושרכילומרניתןעל,במבטהירש.הרבוןשלהידועה

"התיישבות"שלהשונותבפניהתמיד'הרלוונטיהעיסוק,הוא
היהודית.
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בעולםהחדשותרצופות:חדשותיותלהתרחשויותמתייחס-עתרן

כלפותחהרצנזיותשמדורהסיבהוזוחדשים.ספריםהןהספרות

 ,' 77'עתרןשלגליון

שביטיעקב-שימיכאל,סמישלספרועלכותבתלבביתרותהפעם:

איזקסון'מירוןשלשיריועלצמרתצביגלדמן'מרדכישלשיריועל
אביביתאילון'לאהעלשאולבןמשהמאטסיס,פאולוסעלפזמירי
 .ועודהופמןיואלעלרוח
הקבועים.המדוריםגיל'וכר

קרותסופגנית

במאמר'הארץ'שללספרותהמוסףעוסקרבציפותשבועותארבעה
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כפייתית.במתכונת-פואטיתכבוליםומקצבלחריזההתמסרותובשל

לעיתים,אלא,נוקשההשיטהלאזה.ארכאילוויכוחעכשיונכנסלא

בה.המשתמשיםאלה

וטבעייםרכיםגמישים,הזאת",המתכונת"אביפושקין'שלהשירים
שהשיטהרביםשיריםלאלתרמןגםלתלפיות.ומדודיםחרוזיםוהם

תמוההבוודאות.הועילהאלאבהםפגעהשלארקלאנכתבושבה

מוכיחהלאדבר'לשוםרלוונטיהלאהישן'הוויכוחאלהחזרהבעיני
ב-שנכתבמגד'אהרןשלמאמרופרסום-יותרעודותמוה .דבר

בארץ.הספרותיתהקהילהשללתודעתההנושאחדירתעם , 1966

הללו?והצוננותטריותהלאלסופגניותלחזורהטעםמה

רלוונטי"לא"ערפאת
היהשעתייםכעבורמוחלטת.אשלהפסקתוקראנאוםנאםערפאת

הרסזורעתצה"ליתלתגובהסיבהעודהנהקטיף.בגושמרגמותירי

האחרוניםהימיםשלהסיסמהזורלוונטי"איננו"ערפאתומוות.איום

העובדההיארלוונטיתרלוונטי.לאהואנכון!זההממשלה.שלוגם

מוכרתלאתופעההיום,עד '-67מכבושבשטחנמצאתשישראל

בשטחיםמחזיקיםאיןשלנובתקופהוהדמוקרטי.התרבותיבעולם

למלחמתלצאתאולצהשישראלהסבוריםישהמלחמה.תוםלאחר
הנסיבותצירוףאתנצלהשישראל ,ההפךאומרים,אחרים-1966במגן

לאהיאמהםשטחים,ולכבושנאצרשלמצריםאתלתקוףמנתעל

הזה.היוםעצםעדנסוגה

לחזורטעםישהזה.האנכרוניסטילוויכוחעכשיולהיכנסטעםאין

שלמהמדינהחייבתמתיעדהרלוונטית:האחתהשאלהאתולשאול

השלמה"?!ישראל"ארץשלהפנטזיהמזבחעלקרבנותיהלהקריב

אםהסדרכליהיהשלאמביןאחדכלהריפשע?עלחטאכאןהאין

ירושליםלבעייתפתרוןיימצאלאואםשנכבשו'השטחיםיפונולא
 .כלשהידברךבפתרונהותסייעהפליטיםבבעייתישראלתכירלאואם
עתהכברבציבור.עייפותניכרתעתהכברלטובתנו'פועללאהזמן

הרגשהפעםלאנוצרתעתהכבראוטובוס.עללעלותחוששיםאנשים
ששליחיהםהביטחון","כוחותידיעלשנכבשהבארץחייםשאנחנו
לתיאטראות,קפה,לבתיבכניסותהרחובות,בפינותניצבים

כיתתידיעלומוגןשמורמגוריםביתכליהיהמעטעוד ...לקניונים

היאהמציאותהנושא.לאהואערפאתכן'עלדי?!לא ...חיילים
לשנות.ישואותההנושא.

המוצגותעבודותשלתצלומיםמופיעיםהגלידן'לאורךארחונה:הרעה
(חנוכה-החגים",של"הפסטיבלבמסרגת"כלולות",האמנותבמסלול

בוואדיהמתקייםודו-קיום,סובלנותשלפסטיבלכריסמס-רמאדאן>
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תלמודיות,קריאותתשעלוינס:עמנואל

הוצאתאפשטיין,דניאלמצרפתית:
עמ' 263 , 2001שוקן

שנשאמהרצאות.מקבץקריאותתשע

תלמודיות.קריאותשלבכינוסיםלוינס
כללתלמוד'אקטואליהביןמפגשים
"נזקיביןהקשראחר:בנושאקריאה

למלחמהקמאבבאממסכתהאש"
הצעיריםומרדנזיר""דיניהמודרנית,

ו"מסכתהחדשההכלכלה ,הפוסטמודרני
ועוד.סנהדרין"

לוינסעמנואל

תלנוtדיותקריאותתשע

הוצאתההווה,עבודתאופיר:ערי

קריאה,סימןספריהמאוחרהקיבוץ

עמ' 303 , 2001חשחורחחכבשחסררת

ישראליתתרבות"עלמסותעשרהשתים
בטקסטיםביקורתיתקריאה .הזה"בזמן

ליוםהתפילות"ממחזורשונים,
קסטל-אורלישלסיפוריםעדהכיפורים

מגילתעדפסחשלמההגדהבלום,
ביןחיבוריםיוצראופירעדיהעצמאות".

שלבהקשרלאידיאולוגיהתיאולוגי
המתמשך.הכיבוש

הוצאתסמדאריס,ארלחייט:עמוס
עמ' 70 , 2001"ביתן"עמרח;

שיריםובואדלהייט,עמוסשלשניספר
 , 2000 • 1993מהשנים

דםשפ~ירוקישתוק;לאהסמור"כל
כהכרהומצחכרועוטהרפה;לאיזרום
זותהיהבעדנהלאתבואתוטח /אחת
נקטרנושאתתהיה.כ~להכובשת;אפלה
מחכהלאוגואהשת 7גו 1.ד~המדבשברק
 ) 25(עמ'תחכה".לאאתה;יותר

 ,דודקלופשטוק:גוטפרירפרירריק
הארכןיוסףמגרמנית:המשיח,שלמה,
עמ' 496 , 2001גולןירוןהוצאת(נכו),
הגרמניהמשוררשלמיצירותיותרגום

("דוד"מחזותשני :-18ההמאהבן

"המשיח".הנוצריוהאפוסו"שלמה")
בגוףהערותהוסיף ,נכויוסףהמתרגם,

שמות.ומפתחמקוםמראיהטקסט,

 ,העולמיהירידרוקטורוב:א"ל
זמורההוצאתריפין,שוחמאנגלית:

עמ' 295 , 2001ביתן

קטנה,יהודיתמשפחהשלבחיקהילדות
הילדבעיני ,-30השנותשליורקבניו

ילדותו.אתהמשחזרהמבוגרובעיני

הקיבוץהוצאתסדומאל,איני:לאח
עמ' 142 , 2001המאוחר

 ,מתעללולאבמתנכרתלאםבת ,נדר
המתה,אמהבמקוםהאבותלביתנכנסת

 .לחדרמשכנותיהאםבאהבתלזכותכדי
הסיפוריםגםבספרל"סדומאל"בנוסף
ו"אחר".לרבין"מחכה"נאצר

ואחרים,איימוסיזרעאלי:משח
 200 , 2001המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

(זוכה"איימוס"הסיפוראתהכוללקובץ
הומחז'הארץ',שלהקצרהסיפורפרס
ארבעהועודעכו)בפסטיבלוזכה

שלקיץ"פנקסוניל":"ימיסיפורים:
וניהו"דודולפרחים"לו"מהתכלת":

הזה".

שאניחלמתיסרקרז:ברנשטייןאילנה
 , 2001לעםספריהעוברעםהוצאת ,ער

עמ' 219

 ,אחדשבועבתוךוסבתוהוריומותלאחר
סיפוראתנצר·קינראבישלוםכותב

ילדשלחייםסיפורוהתבגרותו;ילדותו
שנותשלבישראל ,כפריביישובשונה,

 • soוה-ו oה-

הקיבוץ ,אביוובאהבהבאלון:אברר
עמ' 63 , 2001המאוחר

אלון;אנודשל-12השיריוספר
ורגישותנוףשלפיזיותחושניות,
למצלול:

נדרנודד;פרפרמרפאהפעילהפה"לא
פרועראשובשיריו;.יעברלאנכערלוןר._;

הצרךבו ת~~ /מתרוצצתסערהשערו

תרועהשירתו:.~ינים;ש~~בףאתלנתץ
(עמ' ", ..;~רעלשבריםדרשותיולנרגנים
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עםהוצאתרוזנדורף:שלצלושחם:נתן
עמ' 212 , 2001לעםחספריחעובר
קורותיהאתשתיעדהיהודי-רגמניהסופר

(רביעייתרוזנדורףרביעייתשל
רוזנדורף,שלבנועםנפגשדחנזדדף)
שהזיכרוןפרטיםגרמניה.שלהיסטוריון

עולים.להשמיטםמעדיףהיה

שחםנתך

ררזנדררףשל~לר

מאנגלית:יום,אותובערובפיילי:גרייס
 165 , 2001כתרהוצאתליברכט,סביון

עמ'

המשוררתשלהשלישיהסיפוריםקובץ
הסיפורים,ברובפיילי.גדייםוהסופרת
פיית'אשה,עומדתבמרכזם,אובשוליהם

 .הנראה)ככל ,פיילישלדמותה(בת
לשניים,אםודעתנית,עצמאיתגרושה

אהבותעםהחייםבאמצעהמתמודדת

חברים,מותהגוף,בגידתעםחדשות,

מודעותמתוךהילדים,התבגרות
ופוליטית.פמיניסטיתחברתית,

שופראהוצאתשירים,וייסמך:לארי
עמ' 127 , 2001

סדום;לתוךכשרכבתייום,"~אותו
 1ןק 9לכרינפתחועינייםהרבהכךכל

לסי°ן.;שהגעתילחשבהיהשאפשר
משפטכמוישרהשדרה;בסוף

אורחים",מקבל 1ט: 7 ~עמדאלוהים;
 ) 23(עמ'

שופרא,הוצאתנודדדםאשל:סיגל
עמ' 56

מלצרליג t ~אפלולי;קפה"בבית
בכפית,כוכבשליתיבחלב;ערפל

על~ר iה/ iשהנעדקךן;~למצצתי;
 ) 15(עמ'סנטרי."

מאנגלית:הרקיע,מאגםסת:ויקראם
 , 2001ביתןזמורההוצאתלוי,רפנח

עמ' 221

ב-סת'ויקראםשערךטרמפיםמסע

נפאלועדוטיבטשינג'יאנגדרך 1981
ההימלאיה").הריועדהרקיע("מאגם

גשרעמינדב:וחיחכלאסנועח
קוהמאוח,רהקיבוץחוצאתבצלילים,

עמ' 143 , 2001אדום

מוסיקה.באמצעותבמפגריםטיפול
ותהליכיייחודיותלימודשיטות

-10כלאורךמטופליםשלהתקדמות

שנים.

תרגום ,משומרשיריםגנן:משח

גושןחוצאתגנן,משחועיבור:

עמ' 112 , 2001ירושלים
חומרשלמודרניספרותיתרגום-עיבוד
מבחרשנה;-4500כבןשומרי-אכדי

האנושיהצדאתלהציגשכוונתו
צייןקטעכלבסוףהעתיקה;שבשירה
ממנוהטקסטאת.המעבדגםחמתו

והערות.נספחיםכוללהספרתרגם.
 /בנה,היאבת-ירח,האלה,"לאיננה,

 /בתה,קובפתחאליך ..קרבהעת
ענודתגחענורפה,ידבהעבירה

שמורותעלקלהידבהעבירה /אצעדות
עורךעלרכהידבהעבירה /עיניף,

לאיננה'שיר , 26(עמ'תענוגות"
הדרכים'),שבפונדק

בימיצרפתיהודישוורצפוקס:שמעון

חיים,בןחיללספרייתהביניים,
 363 , 2001המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

והתפתחותהיהודיתהקהילהחיי
ימישלבצרפתהיהודיתהתרבות
המלוכהעלייתרקעעל .הביניים

הצרפתית.

4 
 262גליון



ובסריעקב
~ 

:1 
האחר

ךר ry ~ יז:r~י::ל~יות
 iלי o:כ 1:7

ן cQזק,ך~לזpעול.ה~זpה קו:;~ ?7.
עצמישלההריםכפותאתלראות

 . :- •; .ד--- ... ; •

ר~:ם 9 ~כ:;::זמלא~ה,מורות 7 תוענ;:~~י::

:~עררר~~ע קךנ;:~::ז~ל~ר?ןרות ?7קשו

 ט~~~רים 7~ך~זכיךר.ק

ל ?iJ ~ 7רי.rך o/ ~ ?S ם:~
ד:גנות, t2קנו~ ?7ירות 9

ך~ים~היו QW.רז.קהרר_גר

ךחוללרד ry~זpכ רp.ז~~ך

והדגים
: -T • 

~ליומיןבzז:ויקיק~~יםנרנרת '.+7 רמ,;:

?. 107 iJ ט 9סר.:;כי

ל"~חיק t?9 ל~??~~ך~ןים
סהבירל ?V ~ 7~קר;~ת ףרח~::;חול~ל

ימיםפעםש~דע
."' T ---ד• 

שרואהזהלהיות . : ·•· :· ;· 

:;נאןה ז:~נ7ל }tךשו ז;ך~?~ך~זומו~ה

~אןוהיז.?יי~הולךןה=רך~ך
~ןט iJו~י ג:ד~:;ו~י

~~ךתזזםך~יך

~~ךךם~~רוזכתז ~c;:זזpך:ד 7ו~י

~לי iJז.pזpא:כ:ךךה,~י~יך~~ע
האטהרשם

: . • T T 

 ם:ד:;חרל 7;::ז;בית;,יןר;זה

הדיגכעתה~םלכר
., -T : " --. 

ך:כו~ךז:זב_וליז+עולה~הו

זpה~יזך~ם

;::זtקיךה ,ם:כ:קל ה~ךpז~:;ך~ם

הנחליםהארגזיםהדגים,הדיג,
 ·· .. :- ·ז:-ז ·-ז ·--

~לריריאiץתונ?ם;:זךנוךים
הפרנסההדיג,למלאכתשחפיו

,•" T T ' ." : ' ',' ' - -T ; - ד-

ןהך~ךשלחדעלשעולהנזמההמלטותאלאאינם
'' T T •; · דi - · ·; •; -1 - : ·•• i · -

שמספרמיזה,כלומר,אחד,כאוו.z.רכחדר
-:• :• -;-;• _.. T : -:• • ;· : -.. 

זכלון iJ~.רז~לןpעון

ךקו:ג~ךךךיו.רנz י~?ו~~~יי

מפרחארםה~ורעוהוא
i -I - •• T T 1 T ••• : 

ה ?7~ני~לא~י~ןע.י~יו
ך~ריו.רנzק~י~נו

רו~ה ש~~רר~ה.הואו, tp ~~א Rךדך

ז /oבzק, 9לא"י-7 .ע~ךאוליק, 9 'א~
כ,לכ,ךיךזp~הקיטור ת~י,;; 9קל

~ה t2ק ש~~ה a י,;: 9ן~יןה,

~ד Yז?רק 97ל ?7ל~ ה~pז~ ם~~ ה~~
וך:;ניקיםלחים~ן:;כים' ?7ך~ים

שזורים~ןpםר~שות:קמר

~ 7f. ב~פלו~ערריםכרנרת

לכרמעבר
•••• :· : 1 T 

 ה~p.ז~ ם~~ ה~נ;::ריא

אולי;:זזאת,~ה /o ;ז::ן~ה ?.tסק ה~י?: 9 ז:;

 ,ה~r.ז~ ם~~

לבןז:וים .הים o;ב~י~םאולי

רק .~~לל ה~~ל'א7ריא

:כזכלרךזpץ:דה 9לצר~ךקה

;:זןהק~ח ?7ל

~;כה?ר~לז.p~יום
 ל~~לבוא, ת~~ o;:זיא

ההוםמרספניהאתכבררוחצתהשמש
• T : "", •;י; •;- . T •; T • --

הקיבוץבהוצאתחדששיריםקובץה, l}'!iJי:ן J~קמתוך:

רבינוביץ'יהושעע"שקרן ,"ריתמוס"סדרת ,המאוחד

5 
 2001דצמבר



 sי:ך(
1 ~ ~ 

מולצעראדם,מולאדם
צער

הוצאתלמים,נושקיםמיםמיכאל:סמי
עמ' 403 , 2001לעםספריהעובדעם

חסות,היהשקראתימיכאלסמישלהראשוןהספר
 1וחבריאנילמים.ים pנושמים Iכמסתבר Iוהאחרון

אמרו:עימם,שכששוחחתיהספר.אתאהבנוכולנו
שאלתיכה".עדשכתבספריויתרמכלשונה"זה
אמרו."שונה",להסביר.התקשווהםשונההואבמה
מתבטאבמהלעצמילבררהחלטתישכךכיוון

מיכאל.סמיאתמחבביםאנוגדולהחיבההשוני.
להםקסםלשלו.דומהדרךעברובינינומעטיםלא

להםונדרשוהגדולות,האידיאולוגיותשלהחזון
שהבינועדנפשמפחוהרבהשניםהרבה

בייחודהאדם,אופיאתמשנותאינןשאידיאולוגיות
ללאובביקורתהמחשבהבחופשמלוותהןכשאין
ופח.דמורא

אלמנטמיכאלסמימכניסמכאןאךבוד.דכהתלוש,
בלשי.רומןכמומעתהנקראוהוא Iלספרוחדש
רצוןבהניעורשלבסוףיוסף,שלהצעירהאשתו
מןאחדבוקריוצאת Iלהריוןנכנסתוהיאהחיים
להשאירמבלינעלמתפשוטהיאחוזרת.ואינההיבת

עקבות.

פתאום.נסדקהמסודריםחייםשלהחיצוניתהקליפה

מיכאלםמי

למיםנושקיםמים

הואחבסות, ,דרכובתחילתמיכאל.לסמינחזור
שבספראדםכלאידיאולוגי.אישדברשלבעיקרו

אך ,בעיניומאודחשובההיאכלשהי.באמונהדבק
מציאותעםמתנגשתהיאשבהםקריטייםרגעיםיש

השתייכותשלמציאות Iיותרקדומהאחרת,
יהודית.ואםערביתאםלאומית,

האידיאולוגיותכלבודניםשאנוהאחרוןבספר
לאלארצונקלעמעיראקהיהודיהצעירנתערערו.

בתוקףאליהנקלעהואאליה.להגיעששאףמשום
הואועתהעליהם.שליטהלוחיתהשלאמאורעות

ללאמשפחה,ללא Iוזרחדשבמקוםעצמומוצא
מאו.דבודדוהואהקולטת.לסביבהשייכותשלרגש
מדבראותושמע Iמיכאלסמיעםבמגעשבאמיכל

 1מדמותומתרשםהתקשורת,באמצעיאוקהללפני

זהאישהעצמאית.והחשיבההאנושיתהחמימותמן

ים pנושמיםהספרואכן,בודד.להיותנוצרלא
החייםאלהבדידותמןשלוהמסעאתמתארלמים
ראשונהלו:ישתחנותכמהזה,מסעלו.סביבאשר
עםיחדלעבודה.חבריםגברים,ביןהידידותהיא

עבודתםבמסגרת .הארץאתחורשהואחברואלי
וסכנות,קשייםיחדעובריםהםהמיםברשות

קלהפעמיםביניהם,השיחהבאחיו.אישתומכים
גשרהיאפיוטית,ואףמעמיקהולפעמיםושחצנית

 .זובארץלחייםראשוןאנושי
מיכאל:סמישלזהבספרומקוםתופסותנשיםשתי

ומושכת,בשלהנבונה,אשההיא ,סמדרהאחת,
ממנה,וצעירהשלהחברההשביח,לאיש.ונשואה

נרתעתומעוכבת,מאופקתזעירה, Iפרח-קירהיא

אלנמשכתהיאמין.מיחסיפוחדתגברים,מפני

להוריה,מרהאכזבהבכךוגורמתיוסף, Iהספרגיבור

ערריהםכבשהיו Iהארץאבותשללמעמדהשייכים
מןחלקהזמןעםונעשוהקרבהרוחמלאיחלוצים
השולט.המנגנון

הספרגיבוראתמלוויםאנו Iצעדאחרצעד Iוכך
שרכשמקצועישעבודה,לוישהנה .קליטתובדרך

כההואאיןשובובית.אשהיש Iעצמובכוחות

הבית.עליורדכבדאבל Iבאווירמנסריםחשדות
הנערה,ובאבייוסף, Iהצעירבבעלבעיקרפוגעהוא

יחידתו.לבתוכולוכלמסורשהיהגולן,
יחסי Iהראשוןהיוםמן Iשררויוסף,וביןהאבבין

בעינןנשארולאיבהוהסיבותמוסתרת,לאאיבה
הכיהנקודהלדעתי,וזו-אבלהאסון.לאחרגם

מעתהנרקמתאלהשנייםבין-בספרמרגשת
נפרקוכאןלבן.אבביןליחסיםשמתקרבתידידות
מולאדםעומדכאןהאידיאולוגיים.הכבליםאחרוני
בה.הקירנוצרתוכאן Iצערמולעומדצעראדם,
אהבהסיפורלנושמורהספרשלהאחרוןלחלק
להנחיהזקוקהקוראאיןאהבהולסיפורי-סוער
משלב,הואהאהבהסיפורבתוךואולם,איש.של
שבהעבודה,תאונתעלסיפורמזה,ופרקמזהפרק
דעת.היסחשלרגעעלבחייומשלםכמעטיוסף
אהבהסיפוריבעוונותינוהמעדיפיםהקוראים,אנו

-וצמארעבבתנאיהישרדותסיפוריעלסוערת
רוחקוצרשלבמרהחולפיםשאנולנונאיסולח

אווירעלהנאבקשלנוהגיבורשלפרטי-הגיגיועל
זאתבכלשמורהשאחרונהההפתעהאךלנשימה.
לאיוסףבחייביותרהחשוביםהמאורעותלסופר:
לפניאירעוהםהתאונה.מןהצלתואחריאירעו

כן.

מעתהנעשהמיכאלשסמיחלילה, ,לומרבאזהאין
אותולהיותומוסיףהיההואבלש.ספרישלכותב
וישר.אנושירגיש,והוקרנו,ידענואשרמיכאלסמי
גםלתורמבקש Iכסופרשהוא,אומרזהאוליאך

 •.חדשיםכתיבהנתיבי

לכביתרות

אחרוןביתכמו"אני

שונהשניגונובמזמור

תמיד"

 ,ודמיתיברחתיאיזקסון:ח.מירון
עמ' 79 , 2001המאוחדהקיבוץהוצאת

ספרים:בשמונהכהעדאותנוזיכהאיזקסוןמירון

השיריםקובץרומנים.ושנישירהספרישישה

חודשיםלפניאורראה Iודמיתיברתחי Iשלוהשישי
לתשבוחות.-ובצדק-זכהוכבראחדים,
כותב ,) 61בעמ'בקובץ(המופיע'אחר'בשיר

אותיותשרקאני;עברייםסימנים"אישאיזקסון:

הפרצופים;שכלעדלעורר;מוחיזוכראלה;
אחרוןביתכמואני /ילדות.כנשיקתבונדחקים
לכאןהובאכברואוליתמיד;שונהשניגונובמזמור

לארבעהגםכמובן,מרמז,השירשםאחר".משיר
אלישע(הוא'אחר'שלולגורלולפרדסשנכנסו

(בשלום!)נכנס Iאיזקסון ,לובניגודבן-אבריא).
חיהואהיהודית.היצירהלפרדס(בשלום!)ויוצא
לביתעצמומדמההוא Iהיהודיהספריםארוןאת
משתנה Iמגווןתמידשהוא-היהודיבעולםחדש

להיותמחויבעצמוחשהמשוררכיניכרומתפתח.
הדורות.בשלשלתנוספתחוליה

(עמ'וכתיב''קריבשיר Iלמשל-רחוקותלעיתים
אתגדלו"בעצביםכך:היהתמידלאכי·נרמז ) 21

מעידאיזקסוןנמלט".אניעצביםומעבודתילדותי;
קרובשהיה Iחילוניבחינוךהתחנךכיעצמועל

כדי(עדאליליםלעבודת Iכלומרלעצבים:לעיתים
 1ממנונמלטהואהחול.מןלנוסמנסההוא .)?ךכ

ייחודיבראיון .בתוכואותוגםכוללבעיקרוןאך
 , 45('עלי-שיח'שנירלאההמשוררת-העורכתעם

בבתי-ספר"למדתיהתוודה:תשס"א)קיץ
היהדותמלימודימעטלאכןועלממלכתיים
כתלמידלאלומדאניבמקורות ...בעצמיהשלמתי

 ...כמשורראלאחכם),תלמידשאינני(ובוודאיחכם
גםקוראאניכךשירה.אומרתהתורהמהותכל

הגמראהמשנה,ואת"ךנתבנוספיםחלקים
רביםוביטוייםקביעותשםישוהמדרשים.

שיר".ביהמעוררים

ועםהמקראעולםעםהרףללאמתמודדהמשורר
השיר Iלמשל Iכךלדורותיה.היהודיתהפרשנות
בקיאשאיננו.הקורא .) 22<עמ'בבטנך''תאומים

"תומיםהכתובפשראתיביןלאהיהודייםבמקורות
נזידלאבפי;ציד"לאהשורותאתאובבטנך"
אויאהבני",לאשדהואישאני;אדםלאבידי;
לחצותכמה"עד :) 7(עמ'לחצות''אותיהשיראת

אתוגםכספו/אתוחצושנגחשורכמואותי;

אחתשעצםעדמחדש;יחלקוחציייחצון;,המת

ולמעשהנוספים,צירופיםעשרות Iאונשברת",לא
לחפוראותנומאלץהואאיזקסון.שלשירתוכלאת

הלא-האחתהעצם Iעבורואליהם.ולחבורבמקורות
ישראל.מקורותהם-הלוז-נשברת
ומשורר-הלב.משורר-המוחבו-זמניתהואאיזקסון

6 
 262גליון



חמהגםהיאמאידךאךומדודה,קרהשירתו ,מחד

(הקיבוץביתוכלישעריםשיריובקובץונרגשת.
 :) 33<עמ'אין''אםבשירכתבתשנ"ח)המאוחד

קרבה;איןאם ...מנין;הבדלהדעה;אין"אם

בינשאראותיות;וכשאין ...כאןעושהמהשמחה

שמודדבמכשיראוהקבועה;ידיבחתימתקו;רק

מעץהאכילהחכמה.ידיעה,היא-דעהנשימה",
עלמתבססאיזקסוןולהבחנה.להכרההביאההדעת
בעניין ,'בה'ברכות,ב'יררשלמי',המאמרדרוש
ומןהדעת','חונןבתפילתההבדלהקביעתטעם
ילד,נשימתהעצבות),(והיפוכה:שמחההשני:הצד

קבועיםמרכיביםהם-זקןנשימתאשה,נשימת

 .בשירתואחרים
'נפשבשירנפתח ,ודמיתיברתחי ,הנוכחיהספר

 ,איזקסוןשלמשיריורביםכמוזה,שיר ,'תוקפת
איש;תוקפת"נפשלמוח:הנפשביןמאבקמתאר
שצריךכניגוןמוח;דוחהנפש ...ומכה;עורבתנפש

נפשה",צועקתנפשתינוק;צוהלת;נפשלהחליט,
אולםדומיננטית.הנפשלכאורה,לפחות ,בשיר
-מןמרת-התינוקהשירבסוףהנרגשתהנפש

רואה"נפשבעולם-ההזיות:ושרקעתמתמוססת
אבקאוספתומותשת,טובהרצפהעלשר;תינוק
העובדהעבודה",שולחןעלנרדםכראש /נרגשת

מותשת?),היא(רק"מותשת"רצפהרואההמוחכי

חסרתהופכת-הנפש?)או(הרצפהאבק""אוספת

בשעההנגליתהגדולהההארהחשובהמשמעות.
מתגמדותהתבוניותהמחשבותכלשר.שהתינוק
תינוק",צוהלת"נפשלעומת
 ,) 54<עמ'ודמיתי''ברחתיהשיראתהפותחבבית

בשכל:הרגשמתמודדשרב ,הקובץשםנלקחממנו
דמוירק /,לעפרלא ,לצבילא /,ודמיתי"ברחתי

הסתלקותיויפהמוחי;מדייקשכחןלדבו;:לושנוח
פעםמדיישמדי.ומדויקמדימדודהמוחממנו",

בשירלשכוח.גםצריךלהסתלק.יפהממנו.להימלט
שהסתגר"החומרכותב:הוא ) 56<עמ'הרעש''שריון

רעשגם /הבית,מןכבריחהדווקאהרעישבחדרי;

 /מבוהל.חורשללקולוזהה /מרגיעותטיפותשל
 /הפוכים,מקומרתמרגיעמנוגדים;רעשיםשוויון

נשמרת",ליוקוראתבמוחי;המדברתההכרהכמו
להחריד.עלול-מזוהההבלתיזהובעיקר-הרעש

ומרגיעים.מגדיריםשם,נותניםהידיעה,ההכרה,

מרגיעות","טיפותמעין

למעלהשירים,כחמישיםבואשר ,בספרמניתי

כמה"עדהמוח:מוזכרשבהםצירופיםמעשרים

"ומוחי :>ד<עמ'ממוחי"קוליאתלהרחיקשאפשר
<עמ'ילדות"בכישלביטולואתשומע/בחולשתו

של"מוחו :> 12<עמ'ריק"במוחקשור"ואני ;) 8
מרחה"אתהמציגה"תינוקת ;) 14<עמ'נקי"איש

יבקשמעטעוד ...מיטתי;אלבא"בני ;) 16<עמ'
(עמ'לנוח"מוחויברחומשםליטוף;מעייפותי

המדברתההכרה"כמו ;) 52<עמ'הפורש""מוחי ;) 24

"מוחי ;) 56<עמ'בשמות"ליוקוראתבמוחי;

המוחברובם,ועוד. ) 68<עמ'לעצמותיך"התגעגע
בעלרקלאהואהנשלט.גםאלאהשליט,רקאינו

-"חלש""ריק",גםאלא ,הכולהמכווןהעוצמה,
 .אנושילקשרכמהלאהבה.צמאלתמיכה.זקוק

בדיוניים.בחלומותמשתעשעפעםמדיאיזקסון

עלהוזההוא ) 10<עמ'הראש'רק'לובשירוכך
מעלות). 360 (עברלכלראשואתלהסבשיוכלאדם

לאותוישתנה",לאהמוחואפילובעצם/קטן"שינוי
 ... /,אחרמראהישצדמכל;יביטהראש"רקאדם
 ,המשוררנוח".סיבוברקלפנים;אחורכבראין

הואבלב.דחדשהפיזיולוגיהעלחולםאינוכמובן,
מיליםחיפושאחרת:חשיבהשללאפשרותמייחל

ופניםאחורקורא.הואעת,באותה ,שאותןחדשות,

בזה.זהשלרביםשיהיו-ועתידעבר-
 ,איזקסוןשלספריובכלהדומיננטיים,"הגיבורים"

 .לוהקרוביםאדםבני ,משפחתובני ,רעייתוהם
'מלאכה'בשירואדם.אוהבהואכיבשיריםניכר
 /-במלאכתילדייק"ואולימתוודה:הוא ) 6<עמ'

ומה /המהלכת,קימתיזומגדל;אניופניםילדים
<עמ''מאחור'בשירגופי",גדוליבתוךלמהקדם

הכל ,הלכתי"מאחוריוהוריו:עלכותבהוא ) 44
ידעתייו;ממלותאבל /,להכיראין,;פניםלפני
עצםהייתיגם;מאחוראשה.לידגדלזהשאיש
מיד /אנשק,פניושאתבא/שליאבא /חדשה,
דומיםכמהעדלדעתהקול;אתאצלובדקתי

-בעקבותההולכתחדשה","עצםהוארגונותינו",
הרשותאךמראש,נקבעהכוללפניה.העתידאך

ילדי;גדוליםמשם,"חזרתיבהמשך:ומידנתונה.
ספרעלהצבענויחדבתוכי.גופיהיהשפעםכפי

משפחתי,יחדאחת",בפינהרביםכאנשיםגדול;
(ספר--גדולספרעל-ידיהכיווןיחדגםאך

ומצופף-ספרי-השירים?)ספר-החיים?הספרים?

 .יחדירכולםאת
"לאעצמואתמתארהוא ) 40(עמ''מרחוק'בשירו

כירמיהולא /מרחוק,מקומושראהכאברהם
מחלון;בילדיםמביטכזקןאלא /המרחק,בתקוות
נעהאיזקסוןשלשירתוליומו",תענוגבהםומחפש

רבים,בשיריםהמופיעיםוהתינוקת,התינוקבין

ממרומיהמציאותעלהמתבונניםוהזיקנההזקןובין
אחרים.בשיריםאושיריםבאותםומופיעיםחייהם,

נעמד"אזהבא:התיאורמובאתפילה''הרהוריבשיר
מדייקת;ביראהתפילתומוסרוהואזקן;בחדרנו

הוא-הוא-הזקןעצמו",לידתלתארשיודעכמי
סדריאתהאחריםמןיותרהיודעהואהמדייק.הירא

ממשהחיים,מכלולאתלתאריכולהוארקהעולם.
עצמה.לידתומעת
איזקסרןמסיים ,) 42<עמ'לדבוק''עכשיושירואת

ראשךכלטוףבידיה:זקנתךתנגן"במהבבית:
,;בהפתעהאחראיששללחיובחיבתאוהקבוע/
דומהנשארים",דבריםבמוצאיאועלי;שרשומה

הליטוףמאיתנו?יוותרמהומתלבט:תוהההואכי
 ,אוהחברים?קירבתהמשפחה?לבני-בההקיר-

הכתובים?הדבריםגםאולי
 ,) 57<עמ'לאבד'אפשר'מהבשירהאחרוןהבית

איזקסוןשלקבוע(שקוראהתמידייםפחדיועלמעיד
מאשרפחותהרבהבולטיםהםכיבוודאילבשם

כותבהואשירבאותויותר).המוקדמיםבספריו

קרובהואבביתואחד"כלאקזיסטנציאלי:פחדעל
לדעתכדיסגורה;קופסהבכליומחפש /,הפחדשל

מלא",משהו

קופסהראשונהבקריאההםאיזקסוןשלשיריו
לפצחם,שיתאמץמיכלמפתחות.מחייבתזוסגורה.
 •מלא.אוצראלאאינםכייחוש

צמרתצבי

1
 (ן:

s ~, 
~ 

סוםקרוני

הירח

rחציו

 ~וטרחסלואיסחורחה
 =rדייךאשרעברי:נוסח

קודמהלמריח

הזה.נבזהבנ;אלתנבדידףתיש
 \' T-ז •י, •י, •: ,.

ה~,רחאינ;ירח-חוילה
;•• ---; T " -ז•• -

~נ;שז;יח~,;תן~ה.סראש;ן~~ןם
ק.דףמ;ת,~ן~ע;תן;ר;ת jJלאד~ח,~לבף

iJ ~ןף. י~ר~· ףה!':ם~. . 

ותוקעזבהבהצהובאתצובעונרחססיאמיים.תאומיםכמוכמעטורומנטיקהירח

שאתהמהרואהשאתההיאוהתחושהאומר,הוא ," ...הראי"זהופנינו.מולאותו
אולי.דואה.
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ומע.ברכאןהיוצרקיר

הוצאת ,יקיריקיריהו :גלדמןמרדכי
עמ' 125 , 2000לשירהקשב

דופן'ל'כרתהריהו-המילוליתבמשמעותו-קיר
אפשר-קיר-בפני-עצמולאדם,אשרגדר.מחיצה,
האדם-הואיכולדיוגדולהקירואם Iעליולהישען

וזולתו.סביבתולביןבינוכחיץבולהשתמש-
בית,אוחצר Iנפרדחללכבריוצריםקירותארבעה
מתכווןאלהמכללמהמבצרי",הוא"ביתיבחינת
קיריהוהחרששיריוספרבכותרתגלדמןמרדכי
 ?יקירי

כשמוששמובשירלראשונהבספרמופיעהקיר
 /חיתהמרושעתהגורל"מזימת :) 48עמ'('קיר'
חדשיםדייריםהשכיבהלמיטתי;הסמוךלקירמעבר

המתעלסטלוויזיונית;סדרהההולםצעיר;זוגזוג-
 1קונקרטי Iמוחשיקירזהוונו:ואנחות"בגניחות

אתלאאבלהראיהשדהאתאמנםשחסם Iספציפי
הדיירנהפךמהרהועד Iהדמיוןאתלאוודאיהקולות
למעשהשותףלמעיןמזהשמעברהפרוש, Iהבודד
-הנערה Iלאהובוהפךהנערשכניו:שלהאהבה

"גאתהכלשונושבהעדרם, Iכךכדיעד Iלאהובתו
נעורים;היומוןאותו;/וכלניטשתיוכמובדידותי

ומחסור;יאושהיהמוליד /כקדחתביאחזאשר
והרו;~הרוחלומותכיושפע/תקווהנולדוומהם

נולדהושירהוכנהר;כהרנוכחודבר-מה
יפה.שירשהולידהקיריבורךמזיווגיהם":

עמ'('קרקור',שאחריוהשירבפתיחתכבראבל
ספציפיקירלאותושלאלהבהירהמשוררממהר ) 51

לאגםסקיר;אינו"קיריספרו:בכותרתהתכוון
אוקיינוס",מוקףבחדרדממה;חורהואחקיר;קירי

"מהומקשה:-ממשיךוהואמטאפורי.קירכלומר:
אוסתיוקירסתיו;קיראומסתיר;קיר-עדיף

המסתירקיראוומעבר;כאןהיוצרקירמונע;קיר

דבר?"חוסםאוחוצץשאינוקיראואחר;קיר

אינהזורשימהבראששהבאנוהמילוניתההגדרה
ממגווןשתייםאואחתאפשרותאלאאפואהולמת

 1עליוגלדמן.שלהמטאפוריקירושלאפשרויותיו

אינוגםולפיכךלבניםעשוישאינוזהקירעל
"קיריבהמשך:אומרהוא Iבמקומובהכרחנטוע

יתייצב /-יחנהאחנהובאשרבנדודי;איתינודד

יקירי'.'קירי/הרלעייף;משעןויציעבסמוך;תמיד
 // ... // ..אלוהי;הוא"קיריוהולך:מוסיףוהוא

אנאהישאר;אשביעךואחריתי;מקוריקירי;הר

מצודתי; Iמפלטי Iמקלטי Iחיישערתיטשני;אל

שבהם/הסמוינשמרתי;האמיתיחקוקעליך
כמוהווהאחרית,המקורשהואקירהנמנע":

המציעקירועכשיו:כאןתמידהמצויקירכאלוהים:
לעתומקלטמחיצההמשמשקיר :לעייףמשען
חלוןבוולקרועאותולקרקרגםשאפשראך Iצורך

למשוררשמותירקירמסביב:לאוקיינוסהחוצה,
ומשיב:-שואלהואעדיף",("מהההעדפהזכותאת

שהואקירלבחור:הזכותאתלהעדיף"),"עדיף
האמיתיחקוקעליוולכןומעבר",כאןהיוצר"קיר

ב'השאול',גם(וכךהמשוררשלבשמותיו<והסמוי)

~תיהפלא/ההולךבקיראניהוגה"הרבה : 118עמ'
 )" .. ,-שמיאתלחתוםאני/ומרבה .. ,/מקוםלכל

המרכזיהמוטיבהוא Iהמטאפיסי Iהמטאפוריהקיר

לספרותלמוסףבמכתבשלפנינו.השיריםבספר
יחסים"אחריכי Iעצמועלגלדמןמעידב'הארץ'

שיריו<בקובציהאסתטיעםדיאלקטייםהתברגותיים
עיקראתבהדרגהשירתיגילתהי"ש)-הקודמים
ההכרה'.'ובגבולותבמטאפיסי Iבפסיכולוגיעניינה

כתיבהחוקרת,שירההיאגלדמןשלשירתו Iאכן
השיריםבאחדהעולם.אתלהביןמצורךהנובעת

כי("אכלתיומסובביםסיבותשלשורהמונההוא
נכספתי;כינסעתי / ...צמאתי;כישתיתירעבתי;

ספקמטילובעצםונו'),חסרתי"כיאהבתי / ...
אירועהייתכן /"כי-כי-כי;הזה:הסיבתיבקשר

התאהבותממסובבים;היכרחופשיאשרטהור;

ה'כי'או // ...והתורשההעברמאירועיחופשית

לשנותניתןשבאמצעותוהממשי; Iהטהור Iהאמיתי
שלהעתידיתהתפתחותםאתולתמיד;אחת

בוהמפתחשמילת ,) 55<בעמ'השירהאירועים'.'
איןבסיבתיותכפירהאם'קיא':כותרתו"כי"היא

אותהחקירה,אותהיש.ודאיממנהבחילה Iכאן
רביםביסודעומדתעולם,שלסודולהבנתערגה

מהםבחלקכולם.שללאאם Iבספרהשיריםמן

הפילוסופי Iהפסיכולוגיסטי Iהחקירתיההבטבולט
('עלהשעריםאוהשיריםבשמותהן-במיוחד
הןאלוהים')'עלהיופי','עלהחשק','עלהדעת',
הישהאם,מדוע, I(הייתכןהרבותהשאלהבמילות

מצורךהחקירהנובעתספקשללאאףועוד).ועוד-
האם,(ארנוןארנוןשיסודוצורךעמוק,פנימי

("אךכאבהאבל"),"שיריהראשוןבשער Iלמשל
מחסור ,) 66עמ'בשירינו",היפיםגםהכאבמן

"צמא"ובכלל ,) 36עמ''מחסור',בשיר(כמו
עמ''גשם',-תקנה"לצמאוננו("ואיןמטאפורי

 1לטעמיגמת,פרהמפורשתהצגתה ,) 35

שורות(אוהשיריםשירים.אותםשלב"שיריותם"

נמסרתשבהםאלהדווקאהםבעיניהיפיםהשיר)
החוקר;הפסיכולוגשבהםאמצעית,בלתיחוויה

יפהפיותשורותכךהטון.נותןהואוהאמן-"נרדם"

אדירה;ביפעההשדרותגאוגבםאחרי .. '.'כמו

'קיץ', ,'גוז'(דורש"לכלירוקמחלקיםהיועלים
(בשערכמוכךכלאמיתיותשורותאו ,) 98עמ'

כיתמיד;נעדר"ואבא ) 20עמ'האבל","שירי
<עמ''צער'כמושירכךהעדרו'.'אתיוצרתאמא

הייתיה~צער;כלעלהצטערתי"לושפתיחתו ,) 57
 /-עיןלהרףלעיתים,"אבלהמשכוימים",בוכה
קמאית;רעדהיוצרהפנים;מעומקיבוקעהצער

בעליבהכחדתשראשיתוצערקירות",מערער
מתיםשלגבעות"עדנמשךהואאבלחיים,

עדסרבים;גוויותמלאיםבורותעדאפריקנים;
רוסים;מהגריםשלועגומותנבוכותמשפחות
זבתבארץהצבא/בפעולותליהרגגויסושבניהם

היושבותפלשתינאיותמשפחותעדודבש;חלב
בפתחשהוזכר'קיר'גםכך '.' ...ההרוסביתןגלעל

השיריםמחזורוכך Iשאחריוו'קרקור'זורשימה

צ'ו/החתולאתדרסה"מכוניתשראשיתו "ו'צ"
אבלותשלצירוףוהואצ'ו"חתוליעלבכיתיואני
תובנות,ושלוידוייםשלמענגים,זיכרונותושל
 .ובכנותובפשטותוכךכליפהוהוא
קורא-קוראושורות,שיריםהרבהעודכךאבל

 •.וטעמי,
שביטיעקב-שי

גוונים / 77עיתוןספריבהוצאתלהופיעעומד

שלספרו

לויתןעמוס

אליםשיח
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אנושיתוחמלהאצילות

הכלב,שלהאמאמאטסיס:פאוולוס
כתרהוצאתצוקרמן'אמירמיוונית:

עמ' 221 , 2001

הומור'מלאתמופתיצירתהואהכלבשלהאםא
הספרותמיטבאלהמצטרפתוזוועה,שנינה

סאטירהגםשהיאהעולמית,האנטי-מלחמתית
הם.באשרשלטוןומנגנוניכובשיםעלנוקבת

הצעירהאחותוינעיבהיאברומן'המספרתביבי'רו

ירוסלבשלנשכחהבלתישדויק"האמיץ"החיילשל
-ולמעשההכפר,שוטתלכאורהרוביני,האשק.
'המלךהזועקתילדההתמימה,הערומהתמצית

עירום',הוא

בשנותביווןקטןבכפרמתרחשתהרומןעלילת
 • 44 (איטלקייםכוחותבסיועהגרמני,הכיבוש

אלבניהמלחמתהדיבהמהדהדיםעדייןאך ,) 1941
הצבאאתלהדוףהיווניםהצליחושבה ) 1940 • 41 (

ואחרהכבושה,אלבניהדרךאליהםשפלשהאיטלקי
בעלותלצדהשביחהעולםלמלחמתנגררוכך

הברית.

להישחד-הורית.במשפחהגדלההמספרתורביבי
שוטףאביה,ותוכי.אנאלפבתית,אמאאחים,שני

אלבניה,למלחמתשהתגייסבמקצועו'בהמותמעי
אתלהצילכדי .למשפחתושבלאאךממנה,ערק

האםשוכבתברעב,ממוותעצמהואתילדיה

מזוןלמצרכיבתמורהאיטלקי'חיילעםבקביעות
הואהיווני'הכפראתעוזבשהואלפניבסיסיים.

-מקומווממלאעמיתואתבפניהלהציגדואג
התודהמכתבהבא.הקבועהלקוחמסור'חייל

צבאשלהטובלחיילאמה,בשםביני'רושכותבת
האנטי-מלחמתייםהמניפסטיםאחדהואהכיבוש

וברוךלשלום"לךביותר.והמצחיקיםהאנושיים
ישלכםגםאבלשלי'העםשלאויבאתהתהיה,
יודעת,לאאניעםבדיוקזהמה ...לכםשמחכהאמא
 ...עםשנקראהזההדבראתראיתילאפעםאףגם

הצלתכיתמיד'לךאודהאניהאחרוןיומךעדתדע,
ליהנעמתגםאבלברעבממוותשליהילדיםאת

זהחם.אדםובןאמיתיאדוןאתה ...הזמןאתמאוד

חוטאתשאניהרגשתיבחורפים,בעיקראותי'ניחם

בקור'בחוץהיושליוהילדיםבנעימיםכשביליתי
מאחלתאני ...נקיהובצורהמהרגומראתהלמזלי
לשלי.גםאבלשלך'למולדתניצחוןשווהבמידה
מסיימתאנישליהרגשותכניםכמהשתביןוכדי

איטליה."תחייוון'תחיומכריזה
בניהמסכנה.לאםמפוקפקתגאולההואהשחרור
לאממנופומבי'השפלהטקסלהעורכיםהכפר

רקאובד.קולהאילמת,נעשיתהיאעוד;תשתקם
סודאתומגלהקולמשמיעההיאמותהלפני

לאשלי.הקולאתאיבדתילא"מעולםאילמותה
זעם-מחאה(תגובתמאז."יותר.אותורציתי

גינתושלהפחחבוףהמתופףהגמדאתהמזכירה
גראס).

לאתונה.אמהעםבינירועוקרתהשחרור'אחרי
ניצבתדיוקליתרתיאטרון,לשחקניתנעשיתהיא

לוקההיאפעםמדימתים.בתפקידילרובזוטרה,

הפסיכיאטר:עליהמצווהוכתרפיהדיכאון'בהתקפי
אםעכשיו'כיאנשים,עלטובותלדבר"תתחילי

לךעושהזהמישהו'עלטובהמילהאומרתאת
אתםבמיוחדלהשמיץ,אוהביםהאמניםאתםרע,

ביןלדיכאון".נכנסיםאתםזהבגללבתיאטרון'
שנילדירתעוברתבחיים,מתקדמתהיאההתקפים,

הכפררופאבזכותוהכולאתונה,בלבחדרים
לההמנפיקבהווה,לפרלמנטומועמדלשעבר'

כמה-והמתיםהנעלמיםהחיים,-משפחתהולבני
יכולהשרוביניהפלאמהאח.דלכלבוחרתעודות
בעתורפובליקניתמלוכניתלהיותלעצמהלהרשות
אתגםמטפחהפרלמנטריהמועמדאחת.ובעונה

המלצהבמכתביאותהמציידהואשלה.הקריירה
לפגישהלהגיעלההמוריםובמאיםתיאטרוןלמנהלי

היהאדםשהבן"בזמןוכךנקיים","בתחתונים

אומרת,זאתתפקיד'שיננתיאנימעלי'מתנשף
אתלהעבירככה,הראשית,הגיבורהתפקידאת

 11בתהילה.הזמן

והאידיוטית-לכאורה,הבדאיתרוביני,הזהבסיפור

ליצרשכל,לחריפותמופתהןהאנאלפביתית,ואמה
עלהקושאןאנושית;ולחמלהלאצילותקיום,

ולמנהיגיועולםלסדרכולושייךוהנבזותהאווילות
הטמטום.ועלהחרבעללחיותשמתעקשים

ומיביוון'המחזאיםמבכיריהואמאטסיספאוולוס
ארוכהשורהבתרגוםהיווניתהתרבותאתשהעשיר

הרפרטוארממיטבומודרנייםקלאסייםמחזותשל
הכלבשלהאםאיחסית;מתחילסופרהוא .העולמי

בעשורשכתבארבעהמתוךהשניהרומןהוא

מוזמנתהאדםלחירותירושליםפרסועדת .האחרון
הןהחשוב;הפרסאתמאטסיסלפאוולוסלהעניק
 •.בויתכבדוירושליםוהןהפרס

פזמירי
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~1 ~ 

הטייסיםהאם

הםהמתאבדים

פסיכוטים?

קשתהוצאת ,נפשסערתיובל:יורםד"ר
עמ' 384 , 2001

מכתביאחדפנההתאומיםבנייניקריסתלאחר
האם-והקשהישראלילפסיכולוגהזריםהטלוויזיה
המלומדפסיכוטיים?מקריםהםהמתאבדיםהטייסים
מההנפתלת,משנתואתופרשבשלילההשיב
הקרויב"מדע"נוספיםלפקפוקיםאותישהביא

במדעיסדרמטיליובליורםד"ראבלפסיכולוגיה.
הפרעההיאפסיכוזהכיללמודניתןומספרוהנפש
המציאות,ולעיוותלהזיותהגורמתחמורהנפשית
מסוכנתולהתנהגותסביריםלאבדבריםלאמונה

בניגודשלו'להפרעההחולהשלמודעותכלללא
שלוהפנימילקונפליקטהיטבשמודעלנוירוטי'
זהאפואהואהפסיכוטיעליו.להתגברומתקשה
הקמיקזהואםבשכל,דפוקאומשוגעשמכונה
 •כןמייודעתאינניפסיכוטיאינוהמוסלמי
וענייניבהירבאופןומסבירמתארנפש""סערת

לעברמאירחלוןוקורעבפסיכופתולוגיהסוגיות
ייחודוהנפש.מבוכישלוסתוםחשוךעולםאותו
סיפורי.ספרוהןעיוניספרהןבהיותוהואהספרשל

דמיוןמעוררימקריםפלסטיבאופןבומשולבים
לזהותלקוראיםהמסייעתמקצועית,הוראהכדיתוך

מהאנשיםמקצתאומעצמםמקצתבמטופלים
עמוקדיכאוןשלבקייםלמשלכךלהם.הקרובים
פוקדשהדיכאוןהמרתקת,האינפורמציהמובלעת

וכאן-זהנתוןוכיגברים,מאשרשנייםפינשים

הנבחרהעםבני"בקרביהודים.עלחלאינו-העיקר
לשיעורזההכמעטמדיכאוןהסובליםהגבריםשיעור

נוטותאינןיהודיותנשים ,) 252(עמ'הנשים"

היהודיהגבראבליהודיות,לאמנשיםיותרלדיכאון
שכנושלמאלוכפוליםמדפוסיהלסבולסיכוייו
מדוע.מענייןהערל.
הנכתבתנובלהלמעיןהופךמקרהכלתיאורכאמור

 ,יובלד"ר ,עצמוכשהמטפל ,בדיוניסופרבידי
זובדרךבסיפור.הנחשפתדמותהואאףמשמש

ומפיקובתרפיהבפסיכולוגיהפרקהקוראלומד
חדלאינוהמטפלהרופאשכןאנוש,ביחסילקחים
בכלהמעייןלפניומודהשלותגובותיואתלבדוק
אישית.חולשהאומחדל
מצליחניתאשההיאבדויים)(השמותברגמןענת

לחו"ללנסועהמרבהחברה,מנהלת-וכוחנית
שאיננה-בטובונשואהלילדיםאםעבודתה,לצורך
אשהכאלאליהמתייחסיםהיובעבראושר.יודעת

אבלמסופקת,אינהוהיאהכוללהשישמפונקת
דיכאוןשלמקרהבהרואההעכשוויתהפסיכיאטריה

מהמקורהנאה,לחושיכולת(איואנהדוניהסמוי

בהמטפליובלד"רתענוגנות).-הדוניזםהיווני
תרופותבאמצעותוהןמילוליתתרפיהבאמצעותהן

מחלימה.היאאחדיםחודשיםולאחר

מלחמתמקורננות ,יונתןהואאחרמענייןמקרה
בלשון-פוסט-טראומטיתמתעוקההסובל ,לבנון
מרוטשיםחבריואתראההואקרב.הלם-הרחוב

ישראליםמטוסיםמהפגזתכתוצאההטנקיםבשיירת
בביתכמנתחבעבודתומחבלתההפרעהגג.בשו

הולםוטיפולכרויהלאוזןזוכההואאבלחולים,
ויכוללבנוןמלחמתבוגרהואשאףהרופא,אצל
אחר.מטפלמכליותרהזדהותכלפיולחוש
שחייהאינטלקטואלית,חשפניתהיאנדנדםאנט

כלעםמפתחתהיאזול.רומןמזכיריםוהתנהגותה
גםבקודיהלוכדתוכמעטארוטייםיחסיםסוכניה

כרופאלבטיועלמספרשבכנותו ,יובלד"ראת
כמעשה-יצרועלרופאשלהתגברותו •וכגבר
לקראתמפנהנקודתהוותה-בשעתוהצדיקיוסף

החלמתה.
 ,האורתודוקסיאלתררביהואנוסףטיפוסימקרה
בלשוןשקוראיםמהממאניה-דפרסיה,הסובל

זהמקסיםאישדו-קוטבית.הפרעההמקצועית

יכולתשלותחושההיפר-פעלתנותביןמיטלטל
ואגרסיהדיכאוןשלתהומותלביןאנושיתעל

אחתשזוהימתבררהכלא.לביתעדאותושמגלגלים
בליתיום.מתמידטיפולשמחייבותהקשותהמחלות

הג'נריותהתרופותשמותאתלצייןמקפידהמחבר
אופציותגםהקוראבפניומעלה ,בהןמשתמששהוא

שלהרחבההשכלתועלאלטרנטיביות.טיפוליות
ידידשלהתאבדותומסיפורללמודאפשריובלד"ר

בנפשויד,ששלחואינטליגנטימוכשר,נערנעוריו
רביםמתאדביםכדרךקצינים.בקורסשנכשללאחר
ביחידה.לחבריופרידהמכתבמשאירהוא

כלכמעטכי ,המחבראותנומיידעזובהזדמנות
נפשיתמהפרעהמותםביוםסובליםהמתאבדים

פוגעתזוהפרעהחשיבתם.אתגםהמעוותת

כדוגמהמובאוכאןההבעה,וביכולתביצירתיות
מכתבלבעלה,ודלףוירג'יניהשלהאחרוןמכתבה
ההבעהלעושרגמורהבסתירההעומדושטוחאפרורי

 ,) 206(עמ'שלההספרותייםבטקסטיםהסופרתשל

ליבוביץ'ישעיהושל(נכדויובלד"ראתשמייחדמה
לענפיוהפסיכולוגיהבמדעהןשליטתוזוהמנוח)

כלכימטעיםהואוהביוכימיה.הרפואהבתחומיוהן
שלצומתאספקטים,שניבעלהואנפשיאירוע
לדואליותכביטויביוכימי.ואספקטרוחניאספקט

פסיכולוגיה,חלקים:לשלושההספרמתחלקזו
נפש""סערתהמוח.מבנהותיאורפסיכיאטריה,

הימנעותתוךזאתוכלדעתומאלףמרתקספרהוא
בלתימחיצהלרובשמהווה ,מקצועיז'רגוןמאותו
מקפידהואאיןכןכמולפציינט.המרפאביןחדירה

חמה,אנושיתאמפתיהמפגיןאלאמרוחקניכורעל
שגיליתימקצוע,באותוהאמוןאתמשיבהואובכך
הספרבהשראתסקפטיות.שלרבהכהמידהכלפיו
יוכלאולי ,בדוקטורלפגושהרצוןמתעוררהמצוין
 •הרוח.לנחתהמפתחאתלקוראגםלהגיש

הרגלשלהאמנציפציה

מאנגלית:הקשירה,כיסאהריסון:קתרין
עמ' 376 , 2001עובדעם ,בוגראלינוער

מציציםהספריםעטיפותאתהמעטריםהתצלומיםמן
הרחוקהמזרחנשותשלעינייםקלסתריבאחרונה

-המערבילעולםשלהןהמעברבתחנות-שהיו
עיסוקיםמהוויםכאילוזונות.אושפחותגיישות,
מתרבותלצליחההכרחייםתנאיםאלהירודים

 ,זורווחתבסוגהנכללהקשירהכיסאגםלתרבות.
בביתבהיותהדווקאבחירותהזוכההסיניתכשמיי

הקודמת.המאהבראשיתבשאנחאיהבושת

הרומןאתהמבריחהמוטיבאכןהואהקשירהכיסא

לסופו.ועדמראשיתוהריסוןקתריןשלהמרתק
והרגרסיות(מדי)המרובותהדמויותאתחוצההוא

הראשיתהגיבורהשלחייהמסכתוכלהעלילתיות,
הואהמפוארהכיסאבעטיו.ומתקדרתבותלויה
פונקציהלווישלנכדתהמסבתאשנורשאבזר

הסיניותבמשפחותנהוגהשחיתהבהתעללותטקסית
בנותשלהעקירהנערכהגביועלהאליטיסטיות.

מעוקמותהילדותשלרגליהןכשכפותהטובים
ידיעלדבר)שלבסופולשבירתןהגורמת(פעולה

היופילנורמותלהתאימןמנתעלהסבתאאוהאם
הקשירה"ל"כיסאהמשנהכותרתהשמרנית.סיןשל
כביטויהרגל"לשחרורהאגודהמטעם"ביקורהיא

בדמיונוהרגל.שלולאמנציפציהמקומילפמיניזם
ילדותיתרגלכףמככבתבקיאהלאהמערבאיששל
אותהלחפוןשניתזסינית,יפהפיהשלוזעירהצחה
שלהאמיתילמראהמקדישההריסוןאבלהי.דבכף
בקיאותעלהמעידותוארוכותרבותפיסקאותהרגל
למעשהספרה.שלהאותנטיותועלבנושארבה

זקנהועדמילדותלנכותהופכתהרגלכףהצטמקות
כללללכתמסוגלתאינההנחשקתהסיניתוהאשה
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בתהשנים.רבותעםמחמירומצבהלדדותאלא
הנשיהסיבולתמבחןאתכשעברהמייהיתהחמש
בתחבושותנכרכורגליהכפותבקול.לבכותבלי

כלפימקופלותהרגלייםכשאצבעותמגובסות
נשברו.ועצמותיהנסדקהכףשקימורעדפנים,

זעירהנעללתוךהכףמתכווצתגדלהשהילדהככל
הנמדדהיופילאידיאלמגיעהשהיאעדיותר'עוד

מעלההעורזו.למטרההמיועדהאמנותיבסרגל
שאינםוכיביםמורסותמפתחהמעוותהשריררקב,

בבואלהינשאלקטנהלאפשרכדיזאתכלנרפאים,
כלומרברבריות,רגלייםעשיר.לסוחרהיום

ישלמותרותנחות.למעמדאותהידונוטבעיות,
לסבולנולדההאליטהמןהסיניתוהאשהמחיר'
המתעקלתהרגלכףבזכותקובלנות.להשמיעמבלי
הנעיםאילמיםמשרתיםגדושבביתתזכההיא

מיי'הסינית.הנערהשלאושרהחלוםכרובוטים,
להיותהדיןאתעליהמקבלתצייתנית,ילדהעדיין

שמעוררתרגלכףעלולדדותימיהכלחבושה
המערבית.בעיןסלידה

מלוכסנתכהןבגב'פוגשיםאנוהרומןבפתיחת
השתוממות.לידיוראיהכלאתהמביאההעיניים

שהתאלמנהלאחרשבריביירהבניצהמתגדרתהיא
מופלגתבעשירותחיההיאמשאנחאי.ועקרה
הקריאהבשלביכברמתגלההאנוכייואופיה

בגחמנותמחפשתהיאהראשוןבפרקהמוקדמים.

מלואאתתקבל(השחיהלשחיהמורהמרובה

העלילהקווישרטוטהסוף>.לקראתמשמעותה
בטעותאותוולשייךלרומןעווללעשותעלול

אותרו'גולדןמאתבישיהשלזכרזנזתיהשללז'אנר
רעספרשביןכהבדלהואהספריםביןההבדלאבל

מפחיםחףאינואמנםשירה pהכיסאטוב.לספר
לרובמצליחהשהמחברתאלאקיטש,שלומוקשים
אתמגשימהמייבהם.ליפולמבליאותםלעקוף
ייעודהאתממלאתסינית,כעלמהבתחילהעצמה

משיסוחרשלהרביעיתלאשתווהופכתהמסורתי
תמורתממנההנדרשיםוהכניעההאלםאבלעשיר.
תמורתה,שילםשבעלההיקריםהשיראיןאריגי

באמצעותמרי.רוחנתקפתוהיאלאופיהמנוגדים

לשאנחאימבעלהנמלטתהיאוערומהתחבולות
מכלשנושלהלאחראפשרי.הכולשםהססגונית,
שהואיוקרתי'בושתבביתמשמשתהיאתכשיטיה

יהודיכהן'מר .אחרילחייםהמעברתחנתכאמור
ונושאבהמתאהבאליה,מתוודעאמיד'אוסטרלי

מהמורהאכןהיאזועלילתיתתפניתלאשה.אותה
אתלתארמתפתהאינההמחברתאבלקיטששל

הרומן.אתמכשילשהיהתיאורכיצאנית,חייה
כסופרתהריסוןקתריןמתגלהשירה pהכביסא

הקוראשהכירמזוערוךלאיןומוכשרתמעמיקה
בסדרהאור(ראהה pהנשיהדוחהבספרההעברי

לאינצסטשהוקדשעובד>,עםשלאחרתפרוזה
באמירותלהסתפקשלאכדיאביה.לביןבינהמרצון

בדוגמיתבחרתיהספרותיתאיכותהלגביכוללניות
בעמ'הרומן.עלשתעידהעשירים,תיאוריהמתוך

כשהיאוש ,סרגיריביוםבניצההטיילתמתוארת 365
החמישיםגילאתבחצותהמייאתלפקודשב

הצלשביןההארה
לזיכרון

החזיתותאתצבעשנותרהאור"מעטהקדורני:

צהבת.שלחולניבצהובהמלונותשלהלבנות
נראוהמוצלותדלתותיהםשלהשחוריםהחללים

עיניעםהנאיםוהבנייניםחסרות,שינייםחלליכמו
אחת".בבתשהזדקנופניםכמונראושלהםהזגוגיות

חולישלהסמנטימהשדהניטלהדימוייםמשזרכל

שלהנפשילמצבהתקבולתויוצרוזקנהניוון
תפאורהבבחינתהאימאז'יםאיןהגיבורה.

אתשמטרימהאוירהאלאמאולצתדקורטיבית
משליכהכשהיאבעיניההמראותנראיםכךהסיום.

שלהמהודרתרגומהרוחה.הלוךאתהעצמיםעל
תיאוריהאתיותרעודמשדרגבוגראלינוער
שלאיכויותיששלהלרומןהריסון.שלהקסומים
לעיתיםשנוהגיםכפילכביש,לרדתמבלירב-מכר'
עםיחדלקוחותיהם.אתלשדלהמבקשיםרבי-מכר

הקוראשלדרישותיואתגםהשקירהכיאסמספקזה
האנין.

• 
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והשמטרלינג,השונרא :הופמןיואל
ממוספריםלאעמודים , 2001כתרהוצאת

פרוזאילירי'מחשבת,מלאכתשכולוטקסט
משמעותשלפרד"סאחת.ובעונהבעתומקודד'
והלאומי.הפרטיהזיכרוןמתוךהצומח

מפריחאביאביהחתול'אתאבי'לאבילו'נותן"אבי
רודףהישןוהחתולהביתבחלללבניםפרפרים
והאבהסבאחרי(רודף-אטיבסרטכמואחריהם

אביעוףמגביהכשהפרפראבלהפרפרים>אחריאו
בידיוהחתולאתונושאהצלובכמעשהעושההגדול

תקרה.דמויישהםהחדרלשמיעד
קוראיםההימניםהשמים][שמיהעליונהבדיוטה
עכברישנואםהכביסה.לדודיבינותביהדות

שומעואני'במיםמדבריםהםהעליוניםבעולמות
גןידעלארלוזורוב,ברחובבךסבסטיאןיוהאןאת

והשמטרלינג".שונראשונראכשהשונראהקופים,
הםוהפרפרהחתול-והשמטרלינגהשונרא
לזיכרון.מטונימים
נזכרהואאיןשכידועבארמית>(חתול-השונרא
ואכלהלשונרא,'ואתאבאגדהומופיעבמקרא
רמזאוליבגרמנית>(פרפר-והשמטרלינגלגדיא',

השניההעולםבמלחמתהגרמניםשהעניקולכינוי
ונושאהצלובכמעשהעושההגדול"אבינ"ט.לטילי
ברורבאופןמרמז'נושא'כשהפועל-החתול"את

עלנאמרשםיוחנןפיעלבבשורהלפסוקלמדי
 ," ...צלבואת"וישאישוע:
הגדלילדשלזיכרוןהזיכרון'מעשההואכולוהספר
הרוחות"ואתשואה:לניצולישנידורגן'ברמת
הגדולאביממניהסיטהספרמביתשנשבוהרעות

המספראתבמקומיורשםשליהחשבוןמחברתאת
האחדותאתפוררמשהוהשריון.סימןאצלהנכון

אתממניהסתיראותי'שאהבאבי'ואביהגדולה
 .ביופיומצמררמשפט 11השברים.מראה

(j) 

עצמןהמיליםשמותירותבזיכרוןהואהגדולהיופי

שאנשיםלשמוע"יכולתומיצלולן:משמעותןעל
כגוןפסוקיםבאופניים]מדברים[כשהםאומרים

באופןמופיעזהכך-הכידון'עלאותה'הרכבתי
כךבנויכולושהכתובאלאהדברים,שלהבוטה
שלהאינפורמציהאתמכיל-כמעטפסוקשכל
כולו.הכתובהספר

אובייקטיביביןההבדלאתאותנו"לימדו
שמטילהצלהואאובייקטייבכך:אמרולסובייקטיבי.

ושש,חמשהשעותביןהשטיחעלחולהאדם
האדםאולישוןהצורךהואסובייקטיביבנובמבר.

שנה".אחריאותושזוכריםהחולה

כאדםנזכרהיותולביןהחולההאדםשלצלובין
ביןכיאםכולו.הזיכרוןנמצאלביןביןהחולה,

שלהגדולהההארהגםמופיעההזיכרוןלביןהצל
 .ועכשיוכאןהקיום

הופמןיואלשלאיוריםגםמופיעיםהמיליםבין
זהושמאילדים.בציוריכמוחופשי'קועצמו'

השונראהספר?כריכתגביעלהמופיעהשונרא
 •אחריו.מותירשהואוהעקבות

רוחאביבית
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מופלטה,גםדבש,גם
מינליליזהגם

אבןהוצאתויהודים,יהודיותאילון:לאה
עמ' 62 , 2001תשס"ארעננה ,חושן

אמירה,באיזולהיאחזמשתדלומדפדף,חוזראני
מבנהאוליאו ,דימויאיזהאוליחושב:שוב.קורא
שיריתמיקשהלפנינוהאם Iובכןוקשה. .מרתק

תחום:מכלופרטיםוניחוחותבצבעיםמתגוננת
לא •פליטים>מעין(אופליטיםצבאיות,פרחים,
עירום!הוא"המלךלצעוקברצוניוכמעטלא,בטוח,
לפיוס,נוטהאניהאחרוןברגעאבל •עירום!"הוא

בכמהמאודיפיםדבריםגםישכי ,לעצמיואומר
הזויים,הםהאלההשיריםמןוכמההאלה.השיריםמן
חלום.כתיבתהםאסוציאציות,שלשרשרתהם
כן?לא ,לגיטימיזה
"יהודיותהנאה,עיצובועלהזה,הקובץשםגם

מוצא.נקודתהואויהודים",

הוא'קמפוס',השירשלבתחילתוהקמפוס,תיאור
סטודנטיותשתיבוישיהודים.כולנוכי ,יהודימאוד

ארנביאיתןשהביאו ,ממגי"בהרבה /ה"יודעות

הכוכביםמצפהשלידהסטודנטממרכזמרשמלו
 1ברורזהמציאותית),באוניברסיטהמדובר(בוודאי

שרשראות"בוהכו"שעכשיוהכוכביםמצפהלצדכי
כי •ומידתיכףונחזור'פאוזה'איזוניקחכאן .

יששהרימופלטה,וגםדבשגםמצוייםבתמונה
מימונה.

לדעתמנסההיאאני?""איפהשואלת:המשוררת
זמןבאותוכי .חזרנווהנה •מצליחהוכשאיננה

עשוהראשים;שנישלזינגר;ומרדולך"מרממש
 /בשרשראותלהכותהפסיקואש;הפסקת

חמינדוס",קירקשו/שלהםהאוכלובקופסות
אחדיהודים,שניכלקודםכאן?לנוישמהאז

קירקשוהאלההאשכנזיםושני ,שלזינגרואחדדולך
שהןה'ספרדיות',החמינדוסקירקשובהןבקופסות

כלל.בדרךוחומות,קשותביצים
ניווכחנפנים,נחשוב,ואםהווי.זהסיפור.זה

סיפוראותו ,הומורמעטבלאהמצוירתשהתמונה
 .יהודימאודהוא ,מסופר
גםהחמים,ולימיםלפסחגעגועיםישאחרבשיר
כשלאהמחיים;הספרותשיעוריעל"תחשבונאמר
מגניבותהיזהרוהשטוחה;.הרמהשלברוחתרוצו
ובהמשךמהחיים,"תהגואחרא;מהסיטראהדעת;

בשדההיושבלילדהאסוציאציותאותנומובילות
בעיה,חיתהמקדש.ביתכמואבניםחלוקיומניח

המשיךוהואהשחורה;באדמהעברו"קאובוייםכי

אוטובוס,עברטרגי.הואהסוףהאבנים".אתוליכד
ואחרלאדמה.ונפלושהחליקוהאבנים,אתהרעיד

אותו;וניקרראשו;עלשחורעורבן"עמדכך
נזל,"ודם
יגידומהמסתבר?מהאך(חלום?)נורא.חלוםאיזה

עכשיו;שותהשאניכךעצובלא"האםואסתר?רות
אומולי;באמת;פוסליאלוויסזהאםלדעתבלי
רות;מגילתמהתנ"ך/וחותכתכפול;משהולא;

ונו',יראה?"בליאסתר;ומגילת

ההיערכויותאתבחפשיאירוניהשלשמץביאין
ביישואפילוהזה,בספראילוןלאהשלוההקבלות

ליתורגיהבושישדמיוןשלה.הפרועלדמיוןאהבה
משליםוהווה,עבריחדיומסתופפיםובויהודית,

אמוניות,מסורתיות,דמויותעם Iופולקלור
 ,השיערארוךעקיבאורביהנביאאליהותנ"כיות.

הםשמים.וכרובי ,וראובןשמעון ,פוסליאלוויס
כל-כךהשונים ,שלנושהחייםכפיבזה,זהנוגעים

מזה.זהשוניםב"הרכבם"

איתותים.לאאםהםמהאלה,וכל
יהדותשונה,"ספיריט"לאיזהלמה?איתותים

האמונהמןבריחוקולחיות •להאמיןהאדם',ו'ככל
(אניוהשורשים.המקורותמןאלינוהחוזריםוהיופי
 1לימזמרואני ,ביותרהבנלייםשבעיסוקימודה,

ששרתיחסידיםשירידינקותאבגיוסהלפעמים,
בהכרח,דתילאארצישראלינוערבכפרחבריעם
בקדמה Iישענולצורכריעהלה'ברננה'לכואתוגם
תפילתשלוהמסורתהביתמןשבאמהונו', ', ..פניו
שבת.ערב

וככלותמדביקה.היאאילוןלאהשלהאופטימיות
מי"על'אופטימיות':בשיראומרתכשהיאהכול
חיתהדבשועוגתהסתכלתי;לחשוב;צריכהאני
ליאיןכיהתחלה?/מה;אזשנחסם;.בפה;לי
להיות",צריךליכילחשוב;מה

עלגם Iהשארבין Iכן Iהשארביןחושבתהיאואז
חייהם;כלסבלניםלידפתע;מפכפךפתע;"צהוב
אוכלידעת;בליג ryוה~~פירושים;משכיחבדיסקי

בוטניקס",

"מאיזורטורית:כמעטשאלהשואלתגםוהיא
מאוד;פשוטזה?/אתחושבתאנימוסרתצפית

מה~ין",

ב'מצב',נוגעיםכמעטהמתקרבים,שיריםכאןיש

אהבתיאניאבלבפוליטיקה,שמתרחש,במהכלומר
אצטטלא'ראשית',המקסיםהשיראתמכליותר
ג'אז:נימתשלמשגעותשורותכמהאלאממנו

ג'אזמנגןהואנוצצות/עינייםכושי;עומדבפינה

נוסף;כושיעומד/לימינומאודמתוחהבגולגולת
לבן;קמחמלאהנייר;שקיתמפוצץהוא

אתמשנקלפגוע/בלי /ברכותשמתאבך;
ארנקבנחת;ליתופרתאנימעורוהריאות;

גדול."קרוקודיל
מונחתאדום/במשיהבמה;שעלמינליו"ליזה

עלאניממני;גזלההיאזהאתבאור;כפרפרט
שלך"?לפניםממולכיסא
דברשלבסופואבל ,הייתיכבלעםתחילה ,ובכן

אילוןלאהשלשירתהאםגםהמסקנה:בירכתי.
לפעמיםאםוגםוהזויה,סוריאליסטיתכמעטהיא
הרבה Iייחודיכתב-ידלהיש •לפענוחקשההיא
פנימהמופנותעתבאותהמצויותותובנותיה ,יופי

והחוצה.

חשובהציירתניקל.לאהשלציורהספרמעטפתעל
הכתםמןשונהמשהועלחשבתימצדיוטובה.
הטלאיאתבאסוציאציה,שוב, Iהמזכירהצהוב,
 •ההוא.

שאולכןמשה
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1המשחרותהאמתוענוותהעוייתיתהכלה
 (ו:

:1 
שיאלי

rn א.ב.פורשיריעהרחבמיטהכיסויל
עדשלוביותרהארוךברומןיהושע

שלהכפולמסעוסיפוראתכה
הזוימחקרמסעזהו .ריבליןיוחנןהפרופסור

שנתבסביבותלחורףקיץביןהנפרש ,וכפייתי

החיפאיהמזרחןשלהמאומץניסיונוובמהלכו ' 98

אתהטורדותהתעלומותשתיפשראתלמצוא
הנוראהפירודלסודנוגעתהראשונהמנוחתו;

שלההסברונטוליהמפתיעיםלגירושיושהביא

לתקיעותוגליה,האהובהמכלתועופרבנו
קיוםבמיןהפריזאיתולגלותוהממושכתהנפשית

בהשתדלותוקשורההשניתומחוק.קיבעוני

חידתאתלהביןהנודעהמזרחןשלהנמרצת

הטרורבהתפרצותהתמקדותמתוךהערביות

המקרטע.מחקרוביסודהעומדתבאלג'ירהרצחני

קדחתכמיןבמוחונתקעותהללוהמשימותשתי

קיבעוןרקעעלמתנהלותשתיהןשליטה,נטולת

ושתיהןקשות>תקועיםוהבן(המחקרממושך

מוזרלמסעריבליןהפרופסוראתמטלטלות

תשובהנטולנותרהואשבסופוגבולותוחוצה

ממש.של

שכולוהזה,הפרטיםועמוסהחיוניותשופעהרומן

שלהעשירההסיפוראמנותשלססגוניתהפגנה
מופעימשנה,סיפורילעשרותמתפצליהושע,

וקלילותסבוכותולולאותשיריםפנימיים,בימה

לילהאלףנוסחופנטזיותובדיחהחידהשלכאחד

התעקשותועומדתבבסיסוזאתועםולילה.

המשימותשתיעלריבליןשלהאובססיבית

המרוטגיבורווהמחבר .נפשואתהטורפות

וסיפורים,שיריםרסיסיפניעלמתפזרים

לתעלומהחוטקצותלמצואמנסיםהםבנבכיהם
המשפחתיתהטרגדיהשאלתשבבסיסההכפולה

היכולתחוסרשלהאזוריתוהטרגדיההפירודשל

ככלהערבי.השכןעםולשלוםלהבנהלהגיע
הזההקליידוסקופישהרומןוככלעוברשהזמן

כימתבררכך ,עמודיומאותלאורךמתגלגל

לכללמגעתאינהריבליןשלהעצומההשתדלותו

שהמזרחןוהגםהחזיתות.בשתינחרץפתרון

בכרמלהסדורממעונומשוניםבמסעותמתגלגל

אינוהואהגדה,ולשטחילירושליםהצרפתי

אתעבורושיפענחהמפתחאתלמצואמצליח

משברואתבנושלהנישואיםמשברחידת

ולישראל.למערבביחסההערביות

כמכוחאותומושכיםריבליןשלהחיפושמוקדי
יששבהםראשייםאתריםלשנימסתורימגנט

לחקירותיו.הארהשלפתיללוימצאכיתקווה

מחותנושלהירושלמיהפנסיוןגןהואהראשון
ידעשלוהחופהשברחבת ,הנדלהאדון-לשעבר

גינתאלשבהואולפיכךאושרשלרגעהמזרחן
פטירתועלהאבלותאתומנצלההיאהשמחות

עלדברשםלהציללנסותכדיהביתבעלשל
הכרוךהשניהחיפושהמעיקים.הגירושיםסיבת

שטחיעומקאלריבליןאתמושךהערביותבחידת

מכריואחרומשתרךנגררוכךהאוטונומיה.

בידיומובלהגליליים,הישראלים,הערבים

מטלטלהואואשד,בשםלרצותחפץשליח-נהג

בכנסייתתחילהנוקטורניים:למסעותעצמו
אלואחר ,ג'ניןלידזבאבדהשבאלהפיתוי

החדשהתרבותבמרכזוהשלוםהשירהפסטיבל

הגדהלשטחיהללוהמסעותבשנירמאללה.של

עשירמולטימדיהמופעמארחיולועורכים
תרבותבערבימדורבעממי.ובפיוטסףפיתבשירה

פארודימימובמקבילהמשלביםעמוסים,

במערכוןמציץהואהראשוןבביקורותיאטרלי.

ובזההנודע,המקובליםזקןעלסאטיריפלסטיני

"הדיבוק",מתוךבסצנהצופההואשלאחריו

וחסרתזהותטרופתערביתבגיוסההמועלה

שוקעבמקביל .המקורמןיותרעודמנוחה
למחקרוהמפרה''הניצוץאחרהמחפש ,הפרופסור
נידחים.ושיריםסיפוריםבקובץבעיוןהתקוע,

פטרונושלבתיווכואליומתגלגליםאלוניירות

מעיזבונוהישר-טדסקירב-המזרחניםהאקדמי

בפיגועשנרצחסריסהיוסף-המעונההעילוישל

המקורותעלמתפזרומוחובפסגת-זאבאוטובוס

שלנשמתםעומקאללחדור"כדישאסף
 .) 105(עמ'הערבים"

לכלכךמתוךמתפזרתריבליןשלתודעתו
הזויהאוטונומיהעומקאלהמסעשכןהכיוונים,
שהפרופסורוהסיפוריםהשיריםורסיסיוססגוני

 ,סמאהרתלמידתושלבתרגומהלתוכםצולל
שלהפנטסטידבמיונההנטוותכערבסקותנדמים

והמופרעת.ההזויההדיכאונית,המחקר''עוזרת

האחיזהוחסרהמרהיבהשפעלכלשמעבראלא
לכלללהגיעהפרופסורשלתשוקתועומדתהזה
-הלבנוניתהנזירהשלבעלפונהקרובמגע

שלבעיצומוהכרהלאבדהנוהגת ,סוהירהאחות

רוחני.שירהמופע

-ריבליןשלמסעותיושניכימתבררכךמתוך
שלהשירהולקונצרטישבתלפיותלפנסיון

-מרעישותבהתעלפויותהמתמחההנזירה
העצמיתהשיבהזכותחיפוששלבסימןעומדים

צפונהערניתגןאיכותאותההאבו.דהעדןגןאל

הזמרתשלקולהובסלסוליהירושלמיהגןבעומק

אחרפעםלשובזוכהשהמזרחןוהגםהלבנונית.

ונפגשחוזרוהואלתלפיותהבנוילפנסיוןפעם
ולפיכך ) 387(עמ'האלוהית""הממזרהבנזירה

מצפיחיתמקצתמסעותיושלהקטביםבשניטועם
החידותאתלפתורמצליחאינוהוא ,העדן

 .מנוחתואתהטורדות
אתלהתירהזהוהמהותיהכפולההצלחהחוסר

בתודעתושונהבצורהנחווה-התעלומותשתי

המבטלנקודתמוגבלשאינוהלהשכןהקורא,של

והתוודעותמידעערוצילווישהראשיהגיבורשל

לצאתמצליחהפועלות,הנפשותאלנוספים

עללכאורהעומדהמעיין .בידותאוותוכשחצי

הראשונה,התעלומהשלפתרונהשורשעלנקלה
כפיהכרוכההמעציבה,הפרידהסיבתעלכלומר

לא-שאירעומבהילסודיבמאורעשמתברר
שלבמרתפואלאבתלפיות,והעדןהפנסיוןבגן
לפנימתחתשם,המשפחתי.ההארחהבית

שביןבצירעריותגילוישלאקטהתרחשהקרקע,
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 1:~ו
והמוקפדת,האציליתהחזותבעלהנדל'האדון
המכונהתהילה,-והחיוורתהגבוההלבתו

שלהנודעלסיפורועבהרמיזהמתוך"הארונית"

עלפהמרחפיםעודםמרוחוקביןשט'עגנון'
להתרהאפואזוכההקוראתלפיות.שכונתפני

בסוףגםהמרוטהחוקרמןשנחסכתמסוימת

להגיעריבליןזכהחרוציםבלשים(כדרךהמפויס.

העריות,חטאולמוקדהפשע'ל'זירתגופובמו
בעצמווהתנסההפנסיוןבמרתףנשכבואף

הללוהנצורותכלאךהגבוהה,הארוניתבפיתוי

הפירודסודשלמודעתבקליטהאותוזיכולא
 ,) 388עמ'הנורא

ההכרההקוראבתודעתומתחזקתהולכתבמקביל

-המזרחןבעקבות-לונמצאשלאאףעלכי
<לקונפליקטהגדולההערביותלחידתהמפתח

ולטרורישראללביןובינההמערבלביןבינה

הזההפתרוןמןמקצתהנהבכך>,הכרוךהרצחני

הסיפורשביןוהאינטימיתהעמוקהבזיקהטמון

בתודעתוהמסוכסכתהערביותלביןהמשפחתי

הישראלית.ובהוויההגיבורשל

לוהקרובותוהנפשותעצמוריבליןיוחנןגם

האמתתשוקתמכוחמקצת-התפתחותעוברים

משלמצרפתיכולתבהשישהקודח,המזרחןשל

הצרופההידיעהברמתתוצאותיהאם<אףעצמה

המושגהווידוימכוחומקצתביחס),קלושות

הנטושלפרודהמשחררתהכלהביןהסופיבמפגש

דחופהבטיסהכךלשםלהגיעהמואילוהתקוע,
בכרמל.אביושלהעבודהחדראל-מפריז

עמדםנה pאשמהשלהנוראכוחההעיוניבספרו
שלהאתילהקשרהנוגעיםנושאיםעליהושע
עלגםבעקיפיןוהמקריניםהספרותיהטקסט

כמגזרתקשורשבהםהראשון .הנוכחיספרו

שאינויהושע, .>פ.תאו PC <הפוליטיתהתקינות

מצייןזו'עריצהגיליוטינהכנגדחזיתילקרביוצא
שעורכיםבעובדהאירונימשהו"ישכיזאתעם

היוםמנכשיםבארה"ב)<בעיקרספריםבהוצאות

 PCה-דרישותוברוחקפדניתעריכהבעבודת

הלשוניותהמעידותואתהמוסרייםהעיוותיםאת

אובסיפוריםשזרועיםרגישות,מחוסרהנובעות

לצפותאפשרשאירקלאכלומרברומנים.

אלאהחדשות,הרגישויותאתשיובילומהסופרים

ב'טעויותייכשלושלאאותםלבדוקשצריך
םנה, pאשמהשלהנוראכוחה-(יהושעישנות'"

 ,) 20עמ'

מוסריקודעםכאןמזוהההפוליטיתהתקינות

שלהדחתועלמקונןשהכותבהגםורצוי'סביר
לרשותוהעברתוהספרותיהמרגשמןהאתיהיסוד

עלהעדכניתהחזקהכבעליוהמשפטהתקשורת

שלהגדולותהספרותיותהיצירותואולםהמוסר.

עיונןבמרכזשהעמידושעברההמאהראשית

משקפימתוךזאתעשולאאתיים,עניינים

ורוחניתאנושיתמזוויתאלאהת.פ,שלהצנזור

אתכךמתוךלבחוןמענייןלפיכךלגמרי.שונה
חשובהאתישהיסודכסופריהושעשלהרומןגורל

מגזרתשלהבינוניותבעידןכברמוקףהוא'אךלו

הכללית.התקינות

העוצמהבמלואיהושעשרטטמאנימרברומן

יהודית-ספרדית,משפחהשלתולדותיהאת

העות'מאניתהתקופהמסוףמתפרשיםשקורותיה

ההתנערותשלהמושלכותהאבניםסימניועד
שביצעשהתפניתהיהנראההזהבשלבהקודמת.

(תפניתוהמזרחיהספרדיהגיבורלעברהסופר

ברומניםיותרמתונהבמידהשהסתמנה

קלדרוןשלדמותוהמאהב,כגוןהמוקדמים,

הפקידותיתואישיותומאוחריםבגירושים

לא )מולנוברומןהחשבוןרואהשלהפושרת
כמדומהפרשניו.בעיניורחמיםוחסדחןנשאה

עליהםחביבהחיתהלאזומועצמתעדתיתשזהות

האפשרכמידתולהעליםלהדחיקניסוולפיכך

לושנזקקוובמידהביצירתוהאתניהמימןאת

ירודהעדתיתהוויהכמבטאאותוראו

פרוורסיהשלבסימןהעומדתופרימיטיבית

לעשותהגדילאףהמעיינים(אחדוגרוטסקה.

עלהמשפחהשלהשםמדרשאתבהעמידו
למאניאקים).המאניםאתהמחברתאטימולוגיה

יהושעשלהספרדיהרומןהיהנראההזהבשלב

דיהרגישהשאינהפרשנותשלכקורבנה

ואולםהמתבקשת.החברתיתהתקינותלדרישות

האלףתוםאלמסע-ו'הדרומי'ההיסטוריברומן
הסופרהואשםועתההיוצרותנתהפכוכבר

העזשכןהראויה,התקינותבתקניקשהבמעילה

כלפיחיובייםלברחשילהביערבהכיבמשובתו

לגיבוראהדהמתוךפוליגמינישואיםהסדר
ביותרראוישאינומהנשים,בשתיהמצויד

קשיי .כביהעדהפמיניסטיהסדרמבחינת

חסרלשיאהגיעוהחדשהרומןשלההתקבלות

תרבותסדרניכאשרהמשחררתבהכלהתקדים

הסופראתהאשימואחריםותיקונאיםאדוקים

הראויההדוקטרינהמןקשהרעיוניתבסטיה

שלאירונייםתיאוריםמחמתבגזענותואפילו

בתיקונרשמהקשהנזיפההערתהערבים.דמויות

שהסופרהטענהעזרהלאיהושע;א.ב.שלהאישי

הראשוןושהןנפרדות,רשויותשתיהןוגיבורו

לעצמםביחסחריפהאירוניהנוהגיםהשניהן

דומהבתכלית.כשריםיהודיםשללדמויותוביחס

אתשקומםהואבערביםהאירוניהטיפולשלא
רומןלקבלשהתקשוהסברחמוריהתרבותקציני

עםהגבולקועלחיוניתבקלילותהמתנהל

להשחיתחמתםאתשהעלהמהאלאהשטחים,

כלפירפלקסיביתעצמיתאירוניהשליחסהיה

הפרותמןכנודעשהואהישראלי'השלוםמועדון
ובמיוחדמלגלג,חיוךמכלהמנועותהקדושות

צחורותיוניםשלקדושיםבצאןעסקינןכאשר

להןהניחולכאורהיפה.ספרותוחובבותכנף

ורענן'גןמרפורה,באחוצרכןכללרעותיהושע
נוסעיםהרמאללאי'התרבותערבלכבודשכן

(ובתוכםהישראליתפמלייתובניועימדהמזרחן

-סריסהמרניסורים,המעונההדתיהאישזה
ח'אלילשםעלהמרכזאלהנרצח)העילויאבי

פניםבסברמתקבליםהםושםסכאכיניאל

'אבוקות'אוחזימקומייםצעיריםבידינפלאות

דיירן.איבןנאדים-הפסטיבלמנהלובראשם

מתכונתופיעלגזורהחזותושכלזהחביבמארח

בעלונמרץקומהקטן("גברבוגרתימוראןשל

רווחהקדמיותשיניווביןוילדותיותעגולותפנים
"בחיבהידיהםאתלוחץ ) 407עמ'מאוד",גדול

מאכל,ובדבריבמשקהלבםאתמחזקיעילה",

הצעיריםאתהיהודיםהנכבדיםלכבודמקיםואף

רוויתבאווירהמקוםלהםהמפניםהפלסטינים
מופיעזיידן-ברגותיהאנושית","החמימותגלי

להפליא,סימפטיעממי'תרבותעסקןבדמותפה
מנוחות,מיעלטמירהבעדנהמתנהלהערבוכל

המתורגמתסףפיתשירהשלזךזיתושמןורדים

מזרחיתנגינהקטעיבצירוףלעברית,סימולטנית

שיריתחרותוברבב,בעודובקנףן'רועיםבחליל
מפיבמאודמאליפיםןמרהוקטעיוחשקאהבה

כיאףלהפליא'המתעלפתיתנבובהל

הקצףאפואיצאמהעלמסוימת.בהתמהמהות
בהתפעלות,שתיארהנלבבהסופרכנגדהנורא

מרכזאתשוניםומכיווניםומיטבמיליבכל

המוזות,שלכמשכנןרמאללהשלהתרבות

אוטופיעדהזוישלוםוכמקדשיוניםגוזליכשובך
ונעים""הדור ,) 410(עמ'ומודרני""אציליממש,

העולמןשנפטרהזו"הרריתבעיר , 428<עמ'
מנהיגואפילו ,) 420עמ'הרחמים";חסרהישראלי

חביב,ואלנסהלאךכמיןעטותחתיצאהתאנזים

ממש?העולםאומותכחסידלאאם

שללכבודםמבקריומשחששויותרכידומה

המזדקןהמשוררולכבודהמארחיםהפלסטינים

מחמודהואהלאהמפורסם,העקרוניוהפליט

חשושמו'ציוןבלאפהנוכחתשדמותודרוויש

שוחריכחבורתשלהםמהשתקפותםנפגעים

לכלמראשמוכנהבנימוס,המגחכתאדוקהשלום

שלבראשותומתנהלתוהיאעצמי'גינוי
חששכלשאיןאביביהתל"המשורר-המבקר

השירהבתחרותעמו"בנילטובתהכףאתשיטה
 ,) 424<עמ'שםהנערכת

הנוראכוחה-העיוניספרושלהראשוןבפרק
מפתיעניתוחיהושעהציג-םנה pאשמהשל

הראהובוהספריםספרשלהראשוןהרצחלסיפור

מדרגהבפשעשהפושעבלבדזולאכינכוחה
שהיינוכפיממש,שלבעונשנענשלאראשונה

שאפשר"עדהוטבאףשמצבואלאלחשוב,נוטים

לטובתומהפךכמעטכאןשהיהבוודאותלומר
והכביכולהרצחלאחרמידשכן ,) 33<עמ'קין"של

לומתיישבהאישכפורח;עולההואהריעונש,

עדן'בקדמתותיקיםשיכוןבמעיןולבטחמעדנות
בןממנהמולידנוריה,עלרעייתואתיודע

חנוךששמההראשונההעיראתובונהלתפארת

 .עמלובכלנחתרואההואוהריחלציויוצאכשם
והתרבותהעירשללמייסדהאפואנהפךקין

שכולנוהאלוהיהאותמזאתויתרההאנושית,

-קשההרשעהמשוםבושישבטעותחשבנו
כמיןמופלאה,כסגולהואמתאליבאמתגלה
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כלאותוהכות"לבלתילנצחמגינהקמיע

הולכתעלבקריאתומצביעיהושעמוצאו",
בתודעתהבראשיתיהסופרשמבצעהשולל

הסיפוראתלהשליםמשתדליםהללוהקוראים;

בעלילאתיהבלתיהסוףהדחקתמתוךבדעתם

שקיןכדיבומבצעיםשהםתיקוניםבאמצעות

ועזובבודדאדם,חיית"כמיןבמקומויועמד

 .) 34<עמ'נידחת"מערהבתוך

המבוצעההתגוננותמכניזםאתניתחהסופר

אפשראךהאנושית,התרבותשלתשתיתבסיפור

שלדומהשמהלךלעובדהדיומודעהיהלאכי
שכןיצירתו'שלהמרכזיברומןבוצעמגננה
מאניזנורשהוקדשההענפההעיוןספרותמרבית

לצד'הנרטיבאתהדוחקיםהדחקהשלמנגנונים
אליבאכיבטענהאותווהמסרסיםהמעלימים

אתסיפקלאהסופרשכןכלל'חשובאינוואמת
מראש,הצפויההפובליציסטיתהתיזהסחורת

למועדוןהשתייכותמתוקףלהעניקהאמורשהיה

התרבותקוטלגהזמןמדייותרמסוים.תרבות

עלהעברית,הספרותגםכךומתוךהישראלית,

מסביבפתלתלהדיאלקטיקהפריאלתוריםפי

מבקראםוכךלצדנו'אםהואהלנושללכלל
פיעלשתובלסלטמשלדרךריחרחמסעדות

תערוכותמבקראוהגולן'מהריבזיתהשמועה
אוצריםשנופיוציוררוחובעינילראותדימה

הירקותנידונומידאסורה,טריטוריהאלכמיהה

כסףהדפס , 1992כלה, ,קרצמןימיק

הבסיסיהעלילתיהנתוןמןמהמשוםהתעלמה

הכפולהבעבריינותובאחריתוהמופיעשלו'
אתכזכורהבועלמאני'אברהםשלוהמרובעת

אתהחומדרבו'שלנשמתולצאתהמביאכלתו'
נמצאלקיןבדומה .בנואתוהקוטלרבואשת

שלאחרובאפילוגעליהבסימןזהמועדעבריין
בזרועמשתתףהואכיהקוראיםמדווחיםהשיחה

ואףהראיה,החכםלזכרהאבלותבטקסינטויה

קטנהבעיירהכרב-חזןנאהמשרהלעצמומארגן

 .) 345עמ' ,מאני<מר

התשתיתוהדחקתהרומןהחמצתשלדומהמגמה

התגובותבגלניכרתהיסודיתהעלילתית

הסיפורשהריהמשחררת,דו,כלההראשונות
והרומןבתכליתשולילענייןנהפךבמקומותינו

עמודילכפולתפרומוכתבתמעיןאלאאינו
שלבמקרה-מחברואתליח"צןהאמורההמגזין

דעותלמדורולרשימהפופולרית,ספרות
ספרותשלבמקרה-לקחואתלסכםהאמורה

 .יותרגבוההומעטיפה
לקרואצריךיהושעשלהחדשהרומןאתואולם
מתוךולאשלוהפנימייםהעלילהנתונימתוך

אי-תקינותמחמתחובהלכףוהתמונות

ביחסחמורהרעיוניתוסטיהטריטוריאלית

רפיסותהפישעלהשטחים,לאינדוקטרינציית

עלולבזהכיוצאכולה.הישראליתההוויהנידונה

הכבושההמשחררת,הכלהעםעתהלקרות
ביחסשולייםנתפסיםוהרומןהנרטיבוהמוחזרת;

אמורשהמחברהפוליטיתהאמירהשללתקינותה

הספרותיהטקסטעטיפותבתוךלהצפיןהיה

ביטולכדיעדוזניח,מיותרהואמבקריושבעיני

עומדזההיסודי.הדרמטיוהנתוןהעלילתיהמסד

האדון-האבבצירהמתנהלהעריותגילויעל

'הארונית','אותיליהמכונהתהילה-ובתוהנדל

(שכמוהאבודההכלה-גליהשלאחותההיא

הנושאהקצרהחתונהמסיפורלכאןגלהלהתג

אתיהושעבונההזההיסודועלשמה)את

אינטימיתבזיקההעומדתהמשפחתיתהתעלומה

במשפטגלוםהדרמטיהמוקדהערביות.חידתאל
עופרמעידשבונשלח,שלאבמכתבאחדארוך

המעמדעלעריותכגילוילושנראהבמההצופה
 ...הצעירה"האשההעדן;מגןלסילוקושהביא
אחוריאתחושפת ...עובריתבתנוחהלהשכבה

כמהשיערתישלאמאוד'והארוךהעירוםגופה
לאכילתהדומההמראהזה ,) 256 (וטהור"צחהוא

צירוףבובמסתכלעוררשכןהאסור'העץפרי
והמיטחזקה"זיקפהכדי"עדומשיכהתיעובשל

 .) 241<עמ'אובדנואתעליו

שלתקינותובציציותלפשפששפוניםלפניוכך

כמעטהאמיתיהאתילמימןשיחסההמחבר'

הרומןעלתחילהלעמודהראוימןהפוך'
ממנוהשופעתהסיפוריתהחיוניותעלכשלעצמו'

הקשריושלהמרהיבהמכלולועלעצומהבנביעה
אינוהמשרחרתהכלהשכןשלפניו.לרומנים

כה,עדיהושעשלביותרהיריעהרחבהרומןרק

הפנימיותהזיקותברשתמכולםהעשירגםאלא
מפתחוליצירותהמחברליצירתפורששהוא

לעגנון(ובמיוחדוהישראליתהעבריתבספרות

המקוםאיןגרוסמן>.שלדים pוiווכחים-נפ

פנימיותזיקותשלהעצוםהמרחבאתכאןלפרוש
שורתלאורךיהושע,שלהרומניםשבעתפניעל

הנעדריםוהנתקעים,הנעלמיםהגיבורים

השתקפויות,באינסוףבזהזהוהמוכפלים

הנתוניםבייעפת,והלוקיםהמתחליםהנפעלים,

מבשריואותותמוקדמיםסימניםאחרבחיפוש

להיכנסוהנפחיםאמבטלטבילותהמתמכריםרע,

שלבסיפורונזכר[ריבלין]"והואזרים.למצעים

שלאחרלטוב],זכור[מולנוהפניםמשרדפקיד

בעיירת ...חשבונותלבדוקנשלחאשתופטירת

 ...עמוקהבשינהשקעהיוםובאמצע ...עולים
משחקיהושע ,) 183<עמ'ילדה"שלבמיטתה

ופרשניוקוראיועםומחבואיםבדיחותחידות,

לכלהפענח;פגתאתטווההואהנוכחיוברומן

המכלול.אתמשקףפרקכלכאשרכתביו
ממקצההחלהסופראתמעסיקההעריותמשיכת

מגיעהוהיאשלוהמוקדמיםהקצריםהסיפורים

מאנימרשלהאחרונהבשיחהפיתוחהלשיא

שללבחינהוהמכוונתהמודגשתהצמדתהמתוך

הואריבליןמאני'לאברהםבדומהאבלות.מצבי

מזהיותרועודולמצעיו'בנולחיישנכנסהאב

כפייתיתהשתוקקותכמכוחשלוהאישותלחיי
תצפיתעורךהאבהעלילותבשתיעתידי.לנכד

הפריוןסיכוייבשאלתמדוקדקתחקיראו

הריוןלהפיקנכבשבלתירצוןמתוךהמוחמצים

מופיעותבשתיהןהכלה.שלכרסהאתולמשמש

נקביותדמויותכמיןוסמאהרגליההגר'
החורגאניגמטיהריוןנושאותמסתוריות,

הרומניםשניהרגילים.הנישואיםמגבולות

שתיקותשלמחשבתכמלאכתערוכים

קשרניתוקיחד-צדדיות,פניותומונודיאלוגים,

חותריםושניהםותודעה,שיחשלוהיעלמויות

נערךבשניהםהסופי.הווידוימעמדלקראת

והשראה,זרעשלמרפה''ניצוץאחרקודחחיפוש

שלשורהבאמצעותהמשפחהנצפיתובשניהם

מבעדומקצועיות,מחקריותדיסציפלינות

תוךוהיסטורית,בלשיתמשפטית,לפרספקטיבה

ההיסטוריתהזירהבעלילתומתחברתשבהשהיא

 ...שמסביבה.הגדולה
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עתיק''תלמידהואריבליןמאני'לאברהםבדומה

טדסקישלהאולפנאבביתנצחיסטודנטומעין
מאני'ליוסףובדומההקשיש.רב-המזרחנים-

בןמשיחכמיןנעקד'מרטירהואסוויסהיוסף

מתפתחיםהעלילותבשתילהריגה.הנידוןיוסף

שליחויותשלציריםלאורךהדמויותביןהיחסים

ובשתיהןוהיעדרויות,הסתפחויותוהיעלמויות,

שלטוריםפיעלההיררכייםהסדריםנערכים

פטרונותואתמעניקהבריטיהקונסולחסות;מתן

ליורשחסותנותןטדסקימאני'ולמשהליוסף
'עוזרתעלמשנהחסויותמצדושמפזרהנאמן'
המחברמשלבהספריםבשניואמה.המחקר'

הואמאניפברכאשראוטוביוגרפיים,יסודות

הזיכרוןבכתבישהשתמרהספרדילעברפונה

הואהמשרחרתובהכלהיהושע,יעקב-אביושל
 .שלוהמזרחנותלמחקריפונה
מתוךהעריותמוקדאלחותריםהרומניםשני

חוצה-הלימינאליהגיבורשלדמותופיתוח

המיני'חטאנובשיברתששיאוהמושבע,הגבולות

הדוקהזיקהמתוךזהצירמוצבובשניהם

המרחבאלהחוזרתהפ~יהלצירממשואינטימית

ושפיכותהמיניהחטאשלהצלבהומתוךהערבי

הראשיהעריותמוקדהעלילותבשתיהדמים.
לציריהנוגעותרמיזותשלבשורהומוכפלנפרש

המיניתהתשוקההתפרצותכאשרנוספים,יחסים

הוונציאניבמסעאסוריםמאכלותבאכילתמלווה

("התעקשההרביעיתבשיחהואפריםלינקהשל

הרמשיםמןלאכול ...דגיםריסטוראנטאלללכת
השבלולים",מןלמצוץ ...הפקרתחושת ...שלהם

נטולהפנסיוןובתפריט ) 238עמ' ,מאנימר

אורחיהמשיחייםהצלייניםעלהחביבהכשרות

הנפלאהבשרעלתווותר("אלהנדל.משפחת

המבקשתהארוניתקוראתהסרטן",רגלישלהזה

עמ''הכלה',דומה;בקדחתריבליןאתלהדביק
דיאלקטימתחמתוךנבניםהספריםשני ,) 330

בכניסה,אסוראומסוכן-מקודשמרכזבין

אתראתוהמסמלומיני'רוחניטאבוהמשקף
בשיחההביתהר(מתחםהקדוש''הזיווג

והמרתףהגןהשנית,בשיחההמבוךהחמישית,

הנזירהשלההופעהואתריבתלפיותבפנסיון
וגלות,נפילהגזרתלביןהגדה)בשטחיהלבנונית

משיחיתדרמהנפרשתבשניהםוהתפזרות.גירוש

נקודתלעברצלייניכמסעהמתנהלתמובהקת,

מחדש.ולידהאבדוןאסורה,כניסהשלשיא

ניצבבמקדש,אובגןשיושגהשלםהזיווגכנגד

ההפלההזרע,השחתתשלהנגדיהקוטב

לשובמבקשהגבולותשוברהגיבורוהעריריות.

להשיגאמורהואשבולמקדש,אולגןולחדור
מתוךהעליונה,והדבקותההתעלותדרגתאת

הרבאשיתיהזיווגומימושוהבושההמחיצותביטול

באבדוןכרוכהזואסורהכניסהואולםהערייתי.

שניתןמושגתהבלתיהעריותותשוקתובמיתה

אחר'נושעבעולםאוהעדן'בגןרקלממשה
קודשאלהאסורהההצצהכמומסתיימת,

גירוש'בגזרת-העץמןוהאכילההקודשים

מתמשךבערןבקי

משפיליםובניסיונות

בשעריכענילהתדפק

הזוכהעופר'האבו.דהגן

בחדרחדרלרגעלהציץ
כגילוישנראהבמה

הפנסיון'במרתףעריות

נפולעצמומוצא
פריזאיתלגלותומושלך

החרדאביועלובה.

הנראיםוהגן'הבןגורלל
מסתנןלנצח,כאבודים

ושבבתלפיותלפנסיון
השטחיםגבולאתוגונב

שםלתהותכדיהאסורים

ביות'הערחידתעל
תעלומתעלכלומר

המשולחשלהארכיטיפ

כמוישמעאל'והמגורש.
אחריו'ועשיולפניוקין

שלהצללדמויותשייך
המודחים,האחים

אחרהחיפושולפיכך
לבד:מוצמדתצלוםנייר,עלשמןצבעי , 1996קטנה,כלהפיצ'חדזה,מאירהמגורשהבןתעלומת

קאופמןדייריוצילום:
אלריבליןאתמוביל

המגורשים.שלמתחמם
שלמצבוהחדשברומןאפואמוצבהגןכנגד

ביןהנתקעהמנוחה,נטולהקלע',ב'כףהנתון

הכלאייםיצורהג'ין'אוהרפאיםרוחהעולמות,
אתהמחרידההמשונה,המיתולוגיתהחיהאו

ישמעאלעקדתמעיןוהגוררתהאחרוןהפרק
הרוחותאתולגרשלשובשישהמגורש,חדשה.

שלבנולקורנהפך ,מנוחתואתהטורפותהרעות
הדבקותמצבוכנגדסביבו.הרוחשהשדיםגירוש

ובשירתבחתונה,אחדעיןלהרףשהושגהעילאית
'בןשנעשוהנפלאיםהשירהובתרגומיהנזירה,

הסופיהמיסטיקןשללמילותיוהמקום'ו'עלרגע'
ההתפזרותשלהאחרהקוטבניצבאלחלאג',

וההריונותהמחלותוהתקיעות,הקודחת

שלבשורההמיוצגהקוטבזההמדומים.
מורטתהאםשלהרפאיםרוחהשתקפויות;

עצמהעםהפסיאנסקלפיאתהמשחקתהעצבים

המקרטע''המחקרשמנגד'הגזוזטרהעללבדה
הכמההאבהתקוע,הבןהמפרה,הניצוץנטול

המונקוהחוליהדיבוקוהנכד'החתונהלמימוש
בעקביהם.הכרוכיםהמודבקיםמיניוכלוהמדומה

ההמולסי'הגבולי'בקיוםהגלוםהקוטבגםזה
<עמ'למערב"מזרחשביןהכלאייםב"תפלצת

הזהותוחסרתהמוזרההכלאייםבחיית ,) 493

 ,) 596(עמ'האחריתבפרקיהמשוטטתהמינית

כמיןהצבועשלגבועלהרוכבהנחשבמשל
המדבראתהמנהלתמפחידה""חדשה,תפלצת

האחר"שלוהמתמיד"העמוקובצל ) 463<עמ'

גןכנגדיהושעמציבהגיהנוםאתלא ,) 499<עמ'

אלהשלמצבםאתממנו'הנוראאתאלאהעדן'

האומלליםוהפלסטינים,היהודיםהמודבקים

הכרוכים ,) 538<עמ'הדיבוק"של"הדיבוקאחוזי

עילאיתלדבקותכמהיםבעודםלחנק,עדבזהזה
-הכותנה''מנפץאלחלאג'בעקבותאחרת

ששוררומיממנוהותזשראשוהסופיהמיסטיקאי

"לא ) 419<עמ'נפשי",ונפשונפשו"נפשיעל

אנסקי'בעקבותקוראים,ללכת"עלילאןאדע
אךיהושע,שלהדיבוקבתיאטרוןהפלסטינים

לבםבסתריודעיםבמחזההיהודיםהצופיםגם
נכוניםומחבלים ...ליצופיההנוראה"התהוםכי

 ,) 422<עמ'לטורפני"

הקדמוןהמהותיהחטאאתמציביםהרומניםשני

ובמרתףהיהודיתהמשפחהשלבחיקהכמצוי

באותהמתרחש,הואשבמעמקיושלההסודות

ומסוכנתעמוקההזאתהמרתפית"ההיעלמות

אף ...והשומרוןהגלילביןשהתגלגלהמזויותר

עמו"בניובקרבהולדתובעירמתרחשתשהיא

הגדרתומעצםנערךהעריותגילוי ,) 341<עמ'

הרעהשיר'בןבעודהמשפחה,מצעיבין

רב-פואראומאני'יוסףשלהישמעאלי
'שומרבחזקתהואהפנסיון'שלהמלצרים
כידומההמיני.הסודאוצרהשליחהחותם',

נעהמוקדמיםהקצריםמסיפוריושהחליהושע

בצירומעמיקמסובבומושך'הולךהעקדה,סביב
בתודעהשנקשרהמקוריהמוקדמןעוברוהואזה

 .ישמעאלשלהאחרהצדאל-ביצחקהיהודית
שהואכפיהעמיםביןהסכסוךנתפסכךמתוך

ומדיני'צבאיכעימותלא-הרומןברמתמשתקף
קמאי'מאבקכפריאלאומוחצן'טריטוריאלי
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ואינטימימוחשיזאתועםומטאפיסי'רוחנינפשי

אחתמשפחהשלבעברההמתרחשמאוד'
העימותבבסיסמבניה.אחדכלשלובנשמתו

ושתיהאבביחסיהקשורפסיכוסקסואליתסביך

המיניבסבךוהגר'שרה .הראשונותהאמהות

משונהגטיהלושישהראשוןהפטריארךשל

הנשיםביןבמתחכאחותו'זוגתואתלהציג
החוזרוישמעאל,הרגשלגירושםובחטאובניהן,

 .העדןמגןהנפילהטראומתעלבדיעבד
חוטקצהמקבלתלגליהעופרביןהפירודפרשת

שביןהקרעביחס.קלההתרהלכאורההמאפשר
לאיחויכמהפיזאתלעומתקשהוישמעאליצחק

הספרמצליחשלוהטוביםבמקטעיםולהבנה.
האינטימיותשלהמעמקיםבשכבותלגעת

בצורתלמסירהניתנותשאינןבדרכיםהקרועה

שאיבדקדמוןסופיכדברישכןמאמר.אותיזה

הדיבור;מןנשגבתהנסתר"לשוןראשו:את

 .) 418<עמ'נסתרת"ומאחריםלאחדיםנגלית

לאורךמתחלפיםוהיהודיםהערביםכידומה

ספקישלהתפקידיםבמשחקההיסטוריה

המסבאהבעלימקוםאתהאסורים;התענוגות

<המעניקיםהמצוטטהפנימיבשירהיהודית

שנהומאתייםאלףלפניהמוסלמיםלאורחיהם

בעלילתתופש ,) 415עמ'מיניים,וסיפוקיםיין

החותםשומרהוותיק,רב-המלצריםפוארהרומן

משחקיםהעמיםשני ,) 534<עמ'העריותסודשל

שלסאדו·מאזוכיסטימשחקיםבמועדוןכךמתוך

שחלקחטאיםבזירתוטרוריסט,'כובשואדוןעדב

ההלקאהטקסיאתגםכוללשלהמהרפרטואר

האוטומטית.המיליםמכבסתואתהעצמית

לא .הרומןברמתמושגתהאמיתיתההיטהרות

תמליליםתוכנתפריפוליטיתתקינותבמשחקי

פוסט·כתוכיבחזרותלאואףמראש,מוכתבת

האנטי-אוריינטליזםנוסחאותעלמודרניסטי

מעבודתפוארשלבהתפטרותואלאסעיד'נוסח
אתלהפיקלגליהמעניקשהואובדחיפההפנסיון

לידהשלפניטבילהכמעיןהמשחררהווידוי

חדשה.

עליתרמתפזרהרומןטוביםהפחותבמקטעים

חיוניותומלאמרהיבקליל'לתיאורהמידה
החמצהמתוך •טריוויהפרטישלסיפורית

מתוכוהמפורטהנפשיהחללבנייתשלמסוימת

שליותרמלאההבנהלכלללהגיעהיהניתן

העריותמעשהשבמרכזההנרטיביתהדרמה

שלביומיוםהפרטניתההשתקעותוהשלכותיו.

הסמיכהוהזוגיותהאקדמיההנישואים,תחזוקת

מובילותריבלין'אתהמעסיקהוהמתורבתת
קליטתברמתהחמצהשלמהלמידתבמקביל
להזייתמבעדפה,הנצפיתהחיצונית,המציאות

חגיגישירהערבכמיןהטרום-התנערותי'השלום

שבדיעבד 1ובין-תרבותירב-תחומיומתמשך'

ובמקוםבזמןמדיקצרמרחקנערךכיהתברר

מןההפלההלינץ',מעשהבוצעשבוהאתרמן
חוזריםזאת,לעומת 1<בספרהצלם.וארנוןהחלון

בריאיםשלמים,הםוהנהכבודאחרהמוזמנים

דרתןראובן
~

 sו
1 ~ ~ 
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ישראליותמכוניות"בשיירתומסופקים,

הדואגתהמקומית,המשטרהשלג'יפשבראשה

אהבת-השלום-והשירה".שלוםאתלהבטיח

הרשות,לתפארתפועלהמסכלהביטחוןמשמע

והאחווהאוסלושלהפאטה·מורגנהשלום
 .) 435עמ'היהודית-ערבית,

בהכלהמגיעיםאינםוהקוראיםיהושע 1ריבלין

זאתועםהתרה,אושחרורלכללהמשחררת

גנישניביןהנתלההזה,והמרשיםהארוךהרומן

בשפעתלהםמעניקהקלע,כפיוהרבהעדן
יוכלושמתוכוהמפרההניצוץמןזיקחיוניותו

ולגעת,המקרטעממחקרםקמעאלהיחלץאולי

הבחלהמהאז

ס~כ;ןק;ם w ~ ת:~~ ה~t:ז

~~ןחיםס~~ך~לים 1~ר;קנ ryךס~ו;ם
ס~סלה~ה~זריקסלל
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~~ w ל~ת;רo ;מ~לרןי;~ ~ q ק;ל;תלת

~לה~י~ה 1מל.זהק;ך~ים
ס~סלה~ה~ז~קלה
 ת:~~לא~ר p:אן fלא~ר p:~ישס~ו;ם

 ?ו~? ה~~ ה~t:זרק
הבהלהמהאז

T --:·זז 

~זקן 1 נ~:~ ryסקיר;ת~לנ;ת 1ס~מ
 י~.ח!קיל; fן~יסךז:t~ה
ז:tסת ה~~~בקרלי~~ןה
ן~ית?

א;מחלהלאזאתהבהלהמהאז
T --:•ז-:-דד 

סרעסחךף~ןל~ה ryסזאת ~ 1~ר 1 ה~~
הבהלהמהאז

T --:•דד 

בלילהעשרלילהעכשיו
ד:-- ·:·:ד:-ז:-

 ?ד~? ה~t:ז~ל.זה~ים 1 רי:r.ל~צ;א?ס~~ירס~ם

ניצוץשלהפתלתליםבגלגוליודעת,בבליגםולו

 1צבאישאינואנושיבמישורהשרויהנשמה

בשורשוהמחברם 1טריטוריאליאו 1מדיני 1פוליטי

שם.נצרךשעודוהאחרהקשהובתיקוןישמעאל
בעיבודהמקהלהקוראתאלג'ין','אוטרד

אתבשמנוגרששפירושולדיבוק,הפלסטיני

היינוכולנוריבליןכמו ,) 423<עמ'הדיבוק

הגרשחלקההמשותףובמצעהפנסיוןשלבמרתף

וסודהעריותרזיועדיין 1אבינואברהםעם

 •מבינתנו.נעלמיםישמעאל
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המציאותגבולוגבוללמענוהמציאות
גילאבי

על-ידיהוחיה-לרציונליהמיסטיבין
האם

במהלכהחגית,אשתועםהאלימההתגרהלאחר

ריבליןמסתובבבעלה,משקפיאתזושברה

פוקדותאזודווקאמשקפיים.נטולבירושלים
בפענוחלולסייעהעשויותתובנותאותו

שבלי"ואףלהתמודד:מנסההואאיתןהעמימויות
ושלטימזוהרם,השמיםכוכבימאבדיםהמשקפיים

לחיפאיאיןמרחוק,לקריאהניתניםלאהרחובות

 347-(עמ'הולדתובעירלנווטקושישוםהזה

במודע,לגמרילאאםגם Iמתבררלריבלין .) 346

אלאמשקפיים,מבעדהתבוננותללאדווקאכי

לנווטלומתאפשרהפנימיים,החושיםבאמצעות
 ,לעברהחיבורבזכותמתאפשרוהניווטטוב.

לילדות.

,ההווהכראוימתנהלהעברבמחוזותהניווטבעוד

כימאמיןוריבלין ,ברורולאמטושטשהוא

לכןההווה:אתלפענחיצליחהעברבאמצעות

בומהלך"היהג'ורג':המלךלרחובמגיעהוא
משונהבתקווהביוםפעמיםכמה-ושובהלוך

שניצבהמרופט,הירושלמיהמשולשבלבשדווקא

שיעזורמישהויפגושאולי Iהאפורילדותוביתבו
 .) 348(עמ'הכתוב"אתלפענחלו

 ,זותובנהלכאורהריבליןמממשהרומןבסוף
הזקנהלביתהילדות,אל ,העבראלחוזרהוא

 .כאמומדמההואאותה
ובמחוזותישראלבמחוזותונועזארוךמסעלאחר

זריםבשדותשרעהולאחרוהנפש,הזהות

אותםפלסטינים>ישראל,ערבייהנדל,(משפחת

הביתה.חוזרהואכמשפחה,לדמותקיווההוא
משמע.תרתי-המוצאנקודתהמוצא.נקודתאל

הרפאים'ל'רוחאםכי ,אמולביתממשלאאמנם

ישנהזהלמהלךגםאך ,אמושלבדמותה

סוףסוףחוצהריבליןשכןדרמטית,משמעות

הרהור"ובליכה:עדמלחצותנזהראותוגבול

הטקסטאתלשמוראפילושוכחכשהואנוסף,

ממהרהדירה,מןובקסםנסעריוצאהואבמחשב,

שהגיעמאזהראשונהובפעםהכביש,אתלעבור

(עמ'שממול"לבנייןנכנסהוא ,כאןלהתגורר
הדומהשכנהריבליןמזהההרומןבתחילת .) 555

אימוץכאם.אותהל'אמץ'ומחליטלאמומרחוק

בהצופהריבלין ,ביטחוןמרחקמתוךנעשהזה
משקפת:באמצעותלעיתים ,לחלוןמבעד

משונהנחמהמוצאהוא ,חפץאין"בשעות

אותושליווישנותגוףובמחוותבתנועות
 ,) 27(עמ'חייב"אואשםלהרגישבלי ,בילדותו

אתלחקותכןגםמחליטהריבליןשלאחותו

מעדיפההיאגםריבליןוכמוהאם,אימוץאקט

ארוכהשעה"עמדהממרחק:בהלהתבונן
הרפאים,בדמותקורת-רוחשלבחיוךוהסתכלה

לשמועמבלי ,בתיאטרוןכמובהלצפותשניתן

להתקבלהרצון ,) 26(עמ'ביקורתאותוכחהמפיה

אוביקורתללאהאם,על-ידימלאההתקבלות

ריבליןשלכשאמומוגשם.לאאשם,תחושת

סוף"הנהלעצמו:חושבהואהאגןאתשוברת

להתקבלהזהוהרצון ;) 269(עמ'בידי"היאסוף

לשלוט.כרצוןגבולות,לחצותכרצוןגםנתפס

הגלגליםכיסאמעל"גםזה:רצוןמזההאמו

תנסהואלתטפלשלמה.ריבונותעלהאםנלחמה

אתלבדוקומנסהמוסיףריבלין .)םש(לשלוט"

לביקוראותושתקבלמעונייןהוא ,אמוגבולות
מראשלתאםלדרוש"החלהזו,אךנתוןרגעבכל
 ,)םש(ביקוריו"את

אמו.על-ידירחיהשלחוויהריבליןחווהוכך
גורמתשהיאחזקה,כל-כךההידחותתחושת

להגידמעזאינוהואאמו.רצחעללחשובלריבלין
מהחאטהרצחעלרומזאלאהמפורשהשםאת

ונזכראמועורףלעבררכהידשולחהואזעזנשז
המלווהשלראשהעללהינחתהעתידבגרזן

ריבליןחוצהובכך ,) 270(עמ'הזקנה.בריבית

מוסרי.גבול

אמוגבולותאתלפרוץיוכללאכישהביןלאחר

עליהם,לשמורמקפידהשזומשוםהאמיתית,

שכנהאחרת,אם ,אמומותלאחר ,ריבליןבוחר

רפאים'.'רוחמכנההואאותהזקנה

רקהואגבולות.עללשמורמקפידהואהפעם
אוליאליה,להתקרבמעזאינואךבה,צופה

הוחיה.חווייתאתלשחזרשלאכדי

 ,גבולכלכמעטשעברלאחר ,הרומןבסוףוהנה
עדנשמרמפניוהאחרוןהגבולאתחוצההוא

בדמותההרפאים'('רוחאמולביתוחודרכה,
השיבהאבד"."חפילכאורהלנוישוכךאמו).של

לחזורהרצון ,האבודהעדןגןעלחלומות ,לאחור

ביטוימקבליםמשמע,תרתיהדבריםלשורש

'אמו',לביתחוזרריבליןמעשי.

חלקשהיאמשוםמתחזקתאבד"ה"הפיתחושת

המשריםחיובייםסיומיםשלשלמהמסדרה

מדומיםחולים-ואופטימיתנלבבתאווירה
ומת,אמיתילחולההופךמדומהחולהמבריאים,

אשתושל(זהשנקטעוהריוןמדומה,הריוןלצד

איערפל ,אמיתיהריוןוצץשבמילד>של
ריבליןעופרנסגרים.ומעגליםמתפזרהוודאות

דווקאתקוע"תקוע,"תקוע,-עצמועלהמכריז

גילויאתהזההאםבשאלההתייסרותומשתחרר.

אםגםלפתרונה,באהגרושתובמשפחתהעריות

לאאיתרלחיותתשובגרושתוהאםהשאלה
מתבררת.

ב"הפימסתייםריבליןהאישיהמסעגםהאם

בטוח.לאאבד"?

העולםאתלהביןהרומןבראשיתהמנסה ,ריבלין

האקדמיים,המחקרוכליהרציונלבאמצעות
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משנכשלאחרים.בכליםהרומןבהמשךמצטייד

באמצעים'יראיםגהאלהתנהגותאתמלהבין

לנבכילחדורמנסההואהמקובליםהאקדמיים
וזאתהאלג'יראיתהאומהשלתת-תודעתה

אךשלהם,האזוטריתהספרותחקרבאמצעות
 ,בנוגירושיתעלומתאתגםנכשל.זהניסיון
האלג'יראיהמחקרבשיטותלפענחמנסההוא

אתלנבאהיושעתידיםמוקדמים,(סימניםשלו

אתעוזבהואכאןגםמצליח.ולאבהווה>השבר

לפענחומנסהוהמקובליםהידועיםהמחקרכלי

שכתבהקינהשירבאמצעותהגירושיםפרשתאת

 .נכשלהואזהבמקרהגםבנושא.פואר
את"לפענחתסייעלעברחזרהכיהסבורריבלין
כליאתמחליףשהואלמרות ,נכשלהכתוב"

בכליטמונהלאשהבעיהמכיוון ,שלוהמחקר
 .המחקרבנושאאלאהמחקר
ברורה.לאמציאותעםלהשליםמתקשהריבלין

לושאומרכפיבעמימות,לחיותמתקשההוא

צריךאניהכוללאלעצמך:תגיד"מתיבנו:
 ,) 163(עמ'להבין"צריךאניהכוללאגםלדעת.

עצמואתמגדירהואזאת.לקבלמסרבריבלין
שתפקידוומי ,) 212(עמ'לדעתשתפקידוכמי

הכולשלאבעולםמקומואתמוצאאינולדעת
קבועהנוכחתאובססיהמייצרהואלכןידוע.בו

לרגעברור.משהושלתחושהומקנהבתודעתו
בכך:הטמונהבפרובלמטיותמכירשריבליןנדמה

"די!לעצמו:אומרהואעצמיתתובנהשלבפרץ

אךאותו",תחלץאתה]לא ... [עקשן.אישהרפה

עצמי.בשקרלהתחלףממהרתהזוהתובנה

לשחררמנסהשהואבכךלהכירמסרבריבלין

שהואלאחרמידלכןבנו:אתולאעצמואת
ממחשבתך"אפילואותו"שחררלעצמואומר
הרחקתיהיכןעדעופרראה"הנה,מוסיףהוא

מביןואינו ,) 220(עמ'אותך"לשחררכדיהלילה

למעשהאלא ,בנולמעןלאהיאשלושההתרחקות
עצמו.אללהתקרבניסיון

הנסיבותאתלפענחמנסההואכיסבורריבלין

הואלמעשהאך ,בנוגירושילפרשתהמסתוריות

הופכתחגיתאשתו .נישואיופרשתאתחוקר

מאיימתבעלה,אתהמכהחמקמקה",ל"שותפה
יחסיאיתרלקייםומסרבתלכלאאותולהכניס

קודםאירעוהמאושריםרגעיהאשרשותפהמין.

 .אותושהכירה
זהותוגבולותאתלהגדירמנסהנליןדי

ואתבנוגירושיפרשתבאמצעותהמשפחתית

דוקטוראך ,מחקרובאמצעותהלאומיתזהותו

עליושאבדמושגהיא"זהותכיטועןמילד
פיקטיבי","מושגהואלאומיתזהותוכיהכלח",

להיאחזלנסותריבליןשלהנואשניסיונוגםוכך

מושאשלאלא ,שלולאאםגםזהות,במושג
במילים"שממשיךמילדידיעל-מקועקע ,מחקרו
 .) 397(עמ'שלו"ההקדמהאתלפוררבוטות

בטוח.לאמוחלט?הואריבליןשלהכישלוןהאם

אתמשנהרקלאשריבליןדומה,הרומןבהמשך

1
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קאופמןדייריוצילום:מעורבת;וטכניקהחומר , 2001כלולות,שמלתיתום,ורדה

אלאהמציאות,אתבוחןהואבאמצעותםהכלים
פעולתממש.המציאותאתלשנותמצליחהוא

בקרבוותודעתינפשינפחצוברתהאםאימוץ

לכאורההופכתשלווהפנטזיהריבליןשל
באופןולו ,בחייולשלוטמצליחהואלמציאות.

נליןכשרימציאות.בריאתבאמצעות ,חלקי

אחדעםקלפיםמשחקתהרפאים'ב'רוחמבחין
אכןכאילואמיתיקנאהרגשבואוחזמאורחיה,

שלבהשתאותונמהלת"קנאהבאמו:מדובר
עםלשחקזכהשלאעללרחוב,מעברהצופה

זוקנאה ,) 269(עמ'משחק"בשוםהזקנהאמו

ריבליןשלבנואתמקבלתכשיאמר'שובמופיעה
אתלצבועהבאמקצועכאישאמנםלביתה,

אותולקבללהמציעריבליןלכןדירתה,
אותםלהחליףלךמתחשק"אולי :במקומם

צריךעצמישאניחושבתאתאוליבאחרים?

שגםמביןריבלין .) 555(עמ'אצלך?"לעבוד

יכולאינוהואלעצמובוראשהוארפאיםברוחות

לשלוט.
בבנומקנאשריבליןהראשונההפעםאינהוזו

דואגיםאנוהזמן"כלאומרת:כשהדודההצעיר.

ממהרהואבלבנון",ותקריתתקריתבכללו.

ברוגז,המזרחןמוחהשווא,דאגתזו"אבללהגיב:

למשהודאגההיורדיםבשנימתעוררתאםכאילו
יותר"ראויהלכתובתאותהשיפנומוטב ,בארץ

 ,) 62(עמ'

עדהאםאימוץפנטזייתאתממצהאינוריבלין

לעברהקוויםאתחוצהכשהוא ,הרומןבסוףתום.
לא"אניואומרת:אליופונהוזו'אמו',בית

עונה- ) 556(עמ'מקום?"מאיזהאותךמכירה

 ,גבירתיעכשיואבל .אותיהכרת"לאריבלין:
 .)םש( " ...מכירהקצתכבראת ,תרציאם

 ,הרציונלגבולאתחוצההיהבאמתריבליןלו

אכןהיאשכנתוכישלמהבהכרהמאמיןהיהלו

מכירים','אנחנולה:עונההיה ,אמושלבדמותה

בשלילה.להמשיבהואזאתתחת
ליד"עומדשנשארבהמאהבלאדםבדומהוכך

אףואיןושבעארבעיםמשנתעתיקהמכונית

קמינקאליהודהובדומהאותי"שיחלץאחד
מאשתולהתגרשהמנסהמאוחריםגבירושים

געיםחמשוביתבגדרלכודנותראךומהארץ

 ,למולנוובדומה ,אשתובבגדילבושכשהוא
אשתומדמותלהיפרדהמנסה ) 183בעמי(הנרמז

אשתושלוריאציותשהןנשיםפוגשאךהמתה,

שגםתחושהישנהכיתה,שנשארחשהואולכן

 ..כיתהנשארריבלין

במרחבהמנוחוחסרתהמתמדתהתנועה

בהמאהב,אדםיהושע,גיבורישלהגיאוגרפי

ההיתקעותתחושתאתמעצימהואחרים,מולנו

זותחושההמשרחרתבהכלהשלהם.המנטלית
ריבליןשלבמרחבזושתנועהמשוםיותרחריפה
דרמטית.גבולותבפריצתכרוכה

על-ידיהוחיה-הבלונדיניוהילדריבלין
האב

שנקרא:סיפורתתמופיעהמשחררתבהכלה
בסיפורלאמו",נישואיםמציעהששבן"ריבלין

עליושכעסאביוהגיבכיצדריבליןמתארזה
על"הצביעהספר:לביתבדרךהתעכבותובשל
שפסעכהלכה,ומלובשמסורק ,קטןבלונדיניילד

ואזגבועלילקוטועםהמדרכהעלבעדינות
מתכווןאניממך.לינמאסחד-וחלק:לבנוהודיע

 ...הבלונדיניאתכבןליולקחתאותךלהחליף
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אביו'מדברינדהםריבלין ] ... [הזה.הנחמד

הילדאתולגדףלחרףוהחלעמוק,בעלבוןהאדים
שלבנושזהלאביוהודיעאחר-כך ] ... [הזר

פורץהסיפורבהמשךואכזר",מסוכןילדהיטלר'
 .) 382-383<עמ'בבכי"הילד"ריבלין

בן"ריבליןבסיפורהמופיעהבלונדיני"ו"הילד

חרדתועלאולימרמזלאמו"נישואיםמציעהשש

בשמיעוליכוכבמילד'דוקטורמפניריבליןשל

על-ידיהמכונההתיכון'המזרחלתולדותהחוג
ריבלין .) 397<עמ'הזה"הבלונדיני"הילדריבלין

מזרחי,ממוצאהחדש,החוגשראשחושש

שנישלוהסימבולי>האבטדסקי'את(המחליף

מילדאתיעדיףבהיר'והשניכהההאחדנכדים,
נרתעכךכדיועדפניו.עלהבלונדיני>(הילד
שלקידומועלשבדיוןמילד'שלמפניוריבלין
מהבדיוקמביןלאעדיין"אניאומר:הואמילד

מתכווןאני ...התיכוןבמזרחאצלנועושהמילד
הואדיוןאותוובמהלך ,) 457<עמ'במחלקה"

פרופסור(אתג.מהחדלהרחיקוכמובןדואג

הלוהטים"הפניםריבלין:מתארעצמוטדסקי

נסע'כאילובכהותומדהיםחדש,שהמחםבצבע
שםלהפוךכדיהעולםלקצההישראליהמלומד

 .) 33עמ'המזרח";לבן

ריבליןיוחנןאודותעלהזהבסיפורשישואפשר
שלוהאובססיבילצורךנוסףהסברהשש,בן

יוחנן .בנוגירושיפשראתבבגרותולחקור
(אםהאבעל-ידירחיהשלחוויההחווהריבלין

והחווהשבסיפור),האדיפלימהיסודלהתעלם

ציינתישכברכפיאמו'על-ידיגםרחיהחוויית

תחושהמבנולחסוךרוצההמאמר'בתחילת
גליהשלהוחיהעללפצותולחילופיךאודומה,

אותו.

ואףאביו'על-ידידחוייחושלאשזהמנתעל
אולםלב.דבנואתמשאיראינוהואלרגע,לא

חווייתאתמשחזרריבליןיוחנןזובפעולתו
"ואםבנו:באמצעותהפעםכילד.שחווההוחיה

במרתפיםלפשפשהזאתהשפלהבדרךתמשיך
נשבעאניבשבילי.אבאעודתהיהלאשלהם,

 .) 375<עמ'עמך"קשרכלשאנתק

הילד"כשהחלכתוב:הנ"להסיפורבתחילת
אותו'מובילאביוהיהאלף,לכיתהללכתריבלין
אתבשלוםשיחצהלהשגיחכדילעבודה,בדרכו

הכנסת",שלהישןהמשכןאתהמקיפיםהרחובות

אביו:ללאנמצאכשריבליןהסיפורובהמשך

אתתשומת-לבבליחוצההביתה,חזרה"מיהר

אותוהזהירושכל-כךהמסוכניםהרחובות

הילדריבליןיוחנןאתשמאפייןומהמפניהם".

סמכותבהעדרהמבוגר.ריבליןאתגםמאפיין
כךלהיזהר.צריךמפניהםגבולותחוצההוא
בתפקידגםהמשמשתרעייתומולוכךאביומול
ושיון-אתלהניח("נוהגגבולותהשומרתאםשל

ובכיסובארנקה,שלוהאשראיוכרטיסהנהיגה

 ;מטבעות"כמהרקקטן'ילדכמומשאיר'הוא

גבולותעל"שמורבו:מפצירהחגית .) 63עמ'

<עמ'במחשבהלאגםאחריו'לרדוףצורךלךאין
שלואשתומשתנההמציאותכששיגרתאך .) 99

חוצהבמסעמתחילהואלחו"לנוסעתריבלין

גבולות.

ריבלין:מכריזמשתבשהקוסמיכשהסדרגם

אתמכבדלאכברישראליהארץהקיץ"אם

<עמ'לעבודהבוקריושבלאאניגםגבולותיו'
שלק~יהשבומטורףקניותלמסעויוצא ) 465

ושלישי.שנידברשללקניהמובילהאחדדבר

שרשרתלתגובתמובילההזוהגבולותשבירת

השרשרתלתגובתבדומהאינסופית.כמעט

הערביםלסבליםמציעכשריבליןהמתרחשת

בפריצתממשיכיםאלהעיראק,אתלכבוש

עיראקאתרקלאלא?"למהואומריםהגבולות
 ,) 124 'מע(" ...איראןאתגםאלאנכבוש

לאמו",נישואיםמציעהששבן"ריבליןלסיפור

יותרכוללתבהבנהמרכזיתחשיבותכןאםיש

המוקדמתהזמןנקודתאתמתארהואהרומן.של
דפוסיבתוכוומקפלריבליןשלבחייוביותר

יוחנןשלבבגרותוומשתכפליםהשביםהתנהגות

 .ריבלין

א.ב.שלאביוביומנימצויזהלסיפורהמקור

כתבאותואחרמקורגםישנוזהלסיפוריהושע.

בחיבורויהושע . 13בןכשהיהעצמויהושעא.ב.

זיכרוןמצייןלי'שידועככלהראשון'הספרותי
דק,בקוכיאףחרות"וישארבלבו:הנחרת
והואאביאתראיתיפתאוםחיי.ימילי-כלנדמה

לאאשרזרילדואיתרהביתגרתבמדרעולה

אחדשזהוהבנתימיד ] ... [מעולםראיתיו

אליוהתנהגותי ....הסגרממחנותהבאיםהפליטים

ברחמריבותשלימיםשלושהלאחררעה.חיתה

אתמרדתילביברשעותואני ...מאיתנוהילד

החלוודמעותיבוכהכשאנימביתייצאתיחייו.

היורדות".הגשםטיפותעםמתמזגות

מופיעגירסאותיושתיעלזהשסיפורהעובדה

עלמצביעהבןברשימותוהןהאבברשימותהן

אתהמחליף'אחר',בןשלזוחוויהשלהיותה
יסוד.חווייתהקיים,הבן

המטושטשיםוהגבולותהזהותגייתסר

הזהותגייתסראתלבחוןמנסהריבליןיוחנן

מילדדוקטוראךהאקדמי'מחקרובאמצעות
שחוקמושגזהות,"מילאכך:עלאותותוקף

חוריםזהמהאבלהכלח.עליושאבדוישן'
העיןשלרשתיתהיאלאומיתזהותהאםבזהות?

<עמ'חור?"אוקרעבהונוצרנקרעתשפתאום

397 (. 

עםמתערבבתמהמחקרהלאומיתהזהותושאלת
בדמותריבליןאתהתוקפתהמשפחתיתהזהות

כפיאחותו'שלהעיןברשתיתחוריםשלושה
 ,) 495<עמ'לאביוגםשקרה

שאלתועולהשבהאחרמשפחתיבמפגשגם

"אתהליואל:אומרתכשהדודההלאומית,הזהות

החאקימכנסיעםישראלי.כל-כךנראהעדיין

אתריבליןקוטעזהו ] ... [והסנדליםהרחבים

אתלעזובוממהר ) 449<עמ'הציונית"הסצנה

המקום.

הזהותגבולותמושגאתלבחוןניסיונובמסגרת

להיטמעאוולהעלםגבולותלחצותריבליןמנסה

רקלאלומאפשרתזוחציהאחרות.בישויות

אתגםאםכילגבול'מעברהמציאותאתלבחון

הנדלמשפחתשלהפנסיוןאתהמציאות.גבול

שאינוובראשיתי'אגדימקוםעדן'כגןתופסהוא

במציאות.קיים

שהואמשוםגםעדןכגןתופסהואהפנסיוןאת

"החתונהמובנה:גבולותטשטושבתוכומכיל
הפרטיאתבטבעיותששילבהנשכחתהלא

לקהל-רב,ומתורגלפתוחאירועיםגןבציבורי.

בגללאולי ] ... [משפחהביתנחבא-טמוןשבתוכו

<עמ'המקום"מןהמזרחןהתלהבהזההשילוב
41 (, 

הגבולותחצייתאתמאפשרהזההגבולותטשטוש

קלות.ביתר

אותומובילההגבולותמחצייתשלוההיקסמות

העדן.גןהםלגבולמעברהמקומותכילחשוב
והחושניהתוססהערביהעולםאתמדמההוא

עדן'גןהואהנדלמשפחתשלהפנסיוןעדן'כגן
"גןנשגב.למשהומדמההואעגנוןביתאתוגם

הזולת",הואהעדן

כימגלההואה"אחר"תוךאלמתנזלשהואככל

משפחתהגבול.שלהשניבצדמסתתרעדןגןלא

המחלותשלה,המוסריהריקבוןעלמתגלההנדל

פחותותאינןהערביםבקרבוהמדומותהאמיתיות

מתגלהעגנוןשלביתווגםהיהודי'בצדמאלו
ולכןלברוח.לאןאיןוממילאעלוב.כמקום

נעלם.באמתלאהיעלמותעלהמכריזריבלין

על-ידיריבליןנשאלבירושלים?נעלמת"מתי

נעלמתי"לאבאמתלה:משיבוהלהאשתו'
 ,) 159<עמ'

"שובנעלמים:באמתלאמאנימרשגיבוריכמו
שואל ) 293<עמ'נעלמתי"?איךאבל'נעלמתי'?

מאני.אברהם

לחצותריבליןעלמקליםהמטושטשיםהגבולות

עליומקשיםגםפרדוקסליבאופןאךגבולות,

שהגבולותמכיווןהגבול.שלהשנימצדולהעלם
הגבול:קועוברהיכןברורלאמטושטשים,

שמוכןנאמן'ירחבאורמלבינות"והחממות
<עמ'הוא"גבולאכןאםהגבול'אתאיתםלחצות

לאמטושטש.המדיניהגבולקורקלא ,) 205

"לפניהמשפחתי:הגבולקוגםעוברהיכןברור

תאוצהתתפוסאחותךלביןבינךשהסימביוזה

שלך?התכניותמהלדעתרוצהאנינוספת,

ברורלא ) 83<עמ'שלך?"בראשעומדאניואיפה

"העמימותהיהודית:הזהותגבולקועוברהיכןגם
שמטריפההיאהיהודיתהזהותשלהפרובלמטית

היכןברורולא ,) 499<עמ'הישנה"היציבותאת

חמששבמשך"ולמרותלהזיה:אמתביןהגבולקו

20 
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לספקפעמייםאופעםהרשיתישעברוהשנים

הזיתרקעופר'זאת,בכל'ואוליבי:לכרסם
 .) 253(עמ'הזיה'"

שאלתועולהשבהובזהותבגבולותהדיוןומתוך

הלאומית.המשפחתית,האישית,החירותהחירות.

העםבנישלהחירותגם'כמוריבליןשלהחירות

הפלסטינים.וחירותישראלערבייהאלג'יראי'
נפר.דלדיוןראויזהונושא

הזהותגבולטשטושתופעתקיימתמאניםברגם

במאמרכךעל(ועמדתילהזיהאמתביןוהגבול

בספרהשהופיעמאני"מברמטושטשים"גבולות

מאניאברהם .)הנגדיבכיווןבן-דבניצהשל

האמהותשתיאףאלאהאב,רק"איננימכריז:

הגר .) 311(עמ'ימיהם"בדמיעליכןמתואשר

לךעושהאתהזיה?"שובמכריזה:מאנימבר

מספרת,שאנידברכלכשעלהערבקליםחיים

 .) 59(עמ' " ...הזיהאומרתאת

הגבולותוטשטושהכאוסמולהרומנים,בשני

ביןאנלוגיותתבניותעולותלהזיהאמתבין
יוצריםואלהולאומיםאירועיםזוגות,דמויות,

 .הכאוטילעולםגריםמנוהגוןוארסימטריה
ומסובבסיבהלמצואסדר'למצואהנואשהניסיון

נואשתהצלהקריאתהםשכזהבעולםלמתרחש

אינההמיסטיהעולםאלההתחרבותהרציונל.של
זהעולםבתוךגםשכןאמיתית,התחברות

וארגון.סדרמחפשים

מגדלאתעוזבהמרצהשם " 612טיליםב"בסיס
גםוהצבאשלהמרציםליחידתומצטרףהשן

 ," 1970קיץב"בתחילת

ועגנוןיהושע

הדרךבתחילתמעגנוןיהושעשלמושפעותו

לייצוגזוכההיאוגםמרבו.תלמידכשלחיתה

זהברומןהמשתררת.בהכלהמסכםאופיבעל
הדיוטביעות .עגנוןעםחשבוןיהושעגרסרכמו

שימשויהושעשלהראשיתיתביצירתועגנוןשל

משקולותגםאךהספרות,לעולםמקפצהלו

מסויםסיפורלגנוזלוגרמוואףעליושהכבידו
הןקז.מותבספרהופיעכברשזהלאחר("הסיום")

מבחינתהןמעגנוןיהושענפרד-60השנותבסוף

הכתיבה.תמותמבחינתוהןהכתיבהסגנון

ולועגנוןאליהושעשבהמשתררתבהכלה
זאת"האםסופית.ממנולהיפרדבשביל

 .יצחקיוידידיהברזלהלל
למשל'עגנון'ליצירתנוספותרמיזותישנן

אבלהפנסיון''ארונית'שהיא'תהילה'בדמות
בשל'סופרשלכברהואהפעם,בעגנוןהשימוש

וכשיואל •לצרכיובעגנוןלהשתמשבאמתהבוחר

הביקורבמהלךעגנוןמשקפיאתלוקחכמעט
בוגרתתפיסהאותהמתוךריבליןעגנון'בבית

אתתחליףשלאתשגיח"רקזו:אפשרותמסכל

עגנון'מילא .הסופרשלבאלושלךהמשקפיים
אבלולכתוב.לקרואיותרצריךלאכברהוא

מזרחבדרוםשלוהמשקפייםעםתעשהמהאתה,
 .) 453(עמ' " ...אסיה?

ריבליןכשמצליחהמשתררתהכלהסוףלקראת
ועלובמוזנחכביתמתגלההואעגנוןלביתלחדור

בקירחומהגדולה,ולאריקה,חצר"וזאתלמראה:

חשופיםוביובמיםשצינורותוגס,גדולבטון

ועגמומי'זקןדשאשלפיסותושםפה .עליו
וישנות"פשוטותמרצפותהחצרמכוסהומלבדן

במחקרריבליןלמצואמנסההזההסדראת

השיטתי.האקדמי

מחקרובאמצעותלפענחמנסהריבליןיוחנן
על-בהווההאלג'יראיםהתנהגותאתהאקדמי

עברם.חקרידי

המציאות,אתלהביןניסיוןרקלאהואזהמחקר

התגרהלאחרמהמציאות,לברוחניסיוןגםאלא

מאיריירוןצילום:פראפין:יציקות , 2001כלה,חתןצימבליסטה,עפרהלא ] ... [ובזהירותלאטמנווט"הואאשתו:עם

שבראשהאוניברסיטהמגדלאלאלאביתואל

הניסיוןאבל .) 307<עמ'שם"להיעלםכדי ,ההר

משוםמצליחלאהאקדמיהאלמהמציאותלברוח

עופרובנוריבליןשיוחנןכמוכמותקועשהמחקר

מנהליםוהמציאותהאקדמיהוכךתקועים.
מראשיתהמוכרתתופעהדיאלוג,איזשהוביניהם

אתבוחןב"הסיום"החוקריהושע.שליצירתו

כשגיבוריהמאטרונייםהכוהניםשלהסגפנות

ב"מולסגפנית.בסיטואציהנמצאיםהסיפור

מחפשהוא(גםהיערותשומרחוקרהיערות"

אתהתקוע)המחקראתשיחלץמפרהניצוץ

נוסףרובדניצבכשברקעהצלבנים,מסעות
שלחורבותיו-הישראליתההיסטוריהמרבדי

עושהביבליוגרפיות"בוקרב"שיחותערבי.כפר

להילחםמנתעלהאקדמיבידעשימושהגיבור
באויב.

גםמופיעלמציאותאקדמיהביןהזההדיאלוג

ו
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ישנהבחצרתקועלעצמי?שחיפשתיההיעלמות

העולםשליופיושאתגדול'סופרשלומכוערת
<עמ'אדם"בניביןוביחסיםבלשוןרקחיפש

מהותעלביקורתמעביריהושעלראשונה, .) 323

 .עגנוןיצירת
אותועגנון'ביתאללהגיעמנסהריבליןבנוסף

ריבליןמגיעזאתתחתמפואר;כמקוםמדמההוא

כלתושלהפנסיוןהואהלואהאחר'העדן'ל'גן
מקוםהואהזההעדן'ו'גן .בסמוךהנמצאלשעבר'
עופרשלהטריחגרושתוגליה,שלמגוריה

וולסיפאותנומחברתממילאגליהו .נליןדי
מתוךלקוחשלוהמוטואשרגליה"של"חתונתה
"חתונתההסיפורעגנון.שלוגרושתו"ה"רופא

ל"פניםמתחברובכךהעדןלגןרומזגליה"של
כךעלועמדועגנוןשלאחרתיצירהאחרות"

התפכחותמסעשלשיאוהואזהוגילוי .) 321(עמ'

ילדותו.פנטזיותאלמבוגראדםשל

בכלשריבליןהתחושהאתמחזקתזוהתפכחות
עלמתבססתזותחושהכיתה',נשאר'לאזאת

אתלושוברתכשחגיתנוספים.אירועים

ירושליםרבחובותיפהריבליןמתמרןהמשקפיים,

כאילוהואוכךאינטואיטיביחושאיזהמתוך

חושיםלטובתוהחדהמפוקסהמבטעלמוותר
מוותרהואעגנוןמשקפיעלרקלאפנימיים.

 •שלומשקפיועלגםאלא
יכוליםאתם"איךהרומן:בסוףבנואתשאלתו

אחר-יתקלףלאותסיידושתצבעושמהלהבטיח
שריבליןהתחושהאתמחזקת · ) 551<עמ'כך?"
אפשרשאיאחדמצדיודעהואכיתה.עלה

 + 29בעמ'+המשך
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C!: נכונותועלהסיפורהואיפרו-שקר
להתפייסהאורתודוקסיהעולםשלי

ברוחם.החופשייםהחילונים, ,איתנו

אינההיאהדתיתהאורתודוקסיהשלטבעהמעצם

לה,שמחוצההעולםעםלהתפייסרקלאיכולה

אתהמנחההתפיסהשהרי •בולהכיראפילואלא

גדולהאמתשקיימתהיאהדתיתהאורתודוקסיה

הבנויבעולםבלתה.ואיןהידיעה,בה"אאחת,
ה"אבליאמת,המדע,עולם ,וההיגיוןהשכלעל

תופסיםאנחנושבשכלנוהשערההיאהידיעה,

השייךהמידעעםהגיוניתמתיישבתהיאכי

מפתחיםאנחנואמנם •ברשותנוהמצוילעניין

יגיעאםאבללנו.יקרהוהיארגשייחסכלפיה
ההשערהעםמתיישבשאינוחדש,מידע

לחפשעלינויהיהכאמת,עלינוהמקובלת
עםהגיוניתהמתיישבתאחרת,השערהולמצוא

אמת.תהיהוהיא ,יחדגםוהחדשהקודםהמידע

מידעכשיגיעלסתורניתןאותהגםכיהאמת,לא
,כפילגמריתתמוטטעולמנושהשקפתבליחדש

להניחיעזאםדתיתעולםהשקפתלבעלשיקרה
כאןישמוטעית.שלההיסודמהנחותאחתכי

ההתחדשותשלמסעירהתופעהזומתמדת.תנועה

מןנובעתוהיאהאנושית.הרוחשלהאינסופית

הספקותמןלדעת,הרצוןמןהסקרנות,

העולםעלשמאייםמהמכלוהפקפוקים,
באמתלושישהאמונהאתוסותרהאורתודוקסי

לעולם.משתגיתשאינההאלוהית,האחת,

האורתודוקסיהעולםשדווקאהואהפרדוקסאבל
לערערומנסההחילוניהעולםעלהמסתערהוא
ההשכלהבתחוםודווקא ,העצמיביטחונואת

להכניסמצליחהואמתוחכמתבטקטיקהוהידע.

יודעיםשאינםעלנחיתותרגשבחילונים

חוסרעלרקלאלטענתוהמעידדבר"יהדות",
בורות,ערכים.חוסרעלגםאםכישורשים,

שכןכללא ,עליולשמוחשישדבראינה ,כמובן

המתגליםהבורותמינישארוביןבו.להתפאר

החינוךמערכתשלהסטנדרטיהתוצראצל
במסורותהבורותגםקיימתהישראלית,

שמקיימיםבדיניםהיהודית,בדתהמקובלות

ובצורהובתפילות,במנהגיםמצוות","שומרי

בעברהיהודיםבתולדות-יותרהרבהנרחבת

משתווהאגב,זה,אחרוןבתחוםוהקרוב.הרחוק

 ,החילוניהציבורשללזוהדתיהציבורשלבורותו
החינוךמערכתבוגריעליה.עולהאינהאם

היהודיםשלשההיסטוריה ,למשלהחרדית,

רביםבסילופיםרקלהםידועהקודמותבתקופות

החתום,כספרלגביהםהםבמקרארביםוחלקים

היהודיםשלבהיסטוריהמדהימהבורותמגלים

שבוסקראותוזכורועדייןהאחרונים.בדורות

ש"סשלהחינוךממערכתהנשאליםרובידעולא

רקהואלדידםהרצלהסתםומן ,בן-גוריוןמיהו
העברית,בשפהבורותעללדברואםרחוב.שם

שלבתרבותוהמרכזייםהערכיםמןבוודאישהיא

יותרלביישצריכהבהושהבורות ,היהודיהעם

רש"ישלתפיליןביןההבדלמהואי-ידיעהמאשר

בולטתכאןהריתם,רבנושלתפיליןלבין

מקוםמבכליותרהחרדיםמרביתשלבורותם

פאשקווילים)(המכוניםהפלסתרבכתביגם ,אחר

רבניםשכותביםבחיבוריםוגםהחרדיםשל

חרדימח"כיותרשמענווכברהלכה,בשאלות

הריקיםכאחדואומרהקודש"ב"לשוןמדבראחד

ו"אניילך""אניאושקל",ו"חמשאחוז""שתי
יעשה",

אבלרגשית,סחטנותשלמימואמנםכאןיש

יודעאינואםפגוםאדםאינושאדםלזכורראוי
מהכגוןהיהודית,המסורתמןכלשהםדברים

ומיקארויוסףר'היהמיאוה"חליצה",דיני

אינואםפגוםמשהואיותר ,סופרהחתםהיה

אווולטרהיומיאונפוליאון""קודמהויודע
אומרהייתי .הציירלאהפילוסוף, ,בייקרןבסיספר

רביםבתחומיםבורותכללית,השכלהשהעדר

ולרוחבהמודרניהאדםלהווייתשחשיבותם

יותרהרבהבחברה,מועילאדםלהיותו ,אופקיו

שלבורותםרבהבהםשדווקאתחומים-גדולה

הרבהולכלללפרטמזיקה-האורתודוקסיםרוב

כמעטשממילאהלכות,מיניבכלמבורותיותר

בג'צמיםאנשיםכמהעליהן.מקפידיםשאין

מקפידיםוכמהגדליהו"?"צוםהוא,הלאבתשרי

בדקולאאםממחטה,בכיסםלהחזיקשלאבשבת

צריךזאת,ועםמושבם?במקום"עירוב"שיש

הכללייםהספרבבתימלמדיםשאיןשחבללומר

מנהגיעלגםוהיהודיהעםתולדותעליותר
שיששצעיריםספקליאיןוהלכותיה.היהדות

קלטרףיהיולאאלהבתחומיםידעיותרלהם

אבלהאורתודוקסי.מהעולםנפשותלציידי

-היהודיתכרתבתרהידעכילהביןהואהעיקר
 ,לכשעצמומענייןודאישהואאורתודוקסית,

ידעכמוהנפש,אתלהעשירעשויבהחלטוהוא

היותרלכל"ערך",אינואחרים,רביםבתחומים

שמנהגיםשכןכללאנכס.לולקרואניתן

עלשמירהתפילה,ראש,כיסויכגוןמסוימים,

המעליתכפתורעלמלחיצהוהימנעותכשרות,

לבניבהםהדבקיםאתעושיםאינםהשבתביום

"רוחניים"בעולמותהחיים ,יותרערכייםאדם

הפוליטיתההנהגהבהם.דבקיםשאינםממייותר

שישדברמכלהדתאתמכבררוקנההדתייםשל
כללית.מוסריתמשמעותלו

קיוםבמנהגים,ביהדות,המקובלותבהלכותידע

חבישת ,תפיליןהנחתשמירת-שבת,-"מצוות'

לדברשלא-כשרותעלהקפדהכיפה,

המתבטאת-פמיניסטיתאנטיוטריקהבאז

שלאובשמירהערווה"באשהכ"קולבאמירות
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"זכרים"תפילה>ביתיהיה(ולואולםבאותולערב
ואיסוריםמנהגיםמיניובעוד"נקבות",עם

מעידאינוימינו'להוויותזריםמעולמותהבאים

שמתענייןמימשליותרעשיריםרוחחייעל

בחייאוקלאסיתבמוסיקהאובהיסטוריה

אובאסטרונומיהאובארכיאולוגיהאוהפרפרים

שלחייושטעםלטעוןגםמקוםוישבספרות.

בקיאותבהםורוכשאלהבתחומיםהמתעניין

קבועיםתפילהדברישממלמלמישלזהעלעולה
מאכלילאכוללאומקפידביוםפעמיםשלוש

בחייבשר.מאכילתשעותששעברובטרםחלב
המונח"רוחניות",יותראיןהאורתודוקסים

לתיאורמשתמשיםהםשבוהשקריהתעמולתי
שאיןוודאיהחילונים.בחיימאשרשלהם,ההוויה

והפדופילים,האנסיםביןמוסריות.יותרבהם

שלאהמסוממים,נשותיהם,מכיהמין'עברייני

ניתןהלבן'הצווארוןועברייניגנביםעללדבר
כמוהאורתודוקסילעולםהמשתייכיםאתלמצוא

החילוני'לעולםהמשתייכיםאתלמצואשניתן
היחסאתשיכמתמחקרפעםלערוךוראוי

בכללהמספריליחסםבהשוואהביניהםהמספרי

התעמולהשחרףהוא,שליהניחושהאוכלוסיה.

מוסרכבעליהאורתודוקסיםאתהמציגההעיקשת

גדולים.הבדליםיימצאולאיותר'גבוהאישי

מהחינוךיותרמוסריתמחסןאינוהדתיהחינוך

לא(אםקרובותלעיתיםמנגד'אבלהחילוני.
באורחהדבקיםשלחייהםכרוכיםלרוב)לומר

כישוריםבעליבהםשרביםהאורתודוקסי'החיים
מחשבתיבאיבוןמדהימים,אינטלקטואליים

שלנו'הפתוחהשההוויהרגשי'ובקיפאון
אליהםגמורהבסתירהעומדתהחילונים,

משתייכיםהםכןאםאלאעליהם,ומאיימת

שניביןנעיםשחייהםהמעטיםשללעילית

מתפקדיםהםשבווהדעת,המדעעולםעולמות:

הדת,ועולםהדת,לעולםגםשייכיםאינםכאילו

לעולםגםשייכיםאינםכאילומתפקדיםהםשבו

הסיבהוזובכך'עומדיםמעטיםרקוהדעת.המדע

היהודיהדתיהעולםשלמבחינתומדועהאמיתית
שנה,אלףשלפניהתקופהמןרבמרחק(שעבר

לפילוסופיהואפילולמדעיםפתיחותגילהשאז
לכללהשליםמוכןהואוהיוםהסובב,העולםשל

מקוםאיןשימושיים>מדעיםלימודעםהיותר

שלהרוחניהחופשעקרונותלביןבינולפיוס

'לשביתתהיותרלכלמקום,ישהחילוני.העולם

נשק.

בזכויותיומכיראינוהאורתודוקסיהציבור

פעםשמעתם .החילוניהציבורשלהקולקטיביות
"הציבור"?במונחש"סדוברימשתמשיםאיך

אוזה"אתיקבללא"הציבוראומריםכשהם
לכלמתכווניםאינםהם-רוצה""הציבור

כלאתוגםאותםוגםאותנוגםהמכילהציבור'
הםאליהם.אואלינומשתייכיםשאינםהאחרים

היישותשהואשלהם,לציבורורקאךמתכוונים

-ישלנולדידם.הקיימתהיחידההלגיטימית
זכויותרק-רבותבהגבלותזהוגםהיותר'לכל

לזכויותבדומהמשהוכציבור'ולאכפרטים
פיעלבישראל'הערבילציבורלהיותשצריכות

דיבור.פרופ'

בהתייחסותבהבדלרקלאמתגלההפיוסשקר

אםכיזה,כלפיזההציבוריםשנישלהערכית

לאאורתודוקסיותבשכונותהיומיום.בחיייגם

לעומתדירה.לרכושחילוניתלמשפחהיניחו

דירותאורתודוקסיותמשפחותרוכשותזאת

מסתיריםשאיןמגמהמתוךחילוניים,באזורים

דתייםמוריםדתי.צביוןלהןלהקנותאותה

למוריםאבלחילוניים,ספרבבתימלמדים

דתיים.ספרבבתיללמדמרשיםאיןחילונים

בליפועליםבתשובה""מחזיריםתועמלנים

דתי'ספרלבית'אבלחילונינוערבקרבהפרעה
מזמיניםשאיןרקלאחרדי'ספרליבתלאובוודאי
להםמניחיםאיןשגםאלאחילונים,דוברים

בכפיהלדוןבליזהוכלביוזמתם.לשםלהיכנס

שמונעותהמניעההפרהסיה:עלעצמההדתית

דינימסירתחוקה;קבלתהדתיותהמפלגות

ניצולרבניים:דיןבתישללשיפוטםאישות

רצונםלגביהחילוניהציבורשמגלההסובלנות

כיוהרגשתו-כשרותעללשמורהדתייםשל

כי(אף"ערך"בגדראינהכשרלאמזוןאכילת

להטלת-ערך>בגדרבהחלטהואהבחירהחופש

מזונותשלמסוימיםגיםסרמכירתעלאיסורים

שללרעהוהניצולבפסח;חמץועלכשריםלא

כשרותתעודותמתןבמניעתהחילוניתהסובלנות
אבלהכשרות,עללשמורהמקפידיםלעסקים

בענייניםרבניםשלמרותםאתלקבלמסרבים
תחבורהעלוהאיסורלכשרות;שייכיםשאינם

בבנידווקאהפוגעאיסורבשבת,ציבורית

אישפרטי.רכבברשותםשאיןהחלשות,השכבות

שלשלמהרשימהלחברעצמוהטריחלאעדיין
המתבטאיםמטרידיםאךהקטניםהכפיהמיניכל

שלהמתמדתהחתירהואתהיומיום,בחיי

קלריקלי'שלטוןכאןלהשליטהדתיותהמפלגות
שתקוםהלכה,מדינתבפיהםשמכונהמהלקראת

היום.בבואאיה"ש

תפיסהלמישהושישהואשקרכיהיאהאמת

איןהלכה","מדינתלהתנהליכולהכיצדברורה

התמודדהלאההלכההלכה.מדינתכזה,דבר

כללאכלשהי'מדינהלנהלהצורךעםמעולם
יהודיםשלמדינהשוםמודרנית.מדינהשכן

התנהלהלאהרחוקבעברישראלבארץשחיתה

מלכיכלשעלהואמקרהולאהתורה.פיעל
במקראנאמריהודהמלכיכלעלוכמעטישראל

קיבלושלאמשמע ,'הבעיניהרעאתעשוכי
שפותחהההלכה,הכוהנים.מרותאתעצמםעל

עצמאית,מדינהליהודיםחיתהלאשכבראחרי

הדתי'הפולחןבשאלותעוסקתשאינהבמקום
ונוהליותמשפטיותהוראותשלאוסףאלאאינה

עצמםלביןיהודיםביןהיחסיםאתלהסדירהבאות

בתוךמיעוטקהילתשלהאוטונומייםהחייםואת

הכללשעניינייותר'רחביהודילאמדיניגוף
להםשאיןהאורתודוקסים,אבל .בידיומסורים

משלהםאמיתיותהצעותלהם'ואיןכלשהומושג
מרשיםאזרחיה,כללטובתמדינהמנהליםאיך

להיעשותהחילוניםעללהשפיעלנסותלעצמם

יצליחו'שאםבחשבוןלהביאמבליכמותם,כולם

לנו'ואילוכולה.האזרחיתהמערכתתתמוטט
בתוכם,דומהבצורהלפעולאסורהחילונים,

לזלזלמותרלהם .כמונולהיותעליהםלהשפיע

גנאי'בכינויילהלקרואשלנו'העולםבהשקפת
שבעולם,והרעותהשחיתויותכלאתבהלכרוך

עניינית.ביקורתעליהםלמתוחאפילואסורולנו
מןללמודלנושראויאחדדברישאם

בהשקפתהדבקותאתזההריהאורתודוקסים,

כלעלביתרונההביטחוןאתשלהם,העולם

כזהביטחוןלנואיןאםאחרת.עולםהשקפת
איננוואםשלנו'העולםהשקפתשלביתרונה
הסתםמןבה?נחזיקמדוע-אותולהצהירמוכנים

רביםהמביאוהואפוסטמודרניסטי'משקעבנויש

ושלאחרותתרבויותשלערכיבשיפוטלהיזהר

לתקינותנחשבזהאיןאחרות.עולםהשקפות
להזהירלנואסורמדועאבל .בהןלזלזלפוליטית

מהאתלהוקיעלשאול'יודעיםושאינםתמימים
בכוחותאמונה- ,,עממיות"אמונותבשםשקרוי

מחלות,לרפאלמיניהםרופאי-אלילשלמאגיים

ולהביאנסיםלחוללעקרות,שלרחמןאתלפתוח

האובותאתלגנותלנואסורמדועמזל?

הדתייםביןגםלמיניהם,והמכשפיםוהידעונים,

בידם,שישהמתיימריםהחילוניים,ביןגםו

קפה,משקעיקלפים,כלשהי'מיסטיקהבעזרת
העתידאתלדעתבאלה,וכיוצאהידבכףהצצה

לומרלנואסורמדועאדם?לבנימזורולהביא

בערותםאתמנצליםאלהכלכיבמפורש

השוקליםוקשי-יוםאומלליםשלוחרדותיהם

לנואסורמדועהבזויים?הכסףשקליאתלידם

כשהופכיםהקבלהשלהזנייתהעללהתריע

אותהללמודשניתןפילוסופיתאותהמתורה

תורהכלשלומדיםכדרךמושכלת,בצורה

נסתרים,לכוחותיומרותלאוסףפילוסופית,

מדועשרלטנים?מיניכלשלאינטרסיםהמשרת

לפחותוליל"ג,למאפומותרשהיהמהלנואסור
אמונותובעליפונדמנטליסטיםעלללגלג

הניידהטלפוןאתשקירבברנשכאותותפלות,

ישירותלשוחחכדיהמערביהכותלאבניאלשלו
במפורש,לומרלנואסורמדועאלוהים?עם

עדיפהשלנוהתרבותכימורם,בראשבגלוי'
שלנוהרוחחייוכיהאורתודוקסיםתרבותעל

לדבוקצריכיםאנחנומדועמשלהם?עשירים

השקפותכלשלהתרבויות,כלשלהערךבשוויון
איןזכויות.שוויוןיש .ערךשוויוןאיןהעולם?

כלפיסובלנותישהעולם,השקפותביןפיוס

הגיעהכזו.סובלנותמגליםאנחנובהם.המחזיקים
סבלנותלגלותילמדושהאורתודוקסיםהשעה

הפיוסשליתהאמיתמשמעותוזו .כלפינוכזו
אתכםונקבלשאנחנוכמואותנוקבלוהמתבקש.

שאתם.כמו

שרובםכךעלהכפיה,עלמילהאמרנולאועדיין

 + 36בעמ'המשך +
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אתנפהכאילוהזההנושאיהושע:א.נ.
ונצדקעלי'עצמו
בסריעקב

המזרחחוקריהמזרחןהיוםאומרחיהמה

המשחררתהכלהגיבור-ריבלין-התיכון
שלנו?התקופהעל
יכוללאאניכאן ,אומרשאנימהאומרהיההוא

ענייןאתנזכוראםבמיוחדיותר.רחוקללכת

שהואשם,רציונליהבלתיוהטרוראלג'יריה

אותוותקעעבודתואתשיבשוזה .אותוהביןלא

למה-שםקורהמהלהביןהצורך-במחקר

זה.אתזהרוצחיםהאלג'יראים

מהפלסטיניםמהם,מרחקניקחאומר:היהריבלין

מןנסיגהכלומרחלקית.היפרדותוניפרדהיום,
היוםמכולםלסגתאפשראי-מחלקם,השטחים

אפשראיירושלים;אתלחצותאפשרשאימכיוון
ההתנחלויות,שלהגדוליםהגושיםאתלפרק

אפשראבלעכשיו.בעםרובשוםלזהשאיןבגלל
הגושיםאתלהוציאלאומיתהסכמהלקבל

ממאירכפצעשהןההתנחלויות,שלהקטנים
 ,ממשיגבולולבנותהפלסטינים,שלבבשרם
מסוים,במובןעליהם,ויגןעלינושיגן ,אמיתי

חושבאניפיגועים.למנועלהםגםויאפשר

שליטה.איבודמתוךבחלקםנעשיםשהפיגועים
 ,גבולשאיןוברגעשליטה.איבדוהפלסטינים

להיכנס.המפגעיםמןלמנועיכוליםלאהםגם

הענייןמלבדגדר,יששםלמשל,עזה,ברצועת

פחותהרבהמשםמגיעיםההתנחלויות,של
במובןלהםוגםלנוגםמאפשרתהגדרפיגועים.

לממדיויגיעלאהזהשהטירוףלשמורמסוים

שהם-גםאומרהיהשהואייתכןהנוכחיים.

הואסימניושאתפסיכוטי'בגלאולינמצאים
בתוכם,עשהשהואהאודיסיאהבמהלךכברראה

אומר:היההואאמפתיה.הרבהעםשנעשתה

מרחק.ניקחבואו

ערפאת?שלבחיסולומצדדחיההוא
הפנימיתבמנהיגותלהתערביכוללאאתהלא.

עםשלבקשרמאודעמוקמשהוישעם.של
אתשמנהיגערפאת,שלמסוגובמיוחדלמנהיג,

מגרעותיו ,כמובןשנה. 30כברהפלסטינים

אניאבללאינספור.רבותערפאתשלוטעויותיו

שפחותכמהלהתערבשמשמעותההפרדה,בעד

נראיםהחיסוליםגםזאתמבחינהשלהם.בריקמה

משטרהאיזוכמומתנהגיםאנחנומיותרים.לי

צריכיםאנחנוהמאפיה.ראשאתלחפששהולכת

שזאתחושבאניישות.מולישות-ולדברלעמוד
הזה.הגבולאתלבנותריבלין.שלדעתוחיתה
כשישמעברים.גםלהיותשיכוליםמאמיןאני

אנשיםישהאבסור.דזהמעברים.ישאזגבול

כולאיםאנחנוגבולידישעלשחושביםמהשמאל

כלואיםהםכלואים.הםעכשיואבלאותם.

עםובכפרים,בעריםקטנות,במובלעות

אמיןגבולשישברגעהזמן.כלוכתריםמחסומים

שבהםמבוקרים,מעבריםלקייםאפשר ,ורציני

הנחוצותהביטחוניותהבדיקותאתלקייםאפשר

שישמאמיןאופןבכלאניפועלים;שללמעבר

למצבםואחריותהפלסטינים,כלפיחובהלנו

אתלהעסיק ,מבחינתנוגםועדיף,הכלכלי.
זרים.עובדיםלהעסיקמאשרהפלסטינים

הארוכותוהנובלותשלךהקצריםהסיפורים
עלפואטיתמבחינהמבוססיםחיו

לזהזהשנקשרויחידים,שלמונולוגים
מבחינהישירותאו-אסוציאטיבית

משתחרראתההרומןאלבמעברעלילתית.
כוללת.עלילהונונחמהמונולוגבהדרגה

-מקביליםסיפוריםכמהישחזהברומן
משפחתריבלין,משפחתהערבית,המשפחה

האםועוד.המזרחןשלהסיפורהנדל,
אבלכוללתעלילהכאןשקיימתלומראפשר

מקבילים?הנרטיבים
אלאמקביליםסיפוריםלאשאלואומרהייתי

הרבהנזכראניבזה.זהשמשתלביםסיפורים

שוניםבהקדמהמארקס,שלבדבריםפעמים

קשהכמהכותבהואשםנודדים,סיפוריםעשר

כיווןרומן;שלהראשוניםהעמודיםאתלכתוב

אורךאתלקבועצריךאתההראשוניםשבעמודים
אופיאתמסויםבמובן ,שלוהקצבאתהרומן'

הראשיהגיבוראתלאפייןלפחותשלו'הסגנון
צריכיםותפיסתוהרומןלגבידבריםהרבהשלו.

בעמודיםומוכרעיםיםבדובלהיותבעצם

בדיוקלדעתבלירומןמתחילאניהראשונים.

כךכלהםהראשוניםהעמודיםולכןבו'יהיהמה
חודשים,כמהלפעמיםעליהםעובדאניקשים.

העמודיםלשמונה-תשעהמגיעשאניעד

ברומןהפתיחהבפיסקתישמהלמשל,ראשונים.

בגבעתהזה,בערבשגםצופההיה"ואם-הזה

שנסמךתאנהעץשלכבדבריחכפרית,חתונות
בותכה ,יומיןעתיקנוסף,כאורחשולחנםאל

אוליוההחמצה,הכישלוןחרדתובעוצמה,שוב,

-מסמאהרבהתחמקותיותרותקיףזריזהיה
התוארבלימודיושאפתניתטרדניתסטודנטית

בשניםאיךשיודעתחגיתאשתו]אמנם ... ['השני

הזהירה:חתונהבחגיגותרוחונופלתהאחרונות

ערבים,רקאלואבלמיותר?כאבלךמחפשאתה
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עצמואתשמקדישאדםשללבבתוםלההשיב
אדם?בניבדיוקלאמה?כלומרמהותם.לחקר

להסבירבלי ,להתגונןמיהר ...להיפר ...להיפך
בנייותרלהיותמנתעלהערביםמתהפכיםאיך

(פרקמקנא"לאעדייןהואשבהםאלאאדם

לומר?מנסההואמהבכפר).חתונה 9עמ' ,ראשון

מקנאאניאחרת.קטגוריהזוהערבים-אומרהוא

רואהכשאנילמשפחה,לידידים,הולךכשאני
בחתונהונזכרשלהם,הילדיםשלהחתונותאת

אחריהתפוצץזהואיךשליהבןשלהנפלאה
לאזה ,פולקלוריותרזההערבים,אבלשנה.

הרומןכלובעצםשלי.הפרטילענייןרלוונטי
שבאינטימילאינטימיקשורכןשזהלהוכיחבא

חיתהזולשלב,היההענייןכלכלומרשבתוכך.
הזה,הרומןשלהאתגרבעצםהיהוזההמטרה

חברתית,כבעיהלא ,הערביהענייןאתלשלב
שנוגעמשהואלאונו',כלכליתדתית,בעיה

לדברים ,שלנוהזהותלהבנת ,שלנולקרביים

במקוםהתהליך.בעצםוזהביותר.העמוקים

הישישההדודהאותושואלתהשניבפרקמסוים
[כלומרסמדרשלהחתונהעלהכרםמבית

בערביםהואאומרת:חגיתסבלת?שוב-סמאהר]

משהו.קרהכיבינתיים.עונה:וריבליןמקנא.לא

אתלשלבאתגרהיהוזההתהליך.בעצםוזה
 .הללוהסיפורים

שתיביןקונפליקטבהתחלהכבריש
משפחות;שתיביןהשוואהמשפחות.

אמנםנשואהבתישנחהערבית,המשפחה

בחייבאוניברסיטח,-תקועהאבל
מחלהגםונרמזתמרומחבהיריוןהמשפחה,

חנן.עםהתקועהריבליןומשפחתנפשית.
ומסתבך.חולךוזה
ביןהמשפחות.שתיביןמסוימותאנלוגיותיש

 ,דודתולבתהאבודהבאהבתוהתקועראשו
כלנמצאשהואאלא ,לעופרמקבילהואשאולי

במרחקים,נמצאועופרדודהלבתמסביבהזמן

אפשרשאיכך ,עלבוןבהשישבאהבהותקוע

כאןישוכמהטהורהאהבהזאתכמהעדלדעת

הגירושועללוהאמינושלאעלמוסריעלבון

הרומןשלהמהלךוזה .אותושגירשוצודקהלא
אורכועלשהתלוננואלהלגביזהאתאומראני-

יומייםבמשךאותושקראוכאלהגםהיוכי(אם

שהואתכננתילאאותו>:להניחבלישלושה,

התחייבזהמסויםבשלבאבל ,ארוךכךכליהיה

הזאתההתנהלותאתלהביאצריךשהייתימפני

קרהמהאחריהחיפוששלהעלילות,שתישל

באופןזהאתלהעמידהערבי.הענייןדרך ,לבן
וארסאיזהבלי .שלוהנכוןבקצבאמיןעלילתי

בדרךהעניין.אתויפתורשיקפוץמאנינהאקס

הסודעלששומרפוארכלפיהאטיתהעבודה

עופרלמהשידעמגליה,חוץ ,היחידבעצם(שהיה
לא(אמנםהסודאתלחשוףפוארודרךגורש),

דרך ,פוארכלפיההתנהלותריבלין>.בפני

הזה,המתפתלהסיפורודרךואשדודרךסמאהר

ו
~ 

:1 

קוטינליוינצ'נזוצילום:

אני-ואמינהאטיתהתנהלותשלזמןהצריכו

זהלכן .הפתרוןלקראת-אמינהשהיאמקווה

שבההדרךגםאלאמשפחה,מולמשפחהרקלא

כדי ,זואלזומתקשרותהאלההמשפחותשתי

ביח.דאותןלהכליביהיהשאפשר

בעיניוהאירונייםהמצחיקיםהקטעיםאחר

שבמחלבהלאשתו,ריבליןביןהמריבהזו
דווקאמשקפיו.אתמועכת-מרסקתהיא

ראייה,כלישחםהמשקפיים,היעדרות
ולחוש,רבדיםלראותריבליןאתמוליכה
שלו,הילדותמקוםאלאותוושולחת
הזיכרונות.לאזורהירושלמיים,לאזורים

שיפענחמישהולפגושחולךחראלשם
לפענוח.ניתןחבלתיהפתקאתבשבילו

שאניחגית,שלהדמותובענייןהמריבהבעניין
אותי.משמחוזהממנה,מרוציםשאנשיםמבין

בספרותגםבספרות,פעמיםהרבהיוצא

שהיאאוקובנית.היאשהאשההנשים,שכותבות

נגררתשהיאאוותוקפניתשליטהחזקה,

לאהפמיניזםשלהתפקיד ,ובוודאיבנית.וקר

לאעדייןהאשהשחרורבענייןוהעבודה ,נגמר

אחדמצדחגית:שלהדמותלענייןאבלנגמרה.

עלריבליןאתאוהבתהיאמ~לה,יכולתבהיש
מפניגבולותיועללשמורצריכהוהיאדרכהפי

עיקר-והיאגבולות.לפרוץנטייהלושיש

לקבועזהשלה,המקצועוגםשלה,הפילוסופיה

בלשיםעוסקעיסוקוהואשהמשפטמיגבולות.
בעודאמת,לקבועכדימסויםבשלבגבולות

כיווןלחטט,הזמןכלצריךכהיסטוריוןשריבלין

אפשרזאת.מבחינהאינסופיתהיאשהאמת

אותה.לבדוקכדיעובדהועודמסמךעודלהוציא

לאביניהם,האמוןאתהפרשהואלהכשנודע

ידיעתה,בלילפנסיוןהלךשהואהעובדהכךכל

זהממנה,פחדשהואלה,אמרלאשהואזהאלא

ביתכסעלהריבמתרחשואזאותהמרתיח

לשבירתשמובילההדינמיקהוכלהמשפט
אלאאותם,לשבורחשבהלאהיאהמשקפיים.

אותם.שברההיאכךאחראותם.לקחתרק

+-
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עליה?לחגןצורךלךיש
 .ברוטליקצתזההמשקפייםאתלשבורבהחלט.
ואוהבתונחמדה,עגלגלה,שהיאכמהופתאום,

מסויםברגעונינוחה,וחייכנית,מתיקה,דברי

פותחיםבאמתהאלהוהמשקפייםמתרתחת.היא

להיעלםלגיטימציהלונותניםוגםפתח.איזהלו

ולהגיעשעות> 24שלקצרההיעלמות(אמנם

לרדתובעצםטדסקי'שלבהזמנתולירושלים,

מבחינה .בחקירתומגששהואשםלפנסיון'בחזרה
התחלתיכאשר .מלולכוקשורמאודהרומןזאת

מהלשוןלהשתחררצריךהייתיעליולעבוד

חיתההלשוןהאלף.תוםאלמסעשלהמוגבהת
הזה.ביניימיהימילספרמיוחדתמהודרת,שם

הארוכיםמהמשפטיםלהשתחררצריךהייתי

אתלקרואוהתחלתישלו'מסתלסליםהקצת
העמוסהללשוןדיאטה,כמובשבילישהיהמולכד'

אחרטיפוסהואמולנואמנם"מסע",של

מנולכדישעמום;יותרטיפוסהיאמריבלין.
הלאביןהקומי'המתחאתגםשיוצרמשחק,
עליודעהואמהכלומר'מולנו'שלמודע

מאודבנקודהמרחףהקורא'כאשרשלוהמעשים
הלאפועלאיךורואהמעליו'אבלאליוקרובה
עדלדעתאפשראיזאת,עם .מולנושלמודע

שהכיהנקודותאחתזומודע.לאהואכמה

טיפוסשהואריבלין'גם .מולנואתמאפיינות
שאינוממולנוואינטלקטואלימודעיותרהרבה

מיוחדכוחאיזהכנראהיש[אגב,אינלקטואל'

לגמרי.אינטלקטואליםלאלאנשיםבספרות

שלטובותהכיהיצירותששתירקתחשוב

לגמרימשעממיםאנשיםעלהןהעבריתהספרות

מ"תמולקומר'ויצחקפשוט",ב"סיפורהירשל-
הייתאםאנטי-אינטלקטואלים.הםשלשום",

הייתשעהחציאחריקפהבביתאיתםיושב

שתיאתמוביליםוהםמשיעמום.מתייבש

העברית.]בספרותביותרהיפותאוליהיצירות

אפשרשעובד'ריבלין'שלמודעהלאאופן'בכל
השבעה,בימיפואראתרואהשהואמהרגעלומר

משפטלכתובממנומבקשכשפוארבביקור'
איתרמנהלכשהואהשני'ובביקורתנחומים,

יודעשפוארמזההלאטלאטוהואבערבית,שיחה

מהלךאיזהלעשותצריךוריבליןהסוד.את
אל-הערביםדרךאליולהגיעכדי"ערבי"

על'ששומרהפרפרעניבתעםהמושלםהמלצר
האנו-המסודר'הערביהמיעוטבןגבולותיו'

להתערבכללרוצהשאינואךהנאמן'גושי'
הקופסהמןאותולהזיזצריך ...היהודיםבענייני

שהואמהאתימסורשהואמנתעלגבולותיושל

מודע,בלאנעשהחלקוהזה,התהליךכליודע.
איזוכמוואשדאתמביאהואהסוףלקראתורק

פואראתלנערכדייותר'גדולהחירותשלרוח
בוהכניסהשקצתברמאללהלפסטיבלבהזמנה

פיוטית.רוחאיזו

גםאבלהשפה,מבחינתמולכדאתהזכרתיאני
הקוראמודע;הלאעםמסויםמשחקמבחינת

אחריעוקבהרביעיבפרקכברקרהמהשיודע

שעדולמרותקרה.מהלהביןבמאמציוריבלין

הואזאתבכלהסוד'אתמגלהלאהואהסוף

מגליה.עופרשלהשחרוראתמקדם

בספר.פעמיםכמההוזכרהאבעםהקשר

תופעהזוכרלאאניאצלך.כרירבעצםזה
ברומניםבן-אבהקשרחשיפתשלכזאת

בעצםשזוסברהשמעתיאחרים.

והקוויםהגבולותלפריצתהלגיטימציה
-ריבליןשלהאדומים

ישאב.הרבהכךכלשםשישחושבלאאני

ריבליןאתלהחליףשרצההאבאעםהסיפור

איתהלושישהאמאישנה .אחרבבןהקטן

מבטשלמתמידבדיאלוגנמצאוהואקונפליקט

ממול.שבמרפסתהדמות-שלההרפאיםרוחעם

מרכזית,כדמותאותוראיתילאאניהאב,לגבי

באופןנדבראםאבללאם.מקושרהואלרוב

מאודמאודוהייתימזרחן'היהשלי'אבאביורגפי
עלאותואהבתיומאוד Iשלוהמזרחניבצדגאה

ידידיםלווהיוערביתלדברהיהיכולשהואזה

קבוצתמדע;אנשיעםמסתופףהיהוהואערבים,

 1ומאיירונבטגויטייןשלהגדולההמזרחנים

האנשים-אותםמזכירקצתשטדסקיהקבוצה

שליחותעצמםעלולקחומאירופהשבאוהאלה

היהמהםאחדכלהערבים.אתולהביןללמוד
 1אחרמדעיבתחוםגםלעסוקמוכשרכנראה

לבואשלהציוניהענייןמתוך-למזרחבאווהם

חוזריםאנחנומערבים,לאאנחנושלהמזרח,אל

והםואכזבהבגדהאירופהלמקורותינו.בעצם

שקיבלוהללוהמזרחניםאירופים.להיותרצולא

הערבים,אתלהביןהתפקידאתעצמםעל
הונגרים,יהודיםגרמנים,יהודיםהיושבתוכם

מבחינתגםמדהים.היהזה ...פולניםיהודים

שלהםמההשגיםשחלקליסיפרושלהם.ההשגים

בחקרגדוליםכהשגיםהערביםידיעלמוכרים

ברגבריאללמשלאוהקדומה,הערביתהשירה

שלהזההעולםכל ...המצריהכפרעלשכתב

שאנילמרות Iאליודיברלישקסםהמזרחנות

ולקבוצהשלילאבאקשורהיהערבית,יודעלא
מקורהיההואזומבחינהסביבו.שחיתה

שלדמותולגבילומריכולאניאםליבידינאלי'

ממשפיזיבאופןבכלל.הזהוהמקצוע Iריבלין

לויששאיתהדווקא,האםאלקשורמאודהוא

קשהאשהחיתההיאמסובכים.מאודיחסים

קשה.חיתהאיתההיחסיםומערכתושתלטנית,
לענייןכמקורהאבאתרואהכךכללאשאניכך

האם.אתיותראלאהזה

שהעמדהטענהישמהביקורותניכרבחלק
מסוימים,במקומותמתנשאתכאילושלך

 ...גזענותשלסימניםבהישכאילו
האחרותבביקורות Iלאורליצחקשפרטחושבאני

להפך,נטעןהערבי'הענייןלגבישנכתבו
בןיצחקמדי.אידיליבאופןאותםשתיארתי

נראיםשהערביםחיתההטענהפז;מירימרדכי'

הזה.בספרמדיטוב

לאזאתהערבי.בענייןמשהולומררוצהאני

דב,מאהב,ערבים.עלכותבשאניראשונהפעם

אנימאני.מרוכמובןהאלף,תוםאלמבסע
מעורפל.מושגזהאולידו.דכבניאותםמרגיש
יחסובגללוגם Iמזרחייהודישאניבגללגםאבל

הרבהפוליטיתמבחינהאמנםשהיהאבי'של
אנחנו-אמרהואאבללגביהם,סקפטייותר

באותונמצאשאניתחושהליישדודים.בני

האנושיתהיסודיתהאמפתיהאיתם.עינייםגובה

בישישהאיוםהכעסכלעםכלפיהם,שלי

משפחתי.כמעטהואהכעסלפעמים,כלפיהם,

כךהיהודיםעללכעוסלעצמימרשהשאניכמו

הערבים,עללכעוסלעצמילהרשותיכולאני

במחדליהם, .בגורליקשוריםשהםהנחהמתוך

בענייןולכן,חיי.עלמשפיעיםהםבמעשיהם,

חששליאיןטבעי.לגמרימרגישאני Iהערבי
קיים.היסודיהאמפתיהבסיסאותם.אעליבשמא

לעולם.ניפרדלא Iילדעםכמו Iנצחיקשריש

להסתכלאותם,לבקרלעצמילהרשותיכולואני

המוסרייםהקודיםאתלבדוקמחדליהם,על

שסמאהרהסיפוריםדרךכאןשנעשהמהשלהם,

ביחסמסוימתפטרונותגםלנושישודאימביאה.

ודאימסוימת,במרהחלשיםשהםעלאליהם.

כלהשיבה,שלהענייןכל ...ילדותייםשהם

ואודהאתלוקחכשהואבסוף,ואשדשלהעניין
הסבתא.ביתאלאותםלהשיבורוצההילדיםעם

הזמןשכלקטניםילדיםאתםמהאומרת:תהילה

מגיעהלאשלכם?ההוריםלביתלחזוררוצים

הפרקהזה,הפרקמכות.לכםמגיעמדינה,לכם

וכלהאינתיפאדהחיתהכשכברנכתב Iהשביעי

שהיאוהרגשתיהשיבה.זכותעלהתפוצץהעניין
לחיפה Iליפולחזוררוציםעודאתםמלבי.מדברת

כאילוגרסיווי'רמטורף,לינראההזההעניין-
זהמהרקאלאמולדת,זומהמביניםלאשהם

מולדותהחלפנושאנחנוכשם .מוזרמאודזהבית.
הםמקטרגים,שמחליפיםכמוההיסטוריהלאורך

ברמאללה,רגהואאםלמולדת.לאלבית,דבוקים

שהואאומרזה Iמלודקילומטרעשריםשזה

מהשלהם,המוסריוהענייןהזההענייןפליט?

סמאהרשלמהיחסשעולההמוסריהכיווןבדיוק

לסוויסהשלהמהיחסמביאה,שהיאלסיפורים

אניהיהודיםשלגביוכמומחבל;ידיעלשנהרג

הערבים.לגביגםכךבביקורת,חושךלא

ברמאראן,צוםכריעראיתםההזדהות

הנסיעהואשר,שלבמיטהוחשיבה
מהוכלחביתה,במקוםלפלסטין,לשטחים,
סטייה?לאזאתכךאחרשםשקורח
כלומר'החקירה.שלאמפתימימושזהלהיפך.

מסוים(בשלבכתפקי.דגםזהאתלוקחהוא
חשבוןלהגישיכולשהואבדעתועולהאפילו

גמולמיןהזה,המסעעללאוניברסיטה
ישןכשאתה :מנולכדכמוהשינה,השתלמות.)

אלמגיעכביכולאתהמישהו'שלבמיטתו

26 
 262גליון



=======-=--==--::::....::::....::::....::::....::::....::::....::::....==--=--=--=--=--=--=--=--=-=--=---=-=-====-=-=-===:===---

שלו.הקמאייםהכוחות
שאנחנובעתרקלאיצאשהספרמדהים,זה

עכשיועוסקהעולםכלבערבים,עוסקים
לשפה ,תיכוןלמזרחהמחלקותהיוםבערבים.

תקציביםיותריקבלובאמריקהערביתוספרות

דווקאההתחברותהערבים.הםמהלהביןכדי
הסיפורים ,הרמאדאןהראשוניים,היסודותאל

אליהםלהיכנסכדיזהכלהשירים,העממיים,

שלהם,הנפשיותאלעמוקיותרברובדולהתחבר

הרגילים,החומריםהרציונלית,שהדרךכיוון

 ,משהוועודעובדים.תמידלאהדוקומנטריים,
חברהערבים.כלפיהתנשאותעלהטענהלגבי

משפרעם,ערביסירק,מוחמד ,שלימאודקרוב

מאודקשורוהוא ,בכדקליפרופסורהואשהיום
כאןלימדהוא ,כאןשלוהמשפחה-לארץ

חציאתלקרואלונתתי ,ובכן-באוניברסיטה

ואשדאתתעשה,אלתיזהר-אמרוהואהרומן.

היהוזה .אותואוהבמדייותראתה .מדימתוק

,לחשוףהרומןבאמצעליחשובמאודאזהרהאות

כמעטשהיה ,שבראשוהדמוניהגורםאתגם

"תקוע"הואאחדמצדריבלין.שלבניולשניסמל
האלמנטיםאתבויששנימצד ,עופרכמובאהבה

בנוסחהדעת.ניקיוןהאמינות, ,הצעירהבןשל

 ,הרומןשלהטרגיהאישלהיותהפךהוא ,הנוכחי
-לגבולותיוחזראחדכלהרומןשבסוףכיוון

נשארואשדורק ,ריבלין ,עופרעפיפה, ,סמאהר

שנעשההילדעםהישויות,שתיביןהגבולעל
בחזרהאפשריהבלתיבמעברמההסתבכות"צמח"

העזתיולכןבתוכיאותםהרגשתיאניהביתה.

כברפנימית.יותרקצתבצורהעליהםלכתוב

שלמסויםגלגולהואוראשובהםאהב,נעיםעם

נכנסלאאני-להיכנסהעזתיכאןנעים.הילד
מבטוזהנפשם,מתוךומדברשלהםלדמויות

מסוימת,ברמהחיצונימבטעליהם,ריבליןשל

שעמדתימרגישואניבשביליאתגרהיהזהאבל

בו.

היחרדיהעםביןגורלקשררואהאתה
לאקראתיהערבים.לביןבישראלהיושב
עלפולני,אינטלקטואלשכתבמסהמזמן
לאהמלחמהשאחרי-בפוליןמסוימתעיר

זוכיטועןחראיהודי.אףנחנשאר

בטייטבתערוכהפעםכשראהאנומליה.
קיןבידיחבלרצחשלהתמונהאתגלדי
מתחילהענייןשכללמסקנההגיעחרא

חיתהבחייםחיהכשחבלהזח.ברצח
נוצרמהשלמות,נתלששחבלברגעשלמות.

להתגבריכוללאהעולםחירםועדומאזקרע
וכךהאנושות.בתולדותהראשוןהרצחעל

רצחהזח.הרצחזחחיחורים,ללאהעיר
מבחינתך?חרבוזחחבל.
חוויהעברוהפלסטיניםטרגי.עימותכאןישלא.
ציוןשיבתעלמדבריםאנחנו .עברלאעםשאף

דוגמהלנואיןבהיסטוריה.פעמיחדכמאורע
שנהאלפייםאחרילמולדתושחזראחרעםשל

שאםמבינים,לאואנחנועצמאותו.אתלכונן

ציוןשיבתשלשהאירועובצדק,אומרים,אנחנו

מהגםאזבהיסטוריה,במינויחידאירועהוא

במינהיחידהחוויההואחוושהפלסטינים

אתמביניםהםאםיודעלאאניבהיסטוריה.

עכשיולכןשלהם,המיוחדתהחוויהשלעומקה

העובדהרציונלית.אימבולבלתסערהבמיןהם

שנהשאלפייםעםעליךנוחתשפתאוםהזאת

באתיולאארציזוארצך ,ואומרכאןהיהלא

באיםבקולוניאליזם.מדוברלאאותך.לשעבד
בכבישאבניםלסתתומתחיליםרוסיםיהודים

יהודים,הזה.הדברמההבינולאהםטבריה.צמח

שעוה• .באברהם

תררהמשחהכלה

הכול ,הלאומיהמוצאהדת,הברית.ארצותנוסח

לשמוראפשרהאמריקניזציה.בתוךלגמרימתמזג

לטקסיםלמטבח, ,כקוריוזהאתניתהשייכותאת
מהגרים.מדינתמיןזאתבעצםאבלמסוימים,

והמדינהאותנטיעםאנחנו .כאןהסיפורלאוזה

עלערבימיעוטישבתוכהיהודית,מדינההיא

עםרובמדינותבאירופהשישכמוזכויותיו.כל

ונו',רומנימיעוטובתוכההונגריהמיעוט,

הישראליםהערביםעלהסיפורהואהזההסיפור
שלהםוהשילובבתוכםשלנוהשילוביכולתועל

עמדהאיןמזרחנים,וכמהכמהישברומןבתוכנו.

 ,ריבלין ,מילדישנו ,עקריישנואחת.מזרחנית
 .דרךאחרימגששאחדכל .טדסקי

חראהאם .תפקירשאיןכמעטכרמותלמילר
אחרת,גישהלהציעכדימוכנס

פוסטמודרנית?

הזהותאתששולל ,הפוסטמודרניהענייןכן.

הכלכליות,השאלותראשוני.כדברהלאומית

הדבריםכלהמעמדיים,החברתיים,המתחים

הלאומית,הזהותמאשרחשוביםיותרהאלה

איןשבובמקוםאחידותליצורבאהשכאילו

אחידות.

ו
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הרבהכךכלשיצרהברורה,בלתיזהותשזו

זההאםאחרים.עמיםאצלגםובעיותמבוכה

זהותזוהרישייכים?הםלמהעם-דת?דת?עם?

 ...בעיותלנוגםשיוצרתחמקמקה,
שמהםהפלסטיניםשנקראמהביןיסודיהבדליש

קטגוריהלאותהאותםולהכניסלהיפרדאפשר
והמצרים,הלבנוניםאוהירדניםכגוןשכנים,של

הרומןשלהגיבוריםשהםהישראליםהעריבםלבין

עמוק ,אחרסיפורזההישראליםוהערביםשלי.
אומרואני ,דעתיולפילנצח.בתוכנוהם ,יותר

שלמותהאוחייהדרמטית,בצורהכמעטזהאת

הערבים-עםביחסהתלוייםיהיוישראלמדינת

כל-כךהפלסטיניםעםהגבולולכןישראלים.

הפלסטיניזציהאתלחסוםכדיגםחשוב.

אויבלהיותיהפכושאםמפנישלהם;המוחלטת

היאהשאלהלכן •גמרילאבודיםנהיה ,בתוכנו

האזרחותבתוךאותםמשלביםאנחנואיך

אנטוןעםשליהגדולהוויכוחהיהזההישראלית.

והואכמיעוטאותם,ראיתיכלומרבשעתושמאס

כלמדינתאזרחות.שלברמהסימביוזהרצה

מדינתשלהיהודיהאופיביטול ,כלומראזרחיה,

בשארהעזמידרךעולהשעכשיומהזהישראל.
לקבלשמוכניםאחרים,ערביםואינטלקטואלים

זהותהעלתוותרהיאאםישראלמדינתאת

שלהמאפייניםאת ,דגל ,הימנוןלבטלהיהודית.

מדינהולכונןמשמעותה,כלעלהיהודיתהמדינה

צורךחיהמחבשבילהעלילה,ומבחינת
כמילד?

שלהצדאתלתתרציתימגוון.לתתרציתי

עלבעבודתותקועהואההיסוסים.את ,ריבלין

בעבודהשלוהתקיעותאתבעצםמסוים.נושא

יכוללאהוא ,כלומרמוסרית.כעמדהראיתי

שנותשלבאלג'יריהולהתעסקעינייםלעצום
לא 9ה-סבשנותשקורהמהכאילו , soוה--40ה

ישראלאתחוקרהיהמישהוכאילוזהמעניינו.

ימינו.שלש"סמתופעתומתעלם sה-סשנותשל

הזה,מהסוגודבריםהעדתיהמתחאתחוקר

צפולאשלגמרידבריםשנולדורואהלאוכאילו

לעשותיכוללאהואאחדמצדאזאותם.

לביןבאלג'יריההיוםשקורהמהביןאינטגרציה
שחיתהאז,שנתפסהכפיהאלג'יראית,המדינה

במלחמתהערביםשלהיפיםהמודליםאחד

בשונההמשחררת.ההרואית,שלהם,העצמאות

שהקולוניאליזםהמרוקאים,הסורים,מההתוניסאים,

מלחמהחיתהכאןמלהתקיים.חדלפשוטשם

גםדגםאגבששימשהרבה,אהדהשעוררהעזה,

הואהזה,הענייןבתוך ,מילדלפלסטינים.

מפחדגםוריבליןאינטלקטואלית.גםאופציה.
ואניהפוסטמודרניות,מהתיאוריותמפחד ,ממנו

שליהפחדגםכאןמשתקףשאולילומריכול

אותן.ולהביןללמודתמידרוצהאניכי,אםמהן

במדע,כתופעה,בכללהפוסטמודרניזם,

אתומבטלשונים,נרטיביםעלמדברבספרות,

לאומיתזהותשלהענייןאתהאחת,האמתעניין
שלך.ההסתכלותכלאתשבונההמרכזיכציר
אותיגםשמאתגריםדבריםמיניכלשםיש

מתמודדריבליןריבלין.אתגםכמובןומאתגרים

+-
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 ,שלוהעבודותעלמילדשלהעזההביקורתעם
כי-המנוייםועדתבאמצעותהנקמהידיעלגם

הואגםתכלת,שכולהטליתלאהואריבלין

אבלשמסביבו.האלההאקדמייםהענייניםבתוך
שלובביקורתיותרהיאריבליןשלההתמודדות

מחובריםשאינםהמזרחניםהתיאורטיקניםעל

למצואיכולאתההשפה.ידיעתדרךהערביםאל

שידיעתתיכוןמזרחללימודימחלקותבכמה
לאהיאשםההיסטוריוניםמןכמהשלהערבית

עםשלהםשהמגעבוודאיסולידית.כלכך

שאומרכמושלהם,למחשבמעברהערבים
מבקרריבליןמצומצם.מאודמגעהוא ,טדסקי

 ,שלוהמופשטתהתיאורטיקניותעלמילדאת
שלחוויהאיזועכשיועברשהואבגללדווקא

 ,לצרכיוכאילונעשהשאמנםהערבים,עםקשר
 •יותרפיזי Iיותראישי Iיותרעמוקהקשראבל

התיאורטיותנגדיוצאהואהזההקשרובשם

בתוךאפיזודההואמילד .מילדשלהמופשטת

הזאת.האינטלקטואליתהאפיזודה

היאנחלדבררוצחשחייתיאחרתאפיזודה
פסיכולוגיתמבחינההפנסיון.שלהמרתף

בענייןהעיסוקמודע.כתתבעינימתפרשזח

חיה?לאאוחיה-עריותגילוישלחזה
במפורש.לאכיאםמודח,אמנםתחילה
רקאותם.ראהשעופרידעהלאבעצםתהילה
ראה.האבא

-לריבליןכךאחרעצמהאתמציעההיא
חדשהדמותשהיאתהילה,שלהדמותאת .כן

והרוכל";מ"האדונית Iמעגנוןקצת,שאבתיאצלי

הפנסיוןאתשמנהלתבעצמה,הבטוחההאשה

כמובפרךהעובדיםאתשמעבידהקשיחות,במין

הואהאבלביןבינההעריותגילויפואר.שאומר

הקטנההילדהשלקלאסיסיפוראותובדיוקלא
הזהבענייןוריאציה.כאןישאותה.מנצלשהאב

האלההדבריםהמשפחה:בתוךעריותגילוישל

נשים,ידיעלחלקםכזאת,בכמותהיוםשעולים

שהןפתאוםמגלותטיפולאואנליזהשבמהלך

שזההעובדהשהודחקו.האלהלדבריםקרבןהיו

שזהמעידהכזאתבאינטנסיביותעכשיועולה

יצא.לאשזהאלאמקודםגםקייםהיהכנראה

שחושבים.ממהשכיחיותרהרבהכנראההדבר

קשה.במצבהיההפנסיוןוריאציה. Iכאמור Iוכאן

ובאהשלההצבאיהשירותאתהפסיקהתהילה

לבעלגמורה.הזדהותמתוךלאביה,לעזור
רגשיהיותהילה,אומרתוהמצליח,החזקהפנסיון

למי.פנהמיברורלאובעצםהיסטריה.חולשה,
זהלזה.להיכנסרציתילאעמום.נשארהדבר

אותולפתחהיהאפשראיגםו Iהסיפורמרכזלא

בתוךוגבולותיועופרחיתהשהבעיהכיוון
הנדל.שלהמשפחה

ריבליןבביתמופיעההיאגליה.בעניין
אתשיזמנומבקשתהיאמתקדם.בהיריון

עופרמדובר.במהלחוריםלספרבליעופר,
מביןאני .אותומשחררתוהיאאיתחנפגש

חבלות(אחתהמשחררתהכלחשהיא
משחררת?היאבעצםבמההמשחררות);

הואובגללולעופרשצורבהדבר Iנאמרכבר

גורש.שהוא .לוהאמינהלאשגליהזה-תקוע

אהבהוחיתהטובים,היוגליהוביןבינוהנישואים

עמדשהואהמסוים,ברגעאליו.מצידהגםגדולה

לוחיתהלאראה,שהואמהשלהגילוימול

לעמודיכלהלאוגליהלה.לספראלאברירה

 1משהוניחשההיאאםגםהזאת.האמתבפני

האפשרותאתהדחיקההיא

אביהביןקורהמהלדעת

לשמורוכדיאחותה.לבין

היהצריךהזאתההדחקהאת

 1עופר .עופראתלסלק

הזאתהאהבהבגללדווקא

הגבול.אתפרץלמשפחה

למנועניסהשפוארלמרות
הואלמרתף,לרדתממנו

הגבולאתפרץזאתבכל

מכאןשראה.מהוראה

שמסבירהכמו Iואילך

באופן Iלעופרהצרפתייה

ברירהחיתהלאמתמטי
אדירורדצילום:דיגיטלית;הדפסהמחשב,עיבודתצלומים, , 2001"זפה",שיבלי,אחלאםמהמשפחהלצאתאלא

היאשלהאבאהיההואשאםלואומרתתהילה

זהמוסרית.דילמהזאתאבל .אותוגתהודחיתה

יותרשאנילךלומריכולאנימשמעי.חדלא

הבעייתיותאתרואהשאנילמרות Iאליךקרוב

כמובןגםהיאמוסריתדילמהעשה.שריבליןבמה

נוראמשהולךמגלים Iכלומרגליה.שלהשאלה

שלךלמשפחהנאמנהאתכמהעדמשפחתך.על

הסוףעדהאמתעםללכתמוכנהאתכמהעדאו
הנוראהמחירכלעם ,ייןהעבכלאתולפוצץ

שאלה.היאהגבולותפריצתבזה.שכרוך

היההיחידהפתרוןהזאת.

הגירושים.עליונכפולכןהנישואים.אתלשבור

העקיףהמהלךכלהיהוזהבא,שפוארברגע

 ,הסודשומר Iפוארסביבמסתובבריבליןשבו
 ...לרמאללהפואראתלוקחראשוכךואחר

שישתוק.לפראושילםהאבא
ושאוליעניינו.לאבעצםשזהחשבופוארכן.

ונשארתמת.האבאואזבפנסיון.שותףיהיההוא

ריבליןובינתיים .לולהציעמהאיןולהתהילה
בוומעורר ,ראשואתומביא Iסביבומסתובב

אותומוציא Iשאמרתיכמוהחירות,יצריאת

הסו.דאתלגליהמספרופואר ,שלומהקופסה

מרגישההיאהלידה,מולעומדתשהיאוכיוון

עלתכפרלאהיאשאם Iמוסריאיוםמיןכמעט

ולכןשלה.לילדמשהויקרה Iעופרכלפיחטאה

אתומבקשתלעופרבאההיאהאחרוןברגע

אלא Iלהמשיךאפשרותלהםאיןאבל .סליחתו
היא .לועשתהשהיאהעוולמןאותולשחרר

שלה,ההדחקהעללשמורכדיעווללועשתה

המוסריותהדילמותהמשפחה.בתוךלהישארכדי

עצמוריבליןשלהמוסריתהדילמהרבות.הןכאן

חגית Iשנימצד Iבנושלגבומאחריבהליכה

שלידיעתובלילחקורזכותלושאיןלואומרת

עופר.

טבעי.זחמוסרית.דילמהשזוחושבלאאני
-דבראותועושהשחייתיחושבאני

אפילונסבל.בלתישזהליאומריםאנשיםבאמת?

שכנעהכךכללאשאותיהיחידההנקודה
המעשיםאתמקבלתגליהשבוהאופןהיא
האב.של
שלה.ההדחקהעלשמרההיא

אומרתחיתהגליהאילויותרחיהטבעי
זחאבלשראיתמחנכוןכנראהזחלעופר,

משפחחאנחנושלנו.לחייםשייךלא
שלי.אבאזחאחרת.

עשהשלהשאבאמהלקבלהיאהנקודהכאן

ולהפוךהזאתהאמתאתלקבלאחותה,כלפי

אתלקבלגםושלהם,החייםשללאמתאותה

כלהאחות,אתהעדיףכאילושהאבאהעובדה
שלבכוחותיויודעלאאניבכוחותיה.היהלאזה

לחיותולהמשיךכזהדברמיןמוללעמודהיהמי

בהזיהעופראתלהאשיםהיהיותרקל .איתר

לחיותיצטרכוהםנשארעופראםאותו.ולסלק
בחובתבאינטימיות,ביומיום,זהאת

להם.שחיתה Iאומרשעופרכפיהאינטימיות,

מודלשזה Iעופרלביןבינהשחיתההסימביוזה
העמוקיםמהקשרים ,מהוריולקחעופרשאולי

חובתביניהם.ומהסימביוזהריבליןלביןחגיתבין
אביהשלהמעשהאתהופכתחיתההאינטימיות

ביומיום.גיהנומיכמעטלמשהוואחותה

כשריבליןהיאהספרשלהאחרונההתמונה
אתגשפרושםהקשישה,הגברתאלחולך
וירתח.אתשצובעיםוהחברהצעירחנן
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לנתקאוהאם,עםקשראיזהלסגורחיהזה
אותו?

פריהרפאים,רוחאתלסלקשלנתק,חושבאני
וניגש,הרחוב,אתחוצהשהואכךידיעל Iדמיונו

אליושהכמיןאותושראיתי Iהבןשלבעזרתו
באופן Iוהאינטרגליהישרהאדםרזמזב, pאהמחים

במסהמיידיתהתיקפתיחתטבעי.כךכל

הכנסהמסעםלמניפולציותבניגודההכנסה,

בעזרתו-הזההיושר Iהפנסיוןבמרתףשנעשו

גםואוליהאםמןלהשתחרריכולריבלין

ולהפוךהרפאיםרוחאתלקחתאיתה.להתפייס

חושבאנימגע.למיןאיתהלהיכנסלדמות,אותה

 1אמואללושהיוהמסובךמהיחסלהשתחררשזה

הרומן.בסוףמפייסת,לישנראתההזאת,בסצנה

אניעפיפה.לגבימשהולומררוצהעודאני

עכשיוקוראיםערביםהזה.לנושאחוזרבכוונה

חיוביים,מהם,דיווחיםקצתליוישהרומןאת

לאורשלהסנגוריהאתצריכיםלאהםמעניינים.

לתפוסגזענית,תפיסהלדעתיזאתדווקאעליהם.
אומלליםקרבנות,מסכנים,הםכאילואותם

אותםרואהשאנימפנידווקאבהם.לגעתשאסור

ועלבעיותיהם,עלחולשותיהם,עלאדם,כבני

באופןאותםלקחתיכולאני-מגבלותיהם

אליטלפןלויגדעוןשוליים,בהערתהאנושי.

שאלתיואנימהרומן.והתפעלהקריאה,באמצע

כךכלהואהערביםעלשהעוולאתה,-אותו
כאן?הערביםאיך Iחייךאתהקדשתולזהבנפשך

שכולומיאומרזהואתבעיה.ליאין-אמרהוא

יומיומית,בעבודהשקועוהואיומיומית,אמפתיה

לפלסטינים.עושיםשאנחנוהעוולותעלבדיווח

שקראסירק,מוחמדאותולעפיפה.חוזראני

אםאישית,טובהליעשה-אמר Iהרומןמחצית
סמאהר]של[אמהעפיפהאתתחזיריכולאתה

ללימודים.

 1המחקרהמדע,הלימודים,שרקאמונהמתוךוזה

הםשבוהבוץמןהערביםאתלהוציאיוכלו
ללימודים,תחזורהיאאםיודעלאאנינמצאים.

ליוחיתההטפסים.אתלוקחתהיאלפחותאבל

למענו.ממששזההרגשה

אתהיוםכותבחייתהאם-אחרונהשאלח
רוח?באותההרומן

הגיעההאינתיפאדהמצליח.הייתישלאחושבאני

אתלכתובכשהתחלתיהשישי.בפרקאלי

נתנו ' 99 ·' 97שלהשניםברמאללה.הפסטיבל
הייתישאםחושש,אנימסוים.שקטרגיעה,איזה

בזוועההזה,הספראתהיוםלכתובלהתחילצריך

הייתילאהזה,השפוךבדםהאלימה,הפוליטית,

הקצתההומוריסטיים,גםהכוחות,אתמוצאאולי

שישפוליטילאמישוראותואלללכתמרוחקים,

לאאנימצליח.הייתישלאמאודייתכןבספר.

שוםשיניתילאהאינתיפאדה,הגיעהכאשריודע.

בלטיהפס Iהשישיהפרקאתכשכתבתי .דבר
ואנילינץ',כברהיהברמאללהברמאללה,

פסטיבליםשהיומכיווןהזההפרקאתכתבתי

הלכואנשיםמלאות.היוהמסעדותברמאללה.

הזה,במרכזפסטיבליםהיובקלקיליה.לבזארים

סכאכיני.אלח'לילשםעל Iאותומתארשאני

היהזהשוכחים.אנשיםבשכם,הופיעהבןזהבה

הזאת,הסימביוזהבתוךכברהיינושנה.לפני

להיותיכול .עדןגןאיזהכמועכשיושמצטיירת
חיתהעלינושנפלההאיומהשהברוטליות

שהכנסתיפוליטייםהלאהקולותאתמחרישה

חסדשלרגעבאיזהשרציתיכיוון Iהרומןלתוך

להגיעפוליטי.הלאלמישורהערביםעםלהגיע
האחרים.למישורים Iהמנטלי Iהתרבותילמישור

אותושהתחלתינסליהיהשאם Iאומראנילכן
שהענייןלב,נבואתגםליחיתה Iיותרמוקדם
 1כשהתחלתימאוד.עמוקענייןהואהערבי

מהמהערבים?רוצהאנימה Iעצמיאתשאלתי

והנושאאוסלו.ישגמרנו.אליהם?שובחזרתי

 •ובצדק. Iעליעצמואתכפהכאילוהזה

 (ו:
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המציאותוגבוללגבולמענוהמציאות
 + 21מעמ'+המשך

לשובדינושיצבעמהשגם Iמהעברלהתעלם

שלאמביןהואשנימצדולהתגלות,ולהתקלף

שלר~יהבנקודת-במשקפייםלהשתמשניתן
אחר.מישהו

הלאאתלהביןכדיהכולכמעטעשהריבלין
 .לוהמוכריםיים.הרציונלבאמצעיםמובן

טקסטיםאחרים:לאמצעיםפנה Iמשנכשל

גםאךרפאים','רוחעלפנטזיותאוספרותיים,

 .יותרנבוןהואשעכשיו"אלא .עזרממשלאזה
עליכפרולאששיריםיודעכברהואעכשיו
 .) 539<עמ'לך"יועילוולאכלום,

הןהןבמגבלותוההכרההאלוהתובנותואולי
בריבלין.שחלהמהותיהשינוי

מסכםכרומןהמשחררתהכלה

תגלההמשרחרת,הכלהשלפרספקטיביתבחינה
מכלוללהבנתמפתחהמהווהברומןמדוברכי

שנכתבוביצירותיוההתבוננותיהושע.שליצירתו

שמירבמשוםחדשה,התייחסותמחייבתכהעד

ברומןארוגיםיהושעשלכתיבתומאפייניומיטב

כה.עדיצירתועלחדשאורושופכיםהחדש

עלמאורומשפיעהמשרחרתהכלהרקלאאך
צריךהמשרחרתהכלהאתגםהקודמת,היצירה
נושאאתמוקדמת.ליצירהבהתייחסלקרוא

יהושעשלהחדשברומןהמטושטשיםהגבולות

 .מאנימרשלהפריזמהמבעדגםלבחוןצריך
מקבילהקריאהלקרואממשצריךמזלנוואת

שתפקידהאשהישנהשםגםהמשרחרת.זוובלה

כועסתחיתה"כמההבעל:גבולותעללשמורהיה

הגבולות"עללשמורהקפידהשכל-כךהיא Iעלי
הקריאהנחיצותאתלהמחישוכדי ,) 158<עמ'

באמצעותיהושעהרומנים,בשניהמקבילה

אלהמשחררתהכלההרומןבגוףמפנהריבלין
משרד-פקידשלבסיפורונזכר"והוא :מזלנו

לבדוקנשלחאשתופטירתשלאחרהפנים,

עוליםבעיירתמפוקפקיםומסמכיםחשבונות
למלאבמקוםאבלמפה,רחוקלא Iבגלילנידחת

ובאמצע Iהגזברשללביתונכנסשליחותואת

 ,) 183<עמ'עמוקה"בשינהשקעהיום

בגליליהודיבכפרמולנושלהשינהביןההשוואה
חשובהבגלילערביבכפרריבליןשלשנתולבין

הקשורהרומןשלמרכזימהלךלהבנת

 .אחרבדיוןזהעלאךזרים.עםבאינטימיות

ופורחים,עולים Iברומןהמצויההחדשנותלצד
שלבכתיבתומהלךשלסיכוםניחוחות Iכןאם

ייצוגה,ודרכיהמציאותתפיסתשאלתיהושע:

המראהסףעלהנמצאהגיבורהאהבה,מהות

אבותיחסימערכתתקוע,נשאראךחדשה,

המטושטשיםהגבולות Iותלמידופרופסורובנים,

הזהותענייןוהאומה,המשפחה Iהיחידשל

ההשתייכות,מולהחירותוהלאומית,האישית

עםשלההמורכבהדיאלוגעלהישראליתההוויה
צורותיועלההומורפלסטינים,ערבים

שאלתוהפארודיות.הציניותהגרוטסקיות

החירות.

שלגםאלא Iריבליןשלרקלאההכרה,ולאחר
ובהכרהומגבלותיההמציאותבגבולותיהושע,

שבאומגבלותהמציאות,תיאורשלבמגבלות

ובבחינתשונותכתיבהבטכניקותביטוילידי

בתוךהמציאותוהשתקפותהמציאותתפיסת

בשלשיהושעלינדמה Iלוומחוצההרומןגבולות
 •לגמרי.אחרמסוגספרותיתליצירה
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מדגו 1:~ו

בלילה

אמרהנהגוהביאועלאובלילה

שיורדיםלפעוטותיהם.אוכלעץאצלישגדל

למנוחה,לחדרעמודאוצרעות,קןבבית

לעצמיואמרתיהזה ,בחדרישליוהבית

שאתגנבנזרקהיהלאואניהיה

האוטובוס,מןאורמגזימה,אי-שם

ואשארקבוע,בקצבשהריבנגב

ביבנה,בלילהבביתיממשיתבין

אשאירושםהמגדלורמןשבאילתלעברת,

קןאת •המלוןראששעלהנוףמולבמקומות

הצרעות.הכחלחלהתהלכושבהם

ירדוכולם *סוףיםשלה~~טים,

במסעדהלאכולבחלומיאזוהאדמדםשציירו
תחנת-אגדשלליהיהאדום,הרישלציוריאת

שביבנה,צרעותקןבתוךהקיר

לקחתיואנישתפח, ,ביתיעל
מזוודתיאתלאוכברבתוךהסלעים

הישנהבו.רציתימחדרי,אחדבמדבר.

והגדולה,אזשבוהחדרשמשוביץגם

לישחיתהבמהירות ,ניגןהוארשום
בחלומירקארזתיעלוהיהשם,
ואתמזוודה,שמולאואני

הבדתיקונסעתיובכיתיחגתיואניבזה,גאה

הואשגםצפונה .גינתיליוקיויתאבל

 ,מחלומירקבאוטובוסגומחהבתוךכברזה
מונחשהיהוישבתייפה,רשום,

באלכסוןובאמתחתיבקירשחיתההצרעותוקן
גופיעלצרעותקןמתחתהחום-
וכתפישרחש, ,לחלוןאדמדם

ובתוכוהחששובלבישלשבכהבתוךותפח,גדל

הצרעות,קןתצאנהשלאשהפרידהבטוןלאואני

ובאחורייםצרעותהגומחהביןזוכרת,

מסעדתשלותעקוצנהלחוץ,הואאם
התחנה, ,אותילוגדלממשגדל

רחוקלאוכשהגענוצרעות,קןבתוך
השירותים,מןליבנה,זמזמווהןביתי
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~וולשוניבטוןמשטחעל  sמשםאותושאניח
יתנפחו'צרעהגבעתעלבזהירותהוצאתי

 ~ ~ 1ואזהיה(והקןהשדהקןאת
קראתי-פלסטישמאחוריהצרעות,

לאנשיםמדיתופחהתחנה,שירותילפניועוד

שמןפעם>,שצמחוהיכןשהספקתי

האוטובוס,וחיכיתיברצמחילהחליט,

והתחננתילבאות,גבולשעלאיפה

נפשי'עלהתחילווהנההמדבר'משאירהאני
עמדווהםלהתנפחואזאותו'

לרופא,וקראוידאצבעותלי'היהנדמהכיאם

ועמדשבאשלי'ימיןשנעקצתיהבהבהכבר

הוא,גםוחששתיראיתיולאבראשי

עליוהסתכלגרונישגםיצאהמתיהמחשבה,

 .וחייך

חולדתיום
סערזבי

נפגשיםאנף
T T : • • 

לף wמ~ל.רתי;ם~תג'לםג
 .~ב;ן ry ~~~יםלא~דחים'

י;ןעת ר~~ י~~
דלים. ;נ~ב ryא;~ידף

 .ה~~כ;ס~.ז~י~ים
הפעם.עףגהבלי

: • T ---

~סהז~ן'.ךדףף

ןש;דףעל~נ:ויד ל~ן~~
הןה.עלס gפ;

~די~ה.ר ryן;ל.ם /oע;ןם

ס:יף~ית q ~~סצףי'

 ר~~~עלב wי;~סה
שףר;ת.~יןב;ךס

ס~נ:ויק;ת.~יןצ;~ס~סב

~לסך~~יםרףח;תדק
 ר~~~לא w~ה

סג;תל~ח~ה,~מ;ת
ןרא~ףק;~ר;ת

כ;סר;ת.דר

 .סן~ןריס;ת qל~ינ;ת ryפ;ך

התקרחמגונחשקיעה

ס~ילים א~~~ ת~~;י
 י~ר~~ף wנ;מ~ן;ן
~~ריסרידידג~לס~י;ר

ס~ג;ת.עלן /o ~ ת;ר;מ~~

~פריםקיר;תעל ן~;~ך~קיעת
כ'~דח j'~כ ת~~~~

חבלים.אחףזימזפתיםגג;תאל
:• -: ••• • T - : •• T -: • 

~זקים w ~~ף f~םף~יע;ך~ים

מ~מ~םז /v ~ o~ס;ת~יז
ר;קעים

~רףע.ןקיע

~ f עףף~ליו~ק;םל~
אשףב

T 

אני

 .ן~ח;רלןל'גךב 9 ~סח~ךף~ע;ן

חמותסר

ממשלה"למותתהיה"ולא

תומס)(וילך

~~ n רי~יםס;ךג;ךי

ע~עף~מף~ת~חף,ה,

~ה wמ·
ל;מ;ת. q ת~~י~

ן. w ~~ינ;~יש
 .ע,ר~ינ;~יש

q סלל~כףסל;ם
ג~ד~ע

 .ה~ן~;א;ן?רףף

ואדמהאדםתחת
--T T -:ז-T 

 .טע~~ י~~~~~דלים
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זהמצד
 ~---;;;.ן~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;.

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

הכיבושאתמחקהטרור

מילהכבשהבישראלוהימניהרשמיהשיחאת

יותראיןשטחים,יותראיןטרור.אחת:

עליו.לדבראסורכיבוש.יותראיןפלסטינים,

זאת,עושהזאתשבכלומילו.להתנגדאסור

ח"כלדין.אותוומעמידיםחסינותואתמסירים

הליכודוח"כיהלום,שאולהממדים,גדלהמפד"ל

בגופם,עליומתיישביםנץ'ישראלהגוף,עב
מתגוננת.דמוקרטיהזוומכריזים:פיואתסוכרים

לעשותמתכנניםהםוכךבשארה,לעזמיעשוכך

הערבים.הח"כיםלשאר

עושיםהיינומההטרור?ללאעושיםהיינומה

אלי' Iאלילדבר?להתחילבאמתצריכיםכשהיינו

לעולם!ייגמרשלא

בים.ערבשנאת

רקלאשניהםשלגדולההחמצהזוהילדעתי'
שבןהכלהפוליטיים,כיריביםגםאלאכקוראים,
וערביותערביתהרווירומןהואהמשחררת

אדוארדלשיטתאמנם .דפיולכלהמחלחלות

ביקורתיתאמירהכל Iחסידיוהםשהשנייםסעיד'
בהכרח,אוריינטליסטיתהיאהערבי"האחר"על

המקומותבכללושרשאינואףיהושע,אבל

אירוניגםלהיותלעצמוומרשההללשיר

עםאפילוומזדהה,אמפתיגםאבלוסאטירי'
השפה,שלבקסמהזהברומןנשבההשיבה,

זהותבעלתשהיאהערבית,והתרבותהשירה

והזהותמהנוכחותכמהפיחזקהונוכחות

הדלה.ישראלית-היהודית

היפיםהםביים"הער"הפרקים 1לטעמי
 1מןובריםיינמעבוה

למשל,יותר,הרבה " •••בנפשינמזגה"נפשך
שלגירושיומפרשת

גילויבשלמגליהעופר
אתלהכתיםהזדרזויהושעשלהפוליטייםיריביו

המבריקות,היצירותאחת Iשלוהחדשהרומן

שנכתבווהאנושיות,המעמיקותהמשעשעות,

זוו"גזענית","סטריאוטיפית"כיצירהאצלנו'

פוליטיות.מפניותנקיהשאינההוגנתלאקביעה
הטוביםהמאמריםאחדאתאמנםכתבחברחנן

עלעומדהואבו ) 10.10.01('ספרים'הספרעל

המעגליםהגורלות,העלילות,האנלוגיות,ריבוי

יהודיםהמקיפיםוהשבטיים,המשפחתיים

שניועלהיצירה,וסוגרתשפותחתופלסטינים,

היאשבהם Iוהביקורתיהפופולריהקולות,

מזדרזפוליטי'כיריבהוא,גםאבלמסופרת,

האקטואליהליטרתאתדבריובפתחלתבוע

להרגיע"שאמורהבידוריתספרותזוכיולפסוק,

ייאלצושלאהקוראיםשלדעתםאתולהניח

יצחקהכיבוש",שלהקשההמציאותמוללעמוד

ב'הארץ'לקבוענחפזאחר'פוליטייריבלאור'
) 1 02, 11 .o 1 ; 26, 1 o.o ( מכאןציטוטיםבאמצעות

הנגועוחלק,חד"גזעני"רומןזהוכיומשם,

לאביה,אחותהבין-לועדשהיה-העריות
לעסוקבדעתיבזה,זהקשוריםשכולםפיעלואף

השפההזהות,בשאלותבעיקרזוברשימה

מהם.העולותהערביתוהתרבות

הלאומיתהזהותעלהגנה .ן

שזהותדעתועלעומדהבלונדיני"הישועי
 " ...דמוקרטיולאפסולמשהוהיאלאומית

שעורךההתקפההיאבהלפתוחטובהנקודה

מילד'דוקטורהצעיר'הפוסטמודרניההיסטוריון
המזרחנותעלסעיד'של"האוריינטליזם"ברוח
המזרחן Iריבליןיוחנןפרופסורועלבכלל

האלימותשורשיאתהחוקר Iהרומןגיבורהוותיק,

בפרט.באלג'יריה,האזרחיםבמלחמתהרצחנית

המזרחן Iריבליןדווקאכי Iמתבררבעקיפין

הלאומיתהזהותעלהמגןהואהישן'המסורתי

הביקורתיתהתיאוריההתקפותמפניהערבית,

צריך<לעיתים,וכל.מכללבטלההמבקשות
לסתירה Iולאורחברכמוחסידיה,נקלעיםלומר'

ותמיכתםהציונית"ל"זהותהתנגדותםבין

עקביזומבחינהריבליןהפלסטינית",ב"זהות

מהם).

טיוטתעלמילדשלדעתוחוותאתביקשריבלין

המפגשביקש.מהידעולאלחיבורו'ההקדמה
שניביןהפעורההתהוםאתמשקףהשנייםבין

וחדשים,ישניםהיסטוריונים,שלדורות

בעודאבללחלוטין.שונותבשפותהמדברים

ריבלין'שלהמדעיתבשפתוגםבקישמילד
האסכולהמשפתלחלוטיןריבליןמופתע

כמובמושגיםהמשופעתמילדשלהביקורתית

וכדומה."מהרתכות""דכאנות","כוחנות",

"הזהותשאלתהיאזובהתקפהמרכזיתנקודה

לאמתרחשעליהזהשוויכוחומכיווןהלאומית"

ליהרשו Iלומחוצהגםאלא Iעצמוברומןרק
מה:באריכותממנולצטט

לאמקעקעהואמוחלטתוברצינותשקט"בטון

שלההקדמהשלהתיאורטייםהיסודותאתרק

שלה,תגכלוזכרנוריהעללמדשאותה Iריבלין
שלאאחריה,שיבואהמחקרהנחותאתגםאלא

אותודןהואמראשאחת.שורהאפילוממנוקרא

בגלל Iמוסריולעיוותעקרונימוסרילכשל
ממושגהדבריםאתלגזורהפרופסורשללהיטותו

לאומית','זהותכמוודכאניכוחני Iשתלטני
שעדייןמילהעלבחיוךריבליןתוההדכאני?-

קלה.חרדהמרחפתכברובלבואליה,התרגללא

טבעיאמיתי'כמשהולאלאומית','זהותכן
פיקטיביכמושגאלאכזה,דבראיןכיועובדתי'

 .השלטוןשלהשעבודממכשיריאחדמדומיין'
לסוףסמוךבכירפרופסורשלשמחקרחבלוכמה
מופרךמושגעםפעולהלשתףממשיךהמאה
כבסיסאותוומעמידמסוכןואפילוכזהומיושן
שלו.למחקר

בינתייםומתעלםריבלין'נדרךלמה?מכשיר-
פעולה','משתףהמעליבהכינוימן
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מוכןבעמדתו'בטוחישועיהצעיר'המרצהאבל
הואביטוי'עשירתוברהיטותהכול.להסביר
שבאהזהות,מושגשלהערמומיותאתמסביר

נוקשהמסגרתאלהנמוכיםהמעמדותאתלדחוק

מדינתשלבגטואותםלנעולזכויות,וחסרת

היאאםכללמשנהלאהענייןשלצורךלאום,

 ...לכאורהדמוקרטיתאוגלויהטוטליטריתמדינה
לאמשהו.פטרוניבטוןריבליןנוזף ...נו ...נו-

הגזמתטוטליטרית?אודמוקרטיתהיאאםחשוב

קצת.

שזהותדעתועלעומדהבלונדיניהישועיאבל
אפילודמוקרטי'ולאפסולמשהוהיאלאומית
הולךבקושימתחזהשעדייןישראלכמובמדינה

בניכיצדשואליםלאשהרילדמוקרטיה.וגובר

בכלללהםישואםעצמםאתרואיםבאמתאדם

ולאואחיד'נוקשהבאופןגוריםמרלהיותרצון
הממשיותהפנימיותבחוויותמתעניינים

בעזרתוגםמראשאלא ] ... [שלהםוהזורמות

החברהעלהשלטוןמטילהנאמנה,האקדמיה

בהשישומותר'אסורבהשישאחידה,תבנית

לשלוטקלשיהיהכדיוהכולומודריםשייכים

 .) 395-6<עמ' " ...בכולם

באהלאלאומית"זהותכמודבריםהלאהוכן

כפיתכליתה,כלכילשעבד",אלאלהעשיר
ריבלין>מכריז " ...אבילא("אבלאחדכלשיודע

לעודשייצאוממושמעים,חיילים"להכיןהיא

המיושןהמזרחנותמקצוע"כלכימיותר",קרב

עלהחדשותהתיאוריותאתלקלוטמסוגלאינו

הבאותהידיעותו"כלמתחלפים"נרטיבים

מהנרטיביםאחדעודאלאאינןמאלג'יריה

הדיקטטורהבעזרתמלבההמסחריתשהתקשורת

דוקטורחוזראלהדבריםעל ,) 398<עמ'הצבאית"

נושאשהואבהרצאהאחר'במקוםגםמילד
קולופרופסורריבלין'שללמורובאזכרה
הרצאה"רב-המזרחנים",בכינויוהידועטדסקי'

 ,) 493<עמ'קולוניאלית""תשוקההיאשכותרתה

לאסכולהטיפוסית(פרודית>הרצאהזוהי

שלהוהטרמינולוגיההז'רגוןכוללהביקורתית,

בה,הנזכריםוהחיבוריםהמחבריםשמותוכן

בכתב-העתהמתפרסמיםלמאמריםהאופייניים

וביקורת'.'תיאוריה

והטקסטיםהשפהמרכזיות . 2

עצמם?הערבייםהטקסטים"איפה

 ".,.מוטרדקצתאניכאן ?המקורותאיפה

אינוריבליןיותר.ורחבמקיףאפוא,הוויכוח,

איןוגםמילדשלטענותיועלבמקוםמשיב
כולו'הזההספראבלאותן'לסתורביכולתו
('חתונהדיברתיעליהםפרקיםאותםובמיוחד

סמאהר',שלהסמינריונית'העבודהבכפר',

פרקיו>,משבעתארבעה'השחרור','הדיבוק',

מהתשובה.חלקהם

אינההיאהמשחררת?" *

הגיבוריםאתמשחררת

אבל 'האישיותיממצוקךתיהם
לה~תחררדרךעלמצביעהחי~
:11 ~ •• ~~ג:הע~יםין~ח !' !,!r ;:':)\ ,~« -; ' ; ,;;ן'~ 

ורוח.

קביעותלכמהבניגוד *
"םטויאוטיפיות"עלשטחיות

שפה\רוויהרומן ," (tענן: Tו"ג

::זוב ,,ערבית.נוח ,, 'שי:ו
*' i %4'',%; ,1J,, 

 :וא'הישרבות /'בו
 ..:גשישים.נובטלה

אירועדםלהרא~תבמקום *
מראההשטח.פניעל pאלימי

לכן tשפתיאתיודע"אינך *
אמנ-בשבילי"מקוםבלבךאין

(תוכניתבכריוחמדהשחס

בו,תופסתוהערביתזואמירה

מרכזי.מקום

 ,המזרr:דןשבורומן'דם;,,;,זהו *
 ,פאסזבת:ו tריבלין' p ~ 'itהוותי,

 :הואולטקסטי.םלשפההחו~נח,
הלאומיתהזחותעלהמגן

ההיסטוריוןמפניהערבית

התיאוריחבעל tמילדהחדש
הלאומית"הזהותעלית hהביקור

 ': lחדכאנית,
'·,,•t~,1,:;-· 

1
 .ן:

s 
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מהעלתוהההואמילד.כלפיחשדןנותרריבלין

תיאורטישלוהידעכלהןדבריו'אתמבססהוא
 !יודע?הואאםספקערביתאפילובלבד'

הקנטיאניתהביקורתמןהשאולהבמטאפורה

שביןבפערמילדאצלחששהואלומראפשר

"חומרלביןהשכליות"ההסתכלות"צורות

שביןהפערשהואהניסיון",שלהתחושות
לחשוב,קאנט.כדברי"להכיר",לבין"לחשוב"

אותםלהכיראולםכשלעצמם,הדרביםאתאפשר

שלניסיונוומהוהניסיון.באמצעותרקאפשר

בנידון?מילד

נחושהתיאורטית,נחיתותוחרףלכן'ריבלין'
לתולדותבחוגמילדשלקידומואתלבלום

אחר'לחוגלהעבירומציעהואהתיכון.המזרח
חוגיםהמדינה,למדעיאולסוציולוגיה

התיאוריותאת"לעכלשיוכלותיאורטיים,

אומר:הואהבאהבפיסקהשלו.החדשניות"
עושהמילדבדיוקמהמביןלאעדייןאני ... "

כשאניכיבמחלקה,מתכווןאניהתיכון'במזרח
שםישובהחלטשלו'הביבליוגרפיהאתבודק
אניזאת,בכלעדכני'מאודוהכולטוב,מכל
עצמם?הערבייםהטקסטיםאיפהעצמיאתשואל

אולימוטר.ד"קצתאניכאן ?המקורותאיפה
הערביםמהלוחשובלאאותו?משעממיםהם

להסתמךמעדיףוהואעצמם?עלבעצמםכותבים
שנימכלימתורגמיםמערבייםמקורותעל

שיטתי'ובאופןנראה,זהככהאםכיושלישי?
כמהותלונראהלאהתיכוןהמזרחכלאוליאז

כמיןרקאלאנפרדת,כדיסציפלינהעצמה,בפני

 " ...בהמשחקשהואלתיאוריהאקראיגלםחומר
 .) 457-8<עמ'

גורפות,בתיאוריותעוסקכאמור'מילד'
רקהואהתיכוןהמזרחובהכללות,בהמשגות

בה,משחקשהואלתיאוריהעבורוגלםחומר

למושעצמה,המאטריהאתאוהבריבליןבעוד
ההבדלגםרבה,במידהזהוהחומר.אתוללוש

דוקטור"אבללחדשים:הישניםהחוקריםבין

ייקחלאעצמם,בערביםענייןלושאיןמילד'
מזרחניםשניפה,כמונופעם,אףעצמועל

כמומשעממיםבמסמכיםלהתייגעישן'מטיפוס

השרעייםהמשפטבתישלטפליםדיןפסקי

שלמטושטשיםסטנסיליםאובאלג'יריה,

שלבמסגדיםהאימאמיםשלהארסיותהדרשות

מוגבליםאנשיםאנחנואולילעשות,מה ...סודן
אלמנטרייםדבריםשלשחקירהמאמיניםשעדיין

 .) 459<עמ' " ...למדעחשובה

כהוכחהורקאךחשובההעודבההתיאוריהלבעלי

עצמה.בהענייןלהםאיןאבלהשקפתם,לנכונות
זהותלהיותצריכהמהלכאורה,יודע,מילד

אוניברסלית,זהות"כשלעצמה",אידיאלית,

זהותמהילאאךמשוחררת,אומופשטת

במציאותןקיימתשהיאכפי"כתופעה",למעשה,
חנן"כפויה"),אוכ"דכאנית",תופסהוא(אותה

(הקיבוץהמלחמהמראהפתאוםבספרוחבר
ואלימותב"לאומיותהעוסק ) 2001המאוחד

ספרותעלבדברו ,"-40הבשנותהעבריתבשירה

מכותל"שירי(בקשרכהגדרתו"פוסט-לאומית"

הוזהמרים),בתיוכבדושירילאלתרמןמצרים"

כזאת,מוגדרתלאזהותעלהזיותמיניכןגם
להיותהופכתהלאומיות"לאבאוויר:פורחת

שונה,אחר'הואהחדש.המרחבאלא ...עיקר

ניתןבלתיונותרזהותשל'זיהום'מכלומתנער
אולם .) 132עמ'(שםלזיהוי"ניתןבלתילהגדרה,

 ....סלעאלתמידמתנפצתהזאתהמופשטתהזהות
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שפהמיןאולימספיקהכזאתלזהותהשפה.

"בפועל"זהותאך ,למשלאספרנטומלאכותית,

כמהאחתעלממשית.קונקרטיתלשפהזקוקה

ספרותית.ליצירהכזאתשפהדרושהוכמה

יסודמרכיבהיא ,אחרדברמכליותרוהשפה,

לבחירה,לגמרינתונהואינההלאומיתבזהות

"כ;כיה"האםאולםרבה.במידהעלינוכפויהאלא
"דכאנית"?היאכזאת

או ,עבודתוכליהיאשהשפהכסופריהושע

המייצגהאמנותית,הנזקיהבעלהחוקרריבלין

והואהזהבאבסורדבבירורחשרבה,במידהאותו

תורפתומקוםאתהשפהכלפיבעיוורוןמאתר
שלו.התיאוריהושלמילדשל

ושיריתאנושיתאחרה • 3

צחיםבמיםכייןבנפשי/נמזגה"נפשך

 " ...אניהואאתההנה,בי/גםנוגעבךהנוגע

הערבית,והשפהככללהשפהאפוא,במקרה,לא

מחקרו ,כזכור .ברומןנכבדחלקתופסת ,במיוחד

במלחמתהרצחנותשורשיעלריבליןשל
לבתשומתהואגםמקדישבאלג'יריההאזרחים

משמשותשפות"ארבעהלשוני.להיבטמיוחדת

 ] ... [זהותיכאוסבהוגורמותבאלג'ירבערבוביה
תורמתזוובעייתיתמיוחדתלשוניתסיטואציה

האלג'יריתהמדינהשללהידרדרותהחלקהאת

בטיוטהכותבהוא- ) 354<עמ'האלימות"לעבר

מילדשלקצפויצאעליהמחקרושללהקדמה
במאמרו).אותהתקףלאור(וגם

הזהההיסטורימהפולמוסיותרשחשובמהאבל
הספרותכשפתאםהערבית,השפהמשקלהוא

לחלקאשרברומן. ,הדיבורכשפתואםוהשירה

ראשית,בולטים,ביטוייםשנילכךיש ,הראשון

האלג'יריתהערביתהספרותמןיצירותשיבוץ
מעבודתהכחלקריבליןעבורסמאהרשמתרגמת

הערביתהשירהפסטיבלושנית,הסמינריונית.
ברמאללה.

כמהכירקאומר Iהראשוןהחלקעלאאריךלא
המרחף";הצרפתיהתינוקעל"האגדה-סיפורים

-והנחש""הצבועמורעל":בסוס"מעשה
וכןשונה,באותואפילוכלשונםכאןהניתנים

המקומי",הזר"סיפור-אחריםסיפוריםכמה

עליו:אומרת(סמאהרהחירשת"ואמו"הרקדן

מכלחזקההלאומיתהזהות .ברור"הנמשל

עקיף,בדיבורהנמסרים-ונוספיםהריקודים")

זהכלאבל .בספרנוכחותבעלטקסטיוצרים

השירהשלהכביררושמהלעומתוכאפסכאיןהוא

"הדיבוק" 1השישיבפרקבוהמשובצתהערבית

(שבוברמאללההשירהפסטיבלשבמרכזו Iשמו

ערביתבגיוסה"הדיבוק"הצגתגםמועלית
סמאהר).שלבעיבודה

שםעלהמרכזשלהיפהבאולםנערךהפסטיבל
 1הגדולהפלסטיניהמחנך Iסאכאכיניאלח'אליל

מחמודגםבהםרביםאורחיםאליוומוזמנים

 1העולמיהשםבעלהפלסטיני"המשוררדרוויש

שמרבה Iעקרוניפליט Iמשהונערי Iמזדקןרווק
עםעתההמשוחחהעולם",בירותביןלהתעופף

בכדבות,וממושקףקרח Iגילובןישראלי"משורר

הגבולותחסרתשהארוטיקהגוף,ושופעגבוה

להמחישמצליחותשלוהנפלאותבסונטות
אהרןהואהלאהשלום",תשוקתאתולהחיות

גבהתל-אביבימשורר"נדחקכשלידם Iשבתאי

מצוא,לעתומרושעחריףמבקרגםשהואקומה,

לומשמשהישראלי-פלסטיניהסכסוךשכל

 ,) 408<עמ'יריביו"עםחשבוןלבואאמתלה

דומהקטעבשלאשר Iלאוריצחק Iכמובןשהוא,

במאמרופסקדרוויששל"הפליטות"עלבהמשך

הפיסקהכל"גזעני".יהושעשלספרוכי

בסך(היאבאמתחשובהאיננה Iהזוהאנקדוטית

היהבהשהחלמיעקיצה.עלעקיצההשבתהכול
 , 1993מלכיםמאכלעם,שבספרולאורדווקא

ראשיושב"סגןיהושעאתכינהשם, 502בעמוד

שחשוב,מהבתל-אביב"),בתיםבעליארגון

מוקדשהפסטיבלעצמה.השירההיא Iכאמור
 )" ...פוליטיקהבלי("אבלאהבהשירילתחרות

לשיריבהכרח(שהופכיםצעיריםמשורריםשל

קריאהלהקודמתאבלהכיבוש>,עלקינה

כמוערביםמשורריםשלקלאסייםבטקסטים

אלחלאג'והמיסטיקןהשמיניתהמאהמןנואםאבו

הטקסטיםאתקוראדרווישהתשיעית.המאהמן

עצמושמחשיבעורמעיל"בעלואחדבערבית
תרגומםאתקוראהקודש"ללשוןמומחהכנראה

שלטיבםעללעמודקשה .) 413<עמ'בעברית

הקדמהרקהםאךהמסופק,התרגוםמןהשירים

המתרחשחישיריעימותהואוהעיקר Iלעיקר
התרגוםלביןהקדומההערביתהשירהביןבהמשך

הכליביןג'אזלאלתוריבדומה Iהמאולתרהעברי

הואהמובילוהכליהאחרים.הכליםלאחדהמוביל

 1טדסקיחנהד"רהואהאחרוהכלידרווישמחמוד

המתרגמת Iטדסקיקולופרופסורשלאשתו
(מתקופתהג'אהיליתהערביתהשירהשלהנודעת

דרווישמזמיןאותהלמוחמד>שקדמההבערות

הטקסטיםאתבו-במקוםולתרגםלצדולעמוד
המשרדחוצהמעודןבהילוך"ואזקורא:שהוא

בתנועתמלווהרם,ובקולהרחבהאתהמזדקן

הג'אהילית Iטדסקיחנהאתמזמיןרחבה,יד

השיראחוותלמעןיכולתהאתלהוכיחהוותיקה,
שפותשתיביןהלילהומתרקמתההולכת

ולתרגםלצדולעמוד-פשוטהובקשתועתיקות.

יומיןעתיקיקטעיםהמקום,עלאבללעברית,
אלחלאג',הואהכותנה','מנפץשלמהגותו

תשוקתושמרוב Iהראשוןהאלףמסוףהמיסטיקן
עצמושחשבעד Iדעתונתגלעהלאללה

אתלהתיזאלאברירהחיתהולאלאלוהים,

 .) 416<עמ'ראשו"

הנהדריםמשיאיואחדהואזהפרקכיספקאין

אינולטדסקידרוויששמציבהאתגר .הספרשל

לו.נעניתשהיאלפנימעטלאמהססתוהיאקל

כאןנהניםערביתיודעיכימשוכנעאני

זההמובאיםהתרגוםומןהמקורמןשבעתיים,

הרב,לצערילדעת,מבליגםאבלזה,כנגד

כולה:שבסיטואציהבעוצמהלחושניתןערבית,

דרמטיובקול Iהדיוואןאתפותח"הפלסטיני

והג'אהיליתשבחר.הקאסידהאתבאיטיותקורא

ובנעלינצבעולאמזמןשכברבשערותהיהודיה,

להקלכדיבדבקותעינייםעוצמתשחוקות,עקב
לתוכה.לחלחלהמעורפלהמעודןהטקסטעל

ח'רסות'וססמתוןת'וס,סוכותון

(וכן ...רמסות'וסונג'דוןת'וסועלמון
שורות).עשרבןשירהלאה,

הצעיףאתמתירהעיניה,אתפוקחתהיאואז

מהפלסטיניהדיוואןאתנוטלתמצווארה,

עיניהמעבירהידיה,כפותביןאותוופורשת

קשובהעומד Iהמשורראלהכתובמןושובהלוך

-אצבעותיוביןחדשהסיגריהעםכנגדהומחייך
תרגוםאמתבזמןיולדתבטוחאבלחרישיובקול

המותז.הראששהגההמופלאהלקאסידהעברי

אלםכךואחרדממהואחר-כךשתיקה

 ...קברכךואחראקסטאזהואחר-כךוידיעה
הלאה.וכן ) 417<עמ'

השפה,יפישגםמניחואניהערבית,השירהיפי

רקלאמחלחליםאכןבה,בקיאיני Iשכאמור

יהושע,שכותבכפיטדסקיחנהשל"לתוכה"
בה,שחלההטרנספורמציההקורא.ללבגםאלא
-השירקריאתסיוםעםהכפייםמחיאותלקול

 1הניסיוןדקתהמיומנת,המתרגמתשל"ופניה

קורנתכמו-מוכרת"לאחדשהביפעהזוהרים

והיפעההמתחבהם.האוחזלעברגםהספרמדפי

הפלסטינישל"ואהדתולשירמשירגוברים

והואומתעצמת,הולכתהדהויהלאשההמפורסם

בדיוואןלהתבונןובליעמוקה,בחיבהבהמביט

 ...הבאותהשורותאתהזיכרוןמןקורא
בעברית:לוומשיבהקלחיוךמחייכתוהג'אהילית

בנפשינמזגהנפשך

צחיםבמיםהנמזגכיין

ביגםנוגעהואדברבךנוגעאם

 .אניהואמצב,בכלאתה,והנה

שלמדהעברית .ראשואתקלותמרכיןוהמשורר

מובןאתרקלאלהרגישכדיבהדיבנעוריו

התרגום.שלהנכונההרוחאתגםאלאהמילים

המתרגמתאתעודלנסותבתשוקתונסחףוהוא

עכשיוזקוקהאינהטדסקיוחנה ] ... [המשתוקקת

להדהדכדיולהתרכזעיניהאתלעצוםאפילו
בעברית:

בנפשינמהלהנפשך

ריחניבמושקהנמהלכענבר
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ביגםנוגעבךהנוגעכל

 .ניפרדלא.לעולםאניהואאתהוהנה

באולםכמוהורביםשאין ,החיפאיוהמזרחן

מלאכתשלועדינותהעומקהאתלהעריךשיוכלו
בהתרגשותהמתולתלראשואתזוקףהתרגום,

הערביםאלמבטמשיטסיפוקובתחושתעצומה,

פינתבאפלוליתנדהם,מבחיןהואואז ,סביבו

שבפניושחורה,מגבעתחובשבאברךהמנגנים

שלעיניהבוערותלפאות,זקןביןהחיוורות,
להצגתכברהלבושה ) 420(עמ'סמאהר"

מעט.עודשתעלה"הדיבוק"

אחוותעלכזאת,מסעירההתעלותעלהאם
היצירהבכוחהנולדתאנושיתואחווהלשונות

שהיאלומראפשר-המשותפתהאמנותית

מוחלטתואטימותקדומהדעהרק"גזענית"?

כזאת.קריאהלהולידיכולותהטקסט,כלפי

הערביתהאינטימיות . 4

אתמעטלדלללעברית,חוזר"הוא

 " ...עליהםהשרתהשהערביתהאינטימיות

הדיבורבשפתגםהספרמלאהשירה,שפתמלדב
היאהזמרה,שפתאתגםלשכוחואיןהערבית,

גםו"פסיוןהנפלאה,העדן"גן"שירת

האחותהלבנונית,הנזירהששרהריזוריקסיון",

אל-הכפרבכנסייתמביירות,שארואןסרחיו

לאלהיותשצריך"וריבליןג'נין.לידזבאבדה

נעצמולאזאתבכלממש,רצוץאלאעייףרק

לעיתיםלושקורהכמוראשונשמטולאעיניו

הפילהרמוניתשלבקונצרטיםקרובות
 ,) 216(עמ'הישראלית"

הספרותיתלאלסוגיה,בערביתבקי,איניכאמור

הואיהושעכאןשהשקיע(המאמץהמדוברתולא
ודאיוזהמקצוע>,מאישלהערכהוראויכביר

מהרושםלהתעלםיכולאיניאבל ,גדולחסרון

המרכזיוממקומהכקוראעליעושהשהיאהגדול
הטקסטעלמתבססלהלןשאומרמה(וכלבספר

בלבד).

היאברומן:מיוחדתפקידשלערביתספקאין
ושפתהפיתוישפתהאהבה,שפת ,הסודשפת

שלהאינטימיתהשפההיאובהכללההשירה,

שבהםבדיאלוגים,במיוחדמקומות,ישהספר.

כמעט,שורהבכלהעבריתעםמתחלפתהיא

עםריבליןפרופסורמשוחחבובקטעלמשל
סמאהר:תלמידתושלאמהעפיפה,

חוזרהואממני?עכשיורוצהאתמהאבל _,,

האינטימיותאתמעטלדללכדילעברית,

עליהם.השרתהביתשהער
שוויאאז'להא ,ריבליןאלברופסור ,בתארואזא-

לדחות ,ריבליןפרופסור ,תוכל(אםאלווזאיף.

העבודה).אתקצתלה

מעללהדחיתיכברלדחות?עוד-
 ...ומעבר

תלר'יהאשיאחסןכןאם-
שתוותראוליטובהכי(אזבאילמרה

בכלל>לה

עללהתנדנדשבהואלוותר?-
 ,, ...החוצפהמןמשועשעהכורסה,

מקומות.בעשרותוכן ) 128(עמ'

מודעעצמוריבליןכירואיםאנו

הערביתשל"האינטימי"לתפקיד

שלהרשמיהתפקידלעומת

בראשמשקףהדברהעברית.

שניביןהכוחותיחסיאתוראשונה

בלב.דיחסילאהואאבלהדוברים,

מלווההשפהשלהאינטימיות

באינטימיותקרובותלעיתים

הערביתהסביבהשמקרינההמפנקת

באל-יממההשוההריבליןבכלל.

(ועודסמאהרשלהכפרמבסורה,

 ,צר"כמהלעצמוחושבלכך>,נשוב
שוםלהולידהצליחשלא ,הרהר

הערביתבאינטימיותמשלוחלום

(עמ'כזאת"בנדיבותלושניתנה

מחשב,עיבודתצלום, , 2001יבנינו?",יפרידשהמוות"עדאילת,אברהםשהתרדמה"ואףלהלן:וכן ,) 185
ישראליאיריתצילום:דיגיטלית;הדפסההוכפלה ...שעותלארבערקהגיעה

1
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 .) 187<עמ'הזרה"באינטימיותעוצמתה

הערבי:בכפרשהותאותהעלשםכותבהואועוד

באופןהתאווהשאליו ,נדיררגעכאןנולד"האם

 ...הערביםעםחדשהקירבהשל ,ומקצועיאישי
לאינטימיותשלםבלבלהתמסריכולהואולכן

שהציעוהספרותיתמהאינטימיותיותרשמבטיחה

אלהדבריםשלשיאםכאשרואשתו?"הפטרוןלו
היאגםהמבוטאתהבאה,בסיטואציההוא

(אתזוז'תימןאכתרבדלעיני"איבתיבערבית:

לעפיפהריבליןאומרמאשתי>יותראותימפנקת
 ,) 188(עמ'הסמוי"השקרמןמתאומותופניו

היכולתגםהיאהלשוניתמהאינטימיותחלק

שעושהכפיבערביתבגסותבחופשיותלהתבטא

שלי(הזין ...פיכ"אירי .טדסקיקולופרופסור

עסיסית"בערביתהזקןהמזרחןמקללבתוכך>
טדסקיחנה ,אשתושנושאתהקינהגם ,) 401(עמ'

המאהמןעתיקהג'אהיליתקינההיא ,קברועל
מכבר.לאשתירגמההשישית,

ביטוייםסתם<לעיתיםמקומותעשרותעודויש
מא-"וסיארהכמוהלשוןעלהמחליקיםיפים

[בשלג];החליק?"לא"והרכב-תזחלקתש?"

זברה"עלאמתל"ספרנאשיחובןמשיבשעליהן

הקוראשומעשבהםחמאה",עלכמו"נסענו-
העבריתששאלההנשכחת,"הזברה"אתהעברי

למנותם.נוכלשלאמהערבית>

אפשרשאינוסףאחדמשמעותימקוםישאולם

שלאבעלילהחלקבאותוקשורהוא .עליולפסוח

גילויבשלמגליהעופרשלגירושיובו:עסקתי
יצחקטעהבוהמקום(זהעד.לושהיההעריות

לבתויהודההאבביןהיהשהמעשהוסברלאור

מדוברשלמעשהבעוד ,עופרשלכלתוגליה,

תהילההיחידה>.טעותוזוואיןתהילה.באחותה

בפנסיוןהמבקרריבליןאתגםלפתותמנסהזו

ומציעה ,אביהןמותלאחרמנהלתשהיאהמשפחה

עםהתעלסהבוהמקוםבמרתף,לנוחלרדתלו
כיבוודאות,מתבררבובסיפורהמקוםזהאביה.

 .אביהןאתשפיתתהגליהולאתהילהזוחיתה
לפתע,נאמרת,להצעתה,ריבליןשלהיענותו

כיכלליודעיםשאנומבליהערבית,בשפה

זו:שפהמבינהתהילה

הואקדימה>,(יאללה,אלאמאםאילא"יאללה,

נתרפאתעאליהרגומה.בכתפהונוגעממקומוקם
(עמ'במרתף"קצתנתחמם(בואיכלקבושווי

והפיתוי.הסודשפתגםהיאהערבית ,) 487

רביםכרכיםנכתבווהערביתהעבריתיחסיעל

כאשרנפסק,שאינותהליךזהוהדורות.לאורך

ועדהבינייםימימשירתהחלהעברית,דווקא

מאשריותרהערביתמןשואלת ,ימינושלהסלנג

מהבנושא.לעסוקהמקוםזהלאכמובןלהפך.
בצד ,בספרהשפהמקוםעללהצביעהואשחשוב

עפיפה, ,סמאהר-הרביםהערביםהגיבורים

יחדשיוצרים-ונוספיםפוארראווה, ,ראשו

 .שלוהערביתהטקסטואליותאת

באל-מבסורהישריםשנת . 5

ראשושלבמיטההממושכת"תרדמתו
 " ...עצמהבערביותאמוןכהבעתגםהתפרשה

אחדפרקעודלהוסיףישלעילהנאמרלכל

+-
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חגית,נסעהכאשר ,הרמדאןצוםבימימופלא:

לחיקור ,ריבליןפרופסורשלהשופטתאשתו

כפרהלאל-מבסורה,ליממהנוסעהואבחו"ל,דין

בשללמיטתההמרותקת ,סמאהרתלמידתושל
לצורךעבורווהמתרגמתמדומה,הריוןשמירת

סיפוריםהסמינריונית,עבודתהובמסרגתמחקרו

יוסףהחוקרשלמעזבונואלג'יריים,ושירים
בכפרבשהותובירושלים.בפיגועשנהרגסוויסה,

ושם, ,ואשדהדודבןשלבחדרומשוכןהוא

עזה.תרדמהעליונופלתהיום,בצהרילפתע,

יהושע.להקוראהגדולה"התרדמה"סימפוניית
המוקדםסיפורואתלהזכירצריךזה(בהקשר

סיזיפוס,שללמיתוסולהקשרוהיום""תרדמת
חלום).אוליוכאןבריחהמייצגתהיאשם

רחמים.חסרחזק,אלים,היההראשון"הפרק
דעתבליבבגדיוהוטלוזהותהכרהנטולאיש

אייוכלבכללואם ,שייךהואלמיבא,מאין

הפתיחהקטעלאחר ,) 182<עמ' " ...להתעוררפעם

אתרקשני",חדש,שינהפרקשל"מלודיהבאה

והמשיךעצומות,בעיניים ,להסירהספיקגרביו

חוזריםילדיםקולותנשמעוכברבחוץלישון.
כילהתעורר",לאהחליט"הואאבלהספרמבית

 ,"וכך .לושמגיעההשינהכלאתעדייןרווהלא
רובדו?השלישיהפרקהחלאחר-הצהרייםבשלוש

לאעדייןנחושריבלין " ..אלגרו?,אנדנטה?

שלא"כדיולבניובגדיואתמסירהואלהתעורר.

ושוכבואשדשלהנדיבה"המיטהמןדברלמנוע
מנסהקלה"לשמיכהסדיןביןועריה,"עירוםבה

בן ,צעירגברשלבמיטתושינהעוד"למשוך
חלוםמצעיומביןולפלות ,הבכורבנושלגילו

הערביות.משורשימשהואותושיטעיםישן

וכובשבשמיכהמתכסה ,כעוברמצטנףוריבלין
השינההחלום,כינראה ,) 183<עמ'הכר"אתחזק

לחברכולםמיועדיםהערביבכפרהזרוהחדר
עוברית,אינטימית,הוויהאיזועםאותו

 ,"מארחיוגםכאשר ,לזמןמעברראשונית,
אותומעודדיםכמוהחדריםביןחרששמהלכים

פהתתייאש,אל ,פרופסורתרפהאלקול:בלא

 ...האמיתיהזמןבנהרתטבולהערבים, ,אצלנו
<עמ'בחיקו"השינהאתללכודומתקפלשבוהוא
184 (, 

תחילהשקיווהבתרדמה,שעהעודחולפתוכך

קונצ'רטוכברהיאעכשיואבלסרנדה,שתהיה

אורמעלהקם,הואלבסוףפרקים.שלושהבן
ובוחןשיניואתמצחצח ,פניואתשוטף ,קטן

לצאתעצמומכיןבעודואבל ,ואשדשלחדרואת

 ,צפוילא ,רביעינוסף,פרק ... "-מארחיואל
כדימכברלאשהסתייםהקונצ'רטואלנצמד
וזנבגמורה.קונצרטנטיתלסימפוניהאותולהפוך

שורשיאתמלטף ,קטיפתיאבלחזקתרדמה,

לתוךעתה,נסחף,והואהמזדעזעיםהתודעה"

מלאיםצחורים,בעטיניםרוחשת"קוסמית,שינה

 ,) 186<עמיחלב"

אךשעות,ארבעשלשינהזוחיתההכולבסך
עוצמתה"הוכפלהלמעלהציטטנושכברכפי

לבסוף,יוצא,כשהואהזרה",באינטימיות

חיכהלאאישכילגלותמופתעהוא ,למסדרון

כזאתממושכתשינה"כאילודאג.לאאישכי ,לו

משפחהכבןאותוהטמיעהכברהיוםבאמצע

הסבא,לצדיושבתהישישההסבתאנוסף",

אותורואהוכשהיאקטנה,ספהעלשמתנמנם

טבעירק"כאילובידידותראשהמנענעתהיא
פרופסורערבייםביןבשעתבביתהשיסתובב

השעוןעלמצביעהוהיא ,המנייןמןיהודי

אלכאלעינייאג'ועןאיבתאיזאומודיעה:
האוכלעיני,יארעב,אתה(אם " ..חאדר,

הזורם"ובאווירנכתב:בהמשךומיד .) ...מוכן

ארץ-טעםישהפתוחיםהחלונותמןבחופשיות
ימישלהמנדטמשלהיהזכורוצח,יבשישראלי

צוחקלהיכנס,אותושמשךהאווירוזה .ילדותו

הואכאילוהישישיםזוגשללחדרםומשתאה,

 ,) 187<עמ'הבכור"בנם

במעין ,היישראותנומעבירההגדולההתרדמה

יהודיםביחסי ,הרמוני ,אחרלזמןחלום,קפיצת

כדיעדגדוליםוקרבהאחווהלתחושתוערבים,
 ,סבוראבי ,אבלהבכור",בנם"הואכיהרגשה

גםאלא ,כאןישהמנדטלימינוסטלגיהרקלא

שעהעוד .. ,"בעתיד.כזאתאפשרותעלהצבעה

גם .שלךבביתכמוואתההגדולה,הארוחה

והיאהתרחצהסמאהרומוכנה.נקיההאמבטיה

הערביבביתחשריבלין ,) 188<עמ' " ...לךמחכה

שכברכפי ,לבינובינומהרהרוהואכבביתו

שאליו ,נדיררגעכאןנולד"האם ,ציטטנו

חדשהקירבהשל ,ומקצועיאישיבאופןהתאווה

הראשוןבשלישחולף,הרהורזהוהערבים"?עם
הסביבהגם .אורכולכלהעובראבל ,הספרשל

עימםשצםלאחרבמיוחדככה,זאתרואההעריבת

בסיומו.החגיגיתלסעודהוהצטרףהרמאדאןבצום

ואשדשלבמיטההממושכתשתרדמתו"וכיוון

שהובאהכעייפותרקהתפרשהולא ,בכפרנודעה

עצמה,בערביותאמוןכהבעתגםאלאממרחקים,
נתגלהכאילועזה,חיבהגםהכבודליראתנוספה

 ,) 192<עמי " ..משפחה,בן

 ,אמוןשיולידוהשיחלתנאימרשםזהאיןכלום
 !והסכמה?הערכה

"הכלהמשחררתממהסיכום: . 6
המשחררת"?

ספר/זהוהללוהבחינותמכל
ותקווהאהבהשופעאופטימי

משחררתבעצם,ממה, ,לשאולניתןלסיכום

בכלעסקתישלאאףהמשחררת"?"הכלה
לומריכולאניהזה,המורכבהרומןשלההיבטים

הגיבוריםאתמשחררתאינההיאכיבוודאות,

אתאוהבעדייןעופר-האישיותממצוקותיהם

ואודה ,להריוןנכנסהלאעדייןסמאהרגליה,
סייםלאריבליןהשיבה","זכותאתמימשהטרם

-הלאהוכןתקוע,הואכיונראהמחקרואת
מהסכסוךלהשתחררדרךעלמצביעהרומןאבל

ועלהדדית,והבנהפתיחותבאמצעותהעמיםבין

מציעהואאותהביניהם,הגדולהקרבהיסוד

בשפע.

טיפולידיעללאזאתעושההרומןשראינוכפי
והכיבוש,האינתיפאדהשלהחיצונייםבגילויים

ידיעלאלאמבקרים,כמהממנושתבעוכפי
והזהותהשירההשפה,שלהעומקמבניחשיפת

עצמם,הערביםבגיבוריםהעיסוק<מלבדהערבית
עפיפה, ,סמאהרבהם:לעסוקהתפנינושלא

הקרבהעלוהצבעהואודה> ,פואר ,ואשד

 .בספרהדמויותכלביןהקושרתהגדולההנפשית
לאבהםשאףהיהודים,הגיבוריםמרביתגם

חנה,ואשתוטדסקיקולו ,עקרי ,(ריבליןעסקנו

השפהשעיסוקםמזרחנים,הםוסוויסה)מילד

העלילותולא ,שזהוכךהערבית.והתרבות

ישהרומן.שלהדומיננטיהנושאהמשפחתיות,

אחווהותחושתלהבנהרצוןהדדית,חקירהכאן

מכלביקורת.נטולתהסכמה,לאאםגםבסיסית,

 ,אופטימיספרשזהוסבוראניהללוהבחינות
ותקווה.אהבהשופע

שלאחדהיבטרקסקרתישלמעלהבדבריםב.ב.

הקוראים.בפניכךעלמתנצלואני ,הרומן

הדגמתיולאמילהאמרתישלאליחבלבמיוחד
יהושע.שלהאדירהקומיהכישרוןמןמאומה,

מצחיקספרזהו ,דלעילהדבריםלכלמעבר

 •הלב.אתמענגרגילה.לאבצורה

האמתשקו

 + 23מעמיהמשך +

אתעלינולכפותמנסההאורתודוקסיםשל

שעיקרובתחוםשלהםהפנאטיתהאידיאולוגיה

גםערכית,מבחינהבולדוןצריך(ואםפרגמטי

כךעלהמדיני-צבאי.התחום-ערכים>ישלנו
לדיאלוגבסיסכלמבטלתשלהםשהאידיאולוגיה

 ,מאיתנולמנועומבקשתלבינםבינינוענייני
חייםשלענייניםמכריעים,מדינייםבעניינים

בצורההדעתבשיקולהשימושאתומוות,

הפוליטיתהמערכתניצולועלעלינו.המקובלת
דמוקרטית,לאבצורהעלינולכפותכדיהפנימית

 ,דמוקרטיים-כאילובכליםמשתמשתשהיאאף
בשקרהשימושעללרוחנו.שאינהמדיניתהוויה

נובעתהמדיניותבשאלותשלהםשעמדתם
בלדבנוחיותעלמושתתתשלנוואילומעקרונות

כברזואבלעמדתם.אתלהעדיףישולפיכך
בתרבותצדדיתנגיעהרקלהשישאחרת,אופרה

חשיבותלהשישאף ,לכאןענייןאינהוהיא

 • .כאןשלנוהקיוםלעצםמכרעת
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מרומןפרק

 ,היתרכלועל "'ב"קיבוץעםהאיחודעלהשיחהמחרת
ופרוסת-תהשכללהארוחת-הבוקראתשסיימוואחרי
אדלק:אלניגשההיאוצנונית,ריבהעםלחם
משמיםויוםמובטליםהיושניהםאיתך."לדבררוצה"אני

יודעמאוד,חששוגםאיתהלדברשמחהואלפניהם.השתרעוריק
אותה,"העריץ"הוא .זואתזהמאודאהבוהםהדברים.נוטיםלאן
אבלצעירה,כאחותאותואהבההיאלימים.אילנהבתוליתגיד

התפקידיםאם,בוהיתהשלאילדותםבביתכבכורה.גםלפעמים
לעיתים.מתחלפיםהיוהילדיםבין

לעולם.מהקרירותשובחזרהולוהטיםמחניקיםשרבימיכמהאחרי
שיבולת-עלתההבורובשדותחסרת-מנוחהמערביתרוחנשבה
ברוח.הרףבלירטטוהדקותששיבוליותיהחלביתבהירהשועל

מתרחקיםללכת,התחילואלאהאוהליםאחדאלנכנסולאהם
לבדם.ונותריםמהאנשים,מהמחנה,

הרחיקוכשרקזושה_,,התפרצהיכולהלאכבראניאדלק,"תשמע,

מעט.

מסודרת."בצורהנדברבואירצינית,שיחהזאתזושה,לאט,"לאט
הדבריםאחרימסודרנשארכברמהרוצה,שאתהאיך"מסודרת,

לפניעודמהתחלה.נתחילבואטוב.אבלבשיחה!אתמולשנאמרו
האימפריאליזםשולט ,ישראלבארץ ,כאןהערבים.עםהעניין

הבריטי·"

הכבישים,לסלילתתקציבשנותןזההואהבריטיהשלטון"זושה,
עושיםהיינומהלנמלים. ,הברזלמסילותלסלילתהביצות,לייבוש

עכשיוכמולאעבודה!שוםעבודה!שוםלנוהיתהלאבלעדיו?כאן
לאהבריטיהשלטוןבלעדילהשתנות!מוכרחוישתנה,זמנישזה

 ,, _לאסוףהצליחוכברשהיהודיםמהכלום!כאןבוניםהיינו
בוניםאנחנומהבכלל!זהאתלהגידיכולאתהאיךמבינהלא"אני
עושקתבורגניתמדינהעודהבריטי?האימפריאליזםבעזרתכאן

חדשה?חברהעלשלנוהחלוםאיפהממנה?שברחנוזוכמוומנצלת

בליועניים,עשיריםבליומנוצלים,מנצליםבליחדשעולםעל
בורגניתמדינהעודבשבילנאור! ,שוויוניבאמת,חופשימדוכאים,

שם!"להישאריכולנוארצה?עלינו

שלההתעללויותאתשכחתלהישאר.יכולנולאששםשוכחת"את
הכואיךהיהודים,שלהזקניםאתברחובגזזואיךההאלרצ'יקים?

הפוגרוםאתשכחתהרכבת?מקרונותאותםהשליכואיךאותם,
עשריםהכול!בסךשניםחמשלפניזושה, ,מזמןהיהלאזהנקליש!
 "-השתוללוהםשעותוארבע

 "-יודעת"אבי
 "-היהודיםהקצביםשלהחנויותעלעלההזה"וכשהאספסוף

 "-יודעתאני ,"כן
דלתאתעקרואגזל,שלהבןאתהרגוהםלהתנגד,העזו"והם

למוות."אותוומחצוהברזל

"הייתיההוא:היוםעללימספרתירוקהאתלשמועיכולהואני
רציתיבבוקרקרה.כשזהארבע-עשרהאושלוש-עשרהבתילדה
יהודים!'מכיםשמהתצאי,'אללי:אמרוהשוערלבית-הספרללכת
 ,גדולחלוןהיהבחוץ-לארץשערלכל-קטןכזהכיסאלינתןהוא
הכואיךהחלוןדרךראיתיואניהכיסא,עללעלותליעזרוהוא

אניזהוביוםהזקן.אתלהסתירבשבילבמגבותהלכווהםיהודים,
הזאת,"בארץאחיהלאשאניהכרתי
התארגנוקליששל"הקצביםזושה,לואמרה ", •.יודעתלא"אני

 ,להתנגדושםשם,להתארגן-הדרךהיתהזאתאוליאז ,והתנגדו
להיאבק!"ושם
שהואהאלההמיסיםמדברת!אתמהעלגראבסקי!גזירות"עם
שהואוזה ,יותרועודשהרוויחומהכלשמצצוהיהודים,עלהטיל

חנקהואבשבת.רקלא ,ראשוןביוםגםלעבודלאאותםהכריח
זושה!" ,אותנוחנקהואאותם.

בכלהעםרובהוכח.לא"זהבעקשנות,חזרהיודעת,"לא"אני
ממהבכלל.פהלחפשלוישמהכייבוא,לאוגםהנהבאלאמקרה
פה?"יחיההוא

קיבוצים,ישובים,נקיםבסיס,כאןנקיםאנחנו-לבואשירצה"מי
מספיקיהיהוכשהבסיס ,זמןיקחזהיום,~ןלא ...עריםמושבים,

הפועלים."למעןלמאבקהמעמדות,למלחמתלהתפנותגםנוכלחזק,
לחלוםמתאיםהיהשלפישקרגעחשבהוהיאאדלק!"חולם,"אתה
החלומותמכלקצתהתרחקכבראוליוששמחהלאולק,מאשריותר
זואבל .לדברובלישצריךמהכלועושהוסוללבונהופשוטהאלה

מטרהאלכולהמכוונתהמשיכה,והיאביעף,מחשבתאיזורקהיתה
אחת:

היפההביתאתוזכרההנה,"לבואמוכרחיםשהיינו ,שכן"ונניח

קורהמהיודעומיטוב,היהלאואיךיוזפינה,בעליאהשלהםוהקר

 ,ומדברריקהארץחיתהלאזהפה"אבל ,עכשיומביושהעםשם
הערביםאדלק!אנשים,פהישאנשים.פההיובקן.לנושסיפרוכמו
כמונו!"בדיוקאנשים,הם

בטברניםבועריםזיתעציריחספוגעשןאליהםנשאההחזקההרוח
אנשים.קולותכלבים,נביחותרחוקים,
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אותםגירשנורשות"באיזוחזרה,ערבים,"פה"יש

אתלפתורכדישלהםמהכפריםשלהםמהאדמה

שלנו?"הבעיה
כאןוישכאןהיו .גירשומקוםבכללאמגזימה,"את

יתושים,ביצות,מעובדות,לאעזובות,אדמותמספיק

 " ...מקוםבכללאנחשים,עקרבים,קוצים,
הרבהגבוהיםהיושלאהבהיריםבפניוהתבוננההיא

בעיניו'החרדהנבוןהמבטהבהירים,תלתליומשלה,

נדבר"בואעקשנית:והמשיכהממנועיניהוהסבה

לא?"כאן'אנחנועפולה,על
לבוא.עומדמהיודעבאי-נוחות,אמר " ..."כן

קצתהעמקשלדונםאלף 1ה-וכלאתקנו"אז
 "-ארצהבאתשאתהלפני
 " ..."כן

קטן'כךכללאאל-פולה.הזההכפרגםשם"והיה
מהאדמהחיובקושישבטחאריסים.תושבים. 560

הכסףאתאיתם?מהאזחיו!הםממנהאבלהזאת,

איזהלהםנתנולהם.לאסורסוק,לאפנדישילמו
מילה,לזהיש .גורשופשוטוהםעלוביםפיצויים
זהארצה?באנוערביםלנשלבשבילנישול!אדלק:

 "!?הבולהיבנותלבנותשנקראמה

לוקחתאתזושה.זאת,יודעתואתנישול'נגד"אני
צדקמינישניאוליכמוומורכבמסובךכךכלדבר
שלפשוטלמשהואותווהופכתשווה,משקלבעלי
 ".אנחנואוצודקיםהםאו .או-או

שזה."מהבעצםזהאדלק.אנחנו'אוהםאו"זה
אחד.יוםפהנשארהייתילאככהחשבתיאילו"לא.

להתיישבשצריך-בשיחהאמרששייקמהשמעתאת
ערבים."שאיןבמקוםרק

וגםלא.מקוםבשוםבמציאות.שקורהמהלא"זה
השומרשלהזההדיקלוםעלחושבתכשאנילא.כאן

ויביאויהודיםכאןשיתיישבוהדברשעצם-הצעיר

ליבא-הערביםגםייהנומזהלארץ'וקידמהפיתוח
לבכות!"

זוהמה.איזוחיים.הםחייםתנאיבאיזהרואהאתדקלום.לא"זה
בורות."איזו

עמדושעדייןוזלפימנשייההערבייםהכפריםאתרגעזכרתיואני
אחרישנהחמש-עשרהילדה,כשהייתילקיבוציצפוניתתלםעל

וכמהורעננות,ירוקותהיושלהםגינות-הירקוכמההאלה,הדברים

מלוכלכים,וכמהעלובות,היווקשבוץלבניהעשויותשלהםהחושות

שהתרוצצוהסחבותלבושיילדיהםהיוזבוביםורוחשיועינייםאףזולגי
היו.הםואחריםזריםוכמההאלה,החושותביןובזבלבאבקיחפים

לערביישנושלו'לאלהנביא,אםנביא,שאנחנוהקדמהשווה"מה
הכפר,אתלהם"לקחנולדעת.זושהבינתייםתבעהאל-פולה?!"

אדירורדצילום:מעורבת;טכניקה , 2001פעם,כאןרגמישהותומא,חיה

דורות."בושחיוהביתאת

אועליהם,מדבריםשאנחנוהאנשיםקודם.עודונעזבהיה"הכפר
רצון.באיאדלקהשיב ",הכולבסך-1850בהנההגיעואבותיהם,

שנה!וחמששבעיםאדלק,לך'תארשנה.וחמששבעיםבסדר'"אז
שבעיםבווחייםקיבוץומקימיםלהתיישבותהולכיםשאנחנולךתאר
כפרכברוהואונינים,ונכדיםילדיםכברבולנוויששנה,וחמש

יותר'משכיליםיותר'חזקיםאחרים,מגיעיםואזבית,והואבעולם

כאילואפילו'מאיתנולאממישהו'אותווקוניםיותר'עשירים
"לקרןכי .לךשבהרוחותלכלאותנווזורקיםמוכרים!היינושאנחנו
אתבלעגחיקתהנהריים,"בארםאותםליישבכסףאיןהקיימת

אמש.לילמשיחתבן-עמישלקולו

אולאריסים,חלופיותאדמותהציעוגםפעמיםשהרבהיודעת"את

בושעלההחיוךאתחונקאדלק,"אמרכספיים,פיצוייםלהםשנתנו

המדויק.חיקויהלמשמעאל-כורחו

אדלק.נוראה,טעותכאןעושים"אנחנובבוז.אמרהנתנו!""הציעו!
טבחשלאפשרותעלשדיברתאתהזה .בנויתנקםזהיתנקם.זה

אני."לאבשיחה,

זה."עלאיתךמתווכחלא"אני .הרצין "'לתקןמה"יש
שלכםוהכפריםהבתיםאתרקלא-אומריםאנחנולתקן"במקום

אתהטילרקגראבסקיבפולניהשלכם.העבודהאתגםאלאניקח,
בגלויהטיףלאהואאפילואבלהיהודים,עלהאלההכבדיםהמיסים
פולנים."בפועליםהיהודיםהפועליםאתלהחליף

-מציאותישכאןהנה.שיירלאזהגראבסקי'אתכאןתערבבי"אל
תגידי ?מובטלתכבראתימיםכמהזושה,לך'לספרצריךאנימה
כמה?!"לי,
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גםהמושבות"ואיכריאדלק,המשיךמעסיקים,"לאאותנוהם"הרי
לספרצריךלאאניפחות.להםולשלםערביםלהעסיקמעדיפיםכן
זושה!"ללחם,קמחלקמח.אפילולשלםבמההיהלאשלפעמיםלך

 .בכיסףעלהיתהעצמהוהיארעד'קולו
כמובינינוישכמהעבודה.בליחייםשלשלנו'הזההניוון"וכל
מוכשרכךכלהואכימצב,בכלכמעטלעבודשמצליחשמחה

מוכרחיםאנחנועובד.הואשואל.לאאוליהואאזוחזק.וחרוץ
אדם!"כבנילחיותושנוכללחיותשנוכלכדיזושה!לעבוד'

יש?"לנורקאדם,כבניולחיותלחיות,זכותאיןלערבים"אז
-לךלהסביריתרההצלחהבליהזמןכלמנסהשאנימהזה"לא.
זכות."ישלנווגםזכותישלהם
שלנו?"הזכות"ממי

-שנהאלפיםוארבעתשנהאלפיםושלושתשנהאלפיים"מלפני
מהאין-אלהמשניויותרשניה.פעםכלפורומהצהרתאחת.פעם

מבינה!"אתנגמרה,בשבילנו.נגמרהשאירופהמזהברירה.
בשלילה.ראשהאתהניעההיא
בפולנית?"לחיותחוזרתהיית"את

עלמדבראתה"אם"התנערה,"אבל,חרש,אמרה " ...לא"בפולנית
זה-שוותזכויותשתילאזהעברית''עבודהאז-שוותזכויותשתי
לעבו.ד"הערביםשלהזכותושלילתלעבודשלנוזכות

נג.ד"לאיחד,ללכת"צריךהשיב,הזה,""בעניין
אדלק."סיסמה,"זאת
המאורגן.הערבילפועלעבודהזכותבעדהואהצעירהשומר"לא.
ולגרשהעבריתהעבודהשלהזההענייןאתעליולהחילבעדלאהוא
מעטלאישיםגבמאורהלאשביןמאודיפהיודעתאתאבל .אותו
זכותםמדוערואהלאאנימעבר-הירדן;מסוריה,שהגיעוכאלה

 11 •מזכותנוגדולההיהודיותבמושבותלעבוד

עימהנושאתשככה,לאהמערביתהרוחיותר.קרירנעשההיום
בלימשניםמזרחה,הלאההלאהנדחפיםשהיוקליםלבניםעננים
ב.לשולאטלאטוהחלועקבםעלסבוייםהשבהשמים.מפתאתהרף
עייפותבאיזוזושהאמרהועבר-ירדנים,"חורביםהםכולם"לא

העלוביםבכפריםכאן'שחייםמסכנים"ישלפתע.עליהשירדה
כדיהביתה,הכמה-גרושים-האלה-ביוםאתלהביאוצריכיםשלהם,

לאכול".מהולמשפחתםלהםשיהיה

"למרותהרהור:מתוךוהוסיףאדלק,חזר "'יחדללכתצריך"איתם
הזה.הניחרבכלל'פשוטלאוזהמיעוט'ואנחנוכאןברושהם
כמולילהישמעמתחילהאתזושקה,יודעת,"אתאליה:פנה "'אבל

הקומוניסטים!"

 " ...להיות"יכול
מאוד!"תזהריתזהרי!"אז
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אותך.יגרשועלייךירקואותךירדפו-וגםלך.מתאיםלאזה"כי
האדםצלםאתממךתיקחהקומוניסטיתהדרך-מזהיותרעודאבל

החופשי!"באמת.העצמאי

שלאחרסוגיהיהזהאםגםלי.תעניקהיאזהאתשבדיוק"או
באמת,בומאמינהשאנימהבשבילולפעוללחיותחופשחופש.
חשוב!"שהכימהבשביל

לא"אתהאליו:פנתההאוהליםלמחנהסמוךכבראחרון'ובניסיון
הפשרההאלה.הדבריםכלעםלהשליםיכולהלאאניאדלק,מבין
לקיומי;הצידוקעצםעללהתפשרזה .בשביליגדולהמדייותרהיא

החברהעלולוותרעוול'ומעודמעוולההתחלהמעצםלהתחילזה
להקים".שרצינוהטובה-באמתהאחרתהנכונההחדשה

כשמניחיםזושה.הראשונה,הלבנהאתלהניחאלאלוותר'לא"זה
הביתאתלראותמסוגליםלאכמעטלרובהראשונה,הלבנהאת

הראשוניםהנדבכיםולפעמיםאח.דיוםשיקוםהשלםהיפההגדול
מהםשנייםאואחדלהרוסאפילואוליישרם,וצריךעקומיםהם

לוותר'ובליולהמשיך'לאט,לאטאבלתחתיהם,אחריםולהקים
שרצינו'כמושלנועצמאיקיבוץנקיםכןבסוףשאנחנוותראי
אוחיפהאתנבנהאז-העירהנלךאםאפילוקיבוץ'לאאםואפילו

 11-ואתאביב,תלאת

הקשיבה.לאכברהיאאבל

היאאחדים,שבועותכעבורנוסףלביקורהגיעטרפדוכשליינה
הצעד'אתלעשותללכת.מוכנהמוכנה. .התהליךבסוףהיתהכבר
 •לקומוניסטים.לפק"פ,להצטרףעדייןמוכנהלאאבל

בעפולה.הקיבוציםמחנהידעל ,יזרעאלבעמק 1926בשנתמתרחשתהשיחה

אור)לראותהעומד ,גרפיביומרומן<פרק

הריקוןשללשירההספר~בית
ערביתולכותביעבריתלכותבישירהכיתת

המועמדיםמביןלנבחריםחינםגוחמל

יבןפואסידיאלוגולעודדמוכשרים,יוצריםשלהפואטיתהכליםתיבתאתלהעשירהיארםסרתר 1993מאזפועלהספרבית
איישתעםהדשלחודשיםששיההלימודים:מתכונתשחביה,השנהזומתקייםתהעיייםית·עריבתהשירהכיתתהמשתתפים.

תחומילינה).(כוללמלאיםשרבעוספיבשיהשקובצתיותסדנאותוסדרתהמנחיםעםיחידנייםמפגשיםהכוללתשוספת
פים, Mהמששלסקסיסםעלמשובהערבית,השירהלשוהעייםיתהישרהשלהפואיסהקיסדוותיוצרת,וכתיבהתרגולהלימוד:

בסיוםהיצירות:פרםומיועוד,וב,מהלעשירהקראיתוערבית,עויבתישרהשלבקצובותהדדים uתרשירה,תרגוםעריכת,
דיירהמנחים:בצוותהשמתתפים.שלעטםספריותרגוםיםלשיריםהמוקדשמיוחד,דו·לשוניגיליוןלאוריצאםחזורכל

ששרןפרופי Iאנטורסלאמן Iמישעולאגימצאלהח,לסמאןר Nדחליפה,ג'ורג' 1דאודסיא.דםגוריבץ',זליד"ראם,שרון /דאןויואין

שישהלשלוחשידרכם,רבאשיתשיהרלכותיבמיודעותהשירהכיתרתמועמדות:הגשתקפלן.ליאתסלע,אירית Iסומך
מועריוחזרו.שלאטיפולכדמי·הליקוז"לפקודתש"ח 50ע"םהמחאהלשולח,מבוילתמעטפהחיים,קוררתמודפסים,שירים

הנקוב.הזכועדמןחודשייםתוךיינתנולפוניםתשובות , 2001באוקטורב 30עד : 2002לשנתמועמדותלהגשת
איננההשניההשפהידיעת-מהשפותאחתבכלליוצרים , 2002יבנוארלהתחילכננתומתהשירהכיתת

 oי, 8222702-בערבית: 03-5463887ית: D'"בעבופלפון,ושאלותבירוריםנדרשת.
בישראלהשירהלקידוםעמותההריקון,

 39ר-,ט :E"הם;-תרבותדעהנן דר.::~"ינ.התרבית--וביבהלברכהקרןבהסרת
 2001דצמבר
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אותם.אהבתימהתחלהכברסתומות.מפותאוהבאניכי5נ
המשקפייםעםלאההזאתיהשמנההמורהבית.מכיתה

לאואזהראשונה.בפעםאותםהביאהמזיעההזמןוכל

וטיפתהמוןהזיעההיאסתומה.מפהבכללזהמהידעתי

היהולאשקיבלתי.המפהעלישרשלהמהפניםנפלהגדולהזיעה

המורהשלזיעהוהכתםמקומותמקצתחוץכלום,כמעטבמפהמסומן

לצבועוצריךומקומותשמותבכללשםאיןכאלהסתומותמפותלאה.

שלי.האוטובוסמגיעוהנהסתומות.מפותלצבועאוהבאניהכיולסמן.

לוהבטחתיאבלוקר.גשםכאןנכנסהזאתי,בתחנהלחכותשונאאני

אנסע.שאני

בכתוםצבעתיתמידאותן.לצבועאוהבהכיאוהב.אניסתומותמפות

מהחלוןמסתכלאנילפעמיםאל.ביתועדשלנומהגדרהגבעותאת

כתומותהגבעותשכלליונדמהגריםשמםשהיימחאיפהלרמאללה

כשישסתומותלאהמפותחום.וגםכתום.אוהבאנישלי.במפהכמו

גםבכחול.צבעתיהקרוואניםלידשםהנחלאתכחול.גםצבעים.

להםשאמרועדבמשאיתישבווהםכחוליםכובעיםהיולשוטרים

הכתום,עלשלהםהשחורותבנעלייםדרכווהםלנו.ולהרביץלצאת

אתליותלשוכששרנו.גםלנוהרביצווהםהגבעות.שלהכתוםעל

במפותנזל.והואדםוהיההראשאתפתחוהםגידישללאבאהכיפה.

נוזל.שהצבעשונאאניסתומות

ולפעמיםפנימהנזלוהגשםבכיתה.מהגגגשםנכנסהיהלפעמים

פעםהצבעים.לימתערבבאזכישונאאניזהאתהמפה.עלליטפטף

הכחולשביןבאמצעירוקכתםליונהיהיריחועלטיפהליפגעה

שליאבאוגםבעצםלהםמגיעכזה.מרוחירוקבכתםיריחווהצהוב.

המוןגווהראותנוששונאיםורוצחיםשמםיימחכולםשםשהםליאמר

שונאהקב"טאיציקגםלהם.מגיעכזהמגעילירוקכתםחיילים.

בחדרמפותאצלורואההייתיתמידלי.אמרהואכייודעאניאותם.

איפההתחתוניםשלבמגירהשלוהאקדחאתראיתיגםהקיר.על

עכשיויצאוהאוטובוסההוא.שלהתמונהעלכשירינואזאותושלקחנו

אדומים.מעלהשלהצהובלידונכנסמהכתום

ישסתומותבמפותמים.הרבהשאיןאיפהבעיקרצובעאניצהוב

קציןהיהאבללאטשמדברזהיהושע,המורה .מדברפעמיםהרבה

אומרהואלערבים,מכותבגלללחקירהאותועצרוגםופעםבצבא

צריכיםהםושםנולדוהםשםכיהערבים.שלהמקוםזהשהמדבר

וצבעיםהמדבר.אתבצהובצובעואנימבריקותשלוהעינייםואזלהיות.

יהושעכישלהם.לצהובוילכויבינושהםכדישלנו.הארץאתאחרים

לאהואאלי.נחמדהיהויהושעבצהוב.שם.יותרטובלהםשגםאומר

הילדיםסתומות.מפותצבעתיתמידואנימפות.צובערקשאניכעס

ישסתומות.מפותלצבועמותרהיהליאבלדבריםעודלמדוהאחרים

כאלהוישצובערקשאנירואיםלאשהםכאילושעושיםמורים

יהושעאבלהכיתה.כלכמואחריםדבריםגםלעשותלישאומרים

שלי.בצבעיםיותריפהשלנוושהארץיפהצובעשאניליאמר

אניואזגדוליםבטושיםכאלהצבעיםליקנוצבעים.המוןצובעאני

ישהסתומותבמפותאחת.בבתמקומותהרבהגםלצבועמהריכול

כישלנו.המקומותאתלצבועאוהבאניהכישלנו.מקומותהמון

עלירוהםמשה,שלהאחאתשהרגוהערביםשהם,אמרהקב"טאיציק

איך.הבנתילאבהתחלהשלנו.המקומותאתלנולוקחיםשלו,האוטו

לצבועצריךאניואזלנולקחולמהאזשלנובצבעיםצבעתיאם

חום,עלבצהובלצבועיכוללאאניאבלבמדבר.גריםהםכיבצהוב

שלריחישתמידטוש.שלריחרקוהיהניסיתיאדום.אוכתוםעלאו

צובע.כשאניטוש

שהשוטריםאיפההחדשים,לקרוואניםכשהלכנוגםטושיםשלריחהיה

כיטושיםשלריחהיהגידי.שלאבאשלהראשאתופתחולנוהרביצו

הכוללאסיסמאות.מיניכלעםשלטיםהכינוילדיםכמהוגםהגדולים

למדוהאחריםהילדיםלי.קשהניקודובלילאטקוראאניכיהבנתי

השלטיםעלבצבעיםדבריםמיניכלכתבווהםניקוד.בליגםמזמן

לנו.והרביצומהמשאיתירדוהשוטריםואזטושים.שלריחהמוןוהיה

היאהאדמה.עלבשערותאותהומשכוהחולצהאתקרעוהםלמיכל

אמריהושעכיפה.ליאיןעכשיוגםבכיפה.משכוהםלינורא.צרחה

כלהבנתילאאבלליאמרהואחשודלאכיפה.בלישאסעטובשהכי

זה.מהכך

בןכמעטכברואניהילדליקוראיםמבין.לאשאניחושביםהםבכלל

אניאבללמטהשמהשערותוגםשפםקצתכברליוישעשרהחמש

ליקוראלאכאלהמבריקותעינייםלוכשישיהושערקהיל.דבשבילם

שהםכמהמסבירכשהואכאלהמבריקותעינייםתמידלוישהיל.ד

גםככה,אומרכשהואיורקוהואשמםיימחהערבים,רקלאנבלות.

יהושעכיהכיפהאתהורדתיוגםעכשיו.נוסעאנישבגללוההואההוא.
גםוהואילד.שאניחושבלאהואחשו.דלאזהשככהאמרהמורה

כועסאנילמהמביןוהואשעות.זהאםואפילוצובעכשאניאתאוהב

בסוףאותו.גםמרגיזשזהליאמרהואככה.סתםצבעיםכשמשנים

ואנימבריקות.שובשלווהעינייםליאומרהואשלהםצהוביהיההכול

ריחפתאוםישהצהובלטושאפילוהצהוב.אתלשנואמתחילבגללו
ריח.כזהשונאאניצהוב.ריחשונא.שאניריחאחר.

רמתאתפעםצבעתיהאדמה.עלחםגשםשלכמוטוב,ריחישלחום
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הגשם.עםאדמהשלריחעםכזהעמוקחוםבחום.הגולן

ממשוראיתישםלטיולהכיתהעםאותנולקחופעם
ועכשיובאמת.הכולאתצבעתיכאילוהחום.את

רואהלאאניאזגשםהמוןוישלירושליםבאוטובוס

לי.אמרשיהושעכמונוסעאניאבלמהחלון.החוצה

הקב"טאיציקאםלעשות.צריךשאנימהיודעאני

יהיהשאניליאמריהושעגםכילייסלחהואיכעס

עשרהחמשבןכמעטאניהיל.דלייגידוולא .גיבור

הםכךאחרככה.ליאמריהושעגםסתום.לאואני

נעלמתילאיפהעכשיומשתגעתשבטחאמאגם .יבינו

אתהחדשים.בקרווניםשםלהםשעוזראבאוגם

אורותהמוןוהיובלילההגבעהעלשמוהאלההקרוונים

שחריתלתפילתכשעמדנו ,ובבוקרומדורותפנסיםשל

המצחיות.עםהכחוליםהכובעיםעםהשוטריםהגיעו

התפללהואאבלנוראוהזיעהלילהכלעבדשליואבא

וראיתי .לנולהרביץהתחילושהשוטריםעדכולםעםשם

לאאותואבלנפלשהואאיךוראיתילושמרביצים

שלקחוכמוהמועצהשלבאמבולנסחוליםלביתלקחו
השוויץגידיהראש.אתלופתחוהםכיגידישלאבאאת

תפריםעשריםיששלושלאבאהשבועכלכךאחר

גיבורשלולאבאקראבכיתהיהושעהמורהגםבראש.

מבריקות.עינייםשובלווהיו

כישליהמפותאתהבאתישלאשמחואניגשםהמוןיש
אדירורדצילום:עץ;עלאקריליקצבעי , 2001כלולות,בקרייה,רג'אאשמתלכלכותשונאאניכתמים.ויהיוהצבעיםיגזלושוב

קיללשליאבאגםאותו.שונאגםואניהמפות.לי

נותןהואאיתם.הואכיאותושונאאני .הרביצושהשוטריםלפניאותו

השוטריםאתשלחהואאמר.יהושעגםצהוב,יהיהוהכולהכול,להם

בגללו.הכולתפרים.עשריםדנישללאבאעשוובגללולנושמרביצים

וכשאניממנו.להתפטרשמוכרחיםאמרואבאבטלוויזיהאותוראיתי

אתשונאואניהצהוב.הטוששלהריחאתמידליישמאזאותורואה

שהואאמרוהםהגולןברמתבטיולשםאפילו .אותושונאואניהריח

צהוב.יהיהשלהם,יהיההזההחוםושכלהרמה.אתלתתרוצה

זוכראניאבלקצתלימסתירהאוטובוסשלהחלוןעלהגשםועכשיו
תחנה.בשוםלרדתלאהמרכזית.התחנהעד .ליאמרשיהושעמהאת

לאט.ליהסביריהושעצריך.אניאותורקבאוזן.האוזניהעםלהוארק
המרכזית.לתחנהבדרךיורדלאטוב.מביןאנילאטלימסביריםאם

ברגלהלכתיאח.דאףעםלדברולאברגל.ילךאניומשםשם.רק

לנוהרסושמםשהיימחלפנייוסףלקבראזאותנוכשלקחואזהמון.

הנהגבדרך.באוטובוסאבניםעלינוזרקוכשהםברגלברחתיאותו.

ברגלוחזרתיהשדותדרךברחתידם.המוןלווירדבפניםאבןחטף
הקב"טואיציקדאגהשליאמאאזאותי.ושכחובמיניבוסנסעוכשהם

כיאותימצאלאהואכעס.נוראהואאותי.לחפשבג'יפנסעאפילו

אבלהצהובידעלהייתישלי.במפההכחולשלהקועל ,בראויהלכתי

נכנסתי.לא

גםשלהם.בצהובלצבועשצריךשונאאניאבלאוהב.דווקאאניחום
כדיהכולאתלהםנותןשהואאמריהושעגםאותו.שונאאניזהבגלל

ירקגםפעםבשקט.אותומקלליהושעואזלצהוב.הכוללנושיצבעו

הזה,החבראתלווישבשקט.שמויימחואמרשלוהתמונהעללו

כיאותיייקחהואלהגיע.צריךאניאליוהאוזניה.עםזה ,אמריהושע

יעזורהואאבלמישלהבנתילאואנימשלנואמריהושעמשלנו.הוא
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יעשה.אנימהלייגידוהואאליויגיעשאנירקלי.

אותי.לימדהקב"טאיציקזהאיך.יודעאניהיריות.שלברעשנזכרתי

שלהמרפסתעללהזורקממנו.המכתביםאתלהמביאשהייתיבגלל

וכשהיא .כאןלאבעלהאםבלילהאליובאהחיתההיאובורח.המרפאה

אזלפעמיםבבוקר.אלינחמדהיההואאזבלילהאליובאהחיתה

עלשםבקרטוניםוירינוהאקדח.עלאותימלמדהיההואבבוקר
הבאנו.מהבחירותזהשלו.בתמונהפעםגםבקופסאות.וגםהגבעה.

אבללמטהבאותיותרקלופגעתיבהתחלהבפנים.חוריםלועשינו
למעלהוגםבאותיותגםפגעתילהחזיק.ידייםשנילמדתיכךאחר

למטה.אותיותמכמהחוץמהתמונהכלוםנשארשלאעדירינובפנים.

אכפתשלאמוריםויש .ליקוראיםהםהסתומותהמפותעםהסתום
כברהןאותןצובעיםאםלא.המפותגםסתום.לאאניאבלמזה.להם

לאהמרכזית.לתחנההגענוועכשיו .אלימדברותהןסתומות.לא

לאט.ללכתרקחושך.כברהרבה.אנשיםאיןאבלאח.דאףעםלדבר

אחרי .אמרשיהושעלהגידליאסור .אמרשיהושעכמו ,הולךואבי

יהושע.עללאאבלהצבעים.עלהמפות,על ,הכולעליספראני ,הכול

יעשהאנימהיודעאניסתומות.מפותעםסתוםלאאנייספר.לאואני

טובגשם.קצתוישבחושךעכשיוהולךואנילא.ומהיגידאניומה

הצבעים.לימתערבבאזכימפותלישאין
שלוהביתלידשםהשני.בצדולעלותהמצלבהלעמקלרדתצריךאני

אותיייקחכברהואעליו.אמריהושעככהלי.יחכההאוזניהעםההוא

זהפה,הגדרותעלשלותמונותרואהאנילו.יחכהשאניאיפהלמקום
הבחירותשלבלילהאמרשליאבאכולםאתרימההואמהבחירות.נשאר

אנירקאבלשלוהתמונהעלירקגםיהושעבטלוויזיה.כשראינו
אניאבלהשביל.אתרואהלאואניהמצלבהבעמקכאןחושךראיתי.

עודרטוב.והכולגשםהמוןיורדרחביה.שלהאורותאתלמעלהרואה

 • .ייגמרהכולמעט

חיפהבאוניברסיטתלתקשורתהחוגראש-וימןגביפרופ'
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מזמןשם,
רז-רזניצקיחלל

הרעהאור

Ei] שנכנסההאביבלעונתבהתאםבעצםמוקדם.החשיך .השיר
בספטמבר.-21בעתה,זה

המתיישביםמשפחותאצלהביקוראתסייםחוליודון

שחיות-חודשבעודתבואהרביעית-משפחותשלושהחדשים.

אםספקאךמסביבתעלותחפרומגולוון.מפחרעועבמבנהביחד
משפחותכולם.הצטלמובצהרייםעודהשטפונות.מיאתינקזוהתעלות

שלההתיישבותמפעלאלהמצטרפותוקפלן'ז'יטלובסקיהורובי,'ץ
 , 1926ספטמבר ,-27ו 26 , 52חלקותגמה""להקולוניהחירש.הברון

התחלות.עלויעידוהתמונותיצהיבויובל'בעודשנה,עשריםבעוד
בגאווה.בהןיסתכלוהצאצאים

חונה-חוליודוןהנייר.עלכתובלחם"ישבעאדמתו"עובדבינתיים

שייבעוא-לחםישבעאדמתועובדביידיש.יפהזהאתניסח-

ווייסןואסווירקליכקייט,איןבאדייטואסוואספאפיר.אויףווערטל

יודעיםבמציאותהמשמעותאתאךייר'חגעליפהפתגם .מידגוטגאנץ

היטב.אנו

שהיהודיםמוטבלרסיסים,יתנפץבארגנטינהההתיישבותחלוםאםגם

המקוללת.אירופהאתיעזבו

באופקבדאגההביטהפועלים,לושקראוכפיחוליו'דוןחונה-לייזר'

מלאגואפחותישרבקו .עצמובכפרשוכןהמנהל'ביתביתו' .המחשיך
שאומרמיישבחורש.עוברהישרהקואבלקילומטרים.ארבעהאחת.

החוק.עםשהסתכסכורביםמסתתריםשבחורש

נמלט.בירידןבידיביערנרצחצ'ארקוף,אלחנדרוגיסו'

 .לבדוחזרהסוס
אותו.מצאואלחנדרודוןאחרילחפשיצאובראשוהואכולההקולוניה

אלחנדרושלסכינועלדםכתמיהחורש.בקצהמביתו'רחוקלאקר'

גדלחדש"יהודי"דורושאכןסכיניםקרבקדםשלרצחהוכיחו

החורש.קורכןמת.צ'רקוףאלחנדרובארגנטינה.

הרוצח.אתועצרהפצועאדםאחריחיפשההמשטרה

תמיד.כמוחרדהאחוזתמהבית,לצאתעלולהואשתויחשיךמעטעוד

היהשסבאאומריםסכינים.בהלכותפרקיודעחונה-לייזר-דון-חוליו

אחרות.סכיןהלכותבאוקראינה.שוחט.

אלחנדרושלידיעותיואםגם .ביטחוןבונסכוסכיןבהלכותידיעותיו

הרוצח.בעצירתרקהועילוצ'רקוף

אתלחצותהחליטחוליודוןהזהירות.עלגברולאשתווהדאגההגאווה

צ'רקוף.אלחנדרודוןחודשייםלפניאותוחצהבוכיווןבאותוהחורש,

גאמה","להקולוניהאלביותרהקצרההדרךדבר'שלבסיכומוזאת,

יותרנרחבותאוליהיוסוסיםבהלכותידיעותיולבנה.סוסהעלרכב

 .סכיןבפרקימבקיאותו
קבראצ'ו.ועציחרוביםהחורש.אתהחוצההשבילאלהסוסהאתהפנה

וחיטה.בוטניםפשתן'במקומווזורעיםהחורשאתמבראיםהמתיישבים

כלנקיטהלדורבנות.הזדקקלאחוליודוןהבית.אתהריחההסוסה

קלה.בדהירהפתחה

חוטבילהביאפיתוח.יותתרכבעלחשב .סוסועלרכבחונה-לייזר

מקצועיתבעבודההחורש,כריתתאתעליהםולהטיל--האצ'רוסעצים

האחרונות.השמשקרניויעילה.

לפתע.כלנקיטהנעצרההחורשבקצהכמעט
בה.האיץחוליודון

עכשיו?דווקא

זזה.לאכלנקיטהאבל

הרע.האוראתמאלה".ה"לוסאתחוליודוןראהאזרק

כגוןמשהו .לבןאורכעיןמוזרה,זהרוריותרקדהלפניו'השביל'על

 .לערפלמבעדהנראהעששיתאור
הגוייםהאיכריםעליה.שמערקבתופעה.כהעדנתקללאחוליודון

שלטבעית"בעירההסבירו:המדעאנשירוחות.עלבפירושדיברו

המאהאישרציונליסט.משכיל'היהחוליודוןיים",גגאורחומרים

השלישי.בעשורבעצלתייםהתנהלהזאתאםגםהעשרים,

טפלות.מאמונותהמשוחררתעולמובתפיסתנכללולאהרוחות

בספרדית.מפיו.נפלטהעסיסיתקללההמקום.אתזיההסביבו.הביט

נעצרה.התואמתהרוסיתהקללה

כיצדאבלזהים.כמעטדומים,עצים,אותםחורש.אותוהואהחורש

הטבעואשרהקרקעעלמונחיםשהיוקבראצ'וגזעימארבעהלהתעלם

מושלם.לאריבועמהםעיצב

רווחהיה ,'מהאותאתבריבועמזהההיהגאמה""להמכיווןשבאיהודי

 ,'מהאות .לויצבוחגהתחתוןהגזעבין

אתחודשייםלפנימצאוהמשטרה,מפקדגרסהריבוע,לידהמ',ליד

עלשמאאוהחדשה,אדמתםקידושעלשנהרגצ'רקוף,אלחנדרו

 .גבורתוקידוש
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צ'רקוףאלחנדרוגססבומקוםבאותו

אתמאלה",ה"לוסאתחוליודוןראה

מקום.באותוהרע.האור

הזעירה.מהמושבהכולם,עםבא,אז

אתהגזעיםשעיצבובצורהשזיהההוא

ביתאלדוהרהיהבילדותו ,'מהאות

"כלנקיטה"עלהכלליהיהודיהספר

 •בפניונפתחוהעבריתשביליאחרת.
מי-זנייש"?"קטרמקום.באותו

דינקותא.ברוסיתעצמוסייג-יודע?

עלהשאלה?סימןאתהציבמהעל

הרע?האורמהותעלהמקום?זיהוי

אשתואתדמייןעוד.להתעכברצהלא

כלנקיטהאתהפנהמביתם.יוצאת

לאחרורקהרע,מהאוררחוקהצידה,

אותושהובילהשבילאלחזרמכן

גאמה","להאלבמהרה

בציפיתהדלתבפתחלוחיכתהאשתו

אתהאירשבפרוזדורהלוקסדרוכה.

דאגה.מלאות-היפותהכחולותעיניה
 1987פריזשם,בלארש,יגפסי

נרגזלקראתה,פלט-בסדרהכול-

ערב.כלונשנהשחזרחרדהציפיתשלזהמחזהעלונרגן

מגזימה.אתתמיד-

חדריערוכיםהיושמסביבההרחבה,החצראלנכנסהפרוזדורדרך

ביתם.

נצרים.כיסאעלוהתיישבתפונצ'רואתהשולייםרחבהכובעאתהוריד

מוכן?המאטה-

 .הכליאתלוהגישהאשתו
אמר:חדשנושאלפתוחשרוצהכמי

היתומים.אתלאמץצריכיםאנחנו .וייזל-

היתממה.כאילו-מי?את-

אלחנדרו.שלהבניםאתונחום,אברהםאת-

הילדיםהראשון.מהרגעכמעטכךעלחשבההיאויכוחים.היולא

זיווג.שובתמצאשאסתרעדילדיהם.ועםאיתםיגדלו

מספיקלהישהרע.האורעללאשתוסיפרלאחוליו-חונה-לייזרדון

מאלה","לוסעודצריךמיהנמלטים.מהעברייניםלדאגהסיבות

להעביר.ניסהמשהואושמישהוהמסראתבדרכוהביןהוא

אורגני.•חומרשלטבעיתבעירהאלאמסרשוםהיהלאאולי

 (ו:
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התשלוםיום

אלאבחודש.עשרבארבעהחלהעציםחוטבישלהתשלוםרם

8l חוליודוןשקבעהנוהגזה .ראשוןביוםאובשבתחלכןאם. 
 J.C.Aה·למינהלתהיערותלבירואתוכניתועםבאבעצמוהוא

חירש.הברוןשלההתיישבותחברת

נימוק.עודלוהיהבתולה.קרקעחדשות,אדמותהמתיישביםיקבלוכך
מאבקלמעשהמתנהלארגנטינה,בכלכמוריוס,אנטרהבאדמות

הפראות.לביןהתרבותביןעשרה,התשעמהמאהעודשנמשך

הפרא.שלמקלטוהואהיער

המטאפורה.אתלפרשחייבשהואהביןחוליודון

החוק.מפירישלהשודדים,שלהאחרוןמבצרםכעתהואהיער-

המשטרהוידי .היעראלמעשהלאחרבורחיםובקרסוסיםשלגנבים

 .להסתתרעליהםיקשההפתוחבשדהקצרות.
היהודיתהמחרשהלטובתלכבושעצמועללקחהואהתקבלה.התוכנית

חדשים.הקטאריםאלפיעשרותהמדינהוחוקי

גמה",ב"להמהמשרדניהלהמפעלאת

 .יערקטעיביניהםוחילק- hacheros-עציםחוטביעשרותשכר
וכוחיהודיהוןחלקתם.במרכזראנצ'וסוהקימולעצמםדאגוהאנשים

ולחוק.לחקלאותאדמותכבשוהעציםחוטבישלזרועם

המפעל.עלפיקחחוליודון

בזמן.לתשלוםודאג

רההומברההיההואבתשלום.תלויהעבודהשהמשךברורלוהיה

 .דברואתשמקייםאדםאלאמילים,שלאדםלאפאלאברה.
במזומןכולוהכסףאתאיתרלקחבחודשארבעה-עשרבאותוולכן

העציםלחוטבילשלםצריךהמאהשלהעשריםבשנות .ליערויצא

ובמזומן.בזמןביערהמפוזרים

לחזורכדילכלומעלהחלקותלכלבזמןלהגיעכדי .שחרבטרםיצא

הואסיוט.היהתשלוםיוםכלאשתו'דרסה,רוניהעבורהביתה.בזמן

 .האפשרככלמוקדםאותולסייםרצה
החלקה •ראטאמארבדורסלדוןשלחיתהעברשבההראשונההחלקה

-1926ברצחושםהחורש.בקצהגאמה","להלמושבהיותרהקרובה

צ'רקוף.אלחנדרואתחוליו'דוןשלגיסואת
אתראטאמארלגאוצ'ולהקצותחוליודוןשלבהחלטתושראהמיהיה

בשלו.נשארחוליודוןאבלנועז.משהולמושבהביותרהקרובההחלקה
אלההיולאפוזיטיבימשהוהיהואםפוזיטיביסט.היהחוליודון

ראטאמארעלידעשהואמהאלא-הרוגיםארבעה-ההתלחשויות

מתוךהריגהעלתנאיעלמאסרכנגדותלויהיההמשטרה:מפקדדרך

עצמית.הגנה
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לעמודגלשמסואדםהעציםחוטביביןישאם .דברעודידעחוליודון

ראטאמאר.סלבדורדוןהריהוהיהודיתהמושבהעללהגןכדיהסכנהמול

 .היערבקצהלחלקהממנוטובאין
מבנהעלהתבססוכבריוןשלוהמוניטין .חסוןאדםהיהבדורסלדון

פניהם,בתווילאינדיאניםדומיםמהםשרביםהגאוצ'וס,ביןאיתן.גוף

כחולות.עינייםעםבלונדיניהיהראטאמארדוןהאירופאיים.בפניובלט

ההומורחושבגללאשרהאירופאים,מאבותיומאחדרחוקהמורשת

לדומיננטית.הפכההגנטיקהשל

גנטיקהעלדווקאלאובנוכחותו'שלאדיבר'ללשונודרורשנתןמישהו

 .אמועםמעורב"ש"היהכלשהומתיישבעלאלא
ערב,קוללראטאמארהיההתכולותולעיניוהבלונדינילשערובנוסף

העפרוני.קאלאנדריה","גאוצ'ובכינויאותוזיכהאשר

פיארו","מארטיןהארגנטינאיהאפוסאתפהבעלוידעלשירהיטיבהוא

קראלעיתיםהצנועה.השכלתואתנזכוראםלהערכהראויעניין

יכולהשטןרקאשרמהאגדה,הנודדהזמרכשםגח"וי"סאנטוסלעצמו

שירה.בקרבלו

עםיחדלארץ.שהסתגלמהגריםבןיהודי","גאוצ'והיהחוליודון

הגיטרה.אתאימץהרחבים,המכנסיםוהבומבאצ'אס,המאטההסוס,

הגאוצ'ואתלשמועואהבשמיעה,מתוךבהלנגןהיטיבהוא

כישוריובגללמאשרנודדכזמרדמותובגלליותראוליקאלאנדריה.

הקרובהבחלקהאותוזיכתהאשרהאהדהאתחוליודוןלורכשגירן'בפי

למושבה.

השיער'אתחייבהיהשאוליחוליולדוןנפלטמכןלאחררבותשנים

שלקרובחוט,נחמןלפלוניהערב,קולואתואפילוהעינייםאת

כך?עלשנחזוראנחנומיאךאשתו.

התעלםחוליודוןהדדי.כבודשררגיל,אותובנישהיושניהם,בין

כזאתבקלותשהשתלבהמהגריםבןאתהעריץהגאוצ'ומהמלעיזים.

אדם-פאלאברה"רה"הומברהעליושאמרהואובמסורותיה.בארץ

חושביםבאמתמהלדעתרוצההואשאםידעהמנהל .דברואתהמקיים

קאלאנדריה.הגאוצ'ועםלשוחחעליו-הפועלים

ראטאמארכאשרכאלה,בהזדמנויותקרובות.לעיתיםזאתעשווהם

כדיהשולחן'עלגירנופיאתבהפגנתיותמניחהיהלמינהלה,מגיעהיה

האקדח.אתהשולחןעלמניחהיהחוליודוןבכך.תבחיןדרסהשדוניה

אתלוושילםבבוקרהשכםחוליודוןהגיעקאלאנדריהשללחלקתו

גברים",שלעניינים"עללדברלצד,לוקראכךאחרמשכורתו.

תעלהרגע.בעודתעשהמהיודעאנילו'אמר-ראטאמארתביט,-

המרזח.לביתישרותגיעסוסעל

נפגע.בוהסתכלראטאמאר

אתהכיאםגדולים,דיכברשנינובחיים.לךלהתערברוצהלאאני-

רוצהאתהאםטובה.ממךלבקשרוצהאניממני.יותרלהיזהרצריך

כלה"האצ'רוס",שכליודעיםואניאתהמחר.זאתתעשהלהשתכר'

שיכורים.הרבהלנויהיובכיס.הכסףעםהמרזחלביתילכוהעציםחוטבי

היום. .ישרלאדםזקוקאבי .מדייותר

חוליו?דון ,ה.ח.-

הרבה.לקרותיכולאזועדהלילה.רדתעםאגיעהשםירצהאם-

ראטאמאר.סאלבאדורעללסמוךיכולאתהאבלמבטיח.לאאני-

 .חזרלאוהואשעותעברוהבאה.החלקהבכיווןיצאחוליודון
המשכורתאתבקבלומידעציםחוטבכלבדיוק.התקיימהתחזיתואבל

שלמביתורחוקלאשבמושבה.המרזחבביתלהשתכרוהלךאותהלקח

 .חוליודון
רחוקלאעומדקאלאנדריההגאוצ'ואתבדאגהראתהדרסהרוניה

היהאםמרחוקלקבועהיהקשהלמה.תדעלךשמחכה,כמימביתה,

 .שיכוראופיכח
ההריונותלאאבלילדיםשניכברלההיוצעירה.אשהחיתהדרסהרוניה

קאלאנדריהלגאוצ'וכמויופייה.אתלטשטשהצליחוהעבודהלאואף

אמהזהוב.ושיערתכולותעינייםלההיוקרוב;ן,-חוטלנחמןוכמו

כאילובשקטשרהחיתהוהיאיידי-עברישירוןמאוקראינההביאה

ללאמנגינותלילדיהשרהחיתההיאערווה",באשה"קולבאמת

היא.גםבלונדיניתמוזה,להשהכתיבהמילים

הוסיפהלאמביתה,הרחקלאהניצבקאלאנדריה,הגאוצ'ושלנוכחותו

איאבלדבר'רוצהאינוכאילוועמדסוסואתקשרהגאוצ'ושקט.לה
 .פגיונואתלראותשלאהיהאפשר
המרזחמביתשיצאוהשתוייםה"האצ'רוס"כיאותו.שראוהיהטובאולי

בראטאמארנתקליםהיוחוליודוןשלביתולקראתבמקרהוהמשיכו

קאלאנדריההגאוצ'והואמיבדיוקידעוהםלא,אושתויים .ובפגיונו

 .אחרלכיווןופנו
נזפוהכול .חזרלאחוליודוןכירעה.לבשורההפךהחורשהלילה.ירד

היהחורשבאותוגיסהרצחאבלופחדיה.חששותיהבגללדרסהברוניה

פחדיה.פריולאבמציאות,עובדה

הילדים.אתשתשכיבמה"כושית"וביקשההביתהנכנסהדרסהרוניה

שתיהאלמנה.אחותהשלושנייםשלהשניים-ארבעההיועכשיו

 .ליערבדרךמעיל'בלימביתה,יצאהכךאחרדקות
עדאותוראהלא .אותוזיההלאהואראטאמאראחריה.יצאצעיראדם

יותרצעירשהיההצעיר'העצים.חוטביביןולאבמושבהלאעכשיו
יכוללאשראטאמארדבריםלהואמרבעקבותיההלךדרסה,מדוניה

 .לעצמולתארהיהיכולאבללשמוע
עקבוהואלחורש.ולאחריוהמרזחביתאלבדרךפניו'עלעברוהם

שיוכלכדימקרובלהפריע,לאכדימרחוקומקרוב.מרחוקאחריהם.

 .זראדםשהואברורלוהיהמקרובהצעיראתראהכאשר .בזמןלהיות
הצעיריםהיהודיםעכשיוכילדעתאפשראיפעםאףאבליהודי'נראה

לבושהיהכךואספאדרילים.בומבאצ'אסעםגאוצ'וס,כמומתלבשים

כוונה.באיזותדעלךדרסה,רוניהאחרישעקבהזר

מאחוריהם.כלביםומקהלתמהמושבהויצאוהמרזחביתידעלעברו

אשרגיסהשלהסוסעלדווקאחשבהדרסהרוניהמרחוק.דהרהנשמעה

רוכב.ללאחזר

ממנו.יוצאפרשראוהחורשלקצהכברקרובים

בגלליותראותו'שזיהההראשוןשהיהראטאמארקרא-חוליודון-

הסוסה.כלנקיטה,

לקראתו.תצאשאשתוידעהואהפנים.מקבלתהופתעלאחוליודון
הצעיר.היהאותושהפתיעמי

 ?הגעתמתימרישה!-
שהתעקשהדרסההדודהאחרירצתי .מבאסאבילבאסוהיוםבאתי-

-מטורףיותרעודבעינישנראהמעשהאותך.לחפשלחורשלצאת
הביטמרישהשעות.עלשעותלביתמחוץשאורבהזההזרהאישעם

קאלאנדריה.בגאוצ'ו

המנהלאשתאחרילעקובזרלאדםלתתיכולשאניחושבאתהאיך-

דברים?אילותדעלךלה,ולהגיד

והסתייםשחרבטרםשהתחיליוםאחרימאוד'עייףהיהחוליודון
הלילה.רדתלאחר

בצחוק.פרץהואאבל

 ••מכינהדרסהשדוניההאלפאחורסעםמאטה.נשתההביתה.בואו-
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באולםמציגקלייןפיטרונס":"פורגי
ג'ורג'מאת:החרשה;הישראליתהאופרה
מעצברובסון;ווילבמאי:גרשווין;ואיירה

מעצבת ;שררופ'יימסג :רהאופת

 ~א~זולטןמנצח:רוכלי;קנרסתלבושות:

גרשוויןג'ורג'אלהכולהתייחסובחייםבעודו
ג'אזמלחיןכאליותר ) 11,7,1937-26.9.1890 (

הקומפוזיטוריםאחדכאלמאשרמצליח,ופזמונים
מרוחולהאצילשידעהגדולים,האמריקאים

קורטכמו:רבים,מודרנייםמלחיניםעלהמקורית

וריסומקופלנואהווןלאמברט,קונסטאנט ,ווייל
איננהזהברוקליןבןשלבעלייתוהמופלאראוול.
העצומהההשפעהאםכיהמסחררת,הצלחתודווקא

והתרבותהמוסיקהשלעיצובהעלשהשפיע
 ,רוסיממוצאיהודיערכאותוהאמריקאיים.

לייסוריםלוגרמההפגומההמוסיקליתשהשכלתו
עד ,כרימוןרעיונותשופעשהיהשעהעצומים

כמהשלהמגושםהמבנהאתמבקריםשרבים

חזרהאובלתי-רבורנ:,זמור(כמוהגדולותמיצירותיו
נס"וי"פורג

מוסיקה,חיכו"הג'אזשכתב:גאוןאותובלתי-מפותחים),רעיונותעלמשעממת
בר-קיימאערךהוסיפהאשראמריקאיתעממיתמוסיקה ,מרץרבתמוסיקה

הנמנותיצירותקומץיצר-מצליחברודוויימלחיןאותוהאמריקאית.למהות
כניסהכרטיסלגיאןשהעניקהואהמודרנית.המוסיקהשלההישגיםגדוליעם

הקונצרטים.לאולמות

ברצ'רלספיענח ,השראתואתגרשוויןשאבשמהםהמקורותחידתאת

ומוגדרות:עשירותמסורותמשתיינק"רגשוויןגרשווין>:להקלטות(בהקדמה

המיקצביוהרגשהיהודיהעםשלוההרמוניהמסורתיהמלודיההבעהעולם
היוליותםאףשעלהיטבהביןויןגרשו ,אכןהשחור",הגזעשלהסוער

אותנטיחשוב,לדבר-מהלהפוךאלהחשוביםמעיינותשנייכוליםותמימותם,

שביצירותיו,הטובהונס","פורגיהאופרהקלאסית.לוויית-חןעםועממי,
 , 1935בשנת"גולו"בתיאטרוןהוצגההיאהאחרונה.יצירתוהנה

העשיריםבצבעיהשבה,בטרגיות ,הדרמטיבכוחהמזעזעתרגשוויןשלהמוסיקה

קרוליינהבדרוםשההרגשוויןכיואםצבעונית.במקוריותהמעודביםוטיפוסיה

ה"ספיריטואלים"ולשיריהרוכליםלקריאותבצירלסטוןהאזיןרב,זמן

המקורייםהמוטיביםמןאחדבאףביצירתוהשתמשלאהוא-המתייפחים

העירשלמרחובותיהנלקחוכאילואשרקריאות-רחוביצרזאתועםששמע.
האמריקאיםשלמלבםממשנקרעושנדמהוכאב,זעםזעקותצ'רלסטון.

טובה.עממיתאופרהאלאטובה,אופרהרקלאיצרגרשווין ...העורשחומי

"פורגישלהעממיייחודהבאמריקה.שנכתבההראשונההעממיתהאופרה

נוספים:מישוריםבשניחשובהתרומהתרםונס"

שחוריםזמריםבפניפתחההיאהשכיח,העולםמלחמתשלפניבאמריקהא:

מוגבלות.הבלתיהאפשרויותבארץביותרהגדולותהבימותשלדלתותיהןאת

בימתושכוכבילאולםעורשחומיאזרחיםכניסתלאסורשאי-אפשרומשום

בתקופתב:אלה.צופיםבפניגםהאולמותדלתותנפתחו-שחוריםהם

ביטויהמלחמה,לסמלונס""פורגיהאופרההפכההשכיחהעולםמלחמת
אמנותית-מוסיקלית.פונקציהרקלאמילאהובכךעמים,ולאחוותלחופש

הגרמניםאתהרגיזההיא ,הנאציהכיבושבימיבדנמרק ,למשלהוצגה,כאשר

ההצגות.תופסקנהלאאםהתיאטרוןאתיפוצצוכישהודיעועד ,כךכל
משמיעהחיתההמדומים,"ניצחונותיהם"עלמודיעיםהיושהגרמניםבשעה

כךזה"איןונסיי:"פורגימתוךהידועהזמראתהמחתרתשלהשידורתחנת
 ...בהכרח"
שלהלהקהונס":"פורגיחיתההמשוחררתנדניהשהועלתההראשונהההצגה

שלבעיצומהלארצנוהגיעה-כנשיאקלייןפיטרעםבע"מ,אוטסליווינג
אומפחדהופעותיהםאתביטלווטוביםרביםכאשרהנוכחית,האינתיפאדה

המשחקביןששררההנפלאהבהרמוניההקסימההלהקהאחרות.מסיבות

העממיים-במחולותהתנועהורקמתוהחופשיתהתרבותיתהןמרההמהוקצע,

הודקוהמקוריותוהבלתי-אמצעיותהפשטנותכולה.הקבוצהשלהמסוגננים

ובימתי.מוסיקליוכשרוןטכניידעשלברזלבחישוקי
אתלהפוךויודעאותואוהבהשחורים,הוויאתמכיררובסוןווילהבמאי

אחדותתמונותראשונה.ממדרגהאמנותיתלחוויהההמוניתהאנדרלמוסיה
הדרמטיתבחריפותההמדהימההסערהתמונתכמונשכחות,בלתיהיו

קייטסוגדייםגיבסוןבריאן-הראשייםהשחקנים-הזמריםהגורלית.ובפשטותה
ובמשחק.בשירהמצויניםהיו-ונספורגיבתפקידי

בחבליבאלהאלהשולבווהרצ'טאטיםהןמרההתנועה,המוסיקה,בסיכום:

 •ותקוותיוכאביו ,שמחותיועלשלםעםשלרחשיואתוהעלואגדתייםקסם

• 
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שירח
 t252גל' , 5עמ'ארף:שמעון

 t253גל' , 13עמ' ,;וומשחמאנגלית:או'חארח:פראנק

 t252גל' , 33עמ'אופיר:משח

 t260גל' , 21עמ'אי"כ:

 t259 • 258גל' , 9עמ'איזקסון:מירון

 t261גל' , 8עמ'איידן:אסתר
 t251גל' , 15עמ'איסר:אריח

 t251גל' , 17 , 16עמ'רזניצקי,פרץמספרדית:קטנה,אנתולוגיהאלכרטי:רפאל

 257+גל' , 8עמ'סומךששוןמערבית:ונו"בשיר"אבואלרעיף:ושיר

 t251גל' , 14עמ'אלון:אברר

 t260גל' 13עמ'אליאס:אבי
 t259 • 258גל' 112עמ'אלירז:ישראל

 t257גל' , 24עמ'גלזמן,לאחמערבית:מחזור,סיניים","בממדיםאלמאע'וט:מוחמר

 253+גל' , 6עמ' Iגלזמןלאחמערבית:אלצכאח:סועאר

 t255גל'קוריש,רפימאנגלית: 112עמ'גוט:אלiולעיקרן

 t251גל' , 5עמ'ראשון)(פרסוםאלרואי:לווי

 t253גל' , 7עמ'אסתר:חיה
 t261גל' , 26עמ'ראשון)(פרסוםתומרר:ארכל

 • 256גל' 114עמ'רו,וסכרומרומנית:בוגדה:ז'או

גל' , 9עמ'אור,קובימאנגלית: t251גל' , 20עמ'אורקובימאנגלית:כוצ'פאפא:חוקזאנל
t256 
 t262גל' , 7עמ'כורחס:לואיסחורחח
 t252גל' , 25עמ'ראשון)(פרסוםככר:סימה

 t256גל' 114עמ'רו,וסכרומרומנית:כלגח:לוצ'יאן

 t259 • 258גל' , 33עמ'כלן:אבי

 • 262גל' , 5עמ'כסר:יעקב

 t252גל' , 19עמ'אליעזר:כתחגית

 t252גל' , 13עמ'ראשון)(פרסוםגזית:נורית

 255+גל' 116עמ'גנוסר:יאירח

 t254גל' 115עמ'רוו:משח

 t262גל' 117עמ'רותך:ראובן

 t253גל' , 21עמ'רותן:שי
 , 6עמ'ע'נאים,חמדהמוחמרמערבית: •"העקוד"תרגומים:שני"אלקרבן"דרוויש:מחמור

 t257גל' , 7עמ'גלזמן,לאחמערבית: •עולה""קרבן
 t260גל' , 39עמ'חורוכיץ:אילן

 t252גל' , 25עמ'חלוי:חוחשולמית

 t260גל' 25עמ'חכמן:אבנר
 t260גל' , 9עמ'וייכרט:רפי
 t256גל' 114עמ'רוו,סכרומרומנית:וינאח:יון

 t262גל' , 12עמ'חמי:אברהם
 t256גל' , 21עמ'רגולנט,שמואלמאנגלית:טיסריל:שרה

 t251גל' , 9עמ'חורייאירמערבית:יוסוף:סערי

 t253גל' , 31עמ'יזהר:אורי
 t259 • 258גל' 119עמ'יזרעאלי:יוסי

 255+גל' 113עמ'יעקכי:גר

 t261גל' , 21עמ'יעקכי:צבי
 t255גל' , 22עמ'רוסאנו:יפהאילנה
 t251גל' , 10עמ'ניצן-קרן,טלמספרדית:~רו:חוסה

 254+גל' , 25עמ'ירמנס:אנה

 • 256גל' 119עמ'כחן:ברוריה

 253+גל' , 13עמ'כחן:יוני

 t251גל' , 21עמ'ראשון)(פרסוםכץ:זיוה

 t251גל' , 19עמ'כן-ציוןקטןרינהמסרבית:לאליץ':איוואן

 t253גל' 34עמ'לחב:נועם

 t259 • 258גל' , 5עמ'לויתן:עמוס

 t253גל' , 40עמ'ליטכסקי:צביה
 t254גל' , 37עמ'מטוני:יצחק

 t251גל' , 18עמ'כנג'ו,ושמואלרגולנטשמואלמספרדית:מבריקה:חוותה

גל' , 18עמ'סומק,ורוניוייסכין-רוזמןסיגלתרגמו:המצלבה","עמקמצאלחח:סלמאן
+257 

 t259 · 258גל' , 32עמ'מרגוליס:אסיח

 t261גל' , 34עמ'נסים:קובי
 t253גל' , 5עמ'ראשון)(פרסוםנעמן:יונית

 t260גל' 112עמ'רגולנטשמואלמיידיש:סגלוכיץ:זוסמן

 t260גל' 17עמ'סומק:רוני

 t259 • 258גל' 116עמ' Iאיתןמריםמאנגלית:סטיכנס:וולאס

 t255גל' , 5עמ'סיון:אריח
 t251גל' , 23עמ'ספטי:חיים

 t254גל' , 5עמ'כסר,יעקבמיידיש:סוצקכר:אברהם

 t256גל' 114עמ'רו,וסברומרומנית:סטנקו:ניקיטח
 t261גל' 111עמ'שטרנכרג,ליאורמאנגלית: :סימיקצ'רלס

 t262גל' , 31עמ' 253+גל' , 40עמ'ראשון)(פרסוםסער:רכי

 255+גל' , 24עמ'עמיאל:עירית

 260+גל' , 5עמ'עצמון:צבי

 257+גל' , 5עמ'תבור,רוז'חמערבית: ," 1984"שיריענאים:ח'מזחמוחמר

 t254גל' , 32עמ'עקכיחו:חני
 t254גל' 111עמ' Iדרור-כנאיפרץמערבית:עריירי:נעים

 • 262גל' , 30עמ'פארן:מדגו

 t260גל' 111עמ'רוו,משחמאנגלית:פינסקי:רובוט

 t254גל' , 26עמ'ראשון),(פרסוםפרירמן:אורי

 t253גל' , 7עמ'פרירמן:זהר

 t259 • 258גל' , 33עמ'קוסמן:ארמיאל

 t260גל' , 25עמ'קטן:רינה
 t262גל' , 9עמ'קינר:גר

 t259 • 258גל' , 7עמ'סרמונטח,מרקותרגם:קנוי: .ר.'ג

 t261גל' , 5עמ'שביט:יעקב-שי
 t260גל' , 31עמ'רותם:ערן

 t252גל' , 8עמ'סתיויוםוילקה:מריחויינו

 t257גל' , 11עמ'וייכרט,רפימפולנית:ש,כח:אנרז'יי

 254+גל' , 39עמ'שפירא:שלמה

 254+גל' , 36עמ'שקלוכסקי:רחל

 t254גל' , 26עמ'שתל:שמואל

סיפורת
 t252גל' , 36עמ'מאמא,פתק ·אביטובירון

 t257גל' , 29עמ'שגיכ,רוומערבית: Iסיפורוהתמונה","המקור-אמיןאחמרחוסין
 t251גל' , 37עמ'בר-מצווה,-אליצוראבשלום

 .גלזמןלאחמעריבת: Iהספרמתוךקטעיםשניבמולדתי",אבגוד"עוד •אלמאע'וטמוחמר
 257+גל' , 26עמ'

 119עמ'ע'נאים,חמדהמוחמרמערבית:מרומן,קטעזהרה",של"הסיפור-אלשיח'תנאן

 t257גל'
 t261גל' , 27עמ'כזאת",אהבה"גם •כחלול-וימנואריאלה

 t252גל' , 34עמ'ראשון)(פרסוםמשמיםזיווג-כורנשטייןג'ורי

 254+גל' , 38עמ'עלמין,·יבתגנןמשח

 t252גל' , 31עמ'ראשון)(פרסוםמוצאשלהסיבובאחרי •רגןטל

 t262גל' , 40עמ'סתומות,מפות ·וימןגבי
 t262גל' , 37עמ'מרומן),(פרקוזושהאולקביןהשיחה •כפרייהודית

 t254גל' , 34עמ'הפסיכולוגית,של·האוטומאיריגלעד
 t259 • 258גל' , 37עמ'ראשון)(פרסוםמשליםשאתהאחרי ·מי-אוריונח

 254+גל' , 40עמ'פקס, •עכרון-ועקניןלי

 260+גל' 36עמ'טוסקנה,בשמיירח •טואגחנה

 t252גל' , 40עמ'לחבדליתמפורטוגלית:לדבר,שהפסיק·האישפופחמנואל

 • 258גל' , 38עמ'כתוםלילה t251גל' 40,39עמ'ברוח,זהבעליזיכרון,·אבניפוררצביה

+259 

 t260גל' , 32עמ'האודב,הבן •פורתאלישע
 253+גל' , 32עמ' Iהמערבל •פייןיונתן

 t256גל' , 38עמ'המכונפת,האשה •פלגרווית

 t261גל' , 35עמ'התלונה, •פרירמןזהר
 t262גל' , 42עמ' Iמזמןשם, •רז-רזניצקיחלל

 t259 • 258גל' , 34עמ'אחים,חמישה •שמרשאמנון

 t255גל' , 32עמ'ראשון)(פרסוםלכוכביםחוריםעםכיסים •שנינורית

 t252גל' , 38עמ'ראשון)(פרסוםאלינדההנסיכהשלהמסע •כאוםתא-שמעמירי

ומאמריםמסותרשימות
 t252גל' , 20עמ' ,קציריהודיתביצירתואחריתראשית ·אויבי-שושןאסתי

גל' 114עמ'עליכם,לשלוםהחזןפייסיבןמוטלשלאקדמיתהוצאהעל •אחרוניאריח
t252 

 t255גל' , 17עמ' Iמהעברפרשיה .לואידורויוסףואבאסתרעל •עזרכןאחור

 t255גל' , 25עמ'אפלפלד,לאהרןהרpחמכזר,על •הזאתהאפלה·בהמולהכקרןיצחק

גל' 22עמ'ביאליק,בחקרשמירזיוהשלדרכהעל •העיןמןבסמויקריאה •גוכריןנורית
t253 260+גל' 22עמ'פורת),יעקבשלתערוכה(עלקפקאעםשיחות 

 262גליון
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 262+גלי 118עמ'המציאות,וגובללגובלמערבהמציאות •גילאבי
 251+גלי 28עמיכ"ץ,תיאודורמורים,בניחבייב,אמיל-גנוסריאירח

 255+גלי , 23עמ'גיברסיג,מרדכיבעקובת ·יהודיפייסןשל·גורלווייכרטרפי
 256+גל· 116עמ' 1וטוש?יונתןהואהאם •עשתרותאשבעל •יצחקיידידיה

 254+גלי , 41עמ' Iשאןנאוהשלספרעל-לבביתרות
וטוש,יונתן(שירתשנייםשהואאחד 251+גל· 22עמ'וכותל,הרקברים,אבנים,-לוזצבי

 256+גל· , 20עמ'הפרסי),והדיוקןהמיתיהדיוקן
גל· 116עמ' ) 60ה·בשנותהעבריתהשירה •בסדרהמסיים(פרקמחזורתמונת .מזוריאיר

+253 
 261+גל· , 12עמ'העתיד?,עלכאןמדרבעוד·מיסמילנסקייזהר

על 253+גל· 15עמ'בבריטניה,מכררביעל 251+גל· 10עמ' Iנ~ק.ר vפרס-עלוןקציעח
גל· 40עמי ,אורנךנונהשלתערוכהעל 254+גלי , 6עמ·הה;דית,בספרותהחדשהדור

 261+גל· 110עמ' Iלנאיפולמנראיין 260+
 259+ · 258גלי , 20עמ' Iבלוסולשלרוולןיםoעל •ידידיםיבן •פזמירי

 251+גל• , 24עמ' ,נרנואהבתאדם:סלע,עץ, •פלגדורית
 • 258גל· , 22עמ' Iסיוןאריהשלספרועל .לקרותיכולהכולישראלבארץ .קודישדפי

+259 
 254+גל· 116עמ'אצ"ג,ביצירתאדיפלייםקונפליקטים •קמחירמי

גל· 114עמ' Iמהדיאלאמיןשלספרועל •האחרתוהדעההאחתהדעה •רגולנטשמואל
258 • +259 
 254+גל· , 9עמ'הובל,בוהומיל·עלרפאליצבי

 259+ · 258גל· , 25עמ'הדת,אלקססיעוזאיתמרשלדרכועל •הלבהפיכת ·וצבישלום
ועדהנוצרימישו 254+גל· , 18עמ'קרימינולוגיה,ומאקרומיקרו ·שוחםגיוראשלמה
 256גל· , 22עמ'המשך),מאמרקרימינולוגיה,(מאקרןקורצ'קיאנוש
גל· , 11עמ'השניםאלפייםשקר 255+גל• , 14עמ'והציבעותהשקרתרבותשחם:+דוד

האמת,.שקר 261גל· , 14עמ'הפיוס.שקר 260גל· 16עמיהקיוםעילת.שקר 259 · 258
 262+גל· , 22עמ'
 262+גל· 113עמ'המשחררת,האמתועבודתהערייתיתהכלה .שיאלי

 255+גל· , 21עמ'בן-ציון,קטןדינהמסריבת:שלי;היהודית·הזהותשלגויודיתח
 261+גל· 116עמ'והסוף,הסף •אלתרמןנתן .שמירזיוה
 260+גל· 14עמ'יזהר),לס'סבתוחיים(יבןהתרובתבמלחמתאבנים •שקלובסקירחל

ספריםביקורת
על 252+גל· , 12עמ'צורליגאלוחשריזשףועלליניקלחגימוותמפoרעלאביטובירון
לאילעולםחייעל 253+גל· 110עמ'נרבןליצחקלpםםיעורובסילדודבוידאו pירויהחר
 255+גל· 110עמ'מגד
 256+גל· , 7עמ'מדיני,ליעללרםורבלדהעלאלמוגרות

גל· , 6עמ'בלזאקרהלאונורהןידפסולועלאייללניצההוחשבהגדמעלאורייןיהודית
על 252+גלי , 6עמ'קופלנולדאגלסדרתבמתנרעהועליצחקילידידיהגלוישארבעל 251+

תpרינהעל 253+גל· , 8עמ'אדםלסוזןכביסהועלפרימנחםבעריכתהvתחה,אהתנולוגדי,
לסתשמוםועלנקזליהושע:rעיםלשושהםענוףעל 254+גל· , 8עמ'טרויהלאבריהנחלה
לאיריסהשמפהחועלסאראמאגולז'וזההיעוורוןלעעל 255+גל· , 6עמ'נקיפפללג'יימס
דיועאלמןעעל 251+גלי , 10עמיעומרלדוברהאיתרמאהבתעל 256+גל· , 9עמ' ,לעאל

 , 6עמ'וכסלולאיתמרמסביבהכניסהועלהנעוריםלנביחוח,הרעות,לע Iסיילורלקוסמן
גל· 6עמ'קולקהלתומםואמנותישם pלעועלברקאילרוןומרירםםכמולע+ 259 • 258גל·

 , 6עמ'סימנוןלז·ורז'רבכבותתיפהשיאהועלוירלילמאטהםובותרדם,ותמאתעל 260+
 262+גל· , 6עמ'הריסון,לקתריןהקשירהכיסאועליובלליורםנפשסערתעל 261+גל·

 252גלי 110עמ'פטישליצחקהרעפיליםתוחםאלעלעזרבןאחוד
ועלרזלאיבביהזהרייםזלוזעלשפרה,לש.כלחיותמאתמתנאשהעלשאולבןמשח

על 2s5+גל· , 7עמיבוזגלולשמעוןארםעל 254+גל· , 10עמ'ריבנולג'ניסחיסוררתגילי
בששועלמסרניליצחקהאתדם,מבנחיעל 255+גל• , 10עמ'נזירנולמאיהכעםהאוהיופי
ועלרסהאוזלאריאלזהכרונותפoרעל 256+גל• , 12עמיאופנהיימרליוחאירוהר,ייםדוא

לריקיבםנישלזהכרונותספרעל 257+גלי , 12עמ'עזיזלליאוראשהתבילנרעה pמתויספור
והיוידםדי,וידותעל 259+ · 258גל· , 8עמ'סיןלשהרעפלישרתומכוחל:זלליםועלוסקל
 262+גלי 112עמ' Iאילוןללאה
שוישראל,מסעהילםרעל 252+גל· , 7עמיפלמורלאליעזרלילאהמרפשרתעלברבעיוסף
עמ·עילםליגאלוהממלכהדהתאומתהדהיות,זPעל 254+גל· , 13עמ'רוזנבאוםלרוןדת

לשלמההמפזרמלחמתודעררייפוסמפרשתוהכוח,אהמתאהינpלםםואל,על 256+,גל• 10
 259+ · 258גל· 110עמ'זנו

ואסינהסבאתלשהכביסהיוםעל 252+גל· , 9עמ'קינרלגדנישמהרגימתעלגורביץ'ניצח
 255+גל· 112עמ'ב"קצביהלרחלאיזמותועלכלאסלנטע
 252+גל• , 8עמ'פורמן·אלבזלרחלכתםעםדאםעלגלזמןלאח

גל· , 12עמ·חליבלרבאחשלוםבבזהויהידוםרעביםמפגיש-זהויות rבאידלוגעליהבדן
 , 13עמ'בוסקילהאלעד·עמיבעריכתפליטסניותנובלותלשושאהרחים,הרדחיםעל 254+

 257+גל•
 251+גל• , 9עמ'ברזיליליעקבהלםחלעירבךלאאביעלכחןברוריה

 262+גלי , 6עמ' Iמיכאללסמיליפםנםיpשזמיםעללבביתרות
 259+ • 258גל· , 11עמ'הרצפלדלסמדרוpיםpםיפש mתעלארילבנעמה
אמרהpירישמתמברחהפאר,פעמןוועלדאבלריסהאלופיםלשרpוב mארועלסומקרוני

למתחהעל 254+גלי , 7עמ'רגינבאוםלאלישבעאהורוערףעל 251+גל• , 8עמ'הליטנית
גל· , 11עמ'גולדברגלרכרכהילהלשממרתעל 255+גל· , 13עמ'ליפסקהלאווהלעםהלש

בעריכתשמוחתםעפגשיותעל 25+ 7גל• , 14עמ'סלשירלרחלדזושםתאההבהעל 256+
 260+גל· 10עמ'נקיוקליורםאוניהלמכהועלויסמןוענתקרטון-בלוםרות
 252+גל• , 10עמ'אלמוגלרותשבכםיםודואיועלרפ,נייםאהםגעלסקרהחנה

גל• , 12עמיהדיהליעלעלאתונות 251+גלי , 10עמיקוסזילג.מ.רחפהעלעלוןקציעח
 260+גל• , 12עמיהפנולארבהםאלזיאו,כמואראלבכמועל 259-258+

אסררםפולודןאבוארבורהיסמוןעל 251+גל· , 11עמיג'נקינסלאמירשכירחעלפזמירי
לתמרלגמרירגיליםחייםועלמילדלחבריפסpלוסעל 253+גל· , 12עמ'רוסוםואןלוולסר

אמוהבלמבועלרותםגוראיבלגרביאלהשמוגעותתיפוריםםווrסעל 255+גל• , 8עמ'הרג
מןפרפרעל 257+גל· , 15עמ'ריסלגייןזחותםוב,בוןועל 256+גל• , 6עמ'דבאון,לקרי

ברוךלאדםלבתבום.על 259 • 258גל· , 13עמ'מירוןלדןויצירתוהצעיראלתרמןהתולעת,
רכ,לבשלאהאמעל 261+גל· , 9עמ'יהושעלא.ב.השמודרתרכ,דל,על 260+גל· , 11עמ'

 262+גל· , 9עמ'מאססיס,לפאולוס
 262+גל· , 6עמ· ,איזקסוןלמיורןדומיתיי mרבעלצמרתצבי
שבבילאלרםpהעל 253+גל· 11עמ'סומקלרונירדם,,פכהלשהמתופףעלקודישדפי

 254+גלי , 7עמ'פלאת'לסילביהלזאהאיות
רוןמשהבעריכתידוןpסיפוירשברע,ועל , 7עמ'גינצבורגלנטליהולביטנועלרוחאביבית

 262+גלי 111עמ' Iהופמןליואלשהומלרםיגנשהוארנעל 261+גלי , 8עמ'
צאלחלאלסייבן mמתןזעל 251+גלי , 1עמ·קנסילאליאסשpארםולות pעלרונןיהודית

 257+גל· , 16עמיצלקה,לדןמסעיומן-רעלמרpוו
המורהבגתעעל 251+גלי , 12עמ'לויןלאלכסנדרנעדואלהוהנעדוותpוp rעלרפאליצבי

 25+ 7גלי , 18עמ'כגןלאליעזר
שרחפירושעלשביטיעקב-שי 256+גל· , 9עמ'מגדלאהרןהרעברעעלשוורצשטייןטלי
על 253+גלי 13עמיפתר·פסרזייללדנישאמלדונלבעל , 9עמ'קוסמןלאדמיאלבסיר

 255+גלי , 9עמ'זיגוגדנהלגלינהרלשחוב:
 262+גל· , 8עמ' Iגלדמןלמרדכי'י 'P'דיpיעלהושביטיעקב-שי
ישרים 1בורpלידל,על 252+גל· , 11עמיוינקלרלמנפרדאלוחרפסירהעלשתלשמואל

גל· , 11עמ'גינוסרלרינהכמזאד,אורעל 254+גל· , 12עמירב-יוסףלחמוטלורתגומים
מברעה pהנישעל 25+ 7גלי , 14עמיאסאלרבקהיהבלותלעלידוךרמרגים +,ל 255

לדרורדאבמהזאורפהמברעעל 260+גל· , 8עמ'דייך)אשרבעריכת(אנתולוגיהלמםפתח
 261+גל· 111עמ'פימנסל
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מדודים

שעהלפי-בסריעקב
 4עמ' ' 77'עתוזהמלצות
 262 · 251קורא?מה-אורייןיהודית
 260+ , 256 , 254 , 253 , 251גלי: 20עמ'קפהיבתשלמשולחנו-גילןמקסים
שלספריהםעלבשארה;עזמיסוגייתעלרינהרס,סביהשלספרהעלזה,מצד-לויתןעמוס
חומסקינועםשלספרועל 257+גלי , 35עמ' ,אלסראוריורובוטחרבחנןשל ,לאורנתנאל

גלי ,אופירעדיבעריכתזpאהאלאינתיפדאתעל 252+גלי , 26עמ' 251+גל• , 32עמי
אםהירהישרעלכביר',באנו'רננועל 2s4+גלי , 30עמיועוד ,מנורלדוריפיועםעל 253+
עוזפניהשל rרבל-ארשיליםעל ,נירא,יורגןשלנישטהעל 28עמי ,ועודאורלאמיר

משהשלספרועל 2s5+גל· , 28עמי ,ועודזנדבנקלשמעוןהיינהתרגומיעל ,זלצברגר
 256+גלי , 35עמיועוד,אבותעםחייאלבויםדבשלספרועלהארשיליות,רחושתצוקרמן

אלבאיפול,ו"סעל 260+גלי 26עמ''מקרוב',העתכתבעלמירון,לדןהתולתעןםפרפרעל
הכלהמשחררתממה 261+גלי , 22עמ'ועוד,"נקודתיים"עלססיינר,לזירוז'אאררם,

 262+גל· , 32עמ'המשחררת?

גלי 42עמ'זיגגובשביסיצחקשלוהשדים"הרוחות"לכלעלתיאסרון:-מירוןכרמית
בעיניכם""כסובעל 252+גלי , 41עמי"גשר"בתיאסרוןבמוסקבה""השטןעל 251+

"העלמהעל 254+גל· 42עמ'ב'הבימה'מחזותארבעהעל 253+גל• 42עמ'לשקספיר
 256+גל· , 40עמ'יונסקולאיז'ן"הכיסאות"על 255+גל· , 41עמיחיפהבתיאסרוןוהמוות"

 1ברנהרדלתומם"הלדנפלאץ"ועל Iפרייןלמייקל"קופנהאגן"על Iסיילורלס.פ."סוב"על

גל• , 41עמ'חיפה'ב'תאסרוןדרסלהאיומהועלב'קאמרי',קמע""הרבעל 257+גל• , 41עמ'
ללורקהורסיסה""רוניהל 260+גל• 41עמ'גוין""מרועלז'ולי""מדמואזלעל 259+ · 258

 262+גל· , 41עמ'הישראלית,באופרהונס""פורגיעל 261+גל· , 43עמ'ב'קאמרי',
 262 · 251גל·פינה:חצי-סומקרוני

"שמונהעלעלוןקציעההאריס;אדבבימוי"פולוק"עלאורייןיהודית .קולנוע
 257+גל· , 40עמ'רגינוויפיטרבבימוינשים"וחצי

בסריעקב 257+גל· , 32עמ'אנדלוסהוצאתעורכת ,לרויעלעםבסריעקב ·החודששיחת
 262+גל· , 24עמ'יהושע,א.ב.עם

 · 258גל· , 43עמ' 256+גל· , 42עמ' 255+גלי , 42עמ' 253+גל· , 43עמ' ' 77'עתרןתגובות
+259 
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