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"התזמורת-הסובייטיתהביון

האדומה".

 , 22הפרחיםרחוברוזנטל:רוכיק
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עמ' 80 , 2003כרמלהוצאת
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 ;אש ;ואחריובאש/אש ;ראיתי

 /בהלם''ציוויליזציה /נפלו''השמים

 ; 11.9.01 (נכתב". /העולם'סוף'כמו

 ) 30עמ'
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מספורללאקטעים, 200 , 2003
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אלויבדברפעםמדימתערבהופמן,

הקוראים.
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-המדבריבקיבוץוההשתרשות
נפש.חשבוןועורכת

-,ילדילד-פליט :כוךאברמוטי
סדרתקדם,כימתהוצאתפליט,
עמ' 282 , 2003המזרחקשת

שוקולדה","סוסימחזות:ארבעה

של"הפסנתר 1גדולה""שמלה

המחזות,שחור".ו"ירחבוטה",

אתמבטאיםהבמה,עלכולםשעלו

הילידי-"הקוטבשביןהטלטלה

הפליטי-הקוטבלביןמזרח-תיכוני

המבוא).(מתוךאירופאי"המזרח

ענאדייוסי

דיוקןצחורשליח

מפולנית:םולארים,לס:סטניסלכ
 , 2003כתרהוצאתחאופטמן,אחרן

עמ' 236

שלהנודעלספרומחודשתרגום

סולאריסהחללתחנתלם.סטניסלב

מעיןשהואכוכב,עלשוכנת

ברור.לאשטיבותודעתיאוקיינוס

מהלבררהארץמכדורנשלחקלווין

םינקלעשחוקריהבתחנה,מתרחש

למצוקה.

הברזל'מדרגותסימנון:ז'ורז'
עםהוצאת ,קנזיהושעמצרפתית:

עמ' 352 , 2003לעםספריהעובד
עלהברזל","מדרגות-רומניםשני

ופחדחשדאפופהמוזרהזוגיות

גילוישראשיתובבית",ו"אלמונים

חשובשהיהמישלתחייהוסופוגופה

בחייו.כמת

הוצאתמ;תק, :(חתולי)שריינואלי

עמ' 278 , 2003אחרונותידיעות

אב,בלאתינוקיולדתמותק

מישראלנמלטהלשםבאנגליה,

הופךהתינוקהאלימות.המוכת

מותקאךהתפוצות,ליהודילמשיח

עלבאהוהיא Iבולחלוקמסרבת

עוקצני.פרוע,משעשע,עונשה.

הקדושים,התמימיםדלי~ס:מיגל
סדרתניצן-קרן,טלמספרדית:

חחדשחחספריחהוצאתלטיבו,
עמ' 146 , 2003

המשטרבשלהימתרחשתהעלילה

המקיימתאחוזה .בספרדהפשיסטי

אדוןקשוח,פאודלימשטר

והמשרתיםצידוחובבריאקציונר

ועזריאסאגולח Iפאקוהמנוצלים,

 .המוגבל

זמורההוצאתמ,כינג,גנדרן:אסף

עמ' 434 , 2003ביתן

יורק,בניוישראליםוג'ונסי,איזי

מסתבכיםהובלה,בחברתהעובדים

דרומה,ונמלטיםשודבניסיון

המאפיההבוס,כשבעקבותיהם

 ..איוהאף.ביהאוקראינית

מזזת,מחנהשלאנטומיהאושוויץ,
מיכאלגוטמן,ישראלעורכים:
 695 , 2003ושםידהוצאתכרנכאום,

עמ'

המשוכללההרגמתקן-אושוויץ

טילפ-דייל ,ידלי-טפלי

•אר.בכוךתס,טוtמ

שחורירח /גרסהשלtוחנר Dה /גדולהשמלה /להרןשןקסוסי

פוט,השופטשלהניםוי:פיטיגרילי
שוקןהוצאת ,ר~אדנומאיטלקית:

עמ' 227 , 2003

מכנה-נודעשופט-פרטפאולו

גנאי;יבכינומעמיתיושניים

אותומובילההמתחוללתהשערורייה

כליצןולשמשמתפקידולפרוש

אותומובילהגדולהאהבהבקרקס.

העלילהואחרון.נוסף,לשינוי
ה-שנותשלפריזרקעעלמתרחשת

פילוסופייםדיוניםומשלבת , 30

אהבהשונים,בנושאיםשנונים

בעיקר.

~ 
L:J 

 oןל•~מיגל
הקדושיםהתמימים

אם,אהבת :פיליפסאןג'יין
זמורההוצאתגל,נעמימאנגלית:

עמ' 349 , 2003ביתן

אמהואילובראשונה,הרהקייט

בנותיחסי .הסרטןממחלתדועכת

ותחילתהילדותסוףואמהות,

שהאימהות.
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 •·ד .. :-·ד .. ·:ד·:-:-

ע,בףר;-ןסדרמ:~המ~קר~תלי~ן

הא;ניםבחסר
: ."' T • 

o/, ךף

יי /oע~
ע~~י~ת ת~~ם~

:p ת~ל~~~לף 
 ף~;ת~~מק

 י~;ת~ן~סה

ע,ד:ז
רפהואני

-:-• T T 

~לעת pש;
התה;ם

שלאחר

5 
 2003אפריל



~ 
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שבעה

<לנדני>

פניו 1הילא , 1אמרלאחר;נה
-: - T T : T T TT 

ש;ם, 7V1:קנ;ןמ;ל

לאל.ט ryry ~לא,

רקשב qל:כדז:וי י~~ 1
~י;ם;ר f~;יו:קי

~ד~ריםם ij ,;ע; 1

לנם,רי 1מהרה
• • : •• • T 

מזמי;נם,
• • : T 
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 ,אתמ;ליואתמחשבים
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-• : T • • 

זהיר-זהירהtפעתיו
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iJ ךl] ק~ ry ם
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:• T ••• • : 
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ה~פריםנא;תלילהכל

T T : -T -• :ד• 

 ,ב~ f~י~ק.ר 7
ח;ךים~ל~קןע;תע;ת 7ק;
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 • י?;ת~
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 י~;!:~ת;ך

f ח;ת י~~נקרל~

עתלכלאדם

מגרמנית:פושה,ז'וזףצווייג:סטפן

ידיעותהוצאתשוורצשטיין-בסר'טלי
עמ' 268 , 2003אחרונות

קרבותליללאחרבוקרשעםטלירןעלמספרים
"מימשנשאל:"ניצחנו!",ומכריזיוצאהיה

אנקדוטהעדיין".יודע"איננימשיב:היהניצח?"

ז'וזףשלחייותולדותאתמכליותרמשקפתזו
הצרפתיתהמהפכהאתשליווההאישפושה,

נטועכשראשו ) 1799-1789 (קצהועדמראשיתה

בשיעוריעליולומדיםאין .עורפועלהיטב
מחולליבחזיתמעולםהיהלאהואההיסטוריה.

שראשיהםולרובספיירלדנטוןבדומה-המהפכה
אתהסיטהוא-הגיליוטינהדלייאלהוטחו

באיפוקבשקט,הקלעיםמאחוריהפיונים
באילויודעאינוכשאישחשוקות,ובשפתיים

שלטוןגינוניביקשלאפושהמחזיק.הואדעות
הכוחאתתמידהעדיףאלאגלויה,אדנותולא

שלדרכםאתומנתבבאפלוליתהשרויהחשאי
דרךעליכשפיפוןהמבצעים.הגדוליםהמדינאים

המהפכהאתשלו.האידיאולוגיותאתמשילהוא
מתכווןלאשביעקובינים,כקיצונימתחילהוא

מצביעהואזאתובכל-16הלראיאתלחסל

 1הטרורקופתבת .ראשועריפתבעדבקונוונט

מכונתכמוהגיליוטינהמשקשקתכש"בפריז
ליון"של"התלייןאותומכנים ) 61(עמ'כתיבה"

עלהמורדת,העיראתהיסודעדמגלחשכמעט
לימיםחדשה.עירחורבותיהעללהקיםמנת
לדרכויצאשאיתרהמנהיג Iרובספיירעליגזור

וגםצרפת,מלךעלשגזרמהאתהמהפכנית,
בבואינצחבונופרטהנפוליוןשלהרחקתועל

שלתהפוכותיהכלאתהשורדהאישהעת.
גנטנטריאיהיהיתחצופתההיסטוריה

כלנטול Iקשרוקושרמסיתמקיאווליסט
ממש.שלאידיאולוגיה

המניפסטאתפושהמחברדרכובראשית

קוללפנירבותשניםהראשוןהקומוניסטי
 1ומחללןכנסיותהבוזזאתיאיסטהואמרקם.

ואתלכמורה)עצמוהועידשבנעוריו(למרות
אותוומשקהחמורלזנבקושרהואהבשורהספרי
בוזועלברביםמכריזהואהקדוש.מהגביעביין

ובשמשומשחיתות",מתכות"אותןוזהבלכסף
"האזרחלקפיטליסטהופךהואנפוליוןתחת

ביותרהגדולהאדמותובעלעשירהכיהצרפתי
 1לוונזקקואותותיעבו Iמפניוחששובצרפת",

החברתייםהזרמיםאתחשף Iהנולדאתצפהשכן
מרגליםשלצוותיםהחזיקקרקעיים,התת

בונפרטהשלהמיטותחדרישעדומלשינים,
כוח.הואשמידעאזכברידעפושה .הגיעו

הכוחצבירתאחרגםהקוראעוקבבאמצעותו

צווייגסטפןכשהסופר Iהקורסיקאיהקיסרשל
חזוןאישלאותוהערצתואתלסייגמצליחאינו

אני"זה"צרפתבהכרזההסתפקשלא Iגאוני
פרסותתחתאירופהכלאתלאחדהתאווהאלא

סוסיו.

האוסטרי-יהודיההומניסט ) 1942-1881 (צווייג

באמותאותםואומדההיסטוריהבמהלכימתערב

אתחושףהואומוסריות.פסיכולוגיותמידה
אתשמעניקותוהקטנותהגדולותהאירוניות

ההבחנות,אתהמניבותהאנושיותהמשמעויות

הכוחמאבקיאתשמכתיבותוההכללותההיסקים
מדוזה!שלמבטישלשלטון"כיהזמנים.כלשל
ואינומכושףפניה,אתאחתפעםרקשראהמי

פעםשהרגישמיעיניו.אתממנהלהסיריכול
יוכללאובפיקודשבשליטההשכרוןאתאחת

 .) 149(עמ'בלעדיהם"לחיות

מסקרנת,היסטוריתדמותהואפושהז'וזף

טעםאיןושורדת.הפכפכהשולית,בהיותה
הואגרפיחניושהרומןמשוםדיוקים,אילפלות

חוקית.כךכלולאממזריתגחסרמלכתחילה
בצדמתועדיםמסמכיםשלהכלאהבהישתמיד

אותהשעושיםבדיונייםוהרהוריםהנפשצפונות

קבילה.כךכללא
נועדלאפוליטיאיששלדיוקנו-פושהז'וזו:ן

מרישלמוכרהכיהמשפטלהיסטוריונים.

עוגות",שיאכלולחםלהםאין"אםאנטואנט
והפוליטיקההתרבותכלאתשהפרהמשפט

האשהאתמאירהעולמית,החברתיתוהביקורת

לאהיאוהרי Iמסמךמכליותרהזוהאומללה
מנצחוהוא Iאותואמרצווייגמעולם.אותואמרה

מרתקהואפושהעלהביוגרפיהרומןעובדה.כל

שוורצשטיין-טלישלוהקולחהגמישבתרגומה-
כלאלהיראותעלולשהואולמרות-בסר

לעבריתכשתורגם-50ה(בשנותרלוונטי
אינטליגנטי)ביתבכליסודספרהיהבראשונה

 .ועכשיוכאןשלגםותהיותתמיהותמעוררהוא
היאהיטבכתובההיסטוריהכל Iהכולככלות

 .ימינושלהיסטוריה
לאדיוקןתמונתתחתעריכה:בענייניהערה
כאןמספריםוהרי-18הלודביגנכתבמוכרת

 •הגרמני.בתרגוםולאצרפתיתבחצר

אורייןיהודית
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הלוחםנרווהפגלו
והאוהב

ותרגמה:בחרהשירים;נוודה:פבלו
לשירהקשבהוצאתניצן-קרן'טל

עמ' 93 , 2002

מסגרתבתוך Iהספרשלהאחוריתהעטיפהעל
פבלושלמשירקטעמופיעתכלת-שמים,של

שלאישיכשירנקראהקטעיד:בכתבכרודה,
וכתב-הידהקורא,אלהמתרגמתושלהמשורר

למחזיקשנועדיקרמכתבמתוךכאילווחם,קרוב
הדובדבן"עציעםעושהשהאביב"מההספר.

הקוראעםניצן-קרןעושההנ"ל),המובאה(סוף

השתלטותטרםהעבר'תקופתבן Iהאנונימי
 1האישיכתב-הידעלהטכנוקרטיהמחשב

הגרפי.האמיתי,

ניצן-בחרהכרודה,שלהשירהספרי 18מתוך

המשורראתבהםלייצג Iבלבדשירים 43קרן
שנתנוהסונטות, 100מתוךסונטותשתיהגדול.
ניצן-אהבה".שלסונטות"מאהשמו:אתלספר
אתהמחזיק"המועטאתבזהמקיימתקרן

האמוןאתביגםלנטועהצליחההיאהמרובה".
הסונטותשתיאתמצאתיכיהנכונה,בבחירתה

שיצא Todo elAmorכרודה,שירישלבמבחרגם
 • 1977בשנתבארגנטינה

באסואלטו::ס.רנפתליפעםהיהכרודהפבלו
המתקשרתדמות-פבלולהיותהפךאחדיום
כןכמוורלן:לפולוגםהקדושלפאולוסגם

דה, 1נראלאאינוהואכיבאסואלטור~סהרגיש
שהתפרסםכרודה,יאן Iצ'כיומשוררסופראותו

בעיצובחלקולקח ,-19ההמאהשלהשניבחצי
יצירתוהצעיר.הצ'יליאניהמשוררשלנשמתו

ניתוץבתוךהרף,בליהשתנתהכרודהפבלושל
אחידותהעלשמרהאךמתמידים,והתחדשות

מןאף-פעםניתקהולאהעצמייםבדיוקנאותיה
שירתי,היאמהאותיתשאלו"אםשלה.ה"אני"

אתתשאלואםאךיודע.איננילכם:לומרעלי
כרודהמעיד-אני"מילכם,תאמרהיא Iשירתי

ניצן-טלשכתבהדברי-הסיום(מתוךעצמועל
מלבד .) 87עמ'היקום",הנפרש,"הלילהקרן:

(נוצרית,ורחוקותשונותתרבויותשלהשפעתן
לצייןישכרודה,שלשירתועלצ'כית)צרפתית,

אתתרבותיתהמאחדתהספרדית,השפהאתגם

באמריקהזאת,שפההדוברותהמדינותכל
לכןמציגהניצן-קרןטלוהדרומית:הצפונית

שעוטרהשניהלטינו-אמריקאיכיוצרכרודהאת
אתלצייןבלי ,) 1971(בשנתנובלבפרס

אחרת.אוזולארץהאישיתהשתייכותו
הספרדיתדוברותהמדינותלכלמעלאך

"ספרדשבאירופה,ספרדקיימתבאמריקה,

שתרגם Iאגמון-ביסטריצקיכ' .) 34(עמ'שבלב"
פבלושלשיריםמבחרספריית-פועליםעבור
לשמהספרדם wהבתרגוםהתחבט ,) 1954 (כרודה
"מאחרוגירוש-ספר.דהלוייהודהשמימי Iהעברי

שורשים"שבסודויחסיםתכונותעלכאןשמדובר
מעדיף"הריני-ספראותושל 7בעמ'כתב-

עלהשורשיתהשפעתהמפני Iזולארץלקרוא
מכונהשהיאכפיהמקורי'בשמהכרודה,שירת

'הישפניא'":בכללם:וכרודהופייטניהבניהבפי
גרסיהשלודון-חואן'דון-קיחוטהשלארצם
החריבו[שהפשיסטיםאלברטירפאלושללרוקה

היחסגםמכאן .]) 37(עמ' )-1934בביתואת

--(הפשיסטים)בוגדניים /"גנרליםהלוחם:
וראו;בואו /ברחובות,הדםאתוראובואו--

הדם/אתוראובואו /ברחובות,הדםאת

בוטות,שורותאלה .) 37 • 36(עמ'ברחובות!"

מקומןאםגםוזועקות,עצמןעלהחוזרות
היאהשירההראשונה,בפעם I"כאןמשתנה:

 1ואילךמכאן----ציבורימעשהבבחינת

לנחם,למחות,--ההכרהבכרודההתבססה
הרעיוןאלהתקרבותוגםכאן .לחנך Iלהזהיר

לסנטורנבחרהוא 1945בשנתהקומוניסטי:
 , 1948ובשנתהקומוניסטיתהמפלגהמטעם

לחוק,מחוץאלהקומוניסטיתהמפלגהכשהוצאה
המועצות"ולבריתלאירופהלגלותנאלץהוא

 .) 90עמ' I(ניצן-קרן

לצ'ילי-המולדת,הגעגועיםכשגברו Iבנכרדווקא
"מזמורהמונומנטלי'האפוסאתכרודההשלים
זהבקובץוהופיעותורגמוממנו ,) 1950 (כללי"

צ'ילי:שלחיות-הפראעםשירים,שישה

מכוסה /אימתנית,"א;קונדה,הלמה,הגוא;קו'
 .) 45(עמ'ודתית"טורפת /פולחני,בוץ

היבשת,נופיכולה,הלטיניתאמריקהשיריבין
והכיבושים:הדיכוישבה,העריצותותיאורעמיה

וולטלשירתכללי''מזמוראתלהשוות"הרבו
(עמ'ניצן-קרןטלכותבת Iהאמריקאיויטמן"

והמגווןהגבוהה"הלשוןאתומציינת ,) 91
סטירית,תיאורית,שירהכולל Iהסגנוני

המצוייםוקללה"מספר Iהללשיריפולמוסית,
המתורגםבשירהגדולים.המשורריםשניאצל
מופיע ,) 54(עמ' ' United Fruit Co '.כרודה,של

אנקונדה;בע"מ,קולהקוקה"ביןמחולקהעולם
הפרותחברת /ישויותושארבע"ממוטורספורר

זבובי /הזבובים,עריצות----בע"מ/

זבוביקאריאס,זבובי /טאצ'ו'זבובי Iטווחיו

הלטינית]באמריקההשליטים[שמותמארטינס;

בעריצות":/בקיאיםמלומדיםזבובים----
גםיודעכרודהשאותוהדעת,עללהעלותקשה
עלמטיילים"שדייךהאוהבות:מילות-השיראת
הקרועותהשמיםעיניאתתראני---- / 1חזי

(עמ'האדמה"אתלנשקפיךאלונרכן /לרווחה
56 (. 

האפית"השירהרב-גונית:כרודהשלשירתו
קצרצרילשיריםמקוםפינתהוהמורכבתהגבוהה
"אתה;ופשוטי-מילים: ) 91(עמ'שורות"

לססארב'אודהלכלום",קשור;שם,נשארת;
וב'אודה ) 1954 (פשוטותאודותשבספרואייחד'

רגליאתבהם;"הכנסתיספר:שבאותולגרביים'

היפים/הגרביים;אתעליהן;ומשכתי---
הספרמן .) 66(עמ'הנעלים"אתואחר;

Extravagario שירשירים:שניניצן-קרןתרגמה

לעלות'כדיסולםכמוהנראהפיגורטיבי,
שתי'בןריכוזישיר Iוכנגדו ,) 68(עמ'השמיימה'

 /הכאב,מןיותררחבחלל"איןבלבד:שורות
 1בספר .) 69(עמ'המדמם"כיקוםיקוםאין

"שםאגדה:וסיפורימיתוסשיריגםמתורגמים

האנושבןשלאויביושה~לים;הבנתיב-ראנגון
הספרמתוך .) 80(עמ'כאלוהים"דביוקהאומלל;

אחד:שיררקתורגם ) 1966 (ציפוריםשלאמנות
בודדיםשיריםתורגמווכן ) 81(עמ'הדבש''יונק

 .) 1970 (ת pוהרחבהדולרולה pהספריםהברמתוך

אהבהשיריהםכרודהפבלושליצירתועיקראך
הכולאהביתאת Iכאןלצייןטרגיכמהכואבת.

 :הספראתהמסייםבשירהאוהבים,את
לאוהבים.כלוםהיה"לא

בעוויתםהיוכלואים
 ,,עדנם.בגןוכלואים
לשבח.ראויהניצן-קרןטלשלהתרגוםמלאכת

המאהבןכרודה,פבלושלשפתואתתואמתהיא
שפת-דיבורכמעטופשוטה,מדויקתשפה ,-20ה

-מקדיםסומקרוניבפה":געש"הרזאתובכל
מתוךמובאותובאמצעותהזההרועשבשם

 .לספרמתלקחמבוא-המתורגמיםהשירים

כרודהפבלושליצירותיוקובצו 1968בשנת
הנוכחיהספרעמודים: 3,237בניכרכים,בשני

'מועטזהאםגםבלבד:טוביםעמודים 92בןהוא
בראשיתשציינתיכפיהמרובה',אתהמחזיק

הבהמשקל"."כבדהספראיןזאת,רשימתי
העתידיותבמהדורותכרודה",ש"פבלונקווה,

ניצן-טלמשקל:יצבורלשירהקשבהוצאתשל
משוררים-עודואולימתרגומיהבותוסיףקרן

פבלומכוחם.בוישקיעומחוננים,מתרגמים
להם,זרהשהספרדיתקוראים,אותםוגםכרודה
 •לכך.ראויים
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-שבבושושנה
זמנהטרםפמיניסטית

קדםבימתמריה,שבבו:שושנה

עמ' 251 2002לספרות,

נגאלושבבושושנהשלהספרותיותיצירותיה
הוצאתםעםספורות,שניםלפנימאלמוניותן
 1הראשוןספרהספריה.*שנישלהמחודשת

מדיה, Iבלבד 22בתוהיא 11932בשנתשפורסם
המדע,שרבפרסזכהאברז,הנזירותמחיירומן

 • 2001לשנתמופתלספרותוהספורט,התרבות

שושנהשלמותהלאחרכעשורהוענקהפרס
אהבההשביספרה .פרסומולאחרשנה 70 ,שבבו

בשנתפורסםבצפתהספרדיםמחיירומןבצפת,

שפורסמוקצריםסיפורים 40 •לכבנוסף 11942
הלוייוסףפרסם 1996בשנתהאלו.השניםבין
החדשה.המזרחבתשבבושושנהעלמחקרואת

העברייה,הסופרתשליצירותיהאלהתוודעהלוי
באקראיספרדית,למשפחהובתצפתילידת

שפורסמההאנגליתבשפהאנתולוגיהובאמצעות
מרתקתסופרתנותרהאיךתהההלוייורק.בניו

והספרותיהתרבותימנופהונשכחהאלמונית,זו
נתפרסמווסיפוריהשספריהלמרות Iארצנושל

היאשבבושושנהשנה.משישיםלמעלהלפני
המזרח,מןסופרתיוצרת,לאשהבולטתדוגמה

שתיקהזוחיתההאםבחייה.להכרהזכתהשלא

אושבבושושנהנשכחההאםהשתקה,או

הושכחה?

מתארתוהמתנגנת,המעודנתהעשירה,בלשונה

מהוריתרבהוברגישותבחושניותשבבושושנה

האמידה,ג'דעלמשפחהבתמדיה,שלחייה

המאה.ראשיתשלבחיפהנוצרית,ערביתמשפחה

החמצה,שלסיפורהואמדיהשלחייהסיפור
שלאאהבהלה,נועדשלאלמיאהבהשלסיפור
גבולותאתלפרוץהעזהמדיהמימוש.לידיבאה

ממנההחברהושלמשפחתהשלהכובלתהמסורת
קרבןהיאגבוה.מחירמשלמתהיאכךועלבאה,

אתששמה(הפטריארכלית),האבהניתהחברה

מאפשרתשאינהשמחתה,ראשעלוהאחיםהבנים
ואתאימהותהאתאהבתה,אתלממשלה

שבבושלהיכרותהלאבדון.אותהודנהכשדונותיה
בחיפה,ששררוהקשריםעלמעידהזוהוויהעם

הקהילהביןהמאה,שלהראשוניםבעשורים
תרבותיתבהרמוניהשחיווהערבית,הספרדית

צירוףאוחזוןבגדרהיהלאכשדו-קיוםואנושית,
גיבורתיומיומית.מציאותאלאמתוכןריקמילים

היחידהבתו Iאסתר Iשבבושושנהשלהשניספרה

במסורתהיאאףמורדת Iגנוןשלמהחכםשל
אמה,לעשותהעזהשלאמהלעשותומעזה

גנוןחכםבעדלעצורלהעמדולאשכוחותיה
בשקטסובלתהיאתחתיה.נוספתאשהמלשאת

פיאתממרהאסתרימיה.בדמיומתהחרפתהאת

יוחנןחכםלה,למיועדלהינשאומסרבתאביה
נמלטתאמה,אתמאבדתהיאוהתאוותן.הגרגרן

אתומוצאתאותההרודפתומקהילתהמאביה
הרחוקה.בדמשקסלמוןאהובהעםאושרה

המעזותואסתרמדיהמאחורישעמדההסופרתמי

ממוסכמותלהשתחררהנאבקותהזרם,נגדלצאת
מחירומשלמותוחברתיות,דתיותמשפחתיות,

כך?עלגבוה
מצפת,ספרדיתלמשפחהנולדהשבבושושנה

מורההיהאביה ; 1910בשנתיעקבבזכרון

כאחד,ובנותיובניושללהשכלתםשדאגלערבית,
היסודיהספרבביתלמדההיאלמקובל.בניגוד

ללמודתל-אביבעדוהרחיקהיעקבזכרוןבמושבה
אזהיומעטותלוינסקי.על-שםלמוריםבסמינר
מסורתיות,ממשפחותהמזרח,מןהנערות

למרותהשכלה.לרכושמנתעלמביתןשהרחיקו
העולםאשתשושנהחיתהיעקב,בזכרוןשנולדה
ולונדוןיורקכיו Iפריזעדנדודשהרחיקה Iהגדול

ספרותיתכללית,רחבה,השכלהורכשה

חיתההיאהמזרח.ומןהמערבמןומוסיקלית,

לשימושנכנסשהמונחלפניהרבהאסרטיבית,
מודעתבעצמה,בטוחה Iואילך-70המשנות

התמונותמןוליופיה.הספרותייםלכשדונותיה
אשהניבטתבצפת,אהבהבספרההנכללות

אופנתיבכובעעטורהמטופחת,בלבושה,מוקפדת
רבהמודעותלהחיתהבתכשיטים.ועדריה

הופעתהאתפעםלאמאזכרתוהיאלאסתטיקה
שהיוהרביםהמחזריםואתהמצודדתהחיצונית

דודהלבןשנישאהעדבקרבתהמעוניינים
בחיפה.להתגוררועברה Iכרסנתידודבשלישית,

לשושנהחיתהספרדיות,במשפחותכמקובל
שלהמשפחתיולייחוסוהחברתילמעמדומודעות

עצמה,בזכותקטנהלאיחסניתחיתהואףאדם,
ולידת 32בגילנישואיהלאחרספרדית.אצולהבת

לכתובשבבושושנהפסקהאורנה,יחידתהבתה
שהשביתהואהנישואיםעולהאםעוד.יספחולא
אחר?גורםזההיהשמאאוכתיבתהאת

שבבושושנהשלבזמנההסופרותהיומעטות
בכתיבה.ידןששלחובפרט,אשכנזיותולאבכלל

בחנותבעלהלדודלסייענאלצהאובחרהשושנה
אתוזנחהבחיפהתפירהוצרכיצמרלממכר
אותהליוותהההחמצהתחושתאך Iכלילהכתיבה

 1זוהחדשההמזרחבתלסופרת,מותה.יוםעד

האשהשלחייההוריתלתאר Iייעודתחושתחיתה
לפניהרבהקולה,אתולהשמיעהמדוכאת
סיפורהאשה.לשחרורהתנועהשלהתפשטותה

שלמסיפורןשונההיהשבבושושנהשלחייה
חיתההיא Iכאמורבתקופתה.מזרחיותנשים

 1יותרטעםאנינת Iיותרדעתנית Iיותרמשכילה

נישאהכךומשוםיותרובררניתיותרגאוותנית

אחתבתלעולםוהביאהיחסית, Iמאוחרבגיל
זמנה,שלהאבהניהעולםנגדיצאהשבבובלב.ד
בושהנשיםעולםגברים,ידיעלהנשלטעולם

מבלי Iיכולתןלממשמבליומדוכאות,כבולות
עולםכרצונן.אישלבחוראודעתןעללעמוד

שלבסופואותההביס Iנגדולצאתשהעזהזה,
נאבה.שתיקטעלכתיבתהוהביאדבר

זכתהמדיה, Tהראשו•ןספרהשלפרסומולאחר
מןארסיתביקורתשלבקיתונותשבבושושנה
בידיבעיקרושנשלט Iדאזהספרותיהממסד
כתיבתהאירופה.ילידיועסקניםסופרים

ידיעלנתפסהוהחושניתהסוחפתהססגונית,
אחרת,חיתהכתיבתהאכןכפורנוגרפיה.זהממסד

שבבושושנה

המהפכהאתשירתהולאהתקופה,לרוחזרה
שירהחיתהכתיבתהבאירופה.שנולדההציונית

 .בארצוהמתחדשללאוםהללשירלאיחידית,
בזיכרוןורבהמורהשהיהמילעשותהגדילאולם
נצרהואאףבורלא,יהודהוהעסקןהסופריעקב,

במאמרכתיבתהאתשקטלספרדית,למשפחה
הסופרהיהבורלא"המזהיר",העתבכתבשפרסם

שלבחייהםשעסקהראשוןהמודרניהעברי
חיתהשבבושושנהאולםהספרדים,היהודים
ואוליזאת,שעשתההראשונההמודרניתהסופרת

ולפרסבימיולתהילהזכההואהצלחה.ביתר
הקטןידהבכתב .כלילנשכחההיא Iישראל
למורה-22הבתהסופרתכתבהוהרהוט

 **לשעבר:
שגילית Iהיקרבורלאמר Iעליךנכמרו"רחמי

שהוקעתאתה ...בעברלתלמידתךביחסעיןצרות
אתה, Iספריאתלהדפיסשנאותהההוצאה,את

ולספרותלסופריםוקלוןאותבספרישראית
רוחיאתשברולאמכתבךוכןמאמרך ...העברית

גדולותיצירותוכמהכמהלכתובאוסיףועוד
שתפשפשמוטב ...שאתוביתרעוזביתרוקטנות

במעשיך".

לחולללגדולות,שנועדהחשהשבבושושנה
אךולהתפרסם,לפרסםמסגרות,לפרוץ Iשינוי
למרות Iלחלוטיןאותהשיתקההממסדתגובת

שבאהכפיולכתוב,להמשיךוהבטחתהנחישותה
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 •הופסקה.
מזור-הופמןבתיה

 .קרםכימתכהוצאתאורראוכרכיםכשלושהשככושושנהשלכתביה *

 .ישראלכמרינתבריםעההסופריםואגורתגנזיםמכוןכאריכות **

9 
 2003אפריל



 1:~ו
אלגםלדבריכולה

הקירות

עםכרתמדאביככה :גוברדוסמי

סימןהמאוחד,הקיבוץהוצאתהרוח,

 211 , 2002החדשההספדיהקריאה,

עמ'

במוחוקורהמהלדעתהאפשרותמסקרנתכמה
עודמסתפקיםאיןשלא.או .האחרשל

נשים.דמויותהמביאבמספר ,במקומותינו

שלראשהתוךאלהנכנסלסופראנוצריכים
ויישמעישכהווייתם.דבריםמשםומביאאשה

ונמצאישכאן",ריק,כל-כך"הייהקוראקולשם
יכולתכיאפשרמצויות.לאמחשבותשם

בזמנומוהרועלייתר;להערכתזוכהזו(האמנם>
כתבכאשר Iמשהומגוחךבאורזותופעהשם

מששרההגוףכינוייאתוהחליף ,זכרבלשוןשיר
זכהשבחיםלכמהגלוון>.(נוריתזמרתאותו

לנסחכךכלשהיטיבעלנשים,שלמפיהן
עלעצמו,שלובעוד'נשיות',ותובנותמחשבות

כזה.שהואמושגהיהלא Iעדותופי
להיותשיכול~מהגוברדושלספרונראהלי

הדמות'חנה',שללזהמקביל Iמזרחיקול
שנחשב ,לשימיאכלעוזעמוסשלבספרוהרדופה
 " TOUR DE FORCE "להספרותביקורתבעיני

נשי.בקולכתיבהשלעברי

אתהמעבירהבאשהמדבר •••מדברתאניככה

שנתאלמנהאשה .עוברלראותוכדיזמנה
ישואיםכבלאכעשורזהחיה Iארמוןמבעלה,

להבקיעדרךומחפשתאלברט, Iאחרגברעם
לפנילאממנה,שברח Iאביבנה,שלעולמואל

מבקשתהיאתמימה.שנהבמשךאליהששתק
גםאלמנהלאמה,דומהלהיותלאכוחהבכל
היתרשם.איןהרוחעםהמדברתזולאשה,היא.

היאוסימניםשמותאבלבשמותיהם.נקראים
כלאות,כמיןהואמחשבהבדלכלבכל.נותנת
כמיןהםבאלה,וכיוצאמאפרה Iשולחןכיסא,
היאאחדבמקוםעמידתםחייה.שלהכובדמרכז

המ~נההרוח,הרוח.עםתעוףלבלאותההשומרת
אתהזורההרוחגםהיא Iהקיץזיעתאת

לכאוב.אסורלחשוב,איןופחדיה.מחשבותיה

אתהעוטפתהמזויפתלשלווהסייגהיאההדחקה
מתאמצת"אנישלה:ובמיליםיום.אחריוםחייה,
וכל Iשליבלבהקשיםהזיכרונותאתלתפוסלא

הזההקרעליוקשהזה,מולבמלחמהאניהזמן
בקולכשאמרתי ,עצמיעלשעשיתיוההחלטה

שלהשבעהאחריימיםכמהאותישמעואבי
הדבריםאתנזכורלאיותרזה,שזהו ,ארמון

ככה ,רגילעכשיולחיותנמשיךורקהרעים,
קשהשורשאיזהכמולנויהיהלאזיכרוןששום
ינסהושתמידאותולנתקאפשרשאיבאדמה
 .) 15(עמ'למטה"בכוחאותנולמשוך

בדיבורולחייה,שקטלהביאמצליחאלברט
אינוואםוהשותקות;השקטותובהליכותיו

מרגיעעדייןאך Iרגיללאשזההרי Iקשרת
הלאטואיךהרבהדיברשאלברט("התפלאתי

בשונה ,) 149עמ'אותי"להשקיטהצליחשלו
חיים.ותאבמזגחםגבר Iארמוןהמת,מבעלה

מעשיועלעונשכמיןנדמהארמוןשלמותו
מתוארשחטאהשהאשה,בעודהמרומזים,

היא,בנה.עם;בליבחייםנענשת Iלפרטיו
החייםעםמסכינה Iהאחדעםחייהאתשאהבה

תנצח,היאזהועםשישמהזההשני.עםהאחרים

התייחסההאשהשלאמהבעיקר.עצמהאת

הבריות.מןלהסתירשישמוםכאללאלמנות
להכניסבליכאלמנה,בתהאתגידלהעצמההיא

גםאלמנהבתהעכשיוהחוץ.מןאנשיםלביתה
היאכאשרלעצמה,אומרתוכשהאשההיא.

יהיהלאכברבטח"אלברטזקנתה,אתמדמיינת
מדובראיןכיהחשדעולה ,) 187(עמ' " ...שם
אלאבעלה,אחריימיםהמאריכהבאשהסתם

האשה,אועראשתתמרדוגמתקטלנית,באשה
 .במדברמבביתושלומאירשלהגדולה

הרילה,שאיןלחייםכמההזאת,בכלהיא,אם

לעבודה,חברתהשלהמדומייניםהחייםאלה
לוד-באזורמשפחתהעםהדרהערבייה Iסאוסן
כבעלסאוסןשלבעלהאתמדמיינתהיארמלה.
ההופךמחויכת,אדנותהליכותיושכל ,בעמיו

עולמןכללרצות.הלהוטלצמדובתואשתואת
וגםמרוצה.ואבבעלעלעומדובתההאםשל
סאוסןשלעונתהאתמשביעזהשבעלאיךעל
אלברטכינרמזיםאנואיןאבלמתעכבת.היא

מזה.משהוממנההחסירוקודם,ובעלה Iעכשיו
היאאיןואליומבקשתהיאבנהאת ,ובכלל

וחומרקללידה,הואאםביןלהגיע,מצליחה
אין Iאבי Iהבןעלהבית.מןבורחהואכאשר
חברים,ונטולשתקןילדמילים.מכבירהמספר
מסוגלשאינו Iבעולמוהכלואנערלהיותהגדל
עםמלדברמשנואשה ,שזואפשר .אמואללדבר

שדעתהאפשרהרוח.אלמדברתהחלהבנה,

אשהאחרת;אפשרותוישמשתבשת.התחילה
 1נשמתיכלומררוחי','יאלאהוביהתקראמזרחית

שאיןמהכלממנה.למעלהשאיןלקרבהביטוי
מת-כמיןשהואבןשלמולהאשה,בנה.עםלה
הקירות.אלגםלדבריכולהחי

מביאזהישועה.לאשהתמצאהמספרמןלא
ביןלראשה).נכנסהרי(הואכנתינתםדברים

והשלישיהראשוןבפרקבקולה,האשהדוברתאם
אתמביאמספראםבין Iהאחרוןמןוחלק

,בשניהאחרוןמןוחלקהשניבפרקמחשבותיה,
 ,הסגנון ,התחבירהשפה,זהה.הקולהמקרים
אוליהמספר.לביןהאשהביןשוניאיןהמילים;

המידה.עליתרראשהבתוךשהה
סוגאיזהיודעתלא"אניכיאומרתהאשהואם
כי Iספרמתוךשאומריםלמיליםישקולשל
המספרבא ,) 209(עמ'ספרים"קוראתלאאני

קולההואהמיליםשלהקול .חסדעימהועושה
מבחנוואולי .המספרקולהוא Iשבתורושלה,

העולהשהקולהוא-ספרכל-ספרשלהאמיתי
ועוד .בולדבררוציםשהיינוהקולהואמתוכו
משוטטתשהיאכדיבתוך .קולעלאחדדבר

"לעמקשברחבנה,אתלמצואבנסותהבעפולה,
מגוללתהיאשבוהשגורהקולבתוךיזרעאל",של
מכריעתהקמהשהיאעםפתאום,מחשבותיה,את

"לעצמיהזאת:השורהבאהשהשתינה,לאחר
וקצתקרירקצתרקבדשא,איששאיןאומרתאני

שאיןאשהישכאןאבל ,) 207(עמ'מטל"רטוב

מאירפהעושהמהחבךה",של"ערמהלה
הישראליותזרםשלהנוכחותבדלהזהואריאל?
סחף,כמין Iבצדדיוומשאירהשוטף ,המרכזי

לידמשתיניםהםכילהבחיןמכדיתמיםאנשים
בלתו?שאיןהישראליהאתוסנופלים,אנדרטת

במה Iיותרנכוןאו Iהספרבשולי Iענייןועוד
ספרכיבידועהאחורית.כריכתועלשכתוב
להמלצהיזכהלעילהרשומהבאכסניההמופיע
שלעטופריצפוף,וכתובהארוכהנלהבת,
לאעוד"כלוםכתחילתו:הספרסיוםהעורך.
הפרטים"אמנותכיהועילהמה ,כןאםנסגר".

לשיאה"?בומגיעהבדרוגושלהסוגסטיביים
משמעההסוגסטיביים"הפרטים"אמנותאיןכלום
להישמההאשה,המרובה?אתהמחזיקמועט

העמודיםשפעתכלאובד.ובןשותקאישבחייה?
יכולדידה,לגבימורידים.ואינםמעליםאינם
כךלכן.קודםרביםעמודיםלהסתייםהספרהיה

 1קיוכקבבבחינת Iקצרסיפורקוראיםהיינו

בלימבונשארתהמרכזיתשדמותורומןבמקום
ורגשי.נפשי

"התקות""עיקופים",עריצה","חוקיותישועוד

"אחתוהסופרודאי""הישגהואהספרו"הסטה",

הישראלית".הסיפורתשלהגדולותההבטחות
פרופ'עללדיןחנוךכתבאלה,כגוןשעלדומה
שירמתוךמהתחת",פרוזהמוציא"פריכיפרי

 •רב.בכשרוןפרימזמראותו

עטרןאהרן
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 1:~ו
אקטהיאהצייתנות

האיוולתכנגדהחתרנות

כוגולמה,העירמפקדהאשק:יארוסלב
 ,נוברירותקישור:ודברימצ'כיתתרגום
עמ' 131 , 2002גווניםהוצאת

ערכתהואהאשקיארוסלבשלהסיפוריםקובץ
איןאלה.בימיםבהלהצטיידביותרהיעילהההגנה
 .עצמוהטמטוםאלכבריחההטמטוםמןנאהבריחה

הנשגב:הזןמןהואהאשקשלבסיפוריוהטמטום
כמעט-בטקסיותעצמועלחוזרובלתי-מנוצח,נצחי

טמטומוהואמכלנחרץאופנים.באינספורדתית,
הצבאית,זובמיוחד Iושלוחותיוכפיפיו Iהשלטוןשל

ההומור.זולתתחתיהםלחתורמהנהדרךשאין
בוגולמההעירד pמפבקובץ'הצבאיים'הפרקים
שנכתבשווייק'הטובהחייל'סיפוריבמחזורכלולים

האמיזהחייללפניכעשורשעברה,המאהבתחילת
הוסיפההמתרגמת, Iברנדירות .האלמותי pשוויי
הסיפוריםביןהזיקהעלעינייםמאיריקישורדברי

העונההצייתן'שדויקהאשק.שלבביוגרפיהלפרקים
אתמשגעבהכנעה",ב"מודיעאליופנייהלכל

הוראותיהםכלאתממלאשהואמשוםדווקאמפקדיו
המנסיםלחייליםבניגודובדייקנות.בנאמנות
מיחושי-שווא,עלבתלונותהצבאעללהערים
עליומערימיםהצבאששלטונותהחיילהואשווייק

 .ממנולהשתחררכדילו'שאיןמחלותבאמצאת
חוקןבמראהשדיהמערימים,לחייליםבניגוד

הבסיס,אלבחזרהלהניסםכדיהצבאיתבמרפאה
עלמצהירוהוא Iחוקןיראאינושווייקהטובהחייל

מעלתוהודאת"לשרתרצונוועלהשלמהבריאותו
רקהצבאעלמעריםהואנשמתי,"צאתעדהקיסר

מרצונווחוזרעורקהואלכן .בוולשרתלהמשיךכדי
בכלא.אפילוהקיסרמעלתוהודאתלשרתכדי

נגדשלוהחתרנותאקטהיאשווייקשלהצייתנות
היאפקודותבמילוישלוהמצוינותעצמה.הצייתנות

המצוינותשתיהן'אי-הגיונן.נגדצנועההפגנה

צבאותשלאיוולתםנגדשלוהמרדהןוהצייתנות,
שהשכניםכזה Iלמהדרין'צ'כי'מרדזהוומלחמות.
וצדקכבודלוחמינלהבים,פטריוטים-הפולנים

עליו.ללגלגכךכלנהנו-האחרונהדמםטיפתעד
הצדקלוחמיעםהיטיבהלאכידוע,ההיסטוריה,
עלשלגלגומיעםמשהיטיבהיותרהאבסולוטי

היטיבהלאפעםאףהיאהוא.באשרה'אבסולוטי'
החלשים.עם

מעניקהואהחלשים.שלהגדולהמשוררהואהאשק
לבעליוהלעגהעצמיהלגלוגהיחיד:נשקםאתלהם

חיצישלהראשוןהנמעןהואהזהבקובץהכוח.
הואהמחבר',מאתההקדמהב'דברישלו.הלגלוג
ליצירתו'הללשירשיכתובחברלושבאיןמודה
שספרולהאמיןבקוראיםלהפצירנאלץעצמוהוא

לאנדרטאות"שייךמבריקה",בצורהכתוב"אכן
מישהויפקפקואםהעולם",ספרותשלהגדולות

לשמים,עדספריאתמהללעצמישאני Iייתכן"איך
בהחלטומשהוכותבאשרשאדם Iלולהשיבאוכל

ק ,!l' •האיארוסלב

כוגולמההעירמפקד

הצ.ד"מןמבקרמאיזהיותרלכתובקרוב
חד-מאבחןהאנושית,החולשהאמןגםהואהאשק

הנפיחות,ההתחזות,הרפיסות,מיניכלשלעין

האשקהשטות.מןהכבוד'ומןהשררהמןהסחרור

שלזיקבושאיןמשועשע,במבטאלהבכלמתבונן
ראוייםכןועלקטנים','אנשיםהםגיבוריורוע.

חצרןמתקנא ,מעמדות'הבדליבסיפורלחמלה.
אחוזה,מנהלשהואמשוםלאלשתייה,בעמיתו

האחוזהמנהלעלאומריםשבהשתכרםמשוםאלא
שותה,כשאינוגם Iעליוואילועליז""קצתשהוא

אוהבי'ביןבסיפורחזיר".כמו"שיכורשהואאומרים

וחוקריביבליופיליםשלבחוגהאשקמצליףספר'
שמזמיניםעצמית,מחשיבותמתפוצציםספרות,

עללבעלותטועןשהואמשוםרקאורחאליהם
כרוכה Iחפיזשירישלמקוריתפרסית"הוצאה
אדם".עורבכריכת

מבחינההמשוכלליםמןאינםבקובץהסיפורים
(ואמנםקליליםכפיליטוניםנקראיםהםספרותית;

זורהסיפורכלעיתונאיות);כרשימותנכתבחלקם
מסוימת.אנושיתהתנהגותאותכונהעלאור

גלריהנפרשתהאשקשלבסיפוריורצופהבקריאה

אנושית''קומדיהקטנות,חולשותשלמרהיבה
 •הכלותיה.בעושר

הכנסייהלתפארתנשים

תרגוםמזבנים,מעשיםבדאון:ק'ג'ודית

 ,אליאב-פלדוןמיריוהקדמה:מאנגלית
עמ' 184 , 2003חרגולהוצאת

מנזראםמצטיינת,נזירהחיתהקארליניבנוטה
למעלתמעפילהשחיתהואפשרהרנסאנס,בימי

נסים,במעשיכנראה,הפריזה,אלמלאקדושה,
מגוללתתולדותיהאתאסורות.ואהבותחזיונות

בספרבדאוןק'ג'ודיתהאמריקאיתההיסטוריונית

מסעיר.כרומןהנקראומקסיםקטן

רבים,בייסוריםבלידתה,לכנוטהקרההראשוןה~ס
פירנצה.בסביבותוולאנוהקטנטןבכפר 1590בשנת
שהמיילדתעדקשים,כהלידהמציריסבלהאמה

עלולותוהילודהשהאםלואיג'יאביהאתהזהירה

יצאווהילודהשהיולדתאחרי .קצרזמןבתוךלמות
בשםאדוק,נוצריאביה,להקראסכנה,מכלל
האל.לשירותאותהוהקדיש-המבורכת-בנוטה

עצמהלהכשירוהחלההוריהביתאתעזבהתשעבת
להאירעוכבראזועדפשיה.בעירהאללעבודת

כיסים.כמה

חזיונותיהעללהתוודותהחלהשלה-20הבשנות
בתוכנםקלרפרוףהמוודה.והכומרהמנזראםבפני
אישיותפרסום,תאוותהתבלטות,יצרעלמרמז

משתחוויםהמלאכיםבחזיונותיהאגוצנטרית.
מתגליםבגופהבטבעת,אותהמקדשישולפניה,
בראשוהאורשקרנימספרתהיאהסטיגמ~ה.סימני

עליהציווהוהואראשה,אתגםהקיפוהצלובשל
לוויתהבתנזירהברתולומאה,בכול.לולדמות

 .לחיזיוןלדבריה,עדה,חיתהבנוטה,של
מדיצ'יביתשלטוןבתקופתבפירנצהקורהזהכל
באיוםהקתוליתהכנסייהשלמאבקהרקעועל

לנשים.רב-הסתירותויחסההפרוטסטנטי
בחשדנותלנהוגהורו-15ההמאהבניתיאולוגים

דעתןלפיתוי,קלותשהןמשוםנשים,שלבחזיונות
המאהבן Iורמילימרטירהפייטרואבלונו'.קלה

הנבואהבמתנתזכומסוימותש"נשיםהודה-116ה

שנשיםוראוי Iהאללהןשגילההדבריםאתומסרו
כולה".הכנסיהלתפארתתסייענהאלה

הגדלותבחזיונותלהתפארבחרהכנסייתיהממסד
בפומבילהטיףאותהעודדבנוטה,שלהמחשידים

הנזירהשלסיפורהיתר.זכויותלהוהעניק
אדםשלחייוכמהעדממחישהזאתהאלמונית
מאבקיובידיומקום,זמןנסיבותבידימוכתבים

בנוטהלהם.מודעהוארחוקותלעיתיםשרקכוח
אתלפרוץהצליחה,אףמסוימתובמידהשאפה,

ההיררכיהמחסוםואתשלההמיגורמגבלות
הדקהחבלעללהלךהשכילההיאהפאלוצנטרית.

ולכוחלייחודשאיפתהלביןהאלההמגבלותשבין
ומנגנוניו.כוחעלמשהושידעהלהניחישמשלה.
לשליחתעצמהאתומשחהגבולותשפרצהככל
האב-ל'ממונה'כךעללדווחתמידהקפידההאל,

הרוחני.

שלההחזיונותאחדבעקבותמשתבשמשהו
אף-בידיהנתוןהעירשגורללהאומרכשישו
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מושעיתבנוטההתגשמה,העירגורלעלשנבואתה
נפתחתחקירותשלושורה Iהמנזרכאםמתפקידה

במשךנזירה"אותהסודה:מתגלהבמהלכןנגדה.
 ...בשבועפעמיםשלושלפחותרצופות,שנתיים
בתברתולומאה[אתאותהתופסתבנוטהחיתה

 ...המיטהעלבכוחאותהומשליכהבזרועהלוויתה]
אותהומנשקתמעליה,שוכבת ...אותהמחבקת
כךכלעליהמתנועעתוחיתה ...גברחיתהכאילו
 " ...עצמןאתהשחיתוששתיהןעדהרבה,
גברים,ביןואפילולגברים,נשיםבין'השחתה'מעשי

היהכךכלשהסעירמהבמנזרים.נדיריםהיולא
מספקאינובדאוןשלספרהנשים.שתיביןהמעשה
בכתבהמכריעלסעיףבאשרחד-משמעיתתשובה
המעשהזההיההאםקארליני:בנוטהנגדהאישום
בחטאחטאהשמאאוהצעירהלוויתהבבתשעשתה
שאירעוחזיונותבסיפוריוהפריזההנצחיהיוהרה

לב,תשומתבוודאימשכהכנזירהמצוינותהלה.

ישוכישחזתהכמישלה.החזיונותתכנייותרועוד
כלאךחשדות.עוררה Iלכלתואותהמקדשעצמו
גירסאותיהאתלהפריךהצליחולאהחקירהועדות

ספק-החידתיתודמותהחולשותיההמשונות.
הכנסייהעלאורזורים-תמימהספקשרלטנית,

בראשה.שעמדומיועל
ההיסטוריוניםעםנמניתבדאוןק'ג'ודית

מיריההיסטוריוניתגםכמויודעי-הכתובהמוכשרים

עינייםמאירתאחרית-דברשהוסיפה Iאליאב-פלדון

הספרותכותביעל'מאיימות'ושתיהןנפלא,וכתובה
 •תקוותה.הןואוליהיפה.

פזמירי

שנגזלמהעלהנוסטלגיהמתוךאךרם.פאתוסשל
סיני)פינויעםאופירהמפנינתהניתוקשל(בעטיו
 1ברמזואםבמפורשאםלייט-מוטיב,כמיןעולים

גן-עלוכאב-ועקרוניתמקומית-כפולהנחתאי
אישורשישהכזיב.וסופוכמפלטשנדמהאבודעדן

זמן Iסינילפינוישקדםבזמןעודנעוציםהנחת
הוחלפוהמדברפרחיהאידיליה.אלהמסחורפלישת
האמיתיהזהב,בעגליהזהבחולותהפלסטיק,בפרחי

מדבר;בחולותשנשזרהשקט"צליליבתיירותי.
נוסףאךהמחברת.,,מתלוננתבונים,בהלמותהומרו

לשעה",~פלט-פנטזיהמ"כו~~תהאכזבהעל
לטובת Iפינויטרםעודבתול~האתשאיבדה
אנטגוניזםאיזהניכר-והבצעהנדל"ן Iהדחפור
והמנחםהכוחניהמזויף,לכל Iמאודועמוקעקרוני

הואבלבד.אופירהשלולאהמתקרנפת,שבישראל

בכתב-ראי:כמו Iההיפוךדרךעלבעיקרמתבטא
רוךשל("התפוצצותההיוליעלההתרפקות

המפוברקמןקשהסלידהעלמידרומזתועוצמה")
המחולמתחוםהמטאפוריקההרגש;ועקר

תתשלניגודהעלו";בירו~ט") ,"ה~_לב;" ,"ת?;?;וט"(
וגמרנו";וה"זבנגק".ה"פליה"צ'אפחה", "תרבות

האמיתי;("השיאוגוףנפששלהאינטימיתהשלמות
סמויהאמוןאיהצהרתעלהשיא")אחרי/מתחיל
זאת,עםהפה.ניבולושפכיהפורנוגרפיהלבי~י

היםביןבדואטהןחוגג-נשיות,קובץזהו Iבמיטבו

 mareשה- ,המינגווישללסנטיאגו(בניגודהגברי
האשה-וביןחמקמקת-;?~י~ית)מהותהיאאצלו

בראייתהןלים");רי~י v;תי ת~"(הילדה-האם
לא-מחוללת.נקביותשלכהשתקפותהנוף

לגיטימציה:תביעתאיזוכאןפועמתלכלמעלאבל
פדות,היאהדנותפעםשלאלכךלחלום,אדםלזכות

לדמיוןהן~יושלהפיקוחמגדלשמעניק K.0ל·
 •חלום".בליחייםליאין"כילהמריא,הנכסף

פורתכ.

ו
~ 

:1 

שארם-א-שלהשארם
שייך

 47 , 2002חלונותהוצאתאופירה,נירית:

עמ'

ובעלי-אוטופיהחברתייםהוגיםאמנים,שלכמיהתם
טהורהשאנגרי-להאונכספתארקאדיהאיזואל

 1ששתיהן-והדתהשירהכימיימיהובתולית,

ואםהעולםבתרבותאם-הגעגועילידות Iבשורשן
שלהמקראיהמיתוסעצםהעברית.היצירהבתחומי
שלהרמח"ליתהפסטורלהגורשנו;ממנו Iגן-העדן
אליהם"צמאנוזוהזהב"איינער";עדריו"רועה

ותבנית-נוף-ביאליקשלהחמה"דמדומי ם~,-.:'בש
אינם-טשרניחובסקישלהרטרוספקטיביתהמולדת

ל"געגועיםטיפוסיים,אךמועטים,סימפטומיםאלא
חלפי.שלכניסוחואחר"משהואל

 debutantה-כרטיסהואאופירהשהקובץנירית
נרתעתאיננהאורבנית,שירהשלבעידןשלה

;טוןן~ת wמ"ההיפךשהיאועמדהעמדה,מלנקוט
כנהאךמיומרותחפהצנועה,שירהזוהיומלט".

שנותשבעשלחוויית-אמתשביסודהואותנטית,
בשיריםאין .בשארם-א-שייךישראלייםחיים

אקולוגייםאוחברתייםקיטרוגיםהאלההמינוריים

 lrחציסומקרוני
 ~ 1אדוניס

 ::rגבאיצבימערבית:

אביגלימת

גלימה 1בביתנ
: •• •• : • T 

נח~ויואביגזרא;תה
-ז : • Tד-ד

ךב.~ל ffךנכ~ר
ת 7 ;ף~~לס:יס-ליא;~ךת

f :P ף~ry ף, 1סש
נ; 1נמצפוהיית

: T • T : -: 

רל~.ר ז~~

גלימה 1נביתנ
: •• •• : • T 

~זףךה 1ה r~רף

זנ~:תןנ:וקןתא;נ:ויק;~ךת

 . ;ל~ל~~ך , ;ל~ל~ין
נפתחההבחנתי

• : -: • : • : T 

זנ~ס~קת י~~ ~;ר~~ף
י;שבת,בלב;ערגה ,ףנלב;

: • :• : T : • :• :• 

 , ;תן~~~,זרף~הדך~י ,א;נ:וי~ס~קת ,~ליש;~ךת
 •ושירויערחליללימ;תירה

• T • T • :--: • 

המולןעוגתהיאהאבגלימת
 ,אותועוטפתהיא .המשוררשל

השתיוחוטיומטאפורית,פיזית

בנולמחדשנארגיםוהערב
אבןגםהיאהגלימה •הזיכרון
הואוהביתהבית,מאבני

עומדוהמשוררואבןטיןתקרה,

מחדשובונהההווהפיגוםעל
ביןהטנגונרקדשבוהביתאת

לחליל.יער
בעתרןפורסםהזההמרגשהשיר

כשנה.לפניאהאלי''אל
אחמדעלישלהעט(שםאדונים
שירהוחוקרמשוררהואסעיד)

-1930ב(נולדבפריזהיוםהחי

בלבנון).רבותשניםוחיבסוריה

לתרגםמרבהגבאיצבי
כדיאולי Iמשיריוולפרסם
המזרחיתשהרוחלנולהזכיר
מאודקרובהאדוניםמשירי

מעלגםהמנשבתלרוחמאוד
לראשנו.
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פןאלכסנדרשלבשיריוהנשיתההוויה 1:~ו
 19 3 3 • 19 2 7השניםנין
אלוןחגר

מדונה,אשה,עיר,ולדת,ש
הסהר'יצוראו-לילהפרצופת
מסתמנתפןאלכסנדרשלבשיריו

שונות.פניםבעלתנשיותשלמופשטתדמות

בהוויהלמעשהמדוברכינראהכך'אוכך
בהמתמודד'הואעימהנערך'הואמולהאחת.
עצמו.אתלהכירלומדזוובדרךמורדהוא

ההוויהשלמאפייניהאתכאןלבחוןבכוונתי
ולנסותהשונים,בהבטיחה"~נית"הנשית
היא.אחתאמנםכילהוכיח

ומדניםריבמעוררתהנשיתהחוויה

מעריציהקהלבקרב
זרהמחורחרת,עולהוממדנים"מדםכמולדת:

ועודחדשה'>:('מולדתמאוד"וסודרהומדברית
גדושה"אחיםאיבת"ראיתיךשירמאותו

ודםעשן"זבתאחר:ובמקוםחדשה'),('מולדת
שני"ביןוגם ,)' ...זאת('ובכלבשמות"נבחרת

('ארץחבל"כעלמהלכתאתגורלךעלעמים

לה:אומרהואכעיר'אליהובהתייחסוזבת'),
קדשתי'ופורצת,עולהכישופייך"הינומת

אתלטעוםאץמבבליריב?לאריבךמיבתבל
אדוןלךהשתוקקמאשורנבוכדנצר'בשרך

אשה:ובתורהקדשה'),('ירושליםסנחריב"

חידודגיציזיקזקתלקרב,כערוכההיית"דרוכה
ביןואילוהיא,כךלאשה'),('מכתבוקסם"

לידיהענייןמגיעאחר'למתענייןהיחפןהפייטן
"מחיוורונךמהלומות:לחילופיואףאיומים

ועניתיו-אילםמבטהיפה,בישילחתהרב

אםעייפה,לאעדייןהיחפןשלידובשקט:
 ...כרסםחרפותהוא ...משתוקקתאליהדקותך

בן-ומה,איךבטרםומקרובלקראתווגחתי

צנחוהוא-לאגרוףהטרףחייתפרצההגב
<לענייןלאשה'),('מכתבהגה"בלאתחתיו

הלפרין'חגיתד"רשלספרהגם:ראהזהאפיון
אוניברסיטתפפירוס,הוצאתכוכבים,שלכת

תל-אביב.)

-והטבעהעירחמולות,תיאורי
תיאוריומיניים;אנושייםבדימויים

הטבעמןבדימויים-חאשח

('מולדתמאוד"וסודרהומדברית"זרההמולדת:
מערומיה"ברזוןחרוכה"תפארתוגםחדשה'),

עלתפליכאשכול"תפוחהובמיוחד ,)ל"נכ(

"הנךוגםזאת'),('ובכלללדת"פלא:רארכניים
ירכ:ך"עלהאשבפגיונימטר'בתמרורייפה

גבעות"עלכךמתוארתהעירזבת'),('ארץ
עירומךומבהיקפרע,פרועהשלמתךמוריה
נא!גלילועברך"מחצלותגםוביפות"היפה

('ירושליםלילותיך"בזרמתשקריותהן

תיאוריםנטולתלעומתהמוסקבההקדשה'),

שפניהמעשיתכאשהמתוארתאךמיניים

~רצהאתהיאהאבלים.סגנוןלה"לאלעתיד
שרווליםהפשילהבצחוקהריצה,לרחוב

האשהלאשה'),('מכתבהקיצה"והרפובליקה
בליל"ויהימטאורולוגיתכהתרחשותמתוארת

רעמים.כהולםאליקרבתמכל'בחפוריההוא,
ענן'באיןקול'באפסכלואהמבפניםלירעמת

הנשית:ההזיהלאשה'),('מכתבבהירת-שמים"

"שרויההקדשה'ב'ירושליםהמתוארתהמרובה

מריח,מדונהבחיוךנשקפתאליבתוליה,בזוהר

כולההאלוהותהילתעגולהגורןבחציועליה

לחייהפרחימדונה,נבוכההסמיקהולפתע
זוכינדונוולבושתכבועיניהובוהים,תוהים

חטאפריחובקתבשקטקטונוממנההמרובה

התל-אביביתהמרובהלעומתמדונה",אלוהים!
ומכונפת,מכוכבת,דוחפתנדמה,מולי'"אל
שקופהדמותהזפת!)כשחוריי"ש,שחור<הר

מרחביהחובקתאת,מהאת,מיבזר.ראשה

אליענדוכלקטכוכב,ורשפיבשקטהליל
הלילהופרצופת ,)'גגבלי('לילותצוארך?"

זנונותארבע"עלהיין:משיריבאחדהמתוארת
תהוםכמהקמה.הלילהפרצופתרגליה

גג,בליל<ילותכמה!"ורערךכמהבהרגליה,
 ,) 4 7עמ' , 1985 ,המאוחדבוץחקיהוצאת

ולהכפיפולהכניעומנסחהנשיתהחוויה
לרצונותיה

ממנוכרוצותמתארןפןאשה,אועירמולדת,
מוחלטתהתמסרותכניעה.בלבד:אחדדבר

מגוונות.המטרהלהשגתהדרכים .מצידו

בחנק?"לחרכניהמציאךמי"מיהמולדת:
אתהקרבתיהפיתויו"לפתןזאת'),('ובכל

('מולדתטבעת-שווא"אחרב;ךמשכיהפלא
אתנפשיתנופתכל"הןוממשיך:חדשה');

חדשה"מולדתהמכונהאתבן-רגע,מדבירה
מביןפןלמולדת,ביחסחדשה'),('מולדת

לכפרנסה ,סורר"עלה,הוכרעה;שההתמודדות
עוקבתכצל.תרפהלאהיא-עולםעדבה

עתבלעםשלטובו''מהתעקרמפיךושומרת,
היעודארץהר ...למרדהמזעיקהקללהבלבך
 ...בוניה!מבניאניבכפירהגםה~ןרה,וארץ
קול-צמאבךבוא!לי:קוראמשעולקולבך
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זבת'),('ארץלקדוח"פוקד
מפתה,כאשהמתוארתירושליםהעיר:

הריםבושםעלי"כפיתבדרכיה,המורגלת
הוכשתי"עוקץתרירואותיךבקריץ ,ניחוחי

"הנהשירמאותוועודהקרשה');('ירושלים
עליךמקודשושמץהצופיםהרעלנעפיל

לאהוב.חייםעודקרביקרבני! ...השריתי

לאכזאתועיני!רק.ואניאתההלילהאמצני!
ועירק.וסוריהמצריםעדמכאןתרדוףלותמצא
השיריםכשיר ,עבריוריחותרוחותימצלתי
וקשה.דרוכהחשביךאששים ...הררילמזווג
('ירושליםהקדושה!"דודעירבת-ציוןנאום

לאבושבמקוםלומרכרוצההקרשה'),
תחנונים.אופיתוייועילוהכפייה,הועילה

אפל,כישחראיןלבה"ליקיצתותל-אביב:
"כלועוד: ,)'גגבלי('לילותמליל"יומה
טרוףהלאה,הלאה,עין:ביתלעיגסמטה

בליהלילותעדייןתלוייםראשךעל ,היין
 ,)'גגבלי('לילותוגג"צל

אליה,להשיבובניסיוןהעירכמוהאשה:
 ,חזורינוע.כבישימוןולבי"הלכתמתחננת

עוכרחזורקיר.כמואדוםאניאשכח,אני

לאשה'),('מכתבנוח"לבליורגששלוח

שדווקאמצפהשעדייןהאשהאתגםנזכיר

 ,לחילופיךאוטבעת,אצבעהעלישיםהוא
רע"היה'וידוי':השירמןהאשהדברי

יהיהאלשניתזהיהיה"לואךלתפארת"
מנסההיאאיןזהבשיראמנם ,"אחרתזה

להחשובזאתבכלאךאליה,להשיבו
שהוא.כפיאותומקבלתשהיאלהודיעו

הנשיתלחוויהפןביןהיחסיםרקמת
היחסיםמערכותאתפןטווהבההדרךאת

לאפיין;ניתןבשיריוהנשיתההוויהעםשלו
שמשתנה.היאהתוצאה

בגלוילהאומרהואהקשרבראשיתהמולדת:
כךאחר ,)'אל('עדייןלא"עדיין ,יכול"איני
אתאותה,אוהב"אניאהבתועלמתוודההוא
גזרעודאמלטלאלעד ...המולדתאתזאת

מודההואחדשה'),('מולדתמחדש"בההיוולדי

 ,ואהבתיך"שבאתיךשחשבאמביוולנטיות
אבדהשיר"מהתוהההואונרצעת!",דוממת

-דברמכלקדומהגוהרת,עליוהיאכאןלה
התנאיחדשה'),('מולדתבחלומות"שרוישיר

יחדגםנ;מךאוכללורקאקח"הכלברורשלו
זקנה!התקוממי ...סערה!נוכחאלחשוףלצאת
ועמום.קשוחליום,רודףויוםהשקטעליסגר

ועצםגידכלולוקקתסוחטתלשונותבאלף
מחפשהואחדשה'),('מולדתהשעמום"תופת

לא ,חייולהתמודדותמתכונןהואאתגרים,

זכותועלבה.מקומועלאלאהמולדתעל
ארץ"הראומרהואבאחת,ולכפורלאהוב
מבניאחדאניבכפירהגםה~ןרה,וארץהיעוד

"אנימצהירהואכאןוגםזבת'),.('ארץבוניה"

לעריק:ך"ולאאנילךכיואם,אדמהלךנשבע
שהצהרותיולהתרשםשלאקשהזבת')('ארץ

לאוזניגםאלא ,בלבדלאוזניהלאמכוונותאלה
פן .שלוהביקורתדבריאתאהבושלאמבקריו
ביניהםהיחסיםמערכתטיבאתלארץמסביר
אתגםואתקשות,אותךמשפוטארתע"לא

השוט,היהשלך-אדעאבלתפליאי.בישפט:ך
זבת'),('ארץ " ..הוא!,שליהאגרוף-תכיריאבל

לאגרופוהמחשהמקבליםאנוזר''הלךבשיר
 ,האכזרשיריזה ,השיר"ובפגועולשפטיה

שלבדמותוונזכרת ,באימיךקרחוניובסופת

כינראה ,)'רז('הלךבשמיך"הנמסהזרההלך

תחושתבתוכה.עמוקכשהואדווקאזאתעושה

תושביה.שלובאופייםבעירמקורהשלוהזרות
הבוזתעתועייעפילואליךבודדפנס"מכל
האנשים ,)'גגבלי('לילותוהרעב"הקר

-מנורותכבוביוםעוד ... "כאילומתוארים
זאתלהידלק",איןעדהאורבהןבבגודעיניים,
זב-אשלבילפידאשא ... "לעומתוכמובן

אלבמרדמתפרץהואבחזהלוצרכיומסתער.
 ,)'גגבלי('לילותלהיטהר"מחטאהזוהמהתוך

בשירוהאשהעםיחסיומערכתתיאורהאשה:

תחנות.באותןלמעשהעוברלאשה''מכתב
פןכאשר ,לאחורבמבטמתוארותשהןרק

 (ו:

 iו 1

....... 

החוליםביתגגעל-זרובבלהובתופןאלכסנדר

מתחילפןהמולדתעםהיחסיםמערכתאת
מתאהבהואכךאחרמהצד.אךכנוכח,בריחוק,

בשיריואותםומונה ,שבדרךלקשייםמודעבה,
ולכןיצליחשהקשרמעונייןהואלאחד.אחד
הכרחיהואהלבגילוי ,תנאיואתמתנההוא

עצמויבססכאשרבהיבטיחמקומואתבעבורו.

ראייהטווחלונחוץכךלשםבתוכה,כפייטן

לעתיד.
מעליודוחההואהעתיקהירושליםאתהעיר:
לאשמךאתהגבר"אניההתחלה,למןכבר

מקשיבהואהקרשה'),('ירושליםקידשתי"

"זרילהמסרבאךשלה,השכנועלניסיונות
מה ...מגועשתצנועה ,לנולאלנולאעלילות
('ירושליםמקודשת?"אתהריאליפתע

ירושלים,עללוותררוצהלאפןאבלהקרשה'),
הואכאןגםמקומו.אתבהלמצואלוחשוב
שלהראייהלטווחיזדקקושובכפייטןיתבסס
החדשה:בעירימצאהואמקומואתהעתיד.

('ירושליםחדשה"שהיאהעיראל"פני
שונה.תל-אביבעםיחסיומערכתהקרשה'),

אךריחוק,מתוךמתדייןהואעימהגםאמנם

כשפןהיאכאןגםההתחלהממנה.הרחקנמצא
סורר.צלככתם-הגבבזה"אניהצ.דמןמגיח
רחף:כבדרךשאלת ,לפניךגוניהציכיויהי

ותעברי.מעיניך.השקיפהומבוכתי'משורר?'

אלוה!)"חביביביןזרלפראמה(כיבצדבבררתי
הםמספרתלאותלאחרלאשה'),('מכתב

 ,אהבותי"הנהניצתתוהאהבהשובנפגשים
ונבדלתאחרת-כמוךאולם,לרוב!שפגשתין

הכרתילראשונה-מקרובליזומןאשרמכל
היהלאובפלאבפןמדובראבלפלא",כדבר

זה"בבוקרזמני:שהכולמאותתהואמיד .די
לנצח)",שיננת:(בחזונךגורלותשילבנו

זהקדימה,בחתירה ,לשירשיר"ביןובהמשך:
ספקות.בנצנוציהוצתלראשונההיחפן

 " ...השעמוםדלקתבובפרועימימה,וכמימים
מפניומזהירשפןשעמוםאותולאשה'),('מכתב

מאודמזכירהממנהוהפרידההמולדת.אתגם

ואני"נפרדנו.העתיקה:מירושליםהפרידהאת
שיוויאובדאכרעלאלמעןתופפתבהליכה
כמיונאהבת,אחתמאשהנסתינוס ,משקל

לאשה'),('מכתבגאל"השיעבודמןחייושאת
+-
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 1:~ו
האחרותהיחסיםבמערכותעושהשהואכפי

אתלהכירלומדשפןלאחרבזאת,המתוארות
אוללכתאםמחליטהואמקרובההוויה

כאשההנשיתבהוויההעוסקאחרשירלהישאר.

האפשרותאתפןמעמידובו'הכיסופית'נקרא

שםאיהרחקשתשרוד'אמיתיתאהבהשימצא

המאמר'בסוףבנפרדאתייחסזה(לשירבעתי.ד
פןשלהיחסלהבנתמפתחבורואהשאניהיות
 ).בחייוהנשיתההוויהאל

משמעי.חדאינוזואליחסוההזויה:הדמות
יותרריאליסטיתשהיאהירושלמית,המרובה

גםולהתמודדותלהבנהיותרקלהבתיאורה,
התל-המרובהזאתלעומתלקורא.וגםלפן

משמעיתחדאינהיותר'הרבהמורכבתאביבית

מופיעההיארבים.ממדיםבתוכהומקפלת

פןהפעםאבל~כרות,שלדומותבנסיבות
את,מהאתמיעניני"נאבאמת.מתעניין

למוות,אואתלחיים-נשמעתולאהנראית
את,מהאתמיקר?!לובןאואודם-אש

 ,)'גגבלי('לילותבשקט"הלילמרחביהחובקת

לעצמולהגדירמצליחפןכילהיווכחמעניין

התל-אביבית:המרובההיאומההיאמי
יער,ואשתבת-שלגיםהסהר,יצור"חכותיך
גג"בלילילותהזייתוסער'דממה-חכותיך
אליהכמטרהאותהמציבפן ,)'גגבלי('לילות

והשכרות:השתייהבאמצעותלהגיעשואףהוא
החמת,מפילשכרההנלגמתביטיפה"כל

חג!"אליהורעבתיכילוחמת,עמילשבתך
פלאבאורחשלי"אתלהאומרהואועוד

אתהכלא,בבורטיפחתיךבסלע,במוחצבתיך

רוחיאתרגעכלבךהפחתיכישלי!שלישלי
הצהובהפגעמשביחילצתיךהרגש,הלום

בהשמפיחזההואכלומר .)ל"(כבהחשמלי"

אוליאשרזאת,היא"את-והזיהויחיים.רוח

בעבר?!"זבחתיכברלה~יליוכלדרכיכללה
הקדמהבאהכאןבעבר.נפגשוהםכימעיד-

אתלהעציםהמיועדתבקצב,האטהקצרה,

חיפושהםחייושכלמודהפןשבסופה.הגילוי

ציפייהחבל'עלהילוךימי"כל :מתמשךסיזיפי
ביןתעייההבלטבעתחיפושינרחבת,אחת

רחםומתתנסקלתיאכזבבאבניהקולות.

"ליהתהליך:ובסוףזאת,ולמרותשיכלתי":
 11והלילותאותךרקהנחלתיליהשארתי

במיוחדחזקהשורהזוהי ,)'גגבלי('לילות

ההזיהפן.של"המוזה"אתשמצאנוליונדמה
הישנההמולדתאתבתוכההמגלמתהזו'הנשית

כמוזהידיועלמתוארתוהאשה,העירוהחדשה,

הדבראתלעצמולהגדירמצליחפן .שלו
אחריותריםאחריםרביםואמניםשמשוררים

מקופליםוהצורךהיכולתהמוזח.חייהם,כל
מורעבשהואבמהאותו'שמחיהבמהשניהם

אגב,הסיבה,השירה.אותו:שמגדיר'במהאליו
-היאהעתידבטווחכאןלעסוקצורךלושאין
וחראבלבדיוםשעותמרחקממנומרוחקשזה

בבקבוק.ארוזזמין'

החוויהכחייייעודויהפייטןהגבר

האמת:שלוחשיבותההנשית
שיגלחזהלהיותעליוכפול.הואהפייטןתפקיד

אותהלהויאמרהנשיתההוויהעלהאמתאת
בקרבהלעצמולבססתפקידוכןכמובפניה.
שולט.פייטןשלמעמד

ודגל"מגןנושא~פךאלבאתי"לאהמולדת:
רוצח"אניממךרוצחואניחדשה'),('מולדת

זעקכלבאילמותךשימרידוכאלח-חיים
אוניםשירתאז"אוויעורר :>ל"נכ(מיבב"

גורלהיאכיאשתולחולךבלבונבדלתאחרת
"פרצתיאחרובמקוםחדשה'),('מולדתחיי"

שיר-פלאים":לךלשיראשוחממרחקיחדשבן
יחיהאטומה,עדייןאוזנךוזו"יהיהשירובאותו

חירותמזמוראבלעל:ך,שנואמאודהקולוזה
זבת').('ארץלרגל:ך"שיטחתיהנהואדמהאדם
שיריחרי'"אדמתחייםבהיפיחשירוושוב

עורק:ך"להסתיידותחייםישאיבהמתלהם
הדבריםעלחוזרחראזר'ב'הלךגם .)ל"נכ(

נדנדלאלהנעיםלךבאתיחללתפארת"לא
אותוזהו ,)'רז('הלךטובו"במהערשךאת

מודחחראחדשה'.'מולדתשבשירוטובו""מה
(ראהלבולצובניגודמשפתועוקרתשהיא

עצמו'לבססהיעודחוזרושובהמאמר).ראשית
אסיףאלבבואךהסוררעליו"אךבתוכהכפייטן

 ,)'רז('הלךמספרת"תחייעוד

בנקודתמידמודיעהואלירושליםהעיר:

מקדשאינו-לאחריםבניגוד-שהואהמפגש

בתלךאספר"אניואומרומוסיףשמח.את
שחראלאחרחקןשח'),('ירושליםאת"מיקדש

ניתקחראבפרצופה,האמתאתלהטיחמסיים
יממששםהחדשההעיראלפעמיוושםממנה

הקדושה!שלוםלשער!"קדימה!ייעודואת
העיראלפניקודש)",וכלייי"שכלי(שבעתי

('ירושליםמגודש!ונרתעתגבריתחדשהשהיא
אבלאמתשהרבצתי"וסלחיומסייםהקןשח'),

תל-אביבעםיחסיו .)ל"נכ(היא"אמתהאמת,

הניכורמתחושתנובעשהדבריתכןשונים.

אינההיאלירושליםבניגודבתוכה.חווהשחרא

מתייחספןאותו.בולעתפשוטהיאאותו.רוצה

איןלנח"ליקיצתבאמירההעירשללאופיה

מחלבתתראיחאלמליל.יומהאפלכישחר'
מולךבוחושך'להטובהלחםפרוסתבעקבות

ועוד ,)'גגבלי('לילותהמתפלל"חלומהעוד

איןהמקוללתבתופת-כאן"אךאומר:חרא
שלט:עלפנסמדליקאיןדלת,אותריספותח
פן'שאפילואפואתימהאיןוהרגע",היכנס
ייעודואלראייהזוויתמצאמקוםשבכל

הזייתלנוכחשלוהצורךאתזועקבעתיד'
"בואי'המוזח.היאחלילית,הנשיתהדמות

יוצאצימאונוהליל.שיריינוחםלרגל:רבואי'
 ,)'גגבלי('לילותגבר"והואגאהכיאל:ר'

ההוויהשלבולטיםמאפייניםמבחרכאןעד
 • 1927-1933חשביםביןפןשלבשיריוהנשית

והזייתחאשההעיר'המולדת,שראינו'כפי
אחתדמותלמעשהמשקפותכולןחלילה,

חדרךבחייו.והיבטיםפרצופיםמספרבעלת

השימושדומהוכןדומהעימןמתמודדחראבה

ייעודו'הגשמתלצורךפניהבריבויעושהשחרא
מאודזקוקהואנכחה.בכירכפייטןעצמולבסס

עתידייםלימיםלחכותומוכןמצידהלחברה
יתרחש.אכןשזהספקלוואיןלקבלה:

בחייוהנשיתההוויהשלמעמדהאתלהביןכדי
לידילבואמצליחאינומדועולהביןפןשל

בהווה,אליהוביחסועימהביחסיוסיפוקו
הקיומיהצורךבולבעורממשיךכשמנגד

'הכיסופית'הקצרבשירולעייןכדאילגלותה,
 , 1932בשנתשנכתב

פגשתילאעדייןחכיסופיתאותך
דמי.בלבלוביגמלתלאעדיין
ניחשתיבקלף-חייצילךרשרושירק

 .שמיבתבערתהווייתךוסוד

להשליםהאדםבנטייתעסקוחגשטאלטבתורת
וכךבסיפור'בתמונה,כךלשלם.החסראת

האהבהגילויאתמשאירפןשלזהשירובחיים.

לעתיד'כפתחכאפשרות.האולטימטיבית
פרדוקסלישבאופןתמידי'לחיפושכתמריץ

הטוטאלית:האחת,האהבהאתממנוימנע

אחתמהתאהבותקצוב,לזמןמדעתוויעבירו

לוחיתהכיגםעולהמהשיראךייח.לשב
מרגישפןחיפושיו.למושאבאשראינטואיציה

בעודוכך .חייובחווייתקלףעלכרשרושארתח
השלםאתלחפשכדיהחלקאתמחסיר

אוליתמיד.מבטיחנראההעתידוהמושלם,
להמשיךיוכלשלפחותאוהכיסופית,תימצא

שהיאלכךהדעתאתלתתכדאיאגב,ולחפשה.
התכווןאםוספק"נכספת",ולא"כיסופית",

ברומנטיקהשהתאהבאואותהלמצואבאמת
החיפוש.שבעצם

פסגתעלנחשובאםהשירה,לתחוםבהשלכה

כעללהגיעכךכלרצהאליוהפיוט
להמשיךתמריץלושישהרי"הכיסופית",

כמסלעי-ניביהקשותלוחם"אניולהילחם:
גםומושר":שליגמגוםהכורמיםביןוכבר

ונטיותעצםשמותמתרסי"עלכילהאמין

נשבעכפרי'פו~לאניהעז'וסגנונהופו~ל
חומתעליבואמחראשרהאישלחיות

לאשה'),('מכתבעברי"כמשוררנצחונותיח

חראתחום,לאבחווהנמשךהתהליךעודכל
חגבהומספקביקורת,מפנילחסיןהופךבעצם

וניכור.לעגשלתחושותמפנילפןמסוימת
יגשיםשבולעתידשלוהחיוביהיחסברורמכאן

הקשהלארץכבןלעצמומועידהואאשרכלאת
עתידה,אתבההמנבאוכפייטןכגברהזאת,

 • .העבריהזמרידועתידועת
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וכספריוכאנטי-גיבוריםונשיםסופרים
~ 

:1 
מגואהרןשלהמאוחרים

כש(שלמה)סטנלי

הרומניםאחדזוכרת,פרספונה ~

חוזר ,מגדאהרןשלהמאוחרים
הספרותיתלתחבולההמחבר

 ,כשהסופרהיטב,בהדששכבר ,שלוהבדוקה
הרומןבמרכזניצבים ,האינטלקטואלאוהאמן

שלדמותואתמשקפיםוהםהפארודיסטי

האנטי-גיבור.

מרכזיתדמותבדרך-כלל,הוא,אנטי-גיבור

המייצגתצפויה,ובלתיקונוונציונליתבלתי

וביצירתובולטים.אנושייםפגמיםאוחולשות
אנטי-גיבורהמונחאתלהגדירניתן ,מגדשל

דוגמתהקטן",כ"האישהדרכים:משתיבאחת

בצלההחיזה ,) 1965 (המתלעבהחייונסהסופר
בצידה,מתגמדוהואגדולה,הרואיתדמותשל

לגיבורביחסשלוהאובססיה ,דברשלובסופו

דוגמהעליו.משתלטתדוידוב,האגדי,הציוני

אביתרהואשוליתספרותיתלאישיותאחרת

עורכו ,) 1987 (אביתרמחברותהרומןמןלויטין
 ,וינטריוסף ,נערץסופרשלהנאמןהספרותי

קנאיהואזאתועם ,בפניועצמומבטלשהוא

הואשולי""אישעוד .במקורביוומקנאלו
ברומן ,ארבלפרופסורהארץילידההיסטוריון

יידיש,תרבותלהצלתהיוצא ,) 1987 (פויגלמן
היירילמשוררמליץ-יושרבשמשו ,כביכול

להוציא-לאורובהשתדלותו ,פויגלמןשמואל
 .בעבריתיצירתואת

מורהאביבית,הבת,זוכרת,פרספונהברומן

שלבצלהחיהוחרוצה,רצינית ,למדישכיחה

המייסרתגת,גבריאלההדגולההמשוררתאמה,
ובדרךלא-מודע,באופןבתהחייאתוממררת

מיתולגיים,אם-בתיחסישלהדינמיקה
אמא-אדמהביןהבריתאתבעקיפיןהמזכירים

במיתוסהאביבאלתפרספונה,בתהובין Iומטר

 .היווני
הגיבורה-האםביןהשוררתהבסיסיתאי-ההבנה

האםבטענותמתבטאתהבת,והאנטי-גיבורה

אותהמאשימהשהיאכךעלבתה,כלפי

נדיבות,ובלתיהוגנותבלתיהאשמותברודנות,
להיותאביביתשלכמיהתהואילולדעתה;

על-ומקובלתאהובהולהיותכאמהסופרת

שלהמונמכיםהגיבוריםעםהזדהותהוכןידיה,

פלוברושלפרץי.ל.שלאלהכגוןהספרות,
אנטי-שהיאעליהמעידיםפשוטה,נבפש

"האישמטיפוסמובהקת,ספרותיתגיבורה

הקטן".

שלנושאוהואפשוטה""נפשהקצרהסיפור

ברומברטויקטורשלבמחקרוחשובפרק
הגדרותיואתהמזכירהאנטי-גיבורים","בשבח

מגדשלשונות,בהזדמנויותהפרובוקטיביות,

המצויןבמאמרובעיקרהאנטי-גיבור,עלעצמו
בספרומוצא",מחפשותנפשות"שש ,-1966מ

שלהחוםםלגיבוריבהתייחסוהכתיבה.שולחן
שלוהגלגולדוסטויבסקישלהכפילגוגול;
אומר:הואקפקא,

מפקידיםהמורכבת-זופלבאית"שושלת
לא-לבלרים,סוכנים-נוסעים,קטנים,

כביכול,כופרת,-בני-בלי-שםיוצלחים,

שהטרגדיההעתיקה,האריסטוטליתבהנחה

 1מהרגיליותרנעלהמטיפוסאנשיםמחקה

מןיותרנמוךמטיפוסאנשיםמחקהוהקומדיה

גונהדינהצילום:מגד'אהוון

סבבוקפקא,צ'כוב,דוסטויבסקי,גוגול,הרגיל.

והראוהרגילאתהשליטו Iבני-ימינווצאצאיהם

העמוק,הקומימןוישהעמוקהטרגימןבושיש

כאחד".ומשניהם

שלהקומית-בחלקה, Iחשיבותוכלעם

ביצירותהצ'אפליניהטיפוסאוה"שלומיאל",

והגיבור ) 1953 (ואניחמדווהשלומיקכמומגד,

ובעקבותיהם, ,) 1959 (הכסילרה pםבללא-שם
ולבסוף, ,) 1978 (עשהאלמבדחהפחותהגיבור

והלא-נחשב,המחוק Iהאקסצנטריהגיבור

 ) 1994 (לאולגהגעגועיםברומןגיוון,אלברט

בתת-הקטגוריהה"שלומיאל"ביצירותיומצוי-

לזכורכדאי Iבהןכשדניםאךהאנטי-גיבור;של
אמנםהוא ,למשל ,גיווןכטיפוס-רקע.אותו

+-
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 1: 1.ןן:
פקיד-בהיותוזאת,עםאךבפוטנציה,סופר

 ,שלוכהגדרתו"שומאיש",פרצוף,חסרמחשב
שלגבולימקרהלהיחשביכולהוא

ה"שלומיאל",

הספרותיולגיבורהקטן",ל"אישבנוסף
בספריוקיימיםוהלא-נחשב,השולי ,המונמך

המתגלים,"גדולים"גיבוריםאותםמגדשל
קורה,כךרצוצים.כקנים ,דברשלבסופו

המגלמת,היאסופרשלדמות ,הק;דישביקום
המתגלה"הגדול"הגיבוראתקרובות,לעיתים

קוראהואשכזהובתורהמוסרית,בפגימותו

זאת,עםשלנו.המושלמותתפיסתעלתיגר

אלהגיבוריםיכולים"פגומים",בהיותםדווקא

כךהאנושי.המצבשלהטרגדיהאתלבטא
עלאלהגיבורים-לא-גיבוריםאותנומפצים

"נפילים",ובתורבהם;שנתנוהמופרךהאמון

בהזדמנויות .לאהדתנולעיתיםראוייםגםהם
אמניםשאפילוהדעה,אתמגדמביעשונות

פרופסוריםעללדברשלא-ביותרכשדוניים

בעיניוהחשודיםמפורסמיםומבקרי-ספרות

הגוניםאנשיםבהכרחלאהם-מלכתחילה
ולעיתיםהממוצע,מהאדםיותרומוסריים
כדוגמהאתי.במוםאלהאמניםלוקיםקרובות

שהיושסופריםהפרדוקס,אתמביאהוא

גולכגויחם,ביצירותדגוליםהומניסטים
השקפותבעליהיו ,בסקיויוסטוכד

העובדה,מןמגד,מופתעאי-לכךריאקציוניות.
סופריםאחרימחזריםבישראלשמדינאים

שניכריםלמרותדעותיהם,אתלשמועואמנים
כפיאושליליים,מוסרייםאיפיוניםבהם

שלילי","כשרוןזאת,מבטאשקיטס

 ,ואניחמדוהחדוה, ,מגדשלהדמויותאחת
המעופףהנמליותרמאוחרתלנובלהמתגלגלת
עלמקוננתהיאושם ,) 1982 (הזהבודבשת

האם ,המספראתושואלתהסופריםשלהציניות

 .ומוסרספרותביןקשרבכללקיים
חינהזוכרת,פרספונהגיבורתגת,גבריאלה

ומנוכרת,משורשיהעקורהמורכבת,דמות

האנושיתמהקרבהמכאיבבאופןמנותקתוהיא

משלמתשהיאמחיר-אליהכמההכהשהיא

מחבריהאותהשהפריד ,הספרותיכשרונהעל

שהמודל ,בוהמייניטיפוסהיאגבריאלהומבתה.

מגולםשלההבלתי-מושגהאידיאליהנשי

בעיניהשהיא ,אולמןליבהנורווגיתבשחקנית

חושנית.גםאךאינטלקטואלית,לנשיותמופת
הקוטביהניגודהיאאביבית,גבריאלה,שלבתה

חרוצהמורהפרקטית,הגונה,טבעית,אמה:של
היהודית,ולתרבותלתלמידיהמחויבותבעלת

עלבלבהומלגלגתעליהמצרהוגבריאלה
המסמלת"פודל",בסגנוןהמעוצבתתספורתה

עלוכןחייה,שלהחמורהמשטראתבעיניה
להתריסשבאשלה,והדידקטיהמהוגן"הלבוש

להכואבכך,ועם ," ..שלי,הבוהמייניותנגד

ומיטותהמטבחביןעצמהאת"כלאהשבתה

כשנשמתהויומן-הכיתה,הלוחביןהילדים,

יכולתמבליהכתליםשביןהצרבחללמתכווצת

ולהמריא",כנפייםלפרוש

היא,הרומןשללמדימפתיעהפרשנות
הבוהמייניתהאמנותית,שנטייתה

מתוקףהיאהגיבורה,שלגיתוהאידיאולו

מובאותואכן,היווניות-הלניסטיות.נטיותיה

מהקבלה,ואפילוהקלאסיתהיהודיתמהספרות
כהטעיה ,לפיכךנראות,בשירתה,המשובצות

כל-כולההשקועהכמוה,אמניתמצדקישוטית

בעצמההמגלהאביבית,בתה,היוונית.בתרבות
משערת,אמה,שללעולמהרגישות-יתר

התודעהבשילובעצמהשלהשמעורבותה
השפהעלובהגנהבהרצאותיה,היהודית

תגובת-היאלועזיים,ביטוייםכנגדהעברית
 ,כךאמה.שליסטיותהחלבלנטיותנגד

סבתם,שלהפסלוניםבאוסףמשחקיםכשילדיה

היה"מה-אביביתתוהההנטושה,בדירתה

צלוהאין ...כך?"עלאומרהחשמונאימתתיהו
כאן?מרחףלוצאטוש..ושל

בתשובה,חזרתהלאחרעצמה,גבריאלה
היכלי",אתוטימאועלינקבצו"יווניםמקוננת:

היאהידוע,החנוכהשירעלזהובמשחק-מילים

מןבעברהיקסמותהעלבעצם,מקוננת,
אידיאולוגית,מבחינהגםהיוונית.האסתטיקה

להגרמוההלניסטיותנטיותיהכינראה
זיקהבעלותתרבותיותבפעילויותלהשתתף

מוסיקאיעםקצרהאהביםלפרשתים-תיכונית;

שללמניעיהםהבנהולהבעת ;'ידמטנג

הללוהפרשותכלפלסטינים.מתאבדים
בדפיםכברואולם, ,הרומןבמהלךנפרשות

לנוומתירהסופר,מקדיםהספרשלהראשונים

שהגיבורהוהתרבותיתהנפשיתהתסבוכתאת

חזרהשגבריאלהלנומספרוהואאליה,נקלעה
בן ,אורתודוקסילתכשיטןונישאהבתשובה
בצפת.החסידיתהקהילה

העולםמספרותמודליםהשפעת

הקשובהעבריתבספרותסופרעודשאיןדומני

עודאיןספקללאמגד.כאהרןהעולםלספרות
במטרהזה,שדהכמוהושחרשישראליסופר

לצרכיואנטי-גיבורשלמודליםלהטמיע
הספרותיים.

הסביבהחינהוהאמניםהסופריםחברת

 ,אי-לכךלמגד;ביותרהמוכרתהאנושית
שלובעיוותיםבמומיםהמדויקתקליעתו
ממש.וירטואוזיתהיאהספרותיהעולםמאפייני

אצלמיוצגכאנטי-גיבורהאינטלקטואלואולם,
הרחבבמובןאלאפרטית,כדמותרקלאמגד
נסתייעזאת,להביןמנתועלהמושג.שליותר

המייצגים,העולם,מספרותסופריםבשני

איטלוהמגדי:לאנטי-גיבורמודליםלהבנתי,

תחבולותיוכיאףפריש,ומקםסבבו
גםוהואמשלהם,שונותמגדשלהספרותיות

גיבוריהם.שלהמופשטתלהקצנהמגיעאינו
האיטלקיהיהודי ,סבבו ,הללוהסופריםשני

וידויישלוהמופתיצירתאת-1923בשכתב

אתשכתב ,השוויצריהיהודיפריש,ומקם ,זנו

ברומברטשלמחקרונושאהם ,פאברהזמו
בספריומוזכריםגםוהםהאנטי-גיבורשבבח

טל-אלישבעלספרות,(המרצהמגדשל

הזמואתמזכירההקצרים,בהחייםבלומפלד
העכשוויתמהספרותאחריםספריםביןפאבר

האדם")שלב"מצבוהעוסקיםהגדולה,

 .שלווברפורטז'ות
האירוניהלמדרגתמתקרבותמגדשלדמויותיו

להתבוננותווכן ,הסבבואיהביטול-העצמישל

כעלאומחלהכעלהחייםעלזהסופרשל
הואזנווידויישלביותרהידועהנושאסטייה.

שיגעוןעלשלוהאירוניכתב-הפלסתר

במאמציואליהמתוודעשהואהפסיכואנליזה,

אחדבכל .באשתוולבגודלעשןלהפסיק
קדימהזכותסבבומוצאהאלהמהמקרים

לדבוקלוהמאפשרותלאסטרטגיות
דברשלובסופווב"מחלותיו",ב"חולשותיו"
 ,והבלתי-מסתגלהחלשהזה,הקטןהאינדווידום

החזקיםשהטיפוסיםבשעהומנצח,שורד

מצניחתכתוצאהנהרסיםיותרוה"נורמליים"
מהללמגדהפוליטית.ומאי-היציבותההוןשוק

הקטן.האיששלניצחונועלסבבושלחזונואת
לגיבוריםבערמומיותודומהסבבושלזנוואולם

מעשיבזכותכל-כךלאהפיקארסקיים,

למרותהצלחותיובזכותכמו ,שלוהתרמית

הקשתגיבורי ,לעומתושלומיאל.היותו

מוצאים ,המגדיהקטן""האיששלהמגוונת
אופתורלאבמצב ,דברשלבסופועצמם,

בריחה.של-מנצחלאולחלוטין ,גרוטסקי
עלמגדשללהשקפתוישירהמשךהםאלהכל

שלקלאסידגםלדידושהואהנביא,יונה

העולם.בספרותהאנטי-גיבור

האקספרימנטיםאתנטששמגדבעוד

ה-משנותשלוברומניםשערךהספרותיים

היעדיםאתלעמתהפסיקלאמעולםהוא , 60

האמניםגדולישלאלהעם ,שלוהספרותיים

הספרותיותהתחבולותהאחרות.בספרויות

מודליםלחבוקממשיכותשלוברומני-המפתח

מהספרותגםכמוהעברית,לספרותמחוץ

הפארודיסטייםהשימושיםכךעצמה.העברית

גיבורת ,טל-בלומפלדבאלישבעעושהשהוא

בבת-המתגלגלת ,) 1972 (הקצריםהחיים

ודבשתהמעופיוהנמלהסאטיריבספרודמותה
טור-רה-פורסשלמידהבאותה ,וכמובןהזהב,

מעיןשהוא ,שץ-המבעיתהספרותיבמבקר-

ידועי-שםספרותייםמבקריםשלבן-כלאיים
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אלהכגוןספרותייםגיבוריםבארץ.

מודליםלנולספק ,לכךאייכולים,

הספרותייםלזרמיםתיאורטיים

המערבי.בעולםהעכשוויים

אורלהשליךהיאזה,במאמרמטרתנו

צמצומהמתוךלא ,מגדשליצירתועל

הלקוחיםשלוהמודליםשללסך-הכול

אלאממנה;המושפעיםאומהמציאות

לסינתזההערכתנואתלהעציםכדי
זה.סופרשלהיצירתית

שלכמבשרעבתשלהאוריזם
וזכרתפרםפזבה

ו
~ 

:1 

קיגובנוטורנתןויצילום:

כבדי-ההרהוריםביןמסוימתאנלוגיהקיימת

פאברהומרשלמגבלותיועלפריששלהמשקל
וביןדברים")העושה"אדםמילולי:(בתרגום

הטכנולוגיהמדעמגבלותעלמגדשלהרהוריו

ברומןרקלא-המטריאליסטייםוהערכים
ברומןמכךיותראףאלאזוכרת,פרספונה

ענת.שלהאוריום 1992 •מ ,שלויותרמוקדם
כמו ,הללוהרומניםשבשני ,לצייןהראויומן

 ,) 1998 (דושה pההארזמןדבודאיםגם

נשים.הןהגיבורות

ואתהנשיותאתרואהשמגד ,בכךתימהאין

עמדתשלהמובילותכתכונותהפאסיביות
טל-אלישבעזה,מכלל(יוצאתהאנטי-גיבור

-אשתשלקריקטורהמעיןשהיא ,בלומפלד
לאנטי-גיבורייחסוכהתתקיפה).מקצוע

גיבור"הואמגד:כותבהנביא,יונה ,הקלאסי

הואכבריונה,עצמו,השםלא-גיבור.סביל,

 ," ...מובהקנשייסודועלסבילאופיעלמרמז
האמפתיהניכרתדושה pההארזמןודבודאים

אשה-שהיא ,שלוהגיבורהכלפיהסופרשל

זהורומןלסביות,נטיותבעלתברצויהאמנית

הזרעםלהזדהותומגויתאמת-מידהמעיןהוא
כאנטי-גיבור.והמנוכר

 ,אלטשולראורליהגיבורה,ענת,שלהאוריבום
בהחלטההמתנסהסופרת-בוסרהיא

כלולותיהם;בלילחתנהאתלנטושטראומטית:
ליחסיקץלשיםאףמחליטההיאיותרומאוחר

מדריכתהעםמקיימתשהיאשולטת-נשלטת

לעומתבה.שהשתתפההיצירהבסדנתהבוגרת

שלהאקסצנטריאחיה ,מישאלעםיחסיהאלה,

הואמישאלואידיאליים.אידילייםהם ,אורלי
העולםביןבהקבלותעשעחמשת ,גאון

הספרות,עולםוביןהקוונטי-פיזיקלי
שקועגםהוא .בושולטתשהפסיכולוגיה

צירופישלהמיסטיות-למחצהבמשמעויות

העברי.באלפא-ביתא"המתמטיים"הערכים
החשיבהדרךאתהולמיםמישאלשלתחביביו

התרבותאתהדוחה ,אחותואורלישל

היאשכזאת,ובתורהחומרנית,הישראלית

מקםשלהמוסרית-החברתיתלביקורתמקבילה

ישראליתחברהעלמורהמגדשלהרומןפריש.

משריצהוהיאוממוסחרת,שיווקיתשנעשתה

"הסוחרשלגלגולמעיןשהואחדש,אנושיזן
 .הסטריאוטיפיהיהודי"
עצמהאתחשהכמהעדנזכרתאורלי

ישואיהבבמסיבתכאשרכאאוטסיידרית,

הסטריאוטיפ-חתנה,שלקיבוצוחבריהשמיעו

שאבדהחלוציתארץ-ישראלשירי ,הצבר

גיבורולשלומיק,בניגודזאתכלח.עליהם

עזבאךשזה , soה-משנותמגדשלהסאטירי

חשוהואחדוה,אשתועםביחדקיבוצואת

"בערבותהשיראתבשמעואשמהשלנקיפות

חיתהאזעירוני.קומזיץבאיזהמושרהנגב"

בעוד ,למדיחיוניתהקיבוץשלהאידיאהעוד

נמצא ,יאורלשלבתקופתה ,-90השבשנות

וגסיסה,דעיכהשלבמצבהקיבוציהאתוסכבר

ערכיוביןאלפלשהרווחיותמושגכאשר
לצבאחוקניםמכירתיוזםאורלישל(חתנה

הסופרשמציבהשאלהשסימןנראה .) ...הסיני

הערכיםשלהרגלפשיטתלנוכח

האתוסולנוכחהישניםהארצישראליים

גיבורתשלבפריזמהמשתקףהחדש,הישראלי

זה.ספרו

שואיה,ינבמסיבתכ"נעזבת"תחושתהמתוך

"לעולםלמדי:אירוניתבדרך ,אורליאומרת
לאכי " ...ישראלירומןשלגיבורהאהיהלא

והיאהזאת",הנמרצתההווייה"בכללהחלק

תחתהמתלהמים,המשפטיםתחת"נרמסתחשה

 ,ואמיץומובהקבוברורשהכולהזה,הביטחון
ואתצבעהאתל'ישראליות'הנותניםוהם

צביונה".

הקשוריםענתשלהאורימוםמסוימיםמוטיבים
ברומןאףמופיעיםהישראלית,בחומרנות

מביקורהחוזרתאביבית,זוכרת.פרספונה

באמהשחלהמהמטאמורפוזההלומהבצפת,

 ,ברסלביחסידעםוהתחתנהבתשובהשחזרה
התרבותעםמחדשמפגישתההעירה,בהגיעה

והרוקוהקניינים,"ארץ-הקניוניםשלהצרכנית

והריק".

ענתשלהאוריוםהרומנים,בשני

שלהתכונהקיימתזוכרת,פררספונה

,שמקםהספרותיעםהאידיאולוגימיזוג

לכךמוסיףמגדאךבה,מצטייןפריש

 ,קארנבליסטילאאםפארודיסטי'טון
מוסווה,ניפוץ-אליליםעללרמזהעשוי

מיכאלהרוסימהחוקרלמדיםשאנוכפי

באחטין.

גםמתגנבחתרניקארנבליסטיסגנון

מגלהשםהזהב,ודבשתהמעופףגמל 1דו
אתהספרותי)גיבורו(בתחפושתמגד

כשהוא ,שלוהלשוניתהווירטואוזית

גרגנטואהמתוךפרקמתרגם

ואבלה.שלופנטגרואל
רומן-בתוך-רומן.היאמגדשלמוכרתתחבולה

שלהרומןשםהוא ,למשלענת,שלהאוריום
בעל ,האגוצנטריהסופר ,הספרמגיבוריאחד

שלספרויריב,משולםהמגלומניים,החלומות

יריבמגד.שלברומןמטאפוריתמשמעותיש

ציידתאמה,בהזמנתאורלישללחתונתהמגיע

מקווהעצמוהואואילוסלבריטאים,של
הזאתהנובורישיתמהחתונה"להרוויח"

ספרותיים"."חומרים

תרצההיצירה,סדנתמדריכתשלהפורטרט

בחריפותוהואאףמצטיין ,מגדשמציירבחרב,

המדריכהבפישםכשהמחברהסאטירית,

בהםשניכרתספרותייםרעיונותהדעתנית

 ,כמונלעגת,אקדמיתרצינות"של"חשיבותה
אוהקנטיאני",ב"ציוויהיאחזותה ,למשל

להימנעחייבשאפתנישסופרקביעתה

"מרחקעללשמורועליוהכנות"מ"מלכודת
ולפיכךמחלה",היאש"כתיבהאו'אירוני",

שללזובדומההתקדשות-חייםמחייבתהיא

בחרבתרצהשלהאחרוןמכתבההנביאים.

אתעזיבתהעללהמודיעהכשזו ,לאורלי
מזהירהפארודיסטיתמכת-מחץהינדהסדנה,

המורהשלהתובענילאגוהמכוונת ,מגדשל

הזאת.הקפדנית

זוכרתפרספונח

פורטרטרקלאמציגזוכרתפרספונההרומן

הבלתי-והמשוררתהכאוטיתהאשהשלמרתק

נוקביםתיאוריםגםאםכיגת,גבריאלהמובנת

שלהפריפריהמןאחרותדמויותשלוחריפים

מרתבתהפיינגולד,אביביתכגון:אמן-האמת,

הספרותיהעורךוכגון:המשוררת,שלהנפש

כתב-הפלסתראתלערוךהמתנדבחסר-השם,

האשמה-עצמית,גםבושישאמה,עלשלה

אמהשבעיני ,כביכולומורה,סוררתבתשל

עריץ"."מלאךהיא
אביתרשלדמותוהרחבתמעיןהואזהעורך

+-
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 ,אביתרממחברותהקנאיהמגיה ,טיןלוי

האמנותיתגאונותולשירותחייואתהמקדיש

מתוסכלהואגם ,וכמוהו ,וינטריוסףשל

כפוית-הטובה:מעבודתו

רשע.שאלתשואלאני ,ליהזאתהעבודה"מה

דקדוקשגיאותמתקןשאניהאלההשניםכל

ומוחק,משרבטונקודות,פסיקיםזורע ,ותחביר

שלמיםמשפטיםוהופךשוטותמיליםמנכש

רואהשמנגדכמילעצמידומהאני-פיהםעל

למשללרדתאםאובא.לאואליההארץאת
בהתעלסויותהצדמןשצופהכמי-וולגארי

-שכמותונלעגאידיוט-מעזוהואנלהבות
ביצועיהם".אתלשפראיךלנאהביםללחוש

אם-בתביחסירבעניין,קייםהאנושיבמישור

זוכרת,פברספונהביטוילידיבאיםשהםכפי
הספרותיהסאטירילצדקשרבליאפילו

אלהממדיםכיאףהיצירה.שלוהאינטלקטואלי

 .הספרמןשלנולהיקסמותתורמים
שנהרגאמהאהובשםעלהנקראתאביבית,

בדרךמבטא,גםשמהאך-במלחמה

פרספונהשלאישיותהאתפארודיסטית,

מייחסת-האביבעלהמתאבלתהמיתולוגית

היאמפלצתי:נרקיסיזםאמה,גבריאלה,ל

גזלהושבהיוולדהבטעות,חיתהשלידתהמניחה

עצמהאתחשההיאחייהוכלחירותה,אתמאמה

מדען Iבוניאחיהלעומתה,על-ידיה.מוזנחת

ונרמז-בארצות-הבריתלימודיואתהמשלים

היכר-בן-זוגועםהחיהומוסקסואלשהואלנו
מעוררהואשכזהובתור Iאמועלהאהובהבן

ביחסההרואהאביבית,שלהקשהקנאתהאת

מגןבונימוסווה;גילוי-עריותאליואמהשל

עלבהנוזףוהוא ,אחותואלבמכתביואמועל

עלכלפיה,והעויןהמחמיר Iהאובססיבייחסה
ל"סוטה"גבריאלהאת(בהשוותהרצח-אם

שתשתהבלבהאביביתאותהמקללתהתנ"כית,
שלהאדיפוסתסביךעל ;) ...המאודיםהמיםמן

התעלמותהעלדבר:שלובסופו Iבמהופך
המתפקדתדגולה,כאמניתאמםשלמצרכיה

הממוצע.האדםשלמזהשונהמישורעל

שערכההביקורהואבמיוחדרגישתיאור

בנה.שלהטירונותבמחנה Iבעברגבריאלה

התודעה,זרםשלבדחיסותכתובהזאתסצנה

רבהבתבונה-הסופרשזורהוה"בלבול"
גבריאלהשלבאסוציאציות-דקהוברגישות

לפירושיםמקוםמניחהמת,לאהובהבנהבין

וחמקמקים.דקיםפסיכולוגיים

וזכרתפכרםפזנההיוונייםהארמזים

הקלאסייםבמיתוסיםמגדשעושההשימוש

אתלצמצםלומאפשרזוכרת,פברספונה
הטרגיים-האלמנטריים.ממדיהםלכדיגיבוריו

 1פאברהזמובספרופרישמקסגםעושהכך

ההשלכותברומברט,החוקרשלדברי

הןהיווניתהמיתולוגיהעלשלוהספרותיות

אתומאירותהספרלעלילתאינטגרליות

פאברשבהזמווכשם .שבוהטרגיתהאירוניה

הצוחקהאדםלרוכס",ה"הומואתפרישמהלל

 ,הכסילמבקרהמגדאצלגםכךהמשתעשע,או
חסר-לאדםאנטיתזההואהצוחק""האדם
כךובאמנות.בחייםבמרקסיזםהדבקההומור

להבחיןביתן , 1960משנתגומרלאץרמבסעגם

כריאקציה Iמגדשלרדיתהפארעשעותבחשת
הריאליסטיהסוציאליזםשלהמחניקהלרצינות

מסוימתובמידה Iהקומוניסטיבמחנהששלט
ישראלים.סופריםאצלגם

הרביםלאומדיםנוסףזוכרת,פברספונה

פרקכלבראש-היווניתלמיתולגיה

גתגבריאלהשלהפיקטיביתבאוטוביוגרפיה

נוגעמגד-היווניתמהמיתולוגיהמוטומתנוסס

מקייםשהואבעימותהפגאנית,בטרגדיהגם

ל"ים-תיכוניות",האופנתיתהזיקהעם

ועםה"כנעניות");שלהרוחנית(יורשתה

בהיסטוריוסופיהבמחלוקתהשנוייםהמהלכים

וביןלאוניברסליותהיחשפותביןהיהודית,

אקסקלוסיביות,היותרה"כנסייתיות",הנטיות

שלאפילואולוצאטוש.ו.שללאלהבדומה

אחד-העם.

הםבתהוביןגבריאלהביןוהעוינותהקרע
 ,אחד"יוםתוהה:שגבריאלהעדחריפים,כה
אורסטאיתטרגדיהתתרחשחוששת,אני

במשפחתנו",

למדיקלושיחסזוכרת""פרספונהלשם

עלעקיףאורמשליךהואאך Iהספרלעלילת
האםביןהקונפליקטיםעמוסתהתסמונת

בסיפור Iומטר-גבריאלה(המשוררת

הארס,-מוש(הקבלןבעלהביןהמיתולוגי),

אביביתבתםוביןהמיתולוגי)בסיפור

כקרבןלראותהניתןכישייתכן(פרספונה),

יחסיהם.

האנטי-גיבורשלופגיעותובריחתו

המושגאתמגדמעלההכתיבה,שולחןבספרו
התהליךאתלבטאהבאפיגמליון","סינדרום

שבמהלכההספרותית,הכתיבהשלהדינמי

ואפילולגיבורויחסואתלשנותהסופרעשוי

אנוזוכרת,פרספונהשלבמקרה .בולהתאהב

אתמגדאהדלאהכתיבהשבתחילתמניחים

בהמשךאךגבריאלה/נוגה,המשוררתהאם

ומתחבבתהולכתהיאשלוהיצירתיהתהליך

בהתחלה,אותה,בראותוהקורא,כך .עליו

שלוהרושםהמשוחדת,בתהשלמנקודת-מבטה

לסוףבהתקרבואך Iמאודשליליהואמדמותה
ויותריותרגבריאלהשלדמותההולמת Iהרומן

הואשסופםה~;דייםהאנטי-גיבוריםדפוסאת

מגד .לאהדתנוזוכהוהיא-גרוטסקיתבריחה

דמויותעלהזההבריחהסינדרוםאתמיישם

שהואיונה,מהנביאהחלשונות,ספרותיות

הקטן""האיששלהארכיטיפוס Iמבחינתו

בדרכיםהעולםמן Iכביכולהמודח,ניהתמחו

 1אימננטיסבלהואש"סבלואיששונות,

מפלטושאין ,מאופיחלקשהיאהוויה Iמתמיד
שלבמצבשרויהואבמוות.אלאממנה

icidal mood וSL , כמיההמעיןשהיאעצבותשל

אתלראותישזהנוגהובאורלמוות,

הנפשיתמאי-יכולתושנובעותבריחותיו",

היאלתרשישבריחתוהחיים","באחריותלשאת

אוכמשאלה;מובנתאבללמעשה,"אבסורדית

 ,אמוברחםעוברשלטרום-היות,שלמצבאל
הדג,מעיאלהאוניה,בטןאלהבריחותכמו

במדבר".קיקיוןמחסהאל
אבסורדיתהיאגבריאלהשל"בריחתה"גם

היאיונה,שללבריחתוובדומהוגרוטסקית,

הלא-פתורבמצבאושאלה,בסימןמסתיימת

שלבריחתםאתמתארשמגדכפי"תיקו",של
שמצייןוכפיאחרים,רביםאנטי-גיבורים

כללבטוחזהאיןגבריאלה:שלבעלה-לשעבר
שלה".האחרונה"התחנהתהיהשזו

וקרבה,אהבהחיפוששלבאינטנסיביות

שונותאסטרטגיותלעצמהגבריאלהמאמצת
להיחשביכולהבתשובהוחזרתהנסיגה,של

כךשלה.הבריחהתסמונתמגילוייאחדלעוד

שלאבבבמסעהנעלםהבןשלבהתמרדותו

והמיליטריזם,המלחמהשלהאתוסכנגד Iמגד

לגיבורו(בניגודפילוסופיתאמירהקיימת

 1למשלבהמאהב,יהושע,א.ב.שלהפיקארסקי

ברורה)."אמירה"איןשבבריחתו

ראשית :משולשתהיאגתגבריאלהשלבריחתה

שיתוקשל Iהפרטימהגיהנוםבורחתהיא

("היתרון"למיליםכשרונהעליהשגזר Iובידוד
היותהשלהמכאיבמעמדהלהשהעניק
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מגדאהרן

הכתיבהשולחן
ספרותבעניינימאמריםקובץ

מהכאבבורחתהיאשנית,משוררת).

שהיאכאלה-וקנאהדחייהשלומההשפלה
בחיפושיה-עצמהעל ,בעיקרמביאה,עצמה

שבתהמהאלבדרכהוהתייחסות,אהבהאחר

שלה."ההתגלות"אושלה""ההמרהמכנה
לפחות ,סמליבאופןבורחתהיאשלישית,

העולםשלהערכיםמהיעדרבתה,לדעת
ומיצרמהנרקיסיזם ,הישראליהחילוני

בריחתהאךמייצגת.זושתרבותהשיווקיות

 ,האמןשלוהבודדתיתהאמיתזוהיאהעיקרית
האהבה.מןתסכולהגםהואוכזה
אתמתארהוא ,הייחודיהמגדיהסגנוןבדרך

כשהיאגת,בגבריאלהשחלהביזאריהמהפך

בשירתה,ומחקהשלה,החרדיותאתמפגינה

הליתורגיהחזנותפרקאתרם,ובקולבחברה

 " ...מאודעניתיאניאניאניאני"אניהידוע,
פארודיתבצורהמהפךהוא"עניתי",המילהאת

החוזרתשאביביתויוצאל"אניתי",מעודנת

"אניבלבה:אומרתהחילונית,לישראלמצפת

כולי,אנישמשמעומאוד",אביתיאניאניאני

זובצורהמגנהמגדכלומר:בעצמי.מרוכזת

גבריאלה.ברחהשממנוהנרקיסיזםאת

הבדידותמעולםגבריאלהשללבריחתהבאשר

שלה,הביוגרפיברומןכותבההיאהמילים,של

המרגשיםהדבריםאתשלה,מאמין"ה"אני

הבאים:

במילים.גאולה"אין
אלאותימקרבותלאכותבתשאניהמילים

לפשוטבמקוםובינו.ביניחוצצותהןהעולם.
עליכךכימכאב,ולצרוחמעליעוריאת

כמומתלקקתבשמן.אותומושחתאנילעשות,

חתולה.
ניביםאיזהשיר!שלבמיליםהכוליפהכמה

אליטרציות,הזאת!למשוררתלה,ישמקוריים

 ...קונוטציות

האלה.המלומדיםהשבחיםכל ,שלילתחת

שואלת!אניבחיים,בחיים!לינותןזהמה

המדומה,התהילה ?המועקותמןאותימשחרר
אלהחוצה,זרתכדיאותימחלצתהיאהאם

 ...האוויר?
הרבה,כל-כךכדאילא ,בתי ,בני ,היקרבעלי

הקונכיהבתוךמשתכללתואניבעולם,ישסבל
שלי",

ביחסאפילותסכולהאתמביעהגבריאלה

אועצמי-ייחודיכביטויהשירהשללפועלה

"לשוןהזולת.עםהתקשרותשלכאמצעי
 ...לשקר""מאומנתגבריאלה,אומרתהשירה",

הכנותתמצית ,יותרכניםשהשירים"ככל

יותר",מכזביםהםכךוהאמת,

שאיןבידיעהשלי.החייםאתאכתוב"אני
פעמיםנוגה 1גבריאלהחוזרתבמילים",גאולה

לפגיעותה.לפחדיה,לבידודה,ורומזתאחדות,

המשוררתמפילשמועמשתומםהקורא

תמציתאתבעיניוהמסמלתגת,גבריאלה

אפילוחריגה,להיותנהניתאינהשהיא ,האמן

חייהימיכלנחשבת.אישיותהיותהבשכר

ולהשתייכות:לאחווההתגעגעה
חשבוהאם ...לאחווהכמההאניאחווה,"אחווה,

החברה?מןלהיבדלביקשתייהירותשמתוך

אחתמקובלת,אהובה,להיותרציתיהלוא

אותיחושביםהיוםשגםומפליאמכולם.

מכולם",יותרהיקרהובתילמתנשאת,

בבית-קטנהכילדהשאפילונזכרת,גבריאלה

שכתוצאהייתכןבהתעלפויות,,התנסתההספר
נפלההיאשלה.החריפההניכורמתחושת

בת-אלמוות,הייתישםהאולימפוס,"ממרומי

"אלמוות",שבמילהונראההשיעור",באמצע

המועצמיםהרגשותאתלתארמתכוונתהיא

וכפיעצמה,בעינישנדמתהכפיעליונותה,של

בני-כיתתה.בעינינדמיתשהיאשהאמינה

כך,נמשכת:יוונייםלמקורותוהפנייה

כלב,שלנביחותלקולבלילהבהתעוררה
הרובץ"סרברוסשלהיאשלההאסוציאציה

לאמהיום,לא .עליומאייםהשאוללשער

בנביחותפותחשלי.לנשמהאורבהואמאתמול.

 ,בלבדזולארפיון",בימריחכשרקאימים
שגרםזההואשסרברוסמאמינה,שהיאאלא

לבעלה:ההוא""האומללהמשפטאתלומרלה
שנתגרש",רוצה"אני

חסרת"האימפולסיביותכותבת:היאוכך

בלישיקול-דעת,כלללאשלך.האחריות

אורפיאוסאיבדלאהאם ...התוצאותעלמחשבה
מבטוכשהפנה ,חפזונובגללאורידיקהאת

הביאהלאהאםהשאול?מןבעלותולאחור

חפזוןמתוךכאשרעצמהעלמוותדיאניירה

במקוםברעלהרקולסשלכותנתואתמרחה

בסם-אהבה?"

הללוהמצמרריםהמיתולוגייםרמזיםהא

שבכמיהתההרושם,את ,כןאםמחזקים,

לבלבול-ערכים,קרבןגבריאלהנפלהלאהבה,

כוחותשלהיווניהמודלמכוחשהתעצם

יווניבעולםביקום.השולטיםקפריזיים

חוזרת ,בומשתולליםשהיצריםזה,שרירותי

יחסיםאחרבחיפושיהעצמהומשפילהגבריאלה

כשחברתה,נדהמת,אביבית,בתה,רומנטיים.

וביןאמהביןרומןעללהמספרת ,שולי
הסתיימושכאשרליוונית,ידועפרופסור

אחריורדפהוהרומנטיים,המקצועייםיחסיהם

כל.לעיניעצמהוהשפילהבושה,בליאמה

אביביתשלחמתהאתמעוררזהסיפור

היאהקדמונים",היווניםאצלו"כמולהשחית,

במחשבהאבל ...השליחאתלהרוגמתאווה

בדרמותגם"והלואלעצמה:אומרתהיאשנייה
מלכותהופכיםונקםקנאהיצריהיווניות

 ...לשפחות"

ו
~ 

:1 

היקוםשל(אנומיה)הערכיםכלכול
היווני

פברספונההיווניתלמיתולוגיההאזכוריםשפע
אתמייחסשמגדלהשערה,מקוםמניחזוכרת
ואתגבריאלה,של(אבזמיה>הערכיםבלבול

שלבעולםטרום-הישרדותשלהנפשימצבה

לעולם-הכאוטיתהמיניתזיקתועםימינו

בית.היווהמיתולוגיהשליהפגאנ

שהוא ,מגדשלמתוחכמתהכההאקספוזיציה

גיבורתושלקולהבאמצעותמשמיע
החייםברומןלספרות,המרצהה"מנופחת"

ד"רכאן.רלוונטיתלהיותעשויהצרים, pה

שהעיסוקשם,טוענתטל-בלומפלדאלישבע
זמננובניסופריםאצלבמיניותהאובססיבי

-הפיקארסקיבסגנונו ,מילדהנוידוגמת
מקבילוהוא ,ימינושלגיהלוכמיתרכמוהו

הומרוס.אצלוהאלימותהמלחמהלתיאורי

העוברזה ,מילדהנוישלגיבורולטענתה,

כמוהו ,סיפוקואתמוצאואינולאשהמאשה
גורמיםאינםבמלחמהשכיבושיוכאודיסאוס,

בלומפלד,אלישבעד"רעל-פיכך,אושר.לו

היחידיהמגעהואהמיןמאהבה,ריקבעולם

בני-האדם.בין

ויחסיהמאהבה,ריקגבריאלהשלעולמה

בבחינתאומדומים,אואמיתייםהמיניים,

בעיניהמועצמים-מתגשמיםשאינםמאוויים

אכזבה,להוגורמיםמיתולוגיבקנה-מידה

מידה.באותה

 ,פסיכולוגימשברחווהגבריאלה ,כךאוכך
אתסוקרתוכשהיאבתשובה.לחזרתההמוביל

להתחוללהעומדהמהותיהשינויסףעלחייה,
שלבמלתעותכאחוזיםאותםרואההיאבהם,

להרוסהמאיימיםמיתיים,קוסמייםכוחות

אותה.
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אתלהביןנוכלכזה,בקונטקסטשרקדומה

היהודייםלטקסיםחוזרתכשהיאהתנהגותה,

חיאתהאלי'"אלי'לעצמה:ומשננתהמאגיים
שטן"."קרעפעמיםשלושוקוראתגואלי"

במצבימגדשלהגיבורים-הסופרים
והתייסרותמבוכה

שגיבוריהםמגד'שלמהרומניםבאחדים
יהודים,סופריםעלהמחברמספרסופרים,

הספרותית")("הרפובליקההספרותייםשהחיים

שקלושהםכזאת,במידהעליהםלמעמסההיו
 .א.א(בפועלשהתאבדואולדעת,עצמיאיבוד

ואילוואחרים).ברמןליא.פייטלסון'בנר'קו
כתב-מגדמחברהזהב,ודבשתהמעופףבהגמל

הריאליסטית,הפארודיהבסגנוןשנון'פלסתר
וה"שחיטה",האלימות,הפחד'אתהחושף

בספרוגםוכךהישראלית;הספרותיתבסצנה

פלגיאריזםשלמקרהמגדמתארבועוול'
עצמי'הרסלידיגיבורואתהמביאספרותי'

מחבריהן".עלקמותספרותיות"יצירותשכן'
מגדשלגיבורווינטר'יוסףמבטאכך

סופרש"להיותהרעיון'אתאביתר'במחברות
נרצעעבדהואאדםשכן'קללה''זוהי

לאומנותו".

גיבוריםשלבשורהראשוןהואוינטריוסף

שפגיעותמגד'אהרןשלביצירותיוספרותיים
עצמיתובביקורתבקנאותמהולהאמיתית,
ובניסוחובערבוביה.אצלםמשמשיםעוקצנית,

התלהבותעל-ידימאופיין"הגיבורעצמו:שלו

על-(מאופיין>שהאנטי-גיבורבעודוחמדנות,

בהתייחסוכך'וסרקזם",עצמילגלוגידי
"הקנאיםליהדות:וינטרשללאהבה-שנאה

הביקורתבעליגםהם(ליהדות>,הגדולים

מבחינתכלפיה",ביותרוהחריפיםהעוקצניים

הואליהודים,וינטרשרוחשהבוזעוצמת

ובנדנד:במבדליבהזז'אפילומתחרה
מסריחההיא---לויטין!מסריחה,"היהדות

היאסירחונהאתשאפילומפנילמרחוק,

כמושחצנותבאותההרבים,ברשותמפגינה

טוביםאנוכמההגויים!כלהביטו'עדייה!את
נתנואנחנוהדיברותעשרתאתוהתקנאו!מכם

ואתלכם!נתנואנחנוישוואתמשהאתלכם!

ואתוהספרות.והמוסיקההחכמהואתהמוסר

ואתאיינשטייןואתפרוידואתשפינוזה

כולכםואתם---עצמיאותיגם-רוטשילד

שכאןעצמיאתהשליתי---השום!קליפת

יודעאתהאבל ...אחרתכמובןכן' ...אחרתזה
במאורגן!זהשכאןמפני- ?אחרתמדוע

יורשיהםאנו---היהודית!המדינההמדינה!

אשמיםשכולכםהשואהקרבנותשלהחוקיים

ואנוהכוח,ולנוהצדקשלנוומאחר---בה

אצלנואין---המנצחוגםהקרבןגם

איןן!יאבדתאפילו---בכללמיסתורין

ענווה!"איןכימסתורין'איןגיה!דלי

כשהואלידידו'כותבעוול'גיבורולוינשטיין'
להחלטהוקרוב-השפיות,יאגבולעלכבר

שנעשההעוולמןכתוצאהלאבד-עצמו-לדעת,

רואהאניחושים.אטומיאנשים"מסביבילו:

והולכת,פושהמידבקת,הזאתהאטימותאיך

אבלפגע.לאבאנשאנשפגע,בטוראטורא

להםטובהזאת;האטימותאתחוגגיםאנשים

אנחנו'מקוללעםבליליפוט!הילולהבה!
צוהלתנמושהכלרעהו'בגרוןאישידיהודה,
אחיואתאישממנה,גבוהבנפולחוזהכשהיא

עםמקולל!לעםבןאני---יבלעו!חיים

אתמפרביעורו'בוגדמושחת!בזוי'שפל'
-האנטישמיםעליושאמרומהכלשבועותיו!

צדקו!"

היאשנפשויהודי'אינטלקטואלהואלוינשטיין
גםוהואעוצמה.רביקונפליקטיםשלזירה

"מוחרם"היהמסוימתשבתקופהגדול","ציוני

משתקפתעוול'ברומןכינראהדעותיו.בשל
לאחרהציוניתגיההאידיאולושלהדילמה
לעימותיםשגרמההימים,ששתמלחמת

בשלמהשמאל'חבריווביןמגדביןפולמוסיים
בהן.שנקטהלא-פופולריותהעמדות

לוינשטייןעצמועלגזרלנקום,יכולתבהיעדר

העצמיים;עינוייומוקדעלשעלה'לאחרכליון
המשניים,מגיבוריואחדשלבקולומהרהרומגד

האימפולסיםאתסירסההיהודיתשהדתכך'על
מאמיניה.שלהטבעיים

והאנטי-גיבורהגיבורביןהמתח

רוחששהואהכבודביןבספריומיטלטלמגד

יחסוביןושלו'ה"מנצחים"בייםהחיוגיבוריםל
הנחשביםשלולאנטי-גיבוריםהאמפאתי

ביןתמידימתחאצלוניכרכך"כישלונות".

מאמיןאינניהאנטי-גיבור.וביןהגיבורפולחן

בת-קיימאהתקשרותלכדיאי-פעםמגיעשמגד

היתום'כדוגמתשלוהאנטי-גיבוראידיאלעם

כדוגמתאו'החזן'פייסיבןמבוטלהאבירי
שלשלומיק,האשק.של pשוויהאמיזהחייל
הנחמד",ה"שלומיאללדמותמתקרבואניחדוה

אךהציונות,ערכיהתמוטטותאתגםהמבטא

החדשה,הבורגניתהחברהשלקרבןבהיותו
שלומיקחומרניים,דחפיםעל-ידיהמונעת

יותר'"קפקאי"באורח .מאושרמלהיותרחוק
לא-יוצלחהואהכסילמקרהשלהאנטי-גיבור

שבע-הואאיןפעםאףאך ,בינונייםחייםהחי

שלארכיטיפלהיחשביכולאינווהוארצון

אנטי-גיבוריםשלסופםגםממש.

שתוקכמיכהמגד'אצלאחרים"שלומיאליים"
ספקותליוישביותר.עגום ·ועשהאל ) 1986 (

הסופרשלהחיוביליחסובאשררציניים

כלכמעטשלהתכליתולחוסרלחולניות

ה"ספרותיים".אלה'כוללשלוהאנטי-גיבורים
ודבשתהמעופףשבהגמלהסיבה,שזאתייתכן
דבר'שלבסופוניצחה,הסאטירהלמשל'הזהב,
ההומור.את

ונעדר-המרהסוףסיבתאתלהסבירננסה

ה~;דיים,לאנטי-גיבוריםהמיועדהרחמים,

לאאםבלימבו'נותריםהםשבעצםבכך
הואלכךביותרהטובהוהדוגמהבפורגטוריום.

האנטי-גיבורפויגלמן'שמואלהייריהמשורר

ספרות-ללא-שגורלהמעיר,זה,בשםרומןשל

"פיטרשללזהדומההיידית,הספרותכמועם,
מצלו.המנותקשלומיאל",

המושגשלמבשרולשאמיסו'ההפניהעצם
מבטאבהיותופרובוקטיבית,היא-"שלומיאל"

היהודיםשאותהאקזיסטנציאליסטית,דאגה

לעצמםאימצוגםהםולכןלעצמם,מייחסים

גלמןשפוימקרה,זהאיןכך'הזה.המושגאת
כפידון-קישוט,שלסוסורוזיננטה,ביןמשווה

דומייה,שלבציורובוכה,מופיעשהוא

וכסמלוהפרטיכסמלומנדלי'שלל"סוסתי"
 .ככללהיהודיהעםשל

עצמיתלהגנההיהודישלוזכותוהפיזיהאומץ

עדמגד'שלבערכיוחזקכהנטועיםבמולדתו
ועםהחלש.האישאתלשבחמתקשהשהוא

הלבנה""העירמגדשלהמפורסםבפרקזאת,

אמפאתיההסופרמגלההכסיל'מקרהבספרו
מצפוניות,מסיבותהמסרב,חסר-השם,לגיבורו

זאת,ובכלסיני.מלחמתבזמןערבינערלהרוג

מזדהההסופראיןזה,סאטיריבסיפורגם

הפציפיסטים.עםלחלוטין

מרגיש'שהואמכךנובעמגדשלמהדילמהחלק
היהודישלהסטריאוטיפעםגםבנוחשלא

הישראליעםוגםוהפאסיבי'הנשיהגלותי
שהואהמצליחן'הקרייריסטהאופורטוניסט,

הטופח-על-המאצ'ו-החברה'מןשלגלגולו
שכם.

"קשורהברומברט,טועןעצמית","השפלה
שללקיומוהמודעותעםדיאלקטיבאופן

רקלהתקייםיכולהאנטי-גיבורהנערץ.המודל
בתודעתונוכחשלוההרואיהמודלאם

בהיעדרו".

מגדספגשאותולערכים,הציוניהחינוך

כליללהתכחשלומאפשראינומנעוריו'
הואכאשרגםגיבורים,הערצתשללאידיאל

שיחסולומרניתןמוסריים.פגמיםבהםמגלה

נשארהואזאתובכלמשתנה,הללולגיבורים

שמצדכךמוטאנדיס).<מוטאטיסשהואכפי

 :עוולגיבורלוינשטיין'מפימקונןהואאחד
הזה?בזמןאפשריתהרואי''אפוסכתיבת"האם

בעולםואוליבישראל'-בוחייםשאנוהזמן

הןגיבורים','רצחשלזמןהוא-כולוהמערבי
לאואםהקרוב.העברמןוהןהרחוקהעברמן

 ~~ 42בעמ'~~המשך
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לכתובעלילפרוץ,רוצחאנישאםחננתי
גנו""כמו

ו
~ 

:1 

אדיבי-שושןאסתי

כ'מגרששנראהכמהאלמוגרותעםנפגשתי
מגוריה,למקוםכסמוךקפח,ביתשלח,חבית'

קפחאפויות,גירתערשלניחוחהמשלב
רותספרותיים.וכתכי-עתספריםוחמרןמהכיל
ספרהחוגגת.שמחה,קורנת,נראתהאלמוג
אלינוניבטהזההמופרזהאושרכלהחרש

שולחננוממרכזוחןהספריםממרפיחן
ושיחתנו.

-הזההמופרזהאושרכלהחדשספרך-
נחעדשפורסמומסיפורייךמבחרכולל

האםההרגשה?איךחדשים,וסיפורים

ולכותרת?לכריכהגםלהתייחסתוכלי
מודהאניאותי.משמחמאודהזההספר

שללאורהוצאהשאפשרה Iכתרלהוצאת

שנותשלושיםהמסכמת Iזוסיפוריםאסופת

וביןבחנויותהספרשלהתקבלותושלי.יצירה

להתרגלבהתחלהקשהליהיהטובה.הקוראים
על-(שנבחרההספרשלשבכותרתולחדשנות

שהיאובעטיפתואדף>שמעוןהעורךידי

והןהעטיפההןעכשיואבל .ציורולאתצלום

פיוטית,וגםאירוניתגםשהיא Iהספרכותרת

 1לי Iלספרומתאימיםהולמיםינעיבנראים

הפוטנציאליים.ולקוראים

שנח,שלושיםשליצירההמכנסזה,ספר-
רטרוספקטיביתהתבוננותמאפשר

עדכתיבתךשעברההתהליךעלומסכמת
ישיצירתךשלההתקבלותבתהליךנח.

החכרהחוסרשלמהשולייםבולטמעבר
אחדהספרותית:המערכתשללנחלבועד

גרשוןהמרכזיים,טעמהוקובעימדובריה

אמהותמשתיכ"אחתאותךמגדירשק,ד

נראהאיךהעברית".הנשיםספרות

ובלתימתעתעמחלךבעינייך
זה?עקבי

הרומןעםחיתההראשונההאכזבה

 .) 1971 (גזירהבארזשליהראשון

שנים,באותןעובדעםהוצאתעורכי

ליאמרולוריא,וירוחםשפירא.ד.

ביותרבהטושואה''ספרשזה

שניטעוהציפיותוכגודלשנכתב.

קראוהמבקריםהאכזבות.גודלכךבי
הבינוולאאהבה'כ'רומןהיצירהאת

כישלוןלאחרהסמויים.רבדיואת

שניםשמונהזה,ספרשלההתקבלות
בקשייםנתקלתי Iיותרמאוחר

הסיפוריםקובץאתלהוציארציניים

בהוצאה :נשבםם·ואחריהחרש

לשנהמעלהמתיןהספראחת,

בהיקפואי-הוצאתואתותירצו

לשנהזקוקיםהיו(האםהמצומצם

עורךבכך?>:להבחיןכדישלמה
מתחתש'הספרטעןאחרתהוצאה

האופןבי.פגעשמאודדברההוצאה',שללרמה

והאויבהזראת-הבאההנובלההתקבלהשבו

לחברותיבניגודאנושה.מכההיה · ) 1980 (

הספראתשקיבלואחרות,ונשיםהסופרות,

שיוצאראשונהפעםשזווטענורבהבהתלהבות

אלמוגרות

ועוסקהנשיםבשםהמדברספרבארץ

המהירהלכתיבהובניגודבבעיותיהן,

העצוםהצורךאתשביטאהשלווהספונטנית

התקבלהספרהנושא,עלבכתיבהשלי

ליהזכורהחוויההבנה.ובחוסרבקרירות

ספרותלתוכניתהזמנתיהיא Iבמיוחד

 , 7ה·סשנותסוףשלהחד-ערוציתבטלוויזיה

ומנסהוולמןהדסהיושבתהאחדכשמצידי

המבקר Iהאחרומצידי Iהספרעלאותילשאול

מילה,להוציאלימאפשרשלא Iשקדגרשון

חזרתיטוב".לא"הספרנחרץ:באופןופוסק

שבוישתיהרגשתיחריפה,עלבוןבתחושתמשם

לא Iאחר-כךישראל.עםכללעיניבפומבי

בעקבותגםהזה.הספראתלפתוחעודיכולתי

רדודיםדבריםנכתבו ) 1982 (בגשםמוותהרומן

שלהשטחיההיבטרקנקלטשובוצפויים,

הפוליטימההיבטהתעלמותתוךאהבה','סיפור

בשנתהקולונליםשליווןאתהמתאר Iשבספר

שלהפשעומעשיהדיקטטורהנגדומוחה 1967
באקולוגיה,העיסוקכמו-גםשנים,אותם

הקובץאלו.בשניםכללבועסקושלאנושא

כ'קובץשקדגרשוןעל-ידיתואר ) 1986 (נשים

 _,.פתטיים".סיפוריםשל
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 1:~ו
אמנותיתיקוןבקובץהילריםדמויות-

באופןגםולוח'תיקון'באפשרותזוכות
משחוישנשיםבקובץואילופוטנציאלי,

אתלחןגםהצעתלאמרועומעיק.חסום
-כולןהנשיםמרועהתיקון?פוטנציאל

נשואותהמקצוע,וחסרותהמקצועבעלות
חולותאומללות,כולןמרוע-ויחידות
ממומשות?ובלתי
אתראיתישבוהאופןאתשיקףנשיםהקובץ

דמויותלכלהמשותףשנים.באותןהנשיםמצב

לביטוישבאמעיק,חסרהואבקובץהנשים

הקיומיהנשילמצבכמטאפורהבמחלות,

ממומש.בלתיפוטנציאלישלנשיםוהנפשי.

הכרתיאניכךמנחם.דברשוםבעולמןאין

הסביבההקיומי.מצבןאתקלטתיכךנשים,

אניגםוחוסמת.מכבידהשוביניסטית,חיתה

גםעסקתישניםבאותןככזאת.אותהחוויתי

שהקיפוהשונותהגבריותוהסמכויותבציור'

הרגשתישלי.הציוריםערךאתביטלואותי

למרכזלפרוץסיכויליאיןאשהשאנישבגלל
היצירהשעולםהרגשתיהכרה.ולקבלהבמה
הסיפורפורסםכאשרבפני.וחסוםסגור

אתלפגושרוצהשטרן"רחלשליהראשון
בנימיןאמר'הארץ',בעיתון ) 1966 (פליני"

הר'לישראלדאז'הספרותיהמוסףעורךתמוז'
כמעטהיחידוהאדם'תרמיל'ספרייתעורך

טוב,סיפור"זהדרכי:מתחילתבישהאמין

סופרת".תהיהלאלעולםאלמוגרותאבל

המפנה?נקורתחיתהמה-

מחוסרעפרעדמתוסכלתהייתי-1985ב

שלאהרגשתיולהתקבל.דרךלפרוץהאפשרות
נצמדוכותבת,באמתאנימהעלמבינים

רבדיםגילוולאאהבה','סיפורלעלילת

באמצעבנוסף,בכתיבתי.שהיומשמעותיים

שלמאודגדולהפריחהחיתה , soה-שנות

יחדלכתובשהחלודורי,בניסופרים-גברים,

אתשהגבירדבר ,-60השנותבסוף ,איתי

אי-ההתקבלות.תחושתואתשליהתסכול

מהכתיבה?לפרוששקלתהאם-
למרותמוות.זהבשבילימהכתיבהפרישה

בטוחההייתישלי'הביטחוןהתערערלאהכול'
רוצהאנישאםהבנתיטובה.סופרתשאני

לעסוקגבר';'כמולכתובעלידרךלפרוץ
'רומןלכתוברציתיובגלוי.הגדולותבבעיות

פסיכולוגיחניכהרומןשלבז'אנרטוטאלי',

לילקחסוריאליסטיים.קטעיםעםפוליטי
המחקר.אתאוירשורשיאתלכתובשניםהרבה

בכורכיסיםשלדמותועלעשיתישליהראשוני
ישראלמקווהשלהראשוןהתלמידאלחדף,

המעלהביסודאגרונוםנטר'קולאצלשלמד
בכתבי-עיוןכדיתוךרוטשילד.הברוןמטעם

שלזיכרונותגיליתיבנושא'שעסקועת
שלדמותואתעיצבתיוכךמגדרההבילויים

אשהשלדמותהעלמבוססתמירהלכדובי.
יהיהזהשספרקיוויתירבה.הערצהבישעוררה

קלהחיתהההתקבלותהפעם'ואכןהדרךפריצת
בשוליים,שאניהרגשתיזהלספרעדיותר.

חיתה ) 1987 (אוירשורשישלוהתקבלותו

אתלפרסםכשעמדתיגדולה.ושמחההפתעה
לוימצאשלאחששתי ) 1993 (אמנותיון pתי

לדורקולשנתתיהתבררבדיעבדקוראים.קהל

הפנימיייhאוגםבאשרהשואה.ניצולישלהשתוק

קוראים.לויהיושלאידעתימלכתחילה ,) 2000 (

ספרזהאותו.להוציאמאודחשובליהיהאבל

ואמנותספרותזושלי'השיאזהובכל-זאת,קשה

המהלךכלבתוךלשירה.קרובההכיטהורה,

אלכסעםשליהמסעהנעוריםלבניהספרהזה,
איךלראותסקרניתואני ,מצויןהתקבל ) 2001 (

שעומדנעוריםלבנישלינוסףספריתקבל

לצאת.

כללעלרטרוספקטיביתבהתבוננות-
זכושלאסיפוריםישהאםיצירתך,

הוחמצה?שמשמעותםלתשומת-לב,
ון pתימהקובץ"סוסים"עליהאהובהסיפור

אוהבתאניבנוסף,להתייחסות.זכהלאאמנותי

אתבהרואהאניטון' pמעילהנובלהאתמאוד
נגעושלאיצירהזושלי.ביותרהגדולההישג

תיאולוגבגרמניה,דווקאמשמעותית.בצורהבה

בסיפורהרחובותששמותלכךהתייחסנוצרי

לפרשנותזומנקודהויצאמקובליםשלהם

לבשפורסמוהחדשים,מסיפורימעניינת.

אתבמיוחדאוהבתאניהזה,המופרזהאושר

סיפורשיש",מהכלעלמודה"מודה,הסיפור

אתיבינוושמעטיםעצמואתמגלהשלאצ'כובי
חנו.

חייך,עלסיפרתבחםהשוניםבראיונות-
במושבח,חאיריליתבילדותךהתמקדת
גילבתחילתבחיותךבמותואביך,ברמות

ומותורמותוובהשפעתההתבגרות,

חןמאור,מיעטתזאת,לעומתעלייך.
לרמותביטוילתתביצירתך,וחןבראיונות

האםשלך.האימהותולחווייתאמך,
בחייך?אלולהיבטיםלהתייחסתוכלי

עליהלשוחחאואמיעללכתוביכולתילא

חיתההיאלאבי'שבניגודמשום,בראיונות
דמותדומיננטית.דמותחיתהאמיבחיים.

הזולת.למעןעשתהחייהשכלאשהמופת.
תמורהללאגורלמוכילאנשיםעזרהרופאה.

יכולתילאאבלצדקת.חיתהאמיכספית.

ביחסרבבמתחחיתהאמיעליה.לכתוב

לתוךשתיכנסמאודחששה'היאשלילכתיבה
אתלסבוליכלהלאהיאשלי.הסיפורים

אתהמתארבשבט"טו'"אחריהסיפור

יכלהלאהיאאבי.מותסביבבביתהאווירה

סודיחשאי'יהיהשהכולרצתהחשיפה,לסבול

אלו.ערכיםעלהתחנכתיעצמיאניופרטי.

שפורסםטקסטעליהכתבתימותהאחרי

שאנילספרייכנסוהוא"אמי",בשםבגרמניה

פליאהמלאתאנימשפחתי.עלכותבת

כוחותלההיועליה.חושבתכשאניוהערצה
ללאנשארההיאאבימותאחרינדלים.בלתי

כרופאההכשרתהאתלסייםוהלכהפרוטה,

הצליחההיא .בבילינסוןסטאז'לעשות-

מאודבתנאיםלבדה,ילדים,שנילקיים

לכלום.כסףהיהוכשלאקשה,בעבודהקשים,

ולאבגרמניה,ומפנקעשירמביתבאהאמי

כשעמדההאלה.לחייםהכנהשוםקיבלה

איתן'קחיסבתי:להאמרהלארץלעלות

אחר-כךתפרהאמיובאמת,תפירה',מכונת

המופתדמותעםקשהליהיהלכוורנים.בגדים

קונפליקטיםהיורעה','ילדההייתיהזאת.

סופרתלהיותשרציתיזהרקעעלרבים

ושאי-מציאותילאשזהחשבהאמיוציירת.

שונות.מאודאנחנומזה.להתפרנסאפשר

כשהייתילא.ואניומסודרתמעשיתאמי

שנולדואחריבינינו'מתחיםהרבההיוצעירה
השתנה.הכולבנותי

חרתי?החינוך-

אבי.מותאחריקשיםלהיותהתחילוהחיים
בה.וטוגבתמרחיתההדתיבעולםהילדות

בשמחתבעיקרלבית-הכנסת,ללכתאהבתי
היינולאשבת.בלילהקידושאתאהבתיתורה.

שבתכללכדורגלהלךאביקיצונים.דתיים

הדתעולםעםהקונפליקטאיתר.אותיולקח
לאחראבי.מותלאחרשניםמספרהתחיל
לאכברשאנישלמרותנדרנדרתימת,שאבי

נאמנותמתוךמצוותלשמוראמשיךמאמינה,

24 
 278גליון



ההוראהמקצועאתללמודעלילחצהאמי .לאבי
ללכתרציתילאואנילהתפרנסשאוכלכדי

סמינרהכרם','ביתעל'התעקשתידתילסמינר
מצוותשלהסופיתהעזיבהעלדתי.לאלמורים

הכסף":בגביע"חולבסיפורסיפרתיהדת

מישהוחזק,גשםירדבשבת,חברהעםהלכתי

שנכנסתילפנירגעהיססתיל'טרמפ',לנועצר
שמרתילאכברואחר-כךבשבת,למכונית

זמןהרבהלילקחהדת.מצוותאתיותר

נעשהלעומתיאחיהאשמה.רגשיעםלהתמודד
דתי.מאוד

האימהות?חוויית-

והלידותההריונות . 35-מאוחרבגילילדתי
פגיתנולדההבכורהבתימאוד.קשיםהיו

יצאהחודשיםארבעהלאחררק .בקושיושרדה

שנהשלהבדלישבנותיביןמהאינקובטור.
שתיליהיותאומות.כמואותןוגידלתיוחודש

צהרייםזוכרתאנימאוד.קשהליוהיהתינוקות

שתיהןכאשרלארבע,שתייםהשעותביןאחד

אחרזוהידייםעלאותןלוקחתאניצורחות,

'שקט,ליצועקיםוהשכניםנרגעותלאהןזו'
חיתלהכול'עשהבן-זוגינורא.היהזהשקט'.

עונגיששעזרו.סבתותשתיגםוהיווהאכיל.
התענגתיקטנותכשהיוילדים.בגידולגדול

היום.עדחזקקשרישבנותיוביןביניבמיוחד.

והלאהקשותהחרדותהןצלשמטילמה

אליהן.שקשורמהבכללישישרציונאליות
מודעותבעלותהןשכנותימאושרתאני

קשייםבאותםנתקלותולאגבוההפמיניסטית

צעירה,וכאשהכנערהבהםנתקלתישאני

קיצוני.באופןשוביניסטיתשחיתהבחברה

ביטויבכתיבתךישהראשון,בספרךהחל-
וזאתאוטוביוגרפיים,ליסודותבולט

שחסרודורך,בניאחרים,ליוצריםבניגוד
גרפייםביוהאוטוסוררתחיאתחיקווחד

לאחררקהשטחלפניאותםוהעלושלחם
מודעתחייתהאםכתיבה.שנותעשרות

החלטהכאןחיתההאםשלך?זחלייחוד
אוטוביוגרפיתלכתיבהמצידךברווח

חשופה?

בעיני.ונכוןאמיתישהיהמהאתכתבתיאני

לזהמודעתהייתילאטבעי.באופןליבאזה

הספר,בביתכך.כותביםלאשאחרים

צחקווהילדיםשכתבתי'סיפוריםכשפרסמתי
שאניבכךבסדרלאמשהושישהבנתיעלי'

 .עצמיעלמספרת

שלהספרותיבמוסףעבודתךבמסגרת-
האםספרים.חמרןקוראתאת'הארץ'

כתיבך,אתמזינהזואינטנסיביתקריאה

מאיימת?משתקת?מעכבת?

לקרואאהבאבימאבי.ליבאהלקרואהתשוקה

לקרוא.אהבתימאודצעירמגילבלשים.ספרי

עלישהשפיעהסופר .אחרבידוראזהיהלא

ספריוהאידיוטובעיקרדוסטויבסקיהיהביותר

עברית,ספרותקוראתשאיניכמעטש-ודים.

אנילמתח,אותימכניסהזושקריאהמשום

הסופריםעםבתחרותנמצאתשאנימרגישה

ריגשזאתבכלאחדישראליספרהישראלים.

קנז.יהושעשללי pמוסימומנט-מאודאותי
שליהקריאהלחווייתישווהלאדברשום

וכמכאןלנקודהכמסביבובמיוחדבברבר
השורהבקסםשבויהעדייןאניומכאן.

אבלקוצים,הווייתחיתה"ההוויההמסיימת:

נגמר".לאעודהחשבוןכל

מוטיבחראיצירתךבכלהחוזרמוטיב-
לכללמשלאוירשבורשיגערן.חשי

העיסוקמדועהשיגעון.מיוחסהדמויות

זח?אישיותבמאפייןהאינטנסיבי

פחדתימשוגעים.המוןהיובמושבהבילדותי

השפיעשכנראהספרקראתיבצעירותימהם.

עלבושסופרהנחשים,מאורת-מאודעלי

רצתהאמיחשמליים.שוקיםועלמשוגעיםבית
נערה,כשהייתיבפסכיאטריה.להתמחות

וזההעממיתבאוניברסיטהפסיכולוגיהלמדתי

סיבהומרתק.מענייןמפחיד'עולםבפניפתח
עצמיאתתפסתישתמידהיא,נוספתאפשרית

האדם.בבניהזההאלמנטאותיוענייןכחריגה

באמתלאשלימהדמויותאחתאףבעיני'
משוגעת.

צייריםמשוררים,אמנים,שלבסביבהחייתי

קצתנחשבובסביבתיהאנשיםושחקנים.

גםואוליששתואנשיםהיו'מטורללים'.

קצתהייתיעצמיאניבסמים.השתמשו

הייתישבההאיומהמהשנהחוץוזה'מטורללת',

גרנובוהמית,חיתהבהשגרנוהסביבהבדיכאון.

גגעלמסיבותעושהשהיהאבירןלדודבסמוך
נואל'יואבהאמןהופיעהאלובמסיבותביתו;
שלה'גורו'והיהלהתאבדושובשובשניסה

שדה,פנחסגםגרבסמוךהורוביץ.יאיר

וכוחהשפעהבעלתרגילה,לאדמותשהיה
יותםכמוצעירים,מינילכלעצוםמשיכה

יוסלשלבביתולהתכנסנהגההחבורהואונני.

זוהראוריאלוני'גיסיםגםשםוהיוברגנו;

לשעברבעלהעםשבירינהגםובנאי'ויוסי
בוהמיינים:שלחבורההיינואיתן.רחלשל

בימיםבעלישלביותרהטובהחברשהיהזךנתן

צלקה,דןבאיםהיושאליותמוזבנימיןההם;

חבורות-הצייר.אופקואברהםפנקסישראל

כולם-אותישהקיפההחבורהחיתהזוחבורות;
הרבהעודליישבאמת,דופן.יוצאיאנשים

 •לכתוב.מהעל
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ו:וו-
1 : 

זהמצד

-~לויתןעמוס
אירועיםספרים,מוספים,

ההיאבעתוהמשכיל

נגדה.הייתיבעיראק,המלחמהשפרצהלפני

כפיהצבאיתהמערכהשנסתיימהלאחר

במהירותסדאם,משטרבהפלתשנסתיימה,

מקווהאנייחסית,גדוליםקורבנותוללא

ולאזורהעיראקילעםטובהאיזוממנהשתצמח

זהכלמהלדעת.מוקדםעדייןאבל ,כולו
מהוטוב,מהויודעאתהתמידשלאאומר?

פרשניםהרבהזה.ואינוזהאינוומהרע,

הרבהשלהם.הכובעאתלאכולעכשיויצטרכו

פוסט-פוסט-מודרניות,תיאוריותבעלי

יצטרכוואחרות,אוריינטליותקולוניאליות,

מעיןדבריםמצבעלהאםמחדש.עליהןלחשוב
יידום"?ההיאבעת"והמשכילנאמרזה

באצ"גמחזיקיםשניים

כמעטגדוליםספרותייםשפולמוסיםדומה

דפימעלבימינועודמתנהליםשאינם

ויכוחיםושםפהעדייןמתנהליםאםהעיתונות.
ביןבעיקרנעשיםהםהריכלשהם,עקרוניים

זאתועםמנומסת,בלשוןאקדמיה,אנשי

הציבורלבלתשומתזוכיםהםואיןחריפה,

חבוי ,סבורניכזה,ויכוחמכך.שמפסידהרחב,

שלפוליטית"תיאולוגיהחברחנןשלבמאמרו

העוסק ,) 26.02.03ספרים'('הארץמשורר"

מירוןדןשלוהיפההמענייןספרובביקורת
 ) 2002עמ', 282ביאליק(מוסדלאצ•גדמזת pא

גרינברג.צביאורישלהשיריתיצירתועל

שלבעבודתוהןהאחרונות,בשניםהפךאצ"ג

כלשלהמדעיתההוצאהאתשערך ,מירוןדן

ושספרוביאליקבמוסדגנברגריצביאורישירי

והןשלה,ומבואסיכוםרבהבמרההואזה

כמהשפרסם ,חברחנןשלהאקדמיתבעבודתו

 ,ביותרוהנחשבהנחקרהמשורר ,עליומחקרים
נסקישלו ,מאלתרמןיותרבאקדמיה,לפחות

ביידישאצ"גשלהמגוונתיצירתודורם.ובני

ועדהאקספרסיוניסטיתמשירתו-ובעברית

כרמציעה-רוויזיוניסטיתהפוליטיתלשירתו

אבן-בוחןוגם ,בולהתגדרלמחקרנרחב

עצמם.החוקריםשלגירתהאידיאולוגישותל
עצמוהואטועה,איני(אםחברחנןפרופסור

מתארמירון>דןפרופסורשלמתלמידיו
 ,ורבומורושלהמחקריתגישתואתזהבמאמרו
אתלפרשהמבקשת"אינטגרטיבית",כגישה

שלוההטמעההמיזוגדרךעלהמשוררשירת

הספרשלהשדרה"עמודהמשורר:בנפשהכללי

המודלשלהבסיסיתהתפיסההואהזה,החשוב

יצירתוהתפתחותאתמשרטטהואשבאמצעותו

אתמתארמירוןדןגרינברג.צביאורישל

נלאיתבלתיחתירהשלכתהליךאצ"גיצירת
המציאותחומרישלנפשיתלאינטגרציה

הזאתהאינטגרציהשלהתוצאההקולקטיבית.

העצומיםהספרותייםבמבנים:יטוילידיבאה

בשירתו."הקיםשגרינברג

חברמקדישהמאמרשלהראשוןחלקואת

מביאוהוא ,מירוןשלהזאתהגישהלהדגמת

"הרה-תהליךאתלהבליטכדירביםציטוטים

השקפתלפיאצ"ג,שעברהנפשית"אינטגרציה

 ,זואקזיסטנציאליסטיתשגישהדומה .מירון
לאביאליק,עלבמחקריוגםמירוןנקטבה

שכאשרסבורחברחבר.עלבמלואהמקובלת

ספרווהאמונה,טרוג pהספרכי ,מירוןקובע

האישיספרוגםהואאצ"ג,שלביותרהפוליטי

תוךאלהציבוריהנושאנארגשבו ,ביותר

"הפלגהזוהרי ,המשוררשלהאישיהמיתוס

האינטגרטיבית."הפרשנותשללכתמרחיקת

אחרלהתחקותהפורה"המאמץלדעתו

אינטגרציהלקראתאצ"גשלההתקדמות

(שלשלוהמחקרמןגובהואישיותיתספרותית

מחיר".גם ).ל.ע-מירון

השניים:ביןהמחלוקתללבאנומתקרביםכאן

אתהאחרוניםבעשוריםבמחקריושאימץחבר

והפוסט-קולוניאליתהפוסט-מודרניתהגישה

סבורהחתרנית,הרדיקליתהקריאהואת

דמותשל ,מירוןשאימץביאליקשלשהמודל

כמבטאתהאומהעלהמקובלת ,המשורר

במקרההולמתאינה ,ולאומינפשיקונסנזוס

באמצעותלהתמודדניגש"כשמירוןאצ"ג:של
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בתרבותהמשוררשלזומושגיתמסגרת

אופציהלי'נראהכךמחמיץ'הואהלאומית,
זאת",אינטגרטיביתממסגרתשחורגתפרשנית

חבר.כותב

האופציההיאהזוהפרשניתהאופציה

אינהואולילחברכךכלהחשובההפוליטית,
הספציפיתהמחלוקתלמיורן.מספיקחשובה

אחד"חזוןלפואמהגעתנוובספרבמאמר
פרשנותועלחברכותבאליהביחסהלגיונות",

שנראההקריטי'בשלב"דווקאמירון:של
מהיותו-1928באצ"גשעוברכמהפךבעיני

העבודהתרבותשלהקונסנזוסשירתמשורר

עלשבנויהפוליטית,לשירהישראליתהארץ
מירוןשוללאויבים,ביןעימותועלמחלוקת

אחד'חזוןשלהמובהקהפוליטיהאופיאת
הלגיונות'",

יחסואתלהביןאיךהשאלההואהמחלוקתלב

בשיריואףפואמהבאותההנדוןלנסאצ"גשל

סבורמירוןדןהעיצבון".קוטבעל"אנקראון
שירימעיןאלהיצירותבשתילראותש"מותר

האדםחיימלוחהמוותמחיקתנס ...לנסציפייה
ביצירההציוניהמפעלהצלתונסהאחת,ביצירה

העמדת"עצםכימדגישהואזאת,עםהאחרת."

לנס,אבסורדיתציפייהעלהלגיונות'אחד'חזון

שהריהשיר'שלהפוליטילאופיגדתמנו
אתלשחררבאהפוליטיתלאקטיוויותהקריאה

מימלאילשינויהפאסיוויתהציפייהמןהאדם

 .) 106<עמ'הדברים"טבעשל

במאמרו:חברחנןבתוקףמתנגדזולפרשנות
שלהפוליטיותחוסרשלשבטענהלי"נראה

הציפייהלפיההלגיונות',אחד'חזוןשירי

שלהפוליטילאופימנוגדתלנסהאבסורדית

שהחריגההאפשרותבחשבוןהובאה'לאהשיר
והנפשיתהלאומיתהאינטגרציהמן

העובדהבאמצעותבהםנעשיתהביאליקאית

פוליטי'כתיאולוגאלהבשיריםמדברשאצ"ג

במונחיםהפוליטיאתשמנסחכמיכלומר

משמעותישלנסשבהםמובהקים,תיאולוגיים

להפקעה."ניתנתובלתימוחשיתקונקרטית

המושגבבירורהמידהעליתרלהאריךמבלי

לומרדיחבר,שםשעורךפוליטית""תיאולוגיה
נביאשלדמותבמרכזהגח"מציהיאלדבריוכי

נפשיתבאינטגרציהטרודהאינהאשרמחוקק,

ניצבתאלאהקולקטיווית,המציאותשלפרטית

ומכוננת,מחוקקתשלבעמדהלעומתה

אלים."באורחהמציאותחוקיאתשמכתיבה

עלוישירחזיתיבאופןחברחולקכברכאן
כגישתהציגאותה"האינטגרטיבית"הגישה

אומרגםהואמאמרובסיום .מירוןשלהיסוד

היסודותאתלאורחושףגרינברגכי

למרכזאותםעושההציונות,שלהתיאולוגיים

הפוליטי'מהמעשהנפרדבלתיולחלקטיעונו
במונחיםהקונקרטיתהמציאותאתומפענח

הפוליטיתהתיאולוגיהכיסבורהואמשיחיים.

שלהפוליטיתלמסורתאותומחברתאצ"גשל

אותהלבחוןשאיןהפאשיסטית,הכתיבה

הצורותכאחתאלאחריגה,פתולוגיתכתופעה

התקופה.שלהפוליטיות
קטונתיהשניים,ביןבמחלוקתלפסוקבאאיני

מירון'דןקיומה.עללהצביערקאלאמכך'
פייטנים<מספרוחברשלפרשנותואתהמכיר

העבריהפוליטיהשירצמיחת-ובריונים
אותומזכיר ) 1994ביאליק,מוסדאבזר-ישראל

ממנואחד'במקום .שלובספרופעמיםכמה
כימירון'כותבאחרים,דבריםחברגםמצטט

אחד"חזוןבפואמההנביאשמשמיעהדברים

אךהםאלאחזון'בבחינתאינםהלגיונות"'
מכילהלאהפואמהכי .החורבןעלקינותורק
אתאלאירמיהו'לנבואותהמקבילהאת

דמותוכיאיכה,ספרשללקינותהמקבילה

שהיאכשםדו-פרצופית:היאבהירושלים

גאולהשללמעשההלגיונותאתמזמינה
להםהמבטיחהממיתה,אםהיאכךוכיבוש,

הואחברלחנןישירהבהתייחסות .וכיליוןרקב

'מציבהחברחנןשהראהכמו"הפואמה,כותב:

(שבהלמדןיצחקשלל'מסדה'שלםניגודמעין

תנועתהנהגתשלברוחההמשברסיפורמעובד
ששוםסבךאחתובעונהבעתהיא-הפועלים>

 .) 106<עמ'אותו"יתירלאפשוטפוליטיפירוש

המוערכת-הפוליטיתלפרשנותהשונההיחס

בעיניפשטניתקצתונראיתחברידיעלביותר
בספרנוספיםבמקומותגםמוזכר-מירון

שניביןהמבדילה"השיבולת"שהואונראה
אלה.חשוביםחוקרים

יהודהשלהידועשירועלבפראפראזה .שלו
הקרב'בשדה'גשםהשחרורממלחמתעמיחי
פניהםהמכסיםי~י;פניעליורד("גשם

עוד")מכסיםשאינםרעי;פניועלבשמיכה;

1שירואתויצביכותב
 (ו:

:1 
רקבבשדהשתן

דודיבניפניעלזולגשתן

עינייםמכוסימסריחיםקורסים

-לאחורכפותותזרועותיהם
אחיאצבעותועל

מגחכיםרוכסים,המנערים

 .) 21(עמ'הערווהעלמכסים

משתיניםישראליםחייליםהמתארזה,חזקשיר

ההבדלכלאתמתמצתהאויב,חלליגוויותעל
ומלחמתהשחרורמלחמתהמלחמות,שתיבין

,;, 

 1ג~ l)'ל

 ה.ו;::ז r~ך
חסד •ר 110 •ןתאחוןכתןע•ד•

יוםויוםמלחמה

אורראוומנוגדים,טובים,שירהספרישני

זבהארזביניהם:להשוותומענייןלאחרונה
ידיעות , 2000-1982(שיריםויצבירמימאת

עובד/<עםגורביץזלימאתיוםיווםאחרונות)
שירה).

מבחרבעיקרושהואויצבי'שלזבהארז
ארץכמובן'אינה,הקודמים,ספריומארבעת

מורסהדם,זבתארץאלאודבש,חלבזבת

כרתער"חתהראשוןחלקולטעמי'ורוע.
הראשוןמספרושיריםבעיקרהכוללנמהרת",

עלשנכתבו ) 1984 (הרוחבכותמדורמשירי

החזקעדייןהואלבנון'מלחמתשלרקעה
כמובן'ומטביע,זה,בספרגםביותרוהמרשים

השיריתכתיבתועלולמוטב,'לטובחותמואת
האחרים.בספריוגם

מקנדית,אירוניהסרקזם,שלאמןהואויצבי

ועוד'אלגורית,סאטירהפרודית,פראפראזה
המלחמהשירתאתכולםההולמיםז'אנרים

הטכניקהאתלתארומיטיבשלום-הגליל'
בכלל.ויצבישלהשירית

פארודיההוא-צבאי'עלמין'בבית-אחרשיר
"לותלתן':'בשדהשמרנעמישלשירהעל

הטנקמןניתקהייתי-תלתןבשדהפגשתיה

בבית-פגשתיהאניאבללאספסת/וחוזר

לבית-עולם,לשם,ילךלביכןעלעולם/

שללפזמוןהדהודגם ,) 11<עמ'לבית-עולם"

אפשרבתופים")הכווחופים/("מרפיםביאליק

ויצבישלאחרמלחמהשירבשורותלשמוע

"הךאשכנזית':בהטעמהבמחלקה'חגיגה
גריםהחיצאו / ...הגדמים!/הךהגועים!

מקאברישלשיאדומה ,) 17<עמ'בריקודים"

הנהעין'.'צרותלכאורהצנועבשירמגיעהוא

במלואו:הוא

השגחתיבעפולהבתחנהחלון-אוטובוס"בעד
אתהכרתיוהריאוהבים/קיבוצניקיםבזוג

נפלאתהכמההכרתילאאךבנפרד!שניהם

+-
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 1:~ו
גידםוהואבאירוע,ידכףאיבדההיא 1אהבתם:

ואניוהתרחקוהלכווהםסיכול-פיגוע;קרבן
עיניהםובבותאני;לבדיאניכיבהםנתקנאתי

יבבהבלבבהולבבובלבבוולבבהבבבה/בבה

ר:י·ןיןגזלי

. . 
יוםיום

(]) 
. 1 .... ,_,, - ;, 

<עמ'חצץ"לגרוס"כמוהנחרץהשםבעלשל

המספרברית''בןבעלילהמצחיקבשיראו ;) 49

הפניםמשרדשפקידטג'יקי'אוטטרייהודיעל

שולף ... "והואביהדותו'להכירמסרבבנתב"ג
 " ...ומהולמהודראיברהבהול/היהודיאףמול
 .) 35<עמ'

"משאהאחרוןהשערבשירישרקדומהאולם

אתויצבישלפטישושובמוצאמשיסה"ארץ
בהרבה.משכנעתהתוצאהוגםההולם,הסדן

נבואייםשיריםותוכחה,זעםשיריאלה

המנבאיםויושביה,זבהארץעלאפוקליפטיים

שיריםבדן'ואוחורבןאחים,מלחמותלה
לכתבם.מיטיבכהשדיצני

 ,) 14<עמ'בבבה"וב;,כב;,

לשורהביחסלהעירצריךאםיודע(איני

שלהמתכתלוויהיאהכוונהכיהאחרונה,
באלה.)אלההמסתרגיםשניהם,שלהפרוטזות

ויצבי'שלמשיריוהנוכחיבמבחרהמעניין
שהואספריו'מכלשיריםזהבצדזהבהביאו
שלהיחסיתחולשתםעללעמודגםמאפשר

השירייםהאמצעיםכידומה .מקבציוחלק
סיטואציותכל-כךההולמיםהקיצוניים,

וכדומה,פציעה,נכות,מלחמה,שלמוקצנות

מתאימיםאינםהראשון'ספרועוסקבהם

יומיומיותחייםסיטואציותלתיאורבהכרח

אחריםבחלקיםממשיךויצביוכאשריותר.
תמידלאהתוצאהפואטיקה,באותההספרשל

שמי"תחתהשני'בשעררביםשיריםמחמיאה.

שריוןאוגדתשלאשבכוחמטפליםשווארמה",

להןמספיקהיהקטןשיטורשכוחבסיטואציות,

("ליאתאדמה''אמאהשירלמשלכזהובהחלט.

גחהרהאסלה,עלמתנדנדתכמעטשלושבת

הנפרדיםמגופהחלקיםשלגורלם/במר

שלוהאמאאלחקקיהלךשוב:;לבליוהולכים
צואהפיסתשלבדרכההעוסק ,)" ...מכריזההיא

'הבלדהאו ;) 38<עמ'האדמהחיקאלבחזרה
לאאנקדוטהאיזוהמספרתהשומר-הצעיר'של

רבותשניםלפניהתנועהבקןשאירעהברורה

 ,שירספקיונתן'פיעל'הבשורהאו ;) 41<עמ'
<עמ'הולנדימחברמנוקד><לאמכתבספק

היאהתוצאההטובים,במקריםודומיהם. ) 44

("לידידינרדף''שםבשירכמולפחות,קומית

מרשיםממששםמיןשם,ישחומץרדיד

המשעשעותבעלילותיוהעוסק )" ...להתרשם

שגרה-לביןחזון-ואסוןשביןבדיוק,הזהבתפר

הנזכרהשני'הספרבחשאימעטנכנס,ויומיום,

יזם.יזםגורביץזלישלהיפהספרולמעלה,

וסוציולוגיהאנתרופולוגיה(המלמדגורביץ'זלי

מאודמודעמשוררהואהעברית>באוניברסיטה

מבקשהואכיונראההשירה,ולמלאכתלעצמו

לכנותושאפשרמהעםזהבספרלהתמודד
ולכתובלהמשיךכיצדיום".יוםשל"פואטיקה

כי"גדולים",נושאיםעלדווקאלאושירה,

אתלעשותכיצד"רגילים"?נושאיםעלאם

המשורר?שלויומיומיפרטילעיסוקהשירה
תשובות,מעטלאלכךמצאשגורביץ'דומה

מהן:כמהרקנציין

שירי.כתיבהיומןכמעיןכתובספרוראשית,

המופיעבתאריךלאבקפדנות.מתוארךשירכל
מעלבראשו,אלאכמקובל,השיר,בתחתית

כותרת,בהעדרולעתים,שמו'לכותרת
שבעהשבובספרהיחידה.הכותרתהואהתאריך

מתאריךהואהראשוןהשירשערים,

1998 • 11. 1o 17.7.2001מתאריךהאחרוןוהשיר • 

לתקופתעמודים 210רב-כמות,ספרזהו

במושגיםהנחשב,שנים,כשלוששלכתיבה

רקלדעתי'גדול.לספרשירה,ספרישל
שפעלהעמידיכולהזו'מעיןיומניתטכניקה

המשוררחייאתכאןמלווההשירהכזה.שירי

כאןשישדומהשעה.שעהואפילויום""יום
שלהמוטואם .זופואטיקהעלמודעתהחלטה

הואהעיתון'בראשהמופיעטיימס,הניר-יורק

אפשרהרילדפוס",הראויותהידיעות"כל

"כלהואזהספרשלהמשוערהמוטוכילומר
אלהלעתיםאםגםלשיר",הראוייםהחומרים

 18.11.1998מתאריךהשירכמושורותשתי

 ,) 18<עמ'כלום"לעשותבלילקום/"הצלחתי

מתאריךהשירכמואחתבודדתשורהאו

1999 • 4. 1o נודבאיייןעבלאבד"לא :האומרת

 .) 52(עמ'עניין"

היאהראשונה,מההחלטהשנגזרמהשנית,

אתהפותחבשירמדווחת.כתיבהשלטכניקה

בעקיפין'מצהיר'הואהצורה''תורתהספר'

כדילדווח; ... "מהעקרונותיה:כמהעל

דחיפתללאבקלות"לנוע / ... /לראות"
זוהי .) 9(עמ' " ...מטאפורהעזרתללאאצבע/

עומסללא"שטוחה",כתיבהכביכול

השניהשירכשםמטאפורי'אואימאג'יסטי

ימיםחמישה(שנכתבשטוחה','התלהבותבספר

דווקא"התלהבתיהראשון>:השיראחרי

לרוחבהפרושההשטוחה;מההתלהבות
טיפהכבדחציבריחוףבוקר;כאדומתפשטת

 ,כלומר ,) 10(עמ'השפע"זהאוליהשולחןמעל
כביכול.בשטוח,בצמצום,דווקאהמצוישפע
אומר:הואשמויפה?'שיר'לאאחרבשיר

אלאהשירה;לשפתגבוה/התרוממתי"לא

כדיהשטוחה;התיאורבלשוןנשארתי;

ממה?מעניין ,) 19(עמ'להינצל"

כביכולאלהאמצעים"דלות"מאחורישלישית,
מצויהמטאפורות),נטולתשטוחה,(כתיבה

הראשוןלביתלשובאםעמוקה.כוונהדווקא
לאגובה;לאבגובה"אניהראשון:השירשל

בשמים",ולאבארץלאעולה;ולאיורד

גם"זהאבלנמוך'בגובהמרחףהואלכאורה
נשימה/עצירתשלאלאגובה;שלענייןלא

השני.בביתכנאמרלנשיפה",שאיפהבין

לזן-בודהיזם'בהקמררמזכאןישדבר'למניבי
"כלהאחרון:בביתיותרבמפורששנאמרמה
מןהדקלרגע /התכוננותהכנה/אלאאינוזה

הולדתכילומראפשרצורה".נולדתבוהדק

ו"תורתהשיר'הולדתהיאכאן'"הצורה"
אתלנומורההשיר)תורת(כלומרהצורה"

וזאתלהארה),הדרךאתתרצו'(אםאליוהדרך
זן-בודהיסטית,שקטה,התבוננותשלבאמצעות

היומיומית.במציאות

גורביץ'שנוקטהפואטייםהאמצעיםרשימת

לכן'קצר.והמצעארוכהעודזומטרהלהגשמת
יפה,בשיראסייםאלאכולם,עלאעמודלא

אתלתמצתמיטיביםשמוגםועצמוהואשגם

הזה.בספרהנקוטהיוםיוםשלהפואטיקה

היומיוםשלהמיסטיקה

ישואםביומיום,מיסטיקהאין

גלוייםהמקורות

גלויהסוד

משנהפחותעוד

אלפייםשנת

דקותכמהעוד

ספרמביתלחזורצריךד'

בינתייםכותבאני

מוסיקהאחרמחדר

כתפראלאנפסקלאדבר

לדברמדברקופץ

החוףעלבערמותמשתכשכיםנחלחלוקי

 .) 30(עמ'
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 Escה-דור

מקשאתמכירובאינטרנטבמחשבמשתמשכל

ממבוכיאותולחלץשנועד Escהמילוט
ולהחזירובה,שנסתבךהווירטואליתהמציאות

יזהרשלבספרוהריאלית.המציאותקרקעאל
אחרונות,ידיעות(פרוזה,פובידיליההר-לב

מן ,הפוךהואהמילוטשכיווןדומה ) 2002

הווירטואלית,המציאותאלהריאליתהמציאות

בקרביותררחבהתופעהמסמןשהואוייתכן

 • Escapeה-דורלכנותהשאפשרצעירים

מושגיםמשנימורכבפובידיליהספרושם
שנאה ,כלומר-הפוביהו"אידיליה"."פוביה"

אותו ,הריאליהעולםכלפימופנית-ופחד

שלמות ,כלומר-והאידיליהמתעב:הוא
 ,הווירטואליהעולםכלפימופנית-והרמוניה

מתאהב.הואשבו

גייהסרלפתחבהר-לממשיךלכאורה

מציאותמהי-ארוכהמסורתבעלתפילוסופית

למעשהאולם-מדומה?מציאותומהיממשית

החומרהוללאמדירבהבקלותזאתעושההוא
 ,דברשלבסופו ,ולכןהדרושה,הפילוסופית

סףעלהואכילנומבשריםשכבר ,ספרו

דיו.מעמיקספראינולרב-מכר,הפיכתו

שניביןהמעבראתשםמתארהואוכך

לוקוראיםשאנומה"בעצםהעולמות:
ומוצקממשייותרהרבהלאהוא'מציאות'

מרגעמחשב.משחקשלתלת-ממדמתפאורת
אתלהחליףשאפשרתגלוזהאתשהפנמתם
מסך:עובריםאתםשבהקלותבאותההמציאות

שהיאמחליטיםשאתםמהכלהיאהמציאות

שלכם."בראשהכולזהתהיה,

 ,אנטי-צרכני ,אנטי-גלובלי ,אקולוגיבסגנון
כלאתבאחת,הר-לב,פותרודומיו"נו-לוגו"

רעיליםגזיםלנשוםחייביםלאהעולם.בעיות
להרעילחייביםלא ,אומרהוארכב,מפלטישל

להיותחייביםלאסלולרית,בקרינההמוחאת

לפתחדימיותרים.מוצריםולקנותשזופים
ולזכותפוביהשלמספקתמידהכלפיהם

בהארה:

העיניים.אתליפקחהשליהפרטית"הפוביה

אחתחדהבאבחהאותישחררההיאלמעשה

אתליסללהשליהפוביה ,בקיצורפחד.של

תודהלה:אומראניכךועללאידיליה,הדרך

 .) 40(עמ'פובידיליה"לך

 ,צעירמחשביםאישפובידיליה,גיבורשלחייו
פרטית,מציאות"בתוךמכךכתוצאהמתנהלים

המתקיים ,לעצמויוצרשהואוירטואליעדןגן

למסךהטלוויזיהמסךשביןהמצומצםבמרחב

ערוציביןלמסעותיויוצאהואמשםהמחשב,

רמזיםאחרבחיפושהסקס,לאתריהזבל

פיועלהסופיהצופןאתלפענחלושיסייעו
 .הספרגבעלכנאמר ,האנושות"מתנהלת

 ,וירטואליהואגםנותר ,חוששניהזה,החיפוש
דורותפערבשלגםואולי-לדעתי ,ולכן
עקר.ובעיקרמשכנעלא-הכותבלביןביני

הרגשיתלעקרותיחידה,ולאטובה,דוגמה

למיןיחסולשמשיכול ,הגיבורשלוהפיזית

נערת ,סיגילחייופורצתכאשרולאהבה.
הצפייהאחוזיאתהמודד(המתקןמיטרהפיפל

בביתו),להתקיןמבקשתשהיאוהרייטינג

מהאיןממש,שליחסיםאיתרלקייםורוצה

שהואחושדתסיגימזה.יותראותושמפחיד

זאת.מכחישהואאבלאימפוטנט,אוהומר

אימפוטנט,,לאהומרלא"אתהלו:אומרתהיא

החלטתמה,אזמושכת.שאניחושבואתה

לה:משיבהואמשהו?"אומסקסלהתנזר
לאזהזוגישסקסחושבפשוטאנילא."בכלל

עלמתנהלתכולההשיחהלי",שמתאיםדבר

מוסיףגיבורנוכאשרהדולקת,הטלוויזיהרקע
מעט.לאסיגיאתשמעצבןמהבה,להתבונן

(תוךהבאהדיאלוגביניהםמתפתחבהמשך

והשמטות):קיצורים

עללשנייהלהסתכללהפסיקמוכן"אתה

אתהבדיוקלמהעלי?ולהסתכלהטלוויזיה

זוגי'?"'סקסאומרכשאתהמתכוון

זכרואשה,גברהסקס,שלהרגיל"הפורמט

 ",בשבילילאזהוהחוצה,פנימהונקבה,
אתמעדיףאתה'פורמט'באיזהאז ?"באמת

שלך?"הסקס

מגווןעםמלא,ובריכוזהפרעותכל,בלי"יחיד

אניככהרקהמלאה.לשליטתישנתוןגירויים

 ",ממנוליהנותמסוגל
לאונן."מעדיף,אתה"בקיצור

 ",ןכ"

זיון."פניעלאוננותמעדיף"אתה

 ".ןכ"

זהאתניסיתבכללאבלהשאלה,עללי"תסלח

בחורה?"עםפעם

תלת-מסקסליהנותמסוגללאשאנילא"זה

מוכןלאפשוטאניהישנה,במסורתממדי

רואהלאאניהלאה,התקדמתייותר:להתפשר

 ",האפשרימהמקסימוםפחותליהנותסיבהשום
לעשותמעדיףשאתהלילהגידרוצה"ואתה

להזדייןמאשרבחורהשלצילוםמולביד

באמת?"

אבלזה,עללהסתכלפשטניתדרךקצת"זאת

כן."-בעיקרון

"למה?"

בנוירוניםשולטאתהיחידנישבסקסהוא"העניין

הקצבאתקובעאתה ,ביותרהטובהבצורה

בזיון ...הגירויסוגואתהגירוירמתאתהמדויק,

צריךואתהאחריםגורמיםהרבהכךכלמעורבים

 " ...הזוגלבתאולבןומחשבהזמןלהקדיש
אמיתי!"משהולאזהאוננות"אבל

אמיתילאומהאמיתימהקובעמיאמיתי?"מה

שלנו?"מהמוחחוץ

 ,) 128-126<עמ'

שונים.באופניםזהקטעעללהשקיףאפשר
בולראותאפשרסאטירה,בולראותאפשר

שלמהימןתיאורבולראותואפשרפארודיה,

כאשרהאינטרנט,בעידןהאנושיתההתנהגות

באתריוגולשיםהמסךמוליושביםמיליונים

ו
~ 

:1 

,הזוגיות,המיןשחייספקאיןוהכרויות.פורנו

מפליגותתמורותעובריםוכדומה,המשפחה

שהכיווןלחשובליקשהזאתועם ,בימינו
כישרוןחרףפבובידיליה,הר-לבעליושמצביע
התבוננותמשקףבספק,מוטלשאינוכתיבה

המשתנה.האנושיתבמציאותבאמתמעמיקה

צעיריםשללמדיצרבפלחמדוברהיותרלכל
הישועה.תצמחמהםשלאמנותקים,

אמצעיוגםהםזאת,התרשמותיאתשמחזקמה

ממוספריםהספרפרקיהספר:שלהאמנותיים

דווקאלאו 44 , 22 , 06 , 08טלוויזיה,ערוציכמו

דרמות,בקטעירוויעצמוהטקסטעוקב;בסדר

בגופןהניתניםוכדומהפרסומותתסריטים,

אנגלייםבקיצוריםמתובלתהעבריתשונה.

למשל<כמו NETLINGOהרשתבשפת

Pain In The Ass = PITA < גרפייםבסמליםאו

שמשונהומה .ודומיו ,עצובי ,ליסמיישל

המחברשעושההטריקיהשימושהוא ,במיוחד

הוא"החיפושלמשל:במילים.במקוםבספרות

 ) 27<עמ' " ...-1ו 1כלשלהטבעיתהדרך

התנפלה"הפוביהאו:ואחד;אחדכלשלקרי:
אחת,בבתקרי: ) 53<עמ' " ... 1בבתעלי

ואותיותספרותשלצירופיםוכןוכדומה,

להיות>,לאאו<להיות 2B or not 2Bבנוסח
יותרליונראהלפשרוירדתישלאשימוש

ממש.שלספרותימאמצעיילדותישעשוע

 ~~ 42בעמ'~~המשך
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במדוון
פוחצ'בסקינחמה

ראשוןחלק

א'פרק

~ 
בתחילתהיהזה-אשתושלהעצביםמחלתשגברה

לחייםהרופאיםיעצו-ה"חמסינים"בואעםהקיץ

התחיללארץ.בחוץלסנטוריוםאותהלשלוחזלצברג

בתקוה ,זולמטרהכספיםבחיפושילהתלבטהוא

לידידים,למוסדות,לפרטיים,פנהאבלבמשכנתא,הלואהלהשיג

אתלהשיגסכוייםכברלוהיופניו"."השחיר ,עצמואתהשפיל

 .בידוהדברעלהולא-הדרושהסכום
אותהלשלחבידויעלההבאהקיץשעדחושב,זאתבכלזלצברג

"חולדה"אתימכורהוא .ה"רבעיה"ןלאחרבאביב,-לריפוי

לשיםתוכלזהובכסף ,הזדקנושכברפרותשתי"צביה",ואת

העדרהאתלהיסדראשר ,כןאחרישיהיהמהיהיהפעמיה.לדרך

פרותשתיאחתבבתכשתחסרנההחלב,הכנסתתהיהומההלאה

ש~אן ,להאמיןיחדלהאםכי ,עכשיולדאוגאללזההרפת,מן

 ?י~;ז~:חב ,~י JJד:חב
בהוצאותויקמץבקיהלזריעתגדולהחלקההבאבחורףאוליר gיח

יותרלשתוללתירס,חלקהבאביבלקחתאפשרלבהמות.המספוא

שלו ה~~שתשוברק ,שפיראתאוהכולבגינתוסלק-בהמות

מנסיעתה!וחזקהבריאה

אבל ,בגןאוברפתהעבודהתוךביום,מחשבותיומהלךבערךזהו

שעותשוכבלפעמיםוהואשלוההרהוריםיותרקשיםבלילות

אשר ,ה~~שלסבלהעלצערמלאכשלבומשכבועלערתמימות

ומאזהמלחמהימימצוקותנוספו .כאןרווחהחיילהנתןלא

היסו.דעדנהרסההחייםומנוחתהעצבים,מערכתהתערערה

אותושהביאההטעויות,שורתכללפניוקמהשינהנדודימתוך

ולהשפלות.להלואותזקוקלהיות ,הנוכחיהמצבלידי

חשאיתתלונהאצלומתפרצת-במדרון!ירידהאיזולעזאזאל,-

בדרךלבחורידעלולגמריאחרתאחרת,להיותיכולוהרי-

נכונה!

באמצעותושקווהההגוןהכסףסכוםעםהארץאלשבאבשעה

במטרופוליןרקהמושבה,אלישרהלךלאהואיפהלהתבסס

 ,הארץמצבאתתחילהללמודבכדיהבירה,בירושליםהתיישב,

לשקול-מאזדרכוזההלאבה.הנעשהכלעלולהתבונןלחקור

הואולבסוףלעשותוהולךשהואטרם ,הדבראתמוניםאלף

הרע.במזלוההצלחהאיאתותולהשוגה

כשהוא ,שפתיוממלמלות-טיפשות!איזוטיפשות,איזו-

אותושפיתההשותף,עםהחרושתבית:סודאתבזיכרונומעביר

המושבה,אלכךאחריכשעבר .ועיןבשןממנוויצאבונכשל ,לכך

זולה,קנייהגמרהגונה.נחלהלקנותכסףדילוהיהלאכבר

לונשארבעברעושרומכלכב.דלמשאכןאחריעליושנפלה

"חייםהשםכתבעםהחלבמשקהזה,הקטןהמשקרקעכשו

אבל ,לומתנכריםהראשוניםהימיםמןממקורביורביםהחלבן".

אליולעיתיםופוניםערכובאפסותמכיריםשאינםכאלהעודיש

לכל.פתוחהידוחיתהכאשרהטובים,ההםבימיםכמולעזרה,

הצורך.בשעתעזרהאמצעילהשיגלושיקלוחושבים,בוטועים

שהואיודעים,אינם-המרבלעגולהםהואקורא-תמימים!-

העמוקהכאבאתולשאתפצעיואתמלגרותחוץיכוללאכלום

 .שלויןהמוחוקטנותהבנתואי ,כשרונואיעל
אתמראשיודעכברהואפעולה,לאיזוגישתושבטרםיש

כןשלופעולהשאיזונס,קורהואםמוצלחות,הבלתיתוצאותיה

שווהשאינהזעומה,כההיאשבדברהתועלתבהצלחה,מוכתרת

איב.דשהואוהכוחהזמןבהפסד

הרבותהשעותעלהמתלונן ,אחדעיתונאישלבדידויוקראהנה

אבל ,עיתונובשבילקטןהכימאמרעריכתממנוחתושגוזלת

לאהמודפסותהשורותעליוחביבותהזה,הגזלעםהתחשבמבלי

אתממנהגזלואחרישלה,הילדואםאםכלעלמשחביבפחות

להגשת ,שלוזהפעוטבמעשהגםהאםכוחותיה.ואתמנוחתה

הסופרשלהפעולהאותהמכוחישאומללים,לאנשיםפורתאעזרה

טעונהפעולתםגםהאםיצירתם?עלוחודריםהסובליםהאםושל

במידהחובתםידייצאולאשמארביםפקפוקיםשלהסבלאותו

מבליעלבונותיהםכלעללעבורכמוהומוכניםהםגםמספיקה?

עליהם?להתלונןאולקבול

 ,לחברואדםחובת ,לחובתוביחספקפוקיםשל~ל gטעוןזלצברג
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הארצישראליתהסופרתמאת--במדרוןהראשוןהארצישראליהרומן
פוחצ'בסקי*נחמה-נפ"שהראשונה:

פינשטיין,נחמהנעוריהבשםחיכונפ"ש-פוחצ'בסקינחמהשלהספרותיכינויהמקור
ונפטרה ) 27.3.1869 (התרכ"טבניסןט"והפסחבחגוליטאבכדיסקברוסיהשנולדה

 .תרצ"דבסיוןז'ביוםהשבועותבחג , 65בגילבראשון-לציון
'המליץ',דפימעלהיההראשוןפרסומהמצעירותה.בעבריתופרסמהכתבהנפ"ש

תרמ"טבשנתאיש-האילן,פוחצ'בסקילמיכלנישואיהעםלישראל,עלייתהבשנת
בארץ-הראשונההעלייהבהתיישבותוכתיבתהחייההשתלבועלייתהמעת .) 1889 (

להנחלתבמאבקיהידועהנפ"שמגוריה.מקוםבראשון-לציון,והתמקדוישראל
היא .הנשיםוזכויותהעבריהפועלזכויותעברית,עבודהלמעןהעברית,הלשון
בית-הספרשלהמנהלובוועדהנשיםבמועצתראשון-לציון,במועצתחברהחיתה

איגודיבייסודפעילהחיתהכןכמו .הלאומיובוועדהסופריםבאגודתבמושבה,
סופריםרעיונות.וחילופימפגשמקוםשימשהפתוחביתהצדקה.ואגודותנשים

אחד-ביאליק,היוהמבקריםביןבו.לנוולעיתיםבו,סעדובו,ביקרוציבורונציגי
בן-יהודה.וחמדהואליעזרהעם

איכרהאם,כרעיה,חייהמציאותלהשהכתיבהבנושאיםנפ"שעסקהבסיפוריה

ישראל,בארץהעברייהוהאשההחקלאותהקבוצה,המושבה,חייציבור.ופעילת
התימניתהעדהלבניבכתיבתהמקוםהקדישההיאהיומיום.קשייעםבהתמודדותה
המתיישביםראשונישללהגעתםבמקבילארצה,בואםעםחלק,לקחהשבקליטתם
מאירופה.

השעהלשאלותביחסוהייחודיתהמגובשתעולמהתפיסתאתמשקפיםסיפוריה
 .היהודיהעםשלבהיסטוריהבה,היהודיתוההתיישבותישראלארץשלומרכזיותה

ממאבקהחלקהיוותהוכתיבתהה"מתה",העבריתהשפהבאמצעותעכשוויתמציאותלתארהצורךעםלהתמודדנפ"שנאלצהכסופרת
 .ובקהילתהבביתההדיבורכשפתהנהגתהבצדהשפה,להחייאת
התקופה,בספרותנכבדמקוםלנפ"שמייחדותהראשונה,העלייהבספרותהעוסקותגוברין,ונוריתברלוביץיפההספרותחוקרות

רבים.**בתחומיםראשוניותלהומייחסות

תל-הדיםהוצאתובעבודה,ובכפר ) 1911 (המחברתבהוצאתהחדשה,ביהודהבחיים:בהיותהאורראוהמחברתשלסיפוריםקובצישני
פרטיים.ובאוספיםבספריותספוריםעותקיםנותרואלומספרים .) 1930 (אביב

עטה.פריהיחידהרומן"במדרון",בשםרומןשלהידכתבנותרנפ"ששלהספרותיבעיזבונה

שלהאחרונההספרותיתיצירתההנראהככלהואמעולם,אורראהשלאהרומן, . 1934-1930בשניםנכתבהרומןכיסבורהגובריןנורית
נפ"ש.

שאינןבעבודותלטפלשתרצנהנאמנותלידייםהעבודהאת"למסורמבקשתהיאבהקצרהספרותיתצוואהפתקה","רקהותירההסופרת
גמורות".

ביצועאתעצמםעלקיבלובכתיבה,הםאףהעוסקיםיניב,דניאלועצמוןעשהאלנחמהאורהעשהאל,בנהשלנכדיומניניה,שניים
נאמנות"."ידייםאותןלשמשהסבתא-דכאשלהבקשה-צוואה

 . 1980נובמברתשמ"א,כסלו 2גליוןי'כרךב'עתמול'נדפסזה,בשםגוברין,נוריתפרופסורמאת*מאמר

חייהאודותעלביותרמקיפהסקירהנכללה ,) 114-171(עמ'הומייה'לציוןמראשון'נפ"שבפרקישראל,ארץבספרותמחקריםמסלעדבשגוברין,של**בספרה

פוחצ'בסקי.מיכללבעלהנרחבתוהתייחסותפוחצ'בסקינחמהשלויצירתה

יצירתה.עלביקורתמאמריורשימתפוחצ'בסקי,נחמהשלוסיפוריהספריהרשימתמובאת ) 171-167(עמ'פרקלאותובנספחים

בקרוב)אוריראה"במדרון"(הרומן

~ 
~ 
c=: 
=== ~1 ~ 

ושואל:עצמואתמבטלמידהואהשני'לטובתמשהוובעשותו

חיהואסוףסוףהלא •..להגיש?יכולשהואהעזרה,כלהזוהי

וביציםגבינהחמאה,חלב,-משקוטובמכללשובעאוכלברוחה,

נפשו.כאות

כל!מחוסריעםאחרים,עםמתחלקאינונותן'לאמע,זpרוהוא

והוכחות .עצמואתהואנזףמ-בהחלט!רערע,אדםאנוכי-

בהםשאיןהאפסיים,''הטיפשיים",חייובסדרידימוצאלזה

תועלת.

למרודיםהאדישויחסובסימטתושגרהענייה,משפחהבדעתועולה

המושבהנשיאשרילדים,תריסרבחציברוכההמשפחה .הללו

רואה,הואקרובותלעיתיםמערומיהם.אתלכסותלהםדואגות

מלווהאומזונות,עםסללשםנושאתאחרתאוזוביתבעלתאיך

+-
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עושהמההקרוב,השכןהוא,והנהמחלה.שלבמקרהרופאלשם

ספריםלפעמיםשקונהמזהחוץהזאת,המסכנההמשפחהעבור

לימודשכרבליבהכנסתםומשתדללילדיםלימודמכשיריאו

הספר?לבית

מתאוננת-לנו?להגישיכולכמוהוששכןהעזרה,כלהזוהי-

ובצדק!-הילדיםאם

יותרלבשימתלתתהיהצריךהואהספר'ביתועדחברבתור

להמציאהיהצריךדלותם.בתוךיטבעושלאכאלה,עזוביםלילדים

יד!לפשוטיצטרכושלאממשית,עזרהעבורם

כוחלוחסראבלסובלים,אדםלבנישצריךמהיודעהואכן'

עבורם!ההצלהעוגןאתולחפשלצאתהדחיפה

לומלאוהנההמתקרבת.ב~קנהלהרהרמתחילזלצברגשחייםיש

ומפחידה .זואחרזונכרותהזקנהועקבותשנהוששחמישים

לפעמיםלונעשהקשה-מתרופפתהמוחשקליטתזהכיחוד

אינוחריף,לויכוחובהקשיבורצינימאמרשלתכנואתלתפס

הואדעה,לחוותכשנדרש .כהויתוהענייןאתנקלהעלקולט

עצמואתתופסשמידתמימות,אוטיפשותומביעבדיבורונכשל

שסרח.כילדבהןומתביישעליהן

לכלערהיהלפניםהכללית.ההרגשהגםאצלונעשתה 2כהה

שהופיעעדשקטולאנחולאהישובבשדהקלהותנודהתנועה

עליה.דעתולחוותהנדונההשאלהאתלבארהעיתונותבמתעל

והתעוררותרצוןכללואין-עטואתאיבדכאלומזה,חדלעכשיו

דעתועלעולהולאהבוערות,השאלותכאבאתבלבנושאלכך.

 .העיתוןדףמעלקולואתלהריםעוד
לריבויוצאציוןאלוהיקנאתאתלעיתיםמקנאעודהואפהבעל

הזאתהארץעלסרהבאוזניולדברהמעזחוצפני'ברנשאיזהעם

חומרכלאתגנזיומביתמוציא-הואבה.היושביםאחינוועל

חדשבחומראותומתבלהימים,משכבראיתרהשמורההגנה,

 .שונאואתומבריח
ונוקבים,נשמתוקרקעעלעמוקבשקעיםהרביםהישובנגעיאבל

את-העםעלהרובצתהקללהאתלראותלוקשהנוקבים.

שלוהסבלהרעשלוקשההשני.אתאחדורדיפתםהאחיםשנאת

הארץ.לתקומתוהלוחמיםהחולמיםהאומה,חלוציעמו'צעירי

ללחם.ורעבונםרעועיםבאוהליםישיבתםמצערנמוגהנפשו

למצואמבליבשאלהנפשומתלבטת ...המצב?לתיקוןהדרךאי-

פתרון.לה

נכבד.מקוםאיזהתופסואינוהתרחקזלצברגציבור'מענייני

אותוומזמיניםהראשוניםימיובחסדישנזכריםקורהזאתבכל

ואיןרוחמצבלואיןחשובה.פה 9אלאיזוהעירהשליחבתור

אזרחלחובותביחספנימינפשי'ציוויישרקלנסיעה,פנאי

הישוב.בעניינילהתייעצותהדרישהלקראתללכת

וליצירתלארגוןהכשרוןאיכלהתבטאשבהבאספה,נחתשבעולא

לעצםעודשניגשוטרםהתלהבוהרוחותהארץ.בבנייןמאוחדכוח

מילאוהאולםואתבמפלגהמפלגהבסיעה,סיעהקמהמידהעניין.

אגרופיםהורמובעיניים,התלקחההכעסאשוקטטות.צעקות

מסביב.וקלוןבוזונשפך

היאאבלקלה,לשעההסערהאתלהשתיקהצליחדהומאן

שהספיקומבליליל'חצותעדהזמןעברוככהשובמהרהתחוללה

 .גןכהואחתבשאלהאףלדון
 3באות-כוחדוקאחפצהסיעהכשכלהנשיאףת,עלמריבהחיתה

ובשבילמדומהכבודבשבילהתנגשותחיתהמכריע.באחוזמשלה

ובעזרתלמחרנדחתהנסגרה,שהאספהעדזה,בכבודפגיעה

הראשונהבשאלהאפילוהחלטהלידישבאהטרםהתפזרההמשטרה

הנשיאות.אתלהרכיבכיצד-

ומיואש.מדוכאהמלוןאלהלךזלצברג

המולדת!אתלבנותהיכולתוחוסרהרגלפשיטתכאןברורההרי-

יהיהלאככה-הואגםלאספהשליחאחרת,מושבהלבןאמר-

ואבדון!הרסרקכלום,

למדיהובלטואבלשקטה,יותרבצורההאספההתנהלהלמחרת

לניצחון.החזקהוהשאיפהזואתזוהסיעותורדיפתוהשנאההקנאה

הכבודבמרתאלאכאן'עמקוחתייןהעבשליתהאמיתבתועלתלא

ומפלגה.מפלגהכלשלהעצמיתוהתועלת

עצמואתחשבשולחיו'דרישתעללעמודמקוםכברלוהיהלא

אחדשלכבושיםדבריםוהנההאספה,אתלעזובואמרכאןמיוחס

לד;ר. 4התרשםוהוארוחואתהעירהנואמים

חמים,היודבריו .לדברמידוהתחילהבמהעלעלהתורובהגיע

 sמשלחתואתשמילאהרגישהבמהמןוביררוהלבמןיוצאים

ואוזנוכפייםבמחיאתאותוליווהלאשהקהלזה,למרותבאמונה,

שהטיח.המוסרעללעגשלרחשתפסה

מידידיו'אחתמשפחהשלמצבהבשלבמבוכהנמצאזלצברגחיים

למשכב,נפלההראשיתהעוזרתהאם,-רעבחרפתבפנישעומדת

הםהיחידהתקוותםואתעבודהמוצאיםאינםהמשפחהבנייתר

בפירושככהירצה".רק"אםיוכלהכולשהואבהאמינם,בותולים

לעזוריכולתכלנטולוהוא-ירצה""אם-לפניוהתבטאוהם

הדרךאתאופןבשוםמוצאואינולחפשמתאמץבמשהו'להם

להקלתם.

לעצמוגםלעזוריכולאינולאחרים,לעזוריכולשאינוובמרה

הקימוץ'דרךאםבלתימחובות,נקילקיוםדרךאיןהקשה.במצבו

עצמהאתחושבתהיאאמנםגלה.מסואינהשלוה w ~לזהאבל

ומוציאהחשבוןשוםיודעתאינהובאמתבכל'גדולהלחסכנית

נחוציםדבריםהםאלהדעתה,עניותשלפישטףתים,עלכסף

מציאותתמידלקנותיודעתהיאהלאכיפעוט,במחיראותםורכשה

בזול!

לקחתמאין-מועטהלאדאגהלוגורמותהאלהו"המציא;ת"

דאגתואתונושאדברשוםעלמעירלאאותהאבלזה?לכלכסף

שלושיםבכל-לבואתלפניהלהשיחרגיללאהואלבד.בלבו

דאגותיו.לתוךכהוגןחדרהלאעודהיאהמשותפים,חייהםשנות

בלאוגםרערע,שלהבאמתלההברורההמצבידיעתאתדוחה

וימציאעכשיוילך-ממונםאתאיבדבטיפשותוהריהואהכי!

 ...רוצה!שהואמאיןצרכיהםאת

מונעתאינהמקללותגםואנחותיה.תלונותיהרבומחלתהעם

אשרישדבר.לאעלדמוונוזלדמהנוזלtק~יןוtק~יןעצמהאת
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טיפותמלהזילהללווהאנחותהתלונותפוסקותלאשלמיםימים

בהרהוריםשוקערקושותק,שפתיונושךוהוא ,דמולתוךרעל

ואיךכלום.להיחסרשלאהמצבאתלתקןכיצדדרךומחפש

להחסרהיהטובות,הכיבשניםגםאםלה,יחסרשלאאפשר

תמידאבלדבר-שטות.ופעםערךלושישדברפעם-תמיד

דםוהוצאתוההתרגשותההתרגזותאותההטרגדיה,אותהחיתה

ושלה.שלוהתמצית

בביתםגם .ה~~שלאחיהבת ,זויתומההארץאלהובאהחדשים

די!יסוריםשבעהכבר

לשבתיוכלשלא ,הנהוצעירנערהאםאיתר?נעשהזהמהאבל

בעצביו?גירוישירגישמבליהזאת,הנערהלידבמנוחה

בוקוראהואואם ,בעיתוןלעייןהנערההתרגלה ,פנאיבשעת

ראשהומורידההספהעלאליוסמוךמתיישבתהיאשעה,אותה

לעיתון.

~ 
~ -=== 
~ן
~ 

בירחופרחנערה ,שלזינגרשמואל

הערומה,ידהגםשקט.לאהואירכו.בש;קכמעטונוגעתהספהעל

 .גירויבושמעורר ,משהובהיש
והיהקטנים,שרווליםחלקיעםשמלהלובשתהנערהחיתהקודם

שמלהלבושההיאכעתלנגיעה.אותומושךשלההמרפקרק

עצםעדערומהכולהוהיד ,לשרוולזכרכברבהשאיןאחרת,

משחקתמשיםבליוהיאשקוףשעורהולבנה,דקהידהכתף,

אליוקרובהבקריאתהוהנערההיחפה.הרגלעלועוברתבברך

 .זרועועלפזוריםראשהותלתליהעיתוןאלכולהכפופה ,מאוד
מלכהבשערותיה.קלהנגיעהבשפתיוונוגעראשוכופףהוא

נוטלהואבעצבות.לפניהומביטההקיראלגבהסומכתמזדקפת,

 ,לךטובלא-ושואל:בעיניהישרמביטהחמה,ידהאתבידיו
אצלנו?מלכה,

כפופהערומה,ברךעםהשביח ,נאוירלהתלויהאחתיחפהרגלכלפיזלצברגכאןמכריז-שוטה!איזה ,אנישוטהואיזה-

אתבאדישותלשאתכיצדלהתלמדזמןדיהיההלא-עצמו

מושפעפעםבכללהיותולאנפשבשריוןלהתייחסהזאת,העצבנות

השכניםרעיםהבית,רעלה,רערע,שרקטוענת,כשהיאמחדש,

החלבמשוגעות,הןהפרותכיהרפת,אתצריכהלאהיא ...ונו'

הכולשילך"והלואי-בתוצרתלטפלכוחאיןולהכללנמכרלא

כעס.מתוךהיאאומרת-לעזאזל!"

הוא ...האכזר!הבעלהעיקרית:הראשיתהתלונהגםבאהואז

ממררהואהרבים.ובסבלותיהבמחלתהשלה,הצרותבכלהאשם

ליכטיגע"דיהעולם.אוראתרואהשאינהעדהחייםאתלה

רואה.אינהוועלט"

מציקהאםאבלאילמת,שתיקההיאהללוהטענותכלעלתשובתו

ומסנןידואתמניעהואתוקף,בכלמענהודורשתבדבריםמאוד

שפתיו:בין

לדבר!מהאיןאיתן ,אותיעזבי-

מלחמה.שמריחהכמינוצצותכברועיניההיאשואלת-מדוע?-

אתעוצראבללה,להגידהוארוצה-שכל!"לךשאין"מפני

החדר.מןומסתלקשפתיודלעלהמילים

בהחלטשהואלונדמהכליות.מוסרמרגישהואממנה,ובלכתו

חרוץכאישבארץלהסתדרכשרונומחוסראליה.ביחסצודקאינו

ביותרמזהשסובלתהיא,היא,הירו.דבמצבונשארהואבאמת,

לקחהואהקודמים.החייםהרגליוחסריםהנוחיותחסרהלה-

בחשבוןבאהפרוטהכלדלות.להוהנחיליפה ,עשירמביתאותה

וזהובפזרנותרגילהיכולה!לאיכולה,לאוהיאהדלים,בחיים

אופן!בשוםלהשתנ;תלהניתןשלאטבעה,

מפוזרהוא-זרותאיזומתחרההוייתושבכלמרגיש,זלצברג

לסדרענייניםאלואיאמשלוהיה .בושולטתוהשכחהמאוד

למטהוירדשם,לוהיהשנחוץמההראשיברחובגמרבמושבה.

פניעלעוברוהריהובגד,לתיקוןבנוגעלחייטלהיכנסמנתעל

הואביתלאיזהזוכרואינוהחייט,ביתעםמקוםבקרבתהבתים

התאמצותאחרירק .זולסביבההליכתומטרתומהלהיכנסצריך

הבגד.ובתיקוןבחייטנזכרהואהמוח,שליתרה

מכשיראיזהלקחתהלךהואבבית:גםזקכחהשלענייןוהרי

אופןבשוםיכוללאהכלים,עםהארגזעדוכשבאעבודתובחדר

שרשרתראההרפת,אלשחזרעד ,כאןלודרושמה ,להיזכר

לתיקון.ברזלחוטלושדרושונזכרהחוליותמפורדת

 ,מאודונבהלעצמואתהואשואל-מוחי?בלבולנובעמאין-
המיושבתהנערהזופריש,מלכהמלכה,השםבמחשבתוכשבצבץ

לפנירקדודתה.משגעונותבחשאיהיאגםהסובלתוהשקטה,
+-
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 1: 1.ןך:
עלהדודה,במצבנוגעתאלאישר'זושאלהעלעונהלאהיא

לבטיוכלאתלפניהמגלהוהואותכוף,רדיקליבריפויהצורך

עםלארץלחוץלשלחהכיצדהחלטתואופןואתכספיםבחיפוש

הבא.הקיץתחילת

האמיצותידיוביןמלכהאתתופסיצרו'אתלכבושיכוללאהוא

כאב,מתוךבצעקהפורצתשהיאעדבחוזקהלבואלולרחצה

 .ממנוובורחתמידיולהחלץאיתרנאבקת
נוראמחזהאיזהנוגים:בהרהוריםשוקעהואמלכה,כשהלכה

המשחקשלביגעהמושבהמןשבהה w ~ל,בביתלהתהוותיכול

זו'משובבותהמקצתמןמקצתחשדהכילוהילדה!עם

הלאצודקת!וחיתה-בביתחדשגיהנוםנוצרהיההרי

מינילכלמוכןוהיהגדול'קנאילפניםהיהעצמוהוא

ההרגשותשתיכהוכעתהיתרה.קנאתומסיבתשטוחים

ואתאחריםרגשותגםכהוהקנאה.גםהאהבהגם-יחד

שהגוףלפנייבואקצוכיאויליתשאיפהתפשהמקומם

ככהמעולולוילךאלאוזקנה,מחולשהלהתפורריתחיל

ממנוהסתלקהלאכשעדייןהעבודה,באמצעפתאום,

ופעיל!חיאדםבןצורת

בתוךלבניםקבריםעםהגבעהאתרואההואמחלונו

קטן'מקוםאךשם?יתפוסמההאקליפטוסים.חורשת

ימים.שבועלפנישםהיההוא ...וחסלגופואורךכדי

הזדמנהשעהבאותהאבלחתונה,יוםבאותובמושבהחיתה

ההלוויה.אחריוהלךמשתהבמקוםבאבלבחרוהואלוויה;

הנעשיםהחידושיםאתלראותהאפשרותאתלונתןזה

נהדרותמצבותהופיעומסביב,הגדרנבנתההעלמין:בבית

יקרותשישאבניבתווך'נטועיםוארזיםברזלשבכותעם

פרחים,פזוריםהיוצעירקברגביעלוקישוטים.ופארים

לנפשו:אמרוהואב;ל 7הספיקולאשעוד

מישהוביגםהייזכראותם!הניחהאהובהשידודאי-

מותי?לאחר

אליותבואנה ' 6פטוריוביוםבשנה,אחתפעםאולי ...

 .מצבהלפיאחתכלעבודה,עמוסותהןהלאהבנות!
מסובכיםיותרמילפניהשאלהאצלוכאןומתעוררת

אדמהעובדתאלקלעי,אוקצרה,ודרכוהשלביםמןיורדשכברלפניו'-החיים

ארוכהודרךבסולםלעלותצריכותשעודבנותיו'לפני

לפניהן?וקשה

אחדבנוסחכותבתבקבוצה,שהתחתנהשלו'הקטנהזו ,ה:ח~~

מתלוצצת-לה?היאמין-הנהמאושרהכילו'ומבטיחהתמיד

קטניםחבריםאחת,בבתילדבעשריםאותהבירךשאלוהיםזהעל

לחנכהכסףאבא'ליעליהפיזרלחינםלאהקבוצה.ושלשלה

המטבחעבודתאתלהשיחליפוהגורםהיהזהלגננות!בסמינר

הללו".הקטניםהכבשיםל"רועתויעשוהשלהבמקצוע

גרהזו .שלוהבכורההבת ' 7ל~רףןהמחשבתועוברתמ~~ח:ה

נותניםאינםהפעוטיםשלושת-כבדכבד'כןגםומשאהבמושבה

רוחה.מצבוקשהחייהקשיםבלילה.ולאביוםלאמנוחהלה

והדאגההעמלעליה.שלטונומכבידעריץ'קשה,אדםהבעל

מעכביםוהרוחני'הגופנייופיה,אתגוזליםלשדה,אתמוצצים

שכוחהעיוןומכלמספרותהתרחקההרוחנית.התפתחותהאת

והיאשנהשלושיםלהמלאולאעודבעלומיה.להםנתוןהיה

דחקהלימים,צעירהבעודהברףןהזקנהבימים.באהכאשהנראית

אחור.ותיסוגבספרעיוןמכל

הכחושים,פניהאתשרואהבשעהבלבומרגישהואכבדהמועקה

פעםשהצטייןגופהרזוןואתלעיניהמתחתהכחוליםהתלמים

הואלאהאםשאלה,אצלוומתעוררתהכלל.מןיוצאתברעננות

אושרה?אתלמצואלנערהלעזורידעשלאמשוםבמצבה,אשם

רוחובקוצר .בובחרהשהילדההאדם,אתלמדולאחקרלאהוא

ודאיכן'הדרוש.הסיפוקאתב~לותמצאלאשהילדההביןלא

להביאמוכשרואינונרמסתתולעתהוא,אפסכיאשם,שהוא

 ?לחיותיוסיףמהלשם .נפשולאהוביולאלעצמולאתועלת,
מקשקשות-שוניםמקולותקולותאליומגיעיםהחוץמן

מןבשובםומתקוטטיםניציםערבייםחמורים,נועריםהמכוניות,

אותווהמבזההמוכיחהרוטן'שומע,לבוקולאתוהואהעבודה.

 .מילדתושמנעהאושרעל
ענניםלעלותהתחילוהישובשבשמידברקרהפתאוםלפתע

לישראל'הלאומיבביתחדשההתנגשותוקמהבצבצהשחורים.

ישראלמעםלגזולהרשעמזימותאתרוקמיםהתחילווהמסיתים
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 ..•המערביהכותלאתקודשו'שרידאת
שבתוךחוששולאיום-יוםלחדשותזלצברגמחכהעצביםבמתיחות

בארץ'שאריתנואיבודעלזדוןמחשבתגםצפונההטמאהההסתה

הציונות!נפשדרושהלהם.דרושהכותללא

לילה-ועכשיושנים,שבעזההמערביהכותלאתראהלאהוא

הכותל.ידעלנמצאהואמידהקלושהמשנתובהתעוררולילה

אתרואהדדים,.ידיעלשהוקמוהחדשים,הנדבכיםאתרואה

לתפילה.המוסלמיםאתוקוראעומדימין'בצדלמעלה,המףאזין

אצללמטההמתפלליםעלבשצף-קצףמביטותהשטןעיניעיניו'

המתפללים.ראשיעלאבניםנזרקושםמאיפתאוםהכותל.

שללבוגםמחאות.שלזרםגדולה.סערההטילהההתנקשות

המחאהפת 9ובאומתמרמר'קובלוזועף,רוטטזלצברגחיים

מוזמןשהיהמבלימתפרץהואהתפילה,בביתשנערכההפומבית,

בחוזקהדופקלבואבלהנואמים,לרשימתלהיכנסרוצההוא .לכך

נכדב!""קהלאחרים.לדברינעצרתבנשימהשומערקנרשם,ואינו

כאןהתאספנו"הנהההמון'אלונרגשחיווראחדנואםפונה

שלוהשקריםוה~יףמיםההסתהעלהתמרמרותנואתלהביע

הארץ'אתיחדאיתםלבנותאותנוקשרהגורלאשרשכנינו'

אפשרכיצדומשתוממים,תמהיםאנועומדיםידם.עלההרוסה

P, ולהציגשקרמזימותלחבלהעולםכללעינישמש,אור~ל

היחידלשרידבנו' 7בהטבועהעמוקהדתיהרגשאת'מרד'בתור

מכריזיםהםגסיםבשקריםהעבר?ותפארתקדומיםקדושתשל

תחתלשיםהיהודיםמתכווניםדעתםשלפישטן','מוקשעל

הראשי.מקדשםאתמהםולגזולאקצהאלמסגדשליסודותיו

הגנהלשםלהזדייןהמוסלמיהעולםכלאתקוראיםהםכךלשם

שלהםהרשע"בבדףתות ...'המורדים'היהודיםכלפידשיהם ?jעל

אלאהרש,כבשתאתלבלוערקלאהמזימהתכניתכלולה

ברורבלבם:אומריםהםוככההזאת.הארץמןכליללהעבירה

יתקומם,מקדשו'פל.טתעללוותרירצהלאישראלשעםוידוע,

עלולהעלותהמדורהאתלהציתהאש,אתלהפיחלהםיקלואז
הבעלוכוהניאל-מיאת'ה'ולדאתהאונים,חדלהעםאתהמוקד

בנצחונם!יריעו

הוציאוהםולסכסוכים.למהומותרקאינם-שלהם"הפוליטיקאים

מפרסמיםהםכרוזיהם.אתבולמלאגנזםמביתהשקרמטעןכלאת

לשפוךמוכניםהיותםעלוראשיהםהכדוריםמשבטיטלגרמות

מראיםכזביםו~פיחיריבמחרחרי ...מקדשםעללהגןכדידמםאת

נגדהתנועהשנותבכלכמוהחיתהשלאוהתלהבות~רנות

אתולגמורהמוסלמיהעולםאתלהקיםמקוויםוהםהציונות,

והתפתחותוחייםעושרלהםשהכניס~םאותו~םהחשבונות

השורש.מןלעקרהומהבמה,להורידוצריךוכעתופריחה

ההסתותמספראת:מנהמיקדימה.ענקבצעדהולכת"התעמולה

מןהכולעקירתלשםהש~לותוהבדותותוהכזביםוה~יףמים
מתוךהדורותדמעותהטבולהמקדשנו'מפל.טתהחלהשורש?

הנקנהמולדת,חידוששלהניסיונותאחרוןעדוכאב,כמיהה

ודם.בזיעה

הגדולהההתמרמרותכלעםיחדי? [lאאנחנו'נענהמה"אבל

בלבעודישוכעס,מצערשינייםוחירוקהזרעהכלעםשבנפש,

מאמציהם!בכלביכולתםאין-להפריעעבודתנושאתהביטחון'
הואאבל .חנהוקטןעדייןהארץ'אתלהחיותשעלההעםחלקאם

 .עמדותיועללהגןכדיבכוחוחזקדי
איזהוביןהולכיםאנחנולאןידענולאבשניםעשרותלפני"האם

ההםבימיםהארץחיתההלאהאוהל?אתתוקעיםאנחנופראים

עודאוליעזובהיהוהמשטרמעכשיו'פחותלאורצחגזלמלאת

בערביכלולאלמושבה,מחוץ ,אחד~ל wאף .מעכשיויותר

זהכלולמרותשודדים.הדרכיםמלאוכיסכנה;חזקתבלילצאת

,~דדו'חרשוהיסוסים,בליהיתדאתהראשוניםהחלוציםתקעו

אתושודדיםמתגנביםהשכניםהיוהיבולבואעם .ונטעוזרעו

ואתאלהכלעלהתגברוהראשוניםחלוצינואבלכפינו'יגיע

המשיכו!עבודתם

השקריםוטופליהמזימותמרוקמיונפחדלבנוכעת"היפול

דשיו? ?jעלמדומהמרדמפנילהגןש:קףםלאיסלאםומקריאות

 .לאשורודברלשקוליודעוהואבריאחושלוישהחזק,האיסלאם
חייוומוסרלומורשהתורהאשרישראלעםכיממנו'יכחדלא

• •• T -T 

אתולכבדלהעריךכיצדמביןבטחוטהרה,קדףשהעלמיףסד

j? שאיפותיומגבולרחוקותצודקותבלתיותביעותאחרים.דשי. 
והעםלכלותנועלינוקמיםשניםאלפיזהאחים!לבנו'יפול"אל

תחבולותכלהעתי.דלקראתהולךהואזקופהובקומהעדייןחי
תחייתהתחייה.עבודתאתלהמשיךהמרץמןיגרעולאשונאינו

בשממתה.רביםדורותעמדהאשרוהארץ'העם

העשרנוזהבשלבמטרמ~פלףתם.שכנינואתהרימונו"אנחנו

להשמידואומריםראשהרימוהםעכשוכפריהם.ואתעריהםאת

תהיהלא iiסי-עולםם fשלהאלפייםשנותתקוותאתלעינינו
ההסתותמסבךאותנותוציאבנו'שמנהלתאלוהים,ידכזאת!

העברים.מכלאותנואפפואשרהשקרודיבות

הדדיתעבודהושלום,אחדףתהיקרים,י [lאפנים,כלפימנוחה"רק

~ך;ה /o י:Tאזדבריםוחילוקידעותפירודמכםהרחיקוהדדית!והבנה

ואנוהארץמןהאמתתצמח .שונאינונפלוו~לףהשקרמזימות

ברמה!"נישאדגלנואת

זוברוחכןגםאבלאחריו'קצרותדיברואחריםהנואם.כילה
יועילו'"לאהיאוש:מתרוצץובלבואילםנשארזלצברגרקכמעט.

 •הדיבורים!כליועילולא

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 

האביבעונתלאחר . 1

ביחסתקופהבאותהלהתבטאותאופיינימבהיר.ההפךבמשמעות . 2

ומצבי-רוח.להרגשות

ייצוג . 3

נרשם . 4

s . שליחותו

מותו . 6

שוורץשלוםנקראהגיבורהגירסאות.לאורךהשתנוהגיבוריםשמות . 7
 2גיוסהלפי-השםכךברףרהזלצברג.חייםובסוףזלצברגשלוםאח"כ

 . sבגיוסההמופיעהברוריה,ולא
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שםלךישספגטי 1:~ו
קוטלרנורית

למתוח,ופל.קס,ליישר ,ה:.יד~שלוש,שתיים,חת, ~
נהיההואשלך'הטוסיקעםמהטוסיק,למתוח,

שישתחשביטוסיק,טוסיקטניה.צרחהפודינג,

חייבתאתאלפיים,לאדולר'מאתייםבחריץשםלך

התיישבהחתולמקסילגעור.טניההמשיכהחזקאותםלהחזיק

כךואחרטניה.אומרתשםלוחםמשרירים.הקשההבטןעללה

בקולסופרתרטביהלהזיע,מתחילוהגוףפירואט,ועודפירואט

אתמאמצתגופהאתמותחתואלישהשלוש,שתייםאחתעצבני

ולנשוף,לנשוםקדימה,מוטההגוףרפויות,הפניםהשרירים,כל

טניה,צוחקתסחרחורת,תקבליככהקטר'כמולנשוףלאלא

מדברת.אתכאילותנשמי

גגהתפרהקרהחדרשלהכפורבסטודיו'הרצפהעלשכבהאלישה

ונושפתנושמתוהיאלאלישה,נשמעעובד'שרירוכלמזיע,והגוף

טניה,ושלשלההגוףריחואתויוצאשנכנסהאוויראתואוהבת

אתואומרת,מחייכתעצמהמוצאתשמתחמם,והגוףהזיעהואת

והנשימהחדש.סיפורלכתובגמרתיבלילהאתמולטניה,יודעת

לספורממשיכהרטביהאינטימיותשלברגעמסתדרותוהנשיפה

לאלך,ישספגטיהרגל,עםמהשלוש,שתיים,אחת,חד,בקול

הלחההירךעלוהחליקהאמרהגל'הראתלמתוחלמתוח,רגל'

ראשהשערותביןאלועברהתעוררהבטןעלשנרדםומקסי

רפיונהגבה,אתקימרההשמנההחתולהמימיבהנאה,מגרגר

הבטן'עלהתהפכההיא .הצמרשמיכתקצהעלהתנמנמההזקנה

לאורךבודקתידמעבירהקרובאליהרוכנתהתקרבהרטביה

כמדעןהגוףאתסוקרתהשדרה,עמודולאורךהשכמותעלהגב,

אלישהשלידיהאתמיישרתרקדן'שלאינטימיותעלושומרת

רפוי'שיישארשרפויומהבמקום,:.שבדברשכלגופה,צידיאל

שנפלהארוך'הכהההשיעראתרכהבידמסירהאליה,מתכופפת

לפתעואזערגה,שלאחתאווריריתשנייההפנים.אלמזיעהלח

כשהגיעוחדים.בצפצופיםמלוויםחבטהקולותמהמטבחנשמעו

שלושת .הציפורמנוצותשייריםרקהרצפהעלנותרוכברלשם,

מתמי.דעיונייםנראוהחתולים

והיאיותר'עודהלבינווכה,כהביןלבניםשהיוטניה,שלהפנים

החתולים.מולעמדה

לכם,אומרתשאנימהכלאחריפתאום,צרחההיארעים,ילדים

 .שלולמיטהאחדכלשלה.האוסטריבמבטאצרחההיאיםחרא
כךכלמפונק,כךכלשהכזיב.הקטןמקסיכמובןחיתההתקווה

ממנושהתפעלהווטרינר'אצלהיההואהבוקררק .ועדיןמושקע,

טניהשקראהכפיהצעיר","הבחורשללתפריטויטמיניםוהוסיף

הזה.לאברך

שאלהופעה,לוישהיום,יאחרשהואאמרגיוראצלצל'הטלפון

 .שיעורבאמצעהיאשבסדר'ענתההיאוהחתולים.שלומהמה
לאהיאככהגיורא,עםלגורתעבורשאוליאמרההיאולאלישה

השתיקותזההבעיהגינה.עםביתיהיהולחתוליםדירהשכרתשלם

שלו.

זרוקיםהיוהקטנההמיטהעלבגדים.החליפוהןהשניבחדר

סביבהנכרכיםורודיםסרטיםעםאצבענעליבהירים,טייטס

חיתהגיוראשלהגיטרה'יבם.גושלימד'טואלטרהאוהקרסול'

כמוהשטיחעלרבצושלוהשחורותהדיבוקונעליבצד'מונחת

אתמחכךהמיטה,מרכזאלזינקכברמקסיומרמות.סירותשתי

ילדים,כמוהםרואהאתנואמרה,והיאטניה,שלבירכהלחיו

ככה.רגעככהרגע

בקוללאלישההמיליםנפלטורוצה?לאאתבאמת,ילדוילד'

כלאעצמהעשתהטניהעצמאי.קיוםהיהלצליליםכאילונמוך

שנרדםמקסיאתקלותדחפהכך'זההיהבאמתואולישומעת,
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דיבורים, ?אבותביתקייטנה?כאןזהמהנוואמרה,ירכהעל

לעברראשהאתסובבהולעבודה,שתייה ,פיפי ,נודיבורים,

אז ,אווירזרםפולטתהיאכאילוולאט,בשקטואמרהאלישה

 .אוליאזאנושיהיהאם
מי?

שואלתאניאםמדבר.לאדג.כמוהזמן.כלשותק.הואגיורא.

 ,כךאחרשבועיים ,אזאבלמקשיב,לאכאילוהוא ,משהואותו
אני ,קירכמובפנים,שהכוללסבוליכולהלאאניעונה.הוא

אתאוויר.ומכניסיםמוציאיםשנושמים,כמולהוציא,צריכה

 ,לגבראבלנשמות,שבעיששלחתוליםאומריםאצלנויודעת,
אחת.בקושייש ,מסכן

הכינהשטניההגרונותמרקשלחריףריחהתפשטבדירה

בפעםתיזהרישאמרהאלישה,במותניחזקאחזהוהיאל"ילדים",

והתחיל ,ה~;ל~ךסיבוב,כחולים,בסימניםממךהתמלאתיהקודמת

אתתזיזיטניה,צרחהשלך'הספגטיאתכברתזיזיןה.רהה~ה

תתאבדיפירואט,שלוש,שתייםאחתאחת,חתיכהכמוהגוף,

שםבפריז?פיגאלבכיכרסוזןאצלפעםהייתאתהפירואט,על

מההבטןאתתכניסישתייםאחתתק,תיק ,שצריךכמועובדים

הבוקר?אכלת

 •בטון?

האנודההמלחמהעל
החמאהעל
[i עבודה.למצואהצלחתילאשבוהחורףבאותוהיהה

סימפטומטיות,תרופותלקחתיעדייןלהחלים,התחלתי

 .הקולכיציןעםהפסקתיאבל
דקחבלעלהולכתעדייןכיאםיותר'חזקההרגשתי

עלשמרתי .דרכועברומתח,אושמחה,שלתחושהכלהגוף.עם

כמו(ממשהויטמיניםעלהספורט,ועלהריקוד'שיעורי

המזון>.מרכיבימרביתאתשהכילוקפסולותליהיואסטרונאוט,

עבודה.נוחותיבכלוחיפשתי

הבינווכולםלשלי'קרובבתחוםהעוסקיםלמכרים,התקשרתי

"יבררו".והםבראשם,ונדולנפשי'

לכיסוימוקדשתשכולהלראותונוכחתימדודי'ירושהכשקיבלתי

עבודה,איןועדיןהשוטף,הדירהושכרהשיניים,טיפוליהחובות,

"חרדותמבוהלת.והרגשתיבלילה,לישוןהפסקתיבאמתכבר

 .ידידתילזהקראהקיומיות"
לו".ש"יהיהאבל ,זעירסכוםלילד.כסףסגרתי

לחו"ל.צלצלתילייאוש,גלשתיכברהצהריים,אחרשלישיביום

שם.גםליידאגושלאלמה

ומכיווןבבוקר'וחציששחיתהשםהשעה .שליחבראירי'ליענה

יבשות,ביןשעותוהבדליארכיאולוגיה,בגיאוגרפיה,בקיאהשאיני

בבית.עדייןשהואמכךהופתעתי

~ 
~ 
c::: 

~1 ~ 

מהרגיל.גבוהוקולומבוהלשאלהואמשהו?""קרה

כלום."לא"לא,

סתם."תצלצלילאאתקרה?מה"טוב,

וכלמתכווצת,אניעלי'לוחץאיתןעבודה,ליאיןלי'"נמאס

תסתדרי'יפהאתאומרים:וכולםחובות,עלהלכהשליהירושה

לבכות.התחלתייפה".הואשמסודרמישכלכאילו

קטנה.כבילדהביהפצירלבכות"לאתבכי'אל"טוב,

חבלליוהיהלבכות,גמרתילמה,יודעתלאהטלפון'אתטרקתי

החלונותמולעמדתימלדבר.לינמאסגםופתאוםהכסף,על

 .פברוארשלהבהיריםהשמיםאלמביטהשבמרפסת,הגבוהים
 .הקועלהיהאירי .צלצלהטלפון

 ,, .לכאןלבואיכולה"את

הזה?"בקוראצלךאעשהאניומה"כן'

עםדקות,בחמשכללבדרךנגמרזה ,דולר 200מציצה ."תעבדי

הייתהקונדום,עםמוצצתאתאזקונדום,עםרק ,כןקונדום,

שאתמבינהלאאתהחובות.עםמידגומרתאתזה?אתעושה

אתאזטוב ?עומדתאתלא? ?יושבתאתזהב,מכרהעליושבת

 ,,זהב.זהשםלךשישמהזהב,מכרהעלעומדת
וצחק.אמר

 ,, .עלילצחוקכברתפסיקדביל'"טוב,
הטלפון.אתוסגרתיאמרתי

"אתליאמרההיאבצל'לבקשהשכנהאלכשעליתילמחרת,

 •הכול".שומעיםאנחנוהאלחוטי'עםלהיזהרצריכה
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וייורוויםויסכורה 1:~ו
גולרבלטודרה

d 
~ 

מודעותבדף ,כהרגלי ,העיתוןאתפתחתיתמול ~
גלרמן.מנחםהשםאתשנשאהמודעהוראיתיהאבל,

"אישנכתב:קטנות,באותיותלשם,מתחת

לקרואשנהגנומרגלית,עלחשבתימידירושלים".

היום?היאהיכןיודעת?היאהאםמדגול-חרגול.לה

שניהיושהכרתיהמשפחותלרוב ,יד-אליהו ,ילדותיבשכונת

ילדים,משניים-מקסימום-שלושהיותרלהשהיומשפחהילדים.

היומדגול-חרגולשלבמשפחהשניהם.אוענייהאודתייהחיתה

לעניים.נחשבוהם-דתייםהיולאשהםמאחרילדים.חמישה

ועזרואמידיםהיובירושלים,שהתגוררוהלה,אמה,שהוריידענו

בסלים,עמוסהשבועותלכמהאחתמגיעהחיתההסבתאלמשפחה.

יצאהואםמהביתיצאהלאכמעטהלהכיזאתשעשתהיתכןאבל

"שפאצירונג"לעשותכדיאלאלסידורים,אולקניותהיהלאזה

מאוחרשניםהכרתימתפקדת""לאהמושגאתאלבני.ברחוב

 ,אביאולילהוציאלפרש,ולאלתארנהגנושניםבאותןיותר.
ונהגפסיכולוגיהבספריספרייתנואתגדשאמימחלתשבגלל

באותהאפילווהשתמש ,דברבכלכמעטפרוידיאנייםסימניםלתת

כללבדרךחיתהלשוניתשגיאהפרויד:כתבבהארכאיתשפה

והשכחהקולמוס","פליטתראהתחבירבשגיאתלשוני","כשל

 ."פרוידיאנית"שכחהתמידחיתה
סנטימטריםותשעהחמישיםמטרהיהבמשפחתיהמקסימליהגובה

לא .הוריכולל ,ממנינמוכיםהיוהביתבנישאר .בוזכיתיואני

"גרויסהאביבפינקראהמדגול-חרגולשלשאמא ,לפיכךמפליא

חיתהואכןל"גדולתה",יותרכיווןהאירוניבכינויכיאףהלה",

 ,יותרמאוחרשניםמבעלה.גם ,שהכרתיהאנשיםמכלגבוהההלה
 ,בילדותיסנטימטרים.ושבעיםמטרעלעלהלאשגובהההערכתי

גבוה.נחשבסנטימטריםושבעיםמטר

העבריתגרמנית.בעיקרדיברההיאאוסטריה.ילידתחיתההלה

ביןשנע ,מוזרמנעדעםצרודקוללההיהעילגת.חיתהבפיה

ברורהולאארוכהאחתלמילהבונדחסוהמיליםשכלחנוק,דיבור

שגילינואחרידבריה.אתהבנתילאמעולםקצרה.צריחהלבין

ביןדמיוןמצאנוהשכונה,בירכתיששכןקלד"הלן"ביתאת

לההיהשם.המבקריםאילמיםהחירשיםשללזההלהשלדיבורה

עורפהעללפקעתברשלנותשנאסףקש,בגווןויבשמקורזלשיער

וחזהורזה,מוארךגוףלההיהופרוע.מדובללפניהסביבונשמט

ונשמרחלקהיהפניהעורבחזייה.נתמךלאשמעולםושמוט,קטן

מדאגות.ריקראשהכיחלקותשפניהאמראביבזקנתה.גםחלק

לגורלהדאגהבפניההביעההלהשפעםסיפרהדווקאאמיאבל

לאממנה".שמענולא"מזמןכי-שניידורומיהשחקניתשל

 ,שניידולרומידווקאנתונהדאגתהלמהלילהסבירהיהצריך
אוסטרית.חיתההלהוגםאוסטרית,חיתהשניידורומי

 .ושתקןפניםעגוםאישזגג.היה ,וסומןאברהםהלה,שלבעלה
התלבשלרובלו.דמהמילדיואחדלאאףומקריח.שחורשערו

וצלעהיההליכהכבד .בידוילקוטנשאותמידבחוץחורףכאילו

בלילחתונהבאהואכיהתאימווהלהשהואאמר<אביאחתברגל

נפצעשהואאמרהבןשלומיראש).בלילחתונהבאהוהיארגל

מלחמת .התכווןמלחמהלאיזוברורהיהלאאבלבמלחמה,

הבלוריתוליפילאגדותבילדותנוכברשייכתחיתה"השחרור"

שהאבותמלחמהחיתה"קדש"ומלחמתאש",מ"גוויליוהתואר

שנשמעהאימתכל"החייל",ספרבביתלהתפקדרקהצטרכו

כנוראהליזכורה ,מכולןהקצרהשחיתה ,זומלחמהדווקאאזעקה.

לביתבחשכהיוצאהיהואביבלילהאזעקהמשנשמעהכי ,ביותר

החצרשחזר.עדסיימתיולאלבכותמתחילההייתיאני ,הספר

מדם.עקובהקרבלזירתחשכהעםהפכהלביתמחוץ

לדירתפורץחדרהלילותבאחד ,כלשהילמלחמהקשרבלא

ואתאברהםהאבאתמרדיםבגזריססהפורץ .וסומןמשפחת

השנילחדרלהיכנסהצליחלאאך ,אחדבחדרשישנוהילדים

לבדה,שםישנההלהמבפנים.נעולהחיתה,שדלתולשלישיוממנו

שניוביןורודותסריגבשמלותהלבושותבובותיהביןנסיכהכמו

בפינהוהירוקהספהשלהימניתבפינההלבןשלה,הצמרכלבי

אתנעלההיאחירשת.חיתהכידברשמעהלאהיאהשמאלית.

יבואשלאבעלה,מפניאלאפורץמפניכהגנהלאבלילההדלת

יצאההתעוררה, ,בבוקרלאמי.סיפרהכךילדים,עודלהלעשות

תמונתוהילדים.בעלהעדייןישנובוהחדרפניעלחלפהמחדרה,
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מראהרקתמיהתה,אתעוררהלאמאוחרתבוקרבשעתהישנים

קבעדרךהמגובביםוהבגדיםהחפציםבלא ,המסודרהילדיםחדר

עליהןוהישניםהמיטותרקנשארובחדראותה.הפליאהרצפה,על

הפורץ.לקחהשארכלאת-

שלוחברתהואברהםהלהשלהבכורהבתםחיתהמדגול-חרגול

 ,וחברתיגיליבתחיתהחגיתאחותהגיל.אותובנותהיוהן .אחותי
אמרנושלושתנוכיואףאמי:שלחברהמעיןחיתההלהוהאם

שכנות,יותראלאנפשחברותממשהןשאיןפולנית,בהתנשאות

ככללפחות .חברתנואתהןמשחיפשויותרחברתןאתחיפשנו

שחיתהדירתםאתהעדפתי ,ילדותישנותלאורך ,אלינגעשהדבר

 .הורישלדירתםפניעלוהתרחשויות,רעשילדים,מלאה
החליטה ,בתיכוןללימודיההראשונהבשנהמדגולמשנכשלה

בירושלים,הסבאועםאיתהלהתגוררתעבורשהיאהסבתא

ביקרה ,פרטיתיכוןספרלביתנרשמההיאהכרם.ביתבשכונת

שלולאאמראביהתיכון.אתסיימהלאאולםשניםמספרבו

שבועותלכמהאחת .'יבכיתההיוםעדנשארתחיתההתחתנה,

לאחרמספרדקותשבוע.סוףשללביקורהביתהמגיעהחיתה

 ,לומרנהגהאחותיאמנם .ביתנואלפעמיהשמהכברבואה,
בירושלים,תישאראולשבתתגיעמדגולאםהךהיינוזהשלגביה

האמבטיהלחדרמהשירותיםרצהאותהראיתיפעםאבל

בשמהקראהמדגול-חרגולכיהברכיים,עדמופשליםכשתחתוניה

מהחצר.

כשמדגוללשבת.שחוריםגרעיניםלקנותאבינהגשישיבימי

היאלשבת.גרעיניםנשארולא ,שישיביוםאלינומגיעהחיתה

בדרךלהיכנס.עלינאסרשאליוב"סלון",יושבתהיוואחותי

זכוכיתדרךאונים,בחוסרוצופהבמרפסתעומדתהייתיכלל

המאבדתהגרעיניםבגבעת ,לסלוןהמרפסתביןהמפרידההדלת

מתחרהגבעהנערמתולעומתההצלחת,לקומתחתונעלמתגובה

שלשיניהביןמהירגריסהמסלולשעברוריקות,קליפותשל

"אוליואמרתי:לחדרהתפרצתילהתאפק,יכולתילאפעםמדגול.

וכעסמבושההאדימהאחותילשבת?"גרעיניםקצתלנותשאירי

התרגשה.לאמדגול-חרגולמפה?"תעופי"אולילעברי:וצעקה

לאכךובתוךבגריסהוהמשיכהאותיהרגיעהבסדר" ,"בסדר

בדיאטהחיתהכימהגרעינים,אכלהלאאחותימלדבר.חדלה

להשתוותיכוללאדברשוםכידיברה,לאכמעטגםהיאתמידית.

דיברהשמדגולניחשתיאניחברתה.שעברההמסעירותלחוויות

לאחותיששלחההגלויותאתלקרואנהגתיכי ,גלרמןעל

גלרמןמתמטיקה".שעור"כרגילבמילים:תמידשפתחומירושלים,

הספר.ביתכמנהלופעםלמתמטיקהכמורהפעםבגלויותהופיע

גלויהומכלביניהם,המתרחשיםעדיניםדבריםעלרמזהמדגול

סיפרה-בגלויותכתבהשלאמה .אסורמשהושלמגרהריחנדף

הידעגבולקצהעדלדמייןרקיכולתיואניכשנפגשו.לאחותי

"התעסקות".אותםכינושפעםבנושאיםלישהיה

ממושמעיםלאמגירודיםמחוטטפניםעורהיהלמוגרל-חרגול

כפי ,מובהראוצבוע,בלונדיניושיעררחבאףבגרות,פצעישל

שהיאאלאאמה,כשיערומקורזליבשהיהשערה .לומרשהעדיפה

ליפה.פעםנחשבלאמקורזלכי ,אותוומחליקהמגהצתחיתה

גבוההחיתהוהיאיפהגוףלההיהל"חתיכה".נחשבהמדגול

כאמה.כמעט

ללמודעברהאחותיכאשר ,הקיץבחופשותבעיקרהשנים,ברבות

 ,איתימבלהמדגולחיתהבבקרים,ועבדהא'-ערבעירוניבתיכון
ולפעמיםלים,יחדנוסעותהיינובעיקרהשנים.פערלמרות

הוטלתמידכיהרשתה,הלהאמאאםחגית,גםאלינוהצטרפה

ו
~ 

:1 

בשבילסידוריםאוקניות ,ניקיוןלתורנותלהישארהבנותאחתעל

חנהשנים,באותןאורחתבהיותהפטורהחיתהמדגולהמשפחה.

לבטובתגםשחיתהחגית,עלהעולנפלוכךמדיצעירהחיתה

ומזג.

עללשבתאהבההיאלמים.נכנסהלאפעםאףמדגול-חרגול

שהופנוהגבריםממבטינהניתשלה,הצבעוניבביקינילבושההחוף,

ביםהרחצהענייןאתלקחתיהשלם,היםבבגד ,אנילעברה.

זמןעודליוישילדה,עדייןשאניבעובדהמתנחמתברצינות,

אזהייתיהפעמים,באחתמדגול.כמוורזהחתיכהשאהיהעד

 ,תיירלידינוהתיישבעשרה,שבעכבתומדגולעשרהאחתכבת
 ,גוללמראמרכשלה,מראהעםקולנוע.במאישהואלנושסיפר

כילים,להיכנסלירמזהמדגולקולנוע.כוכבתלהיותיכולההיא

כשיצאתיקולנוע.שחקנימינילכלבקשרשאלותהמוןליהיו

סיפרהמדגולביניהם.זרמוכברמיםשהרבההתבררמהמים,

אותהולהפוךלהוליוודאותהלקחתרוצהשהואבהתרגשות
..... 
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דבריהתוכןאתכנראהניחשעברית,ידעשלאהאיש,לכוכבת.

הייתיזואיתנו":ניקחהחמודהאחותךאת"גםבאנגלית:ואמר

אתהצגנוכךדודים,הייתיואניסבורהחיתהמדגול-חרגולאני.

ידעהוכשלאבגרמניתהתיירעםדיברהמדגול .בפניועצמנו

קבעוהשניים .'וכיתהשלאנגליתעםלהעזרתי ,משהולהגיד

להיות"מגדלור".קולנועלידבערבבתשעיוםבאותולהיפגש

שלאחותהאילנה, .רובנושלהחלוםהיהזה-בהוליוודשחקנית

שיחקהוכבר ,בענייןמכולןהרציניתחיתה ,חברתי ,שץדינה

זהכי ,יופימלכתבתחרותלהשתתףוהתעתדהחובביםבתיאטרון

 ,בהוליוודקריירהכךואחריופימלכתתחרותקודםהמסלול:היה
להיותחלמהלאמדגולמזור.וליהודיתלביאלדליהשקרהכמו

ההזמנהכמוימיםבאותםנשמעהלהוליוודהזמנהאבלשחקנית,

 .מונקועלאיתרלמלוךרבייהמהנסיךקליגדייםשקיבלה
להיפרדמכדינרגשותהיינובמרפסת.התיישבנוהביתהכששבנו

שלאחותהחגית,הבמאי.שםהמפגשחווייתאתלשחזרורצינו

טענהחגיתאיומה.מריבהפרצהואז ,אלינוהצטרפה ,גולמר

אחותההיאכימצטרפת,היא-להוליוודנוסעתמרגליתשאם

מצאתיאניכי ,ליהציעשהאישלעומתהטענתיאניהאמיתית.

שםחיתהלולחגית,מציעהיהשהואבכללבטוחולאבעיניוחן

היאעיקשות.גילתהכהרגלהושלאהרפתהלאחגיתבמקומי.

אחותהשאניחשבכיליהציעשהואבטוחהשהיאוטענה,חזרה

לנסועתסכיםלאמדגולאחותה,שבליפחדוהואמדגולשל

בחברתהלהיותהזכותעלשמריבהכמיכברנהגהמדגולאיתר.

לאחר ,מביחולבקולמאיתנוביקשהוואילךמכאןחוקהלחםתהיה

מלאכתאתעליהנטילשלאתמיכה,בבקשתאליהפנתהאחתשכל

אחותהאניאבלהביולוגית,אחותהאמנםחגיתשכןההכרעה,

והעכירהוכרעלאהנושא .אליהופנתהבאמתוההצעה ,לעניין

ממנינפרדהחגיתבה.שרויותשהיינוהחגאווירתאתמעט

בקרירות.

ואמרהמבוהלתחגיתאליהגיעהערב,לפנות ,יותרמאוחר

לאהיאאבל ,איתילדבררוצהומדגולחמורהבעיהשהתעוררה

שאביהמדגולליסיפרהואזלדירתםהגעתימהבית.לצאתיכולה

הים,חוףעלשהכירהתיירעםהערבלהיפגשעומדתשהיאגילה

קולנועלידלשוואיחכהלאשהאישכדימהבית.לצאתעליהואסר

בשעותמסוכןזהלבדכי ,יחדלנסועצריכותואניחגית"מגדלור",

לפגושתוכללאסנדרה,אומרתזאתשמדגול,לוולמסורהאלה,

 .מאיתנואחדלאףהיהלאעודטלפון .אחרמועדולתאםאותו
בקולהמשפטאתשיננוואנחנולומרמהבגרמניתלנואמרההיא

"מגדלור"לקולנועעדבאוטובוסהדרךכלנשכח,שלאכדירם,

פסענוושובהלוךבן-יהודה.ברחובהקולנוע,למרגלותוגם

 " ...קומעןנישטקענעןסבורהשוועסטער.סבורהבין"אישושיננו:
נשכחה,בינינוהמריבהבפניו.חגיתאתנציגאיךחשבנולא

אתלמנועאברהםאבאשלכוונתואתלסכלהדחוףהצורךבשל

הנסיעה,הסתרתשלמקדיםמבצעגםהצריךהדברהחלום.הגשמת

לנוהרשולאהערבבשעותכיחגית,שלמהוריהוהןמהוריהן

לחברתה.הולכתשהיאבביתסיפרהאחתכל"העירה".לנסוע

כךכלהיההדבר"מגדלור",קולנועלידהמתיןלאאישאבל

אתתולזהמצליחהשאיניהאשם,שביבטוחההייתיכיעדתמוה,

שאניבטוחההייתילאבמקום.שחלפוהגבריםכלביןהתייר

 .מדימוקדםאומדימאוחרבאנוואולינראההואאיךזוכרת
דרהסבבין"איש :מדקלמותהקולנוע,לידהמתנותחילה

אחרתבפינהמחכההואשאוליחשבנוכךאחר :" ...שוועסטער

וגם"מגדלור"בנייןלפניושובהלוךלצעודוהחלטנוהבנייןשל

בין"אישושובשובהוגות ,ביטחוןליתר ,שלפניוהביתלפני

 .אבדוהבמאיעקבותאולם " ...שוועסטערסנדרה
מביטהמדגול-חרגולאתמצאנוראש,חפויותהביתהכשחזרנו

נוסףוכךהתגלתה,והרמייהאותילחפשבאאביבדאגה.מהחלון

בריאותשחזרנועלהשמחה .אבישאמרכפי ,פשע"על"חטא

אזלאמקרה,בכלוההחמצה.האכזבהתחושתעלגברהושלמות

שהאישבדעתהגולגול-חרמרהעלתהלאמעולם ,כךאחרולא

אתותלתהנוראישיבוששחלהאמינההיאלפגישה.הגיעלא

 •.באביההאשם

ליםנוסעים
תל-אביב.צפוןהואאלבנישרחובחשבנו ,ילדותי ~

היינובעיקראךלחגבגדיםקנינו ,טיילנושם

בדרכנוא 9מספרבאוטובוסהרחוב,לארוךעוברים

שעברהיכןדרומיתבעיירהשגרנו ,אנחנולים.

מחדשפעםכלמתרגשיםהיינומוסררה","ואדיבשםצנוםנהר

אתטפחאחרטפחשחשפוהרחובותפניעלחלףכשהאוטובוס

ולבסוףהנביאיונהרחובכךאחרגאולה,רחובקודםהים.מראה

בצדהחלונותלידלשבתבחרנותמידלכןסמואל.הרברטרחבת

מערב.

ישראלגיבוריברחובעוברצהל""נווהמשכונתמגיעהיהא 9קו

היה .עלינושםתחנה,לוחיתהבפינה .מרגוליןלרחובונכנס

הנחשבותהבנותלחברותצורפהשלאארגזימינהעלסיפורפעם

.הבילויהתרצו.לבסוףאצלןהשתדלהשלהאמאואפילובכיתתה,

 .אלבניברחובלקולנועהליכההיההחבורהעםמינהשלהראשון
מינהורקמעמדןסדרלפיהילדותכלעלוא 9אוטובוסכשהגיע

אתוסגרילדהעודשםשעומדתלבשםלאהנהגבחוץ.נשארה

אחרירצההלכהונעליהכי-יפהבשמלההמסכנהמינההדלת.

ואףשמע,לאהנהגחבר'ה!"אנחנונהג"אבלצועקתהאוטובוס

מאחור.נשארהשחברתןלולומרניגשההרשעותמהילדותאחתלא
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שנארזהבארוחהמצטיידיםהיינוהים,לחוףהוריעםכשנסעתי

מלפפוניםעגבניותשכללהירקות,סלטכבדים.זכוכיתבכלי

תההזכוכית.לצנצנתנדחסומלח,בשמןומטובלחתוךובצל'
מהקומקוםנמזגהיהקרה,משתייהיותרמרווהחמהשתייהכיחם,

פרחיםעליומצויריםשהיוזכוכית,בקבוקשלצרהפיהלתוך
פרוסותובתוכהמהצרכנייהחומהניירשקיתצורפהלזהאדומים.

התזונתישערכולבןלחםלאפעםאףשחור'לחםשלעבות
שכבתועליהןבמרגרינהמרוחותהיוהפרוסותגפן.לצמרשקול
לבנה.גבינה

עובריםלטיילת,צועדיםא, 9קושלהאחרונהבתחנהיורדיםהיינו

מוכרעגלתחיתהשלידוהסנוקר'שחקנישלה"טיר"פניעל
הרברטלרחבתביותרהקרובותבמדרגותלחוףויורדיםהתירס

משנהזהומהחזרה,גלברהרבהללכתנצטרך"שלא-סמואל

עםליםכשנוסעיםבעיקרחשוב,היהזהאבל-מתרחצים?"היכן

ובוחניםוהמתקלףהחלודהמעקהלאורךהולכיםאזמדגול-חרגול.

ולאזקניםיהיושלאחשובהחוף.אתהגודשיםהאנשיםהרכבאת

לעינייםחולשמעיפיםומעצבניםקטניםילדיםעםמשפחות

כימטקותשחקניבושהיולחוףלרדתאהבתילאאניולשיער.

אבלראשי'עלרקנוחתיםהתועיםשהכדוריםלינדמההיהתמיד

קיימתותמידושזופיםרזיםצעירים,לרובהםמטקותשחקנים

מדגול-חרגול.שלהרגללידדווקאינחתתועהשכדוראפשרות

יורדות.היינושםלפיכך'

לוקחיםהיינוכךלשםביפו.ג'בלייהלחוףנוסעיםהיינולפעמים

עלועוליםאלבנירחובשלהראשונהבתחנהיורדיםא, 9קו

התעקשנומדועזוכרתאיניהעלייה.מרחובליפושנוסעאוטובוס

תל-חוףעדא 9קועםלהמשיךבמקוםיפושלימהלחוףלנסוע
אני .יותרונקייותררחבהיהבג'בלייהשהחוףבגללאוליאביב.

ועברהממושכתחיתההיאכיאהבתיליפוהנסיעהשאתזוכרתרק

ולחלום.החלוןעללהישעןהיהאפשרוחושני.שונהנוףבתוך

ובתיםכנסיותפניעלעובריפת,ברחובעולההיההאוטובוס

המלבניים,החלונותאחדמאחוריעצמיאתמדמיינתהייתיציוריים.

"אהוב",עםשםחיהברוקיים,בסורגיםאועץבתריסיהמחרפים

בעל.אוחברעםלאפעםאף

היםלחוףנסעתיבוהאחרוןהיהז'כיתהשלהגדולהחופש

אנימאזכי-היםעםיחסיעתידאתשסימןיום,באותובג'בלייה.

מדגול-שלאחותהחגית,עםליםנסעתי-בכריכהרקשוחה

מקוהרחקשמיכה,פרשנולחוף,כשהגענוהלה.אמןועםחרגול

שחזרנועדעליהלשבתונשארההשמיכהעלהתיישבההלההמים.

מכוסההיםהיההחוף,לקוסמוךלמים.נכנסנוואניחגיתהביתה.

רצינודוחה.רירימגעלהםוהיהלגוףשנדבקוחומיםאזובעלי

חשתילפתעצלולים,היותרלמיםולהגיעהעליםאזוראתלצלוח

ראשי,אתכיסומיםנופלת,ואנירגלימתחתאוזלהרךשהחול

חשתיודלוחים.מלוחיםמיםבולעתהגלים,עםוירדתיעליתי

~ 
~ 

c::: 

ן~
~ 

זוכרתאנינשימתי'שאריתעלוהמלחמהעלישהשתלטההאימה

הואלמהלבוא,יכולהלאשאנירואהלאהואבכעס:שחשבתי

כמהלמשךההכרהאתשאיבדתיכנראהאלי?לבואמנסהלא

צידימשניביהאוחזותזרועותהיוכךאחרשחשתימהכישניות,

היואלורדודים.היושכברהמים,בתוךאותיומוליכותגופי

בסמוךאדום,דודמגןלתחנתאותילקחוהםהחוף.שלהמצילים

בשמיכותאותיכיסומיטה,עלאותיהושיבובתחנההמציל.לסוכת

הורהישאםשאלו .גדולבספרפרטיאתורשמוצבאיותצמר

התחנהשלהראשון""המקרהשאניסיפרושלא.ואמרתיאיתי

נוהריםרביםאנשיםראיתיהחלוןדרךימים.מספרלפנישנפתחה

ומצביעיםהחלונותדרךמציציםאותה,מקיפיםהתחנה,לכיוון

הייתיבוהמצבאתסביביהזרהעולםלימשהגדיראז,רקעלי.

אשמה,חשתיגופי.בכללרעודוהתחלתיבהלהנתקפתינתונה,

אלי.רעהיההיםולאליםרעההייתיכאילו

סביבהמביטההשמיכה,עלזה.מכלדברידעהלאהיאוהלה?

מבחינהלאשונים,ובצבעיםבגזרותחוףובגדייםבגדירקורואה

שאנשיםקלטהואםמשהו'לראותרציםהיםבגדיבתוךשהאנשים

אוסקרנותבהשיעוררכלשהופירושלתמונהצירפהלארצים,

חיוורותכשחזרנו'רב.זמןנעדרנוואניחגיתשהרידאגה,

עזבנובהתנוחהבאותההשמיכהעלאותהמצאנוושותקות,

היהאחרכלבכלכיבבית,ספתהעלהצמרכלביכמואותה,

שקט.באיסביבמתרוצץאונובחכברבוראי

ואףיודעיםשאינםהוריעלמרחמיםהכרית,לתוךבכיתיבלילה

מעטשעודועלי'אותי'מאבדיםוהיומעטשעודידעולאפעם

כאן.הייתילאהיועימםוחגיתהאנשיםמים.נשמתיאוירבמקוםנחנקת,שאני
לאחור.אותימשכוהגלים'אבלידהושטתכדיעדקרוביםתחילה

בתוךבואי";"בואיואמרבידולישסימןמבוגראישזוכרתאני

• 

בעיצוב.עוסקתבמקצועה,סוציאליתעובדתיד-אליהו.בשכונתגדלהגולדבלטורוח
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כספריונאנטי·גינוריםונשיםסופרים

מגואהרןשלהמאוחרים

זהמצד

 ~~ 22מעמ'~~המשך

כדיאותם,מגמדיםאותם,'רוצחים'

מקומתחלילה,גבוהה,תהיהלאשקומתם
האנשיםשרבומכיוון--- •בינוניאדםכל

בנוחיותשעה,חיילחיותהיוםנוטים

מטרותאואידיאליםלהםואיןובשלווה,

הרי-למענםהחייםאתלהקריבשכדאי
ספקמטיליםהםשלא-במודעאובמודע
-זותכונהשלמציאותאפשרותבעצם

 " ...האדםבנפש-'גבורה'
משמשזאת,לקינהחריףבניגוד ,שנימצד

 ,הלא-מיוחדליחידדווקאמליץ-יושרמגד
"המדברכבד-השפה, ,לסביבתו"המנוכר"

אותועצמי",ביטולמתוךנמוכה,ברוח

עילגי"אשריונרמס;מבוזה"עלום-שם"

"המגמגמים,אומר,הוא ," ...הלשון

גאיוניתלארהוטה,לאשלשונםהמהססים,

השמים!".מלכותלהםכי-
הגיבורפולחןביןבדו-קיוםתומךמגד

ניגודשביניהם.המתחכלעלוהאנטי-גיבור

ומדבקותומאדיקותובחלקונובעזהמרתק
קיימתאחדמצדהציונות.בערכימגדשל

ומצדולהקרבה-עצמית,לגיבוריםהערצתו

ערךאתלהעלותהעזרצונוקייםשני
תרבותיאנטי-גיבורשלהגלותיתהמורשת

ה"מאצ'ו"שלהיפוכושהוא"נשי",ורגשי·
באחדיםבגיבורות-נשים,ובחירתוהצברי,

דחףשלקיומועללהעידעשויה ,מספריו
 .ביצירתוהזה

ארץ-ישראל-הדיכוטומיהאלקשרוללא

סמויהקרבהמגדמגלה-הגולהמול
כאלהואיפוק,ביישנותכמולתכונות

השחצן;הצברשללסטריאוטיפהמנוגדות

 ,אינדווידואליוטעםפרטיותכמוולערכים
ישראליתכמשיכהרואהשהואמהכנגד

קבוצתי,וללחץחברתיתלפעילות

 •וסתגלניקונפורמיסטי
ופרדוקסליתדיכוטומיתשמירת-אמונים

בעת-ובעונה-ולאנטי-גיבורלגיבורזאת,

המיוחדהמתחאתהמכוננתהיאאחת,

שבתרבותוייתכן-מגדשלביצירותיו

 •בכללה.היהודית

עבריתלספרותפרופסורהואכש(שלמה)סטנלי

רבותמסותופרסםבניו-יורקקולג'"יוניוןב"היברו

באמריקהבכתבי-עתויהודיתעבריתספרותעל

ובישראל.

0• 
לזיתןעמוס

 ~~ 29מעמ'~~המשך

זבוביםהריוני

לעיתוןהמסונפת ,שוקןהספריםהוצאת
בדרךהמוציאהרצינית,להוצאהנדמית'הארץ',

זאת,עםומדעי.ספרותיערךבעליספריםכלל

בהוצאותלהפתיעעשויההיאושם,פה
סיפוריהאחרוןהספרכמותמוהותאזוטריות

(מצרפתית:גורדייףג"אמאתלנכדוזבובבעל
אמנוןהתרגוםבשיפורסייעודימנט,דבורה

 ,פרץויואלאגמוריהודהויבלח"אז"לצביבן
עמודים 822המכילכרסתןספר ) 2003שוקן

המקובצותהשטויותאוסףש"ח. 99ומחירו

,אחדבזמנוקראתימדהים.ממשהואזהבספר

תלמידו ,אוספנסקיפ"דשלמספריושנייםאו

אחרחיפושבשוקןכןגם(יצאוגורדייףשל

מיוחדיםאנשיםעםפוגישות , 1997המופלא
ורגלי,ידיאתמצאתילאבהםוכבר ) 1987

עלמוניםעשרתעולהשהמורהספקאיןאבל
דבריו.שלהאבסורדיהפשרבחוסרתלמידו

-בריתעלגורדייף ,למשלשכותב,מההנה
וקיצורים>:השמטות<תוךהיהודיםאצלהמילה
עלביהדותהונהג"סוניאט",המכונהזהמנהג

מתוךלמחברשנודעמטעםהגדול""משהידי
שכאשרמספרזהכתב-ידקדום.ארמיכתב-יד

מצריםמארץהיהודי""העםאתמשההוביל

ילדיושבקרבבכךאחדיום,הבחיןכנעןלארץ

נפוצה ,ממעלבידיושהופקדהעם,שלונעריו

ושבני"מורדורטן"מכונהשחיתהמחלהביותר

תצפיותערךמשה"אוננות".אותהמכניםימינו

מחלהלאותההסיבהאתלמצואכדימדוקדקות

בספרקיבץחקירותיואתהשורש.מןולעוקרה
"תמציתשפירושופאן",באלולטס"טונהבשם

המחבר.לידיכןגםהגיעממנוושעותקהרהורי"

מחלתשלמקורהכינאמרספרבאותו

חומרבהפרשתהיאבילדיםה"מורדורטן"

חיוניחומר"קולנאבו",והקרויהגוףשמייצר

הדבריםאתהסדירהטבע .המיןאיברילתפקוד

האורגניזםמןמסולקותזהחומרששאריותכך

ה"טולחטוטינו"ביןהמצויבמקוםהילדיםאצל

המצויבמקוםהילדותואצלוה"סארנואונינו"

איבריםהקארטוטאכניאות","הגבעותבין

הזכריםאצלמכנהביתהמודרשהרפואה

"דגדגן"הנקבותואצלו"עורלה""בלוטה"
סילוקוקטנות",ושפתייםגדולותו"שפתיים

עלבטבעלהתרחשאמורהיהה"קולנאבו"של
המלבושיםאולם ,החופשיהאווירעםמגעידי

הטבע,ידיעלנצפוושלאאדם,בנישהמציאו

נצברהואוכךלהתנדףמה"קולנאבו"מנעו
שללהתרבותםשםגרםוהעוולהבקפלי

באורגניזם.מקומותאותםו"לגירוד"חיידקים

העצביםקצותמצוייםבהםבמקומות"הגירוד"

"האלמוראנו"שלהקדושלתהליךהדרושים
עוררההזדווגות,בסוףמבוגריםאצלהמופיע

כלומר"המורדורטן",תופעתאתהילדיםאצל
ש"משהבבירורעולההפפירוסמנוסחהאוננות.

עמובעבורויצרמעשיתמסקנההסיקהגדול"
בעבורציורן"נר"סיקטכונהאחדטקסים:שני

הילדות.בעבורקאן"פוטז"טזילוהשניהילדים
כריתתעיקרול"סוניאט"הזהה"הסיקט"טקס

אתששחררמה-"הרסנית"אוה"ווג'יאנו"

להחליקלוואפשרמהעוולההזכריהאיברקצה
 .) 672-670<עמ' " ...לאחור

ספרממש.זבוביםחריוניהלאה,וכןהלאהוכן

כלאהמשנה,בכותרת ,מחברוידיעלגדרמרזה

וחסרתאובייקטיבית"ביקורתמאשרפחות

סדרות,מששאחדוהואהאדם"חייעלפניות

בהוצאתאורחלילה,לראות,עודהעלולות
ועלבישראל.גורדייףחסידיבעזרתשוקן

שבחיםמשעולאגימרעיפהכאלההבלים
החיים")זרםנגדוקשהמתמדת("שחייה

'הארץ'שלוספרות''תרבותבמוסףבסקירתה
) 23.03.2003 (. • 

טעותתיקוני

אתהקודם:הגלידןשלהענייניםבתוכן

כפיולאשלומאירכמובןכתבפונטנלה
שנכתב.

עלפורתאלישעשלברשימתו ,כןכמו

ידכתבאותובשגגה,מופיע, ,נסקישלו

הסליחה.הקוראיםעםפעמיים.
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תיאזנרון
מירוןכרמית

בית-ליסיןבתיאטרוןהצגות

גאררנר;חרבמאת"יחלום";תיאטרוןבית-לסין,תיאטרוןרפופורט":לא"אני
ניצןליס~אנסקי,סאשחתפאורה:בוזקוב;מיטקובימוי:לוי;שמוליקתרגום:
שושניאפימוסיקח:קלריק;ילבהתלבושות:רפאל;

נמריו?"כלהיכןזקןאדם ...בחייולוישמהזקן"אדם

פתאומי')'ערב 1אבירן(דוד

בניו·(נולדגארדנר~רבהיהודי-אמריקאיהמחזאישלהעליזה-עצובהבהצגה
טבעה,מעצםמורכבת,הבמהאמינות.שלבעיותכמהיש ) 1934בשנתיורק

בעיקר~אט,הקשישליהודילהתרגלקשהולאמותנית,אשליהשלמאלמנטים
 1עמונילגבילהאמיןיותרקשהפולק.יוסיבידירבבכישרוןמעוצבכשהוא

השחורים,במאפייניו Iהיהודישלההומלסיםלספסלחברו Iהכושימידג'אתהמגלם
המיוחדים.

ב·זכתהרפופורט"לא"אניהמחזההפקתמאוד.פורהיוצרהואגארדנרהמחזאי
גםבשעתוהוצגהמחזהנוספים.ובפרסיםביותרהטובכמחזהטוניבפרס 1986

מתייחסהסופרדבר.למעשה,מתרחש,לאהבמהעלהקאמרי),(בתיאטרוןבארץ
משמעותלמצואהמנסים Iושחוריהודיקשישים,שנישלההישרדותרצוןאל

נפגשיםהםמיותר.מטרדבהםשרואהובחברהבעיר Iהמבורגבגילםגםבחייהם,
הומורבאמצעותחרדותיהםועלדבידותםעללגבורומנסיםומשוחחיםבפארק
איןפארק.בסנטרלשרץלצעיר~אטאומרשלכם!"המחר"אנחנוועצוב.שחור
ישואםאותה.למנועאי-אפשראולםהקשישים,טוענים Iחיובידברשוםב~קנה
סממניעללוותרהמסרבנאט,היהודישלהלחימהרוחזאת Iלעודדשיכולמשהו

אתלהדביקמצליחאפילוהואהשיבה.למעטהמבעדמבצבציםשעדייןהאנושות
בתפקידשוחההקשיש,היהודיפולק,יוסיהאופטימית.בהתלהבותוהשחורידידו
ובהומור.בידעבכישרון,·באהבה,הזה

מעטמאפיל Iגוומלמלרבהענק,צלועליה.עולהשהואברגעלתחייהקמההבמה
שתילספסל.חברושלנדליתהבלתיהאנרגיהאתלהדביקהמנסהעמוני,גביעל

סובבותרקהדמויותיתר .כולוהמחזהשלהשלדאתלמעשהמהוותהדמויות
פוראן.ונתנאלעדניעדנהנדב,שירי Iלויניר Iוסומןגילוהן: Iסביבן

הגסההאלימותמתגליתהקשישים,שלבדידותםבבעייתנגיעהשלבמסווה
מעולה.משחקבניו-יורק.רקולאהישע,חסרישלחייהםעלהמאיימתוהרבוטלית,

 (ו:
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ענן""שברנאמן:ונטליזוהרמרים

אורנהתפאורה:ובבימויו;זיואלדדמאתרמת-אביב;הארץ,מוזיאון"אלטלנח":
בן-נוןיוסימוסיקח:לחט;גילחתלבושות:חרנזון;רדודסמורגונסקי,

עצמאותהעלהמלחמהכאשרהמדינה,הכרזתלאחרחודש , 1948יבוניבאחד-עשר
שבדרוםרה-כוךפורטמנמל"אלטלנה",השםאתהנושאתאוניהיוצאתבעיצומה,

כחמשתש~ללוציודעוליםכאלףנמצאיםסיפונהעלישראל.לחופיצרפת,
תת·וחמישיםמאתייםרז,.במקלעיוחמישיםמאתייםאנגלים,רוביםאלפים
ראש-ממשלהישהצעירהלמדינהרבה.ותחמושתמרגמותחמישים Iס~ןמקלעי

תל-בחופיזואוניהעושהמהעצמאותה.ועלקיומהעלנאבקתוהיאביטחון,ושר
באההיאהעםלעזרתאםנשק?שלגדולותכמויותנושאתהיאמטרהולאיזואביב

היההממשלהראש .אחרתלמטרהאםלצה"ל.הנשקאתלמסורעליהחובה •
בחוזק-יד.בהלטפלחייב

בן·מסביר ,-23.6.48בשנערכההזמנית,המדינהמועצתשלהחמישיתבישיבה

-26"במדבריו:חלקוהנה"אלטלנה",הנשקארנייתלהפגזתמניעיואתגוריון

רגילהפקודהחיתהלאזולישראל.הגנהצבאהקמתעלפקודההוצאנולמאי
 :" ...המדינהשללקיומהומוותחייםצואלאהממלכתיים,השירותיםאחדלהקמת
 1מזויןכוחכלשלוקיומוהקמתונגדהואהפקודהשלהרביעי"הסעיףולהלן:

אם .תקיןממלכתילסדררקהמכווןסעיףהיהלאזהלישראל.הגנהלצבאמחוץ
נגדלהתגוננותנו:חיוניותנאיצורךאלא .ומכרעתגדולהחשיבותוזהגםכי

ולפיקודאחתלממשלההמצייתאחידצבאבכוחרקלעמודאפשרחיצוניאויב
ישראל","בהילחםבן-גוריון:[דוד ).מ.כ .הפלמ"חפירוקערך:(ראהאחד."עליון
 .] 165עמ'

נאמנהחיתהתמידשלאההיסטוריתהמערכהלתוךדמיוניתעלילהרקםזיואלדד
העיתיםבתהפוכותוהתפוררונפרמושמזמןחוטיםלקשורניסהגםהואלעודבות.

בקוליזועקהגיבוריםאחדעניינית:אךאישיתהערהאעירהכלח.עליהםואדב
הצ'יזבטרוןכחרבתהאדום",הביתמחלונותיורה"הצ'יזבטרוןההצגה:באמצעקולות
מעולםשהצ'יזבטרוןוארץ,שמיםעליאעידהמיתולוגית)הפלמ"ח(להקתלשעבר

מבצרהשהיההאדום","הביתבשערימעולםדרכולאורגליומקוםבשוםירהלא
העלילהתהיהכן,לאשאםלדייק,ישבעובדותההיסטורית.מפא"ימפלגתשל

אמינה.בלתי

לא /קרינסקיזינהבתפקידגבריאלילמריםופרט Iומוחצןמדיצעקניהיההמשחק
ריגש.ולאשינבע

תפאורה:פינס;ציפיבימוי:קיני;מריםמאתליסין;ביתתיאטרוןענן":"שבר
נעמהקריינות:ויריסלבסקי;אורימוסיקח:גולן;ריריתלבושות:שכרי;אבי

שפירא

ונופלקםהביולוגיים,הוריהאתלמצואהמנסהמאומצתבצעירההמטפלהמחזה,
 1דרואילןזוהרמריםבו:המופיעיםהשחל~יםשלושתשלוכשרונםהצלחתםעל

אמרוכך(עלבנםאתוגםבתםאתגםבארץהמאדביםשואה,ניצוליהורים
אתרבהברגישותהמגלמת Iנאמןונטליתפסת"),לא •מרובה"תפסתחכמינו:
היא Iמסתבראם,אותהלאימוץ.אמהאותהמסרהמדועלדעתהרוצההנכדה,
וכאןהנכדה.שלקיומהעלדברידעושלאהשואה,ניצוליההוריםשלבתם

אתהביאהלאשם,ידועתפסנתרניתהצעירה,האםמדוערבות:שאלותנשאלות
 1בעיקרהאםהמבורגים,ההוריםמדועהתאדבה?היא-ולמההוריה?אלהילדה

מביתם?נכדתםענתאתולהרחיקהאמתמןלהתעלםהזמןכלמנסים
השחנקיםשלושתשלהמשחקאולםרובת,דרמתיותמחולשותסובל Iכאמורהמחזה,
באמתהצופיםקהלאתלשכנעהשכילוהםאלו.חולשותעלרבהבמירהמחפה

 •ידיהם.עלהמגולמותהדמויותשלגיתוהטוהאנושית
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נפייששלנכדהף Pאל?עולמוביתאלנאסף

אבלהלציוןבראשוןפוחצזבסקימשפחת

זיילפוחציסבקי )י~,ז(ף Pאל?

תשס"ג-תרע"ט

2003-1919 

P ~אבותיו.אלנאסףועדה,עשהאלבן ,יP ייבמדררךיישללאורבצאתולראותיזכהלא~י

הסופרתפינשטיין-פוחצזבסקי,נחמהנפזזש,סבתושלעטהפריהראשון,הארצישראליהרומן

בקרוב.אורלראותהעומדהראשונה,הארצישראליתהעברית

האחרונים.ימיואתלותנעיםהרומן,פתיחתובהזו,שחוברתקיוינוהמשפחה,בניאנו,

ספי,ממןנפרדיםאנולדפוס.החוברתהכנתימיבעצםעולמיםלמנוחתהובאיקירנו

בישראל.העבריתהספרותאתולקדםהקוראבפנינפזזששלכתביהאתלחשוףבהבטחה

מכורתןראשון-לציוןשלעפרהרגבילןינעמו

המשפחה
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