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בעת · 1917 •-1915במתרזזשהרומן

הטורקיםשערכוההשמדהמסע

דמויותכמהשלכ~יפוריהןבארמנים.
אצלמחסההמוצאתנערה-זובשואה
אשהבלבושמשוררטורקית,משפחה

שנעזבופעוטאמובביתהמסתתר

לעץ.מתחת

1993 , 

שיחדתקוסמופוליט.כספי"שחף
חמרהאדמתהיאאהבה /פשוטות

יםעדהכספיהיםמןמסלול /וחולדת,
שקט"בסירהאני .ן~,משחף /כנרת.

 ,) 5עמ'כספי',('שחף

הוצאתזירכם.כמזרכערמוני:אורח

עמ' 64 • 2002כרמל
שני.ספר

פנים;אלימאירהמדרבאין"לאחרונה
ממני;מבטוהואמסבכידומהאף

חוסמיםעורף;אלימפניםמצוקיו
מחרכיו"ביננעציםקורצי ryדרכי;

 ,) 25עמ'ונעלם'('טמיר

הונררתרת.העצמרתץרארז:רבקה

קרןהמאוחר.הקיבוץהוצאת

ריתמוססררתלאמנויות.רבינוביץ
עמ' 69 • 2002לשירה

אונשים,שתיביןדיאלוגעשירי.ספר
פנימי.נשידיאלוג
חייו /,בתוכיחיהוא /:לי"לחש~
אבי /.מתוכיםימצוורותחכבשן

;נשימתו 1האיןשלקצבולפיצועדת
אנישנה;אחרשנהבעורפי;שורפת

 /תקווה.ובלי~כרתבמיליםאוהבת
תקווה"ובלימליםבלישנה.ועוד

 ) 59עמ'('הידע~'

אחרונותיריעותהוצאתלוטן.אורי
עמ' 365 • 2002חמרספרי

מדירביםנוערבני(כמווורצלאליזבת
מדיכאוןבנעוריהכרבסבלהדבורה>
וורדבהרסטודנטית Iוורצל •כרוני

ובפרוטרוטבכנותפורשתועיתונאית,

בהםשהתחוללהשינויואתחייהאת
חיתהשהיאבפרוזק,מהשימושכתוצאה

בו.המטופליםמראשוני

נכםרת;שאחרב,הנערה :רזהרצליה
חמרספריאחרונותיריעותהוצאת

עמ' 174 • 2002

קובץהואהספרשלהראשוןוחלק
-נשיםעלנזלןואגדות,מעשיות
חלקווחכמות.נועזות-ואמהותנערות
המקודדתאתמביאהספרשליהשנ

 .לאגדות

עםהוצאתנמישם.עםיזבהסגל:רות
עמ' 125 • 2002עובר

-נערהשלוגבורהתוהתברגסיפור
בחלקנוצריתחזותתחתהסתתרות

השנייה.העולםבמלחמתבפוליןיהאר

האש.מלבתכליםבן :הרישראל
עמ'קנח • 2002לשירהקשבהוצאת

מור;;ה;תעתו~ישקופים ;:תס,::נ לt:ז"
עירישימוןהצהריים;~זכוכיתמים

אל 1י~ס: 9 ;יםלאורךבחול ;ה;~ל
בנסתניםהתאנהעדנתנהר;תחת:

לחש'),פטפוטי'טריו(יט T /~;קדת

אתישלירמנה-שרחכביהשמים
 :מהולנדית . 1943-1941הילםרם
 • 2002כתרהוצאתבמבוגר.שולמית

עמ' 191

שלומנהיומורחבת.חדשהמהרווה
משכילה,יהודייהצעירה,אשה

בשנותבאמסטרדםומודעת,עצמאית

mוumשמימםולפנתיחוםם ו

 1דרא~• nןא' .mארמז'<ש'

י \ ; ! , , 

ג

מפינית:רהרונב;יהזנח :מוי~חק'טימו

 118 • 2002כרמלהוצאתסערי.רמי
עמ'

גברשלוהטרגיהפיוטים rאהבוסיפור
רקעעלצעירה,ונערהודיכ~~זנימבורג
מתושביו.וננטשההולךבלפלנד,כפר

 tבפונישתףיעקב:יצחקבןאלברט

עמ' 47 • 2002גוונ:יםהוצאת

עקב,ייצחקבןלאלברטישלישיספר
ובבלשנותבספרותוסמך r.1תוארבעל

ב-לישראלמרוסיהשעלהרוסית,

אלינוערמאנגלית:תצצררה.קיי:ג'קי
לעםספריהעוברעםהוצאתבוגר.
עמ' 267 • 2000

 1מודיג'וסהג'אזנגןשלמותזלאחר

הספראשה.בעצםהיהכיהסתבר

שלושהמהםמונולוגים,עלמבוסס
המתגעגעת,אלמנתומיליעיקריים:
בנוקולמן Iלסודושותפהשחיתה
צלליםסופרת Iוסופיוהפגוע,המאומץ

לקולמןהחוברתושאפתנית,צהוובנית

 .מודישלעברובעקבותבמסעו
מאנגלית:הרונחק.ררר :וורצלאליזבת

ערן,בכןשרטיםעשביםשלף:ליאו
הוצאתונרליטיקה.רעלתניךעל

 221 • 2002אדוםקו •המאוחרהקיבוץ
עמ'

וקריאהעיוןשבעקבותפרשנות

שלףשללתפיסתובתנ"ך.יבקורתית
ומתחדשת,חיהתרבותהיאהיהדות

שומריהאונירבסליים.ערכיםובבסיסה
ושלף,אליבא~נים, Qהמהםהקנאים

זאתכתרבות.ה~הדותשלעתידהאת
מרכזייםאירועיםניתוחבתוך

 :הישראליתהחברה.אתהמעסיקים
רצחלגרים,יחסמצפונית,סרבנות

השלוםהיבת,הרשלמעמדו Iפוליטי
 .שכניםהעם

שמים.ללאנעןרוט:(מוריס)משח
עמ' 206 • 2002עקרהוצאת

הציירשלאוטוביוגרפיהפרקי

המתגלגלנער-רוטמשההישראלי
עלייתבמסרגתישראללארץבגפו

היקלטותלבטיוהצבא.הנוער
העלייהרקעעלואינדווידואליזם,

 • 5oה·שנותשלההמונית

השתיקה.ורכתקפאה:לויאביבית
 48 • 2002עקרהוצאת

לנחשולמנקודההמתרחבת/ ;י"אנ
שלא;על-סכר-גוף-כורעמכה;

אתלגלות/חוזרתהכל,אתלהטביע
השפל"בבואשקטקו-החוף//

 e5 ,) 34עמ'('גאות',
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והמבע.טהבוטהעירומו

הקיבוץ , 1995-1974שיריםלאור:יצחק
עמ' 302 , 2002המאוחד

 ) 156<עמ'זנות"שלגס"בריח

בשירהומסתמןהולךהאחרונותהשניםבעשרים
באופןנדוןשסדםנוסחיםחיצויהחדשההעברית

שירהביןהפעורהלתהוםכוונתיבביקורת.רציני
פרובוקטיביתוצווחנית,פורנוגרפיתגסה,אלימה,

רצינית,אינטימית,שירהלביןשטחית,להכעיס,

מןלעומק.קודחתשקטה, ,הלשוןלדקויותרגישה
יונה ,שבתאיכאהרןמשורריםעומדיםהראשוןהצד

מנור'דורי ,שז ,איילוןלאה ,המאוחרבמידעהולךו
 ,ברנשטייןאוריהשניהצדומןואחריםחרמןאנה

יוסף ,גלדמןמרדכי ,בז'רנומאיהפנקס,ישראל
כינראהפנורמיבמבטואחרים.אדףשמעון ,שרון

דורותשלושהשלבשירתםמצויהנוסחיםחיצוי
וכלה-60השנותבמשורריהחלהעברית,בשירה

 ,-90השנותבמשוררי

הבינאישיתהלירית,-לאוריצחקשלשירתו
אתשלהרבותבחטיבותמייצגת-והפוליטית

היסוס,שלצלללאלכנותניתןשאותההמגמה
'שירהבשםמוסרנית,מפרספקטיבהושלא

פורנוגרפית',

משורותיורבותמשופעותשבהןוהגסותהאלימות
אונפשיתמורכבותמשרתותאינןלאורשל

וחד-צבעוניכפוסטרמתנופפותאלאהיסטורית
ונו~שים.גו~שיםזרחןבצבעיהמרוח ,צדדי

גדושהשבהןוהלשוניותהתחביריותהעוצמות
ומחרישותבאוזנייםבארגופי-רעםהולמותשירתו

גוף,שללניואנסיםלדקות-אבחנה,אפשרותכל
עולם.נפש,
יכולשהיההתחוםמןדוגמאותשתילמשל,הנה,

לאוראצלמתנפץוהואמשכנעתארוטיקהלהיות
מיןרוצה;את"מהמקרטעת:גופניותחופיאל
משגלקול;בלימזמוזתאווה;בליפינוקגוף;בלי
('עליךהפרשות?"בליאורגזמהחדירה;בלי

המתאר ,יותרמוקדםובשיר :> 201עמ'להודות',
בסדר;כברשלי"הדופקבבית-חולים:חולהאדם

אתמפנקלי;אנייציאה;ועומדלילי;היתהועומד
 ,) 37<עמ'שנשאר"אחדגדיאדומה/כמוזיקפה

לפחותאוההוויה,שלוהמפחידיםהיפיםהרגעים
נעלמיםבמילה,אובמחשבההגייתםאפשרות
חדירות,זרגים,שדיים,הפרשות,שלבבליל

מושבעמעריץ ,לאוריצחקהתפוררות.גסיסות,
גיאו-שלרןתיאסרבפנינומציג ,לויןחנוןשל

חייליםבמקהלהמתנגניםשבולוונטינידקדנס
תאוותבשרניות,נשיםמצחינים,אסיריםמתפרגים,

ומוות,חיים ,ושקראמתביןהגבולותשופכניות.
נפערהגרוןהשורותברובנמחקים.וטפלעיקר
דםמרותך;"בשרשהיאהקיום,ענותאתלצווח

"גופיהכיעור:מלאבתיאורואו ) 14(עמ'מורתח"
מלכלכתהנפשרקהנוקשההישרהגוףאתיזדהם;

לבשר;מתחתביובכמותולעת/כמומתנועעת;
 ,) 15<עמ'אפילו"נשופנהברדידיםבאה

הביובשוכןבשרושתחתחששמישהולהביןאפשר
טרנספורמציההביובאתלהעבירצריךהשיראבל

ניחוחותיואתלהביאירצושהקוראיםכדיראויה
ערךאיזהלדברלהיותצריך ,כלומרבנחיריהם.

והמבעס.הבוטהלעירומומעברמוסף
שלרגעיםהדוברחווהשבהםהמקריםנדיריםמה

והוולרגיותהאלימותמפנותשכאלהברגעיםחס.ד
יחסית:צנועותמוקפדות,קצרות,לשורותמקום
לאבעלהרגושבנה/עלכועסתלאאםחסד"ערב
לא/בחדרובודדואישהשעירה;אשתועלכועס
 ,) 114עמ' ,'דסח'(העולם"עלכועס

במלואהמתגלהשוב ,אחר-כךעמודיםשני ,ומיד
הפעם ,התיאורמושאיכלפילאורנוקטשבההזילות
'בחירותי:הזכור-לרעהפרובוקטיביהשירבדמות
 ,) 116<עמ'מצביעה?"חיתהפונק;אנהמי"ובעד

כיבושביןלאוריצחקנעשבההבל-תתוארהקלות
הנח"לבהיאחזותזיוניםביןהשטחים,לכיבושאשה
הגבוליןלטשטושמובהקתדוגמההיאהשואהלבין

אותועלעומדהכולשבהשירהמדבר.אנישעליו
מהלומראפשרשבה ,ערכישיפוטשלמישור
משוחררשדוברההמתפרע,התת-מודעעלשעולה
אמירהחירותאיזובשםעצמיתמצנזורהכביכול

לשורותלאוראתמיבאהכבלים,ונטולתמדומיינת
דווקאהשמוק;"ואניכגון:שיריערךכלחסרות
('שירהמוח"אתלך;לזייןרוצה;אניעכשיו;
"אנישואה>(שובאחרבתחוםאו ) 98עמ'אשם',

עמ'איציק'],(['אניאתה?"ומיאנילביץ'/מרדכי
259 (, 

מאותםזהכהואלרגועבאיםאינםשלעילהדברים
מתוךלזקקהצליחלאורשיצחקיפים-באמתשירים
השירים ,למשלבקצרה.כאןשתוארוהחוויהביבי

זרבמלוןלילהבספרהנערהמחלתעלהמרגשים
הורביץ,יאירשלהלווייתועלהשירים ,) 1992 (

הפוליטייםהשיריםאואירופהנופיעלהשירים

מתים'שלושה'זיכרוןשירישניכגוןהאפקטיביים
 ,) 1990 (הברזל pבעםשיריםהספרמתוך

תוךאלהגורפתהכוללת,שהתמונההיאהבעיה
השניםביןשנכתבהשירשורתכלהמקיףהמבחר

גורעתלרע,טובביןלהבחיןמבלי-1992ל 1974
צנוםהיההסתם,מןזה,המיטב.שלאפשריממבחר
הקיימותהאיכויותאתלהבליטהיהעשויאךבהרבה
 .לאורשלהשיריתעשייתובמכלול

מיישאינטרסים.התנגשותקיימתכאןאולם
יצחקאתלנולשווקבתוכם,והמשוררשמעוניינים,

האחרוןברבעלענייםנובטברסולטכמעיןלאור
ללא-חת,העשויפוליטימשורר :-20ההמאהשל
תאוותמלאאדםנשים,כלפיואליםציניגבר

הגדול"גופיבנוסח:מוחלטתלכנותגלהמסוכרימון
או ) 48<עמ'להתפורר"מתחיללגדול;גמר

"האוכלמסוג:פשרותחסרתפוליטיתלביקורת
אבקאיןבסדרגםהשתייה;דואגלאאניבסדר;
אחר;מישהודווקא;מחפשיםהרוצחיםמדייותר;

אבקתושתןהשתייה;אבלירקיבהאוכלאבל /
 ,) 49עמ'מולדת',('שירייתעייפו"הרוצחים;יעלה

שנה,שלושיםזהשירהומפרסםשכותב ,לאוריצחק
סרבןשלהקבעבמעמדהשניםברבותהתבצר
<עיתונות,הממסדשלבלב-לבודווקאהממסד

בהוצאותיצאוספריומרביתאקדמיה).כתבי-עת,

6 

מיסכואתנחשיבואם-זכההואומבוססות.גדולות

הספרותיתפעילותועלבפרסים-בצדקאז
(ישובשירהבפרוזהיצירתועלמוגזמיםולשבחים

האחרון"),"המשוררהמפוקפקבשםשניגוחומי

בפתחהמצליףשלהפוזיציהאתלנטוששקשהנכון
שלהפעוריםההיסטוריהשעריךותאלהכועסושל

מזהירשהואהשלטוןאתעובדאיננולאורעצמנו.
המהרסתהרעההרוחשלשלסרנהאבל ,מפניו
פחות.לאמסוכןהשיריתבחוויה

עדיגלהלאורשירתשלהלקסיקוןאתשידבוקמי

יריבאמוןצילום:

שללרצףחזקותשורותביןהמרחקקצרמהמהרה
בחלקו ,למשל .עצמןלשםגסויותוחרפות,גוףארבי

הגוףpרמהספרשלילה','שיריהמחזורשלהשלישי
כמו:יפהתמונהלצייריכוללאור ) 1985 (זוכר

קרקעיתעלבאפלה,בשקטשוכבשקט;"לווייתן
חיוגלשדרהכבליכולאירופה;עדמכאןהים;
תמונהכמוהלילהלהיזכרהרי;אפשרמפעםלאשה
 ,ומיד ,) 70<עמ'עירומים"פעםהיינואיךמלאה
הווליוםאתלהגביר ,מחזוראותושלהבאבחלק
בחדריהלילהמוותר"אנימתנפחת:צווחהלכדי

לאאםאיתן;עודשכבתישלאנשיםעלהחשוך
 ,) 71<עמ'הזין"אתלישישחטואחת,אףאזכולן

שלתחתיזרםהיהומתמידשמאזהיאהאמת
שמחוצהלאשהלאוריצחקשלביחסואדולסנטיות

התבגרותעינוייבמעיןהנתון ,שלוולגופולו
הכדביםאשכיאתסומכות"ידיוהולכים:מתמשכים

 ,) 180<עמ'שלי)"תאווהשלפוחיות ,<עטינימזרע;

ספריובשניהתעצמה,ואףפסחה,לאזומגמה
אינםהמזלשלמרבה ,במיוחדוהחלשיםהאחרונים

שלפנינו.המוגזמתבאסופהכלולים
השלילהבסימןעומדתלאוריצחקשלשירתו

הנשים,כלפיהמדינה,כלפיהגוף,כלפיוהשנאה.
רחםללאושוחקמפוררהואשאותההלשוןכלפי

הספרותיתבקהילהחן.כלללארבותופעמים
להתבוססהנהניםתומכים,לויששלנוהמשונה
ומוותתשוקהשלוהפורנוגרפיההאלימותברצפי

אפשרכידומהעוועים.כבמחולבזהזההמהולים
עצמולאורשמודהכפישונה,בדרךגםלבחור
 :כאיןספרואתהחותמתבשורהנדירה,בכנות
 ,) 110עמ'(שם,אחרים"שיריםלכתובהייתי"צריך

• 
וייכרטרפי
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שלתנוסהיבבת
מנוצחיםגברים

סדרתרחוק,רץמריופיין:יונתן

המאוחדהקיבוץהוצאתהזמן'אות

עמ' 175 , 2001

רץמריוהקובץשלהאחוריתכריכתועל
עוסקיםמתוכם(שישהסיפוריםתשעהרחוק,

המלחמהשלרקעהעלרובם-הצבאיתבהוויה
שלנכדוהואהכותבכינכתב-בלבנון>

מצאתי,ב"ווידוי".כןאםאפתח,פן.אלכסנדר
סצנותמינימעלההקריאה,בעת ,עצמי

-חלדוג'וזףהאשקיארוסלאבשלמספריהם
מןבצאתםאשרשניים-כמובןלהשוות,בלי

השנייה,מןהשניהראשונה,מןהאחדהתופת,

 ,דיוקןהעמידוונטה>שלזואתלספור<בלי
ספק-דמעותעדומשעשע-משועשעספק

כינדמה •כקסרקטיןהחייםשל ,מפלצתי
אלהשניהקימואותו ,המונומנטליהגלעד
התקנהחסרתסכלותםעלהצבאית,להוויה

נאצלותםועלבשעריה,הבאיםמןכמהשל
המחבר.לנוכחגםעמדהסיפורים,של

עצמםאתימצאולאהסתם,מןהסכלים,
אתשהרוויחוכמינמצאיםהםוכך ,בסיפור

אתימצאולאהםהנאצלים,פעמיים.שמם
נכונה.מנוחהלהםשנמצאהמשוםעצמם,
המקיפהרחבה,זמןמניפתפורסהמספר

בבניהחלהארץ.בחיימרכזייםאירועים
הקטלניתוהתוצאההשלישית,העלייה(ובנות>

לביןהחדשיםהיהודיםביןהסימביוזהשל
וההתגייסות'היישוב'ימיהישנה;אדמתם

השואה;זיכרוןבנייתבנאצים;למאבק
באמצעטירונים'דקרי;הצוללתשלהיעלמותה

וימיהכיפורים;יוםמלחמתלאחרד, oה-שנות
הראשונות).(השניםלבנוןמלחמת

פייןיונתןשלבסיפוריוהגבריםדמויות
לפניהןמעמידותשהןאו ,במאצ'יזמושטופות

הסיפוריםבין ,כןעלאשר .לחיקוישכזהמודל
מאצ'יזמואיקונתשללרובאזכוריםמופיעים
גבריםשלהסתכלותם •בגוויהמישלדבמותו

לה',נוכל'יכולבבחינתהיאהעולםעלאלה
אדמהבאשה,המדובראםלהםהיאואחת

ענותבקולשמתחילומהאויב.ארץאוסרבנית
גבריםשלתבוסהביבבתמסתייםגבורה,

לרובעצמם,אתמביסיםהםלעיתיםמנוצחים.
הנשים.מידילא,איךתבוסה,נוחליםהם

אחרים.שלאושלהם
מתוארת ,שמואתלקובץנתןאשרבסיפור
בימיםחיילים,שניביןידידותשלתחילתה

מריוהקשרליטאני:מבצעטרםשלהאחרונים
מהדישנלהבאיתן .איתןהמ"מ,וקשר

אמריקה",מ"דרוןמריושלהמתגלגלת
 :שכזאתדישלהגותאיךללמדומנסהוהאחרון
ארגנטינה, .) 14<עמ'ורחוק!" •ררצצ"מרדיו

הצבאית,החונטהלידינפלההאהובה,ארצו

מריושלאחיותיושתיאדם.בצידפתחהוזו
מפנירקהחקירות,במרתפישובלבלינעלמו

מספרנמצא ,למשטרמתנגדשלשבכליו
מגורלעצמואתבמלטו ,ומריו ,שלהןהטלפון
אוזרה,בארץמתמריו •לארץעלהדומה,

בעת ,רחוק"רץ"מריו ,יומיהמ"משלבלשונו
בלבנון.מחבליםלצידיצאההחדשהשארצו

בידוצולחלא ,כניצודבידושעלהמה ,וכך
גםמתהפך ,אירונינסיבותובהיפוך ,כצייד

אדיש. ,כתמיד ,מצדושהוא ,המרגורלו
גםמופיעהספרדיניחוחבצירוףלבנוןמאדת

נעריםשניאנחלס".של"המטדורבסיפור
בעקבותלספרדנסיעהמתכנניםהיספנופילים

אלאוהנשים.השווריםמלחמות ,הפלמנקו
ופורצתהיומיום,בידינטרפותשתוכניותיהם

אתמביאיםהמלחמהמראות •לבנוןמלחמת
להדביקהשניואתהדעתטירוףלידיהאחד

שם,גםאךהישנות.ההבטחותאתבטירוף

שהבטיחהואשהלמוותמדממיםפריםבין
גבריםשברגילמה-יוכיחרק,אםשלולהיות
המלחמהמראות ,גברשהוא-להוכיחששים
 ,חברותמונתלמולוועולה •לומגיחיםאינם

כמו"למותכדבריושהעדיף,המשוגע-השפוי
<עמ'בלבנון"כלבכמומאשרבספרד,פר
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נקראיםו"וונדרבאר""המערבל"הסיפורים
המפתיע,סיומםהגרי.או'שלאפיגוןכמין

חזרהדורש ,הסיפורנסיבותכלאתהמהפך
הסימניםאתלמצואכדי ,לתחילותיו
אלהבעלילותואכןהמחבר;שטמןהמחשידים

מפחהכותבאתהמחלציםדקים,חוטיםנטוו
 •המאולץהסיום

בעמקההתיישבותבראשיתמספר"המערבל"
תלעלחסונים,גבריםחבורתאליזרעאל.

טיומקה, ,אחדמצטרףבמלריה,נגועאלשכוח
 ,זובשונותודילאאם •פקידשלידייםעם
אתלחבורהומצרףעליהמוסיףשהואהרי

שיגרתאתמזעזעתזונוכחותריקה. ,אשתו

הופכתבתלוהאווירההגברים,שלהעבודה
אומללטיומקה,המלריה.בגללולאמורעלת,
עיניהםחבריותוליםאיךרואה ,שכמותו
אשתומחזירהאיךכאב,ולהוסיף ,באשתו
אינוהואאונים.חסרהוא .לחבריומבטים
בטוןשלמתה"נלבישךלמשימתמתאים
ואשתוישן''יהודישלגוףהואגופוומלט".

מקיצהמדימאוחרזאת.לראותהראשונההיא
אומרתשהיאכמוהחדש,היהודימחלוםהאשה
התל:עלעימםאזשהיה ,לברמןכךאחרשנים
חיתהגדולהמההבנתייותרמאוחרשנים"רק

מזיעות,רגלייםאושעירותידייםלאהאבדה.
אהבתאםכי ,דוקרדרדראועוקרמעדרלא

 .) 130<עמ' " ...שכזאתטיומקאית''אהבהאמת.

שהמהפכהלאלההמהפכניםנחלקיםכאןגם
-והאחרוניםממנה,שמתפכחיםאלהמכלה,
בהגשמתה.לראותזוכים-ביותרמרשחלקם

והמאבקהיישובבתקופתעוסק"וונדרבאר"

 ,ש"יהפלמ"ח,הבריטים.שללצדםבנאצים,
בצבאהיהודיתהבריגאדהחייליההגנה,

כולםטמפלרים,ממושבתוגרמנים ,הבריטי
זרים.מיםעלנושפיםוכולםשלמה,בערבוביה
מעמידפייןיונתןקטלנית. ,כאןגםהתוצאה,

<מעיןאפשריתבלתידילמהבפניהגיבורהאת
שלבספרו ,סופי"של"בחירתהכמובחירה

כפיהדבריםאין ,כתמידסטיירון>.וויליאם
כדילשלםשישהמחיראבלנראים,שהם

בלתיהואבאמתשהםכפיהדבריםאתלראות
למשל.אקליפטוס,תשאלונסבל.

דםשבכולם ,בקובץהקודריםהסיפוריםבין
שונה ,אחדסיפורמזדקר ,ועשןומוות
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מחנההיאהתפאורהבוגםאמנם •לחלוטין
הבמהבקדמתאךהשאר),וכל(סכליםצבא

המתעתע.כוחהעלהרוסית,הספרותעומדת
רוסית",בספרות"שיעורהסיפורשלתחילתו
מהקומדיהחופשיציטוטהואהחלוםבחלום.

אלאאריסטופאנס.של"ליזיסטראטה"
בפניעכשיומוצבהמלחמות,הפסקתשבמקום
נשיםקהלמתוךפחות.לאקשהאתרגהגברים
ידועהסופרתשלקולה,עולהלגמריעירומות
נמצאאוליהכותב,כיווןלמילנחש(אפשר
יקריםנים 1"בבואומר:הסירנות>ביןאותה

 ,בלבנומחדשלזכותברצונכםאםשלום!
לפחותשירה,אופרוזהספרלקרואעליכם
לעמודשעתידמי .) 156<עמ'לחודש!"אחת
הרוסיתהספרותשלעוצמתהמולריקככלי
ספק ,תיאורופיעלאשר ,גליליהרס"פהוא
עלוםאלוףוגם ,לומועילהחיתההקריאהאם
אתלעזרתומגייסקוזילובטוראישם.

מיןמגלילימעליםשהואתוך ,דוסטויבסקי
הצייד,כאן,גםללבו.יקראךמטופש,חפץ

בידיהניצודבעתבההוא ,החפץאחרבמרדפו

בארץב"אליסכילהעירויש .סכלותו
תולעתאינההמעשנתה'תולעת'הפלאות",

 .התגלמותוטרם > caterpillar <זחלאםכי
חיתהלוכינדמהטכנית.טרוניהולסיום
שגיאותנמנעותהיו ,יותרמקפידהההוצאה

שברשותיבעותק,כיאומרועודאחדות.כתיב

 •למה?בטיפקס.ותיקוניםמחיקותהופיעו
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מאחורימערותחופר

הדמויות

כרמיתמאנגלית:השעות,קנינגהם:מייקל
כתרהוצאתסגל'אורהדבר:אחריתגיא,

עמ' 193 , 2001

לחיות,להמשיךיכולהחיתההיאמתאבדת.אשה
ממהרתלעצמה,שלווהלמצואמתעקשתהיאאבל
גדולהאבןושמההאדירלמזגמדיעבהבמעיללנהר

פתאומי'בכוחעימםאותהנוטליםהמיםבכיסה.
רגליהאתומצמידמהקרקעיתשעלהחסוןגרבכמו
הגשרמאבניאחתמולאלמתכרבלתוהיאחזהו'אל
כשגבההעמודבבסיסהיטבמעוגנתסאות'יז,של
האבן.מולאלופניההנ.הראל

הבדיוני,התיאורבפרולוג.כברנעתקתהנשימה
וירג'יניהשל-1941בה"אמיתית"התאבדותהעל

נכנסת.היאשאליהםהנהרכמיומטלטלסוחףוולף,
האחו'הדרך:מראותנמסריםובדייקנותביובש

שזורותוביניהםוכדומה,הכבשיםהכנסייה,

הקולותשמתחזק,הראשכאבסדורות,לאמחשבות
וירג'יניהשלחייהאתנוטליםהמיםאליה.שחוזרים

חוצההיאשבומסויםרגעאיןמשים,מבליכאילו
פעליםשלשורההמוות.אלהחייםגבולאת

לאחרגםבחייםוירג'יניהאת(לכאורה>משאירים
עיניהמעופפת,היא •ודאיענייןהואשמותה

מתחתלהמתכרבלתהעשבים,בצרורותמסתמאות
שנמצאים Iואמו 3בןילדשהחיילים,בעודלגשר

וחודריםולאבןלעץמבעדמהדהדים Iהגשרעל
לגופה.
יוניבחודשאחדיוםעלמספרקנינגהםמייקל
וירג'יניהשונות.בתקופותנשיםשלוששלבחייהן

ואםנשואה Iבדאוןלאורה , 1923בריצ'מונדוולף
בסוףלקטוריתוקלריסה, , 1949אנג'לסבלוסלילד
מסופרמהןאחתכלשליומהיורק.בניו 90השנות

ולאודיי""מרת ,וולף""מרת-והפרקים Iבנפרד
לסירוגין.ערוכים-בדאון"ו"מרת
שלבחייהיום .ללונדוןמחוץפרוור-וולף""מרת

מבעללהתחמקמאמציהאתמסגירוולףוירג'יניה
הביתמשקמסוכנתחייה,אתשמנווטאגוצנטרי

מוקדםשמגיעהמאחותהלהוראות,הממתינה
 , ' 77לדאמרתאתלכתובלהמשיךכדי •מהצפוי
יוםאנג'לס.ללוסמחוץפרוור-בדאון""מרת
הנשואה Iובהריוןלילדאםבדאון'לאורהשלבחייה
מנסהלאורה .הולדתויוםלושזהו"נחמד"לבעל
אבלבית.ועקרתאשהכאם,חובותיהאתלמלא
 • " 77זלאמרתאתשםלקרואכדילמלוןבורחת
לסביתקלריסה,ודילג',גריניץ-ולאודיי""מרת
 1ריצ'רדהקרובלחברהמסיבהמארגנת , 50בת

"מרתבחיבהאותהשמכנהאיידס,חולהסופר
דלאוויי",
אתוולף,וירג'יניהאתלוקחיםפשוטים:החומרים

שכתבה, " 77לדאמרתהרומןאתהמתועדים,חייה
קוראהעםהקוראים,קהלשלייצוגעםומערבבים

לאשה-הןמתאים,הדהודשיהיהכדינשית
ברומןניכרואכןדלאוויי",ל"מרתוהןוירג'יניה,

עושהוהוא Iלעומקוהנושאאתחקרשקנינגהם
חייהעלהמבוססותההיסטוריותבידיעותיושימוש

אחותהעללה,ומחוצהבלונדוןוולף,וירג'יניהשל
שאותובעלה,וולף,ליאונרדעלהציירת,בלונסה

ידועה(שחיתהוהאמניםהסופריםבחבורתהכירה

נישאהולוה"בלומסברי"),כקבוצתיותרמאוחר
מעלההואלעשות.מפליאקנינגהםאבל, ,-1912ב

כמתוךודם,בשרוולףוירג'יניהשלדמותהאת
אתומשלב Iביותרואמינהאישיתפנימיתהכרות
הרגשות,המחשבות,אתההיסטורי'עםהבדוי

האמיתית,וההתאדבותהפרידהמכתבעםוהחלומות
מתועדיםהתקפיםעםוההתחבטויותהלבטיםאת
עםוילדיה,ונסההאחותביקוראתראש.כאבישל

בגינה.ציפורשלקבורה
לסיפורגםקנינגהםחודרהבחנהשלדקותבאותה
ומושחזיםקטניםלרגעיםולאורה,קלריסהשלחייהן
לתהומותלתסכולים,התאבדויות""כמעטשל

ותשוקותמיניתלמשיכהבבהלה,ונסרגותהנפערות
מכוחםהמוכתב,מהמסלולשחורגמהלכלאסורות,

 1ילדשלעיניוגםולעיתיםהבעלאוהחברה,של

הקטןהילדבכך.ספקאיןיודע."הואהקטן:ריצ'רד
שהיאיודעהואאסור:במקוםחיתהשהיאיודעהזה

שעותכלכמעט Iנידבליבהמתבונןהואמשקרת.
עםאותהראההואבמחיצתה.עוברותשלוהערות
העוגהאתשאפתהבשעהבההתבונןהואקיטי.

האחרתלאשפהמתחתהראשונהאתוקברההשנייה
למעקב Iכולוכל Iמסורהוא •המוסךשלידבפח

עולם.לואיןשבלעדיהמשוםשלה,ולפענוחאחריה
 ,) 155(עמ'משקרת"היאמתייודעשהואכמובן

שלושתביןמקשרוסמוימרתקיחסיםמארג
הרומןשלובסופומתהדקוהמארגהסיפורים,
כדי Iזובנקודהארחיבלאאחת.ליחידהמתמוסס

ביניהםהתמסיהקישורההפתעה.אתלקלקללא
טוב,ספרבכלכמו Iעשויהואגםאבל Iגלוי

המוותהקטבים,שנימאמץ.וללאטבעיבתחכום
 1מכךיותרמשלימים:כקטביםמתגליםוהחיים,

גוףמיסודיגואלהואאפשרית,בחירההואהמוות
בפרולוגכברמשמעות.חסרומקיוםונפש,

גםמשוחררתבמותה,וירג'יניהלהמתכרבלת
בשדההליכהכמולהיות"יכול-המוותמכאביה.

האיידסחולה ,ריצ'רדכאשר .) 165<עמ'זוהר"שלג

הואהחמישיתבקומהחלונואדןעל'מטפסהסופני
(עמ'נפלא"נפלא,יוםאיזהיום!"איזהאומר:

לאורהשלחייהמשרגתמפלטכמקוםהמוות ,) 158
כך.כדיעדפשוטלהיותיכול"זההמתוסכלת:

עוד'לדאוגלאלהיות,יכולזהנפלאכמהחשבי
םברתואילו ,) 171<עמ'להיכשל"לאלהיאבק,לא
"המוותמפתה:מסיבהכמיןהמוותנתפס " 77אדל
אוהבתולאודיימרתשאותהלמטה,העירהוא

לתוכה,להיכנס Iכלשהידברךומבקשת,ויראה,
הדרךאתעודתמצאלאלעולםכיעדלמעמקיה,

 ,) 139(עמ'חזרה"

העצמיהמימושאחרים.מושגיםגםמרחיבקנינגהם

אחרתלמיניותבתשוקותוירג'יניה),(אצלביצירה

מחוץמושגושכנתה>לאורהואחותה:(וירג'יניה
מספקתאינהכברהגרעיניתהמשפחהלמשפחה.

לבדידותהתשובותאתהבטוח,המפלטמקוםאת
המעגלאקזיסטנציאליסטית.למשמעותאו

הראשונההפעםאינהוזומורחב,המשפחתי

פוליצר'פרסזוכהשהעות,זאת,עושהשל~ינגהם
הרומןהוא ,-1999בהיוקרתייםפול~רופרספןפרס

ברומןכברעלתההמעגלוהרחבתשלו'הרביעי
נולדנקינגהםמייקל ,-1995בשהופיעזדםבשר

בקליפורניה,גדל Iשבאוחיובסינסנאטי-1952ב
מתעניין"אנייורק.נירבעירזוגובןעםכיוםוחי

והסיבהוהקלאסית,הקטנהלמשפחהמודליםבפוסט
בתקופתשחיהומרשאניבעובדהכנראהנעוצה

כותבאחדשכל"ברורקנינגהם,אומרהאיידס",
רבותוחוויתיהמגפהאתשרדתימכיר.שהואמהעל

שדגםהואשגיליתיהמשמעותייםהדבריםאחד-
לסביותאמהותשתילמשל(כמוהמורחבתהמשפחה

חסרישהיומצביםלשרודהצליחקוקסינל>ושכן
למצואניתןדב,עשזתהמוכר",הדגםעבורמוצא
שמיניותםואנשיםלסביות,הומואים,כולם:את

המסרהלאה:וכןמתברגות,נערותמקובעת,אינה
הכולככלותהאהבה.בשםקיוםדושלהואהעיקרי

מהם.אחדאףעלהקיומיותהחוויותפוסחותלא
 " 77לדאמרתלרומןלקרואשקלהוולףוירג'יניה

החייאתהזה.שםמאמץקנינגהם"השעות",בשם

דבמויות,בעלילה,-ויצירתהוולףשלהרדביםרבת
המבנההלשונית.בבחירהגםמתבטאת-דבימויים
במיטבה:כדולףנשמערבותפיסקאותשלהלשוני
"הנה :> 176(עמ'קלריסה"חושבתאפוא,היא"הנה
 ) 179(עמ'ערוכה"עדייןהיאהמסיבה,אפוא

אוליהיהניתןאלהלשונייםשימושיםעלוכדומה.

להעלותמפליאשל~ינגהםמשוםבעיקר Iלוותר
גםרבהברגישותוולףשלדמותהאתולהחיות

עשירה,קציבת,מדויקת,שפתוצורנית.תמיכהללא
אמיןגיאכרמיתשלותרגומהיומרנית,לאאבל

כמעטלפניתורגמו " 77זלאפמרתהחלקיםוקולח.
זמורה-ביתן-(הוצאתליטויןרנהעל-ידישנה 30

המתורגמיםהקטעיםאתלשלבוההחלטהמוזן>,
פורתעצמה.אתמוכיחההנוכחיבתרגוםליטויןשל

 1ביותרקלבאופןאםגם 1אחרגווןיש 1דלאוו"

הזמנים.שביןדביאלוגתומךוהוא
"איןיבומנה:וולףוירג'יניהכותבת , 1923באוגוסט

רביםדבריםלומרעליתוכניותי.אתלתארזמןלי
חופרתאניכיצדשלי:התגליתועלהשעותעל

חושבתאנישלי:הדמויותמאחורייפהפיותמערות
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 ,הומוראנושיות,דביוק:רצוניאתשמספקמהשזה
וכל ,לזוזויתחברושהמערותהוא,הרעיוןעומק.
נתון,"ברגעהשמשאוראלתעלהמהןאחת

ודלף,וירג'יניהשלאלהשורותקראנjוינגהםמייקל
מאחורימערותלחפורבהשראתה,מצליח,והוא

להחיותמאחוריה,גםאבליצרה,שהיאהדמויות
ספורות,ל"שעות"אולרגע,רקלאואותןאותה
 ,ארכיוניתיוקלושאין ,לזמןמעברשהואלמהאלא
יצירתה,ואתאותהומחברנצחחיילהמעניקוהוא
 •מרתקת.במקוריותהקוראים,ואיתנואיתר

שוזרצשטייןטלי

תמונהשלשולייםלבחון

החדשההספדיה ,קרלושלהשיטהאדר:איל
עמ' 148 , 2002המאוחדהקיבוץהוצאת

אתמחלק-היי-סקואישתל-אביבירווק-אריק
אהבהביםפרשיותוביןב"רשת"גלישהביןזמנו

הקוראעםהגיבורחולקרגיש,אךגברימזדמנות.
העלילהכנים.רגשותוחושףאינטימייםרגעים
מציביםוהסוףההתחלהורק ,ברורזמןקונעדרת

עלמתבססתהעיקריתהמסהאיתנות.תחנותבה
אריק,שלבחייושונותמתקופותסיפורים

עבדשם ,ובבזלימנובתבתל-אביבהמתרחשים
 ,וענייניקצרבפתקהספרתחילתקצרה.תקופה

חד-הוריתאם ,רוניחברתולאריקשמשאירה
עוזבתשהיאלומודיעההיאבובתנועה,ומטפלת

אינושהואמפני ,בעבורומחליטההיאבכךאותו:
סריגומשמשתהפרידהלקשר.להתחייבמסוגל

למקשהוההווההעברהופכיםשבווידויילתהליך
מאחרבה,להתמצאלעיתיםקשהשלקוראאחת,

סיפורים,שלאובססיביאוסףפורששהגיבור
הגיוני.רצףיוצריםשלא ,מחייוועודבותאירועים
תל-אביבילרשומוןהספרהופךהאמצע,לקראת
דמותכשכלממש,שלעלילהבסול ,למדיסתמי

בעיקר.ומיןבגידותסביבהנסבסיפורה,אתמספרת

כלולמה ... "לשאול:מיטיבההדמויותאחתמיכל,
אנשיםשניביןאינטימיותמעטלחלוקמסובךכך

שלהחשוךהבורלתוךנופליםשתמידזהואיך
מתוךפועלותחלולותדמויות ,) 91<עמ'הסקס"
בלדב.הגוףהיאשלהןלפעולההמסרגתכאשרדחף,

עירשלתפאורהמספקתימינובתתל-אביב
בתוךהגוף,בתוךמתרחשיםהחייםבהניהיליסטית

אקססייבחופשהלילה.מועדוניובתוךהמיסותחדרי
אתמותירועכבותחוקיםללאמתירניבעולם
הרגששלהניתוקבלבד.הגוףלצולצייתהאנשים
והואלגשרהגיבורמנסהעליוהפערהואמהגוף
אותנומשתףהגיבורהרומן.של"המנ;ע"למעשה

הטכניקהבהןמאצ'ואיססיות,מיניותבהרפתקאות

מסופק.ולהיותלספקהמוקד:היאההנאהשל
מפתיעזהאיןרביםמיסותבחדרישעוברתבעלילה

וגוף.יצרמין,עלהגיבורשלרפלקסיותלגלות
היהראשהלשיער"בניגודכמו:דימוייםזאתעם

ליהזכירוהואלחלוטיןחלקכמעטערוותהשער
ואדומותתפוחותששפתיוסינימלומדשלז,~קן

חיתהשלה"הלשוןאו ) 53<עמ'אופיום"משאיפת
 'מע<" ...שליהחתוךהאיברבמעלהקצתמחוספסת

דימוייםואילואחר.מז'אנרכשאוביםלינראים ) 55
או ,) 59<עמ'שבפנים"הקרחוןאתלסלסל ... "כמו

לבטאהאמורים ,) 74<עמ'אותי"לופתהישע"חוסר

דאראיל
קלוושלהשיטה
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אמוציותשלמופרזגודשמפאתכושליםרגישות,
ודרמטיות.

חיבורמפוענח.בלתיברובוהספרנותרסופועד
קולו",של"השיטהבאמצעותנעשההפזלחלקי

וחיקוייםמזויפיםציוריםלגלותמנתעלשפותחה
"זוהישבציור:השולייםהפרסיםבחינתבאמצעות

חלקיםבין"מחברתהראש":אתשמארגנתמסה
שוניםהםשבסופותהליךומניעהבתוכםשונים

מספראריקכאשר ,) 132<עמ'קודם"שהיוממה

"כשהם :משהולהםקורה"השיטה"עללמכריו
שונהבמקוםיוצאיםהםהסלטהאתמסיימים
סלטהמבצעלאהגיבור .) 132<עמ' " ...לחלוטין
אתלהביןבניסיוןהשברים,חיבורותפקידמרהיבה

הקוראעלבעיקרמוטל ,הגיבורעלשעברהתהליך
תהליךעובראריקזאתעםשוב).לדפדף(מומלץ

לומדהואשבסופורגיש,אימפולסיביוידוישל
רגשותיו.עםכןלהיות

מדויקתמפורטת,אדראילשלכתיבתו
כדיהקורא,אלישירותהמכוונתואינטנסיבית,

קרבהלחוששקשהמפנייתרההצלחה(בלילשתפו
מופרזביטחוןבעל ,נחרץ ,מדיהדומיננטיגיבורל

מסובכתהעלילהעצמית).בחמלהלפרקיםולוקה
שלהאסוציאטיביהעולםהואהיחידהמקשרוהחוט

קריאתבעתמובןלאהדקדנjויהפירוטהגיבור.
בעלילההצורךמסתברהקריאה,לאחרורק ,הספר
למעשהאךשולייםשנראוועודבות,פרסיםרווית

שנכתבבספרמדוברהכול,בסךהספר.שללבוהם
עניינית,תמציתלכלללהגיעומצליחבחוכמה
פרסים,שלחשיבותםאתעינינוכנגדהמציבה
פטוריםהרגשנוכהועד ,חיינואתלשנותהיכולים

אתבוחנתקולו"שלה"שיסהבהם.מלהתעמק
כספלשנתפסשמהמשוםבענייןהללוהפרסים

להעידיכולהספללחילופיךאועיקרלהיותיכול
תמונהשלשולייםכשבוחניםלעיתיםהעיקר.על

במוטיבכשמביטיםמשניתןיותרעליהללמודניתן
 •המרכזי.
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מעגליהירח,מעגלי
ה'מחזור'

הקיבוץהוצאתירח,יומןרונן:זיתי

עמודים. 62 , 2002המאוחד

הקורא,לפניךאנימתוודההכול,ולפני--
רגישואםואופטימית,חיויבתהיארשימתישאחרית

להתחלה.הסוףמןוקראלסוף,פנהאנאאתה,

ספרהעטיפתעלהמובאבציטוטרשימתיאתאפתח
אריאלשכתבדבריםמתוך Iרונןזיתישלהחדש

היתר:ביןמצייןהואוכך Iהירשפלד
בשיחמרכזילתחוםמעניינתפריצהמהווה"הספר

כמעטכה,עדנדוןשלאתחום Iהפואטי-ג'נדרי
והשתמעויותיוהמיניהנשיהמחזורהאלה;באופנים

והמילוליות.האסוציאטיביותהרוחניות,
המחזוראתהמלווהשיריםמחזורבנתהרונןזיתי

נדירדיווחבומשלבתוהיא Iאורכולכלהחודשי
הנשיות.הפנימיותהתכונותמגווןשלבחושניותו

הנשיהמיתוסאל-נוסףמסענרקםזהמישורעל
ונו"'לירחוזיקתו

שלובמידההבאכזה,לניתוחמסכיםשאינילא
'דיווח'שהמילהאלאלמשוררת.להחמיאצדק,

לעבודה,אסוציאטייבתמובילהזה,ספרשלבמקרהו
דיןאו"מפעל"כלכמופרויקט,ל"פרויקט",

להיותעשויחקרגםואםל"חקר",מביא Iוחשבון
נותרהואלעיתיםאבלבשירה,נוגעכשהואמעניין
 1מדייותר'אקדמי'גםואולימעט,לחלוחיתחסר

להתענייןלי)בהסתייגות: ,אגיד(אולנוהמאפשר
דברך Iאבל Iגבולהפורץהחדש,ה"פרויקט"בנושא
עלי /שכןהתלהבות.ממנימונעהוא Iלצערי Iכלל

הזאת.בפואטיקההזה,בחקרסבילולהיותללמוד
שניעללקרואקליותרהרבהלישהיהמודה,אני

באמת)(החכםבקובץביטוילידיהבאיםהמעגלים
 .לחודהירחיוהמעגל Iלחודתחושות .בנפרדכשהם

ונותר Iהנשיהירחילמעגלאולימתוודעהייתיכך
בצורתאמנותיתלתוצאהההופכותהתחושותעם

שיר.

עצמיאתשואלאני Iלעיתוןרשימהבכתביאבל
להתייחסשכזאת,הבחנהלעשותבכלללימותראם

כקוראושליהנבונה,המשוררתשל-לתחושות
תחושות.צמאדעת,צמא

תהיהוכזאתהקורא.למעןדברילהבהירמנסהאני
המבקרהטובה,המשוררתליתסלחהתייחסותי.

אםאלה,ברגעיםמכלהחשוביםוהקוראיםהחשוב,
העיקר.אתאוליהחטאתי,
נקודהלמד:אני(שהוא,פריגיאון'ראשון:ב'ריבע
הארץ)לכדורביותרקרובהירחשבההירחבמסלול

שעההגוף,של Iגיאומטרינפלא,תיאורמוצאאני
"כשניהנה,רחם",שלריחונודףגבעהש"מכל

הפות Iעינימולאלפירובצים;תואמיםמשולשים
שווישוקיים,שווינפש,שווי / 1פטמותימול

נשימתלקצבומתכווצתמתרחבתאני /.כיוון
נוזלימפעימותלבדגבולותליאין /הבזלת,

האיברים,שלה'גיאומטרי'התיאורהמחשבה",

גבולות /מתכולתם.יותרלךנהירההדבריםצורת
שפתיים,/תוחםאפשרויות,סורחיעבורךמגלמים
שסופוסכנה,חסר /מוחלט,חופש-ובתווך Iלמשל
מתארתאינך~נ:יאריםבידישבויה /מראש,ידוע

מסווהתחתעמוק;התוססהנמק,לבתאתלעצמך;
אתלהאירממשיךממני;הנוגהוהאורהיופי;
החדר."

ולקורא,ליהמזומנתביפעהלאאםאסיים,ובמה
'אשמורתבקוץבהאחרוןבשירהאחרונות,בשורותיו

אחרונה':

ושובליהלבומנגינותלקראתי;יוכןאחרון"משתה
המצפיםבחיק /מאושרתכשאכרעיתנופפו/הלובן

 •לשובי,"

"שוויהליריתההצבעהובמיוחדכיוונם,עלההדגשה
משמעותשבונההיאכיוון"שווישוקיים,שווינפש,

לאיבריהנקראכאשרלזה,נקראדימויית,שירית,
הגבולותהיעדראתגםלאלהונוסיףהאשה,של

בשירהלאהמעטהמחשבה";נוזלימפעילות"לדב
צורתו/מאדבאגניסתורש"כשהירחלמדהקוראזה

גמידו ,,לפסגות.מעברהרחקגולש Iחומציתוסס
 1הסתורוהירחהמחזורבתחילתהאשהשלהמעגלים,

 1הקובץשלבתחילתוכברהקורא,אתמכניס

מןמעטומאבדסתור?)הירח(מתילמידהלמערכת
שבו /הנשיהמצבאמירת Iשלוהעיקריהכוח
הנובעתהגדולה,הנזילהכוחותעליימיםי"מא

הריקלמארגיהחוצה;הלאהמתוכיונשפכתממני;
צורהלוואיןצבעלושאיןידוע/הבלתיהמבוזבז

ואףאם,ואיניאשה,ואיני /צבירה,מצבלוואין

ונוגע, Iמאודיפהזהאני",מאודהנניכןפיעל
נתוניםאנושוב Iמכןלאחראךתחושות,ומלא
קרוםבקיעת"רחששבומצבהירח,שללמצבו
הרים",וסגירתפתיחתתנועות /בתולים,אדמת
קשה.פתאוםנשבר.הרצף

הריבעבמחזוריפהפהלשירנתוניםאנוהנהוהלאה,
"מחצית",הראשון:

בתחושות,מדייותרמתערבאינוהלימדכאן
אמירתשלי!)שיהיה(טוב,הקוראשלבחיישניו

"יוצאתהנשיתוהבשלותמתרככתה"פרויקט"
לירחי.הנשיביןדיאלוגאותוקייםאםגםלאור",
בימביט"ירחזה:בשירהשורותמןמעטואצטט

שיווישרוי;לגופימעבר/הנהנהרה.ופניוהלילה;
ברגעיודעתאני /וקל.הולך;שלי;המשקל

תימחנה /השידרה,מןהרעדייעלםהמידע;ן
הארץ /.עצמואלקשובייפתח,והאגן /הבחילות
אמצאכך"אחרובסוף: ,, ...יותרקרובהאזתיראה

-האדמה,"עלבמתינותדורכותרגלי;שתיאת
נשי. ...וומדויק Iונכוןיפהכמה

כמעטאנימודהשבועי","יומן 1בספרהשניהשער

אותוואהבתיבתחילה,אמרתיאשרכלאתסותר
להפליא.
התרגשותאותיאחזהזהבשיר Iרביעישביוםבלילה
אתמאיר Iמבטני [iנו~"אורכך:הכתוב.לגבי

אותימכילהאותך;לראותיכולהאניכך /החדר.
 /מתפלאת,איני /.ממניבהירהבוודאותבתוכך;

הספרדיובנוףבזמןמילים

מספרדית:כזמן'מילהרקמצ'אדו:אנטוניו
 , 2001לשירה"קשב"הוצאת ,ניצן-קרןטל

עמ' 92

 1ז"לבסקיברונויורםרבדיעםבהחלטאנימסכים

מצייןכשהואהזה,הנבחרהקובץבאחריתהמובאים

שלשירואתקסטיליה",עד"מסביליהבמסתו
היה'הפשע ) 1939-1875 (הנודעהספרדיהמשורר

שלביותרהבולטיםהשיריםמןכאחדברגגרה',
למשורראשכבהותפילתקינההואזהשיר •מצ'אדו
בתקופתבגרגרהשנהרגלרוקה,גרסיהפדריקו
חלקים)שלושה<בןהשיר .בספרדהאזרחיםמלחמת
שלהנוספתהערתומשוםגםמאודבולט
זועלמאפילהלרוקהשלשתהילתו Iבסקיברונו
עודבהבכך.הרגישעצמושהואוכנראהמצ'אדו,של

שירהקוראיבקרבפחותהרבהידועששמוהיא,

רבים.

למשטרהתנגדושניהםרפובליקאים,היושניהם
ביטוילדברנתןשמצ'אדוומסתבר Iהפאשיסטי
איננישלצערי Iשלוובפרוזהבשירתורחב-יריעה

 .עיקרוכללאותהמכיר
מתוךשיריםמשניאחדהואברגגרה'היה'הפשע

בסדרלוקודם ,) 1939-1936 (מלחמה""שירי
והוא ' ...ימךשם Iימי'כאןהשירהואהשירים

שלהיפרדותםעלפאתוסמעטלאעםשירלטעמי
מצ'אדו),שלאהובתוחיתה(גיומרואהובהגיומר

מותהעלתהומי("יגוןהרוממותהפאתוס,בצדאך
נמצאמייסר")זכרךאלילה, I"אותיאו:נעצב",

העדרי",מהלךלצדך(כ"אולייותרסווכתשורותגם
ולמרות-מאוחרת")אהבהשלהחלום"דבשאו:

ובצעם, Iלעומתוונוגע.קטןשירזההסנטימנטליות,
שירלרוקה,שלמותועלהקינהמעצימה Iלצדו

אותהאו Iניגודאותוקייםחלקיובשלושתשכמעט
שמסביב,והנוףהנרצחהרוצחים,שביןהשלמה
בחלקנסלח.הבלתישבמוותהאבסורדאתהמסביר
העדיםשלהסתכלותםמובאת<הפשע)הראשון
תחתברחוב, /רובים,ביןהולךש"ראוהולרצח
אזשחראור /השדות,צינתאלויוצאאפלה,שמי
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העדותעוברתזה,קטעשלובסופועלה",טרם
שלהאישיתהקינהלדבר(ואוחו)האלמונית

ברגברהאירע("כיאישיתמסקנההמוסיף: Iהמשורר

השניבקטעאומללה"), Iשלובגרברה /הפשע,
הנרצחביןדיאלוגמתרחשוהמוות")("המשורר

צדישבווגםעדים,ישזהלדיאלוגגםוהמוות.
מגיעכאן •מצ'אדושל Iהסופדהקולהוא Iשלישי
זורםריתמוסגםוליופי.לריכוזלתמציתיות,השיר
 1בעיקר Iלובאהמיוחדיופיואךזה,בקטעקיים

כאחד.ובעדינותהבחוזקההמרטיטההקינהבשל
 1ריקדתןבשחורלעיניך / 1האבודלבשרך"אשיר

 ...סתרהשהרוחלשערך / 1נושקושפעםלשפתיך /
 1לצדך Iצועני Iמותי / 1ליטובכמהעתהכןכאז /

קלה!"ברוחבגרברה, /בגרברה,לצדךלבדי /
אלהלאותםמצ'אדופונה Iהקצר Iהשלישיבקטע

מצבה.וחלום"מצורללורקהלולהקיםש"ראוהו",
מתייפחיםשמימיונחל;עלבאלהמברה,ל"משורר

שם Iבעירו /בגרברה,אומרים:ולנצח /בשטפם,
אירע!",הפשע

טובהלעבריתתורגמוששיריוהזה,היפהבמבחר
מחמאה,לכלראוימוסיקליבריתמוסוזורמת,
בפתיחתוהציטטההבודדיםהשיריםמןלבדמצויים

 1לחןלא /לעולם,השוררהקשההקיץ"לאהקובץ:

 1הקובץשםלקוחממנהבזמן"מילהרק / 1ציורלא

'שירים''פרוזדורים',כמוארוכיםשירמחזוריכמה

ופזמונות',ו'מכתמים

שישהעשוי Iביותרעליהאהוב'פרוזדורים',המחזור
התבוננותבעצם,הם,שכולםקצרים,שירים

האנושבניהטבע.ובהתרחשויותבנוףמעמיקה

ונערותילדיםורקאךהםאלהנופיםהמאכלסים
העשויהזה,הטבעב'סרט'ה"ניצבים"שארוצחוקן.

עופותלרוב,הם,נהדרותגבישיותתמונות

ועצים.וציפורים

צמרתהעלהעורבים;דוממיםעתה ... "למשל:הנה,
שורתקרים:שחורים, /צפצפה),עץ(שלהחשופה
 ,,נכתבה.החורףדףעלתרים;

הרכבתאפורים/וצוקיםשנישלהרים"ביןאו:
חלונותשלשורה /המסילה.פלדתאתתטרוף

 /כפולה,צדודיתלוקמע,כעיןבהם /מזוהרים,
לבאתנקב/מי ...שימשתםבכסףונשקפתהשבה
הזמן?"

 1תיאורשלדקויותאילובמילים,צרוביופיאיזה

הנוקבתהפוליטיתהשירהמןזהמחזורשונהוכמה
לרוקה.רצחעלשירווראו Iמציאדושל

איתנומסיירשוב'שירים',יותרהארוךבמחזור

עלהאביבבואבמלגה,לילהספרד.בנופימצ'אדו
 j Iנאמר"השירשבוקסטיליה,ליל Iהפטלשיחי

 ,, .לחלוןאצא /,הכולכשישנו /יורם.ובעצם
לסנטראותנומוביליםזהבמחזורהקצרצריםהשירים
מקוםיש .כסדרוולובוחואןסןשללחגו Iדומינגו

אחרשורה Iבחשאיעלינו"המתלבש"הזהליופי
מוסיקה.ועודמוסיקהצבע,אחרצבעשורה,

אלאשיריםכוללאינויותרהארוךוהמחזור
אמרותלרוב,אמנם,ואלה,ופזמונות","מכתמים
שורותרגע,בנותמפולפלותפילוסופיותקטנות,
לאלהןבדומהקראנושכברונדמה Iלצטטןשקל
זאתובכלהאחרת,לשירתונופךמוסיפותהןפעם,
מהם.לטעוםנעים
"העיןלפניכן:הןהריב"דוגמיות"רציתםואם

רואהכי-עיןתראינה:;כיעיןאיננהלמולך;

אינובמראהשובשלך;זה"נרקיסאותך",היא
 / 1משלימךאת"חפשהמראה",הוא-הואכינשקף;

ניגודך.",הואלרוב/אשרתמיד,אתךהצועדאת

היטב/דבריםעשותמוטבהשטן:;מן"החיפזון

ונו',ונו'לעשותם"מסתם
כברכולםשאתנדמהכאן?מצאתםמוסרי-השכל

הכרתם.

להציץכדאי Iבכאליאו Iפשטנישנשמעמהולמרות
המתרגמתכנראה,מביאה,אותןלשירים,בהערות

המביאהשהיא-היאלשערישאך Iבסופןחתימה(אין
אותםשאבמהיכןללמודנוכלועל-פיהןאותן)

עיין.בהםמענייניםמקורותואילו Iמצ'אדו
שלאשירה .בולמעייניםרבעונגמביאזהמבחר
אתמעט,ולולהכירנאותההזדמנותוזו Iהכרנו
הספרדים,המשורריםמגדוליאחדשלשירתו

מלאכתעשוייםלעברית,המתורגמיםאלה,ששיריו
 •מחשבת.

:bי 
~ c::= 
=== 
ן~
~ 

כן-שאולמשה

חציוrסומקרוני

 ~ 1אורגוריגר
 =rדורמשחמאנגלית:

גריםהאחיםמןשורותשתי

'ודיגולאריל

ת, 1ריז r:קןקו-ם 1ינ.?ץ.ע?זיו
 . nולבר;להתלבש

: . : -.. : . : -
 י~~~א;נכנף,~קיףןה.~ י~~~
~ךצףע;ת,קשףךים,ז~~יםנןם~~ים~סם

ל;ן J/ס ל;~~~ןז:וי.זה ה~~~ י~~~
באש.ע;לההגבע;תח;מתאתוראיתי

: 0 T 0 0
." -T: -T : •• 

ה;ךינף.~ת ףנ~~~לקחףסם
זריםשנילמחצה,באפלהלמטה

: -T T •• -: -T •:: •: : •• : T • 

ס.סגףר~ת~דליקיםת;ד~ים, 9 ~

הקריאהבמנורתהפחדאתשהדליקוגרים,האחים
ליערותזאביםלשלוחממשיכים Iילדותנושל

להםומנופףמהחלוןאותםרואהאורגרגוריהאספלט.
לאשעדייןנפלאההוכחההואשירורועדת.ביד

התבגרנו.
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נעצוציםאוברושים

ואמרותפתגמיםניבים-אריאלניכון
פרוכטמן;מאיהעריכה:האדם;מחיי

קוראיםהוצאתשני;ניבהנתן;בןאורנה

עמ' 319 , 2002

עלומכתמיםניביםמילון-ראשוןלשון
אבניאון'איתןעריכה:המקורות;יסוד

אוריין;יהודיתומדעי:לשוניייעוץ
עמ' 583 , 2002לאורהוצאהביתאיתאב

נזכהולאלשוננושנשפרכדילפנינו'כינוניםשני
ראשון:לשוןפיעללשון","נלעגלכינוי
מגמגםעילג, ) 19לגישעיהיסוד(על-לשון"נלעג
לבשוןקלדפדוףואכן' ,,בה.ידיעהמחוסרבלשונו
מהונעצוץ.מוכרת:הלאהמילהאלמביאניראשון
ברושיעלההנעצוץתחת-"נעצוץובכן:זה?נעצוץ
במקוםקוצני)(נעצוץ=צמח ) 13כהישעיהיסוד(על

לאזה,הסברלאורמעולה".דבריבואהנחותהדבר
מןהנעצוציםיתמוכילכולנולאחלאלאלינותר
הם,ברושיםשלפנינוהספריםהאםולבדוק Iהארץ

נעצוצים.שמאאו

שונים-המילוניםשלהיעדקהליכיניכרראשית,

מעטיםבוהערכיםומצויר'מאויראראילניכוןהמה.
משפטמוצמדערךלכל Iראשוןללשוןיחסית
מפתחפיעלמחולקוהואבניב,השימושאתהמדגים
לחפשמאפשרזאת,לעומת Iראשוןלשוןנושאים.

סיווגים,מפתחפיעלוגםמפתחמילתפיעלניב
הדגמות.כלבוואין

ראשוןלבשוןהמדויקיםהערכיםלפניכםהנה
נהור":"סגיהנפוץלביטויאריאלונביכזן
ל)רבהבראשיתיסוד(עלנהור"סגי :ראשוןלשון

אחתבעיןעיוור(במקור)אור)רב(מילולית:
(בהשאלה)אור.רבהואהגמורהעיוורשלעומת
עיוור",

=עיוורסגיארמית:נהורסגי"לשוןאריאל:כינון
בלשוןלשימושכינויההוראה:גדול=אורנהור

להעליבהתכוונתילאדוגמה:הפוכה.במשמעות
ואני Iנהורסגיבלשוןבדברייהשתמשתי Iאותך

כוונתי.אתהבנתלאאםמצטער
קוראאחדנבלדוגמה:החדשה.הספרותמקור:
שוטהכלומרגדול","חכםנהורסגיבלשוןלחברו

ומתבוללמומרכלומרכשר","יהודיאושבעולם,
ספרים)",מוכר(מנדלי

מקורבשיוךטועהאריאלניכוןכילעובדהפרט
אתנחבראםרקכינדמההחדשה,לספרותהביטוי
ראוי.הסברנקבליחדההגדרותשתי

בערךביניהםחלוקיםאריאלנויכוןראשוןלשון
 1המקורעלמתעקשארשוןלשוןלבקרים"."חדשים

חדשיםכותב:אראילניכוןואילולבקרים","חדשים
חדשותהביטוי:משמש(בימינוובסורגיים:לבקרים.
ניכוןעםדווקאמסכימההייתיכאןלבקרים).

אריאל.
ובניביםבביטויםטמוןאריאלנביכזןהבעיהעיקר

היהמהלהביןקשההחדשה".ל"עבריתהמשויכים
סלנגביטויישללהכללתםשהובילהשליטההגיון

הנהשני.מצד"פשוטים"ומושגיםאחד'מצדעממי

מקורםאשרוהצירופיםהניביםהביטוייםרשימת

החדשה:העברית Iהמילוןפיעלהוא,
 1המבולמלפני Iהשכליעשהלאהזמןשיעשה"מה

לב,בתשומתמעש,חוסראחרים,חשבוןעלחי
 1טעותועלאותוהעמידשואה,המיט Iעצמיכבוד

העמידפרצופיות,דוהדופק,אתמיששספק,אין

עומדביטחון,חדורביטחון,בעלבעל-בטוח,פנים,
מצחו."אתקימטביניהם,טריזתקעההגה,ליד

נביכזןערכיםמספרביעוררונוספותתהיות

אמון"לו"הביעהערך:דוגמאות:שתיוהנה Iאראיל
שמינהבכךאמוןליהביע"הבוסהניתנת:והדוגמה-

היאהעדיפההצורהכיחשבתיואנילסגנו",אותי
אמוןלהביעהואוהצירוףאמון",ביהביע"הבוס

בשתי"רוקדלמושג:ערךקייםכןכמו ...ב

נהוגכלל"בדרךידו:עלמצויןכאשרחתונות"
כיסבורהאניחתונות".שתיעלרוקדבדיבור:
ולאחתונות"שתיעל"רוקדהואהכבולהצירוף
התחבירי","הגיונולמרותחתונות",בשתי"רוקד
הערךדווקאהיהמכליותרהרגיזניאשרהדבראולם

מובאלביטויהמקוראריאל.בכינוןקלה""דעתו
ריפתאדביתהולהרמייתיהרהיומא,,כלבשלמותו:

ליהאמרגזירתא,תקיףכיוכרכי.דמיאוכוזא

להמצערידילמא Iעליהןקלהדעתןנשיםלכריה:
ובנויוחאיברשמעוןרבןעל(מסופרלןומגליא

יוםכלהרומאים.מפניהמדרשבביתשהתחבאו

מיםוכדלחםלהםמביאהרש"בישלאשתוהיתה
נגדהגזירותהתחזקוכאשרולשתות.לאכול

ואניקלה,דעתן"נשיםלבנו:דשניאמרהיהודים,
תגלההיאקצת,אותהיענוהרומאיםשאםחושש
להתחבאהלכולכןמחבואנו"מקוםאתלהם

מדגישמכןלאחר ,")ב"עלג,(שבת,במערות.)

-קלהדעתןנשים-שבמקור"המשפטהמילון:
ביקורת,מילתכל"ללאכביטוי.שכיחהואאף

שכותבמההנההתעלמות".ללאהסתייגות,ללא
לג):שבתיסוד(עלקלהדעתן"נשיםראשון:לשון
אריאלניכוןואתנשים",בגנותשוביניסטימאמר

 ...גבר-ראשוןלשוןואתנשים,שלושוערכוכתבו

• 
עלוןקציעה

מרוקאייםאהבהסיפורי

 ,כמוןעםהולכת :שמחוןבןגבריאל
אהבהסיפוריזעתר'עםחוזרת

תל-המאוחד'הקיבוץהוצאתמרוקאיים,
עמ' 157 , 2002אביב

יפה, Iויינואילןשלעיצובופרי Iהספרעטיפת
על-נשלטצבעהמזרחיים.מוטיביםושופעתמגרה

בחיימובהקתמשמעותלושגם Iהכחולגווניידי
כצפוןגםהמוכראזורהמרגב,ובחייבכללהמזרח

הטוארג,אנשימוכרים Iהשאר(ביןבפרטאפריקה,

הנודדיםהכחולות,הגלימותלובשיהשבטיםבני
הקוראביןמסקרןמפגשכאןנוצרהמגרב).במרחבי

אתהעטיפההשיגהובכךהספרלביןהפוטנציאלי
העיןשובתהאמנותיתתרומתהעלנוסףמטרתה,
 ,)-1874מצרפתיציורעלמבוססהעטיפה(עיצוב

"המוקדש 1ספרובפתחהסופרשהציבהמוטוגם

אלכהינה,דהייההיהודייה,הבררביתלמלכהבאהבה
הקריאה.פיתויאתמגבירוהשושלת",המשפחהאם

ארמונות,שלהמסקרןמעולמםדמותהיאמלכה
מלכהשכןכללאקסומות;אגדותושלעושרשל

אםבתוארשמחוןבןמכתירשאותהיהודייה,

היוכברמלכותכמה Iבינינווהשושלת.המשפחה
המגרביתלזירהששייכתאחתועודישראללעם

 1אוהכהינה,עלשמעומעטיםזאת,חרף !בלבד?

מי"אלכאהנה",הערבית,מןבתעתיקלדייקאם
תרומתההיתהומהחיתהמתימלכה?אותההיתה

בזירתהמוסלמייםגםואוליהיהודייםהחייםלעיצוב
שאמנםאלה,שאלותהברברים?ומיהםהמגרב?

בבחינתהספרבפתחהוצבובמפורש,נשאלולא
חוזרת Iכמוןעם"הולכתהספרשםגםים.בכמתא
ומכינהוהריחהטעםחושיאתמחדדזעתר"עם

 .ממרוקודיוקוליתרהמזרחמןבחוויותלהתבשמות
המסקרנות,השאלותשללחלקןמענהלתתכדי

יהודייה,היתה(הכהינה),הכאהנהכיאזכיר

אלמלכעדבשלטוןנגדהברבריםמרדאתשהנהיגה
אומיה,ביתשלהשושלתמשליטיאחד ,) 705-685 (

ולביסוסהערביהאיסלאםלביסוסרבותשתרמה
הםהברבריםהצעירה.המוסלמיתהאימפריה

המגרב,אזורשלביותרהקדומההאוכלוסייה
ה-ד.במאההערבילאיסלאםלראשונהשנחשפו
תהליךאתהאיצהלמגרבהאיסלאםחדירת

שלוהלשוניתהתרבותיתהדתית,ההיטמעות

זאת,עםהשולטים.המוסלמיםהערביםעםהברברים
במאפייניהםהברבריםשלחלקםדבקיםהיוםעד

הערביםשלמאלההשוניםוהלשוניים,התרבותיים
באזור.

מופיעיםזתערעםחוזרתכמזן,עםהולכתבקובץ
נוגעיםהמכריעשברובםקצרים,סיפוריםשלושים
מסגרתיוצריםהםובכךבמרוקוהיהודייםבחיים

מןאחדיםזאת,עםומעניינת.מגובשתנושאית

אי-שייכותםחרףלקובץהשתרבבוהסיפורים
הדוגמאות,אחתבחריגותם.בולטיםוהםזולמסגרת
הסיפורהיאהמרוקאית,המסרגתרצףאתהשוברות

זהסיפורכיייתכןהספר.אתהחותם"רוטוויילר"
ולכןהמספרבחיימרכזיותבחוויותנוגעיםודומיו
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באירוניה,הנוגעיםוחכמים,יפיםאהבהסיפורי

בתמימותגםפעםלאאךבציניות,לפעמים
אךבחולשותיו ,ביצריותוהאדם,באופימקסימה,

ובחוסנו.נפשובתעצומותגם

ספרובעיירההיהודיםקהילתעלהסיפוריםקובץ
ראויאוליהערבי-המרוקאיהתעתיק<שעל-פי

ישראלאלהעלייהערב ,שבמרוקוצפרו>לכתוב
חייםשלתיעודגםהואהמדינה,הקמתוערב

באותהבמרוקוהיהודייםהיישוביםמפתשהסתיימו.

 ,בצפרוהעירוניתהאוכלוסייהכימלמדתתקופה
כ-עתבאותהמנתה ,שמחוןבןשלמולדתועיירת
ב-לארץשעלה ,שמחוןבןגבריאליהודים. 4,500
בכלשקובעההיהודיתהשכונה-במלאהבחר 1947

צילומים""אתרלשמש ,במרוקוועיירהעיר
בצבע"צילם"הוא ,מיומןקולנועכאיש .לסיפוריו

זרקורי-הפנייתתוךשלהם,היומיוםחוויותאת

במרוקוהיהודיתהתפוצהשלנוספותלזירותאור
עתבאותהבמרוקוהיהודים<עללה.מחוץואף

האחרוניםאחדוחשובים.רביםמחקריםנכתבו

ירוןשלהמקיףמחקרופריהואשביניהםוהטובים
 • 1954והאלומיות,ו pםרויהוידרוזע,, p,הpילהצור

 ,) 2001עובדעםבהוצאתאורראה , 1943

מוטיליפהשללספרהבדומה ,שמחוןבןשלספרו
לנוףחוזר ,) 2001(כתרהאדומההעירעלהסיפור
בחדוותאליוומתמכרבמרוקוהיהודייםהחיים
 •ובאהבה.יצירה

רונןיהודית
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מזרח-תיכוןבנושאיומרצהחוקרת-רונןיהודיתד"ר

דוובים,לשוייpםספרהורב-אילן.תל-איבבבאוניברסיטאות

אשמן,ובפרס , 2000ושםידבפרסזכהעובד,עםהוצאתותיארהיהודיםבחייוסיטואציותמקטעיםובכשרון

 2001הזהבנוצת

לסיפורנוספתדוגמהבקובץ.להכלילםלנכוןמצא
יוםמלחמתעלכנפך"תחת"הכניסיניהיאשכזה

החורגיםהסיפוריםשצירוףגםייתכןהכיפורים.

הצורךמןדהיינוטכניות,מסיבותנבעהנושאמן

 .הספראתלעבות
לשארבדומהאלה,בסיפוריםגםמקרה,בכל

 ,וההומורהפנטזיה ,הדמיוןבולטיםהסיפורים,
הסיפורים(ראהובחמלהבעצבפעםלאהשזורים
שפרשה"האשההקדוש",חנניהשל"השבת
הסיפורגםשדיים"),שלושהעםו"אשהכנפיים"

ליהודייההללשירשהוא ,המציץ""מאטיו
זאתועםהומורמלאתסיטואציהמתארהמרוקאית,

קפטיןהשונה. ,האחרשלוקבלהחמלהרווית
בעיירההמוצבהצרפתיהלגיוןאיש ,מאטיו

 ,הצרפתיהפרוטקטוראטשלטוןבתוקףהמרוקאית
אוהב , ...רובהבמקוםקטןסולםכתפו"על

מענייןלאחופשיוניתןשגלוימה , ...להציץ
בחסותמטפסהוא ,בסולמוחמוש ,וכך ," ...אותו

עםצעירה"נערהסולטנה,שלחלונהאלהחשיכה
דינמיקה ," ...בגיגית[ה]מתרחצתחמאה,שלבטן

המציץהקפיטןביןמתפתחתותוססתמעניינת

ומבליטהבהומורמתוארתוהסיטואציהלסולטנה
ביןהשילובשמחון.בןשלכתיבתומאפייניאת

וקשייה,האדםבנפשוהנגיעהלחמלהההומור
מפקדוביןהמתנהלתבשיחהלדוגמה,מתוארים,

שלממעשיוהמוטרדהקהילה,רבלביןהקפיטןשל
כמה"כבר-המציץאתלרפאאפשראי •המציץ
סיןהודוטוניס, ,באלג'ירנלחםלבית,מחוץשנים
הענישו ,עליואיימוהמפקדים ....גופובכלונפצע
נאלץ ,ולכן ,המפקדמסביר-עזר"לאזהאך ,אותו
מתקפלצבאיסולםהמציץ][לקפיטן"לספק-הצבא

מציץשהואידעובעיירה]ש[כולםכדיומשקפת,
הצבא".מטעםמורשה

והטלוויזיה,הקולנועבתחומיהמספרשלעיסוקו
גבעלהמופיעיםהפרטיםמןהקוראלמדשעליו

באמצעותל"צלם"כישוריואתמסבירהעטיפה,
ברגישותולתארובעיותמצביםנופים,מילים

אתחזקיםובצבעיםביצריותזאתועםובעדינות

אולינוספת,במחשבהנשים.במיוחדהדמויות,
עולםאלאותושניתבוהםאלהכישוריםדווקא

שלאוסףלפנינו ,כךאוכךוהטלוויזיה?הקולנוע

סערזבי

עקיצה 2001ישראל
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הכפויגיבורהאנטי

לפעולה

השמות,כל :סאראמאגוז'וז'ה
הספדיהטבעון'מריםמפורטוגזית:

עמ' 206 , 2002החדשה

עלסאראמאגוז'וזהשלוהמביכההשליליתדעתו
שינתהלאמגן""חומתבקרבותבג'ניןשהתרחש

שלוהאחרוןהמתורגםלרומןהתייחסותיאתכלל
מומחיותכיסבורהשאיננימשםראשיתהשמות.כל

לאוטוריטהאותוהופכתמישהושלמקצועית
בה,שוגיםשרביםטעותזוהיאחרים.בתחומים

רבמשקלומעניקיםנודעיםלאנשיםפוניםכשהם
מהתמחותם.שחורגיםבשטחיםשלהם,לתשובות

עליתרוןלונותןאינומשוררשלדעתשיקוללכן
לקחתאצטרךאםמזו'יתרההדיוט.שלדעתופני

לייישארויוצרים,שלאנטישמיותדעותבחשבון
כמהאחתעלזהובמקרהלקריאה.ספריםמעט

וסאראמאגומצויןספרהואהשפותכלשכןוכמה,
שיפסחומיהחיים,הסופריםמחשויבהואהפורטוגזי

 .מפסידיימצאקריאתועל
הפרטישמועלנקראהשמות,כלגיבורז'וזה,סניור
כלברומן.המופיעהיחידהשםוהואהסופרשל
כאילומופיעותבהןנתקלשהקוראהדמויותשאר

מתפקידןנובעיםשלהןוהכינוייםשם,נטולותהן
מקומת"השכנהוכךהלשכהמנהלכך .וממיקומן
הקרקעמקומת"השכנהלעומתמימין"הקרקע

ישז'וזהאתשמלווהסניורהתוארעצםמשמאל".
שליחסמצייןשהתוארמשוםחריפה,אירוניהבו

 .נחיתותואתמדגישרקובעצםכלללושאיןכבוד
לרישוםהמשרדשלהפרטניהתיאורגםכזהו

אתלפתוחסאראמאגובוחרשבותיאורהתושבים,
התיאורשפרטימשוםאירוניהרוויכולו Iהרומן
פתיחהמהוויםוהםלנרטיבכללחשוביםאינם

מרתק.לספרמייגעת
 1לבלרלתוארהראויגוליגופקידהואז'וזהסניור

הביורוקרטיהכלהתושבים.למרשםהכלליתבלשכה
הרוסיתשבסיפורתהפקידותאתמזכירההרומןשל

ואנטי-גיבורעריריאישהואהגיבורצ'כוב.נוסח

שמאפשרמהבלשכה,גובלדירתושקירמובהק,
איןהעבודה.לשעותמחוץגםלמשרדלהיכנסלו

שישמהעודבהלבדאודותיועללספרמהלסופר
הואהפנאיבשעותעניין.לחייוהנותןתחביבלו

מפורסמיםאנשיםעלהעיתונותמןפרטיםצובר
השתרבבהימיםובאחדבכרטסת,שמופיעים

אשהשלכרטיסהכרטיסיות,שארביןבמקרה,

לחפשומתחילהאשהבדמותדבקהואצעירה.
אחריהעוקבאורחותיה,אתלומדאחריה,

והואבתוכןחייואתממלאההיאבאובססיביות,

בתאלמוניתאשהבאמצעותכישוריואתמממש
הקוראאתשמנחההספקמבעלה.שהתגרשה 36

ואםיפגוש,לאאובהיפגושהאםכלקודםהוא
זוחידהאיתה.לפתחיוכליחסיםמערכתאיזו Iכן

בלשי.רומןבקריאתכמורבמתחלספרמעניקה
הרואיהבלתיהגיבוראחריהמחפשאדנותואיןבשל

בספראותהלאתרבמקוםעקיפותבדרכים
ונעשהלחייהפולשהואמשל.דרךהטלפונים,

עלשייתפסומסתכןהמתרחשבכלכצופהמעורב
אתמציגהואמקוםבכלשכן Iמעמיתיומיידי

חרוץכעובדממלכתי.המשרדמטעםכשליחעצמו
החסירולאמעולםאיחרלאהואשנים,יובלחציזה

החלהמאזמתרחשותשלוהתקריותוכלמעולם
להתרשלמתחילהוא .אותולפקודהאובססיה

בבבואתלעדלכוד
דיוקנו

כמבחןכרקאהוד ,חרקיריורוקר:רביב

אחרונות-ספריידיעותהוצאתהתוצאה,

עמ' 416 , 2002חמד

ראששלמבעיתהתמונהמשרטטורוקררביב
שיתוק,עדחשדןברק:אהודלשעברהממשלה
 1לאגונרצעעבדהיפר-אקטיביות,עדפרנואיד

לסקרים,התמכרותוללא-תקנה.נרקיסיסט
הנוגעבכלהאקוטיתונבערותוהרגשיתאטימותו

אתממחישותולמניעיהם,לצרכיהםאדם,לבני
אתמאששיםמהלכיוכלוכאדם.כמנהיגמחדליו
גורלטרגדיה:כלשלבסיסהשהיאהקדומה,הידיעה

אופי.הוא

המשתקפתדיוקנובבבואתלעדלכודברקאהוד
מבעדהדקחריץלהבקיעשינסהככלבמראה.אליו

מוכפל Iעצמוזולתדבריראהלאהחוצה,ולהביט

חומתהםוהיועציםהסוקריםהסקרים,מראות.בעוד

שדהאתמכווציםהםברק.עלהסוגרתהמראות
בחריצותומקדמיםממילא,המוגבל Iשלוהראייה

שלמרעישממצאכלחדש,סקרכלעיוורונו.את
 ,יותרמרופטשלודיוקנואתלומחזיריםהסוקרים,

לאיששלו;הפנימיהמראותכלאאלונדחקנחבט

השארביןאחריה.במעקבורקאךומתרכזבעבודתו

משפחתה,בניואתשלההסנדקיתאתפוגשהוא
הרפתל~ייםנעשיםחייולגורלה.ונצמדלביתהחודר
המעקבבנתיבילפליליםמגיעכמעטוהואבגינה
המתח,יסודאתלגזולכוונהכללנואין .שלו

פתרוןהואסאראמאגושלשהסיוםברמזרקנסתפק
הגיבורכפויכאןגםהאחרותביצירותיוכמומצוין.

אתלוומל~האותוהמניעה Iממנוחזקהלפעולה
גם Iשלוהקודםברומןהעיוורוןכמוקיומו.טעם
בעלמשהו Iדומינושיטתמעיןפועלתכאן

ומגלגלהיצירהבראשיתמתרחשנמוכההסתברות
הקשרממנה.מוצאשאיןבדרךהאירועיםכלאת
להםומעניקחייואתמפרההצעירההאשהעםשלו
והוא,חייויתרוקנובהשיפגושברגעערכם.את

לחדוררוצהאמביוולנטית,סקרנותידיעלמונע
שביכולתוכלעושהמידהבאותהאבללהווייתה

אותה.לעקוףכדי
מזוההלאבעירהתושביםלמרשםהכלליתהלשכה
כלידה,הבסיסיותהעובדותרישוםעלמקפידה
אתמשקפותלאהכרטיסיותאבלומוות,נישואין
אחריה.מבקשז'וזהשסניורזוהחיים,עלהאמת

מעקבואיזהחייויושלמוכיצדמלמסורמנועיםאנו
התקרבותשכלבכךרקנסתפקשם,מתרחשנוסף
שליותרעמוקרובדבקרבומאירהלמטרהשלו

 •הזדהות.
אורייןיהודית

דרוןוררכ.•כ.

 ::ו

 •rיי • ~

-~,~ ;~"' ., 

בריקאהוד
במבחן

התוצאה

 .ממנויציאהאיןלברק Iאליוכניסהאין
כפיהממשלה,להרחבתמתנגדהציבורכשרוב
הממשלה.אתמרחיבברקהסקרים,אחדשגורס
בתיקיומואס Iסקראותופיעל Iמוחץוכשרוב
-ביטחוןושרממשלהראש-ברקשלהכפולים
סקרהביטחון.בתיקולהחזיקלהוסיףברקמתעקש

הממשלהשראשמצפההציבורשרובמלמדאחר
לברקחברה.בבעיותשורשלטיפולסוף-סוףיתפנה

שועטברקבעודתחכהמנהריה""הזקנה .זמןאין
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חיתהבמהרה,יתבררהשעטה,המדיני.האופקאל

עלוב.קרטוע
"הערכהפיעלהרוויחו.הסוקריםהצליחו:הסקרים
אחתחברהשלהסקריםשירותיורוקר'שלזהירה"
לברקעלוושרת')גרינברג(סטנלי GCSבלבד,

בעשרותברקהסתייעבמקבילדולר.וחציכמיליון
האמיןברקשרגה.נוהלאצלוהיהזהנוספים.סקרים
ללאבזה,זהמתחריםמקבילים,עבודהשצוותי
לשרתו.ייטיבוואחריות,סמכותשלמוגדרתיחום
שלוהקבועההסקריםיועצתגולדברג,דפנה

ידעהלאנתניהו),בנימיןשלבשירותוגם(שעבדה
כשםרשות',גרינברגסטנלישלהסקריםתוכןעל

בחדריםכיידעלאברקשלנאומיםכותבשכל
נאוםאותועלנוספיםכותביםשוקדיםהסמוכים

הכלאהחיתהלאומהברקשהגישהתוצאה .עצמו
אתבוזיההלאמכותביושאישנאומיםשללבין

"טוטסי",שלהתסריטאתכתבובערךכך,עקבותיו.
ברקמשהצליחיותר I'קצתבקופותשהצליח
 15אתפעםמדיזימנו"טוטסי"מפיקיבבחירות.

ברקאבלמשותפת.עבודהלישיבתהתסריטאים
שלאממשלהראשהואהוליווודי:מפיקלאהוא

בשלמותה.אחתכהונהלסייםהצליח
דורוןבידיברובוגויסהסקריםלמימוןהגדולהכסף
התפעולהוצאותאתאמונו.ואישרבקשלגיסוכהן,

ראשלשכתמימנההסקריםחברותשלהקטנות
יוסישלהסקריםאתמימןפרידמןז'אןהממשלה.

אםמנהירלאורוקר'שווקים:מכוןבעלודנה
כספיםגבה'סלסקר',מכוןשלבעליושומרן'דורי
הקשראופיעלמצביעאךהסובים,שירותיועל

כוחואתהפעילברקברק:לביןבינוהמעניין
שלבתואתלחלץכדיממשלהכראשוהשפעתו

מאסרתקופתריצתהשםביפן'כלאמביתשומרן
סמים.ייבואעל

הםורוקרשלבספרואחריםורביםכאלהפרסים
למחזמראוהוליוודילתסריטמאתגריםחומרים
טרשיםהרמולדתי; Iארצי I"הר(עםפרועסאטירי
ומיטבשמרנעמישל " ...וגדישהעולפהעדרקירח;
כלשרצתההתקשורת,היפה).ישראלארץזמרת

מפרשיותעיןהעלימהברק,שלבהצלחתוכך
עמותותשלנהלותן,התודרךתכליתןעל'אפורות',

קלמןאחד:עיתונאירקלכתובהעזהרבותברק
הנידחעיתונוראשון",ב"מקור'עיתונאיליבסקינד

פיוסםמהשלטוןברקהדחת(אחרי .הימיןשל
פעלברקב'מעריב'),מורחבתחקירליבסקינד
פוליטיקאיםנגדבמשטרהתלונותעשרותלהגשת

פיעלציבור'ואנשי-מרידודדןידידוביניהם-
אתלהסיטכדי Iורוקרשלהחמוריםמגילויואחד

שלהלקויהההתנהלותמןהמשטרהלבתשומת
 .שלוהעמותות

שהשיגהאותנטיהחומראךרע,כתובירי pחר

ראשונה.ממדרגהוהיסטוריעיתונאינכסהואמחברו

סקופריםהעיתונות:מקצועשלידוקוצרזהאבל
מרושלים,כותביםקרובותלעיתיםהםחרוצים
לבתשומתהקדישהלאשההוצאהחבלולהיפך.
מרתק,מסמךזהוכךגםאךולמבנה.לעריכה
 1שלנוהממשלהראשירי pרחגיבורהיהואילמלא

 •טירוף.עדלהשתעשעהיהאפשר
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 1:~ו
אהבהשלאנתולוגיה

הוצאת ,הגדולהארוטיקהספר :כהןאדיר
עמ' 368 , 2002שמעוני

מכמגיאלהזמןבמנהרתכהןאדירשלמסעו
אמפתיאתוסמהווהובספרותבאמנותהארוטיקה

הפןאתעורכופורשהספרבמבואותהשראה.רב

אלהקרובההארוטית,שבתמטיקהוהרוחניהערכי

אהבה,אוהביכלעםהזדהותומתוך Iכךלבו.
נוצרההרוח,ומדעיבציורבפרוזה,בשירה,

מושתתתהאנתולוגיתהבחירהאהבה.שלאנתולוגיה

לעיתיםהמעוגנתגלובלית,ארוטיתתרבותעל
וסוחפת.לוהטתדיוניסית,ביצריות
 1כבאקראימתלווההאמנותשביצירותהציוריההיבט

בליהנכתב,לכלהאסוציאציהבדרךנקשראך
שלארוטיתגלריהלפנינוממש.אליוצמודלהיות
משחקישלהדוניסטייםמערכוניםעירום,ציורי

אדירכינראה .ימינוועדונאמקדמתמזמוטים,

הקדם-הארכאית,האמנותמןמאודמתרשםכהן

והאוריינטלית.ההלניתהשומרית,היסטורית,

לרובמושתתיםבספרהמוצגתהחדשההאמנותפני
עשירהפנורמהלמיניהם.סגנוניים"איזמים"על
הפוסט-צעדיומאז-מאטיםמערומישל

-הפראיה"פובי",הציורועדאימפרסיוניסטיים
זיכרונותהספר.בתצוגתהמרתקיםביןהיא

ו"סגנוןהפוטוריזםהמוקדם,האקספרסיוניזם

גוסטבשלשרביטותחת ] Jugendstil [הנעורים"
בכלאליהוכיסופיםאהבהשירהםקלימט,

האמןרבשלמכחולווכןוהצבעים;הסגנונות
שכמוהאורגיאסטיים,בדיועלשילח,אגרןהאוסטרי
ויותריותרשייכיםוהופכים Iהזמןעםגדלים

 .זמננובתלארוטיקה
ביןמהותייםלהבדליםמוקדשיםקטניםפכים

שנויותבנידוןהדעותגרפיה.לפורנוארוטיקה
שתיהןביןהמבדילהמקובלהפןבמחלוקת.לעיתים

סיאובשלבסיסעלמושתתתהפורנוגרפיהכיגורס
חושני.לגירויהגורמיםכשלעצמם,מיניתוסטייה

עירום,ציוריאכןואםמקשים:זולהנחההמתנגדים
סוטהלגבישהרימיני?לגירויגורמיםהם,באשר

לשמשיכולהגוןואןשלהחתוכהאוזנוגם Iהמין
רקקובעתבאמנות,מינית.לתאווהכמושא
בספרות,לפורנוגרפיהובאשרהיצירתית,האיכות

האמנותלביןבינההמפרידאתלהגדיריקשהכאןגם
הצרופה.

לר"הצ'םרליליידישלמאהבהנחשבו Iבשעתןהן
מחמתלמוקציםנבוקובולזימיושללווליטהלורנס
קוראותפרנציסל~יבמנזרהנזירותאףעתה,מיאוס.

בפרהסיה.אותם

בספרות,לארוטיקהמוקדשבספרהחשובהמדור
יחם.למינשפרובאמריוחול'קודשבכתבי

הציוראלהראשוניתבהתייחסותוכמו Iכאןגם
הפיוטאלהמיתוס,אלכהןאדירמתייחס Iוהפיסול
הארוטיבמתארכביכולהמדומהכאשרהארכאי'

קדםמיצירותהמרהיביםתרגומיולמוחשי.הופך
ערביתוספרותיווניליריכפיוטגילגמש,כשירי

האנתולוגיה.שלהכותרתגולתהם-הםכאחד'

עוברשלהשהארוסמרגשת,סוחפת,פואטיקהזוהי
יוצראמנםקץ.לאיןותשוקהבלהט Iגדותיועל
אתכימפורשות,קבעהקודמת,המאהבן Iאחד

בעזרתלהגשיםניתןהאהבהשל"הרומנטיקה
אתהורסהנישואיןמוסד Iאחרשללדעתוהדואר";
רוצהאתה"כאשרצ'כוב,דבריפיועלהאהבה,
אךהןאלואשה"!תישאאלמהבדידות,לחמוק
סבר.ונעימותפזורותזוטות

אהבהבניביבמיוחדהעשירהשיריהאימאז'

במסכתלאהבהנדבכיםמוצביםוכך Iכאןדומיננטי
והחדשההישנהוהפרוזההפואטיקהשלהלירית
המיניתהאובססיביותאףנרקמתבעת,בהכאח.ד

הפאנופטיקוםהאהבה",ממוותעזה"כיבבחינת

וסרק.כחלללאמוזכרנלעג,המיזוגניהשל
כלללאאך Iרצינילעיתיםמשעשע,לעיתים

נצמדחומר"והלברואה"העיןהמדורוולגריזציה.
גילגמש:שלכבמיתוסלוהטתלאהבה

מתנתאתליתןחתני!/הייגילגמש,אלי"בא
אשתך".ואניבעליהיהשלך;המהוללהפרי

ספוגההלוייהודהביצירתהקדומההעבריתהשירה
 1חן"צבייתעלשרהואאהבה.בכיסופיהיאאף

 ...בצבייך"ישיביתיני
האהבה", Iזמןובאעבר"סתיואחר:בשיר

כדלהלן:כיאםעומררושםאחרת,עתיקהבתרבות
העדןבגן /ושיכורמאהבכליורשיםגיהנום"אם
ישכון?"מי

"תפוחאפלטונית:דוקאלאואהבה,בניבואפלטון?

שיליןבתוליתני /אוהבתאתאותוואםאזרוק
 /אחרת,ומחשבךמשאלתישוואאם;אךתמורתו.

היופי",עתקצרמה Iדורוןלךיהי
 1אפולנרמגתה,עולם,חובקהארוטיהפסיפס

ועו.דקסטנר Iהמינגוויג'ויס,פרוסט,

בעולםחבוייםהמרתקיםהדפים Iלדידיברם,
הכמיההביטוייהנסתר.ובתורתהאלוהיתהארוטיקה
מתנגדים,החסידים,בדורם,הצדיקיםשלהארוטית

אהבתשלהערגהמביטויישוניםאינםתשובה,בעלי
התפילהבמסכתטובשםבעליראהכךבשרים.

ההזדווגות,שבראשיתוכמוהשכינהעם"הזדווגות

בספרבתחילה".עצמולנענעצריךהתפילהבעלכך
וחוה.אדםאהבתאתבראשיתבפרשתמצאנוהזוהר

ובשרמעצמיעצםהפעםזאתהאדם:"ויאמר

מבשרי",

החסידמפינשמעתלכאורה,"חמורה"אזהרה,ואף
מסטארסלי:אחרוןרבי

ואתהתחתיתשאולאת /התהום,אתתדע"בטרם
האהבה".אתתדעלאשבאהבה/חיסורים
שני"ולתאווהמחייך:האירוניעזראאבןומשה

 1לדידוחרטה".בשנייה,תשוקהישבאחדקצוות,

השנייה.עלעדיפההראשונההדילמהכנראה,
 1תקופתנובניהפורנוגרפיהחבטיאלנוספתבשיבה

שלהצרופה"הטהרהלעומתוהשירההציורבערכי
לבינה.שבינובסוגיותלהיזכרטובחז"ל",הלכות

 1אליהןלהידרשקללכל;ידועותהללוהאמיתות

ולאהרחלפרשתשלונשניתחוזרתבקריאהבפרט
 .'זבמשלי"ויצא"שמעוניילקוטפיעל

חובקתכהןאדירשלבספרוהארוטיקהתרבות
הישנההמציאותמהתגלמותמביאההיאעולם.

הכתוביםוהאמנות,הספרותבערכיוהחדשה

מהלחכיאך .נהורסגיבלשוןלפרקיםוהמצוירים
כלקשהאינוהארוטיהסודופיענוחברמיזה,די

עיקר.

לאמנות,המוזהשלבפניהיעלהקלסומקפעמים,
שציירהללוכגוןבציוריםצרכהדימורגלתשאינה

תהפוכותלמודתהיאגםכיאף Iלמשלשילח,אגרן
האשאהבה.בדרכיהארוסשלהתמוהותהגורל

ככתוב Iומתמידמאזלהארבוהרעויצרהבוערת
כתמולהאהבהחיתהלאבלעדיהםאךרבה,בראשית
 /ביתאדםבנהלא /הרע,יצר"אלמלישלשום:

 11ילדים.הולידולא /אשהנשאולא

• 
רפאליצבי

המוות"עלסוכרךה i"ז

עםהוצאתמאמא,פתקאביטוב:ירון

עמ' 221 , 2001עובד

יותרשהואמשהולהיותהופכתישנהתפירהמכונת
מוכרתמורתושיציע Iכלשהובמחירשנמדדמח.~ץ

גם .פינויותמורתכלשהו~ל 9אואלטעזאכען'
רצון"ו"כוח"אופי"להיותיכולתפירהלמכונת
כלשהי.בעלילהלככבגם"יכולה"היאמשלה.

להיותיכולההיאדברים.הרבהלסמליכולההיא
עולאתנושאתועצב,הומוררווימרתק,אובייקט

בצעדימנווטתאו Iהכבדהמתכתיגופהעלהחיים
תלויתפירה.חוטשלמסעותיואתקליליםריקוד

התיאורוביכולתהרגשיותבהשלכותבנסיבות,

שביןבסקאלה-הכותבשלהמשמעותוהענקת
 1לסוריאליסטיהריאליסטיביןלמשעשע,הטראגי

שלסיפורהומוזר.ההזוילביןומוכרהרגילבין
מרבותאחתדוגמהמעמידהתפירה""מכונת

ירוןשלהחמישיספרושבבסיסהמרכבהלמעשה
םאםא. pפת-אביטוב

כשהאם,לבנה,אםביןיחסיםבמערכתעוסקהספר
 1המספרהבןשלעיניודרךמתוארת Iהספרגיבורת

הואאותםחייה,סיפורדרךחייוסיפוראתהכותב

ראשוןבגוףהמספרמותה.לאחרו"משכתב"משחזר
דרךבטבריה;ילדותושבילידרךהקוראאתמוביל

בלילדרךעשורים;מספרלפניבמקוםהחייםהווי
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שלאבמקום,הישנותהשכונותתושיבשלהתרבויות
וקשרחוםאבלחומרית,ברווחהמשופעיםהיו

וקסםועצב.מחסורגםשם.היולקיוםומשמעות
המזרח.תרבותשלואותנטיות
עלסוכרז;ךה(אתהסףכר!אל-מ;תעלה":פיתרףש
וסיפרתיקרבהאתכשפ-קדתיאמאליאמרההמוות),

הזוהמתובלתהאמירהספר",עליהכותבשאנילה
כמואחריהומושכתהמעשה,סיפוראתפותחת

נושאעלווריאציותאסוציאציותחוטיםשלבסליל
ברוחכתובהספרממנו.נגזרתכשה'סףכרת'הסוכר

וחשכתהעצבותאתמנטרלתשמראשהומוריסטית
(הסגנוןהסיפוריבאופקהנראיתענני-השכול
אותומסיטאךהכאב,אתמעליםלאההומוריסטי

יותר).קלההרגשיתההתמודדותבהםלנתיבים
קשייםעםהמספרמתמודד ,הספרסיוםלקראת
מנהגיםכלפישלוהאמיבוולנטיותכמו ,יותרכדבים

אתמסוימתבמרההמשקפים ,אמושלמסוימים
אתהמספר"מניח" ,אזביישוב.העדתיהקונפליקט
הנקודותעםומתמודדהשולחן","עלהקונפליקט

היאהפצעחשיפת .בוכואבותוהכיחבויותהכי

 .להבראתוהדרכיםאחת
החמהאישיותהכךהאם,שלתרבותהמורשתכמו

המספרשלבנפשולחיותממשיכיםוהיצירתית
פעםלאהיובעבר~םמכך:יתירהמותה.לאחר

מותה,לאחר ,אמולביןבינו"תפקידים"חילופי

מאו.דהדברהתחדד

התמרדותו.לצדמתקיימתאמועםהבןהזדהות
אוהתנהגויותמיישםעצמומוצאהואלא-פעם

בהשהעוצמותדמותהיאהאםהתפירה.מכונתשל
יפהאשה-ילדה.שלמיוחדתדמותמופנמות,
ובמעשיהבנפשה,אמניתמובן.בכלוטהורה

יומיומימעשהכלבהםהחיים,כלפיוהתבטאויותיה
הדמויותשלהספרותיקיומןלדרמה.הופךופשטני

החשיבותבהיררכייתולאחריוהבן-הנוספות
שכנים,משפחה,קרויבהבנק,פקידהאבהסיפורית:

במידה ,תלוי-רקעדמויותועודהזקוניםבןהאח
כךהאם.דמותלעיצובתורמותהןבובאופןרבה,

חייםלהשישהתפירהמכונתכמוהעצמים.גם
שהעלתההאם,להשהעניקהההילהבזכותמשלה

שרוןיכאת~~נףת.לדרגתהתפירהאף~נותאת

הראשונה,העולםמלחמתיבמיהירדניהמוכתארשל
הופכתהאםשלמותהאחרימטבריה.~לתהלשם

שמיימי:רכבכלילמעיןהמספרשלדבמיונוהמכונה.
הפיכתהאוהמציאות'שכלול'שלהתהליךאת

מסוגאמנותבאמצעותממשיךהואאחרלמשהו
הכתיבה.-אחר

למעשהשהיאה"סוף",שלאחרבנקודהפותחהספר
אךלקצםהגיעוהאםשלחייהחדשה.התחלהמעין
אחרת,קצתואולימחדש,לחיותמתחילההיא

הבדיםוסיפוריהכתובות,המיליםבאמצעות
התכריכיםבמקוםהכותב,בנהעליהש"מלביש"

אמא:אתמחדשבודה"אנילעולמה:הלכהעימם
אתמותה,אתחייה,אתילדותה,אתהולדתה,את

לרגשוכדיהפצעאתלאחותלנסות,כדיאנויחסינו
לקנה ,לבגדי ,לעורישדבקהחריכהריחאתמעצמי
שלושהמשאף ,גדולמחנקעליומביאשליהנשימה

הכתיבה".הוא

החלשונות;התייחסויות-מובלעותמאכלסהספר
המקרא,לסיפוריואסוציאציותההיסטוריהמן

לאסוציאציותועדספרות,יצירותשלואיזכור

לגינתוהפחתוףדוגמתשונותמופתליצירות
ביכולתהאנושיהקולעוצמתניחנהשםגראס,

זכוכית.ולנפץהחומרמחסוםאתלעבורהסמלית
כתובהספרומתוחכמת.קריאהרהוטה,הכתיבה

החייםסיפורדרך .קיומיאבסורדהמשקףבהומור

אבל ,יוצא-דופןדברשוםכמעטבוקורהשלא
שרגתיות,בלתיכשהדמויותכייוצא-דופן:בוהכול

זה.ספרוכןחייהן.גםכךומרתקות,מקוריות
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 •תופרתשחיתהמאמה,רכשההבסיסי;דע.וההתפירה ,שנימצדשונות.בסיטואציותבושהופנמואמירות

ממנו;האםשלציפיותיהאתמנפץהואחייוכל
מודעותבלתיציפיותעל-פיבעצםפועלהוא ,ואולי
נסתרים.ומסריםשלה

זה ,אחדמצדמישורים:בשניעובדהסיפור

ומצדמקוריות,שללשיאיםהמובילהאסוציאטיבי
מחושבים ,ככללמרכיביועל ,הספרמבנה ,שני

פרטים.לפרטי
ניתניםוחותכות,אופייניותקצרות,לאמירות

הנעימההמקצב,עלהשפעהלהןויששוניםאפקטים
והמבנה:התוכןעלוגםהטקסטשלהמוסיקלית

מסוגהןרחוק!"תשחה"אלאובכביש!""תיזהר
לשמועיכול"ואניחוזר:מוטיבהמשמשותהאמירות

אלהסירנות:שירתאתכמואמא,שלקולהאת
רחוקתשחהאל / ...רחוקתשחהאל / ...רחוקתשחה

שהיאעדמעיניומתרחקתהולכתהיאבעוד / ...
אניבאופק.דמיוניתכמעטזעירה,לנקודההופכת
אחריתרשקיעה,בטרםהיםשפתעלליניצב

התרופהזוהיםכילהאמיןוממשיךהנעלמתדמותה
אמא"שלמותהעללצעראפילו-ביותרהבדוקה

 ,) 68<עמ'

מכונתמשמעות.ישנוספיםלאלמנטיםכמולחפצים
להיותיכולחפציםשלערכםכאמור.התפירה,

שניתןגםדומהעיתיםתרבותי.היסטורי ,רגשי

דוממים.לאובייקטיםכלשהומאגיכוח
לגרוטאה.בן-רגעהופכיםשלמיםחיים"לפעמים

זהאבללגרוטאה,והפכוכמעטאמאשלהחייםגם
מכונתאתלמכורכשרצינומותה,אחרירקקרה

 .) 11<עמ' " ...שלהה'זינרג'

והתנועההקולעםמשתלבתהאםשלחייה""שירת

סןק~ל JJiJע.לצ;ע.ןת י~~
 . .השפי~ת~ל

נל~לינית
: : T • 

סח~ט~ן,עך~ע~;נו
אני
ך•

נ~אוירז-ול~יה

ןלךק;ם~סןשר iל~פל; iו
ר~ע. rססס~ל~ת
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 rקיבטרם~פףרה

הוצאתואחרים,איימוסיזרעאלי:משה
עמ' 200 , 2001המאוחדהקיבוץ

כוללהואיזרעאלי.משהשלספר-הביכוריםזה

קצריםסיפוריםארבעהנכון'אלסיפורים,חמישה
זוכההקצרהסיפור"איימוס",כשבראשםונובלה,

כולו.הספרנקראשמושעל ,) 1997 ("הארץ"פרס
חברידיעלהסיפורהוגדרהעטיפה,גבעלככתוב

הקוראעלהכופהרבת-עוצמה,כיצירההשופטים

סיפורוזהומרגש.הרואיהישרדותמאבקעםהזדהות

שהואעדומעוף,תנופההצובר Iבמלכודעכברשל
קיומועלמשלגם Iשבו-הסיפוראמנותמכוחנעשה,

 ...האדםשל
מחונניםיזרעאלימשהשלודימוייותיאוריו

אותווהוא Iאחד"בוקרלמשל: Iראובראשוניות,
נמצאוואישטרקטורכדמעות,ירדהטלבובוקר
לצדחולפים"כשאנואו ;) 63<עמ'בשדה"מתים

וכשמקיפיםשבתאיטבעותאתכשחוצים ...מאדים

 ... ...מוותמדבריותרק ......המרוחקפלוטואת
זאתחיתה Iבדיעבד ... ...טפיללאצומח,לא

בליסיפור Iוכן ,) 103<עמ'אפוקליפטית"חוצפה
לו"מהעמודים:ארבעהעלהמשתרעעלילה,

העייף,הישן,אליו,שמה-לבאינה-היאולפרחים";
כוננויותשתיאחריאחת,שבתמ"חופשתהנהנה

תוארואחד(במשפט ) 168<עמ'בצפון"רצופות

בו)בן-הקיבוץשלוחלקובארץהביטחוניהמצב
אצבעותיהכיצדמהופנט,כמו"כשהביט-והוא

פורטותבתבונה,נוגעותנחפזות,אצות,הענוגות

 ...ועליםפרחיםעםומפטפטותש"חרתגבעולים,עלי
כיידע,-צרור-פרחים)מסדרתשהיא(בשעה

 .) 171<עמ'לתמיד" Iלואותהרוצההוא

שאני ,) 61<עמ'תכלת"שלקיץ"פנקסהסיפור
שלוהעיקריהמוטיבעלשומרנובלה,לוקורא
הקיבוץבחיידןהואגםהסיפור.עלילותבכל

הצעיריםשלוגםהמייסדיםמדורטיפוסיםומאכלס
עםזה"משיחיםשבשמיםהעננותעל .בושנולדו

"מהרהריםויענק'לה,ליפאאיצ'קה,שרוליק,זה,
אנשי ;) 81<עמ'ארוכות"ושותקיםעצמםתוךאל

עדייןוהםחדרםחלוןדרךאותםרואיםהצעירהדור
ומעשיהם.מישותםנפרדבלתיוחלקמורי-דרכם

שמצאומישלהאהבהמחייגםהזאתבנובלהיש
שעשהמיסבא,מאהבתוגםבגן-של-מעלהמנוחתם

באהואזקנהולעתהשואה,שלאחרבשניםהון
אהבה Iבתוחיתהבוהביתאת Iהקיבוץאתלראות
נוצרי,כהן-דתשלסיפורווגםנכד.לווילדה

לוומצאחיפשבארץ-הקודש,לחיותובאשהתגייר
~רשימהאנדרטההקיםבומקום,הקיבוץבקרבת

מחו~הקבורה,מערת<עבורו)בהחצבוובונים

מוסיףאינוזהסיפוראגב, .) 121<עמ'באבן-חרבון"

שלדשימשלוהיהומוטבהזאתהיצירהלעלילת
נפר.דלסיפור
תמונתופרטית,אישיתמאודאמת,עוד"קיימת

שלושתמבקשיםבה ... ...יוכבדשלהעירום
כפרפרים ... ...ועודעודלהתבונןרפאים

לחלוןמבעדולהביטלרחףנמשכיםהםמיוחמים,

התמונהאת .) 89<עמ'העירום"בתמונתהפתוח

אותהותלה Iסוערגשםביוםלחדראיצ'קההביא
בתערוכהלהיכללזכתהלאזותמונהמסמר.על

מכחולבמשיכותאותהציירואיצ'קהמסכמת

שניאתהיוםעדשמקוממיםבצבעיםפראיות,

אהובתם Iיוכבדמאותהשנשארכלוהיא Iחבריו
המקוםאתאהבהפתאום,שבאההשלושה,של

שנולדבנהאתבבית-הילדיםהשאירה Iותושביו
והיהבינתייםשגדלזה,בנהוהסתלקה.בקיבוץ

עוברתעננהעל~ךיס Qאתרואהלחבר-קיבוץ,
הזה.הסיפוראתוכותב

לשערשהגיעל"דור-הנפילים"הרביעיהיהיענק'לה
בטלןליפא,כמונודניק"אםבגן-השמים:הנכסף

הוא, Iבשערלעבורהורשווליק, iכשוהוזהכאיצ'קה
אתה,עשית"ומה ,) 150<עמ'וכמה"כמהאחתעל

שומריענק'להאת(שואלשאזלו?בחייךאדם,
 1חרשתיאני ...שצריךומה ...שאמרומה-השער)

 ...וברוחבדרעקבמשמרות,באבק, ...זרעתיאני
לאוחלילהחסאבלמהמייסדים, Iשתבין Iאבי ...

רו~סשמרקעםעסקפהלךאין .......מהממסד
 ...מזדמןבנקאיכלמולבזנבששקשקליפא,כמו

ועדהשהיאמאיזההזה,הריקהשרוליקכמו ...

 .) 152<עמ'השדה"מןישראליךבאיעקבמיותרת.

לגיבוריחריףמשפטבזאתמקדישיזרעאלימשה
ממליצותהנקייההבוטה,ולשפתםשעברהעולם

קשהבגסותן.וצורמותוולגריותמיליםוהמעדיפה
בספר-אךגן-השמים:בשעריכזאתשפהלתאר

והמתים,העולם-הזה,הואהעולם-הבאזה,סיפורים
אחת:בשפהעצמםמבטאיםמתענגים,אועצובים

ובעבר.בעפרטמוןהשאירוגופםאתרק

כפיה"נובלה"מבנהאתמקייםאינויזרעאלימשה
יצירהאךהספרותייםהמונחיםבלקסיקוןשנמצא

מ~ברהיאעמודים,-100מלמעלהשהתארכהזאת,
נארגותעלילות-אהבהכמהכיואףל"סיפור-הקצר"

שבה,המיוחדהעברהגיעה.לארומןלכללבה,
עלנישאהקיבוץ,שלבגן-העפרקבורכשהואגם

שמיםהצעיר.הדורשלובלבוהשמיםברוםעננות
אתחסריםבגובהם,הנעמענןצחיםבלבד,כחולים

 ...לבנבנים"ענני-נוצהטעמם.ואתתנועת-החיים
בנק",חשבוןשלוספרותאותיות(אפילו)מגלים
היוםשלבקיבוץצעירזוגלרשותהעומדחשבון
 1בספרהאחרוןהסיפורהזה",דגיה"דוד .) 143<עמ'

אתאפילו Iהכולאתיענההכסףכיוםכיהמוכיח

כפיהם,בזיעתלחמםפעםשהוציאוהעודבים,גאוות

אפשרוהקיבוץבחייםדרכםשזאתהכריזולפחותאו
הגשמתה.את

באשפתהמתגוללוהשוקולדהמתבגרהנוערעל
נוספת.רשימהלייחדניתןבגיל",ב"ימיהקיבוץ,
 1יזרעאלישלהטובההומוראתלצייןשכחתיכמעט

מיוהטרגי.הכואבזהאפילוהמתרחש,אתהעוטף
 1אחדבוקר ,,המשפט:למקראמסויםחיוךיחייךלא

ואישטרקטור ...לנשקוכאחיםימיהםתוםעם
 ,) 149 (בשדה"מתיםנמצאו

ציירההספרשבשערהכחוליםבשמיםהעננותאת
הפרפרים •המספרשלבתו Iיזרעאלייונת

הרהוריאתתואמיםהכדבהוהטורייההמרפרפים

מזמינהססגוניותםהאדמה.שעלהעירומה,הנערה
ולקרוא.לפתוח
קורת-שלשעותלינתנהזהספר-ביכוריםקריאת

הבא,ספרואתודאיכותביזרעאלימשהרוח.
 •כמוני.קוראיםשללטובתם

שתלשמואל

ם
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אמןהואהזיכרון

במוןוםהדריכה

קשבהוצאת ,חוזרמבטוייכרט:רפי

עמ' 53 , 2002לשירה

שלחוזרמבטהואוייכרטרפישלשיריומחזור
רמת-אביב-ונעוריוילדותובנוףבורגמשורר
 /.בכרשכדורסל./שיחקתיגורבטא"גדלתי :הקטנה

שלבפרסה./טיילתיבפיכמןבשיחיםהתחבאתי
מלמדאני/;היוםבאנדרסן.לראשונה/אהבתיקר~י.

ההם"ושנים;מהרחובותדקותספרות/במרחק

 ,) 14עמ'ספרותית',('סביבה

כמונטו'זיכרוןעבר'שיריממשאכןאלהבחלקם
קרעוהבוקר"את :) 16<עמ'הקצרצר'קולות'למשל

תלת-עלמישהוז~כן;אחר-כך~לטעקריאות
היום".כלומתיקףתעתיקףת ;ה~:~ ה~:~צעקאופן

חליפותכלאתאמנםשרדוהאלטע.זאכן(בסורגיים:
קנישלמתיקותםאתאבלהיום;ועדמאזהעיתים
גםכך .) ...מכיריםאינםשובההווהילדיהסוכר
"רגתייותר:אףהקצר ) 52<עמ'בלום'ליאון'ברחוב
אם-בפרחים"המדרכהאתהארי/וריצפתיבלוע

המצאתכמובן'היא,הארילועשלרב-משמעותוכי
בפשטותהמתאר ,) 28<עמי'חצרות'גםההווה.

העירוםומןהחצרות"מ"ריבועיפכיםובנאמנות

מןשניבט;נימפות,סטודנטיותשלהראשון<הנשי>

ללאנוסטלגי'צילומישוטמעיןהוא ,ממולהדירה
ואחרים,אלהשיריםמודעת.מעורבותללאעריכה,
שלהמוטוברוחהםכולו'המחזורמןכרבע

עו.דשאיננהתפארתעלהספרבראשוורדסוורת'

ערששירזעםבלישר;שמישהו ... "לונדמה
זאתבכללונגליתהשירסיוםעםאבל 1לעבר"
"לאהןאותוהחותמותוהמיליםהזמן","ערוות
ראהכזהלאגורל,אבנילאאורים",ולאתומים

וקדש.

וגם,גםשהם-מרביתם-שירים Iכמובןויש,

לרגעילהםיכולאינוהבורגהפיקחוןגםשבהם
זהלצדזהחייםוהריהםהילדות,ולחוויותהקסם

שהכול"להגידהמשורר:שלבנפשוזהבתוךוזה
היההכולזאת,עם /מוגזם.יהיהיותר;אנושיהיה

ב'תבנית'כך ,) 51עמ'המופלא',('העולםאישי"
עבראלילדותומנופיהילדכביכולצופה ) 17(עמ'

רחובות,השכונה:;נוףאלא"איניהברגות:מחוזות

בתי-עיר:;אהיהאחדיום /גדרות.עצים,בתים,

והמשוררמוארות",כיכרות Iבתי-ספריולדות,
 :) 22עמי('יחסים',אחרבשירומסכםמסכיםהבורג

מטונימיה,/הננווהעיראניהספרות;תורת"על-פי

הידיעהוקיים",שריר /סמיכות,שלסרג
וההוויההמציאותשלגרת,הבוהעכשווית,
בת-לוויהלעיתיםהיאגםמשמשתהישראלית

תמונת ) 15<עמיבאובעולהכךאז.שללחוויות
w בשלווהמטייל"אניהילדות:ימישלמף~יסיר

שנה;עשריםלפנישהתרוקןבכפרהתכולה;
והתפכחהתברגשבינתייםוהילדהגדולה",בבריחה
ידעתי/לאהשישים.שנותבאמצע"נולדתימוסיף:
 ,) 35<עמ'היפה'נופים'ואילואנשים",כאןשחיו

אמושלחרדותיהעםשבגרהילדמזדההשבו

חשבז:ו"בוודאיפתיחתו Iלישראלמפוליןהמהרגת
שבעבריתלדעת,בלילמרזב /מתחתאלהגשםמן

"המזרחוסיומו:הפחת",אלהפחמןנופלים;
חותםאמא".יודע,מיהנכון/?המזרחהואהתיכון

גםשהוא ,) 53(עמ''חוליהשירהשיריםמחזוראת

החוזר:המבטחווייתמורכבותשלסיכוםמעין

קברותביתאיןהולדתיבשכונת
לע,~רה.לשובאפשרואי
המכוניתאתמחנהאני

שנסללאספלטבמגרש
מתחתיומזהה Iהחולעל
רגליטביעותאת

בחזרה.ודורך

• 
שביטיעקב-שי
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שלאלאילדשלשיריואינםהריהשיריםלא.אבל
הואאין •לכךמףדעכמוהוואין Iממנושצמחרגהבו
 1ולשמרלתעדאמנםהמבקשיוצראלאחובבצלם

עכשיורקולא Iילדותוחוויותאתלערוךגםאבל
במפורש:אומרשהואכפי Iימיואחרוןעדאלא
להיותרוצהאניהידמןהשעון;אתשיסירו"עד

 1לגזור Iלאחור /התמונותאתלהריץ~סרסה:;

הידמןהשעון;אתשיסירו/עדלערוך.;לרטש,
לכתובהדף;אלאצבעותגדודילשרג;רוצהאני
גם;אחריימיםאריכותלו;ולאחלשנידף;מהאת

 ,) 42עמ'יד',('שעוןהיד"מןהשעון;אתשיסירו

שלשילובשהואשיריםמחזוראפואלפנינו
עםשהיהלתוםערגהשל Iבורגמבטעםנוסטלגיה
ועיתיםאגביתעיתיםמפוקחת,עכשוויתמעורבות

ברודצקיביןהשדה""מלבןאלנוסטלגיהמפורשת.
ממלכתשלשליטיהכש"היינוהחוף,לכביש

לא"אהבהשהריהדרדרים,במסדרונתהרגעים"
 ;) 24עמ'('ממלכה',רבועים"במטריםנמדדת

-בשיחיםהמערותואלהשלוליותאלנוסטלגיה
ביאליק,שלהכריכהומןהיערמןכל-כךרחוק
~סתרים/המשומרמטמוןהיהכאן"גםזאתועם

 .) 30עמ'('שלוליות',למפענחים"ומעולםמאז

הפותחבשירהבורגשלהבקרנימבטו-ומאידך
מבקרכשהוא ,) 11עמ'חוזר',('ביקורהמחזוראת

ולרגע Iילדותושלביבת-הספרהמאושר","במקום

יזהרלס'

ברכות

זכייתךלרגל

אמ"תבפרס

 7 7עתרןמערכת
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היהודי"העםכןילד"אני
חולצמןאבנר

וכספרותכעדותהנהראתלחצותאילתישלוםשלספרועל

הנהראתלחצותהספרהופיעאשרכ
אותוקיבלתי 2000שנתבתחילת

ונוגעחםמכתבבצירוףהמחברמן

מתקופתעדותספרכלאמנםללב.
ראשוןמדפדוףכבראבלויקר'חשובהשואה

עזהקריאהבחווייתמדוברשכאןברורהיה

עצמיאתמצאתיכךמשוםדווקאאוליבמיוח.ד
אונרתעתיכאילוהקריאה,אתודוחהדוחה

עוצמתמולולהתייצבעוזלאזורהתקשיתי
לקשבראויהזהשהספרהרגשתיואוליהסיפור;
השעהאתוחיפשתינכונה,'להתכוונותמיוחד

עלהספרנחכך .בתוכולצלולהמתאימה
עוון.כמזכרתמעטיםלאחודשיםשולחני
בקיץבאהזהוהרגעהנכון'לרגעחיכיתי
החייםבאתרילביקורנסעתיכאשרשעבר'

אתעימילקחתיליטא.יהודישלוהחורבן
שעותישבתינקובנההביקורלפניויוםהספר'
אח.דמטלטלברצףאותווקראתירבות

והספרקובנהבחוצותצעדתיכאשרלמחרת,

ממשבפועלהרגשתיבתוכי'ותוססחיכולו
לידיצועדקפלן'ש~ליקהילדגיבורו'כאילו

הוא .אלךאשרבכלנאמןמדריךליומשמש
סלובודקה,פרנושלבסימטאותאיתישוטט
ועמדשנים;שלושבמשךהגטוחיירחשושם

מרביוםרוכזושםהדמוקרטים"'ב"כיכרלידי
הגטויושביכל 1941אוקטוברבסוףאחדונמהר
ולאחרהגדולה"'"האקציהבשםשנודעבמה

עשרתמהם,כשלישנשלחואכזריתסלקציה
ביןאיתיהיההואמותם;אליהודים,אלפים
אתרהתשיעי'הפורטשלהעביםהאבןקירות
ויחדקובנה;יהודירבבותשלוהקבורההרצח

שילחהמשםבאר~יף,רחובמקצההשקפתיאיתר
ה"גרינער.לכיווןהחיים,אלבסירהאמואותו

מצאשםלנהר,שמעברהירוקההרנארג",
מדיההקשישההליטאיתשלבביתהמקלט

ברחובותגםאותיליווהוהואגרינצוויטשינה;
למיפגשסמוךהתחתית,העירשלההומ.ים
ילדותבילהשםוניימאן'וויליההנהרות
בתוםבגפוחזרולשםשמונהגילעדמאושרת

ומלומדניסיונותכבדיהודיהמלחמה,
עשרה.שתיםבןבייסורים,

שליוותההמיוחדתלדריכותסיבהעודחיתה
ש~ליקשלגלגוליופרשתבספר.קריאתיאת

ובסביבתהנקובנהאילתי'שלוםהואקפלן'
מפתחנקודותבכמהמשיקההמלחמהבשנות

(לאה>לילהאמי'גם .אמישללקורותיה
גטושלמניצוליוהיאסווירסקי'לביתהולצמן
שהתה ,-1943בכנערההובאהשאליוקובנה,

עדאליוהמסופחיםהעבודהובמחנותבוכשנה
שרידיעםנשלחהומשם , 1944ביוליחיסולו
שטוטהוף.לשימצההנודעהריכוזלמחנההגטו
גםלהילקחאמורהחיתהלשטוטהוף,לשם,
אילולאאילתי'שלוםשלאמוגרינשטיין'לאה

הגטומןעצמהבכוחותלהבקיעהתעקשה
עלהולאלילדיה,להגיעכדיוהמתפוצץהבוער
בספרביותרהמזעזעהפרקועוד:זאתבידה.

היוםאולישהוא , 1944במארס-27האתמתאר

באותוקובנה.גטושלבקורותיוביותרהמר
כולה,ליטאכברחביבו'נערכהולמחותןיום

כאלף-הנוראהוהזקניםהילדיםאקציית
ונלקחוממחבואיהםנשלפונפשומאתיים

וקשישיוהגטומילדי"מאות-מאותלמוות.
ידםלשיםהצליחואשרכלוהוצאו'נלקחו

נתלשו"ילדיםאילתי.שלוםכותבעליהם",
שורטיםבועטים,נגררואמותיהם,מזרועות

הסתייעובכוח,בחלולאהגרמניםומייללים.
מידיהם"נחלץלאאישובכלבים,בפרגולים

אותוהחביאהשאמו ,קפלןש~ליק ,) 149<עמ'
במרתףגרוטאותלערימתמתחתבתושייתה

נסתרלחדרוןאותוהעבירהולמחרתחשוך'
הילדיםמןהואכבד'בגדיםארוןמאחורי
אחותהאבלהרוצחים.מידישחמקוהמעטים
חיתהגילו'בתבדיוקשחיתהאמי'שלהצעירה

יום.באותוהמזללהםשיחקשלאהרביםמן
עדלהינחםממאןאילתיששלוםכשםובדיוק
השבע,בתיהודיתהקטנהאחותועלהיום

הליטאיםמסתיריהבידילגרמניםשהוסגרה
רגעיהאתומדמייןוחוזרהאחרונים,הגטובימי

שישיםכמעטכבראמיגםמבכהכךהאחרונים,

האחת-עשרה,בתחנה'להאחותהאתשנה

התשיעי.בפורטכנראההיאאףשנרצחה

אישית-תגובהמזמיןהנהראתלחצותהספר
תחילהלהשמיעלעצמיהרשיתיולכןרגשית,

ולאאקדמיותלאוהתרשמויותהערותכמה
יותרלהתבוננותגםראויהספראבלאנליטיות.

בולהתבונןרוצההייתיולכןאובייקטיבית,
עלשאלותכמהולשאוליותר'עיוניתמזווית
התיעודיהצדמןהזוהיצירהשלכוחהסודות

בבירורחשיםאנומדועיחד.גםוהספרותי

עדותלספריבהשוואהמיוחדהישגכאןשהושג
מעשהשלטיבומהואחרים;וחשוביםרבים

ברורשהריכאן'שנעשההמורכבהאמנות
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באיכויותניחןשלפנינוהתיעודישהסיפור
המלוותהתובנותמהןמובהקות:אסתטיות

כוחעמוקכהמדועהקריאה:סיוםעםאותנו

כלשעםדווקא,הזההסיפורשלההרשמה

וקראנושמענוכברהרישבווהמופלאהנורא
העובדותמצדלפחות ,כמוהומעטיםלא

סיפורשלהעקרוניתמשמעותוומהיהיבשות:
שראשיתו ,לפנינוהנפרשהפרטיהחיים

 1941בקיץלגטוקפלןמשפחתשלבכניסתה

השלוש-עשרהבןש~ליקשלבעלייתווסיומו
גטושנותשלושאחריישראללארץלבדו

מפותליםנדודיםשלשנתייםועודומחבוא
אירופה.בדרכי

האלההשאלותעםבחטף,ולו ,להתמודדכדי
כמבנההנהראתלחוזתאתלתאראבקש
עלזההמונחיםנדבכיםארבעהכעיןהעשוי

מתכונותאחתמשקףמהםאחדוכלזה,גבי
 .הספרשלהיסוד
דיוק,השאר:לכלהתשתיתוהוא ,ראשוןנדבך

בכתיבתוישעובדתית.ואמינותקונקרטיות

הואשבזכותהצלילות,איזואילתישלוםשל
גטושלעולמואתלעינינולהחיותמצליח
הגדוליםואירועיודמויותיו ,נופיועלקובנה

שנחרתוכפישכיחה,בלתיבבהירותוהקטנים
וחדעינייםפקוח ,סקרן ,ערילדשלבזיכרונו
המוצקהשהבהירותבדעתיעלהואגב,חושים.

שללחינוכודווקאאוליקשורההתיאורשל
עלהאמוןהטבע,מדעיבתחוםכחוקראילתי

מימצאיםשלמפורטורישוםדייקניותתצפיות
לעינינולהציגהיטיבהואמקום,מכלמוחשיים.

עלהגטושלהטופוגרפיהמרחבתמונתאת
מבחוץבתיו ,מגרשיו ,סימטאותיו ,רחובותיו

ביןבושהתהוותההחייםשיגרתאתומנפנים:

-פתעליומיומילמאבקמפרכותכפייהעבודות
רציחותאקציות,שלהאימהימיאתלחם:

הגטומןהבריחהנתיבאתוגםוהגליות:
אלהכלחס.דנוטיליטאיםבבתיוההסתתרות

ערךרבתיעודילמסמךהספראתהופכיםועוד
מןאבל .וסביבותיוקובנהגטופרשתעל

לעומתהספרשלייחודועיקר ,הזוהבחינה
בתיאורמצויהגטועלהאחריםהעדותספרי

אילתישלוםשהריהילדים,הווישלהמפורט
 ,צעירכהבגילהגטומןששרדוהיחידיםמןהוא

להכרתראשוןמכלינדירמקורהיאועדותו
הזמןרובשנאלצוילדים ,בוהילדיםחיי

להםובראועצמםבכוחותעצמםאתלהעסיק

ומלאעשירחצי-דמיוניאלטרנטיביעולםמעין
עלהמתמשכיםמסעיריםמשחקיםשלתוכן
וימים.שעותפני

כיצדהתהייה:מןלהימנעיכולאינךלעיתים
בןילדשלבזכרונוהאלההפרטיםכלנטבעו

בחריפותשניםעשרותבוונשמרושמונה-תשע

 ,עצמוהספרבתוךמצויההתשובהאבלכזו?
 ,כךעלותוההחוזרהמחברשגםמשום

 ,זוכרשאינומודההוארביםובמקומות

השתבש,הזמניםשסדרהתערפלה,שהתמונה
 ,לשחזריכולשאינוקורותיוברצףפעריםשיש
אומסקנותבהסקתאובהשערותמדוברשכאן

ולאמאוחרותחקירותיסודעלכשיחזור
ברצףמשלבהואזאת,לעומתישירה.בהיזכרות
הבזקיםמעיןחדות,תמונותשלשורההסיפור
 ,מאזעימדהשמוראותנטיזיכרוןשלצלולים
בכותרתבמפורשאותםמסמןגםהואולעיתים
אכןאלהתמונה","סוףובסיומת"תמונה"
נחרתיםשגםמיוחדתחיוניותבעליקטעים
כיצדלדעת:המבקשהקוראשלבלבועמוק

באמת?היהזה

הגדולההאקציהיארדבתאחת.דוגמההנה

התבונןכיצדאילתימספרהדמוקרטיםבכיכר
סמוךשהוצעדההאנשיםמקבוצותבאחת

ולפיהליכתהכיווןלפיאבל ,שלולקבוצתו
ולאגרמניםזקיפיםמוקפתשחיתההעובדה
למוות.נחרץשגורלהברורהיהיהודיםשוטרים
שלבפניהםחזקלהסתכלאותידחף"משהו
התמקד"להרף-עיןכותב,הואאלה",אנשים
בקצהשצעדהצעירהבחורהשלבפניהמבטי

אשרמסוימתמרוכזתהבעהלהחיתההשורה.
במקוםמצויהכברהיאכאילו ,בזיכרונינחרתה

מאז ,) 59<עמ'מאיתנו"הרחק ,ואחרשונה

 ,האלוהפשוטותהמיליםאתלראשונהשקראתי
האלמוניתהבחורהשלדמותהמלווהאותיגם

מרבבותאחתקרוב,שסופההיודעתההיא

ממצולותשנדלתהיום,אותושלהקורבנות
שמונה.בןילדשלהזיכרון
היא,והמהימנההמפורטתהעובדתיתהתשתית

אבלבנוי:הספרשעליוהראשוןהנדבךאפוא,
שלבתיווכהלנומוגשותהאלההעובדות

הקולהשני:הנדבךזהופעילה.תודעת-אמן
המורכבתוהקומפוזיציההראייה,זווית ,המספר

מונחהדבריםשלבלבםבה.מתארגןשהסיפור
קפלןש~ליקהילדביןמתמידדיאלוגמעין
בבן-דמותו,המתבונןאילתישלוםהמספרלבין

ממרחקראשוןבגוףקורותיואתומגוללהצעיר

שלעשירהרשתנוצרתכךשנים.עשרותשל
האלה,הראייהזוויותשתיביןומתחיםיחסים
ובעונהבעתונצפהצופההואשהילדמשום
אבלהעלילהגיבוראמנםהואהילדאחת.

המנווטתהתודעהבעלהואגרהמכרהמספר
 ,למשל ,מאפשרהראייהכפל .הסיפוראת

הזמןמישוריביןחדיםומעבריםחיתוכיםליצור
האירועיםרצףאמנםהואהסיפורצירהשונים.

משובצותבתוכואבל ,-1946ל 1941שבין
הפרספקטיבהמןוהשוואותהתבוננויותעשרות

עדהממחישות ,גרהמכרהמספרשלהמאוחרת
שלבצילןואילךמאזחייוכלניצביםכמה
תורשלמראהלמשל,כך,ההן.השניםחמש

בסךמתקדמתאנשיםקבוצתאומתגודד

קבוצת ,למשל-לגמריתמימותבנסיבות
עשוי-בוושינגטוןהלבןהביתבפתחתיירים
שמבעדומשוםשיתוק,היוםעדלולגרום

וציורהגדולה:האקציהתמונותמשתקפות
מידלימיןמשמאלעולהאלכסוניקוהמכיל
החד-סיטריתהדרךמראהאתבומעלה

התשיעי.הפורטלכיווןהגטומןשהובילה
למספרמאפשרתמאוחרתפרספקטיבהאותה
הוריו.ואתהילדאתלשפוטגםפעםולאלבחון
היאהספרשלהמרשימותהתכונותאחת ,ואכן

בלתיחוויותמעלימהשאינההווידויית,הכנות
עצמו.עלחסאינואילתישלוםלגילוי.נוחות
בהם,שנכשלקטניםשקריםעלמתוודההוא
מיותרותוסכנותטרחותעלפנים,העמדותעל

עלהילדותיות,בגחמותיואמועלשהטיל
להמשיךהעדיףשבעטיהמייסרתאטימות

שעותלבלותבמקוםחבריועםבמשחקיו
ואףהקטנה,אחותועםחוזרותובלתיאחרונות
למחבואנלקחהכאשרממנההפרידהאתהחמיץ

אתמעליםאינוגםהואלנצח.ממנווהופרדה
נמנערבותשניםשבמשךעלשלוהאשמהרגשי

סוףוכשביקשהליטאים,מציליואתמלחפש
מאוחרהיהכברהזוההזנחהעללכפרסוף
רקאלההמקרים.מןבחלקלפחות ,מדי

חומרישלהעשירהתיזמורמןספורותדוגמאות
ובמרחבבזמןואחורהקדימההתנועההסיפור.

נקודותוכמהמצטלביםרצףקוויכמהבויוצרת
 ,כסיורוהקורותסיפורבזו:זוהמשולבותראות
 ,עליוהמאוחרתההגות ,שלוהשיחזורמעשה
לאועודההווה.עלמטילשהואהכבדוהצל

איפוקביןהנע ,הסיפוריהטוןעלדבראמרתי
במינוןתמידחשוף,רגשלביןשינייםחשוק

הנכונההרגשיתבטמפרטורהתמידמדויק,

הקורא.שללבואתהלוכדת
השלישיהנדבךגםנובעהמספרתודעתמתוך

והיא ,בספרלזהותשניתןהשלישיתהקומהאו
הספרותית.העצמיתהמודעותאוהרפלקסיה

למעשההתייחסויותשלרובדאותולכלהכוונה
ספרהואהנהראתלחוזת .עצמוהסיפור
מתוךהיכתבו.תהליךאתמתעדמהשבמידת
המסעעללמדיםאנחנובוהפזורותההערות
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החומריםאיסוףשלהממושך

הכתב.עלוהעלאתםוהעדויות
נמשךהכתיבהשתהליךלנומתברר

אנומיוסרות.שניםמעשריםיותר

הכתיבה,אתשליוולקשייםנחשפים
פעם,לאבמחברשאחזלרפיון

המתעתע,הזיכרוןעםלמאבקיו
בעצםהואלמיהמייסרתלשאלה

בו'יקראומיהסיפוראתמייעד

אלבירידההכרוךהמתמידלקושי
עםבעתבההכואביםהזיכרוןמרתפי

להמשיךבסדר","להיותהחובה
במשפחה,ומועילשפויכאישלתפקד
ובחברה.בעבודה

שלהקשרובאותוכך'עלנוסף
לצייןראויספרותית,עצמיתמודעות
שלעשירהרשתשזורשהספר
ספרותליצירותורמיזותאיזכורים
בעלותתמידאליהןוהזיקותואמנות,

כאן?ומצוטטנזכרלאמהמשמעות.
הרחובשיריהאינטרנציונל,שירת

שלהיער""שרבגטו'שהושמעו
הילדשבלעהרפתקאותספריגתה,
הסבלעלסיניאגדהסיפורבגטו'

מיוחדתמשמעותבעלשהיההאנושי

קריהשלשיריםולאמו'לו
עםשיריקףלבאק,ומשהמולודובסקי

של "ירי~~,,הפואמהביידיש,אנונימיים
לפיגונושל"פאוסט"האופרהלרמונטוב,

ארצישראליים.ועבודהעלייהשיריועדגתה,
תיעודיותיצירותגםכאןונרמזותנזכרות

ציוריהכגוןקובנה,בגטוהחייםעלאחרות
הגטומןתצלומיםתערוכתאולוריאאסתרשל
שלההיקףרחבתהמתועדתהכרוניקהאו

בעריכתהשהופיעהיום',יום'גטותורי'אברהם

סיפורולביןבינהוההשוואהפורת,דינהשל
מענייןדיוןלפרנסעשויהאילתישלוםשל

משובציםובראשונהבראשאבלעצמו.בפני
שלשיריםוקטעישיריםהספרשלאורכולכל
שבנהגרינשטיין-קפלן'לאההמשוררתהאם,
אילתישלוםתרגום.מולמקוראותםלנומגיש
לפענחכדיאמושלבשיריהבמתיחותקורא
כדיובראשיתה,המלחמהלפנינפשההלךאת

השיריםבאמצעותכלפיויחסהעלללמוד

 1946מינכן , 12כן.קפלןשלום

כדיהאימהףת,חווייתבהשראתשכתבה

ולשזורת"יו 1Jלכדיגםואוליזכרה,עללהתרפק
אתהמספרשלוקולובתוךקולהאתזובדרך

הדברים.

העובדתיהתיאור-האלההנדבכיםשלושת
הראייהזוויותשלהמורכבהמבנההמדויק,

מוליכים,-הספרותיתהעצמיתוהמודעות
המתמצהוהעיקרי'הרביעי'הנדבךאלכמדומני
הספרנכתבלמהלכאורה:הפשוטהבשאלה

השניםרבהמאמץאתהניעמהכלומר'הזה?
קורותיוסיפורבהעלאתאילתישלוםשהשקיע

ניכר'כהספרותיעיצובבכישרוןהכתב·על
אתתופסהואכיצדתכליתו?ומהטעמוה .rנ
) C ?שאנוהמשמעותדברשלבסופוומהייפורו

הספר?מןלהפיקעשויים(:קוראים
ומנסההאלהלשאלותמודעעצמו:~ילתי

האישיהצדמןשונות.בדרכיםאיתן'~התמודד
תרפויטי:כתהליךהספרכתיבתאתמתארiזוא

אמצעיהיאהניירגביעלהזיכרונות(:ריקת
להתפייסותודרךעליוהרובץהמשאמן'~הקל

מיעצמואתשואלהואאחרמצד .עברוז:;ם
אביוחזרה,שלאאמוסיפורו:שלנמענים iז

בשנותעליועברמהאותושאללא~זzמעולם
לאספקיקראושספקילדיוביניהם,ניתוק iז
הדברים?אתקראויי

t הספרלהבנתביותרהחשוביםהמפתחות~חד

הבאים:במשפטיםכמדומה,:בפרן'

?. j אניבעצם?אנימי .המסעלסיוםאניוהולךרב

אנילאושוויץ.הילדיםמשלוחשל-132הילד iו

 18מווילניוס , 44ומזיךכרי~ , 4מס'הילדיםבז.כית

מתל"שמפוליון",[האוניה]עלבית"רומקבוצת

רחובותויוטבתה,גדימעיןיוסף,ותל)~ביב

וירושלים.

 .) 300<עמ'היהודיהעםבןילד)~ני

שורהמתומצתיםפרקיםבראשימכילזה,~טע
חייובמסלולגרפיות-גיאורגפיותביותחנותן~ל

החייםפרשתאתמעגןהואאבלהמחבר'ל tן
זהורחבה.קיבוציתבעלילהשלו;ןפרטית

והאישהילדאבלאחד'ילדשלהאישייפורו tכ
כחלקגםתמידעצמואתרואהכאן;ןמתואר

גדולה,אוקטנהכלשהי'מקבוצה
יסודקוהיאהזאתוההשתייכות

העתכלממזגהספרואכן' .בזהותו
פרשתזו .הקולקטיביעםהפרטיאת

זהאיןאבלאחד'ילדשלהישרדותו
אתבדבריוושוזרחוזרשהואמקרה

מחבריווכמהכמהשלקורותיהם
רקכללבדרךהנזכריםוחברותיו'
שסיפוריהםהפרטיים,בשמותיהם

שלסיפורהזה .לשלומשיקים
אבלמקרבנה,אחתיהודיתמשפחה

קובנהקהילתשלסיפורהגםזה
מודעאילתישלוםכיצדוניכרכולה,

עליוהמוטלתלאחריותהעתכל
הגטוחיישלפנורמיתתמונהלמסור

רביםרביםולהנציחלתעדוכלידנו'
בלבד.אמותיובדלתלהצטמצםולא

ייצוגיתציוניתחייםעלילתזו
התיאוראתבמיוחדוראו-מובהקת

חיפהחוףאלההגעהשלהאקסטטי
לתל-אביב,הראשונההכניסהשלאו

גםזואבל-הספראתהחותמים
אינטימית,פסיכולוגיתדרמה

שנימולילדשלוקשהחושפנית
מוללאםהאינסופיתהאהבההוריו:

עםוהמנוכריםהטעוניםהיחסים

והתנהגותואישיותוכלפישהביקורתהאב,
אףעלביותרנוקבתואחריההמלחמהבימי
המאופקת.הבעתהדרך

שללתהיותיוביותרהעמוקההתשובהאכן'
שבזכותןהסיבותעלהעצמית,זהותועלהמחבר
בהםשזכההחייםשלמשמעותםעלניצל'
-הזההכתיבהמעשהשלתכליתוועלמחדש
כבנהלזהותומכליותרבעיניקשורהזותשובה

פעמייםחייואתלונתנהשכדבריואמו'של
אפילולהצילהשכילהלאשלהחייהאתאבל
לכלמעברהנהר'אתלחצותשהריאחת.פעם

לאשהאנדרטההואהאחרות,סגולותיו
גרינשטיין-קפלן'לאההמשוררתמופלאה,
אצילותהבמלואהספרדפימביןהעולה

מסירותהותושייתה,חוכמתהועדינותה,

להתגעגעחדלאינושבנההפלאומהוגבורתה:
ביןאחריהתראובדנה,עםמשליםאינואליה,

לשובה?היוםעדמצפהוכמושיריהשורות
שמצבתבידיעה,מעטלהתנחםיוכלאולי

ועודנגעהבספרולהשהציבהנהדרתהזיכרון
שמימשוםרבים,שלבלבםעמוקלגעתתוסיף
וזכרהאותה,לשכוחיוכללאכאןעליהשיקרא

בהישארותבנהאותהזיכהובכךיאבד'לא
 •הנפש.

לצחותאילתישלוםשלספרועלעיוןבערב*דברים
ירושלים Iכרמלוהוצאתושםיד(הוצאתהנהראת

 • 2002במאי 7תל-אביב,אוניברסיטתתש"ס),
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"אצל"בסיפורואחרתחוזרתקריאה-מהחייםפרידתוסיפור

פורתאלישע

המנגינה,אותההיתה"זו

מנגינתאותהמכניםשהיו

המוות"

העולםסדרהיאיתהסופגהמחלה

הגדולהמחדש , 18 79-1813 ,גנסיןניסןאורי
ומראשוניהמודרנית,העבריתהפרוזהשל

האירופית,בספרותהתודעה""זרםסופרי

העברייםהסופריםרובבוזכושלאלמה"זכה"
הסופריםגםבו"זוכים"שאיןולמה .זמנוכבי

 .זמננוכביהעברים
האחרונה,הגדולהביצירתו ,ידיובמוכתבהוא

נדפסאבל-1912בשהושלם"אצל"הסיפור
ממש,שלרקוויאם ,-1913במותולאחררק

 ,בסיפורחוזרתקריאהלעצמו.סיפור-אשכבה
אתמביאה ,המקובלמןושונהאחרתקריאה
שלפניו-ברורהלמסקנההמתענייןהקורא
שלפרידתוסיפור ,מהחיים"פרידתו"סיפור
חמשתלאורךפרק,אחרפרק .מחייוגנסין
אחרמעמדפיסקה,אחרפיסקה ,הסיפורפרקי

מחייוהמחברנפרד-תמונהאחרותמונהמעמד

שהספיקהספרותיתמיצירתו ,וממשפחתו

כבריספיקשלאומזוהקצרים,בחייולכתוב
הצעירותומאהובותיוהמעטיםמאוהביולכתוב.

המרובות.

"נובלהאותוהמכניםשיש"אצל",הסיפור
כאןשתוצעבדרך ,מחדשייקראאם ,קצרה"

היזכרויות,שלכרצףלהיקראיכול ,לקריאתו

יכולהואגדולים.ומקוםזמןלוגידיתוך
אפרים ,הגיבורמחיישוטףכדיווחלהיקרא
הרצפיםמחרוזתהמחרב.שלדמותובןמרגלית,

פרק,ובכלקטעבכלנקטעתהסיפורשל
כמוהטקסט,לתוךובפריצות ,בהבזקים-לאחור

לתוךהחיותהחדשותשלחישידורפריצות
נחתכתהמחרוזתהמשודרות.החדשותמהדורות

מדויקיםותיאורים,דיווחיםבאיזכורים,

אותההאנושה.מחלתוהתקפישלוכואבים,
גםואוליהעברית,שהספרותהלב,מחלת

 .כךכלגדולחובלהחבההאירופית,
חייםגנסיןעלשכפתהחמורה,לבמחלתאותה

המוות"בצל"חייםשההגדרהבמינם,מיוחדים
שהיוםמאודאפשרלהגדירם.דיהטובהאינה
בראשיתאבל ,למחלתותרופהנמצאתחיתה
תקווהחסרתסופנית.חיתההיא-20ההמאה

 .לחלוטיןסיכויוחסרת

מקוםהקצהלאההיאמהעתעברייוצרשום
הגחמנילמהלךחשוב,כךכלנרחב,כךכל

שלכך,לומרניתןאםהפתלתול,והעקלתוני,
 ,מגנסיןלבד ,אחרסופראיןהמחבר.מחלת

עליועצמהכפתההאכזריתהמחלהששרירות
עד .גיבוריוחייושלחייושלעליון"כ"סדר
יומוסדר ,הכפויהמחלהשסדרלומרשאפשר

יצירתובתוךהתחרה ,גנסיןשלחייווסדר
בכלהאחרונות,כתיבתובשנותהכתובה,

 ,האלוהיבסדראחר:פרטיאועולמי"סדר"
הסדר ,הנסתרבסדרגםכמו ,האמנותיבסדר

הקוראיםביןמעטיםרקהיוםשעד ,המיסטי

 .בראייתוגנסיןלשותפיםוהחוקרים

אפריםשל ,ההכרחיאך ,האיטינוכליוסיפור
אינו"אצל",קטעיבחמשתהמתרחשמרגלית,

שהגדירוהכמוהמוות",בצל"כתיבהרק
כזאתהתייצבותרקואינוופרשנים,מספידים

כפי ,המוות"גתתומול"אלאחרתאו
וחוקרים.מבקריםשהגדירוה

מאלה ,מחייוגנסיןשלפרידתוסיפורפשוטזהו
ומאלה ,שנותיווכמהבשלושיםלהכירשהספיק

קיומם.אתניחששרק

שלוכשלוחוגנסיןשלבשמומרגלית,אפרים
 ,המוות"עםומתן"משאמנהלאינו ,גנסין
גזרדחייתלשם ,מקוראיואחדיםשכתבוכמו
אתמשחזרפשוטגליתמראפרים .הצפוידינו
השלמהמתוךומתכונןמהם,נפרד ,חייו

לסיומם.

שלהאחרוןהגדולסיפורוהוא"אצל"הסיפור
 ,סיפוריוארבעתמביןביותרוהמשוכלל ,גנסין
בלשוןמהפכנייםחידושיםחידששבהם

 ,אחדמצדזמנושלהעבריתבפרוזההעברית,
התודעה","זרםשלהסיפוריםראשוניוביצירת

 1908בין ,ארוךדיזמןנכתבהוא .שבימצד

הזמןמשךשהןשנים,כארבעכלומר .-1912ל
 ,רומןלכתיבת ,יותראופחותכיום,המקובל

כמאה ,היקפובשלהטובים.סרפדינואצל
בהחלטהואמירון-זמורה,במהדורתעמודים

אפילואוארוכה",כ"נובלהלהיחשביכול
שמראשית ,לכךלבלשיםראוי .קצרכרומן
ועד ,"הצדה" ,הראשוןיהחושבסיפורוכתיבת

 ,האחרוןהחדשניסיפורושלכתיבתוהשלמת
שכורךמיגםשנים.מעשריותרחלפו"אצל",

"הצדה",החדשניים,סיפוריוארבעתכלאת
אחתבכריכהו"אצל","בטרם","בינתיים",

סיפוריגרעיןכעין-והגדרותהתייחסותשל
שחלומהשינוייםלהתעלםיכולאינו-והמשכיו
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כתיבתבמהלך .לאחרוןראשוןסיפורבין
משום .בחייושינוייםגםחלוהסיפוריםארבעת

הנועלהסיפוראתב"אצל"לראותאפשרכך
מתמשך'אחדרומןהללו'הסיפוריםסדרתאת
נועלבעתבהאבלאחרת,בהגדרהתרצואם
מחברם.שלחייואתגם

לאגנסיןהראשון'בקטעאוהראשון'בפרק
אתמציגהואפרקים,בשםהקטעיםאתכינה

אלאותוומשלחמרגלית,אפריםגיבורו'
הכפרישבאיזורוהביצותהנחליםואלהיערות

פוצ'פמכורתועיירתכנראההעיירה,של
הטבע,מראותאתובוחןמתרשםאפריםעצמה.

כמעיןבדשא,'ההתעלסויותהליליהדיגצלילי
מתארהוא •אחרוןבביקוראחרונה","בחינה

עינועלהןהפועלתמדהימה,בדייקנותאותם
לכתיבתוכךכלשייחודימה-והןהקורא,של

ספקאין •אוזנועל-גנסיןשלהצלילית
ידידיוגנסין'שלזמנובנישהקוראים
שבדורמעריציווכןהרבים,מספיריוהמבקרים,

טעותבכתיבתוטעוהמוקדם,מותושלאחר
טעוהםשלוהטבעתיאוריובכתיבתגדולה.
פיוטיות,שוםבכתיבתואיןחמורה.טעותממש

ישלהיפר'התפייטות.שוםשירה,שום
אנטי-פיוטית.מנתחת,דייקנותבכתיבתו

ידיעליצירתו'עלשנפרש"הפיוטי"המסך
להםגרמהגנסין"ש"אגדתוחסידיו'מעריציו

גנסיןליצירתהןרבנזקרגמה-מעוותתראייה
בקריאההבחינושלאקוראיםלאותםוהן

יש •ליצירתוהראויההנכונה,הקריאההאחרת,
עיניולמראהמידניתוהיצמדותדייקנותבה

הטבע,לתיאוריהנוגעבכלאוזניוולמשמע
 .שלוהחדשניתהפרוזהשלקסמהדווקאובאלה

עלשכתבומאלהשרביםמהמחשבה,מנוסאין
-יצירותיוועלהסופרגנסיןעלהאיש,גנסין
 ...אותןלקרואטרחולאפשוט

שלפריצתןאתהמבשרתהראשונה,הפריצה
אוהמחלה",מן"הדיווחשלאחריה,נוספות
בעמודכברמופיעהשלה,התסמונותתיאור
 ,סיפוריוכלשל 381עמ' ,הסיפורשלהשבי

ואילךשמכאן , 1982מירון-זמורה,מהדורת
ומרגישחש"כשאדםלפיה:יהיוהציוניםכל

שנותבשלושיםשהיהמהשכלמהותו'בכל
כברמזה,פחותקצתאפילואורצופותנדודים

ומהתקנה,שוםלזהיהיהלאושובהיה
 " ..שיהיה,

זיווגאותולמוות,ארוסשביןהמפליאגחזירו
סיפוריוארבעתבכלהשניכחוטהעובר

להגדירושניתןזיווגגנסין'שלהחדשניים
לאאםשביצירתו'העיקרייםהמוטיביםכאחד

זה.תיאורמאחוריעומדכברשבהם,העיקרי

תודעתו"ב"זרםמפליגכברמרגליתואפרים

ישראל"בנותהצעירות,הנשיםלסקירת
בדפיםונפרדהולךמרגליתאפריםהחיוורות",

בפרקוציליזינהדינה,אהובותיו:מכלהבאים
נפרדהואהבאים.בפרקיםומהנוספותהזה,

ארוסה,שלידהירוקיםהקייטנותמנופיגםכאן
שבעיר.וחברותיוחבריוומבתיקירב,ומגני

למקומותמדלגהואתודעתו""זרימתתוך
שבהםולנופיםשונים,ונשיםלאנשיםשונים,
פתאומיתתובנהשלמרגשרגעאיזההתרחש

הקצריםבחייוהארהשלהבזקאיזה .בחייו
מכאיב,בהבזק-לאחורששוב,עדהסבל.ומלאי
היהמההדבר."נפלאאומר:הוא , 396בעמ'
שהתחילזה,ללבוהיהזהמה-פתאוםללבו
הקפואותהנגוהותכלפיבחוםוצובטצובט

 ," ...שבלבנה

 " ••.והחזקהקשההלב"כדור

מרגלית,אפרים'נזכרהסיפורשלהשניבפרק
מזכירזה(וכמהאחתיממהשלמהלכהתוך

דגולאירופיסופרשלאחת,יממהשלתיאור
ג'ויס>,ג'יימסהתודעה","זרםמראשוניאחר'

היהלאושהואאותו'שאהבוהצעירותבנשים
כאן'עולהמהסיפוראהבה.להןלהחזירגלמסו
אינובעצםשהגיבוראחרים,במקומותגםכמו

המרוחקהמתנשא,ליחסוהבלעדיהאחראי
לבומחלת .שהקיפוהוהנשיםאלהבוזומלא

שאחראיתהיאהאנושה,מחלתוהסופנית,
משוחזרתשהיאכפיהמסולפת,לדמותו
כשהיאתודעהאותההצעירות.הנשיםבתודעת

גיבורו'שלאוהמספרשלבתודעתומשתקפת
אפריםיחד.גםוהגיבורהמספרבעצםשהוא

קצרותפריצותבאותןלקורא,מרמזמרגלית

כלשבעצםחייו'עלהמחלההשפעתשל
שגםואפשרלגביו'בהבחנותיהטעתהסביבתו

"העולםידיעלחייוכלוהוטעהטעההוא

כפתהשהיאהפוך'עולםשלסדרוההפוך",
עליו.

הסיפורלתוךהמחלהאיזכוריפורציםושוב
כך:נכתבלמשל, , 418בעמ'ממש.באלימות .

לאלבכות.אתהשרוצהמרגישאתה"ופתאום
כשורלצרוחלבכות,-מי-שהואלפנילקבול

והואהזהכצורוחזק.קשהאחדכדוריש .פר

נוחיםאינםוהחייםימימהמימיםבחזהמוטל
ירא?אתהמיאתהוי' ...כבדהכהוהנשימה

זה,קולניכתינוקפנים,מכרכםאתהוהרי
קוראואתהפתאוםמתרחבותהללווהשפתיים

מטאפורות,אלהאיןלא,והומה?"דרימלב
שלהפלגהולאהתפייטותולאדימויים,ולא

וכאוביבשדיווחזהוקישוטים.מחפשיפייטנים

עצמו'גנסיןשלהחולהבהלמפרפורי
בכלעליוהמעיקותהנלוות,הקשותמההרגשות

הפרידהכשסיפורואפילושעה.ובכלמקום

אלמפליגהצעירהומציליאוהבתומזינה
מנוסאיןמשניםעברו'רחוקותהיזכרויות

המכאיבה.הלבמחלתמאיזכורי

 ...הדםאתלסבוא

מאהובתופרידתוסיפורמתרחשהשלישיבפרק

"זרםכתיבתהקטנה"."רוחמההצעירה

אפילונעשיתזהבפרקגנסיןשלהתודעה"
אפריםשלתודעתודרךמתוחכמת.יותרעוד
"רוחמהשלתודעתהאלזורמתהיאגליתמר

התודעותדרךהמסופרוהסיפורהקטנה".

ולמעשה, .מאודמועשרהללו'המתחלפות
נפרדהקטנה",מ"רוחמהופרידההיזכרותמתוך

ברנש,מדינהגםהזהבפרקמרגליתאפרים
קשרלקייםזכהגםשאיתההיחידה,אהובתו
כאןמביאההסיפורדרךמלא.מיניארוטי
אחותהוירה,שלסיפורהאתגםאגב,כבדרך

אחד'גיבוראפוא,לפנינוהקטנה","רוחמהשל
הסובלהמספר'תודעתגםשהיאותודעתו
גםמכך'פחותלאאךמרפא.להשאיןממחלה
היהודיותהנערותשלוהסרק,הבוסרמאהבות
יהודייםומבתיםשהה,שבההקטנהמהעיירה

הגדולה.שבקיובובורגנייםאמידים

ו"רוחמהציליודינה,זינהמתייצבותמולוואל

הכמהותצעירות,נשיםחמש-ורירההקטנה"

אפריםאלהלוהטתאהבתןאתלהגשיםכולן
וקר-רוח,מבריקאינטלקטואלגלית.מר

בעולם-שמעבר'כברהשרוילהקריח,המקדים
זאת.לקבליכולותואינןזאת,מבינותאינןוהן

מאוד'סובלותמתאכזבות,הןכךמשום
בנהרבטביעההתאבדותלניסיונותעדומגיעות
גיבורולאגנסין'לאאחרת.בדרךאוהסמוך
אף-הנערותשלאובוודאימרגלית,אפרים
לבומחלתאתמאשיםאינומאלהאחד

הנגרםהרבלסבלהיחידכגורםהסופנית,

שלזו'מלאכה .הסיפורגיבורילכלבעטיה
-שבמחלההאשמההבחנתשלוהבנה,תובנה
המאוחרים.סיפורוקוראילנו'גבסיךהותיר

מרגלית,אפריםכמוומרוחקיםקריםקוראים
וכלעיניהם,אתסנוורהלאגנסין"ש"אגדת

השנים,במשךעליושנשפךהמיותר'המלל
שיפוטם.בכושרפגעלא

בזיכרונהמתרחששכזהמכאיבהבזק-לאחור
בוחנתכשהיא , 427בעמ'הקטנה","רוחמהשל
מרגליתאפריםששלחהמזכרת,תצלוםאת

הצהוב"בחולברנש:דינהלאהובתומרומא,
ורותנוגהאחתנימהרומא.שלימהשאצל
לשממהמבעדוחודרתממרחקיםנמשכתארס

אהיההיוםניחשה:לינפשיאח,הגדולה.
יהיההלזוהגדולהבשממה-בדמימתבוסס

שורות:כמהלאחרושוב,בדמו".מתבוססלבי
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מתבוססאהיההיוםלי:ניחשהכברנפשי"אח,

נמשכתקוסםארסורותגחנואחתנימה .בדמי

הגדולהלשממהמבעדוחודרתממרחקיםאלי
מתבוססלבייהיההלזוהגדולהובשממה-

 " ...בכידינהדינה .בדמו

שוםמטאפורה,שום ,כאןאין"שירה"שום

האחוריצדהגביעלרשוםדיווחזהו .דימוי
הבלתי-הלבמיחושיעלמרומא,התמונהשל

עצמוגבסיךאו-מרגליתאפריםשלפוסקים
חופשתבאיזוהחמימה,היםשפתעלאפילו-

"הדרומית".איטליהבירתברומאמופלאה,קיץ
"קוסם",למילההיטבלבכאןשיושםראוי

שונים.בהקשריםפעמים,כמהבסיפורהחוזרת

מדויק,תיאורזהו ,מוצץבבחינת-קוסם

בלבוהחמורהליקוישל ,פואטילאולגמרי
שלאחרפירוששלזובדרך .גבסיךשלהחולה
דיווחוהיהכמהעדלראותשובניתןהמילה,

ומדויק."רזה",,יבש,מחלתומצבעלגבסיךשל

אחרתלקרואגםישאחרת,בקריאהמדוברואם
המיוחסאו ,גבסיךשלהמפורסםשירואת

כאןהמופיעמנורו',ישובכי'והיה ,לגבסיך
שכברמפורסם,שיראותו . 430 • 429בעמ'

שונים,במקומותרביםדבריםעליונכתבו
 ,גנסיןשלמקוריכשיררבזמןבמשךשנחשב
ועיבודותרגומואלאהואשאיןהובהרולימים

 ,ויןלצילהשכתבהברוסית,לשיר ,גבסיךשל
שלהדחויותמאהובותיואחתהיאאףשחיתה
לבדאותה,הביאהאליוהנכזבתאהבתה .גבסיך

גבסיךהתאבדות.לניסיוןגם ,השירמכתיבת
בסיפורוזוטרגיתאהבהבפרשתהרחיבעצמו

"אצל".לכתיבתשניםבכמהשקדם"בטרם",
 ,דראפקיןלימים ,לויןשצילהלצייןמעניין
והביאהזה,שירהאתמחדשעיבדהאותרגמה

בלאטאסירה ... "שלה:היידיששיריביןאותו
זהותהא / ...בחזהולוואשקהשמיכהקצה

אתנפש:;אתהרוצחאישנשיקתהנשיקה

 ,ליהדםזהויהאהלזו!/שיקהכבהאסבאדמו
 " ... /,צמאיבולהשקיט

ברצח,האהבהמומרתשבמהלכוזה,קשהשיר
נקםשיררקאינוהאהוב,שלדמושתייתאגב
חולה,איששלשירוגםהואדחויה.אהובהשל

אהבהשוםלהגשיםיכולשאינוניסורים,הנמק

אותומשוםאהובה.אונערהלשוםשהיא,
יכולאינוהואהגוף.בגידתשלנורא"חטא"
מפניולאנשים,שונאשהואמפנילאלאהוב

שהואמפניולאמעוות,יחסהואאליהןשיחסו
וגיבוריומרגלית,ואפריםגבסיך,לא,סוטה.

אתלהגשיםיכוליםאינםהקודמים,שבסיפוריו
שהואמשום .סיכוישוםלהשאיןמשוםאהבתם
כמהעדשבעולם,אחראדםמכלהיטביודע,

צפויכמהעדחולה.לבוכמהעד .ימיוקצובים

שעה.ובכליוםבכלמותו

גםבהחלטאפשראדרבא,

אלגבסיךשליחסואתלבחון
אחרת:בדרךאהובותיו

לרקוםלוהרשהלאמצפונו
אחתאףעםקבעשליחסים
חולהכמושממשמשום ,מהן

שאיןידעהוא ,בימינואיידס

שכזאת.לאהבהסיכוישום
שלוהמוסרהרשה,לאמצפונו

לאאבלזאת,לואיפשרלא
היהשאפשרתקופהזוחיתה

לקבלאו ,לייעוץללכתבה
ביהקטלוהמידע ...טיפול
אותוושהטמיע ,בתוכושנשא

מחלתועלהמידע ,בסיפוריו
לושגרםהואהמרפא,חסרת
שהתפרשהבדרךלנהרג
וחישתכהתנשאות,בטעות

והתרחקות.לנשים,בוז

לאחרשניםאועמודושוב,

גבסיךניסןיאורמדווח:הוא , 431בעמ' ,מכן
 ,גופוהלילהבאותו"ו

שכרופתאום,לוכשנדמה

בקפיצההתרומםוהוא ,לראשומתחתלוהט
בהדיפהופתחומושטה,צורבתכשלשונואחת,
הפונהאליוהסמוךהחלוןאתאחתחזקה

וחזהוחורקותשיניופתאוםוהתחילוהחוצה,
 ." ...דובנהמתנוהם

1
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מרפותאינןהאנושהלבומחלתשלהתסמונות
הלילות:ולאביוםלאשבסיפוריומגיבוריו
האוירחוסרהנשימה,וקוצרהחנקהרגשת

הזעהומציצות,פרפוריםבחזה,הנוראוהלחץ
הןאלהכל ,הסברלהשאיןוחולשהתכופה
הרפואית","המציאותשלוהבזקיםפריצות

"זרםתוךאלהקלינית,המציאותלומרשלא
היוםעדנבחנולאודומותיהןהןהתודעה".

על ,גבסיךניסןאורישליצירתובחקרכראוי
אחריםמאפייניםעם,יחדהוטלוהןייחודן.אף
ה"גנסינאי"הכלבוסירלתוך ,יצירתושל

התמהילשלושירה,פיוטשל ,הכולל ,המיוחד
בורותוחלקוגבולותחסרתהערצהשחלקו
כלליבאופןשנקראמהאתשמילאפשוטה,
גבסיך"."אגדת

 ,, .•.הנובלתהריקנות"אותה .

 .אחדיוםשלבמהלכומתרחשהרביעיהפרק
שלהתודעה""זרםמתוךמסופרכולווכמעט
מרגלית.אפרים ,הראשיהגיבור

חוזריםאהובותיועםוההפכפכיםהעקריםיחסיו

כולם,לאכיאםובחלקם,הזה,בפרקונדונים

ילדותוימינזכריםמעט.מתבהריםאף
שיבתוונזכרת ,אביובביתימיוהרחוקים,

אחרוןניסיוןלשםכאילולשם.המאוחרת
 .מחלתועםלהתמודדומכריע,

שבהבעולם,זירהישאםבעולם,מקוםישאם
רקהרי-להבריאיוכלוהואהנסלקרותיכול

היאאבא,ביתזירתהישנים,המולדת""אלוני
לידימגיעיםזהבפרק .לכךהאחרונההאפשרות

בפרקיםלספרםשהוחלדבריםכמהשיאם
הקודמים.

מרגליתאפריםשלהמתגברהמוותלפחד
ציוריםלדמיונותנרחבכרכאןישהחולה,

אהבהברנש,לדינהאהבתופרשתופיתוחים.
לידידינהואתיאוש,לידישניהםאתהמביאה

פלישהידיעלכאןנחתכתהתאבדות,ניסיון
הסיפור.רקמתתוךאל ,מחלתושלאלימה
"אלאאפרים:לפתעמרגיש , 442בעמ'

פתאום-מלבוהרגשהאותהפגהשפתאום
בבשרושישנו ,גדולסבלאותושכלהרגיש
חזהולגבימדייותרומסובלכבדהריהוהרוחש,

הריקנלאה,חזהאותולגבי ,כוחושכוח-מהזה,

מציק,גופניבכאבמצטמקהמתחילוהמרווק,
צנחוהוא ,שבתוכונובלתריקניותאותהמחמת
נפלוראשו ,זובית-הבדכקורתבחזרה,ונפל

פתאום,שחוררוובפניואחורנית,לו

 " ...התחילה
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כךוכל ,נכוןכךכלהואשלפנינוהתיאור
שהואלעצמולדמותיכולשהקוראעדמדויק,
אחדשלומהפכניתחדשניתבנובלהלאקורא

העבריתהספרותשלהמייסדיםמהאבות
מחלקהשלאירועיםביומןאלאהמודרנית,

הגדוליםהחוליםמבתיבאחדנמרץ,לטיפול
עצובכךכלהתיאורהיהאלמלאהיום.של
באותולהתקנאממשהיהאפשרמדכא,כךוכל

יששלושלפציינטהחולה,שלפנימירופא
רצופיםמשפטיםשכזה.מופלאתיאורכושר

מאפשרים ,המחלה"מיומן"דיווחשלאלה,
שאמרממהיותרקצתלהביןהיוםשללקורא
מחלתושמטילההגדולהצלמרגלית.אפרים

עשיםב ,המחלה""עריצות ,שלוהאהבהחייעל
להפחי.דעדברוריםלפתע

 ,הרביעיבפרקהמתוארהזה,האחדהיוםבמהלך
הספרותית,מפעילותומרגליתאפריםנפרד
ועל ,מהעירהמגיעהצעירלסופרנכנעהוא
הואאותה,וקוטלכתיבתועלמלגלגשהואאף

ולאהכותבלאורחשיירכסופרשהעתידמבין
או ,כשרוןוחסריצעיריםאחרים,סופרים .לו

אתתופסיםמוגבלים,אךמעטמוכשרים
בריאים!הםעצום:יתרוןישלהםמקומו.

מהכל ,הכוללהםמאפשרתהטובהובריאותם
מלאיםמיןיחסילקייםמאפרים:שנמנע

התובעניותהצעירותהנשיםעםומספקים

 ,נישואיןאפילולהןלהבטיחאותם,המקיפות
ולפרסמםסיפוריםלכתובבעולם,לנסוע
ולהשתתףובאמריקה,באירופההעת,בכתבי

בערבי-ומבטיחיםצעיריםככוכבי-ספרות

ימשיכוהם .אחריוגםלחיותימשיכוהםקריאה.

ספרותבעניינילהתפלמסלקרוא,לכתוב,
היהודיותהבנותאתישאוהםופילוסופיה.

אפרים.אתכברשמבכות

מהלךבאמצעשוב,אותותוקףהחולהוהלב
חורר"הוא : 449שבעמ'ברכשמדינהפרידתו

זהוהיה-גדולבקולצוחקוהתחילפתאום
אלא ,גומרואינושאדםוקשה,קצרצחוקאותו

נפלכאילווכואב,כואבמתחילחזהושיהאאם
אפרים"ואולםובהמשך: ,, .בקרבוונשברמהגג

וכואב,כואבהיהוחזהונלאהיושבהיהכבר
היהכברהוא ,בקרבוונשברמהגגנפלכאילו
סולדיאושבאותומשום-מהוחשבנלאהיושב

זוברתיחתוונוקבורותחהרותחשבלב,
 " ...החייםאבדובמפולש:

תוך ,עליושירדהומכאיבהפתאומיתהארה
ברכש,דינהעםהאחרונהבשיחההיזכרות

כלחסומותכברבשבילוזה,שזהולוהחווירה
שלוגורלוהצלה.איןכברבשבילוהדרכים.

שבנפש:שחורהחרדהבאיזו"ופתאוםנחרץ:

בסומכותידיובשתישתפשלאחרורקזהו?!-

ידיושכפותוהרגיש ,עליושישבהכיסא,של
אותובלבבולכבושהצליח ,מאודלוכואבות
אתוטלטלשבאפרכוס,שלהמשונההרטט
המוכרחהמוותהרגשתאותהמחמת ,בשרו

עםביחדשבאהרוחניתהארה ." ...השחורה

מולידותבלבו,קשותהפרעות-קצבשלהתקף
מקרובבהןחששהואהזיות-מוותאפריםאצל

המרהכאןעוברתהגופניתמחלתומקרוב.
המרה-שחורה ,דיכאונושלו:הרוחלמחלת

מכלהאחרונההפרידהוהרגשת ,אותושתוקפת
 .בחייויקרלושהיהמה

 •..לנשימהמחנק

מביןהיחידהברכש,דינהעםהאחרונהפגישתו

אתלווהעניקה ,ממנונרתעהשלאאהובותיו
ושאצלהכאחת,והרוחניתהגופניתאהבתה,

שלמים,מיןיחסיגםלהגשיםכנראההצליח
ניסיוןממנה.פרידתורביםבמובניםהיא

 ,דברשלבסופויצליחשלההשניההתאבדות
החיים.מארץבהסתלקותהאותותקדיםוהיא

נפרדהואדינהעםהאחרונהשיחתובאמצעות

החלקיים,מלימודיובחייו:שוניםממרכיבים
והןשאהבמנשיםבראשיתם,רקשהיהמעיוניו

שכנראה ,העירבמקיועקרה,אהבהאותואהבו

 ,זיכרונותיואשכולומכלבה,לשהותאהב
ותקוותיו.עברו ,ילדותו

"אצל"שלוהאחרוןהחמישיהקטעאוהפרק,
ונקשריםנפגשיםהקצוות.·כלהסיפוראתנועל

התודעה""זרמיהמשנה,סיפוריוכל ,בו
אפריםאחרונה.התנקזותאליומתנקזים
הכריעהכמעטהקשהלבושמחלתמרגלית,

נאלץצלח,שלאחפוזהתאבדותבניסיוןאותו
שניסיוןברכש,דינהשלבמותהלהכיר

שובהמחלהלמותה.הביאהאחרוןהתאבדותה

מתמוטט,כמעט,והואעליואכפהאתמכבידה
ללוותבדרכואוליברנש,משפחתלביתבדרך
הדיווחמבזיקשוב , 471ובעמ'המתה.דינהאת

היוכבר"ובקרובהחולני:הפחדיםמעולם
היהשנלאהוהבשרמוצתותהגרויותהרקות
ושאריתבכבדותהתנהלהוהנשימהרותח

קדרותאותהרקונשארהאבדה,צלולהמחשבה
זוהכואב,לחזהשמתחתומציקה,קשה

ליתרמחנקושמהחילפתאוםשהוסיפה
חוםלמצח.מתחתהריסאתוסלדההנשימה

 ,, ...שבלבזוקודרתורוחחונקתודממהלוהט

ושלוששלושיםבןרקהיהגבסיךניסןאורי
ארבעבמשךכתב"אצל",סיפורואתבמותו.
מתחזקתמחלתוכאשרהאחרונות,שנותיו
היטבמודעהיההואונחלש.הולךולבווהולכת,
 ,אמןוכמספרבעולם.אדםמכליותר ,למחלתו

הואומדויק.חריףביטוילהנתן ,ומיוחדחדשן

 ,אותושפקדוההתקפיםשלהפרטיםלפרטיירד
"זרםרצפיבתוךמפליאהבצורהאותםושילב

עשההואשכתב.ההיזכרויותוזרםהתודעה"

החדשנית,המהפכנית,האמנותיתבדרכוזאת

רחוקהכךכלשחיתההעברית,ובלשון
אתהקפיץהואהראשיות.אירופהמלשונות
 ...קדימהשניםבמאההעתידיתהעבריתהפרוזה

לשאולעשוישלהיוםשהקורא ,כךכדיעד
 ,כאןשהוצעהזוכמוקריאהדרכימדוע

כתיבתוהיום?עדבפניוהובאולאונוספות,
בהשתלופייסנותשלסרבולמכלנקייההיא

משוחררתהיאהבחנה.חסריומעריציםמבקרים

בהשתלוהיתיריםוהשומניםהעודפיםמכל
לקרואטרחושלאוחוקריםראייהקצריסופרים

כלשונם.ולהבינםסיפוריואת

פרסוםמאזשחלפורבות,קריאהשנותבמשך
שלמהללי-שוואאותםחסמו"אצל",הסיפור
שונה,אחרת,לקריאההדרךאתגבסיך

לאחרמידלה,שהעניקוהתוויותבסיפוריו.
"משוררלדוגמה, ,השקיעה""משוררמותו

אתלקרואאיפשרולא-ועודהמוות"גתתו
לקראה.שצריךכפישלוהנחשוניתהפרוזה

 ,הסיפורשלהשולייםבנושאיםההתמקדות
עםבנוסף ,שלוהביטוידרכישלמעריץניפוח
סביבשנרקמההאגדהגבסיך","אגדתיצירת

אתמהקוראיםמנעוהמיוחדת,אישיותו

מרובנכונה.קריאהשובבולקרואהאפשרות
צערוהבעות ,ליצירתוסתומותתשבחות
מעריציולושקשרוהמוקדם,מותועלמופרזות

היהניתןלאלכאלה,עצמםשחשבומיאו
הייחודיהרקוויאםאת"אצל"בסיפורלזהות
האחרונות.שנותיובארבעלעצמושכתב

שימת ,בסיפורונכונהשונהחוזרת,קריאה

 ,שלוהתודעה"ו"זרםהפרוזהחידושיעלדגש
רופאירקשאוליהמדהים,המירניהדיוקעל
הוא,אמיתיכמההסוףעדלהביןיכוליםהלב

ואפילוחדשים.קוראיםאליולמשוךעשויים
הפנימיותמהמחלקות ,המיוןמחדריקוראים
הלבחולישלהנמרץהטיפולומחדרי
שניםבמאההקדיםגבסיךניסןאורי ...האנושים

אתהמשלביםהיום,שלהעבריםהסופריםאת
עצמאייםכגיבוריםומהלכןהמחלות

אלהוהנאמנים,הוותיקיםקוראיו ...בסיפוריהם

הקטנההכתבאותהחייהםלכל"השפוטים"
לקצבה"המכורים"אלה ,כתיבתומוקירישל

נשכריםיצאוהםגם ,שלוהפרוזהשלהמהפנט
בדרךאותה,וירעננוקריאתםאתיחדשואם

 •כאן.שהוצעה

לוזצבילפרופ'להודותמבקשאניתודה:הבעת

הנדיבה.עזרתםעלהולצמןאבנרולפרופ'
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העולם""אותיותעםלשוות
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גובריןלמיכלד,יםמעשר,מדרשבשולי

שפיראאברהם

מהכיתשוקה.שלהפניםוריבוי

פניםשבעיםהאדם,כל

 .) 24<עמ'אחדאינךשבלעדיהם

מוצאבנקודתלהיעגןקלאיכ
רב-ממדיתיצירהעםלהידברות

כאןהים.~עשהורבת-קולות
מדרש,שירית,פרוזהאחתבכפיפהלפנינו
וקלירגפיה.רישוםעימםובמשולבפיוט,הגות,
קלאפישליליאןשלתחריטיהעללדברשלא

עםרה 1לאשדו-שיחיתהתכתבותהמתכתבים
תחומים;ולאאיברים,הזה.המכלולשלאיברים
לאספרותיות-אקדמיותשאמות-מידהדומני

מעשה-היםגלישהרי ,אלומשנריםתצלחנה
אינםוממילאהצורהגדותזאתעובר;םהזה-

דיסציפלינריים.לתיחומיםנענים
שללבתי-היוצרדבריםתחילהלייחדמתבקש
לקראתלראשונהעוצבהיםמעשה .הספר

סדנתשלאמן""ספריתבמהדורתלאורהוצאתו
תחריטיהי"אבליווי ,ביפוהראליעקב

ואי-אפשרקלאפיש.ליליאןשלהמקוריים
פועלונוכחלעמודבליהיםזi?רשע,להידרש

מוסדשהואאחדאיש-כרמלישראלשל
כאןלדבראיןכרמל.הוצאתשלם:תרבותי

לדפוס,כהבאהמקצועיים-טכנייםמונחיםעל
כאןענייננושהריכהנה.ועודייצורהפקה,

ניגודהשהיאביצירהאלא ,לאורבהוצאהלא
ולאספריםומיילדהמחוללבאישעשייה;של

שלהיצירהמסדנתהיוצאספראותם."מייצר"
 homoהואאיןב. ryמתת-אוהואכרמלישראל
faber , הואhomo creator . שמאזדומה
בראשיתתרשיש>(ספרישפיצומשההוציא

עםעגנוןש"ישלחווותכלבאת-60השנות
לט'הנחושתנחשאתאריכא,אביגדוררישומי
פרחיואתאריכאגדוראבירישומיעםכרמי

מאתמקורייםאבןהדפסיעםגורילחייםאש
שלכזומתכונתידענוולאכמעט ,טמירמשה

בכךומתברכיםגובריןמיכלזכתהמו"לות.
הקוראים. ,כולנו

כלשון ,כאןלפנינולכאורה,ורקלכאורה,

משפותחיםפירוש";"כרוניקתהמשנה,כותרת

עםונפגשים-בעיצובוהמקורי-הספראת

מרכזית<עמודהתלמודידףשלמתכונת
כמואתה>המתכתבים"פירושים"שסביבה

ושוליים,מרכזשלת 1ני ?Vעםלשרותמתחילים
התפרשויותיה];[הנעשיםופירושיהכרוניקה

רועיםשביליאועפרדרכיוכמוהמלךדרך
כשםמטעה,מבטהואזהמבטאךשבצידיה.

קאנוןכאלתלמודילדףשההתייחסות
בדףשהרימוטעית.היאשלוו"פירושים"

סןבוי;ת [l ח,~ •ליו 1ךשעיקראיןהתלמודי
דורות.ש;חותסןמ;רשבתיביןפלוגתות
שלתרבותביסודההיאהיהודיתהתרבות

[פסוקהחתוכה"התורהניתנה"אילומחלוקות.
"לא-ינאיר'לנואומר-משמעיות]בחד
"וידבר[שנאמר]טעם?מהעמידה.לרגלחיתה

עולם!שלריבונולפניו:אמרמשה",אלה'
"אחרילו:אמרההלכה,היאהיאךהודי~~י

רבו- )'בכג,(שמותלהטות"רבים
מיכלכדי •חייבו ,המחייביןרבו , 1זי:פ ,~ין tהזק
 ,פירושיקתכרוב-היםמעשה ,בדיןגו

שניהמהדורהקלאפיש,ליליאןתחריטים:
תש"ס;כרמלאופסט,בהדפסת
ומ"טטמאפניםמ"טנדרשתהתורהשתהא

פרקסנהדרין,ירושלמי(תלמוד " ...טהורפנים
היוצרתוההתפרשותהפניםריבוי .)בהלכה "
אתמטשטשיםהראשוניםהמקורותשל

 •פירושיולביןקאנוןביןהאבחנהאפשרות
מתוךשמיםלשםמחלוקותהןהשונותהפנים
דורשדורושונים,רביםצליליםדעות,ריבוי

ואלו"אלואותם.ומתזמריםשביםודורשיו
חיים",אלוהיםדברי
ושלכרוניקהשלשניותאיןהיםבמעשהאף

נורמטיבישלת 1~לי 1דכאןאיןוודאיפירוש,
העמודההוא:נהפוךחתרני.ושל"גברי"או

חינה ,המרכזיהצירלכאורהשהיאהמרכזית,

~ןךה";של"הלוזעלחיפויואףעיטורלעיתים
חזיוןגיאלאמשמשיםהגיאוגרפייםהנופים
ס 1ל 1הס~יממזה.ממריץגורםומזהרקעאלא

טראומטי;ביוגרפיאירועאלמצטרףהסביבתי
משבריתהיסדקותלהיותהיהשעשוימה

המפלשתפנימית,להתעוררותמביאמערערת
עלומיםלנבכיםרקלאכאןהדוברהאניאת
הרוחני-זהותיבעולםלדברי-יסודגם,אלאשלו
שלו.
שלנוקדומותדעותעלערעורמציבזהספר
לביןהמרכזיהטקסטשביןהךצ;א-,ש;בלגבי
בעצם, .שלופרשנויותלכאורהרקשהןמה

אלו-השולייםהטקסטיםאוהפירושים
שלמבשרהבשרהם-המרכזיזהאתהסובבים

עיטורים.אולראיקולותאךולאהסימפוניה
ת, 1המר:פזיאוהראשוניותלעיתים ,כןעליתר

טקסטאוכ"פירוש"שנראהלמהדווקאמוקנית
שובנעשההיםמעשהשלבפוליפוניהמשני.
לסוליסט.המלווההקולושוב
תנועהכדיתוךנרקםזהר 1תיזמועוד:זאת

פניעל"כאןומהתרחשויותמנופיםמתמדת
נשמה,רוח,(נפש,ח"ינר"ןנופיאלהאדמה"

תרבותהרבדיאלובו-זמניתיחידה>חיה,
רכיביםבחינתהיוצרתשלהמורשתית
הדהודיכאןבפנינויים [l ח,~וכךבאישיותה.

ודפיםהעבריתהשפה.שלהיסטוריותשכבות
היהודי",הספריםב"ארוןשוניםממדפים

א.

פירושכרוניתpהיםרשעמ,שלהפתיחהעמוד
רכיביארבעתלפירושכל-כולומוקדש
הראשוןהפירושעללפירושוכןהכותרת

ארבעהכלומרהללו>.הפירושים(שבארבעת
הראשון(שלפירושעלפירושוכןפירושים

בארבעתם).

ההיגיוןתערעםרקכלומרמבחוץ,המסתכל
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חריפותלפתח .העיקראתמחטיאולוגי'הפיל
חטאתחקשךי-אורגנימבטהנעדרתפילולוגית

בלתיניגודעללהצביעעשויכזהמבטרובץ.
שבארבעתהראשוןשל~ההלביןמתיישב

"מעשה"'המילהאתהדורשזה-הפירושים
הדורשזה-הרביעיהפירוששלה iהללבין
"פירוש".המילהאת

(בטורהראשוןהפירוששלצירואתמצטטאני
ראשונה):פיסקההימני'

ושפל,ת 1 א~.תעשה,ולאע,זpה
פניעלמרחפתורוחהים,רצי

בראשית.מעשיחידושהזקפה.

הים.מעשהפירושהברכה.מעשה

הפירושעלפירושבאהללוהשורותלאחרמיד
"חידושהמילים:לשלושרקמוקדשוהואהזה,

 :בראשית"מעשה
ראשיתללא-בראשיתמעשהחידוש

בלאומאוחר,מוקדםללאאחרית,ללא

כניסה.אומרחקבלאמטה.ובלאמגןלה

באחתהנאמראתלייחסניתןזולמובאה
כאן"ישהים:מועשהשהוקדשוהרצנזיות

מהבאמצעותשנאמרמהעללערערניסיון
להפך><אונאמרשלאמהבאמצעותשנאמר'

שהרי ....השורותביןבשתיקותב~רווחים,

'הנשיהאחרשלמקומוהםהמערעריםהשוליים
קיומובעצםתיגרהקוראזהה, g1~ה [iהמודחק,

 .הגברימשמעהלוגי'הרציף,הסדי'ר'הקווי'על
 " ...כתיבתו'כיווןנגדכמוהנכתבטקסטזה

משעה[עלהכתובה"למילה"הצבעהקרן,(ניצה
 .) 21.4.00וספרות","תרבות-הארץהים],

המובאהנכללתאףרצנזיהאותהשלבהמשכה
אינוכזהדקונסטרוקטימבטאךלעיל.שהצגתי

<האחרון>הרביעיהפירוששלבמבחנועומד
עסקינן:שבוהפתיחהבעמוד

פנים.שבעיםהאדמונית).(לארב-קוליות

 י~~ r ~נדידת .~ן rל~ך r ~ביןהמשכיות
השכינה.

לשמשיכוליםאלווגבישייםקצרצריםמשפטים
המדרשילתהליךאוהיוצרלמדרשממצהאיפיון

למסעליוצא ן~~~רקולאהיהודי-היסטורי
הים.מעשה

נזקקתאינההיםשבמעשההניגודיתהשניות

לגווניהם.פוסטמודרנייםולאישוריםלאישושים
"צמצוםכאןישחז"ל'בתרבותכמוממששהרי

אתהלאומכללבצמצום.והפלגהבהפלגה,
אין .לאושומעאתההןומכללהן'שומע

בדרךאלאמתפתחת[היהודית]המחשבה
הסותריםמושגיםשלזיווגמתוךהדיאלקטיקה:

שתי ....זהאתזהמשלימיםוגםזהאתזה
וכלאחת,למציאותמכוונות ...הללוהשיטות

זהאיפיוןחברתה".בתוךסה 1~נ[מהן]אחת
הקירבהעלהחז"לית,ה"חשיבהדרכישל

מעשהללשוןשלוהמתכונתיתגםהפנימית
נגאלשטרםככתב-ידשרויעדייןהיההים,

מועד-תשמ"ולקיץתשמ"הקיץשביןבשנה
מתוךמשפטיםהםאלוהים.מעשהכתיבת
תורההשל'יהושעאברהםשלבונועזחיבור

חלקהדורות,שללריה pבאספהשמיםמן
הוא(הציטוטבתש"ןרקאורשראהשלישי'
 .) 88מעמ'

לגישהשותףשאינימסתברכברלעילמהאמור
המסע"לאורךיכושלפגביצירהשלפיה

נופיהעלעצמה,השפההופכתופירושיו
שאליוליעדשבה,הארוטיוהמתחהמיוחדים
ביןלהבחיןשראוילינראההדרך".מובילה

שלגרעינהלביןהשפהשלהדקונסטרוקציה
השפהממדי .המרכזיצירהגםשהואהיצירה

ועיתיםהפנימית""הנקודהאתכאןמשמשים

האמצעיםלממלכתשייכיםהםשיה, 1לבהם
התכליות.לממלכתמאשריותר

ב.

והאבןשלפנינובספרהפנימית""הנקודה
באפיקההמתבלטתזודווקאאינהבוהראשה
טראומטיתבהתרחשותכאןענייננוהראשי:

פנימה,דלתותפריצתאוהיפתחותעימהשיש
מןעלומיםרבדיםלעבר-האישיותלמעמקי
כמוהרוחני-ביוגרפי.האינב~~רשלהתודעה
נבקעוכאשרהמסכיםכל'באחתהושלו

שלהעצום;הד ...הנפרץ"החוץהשסתומים:
מבעדחודרת"~קיפדת ,) 10<עמ' " ...הזרהאור

<עמ'עיצורים"שלו"התפוצצותלמשקופים"
ואז, .) 24<עמ'הלב"חדרי"נפילת ,) 19

ךצ;א-ןש;בשלהווייהנוצרתמכך'וכתוצאה
"(הבריחה)"לביןהגמורה)""(ההתמסרותבין

ש~קןה,המקךהשחל,"המועד .) 11<עמ'ממנה
כפועל-יוצא .) 10<עמ'הנגזר"הראשעלשחל

:התמוססותולאחרהאהבה"מ';התנחשלות
דוקא<לאופנימיתהארהבאההמחסום<ים>

 :> 17עמ'(ראהה" )t~ך iJ"ש:~תחמיסטית):
והחלומותשהתגלה.המדהים"והז_נך~ה
 .) 31<עמ'מילה"בנטיותשהתמלאו

התחדשות,חלהזופנימיתהתלקחותמתוך
התשוקה"התהפכותמתרחשתצמיחה:בעורה

גרעין ...ת 1ה~קיפ"בלב :> 9<עמ'להולדה"
 ,) 40<עמ'המוחלט"~פועל [i , 1נ;התמי.דצומח

שברלהיותהיהעשויזהמע~ןטראומטיאירוע
למשברנתהפךזאתתחתאך .ומערערגורף
משתיאיזהלומריודעואיניובונה.מחדש

שלשירובסיוםמצוירותהללוהאפשרויות
פתאומי':'יוםאלתרמןנתן

Q ,ליה~TQQ !זק
קtקים 1~:גוסינ

 .ר~:ם 12ד::ו.ל.ילותנף.ע~בולtיt;כיף
~ו;נז:וי,ר 1ז:ז.יאורם oע.ל.יליר· wס ~~
:~ tp ~נ[מ~ךילiJ ~:ת, . 

בחוץ")"כוכבים<מתוך

לזובאופיהקרובהמערטלת,התרחשות
<עזריאלעדירןשלבשירועולההים,בשמשעה

הגדולות':'האבניםאוכמני>

ץ 1~רר 12wך~~ה~ה Wq~יז,נהר oך~
ז·ה. iJ ןנ,iJ \·rך

iJ \·r,זנ iJ ז·ה.i] ףז·ו.רם~
זp~ה q הנ,rי~~ר Qנ T~מד~ףספוזpם
ץ 1פרשערואתה

:גדוליםעופות-לילהעיפת~לת- 1~בר:פ
 .:ראזקית [11קות Qןות.ק Q ~ 1 י~ך~:.ו::

~.ראtקיתנ[ד
נ[ד

ב 1ששומעאניה:גדולותהאבניםנרחבת
- .. ·-: :-ךש~. TWל~לו~ב
ספרית Iש~י~יסערכמואיךר 1ספלאים,אמור<מתוך

 .) 93עמ'תשל"ג,פועלים

לנבכיה,התודעהאתהמפלשתהדלתותפריצת
היאהים,במעשהעוליםורחשהשהדיה

כוחותחוגרתש~עוצמתהמנערת,התארעות

שכבותחושפתכךכדיותוךבאישיותנודעולא
שהיויתורוחבית-מורשתיתכרתתרדעת

ואלה .החיהזיכרוןאוהתודעהמןמים 1על
וערגונותיוהמייתועםיחדומתבטאותבעורות

נוספת:ראייהמזוויתכאן.הדוברהאנישל
ארוטיתשערגהאהבה,שירתכאןלפנינו
בה.גרתמשתרך ,r.המ;אלת 1ונכספ

החווייתיתההתרחשותאתלהשוותמעניין
כמיהותיהעםכאןעסקינןשבההטראומטית

עמליהשלאיילון pבעמוירחגיבורתשל
להיותברצוןהמגולמיםכיסופיםכהנא-כרמון'

הנכונה.הדרךעלרגליךעלו"שובבשיא:
בואה,כשער:הנפתחפהמהותוף.אללאמור:
ומהוכור-ה~~ךף.שזהר. 1האתוךאלנו~ה
גון-ערהשש;ן'משחרר .נגולכאבןאשר

עמ'(שם,המוקד"עללעלותהתקווההעקירה,
מיסטיותקונוטציותישהללולכמיהות ,) 19

עםהמצוי'כבליעםמעומתותוהןברורות
מגבלהכפותות."ידיךהביוגרפית:הריאליה
-חלק;מנתאתלעצבהאדםבידאיןפרטית.
הדוברתהאניזאת,לעומתשם>.<שם,כחפצו"
הערגהבפצעשרויהאינההים~עשה

"שיא"שלסרגמתוךמשדרתאלאהמתמשכת,
דבקותשוםבואיןוכלל:כללמיסטישאינו

גםמכאןהאני.שלמהתמדתוחריגהלאואף
מתבטאיםהזה,"השיא"מעמקימתוךכיצדיובן

היהודי-מורשתיהספריםארוןרבדיומתוזמרים

בעולמה.שהופנמו
בחומריםהסופרתשלשימושלאכאןלפנינו

בפריצהאלאלימודייםבמקורותאוהיסטוריים
 .זמננובמציאויותגחחריהיאגרפית-ביואישית

בהקשרלייורשהעברו.בזמניםידועהחיתהאך
שבצירשלוםגרש'םשללתובנותלהפנותזה

דתית".וסמכות"מיסטיקהחיבורו

שנינשזרים-עוליםהיםמעשהספרלאורך
הואשבהםהראשוןמדרשי.תהליךשלרבדים

עצמית-התבוננותעלהמיוסדבי'ופלקטי
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למקורותהידרשותשלבדרךפנימית
יהדותשלפניםףפניפניםמורשתיים;
המדרשי.ברובדאוטוביוגר.פית:באספקלריה

אוקאנוניים,מקורותמתפרשיםהשני

הנעניתחדשה,רוחניתבאספקלריהקלאסיים,
הרבדיםבשניעכשווית.קיומיתלסיטואציה

גלהחוזרת,"התנועהמתרחשתכאחדהללו
אלהדיבורמגרעיןלמצולה,מהחוףגל'אחרי
"קוליעוליםבשניהם .) 9<עמ'הדף"שולי

 ...מחלוקתפלפול'חידוש,פירוש,[של]קולות
בפרץהנשפכיםקולותשלב~קרופוניה

ועדהחמש-עשרה,החמישית,'מהמאהממושך

 "-21ההמאהאלוגואה,הולךבפרץ ....עכשיו

 .) 45<עמ'

אצוריםהיםבשמשעהיודעשאניודאיכן'

הספרים"ארוןשל~דפיםרקלאומדף~:;~ים
הסיוםאקורדשלבלבוהיהודי"-היסטורי.

קסמים''תיבתמצויה 5 7בעמ'המתוזמר

רקאך ."הקולותכל":ךי~וףתעליהשרשום
הרשוםאתתואמתהתיבהשלתכולתהלכאורה
עצמהעלמעידהגובריןמיכלזוב'תיבה'עליה.

ריבוישלפרוסטיאניתברגסונית,"פרישה

ולאחרבצדוזאתהזמן".אתהיוצרהאניקולות
שלשמואתהיצירהאתבמהלכהמעלהשהיא
ומונהמוזםסטפןשללתובנהנדרשתלריבם,
ובכללםשלההמסעבמזוודתוכתבי-ידספרים

שלמאמרו ...רדידהשלהרצאתו"כתב-יד
ועו.דקסירר"והשפה,בנימיןעלמוזם[סטפן]
בלשוןשקרוימההםואחריםשאלולינראה
הקולות":כל"היקוותשלהרזיםתיבת

שלשוניםבזמניםהקריאהפרישות"הצטברות
קולותעלבעצם,כאן'מדובראחד".קורא

מןדוקאולאומההיקףשהםודומהנוספים
המרכז.

חשיבותםעלהללוהחיבוריםדרךהאםאך'
מבשעההדוברהאניהיהיכולהיתרההתרבותית

 א~;י,חגיגהממסכתותגמראדפילחוותהים
אתקז'מציעאבבאהתוספתאאתף~ךכ;ת,

אתותנחומא,ובאובראשיתיצירה,ספר

לייחדשישעצמומשלהמקוםאתרשב"ג,

אחרוןבמקוםולאולרמב"ן'לרש"ישלהביקום
מאוחריםחסידייםומקורותמוהר"ןליקוטי
מניתיולא-הללומהמקורותוכמהכמהממנו?
בהתרחשותחלקהלוקחיםהם-כולםאתכאן

לעיל.בהשדוברהמסכיםמשילתהמערטלת,
"אותהחלהזומעמקיםחוויית .שלבמהלכה
~יןאוליאו .ה~:ןוביןה:.שביןנמשכתתנועה

ורק ן:~לבין ן:~~יןהכולככלותאו .ש.:ל ש.:
גדולהברגשההומיםוכך .) 56<עמ'זב"הפשר

החורבןעוזשבחורבן.הסוערת"התקרה

לפנינוכאןהאין .) 50<עמ'שבתקוה"
שאופיינהזוהחז"לית,העומקסטרוקטורת

מושגיםשלכ"זיווגהשלא"ישלבמיצויולעיל
וגםזהאתזההסותריםורוח]נפש[ומחוזות

כאןנחוויתכשהיא-זה"אתזהמשלימים
 ?םי~~~;:~
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קלאפישליליאןתחריט:

"התלקחויותועולותשבותהיםמשעהבמדרש
<עמ'השפה"הזיכרון'גליהתשוקה,הכאב,

ביןהךצ;א-ושובה;~המאלואחדובכל .) 57

שיחתונביעה.~י°אףר תור~~;:"לביןהביוגרפי
 ) 56<עמ'מילה"אותה.סביבהנמשכתהדורות

מאלואחדכלהיהודית-היסטורית.בספרייה
המיותהכאב,קולותוקולותיו:המתלקrז
הדו-הדי~ריותהזיכרון'שלמילולוהתשוקה,

 • .גמורזילואידךהשפה.שלשיחית
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פלגדורית

בתסקויל-וסט,ויטהפתחה-1907ב
שכתבההספראתחמש-עשרה,

גדולתאתמחדש"לקומםושנועד
גילה,כבןנערהספר'גיבורבתיאורהמשפחה",

שבגינתבאכסדרהשלוספרואתוכותבהיושב
מאודעדדומהפתיחה-שלוהאחוזהבית

לזוובאמירתה,בסגנונהלאאםגםבתוכנה,
 .אורלנדוהנפלא,ספרהאתפותחתשבה
בעיקרסקויל-וסטויטהאתמכיריםאנוהיום

בתקופה.ואולםאולרנדולגיבור-גיוברתכמודל
לאמפורסמתויטהחיתההנשיםשתיחיושבה

-הרחבבציבור-יותרואוליפחות,
בזכות,פרסומהאתרכשהוהיאמווירג'יניה.

קומתהלשיעורהתקרבהשלאפיעלאףשכן
פרסמהכסופרת,וולףוירג'יניהשלוליחודה

בפרוזה,הןלהערכה,ראוייםספריםוכמהכמה
שעיקרנדמהאבלכביורגפית.והןבשירההן

זהבמובןלחיות.המופלאבכושרההיהכוחה
אולי-לאורלנדוראוימודלספקבליחיתה

המאה.תחילתשלבאנגליההאפשרי'היחידי
בתעוזתםמדהימיםמלאים,חייםחיהויטה

אתבחשבוןלוקחים(אםכמעטובעושרם,
פניעלרקלהתפרשיכלהזאתשבכלהעובדה
מאותארבעפניעלולאאחת,חייםתקופת
הפרקים •הפיקטיביאורלנדושלכאלהשנה>
רבהבמידהמקביליםאורלנדושלבחייו

נשלחבכדילאויטה:שלבחייהלפרקים
דווקא,בקונסטנטינופולשגרירלהיותאורלנדו

במזרחובכלל-שםשהתהשוויטהמשוםאלא
ניקולסון'הרולדבעלה,ארוכות:תקופות-

הבריטיהדיפלומטיהשירותידיעלנשלח
 11אותך'רואה("אני .ולטהרןלקונסטנטינופול

לפניהרבהלטהרן'וירג'יניהאליהכתבה
במעיל"איכשהואורלנדו'אתשתכתובשידעה
גומעתאביסינית,כקיסריתומכנסיים,ארוך

היא )".הללוהשוממותהגבעותאתבצעדייך
והודו:עדןבמצרים,אקזוטייםלמסעותיצאה
פרסיים:קילומטריםאלפילאורךמכוניתנהגה
בחטיאריהריאתפרדגבועלברגלחצתה

נמצאאלומסעותעלמרתקדיווחהפראיים.
המימושאתיום:שנים-שערויטהשלבספרה
עוזבתשבובפרקלמצואניתןשלהםהפואטי

השגרירותחצראתאשה,לפתעאורלנדו'
החייםאתתיעבהכאורלנדו'כמוה(ויטה,

פתוחהמדבראלויוצאתהדיפלומטיים>
שהיאאשהגם-הכולאליוהמקבלהזרועות,
לשעבררם-מעלה,אציללשעבראיש,לשעבר
שאימץהצועניםשבטשכןכאורלנדו:שגריר'
גוןו"ושערהמשלהם,כאחדאותהראהאותה
חיתההיאכילהאמיןמקוםנתנוהכהיםעורה

אנגלילורדידיעלונחטפהמהם,אחתבמוצאה
לאותהונלקחהתינוקת,כשחיתהאגוזעץמעם
משוםבבתיםגריםאנשיםשבהברבריתארץ

באווירלעמודמכדיוחוליםחלשיםשהם
שלושערותיהעורהשלהכההגונם ,, •החופשי

הספרדייה,מסבתהבירושהלהבאוויטה
שלחוקיתהלאבתם-האגדהפיעל-שחיתה
רקמותירההאמתצוענייה:ושלספרדידוכס

שהעירכפיאולי,כלשהי.צועניתמורשת
זרדםשלזומידהבהחיתהאלמלאמישהו'

שחיה.כפילחיותהתעוזהבהחיתהלא
ויטהשלביותרהבולטותמתכונותיהאחתשכן

חיתה-שבהןהבולטתואולי-וסטסקויל
חיתההיאהעולם.דעתעללצפצףיכולתה

למוסכמותלאהניחהולאלחיות,שרצתהכפי

יגידו",ל"מהולאלמדי'נוקשותשהיוזמנה,
כשחיתהבלבד'אחתפעםמעשיה.אתלהכתיב

נותנתושמונה,עשריםכבתצעירהאשה

למצוותשבכפפהלחשובמקוםשלההביוגרפיה
מכוונתהבהחזרההיאוהמוסכמות:הבעל
לאירופה,טרפיוזיס,ויולטאהובתה,עםלברוח
נדמהאךחייהן.סוףעדבחטאעימהלחיותושם

שנראהמהאלאאינההדבריםשלזושהצגה
דבר'שלבסופופנימה,ושעמוקהשטח.פניעל

תהרוסהסוףעדללכתתתעקששאםויטהידעה
שכןלעצמה:שרצתההחייםאת-חייהאת

עמוקקשרקשורהחיתהכאורלנדו'כמוהויטה,
העתיקה,לאחוזתהובפרטאבותיה,למורשת

וולףוירג'יניה

Knole : העמוקההדוק,הקשרהיהשזהדומה
להבחיןשהיטיבה(כפישלהביותרוהעז

ניתוקהמחודדים).בחושיהוולף,וירג'יניה
היהפירושומנול.ניתוקהיהפירושומאנגליה
להיסטוריהאותהשחיברמהמכלניתוק

כאורלנדו'כמוהוריטה,משפחתה,שלהארוכה
חיהיהוהעברבמשפחתה,מאודגאהחיתה

ההווה.מן-יותרלעיתים-פחותלאעבורה
מבעלה,ניתוקגםהיהפירושוכזהניתוק

מערכתלאףדומהלאושונה,מוזרשבאופן
אובכתוביםבהשנתקלתיאחרתיחסים
שלההצהרתהלפי(גםספקבליהיה *בחיים,

האדםויומניה>ממכתביהשמשתמעמהלפיוגם
כלומר'-הכולאףעלבעולם,ביותרלההקרוב

שנגעמהבכללנשים,הברורההעדפתהאףעל
חמשלאחרשיחסיהם,אףועלגופנית,לאהבה
יחסיעודכללולאהראשונות,הנישואיםשנות
מין.

נכון'יותר(אוסיוםעםמידשכתבהביומן

ויולטעםשלההאהביםפרשתשל>השיאסיום
אתלפרוקמתפרץדחףמתוךטרפיוזיס,

מעבר-ואולילבה,מעלכולההזאתהפרשה
יותר'מאוחרבדורייקראושהדבריםלרצונה
בדרךלפרשהגם-כזאתלאהבהיותרוסובלני
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האדם[הרולד],,הואכותבת:היאלעצמה,זאת

ובחיבהברוךחושבתאנישעליוהיחיד
כיאם ,בלביגמורהשליטהלויש ...עקביים

חשהשאניאמיתיתחיבהזוהיברוחי.לא
אףעלמקום,שבאיזשהוספקואיןכלפיו".
אהובתה,אלשחשההתשוקהשלעוצמתה
 ,זועקבית""חיבהעללשמורויטההעדיפה
הרולד,כלפיחשהשהיאשהרגשהידיעהמתוך
אתלחיותלהיאפשררוחה,עלשליטשאינו
-ברוחובפרטבגוף-העצמאייםהחיים

 .לשמורשאפה ,אחרדברמכליותרשעליהם,
כלפיה,ויולטשלכזאתבוערתתשוקהואילו
חופשלהאפשרהאםגםויולט,כלפיושלה
לשעותלפחותלהיות,החופש-אחרמסוג

תובעשהעולםהמיניתהפרסונהלאקצרות,
להיותפנימה:בתוכהשחשהזואלאשתציג,

היהברור-ויקטוריהמריולא"ג'וליאן",
ברורהאחרים.הכיווניםמכלאותהשתחנוק

רגעבכללצידהשתישארתדרוששויולטהיה
ומאחרלברוח:בהדחקהכךלשם-ורגע

שמוכרחמישלהכפייתיתבאהבהאותהשאהבה

שחיבוקלשעריש ,אהובוחייעללהשתלט
אתויטה,שלהרוחחייאתגםחונקהיהכזה

לשפחההופכתחיתההיאהעצמאית.מחשבתה
חיתהלאוריטההזאת.האהבהשל<לעבד?)
זהבמובןשהוא.דברלשוםלהשתעבדמוכנה

הארוךבטווחהןעבורה,נכוןיותרהרבההיה

זוגה:בןעםלהישאראישיותה,בעומקוהן
אם(גםבחירהשלתוצרכןאםהיהוהוויתור

שנכפתהמשהומאשריותרמודעת>,לא
לעשות.
בנה ,ניקולסוןגילנישטועהדומניזהבמובן
הביתהחזרתהאתמציגכשהואויטה,של

מציגהעצמהריסהה"ממסד".ידיעלכהבסתה
נסערתכהירתעותשנקטההצעדאתביומנה

שלאדומהאבלאהובתה.שלבגידתהעקב
שבגדה(מבחינתה>מהבגידהמשהזדעזעהפחות

האישעםשכבההנראהשכפי-ויולטבה
עשתהשלאלהשנשבעהפיעלאףלו,שנישאה

להשהוצעהזההענףבבדללהיאחזרצתה-כן
תשוקהחיתהאחרתממנה:להימלטמנתעל
הכאב.עללהתגברדרךמוצאתכשלהעזהכה

אתישבורשמשהורצתהשוויטהנראה

שמשהורצתהלוויולט,אותהשקשרוהכבלים
אתלהתיר-עילהלהיתןאו-אותהיכריח

רביםשחודשיםהזאת,לבריחהמחויבותה
שלבפרספקטיבהנראה,ממנה.להימנעניסתה
שלוהמלאיםהארוכיםחייהעללאחורמבט
נפלאיםכחייםאותםהגדירהעצמה(שהיאויטה

הנכונה.הבחירהאתשבחרההיו>,כאלהואכן-
אדםהיהלאלחייםלוויהשכבןספקאין

כיבדמהםאחדכלזוגה:מבןיותרלהשהתאים
בעולם,אחראדםמכליותרהשניאתואהב
דרכו.פיעללנהוגמלאחופשלשניונתן

לוויטההכרחייםהנראהכפיהיואלוונישואים

יכלההיאהסוערת.ספינתהאתשייצבהעוגן-
נמללהשיששידעהמשוםהרחקלהפליג
היושבלעדיויתכן :אליולחזורמנסחים

גוףאתמשבריםהבלתי-פוסקיםהטלטולים
הספינה.

הואנישואיםחיישלזהשאופישככלומעניין
גיל(שנימעטהלאהקבלהקיימת ,נדיר

בספרועליהעומדויטה,שלבנה ,ניקולסון
 ,אחרלזוגהזההזוגביןנישואים>שלדיוקן

המשמעותיתהאשהספקבליחיתהבושהאשה
וירג'יניה-ויטהשלהבוגריםבחייהביותר

העמוקה,באהבהנמצאהדמיוןודלף.ולאונרד
האינטלקטואליתובשותפותההדדיבכבוד

עםבבדבדהזוג,בניביןבמינההמיוחדת

רחוקהההקבלהאבלהמיני.המרכיבשלהיעדרו
שוניםבאנשיםשמדוברמשוםשלמה,מלהיות

סקויל-וססריסה

היהוירג'יניה,שלשבירותהבגללמאוד.
שלומהעלהמופקדזהיותרהרבהלאוגרו

ושומרהחוץמפניעליההמגונןזהובריאותה,
ידיעליישחקשלאבמינוהמיוחדכשרונהעל
זקוקהחיתהלאשוויטההגנה-היומיוםחיי
כלל.לה

שוויטהמשוםויטהאתוירג'יניהאהבהכמהעד

להיותעצמההיאששאפהמהכלחיתה
שלאאו-להיותלההרשתהלאובריאותה

רקאלאלהיות,יכלהלאשבמהותהאוהעזה,
אותהאהבהכמהועדהנייר:עלבעטהלחלום
ממנהשונהשהיא,מישחיתהמפניפשוט

 ,ברוראחדדבר .לבררלנסותטעםאיןעצמה,
ליצוריכלהמאודגדולהאהבהשרקוהוא

-לאחראחדאדםשלעצומהכךכלאמפתיה
חושב ,איתריחדנושםשהואשדומהכךכדיעד

ובאופןזה,במובןרגשותיו.אתמרגישמתוכו,

בהילהויטהשלדמותהאתהספרמאירשבו
הקירבציוריהגדולההשמשכמווזוהרת,גדולה
ניקולסוןניגילשלאמירתומוצדקתמונק,של
הארוךהאהבהמכתבהוא"אורלנדוכי

זאת,ועםהספרות".בתולדותביותרוהמקסים

-ריסהשלספרההואאשורלנדושככלברור
כזה,כעלעליוהצהירהודלףווירג'יניה
שלבתצלומיםהספרדפיאתלאיירוהתעקשה

בראשהוא,-השונותבתחנותיוכאורלנדוויטה
שלריסהזוהיוירג'יניה:שלספרהובראשונה,
שלהנפלאההמתתהתגלמותוירג'יניה,

לספריהבולטגורבניוהפעם, ,רןהכשר
נטול(הגיבורה>הגיבורלפנינועומדהאחרים,

הקטנונייםהמסיסים,המכבידים,הפרטיםסך

צלול ,חדצרוף,-החייםשלוהמקטינים
לויינתןלאשלעולם ,תמצית-עצמוכבדולח:
האמיתיים.בחייםלחיותה

חדותהרגישות,העצומה,האינטליגנציה
אתהמאיריםהםודלףוירג'יניהשלההבחנה
כוחהאתלהומעניקיםאורלנדושלדמותו

חיתהשאלמלאנדמהזאתועםויחווה.
כך,כלאותהאהבהואלמלאויטה,לווירג'יניה

עדהכיבלאוהחדיםחושיהכלחידודכדיעד
תמידעריםהאוהבשלשחושיוכפי-למירב
האהובשלשבב-איפיוןלכלדקה,מחווהלכל

אצלזוכים,היינולאכןשאלמלאנדמה-
זוהערה .אורלנדומעיןלספרודלף,וירג'יניה

שוםואיןמאליוהמובןדברטרואיזם,נראית
כלשל ,ספרשכלברורכיאותו:לומרצורך
הזהשהיוצרהדרכיםכלהצטלבותהוא ,יוצר
(בנפש>דרךעללכתוביכוליוצראיןעבר.
העומדהרגששאתחוויהעלבה,הלךשלא

ספרלא •מכירשאינומהעלחווה,לאבבסיסה
הזאתלהערהישזאת,ועם .אופןבכלטוב,
כילומרכוונתילרגיל.מעברמשמעותכאן

היותהכלעםודלף,וירג'יניהשלבכתיבתה
אולי .משהו ,בעיני ,חסרתמידגדולה,סופרת

אותהלתשוקה:היכולתאוהתשוקה.זוהי
אתהקולטתהארוטיהיסודשלהתעוררות

רקלאהרגישות,רקלאבושישבאופןהעולם
הזורמת,הקבלהרקלאהאבחנה,דקות

ריסהסערה.גםאלאהחושים,שלהפרטנית
חיתהשלאכזאתחושניותבווירג'יניהעוררה

התעוררהלאגםלדעתשניתןוככלקודם,בה
האהבהחיתההיאאחר:אדםשוםכלפיבה

לאאםוירג'יניה,שלביותרהגדולההחושנית
שלה.החושניתהפריחהחיתההיאשלה.היחידה
הזה,הספרשלומילהמילהבכלניכרזהודבר
ועםהחושיםעםבידידצועדהאינטלקטשבו

והאירוניהעליהם,משתלטאינואךהרגש,
בצדזהביטוייםאתמוצאיםהחייםותשוקת

אףעלודלף,וירג'יניהשלספריהביתרזה.
ולהציגלתפוסיכולתהאףועלכתיבתה,יפי
וליצורהרגעשלהמרפרפיםהמחשבהחייאת

שלפיסהבצדכפיסהרגעבצדרגעמהם,
עדייןהחיים,שלהגדולההמסגרתאתפסיפס,
אולי(למעטחסרשלתחושהעםתמידנותרתי

נכח,שהדברבגלללאושם-המגלדוראבל
לנסחאםשם>:הכירנולאשמקומובגללאלא
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-~לויתןעמוס
אירועיםספרים,מוספים,

 •••לדפוקהתחיללצחקק,הפסיק

והתחיללצחקקלאחרונההפסיקראש-הממשלה

 ,יתנולאאםיקבלו"לאהשולחן:עללדפוקיותר
עלאיים " •.•עשביםשינכשוכבישיםשינקו

הוא.ולאבמצבםאשמיםהםכאילוהמובטלים,

מתלונן: ,הניציהקומתומכי ,שלוהאוצרשרגם

אתלהגדיללהמשיךיכוליםכמדינהאנו"האם

סוף?"ללאהביטחוןתקציב

ובקרובהעמיםבשניקשהפוגעתהזוהמלחמה
ערפאת,נגדבעזהרקלארעביםהפגנותנראה
תהיההתוצאהואם ,שרוןנגדבישראלגםאלא

לפחות ,הללוהרעיםהמנהיגיםשנישלסילוק
שכרה.זהיהיה

האש""ארץעדאש"מ"פרחי

גוריחייםשלהנפלאהחדשספרומאוחרים
 ,עליונחתעמ') 157 , 2002המאוחד<הקיבוץ

הופעתלאחרשניםארבעבמפתיע. ,עדותולפי
ביאליק,מוסדבהוצאתכרכיםבשנישיריוכל

אורראה ,יצירתוכללאתלסכםכאילושבאו
"מצוייםההוצאהשכדבריזה,צפויבלתיספר

עלהמעידיםגורישלהחזקיםמשיריוכמהבו

שאיןזה,חשובמשוררשלמתמדתהתחדשות

בלעדיו".הישראליתהשירהפניאתלשער
לךמותר"הריוגנזשכתבבמבואעצמוגורי

וספרים'ב'ספרותשפורסםולכתוב"להמשיך
באזורכעתמצוי"אניכותב: ) 07.06.02<מעריב

עודנההרשותאך ,צפויכביכולהכול ,התפר
ההתנסות.הפתעותאתצופןהמשוערנתונה.

אתלכתובשבאניעבדים.מרדביגואההנה

אלהעט,אלשבאתה •.•ביהמתרחשתהאחרות

להמשיךלךמותרהרי ,שלךהענייםשמחת
כמהמעודד.כמהנפלא,כמהולכתוב".
אדםלכללמשוררים,בכךישאופטימיות

כברהצעירשהדור ,במיוחדגריםבוולמשוררים
רלוונטיים.ללאלפעמיםאותםחושב

 ,בשלשירהספררקלאהואמאורחים ,ואכן
ביותרהרלוונטייםהספריםאחדאלאמרתק,יפה,
אתהמחזיר ,אצלנובשניםעשרותזהאורשראו

הציבורית.הבמהמרכזאלהשירה
גילויהאחרוןשספרויזהרס'דורולבןבדומה
סגירתמעיןהואיום-הכיפוריםמלחמתעלאליהו
 ,השחרורמלחמתעלסיפוריועםשנפתחחשבון

האש''ארץשבשיריגוריחייםעללומראפשרכן
המרכיביםשירה"סדריב"חמישהמרכזי(סדר

עםשנפתחחשבוןסוגרהואהחדש>הספראת

מעגלתש"ח,ממלחמתאשפרחיהראשוןספרו
 .לסגורכדיוליצורלחיותזכורביםיוצריםשלא
הואאלהיוצריםשניאצלבמיוחדשיפהמה

מתוךחשבון-נפשבבחינתיותרהיאשכתיבתם

(ההצגהונוגעתמשפיעהולכןוכאב,אמפתיה

עכובפסטיבלראשוןבמקוםזכתהאליהו""גילוי
ביקורתמאשררחבים),קהליםבפניוהוצגה

רדודהונותרתמבחוץהמוטחתועוינתמנוכרת

השפעה.וחסרת

שעת"זוגורי:כךעלכותבגנוזמבואבאותו

שעדדברים,לומרכעתלךמותרנדירה,קשב

הככה-זה.מולאלמאמירתםנרתעתכמועתה

 ,בךשהוצברוהחרטותועםהגאוותעםואתה
רוציםמה ] •.. [תסוףשלאהאהבהשבועתבצד

בדעתה,העלתהלאהיא ,כן ! ?הזאתמהשירה

להשתנות,וענושה,פצועהממשיכההיאאך

גםהיאלה.הצריכיםלאלהלהינתןלהילחם,
וכפרה".מזורגםנמשכת.אזהרה

דומהתפקידאצלנוממלאגורישחייםדומני
הפלסטינים.אצלדרווישמחמודשממלאלזה

"פצועהשירהלה",הצריכים"לאלהשירהכותב
שירהלהילחם","להשתנות,שמוסיפהוענושה"
 ,הארץעלשירהאנשים,למעןבאנשיםהעוסקת

 •הזיכרוןועלהנוףעלהמקום,על
נעוריולנופיגוריחוזרהספרמשיריברבים
במיןדווקאאלאנוסטלגיה,שמץבלאומחיה,

בהינףשמצליחים ,וזמןמקוםנוףכזה,צחיחיובש

הקצרהשירלמשלהנפש.אתלהציףאחד
נסתרמעיןואותו /במשורה.מיםושוב :"המעיין"

בסתר /,בלבדלקרוביםהידוע /,אישיסודכמו

לארוכתעציםכמהושם /קלוי.בגיאמדרגה,
 /נחשב,וכה /ההוא,הצליקרכהוהוא /הצל.
 ,) 47<עמ'הדבריםשלערכםאתאומר

במיוחדנפלאואיכות,כמותרבשירהספרזהו

וישלידו","הייוהאינטימיהלירי ,החמישיהסדר
 ,נפרדמאמרהתובעיםהיבטיםמכמהחידושיםבו

לשיריבעיקרלהתייחסברצוניזהבמקוםאבל
 ,בלבדאחדלשירמקוםומחוסרהאש""ארץ

"סדעים"לשירכוונתימהם.רביםהמייצג
למלחמתשנהחמישיםמקץ ,בתוכושמבליע
אתגםוזומלחמהעלהביקורתאתגם ,השחרור

לקבלמוכןגורינגדה.הביקורתעלהביקורת
אתלא ,כמובן ,אבלהאשמה,מקצתעצמועל

הפוסט-ציוניםאתמספקשלאמהוזהכולה,
השיר:וזהלהלן.שנראהכפיוהיום,

32 
 269גליון



סד~ים

יאמרו,רעים,היינו

 .הארורמןבאים
יאמרו,קשים,היינו

והכעור.הצעוקמןבאים

הזכויות.בספרייכתבווצדיקים

הבכיות.בספרלהבדיל,ואנחנו,

זעהצחונינבוא,עייפים

בגדים,חמוצי

אבן.עלונרדם
 .כמומתיםנהיה
קלהבבעיטהשיעירונועד
 .העדיםבאוכי

אבןבנויידההואחטאשלאומי
 .דיןביוםעלינוהנערםעדלגל

הטובאתגםלעשותניסינוחבל.
אדוניבעיני

 ) 59<עמ'אחדים.מקריםליזכורים

גםשהיוכמיתש"ח,לוחמיאתכאןמתארגורי

"הצעוקמןשבאוכמי"קשים"גם"רעים",

ולא"צדיקים"היולאהםהמלחמה.שלוהכעור"
ב"ספרהיותרלכלאלאהזכויות",ב"ספרייכתבו

המערכהמןמגיעיםהםהנופלים.שלהבכיות"
נרדמיםבגדים","חמוציזעה","צהובי"עייפים",

מנוחתאתלנוחאפילואבל"כמומתים",אבןעל
אותםמעיריםוכברלהם,נותניםאיןהלוחם

פשעי<עללדיןאותםומעמידיםקלה""בבעיטה
שלא"ומילסקילה.דינםאתוגוזריםמלחמה?)

ראשונהאבן"בנו"יידההואנקיות,וידיוחטא"

גורימתנצלכמו"חבל",עליהם.הנערםלגלעד
השיר'שלהאחרוןבביתחלושהענותבקול

מקריםליזכורים ...הטובאתגםלעשות"ניסינו
אחדים",

במקצת,וההודאההזאתההתנצלותכאמור'אבל'
אנשיהסבר'חמוריהשופטיםאתמספקתלא

שהחטאהסבוריםהיום,שלהרדיקליתהביקורת

כולנוהרובץהמדינה,הקמתעצםהואהקדמון
וגורפת.גמורהמלאה,חרסהוהתובעיםעלינו'

ואישמבקרמשורר'אופנהיימר'יוחאי

עלתגובהשירפרסםתל-אביבאוניברסיטת

ולספרוגורילחיים"שפתחשנקראהחדשהספר
 ) 21,06,02 ,הארץוספרות',('תרבותמאוחרים"

"אלוףבשירו:עומדהואעליהםענייניםכמההנה
הוא " ...למתיםטבעתעונדאתה/הזיכרונות

שנפלולרעיוגורישלהיזקקותועלכותב
אצלם,מחפשגורימהמביןהואאיןבמלחמה.

קראתלכך;וחיידקים,רקב"אלאשםאיןהרי
אינהגםדעתושרוקה).ווצרויה(דיש " ...הרעות

להעלותכדיאובלבעלתנזקקשגורימכךנוחה

מספריםלאכאן'חיית"הריההם,המראותאת
ביקורתועיקראולםומים",אשזהמה /למדת
(כפיבשמםלדבריםקוראשאינומפניעליו

הפהאתהממלא ... "אותם>:מביןשאופנהיימר
'הזיכרונותההם','המקומותומגמגם;בגחלים

יותר:ברוריםדבריםממנותובעוהוא " ...האלה'
אתגירשנומספיק /.אלופיאליךחוזר"אבי

וושוואית(גימל " ...גרושניקדנוהגירוש,

העוולהדחקתעלהידועההסענהזושרוקה>.
בולהכירהזמןושהגיעלפלסטיניםשעשינו
לגוריקוראהואשמועלמיליםבמשחקבמלואו.
 /,שלךהתיבהאתתחזקאל /,תגוראל"אנא,
הביתעללהגןלךדיכלומר' " ...לחיבורים,הנח
שאיבאשמה,להודותאומץאזורהשבט,ועל

"תודהשלך:המלנכוליהסיבתהיאבהההודאה
לאאךמבלוריתנפסדת /לתוגה,שהתרגלת

הבלוריתיפי " ...העזוביםהכפרים;מרושם

לאאךותוארם,מבלוריתםנפטרוכברוהתואר'
לפיבמספר 400-העזובים"הכפרים"מרושם

חוקריםעלגםהמקובלהפלסטינים,מניין
לשירנרומזרבמלחמה.שנמחקוישראלים,

"אלאופנהיימר:מוסיףלמעלה,המצוטט'הןעים'
הרילאחרים,גםהברנדיהשאר / ...ברועתשחק
ההודאה " ..בשניים,באיםתמידאסונותידעת:

משחק,מעיןבעיניוהיא'הןעים'בשירברוע

"ברנדי"עםיחדשהולךמשהורצינית,ממשלא

בשניים"באים"אסונותואילוכמוהו'ומטושטש
לנושנעשתהשואה+נכבה,הצמדבוודאיהם

 •נענשנוסדםזואשמהועללהם.רגמנוושאנו
דידקטית,בהערהשירואתמסייםאופנהיימר

נא"אמורלתלמידו:מורהשלמזלזלאזכורמין
אופנהיימר'תשכח",שלא /הבא,בספרךזאת
ראשונהאבןמיידהנקיות,וידיוחטא"שלא"מי

אזשידהלמיבדומהמאורחים,ובספרובגורי
בלוחמים.אבן

לאחוז?מהלשמוט,מה

אהווןאביה,-אוהביהבפילנהצוריאל'אילנה
היפה:ארץ-ישראלואישנלהבציוניצוריאל,
חוקריהודי-צרפתיגריננברג,אלאןבעלה,

בתיאסרוןשחקןאשאבי'סעידמאהבה,שואה:

בתאונתנהרגת-ירושליםבמזרחהפלסטיני

'לשםססרסבורג-מינכןשלבאוטוסטרדהדרכים
שתכננההשלום""מונומנטעללהרצותנסעה

העיזבוןרשימותהן"הבזקים"בירושלים.להקים
לפרויקטרישומים(כוללבתיקהשנמצאו
חברתתרצה,לדפוסמביאהאותןשתכננה>

שניםמקץבהופגשהששבהמחיפה,נעורים

ידועהלאדריכליתהפכההאחתכאשרבפריז'
הנרטיב>(תורתלנרסולוגיהמרצהוהשנייה

נון.בסור

לעםספריהעובד'<עםדביןגומיכלמאתרpזב,ים
ברהיטותהנקרארומןהואעמ') 377 , 2002

המבזקיתצורתובזכותמעטלאובעניין'
טיפוגרפיתמבחינהגםבלשונה>.("סנאפשוסס"

ברוחבמסדרשונים,בגדליםמפרנסיםמורכבהוא

בלעדיהם.וגדייםנסוומפיסקאותאחידלא
סיפוראתבזהזהמערביםהקצריםהקטעים

המפרץמלחמתבתקופתהמתרחשבהווה,המעשה

יורק,נירביןוהמדלגהראשונהוהאינתיפאדה

העברמןהזיכרונותפרקיאתוירושלים:פריז'
קטעיואתועליו:האבשלבעיקרוהרחוק,הקרוב
והסכסוךהשלוםפרויקטאודותעלההגות

המערביםמדויק,הסיפוריהתזמוןבמזרח-התיכון.

בויש •אחדמשמיםדףכמעטבספרואיןמהירים

נוףתיאוריבעיקרמרהיבים,קטעיםמעטלא
קטעיםמכךיותרועודיפהפיים,אורבני

המת,לאבהמוקדשיםאלהבמיוחדמרגשים,

מופניםואליוהרומןשלהעיקריהנמעןשהוא

הריגושמידת(כמובן'הכותבת.שלדבריהרוב
דמיוןאביהדבמותשזיהיתיאני'בקורא.תלויה
התרגשתי),אבי'לדמותמסוים

תופסיםנכבד(מקוםאחדיםמישוריםלסיפור
המישוראבלויונתן>,דודילדיהשניגםבו

מעטלדבוק'וראויהסמלי-אוטופיהואהדומיננטי

זה.עניין

השמאלבחוגיופעילהאדריכליתהיאאילנה

לשניםהארץאתעזבההיאוהעולמי.האירופי
אתבהולהקיםלנסותכדיאליהוחוזרתרבות

עליהבתקופהאותההמעסיקהשלוםפרויקט

שגרתי'שלוםפרויקטזהאין •הרומןמספר
שלתהליךיותראלאוכדומה,מפוארתאנדרטה

המבקשתרוחנית,עבודהושלזהויותבירור

 .אפשריהשלוםאתשיעשהנפשימהפךלחולל
תרצה,חברתההרומןאתלדפוסמביאהבכדילא

בניסיוןכאןמדוברשכןלנרסולוגיה,פרופסור

הציוני'-גדוליםנרטיביםשלושהביןלהשלים
שלושתידיעלהמיוצגים-והפלסטיניהיהודי
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הרעיוןוהמאהב.הבעלהאב,-שברומןהגברים
מןלקוחהשמיטה",הר"אתרהוגה,שהיא

אמורוהואהארץשמיטתעלהמקראייםהמקורות

 .הללוהקונפליקטיםכלביןליישב
פרויקטעללעבודכשהתבקשההחלהכול

פליטיםמאוכלסתשחיתהבסטרסבורג,הישיבה

לבררצריכהחיתהאזמברית-המועצות.יהודים

שיושביםיהודים"ישיבה",בעצםזאתמהלעצמה

כמושבדרךבתחנותהנדודים,באמצעללמוד

"ללמודזהמהוכןלדבלין.פרובנס,פומפדיתא,

לראשונהיהודי"."להיותזהמהובעצםתורה"
ערוךשולחןתלמוד'משנה,-הספריםאתפתחה

ומנקודתשם,"דווקאוכךמנותקת,חיתהמהם-

שלמהמםמודלמצאתיהאדריכלית,המבט
שללגמריאחריםמושגיםבנייה,עלמחשבה
נוודיםשלארכיטקטורה ...מגוריםשלמקום,
שביופיהקדושהלאהואאותהשמדריךשמה

 .) 91<עמ' " ...שבחייםהקדושהאלאבעוצמה,או

סוכהובהלכותבשמיטהתלמודילדיוןמשםהדרך
חשובות:תגליותמגלההיאשםוגםקצרה.היא

הרדיקליתההגדרהאתלמצואאפשרפה"דווקא

 ...טבעילאיחסלארץ,העםשביןליחסביותר
מהסיפורשליאי-הנוחותשלמדויקניסוחפהיש

בפאגאניותהרוויההארץאהבתכלעםהציוני
מקוםשלהגדרהזאתגרמנית.ברומנטיקהאו

שאומרכמועליו.בעלותשלאפשרותשוםשאין

לי,הארץ'.כללי'כיבויקראנפלאפסוק
אחד!לאףשייכתלאהארץלאדם.לאלאלוהים,

 ...תנאיעלהיאוההבטחהבהבטחהניתנההיא
מוסריתברמהיהיההעםאםרקתתקייםהיא

ואיךלגלות.העםיישלחאחרתאותה,שתצדיק
חוקיידיעלבתודעה?נוכחנשארהזההתנאי

הגדרותאתלהרוסצריךשמיטהבשנתהשמיטה!

 ...מפירותיהלאכוללכולםלתתלנחלה,סביב
לשמוט ...הארץלחייתאפילולגר,לשכן,לעני,
עלמדהיםפירושבגמראמצאתיהבעלות.את
שבעיםעלעונשהיובבלגלותשנותששבעיםכך

לארץ.נכנסמאזהעםקייםשלאשמיטהשנות

בליאותה,לשמוטבליבארץלהיותאפשראי

היאשמאלכפעילת ,) 92<עמ'היד"אתלפתוח

"איזהכספים!שמיטתשלמהרעיוןגםמתפעלת
ניצחוןעםכיוםדווקאהזהבמושגישמהפיכה

אחרת).לאוטופיהשייךזהאבלהקפיטליזם!"

נוסף,מקראימנהגמצרפתהיאהשמיטהלרעיון
לאהיאאחרת:בעיהגםלהשפותרתהסוכה,

כפיבירושלים"שלום"מונומנטלהקיםרצתה

אנטי-דווקאאלאאונסקו'שלבמכרזשנאמר
מונומנטלי'לארעוע,כמקוםהסוכהמונומנט.

וחייםיושביםאלאמבחוץ'עליומסתכליםשלא
אתתכננההיאצרכיה.עלבדיוקענתהבתוכו'
סוכות,מושבתשלכאתרהשמיטה"הר"אתר

עםבהן'היושביםידיעלמחדשפעםכלשייבנו
המעוצביםדיוניםוחדריספרייהמטבח,מבני

פתוחיםסכךגגותעםלארעי'קבעשביןכחללים
נוכחותעםהמדבר'גבולעלאתרהשמים.אל

ביסדךמנהגבהשפעתמים,זרימתשלמתמדת
בסוכות.המים

במקוםלעמודניתןהזההאוטופיהחזוןתמציתעל

בו:לתמוךסעידאתלשכנעמנסההיאשבו
אתם.אואנחנולאזהלסעיד,להסביר"ניסיתי

היהמישללוויכוחלגזלהלבעלות,מעברזה
משמעותבכללישאםמי.אתגירשמיקודם,כאן

הזההחריגהאירועלארצם,היהודיםלחזרת

מהפיכהלעשותבשבילזההריבהיסטוריה,
עםביןקשראחרתלנסחהלאומיות,בתפיסת

בארץ ...לבעוללכבוש,התשוקהעללוותרוארץ,
אליה,הגיעותמיד .מישהוכברהיהתמידהזאת
עםלגלות.חזרהונדדולים,מעברלנהר,מעבר
אתלחשוף.היהודיםרצוזהאתאוליעם.אחרי

שלמקום .חלוםשלמקום .השמוטהמקום
אתהסוכה.כמואחר,ממדעםמקוםאוטופיה,

בוביותר.האוניברסליהחגהואסוכותיודע,
העולםאומותשבעיםכליישבוהימיםבאחרית

 .) 95<עמ'לריחן"בעורמחופהבסוכה

(שהואהמשיחלימותהאוטופיהחלוםכןאםזהו

לבעולמבלילאהובאיךפמיניסטית:אוטופיהגם

אולטימטיביפתרוןהמהווהבעלות>לתבועומבלי
(אדמהלשמוטפשוט-בעולםהסכסוכיםלכל

שאתאלאבשלום.מקומועליבואוהכולוכספים>
בירושלים,להגשיםאילנהשניסתההזה,החלום
(אנטי-דיסטופיתהתפכחותבאחתקוטעת

המלחמות"כל"אםהמפרץמלחמתאוטופית>
פנקסעם"יושבת :כמובן>גרבית,מלחמה(שהיא

שניעםאשה ...יותריכולהלאבמיטה,ההבזקים
ניאנסמחרוגםהלילהגםנאנסו,ששובילדיה
והשכנים Iודודויונתןאני .רחייםמחוגם

ואלה Iחברוןבדרךהשיכוןשלמהכניסה
ניאנסכולנו ·בבגד,,בחדריםהמצטופפים

 ...מלחמותכלאםשלהמפלצתיותבזרועות
מהכלאיךהתבוסה.אתלהגידכדיכותבת

 .) 287<עמ'אבא"טונף,השניםכלשתכננתי

המפרץמלחמתבעתשוהיםבניהושניאילנה
חלקלקרוא(אפשרמוראותיה.אתוחוויםבארץ

צוקרמןמשהשלספרונגדכיוצאבספרהזה
פחדיםאותםכיכתבשבוהאטוםבחדרשואה

האירופיהשמאלמןידידיהמניפולטיביים).היו

אתהעוזביםבמטוסיםמקוםלהלהשיגמנסים

אתומגלהלהישארמחליטההיאאךישראל'
בירושליםחברוןבדרךבבנייןהדייריםאחוות

המופלאהדמותהבמיוחדובלטתדירה.שכרהשבו

אתמשפחתהלחיקהקולטתאלגרה,השכנהשל
בליליחםמקלטבביתההמוצאיםאילנהשלבניה

הקרים.הסקאדים

לבעלהילדיהשניעםאילנהשבההמלחמהלאחר
מונומנטלמעןבפעילותהממשיכההיאבפריז.
ובאחתטעםעודכנראה,לכך'איןאולםהשלום,

כזכור'נהרגת,היאבמינכןלהרצאהמנסיעותיה
ואיןדרךעודשאיןלומרכאילודרכיםבתאונת

להמשיך.לאן

הלקחלאאבלהרומן'שלהגלויהלקחבוודאיזהו
יהודייםבמקורותדיהבקיאהגובריןמיכלכולו.

חז"לשתיקנוהפרוזבולתקנתעלגםלדעתכדי
בשלהעולם","תיקוןמשוםכספיםשמיטתנגד

האוטופיהריאלית.בלתיהשמיטהשלהיותה

בלתיהיאהרעיוני'יופיהחרףבספרה,שהציעה
לשמוטאלאברירהואיןמידהבאותהריאלית

בולאחוזשישהדברזאתבכלמהואולםאותה,

הכול?למרות

ולאלמעלהיוהזכרתשכברזהאופנהיימר'יוחאי
למדורישובמשתרבבגורי'עלבדברילטובה
בזכותההוא,הרושםאתכאןלתקןהפעםוזוכה

שלספרהעלשכתבבמאמרמעמיקההערה
(ספריםהאוטופיה"שלהכפולים"החייםגוברין
 ,סמוינוסף,פןישלאוטופיהכיהמרמזת ) 5.6,02
-בספרהמוצעתהאוטופיה .בספרהחשובשהוא

גם(שכןכשלהאמנם-בעלותללאלאומיות

התעייפההישראליתהלאומיתהתודעהאם

הלאומיותהריהטריטוריאלי'מהקונפליקט

שלההגיבושבשלבעדייןשרויההפלסטינית
קריאהלדעתו'הרי'לוותר),מוכנהואינה
ההשלמהאתולאהמתח"אתתגלהיותרקשובה

החיפושלביןאינטלקטואליתאוטופיהאותהבין

העיקרשהואהאבודה",המולדתאחרהמתמיד
בספר.

המולידאחרהחיפושזהואילנה,שלבמקרה

קולואתמחליפיםשכתביוהאב,אחרהאבוד'
מצויים,כאןהבת.שלהטקסטאתובוראיםהחי

ניתן"אםהאוטופיה:שלהכפוליםהחייםלדרביו'

ולהתגוררהישראליתהטריטוריהאתלשמוטלה

כיו(בפריז,להמחוצהוחלקיתבישראלחלקית

הטריטוריהאתהריאחרים),ומקומותיורק

ההפנמהלשמוט.מסוגלתהיאאיןהאבהית

הדמיוןלתוךמחלחלהנפשי'הצומוד'שלה,

נעוץהרומןשלכוחוהמספרת.שלהארוטי

לביןהאוטופיתהאידיאהביןסתירהבאותה

להתחלקאומולדתעללוותרהאובססיביהסירוב

חייםקיימיםאוטופיהכלמאחורי .אחריםעםבה

להםמשמשתזואשרמוצהרים,בלתיאחרים

מסווה".

 .זובנקודהבדבריוצודקאופנהיימרכיספקאין
הארוטילדמיוןהפלסטיניהצומודשלחלחולואת

בהםרביםבציטוטיםלהוכיחאפשרהמחברתשל
סעידהפלסטיניהמאהבדמותבזוזומתחלפות

חראבצוותאשרוייםשהםאואהרן'האבבדמות

הילכתלילהבאותוהרגעיםבאחד"ואזבשלושה:
שאניהפסוקיםאתמהדהד ...אבאבינינו,שם

נשימתךמחבררשימותיך,מתוךמצטטת

 ...סעידשלהטבקבטעםהרוויותלנשימותי
הגעגועיםוביןסעידשלהריחביןכוליקרועה

 ,) 75<עמ'אליך"

מרכזיממוטיבלגמרימתעלםהואכימתמיה

התפקידוהואטענתו'אתלאשששעשוינוסף,
מוצרטמאתג'ובאני''דוןהאופרהשממלאת
כמעיןאורכולכלאותוהמלווהבספר'

שלהאחרותהפניםאתהמייצגלייטמוטיב
בבית,-הגיבורהנמצאתבומקוםבכלהאוטופיה.
הסי-אתאיתהסוחבתהיא-במשרדבמכונית,

לנה",של"המוסיקהגובאני','דוןשלדי
בהבתאונהחפציהביןגםשנמצאכדבריה,

"שובאביה:עםבהקשרתמידכללובדרךנהרגה,
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הדיינובכליחידהאשהלב,דיושבתאבא,איתן

אליך,הגעגועיםאתתוםעדלחיותכדיהריק

סיפורהרי ...שלךהחלומותבכלהבגידהאת

הצליליםבלבהחבויהואוהבתהאבביןהאהבה

אתתכלהשלבסוףהאשג'ובאני.דוןשלהכהים

אתביממיסהבת,אנה,דונהשלוהסופרןכולם.

<איטלקית: " Padre amatoהכאבאתהאשמה,
מןיותרשחשובמה .) 41 • 2עמ'אהוב;אבא

לתפוס(אפשרהאבבחלומותהבתשל"הבגידה"
אשהיאהארץ>מןהחלקיתירידתהאתכך

האופרהבעלילתכידוע,והבת".האביבן"האהבה
אביה,אנה;דונהאתלפתותג'ובאנידןמנסה

האב;נהרגשבולדו-קרבמזמינוהקומנדטורה,
האבןפסלבדמותהאבשובמופיעהאופרהבסוף

אביה(ברומןג'ובאני.דוןאתשאולההמוריד
להתמודדחדלאינואבלהחיים,ביןאינוכבר

ואתהיהודיהבעלועםהפלסטיניהמאהבעם
הסכסוך>.שלהגיהנוםאשמכלהשלושתם

"שיחעלה'זדעזתאתןבספרוהירשפלדאריאל
 ,) 1994ביתן(זמורהמוצרט"שלבאופרותהאהבה

באנרגיהלראשונהשצירףהואמוצרטכיאומר

שלהאידיאהעםהאהבהשלהאידיאהאתאדירה

מוצרטעסק ,שקספירכמו ,לדבריוהמוסיקה.

זאתועשהוהנשיתהגבריתהמהותבבירוררבות

אלגיבוריואתשהובילההתחפושתבאמצעות

ג'ובאני''דוןעלהאחר.המיןשללמתרסמעבר
האינסופית,התשוקהעל"אופרהזוכיאומרהוא
קורבנותהקרבתועללאהובהיכולתחוסרעל

בבלתיבמוחלט,עוסקתהיא ...האהבהלמען
היא ,אנושיבעלגםגעתנוהיאכךמשוםמושג,

האלוהי"עםענייןלהוישהמטאפיזיאלחורגת

 .) 55 • 6<עמ'

שלספרהתמציתאתבדייקנותהמתאריםדברים
יכולתחוסר(לאב),אינסופיתתשוקהגוברין:

האהבהלמעןקורבנותהקרבת(אלאן>,לאהוב
השמיטההר(אתרהאלוהיבענייןונגיעה<סעיד>

בירושלים).

השמיטה.עלהאוטופיהאתלשמוט?אפוא,מה,

באהבה!לאחוז?ובמה

ממלצרשמטשבמה

מלצריורםגםכתבגובריןמיכלשלספרהעל
מאמר ) 14.06.02וספרים,(ספרותבמעריב

הואבאי-ודאות".המבורכת"הבחירהשכותרתו

"אלקטרוניםכעלהשוניםהנרטיביםעלשםדירב
אי-ודאותשלב"עולםאותםכרךתזזיתיים",

לכנותמציע"אניבהכרזהוסייםהייזנברגית"
הקוונטית".הדרךלנומציעהשגובריןהדרךאת

הפיזיקלילמודלשמיטהענייןמהליברורלא
שנשמטמהכילגמריליברורבדעתו.שעלה

פרויקט ,השמיטה"הר"אתרהואמקריאתו

לאשאף ,גובריןשלספרהבלבהעומדהשלום
 .מלצרשלבמאמרובשמונזכר

לבבשיםלקרוא

שהוקדש ) 268 '(מס, ' 77'עתרןשליוניגיליון
מכמהחשובהיהופלסטיניתערביתלספרות
שאלףמהלעשותיכולהשספרותמסתרבבחינות.

הפשוטסיפורויכולים.לאעיתונאייםמאמרים
מרמאללה,ועורךסופרחנייה,אברםשללכאורה

מיוחדיםדבריםמתארעיםלאשבויום","שגרת

אתכצלהמלווהטורדניאפאצ'ילמסוקפרט
בשעהכהרגלי("התעוררתיילךאשרבכלהגיבור

השמיםלחלון.מחוץוהסתכלתיהקבועה,הבוקר
ערהיהשכנראה ,אפאצ'יממסוקחוץנקייםהיו

הנחרתתחזקהתמונהיוצר )" ...רגעאףישןולא

לויגדעוןשלרשימותמעשרותיותרבזיכרון

הכיבוש.עוולותעל
כפייםנמחאמתי"עדדרווישמחמודשלרשימתו
ב'אל-קודס(פורסמההצלב?"אלבדרכולמשיח

מסמנת )-04,04,02בבלונדוןהמופיעערבי'אל

שכמוזה,חשובמשוררשלבתודעהשינויכנראה
בעצםשבהסכסוךכיוסבורמהשלום,נואש

זקוקאינוהפלסטיני"לא,שלו:ההתחלהלנקודת
רוצהאינוהואייחו.דאובדידותלהרגשתעוד

באמת.שהואממהיותרהקורבןבתפקידעוד

במקוםלמטאפורה,מחוץלחיותרוצההפלסטיני

הגיאורגפיתחומואתלשחרררוצההואנול.דשבו
ומחזיוןהכיבוש,ועוולותהאגדותמלחציוהאנושי

חורבן".רקלושהועידשלוםשלתעתועים
המשורריםמחשוביאדוניס,שלהגדולשירו

השנה,שנתפרסם ,ברבליןלאחרונהשחיהערבים

המזהמחמד(מערבית:הגולגולת'את ,'הגידי

בקריאהכבראבלמעמיק,ניתוחטעוןע'נאים>

שבעבוהחוזרמהביתלהתעלםאפשראיראשונה
פעמים:

דםשלמחוג

מושטת.הנצחידהירידה.היא

דם.שללאהיאהנצחידכיסבוראיני

בגיליוןשנאמרמהלכלבהכרחלהסכיםמבלי
לב,בשיםהדבריםאתלקרואצריךזה,עשיר

ההרגשהעומקאתמשקפיםשהםמכיוון

התבטאותמכליותרכותביהם,שלוהמחשבה

לקרוא,מסרביםאצלנואבלכלשהי.פוליטית

ביטחונית,רקלאחומה,ומקימיםלחשוב.לדעת,

לבינם.בינינו

י-קרואטי-נוסבבייהודי-סר

(הוצאתזה'לעםזתנזבחותומפורטגדולספר
עמ') 392 , 2002העבריתהאוניברסיטהמאגנס

ויהדות"יהודיםעלבן-ציוןקטןדינהכתבה
ספרהספרות".בראילשעברביוגוסלביה

עלרבמידעבולמצואיוכלבנושאשהמתעניין
ביוגוסלביה-20הבמאהיהודיממוצאסופרכל

היו(מרביתםחשוביוגוסלביסופרכלועל
תיאורכולל ,יהודינושאעלשכתביהודים),

ביוגרפיה ,עליוהערכהדברי ,יצירותיושלמלא

משוררת ,בן-ציוןקטןדינהתמונה.ואפילוקצרה
מהספרותהספריםרובאתשתרגמהומתרגמת,

בערבית,שהופיעו(הסרנו-קרואטית>היוגוסלבית

ספרלכתובהמוסמכתהמחברתספקבליהיא

מסוגו.ראשון ,כמדומנישהוא,זה,מעין

הדבריםלהרצאתמעבר ,בספרשמענייןמה
(ויהודייוגוסלביהשלהמיוחדהניסיוןהוארגידא,

היסטורית,מעדבהלמיןאותההעושהיוגוסלביה>,

במשךקיצוניותפוליטיותתמורותשעברה

שלטוןתחתטוטליטאריתממדינהקצרה:תקופה
למדינההשנייה,העולםמלחמתלאחרקומוניסטי

והנתונהותרבויות,שפות,דתות,עמים,שסועת

לצייןנוכללאפוסקות.בלתיאזרחיםלמלחמות
בהןעוסקשהספרבעיותכמהבקצרהאלאכאן

בהרחבה:

שניםהזאת,המורכבתבמציאותהיהודיםראשית,

בטרגדיהנתוניםהיוהשואה,לאחררבותלא
הםביוגוסלביה,האזרחיםמלחמתבפרוץכפולה.
האישיתהזהותשאלתבפנינוספתפעםניצבו

לסרבים,-שייכיםהםלמי ,דהיינושלהם.

(ילידאלבחרידודהסופרלבוסנים?לקרואטים,

בתרגוםבערביתאורראומספריו·שלושה 1948

הקהילותכנשיאאזשכיהןבן-ציון>קטןדינה

 ,ו::
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יהודיכיום"להיותכי ,אמרהיהודיות

ההליכהאמנותאתלהכירמשמעוביוגוסלביה,

להצילעשויזהמעיןאיזוןרקשכןדק,חבלעל
של"הדרמה ,לדבריו // •.•לתהוםמנפילה

 ,בכללהבלקןעמילקללתדומההזהותהיהודית
לזוהמזרחיתהציוויליזציהביןהנעולים
מוצאםיותר:עודגבוליהיהודיםמצבהמערבית.

המערב".אלבכפייההוגלווהםהמזרחמשולי
מןהירגותקופהבאותהיוגוסלביהיהודימרבית

היגרווחלקםלישראלעלוחלקםהמדינה.

 •• 45בעמ'המשך ••
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חורוביץאילן

מספרלפניעיתון.וקוראלתל-אביבברכבתיושבני N שאתמולבנהריה,שליהקבועהמהתחנהיצאנודקות
ערביראשונה"פעםהמתאדבהמחבלבההתפוצץ

מאנו-סבאן.ישראלי",

עםצ'חצ'ח,וחיילעיניאתמריםאניהספורט"?אתרגע"אפשר

אתלושאתןמאליהמובנותבמיןידואתשולחכבר ,כשיערג'ל

 .העיתוןשלהספורטמדור
 .לועונהלאעדייןאבי
 .לעכונהריהביןשנמצאתסבאןאבומולבערךהיינואוויריבקו

 ,שלובפלאפון ,כשיערהג'לעםהזה,הצ'חצ'חדיברלכןקודם
ג'ובניק,גםכנראהבצבא,הואגם ,שלואחרחברעםקולות,בקולי

 .ומריאנואלישללהופעהשישיביוםהלכוויסמיןוזיסושהואאיךעל
אתיקנהלאמישהוואםירושליםבית"רשלאוהדגםשהואהבנתי

תתפרק.היאהקבוצה,

אם .רוטןכמעט ,כשיער'לחגממשיך ?אפשר"הספורט.זה"הנה,

 ,ראשוןיורדכמובןהיההואלתחנה,מגיעיםוהיינואתמולכאןהיינו
והג'למתפוצץהיהישראלי",ערביראשונהו"פעםצ'חצ'ח,הואכי

ובשוכבי ,בינוניעדקלנפצע,רקהייתיואניהקירעלנמרחהיה

המצלמה,אתאלימכוונתחיתהוהטלוויזיהבנהריה,החוליםבבית

שהואלפניהספורטאתלונתתישלאאשםרגשותאכולהייתי

נהרג.

לסיטואציהעצמואתהכניסהואכינבוךוהואהזהבחיילבוההרקאני

המובנותנודע.לאגורלהופתאוםשגרתיתלהיותאמורהשחיתה

שהסופריםכמודביוק ,פוקרקלפישלמגדלכמוקורסת,שלומאליה

"יאללהדומות.סיטואציותעלסיומותבכמהכתבואוהבשאני

בלבי.חייכתיבית"ר"

אחרי ,שליבמכוניתתחנה,מאותההביתה,בדרךהיום,שלבסופו

עםכשיערבג'לשובנזכראנילחמאס,בקשרמשהוברדיושהודיעו
שחבריזה,אתלכתובאיך .לסיפוריהפוךבעצםשזהויודעהספורט

אתאו ,אקטואליזהכן ,לייגידולא ,שליהראשוןהקריאהמעגל
רכבתמתחנתחייםשאנו ,כמומאליהם,המובניםהדבריםשאר

 .עגולושהכדוררכבתלתחנת

בסדמיכאלאיוד:

כשיערג'לעםצ'חצ'חעלכותבאניבעצםכיהאחרון.הדברזה

סובללאואנילי.איןשיערוגםאיתרמשותףדברשוםלישאין

עלהזמןכלחושברקואנימהחייםהזמןכלשנהנהאחדוהוא .אותו

ומרוברע.רערעלי.ושרערע.עליהםוחושבהמתים.ועלהחיים.

שיכולהמסיטואציהחוששאני ,כשיערהג'לאת ,אותוסובללאשאני

לא.לאלאלא.זהרקבינינו.לקשר

בחידלוןפתאוםנשמטהלספורט,שכמהה ,שלוהידשבאמתכמו

שביןבמעברצנחהואאחתובבת ,מאודעדחוררוהשחומיםופניו

בפתח,ממששהואאמרוהזמןשכלהסתיוזההיהכמוהמושבים,

שלמדתיכמוואז ,לובןהתמלאוועיניוהחוצהלוהשתרבבהוהלשון

אוח, ,שלולפהשליהפהאתוהצמדתיאליורכנתיהחייאה,בקורס

חזקותנשיפותשתיונשפתימגעיל. ,מגעיל ,מגעילמגעיל.היהוזה

 .הזמןכלוככההחזהביתעללחיצותעשרהוחמש
זהואחרייורק,בניוהתאומים,מגדלישלהפיצוץאירעלמחרת

 •.בליגההעונהאתותתחילתתפרקלאירושליםשבית"רהודיעו
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פתאוםדווקא
שומלואכח

N 
עלשרכבתיביוםהכריתישליהאמיתיתהאהבהת

 .מהאחושחזרופרותיעדרלתוךונכנסתיהאופניים
הסופים.סוףהיהזה

שליהדודאופניים.יעללרכבידעתיממשלא ?האמת
גברים,שלאופנייםשלו'האופנייםהיואלהעליהם.לעלותליעזר

שעשיתיעדלינז.חכההיההדודמדי.קצרותהיושליוהרגליים

הואכשחזרתי'ההוא,ביוםלרדת.ליעוזרוהיהלגן'מסביבסיבוב
הסריחוהשביללהטההשמש .ליחיכהלאאחדאף .ליחיכהלא

לאאבלסיבובים,כמהעשיתיבצק.עלנוסעתשאניהרגשתימזפת.

נורא.נבהלתימהאופניים.אותילהורידשיוכלאחדאףפגשתי

והמכנסייםמההתמתחות,כאבושליהכתפייםלדוושות,הגעתיבקושי

הביתלידשעברתיעםיפובכלהעירבכלנסעתילירכיים.לינדבקו
אםולראותלהסתכל ~ייכולתלאמת.היההכולאבל"דוד",קראתי

לצעוקהעזתיולאמהאופניים,ליפולפחדתיכיבחלוןמישהויש

באלאהצהרייםאחרמשנתאותוולהעירישן'סבאכירםבקול
שלימיםשבועוןפחותמשפחתי;באסוןלהיגמריכולזהבחשבון.

אולהתרחץלנהרל,~כתליתרשהלאוסבתאזועף,פרצוףעםסבא

ויסלח.ישכחלא'שסבאעדהצהריים,אחריבמחבואיםלשחק

עדרהתפרץצדדיתה tמסימופתאוםהעדר.לתוךנכנסתיהיוםבסוף
שנשארשמהחשבתיהשוקעת.השמשאלגועותשועטות,פרותשל
הדברייעלמו.שליותיהצדוכלולצנוחהעינייםאתלעצוםרקזהלי

שסבתאהאבטיחהיהצמרמורת,ליושרגםעליושחשבתיהאחרון

אתמעלהשלי'בתא tכאתאותה,ראיתיכברבבאר.לצנןהורידה
וברגעהחבוש,לעץת iמתהארצהנופלתהשרשרתואתמהבארהדלי

אואדוםאבטיחזה lאכאדעלאשלעולםחשבתיממש,הנפילה
נראההואהפרותביןכחולות.בעינייםשזוףהוא.הופיעואזצהוב.

לוקראו .האחרוןע:ברגכלומרהנכון'ברגעשהגיענסיךכמו
כאילומצחוקהתפקעהואשלי.הדודשלטובהכיהחברסבו~יסןאב.

הבריקו.שלוהלבנותוהשינייםבעולם,מצחיקהכיהדרבאתראה

מאוחרהזהברגענזכו"'תכשהייתיהפרות.ביןככהלוחלףהוא

כדיפרותעדרבתוךדרךמבקיעתמידאותורואההייתייותר'

האהבה .ליקורהזהזה.זהוהאופניים.שלהכידוןאתלילתפוס
המותניים.אתליחיבקהואהשנייהבידחשמלי.הלםהאמיתית.

והתחלתיבשריריםהכאביםכלאת'שכחתיהעדראתראיתילאכבר
והייתיעייפות,חיתהלאפח.דהיהלאציפור.כמוהפרותביןלעוף
חיי'אתהצילסווטיסלאבבלרגא.דעדהאופנייםעללרכבמוכנה
השםאתכתבתיהעיניים.אתממנולהורידיכולתילארגעומאותו

-מוזרוהכיקיריליות,ובאותיותלאטיניותבאותיותבמחברתשלו
עלעכשיולחשוביכולמיאבטיח?זהמהמהאבטיח.לגמרישכחתי
ושמובשקטלדברהתחילובביתבכלל?לאכוליכולמיאוכל?
להגיעהצליחולאאבלחום,לישישוהחליטושליהמצחעלידיים

הלכתיבחילה.ליעשומיםאפילותפל,היההאוכלכללאבחנה.
אבלבפרות,שובלהיתקללנסותכדיהכיווניםלכלסהרוריתכמו

יקרולאכאלה,ו"הוא""הן"כזאת,שהזדמנותתוכי'בתוךידעתי

נעמדתיסווטיסלאבעלכשדיברוהראי.מולשעותהסתרקתישוב.

שנולדתי'מהיוםאותוהכרתימילה.כלובלעתיהוילוןמאחורי
מצאתילאההוא,אחר-הצהרייםעדאבלהזיכרונות,שמתחיליםמרגע

שליהדודאבלעליו'לחשושיםמיניכלשמעתימיוח.דדברשוםבו
 11כפריות.רכילויותשטויות,הכולשטויות,"אח,תמיד:אומרהיה

לויששלי'הדודשלבגילהואהפסיפס.אתלהרכיבניסיתיעכשיו
כסףישכיבחייםאחדיוםאפילועבדלאוהואבמשפטים,תואר

אחתחברות.שתילוישלעבו.דאוהבלאוהואשלו'במשפחה
אחת.אףעםיתחתןלאוהוארופאה,והשנייהבחברת-ביטוחעובדת

משחפת.שמתהאומללהצעירהשחקניתעלסיפורמזמןשמעתי
בחיים,יתחתןלאשסווטיסלאבהסיבההיאשהיאאמרושלנובשכונה

מודאג.אועצובנראהלאהואאבל

מהבארמי-שתייהלהביאדליעםללכתבבוקרהשכםלקוםהתחלתי
היהאזעדמאוד.השתוממוכולםאותו.לפגושקיוויתישלו.ברחוב
עדלישוןאהבהואאבלדלי.ברחובעםללכתשונאתשאניידוע
כנראה.מאוחרת,שעה
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בסדמיכאלאיוד:

בבקרים .הקיץבסוףהיהזה

מתחתספרעםיושבתהייתי

הדודעברפעםלעץ-החבוש.

ממזרי:בחיוךהספראתליוהפך

לשמאל"?מימיןקוראים"ממתי

לייתערבשלאלואמרתי

לאלבהות.והמשכתיבעניינים,

ניסיתילכלום.חשקליהיה
"היםאתלקרואלהמשיך
אזשעדהרומןאבלהסוער",

אותיהשאירמאוד'אותיריגש

עץתפוחיכמהקטפתיאדישה.

אשבאםשאוליוחשבתי

ואמשיךז:ור"* 9~דנ"קי~יץ

איכשהו'יעבורהזמןלקרוא,

ערב'לאדרבשוםלעזאזל'אבל'
שליהעינייםמולמפרותחוץ
 .שלוהתכלתהמבטעםוהוא

היהשליכשהפהפתאוםודווקא

עםועודנתפסתיתפוח,מלא

יחפהיושבתיבד'זהב**ספר

קטנה.ילדהכמובחלון

הוא,שאלבבית"?שלך"הדוד

קפצתילבלוע,יכולתילאואני

 •הדודאלורצתימהחלון
שלאבקולאמרתיבא","הוא

 •מהרגוןלילצאתרצה
הדו.דשאלבא"?"מי

אמרתי."הוא"

שם"?לוישהוא?זה"מי

בפעםהזההשםאתמבטאתאניכאילואמרתיסווטיסלאב""הוא,
 •שליבחייםהראשונה

ואניהדוד,שאלנראית"?אתאיךמדברת?אתאיךלך?קורה"מה

עלקשקשושליוהדודסווטיסלאבבמטבח.והתחבאתיהחוצהרצתי

להחליףזמןהיהולירם,בקולוצחקומטופשכדורגלמשחקאיזה
אתלבשתישהשארתי.הראשוןהרושםאתולתקןבמהירותבגדים

כשיער.סרטוקשרתיהתעמלותנעלינעלתיאחותי,שלהמשישמלת

בעולם,מצחוקהכיהדבראתראהכאילומצחוקהתפקעשליהדוד

לבכות.התחלתיכמובן'ואני'
שנאתיאי-פעםאםמצחוק.ונחנקאמרכפרית"כלהכמונראית"את

ולעסתיהגדרעלנשענתיהרגע.באותושליהדודהיהזהמישהו'

והשזופההחזקההידשלי.הכתףעלידהרגשתיפתאוםהממחטה.את

הואככה.אותילזעזעיכולהיהלאגבוהבמתחחשמלשוםשלו.

הארה.ליוחיתהלאוזן'מהסנטראותיוליטףהדמעותאתליניגב
מחכהאניאופניים.וקחיבגדים"תחליפיאהבה.זאתמההבנתי

אתכפתרתידברךלרחוב.עפתיקודחת.רעדתיטסתי.רצתי.לך."

יודעתלאאניהריהאופניים?עלאעלהאניאיךאבלהמכנסיים.

איןאמיתיתבאהבה ?לעלותיודעתלאשאניאמרמילדב!לעלות
אתוהערבתישמאלברגלהדוושהעלחזקלחצתימכשולים!שום

שצריך.כמולמושב.מעלימיןרגל

אחרירכבהואלידו.ריחפתיממשואניאופניים,עםלי.חיכההוא

הכתףעלשלוהידאתוהניחלידירכבהואפעםמדילאגם.עד

כנפיים.לישצמחוהאמנתישלי,המותןאלירדהשלוכשהידשלי.

ביןהארץעלאותוופרששלוהמקטורןאתפשטהואלאגם.הגענו

ידעתיאותם.ופיצלתיקניםתלשתידיברנו.ולאישבנול~י·הסוף.
אתהניחהואמבטים.לאלהחזירהעזתילאואניעלימסתכלשהוא

אותיקירבשלי'לצוואראותההחליקשלי'השיערעלשלוהיד
אתלינישקהואהעיניים.לתוךליוהסתכלזרועותבשתיאליו

האף.קצהואתהעפעפיים

אותך"?נישקכרב"מישהואמר.הואאותך",לראותחייב"הייתי

מישהי"ואותך'שטויות,כאלהלשאוליכולהואאיך .שלא""בטח

לשמוערציתיהעיניים.לתוךעמוקלווהסתכלתישאלתינישקה"?

להסתכליכוללאשהואידעתיכיהאמיתית.האמתאתסוףסוף

החברותעלהסיפוריםשכלבטוחהוהייתיאחתאףעלכזהבמבט

 :ואמרשלילשיערהניחרקענה.לאהואשקרים.סתםהםשלו
מאוחר."כבר"נלך,

 .מאחורירכבהוא .ייעצרשהזמןרציתיהאגם.בקצהשקעההשמש
 .••שלולהגידהספקתילאונעלם.לשלוםנופףהואשליהביתליד

אותילקחונסע.שהואשמעתייותר.אותיראיתילאעבר.הקיץ

הרופאהחום.ליעולהבערבולמהתיאבוןליאיןלמהלבררלרופא

יהיוושלאידועלאחרקידיעלשנרגמתסתיוקדחתמיןשזאתאמר

 •בעתיד.שליהבריאותעלהשלכותשוםלזה

ושיבם.בעודביםולהתבונןובלשבתשניתןגומחהבתוךחלון *
לילדים.סררהידוע;ספר **
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גניוולאבןשלאחותוו~

חיימןרחל

ב
גבירולאבןשלאחותו:ידעהלאיקותיאלנעלםבויום
העירבחוצותסובבההיוםכל •צערמרובנפשהאת

עלמתדפקתראש,ועד·רגלמכףעטופהה, 9סרגו
אתסופגתמעם.והמורמיםהנדיביםדלתות

האנשיםשלוהוזנכרותםגערותשומעתהכרךשועישלעלבונותיהם
מורעל.חץכמובלבהפוגעת
אדומותידיהוכפות cחטטינמלאותפניהחיתה.וצנומהנמוכהאשה

בשרה .מזורלהנמצאולאחייהאתמררהעורמחלתומקומטות.

למקובל.מעברגםגופהאתלכסותהקפידהכיאףכההוגונובער
אחר ,זהבוהשמיםהשמש.שקיעתשעתזוחיתהמשיטוטיהכשחזרה

ישבאחיהשחורה.אדרוזעטוכאילו ,האפילואטואטאומוכך

באוזניהוהגהבשמיםהתבונןהשכנים,לבתיהפונההפנימיתבחצר

תולעלבשהכאילואדומהערבלעתשמש"ךאהמילותיו:את
למכסה".

::ונה. 1הואמיאלושאלהלוענתה ,, ,דבריך"יפים

שאלתה.עלבתמיההחזרמי?""אל

אחי?"דבריךיכוונומיאלאומר.אתהשמש,"ךאה

אתהיטבידעהגבירולאבןשלאחותוכיאףפניו.עלעלהחיוךצל
מדבראותולראותתוכ:ללמעןשאלותבפניולהציגנהגההתשובה,

 .נפשושאהבהעל
תורתעלמפורטבר~בהכופתחאמר ,,עונה.אנישואלתאת"אם

 •וקישוטיוהשיר
דמיינהושובטבעשי~·שזהושיערההיאהיתממה.סוגו?""מה

בחצרותהגבריםבינייהםשערכוהשירהתחרויותאתרוחהבעיני

ספיראבניבשמים, 1ריחווגפנים,סככותפרחים,ערוגותהנדיבים.

ומיליםבוהקיםבד·ולחבכליוצלולישןאדוםייןשתייתיקרות,
פורטיםיובלבבנימלוויםסיפוריםשירים,נאומים,מילים.מילים

-אותםשעוטףהיופיכלוהיופי .מיתרכליעל
להיכנסמיהרההיאלפתע.כדבוכמוופניובשקטלהענה"קינה"
גירדו.גופהפצעיש.·למתרחדעתהנתנהולאשיחשיךלפניפנימה

והאווירהכדביםדנים:האתמעליההשילההחורקת,העץדלתמאחורי

אותה.מילא

ושמעלושהגישההפתמןשבצעשעהקולוהרעיםעוולה!""בני

יום.אותוכלשעשתהאת

 .אחותואותוהיסתה " .•."ששש
 .אמר ,, .אותו"ירצחו

עיניהביקשה,לטוב,"וקווה"דוםהמים.כדאתלפניוהניחההיא

 ,,תרופה.מכה"לכלמזהירות
כתפיובעלטה,עמדבחוץ .גוואתלהוהפנהממקומוקםהואאבל

ניסתהכיואף,הבינה.יגונוגדולהשחורים.בשמיםהתבונןרועדות,

לעשות.עליהעודמהידעהלאיסוריועללהקל
מבקשאינומדועויוהרה.טעות .בידוטעותכיחשבהלבינהבינה

הואבזמדוערחמן?לבליקותיאלרקהאםאחר?נדיבלעצמו
שיריובבתיהעיריושביכלואתאותםמעליבהעשירים?לנדיבים

במקוםחייהםאתהופךחגבים,אולכלביםאותםמדמה ,ובחרוזיו

אחרים.כלפיכזולבבגבהות ,כךלנהוגאסוראפשריים.לבלתיהזה

פעמוני."קולאתשומעיקותיאל"רקלה.ענהערלה""אוזנם
סובבההבוקרכלבבהלה.חושבתהיאשלך?יקותיאלעתההיכן

הבריות.לדרבילהקשיבוניסתהדלתותלידעמדהובחצרות.בשווקים

במבטיםבהמתבונניםלפתע.השתתקואותהזיהובומקוםבכל

ולעטוףעיניהלהשפילשמיהרהמשוםפשרםאתתדעלאשלעולם
פניה.את

הקטןהכנסתביתשמאחוריהגבוהותהקשתותלידמביתםהרחק

ביתו.מבנותמישהילהלחשהלמאסר,נלקחיקותיאלמילים.שמעה

היטבמילמלה.אבי-זנוח,יקותיאלעיניה.אתסימאהחזקהאור

היהרקלוועניים.יחידיםואם,אבבליבגורלם.יעלהמהידעה

הסוחריםאוליהמלאכה,מבעלילאחדעצמוומשכירנעתראחיה

אבלהנאה.בכתיבתובחכמתו'ונעזריםלעסקיהםאותולוקחיםהיו
למילותיו.זקוקלאאישהרהוריה.עלבעצמהנזפהלא,

נמוכהבקומהמשוררעלשמעמי .משוררלהיות.חפץהואמשורר

דמותואתזוכרתהיאכך?כלמכוערשעורומשוררראהמיכך?כל
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בסרמיכאלאיור:

הדרתעדיין-הואגרמבוכיאף .פניוזיואתהנגיד'שמואלשל
ואילוובוטח.נעיםוקולרגדולצבאשרלמרחוק.מהלכתקומתו

 .לויוקדותעינייםורקבגופועקמומיותבפניו'חטטיםזה?אחיה
קוראאותיות.מולעצמןמכלותבדרכן'הנקרהכלאתשורפות
ניגון'ללאעימו'הלומדיםעםמתווכחהרף,ללאלעצמוומשנן
בלילותהגדולה.הישיבהבתימחלונותהעולההש~עהטעםללא

אינהוהיאאדומותעיניוהשחר'עלותעםוחוזרממיסתונעלם

היאגםולילה.אחרלילהוכךהקריאה.ממאמץאומבכיאםיודעת

שנתה.אתושורפיםנפתחיםפצעיהמרגד'גופהלהירדם.יכולהלא

ועדה,עםקבלמכריזעבד!"לי"השיראומר'הוא ,,האיש,"אני

אותושוטמיםהעיראנשי •מדעתושיצאחושבתוהיאמורא.ללא

המתים.ביןשניהםהיוכבריקותיאלולולאקטןועדמגדול

מייפנו?עירלאיזועליהם?יהאמהלרעה,בויפגעואםועכשיו'

אותם?יקבל

וברכיהזקוףראשהרועד,בקולשואלתהיאאחי?"נעשה"מה

רפות.

טרופהמשינהכמקיץאליהפונההוא ,,גוונו'אחריספרדאת"נשים

נתעכב.""לאומוסיףידיהכפותבשתיאוחז

נלך?""ולאן
חיוךשצללהנדמהידיים."רחבהעולםישראל.לארץ"לבבל.

אתיפליגו'בההספינהאתבפניהלתארממשיךהוא .פניואתמאיר
 .הצבישבארץוהקינמוןהמורריחות

בשניםגדולה.קהילהבסרגוסה.סובלהיותהיהיכולדווקאולה

יימצאאוליחשבהחסותואתיקותיאלעליהםפרשמאזהאחרונות,

שלארמונובגןאוהכנסתביתבחצרחופהיעמידוחתן.להגם
והיאולבגדים,לשתייהלמאכלים,תדאגהטובהאשתויקותיאל.

-ידיהעלע,ן~יםראשה,עלישימועטרתכלה.תהיהסוףסוף
ששון.מלאהדלתעבורהותיפתחהיגוניםדלתתיסגר
המיםבמעטפניהאתמרטיבהידה,נוטלתגבירולאבןשלאחותו

פניה.שעלהבעירהאתומקררתבקערהשנותרו

צלילאתשובשומעתהיאמכאן."נפליגבגלות.ספו"שנותינו

 .לומאמינהולאהקשהקולו
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ובליאםבליכואבתשלווה.שלאחדיוםידעהלאהוריהםמתומאז

רקממנה.דחקוהכוללבה.מראתבפניהןלהשיחרעותבליאב,

לגופהכסותלהלiדכיןדבפעםמדילהשנתנהיקותיאלשלבתו

אתרודףכמההוא,מוכש~·כמהאחיהשלמהעלאמרהלאכול'ופת

ולילה.יוםהחכמה

יקותיאל' •העיר·ות 1בחצסבבהאגדהבהםתקווהמלאיימיםהיו
אבןששלמהסיפרו : 1שלהחצרלמשוררהיפהבתואתיעניקאמרו'
העשהמצוות-"האזהריות"אתאחדבלילהלחברהצליחגבירול

הכתובאתהשליךכן·אחרומחורזות.שקולותכשהןתעשהולא

הנאההצבייהאתיתןכיקודםערבשאמריקותיאל'הנדיבלבית
 •פרילתתשיידעגברל

עשה.ולאאמר

פהבכלהחכמהאתאוב,~אחרים,שלנפשםמידותאתאחיהמתקן

במיליםמבינהונפשו.ששואלתאתמבינההיאנאכל.שלבהבזמן

האופפתב~:;כלותנלחםהתבונה.להשגתעמלושכליודעתקטנות.

מעלותתבקש.מדועלשובלודה ?jולשונוקלשונוכבוד.מבקשאותו.
להיותבומפצירהניגוב.ה,אותושואלתהיאאנוש?מבינתשנבצרו

 •בוושלווהמקוםלהםגםשיימצארוצההאדם.כאחד
יכולהאיך .ב:עקבותיויצאהשחלף,בחודשהאופלמלילותבאחד

רבחובותמשוטטוהואבתנומהמאסהשעינובשעהחשבה,לישון'היא

המוסלמיותהנשיםשעושותכדרךשחורהרבעלהפניההליטההעיר?

לאנעיםלרוחמקז, 1במהירופסעלסימטהמסימטה .אחריווהלכה

אחריווהלכהמיהרהוהיאהיהודים.מושבמתחוםיצאלה.מוכרים

אבןעמודימאחורירוחזזוהשיבההסימטאותביןעברהקול'בלא

בבחורפוגשאותוראןזהלפתעפניו.מועדותלאןידעהלארחבים.

מבנישלאידעהiדיטבאךהוא,מילהבחיןידעהלאממקומהגבוה.

וניכרצלמיולפני~דוםכהןכמואחיהלפניעמדהזרהאיש.עמה

 .כלפיורוחששהואהכבודבגופו
העיר'בחוצותכךלךילהיכולהלאאשהלביתה.אותההחזירהפחד

 .מעשיולפשרתחזקוראותו'תשאלחשבה,מחר'בלילות.לרוץ
תשאל.הלכת?"המוסלמים"אל

לה.יאמר"כן"

להבינו.הפעםגםתנסה"מדוע?"

 ,,היא.בינהותורתםאמתדורשיהםהחכמה"אוהבי
 ' ,,ישמעאל."בני
 11הדעה.כוחאתל )tשםבנפשם//גם

מילותיו.הציתהזרהשאסזאומריםרבעיונותיו.מאסוסרגוסהיהודי

עלקצפםיצארצות. 1האעמילולועגיםונשמע!//עםשפת//דבר

אשקלוני////לשון .מחשג:תועםלהתווכחרוציםהםאיןכיאףדבריו

לדלתותיולועגיםאליך!//ממך//אברחהגיונו.ב.ח.יאתבזלזולמכנים

עימורבוכךאחרדרביןי'רעיםכירמזותחילה •~תרוופוצעים
 .לולהתנכלהחלוולבסוף

חפץשכההעולם,תהילתואתלעירמחוץאירגותיואתשולחוהוא
 •מזמנווהרחקממקומוהרחקיקטוףבה,

עלתהולגביראבןן~לאחותו •העירבתיעלהדממהשקעהאטאט

 •העץדלתעלחזקהדפיקהשמעההלילהבאשמורתמשכבה.על
קשרו.בריתמלאךדמותעלגרונה.אתהבהלהחנקהסדום,אנשי
עליתריבוני//למהדינו·שלהאחמקומה.עלועמדהקמההיא

בלחש.לוענהגברוקולשכלי?//

נדמההזרשלצילו •במילותיואחיההמשיך-עלי//לפוקדים//אמור

שמעה.לאקולואתאךמאייםלה
חמקההגברדמותבעיניה!//נקליםאתםבעיניכםחכמהנקלתה//אם

הבריח.אתסגרואחיהבפתח

לותאמרמהשתקה.והיאארוני.////בביתילה,אמראני,////נקרב

מבקשבבשרו,מואסרביםימיםבחייו.קץהואסכלה.בעיניווהיא
רקשואלתונפשותבלפיתויינגדיוצאכךאחרלמות.גופואת

וקומה.ברךשפלרוחשפללהיותלסור'ולאאדוניהלפנילשבת
 //רעיוני.לדברעלי//ואיןרגזהחכמה?//אתאעזוב//איך
ואנהאנהנעותידיואתבוערות,השחורותעיניואתראתההיא

ומריםקשיםוהםסימניםבהםנתןשהחוליפניואתבבשרו'נוגעות
ניחר.בקולאמריחוררו//ולאפשעם//ארעהמאוד.עד

שתההואצוננים.מיםכוסלשפתיוהגישהממנו.ביקשה 11י, nאוושב

כאילוונסוגו.בההתבוננועיניוימינו.בידאותההרחיקכךואחר

השושנים,פריחתהגן'יפיאתלתארהואיודעה. 7נקמהדברראה
אתואפילוהנעריםסומקהיין'גביעיצלילותים, nהתפ;אודם

לצמחים.בינותהעפותהקטנותהדבורים

//כתמרלהגםיאמרשרקיפה.למילהעורגתעליה?יהאמהוהיא
אתו~.

מדברבלבה.מהדהדקולוצמאוני//כלותטרםואכלהלרע,//אצמא

נפשורואהוסגנוןסדריופיהרבהכךכלבצערה.רואהלארוחואל

ענקיםידכמווהיא,מולו.היושבתאחותואלעצומותועיניויחידתו

כז_)בעלודיברהדיברהמילותיה,אתלולומרעוזהרהיבהבה,אחזה

היאמפיו.הוציאלאמילהשתק.והואהמאוסים.פניהותוגתרחמה

והבינה.בעיניוקראה

שיישארמישיהיהבנים,שיולידאשה,שימצאביקשהכךאחר

מותמאודבעיניוייקלכינחרץבקולענההואאבלמותם.אחרי
משתוקקתאמרהשחוק//ועתבכות//עתהאמינה.לאהיא .ילדבלי

ובשרהלבהאששיכבולחיבוקיםבחצרה,גםשיהדהדלצחוקלנחמה,

סמר.אשר

וחזרהתעשת fמשנתואתלהלומרשובהחלתבזרי•••//מאנוש//אם

לפניו.המונחבספרלקרוא
 tכתפואלמהססתידהושיטה // tttשואלתמעטנפשךהיתה//לו

עליה?//יהאמהנשמתךאךמאום.מגופךיוותרלאתאספיאת//עת

שרפים.כנשוךאותהנשכוודבריוצעק

בפעםניסתהוהיאבהאחזהפליאהעולמה.כלאתוהציףעלהכעסו
האדם.לאחדלהפכוהאחרונה

 11 ?קהלתכבודזהואפילוכבודאחרימיךכלתרדוף//למה

ארפה.//לאמאורםממניוימנעולנפשיעביםיל~אואםגםחיי.//אלה

משערולאדברולשאתממשיךהואשותקת.גבירולאבןשלאחותו

אתשנה,אלףבעודגםייזכרששמויודעתהיאתבונתה.גודלאת

בתיבה.וידברויחזרוילמדו'לדור'מדוריעבירווחכמתושיריו

בארץכולםשיתקבצובשעההשלישי'בקץשמועליקראומידות
ישראל.

יוותרלאומאוםיידעלאאישאותהעליה?יהאמההיא,ואילו
ממנה?

לפנותכבדה.בחשכהגבירולאבןשלאחותונעטפהלילהאותו
 •נרצח.שיקותיאלואמרולביתםבאובוקר

פועלים"."ספרייתבהוצאתאורראהאהבהלשתופההיימןרחלשלספרה
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 ~ 1,ו::

המדליהאתלשבור ~
גנץדינה

/4~ 
d-~ 
\1/ 

n עבורשהוכןמיםקנקןומואר.קרירהיהההמתנהדר

דידתהשבעיםכבתמבורגתאשהלצידי.עמדהדביקה

הואכבנה.שנראההעמידהבגילגברבעזרתלחדר

הדלפק.עלהניירותתאוהניחמולי'אותההושיב
סניטרביידיש.משהו ,ממלמלתהנפוחהבבטנהאוחזתישבההיא

לשלי.זההקנקןעםאליהניגשלבןבחלוק
ילה.אמרשעתיים"בתוךזהכללשתות"גברת

מאמינה.כלאשאלהזה?""כל

אינפורמציה.נידבלשירותים""אפשר

צריך?"לא-"וזריקה

ויצא.בסבלנות,ענהכן"אחוזתשעיםאולי'גברת,"אולי'
כנראה.זוגהבןבליווינוספתזקנהשלבואהאתהקדיםקצרשיעול

ופלטהבמפתחות,שק'שקהחפציה,אתאספההקבלהמפקידותאחת
בידיהן.להנפנפוהנותרותהשתיים"שלום".
בבנימלוותמבוגרותנשינושמולי.באלהובוההשותהשםישבתי

אותהליווינו:האחרונותהשניםבששכיצדבאמי'נזכרתימשפחה.
 .,·חצישנהלפנימותהעדולאישפוזים,לבדיקות

אחד.אףמלווהלאאב.יהחיים?"באמצעכאן?"עושהאני"מה

לדביקה.לכאןבאתי

מתחתחדהציפורןתחב:ההקצוץהלבןהשיערבעלתהפקידה

בכףאספהחברתהמעילה.כלפיאותווהעיפההשולחן'שעללנעץ
באוויר.במעופוהנעץאתידה

זה."עםתמשיכיהצייפורןעל"חבלסכיןלההושיטהפלסה,"זהו"

האשפהבסלילטפלוהחל;ןמאחורנכנסהכחלחלבחלוקהמנקה

מעוכים.בניירותהמלאים

לאסוףמיהרולאהממוגריפיה,בבדיקתכאן'כשהייתישעברבשבוע

לידיהתוצאותאתמסז·והדפיסו'חרוצותפקידותהניירות.את

האשפה.לסליהשליכוהמיותריםהתדפיסיםואתהממתינות,הנשים

יבדיהן'כשהתשובהמחייכותיצאושרובןחרדות,נשיםהרבהכאןהיו

הזה,למקוםשוב,לכאןאותישהביאההתשובה,עםיצאתיאניגם

יציאהמאיזותלויקצויות.שניעםומפותלארוךמסדרוןכמושהוא

 ..•אחרלמקוםאותךמובילקצהכליוצא.אתה

בסרמיכאלאיור:

שחררתיבשתייה,זמניאתאבלההקרובותשבשעתייםכשהבנתי

תדאג".אלאסתדר"אניזוגי'בןאת

פקידותמאחורמהצד'הזו~הממול'הזקנהעםלדבי'שםהייתיעכשיו
עלהנסוכהכשהדאגההשונים,הלוויהבניצועדיםוסביבנוהקבלה,

עצבי.אתמורטתרקפניהם

מים.כוסעודלהמזגהזקנהשלהבן

שבחרתיכשהמתחרהבתחרות,ופתחתיהרהרתי'-ישיגמינראה-

קשהיריבהואיזוזה,ברגענרשמהתחרותלאיזויודעתאינהלי

 •..מולהיושבת
כבד:רוסיבמבטאעכשיודיברההלבןהשיערבעלתהפקידה

בבוקר!"מחר"תשובות

ללגוםמיהרתיעכשיו.שתתהשליהמתחרההמשמר,עלעמדתילא

 ...עוד
מושקוביץ".ברכהשלהסי-טישלהטפסיםאתתוציאי"אולגה,

במיומנותאותםוהכניסהמספרים,זרועיניירותשלפההקבלהפקידת

זהבובאותיותכחוליםבפסיםמעוטרתלבנהפלסטיקמעטפתלתוך

"מרפא".

-מרפאזהב-חשבתי-טובזה-זהב
ואחריהןמומחים""מרפאתהאותיותהתנוססועזבכחולמתחת
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מחלות.שלרשימה

לתוךניגרההשנייההכוסוהופארוכה,ולגימההתעטשות ,שיעול
נוספת.כוסלעצמימזגתימידפיה.

,התבוננתילגמתי-אותילהשיגכדיהשיעולאת,שתנצלזוחשבה

בה.

השירותים.לעברקמהעכשיו

העליונה.עלידה-ריקהבשלפוחיתביתתחרההיא-

התיישבה. ,שלצידיובו~קןביהביטהחזרה,

פחות"לאאומרים,הםכאןישכוסות 15 "

אותי.ולבלבלנחמדהלהיותרוצהאותי.תרכךלאהיא

שוב.ניסתהזמן"הרבהלשבת"קשה

בלית-ברירה.פלטתי''סבלנות"

שביתה"עכשיורקמהר.יותרבתל-השומראצלנו"כן,

רוצהלאכלל.בדרךבישישהידידותיותכלאתודחיתיבה,הבטתי

מכאן.חברות

במבוכההביטהואוקירח.צעירגברההמתנהלחדרהכניסהאולגה

המיםכוסעםסיימתיהדלת.לידהחדרבקצהוהתיישב ,סביבו

אסייםשלאעדאזוזלאאניוהתאפקתי.רגלייםהצמדתיהשלישית.

אחת.כוסעודלשתות

הראהשלההקנקןוכשחזרתילשלפוחית,נכנעתיהרביעיתבכוס

 •נמוךמפלסעל
והיאכוסות,שתיעודהמרוקןלגופיהוספתיבמהירותייתכן.לא

לך?"טעים"זהשאלה:פהפעורת

 ,לעצמיעליהןשמרתיהאחרוןברגעאך ,מפיהמיליםיצאוכמעט
בתוכי.כמוסנשאראחרון"שצוחקמי"צוחקהחכםוהמשפט

אלינוהצטרפובתחרות,לנצחזכותיועלמקומיעלנלחמתבעודי

דלוח.בנוזלמלאיםדוחיםקנקניםשלשתייניותעוד

היהלאאבללתחרות,אצליונרשמווהוראות,קנו~יםקיבלוהן

ותפחההלכהובטנישיא,במהירותהתרוקןשליה,~קן,כיסיכוילהן

לשירותיםלבסוףאותישהובילההשלפוחית,אתמטהודחקה

ומיד ,בשמישקוראיםושמעתימנצחת,חזרתי •המסדרוןשבעיקול

 •.•המדליהלקבלתהעלייהלקראתחייכתי
המכונהלתוךשנכנסתיברגעאותישברההיאכדבה.חיתההמדליה

והטכנאי.האחותלהוראותפעורותאוזני •••וחזהבטןחשופתהזו

לצאת,כדילישאמרומהכלעשיתישותקת,צייתניתתלמידהוכמו

בה.רציתיבאמתשלאהמדליה,אתלשבור •.•מהרהחוצהמכאן

• 
פלסטית.באמנותעוסקת /בדלביתבמכללתואוריינותספרותמלמדתגנץדינה

 (ו::
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 ex-Virginiaויטה:
פלגדורית

 ~~ 31מעמ'~~המשך

שלהעדרא-מיני.משהובכתיבתהחשתיתמידבוטה,באופןזאת
והנה,חסר.היהההרגשה,חיתהכזאתהאישיות,שלשלםצדתשוקה.
שהושקה:כפרחופרחנפתחהזה,הצדניעורויטה,שלידהלמגע

במידההיאאורלנדושנכתבשלאחרגםנדמההתשוקה.נולדהפתאום
הכליהמילים,דרךשני:מכליבעיקראםגםמוצתה,מעסהלא

 ,יותר-ביותרוהנכוןהקרובהשימושאתבולעשותיכלהשווירג'יניה

הרגשותלפיצוץחזרהאיןאזרלנחאחרישלה.בגופהמאשרהנראה,כפי
שישנדמהפנילים<!).ולאגבליםלאהזאת:החושניותלעוצמתהזה,
בגופהעצורשהיהמהכלשלחוזרת,בלתיחד-פעמית,התפרצותכאן

אחרלאוגם-כהעדביטוילידיבאלאומעולםוירג'יניהשלובנפשה
מקיומה(ויותרווירג'יניהויטהשלהגופניתאהבתןפרשתכיכך.

בנפשה-עזהחושניתכאהבה-כזאתכאהבהבקיומהמדובר ,בפועל
חרדהשדריסהמשוםרבהבמידהבעיקרה,קצרהחיתהוירג'יניה>של

החשובאוהיחי,דהיהיחסיהןשלהזהשהצדלאוירג'יניה.שללשפיותה
לאפשרות ,ההכרחיאוהחשוב,נראה,כךהיה,הואאבלביותר:

צריכהחיתהלאשלהןחדשות,אהבותמצאהויטהייכתב.אשזרלנדז
 .,אזרלנדזתמיד ,נשארלנו> ,נכוןיותר(ואולילווירג'יניהאבללחרוד:

• 

זהמצד
~ 

לויתןעמוס
 ~ 35מעמ'~~המשך

היחידהמכורתוכיאמונהמתוךאךלנjודה,הירגעצמואלבחרימערבה.
שפתבסריבת-קרואטית,שםלכתובממשיךהוא ,שפתוהיאהסופרשל

המורכבמצבוועלבכללהאדםמצבעל > 354 • 5<עמ'הישנה mהמול
כיהודי,

זוחיתהמיוחדת.היאגםיוגוסליבהיהודישלהעצמיתהזהותשאלתשנית,
היהודית.זהותהעללשמוראיךבשאלהשהתלבטהרבובה,חילוניתיהדות
"גדלתישכתבה: ) 1996-1941 (שלגויודיתההסופרתלכךנתנהנוקביבטוי
לדורשייכתאניהמציאות,מחויבתהייתהלאיידישידיעתשובבאזור
כלוםיודעת.איניערביתגםהיהודיות,התפילותאתללמודהוסיףשלא
לאגםערבית,ולאיידיששאיננהבספרותיהודיתזהותשליבטויהאין

מהכלכיזאת,בכלהיא,תשובתהכשלעצמו?!"פרדוקסלידרב ,לדינו
 ,עליולוותרמוכנהשאינה ,היהודיהוגדלשותפותשמכונהמהזהלהשיש
ביטוילידיבאההלאומית"זהותיבעיניה:לגמדיפתוחהשותפותזואםגם

ממני"שמצפיםמהאינניוגםהנניגםאני ...משמעייםחדערכיםבהעדר

למצואשניתןבנושא,המגוונותהעמדותביןאחתעמדהרקוזו ) 353<עמ'
בספר.

בן-ציוןקטןדינהבספר.החשובההמסכמתהנקודהאוליוזושלישית,

יבוגוסלביההיהודיםהסופריםפרצוההיעלמות" m"לחרבתגובהכיטוענת
מסגרותגםיצרהזוספרותהיצירה.בתחוםוייחודיותחדשותדרכים

נזנחו:צורותיהשמריבתמסורתשלתכניהאלהקשרלחידושמקוריות
בלכתההיעלמות:מפניהחרדהעלבהןהגיבהשהספרותהדרכיםאחת"זו

סופריםשיצרושוניםסגנונותמשלה,חדשותדרכיםסללההחייםבעקובת
 ,בחריאלודודטישמהאלכסנדר ,דודפיליפקיש,ובילוכמוובלטים
תודעותשלפסיפסאםכישונות,ספרותיותשפותשלקולאז'דקשאינם
 .) 332<עמ'משלה"מהותיתדבדך'יהודית'מהןאחתשכלשונות

כיאומרתבן-ציוןקטןדינהכאן.אותנוגםלענייןשצריכהתוגבהזוהי

אישושאחד'מצדהסופדים,חיפשוי mההפולחןמכלבימשוחרריםבהיותם
שלהבעייתיותבעודאונירבסליים.תרבותבערכיהיהודיתלשייכותם

שלהז'נאריתהתפיסהבמרכזזהות.כפל ,שנימצדהניבה, ,היהודיהקיום
חורבותעלשקםבעולםהיהודיתההישרדותשאלת mעוממהםאחדכל

השואה.

שהבאנוומהאלה,לסוגיותיוצרכלשלהשוניםלפתרונותמוקדשהספד
 • .דבבלהמזלגקצהעלדקהוא ,כאן
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שלום,היקרליעקב

יוניגליון ,ליששלחת ' 7jl'עתרןשלהאחרונההחורבתאתבזהלךמחזיראני
כסותלהישאםגם ,ג:יבתיפלסטיניתתעמולהלהחזיקענייןליאיןכי , 2002

ספרותית.

כולםשכמעטלססיניים, E (ומסותראיונותסיפורים,שירים,לקרואלינמאס
 ,ספרותיערךחסריורובם ,ישראלובהאשמתישראלבשנאתלזהזהדומים
שלהם.האנטי-ישראליר tהמכאלמלאנדפסיםהיולאשהםהיסביודעואתה

 ,הישראלילצדהבנהשלעצמית,יבקורתשלשמץהפלסטיניתבכתיבהאין
שכולנוהשלום,שלהחלוםבהרסחסאיהם-שלהםעלחסא,עלהכאהשל

 .לושותפיםהיינו
להביןניסיוןכאן"ישהחורבונ:בפתיחתדבריךעלמצסעראנייותרעוד

 ,ואנו •.•הזאת~ת-רצחניתיההרסנהאנרגיהאתהמפעילהכוחמקוראתבאמת
הפליטיםעםשלהמדכא,המרעיב,המשפיל,למצבואנוגםתרמנוהאם
ונו'." ...הזה?

שמעתישאותהיהושע,א.ב.שלהסהרוריתלאבחנהדברביךמתקרבאתה
לפיה: Iוביוןאוינניפ rג rלספריאותוראיינתיכאשר , 1970בקיץכרבמפיו

העריבם!"אתמשגעיםאנחנוועכשיוהרגמניםאתשיגענו"קודם

ובזרועולווארשה,הרגימניםנכנסוכאשרשנהחציבתחיתהיהודיתאשתי
הוריהעםעברההיא .ס: 1הוורמשלמחיילסוכרייהקיבלהכאשרחיתהאמה
ניצלהכךלשם.ערבו;ךםלמזלההאסיאתית,ברוסיההייסוריםדרךכלאת

אתלשאולממנייבקשה :יהודיחהמדינה.קוםעםמידארצהועלתההמשפחה,
הרגמנים?"כשיגרעז 1כתינוקחלקיהיהמהליתסיבר"אולייהושע:א.ב.
במלחמתהייסוריםדרךאונמשפחתךעםערבתכילד,אתה,גםכך.עלחשוב
מידהבאותהדביוקהרגמניםכשיגרעאשםאתהגםאוליהשנייה.העולם
הרוצחיםאתאותם,יכן":לה"ניסיוןכדיעדהפלסטיניםכשיגרעאשםשאתה
ישראל.היהודיתהמדינהשלקיומהלעצםוהמתנגדים ,אותנו

מצאתילאעלינו.מים n ·מרשהםמידהבאותהדביוקהערביםעלמרחםאני
להחזירהחלטתיולכן Iשלךהפלסטיניתהחורבתבכלעלינורחמיםשלשמץ
תגובתי.אתבמלואהלפרסםיכולואתהאותה,לך

יבזיידות,שלך

עזרכןאהוד

ודו"ח ,,,חממכליותר

הספרותמןלמבחרלקוראיושפתחהצוהרעלותודהשבחלכלראוי ' 77'עתרן
ופכליותרמשקףותרהיצימןחלקהאחרון.בגליונוהפלסטיניתוהשירה
הרבסכלםעלכאבומן~ורר Iהפלסטיניהעםבנישלמצותקםאתודו"חמחקר
ושלהם.שלנוהסבלמןלהיחל'ןכקובצות,פרסים Iשלנוהאוניםחוסרעלוזעם
האהבהשירכמורות iאדפלסטיניותיצירותולכמהההתוודעותעלתודה

הפמיניסטיתהיוצרתל 1סהכפור'ול'ריקוד'מכתב',קבאביבזארשלהיפהפה
מחמודשלשיריבןשלחונאמנוןשלהמאלפתוההקבלהדרוויש,אניסה
לוין.חנוךשללשירדרוויש
עדינהשלוהמצמרריםהמעוליםשיריהןאותיריגשומתמידהמשובחכגליון
קסן.ודינהבן-חנן

אביבתל ,מאירנר! Jע

46 

שלהתעכבתי 268בגליוןהמרתקתוהפלסטיניתהערביתהיצירהשפעבתוך
הצלב?":אלדברכולמשיחכפייםנמחאמתי"עדדרווישמחמודשלרשימתו
אולידרוויש,שעורךההקבלהאתלבבתשומתלקרואראויעמימותהלמרות

כלכודיםשניהםאתבתפיסתוהישראלית,לחרבההפלסטיניםיבןמשים,בלי
ועוולותהאגדותב"לחציהפלסטיניםמהן.להיחלץיכוליםשאינםב'אגדות'
נכונההבנתיאםהמייסדות"."אגדותיהבשקר-הישראליתהחרבההכיבוש":

אוסרתשהיאהמלחמהמןלחדולהישראליתהחרבהאמורההדרבים,רוחאת
הקיוםעלהיא"מלחמתהלפיהשלה,המחוללתהרטוריקהומןהפלסטיניםעל
מהאשמתלחדולאמוריםהפלסטיניםהסתיימה".סדםבניינהמלחמתוכי

אחתנוקבתסענהלפחותולהפנותעוולותיהם,בכלללדבוהישראליהכיבוש
הערבישהעולםכדיהפלסטינייכותרעודפעמים"כמההעריב.העולםאל

 11 ?התנגדותבליאך Iכמוהואסיר Iכמוהומכותרהואכיידגיש

כישראלית, Iבינהגאילודרוויש,שלרשימתואתלקרואהיהיותרנוח
בניכאלמתייחסהואשאליהם Iעמובבנינוהגשהואכפיכאדם,כפרס,
של'רצוןהרוצה','הפלסטינימצוידרווישאצלמשלהם.רצוןבעליאנוש
אצלוקיימיםאינםהישראליםזאתלעומת'אנשים'.סתםאפילואועם'

כיווןמשלהם,רצוןבתוכהלפרסיםשאין-ישראלית'כ'חרבהאלאכפרסים,
החמלהניחא'אנשים',סתםלאואפילו'עם'אינם'אדם',אינםשממילא

לקורסאףמתבקשהואואין Iעמילבניעמובנייבןלחלוקיכולהואשאין
'חברה'ולאאדם,בנילפחותהישראלים, Iבנולראותלומותראבלממנה,

הוא.שיבחרזדונית,אואמורפית-

בושדי Iבמיוחדנחותמזןגיתומגומניפולציההואכזהזולוסוריתכסיס
ענייןהואהרימשורראצלודת:צבעמכלפוליטיקאיכלעלינולהמאיס
 .במיוחדחשוד

קלרמן-פזזבבסקיחזה
בת-ים

דיו,,םעלדבריםלהעמיד

שםלהןרזחלאלספריעלשלךהחיויבתהרשימהעלתודהקציעה:שלום
מרתקספריאתשמצאתלקרואמאודשמחתי .' 77'עתרןשלהאחרוןבגליון
המזרחיותהסופרותשלשמקומןהקיבעהאתהבנתילאאבלהגודש.למרות
מוקדששספרילכךלבשמתלאהגודששבגללייתכןלחלוטין.כאןנפקד
"האמהותבארץ,הפמיניסטיהרומןשללחלוצות )!ח·א(פרקיםבעיקר

האירופיים<ולמודלים-80התושנעד-60המשנותשפרסמוהמייסדות",
ייצוגכלמצאתילאהרב,לצערי Iאכןלציין).שחיסנתכפי Iאותןשהקדימו

העודבהאתהדגשתיזאת,לעומתזו.בספרותהביורגפיהמזרחיהקולשל
ושולמיתכהנא-כרמוןעמליה Iזובקבוצההמויבלותהסופרותמןששתיים
גיבורותיהןאתועיצבושלהןהאישיותרגפיותהנירגבולותאתשברו Iהראבן

מזרחיותלמשפחותכבנות-אמריליוושרהששוןנעימה-ביותרהידועות
בספרי),ו-הגפרגים(ראימירושלים

שלהתקדיםחסרתפריחתהעםרקחלהלנקוןמזרחיותסופרותשלפריצתן
יהיהזהגל •-80השנותמסוףהחלהפמיניסטית>,דווקא<ולאוהנשיתהפרוזה
<עמ'קצרצרהדרב""אחריתרקלומוקדשתכאןואילוהבא,ספרישלהנושא

בה,מוזכרותהאחרוןהעשורשלהובלסותהפרוזהסופרותיבן .) 283-23
משמעו"מוצא"תמידלאכיאם-מזרחיממוצאסופרותגם Iמאליוכמובן
איזהלדעתאשמחזאת,עםהבא>.בספרהדיובראתארחיבכך<ועל"קול"
יצירותיהן"עםצדק"לעשותשאוכלכדישציינת,הסופרותפרסמוספרים

כדרישתך.

דבר"ב"אחריתמוזכרתגםמוזכרת ,עליהחיבבה ,זרחינוריתאגב:ודרך
באינדקס!ואפילו

בברכה,

פלדמן,יעל
יורקניראונירבסיטת
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ג'רוםמאתבית-צבי;כשיתוף-רמת-גןחספרייח,תיאטרון"שיער";

מנור;אחורעכרי:נוסחמקררמוט;נאלטמוסיקח:כשרו;וג'יימסרג'ני
שושני;אפימוסיקלית:הפקחורדי;יאירכוריאוגרפיח:ענבר;גריבימוי:

גאנםאילנהתלבושות:יניב;ארזתפאורה:

בארצות-הבריתשהולדתו ,-20ההמאהשלזהשרבבנימוצר-המחזמר

מטרתווכלאיננו'אופרהואףמחזהאינו-תבלרחבילכלנדדומשם
למחזמרתרבותי.גםאפשר,ואםמהנה,מוסיקלייבדורבהעלאתמצטמצמת

מטרהגםהיתהוייטנאם,מלחמתבימיהעולםאתשהסעיר"שיער",

ולאאהבה"עשוהסיסמה:אתשהעלההנעוריםמרדאתלהנציחנוספת:
מלחמה'.'

באמריקה>,-70ה(שנותומקוםזמןשלבעבותותקשורההעלילהכיואף

העולםברחבירביםלצעיריםפולחןלמחזמרהמלחמה"נגד"המלחמההפכה
ולשקריםלזיוףלממסד'התנגדותהאחרונים:העשוריםבשלושת

כוללחברתיות,חובותמכלובשחרורבאהבהשדגלוקונוונציונליים,
בסמים.שימוש

מאפשרת-צבי'בביתהמסוימתהכיתהתלמידיידיעלהמחזמר'העלאת
הזאת,הסוערתהמוסיקליתביצירהפעילחלקלקחתהצעיריםקבוצתלכל
גםאלאדרמטיות,ויכולותווקאלייםבכישוריםרקלאצורךיששבה

מרגשתבו.והמשתתפיםהמחזמרחלקיביןובקואורדינציהאסתטיתבתנועה

קבר'אליבמדרגותהצעיריםהחייליםיורדיםשבההסצנהחיתהבמיוחד
ואףלהלהיבהשכילהבמאיהמזועזע.הקהללעיניהבמהברצפתהנפער

רגשיתחוויהלהעניקובכךהזאתהמוכשרתהצעיריםקבוצתאתללכד
הרמת-התיאטרוןאולםאתשמילאהאוהדהצעירלקהלואינטלקטואלית

גני.

ותסיחפויסקוסטאסמאתחיפה;העירוניחתיאטרון"ךמ~טיקו"";

נוסחלכינסון;מיכהבימוי:צוקרמן;אמירמיוונית:תרגוםפאנאיטו;
תפאורה:אולארצ'יק;אלוןמוסיקלי:ניהולמנור;אחורלשירים:עכרי

סרבולערכהתלבושות:ליסיאנסקי;אלכסנדר

היפהאחת,תיאטרוניתבכפיפהדריםיימצאובלבדרחוקותלעיתים

באכסנייתשמתארחיםכפיוהקיטשי'הדרמטיוהמשעמם,המרתקוהדוחה,

אוהבי"ךמ~טיק;",יוונית:עממיתמוסיקהעלהמבוססהזה,המחזמר
הזמרתשלוהחד-ממדיהמלודרמטיהשטחי'הסיפורמןיתאכזבוהדרמה
הרקעאוהביאביה.בידינרצחההיא,אףזמרתאדריאנה,שזt~ה~ריקה,

מנההםאףיקבלוטורקיה,ילידייווןמגורשידבברההיסטורי-פוליטי
ואדם.עמיםגורלותשקבעוההיסטורייםהאירועיםמןומבולבלתמקוטעת

האומללהילדותהאת~ריקה,שלחייהאתכאמור'מתארת,המחזמרעלילת
ואתהרמבטיקומוסיקתכזמרתהתפתחותהאתויתמות,פשעבעוני'

המוסיקהמעניקההדליל,העלילתיהמארגשלמרותהסיפוק,אתהמר.סופה
מוסיקההיאהרמבטיקוהיווני","הבלוזגםהמכףנההעממית,היוונית

צברהשונים,גלגוליםעברההתיכון'היםארצותמתרבותשהושפעה

השתמשווחג'ידאקיסתיאודורקיסכמומלחיניםואפילורבה,פופולריות
ביצירותיהם.משלהבמוטיבים

מעולה,מקצועיתתזמורתיושבתהמשופץהחיפאיהתיאטרוןבימתעל
הקהל.אתבצדק,והמלהיבה,תפניותיהכלעלהעלילה,אתהמלווה

אבויוסוףסרי'מתיגיאת,גליתגל'ריקיובזמרה:במשחקמצטיינים
העממיתהיווניתהמוסיקהאוהביכלטולדנו.ויורםדאוסליםורדה,

"רמבטיקו".במחזמרלצפותמוזמנים

שלשידיועלהמבוססמחזמרחכימח;הלאומיחתיאטרוןלי";"מרי
מידיתמאתסיפורפיעלרקסטד;וסטיכןאלמגוררןמאתפיק;צביקה

פיק;צביקהועיבורים:מוסיקחרקסטר;סטיכןבימוי:שם-אור;

כספיןיוכלתלבושות:כן-ארי;יוסיתפאורה:וריח;קלוד :כוריאוגרפיח

ב"רמבטיקו",והדוחההיפהביןהניגודיותעלהקודמתברשימהתהינואם

'הבעיההלאומיהתיאטרוןבימתעלעתההמוצגלו","מרישבמחזמרהרי
מוסיקליתדרמהשלאלמנטיםלגלותמאודעדקשהלחלוטין.נפתרההזאת

שלם.ערבשלמופעמצדיקיםשאינםפיק,צביקהשלהשירים 25במסכת

 ,"ה~~"מאמאאחר:מצליחמחזמרמחקהלו""מריהמחזמרמתכונת
בלונדון-המסחרי(!)בתיאטרוןומוצג"אנבא"להקתשיריעלהמבוסס

בייםכברבלונדון'המתגוררישראלידקסטר'סטיבןהבמאייורק;ובניו
"הברווזוןאנדרסן:שלהידועסיפורופיעל"הרבווזון"אתהיבמהבתיאטרון
המכוער",

קלשהיהיתכןולנוער'לילדיםכהצגהלו""מריהמחזמרגםהוצגאילו
הטלנובלה:כוכביקולותשלהאוזנייםמחדישהו;ליףםאתלקבליותר
לאילנהפרט •לדרבקשהמשחקעלואחדים.פיי-גוטמןאמידבד-זוהר'יעל

לאהדיסקובקצבהמתנועעיםהצעיריםמןאיששדה,וליגאלאביטל
שידישבשבילםהצופיםמןלאלהאמינה.דרמטיתדמותליצירתהתקרב
שעבדה,המאהשל-80-70השנותזיכרונותאתמפעימיםעדייןפיקציבקה
דרמטית,אמנותיתלחוויההחותרהקהלפופולריים;שיריםשלריכוזמצפה

הלאומיהתיאטדוןשמןגםמהמהם.להפיקהיתקשההמדברת,אוהמחנכת
ארצנושלובתרבותבמרחבבזמן'בתקופה,המושרשותלהצגותלצפותיש

 •בה.חיינוושל
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הערבית.באוכלוסייההעבודה.במחוסריהעניות.בשכבותבחלשים.פוגעתהיא

בית.במחוסריבקשישים.

הבורות.אתהפערים.אתהעוני.אתמגבירה •

באחרונה.לחסלהתפנתהינוכיתחההטלוויזיהאתאפילו

הספרותיים.העתכתביעלהגרזןאתשובמניפההיאוכעת

גליונות 269פרסםמאבקוכדיבתוך .קיומועלשנים 26זהנאבק ' 77'עתרן

ומשורריםסופריםעשרות •ועודהגותבחברה,בתרבות,בספרות,שעסקו

לפרסומיםבמההואועדיין ' 77ב'עתוןשלהםהביכוריםיצירותאתפרסמו

כוותיקים.ראשונים

 .קיומועלהגרזןהונףעתה

התרבותמשרדבתמיכתעמוקקיצוץעלשמודיעיםהשנההשנייההפעםזו

 .' 77ב'עתון

 .' 77'עתרןיהיהלאציבוריתתמיכהללא

למחותמתבקשיםתרבות,אנשיסופרים,רוח,אנשיגםכמוהשורה,מןקוראים

הישראלי.מהנוףוהספרותהתרבותעקירתנגד

 .לכםשנראיתדרךבכלבפטיציות,מחאה,במכתביפנולקרות.לזהיחדתנאל

בדבר.הנוגעיםלמשרדיםאפשרית,
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