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עוסקהשניחלקוובאופרה.במשפט
בפילוסופיה,המבט,במושג

בחרובנוסף,ובקולנוע.בספרות

עלשהשפיעוטקסטיםהכותבים
כתיבתם.

המשחקים,תורתאילון:לאח
ספריאחרונות,ידיעותהוצאת

עמ' 286 , 2002חמד

אינטימייםמפגשיםשלהזוי"מסע
שלמוכריםהפחותהצדדיםעם

סקוטביניהם:-מוכרות"דמויות

פלאת,סילביההרמב"ם,פיצ'רגלד'
ואחרים.המלךדודברבדו'מרלון

כתרהוצאתקךק,אלוין:יואב
עמ' 262 , 2002

גברשלקולות,שניראשון.ספר

מורהסימה,ושליואב,צעיר'
שלקולוהקרובה.וחברתוללשון
בירושליםבילדותועוסקיואב

שלוקולהבגרותועלוהשלכותיה
שגזרהשתיקהמתוךנשמעסימה

שנהלמשךאשפוזהבעתעצמה,על
 .פסיכיאטריבמוסד

הוצאתתיווך'עסקייקיר:עינת

עמ' 224 , 2002כתר

צעירשבמרכזהנובלהראשון.ספר

נסיעהבמהלךנפשחשבוןהעורך
אביו:שלההולדתיוםלמסיבת
שבמרכזםקצרים,סיפוריםחמישה

וחיפוש.לבטיםבמהלךדמויותחמש

הכמוס,הסורגורליצקי:אילי
הוצאתושר'אבןויזיזוהרמב•ם

 , 2002חמדספריאחרונותידיעות

עמ' 188

הנמשכתבדיוניתמכתביםחליפת
מגדולישנייםביןשנים, 50פניעל

בקורדובהוהאיסלאם,היהדותחכמי
 • 12ה-במאההמוסלמית

מושלםברורכבנצל:לאח
 48 , 2002עקדהוצאתהאגפנותס,

עמ'

הרחקמנגן;ישבה"היאשני.ספר

אראה'אלבאמרה; /הקשתכמטהרי

מתוךולפעמים; /הילד'/במות
הסיכויים;לכלובניגודהר~יה;

באר"ורואיםהעיניים;נפקחות

 ,) 48עמ'(ורואים,

הוצאתצליייחדלערדלוף:לילי
עמ' 60 , 2002עקד

חושך"במעגלי .חמישישיריםספר

סף;עלמהלכיםתופים/שיכורים

ונהרה"דרךדעתבליוכאונים/
 .) 39<עמ'

ש
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 1:~ו
האדםלחירותהלל"שיר
עמידתו"ולכוח

האור'שלהמסנוורהעדרוג'לון:בןטאהר
עובדעםהוצאתעתניאל'א'מצרפתית:

עמ' 214 , 2002

מרוקו'שלסרפדיהמביןהמפורסםג'לון'בןטאהר
עשוריםכשלושהזהבצרפתהחיפורה,יוצרהוא

החסותשלטוןמורשת-הצרפתיתבשפהוכותב
זיקתוזאת,עם ,) 1956-1912 (מרוקועלהצרפתי

לכתובממשיךוהואכללהתרופפהלאלמולדתו
ריחוקותחלואיה.ועלהמרוקאיתהחברהמכאוביעל

הרגשיתקרבתועםבבדבדממרוקו'הגיאוגרפי

בכליםמתוחכםשימושלעשותלואפשרואליה,
מעורפליםזאתועםכתער-מנתחהחדיםספרותיים,

בסוגיותלדוןכדי Iלדמיוןהמשיקותבמטאפורות
לדיוןמועלותשאינןרגישות,ופוליטיותחברתיות

המסנוורג'לוןהדערובןשלספרובמרוקו.ציבורי
 .לעילהנאמראתבעוצמהמשקףהאורשל

מצטרףעתניאל>א'<על-ידילעבריתהספרתרגום
תורגמואשרג'לון'בןספרישלמכובדתלרשימה

לאורהוצאותשלמגווןעל-ידילעבריתכהעד
הלילהאתכוללתזורשימההתשעים.עשורבמהלך
בןואתהצרפתיגונקורבפרסזיכהושאףהדpוש,

השוטהמואחהחכם,מואחעובד>:<עםהחולות
כפיהגזענות(סצנה/פראג>:הסגר(כרמל>:
<כנרת).האביונים pפרונד<בבל>לבתישהסברתי

זוהיאכיייאמרלזכותהאשרעובד'עםהוצאת
ג'לוןבןשליצירותיואתלראשונהש"חשפה"

להקמתהתשתיתאתשבנתהוהיאהעבריתלקוראי
ספרותיתמשימהעצמהעלנטלהקוראיו'מועדון
המסנוורהדערואתלאורלהוציאבהחלטתהנכדבת,

שאינוובוודאילקריאהקלספרזהאין .האורשל
אוטיסהבמהלךלקריאהנועדלאהואלעיכול;קל
במסמךכאןמדוברזאתובכלהכריכה.שפתעל

חשיבות.רבוספרותיפוליטיאנושי' Iהיסטורי
לתיאורדיוקליתראוחייהם,לתיאורמוקדשהספר

בכלאפוליטייםאסיריםקבוצתשלומותםגסיסתם
סיפורזהולשמצה.הידוע Iהמרוקאיטזממארט
האסירים,ושמונהמחמישיםכמחציתשלהישרדותם
בלתיבתנאיםשםונמקוהכלאאלשהושלכו
(המסנוור>העדרוהיהשבהםהקשיםשאחדאנושיים,

בןידיעלפרטיםבפרטימועלהסיפורם .האורשל
אמיתיות,עובדותעלהרומןמתבסס Iולדבריוג'לון

טזממארט.בכלאאסירשהיהמישלעדותועל-פי
מעודה,סערהשלאכפימרוקוסערה 1972בקיץ
מוחמדהגנרל ,-1956בעצמאותההוכרזהמאז

השלטוןבמדרגבחשיבותההשנייה'הדמותאופקיו
למגרשנועד Iצבאיהפיכהניסיוןהנהיגברבאט,

ההפיכהניסיוןהשני.חסןהמלךשלשלטונואת
הרשמיתהגירסהכי(אםלהורגהוצאואופקיונכשל
חוסלונוספיםצבאאנשילהתאבדותו>.טענה

כשנתייםממושך.למאסרונידונונשפטוואחרים
באישוןממנוהוצאו Iמוכרלכלאשהושלכולאחר

משמע.תרתיאותם,בלעההאדמהונעלמו.ליל
בייסורינמקווהםבגורלםעלהמהידעלאאיש

הנורא.המדבריהכלאשלהחשוכותבמחילותתופת
מאסרם,לאחרשניםכעשרים , 1991בסוףרק

תודותורקאךזאתגםוהכלואים"שרידי"שוחררו
ארגוניםמטעםמרוקועלשהופעלוללחצים,

סיפורםאתמספרהספראדם.לזכויותבינלאומיים

במחילותשזחלוהחיות,הגוויותשלהמזעזע
תופתבחשכתהתנהלוושחייהם-מותםהאפלות
המחילותמןהמתיםגופותהוצאתרקהגיהנום.
האדםלשרידיהעניקווקבורתןהרקבמעלות

נוראיותגיחות .האוראללצאתהזדמנותהכלואים
אך Iחסדשלקצררגעהעניקושלכאורה Iאלו

איןהמוות.למחילותשובםעםהשחוראתהעצימו
ורקמגופם,אומדעתםיצאוחלקםכיתימה

אשרזוהישרדותמשמעותתהיה Iשרדוכמחציתם

מוראותעםלהתמודדהמנסה Iג'לוןבןתהיה.
במרוקוהפוליטיתהמערכתבעייתיותועםהפרשייה

האדםלעינויגינויכתבשהיאיצירהכתבבכלל'
לכוחהללשירגםהיאבעתובהחירותוולדיכוי
חיותו.

ספרלאחרונהאורראה Iמענייןמקריםבצירוף
האסירה,אופקיו:מרדבפרשתהעוסקנוסף,

הגנרל'שלבתומלינה,ביןפעולהבשיתוףשנכתב
כנרת,(בהוצאתפיטוסימישלהעיתונאיתלבין

מביאוספיחיה,אופקיופרשתסיפורלצד ,) 2001

הקלעים,שמאחוריהמרתקהסיפוראתגםהאסירה
הנורא.לכלאשהושלכה Iאופקיומשפחתחייעל

עיתוןולילה",לילה"אלףביקורת,רשימת(ראה
הח"מ).מאת , 2002פברואר , 77

בערכםרקלאשחשיבותםהללו'הספריםשני
בערכם-יותראףואולי-גםאלאהספרותי
ושניהםזהאתזהמשלימיםוהאנושי'ההיסטורי
ופוליטייםכלכלייםחברתיים,פניםמאירים
שלהמענגיםהארמוןחייביןשהתנהלוסבוכים,
מרכזלביןושפחותיופילגשיועושרו'על Iהמלך

בעשוריםוהאכזר'הכוחני Iהקרהפוליטיקה
 •מרוקו.לעצמאותהראשונים

רונןיהודית

מזרח-תיכוןבנושאיוחוקרתמרצה-רונןיהודיתד"ר

שלה,הביכוריםרומןובר-אילן.תל-אביבבאוניברסיטאות

בשניוזכהעודבעםבהוצאתאורראהרחובים,שלויסקי

 .ספרותפרסי

בעידןהאמתשלדרכיה
היחסיות

סיפור-דיברתי''אמתכבזימן:עוזי

הוצאת'הארץ',נגדשרוןהדיבה:משפט

עמ' 308 , 2002כתר

להימנותהראויחשוביסודחיבורהואדירבתי''אמת
לטיבהחרדישראליאזרחכלשלהחובהקריאתעם

הלימודיםבתוכניתלהיכלל Iבארצוהדמוקרטיה
אזרחות.בשעורילעומקוולהילמדהספרבתישל

פינותכמהעלאורזורהכבזימןעוזישלספרו
השלטוניתבמערכתחיוביות,אךאפלות,

המשפטלמערכתהשלטוןביןהזיקותוהציבורית.
קיימות,כאלוזיקותהמטרידות.הדוגמאותאחתהן

מצביעאינושאישאף Iכבזימןשלספרושמלמדכפי
עוצמתאתממחישהספר .סכנתןוזו Iבמישריןעליהן
מיאתגםבמלתעותיוהלופתהשלטון'שלכוחו

למשל.העיתונות,-מוראללאלבקרושאמורים
הנותן:הואונציגיוהשלטוןמפנישהמוראאלא

רקלאהביקורת,קולותאתוהמשתיקהמשתקהוא
אושליחותםבמסגרתלהשמיעםהחייביםאלהשל

מסתברהשורה.מןאזרחיםשלגםאלאתפקידם,
הפרדתנוהגתשבההדמוקרטית,בישראלשגם

הרשויותשלעונשןמפניהמתייראיםישרשויות,

הרעה.ופגיעתן

באמצעותמומחשותהאלהוהאזהרותהאבחנות
ראש Iשרוןאריאלשלתביעתואחד:'סיפור'
נגד Iלבנוןבמלחמתהביטחוןושרכיוםהממשלה
כתבכבזימן'הארץ'.ועיתוןכבזימןעוזיהעיתונאי

לבנון:מלחמתאחריעשורכמעט , 1991במאי-17ב
 1אותורימהשרוןכיהיטביודעאמנםבגין"מנחם

שלהרחבגבומאחורילהסתיררוצהאינוהואאבל
ראששלהאישיתאחריותואתשלוהביטחוןשר

ובעיקרלתוצאתהלתהפוכותיה,למלחמה,הממשלה
ידעורביםבדברים.רבחידושהיהלאלמחירה."
כמעטהיוהםאותם;ואומריםאמרוואףויודעים,

מאותשרוןעלנכתבוהאלהכדבריםהכלל.לנחלת
צוטטוודבריהםופרשנים,עיתונאיםידיעלפעמים

 1כןעלמתמיה,זהאיןרבה.ובתפוצהבהבלטה

לבםתשומתאתעוררלאהתביעהנשואשהמשפט
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מומריחנוךהאחראיהעורך'הארץ'.עורכישל
שהדבריםבשעהבחו"לשעשהכךעלהצראמנם
 ,פרסומולפניעליועוברהיה"אילוכיאורראו
שימתאתמעוררתהבעייתיתהפסקההיתהאולי
העורכיםשלהמיומןהצוותאך ,) 18(עמ'לבו"

'מוקש'.בשוםהבחיןלאבעיתוןוהמשכתבים
אכןאםלהוכיחבקושיהתמצההמשפטיה'מוקש'

אותו.רימהששרוןבגיןידע

העומדתהתחמושתמלואאתהתובעהפעיל ,כצפוי
עורכימיטבושליטיה:הארץאדונישללרשותם

 .והממוןהצבא ,השלטוןצמרתעםקשרים ,הדין
ושליטיה';הארץל'אדוניקיצוניתדוגמההואהתובע

כלאתמאחדהואשלוובביוגרפיהבאישיותו
שנויאם(גםצה"לוגיבוראלוףיחד:גם'האדונים'
התביעהונכסים.ממוןבעל ,בישראלשרבמחלוקת>,

פוליטיבמאבקנדבךהיתה'הארץ'נגדשרוןשל
אתלטהרנועדההיאוהמדינה.הליכודהנהגתעל
הבאים.לתפקידיוולהכשירושמו

הוא>גם(הנתבעהעיתוןעמדוהנתבעלרשות
לונכוןכיבכזימןקיווהאםהמשפטיים.ויועציו
מרחיקותהשלכותלולהיותשעשויותמרתק,מאבק
אתסייגהואהישראלית,הפוליטיקהעללכת

חלקידיעלייתפסהמאבק"האםבספק:תקוותו
כמאבקהפוליטיתומהמערכתמהציבורמהעיתונות,

 ,לבנוןמלחמתעלהאמתחשיפתעל ,לגיבויראוי
שלתחושהומתוך ,לבדאותולנהלעלישיהיהאו

 .) 20(עמ'הסביבה"אדישותבגללבדידות

במאבקבודדיםדיהיוו'הארץ'בכזימןניצח.הספק

לצדם.ניצבהלאהעיתונותעליהם.שנכפה
דבריםאותםבטוריהםשכתבוופרשנים,עיתונאים

עלהתבקשוכאשרהתחמקו ,בכזימןשכתבעצמם
מדהים,זההמשפט.בביתכךעללהעידבכזימןידי

אבלבפומבי.התפרסמוכבר'העדות'עיקרישהרי
המדינה,בהנהגתעתידנועדלשרוןמובן:גםזה

שורותללכדששים ,בישראלרקלאועיתונאים,
שמקנה ,מפירוריוולוהכוח,מןליהנותהשררה,עם
לסיקורזכוהמשפטמהלכילשררה.הקרבהלהם

מוראאדיש.נותרבכללווהציבורבעיתונותמזערי
שבקרבההפונטנציאלית,ולוהתועלת,אוהשלטון

ואזרחיםצבאאנשיפוליטיקאים,גםאפפו ,אליו
המסרביםבין .שרוןנגדלהעידשסירבוהשורה,מן
מהלכיהעלערךרבמידעשבידם ,צה"לקציניהיו
לטובתהמעידיםביןזאת,לעומתלבנון.מלחמתשל

בהזדמנויותשאמרמדבריםבושחזרמיהיה ,שרון

היוושעשויים-ובראיוןבהרצאה-קודמות

שללטובתולהעידובחרלשרוןכעויניםלהתפרש
לימים ,בן-גליאנוש(מיל')האלוףזההיה .שרון
השופטהכתירעדותושאתמי ,שרוןשלעסקישותף
פסקטלגםהשופטעצוב","מחזהבכותרת:טלגם

להצדיקבודיבמשפטשהוצגוהראיותמשקלכי
במנחםביושרנהגלאששרוןבכזימןשלהנחתואת

שבגיןקבעאףהדיןבפסק .בואמונואתוניצלבגין
מלאהלמלחמהמנדטלשרוןנתנולאוממשלתו

אךהובס,שרוןבלב.דמוגבללמבצעאלאבלבנון
הדיןפסקעלערערהואהתבוסה.עםהשליםלא

בעו"דשלוהמשפטיההגנהמערךאתשתגברלאחר
שועים,עלבהגנההאושיותאושייתויינרוט,יעקב

כבזימןעוזי

הדיבה: uשפ nסיפור

"הארץ"נגדשרון

(j 

בערעורויצמן.עזרלשעברהמדינהנשיאכולל
טלגםשהשופטהמפורסם,לקוחובשםויינרוט,טען
המשקלממתןאותושהסיטהבקונספציהשבויהיה

לאוכי ,השניהצדשלולטיעוניםלראיותהראוי

לעובדות.דעותביןלאבחנההצורךדידעתונתן
יעקבמצא,אליהוהשופטיםדחו , 2002בפברואר

הדיןבפסקהערעור.אתריבליןואליעזרטירקל
להתעלםבוחר,שהואהשארביןמצא,השופטכתב

הוכיחבכזימןלפיהטלגם,השופטשלמקביעתו
שרוןהיהכברהדיןפסקמתןבעתבפרסום.אמת

כמהלהסבירעשויהזועובדהממשלה.ראש
מלפסוקההימנעותביניהןהשופטים,מהחלטות
להגשתההתנגדותואפילועובדתיות,בסוגיות
בתצהירמדוברהנתבעים.מטעםמהותיתצהיר

קציןשהיהמיויכסלבום,ערן(מיל')אל"משל
במלחמתבן-גליאנושפיקדשעליובגיסהמודיעין

אומרשרוןאתשמעכישםמעידויכסלבוםלבנון.
כוחותינויעלו"מחרכיעימדטלפוןבשיחתלבגין
התנגשותליצורשלאכדיבזהירותויתנהלוההרבגב

ויתקוףהסוריהכוחיתערבאםרקהסורי;בצבא

השופטאךהסורים."נגדצה"ל,יפעלכוחותינואת

האמת."לעניין"הוכחהבתצהיראיןכיקבעמצא
היחסיותבעידןהאמתשלדרכיהמבינהנפלאות

דרכיממנהונפלאותשלנו.הפוסט-מודרניסטי

ו
~ 

:1 

 •המשפט.
פזמירי

חציוrסומקרוני

 ~ 1אונגרמיכללואס
פלרעודדמאנגלית:

אמרהואשלי,הקטיפהבמעילגעי

 ר~~א 1ה ,~ליזקי~ה jrס~~עיל~עי
זקי~ה jrז;כהףא;כ;ןה, י~~י~

זאת,זftינכהחיא ~~

:p י 9ח~הףאtל,ק
ק 7ז;כן;ך nwס~הב ; nסך
מכ;נ!ז;תשל

... : . 

קזקי~הל~עיל.ד~רם 1שש, 1;א~ך~ירים 1Jרי
ךרי~נףת.ךם ט~~

קצותמולברוךמחליקהקטיפהלמילההראשונההאסוציאציה
הרחוב,אלהזההרוךאתמשליכהאונגרמיכללואסהאצבעות.

התמימההנגיעהאתדורסותמדלקהמסריחותהמכוניותושם
הקטיפה.במעיל
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אתלהכילניתןלא
השפע

הספדיההנביאים,כדרךקיץשחר:דוד

 239 , 2001החדשההספדיה 2000החדשה

עמ'

ידידהסוף.מןהכרתישחרדודשליצירתואת
שחר.שללזכרושנערךלערבעימדלבואליהציע
וההקראותהשוניםהמלומדיםשלדבריהםלאחר

המאולתרדבוכןוקניתיהתיאבוןבינתעוררמכתביו
יזהתים.הראלהספראתהסופרביתלאולםבכניסה
הפרגמנטבעיניחןמצאכךכלונפעמתי.קראתי

ספריםבחנויותשוטטתיכיעדהעיזבון'מןהזה

היכלהסדרהחלקיכלאתליוקניתימשומשים
שאלתיוקריאהחיפושיםכדיתוךהשבורים.הכלים

כמובן""כן,משלו.ספריםקראוהאםחבריאת
בכללשליאמאואהבנו"."קראנוהתשובה.חיתה
האהוביםהסופריםאחדהואלך'קרהב"מההגיבה
אתלעניינים.מחוץהייתיאנירק Iבקיצורעלי".

אוליהכרתי'דווקאבושנקשרוהרכילותסיפורי
הירושלמיים,העיתוניםבאחדגדולהכתבהבגלל

המדוברות,אהבותיושארביןמהשמועות.פשוטאו

מערכתשחרדודניהלרשמיות,והפחותה"רשמיות"
לצרפתית,כתביואתשתרגמהמיעםהדוקהיחסים
"עיטוראתקיבלהנפלאיםתרגומיהבזכותאשר

מטעםוהספרותהאמנויותמסדרשלהמפקד
עליוקומםאשרביותרחשובפרסצרפת",ממשלת

זכהששחרלמרותזאתהישראלית,הברנז'האת
מדיסיספרס ,) 1973 (עגנוןפרסחתןוהיהלהערכה

החומרזאת,למרות .) 1984 (ביאליקופרס ) 1981 (

הנרחבהיקפהלאורבמיוחדיצירתו'עלהמחקרי
להפתיע.דל-במינההמיוחדתואיכותה

לכבודשחרסוףסוףזכהמותולאחרדווקאאולי
בדרך rPשלנאהמחודשתהוצאהעם ,לוהראוי

מחודשת.מחקריתולהתעניינותהנביאים
ומשהפלומיכלשכתבוהדבראחריתדווקאאולם

שהטקסטממהרחוקהמעטפרשנותלהחילמנסהרון
"הפרשנותמוליכיומגביע.מזמיןהמקורי

ברתנא,אורציוןשחר'דודיצירתשלהמסורתית"
ואמנוןשקדגרשוןנץ'שרהברזל'הללאורן'יוסף

והמוטיביםהשוניםהיסודותעלנכונהעמדובבות,
האחדהשבורים,הכליםים,יכלהמצוייםהמגוונים

אלהמתבקשיםהקישורים .חברודבריעלמוסיף
בפרט,הלוריאניתוהקבלהבכללהקבלהעולם

הרליגיוזיותוהבודהיסטיים,הכנענייםהאלמנטים
מןחלקהםכולו'ה"היכל"עלהשרויההיהודית
מקוםהיהלטעמייצירתו.שלהטקטוניים"ה"לוחות
נעשה,כבראשרהמחקרשליותרנרחבלסיקור
הראשונהההתוודעותלהםזואשרלקוראיםבמיוחד
 .שחרשלליצירתו

הרואהנץ'שלפרשנותהביןלכאורההקיטובגם
פשוטה"מימטיתכ"פואטיקהשחרשליצירתואת
הרואהברתנא,שלפרשנותולביןורון'פלופיעל
קריאתלאחרמתגלהכ"פנטסטית",שחריצירתאת

בהדגשכשינויהשנייםשלוספריהםמאמריהם
השני'אתמוציאאינוהאחדקיטוב.מאשריותר

אופצייתהןכיבריל"בלבדיות".שטועןמיואין
הןהמיסטיהמרחבאופצייתוהןהממשיהזיהוי

שחר.שלבפרוזהזמניתבוקבילותאופציות
ים,יכלאורךצירימהריםהקבלהשלהמפתחמושגי
אורן'כךעלשעמדוכפיכי'אםהשבורים,הכלים
הנביאיםדברך rPביןשוניקיים ,וברזלברתנא
חלקיולבין"ההיכל"שלהראשוניםוחלקיו

התגנבהופארודיההיתוללצון'שלנימההמאוחרים.
רדבך prבשכברלמרותב"היכל",והתגברהעלתה

החדיםהמעבריםניצניאתמוצאיםאנוהנביאים

עולםלקומםשביקשההרצינותלמגוחך.הנשגבבין
ועולמותונתפוגגה,הלכה-ומיוחדיחידספרותי
הכנעניות,הקבלה,-כמלאיםשהוצגוהתוכן

ריק.ככליכמעטעתההוצגוהמיסטיות,
השפע,חוייתהיאהנבאייםבדרך prבהיסודחויית

הכליםיוכלולא"לעולם-הפותחהמוטוכמאמר
יהונתןמגבריאל"ציטוט"-השפע"אתלהכיל
יכולהאינההבריאההלוריאנית,בקבלהלוריא.
האורורסיסי Iנשברהעולםהטוב,שפעאתלהכיל

שלהמועטהההכלהיכולתהקליפות.ביןמתפזרים
בדרך prבחוזרמוטיבהיאהאנושייםהקיבולכלי

המים,שפעאתלהכיליכוליםלאהכליםהנבאיים;
בסיסגםזהואולםונו: Iהאורשפעאתהעיניים
לחוותהיכולת .שחרשלבעולמוהאנושיתהחויה
שלתפיסתוליכולתמעברהיאההויהמלאותאת

שלדבריואתלהביאברצוניזהבהקשרהאדם.
זואין"כלוםגירץ:קליפורדהנודעהאנתרופולוג

שכולנו Iלגבינוביותרהמשמעותיותהעודבותאחת
המאפשרציודכשבאמתחתינוחיינואתמתחילים

שחיינולאחראותםמסיימיםאךחיים,צורותאלף
מהן?"אחתרק

תדיראותנוהמלוחהקבועה,ההחמצההרגשת
יהודייםניסוחים .זומעובדהבחלקהנובעת Iבחיינו
פעםהאגדה,בספרלמצואניתןזולתפיסהדומים

לרביפעםזכאיבןיוחנןלרביהאמירהמיוחסת
חיתהכמהעדללמדנויהושע,לרביופעםאליעזר

האמירותהחכמים.שלבחייהםמהותיתזוחויה
כמובןהיהזהאולםוהחוכמה,הלימודאלמתייחסות

דבריהםובהשאלהחייהם,שליבותרהחשובהמרכיב
<על 1עליואמרו"וכךככלל.החייםעלמדברים

השמיםכליהיואםשאמר:זכאי>בןיוחנןרבן
 1דיוהימיםוכלקולמוסיך'האילנותוכליריעות,

ולאמרכותי'שלמדתיחכמתיאתלכתובכדיאין
ביםטובלתזושזבובכשםאלאמחכמתםאצלתי
להכיליכולאיניכלומר:מחסותו."ומשהוהגדול

חינםוחיי(=החכמים>העולםלישנתןהשפעאת
(=ללמד).להיותשיכולתיממהמיזעומעטאך

אםאומר:אליעזר"רביאליעזר:רביעלהסיפור
וארץושמיםקולמוסיךואגמיםדיוהימיםכליהיו

לכתובמספיקיןאין Iלבלריןהאדםבניוכלמגילות
כאדםאלאחיסרתיהולאשלמדתיתורהדברי

רביעלוהסיפורבים'.'מכחולשלזכרותשמטביל
כליהיואםיהושע:רבי"אמרמאוד:דומהיהושע
יריעותוארץושמיםקולמוסיךוהאגמיםדיוהימים

דברילכתובמספיקיןאין-לבלריךהאדםבניוכל
שמטבילכאדםאלאחיסרתיהולאשלמדתיתורה

בים."מכחולשלזכרותו
המימדמןרב,אלובסיפוריםהמיתולוגיהחומר

לעניינינואולם Iהקוסמילמימןועדהארוטי
של Iמטאפיזיכאקטהכתיבהענייןבעיקררלוונטי

המימןאלמוכלהבלתיהשפעאתלהערותניסיון
ניתןמעניינתהקבלהכתיבה.שלהמוגבלהאנושי
כסופר.עצמואתשחרשלתפיסתואלכאןלעשות

פירושומהעצמו?אתראהכיצדכוונותיו?היומה

משתלבותכאןכילינדמהספר"?"לכתובדברשל
שחר:שלבעולמומפתחתפיסותשתימורכבבאופן

"ביטולעלהמדבר Iחסמי-בודהיסטיהמחשבהקו
קבלי.המיסטיהמחשבהוקוהאני"
במינהמיוחדתהתמודדותישנהמציב,ששחרבעולם

ולהכילולמצותואפשרותשאיןהשפע,סוגייתעם
אסטרטגיות.מספרכאןמציגושחראדם,חייבמחזור

חייםמחזורחיותאינןהדמויותמןחלקראשית,
 1למשלזמנית.בומחזוריםכמהכמעטאלא Iאחד

עושהשחרשנית,רבן.בדלהואעשתרותאשבעל
נראיםאנשיםההתחפשות.במוטיבנרחבשימוש

אחרות,דמויותאחרים,אנשיםהםכאילולמספר
החבשיהקיסר I(למשלאחרים.תפקידיםבעלי
שלכינוייהןגםבריטי).קציןשלבתחפושתמופיע

מגדילושחר Iכללמדויקיםכלאמתגליםהדמויות
למבנההשטחפניעלהמופעביןהפעראתבמכוון
-למוטיבבהתאםגםלהתפרשיכולאשרהעומק,

אתמפנינוהמסתירהמאיה""צעיףשלהבודהיסטי
האמיתית.המציאות

בתוכןמכילותהשונותהדמויותכימתגלהגםכך
ברמה .אחרמישהולהיותהנסתרתהאופציהאת

-ושינוייההתחפשויותכלהמטאפיסית-תיאולוגית,
להיותכסימןגםלהתפרשיכוליםהללוהרושם
האחדותי.האלשלשוניםפיזייםמופעיםכולנו
 1שחרשלבספרושוניםבניסוחיםמופיעזהרעיון

הכלים"היכלמכותרתו:ברורבאופןונרמז
כולההסדרהאתהמויבליםהמתחיםאחדהשבורים".

אושבור""כליהאדםשלהיותוביןהמתחהוא
"כליבמשמעותכליאוהקבלית,בהוראתופגום

במשמעותכליאוהאלוהות",שלקיבול
שלולשימושהבידיהכליכלומראינסטרומנט,
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 י~~~לרקךק~זמקז~~ים, ט~~מקר;~ים, ,ט~ wמי w~ד~לעםל~רףסה,~נכה~צף ק~~ ,~דימ;~ריםמ~דחי~ים~ליז
 .הס~~~מ

'הארץ'שלוספרות""תרבותבמוסףאורראתהזהשירשלקודמתגיוסה

ארחיבלאהיריעהקוצרמפאתבשירותה.האלוהות,
קריטריוןלנומעניקהאשר ,זומרתקתבסוגייה
הדמויות.מןואחתאחתלכללהתייחסותמובחן
המרכזיותהדמויותבו ,סגורעולםמעיןיוצרשחר

צורהמשנותובאות,חוזרותועומדות,קבועות

שלדבריואתאביאזהבהקשרפנים.ומחליפות
למושגהמתייחסים ,אידלמשההקבלהחוקר

"בעודל"שפע">:כמנוגד(ה"צמצום""צמצום":
מחללנסיגהפירושוצמצוםהלוריאניתשבקבלה
אחריםבטקסטים-החללשלפינויוכלומרמסוים,
בתוךהאלוהותריכוזשלבהוראההמונחמשמש
מסוים,"חלל

אשרמצומצם,בסיסעלעומדשחרשלהעולם
הצמצוםדווקאהשפע.וגולשעולהגדלמתוכו
מעניקבדמויות, ,בזמן ,בחללבמקום,הבסיסי

כמיקרוקוסמוסהביזיוניהעולםלראייתאופציה
והזמןהחללאתלעצבלשחרומאפשר

מדברשחרברתנא.שלבניסוחוכמונומנטליים,
עצוםחללעללאשבורים,כליםשל"היכל"על

יסודהאתלקבלהגםשמעניקמה ,ואינסופי
באינסוףה"ניצוצות"בפיזורמדוברלאהאופטימי:

ובתחום.במוגדראלא
שלווב"מאוים"בפרוידופלורוןשללבחירתםגם

יהודיתמקבילהישנה ,לשחרפרשניתכמסגרת

"דרשהזה:והעמוקהנפלאהסיפורדבמותמסוימת,
לפנקסאמו?במעידומההוולדלמהשמלאי:רבי

וצופה ,ראשועללודלוקונר ] ... [ומונח.שמקופל
שאדםימיםלךואיןסופו:ועדהעולםמסוףומביט
אותוומלמדיםימים,מאותםיותרבטובהשםשרוי
מלאךבאהעולם,לאריושבאוכיוןכולה.התורהכל

כולה,"התורהכלומשכחופיועלוסרסרו
פרשנותדווקאהפסיכולוגיה,בתחומילהישאראם

דו,יכלופורהמענייןככיווןלינראיתיונגיאנית
ותמהיליםארכיטיפיםהגדושהשבורים,הכלים
שהרלוונטיותבמינם,ייחודייםוחילונייםדתיים
 •וגדלה.הולכתרקלחיינושלהם

עלוןקציעה
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נפשימצבהואהמחנה

ו,בוע

האגדות,מןאבאפרידמן:קול
ספרייתבמברגו'שולמיתמהולנדית:

עמ' 141 , 2002פועלים

חוויותאתהמתארתהולנדית,ילדהשלסיפורה
קצרות,אפיזודותבאמצעותאביהשלהריכוזמחנות

השפעתםאתוהןהאבזיכרונותאתהןהמשלבות
משפחתה.בניושארעצמההילדהידיעלוהפנמתם

לאלמדיםאנוהמספרתשלהילדותיתמתמימותה
אלא"שואה"(לא"המלחמה"עוללהמהעלרק

ההולנדים)רובעל-ידימכונהשהיאכפי"המלחמה"
שלבצלוילדותעלגםממנהלמדיםאנולאביה:

שלעיתים /אותולייסרממשיכיםשזיכרונותיואב
שרוייםילדיואתומותירלתפקדמסוגלאינוהוא

הזדהותשלבתחושהגםאךוכעסודאות,אי Iבפחד
עלסיפוריםועודעודלשמועגדולהכמיההושל

אביהם.שבחייהאפלההתקופה
מטושטשיםודמיוןמציאותוהווה,עברביןהגבולות

"המלחמה"ואחיה.הילדהשלבתפיסתםלמדי
כשתהיה Iתראי("עודרגעבכלמחדשלפרוץעלולה
עמ'עשב"צלחתלאכולתשמחימאודאתמלחמה

כאילו'המחנה: 1תמידזהאצלו .. '.'(ו"המחנה" ,) 57
נפשיכמצביותרנתפס ) 7עמ'אחד"מחנהרקהיה

גםאלאהאבשלרקלאחלקםמנתשהואקבוע,
המשפחה.בניכלשל

ההורים(דוגמה:המשפחותכשאראינההמשפחה

אינווהאבלצופיםלהצטרףלילדהמרשיםאינם
הילדיםשלושתשלרצונםבניו).עםכדורגלמשחק
 .משהואמביוולנטיהואאחרותמשפחותכמולהיות
חזקאמנםהואמאחריםשונהלהיותלאהצורך
למשהוהפכווהמלחמהשהמחנההיאהתחושהאולם

שאביהחושדתשהילדהכשםומוכר.ביתימאולף,
הואשהכילהיות("יכוללמלחמהלפעמיםמתגעגע
לפעמיםנוצרכך ) 40עמודשלו"לאויביםמתגעגע
עםלחיותיכוליםאינםאמנםשהילדיםהרושם
יכוליםאינםגםבעצםאךהמלחמה,מועקת

בלעדיה.
במהלךעצמואתפוצעלילה,מסיוטיסובלהאב

ממחלתלהבראהמתאשפזולעיתיםשוטטויות,

נטישתשלמתמידאיוםתחתחייםהילדיםהשחפת.

להבדילשמנסהכמיאותורואיםהםהקרבה,האב
להזדהותומנסים ) 7עמ'מחנה"יש("לימהםעצמו

ומשוניםשוניםעינוייםבאמצעותאליוולהשתוות
משלולית"מיםשותה("מקסעצמםעלמנסיםשהם
לשוויוןלהגיעדרךנואשותמחפשיםהם .) 9עמ'

אליוולהגיעאיתםשיישארכדיאביהםעםחוויות
 .ביטחוןעליהםלהשרותשיוכלכדי

להרגיעוהצורךהאב,שלצפויההלאהתנהגותו
שלהכיסאמאחורינעמד("מקסעליוולגונןאותו
רקלאאלהכל ) 120עמ'כתפיו"עלידומניחאבי

ומתפקד,רגיללאבהילדיםהזדקקותאתמבטאים
וכעס,בלבול Iתסכולשלתחושותיוצריםאלא

לעיתיםמזכיר(הואובפשטותבעדינותכתובהספר
שלסרטואתשלוהילדותיההיגיוןובחוסרבהומור
שלקולההואהקוליפים"),"החייםבנינירובוטו
ביןנעהואאךיודעים)אנואיןגילה(שאתילדה

לביןהמשוערלגילהשמתאימותוילדותיותתמימות
בוגרות.בתובנותכברשניחנההסופרת,שלקולה

להתוודעוהכנה,הייחודיתבדרכו Iמאפשרהספר
ותורםטראומטיעברעםהמתמודדתמשפחהאל

העולםמלחמתשלהשפעתהלהבנתחשובהתרומה
 •השני.הדורעלהשנייה

רוזכאוםכטי

שלעולםחשהואהגדול:האחמקס,אצלובמיוחד
כל Iאביובעינימספיקומקוריטובלהיותיוכללא

אינוהואמכךוכתוצאהמתגמדותשלוחוויותיו
היחידהואמקסבאמת.אותואוהבשאביובטוח

מחוץאללפרוץומנסהשמתקומםהמשפחהמבני
עלאביועםמתעמתהואהביתי.הכלאלמחנק
שלגבולותיואתובוחןומוסראמונהכגוןנושאים

נשארתשלאחבלשלך.המחנהעם("אתהאביו
 ,) 102עמ' '.'םש

הפח.דידיעלבעיקרנשלט Iהצעירהילד Iסימון
זאתועםאביומסיפורימפחד Iבכיסףעלחיהוא
סיפור.לנו("תספרפרטיםעודמלבקשחדלאינו

סימוןשללגביוהעולם .) 35עמ'סימון"מבקש
העינוייםכלבלב.דזמניהואוהטובבטוחמקוםאינו

מקפידוסימוןולהתרחש,לחזורעלוליםאביושעבר
כברהואתחילתהשאתהבאה,למלחמהלהתכונן
מרגיש.

שנשארתהמספרת,הילדההילדים,שלושתמבין
המפותחהדמיוןבעלתהיאשם,ללאהספרלאורך
הזאבבעיניבציוריה:משתקפותאביהחוויותביותר.

זאת,ועםועו.ד"מחנה",רואההיאהחיותשבגן

מההתמודדותמתחמקתאינהמכולם,מציאותיתהיא

שאותואביה,שלהבסיסיתבשפיותוובוטחתבבית

לההנגרמתהמבוכהלמרותסייג,ללאאוהבתהיא
יהיהאבי Iאתעורר("כשאניקרובותלעיתיםמידיו
לעולם"עודאותנויעזובלאוהוא ...בביתשוב
 .) 56עמ'

מצטייר Iהתפקודחוסרלמרותכי Iלצייןישאגב,

הרחבהעולמושהשקפתוחכם,אוהב Iכמביןהאב
ילדיו.אתמרתקתוהמסקרנת

ביןהמחברתהיא .שברקעהתומכתהדמות .האם

מעצבנתקצת(ולעיתיםוברוגעבחוכמהכולם
לילדיהלהעניקומנסההמוחלטת)במושלמותה

לבעלה:המשענתהיאשניתן.ככלנורמליתילדות
מחזיקההשנייםשלהשקטהואהבתםהיאובעצם

 .בספרהאחרוןהפרקהמשפחתית.המסגרתאת
הקשרעוצמתאתלתפוסמצליחההילדהכאשר
הבחורהשלהפנים("אלהלהמוקדש .הוריהשבין
עמ'לו"חיכתהוהיאנטהלהקוראיםאבא.של
141 (. 

ל'עולםהבאיםברוכים
אמיץ'חדש

תרגםממארוסי'הענקמילד:הנוי
פלו'עודדדבר:אחריתוהוסיףמאנגלית
עמ' 223 , 2002כרמלהוצאת

 The Colossus •במקורשמומצדפלאי.ספרזהו
of Maroussi · העולםמפלאילאחדמרמזהואהרי

מבורגאיש Iתוכנומצדמרוורס..הקולוסוסהעתיק
עלקצף,כדיעדשוצףזרםבפנינומציגבהחלט,

משכנעהדבראדולסנטיים.הגיגיםשל Iמובניושני
שנתוסףעל Iמילדנשמע.שהואכפיבדיוק

ואדללרוכסהסופר /ידידולהזמנתנעתרהחמישים,
ביוון.לביקורומגיעהאלכסנדרוני),ווארםם p<ה

כלאתממילרמשילואנשיההארץעםהמפגש
הרגילבמובנן .המחלצותבעודאךמחלצותיו.

 1שיופשטוטבעיאך .מילדשלהפרטיובמקרה

הרי Iומאזאזעדשכתבהספריםשמלמדיםכפי
 .עצמואתמעליומילדפושטבמסע,בספר Iשכאן
ואנשיההארץלושמזמניםמהמולעומדמילד
שכלהוא,שנשבה.תינוק Iיומובןכתינוקעירום
בואיןככליגוומאחוריאמריקהאתלהשליךחפצו
יכולרקלוראזה.''טאבולהלהיותמבקש Iחפץ

הואאותההאמריקאנה,זוהמתאתמעצמולשטוף
הבריותעיניאתהמסמאתחלולהתפלצתכמיןרואה

לאמאחריהןשאיןזולות,אבניםשלבנצנוצים
תכלית:להםשאיןחפציםועודעודזולתכלום,

/להיאחזכפשוטויוכל,בהם,האוחזשאדםכדירק
אמריקהכלפיחששהואהתיעובבסולם~~ייםבהם.
באמריקה,בעברשהיופוגש,שהואיווניםאותםהם

המקוםבשבחולזמרלהמשיךכדירקליווןוחזרו
מגווניםלהםמייחדשהואהביטוייםעליו.השנוא

 : 111עמ' " ...הללוהבבוניםלאחד("הקשבתי

משמעםאך ) 26עמ'הארץ"ועםבורהוא"האיש

ביאוש.מהולבוזאחד:

האנשים,הנופים,הכול:עז.חיבוקמחבקמילד
עלנדיב.תמים, Iכבירלונראההזיכרוןהנשים.
היהאםניחאכמוה.חיתהשלאיפעהשורההספר
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~סן~ים~י;,ינף~ד~יםס;ך;ת .סנקר ~י~~~~י
לילףת ?i ~ה;ן~יםנף ryב~ג
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 : ....ד :ד-•: •ד:-

לרעהעליהשפיעף
' : ' - T T T: 

נכ~ר 9ryן~ר~ל:דע J/ס~ר~~לף
~~ n ן~~;ךי ~~,. 

די ןי~~~הףא~ם
נס;,דבריאתש;מרהףא

 :ז- : ... ..

~~נ:וי fס~רים~ל.יל;ת
לידילאאתה
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~ליףל~סו'ר:כדז:ויאי 17ס
סחיצ;~יע;ל~ף 7~ל;להלל~ת

ע;ל~ף fסלףיע;ל~י~י
 .~ליבט;ל;לה

הזמןמןודמויותלמקומותהארמזיםבשפעתמדובר
בשיטוטיומיתוס;עלמיתוסמוסיףמילדאךההוא.
המיתולוגיה,במחוזותשהולךכמיעצמומדמההוא
שמילדלאלמראה.ועלובמוזנחמסביבשהכולאף

נראהזהשכלאלאוביוונים,ביווןפגמיםמוצאאינו
הפלסטיקממקדששבאלמיואותנטי.חןמלאלו

בכךמהשלדברזהאיןלדימויים,הגידולובית
וממכרלמיקחמצפההואכנתינתו.דברלראות
מנסיםהמקומייםאיןאםנעלבכמעטוהוא ,באזארי
יותרארוךמסעאיןכילטענהשותףמילד .לרמותו

("אפידאורוספנימהנפשואלאדםשיערוךהמסעמן
מצויהאמיתיהמקוםמקום:שלסמלהכולבסךהיא

אותו.ויבקשיעצוררקאםאדם,כלשלבלבובלב,
חושפתשהיאזהבמובןמסתורית,היאתגליתכל

מוכר ,כךכלאמצעיבלתיבמפתיעשהואמהאת
 ,אך ,) 73עמ'כך"כלאינטימיובאורחרבזמן

כדירקולוממקומולהרחיקצריךהוא ,עדיין
מאחורשעזבמהועםמקורותיועםחשבוןלבוא

מותו).לפניהרבהלשוב,עתידהוא(שאליהם
 ,אמרוסיוןהיא ,ממאורסיהענקהואקטסימבליס,

מותנהשכשרונופלאיים,מונולוגיםנושאהוא

אתצדהואבהםהנושאיםמניפתמאזיניו.באיכות

מהולהאכזריות ,גופושלהמחוות ,שומעיו
ענק,כתווימילדבעינינדמיםאלהכלבחביבות,

אפשרכיהסיוםבדפייודהעצמומילדקולוסוס.או
מכשלתובדיוקזוהי ,בעיניענק.היהולאשהגזים,

מ•לרהנר•

שלבשבחהמילדשנושאההללדבריכל .הספרשל
והןהציוויליזציהכערשהןאותה,המפארים ,יוון

לשאוף ,לדעתוהמנוונתהציוויליזציה,שעלככזאת
הר-שולמיתשכינתהכמהנשמעיםלה,להידמות

היגוןדמותבןאביראותודולסינאה","תסמונתאבן
מעוורת,אהבהבדולסינאההמאוהבסרוונטס,של

מגרעותיה.שללאתממנוהמעלימה
בארה"ב,ולחיותלחזורבחראשר ,שמילדאפשר

שהרי .לוהוטבאםספקאך ,זומתסמונתנרפא
מעתירשהואהשבחיםמול-שלפנינוהמסעיומן
המערביתהתרבותואתארה"באתמציג-יווןעל

הרופאים,רקוב.שםהכולראי.תמונתכמין
הדשנה.הבורגנותוהמשוררים,הסופריםהשופטים,

ושלארצושלמזוקקתיעובלכדימילדהגיעאיך
 ...העיתוניםאתלחסלפשוטיכולנו"לותרבותו?
קנאה,חמדנות,שנאה,שקרים,מלביםהעיתונים

ללאלהסתדריכוליםהיינו ...רשעות ,פחד ,חשד
מכלמכונותללאועיתונים,רדיומקלטיטלפונים,

נפץ,חומריללא ...חרושתבתיללאשהוא,סוג
עורכיללאפוליטיקאים,ללאמלחמה,ארניותללא
 ,) 40<עמ'יודע"אניאשליה,זוכסף.או ...דין

אדםבשבילאמיץ',חדשל'עולםהבאיםברוכים
מוכתם ,ברורכחתול ,הספרמכסף,להיפטרהשואף

הזההמשאכל .לדולרדרכמותשלזריזותבהמרות
טענתו)פי<עלעניאדם ,מילדמפימשכנעאינו
טוען).(אניבכסףלזלזלמכדי
 ,משהוטרנסנדנטיתבנימההספראתמסייםמילד

האלוהותלהחייאתחייהוקדשוואילךיום"מאותו
וההתפוררותהסיאובאחרי ,) 216<עמ'שבאדם"

לבנימודיעשרגע ,ישעיהומיןחדש.משהויצמח
נחמו"נחמו ,אומרובמשנהובהם,קץשהאלעמו

 •עמי",
עטוןאהרן
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 1:~ו
אהבהכשירפרלוד

עמדה;אהבה,פעולותסדרזומר:אודי
עמ' 70 , 2002לאורהוצאהביתן

שירהכותבהואזומראודיכי Iשאו~רבזהאתחיל
אינהששירתו Iשאומרבזהאמשיךלמדי.מבטיח

ברובההנכון.הואההפךהחומר"."דלותאינהרזה,
יםיהדימולפעמיםאימאז'יסטית.שירההיאשירתו
פעולותסדראתו"מעכבים"זהאתזהרודפים
המצטייריםמ~לסולייך;להתפעל ... "(האהבה.
משוח;סדיןכמולבן;דףאלומתפתליםבחלל

~תההמצ~ה,"כתובתאו:קיץ."שלמיטהעל
מרחוק" Iלבןמפרשכמומדדה /מתקרבת / 1נולדנו
אפור"ברבורשלכמומתעקל"צווארווכן ) 16(עמ'
כאילויתר-על-המידה.תכוףאבליפהזה .) 20(עמ'
שללקבייםנזקקוהואלעצמומספיקהעיקראין

 1מיוחדהואשהמראהברוראווירה.של ,"שטימונג"

בעצמו.המתעקל·'הצווארמןבמעטגורעאבל
ובמהות:בלשוןאגעבטרםנוסף,לדבר-מהואפנה
הצעיריםבמיוחדשירה,כותבישללצורךכוונתי
לעסוק Iמשורריקיוםאיזהלהצדיקכדיאולישבהם,
גםבארס-פואטיקה.עייפה,עדכמעטהרף,ללא
 1השירשלקיומובעצםמעטלאשקועזומראודי

ונו'.בההצורךהכתיבה,שלתהליכהבעצם
לפניולכתוב/למהרצריך"אנילפניכם:הנה

שלדףעללךכותב"אניההרים",עלישיסרגו
אני"ועכשיומבצרים",לקשתותבציפייהספוג;
להשליךנהרמחפשכמו /,ניירעלמיליםמשליך
דףהואלישהשאירמה"וכלכיסי",אתבוולרוקן
דבריםמחדש/ Iעליו/לכתובכוח,קצתועודחלק,

שגולשיםושורות;קוויםגםבי"ישמהתחלה",
מיליםטיפותהזה;השירעלמשליך"אנילכיוונך",

 .ועודאלהכל- ,,חדות
בדחיסות.כאןמדובראבל Iלגיטימישזהכמובן

'תוכנה'למעיןנכנסותהשיריותשהנסיבותבעובדה
אותה.והודפותאחרת

זומראודימחייבת.לאובאמתקטנההערהושוב,
שיריואתלמצואהיהאפשרלפרסם.מרבה

הספררבים.בכתבי-עתקרובות,לעיתיםמפוזרים,
מבחרגםשהואמקווהאניאוסף. Iכמובןהוא,הזה

השפעות.ברהואומאידך Iמענייןהואהזההמבחר-

עלולרצנזנט(גםכלשהיבהסתייגותאומרהייתי
פה.מרחפת Iלמשלסומק,רונישלשרוחולטעות)

ספציפי.~קטעעללהצביעיכולאינניכי-רוחו
'דרכך'היפההשירמתוךשורותניקחאםזאת,ובכל
בך"ישדיברתי.עליההרוחאתנמצא ) 13(עמ'

קוצי;אתממניהמשילהדף~ה/שלבטןשלרכות;
והלאה:בטבורה."עירוםלהתפרקדאותי;ומזמינה

קטרים".שניכמומבטיי;ךאתמובילה"את
אוריזההיהטועהאינני(אםמישהוליאמרפעם

כלקודםתמידלכתובצריךמשוררכיברנשטיין>
ותרניתמידהואהראשוןהספרהשני.ספרואת

יותר.

עבריתמוצאאניזה,בספרכאן,הלשון.ובעניין
השימושעלמוותרתשאיננהעשירה,דשנה,

בזיכרון.נותרים'פראנקה'ושמה

הוא Iלמחברוראשוןזה,שירהספרמקום,מכל
תתמשך.שבוודאיביצירהמאודחשובנדבך

כאלהגם Iזומרשלבספרורביםשיריםאהבתי
 •שהערתי.מהעליהםשהערתי

אהבההמשורר:כוונת

כספי'שחףיעקב:יצחקבןאלברט
עמ' 47 , 2002גווניםהוצאת

שירשורותלתוךהעגהנכנסתלעיתיםבדיוקה.
כמומזויפת.איננהכיאינטגרלית,בהחלטוהיא
"היה :) 33(עמ'בחורה'חכרתי'פעםבשירשורה

היהשאילושלה",התחתסביב Iהקרהאוויררק
 1בוריהדיהדיוקאתמחטיאהיה Iישבןאו Iעכוזכותב

קורצותמיליםשישואפילוהזה.בשירהקיים Iהישיר
אצבעבתנועותעליו"משפריץכמובשורה

הרימלבבת,דוגמהשאינהמלאכותיות",
מ"התזה",אמנםטובהפחותהזאת,שההשפרצה

 .בשירהדיבורללשוןקישורכאןקייםאבל
הוא Iהלשוןמבחינת Iזומרשלבשיריושמענייןמה

לדלותשיפזולמבליעבריהיגדשלהנכוןהמינון
זאת,עםויחדתקנית,שאינהלשוןשלולסתמיות

שעובר"מהאותו Iהסלנגי Iהישירעלמוותראינו
בראש".

אהבה"פעולות"סדרשלהנושאים,אוהנושא,
התרחקותה,נגיעותיה,השלכותיה,אהבה. ...הוא

מתרחשת,היאשבהןהמקומות .וזיכרונהזיכרה

 1ומכאןבה.שקייםההומורוגםבהשישהכאב

(בעיקרםיותרומגובשיםטוביםשיריםיש Iכמובן

מנגנוניםושלהנפששלקטנות"פעולותבמדור
כמו:שורותובואהבה'כשיר'פרלודכמואחרים")

חוטים-שנובעהמוכר;בריחךאלימבצבצת"את
אחריגופךשלהעור;נקבוביותמתוךחוטים;
קצתמאשמורת'אהבהכמומרגשושיר " ...מקלחת
"אניוישירות:להפליאפשוטותאמירותעםשונה'
מהיודעלא Iאלייךאהבהומרוב /פה,יושב

שלגבוהותערימותשתיעצמי./עםלעשות;
/נערמותאוכל,שלשאריות/עםמטונפות,צלחות

 /דף,שלפיסהמחפש/רקואני Iלידיהשולחןעל
מילים".קצתעליהלשיםכדי
אפילופירושים.לשוםזקוקשאינו Iשירבדלהנה

במקומה.לגמריהארס-פואטיקה
בתוכי'מודרך'סיורכמוטובשירמצאתיזהבמדור

וכשהאהבהאהבתולמושאאוהבביןדיאלוגשהוא
מאוד.ויפהחזקזההדוברתהיא

-לבוא'יכוללושם,היה'לובפואמהדווקא
וגבראשהשלהקשרבמיצויהסיפורישתוכנה
 1מדירביםהחומרים •במוותומסתיים Iזקן Iמבוגר

הפואימהגיבורתאבלבזה.זהמתערבביםהפרטים

בשיריובעינישמפעיםמהכילהודותמוכרחאני
ייחודייםמדבריםלבד-יעקביצחקבןאלברטשל

תמימה,לאהיאהאירוניה.זו-בשירתונוספים
ההתבוננות Iלינדמה Iלוחשובהצועקת.לאגםאבל

פה,כשהואהאישיהדין-וחשבוןעשייתהפנימית,

מרגישהואאחרות:במיליםכדליות.תחושותעם

פניושעלבשירזאתאומרהואאבל Iככולנוכמעט
'בשרהשירלמשלמזעזעת.ופנימיותופשוט,

רגע"כלוהצנוע>:הצנוםבספרו 12(עמ'תותחים'

שאנחנו /זה,עלחשבתילאהוד!הרבה/כולל
לחשובהקושי;בדיוקמהרגע,תותחים.//בשר
תותחים /יונקים.שלדםפגזים?//ביןעצמי;על

מספיקלא /פנימי.ופחדתוקפני;זרם /רבים,

פתאוםאנחנו /חיילים.שלירוקבשרמקום.//
ושלום.//מלחמה /חיים.מפעלהוד! /נחשפים.

המלחמה." ...נגמרה /ברכה.בפקסשולחיםבסוף
לאגםאוליקרבות.שלרגע Iכמובןזה,אין

לחיילים,המזומןההודעלהתהייהאבלהתממשות,
שוקיים""שווההודאותוהחיילים.שלהירוקלבשר
 1הלא-אישיהמרוחק,והדיווחושלום,מלחמהשל

המלחמה." ..."נגמרהשלה"הוד"ומלאהקר
אבל •חידתי Iכביכול Iשירעודזה,שירלאחרתכף

רגה w "שלהםאלההםמילקודמו.דומההואבמהותו
ארוכה"?ארוכהבתלבושתהמסתור;מןלצאת

כפי Iיכהתשובה.אתבידינומשאירוהמשורר
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ורודה."האמת :'הרג~'הזההשירבתחילתשנאמר
צודקים."הזעםשנביאיוקורה;

יצחקבןאלברטשלהעבריתהכתיבהבעינייפה
השורות,בבנייתכל-כךמיוחדתהיאיעקב.

בראייההנשימה,שלהבלתי-כתובותבנקודות
מהשלהסרקסטית)(ולפעמיםהמדויקתהטובה,

שמכקה.י'אשהבשםהמקסיםבשירכך .שלפניו
שליופיאיזהתפקידים.מתחלפים Iכאילו Iשבו

 .ואגולבתשומתבין Iאישיולאאישיביןמעבר
"אחריהמנקה:שלהפשוטהבעבודתההמתחילשיר

 /נעלמת.שובהיא /שניותלכמהשמש,שלהבזקים
דלת /בניירות.נדפדףאבק. /?לה!חסרהכימה

 ",ודפיםחלבמנקה.אשה /מחוברת,

כמה"עודכי .נמשך<ההרגל?)הניקיוןומכאן
חרוש,שדה /כתובים.ולאכתוביםפרויקטים;

מכתבים'.'ונסתר.גלויניירנירים,/
המנקה,שלנלאיתהבלתילמסירותהעדיםאנחנו

הואומהלאגו.האנשים.להתעלמותהמנקים.של
כוונהמרכבה,סוסים, I"יערהזה?האגומוליד
-'אהבה'מילה:;ולכתובהנייראתלחטוףחיתה;

 '.'הן.ל~בלילכתוב,כך /מנקה.שאשהכמו
הנתוןהמשוררשלכוונתוהיאאהבהלכתובהכוונה

להתעלמות.מסירותשבין Iהללוהדקיםלמעברים
האהבה.אתומביאהנותןזהוהוא

אשרעדאליהם,התרגלתישלאט-לאטשיריםאלה
 1האגועמוסיאלינוהמביאהבכוונתם,התאהבתי

והכרחית.תמימהבשורה

הספרגבעלהכתובותביוגרפיות,אחרות,והערות
להביאן:לנכוןומצאתי
בספרותמוסמךתוארבעליעקב,יצחקבןאלברט

והתאהב 1993בשנתלישראלעלהרוסית,ובלשנות
מקוריתהעבריתשירתוהעברית.בשפהמיד

השיריהתחבירמןהמושפעשלה,התחבירומיוחדת.
נושאירגילים.לאורעננותחןלהמקנה Iהרוסי
ומשתקפיםכאחת,ולוקלייםאוניברסלייםשירתו
המציאותוהןהעשירההרוסיתהתרבותהןבהם

 •באר-שבע.מגוריובעירהעוליםחיישלהקשה

בן-שאולמשה

ו
~ 

:1 

שלהמשוחררותנשותיה
איינדהאיזבל

מספרדית:המזל'בתאיינדה:איזבל
עמ' 317שוקןהוצאת ,ברושיאביבה

סוחפתאתנחתאמעין .מאודמענגאפילומענג.ספר
לאשבונהזוהמהגגת,העבריתהסיפורתיבוליבין

עלמתקבלותובלתימלאכותיותסיטואציותמעט
מציבההצ'יליאניתאיינדהאיזבלראשית,הדעת.
משכנעותתפניותבעלתעשירהעלילהבחזית

אתלקבלהקוראאתמכשירההיאומרתקות.
שנית,ומהימנות.התפתחותכדיתוךהתהפוכות

מהשפהלהתפעלממשיכההמקורסיפורתבעוד
משתמשתשלה,בוירטואוזיותונאחזתהעברית
דלשקוף,במתווךכמובשפההצ'יליאניתהסופרת
הסופריםהמטאפוריקה.הלאה Iלאלהשבחדימויים.
אתגורריםהעכשוויתהקלאסיקהמןהעברים

הפרוזהאלהשירהמןוהאימאז'יםהמטאפוריקה
היאפיגורטיביותואותהשקיפותה.אתומעממים

לביןהסיפורייםהחומריםביןכמשוכהשחוצצת
הרצף,אתהעברילקוראמעניקהאיינדההקורא.

לגיטימיות.כתכונותהליניאריוהזמןההמשכיות
עיקריאתייטב.כןהסיפוראתפחותשנסגירככל

 1932במארס ,הפוטנציאלילקוראנשאירהדברים

ביתםמפתןעלאליסההנטושההתינוקתנמצאה
סומרסלביתרוזומיםגידמיג'ון,סומרס.האחיםשל

לולפראיסומאנגליהומחצהכשנהלפניהגיעו
מהרהעדשהפכהוהגאיונה,הנאהרוזמיםשבצ'ילי.

אליסהאתחיקהאלמאמצתהמקום,אצולתלבת
בריטית.ליידילהיותאותהומועידההפעוטה
הגבלייצובסרגל Iפסנתרגבוהה,בריטיתאנגלית
מלווההרומןדגים.ועצמותברזלחוטיעםומחוכים

ה-המאהאירועירקעעלאליסהשלגלגוליהאת
היאבאגב,קליפורניהעלמרמזתכשהסופרת , 19

לקליפורניהמההקורא,אתשלוכדפתיוןמשליכה
תיאורילשם.מפהאליסהתגיעאיך Iולולפראיסו

להפליא,ופלסטייםדשניםוהאתריםהתקופה
אתמתארתהיאאותם.ומעבהמעמיקהכשהיא

היאבעודהאופיום,מלחמתלאחרבסיןהחיים
הסיניםשלהמסורתיותהריפוישיטותאתמעמתת

אחתףילהעדמבליהמערביות,הריפוישיטותעם
חלבםישותשבמוזרותםהאירופים,רעותה.על

המתנשאים,הסיניםידיעלמתוארים Iואלכוהול
לבניםכ"שדיםלאהבה,תנוחות 222שלומדים

הכותרתגולתאבל ,) 135<עמ'מתרחצים"שאינם

אחריהנבנית.בקליפורניהההתיישבותבתיאורהיא
לרוחבהארה"במתפשטתמקסיקועלהניצחון
שלפניקליפורניההמערבי.לחוףעדהמזרחימהחוף
נוהריםהארגונאוטיםכשממונה.עומדתהזהבקדחת

אחרבחיפושיהםשנתגלולמכרותהעולםרחבימכל
שלארץוהפראית,הפרועהוקליפורניההזהב.גיזת
 1עינינולנגדקמהגזענייםלינץ'ומעשיוניצולפשע

המהגריםלמדינתמתגבשתספורותשניםובתוך
החדש.העולםשלהגדולה

התפעלותהאתלרסןמסוגלתאינהינדהאי
ממציאיםוחלוציותגבולותשלבארץמאמריקה.

מהאתשווההאדםוהיזמות.החירות Iהשוויוןאת

תאוותוגזע.מוצאייחוס,הבדליבליעושהשהוא
אתמאיצהבאיהלכלהמשותפתההרפתקה

יוזמותהמחוכים,מןנחלצותהנשיםהתפתחותה,
כבודןאתלהןומנכסותהגברלצדועמלות

נמלטוהעניותהשכבותבניהמהגריםכלוזכויותיהן.
והיועברותיהםואתעברםאתמחוממולדתם,
לי("הבואצולהבהשאיןבחברהשוויםלאזרחים

הצפופים"),ההמוניםאתהעניים,אתהיגעים,את

בשםנידחככפרנוסדההמעטירהפרנציסקוסן

אוכלוסייתהשכלגייטלגולדןבסמוךבואנהג'רבה
באינדיאניםמתאכלסתהיאאיש. 500מנתה

כשאלווסינים,צרפתיםפרואנים,ומקסיקאים,

ייהפךשלימיםמשלהם,ברובעמתרכזיםהאחרונים
מחוץבעולםהגדולהסיניםריכוז Iטאוןלצ'יינה

לסין.
יריעהרחבהיסטורי-סוציולוגירומןהואהמזל""בת
הפמיניסטית.המהפכהתולדותלמעשההואזהועם
האחרבבחינתשהיואיינדה,איזבלשלנשותיהכל

חלוצותובונות,חזקותלנשיםהופכותוהנחות,
כפויהאינההפמיניסטיתגישתהאבליוזמה.ובעלות

התחרהשמלותאתמסירהאליסהומאולצת.
בודדהכאשהלפרנסתהומשתכרתההדוקות
הןהשוליות,גםהנשים,דמויותכלועצמאית.

מיםגםבתבונה.דרכןאתהמנווטותכוחבעלות

ואפילולחירותיוצאתאחיהבצלהחיההרווקהליזה
מתגלותהזהבמכרותבאזורהראשונותהיצאניות

להינשאהממאנותוסולידריותמשוחררותכנשים
המופקרתמונטזלולהאפילולבעל.ישתעבדולבל

לשחקיודעתשאינהשחקניתבדויה),לא<דמות
נכסים,להמרבה Iלשיריודעתשאינהוזמרת

ונעשיתלקליפורניהומגיעהמאירופהמסולקת
לפניה.ברכיהםעלכורעיםשגבריםנערצתשליטה
הנידחיםלאזוריםמביאותאיינדה,קובעתהנשים,

האפשרויותבארץוהמסחרהאסתטיקההתרבות,את

החזקהלמעצמהלימיםשתיהפךמוגבלות,הבלתי
והגזעים.הצבעיםלכלהיתוךוכורבעולם
הואהספרדיהמקורמןברושיאביבהשלתרגומה

("סנדליםהגההמשגיאותנקיאינואךמאודגמיש
 ,) 218עמ'עליובמקוםלו""לגלגו : 108עמיקלות"

אסקפיסטירומןבהיותוביותרמומלץהמזלותב

 •המילה.שלהחיוביבמובן
אורייןיהודית
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 1:~ו
הבהמהמןהאדםמותר

ובעלי-רגשותה pאתילוי:ונדבלויזאב
בעלי-שלהמוסרימעמרםעל-חיים
חיפה,ואוניברסיטתפועליםספריתחיים,

מפתח(כוללעמי 490 , 2002תל-אביב
שמותומפתחאישיםמפתחעניינים,

בספר>המופיעיםהחייםבעלי

משרתתהאדםלבניהחייםבעליביןההשוואההאם
בעלי-שלטובתםשוחרתאוהאדם,טובתאת

עושהביניהםדמיוןקוויעלההצבעההאםהחיים?
בעליהם?האדם,בניעםאוהחיים,בעליעםחסד

ספרםשנושאהמסראתלהחילשמנסה Iזושאלה
שלשהצירוףהתחושהמןניזונה Iלויונדבזאבשל

עםהחיים)לבעליהאדם(יחספילוסופיתעמדה
בניידיעלהחייםבעלי<חקירתזואולוגיתעמדה
כיצדלשאלהברורהתשובהלכדימצטבראינואדם)
אתלהביעכדיהחיים,בבעליהאדםבניינהגו

אנושיותם?

מבחינהמוצדקהראותנקודותשתישלצירופן
אחדשכלובנו'אבהםהשנייםולוגית:טבעית
מומחההואלויזאב .בתחומומומחהמהם

בהחדרתכחלוץונודעויהודיתכלליתבפילוסופיה
ספרהמקומית.הדיוןזירתאלפילוסופיותסוגיות

לויזאבפרששבהםספרים,שללשורהמצטרףזה
תורותהראשונהבפעםהעבריהקוראבפני

וערכים,מדעובהן:ומושכות,סבוכותפילוסופיות
וביו-אתיקה.אתיקההרמנויטיקה,סטרוקטורליזם,

היהודיהפילוסוףשלזיקתועלשהצביעהראשוןהוא
ועלהאקזיסטנציאליסטילזרםרוזנצוויגפרנץ
למושגוגתההדורהאמאן'שפינוזה,שלזיקתם

אתעבריבלבוששהביאהראשוןוהואהיהדות,
מושגיהואתלוינסעמנואלשלהמדוברתהמשנה

שלבהתנהגותםמומחההואלוינדבהייחודיים.
אורחותאתחקרמקרוב,בהםצפההואהחיים.בעלי
בעשרותומסקנותיותגליותיואתופרסםחייהם

שונות.בשפותלמחצהומדעייםמדעייםמאמרים
שונותזוויותמציגלויונדבזאבשלהחלוציספרם

מפרקיופרקבכלחלקיו'שלושתבכלומגוונות
בפרטיםעשירהואמנושאיו.נושאובכלהרבים
ורהוטה.מלומדתקולחת,ולשונו
להיבטיםמוקדשהספרשלהראשוןחלקו

שלהקיוםבסטטוסהנוגעיםומוסריים,פילוסופיים
השניהחלקהאדם.שלראותומנקודתהחייםבעלי
בעלישללמחצה"אנושיות"ביכולותדןהספרשל

תכנוןאמנותית,פעילותכגון:עיליים,חיים
וויסותעצמיריפויבכלים,שימושאדריכלי'
נקודתאתמספקשהואדומניהמינית.הפעילות

מליצילהיותהתבקשולוהחיים,בעלישלהמבט
כהשלכותמוצגהשלישיהחלקלעצמם.יושר

החייםבעליאלהאדםשלליחסובנוגעוכמסקנות

בחקלאות,החייםבעליניצולנגדעמדהמובעתובו
הפרק .בידורומדעייםניסוייםהמזון'חרושתציד'

והואואקולוגיה"ב"אתיקהדןזהבחלקהאחרון
ולחילאדםהמשותפיםהאינטרסיםעלמשקיף

בלתיוכצרכניםהכדורשלהבלעדייםכתושביו
משאביו.שלנלאים
שלבדיסציפלינותלויוזאבנדבשלתם.בקיאוחרף

אישוהמרשימההמלומדתהתמצאותםוחרףתחומם
מייצגמהםאחדשכלהדיוןשיטותרעהו'בתחום

לוינדבשלהמוצאנקודת .זואתזובונותאינן
שלהמוצאנקודתואילוהפרט,שלהתנהגותוהיא
(המין)הפרטיםמעלהמתנשאהמלואהיאלויזאב

ה"משל");או(האידיאה,בכללההתנהגותומעל
כרףנתפסכרציונלי,מוגדרשבהיותומלוא,

מושאיהמסוימים,החייםבעליאיןשמלכתחילה
מעליו.להתרומםמסוגליםהתצפית,

שלהשלישיהחלקלענותמבקשעליהןהשאלות
לבעל-האדםשלהראויליחסוהנוגעותהספר'
מכשיוכידיוןשלמהסדמשתחררותאינןהחיים,
הפטרוניהיחסשליוצאפועלשהואדיוןקרי:ברובו:

שאינובעל-החיים,גםלפיוהחי'אלהאדםשל
כרהיטאובצלחתעיקריתכמנהעצמואתמממש
כחייתאםהאדם,שללמטרותיומשמשהבית,

ביותרהטובבמקרהניסויים.כחייתואםשעשועים,

תרבותשלמתנשאלמחקרמושאמהווההואעבורו'
החצרכעלה"טבע"עלהמסתכלתאדנותית
שלה.האחורית

שליוצאפועלמרובהבמידההיאזוהסתכלות
מנסיםשממנהוהדתית,הפילוסופיתהתפיסה
תחליף,להלהציעמתקשיםהםלהתנער.המחברים

תורםאינוהחייםבעליעלהידיעותשעושרמשום
רביםבמקריםאדרבה,יותר:נאורהמוסריתלעמדה
העמדהשלההילוליםפריהואשאףבולחשודאפשר

הספר.מכווןשכנגדההנצלנית,המוסרית
ולאנשילפילוסופיםהתירההדתמןההיחלצות

וכנציגוהבריאהכנזרהאדםראייתעללוותרהמדע
הקופרניקיתלמהפכהבדומהאדמות.עליהאלשל

יד-למגעהמשוועהארץ'כדוראתששחררה
יכולההיקום,במרכזהדוממתמתנוחתואלוהים,

אתלשחררדרוויןשלהאבולוציהתורתגםחיתה

אמונה,אבוד.עדןבגןהאמונהמןהאנושיהמין

ורקיכולותיו'במיטבמלכתחילההאדםנבראלפיה
יתרונותיואתחיסלהוה"בהמית"השגויהבחירתו

לבעלישווהלמעמדאותוודרדרהה"אלוהיים"

החיים.

החטאתפיסתאתרקבחובהמקפלתאינהזוהשקפה
היאלאל'לדמותהיוהרהשלתאומתההדתית,
בדברהפילוסופיתהיסודהנחתאתגםכוללת

שראשיתההאנושי'המיןשלהשכליתעליונותו
המשותףשבזואולוגים.הבכירבאריסטו'
הואולתיאולוגיהאריסטושלהפגניתלפילוסופיה

ונקיבלתי-גשמירוחני'תחוםשלבקיומוההכרה
חליםלאשעליהקבועהחוקיותשוררתשבומחומר'

התשוקהוהקמילה,הגדילההגוף:שלהשינויחוקי
המייגעתוהתנועהוהשבעתוהיצריהדחףוהרוויה,

זה,ונצחימטאפיזימופשט,בתחוםלמקום.ממקום
בניוקומץהמלאכים,האל'השכל:בעלישולטים

האינטלקטואליכושרםאתשמימשואנשיםרקאדם.
התכליתאתלפענחמסוגליםהפילוסופים),(כמו

ולהעדיפהבהלדבוקדבר'כלשלבמהותוהשקועה
הגוף.שמזמןהרגעייםהתענוגותפניעל

מוחלטיתרוןמעניקהשהיארק'לאזועולםהשקפת
ההפרדהקואתבשכלרואהאףהיאהשכל'לבעלי

לביןהשכל)<בעליהאדםבניביןביותרהמובהק
כיצורהאדםמכך'יתרההגוף).<בעליהחייםבעלי

אל,ושלחיהשלתכונותבקרבוהממזגביניים,
אתלהעדיףכדיבארסיותהקיצוניתלהטפהנזקק

השכליהכושרהחיה.תכונותפניעלהאלתכונות

שיצאכדירבמאמץלהשקיעשישהעין'מןהמוסתר
עדנאבקברורים,אינםכללושיתרונותיולפועל
הברוריםודבחפיולעיןהגלוייםהגוףבעינוגיחרמה

מתמכרשבהנסבלתהבלתיהקלותבשלוהמיידיים.
הגופניותהפכהוהמין'האכילה :הגוףלצורכיהאדם

ולרסנהלאלפהשישפראיתחייתיותעםלמזוהה
בתפקודיותההבחנהוהדת.המוסרבאמצעות

שכלית,ובתפקודיותחייתיתבתפקודיותצמחית,
שבוהיררכי'בסדרהשנייהגביעלאחתהמסודרות

השכליתהמדרגהאתלשרתהנחותיםהשלביםעל
הפונקציותאתלהנהיגהשכלועלהעליונה
הנפשמכוחותמקיפה:להבחנההפכהשמתחתיו

האדםביןההקבלה .כולוהקוסמוסועדהאדםשל
השכליהאנושיהיצורשלטוןאתהכשירהלעולם

שללשלטונואנלוגיהמתוךהשכל,נעדרהחיעל
היצורהאדם,עלהכוליודעהשכליהמנהיגהאל'

המוגבל.השכלי
נחיתותאתכמהותיתרואהזומוסריתיסודעמדת

אתמהםוגוזרתהאדםלבניביחסהחייםבעלי
החייםלבעליהטובהיחסאתגםהמשני.ייעודם

בהכרחאליהםשהתאכזרותהחששעלמשתיתההיא
אדם.לבנילהתאכזרותתוביל
ומבקשהפילוסופילדיוןרתוםהזואולוגיהדיון

לבעליכיהטענהאתרביםפרטיםבאמצעותלהוכיח
עלגם(החללמידהכושרהאדם,לבניכמוהחיים,

האנושי'למיןאקסלוסיבייםהנחשביםכישורים
ומודעותוקומוניקציה)שפהכגוןשכליים,דהיינו:
מכאבסובליםהםגםהאדם,בניכמוולכןעצמית,
מסקנהכייוצאמכאןוכליאה.בידודהשפלהגופני'

בעליכינגדי'בטיעוןיוכחשאםהיא'לגיטימית
עצמית,לרפלקסיהאוללמידהמסוגליםאינםחיים
אותם,מרעיביםכאשרסובליםאינםכיהואאות
מסתייגיםשכזוממסקנהבבשרם.חותכיםאו
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שלהרפויהדואולם ,) 105עמ'(בספר,הכותבים

כאילוהחיים,לבעליהיהדותשליחסהמניתוחבוקע
לחרטהאולמיתההראוייםאוטונומייםישיםהיו

היהדות ,דעתילעניות .) 68עמ' ,(בספרעצמםבכוח

היאמאשרזכויותיותרהחייםלבעלימקנהאינה
פחותמקנההיאלהפך:אלאהאדם,לבנימקנה

האוניברסלי.המשפטמאשרהאדם,לבניזכויות
בכךהואהאדםלבניהחייםבעליביןהשווההצד

פועלהאנושיתבמוסריותרואההמסורתיתשהיהדות

לחובה:אולרגשולאהאל,לצוההיענותשליוצא
קןעלשריחםמי[בתפילתו]:בתחנוניםשאמר"מי

 ,אותומשתקיןהבניםעלאםליקחשלאציפור
רחמים"ואינןהןהכתובגזרתאלושמצוותמשום

 .)זט,תפילה,הלכותתורה,משנה(הרמב"ם,

לשחטם,אוהחייםבעליעללרחםאםהשאלה,
החמלהמידתעלהאדםשלהתגרלקריאתנוגעת
הרציונליותבריותיו.עלעולםשללריבונושיש

יוצאפועלהםהרחמיםואילוהשחיטה,אתמחייבת
ג:נבוכים,מורה(הרמב"ם,"חייתית"רגשנותשל

כימורהערוביןממסכתהלקוחההדוגמהגםמח>.
למוסרולאהאללצועצמוכופףהיהודיהמוסר
העולם,אומותושלהחיותשלנחלתןשהוא ,הטבעי
לאאלמלאיוחנןר'"אמרבפרוש:כתובשהרי
וגזל ,מחתולצניעותלמדיםהיינותורהניתנה
מכיריםחז"ל .)ב"ע(שם,מיונה"ועריותמנמלה
ידיעלהנחשבתמינית,בהתנהגותשאף ,בכך

לאדםהיהאפשרכ"חייתית",והדתהפילוסופיה
שניתנהמאחראךהחי.מןנכונותמידותללמוד
בה.מותניתהמוסריותהתורה,

שבהםאחדים,מקריםהספרמציגענייןבאותו

מןיותרהרבהליברליתבצורההחיותמתנהגות
החייםבעלישנקבותמסתברוהמוסרי.הדתיהממסד
צירילהאצתהגורמיםמסוימים,עליםלועסות
אוקלהללידהעצמןמביאותהןובכךהלידה,

איןל"טבע"כימוכיחהזודוגמהיזומה.ל"הפלה"
לתרבות,המנוגד ,משלוושרירותיעצמאימהלך
לטבעההקשבהאדרבה,הדת.אותושמציגהכפי

להמוענקתאיננהגופהעלהאשהזכותכימוכיחה
האנושית:החברהשלוהליברליותהנדיבותבתוקף
למימושהפועליםוהגבר ,המשפחתיהתא

ללביאה,אולפילהלקופה,בהשוואההישרדותם.
לצאצאחייםלהעניקהאםבעצמןה"מחליטות"

ארוניתאינההאדםשלבת-זוגולאו,ואםשברחמן

לחלוטיןמשועבדשלהההולדהומנגנוןמיניותהעל
לאנלוגיהעריםהכותביםהתרבותי.לממסד

לביןהחייםבעליאלהאדםשליחסוביןהמתבקשת
שולייםבהערותכךעלומעיריםלבת-זוגויחסו

ליחסשהמודעותהנמנעמןזהאיןואמנם,רבות.
מןהשראתהאתתקבלהחייםבעליאלהמדכא

קבוצותשללהשפלתןוהולכתהגוברתהמודעות
המאמץומןהמרכזיהחברתיהכוחבידישוליים
האבולוציהתורתגם ,הכולככלותלפה.להןלהיות

הנבחרותאתהחליפההמדעשבשםהדרווינית
שללנציגוהדתשהעניקההטוטאלית,האלוהית

החיסולםעלהבכורהאתהעניקה ,האנושיהמין
ביותרולראוייםלחזקיםעליוהשליטהזכותואת

מרגוליסאסיה

1עיניים
 (ך:

s 
~1 ~ 

ת;~ף 7ת 9 ~~~ס:ינ:וי ם~~
ע.י~:םך;~א ;מ~

~יש;דף,ןךר
ףמסדרעגלע;לםשםמגלההייתי

T " • :-ז T T T :.•ז

~~לה~לה ,r~.רסק;ךסז:יקו;תב;ת tסזt~ב;
,ןה~~ךסק ת;א!~~ך

הזפעגל.מזפרכז
• :• : ---: T 

~יש;~יףת;ך 7ז;ךקתס:ינ:וי
הזפלחמ;תת"פתאת

:• :• -• : T 

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

ר;ת wס~ל:םסד~ת
סזp~ס~~תס~?זך~ת
שםשיסתדרףכדי

:•• :• • : -: T 

ס~קד;תף Qלא"
 ה:ר~~;אי~ ci "ק,י Q ·י~~

ס~ן~קים.~ה qסזtק,י Qך

• 

קייב

ק~ב~ג;ת ל~~~אן
לזtט~רקד י~~

דצמברשלשלגפתיתית iברבב
:· : : .................. : .. . 

ואמתחסדשלח~ליםאלפי
 ... ·::: ... ... ·: .-ד •. :-

~~ןה ם:~~י;~יטף

 י~~ 9 ~ 7
~~חיןי 1;הרקףד:ךקדףך~ר

רים vכ ם:~ Wסמףל
~נןגף~~ים Qא;

ןית 1;הלקבףןה ;רi;א?ס~יא
ה wסםסקךש~זtך~ת

~ןםלקראת ה~; י~~
נמלה.והףא

: : T T 

והנהפניעלהערריםמח;שיואתשם
T '.' : T T ':' --ז: • •• 

ד~לה~לרקףדך;קןים~נף
~ה qזtנ:ו~!א-:~ידה~לך~ן~אךדל.ךtי ם~"
זtםת"ע;דנ:ו~!א-~מאןה~ין~אךדי ~~ל.ךtי ם~"

~ןםלקראת ה~; י~~
ע,ץ.ךהףא

~ן~הת;ך~לנ;,זלים,ד,יי
 ם:~ל~צ;ץלינ;ק,

~יעף ryלאע;ד ם:~ס~ק;ם w~ס
~;ךהס~רקס~~פףט

~~ע,~קים;א;ת;ת nןך~פ;ת;ל nס~ת

באהאני
:-• T T 

~ןםלקראת
~קל?סרים ף~;כ~~ךהףא

~~ליםב;~~ין ם;ק~~~
ט 7 ~ 9סזt~ת~;ךה ת;ע~~~~~ליל~ר

;~יםם ry;ה ryךסםם

~ןםלקראת ה~; י~~
ים jr ך_;~~לים~יב; 9 ת?~~~~ י~~

אדנים;שים nבמא;ת;מדגדגת

זהבת i:במטבעמעליושת·ר-מר~
:-::•:• '' TT ::-: TT 

באהףאוהנה
: • •• T 

 .~ר.~ם~ע,ב;ןה,ב w ~ י~~~תלי~,ז~ירהףא;ק n~ן

.(The fittest) • 
ערןעמירה

לוינסקימכללתהערבית,<האוניברסיטהערןעמירהד"ר

תמהמאמונההספריםמחברתהקיבוצים),וסמינרלחינוך

אבןאברהםר'שלהדקם-מימוניתהגותו-רמהלאמונה

 , 1998תל-אביבהמאוחד,הקיבוץאווד,

הבינייםימיבהגותבמשנה,האשהאלהיחסהשלישיתצהלע

 • 2001תל-אביבמופ"ת,מכון Iבת-זמננונשיםובשירת
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 1:~ו
איטלו,ייםמפציצים

אביבתלבשמי

הוצאתתהום,מיסיפוריםלוי:ינץ
עמ' 111 , 2002המאוחדהקיבוץ

קצריםסיפורים 21שלאסופה-תהוםמיסיפורים
 ,משפחתוקורותאתלויינץפורשבאמצעותם
 ,ימינועדומגיעיםאחורהדורותכמההמרחיקים
ביןהגבולבהםקולקטיבים,משפחתייםזיכרונות
פוגשבובמקוםמטושטשהופךובדיהמציאות

מי"סיפורים-הספרשלשמוכברבגלוי.הנסתר
"אבידברים:שללעומקםירידהמצריך-תהום"

כדיסיפורים ...תהוםמיסיפוריםלילספרנהג
ההסבר .) 111(עמ'להירטב"כדיסיפוריםלהסתפר

אוהכןועל-האחרוןבסיפוררקמגיעזולאמירה
המיוחדהיחסעללמדנושכברלאחר-לנומתחוור

במהלךשגילינוואחרילסיפוריםלוימשפחתשל
ולהירטב.להסתפראפשרשמסיפוריםהקריאה,

לאבספרשמדוברלנוברורראשונימרפרוףכבר
חיקושירהמציב ,המיוחדעיצובובשלולו ,שגרתי
סגנוןלנומגלהנוספתהתעמקותסיפור;כלבראש
לשונית.חדשנותואףייחודיכתיבה
המשפחתית,מהמורשתסיפוריםבתוכומאגדהספר

כופרתאשהרבים:וממקומותשונותמתקופות

מורה ,טורקיבכלאמיםמחלקתילדהבאלוהים,
זייפןתכשיטיםצורףלשחות,יודעשלאלעברית

מתחבריםקשורים,אינםשלכאורההסיפורים,ועוד.
שמתחיליםלפניכמוס.משפחתיקשרבאמצעות
שלהגניאולוגיהעץאתללמודמומלץלקרוא,
הסבים ,ואביואמו ,אחיו ,המספרלוי:משפחת

הקריאהמןהדודים.וגםהצדדיםמשניוהסבתות

לאהואלוימשפחתבניביןשקושרמהכיעולה
סבתיאתהכרתי"ואני?סיפור:אלאדםדווקא

 ;) 46(עמ'רבים"וסיפוריםאחתנושנהמתמונה

סיפורימשובציםהיוהאם][שלעיניה"באישוני

 .) 47(עמ'הזמן"שהשכיחאינספור"סיפוריםחיים":

ונצרף ,לדורמדורשניכחוטבתורשהעוברהסיפור
המשפחה.בנישלבתודעתם

סבתומשפחתיים:בסודותאותנומשתףהמספרלוי
שהתאהבדודוחמש-עשרה,בגיללהריוןשנכנסה
יכולהכולשבסיפורומפניועו.דצעירהבנערה
מעללטוסיכוליםאיטלקייםמפציציםגםלקרות,

ואביוביתםגגעלשוכביםואביוינץתל-אביב.
ם,יאיטלקימטוסיםשלבואםעלמכריזהואמקריין:
-תל-אביבאתלהפציץהים,מןאי-שםהמגיחים
העינייםלנגדמתרקמותמהפהשנהגות"מילים
הנאמן ,הצעירהמספר .) 30(עמ' " ...מטוסיםבדמות

סיפורביןלהבדילמתקשההמשפחתית,למסורת
הםמחקים.אינםשילדיםלצייןיש ... "ומציאות:
פרפר"הואהריפרפרמחקההואאם ... "מתהווים":

 .) 29(עמ'

שעוצםילדוכמואשליהעבורנולייצרמצליחלוי
מציירהואפנטזיה,שלצבעונילעולםונכנסעיניים

האמוןמיומןכציירהמילים.באמצעותתמונותלנו
שללהןוהמיליםמכחולוהיאשהשפה ,כליועל

המכילבציורלהתבוננותאזהופכתהקריאה .צבעיו
שלאבקפידה,לקרואישכןועלפרטיםאינסוף
דבר.לפספס

הסופייםלגבולותיהאותהמותחבעברית,,הבקילוי
לחדשחופשלעצמולוקחהואלהם,מעברואף

פרפרית";כנפיים"בהתנופפותלמשל: .ולהוסיף
"בעצםהחברבורות":חתול 11קרינותו":"וכולו

 .ועודחתוליותו"
או"פרפרית",כמוהחימעולםהחידושים ,לדעתי
להביןוניתןהעבריתאתמרחיביםחברבורות"חתול
"לבנותה",כמוחידושיםאךבקלותכוונתםאת
בשטףופוגמיםבעיניצורמים"קרינותו"או

הקריאה.

סיפורים,אסופתשהואבספרכןאםמדובר

אוחיבורללאעצמאיות,מיחידותהמורכבת
במהלךמתחנוצרלאכןועל ,ביניהןהמשכיות
בעודומענגים,מהניםמהסיפוריםכמההקריאה.

בגדרונשאריםפואנטהאוענייןחסריהאחרים

תהוםמי,סיפוריםהכולבסךבלב.דיפיםתיאורים
כרוניקהלספרבאוהוא ,ייחודבושישספרהוא

בסגנוןאישית,מאודהסתכלותמנקודותמשפחתית
לכתובעדייןשאפשר ,לנולומרגםואולי ,חדשני
 •אחרת.קצת

שרוןאורי

חייםהמתיםגם

כרמל-הוצאתזו'בנשימהסער:רות
עמ' 72 , 2002ירושלים

"המתיםחיים.המתיםגםסעררותשלבשירתה
טובע'-נשרף'הכולבשירנאמרהיופי"אתמזינים
מתה/"כשסבתאבמילים:המסתיים ,) 30(עמ'

מיופי?יותרחיהישבתולי".אתלאנך;רציתי
החייםבתולים?מאיבודיותרחימשהוישהאם

המשוררתבאההנה-באלהאלההכרוכיםוהמוות
"לשוןאותםמלבישההיאכאשרבהם,מתגרהוכמו

זהשדברבלישירה,לשוןופיגורטיבית,קישוטית"
מןהפורצותהמיליםשלהאינטנסיביות,מןיגרע

אנישואג"כשאתהחלילה.וחוזרהחולאלהחג
ידיך;וכפותספאריבחולצתאביהביתה;חוזרת

 ) 38(עמ'מאוחרת''פרדההשיר-יפות"כה

אתה,ממך;נפרדתאניעכשיו"רקובהמשכו:

'לא,פיאףאריתשרהאמאהשירים/עלשהיית
"חלמתיואז:והשתתקה":כלל'/מצטערתאינני

האםהצעקות".ובאוהראשונה;הנשיקהעלאז
 ,הדברכךאםאףבזעם?אחורהמביטההכותבת

אלאחורההמביטהאשהשל ,מאוזןזעםשזהוהרי
גםבהםהיואםגםהפגיעים,הרגישים,נעוריה

השירים":עלשהייתו"אתה,יפות"כהידיך"וכפות
עלהוריה,בביתנעוריהאללאחורמביטהסער

התיאורמןעוברתהיאכאשרהתקופה,אפיוני

ושוב.לאבסטרקטיהמוחש
האותנטיהריחוקמלבדמודגש,סערשלבשיריה

ההתרחשותזמןביןהריחוקגםהנפש,ריגוששל
להבעתה.
מציאותבשיריהלתארבאהאינההמשוררת

בכוחמשיגיםהםתכליתםאתאובייקטיבית.
עםחריפות,צליליות,תכונותשעיקרןהמילים,

השירבאירוניה.נגיעהועםאישית-לירית,נגיעה
רוקדים;המתים"גם :) 39(עמ'רוקדים'המתים'גם

ואמאאהבה;כשאיןצורחיםרקדה;לאבחייםואמא
שלבשיריה ,אכןלמוות".עצמותיהאתאכלה;

חיים.המתיםגםסער

שלהאינדיווידואליותאתהמבטאהאפוריזםלצד
החיים,שלהחברתיהצביוןגםמודגשהכותבת,

ה"אתה",דרךהמצבלתיאורה"אני"שמןבמעבר
שוניםלמקומותועדבירושליםילדותהמערשהחל

 /"השני:הבית ,) 28(עמ'אמריקה''דרוםבעולם.
/שמש,עולםנהדרבוקרהאלה;לילדיםתקוהאין

המוסיקהצבעכחולכבושה/ארץ /בהריםלילה
 ,גדולויופיעגמומיותרקדי".לפסנתרנית/ראש /

שהואבקתרזיס,נוגעהואכיאולילומרשניתן
וגםמוסריתגםהיאשגישתוהטרגדיה,תכלית

חינוכית.

השיריםאחת.בנשימהגםאלאזו","בנשימהרקלא
 •אחת.בנשימה ,אחדברצףנקראים

כהןברוריה
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הרחק,הלכה"השירה
להשתנות"

שירהסדריחמישהמאורחים,גורי:חיים

 , 2002המאוחדהקיבוץהוצאת , 2002-1999

עמ' 157

זאתובכלחדש,גורי:חייםשלהחדשספרוזה
סדרי"חמישהקדומים.ריח"מאוחרים",משמונודף

אתמזכיריםשער-הספר,שבתחתיתשלו,שירה"
 • 1999 "פסח.שלשבהגדהמשנה"סדרי"שישה

נכתבושבהןהשניםלא-רקהןשמתחתם, " 2002
ההווההנוכחי:וזההקודםהאלףגםאלאהשירים,
העכשיו.עלשהשתלט
אתשואבתגורישלשפתוובהתאמה,

המטרה"חצרמ"חשכתהע;רים:מכלביטויה
ה'פיוט',מןובתפארה""בעוז 1שבתנך

הדורות,כלכאילו Iהסלנגיו"מפקששים"
ביתבאותולהתבטאנדחקוסדורות,בשורות

הבאבעמודלובשתשפת-השירה ,) 10(עמ'

היצ'קוקאצל"כמועכשוי:דיבורשללשון
כרוצחסבלני /,מזדקןכבלשמנוסה .••. /

מצליח ,) 93(עמ'שורות 10בןבשירשכיר,"

דעתואתמפגרת","שירהבשפתלהביעגורי
על"קו·מאג'ינו",על Iומלואועולםעל

לעברשועטים . . . •גודריאןשל"פאנצרים
 ••באיחור;שבאאיש"עלואחריהםפאריס"

כברשכולםמפני Iבבואואישמצאולא ..
שנולדוכאלה,שורותשללערב-רבהלכו."

 1הלשוןתרבותשלורחוקותשונותבתקופות

 1מאידךפרוזה.שלנקייהבשפהמקוםאין

שלרמותבמילים ,) 98(עמ'הים"שפת"על
עלסונטה,גוריבונהבאנגלית,מתובלשיר
 ...כלוטשתויעיניים,וגלוי"נופל /בחור

שרק . . . . /ישי;נה,לאשכךידעשלא .

 ,"·· ••ממנה,/יחטוףנוראי'הנג-אובר'
שימושיות,פשוטות,במיליםוממשיך
קאנדוןמולוראה /הסונטה,סוף"לקראת

לכתובגוריחייםיכול /אכן :"-. • •זרוק,

עדייןהמחזיקמועט .סונטהוגםשירכהלכה
חוסר-גםבן-זמננו.ולהיות •המרובהנפלאותאת

לקוראמאפשרמסוימות,בשורות /מכווןפיסוק
בן-המאה-משורריכולתו-הוא:לפישירלהבין

כדוגמה,שאביאהשורותאתמסייגהיהשעברה

להבטיחכדיומירכאות-כפולות,נוספיםבפסיקים
עלחרשלהןשר"הואמעידות:מפניהקוראאת

חולרקושמאלימיןעל /באים,גליםנעים,גלים
 ;) 146(עמ' "/,שחקיושחקי /עוברתואורחהוחול

עליו.סומךהואלקורא-שירה,דואגלאגורי
יים Qומ Iנעוריוחסדגורילחייםשכחלאהחרוזגם

בבתיםשנבנושיריםהשירים.מןוכמהבכמהשורות

וכיאהכנאה Iהחרוזאתלהזמיןגםנוטיםמסודרים
עלעצמוכופהאינו /החרוזהוא,אך .ולולהם
ומצלצלתשקולה ) 98(עמ'בסונטהואפילוהשיר

לאכדיהאחרונה,במילהקלותסוטההואכהלכה,

פנים-שוויתחריזהגםישמצלצל.בברקלקלקל
(עמ'והמתמעטים"והמבועטיםהמבועתים"אחיכמו

בכל-שורותיו:רובאתמסייםאחדשחרוזשיר ,) 66
נכרית,במילהלהסתייםחוששזהשיראיןזאת,

מןח~ריתפורצתאךהעברית,החריזהלכלזרה
זרותבמיליםחופשישימושגםיש"אחלן",הלב:

 ) 28(עמ'גנרלית""חזרהכמובפרוזה,שהתאזרחו

"שובייכולהלכןהקודמת.השורהמן"אחלן"ואותו
עוד"קחישורהלהקדיםלמנוחיכי;"נפשי

 ,שירהמסיימת ,) 30(עמ'עליכי"ויקלגולדסטאר
לשוניושינויאנגליתבירה /התבןמןשורה /כך

יודע,גורי Iאכן •אחדב'פינאלה'שרים Iחרוזלצורך
לאבשובה, /שתנות. ryלהרחק,הלכה"השירהכי

נודעשלאמשהויודעתשהיאראופניה;אתהכירו

 ,) 74(עמ'לקודמתrז"

הראשוןהסדרסדרים.לחמישהכאמורמחולקהספר

~ 
~ 
~ 

~ן
~ 

בסרמיכאלצילום:גוריחיים

כלעלכתוכיהחוזרים"אלהאישיים:שיריםכולל
"רחובותאלההפותח>:(השירלשכוח."שביקשתי

(עמ'מסתייםהראשוןה'סדר'שלי",האוטוביורגפיה
התכניות"ב"סנדליםהקצרה",ב"חצאית ,) 36

המסוים",וב"חיוכה

"ארץלתוך /העברעםהקוראצועד Iהשביבסדר
(עמ'הלינארי"ההמשךאתגוזל Iעגול"זמןהאש",

(עמ'כבד"ושרבוקוציםאבניםהמלא"ואתה, ,) 40
זה · · · ·לנועהנידונים"כמווהולךממשיך ) 42

המזמינהרבהתהוםסףעל / 1שלנוהלאומיהספורט
החמהשלהאשכנגד ;) 43,42(עמ'להצטרף"
"הממטרים ,) 43(עמ'והצימאוןהצוםהלוהטת,

 . . . . / /המיםבתועפותמהםעזיםשאיןהאלה,
הכלבים"שללבםבתשומתאפילוזוכיםאנוואין
מחלפות"כבדיאנו Iוהמבולהאשבין ;) 55(עמ'

יריחוועשן;דןעה"ומלח ) 58(עמ'בסבך"האחוזות
בסוףמגיעים ,) 65(עמ'בבגדינו"שדבקווהעי

"קיץאלהאמורה"הנחמה"למרגלותהשני,ה'סדר'
קוראיחשובאל .) 70 • 69<עמ'ותאנים"ענביםשל

שלבר fגבורות·לדחוקהצלחתיכיזאת,רשימתי
קריאההזמנתזוהישורות.כמהלתוךואש,תהום
בלבד.
החסר"אתהממלא"שקטהואהשלישיה'סדר'
גדוש(הספרגרוס",גיאורגעלב"הרהוריםהפותח
השירבתחתיתהערהשאיןוחבלמפורסמיםשמות

להדיוטלחסוךכדי Iהספרבסוףמלומדתרשימהאו
גיאורגלמשל:באנציקלופדיות:הבילושאתכמוני
שולף"אלעזר , 46בעמ'"נורמנדי"כאמורגרוס,
"עדן"גם , 77 , 76בעמ'ג'וביובוק 51בעמ'החרב"

גרוסדגגיאומניח).אני(הקולנוע, 1עמודבאותו

בגרמניה,ואיש·דאדאקומוניסט Iכציירליידוע
;סדרקוראאניהשיר.להבנתבכךדיאיןאך

קישוורדההעירועלהונגריהעלשיריםהזה,
בשביללקרפאטים":בדרךעיר-שדה"רק .

נשמתהבהאמו","אםשלהעיירהזוגורי
הואוהמסע ) 86(עמ'מאירה"הרקיע"כזוהר

שספרנודומני,אך ,) 85(עמ'הלילהלתוךמסע
משתלבזהסדר-שיריםהיהלו Iחסרהיהלאזה

הבא.בספרו

כוללהמלאי","ספירתהבא,סדר-השירים
שהתגייסוהארצישראלים,החייליםעלשירים
שםישהעולם.מלחמתבימיהבריטילצבא

ש"עבדוהזונותעםמאלכסנדריה""זיכרונות
 ) 95(עמ'בעלות-הברית"למעןולילהיומם

"סוגיקודם:שנזכרההים",שפת"עלוהסונטה
בחוצלארץ ) 104 • 102(עמ'לשתייהבירה"
עמודיםשלושהלאורךמשתרעים Iובארץ
האחרון""הסיכוי ,) 110(עמ'"תקווה"והשיר

הזה.בסדר-השירים

יכול Iשיריו 38עללידו",''היי 1האחרוןהסדר
שיריםהרבהבוישעצמו.בפניספרלהיותהיה

ב"רולטההחלקצרות,שורותוגםקצרים
 ,) 149(עמ'מאוחרת"ב"פגישהוכלהרוסית"

להיותבאיםושכףחיך~שבחיך"גםשבה,
חייובתקופותהמסתייםשירשםישאיתן":

בחלונות~כרשוםלי"ואיןגורי:של
לאמהפלמ"ח,לא Iמכדורילא /הגבוהים,

וגם ) 126(עמ'המילואים"מיחידתלא /מכסית,
הייתאתלי"אךהאחרונה:ששורתואהבהש~ר

רשימתי.אתלסייםבוחראניאלהבמיליםיחידה",
החיצונייםשעריועלמיליםכמהעודרקעודאוסיף
השאירוגוריחייםשליצירתושנותעשרותהספר:

 .ציוןמכלוריקחלקהספרשלהאחוריהשעראת
בשערוהבאתםמוכריםגורישליצירותיושמות

ה ,pיאורהשלשמהרקלהוסיף.כדיבהאין
אתברוב-משמעותוהמעצבתהציירתמירושלים,

ציור- .האחוריהשערבפינתמופיע Iהספרעטיפת

הכותריםביןמופיעכתצלום,הנראהשלה,נוף
תוךאלבוהמסתכלאתומכניסבשער-הפותח

 •"המאוחרים",השירים
שתלשמואל
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גיםוהסווהפנימיתהחצר
ציפוריעורר

מוזיאוןהוצאת ,ספרביתבר-אור:אסנת

עיןלאמנותמשכןלאמנות,הרצליה
המאוחדהקיבוץאדום,קוסדרת ,חרוד

עמ' 122 , 2002

ברכסשלבספרוהדיאלוגיםחד ~
אתציפלמהללפליטיםשלשיחות
לטענתו'שהוא,הממוצעהמורה

מייצגהמורההלא-איש",שלבלתי-נשכח"עיצוב

אתמכיןהואוכךבחייםוהמכוערהרעכלאת

תוךבבגרותו.לוהצפוילקראתבשניםהרךהילד

ניתןבר-אור'אסנתשלבתצלומיההתבוננות
בצורתםהםשבתי-ספרמשקל'אותועללומר

כמוהם,גםה"לא-בית".שלהתגלמותוובמבנם
לעתידהבוגרהאדםאתמכיניםלא-איש,אותו

ובלתייומיומיתהיכרותבאמצעותלחיים,

וכפייה.שיוויוןחוסרניכור'זרות,עםאמצעית

חיתהשמטרתהבר-אוראסנתכותבתבהקדמה

אזרחים".להצמיחשאמורה"הסביבהאתלצלם
אכןזוסביבההאםספקלהטילניתןמתצלומיה

לה.שהתחייבהבמשימהלעמודמסוגלת
במערכתנשכחמעטפןמבטאיםהתצלומים

החזותיתהסביבה-עליהבביקורתואףהחינוך'

עלביקורתנשמעתכאשרוהארכיטקטונית.

נותרתלרובהיא Iהספרביתשלהפיזימבנהו

מוסדותסובליםממנהבהזנחהרקועוסקתשטחית

הואספר""בית,שלההישגיםאחדהלימוד.
המסריםמהםנוספות:חשובותשאלותבושעולות
ביןהגומליןיחסימהםהספר?ביתמבנהשמבטא

היאבההסביבהלביןהלימודיםבזמןהאווירה

ליצירתתורםהספרביתמרחבהאםמתקיימת?

ההפךעושהשמאאוומכבדת,שוויוניתתרבות

אלושאלותעל ?לאלימותבעקיפיןותורם
בספרוהמאמריםהתצלומיםמנסיםונוספות

לענות.
מופיעיםספרביתרואיםאנובהםהתצלומיםברוב

כאשרגםהדברשכךלהניחסבירתלמידים.גם

בוהספרביתשלתמונותבזיכרוננומעליםאנו

בעיקרלהתמקדותגורםהדבר .למדנו
בפניאוהפסקה)<בזמןהצוהלותבדמויות

תשומתשיעור);<בזמןפחותהצוהליםהילדים

הפיזילמבנהנתונהאינההמתבונןשללבו

 1שבספרהתצלומיםבכלהדמויות.פועלותבו

אחת,דמותולומופיעהלא Iלאחדפרט
המתקבלהמסרעםלהתמודדנאלץוהמתבונן
והמודעות,השלטיםהרהיטים,מהקירות,

 •הספרבביתהנכלליםוהסמליםהגדרות
ניסיוןמהוויםבר-אוראסנתשלתצלומיה

המציאות""הסוואתאותהעםלהתמודדאמיץ
אתהסוגרבמאמרפריירהפאולומדברעליה
היאאדםדמותמופיעהבוהיחידבתצלום .הספר
דמותו-הספרביתממבנהאינטגרליכחלקנראית

בחדרה,ספרביתשלזהבצילוםהמאבטח.של

נראההגדרותכשביןמבחוץ'הכניסהשערמצולם
מציצהומאחוריו Iהספרביתמאבטח Iאיתןעומד

 1כאןמופיעההיאשבושבהקשרשגורה,כתובת

"הזכות-שמאחוריהלכוונהלהאמיןקשהקצת
כבודהרבהכךכלאםלכבד",והחובהלכבו,ד

מהלשםהשער?נעוללמהבמערכתקייםהדדי

שלשמטרתםחושביםרביםמאבטח?צריך

למנועהיאהספרלביתמסביבוהגדרותהשערים
זה .הספרביתלתחוםמלהיכנסרעחורשימזרים

שלנוסףצד .חלקיבאופןרקאךאמנםנכון
מהילדאומהילדהלמנוענועדשהשערהואהאמת

הדדיבכבודשהרי-החוצההספרמביתלצאת
מדובר.
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טקסטיל'מפעלהספר?ביתמבנהדומהלמה
באיזהתלויכלא?מבצר'בעירייה,משרדיםקומת
ביתשלבתצלומיםמהתבוננותמסתכלים.תצלום

עגומות.למסקנותמגיעיםשבמשולש,בג'תהספר

במיוחד'משפילהבההעזוזהספרבבית
המתבונןבעינישעולההראשונהוהאסוציאציה

בו'מעצרביתמזה,גרועאוכלא,ביתשלהיא
 .יותראףגרועיםהפיזייםהתנאיםארעי'כמקום
סיסמאותאתנלעגבאורמציגההאיומהההזנחה

ההשוואהפערים.וצמצוםשוויוןעלהחינוךמשרד
בתיכמהשלנוספיםמתצלומיםעולהכלאלבית
לאסוציאציהבמיוחדאחראייםאלמנטיםשניספר.
קטנות,הןהחצרותוהסורגים.הפנימיתהחצרהזו:

התלמידים,מוצאיםאליהןוגםבקירות,תחומות

עלבזמן.קצובלסיבובכלא,בחצראסיריםכמו
המוצהרתברמהשלפחותלומר'ניתןהסורגים

חלוןכלכמעטבטיחות.-לקיומםהצדקהיש
למיטבשמטרתם,בסורגיםמכוסההספרבבית

דברהחוצה.ליפולמהתלמידיםלמנועידיעתי'

 6בתשילדהבעובדהבהתחשבבהחלט,הגיוני

בוגריםאנשיםאינםעדיין 13בןנעראו

אוחלונותעללטפסאיןכישיודעיםורציונלים,
טועןילדיםלאהובכיצדבספרומהם.לקפוץ
יכולתואתמאבדשהמחנךשככלקורצ'אקיאנוש
לביןבינושהקשרוככלערכית,אמירהלומר

הולכתבמידהמתעסקהואכךיותר'פגוםחניכיו
שלזויפהאבחנהובביטחון.בבטיחותוגוברת

שזהככלהחינוך.משרדלגביגםנכונהקורצ'אק
בחינוך'לעסוקרצונו>שמא(אויכולתואתאיבד
התלמידים,בבטיחותההשקעהמידתעלתהכך

בטיחותלענייניחינוךענייניביןהיחסולראיה
שהוא.מנכ"לחוזרבכל
וברוטלי'בוטההואספרבתיבמספרהדיכויבעוד

אינו"השדכביכולבהםתצלומיםגםמופיעים
בהרצליה,הספרמבתיבתצלומיםכך".כלנורא

נראיתהסביבהואור-עקיבא,מנשהאזוריתמועצה

עבודותמופיעותהקירותעלונקייה.מטופחת
רבהיצירתיותעלשמעידותהספר'ביתילדישל

מצדהמערכתשלקיבעוןעלגםאךאחד'מצד
אחד,הכללמןמיוצאלבדהיצירות,לכלשני.
אתלרתוםהיהיכולהספרבית .ארעיאופייש

ומראהופניולשינויתלמידיושלהיצירתיות

בריסטול'ניירגביעלרקולאקבועבאופן
אניאיןימים.אושבועותלכמהאחתהמתחלף

חוסראוטעותבשלנעשהלאשהדברחושב

התלמידיםהיואכןאםהמורים.צוותמצדחשיבה
קירותעלבהםשקיימתהיצירתיותאתמפעילים

היהזה,לצורךשיוחדולוחותעלולאהספרבית

שהיהדבר-לביתרביםבמובניםהופךהספרבית

שלוההכנעההדיכויבתהליכיופוגםמפריע

מופיעהארעיתלאאחתיצירההתלמידים.
אחדעלבחדרה.הספרביתשלבתצלום

שבוודאישש-כש,לוחתלמידציירהשולחנות

1
:ךן.

:1 

איןבהפסקות.נוספיםותלמידיםאותומשמש

בניגודנעשתהזוקטנהשימושיתשיצירהספק

מהשולחןתימחקובוודאיוההוראות,הנהליםלכל
היותהבגלל>(ואולילמרותהלימודיםשנתבתום

בתצלומים.המופיעהביותרהאותנטיתהיצירה
ומשמשיםמאתגריםספרבבית,התצלומיםאם

הספר'ביתעלנוקבתביקורתלהעברתאמצעי
מאליו'המובןמגבולותלחרוגשמצליחהביקורת

קשהזאת.לעשותמתקשיםבספרשהמאמריםהרי
ראייהזוויותמתקבלותהמאמריםשמקריאתלומר

אחתאפשרית.בלתיעדמהשגהרחוקהנראית

לחרוגשלוהקושיהיאהביקורתיבחינוךהבעיות

חיובית,אלטרנטיבהולציירהביקורתמגבולות

במאמריםבולטבאופןביטוילידישבאהבעיה

הספר'אתהסוגרבמאמרזאת,עםשבספר.

פריירה,פאולומאתאפשרי"השינויכי"להאמין

מהמציאותלהיחלץשניתןתחושהמתקבלת

לאפריירה .הספרבבתישקיימתיתהדכאנ

צריךהראויהספרשבביתבקביעהמסתפק

ליצירתו'כיווניםגםמציעאלאדיאלוג,להתקיים

יוצאיםהספר.ביתעלחדשותתובנותאונוספות

צוקרמן'ומשהלסרידנישלמאמריהםהכללמן
גםזאתעםהמדויקות.באבחנותיהםשבולטים

לציירמתקשיםהמאמרים,כותבירובכמוהם,
התמונהכיום.הקייםמזהיותרחיובימצב

-"בית"שלהפותחבמאמרבר-אורשמתארת
-ו"ספר"ואהדה,דיאלוגמכב,דיחסשלבמובן
וביקורת,חשיבהיצירה, ,רלוונטיידעשלבמובן

גםאךמהדיאלוגהנובעותהבעיותאתומתאר
 .ממנושעולותההצלחותאת

עלספר'בית,שלהגדולהחשיבותולסיכום,
מצליחשהספרהיאשבו'והמאמריםהתצלומים

הבסיסיכתפקידםמגדירשפריירהמהאתלעשות

אמונהמתוךולממש,"לנסותהמחנכים:של
שלקריאהביןהדיאלקטיתהזיקהאתולהט,

 •המילה".שללקריאההעולם
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המוחלשון
עצמוןצבי

-

עללומר:אפשרמחויכתפרפרזה ~
זקוף-עומדהאדםדבריםשלושה

לאאמנם,הלשון.ועלשתיים,על
שתייםהןוהשפההזקופהההליכהאךרק,

והמעצבותהאופייניותהאנושיותמהתכונות

אתהחליףהאדםשלנובפרפרזה .ביותר

טעןויטגנשטייןלודוויגבכדי:ולאהעולם,
(טראקטאטעולמי"גבולותהםלשוני"גבולות

 ,) 5.6 ,לוגי-פילוסופי

כלביםמנכקשרות.חיותגם-האדםרקלא
מדווחותודבוריםשרותציפוריםנובחים,

השופעהפרחיםשדהכיווןעללחברותיהן
ואולםמתוחכם.ריקודשלבדרךאליווהמרחק

בנימשפתמהותיתשונותאלותקשורתדרכי

יכולתהואהסגולייםמגילוייהשאחדאנוש,

מוח>כלאחר(ולמעשה:כלאחר-ידלברוא
היולאשמעולםלחלוטין'חדשיםמבעים
אלהחדשיםמבעיםכן'עליתרכמותם;
כךהמאזינים.ידיעלמיידיבאורחנתפסים

עומדהאדםדבריםשלושה"עלהמבעלמשל
כימשעראניהלשון".ועלשתיים,עלזקוף-

בדיוקזהצירוףמקוםבשוםנכתבלאמעולם
צירוףלוודאיקרובשהואולמרותאותיות.של

כדירבמאמץממנינדרשלאחדש,אותיות

קושיכלבפניכםניצבלאהסתםומןלכותבו'
משהולומריכולותאינןהדבורים .לפענחו
שינויבהןהתרחשכןאםאלאחדש,באמת

לשנותיכולותרבותציפוריםמוטציה.גנטי'

משמיעותשהןהקולותומגווןשירתןאת

הציפורששירתוכמובןוחיקוי'לימודבעקבות
גנטיים.שינוייםבעקבותלהשתנותיכולה
עללגוזליהלדווחיכולהאינהציפורועדיין'

ודיבורשפהמוח,

ממעוףלעיניהשהתגלווהאירועיםהנוףמראות

עלמלבבותאגדותלהםלספראוהציפור'
להצטיידשביקשומוזריםבני-אנושאותם

אנושלשפתמובהקסממןעודולעוף.בכנפיים
עצמםדבריםאותםהאותות:שרירותיותהוא

אדםבנישלאחתקבוצהבקרבמסומנים

מילה,ציפור'כלב,השרירותייםבסימנים
 • dog, bird, wordבסימניםאחרתקבוצהובקרב

להיותיכוליםעצמםדבריםאותםזאת:ואף

כלב,(ויזואליים>החזותייםכסימניםמובעים

 KELEV ,הצליליםבאמצעותאומילה,ציפור,

TZIPOR, MILA . שלהלשוניתשהיכולתהטענה

שלתקשורתממערכותמהותיתנבדלתהאדם
שקבוצותהעובדהידיעלנתמכתבעלי-חיים

מתרבויותנאספושמשפחותיהםילדיםשל
ספונטניובאורחבעצמןיוצרותשונותלשוניות
קריאוליות"),("שפותמורכבותאנוששפות

יוצריםיחד'שהתקבצוחירשיםילדיםגםוכך
סממניכלשלהסימניםשפתובעצמםלעצמם
(וראוכמובןהצליליםמןלבדהמדוברת,השפה
להלן>.

מרבד?מי

בפלותואתכאןלהוכיחמיוחדרצוןליאיןלא,
להצביערקאלאהחי'עולםבקרבהאדםשל
ועלהאנושיתהשפהשלמסוימיםסממניםעל

האחראיםהמוחייםומהמנגנוניםמהמבניםמעט

האדם,שפת-זוומופלאהייחודיתלתופעה
להצלחתוהעיקרייםהגורמיםביןודאישהיא

תרבותו'בבסיסועומדתהמדהימה,הביולוגית
תקשורתהמדיה.החוק,השירה,הספרות,

הקדמוניםלאבותינו~פשרהויעילהמדויקת
כרסםאתולמלאטורפיםמולכקבוצהלעמוד

והיאצאצאים.יותרלהעמידוכךבציד'
שצברוהידעאתלהעבירגםלהםשאפשרה

גרזןליצורכיצדמזיק,ואיזהמזיןצמח(איזה

לאותםאנטילופה)לצודהיעילההדרךומהאבן

והוסיפולבניהם,העבירווהצאצאיםצאצאים.

שהפיקותיקוניםואףהם,שצברוהידעאתגם

תרבות.נבנתהכךהקודם.הידעמיישוםכלקח

מתחילהק;ליתהאנושיתהשפהשלסיפורה
אבותינומפיותשהושמעוצליליםבצירופי

חומוממש,בני-אדםאלההיוהאםהקדמונים.

קדומיםאבות-יותרשסבירמה-אוסאפיינס,

(חומוהזקוף""האדםהמיןעםשנמנויותר'

שנה,מיליוןכחצילפניעדששרדארקטוס>
(חומוהמוכשר""האדםלו'שקדםמיואולי

ויצרשניםמיליוני 2,5-2לפנישחי:ב~יליס),
לקבועקשההראשונים?האבןכליאת

אבותהצערשלמרבהמפניהשארביןבוודאות,

אתלהקליטטרחולאאלהקדמונים
אתהקטנות,הרכילויותאתקריאותיהם,

בטייפים.השירהערביואתשלהםהנפששיחות

חומוהמיןבנישלהמאובנותבגולגלותאמנם,
שניתןחמקמקיםרמזיםלזהותניתןהבילים
שמאפשריםמוחלמבניכעדותלפרשם
מאודבעדויותמדובראבלמילולית,תקשורת
ועקיפות.קלושות

היהב"היהסיפורנואתנתחיללאאנחנואבל
הרבהמאוחראלאהקדומים",אבותינובימי

ואקסמארקצרפתי'כפריברופאיותר'

] Marc Dax [ את 1836בשנתשתיאר ,שמו
הואצרפת.שלהרפואיתהחברהבפניממצאיו

ואצלדיבורמבעיותשסבלוחולים-40בכטיפל
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השמאליבצידופגיעהמצא ,תיארכךכולם,

בןבציוןבקושיאותומזכההרצאתוהמוח.של
השפה.וחקרהנוירולוגיהבספריאחתשורה

כרוקחשלפריצתו
המנתחשלבחלקונפללגמריאחרגורל

 ] Broca [~ך;קהפ;להצרפתיוהאנתרופולוג

שלאחרבניתוחיםיותר.מאוחרמאהכרבע

בניתשעהשלמוחות ) 1864-1861 (בדקהמוות

המקריםבכלקשות.דיבורמבעיותשסבלואדם
המוחמחציתשלהקדמיבחלקפגיעהמצאהוא

שלהמצחיתבאונה-לאמורהשמאלית,
ברוקהשתיארהאזור .השמאליתמיספרה ryה

תפקידלווייחסוברוקה","אזורבכינויזכה
 .הדיבורבהפקת

הזולתשלדיבורבפיענוחאובדיבורקשהבעיה

"חוסרמיוונית: : aphasia (~~זיהמכונה

מוחיתמפגיעהנובעתשהיאובלבדדיבור"),

בחירשות,מקורהואיןלשפה,ספציפיתושהיא

עצםעלהבקרהבאזוריבפגיעהאו ,למשל
באזורלפגיעהה~נים.שרירישלהתנועות

ברוקה","אפזיית,כאל,לפיכךהתייחסוברוקה

ביכולתבליקוימתבטאתהיאכיחיתהוהתפיסה

הנוירולוגהשפה.הבנתשנפגעתמבליהדיבור
תקופתובן ,] Wemicke [בדביקהקולהגרמני

אגורותברוקהבאזורכיהציע.ברוקה,של
הדיבורלשריריהדרושותההוראותבזיכרון

ומילים.הברותהפקתלצורך

בעקבות ,גיל(כרברוקהבאפזייתהלוקים
העורקשלקריעהאוחסימה-מוחי""אירוע
מדבריםתאונה>בעקבות,אולאזורדםהמוביל

ארוכיםכשרווחים ,ניכרובמאמץבאיטיות

פעמיםטועיםגםהםהמילים.ביןמפרידים

עלומדלגיםהמילה,שלההברותבסדררבות

דקדוקייםסימניםועליחסמילותעלפעלים,
(דבריכם,הבסיסיתלמילההנוספיםשונים

 ,האיטיהדיבורדבר+רבים+שלכם). =למשל
סממניםהוספתלמעשהמונעוהמאומץהקטוע

חפסקים ,קולהדגשות-לאמור~ך;ז;ןיים,
שאלה,.לציוןהצלילהגבהתמשפטים,בסופי

טעויותהדילוגים,האיטיות,למרותואולם .ונו'
הלוקיםשלדיבורםוהמונוטוניות,הדיבור

שבחירתמפנילהבנה,ניתןברוקהבאפזיית

מתאימה-העצםשמותובמיוחד-המילים

לכוונה.

דקדוק-הדיוקלמען
נוירולוגייםדיווחיםשלרבותשניםבעקבות

מחקרלשיטותוהודותברוקה,ימימאז
לאזורהמוגבלתפגיעהכיהתבררמתקדמות,

חולפתברוקהבאפזייתמתבטאתבלבדברוקה

אזורעלהמשתרעתפגיעהרקבלבד.וחלקית
-נרחבתפגיעהרק ,לוסמוכיםואזוריםברוקה
ברוקהבאפזייתמתבטאתכזויחסית

אינהברוקהאפזייתכיגםמתברר ."קלאסית"

מדובראלאדיבור,בהפקתהומוגניתפגיעה

באזורתלוישאופייןפגיעות,שלבקשת
המקריםברוב ,יתר-על-כןשנפגע.המדויק

אלא ,הדיבורבהפקתרקמתבטאאינוהקושי

שלמסוימיםחבטיםשלבפיענוחגם
צורות-ובמיוחדהזולת,דברי

שלוקהמי ,למשלמסוימות.דקדוקיות
היטבלפענחיכולברוקהבאפזיית

הואהילדשאוכל"התפוזכגוןתיאור
להתקשותיכולהואואולםכתום",

 ,השחקןאוהאוהדגבוה,מילקבוע
הואשחקןשקילל"האוהדבתיאור
היטבנתפסהראשוןהתיאורגבוה".

תפוזים,אוכליםילדיםכישידועמפני

כתומים,הםתפוזיםוכי ,להיפרולא

להביןכדיזאת,לעומתילדים.לאאך
הדקדוקיהמבנהאתלנתחישגבוהמי

שלכלליידע-השניהתיאורשל
זה.במקרהלסייעיכולאינועובדות
במעקבכאןמתבטאהדקדוקיהפיענוח

שבמשפט.המיליםסדראחר

משובש.למיליםההברות

וורניקחסריקיברקי

אפזייםחוליםעל ) 1874 (דיווחרניקהגקול

ברוקה.מאפזייתבמובהקשוניםשליקוייהם
מחציתשלהצדעבאונתפגיעותמצאודביקה
"אזורהיוםמכונהזהאזורהשמאלית,המוח

 ] Wemicke [ודביקהבאפזייתהלוקיםודביקה".
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שביןבהבחנהמתקשיםברוקהבאפזייתהלוקים
המיטה"אתלעצמוהציע"הילדהתקיןהביטוי

לעצמההציע"הילדהלא-תקיןהביטוילבין
הבולטיםהקשייםאחדכינראההמיטה".את

משפטרכיביביןקישורהואברוקהבאפזיית

אלהכשרכיביםעצמודברלאותוהמתייחסים

-"הילד"זה:<במקרהבנפרדממוקמים
צורךישכזהבקישורלהצליחכדי"לעצמו").

הראשוןהרכיבאתקצר-המועדבזיכרוןלשמור

לכךעדויות,ישואכןהשני.הרכיבשנשמעעד
מילולי.קצר-מועדלזיכרוןחשובברוקהשאזור
המוחשל ] imaging [רימותשיטותבעזרת
פעילותמתקיימתברוקהבאזורכיהתברר

שהרכיביםמשפטיםלמשמעיותרנמרצת

במשפט.רחוקממוקמיםלזהזההמתייחסים
אביבתלמאוניברסיטתגרודזינסקייוסףפרופ'
קישורשנדרשבעתפועלברוקהאזורכיטוען
שנקראמהבמשפט,סמוכותלאעמדותבין

 1 ,,,תחבירית"תנועה

האחראימוחיאזורזוההאחדותשניםלפני

והגרוןהשפתיים ,הלשוןתנועותתיאוםלעצם
האישלבחלקמדוברהדיבור.הפקתבעת

הקורטקסשל"חבוי"אזורשהוא(אינסףלה>,
אזוראפור")."החומר ,הגדולהמוח<קליפת

בוופגיעה ,עצמוהדיבורהפקתעלמפקחזה

צירוף-הדיבור"שלב"~~ךקסיהמתבטאת

הצדע

המוחשלהשמאליצידועלמבט

הםקרובותלעיתים-בדיבורמתקשיםאינם

בריא.מאדםיותראףמהירבשטףמדברים

גםאלאבשטפורקלאמצטייןשלהםהדיבור
הדגשות,הפסקות,הפרוזודיים:בסממניו

לוקהנשמעממרחק-מהצליל.הגבהות
ואולםכמיטיב-שיח:ודביקהבאפזיית

המיליםאתלקלוטכדימספיקכשמתקרבים
מתכווןלמהלהביןמאודשקשה,מתבררעצמן

מרשימה,בפרוזוד~הלהשמיע,יכולהואהדובר:
לדלותשקשהוהברות,מילים"של"סלטכעין

מתכווןאיננילא,<לא,כלשהופשרממנו
מסוימים).למשוררים

ודביקהבאפזייתהלוקהשלשהדיבורמאחר
לבחוןכדי ,וכלמכלפשרחסרלהיותעלול

אפשראיהמדוברתהשפהאתהבנתומידתאת

לבחוןישאלאהמילולית,תגובתועללהסתמך
נוזל"יששבובכלי"געכגוןהוראות,מילוי
וסלסילתמזלג ,ספלמונחיםהשולחןכשעל

לחם.

שמועלכיוםהקרויבאזורכישיערודביקה
יוצאותזהמאזורוכיהמילים,שלפיענוחנעשה

במהלךשהצטברהידעמןברוקה.לאזורהוראות
מגירוייםנוירולוגיים,מדיווחיםרבותשנים

מוח,במנותחילקורטקסישיריםחשמליים
 ...וממחקריםהתפקודיהרימותמשיטות
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כילהסיקניתןמתוחכמיםנוירופסיכולוגיים

שלתפקודםעלמבוססהשפהפיענוחתהליך
היאכיוםהמקובלתההנחהרבים.מוחאזורי

משמעותפיענוחנעשהלאודביקהבאזורכי

ודביקהאפזייתוכיהמילים,זיהויאלאהמילים
הלוקיםליקויים.מספרכוללתטיפוסית
רוחובמצבכאמור'מבחינים,ודביקהבאפזיית

נדרשתבהםפסקים ryבואףאליהםהדוברשל
בשיחה","משתתפיםשהםכךשלהם,תגובה

גםהםג'יבריש.אלאאינהשמבחינתםאף
דקדוקיותובהטיותיחסבמילותמשתמשים

לליקוי'מודעיםהםאיןזאת:ואףתקינות.
ושדבריהםמדוברבמהמביניםשאינםולעובדה

פשר.חסרי

תוכנן.לפענוחראשוניתנאיהואמיליםזיהוי

לזהותהמאזיןעלהרצוףהצליליםשטףמתוך
לזהותיכולמיליםמילים.-בדידותיחידות

למשלכך .פירושןאתמביןשאינומיגם

ניתןמבינים,שאיןבשפהלדיבורכשמקשיבים
באזורפגיעהמילים.לזהותמהזמןכעבור

מידעאליוהמובילבמסלולאוודביקה,

מתבטאתהראשוני'השמיעתימהקורטקס

כמובןמדובראיןלמילים",סגףליתב"חירשףת

דיבור.לפענחבאי-יכולתאלאבחירשות,

כלבנביחתלזהותיכוליםבההלוקיםחולים
קרובותלעיתיםיכוליםהםציפורים;ושירת
טוןפיעלהדוברשלרוחומצבעללעמוד

אתלפענחיכוליםאינםהםואולםדיבורו'
אתמביניםכאלהשחוליםישהדברים.תוכן

בדוברמתבונניםהםאםהנאמרותהמילים
בהאזנהלאאך-שפתיותנועותאתוקוראים
ב"חירשותהחולהשלדיבורוזאת:ואףלקולו.
תקין!הואלמילים"סגולית

שמסגלותודביקהלאזורלוישתכונות~ילו

-הצלילים?שטףמתוךמיליםלזיהויאותו
הואלכךהבסיסייםהגורמיםאחדהנראהכפי

מהירים;צליליםבשינויימצטייןדיבורמהירות.

האותיותידיעלהמובעיםהעיצוריםבין~עבר
עדאלפיותבתוךנעשהלמשל,פ,ק,ך,ת,

בטבעהצליליםזאתלעומתשנייה.שלמאיות

יותראיטייםיותר;לאטמשתניםכללבדרך

עיצוריםבהשמעתהמתרחשיםהשינוייםגם

התנועות.ובהשמעתרפויה> 'פ(פז,ס,ש,כגון

צליל'הגבהתפסקים, ry <הפרוזודייםהשינויים
אףאיטייםהדיבורשלכהדגשה>הקולהגברת
יותר.

מתבטאהמהיריםהעיצוריםבזיהויליקוי
בחירשותהלוקיםלמילים.סגףליתבחירשףת

ולכתוב,לקרואיכוליםלמיליםסגולית

בכתיבה.איתםשינכקשרומבקשיםהםולעיתים

הפנימי"הדקדוקו"ספרפגימתימילון
משפטיםמביניםהולכה"ב"אפזייתהלוקים
הםואולםמובנת,בצורהומדבריםפשוטים
הליקוילמילים.הברותבצירוףלטעותמרבים

לחזוראי-יכולתהואביותרלהםהאופייני
למשל,להם.שמושמעמשפטעלמילה-במילה

אתהולכהבאפזייתללוקהמשמיעיםאם
חשוב"אמןשלציוריםאמש"ראיתיהמשפט

"כמומילה-במילה,לחזורממנוומבקשים
במשפטיגיבשהואאפשרזה,משפטעלתוכי",

ציירשלתמונותבערבאתמול"ראיתי

אךהתוכן'עלחוזרבהחלטהוא-מפורסם"
המילים.עללא

בראשמתאפיינתטיפוסיתודביקהאפזיית

המיליםמשמעותבפיענוחבקושיובראשונה
מחשבותבמיליםלהביעיכולתובחוסר

מלוותאינןאםאלו'לקויותותחושות.
מתוארותודביקה,אפזייתשלאחריםבתסמינים

תחושתית",טרנס-קורטיקליתכ"אפזיהכיום
תחושתיתטרנס-קורטיקליתאפזיהכינראה

'אלאעצמוודביקהבאזורמפגיעהנובעתאיננה
מרוחקיםבאזוריםואףלו'סמוכיםבאזורים

ודביקהאזוראתמקיפיםאלהאזוריםיותר.

אזורביןתיווך""מערכתכעיןומשמשים

לאזוריםהמיליםאתהמזההודביקה
משמעויותאתבחובםהאוצריםאסוציאטיביים,

טרנס-קורטיקליתבאפזיהשלוקהמיהמילים.

אךלו'הנאמרותמיליםעללחזוריכולכזו
תמונתכעיןהואזה(ליקויפשרןאתמביןאינו

קשהכשהפגיעההולכה"),"אפזייתשלתשליל

בקשהאפילולהביןשלאעלולהחולהמאוד

אומר",שאנימהעלבבקשה"חזורכמופשוטה

באופןלעיתיםחוזריםזובאפזיהחוליםאך
הגםוהנה,להם.שנאמריםדבריםעלספונטני

חוזריםהםאיןהנאמר'אתיםמביבשאינם

אינםהםהנשמעים.הצליליםעלכטייפרקורדר
אלאהדובר'שלהמבטאאתלמשל'מחקים,
להם.האופייניבמבטאהמיליםאתאומרים

מחקהסתםאינוהחולהכיהואהדברפירוש

מביןשאינואלא-מיליםמזההאלאצלילים

טעותנעשתהאםיתר-על-כן'משמעותן.את
לחזוריכולהואשנאמרו'בדבריםדקדוקית

הגהה!כלאחרהתקינה,בצורההדבריםעל
נפרדיםמוחייםמבניםכיהואהדברפירוש

גיסא,מחדמילים,לפירושימילוןכוללים

המיליםמילוניגיסא.מאידךהדקדוק,ולחוקי
שמות,מילונישל~דרהבמוחנויש(למעשה

חלקמהוויםשונות>לקטגוריותהשייכים

הדקדוק"ספרבעודההצהרתי",מ"הזיכרון

(הדקדוקהתפעולימהזיכרוןחלקהואהפנימי"

ולאמיומנותהואהדקדוקפרוצדורלי>;הוא

עובדות.

ברוקחפול

ופעולותמילונים
אנומיה; :(או~נדמית"ב"אפזיהשלוקהמי

שנאמרמההיטבמביןם> wחוסרמילולית:

דקדוקית.ותקיניםמובניםשלודבריוואףלו'
הנאותותהמיליםבמציאתמתקשההואואולם

עצמים.שמותובמיוחדמחשבותיו'להבעת
הנאמרבפיענוחקושיכלאיןבאנומיהללוקה

מבקשכשהואבמחסוםנתקלשהואאלאלו'
מחשבותיואתלהביעכדימיליםאותןלשלוף

לומריוכלשלאאפשרכזהאדם .ורצונותיו

אךסכין'עלבפניוכשמצביעים"סכין"
עונההואזה?"עםעושים"מהאותוכששואלים

ביכולתהלוקיםיש"חותכים",היסוסללא

בנישלשמותכגוןספציפיים,בשמותלנקוב

ידועיםגרפייםגיאומקומותשלאומו~ריםאדם
עצמיםלכנותביכולתהלוקיםוישהיטב,

גירתנוירולועדויות .כדוראוסכיןכמוכלליים,

שוניםבאזוריםכיעלמצביעיםמוחוזימרתי

ואינדקסיםמילוניםנכלליםהקורטקסשל

אחדאזור-שונים 2(~נטליים)פנימתיים

נפרדואזורכדור>(סכין'כללייםלשמות
מקומות),אנשים,(שמותספציפייםלשמות

המילוןשלנפרדמיקוםעלמצביעותגםעדויות
הדברפירושהגוף.לחלקיוהמילוןחייםלבעלי

חלקילכנותיכוליםשאינםאנומיםישכיהוא

בעליבשמותלנקובמתקשיםאינםאךגוף,
מקומותהפוכים.מקריםגםויששונים,חיים

הכליםלמילוןבמוחשמוריםמיוחדים

שוכניםהכליםממילוןחלקים-והמכשירים

כשאדםשמופעלמוחיבאזורהמצחית,באונה

עוד .בידיופעולותשלביצועבדעתומעלה
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בסמיכותממוקםהפעלים""מילוןכימתברר
מילוןביןבמוחהקיימתההפרדהברוקה.לאזור

בומצבמסבירההפעליםומילוןשמות-העצם

החפציםבשמותבלנקריכולאינואדם
עושיםמהלשאלהבמדויקעונהאך("סכין")

("חותכים").בהם

וכתיבהקריאהושפתיים,ידיים

לכלשפההיאהחירשיםשלהסימניםשפת

מדויקתיעילה,להעברהמשמשתהיאדבר:

מחשבותשלמעשי'מידעשלומהירה
בדיחות.בהפרים Qומרגשות,ושלפילוסופיות

כמובן'צלילים,עלמבוססתהיאשאיןאלא
הפניםהבעותידיים.תנועותעלאםכי

מסויםבדמיוןרוח,מצבשלרכיביםתורמות

שפתהקוליות.השפותשללפרוזודיה
הדקדוקייםהרכיביםאתכוללתהסימנים

פעלים,עצם,שמותאנוש:שפותהמאפיינים

בדיחותלספרגםניתןסימניםבשפתתארים.

דמיוןעלמבוססותהן'איןכמובן-מילוליות
מפתיעדמיוןעלאםכיצלילי'מפתיע
ואגב,שונים.דבריםהמבטאותהידבתנועות

כיצדלהסבירהמנסותהתיאוריות,אחת

מתייחסתבאדם,הלשוניתהיכולתהתפתחה

שהקדימהשפהכאלקדמוניתסימניםלשפת
הק;ליות.האדםשפותאת

עלבעיקרהמבוססתהסימניםששפתלמרות
המוחשמחציתולמרותבמרחב,הידייםתנועת

כלמרחבית,בתפיסההמתמחההיאהימנית
לתקשרשיכולתם-אפזייםשהפכוהחירשים

אומוחיאירועעקבנפגעהסימניםבשפת

פגיעהזוהתהבכולם-מתאונהכתוצאה

פירושהימנית.ולאהשמאלית,בהמיספרה

עוסקתהשמאליתההמיספרהכיהואהדבר

-יהיהאשרשלההביטויויהיהעצמה,בשפה
במרחב.ידייםתנועתאוקוליביטוי

שפתיודעשאינושומעעםמנכקשרכשחירש

הנאמרותהמיליםאחרמתחקההואסימנים,
מודעיםלהיותמבלישפתיים.קריאתשלבדרך
בקריאתנעזריםשומעיםאדםבניגםלכך'

הזולת,דבריאתלפענחלהיטיבכדישפתיים

בעודכיהתבררוהנה,רועשת.בסביבהבמיוחד

מןיותרמיטיבה,הימניתהמוחמחצית

מצבפיענוחפרצופים,לזהותהשמאלית,

בעיקרונעשההברותהשמעתבעתהשפתיים

הדיבורהמיספרתהיאהשמאלית,בהמיספרה

וברוקה. ] Dax [ואקסכברשטענוכפי

האנושיהמיןאתכאמור'מלווה,ק;ליתשפה

אותו.הקדימהשאףלהניחוסבירמדורי-דורות,

לפיכך'צפוי'לה.קדמהאףאוליידייםשפת

ומסלוליםאזוריםקיימיםיהיוהאדםשבמוח

זאת,לעומתולפיענוחו.דיבורלהפקתייחודיים
לפניועדיותר'הרבהחדשההמצאההואהכתב
וכתיבהקריאהידיעתחיתהרביםלאדורות

<אףהאוכלוסיותמןברבותקטןמיעוטנחלת
זהנפוצהכזוידיעההספר""עםשבקרב

קצרכהזמןשבפרקכן'אםסביר'לאדורות).
האנושיבמוחנוצרואבולוציונית>(מבחינה

 3בלבד.לקריאה-וכתיבהספציפייםמסלולים

האפזייםברובואכן'

הליקוימקביל
בכתיבהובקריאה

בדיבורלליקוי
(אמנםובפיענוחו

סגוליתב"חירשות

כךהדבראיןלמילים"

היא,הבעיהבהם-

לקויבעיבודכאמור'
המשתניםצליליםשל

למשל'רבה).במהירת
באפזייתהלוקהאדם

אינושדיבורוברוקה,

כתיבתוגםדקדוקי'

וביןדקדוקית:אינה

באפזיההלוקים
ישטרנסקורטיקלית

לקרואשיכוליםכאלה
כתוב,טקסטבקול
 .פשרואתלהביןבלי

אינהההפוכההטענה

שאיןאנשיםנכונה:

בשפהבעיותלהם

קטנותשאותיותעלמתלונניםשדיסלקטיםכך

ממקומן'ו"קופצות"מטושטשותלהםנעשות
במקוםידדלי'במקוםילדקוראיםהםוכך
המוחיבמסלולפגיעהעלמצביעיםהם .די

מהיר'חזותימידעשלמהירעיבודעלהאחראי
לשינוייםהלבתשומתאתהמכווןמסלול

מוחבדימותיהראייה.בשדההמתרחשים

"האזורשללקויהפעילותבדיסלקטיםהתגלתה
אתרשהוא ,] visual 5, V5 [החמישי"החזותי

 (ו:
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 ) ASL (תיקאיהאמרםימניהספתש-אותך"אוהבי"אנך/אךהכתיבהןבףךה,

יכולותשלהםהקריאה
איבודהיא ] alexia [אלקסיהלקויות.להיות

מוחית:מפגיעהכתוצאההקריאהכושר

פגיעהעקבהכתיבהכושראיבודהיאאגראפיה

מוחית.

למילים","עיוורוןגםהמכונהטהורה,אלקסיה
מידעהמובילבמסלולמפגיעהכתוצאהנגרמת
(דיסלקציה,דיסלקסיהודביקה.לאזורחזותי

dyslexia , בכושרליקויהיאפגומה")"קריאה
-נרכשתדיסלקסיהביןמבחיניםהקריאה.

באדםמוחפגיעתבעקבותהמופיעהדיסלקסיה
-התפתחותיתדיסלקסיהלביןהיטב,שקרא
ודרגותילדים,אצלהקריאהבלימודקושי

החיים.בהמשךבקריאהליקוייםשלשונות

מוחייםמסלוליםשקיימיםלהניחאיןכאמור'
נעשורביםוניסיונותבלבד'לקריאהספציפיים

חובריםאחריםליקוייםאותופעותאילולזהות

עדייןהתגבשהלאהתפתחותית.לדיסלקציה

עלהצביעו 4וואלששטייןכללית.הסכמהאיזו

ישהראייה.בשדהתנועהבתפישתמרכזי

במערכתבעיבודלליקוידיסלקסיההקושרים

מילהלחלקהיכולתזהובכלל 5דווקא,השמיעה

התפתחותיתדיסלקציההמייחסיםוישלהברות.

עינייםדילוגיהעיניים,קפיצותבתזמוןלבעיות

לאורךלמילהממילהמעברתוךעשיםחב
הכתובה.השורה

איטרים.הםדיסלקטיםשליחסיתגבוהאחוז

מדוקדקותאנטומיותהשוואותבצדזה,ממצא

דיסלקטיםושאינםדיסלקטיםמוחותשל
וסלקציהמסוימיםשבמקריםייתכןכירומזים

ההתפתחותבמהלךמליקוינובעתהתפתחותית
מעלהחיפהמאוניברסיטתלםאורןהעוברית.

קשורההתפתחותיתשדיסלקציההאפשרותאת
באמצעותםמוחייםעיבודבתהליכילליקוי

קשריםמודע,בלתיבאופןהמוח,לומד

לצליליםאותיותצירופישביןסטטיסטיים
 ... 6המתאימים.
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 1:~ו
ישמיליםלמראהכיהתברר'מוחמדימותי

המוחמחציתבפעילותספציפיתעלייה
עלמצביעותגירתנוירולועדויותהשמאלית.

המוחמחציתלבקרתנתונההכתיבהכי
ועכשיו'המדברת.המחציתהיאהשמאלית,

אניאלה,מיליםכותבשאניהרגעבזהממש

מיליםבכותבימוחיפעילותתבניתעלחושב
שראהשירילקובץאלו".מילים"בכותביאלו:

אכן'"קורטקסט";וקראתיכעשורלפניאור
אתזהמבטאיםהנכתבוהטקסטהמוחקורטקס

זה.

שידהאדםבנישל ) 95%<מעלהמכריעברובם

ההמיספרההדומיננטית,הידהיאשלהםימין
מיליםהמפענחתההמיספרההיאהשמאלית

החושישהמידעמאחר .הפקתןעלופוקדת
ביןבדרכםכידועמצטלביםהתנועתיוהמידע

ההמיספרהלגוף,המוחוביןלמוחהגוף
הדומיננטית.בידגםבהםשולטתהשמאלית

לזהותישמוח,יתוחבלעבורשעומדחולה
היאשלוההמיספרותמשתיאיזובביטחון

 ] John A .ואדהג'וןפיתחזהלצורךהמדברת.

] Wada ההרדמהחומרעלהמבוסס ,מיוחדמבחן

אותומזריקים~מי~ל.נתרןהפעולהקצר
השמאלית,להמיספרהדםהמספקלעורק

אםשאלות.עללענותהנבדקמןומבקשים

שלדיבורומהלזמןנפסקההזרקהבעקבות
לטעותמרבההואלדברשבוכשהואהנבדק
השמאליתשההמיספרהברורמה,זמןבמשך

הבדיקהעלחוזריםאחר .לדיבורקשורהשלו

דםהמספקלעורקנעשיתכשההזרקה
איןזוהזרקהבעקבותאםהימנית.להמיספרה

זהבנבדקאכןכיהיאהמסקנהבדיבור'פגיעה

השולטתההמיספרההיאהשמאליתההמיספרה

בדיבור.

שורלימיןגם
המוחמחציתהאדםבנישלהמכריערובםאצל

הלשונית"."המחציתכאמור'היא,השמאלית
מתבררהימנית.למחציתחוטאזהתוארואולם

כרגילאמנם,רבה.לשוניתחשיבותלהגםכי

והמחציתלמדי'מוגבלדיבורלפענחכושרה
ומונעתאותהמדכאתאףבדרך-כללהשמאלית

הימניתלמחציתואולםמלהתבטא,כלילממנה

הדיבורשלהפרוזודיהבפיענוחרבהחשיבות

בניגוד-הרגשיהתוכןובתפיסתובהפקתה,

 .הנאמרשל-למילולי

פרוזודיההדיבור.שלה"מנגינה"היאהפרוזודיה

היא-(הטון>הצלילהגבהתזהבמקרה-

טיפס"יונתןהעובדהציוןביןבדיבורהמבחינה

"יונתןהשאלהלביןמכנסיו"אתוקרעהעץעל
-פרוזודיהמכנסיו?"אתוקרעהעץעלטיפס

- ] volume [הקולעוצמתהגברתזהבמקרה

העץ"עלטיפס"יונתןהמשפטביןמבדילה
<יונתןהעץ?"עלטיפס"מילשאלהכתשובה

הניתןעצמומשפטלאותוהעץ>עלטיפס
עלאוהעץעלטיפס"יונתןלשאלהכתשובה
גםהפרוזודיההץע>.עלטיפס(יונתןהגדר?"
הדיבור:אתהמלוותהאמוציותאתנושאת

דיבורדהוי'דיבורארסי'דיבורמתלהב,דיבור
שלהאחוריבחלקפגיעותוהנה,מתחנחן.

לאזורהמקבילהחלק-הימניתההמיספרה
גורמות-השמאליתשבהמיספרהודביקה
אתלפענחביכולתלפגםרביםבמקרים

למשל: .הדיבורשלהפרוזודייםהמאפיינים

יום("היוםשאלהאותישאלהואהאם

חמישי.")יום("היוםעובדהצייןאוחמישי?"),

בחלקפגיעות ?אירוניתאושמחההיאהאם-

המוחמחציתשלברוקה>לאזור(המקבילהקדמי
בפרוזודיהלנקוטביכולתגמתפרהימנית
בתשובהיונתןאת(להדגישלכוונהשתתאים

כדיעץהמילהאתלהגביהאוטיפס?",ל"מי
 .)"?ץעהעלטיפס"יונתןלשאול

שמחציתאנשיםמבדיקתלפרוזודיה:מ~בראך

מוחומדימותינפגעה,שלחםהימניתהמוח

הרושםמתקבלבריאים,אנשיםשלתפקודיים

לפיענוחבהחשוהימניתההמיספרהכי

של"רוחניות",חמקמקות,יותרמשמעויות
ההמיספרהבעודכינראההנאמרים.הדברים

והמשפטיםהמיליםאתמפענחתהשמאלית
הימניתההמיספרההמידע,פרטיאתכפשוטם,

והיאמטאפורות,ומעריכהשתופסתהיא

ושלסיפוריםשלההשכלמוסראתשמפענחת

עלולההימניתבהמיספרהפגיעהועוד:משלים.
במה-התקשורתיים-חברתייםבטים ryבלפגום

לשלבבכושרהדיבור'שלה~ר.ג~טיקהשמכונה
הלשוניב~שלבולנקוטרציףלסיפורמשפטים

-הספציפיותהחברתיותלנסיבותהמתאים
בהרצאהמסויםאופיבעלבדיבורלנקוט
פעוטות.עםבשיחהאחראופיובעלמדעית,

הימניתהמוחמחציתנפגעירביםובמקרים

בדיחות.מביניםאינם

מןהרבהאיבדהבעוונותינושאולי-שאלה

זהבהקשרלהעלותשניתן-שלההרלוונטיות
הזכוריםטקסטגושיבמוחאגוריםהיכןהיא:

מונולוגים?תהילים,פרקישירים,כגוןעל-פה,
שאיבדושחוקות","מטאפורותשמורותוהיכן

למטבעות-לשוןוהפכוציוריותןאת
אוהמנהרה".בקצה"האורכגוןאוטומטיות,

באזוריהאם-גל"הגלאת"להמציא
לא(שהריהמילוניםבאזוריאוחמטאפורות,

מיוחד'מוחיאזוריששלפוליטיקאיםסביר
אלה)?מעיןשחוקיםביטוייםשלאוצרגרהאו

גמולומסלולילשוןחידודי
 ] Goel & Dolan [ודולןגואלבדיחות:ואגב

בעזרתהאדםבמוחהצחוקמסלוליאחרהתחקו
MRI ,דימותילמתנדביםערכוהם 8-תפקודי

שנילהםמשמיעיםשהםתוךתפקודייםמוח

(בדיחותמנטיות 9בדיחותבדיחות:שלסוגים
שלבדיחותמילוליות,ובדיחותמשמעות)של

הסמנטיותהבדיחותאחתמילים.משחקי
מדועהיא:אחריותי!)על(לאבמחקרששימשו

שהםבגלל-דין?עורכיתוקפיםאינםכרישים

יותרקשהמילוליותבדיחותעמיתים-למקצוע.
ממשסרטיםאילוכך:נדגיםואולילתרגם,
המלפפונים.עונתסרטי-להחמיץ?מצווה
לפעילותגורמותסמנטיותבדיחותכיהתברר

כעוסקשמזוההבאזורהשמאלית,הצדעבאונת

בדיחותזאת,לעומתהמילים.במשמעות

אזורימפעילותמיליםמשחקיעלהמבוססות
סוגישניברוקה.אזורבסביבתקדמיים,מוח

המוחבקליפתאזורבנוסף,הפעילו'הבדיחות
הגמולממסלולחלקהמהווההקדם-מצחית

הנאה.תחושתמשרהשהפעלתואזור-במוח

הבדיחותאתלדרגנתבקשוהנבדקיםזאת:ועוד
כיהתברר"מצחיקףת".שלסולםלפיהשונות

בסולם,יותרגבוהבדיחהדירגשהנבדקככל
בקורטקסהתגמול-הנאהאזורפעילותכך

לשמעיותרגבוההחיתהשלוהקדם-מצחי

 •מצחיק!לאזה .זובדיחה

בקרובאוריראהםזאחדםעצמוןצבישלספרו
"מפה",הוצאתשלהמדעספריבסדרת
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הקיבוץהוצאתסנונית,כמוחזקיה:קרין

עמ' 174 , 2002המאוחד

לאשהגברלעשותיכולכול ~
_. Ll ,לאהובלחזורמאשרח,ץשאהב,

בשנית,"אותה

גיבורתאוריתשלבראשהחולףזהמשפט

מולקפהבביתבשבתה"השתקפות"הסיפור
סוערתאהבהפרשתחוותהשאיתרהגברנועם,

לבקשתהנענהושעתהמצידו'לסיומהשבאה
איתה.להיפגש

תוחלת,איןזושלפגישהיודעתאוריתוהרי
בינהאי-השוויוןאתמדגישרקמימושהושעצם

אהבתםלפרשתהנוכחייחסםלגבינועםובין
צופהגםוהיאלשמים.הזועקאי-שוויוןבעבר'
לגביה,זופגישהשלהעגוםסיומהאתמראש

להיחליקשנועםהמרפרפתהנשיקהאת
לתמיד.הפעםלדרכו.שיפנהלפנילפרידה

הפיקחת,האשה-אוריתנכנעהמדועכך'ואם

-ובתובנהבמודעותהמצוידתהמציאותית,
איתה?להיפגשמנועםלבקשבהשדחקלדחף

היאאיןנוסף.עינוילעצמהלהסבכדילא
מפניזהלדחףנכנעההיאבמאזוכיזם.נגועה

אחרת.יכלהלאמאודשפשוט
וידוע?מוכרמצב

בספרות,ומהשתקפותםמהחייםאיך.ועוד

האופרהבימתעלהתיאטרון'באולםבשירה,
 .הצלולוידוממסך
לעייפה?וידועמוכרמצב
שבקריאתו"השתקפות"בסיפורבעיבודולא

ביןהאהבהפרשתפרקיבשלושתהקוראנכרך
ביניהם,האהבהקשרבהתהוות-ונועםאורית

שמדוברכלילושוכח-ובהתרתובמימושו
קלישאית.עלילהלאותהמרבותאחתבגיוסה

להפיחחזקיהקריןהסופרתשלכוחהסודמה
חדשהחייםרוחשמימים-ימימהזובתבנית

 ?ויחידאית
כוחה.סודאתלפענחמבקשתזורשימה

בבחירתכברוכך' .אורישלאשתוהיאאורית
שהוליךשמהייתכןכיהקוראנרמזשמותיהם,

בגלגוליחדגורלםאתלקשוראלהשניאת

תוויתאלאחיתהלאהנוכחית,לעלילההקודם
בשמותיהם.אקראידמיוןשלחיצונית

ארבעהשלבחבורהאחדכזוגעכשיו'והנה
בחוףהיםלשפתמרחיקיםהםחברים,זוגות
נופשהיותוהואמאפיוניושאחדלנופשאכזיב

הרילהסיק,הקוראנוטהכך'אםילדים.בלי
גדולהואוריאוריתשלהיחידהבתםשמאיה
ואםימים.לכמהמהוריהלהיפרדדיהובוגרת
הקוראמושך-כדי-כךעדובוגרתגדולהמאיה
משמעותאיןאוהיש-המסקנהחוטאת

איןאמנםואםיחידה?בתשנותרהלעובדה
היא'נעגנתהסיפורבראשיתזולתהייהפיתוח

המתלקטים-הפרטיםשארביןזיכרונובגנזך
הקריאה.במשךוביתמניהבומצטברים

מזכירמידילדיםבלישבחברותאזהונופש
שלעידןוהבחרות,הנעוריםעידןשלחברותא

מעולהחופשיעידןקיץ'ומחנותטיולים
הצפוישכלכשנדמהחברה,ומוסרותמשפחה

היםושפתהנתונה.היחידרשותמתוךנובע

בטבעלהתמזגותרומזהואאףהנופשכיעד

לאופקגבוהים,לשמיםחול'לזהבגבול'נטול
 .בואצורהקדמוניתשעוצמתליםנרחב,
הואמעלהמידהן-אכזיב-עצמווהמקום
שכולוהצרפתי"הנופש"כפרהוויאתבדמיון
 .ולחירותוהגוףלהנאותקודש

לעידןלשיבהחתירהזהמסוגבנופשישכלומר'
ישקדם-עולי.קדם-נישואי'קדם-בגרותי'

התקנימהמצבזמןלפסקהכשרמסוגבנופש

ביישובולעסוקבוגריםאנשיםעלשומהשבו
למצואבהםהדוחקהארוסדחףועלעולםשל

נוהגיידיעלכךלשםשתוחםבערוץפורקן
ממנה.חלקשהםהחברה
בראשיתיים,טבעכוחותשלאווירהאותהבתוך

ונועם.אוריתשלההדדיתמשיכתםמתרחשת
וחירשיםסומיםמגנטיםידיעלנשלטיםהם

אתומכווניםידיעתםללאבהםהטמונים

קיץלילחלוםזהוהריזה.אלזהצעדיהם
המתרקמתהאהבהשלהעיוורכוחהאתהמזכיר
זה.בשםהנקראבמחזה

גוברתונועםאוריתביןההדדיתוההתמסרות

עדבידידמגעדרךבעיןעיןממבטוהולכת
סכרואיןבגוף.גוףבהיטמעותלשיאההעפילה
להרהורלרגעזוסוחפתהתמסרותשיעצור

להחלטהגםואוליתאוצתההשלכותעלשקול
ההיגיוןבלםבאמצעותממנהולחדולבהלעצור
שתפקידובפלירטפהמדובראיןשכן .הקר

לבל-מבוקרליבויהליבידוגחלתאתללבות

קיוםעלדלדולמכתתמיטובכךלגמריתדעך

תעלה,לבלומאידךאחד'מצדהאנושי'המין
התלקחותלדרגתהגחלתחוםאתחלילה,
פלירטלאלא.הבית.אתלכלותהעלולה
הנפשנימיבכלהתאהבותאםכילפנינואקראי

שלאישיותםבמרכיביהמוזנתהגוףתאיובכל

ואורית.נועם

כלשהםהצלילים .ומלחיןמוסיקאיהואנועם
עיוני.לתרגוםבהכרחנדרשיםאינםעולמו
זאת:ואףזאתלעצמם.אוטארקייםהםלהיפך.

לצותמידדרוךהיותופירושומלחיןהיותו

 •למילויוולהיענותבוהפועםהיצירתיות
עלונסחףנועםנישאברייתומטבעכלומר'
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במשלחכךהמבול"."אחריבחינתרגשותיוגלי
מתממשתועכשוהזולת.עםביחסיווכךידו

באורית.בהתאהבותוזותכונה

קריירהשלבסולםמטפסתאורית ?ואורית
שלגמרבשלביהיאנמצאתעתהאקדמאית.

 .לאישורראויהתהיהשוודאידוקטוראטעבודת
אתהאמת.לחקרלהגיעעמלהאוריתכלומר'
היושרבמבחןתמידמעמידההיאממצאיה

שקרלעשותמסוגלתהיאאיןלעולםוהאמינות.
עםביחסיהשכןכלבמחקריה,לאבנפשה,

אתתואםשנועםשחשהמרגעולכן'זולתה.
 .בלתולהאיןנשמתה,שורש
השנילשלבונועםאוריתמגיעיםכאשר

הםאיןכבר-המיסודלשלב-ביחסיהם

אמותיהםדל"תלתוךלנפשם.חופשיים

בניבדמותהממוסדתהחברהתביעותפולשות

תמי'.בדרכומגיבזוגםמבניאחדכלופהזוגם.
בעלתשלחוכמהמתוךאולינועם,שלאשתו
נחרצתתגובהמשעהטבעה,מעצם'אוליניסיון

כרצונולעשותאותההנוטשלבעלומניחה

אורית,שלבעלהאורי'וברכושם.בילדיהם
בהליכיפותחהואוגוזר.חותךהואההיפך.נוהג

דלתאתאוריתבפנימקיחהואגירושים.
הקשרלגבינקמניתהגבלהשכוללמה-הבית
איכותוכלומר'היחידה.הבתמאיהוביןבינה
ונועםאוריתשלהחדש"ב"עולםחלקאותושל

ביניהם:שווהאינוהישן"מ"העולםהמושך
סביר-עד-הואשאצלובעודרעהואאצלה

טוב-עד-טוב-מאוד.

עודהשהרתה.לגלותאוריתמופתעתוהנה
ואםימיומלואעדבהריוןתישאאםמתחבטת

ובהתחבטותהעצמובהריוןנועםאתליידע

שתישלצירוףולכלהחלטהכשלכל-לגביו

מעשהתוך-תוצאותוגםסיבותגםהחלטות
חזקדםבשטףנתקפתהיאביניהםאהבה

ומפילה.

נוסףרכיבהשטחלפנימציףזהקשהאירוע
שקועהיהכהשעדרכיבהזוג,בנישלבשונותם

ארוס.שלפניובשתימדוברבמעמקים.
ונועםאוריתביןהמשיכהנולדהכאשרכאמור'

אתשניהםמימשואכזיב,שלהיםשפתעל

המקוםלחוקיבהתאם-ארוסשלהמענגהפן
ארוסגםיחסיהם,משבויתועתה,ההדוניסטיים.

הפןאתוגילהצווארואתהסבעתההתביית.

הקיוםהמשךעלהממונההפןאתשלו'האחר
שאיןומדגישהההפלהבאהוהנה .האנושי

חושפתההפלהזהים.זהפןלגבירגשותיהם

אתאורית,שלהגינקולוגיתההיסטוריהאת

קשייהבגלללהוריהיחידהמאיההיותסיבת
זהפגםעםשהשלמתההעובדהאתלהרות,

בוויתורלוותהשלההנשיהפיזיבמנגנון

כךבשל<ואולינוספיםילדיםעלשבמודע
שלה?).האקדמאיתהקריירהלמיצויהיאפנויה

לגמרי.שונהזהבתחוםנועםשלעמדתואולם
שניאחריכרוךנועםאבהותו.אתאוהבנועם

היצירתינועםהקולנית.שובבותםואחריבניו
נוסף.ילדלהולדתכמה

מוחשית-בדםהמגואלתהזאתההפלהוכך'
אתומזעזעתנועםאתמטלטלת-ודימויית
אורית.עםקשריותקפות

בני-הזוג,שליחסיהםשלהשלישיהשלבמגיע

בפתרונותהמיומן-נועםההתרה.שלב

חדששביללעצמוכובשמתגמש,-יצירתיים

עצמהעםהישרהלעומתו'אורית,הביתה.חזרה
מפרשכסירתבגפהנותרתגל'כסרזולתהועם

ים.בלבבשרטוןשנתקעה
בחדווה.בחייוהחדשהפרקעלערמסתנועם

אישיסיפוקקוצרהואמקצועיתמבחינה

המוסיקליות.ביצירותיוציבוריתוהצלחה

'מביתו'בניומקרבתנהנההוארגשיתמבחינה

ארוטיותלחוויותואשר .רעייתומתמיאף
 .ידמושךאינומהןגם-מזדמנות

עסוקהשהיאהדבריםכלופצועה.פגועהאורית

מחקריה,לימודיה,החיים,זוטות-בהם

לשוותהלבמכמירימאמציההאקדמאי'קידומה
בשולינעשיםאלהכל-בתהעםליחסיהשגרה

דמעות.שותתתשליבתוהוויתהשלהסרק

מנסחתהיאכךבבית-הקפהזהמולזהבשבתם
"אתהביניהם:ההבדלאתנועםבאוזני

[במחקר]."מןבגילאני[למוסיקה].באקדמיה

הסיפורשלהאנטומיהניתוחשלמטרתו

הצלחתהסיבותאתלהראותחיתה"השתקפות"
הפועלאלמהכוחלהוציאחזקיהקריןשל

עוצמהבעלתעלילהלכדיחבוטהעלילה
ולריאלגיבוריהלעיצובהודותיחידאית

נקלעים.הםשלתוכםנמנעהבלתיפוליטיק
הבחנהכושרבעלתרקאינהחזקיהקריןאולם
שלרבבמספרבורכההיאפסיכולוג.של

היאהסיפור.לאמנותהחיונייםנוספיםכישורים

אפשראישבלעדיהאנושיתבאמפתיהניחנה

שואפתעשירה,לשונההאדם.לנפשלחדור
אוזנהומהתחנחנות.מגנדורונקייהלדיוק

לגוביה,ולשתיקהלגוביולדיבורמכווננת

משפטים,לנגינתמילים,שללדקויות
ומשפטיחיווימשפטילבלילתלריגושם,

אומשפטלקצרמיומנתנשימתהשאלה.

עליו'לעמוסאואותולפשטלהאריכו'
הרצועהאתלהתיראוחדבתיאורלהסתפק

אורלזרוקהיודעתבמאיתהיאותעייה.להיסוס
הבמה,בשוליהמתרחשותמשנהעלילותעל

במרכזההנעשהוביןביניהןולתמרןלהחיותן

תובנותכבמעורריהדדיים,אורכבמחזירי

וציירתמצביםשלצלמתהיאהדדיות.

בצבעיכקולוריסטיתגםמבעםאתהמעמיקה

עינהעזים.שמןצבעישלבמשיחותוגםמים

האנושינופהעלהסביבהאתקולטתהחדה
יודעתוהיאהחילעולםזיקהלהישוהפיזי.
לדובכם,וציפורים,וחתוליםכלביםלתאר

וכיצוריםלעצמםכיצוריםבהםלהכיר

הולכי-על-שתייםשלנפשסערותהמשקפים

הרגשיהיקוםאתמרחיבההיאובכךשבסביבתם

סיפוריה.של

באמצעותהאנושי'המצבשלהשתיעלוכך'
לעשותוביכולתההאלההכישוריםשללערב

חזקיהקריןמעמידהגמיש,שימושבהם

שלהגרעיניותלעלילותמרתקתתפאורה
אותם.ומעבהסיפוריה

פחותקצת"חדשותשלספורותממיליםפטור

אסופהשלהטובות"ה"חדשותבצדטובות"

איןמאידך'אךאחד'מצדאפשר'זונהדרת

פטוררואהספרותיתסקירהשלהיושרמידת

טובה.בעיןזה

נעוצותטובות"פחותהקצת"החדשותובכן'

"מהות".ובענייני"כסות"בענייני

בגללדווקאהלשוני.לתחוםמכוונתה"כסות"

שלוהמושכלתהמשכלתהמשובחת,שפתה

הפזוריםושית""שמיראותםכלחזקיה,קרין
בההקריאהשטףאתמ;כריםשלהבפרוזה
שהיאבדבריםולאשלההמספרבקול<ודוק:
לאהצער'למרבההללו'דמויותיה).בפישמה

ההדפסה.סףאתשעברלפניהידמכתבנוכשו

במסגרתיימנולאהםולהתייגע,לייגעלאכדי

סעיפיםכציונירקאלאלאחד'אחדזורשימה
נדושותשגיאותשגוי;ניקודהכבד:אלהקלומן

"אפילופעם"'"אףאחד"'"אףבדמות
במשפט"האם" ,"ש"איפה ,"ש"בגלל ,"ש

ביןערבובהמשפט,בראשיתלא"הרי"חיווי'
ב"לשקול"שגוישימושו"יחידי","יחיד"

אלהוכל-ביטוייםשלכלאייםוב"לאבד",
להלל;עברייםמשפטיםבתוךמשובצים

מקבילותיהןבעודלועזיותמיליםשלהבלחות
ואחרון-אחרון'ונגישות;רווחותהעבריות
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בבחוראשמהטופלותשאינןכתיבשגיאות

דווקא. ,הזעצער

לשנימכוונתזוהערהל"מהות":ואשר

אתהפותחהמדרגות"חדרל"אלסיפורים,

בדרוםהמלאכהבתיבאיזורומתרחש-הקובץ
החותםמדי"יותראחתול"אמא-תל-אביב

העולםמלחמתבימיבירושליםומתרחש-אותו
מבני-שאינםכאלהגםגיבוריווביןהשנייה

ת.יבר

עלילותהסופרתמגוללתאלהסיפוריםבשני
שונהרקעםכמו-כן .וגבוליותקיצוניות

-האסופהסיפורייתרשלמהרקעבמובהק

עדתל-אביבשממרכזבמרחבהנטועים
והםבכללועדהאוניברסיטהשלהקמפוס

מידהבעלותהןשלרובבדמויות,מאוכלסים

נמנותוהןורגשיתרוחניתמודעותשלגבוהה

צנועה.בורגנותשלחברתי-כלכלירובדעם
שניהםמשוםואםזהמשוםואםזהמשוםאם

-בתהסופרתשאיןמהרושםלחמוקקשה ,יחד
היאעמהשבתוךכשםאלהסיפוריםבשניבית

 ,לפיכך ,ושאוליהאחרים,בסיפוריםיושבת
מכךוכנגזרהדרמהעלהמלודרמהבהםמעיבה

אחיהם.תריסרשללרמהמתעליםהםאין
 .המלךלדרךהרשימהתחזורזוקצרהמסטייה

ב"השתקפות"שנמנוותיהספרותהאיכויותכל

סנונית""כמואסופתסיפוריביתרנוכחות

לעיל>.שנמנוהסיפוריםשניאת<להוציא
במכווןנעשתהדווקאזהבסיפורההתמקדות

אהבהקשרשלשלביוכשלושתשאיןמשום

בכלו"מטופלת"ידועהכעלילהגברואשהבין
 ,ולכן .בעלמה"גבר"דרךמאזולשוןאומה
אתלהוכיחחזקיהקריןהצליחהזהבסיפוראם
ביתרוכמהכמהאחתעלוהטובה,המקוריתידה

הסיפורים.

מקרבתסנונית"שב"כמוייאמרהדבריםלסיום

אתהספרותיתהבמהלקדמתחזקיהקרין
מרכיביומשניאחדכלאת ,האנושיהסיפור
יחד.שילובםואתלחוד

 •תבורך.
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קטלאניתאנתולוגיה
סערירמיגם:תר

גךקסטומאס

הצייד

עשרהכוללתהעבריםלקוראיםבזאתהמוגשתהקטנההקטלאניתהאנתולוגיה
אשרקטלוגיה,במשוררימהבולטיםעשרהאנפיןבזעירהמייצגיםשירים,
אינהזואנתולוגיההדבריםמטבע .-20ההמאהשלהראשונהבמחציתנולדו

בתקופההקטלאניתבלשוןשנכתבההעשירה,השירהאתלמצותמתיימרת
העיקריתהמטרהכותביה.שלהפניםריבויאתלהביעלאוגםעסקינןשבה
יוצרים,עשרהעםהיכרותלערוךהיאכאןהמתפרסמיםהתרגומיםעשרתשל

בין .משלוותרבותלשוןבעלספרדימחוזארצם,שירתעללהשפיעשהרבו
מהרצוןחלילהנובעתאינהזוובחירהאחת,משוררתרקישהמשורריםעשרת

ילידותבקרבהקטלאניותהכותבותממיעוטאלאלרעה,משוררותלהפלות
1950-1900 , 

המתרגם

 ~יר~~~סלוודור

האנשיםחםרבים

ם,פ;ת,ן ryךךב;תס~;~יםם ryד~ים

אחת.אהבהבשבילנחףציםשהיףהשמ;תורבים
-- ז-:- ·:•.: ד•: ··- ·-:

ד:ם qםר-; tt:ה ry ~ךם~~ירם~~ןף 9fם
לשד;ת.שמעלב~לילףתעצףר

T -:• :•••-ד-

רגיש;ת,אזניםאלפיבמלכ;ד;תהאדמה,
T :-ז T : -: -: •• :ד-• : • 

 .האדירשלהשיריםצפריאתצדה
T T :• • :ז•• -• • ."" T :-• 

ף, 7 ~ 7א;סrז~םפ'ך qבא;סrזס~ז ,~ן
;:זךינ:וים, י.ע~~ד~זמח.ל
סרףם:~לםןכףד~ק;לף~שף~ה~ב;סה ת~~

 ,םי~;~סם ryךד~יםם,פ;תן ry"ךב;ת

אחת."אהבהבשבילהנחףציםהשמ;תורבים
-- ד-:- ·:·. :- ··- ·-:

 ) 1968 ,"ר~~"עור(מתוך

ספרותלמד ) 1985-1913פרנסרהקולומהסנטה(ילידאספריוסלוודור
הקטלאניםהמשורריםמגדולילאחדונחשבברצלונהבאוניברסיטתומשפטים

העיקרייםנושאיהומחזות.סיפורתגםכוללתהספרותיתיצירתו .-20הבמאה
מובילהאינההפסימיסטיתעולמותפיסתוהמוות.האהבההםכתיבתושל

אתהזההעולםבחייהרואהאגנוסטיתלהתייחסותאלא Iבדןולאוליאוש
האזרחעוברהשעות,םי;ךה,שלהקברותביתספריוביןהיחי.דהוודאיהדבר

במבוךאריאדבההיאבפרוזהביותרבההחשויצירתו .הפרעוזרוהחומה

הגרוטסקי.

) 1968 , Salvador Espriu: Diversos s6n els homes (La pell de brau 

ס~ךמ;ן'ע,~י~ל~~רק א~~~ךם fמ
לערפל'מתחתצבע;אתמאבדחנזם
 •: ד-: T-- • : • •: ••- :-ד

ר;הה,השלושלהשחףםהזהב
 ... ד:- ...-ד-זז

ת. 99ג;ע,דינףת י.ע~~ ש.:~~ריר

 ף:.~ ד~~ע;_ךב.ם~~ץ
~~tק;ןהר;~ה~יר~ת ץי
ה~לףלה,השמיםזגףגיתאת

."" : 
0 -• - T : -T 

 .~דסיו~תסע;לם~ל~ךעיףךסר;ם

 ) 1986 ,"ס g~ךטומאסכתבי"כל<מתוך

ענייןשגילהועורך-דין,משורר- ) 1993-1901ברצלונה(ילידס g~ךטומאס
נחשבובתרגום.ספרותיתבביקורתבעריכה,עיתונאית,בכתיבהגםועסק

בשירהאלברטיורפאללרוקהגרסיהפדריקושלכמקבילםהקטלאניתבשירה
שלהכבודבאותגוססזכהמותולפניחודשיםשישההקסטיליאנית.הספרדית

יצירתו.מכלולעלקטלוגיהספרות

Tomas Garces: El ca<;:ador (a'Poes completa, 1986) 

ויניוליז'ואן
וחמששישיםבגילעצמירישום

מףקים, 9ם י~~~תך~י

ם~ליל ע~;~י.ןה .יא~~ ttז i?.t י,;~
י;ת, nלשהרביתיחנזיםשל

:· -. ... . : .. . . : 

ריק;ת.כ;ס;תןסtקיב.ע;דך~ין
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ףמשתכרמעשהברעבתנףת
 ··-:·•ד •• : ד:--:

ש, w ~~ ,~~נ;ךדב~~ים~~ים. זי~-~
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ה, w ~ף tt~לק g ך~~~גףף~ע;לם
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• •• :• • : T 

ם~ים,ז~ן

 .;בלב;ססשנ;עדתימבזבז,
: .,•: T :• -: • : •• 

 ) 1981קטנות,בשעות(מתוך

שלומתרגמו-20הבמאהקטלוגיהשלמשורריהמגדוליאחד Iויניוליז'ואן
השניםבין , 1984בשנתונפטר 1914בשנתבברצלונהנולדלקטלאנית,וילקה
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 ;ת;מ.ל~~~ ,ת;נ;ר~~~ ,םיל;ח~~~

:ון.
('=\ 

-== === 
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ראשון pנתביניהםשירה,ספריעשרשישהויניוליפרסם-1984ו 1937

לחוויותיוהדוקקשרקשורההפורייהכתיבתו .) 1948 (וחלוםחייםלער ,) 1937 (
האמוניות.ולתפיסותיוהאישיות

Joan Vinyoli: Autoretrat a seixanta-cinc anys (A hores petites 1981) 

פסר~דונהמרתה
."' -T 

גוךנקואכח

 , ך~;ך~~~לי ,ר f~סר·
 ,י;.rירא;~ח;תס:ינף,?לנף

 ,ה~ח~?ךז;נ;ת~ה a ~?~ןיר;ת
q י~:p ,לףא;תq רףצ;ת.~י~
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~ךי;ת. 9י ry~יר;ת 1ךלא

 ,ק~ 9?לאלנף, /oם~~ן
 . ר~~~~~ס~יס:הלא

ר fזpשףם /o:ס~ז
~ףןה;לרת /o~קן

~יד.rירלל 1 ~~כ'לי;.rיראף?ם
הזפחטים,זהנת

~~לף /o ר~~~ס לל~~·
ז:ייר;ת. 9 ~י~ן 'tם~~ין;ת

~ל:ררף /wo י~~~ר~ם
 ;~~כנ f ~ם~יריםל f ~י;.rיר

א;סך ry?םד~יןצף~~זtים

:י ryז:י~ס~ידך~יגז
קר;~הךכזiךח;~הכה

שלגף,מהכנףשים
•• -• • :• T 

~לנף.~ם~עיד;ת

 , ך~;ך~~~לי ,ר f~סר·
 ,מ;ך fס~נף?לנף

למחצה,וז;נ;תלמחצהנזיר;ת
;• : :• ::• T : T •:: •: : 

ןנ;ת.כזi םי~~~ד~ים,כזi:~ים

 1בספריתפרסםזהכששיראבלשירים,מקדישהאינילעולםשוליים:הערת

אנהאתאוהבתאנישבזכותהרוץ',למונסראטאותוחבהשאנילהבהיראדאג

מ.פ.אחמטובה.(גורנקו)

בעיר 1941בשנתנולדהפסרףד;נהמרתהוהעורכתהסופרתהמשוררות,

לימדהברצלונה,באוניברסיטת;ת·וספרלשוןשלמדהפסרודונה,טרסה.
בתחוםבעיקרעבדהלארצהשובהועםאחדותשניםבמשךבאנגליהספרדית

לטובתי'פרטיים,,חיים 1968שלראשוניםימיםנמניםספריהביןהמו"לות.

הניסיון.pוולות 1לטותבנו

Marta Pessarrodona: Anna Gorenko (Poesia catalana 
contemporanea, 1993) 

סודה-פרהז'ורדי
."' ."' ."' : T 

לביןבין

העברדלתאתפתחה~~לן
דד·:·:·:·:ד- ·:·:-

 ב~~ ץ~~~
ניריושהיה

:• TT TT: 

מןףןונגש
:• -T 

~ה wםש;~ל
םק;~ים,דטףלת

~א /o:לי
דמי,שרשאל

:• :• T • 

 ,~דירך~ע
 .~ח~~ףך ה~י~?

נ;לד,דק
ונמ;ג.

: T 

סגףרה:הדלת
-:• :• : T 

הלילה,מראת
ד:---:-

~דעףל~לי
ףפתח.

... 
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 ) 1990ןה, tהךר q(מתוך

לידיבאזהושוני Iבשירתוויותריותרנרחבמקוםלתפוסוחברתייםאישיים
 ,) 1972 (דו,מפעל ) 1966 (הכפרדוגמתביצירותביטוי

 1ק:ירולאנטונישלהעטשםהואסררהז'ורדי·פרהוהמחזאיהסופר Iהמשורר

בסךשכתבסררה,הצפונית.שבקטלוגיהסל:.גוזהבכפר 1920בשנתשנולד
ספריובין . soה-שנותבתחילתשירתואתלפרסםהחלספרים,עשרההכול
נריפזרים pבשבלייער Iיס pהברעזרחזירויות, Iאשמעלהלשוןכל
 1996בשנתבברצלונה. 1998בשנתהתפרסםכתביוכלקובץ ,ריסםזפזר pל

הספרותבפרס 1999ובשנתקטלוגיהספרותשלהכבודבאותסררהזכה
 .ספרדשלהלאומי

Miquel Martf i Pol: Cada mot, un m6n (Amb vidres a la sang, 
1997) 

ר~בירהפרה
 T •,יי,יי

Jordi-Pere Cerda: Entreacte (L'agost del any, 1990) 
חרא

פולן:}יוכך\.יי~יקל

עולםהיאמילהכל

כ;ת 7ה;ע.י~י
הנער;ת.אחרי

-:-•• -: T 

לא,כבררגלי
-: -: T 

ת. [l ~ ת~~י~ז:ו pהזכ

 ,ף:.ך~סמףר

א;תימשחררהצל -.. : -: .. . 
~נריר~ל~~כףן
 . :-- . : . .מתכתי ,שמשי

מרצ;ניהגפתי .. -: . .. : . 

 •ל;נ;ת J!מ~ל~ת
החףשים,אתחזרתי . -: . :· -. 

 ן~~ךק 9 ~לירדי
החללאתצ;ת nלכדי

:•• -:-."' ."' T T 

אחד.במבט
: -T T '." 

זהבמחטיחמש
 TT ••-:- •ז•

בשריריםעףצ;תנ : -: . . , 
ע p~ךךמ~~ם

ךיל;ן. ;מ~
ע;לםהיאמלהכל

T T • • T 

ףנער;ת.דרכיםעם
' : ' T T : 

 ) 1977בדם,וכזכיותעם(מתוך

שבהריטררהרודהבעיירה 1929בשנתנולדפ;לאי~רז;יימיקלהמשורר
במפעלעבודתואתלנטושאותואילצהקשהניווניתמחל.ההפירינאים.
שירים,שערחומישהברוחמיליםהראשונות,יצירותיולכתיבה.ולהתמסר

נושאיםהחלויותרמאוחרבשלבאמונה.במשברועסקו soה-בשנותאורראו

לא, ;ר~~~
~ים. [Iס,~ץהףא

ל~~יק;תף 9 ~~~ינ;הףא
 ה~~'$מ~לל;ת pס

לרנףילאוגם
: -: . 

מל.ב.~ת~~ע.ליב
 :~ן;יהףאמס;ף~ת

:ר~יהףא

ל~~י~ה~~~יסה
ה n ;,הףאשעכשיו

."' -: T ."' 

נפש;אתוימנו
: . : ... -: 

מ:י~ע,בףר

 .נשער;תבחשאשר
:-:• • : -• : T 

ר;צהאינ;הףאאבל
:-T •• :• 

א~ר~שףם
משחד.

: ••• T 

פ;ש;ת nנתליל;תלהלביש

 ':,~.ע~ ק~·~,סמ~ךל~
מטנפ;תנדמע;ת

• : T T',, : 

מרצהמכנההףא
: -... :.-· ... 

מ~דידףת.~ת

 ) 1988מסומנים,מכתבים(מתוך

רובירה . 1947בשנתסףלסינהרהה-r9וילהבכפרנולדרף~יךה~רההמשורר
ביןכתב,זו.עירשלבאוניברסיטהספרדיתספרותומלמד:יןה.לבעירחי

מסומנים.מוכתביםים pמרח /השניהאדםהשירהספריאת Iהיתר

Pere Rovira: Ell (Cartes marcades, 1988) 
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פורמוזהפליו

מ;סחמרירבירוק

 ה~~~~דידב~רק
ת;ן ryסtיסזבל;ן~ת
~הף~ם ת:~ iJ~ל
סע.~ק.~ןר;ןעל
נף~ים~ע,צףנןים ה~#~ך

עך~לים ת~~~
נירףפרח

:•-: T 

~דלתכ;ס~ת;ך

סדס~ה.~ןה. 9
אלמ;ננ,;תנשים

T • -: • 

הפיל;ס;פיה,לא-האהבהנשארת
:ד ·- ז-:-ז ·:·::·

א~ןף~שףם-א;~ןה p: ס;מ~~

ך' ryפ; י~~~קןל:~ש;ךר~י~י
~ידי~?י~ם.~ליtידר 9 ~ ל~~

ש;ת 7 ;~ך~ע;ת iJ םי~~~?
~~ n זס~גף~ית;ךיp~~~:ס~סה. ם

iJ זב~יםry ריק.~ל ה~י?~ם~

~

 sו
ן~
~ 

 ) 1993האזב,י pניםו(מתוך

מרגריט, .ה' Tדאףז Qבכפר 1938בשנתנולדמרגריטז'ואןוהאדריכלהמשורר
דרכובראשיתפרסםברצלונה,באוניברסיטתלארכיטקטורהכפרופסורהעודב

ה-שנותראשיתלמןבקטלאניתלכתיבהועברבספרדית,שירההספרותית
לספרדית.קטלאניתשירהומתרגםבספרדיתהןבקטלאניתהןכותבכיום . 80
אדום.וגילחורפייםישנה,'אי-הבנההאחר.ולספריו:בין

 ·יס¾~~~tיקפ;ת
ף~~~ק,נף~~ע.נף

#ריק.~~כ;דדים
סןעףע~ןסז iJעל

 .~ןאקל~לס~יר;ם

Joan Margarit: Autoretrat (Els motius del llop, 1993) 

לי~מפרטמר~הז'~זפ
."" -• T • : -: 

 ) 1973המדיצטיות,ספר(מתוך

חורציאניתאורח

אחריבברצלונה.מתגוררכיום , 1934בשנתסנדלבעירנולדפףךמ;זהפליף
שםהיידלברג,באוניברסיטתלספרדית-כמרצהשנתייםעבדיו Tלימודסיום

נובט.ברטולדמיצירתוהושפעבתיאטרוןעסקרגמנית,בספרותהתמחה
שיריוספרבברצלונה.תיאטרוןללימודיבמכוןפורמוזהמרצה 1975מאז

שמונהפרסםמאז , 1972בשנתאורראהבידיים,.וpריםרl{ים p ,הראשון

למסורתהנאמנהשירתו'ולצרפתית.לספרדיתתורגמושיריוורובשירה,ספרי
העכשווית,הקטלאניתבשירהחדשנייםמלזרמיםיותרהבאר-רומנטיתהשירה
אסופהוחברתית.אישיתזהותשלובשאלותהאהבהגילוייבכללעסוקמרבה
 , 1999בחורף"כרמל"בכתב-העתהתפרסמהמשיריוקצרה

Feliu Formosa: Massa verdor corbreix (Llibre de les meditacions, 1973) 

מרגריטז'ואן

עצמירישום

מטתיעלנשארהמהזפלחמה
•• -• : T T • : :ז--• T • 

iJ ~?ה~י iJ ~~;זב~ז:רי~ל~ןהס~ריק.~ל ה
היףשלאשניםשלהמחספסבזפ~ע
 T "." T" •:ד:• •• :- ד--

 .בחנ,יבי;תךהמאשך;ת
זכרשלבס;פ;:נהיההעברהנ"ללמר;ת

 TT •: ::ד•:•דד- :-

 ,ט~-ט~סז:יקןה.~~חףל.י~סל.ר~סה
ס~םד~י~סל.ר~סהם. ry ~~ wן ר~~ ~

 ף~?ע~~ו .ל~~ססקזpי~ה:םסןדףם,
 .תjז~~פ;ע.ם

מתףנה.הליכההנ,ם,א;שמחהבדידףת
: • : •• T ז-:-• T : T 

 ת~~~~~זp~ך~ה [iךב. fס~ת~~יף~ין 9ס~
# f .תט;ע.ם~סהךב~iJ ,ש;ךקע;ןף~ל.אףת

סרףךך~ךדע,~~ים .;:ז~ירא;ת;

 .ן~;ס~רי~י~ל

?~tך;ב~~עיבכ~סי;ןע~סהע י . 

 ) 1990ירושלים,(מתוך

מירוקהרה(פלמההבלארייםהאייםבןןיף~~ךט,~ר:הז'ף_ןפשליצירתו
םונדארגזספריו:ישריביןשירה.קובצישמונההכולבסךכוללת ,) 1993-1925

ושיריםהאכביםכנסיית ,) 19 7 4 (פוניםבןנערשלווידויים),זיכרונות 1961 (
המוותהםשירתושלהעיקרייםנושאיה ,) 1990 (יורושלים ) 1981 (ארחים
הקטלאניתבלשוןהשימושאתקידםליומפרטוללשונה.ארצולנופיואהבתו

 ,-1987ו 1983השניםביןהקטלאניםהסופריםאגודתכנשיאוכיהןבמירוקה

כמיההזאבים,אחיםמסדר
• : -• T • •• : • : T 

 .ף~~ ן~~ iJ ~נ;ף 7

Josep Maria Llompart: Horaciana (Jerusalem, 1990) 
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זהמצד
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~---~ 

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

"התודעהתורתשלחסידאינניכללבדרך

בשבילו.טובמההאחרמןטובהיודעתהכוזבת"

העםרוביבחרהקרובות,בבחירותאםאולם
בשרוןאובביבי ,הימיןבמפלגותהפעםגם

לא-אסוןעלינושהביאבכישלוןמקרהובכל
ובלשוןחכם,לאעםזהוכימלומרמנוסיהיה

מטומטם.עםהעם,

(אינטליגנציה>מבחןהןהללוהבחירות ,לכן

אנימראש,הצפויותהתוצאותוחרףלעם,
העםאותנויפתיעזאתבכלשאולימקווה

בחוכמתו.

התאומיםממגדלידי-נורזיקוקי

מפריחאינטלקטואלייםדיבורזיקוקיהרבה
שללמדברהאביםברוכיםבספרוז'יז'קנויסל

בספטמבר-11העלמסותחמש-הממשי

ליבידוסדרתרסלינג(הוצאתסמוכיםואירועים

יצחקעורכים:מרקם,רינהמאנגלית:לתרגום;

 .)'מע 166 , 2002צבעוניועידןכבימיני

מערבה,שמאלה,ימינה,עבר:לכליורהז'יז'ק
בפונדמנטליזם,בקפיטליזם,מזרחה,

במודרניזםבפטריוטיזם,בגלובליזם,

אתהמאכלסיםאיזמיםובשארובפוסטמודרניזם
וה--20ההמאותשלהאידיאולוגייםהעולמות

געותרפוכהלכהמכוונותרבותיריות . 21

סרק.יריותאלהמהןפחותלאאך ,במטרתן
שמסקנותיו ,אולימפליא,זהאין ,לכן

התיאורטיים,לניתוחיובניגודהאופרטיביות,

בבחינתיותרוהןמקוריותתשובותבהןאין

וגםבטרורלהילחםגםדיאלקטיות:וגם""גם
וגםלבושלהתנגדגםמניעיו;אתלהבין

החוזרתהקסםמילתכאשרלבן-לאדן;להתנגד

"פרדוקס",היאושובשובבספרו

נתניהוגםמככבים(בהןהאנקדוטההבדיחה,

סרטילכלומעל ,כאמורהפרדוקס,בטון>,וקלי

חביביםהמחשהאמצעיהםוקולנוע,טלוויזיה
המרכזיתוהמטאפורהספרושםאפילו .עליו

מאחדלקוחים-הממשי"של"המדבר-שלו
מהם:

האחיםשלהלהיט ) 1999 ('מטריקס'"בסרט

חוויםשכולנוהחומריתהמציאות ,ווצ'ובסקי

וירטואליתמציאותהיאסביבנוורואים
מחובריםשכולנומחשבמגאידיעלהמיוצרת

קיאנומגלםדמותו(שאתכשהגיבוראליו;

מתגלההממשית''המציאותאלמתעוררריבם>

שנותרמה-עשנותחורבותשומם,נוףלעיניו
מנהיגגלובלית.מלחמהלאחרשיקגומהעיר

ברכתואתמשמיעמורפאוס,המחתרת,

הממשי',שללמדברהבאים'ברוכיםהאירונית:

לאבספטמבר-11ביורקבניושקרהמההאם

הממשי?"שלהמדברעםהכרותדומה,דברהיה

 ,) 23<עמ'

 ,הממשיאל("התשוקהבספרהראשונההמסה
לנושאמוקדשתהעין")מראיתאלהתשוקה

ז'יז'קקושר ,בעיקרופסיכואנליטיבניתוחזה.

סרטילביןהתאומיםמגדליעלההתקפהבין
נתפס"הבלתיכיוטועןההוליוודייםהאסונות
מכברזההיהבספטמבר-11בשהתרחש

מסויםשבאופןכךהפנטזיה,שלהאובייקט

וזוהי ,עליושפינטזהמהאתקיבלהאמריקה

 ,) 24<עמ'ביותר"הגדולהההפתעה

הניתוחנפתולילכלכאןלהיכנסרוצהאיני

אל"התשוקהשללאקאןעדמפרוידהזה
שלממאפייניהז'יז'ק,לדברישהיא,הממשי"

שלהאוטופייםלפרויקטים(בניגוד-20ההמאה

אלימהתמידהיאבהושההתנסות ,)-19ההמאה

אותםשגם ,דבריובסיכוםלידיוקיצונית.

-קולנועסרטבאמצעותמדגיםהוא
פרנסיםמאת ) 2001(גרסתעכשיו''אפוקליפסה

אתמובהקתבצורה"המציג-קופולהפורר
שלבכוחההמבניתהחריגהשלהקואודינטות

היאשלההכוחשעודפותהאמריקאיתהמדינה"
רע:כלשורש

עכשיואפוקליפסהשלהאולטימטיבי"האופק
יוצרבעצמוהכוחשבההדרךהבנתהוא

במבצעלחסלעליושבהכרחכאלה,עודפויות
וילוד<עלבולהילחםשעליומהאתשמחקה
החייל ,קורץאתלחסלהמשימההוטלה

המערכתעםשלושהזדהות-היתרהמושלם
האם ...חיסול>הטעונהלעודפותהפכההצבאית

שלפיהןהעובדותמאחוריהמתגלההאמתזולא
ונטליכןבבן-לאדןשתמךזההיה CIAה-

האנטיהגרילהמכוחותכחלקבאפגניסטן

האםהיא:כאןהמתחייבתהשאלה ...סובייטיים?

עצמהשלבעודפויותנלחמתלאהבריתארצות

 ,) 35<עמ'האלה?"המקריםבכל

מתוכההמייצרתהכוחעודפותשלהזאתהתזה
עליהםנוספובספטמבר 11(מאזאויביהאת

התקפת ,בכאליהאיסלאמיהטרורהתקפתגם

אלן ,הסדרתיהיורהבמוסקבה,הצ'צ'נים

האינטלקטואליהאפילחרףבארה"ב) ,מוחמד

שגםרסלינגלהוצאתכל-כךשקסםשלה,

היהלא"האם-הספרגבעלאותהמדגישה

הכוחעודפותשלשמץהתאומיםבאסון

בניגוד ...עצמו?נגדעתהשהופנההאמריקאי

מציגתרבויות,כהתנגשותהאירועאתלמציגים

בנבכיתרבותיתתוךכהתנגשותז'יז'קאותו

אינה-החדש"הגלובלי-קפיטליסטיהמרחב
אינטלקטואליים,דיבורמזיקוקייותרלדעתי

שוםבליבעצםאותנושמותיריםשעשועים
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f 

והראיהבמציאות.לפעולכיצדעקרוניתהנחיה
מחדש("הקצאהבספרהשנייההמסההיאלכך

מנסהשבהשיעור"),מעבירעומארמולה-
אלאותגובה,פעולהכללילבחוןז'יזיק

מתעלותשאינןרקלאהמעשיותשמסקנותיה
מרבותשהןאלאשלה,התיאורטיהניתוחלרמת
ובלבול:מבוכה

שתיאתלאמץהואהמשתמעהיחיד"הפתרון

זאתכאחת.בו-זמניתהללוהמנוגדותהעמדות

בקטגוריהכשנאחזיםרקלעשותניתן
חד-היאעמדהכלהמכלול:שלהדיאלקטית

שבקשרמקרהכאןלנואיןוכוזבת,צדדית
 ...ברורהמוסריתעמדהלאמץניתןאליו

מפשעחפיםהםהקורבנותמוסריתמבחינה

מפשעהחפותאךמתועב;פשעהיאוההתקפה

במרחבואימוצה,מפשע,חפהאינההזאת

הפשטההיא ,ימינושלהגלובליהקפיטליסטי
 .) 58(עמ'כוזבת"

התוצאהמןלחמוקכדימעטלאמתפתלז'יז'ק
האמריקאים-הצדדיםשנילפיההגיעאליה

מידה:באותהואשמיםצודקים-והטרוריסטים

הכרהאחד>(מצדמחייבתלאמץשיש"העמדה
מחדשלהגדירישכיאם ,בטרורבמאבקבצורך

להרחיבואףהמאבקמסגרתאתשני>(מצד

שלאחדותפעולותגםשתכלולכךאותה
 .) 59<עמ'מערביות"מעצמותושלאמריקה

הנרטיביםשני ,לדבריו ,דברשלבסיכומו
האמריקאיזה ,בספטמבר-11הלאחרשצמחו

לאידהשמחהשלהשמאלניוזההפטריוטי

אתסוףסוף"שקיבלהאמריקה,שללגורלה
לדחותם:שישגרועיםנרטיביםהםלה",המגיע

 .לאדןבןלביןבושביןאינהשלנו"הבחירה
כיבעדנואינםאשר ,'םה'הםכאחדשניהם

זוהיאהיחידההראויההעמדה ...נגדנואם

הקורבנותעםתנאיםללאסולידאריותהמגלה
הפרשנויותבעוד ,וכך .) 60 • 59<עמיכולם"

אפשרויות ,כרימוןתובנותמלאותשלו

ובנליות.דלותבמציאותהפעולה

המסהאתלקרואמומלץהישראלילקורא
השכן">אל homo sacer-מ"<החמישית
שהיאבישראלהסרבנותבתופעתגםהעוסקת

מוסריו-"אקטמשמעות"הרה"אירוע

אתניתוחעםלהסכיםשלאגםקשהאותנטי".

דבר:ב"סוףהמובאבאזורנוהמדיניהמצב

 .הספרשלהאהבה"ריחות
בלבדמגיבהישראלכינדמה"לכאורה
אולםעליה.הפלסטיניםשלהטרורלהתקפות

שלדבראינוהשטחלפנימתחתשמתרחשמה
אלא ,הסטטוס-קווהמשךזהאיןבכך.מה

בשטחיםהישראליתההתרחבותהמשך
הזאת,הרצופהההתרחבות ...הכבושים

חזרה,ממנהשאיןסיטואציהליצורשמטרתה
שהטרורהבסיסיתהעובדהלמעשההיא

לכאורה,כאשרתגובה,להמהווההפלסטיני

קורה'"אינודבר'שוםהתקשורתדיווחילפי

 .) 162<עמ'

לדעתאלאפלא,פתרונותלואיןזהבענייןגם

להכירהואפתרוןלקראתהראשון"שהצעד
הסתום".במבוי

השירהשלגלובליזציה

שיריולספרז'יז'קסלבוישלספרוביןהמרחק
(הקיבוץמלחמהכמהכמה,סערירמישל

לפחות ) 2002עמ' 80ריתמוס,המאוחד;סדרת

והתקשורת""הקהלוהדומיננטיהראשוןחלקו
בספטמבר-11בעוסקסעריגםרב.אינו

 ,למשל ,כמו(אצלנו>סמוכים"ו"באירועים
הבא:בשיר

cnn 

הוליוודשלהקדושכשהיערעכשיו,

יורקביושלמהבורסהמפליגשוב

 /הפרסיהמפרץמימיאל

בידךאוחזאני

האינפורמטיביבמישור

למחצהמהופנטוצופה

הצחיחהנוףשלהריקותברמות

 .אפגניסטןשלהקשותבשממות

לאמתעקשהעולם

-בחוץאותנולהשאיר

 /עצמנושלהליטופיםבגטו

המטוסלנוכחוכך .התקווהבכלא

האלףבפעםההיאבקומההנתקע

בחיוךצופיםאנחנוומאתיים,

חזקים,הכייפים,הכי-בוששל

 ) 8(עמ'מעודכנים.הכי

-ז'יז'קעליהםשמתעכבמוטיביםאותםממש
התמונהבוש,שלהאמריקניהפטריוטיזם

במגדליושובשובהנתקעהמטוסשלהמהפנטת
במדברותהווירטואליתהמלחמההתאומים,

הוליוודהמקודשהשם ,לכלומעל ,אפגניסטן
שמעידמה ,סערישלבשירגםמופיעים-

אליהסופחתהגלובליתהתקשורתשרשת
ולאהשיריההשראהמעשהאתגםבמהירות

עצמו.בשירכנאמרבחוץ",אותנו"משאיר(ה)

השירוגםהוא.נהפוךפוליטית,שירהנגדאינני
הזוהחטיבהאולםרע,שירבהכרחאינוהזה

בקלישאותאופנתיבשימושמתאפיינתבכללה
ready made הז'רגוןמןנוטלתשהיא

 ,פנימיעיבודשוםשעברומבליהתקשורתי
הוארביםשיריםשמותיריםהרושםולכן

יפיםלשיריםבניגוד(וזאתוסתמימלאכותי
הספר).שלהאחרותהחטיבותבשתי

ראיות.מספראביאולכןבהוכחותחייבאני

'שלווההשירמןהבאותהשורותלמשל

 (ו:

~ c::= 

ן~
~ 

לחצי"כשנדמוהספר:אתהפותחבאומנותיך'
ושתיקתהתנזיםשלהשטיק;ורבעשנייה

אפסעירייתראשגםתפס / ...הדולפינריום/

ספרדי"מחזהרקאינההדמיםשחתונתשתיים;

ורסאי"לאומלליהמוקדשהשירמתוך-
 .) 7<עמ'השכוחים"

גרםתר<מעיןהקדושה''החברההשיראו

הפיגועחלליעלקדישא")"חברהשללעברית

השבת;אתלחללשהלכו"עלבדולפינריום:

ועל /.דיינו /-רוסיםשלבדיסקוטקולבלות
די /-שהתפוצצולפניבשרם;אתמלושלא

 ,עמיאתשלח /:לנכוןמצאנוולפיכך / .דיינו
 " ...ברברגבעתבקיבוץלקבורהזצוקללה"ה/

 .) 9(עמ'

שרובאלא ,וכישרוןמיומנותחסראינוסערי
מפזמונאותיותראינםזהבמדורהשירים

במקרהתפלהופארודיההטובבמקרהסאטירית
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לעיתיםשלוהמחאהגםמהמשוםהרע.

'גדודבשירלמשל'כמו'וחלולהאנכרוניסטית
האותנטיותשהשורות ,) 25<עמ'העבודה'

המצוטטותהשורותהןשבוהיחידות

לדל")-פתלנפש,-("דרורמטשרניחובסקי

שלוהנוסטלגיהבעודהמשורר'מתגעגעאליו
שלוםשח;עודניהחולם("אניהעבודהלגדוד
החותםהביתונבובה.מזויפתהעבודה")לגדוד
מגמהמדגיםאלטרנטיבית''רפואההשיראת

מכל:טובזאת

אדמהעובדישלעםהיינו

ספסלים.וחובשיתורהמרביצי

רומנים,מעבידיאנחנועכשיו

 ) 18<עמ' .חלופייםכבישיםסוללי

לו?להאמיןכךכלליקשהמדוע

קווהאבשלוםשלהקווקאיהעולם

בכתיבתו"צעיר"סופרהואקווהאבשלום
בושותביכוריושספרבגילויחסיתו"מבוגר"
"הכבשהסדרתקריאה,המאוחד;סימן<הקיבוץ

 , 2002 ,רוןמשהחברחנןבעריכתהשחורה"

ממשצעירסופרשוםעתה.הופיעעמ') 254

הלשוני'העושרהיום.ככהלכתובמסוגללא
זהשספרוהרעיוניהסאטיריהאסוציאטיבי'

לרשותםעודכמעט,עומד'אינובו'מושפע
באמת,צריך'ואולי .בימינוצעיריםכותביםשל

כדיוניסיוןידעולצבוררב,זמןלהתאפק

 .כךכלונועזמשוחררבאופןלכתוב
במושבתעוסקיםקווהשלסיפוריומיטב

ראשיתאוטרוםשלהארצישראליתילדותו
נוסטלגית-סנטימנטלית,כתיבהזואיןהמדינה.

סיפורונפתחכךהנהביקורתית-אמנותית.אלא
 :סחוס""השגרירהראשון
מהתקופת ,לפלשתינה-א"יאבאהיגרכאשר

אזרחאחיואלתרכברהיההמלחמה,פרוץלפני

הואהיהודית:הסוכנותבארץזכויותורבותיק

עדהפךהעשרים,שנותבאמצעבההתיישב

במצבחמוריםשניולרשותופרדסלמנהלמהרה

בכלשהתחרושמם,ושמעוןראובןטוב,

אז.שלוהפרדותהסוסיםהאחרים,הקדילקים

 ,) 7<עמ'

מילהשכלכתיבההיאבוגרתאמנותיתכתיבה
אביוכיקווהכותבכאשרומחושבת.שקולהבה

לארץ-"עלה"ולא"לפלשתינה""היגר"
כותבהואכאשרומחושב:שקולזהישראל'

זכויותורבותיקאזרחהיהכבראלתראחיוכי
לאונכוןשקולזההיהודית"הסוכנות"בארץ

הוויכוח(כאשרשלנולזמננוגםאלאלזמנו'רק

אוליהודיםהזאת,המדינהאדמתשייכתלמי

הואכאשרקציר>:בבג"ץועולהשבלערבים,
מהרהעד(הוותיק>אלתרהפךכיצדמתאר
טובבמצבחמוריםשנישלרשותופרדסלמנהל
סתם,שמותשניאלהאיןושמעון","ראובן

בתלמוד:ליהודיםייצוגייםשמותשניאלא
"הקדילקים"בכלהתחרוהםכימוסיףוכשהוא

הגווןשמלבדמילהמשבץהואהאחרים,

צלצולהבעצםמצביעהשלה,ההומוריסטי
ככלמזערייםמעמדיים,פעריםעלהאמריקאי

ותיקיםביןאזשלהיישוביתבחברהכברשיהיו'
לחדשים.

שלושבשתייםהראשונה,בפיסקהכברוכך'
לבנייתמשמעותיתתשתיתמניחהואשורות,

והאחשהאבמסתברבהמשך.מורכבסיפור

השואה:שלהנוראהאשםרקעעלמסוכסכים
("שניהממוןבעללאח,פנההדלפוןהאב

ממנווביקשכזכור>טוב",במצבחמורים

בניסיוןבגולהשנותרולמשפחותכסףלשלוח
הברוגזבשלסירב.הואואילומשהו'להציל

שכינויו(המספר),הילדמשמשהאחים,בין

"השגרירהואביניהם,מתווךשליח"סחוס",

בכישרוןשיפהמה .הסיפורכשםסחוס"'

להפתיעמצליחתמידשהואקווה,שלהסיפור

בעלהרתחן,האבמהצפוי.ולהימנעאותנו
שמבליטהומיחסרונות,נעדראינוהעקרונות,

האם:דמותהיאזאת

והכפתורים,המחטחרוצתזאת,לעומתאמא

הכירהבטרםועוד ,מועדבעודלפוליןשלחה

פעם,מדיאביאתכינתהכךשלה,החלוץאת

אחותה,עםהתחתןאשר ,תל-אביביתימני

ניצלוובכךממנה,נפרדשבזילשכונתהביאה

 .)םש( ...חביבתימניאותוחייוגםחייה

עושההואקווה,שלהמשגעההומורמלבד

ענייןאתמפקיעהואנוסף:מפתיעמעשהכאן

בוומערבטהור'אשכנזיענייןמהיותוהשואה

שלבהצלתההמעורבשבזי'משכונתתימני
מנוצל'כביכול'הוא,אמנםהאשכנזייה.האחות

הרעה(מידהבעצמו~צ;לוגםחייםמצילגםךא

האקטואליההקשרושובפולנייה).אותהשל

הסדרהרקעעל<למשלהדבריםשל
מעידשטרית>בןשלקדים""רוחהטלוויזיונית

העניין.תםלאבכךהסיפורית.חיוניותםעל
אמירההאםבפיקווהשםפיסקהאותהבהמשך

מצטערתאמאאיןהיום"עדנוספת:נועזת

להצילהצליחהובחריצותהבחושיהכיעל
דודהמשורראתלמשלולאזאתאחותדווקא

פוגל'.'

הרעיוניולעולםלדמותנאמנתזובוטהאמירה
בדמויותהמתמקדקווה,שלהסיפוראמנותשל

הסיפורשלכביכולולא-נחשבותמחוקות

כאשרכיקווהמספרבהמשךוהישראלי.הציוני
שמתוכניתולאחרהשברממדיוהתבררוהלכו

לאבאיצאלאקרובים"לחיפוש"המדורהרדיו

ועםאחיועםקשריואתניתק"הואדבר'

שרד'לאשממשפחתוכשחשבאלוהים",

להאזיןהמספר'מבנו'מבקשהיהאיש,כנראה,
להשתין'הגדולהלחצריוצא"בעודולרדיו

בבכי'שםממררשהואידעתיאבלכביכול'
תחתיותאתליחכהשצמרתםהעציםבין

וכלוהריקים,הגבוהיםלשמיםרמז-השמים"
חמישה-בןהסיפורשלהראשוןבעמודזאת

העמודים.עשר

השלמים,הסיפוריםשלהרעיונילענייןמעבר
המשפטברמתכברהואהטקסטמןהעונג

הסיפורושנינה.ברקמלאיתמידשהםוהלשון'
כפר-בסיבובהמסתיים"סיפורבספרהשני

כך:נפתחסבא"

צורך.היהלאזונות.היולאשלנו"במושבה
הלכוהםכיפורבימימפא"יניקים.מספיקהיו

שלו"בהמונוהלךאבאהכנסת.לביתבהמוניהם
 ,) 24<עמ'

 ~אתאביוניתקהראשון'הסיפורמןלנוכזכור
כיפורביוםאבלאלוהים,ועםאחיועםקשריו

הכנסתלביתהולךהאדוק,הקומוניסטהוא,היה

אלוהיו",אתלקללוכדימתיואתלבכות"כדי

תמידהיהשםמחוללשהיההשערורייהבעקבות
חתיכתיאמפה,"עוףבצעקות:החוצהמגורש

בזומשיבהיהשעליהםדברים-סטאלין"
סטאליןהחברההבדל:כללכם"הנההלשון:

אלוהיםואיפהבסטאלינגרדהגרמניםאתעצר

 ,) 26<עמ'כלזן?"בנרגןאותם,עצרשלכם

הומורשלאכזבלאמקורהיאהאבדמות

המסכןחוכמתשלגםאךנשכני'סרקסטי'
ללב.הנוגעת,הבזויה,

לשםכפר-סבא""סיבובבאותומסתייםהסיפור
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הוארקולאכיפור'יוםמוצאיבכלחומקחיה
כמוחו'~צ;ליםהמושבח,מתושבירביםאלא

תרדשאוליהמתח,ארוסתואתלפגושבציפייה
 ,) 33<עמ'האוטובוסיםמאחד

עמודבכלהפזורותהלשוניותההברקותמלבד
<חוריגרידאמהברקותיותרחרבהשחןכמעט,

בכינוייםלזהזהפוניםלמשל'המספר'
אבשלוםאמא")ו"מרתאבא""מרהעוקצניים

גאוניות.קומיותהמצאותשלאמןהואקווה

ענייןעסק,(ביידיש:"געשעפטים"הסיפור

למהודוגמהבחם.משופעבו>להתעסק
הסיפור.בתחילתכברלנוניתנתכזה"געשפט"

יודעחמי"בפעםבבית-חולים,המאושפזהאב

החולים,אחדעלמצביעלבנו'קוראכמה",
חיההזח"לאישלו:ואומרהחלון'לידבמיטה
לבטן'ביצהלוברחהבניתוחגדול.געשפט

אותה.ולחפשמחדשחבוללפתוחצריךוחיה
 ...שעותלקחזה

 .) 63<עמ' 11

כזה,געשפטמיןישהסיפורמגיבוריאחדלכל
יותר:חרבהרציניאולם

לשווסטר'לחיפה,לנסועגעשפטחיה"לאמא
 " ...נסעהלאומעולםביידיש,אחות

טיבהעל"לעמודגעשפטחיה(הילד>למספר
הופכתשתיקחמתילדעת ...הדממהשל

 11 ...דומותהדממותכלוהאםלדממה,

כדיינוק:נחרעםלאבחיהרציניגעשפט
"חשבהואהאומהבחיילהשתלבלהצליח

קצתייאבקינוק,לנהרילךאםנכוןשיעשה

מאזשניםחרבהכךכלשאחריהמלאך'עם
ככלנחלש,אבינויעקבעםההתגוששות

עליבואוחבולישראלשמוייקראואזהנראה,
חםאחדגדולחופשואכן' ,,בשלום.מקומו
המלאךאתמוצאיםוגםינוק,לנהרנוסעים

אלוהיתדמותאותהזוחיתהלא"אךהמבוקש,
בר-כוכב,מנדלהביטוח,סוכןאלאמסתורית,

חוזיםניירות,עמוסשולחןלפנישישב

 ,) 65<עמ' " ...והסכמים

זרטל)?"<עדיתלך"למה

האומהזרטלעדיתשלספרהאתקראתיטרם
אבלבהכללה>,-והציונותהשואה<עלוהמוות
החלב"חארץ",עליוהביקורותכלאתקראתי

דרךגוטמן'בישראלוכלחלאורביצחק
למבקריההמשיבהעצמה,זרטלשלתגובותיה

בירושלים,אייכמןמחברתארנדט,חנהשל
מכלאבלבכתיבתה.לזרטלמופתששימש

שלמאמרואתדווקאלצייןרוצחאניאלח

לרבין"מאייכמן-האפורה"האמתשגבתום
לגבירגיללאמעשההעושה ,) 30 • 10.02(ספרים

בשולישרשםהשולייםהערותאתוחושףמבקר
שחלהשינויואתהקריאה,במחלךהעמודים

 .הספרעלבדעתו
רחוקותאינןהעקרוניותדעותיוכימודחשגב

"הקצינהכיטועןזאתובכלזרטל'שלמדעותיה
ישלמעשהצורך",ללאהדבריםהצגתאת

הואהראשונהבפיסקחפתיחות:שתילמאמרו

והשואההמוותניצולעלספרזהוכיכותב
בן-בידיבעיקרבישראל'הפוליטיקהלצורכי
קריאתואתסיימתי"כאשרוכיוהימיןגוריון

ואףבעיקרונכוןספרשזהלעצמיסיכמתי
מאודראויכןועלחיטב,וכתובמענייןחשוב,

מספרהואהשנייהבפיסקחואילולקריאה":
אלאחדיםשבועותכעבורחזרתי"כאשרכי

בשוליקריאהכדיתוךשרשמתיההערות
איבעיקרמבטאותשחןמצאתיהעמודים,

ההופכותזרטל"שלהמיליםבחירתעםהסכמה
החמצתכדיעדלחד-צדדייםמטיעוניה"כמה
הסיפור",שלמעיקריוכמה

בכך'ביטויהאתמצאהזוהסכמהאילדבריו'
המיליםאתהעמודיםבשולירשםושובששוב
 ,"?ךל"למה

לקלףחיתהשאושוויץלכתובלך"למהלמשל:
העולםעםישראלשלביחסיההאולטימטיבי

הימים''ששתלכתובלך"למה :"?) 17<עמ'
מיתוסזהשםביטאכאילוכפולותבמדכאות

לך"למהשלטוני?":תעמולהמנגנוןשהמציא
באתרי'לתייר'בניהאתשולחתשישראללהגיד
ענייניםוכדומה, "?) 130<עמ'ההשמדהמחנות

מתברריםאלאבלבד,סגנונייםשאינם

כמהותיים.

המגמהעלכמובן'מעיד'זרטלשלסגנונה
גוטמןשישראלמגמהשלח,חאידיאולוגית

ב"חארץ",שלוהתגובהבמאמרלתארההיטיב

הדח-בשירות"השואההכותרתאתשנשא

וספרות(תרבות ,,הציונותשללגיטימציה

10.02 • 25 (, 

נוספות.רבותמבחינותמענייןשגבשלמאמרו

מולניצבהואכאשרשדווקאייאמרלזכותו
הואבדעותיו'כביכול'לו'הקרובמחקרעמית
עיניו.מביןהקורהאתונוטלפגמיואתמגלח

"ספרה :במאמרוהמקומותבאחדכותבהואוכך

ממשגיםנקיאינואייכמןמשפטעלארנדטשל
היאארנדטזרטלאצלאךאומללים,ומניסוחים
ללבןשחורביןהנגטיב.ובן-גוריוןהפוזיטיב

והזח",בספרליחסרהוזואפורה,אמתיש
~ 
~ 
~1 ~ 

פעמייםלקרואצריך

שירי-פעמייםלצלצלצבריךאסייםלקינוח
אלתרמןנתןשלפזמוניםספרשיריזמר'

אלמגור'דן'הקדמה:קדישמןמנשה(רישומים:
השידור'רשותבשיתוףהמאוחדהקיבוץהוצאת

משיריו 92שלבלוםאוצרעמ') 272 , 2002

("רינהב'רינח'החלהמשורר'שלהמולחנים
אתאוהבאנירינההשמים;אתאוהבאני

אוראתסנדלייך;אתאוהבאנירינההספסל;

עלשהושרנפל"),אשרארנקךאתעינייך;
סיום'ב'שירוכלח ;-1935ב"המטאטא"בימת

נחתם./לאמעגלאךמאוחרת;השעה("כבר
ים")שלשוליומאירות /מבוערתואשמנורה

חמש<שהופיע 1965זי Pגחיגתאתהחותם

אתגםוהכוללהמשורר>מותלפנישנים
חשוב/המסופרכל"לאהנפלאות:השורות
מחדשהכתוב'הדברגםחסר.;החשובמןחרבה

 " ...למחברמחכה
שלמשוררםובראשונה,בראשחיותו'מלבד

מכותשיריעניים,שמתתבתזז'כוכבים

~ · 

~ fji \1..רגן!$W ·- -

:~~~ ..,, ~.• . ,~='-'---

~~p~ש"~'iz :ד  :~:[~י,ך

מחומריםמורכבקווהשלחקווקאיהעולם
המושבחעלכותבהואמשובחים:

רוחבאותהילדותושלהארצישראלית
עלספריםמוכרמנדליכתבשבחסאטירית
זמנו'שלוכסלון")("בטלוןהיהודיתהעיירה
סיפוריאתהמזכירסוריאליסטינופךבתוספת

חבולכשעלאורפז'יצחקשלהםומוז'נהרחוב
סרטישלהמבדחת-עצובההציוריותשורה

וחמוסיקחלמשל>("אמרקורד"פליניפדריקו
רוטח.נינושלהצובטת

שאנילומראותימחייבתהנאותהגילוימידת
ב"עלעבודתנומימיאבשלוםאתמכיר

שלאהפתעהחםחללוהסיפוריםאבלהמשמר",
שיערתי.

גםהואאלתרמןועוד,השביעיהטורצמרים,

חרומנסח,הפזמון'שלהגדולהטרובדור
אשףוהעיתון:העתהקברט,שירהבלדה,
בשירהלושנישאיןוהשנינה,הברקהחרוז,

לצטטהפיתוייח.דגםוהרציניתהקלחהעברית

יקצראךגדול'הואומבריקותחכמותשורות
עלכאןלהמליץברצוניזאתלעומתהמצע.
תל-"סקיצותבוכוויץנוריתשלמאמרה
שיח"("עליויזלטיר"ושלאלתרמןשלאביביות

 ~~ 46בעמ'~~המשך
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והמקוםהזמןאחוות
:וא

The J erusalem Mile 

שמשערכה

חשוךשהחדרלהווכחכדיצדועלוסבבבוקרשהתעורר ~
וחציחמשהשעהאתיגעבטוןלומתקתקהשעוןאבל
שימיוזמן:זהשידעלמהמחודשאישורקיבלהוא

התריסיםאתמגיפהשהיא ,האחרוןלפרקםהגיעו

להתעורר:שיאחרכדי ,האורמפניבערבהחדראתלוומחשיכה
 ,משלוקצביששלוימיהפגלשעוןכיבזהאותותנצחלאשהיא

שלהחתולכמוהיאחסרת-תוחלת,שהיאכמהבה,מלחמתווכי
להביטשנוהגשחור-לבןמנומרחתולהשכנים,ילדת הי~~י~~
סומר ,ארזבעץהממוסגרשלובליהאובראיפעורותבעיניים
נמרבמר~הרואהשהואלגמריבטוח ,גוואתומקמרשערותיו

קיפאונה,דרךלעבוראחת,בקפיצת-ראווהשיכול,חד-חושים
 .האחרה~בראל

עורו ,גבועלשרועעצומות,בעינייםבמיטהלשכבהמשיךהוא
והשמיכה,הסדיןלילהכלבושטובעיםבסימניםןצ~עהרופס
אהוביושלהמתוקטעמםאתבושהותירהחלוםקרושעודבראשו
במראהקצתעודמתבשםקלוש,לזיכרוןכורחם,על ,שהפכו
מטהראשואתהשעין ,בטנועלהתהפךהואהחמקמקים.פניהם
וראייתודםמלאהשקרקפתועדהמיטהשלהעץמסגרתכנגד

העגולההסמרטוטיםמחצלתשלהצבעיםממערבולתהיטשטשה
בדים,משאריותסחור-סחוראותהלוסרגההיאהרצפה.שעל

התורכיםמימינסתרקושאןקלףאיזהברשותושישחשבהכשעוד
למרותבתוקףלמכורשסירבהרבע-דונם-והבית-המט-לנפולעל

 ,הזמןעם ,שהפךרכות,הברותשלמתמידפכפוךמלותיה,נועם
משתיןשאנישנהשבעים"כמעטצורבות.מחאותשלצונןלקיתון
 ,אשתין"ושםמכווצים,בגביניםאחריהקראבית-שימוש",באותו

וחזרהבכוחהדלתאתאזטרקההיאימי!"אחרוןעדבעמידה,

 ,מביתוברגלהליכהדקותמחמשיותרלאומבוזה,כעוסהלביתה,
שלוהשימושלביתעדעבותבגרבייםהנתונותברגליוטופףוהוא

האסלהמולהזדקףמתקלף,צהבהבוצבועיםגבוהיםשקירותיו

דקותוהמתיןמכנסיוכפתוריאתלאחדאחדפרף ,שיכולככל
וראההחלוןדרךהחוצההביט ,שהמתיןעדהדק.לקילוחארוכות

לתחומוופלשהשהחציפהגדולהציפוראיזובזעףמגרששחורעורב
סדוקותקריאותקראהעורבהעבות.העץעללענףמענףודילגה
עופפהוסרבנית,צבעוניתהאחרת,והציפורבחוזקהבכנפיוונופף

החלון.מריבועשתיהןשנעלמועדבהתרסה,ועו,דעודמעלה,
בולטים~ורידיהןשגידיהןפשוקותברגלייםעמדעודארוכותדקות

העורבקריאותמטה,מופשליםמכנסיונפתלים,כשורשים
מכנסיואתהרים ,בכתפיומשךלבסוףוהולכות.גוברותהזעפניות
הסומסוםמרצפותעלהחוצהודשדשאותםכפתרבאנחה,

יש.מה ,כךאחרישתיןאז .ידיובמואביושהניחהירקרקות

בעצמוגערהואפרופסור",בראש,ציפוריםלךישפתאום"מה
אתגירדהואלחדר."אווירקצתותכניסמהמיטה"תקוםבקול.
אתקידמהסמיכהצינה .החלוןאתופתחבצייתנותקם ,פדחתו

דקגבעולהיא~שלבנחרצותה,מפתיעההלופתתצריבתה ,פניו
איורעודשהחייםלאגד-דל-של-הפתעותלאחדאחדצירףשהוא
-מןריאותיומלואנשםהואבחוזקה.נאחזבוואשר ,לולז~ן

אחתמדמדמת,מוקדמת,בוקרשעתשל ,הפריך ,הקרהאוויר
האדןעלגופומלואנשעןהואאךהצטמררעורורבות.מיני

שניחוחופלרגוניוםמלאיח~רבעציציפעםהתהדרושאריחיוהרחב
אתעודופתח ,מרירלתהטוביםועליולבניםופרחיומעקצץ
נחרדה ,עושה"אתה"מה .בקירשנחבטועדהתריסיםכנפות

אתתהרוגעוד"אתהלראשה,מעברעדהפוךאתוהגביההאשתו
העזהאוראתבבהירותזכרהוא-אחדבהירביוםאבלשנינו'".

למו~אותיואחדקלושסימןאפילוהתווהשלאהבוקרשלוותואת
סתוםאחדבצעדלבדה,עצמהאתהרגההיאאחדבהירביום-

להיסלחלאעליוואשרמעולםלוהתחוורולאשסיבותיוואלים,
לפעורהוסיףוהוא ,מחודדוזיכרוןצלולההכרהלוישעודכל
תוכואלולהערותבוקרקימתבכללרווחההחלוןכנפותאת
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זהולמהכלום.לוקרהלאפעםאףופלא:והפלאקפוא,אוויר

 .כךכלגדולהמרירותלבואתממלא

ורחוביום,באותוכמוקלוש,אורהיהכברבחוץנכחו:הביטהוא

היוםמסימניני,סקוהואשובנרעדגוומאנשים.ריקמתעקל'
אדומים.ולחיואפויחפות,רגלייםבכפותהדלתאלוהלךהמתחדש

אפיפניהשלחסר-השםהחתולאתאחדב-ק~שששטגירשהוא
אדנותו-שלואתמחדשתובעשלו'הבוקרעיתוןעלבנחתשישן
לעצמוחלטכךאחרבשקט.הדלתאתאחריווסגרביתו'פתחעל
שפתייםבמצמוציאותושתהנייר'משקיקכההצמחיםתה

עיניוהעיתון'בדפיורשרשלבד'לגמריהואממילאקולניים,
אתמולשלהפיגועמןפצועותשתיהבוקר:כותרותעלמרפרפות

תותחקנהלאזור:יגיעשלאהודיעזיניגנרלהלילה:במהלךמתו
שש:נקודהלארבעהגיעכברהדולרערפאת:ללשכתמופנה

שלושה.ונפצעושנייםנהרגובית-קמהבצומתקטלניתבתאונה

המהירות.הדפיםאתהפךהואבבית.אצלוהעולםשלהצרותכל
עלהקצרההכתבהאתבענייןקראוהואלוהוקלהאחוריבדף

החוקרים, . D4DRריגושים,לחיפושהאחראיהגןשלבידודו
רוסיהתדיריםחידושיםלחפשהנוטיםאדםבניאצלמצאוקרא,

יודעיםהםאיןשעדייןהודוכיאםההוא,הגןשליותרארוכה

לגםהואהאנושית.ההתנהגותעלהגניםמשפיעיםבדיוקכיצד
הואהתרוקןוכשהספלשאהב,כמוחםהיהלאשכברמהתהעוד
להתרחץ.והלךמחמול-שלשוםאחיובצדבכיוראותוהניח

עמוק.אבלקצרהיההחתך .ערחתאתלהחליףצריךהוא .לעזאזל
הפצע,אלהצמר-גפןפיסתאתמהדקבנעוריה,עליהחשבהוא

הרהיטיםאתהזיזהחברים,תסרוקות,שהחליפההפעמיםאינספור
שיניתיכבראםמהאזעכשיו'זהאתרוצהאניככהשלה,בחדר
צבעההיאהגדול'בחופשאחד'קיץוביוםשלי!החדרזהקודם,
אתטבלהכךאחרמקודמיהם,נועזיםבצבעיםחדרהקירותאת

אמה,מחאותאומחאותיועזרוולאכחולבצבערגליהכפות
כשראשההחסונותבזרועותיואותההריםדורון'אז'שלהוהחבר
היאזהוב.כאשדהרצפהאלגולשותהארוכותושערותיהלמטה

נןקבותאתהטביעהעונגשלובצווחותבחוזקהבמותניונאחזה
לאורךמעקביה,נטפוצבעונטיפיאורכהלכלהתקרהעלכפותיה

טיפותאתניגבהואכחול.דםשלכטיפותהרצפה,ואלהשוקיים,

בשקט.וקיללשבסנטרומהחתךהאחרונותהדם

ושמאסקרנותו'מושאבלית,האוהמראהמולשלו'השינהבחדר
תנועותעשההואאפיפניה,שלהחתולשלהטמיריםפחדיו

אקראי.עצמותלחילוץכפויההתעמלותמעיןגמלוניות,התלבשות
המעומלנתהחולצהאתכךאחרהלבנה,הגופייהאתלבשתחילה
הבגדאתהלוך-ושובדורסתשיניים,בחירוקלוגיהצהשהיא

מסתריאלמובלשבידההמגהץ~ש~ט·שרוולים,הקרשעלהמוטל
מעלה,מכנסיואתמשךלבסוףקצרות-רוח.בתנועותקפליו
בבואתוומהוה.אפורמקטורןאלבמאמץונדחקחגורתואתאיבזם

ומשמאלמימיןגזירי-ניירכשנילאורכההמחוברתהגמלונית,
ומתיאיךהראויה.~איטיותמחוותיועללוהשיבההדקלסדק

יותר'וזריזותמיומנותבתנועות •זכרלאכללבראי'הסדקניבעה

העורף,אלהמצחמןבאיבריו'אמונואתלהרף-עיןלושהחזירו
השנהבבמסרקוהסמיךהלבןשיערואתוסירקושבסירקהוא

ופחוסדקואולרמתכתיסיגריותמצתבצדתמיד'בכיסושנשא
ואיבדכשהצהיבהמסרקאתהחליףלאהואעץ.תפוחיקילףשבו

כשהיאהחליפולאגםפעור:חיוךלחצישהפךעדשיניורובאת
תןמתפורר,כברהמסרקאבא,גועל-נפש,איזה"תראהבוגערה

המחשבהאחדיוםבוכשחלפהואפילוחדש",אחדלךלקנותלי
אצוריםכאילויםחישבחפציואחריכרוךשהואיין-העבמעוררת

המובהקיםהזקנהמסימנישאלהההכרהבווהכתהחייופרקיבהם

 .ממנובחדשהחבולמסרקואתהחליףלא-

~ 
~ .==: 

~1 ~ 

להחניקיכולתוכמיטבעשההואבכתיבה.עסקבוקראותוכל
לגימלאותכשיצאבאוניברסיטה.עמיתיוכלפישחשהתרעומתאת

חדרואתומבטיח,צעיראיש-רוחהחדש,החוגראשלוהשאיר

ממנוביקשכךאחררבלאזמןאמנםבקמפוס.שלוהחוגבבניין
אורחתלחוקרתמקוםלפנות'כדייותרקטןלחדרלעבורבנימוס

הזה,הצרבחדרלעזוב.ממנוביקשלאלפחותמאוסטרליה,
הקסוםמהנוףנה~ההימים,רובעבדספריו'אתהכילשבקושי
עםכבונוס,שבאה,החירותמתחושתהחדש,מחלונושנשקף
 ...שנותברובבהנתוןשהיהפוסקתהבלתיהתחרותממעגלהיציאה
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שלדקחוטאיזהלהסתירהשתדלמאידך'באקדמיה.עבודתו

המרץהצעירים:החוקריםאלממנושנמתחערגה,אוליקנאה,
אלבדרכםשיצרוהרועשותהחבורותאותם,שאפפווההתלהבות
עינילעת-עתה,חסר-גבולותלפניהם,שנמתחהעתידהקפיטריה,

אתשהתחילומאזאבל ...אלףשנהסטודנטיותבהםשתלוהעגל

ועבר'תכולתומכלשלוהחדראתרוקןוהואשלובקומההשיפוץ
חדרולויוחזרלאשמאבחרדהנתוןהואבבית,לעבודזמנית,

לויקהעבשעודחייו'שלהאחרוןהשןממבצרייפלטשמאהקטן'
שייכות.שלתחושה

ספריםשלסתורותשערימותהכבדהעץמשולחןקםלאהוא

למצואהדואר'תיבתאתלבדוקכדי'אלאשטחורובאתעומסות
תאשלבניילוןעטוףוביטאוןחשמלחשבוןעםדקהמעטפהבה

 .המוארךהחלוןנוכחבשירותיםמימיואתלהטילוכדיהגימלאים
רחב-שהגןההכרהאותוטרדה~נ~בר'יותרמה,משוםהיום,

העץשלהמוצקבגזעלגמרימעיניומוסתרלחלוןשמע~רהידיים

הע~ף.

עקותכלפלאבאורחגגוהתפרכשכתב,רוח.באורךכתבהוא

המסגרותמריבועיאליושניבטואהוביושלחיוכיהםאפילוימיו'
מהסחתכמו-נעלבתתהייהלכדיהיטשטשושולחנושעלהחרותות

ונברקםלעיתים .תובנותיואת,~לאוהלכווהדפיםמהם,דעתו
לושחסריםכשמצאאלאגגההתפרלאהידועהוסבלנותובספריו
שיחזורעדלפחותהספרים,בביתאלאלמצואיוכלשלאנתונים

כךבתוךהעבודה.עלהתענגהואבקמפוס.שלוהמקינטושאל
החיוור'ההוא,האורשלרחוב:החייםאותותמעיניונעלמולא
תמנוןזרועותששלחהגדולהלנהרהבאחתשהפךהשחרשל

מבטיחהלחמימותשהפךהמצמיתהקורחדריו:למעבהשקופות
קולוצלילים:ניחוחותבלילשמןאהאווירהחורף:בסוףיוםשל
קריאותחולפות,מכוניותשלנרגניםמנועיםרעשילד'שלבכי

ריחמיוחם,חתולשלגרגורי-געגועיםמזדמן,רוכלשלנואשות

שעלהישןהשעוןתקתוקיסמוך'בביתהמתבשלותהקטניות
שהשעהלעזאזל,זה,איךועשרים,'שתיים-עשרהלמולוהשולחן

ועשרים?שתיים-עשרהכבר

בחבטהעליוסגרווהדפיםהמחברתדפיביןהעטאתהניחהוא

דמותו-אתרוחובעינילראותהספיקעודהואטורף.כפרחקלה
ספרמעלבריכוזמשתוחחבתחתונים,רקולבושרזהילדשלו'

שלושהדפיוביןבזהירותטומןאביו'מספרייתלה /oשכרסתני
דק-גבעולועזp~ןכותרתזקופתרקפתכתום,טו~חשדה:פרחי

אתשםשכחהואסגולים.וקצותיהםלבניםהזעיריםשפרחיו
המאובקהספראתכשפתחמזמן'ולאחייו'מרביתלמשךהפרחים

כמומיות.ושלמיםדהוייםההם,המיובשיםהפרחיםעליומביןנשרו
כאילומיד'התפוררהפרחזהירות.באצבעותהעשנןאתהריםהוא

לפתחורובץהזמןלבו:מעומקנאנחהואןאות.שניםהמתין
לשעתממתיןבלום-שרירים,כחתול'ושמאהופכיןלהשאיןכאבן
שתיים-דלתועלהנחושותהנקישותשלושבדלת.נקשוכושר.

מלבבתהיותרלאתנחתאהפתיחהאותהיו-מושהיתואחתצמודות
יומו.של

הדלתהמקטורן.אתוכפתרהפתחאלקראהוא ,"יפ~"תכנסי

ל- q.נחוקרסולהעלכרוךהחתול'פנימהחמקראשוןנפערה.
משוךשערהעלהקטנה,אפיפניהלקראתושעטהכךאחרפרווה,
רגליהיד-שנייה,אדוםטרינינגחליפתלגופהצהוב,צמרכובע

אחדמנחיריותר'טוביםימיםשידעוהתעמלותבנעלינתונות
היאלמחוט.טרחהשלאשקופהאחתטיפההסתלסלהאפהשל

לבןדגלהיאכאילובקצותיה,מקומטתניירבפיסתבידהנופפה

שלה.לאכמובן,כניעתו-שלוכניעה-בלא-תנאי.של

התשובהאת'"מצאתיבורקות,בעינייםאליוקראה"מצאתי",
צדקתי!"ואני

שלאצחוקו'אתהיסהאבללאחור'מוטהראשובהנאה,צחקהוא
מרומזים,סימניםבנדיבותבשבילהשפיזרזהשהואחלילה,תגלה,
השבילאתלהשהראווהם-הםזהובים,תירסזרעוניהיומשל

תותיםפטל'-מתוקיםיערפירותבדרכהאוספתלאורכו'להלך
לאהקטנהל~פירחוקים.לימים~~ליס,שמהוגם-ודומדמניות

תלמידתוספק,בלאחיתה,היאאךהדר'לאאףתואר'היה
הוראתובשנותהעמידסטודנטיםשלדורות .ביותרהמסורה

רוחשבקהלמילארחבי-ידייםהרצאותאולמיבחוג,הארוכות

ומהירעינייםמאירהיהלאמהםואישתאבי-דעתצעיריםשל

ביתואלונכנסהלראשונהדלתועלשנקשהמאזכמוה.מחשבה
כוס-וביקשהועז'ישירחיוכהממש,שללהזמנהלחכותמבלי
בבקשה-אל--וב-בשביל-חתול-שלי-כי-לנו-עכשיו-אין-בביתחל

ולקחהתגיד-לאמא-שלי-כי-היא-לא-מרשה-לבקש-משכנים

ולי-קוראים-אפיפניה-ולחתול-שלי-והוסיפהארוכהאווירלגימת
לף?עוד-אין-שם-ואיך

חדשים.שכניםלושישידעלאכללהואדלתו'עלשהקישהעד
עמיתועםמחקרבעבודתבנעימיםבילההקיץחודשיכלאת

ושאלחקרכךאחרחזר.הגרנט,כספיומשאזלומקיימברידג'
"אתלבינהבינההשניםכלשרטנההעריריתששכנתולוונודע
הלכה ,"?ימעלי'יגידמיאותי?יקבורומיאניקברתיכולם

בליגםחברה-קדישאאותהקברההקיצין'כלוכשכלולעולמה.
אתביניהןשחלקועוליםמשפחותלשתיהושכרוביתהמניין
שלכבדיםריחותעלוובנחיריובהמולתםביתווכשמלא .חדריו

לאמיתובזעף.לבינו'בינורוטןהיהכרוב,סלק,זרים,תבשילים
לאלקבלן'הביתנמכרלאלפחותמלבו:נגולהאבןדבר'של

ענק.צלהמטילרב-קומותתחתיונבנהולאבדחפוריםנהרס

וחייך.שאלהתשובה?",מה"אז

מרתקים,קצרים,במשפטיםראש,בכובדלוהשיבהאפיפניה

צבעוניותפלסטיקחוליותהיוכאילוזהשלהגיונועלזהבנויים
לתלפיות.בנוימגדלאומתוחכם,צעצועהרכיבושיחד

טפיחהכתפהעלוטפחשיבח,לך",הכבודכלאפי'מאוד'"יפה
האף."אתתקנחיעכשיומאוד.חכמהילדה"אתאבהית.

ממחטהשלףצרוד-המיתרים,הפסנתרשמולהשידהאלהלךהוא
עשרות,עודבחובהשהצניעהקרטוןמקופסתוריחניתלבנה

 .אחריושהזדנבהלילדהאותהוהושיטנרים, 1כעמקופלות
אומיד'השטיחאת"תעזובבזעם.פתאוםפקדההיא"תפסיק!",
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 ".---שאני
עליושבאותווראההחתולעוללמהלראותהסתובבהוא

השלופים,טופריואתבהתוקעהסמרטוטים,מחצלתעלארבעותיו
חל~שותנעלהבקצהבובעטהאפיצונן.מבטובעיניוכף,אחרכף

לשידה.מתחתאלונמלטציפורניואתנצרוהחתול
אתאוהבכךכללאשאניהיא"האמתהרגיע,נורא",לא"זה

אניבואי' ...קצתאותהשישחיתוליאכפתולאהזאתהמחצלת
הטישיו".עםלךאעזור
התרעמהלא?"המחצלת,אתלךסרגהשלךשהבתליסיפרת"אבל

שלוח.בסנטרבווהביטה

שלו.וגםשלה.היפתחי'~י 99 '-הבדלת,שלההנחושות

להשנתןבמפתחהדלתאתפתחהבמנעול'קרקשההיאבערב,
העמוסה,השקיתאתמידיההניחההיאונכנסה.אמהמותאחרי

עלאותוותלתהגשםשל~~אייטיםהשחורמעילהאתניערה
המצרכיםאתופיזרהלשלומושאלהכךאחרשבכניסה.הקולב
ובמזווה.במקררלו'שקנתה
בדמיונוראהוהואגווהאחריקראהושמנת",תותיםגםלך"הבאתי

עלשמנתשללבןשפםבהנאה,אצבעותיהאתמלקקתאפיאת
רוח.בקוצרלמנתומחכהדרוך'לרגליה,החתולהעליונה,שפתה

~ 
~ 

c:=: 

~ן
~ 

מעניין.""וספרבראשה,וכשהנהנהבשאלהענהחם?"קקאולשתותרוצה"את
המטבח.אלהלך

הנדנדהכיסאאתמניעהאותהמצא'הואמהבילספלובידוכשחזר
בחיקה,החתולמשוכלות,ברגלייםואחורהקדימהממידותיההגדול
עצמהצמצמהכאילוהקש,גבאלפנימהשקועהקטןגופה

המכווץ:מצחהעלחקוקהמחשבותיהעוצמתההכרחי'למינימום
הציפורניים?"עםלךקורעשהחתולמהשטיחלךאכפתלא"למה

שלך?"הבתאתאוהבלא"אתהנוקב:ומבטהושאלהוהוסיפה
ככה,בושהביטובשעהכהרגלוקצר'צחוקבשקטצחקהוא

העדשותאתוניקהדקי-המסגרתמשקפיואתהורידבתוכחה,

וביסודיות.לאטשלו'המקטורןבכנףהעכורות
אתלהסיחכדישאלשובעשינו?",כברהמגנטעםהניסוי"את
רגישותו.מחוסרשניהםדעת

לאפישהוכיחוהחכםהפשוטבניסוישקועיםשניהםהיועיןכהרף
הכבידה.כוחעלאפילותיגרקוראהמגנטשכוחספקלכלמעל
שהציקבדבררוחהנעכרההגילוי'שלהעזרושמושפגברגעאבל
לבתו:מיחסויותרלה

הבא?"בשבועלריגהבחזרהנוסעותואנישאמאכברלך"סיפרתי
אתהשיבהואכפרווה.סמיכהשתיקהביניהםהתרבצהלרגע

בשקט.אותהוסגרהשולחןמגירתאלהמתכתמהדקואתהמגנט
במצחו.ניבעהארוךקמט

נוסעות?"אתןזמןלכמהמאו.דשםקרעכשיולי.סיפרתלא"לא,
נוראבכתההיאמישה.מהדודמכתבקבלהאמאיודעת.לא"אני

לנסוערוצההיאעכשיובריגה.שליאבאאתפגששהואואמרה
 11 •אותולמצוא

שלך?""וסבתא
אותהמענייןלאשלהשהבןלאמאאמרההיאפה.נשארת"סבתא

נוסעות".והיאאנירקזהבגללואותנו.אותהשעזבמאז

הפוךבחיקה,מוטלשהיההחתולשלהלבןצווארואתליטפההיא
באווירמצליףזנבוזקופות,אוזניובהנאה,מגרגרגבו'על

חסר-שם.עדייןבמהופך'בו'נעוצותעיניועצורה,בעצבנות

אלבמאמץחייךשתחזרו?"עדהחתולעללךשאשמוררוצה"את
הנוגות.עיניה

חתול".בוא .מחרלהתראותסבתא.עלגםו"כן'
והואלחיועלרטובהנשיקהלונתנהאפיפניהשהלכה,לפני

בכללהיאאםתוההנעגם,אחריה,הנסגרתבדלתוהביטהזדקף
הנקישותלשלושעכשיוכברעורגשלה,אבאאתזוכרתעוד

שמאכחוששביתה,כבתוךבביתומהלכתאחריהעקבועיניו

הנואלת,למחשבתוגמורהבסתירהאבל'בכיסה.ותניחמשהותיקח
בתחושההרופסובבשרההל~הבדמותהמביטהואמדועהביןלא

עליההמתמשךכעסועיניולנגדוהזדקקהלךכאילומפויסת,
אכןהשנים·אבחנתו?דק~תבגללרקהאםעמום.זיכרוןלכדי
ההתנהלותלעפעפיה,מתחתהתפיח;תבבתו:גםאותותיהםנתנו

חום-כהה.הצבועותשערותיהמשורשישמבצבץהלובןהאיטית,
הצחקנית-שמבטה-רושף,הנערהמןשמץבהנותרלאלא,

אתטלטלקלרעד .קירותיואתוהרעידהביתובחדרישהתרוצצה
ועצמההתריסיםאתכשהגיפההעבותבזרועותיההביטהוא •בשרו

בקבר'כמוכאןקראבא'לך'יש'מהגילההרעדתהגוהחלוןאת
שאט-הנפשאתבוהעירהלאריאות?!'דלקתלקבלרוצהאתה

 ...דין?איזההדין.אתכמקבלעצמובעינישהיהעדהצפוי'
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מןוהוציאהארוכותבוהביטההיארך.בקולשאלספר?","איזה

כיאותוקניתימייל',ג'רוזלם'"רהירוק.עטוףספרשלההתיק
ידעלשאךטר'בקתדרלתאמאעםשלנוהטיולאתליהזכירהוא

 ,, ?זוכרפריז'

 ,,--הזההטיול"אח,

הסבוך'המסעבגרביים,הנתונותרגליושלהנפתלהמסעאח,
שלבוהכנסייה,שלהעגולבלבירינתמעגלים,אחד-עשרהאיטי'

העתיקות,האבניםבחלק~תחשותהדורכותבהונותיולב-פרח,

כפותשלקלריחבאבנחיריוקרסוליו'עדמהםהעולהבקרירות
---נשמעלאכמעטדשדושזרות,רגליים

נדיריםימיםמאותםבאחדלכנסייהאמהועםאיתההגיעהוא
המאהבןוהמבוךלאחורהכהיםהעץספסליאתבהםשהזיזו

לשוטטהלכוואמההיאבמלואו.לעין-כלנגלההשתיים-עשרה
שלהשישפסליאתבהיחבאלצלםהמפואר'המזבחידעל

מ:זמקיראש,אלראשעניין'מעורריפרטיםללקטהקדושים,
לשבלולבפקפוקמהולהבסקרנותוהצטרףמהןחמקהוא .המישלן

כךאחרימינה,המתעקלתהדרךאתעימםועשההמאמינים
עודלכאן'ופעםלכאןה~ניםפעםה~נים,אלהחוץמןשמאלה,

כאילוהלבירינת,בלבהנפקחהפרחאל.מלבלבתערגתםועוד'
קטורתריחבאבאפו .חושךבקצהאורנשגבה,מטרההוא

שלוהטחובהעתיקבריחמעורבונוקבת,מתקתקהמסתלסלת,
שאחזוהחלבנרותשלהמרבניחוחבלולהאפלוליות,האבנים
בתלם,ההולכיםאחרנשרךהואהמבוך. Tמצלייניכמהבידיהם
מרכיןומאחוריו'שלפניומישלהארוכההשורהשלמבשר;ףבשר
התאפק,ולאגברה,שסקרנותו'עדבחולנוהאבניםגידיאלראשו
 :לפניושפסעה-הגוףקטנתהאשהאתבלחשושאל

Excuse me, please. Whats the purpose of our " 
walking in this maze? And why are some people 

"? down on their knees 

אנגלי:במבטאבחזרהלוולחשהכתפהאתאליוהטתההאשה
Oh, these people have sins to repent for. The " 

". others, 1 guess, do it for cleansing their souls 

In ancient times pilgrims came here instead of " 
going to Jerusalem. That's why the maze is also 
called 'The Jerusalem Mile' or 'Chemin 

"' ... Jerusalem 

בשקט:אותושאלהזאתבכלמאחור.מישהואותההיסה ...ששש
"? And why are you here, if / may ask " 

"? Oh, me " השיב" ... I'mjust a tourist ". 
עוצםבשקט,הקצובותפסיעותיואתפסעהואראה.לאפניהאת

בדרךאבודאישאגודל'בצדעקבצועדחליפות,עיניואתופוקח
ספק-מזמורהלטיניות,המיליםשלהחרישיהזמזוםמוצא.בלי

'התגברהטורשבראשהאפורהבגלימההאיששבפיספק-תפילה,
לוישמהעלרעות.צרעותרחשהקמורשהחללעדועוד'עוד

נטףהזמן .ברכיועלירדהואגםאםייסבאוליחרטה?להביע
הכולמחשבה,בוחלפהייכשל'מישהואםקרה.זיעהכמוממנו
התחייך,האחרוןבעיקולדומינו.שלקוביותכמופניהםעליפלו
מןהוממת,פתאומית,אכזבהלא,קטנה,הפתעהלונכונהאבל

החקוקההרו,ןטהאלהלב,אלשהגיעחשבאחדרגעשהנה,הגילוי
כקודמתה,נפתלתחדשה,לדרךהוטהבמשנהוהעין'באישון
נחשי'אחד'גוףבמעגל'להלךישועודעודמקודמתה,נפתלת

גבעולעלמושחלותחרציותומלפניו'שמאחוריומיוכלהוא
אתהבשרשרת,חולייהלאל~ט,משל.ם,חלקלאאתהאבלירוק.
שלושמכאן.לצאתיכולאתההזדקף.הואשלך.רת ryבסחרלבד

-לשורהמחוץואתהימ;נהפסיעות

חשהואמגששות,ובהונותיוהאחרונההישורתאלקרבוכשכבר
מעוצמתונחרדהוורדכותרתכעליסמויהעיןבושנפקחת
בעורקיונמסכהמבוכההתפוגג,ומידבההסתכסךבלבולהתחושה.

מיםנקרשת,מערבולתראשובאיבריו'מידונספחהכשיקוי
גובהיםשהםעדגרגריואתמסיעהרוחבחול'סימניםמציירים
וכיווניםאותותדרך'סימניבהםטובעתרכת-חמוקים,לדיונה

כמומהירמסוע~אבן'שהוטבעומהוססיםעקבותסותרים,

היאחייומפתידע:כברשניחשלפניעודשדה-תעופה.במנהרת

שלרצפה:החרותותהאבניםעלוגלויה,אילמתהמסתמנת,
טובענית.תובענית.

רגעהשתההכלא-מאמין'הכותרתעליעלדדומאובן'לבסוף,
כשיצא .אחריולבאמקומואתפינהומידהלבירינתבלבקצראחד

-הגוף.קטנתהגברתלצדופסעההמעגל'מן
" What a maze " ,נרעשה" Amazing ... " .והלכה

המסמאהאוראלהחוצהיצאהוא .בגרונוהתבצקוסתורותדמעות
באורח-פלאידע:היטבלצאת.כמבקשבוהלםלבובידיו.ונעליו
להכותיוכלאולימ~ה·נחש.לכדילא-ברורשאלהסימןבוי~שר

קסם.וך,עשההימיםמןביוםבו

אחד'ספיחפרעגדלעודבראשובקולה.ועייפותקמהנועה
היאהמסמא,באורבחוץ'ההוא:הביקורשלהעזמרושמואחרון'
ריקים,שמיםבתוךשחורותציפוריםכשתיסביבוחגותואמה

שבכךאחרדם.זובעדבתחינה,כךאחרב~ימה,בראשומנקרות

 .בתודעתומקוםלבתוופינה
אתההבריא.ממשלאעודראובןאבא.הביתה,הולכתתכף"אני
תה?"חם?חלבכוסרוצה
אבלבקולו.ניכרתשהכרת-תודתווקיווהלא-תודהלהאמרהוא

וגם:בן-בלי-שם.עודשלהוהחתולף, rtלריגה,נוסעתאפיפניה

משכון'בתורשלךהסבתאאתלימשאירהשלךשאמאלמרות
הסבתאאתבדמיונוראהוהוא .לכאןתחזרולאכברוהיאאת

"אתלבינהבינהרוטנתלביתו'ביתהביןהמתעקלבשבילפוסעת
 • "!?ימעלי'יגידומייקבור?מיואותיקברתי.כברכולם

האוניברסיטהשלהתיאטרוןותולדותאנגליתספרותבוגרת-שמשעדנה
נשיםשכתבולסיפוריםהבינלאומיתבתחרותהראשוןהפרסזוכתהעברית:

מארסיישלהנשיםפורוםמטעם , 2002במארסשנערכה ,התיכוןהיםמאגן
אונסקו.ארגון-
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הישארי
ולרסחוףדיטר
שרוןאורימגרמנית:

1
 ,ן:

s 
~1 ~ 

אפשרשאילמרות .הזוהבודדתהמילהאתרקאמררא5נ
כמוממנויצאזהאותה.אמרשהואבוודאותלומרהיה

השטחפגיאלאגםממעמקישעולהאויר'בועת
שצידםפניו'עלזעלאדברשוםקול.בליומתפוצצת

ובכיינית,מעונהלקריקטורההתעוותשפיוכךונפול'רפויהיההימני
רחצהגלימתעטוףהגוף,כהו.ועיניוהתרחבואישוניוחיות.חסרת
כאילוהחלון'מולאלהכיסאגביעלמוזרבאופןמונחהיהבלויה,

הרגלייםהמשענות,עלהידייםוכפותהידייםכזו:בתנוחההניחוהו
מוחזקזקוף,הגוףובמקביל'מהבמרחקהעורבאנפילאותהיחפות

מכףכולהכלהדמותאליה.קשורכמוהאחוריתהמשענתידיעל
עלובלחיקוירקדמתההיאחיים,חסרתנראתהראשועדרגל

חשה,שבוהיחידהחייםסימןהאמיתית.לדמותובאיכותבחומר
מצחין.הבל-פההיההנוקשה,הלחיאתנישקהכאשר
המפתיעה,היחידההמילהאתהיטבשמעהשהיאבאמתייתכןהאם

שוב,ובשנית,ללכת,רצתהכאשררב,בקושישפלט"הישארי",
שחיתההביןלאאךהדמעותאתראההואיצאה?כאשר"הישארי",

חיתהאוליזאת,ועםלדעת.היהיכוללאזהאתלא,בצער.שמחה
עזבושובששובהוא,שברע?בטובבחשאי'אםגםלהכיר'צריכה
לאממנהביקשהנאמנה,באהבתהארעימאהבכמוהוא,אותה,

לבד.להשאירו
הואלמטה.וירדהלמעליתחיכתההארוכים,במסדרונותהלכההיא
אתהיום"כליום",כלאבוא"אניענתה:היא"הישארי".אמר

דעתה,עליהנשתבשההאםלבד!"אותךאשאירלאאנימבין?
לאהאםהספר?בביתללמדשעליהמפנירקבעצםהלכהשהיא

לחשוביכולההיאאיךלבד?יישארשלארקלחכות,כולםיכולים
שהיאפחדהאםזו?בודדתבמילהלהגידשרצהמהכלאתשהבינה
התהפכושכעתחששהאםחולה?הואשכעתמפנירקאותו'תעזוב

עללהקלכדימידאליולשובחייבתהיאהדרב'כךאם ?היוצרות
שהמחלהידעה,שכברמהאתולחושאותולחבקרצתההיאחששותיו.

איתרלהישארצריכההיאכן'לשניהם.חדשההתחלההיאהזאת
יתחילזו'בודדתמילהשלבהצלחהיחושוכאשרשיירדם,עדהיום

הבודדת.למילהשמתאימותזכות,מיליםמילים,עודלמצוא
חרשלהיכנסרצתההיאנחפזת.לאאךבעצמהבטוחהחזרה,היא

איתר,נמצא"הרופאמהחדר.אחותיצאהרגעבאותושקטה.ולהיות

אמר"הישארי"הרופא.אמר"תפוח"מפריעה".אינךאתהיכנסי'

תגיד ."ץע"לא,האיש.אמר"הישארי",הרופא.אמר ,"ץע"האיש.
שוב.היאשמעה"הישארי"עץ.

כאשרהרופא,אמרלחלוטין",כמעטהדיבוריכולתאתאיבד"הוא
אליותחזורהדיבורשיכולתמקווהאני"אבלבמסדרון.יחדיוצעדו

היאהזו?",הבודדתהמילהדווקאנשארהמדוע"אבלבהדרגה".
לזהואיןלחלוטיןמקרישזהמניח"אניאומר?".זה"מהשאלה.

לנואיןהמילים.כללמעשההיאזושמילהאוממש.שלמשמעות
איתר".לתקשרדרךשום
לחייך.ניסתהמיטתו'עלוהתיישבהלחדרשבהכאשרהנהנה.היא
 •ואמרה.הוסיפהנשארת","אני

קלןשלהריאליזםתיאורייתמהוגיקלן.תושב ; 1925יליד-רלרםהרףדירם

> Koelner Reakusmus-Schule <: הספרות-הספרותיתהתיאוריההוגה"

כמוקולנועיות,בטכניקותשימושולרסהוףעושהשלורבומניםבד",כמבחן

 ,> Schattengrenze < 1969נהלבגולספריו:ביןבפרספקטיבות.ושימושקיטוע
 • Der Sieger nimmt akkes> < 1983 ,הכולח pלוהמנוח

43 
 2003נובמבר



חשודחפץ
לויתןכרב

ניידת-משטרהשלמרמקולשבקעומתכתיותריאות ~
חיתהלאזועמוקה.בוקרמשנתבגסותאותוהעירו

מאודמוקדםבוקר.באותושהתעוררהראשונההפעם

עלרכובשהגיעהעיתוניםמחלקעל-ידישנתוהופרה

גםפועלתאותהוהשאירהבנייןבפתחאותההחנהמקרטעת,וספה

מזמיןאותושמעהואלמנויים.העיתוניםאתלחלקפנימה,כשנכנס

השלישית,בקומהלדירתוסמוךנמצאשלההמנועהמעלית.את

מעלה-בפירתנועתהאתהיטבשומעיםזריחהטרםשלובדממה

אתשלו'בקומהעוצרתהמעליתאתשמעהוא ...מעלהמטהמטה,
העיתוןואתהרצפה,אתומשפשפתנפתחתהכבדההמתכתדלת

בקומהגםעצרההמעלית .מבורךמשפחתשלמפתנהאלשנזרק

גרההראשונהבקומהגםלוי.משפחתדלתאלנזרקועיתוןהשנייה

משפחתיקשראיןאבלעיתון'עלהיומנוייםהםוגםלוימשפחת

ביניהן.

במעלהשלוהישנההווספהעלהתרחקהעיתוניםשמחלקאחרי

רב.לזמןלאאבלונרדם.שבבבניין'לשרורחזרוהשקטהרחוב,

שהיההקזוארינהעץאלקולניעורבעימההביאהראשונהשמשקרן

בקומהשלוהשינהחדרלחלוןעדוהיתמרהבנייןבגינתשתול

רוחותכשנשבובחורף,מזמן.כברלמטרדהפךהעץהשלישית.

אתמגרדיםהיווענפיוהבנייןלעברנוטההיהחזקותמערביות

צהוביםבאבל~יםמתכסיםכמחטיםהצריםהעץעליהיובאביבהתריס.

ולאףלהתעטשויותבעיניים,לגירודוגרמוהביתתוךאלשהתעופפו

אבלהבית,מגינתהעץאתשייכרתומהמועצהביקשהואסתום.

-הקרן-הקיימתידיעלגןמרעץהואהקזוארינהכיהדבר'עליהםאסור
לחלוןשסמוכיםענפיםמאותםאחדעלעורבעמדעכשיו ...לישראל

קריאותיוהציבורית.שבגינההעציםמןלושענומינולבניבעוזוקרא

החלוןאתהסיטבמיטה,התיישבהוא .משנתואותוהעירוהצרודות

קריאותיואתמידהפסיקהעורבהמוגף.בתריסוהכהידובהישגשהיה

היהבעבר .האוויראלהענףמןכשזינקכנפיו'משקאתשמעוהוא

לחלונותהצמודותהאדניותעלנעמדותשהיוהיוניםאתככהמגרש

לעונותבהתאםהכול-לקנןומנסותוהומותומגרגרותהדירהסביב

התושביםהשרון.ברמתיוניםרואיםשאיןמהזמןכברזהאבלהשנה.

מטנפותשהיוכיווןמלחמה,עליהןואסרונגדןאחתידעשווהמועצה

לעציםמתחתחשמל'לחוטימתחתהחונותהמכוניותאתבלשלשת
למרפסות.ומתחת

שלוותאתהפרהשהמשטרהעדשוב,נרדםזוהפרעהאחריקצרזמן

כמעטחשכהשררהובביתמוגפיםהיווהחלונותהתריסיםהרחוב.

אחתאלידואמתשעלהשעוןאתולהצמידלקרבהיהצריךגמורה.

ירוקות:כגחליליותשזהרוהספרותאתלקרואשהצליחעדמעיניו

 ...וחציששחיתההשעה
בקיץ'גםהתכסהשבההחורףלשמיכתמתחתגבועלהתהפךהוא

והאזיןרצופות,שעותוארבעעשריםשעבדהמבורךלמזגןהודות

מהניידת,השוטראתיותרטובשמעעכשיומבחוץ.שחדרולקולות

מהחלונות,להציץולאלרחובלצאתלאלתושבים,ברמקולקורא

'פיצוץלערוךעומדתוהמשטרהחשודחפץישסגור!הרחובכי

מבוקר'.

משתולל'אוגוסטכשבחוץלרחובלצאתאוחלוןלפתוחרוצהמי

ובצל'בלילהביום,מעלותמשלושיםיורדותלאהטמפרטורות

 ...מתייבשתלאשהכביסהעד-כל-כךגבוההבמישור-החוף,והלחות
'חפץעלומכריזהסקרנותכםאתמעוררתהמשטרהכןאםאלא

 ...ביתכםסףעלברחובכם,שלכם,בשכונהדווקאחשוד'
פתחולאהחלוןאלמהמיטהקםלאממושמעאזרחשהואבגלללא

משוםאלאהמשטרה,במעשיהחוצהלהציץהתפתהולאהתריסאת

ובדייקנותבבהירותרגשבוהרחובאתבעיני-רוחולראותהיהשיכול

הקרירה,מהמיטהלעשותויותרשנעיםדברוזהעצומות.בעינייםגם

והממוזג.היבשבחדר

קועללצפוןמדרוםהנמתחומטופח,קצררחובהואשלוהרחוב

הרחובותמרובבמשהושונההואאיןרמת-השרון.שלהמיםפרשת

כארבעהשאורכהלמדיגדולהציבוריתבגינההתברךאבלזה,ברובע

ועלשביליהעלמצליםנוף,ורחביגבוהיםרבים,עציםבניינים.

כאבןהיאהציבוריתהגינהבה.שפזוריםהשעשועיםמתקנימגוון

שחר'טרםלפעמיםאותה,לפקודראשוניםהסביבה:לדיירישואבת

אתממלאותיותר'המאוחרותהבוקרבשעותובעליהם.הכלביםהם
מתיישבותהןקטנים.וילדיםתינוקותעםהזרותהמטפלותהגינה

ומשוחחותהתינוקותעגלותאתמנענעותזו'לצדזוהספסליםעל
עשר'השעה'לקראתאחריהןרומנית.אובולרגיתבפולנית,בערנות
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מהמזרחהפעםהציבורית,הגינהאתזרותעובדותשלנוסףגלשוטף

אחריאחרים.ומוגבליםקשישיםשסועדותפיליפיניות,לרובהרחוק,

והםמהעבודהשחזרוהצעיריםההוריםהגינהאלבאיםהצהריים

מתקהליםחצות,אחריבלילה,לצאצאיהם.מזמנםעתהמקדישים

שלהםהקולנייםהחיזורלטקסיבני-עשרהונערותנעריםבגינה

בדרךאבללסלקם.אולהשתיקםשתדאגמשטרהמזמיניםוהדיירים

מדייריורביםאחרים,עיסוקיםבגללמגיעה,לאהמשטרהכלל

בלילה.אותהמקלליםביוםהגינהאתשמברכיםהסביבה

ואםשנה.כעשריםלפניבולגורשבאמאזהרבההשתנהלאהרחוב

והתפשטה.גדלההתרבתה,הצמחייההשתנה:לטובהדווקאהשתנה,

הגגותועלהבניינים.גגותכגובהעכשיווצמרותיהםגבהוהעצים

אדומים.ורעפיםעץעשויותופרגולותפורחותגינותנוספועצמם

שאתביתראליהלמשוךחיתהצריכה ,עכשיושהיאכמוהשכונה,

 ,לקנןאפשרויותיותריש ,בתי-הגידולהתרבושכןבעלי-הכנף,את
אוכלוסייתביישובגדלהלאזאת,ובכל-להתקהלמקומותיותרשי

 .מאודהצטמצמהאפילוכילוהיהנדמה ,להפךהציפורים.
קולות.בקולימצייצות ,בבוקרמוקדםציפוריםשומעהיהבעבר

בינוניבגודלציפורזוהיהבולבולים.היוקולםאתלהשמיעראשונים

קרן-אור-ראשונההופעתלפנירגע ,בוקרוכללהתלהק,הנוטה

 ,חלונומולהקזוארינהעץשלענףעלמתיישבתמהןאחתחיתה
אחר-כךהשינה.חדראתמציפהחיתהוהחליליתהשופעתושירתה

 ,כללבדרךאפוריםעורביםהעורבים.הלבתשומתאתהיותופסים
אלהלעורביםבה.וחורפיםמקנניםשגם ,בארץיותרהנפוציםשהם

בשלשות.אותןלהשמיענוטיםוהםוקטועותצורמניותקריאות
ציוציםשופעתזוקטנהציפורמכירים.שהכולהדרוריםואחריהם

במרץומצייציםמתקהליםהדרוריםבמקהלה.על-פי-רובוצפצופים,

היהאפשרהשמש,לשקיעתסמוךערב.לעתגםאלאבבוקררקלא

לילהללינתכשהתכנסושלהםהנרגשיםהקולותבלילאתלשמוע
שומעיםאיןלב,שםזה,בקיץהגינה-הציבורית.שלהעציםבדיבתוך

מענה.ללאקריאהושםפה .ליוויללאסולןשרושםפה .יותראותן

שלהציפוריםנעלמולאן ,בעיניוהיאחידהבוד.דציוץושםפה

 ...השרוןרמת
אפשראבלהציבורית,בגינההנעשהאתלראותאפשרדירתומגג

 ,כאןבמערב.התיכוןהיםואתבמזרחהשומרוןהריאתגםלראות
גגשעלהתצפיתומנקודתהמדינה'.של'המותנייםשאומרים,כמו

להגיעיכוליםנפץמטעניהם.צריםכמהעדלהיווכחאפשרביתו

מטעןלהניחינסהמיאבללמדי.הקרוביםמ'השטחים'בקלותהנה

כחפץממילאבונראהעזובחפץשכל ,שלוהקטןברחובדווקא

חשוד?

המבוקרשהפיצוץעדבשינהושקעחזרבלבוהזוהרטוריתהשאלהעם

דלתכשלעקרקולזהלפיצוץהיה .תודעתואתלווהשיבהתבצע

שעוררבחפץחומר-נפץהיהלאכישהעידמהבחוזקה,שנטרקהעץ

סתםאלאמטען-חבלה,היהלאהחשודוהחפץ ,הזוהמהומהכלאת

 ...חפץבושאיןחפץ
הרחובאתופתחהציודהאתהמשטרהאספהארוכותדקותבמשך

התקשההואאבלבעצלתיים.למסלולםשבובחוץהחייםלתנועה.

שלמוזררגשלו.התחשקלאמהמיטהלצאתגםולהירדם.לשוב

 •התרחש.שלאלמשהוציפייהחווהכאילו .אותוהציףהחמצה

מהבית"סיפוריםבאוגוסט,"שבועייםמתוך:
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ויתןלעמוס
 ~~ 37מעמ'~~המשך

חד'והמאהקיבוץ ,שנירלאהעורכת: , 47מס'
קריאההשירים.בצדלקוראושכדאי ) 2002קיץ

רהי"הששלהרציניהפןאתמאיירתכזוכפולה
ממנה.ההנאהאתומעמיקההקלה"

אלתרמןפרסםתל-אביביות""סקיצות 26
בצוו<שק 1934בשנת"דבר"שלהערבבתוספת
גםכלולותמהןושלוש ,תשל"דרגעים,בספר

ים"יתל-אביב"שרטוטים-18והחדש>באלבום

שעייתאופטימידברבספרוויזלטירפרסם
 .מאלפתהשנייםביןההשוואה ,) 1976 (שירים

שלבממשותעוסקיםבוכוויץ,אומרתשניהם,
בתל-אביבכלומרשלה,במשמעותולאהעיר

אולםקונקרטיים,ומרחבזמןכמסגרתכמקום,
משקףויזילטירואצלאלתרמןאצלהעירייצוג
אלתרמןאצלהעירשונות:מנטליותמפותשתי
היוצריםמפרטיםהמורכב ,אורבנישלםהיא

אקראיתהיאויזלטירשלהעירבעוד ,מכלול

ודעיהמבשימושמרבהאלתרמןומפורקת:

וכדומה,ב"יתל-אב"כלהעיר","כל"העיר",
ומגובשת,לכידהקולקטיביתמהותהמציינת

אפילומופיעאינו"העיר"המיודעהצירוףבעוד
פרטיםהמבליט ,ויזלטיראצלאחתפעם

אצלאםבאינדיווידואליותם:המתקיימים
"אותווהזמןהמרחבאחדותמודגשתאלתרמן

(מתוךועיר"אדםנפגשובובהיר;היההיום

'עירזוויזלטיראצלהריהים"),מול"העיר
סימפטיה')לי'יש(מתוךקונספציה'בלי

והניתוק.הפירוקאתהמדגישה

אלתרמןאצלהעירגייצרכימוסיפהבוכוויץ
היומיומישלהגבההכלומר"היפרבולי",הוא

בנליאירועאפילוכאשר ,השגרתיוהפלאת

"התקהלותבסקיצההופךלאוטובוסתורכמו
 / ...נוסיכולאמשאללא"כאן :ילפלאחוקית"

אצלהעירייצוגואילולאוטובוס":מחכיםכאן
שלבנוסח"היפר-ריאליסטי"הואויזלטיר

והניווןההזנחהאתהמראהמלוכלך""ריאליזם

האורבני.

בעקבותעושה,אישהההבחנהגםמעניינת

ליחסהשנייםגישתביןיום,הספרותחוקר

שלהואאלתרמןגישתלמציאות.ספרותשבין
שלהואויזלטירגישתואילו"רוויזיה"

מזמינה"הרוויזיוניסטית"הגישה"התפכחות",

חדשה,מציאותתחושתלחוותאותנו

מןלנוהמוכרתמזויותרוקוסמתאינטנסיבית
עמדהמתוךנובעתוהיאעצמה,המציאות

אתלשפרהמבקשתמתקנת,מודרניסטית
רוצהלעומתה,"ההתפכחות",גישת .המציאות

 iשיחעלי
שונות uגמותוזוי :הושעי .ב .א- "התשחורתההגל"

ו 1י1ט 1וןחי 1עת ,ןאלתרתגש•ותאחוותפנים

ולאשלנוהמנחמיםהמיתוסיםאתלפרק

מגישהנובעתהיאתחליפים.להציעמעוניינת
חוסרלגרוםהןשמטרותיהפוסטמודרניסטית

חשובהאבחנהה.ימאשלולנתקולקוראנוחות

הגישותשתיביןשוניעלהמצביעהנוספת,
שלהסקיצותכיהעובדההיאוהתקופות,

הלא-השיריתבמערכתממוקמותאלתרמן
 ,,כלומרוהעיתוןהעתשירתבמסגרתקנונית,
בעוד ,"הגבוהה"לעומת"הנמוכה"השירה

במערכתממוקמיםויזלטירשלהשרטוטים

ביןההבדליםאתשביטלההקנונית,השירית

 •לגבוה.נמוך

u תl 77ןן 
שקוראלמיקרוהזה
 771 ~לשנתימנויעלעכשיוחתמו

 ...ומתורגמותמקוריותוסיפורתשירה
 ...מאמרים ...מסות ...וחברתתרבותספרות,ביקורת

-אישייםטורים

בדיוקולדעתעליולחתוםהזמןזה
חותמיםאתםמהעל

'7> ,/ yA 7' ' '77נ>i) ~,,~? 
לכבוד

 77עיתון
 61163ת"א 16452 .ד.ת

 " 77"עתרןעלמנוילהיותמכקשהנני
 2003לשנת

--טלפוו--- _______כתוכת------םש

משלוחכוללגליונות 11עכורש"ח 230על-סךהמחאהמצורפת

חתימה

ףיסנ ,מס ______בנק

----תאריך-- ______

 __ ,מסהמחאה ______

טעותתיקון

אחר"עתרן-העם'"'קולבמאמראוגוסט,בגליון
דפוס:ישיבוש ,לצערנו ,נפלו

"מוטבכתוב:להיותצריךסנהמשהמפיטוטיבצ

מאשרהמועצותבריתעםלטעותפעמיםאלף

כפיולא ,, ...בלעדיהצודקלהיותאחתפעם

שפורסם.

ראוהעם''קולי"עובדכתובלהיותצריך
שנפלהגדולהוזכותקודשמלאכתבעבודתם

כפי"ולא .. ,הגדולהענייןאתכךלשרתלידיהם
שנכתב.

 ,ליןיטייבלום-עדינהכילצייןהראוימן ,ועוד
הפנימייםהעמודיםאתערכה ,המאמרמחברת

וכןהעם','קולשלשישייוםשלהתוספתואת

העיתון.שלהלשוניתהעורכתחיתה

נשמט ,העיתוןכעובדישהוזכרוהשמותמבין

אלכסנדרשללצדושעבדה ,פתרלילקהשלשמה

לספרות.במוסףפן
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מירוןכרמית

ב"הבימה"חדשותהצגות
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רובינא;אולםחבימח,תיאטרוןרגן;נעמימאתנשים""מניין
פרידהותלבושות:תפאורהלנצט;נריחובימוי:מקוריתרגום

לנחאיריסתנועה:פרמונט;חייםמוסיקח:קלפחולץ-אברחמי;

למעלהלפנישנכתב Iבדיונימדעספרעבריבתרגוםיצאאחדותשניםלפני
אנשיםחייםזרשטרחהבארץשםזחונר:ה,אברט:אדרריןידיעלשנים-100מ

חברתית,ביקורתהמבטא Iהספראימה.עדופשטנייםשטוחיםדר-ממדיים,

המחברשלעולמודר-ממדי.בעולםהחיהשלמהחברהתיראהכיצדמתאר
קארלאתולפעמים )גוליברשל(מסעותיוסרריפטיונתןאתלפעמיםמזכיר

מארקס.

לרשימתלקרואוןיהרעדבעתיעלהנשים","מנייןבהצגההצפייהלאחר
המתרחשזהפמיניסטימחזהשלשטחיותובשל"שטרחלנדיה",בשםהביקורת
עצרתישנייהבמחשבהאולםהגויים.מנייןשלהשלישיבאלףהחרדית,בחברה
למשרתותרומןדוגמתיתרה,בפשטנותכתובאמנםהמחזההמתקומם:בעטי
שהואוחשובמזעזע,אםכישטרחאינועצמושהנושאאלאגבוהה,ברמה
וסנטימנטליות.רדודותמחלצותעוטההואאםגםהבמה,עלהרעלה
המתגוררתבתשובה,שחזרהיהודייה-אמריקאיתסופרתהיארגןנעמי

זוכיםלעברית,המתורגמיםספריה,האנגלית.בשפהוכרתכתבירושלים
החברהשלהפרגודמאחורילהציץהכמהיםהקוראיםבקרברבהלהצלחה
בדבררבים,מניאחד Iאמיתימקרהעלמברססנשים""מנייןהמחזההחרדית.

פרנסהלמרפת,רעיהרבותשניםבמשךשחיתהממאה-שערים,חרדיתאשה
להנודעכאשרילדים. 12ילדהואףבישיבה,הלומד Iהאברךבעלהאתבכברד
מביתהקשמןחנהבורחתבה,מפליאשהואהמכותובשלבה,בוגדשבעלה

והןלביתהלשרבהןעליהאוסרתהחרדיתהחברהנפשה.אתלהצילכדי
ילדיה.עםלהתראות

האשהאתהמחרימיםהגבריםחברתעלרקלאמזעזעיםהיבטיםחושףהמחזה
האכזריים,לציורייםהנכנעתהנשיםחברתעלגםאלא-הבעלעלומגיבים

ולהחרמה.ההרדמהלמלחמותלרכילויות,לתככים,
ככלמזעזעשקרה,מקרהלספרדילאהצגהלהעלותכדי-הרדודהמחזה
מוכשרות.שחל~ירתעשרשלהמעולהלמשחקןתודותניצל-שיהיה
ממשפחתהצדקהדורשת-קשמןחנה-המוחרמתהאםעומדתה"מניין"בראש

המאופיינתגביש,רויתרבבכשרוןמגלמתהזההקשההתפקידאתומחברותיה.
ערד:הצטיינווכואבת.מאופקתברגישותרגםמרשימהבימתיתבנוכחותגם

הןזרבהצגהלצפותכדאיארמוני.ודפנהכספילילךגררן,ליאתדרדרן,דינה
הנשים.מרביתשלהמעולההמשחקבשלוהןהמזעזעהנושאבשל

"היבמה" ,ודגרלמחכים

אולםחבימח,תיאטרון~קט,סמואלמאתלגורו""מחכים
תפאורהרונן;אילןבימוי:דרור;אליוסףתרגום:מסקין;

דיבורערןמוסיקח:שיף;ברקיותלבושות:

לשכנע",מאשרבהלזעזעיותרקל-בת-זמננו"הספרות
קאמיאלכד

בקט,שלבמחזותיוכלשהםהיסטורייםנתוניםשלהמוחלטהיעדרםלמרות
בתרכםמקפליםהםהנתונה,הדרמטיתלסיטואציהביחסוהןלגיבוריםביחסהן

בעקבותהאירופיהאדםשלחלקומנתשהיוויאוש,אכזבהשלסמויהבשררה
ההיסטורייםבתנאים Iכמרבן Iאיןהעולם.מלחמרתשתישגרמוהרבהסבל
להשפיעכדיבהםישאולםהמחזרת,שלוצררתםתוכנםפרטיאתלקבועכדי
האידיארלרגית.התפתחותהמגמתעל
אחריבלבדשנתיים , 1947בשנתלגרדו""מחכיםהמחזהנכתבבמקרהלא

עיוותיהצרפתית.במחתרתפעילבקטהיהשבההשנייה,העולםמלחמת
האבסורדהגיעשבהמציאות,ויצרואשליותניפצומסוררת,ניתקוהמלחמה
הבדידות,שלקולןגברהמערב-אירופית,הספרותבשדההאנטי-אנושי.לשיאו
שלקולרנשמעלאהמלחמה,בהמולתהאימה.ושלהקומוניקציהחוסרשל

הופיע,אכןאם(גרדו)השחרורארוהגואל Iמדירבזמןארכההציפייההאדם.
ההצלה.אתוהחמיץהמועדאתאיחר

עתי.דלהםשאיןובוודאיעברלהםאיןזהרת,איןלגרדו""מחכיםלגיבורי
שלהבימתיתהקונספציה .גרדו-למרשיעובציפייההעכשיובקירםמציאותם

ניתנתהאמתהמפורסמים.הנורדיםשנישלההומוראתמדגישהרונןאילן
אלאהומוריסטיים,אלמנטיםגםבקטשלבמחזהולמצואשאפשר Iלהיאמר
אתלשרתכדיאלאבאיםאינםהםהעיקר.הםאיןואופןפניםשבשרם
לנצלמזהירבאופןהצליחהמחזאיבקט.שלהרציניתהפילוסופיתהתפיסה
הבמאיהאדם.שלהקיומימצברטרגדייתאתלהמחישכדיקרמיים,אפקטים

לגואל.המחכיםשלהעמוקהטראגיזםאתכאןהדגישלא
הקרמיהצמדרונן:אילןשלהאינטרפרטציהאתמשקףהשחקניםליהוקגם

דמעות.עדומצחיקמופלאבתיאוםעבדו Iנברןודבגרברהרירמי Iהמוכשר
 •נחמיאסואיילבעקבותיהם,הלך / iצ iכפהמזהירהבהופעתובר-אבאשלמה
 1שלוהמפורסםבנאוםוהדהיםהפתיע Iלאקיבתפקיד •הבימהעלחדששם

התפאורהאתלהוסיףראםהנרגש.הקהלשלסוערותכפייםלמחיאותשזכה
לנרשישהרי Iדיבורערןשלהמקאבריתרהמרסיקהשיףברקישלהיפהפייה

 •ומלואועולםהחובקיםבקט,שלהנורדיםשניאצללבקרסיברתמספיק
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