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קולות,קבלני"מתווכים",אלאשיקבע,הואהעםלאשמאבאספמיה.

הנחשבתלרשימהיכנסשפלוניידאגול"ראש",ש"ח 1500או 2000שתמורת
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נמרץ.לטיפוליזכהשהואמקווה

להצניחמפלגתיתבאיצטלהוחוליגניםערבייניםלכנופיותלאפשרייתכןלא

מפלגהכנסת.חברי-שלהםהממוןתאוותכמדתאועיניהםכראות-

כך(אםזאתכגוןשחיתותמקרבהלהקיאחייבתדמוקרטיבאופןהפועלת

קרה),אכן

בידוולבוברחובמהלך
יוהכרת .לעולמוהלךלמעטים,אךהמוכרהמלא,בשמויהודה,בןיונהיני'

בתל-הישראלי>הקומוניסטיהנוער<בריתבנק"יבמועדון , soה-בשנות

בשניםוגםבצבא,אותופגשתיכךאחרכנער,הזקן.הללברחובאביב,

חברהיהלאיניתל-אביב.ברחובותבזהזהנתקליםהיינולעתיםאחרונות,

חסידהייתישלאאףבלב.שנקרא,מהחמה,פינהלושמרתיאבלקרוב,

בינגעהמשהו'הקופירייטרייםהפוליטיים,חרוזיושלכתיבתו'שלגדול

לצדק.הרגישותלעוולות.הרגישותסביבו.שקורהמהבכלהמעורבתנפשו

מסויגת.הבלתיהאכפתיותהיא.באשרהמלחמהנגדפוסקתהבלתיהקריאה

בדרכוליווהווטוביםרבים .בידוולבוברחובמהלךשהאישרושםהיה

 •ברוך.זכרויהיאני.גםביניהםאותו'יזכרויותרעודורביםהאחרונה,
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ראהבה,מיניותפרויר:זיגמונר
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 1בומתקיימיםשהםמזהאחר

שלהםהיומיומישההווהובוגרים,
 11 ...עליהםמקשה

עמ' 347 , 2002חגיטאותלוחמי
מילדות, Iניירךמשהשלקורותיו

בנדודיםהמלחמה,שנותדרךעובר
גדודובקרבהכבושהפוליןברחבי

ארגוןממקימיהיהניירךפרטיזנים;

דברכישהגיעוומהראשונים'הבריחה'

לאיטליה.הבריחה

החכמותהבתרלרתחאנח:רון
שיפמן,סמרומאנגלית:רהטיפשר,ת

 333 , 2002חחרשחחספריחהוצאת
עמ'

המחזאימאתוצבעוניראשוןרומן

גורלישבועבמהלךהאנה.דוןהקנדי
שלבחייהןהעלילהחוטינטוויםאחד

בעיירהיות,כצבעודמויותגלריית
בקנדה.פרובינציאלית

ם

יבנהיובל

ריקאיים nאסיפורים

שלהסיפורגוררון-קנכט:ליריח
עמ' 150 , 2002גווניםהוצאתמרתה,

בדרוםכתאומותגדלוואנהמרתה
מרתהההפיכה.שטרםאמריקה

ונישאהלישראלעלתההתגיירה,
ביןואנה,מרתה"בין .בשידוך

קיץדבש

הוצאתבהחלט,רפטיתדרזיו:עמי
עמ' 39 , 2002כרמל

שלפסיםהגלילה;תריסאת"הרמתי
אותותשידרתיהשילה/פלדה

 /בהחלט;פרטיבתדרמצוקה;
מעגלבחלל;מתפזריםהאותות

בשולייםאובדיםמעגל;אחרי
הד /הקולט;במשדרתקלהבגלל;
שידורעיף;בבוקרשהגיע;רפה

גםלתתלכאורה,להרגיע;שרצה
פרטיתדר ,רגיל(יום "/כתף.

הוצאת , Paybackפורת:אלישע
2002 Wind River Press , ארח"ב

אלישעשלהחדשהמתורגםספרו
מתורגמיםסיפורים-12ככוללפורת

הספרמתרגמים.כמהבידילאנגלית,
כאלהבצדחדשים,סיפוריםכולל
בעבריתבמקורנתפרסמושכבר

השניםבשלוששונים,עתבכתבי
האחרונות.

בצבתאחוזיםהסיפוריםגיבורי

הכאובה,הישראליתהמציאות
יכוליםאינםאךבגורלם,נאבקים
במחוזותאחריםחייםאללהימלט
ברשתלאוריצאהספראחרים.

כאי-גםלהשיגווניתןהאינטרנט,
גםאך Iאלקטרוניספרבוק,

(מתכונתהרגילההניירבמתכונת
הענייןבעליבלשוןהנקראתחדישה,

POD , רקהנדפסיםספריםכלומר
רקלהשגהניתןהספרדרישה).לפי

שלהדףדרךהאינטרנט,באמצעות
דרךאו Amazon.coב-המחבר
המו"ל.שלהאתר

מילרןתשבצת,אבניאון:איתן
רחיררני,םתשבציםלרתפוןברשאים
עמ' 535 , 2002איתיאכהוצאת

בעברית.גומסוראשוןמילון
אמנות,אנשים,-הנושאים

משפט,חוקהאדם,גוףגיאוגרפיה,

מחולקים-ועודתעופה Iמזון
מפתחכוללולקבוצות,לחטיבות
אלפביתי.

האנהדון

החכמותהבתולות
והטיפשות

קרררתהוקש,תהמבלוכיירך:משח
ביתהוצאת ,-20הבמאהיהרריארם

 ,הארימאטהחאן:וווןראסל
רחלמאנגלית:יהאמיתיהסיפור
פועליםספריתהוצאתאחרוני,

עמ' 310 , 2002

מרגרטהשלומותהחייהביוגרפיה.
אותהדחפושהחיים Iמקלאודזלה

רקדנית-דופןיוצאילעיסוקים
לעתומרגלתמאהבתאקזוטית,

"תקופתשלסיפורהגםזהמצוא.
העולםמלחמתההרואיות",המחוות

והריגולהריגולשירותיהראשונה,
שבהם,התכליתוחוסר Iהנגדי

לעיתים.

הוצאתסבירן,סיפוריסלבסט:יורם
עמ' 124 , 2002גוונים

בנהסלבסט,יורםשלהחמישיספרו
עלסיפורים 31סביון:שלהראשון
זיכרונותעלמבוססיםהיישוב,קורות
שביןבשניםמתרחשיםרובם Iילדשל

הימים.לששתסינימלחמת

ש
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 s~ו
~1 ~ 

האדםגורלוהאהבהעל
טירופועלהשערותאו:
גילד"רשל

הנפש,רופאשלטירופוהנדל:יהודית
קריאה,סימן ,המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 143 , 2002החדשההספדיה

" ... The wounded surgion " 
קרקראיסטקוורטטים","ארבעהוט,יאלת.ס.

המעולההסופרתשלבכתיבתההתוודענוכבר
משמעותיאחרשלשמותוהתפיסה,אלהנדליהודית
כיצדונוכחנו Iאותושאהבהבנפשחייוסוףאיננו

להעניקוגםאותהולכווןבהלשלוטממשיךהוא
הקצרברומןגםכךמלאות.ותחושתכוחאיזהלה

בעלה Iיואל :הנפשרופאשלטירופושלההחדש
הטוב,וחברודרכיםבתאונתמת Iיעלישלהראשון

 •אלמנתובחברתומתנחםמנחם Iגילאלחנןד"ר
בשםקוראיםהםלהםשנולדולבןמתחתניםהם

אפוא,נראהבבית.יואליסתובבששובכך Iיואל
היאהחייםעללמתשישהאחיזהזהברומןשגם
מרכזית.תמה

ניצבתהספרבמרכזהספר.מנושאיאחדרקזהאבל,
הנדלשלכלשונה Iאו Iהפסיכיאטרשלדמותוהפעם

האשה,שלדמותהולא Iגילד"ר-הנפש""רופא-
שלדמותוהמת.יואלשלחייוסיפוראוהאלמנה,

שלובמחשבותיובנפשולחיותממשיכההמתיואל
 1יעליואשתואהובתושלהראשוןכבעלהאם /אלחנן

לחיותוממשיכה Iלוכאחשהיההטוב,כחברוואם
לבקרשבאיםהוריובדמותהפיזית,בסביבתוגם
בחדרשנותרהשלוהחצוצרהבדמות Iיעליאת

עיניוובצבע Iואלחנןיעלישלבביתם"שלו",
המת.שלעיניוכצבעשהוא Iהחייואלשלהאפור
ביואלאלחנןאפואמוקףובגוף,בנפש Iעברמכל
כמו-גםביואלשלוהאובססיביתהקנאההמת.

לאחרזה,בספרגםמעניקים,איתרשלוההזדהות
בחיים.הנותרשלבנפשאיתנהאחיזההנעדר

לעלילהנוגעיםלעילהאמוריםשהדבריםאלא
לדעתיוזוהנפש,רופאשלשטבירופוהחיצונית

 1לינראהכך Iהנדליהודיתזה.ברומןהעיקראינה

טבעעלתובנותזובעלילהלהמחישמבקשת
המוחלטתשהאהבההתובנהאתובעיקרהאהבה,

רווחהזואהבהתפיסתהקנאה.עםיחדלעולםירדה
- ) 1678 (ליו pזהבהנסיכההחלבצרפתבמיוחד

שכתבה Iבכללובמערבבצרפתהראשוןהרומן
האבודהזמןכבpעבותושיאהלאפייט,רהמראם
אפשרלפחותחלקית Iאכןפרוסט.מרסלמאת

קטן-צרפתירומןהנפשרופאשלטבירופולראות
ובערכההאהבהבטבעעוסקותשלושהתמות Iגדול
יהודי-ישראליבטוויסטוזאתהאדם,בטבעוכן

אפשר Iשבותפיסת-האהבהמבחינתועכשווי.

עגנוןש"ישלהשפעתםאתגםזהבספרלגלות
מצדושהשפיעפאן>בספרו(במיוחדהמסוךוקנוס

עגנון.על

ברגעראשון,ממבטביעלימתאהבגילאלחנןד"ר

נישואיהםלפניעוד Iבפניומציגהידידושיואל
הואשלהםהחלוןמולדירהכשמתפנההשניים.של

שהםמשכניםיותרטוב"מהכיבה,להתגוררעובר
הואשניםחמשיואל.שלנימוקוכך-חברים?"

אחרשלוהמוחשכתהרווקיםמדירתבסתרעוקב
אהבההיאליעלישלוהאהבההמוארת.דירתם

בבחינתחייוהיו Iלנונאמרובלעדיה,אובססיבית
 .חייוריקנותאתממלאתזואהבהרק"מדבר",
עלוסופה,שיגעוןמעיןהיאזה,רומןלפיהאהבה,

דמיונות-הזיות,קליני:בשיגעוןהנדל,יהודיתפי
ובחייבעבודההתפקודיכולתארנוןופחדים,שווא

היומיום.

אלחנןשביןזוכמוהמוחלטת,האידיאלית,האהבה
 1ברומןוהתנהגותהמעשיהמתיאוריספק(ואיןויעלי

משהואיננהגיל>ד"ראתאוהבתמצידהיעלישגם
יודעיםשניהםלשאת.ומסוגלנכוןהאדםשטבע
הקטןלילדםבקוראםאסוןעצמםעלממיטיםשהם

מזימת-במיןזאת,עושיםהםזאתובכל"יואל",
בצוכמו"טבעי",באופןקורהזהמשותפת.סתרים

האהבהזאת.אמתבאהבתמקנאיםהאלים .הגורל
שלהיבריסמיןהיאהמכלה,העזה,האמיתית,

בעונשםיישאהואהיוונית,בטרגדיהוכמוהאדם,

והפנימי.החיצוניהגורלאו"האלים",של
מתארתהנפשרופאשלטבירופוכילומרניתן

כ"פרדוקסלכנותשניתןמהאתהנדליהודית
לסבל,בהכרחמביאההאהבההאנושית":האהבה
זאת,ועם Iוהשיגעוןהקנאההמוות,שלקיומםבגלל

חוזרתאניושוב"מדבר",הםבלעדיההאדםבניחיי
הםוהחייםשהאהבהמאחר :ליו pזההנסיכהאל

מהעולםלפרושהנסיכהמחליטה Iודאילסבלמקור
הנדליהודיתאצלהבא.העולםבעניינירקולהרהר

חוליםביתישבמקומםהבא.עולםאומנזראין
בעצםשהםו"חיים"קלינידיכאוןלחולי-נפש,

מוות.

בוחנתשהנדלהואזהברומןבאהבהבעיסוקהמיוחד
לאשהגברביןהארוטיתהאהבהאתרקלאכאן
לילדים.הוריםביןהמוחלטתהאהבהאתגםאלא
הוריה Iגילאלחנןד"רשלאמובספרמתואריםכך
אלהאהבותגםהמנוח.יואלשלוהוריויעלישל
(בשונהומוחלטותטהורותהןלילדיםהוריםבין

במקצת,אובהרבההמעוותות,האהבותמסוגאולי
הסובביםושלשלנוהממשייםבחייםלעתיםשנמצא
שברון-לב,שלכבדמחירנגבהכאןוגםאותנו>

העבודהוחייהאהבהחייבשלואםהבןמותבשלאם
עלרבצערהמביאים Iאלחנן Iהבןשלהכושלים

העזהשהאהבההרי Iברומןהמרכזיובסיפור .אמו

עליומביאהיואלהקטןלבנואלחנןשלוהמוחלטת
עיניוהנעדר.ביואלמקנאתולא-פחות Iטירופואת

מעיניובשונההמת,יואלכעיני Iכאמורהאפורות
בבגרותוכיהמחשבהואף Iשמו Iיעלישלאושלו
עובדות-ליואלשייכתשתיתהבחצוצרהינגן

 .דעתועלאותומעבירותאלהומחשבות
טיפול-גילאלחנןשלהתמחותוותחוםמקצועוגם

חלקית Iטירופואתעליומביאים-חשמלבמכות
המטופליםעלמחקרלכתובמבקשהואלפחות.

איננוהואאבלשניםזהמכירהואשאותם Iשלו

 ף:]הנדל·יהודית
הנפשרופאשלטירופו

לכתוביכולאיננושהואאמנם,נכוןלכך.מסוגל
יעליבמחיצתשלוהאהבהמחייהנובעהטירוףבשל
הרצון-המחקרנושאעצםשגםספקאיןאבלובנם.
הנפשחולישלהפנימיועולמםנפשםאתלהבין

ממנומונע-מטופליושהםוהקיצוניםהכרוניים
נפשאלה?חוליםבאמתלהביןיכולמיכי Iלכתבו
יהודיתוטוענתוחוזרתטוענתתעלומה,היאהאדם
ד"רחושב .הספרשלהאחרוןהרבעלקראת Iהנדל
היאכמהאבל-הרפואהשהרפואה,"חשבתיגיל:

אובדת-עצות,היאכמההטבע,כנגדחסרת-אונים

גוברחזק, Iאכזר Iבשלווהטבעמחפשת,מחפשת,
בנפש,שםמתרוצץמהיודעאניומההכול,על

החייםמולובסוףמחקרים,ומחקרים,במוח,
 .) 92(עמ'באפלה"תועיםנשארים

שרופאהעובדהשגםההשערה,בספרמועליתועוד
או Iלטירופותורמתלשואהשנידורהואהנפש
נישואיועם Iלולספרבחרהשאמוהעובדהלפחות
הוא Iהביולוגיכאביוהכיראותושהאיש /ליעלי

מתיענישואיווכיבשואה,שנספההאב,אחיבעצם

אשתאתלשאתהיהודיתהמצווהקיוםבגדרהם
הנפשיתהתערערותותהליךלאורך Iואכןהמת.האח
עלחדשמידעלולספקאמוממשיכהאלחנןשל

תורםשבוודאיומייסרכואבמידעעצמה,ועלאביו
והולך.המידרדרהנפשילמצבו
שאפשרלגורמיםבאשרהשערותעודעולותבספר

המחשבה Iלמשללטירוף.אלחנןאתשדחפו
עםהמוות.מפניוהפחדבמוות,קשורהשהאהבה

שהיאההשערותכלכיסבורההנדליהודיתזאת,
אתפותרותאינן Iביחדאולחוד Iבספרמעלה

בתיאורהספראתאפואמסיימתהיאהתעלומה.
במחברת Iגילד"ראחריושהותירהריק""הדף
שידועכלהנפש.חוליעלהמאורהמחקרושלהריקה

אתכוללאדמותעליהאדםבנישגורלהואלנו
הנפש,רופאיכולל Iמאיתנואישוכיהדעתטירוף

איננוכביכול,זה,מתרסשלהשנימהצדהעומדים
ומהזה,למצבגורםבדיוקמה .בפניומחוסן

הנוכחיבשלבלאלפחותנדע,לאזאת-משמעותו
לעולםואוליוהרפואה,המדעשלההיסטוריהשל
לא.

 ~~ 49בעמ'~~המשך
שקלוכסקירחל
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החושךבתחרתלגעת
האורבתחרת

הנפשרופאשלטירופוהנדל:יהודית

סולחיםלאהםשוכחים.והםחייםשהםלהםסולחתלא"אני
באסליההאוראתמדליקהאניולפעמים ...שוכחתולאחיהשאנילי

איסיתבוערתהנגמריםהחייםאחריהנמשכיםהחיים mועובבלילה,
הכן"מעלהגבוההגדולהזרקורבתוך

 ) 104עמ' Iאהרח<הכוח

 ...חייושלהרפאיםרוחותעםהולךאחדכל I"כן

 .) 24עמ' Iהנפשרופאשל<סירופו

המורכבותהזיקותמכלולעלוהמוותהחיים
אחריהנמשכיםהחיים-ביניהםוהאמביוולנטיות

עצמםהחייםשבתוךהמוותהנגמרים,החיים

-המתיםלביןהחייםשביןהמטושטשיםוהגבולות
הסופרתשלמיצירותיהבכמהמרכזית,r.ומההם

שלהקיומיתבחוויההןרישומיה,הנדל.יהודית
ביטוימוצאיםהלאומית,הקיומיתבחוויהוהןהפרט

הכוחברומן ,) 1950 , 1949 ( 11בנים"קברבסיפור

ובנובלה ) 1991 (הפועיםהרברומן ) 1984 (הארח

שלפנינו.

שנידמויות:שלושבמרכזהמעמידההנובלה
יואליעל.אשה,אותהשאהבו ,ואלחנןיואלחברים,
נמשכתהשלושהביןהחברותנישאים.ויעל

מגוריםמקוםהמחפשלאלחנןמציעיואלכשחיתה.
עצתו.אתמקבלואלחנןדירתםשמולבדירהלגור
דירתואתמחשיך ,בסתריעלאתלאהובממשיךהוא

בדירתם ,ויואליעלשלחייהםאחרימהחלוןועוקב
עוברדרכים,בתאונתנהרגשיואלאחריהמוארת.

הבעל-עלעימהיחדמתאבליעל,שלליבתהאלחנן
נישאים,הםדבירתה.להישארלומציעהיעלהחבר.
הםבן.להםנולד ,יואלשללמותושנהובתום

המת.יואלשלשמואתהחילילדמעניקים
נפתחים,היוכךוהגיונית,לינאריתבעלילה

השלושה.שלחייהםאירועיומסתיימים,מתפתחים
שלאובוודאיבעלילה,כאןמדוברשאיןאלא

שלולאפתיחהשללא ,בהיגיוןולאבלינאריות
סיום.

 ,מעונןאביךביום ,באוקטוברבשלושיםנהרג"יואל
כעבור ,יעלעםאיתה,לגורעבר ,אלחנן ,עצמווהוא
אזוגם ,נובמברבאמצעבערךמשנה,יותרקצת

אבל ,קלטפטוףעםשהתחילמעונןאביךיוםהיה
זוכרלאשהואזהאיך ,התאריךאתזוכרלאהוא
איך ,חייואתשינההזההתאריךוהרי ,התאריךאת

 11 ...חייואתששינההתאריךאתזוכרלאשהואזה

 ,) 9(עמ'

פתיחההנדל.יהודיתשלהחדשההנובלהפותחתכך
חדשים.חייםשלהתחלהלכאורה, ,שהמשכובמוות,

הווייתבתוךהמתהאיששנוכחותכיווןלכאורה.רק
החי,צלוובעיקר ,אחריוהחייםהאנשיםשלחייהם
ואתהזמןגבולותאתמטשטשיםנפשם,בתוך

לשכחה,זיכרוןשביןהגבולותאת ,משמעותו
המתים.לביןהחייםשביןהגבולותאת ,ובעיקר

משנוכחיםיותרהחיים,בתוךנוכחהמתשלהצל
עצמם.החייםבהם

המבנהאתשמכתיבזהגםהואהגבולותטשטוש
ונטולהתחלה-אמצע-סוף,שלהחוקיותנטול

המוותשכןומסובב.סיבהשללוגייםהקשרים
שהיה,במהלמלאוניתןשלאריקפועריםוהאוגדן
ואותונוכחותאותהאליולהשיבשאין ,והיעדר
לנחםיכולהאינהלוגיתחוקיותששוםפשר,חוסר

הנפש.אתבו

שביןהתנועההמת,עלהחישלהאשמהתחושת
להמשיךוהתשוקההרצוןלביןהמתעלהאבל

למת,כזיכרוןגםולוובחיים,ביצירהבאהבה,
אתבעיקרהדמויות,שתישלנפשןאתמטלטלים

 •אלחנןשלנפשו
היפה,האשה ,ליעלהכמיההביןמיטלטלאלחנן
לאהובמשתוקקהואאותהוהחיוניות,החיותמלאת
בנושלהחדשיםבחייםולהיאחזובלהטברכות
בעבודתוהן ,אותוהאופפתהמלנכוליהליבן ,שנולד
המלאבביתוהןנפש,פגועילאנשיםכרופא

ביןזהגורדיקשרהמת.יואלשלצלובנוכחות
וביטוייםתמטייםביטוייםמוצאהמתיםלביןהחיים

מגוונים:פואטיים

אלחנןיעל.אשתושלההולדתביוםנהרגיואל
פרקנפתחובכךשמתחברואשתאתלאשהנושא
הםלובןנולדלזוגשנקטעו.חייםהממשיךחיים

המת.אתהממשיךהחי ,יואלהשםאתמעניקים
המת.יואלשלכעיניואפורותעינייםהחיליואל

ליעלנישואיועללאמומספרכשאלחנן
אחיהואאביוכיממנהשומעהואשהתאלמנה,

שלהםהמשותפתהבתעםשנספה ,הראשוןבעלה
מוכיבחוליםהמטפלנפשרופאהואאלחנןבשואה.
-גדולהבחשכהמלווהשעולמם ,קלינידיכאון
להביאנוהגאלחנןחייהם.בתוךמתיםמהלכים
השנהביוםהחדשים.בחייוהאשה ,ליעלפרחים
בעלה.לקברפרחיםזריעלמביאה ,יואללמות

מטאפורהאלאשאינההפואטית,הטקסטורהגם
שזורה ,אלחנןשלוהמתפוררתהפצועהלנפשו

בזה:זהבהםמתערבליםוהחושךשהאורבתיאורים
עלנחהבגןהפנסואלומתבינתיים,החשיך"כבר

הקירותאלוהתפזרהכבדהשמיכהכמוהצמרות
כמעיןחתיכות-חתיכותשהתפוררוהחשוכים,

אמרוהוא ... " ,) 32(עמ'ואפלה"אורשלמונטאז'
לאאבל ,בחושךרוחשיםמיני-דבריםכל ,לעצמו
מתערבבים"וחושךאוררואהמהחלון,לזוזמסוגל
שלאהפצעיםאתאותם,מכיראתה"הרי ,) 70(עמ'

אתמשאיר ,אמרהואהמוגלה,אתבהםרואים

עושיםצל-האורומשחקיבאווירתלויהמשפט
מןגם .) 94 1(עמ ...ואורחושךשלקיטועמיןלו

הואהאירוני.הניגודנעלםלאהשמיתהפואטיקה
עטופתונפשו ,גילאלחנןשמו ,בעצמוהנפשרופא
נכאים.רוח

אווירהללכודהמבקשהאימפרסיוניסטיהסגנון
מתגליםשהללוכפיהחולף,הרגעשלרוחוהלך
ואווירה,אובייקטיםעולם Jlמצלם ll fהמתבונןלעיני

בתנועההעולםמצויכך .אלחנןשלנפשומתוך
הנעושקטהחשכה,לעברהנעאורשלמתמדת
הזמןוגםלסערה,המתערבלתודממההצעקה,לעבר

ולילהיוםביןוהגבולותלרסיסיםמתפרק
החיהגיבורבנפשהמתעתעתבדינמיקהמתעתעים,

שםנדדהעמומהשמש//בהרתהמת:שלצלורדוף
כזאתממששמששבהרתלבשםכךאחר ...דבירה
אחריונדדההשמשבהרתאיך ...פהגםנודדת

(עמויואל"שלהחצוצרהעלונחהיואלשללחדר
10 (, 

אתושהלכושלההזהבעיניזרחוובחושך 11

(עמובדירה"בחושךלבדצועדכשהיהאחר-כך
13 (, ll צלילשאיזהלונדמההיהשקט,היהכיואם

 ,) 32(עמ'באוויר"נטעןעז
החלוןמןהתכלת 11

 (ו:
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גונהדינהצילום:הנדל'יהודית

הצמידוהואזהב,נטףהשמיםומןפניה,אתהאירה

שלשפניולונדמהוהיהעיניהאלפניואתרגע
מתוכםמציציםקודםוכמומעיניה,משתקפיםיואל
 Jlבבהלהקםוהואמונטאז',כבמעיןהתינוקפני

 .) 59(עמ'

בבואההואוהחושךהאורשביןהגבולותטשטוש
 ,הדיכאוןחולי ,מטופליושלבנפשםלמתרחשגם

אחתגוטליב,גב'עצמהעלשמעידהכפי
לילהרקזהשליהחיים"אבלהקשות:ממטופלותיו

באור,בקיץ,וגםחושך,רקוחושך,לי,וקרארוך,
ובכתה//ענתהבלילות,אצלימתערבביםוהימים

 .) 115(עמ'

ביטוימוצאהמתיםשלמצלםלהתנתקהיכולתחוסר
הרבות,בחזרותהן-ההשתקפויותבפואטיקתגם

קשובלהיותהניסיוןביןהקונפליקטאתהממחישות
והריחוקהנתקחומותלביןאליהםולהתחברלחיים

והןההדבמוטיבהןהנפש.שלההגנהכמנגנוני
ונשנים:החוזרים ) 120,110 , 59 1(עמהראיבמוטיב

 ,בתוכוזרקולאיזהשמעוהואנקטעהמחשבתו .. './
כלועכשיויואלהשםפההוזכרלאשנתייםבמשך
אםידעלאוהוא ,יואליואליואליואליגידוהיום

(עמובאדמה"הקבורלבעלאוהחילילדהכוונה
שלהדשלכהדבאוזנייםלומצלצל"ומשהו ,) 63
,עדייןסביבוהביטשוב"והוא ... ,) 100(עמ' " ...הד

לומתחבריםפניומדהימה,בדייקנותאותורואה

 ~~ 49בעמ'~~המשך
סקרהחנה
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השלוםמחיררפיח,פתחת

מהלכילשלום,ממלחמהכלפוך:משה
כשניםלישראלמצריםכיןהשלום

 ,המאוחדהקיבוץהוצאת , 1979-1970
עמ' 208 , 2002

התיישבותופעיללשעברפלמ"חניקכלפרן,משה
סוגייתאתלחקורפנההקיבוצית,התנועהשל

התגלגלוכיצדולבדוקרפיחפיתחתישוביעקירת
שהוקמו,ישוביםשבוהפרדוקסלילעימותהדברים

לאומיתשליחותוכנושאיממשלתיתהחלטהפיעל
לפיכךפונההואהשלום.בפניכמכשולנחשבים
הקשרואתהמתרסעברימשניהמהלכיםאתלבחון

הפנימיותהתמורותהשפיעו"כיצדשביניהם:

וכיצדישראל,לגביסאדאתמדיניותעלבמצרים
המצריהלאומילאינטרסביטויזומדיניותחיתה
מכאן .) 5<עמ'ישראל"שלועמדותיהמדיניותהמול

סאדאתמעלייתהשניםבתקופתלהתרכזההחלטה
השלוםהסכםהתממשותועד 1970בשנתלשלטון

 ,-1979במצריםעם

השגהוברכתובחומרלכללהגיעהשתדלכלפרן
שהרשימהונראהובאנגלית,בעבריתהנושא,על

יצאובעבריתשגםדומהכיאם ,למדימקיפהחינה
עוזישלספרוכמו ,נפקדשמקומםנוספיםספרים
נץשמואלשלספרו ,בצפורהממשלהראשכבזימן

ציירניליאוןשלספרוגםכמו ,דחרולאעוזלא
השלום.הסכמיעל

כוללתהפוליטייםהאישיםשלהמקורותרשימת
לעומתויצמן:עזר-בממשלת-בגיןאחדשררק
 :רואיינווכן ,ושרוןציפוריהשריםרואיינולאזאת

בתקופת[רמטכ"לגורומוטה ,רביןלב,בר ,גלילי
דןאתרקלראייןהמחברמצאכחוקריםסאדאת].
מצומצמתרשימה ,שמירשמעוןפרופ'ואתשיפטן

מחקרית.מבחינהלמדי
מצרים,שלוהכלכליותהפנימיותהמצוקותנוכח
אתלהאריךנכונותועל 4,2,71ב·סאדאתהכריז

לפתוחשיסכיםורמז ,אחדלחודשהאשהפסקת
הובעהכן,כמוישראל.תיסוגאםסואץתעלתאת

עםממש,חוזהלאשלום,הסכם"לקבלנכונות
גולדהממשלתאתכלילהפתיעובכך ,ישראל
 ,) 15<עמ'מאיר"

מעטלאעליהיצאושכברהסוגייהעולהמכאן
עםשלוםהסכםהחמיצהישראלהאםפרסומים:

זומשאלההכיפורים?יוםמלחמתלפנימצרים
ביןהקשרהשלום,מחירנוספות:שאלותנגזרות
ערבמדינותשארעםלהסכמיםזהמדיניהסכם
הפלסטינים.הפליטיםלסוגייתוהקשר

סוגייהעלשנכתבומספריםבציטוטיםבהסתייעו
ואתמצריםשלהמדיניותמרכיביאתהמחברפורס

לפתרוןבנוגעהעלמעצמותעםיחסיהמערכת
הצבאי.גםכמוהמדיני

קייםעדייןהסוגייהעללכתובשהצורךמתברר
דןשלספרועללהצביעניתן ,למשל ,וכךכיום,
 , 19 73-1967 •שהוחצמוודזהמנויותחלומות :בבלי

וחלקוכרמלבהוצאת ] 2002 [באחרונהאורשראה

קיבעון 1973 • 1967 •"ישראל ·הראשון
בעיקרעוסקספקות"שלוהדיפהמדיני

מלחמתטרםמצריםעםהשלוםבהחמצת
הכיפורים.יום

השלוםבתהליךכלפרןעוסקבהמשך
בצורההמתואר ,בגיןמנחםשלבתקופתו

וקיצונית.פלקטית
זובכתיבהאראהאםאטעהשלאדומה
הפלמ"חניקשעורך ,היסטוריחשבוןמשום

 .לתנועתופוליטייריבעםלשעבר
עםמדינילהסדרהפוטנציאלסוגיית
בפוליטיקהרקלאחיתהכרוכהמצרים

ובמערכתפנימיתומצריתישראלית
גםאלאהמדינות,שתיביןהבילאטרלית

הברית,ארצותעםהיחסיםבמערכת

 .המתווךתפקידאתבסכסוךשמילאה
מפיהמצוטטתההערה,מעניינתזומבחינה

המתווךשללתפקודוביחס ,גליליישראל
האמריקניםאםבטוח"אינניהאמריקאי:

שלום[הצעתהמסראתלהעבירלמדיהשכילו
ישראלית;נסיגהבסיסעלמצריםכלפיוהוגןמכודב

 ...זאתעלשאלהסימנילייש ...שצריךכפיי.ב]
והזהירותהחריצותממידתמרוציםהיינולאפעםלא

 .) 55<עמ'ומתן"המשאבנושאהאמריקניםמצד

המו"מהתנהלותאתלנתחהיהראוילמעשה
מתייחסתהניתוחכשזווית ,יותרמורכבכתהליך

אלאהמעורבות,המדינותשלהמדינהלרמתרקלא
הפנים-והאינטרסיםהביורוקרטיהלרמתגם

בנקודההברית.ארצותשלאלוכוללפוליטיים,
התשה,בספרושיפטןדןלמשלטועןזואחרונה

הנאצריסםיתמצריםשלהמדיניתהאסםרםגיה
שהיו ,) 236 • 235<עמ' 1967םלחםתבות pבע

יתלתוכנביחסהאמריקאיבממשלדעותחילוקי
סיכוישישהאמיןלאעצמוהנשיאוכירוג'רס,
משקלוכובדאתהטילולאלהסכםהצדדיםלהבאת
לקונספציה,התנגדאףקיסינג'רואילובעניין:
 ,הקיפאוניבמצבוצידדהתוכניתנגזרהשממנה
המועצות.בריתאתיחליששהדברבטענה

נאצרשהנשיא ,לעילשהוזכרבספרומצייןבבלידן
הסכםעלשנסבה ,ג'ונסוןלנשיאסודיתהצעהשלח

תמורתישראלעםשגריריםוהחלפתלוחמהאי
במלחמהשנכבשוהשטחיםמכלישראליתנסיגה

גישושיאת"שללג'ונסוןאךלפליטים.פיצוייםוכן
הדבריםחילופיעלדיווחלאואףהמצריעמיתו

 ,) 58עמ' ,(בבליבישראל"לידידיו

להצביעמהותהמעצםיכולהאינהזושיבקורתמאחר
לאפשרויותביחסהנכוניםההיסטורייםהטיעוניםעל

למלחמתשקדמהבתקופהמצריםעםהשלוםהשגת
במחקרהצורךעללהצביעראויהכיפורים,יום

האישיותהעדויותביןהסתירותבשלרקולונוסף,
שיחתועלדייןמספר ,למשל ,כךשונות.גירתנסו
הצעתועל ,-4.6,79בבאיסמעיליהסאדאתעם

בנושא ,-1974בהכוחותהפרדתטרםמאירלגולדה
 ,לעמיתי"אמרתיסואץ:מתעלתק"מ 30שלנסיגה

ארניותלמעברפתוחהסואץתעלת ,לדעתיכי
הצעתואתבר-לב",קועללשלוםכערובה ,חופשי

ג'וזףלפני ,בספרומספרשהואכפי ,דייןהביאזו

אךבהצעתיתמך"סיסקומאיר:וגולדהסיסקו
היהכיסאדאת,הגיבכךעלאותה.דחתההממשלה

רצתהלאמאיר) 'ג(הגברתוכיגאונירעיוןזה
דיין"גירסתהמחבר:מעירדייןגירסתעלבכך",

הממשלהולפניסיסקולפניהצעתואתהביאכי
גמורהבסתירהיב.)במקור;(השיבושעומדים

(כלפרןבנידון"ואחריםאבןגלילי'שללגירסתם
 ,) 56עמ'

להסדרלהגיעהיהניתןהאםהסוגייהאתבסכמו
לפניסאדאת,שבשלטוןלמצריםישראלבין

ביחסבשלילההמחברעונה , 1973אוקטובר
קמפהסדריבמתכונתמדיניהסדרלהשיגלאפשרות

כחלוץבילאטרלישלוםהסדרבבחינת ,וידדיו
זאת"לעומתבהם.מותנהשאינונוספיםלהסכמים
להגיעהיהאפשראםהשאלהלגביהדעותחלוקות
במתכונתכלשהובינייםלהסדר 1973 • 1971בשנים
הכרוכיםהתעלה,ופתיחתצה"לשלחלקיתנסיגה

<עמ'בזמן"מוגבלתכיאםממושכת,אשבהפסקת
86 (, 

סוגיית-הספרלכתיבתכבסיסשעמדהרציונאל
חושףהשלום,כמחיררפיחבפתחתההתיישבות

-לשאלההמרואיינים.מבחינתהספרחולשתאת
סאדאתעבורחיתהרפיחפתחתמכלנסיגההאם
"כיגליליישראלהשיב-לשלום?יעבורבלתנאי
הדרושה,הוודאותבמידתתשובהלתתביכולתואין

הליכודממשלתבימיהתרחשושהדבריםכיוון
ומרדכיויצמןעזרשלמעדותיהםניזונותוידיעותיו
בר-חיים ,השניהמרואייןגם ,) 92<עמ'ציפורי"

אינוידיעות,ולאהערכותרקלושישהאומרלב,
לא ,כאמורמדוע,ברורלאגייה.לסררלוונטי
ומנכ"ליםשריםגםכמו ,ושרוןציפורירואיינו

 .ברסקיוקולוויצמןבנוסף ,בגיןבממשלת
למסירתשהביאההחלטות,קבלתתהליך ,כאמור

אתשהביאההסוגייההוארפיח,בפתחתהישובים

במיליםאותהמסכםהוא .למחקרוכלפרןמשה
והמקורותהעדויותמרביתפי"עלהבאות:
לפינויהחלופיותשההצעותלוודאיקרוב ...שנדבקו
לחלופיההצעהובעיקרהישובים,שלהכולל
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ובתקיפותהראויהברצינותנבדקולאשטחים,
אינטרסשהואנושאלגביישראל,מצדהנדרשת

מדועברור[לאביטחוניתמבחינהגםלישראלעליון
מבחינהעליוןאינטרסשלבגדרהישוביםהיו

שבגיןאפשרערכית.מבחינהוגם ].ב.ייבטחונית:

גםשחיתהאו Iסיכוילכךשישהאמינולאודיין
כדברילמצרים,ישראלישטחמהעברתהסתייגות

 1מסתברהמחקר"מן 1כןעליתראלישר".בןאליהו

היהלארפיחפתחתיישוביעלהגמורשהוויתור
המו"משלהכושלהניהולועקבמלכתחילה,הכרחי
להצילכברכנראהניתןהיהלאזה,בענייןהמדיני

דיוריו".בקמפ-הפסגהבדיוניהיישוביםאת

מזויתבגיןשלהעולםתפיסתאתמבקרכלפרן

ש"השאיפהבטענוהעבודה,תנועתאיששלראייה
ושומרוןיהודהבכלישראלשלשליטתהלהמשך
ישראללהסכמתדברשלבסופוהביאהעזהורצועת
נוצרזובהחלטהרפיח.פתחתיישוביאתלעקור
 • 152(עמ'בעתיד"סוריהעםהסדריםלגביתקדים

153 (. 

היבקורתשלהאידיאולוגימהרודבלהתעלםניתןלא
גליליישראללדבריההיזקקותמעצםמחוזקוהדבר

חזרהשלגילויפהשישספקלי"איןהישובים:על
טיפוסיסימן-היכרשחיתהההתיישבותית,לעקרות

אקטלהעדפתביטויזהגם ...לרוויזיוניזם
והכוחהעודבתיתהאחיזהפניעלדיפלומטי-מדיני

 ,) 93<עמ'בשטח"מחוללשאתההממשי

היתהלא"מטרתוכימחברוטועןהספראתבסכמו

הנשיאשלהשונותהעמדותאתולהעריךלבחוןאלא
שאכן Iלצייןישולזכותוישראל",כלפיסאדאת

רביםומקורות"שנתוניםלעובדהמודעהיה
ולהשלמתוחסויים,עודםהמחקרלצורךהנדרשים

נושאיםשלרחבהבשורהמשנהמחקרילערוךיש
תת-שלהבינלאומייםליחסיםבזיקההעומדים
 ,) 183<עמ'תיכונית"המזרחהמערכת

לפיגם Iבספרהליקוייםלמרות Iדברשלסופו
למספרוהערכותמקורותבויש Iמחברועדות

עםהשלוםמתהליךהנגזרותחשובות,סוגיות

1
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 •מצרים.
ברבעיוסף

בצלאוטוביוגרפיה
ההתרחשויות

חיים-תל-אביבשטוטגרט,גיבור:פני
טלימגרמנית:תרגמהההתרחשויות,בצל

 , 2002גווניםהוצאת ,שוורצשטיין-בסר
עמ' 253

המסכםבמבטהואאוטוביוגרפיהשלערכה
זהובכללחיים,דרךוהשופטהמעריךוהמנתח,

פעילותשמאחוריהאשה,שלהאוטוביורגפיספרה
פנישלהאוטוביוגרפיההציבורי.בשירותענפה
ובחייבחייהגורלהרהדרכיםבצומתממוקמתגיבור
נסקריםזמןשלפרספקטיבהמתוךהיהודי.העם
בצלמכריעיםאישיםואירועיםזיכרונותבה

הסוערת.המדיניתבזירההמתרחש

לעלייה.הארץשעריאתהבריטיםפתחו-1932ב
מאימתשנמלטוגרמניה,יוצאיהיוהעוליםרוב

כמוההיתהשלאלפריחהוהביאוהנאציהמשטר
אותםביןהיוומשפחתהגיבורפניהתחומים.בכל

לעזובובהחלטתםהנולדאתבראותםמזלםששפר
היטלר.שלעלייתועםמועדבעודגרמניהאת

בגרמניהההישארותמחייביביןהקשההמחלוקת
אשלייתמפוכחילביןזעםיעבורעד"הנאורה"

משה"דתבני"גרמניםשלוהתפיסההאמנסיפציה
המתרס.שלהנכוןבצדומשפחתהפניאתמצאה
העברנופיעםבמפגשנפתחבספרהראשוןהפרק

למניעשהיהמפגש Iמנוערחבריםועםהטעונים
בל~שטט,-1988בהביקורהאוטוביורגפיה.לכתיבת

רגשיתמערבולתבהמעורר Iגיבורשלילדותהעיר
לבחוןכדיאחורניתהאירועיםסרטאתלגלגלורצון
עםשהתגבשהוהוליסטיתגרתבוראייהמתוךאותו

זרהעכשיונראיתוהאהובההקטנההעירהשנים.

התקופהואירועייםהשבעשרותאךועוינת.

חברותיהלביןפניביןשהפרידוהדרסטיים,
ולחדשלשובממנהמנעולא Iהספרמיבתהגרמניות

לראותבהחלטאפשרמהן.שתייםעםהקשראת
לעשותהיכולתהזאת.העובדהאתחיוביבאור

עליהםשמעיבמהלביןהיפיםהזיכרונותיבןהפרדה

עלהשואהמוראותאתעברשלאלמיאולישמורה
בהכרח.לאכיאם Iבשרו

המשפחתייםהקשריםאתגיבורמנתחתבהמשך

העולםמלחמתמשנותאמהומצדאביהמצד
ילדותהזיכרונותאתגםזהובתוך Iואילךהראשונה
אתששינוברגמניהלהתפתחויותבמקבילונעוריה,
ואכזבותאהבותחברות,קשרינפרסיםחייה.מסלול

ובשלבהגזע,בתורתשנשבוגרמנים,מחברים
אנטישמייםרגשותמלהביענמנעולאמסוים
הרגישותאצלההתחדדהרךמגילעודבפניה.
ברצחהקולקטיביתהאשמהולנטלהיהודיתלזהותה
גיבורהילדים.בגןלראשונהשמעהשעליוהמושיע,
שורשיההאנטישמיות,תופעתאתמנתחת

באירופהש"שורשיהלמסקנהומגיעהוהתפתחותה

אותה,הפחיתהשלארקלאשהשואהעמוקים,כה
ליעדהפכהישראלמדינתאותה.הגבירהאףאלא
במפגשיםיהודיםעםבשיחותיההאנטישמים",עבור

טבעםעלגםמקרובלעמודיכלההיאבינלאומיים
משוםעזרתם,עללסמוךאפשר"איעמה:בנישל

להיותמשתדליםהםכיהודיםשדווקא
אובייקטיביים".

ביןמהרהעדגיבורהיתהלארץעלותהלאחר
כמהבתקצרהפריחהתקופתלאותההתורמים

העולםלמלחמתשקדמובשניםהארץשידעהשנים,
הכלכלימהידערבותהשקיעההיאכאןהשנייה.

בבנקכיועצתארוכותשניםכךאחרעבדהשלה,
נסעה Iהורויבץדוד Iהנגידשללצידוובאוצרישראל
שימשהוהסוכנות,החוץמשרדבשליחותבעולם
במחקרעסקהלאו"ם,ישראלשלבמשלחתכחברה
באוניברסיטאותכמרצהושימשההחקלאותבמשרד

וירושלים.תל-אביב
המקריתהפגישהלה,שהיוהרביםהמפגשיםמכל
המשמעותיתהיתהבעלהלהיותהפךשלימיםמיעם

שלמלאיםשיתוףחייחיההיאאיתרעבורה.ביותר
העיקרישעיסוקומאחרעמוקה.הדדיתוהבנהאהבה

לתהותמותולאחרלהגרםהואהאדם,נפשהיה
שלה.ה"אני"על

אשהשלדמותעולהגיבורפנישלמהאוטוביורגפיה
שאינהומתלבטת,חושבתרגישה,פעלתנית,חזקה,

היאמאליהם.כמובניםחייהמהלכיאתמקבלת
גםכמוובדטרמיניזם,הבחירהבחופשמהרהרת

וכךבחיים.כלשהימטרהלהשיגהשאיפהבמקור
כ'משל',חייאתלראותרוצה"הייתיכותבת:היא
מעבראבלשדה,פנחסבספרואותםשמציגכפי

בתחושהגםצורךישהאישיתגרפיההנירלהבנת
ולמסקנה'משל',אלא'מקרה'רקאינםהיחידשחיי

לחיותשעלינויתכןלהגיע.פעםאףיכולתילאזו
שהםמאמיניםאנואםגם'משל',הםחיינו'כאילו'
 " ...מקריים

שלעשירחייםסיכוםהיאהזאתהאוטוביוגרפיה
מימיעודהחלההמדינהלמעןשעשייתהישה,

לכותבתדרךסיכוםרקאינההיאאךהמדינה-דברך.
עברה,ואלעצמהאלפנימימסעהעורכתעצמה,
אלהעליותרלדעתהמבקשלקוראתרומהגםאלא
כהבתקופההציבוריתבעשייהשותפיםשהיו

תהפוכות.ורבתסוערת

כאלהלסיבותומעברבגרמניתבמקורונכתבהספר
לכתובבחרהשגיבורמקרהזהאיןאוליאחרות,או
שפת Iהעברנבכיאלבמסעזו:בשפהקורותיהאת
היטבלהאירשעשויוהמהימןהטבעיהנווטהיאהאם
 •הדרך.את

בן-דודיערה
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העצמותממוחכותבת
קדוש'רעלהואדםריץ':אוריין

קשבהוצאתלשם,גיוראמאנגלית:
עמ' 94 , 2002

היא:הספראתשקוראיםאחרישנשאלתהשאלה
לכתובזה?אתלעשותריץ'אורייןמצליחהאיך

מדויקתבחריפות ,כךכלגבוההרגשיתבעוצמה
הבינוניות, ,השיממוןשלהגדולהיםאתשמפלחת
קוראתשאנימרובלפעמיםכיבלבול,הבלבול.

לשכנעמנסהאניבינונישירומגיערגועהשירה
המעולההשירהמגיעהוהנהטוב.שהואעצמיאת

לעשותאפשרשעודומזכירההזווהמשובחת
השפעהלהשפיעממש,שלכשפיםמעשיבמילים
כמותרגום.שהןבמיליםאפילוונפשית,פיזית
שבענמהלהמתורגםהשירהומיאופתיתתרופה
עדייןאולם Iממנונשארצליל-ריחושרקעדפעמים

הנהלנפש.צרי Iמזורשלכסוגלשמשבכךדי
אמריקני':צפון'זמןמתוךהשניהבית

מינגדאונגדנו;ישמשכותבים;שאנודבר"כל
ואםתאבהאם /התנאים,אלה /אוהבים.שאנו
להתייצב /סיכויהיהלאמעולםלשירה /תמאן.
עשריםלפנישהודפסהשורה /להיסטוריה.מחוץ
לפארמרוסס;בצבעקירעללהבזיקאפשרשנה;
שלאמי;שלכעינוייםאו /כהתדבלותאמנות
נעיםאנחנו /לרצוח;רצינולא /גםאךאהבנו

אחראיות;נהיותבמקום;ניצבותמילותינואך
למילוליות".הזכותוזו /משהתכוונו;ליותר

הללו:החזקותבמיליםמסתייםהרביעיהביתגם
(ואוליכולוהספרכיודומהלמילוליות","הזכות

חקירתזמניתבוהואמשובח?)שיריםספרכל
והדגמה ,הזובמינההמיוחדתהזכותשלמשמעותה
המילוליותלאכזכות.המילוליותשלמפוארת

החלקההשקופה,היומיומית,כחובה-המילוליות
להתעכבשישהזיזית,המילוליותאלאשימוש,מרוב

הבלשןשלכדרביוהדורשת,בקריאתה,מילהכלעל
לעצמה".לב"תשומת 1יעקובסוןרומן

נוצרייהלאםבבולטימור,-1929בנולדהריץאוריין

אינההחזקההיהודיתזהותהאולם Iיהודיולאב
"היהודים : 16בית ,'מקורות'מתוךבספק.מוטלת

שנהפכוהיהודיםהםמושרשת;הרגשתישבקרבם

השתאותמעוררדביוקמגדיר 19וביתלעשן",
עלחושבתאני ... "ציונית:הנשיתהחויהאתממש

שנולדתי-לפנישניםלפלשתינה;שהפליגוהנשים

חדשים;בחייםמאמינות /חלוצות,פיונריות, / /
 /מבוזותאנרכיסטיות,סוציאליסטיות, /

מדי;חייםתוססות /לשון;כחדותכרגשניות,
אתבלבנושאות /המובטחת/בארץשוויוןרוצות

ההבטחותעםהציונות//שלהמופרות /ההבטחות
מחוללות- /האנרכיזם;הקומוניזם,של /המופרות

כלשמיחלתכפילנסים;בעקשנותשייחלוהנס
אתמקריבההיאשלמענםשהחייםבית//עקרת
היאשלמענםשהחיים /זולים;יהיולאחייה;

 /ויתקפוה;עורףלהיפנולאחייה;אתמקריבה
לשיםירצוחייה;אתמקריבההיאשלמענםשהחיים

 11 •דיבהאיןלעצמה,כשהיא Iציון /לסבל;קץ

(באופןגורמותשהןוההתרגשותזהמסוגשורות

אתמעלות ) ...מילוליתלאשהיאחויה-פרדוקסלי
פרנקפורט,אסכולתשלהמדרשמביתהשאלה
"הסובלימציההאםהאמנות.מהותבעצםהנוגעת

הדכאנית",המציאותעםלפיוסתורמתהאסתטית
דווקאאוליאומרקוזה,הרכוסהפילוסוףכדברי

מציאותשלזה,בהקשרכנגדה.לצאתכוחמעניקה
שורותכמההנהנגדה,לצאתוהכוחדכאנית
ילודריץ'אורייןשלספרהמתוךעינייםפוקחות
"יהיוחדשה:בהדפסהעתהזהשהודפסאש,ד,

עלעליונותואתהגברהשיגבהןאשרהדרכים
ומחלחלתפושהשליטהאותה ,יהיואשרכאםהאשה

אותושלבמונחים Iשלנוהחברהתחומיכלאל

בפימוגדרכבושעםכלראשוני.מינישעבוד
 1עצמילשלטוןכשירבלתי Iנשיכחלש,ברנשיו

לטיפוח,זקוקהיגיוןחסרבלה,תרבות,חסר Iנבער
ישותכאלאליוהמתנהגיםישזאתלעומתואילוף.
עםועמוקהדוקבקשרהשרויהגופנית,מיסטית,

הקדמונית.האםשלמתכונותיהאלוכל-האדמה
אין Iזובדרךנתפסיםשהכבושיםנאמראםאך

עמ'שהם"כמותבעלילנראיםשהםהדברפירוש
לספרלחזוראפשר Iה~רשוראתנמשיךואם ,) 94

לידה',בחבלי'לחרבההשיראתשםולמצואהשירים
להחלהניתןאבלהפרטית,הלידהעלמדברשאמנם

זואמרה,עלייך?עובר"מהעם:שללידתועלגם
 ,דיכוישלפילוסופיתהגדולה.השאלה

כותביםאנחנוהכוח.//נצחונותשל /טרוריסטית,

אמרה:אושאלהלא/שהיאמהעצמותינו.ממוח
שירכל 11שלהם.חייהםאתמציליםקרבנותאיך

מתוךמבחרשזהומשוםאוליפנינה,הואהזהבספר
כהשעדהיא,הגדולההבושהספרים.שלרבמספר

כשקראתילעברית.ריץ'שירישלתרגוםהופיעלא
בגילריץ'אתקראתישלאהצטערתי ,הספראת

אמנותשיצירתהיאהמחשבה Iכלומרההתבגרות.
שכךתהליכיםלקצרכאדם,אותךלכונןיכולה
אתלכונןכאןוקושי.מחשבתימאמץהרבהדרשו

פמיניסטית.כאשההדוברהסובייקט

האמןשציירהיפה,לעטיפהבהתייחסותאסיים
הצייראתקצתשמזכירעירום Iקרמואלכסהמוכשר
עזאבלגדולה),מחמאהכמובן(וזוקירבנוהרגמני

ושכבתיותוחזקיםגסיםקויםבעלוטקסטורה,צבע
 •מאוד.נוכחת

עלוןקציעה

חציוrסןמקרןני

 ::r .וייכרטרפימאנגלית: ~ 1איגנטובדוד

רצוןשבע

בהרבהתב;נני
: . : : . : -

i לליry ןצ;ן ע~~י;ת
שה~אמהבשל

: :· -:· 

בדברכהערהולא
: : :• TT • : -

 [l~י •

המקיפיםמהאנשיםהראשמסתובבלתבורגדלות.תסביךישלהניח,אפשרלאוורסט,
שאול.עלבוכהעודוהגלבועאותו
ומתבונןהביוגרפיהאתמהםמנקההואבראש.אחריםהריםכנראהישאיגנטובלדוד
חולאתעורםשלוהיפההשירמקרה,בכלרגליו.טביעתאתלהשאירמבליבהם

מטאפורי.חדש.הרויוצרמבטנו
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לשנת- 1895פריזבין
בירושליםאלפיים

עצמות,ללאהאישדבקנו:אמנון
עמ' 330 , 2002החדשההספדיה

השאלהעללהשיבהמתחייבהשורה,מן"מתח"ספר
כךכללאפשוטאותי.מותחאיננוהרוצח","מיהו
התקשרתיכרבכןאםאלאשרצח,מיהואותימעניין
בעצםאותישיהמם-יזעזע-ירעישבאופןאליו

להפוךאותילאלץחייבבסיוםהרוצחחישוףגילויו.
מתוךפיהםעלוהפרשנויותהממצאיםמערךכלאת

שהרי Iהסופרשלערמומיותולמידתקורלאציה
לקוראהכותבביןהמוסכםהחוזהשלהמשחקכללי

מי.אתמסדרמיהשניים,ביןהתחרותאתמחייבים

בלשיתשבספרותהרזההצרוףמהמתחהעונגאת
הבגרותאלהנעוריםמןבדרךהישרתיפרופר

הזהלז'אנרהפרדיגמתישהמודלכמובןהספרותית.
הנושאאתשחי 1לדוסטויבסקירזםוב pהאחיםהוא

 •הבלשיהיסודבלאגם Iואוטונומיעצמאי Iעצמו
סיפוריוכשרוןכתיבהיכולתבעלהואדנל~ראמנון

צעמותללאבהאיש .הוכחושכברמבוטליםלא
רברומןומעמידסבוכיםעלילהחוטימענבדנל~ר
מעמתכשהואפרשנות,גביעלפרשנותשלשכבתי

הישנים""ההיסטוריוניםשלהציוניהנרטיבאת
ה"היסטוריוניםשלהפוסט-ציוניתהגירסהכנגד

השמאלניהפלגעלמלגלגכשהואהחדשים",
אתלנגחכדיהיסטוריהבדלכלאחרהמחפש
הרומןשלהראשונהמחציתוהציונות.תולדות
משפחתיות,אינטריגותכמואחריםבנושאיםעוסקת

בירושלים,האקדמיתהאליטהאנשיבקרבהיחסים
מןדמויותביןוהכלכלייםהמעמדייםהמתחים

הוותיקה,שבאוכלוסיההאצולהלביןהפריפריה
הרומנטיהנושאמןחוצנומנעראינושהואוכמובן

שלהפוליטיהענייןשולי.רומןכלשלצירושהוא
השנייהבמחציתובעיקרונפרשהעכשוויתישראל

עםלהתמודדלקוראמאפשרשאינומה Iהרומןשל
מאמציםמשקיעהמחבר •עצמובכוחותהפתרונות

הפרשנותכגוןהעלילות,שפעבסריגתהןמרובים
האתרגלוטרק.טולוזשלמפורסםלציורהאמנותית

בפריזשהתרחשואירועיםיבןלקשרעצמועלשנטל
אחרישמתרחשיםהרצחמעשיסדרתלבין-1895ב

בלתיכמבצעתחילהנראהבירושלים,אלפייםשנת
באתגרשעמדלהאמרהאמתניתנתאבל 1אפשרי
הפורקןשלהעיקרוןגםובהתרה.בעינוגוהצליח

המעוכב,הפתרוןעדהשכבותקילוףשלהמושהה,
עולותהמאמץשגניחותאלא Iבמבחןהיטבעומד

 .ממנונודףהזיעהוריחהטקסטמן
 1שכלתנימאודבאופןנכתבצעמותללאאהיש

שניצבווהסכימההשרטוטאבל 1ומכווןמתוכנן
מתחתעצמותכסיקוסיפורציםהכותבלעיני

והכפייההאילוציםאתמרגישיםהרומן.לשרירי
באופןלעיתים,גיבוריואתמוליךהואשבאמצעותם

רציונליתאכיפה Iכאמורמשכנע.ואינוסיברשאינו
ומוטיבציותפסיכולוגייםמעמקיםבמקום

בהתנהגותה Iלמשלוההיפוכים,התפניותמשכנעות.
מתוךואנוסים,מלאכותייםהםהגיבורה,נועהשל

הקוראאיןהמותחןבסוגתהקריאהשבחיפזוןהנחה

הואוהפסיכולוגית.הסיפוריתבדינמיקהמדקדק

הדמויותכלמעוצבותלכאורהבדמויות:הדין
למרותאולםהחיצונית,מהבחינהפלסטייםבצבעים
העינייםצבעעלצורנייםפרטיםלומדשהקורא

וניצבותקיימותהדמויותאין Iהשיערסלסוליועל
בלתילמשל,המרכזיותהנשיםשלושבמראיהן.
אריג.מאותווגזורותנבדלות
חושניותיפהפיותמראה,ואצילותנערצותשלושתן

כולן.אתאהבתאחתאהבת-ודעתניות

ספרותיפרקשהואהפרולוגאתאהבתימכוליותר
לטנאטוס,במשיכהעוסקהפרקעצמו.בפניהעומד
וקרועישסועיםורצוחיםהרוגיםשמהלכיםבקסם
פריזברחובותבתורהצובאיםההמוניםעלבשר
המספרבגוויות.להתבונןמנתעלהמוותבתיעל

 1ומוריבדיחולניהואברומןלמספרבניגודבפרולוג

שדנל~רקיויתיברצח.המאוהבפסיכופטלומרשלא
להצטעראלאליואיןבפרולוגבושהחלבנתיבילך

שמטיבו 1המצויהבלשיהז'אנרבחוקלדבוקשבחר
 • .ומואץשטוחהוא

אורייןיהודית

~ 
f:\ 
~ 

ן~
~ 

יעקביגד

מהלזמן

:פמערבה~וםעלה:פהירףתז;
 ז-:---ז- • :-

ד;לה, 1מף~י~הע,~ת t ~ק;ךאת
ן~ים~ם~ם~שך;ךס~ם

המתגלגלת,שפת;על
-: T -• : -::• :• 

ההואבמופלאאז,
f ש.חר~~~ינ;ן~ר~לף. 

ךף ry7ק [l ~~סכ"למ; fך~נכר
~ז;ת~~עימ;תה f ~הףא~שףב~ד

~ב fסף~קריסן~~הל.יל;תעם י~~ 1
ףמתי.למהמה,י;דעואינני

ז- TT ז-•• ••:••:

ה~ודוזעתהמצחרכףתואז
: T --•• -:•• -ד-

מט"ךפ;תמחשב;תמעמעמים
: : -: : • -: T : T 

~קףף~~ריר הן~~~~~יד~ל
 .~ך.ןלך~:פ;ת Jf/~~ליף~ר fך

עכשיומהש;אלואתה
 ד:- T •• ד-:

עכשיוהףאשעכשיולראש;נהףמשיב,
••• "T T :•-:ד:- ד 

:פטרףפםלהםהנחהשאר'וכל
: -: T -דד:• :•• T 

~יק. 9 ~ןה. ,ה~ ן~~ 7ףן~נכע,

סזp~ןח~ןא;ך~ץמ;ת
~ןים fססע.ד~ים י~~~ת~;עיר;ת

ס~~יב.ית !Vךראסחךף~ת"ם
אדמ;נ~וים,עליםכבדילענפים,מ:פעד

• --T :-ז • • : •• T • -: • 

~ת ry~רשףב,א;נכךך;~ה י~~

דד~ים, wל~~תעם ם:~,ס~ר·ם
ם. ryךצ;~י )t~לסחךף~ת"ם~~ים
 ת;ש~: ה~; n י;t( 1ע~ם
ך;עיםכבשים,עדריהיףכאלף

: • T ••: "." T: • • 

ע.~ים.~יןךק;ת_; ת;ך~~~

~ךנף, f~י;דז;~ךת י;t( 1ס~ם

ח.ר? )tסס~ק;ם~לסהףא, אל~~~
ל' 1Jס~ן:דססףף~~יח.י~~יב 1J1ר fס~ינף
כלהףנתיב;וה;לכיםא;זליםמימיו

•• T • : : • : • : T ."" 

ןע;לם,~אך~ינ;ךה;ל.ך

13 
 2002דצמבר



 ,~ s 1-ור:
~ 

קורדונסקירון

דםבדיקת

ז.נם:יי;~א:;ג~םךם
ל;ן. JJז.נם ת~~;קם~~י~ה

ז.פן Q ;~ם ך;ב,ע:~~י
ךש;ן.י;ציאא;~~יד

Y 
/4:"\~ 

/4~ 
 (ג>י~

א.

;ךים nס~יתן~דס~:ם לד~~~
דם.א;גרים

:• T 

גד;תיועלכשיעלה
: :•-:-:• -: T 

~נף.~נ:וים;ךים nסי~מרף

וספח

שאנאחלמתיאתמ;ל
:• : T - •: • : - T 

ל. r ~~~י ~~;נ~לי

ב.

שהדםליאמרףנילדףתי
: -: • : T • T - •: 

ק~ש;פ.ןזpים 9 ~
 ,נדמימז;ניט;בלאני 514בחדר

: :• :• :-• •• : • : T • 

לע;למrזשהלכה;ת nלאמחכה
:-:• : T :•ד:ד: TT 

 .'גן~~פףזא;

~~יעף ryס;לדים
ס~:ם~דלי;ג;דם
ךת 9 ~ס;סה ;ב~

שלי.החלל
:• T T :• • 

ג.

ךם ם;ר~~ל~הף;נ:וי
ךך 1ס ת~~~לא

 ר~~ו:ז~ן~סר
;ל nכבהאעב;ר

:• ::• T : 

כחלה.והיא
: • : ••• T 

לצאתשרציתיואני
-:-• :• • T • T •• 

ס~~יל~ן
 ,~ליסלב v לי~~~
 .ל; nס ז~ך~~נ;tיךז:וי

.ד

ך~יר~י

ד~לר,
מחלההעבירי

 ז-:- ··-:-

:p ~~~ת. 

לקולנועכניסה

איתןמה

 תן~~~~ ~~ ל;מ~~
 .ק; n ~~י ~~~ ח~~~ ל~ז.~~

חלב",בליאפידףרל'"פעמים
-:--• :•• T •: TT 

דר•ס~תףחים. qן~ן~רק;ךא י~~
ז:וינ;ק~ל י~~~םי;ת ryל ל~~

ראש;נהנשימהאפלף
:-• : • T • T 

לא.ךאש;ן ד~~ ל;~
ליש;ןסןכףסד~ל:ם

~יר·~ךש.ז vל~~רז:וי~ס.רי
ודזפףיים.למטפ;ר;תבתחתשפעם

:• --• -: : : :• T :• • 

ת 7 ~;ש "?ןי~~~.ןהה 9 ~יך~;פ~"
 .ת~~ל~~~~יקים~~ילס~,ה

בסרטיםיעטפףהכשתמףת
 •ז:•- :--ד•::

ry ן; ry ן~ר;ת,פ;ת

 ר~~~ה

 .ה~~~ק~טף~דע;~~ים
בפתח-תקווהחי ,חייל , 19בןקוררונסקירון
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1מאורשלמהושירה-שיחהוו/ונמעט
 (ו:

s 
~1 ~ 

ארןדור

טוביהשלהאחרוניםספריוני ~
כ'~מעםמאורחיםשירים-ריבנו

למדיקצרזמןאורשראושיחה,
מבחינותמהוויםעכשיו>,(בהוצאתזהאחרבזה

ובשלהמשובחתשירהשלאחתחסינהרבות
המשוררשלדרכואתממשיכיםזאתועם ,מאוד

עולמנואתמבטאיםכלומר:מובהק,כליריקן
 .כעולמנוהאישיעולמוואתהאישיכעולמו

לאורךגישתושל-הזאתההמשכיותאת
ספריובשניובפרטכולה,שלוהיצירה

<על-שנבחרבשירלהדגיםאפשר-האחרונים
העטיפה,עלכטקסטכמדומה> ,העורךידי

 :) 1983 (כה pומפסלבספרלראשונהושהודפס

'המצביא':

- /.מוזרברקבהן/ישעיניים.לוטש"המצביא
קמוצות,שפתיו /מסרב,ממולוהנערראש /

 /.ממנונמלט./גופוממנונמלט;דמולבנות.
לנצח; ,למדבר 1למרחוק:צופההמצביא /

שלוהברונזההסופי./-/נונצחובתכנוןעסוק
האבקאתמנגבהאולםשומר /ירוקת.העלתה

מלבו".
שלתחושהנוצרתהזההשיראתבקוראנו
ונצח,מוותביןהמשתרע ,סועראירוע

כשממדהפסל,שלהמתמשךברגעושהוקפא
בברונזהשפשתההירוקת-הנצפהההווה

מבטל-האירוניהאבק""ניקוישלומעשה
הסופי"."הנצחוןפאתוסאת

'קיסר',בשירגםטמוןהיהדומהרעיונימסר

אבבןריבנרשאהשלהראשוןבספרושהתפרסם
 :נאמרהשגייהבמחציתואשר ,) 195 7 (
יקיםמחשבותשלוריברעים/מחלומות ... "

מוחו/שרירימביןלקרב.הששצבא-אדירים/

עםהמשחקרצוןובחזהו/חשלההחלטה,תבזיק
רואה;אינהשליט,עיןהמאורגנת,/עינומוות.

קולטתאוזנוואין /המצטמצמתדרכוזולת
הואלאגרופיו./בעדתוף-לבבוזולת;צליל

-דוםלשמש,/יקראהארגמןאפוףהמפואר
עדעירום.קיסריעמודובזעם-רסיסיה;

יתפחם."

מהודרת-חגיגית-פסליתהיאעצמההשפהכאן

<המהנהברונזהשלירוקתאינוקיסרשלוסופו
ההורג<מעשהיוםמדימנוגבואבקהעין>את

טוסאלימוותהתפחמות,אלאהפאתוס>את
 .כשלעצמוופתטי
אחדהיאערכימסראותושלשלישיתגיוסה

שירהחדש,לספרביותרהאופיינייםהשירים
- ) ...משמע(תרתיבפשטותששמו

'ההיסטוריה'.

 /הרוגים.הרבהאוהבתהיאמערבון"כמו
בלעדיהם/תובעת.היאקורבנותקורבנות,

יש /מנצחים?יש /מנצחים?אפארכיצד

הואששורד/מיומחריש.שואלאתהמנצחים?

הרוחעםהלךשמולשרוד/לושעזרומי .גיבור
 /הקרב.שדהעלשרובץהלהט/אתחמצן

לאמעולםבושה?ההיסטוריה,תמההבושה?
פניפתוס./איזהעזוב,וחשבון?דיןשמעתי./

יש /מבטה?לאןאחורהקדימה,ההיסטוריה

עלסבתא;סיפוריומספרתמיתממתשהיא
נפלאות,עלילותובנים,אבותעלהיה,היה

 /-וממשיךוממשיךדבר-מההחל;כאילו
 /ונוכח.שהיהקופאןכרוןבהבזקקרה.לאדבר
 /.הבשראותוהבשרהדם,אותוהואהדם

במעט;אז-ואםהשתנתה,לאהגולגולת

/היאאפלה.אותהניבטתעיניהארובותומתוך

גונהדינהצילום:

מירוץ;נהגימלכים,כמהשלשמותזורקת
/אינםסתםאדםבניאלמותיים.קולנועכוכבי

מזונהשהם/אףההיסטוריה,אתמעניינים

מצדםהאוהבים /שותקת.היאאהבה? .היומי

הזמניםכלמהכיעורף;להפוניםהםגם
נעשיםנוףועודגוףכאשרהזה;הרגעלעומת

ההיסטוריה-נשימה? /נשימה.כולו ,אחדגוף

מה /-בדיהשלצחוקצוחקתוחרששואלת
סח."אתה

שבפאתוסהלהט"את"מצןלכאורההזההשיר
גירתאידיאולווכמהכמההמזין ,ההיסטורי

 ....ההיסטוריההשוואתעל-ידיתחילה-ודתות
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 5ןן:ו-
1 ~ ~ 

על-כךואחרליצלן'רחמנאמערבונים,עם
אותנומכריחיםשמםשאתהמלכים,העמדתידי

בשורהוכיו"ב,הדתההיסטוריה,בשעורילזכור

ימינו'שלהבידוריתהתקשורתגיבוריעםאחת
קולנוע.וכוכבימירוציםכמנצחי
השתנתהלאהאנושיתגולתלשהגוהטענה

נראיתחיתהההיסטוריהבמהלךמעט""אלא
מצפיםאנוכאןדווקא(לאומגוחכתכמעט

התמונה,שלה"ייצוריות"ולאאללשינוי),

האירופיים,הבינייםבימימקובלתכהשחיתה
במרכז.וסמליוהמוותעמדובהם

הגולגולתבסמלילהשתמשמרבהריבנוטוביה
הפלסטית,האמנותיצירותעלבדברובעיקר-

שלהשגריריםבתמונתכה, ;rומפבסלכגון
-האינדיאניתהגבישוגולגולתהבןהולביין

מעמיד-המתמשךוהנצח •••המוותמולאבל

 .ל.א("הרגע-הנצח"אתכאן'גםריבנו'
ובראשונהובראשוביופי'שבאמנותשטראוס>

גוףועודגוף"מתאחדיםבואהבה,שלברגע

אחד".גוףונעשים

מודפסהזההשירשלפנילהוסיף,רקכדאי

טלוויזיהתוכניתעלהמוסראחר'ארוךשיר
המאה",שלהגדולים"הימיםעלש"דיווחה"

שונותבהזדמנויות-לראותהיהניתןבהאשר
הרוגים-האדםאוהטבעמעשיומשונות,

אלימות.והתנגשויותוהריסות,

הרי"ההיסטוריה",שללסיוםלחזורכדיאך

אהבהשירישלהארוכהבשורהמשתלבהוא

טובותשנים;ותשע"ארבעיםמשתקפותבהם

ערריהכב-ורעייתוהמשוררביןביחד" /ורעות

איתרשבדו-שיחהפשתן",שערעם"הנערה

הבעיותעםהזקנהלימיועדמאז-מבטאת
הצדאתתמיד-האוהביםלפנימציבהשזו

הצדאתהמבטאהואואילוהעולם;שלהבהיר

שנים,עשרותמלפניבשירכמוהאפל'
ירוק:בשדההשנייםשוהיםבו'הבולבול',

הואואילווהצומחהחישלהיופיאתרואההיא

(כאשרבולבולשלהמתפוררפגרואת-

עומדיםלפגרהנטפליםהירוקיםהזבובים

האביבי).השדהשלהרענןלירקחריףבניגוד
הגדולים-ולדעתיהארוכיםהשיריםעם

-בכללוהרוחניהאמנותיערכםמבחינת
כרביםאשראלון','עץגםנמנהש'חה,כבמעט

זוועותביןהיחסעלמשוחח""כמעטאחרים

האמנותובין ) ...("ההיסטוריה"האנושיהעולם
אמנותרק"לאפותח:השירבכלל.והיופי

מחוללירקלאאשפה;אשפיגרוטאות,

 .•.מאוד"מוחשיהעולםחורבן /חלודה.הללויות
ולשון-נופל-על-המיליםמשחקעם-זה:כל
בשירה,פרוזאית,שיחה""שפתבתוך Jלשו

(ובפרטמודרניתאמנותעלכלעגנראה

היאהעולם""חורבןהזכרתאך ,) ..•פיסול
הריכיכשלעצמה.הזאתהאמנותהצדקת

מולמעמידריבנושטוביההעתיקההאמנות

זואיננהחמודוניםהאשפה""אשפי

מצויתיירשכלהרנסאנס,שיאשלה"קלאסית"

פחותשמותאלאלראותה,לעצמוחובהרואה
 ) ...ג'וטואולי(להוציאהרחבבקהלידועים

דרך'סולליאמנים-ולורנצטיכמארטיני
יותרהמודרנהשוחרישלללבםהקרובים

נגליםנאיםסיפורים"~לו .למשלמרפאל'
כמו"תמימיםריבנו;טוביהכותבלעינינו",

המרשהאהבה;מלאסבלאיזה /העולם.בריאת

גםהלא ... "ובהמשך:ושוב".שובאליולחזור

 /זוועות.אבלכמונו'לאזוועות.ידעוהם
 /עונה.בכלתקופה.בכל .תמידיששוחטים
ואילולאמנות"ערךרבנושאהםעינויים
למחצהשרועהעצלה;אשההוא"השלום
נפלאסמללורנצטי;אמברוג'ואצלישנונית

היופיומכאןיופי!".איזה/אבל:הטוב.לממשל
מתחתהקרקעאת"שמשמיטכמשהומאופיין

משהומעצמך;אותךשמשכיחמשהולרגליך;
אתמבטל; ...אמךואתאביךאתשמשכיח

איננו"אבלבסוף:ואילוהדברות"עשרת
 ...משקר"
אתשעושהביופימשהו"ישהשיר:ובסיום

,שוקעבושוקעשאתה/משהותהומות,עיניך

אתה"כמווהלאה:בנר",רפרףכמוומביט

גבעהבראשאלוןבעץעכשיוומביטשעומד
חלקורחב-ידיים,שדה-שלףבאמצעקטנה;

רךאורתשרי'שלבין-ערבייםבאורחרוש;
מסביבכבדיםנעשיםשהצלליםבשעה;ורחום

היום."חייאתפיסהאחרפיסה /ואוכלים

אליוחותרהשירכלשכאילוזה,יפהפהסיום
תהליךהיהאכןשזובטוחאינני(אם-כי

מרשותמדוברבוהיופיאתמחלץהיצירה),

בעמקאוליבטבע,וממקמוגרידאהאמנות

 .המשוררשלמגוריואזוריזרעאל'
גםהזאתהתמונהמתאימהאוליבעתבהאבל

נולדבהלמשל'סלוואקיהאירופיים,לנופים

המתארכיםבצלליםומדוברבנר'דיטוביה
מובנהסמליותהטעוןהערב,שלוהולכים
מאליה.
קרובהואריבנוטוביהשלבטבעה"כאן"
שמאחוריוהחלוןמןשנראהמההואמאוד:
לבןניירדףלכסות"ומנסההמשורריושב

הפקאןעץנראיםובחוץמשמעות".בניבאותות

מיניויתרהצוצלותהבולבול'בגינה,
גבעתומרחוקהשדות-מזהוהלאההציפורים,

עםשלג")כיפתבליזעיר("פוג'יאמההמורה

ושבדרךלכותב,חלקגםישבוהעלמיןבית
המשוררביניהםידידים,עםלטיילנהגלפסגתו

מידיד').('פרידהעתבלאשנפטרפגים,דן

<מלבדריבנוטוביהשבשירתהשניהנוף

ושאותן ,המשוררשההבהןבעולם""הערים
וביקורתי-סאטירי,פיוטיאיפיוןאיפיין

אמורח'ם>ש'ר'םהקודםבספרושלו' ,ב'גלויות
בהבעירובעיקרבסלווקיהילדותונוףהוא

עיירהספקבששטין'(וכןבראטסלאווהנולד'
שממנו ,אמושלהולדתהמקוםכפר'ספק

אחריםמשפחהובניאחותוהוריו'נשלחו
רתומותאיכריםעגלותהמוות>:למחנה

ברחובותמגעגעיםאווזיםלהקותלשוורים,
בסוריםלוחותשלוערימותמאובקיםכפריים
אחדמצדהעסיסי.הפריעצימלבד-זה-עתה

שניומצדבגעגועים,אלהכלאתריבנוזוכר

שאכלסוהאדםבניעלובבוזבזעםמדברהוא

שגילוהמוחלטהרועעלהללו'הנופיםאת
היואי-פעם("האםהגרמניהכיבושבעת

לרוע?").גבולות
של )-13ה(בתאחותוואתהוריואתהזכרתי

להם .מששטיןלמוותשהובלוהמשורר'
שלארוכהשורהספריובכלכמעטמוקדשת
המחרוזתבעיקרליזכורהבאבן'מ'האששירים.

שמסתיימת:האחות,על
 /-להבה;דמותך /דממה,"עיניך
כבה",נרי /- /בלימה./עינךדמעה.דמותך
ולהםההורים,בעיקרמוזכריםש'חהכבמעט

עלבשירהדגשארוכים.שיריםשנימוקדשים

-געגועיהועלבעירזרותהעלהואהאם
שלהכפרילנוף-הבןעל-ידיהמשוערים

פלסטיממשתיאורהואהאבעלהשירששטין.
היומיומיים.חייושל

לבניו'חולצתו'חליפתן;אתהחליף"יום-יום
אמונים./שמרלנו /.הכולאת ,עליובביו'גר

עלמנמנם;היהצהריםשאכלאחרייום-יום

שתים-עשרה.ואוליבדיוק;דקותעשרהספה
מאחדשהרמץהחור;אתהסתירלאהוא
 ...האנגלי"באריגשרףב/שר ...שלוגריםהסי
כמוחיאךלכאורה,יבשתיאורהלאה,וכך

היומיומיתהדרךעלחולין'שיחתשלבמסגרת
יוםמדיו"הטיול" ,עבודתומקוםהבנקאל
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הברזל'בארלידביער'הפונדקאלראשון'
העישוןבעקבותהניקוטין""הרעלתוכמובן
חופשיכבונהבלבו?חש"האםוהשאלההרב,

חלומועלוהסיפורסודו".אתגילהלאנאמן;

ציון'בשבילולןולהיותל"פלשתינה"לנסוע
לאשלוכמו"לאמון ... ,התגשם,לאשכמובן

מעודי",זכיתי

לשירי<שעדבשואהוהאחותההוריםארנון

האיזכורהיוב'גלויות'גהקיטורוקטעיגהקיטור
רקהואהזוועות>זוועתאותהשלכמעטהיחיד

אוגדניםשלארוכהשרשרתשלראשיתה

בעמ'כותרתבליושהשירהמשורר'אתשפקדו
משרדיתכמעטרשימהמהווההספרשל 87

למיניחרד-שיר!איזהזאת(ובכלשלהם

שבתוכההשמות),שלניכרחלקשמכיר

לבן'שורותחמש><למעשהארבעמוקדשות
עשרהשמונהנעדר;"מורןנעלמו:שעקבותיו

לאמורן.;נעדרשנים;עשרהשמונהשנים,/

-לחשוב!"לאלחשוב!
שהופיעביטוי'המשוררנתןהזהבדןלאו

שלהאחרוןבחלק , 1990 •בבדפוסלראשונה
במחרוזתשואף",מקומו"ואלהאסופה
אביאבמליםלהרבותבמקום ,' 1983 'שכותרתה

בה:והאחרוןהראשוןהשיראתכאן

הקיטעשרוול /- /.חלל /בית.לא"בית/

רקאינהדמותבו'/שהיההחום/אתיודע;

פורחתאש /- /עקבות.מותירמחוקדמות.

דומה,סובב;הולךברוח.סובבקול;בעץ.
- /לפניוהיהשהכולהואיבבה./-/גימגום,

אוכל"-לארגעאחריו /
האחרון:והשיר

מחבוא;מצאשב/זקוני/בןשאבד;"בני

פני,"עלידירע;תיראלא /-בעיניסמוי
בשאלתמסתיימתשהזכרתיהאוגדניםרשימת

הסדראתבלבלאומישהו'שכחהאםהמשורר'
למראה/הולך"אניכותב:הואכךואחר

עיניים,/פוקח/אניעיניים,עוצםאנימביט:;

נכון?"·לאמה
המאבד-תמידהואהאוגדניםבשורתהאחרון

אומרכךועלשנותיו.בחלוףעצמו'האובד
שיריםהקודםבספרו ,'השתנויותבשירבנרדי

איךענן/?עםמזדווגתהשמש"איךמאורחים:

באוויר!/גשםריחעצים?/צורותמשנההרוח

 ,, .אחדיגם /- /הזאת!השמחהכלהר
שהקדישהרבים,השיריםאתהזכרנולאועדיין
לשירההשניםרבתביצירתוריבנוטוביה
בדיוןשלפנינו:בספראחדיםביניהםעצמה,
-שירה'שחושבים'מה-מהםאחדעלקצר

שיחה.כמעםעלדבריאתלסייםרצוני

שמופיע,תחבירי'בדפוסכתובהזההשיר

לראשונהבנר>דיטוביהאצל(לפחותכמדומני'
 ,) 21עמ'מאורחים<ישרים'מחשבות'בשיר

הנה:

זהששירה;מהלאזהשירה;שחושבים"מה

שחושבים/מהלאשירה /שירה.שחושביםמה
חושבים;לאשחושביםמהשירה;לאמחשבה

מרגישיםשירהשמרגישיםמה /- /שירה.

אומפוצליםרגשות /שירה.לאהרגשה.

מקוללים;אומהולליםמבושמיםמבהילים;

שאוהביםמהלהרגיש;אוהביםשמרגישיםמה

לאהובםישאוהבמהלהרגיש;חושביםלהרגיש

זהשחשיםמה /- /שירה.לאאהבה;חושבים
זהרע;לאזהטובלאזהחשים,רע;זהטוב

שירההיא/-/שירהשירה.לאורע;טובחשים

שירה",היא/מההיא;

הואהזההשירהתחבירי'ובמבנהובתוכנו

השירההעמדתשלומתעצמתהולכתשלילה
חששלולאכולה","והאמנותמוסיף(הייתי

כזאת>לאמירהגםמתלווהשהיההרדוקציוניזם
החלוקהואולםאחרים,אנושייםגורמיםעל

אתכנועלמשאירהאמנםבסופולשורות

הואאך-שירה"היאמההיא"שירההמשפט

מהבסוף,נקודהובליחלקיםלשלושהמחולק
-(הפסקת-היא-"שירה :גםלקוראושמאפשר

'שאלהזוהישירה?היאמהמפקפקת>?דיבור

המוסיקליתההיצירהשלכשמהמענה"',ללא

שאףלי'ונדמהאייבם.צ'ארלסשלהמפורסמת
הזאתהאמירהשעצםהריבאי-ודאות,מדוברכי

בבחינת"היאלומריש .מדייותרהיאשלנו

באחדוהרילשתוק.פשוטאולשתיקה"מעבר
(בשערשואיןומו pמואלשלבסוףהשירים

"איזהעצמו:דבריעלהמשורראומר )' 1983 '

אחדיםושיריםנורא",פטפוטאיזהפטפוט,

נספגים,נמוגים,פשוטמאורחיםשיריםבסוף

להסתייםבמקוםהאין'בתוךבחול'מיםכמו
התפוגגותכמוואוליקלאסי:סופיבאקורד
מאהלוגוסטאבשלהארץ'עלב'השירהמוסיקה

 •לנצח"..."לנצח,המיליםעם
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ירושלים''בנייןועלירושלים''חורכןעל
יצחקיירידיה

להיותהואעצוב
 .ירושליםהעירראש

 .הואנורא

כזאת?עירראשאדםיהיהאיך

בה?יעשהמה

 .ויבנהויבנהיבנה

מסביבההריםאבנייקרבוובלילה

הבתים,אל

כלבים,עלליללהבאיםזאביםכמו

אדם.בנילעבדישנעשו

עמיחי>יהודהעיר',('ראש

שלשירולפיירושלים,עירייתאשiנ
לבנותלבנות,אמורעמיחי'יהודה

עריםראשיבירושלים.ולבנות
-מוניציפאלייםבענייניםעסוקיםאחרות

וכיוצאונויטיפוחתרבות,חינוך'תברואה,

בבנייה,עסוקירושליםהעירראשואילובאלה,
חרבהבעירמדוברכביכולירושלים',ב'בניין

בעירופין'לחילאו'הריסותיה,אתלקומםשיש
הסלעים.מביןאומהחולותועולהשקמהחדשה

שניםמאותוזהעתיקה,עירהיאירושליםאבל
קצרותתקופותרקלמעשה,חרבה.היאשאין

בחורבנה.ירושליםעמדהשנותיהבאלפי

הראשוןהמקדשביתעםנחרבההיאכמסופר'

כה>,ב,(מלכיםבבלמלךעבדנבוזרדןבידי

שביבידישנהשבעיםלאחרמחדשנבנתהאבל
בןוזרובבליוצדקבןישועשלבהנהגתםציון'

ונחמיה,עזראשלבהנהגתםולימיםשאלתיאל'
אחריגםירושלים.חומותאתמחדששבנו

טיטוס,בידיהשניהביתחורבןעםחורבנה,

ונבנתהשניםעשרותכמהלאחרירושליםחזרה

קפיטולינה','איליהוכונתהאדריאנוס,בידי

ליופיטרמקדשנבנההמקדשובמקום

שוניםובזמניםזמנים'באותםאכןהקפיטוליני.
העיראבלבה,לגוריהודיםעלנאסרבהמשך'
לאחרנחרבהולאלתלפיות,בנויהחיתהעצמה

פעמיםונכבשהוחזרהנכבשהכיאםמכן'

בירהירושליםחיתהשונותבתקופותאחדות.
הצלבנים,שלטוןבימיבמיוחדמעטירה,
ירושלים'.'מלכותשלבירתהשעשרה

המקדש,ביתחורבןבמיוחדהחורבן'זיכרון

לאורךהיהודיהקיוםאתמלווהוהשני'הראשון
דתי ל~~לפולחןמוקדומהוההגלות,שנות
ההיסטורייםהמאורעותאתהמאזכריםצוםבימי

וט'בתמוז'י"זבטבת,י'בחורבן'הקשורים

ביתבכללהניחבמנהגגםצויןזה ל~~באב.
פיעל-צבועלאקירשלכלשהושטחחדש
במרוצתלחורבן'.'זכרלבית,בכניסהרוב

לאבלהמקדשחורבןעלהאבלהתרחבהדורות
ארץשלהשממהועלירושלים''חורבןעל

הקולקטיביתהיהודיתבתודעהשכןישראל'
היאוירושליםשממה,מדברהיאישראלארץ
דורותומצפהבחורבנהעומדתנטושה,עיר

זותודעהציון'.'שביבוניה,-לגואליהרבים

העבריתובספרותבשירהנרחבביטוימקבלת

אלה.ימינועדשנים,מאותזה
מפעלהאתלתארהרבתההציוניתהתנועה
ירושלים'.ו'בנייןהארץ''בנייןשלבמושגים
פסח,סדראתהמסיימתהמסורתיתהברכה

ישראלבארץנוסחהבירושלים"'הבאה"לשנה
שכןהבנויה",בירושליםהבאה"לשנהמחדש:

הספקנושטרםאלאבירושלים,מצוייםאנו

עמנואלשלערשבשירהריסותיה'.את'לקומם
"תהיהלבנה:האםשרה-20המשנותהרוסי

שירוירושלים".אתתבנהבסלע,תחצובחוצב,

הרפסגת'מעלהמאיריאביגדורשלהנודע
השרהאנישלגעגועיואתהמתארהצופים',

בטור:מסתייםדורות,מאהזהלירושלים

המאיריהיהלואבנך".מחורבותיך"ירושלים,

הרפסגת'מעלירושליםעלמשקיףאכן
לתלפיות,בנויהעיררואההיההצופים'

אבלמסביבה,ולבנותלהוסיףאמנםשאפשר

שלבשירמחורבותיה.לבנותהצורךכלאין

הואירושלים''בנייןתש"א,משנתשלום,ש'
"טובהחידלון:סףעללעשייהמטאפורהסמל,
רגעכללדעת:/טובבעינים,המותעםלחיות

כעוליםירושלים;אתבוניםאנחנו /.אחרון
שמרנעמישלהנודעבשירהאבללגרדום".
העתיקהירושליםמתוארתזהב'של'ירושלים

בממשות:נטושהכעיר

נישאאורנים;וריח /,כייןצלולהריםאויר

 /פעמונים;קולעםערביים;ביןברוח
העירבחלומה;שרויהואבן;אילןובתרדמת

ירושליםחומה.//ובלבהיושבתבדדאשר

לכלהלאאור'ושלנחושת/ושלזהב,של
בורותיבשואיכה / / .כינוראנישיריך

הראתפוקדואיןריקה;השוקכיכר /המים,

בסלע;אשרבמערותהעתיקה.//בעיר /הבית
בדרךהמלח;ליםיורדואין /רוחותמייללות

ושלנחושתושל /זהב,שלירושליםיריחו.//
.//ובבואיכינוראנישיריךלכלהלאאור'
קטונתיכתרים;לקשורולךלך;לשירהיום

שמךכיהמשוררים.//ומאחרוןבנייך;מצעיר

אשכךאםשרף;כנשיקתהשפתיים;אתצורב

שלירושליםזהב.//כולהאשרירושלים;
שיריךלכלהלאאור'ושלנחושת/ושלזהב,
כינור.אני

ושירתבחורבנהירושליםעלהקינהנושא

שאוביםכינורנגינתעםלירושליםהגעגועים
ירושליםגולישלשירםבתהילים,קלזמפרק
בבבל:

בזכרנובכינוגםישבנושםבבלנהרותעל
כנרותינו;תלינובתוכהערביםעל /ציון.את
ותוללינושיר;דברישונינושאלונושםכי

אתנשיר./איךציוןמשירילנושירו-שמחה
ירושליםאשכחךאם /.נכראדמתעליהוהשיר

לאאםלחכילשוניתדבקימיני;תשכח

ראשעלירושליםאתאעלהלאאםאזכרני;

שמחתי.

הבנויה','ירושליםהצירוףשלמקורוואילו

לבנייןלבוא,לעתידמשאלהכאמורהמשמש

קכבבפרקהואכביכול'מחורבותיה,ירושלים
בתהילים:

ביתליבאומריםשמחתילדו;דהמעלותשיר
בשעריךרגלינוהיועומדותנלך;יהוה

להשחוברהכעירהבנויהירושליםירושלים;

עדותיהשבטישבטיםעלוששםיחדיו;

ישבושמהכייהוה;לשםלהודותלישראל;

18 
 274גליון



שאלודוד/לביתכיסאותלמשפטכיסאות

בחילךשלוםיהיאוהביך;ישליוירושליםשלום
נאאוברחורעיאחילמעןבאומנותיך;שלוח

אבקשהאלוהינויהוהביתלמעןבך;שלום
לך.טוב
ירושלים'ב'בנייןמדוברלאזהשבפרקאלא

ימיםמאותםעכשויבתיאוראלאלבוא,לעתיד
שחוברה'כעירחומההמוקפתהעירתבניתשל
בתקשורתהופיעזהמשפט ,כזכוריחדו.'לה

לאחרמאודרבהבמידההממלכתיתובתעמולה

לאיחודםציפיותכשעלוהימים,ששתמלחמת

נכתבשמרנעמישלשירההעיר.חלקישנישל
מלחמה,אותהלפנימעטיםימיםוהתפרסם
לביתחילופיביתלשירשמרהוסיפהולאחריה
כעירירושליםאתתארשבמקורו ,המרכזי

"חזרנו-צה"לבידיכיבושהלאחראבלעזובה,

קוראשופר /ולכיכרלשוקהמים/בורותאל
העתיקה'.'בעיר /הביתבהר

חרבהכעירמתוארתשירושליםאפוא,מסתבר
יושביםיהודיםרקולאשבוכרים,כיווןונטושה

העירשליישובהפירושוירושלים'ו'בנייןבה,

ענייניםמצבמציגגרינברגצביאוריביהודים.

במפורש:זה

הקנאי,אביבירתהקדש,עירובירושלים

וחמוריו.גמליוטפירנשיוברבהכנעניגר

ומגדליו.פעמוניונשיאחד-הצלבים,הנוצריגר

ישובלמודיזאביםכמוואחיותי:אחיוגרים

--עורםתחתאביותורת

המערבי.כתלוישלמכלתחנויותויש

למות,הנוטיםאהובי-יה,בטליתות,זקניםויש

וגוש-חלב.ביתרכחיליחמי-דם,בחוריםויש

 .הישובאלערפושפנהזאבכמופההולךואני

בית')'כלבמתוך(בירושלים,

כברלעירשמחוץמהאתהמייצגהזאבמוטיב

העיר.י'ראש ,עמיחייהודהשלמשירולנומוכר

נוצריםבידיאפואירושליםנתונהאצ"גלפי
בלא-'כנענים'מכנההוא(אותםערביםוביד
נותןשהואהחדהנשקעלדעתואתנותןשהוא
ואילוהלאומית>,הערביתהתנועהבידיבכך

כ'זאבמאולפים-ואחיותיי'אחי-היהודים

יהודיתנוכחותאמנםישיישוב.ילמוד

 ,המערביבכותלמתבטאתוהיאבירושלים,
ובחנויותבירושלים,למותשבאובזקנים
הרבהפעמיםהחוזרמזלזלמוטיב-מכולת

אמנםישימים.מאותםאצ"גשלבשיריו

גוש-שללמסורתנאמניםדם',חמי'בחורים

המרידותבימיהקנאיםמצודות ,וביתרחלב

אינםכנראהשאלהאלאברומאים,הגדולות

שירועםזהשירלהשוותמענייןדבר.עושים
כיפור','ביום 1968משנתעמיחייהודהשל

ששתמלחמתשלאחרבירושליםשעניינו
הימים:

לבשתיתשכ"חבשנתכיפורביום

בירושלים.העתיקהלעירוהלכתיכהיםחגבגדי

ערבי,שלחנותוכוךלפנירבזמןעמדתי

חנותשכם,משעררחוקלא

חוטיםוסליליורוכסניםכפתורים

ואבזמים.צבעבכל

פתוח.קודשארוןכמורבים,וצבעיםיקראור

לאבישגםבלבילואמרתי

וכפתורים.חוטיםשלכזאתחנותחיתה

השניםעשרותכלעלבלבילוהסברתי

פהעכשיושאניוהמקרים,והגורמים

 .פהקבורוהואשםשרופהאביוחנות

נעילה.שעתחיתהכשסיימתי

השעראתונעלהתריסאתהורידהואגם

 .הביתההמתפלליםכלעםחזרתיואני

בעירהערביהסוחרשלבחנותורואהעמיחי
קודשמ'ארוןפחותלאירושליםשלהעתיקה
השרופהחנותואתלומזכירהואשכןפתוח,'

זהסוחרעםשבלבוהשיחה ',םש'אביושל

אפואבירושליםאיננוהחורבןתפילה.מעיןהיא
שלוהיום-יוםשגולה,היהודיםבקהילותאלא

בתפילתהיטבמשתלבהירושלמיהערביהסוחר

היהודים.שלהכיפוריםיום

מוטיבובעקבותיוירושלים','חורבןמוטיב
מוסכמהאלאאפואאינםירושלים''בניין

עלכללנשענתשאינהודתית,תרבותית

תרבותיבקיבעוןיסודםשבממשות.העובדות

כמצבותפיסתםהיסטוריים,אירועיםשלודתי
וארץבפרט,ירושליםהיסטורי:לאקבעשל

ומצפות ,בחורבנןעומדות ,בכללישראל
מוסכמהמחורבנן.אותןויגאלושיבואולבניהן

העבריתבשירהרבביטוימקבלתאכןזו
אתהיטבשימשה ,שראינווכפילדורותיה,

מתארעגנון ,האחרמהצדהציונית.ההסברה

בידיירושלים''בנייןאת"המכתב"בסיפורו

עלמלעיגואף ,כשלשלכמעשהיהודים

לבוניה-גואליהמצפהשירושליםהאמונה

ידיעלפעמים ',הירושלים"בונההיהודים:

ונראה,<סמוךגויים"ידיעלופעמיםיהודים,
 .) 241עמ'

נשעןמחורבותיה'ירושלים'בנייןמוטיב
נחמיה:בספרהמסופרעלבעיקרו

שנתכסלובחדשויהיחבליה.בןנחמיהדברי

 ,חנניויבאהבירה.בשושןהייתיואניעשרים,
עלואשאלםמיהודה,ואנשיםהוא ,מאחיאחד

ועלהשבימןנשארואשרהפליטההיהודים,

נשארואשרהנשארים ,ליויאמרוירושלים.

ובחרפה,גדולהברעהבמדינהשםהשבימן

באש.נצתוושעריהמפורצתירושליםוחומת

ואבכהישבתיהאלההדבריםאתכשמעיויהי
אלוהילפניומתפללצםואחיימים,ואתאבלה
א)(פרקהשמים.

אשרהרעהאתרואיםאתםאליהם,ואומר

~צתוושעריהחרבהירושליםאשרבה,אנחנו
נהיהולאירושליםחומתאתונבנהלכובאש,

ויחזקו ,ובנינונקום ,ויאמרו---חרפהעוד

1
 (ו:

:1 

חציההואהיוםמןויהי---לטובהידיהם
והרמחיםמחזיקיםוז:זציםבמלאכהעושיםנערי

אחריוהשריםוהשריוניםוהקשתותהמגיבים

בסבלוהנושאיםבחומההבוניםיהודה,ביתכל

ואחתבמלאכהעושהידובאחתעומשים,

עלאסוריםחרבואישוהבוניםהשלה.מחזקת
גם---אצליבשופרוהתוקעובונים,מתניו

בתוךילינוונערואישלעם,אמרתיההיאבעת
מלאכה.והיוםמשמרהלילהלנווהיוירושלים,

ב-ד)(פרקים

'שיבתלסיפורבזיקהלהשתמשהרבתההציונות

ירושליםחומותובניין ,בבלגלותלאחרציון'

של'המאורעות'בימיואנשיו.נחמיהבידי
עושהידו"באחתהפסוקיםשימשו-1939 1936

הלילהלנו"והיוהשלה','מחזקתואחתבמלאכה
 ,מאודרווחותסיסמאותמלאכה"והיוםמשמר
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באותםהיהודיהישובשלמצבואתהמתארות

ישראלארץשלהבנייהבמפעלשממשיךימים,

ערבים.פורעיםמפניעצמועלמגןשהואעם
התרבותיתהמוסכמהנשענה ,לכןקודםגםאבל

'חורבןשלבמוטיביםשהתבטאהוהדתית,
איכהמגילתעלורושלים'ו'בנייןירושלים'

נחמיה.ספרועל

שלביצירתובמיוחדהביניים,ימיבשירתגם
ירושליםלפיהםמוטיבים,מצויים ,הלוייהודה

מכווניםלציוןוהגעגועיםבחורבנה,נתונה
הנודעבשירולמשלכךחורבות'.'עיילאותם

במזרחי:'לבי
אוכלאשראתאטעמהאיךמערב,בסוףואנכיבמזרחלבי

יערב?ואיך

בכבלואניאדוםבחבלציוןבעודואסרי,נדריאשלםאיכה

ערב?

עפרותראותבעינייקרכמוספרד,טובכלעזובבעינייקל

נחרב.דביר

שואףשהואישראל,ארץאוירושלים'ציון',
דבירב'עפרותבעיניומתמקדות ,לראותן
נותןאינוהואהחרב.המקדששרידינחרב',

קיימותהיונחרב''דבירשלשבמקומולכךלבו
שהוסבורושם,רבותנוצריותכנסיותבימיו

אפשרזאת,עםמפוארים.מוסלמייםממסגדים
ישראללארץמטוניםהואנחרב'דבירש'עפרות

הלוייהודהמבכהאחריםבשיריםגםכולה.

ישראל,שבארץהעזובהואתהמקדשחורבןאת
משירובקטעיםלמשלכךבירושלים.במיוחד
 :תשאלי'הלא ,'ציוןהגדול

עדריך?יתרוהםשלומךדורשיאסיריךלשלוםתשאליהלאציון,

 1ערביךמכלשאיוקרוברחוקשלוםותימןומצפוןומזרחמים

עללרדתםונכסף ,חרמוןכטלומעיונותןתארה,אסירושלום

הרריך!

אני-שבותךשיבתאחלוםועתתנים,אני-ענותךלבכות

---לשיריך.כינור
צוףונופת Iעפרךאבקתדרורוממר Iארצךאויר •נשמותחיי

בהריך.

 .רבידיךהיואשרשממהחרובתעליויחףערוםהלוךלנפשיינעם

הגעגועיםבשירהכינורנגינתמוטיבחוזרכאן

מתוארתהארץאךתהילים,מספרלירושלים

אלאהמקדש,רקלאשממה'.כ'חורבות

גם'רבידייך'.בכללותם,ציוןשלארמונותיה
ירושלים,אתהמשוררמזכירנוף''יפהבשירו

מפוארתבירהשחיתהעירמתחילים,בשיבוץ

-ונווהכבודהגלהכיוםואילורב',לימלך
החורבןמראותחרב.-המקדשאוליביתה,

ביןהמהלכותברחיותשלבמוטיבמתוארים

ובהתייחסותעקרב',וגםשרף'נחשהחורבות,

בעפר:המכוסיםירושלים,שללאבניה
נפשינכספהלךרב,למלךקריהתבל,משושנוף,יפה

מערב.מפאתי

אשרכוךגלהאשרכבודךקדם,אזכרהכינכמררחמיהמון

חרב,

ויתערב!עפרךבדמעתיאדוהעדנשרים,כנפיעליתנניומי

נחש-גלעדךצריבמקוםואםבךאיןמלכךואםדרשתיך,

עקרב.וגםשרף

 .יערבמדבשלפירגביךוטעםואשקםאחונןאבניךאתהלא

ירושליםחיתההלוייהודהשלבימיו ,כאמור

ירושליםממלכתשלהמעטירהבירתה
קשראיןבשיריוחורבנהולתיאורהצלבנית,

מוסכמהאותהעלנשעןהואלמציאות,
הקינותשלבתשתיתן .שהזכרנודתיתתרבותית

ואגדותאיכהמגילתמונחיםירושליםחורבןעל

ציוןלשירישישנראהאבל ,ומדרשיוהחורבן
הבנוי ,אחרהשפעהמקורגםהלוייהודהשל
הכוונהפואטית.תרבותית,מוסכמהעלהואגם

'אטלאליהמכונההערביתלשירההיא
הנטושים.המעונותשירי[חורבות],

השירהשלהרבההשפעתהאתלצייןלמותר

בימיהעבריתהשירהעלהקלאסיתהערבית
עשההלוייהודהאבל ,בספרדבמיוחדהביניים,
מהשירהבמוטיביםמאודמתוחכםשימוש

מקיפהבדיקה ,אכן .שלוציון'בישיריהערבית
שימושמראההלוייהודהשלציון''שירישל
שירתשלמהמוסכמותהשאוביםבמוטיביםרב

כמיהתואתמתארהלוייהודההערבית.האהבה
המשמשיםקלאסייםמוטיביםבאותםלציון

האוהביםסבלותלתיאורהערביתבשירה
ציוןחיתהכאילולאהובותיהם,וגעגועיהם

כךהמשורר.שלוהרחוקההזנוחהאהובתו
שלהמוטיבמרבים,מעטותבדוגמאותלמשל,

אוכלאשראתאטעמה"איך-התיאבוןארנון
-הפירודמוטיבבמזרח'),('לבייערב"ואיך
 ,>םש<ערב"בכבלואניאדוםבחבל"ציון
מפאתינפשינכספה"לך-הכיסופיםמוטיב
"אסיר-והדמעותהבכינוף'>,('יפהמערב"

הלא ,('ציוןחרמון"כטלומעיונותןתארה
-בחלוםהמופיעההדמותמוטיבתשאלי'),

הלא('ציוןשבותך"שיבתאחלום"ועת
המובהקיםהנושאיםאחדועוד.ועודתשאלי')

מוטיבהואהערביתהאהבהבשירתביותר

לעיתיםמופיעוהואהנטושים','המעונות
עלהמספרתלקצירה('בסיב')בפתיחהקרובות
בספרוגיב,הא"רסבל.רבתנכזבת,אהבה

מתארעובד),עם(תל-אביב:הערביתהספרות

אלה:שיריםשלפתיחתםה'נסיב',את

אתכללבדרךמוצאיםאנוהפתיחה"בשורות
בן-לוויהועימוגמל,עלרוכבכשהואהמשורר

מקוםאלאותומוליכההדרךשניים.אואחד
אחדאושבטוהתגוררשבוהמחנותאחד

מחנהאותושלושרידיוהידידים,השבטים

בנימאתמבקשהואבמקום.מצוייםעדיין

מעלהצערוברובקלה,לשעהלעצורלוויתו
עברורבות,שניםלפני ,היאךבזיכרונועתה
עםבחייוביותרהמאושריםהימיםכאןעליו

שלחייםביניהםמפרידיםעתה .לבואהובת

והשומםהעזובובמקוםסוף,להםשאיןנדודים
 .) 25<עמ'בר"חיותמשוטטות

הנטושים''המעונותמוטיבשליסודותיוכל
למשלכך .חלדייהודהשלציוןבשירתמופיעים

לציוןגעגועיםמלאהמשוררנוף'.'יפהבשיר

סערתתוךנזכרהואבמרחקים,בהיותו

שגלה'ב'כבודהמקדם,בתפארתהרגשותיו

כנפי'עלאליהלבואמבקשהואשחרב'.ונינוח
עפרהאתדמעותיושירוועדולבכותנשרים',

ומוצאבשלומה,דורשהמשוררבו.ויתערבבו

למלך'קריהחיתהציוןעתלעבר'יגורשבב
מרפאצמחיובמקוםבחורבנה,היאכיוםרב',

חייםסםשהואגלעדך",";דיבה,שגדלו
בעלישםמהלכיםישראל'ארץשלומטובה

עקרב".וגםשרף"נחש-מוותנושאיחיים

חורבותיה,עלורחמיםחמלהמתמלאהמשורר

וטעמן ,לנשקןמבקשוהואציון'של'אבניה'
'אטלאלישירכמובןזהאיןמדבש.לפיויערב

כאןניכרתזושירהשלהשפעתהאבלמובהק,

היטב.

בספרובמפורטמתוארתהערביתהאהבהשירת

 994- (חאזםאבןהערביהמשוררשלהנודע

'המעונותמוטיבעלהיונה.טבעת ,) 1064
עלבפרקבספרוחאזםאבןעומדהנטושים'
הפירוד:

מהעללבכותלמשוררהגורםהואהפירוד
שופכיםשהםעדלאוהבים,מפגשמקוםשהיה

אתומשקיםהמחנות,שרידיעלדמעות
שלבדמעותהנטושיםהמעונותשלחורבותיהם
המאושריםבזמניםנזכריםכשהםגעגועים

קינותיהםמקומות.באותםעליהםשעברו
עקבותמראההצער:זעקותמרותרמות,

והםהעמוקים,רגשותיהםאתמעוררנעלמים

תמרורים.בכילנחימתמכרים

מאודרבהבמידהמאפייןבכללותו'זה,תיאור
 .שראינוכפיהלוי'יהודהשלציוןשיריאת

המאהבןחאזם,אבןשלשספרולהניחאפשר
אם ,-12הבןהלוי,ליהודהמוכרהיה ,-11ה

ידועיםהיוהערביתשבשירהאלהמוטיביםכי
ההיא.בעתלמשכיליםהיטב
הנגיד'שמואלשלדורובןהיהחאזםאבן

עםמעירונמלטהואקורדובה.ילידוכמוהו
שאירעכפי ,-1013בהברבריםבידיכיבושה

ה'נגיד'.להיותהיהשעתידהלוי'לשמואלגם
וזיולמשרתוהגיעספרד'בערינדדחאזםאבן

בגללאךבקורדובה,גםולימיםבולנסיה,

אחדותפעמיםעצמומצאהזמניםתהפוכות

עוסקהואהיונהטבתעבספרו •הסוהרבביתגם

נהוגיםשהםכפיוהחיזורהאהבהבדרכי

בפרקידבריואתומדגיםהערבית,בתרבות

עלבפרק .אותוהמעסיקיםבנושאיםשירה

מקורדובה,שבאאורחעלמספרהואהפירוד'
המשפחהביתעלהאורחלוסיפרולשאלתו

שאיפייןוההדרהפארוכלכולו'שחרבזובעיר
נעלמובושזרמוהטוביםוהחייםבעבראותו

ביתאתבאריכותמתארחאזםאבןואינם.

שעברו'בימיםשהיוכפיואורחותיומשפחתו
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כיום.בועומדשהואהנוראהחורבןעלומספר
עיניואתמילאוחאזם,אבןאומראלה,תיאורים
נתערערהנפשורב,בצערלבוואתבדמעות
עמוק.בכאבעליונתבלבלהודעתו
הנמלץסיפורושביןבדמיוןלהבחיןשלאקשה
לפרקבקורדובהביתוחורבןעלחאזםאבןשל

ירושליםאתהמתארנחמיה,ספרשלהפתיחה

שלהעגוםמצבהעלהמספרהאורחבחורבנה.
בעקבותהכבדוהאבלהרבהכאב ,העיר

הסיפורים.בשנימופיעיםהחורבןעלהידיעות
מקורותיה .מעגלנסגר ,לומראפשר ,בכך

עלהתרבותיתהמוסכמהשלהטקסטואליים
מקורותמשנייונקיםירושליםחורבןאודות

ביודעיןבהכרחלאבצורתם,לזהזההמתחברים

ושירת ,המקראינחמיהספר-ובמכוון

הייתיירושלים,חורבןהערבית,ה'אטלאל'
גםאוליקורדובה,שללחורבנהנקשראומר'

ובזמניםבמקומותאחרות,עריםשללחורבנן
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האין:אלמסע
שוהםגיוראש'שלהאישיותתיאוריית-הנפשיתהישותמבנה

לביוסי

חסרלגלעדיםאנוהאחרוןעשור ~
חדש""עידןסדנאותשלתקדים

נשמות,גלגולתקשור,-
קהלאליהןהמושכותוכדומה,קבלהמדיטציות,

אנשיםההשכלה;רמותבכלאנשיםשלרב

באואלהסדנאותכיבעקביותטועניםאלה
סייעה.לאשהפסיכולוגיהבמקומותלעזרתם

גדל'וההולךלמקוםהסבר'כאןלהציעאנסה
דווקאשאינםהשונים,הדרךחיפושישתופסים

עקרונותעלאומדויקמדעעלנסמכים
בהסתמךהמערביות,והפסיכולוגיההפילוסופיה

הקרימינולוגשפיתחהאישיותתיאורייתעל
ינסהזהמאמרשוהם;גיוראש'והפילוסוף

האישיותתיאורייתביןההבדליםעללעמוד
ולהביןלה,שקדמוהתיאוריותלביןשוהםשל

יותרהמתעוררהצורךעלעונההיאכיצד
שהאדםבמקומותאישימענהלמצואויותר'

לכאורה.מהם,רחוקהיההמודרני

שוהםגיוראשלמהשלהאישיותתיאוריית
מחלקתשהיאבכךאחרותמתיאוריותשונה
עיקריים,מבניםלשניהנפשיתהישותאת

ה"עצמי",מורכבים:גומליןביחסיהפועלים
החיצונית,המציאותעםבמגעהבאהחלקשהוא

וה"אני"עימה,ההתנסויותבאמצעותוהמוגדר

כלפיפנימה,המכווןמולד'פנימיחלקשהוא
שבחלקההסובייקטיבית,הפנימיתהמציאות

שלמוגדריםגבולותוחסרתמודעת,לאהיא

תיאוריותכלעסקוב"עצמי" •וזמןחלל
ניתןשהואמכיווןהפסיכולוגיות,האישיות
להסיקוניתןמדעיות,ולתצפיותלמדידה
עםשלוהגומליןיחסיועלמבנהועלהגיונית

החידושהואה"אני"זאת,לעומתהמציאות.
מבנהועללהסיקניתןהזו:התיאוריתשל

אינןשברגילשיטות,באמצעותבעיקרולחקרו

אינטרוספקציה,אינטואיציה,במדע:מקובלות
<כמוספרותיות-מיסטיותיצירותניתוחהזיות,

חואן>דוןהמכשףעלקסטנדהקרלוסשלספריו
ומיסטיות.מדיטטיביותוהתנסויות

ובסיומו'אלה,ישויותשתיאציגזהבמאמר
המיסטיותהשונות,השיטותכיהשערהאציע

וצוברותעוזרותהחדש","העידןשלבחלקן'
צמיחהמאפשרותשהןמשוםפופולריות,

משמאפשרתיותרה"אני",שלנפשית

במחקרשעיקרההמסורתית,הפסיכולוגיה

ה"עצמי".שלובצמיחהבטיפולובהתמקדות
לאפסיכולוגיטיפולשבמהלךטועןאינני
שיתכןאלאב"אני",חלקיםכלליצמחו

מיידיתהפונותהחדש",ה"עידןששיטות

חלקיםאלוהמדיטציההמיסטיקהבאמצעות
ומשמעותיתעמוקהחקירהמאפשרותב"אני",

שמקורןנפשיותבעיותופתרוןשלו'יותר
שלספרובעקבותנכתבזה(מאמרזה.בחלק

וסטייה>.אישיותשוהם

ח"עצמי"ח"אני",-חישותמבנח

וח"איתי":

קבוצותשתיהנפשיתהישותבתוךמזההשוהם

בקבוצההמרכיביםעיקריים:מרכיביםשל

לחזורמתמדתמכמיההנובעיםהראשונה
חשאזהלידה.טרםהטרום-קיומית,לכדליות

לתארניתןכלומר'האם.עםאחדשהואהילד
איחודייםכוחותבעלכווקטוראלומרכיבים

עםהטבע,עםלהתאחדשאיפה<למשל'
בעליהםהשנייהבקבוצההמרכיביםהאלוהות).

בעלכווקטורלתארםוניתןהפוכהאיכות
חותרהילדהלידהמרגעמפרידים:כוחות

מכירהואראשית-מאחריםעצמולהפריד

בהמשך'שונות.ישויותהםוהואשהאםבכך

בעצםהואהעצמיתזהותשלהגיבושתהליך

והתכונותההתנהגויותהחלקים,ביןהפרדה

כךאני"."לאשהםאלולבין"אני"שהם
ביחסילבואהשנייהבקבוצההמרכיביםיכולים
עםכלומראחרים,אובייקטיםעםגומלין
המרכיבאתהחיצונית.המציאותועםהסביבה

המרכיבאתואילו"אני"שוהםמכנההאיחודי

מכנההואהסביבה,עםבמגעהבאהשני'

"עצמי".

בכלאחרתאוזובצורהמופיעה"עצמי"
המרכיבזהוהפסיכולוגיות:האישיותתיאוריות

סביבתו'עםגומליןליחסיהשואףבישות
מסוים.אובייקטלעברחוץכלפיפונהכשהוא
לושיהיהחייבהעצמי"עצמי";השםמכאן

אליו.לפנותמסוים,"עצם"כלומראובייקט,

הסובביםהעצמיםמכלגירוייםקולטה"עצמי"
התהליכיםאתהאדם,גוףאתגםוחשאותו'

כמקורה"אני"אתואףשבו'הפנימיים

מקוםהואה"עצמי"החושיות.לתפיסותיו

והנמעןהפעולהכלמקורההכרה,שלמושבה
מרחבזמן'שלהגדרותבתוךממוקםוהואשלה,

חברתיות.ונורמות

שלמהותטבעומעצםהואשה"עצמי"מכיוון
שלמדדיםבאמצעותאותולחקורישיחסים,

המדדיםאלווקורלציה.מובהקותגירוי-תגובה,

ברוחהחברה,במדעיבמחקרהמקובלים

החוקריםמרביתואכן'הפוזיטיביסטית.המסורת

שכותבוכפיב"עצמי"עסקוהאישיותבתורות

כתביהםעללהוסיףמהכמעטאיןשוהם,

וממצאיהם.

ל"אני":ביחסהדבריםפניהםלגמרישונים
עודנוצרה"אני"ל"עצמי".קודםה"אני"
האם,עםהאחדותיתהתחושהעקבברחם,

אותהמאפיינתהלידה.לאחרמעטגםשנמשכת
העדרשלגםאלאאיחודיות,שלתחושהרקלא
להתגבשמתחילה"עצמי"מוגדרים.וחללזמן
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והואהסביבה,עםמגעמתוךהלידה,לאחר
 .וחללזמןשלגבולותבתוךממוקםמטבעו
הגיוניתלהוכחהניתנתהבלתיההוויה, ,כלומר
סובייקטיביות,בעדויותנתמכתרק<אלא

שלפנומנולוגית>תמיכהמקבלתכלומר
ל"עצמי",קודמתהאובייקט,חסרה"אני"

אובייקטיםעםאינטרקציהשלמכוחההנוצר

השואףהישותמרכיבהואה"אני"חיצוניים.

ההגדרותחסרתהפרה-קיומיתלהוויהלחזור
הקואניםבאחדהמבקש ,הזןחכםה"אין">.(אל

המקורייםפניךאתלי"הראהזן>חידת-<קראן
אתלושיראולמעשהמבקששנולדת",לפני

בעליהצעיפיםמאחוריהאובייקטחסרה"אני"
ה"אני"שלכמיהתוה"עצמי".שלוהזמןהמרחב
אני-שלבחוויהמהתנסותונובעתלאחדות

הלידה.אחריומעטברחם,ואפסי-עוד

כבעלתהנפשיתהישותאתלהציגאפואניתן
בהעדרם:אובגבולותהמתאפייניםקטבים,שני

ביחסיהמצויהישותחלקשהואה"עצמי",
שלמתמידתהליךמקיים ,סביבתועםגומלין
משוכותגורים,גידורעל-ידיקיומוהגדרת

אינוזאתלעומתה"אני" .וזמןחללשלוקירות
לחפשהמיסטיקאיאתמניעהואגבולות.יודע
אחרלנהותהרומנטיקןאת ,האיחודחסדיאחר

השקט""הרובבןואתהאהבהשלהרוגשהיחד
והמחממתהמגינההחברותאבתוךמחסהלחפש
הגבולותחסרתההוויהשלזהחיפוש .העדרשל

ה"אני"אתהחושףה"עצמי",ידיעלנבלם
והמדכאותהמגבילותהקיומיותלעובדות

והזמן.החללעםטעון-הסבלוהמשאולמגע
ביןהגבולות ,שלדידודון-קישוט,הואה"אני"
אוקיימים,אינםוסביבתוהפנימיחזונו

פגשה,סנשוהואה"עצמי"ואילומטושטשים,

באופןהאובייקטאתלתמרןעתבכלהמנסה
 .ומעשיתועלתי
בסיסיקונפליקטעללדברגםניתן ,לפיכך
ה"אני",ביןנפשית,ישותכלבתוךהקיים
ה"עצמי"לביןמעש,ולחוסרלאיחודהשואף

באמצעותמווסתזהקונפליקטהאקטיביסטי.
והוא ,בהמשךנזכיראותו"איתי",הנקראמבנה

פרוי.דשלל"אגו"במהותוקרוב
ה"אני"אתשוהםשלניתוחויוצגהבאבסעיף

כדיתוךה"איתי".שלתפקידוואת ,ותכונותיו
הטרילוגיהמתוךבדוגמאותמסתייעהואכך
עלמספרהואשבהקסטנדה,קרלוסשל

הקוסם ,חואןדוןעםושיחותיופגישותיו

בעת"הרגשתנושוהם:כותבהזקן.האינדיאני

שהוצגכפיחואןשדוןחיתההטרילוגיהקריאת

נדמה ,לפיכךקיים.היהלאכללהמחברידיעל

עליותרהואזובטרילוגיהשהדיווח ,לנו
בעת ,עצמועםקסטנדהשלסוקרטידיאלוג
גםהלוצינוגניים.סמיםלהשפעתנתוןשהיה
עצמושקסטנדההרי ,בהשערתנוטועיםאנואם

לפנךאלגוריים.יותרהםמכתביושחלקמודה
'חקרמעיןאלהבדיאלוגיםלראותאנורשאים
הסטודנטביןשיחותשל ] case study [מקרה'
האינדיאנילבין ,הקיומיה'עצמי'אתהמייצג

אתלתפוסוהמנסהה'אני'אתהמייצגהזקן

לאיחודכמיההשל ,האחרת'המציאות

האלההמנוגדותהמציאויותשתיפנתיאיסטי.

רצףלרוחבקונפליקטואליומשאבמגעבאות

לאיזוןומגיעותהישות,שלהקטביםבין
המערךכאמורשהואה'איתי',בתוךדיאלקטי
הישות",שלוהמארגןהמווסת

ח"אני":תכונות

מודע>(לאתת-הכרתיבעיקרוהואה"אני"א.

טרוםבתקופתולידתושחרדתומשוםזאת-
הלידה>,לאחרומעט(ברחםההפרדה

ההכרהשלוהזמןשהמרחבבעת
יהיהמה"אני"חלק .נוצרולאעדיין
 ,חלקיבאופןהכרתיאוהכרתיפרה

הכרתיים.יהיומגילויומעטואילו
הכרתי,שרובול"עצמי"בניגודזאת

הפעולותלדוגמה ,פרה-הכרתיחלקו

מבצעיםשאנולמחצההאוטומטיות
לעיתיםורק ,שלנוהיומיוםבחיי

כמו ,-הכרתיתתהוארחוקות

השפעתתחתאודתיתבאקסטזה

נמסיםה"אני"גבולותכאשרסמים,

חלקי.באופן

לתפיסהניתנתאיננההאחרת"ש"המציאות

אלאישירה,אוממוקדתתשומת-לבידיעל
ועקיפה:שילוחיתצדדית,הצצהבאמצעות
אבקפירוריבשלהנוצרתהדמות"דוגמת

 ,העיןקרניתבתוךהדםנימיאובעפעפיים
שאיןעתכלהנראיתקטנהתולעתצורת

מנסיםשאנוברגעישירות;בהמסתכלים

שלנו",הראייהמשדהזזההיאבה,להסתכל
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ומוסרשאתיקהמשוםא-מוסרי,הואה"אני" .,

הקשרהבתוךיחידיםביןיחסיםמערכתמניחים

ה"אני"שללתחומומחוץהמצויההקבוצהשל
להבחיןעשוייםאנו .האיןועלהאחדעלגןהער

מסוימתבמידה ,למשל ,המיסטיקאישלבישות

קיצוניים,במקרים .המוסרכלפיאדישותשל

חוקיקודם,שהוזכרכפיבנוסף,ב.

ב"אני",מתקיימיםאינםוהחללהזמן
לאובייקטלהתייחסצריךאינווהוא

 ,למשל ,ויטגנשטייןכלשהו:חיצוני
לי"ישהקביעות:שתיביןהבחין

כאבליו"ישגפרורים"קופסת

מערכתמתארתהראשונהשיניים",
 Pour la Naissance du Surhommeוכוללות:חייםל

האובייקט,עםה"עצמי"שיחסים
 ) Pierre-Yves Tremois (טרמואחארופיירמאת

יחסיכלמתארתאינההשנייהואילו
אוז'נה,ז'ןהמחזאישלה"שטניות"כמוהואה"אני"שלהגבולותחסרטבעואובייקט.

המטרהפונק,יעקבשלהשחורה""הדתיותמוגדר.לאובייקטלהתייחסחייבהואשאין
המבניםהרסדרךישועההיאהאיחודית

באמצעותולחקורלחוותניתןלאה"אני"את.ג
צירית"הצצהבאמצעותאלא ,גירןהחי

וחסרערטילאיהואשלנוה"אני"ועקיפה":
יונקהואשאין ,מכךנובעיחודו .וזמןמרחב

<ראהמסויםלאובייקטשלומקשרקיומואת
מיקודידיעלנתפסהואאיןקודם),ב'סעיף

שלמכוחןרקאלאיתרה,לבתשומתשל

קונטמפלטיבית.רדוקציהאואינטואיציה
הרגילההמציאותביןמעברמתארקסטנדה
אשרהאחרת","המציאותהאחרת.למציאות
מבחינהאינה ,חואןדוןידיעלבעיקרתוארה

םושמ ,דריםגומונפרדיםיםט-יפריןב

המוסריים.

כוללנית-איחודית,עולםהשקפתל"אני"ה.
העובדותשלחשיבותןמפרטים:המתעלמת

אלהאיחודיתשהשקיעהבעתופוחתת,הולכת
ומתרחבת.מעמיקהה"אני"שלפנימיותו

עלמותנההואגםבמוחלטהאדםשלעניינו

האחר",ב"עולםאוהבאבעולםה"אני".ידי
הבעיותעלמענהנקבלה"אני",לנואומר

ערךכלאין ,לפיכך .אותנוהמטרידותהסופיות
בנותובחידותהקטנוניותבבעיותלעיסוק
 ...,באנקדוטהלמשל ,ראווהחלל.הזמןשלתחלוף
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"שתיהתלמוד:מתקופתהמפתיעההסיפורית

הללוהלל:וביתשמאיביתנחלקוומחצהשנים
משנברא,יותרנבראשלאלאדםלונוחאומרים

משלאיותרשנבראלאדםלונוחאומריםוהללו

נבראשלאלאדםלונוחגמרוונמנונברא.
שחכמיסבירזהשאיןמאחרמשנברא",יותר

שכוונתנראהכפירה,דברייאמרוהתלמוד

באין'שהימצאותחיתהזוקביעהשלה"דרש"
חובקהאחדשללתחומוהיחידשלחזרהכלומר

 .ובזמןבחללהנחותהקיוםעלעדיפההכול'

הזמןצירגםמתמיד.הווה-ה"אני"זמן .,

חסרהואה"אני"להווה:מהעברבהכרחאינו

אלווהסקה.היגיוןשלומקצביםמרחבזמן'
האינטרקציהעקבה"עצמי"ידיעלנוצרים

צוברה"עצמי"חיצוניים:אובייקטיםעםשלו
במרחב,היחסיםאתלומד-במרחבהתנסויות

גםלכןוהתפיסה.הפרספקטיבהחוקיאת
עםהישותיחסישלתוצרהםהזמןגםוהמרחב

קצבייםהםאלהשיחסיםמאחרסביבתה.
עלשומרת(צורהורציפיםבזמן><מאורגנים

אחר),למשהופתאוםמשתנהואינהצורתה

ללאאחדבכיווןכמתקדמיםנתפסיםהם

לעומתו'לאחור.ופנייהחזרהשלאפשרות
אינטואיטיבית,זרימהשלמכוחהנשלטה"אני"

שהואזמןשלהמשכיתזרימהבתוךמרחףוהוא

המתמי.דההווה

היאהמציאות-ה"אני"שלהמרחבתפיסתז.
הטרום-ה"אחד"עלעוגןשהאניכיווןאחרת:

זרימתלפיכך'מרחב.חסרגםהואהפרדתי'
ואילוה"אני",עבורקיימתבהכרחאינההזמן

אלמתייחסתשלו(המרחב>העולםראיית

מהםחלקשרקודרגות,פניםכרבתהמציאות

זוהיה"עצמי",ידיעלמקוטע,באופןנתפסים,
מיסטיותתפיסותנובעותממנההעולםתפיסת

האדםבניהקבלה,פיעללמשל'כךרבות:
תופסיםואינםהמציאותעולםאתרקתופסים

ביןהמיסטיקאי' .שמעליוהספירותעולםאת
הואאםוביןקסטנדה,שלחואןדוןזהאם

"המציאותואתתפיסתואתמכווןקבליסט,

זה,האחר",ו"בעולםהואילכרצונו'האחרת"
שלעולםהואהקיומיתהמציאותשלשלדידה
גםהואאלאבכל,מצוירקלאה"אני"הזיות,

תחושתעלעוגןשהואמפני<זאתיכולכל
שחיתההפרדתיתהטרוםעוד"ואפסיה"אני

ישזואחרתמציאותבתוךברחם).לעובר

מהרגיל:שונותותוצאותמשמעויותלפעולות
הקיומי'בעולםלכאורה,מזיקה,בלתיפעולה
שלהאחרת"ב"מציאותמוותבתלהיותעלולה

והמספריםהשמותוצירופיחואן'דון

חסד'שללהצלהלהביאעלוליםהקבליסטיים
אישית.פורענותאוקוסמיאסון

ה"אני"מכוחהנשלטתשהישותמכיווןבנוסף,

הקווילרצףהקשורהלסיבתיות,נזקקתאינה
תהיינההחלל'שלולקונקרטיותהזמןשל

שמעברהתפיסהכמוסיבתיותלאתופעות

עשויותספיריטואליסטיות,ותופעותלחושים,

מכוחהנשלטתישותידיעליותרלהתקבל
ה"עצמי"שבהישותשלמכוחהמאשרה"אני"

בואנוס-איירסבחוצותבעצלתייםמהלךאני

מובנית,הפכהכברשאוליובתנועת-ראש,

בדלתאומסויםשערשלשלבקשתמביט

בדואר'אלימגיעותכורחםעלידיעותרקועה.
הפרופסוריםברשימתשמואתמוצאאניוכן

מפות,שעוני-חול,אוהבאניהביוגרפי.ובמילון

קפהשלטעמו ,-18ההמאהמןדפוסדברי

מכונףזקןחודי,גורוהקוסם,מוליך :לימיןמשמאלהחכם";"חזקןכדמותמתגשםח"אני"חלומות:

לתפוסעשויה"אני"כןכמודומיננטי.הוא

שלהסינכרוניותבאמצעותגםהמציאותאת
שלזמניובוסיבתילאצירוףשהיאידנג,

ראינושלאמישהועלחשבנו<למשל'אירועים
שישמסיקה"אני"-הופיעהואופתאוםשנים,

לחוקיבהתאםשלאמיסטית,סיבתיותאיזופה
והחלל).הזמן

לעצמי"ח"אני"שביןהקונפליקט
-[איתיח"איתי"באמצעותופתרונו

with me [: 
מעש,לחוסרדוחףה"אני"לראות,שניתןכפי

החיצוניתמהמציאותלהתנתקותלסבילות,

הרגעכאשרלאחדות,פנימית,ולהתבוננות

אינסופי),בעצם(שהואבלבדההווההואהקיים

התייחסותגםאיןורע.טובשלמוסרכלואין

 .ידבעתאובעברעסקותוחתתכנוןהזמן'לציר
ההפוך'לכיווןדוחףה"עצמי"לעומתו'
לעשייהלרע:טובביןולהבחנהלהפרדה

גדרותמרמטרותשללשמןתכליתית

לאקטיביות,המציאותי'בעולםותועלתיות
פוסקבלתי(תכנוןהזמןבציריברורהלהבחנה

שיהיה),למהודאגההעתידשל

היטב,מתואריםאלהמנוגדיםדחפיםשני

"כורחםחס.בורשלהקצרבסיפורולדעתי'
במלואו:כאןהמובאואני",

הדברים.קוריםלוכורחם,המכונהזה"השני

אותםלשבי'לו'גם .בבסוןסטישלופרוזה
יהירותפניםאצלולובשיםהםאךהתחביבים,

 .שחקןשללאבזריואותםההופכותכלשהו'
אניעוינים.בינינושהיחסיםלטעוןיהיהמוגזם

לזמוםיוכלשכורחםכדילחיות,מסכיםאניחי'
לאלי.מציקהזווספרותשלו'הספרותאת

דפיםכמהידומתחתשיצאולהודותעלייקשה

אלהדפיםשלבכוחםאיןאךערך'בעלי
אינובהםשטובשמהמפניאולילהושיעני'

ללשוןאלאלו'לאאפילולאיש'שייך
מוחלטת,לכליהנועדתימזה,חוץולמסורת.

להמשיךיוכלושליהרגעיםמןאחדיםורק
למענומוותראניאט-אטבשני.בו,ולהתקיים

לזייףמנהגולישידועעל-פיאףהכול'על
מבקשדברשכלקבע,שפינוזה .הכולולהאדיר
האבןהעצמית:במהותולהתקייםלהמשיך

להיותמבקשהנמראבן'להיותמבקשתלעולם
(אםביולאבכורחםלהישארצריךאנינמר.

עצמיאתמוצאאניאךמישהו),הנניאמנם

רביםשלבספריהםמאשרפחותבספריו

גיטרה.עלישקדניתבפריטהאףאואחרים,

וכך ...ממנולהשתחררניסיתישניםעלשנים
 .לואולשכחהשייךוהכולהכולמאבדאני

הזה",העמודאתכותבמשנינומייודעאינני

המתפצלים>.השביליםגן(מתוך

מבניםמשנימורכבתהנפשיתהישותכאשר

נוצרכיוונים,לשניחזקהכהבעוצמתהדוחפים
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מהלהחליטבבואוהפרט,אצלעזקונפליקט
הפרדה,אואחדותלבחור:דרךובאיזולעשות

אוובעשייהחיצוניתבמציאותהתמקדות

תוךפנימה,שבהתבוננות(לכאורה>תובפאסיבי

המציאות.שלה"ריאליות"מהדרישותהינתקות
לגשרהוא ] with me [ה"איתי"שלתפקידו

שבאישיות.אלוקוטבייםניגודיםבין
תוצאותשלומווסתמייצבתוצרהואה"איתי"

חלקימושכיםאליהםהניגודיםביןהמאבקים
באמצעותמתרחששפתרונםמאבקיםהישות.

טנטליים""תהליכיםמכנהששוהםמה

אתלקטועלאכדיכעת,אכנסלא(שאליהם
היא,אלהמאבקיםתוצאתלפיכךהדיון>.רצף

אותהפשרה,ה"איתי",שלהמייצבטבעומעצם
אדםכל ,יציבים"אמצע"מתחי-שוהםמכנה

רבים.ניגודיםרצפיעלמיקומואתלעצמובוחר
עדאקטיביות:מולפסיביותשלהרצףלמשל~
כל-היוםבמשךפעלתןלהיותבוחראניכמה
תוך ,מסוגלשאהיהככלאולא,בכלל ,הזמן
וחלימהחשיבה,למנוח-ה,מקוםהשארתכדי

מובהקת,"אני"פעילות(שהיאבהקיץ
לה,זקוקיםהאדםבניכלכימעידיםומחקרים
לפיכךהואנפשיהליךכלשונות>.במידות
ו"עצמי","אני"ניגודיביןסינתזהשלתוצר

באמצעות ,כךה"איתי",באמצעותשנעשית

האישיותמבנימתגבשיםה"איתי",

גםכזה,מבנהכלשלטבעוהאינדיווידואלית:
פעילות ,<למשלאחדקוטבכלפימוטההואאם

מושפעשהואמוגזמת>,אינטואיטיביות,אויתר

הקוטביהישותממרכיבאחרתאוזובצורה

לסינתזהטובהדוגמההיאיצירתיותהנוגד.
המארשבמוסיקת ,למשלכךגודים:ינבין

בומבסטייםמקצביםשולטיםשבההצבאית,

גםהצליליםביןלעיתיםשומעיםואגרסיביים,
קלרינט,אויערקרןשלהמנוגדהקוטבאת

רכותמלודיותדרךהמנגינהאתהמושכים
איחודית.נוסטלגיהשלועצובות

אולימייצג ,י"ה"איתזה,מנגנוןשלשמו
לשיוויכאןמובאתשהאישיותכיוון ,זוסינתזה
חלקיםאילו-שאלהכדיתוךדינמימשקל
ש"ילכורוצהאני"אני") +("עצמי"בישות

במציאותלעשותמסוגלאניוכמהמהאיתי":
שהואירגיששלישה"אני"מבליהחיצונית,

התחייבויותשלביםוטובע ,לאיבודלךוה

משמעותחסרתלפעמים,שהיא,ועשייה,

מסוגל<העצמי>אניכמהעדשני:ומצדבעבורי.
לעשייההחברתי>(והלחץהצורךעללוותר

ולהצגה>,למדידההניתנים"קשים"ולהישגים
 ,המעשבחוסר"להתבטל"לעצמיולהרשות
עשייתשלאוהפסיבית,שבהתבוננותלכאורה,
שאניהסיבהמןפשוטתכליתיים,לאדברים

אשמה.רגשילחושבלימהם,נהנה
כך:נראההנפשיתהישותשלהשלםהמבנה

 "תייה"איעל-ידאיזון--, n·צע
-·אני~- ...דפרי nדרופהוק
רהוקופו--הישותשל

לשתךןדיהא

 ... .הישות
דיאלקטיקה

להביאהעלולה ,עצמיהרסשללמעורבות

ה"אני"מטרתאתלהשיגכדילחיסולם,
מעש.וחוסרסבילות-המודחקת

אתלפתורניתןמראה,שהשרטוטכפי

בשתי "יל"אנה"עצמי"שביןהקונפליקט
ידיעלכאןומיוצגתבריאה,האחת-דרכים

עלכאןומיוצגתפתולוגית,והשנייהה"איתי",

ה"דיאלקטיקה".ידי
ביןסינתזהתמיד<שהואבריאלפתרוןדוגמה

היאה"איתי")ידיעלהנעשיתניגודים,

שלרתימהמהווההיצירהתהליךביצירתיות:
בתוך("האני")לאיןשלנוהחסדכמיהת

האסתטיקהשלוהרתימההצורהשלהמוסרות
אנויצירתית,חדשנותבאמצעות ,)"ימצע"(

והחללהזמןביןניגודיםשלסינתזהיוצרים
בתוכנוהקדושה""ניצוצותלבין("עצמי")

נוכלדרכו ,גשרהיאהיצירה ,)"ינא"(פנימה

ולהפכוממנולחלקאוהאובייקטאללהגיע
שלנוהייחודחותםאתלושנעניקבכך ,לשלנו

 .האיןשללשלמותשאיפתנוואת
עקבהקונפליקט,שלפתולוגילפתרוןדוגמה

היאהניגודים,שביןהדיאלקטיהמתחיישובאי
קריירהשללכאורההטעםחסריבכשלובות
ובחברותהביניים,ימישלבאירופהמצליחה.
עצמיהרסשלאלהתופעותיוחסואחרות,

למיניהם.ול"דיבוקים"לכוחות-שחור
 ,זותופעהלהסבירניסושוניםתיאורטיקנים

הסברמציעהשוהםשלשהתיאוריתנראהאך
בושישפתרוןזהאיןלתופעה:יותרשלם

היבטשלהתפרצותאלאניגודים,שלסינתזה
נהרס.לוהמנוגדשההיבטבאופןשהודחק,אחד

ביןהדיאלקטייםהיחסיםשמערכתמכיווןזאת
קוטבימרכיבלכלגורמתוה"עצמי"ה"אני"

הקוטבשללהתקפהפגיעלהיותהישותשל
כלפיהנוטהישות ,למשלכך .לוהמנוגד

חסדעלהזיותבעלתלהיותעשויהה"עצמי"
והרס,נפילהשללילהביעותיאו ,האין

המנוגדשבקוטבה"אני"ממרכיביהנובעים

הרסשלהתנהגותלהסבירניתןלכןשלה.
 ,מפרידאקטיביסטי"עצמי"שלבקיומו ,עצמי

בעסקהלמעורבותה"אני"מכוחהמתומרן
מעשוחוסרסבילותשלשהמטרהכךכושלת,

 .רןהכשלידיעללפחות,חלקיבאופןתושג,
שורותאתהשוכחמצליח,בשחקןהדיןהוא

לחייםתיהניטשאנההטפהבפרמיירה,המחזה

אחדמיילס,ווילבורמקרהאומסוכנים,
בארה"ב,הנבחריםביתשלהתווךמעמודי
שתוימופעבאבחתשלוהקריירהאתשהרס

מודע>(בלאשואפיםכולםחשפנית:בשיתוף

שבתיאוריההחידושביניים:דיון

תיאורייתאתפרוידניסחמאז

חסרותגדולתה,כלעל ,שלוהפסיכואנליזה

מרכזיותנקודותשתי ,לתפיסתי ,עדייןבה
הנפשית.בהוויה

הםפרוידאצלמודעיםהלאהחלקיםכלא.
הנפשיתהתפתחותאתומעכביםשליליים
ב"סתמי"לעולם.ההסתגלותואתוהאישית,

מודעות,לאומיניותאלימותמשאלותיש
מונעהדחקתןשעצםרציונליות,לאומשאלות
במציאותרציונליותפעולותשלביצוען
החלקים ,באגוהזולת.עםהיחסיםומסגרת

המונעיםהגנה,מנגנוניהםהלא-מודעים
שהיא,כפיהמציאותאתלראותמאדםלעיתים
בסופרואילובהתאם;התנהגותואתולתקן

ונורמותערכיםהםהלא-מודעים,החלקיםאגו
קשיחים,הםואםבילדות,שהופנמוההוריםשל

שמבחינהדברים,לבצעמאדםמונעיםשהםהרי
 ,(למשלאיתםשלםהוארציונליתערכית
מיניותו).עללהתענג

מצדנרחבתלהתייחסותזכתהזונקודה
תרומתםעלשהצביעורבים,תיאורטיקנים

לחשיבהודחפיםתהליכיםשלהרבההחיובית
ידנג,מהם:שלושהנזכירהאנושית,ולהתנהגות

הלא-מודעאתהציעידנגורוג'רס.אולר
בעיות,ולפתרוןלחוכמהכמקור(הקולקטיבי>

בלא-מודעפותרת:אינהלעיתיםשההכרה
אינטואיציה,כינהשידנגחשיבהתהליךמתקיים
חלומותבצורתיצירתייםפתרונותהמעלה

עלמצביעגםידנגאצלהלא-מודעוסמלים.
לפתרונםהדרךועלנפשייםוחוסריםבעיות

אדםלמשל-קומפנסציהכינהשידנג(תהליך
לאשה,הופךשהואלחלוםעשוימאצ'ושהוא
המרכיביםאתלפתחשעליוהרומזדבר

הציעאולרשבאישיותו).וה"רכים"ה"נשיים"

שהואבאישיות,היצירתי"ה"אנימרכיבאת

ולתוקפנות,למיןערךשווהדחף,מעיןבעצם
ואילויצירתית,להתפתחותהפרטאתהמניע

לא-אומודענוסף,מולדדחףטבערס'רוג
להגשמההדחףבאישיות,בסיסיאךמודע,

עצמית.

עלזוהוחיובייםמודעיםלאתהליכים ,כלומר
לספרותונכנסורבים,תיאורטיקאיםידי

בפסיכולוגיה.האישיותתיאוריותשלהקלאסית

1
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וכאןפחות,הרבהטופלהשניהחוסרב.
שלהתיאוריתשלוחידושיההעיקריתתרומתה
שוהם:

 ....שפרוידלומרניתןשוהם,שלהתיאוריתבמונחי
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שלחלקאותול"עצמי":רקמתייחס
להשיגושואףחוץכלפישמתכווןהאישיות

דחפיו ,משאלותיואתולהגשיםיעדיואת
החיצונית.המציאותעםמגעתוך ,וצרכיו

שלושתאתכוללשוחםשלח"עצמי"
 .הנפשיבמבנהפרוידשמנחהחלקים
וח"סופר-אגו",ח"אגו" ,> id <ח"סתמי"

לא-מודעיםחלקיםמכיליםשלושתםשחרי
אלולא-מודעיםוחלקיםולא-רציונליים,

משאלותבהגשמתולחבללהפריעמסוגלים
המעונייןאדםלמשל,במציאות:רציונליות

 ,ומיניזוגיקשרבמציאתרציונליבאופן
להתקשותעשויבנושא,ליברליותודעותיו
נוקשחסופר-אגובגללאלח,מאווייםבהגשמת

שמופנמיםמודעים,לאפוריטנים,חורים<ערכי

אופיבעלותטראומותשלהדחקותאואצלו>
בפנטזיה>(אפילואצלושהתרחשו ,מיני

בילדות.
ושלפרוידשליאוריותחתכל ,כלומר

בסעיףהוזכרושחלקם ,בעקבותיוהמוסיפים
מתמודדתכיצד-בשאלהמטפלותהקודם,

המציאותעםבהצלחההנפשיתחישות

מטרותיה.אתומשיגההחיצונית

מתמודדתאינהחללומהתיאוריותאחתאףאך
תחושתשוחם:שלב"אני"שנכללמהעם

הפרטשל(הצורךהעולםעםחטרנסצנדטיות

חלקולהרגיש ,שלולגבולותיומעברלהתרחב
מיסטיתחקירהיקום>,עולם,מדינה,ממשפחה,

שלקיומםעלהפליאהותחושתהיקוםשל
לדבריםביחסרציונליתלאחסקהדברים,

חבו-זמניתההתרחשותעקבלפעמים<למשל,
צירוףזהשאיןהחשיםישמקרים,שנישל

תחושתנעלמת),חוקיותכאןישאלאמקרים,
יכולכלבאל(אמונההבסיסיתבצורתהדתיות

פנימייםלקולותהקשבהאיתר>,אישיודו-שיח

תחושתמתוךלעיתיםפיחם,עלופעולה
החיצוניתבמציאותמטרותלבצעכדישליחות,
מצוותקיוםאולחלשים,ותרומהעזרה(למשל

פעמיםמתרחשיםחנ"להדבריםכלמסוימות).

שלשיחדותוךמודעים,חציברבדיםרבות

פנימית,התבוננותתוךאו ,עצמועםהאדם

צרכיםמציגהזו(חלקית>רשימהאכןואם
חריח"אני",שלמודעים,לאחלקםפנימיים,
ח"סתמי"שלמאלולגמרישוניםאלושצרכים

שלצרכיםבהגשמתמדוברשםפרויד:אצל

לירתלא-רציונומשאלותאלימות ,מין

צרכיםבהגשמתמדוברכאןואילומודחקות;
לומרניתןלכןכרוחניים.לרובהמסווגים
שבישותהרוחניהחלקאתמחווהשח"אני"
הנפשית.

בנוסףח"אני",נוסף,מבנחאפואמציעשוחם

שלםבאופןלתארכדי ,פרוידשהציעלמבנים
הנפשית:חישותאתיותר

,,אני""עצמי"

אגרסרפד

גאר

סתמי

איתי

דיאלקטיקה

חרבהששוהם,לראותניתןשלעילהשרטוטמן
יונג>,<בעיקראחריםמתיאורטיקאיםיותר

הנפשית:חישותשלהכפולטבעהאתמדגיש

להגשיםשכדיח"עצמי",בהקייםאחדמצד
למציאותלהסתגלחייב ,מטרותיואת

שכמעטישותבהקיימתשנימצדהחיצונית.

הפסיכולוגיהידיעלעדייןנחקרהלא
פנימה,להתבונןחייבתזוישותהמערבית;

כדיעשייה,ללאפסיבית-אקטיביתהתבוננות

מיכמו:שאלותעלולהשיבעצמהאתלחקור
אלוהיםזהמההעולם?שלטבעומחואני?

וכדומה.

המכוונתלעשייהדוחפתהמערביתהתרבות

לכיבושבמציאות,מוכחיםלחשגים ,חוץכלפי

בזמןמחסורנוצר ,מכךכתוצאההמציאות.

לחוסרלגרוםעלולזהמחסורל"אני".שיוקדש
שהוזכרכפיולפתולוגיות,באישיותאיזון

הקודם.בסעיף

ביןהבחיןיונג,שלמממשיכיו ,וימןבאדיך
באופן ,חוץכלפי(הפועלים"גבריים"מרכיבים
ורציונליות>מדידותתוצאותלהשגת ,אנליטי

רכות,(אינטואטיביות,"נשיים"מרכיביםלבין

כיוצייןבאישיות,ועוד>רגשות,חשיפת

נובעותהמערביתבתרבותרבותפתולוגיות
(נוימןבאישיותח"נשי"המרכיבשלמהדחקתו

1981 (. 

בחיר ,לדעתי(שניתוחושוחםשלבמונחיו

מדגישההמערביתשהתרבות ,לומרניתןיותר),

אתיחחומזבב"עצמי"עסקותהחתאת

חאמיתיתהמהות ,הרוחניב"אני"ההתעסקות

המגדיריםולתפקידיםלתאריםמעבר ,שלנו

ולכןבאישיותמרכזיחלקהואח"אני" .אותנו

מודעתלאשנבחולאבה,עיקרימרכיבהוא

שחםאנשים .> id <ח"סתמי"בתוךנוספת
עסקלחת ,לפיכך ,יעדיפו"אבי"טיפוסי

לצורךבעשייהכמולפחותבהתבוננות,

ואנשימיסטיקאיםקיצונית,בצורחהישגים.

אלאהמערבית,בפסיכולוגיה

לשיטותמתמכריםואףמתמסרים
מזרח-אסיחבדתותשמקורן

נשמות,גלגולמדיטציה,-השונות

רעיוןאת(המדגישבודהיזם

בעולםהכולכיתפיסה-האחדות
מעשהוכל ,אחדמיקוםחלקהוא

די .ועודמשנחו),עלמשפיע

"עכברכמוהמקומוניםמנספחיאחדלפתוח
איןההיצע.גדולכמהעדלראותכדי ,העיר"

הרחוק,במזרחמקורןרבותששיטותפלא,זה
הדגישהשנים,אלפיבמשךשם,התרבותשכן

ופחותב"אני",והעיסוקההתבוננותאת

שונה:זמןבתפיסתגםשמתבטא(מהב"עצמי"

ההתמקדותלעומתבחווה,התמקדות

ופעילות ,ובעתידבעברלמערבהאופיינית
 .) Jones , 1985ומדויקותקצובותזמןבמסגרות

חרביםהטכנולוגייםלחשגיםשהסיבהגםיתכן

בכךנעוצההמזרח><לעומתהמערבשהשיג
כלומרב"עצמי",הושקעמחשבתושעיקר

החיצונית.המציאותעלבהשתלטות
מרכזיכמבנה"אני"כאןחושףשוחם ,כךאם

אתומדגיש ,נחקרלאשעודבאישיות,

אינסופימאבקהאנושי:שבקיוםהדואליות
המציאותאתלכבושהדחף-דחפיםשניבין

מחותאתולחקורפנימה,להתבונןוהדחף
שחוסרומראה-האנושיוהקיוםהפנימיות

ידי<עלאלודחפיםשניביןלאזןהיכולת
סיפוקלחוסרלפתולוגיה,לרגוםיכולח"איתי")
מנגנוניםשקיימיםגםמראההואאושר.ולחוסר

ח"אני"ביןלגשרשיכוליםלמשל>(יצירתיות,
ובכךקודם,שהזכרתיכפיח"עצמי",לבין

הקיוםאתולהעשירהקונפליקטאתליישב
האנושי.

ניתןהאם ,כלומרח"אני",מורכבממהאך

זהול"עצמי"?דומיםמבניםבתוכולזהות
שוחם,שלמהתיאוריתהנובעהכרח ,לדעתי
שאינהתשובח,להציעאנסחהבאובסעיף
לדרךדוגמהלשמשיכולהאךנכונה,בהכרח

 .זושאלחעללהשיבניתןבה

ל"אני":אפשרימבנחהצעת

לפימציע,שאניחשלםהאישיות<מודל
שוחם:>שלהתיאורית

חייהםאתמקדישיםדת

ח"אני".לחקרבעיקר
לכךהסיבהאוליזוהי

רביםהאחרונים,שבעשורים

להגדירהמנסיםהאנשים,מן

אתולהעציםעצמםאת
עודמסתפקיםאינםאושרם,

 "י"אנ"עצמי"

אגוסופר

אגו

(חטתס.צנדניט)האחד

 ) Being(מתבוןנהנמאצ

אוקייכית)(תחושההאין

תסמי
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האישיותשלקודמיםתיאורטיקאיםשני

הבנתי'לפיעסקו'המערביתבפסיכולוגיה
כוונתיל"אני".לשייכםשניתןבמבנים
הלא-םודע,האלשבספרופרנקל'לוויקטור

מודע"הלאמכנההואאותומבנההציע
רבותשתכונותידנג,גוסטבולקארלהרוחני"

שלובתיאוריההקולקטיבי"מודע"הלאשל
אצלמופיעשהואכפיל"אני",לשייךניתן

שוהם.

פרויד'שלמודעללאבמקבילנקל'פרלפי
להגיעהשואףרוחני'לא-מודעקיים

מעברלהתרחב-לטרנסצנדנטיות
עםאחדותשללתחושהולהגיעלאינדווידואל'

מחשיבשהואלומרניתןהאלוהים.עםהיקום,

גםקייםמיני'דחףשישכמוכדחף:ממשזאת

המילה,שלהאוניברסליבמובןדתי'דחף
אתולנסחלהרגישלמצוא,האדםאתשאילץ
הטבע,יותר'רחבעליוןלכוחשלוהקשר

פרנקלשמצייןתכונהעודוהיקום.האנושות
הפנימי","הקול'היאהרוחניהלא-מודעלגבי

לעשותלוקוראואףלעשות,מהלאדםהמורה
קולששמעהנביא,שמואללדוגמה,דברים.

תחתשימשבובמקדשבשנתו'בשמו'קורא

הכהן.עלי
מדגישיםזמננובנייונגיאניםפסיכולוגיםגם
טוענת ) 1987 (שלופנימי.לקולההיענותאת

המצווהבתוכם,פנימילקולנעניםיוצריםכי
הםלעיתיםייעוד;בכךורואיםליצורעליהם
סיבליוס,אלוהים.כמתנתיצירתםאתרואים

שהלחין:החמישיתהסימפוניהעלאמרלמשל'
אתניגנהותזמורתוהשער'אתפתח"אלוהים

חלפיאברהםוהמשוררהחמישית",הסימפוניה
בפי".שיריםשם"ואלוהיםמשיריובאחדכתב

קולותמעיןה"אני"'לקולותההיענותכן'אם
להיותוכיצדלעשותמהלאדםהמוריםפנימיים

שלהתחושהגםכמוהפנימית,למהותונאמן
נוכחתל"אני"בהיענותאלוהיצואוקדושה

גםהשנייםפרנקל.ושלידנגשלבתיאוריות
המתבטאה"אני",שלהרוחניהצדאתמדגישים

שאיפתואתכןוכמודתיות,בתחושתלעיתים

והיקום.העולםעםטרנסצנדנטיותשללתחושה
משמעותיבחלקשמדובריותרמודגשידנגאצל

שלגביופרויד>אצל(החסרהנפשית,בישות
קולקטיבי";מודע"לאבביטויידנגהשתמש
שלרבותתכונותמתקיימותזהבחלקבעיני'
אינטואיטיבית,חשיבהשוהם;על-פיה"אני"

הלא-שלפנימיתחוכמהרוחניות,מיסטית,
לגלותה,כדיפנימההתבוננותהמצריכהמודע,

תחושה :טרנסצנדנטיותגםויצירתיות

מגיעיםהקולקטיביהלא-מודעשלשהקולות
אוניברסלימשהוומהריםהפרטי'ל"אני"מעבר
 •כולוהאנושיהגזעחוכמתיותר'

לעומתשוהםשלה"אני"שבהצגתהיתרון

הואידנגשלהקולקטיבי"מודעה"לא
כפול:

שלהנחתואתלהוכיחניתןלאא.
מכילהקולקטיביהלא-מודעכיידנג

האנושי'הגזעכלחוכמתאתחוכמה,
לדור.מדורמולדתבצורהשעוברת
שוהםשללדידוה"אני"זאת,לעומת

התכונותכלכאלה.הנחותמניחאינו
נצפות,הןקודםלגביושפורטו

(ברמתגירתפנומנולוכלומר'
מןיותרמתקבלשוהםהתופעה>.
לחקוראףוניתןהמדעית,הבחינה

(ברמהה"אני"תופעותאת

תחושותדיווח-הסובייקטיבית

בקרבהמקובלתשהיאהפרט,
שלזוכמוגירתהפנומנולוהגישות

 .גרס)רו

עובדהלאחדות,שאיפהשוהםשלל"אני"ב.
ואינהדחף,כמוכמעטבמיוחד,אצלוהמודגשת

ידנג.אצלבולטתכה
אתכעתלהציעברצוניכה,עדהנאמרלאור

שוהםפיעלשב"אני"החלקיםשלושתמבנה
"הנמצא"<הטרנסצנדנטי),"האחד"-

אתחיל(האוקייני).וה"אין"(המתבונן>,
הפעילהחלקשהואכיוון ,] being [ב"נמצא"
נובעוקיומולגיבושו'שדואגומיב"אני"
שוהם:שלמהנחותיובהכרח

:ג
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הנבאחושבטלריפוי.המשמשהמכולהמעגלבמרכזמטופל :סמליציור

ח"נמצא":

אזכיר"הנמצא"שלתפקידואתלהביןכדי
לפיה"אגו"ה"עצמי".בתוךה"אגו"תפקידאת

אדונים':שלושהשל'משרתםהואפרויד
ומשאלותאימפולסיםדחפים,הכוללה"סתמי",

ערכיםהכוללאגו",ה"סופררציונליות,לא
ומצפוניים,נוקשיםבחלקם>מודעים<בלתי

ודחפימשאלותאתרבותפעמיםהנוגדים
היאשגםהחיצונית,והמציאותה"סתמי",

ה"אגו"שלתפקידוהמשאלות.בהשגתמגבילה
הללו:האדוניםשלושתביןלפשרדרךלמצוא
(הכרוכותשלנוהמשאלותאתלהגשיםכיצד
לערכינובניגודיעמדושלאכךלמשל>במין'

באילוציגםויתחשבואגו")(ב"סופרהמופנמים
להיותהאגועלכךלשםהחיצונית.המציאות

בוולזהותמצבלהביןוהגיוני:רציונליפעיל'
שלה"מפרידה"הפעילותזוהיהזדמנויות.
אפואהואהאגושוהם.מזההאותהה"עצמי"

(ביחסהעצמימטרותלהגשמתשדואגהחלק
ושליטההסתגלותכלומר-החיצונילאובייקט

ועיקרמעשיים>,הישגיםלשםהמציאות,על
דבריםבמציאות ] doing [לעשותהיאפעילותו

ה"עצמי".מסרותלהגשמתשיובילו
ב"אני",חלקאותוהואה"נמצא"אופןבאותו
אחדותאחרבחפשושאיפותיו'להגשמתהדואג

עםהתמזגותמתוךמשמעות,שלותחושה

וחוויותיוהקיוםמהותוהבנתהעולם,

שאדםהשוניםל"תפקידים"מעברהבסיסיות,
כלומר'היומיומית:במסגרתעצמועלנוטל
לצעיפיםמעברהאישיות,שבגרעיןזהמיהו

הגדרותשלמכוחןהנוצריםהמכסים,
למרותאולם,שונות;חברתיותוקטגוריות
שב"אני""הפעיל"החלקהואש"הנמצא"

שלמזהשונהפעולתואופןל"אגו"),<בדומה
ב-מתרכזשהאגובעודמהותי.באופןה"אגו"

doing ה"נמצא"החיצונית>,במציאות<עשייה
מנסה ,כלומרובהתבוננות, beingב-מתרכז
בהווהלהתמקדהנפשיתהישותאתלהביא

שיוכלכדיספציפית,עשייהללאהמיידי'
הקיום.שלהמיידיתהחוויהאתלחוות
דתיות-מיסטיות,גישותכמהעתהנבחן

שלאמצעיתהבלתיהחוויהאתלהשיגהמנסות
"הימצאות"-התבוננות.ידיעלה"אני",

המקלההבודהיסטית,הגישההיאהראשונה
היחסיםושלהחיצוניתהמציאותשלבערכם

זומציאותודוחהחיצוניים,אובייקטיםעם

להסרההניתנתאשלייתית,מאיהשלכצעיף
ברביםמדיטציה.שלטכניקותבאמצעות

המפורסמיםהמורים<מןאושרשלמספריו

אתהמזכיריםמונחיםלמצואניתןלמדיטציה>
והאין>.הנמצא,(האחד'מרכיביוואתה"אני"

בספרואניםקרסורפאללרפואההפרופ'ואילו
אתכותב ) 184-183עמ' , JJ''J (2001א"

הבאים:הדברים

שלביותרהגדולהההרפתקההיא"מדיטציה
להיות,רקהיאהמדיטציההאנושית.התודעה

מחשבהאופעולהשום-דברלעשותלא
תענוגוזהוקייםלהיותרקרגש,לאואפילו
עילאי.

אינךשאתהאלאעשייה,נגדאינהמדיטציה
רואיםפשוטבמדיטציההצופה.אלאהעושה

 ...סביב.שמתרחשמהכלאת
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לשבתנהגהבעל-שם-טוב,החסידות,מייסד

רק ,דברלעשותבליבלילה,הנהרגדותעל
נהג ,מעשיולפשרכששאלוחו .בעצמולהתבונן
שאלובדיוק?'מה'על'שומר.'שהואלאמו
 ,עצמיעלשומרפשוטאניהשיב:והוא ,אותו
 ...חיימאמץכלזהו
ביותרהחשובהדברהיאפנימההסתכלות ...

אכןוזאתטוב,לחיותכדיללמודשעלינו
לעשותהמדיטציה,שלביותרהנעלהמטרתה
אחרים.ולמעןעצמנולמעןבאמת,טובמשחו

לנומאפשרתהיאאךדת,אינההמדיטציה

אחדמצד .שלנוהאלוהיםעםלתקשר
שישמאחרכמדע,להיחשביכולההמדיטציה

שנימצדאךמדויקות,טכניקותבהלבצע
שייכתשהיא][משום ...אמנותבהלראותאפשר
שכלית-רציונלית]'.'[אינהללב"

שבתהליךהיא ,לדעתי ,כאןהחשובההנקודה
בחווהחלבתשומתמתמקדתהמדיטציה

לעתיד.אולעברלהתייחסמבלי ,חמיידי
צמצוםאתדורשותוהכרתוב"אני"ההתבוננות

שתיעודמצייןשוחםבלבד.לחווההזמןממד
יצירתמכוחעצמיתלשכחהלהגיעשיטות
אודתיתאקסטזהוסוחפת:חזקהחווהחוויית

האובייקטיםמןלניתוקהמביאיםסמים
גישהומאפשריםהמציאותשלהחיצוניים

האובייקט.חסרל"אני"
חזיות>יוצריסמים<בעיקרוסמים,אלכוהול
ומאפשריםהשכלשלפיקוחואתמחלישים

ואנשי-דתמיסטיקניםלכןלהתגלות.ל"אני"
כתבוכךבסמים:שימושעשוהתרבויותבכל

צמאיםאדם"בניחקסלי:אלדוכסהסופר
שלהרוחנייםמהמדבריותבאיםלאלוהים
המסתורית:הקדושהלחםמתגליתוכךהמשרד,

קראואשרחסומהאתושתוסחטוחברחמינים

בתוךשכנומכסיקושלהאלים ...אינדראלח
בתוךאללהאתגילוהפרסיםהסופיםחפונטל:

משלחדרךתרבותלכל '.' ...שיראזשלחייו
כדברי(אוזמנית"עצמית"שכחהלהשגת
ממנו")לחרפות ,האגואת"לעזוב-ההינדים
שהאניכך ,העצמיולהקהייתלערפולואמצעים

יותר.רבהעוצמחבעליחיה
בסמיםלראותמציעקסטנדחשלחואןדון

"לראותהמסייעברית","בעלבלבד,אמצעי
עשויים,אנוהזמןבמשךהאחרת'.'המציאותאת

"לראות"המיומנותאתלרכוש ,חואןדוןלפי
מסוימתבמרהמקבילהשהיא ,פנימיותנואת

מלאכותי.תיווךללאלאני,
השירהדרךהיאעצמית"ל"שכחחאחרתדרך

והמונוטוניתהמינוריתבשירה<בעיקר

זהבהקשרלהזכירישהריקוד.אושבמזרח>
האקסטטיים,וישיםחדרריקודיאת ,למשל

דוןשללדידוגםעצמם.סביבהמסתחררים
לראותהדעת""אישאתהמחולמכשירחואן
אתלדוגמה"קחהאחרת:המציאותאת

ודרכודעתאיש"הואחואןדוןאומר ,סקחטקח"

ויודע'.'רוקדהואוכך ,ריקודהיאהדעתאל

האין:כ.

אתלבחוןשוחם,בעקבותמעט,אפנהכעת
ח"מתבונן"כיבהנחההאחרים,האניחלקי
"האינסוף">,(הואח"אין"אלמבטומפנה

ליאין .שבוח"אחד"אתגבשוללפתחבמטרה
רמזיםלכמהפרטח"אין"עללכתובחרבה

תחושהמעניקהאיןשוחם:שלבספרוהמצויים
שוחםאינסופית.ופעימהזרימה,שלאוקיינית,

בקיומהחודהבשעתופרוידכיזהבהקשרכותב

נמנעאךשבנפש,אוקיינית""תחושהשל
סמלהואהים ,וממשיכיוידנגאצלמלנתחה.

מקור,שהואהקולקטיביללא-מודעאוניברסלי
הלאמדורות:שנצברהאנושיוהידעחחוכמח

המונח ,כאמור ,בעיניהואהקולקטיבימודע
שלח"אני"מחותאתבמקצתהמזכירהיחיד
בפסוקרמזלמצואאפשרביהדותגםשוחם.

 ,מהאיןהואמההחובמקור-מאין""החכמה
היצירהמקורכאןשבנפש.ידועהבלתימתחום

מעבר .להסבירןעדייןדרךשאיןוהגאונות,
שלניצוץאוקדושהל"אין"מייחסים ,לכך

להתחברלסייעכדיבוישעימדומגעקדושה,
הבולטשהגילוםמניחשוחםהאלוהות.עם

בקרבמצוי"אני"ישויותשלביותר
שח"אני"אנשים<כלומרחמיסטיקאים

ולפיכךח"עצמי")מןיותרבאישיותםדומיננטי
שלטבעועלרמזיםבתורותיהםמחפשהוא

העיקרוןלמשל,חמיסטיקאי:ח"אני"
בדברחאריאופגידיונסוסשלחתיאולוגי

אתלהשיגניתן ,פיועלהקדושה",ח"אפלח
חישותעלויתורבאמצעותהחשיכה""זוהר

החושים,הקהייתבאמצעותגםזאת,ההכרתית.

המרחב ,הזמןשלדחייההאינטלקט,עלויתור
דיוניסוס,לפייגלח,זהחושיחסךוהסיבתיות.

לקפוץצריךשאליו ,הכוללניהחושךאת
שלהחסדאתלחבוקכדיאמונהשלבניתור
האין:שלתכונותיושלושכלאתואוליהאין.

לנבועיכולהשממנהחשכהאוקיינית,תחושה
ספרשלבפתיחהלמצואניתןוקדושה,חוכמח,

עלוחושךובוהותוהוחיתה"והארץבראשית:
חמים.פניעלמרחפתאלוהיםורוחתחום.פני

חמים,אור'.'ויחיאוריחיאלוהים:ויאמר

התחושהאתמצייניםוהתחום,החושך

ניצוץאתאלוהיםרוח ,האיןשלחאוקיינית
ההצלחהאתמצייןאור"ו"יחי ,שבוהקדושה

המציאותאלשלומח"אני"חלקלהביאאדםשל
שהוא ,היצירתיבמעשהלמשלכמוהחיצונית,

להסבירניתןשלאמאין","חוכמחמעיןלעיתים
לאלוהים.בתודהמיוחסתולכןנוצרהכיצד

רגשית,רציונלית,בלתי"ההתבוננות" ,כןאם
אתלהביאמצליחהח"אין",תוךאלוחווייתית

וחחוכמחהיצירתיתהרוחניות,אתלהכירהאדם
לנחלכיצדהנחהאףידנג .שבתוכוהפנימית

(וכךביהדותהפנימי":"הקולעםשיחדו

"שאלתעלמדבריםרבות>ותיאוריותבתורות
וציפייהמודע,ללאשאלחהפנייתחלום":

דרךבהקיץ>.חלום<אובחלוםשתעלהלתשובה
באמצעותחזה,הפנימיטבענווחקירתחכרת

שלזמנית<עזיבההשונות beingח-שיטות
כלללאהפרט,בתוךהמתרחשוחווייתהאגו

ח"אחד"אתלעצמולגבשהאדםיכולפירוש),

ולתחושתהיקוםאחדותלתחושתלהגיע-שבו
ישיבכךזו:מאחדותנפרדבלתיחלקחיותו
מימכל:הקשחהשאלהעלעצמולביןבינו
ישותי?שלביותרהפנימיבגרעיןישמהאני?
עלול ,וחקירתוהזחח"אחד"פיתוחללא

ויקטורשלבניסוחוקיומי","ריקלהיווצר
אמיתיתמשמעותמוצאאינוהאדםבו ,פרנקל
מתוךבאמתנובעיםשחםמרגיש,אינובמעשיו

שונותנוירוזותלפתחעשויוהוא ,פנימיותו
פיתוחשלביכולתו .זוריקנותתחושתבעקבות
"מחואני","מיכמושאלותעללהשיבח"אחד"

האחדותתחושתאתלכונןכדיחאמיתי",טבעי

לאחרמהזמןשאבדהתחושה ,כולוהיקוםעם
מהרחם.והפרידההלידה

האחד:ג.

שמבקשאחדותאותהשלטיבהעללעמודכדי

ח"אחד"אתלגבש<ובכךבתוכולייצבח"אני"
שלשונותעדויותשוחםמביאשבו>,

זאתהאחדות.לחווייתהנוגעותמיסטיקאים,
ל"חטמעח",שואפיםרביםשמיסטיקאיםמכיוון
מגעליצורכדיהנפרדת,חישותלמחיקתחיינו
שלזומיסטיתלמטרהרמזאלוהים.עםישיר

תחיליםשבספרבעצהלמצואניתן"הטמעה",
(פרקהואטובכיולראותאלוהיםאתלטעום-

בסופיזםבקבלה,המיסטייםהעקרונות .)ד"כ

מועטים,בשינוייםכולם,קובעיםובבודהיזם
וקשורהקיומיתבישותנעוץמקודששניצוץ

 '.'האוניברסליתל"רוחאולשכינהטבורבחבל
ח"אני"לישותלהתאיםעשוייםאלחעקרונות

ממנההקמאית,השלמותאלשייכותהחשה

 .הקיומיהסבלאלוהושלכהבאלימותהופרדה
הקדושהשללכוללניותלחזור,הכמיההלפיכך

וכךהאני.ישותשלהבסיסיתכמיהתההיא
אולפסלאינןוהתפילההכמיההביהדות

האחדואלנגלח,חבלתיח~יןאלאלאלתמונה,
שלקונקרטיזציהכל<אלוהים).נפרדחבלתי
היאשכןהקודש,לחילולונחשבתאסורההאל

כמעיןלראותושניתן ,היהודימהאלמפחיתה
האיןאלכמיהתהושלהאניישותשלהשלכה
מדבריהםשוחםמביאעודעצמה.בפניכמטרה

כמיהתםאתהמבטאיםנוצרים,מיסטיקניםשל
 :אקחרדמייסטרכתב .המיסטיהאיחודאל

עםהנשמהאיחודעלחושבשאני"בעת
מןועולהפורץהקדושהאהבהמעין ...אלוהים
חסרתחישותלתוךמתוכהאותהסוחףהנשמה,

אלוהיםזהוכי ,הראשונימקורחבתוךהשם
ישותשלמותח'.'לשיאמגיעההנשמהוכך
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טיבטיקבצןשלבידיותפילהמחרוזתהתודעה:ריכוז

 ,היחידשלהנפרדתשישותולכךכמההה"אני"
תחדלוהמרחב,הזמןמגבלותכלעל

המצוימהאלוהים,כחלקותחושמלהתקיים,
 •בומצויוהכולבכל

גרסמקוזהניקולסוהמתמטיקאיהמיסטיקן

לביןהאלוהיםביןלמעשההלכהזהותשקיימת
עםאלוהיםשלמאפייניוזהיםולפיכך ,האחד

אינואלוהיםהאחד:שלהמתמטיותהתכונות
 .ונצחימרחבחסרהואכילחלוקה,ניתן

ההגיון.באמצעותלתפיסהניתןאינוגםאלוהים
מלומד".ידעב"חוסרכןאםאליולבואיש

שהוא ,ה"עצמי"שלכליוהםיוןהחגכללי
ואלההאובייקט,עםביחסיםהבאהישותמרכיב
אלוהים.שלהכוללנילאחדבהקשרערךחסרי
לקבלניתןוהאמונההאינטואיציהבעזרתרק
נברא,שלאהכולבוראשלהלוגיהאבסורדאת

האמונה.מאושיותכאחתולאמצו
תחושתאתמתארחואן>(דוןקסטנדהגם

אלמסעובמהלךשרכש,והאחדותהכוללנות
מתארהואסמים:באמצעותישותופנים

"הייתיעוד':ואפסי'אנישלכוללנותתחושת
למטהלמעלה,לראותיכולתימקום:בכל

האניזהואחת".ובעונהבעתהכולומסביב,
מרחב,חסר ,זמןחסרהמקורית:בצורתו

הסתמןהמסעסוףברחם.שהיה,כפיוסינכרוני

לגדותיועדמלאש"הכולבעתקסטנדהלפי
ניצחוןאיןרע,ואיןטובאיןשווה".והכול

האיחודזהומוות.ואיןחייםאין .כשלרןואין
מסעובמהלךהאדם.שלהכוללניבאחדהסופי
מוצאהואפנימה,ישותולמעמקיהאדםשל

וחשוקטנונית,ערךחסרתהקיומיתישותואת

חלומות,עולםבעצםהיאהגשמיתסביבתוכי
הואאיןאדיש.אונעיםלאמכאיב,שרובו
מרגיששהואמשוםזה,לעולםחשיבותמייחס
לתוךהאחרת",ל"מציאותיתעוררמעטשעוד
ה"אני".שלהערטילאיעולמו
מתוארתוהחללהזמןביטולשלדומהחוויה

המושפעהסה,חרמןשלסידרהאתבספרגם
(שהואסידהרתאכאשרהבודהיזם.מפילוסופיית

מתבטללהארה,מגיעהבודהה>שלשמובעצם
רואההואאחת.בבתקורהוהכולהזמןממד

רגעזהוזמנית.בוומתיםחייםנולדיםאנשים
שלבמונחיו .הבודהיסטיהנירוונהאו"הארה"

ידע".שלל"אדםהפךהבודהה ,חואןדון
גםהדומהחוויהזוידע"שלל"אדםלהפוך

השלביםאתמתארחואןדוןהזן.שלל"סטורי"
רבהבמידההדומיםזה,קיומיידעלהשגת
ידעההינאני.הבודההשלהשלביםלארבעת

עין.כהרףמשכולעיתיםבלב.דזמניהואזה
מיסטיתחוויההואהפנימיה"אני"גילוי ,כלומר

עוליםהאקטיביסטיהעצמימסכיקצרה.
התגלותשלהמאירהמגעבלב.דקצרהלתקופה
המווסתוה"איתי"ו"העצמי" ,קצרהואה"אני"

להתמודדשעליההישות,עלבמהרהמשתלטים
שלחלקהמנתשהםוהסבלהקשייםעם

עםלמגעישזאת,עםהחיצונית.המציאות
אדםהאישיות.עלוהשפעההשלכהה"אני"
יכול ,עיןלהרףאפילוזה,מיסטיידעשגילה

שונה.בפרספקטיבההיומיוםסבלאתלהעמיד
שלהחשיבותחוסרדיוק,ליתראוהחשיבות,

מוצבתהקיומייםהסבלויחסיהסיזיפיתהשגרה

התגלותובעתשהתבררושונים,המידהבקני
 .הזמןוחסרהגבולותחסרה"אני"של

סיכום

שתכליתומסעהואה"אני"בעקבותהמסע
שמציגהתיאוריההאינסוף.,אוהאיןעםהאיחוד

שלוותמצאושלארביםכהמדועמסבירהשוהם
המודרניתהפסיכולוגיהשלבדרכהנפש

בדרכים ,אושרואףנפששלוותמוצאים
ושיטותזןמדיטציות,כמואלטרנטיביות,

שלכתרפיהאחרותאינטואיטיביות-מיסטיות

למדריךהתחברותצ'אקרות,נשמות,גלגול
לפסיכולוגיהועוד:תקשור ,כלשהופנימי

משמשיםהםאךרבים,כליםישהמודרנית

להסתגלותכלומרבלבד:ה"עצמי"לחקירת
להשיגולהצלחתוהחיצוניתלמציאותהאדם

נאותות.יחסיםמערכותוליצורהישגיםבה

היאשאיןלמרותהמודרנית,הפסיכולוגיהאך
 ,שלנוהפנימיתהמציאותבקיוםספקמטילה

לנולהציעאו ,זומציאותלחקורניסתהלא
נפשבעליצורהואהאדםאותה.לחקורכלים

פניםכלפימופניתשהתמודדותודואלית,
איןהמודרניתלפסיכולוגיהכאח.דחוץוכלפי

דופןיוצא .שלנוהפנימיהכאוסלחקירתכלים
שטבעהקולקטיבימודעהלאשמונחיונג,הוא
קיוםעללהצביעראשוןניסיוןבגדרהיה

מבחינההתקבללאזהניסיוןאךה"אני".
ניתנתשאינההנחההניחשידנגמכיווןמדעית,

אנושיוידעידע,שלאבולוציהשגרסהלהוכחה,
מודעבלאכארכיטיפים,הקיימיםמולד

עובדותמציגשוהםזאת,לעומתקולקטיבי.
עלהמצביעות<פנומנולוגיה>,התופעהברמת
הנפשית,הישותבתוךונרחבנפרדחלקקיום

ללא-ודומיםרביםמאפייניםלושישה"אני",

חוכמה,<רוחניות,יונגשלהקולקטיבימודע
אינטואטיביתהתקשרותדרךאוקיינית,תחושה

שלקיומואתלקבלניתןולכן-לוגית>ולא
עלמתלונןכשמישהומדעי.באופןה"אני"
שהואעדובמשפחה,בעבודהשקועהיותו

שישלהניחניתן ,בתוכוריקשמשהומרגיש
לגרוםוהעלול ,סיפוקועלבאשלא"אני"כאן

בפונה,ביקוריבעתפנימית".ל"חבלה
שלבמהלכןחוויתי ,אושרשלבאשראם
שניתןברמהוחזקות,יפותחוויותמדיטציות

של(תחושהאנרגטיתאוגופניתלהלקרוא

 ,בדעתיאזעלהבגוף>:עוליםאנרגיהזרמי
לחקרמעולהטכניקההןהללושהמדיטציות

החוזראדםגםכילהניחישוחויותיו.ה"אני"
לשערוניתן ,ומלואועולםמגלהבתשובה
אל ,עצמואל."שב"הוא ,היתרבין ,שאולי

האלוהיהניצוץאתשםומגלה ,פנימיותו
שהציעהנפשיהמודלאלנשובואםשבנשמתו.

ה"אני",ידיעתללאכי ,ונאמרנסכםשוהם,

והחוויותההנאותאתימצהלאשהאדםיתכן
שחלקגםיתכןזה.בעולםהקיוםלושצופן

מקורן ,כךבשלסובלהואמהןמהפתולוגיות
חללשלבמושגיםלהגדירואפשרשאיב"אני",

שפה.שלבסמליםלאחריםלמסרואפשרואי
למסירהניתנתאיננהה"אמיתית"הישות

אינולבטאושניתןש"הטאומשוםולהעברה,
התחלתיבובמשפטואסייםהנצחי".חטאו
מסעהואה"אני"בעקבותהמסעזו:פיסקה

 •האינסוף.או ,האיןעםהאיחודשתכליתו
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זוהי ,לכן ...דיהמוצקהזועובדהשלחיותה

מוכןשאינומישל ,המבקרשלשעתושוב
ולעוררלהתריעהבאקונסנסוס,עםלהשלים

יהפוךלמציאותמאגדהשחפךחציוניהרעיוןפן
 .) 136 • 134<עמ'לסיוט"מחלום
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גורלהמר

נו>יג,(איוב,מרודות"עליתכתוב"כי

רובמרבנישליחסית,הקצרה,הנובלהאת

ספפועלים;המאוחד/ספרית<הקיבוץהלילות
אולמרטדנהבעריכתצעירהלפרוזהסדרה-

רב,זמןקראתיהכול,בסךעמודים 120 ) 2002

מצדלאלקריאהקלחנובלהזואיןיחסית.
שואהניצולתרינה,שלקורותיה(סיפורתוכנה
 ,אשרמבעלהשנתאלמנחלאחרמאריגה,בשם

מצדולאשנח>,כארבעיםנשואהחיתהלו

העוקבמסתתרמספרידיעל(מסופרתצורתה
מציבההיאכןלפניעודאולםחייה).אחר

הנקרא"."הבנתשלגבוהטקסטואלימחסום
נאלצתירביםומשפטיםמעטיםלאעמודים
פשטאתלהביןכדיאחתמפעםיותרלקרוא
הבאה:חפיסקחלמשל, ,כמוהכתוב.
לאגןבמכולתלהיכנסרינהאחכה"מתמיד

פןחששהכיאף ,עכשיואבלתחושותיה,

לחיותפרכסהכמעטבשכנים,בדרכהתפגוש

בהפתעהמצאהבמקרר ...ברקקכמובמכולת
שועל,ובענבינארגיוגורטשנקראמיוחדגביע

ערג-לחםלקרותשחשבהכפיבדיוק
 .) 37<עמ'והשועלה!"

לבררצריךחייתיגרידאמילוליתהבנהלשם

"לאגן"הפועלפירושמהבמילוןתחילה
ומהלהתאונן>; ,להתאבלשפירושו(מסתבר

מובניושארשבין(מסתברכאן"פרכסה"עניין

צריךחייתיוכןלחתפרפר>;להתקשט,גם

בעיקרליהזכורה"רקק"במילהזיכרונילרענן
פירושו"רקק"<ובכן"דגי-רקק"הצירוףמן

"ארג"ומחובוץ>;מלשון-חרוקהבית-בצח

ממשפחתשיחזהואבן-שושןמילון<לפי
מביןואיניעורות,בעיבודהמשמשחאלתיים,

(כידוע:"ערג"ומחוביוגורט);עושהמחובדיוק

מעגל,חגוכן:חבשן,מלךערגכמוגדול,ענק,
והשועלה?"ב"עוגהכוונהמהאבלעוגה>,עג
ברור:ממשלאעדייןדברשוםזאת,לאחרוגם
במכולת""להיכנססלנגלשוןעושהמהלא
"לקרות"?נוסחמעוגננתמשנאיתלשוןבצד
ספקלרינהחיה"לאכמו:לשוניותזרויותולא
ברור ;) 62<עמ'לחעלם"תוכללותישןכי

כללובדרךכאןזרח"לו"התנאישמילת
לחעלם").תוכלאם("תישןאםבמילתנשתמש

ורינה ,מסודרנשאר"הסלוןמוקשח:תחביראו

לבשההעבודהלבגדיומעלרבשטרהוציאה
 .) 65<עמ'המכולת"אלמחרירדהוכך ,סוודר

 ,גדולכסףלשטררב"ב"שטרהכוונהחסתםמן
בניאבלוכדומה,רביםלשטרותרב,לכסף

עלמקשהגםומוזריםשימושיםמבכרמר
ועודסוודר.מעליהםמלבישכשהואהבנתם
פניעללרובומטאפוריותלשוניותסתומות

כמעט.העמודים""רוב

מפזרת ,לספרהמצורפתלעיתונותההודעה
הספרכילומרצריךראשית,מסתומותיו:קצת

צעירה,לסיפורת"ספ"חדשהבסדרהמופיע
ניסיוניתסדרהמשמעאולמרט,דנהבעריכת

מרבניעללמדיםאנושנית,אוונגרדית.או

מיידישמתרגם , 1971ילידהואכיעצמו

"אב"כתב-העתמשתתפיביןהיהומצרפתית,

מאמריםמפרסםמנור>,דורי<בעריכת

'הארץ'שלוספרות''תרבותבמוסףוביקורות
חינוךקיבלכישלישית, .הראשוןספרוזהווכי

חרזהלעבריתהעורףפניית"ומכאן ,דתי-תורני

חתנ"ךהיהודית:העבריתלמקורותומשיכה
כיהכתוב,מוסיףעודוהמדרש".התפילה
להתעכבהקוראיםאתמזמינהמרשל"כתיבתו

עברית-היאשפתולאט.בהלקרואעליה,
העבריתהספרותמןהשואבתיהודית,

ללשוןעורףופונהוחילונית,דתיתחקלאסית,
העיתונותולשפתהיומיומיתהדיבור

ראינוכבר ,שאכן ,כפי-והטלוויזיה"

 ,כןאםפח,ישלמעלה.שהבאנובדוגמאות
בניגודהפועלתחדשהמגמהלהציגמודעניסיון
ככולורובוהמעוגןרווח,ישראליכתיבהלזרם

ומיידית.רדודהולשוניתחברתיתבמציאות

המיוחדת,הסיפורדרךאתגםלהוסיףישלכך
הואהמספרכאמור,זו.בנובלהמרשנוקט

וכךכצל.גיבורתואתהמלווה ,בסיפורדמות

הפתיחה:בפיסקתלראשונהבונתקליםאנו
עלנפלח ,מאודחיוורתכוחות,"באפיסת

בסדקירחוקנותרהצהרייםאורהספח.

ושולח,שתישארלחהנחתיאניואףהתריסים,

 .) 9<עמ'כאבה"מעלמנוחהתלמדשנכח

גםאלא ,המתרחשאתמתאררקלאהמספר
אני("ואףגיבורתוחייאת ,לעינינו ,מנחל

מנחלרקולא .)" ...ושולחשתישארלחהנחתי
"כשומראותם:בוחןאף,אלאגיבורתוחייאת

הכאבגדותעלעולהמ~דחיחראיתלילה
כןעלבזה;תעמודלאאולי-חרדהונמלאתי

בוחןרקולא .) 10<עמ'~תה"שליחותיהנחתי
מיוחדתשליחותגםלויש ,מסתבראלא,אותם,

אליה.

שהואהניסיוןומחוזושליחותאפוא, ,מחי

כבריודעיםשאנומכיווןרינה?אתבומנסח

דברושוםיהודייםמקורותרוויזהספרכי

שוניםמאזכוריםלעמודנוכל ,בומקריאינו
מהמילהאפילולהתחילאפשר .פשרועל

ששמחולגלותלמעלה,המצוטטת"שליחות",
(שליחות,"מלאכות"הואבעבריתהנרדף
"שליחוכישושן>אבןמילוןראה-משלחת
עליוןרוחני"יצוראלוהים,מלאךהואהשם"

האדם",בנילביןבינוהמתווך

ולכן ,מלאךשלסוגמיןאפוא,הואהמספר
מיןאיזהאבלולעינינו.לעיניהנראהאינוגם

עלמשחומגלחהואהמקומותבאחדמלאך?
אלשחזרהראשוןהחייםכוחזה"חיהטיבו:
-ליזרכיואףהכורסה,אלהוטלהמאזרינה

אשרמלאך .) 11<עמ'בשובו"מאודשמחתי

מלאך-רקלחיותיכוללוזרהחיים""כוח
אנולכךאישור"שטן".גםהמכונההמוות

נאחזהרינה ... "בנובלה:אחרבמקוםמוצאים
אשובמעטעודרוחי.קצרהואניהעתיד,בזיזי

ומהתהלךבארץ"משוט .) 50<עמ'בארץ"משוט
בספרלאלוהיםהשטןתשובתכידוע,היא,בה"

להתייצבאלוהיםבניויבואוהיום"ויהיאיוב:

יהוהויאמרבתוכם;השטןגםויבואיהוהעל

יהוהאתהשטןויעןתבוא?מאיןהשטןאל
א(איוב,בה"ומהתהלךבארץמשוטויאמר

 .)ז-ופסוקים
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בכלהמצויהחטא)אודופי(שפירושה"תחלה"

אליפזבדבריאיוב,בספראחתפעםרקהמקרא
הביקורתדבריעלאיובאתהמוכיח ,התימני

יצדק,מאלוה"האנושבאלוהים:מטיחשהוא
יאמיןלאבעבדיוהןגבר?יטהרמעושהואם

 ,כלומריח).ד(איוב,תחלה"ישיםובמלאכיו
כלום ,במלאכיודופינותןשאלוהיםבמקום

צודק?להיותודם,בשראדם,יכול

 ,האחרוןבעמודנזכרתהיאמרשלבנובלה
בדעתה,אלישקרבהפיעל"אףקל:בשינוי

רינה .) 120<עמ'תחלה"בנולשיםיכלהלא
כמושלאהמוות.במלאךדופינותנתאינה

סופהואיןגורלה,במרמורדתהיאאיןאיוב

שבותואתמשיבשאלוהיםאיוב,שלכסופוטוב

"ויחירבות:שניםעודלוומעניקכבראשונה
אתויראשנהוארבעיםמאהזאתאחריאיוב

איובוימתדורות;ארבעהבניובניואתבניו

יז).מב(איובימים"ושבעזקן

שניםוכארבעיםשנתאלמנה,אחרישניםארבע

המלא;ךהמספרממלאבשואה,שניצלהאחרי
"להוציאלה:שנותרההיחידהמשאלתהאת

 .) 120<עמ'בנשיקה"למותבשינה,נשמתה

ייעודואתממלאהמוותמלאךבתורהמספר
בסיפורההתרסהישאםבהשלמה.אךבכאב

אואומרתשהיאבדבריםזהאיןהרירינה,של
חייהעלהשרויהאינסופיבעצבאלאמטיחה,
ומותה.

נפשהשארתזמן:פסק

נפשהשארתאין

המשורראמר-בשיראלא

נפשהשארתאין

הסופראמר-בסיפוראלא

נפשהשארתאין

המוכראמר-ברב-מכראלא

הדלתאתוטרק

הסופר.ובפניהמשוררבפני

אחרת""ציונות-דתיתיש

להגותיש ,מתבררמפתיעה,תרומה

"רלטיוויסטית"(הנחשבתהפוסטמודרנית

הייתלאפניושעלבמקוםדווקאלכאורה>
ההגותעלבהשפעתהוזה ,כלללכךמצפה
לכאורה)."אבסולוטיסטית"(הנחשבתהדתית

היובלמספרעוליםשהדבריםכפילפחות,זאת,

הסערהבעיןיהודיתתרבותאחיטובליוסף
הקיבוץהוצאת ,אילןנחםשגיא,אבי<עורכים:

תשס"ב).עמ', 778הרצוג,יעקבומרכזהמאוחד

הוא,צורים,עיןקיבוץחבראחיטוב,יוסף

הדתיתהחברהבנוףייחודיתדמות ,מסתבר

וכתריסרנכבדיםמוסדותששניעדבישראל

הישראליתבאקדמיההשמותממיטבחוקרים
המחזיקזהכרךלהוצאתיחדחברולגווניה,

סוציולוגית,גם,אםעמודים.מאותלשבעמעל
שלהשולייםבשולימתרחשותאלהתמורות
הןאיכותיתהרי ,בישראלהדתיתהחברה

חשיבות.ובעלותמעניינות
במאמר ,זיווןגיליהתופעהאתלתארמיטיב

"הגותוהכותרתאתהנושא ,בספרפרוגרמטי

אחרת:ציוניתהגותכמשקפתאחיטוביוסףשל

 .) 70 • 39<עמ'לפוסט-מודרניזם"ממודרניזם

עלמצביעבמאמריואחיטוביוסף ,לדבריו

יוהרהכיום:בציונות-הדתיתהצורמיםהקולות

הסערהבעיןיהודיתתרבות
אחיטובליוסףהיובלספר

המדינהערכיביטולבאחר;לזלזולהמובילה
שיחכלשלדחייתוהחילונית;הישראלית

הציוני-העולםעםתרבותיאואידיאולוגי

אחיטוב,בלבד.הפרקטילתחוםוצמצומוחילוני
כמואחרים,ביקורתייםדתייםהוגיםעםיחד

דודשגיא,אבי ,שוורץדב ,גולדמןאליעזר
הציונות-הדתיתכיטועניםונוספים,הוטמן

החילוניהעולםעםדיאלוגשלבמימושונכשלה
מקפת-טוטלית,תיאולוגיההציגהשהיאמשום

מכוסים,שאינם"כיסים"שוםהותירהולאכל,

להיווצרותמשותףכבסיסלשמשהיושעשויים

שוורץ:שלבלשונוהחילוניות.עםשיח
קיומוזכותאתאיבדהציוני-חילוני"הניסיון

בזכותרקמשמעותילמעמדוזכההעצמאי
למעשה,לו".שהוענקההדתיתהפרשנות

מעולםזכתהלאהציונות-החילונית

קוקהרבשלבהגותםממששלללגיטימציה

לדבריהם,הזה.היוםעצםעדדרכווממשיכי
בערכםלהכיריכלהשלאהציונות-הדתית,

שלהמודרנייםהחילונייםהממדיםשלהעצמי

החילוןתהליכיאתלפרשביקשההציונות,
כמינתפסווהחילוניםהדתית,מהתפיסהכחלק

היהדותלחיקבמאוחראובמוקדםשיחזרו
בערכוהכרהאיןזושבגישהרקלאהדתית.

שבהתכחשותהאלא"האחר",שלהעצמי

שלקיומהאפשרותלעצםהעקרונית
גורםלהיותהציונות-הדתיתעלולההחילוניות,

לקבלבישראלהמדיניהמערךיכולתעלמאיים
קורהשאכן(כפיתגלהאםרציונליות,הכרעות
כלפיאוטיסטיתאטימותעינינו>לנגד

הדרושההפרספקטיבהאתהמעוותתהמציאות,

מוסריות.פוליטיותלהכרעות

לנסיגהאפוא,קוראים, ,וחבריואחיטוביוסף

המדינהעלטוטליתלהשתלטותמהשאיפה

אוחילוניהצדדים,אחדידיעלומערכותיה
החלומותמימוש ,פרדוקסליבאופן ,שכן ,דתי
שלמותה"חוסרורק ,אסוןהרההואצדכלשל
מאפשריםשלההטוטליותוחוסרהמדינה,של

בצוותא".וחייםהזדהות

ראייתהגדולים,החלומותמהגשמתהנסיגה
הביקורתגםכמוהחלקיים,הפתרונות

ותפיסותמוחלטותאמיתותעלהעקרונית
שלההיכרמסימניכידוע, ,הןטוטליות,

הופעתהשראשיתהפוסט-מודרנית,החשיבה

השנייה,העולםמלחמתאחריהמערביבעולם
"הגותשללכינונה ,זיווןלדבריהרקע,גםוזהו

בעשורהמתפתחתאחרת"ציונית-דתית

הציונית-הדתית-ההגותשללצדההאחרון
דרכהממפלסיהואאחיטובושיוסףהרווחת

הבולטים.
"הפערכיספציפיבאופןלהראותמבקשזיוון

לביןהקלאסית,הציונית-דתיתההגותבין

לפערמקבילהאחרת,הציונית-דתיתההגות

הפוסט-מודרנית,להגותהמודרניתההגותשבין
עלהאחרתהציונות-הדתיתשלהביקורתוכי

המטא-עלביקורתהיאהקלאסית,קודמתה

במגמותהתומכתביקורת ,הציוני-גאולינרטיב
דו-שיחומקדמותהיהודיבעולםפלורליסטיות

-זיווןמונהבולטיםמרכיביםארבעהעימן.
האחרת:הציונית-דתיתבהגות

רוחהלך(סיפור-העל>.המטא-נרטיבקריסת

כלשלשלילתוהואלפוסט-מודרניזםאופייני

ההכרההמציאות.שלפניהלריבויהסבר-על

עללוויתורמובילההרציונליותבמוגבלות

האנושותשלסיפור-העלאתלספרהשאיפה
לוויתורגם ,מאמרנושלהנידוןובהקשרכולה,

עלבדברו ,למשל .היהודיסיפור-העלעל
אותולבחוןמבקשאחיטובאין ,הדתיהקיבוץ

לאוררקאלאחיצוניים,עקרונות-עללאור
החייםהקהילהלבנימעניקשהואהמשמעות

"האופציהפילוסופיתבלשוןשקרוימה ,בו
האובייקטיבית"),"האופציה<לעומתהסולידרית"
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צריכהבכללהקיבוציתהתנועהלדעתו'
הסופימימושהאפשרותדבברמאמונהלהתפכח

אותההפוקדהמשבראתגםוהאוטופיה,של
מודרניממטא-נרטיבכמעבררואההואכרגע

דומהעמדהפוסט-מודרנית.להתפכחות
אתמבקרהואלהלכה.גישתואתגםמאפיינת

"כישותההלכהאתלהציגהמבקשתהמגמה
חוקיותלהשישמטאפיזית,כמעטעצמאית,
הזמן.רוחותבפניעמידההיאכאילומשלה",

אנושיות,הכרעותתמידהמלווהאי-הוודאות,
אדם.בידיהנתונהההלכהעלגםפוסחתאינה
מההשפעותנמלטיםאינםהפוסקיםגם

מזהירואחיטובומקומםזמנםשלההיסטוריות
עילאית"תבונההדורלפוסקיהמייחסתמעמדה
שנכתבבמאמרלטעות".עלולהאינהשלעולם

הביקורתשלילתנגדיצארבין'רצחאחרי
במחנההנשמעתהלכה,פסקיכלפיהמוסרית

להיותיכולהשלאלחשוב"כשמתרגליםהדתי.

לאבדעלוליםמוסר'לביןהלכהביןסתירהכל
כתב.המוסרית"גישותהראת

תודעתאתכמעצבהתרבותיביסודהכרה

העמדההפוסט-מודרנית,התפיסהלפיהיחיד:

היאאלאאוניברסלית,בהכרחאינההרציונלית

שלבמושגמצדדאחיטובתרבות.תלוית
רציונליזם,סוגימספרהמכיררך""רציונליסט

גםהואצמחו.שבוהתרבותיההקשרפרישהם

אי-אורציונליסטייםאנסיביסודותמכיר

חברתית,מערכתבכלהשזוריםרציונלים,
התרבותשלבכוחהההכרהודתית.תרבותית

להדגשתאותומובילהאמונותינו'בעיצוב
איןזאתעםהיחי.דשלזהותובפיתוחתפקידה
העולםכלפיאטומהלהיותצריכההקהילה
מנהלותשונותתרבותקהילותאלאהחיצוני'

המקורותעםמתמידשיחוכןבין-תרבותי'שיח

הואהקהילתי""הנרטיבעברן.שלהשונים
לגלובליזציההתשובהרבהבמידהבעיניו

האוניברסלי".ול"נרטיב
מפטרונותולחילונים:לחילוניותהיחס

המענייןהסעיףכחילוני'בעיני'זהולדיאלוג.
דתיתתפיסהמאמץאחיטובביותר.והחשוב

עמדתשלהפנימיבערכההמכירהפלורליסטית
ההלכתילמושגנרחבדיוןמקדישהואהאחר.

מתפלמסהואשבווימות"לרשע"הלעיטוהו
אדםמהצלת"הימנעותבדברההלכהתפיסתעם

לנודיהסבוכה,גיהלסרלהיכנסמבליחוטא".
להפסיקהדתילציבורקוראהואשבהבמסקנתו
שנשבה","תינוקהחילוניבציבורלראות

עלההיסטוריהאתלפרשמהיומרה"להשתחרר
יודעת-בתפיסהשמקורההבורא",כוונתפי

עםדיאלוגי"ב"יחסולהמירהההלכה,שלכל
להפנמתקוראאחיטוב .החילוניהציבור

הנראהבטווחקבעשלכתופעההחילוניות
המציאותלהבנתתנאיהיאכזאתהפנמה .לעין

פשעיארבעה"עלבמאמרועצמה.מתוך
רצחאחריהואגםשנכתבהציונות-הדתית"

"העגלהטענתנגדהשאר'ביןיוצא,הוארבין'
ורואהאיש,החזוןכלשוןהחילונים,שלהריקה"

בהתנשאותשמקורהמזויפת""צדקנותבה

הדתית.והשפההמטאפיזיקהמזעורדתית.

השפהמןלהינתקרוצהאחיטובאיןכציוני-דתי
שלהתאמתהבאימכירהואאולםהדתית,
לאמץומבקשלאמונתוהאורתודוקסיתהשפה
לצמצםהנוטהאשלייתית"בלתידתית"עמדה

להסברתמטאפיזיותבהנחותהשימושאת
מציעהואוההיסטוריה.הטבעתופעות

לכתביבמחויבותלאחוזבשעתו><כליבוביץ'
פרשניתבתפיסהלהכיראךאח,דמצדהקודש,

השפהשל"עיקרהכדבריושני.מצדרדיקלית,
הראויההאנושיתהאווירהאתליצורהדתית

מצוותיו.אתולקייםהקב"האתלעבודליכולת
הםוהעולםהדתיתהשפהביןהקשריםאולם

עובדתיים".קשריםולאערכייםקשרים
בכרךמהדבריםשבמקצתמקצתאךכאןהבאתי

מהמחנהלגמרילהתייאששלאסיבהישאםזה.
אחיטובכיוסקהאנשיםהריהמתקרנף,הדתי

שכאשרונראהלכך.טובהסיבההםחוגוובני
באריהמשוררמנגד.להנעניםפתיחות,ישנה

היפהבמאמרוהמאוחד'הקיבוץחברצימרמן'

מוטיבעל ) 770-762<עמ'מלכנו""אבינו
זהפתוח.סגור"פתוחעמיחייהודהשלבספרו

אתלדבריושיריתבהקדמהטובעהאדם"כל

(להלן'וזולתועצמועלחלוני""יהודיהמטבע
וקיצורים>:השמטותתוך

חלוני][יהודי

1
 (ו:

~ ~, 
~ 

גולדמןאליעזרפרופ'

קצתי"דתי"/בדיוקלאגםאני"חילוני"/לאאני

דבבי/ובעליאני"חלוני"יהודי / ...הללובמונחים

מיהו // ...המהתריסיםיהודי"דתיים"/או"חילונים"

אלונשקפיםפתוחיםשחלונותיומיחלוני?/ההיהודי

 ! ...מוגפיםשתריסיומיתריסי?/יהודיומיהואחרים!/

סעיףשלהכתיבהבהשלמתעוסקבעודיב.ב.
"פרופ'שלמותועלהידיעהאתקראתיזה

 1918-ופילוסוףקיבוצניקגולדמן,אליעזר

כחרבולמעלההנזכר ,) 28.11.02('הארץ' " 2002
בניו-יורק,נולדגולדמןאחיטוב.שללדרך

אךכעילוי'התגלהיוניברסיטי'בישיבהלמד
-1938בלארץעלהלרבנות,סמיכהעלויתר

חישבואליהו""שדההדתילקיבוץוהצטרף
"אחדמגדירווביצקיאביפרופ'מותו.יוםעד

ביותרהעריכוליבוביץ'ישעיהוהדור".מגדולי

לדברפעםנתבקשכאשרהמפגשיםובאחד
תלמידולהוסיף".מהליאין"אחריואמראחריו
חיתהלא"ההלכהכיאמרשגיאאביפרופ'
יוצרתמערכתאלאהרמטית,מערכתעבורו

משמעות".

הולמתשיריתתגובה

ב"תרבותפורסמוטובותשיריותתגובותשתי

יצחקשלשירו :) 6.12.02 (ה'ארץ'שלוספרות"

ושלושהפיגוע'לאחרבבוקר''כרגיל'לאור
הןרבותמבחינותשבתאי.אהרןשלשירים
שבתאישלשיריו .וכפוראשכמומזוזושונות

צמדשלבתיםמחמישהאחדכלבנוייםקצרים,
'שורותיוארוךלאורשלשירוחרוזות:שורות
נקראוהואפנימית,חריזהבעלותרחבות,

ההדבלאבלאחת.בנשימהסופוועדמראשיתו
מעבירים.שהםבחוויההואהשנייםביןהגדול

(במובןמנוכריםשכלתנים,שבתאישלשיריו

בשיר •דידקטישלהםוהמסרברכס>שטבע
חייתי("לאבשואה'חייתי'לאלמשל'השלישי'
/;היאסבלנותישלשואה/אךבקטנותבשואה
היאגם/ובינתייםלגילה,שאגיעחיכתה
היינושפעםלומרכוונתו ) .•.וגדלההשכילה
שלשירומחולליה.אנוהיוםשואה,קורבנות

שירגםהואאירוני'פחותלאשהואאףלאור
המשוררשלבנובמרכזודילמה.המציגאישי
שהכמוהספרלביתבוקרעםמביאהואאותו

ללמודאותומביאאניבוקר;מדי ... "(לעולה

ובהרבהבכפי'כפוזרה,ועבודה~תורהחשבון'

היבטחוןושרהממשלהשראשחושב;אניהקלה

והורסיםשורפיםהםאםעוזריהם/גםוכל ...

שלומואתמבטיחיםהםבכל/זאתורוצחים,
חיייינצלואיךוהדילמה: .)" .•.הרךהנערשל

רעיםשלומועלהמופקדיםמעשיכאשרהנער'
קשההולמות.שיריותתגובותשתיונפשעים?

בשירכמוזאת,ובכליותר.סובהאיזולומר

העדפהלוישפרוססרובוטשלוכפור''אש
מסוימת:

ייחםבאשהעולםאומרים"יש

יתעלףכפוראומריםיש

אטעםחייכלחשקייןאני

 " ...ייחםבאשאעדיף
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כיסים
אוורבוך-אורפזיצחק

כפסיעה.והתרחקממנהזזהואהלחישה.אתשמעלאראםנ
מריחהאוליהעין'לידכחוללההיה .בוהביטהלאהיא

שלאבובהכמומדובלל'ארוך'גדוש,השיערצבע.של
בחוסרלחשהשלחשהמהגםובוהביטהלאהיאסורקה.

עלמחשבה,בועברהאותי,מאשימהכברהיאאוליגמור.עניין

לא .אליואותהלהזמיןבמוחו'קודםרגעשעברההמחשבה,עצם
אוליוהעוינות,החתומותהאלה,האדישותהפניםאתשתרחץיזיק

טיפוסיםעםמזוהמתבחצרלילהבילתהאולי .משהויפשיר

מיןועםחומות,עינייםרחוב.חייתנראיתלאהיאאבלמפוקפקים,

נעצמותלאלאט,נעוהעפעפייםהחושך.לקליפתמתחתחאקיירוק

 .אליוכשדיברהבולהביטמאמץשוםעשתהלאנפקחות.לאגםאך
עלאחתידחולה.כלבהכמוומתנהגתמפונקתילדהכמונראית

לירך'מעלעדשחורה,פעםשחיתההשמלה,בפשלהשםהברך'
הקרסול.מןלמטהעדלהשהגיעהלבנהאלסטיתתחבושתחושפת

מספריםבכמהגדולהנראתההשרוכיםפרומתהספורטיביתהנעל

המדרכה,עלאצבעותפתוחתמוטלתהשנייהידהרגלה.מידתעל

שם.אותהשכחמישהוכאילו

אותך?הכהמישהו

בו.דבקהאדישותהשאל.סתם

לא.שאומרראשניד

אדישדיבורבאותוקול'בליכמעטאמרה,לאכול'משהואולי
הקרובחיים,שלמהקיוסקלההביאהוא .בוהביטהלאהיאשלה.

פוליטיקה,ולדברטורקיקפהלשתותלפעמיםיושבהיהשםלביתו'

ומלפפוןצהובהגבינהמעושןהודועםטחינהנוטפתענקיתלחמניה

שתתההיאפלסטיק.וכוסמינרלייםמיםשלקטןבקבוקועםחמוץ'
כךאחרסבלנית,מאודאיטית,אחת,בלגימההבקבוקמןכחצי

השתתפולאהמנומנמותעיניההכריך.לתוךעומקנגיסותשתינגסה

בריחוקבצד,המדרכה,עלמונחתעדייןהשנייהידההזאת.בחגיגה

הצעירהגוףכלאתעליוהחזיקהקירזר.חפץמיןכמוהגוף,מןמה

תודה.אמרה,היאהאונים.חסרהזה,

חומות.גדולות,עינייםמבטה.אתעליוהרגישתודה,כשאמרה

הנוסעותוהשערותהריסים,צלאוליהצל'בגללירקרק,חוםאולי

הפנים.על

הסידורים.באמצעלונכנסההזאתההיתקלותכלללכת.עמדכבר

לגמרי.מבעחסרותהיוהעינייםכיהנראה,'ככלבוהביטההיאאבל

אללעלותלהלהציעמצדוהוגןבלתילאאולייהיהשזהחשבשוב

באותהואולי'קצת,עצמהאתותסדראמבטיהתעשהדירתו'
דבוקהחיתההפגועההרגלשלה.הפגועהברגליטפלהזדמנות,

אינהלמהאותהלשאולרצהתותב.כמוקשוחהונראתהלמדרכה,

בוהביטההיאאותה.שאלבסוףהיסס,בברך.הרגלאתכופפת

ששאלתולואמרהלוטיפשית.להנשמעהשאלתואוליושתקה.

בשעההיהזהללכת,פנהעכשיועליה.חולקהיהלאטיפשית,

הכריך.מןשנשארממהשלההאצבעותאתללקקגמרהשהנערה

תודה.הכרתכמולמשהוציפהלאהוא

אבלגמרה,הבקבוקאתוגםללקק,גמרההיאוחזר.סיבובעשה

בוהכניסזהטבעית.לאתנוחהבאותהמונחתעדייןהפגועהרגלה

 .כריךעודלהביאאםשאלוהואשקטאי
הרגלשללברךמתחתגירדההיאלחיות.התחילושלההידיים

הבקבוקאתוהקימהחזרהאגב-כךבמרץ,הלא-פגועה,השמאלית,

עלועמ.דלהצייתשהבקבוקעדפעם,ועודפעםשנפל'הריק
'תודהגבומאחורישמעללכתכשהחלאבלהשיבה,לאשאלתו

ששאלההרגעהיהוזהפניו'אתאליהוהשיבעצרמופתע,סבא'.
ביותרהארוךהמשפטהיהזהסבא.לוקוראתשהיאלואכפתלאאם

עו.דיבואוידע,עכשיו'כה.עדממנהששמע

הירךקטעאתלכסותהשמלהעלהחליקההיאאבלשלא.אמרהוא

דברשוםבוהיהלאשני,מצדמזמין.אוחםהיהלאקולההחבושה.

מהשכלמתכווצת,בבטןלחשוב,לךשגורםאפלקוקטיבוזמאותו

השפעכיסישבעיםאתלהשתפתחזהממךמצפהיחידתךשבתך

מדלקתנקרעותובידייםהברכיים,עדראשךאתותשפילשלך'
שפירנסהמיומנףת-פנטומימאיידי-כשדיםמהירותאךפרקים,

עשריםאיזהעודתגלה-בארץהראשונותבשנותיורעלאאותו
מרשרשים.כיסים

הוא .מאדישותןיצאוכמועיניהוגםפעור'בפהבוהביטההנערה

להןערכומהןשביקשבלאאשר'הכיסים,ממחולידיואתאסף
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המגחכותעיניהמולאלוסוערתקטנה~י~יתחגיגה
הנערה.של

בעיניהעברערמומינצנוץפתאום.אמרהתגיד'-

המגחכות.

טימטמתיכבראםאותךשאלמהקיוסקשזהנכון-
בסיפורים?אותך

מדברת.היאמהעלמושגלוהיהלא .כןאמרהוא

 ?הביתאתועזבתיעליניסהשהואשלי?דודשהוא-
כן.

המאזרחאתשמצחצחהמותקשםזהשלו'שהבן-
שלי?אחהואהערבעדמהבוקרשלו

כן.

לו?להזכירפהואני-

המום.היההוא .כןאמרהאיש

אתרואהאנימילה.לאףמאמיןלאאתהסתם.אתה-

סבאלה.עליך'זה
למהלהסבירידעלאאפילו .לומרמהידעלאהוא
 .כןהזמןכלאמר

סבאלה?נכוןממני'פוחדקצתאולישאתהמפני-
 .בעיתוןזהאתקראהאולי .להגידמהידעלאהוא

זאת,בכלכאלה.סיפוריםהולכיםיוםכלבעיתונים

לוסיפרהשהיאבכללנראהלא .לדברהתחילההנה

פגועהלונראתהשלההחבושההרגלשיאמין.כדי

כאדם,מחובתו'זהאיןהאםשקל'שובתקנה.ללא
קצת.ותסתדרעצמהאתשתרחץאליו'אותהלהזמין
משהוכאילואבלללכת,ניסהמסתבך.שהואחשהאיש

להתקרב.לואותתההיארגליו.אתקשר

לחיצה?פהלתתרוצהסבא,-

הסכים.כברכאילוהמשיכההיאשתק.הוא

הואהחבושה.הרגלשלהברךמפרקעלהצביעההיא

להגיעכדיאבל,הברך.מפרקעלידואתשיניחמבקשתשהיאהבין

הגיע.לאאבלבכפיפה,ניסההואלמדרכה.לרדתהיהצריךלשם
הופעהלוחיכתהבערבזמני.אתפהמבזבזאנימהעלחשב,הוא

שעהעלהקפידתמידאבלמשהו'לאמוגבלים,לקשישיםבמעון
לךיהיהזהלרדת.לואותתההיאהופעה.לפניכושרתרגילישל

הוא .לעצמוצחקבגילי'אישהמדרכה.אלירדהואאמרה.קל'הכי
גוברכינתבזהירות,והניחהנערה,עםגבלידגבהקיר'עלנשען

סביב,הביטהואהנערה.שלהברךמפרקעלהימניתידואתקדימה,

נגעה,כמעטהברך'במפרקנגעהממשלאידו •בויחשדואםמה

ככה.ככה.לאהעדינים.בשקעיםהברך'מפרקשלהקדמיבחלק
חשוהואידועלידהאתיחהחגהיא .לועזרההיא •ידואתהדריכה

פתיחותומיןונועםחמימותבווחיתהידותחתזורםהברךמפרקאת

ידע.לאשמהאתשאפילונערההנה,קרובה.נפשכשל

מהלתתשיוכלכדילפניו'רכןגופוכלנוחה,לאישיבהישבהוא

-בעדנהבוגאהושהלךוןמההזאת.לנגיעהידייםשיותר
השיבהואהנערה.לחשהסבאלה''די'המיה.שמעהואגנחה.הנערה

הזיכרון'קרה.זהואזשקטשלהרףאיזההיהוקם.גופואלידיואת
חיתהשקטההזמןמןמצחיק,גםממש,טריויאליפעוט,זיכרון

הבתונולדההשתבשושהדבריםלפנינישואיהם,בראשיתאשתו'

1
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s 
~1 ~ 

שחיתהבשעהכזאת,תנועהמיןלהחיתהמאהבה.אלעזבהרקטה

מידבפליאה:בההסתכלתזפיר-ביתםגגעלהכביסהאתאוספת

החבל,עלשיבשמהבגדהאטבאתמשחררותהיושאצבעותיהאחרי

הנבגדהמביטשלולעיניוהזמן'מןהתנתקשכמורגע,איזההיה

חופשיעתההבגד'מפעים:חזיוןאזהתגלההשמש>ךףךתר Q(מ

מעטעודעמוק,נשםשרוולים,ניפחהים,רוחאלנפתחלנפשו'

מהבריחהפניהשהשיבהאחריכתמיד,ענייניתשקטה,אלא •.•וימריא

הראוי.במקומוולהניחולקפלוהסוררבבגדאוחזתשלה,הקטנה

כפותקצהעדגיד'לגידגופו'אתחשוהוארגליו'עלעמדעכשיו
אמרההנערה .גופועםבשלוםכך'הרגישלארביםימיםזה .רגליו

אלאותהוהצמידההחבושההרגלשלהברךאתהגביהההיא'תראה'.

אתוהשעינהידיהבשתיברכיהשתיאתחבקההיאהבריאה.הברך

חייכו.עיניהבשתיקה.בוהביטההיאברכיה.עלסנטרה

'תודהגבו:מאחוריקולהאתשמעלכיכר'בכיווןלהתרחק,כשהחל
הואכשישוב.אותהשימצאהאמיןלאהואשמע.לאיותרסבאלה'.

בתו'אצלביקורעלחשבהואלחכות.יכוליםהסידורים .מיהרלא

הואמהלימודים.בשובהביתהלידלהיחכההואשחשב.מהכלוזה

כלאתלפניהיפתחוהתחכמויות,הקדמותובליאליה,יגשפשוט

 •והנקובים.הפקוקיםחייו'שלהכיסים
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וקלמנטינהקשהאיש
קורחאבשלום

מהצריףמהבמרחקשהתגודד~ןם,פריזריךהשכןאדון5נ
לחברשהיהמהששמעאחדילחלוטיןנשברשלנו'

במשךהעשרים.בוועידהלולספרכדושצ'ובניקיטה

חבריו'נאבקושעותועשרימיםעשרהחודשים,ארבעה

שלוחמימהכתומהכתונת-נפשועלהארץ'קצווימכלשהגיעו
ניתןשלאעדולרוחבהלאורכהונקרעהשהלכה-אצילייםפסים
לאחותה.עודהיה

לנוהתגודדנוואני'שועל'-שיבולתחדששםלעצמושאימץאבי'
מרחובותבאחדהליכות,נעיםאךעקמומי'בצריףוב~טחהבשקט
הימיםבאחדותתכווץשתלךאלמוות,בתבמושבההאינסופייםהחול

ולאשמשותכמהפההיוכשעודמזמן'היהזה .בישראלואםלעיר
ולולהאיר~כלה,וללאהועילללאהמבקשת,ויחידהאחתשמשדק

 •הללוהנוראיםהימיםחשכתאתבמעט

האחרון",ה"קדבמפותאתבדםזרקהוועידה,שלמחרתבבוקר

גדושיהספדיםהמחתרתיים,העלוניםהקונטרסים,בכלאששילח

היחידההתמונהאתניתץיזרעאל'בעמקשהודפסווהחוכמההידע

הצבאשלומגוהציםמפואריםבמדיםשלותמונתובסלון'התלויה
בדיתגיבורעיטוראתהנכה,הימנית,בידואוחזכשהואהאדום,

דקה,וחולצהחאקימכנסילבושהבית,אתיצאאחד-כךהמועצות.
אחדעלהתיישבמזרח,לכיווןהראשיהכבישבשולימעדנותפסע

האוויר'ומזגהזמןלשיניטרףהמושלכיםציבוריים,ספסליםמאותם
הצבעשלידוממנושהסתלקהלפניעודגווע,הידוק-זיתשצבעם
מימיםכדדנוהספסלעלהתיישבהשכןהאדון .שלנובמושבההיחידי

חמשלאחדודקסביב-סביבהביטאדונה,נשימהנשםהואימימה.

נהדרת'קלמנטינהמידיואחתאל-עלהניףארוכות-ארוכות,דקות
יותר'אופחותזאת,בצודההיונטועיםוהקלמנטינההידבה.נתונה

בשאר .איתרצוללתהידהיתההשינהבזמןדקהבאים.הימיםבכל

שביקשומבלישרצהמבליבקלמנטינה,הצביעהואוהימיםהדקות
 .הדיבורדשותשהיאאיזולקבל

תמידהראש.כלעלפסיכישהואלומדהראשונההיתהמדתהאשתו
באלהגםויוםאותוכלזאת,עםגט.רוצההיאועכשיוזאתידעה

לבואלודיברהבסמוךעמדהאולצידוישבההיאשלאחד-מכן'
גםזה"אבלאמדה,הרבה",לא"זהלכן.קודםשהיהמהאלשישוב

עםדק .כךגםמילההחליפובקושיהםלה.ענהלאבדםמשהו",כן

שנרדםעדלצידויושביםהיווגםלצרכיושדאגוהפדולטדים,חבריו

הסיבותהןמהאמדלאאךקלות,משוחחהיההידיים,ביןלהם

המצביעבעולם,היחידלתלמידליהפךעתידשהואלכךהמדויקות
מספראליוהגיעובהמשךמזמן.שהסתייםשיעודבעתבקלמנטינה
קיבוץאתשהקימולהכשרהחבריווכןמתל-אביבגדוליםקאמדדים

מהאיןקשה,איש .בשלונשארהואאךהחולה,שבעמקשמיד

ואחתהעשריםשבוועידהלוהבטיחוכאשדגםושתקישב .לומד

מיהמרכזי"ב"משבידמיבינתייםהעובדיםהדבולציונדים,הם,

לשנות'ידאגוובשלחיןבפרדסיםהמיםתעלותבהטייתומיב"אגד",
היתהבדםשלקומתושלפגיה.זאת,שלההחלטותאתהיסודמן

ולמדתיחווהרחביכובעיםלחבושנהגהואוגדומה.בינונית
הואלידודדיגז.אמליחאתאהבכל-כךכיבהתכתבות,פורטוגזית

להיותנתוניםלישישאביבפניוטעןקולפיתוחללמודהציע
מכתבשלחאפילוהואפטאשו:הגדולההצרפתיתהזמרתשלהיורש

פטדושקה.שבתיישראל""קולשלהמוסיקהלאישזאתבדוח

היתהזאתלעומתקול.למבחניאותיזימןלאמעולםפטדושקהאבל

חוזרתבוטשאטשמהעידצ'אצ'קאסלביתנכה-צולהשלנו'השכנה

הגדולההג'אזזמרתשלקוללישישבדםובפניאבאבפניוטוענת

וחזרוטעותהעלהשנייםאותההעמידווכאשדפיצ'גדאלד'לאה

"אתםוקבעה:נכה-צולהרגזהלאה,ולאאלההואששמהואמדו
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טוב-טובתסתכלואםטועים.שאתםכמההר'טועים,

תגלושלה,הקולבמיתריקצתותחפרושפתיהעל

מבוטשאטש".מאצלנו'היאכמה

שנטעחיוניאישחיוכים,שלרבבהברםהיהלפעמים
בלילותמתאמןהיההואוחום.מרגועאותובסובבים

עשריםשלמרחקביותר'הקרובההגדרעדבריצה

הימים,מןביוםשאולי'אמרואבאובחזרהמטרים

פתח-"הפועל"שלהפלאיתהכדורגללקבוצתיצטרף

אחרתפקידבכלאומחליףמרכזיחלוץבתורתקוה

שמותידעהוא .וסטלמךנהריוצבי'לצדלו'שיציעו
החליףגםולפעמיםופרפריםציפוריםכוכבים,של

בקונדיטוריהעבדברםגדול.צחוקהיהוזהביניהם

עולמואתקונההיהשישיבימי .לנוסמוךביישובגדולה

ישרגבינהעוגתולי,לשיבולת-שועללנו,כשהביא

ועלעלילנצחרקתמורה,כלביקשלאהוא .מהתנור

א-ק~להשריםהחבושים,עצימאחוריהמסתתריםאבא,

משוכנעהיההואמיו".סולו"אוהמופלאהשיראת

"המניפסטבשירתלהופיעשלושתנונוכלאחדשיום

אובפירנצהבל-קאנטותחרותבמסגרתהקומוניסטי"

בבולוניה.

l הולכתומתכווצת,הולכתכברחיתההקלמטינה

הספסלבהפגנתהחלמאזארוךלאזמןואחריעלמת,וב

 .שחורכפתורלמעיןהיד'בחללמהלנקודתהפכהשלו'
דברלויישארלאמעטשעודאבאבפניהתלונןהוא

לאספקהלוידאגוהואחורףמעטשעודאמרואבא

והצטמצםשהלךברם,אבלשמוטי.תפוזישלקבועה

השפעמכלבדברנגעלאשלו'הקלמנטינהעםיחד

ערךיקרותחבילותפניומעלדחהואףוחבריו'אשתולושהביאו

דובדבניםשלשפעותכולתןמהקרמלין'דיפלומטיבדוארשהגיעו
וקוויאר.

ולאחרשעות,ועשרימיםעשרהחודשים,ארבעהבתישיבהלאחר

מופע-מסכתלצדלמיניהם,השכנועניסיונותכלשלמוחלטכשלרן

בפימיו"סולו"אוושירתהחלוציותהנוערבתנועותחבריובנישל
ברם.מתאבא,שלמשהוהחובבניבניצוחוחברים,מכריםמקהלת

הספסלעלאחד'~משייוםשלבוקרלפנותועזובבודדמתהוא
בדיער .חיוךממנולמשותשהצלחנואחריספורותשעותהדהוי'

עלדיווחוהםאין-אונים.גםכל'נטולמוטלאותומצאוהתברואה

החלטתואתלפועללהוציאיוםבאותושעמדהמועצה,לראשכך

 .דברכךעלידעלאהמנוולכרושצ'ובמהמושבה.ברםאתלהגלות
"איזו :לעצמובעיקרמלמלואזהדברלונודעיותרמאוחררק

שלנו".הטובברםדווקאברם.דווקאאבדה.איזואבדה.

יעבורעדרגתיאצלואבא,לכולם:קשיםחודשיםארבעהאלוהיו

בהלהניחולשמולשמהראויהופינהלנפשומרגועמצאלאזעם,

בקצהלושנחהמקומט,בצריףנחשכנשוךהסתובבהוא .עצמואת

ונפוליוןהמכבייהודהשלהאפסנאיםעברובזמניםדהרועליהגבעה,

ימיםבאותםלצוםנהגהוא .גופואיבריבכלוצמרמורותנפרטה,בו

:ןן.
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הסוכנותמיטתאתשלףזמןלאחר .מלפניואוכלכלרבםהרחיקבהם

צמודשיותרוכמהקרובשיותרכמהלישוןכדיהחוצהשלוהאבלה
כיזה,אתצריךהואלמההבנתיכל-כךלאאניאדמה.לאמא

השבורות.המרצפותאתשפרצואדמהברגבילהבחיןהיהניתןבצריף

אמרתיכאשריותר.שלםהרגישהואבחוץאותו.סיפקלאזהאבל

שלוולקלמנטינהלבדםיצטרףאםלנפשומרפאיימצאשאולילו
בחשבון".באלא"זהענה:הוא

התחננוהםידיים.להריםהראשונותהיובתווסטלהאשתומרתה

לאןליאיןאבלויפה.טוב"הכולאמר:והואלעצמושיחזורבפניו

אךלעצמו'לחזורלומלומרנמנעשועלשיבולתבעצם".לחזור
בעיקרשלושתנו'שלהמשותפיםהמסעותאתלחדשממנוביקש

נהגנושלושתנוהבסטיליה.לכיווןמלוכניות,שבתותשלבבקרים
לה"שחרית",תפילתלאחרספורותשעותלחודש,אחתלצאת,

ביןאותנו'יאסוףכברשמישהובתקווהמערב,לכיווןאחרים,דאגו

ורן'ז'ולשלמדרשומביתפורחבכדוראםוביןמפרשיםבסירתאם

שמואתבתוכןימלאיותרמאוחרשרקאבא,המהפכנית.פריזאל

אבלהשרירים,לוכואביםשכברואמרכבדיםספקותהביעהחדש,

למרגלותבמאוחר'אובמוקדםעצמנו'אתשנמצאבטוחהיהברם

 ...החורףקואלהדרךכללאורךאותומילאהגדולהושמחההבסטיליה,
41 

 2002דצמבר



שלנרם ,ואנישיבולת ,מצאנובדיעבדמרחוק.לבסטיליההנושק

שירים,ספרשלכשמונגיע,לאואםנגיעאםאזאכפתהיהלאכלל

שראהמשוםהעשרים,הוועידהלאחרטובותשניםכמהשהתפרסם

שלבעיניועמדודמעותוחזותה.ההתרחשותעצםאתבהתכוונות
באולאטיסאושיטכליואףהחוףקואלהגענוכאשרשיבולת

כשהיוםנעוריםבמשובתהחםהחולעלמתגלגלברם,בעודלעזרתנו
ואומראביאתלהרגיעומנסהשבוהואההוזים,מרחביובכלפתוח

מקומועליבואהכולוכיעצמהלדאגההדאגותאתשישאירלו

הדלתותחסומותכמהגעגועיונימיבכלחשאבאאבלבשלום.
אלאבפניורקלאחסומותהאדומה.השמיםמלכותשלהראשיות

 ,תיוותראםגםולאחרים.ולאלולאמוצאאיןוכבר ,הכולבפגי
ולולהמעיטכדיבהיהיהלא ,בלבדהענווהרק ,דברשלבסופו

עתאותהכלסביב.והשתרגושהלכו ,והחידלוןהכיליוןאתבמעט

 ,ואזלהלךבארנקההכסףומבוישת:צרהכשהיאמרתהלהעמדה
המגילותהספרים,ממכירתרגושיםכמהלעשותחשבהאםוגם

המנוקדתבחצר ,הכולושרף ,לושנישאין ,פריזריךבאוהקונטרסים,

תרומותלאסוףהחלוהחבריםוכלהחפרפרות.שיצרוחולכיפות

בתם,סטלהעבורקיבוץאיזהשיסדרממפ"םחזןליעקבסילפנווגם

עשרה.ששלהמלאוימיםשבאותם

שלפניסטלהסטלה,אתרואה,אניאיתיהשמורההזיכרוןבשפופרת

בשמלהלבושה ,והגדולהרחבבחוץאביהלצדעומדתהקלמנטינה,

בנויותשרגלי ,ליואומרתהכינורבקשתלאחוזמנסהפרחונית,

מעייניהשכלדו-מז'ור:לשוםלאאבל ,שלילשובךבסולםלטפס

מלחיןהואבאךמראםשואלואני ,באךסבסטיאןלירחןנתונים

כיבשמיםואניבטטה,ראשלישישבכעסעונהוהיאשלה,השולחן

מתחתלהחורקהכינורוכלבטטה,המילהאתאוהבכל-כךאני

צריךשלאלנרם,ואומרתמרתהאמאאלינומתקרבתואזלידיים.

כדיקלה,לשעהלה,להניחעדיףבעצםואוליהקטנהעלללחוץ

למסיבתאוהשנהסוףלמסיבתאוליאחרות,להכנותלהתמסרשתוכל

כלנעדרמבויש,ערבשלשטףלאיזשהוזורםאזוהכולילדותה.קץ

העצבהיההגדולים,אחיוכמולנצחשאבדיוםובאותוקנטרנות,

רחוק-הוועידה,שלאחרבפריזריךיותרמאוחררקשדבק ,הנוראי

מפגיןוברםהם,באשרהטריטוריאלייםלמיםמעברהרבהרחוק,

היהכמו ,ושרירי ,אתלטירזה,גוףוגםעצומהאופטימיותכלפינו

משוםהעניינים,אתקצתמקלקלשיבולתורקהמשיחה,בשמןמשוח

הולךלאכדיועוזהגמבהוגםויולותגםלשיחהלתחובמנסהשהוא

ביחד.

לנושהיומכךנבעההשנייםביןלמזגשיבולתשלשהחתירהאפשר

קלחיהתמקמנו,בההגבעהאלשטיפסהעצוםהחולברחובאז,

כאשרומתגרה,ארוךאחדקיץלשיממוןטרףנקוב,וצריףתירס

קיומוהמאפשר ,המסנוורלשפעמאשרחוץלכלום,מקוםאיןסביב

ושוקעההולךואבא, ,אבודעדןלגןשנייםאואחדגעגועשל

ואומרהריקהקרחלמקררהזמןכלרץ ,שבוהרועשותבשתיקות

עליושבכל-כךמההאסקמוסיםלקאמרדיםיספרהואאחדשיום

הלב.

משותקקשהואיששמשות,אכולספסלשלימיםרקאלווהיו

 ,אותולדובבלפעמיםמנסים ,לידוהעוברים ,ואנחנוקלמנטינה,
לחתםמהנאלנומשייטיםידיים,מרימיםכברקרובותולעיתים

להביאחבריומביןהחכמיםיכוליםכיצדיודעיםולאחלילה,וחוזר

מפני ,עצמועלבעיקרנורא,מתרגזושיבולתלעולם.תקנהאיזו

חיוך.מפריזריךלסחוט ,עברולימיםבניגודמצליח,שאינו

נגמרומאוד:נמוךבהילוךונבלעהולךוהקלמנטינההספסלעולם
למרגלותשנולדהמועצה,ראשהשכנועים.ההצטדקויות,המילים,

שלנומהמושבהברםאתלגרששצריךלסגנואומרהקופטים,הרי

הגולמיהלאומילתוצרלא ,המגןליהבלאכלום,תורםלאהואכי

לנוהמתחדשתהמולדתשלהצמיחהלשיעורילאוגםהיישובשל

לאף.מתחת

אדמהרעידתהתחוללהלנו,המקורביםבחוגיםהדברנודעוכאשר

היחסיתוקלותושרפיפותו ,שלנולצריףגםהגיעההרעידהממש.של

שיבולתהיהשכברואבא,זה,מסוגפגעיםמפניאותולשמרנועדו

המחתרתיהחומרכלאתותחבשמאלצדעלקםמושלם,שועל

למחוק ,בחייושינוילעשותאומרשגמרוצעקפלסטיק,לשקיות

חנותאלהמטעןכלעםדרכועושההיהוכברהאדמדם,עברואת

וחרפהבושהשזאתואמרתיאחריורצתיחמצני.אדוןשלהספרים

האימפריאליסטיםעםפעולה,ששיתףלחמצניהזההאוצראתלמכור

 ,האנגלילצרמהפ.ק.פ.טוביםחבריםכמההסגירוגםהבריטים,
הספריםחנותפניעלחולפיםאנחנוכאשרשלפעמים,לווהזכרתי

מזהירגםואנינוראה,,קללהלבינו,בינומסנןהואהמושבה,במרכז

בתוךתפוזיםכמוהארוזבחומרמעונייןלאכברשאישואומראותו

מהיודעשהואלעבריוצעקהעצבניבהילוכוהמשיךאבאאבלשק.

עתידכלרואהאינווהואמהכוללונמאסכברוכיהחומרשלערכו

"תגידהקלמטינה.ושלברםשלהמתקרבבמוותלאבעיקרותועלת,
שהואעםאותי,שאלהרוחות?",לכלאשמההיאמהאתה,לי

 ,הראשיהרחובלביןבינינוהמפרידיםהתלמיםאחדעללומתיישב
 .גופואתומותחהשקעלראשומניח

התפרסהקרירהרוחקיציים,ערבייםשלהמנחהשעתכברזאתחיתה

קפצהבעצםוכילמקום,הכוליחזירשהואאמרושיבולתמסביב,
,שתמיד-שלוהחברמולאבודכל-כךשהואמשוםשטות,רוחעליו

האחרונה,בחוויה ,עכשיווגםצעדים.בכמהאותולהקדיםידעתמיד

הואכמעט,מושלםמימושלידיהחידלוןאתהביאהאשרהמסכמת,

שהואעםלתורו.מחכהבצד,מוטלושיבולתהענייניםבמרכזשוב

בכיווןללכתומתחילמזדקףאבי ,עצמועלהאבלבקינתממשיך

טרףהשקאתמאחוריומשאירמדנים,ורוויגזעיםפרוםפרדס

הצלחהללאהמלחכים,חום-זהוב,בצבעיכגליםבעינישהיולתלמים,

 .הכבדאספלטםעלהכבישיםשוליאתיתרה,

בכלכנפייםלהעשתהשלווהקלמנטינההקשההאישעלהשמועה
גושיויצרולהגיע,התחילוהסמוכיםמהיישוביםסקרניםהנפה,

והחבוט,השכוחהיישוב,ששםלמרותלמיניהם.ומעגליםהתקהלויות

מברםודרשרוגז,סימניגילהכברהמועצהראשכל,בפיעתהנישא

כיפחות,נחרץהיהשלוהסגןולתמי.דאחתמהמושבהלהסתלק

חודשוכברברם,שלהספסלמולממשקיוסק,פתחהמלהאשתו
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שתווכולםבפתחעמדהמצמיאיוני

מהשיבולתאתכששאלתיגזוז.אצלה

דוש".מי"רקענה:לשתותרוצההוא
מזה,נשארלאהממולחתמלהלגברת

וברעדריקותבידייםאליוחזרתיואני

ואמר:הרגיעשיבולתאבלמסוים,

אולינורא,לאבאמתנורא,"לא

אחרת".בפעםתצליח

במסדרונותהולךהיההמועצהראש

 :וממלמלמשרדושלהצהבהבים
מהעיניים",כברלי,שיעוףלי"שיעוף
מחוץאלברםהוצאתסביבוהמאבק

 .עוזובכלנמשךהמושבהלתחומי
לעמודיכלולאכברהקדמהכוחות

הוחלטבמועצהנכנעו.לבסוףבפרץ.
סמוךנטושבריטילמחנהלהעבירו
לאעדששימשלוד,התעופהלשדה

המועצהעולים.מחנהאזשלמכבר

הענייןמחסורו.לכללדאוגהתחייבה

 ,בדברהנוגעיםהגורמיםכלעםסודר
בשלבהיו ,ומיטווךליטבק ,וחבריו

ההחלטותמקבליעםבקשרמסוים

עבורשיסדירולבקשחשבוכיבקרמל,

אתבפניולהציגבמגמההמועצות,לבריתדיפלומטיתויזהברם

שישאיראותולשכנעבכךואוליהארגריות,והרפורמותההשגים

הודיע:ברםאבלהעשרים.הוועידהשלהמרההאמתאתמאחוריו

אתהקמתיאניבכוח.אותילגרורתצטרכוואופן.פנים"בשום

מכם".פחותלאהמקום
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ברובהמועצהראשהחליטדחופות,וישיבותפנימייםדיוניםלאחר

בכלסירבהמועצהראשסגןברם.אתלגרשבלבדעצמושלקולות

אוטובוסיםלהגיעוהתחילוטובה,פרנסהשזאתאמרהמלהכיתוקף,

ראש ,עזרלאדברשוםאבל .בוקרמשדהואפילוגחזרנומירושלים,

כחולים,בבגדיםלבוש ,אחדיוםהגיעגםו ,שלועלעמדהמועצה

דבראתחיתה,כלאשחיתהוהקלמנטינה,פריזריךבפנילהציג

עלהחלטהיעבירבקרובכיסגנובפנינשבעלכןקודםההחלטה.

אותועלשתשבמפלסטיק,אואנושית ,יותראואחתדמותמימון

למרחצאותלנסועשחלמהאשתושלפרנסתהתקופחלבל ,גופוספסל

ולבסוףממנוהרםשללדבריולבבתשומתהקשיבהסגןבמארינבא.ד

לךלמה ,הספסלעלחדשמישהולהושיברוצהאתה"אםשאל:

הפקולטהאתבהצלחהשסייםהמועצה,וראשהישן?"עללוותר

קודם".זהעלחשבתילאאיךיה."יה.ענה:רגברהבריאולחקלאות

נקראהבטוחה,פרנסתהכישידעהומלה,מאוחר.היהכבראבל

הקשיבפריזריךההחלטה.דרבאתלרוסיתלתרגםכדישלהמהבודקה

גםאותהלשמוערוצהאני"ועכשיואמר:ולבסוףקשבברוב
בפורטוגזית".

וכיהמחרתביוםיתבצעשהסילוקדיכפיןלכלהודיעהמועצהראש

הקיים,המצבאתלהשאירדורשיםעיתוניםשכמהלואכפתלא

וחורבנה.אמונהשלהיפיםלפניהמתמדתכעדות

שעות,מספרהממשלהראשבתפקידששימשגםמיכייתבררלימים

גניאללצאתהכנסת,ישיבותלאחרנהג,הנשכח,שרתמשה

"קוףשהואיאמרושלאקלמנטינה,ולאמנדרינהידובכףירושלים,

רוחמורתכךומפגיןהחשכה,בחסותידומניףוהיהברם",אחרי

 .בשליטתוהיולאשכבררבות,התרחשויותכלפי

ראשוהתעבה.הלילההלךקיצהאלהאולטימטוםשעתשקרבהככל

עובדישליציאתםעלמקרובלעמודכדיקוםהשכיםהמועצה

חצראלימהרושהללוכללציפהלאהואהשטח.לניקויהתברואה

וכיטוב,היותרהצדעלמלאכתםשביצעולולבשרכדיהמועצה

אלהלךגופוהמועצהראשועניין.דברלכלגוויהכברהואברם

שביקשומהם,לשנייםמכספוושילםהמושבהשבמרכזהעגלונים

הקברותלביתוהקלמנטינהברםאתשיפנוכדישם,בעילוםלהישאר

הלכוכאשרלקלמנטינה.והשנייהלנרםיועדהאחתעגלההישן.

לביןביניחוצץכששיבולתסביבם,כולנועמדנו ,וקרבוהעגלונים

ומיישריםהקבראתכוריםהקברניםהיוכברהעלמיןבביתהמת.

לחלוףעתידותשתיקהשלשעותמספרעוד .סביבוההדוריםאת

ברם,פריזריךייטמןבולבורמעלונעמודהארוןאחרינלךבטרם

ישובולילהבאותוכשעוד ,מתמידזהובותצהרייםאחריבשעות

 •השורש.מןאותוויעקרוהספסלאלהמועצהעובדי

קריאהסימןספרי Iהמאוחדהקבוץבהוצאתאורראהבושותקווהאבשלוםשלספרו
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לחומה,הנושקת ,הזוהעפרדרךיודע:אניכשיוש
ביום,פעמייםהלילה.מקוםלשוםאותיתיקחלא
בבוקרלאורכה.חלפתיהגב,עלספרביתילקוטעם

בצעדבצהרייםהשמש,קרניעלטס ,מהירבצעד
שניםוחמשעשריםמצהיבות.לבניםבצלשוקע ,נשרך ,איטי
והפגוש ,בבורנעוץקדמיגלגלתקועה.הטויוטהוכעת ,מאזחלפו
לראותיכולתיהחומהשערחריצימבעדבאדמה.חופרכמעט

היוהשמיםיותר.רציתילארקיע.ורצועתירוקדשאפיסתפעם

הכדורגלאלופת,ריחפהמתמשךניצחוןבמחולהאדמה,ועל ,שלי
פתח-תקוה","הפועל

הדשאאתעוטפיםהיובפרדסיםשצמחוהבתיםהחומה,אלמלא
אדמהקליפתאותה ,הדרךאתבאפלהכשגיליתיאספלט.בתכריכי
אתלסובבמדימאוחרהיהכברכוכבים,ואורבורותמנוקבת

לאחור.ההגה

האווירמזגלמכונית,מחוץבערב.וחצישמונה ,אוקטוברסוף

מפגישות .בזמןאגיעלאהמחזורלפגישתהקרב.החורףאתמזכיר
מרחם,שאינוהזמןכנגדקטן,איחוראזלהתחמק,רגילאניכאלו

בהבנה.יתקבל

הטלפוןבשיחתאותיהרגיעו ",הבגדלדשתוצמדזיהוי"תווית
טעות"טעות,בטוח.אניכעת ,חששתיאזכברהמפתיעה.

חנוקה.ביבבההמתעוותבפגושובועטאומראנימיותרת,"

ליפאניתוההערכה ,זהירמישושמפלסטיק!"פגוש ..."פלסטיק?
אתמסכםאניפלסטיק,"פרסותעם"סוסלזלזול.הופכתהחדשה
בחשכה.המצב

אמש.כמורעייגמרהזההערב

נדחףהשבועסוףעיתוןמציאה."במחיריספורטיבייםרוח"מעילי
 .לפרצופיבזריזות
 " .•.התחיללאעוד"החורף

מתפרקשלך"המעילבטני.עלבעיתוןחבטהאיריסהצגות!''"בלי
מהסנטימנטיםלינמאסיותרועוד ,אותולתקןלינמאסלגמרי.
הזה",למעילשלך

לאהשבועובמשך ,עכשיוסגורהכולערב.לפנותשישי"יום
 ...סנטימנטיםלא"וזהלהתחמק,ניסיתילנשום,"רגעלייהיה
לשני",אחדהתרגלנופשוט

בנוסחכך,המחזור,"לפגישתבדרךרמת-גן,בקניוןמוצ"ש"מחר,

לאחראך ,קטןלאעקשןאביגם .סגורשהנושאידעתי ,גרמיטל
להיכנע.מתייודעאתהנישואים,שנותעשר

שאיןטובמוקדמת.ערבבשעתהמנועמכסהעלריקדרךאור
במגרשהיפאניתאתמתמרן ,חשבתי ,הסמוךבאיצטדיוןמשחק

במפגשאקפאהישןהמעילוללא ,קרירלהיותמתחילהריק.החניה
בהזמנההודגשהזוג"בני"ללאבית-הספר.בחצרשיתקיים
המודפסת.

שללמולאבודמיד.מצאתי ,הקניוןבפתחהאופנתיתהחנותאת

אך ,לישןדומה ,כחולבצבעמעיללבסוףבחרתיוצבעים,צורות
חדישה.בגיזרה

לובשמיד"אניהצעירה,המוכרתבעד"עצרתילארוז,צריך"לא
אותו",

היאהקופה.תקתוקבקצבחישבתיגרוש,הייתיכבר-כשנולדה
אני.כמהבןתנחשאםמענייןכמוה.צעירהרגשתיולרגעחייכה,
לגשש.התחלתילי?"מתאיםהמעילכימחייכת"את

מהצווארוןמציצההמחירתוויתכימחייכתאני •••"לאצחקה.היא
רדאר."אנטנתכמו

הרגשתיזה.אתישנהלאדברשוםושלוש,ארבעיםבןכבראני
גםאותה,לגזוראוכלתתחרט,לא"אםכשהמשיכה,יותרזקןאף
המעיל".אתשתורידבלי

החוצההדרךאתראש.מרכיןרוח,בקוצר,"אמרתיתגזרי ,"תגזרי

ועצבני.מהירבצעדעשיתי

איןהחדש.במעילזרועותמותחבמעגלים,היפאניתאתהקפתי
 ,החניוןפנסיבאורנוצצתחדשה.הכי ...חדשהשהיארואיםספק,

ציפורנישולחהמעיל.לשרוולמבעדהציץהשעוןלאיטר.המתמלא
שלהישןהמגרשלידאעבורוהחלטתי.מהירמבטקדימה.מחוגיו

ועדייןהזיכרונות,עם ,בחושךשעהחציפעם.כמו"הפועל",
בזמן.אגיע
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מחליקהידי,כףמאחורהטויוטהאתהשארתי
מחכהצעדיםארבעיםעודהחומה.לאורך
מתפלליםהיושיושביו ,המזרחיליציעהשער
השמש,עלהמכסה,לענןבקיץשמים:לחסדי

הבטוןספסליעלהמשוטטתלחמהובחורף,
של ,המערביהעץביציעכמולאהרטוב.

המיוחסים.

שפחאבניםגלרקרקנותרנעלם.השער
מוטלתמסביבהחומה .ממנומתעקלקרוע

וראשההבטוןיציעעלרגליה ,אפרקדן
מחכותהפתוח,בחללמתכווצותכתפיבמגרש.
וידיהכרטיס?"איפה !!!דלי"הסדרןלשאגת
הפח,שעראלפעם,כמוקדימה,מושטות

פתוח.בריחנותרזאתבכלאולי
התענייןלאהואמברזיל.שבאאבאליהיה

מרחק ,הסמוךבמגרשהמתחוללתבדרמה
כדורגלעלדיברלאהואמהבית.כדורבעיטת

שובחיתהברזיל .' 62בשנתלאגם ,בכלל
 .בעיניונצצודמעותורקהעולם,אלופת
אנימקלל,אותושמעתילאשמעולםלמרות
 ,אזלהתאפקהיהיכולשלאלהישבע,מוכן

בפיהמשתבשיםברזילשחקנישמותלמשמע
בהיגוישםכלותיקןנאנחהישראלי.השדר
סגור.בשערהמכההד,כמואחריוואניהנכון,

תירגלתיהחומה,לאורךלבנה,אחרלבנה

רושםתפילה.שלמתנגןמלמולבמין ,ויורדעולהבסדרמספרים
ממחברתתלושדףעלהיציע,משערחשודותלבניםמרחקיומוחק

הליגה.משחקיבקצבהמצטמקת ,החשבון
חבויוהפתק ,הכותלאלבגבינשענתיכברהמשחקלפנישעתיים
צעירמולקטןילדמתחיל.היהזהכךילד!"מפה"עוףבאגרופי.

החומה.עלמתרוצצותשעיניומגולח,לא
להציץ,ליתיתןלא"ואםמפחד.רועדותרגליאזוז,"לא"אני
 11 •בקירחורשעשיתלסדרןאגלה

הנשלפת.הלבנהאתבידיומפקיד ,מוותרהיההואבסוף

עלאותימריםהיהאףהמשופע,הקרשעלמהעמידהוכשהתעייף

אזהמתקרב.לגולעדסיגריה,בעשןעטופהבאדישות ,כתפיו
בפראותשנמשכתילפנירגעמונפות,ידייםביםהדשאנעלם

מופרזת.נדיבותשלעונשהעלקללות,במטרמלווהלאדמה,

 ,הברזלעמודיביןחולף ,בחושךמלמלתימאמין?"היה"מי
הדשא.אלמלקפוץהיציעביושבישעצרההרשת,מגדרהעירומים

עיגולעלעומדת ,בסוןפישלמהרפתפרה, ...מאמין?היה"מי
דשא."ולועסתהאמצע
שינןשפינסוןבמהנזכרתיעשב!"רקדשא,אוהבותלא"פרות
לרפתבדרכןהחומה,לאורךפרותיואתמדרבןכשהיה ,באוזני

למגרש.הסמוכה
בקרקעהנטועותהפרהברגלימביט ,לחשתיצדק!""פינסון
בפיה.ונעלםהולךהדלילהעשבהיההאמצעבעיגולהחולית.
משחק."לפניכמוממשהאמצע,עיגולאתמסמנת"הפרה
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 .המערביהיציעהתרומם ,אפלכגושמאחוריה,
מתחת,הספסליםאתמיששתי " ...המיוחסיםיציעשלסופו"זה
ויבש".סדוק"עץ

שלהיומייםבאימוניםמתנחם ,העץספסליעלישבתיהקיץכל
תפרוץ ,לבןבכחולזאבים,להקתאזקודש.שבתלקראתהאלופה

מעלמרחףזהב,וראשושחורשערובראשם,סטלמךהדשא.אל
השער.אללנגוחבדרכובעננים,נוגעכמעטכולם,

ישבתילאפעםאףהפרוץ.במגרשהרוחזואוליקר.לינהיה
לעצמיחייכתי ",לבדלאאני"בעצםלבד.ועוד ,בחושךבמגרש

איתי".נמצאתפינסוןשל"הפרההערב,הראשונהבפעם
אותיליטפווכהות,עגולותעיניה,בי.שהבחינהבטוחאניכעת

בחמלה.

ראשוןביקורפרידה.בדודהנזכרתילחומה,מעלעלהכשהירח
שלמהג'ונגליםישר ,מדברתוכיאיתהמביאה"היאמברזיל.

לב.דהגיעהובסופוחיכיתי,הקיץכלאבי.הבטיחהאמזונס,"
בבכי.מיררתיהתוכי?""איפה

 .אבלימתכבאביבישרבמטוס,""מת
"כדורגל ,עצמיאתלעודדניסיתי ",מברזילכדורהביאההיא"אולי
 11 •מדברתוכיעלעדיףעולםאלופתשל

היההירח"מן"פרהמתמשך.בבכיפרצתיארוז,ספרכששלפה
,אדםהחיוורהירחאלמרחפתצבעוניתפרהבחיי.הראשוןהספר
בכריכה.הנספגותבדמעותמלווהבזנבה,אחוז
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פרוטה,שווהלאהזהשהמעילאולכיסים.עמוקהידייםאתתחבתי

הטלפוןחיכההכיס,בקצהעמוקחולה.להיותהולךשאניאו
לבלותרוצהאיניאםהגרירה,לחברתלהתקשרצריךהסלולרי.

פרה.בחברתהלילהאת
שלהשנימצדובחורהביקשה "? ...הקולאתלהריםמוכן"אתה
הקו.

 11גל'הכדורמגרשלידממש •••בבורתקרעגםומביעלא"הרכב

הניצבתהפרהעללהלספרצריךהייתיאוליללחוש.המשכתי

ממול.
הכתובת.אתכשביקשהרוחבקוצרעניתי 11זוכר'"לא

בייאוש,שהתפרצתילפנישאלההיאהאזור?"אתמכיר"אתה

מאזעפר.דרךזורחוב,לאוזה ...פה!"גדלתיהפרה.אתשוכח
עלשישאלו ...תישארתמידוכנראהעפר,דרךזוילדשהייתי
זוכר."עדייןאניאםהסמוך,אברבנאלרחוב

אליך."יגיעושעותשלושתוךתתרגז,אל"טוב,
הנטושבחללנבלעההצעקהבחוזה!"לשעתייםהתחייבתם"אבל
המגרש.של
תקועיםעדייןמטייליםהרבהבצפון.שהתחילהגשםאתתשכח"אל
תוךגםלהיותיכולזהאבלהמקסימום,זהשעותשלוש .בדרך
שעה."

שניתקה.לאחרלטלפוןלחשתיאחכה."אני •••בסדר"בסדר'
מרפרף,ומבטמהססתידלחיצותכוללהספר'לביתמהירהבהליכה

יגיעהמכונאיהערב,שליהמזלעםאבלבזמן.לחזוראצליחאולי
לפני.
בהכנעההראשאתמורידהחלטתי' ,,נשאר'אניברירה,"אין

העצומותעיניבאישוניהגובר.בקורבמעיללהתכרבלומנסה
סטלמךאתמכתרותהתרנים,בראשהאורמדורותשובנדלקו

לגבהים.המתרומם
היההואדמדומים,באורהנאבקיםזרקוריםמולהחורף,באימוני

שנילימין'צעדשלו:המפורסמתהבלטבתנועתכולם,מעל
אחתידכף .להפךהכולאולימין'קטןצעדעודלשמאל'צעדים
הכדור'לפנינפרשהשחורשערולרקיע,הניתורלפניכפופה
הרשת.אלבדרכוברקההפוגש

חסרישללידיהםמתגלגלהיהלחומה,מעלהחולףכדורלעיתים,
מהעין.הנסתרהמשחקלרחשיקשוביםבייאוש,הנעיםהכרטיסים

כבר ''בבכיתהאז'לחומה.מעברסטלמךנגחשבובמשחקכמו
החומה!עלגםגברהזהב"ראשהספורט.במדורלקרואיכולתי
בכותרות.למחרתנכתבהאדמה!!!"אותובלעהכמונעלם,הכדור

שעהלמחרת,לשמיכה.מתחתהכדוראתחיבקתילילהאותוכל
העץיציעביןהרשת,בגדרהחורלידחיכיתיכברהאימון'לפני

לרגע •לרגליוהכדוראתגילגלתיאיטי'בכדרורכשקרבלמגרש.
בתחילההנבחר.הכדוראתמקפיץחייך'ואחרמופתעהסתכל
הזהב,ראשסטלמך,הראש.אלבדרךבשמאל,אחרימין,ברגל

ונשמתיכתמיד'כפופהידוכףומחייך'הכדוראתלכבודימקפיץ
ליציע.מעלמרחפת

מזמן.נעלמוהזרקוריםוחשוך.ריקלמגרשהראשאתהרמתי
שהגשםליחסר"רקהשמים.לאפלתישרהובילוחלודיםסולמות

 ,, .עכשיויגיע

נבהלהאוליהמגרש.אתהמכסיםהענניםביןנעלמההפרה

לירח.בחזרהועפהלגבהים,המתרומםמסטלמך

מחכהאני"שעתייםבשעון.מביטותעיני " ...עזובכלב"כמו
בחשכה."

תשע,בןכמעטשלי'בילדנזכראניהחומה,לעברחזרה,בדרך
זמן.מגבלתללאהמתעופףג'ורדן,מייקלעלסיפוריםמגלגל

סטלמךאתלראותצריך"הייתמגחך.אניהזה?"המייקלזה"מי
הכובד!"לכוחהתכחשותמהילהביןכדיבאוויר'מרחף
לךיש"אוליאותי'מקניטהוא 11סטלמך'עלהסיפוריםפעם"עוד
שלו?"הביצועיםעםקלטת
הסרט-במוח"פהואומר:הרקהאלמצביעתמיד'כמוואני'

 .בידוביטולתנועתומחווהמחייך'רקעונה,לאהואנמצא".
אתקורעצהובפנס .הגררחיכההעפר'דרךעללחומה,מחוץ

כלהכנתיהרכב,אלהנשעןהמכונאיאלמהירבצעדהאפלה.
כשאמרמפיו'הסיגריהאתהוציאלאאפילוהוא .אפשריתירוץ
המגרש,בתוךליחיכיתמבין.אניהטויוטה,עם"אתהרגוע:בקול
כזה.קרבלילהבטח .באוטומחכיםכללבדרךאנשיםיפה!

טובעת".אוניהשלחירוםלקריאתכמולרדיו'מקשיבים
המגרש,לעברידכףמניףבמבוכה,עניתי ,,נוסטלגיה,"סתם

שלהביטולתנועתאתמחקהמטה,כלפיפתוחהמורידה,ואחר
שלי.הילד
במעגליםסביבוחגרוח,קצרהפכתילעבודכשהתחילדווקא

בשעון.ומציץמתקצרים

מקרביראשואתלהריםמבליבלחש,סינןלחוץ?"כזהאתה"מה

צריך ...כשישאבלתקלות,איןכמעטהיפאניות"עםהמנוע.
ציוץ.ממנישמעתולאלך,חיכיתישעהחציהראש.אתלהפעיל
הפרזיטיםבכלמטפלבבוקר'מארבעהרגלייםעלשאנילמרות

מהחורף".שהופתעו

חומקשאנימחזורפגישותעלהכול.סיפרתימבוכה,אומבושה,

'שבמרכזוחשוךכדורגלמגרשעלאליה.מאחרשאניזוועלמהן'
 •פינסוןשלמהרפתפרה
בשקט,ואומרמהמנוע,ראשואתמריםאחרשותק.הואלרגע

שנים".עשרכברבאדמהנח"פינסוןבחשיבה,נותבכדורכמו

בהיסוס.שואלאבי ,, ? •..בטוח"אתה

הראשעםקשר,כלבליפתאוםשלו."לבתנשויהייתי"בטוח.
הביתלידגרהעדייןשלך"אמאשואל.הואהמנוע,בתוךשוב

גליק?"צביקהשל
זיכרוןאוליזמן'להרוויחמנסהבכבדות,בראשימהנחנךאני

רדום.

שנרגיש."מבליחלףיובלחצימחזור.פגישת ...מביןודאי"אתה
מוכןאניכעת, ,,בפגישה.כבר"אתהעונה,הוא ,,בסדר'"זה

לרכב"תיכנסלחומה.מופנהראשובחושך'מחייךהואלהישבע,
קטנהדחיפהבבור.מהנחיתהפירזהשתחררהכולבסךותניע.
בחבטה.המנועמכסהאתגרוסרמסייםהוא ,, .בחוץואתהשלי'

נוהמתכברהטויוטהאותו.שואלאנימקודם?"התכוונת"למה
לבור.מחוץ

אתהכשנפגשנו'עכשיו'בפח.הזרוקהשלי'להזמנה"התכוונתי
אלבידוומורהאומרהוא ,,בעיצומה.ממשהחגיגהלהמשיך'חייב
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הדרך.

אבל ,מבולבלדילנסוע,מתחילאני
שובליפולשלא ,זהירמספיקעדיין

אניבחומההפרצהלידבחושך.לבור
המגרש.אפלתאלמביטלרגע,עוצר
לפתותאושוב,תופיעהפרהאולי

ההילוכים,עלידעם •זיכרוןהבזק
לאחור.פראיתבנסיעהמתחילאני

מהםשחמקתיהבורות,בכלגחוןחובט
בדרך.

לחומה.צמודגבו ,לימחכההוא

החלוןדרךאלי?"תצטרף"אולי
איני ,שלוהכהההסרבלעם ,בחושך

לקולאבל .בידומסמןהואמהמבחין
מאזיןאני ,שמעתילאששנים ,שלו

אניבחושך,לדברשימשיךרקדרוך.
אזכר.כבר

 ",שלךהזיכרונותעםקורהמה"תראה
פרהעםנטוש"מגרשעונה,הוא

מתחת ,כאן .במרכזומסתורית

באליפותהקבוצה.קסםקבורלאדמה,
לאיצטדיוןשעברומאז ,זכולאאחת

החדש."

המדינה,"בגביעזכוהםזאת"בכל
לו.מזכיראני

במכבישחקן-עבר ,כמאמןזלצר"עם
משיבהואנחשב,"לאזההשנואה,

השלו.לטוןוחוזרמפתיעה,באכזריות
מאהעםפגישה ...לעצמךתאר"אז

 ".מהעבדדמויות
בלחשנכנעאנילך?"קוראים"איך

לעבדו.
המרחקאתלסגודמתחיל ,בחושךלאיטרוזזעונה,הוא ","יקי

המנוע.מכסהעלומתיישבמהרכביוצאאניבינינו.

הילדאתמזכירלאבכללהואהזקןועםהשמין!הואאיךיקיז
 •כדתישהיוהזריזהרזה
נסןמוחמנתחשאתהשמעתיהספד!ביתשלההבטחה ,"יקי

עללוחץמשקליכובדכלאתמדגיש ,אומדאני ",פדנסיסקו
הפת.

בחושךגםכזה,ממרחקהמכונית.גוףעלנשען ,אליקרובהוא
פעם.כמוומחייכותחומות ,עיניואתלדאותיכולאני

החלוכאשדשנים,חמששלניסיוןעםמבטיח,מנתח"הייתי
איניהבנתי:בסוף ,פרקינסוןמתחילשכךתשבתילרעוד.הידיים
עלבאצבעוומקישמחייךהואהמוח."אתלאנשיםלפתותיכול

הדקה.

התגרשתי.ומידפינסוןשלהבתעםהתחתנתילארץ,"חזרתי
חילוץחברתבמכוניות.כעתמטפלאניבאנשים,להתעסקבמקום

בלילות."ישןשלאאחדאדםשל
"כנראההחומה,אלבשקטומסנן ,לאחודסב ,בדניעלטופחהוא

ו
~ 
tfZ 

c::= 

~1 ~ 

בחיים".יעודיאתשמצאתי

כמוממשבחשכה,נמוגכשהוא ,עליצוחקהואאםיודעאיני
נוסףאדםלדאותרוצהשאינייודעאניאבל ,פינסוןשלהפרה

הלילה.

מכהדקותעשריםבמהירות.עובדתלגבעתיים,הביתה,הדרך

בשמשה.הגשם

לחכותבליוממשיכההדלת,בפתחאיריסשואלתהיה?""איך

שיגעון."עליךנדאההמעיל .•.מוקדם"נגמדלתשובה,

לה.עונהאני ",שיגעוןממשהיה ..."שיגעון
רטובותנעלייםחולץהאוד.אתמכבהאניהשינהלחדדבכניסה

בחושךמגששתידי ,הפוךשמיכתוכשמעלילבוש,עדייןבאיטיות.
אניאבלפעם.כמוומחבקתהילדשלהכדוראחדלמיטהמתחת
 ,באווירשלואחתהתרוממותעוד .בסטלמךלהיזכרשלאמנסה
 •.מברזילבמטוסמתשלישהתוכימאזבכיתישלאכמוואבכה

זהכותבעדים.ובונהאדריכלגבעתיים,תושב-מדמלשטייןשמעון

שנים.שלוש

47 
 2002דצמבר



 1:~ו
האדםגורלוהאהבהעל
גילד"רשלטירופועלהשערותאו:

 ~~ 30מעמ'~~המשך

לגיבורבחרההנדליהודיתכי ,עודלצייןברצוני
המתמחהבכזהאלארגילבפסיכיאטרלאספרה

ואכןוכרוניים,קיצוניםפסיכיאטרייםבמטופלים
אינםבספראחרתאוזובמרההמתואריםהמטופלים

וחלקםנרפאיםשחלקםטיפוסיים,חולי-נפשדווקא

האורבתחרתהחושךבתחרתלגעת

 ~~ 31מעמ'~~המשך

ועיניומונטאז',איזהכמוהתינוקשללפניופתאום
נודדהמוזרכשהמונטאז'בחדרלנדודהתחילו
(עמ'יואל"שלבפניומשולביםהתינוק,פניאחריו

59 (, 

ההבדלעלפרוידעמדומלנכוליה"ן"אבלבמאמרו
למוותהנקשרותהתופעותשתיביןהמהותי

בדן.ולאו
לארנוןטבעיתתגובהוהואמודע,תהליךהואהאבל
שלארנוןואיןאשםתחושתאיןבאבלאהוב.אדם

היאהמלנכוליהזאת,לעומתהעצמית.ההערכה
היאומתמשך.עמוקלחסרבלתי-מודעתתגובה
בקשרלהתחברבקושיכבדה,אשםבתחושתמלווה
מוביליםאלהכל •העצמיהערךבדןובאו ,רגשי

ולתפק.דלפעוליכולתולחוסריצירתיתלחסימה
מדגישה 2שחורהשמשבספרהקריסטבהג'וליהגם

 ,המלנכוליהאדםשלוהרגשיהקוגניטיביהכאוסאת
המתמדתהחזרה ,שלוחוסר-האוניםתחושתאת
מהמלכודלהיחלץהיכולתוחוסר ,בדןהאוכאבעל
ונפשי.תרופתיטיפולשלשילובללא

מתבוננתאלחנןלביןיעלביןהקשרבאמצעות
המצביםשביןהדקיםבגבולותהנדליהודית

האלה.הנפשיים
בחייהממשיכההיאאךבעלה,מותעלאבלהיעל

לידהתשוקה,אהבה,לחוותופתיחותחיוניותמתוך
במודעותהכאשרחדשים,חייםשלוהמשכיות

זאתמבטאתוהיאבעלה,שלהזיכרוןלחיותממשיך
לעומתה,שמו.עלהילדובקריאתלקברובעלייה
מקוםאתשירשכךעלכדבהאשמהחשאלחנן
בעצםנשלטתבלתיקנאהמקנאהואבבדבדחברו.
ואחרימותולפני ,יעלשלבחייהיואלשלהיותו
אותומוביללקנאהאשמהביןהקונפליקטמותו.
אותומלווהיואלשלדמותורקלאנפשי.לכאוס
 ,עכשיושלךהיאאהובתי"אשתיקולוגםכצל.
בבית,חיואניבעלהאניעדייןאבל ,אומרהוא
שליהאבןעלשהזרואפילו ...בביתחישליהשם
 ,) 78(עמ'הרוח"העיפההפרחיםואתנבלכבר

המתיואלשלוהצלמרפה,אינההאשםתחושת
מאפשרלא ,חייוכלשלהחללאתוממלאמתעצם

בסערההעורביםקולותורקהנאה,חדוותשוםלו
אתהקורעיםהמתלקולותהפיוטיתההמחשההם

"הסערה ..עו.דלעוףיכולהשאינההסוערתנפשו

זמןלפרקיגרתבהפרזוכיםוחלקםמשתקמים
הפסיכולוגיהטיפולרביםבמקריםממושכים.
במקריםגםאוליכיאםומשקם,עוזראכןוהתרופתי
מהתעלומהחלקלפחותאלה,כגוןיותרמוצלחים

 •פתורלאנותרעדיין
ספרהואהנפשרופאשלטירופוכיאומרלסיום

המרובה,אתהמכילמעטשהואספרמעמיק,
חזרותמעטלדעתיבוישבריתוק.לרובוהנקרא
השנייהבמחציתובמיוחדנקודות,כמהעלמיותרות

יםהשמיםהפכוובבת-אחתבבת-אחת,התחילה

 ,להישברעמדוכאילווהפנסיםהעציםגזעיסוער.
שחורותוכנפייםאליםקרע-קרענמלאהאוויר

הצל ,) 129(עמ' " ...בגןאחזשיגעוןכאילוהתעופפו
באשרהעצמיערכואתמערער ,אותומתיש

נפש.כרופא ,ובמיוחדכאב, ,כבעללתפקודו
ביןאפשרייםהבלתיהגבולותעלתוההאלחנן

הנפשחוליהמכוניםאלהבין ,לשיגעוןהשפיות
תוהההואבריאים.אנשיםעצמםהרואיםאלהלבין

הקונפליקטיםועלהנפששלהנסתריםפיתוליהעל
תחרתואתהאורתחרתאתהרוקמיםוהדקויות

 ,בושאחזווהשיתוקהמבוכהומתוךשלה.החושך
להביאכרופאיכולתוגבילספקותמתמלאהוא
שהואאיזהלנסוךהרוויים,לחוליוכלשהומזור
נפשזהשלישהמקצועאני ... "עולמם:בחשכתאור

דברשוםהאדם,בנפשמביןשאנימההנההאדם,

 ,) 42(עמ' " ...האדםבנפשמביןלאאני

לנפשותרבהברגישותקשובההנדליהודית
משלבתהיאשבהן.למרכזיותרקלאדמויותיה.

מחדהשוליים.ומתוךהמרכזבתוךרקעדמויות
והמסעדותהקפהבתיאתהממלאותדמויותגיסא,

 • 124 , 110 • 111(עמ'ונהנתניתפועמתחייםבזרימת

החיים,בשוליהמצויותדמויותגיסא,ומאידך ,) 123
דקיםושרטוטיםאחתכללנפשן.ועזובותבודדות
בגןהמשוטטהאלמןהזקןולחייה:לדמותהורגישים
באשה"וכשהביטהיםלידהאשה ,) 71(עמ'הציבורי

ומרוחק,מרירמבטהוכמהכבויותעיניהכמהראה

שכברמישלמבטרחמים,בליגםאבלתוכחהבלי
 ,) 88(עמ' ...דברלשוםמחכהלאמאיש,מבקשלא

עלחורפיתבסערההישןהביתחסרהצ'לוונגן
 ,) 127(עמ'הציבוריתשבגינההספסל

הנדליהודיתמצטטת ,הארחהכוחלרומןכמוטו
שרומן ,מאירוביץצביהציירבעלה,שלדבריואת

מרותואתלקבלזה-"לעבוד :לזכרונכתבזה
כלשאתהבשעה ,עליון ,אחרכוחאיזהשלורצונו
הרומןבמילים",להביעושאיןייאושנתקףבוקר

ככוחרקלאהיצירה,כוחאתבמרכזואמנםמעמיד
התיאוריהברוחלנפשתרפיהושלקתרזיסשל

החיים.שלהמניעהמרכזיככוחאלאהפרוידיינית,
כוחבכתיבהלמצואאלחנןמבקשזובנובלהגם

שלהצלשכוחאלאשלו.לחייומניעוכוחמרפא
אינההמתרוקנתנפשוזה.ניסיוןגםלאלשםהמת

והחרדה ,האחרהכוחאתבתוכהלמצואמצליחה
 ,יכולבלבדהואשהואהזה,האחרהכוחאתלאבד

העזהאהבהרגששלתיאוריםועודעודלמשל,-
מרגיזהחזרהוכן ,ולבנוליעליגילאלחנןשל

כיהמרכזית,"הטענה"עלאוהתגליתעלבמקצת
עמוקכהספרזהאבלתעלומה.היאהאנושיתהנפש
ומחשבה,רגשומלארבי-יופידימוייםעתירוחכם,

ולהמליץאלהקטניםפגמיםעל"לסלוח"שניתןעד
 •לב.בכלבוהקריאהעל

שקלובסקירחל

שלקסמיםלמעגלמובילה ,מזורלולהביא ,אולי
עלסגורההכחולה"המחברתוחסימה:חרדה

מרטיבוהואריק,והכולאותהפותחוהוא ,השולחן
הדפיםוכלדףאחרדףודפדףברוקהאצבעאת

מתחיל?אניאיך ...פחדנתקףשובוהואריקים,
שעכשיוזהאיךמחקרים,כמהכברכתבתיוהרי

הפתיחה?"משפטאתאפילולכתוביודעלאאני
 ,) 251(עמ'

בדףומסתיימתממוות ,כאמורמתחילה,הנובלה
ורואה ... "בעלהשללחדר-עבודתונכנסתיעלריק.
זרועועלנופלוראשוהשולחןלידיושבאותו

בבהלהמתכופפתוהיא ,השולחןעלהפרושה
והיאשקטות,ונשימותיו ...נושםאותוושומעת

חולםהואואומרת,מעפעפות,עפעפיואתרואה
המחברתאתומסיטהעמוקה,שינהישןהוא ,משהו

מצמידהוהיאריק,והדףומסתכלת,לידומתחת
השנייהובידאחת,בידחזקהילדאתלכתפה
והיאריקים,הדפיםוכלדף,אחרדףמדפדפת
פתוחהאותהומשאירהלמקומההמחברתאתמחזירה

הדףשבתוכה,הריקהדף ,) 143(עמ'הריק"בדף

למלאיחדניסושהםהדףאלחנן,שבתוךהריק
החיהילדבזכות ,ואולי .הצליחוכל-כךולא

העמוקה,משנתויתעורראלחנןהמת,אתהממשיך
האחר.הכוחאתוימצאומזורימצאוויעלוהוא
לאהוב.להתמלא,להיכתב,יתחילהריקוהדף

לחיות.
ומחזקתחוזרתהנדליהודיתשלזומרגשתיצירה
מתבטא,אינואיכותייוצרשלשכוחוההבנהאת

ובוודאיואחרת,כזובטכניקהבשליטתו ,בעיקר

אחר.לקהלאוכזולעתפופולרינושאבבחירתלא
מבטלהישירביכולתומתגלהאיכותייוצרשלכוחו
ולהאירבהלגעת ,אנושימצבשלפנימיתאמתאל

נוגעהואבהנוגעשהואומתוךברגישות,אותה

 • ...בנו
סקרהחנה

מקורות

1. Sigmund Freud, "Mourning and Melancholia" 
Edition of The Complete Standard 
Psychological Works of Freud, Sigmund, Vol 
,14, 1957: 243-258. 

2. Kristeva, Julia, Black Sun: Depression and 
Melancholia, trans. Leon. S. Roudise, Columbia 
U. New York, 1989. 
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ון iט,יא,Jין

מירוןכרמית

שחריתללאאנטיגונח

תיאטרוןאנסמבל .) 1910-1987 (אנואיז'אןמאתהאחרון":הבוקרגונה."אנטי
אביתפאורה:עיצובכסר;גוליהבימוי:תבורי;דורוןתרגום:הרצליה;

נירעינתתלבושות:עיצובזהבי;עוררמוסיקה:שבוי;

הדברים"כלמידתהוא"האדם

פררםגררס

אתהספירה)לפני 497 • 406 (סופוקלסהציגמאזחלפושניםמאלפייםיותר
הבעיותאולםמחזהו'אתהצרפתיאנואיכתבפיהשעלשלו'גונה""אנטי

חוקיביןניגודנוצרכאשרבימינו.גםואקטואליותרציניותהןבוהמועלות
היישמעישר-הדרך?האזרחיבחרבמהבחברה,היחידשלמצפונולביןהמדינה
והרגש?המצפוןלקולאו(השלטון)המלךלחוקי

אמואתונשאאביואתשהרגהאומלל,אדיפוסהמלךשלבתו-אנטיגונה
המוסריתהפרובלמטיקהאתלעינינוהחושפתהדילמהבפניעומדת-לאשה
כדיבזהזהנלחמואחיה,שני-ופ;לינקיס~טי;קל.סהטוטליטרית:החברהשל

דודם,קריאון,הקרב.בשדהחלליםנפלוושנ~הם ,~א~~שלכתרהאתלהשיג
והמדברתנאישלהשלטוןכתראתהמקבליוקסטה,האומללההמלכהשלאחיה
ברובלקברווישלמולדת,נאמןבןהואהאחדכימחליט ,)?ימ(שלהחוקבשם
מלכותל"משתהתהיהונבלתוייספר'ולאייקברלאהשניואילווהדר'פאר
לקולהנשמעתאנטיגונה,מוות.דינוהחוקעלהעוברכלהשמים",עוףלכל

ומ~רהבשדה,המוטלאחיהאתקוברתהאלים)לחוקי(וגםוהמצפוןהאהבה
המלך.מצוותאת
הנאצי'הכיבושעולתחתנאנקהשצרפתבשעהמחזהואתכתבאנואיז'אן

אנואי'שלהאוניםחוסרתחושתמקרית.איננהסופוקלסשלביצירתוובחירתו
היטבניכרתבצרפת,וישישלטוןכוללהשנייה,העולםמלחמתלזוועותכעד

לראשונההועלתהההצגהבמחזה.הקלאסיות-מודרניותהדמויותשלבדבריהן
ז'אן-פולגםבארצם.למתרחשאלגוריהבהראווהצופים , 1944בשנתבפריז
אתלהוקיעכדי"הזבובים"ביצירתוהקלאסיהיווניהעידןאלנסוגסארטר

הפאשיזם.

("חוקקריאוןמצוותאתומ~רההאהבהלקולנשמעתכאמוראנטיגונה
הניסיון'מלומדקריאוןאךאמת",שלחסד"עשיתילו:אומרתהיאהמדינה"),

שלחתנהבנו'היימוןעםריבלאחראומר' Iהחצרובתככיהחייםדברכי
חסדהואאמתשלחסדכיהכול,ככלות(אנטיגונה),תלמד"אוליאנטיגונה:

ישהאםהדבר'כןואםהדברים?פניהםכךהאמנםכרמי),ט'(תרגוםשווא"

יום-יום,היחידיחושלאהאםחייו?בימיהאדםייתקלשבו Iיותרחריףניגוד
השלטוני?הממסדשלוציוויורצונואתתואמיםאינםושאיפותיורצונוכי

את Iאהבתואת Iשנאתואתמתנה fורגשותיוחוויותיועלמשפיעזהניגוד
לשניים:הקרועהחברהשקיימתמשוםקייםהניגודאי-נאמנותו.ואתנאמנותו
ולנשלטים.לשליטיםולמאמללים,לאומלליםולנרדפים,לרודפים
(אינוהדתנציגלביןקריאוןהרודןהמלךביןסופוקלסשלבמחזהוהדיאלוג

המלךאלה.בימיםמחיינולקוחהואכאילונשמעטיריסיאס,אנואי)אצלקיים
אתהיטבהמכירהדת,אישלועונהזהב",חמדתמיד-החוזים"שבטקריאון:
כרמי),ט'(תרגוםלבצע"הונףתמיד-המלכים"ושבטחצרו:חבריואתהמלך

:ןן.
(fZ 

c:=: 

~1 ~ 

הרצליהתיאטרוןהאחרון",הבוקר"אנטיגונה,

הרופףהמלךשלטוןאתלבססמטרתן:אחתקריאוןשלגזירותיוכלהרי
המדינה?מהיאך-המדינהבשםהמולדת,בשםמדברהוא .דרכובתחילת
הרודןהשליטהחלטתאךחופשיים?אזרחיםביןהסכםאומדינימחוקקיצירת

טועןהמלך",נחלתהיא"המדינהאויב",עודאויב-במותו"גםנחושה:
אתחושףאףאלאהנאצית,הרודנותשלטוןעלמרמזרקלאאנואי .קריאון

חוקיעם Iוהשלטוןהחברהעם-אותוהסובבועםעצמועםהאדםהתנגשות
בודדנשארהעריץהשליט Iדברשלבסופואך .וערכיוהאדםחוקיועםהאל

לעפר"הגבהותאתשחקוהגורלבתוהועלוידימעשיכלריקות,"ידיומובס.
כרמי).ט'(תרגום

מיופיההתפעלורביםאנואי.שכתבהיפותהטרגדיותאחתהיא"אנטיגונה"
ליופיבנוסףבה,שישלהביןהשכיל Iבסרגדליה Iהבמאי •הדרמטיומכוחה

קובעשהואוהחוקים Iרודןישהימים.ולכללימינורלוונטיותגםולפיוט,
להישמע?למיהפרט.מצפוןאתנוגדים
כלנשארושבההמודרנית,התקופהעלומרמזאנואיבעקבותצועדהבמאי

החולים,שלושתמפתרונותיה.אחדאףללאהעתיקהבעתקיימותשהיוהשאלות
בגדיםהולבשו Iהמלךלצובניגודלקבורה,תובאפןהגופה,עלהשומרים
 .ועכשיוכאןלחיינומרמזיותרומהוויםחאקיבצבעצבאיים

 1חוריקלרהוהמוכשרתהצעירההשחקניתשלבגילומההמודרנית,גונהאנטי

בעומקשכנעהלאאולםמצפונה,צואחרלמלאנחישותהאתיפהעיצבה
שלה.והאידיאליםהאמתלמעןהחייםהקרבתשלהקשהוהמסקנהאהבתה,

 1אכזר Iצינישליטשלדמותגילם Iקריאוןהמלךבתפקידאבו-ורדה,יוסף

בהופעת Iבלוןפלורנס .שלטונואתלבססכדינפשו'אהוביחייעלחסשאינו
הלב.עומקעדלרגשיכולמיליםללאמשחקכיצדהוכיחההאילמת,המלכה
וחכמה.אמינהחמה,אימהית,דמותיצרההאומנת,בתפקידנקרה-חדדסלאווה
רכוןורמיהיפה,קוטלרנינה-אוסמנה Iפישראמנון-היימוןעוד:השתתפו
 •מומלץ.המקהלה.בתפקיד
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 s 1-ור:
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שירים
לםרדורדםדעי:דיםרדעךתרגםקאלםנית,אנתרלרגיה

דםדגים,זירןוcפרדפהח,פליר ,רינירליז'ןוcרדגםם,רםKםם ,וtפםדיר
פדתהוריבדה,פדה ,פולוtידםיםפpיללירפפדם,פרהיז'חlנ

 8273גל· , 33עמ'הדדם,זירידד·1נהדlנדםדורנה,

יחטםשוcכניז:וtןיpםנםיםרתגם:ופרריpת;אנתרלרגהי
עמ'ג'רKםלי,גנ'וtתיוnלדגיה,הרםנרפלזקולבי,גיהיתחיכפת,

 8265גל' , 20

 8263גל' , 39עמ'אברהם,דרתי

 8266גל' , 18 'עמ Iאיתןארבהםחלי

 8268גל· , 32עמ'ע'יוtנם,חיהזםפדםr.ומערבית:וארנים,

 8269גל' 1 ; 1עמ' Iארוגררירג

:r 8274גל' , 5עמ'ארופד,קח 

 8267גל' , 25עמ'אי•נ,

 8274גל' , 12עמ'וייבום,דפי :מאנגליתיאנגופרנ,זרד

גל' , 23עמ'ע'וtנים,הזםחפדםחמעריבת:ז'אזררי,אלאזות
8268 

 8273גל' , 9 'עמארנוב,ימכללארם

 8268גל' , 25עמ'םרפך,מןרמערבית:ת'ל,אלארשף

 8263גל' , 9עמ'אןדל,אבזז

 8268גל' , 13עמ'ראשון),(פרסוםאלרןוג.ר

 8264גל' , 28עמ'ןב-זר,דאלפרןדרת

 8264גל' , 5עמ'אלרראי,לררי

 8268גל' , 36עמ'בן-נחן,יד,נה

 8274גל' , 23עמ'יקונ,קח r:ןבאלובם

 8263גל' , 7עמ'ניגנ·הייקדר,לאיורה

 8274גל· , 13עמ'יקוני,גד

 8266גל' , 15עמ'ןב-השפ,ץר

 8265גל' , 5 ,ןב·אשרלiזשם

 8265גל' , 9עמ' ,רנשאופרפולנה

 8265גל' , 13עמ'אנבי,פזר·רדרר

 8272גל' , 32 , 15עמ'נןזכם,רבהק

 8273גל' , 29עמ'תנ·אליז,ר,גחית

גל' , 11עמ'יפה,ירףם pn:rמאנגלית:גירנג,ארהקי

 8274גל' , 32עמ'וltנדת,לדהי :מ8אנגלית 263

 8263גל· , 35עמ' Iגירוי ,,,,

 8266גל' , 17עמ' Iבלדוירכל

 8274גל' , 43עמ' Iנגררםיאירה

 8271 • 270גל' , 20עמ'דרו,ובהש

 8263גל· , 20עמ' Iדרתןשי

 8273גל' , 13עמ'דרתן,אורנן

 8265גל' , 29עמ'דידרנםקי), .ש(דידך

 8268גל· , 28עמ'וtנבי,1נזד·דדרדמעריבת:רדררשי,אניםה

גל', , 35עמ'ע'יוtנם,הזםחפדםnמעריבת:רדרריש,םובחדר
פחדםמעריבת:הצלב":אלדנרךכפייםנמחאמתי"עד 8268
 8268 'גל 118עמ'ע'וtנים,הזפח

 8269גל' , 40עמ'הם,אימרה

 8263גל' , 16עמ'שלםגירוtדמאנגלית:הרגך,ידר r:ר

 8272גל' , 6עמ'בדס,יקעבמיידיש:זייכלינםיp,וילזי

 8272גל' , 13עמ'בדס,יקעבמיידיש:יופילופנרים,זרהד

 8266גל' , 20עמ'Kםדילוcדסימרגמנית:הידרם,רןיקרב

 8265גל' , 28עמ' Iזרםראריז

 8268גל' 117עמ' ,יוtנכ1נזד·דדרדמערבית: Iחייוםאםר

 8268גל' , 29עמ'ויאנים,חהזפםחדם

 8265גל' 119עמ' Iובחיאברהם

 8271 · 270גל' , 8עמ'ופנדררנםיp,אין

 8267גל• , 29עמ• , rרופרפזרוי

 8264גל' , 37עמ'ירנתן,צפירה

 8271 · 270גל· , 7עמ' Iרזיאוליירםי

 8273גל' , 6עמ'יזרז·~lפ9,איתםר

 8267גל· , 25עמ'יקוני,גד

 8267גל' , 23עמ' Iררםאנריפהאילנה

 8268גל' , 36עמ' Iכפריהיידרת

 8267גל' , 35עמ'םנז, .Pליןוכרכי

 8272גל' , 11עמ'זרד,הספ :מאנגליתלפלר,םריל

 8265גל• , 29עמ• ,,,זהספמאנגלית:אםאגרל, rאילי

 8269גל· , 43עמ' Iאםיריבלדו

 8264גל' , 4עמ'אליז,ררנ,םרםליהוידת

 8266גל' 114עמ' Iםררזרד

:r 8269גל' , 5עמ'םופרני,חק 

 8269גל' 115עמ' Iםי·אררירבה

 8272גל' , 9עמ'םילין,פםח

 8268גל· , 11עמ'םנלדאנרם,חיים

 8271 · 270גל' , 5עמ'ראשון),(פרסוםםי,יןבלדו

 8268גל' , 5עמ':rםאלחה,םלןאם

 8273גל· , 17עמ'םרגרלים,אםיה

 8264גל' , 38עמ'דרזנפדל,רבכהמפולנית:םרריר,אנה

 8273גל' , 5עמ' Iםירןאריה

 8266גל' , 7עמ'וייבוםדפיתרגם:םנדנררג,קול

 8271 · 270גל' 111עמ'םנרנית,םיכל

 8269 'גל , 13עמ'םור,דני

 8266גל• , 19עמ· rפילפסחתרגם:םפופרלה,דאראינר

 8264גל' , 9עמ'םקררופריופי,פארםהופ

 8268גל' , 5עמ' 8263גל' , 21עמ'םרםרנהופ,םרקר

 8272גל' , 5עמ'סםרן,צבי

 8268גל' , 30עמ'וtנבי1נזד·דדרדמערבית: ;דוייריניום

 8274גל' , 22עמ'שתל,שמואלמאנגלית:פארנ,וזואר

 8269גל' , 15עמ'פררםן·אלמ,רחל

 8272גל' , 31עמ'בדס,יקעבמיידיש:פייז,ירני
 8268גל· , 37עמ'פדל, ,,,,

 8271 · 270גל· , 27עמ'חוזר),(פרסוםפןאלכםנרד

 8264גל' , 19עמ' Iכןהמנחםחרה

 8271 · 270גל' , 12 'עמ 8265גל' , 5צחייק,עמ'ששרן

 8268 'גל , 21עמ'בוtני,פזד·דדרדמערבית:קאבבי;באזר

 8273גל' , 11עמ'קרםןם,דאםיאו

 8274גל' , 14עמ'ראשון),(פרסוםקררדרנםקיורן

 8269גל' , 18עמ'ראשון),(פרסוםקי r:קררםיהק

 8268גל' , 37עמ'ןופק,ידנה

,גל' 13עמ'פדלעדדרמאנגלית: ,ריליאםםקולרםריליאם
8267 

 8273גל' , 7עמ' 8263גל' , 5עמ'וביבר,בינים

 8266גל' , 5עמ'העיזבון)(מן ,רבין,רוז

 8272גל' , 24עמ'בסד,יקעבמיידיש:ורבין,דהםה

 8214גל• , 33עמ•שלם,בירואמאנגלית:י, rרזאדיין

 8269 ·גל , 9עמ'ר, r:רכנחיים

 8265גל' , 7עמ'תני,שלרם

 8267גל' , 5עמ'ראשון)(פרסוםשרהם,יד,ירנתן

 8265גל' , 33עמ'שרופננרג,לאירד

 8271 · 270גל' , 9עמ'שניופ,י~נ·שי

 8272גל' , 35עמ'בסר,יקעבמיידיש:שפיגלנלופ,אלכםנדר

 8265גל' , 11עמ' ,לקשרנםקירחל

 8267גל' , 34עמ'שרת,םדםר

םיפררת

:r 8274גל' , 38"כיסים"ארופד,ארררנרךחק 

מיידיש:שר,ולאמנגןשלאהפסנתראוהמחיר,אליגרן,ופרה
 8272גל' , 38עמ'וערבית),ידישי(נםריקונ

 8266 'גל , 37עמ'דמדומים,ראשון)(פרסוםנתר,כרםל

 8263גל' , 40עמ'חדהקבמאנגלית:מרו,יוג~ייםם,הנוי

 8269גל' , 44עמ'ראשון),(פרסוםהמדליהאתלשבורנגז,ידנה

 , 41עמ'ראשון),(פרסוםרותשלהסיריםמשמרתגררם,אררית

 8271 · 270גל'

 8269גל• , 37עמ•יבת"ר,יאללה , rהרררנאילן

 8269גל· , 40עמ' Iולגיבראבןשלאחותו Iהייםןרחל

 • 270גל' , 39עמ'ראשון),(פרסוםמבת-יםארבםדודהלו,םררין

8271 

גל' , 43עמ'דשרן,אודימרגמנית:הישארי,רלרםהרף,ירדופ
8273 

 8271 · 270גל· , 36 'עמקסנים,פרגמנסיםחמישה Iהזבילאה

 8268גל' , 42עמ'פיצה, Iחנרישחרה

מספרדית: J' 1ואפלרםומתוךקסעיםחמישה Iחםנזראםרןחראן
 8267גל' , 38עמ'כבגיררספוcרלוגולכםספוcרל

גל' , 36עמ'דשרןאודי :מרגמניתסיפורים,שני Iאופנרריגאיררג
8267 

 8273גל' , 44עמ'חשוד,חפץלריחן,נדב

עמ'ראשון),(פרסום "זהבראש"ססלמך ,םרםלשופייןשםזרן
 8274גל' , 44

 , 40 'עמגוןל,שKם'מרוסית:מרומן,פרקלנקה,םרקיש,זרד

 8265גל'

גל' , 40עמ'ראשון)(פרסוםפוחתת,יכולת Iזרויוםנראל
8266 

 8274 'גל , 40 'עמוקלמנסינה",קשה"אישקררה,אבשלום

מסרבית-הרוח,משביכשמתחיליםסתיו,עםקיש,דנילר
p :8263גל' , 45עמ'ןב-נירן,קןםירנהרואסית 

בדס,יקעב :מיידישהראשון,אדםשלצלעותיוררנינםרן,לאה
 8272גל' , 36עמ'

 8269גל' 38עמ'פתאום,דווקא Iשרםלראנה

 8265גל' , 45עמ'התפוזים,ץעשחם,דנאילה

 , The Jerusa8em Mi8eאו:והמקוםהזמןאחדותשםש,ד,נה

 8273 'גל , 38עמ'

 8264גל' , 44עמ' Iרביעייום Iשניברוית

:r 8267גל' , 41עמ'ותשע,שישיםהתחייהשפי,חק 

 8274גל' , 17עמ'שתל,שםראל

ראםםריםםםרת

 , 34עמ'הראבןגילמאתנפישאשהבהעל ,אידבי-שרשןאםתי

עמ'בשולייםנערותשלהתברגותןסיפורי ·נוגהזמר 8264גל'
 8267גל' , 16

גל' , 24עמ'פן,אלכסנדרשלהקרשה""ירושליםעלאלרן,הגר
270 · 8271 

 8266גל' , 26עמ'ירושליםרבחובותעגנון Iאריזשרח

 8 271 270גל· , 16עמ'"פוססמודרניזם",הסדרהעלארןזרד
 8274גל' , 15עמ'ריבנו,סויבהשירתעל

 8264גל· , 20עמ'הכלים,נושאותגררנין,ברוית

עמ' ,השירשלהאחרהצדמן-קורןרחלעלגרלדנרגאישופה
 8272גל' , 20

גל' , 18עמ' Iומבולארתורנביהנוםעונהעל ,הרלנרדאררי
8263 

הנהראתוחוותעלהיהודי";העםבןילדאני" 1הר:rלםןאבנר
 8269גל' , 20עמ' Iאילתישלוםמאת

 , 16עמ'ע'נאים,הזפחפדםnמערבית:יום;שרגתהניה,אברם

 8268גל'

 8266גל' , 22 'עמ ,עליוהידרם,רןיקרב

 8267 ·גל , 26 'עמהסרנספררעיוןשלגלגוליועליהב,ןד

 • 270גל· , 29עמ'העם","קולהעתוןעלילין·יופינלרםידונה

8271 

 8265גל· , 30הזמן,היותלפנייאני,צבי

עמ'ירושלים','בנייןועלירושלים''חורבןעלקחי, r:יידידה
 8274גל' , 18

גל' , 24עמ'שוהם,גיוראש'שלהאישיותתיתיאוריעללבירםי
8274 

 8266גל' , 24עמ'לרגמניהנתייחסאיךלבבית,דרת

 8268גל' , 44עמ' Iישראלפססיבלעללנגרארנה

קריןשלספרהעלבגילמן.אתהבאקדמיה.אנידםיני,ילו
 8273גל' , 27עמ'חזקיה,

ישעיהועל-היהודיתהעיירהשלהאפלהצד Iנחםניי,רית
 8272גל· , 26עמ'רבשדסקי,

 8267גל· , 22עמ' Iעכשיומזרחיתספרות Iלורן:rקיהו

 •המוחלשון • 8266גל· , 5עמ'ריבן,עוזרעלסםרן,צבי
 8273גל' , 22עמ'ודיבורשפהמוח

גל' , 23עמ' Iגנסיןניסןאורישלהרקוויאםפרות,אלישז
8269 

גל' , 22 ,)י'פיוגג'וןשלספרו(עלהגדולהזיוףרבכס,פז,םירי

 8271 · 270גל· , 21עמ',ולקוב,שולמיתשלספרהעל 8265

גל' , 36עמ'מסינה,שלפורסרס •מילדאותרופלג,זרוית
ריסה 8264 'גל , 37עמ'הרצאה,שלפורסרס •רגיוז'רמיין 8263

ex-Virginia : גל , 30 'עמרסס,וויסה-סקוילוולףוירג'יניהעל' 
8269 

אסנתשלספרהעלוהסורגים,הפנימיתהחצר ,ציפורי ,,,,

 8273 'גל , 20 'עמרב-אור

 , 33 •עמאדלשסאס,ד,דעל-מהפכנייםמיתוסים , rקראררי
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 8267גלי , 24עמ'סמיסשהםמאתהזםםנרםעל 8272גל'

 , 18רבזל)הללשלספרו(עלמחודשתבחינההסריאדה,דול,םלי

 8265גל'

 8265גלי , 24להולדתו)שנה 100 (הצעיררבכסרפאלי,צבי

פן,אלכסנדרשללשירתוקוויםהדרך,לאורךשבים,יקעב-שי
 8264גל' , 26עמ'

תורתשקר 8263גל' , 22עמ'התרובת,כפייתשקרשחם,דוד
 8265גלי , 16 )'ב(ההפרסהבשורתשקר 8264גל' , 30עמ'השוק

מעריבת: ;ק~ 9הבאמצעותריפויאוריבםדעת , Mלשאנםון
 8268גל' , 20עמ'עיאנים,חהזפםחדם

יהםשרדמעלהעולם";"אותיותעםלשרותשפיאר,אברהם
 8269גל· , 21עמ· , rבריםיםכלמאת

יזןחות

לראותמסוגליםשאינםמיבינינושיש"חבלעיאזווי,אלאזעת
 8268גלי , 22עמ'ע'נאים),המזה(מחמדהנולד"את

שרהלעםכולם"כמוחולםהפלסטיני"העםזעיל,אלאשרף
 8268גל' , 24עמ'שקת,

 , 26עמ' Iהצרכןוהקוראהקואליציוניהמודלאםוא,,אבראהים

 . 8268גל'

דרתמצרפתית:תרגמהוולקב,םשילעםאאוכלפרננדו
 8263גלי , 26עמ'רייכלרבב,

(שיחתאפוירםזברזנזתהספרעלשרםחלוtהעם Iלעוןצקיהע
אידזאיםהספרועלפrיםש c~לוtכסעם 8264גלי 116עמ'החודש)

 8265גלי , 26

ספריםביקורת

 110עמ'שיףלאגורזpרזתלנסיועתיספוירםעלאביםוב,ירון

 8263גלי

לאלוןאלדויהלשזחשהרהשפלתהעלידאבי-שוןשאסתי
חנןמאת pmאותייpבחעל 8266גל' 8272גלי 110עמ'אלסרס,

 8271 · 270גלי , 14עמ'פלו,

לשוpזח,עלפיילילרגייסיזם , nא,דvבזבעל , rאורייהוידת
מאתבלונידניותארבעעל 8263גל' , 8עמ'סמללנאוהכערבשו

 110עמ'רבליןישעיהומאתה pרהזםניםושישרועלבושנלנקרס

מאתאזזועלרוזובסקימירימאתהביתהךרדהבלעל 8264גלי
אנסוןמאתדpהשוהפרםןזיזםעל 8265גלי 114עמ'צ'סוויןדנרס

סאראמאגו,ז'וז'המאתשהפותעלכל 8268גל' , 12עמ'צ'כוב,
קלייסס,פרןהיינריךמאתואידוםזאהלם pעל 8269גלי 114עמ'
 , 10עמ'דוקסורוב,לא"ללאהויהםריןעל 8271 · 270גל' , 12עמ'

על 8273גל' 115עמ'איינדהאיזבלמאתרלזם,תבעל 8272גלי
 8274גל' , 13עמ'זנקנו,אמנוןמאתועפותלאלאהיש

םאנליפזללםזןועללמיכלועהבזנביזת pעלןב-אשול,השם
עמ'אמיראהרןמאתהננתסותעל 8263גל' 114עמ' Iהגנילשירי

גל' , 9עמ'וייסמןלארימאתזםפיםלעלאיםעל 8264גלי , 7
לויתןעמוסמאתאליםחישועללריסענתמאתתpיןזעל 8265
זבןםליפהpרועלרונןזיתימאתירחזןםעל 8266גלי , 8עמ'
אריהמאת 1לשהזםעל 8269גלי , 10עמ' Iמצ'אדואנסוניומאת
על 8271 · 270גל' , 6עמ'קפלן,ליאתמאת:והיפזרועלולסיון
בןאלברטמאתכפפייזזשועלזומראודימאתאהבהפעולותרדס

 8273גלי , 14עמ'יעקביצחק

גלי , 11עמ'פנחס-כהןלחוהאזראפהישירעל Iבן-דודירעה
על 8266גלי , 13עמ'שיבס,דןמאתאדזזןלילהבפזעל 8263

גל' , 8עמ'יברשסייןיוסלמאתירולשיםרבחומתרזירpםסיפורים
 8274גלי 111עמ' Iגיבורפנימאתשםזםרגם-תל-איבבעל 8267

גל' 110עמ' Iכהןרבוריהמאתחירוםאתזרחעל ,כרבלורינה
8268 

 , 13עמ'אבני,שלמהמאתיהידועםעלםאהנםיpיםברבעיוסף

ופירם rבלשהוםלבי 1זםלשלום,םםלםחהעל 8211-210גל•
 8274גל' , 10עמ'כלפרן,משהמאתלארשיל

גל• , 16עמ•איבס,ב,ירוןמאתאמאמ pפתעלי, rגורבנציה

8269 

היידיתהאפוקליפסהשירתאוזר,שיפםאידבועלהולנדראורי
 8272גל' , 14נסוקעירושלובתרגוםבעריכה

 8263גל' 112עמ'אלוןלאבזראביוואברים,_בועלוייבום,רפי

ישרתעל 8269גל' , 6עמ' , 1995-1974ישירםלאור:יצחקעל
 8272גל' 115הושבבנימיןבעריכתיזpר,נביוהיחדי

 8273גלי 118עמ'סעררותמאתזז 1נבישזםעלכןהברוריה

 8267גלי , 7עמ'ג'ין,האמאתביתנייםעללבביתרות

 113עמ'ליספקסורקלאריסמאתםםזיאורשעל Iליםבםיקצביה

 8264גל'

גלי , 15עמ'קשוע,סיידמאתרזירpםרעביםעלנחום,רונה
8268 

 8265יגל , 12עמ'וייספסריקמאתרם,רעהןיעעלנצר,רות

למשהאשזלזןםועלקרןלאסתיבירחלנתעבפזעלםוקם,רוני
 , 14 'עמבסריעקבמאתהלחהבםךנעל 8263גלי , 15עמ'דור

בלוםירבעםבשמתמאתיpהבזזתאועזבםזרpםםעל 8264גל'
מאתאהיפתיהזנדהואולשחשתביזפועל 8265גלי , 8עמ'
אירpתועלבר-יוסףחמוטלמאתזםזןעל , 12עמ'ףדK,ןר v:שם

שאםלבבחליםבןעל 8267גל' , 9עמ'גובריןנוריתמאתזהורות
ניצן·לסלה pרזםיםםעל 8271 • 270גלי 110עמ' Iהרישראלמאת
 8272גל' , 8עמ'קרן,

עמ' Iהנדליהודיתמאתהנפשרואפלשיטרופועלסקרהנחה
 8274גל' , 9,8

K ןרהןרv:על 8264גלי , 6עמ'מסלוןרוניתמאתוכתוב וא,,-על ,ם
ביםת 1הריזהאהםעל 8266גלי , 9עמ'אינילאהמאתרםזאמל

מאתרזבזםאפלהעpםהעל 8265גל' 115עמ'פלגדוריתמאת
פלגייובלמאתהרבשואשיעל 8266גלי 116עמ' Iבן-סימוןדניאל

גלי 112עמ' Iסוייבןקולםמאתםנלרזרעל 8267גל' 114עמ'
על 8269גל' 1 7עמ' Iפייןיונתןמאתרpזחזרפריזעל 8268
על 8271 · 270גל' 114עמ' Iיראנויורגוסמאתהכבדולכברז

על 8272גלי , 6עמ'בולגאקוב,מיכאילמאתלהנבה 1הזנאורירר
 8273גל' , 12עמ'מילדהנוימאתםאמרזםי pנעה

 8 263גלי , 13עמידגןלחגיהעובנז pל mםתעללעון,צקיהע
וערזלילהעל 8264גל' 114עמ'בסריעקבמאתהלחהבםךנעל

ןהלשמרזחלאלעל 8266גל' , 7עמ'אפלפלדאהרןמאתלילה
שלוןועלאאירלניכוןעל 8268 'גל , 9,8עמ' Iפלדמןיעלמאת

עמ'פזיה,חביבהמאתהנפשםאתעל 8269גלי , 12עמ'שארןו,

גלי 112עמ'פורת,לויליורםאוםועניעל 8271 • 270גל' 8,8
על 8273גל' , 10עמ' Iשחרדודמאתהנבאייםךררב rPעל 8272

 8274גלי , 12עמ'ריץ',אזדייןמאתרpשורלעהוארם

לויונדבלויזאבמאתחייםובלעירגישת 1אתרpיעלןרעעםירה
 8273גל' , 16עמ'

גל' , 12עמ'שסרןנחמאתהפרגורלוארגוףעלפורתאליעש
8267 

לרחלךלם 1רזהראםבורבולעועלשקדלרגשוןזםירנ,םעלפז,םירי
אורייןיהודיתמאתרבייעיזםבלעל 8263גל' 17 , 6עמ'סלשיר

גל' , 8עמ'פולאןז'אןמאתסיפוריםורזעהדוחלהוםחועל
על 8265גל' , 8עוזעמוסמאתוךשוחאהבהלעסיפורעל 8264

הנרכתעל 8266גל' , 12עמ'בנארזשרילמאתהנבותאתלרהלpי
אנריז,על 8267גלי , 6עמ' Iהבןדימאאלכסנדרמאתםpהליזתעם

 110עמ'פאלת, 1םילברילשיהומניםועל , 6עמ'קרת,אתרגמאת

על 8269גלי , 16עמ' Iורוקרריבבמאתריpדזיעל 8268גלי
 • 270גל' , 15עמ'לנגנסל,נחוםבעריכתפישרזתפרלםנירםזת

 8273גלי , 8עמ'כבזימן,עוזימאתידרבתיאםתעל 8271

עמ'סוכהשמואלמאתאהפרםבזבברפיםעלרגולנםשםואל
 8267גלי , 11

גלי , 12עמ' Iפרידמןקולמאתאהברותןםאאבעלרחאבוםבים
8273 

דהרבלעיספורועלסובאידודמאתדאוניםעלרוחאביבית
גל' , 12עמ'זמיאסיןייבגנימאתסיפוריםוערזביורתהשחוב
 8266גלי 114עמ'בנאיאהודמאתהבולבפםעזוכרעל 8265

 8266גל' , 11עמ'קוסזי"מגמאתנרעותעל Iדולםלי

עמ'מיוןראובןמאתבאמפרהסירגיותלששועלרונן,יהוידת
עמ'בן·ג'לון,סאהרמאתאהביוניםפזנpרעל 8265גל' , 10עמ'

בןגבריאלמאתרתעזעםרחתתבפזןעםהולכתעל 8268גלי , 14
עמ'אופקיומלינהמאתאהפירהעל 8269גלי 112עמ' Iשמחון

ג'לון,בןסאהרמאתאהורלשהםםנזזרעלהררעז 8264גלי , 15
 8273גלי , 8עמ'

גלי , 9עמ'אנקוריציבמאתאשתרpרעםזניעל Iרפאליצבי
 8269גל' 16עמ'כהןלאדירהברזל 1אהרזרpיםפסרעל 8264

גל' 110עמ'אס,שרוןמאתוחלשאותרזהעלשבים,יקעב-שי
 8269גל' , 19עמ'וייכרס,רפימאתוחרזםבםעל 8266

בלוםקססלאורלימאתאנוישיםח'Pלםעל , rשוותשיםםלי

גלי , 8עמ'נקינגהם,מייקלמאתועשהתעל 8267גל' , 12עמ'
8269 

 8272גל' , 7עמ'רבנשסיין,לאוריחיים pפםעלשחם,דוד

על 8268גלי , 7עמ'יורם,ניצהמאתזםרבהונףעל , 11'אלי
 8272גל' , 8עמ'רגוסמן,לזריזפנינהאניבגוף

 , 9,8עמ'פלדמן,יעלמאתןהלשמרזחלאלעלשםלה,זינם

 8268גל'

גל' , 12עמ'איכילובליעלפויעזתעלזםןלקשובםיק,רחל
לשריטופועל 8268גל' , 6עמ'קרת,אתרגמאתז 1אנריעל 8263
 8274גל' , 9,8עמ'הנדל,יהודיתמאתהנפשרואפ

גלי , 6עמ'ליסווקמירימאתהנבאמזחירששםעל Iשרוןאורי
על 8269גלי , 9עמ'אדראילמאת ול,,-לש 1ישהרםעל 8267

 8273גל' 118עמ'לויינץמאתתרז,םםיסיפורים

על 8264גלי , 12עמ'אלנודןמאתישריםבאו,עלשתלשםזאל
גלי 110עמ'נאסר·אלדיןניכלמאתיהרpזדברווזםזחתפילים
עםרסמאתארםםירםועלגנןמשהמאתשםזםררישיםעל 8265

משהמאתאוירזםאייםזםעל 8267גלי , 10עמ'לדוcיהים
 ,מקלכריססוףמאתלךםחחלשעל 8269גל' , 18עמ' ,יזרעאלי

 272גל' 112בן-משהלבן-ציוןםזנםזתעל 8271 · 270גל' 110עמ'

גל' 119עמ'גוריחייםמאתשירהסדריחמישהאמורזיםעל 8
8273 
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דםורים

שהעלפי

 ' 77'עתרןהפצלות

יזןרה>בסיווג(נכללםוםק:רוני-פינהצחי

וחלשאותרזהעלםpרם,אלבררזח,עללויתןעםום- mצםד
כתבועלביראוויורגןהמרמןלאילנהרםןםלזםבעלאס,לשרון
גל'ברס,יקעבשלספרועל 8263גלי , 30עמ''דימוי'העת

מישלהרבמאס,יורגןשלספריהםעלהסירוב,מכתיבעל 8264
איתם,אפיעל 8265גל' , 34עמ'ואחריםסרייניןאבנרוולבק,

על 8266גל' , 32עמ'ועודאpרזלזעליהושע,א"בשלסיפורעל
ראזןהתננעות,דבעעל Iעוזעמוסמאתוחךשואהבהלעסיפור

אוריאלשלספריהםעל 8267גלי , 34עמ'ועודרסלינגבהוצאת
ועו,דמקלכריססוףשלשיריועלרוסנרבג,מרדכיושלסימון
מאתהזביpםעל Iגוריחייםמאתאמורחיםעל 8268גל' , 38עמ'

על 8269גלי , 46עמ' 8269גלי , 32עמ' ,ועודדביןגומיכל

שלספרהעל Iויסמןולסושלועיפרישתעל Iבארשילרזםחים
ז'אקשלספריהםעל 8271 · 270גלי , 32עמ'ועוד,חרמןאנה

גלי , 43עמ' Iגלובוזושמעוןשבתאיאהרןצלקה,דןזריזה,

ועודקווהאבשלוםסערי,רמיז'יז'ק,סלבוישלספריהםעל 8272
על ,יביליןיוסימאתרתלפיתנהםעארחעל 8213גלי , 34עמ'
עמ' Iועודאחיטובליוסףהיובלספרעל Iמרבנימאתהלילותרוב
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