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הזההגיליון

"מינהלשפקידיהערנוהקודם,הגיליוןבראשאורשראהזה,בטור
משרדשלהחשבמדיניותכמבצעיבעיקרעצמםרואיםהתרבות"

התרבותמינהלשבתמיכתוהאמנותהתרבותלמוסדות-באשרהחינוך
"המועצהעםבשיתוףלהתגבששאמורהעצמאיתמדיניותולא-

מעטות,לאשניםבמשךבוחברהייתישבעברגוף,לתרבות",
אתמביןבהחלטאניבמקרה?!האםני:ומזיכרפרחכמעטועתה

התפקודיתבמדיניותםהתערבותאיגיסא,מחד-שלהבעייתיות

גיסא,ומאידך ,המינהלמחויבלהוהתרבותהאמנותמוסדותשל
העוותיהמוסדות.שללפעילותםבאשרומאיר ,מעיר ,מעריךיחס

התרבות,מינהלשלעצמיתלראייהמכוונתהיוהקודם>(בגיליון
מוסדותשלהנרחבתלפעילותםהדלקכמספקרקפעם,לא ,המתפקד
שוחרהציבורשללגודלויחסכלללאוזאתוהתרבות,האמנות
והנושמתהחיההאמנותית-תרבותית,הפעילותתחומיבכלהאמנות

וטיפשקטן ,עיוורגםהישראלית.החברהאתומנשימהמבשיבהואף

ישראלתחומיה,כלעלהזאת,האדירההמערכתשלולא ,מבחיןהיה
אוצרתהיתהאםוספק ,שיעורלאיןיותרגרועהיוםנראיתהיתה

מספקיםהזאתבארץשהחייםהמשבריםבכללעמודומוטיבציהכוחות

בשפע.

כשלנוורמהגודלבסדרתרבותית-אמנותיתשמערכת ,מאליומובן
כלומרציבורית,חומריתלתמיכההודותרקלהתפתחחיתהיכולה

המערכת ,ישראלמשטרתהצבא, ,הספרלבתיבדומהממשלתית,
המדינהאח.דלאףתודהחייבהציבוראיןכךעלוכיו"ב.הרפואית,
לתמרוריםלדאוגמחויבתשהיאכפיהנייל,במוסדותלתמוךמחויבת

כלבדיוק:זהבמקוםמתחילההצרההארץ.בכבישילרמזוריםאו
אינספור.ואסונותתאונותיהיותמרורים,יותקנולאשאםמביןאחד

ובעקבותיוקייםיהיהלאממלכתיסבסודללאשצבאמביןאחדכל
ורואהלקבוע,באאניונו':להתקיים,נוכללאאנחנוגםאולי
והתרבותהאמנותאתגםלראותיששכךמלהוכיח,פטורעצמי

נהלבמילאאףהמציאות.אתכךרואיםהכוללא ,לצעריהלאומיות.
המתחלפיםהחינוךושריהחינוךמשרדעללדברשלא .עצמוהתרבות
לטובה.ולאלבקרים

ותמיכהעידודזריקותשפעקיבלהבארץוהאמנותהתרבותמערכת

ואחר-החינוךכשרתאלונישולמיתשלכהונתהבתקופתבמיוחד

זאתהתקשורת>:גם(ואוליוהאמנויותהתרבותהמדעכשרתכך
דןפרוסט,יוסי ,שלואבנרלצדה:שכיהנוהצוותאנשישלבסיועם

הרמוניים,פעולהשיתוףיחסישלתקופההיתהזאתואחרים.רונן
הגדולהספונסרעםוהאמנות .התרבותמוסדותשלהדדיתוהבנה

ציבוריתשלתמיכההבינה,המערכתכראשאלונישולמיתהציבורי.
אדירה.וחינוכיתלאומיתמשמעותהמילה,שלהרחבבמובןבתרבות,

 ,חייוהוויאת ,תרבותואתעצמולמעןיוצרשהואויודעמביןהעם
חייורמתאתהקובעשהואהביןהעםנוספות,אואחרות,במילים

בעתי.דהרוחניים

בפתח,כענייםניצביםמהמוסדותחלקהיום,שלבמציאותואילו
הבנויההביורוקרטיהחומתאתלפרוץבניסיוןכוחותיהםומכלים
וגורמותלבקרים,שנדחותישיבותשלטפסים,שלרבותמעשרות

גירעוןצוברהבנקחשבוןבאיחור:להגיעהקצוצותלהקצבותאףבכך
שירותיםעבורותשלומיםמשכורותלעכבנאלציםוהמוסדות

וכיו"ב.ביטוח ,ןטלפודירה,שכרארנונה,דפוס,כגוןחיוניים,

אלפילעינימעידהזההגיליון .כאןעדייןאנחנו ,אלינו ,ובאשר
ארבעתקיבלוטרם ,לעכשיונכוןמוותרים!לאשאנחנוקוראים,

 ...יולי ,יוני ,מאי ,אפריללחודשיםשכרםאתה"עתון"שלדביםהער
עלשניםאותנוםיהמלווהקבועיםהמשתתפיםהקרובים,חברינו

ממשיךועטםשלהם,הסופריםשכראתהשעואו ,ויתרושניםגבי
הקבועיםמהמשתתפיםניכר,חלקשלנוהקוראיםציבוראתלפרנס

בהחלטשהיאהזאת,העזרהעלה"עתון".לטובתתרומההרימואף
מסירותאותןבזכותמודים.אנוהאחרות,תמיכהותרומותמרגשת

 .כאןעדייןאנוממלאים,שאנוהתפקידוהבנתוהוקרה

* 

בבחינתהעבריתתוהספרתעסוקשנים,וכךכךשבצאתמניח,אני

והטרגיות-הטרגיות,המשונות,בעיותיהכלעלזאת,תקופתנו
היפניםהמתאבדיםנוסחהמתאבדים,תופעת ,לכלראשקומיות.

ופחות ,המונייותר ,אכזרייותררקהשנייה,העולםמלחמתבתקופת
קשיש ,'אכיתהדיתלמ ,בהריוןאשה ,יומובןתינוקבין ,מובחן

ראויהכולהבחנה,כלאיןסייג,אין ,כשרהכולתפילה:הלוחש

הגזירותילדים,בקצבותהקיצוץהבדלות,אלפיולהבדיל .•.למוות
החלקלטובת ,הציבורשלהיוםוקשהה"רזה"החלקעלהכלכליות

בהוריםמיוחדותפגיעות ...הציבורשלמאודמדושןואף ,המדושן
אלפילהבדילושוב,התמונה,ולהשלמת ...בגפםילדיהםהמגדלים
ראששלהרועמתשתיקתוזה,בקטעהראשוןמהסעיףהבדלות
בניושתיקתלכךובנוסף ...כנגדושהועלורביםבנושאיםהממשלה
לראשגםכנראההקשורות ,מאודקונקרטיותרשמיות,בהאשמות

הממשלה.
חייהתנהלותעלצורבבלעגמדבריםשפרנסיהבמדינהקורהוזה

יותר.הרחוקותובארצותהשכנות-הקרובותבארצותהציבור

המוסרי:טיבהעלעדיםכאלףמעידשהרחובבארץהיוםחייםאנחנו
העירוניותהשדרותאתממלאיםחסרי-ביתמאותאףאועשרות,

נדבות,במקבצימלאיםהראשייםהרחובותלילה,מדיבתל-אביב

 ...הפעםבהןניגעשלאשחורותפינותועוד
המדע,בתחומיהישגיםאמנויות,שלאדירהמערכתגיסא,מחד

אירופה:ספרויותעםלבטלהשאיןבהצלחהשמתמודדתספרות
האחרונות.בשורותשנאמרכלגיסא,ומאידך

ועדהבא,בגליוןךינמשהקרוב,החודשבמשךשינוייחוללאאם
 •הבא.בגיליון ,כאמורולהתראות,מענגתקריאה ,אז
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ותוןןמ uהומריציmו

תרגוםזמאייר:גץאלכחרי:דוד
קטןדינהדבר:ואחריתמסרבית

ירושלים,כרמלהוצאתבן-ציון,
עמ' 142 , 2003

שלהקפדניםנהגיההםומאיירגץ
יהודיאתהלוקחת ,הגזמשאית
יום.מדיבחנקמותםאלכלגרד
-כלגרדילידיהודי-המספר
שלהיוחסיןאילןאתמשחזר

במקביל ,שנספומשפחתו
הנהגים.שלדמותםאחרלהתחקות

זהחיים,הספרחולצמן:אבנר
כרדיצ'בסקי,יוסףמיכהעלמסות

לדברקרןבסיועכרמלהוצאת
עמ' 344 , 2003

שונותפניםהמגלותמסות 17
יוסףמיכהשלובכתיבתובחייו

 ,) 1921-1865 (ברדיצ'בסקי

שלמבססיהומראשימראשוני
החילונית.העבריתהלאומיות

 ,ופיוטיאישיסיפוריםרומן
קשישים.הםהמרכזייםשגיבוריו

עצימסמניםזמ,רויסמן:דורית

הכדורמחצישירים,רבאזבאב,

 , 2003אבן-חושןהוצאתהדרומי,

עמ' 51

באוסטרליה"ראיתירביעי.ספר
טלפוניםמנקים;אנשים

בוכהנערהראיתיציבוריים/

ראיתיבסידני;בוטנייםבגנים

בניו-קרחוןעלבמינימדריכה
ציוריםראיתילאף;אףזילנד

רוקדיםהעצים;בהםאבוריג'ינים

אוסטרלית('פואמהאנשים"כמו

 ,) 5עמ'זמני',שם- 1מס'

יהשניאזתחותורן:נתניאל
הוצאתאולר,סיגלמאנגלית:

עמ' 232 , 2003ירושליםכרמל
נתניאלשלהמפורסמתיצירתו

אשהשלירויהבעל-תורןהר
החברהרקעעלצעירה,

המכשפותוצידהפוריטנית

באמריקה.

מאנגלית:יפייחיימוטל:יאן
 , 2003כנרתהוצאתשור,עופר

עמ' 319

-מטעןארנייתטביעתלאחר
מהודוחיותגןדיירישהובילה

ההצלהסירתעלנותרו-לארה"ב
 ,-אוטןאדובג :יצוליםבחמישה
טיגריס ,רגלשבורתזברהצבוע,

 ,פא?לו~ייפרקוריצ'רדהמכונה
בחיותהמתעניין , 16בןהודינער

ובדתות.

איצטירןז,כזךרגורן:גורמזאנויצחק

החלקהאלכםנרררנית,הטרילוגיה
 , 2003קדםכימתהוצאתהשלישי,

עמ' 285

סיפוראתלספרמנסההמחבר
לכתובהתכווןאלנושאביוהרומן

במהלךכתב;לאמעולםאך
הבדיוניהרומןמשתלטהכתיבה,

אביושלהרומןעלעצמושלו

כלבים,,ראררקזרלוי:ציפי
ספריאחרונותידיעותהוצאת

עמ' 97 , 2003פרוזהסדרתחמ,ד

סיפור .לויציפישלהשביספרה
של"עולמםטרילוגיות:בשלוש

לכנותנוהגיםשאנומי
הסיפור ] ... [אוליאופסיכופטים,

שחייםמאלהרביםשלהפשוט
העטיפה).(גבבינינו"

,רמזלזת,גלגלקומם:אחרון
עמ' 64 , 2003כרמלהוצאת

גדולים;מאזניים;זוכר"אני
אבניםשםיותר;עודגדולואיש

האחת;הצלחתעלכבדות;
//כולםהשנייה.עלאדירואבטיח

לאשאלו /מרמה,שהואידעו
אבל /אמיתיות, /משקולות

ומתוקאדום/כךכלהיההאבטיח
('מזלאחדעודקנינו /שלמחרת
 ,) 33עמ'מאזניים'

הצל,במחברזתגלעד:רונית
 , 2003אחרונותידיעותהוצאת

עמ' 232

וסופרתבעברמתכנתת ,קיי

העולםשלאסירההיאבהווה,

מצחיקעולםלעצמה:שיצרה
מצביםעלהמתבססוכאוב,
ופיזית.נפשיותמבחינהקיצוניים

פרומים,לילותש"י:ישראלייעל
עמ' 270 , 2003כתרהוצאת

לאקשרעל ,וידוייאינטימיספר

מתוךלנכדתה.סבתאביןממומש
לנכדה,הסבתאשכותבתמכתבים
החוזרתנפשיתתבניתמתבררת

נשותשלבגורלןונשנית
המשפחה.

הירכרג',אלזזפתרוטנברג:אבנר
עמ' 125 , 2003אגודלהוצאת
רוטנברג.אבנרשלהחמישיספרו

השירים,בלויילד:אוסקר
כן-משח,בן-ציוןמאנגלית:

 326 , 2003הספריםחנותהוצאת

עמ'

"השירים"אתכוללתזומהדורה
-1881בויילדשהוציאהספר-

בפרוזהפואמותוכן , 26בןוהוא

ודינג",מכלאו"הבלדה 187-1886
שירנטולירביםלימים"מבעד
 /,האורמקדשאתתרנוואהבה;

כיצדלימדהאותךונוסאך
אפולושלדפנהעלילשזור;
סינגלטון',('למריאהבה"בt;כ~ליות

 ,) 244עמ'

יזרק,נירפריזשפילמן:איל
 154 , 2003פועליםספריתהוצאת

עמ'

שפילמן.אילשלהשניספרו
יורקבניוהחברהמשולידמויות
מזויתנמסרשסיפורן ,ובפריז

 .הארץבןשלהישראליתהתודעה

לrילnייד

פחמים mללי

טרחם,בעל'הרזיםקלפו:ואדו
עמ' 127 , 2003שופראהוצאת

סימוןבטלהיים,ברונושני.ספר
הם-ואחריםגאריורמאןסניורה,

שבעהבןחיפושבמסעתחנות

בעקבותהמחברשעורךימים,

שכחויהדותם,אתשאיבדויהודים

לה.התנכרואואותה
ש
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כעיקרוןהבבואה

הספדיההוצאת ,חוזרהילוךברנש:בני
עמי 216 , 2003החדשה

מהורהרמסבהוא .מיקילוקוראיםהגירסאותבאחת
קפה,גםלו ,למדימפוארמלוןשלביבלו

דלוקומיקי-התפוחיותהעגבותבעלתכשהמלצרית
 ,טלפוןלךיש ...ספירו?"מרמכריזה-עגבותעל

דביוקזהוכילה,ולאותתלהתרומםלובא ," ...אדוני
ומחטיאמהססהואאבל ,לומחכהשהואהטלפון

 .ספירומרלאהואואגב,ההזדמנות.את
אלאאדםבחייסתמיתבמקריותמאמיןשאינוהיות

אוליטלאולוגיים,אולימכוונים,גורלייםבצמתים
השנייהבפעם-שונותבחירותשלצירופיםתולדת

אינםשהחייםיודעמיקימהסס.לאכברהוא
והמלצריתקורהכשזהאבלשנייה,פעםמעניקים

ספירומרשלעיניואחרתרההתפוחיותהעגבותעם
(אוהיצ'קוקיובאורחלהנענההוא ,האנונימי
מרשלזהותואתלובשהואאנטוניוני>בהשראת

העשויהמעורפלת,קצתמבריקה,פתיחהספירו.

לכודבדבשבנישכןבחלקה.רקבהמשךלהתפענח
אינהריאליסטית,כךכלאיננההכתיבהבלופ.כאן

אתמאחהכשהקוראקווית.ואינהכרונולוגית
סיפורמתקבל ,הדרךלאורךלפניוהזרועיםהשברים

התצרףלתמונתמחוץשמותיר ,ריאליסטיכמו
מהלפחות>(לילושאיןאחדיםשבריםהשלם
מקום.לשוםשייכיםשאינםציורחלקיבהם.לעשות
ושתיוגירושיםנישואיםשםישהאירועיםמבחינת

בדיוקמיהיוליאורה,ליאתנשים,ושתיהפלות
המפורסם,לכללבניגודומתי.הפילגשומיהרעיה

כאומר ,אופןבאותוכאןאומללותהמשפחותכל
הדטרמיניסטידיננוגזרהיאהזוגיותשדאבת

גבריתנבזותשלגודשגםוישהמשותף.

היאהמתעמרתהזכריתכשהרודנותמיזנטרופית,

כ"מורל"לאמוסרעמוק.הכיבמובןמוסריתבלתי
אוניאוף .כאתיקהאלאחברתיתמוסכמהאו

כןאםאלאלאתיקה,רלוונטייםאינם"בגידה"
אבלהכנסה.מסהונאתכמובהונאהמדובר

אתיתבלתיהיאגלגוליובכלמיקישלהתנהגותו
אובייקטיםכאלהנשיםאלמתייחסהואכי ,בעליל
אלכמוחתולאתלהתייחסשמשמעונפש,משוללי
עלכהלמותכמוהנבעטכשהואשיבבתו ,שולחן

היעדראלא ,מיניאובייקטלאוקרט).(ראהתוף
נתקלתילאנפש.בעלילביןעצמיםביןההבדלכל

כזאת.זכריתבחזירותהעבריתבספרותמקוםבשום

והסיפור.האישעלמשהו
קופירייטרהוא ,למדיהמפוארמהלוביההוא ,מיקי

לבחירתנשויוהוא ,ציירלהיותשהתכווןמצליח
מואסהואמורעב.אבלשבעמפוטם,בטוב.ולאלבו

פשוטאלאחלילה,בדנותאוכדיעדלא ,בחייו
אחתאופציהאותהממימושזה-כברשהתייגע,מפני

 ,בופוגשכשהקוראעתה,בחר.שבההחייםשל
 ,ספירומרשלגורלובאופצייתשבחרמאמיןהוא

שבחרזההואלאלמעשהכימדויק,לאזהגםו

החדש.העלילתיללופבובחראחרמישהואלא
גורל.להמירועימהזהותלהחליףמתאווהמיקי

הבאהבפעםטיוטה,רקהםמיקישלהאלההחיים
שלב"שובולמתחזהבדומהטוב.יותרזהאתיעשה
שלמנשה-חייםכמואושרו;אתשמצאגר"מרטין

לשםשזכהלמישור",העקובב"והיהעגנון
בלזק,רהלאונורהשאבר""קולונלכמוולשארית;
שלהמנוח"פסקל"מתיהוכמועוול;לושנעשה
-השניגלגולואתגםשהחמיץ ,פירנדלולואיג'י

שבנימכאןחוזר",ב"הילוךהדבריםמתגלגליםכך
האין.מןהשאולההזהותרעיוןאתהמציאלאבדבש
 ,אישיותואתלהמית ,עצמולהעליםמנסהאדם

מנתעל ,שהוקדחוחייואתמאחוריולהשליך
חדש.כמוומשופץרחוץשנייהידלנרטיבשייכנס
יודעאינולמדיהמפוארמהלובישמיקי ,ספירו
פרנסתואתהמוצאוירטואוזציירהוא ,דברעליו

חקורמעמיקספירועתיקה.אמנותמזיוףבשרפי

בחוקיוסגנונות,בזרמים ,הציורבתולדות
כלשלוהאריגיםהחוטיםבאיכותהפרספקטיבה,

שלהחתימותכלאתלחתוםגלמסואופנה,
הודיצהובאותולשחזרואףהענקיםהמאייסטרים

בשתןהשרוייםכתושיםמנגומעלישמופקרנסנסי
 ,) 96(עמ'סוסיםצואתאוכבשים

במקום-המוזיאוןקירעלהזיופיםנתליםכאשר
עלהמאפיהבידישנשדדוהאוריגינליותהתמונות

עזיםהם-אובססיבייםטייקוניםשלהזמנתםפי
במזייףלראותאיןכלוםהמקור.מןיותרומוגהים
מןפחותלאכנפייםמוטתרחבאמןהגאוני

עניו-בולראותאיןכלוםהרנסנס?שלהקלאסיקנים
שלבמוניטיןזוכהשאינורדוףטרגייוצרעולם,

בקוקטייליםחגכשהוארב-הפנים,כשרונו

שבפחותים,כפחותהגדולותהתצוגותשבהשקות
הקוויאר.ואתהתקרובתאתשחמדכקבצן

מהלובישבחורנו ,לצייןיש ,ספירואותושלבזכותו
אתמאלףבדבש>בניהסופר(וגםלמדיהמפואר
אמנותשלכאוצרמכסים,ליםכמיםדעתהקורא

בעלילותנשזרוהמרתקהטובוהידע ,השניהאלףמן
פליאה.מעוררבאופןובמעשים

רעיוןהיאכולוהרומןניצבשעליההשתייהאבן
עלמבוססכולוהרפלקסיביות.אוההשתקפות

בדמויותבעלילהבתמטיקה,הןהכפילותעיקרון
 ,ואנכיאופקי ,ובאלכסוןלרוחבלאורךובהגות,

בתיאמראה,"מראה,האספקלריה.אידיאתפיעל

מבחינתשרטוןעלעליתישכאןאלאונו'",זונה
המיליםבכלמשתמשבדבשהעברית.הלשון

אבלבתזאורוס,חפרכמו ,לראיהנרדפותהעבריות
המתבקשבמונחאחתפעםאפילוהשתמשלא

אסתטיתספרותיתהכרעהזוהימבחינתואספקלריה.
לאףמתאיםאינואספקלריההביטוימאו.דנכונה
שימוש.עושההואבהםוהרבדיםהמשלביםמןאחד
הביטוישלבפיתויעומדהיהלאממנונחותסופר

רקלאהואהסופרשלשסגנונואלאהזה.המשדל
כן ,ישר ,מצויןהואמכךיותר ,וקוהרנטיאחיד

בתמתעוסק ,כתיבתוסךכלכמואינטגריטיובעל
הבתמראה,שהמילהעקאראלזייף.מבליהזיוף
תולעתואפילובפרוזה,צרורהצרההיאזונה,

אםלדעתפעםאףמצליחהאינהכמותיעברית
לנקדהקפידה(ההוצאהבמר~האובמראהמדובר
כנדרש),בקמץ

ריחשנודפתזובמילהלהשתמשראיתימה ,כךאם
ממנה?עצמוהדירושהמחברמעופשיםמרתפים

בהיותיהעשירמצלולהעלישחביבמשוםראשית,
שנית,הארמית.לובשימאחרוני-הזמןרבוחשלא-

מכלולכלאתשיקיףביטוימצאתישלאכיוון
כאןמדובר(בשורוק).האספקלריותשלהמשמעויות
אוריגינלבבואה,תאומות,השתקפות,בכפילות,
שתיים,בחזקתתודעהשכפול,שיבוט,והעתק,
גממרכולוהגחה ,ראשוןגוףלשלישימגוףמעבר
כמואסוציאטיביתבטכניקהחיצונילתיאורפנימי

הקול>,באמצעותלמעלה 172(עמיקולנועית
ומביאיםחכםהומוררווייםהדבריםהפלאולמרבה

האנושיתהפסיכולוגיהעלצחוקלפרציהקוראאת
סיטואציות,שלכפילותזוהיהפנטזיונרית.

השתקפותעםבזמןהתרוצצותרעיונות,מציאויות,

המימטיתהאמנותשלכפילות ,בעברעתידשל
המשקפתמציאותמולתמונהניצבתשבהה"ישנה",

אתהרעיוןמבחינתומזכירההתמונהתוכןאת

וכעיקרוןבונהכעיקרוןהבבואה .ר~~שלרישומיו
תמטי.

במיוחד.מענגותמעלהשהואהעיוניותהפיסקאות
בהנטרדתישלאשאלה,הגיבורמציגלמשלכך

מפצלכשהואלתופעה.לבשמתישלאמשוםמעולם
מעלההואחצאיםלשניאנכיבקובראיהבבואהאת
מופרעת,הסימטריהמדועכגון:פרדוקסיםמיניכל
שמזרחבעוד ,שמאללידבמראההופכתימיןויד

מתחלפים,אינםהידיים,מופנותשאליהםומערב,
המזרח,לעברבמציאותמצביעהימיןידבעודוכך
מתמיהה ,מכךויתרהמזרחה.שמאלידמצביעהבראי

צדיומשנירקהמציאותאתמחליףשהראיהעובדה
מעליוניםגםהדבריםאתהופךאינואך ,אנכיבאופן

סמוךוקודקודמעלהכלפירגלייםלתחתונים,
ברוך?זה,אתהבנתאתהאופקי.באופןלקרקע
לוגיותותמיהותאנטינומיותבפרדוקסים,עיסוק

העונגאותם.מלאוהרומן .שיעורלושאיןכיףהוא
 ,ברובושכלתניעונגהואחוזרהילוךשבקריאת
הטיפולשחורים.חוריםבוקיימיםרגשיתמבחינה

ילדים,חשוכתבמשפחתיות ,הנצחיבמשולש
הואהראויים,החייםלאיתורכושליםבניסיונות

יפהפיה,כתיבה ,מחדאמוציונלית.מבחינהעקר
ביטוילידיהבאההאילמתהשנאהתיאורכמו
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בהשיש ,) 206(עמ'שגרתיתטקסיתבוקרבארוחת

פומפיי.בהריסותכמוקפואחורבןעםבלומהאיבה
בסיפורתביותרהמבריקותהפיסקאותאחתזוהי

שמנוסחבאוגוסט,תל-אביבירחובתיאורהעברית.

אתהמאיידהחיוורהבוהק"לפיתתציירשלבמוחו
 ) 211(עמ'אכזרי"מונוכרוםומותירהגווניםכל

כלרךרחובבעינינראהבדיוקכךמאסטרפיס.הוא
שבוע.לפני

ברנש,לבנילהגידרציתימסויםברגע ,מאידךאבל
מסויםבשלבליהיהשלוהבוהקזה.עםמספיק
עלבאלאעלילתילפיתוחהרעבומסמא.מתיש

ליגרמהבלופעצמהעלהחוזרתהחוגה ,סיפוקו
שרוצההילדבישואלהלאה,מהאזסחרחורת.

סיפור.

יוכלמהקוראיםמישמאאישית:שולייםהערת

מאירמאמרקראתיאחדותשניםלפניבידי.לסייע
עצמו'עתהמצייראמןשלתמונההמנתחעיניים,
מצייר.כשהואעצמוואתמשפחתואתמציירכשהוא

שלספרובבסיסהואהזהשהמאמרספקליאין
הכותבשםאתלזכורמצליחהשאינניאלאברנש,

הזיכרוןנקמתאור.המאמרראהשבוכתב-העתואת

אוליאזשיניים.מכאבפחותלאמייסרתהמגחך
 •מדברת.אנימאמרבאיזהייזכרמישהו

אורייןיהודית

~ 
~ 
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-הגוףאימפריית
הנשמהמחיו,ת

דוריתמאנגליתזבנית,מרטין:סטיב
עמ' 112 2002מעריבבריל-פולק,

יותרהרבהסופרהואמרטיןסטיבהוותיקהקומיקאי

השתתףשבסרטיהםהתסריטיםמכותבימוכשר

שלוהביכוריםספרלמשל.הכלה","אבי-כשחקן
דוריתשלמשובחעבריבתרגוםאורהרואהזבנית,

הטעונהקסםורבתקטנהנובלההואבריל-פולק,

למדיחורגמטעןזהונוקבת.חברתיתבסאטירה
העכשווית.האמריקאיתבספרות

הכפפותבמחלקתדיכאוניתזבניתהיאהגיבורה
לאשאישמוצריםהמוכרתמרקום','נימןבכלבו
הבאיוניםמאהביהושנילעבודהחברתהלהם.נזקק

בדלולאממשייםחייםלהםאיןרקע.לווייניהם-
כאמצעימשמשיםהםאנושית.מורכבותשל

פיסתבאמצעותלרובומסומליםבלבד'המחשה
ביןזעירעורבמשולש-הזבניתגוף.עוראואיבר

במשולש-העבודהמןהחברהלחזה,הצוואר
המיליונרהמאהב ,לבנדרריחומדיףגזום-התחתון

והעלילהביניהםהיחסיםשימפנזה",שלב"זין-
הספיישלב'בונוס'מוספיםסתמיים,כולה

מיבגרוש.תובנותוכמהאבדהפיהאמריקאי:

אתיבטל ,בלבדהזהבמישורהנובלהאתשיקרא
קוצרעללמחברתודהאסיריהיההיותרלכל •זמנו

שחורות.מהתלותכמהועלהיריעה
האלה,ההבלחומרישכלבזההוא'זבנית'שלייחודה

טלוויזיוניות,סבוןבאופרותלרובהמרצדים
מאיירים ,הז'אנרעלכסאטירהלהתפרשועשויים
נובלההיאזבניתהפוך.כמעטז'אנר,למעשה,

שלמובחןזןעלתעודהכמסמך-הנקראתאפלה,
המובהקיםמביטוייוכאחדמודרנית,בדידות

הדגםכאןהיאאנג'לסלוסקפיטליסטי.פאשיזם
אתהמניבההתעשייהכבירתהן-האולטימטיבי

ניזוניםשבהםהמסוכניםהאיוולתמוצרירוב

בהםשנשטפתכמיוהןהמתכווצים,מוחותינו

כמה.פיומסוכןישירובאורחתחילה,

אנשיםהמוחי:הנזקתוצאותאתלתארמיטיבמרטין

משלעורפיסתאואיברלהםנותרלאשכמעט
במחירמוחלףאומותפחאומושתלהכול-עצמם
להםשאיןחיונייםאיבריםכמהשלסמליתעקירה

זבנית
~ 

• ......... .......... 
מרטיזסטיב

הרצוןעצמאותתשוקה,רגש,-חילוףחלקי

לפולחןעדותהןמאבחנותיוכמהוהמחשבה.
כריתתובאמצעותהגוףוהאדרתקידוששלהמבהיל

 ,בכךלעמודשתוכלכדיהנשמהמחיקתושלמזה,
המושתלים,הכרותים,-איבריוסךהואהאדםמזה.

נדרש.להיותכדידורשלכלהמוצעים
מגיעהשלההנדיריםההתפכחותמרגעיבאחד

דברהואשלה"שהגוף'המדהימה'להכרה'הזבנית'

שישכיווןכלאחר-י,דשובאותולהציעושאין Iיקר
הרחיקהכמהעדללמדכםלבה,"אלישירקשרלו

ומאנושיותםמטבעםנתיניהאתהגוףאימפריית

פשוטהאינהכללזוהכרהכיעדכבודם:אתורמסה
למידהבמסערקמושגתוהיאמאליה,ומובנת
 .ומייסרארוך
שלהומוריסטיבפולקלורמתובליםהמסעפרקי
כךומשוםבתשוקה,לוהטתלא"היאהיסטרי:סקס
היאוהתוצאה ,ג'רמיאתממשלעוררמצליחהלא

ישהלילהבאותו ...הקונדוםעלעלה-ורדקרב
מיןואיברג'רמי ,מיראבלבחדר:ישויותשלוש
רופא-שלחמצןכבלוןומתכווץהמתפשט Iנמרץ
זורדיאלי?צמידשלהחייםתוחלתמהי ...מרדים

מבקשכשהואג'רמישלבמוחושעוברתהמחשבה
 ," ...קצרת-הרוחהפליטהאתקצתלהשהות

שהואחייםופכיסביבהבציורמעולהמרטיןסטיב
אינואךאינטימית,היכרותכנראה,אותם,מכיר

ממציאשהואהגאולה .משלואמצאהבכושרמצטיין
על-נרכשכפטפוטנדמיתמאהביהושנילזבנית
בודהיזםעלבקלטותאובינונישרינקספת

קלים.צעדיםבשלושהלמתחילים
המצליחחשובספרהואזבניתחולשותיולמרות
 •מאיים.מסרהסגנוניתלקלילותומבעדלסנן

פזמירי

 lrחציסומקרוני
 ::r .פלדעודדמאנגלית: ~וסנדרבגקארל

ערפל

מגיעהערפל
- •- ... ד-:-

זעיר;ת.חת~לרגלי;ת sנכעל
---:•• T : • 

שאננים;דים nאעל -:--. -;--. 
ןצ;~הך;~ץ

~~נזיו ל~¾~
הלאה.וזז
 T : T:ז

מעולםהיהלאהערפל
זההזה.בשירכמופוטוגני

בעירונגמדבחתולמתחיל
עדפיליחתולשאותושלמה
פניה.אתמלסף
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השגחהשלמטאפיזירגש
פרטית

 1974-יחידכמותשבעיעוז-קסט:איתמר
עמ' 268 , 2003עקדהוצאת , 2004

תחתשהתפרסמומסותשלאסופההואהספר
שנהכשלושיםבמשךיחיד""במותהכותרת

המחברשלוביוגרפימחשבתימסלולומשרטטות
היצירתית.סביבתושלואף

בבעיותהיא-ראשונהיחידבמת-הספרשלפתיחתו

ארצהשהגיעההיהודיתהאינטליגנציהקליטה:

הילידית-המקומיתבתרבותנתקלההמוניתבעלייה
ודודדורמשה ,עמיחייהודה ,זךכנתן"צברית",

אוהדתיתבתרבותםהתעניינושלא ,אבירן

גלוי'ב'דףאזפרסםיעוז-קסטאיתמרהמתבוללת.
אזהיולהשקפהוחבריוה"ניאו-יהדות",מושגאת

פגים,דן ,בסריעקבבלס,שמעוןבן-יוסף,ראובן
 ,גולןשמאי ,נצראלי ,ריבנוטוביה ,אפלפלדאהרן

לעומתם ,) 19<עמ'ואחריםצלקהדן ,וינקלרמנפרד
אתהכנעניות"התפיסות"אוהדיה"ילידים"ראו

השייכתה"יידישקייט"לעברכפזילהה"ניאו-יהדות"
נכנסתהניאו-יהודיתזולקטגוריהול"שם",ל"אז"
המרכזיהטראומטיהמאורעהיאהשואה,הוויית

פרקמקדישקסטיעוזיהודי.גורלשלוסמל-על
בלשונותוכותביםבישראלהיושביםליוצריםשלם
זרות.

ב"הווייתיעוז-קסטעוסק ) 1979 (השנייהיחידבבמת

יצירות,ומנתחהישראלית"בספרותהדו-שורשיות
ארצהשעלומשורריםשל ,כללבדרךשיריות
ה"דו-הםאלולעברית.יצירתםשפתאתוהחליפו

לארץמשתייכיםהםהכרתםשבתתשורשיים",
לתרבותשבהכרה"שייכותבהםישזמניתובומוצאם

יעקבבלס,שמעוןבן-יוסף,ראובןשוב,העברית",
א' ,סגלבנימיןגת,יאנוש ,ביטוןארזוכן ,בסר

בקובץהוצגואלו<עקרונותוינקלרמנפרד ,סלוצקי
יעוז-קסט ,) 43 • 42עמ'וכאן: , 1977כפולה,םםשות
הילדות"צופן"ארנוןלבעייתבהרחבהמתייחס
 ,שלונסקי-אלתרמןדורביאליק,שיריאתומנתח
ובחוץ-לארץבארץהדו-שורשיוהמהלךבארץ""דור
 .) 86-85<עמ'

-השלישיתבמת-יחידהופעתעדחלפושניםשבע
לאומיות-מעלהשללמציאותמטהשלמציאות"בין

יעוז-קסטהישראלית":בספרותחילוניותוטראנס
 ,בארץשהתפתחההישראליתובספרותבתרבותדן

כשפתעבריתשכתבוישראליםערביםגםוכללה
שלהם.המקור

לאמסתוריןזיקתהמחפשלציבורגםמתייחסהוא
וההיסטוריההישראליתלמציאותביחסדתית

ולגילוייםחילונית"טראנסל"ס~רההיהודית:
(פולהכלליתהמודרניתבשירהטראנסצנדנטליים

הכותביםולמשורריםוילקה>, Iעמנואלפייר Iודלקל
שנושא Iהמודרניהעברי"היוצרמעיר:הואעברית

-משפתלהיזהרצריך Iהמסתוריןעולםהואיויצירות
שלוםהדתיים,המשורריםנוהגיםשגםכמוקודש

<עמ'אביו"ושלמההדרטניהמרים,רבקה ,וצבי
שלביטוייםכייעוז-קסט,קובע<לעומתם, ,) 113

אוכטוטפות""בתיםדוגמת Iושלונסקיאלתרמן

אורנמנטיקהאלאאינםתפילין",כרצועות"כבישים
היהודית"ההיסטוריהשל"אינטימיזציה ,) 115עמ'

בלןו>,לנרגן<מכתביםפלועודדאצלמאתרהוא
 .דורומשהכרמיט'אצלהגאולה"לנסו"ציפייה

ביןאינטראקציהמתקיימתבוגבולאזורגםקיים

משייךהואעצמוואת ,מאבחןהוא Iלחולקודש

 .זמננובתיהודיתמסתוריןשירתשללס~רה
"מקוםשנים:שלושלאחרהופיעהרביעיתיחידבמת

לארס-קווים-ודתאמונהאחרבחיפושהשירה
שיריםמובאיםכאןביאר-דתית",יהודיתפואטיקה

אמונהלעברמתמשכת"הליכההמשקפים Iמשלו
יעוז-קסטאיתמר ;) 140<עמ'מצוות"קיוםעםודת,

זיקה"ללאהניאולוגיתליהדותשהשתייךבביתגדל
קרוןבתוךהימצאועובדתממש":אמונית-דתית

 1עשרבןילדאזוהואיהודים,אימהעדעמוסמשא

אתגוזרתאשר"ידישכיהתחושהאתבוהצמיחה

לגביוהיווהעבריתהלשוןושיעוריהגורלותכל
הופשטהארץנוף ,) 142<עמ'מטאפיזי"לעולםכניסה

כלפניעלהמרחפתאידיאה"כעיןלגביווהפך
קביעתואתמאמץיעוז-קסטהריאליים",המראות

"עלכיפילינסקייאנושקתוליההונגריהמשוררשל
 1סקראליבאורהיום-יוםפרטיכלאתלהאירהאמנות

פרטית",השגחהשלברגשהמלווה
בלתימסעותהיולהונגריהשערךהמרוביםהמסעות

השואה,שלהאשאזוראלמסעותנוסטלגיים,
הסקראליהכוחעםהמתערבתמיתיתאנרגיההמקרין

מוקדשיםרביםעמודיםישראל.ארץשמקרינה
היחידהמתפללנוקטבוהקיים,התפילות"ל"סידור
יעוז·ואינם.שהיוהדורותאתומבטא"אנחנו"בלשון

להעלותשבכוחוספרבסידורלראותרוצההיהקסט
למדרגהדוממיםעצמיםשלממדרגההמציאותאת
השירהבשוליו.שיריםלכתובואףדוברת,הוויהשל

 1ישראלנצחשלבסימןהיאהיהודיתהניאו-דתית

גולהישראל,ארץוגורל,היסטוריההאומה,אבות
 ,) 183-182<עמ'וגאולה

ובית"אוטופיההיא ) 1995 (החמישיתהיחידבמת

כאן :ימינו"ומציאותהעבריתהשירהלאורהמקדש

מתוךחברתיתבאוטופיהיעוז·קסטשלעיסוקו

טרנסצנדנטליתובאוטופיהההווהמצוקות
בר-מימוששאינוהנעלם,העתידעל"המשקיפה

היום.ועדמאזבשירהומשתקפתאדם"בידי

 1אלקבץשלמהר' Iשבזישלוםגאולה,רמזיהנביאים,

ביאליקשלהאש""מגילתועדוחסידות,קבלהשירי
 ,) 210 • 202<עמ'

אביגדור fקרנייהודה Iטשרניחובסקי Iבהמשך

כנגדשלום.וש'גנברגריא"צ Iלמדןיצחק ,המאירי
בהווהלגלותשמחהואעמיחייהודהשלהחולשירת

והמסורת:הדתעולםאלזיקהבעלתחדשה"משמרת
 1הדרטניהקוסמןאדמיאל Iוצבישלוםמרים,רבקה

 1בדיןגומיכל fפנחס-כהןחוה Iאיזקסוןח'מירון

 1קפלוןיהונדב Iעוזריוסף Iטברסקי-קסלשירה

שינפלדאילןגםואוליקדרמירה Iויתקוןאסתר
יעוז·קסטמגיעוכאן ,) 228<עמ'אפפלושולמית

התקרבבוהאחרונותהשנים"עשורואלעצמואל
אלמילדותדחףבוקייםהמצוות.וקיוםהדתאל

הישראלית,המציאותמןנחתואיהמסתורין
החילוניות Iלדעתווהאלימה",הוולגריתהחילונית,

בכוחישראל.עםשלהיהודיאופיולארנוןתביא
ולשחררעליונים"ל"עולמותערגהלהשרישהשירה

 ,) 231<עמ'ועכשיו"ה"כאןשלהפונדמנטליזםמן

עפרמלא"דליעלבנספחמסתייםזהענייניפרק
בלתיעז,פנימירטטלמשוררהגורםהבית"מהר

מוסבר.

"שאלותכוללת ) 1995-1992 (השישיתיחידבמת
למשל:ודת":לאמונההתקרבותרקעעלותשובות

בתשובהחזרהלביןרגילהבתשובהחזרהבין"מה
האנטי·פויארבךהאתיאיסט,שפינוזהביאר-דתית",

בעולםדרךאבניהםהלא-ציוני,רוזנצווייגדתי,
יעוז-קסט,איתמרשלהניאו-דתיתהמחשבה
"עקבתא-אתתואמתהשואהה"ניאו",עלבהדגשה

ישראל","נצחלקראתשבמקורותומשהתא"
הרוחנייםהחייםמרכיביכלעלהחוליןהשתלטות

מביאהחג,שללמסתוריןמקוםלהותירבלי Iבארץ
המוחשיכ"ביטויבתשובהחזרהלידייעוז·קסטאת

הנצחי"האבותלעולםולקשרזמניותלעלביותר
 .) 247<עמ'

יעוז·איתמרמספראמונית-דתיתלהוויהדרכועל

לאהשואהתקופת ,) 2002 (השביעיתבבמהקסט
הריכוזממחנהשובוועם Iשבוב"הונגרי"כללפגעה

המשטרעםוהזדההמיהדותוהתעלםהואמולדתואל
שלהאחרוןבספרוקריאההנבנה.הסוציאליסט~

עם-1947בופגישההשואהקורכןראדנוטימיקלוש

ההוויהמןלהתרחקותגרמולעבריתצעירמורה
עד·עברית,יהודיתלהוויהוהתקרבותההונגרית

 ; 1951בשנתומחצהעשרהששבגיללארץשעלה

צעדהיה Iעבריל"איתמר"הפרטיהשםשינוי
שלהבעיותהישראלית.להוויהבכניסהמשמעותי
תהפוכותיה"עלהיהדות,לעברקץלאין"ההליכה

מרובות.היו ) 267<עמ'

בעיקרספרותית,אוטוביוגרפיההואכולוהספר
שלהחילוניותמן Iבארץההשתרשותעלשירית,

הדתית:הקדושהשלנשמתהאלניאולוגייהודיבית
בדברייעוז-קסטאיתמרשלכדבריו-שלביטוי

עלהיהדותלעברקץלאין"הליכה-שלוהסיכום
 •תהפוכותיה",

שתלשמואל
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וסזאןו,נדינסו,י

בעיות,עלהציורשפתקנדינסקי:וסילי
תל- ,דיונוןהוצאתוקומפוזיציה,צבע
עמ' 146 , 2003אביב

תמהומתרחצים,מתרחצותסזאן:

אדםהוצאת(בצרפתית,וקומפוזיציה

עמ' 328 , 2002פריז ,נירו

האמנותתיאורייתאתומפרשמציגהראשוןהספר

התיאורטיקןספקללאשהיה ,קנדינסקיוסילישל
ומתמקדהמודרכים,הצייריםבקרבביותרהחשוב

-שלוהציור""שפתשלהעיקרייםההבטיםבשני
אתקנדינסקיהניחבכתיבתווהקומפוזיציה.הצבע

לחיקויעורףשפנתהלאמנותהתיאורטייםהיסודות
אתלדלותכדי Iלראייתנוהמוצגיםהפנומנים
שחייבבלתי-נראה, ,פנימימעולםהשראתה
תפניתמשלו.מיוחדבאופןבציורלעינינולהתגלות

שהנחתההיאזאתנועזתואסתטיתאידיאולוגית
שלואוטונומיתאוניברסליתשפהלחבראותו
לדקדוקזקוקההיאאחרת,שפהככלאשר Iהציור

עצמה.משלולתחביר
מציינת ,) 1912 (אבמנותהרונחילעהראשוןבספרו
האמנותעקרונותאתקנדינסקיניסחבלס,גילה

והניחבמהותה,ורוחניתפנימיתשהיאהמופשטת,

מרכייבהושניהציור""שפתשלל"מילון"היסודאת
לקוודה pמנהשביבספרווצבע.צורההעיקריים:
 •השפהשלהתחביראתגיבש ) 1926 (ולמשטח

הקומפוזיציה.תורת

אופינושאתקנדינסקישלהציור""שפת
שלסוגלכלרלוונטיתלהיותויכולה Iאוניברסלי

למהותהתייחסותהבגללדווקאממדית,דויצירה
בספרההמופשט.ה"טהור"הציורשלהפנימית
ולהצביעלנתחהזאת,שפהלהציגהמחברתמבקשת

זיקתהועל Iאחדמצדשבהוהמקוריותהחידושעל
שני.מצדמסורתייםהיסטורייםלמקורות

עלמסתמכתקנדינסקישלהאמנותתורת
החושים,נתוניביןהתואםכלומרהסינאסתזיה,

מוסיקה,שונים:ביטויאמצעיביןתואםובמקביל
לצרףבלסגילהבחרהכךמשוםותיאטרון.ריקוד

קנדינסקישלההקשרשעניינושערלספרה
המופיעים Iמשלוחיבוריםשניוהכולל Iלתיאטרון
היבמתיתהקומפוזיציהעלמאמרבעברית:לראשונה

הצהוב","הצלילבשםומחזה

שלנרחבוצורניתמסימחקרמוצגהשניבספר
מתרחצותסזאן:שלביצירתוחשובותסדרותשתי

כילהוכיחהמחברתמבקשתזהבספרומתרחצים.
מלטפלרבים,שסבוריםכפינמנע,לאסזאן

אפילואו(אישיתמשמעותבעליבנושאים
באמצעותהמשמעותאתהעביראלאספרותית),

עצמה.הצורהבאמצעותכלומרצורנית,סכמה
 1הציורשלאחריםבתחומיםגםכמוזה,בעניין

עלעמוקותוהשפיעתקופתואתהקדיםהוא
השונים.לזרמיההמודרניתהאמנות

שלביצירתומופיעהרחצהנושא
שלהשבעיםבשנותהחלסזאן
 1875סביברקאך-119ההמאה

יסודסכמותשתיממציאהוא

הואאותןהמינים,לשנינפרדות
בשתיחייושנותכללאורךמפתח
המוצאנקודתמקבילות.סדרות

קשורההיתהמהןאחתכלשל
להעבירונועדהאישיתלמשמעות

תפיסתואתתחושותיואת

העולםאודותעלבמיוחד Iעולמו
המצוייםהגבריוהעולםהנשי

ההפרדהשרקבקונפליקט,
 .לפותרועשויה

מספרוגדלהלךהשניםבמרוצת
המתרחצותשלהדמויות

 (ו:

~ 
c:::= 

ן~
~ 

 •והמתרחצים.המתרחצות
זיורינה

האמנות,לתולדותבחוגאמריטוספרופסורהיאבלסגילה

האמנותהואהתמחותהשתחוםאביב,תלאוניברסיטת

'רשפים'בהוצאתחדשיםאופקיםספריה:ביןהמודרנית.

ופרקטיקה·תיאוריההמורדניצביורצהבע ;> 1980 (ו'פפירוס'

אדםבהוצאתלצרפתיתבתרגום ,) 1996 ('רשפים'בהוצאת

 Kungreeבהוצאתלקוריאניתובתרגום ) 1997(פריז,נירו
Press ,מילגהבעזרתאורראהסזאןעלהספר .> 2002(סיאול

אנג'לס.לרם Iגטיקרןשל

פלדעודד

שחרית

שתיבציוריוהמתרחצים

והשתנוהתפתחוהןהסדרות;

 1חדשיםמקורותבהשראת

 1923 ,השחורבריבועלציורסקיצה ,קנדינסקיוסיליל
יותרנעשוהןשוהקומפוזיציות

מורכבותויותר

וחמששבעיםסזאןביצעהכולבסךועשירות.
על-ורישומיםאקוורלים Iשמןתמונות-עבודות
שלקומפוזיציותעשרהתשעבהןהרחצה,נושא

(שלושמתרחצותשלושתייםועשריםמתרחצים
מאוד).גדולותבמידותמהן

התפתחותאתבלסגילהחוקרתזהבספר
הללומהסדרותאחתבכלהשונותהבוריאציות

ניתןבכולןכיצבעים,שלקודבעזרתומוכיחה,
משתנההיאאם(גםצורתןלפיהדמויותאתלזהות

גרפייםניתוחיםבקומפוזיציה.מיקומןולפיבמקצת)
 1סזאןשלורישומיםאקוורליםתמונות,שלרבים

עבודתושלהאמנותיתהמשמעותאתמבהירים
שהובילהמהלךאתויזואליבאורחומדגימים
ולהצגתם Iוהגבריהנשיהעולמות,שניביןלהפרדה
שלהקומפוזיציהניתוחאלמקבילות.סדרותבשתי

בדיקתנלוויתסדרה,בכלהשונותהבוריאציות
סמךעלומתרחץמתרחצתכלשלתולדותיה

ההכנהורישומישלהםהוויזואלייםההשראהמקורות
אליהם.שנלווהרבים
כלשלממצהמתודיקטלוגהספרכוללבנוסף,

שלהןוהאטיודיםומתרחציםמתרחצותשלהתמונות
עלהאמןשליצירותשלוכןוברישום,מיםבצבעי
שלויצירותלנושאהקשוריםארוטייםנושאים
השראה.כמקורלוששימשואחרים,אמנים
רפרודוקציותשפעמכיל Iאלבומיבפורמט Iהספר

בנושאסיזןשלורישומיםציוריםשלצבעוניות

כה 1נברשעהאה
T T T : T 

~בר:זא;ר~לי 9ס~~בת
סע;ןם~ןח;יב 9ך;שי .?iי;דבח~לת

שדהפאתיורדשמש

~ןה'זtתי;ךד ש~~ .ט,ק~
 ?ע;ש;תסד~ה~לים? /Vןס

ערביתח 1לרממז-וינ;ת -: . : --: . 
יסד ,ח.;מ~ r ק,~~

ירחלנהרתהזהנב;ת,
- •·ד--:-: ·•. :-
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• : T ••• 
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הלומימתהלכיםעדיין
קרב
הוצאתסדוק,איקוניןפורת:אלישע
עמ' 110 , 2003גוונים

פורתאלישעקיבץסדוקאיקוניןהצנוםבספר
דיוק,ליתרואולם,חדשים.סיפוריםשנים-עשר

חווייתהמתארגאווה""צלקתשהסיפורלצייןיש
עדשהיה Iהמספרשלבזיכרונושנצרבהילדות
לביןאביוביןפשרותחסראידיאילמאבקכילד

אורראהנתן'עליוהנערץהתל-אביביהמשורר
שהמחברלהניחישהמוקדםהשגחהפרםית.בקובץ
מקומואתלהבליטכדיהנוכחיבקובץזהסיפורכלל

אשרהאב,של-והמשוררהסופרהבןשלבחייו-
דמותהבן.שלבנפשופצעפערעתבטרםמותו
ההיא"הארורה"המלחמהזיכרונותכמו-גםהאב

אשרירושליםשלמקומהכיפורים),יום<מלחמת
תיקוןלחפש Iחילוניכצלייןהמספרעלהאליה

במהלךאותושפקדהגדולהשברבעקבותלנפשו
אתלהשליםביקששבאמצעותההכתיבההמלחמה,
אלהכלשאר-הרוח,בעלהחקלאי Iאביושהחמיץ

החדש.בקובץביטוייםאתומוצאיםשבים

ביותר.בולטתהזהבקובץהמלחמהשלנוכחותה
עדייןהתחוללה,מאזרבותשניםשחלפולאחרגם

 .מנוחתואתהטורדיםוקולותמראותאותופוקדים
אתתובעותוהעלבוןהכעס Iהתסכולתחושות
עלומשתלטותשבותאכןואלההמלאביטוייך
שבסיפוריו.הקודרתהאווירהאתומעצבותכתיבתו

מימושמעיןפורתאלישעשלבכתיבתורואהאני
השלכותיהאתלתארמוסרית-עצמית,תביעהשל

החברהועלהלוחמיםציבורעלהמלחמהשלהקשות
 1כאמורמאזחלפורבותששניםהגםהישראלית.

השתנושחייהםקרב,הלומיבינינומתהלכיםעדיין
הקובץמסיפוריברביםהמספרהואכזההיסוד.עד

החדש.

והיאאלהבסיפוריםחשובמקוםתופסתירושלים
הגולןרמתשלהקרבותלזירתמוחלטכניגודניצבת
אתלאחותכדיהמספרהגיעלכאןלבנון.ודרום
בירושליםמצאהואהנפשיהאיזוןאת .שבריו

העתיקההעירשלהמפותלותבסימטאותיהובעיקר
הלאומית.שבספרייהוהקבלההיהדותספריובין
והיאטירוףאחוזתירושליםגםכינדמהאבל

נפשילמזורהזקוקיםהנגועיםאתאליהמושכת

-הקובץנקראשמושעלבסיפורגםואכןורוחני.
לחייהקץשמההסיפורגיבורת-סדוק""איקונין
העתיקה.שבעירהקדושהקברכנסייתמגגבקפיצה

שלקולובאמצעותהמספרמוזעקבמלחמה,כמו
הקריאהבאולםמחזיקשהואמהרדיוהבוקעהקריין

להצילכדיהלאומית,שבספרייההיהדותמדעישל
עמדשלאהקבלה,בתחוםמבטיחהחוקרת Iהרגאת

שישנהונדמהוחיצוניים.פנימייםבלחציםכוחה
לביןהעירתמהונישלהפנימיהטירוףביןהקבלה
הסדוק,האיקוניןהמספר.שלהנפשיהשקטחוסר

לזירתבהגיעובידוהסיפורגיבורשאוחז
לסדקמטאפורהלהציביכולההתאבדות,

המלחמותנטלתחתהכורעשבאדםולשבריריות
תחושתאתבומעוררהגרשלמותההקיום.ועול

השניםכללהדחיקניסהאותההאיומההמוות
שבההיאפרדוקסליבאופןאךהקרבות,שלאחר

מדי"יותר :' 79שנתשלבירושליםומתעוררת
ששלפניההוא,באוקטוברראיתיכאלהסופים
 .) 49<עמ'כמעט"שנים

החותרפורת,אלישעשלהריאליסטיהכתיבהסגנון
הגבולכביכולשבומציאות,דמויעולםלהעמיד

כגוןבאמצעיםנוקטמיטשטש,לממשותבדיוןבין
גיבורלביןהמספרביןזהות Iראשוןבגוףשימוש
כגוןקיימות,דמויותשלשמותאזכור Iהסיפור

בעלאורנשטייןיהושע Iצייטליןאהרן Iאלתרמןנתן
זיהויכמובןועוד. Iשבתאייעקב'יבנה',הוצאת

אתלצמצםעלולדמויותיולביןהסופרביןמוחלט
ובראשונהבראששהםהסיפורים,שלאיכותם
רשימות-רפורטז'ה.ולאמובהקותספרותיצירות
העיקראלוחותרתוטעונהדחוסהפורתשלכתיבתו

בעבריתמשתמשהואלעיתיםהשלם.הביטויואל
עבריתהכותביםחוגיעלמקובלתשאינה"יפה",
מציאותמתארהמחברכאשרזאתעם"רזה".

בספרוצייטליןאהרןשמתארלזו(בדומה"אחרת"
מגבולותיוהעיצובחורגהאחרת),המציאות

מיסטי-רליגיוזי.עולםובונההריאליסטיים
שלפואטיקהעלנשעןפורתאלישעשלסגנונו
שעיצבוהעברבאירועיעוסקיםסיפוריוזיכרון:

שלהשברמחדש.זהותואתוייצבותודעתואת
עצמיתבדיקהשלחדשצורךהולידהמלחמות
לנושהנחילהגדולותהאמיתותשלבדיקהובעיקר

מחודשתבחינהתובעתזופואטיקההמייסדים.דור

דמותעםחשבוןבאהגםאךחשיבה,מסורותשל
האובד":"הבןהנפלאבסיפורלמשל,כמוהאב,

מהכתיבהחייוכלחמקבעצםשהואלעורך"סיפרתי
איךמאמא,ששמעתימהלוסיפרתיאותו.שרדפה

'דבר',בעיתוןלעבודהלגייסו Iמפא"יגדוליניסו
מהם,התחמקאיךסוף.בליאותםמשךהואואיך
ויתרולבסוף Iלושהציעוהמאייםמהעולנמלט
 .) 6<עמ' 11ההצעותכלעל

מרגשסיפורהואהקובץ,אתהפותחהאובד","הבן

אתוהןפורתשלסגנונואתהןלהציגהמיטיב
שלשחזורעלנשעןזהסיפורגםהספרותי.עולמו

תיאורבואיןכיאףהכיפורים,יוםמלחמתזיכרונות
לתארהמחברממעטכללבדרךהמלחמה.שלישיר

ברשמיםיותרומתמקדהקרבמשדהישיריםמראות

האובד"ב"הבןלעומק.בנפשושנצרבוהקשים
אבלביןהמספר-הגיבורביןמעצבמפגשמתואר
ובתוךהפרטיכאבואתלהביןלוהמסייע Iשכול

זהבסיפורלקיומו.וטעםמשמעותלומעניקכך
אתהבוניםהגדוליםהנושאיםביטוילידיבאים

ודמותהמלחמהפורת:אלישעשלהספרותיעולמו
האובדהבןשלאביובמאיררואההמספרהאב.

לארגןלוהמסייעתמופתדמותלאב,תחליףמעין
ומאוזןאמיתיבאורולראותחייוואתמחשבותיואת

שלהכאבקייםשמלבדוולדעתשלוכאבואת
משלו.גדולהואלעיתיםאשרהזולת,
מלחמה,סיפורשלכדגםנתפסהאובד""הבן

המתמשכותהנפשיותהתגובותאתלתארהמעדיף
מצטרףגםהואהקרבות.שלהישירהתיאורעל

הכאבאתמוצאיםאנובהםהעקדהסיפורילז'אנר
הלא-אלבניהםאתשלחואשרהאבותשלהמזוכך

ככתב-האשמהנתפסיםשלעיתיםסיפוריםנודע,
האובד''הבןההיא.המלחמהקברניטיכנגדחמור
בצלילתמותואתשמצאהקרבמסוקיטייסרקאינו

אשרהגיבור-המספרגםהוא Iהמרהאגםלמימסוקו
ונפסעהמלחמהשלהקשיםבימיםלאיבודהלך
סיפורדעתו.שפיותשלמוחלטאיבודלביןבינוהיה

"השיבהעלתמידיספרפורתאלישעשלהמלחמה
הסתברשב"מלחמהכךועלהמלחמה"מןשליהקשה

לעשותוחייבשאניאחרמשהושישלפתעלי
חיי",בשארית

המספרשלחניכתוסיפורהואהאובד""הבן
 1זיכרוןבשיריהמלחמהמוראותעדוכמתכמשורר

אנוהסיפורסיוםעםרק .עליוהמועדףהז'אנר
כותרתגםהיאהסיפורשכותרתלכךמתוודעים

הבןשללזכרוהמספר-הגיבורשכתבשירשל
אחרת,אמנותיצירתכלכמו Iהזיכרוןשיריהטייס.
מתודעתובכוחפורציםשהםתוךמאליהםנכתבו

אחדותשניםמסתיים,הסיפורהמספר.שלהרוגשת
בשיחת Iהסיפורשבגוףהמרכזייםהאירועיםלאחר
המספר-ותלמידוהמורהשבהנרגשתטלפון

האובד""הבןהשירעלומדבריםשביםהמשורר
הצופהכאיקוניןהשכולהאבשלשולחנועלהניצב
 •יחידובנואתלוומזכיראליו
מיוחדתמזוויתמאיריםהקובץסיפוריכלכמעט
חשושבההמקוללתהמלחמהשלשוניםצדדים

מעצביםאלהסיפוריםומופקרים.נבגדיםהלוחמים
רקעעלהקובץ.סיפוריאפופיםשבומחרידרקע

והסיפורגאווה""צלקתסיפורים:שניבולטיםזה
שלאאהבהסיפורהמתארהגבוה"הזכוכית"קיר

המלחמה,מסיפוריהוארחוקשבתוכנוהגםמומש.

להלךהואקרוב Iדבמויותיוובעיקרשבאווירתוהרי

הסיוםמשפטאתלצטטדישבקובץ.האלגיהרוח
הגדהעלהזה,המכאיב"בסתיובכך:להיווכחכדי

הסדוקההגדהאתאלכסנדר?"נחלשלהסדוקה.
גיבורשרויבו Iנפשימצבשלכהשלכהלהביןניתן
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שאהב.האשהשלמותהדברלוהיוודעעםהסיפור'
הקרבהלומתהתנהגותואתמתארהאילםהסגן
סוריתחולייהעםהיתקלותלאחרצעירקציןשל

בכביש"סלמנדרותבסיפורגםוכךוחיסולה,
מתפוצץמיכהבשםקציןכיצדהמתארהצפון"

שפרצהלפנישלמהשנה , 1981שלבקיץבכמאר
אתמרבצםמחרידפינויוואשרלבנוןמלחמת

שעסקהמספר'שלהמודחקיםהמלחמהזיכרונות
ברמתהחייליםשלהמרוסקותגופותיהםבפינוי
המזכיראלמנטשוםאיןאלהבסיפורים .הגולן

למעןנפשםמחרפיםהחייליםשבהםגבורהסיפורי
סיפורשנוגדמהכלבהםישאלאמסוים,אידיאל
ישובלתי-ידועה,מפוקפקתמטרההמשרתהרואי
הרחב,בציבורבלתי-מוכריםצדדיםאותםגםבהם

מפעימיםמלחמהסיפורישלנבחריםבדגמיםהמוזן
שבוחול"סלי"שנים-עשרהסיפורכזהוומדהימים.

אלאמילואים,לשירותנקראהגיבור-המספר
מבתיהמלחמהחלליבהעברתמדוברשהפעם
נתוןהמספרכאןקבע.לקבורתהארעייםהקברות

מדי"יותרהאישי:ולחשבונולזיכרונותיוטרף
יותרהרבהההיא,הארורהבמלחמהראיתימתים
ובבתיהגדודיותבמרפאותהאיסוף,בתחנותמדי.

המפויחות,הגבעותעלוגםהמאולתרים.החולים
בתישלהחניהבמגרשיהמפשיר'לשלגמתחת

 .) 35<עמ'הארעיים"הקברות

נעלמה"ו"ידהמסוקים""זיכרוןכמוסיפורים
לתמונההמצטרפיםנוספיםמצביםמעצבים
שהמלחמההכוללולהיגדהסיפוריםשלהכוללת

שמעציםנוראידברהרוחות,ולכללעזאזלהיא,
אתששרדומישלוהנבגדותהיתמותתחושתאת

הקרבות.

אזרנקראפורתאלישעשלהראשוןספרוואכן
אתהמקיףהטירוףעצםמתנעלמהבידיתומה.
שאמורהדברגםכישבקובץ'המספריםדמויות

ספרפרסום-המספרשלמכאוביואתלנחםהיה
כתב-שויפתעקבמתעכב-שלוהראשוןהילדים

יוםמלחמתבמהלךהספריםהוצאתבמשרדיהיד
החופשהיוםמהלךאתמגוללהסיפורהכיפורים.

כדיחבריוידיעלהמתארגןהמספר-הגיבור'של
האבו.דהקובץשלמחדשכתיבתואתלולאפשר
ומצביםתמונות pסדואיקוניןמעציםשלובדרכו

פורת,אלישעשלהקודמיםמספריוהמוכרים

הלומי-הקרבותבקובץהמשיחמלה-דרגיה.ובעיקר
כשםכנידחים,כמוהםצלקותבנפשםהנושאים

שלהראשוןשיריובקובץכנידחים''הלאהשיר
כנידחים"הלאנכתב:שםמסגד'תושביה,פורת
אתהלצד/מושלכיםצלנואחריבעיניך./היינו
היינוכנבגדיםהלא ...פנינו/שחורותאיךראית

תזכורתיש pסדואיקוניןסיפוריבקריאתבידיך",

צריבההמטביערע,דברהןשהמלחמותלכךנוקבת
הדבריםאחד .ומזורמרפאלהשאיןנצחית

שכביכולמציאותשביןהטשטושהואהמכאיבים
ברועהנגועיםהנופיםלביןמלחמהמכלרחוקה
מלחמהעכשיושישלהאמיןהיה"אי-אפשרהקיומי:
 •בעולם".

אמויאלז'יל
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בירושלים.לספרותמורההואאמויאלז'יל

אלאפחדאיננו"הצל
אור"נוכחות

הוצאתרוח,נמוכתתקווהאביאל:אילנה
עמ' 47 , 2002פועליםספרית

לאוזןזכתהשלאותיקה,משוררתהיאאביאלאילנה
וחבל.שלנו'השירהמבקריאצלבמיוחדקשבת

ומעודן'קסוםפיוטיעולםחושפתבשיריההקריאה
בהיותוהנראה,ככללשוליים,להידחקהיהשחייב
העבריתהשירהשלהמרכזיהמהלךמןמרוחק

לנוףנגיעהכמעטבואיןשכןהאחרונים:בעשורים
ומזעורניכוראירוניה,שלסממניםלאהעירוני'
אמותיהדב'כפייתיסמנטיעיסוקלאואףהמציאות,

שלהמוצאעמדתעצמה.בשפהקרי:השירה,של
לטבערבהקרבה-במובהקרומנטיתהיאאביאל

מבטשלבעוצמתוהמתנסחתהעולם,מןוהתפעמות

הנוףאלהפונהכזהכביכול'מהוקצעלאראשוני'
האנושי.ולמצבנפשלהלכימקבילותבוומוצא
עדיןריגושמדודה,שקףלה,התפעמותשזוהיאלא
סו,דשלניואנסבחובוהטומןיתר'התלהמותבלא
שצוירהטבעתמונתשלפרטיםמתוךהנרמזתחידה

למשל'כך'דייקנית.בבהירותבמתינות,בריכוז'
לרוגעחרבוהאגמיםימיכלהאגמים':ימי'כלבשיר

זהבעלזהבמעריםהגשם/ציפייתשלנפלא/
מהלך;אתהשם /בפריחה/לאמצך /זרועותפושט
ברוח"צבעוניךפיסותקטנותניירספינותמשלח
 ,) 11<עמ'

ספקואיןבתיאור'הואאביאלשלהגדולכוחה
לידיכאןבאההפלסטיתלאמנותשלהשהקרבה

בראשפוניםשהשיריםמשוםמובהק,ביטוי

אורותהשנה,עונותהמתבוננת:העיןאלובראשונה

רוחנמוכתתקוה

אביאלאילנה

וסער'פסטורלהחיים,ובעליצמחיםוצללים,
צבעיםשלדקויותזרים,ונופיםביתייםמראות
שלמוקפדאסתטימארגטוויםאלהוכלוקולות.

קם'היוםבשירכךונשמה.טבעועולם,אדםיחסי
מונחבעודוציורהקוראלעיניפורששכמובאפור',

טקסטורותכתמים,לצורות,אותוופורטהבד'על
באפורקם"היוםבגוני-גוונים:מכחולומשיכות

הצטברותכמוהגשם;כמוכחוליםהיוההריםאבל
באופקודקזוהרכתוםקוורקענן;בשוליצבע

שהיוםמאודוידעהחשבהטרם ... /אור;הבטיח

לובןעולה/שמששל;המתפשטתהזאתהאשקם,
האבן'מדרגותלובןהמרפסת.מרצפותשלמבהיק
הסתיוגוניוכלכהה/עלהמעלפורח;שסק

 /בוערתאשבצבעוניותםהעציםעלשנותרו
בהםוהדליקהאורןמחטיערימתעלפתעשנזרקה
 ,) 15-16<עמ'אהבה"מהומת

מאוד'תמציתיותקצרות,תמונותגםויש

תיאורשלנכוןבמינוןשימושתוךהמתנסחות
משקלשיוויהמקנהואמירה,התבוננותגד'וחי

מןהשירחומקזובדרךהללו.לשיריםוהרמוניה
יופישלנדבךלומוסיפהוהפשטותהבנאליה,
אדמומיתצלעלהרוחותנאבקותבו"ביוםועוצמה:
קרקעכמועץ,כמומלחמות/בדרכיתועהזריחה;
נאבקותבו('ביוםגשם"אלצופהקיץשלמצולק

הייקומעיןאחרת,בתמונהאו ,) 21עמ'הרוחות',

כפותים;הכלביםצער"ובלילותלילי:שיחשל
אינההזקנהוהאשהיללה;בשיחנקשריםהחוטים
('ובלילותעליה"כלואיםהיותםאשמתכל /נרדמת
הרגשיהרצףעלספק,אין .) 37עמ'הכלבים',צער
הבוחרת"חמה",משוררתהיאאביאל"קר-חם",של

ומעודנותעזותססגוניות,מכחולבמשיכותלשרטט
בהןחובריםוהרוחנישהארצינוף,תמונותכאחד'

חדשה','שנההקובץ,אתהחותםבשירכךיחדיו.

רוחנית:המראהוסופווצלאורכתמישראשיתו
אמירהאל;בארגלכףמשטחכדיהאור"עיגול
אלפתעמיתמריםבתוכההפחםמרבציבהירה;
מקומהמאכלסיםבה;גובהיםמרשרשים,עצים;
ביתכדימקיףבחוםהשמשבהוגדלהחי;ברחש
וכך /ארצות;לגלותחמהרגלבכףבו;לרחוב
פתע"כךשרחבבאורלהיבראלשובוכךלרחוק
 ,) 47<עמ'

-שקטהואאביאלאילנהשלהכתיבהשסודדומה
אתגםהמלווהרגיעהתחושתצלול,פנימי,שקט

מגעלכתיבהומשווהשלה,סוערותהיותרהשורות
לשיקוףההופכיםטבע,מרכיביעםהשלמהשמתוך
פסגותאיננוהזה"הערבהאנושי:המצבשלהאמן
אלאפחדאיננוכשהצלשלווה;נשימה 1רו~עהוא

 8 ,) 27עמ'הזה'('הערבאור"נוכחות

פלועודד
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וחמלהאחרוןריו,וד

שדוריאןהוצאתאירובי'ארד:צ'יקירועי

עמ' 141 , 2003

אירובימאמן Iקאזןג'קישלסיפורוהואאירובי
שלוהחלומות .לציוןבראשוןהמקומי"סבמתג

הקניוןגגעלהסלולדמיוניתעופהמשדהממריאים
העלילהעירו.במקומוניהרכילותבטוריומודפסים
עתידהואשבסופויום ,אחדליוםמתכווצת
ברברהשלבתוכניתהבטלוויזיהלהתראיין

תהיההיאהאוורסט.כמובןהיאברברהפירסטטר.

ושכלהמלךהואשג'קילכךהסופיתההוכחה
החימוםמלהקתיותרלאהםהעירונייםמתחריו

הפרקטעליבואמעטשעוד Iהמלכותיהריקודשל
שהואברורמאוד.מתרגששהואברורהטוק-שואי.

שערואתחופףשהואברור .שריריואתמנפח

למרחוק.ינצנץהעתידישהכתרכדיבקפידה
מהרהר",אני"עודבשתן.מתחילהמלוכהשמןאבל
ורטיבותיוסק'השלתקרית"באותה , 39בעמ'כתוב

מוסטתלרגעבמכנסי",פושטתהחלהחמימה
אתמסרסההמשךאך Iארוטילמגרשהמחשבה
פריהואהדברכיהערכתי"תחילההזאת:המחשבה

לשיחשמעברגיליתיקלרגעלאחראך Iדמיוני
עליוהטילאדםעמד Iממניכמטר Iשליהמחבוא

עיניואתועצםגדולכלבהחזיקהוא .מימיואת
לראותהיהיכוללאכךבשלכנראהריכוז.לשם

שחיפשג'קיעל Iכאןלצחוקאולימתחשקאותי",
החשקאבלשתן.בצורתאתונותומצאמלוכה
המתרחשיםהחלומותעלבחמלהבחמלה,מתחלף
ידיתזוהיהרכילות.ללחישתהמתנ"סשביןברווח

באחתנקנתהודאיוהמזוודההעלילה,שלהמזוודה
ג'קיאתשמפנטזתממוכרת Iשבקניוןהחנויות

מיטהלאאבלהרושמת.הקופהתקתוקיבליבמיטה
שנולדהברברה,לאותההאבודהבדרךנעלייםולא

אתסוףסוףפניועללאפרבשבילרקבחלומו
המלך.פוזת
עלהסיפוריםשלעבדהואלהאמין.מסרבג'קי
 .היושכמעטבמעשיםהמפוקפקהאמריקאיהעבר
מנערותהמוסריםנשיםתחתונישלעבדהוא

מסוקסשלבמיטתואהבהלחטבהרוצותראשל"ציות

במיטהמסתפקאינו Iכאמור Iג'קיאבלהשרירים.

מעטשעודיודעהואמקינג-סייז.פחותלאשהיא
ושכלהמתנ"סית,הקרטוןבממלכתהפרקטייגמר

פניועלחןנקודתלאאפילוהןהאלההבחורות
לאיית.מנסההואשאותוהזוהרשלהאמיתיים
שלהעפרבדרךללכתארדצ'יקירועישלהבחירה

רבוביופיחזקמחדדתגיבוראותושלבחייויום
היאהעופרתהזהבעיפרוןהאבסור.דעיפרוןאת

ארדאחר.לסיפורשייךהמלכותיוהדיועופרתרק
ומשאירהמיותראתמוחקבאירוניה,החודאתשורב

כךכלמאיתנו.מטרהמתרחשאירוביריקודלנו
מישלרבהבחמלהוהכולרחוק,כךכלקרוב,
 •הנפילה.קולאתלהלחיןשיודע

חשבת•

לגרוב
גרב•

 ,.לל

שחןךרדפנה

סומקרוני

הפנטזיותבמטע

לילך'גרבילגרובחשבתישחורי:דפנה
עמ' 72 , 2003עכשיובהוצאתשירים

הסוריאליסטיםהמשורריםאחד Iר;רדיפייר
דוברחתולים,תרדמתעלכותב ,ביותרהמעני~נ~ם

בראשיתהסוריאליסטיתהתנועהמחשובינוס, Qך
רב-שיחשלוהרקיע"ב"שירתכותב-90השנות

הואובעזרתם-והאשהספינההים,הצדפה,בין

מאזכרט;אןהטריסטאןגםהצרוף:ליופימגיע
וזוחליםוחרקים Iלמשלכחילזוןבעלי-חיים
 1עליאהובמשורר Iסףפופיליפאצלמאוזכרים

~ךה.בנז'מןעםיחדלפחות,
מןכחלקוהןכמשלהן.בבעלי-חיים,ה"עיסוק"

שיריהבספרגםמצויכמטאפורה,לעיתיםהנוף,
שבשיריה.המיטבובו Iשחורידפנהשלהחדש

הזהב'),('צבוהחלזונותהצבהופכיםאצלהגםהנה,
ובאחד Iבספרהיפיםמשיריהאחדיםגיבור Iהחמור

שלמרגשמיזוגישבושם,ללאשירמהם,
מתוכולצטטודיואירוניה,אימאז'יותסימבוליקה,

מעיןהמהוות-וחכמותמעוררותשורותשלוש

לאמשיחייםחכמיםלא"חמוריםשנון:חברתישיר
עומדיםלבניםחמוריםאפורים;סוסיםכמוגבוהים

שיכניסומחכיםדלתיים;מאחוריבמשבצות
עדיםשאנו"מעמדות"דירוגמעיןונו' " ...אותם

תכופות.לו
כמאכלאותוומגישיםאחרבשירחותכיםהסוסאת

אך Iמבשרוקורעיםהילדים Iאוכלהמשרת Iמעודן
שוב,עוסקכולוהשירבשלמותו:שניתמופיעהוא
נמשיךואםסוריאליסטית,פנטזיהבמעיןרקלא

נהפוךואםהנאכל.ומיהאוכליםמינתההבקריאתו
ב"חמורשפגשבעולם"לבן"הכיבחמורניתקלדף
נבוכים.השקיעהחוטעלשעמדובעולם"כהההכי
לחלוטין.חברתייםהרהוריםמעוררשיר
הזה,השיריםקובץשלהרחב Iהראשוןחלקואת

קופיםיונים,עורבים,גם Iהשארביןמאכלסים,
במטעהתפרקדוהתמסטלו;חשיש;הרבה("שדפקו

הפנטזיות"),

חלקרקמהוויםכמשליםהחייםבעלי Iכמובן ,אבל

יושביםאותוהמסייםשבשירלמרות Iהקובץמן

תכוליחתלתוליםחמישיםזאבים/"חמישים
גירבאבןהסמוקהבטירה;בפניםיושביםעיניים;

אדומה",

וזה Iמאודמתקרבשחורידפנהשלהשיריםקובץ
הצרפתית,בשירהלסוריאליזם Iלמדימענייןבהחלט
'אוטומטיים'לאוכללכללשלהשהשיריםאלא

פיעלמעטים,לאסוריאליסטייםכשירים
שלהם.המאניפסטים

מדויקת,היאבנוף,בטבע,שחורישלההסתכלות

הואשלעיתיםקסום,רקעמהווההכפריהנוף
ממשות.ולעיתיםפנטזיה
מעבראלבהליכהעוסקתהיאמעטיםלאבשירים
העזהבכךוישמטורף,הכמעטהדמיוןאללשפיות,

 .מאודייחודיביטויגםו
שםהרב.וגיוונםהשיריםכלעלכאןעמדתילא

מהווה ) 54<עמ'לילך"גרבילגרוב"חשבתיהספר
 .דמיוןומלאקשהשירשלתחילתו
ביופיהמהולכאבהרבהבושישספרזה Iובכלל
 •.ובוגרמקורישיריםספראירוניה.מעטובלא

בן-שאולמשה

פטילוןמיטל

אופנייםספר

:ןדףתלי ש.:
ים 11וא;פספרמלאתילדףת -: : .. -.. ... : --. 
אשהאניעכשיו

-: T • -: T • 

ןא;;ן~:ם ר~(;!~ז:ז
ונעלביםמתנכליםהםאבל

:-T •• • T : • ~ T •:: •: • 
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 ~קלינטוןהילאוישל:המקרההמיניה(אי)·מונןעלהשלטון
~ 

c:::: 

~ן
~ 

מאואסמרקו

Eiשמונהקיבלהקלינטוןילארי נ
עבורכמקדמהרקדולרמיליון
בלילא , Living Historyספרה

לסכםאפשרשאותהבעלה,שללפרשהקשר

"זההמשפט:בביתקלינטוןבילשלבאמירתו
כ-ימיני'".מביןאתהבמהתלוי

פרוידיאניתאמירהשזאתהוא,המענייןהדבר

(מתורגםהמיניותעלמסותשבלושגרידא.

עובד'עםהוצאתואהבה,מיניותלעברית,
הגדרהיששלמיניותלעולםמגלהפרויד ,) 2002
פרוידאבל .אזעדידועשהיהממהיותררחבה

אתלהרחיבכדישלובתגליתמשתמשלא
להרחיבכדיאלאהמשפט,בתישלהאפשרויות

פרוידהתקדםבכךהסובייקט.שלהאחריותאת
אפשרמאשמה.אחריותהבדילהוא :נוסףצעד

ואפשראחריות,לקיחתללאבאשמהלהכיר

בהכרח.אשםלהרגישבליאחראילהיות
עלמעטלאמלמדתקלינטוןבילשלהאמירה
ביתשלהכניסהחיים.אנושבההתקופה
לכניסהערךשוותהיאהמינילמובןהמשפט

חיתה,לאזאתה"תרפיה'.'תוךאלהמובןשל

גילהלאפרוידפרויד.שלהמטרהכמובן'
עללשלטוןכליהפסיכואנליזהבאמצעות
שללרשותוהסובייקט,שלאלאהסובייקט,

קלינטוןשלהאמירהזאת,מבחינההסובייקט.
אמירהזאתמאו.דאמיצהואףהגיוניתהיא

שלטוןהמיני'המובןעללשלטוןשמתנגדת

לאבאמריקה,מכובדכך'הכלאורוולשג'ורג'
עליו.כתב
נזכיר .כאןשמדוברבמהמעטנרחיבהבהאבל
ב"פטישיזם"פרוידשלהדוגמהאתאפוא

גברעלמדוברשם.]ואהבה,[מיניות ) 1927 (

אז'התברראף.היהה~טיששלו'שבמקרה
ומשוםגרמנית,ולאאנגלית,חיתהאמוששפת

- ) GlanzaufderNase (האף"עלה"ברקכך,

בעצםהתברר-מינילגירוישלוהתנאישהיה
 ) Blick auf der Nase (האף"עלכ"מבט

glance= blick .בהבדלטמוןהתנאיכלבאנגלית
באנגלית. glanceלביןבגרמנית glanzשבין
המבטשלחשיבותואתפרוידמגלהכך

עומדהארוטיהתנאיזה.במקרהבפטישיזם

האי-מובן.-נכוןיותראוהמובן,שלבגבול

הלשון'שלהמקובלבמובןנמצאלאהליבידו
מילים,משחקימטאפורות,של"ברקימהאלה

חנותטלוויזיה,(לאקאן' ,,נרדפותומילים
 .) 1992כפר-סבאהספרים,

אפשרלהבין'.'ש"אפשרמההואהמיניהמובן

עלכותבתקלינטוןשהילארימהמידלהבין
ידיעלשולטתהדתגם .מהרנמכרזה-בעלה
קבוצהלבנותאפשרהמובןבאמצעותהמובן.

הציבור'שלהטעםאתלמדודאוניברסלית,
על=ערך-מוסף,=כסףמובןפרסומת.לעשות

מארקס.קארלפי
שלטוןכלאיןשבעצםהיא,לכן'הבעיה,

שניםכמהלפניהמיני.האי-מובןעלאפשרי

הואשבוסטאלון'סילבסטרעםסרטהוקרן
קללהכלעלקנסהוטלשבהבחברהשוטרגילם

שהגיעממוחשב,חשבוןבאמצעות-שהושמעה

הקללה.להשמעתזמניובואוטומטיבאופן

יכולשהיהעקבי'קונסיסטנטי'אחרעלחלום
האנושי'הסגנוןשלהאי-מובניםאתלכסות

סדק.כלבלי
ישכלשהי.הומניסטיתטענהבכךאיןאבל
אריסטו>,(מאזישנהמאודלוגית,בעיהכאן

הפרטיקולריהאוניברסלי'ביןההבדלוהיא:
 .והסינגולרי

 >----בני-תמותה"הםאדםבני"כל
בן-הואסוקראטסלכןבן-אדם,הואסוקראטס

מאףפעםאףמנעלאזהסילוגיזםתמותה.
בשלומדוע?עצמו'שלובמוותלפקפקאחד

לביןהפרטיקולרי'סוקראטסביןההבדל
 .הסינגולריסוקראטס

להאמיןשמאפשרמשהושישגילה,פרויד
שלאבתנאיזאת,אבלהמיניות.-בתמותה

כילאוניברסלי'מהפרטיקולריקפיצהתהיה
זאתמרבעאחדכלשלהשפהשלהסינגולרי

 •בתוקף.

ב-חברפסיכואנליטיקאי:רופאהואמאואסמרקו

GIEP האירופאיתהאסכולהשלישראלית(קבוצה

 .] NEW LACANIAN SCHOOL] NLSוב·בפסיכואנליזה)
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עכשיוווז'ניץ'תואוש

רפאליצבי

פרגמנט""תמירא.

הפולניוהמחזאיהמשוררעםקצרהשיחה

בקראקוב,הספריםבירידרוז'ביהתדאוש

לשיריו.אותיהחזירה

פוסטמורבידית,היאעתה,ה"קשישה"יצירתו

ואירוניהאפלהתוגהוספוגהבתכלית,מודרנית
מיוסרת.

משנה:(כותרתפרגמנטתמידבספרו

recycling < שלבוטהיריעההמשוררפורש
אסתטיקהכלומנתץוההיום,האתמולעולם

רוויהשיריהספקטרוםהיא.באשרפואטית,

המסחררתבתבניתהמרוססתמקוטעת,בפרוזה

מאודה.בכלהומניתאךונלעגת,
מרפהאינהעם,רצחשלהשואה,שלהטרגדיה

מכחישיעלהשארביןכותבהואהמשורר.מן

השואה:

כללחיתהלאהשואהאבל ...
יהודיםספסריםאותההמציאו

וקומוניסטיםבנקאים

צועניםהצטרפואליהם
דםבדמעותבוכותמזונות

 ...בוכהאינהצועניתמדונהרק

ועוד:

היידגרהפילוסוף
חקלאיתתוצרתעלבחיבורו
אגבדרךמזכיר

הגופותמוצריאת

הריכוזבמחנות

הגזים.ותאי

"אבלהפיסקה:עלרוז'ביץ'חוזרפעם,מדי
כלל".חיתהלאהשואה

 .ומתמידמאזהמשוררעלשנואהשיריהפאתוס
 :כתב 194 7בשנתכבר

ורודיםאידיאלים
חתוכים

 .באיטליזיםתלויים

"~~רונית"היארוז'ביץ'שלשפתו
במיליםומבוללתמתובלתבסגנונה,

מילים,לאובמיליםשונותמשפות

שפתאולישהיאגרמנית,בעיקר
 .> Hassliebe <שלואהבה""שנאת
בפניהמשוררהביעקצרה,בשיחה

לעבריתתורגמוששיריועלשמחה
וייכרט>רפי ,ויינפלד(דוד

תמידעלהקצריםההגיגיםולסיום:
מורבידייםפסימיים,הםפרגמנט

לנשכחות.להידרשטוב ,בכל
מעיןיסכיןסוגיירשם 1925בדצמבר

ולזימיושלשירועלפרפרזה
לפנישנכתבושורות ,מיאקובסקי

התאבדותו:

קל
מאוד

למות
לחיות
קשה

יותר

רוז'כיץ'תדאוש

וסגירהפתיחהב.

 ,פוליןמחזאיגדולגםהוארוז'ביץ'תדאוש
המהולל.גומברוביץ'ויטולדשלליורשוונחשב

תסמונתבמחזותיומכברראוהתיאטרולוגים
בערבוביה,המשמשיםואבסורדריאליזםשל

שללאמיתואולםבקט.סמואלשלבהשראתו
פוליןחינהשלובדרמההראשיתהגיבורה ,דבר

כאחת.לעיתיםוהמובאההמדוכאתהמיוסרת,
הואעולםשםלושהקנה ,עטומפריהמחזה

"זווית",בתיאטרוןבארץ(הועלה"הכרטסת"
הכימאיםמטובי ,סבינרסקינרדקושלבבימויו

אז).אירופהשל

גילחסר-הגיבורהמחזה:עלמיליםכמה
כזקןפעםבמיטה,העתכלשכוב ,מוגדר
רביםשמותועו.דשבעבןכילדפעםמופלג,

מכוחכאןנעהכוללפרקים.מתחלפיםוהם ,לו
כשכיב-מרע,לעיתיםה"גיבור",האינרציה,

14 
 282גליון



כאשרוהא,ראעלאותוהסובביםעםמתפלמס
האנדרלמוסיהנרמזתהשטח,לפנימתחת

ההם.הימיםשלבפוליןהחברתית
עלופארודיהפרפרזהכאןנחשפותלעיתים
המוריםאחדשואלכך' .נסקויושליצירות

אתהזה"מדועפטריוטית:שאלהה"גיבור"את
מקהלתעונההנשאלבמקוםשופך"?אתאוהב

בלועפרחיםהחביאהוא"כיהזקנים:

ב"גיבור",המקהלהמאיצהמכאן ...התותחים"
לנהוג:עליוכיצדומסבירה

 ...חשבזוז,משהו,עשה
לשחקישבתיאטרון

 ...לקרותמשהוחייב
בקטאצלאפילו
חולם.סובל,מחכה,מפטפט,מישהו
נופל.גוסס,בוכה,מישהו

לאבדון!ילךהתיאטרוןולאכברזוז

עודיכתובשלארוז'ביץ'הודיעמכברלא
לפנסיהפרשהואושתייםשמוניםבגילמחזות.

בוורוצלב,"אירודרמה"בפסטיבל"מחזאית",

ה"אניאתלפניוהעלהמהקהל'נפרדבו
דבריו'תמציתוהרישלו;התיאטרונימאמין"
אומרם:בשם

כמחזאי'התיאטרוןאלהגעתימה"באיחור
מאזשנהארבעיםאחרי .התיאטרוןכאיש

אניאותו.נוטשאנישלי,הראשונההבכורה

לעיתיםאירוני'לעיתיםמהשורה,לצופההופך
טובאוליהתפעלות.מלאפעםמדימשועמם,

אוליבתיאטרון?גרהמחזאיהיהאילוהיה,
בנגריההארכיון'בחדרבמתפרה, ,במזנון

הייתי ,לרשותיחדרשםעומדהיהאילווכדומה.
פנים,אלפניםמקרוב,השחקניםאתרואה
סטרינדברג.פעםלעשותשנהגכפי

לרוב,טיפוסי;דרמטורגאינניכשלעצמי'
 ,לדעתי .הכימאיעללשמורנוהגהמחזאי
שלחרששוטרלהיותיכולאינוהמחזאי
ממניהיאמחזותיעלצמודהשמירהמחזותיו.

והלאה.
אניהבכורההצגותאתבחזרות,משתתףאינני

אניהבימויעבודתאתרחוקות.לעיתיםפוקד
רואהאנישליהמחזותאתלבמאי.משאיר
סובל'אונהנתןכצופהצוחקמהשורה,כצופה

כמחזאי.

בוורוצלבהדרמטורגיהפורוםאתפותחאניבזה

הואהתיאטרוןכיאותו'שיסגורלמיומחכה
תתפנווכאשרוסגירה.פתיחהבחזקתתמיד

גלותלמרפרחיםזרנאיחוחבמה,לזמן
שםהמקומי;בפארקשילדשלהאנדרטה
המשורר:שלהמיליםחרותות

" Alle Menschen werden Brtidem " 

 (ו:

~ 
c=: 

ן~
~ 

נכזבתעבודה

סו;ןז iJ ~ ן~~ t~ irו~ל 9 ~ז5,סה ;:,ז~
ן~ןם;~ק;ם~ין
~ע;ךק,יף.ךם iJ~תלסריס:כ;לי ~~
~~לית iJ~תך~יף, r ~לדגסן~ס;תר wס~

ההצלחה.שלהאדמה
T :-.• דז:--•:•ז 

שלהארנכהב~שרשרתהאחד;נהז;האם
-• -: - T T \" ••• : - -T • •• -: T :• 

 ? ת;ד~~~ iJע,ב;ד;סיף

 .ן~~~ ת!~זtישס:י~
השתיו:עליאתהד,חמפבדתנ~עז-ז;:ןע;נה

T T • : : -:•:• ד-:• :-•• -: T 

iJ ~~יןסךשע;~ךמ;ןה 9 ד~iJ ~ ry ~~םי. 

~~ןז t~ irו~ל 9 ~ז5,סה ;:,ז~
 rנהזרג i:בהיית
T • T יי.:• : T 

$ p 

iriJ ~~ך ן~n נ;ו;ןה, ע~~~ז;קר;ב~
המתפן.ןל;ת.השע;תאתאהבן.ןלאהדי

:-•• •: T : - T T --• : -: 

הזם;אתמריחאני
:-• ••• -:• -T 

~~ ry ןף~ה~ iJ לסה;~ ry ~ w רררf .ף

 ,דס~~ ,ט,ק~
את,מכ:בהחדשע;בךסמורההגמד
 •: •:-: •:•: •• T T ז--

העיפים.המחשבים
--: : • T :-•• • 

;_ןד n ~ , ן~~ iriJ~ת~ע,דינ,תז;~ףס~ךב

ךט;ן. p ~ן~ית;

ל~ם~ח,ץ ,תל~~~~~סתע t~~~ Qיי
iJ ס;ע,רז

 ...נכזבתעבודהשלספ,ד;:ןהיהזה
:• TT • T •: -: T • ::• :• 

מסוכנותמחשבות

 ,ילי~~~
:PiJ א 1הדר:p ;דףמ

אנשיםמצ!לדיםשעליו
:• T T : •• •ז-: •ד • 

אניה,אמהםשאחד
 ·:- ·: ••ד ... ·:

~ w;n ב

ל:ם 1ש ש:.~לרף
אחריםססים iן.ןושם

: T : • :-••• 

פ;חדיםשוא
:• :-· 

נאמתשח!ליםהיחידיםוהם
: .. -: . . :· -. :• :-: ... 

הח!לים.שלנגמבחנה,גדלים
--- •: ד••:-- ·•·:

ry ;י:; iJ ז~

ההצלחה,מיתריעללפר"ט
 דד:-- ••: ••- :•

השער,זהנגת
:••• --•• T 

ס;בוסהס;~הל r~ר;ק,ןת
סל: wiJנ;וש,אותןאור

 , ל;ד~~ ן,פ:~סת rל
רגעבכללחיות

• : T :• -

:p ~סף 9 ~ י~~ ,ו
יר' /V~יךת י~~ ל;:
ל;ם. qל

מתגורר , 39בןריקליןמוטי

בהייטק.מתכנתבגבעתיים,

 •אחים"!יהיוהאנשים"כל
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~ 
~ 

.i=: רבינוג'ניס

הקריה"לפניהעזריאלי"אחרימתוך:

 lmitationsפרלינגהטילרונםבעקבותשיריםארבעה

.1 .2 

~ה qסtי~ן:ד:ה ry~~צף
נשביתי

סראש;~ה~~עם

;זtי·~~שףת

~י-~~לףלית q ~;~קף~ךעי~ים
ד~~ים /oרי-;ס,ד:ם q ~~ל

ע ~סןן~קעלסתףל
קלף:ים םי~~;;ין

ז;ייקים 9ל~
ס;ךדל~כ;~ת

גדףשלגיאמעלהלאה
T ד:••-:-: T 

ס~~ים~תסרףח;ת~יתף ry~חףץ

ס~דה;סד@ה~ש wס

נ;ו~ך~ה ry;רי;ה

ר f ~ תק;~~ע,ךה ~
;ב nהרבמעברמתנשפיםשדיה

T .י• T • : - : • - -: - : T : 

ע,קף tך~;תף;חףץ

ס~~ים

 ! ii:פעד ! ii:פעד

~ז;יי~ים ן~~;tיי

~ע,ק,יעלסtין~י;ת~תףח.יז:ו~~ךת~;ין
:פביסהחבליהמסרגגגrז
 : • T ••: •: T :--ז

tזw ה~ w ל~ןע.~יפ;ןלםת
 ry;רף

סבקר י~;~~ת;סן~rז

 םי~~;ע;~ םי~~~~
~אבה;ר:הה;י

הזפסתרתגזרתrז
': T T -••• : :• :• 

~ר'ך~ל~~ילה
עלאלמתמתחתשהיאבשעה

: TT • •: --- :• '." T 

ר;ן q ~~תן;ס;ףןסדק
חטאיה

:-T '." T 

~ v ר~לד~ן~
~ס~ים ryלף ry;להףא~ר

צףך,tוrז~תל;~ף

 זr~ו;נ~~יב 9ן~ק

נאוירידיהנע;,נאחזת
."' ::• :•:• : '."T T T :-• 

ry יא~~ f רא~תךתrlo/ 
~; n ל.ם;קtז

ךצ;~יתלאה fף~נ;ונף
שערrזעלטתאתמשחררתאז

T •: '." : - : '." '." '." - : T T : 

ים ry~ךב ת;צ~~~סבאדיף;~ךםק.י

ס~רקיעיםסtי~רי~ים;ר n ~;ין . . . 

~מ;;בב;ת ת;ע~~

עדלע,רי
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.3 .4 

:וו,

~ 
c:::::: 

ן~
~ 

לת ry~ב
~ליק;לי~~ליל

~ל~ידסזף~;ליל
ל;~~יםחף~יםעל~~רים

ע;~י~תר;~ה י~~~ת wנכךדו;ות~ת;ך
וחזרזירים;טאים nמינימחשלת

: -..... . . .. : . -:-: .. 
נפףחיםמגדליםאשכיםנעליר;עשיםכלבים

 . : ·ז:· .. ·ז-: ··-:- ·-:ד•:

ברזלנחליפ;תשח;ך;תואלמנ;ת
 ·::- ·-:- : ד:-:

~ן

מףסג;ת

ן ryי ~ Q ~;ךעל~ריחיםף

 ן~~~מ~ך~יקי,זדת fף~
מןק~ים~ל~ת~לת IJ ~ י~~

רים fלדא;סםךה;~?ת
~;~ f ם~~ tt מ~תףריr ה

נשראתעבףרםמשחזרת
: -::•:• :-T :• : -

f ייt;ךלry ם

~ן~ן

~יא;ת ryו;ו~ה w~נכך~~ז;ת

כ;~ש;תג;~ך;ת

~לסע.ת~ר
~נכקtיקtכדדר~י 9~~ז:וי,זו;ון

ו;ן~ח~הך~ינ;ק;ת

 ת~~ם ryך~י~
ע,~יךנף~ןי;ן~תטוך~ים

~י 9מ~דtכ

חו~;תי~~י tt~י v~רליד;~ת~קיר~י
יוךק~דיףמ~לי~ית;~ךןהס:זליתסד~;תעל

~די iPמ;חךףדיק 9~דדדיף~חוזותעל~ם~י
;ר f ;~םע;~יךעל

 י~א;~~~ידיוקףד~רס~ת~קוך~י
ריב~למ~ג;ע,ל:ת

מ~גע,ל:ת
קורוסיסדית tך~~צףם

~ח~ריז~~נכח-כן~rוףד~יכףת
~סףררים tדמ~ע,~ר

מ~גע,ל:ת
ןרים qןרי o ~תו~~ת o/7Pמ

~ה wןרי oן ר;.ע~
~גףךיםןרי oן~עלמךחק

:p עוןםמוw ו~יtt ד~·הר;וי;רעיז;; r~ 
מסתר

••• : T 

לפניהעזריאלי"אחרימתוך: 4פרק
שלהשלישישיריהספרהקריה"'

בהוצאתאורשיראהרבינו'ג'ניס

 2003בסתיוכרמל

 :) Ferlinghetti (פרלינגהטילרוכס
אלןשלהמו"לה"ביט",משורר
שיריו:ספר .) City Lights (גינזברג

A Coney lsland of the Mind ,New 
, 1958 , Directions, NY 

-60השנותבסוףפולחןלספרהפך

בארה"ב.

ןיקטוך:א~י~~לון ע;~~~ף
 ל~~כףךאותו ע;~~~ף

o/ לףליתo/ חוןה
י o~ע.ץ~רו,זדורממ;ליד;סלל

:p מ~גקוו;ןתקירות~תוך~ם~לף
~חד~קלים

~ר;כ~יםלום qןרי oאו
 GE~שףל~נכנףךי

~ו;ר;ל~נוורישףרותמףל

:p דך~לףr סלל~י~ת 9~~חי;פף~ים~םא·
שתשגר

:· : .·· -

 ת;~; nי~~י tt~י v~ךליד;~ת~קוך~י
~כרתדרי /o ~על

כמתיםפרלינגהטיבעינישהיףושביםהעובריםועל
: -T ': • T : T '." : •• •• : ' ." 

0 
: : ."' • : •• ' 

על;שבת nאנילעמתו
- ·: ·: •-:ד • •• :

הגגל;ת nמכל
T : • --

ןרו~ים o~~פףלסרכתךעל
; wq דט 9~לףאוךנףרות~לןאוןזב~~לף~ה;

 י~א;~~ךל;ז~~חורס~בףךמקףד~רסחידתךעל
~;לדיקו~י~אורותליו fך

מאחורסגלהוחותמת
: ."' ."' :,•' T T '' 

PROPERTY OF UNB ST. JOHN 
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r:, בקבלהלאחרונה, ,קידתנו w ה-במאהבצפתשמקורההלוריאנית
הסטרוקטורליזם,ובעיקרי , 16

אלומסורותשתילשלבלנסותאותנוהביאה

המיתוגניהמבנהנושאאתולהרחיבלפתחכדי

לוריאיצחקרבישלהקבלהאלוהים.של
נכונהלהעריךכדי .-16הבמאהבצפתהתפתחה

הקבלהשלהמהפכניותהדוקטרינותאת
גירוששלבהקשרכןלעשותהכרחיהלוריאנית,

 • s 1ה-המאהבסוףהאיבריהאימחציהיהודים

באותההתרכזוהעולםמיהודיאחוזים-60כ

לאהיהודיםגירושובפורטוגל.בספרדתקופה
אלפימאותשלובהגלייתםבעקירתםהסתכם

רצח,גםחיתהמשמעותווילדים:נשיםגברים,
"הקתוליםשלחייליהםבידישבוצעווביזה,אונס

המוניובידיואיזבלה,פרדיננדשבמלכים",

אךמהיהודים,כסףשקיבלוומלחיםפירטים
ובזזואותםרצחומבטחיםלחוףלהביאםבמקום

היהודיתהתיאולוגיהנאלצה ,כךרכושם.את

אלשלהבלתי-נתפס,הפרדוקסעםלהתמודד

רובשבומצבומאפשר ,עמואתהמאכזב

המשכיליםהמלומדים,ודווקאבעולם,היהודים

מנכסיהםירדו ,יירצחו ,ביותרוהמצליחים

אוהקונוורסוסתופעתלנצרות:בכוחויומרו

כפתרוןהציעההלוריאניתהקבלההמאראנוס.

שלחיסולהאתשאפשרשהאלהסברהאת

להיותהיהיכוללאהאיבריתהיהודיתהקהילה
מושלם.~בלתיאלאלאיכול,כלאל

שלביותרהחשובתלמידו ,ויטלחייםקבעכך
למניעתבאשראוניםחסרהיהשאלוהיםלוריא,

"המפץדמויהקוסמיהפיצוץהכלים","שבירת

 ,טאבולאבןעצמה.באלוהותגםשפגעהגדול",
לכתהרחיקלוריא,שלבמעלההשניתלמידו

 .עצמובאלוהיםנוכחשהרועוקבע ,יותראף
הביאההקוסמייםהכליםשבירת ,זוגישהלפי

הרוע.מחלקיקיאלוהיםשלולטיהורלקתרזיס
ביןלקישורגםהביאהטאבולאבןשלהתורה

האל.בשלמותהפגיעהלביןהכלים""שבירת

התפזרותשלתמונהמציירתהלוריאניתהקבלה
במיהפגוע""האלשלהאלוהייםהחלקיקים

מוטלהאדםעל ,כןעלההיסטוריה.שלהרפש

יכולהואהפגוע.האלשלל"תיקון"להביא
ומעשיםהגותתפילה,באמצעותזאתלעשות

מהחלקיקיםכמהמשיב"תיקון"כלטובים.
תיקוןהמקודש.למקורםאלוהיםשלהפזורים
דו-שיחיחסים,יוצרהאלשלזהמתמשך

שותפותזוהיהאדם.ובניהאלוהותביןושותפות
שלהיותומושלם.אלעםלקיימהאפשרשאי
האדם,לחיינוספתמשמעותמעניקהפגועהאל

מספקים"כוונה"מתוךותפילתושמעשיומשום
בניביןהיחסיםמןהנעדר ,מטאפיזיתפקידלו

מושלם.לאלאנוש
הקשורההשנייההאינטלקטואליתהמסורת
פיאז'ההסטרוקטורליזם.שלזוהיאלדיוננו
טרנספורמציותשלמערכתהינומבנהכיאומר

מערכתאותהשלחוקיהעל-ידיהמאופיינת
ושנשמרתהמרכיבים>,שללתכונותיהם(בניגוד

שלההפעלהעל-ידימועשרתאףאו
שטרנספורמציותבעודשלה,הטרנספורמציות

זריםמרכיביםמביאותאינןלעולםאלה

אחד,בדיבורהמערכת.לגבולותמחוץשמצויים
שלהמאפייניםשלושתאתכוללתסטרוקטורה

 2ויסות-עצמי.ושלטרנספורמציותשלכוללות,

חייםמקבלהואאךהאדם,ידיעלנוצרמבנה
לחוקיכפופהוהישרדותועצמומשל

להתפרק,נוטהאונסדקהואאםהאבולוציה.

האדםבני ,כמובן •עצמואתלתקןיכולהוא
לבנותו ,לתקנויכוליםמלכתחילהאותושיצרו

 .לחזקואומחדש

מקשריםאנולוי-שטראוס,קלודשלבעקבותיו
לפיכךטבענוומיתוס.מבנההיסודמושגיבין
המיתוגןלעיל:היסודעקרונותשלושתאת
בידיהנוצרוהתנסות,כמיההשלמבנההוא

ממיתוגנים,מורכבמיתוסיחידים:אדםבני

מבניםבתרבות;שלוהבנייןכאבניהמשמשים

למשהא-היסטוריים.מטבעםהםומיתוסים
קיומם .היסטוריאישושכלאין ,למשל ,ולישו

בכתביוישובתנ"ךמשהבלבד:בטקסטהוא
שלהמיתוגנייםהמבניםאךהנוצריים.הקודש

שהםעדגדולה,כהעוצמהבעליהםוישומשה
היהדותשלהאמונותאתומקיימיםמזינים

הזה.היוםעצםעדוהנצרות

הוכחותאיןמיתוגני:מבנהבוודאיהואאלוהים

לקיומוהיסטורירקעייתכןולאהיסטוריות
כמבנהאלוהיםשלשקיומואלאאלוהים.של

והרקעלוהכמיההשלפונקציההואמיתוגני
תרםפרוידזהייןבעב .ייתרלחבבההיסטורי

שילדיםכךעלשהצביעבכך ,להבנתנורבות
ככל-אביהם,אתובמיוחדהוריהם,אתרואים

עלעומדיםהם ,כמובןוכל-יודעים.יכולים

התפתחותםבשנותלמדימוקדםבשלבטעותם
ואםאבלהבנותצורךיש ,לכןהראשונות.

כל-באמתשיהיוכאלה-חלופיים(מריח>

שבשמים,ואמנוכאבינו-וכל-יודעיםיכולים

אל-אלוהיםשלהיותוונצחיים.סינכרוניים

משום ,שלנובהקשרחיוניתהיאזמני

המשפילואףהאבסורדי ,המתסכלשהמאפיין

מגבילהזמןשמחסום-הואקיומנושלביותר
 ,כך .מותנולאחרועדלידתנומלפגי ,אותנו

קיומנושלהבלתי-נתפסתהדיאכרוניות
לא-היסטוריותהניגודבשלנוצרתההיסטורי

אלוהים.שלהמיתוגניהמבנהשלהאל-זמנית

היהודייםהמיתוסיםשלהא-היסטוריטבעם
שניעצמו.הבריאהבמיתוסניכרהמעצבים
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בווהיצוריםהעולםבריאתשלהתיאורים
פיעלבראשית,ספרשלוב'א'בפרקים

א-היסטורייםהםיהוה,פיועלאלוהים
בריאתאתמציגיםשהםמשוםוסינכרוניים,

הבריאהבמיתוסיהדברכךלא .מאיןישהעולם
המתאריםוהמסופוטמיים,היוונייםהמצריים,

גישהקיים.מחומריצוריםבריאת

בהדבקשאריסטולבריאה,זוהיסטוריציסטית
מיתוסלגביבצדקשלאאותהיישםושהרמב"ם
ידיעלנדחתהבראשית,בספרהבריאה

הרמב"ן:שלהגודלמסדריהודיםמלומדים
וחסדאילגבירואבןשלמההלוי'יהודה

קרשקאש.

הא-הסינכרוניותכיהעובדהמעניינת

המעצביםהיהודייםהמיתוסיםשלהיסטורית
מילה,כלומרלוגוס,היווניתבמילהמתבטאת

מתואריםההיסטורייםשהמיתוסיםבעוד

אואיידולוןומכאןאיידוס,העין'באמצעות
שבטישלהחינוכיהמסעהזהב.עגלכמואליל'

נסיךמשה,בידישהונהגהיהודייםהעבדים

לעקורנועדדתית,במהפכהשהחלמצרי
ההיסטוריציסטיתהאמונהאתהיהודיםמליבות

מושגיאתבקרבםולנטועהמצריםשל
המדברשלהאלואתהמופשטות,הסינכרוניות,

כאשרכך .לעמוומדברעצמומכוחהמתקיים

להוציאכדיבסלעהכהבמי-מריבה,משה,

למעשיחזרהואאליו'לדברבמקוםמיםממנו
המהפכהכוונהשנגדםהמצרים,שלהכשפים

הכניסהממנונמנעהולכןעצמו'שלוהדתית
המובטחת.לארץ

התיאורגילתיקוןהסטרוקטורליזםביןהקשר
פיעלבקבלה.ניכרהאדםבידיאלוהיםשל

אידל:

עלפורטתהיהודיתהתיאורגיתהאנתרופולוגיה

שלביסודוהיא,הבעיהלגמרי;שוניםמיתרים

אואנושיתבעזרההאלוהותשלהצורךדבר'
האבודהההרמוניהאתלשקםכדיאנושי'בכוח
הקבליתהתיאורגיהשלמוקדההספירות.של

בלכוחותניתניםלאדםהאדם;ולאהאל'הוא
הדמותאוהאלכבודתיקוןלשםישוערו

האלוהות.אתלשפריכולהיוזמתוהעליונה.
זקוקהתיאורגיהמקובלאיןכארכימאגיקון'

-שלוהפעולהדרךחיצוני;חסדאולסיוע
הואעצמאי;להיותלומאפשרת-התורהקרי

התערבותבאמצעותלגאולהכךכלשואףאינו

מעורבותבאמצעותהאללגאולתאלאהאל'
האדם.

תופעהבבהירותמבטאתהתיאורגיתהקבלה

שהיהודיכיווןבכלל:היהודיתהדתשלבסיסית
הואבמחשבה,מאשריותרבמעשהמתרכז

חיוניתופעילותוהאל'לרבותלכל'אחראי
אועיוןלכך'בהתאםבכלל.הקוסמוסלשלום

פרטהסיסטינית,הקפלה Iמיכלאנג'לו

המציאותאתלשנותיכוליםאינםאמונה
הירוד.ממצבהלחלצהשישהחיצונית,

מצביעהמיד)ידובר(שבההצלשלהמטאפורה

דווקאהתיאורגיתהמגמהשלהתגברותהעל
רקוהאלוהי;האנושיביןהחריףהתיחוםמכוח

המקובליכולשלובעצמיותומחזיקכשהוא
הקוסמית.השפעתואתלהבטיחהתיאורגי

עליהאלוהישלהרחבתואפואהואהאדם
משקפותונפשושצורתובלבדזולאאדמות;

ומכאן-למעשהאלוהיותגםהןהאלוהי'את
אינוהאמיתימובנואדם.להרוגהאיסור

שהאדםהרבניים,במקורותהמודגשתהעובדה,

הואזהשמיקרו-קוסמוסאלאמלא,עולםהנו
רקלאשקולהאדםהריגתאלוהית.מונאדה
-אלאאדמות,עליהאלוהיתהצורהלמיעוט

הכוחלמיעוט-זאתמנסחזהשטקסטכפי
מקבילכוחכמקורנתפסהאדם .עצמוהאלוהי

 3לאלוהי.-מעיקרוזההאףאוליאו-

למבנההאדםביןהסימביוטייםהיחסים
החסידית,בתנועהגםניכריםהאלוהים

מייסדהלוריאנית.הקבלהעלברובההמבוססת
שהאלקבעשם-טוב,בעלישראלהחסידות,

לאהאדםשללאמשום 4האדם,שלצלוהוא

באופןאלוהים.שלהתיאורגיתיקונוייתכן

שליורשוממזרי,יץהמגידהצהירדומה,
להקב"הכביכולעושים"הצדיקיםהבעש"ט:
שהםמהחושבית'שהואשכלם,כדמות

הקב"האתמביאיםבאהבהחושביםאם .ביןחוש

אסורמלךבזוהרכמ"שהאהבה.לעולם
פחותלאזוהי 511 •מרחיךברהיטיברהיטים,

נוצרשאלוהיםסטרוקטורליסטית,מקביעה
אלבאמצעותוומוקרןהאדםבידיכמבנה

משימתותמהלאבכךאךהטרנסצנדנטליות.
יצירתועלולשמורלטפחעליוהאדם.של

מתמי.דתיקוןבאמצעותהטרנסצנדנטלית
נתפסולאלוהיםהאדםביןהסימביוטייםהיחסים

ספרשלהגדוליםהמעצביםבמיתוסיםכברכך

לצאתנוחעלציווהכשאלוהיםבראשית:

נוחסירבשככו'המבולשמילאחרמהתיבה
כאשרשרקמדגישהמדרש .כדבריולעשות

אתשובלהשמידלאלנוחהבטיחאלוהים
כפהנוחכלומר'מהתיבה.נוחיצאהאנושות,

ליחסיםלהיכנסלוגרםואלוהיםעלרצונואת
 .עימדחוזיים

והיאאלוהים,עםרשמיתבריתחיתהלאברהם
אברהםכאשרראשית,בטקס.פעמייםקודשה

ואילעזעגלה,לבתראלוהיםידיעלהצטווה
בשנתוראהואזלשניים,הפגריםאתולחלק
 6החצאים.ביןעברואשראשולפידעשןתנור

ביןהמיתו-אמפיריהקישורהםוהעשןהאש

לסנהמאודבדומהוהסינכרוניות,הדיאכרוניות

ביןהמפגשאתמשהבעבורהמסמלהבוער
ביןהבריתלטרנסצנדנטליות.ההיסטוריה

באמצעותרשמיבאופןחודשהואברהםאלוהים
שלהנבחרמעמוזכרכלעלהמילה.מצוות

כהצהרהמינובאיברמילהלעבוראלוהים
המיסטי<האיחודזיווגעלמיתר-אמפירית

להיותנועדההברית .ואיחודקשרבקבלה>,
ולכלאברהםשללזרעוותורשתיתהמשכית
ביןהחוזייםהיחסיםלבוא.והעתידיםהדורות

הראשוןלפטריארךמאפשריםואברהםאלוהים
סדוםלהחרבתבנוגעאלוהיםעםלהתמקח
ישמידשאלוהיםייתכןשלאבטענהועמודה,

האםובשאלההרשעים,עםיחדהצדיקיםאת
באםהחוטאותהעריםשתיאתאלוהיםיחריב

משיבאלוהיםצדיקים.חמישיםשםיימצאו
שהואעדלהתמקח,מתחילואברהםבשלילה

אלוהיםהאםצדיקים:עשרהשללמכסהמגיע
משיבאלוהיםהערים?אתזאתבכליחריב

עשרהאףנמצאושלאנרמזובכךבשלילה,
ועמודהוסדוםהחטא,מאורותבשתיצדיקים

אלוהיםעםהסימביוטייםהיחסים s ,נחרבואכן

יצחק,עקדתמיתוסשלהטובלסוףמביאיםגם
ליישםאפשריבלתיזההיהיצחקשללאמשום

-אברהםעםבבריתאלוהיםשלחלקושל
הים.שפתעלאשרכחולזרעואתלהרבות

ואלוהיםהאדםביןהתיאורגייםהיחסים

אלוהיםאתלתקןרקלאהאנושלבנימאפשרים
מכתימיםהאדםבניחטאיבו.לפגועגםאלא

הןאלהורוע.אומללותברפש,האלוהותאת

חטאיםכאשרהטומאה.שלהקבליותהקליפות
תהליכיברפש,האלאתממלאיםחמורים

מאומציםהםוהתיקוןהקתרזיסהטיהור'

טומאהשלהדיאלקטיקהרב.זמןונמשכים
שלהגדוליםבמיתוסיםבשפעקיימתוטיהור
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לאעימדהביאהקדמוןהחטאבראשית.ספר

אלאוזרעם,וחוהאדםשלנפילתםאתרק
עמוקהברמהובפרצופיו.באלוהיםגםפגע
"כיהיבריסמהווההקדמוןהחטאמיתוס ,יותר

ונפקחוממנואכלכםביוםכיאלוהיםיודע
גרוע 9ורע".טוביודעיכאלוהיםוהייתםעיניכם

לחייהאדםיזכההחייםמעץיאכלאם ,מכך
לאלהופךהאדםאם 10ממנו".כאחד"והיהנצח

ושותפואלוהיםשל"מתקן"להיותחדלהוא
קוסמית,לקטסטרופהכךשהופכתלבריאה,

החטאעלהחמורהעונשאתלהביןאפשרוכך
החטאעלהנוראשהערב ,כןלאשאם .הקדמון
הקלהלעברהביחספרופורציהחסרהואהקדמון
זופרשנות .אסורפריאכילתשליחסית

אלוהים,שטורחהרבההטרחהאתגםמסבירה

שימנעולוהטותוחרבותכרוביםבהתקינו
הזוגצאצאיאל.לדרגתלהגיעלנצחמהאדם
מנתעלוהתאמץלטרוחנאלצוהראשוןהחוטא
מתוצאותיואלוהיםואתעצמםאתלטהר

משמעותוזוהי .הקדמוןהחטאשלהמטמאות
ושיניבוסראכלו"אבותהפסוקשלהעיקרית

השליחפאולוסשלואמירתותקהינה"בנים
מתים".ייהכול"שבאדם
רעתרבהכיה'"ויראבראשית,ספרבהמשך

כלרערקלבומחשבותיצרוכלבארץהאדם
ויתעצבבארץהאדםאתעשהכיה'וינחםהיום.

לזרימהחשובמיתר-אמפיריעוגןזהו 12לבו".אל

אלוהיםהאלוהות.תוךאלהרועשלהתיאורגית

מתקןליצורשלותוכניתומכישלוןמתוסכל
במקוםעצמו.שלוהמיתוגניהמבנהשלאמין

האל,מוכתםעצמואתלתקןהאדםלושיעזור

למחותהחליטכןעלורוע.אומללותברפש,
האדמה.פנימעלהברואיםכלואתהאדםאת
הכתובים 13 ·"'הבעיניחןמצא"נוחאך

"חןמהביטויחלק ,"ןח"במילהמשתמשים
החדשה,הבריתכוללשהתנ"ך,וחסד",

שלהתגלותלצייןכדיבקביעותבהמשתמש
מהותוהוא"חסד"משמע ,לברואיואלוהים

חסדבעלהואנוחאם ,כךהאל.שלהבסיסית

תיקונובתהליךלאלממנולהעניקביכולתויש
נוח,האלוהית.הישותמהות ,החסדבאמצעות-

תיבת .לזרעובוודאיאותויעביר ,חסדכבעל

שלמצדונוסףניסיוןמסמלת ,כןאםנוח,
וברואיםאדםשלנוספתשושלתליצורהאל

בצורהינבע-"המתקן"הגורם-החסדשממנה

יצירתיכתמריץוישמש ,האלאליותרטובה

 .עצמואתלהגשיםלאדם
פניועלשהתפרשהיבריס,שלנוסףמקרה

בבל.מגדלבמיתוסמוצאיםאנואלוהים,נגד

המיתוס,תשתיתשליותרמעמיקבניתוחאך
היאהמיתוסמהותכאןשגםרואיםאנו

עלהמתבססתהאדם,בנישלשאחדותם

אחתשפהבאמצעותוזמינהקלהתקשורת

וכל-יכולים:לכל-יודעיםאותםהפכהויחידה,

 ...לכולםאחתושפהאחדעםהןה'"ויאמר
 1411לעשות.יזמואשרכלמהםיבצרלאועתה

חיתההאדםבנישלתוכניתםהמדרש,פיעל

ולהכריזהמגדלבאמצעותלשמיםלהגיע
בעליבאליליםשימושתוךאלוהיםעלמלחמה
מופשטלאלמוחלטניגודהמהווים 15עוצמה,

בידם,הניסיוןעלהלוהאדם.לבנימדברשרק
בדיאלוגצורך,ללאעצמובפניעומדהאדםהיה

ריסוקחיתההתגובהאלוהים.עם"מתקן"
רסיסיםברבבותוהחלפתההייחודיתהשפה

וחוסרשאי-הבנהכךובלשניים,סמנטיים

אלהאדםחזרכךבכיפה.משלותקשורת
 ,לולהיותאולייוכלשעימדכדיאלוהים,
 ,ומעשירמספקדיאלוגהצדדים,שנילטובת

"לתקן"בזמןובועצמואתלהגשיםיוכלוהוא
אלוהים.את

ורצהיריבועליעקבכשהתגבראלוהים.מלאך

לוייתןשלאהמלאךלוענה ,לדרכוללכת
מזכירהדבר 18יברכו.יעקבאםאלאללכת

בביתהגדולהכהןישמעאלעל ,אחרסיפור
אחד ,אקתריאלהתגלהשאליו ,השניהמקדש

אותו.שיברךוביקשאלוהים,שלמפרצופיו

מרכזישהיהאלוהיםשלפרצוףעםנוסףמפגש
התגלותוהואמשהשלהתיאולוגיתלמהפכה

 19הבוער.הסנהבתוךלמשהאלוהיםמלאךשל

בתוךאל-זמניותהמסמלתהמתמשכת,הבעירה

למפגשמיתר-אמפיריתדוגמההיאההיסטוריה,

זוהיודיאכרוניות.סינכרוניותשלא-סיבתי

ללאההיסטוריה,בתוךהאלשלישירההתגלות

אוענקיםבאמצעותסיבתיותשלתיווך
למשל-הפגאניותבדתותכמושליחים,

למעןמהאולימפוסהאשאתשהורידפרומתאוס
בנצרות.אלוהיםשלבנואו-האדםבני

המהווהביהדות,האלמבנהשלנוסףמאפייןלבריתוהםאףקשוריםהיוועמודהסדוםחטאי

הואאףניכרמשה,שלבמהפכהחשובנדבךסדוםאנשישלדבקותםאלוהים.עםהאדםשל

שואלכשמשהשמות:ספרשלהשלישיבפרקוהמשכיות,התרבותמונעתחיתהזכרבמשכב
לשמואותוכשישאלוישראללבניישיבכיצדשלממספרםלהפחיתעלולהחיתהותוצאתה
להשיבלונאמראליהם,אותוששלחהאלשלגםואוליהעוצמהוהפחתתלאלוהים,בני-שיח

מיוחדזמן 20אהיה",אשר"אהיהנקראשהאלהמרפאוהדיאלוגאלוהים"תיקון"שלהאיכות

אתהמסמל ,מתמשךהווהאוהווה-עתידשללמצואלוטאשתשלמשאלתההאדם.עםשלו
היהודי.האלשלהסינכרוניטבעוההיסטוריהובשלשלאותהעגוםבעברמפלט
הואהיהודיהאלשלהשלישיהבסיסיהמאפייןהאלשלמושיעההתגלותלחוותממנהמנעה
הדברותבעשרתשנחרטהעובדהמופשט,היותופוגםעריותגילוילבסוף,הסינכרוני.בזמן

 21האל.שלדמותפיסולעלהאיסורבדמותהדיאלוגבעושרגםולכןהשושלתבאיכות

ל"ג,בשמותנוסףתוקףמקבלתהמופשטותהחטאיםשלושת ,לפיכךאלוהים.עםהמרפא
שיוכלאדםשאיןלמשהאומרכשאלוהיםעריותגילוירצח,היוביהדותביותרהנוראים
האנטיתזה 22ולחיות.אלוהיםאתלראותבאפשרותפוגמיםשכולםאלילים,ועבודת

הזהב,בעגלחיתההיהודיהאללמופשטותואלוהים.האדםבין"מתקן"למפגש

בדמותמצריתאלילהנוט,שלדמותהכנראהשבימוצאיםאנובראשית,ספרבהמשך

לפנתיאון,המשתייךלגמרימנוגדמבנה-פרהבהקשרלמדיחשוביםשהםנוספיםמיתוסים

התגלמותהיההזהבעגלהפוליתאיסטי.המצרייעקב,סולםמיתוסהואהראשוןשלעיל.

שלושה,עלהיהודיהאלמבנהמולאלהאלילותאלוהיםומלאכיבשמים,וראשובאדמהשרגליו

רא-סיבתיות,סינכרוניותמופשטות,מאפייניו:ניצבאלוהים 16הפסקה.ללאבוויורדיםעולים

ולסיבתיותלזמניותלמוחשיות,בניגודעםלבריתומחודשתוקףונתןהסולםבראש
מצרייםואליליםהזהבעגלשלהמעגליתשאישרלאחריצחק.אלוהיולהיותואברהם

אלוהיםשלהיהודיהמבנהביןהמפגשאחרים.שללאבותיושלוהמחויבותהמשכיותאת

להתנגשותהובילהמצרייםהמקודשיםוהמבניםשלוהיחסיםהדדיותעלאלוהיםמצהיריעקב,
ואחרוןמשהשהנחיתוהמכותמתחילתו.כברעימךאנוכי"והנהואומר:עצמויעקבעם

מקרהפרעה.שלקוסמיומוליוקרהמאבקהיווהאדמהאלוחשיבותיךתלךאשרבכלושמותיך
שהיוותה ,החושךמכתהואבמיוחדבולטחריגאתעשיתיעםאשרעדאעזבךלאכיהזאת
שלביותרהחשובוהאלהשמש,ל-רה,ניגודביחסיםרקלאכאןמדובר 17לך".דיברתיאשר

ההיסטוריהביןהמקשריםדו-סיטריים

הבוערלסנהמאודבדומהלטרנסצנדנטליות,

לאאלוהיםשלבהתחייבותגםאלאמשה,של

האלשלשהבטחותיועדיעקב,אתלעזוב
מכפייותרמוצקההתחייבותזוהי .יתקיימו

אואברהםבפניפעםאיהתחייבשאלוהים

יצחק.

עםיעקבשלמאבקוהיהנוסףרלוונטימקרה

שמכתומסבירזאתמפתחהמדרש 23מצרים.

מכיוון 24 •סדרחוסרלמעשהחיתההחושך

מבוססיםהיומצריםשלקיומהועצםשפרנסתה
שלהטבע,שלומסודריםמוגדריםמעגליםעל

מכתהשנה,עונותשלקבועושינויושפלגאות
דיןגזרלמעשהחיתה ,סדרכחוסר ,החושך

מצרים.שללפרנסתהגםולכןלחקלאותהמוות
במדברשנהארבעיםהעברתמאחוריהכוונהאך
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ממנטליותהיהודיםאתלפטור-פדגוגיתחיתה

המבניםאתמקרבםולעקורשלהםהעבדים
דיאכרוני'זמןעלהמבוססיםהמצרייםהדתיים

במי-משהשלחטאווסיבתיות.מוחשיחלל

בסלע(הסיבתית>בהכאהכשהשתמשמריבה,

לועלה ,אליו(א·סיבתי>בדיבורבמקום

דבר'שלבסופואךהמובטחת.לארץבכניסה
בלתי-ממומשתכמיההשלמיתוגןיצרזהעונש

ראשונימניעשהואהמובטחת,לארץלהיכנס
פעמיםשלושלתפילהמאודבדומה-יהודי

לושההמתנהכזהאךהגיע,שלאלמשיחביום

פרטהסיסטינית,הקפלה ,מיכלאנג'לו

שהתורה,להוסיףעלינואךלטרנסצנדנטליות.
לאכפופההעליונה,היהודיתהאלוהיתכיישות

שלהשנילחוקגםאלאהאבולוציהלחוקירק

מהווהה"מתקן"כשהשינויהתרמודינמיקה,

המבנהתוךאלחדשחייםכוחשלהחדרה
התפוררותבפנינכנעהיהשבלעדיו ,האלוהי

ודועך.נחלשאנטרופית,
אלוהים,שלהיהודיהמיתוגנילמבנהנשוב

שמותבספרשלולאנטיתזהלמשל'בהשוואה,
אתכאןרואיםאנוהמצריים.האלים-

ראייתועלהאיסורהיהודי'האלשלמופשטותו
זאת.לעשותהיכולתוחוסר

היהודיהאלשלמופשטותו
 26הדברות.בעשרתנקבעה

אתלראותשיוכלאישאין
משהאפילוולחיות;אלוהים

אלוהיםאתלראותיכול
 , 27 •פניואתלאאךמאחור
המצרייםהאליםזאת,לעומת

הזהבעגלכמוהמוחשיים
נראיםהםהשמים>אלת(נוט,

ולכןביוונית),(איידוס

(איידולון>אליליםמהווים

ראייתהיהודים.בעבור

קולוושמיעתמאחוראלוהים
שמות:בספרכשוויםמוצבים

ראייה fכלומר 28הקולות".אתרואיםהעם"וכל

עקיפה.לתקשורתמוביליםושמיעהעקיפה
באמצעותמועבריםלאדםאלוהיםדבריואכן'

 29אחד".ה'אלוהינוה'ישראל"שמעהשמיעה:

ומיוטית,גיתדיאלולהיותעשויהשמיעה
שלהייחודיהניר-פסיכולוגילמבנהוקשורה

מבניאחדכלהמדרש,פיעלוכך'אדםכל
שלקולואתשמעסיניהרבמעמדישראל
זאת,לעומת 30בלבד.אליוכווןכאילואלוהים

להתמקדהחזותיתלתפיסהגורמתהראייה
התפיסה.טווחאתמגבילהוכךמסויםבמראה

שלדמותפיסולעללאיסורנוספתסיבה
באמצעותאלוהותשלשייצוגההיא,אלוהים

עליההשפעהלאפשרעלולמוחשיתדמות
המערותלאנשיבדומהזאתכישוף.באמצעות

ובופלוניזוניםשלדמויותשציירומאלטמירה,

בצידעליהםשיקלככישוףהמערה,קירותעל
החיות.ובלכידת

היהודיים,האמונהמבנישלהאנרגיהאתמזינה

ואינסופי'מתמשךעוצמה,מלאתיקוןומהווה
הגשמהשלהאפשרותמחוסרכוחואתהשואב

איןהלוריאניתבקבלהלכך'בדומהמלאה.
האלוהייםהמבניםשלשהתיקוןכךמשיח,

מתמיד.כןועלאינסופיהואהשבורים
שמבניםומשוםמבנה,הואשאלוהיםמשום

עלהיהתפיסתנופיעללאבולוציה,נתונים

סוציו-תרבותייםלתנאיםלהסתגלהאלוהות

אבולוציהלהתקיים.תחדל-ולאמשתנים,
האליםלכןקיצוני.באופןואלימהקשהאכןהיא

נעלמוהעתיקהומסופוטמיהמצריםיוון'של
המונותאיסטי'היהודישהאלבעודלחלוטין'

במקוםהראנושר.ד-והאיסלאםהנצרותועימד
למהפכהלייחסישהזאתהעמידותאתכיאחר
הראשונהבמאהזכאי>בןיוחנן(רבןהריב"זשל

הצליחולא fהשניהביתחורבןלאחר 25לספירה.

אלוהיהםהיותביןהפערעללגשרהיהודים
ומשכנוביתוהרסאתשהתירלעובדהכל-יכול

סיכוםהיההריב"זשלה"מתקן"השינויבעולם.
ברזעתהיהודיתדא,לוהותשלטבהעאתלבחוןניסינוהכל-יכולהיהודיהאלשלבחשיבותולהפחית

אינטלקטואליות:ומתודולוגיותמסורותשלושידעשלחיאוצרשחיתהבתורה,ולהחליפו
ופנומנולוגיה.אקזיסטנציאליזםסטרוקטורליזם,המזמיןבחיקההכילההיאלאמצו;שאפשר

גניהמיתוכמבנהאלוהיםאתמגדיריםאנוהתנ"ך'שלהאותנטיהלימודכלאתוהמתפתח
אלאותוומקריןאותויצרשהאדםכזהשלנו' .יותרהמאוחריםופירושיהםהתלמודהמשנה,

כמבנה,שנוצרמרגעאךהטרנסצנדנטליות.המאגר'שהואשלנוהאותנטיהתחוםבעצםזהו
מבנהכלוכמועצמו'משלחייםישלאלוהיםומקושרוהמיתולוגיותגניםהמיתוכלסךשל

היזוןשלבמעגלהאדםעלמשפיעהואמיתוגני

מכיווןהאבולוציה.לכלליכפוףוהואחוזר'

ו"לתקן"המבנהפעולתאתלהסדירצורךשיש
אנומשתנים,תנאיםעםלהתמודדכדיאותו'
האדםביןנוברנוסחדיאלוגרוחנובעינירואים
האלאת"מתקן"האדםהקבלה,פיעללאל.

משמעותמעניקואלוהיםתיאורגיים,באמצעים

התמותהבניהפיכתבאמצעותהאדםלחיי

האני-זולתויחסיהעולםבקיוםלשותפים
ה"זולת"אתמהווהכשאלוהיםהאונטולוגיים,
פנומנולוגיתרדוקציהלבסוף,האוניברסלי.

הפאגניזםעםהיהודיהאלאתלהשוותלנואפשרה
מוחשיות,מולמופשטותשלהמידהקניפיעל

מולרא-דטרמיניזםסינכרוניותמולדיאכרוניות

 •סיבתי.דטרמיניזם

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 

מקוםמראי

-1הבמאהדומיםפתרונותאימצווהגנוסטיםהנוצרים . 1

אתקידשוהנוצריםשני.ביתחורבןלאחרלספירה,-2וה

טענושהגנוסטיםבעודהצלב,עלשמתפצועאלשלדמותו

אלאהטובהאלהיהלאשלוהמקדשחורבןאתשהתירשהאל

אירופהיהודישואתלאחר ,לכךבדומהוהמושחת.הרעהאל

אושוויץ.אתשאפשרבאללהאמיןרביםיהודיםהפסיקו

ספריתקרוי,ג.מ.תרגםהסםרזקםזרליזם,פיאז'ה,ז'אן . 2

 11972אביבתל ,הצעירהשומרהארציהקיבוץהוצאתפועלים,

 • 10עמ'

בר-אבריאלתרגםחשדים,היבטיםקבלה:אידל,משה . 3

 , 195 • 194עמ' , 1993ירושלים ,שוקןהוצ'לבב,

 , 193עמ'שם, , 4

ביקורתיתמהדורהליקעב,דבריומנידםםזרישט,ברעדב . 5

האוניברסיטהמאגנס,הוצ' ,ש"ץ-אופנהיימררבקהבעריכת

 • 12-11עמ' ,'א , 1990ירושליםהעברית,

 .ז"י·'טט"ובראשית . 6

 .'זז"יבראשית . 7

י"ח.בראשית . 8

 '.הג'בראשית , 9

כ"ב.ג'בראשית . 10

 • 22ט"והקורינתים,אלהראשונההאירגת . 11

 '.ו·'הו'בראשית . 12

 .'חו'בראשית , 13

 '.וי"אבראשית , 14

ובא.בראשית , 15

י"ב.כ"חבראשית , 16

ט"ו.כ"חבראשית , 17

כ"ו.ל"בבראשית , 18

 '.בשמותג' . 19

י".דג'שמות . 20

 .'דכ'שמות , 21

 '.כל"גשמות , 22
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המערערההרהור
רוזנפלדברכה

הנשי'הליטוףביטולאיזקסון:מירון
ריתמוס;הוצאתהמאוחד'הקיבוץהוצאת

עמ' 94 , 2003לשירהסדרה

שלהחדשספרושלהמתגרהותותו ~
הליטוף"ביטול-איזקסוןמירון ~

מדועבו.לקרואאותימשכההנשי"
ולנועם,לרוךלחיבהשמתקשרמהאתלבטל
פתחתיאליו?משתוקקיםדווקאהאנשיםשרוב

שמו'.אתעוזב'אדםהראשוןהשיראתוקראתי

אתאדםשיעזובמדועהתגברה.סקרנותיכאן

 ,מרצוןהאםבזהותו?העיקריהמרכיב ,שמו
להיפרד ,אחרשםלולאמץעליומכורח?האם

כמו ,חשבתיהחדשה,אתולאמץהישנהמזהותו
שניושרה,לאברהםשהפכוושריאברםשעשו

זהותשעזבו ,בתרבותנוהקלאסייםהמודלים
('תמידשיריוגיבוריאףוהםחדשהזהותולבשו

אולם .) 37עמ'שרה''מות , 20עמ'אברהם'

אומרותהפותחשיראותושלהסיוםשורות

ממהראשתך;אלבבואו"רקאחר:מהדבר

בארץ;אחדאדםשאין----לשמובלשוהאיש
('אישאשתו"באוהלאותונוטששמואשר

 ,שמואתעוזבהמשוררלאכאן .) 5עמ'עוזב'
לאבעצםזהגםו .אותונוטששמואלא

באוהלשיתכנסעדמה,לזמןאלאלצמיתות,
אתמצאתיוכך .חשבתימורכבת,חוויה •אשתו

לתוךמציצנים,שלבסקרנותנשאבת,עצמי

עדמוזריםלפעמיםהמיוחדים,שיריו

קלה,ולאפשוטהלאחוויהתוךאלאניגמטיים,
מרתקמסעאלפרדוקסים,ומלאתפניםכפולת

וחיפושזהותחיפוששלהכואבבתהליך

שלהקלאסייםהנושאים-לקיוםמשמעות

השירה.

והביטולהספקהטלת
ליריתהגותהיאאיזקסוןמירוןשלשירתו
בשורותמסכםשהמשוררהרהוריםשכולה
ה~.וכןכדברבעולמי;פרטכלב."ואחשהבאות:

עמדהזוהי .) 39עמ'חלון'('השקפתלשבירה"
מאפיקורסית>,<להבדילאפיקוראיתנפשית
כשריר ,מאליוכמובןדברשוםמקבלתשאינה

תרצואםבכל.ספקלהטילומוכנהוקיים,

אינודברשוםבהקרטזיאנית,כמועמדהזוהי

רק"ישעצמו:הספקאוהמחשבהזולת ,ודאי

עמדה .) 11עמ'הולדתי'ביום('לבניהאיננו"

זוהיחרדה.שלאלמנטיםגםבתוכהשכוללת
היפוכואתגםלהכיליכולדברכלבההגות

ודאות:כלהמערעריםהרהוריםאלהביטולו.או
רגש.שלובעיקרמקום,,שלזמןשלזהות,של

משניכאשר ,הגדרעלישיבהשלשירהזוהי

במילותיואוערגה,המלאהאיןרובץצדדיה

הםבאו;לאשאלי"חלומותהמשורר:של

ה~יוףי .) 23עמ'יותר'('מהיומי"מעשיקובעי

באשאינולקאן>שלממשנתוהלקוח(מונח
אולםהיצירה.אתשמולידהואסיפוקועל

 'הריק.אתלמלאיכולהאינהעצמההיצירה
אחרפעםולנסחולשוביכולההיאהיותרלכל
היצירה.קיימת-האידוימתקייםעודכלפעם.

אנחנוכשלעצמה.מטרהאינההספקהטלת
החסידותשלהיש""ביטולהמושגאתמכירים

הקבלה.שלהגשמיות""התפשטותהמושגואת
להגיעהשאיפהאתלבטאבאיםהמושגיםשני

הנפש,להתעלותרוחניות,שלגבוההדרגהאל
שחושימהכללבטלישלהשיגה,מנתשעל

המאמציםלמרותאולם,שגשמי.מהוכל
מושגתאינההרוחניותהביטולים,ולמרות

נשארהואההארה.אלמגיעאינווהמשורר

שמזינההשאיפהנשארת .הדרךבמחציתתקוע

עולםבתוךהמייסרהאידוינותרהיצירה.את
וביטולים.סתירותמלא ,פרגמנטרי

הזהותחיפוש

אמיתיתמצוקההואכולוהספרשמשדרמה
והיאבה.מרוכזתהמשוררשלהווייתושכל

נופיםבושאיןהשיריעולמואתמצמצמתאשר

מקוםבתוךהתרחשותוכולומרחבים,בוואין
 ,חדרגוף,מאוד:ומצומצםמוגדרתמידשהוא
המוגןהאינטימיהמרחבבתוךדווקאבית.

הרגשותכלמתגליםהמשפחהשלוהמגונן
שהמשוררהקונפליקטים,וכלהאמביוולנטיים

השתאות.המעורריםובאומץבכנותחושף

באמצעותזהותואתמחפשהשר""האני

 ,עורבי"אדםאחרים:בעיניהמשתקפתבבואתו
אמי"ליקראה ,שם-הראדםאשתי,/ליקוראת

מרדים /,קבעוזה,"איש ,) 52עמ'('פגישות'

עצמוחשהוא .) 13עמ'('המרדים'שנה"קשי

הילדזהותו.אתמרכיביםוילדשחיה"משונה",
אתהמסמנתוהחיהוהתוםהטוהראתהמסמן

מוצק,אינוקיומו ;) 16עמ'('משונה'היצרים

שאינו"וזהנזילות:שלבמצבנמצא ,ודאיאינו

 .) 15<עמ'למים"במקומונהפךאנינוזל;

גופיעורותשכלשסברתי;"עדאחר:ובמקום

בשרוביןהחציצהחסרהכביכול-מים"הם
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אובמיםמוצףוהואהעולםלביןהדוברשל
תופסהוא ,) 30עמ'מנצח'('הווהברגשותמוצף

ונפש:לגוףמחולקתדואלית,כישותעצמואת

נפשי"("קמהלאהבייגוףואיןאנינפש"רק

בלב.דזאתבחלוקהמסתפקאינואולם ,) 7עמ'
זהותואללהגיעהעזרצונומתוך ,מוכןהוא

ולחלקלהמשיך ,ביותרהעמוקההפנימית
הראשונייםלחלקיםעדישותואתולפרק
בחשיפה-חפירהשם,אוליהאטומיים. ,ביותר

השיריםבמחזורהאמיתית.זהותותימצאזאת,

היפיםאחדשהוא ,) 47 • 44<עמיעצמות''שירי

"אזזה:תהליךמתואר ,שבספרוהמעניינים
מסתלקתכנשמה /,מעצמותיואדםנתייאש

לקחתאפשרעצמותיואתגםלפעם;מפעם
 /,עצמותיושהוצאובגוףאהיה----מחייו
הפילוכתבונתלסעודה;מוגשנאהכדג

הואהעצמותעלהריתוך .)םש(בשן"הנותרת

עלויתורגםהוא ,הגשמיעלויתוררקלא
דגכמו ,כאמורהשדרה.עמודעלהעצמיות,

הביטולאוהפירוק,גםאולםלארוחה.גשהמו
הוגדרה,לאהזהותגאולה.עימדמביאאינוהזה,

גוף;כאןיש"עכשיוהשלילה:דרךעלאלא
עלשכזהגוףידווחולמיעצמותיו;שעזבוהו

נותרלקיום,משמעותנמצאהלא .)םש(חייו"

האיש",חיינגדעומדתהעולם"ועצםהייאוש.

האיששלהאחריםחלקיוכיהחרטה,ואחריו

"לאבו:מעונייניםולאהפירוקמןמרוציםלא
בגוףמעוניינים;אינם /הדמעה,ולאהחישוב

המשאלה,מובעתולסיוםמעצמותיו"שהסתלק
כאןמיברורלאכאשרהאשמה,גםשהיא

שבותהיוגופי;עםטובההיית"לוהנמענת:
אחרבשיר .)םש( " ..בקרבי,להתפנקעצמו.זכי

לאלהתפרק,"לאמעצמותיו:מבקשהוא
כלילכםהישברו ,"הישברווגם:להתפרק"

 ,) 19עמיבמשכן'('ביקורזה"איששלהגוף

הקונפליקט.אתלשדרמיטיבותהמובאותשתי
החותרהדוברעלפועליםמנוגדיםכוחותשני

באחדות.הצורךמוללפירוקהרצון :זהותואל
פתוחות.נותרוהמשמעותושאלתהזהותשאלת
זמניתבוומתבטלתמתקיימתהזהותכאשר

('תמידממנה"להימלטגאולה"מחפשהוא

ואתהקונפליקטאתלשמר ,) 21עמיאברהם'

 .וויהאי

פרדוקסיםשלעולם
אחרמתמידחיפוששלבתהליךהנתוןהדובר
בקונפליקטנתון ,הנוזליהקיוםבעל ,זהותו

עלהאסורקניך;כבעלנדיר"ואהיה-תמידי
משליך ) 60עמיהוציא'גופו('אתעצמו"
קיוםשלפרדוקסיםומנסחהעולםעלמעצמו
שהיאומיטהפנים;שהיא"חצרובזמן:בחלל

טרםנח"ביתו ) 56עמיפסוקי('באיןחוץ"

"כתינוקת ,) 22עמיתפילין'('הנחתבנייתו" '

והרמטייםאניגמטייםחלקים
קונוטטיביתלשוןהיאאיזקסוןמירוןשללשונו

בפיגורות.רזהאםגםעשירה,

 ,לעילשהדגמתיכפי ,שירתושלהמרכזיהציר
הואיותרהרחבהמעגלה"אני",צירהוא

המרחבאיננוהחיצוניהמעגלואילוהמשפחה,

אתר;בכלאולי /,אהבתךמקום"היכןהשנייה:"נמלטים ,) 20<עמ'בנה"לידתאתהצורחת
תאאותואולי ,ניגוןלעצמומחברגופךשבוהחללרקלא ,) 23(עמינולד"לאשכללממי
אהבתך'('מקוםלאיש"בירצהשראשוןבך;אין ,לחילופיךאוזמנית,בווחוץפניםהוא

 ,) 26עמיהאניביןהחוץ,לביןהפניםביןמוגדריםגבולות

חמימותהמשדראינטימישיחלצדאולם,ואיןמוקדםאין-לזמןואשרהעולם,לבין
ביטוייםולצד ,לעילהמובאזהדוגמתאנושית,הכולמסובב.ואיןסיבהאיןגםלכן ,מאוחר
נגישות,ואסוציאציותברוריםקונוטטיבייםופעולותיודבריוהאדם,גם .ריפודי

פשרן:לסוףירדתישלאשורותזהבספרמצאתימתקנותקלקולים;ידי"עלפרדוקסליות:
אםלהחליטהריצה;כףלאהרגש,גיד"לא

לאאכלאשת---- /פצע,אוכאןמנוחה

עמינפשי'('קמהאצעד"לאחול-דם /א"הב,

זעם /גבוה,עץהוארגלי"עורדוגמה:עוד ,) 7
הולדתי'ביום('לבניבשלג"לדודניוממתיןשני
ומגדלחורבן;עלהמתפרע"כצום-או ,) 11עמ'

 ,) 12עמיספרים'('כנטיעתפני"עלירקות

אגם"שלכאישונים"סבוכיםנוספת:דוגמה

ידיעת"ביןאחת:ועוד ,) 29עמיאחת'('בעת

המשורר .) 59עמ'ילדות'('בתילסלמונו"הגוף
בלשוןמתנסחתהיאאםהאישית.לאמתמחויב

לוחשובההנראה,כפיכן.יהי-אניגמטית

במחיראםגםהתקשורתיות,מןהמקוריות

הקורא.הרחקת

האסוציאציותאחרלעקובקלתמידלא ,כאמור

פרטיותנראותשלעיתים ,איזקסוןמירוןשל

השירהקוראבעינילזוזו~תקשורתובלתימדי
נוכחנוחותאיפעם,לאחש,אשרהממוצע,

לאיבוד""הולכתשנפשומפניהטקסטים, ,) 28עמיגופה'שפתי('כלדברים"השפתיים

 ,מחד-רבותלאהןאםגםהסתומות,בשורותכלאתהיא;זוכרתאחת"בעתהזיכרון:גםכך
לאיזשהוומצפה ,מאידך-הפרדוקסיםובתוך ,) 29עמ'אחת'('בעתבמקומה"שנולדוהילדים
עלבאהשאינה ,המיצרמןליציאה ,פתרוןושרויהיגיוןחסרשהכולמעיקהתחושהנוצרת
א-למוסיקהלמאזיןדומה?הדברלמהסיפוקה.האשהאלהיחסגםשכזהבעולםתמידי.בכאוס

הסיוםלאקורדמשתוקקתהנפשטונאלית.עלי;אפואאותך"אשיםאמביוולנטי:הוא
פה,פעור ,נותרהואבא.שאינו ,ההרמונימניחםשהואבעתקשים;מחפציםשנפטרכמי

המתסכלת.בצפייתו ,) 35עמ'נוסף'מה('דברגופו"עלאחד;אחד

משאתהםההרמוניהולאהיופישלא ,מסתבר

משחקיבשירתואין .איזקסוןמירוןשלנפשו
כלחסרותמתוחכמים.מצלולמשחקיאולשון

אתלהשיגשמטרתןהספרותיותהתחבולות
ההתייפייפותחוסרדווקאה"שיריות",אפקט

ספרואתעושההאסתטית,הפוזההיעדרהזאת,

דרמטיהוא ..חזקכךלכלאיזקסוןמירוןשל

כברמאוד;אליהקרוב("כלבתכניו:וזועק

מעוצבאך ,) 88עמ'ומזה''מזה ,מלחמה"בויש

הווידוייםתכניובאנינות.ומאופק.מעודןבאופן

"קרה"אובייקטיביתבכסותמולבשים"החמים"
אתמגדירים ,לדידי ,והקורהחום(כאשר

("איש"איש"אלא"אני"לאהרגש).טמפרטורת
שלצלללא ,ברוראםגםשמו"),אתעוזב

"כל-שהואבאישולאבדוברשמדוברספק,

להקוראתשהייתיייחודית,תערובתאדם",

מירוןאתשעושההיאקור-חום,אוחום-קור

בשירההמקורייםהקולותלאחדאיזקסון

התרבותי.המרחבאםכי ,הציבוריאוהחברתי

מאמריועםהתורהסיפוריעםהתכתבותיש

שבכלכדיבור;בביתישכחמישהו"הריחזייל:

הוא[בור ) 56עמ'פסוקי('באיןבו"אכשליום

ניכרתהתחבירובתבניותהנזיקין].מאבותאחד

המשנה.לשוןשלהשפעה
בספרומפעימותיפהפיותשורותהרבהיש

שדובבוציטטותשתילהלןאביאזה.שירים

שלרעייתוהיאכאןהנמענתבמיוח.דאותי
ברכהלפגישתנו:;הבאתי"מההאחת:המשורר:

אותך /,שלקחתי,/~ניםלכאןבדרךשנמדדה
 .) 34עמיהבאתי'('מהבילדי"לאטךשעוברת

:וו
~ e.= 

~1 ~ 

 •היום.הנכתבת
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נאפומיליםמילים,יישאו?מה
יפהא"ב

גולדברגלאהשלבביוגרפיהפרקיםשני

א.

קלןז:וי'~ה wז; ת;ך~~קללה
iJW להקוך~יםז;וז;ניז;נים~ Q ה~-

ry ,ידעלףה.r.י;י~~~ה w דז:רי~, 
 .ה~;או;:~~ יpז~;ה tז;ננ;ו~~יך

י~ה, wחףט ר~ו;: ףיכ;tו;:~~tין.זכלי
ך~רדז:רי,ר;~~נ:וי~ים [l-ת~ו;:ס
נ;~ןז:ויכה wד~י:.זקדים~י~ה
נ;ושף~ה.ןלא~סי ט~~~;לל

מרן'דיתרזהשל'אהבתהגולדברג:לאה

ז'"אעםגולדברגלאהשלליחסיהלקרואקשה

נטולתכמעטחיתהעצמההיאפרשת-אהבה.

רבמההיטבוידעהומפוכחתעייפהאשליות,

כןפיעלואף .זובפרשההמדומהשלחלקו
והיאעצמה,עללהתגבריכולההיאאין

אהבתהלהשזוכנערהלפעמיםמתנהגת

הראשונה:

שאיןלהחליטמנסהאנייוםיוםאלא'."היחס
מתוךקייםבבלתיהיאחזותמדומה.דבראלאזה

ואף .נכוןכנראהזה .סביבישנוצרהריקנות

שלבואואחריצהרייםשעתבכלכן'פיעל
וישיבותלהרצאותהזמנותעםהמכתביםנושא

מדוכדכת"אניבכך'מהשלאגרותמיניוכל
) 17.6.1952 (. 

שמאחוששתהיאואחת.ארבעיםבתהיאלאה

לגמורעומדתהיאשמאהזיקנה,תורמתקרב

ההיאחזותוכמשוררת.כאשהתפקידהאת

כיווןאי-רציונלית,אוליהיאהזאתבאהבה

בפיכחוןמצבהאתלראותמסוגלתשהיא
"כל .אכזריקשה,משפטעצמהעלולהוציא
ליואיןייסוריםבהרבהליעולההזההעניין

 .) 25.4.1952 (לשאתם"כוח

איזותמידמפגיןאבלומנומסידידותיהואא'

מחטטתהיאממנושמגיעמכתבכלצוננת.זרות

טובים.אותותמחפשת-אותומפרשתבו'

ספר:לקרואאפילומסוגלתאינהאלהבימים
תופסתואינהפעמיםשלושפסוקכלמתחילה

זאתעםויחדא'אתלראותרוצההיאכלום.
היאלפעמיםאיתר.פגישהכלמפניחוששת

מפניה.מתחמקהואכילהונדמהאליומטלפנת

שהואוכנראהבחיפהנמצאהואכילהנאמר

טובאולי"כךלצמיתות.לשםלעבורעומד
 .) 22.7.1952 (מאוד"עצובהאניאבליותר.

בתל-אביב.אותופוגשתהואימיםכמהכעבור

בוחנתהיאושובערב.לארוחתאותומזמינה

לא"אנינוקבת:באינטרוספקציהעצמה,את

הגמורהבטבעיות'הרגשתיביותרנרגשתהייתי

איןכנראה,-האמתלשםהזאת.הזרותשל
יכולהאינניבביטחוןאבלאותו.אוהבתאני

חסרידמיונותעלבנויהיחסכלזה.דברלומר
מכלמשוחררתשאהיהמקווהאבי .שחר

שמחהאינניזאתעםבמהרה.האלוהמחשבות
 .) 26.7.1952 (כך"על

מצפההיאבלילות.נודדתשנתהכןפיעלואף
יודעתזאתועםא'עםנוספתפגישהלכל

הדמותאתחופפתאינההריאליתשדמותו

ברור ... "בדמיונה:לעצמהשיצרההאידיאלית
ודמיוני.רוחיפריהםבושראיתיהדבריםשרוב

אבלומשכיל.הגוןחביבנערשהואספקאין

דמותלאותהעיקרכלדומהאינוזהכל
הכולמישהו.לאהובהצורךמתוךלישצירפתי

החלקה,אדיבותוחמימה.ולאקריראלאהיה

במיןהמתבוננות(היפות>המזרחיותעיניו

שוםמותחהואשאיןרום,בגבירותהתאהבות

הכאיבשזהלהודותעלי .לבינוביניהןמבדילקו
ייתןשהואבטוחהאינני-הזהה'שחרור' .לי
שלמתיחות,שלייסוריםפחותקצתמשהו.לי

לצאתדרךאבל .עכשיויהיהזהכן'ציפייה,
לקראתמה?אל ?ללכתלאן .ליאיןהיאושמן

הדומהמשהוגםנותרהזההענייןומכלמה?
נתראה,לאגםכנראה,אנחנו'אישית.למפולת

יישבהואכיאףכאן'ולאבמקרהכןאםאלא
ליחשובלאזהאוגוסט.סוףעדבירושלים

מחוכמתשלאהרגשהליחיתההלילהאבלעוד.

מילים,-יישאר'"מהובכן:משהו.נגמרכאילו

תוצאותאוהב'.ו'פצעימרן'דין'תרזמילים',
מאוד"לימרמדומה.אהבהשללמדיממשיות

) 27.7.1952 (. 

ררים.ד Q ~אונ:ויה:;ונכהלאלא,
ry ~ Q ~ם:;י~;לף:,תזקפף:ה, .ה, 

 ,ם:יtp ~ f t ת[/'ןi~~היד'~אור

ד~רים. iJ~תו w ו;:~יי~ה י~~

~ Q לומות-iJ ךא~ry ע,ן?רים
ת 7 ~;מי;ם-י;םא;נ:ויזp~ת-~קי~ה
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ת 7ry~ין-ת;נקר~לב, t ~~-ף; n~ל

~רים. iJר~ת iJ ·י~;~~~ל

נועדהחיים"עץבמילים:זהשירמסיימתוהיא

הדעת!"בפריאותוהרעלתואתלאהבה;

הגישהעצמהאתהוכיחהזהבמקרהגםאכן'

הכול.להרוסכמסוגלתהשכלתנית-החטטנית
שלבחייהנוספתאנושית""מפלהזוחיתה
והריכאשה?מפלהנחלההיאכלוםאךלאה.
להיאבק,כללניסתהלאכימודהעצמההיא

העלהלאכללשהואוייתכןלבו'אתלכבוש
בלבההתחוללהרגשותסערתאיזודעתועל

ב.גרתמבוידידהרקכנראהבהראההוא .בגינו

~גי~תסף p:~ך~ים WiJלשוחחהיהשנעיםמסוים,חייםניסיוןובעלת
~סב;ת~ן~ר;ןהמצבעםמשלימההיאדברשלבסופואיתה.

ךים pף 9 ~חף~יןרא~י~דף fןשרשמההדבריםאתקוראתעצמהוכשהיא

 : i~א:;כינ:וי~דבושה.מתמלאתהיאלכן'קודם
בדידותה.אלחוזרתולאהמסתיימתהפרשה

 םיכ;~~~~~יגיהצלפה-שלאלהמרותבמיליםמסכמתוהיא
ההתאהבותשכלהדבראמתנכון"אוליעצמית:
ממש,מעשה-ידיאלאאיננהבשביליהזאת

 .) 24 , 12 • 1952 (שירה ...ובבחייםלהיאחזאמצעי

ר p ~~~וים~וים, ?ר~ז:~ה
אכל'לנגישנגההזאתמאש

'' •• -:• T ' • T '•, 

רל iJ~רי 't ל~~~סר~נ:וי'
ר. p ~~תףמ;ת qiJא;נ:ו~;תרק

~ל iJל.ם f ך:;~ ןי~~~~י
~ f ;~י~ה ר~~ ;ת~n ;.ןךת-
r:זןךת;ל;ת n~~סףת-נ;.זכר~םלף

ל? ?jנה pך ';ע;~~ל~י~ן

אלמגיה,אתאהבתיפלטה
ד·:• .. :- ·: •-ד:-ד:ז

~ז-ן;ף~~.זד~נףןד:~ים

9t' 1ארסםפף : o/ אףםiJ ,ךח.ק

 '~~;נם ry ~ ם~,עכז.~~ר tן
ל;ף qף~ן- ז~; nף~ע;ןם

iJ .ז~ן~ ry ם:P לד:; w .ח.ק

-3ב , 1954קיץעדבירושליםעודנשארז"'א

לחו"ל.צאתולפנימלאהלהיפרדבאהואביולי
מןכאלהדבריםשנעשיםכדרךנעשה"הכול

'ועכשיושווייצית:אדיבותדרישותלפיהסתם,

 '.לךלהודותרוצהאניאחת,מילהתאמריאל
צוננות.בעצם,אבל
נסתיימההזאתהפרשהעצובה.הייתילא"אני

היההכולבעצם,לכן.קודםהרבהעודבשבילי

האמת:אתלומרואםבניתישאניבנייןרק

בונהשאנילמדיברורהידיעהומתוךחול'על
משהווילך.שימהררציתיבעצם ...טובחול.על

בביקורלטורחכמעטאתמולליהיה

רגשהעתכלכמעטהיהזאתעםהזה,

הפונקציהאתמילאהזההאישאכזרי:

שלושללכת.יכולהואעכשיושלו'
הזההזמןבמשך .כאןהיהומחצהיםשב

עוררלעשות:צורךשהיהמהעשה
בשבילמשהו'עשהלחיים,אותי

 .הולךהואעכשיו ,'העבריתהספרות
באמת,חיתה,זוכלום.יודעואיננו

דבראיזהכמעטיש .גורלשלשליחות

 ,, ...(ומגוחך>אלה.בכלמיסטי
) 3.7.1954 (. 

~ 
~ -== 
~1 ~ 

jJ .נ;;כים

יךז:י Jf: ~ףןך~ים

-די f ;:~רף
ן:;כים.:;כים,ע,

י /o ~~ז:יך~~י~ם
-יף 7ז;ימ;~תtי~ירלא
~לי ת,? 7ה; י~~

ןא /oל~ת p ~~ םי~~~
:P ליף.י~סל~נ:ו~

 ) 1962 ('אלי'גולדברג:לאה

שירירקכמעטלכתוביכולהשאני"העובדה
גולדברגלאהרשמהלזרא",ליהיאאהבה

חולמתהיאשנהובאותה ) 17.6.1952 (ביומנה

'De Lמעיןבפרוזה,ספרכתיבתעלגם Amour 

היאאךאשה.שלראותהמנקודתסטנדלשל
הולךמענייןספר"איזהתכתבנו:שלאיודעת

 ) 13.11,1952 (לאיבוד!"

בשירתה,המרכזיהנושאחיתההאהבהואכן'

וזירהארחונות,מליליםועדשעןבטעותלמן
לאאהבותיהרובחייה.מניסיונותניזונהזו

האהבותלאמקום,מכל"מאושרות",היו

גדולה.אהבהשירתהולידוהמאושרות

גולדברגלאהבחייהאחרונההאהבהפרשת

ושתיים.חמישיםבתאז,והיא-1963בהתרחשה

שלגשותנחתוזופרשהגםחיתההיאאך
מאושרת,לאאהבהחיתהזוגםכיאםנערה,

בעיקרה.חד-סיטרית

שניסהמרצהפ"ו'הואהזאתהפרשהגיבור

חיהצללאהירושלמית,באוניברסיטהלהיקלט

באחתלהרצותכנראהוהוזמןבכך

הואבדרכוהאמריקאיות.האוניברסיטאות

איתרלהיפגשמקווהולאהבאיטליהיתעכב
מעט"כמהספורות".לשעותגם"ולושם,
היארושמתמאושרת",להיותכדילידרוש

הפגישה:לקראתמאודמתרגשתהיאביומנה.

רוצהאחרדברמכליותרלראותו'רוצה"אני
לשעותניפגשאםאףמפחדת.ואניזאת.אני

עצמיבפניאניחוששתבנסיעתי.ספורות

אחרישחורהמרהלישתהיהמדי'יותרשאגלה
לראותו.רוצהאניאבלחברית.שיחהאותה

סובלת.איננילא,לעזאזל.הלכההצלילות"כל

לישישמזהגםהכול'אףעלמאושרתאני
אותומבקשתשאנילו'לכתובהזכותעתה

איןמהמשום .בקרבתוכשאהיהעימילהיפגש

לכתובעודחוששתאיננילאהבתי.בוזעודבי
שלענייןאותוליאכפתמהאהבה.המילהאת

פ'אתאוהבתאנילאהוב!'אובייקטיבית'זכות
אוהבתאני'אבלשיגעוןזהשיהיהשנתיים.זה

חוצות,בראשלעמודיכולהעכשיוהייתיאותו.
 .) 20.6 • 1963 ( "-אניפ'זאת,ולצעוק ,כמדומני

כשמטרתהלאיטליהנסיעהמתכננתהיא

בהתרגשותחיהאותו'לפגושהיאהעיקרית
ומתח.ציפייהשלימיםבאותםעצומה

אושר'שלהרגשהבהנוטעתעצמהההתאהבות
ממנה:מרפהאינההדו-ערכיתהתחושהכיאם

עודאינניהכול'אףעלאבלטיפשי."הכול
שפניליאומריםוהכולשהייתיכמואומללה

לאאחת,שורהלעשותיכולהמהיותר.טובים

 .) 22,6.1963 (מכתב"של ,משקלבעלתכךכל

גבולותלמעברחורגיםאינם ,פעםהיחסים

"כברשהםיודעתעצמהולאהגרידאידידותשל
 ....היא .) 23.6.1963 (האפשרי"לשיאהגיעו
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אךעימד'פגישהלקראתלנסיעה,מתלהבת
אחד:לרגעלאאפילועצמהאתמשלהאינה
הסיכוייםכלליוישצלולהכךכללא"אני

והמשהואחר'משהוהיאשאהבהמשוםלסבול'
 ,) 23,6 , 1963 ( ...לייותךלאזהאחר

להיותחדלוהפרזתם,בכלשהדברים,"משונה
עכשיוובוכהשוכבתאניואם .בעינימגוחכים

מבינה-לומר!מוזר-אנידמעות>ללא(כמעט
איןאבלקודם,מאשריותראיכשהועצמיאת
 ,) 25.6.1963 (כלל"עלימקלזה

"מאתבדמיונהמחברתהיאמאוהבתנערהכמו

-נכתב,שלאמכתבעלמדומותתשובות
אותושלאפשרויותמאהבחשבוןבקחתי
איתה,להיפגשיסרבשפ'חוששתהיאמכתב,"

הפעםאוליזוהיכייודעיםששניהםאפילו
חרדהופחד'חרדההעת"כלבחיים.האחרונה

 ,) 27,6 , 1963 (למה"יודעהשדוציפייהופחד

ומודיעע'בדירתהמופיעלפתעכיחולמתהיא
היאלמיטה.איתהללכתרוצהשהואלה

שזהבלביחשבוןעשיתי"בחלוםמסכימה.

שאני'עכשיו'לעשותשעלימהשזהמצוין'
לישיציעמיעםלמיטהללכתצריכהפשוט,
 ...פ'אלמתשוקהעצמילשחררכדיזאת,

מחייבים,"אינםוהאישהענייןשעצםחשבתי

רגשאותיתקףכך"אחרהדבר.כךלאאך

שאנימיאתרקרוצהשאניוידעתיבחילה
שאינניסלידה,בייעורראחרשכלאוהבת,

יאושיותרבעודשאניאוכל'שלאיכולה,
מוצא,שוםפהשאיןהאמיתית,לאהבתיאצמד

 ,) 27,6,1963 ( " ..שקר,רק

כותבתאותלמידיםבוחנתעובדת,כשהיאגם

מגיעלבסוףממנה.מרפההשיגעוןאיןמאמר'
אךלסייגה.אותהמזמיןהואמפ',מכתב

הואשהמכתבלהמתבררשבייהבקריאה

"גורמיםאיזהעלמרמזמחייב,בלתיפורמלי'
מפחדתהיאאךתיסע,לאהבחייו",חדשים

טובהשכלחשההיאהזאת.הפגישהמפנימאוד

תשיםפגישהשאותהשייתכןלה,תצמחלא

לרוץממשיכההיאאךחלומותיה.לכלקץ
תחושתלמרות .להיעצריכולתבליקדימה,

בחייה!)לייט-מוטיבזה<גםהצפויהכישלון

 :זופגישהבשבילהגורליתמהעדיודעתהיא
לקצרהגורלאתאבקשורקיועיללאדבר"שום
שזהבטוחהאניהפעםמהמשוםחיי.את

אפילותקווהלישאיןמותי'יוםעדלעולם,
 ,) 3,7,1963 (לאדישות"

'איןובכימתיחות,התרגשות,שלבמצביםגם
והבחינהצלילותה.אתגמרילמאבדתהיא

לתחושהמנוגדתכההריהיהמצבשלההגיונית
אשהואניהזה,האסוןליקרה"למההנפשית:

 ) 5,7,1963 (זקנה?"

אישבעתי.ד"מחיילקוותמהבהחלטלי"אין
אינניאפילוכאלה.הםשחייבכךאשםאינו

 .)םש(לחיות"לארוצהאניאםיודעת

עלודנהשיגעונהעלעצמהאתמייסרתהיא
התעוררתיאתמולשפיות:שלבמידההמצב

פ'אשם,הואמהושפויה:הגיוניתמחשבהעם

בו?"התאהבהזקנהשאשההמסכן'

טרףלהיותבגיליטיפשהלאאשהיכולה"איך
יכולהאיננימדועזה?לאהבה-תשוקה-שיגעון

בניתישניםכמהבסופי?יהיהמהלהתגבר?

לחייםפנימית,להרמוניההדומהמשהוידיבמו
בדידותשלפעילים
בתוךהכולאתשמוצאת
העבודה,בתוךעצמה,

צעירים,עםבקונטקט

הכול'אובייקטיבי',בעולם
ההכרעהייןעבגםנהרס.

כברבאוניברסיטההזאת

לאלגמרי.אותילענייןחדל
בשביליכלום.ליאכפת

-היתרוכלפ'רקקיים
יודעתואניהשום.קליפת

ומשפיל"אוויליאיום,שזה
) 8,7,1963 (, 

לאהיוצאתיוליבאמצע
איןבלבהכיאםלאיטליה,

כייודעתהיאתקווה.הרבה

הכוליהיהשבועייםבעוד
כמה"עדמאחוריה.

במחלהפועלאיננושההיגיון
ואולילעצמי:אמרתיהזאת.
והכולואתאכזבמזללייהיה

אינניבזהשגםוידעתיולפתע.אחתבבתיחלוף
 ,) 20 • 7 , 1963 (רוצה"

שםומוצאתלרומאמגיעההיאביולי-23ב

לשנהלנסועהחליטכילההמודיעמפ'מכתב

כמוידידותילאואפילואדיבמכתבלטקסם.
לאהומרוחק.צונןהואהקודמים.המכתבים

איטליהשלנופיהאתאהבהשכהג,גולדבר

מסוגלתאינהאמונתה,שלהחמדהושכיות

להימצאאהבהשכההיא,דבר.לראותהפעם

בטיול"לאהפעםעצמהאתחשהבאירופה,
אותה.מדכאהכולבגירוש",אלא

ברגלטיולעושהמתאוששת.היאהיוםלמחרת

בעירב"בית"עצמהאתמרגישהרומא,במרכז

לאיןהשתפרהבפיהאשרהאיטלקיתגםהזאת.

עםחופשיבאופןלשוחחיכולהוהיאשיעור
האהבה,להגשמתמצפההיאאיןהמקום.בני

מ"גהינום"לשחרורלהצטללות,מייחלתהיא

עוקבאיטלקיאיש .בתוכושרויהשהיאזה

מאהגילעדאשהזו"בארץ-ברחובאחריה

-שכאלה"בהצלחותבטוחהלהיותיכולה
במקצת.אותהמעודדאפילווהדבר

ש"נלחמה ,'רלידיהאתפוגשתהיאברומא

שאהבה,האיטלקיהגברהשגתעלשנים"שלוש

"הסיפורמעירה:לאהאותו.השיגהולבסוף

בדרךליויה,שלבטוןגםאדיר'רושםעליעשה
בו'רוצהשהיאגברעלאשהמלחמתשלזו

צריךושכךחיוביתגבורהשלמעשהכמין
הנשיםלעומתוטיפשהתמימהאניכמהלהיות.

קונץ"לאזהעכשיוהייתי'תמידהללו!
) 26,7,1963 (, 

הפנתיאון'מולבקפהיושבתגולדברגלאה
ד'להבפיאצההפיליםארבעתאתרואה

מוצאתהמלאך'טירתאלהולכתנרווה,מי
מבקרתסביבה.בסנטההגשםמפנימחסה

ופרא-יפהרפאלשםורואהנציונאל"ב"גלריה

ועו.דוהולבייןאנג'ליקו
מציקפ'עםהצפויהבפגישהמהרהרתכשהיא

ואדיב"יבשהיהשמכתבובעיקרזה,ענייןלה

הכרתיתתבאורחבשגרירות",למסיבהכהזמנה

מאחוריהיהיהזהשכללרגעכברמצפההיא

בשעתלסייגה.מגיעההיאבאוגוסט-3ב

מרובבנוףאפילוהסתכלהלאהנסיעה
לרשוםאפילומסוגלתהיאאיןביוםהתרגשות.

נפלאה."פגישהמשפטים:שנירקאירע.מה

ככלמהרמשםלברוחמחליטההיאאיום,"ערב
האפשר.

מסייגהבז'נבה.נמצאתכברהיאבאוגוסט-10ב

מןהשתחררהולאלרומאבחזרהנסעה
דו-שיחאיתרלנהלהמשיכה :'פעלהמחשבות

מןברומא,ברגלארוךטיולבאנגלית.מדומה
העיר.מרכזעדהאבנטינו

זכראתהניירעללהעלותמסוגלתהיאעכשיו
נסיינה:שאירעוהדברים

בארבעשנפרדנולאחרברחובהלכתיואיך ... "
- Brotherly, no "נשיקות sisterly " ופתאום
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ולאהדמעותאתומוחהבוכהשאניהרגשתי

הקטןהבאראלשחזרתיעדאני'איפהידעתי
-ברנדישםושתיתיראוויצהפאלאצומול
פרידתנולפניזה,לפניבערבכמוגדולה,כוס

איךבהתמוגגותהביטוכשהאיטלקיםהראשונה,
מביטיםאינם(הםומתנשקיםעומדיםאלהשני
אתכתבתיבמלוןכךואחרצעירים).עלכך

אפשרי".הבלתיהארוך'המכתב
מסוגלתאינהלאהאךהפרשה.נסתיימהובזה

 ) 23.8.1963 (ימיםכמהכעבורממנה.להשתחרר

אירעאשראתלשחזרשובמנסההיאבפריז'
מתארתהיאאשליות.ללא-הפעםנסיינה.

לביקור.שבאהזקנה"כ"גברתעצמהאת
מנסהוהואאמריקאית""נערהיששלפ'מסתבר

הואבמכוניתממנה.בורחמלאה."להיפטר"
לראשה""מעברהאמריקאיתהנערהאלמדבר
לגראסטו.הנערהעםונוסעלאהשל
שעותבמלוןלולהמתיןלהמניחהואכךאחר
ולבסוף,בטלפון.אפילולהתקשרבלירבות

נשיקותעםו"הפרידהקטןקפהבביתהפגישה

אניוגםממנה,התמוגגומסביבשהאיטלקים
שלהצדאותוהיהשזהתפסתילאהאידיוטית.

כמעטוחזרתיבפגישה,שהיההשארםניצול

הרחוב.באמצעפרידה.-בערבלמלון.מאושרת

ומחתההזקנההגברתהלכהוכיו"ב.נשיקותשוב

בכות,ליכולתיסוףסוףדמעותיה.את
לאןיודעתאינניהגעתימדמעות,ומסונוורת

לבדי.קוניאקושתיתיהקטןהבאראלוחזרתי

שוטההשירים.עםמס"א.המכתבבערב

שבעולם!"
 ,,כנראה.עולם,עדפסוקסוף .הכול"וזה
היאבאוגוסט-28בהשתחררות.גםאבל

בבו-שאםלולהאצלהייתי"אתמולרושמת:
לטאוורניהגדולבגשםמנסיעהגםמאודונהניתי

מןוהשדותהעציםומראה Anvers sur Oiseול·
פתאוםהחלונות.מןהנשקפיםהאדומיםהגגות
בימיםשליהטובותבנסיעותעצמיחשתי
 " ...ההם
עורכתהיאבפריז.טוביםימיםכמהמבלהלאה

במוזיאונים,מבקרתשונים,ברובעיםטיולים

שהיאשמחהוהיא .בולוןביערמטיילתבר'בלו
נמצאתכברהיאבנובמבר-11בבעיר.מתמצאת

מבקרתהיאטוב."הכול"פהבאמסטרדם:
לההמוכרותבתמונותומסתכלתבמוזיאון
הימים.משכבר

-לירושליםהשיבההביתה.חוזרתהיאומשם
למצואובמקוםארוךגשרשעבראדם"כסיוט.

שיצאמקוםבאותוהואהנהשממול'בגדהעצמו

ממנו.

עולההעבודהכי'אףעצמומקוםבאותו"אני
במצבגםאניולעיתיםכשורה'ו'הכוליפה,
 .) 11.2.1964 (עצמוהדבראותוזה ·טוברוח

נוספותנסיעותשתיעודערכהגולדברגלאה
כדי , 1964בקיץלשםחזרההיאלאיטליה.

ביקרההשוואתית.לספרותבקונגרסלהשתתף
צ'זארהשליומניואתלהרכשהבוורונה.
מצאהכימפניהם,קצתחששהכיאםפאווזה,

לא"אניאבל:מדי".יותרקרוב"משהובהם

באמצעותהכירה,ברומאכתבה.אתאבד"'

רה-סימוןואתסארטראתרוסאנה,ידידתה

שהיאוכתבהנסיינהשובביקרהבובואר.

העובדהלמרותהזאת,העיראתמאודאוהבת
חשההמסעבסוף .מאודאומללהשםשחיתה
תהיהשזוכנראהכיוכתבהקשהבדידות

האחרונה.נסיעתה

ברומא.שובנמצאתהיאשנתייםכעבוראך

כמעטכשהיאבחייה,קשהתקופהלאחרוזאת
נראהלכתיבהששייךמה"כללכתוב,חדלה

לאבמילים,להשתמשיכלהלאוהיאזר"לה

זאתלעומתאחרים.בשבילולאעצמהבשביל
במשךבעקביותזאתועשתהלציירחזרה

 •משנתיים.למעלה

 (ו:
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זהמצד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

לויתןעמום

אירועיםספרים,מוספים,

 ?לדו-לאומיתבחזרה

ארישערךהראיונותשניראשונה,בקריאה

בנבנישתיומירוןהנגביחייםעםשביט

 ) 8.8.03 ,הארץמוסףמהציונות",("תשכחו

המדינהרעיוןאתרענן'רוחמשבכמומחזירים,

לפתע,האטום.הישראלילחדרהדו-לאומית
חורבןמלחמות,סכסוך'שנותמאהלאחר
הנכוןהפתרוןרקלאנראהשובזהוסבל'

בבתהעשויהאפשרי'היחידגםאלאוהצודק,
לפתורבלבד'תפיסהבשינוילכאורה,אחת,
מוצא.ללאהסתבכנושבהןהבעיותסבךכלאת

חומתאוהגדר'הקמתלאחרעתה,במיוחד
משטחישנותרמהאתכלילהמבתרתההפרדה,

שאיןבצורותעריםהפכוכשההתנחלויותהגדה,

מציאותי.נותרלבדושהואדומהלהזיזן'סיכוי
אתבפשטותמיישבשהואזה,שברעיוןהגאוני

היהודים,הצדדים:שבשניהקיצוניםתביעות

ארץחלקיבכללהתיישביוכלואחד'מצד
שני,מצדהפלסטינים,הפליטיםבעודישראל,

יבחרושבובארץמקוםלכללשוביוכלו

כמובן>.לאפשרויות,(בהתאם

אנטי-הואהדו-לאומי"הרעיוןהנגבי:אומר

אתלכלואלהפריד'באההחומהלחומה..r.יזה
גםכולאתהיאאבלבמכלאות,הפלסטינים

גטו'לישראלאתהופכתהיאהישראלים.את
שלהגדולהייאושפתרוןבעצםהיאולכן

לוותריהיהצריך ] ... [היהודית-ציוניתהחברה

מתוחמתיהודיתריבונותלהשיגהניסיוןעל

שאנוהעובדהעםלהשליםיהיהצריךוסגורה.

יהיהשלאמיעוטאבלבארץ'כמיעוטנחיה
יוכלאלאגדרה,לחדרהביןיותרדחוס

ודמשק,"בגדדבשכם,גםלהתיישב

קצתמפוכחבנבנישתי'מירוןד"רההיסטוריון'

-80המשנותכברפחות.לאנחרץאבליותר

עלהפיך'בלתיבשטחיםשהמצבמשוכנעהוא
לשתיהארץחלוקתלכןהיום,וכמהכמהאחת

אםגםלדעתו' .עודמעשיתאיננהמדינות
הבעיהאתפותרתחיתהלאאפשרית,חיתה

סכסוךרקואיננויותרעמוקשהסכסוךמכיוון

שסברה(כפילאומיותתנועותשתיבין
אלאציוני),היהעודכלהוא,וגםהציונות,

למתיישבים.ילידיםביןקולוניאליסכסוך
הפתרוןהואלפיכךהמתאיםהיחידהפתרון

שלמצבדהיינואפריקה,דרוםהגיעהאליו

משטרשלבמסגרתוקולקטיביאישישוויון
הארץ.בכלכוללאחד
עינילנגדרואהשאני"מהבנבנישתי:אומר
בשלטון>(שיתוףאופקיתחלוקהשלצירוףהוא
רואהאניבשטח),<חלוקהאנכיתחלוקהעם

ישראלארץכלאתשיכלולאחדפדרלימבנה
קנטוניםיהיוהזההמבנהתחתהמערבית.

ישראל'אזרחילפלסטיניםשונים.אתניים
להםותהיהמשלהםקנטוןיהיהלמשל'

הקבוצתיותהזכויותאתשתבטאאוטונומיה

קנטוןכןגםיהיהלמתנחליםשנימצדשלהם.
איזהיהיההפדרליתהממשלהבהנהלתמשלהם.

עלהלאומיות,הקבוצותשתיביןאיזוןשהוא

אחד",מולאחדשוויון'שלבסיס
אלאמגובשת,תוכניתזושאיןמודהבנבנישתי

יודעגםהואכהיסטוריוןאבלבלבד'מחשבות
הואפדרלימבנהאיזהכאןיהיהאםש"אפילו

מקוםבשוםעבדלאזהכישלום",יביאלא

עצמורואההואיסודיבאופןלכן'בעולם.
לתרבותרקסיכוישישוסבור"גיאו-כנעני"

 .הזומהאדמהכאןשתצמחמשותפתילידית
נגמרה,הציוניתש"המהפכההיאלכן'מסקנתו'
תאריךולקבוערשמיתכךעללהכריזשצריך
לחשובלהתחילשצריךהשבות.חוקלביטול
במדינהמגוחכתלאמונהלהיתפסולאאחרת

בגדר",אופלסטינית

מהציונות","תשכחוהכתבהלכותרתבניגוד
בהכרחהיאדו-לאומיתשמדינהבטוחאינני

בהשדגלהשומר-הצעיר,ציוני.לאפתרון
היהבוודאישעברה,המאהשל-30הבשנות

לבעייתמדיניפתרוןפירושהציונותאם .ציוני

בהחלטזההריבארץ-ישראל'היהודיהעם
מדינתשלבמסגרתלאאםגםציוני'פתרון
ובלתישלופתרוןאליוצאהלביהודית.לאום
מתעוררתשנייה,בקריאהאולםשכזה,אלים

סםמדומה?אואמיתיפתרוןזהוהאםהשאלה
וסםהרדמהסםאולאומי),יהודי<לקיוםחיים

מוות?

השני'הצדאומרמהשמענולאועדיין
שוויוןליחסיכלליסכיםלאאוליהפלסטיני.

רובליחסירקאלאהדו-לאומית,במדינה

הרוב?להיותעתידכשהואומיעוט,

אורזורקבינתיים,שפורסםאור'ועדתדו"ח

מחיראיזהמצביעהואהבעיה:עלנוסףמכיוון
ההתעלמותלגבות,עודועלולהגבתה,גבוה

שניחייםגופא,ישראלבמדינתכיהעובדהמן

עמים.

שטריתשל(הנודד>הפרויקט

מקוםבאיזהדלעיל'הדו-לאומיתבמדינה
ויותרשיותרכפי"היהודי-הערבי",יימצא

מחברגם<בהםעצמםאתמגדיריםמזדהים

בצדבספרו)? 52עמ'ראה ,שלהלןהספר

טובבמקוםאוהפלסטיני'בצדהיהודי'
שלוםסמימאתאבדשודיתשיריםבאמצע?
 , 2003אנדלוסהוצאת , 2002-1982 (שטרית

עםלהתמודדנוסףניסיוןהוא ,)'מע 125

המקום,כברטעון.שםזהומלכתחילההסוגיה.

["סמיעדותולפיהמחברשלעירואשדוד'
סופרומורה,משוררשטרית,שלום
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קסרבעיירה 1960בשנתנולדופובליציסט,

מהגריםבשכונתגדלובמרוקואלסוק
תהודההמעוררגבולי'מקוםהואבאשדוד"]
ולשכונהלספרבלתי-רלוונטיתלאהיסטורית

ולאמהגרים""שכונת<ודוק:המחברגדלבה
העטיפה.גבשעלבדבריםהנזכרתעולים>
היאימינו'שלאשדודכמוהמקראית,אשדוד
למטהנחלהשניתנההחוף,בשפלתעיראותה

ידעלאשרכלוימה("מעקרוןיהודהבני
עזהוחצויה,בנותיהאשדודוחצריהן:אשדוד

והגבול",והיםמצריםנחלעדוחצויהבנותיה

העריםמחמשאחתשחיתהאבלטו>,יהושע
קרבותניטשובאזורהפלישתים.שלהבצורות

מהםובאחדלפלישתים,ישראלבניביןמרים
לאשדוד:בשביונלקחהבריתארוןנשבהאף

ויביאוהוהאלוהיםארוןאתלקחו"ופלישתים

כזכור' .)הא,<שמואלאשרורה"העזרמאבן
פסללפניוהוצגהאלוהיםארוןהובאכאשר
לפניוזהנפלים,פלישתשלאלילםרגון'
והנהממחרתאשדודים"וישכימוארצה:אפיים

יהוה",ארוןלפניארצהלפניונופלרגון
אףהשנייהובפעםפניו'עלרגוןנפלפעמיים
ידיוכפותושתירגון"וראשוידיוראשונשברו

תרצו'אםשמואל.בספרכמסופרכרותות",
במלחמת-תרבותראשוןסיבובלפנינוהרי

רקעלשמשכמוהמאיןמתאימהאשרבאשדוד'
מדברים.אנושבוהשיריםלספר

פעםנזכרתהיא"האשדודית",לשפהבאשר

ההםבימים"גםיג:נחמיהבספרבמקראאחת

אשדודיות,נשיםהשיבוהיהודיםאתראיתי

אשדודיתמדברחציובניהםמואביות:עמוניות,

ועם:עםוכלשוןיהודיתלדברמכיריםואינם
כג-כד).(פסוקים " ...ואקללםעמםוארינה

בנייןתקופתהיאכידוע,ונחמיה,עזראתקופת

לגולישהתירפרסמלךכורש'בימיהשניהבית
לאלוהיהםביתולבנותליהודהלשובבבל

חיתה,בארץשפגשוהמציאותבירושלים.

אוכלוסייהשללמעלה,בפסוקיםכמתואר

אשדודית,יהודית,-האזורעמימכלמעורבת

השפותואחת-וכדומהמואביתעמונית,

שושן:אבן<לפי"אשדודית"חיתהבהשדיברו
מיסודותמעורבתלשוןאשדוד'בני"לשון
"היהודית",מהלשוןשונהשחיתהז'רגון")זרים.

עזראבה.דיברוולאהכירולאשאותההעברית,

מלחמת-שלנוסףבסיבובפותחיםונחמיה
נחמיה>אומרואקללם",עמם("ארינהתרבות
כלומר'אתני","טיהורעלמכריזיםהםכאשר
עלהעבודהוהשבתהזרות,הנשיםגירוש

בירושלים.במקדשטהרתה
ספרואתהפותחבשירשטרית,שלוםסמי

נוסףסיבובעלמכריזכמומילה'),תבינו('שלא

השלישיהביתבימיהפעםזו'כרת-תרבמלחמת
ממשיךכאילואשרכיום>,ישראלמדינת<קרי:
ועדמימיונחמיה,עםהעתיקההמריבהאת

ימינו:

שיריםלכםכותבאני

אשדודיתבלשון

אמכוםאםאםכוס

כרכוםדאוכלה

 .מילהתבינושלא

מה?למה

מי?למה

עליכם,שםמי

אלחרםוולאד

 ) 7<עמ' ...אחדאחד

'אבלבשירהמיליםכלאתהבנתילאבאמת,
וקללה,אלהשלשירשזהולהביןכדידייהבנתי
 /תי<אשדודאחתבלשוןהתרסהשלשיר

/עברית>,<יהודיתאחרתלשוןכנגדמרוקאית>
דרכווממשיכינחמיהשללעמדהשבניגוד
טהורהאתניותתהיהלאכאןכימכריזה,

אלאאחרת>אוישראלית,צברית,(אשכנזית,
ואףומוצא.עדהסוג,מכלומעורברבערב

רוצההואשנבין'רוצהשאינולמרותכן'פיעל
בכלשמשהונדע,שלפחותשנקרא,לפחות

מפרסםהסתם,מןהיה,לאאחרתנקלוט,זאת

שלחוזרתהדפסה(שהואכללהזההספראת

כולוכותבושהיהאוהקודמים),מספריומבחר

המונחפרדוקסספקבליזהובלבד.באשדודית
הפוסט-מודרנית,הרב-תרבותיותשללבהבלב

אתלבטארוצהאחדכלאחדמצדכאשר

רוצהגםשנימצד'אבלשלוהייחודיתהתרבות
התרבותידיעלובהתקבלותבהכרהלזכות

האחרת.

שטריתשלוםלסמיקורהמסוימת,במידהלכן'
מוזתאתמזמיןהואבלעם.מקרהזהבספר

הזה"העםאתלי"קובהממנהומבקשהשירה

המציאותאתהזו'המדינהאתכב),(במדבר

היוצאיםהשיריםאולםהארורה!הישראלית

זאתבכלמגליםכורחו'בעלאוליעטו'מתחת
עינימחדד"אניהעליבות:בתוךיופימעטלא

בבלקונים /המרוקאיותהנשיםיפי /לראות
סורגתריסעלסורגהמסווגים;המתורסים

 .) 8<עמ'האלה"העגומיםבבלוקיםתריס;על

אוגל'מסובאמתהואשאיןדומהכן'עליתר
המסורתית,המזרחיותעלתוםעדלהגןרוצה,
מצדאבלעליה,מתרפקכההואאחדשמצד
בשירכמומעט,לאעליהמלגלגגםשני

שלהעדןגןאולמיעלעדן'לגני'נתיבות
וכן ) 14<עמ'נתיבותבעיירהסאליהבאבא
נוספים.בשירים

נמצאשטריתשלהפרויקטכינראהבכלל
בהתאםמשתנהשלווהפרספקטיבהבתנועה

חטיבותארבע .בחייוהמחברשעושהלתזוזות

לענייןנוגעותבמיוחדשתייםמתוכןבספר'
בארץ'שנכתבובאשדודית","שיריםזה:

בארצותברובםשנכתבוגולים",ו"שירים

באופןנראיםדבריםהברית,וכמאמרהברית.

בישראלשנכתבובשיריםאםומשם.מכאןשונה
 ) 12<עמ'לארס"חוס"ריחאלהואהגעגוע

והתרבותהמרוקאיתהמכורהאלכלומר'
הברית,בארצותשנכתבובשיריםהריהערבית,

חיים;גבעתשל"מלוחיםאלהואהגעגוע

הפלאוגם, ,) 81<עמ'מרדכי"מידהדריםודבש
גםשםוקורה .) 89<עמ'העבריתאלופלא,

בשירוהזמן'המקוםממרחקנוסף,משהו

לומתברריורק,בניו 2002באוקטוברשנכתב

בעצם:

~ 
~ -== 
~1 ~ 

ופתאום

מבהטן,בתחתיותכאן

למזרח,מערבבין

באחת,פתאום

המנהרות,באפלת

 :הארהלייש

 .ישראלארץהואעכשיו,וןיבכעמיר

 ) 93<עמ'

במלחמת-המזרחיתהתרבותניצחוןזהאיןהאם
משם?נראההדברכךלפחותאוהתרבות,

הואישראל",ארץהואעכשיו'בביון"עמיר
היום,הישראליתהתרבותשלהחדשותפניה

ואחריםוהתואר"הבלורית"יפיהיושפעםמה
הואאפוא,שטרית,שלהפרויקט .לפניו

כמובן'מתבקשות,התאמותעםמנצח,פרויקט

 .שציינוכפיוהזמןהמקוםמן
בכלהםבספרהטוביםהשיריםהאישי'לטעמי

ההיתוך"ב"כורהותכושכמושיריםאותםזאת

להשתמשעדייןמותראםהישראלי'השירי
 ...הבא:השירלמשלכמותקני.לאכךכלבמושג
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חרלשלפירט

גבירולאבןרחובבפינתגרתיפעם

אבןהוגיםשכולם

שתייםאואחתלידותשמתחשקעד

המקולל,הכבישזרמתתוךאל

אחר.שםאותולקרואלפחותאו

אוהבכהשאניגבירולאבןרחובאתשונאאני

בארץ-ישראל.אפורהכיהמקום

 ) 28<עמ'

 ,מושגיבשיר ,יותרמפורשבאופןמכןולאחר
כאילוהממשיךכותרת,,ללאותמציתימכליל

 :הקודםהשיראת

לאזהאשדוד,לאזהנתיבות,לאזה
("אניהפרדוקסבישראלית.זהבאשדודית,

אוהב")כהשאניגבירולאבןרחובאתשונא

אמיתי.אלאנוסטלגי,איננוהואאבלנשאר,

קפיטליזם-נשיפרולטריון-גברי;

השיריםספרגווניםבהוצאתהופיע 1998בשנת

יורדבמלצ'ם,יורדכבימינייצחקשלהיפה
כי ,אומרנאותגילוילמעןביוהבס-פסיון.

אולם ,בהוצאתוחלקליהיהבהוצאהכעורך

שירהספרשהואסבוראנילכךקשרכלבלי
לתשומת ,בשעתוזכה,שלא ,ומקורימבריק

יחד ,כבימינייצחקנעשהלימיםהראויה.הלב
"רסלינג"הוצאתלעורך ,צבעוניעידןעם

מתורגמים ,עיוןספריבפרסוםהמובילה
ובימיםהתרבות,ביקורתבתחוםומקוריים,

שלהמסותספרזובהוצאהאוררואהאלה

מסות 8 /הנברןרוצהמהימיניבניצחק

סדרתרסלינג,(הוצאתפסיכו-תיאולוגיות
 .) 2003עמ' 95פטיש,

כטקסטיםהמופיעיםרביםנושאיםלמעשה
מופיעיםהמסותבספרגיים"יאולו"פסיכו-ת

באופןתחילהכבימיני.שלהשיריםבספרכבר
שבתאי''אחרוןבשירכמומפורש,לגמרילא

נקודהשלריבוי,בעיקרהתחבירסממני(כשרק

וכדומה,הידיעה,ה'סוגריים,מקפים,פסיק,

העתידה>:כתיבתועלמבשרים

שורטסג'ינסבמכנסי

גבבתרמילשבתאיאהווןבאלבני;מתהלך

עובי;ומשקפי

הפנימיתההתבוננותמחייוהויטמן;המשורר,

מולאל

מולאלומרוט;קינטיפיסולאותו

העולם.

נערההיאהחיוךמציאותהבטתי,(וכשלאחור

בשלת

ודיים

 ) 15<עמ'

הספרות:לביקורתתרומה

-פורנוגרפיההיאמטבעההשירה
ואני,האשהשלפורנושבתאיאהוון

האלוהים.שלפורנו

 ) 26<עמ'

כלקודםאותםאוהבאנילתכנים,קשרבלי
התמונותאתשלהם,המטאפורותאתכשירים:

אתהמחשבה,חדותאתיוצרים,שהםהעזות

בשפתוכבימינימדברבשיריםההמצאה.כישרון

מרעיונותמושפעהואאםגם ,שלוהמקורית
שלוהמסות,בספרלצעריזאת,לעומתשונים.

,בשפתםהאקדמיהז'רגוןבשפתכברמדברהוא

גיםוהרקריסטווה, ,גאריאירי ,לקאןשל
שבשיריםמהאחרים.ופוסט-מודרנייםמגדריים

לעיתיםנראהרעננות,שלאותנטיחותםלויש
(פסיכולוגיות-בנוסחאותכמשחקבמסות

הפותחתפיסקהה ,למשלהנה,גירת).יאולות

("מראהבספרהראשונההמסהאת

לשונואתלהטעימכםכדיפאלוצנטרית")

בלבד:

" irigary בישו-נשיכשהבחינההתפעמה
באילמוזיאוןהשייךזורמת><אלוהות

Tor( cell)o נרקיסיסטיאיקוןעצמושהוא

האשה, ,הציבוריבמתחם'האחר'היא .לעצמו

הגבר"עבוראלאעצמה,שלהאחרלאאבל
 .) 7<עמ'

אךהזה,הצנוםלקובץמצורפתבמקרהלא
עדימאתדבראחריתסתום,ולעיתיםהדחוס,
המסותשמונהכלאתלהכניסהמנסהשורק,
שלהדבריהתמידלא .כלשהומסודרלמבנה
מועילים.הםזאת,ובכל ,לחלוטיןברורים

כבימינישלהטקסטיםשמונהכיאומרת,שורק

בעלידתיים"טקסטיםובראשונהבראשהם

המתהווהמחזורית,אפוקליפטיתעוצמה
להתפצלהמבקשפאלוסכמיןוברכותבקשיות

אלכוחו-אונואתהתובעגםאךולהתפצל,
 ,נשי ,הגבריהקיוםשלהנסבלותאיחדוותמול

נשמעזהאםנוצרי".יהודי ,פלסטיני ,ישראלי
זאתלקחתצריךלא ,מדיבומבסטילכם

 ,בהמשךמבהירהעצמהשורקיתרה.ברצינות
"כאוסהואאליומובילשכבימינימהכי

להישארלאישמאפשרשאינודידקטי-חזוני",

אומרת,היא ,כבימיניל"פיפ-שואו",מחוץ

שזו"לץ-נביא-זעם",שלעמדהכאןמעצב

שניתן ,עבורוהולמתהגדרה ,לדעתיבאמת,

שלחרדתי"כמשחקגםלדבריה, ,לקוראו
חזרתה".ואתאמוהיעלמותאתהמשחזרתינוק

לתרבות,באשרלהשקפתה, ,כבימיניעושהכך
 .עצמוהוא ,הגברהאשה,האלוהות, ,האל
היא ,זושאלההגבר?"רוצה"מהזאתובכל

שלהידועהשאלתולאורלקרואישאומרת,
שלכתביהלאורוכןהאשה?"רוצה"מהפרויד
שלהפאלית"הכוהנתבובואררהסימון

"סוף,כיהיא,שורקשלותשובתההפמיניזם",

זרבוביתואתלהפנותהגבריםאחדמעזסוף,
גםהעצמיהזיןפריסקופדרךולהביטפנימה

דורהבןכבימיניהיהלולדבריה,עצמו".על
מניפסטהסתםמןכותבהיה ,בוארבורהשל

שחרור"כיהיאהעיקריתשהצהרתורציונליסטי

הגברשלבשחרורומותנהואףכרוךהאשה

כבימינישלשדרכואלאלדיכויו",ובמודעות
הפוסט-מצדי:(ואוסיףהתקופהוברוחשונה,

ופוסט-ציונית>פוסט-קולוניאליתמודרנית,

בלתיקונפליקטיםבנוסף, ,עלינומעריםהוא
באלה.אלההמשתלביםפתירים

ביותרהבולטהטיעוןכי ,סבוראניזאת,ובכל
במסההכלולזההוא ,בספרביותרוהמובן

הפרולטריון">,/הגבר("הדושאניותהשלישית

משמע,תרתי"משא",מעיןזהוהשני.בחלקה
שמאזכךעלהקובל ,הפוסט-מודרניהגברשל

זההואהיום,ועדאבינואברהםשללף"ה"ל~
התרבות,משאאתכתפיועללשאתשנאלץ

וכדומה,הפרנסההצבאיות,הפוליטיקה,

דומההאשה;האם.ידיעלעליושהוטלו

עלהשולחןאתפניועלכאןהופךשכבימיני
הכולכי ,וטועןהרווחתהפמיניסטיתהפרשנות

"אמאהואאלוהיםלמעשהנשית:מזימהבעצם

"בית-האשה- ,) 24<עמ'לאבא"המחופשת
הגבר:אתהמנצלת ) 25<עמ'יהוה"

לאדוןאת-אלוהיועצמו;דימההגבר-היהודי

בעודבעולם,"פועל"שהואמאחרהעולם
 .דעתואתעליושיבשהמשימתו ,"אל"האשה
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בעולםמופעלהפרולטריון ,העבד ,הגבר

ומטריארכלי-למעשה.פטריארכלי-כביכול

בהמשך: ,ומסקנתו

להשתחררותהגברים""זמןהגיעעתה

מהפונקציונליותלמען","מהמשימה
מתוךזאתלעשותשעלינואלאהתודעתית.

לופמנ-כאותוולאפרולטרית,תודעה

אדנותית<זעיר)בתודעההמוכלפרולטריון
כשלעצמה,העבודהכנגדיציאהזואיןמסולפת.

ידיעלהגברניצולכנגדניכורה,כנגדאלא
 ,) 26<עמיהעולם-האשה

הניתוחפסיכו-תיאולוגיות,מסותקובץבתור
פסיכולוגידגשבעלהואכבימינישל

אחתלאהטרמינולוגיהכיאם<סקסולוגי>,
סוציולוגית:

האשה-העולם./הוכח.השפך;החדר.זקוף.

לך?עומדלאפתאוםלך'"התביישתובעת:
הנשית-(המערכת / .. ,/וזיין"פרנסאפס!

 ,המנוצלהוא ,אותומפעילהקפיטליסטית
אתחזרה,מפרנסהשוב,כך'ומתוךהמונמך

המערכת).

ובכינוייםהיוצרותאתאפוא, ,הופךכבימיני

אתמעמתהמעמדותממלחמתהלקוחים
"הנשית-המערכתעם"הגבר-פרולטריון"

שמנסה(הוא;היא?)שורקעדיקפיטליסטית",

בעצםהםכמהמראהבדברים,סדרקצתלעשות
מסובכים:

מעגלבתוךמצויכבימינישל"הגבר-פרולטריון
האנושיתהקטסטרופהבתוך ,אינסופידיכוי

עצמםמאבדיםוהגבריםנאנסותהנשיםשבה

הפאליתהדרישהעולתחתקורסיםלדעת,
גברים,ידיעלשחונכוהנשים,בפיותהמצויה

הנשגבהנשיהכוחידיעלדוכאושאלהלאחר

חד-גדיאבמעיןהלאה,וכן ) 83<עמיונושלו"

"מעגלבתוךהשרוייםומדוכאים,מדכאיםשל
"הקטסטרופהתפיסתזוהיאינסופי",דיכוי

הפוסט-בהגותכךכלהרווחתהאנושית",

עדישלהגדולהתיאורטיספרווראהמודרנית
היאשם ) 2001 ,עובד<עםלרעלשוןאופיר
 .במרכזועומדת
היא ,בסיומודבראחריתשגם ,דברשלבסופו

'אדום ,כבימינישלמשיריואחדאלחוזרת

שיריובספרהמופיעעצמי',כפורטרטושחור

שירהפותח,המאמרבסוףזהבספרגםונדפס

אומרת:היאעליובאב,בתשעהשנכתב

הכותבמעמדתבאב,בתשעהשירשל"כתיבה
כמוכבימינישלהרליגיוזית-מערבולתית

ויהדות,נצרותשלפנינו:הבלילהאתמזמנת
תביעהפלסטינית,ישראליתשמדגזירת

מבטלצדלגברחורבןמקדשלהקמתעיקשת
המביטגברשלשפה,חדוותמלאמבועת,

יצירתולגביותוההאבותיויצירתבחורבות
ולאמהות"סותריםמרובים,להוריםכבןשלו'

 ,) 89<עמי

כלשון"בלילה"שפתחתי:במהאניאףאסיים

כלשוןואילוומרהיבה,יפהלהיותעשויהשירה,

דווקא.לאוהגות,

"בשמונת"?רוצהמה

עםאחרוניאריהאותנוזיכהנפלאהבמתנה
צ'כובא"פמאתוהומורסקותסיפורים ,חולין

 ,) 2003המאוחד,הקיבוץ(ספרייתבתרגומו

הכוללתועמוקה,מהנהקריאהחווייתהמעניקה
נשלטים.לאצחוקפרציגם

גולדברגלאהאומרתצ'כוב",עללדבר"קשה
"הוא ,דברבפתחאחרונימפיהשמביאבדברים

מילהכלשנאבמילים,בשימושכךכלנזהר

ישעליוכותביםאומדבריםוכאשרמיותרת,

במילים,למעטאפשראינוחות:אישלהרגשה
מיותרות",נראותרבותבמילים,כשמרביםאך

 ,עצמובספרהפעםלעסוקבכוונתיאיןלכן'
אלאממש,השטחפניעלמונחתשגאונותו

אחראילהשגם ,שבואחדלסיפורבפרשנותרק
המתרגם.

דבר""אחריתאחרונימזכירדברפתחבאותו

אתהפותחצ'כוב,של"בשמונת"לסיפור
ידיעל 1905בשנתשנכתבה ,הנוכחינץהקו

<פורסמהזודברבאחרית .טולסטויל"נ
'עתרןשל 2003יוניבגיליוןבתרגומובשלמותה

 ,טולסטויטוען"בשמונת"),הסיפורבצד ' 77
הואבלעם:מעשהלציכובאירעזהבסיפורכי

אלוהיאולם"בשמונת",אתלגחךכנראהרצה
משיםובבליאותה,להללעליוציווההפיוט

 .זואשהעלכךכלנפלאאורהעטה
אתלעומקקוראשטולסטויספקאין

אינושיהיה,ככלגדולהוא,גםאך"בשמונת",
ובתור ,הזמןבתמפרשנותלהימלטיכול

 ,לזמנובהתאם ,טולסטויגבלת.מרגםשכזאת
מאבקלשאלת ,בסיפורדיונואתלהסמיךבחר

 ,הציבוראתאזשהעסיקזכויותלשוויוןהנשים
 .זו(צרה)מזוויתצ'כובשלסיפורואתוקרא
במלואם:זובסוגיהדבריוהנה

 ,המחברשלבתחושתולא ,שבשיפוטו"סבורני
ברורלאמושגריחף'בשמונת',אתשכתבבעת

זכויותיהשוויוןעלהחדשה,האשהאודות
עצמאיתמשכילה,מפותחת,אשה ,לגבר

עולהלאאם ,הגברמןנופלתשאינהבעבודתה,
לכתובבהתחילווהוא ...לחברהבתרומתהעליו
לאשהלהאלאיךלהוכיחרצה'בשמונת,'את

לקללצ'כובאתהזמינההחברתיתדעתולהיות.
 ,גברלהמסורההכנועה,החלשה,האשהאת

הילללדברבהתחילואבלמפותחת.הבלתי
לפחות,אנילקלל.רצהאשראתהמשורר
שביצירה, ,העליזהנפלא,הקומיזםלמרות

אחדיםבמקומותדמעותבלילקרואיכולאינני
זה",מופלאבסיפור

בפחונפלכמעטשציכובאפוא, ,סבורטולסטוי

האמנותיחושוורקהפמיניסטית,האופנתיות

ממהגםמשתמעזההאחרון.ברגעאותוהציל
כמהזה,לפירושובהקדמהטולסטוישאומר

אתלספרמסייםשהואלאחרקודם,פסוקים

קורהלבלעםשקרה"מהבמקרא:בלעםסיפור
בלקלהבטחותבהתפתותו .לאמןמאודתכופות
הכוזבת,שלולראייתואופופולריות,לפיתויי

החוסםמלאךאותואפילוהפייטןרואהאין

והנהלקללורוצה ,האתוןבושמבחינה ,דרכו

הפיוטלאמןאירעעצמוזהדבר .מברךהוא

הנפלאהסיפוראתכשכתבצ'כוב,האמיתי

הזה,"

לעברבקריצהכאןשלוקהשמיחוששני
דווקאהואהפוכה)בדרךאם(גםהפופולריות

מישכןלציכוב.זהפסוללייחסהששטולסטוי

מידמגלהבמלואוחוליןהקובץאתשקורא
התחזות,היאמכליותרצ'כובעלששנואשמה

(ראהנשיםשלמשכיליתהתחזותובעיקר

הגברתעל"דרמה"המשעשעהסיפורלמשל
 ,דרמה"איזו"שילדהמורשקינה,הנכבדה
ובמלואה,מיד ,עכשיואותהלקרואותובעת

בסיפוריםוכן ] 111[עמיהמבקרבאוזני

שלשמהזהבאוליינקה,ואילונוספים).

 (ו:

~ c::: 

ן~
~ 

רבבואיןהתחזות,שלשמץאין"בשמונת','
בלב.דהזדהותכל-כולהאלאפנים,העמדתשל

ללב.נוגעתאךקומית,שהסיטואציהנכון
קבעדרך"אהבה ,הסיפורכדבריאוליינקה,

זההיהתחילהזאת",בלעדייכלהולא ,מישהו
 ,לביקורשבאהדודתהאחר-כךהחולה,אביה
משברגהלצרפתית.שלההמורהלכןקודםועוד

 ... ,התיאטרוןלאמרגןנישאהלבדה,ונותרה
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בקופה,ישבהאצלונישואים,להשהציעקוקין'
מידהקלעים.מאחוריהסדריםעלוהשגיחה

הואכמהתיאטרון.עלכמוהו,מדברת,החלה

מעריךאינוהקהלוכמהחשוב,הואכמהנפלא,
שוק",של"בתיאטרוןלהסתפקומוכןאמנות
וסילישלה,לשכןנישאהקוקין'לפתעמשמת

שלהעציםמחסןמנהלפוסטובאלוב,אנדרייץ'
סחרעלמדברתהחלהומידבאבאקייב,הסוחר

סדן'קורה,נסר'קרש,לוח,("במיליםעצים
ונוגעקרובמשהושמעה ...לבידמדיש,כלונס,

אזשוב.נתאלמנהשניםששלאחר ,)" ...ללבה

לווטרינרבביתההאחוריהאגףאתהשכירה

פיקוחהעדרעלמדברתוהחלהסמירנין'הצבאי
בשלהנגרמותמחלותריבויועלנאותוטרינרי

גדודועםסמירניןהועברזמןכעבור .כך

לבדה.שובנשארהואוליינקהלסיביר'
לאמכל'והגרוע ...בודדהחיתהכבר"עכשיו

סביבהראתההיאדעות.שוםכברלההיו
יכלהלאאךשמתרחש,מהכלוהבינהדברים,

מהעלידעהולאדבר'שוםעלדעהלחוות
דעה!"כלהעדרהואנוראמהועדלדבר.עליה

מקץ'כאזרח,חוזרשסמירניןהסיפורשלסופו
אותואוהבתשאוליינקהסאשה,בנועםשנים

אתבאחתמשילהכמוהיאשלה.כבנהעתה
ביתעלעתהומדברתעליהשקפצההזיקנה
לימודים.יותותרכבביתשיעוריספר'

גבלתומרהזמןבתהיאפרשנותכלכאמור'
פרשנותעלדיבר-1905בטולסטויואםלזמנה,

שהבינה),כפיאנטי-פמיניסטית(אופמיניסטית

פרשנותעללדבראפשר ,-2003בכיום,הרי

ניתןבמרכזה."השיח"שמושגפוסט-מודרנית

אוילדאשה/גבר;זהויהאאדם,כלכילומר

ללאנותרהחברתי'השיחמןהמנותקאחר'
דעה.

הואכאן'משמיעשאניזהנוסףפירושגם

לזמנו'מוגבלשכזהובתורלחלוטין'"אופנתי"
אחרתברוחסיפוראותונקראשבעתידוייתכן

זאת,עםגדולה>.אמנותשלגדולתההרי(וזו

המצומצםהפירושמןיותררחבהואלדעתי'
שמדברשמהדומה,לסיפור.טולסטוישמעניק

ההתפעלותרקאיננויותר'(ללבי>ללבנוכיום
כפילאהבה,האשהשלהמופלאהמיכולתה

נוראותהמכך'פחותלאאלאטולסטוי'שמציין
המגעהעדרשלהאנושית,הבדידותשל

הדניםאנושי'לקיבוץההשתייכותשלהחברתי'
דעה.לחוסרהאדםאת

צ'כובבדבריגםמצאתילכךעקיפיןסימוכין

קובץשמו'וספרותסופריםנפלאבספרעצמו
גורקימקסיםמאתומאמריםזיכרונותמסות,

שנים.זהעימיהשמור ) 1951פועלים,(ספרית

שקלובסקירחל

להיעזראיך

עזרהלבקשבכללישאםאיננההשאלה

להיעזר?בדיוקאיך-אלא

לנהוגשישהיאוהתשובה

ברחובהלךאותוכמו

מרביתלעצורכדיידוהמרים

הדרךבמעלהמתקדםובו-בזמן

מאוחרת,לילהבשעתנניח,

הכבישעבראלמוטהוראשוידומרים

-המדרכהבמעלהמתקדםובר-בזמן
אוליתזזיתייםבצעדים

 :והחלטייםנמרציםגםאך

מונית,לעצורהתקווהאגב ,וכך

מאוחרת,בשעת-לילהגםולו

 ,לביתומגיעכברכמעטהוא
כמעט,בבלי-מודע,בבלי-משים,וזאת

המודעהמאמץמרבהשקעתכדיתוך

היד.שלונשניתחוזרתבהרמה

דמיוננואתמעטנאמץאם

 ,ביתואלמגיעאותולראותנוכל
 ,ביתואלהמוליךלשביל
 •גרתהמדדבגרםערלהעתהלראותונרכל
דירתולדלתמגיעהואהנה

פנימהונכנסהמנעולאתפותח

מאחוריו;הדלתאתברעלהואהנה

.אחתבבתקופץהואוהנה

סתורת-המצעים,מיטתועל

הצד,עלשכיבהבתנוחתלהירגעמבקש

המיטה,עלנסמכותרגליו

להיעזרהזהיסירןהנממאמץ

לא-פחותהנחרצתוההתקדמות

לבד.
 ~~ 42בעמ'~~המשך
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השלוליתנראילהסתחרר
' ' ' ' 

שמשעדנה

לדפוקהיום.הגוףכלליכואבאיךדאב,יאדאב,יא 1
כלעלתחבושותלילשיםרציתי .בקירהראשאת

כמולהיותרוצה?אתמה ,ליאמרו .נתנוולאהגוף

שלךשהפצעהתחבושותיעזרומהבתכריכים,מומיה
בריאהיותראתבגוף,כלוםלךשאיןיודעתהשכונהכלבלב?

לךישכברהזמןכלהידאתנושכתשאתאיפהורקגבריםמעשרה
כברתפסיקימהידיים.המזללךנשפךזהבגלל ,תיתיפרסה,צורת

אותהתנשכיתחבושת,לךשישימוטוביותרבאמתאז ,לנשוך

יש.מה~מקום,

זה,חנניהוהדיבורים.המיליםעםשבאיםהאלהכלמביניםהםמה

שלפרחיםמועכתהיוםשכל ,מזל ,הזאתיוהפרחהמהמכולתאליהו
הםמה, .לידמתחתלהשישהשחורותהשערותעלומורחתיסמין

אניבכלל.כואבלאנושכת?שאניאיפהליכואבשלאיודעיםלא
אוגנבעלכמוהידיים,שתיעלתחבושותליישימואותם.מכירה
ה~תחת-ידעלעוברתאניאםלי.קוראיםהםתיתי-מהבולהמשוגע.

והב;~לי-מהאףהנזלתעםהילדיםכלמשםיוצאים ,השיכוןשללבית
לובשתשאניזהעלוצוחקיםרצים ,אחרילרדוףומתחיליםנעליים
אדמה.שלגושיםאואבניםעליזורקיםלפעמיםשמלה,עלשמלה

אניכךכדישעדמשוג~ה.שאנייודעתלאאפילושאניחושביםהם

יקלפושרקיודעת.אניטוב-טוביודעת.שאניבטחאבלמשוגעת,
בראש.בשדיים,בידיים,חזק,לישבועריםאיפההכאביםאתלי

שהלבויראובצלאוקשהביצהשמקלפיםכמושיקלפו .בבטןעכשיו
הכאב.כואבכמה .דאבי ,ואני .מר ,ומרחמוץשלי

צריךשלאשלילאמאאמרו ,באוגעה,משווכברקטנהכשהייתי
 ,אחדלאףנזקעושהלאזאתהכסף,עלחבל ,במוסדאותהלשים

לזרוקרצתהשהיאיודעתלאאנימה,ומשוטטת.מסתובבתרק

רצתהכשנולדתיכברהאוכל.עלשחבל ,מזמןכברמהביתאותי
כלשומעתלאשאניחושבתבפח-זבל.ולשיםחבילהממנילעשות

אתועושהשלה,לשכנותבשקט,ככהזה,אתאומרתכשהיאפעם
אוי-ואבוי-לך-שככה-להעושותומריםשמזללבשמהלאעצמה

ממשיכהוהיאשלהםהראשעםומנדנדותאת-מדברת-ירחם-השם!

עדאותםמורידהלה,מקלקלתהחיים,אתלהשוברתשאניוצועקת
נשברתשרקזאתיאנימקלקלת.ולאשוברתלאאניאבלהבלאטות.

אזשנה-שנתיים.איזהאחריכברהלכתילאלבית-ספרומתקלקלת.

~נרעלבוכהשהיאכמולבכותצריכהלאהיאלפחותהבעיה.מה
ותלבושתגדוליםיותרבגדיםצריכיםהזמןשכלשליהאחיםושאר
טוב.שילמדורקלהם,קונההיאהכולועטיפות.ומחברותאחידה

ה, ?jמףךהזה,השחור-לבןהחתולעםבחוץמסתובבתרקאני

אחרירקבתחתטובהבעיטהלוונותניםלמלךכמואליושמתנהגים

מלטפתמורקה,עםמסתובבתאניהימיםכל .נושךאושורטשהוא

מבקש,הואאם ,לומגרדתבידיים,לישנשארותהשערותאתלו

שלוהרגלייםעםהאדמהעלנשכבשהואאוהבתאניוהכיהגב,את
אומבסוטשלקולותעושהשהואעדבגרוןלומגרדתואניבאוויר

ומידאותישורטבציפורניים,הידייםאתליתופספתאוםשהואעד

בתחת.לויבעטשאנילפניובורחמתהפך
 .צריךשלאלהםאמרההיאאז ,בשבילימוסדשאיןלהלהגידושבאו
לעצמהונתנה ,שהתלכלךשליהמזלזהככה,שתגדלאותה,תעזבו

לשמים,מסכניםפניםעשתהישרות,בידייםנ~ניםחזקותסטירות
במרומים,היושבככה,ליעשיתלמה ,האזבסטוןשללשכנותוגם

לבעלבאתילאמצוות,עושהשומרת-שבת,אנישליהחייםכל

שלההמטפחתאתמסדרתוחיתההושיעה-נא,פעם,אףטמאהשלי
היא ,דבר,איןדבראיןלייללומתחילהטוביותרוקושרתהראשעל

אנימה ,אניאומרת.היאלמהיודעתלאאניזהואתשלי.העונש

מתחבאתבחוץ,אותיומשאירהלביתנכנסתוחיתהבכלל.להעשיתי

הנלוני-גז.מאחורי

שלה,השםאיךשכחתיהשכנים,שלהקטנהאלימתקרבתלפעמים
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שלהוהרגלייםדבקכמונראותשלההשערותשתמידזאתי

בחיתול-חראשלריחלהוישמלוכלךשלהוהפרצוףעקומות

מרימהאניאזומתקרבת.קטנה,עודממני.פוחדתלאזאתיבד.

סבתא-להועושהשליהרגלעלאותהושמהבזהירותאותה

והיאשלההפצפונתהידעלמנגינה,עםבישלה-לך-אורז'

שלההאמאאםאבל' .הידעללהמדגדגזהכימצחוקמתפוצצת

ששחטוכאילולצעוקמתחילההיאמידזה,אתרואהחס-וחלילה

באותובידייםלהשישהדבראתעליוזורקתהילדהאתלה

מסכנה,הקטנה,וגםובוכה'צוחקתמהר-מהרבורחתואניהרגע

פתאום.ככהלהמשתגעתשלהשהאמאמזהלבכותמתחילה

בת-כמה-לוחשיםהםהזמןכלמתקרבים.לאהאחריםהילדים

אביאבל .עליאותםייןשמעבמהזה-כמה-המהבולה.בתי'יתת

היאמאה.אולישתיים-עשרה,ליישאולייודעת.לאבעצמי

זוכרת.לאשהיאמרוגזת,צועקת,רקלי'אומרתלאפעםאף

אותי.שהולידהמתילשכוחרוצהרקשהיא

כשהיאהרבה.יפות.לאלבנות,שערותהרבההראשעללייש

חיתההיארוצה,לאשאניאפילובכוח,אותימסרקתחיתה

כאילונראות,שלישהשערותאיךלכולם,שלי'לאחיםמראה

חזק,ליתולשתחיתההיאבהתחלהזה.אתעשיתישאני

לבן'היהכברראשכשחציכךאחרשערה-שערה.מהשורש,
מההכאב.היוםלישכואבאיךבאלוהים,הפסיקה.השם,ברוך

בחבליםכמותפוסהשליהבטןכלעובר.לאעושהלאשאני
מתחיל.פעםשובכךואחרמפסיקכךאחרכואב-כואב,שחורים.

שליהאמאלי.להרביץהספיקהולאממנהברחתיהיוםאיי.

רקלאהמכות,שלהטעםאתידעשאניכדימכותלימרביצה
שלאהכול-היום-בחוץ-במרכז-על-יד-החנויות,שלהדבשאת

לחתוךלומדת'לאליעוזרתלאשאתהבטלה!החיים!לךינעמו

אתליעושהרקממולאים,לעשותלשבת,דגיםלקשקשעוף,

מהחובט-שטיחיםדק,צהוב,ארוך'אחדזרדמוציאהוחיתההמוות!

זהמהיראהשאניהחדר'בכלאיי'איי'איי'אותיומרקידהשלה,
השיגעון!אתממךיוציאאנימשרגעה!להיותשלהזההלוקסוס

מוציאהחיתהוככהבמכותאותיהורגתומרביצה,מרביצהוחיתה

ממנהבורחתהייתיתיתי'ואני'ונרגעת.שלההשיגעוןאתעלי

ליבאדמעות,שליהפרצוףכלואני'שריפהשליהגוףכלבסוף,
לואמרתילמה.זה,כלעלשותקשליאבאולמהאותה.לחנוק
בנגריה,בפרנסהעסוקהיוםכלהואאבלשתפסיק,להתגידפעם,

סוכר.מסורקים,ממושמעים,חרוצים,ילדים,ארבעעודלוויש

העינייםאתשעצמתיאחת,פעםרקנכון.פעם,אףלימרביץלאהוא

יאהעיניים,אתתפתחילחדר.מהסלוןהתנור-נפטאתבידוסחבתי

ידעתיאניאבלנפשות!סכנתהבית.יישרףהראם,לי.אמרתיתי,

רציתינוראופתאוםפתחתי.ולאלראותבליגםלחדרהדרךאת

סגורותבעינייםללכתככהמשהו'לעשותיודעתאנישגםשיראה

אתתורידיהעיניים.אתליפתחהבראשלישהעיףהמכההחדר.עד

ובמיטההתנורבלילחדררצתימפה.ותלכיתיתי'עכשיו'התנור'
שהאצבעותעדקרהנשארתיאחד'אחעודעםבלילהיושנתשאני

מהמכה.בערשליהפרצוףכיחםליהיהבלבאבלקשות,נהיושלי

מצדהראשאתלישהעיפההזאתי'לסטירהמתגעגעתאניהיוםעד
וראיתישכל'ליובאהעינייםאתדקות,לכמהלי'וחידדהלצד

יישרף.שהאזבסטוןדאגרקבאמתוהואועייף,כברזקןשלישאבא

~ 
~ -
~ן
~ 

קוראיםאיךזוכרתלאשלי'אחיםשניועודבברבמיטה,כשנשכבתי

שמתיוכותבים.מהאףהנזלתאתמוחקיםשיעורים.עושיםהיולהם,

שלאהשיניים,עםהפניםאתוהחזקתיהמכהשלהמקוםעלהידאת

שותק.שליהפרצוףבוכה,שליכשהלבדמעות.לייצאו

אצלי'אח.דלאףמגלהלאשאנילי'שישגדולסודזה ...ש ...ש
לאברחם.לא ,בסדרפוחדת-פוחדת.קטנה,ילדהגודלת;פנים,

פעמיםהרבהליאמרהכבר ,הזאתישליהאמאיודעת.אניברחם.
אזמה.אזריק.יישארותמידריקששמהכלום,לייגדללאששמה

אח.דאףשלהטובותובליאחרבמקוםאותהלילגדליכולהאני

יאבציפרניים.בראש,בידיים,בלב,גודלת,היאשליהגוףבכל

משכיבהאניהשוטטות,אוהמכותאחרילילה,כלעו.דתגדלרית,

חתולים,שלפרווהכמורכה-רכה,כזאתיבשמיכהעליהומכסהאותה

מרחמתשלה,האמאאני'אבללמהבולות,נותניםלאפעםשאףכמו
להשיעבורמכלום,כואבלהיהיהשלאקר'להיהיהשלאעליה,
בפרצוף:ליזורקיםהזמןכלהםאיךה~לה.תהיהשלאהפחד'

וגםבגוףגםמשרגעהיעני ,ק~ t'9ףו~יל.ק fע,פימג'נףנהאיבתי
חריף.מפלפלכמוהלשוןלהםשיישרף .ליאומריםבשכל'

מפחדתבפניםאצלישגודלתהזאתיהילדהאבללמה,יודעתלא

שלמהאבניםשלום,ד;דשלהטנדרשלמהרעשמהחושך'מהכול.
חזק.עליהשומרתאנימקום.לאףבלעדיתלךלאמהכול.הילדים.
שםליאיןמשתגעת.כשאני ,וממנילימרביצה'כשהיאשלימאמא

35 
 2003אוגוסט



הילדנתן,שלהקטנהלאחותלי.יהיהלאפעםאףאוליבשבילה,

היאולמהמזמן.אותושכחתיאבליפה,שם'ישידינושעלמהשיכון
אנירקהעולםמכלאחד.לאףעליהיגלהלאבחייםאנישם.צריכה

עדינותלהישחיוך.ליעושהשהיאיפה-יפה,כזאתישהיאיודעת

המנורהשלבאורשעפיםברחשיםשלשלנו'מהשדהפרחיםשל
שחורות-שחורות,אוכחולות-כחולות,שלהוהעינייםבבית-שימוש.

אתאותה,יראהאניאוליאחתפעםעננים.אושמשישאםתלוי

אלאכמוני'מהכולהנהייתהולאשגדלהאיךשלי'הפוחדתהילדה
שממולהברזליםעליושבתכשאניעליהחולמתשאניכמושכל'עם

הי.דאתחזקונושכתבמרכזהצילומיםלחנות

קצתממניהולכתהיאסוף-סוףהשוק.שלהיוםזהשני'יוםהיום
בצעקות.אותימגרשתשהיאבלילבד,בביתלהסתובביכולהואני

מאחורישוחטכךאחרשאבאותרנגולתמהמושבביציםלהביאהלכה

ותעשהכרישהשתביאאמרהזה.בשבילרקשומרשהואבסכיןהבית

יכולהאניבבית,לאשהיאגםלאכול.אוהבתאניאלהאתקציצות.

עליצועקתשהיאזמןכמהכבררוצה.שאניכמהחופשי'לאכול

הזמןכלרעבהאנימה.אזפרה.כמושמנהנהייתיהאחרוןשבזמן

בכיורליהשאירההיאהתיאבון.לינסגרלאאוכלתשאניוכמה

תמידירחוץ.שאניומריחיםמלוכלכיםוסיריםצלחותשלערימה

רוחצת.לאאניותמידשוקלעשותהולכתכשהיאלימשאירההיא

ותמידבחזרה.אותהמרגיזהאניככהעזבה.שהיאכמובדיוקעוזבת

עקומהשלההמטפחתמהחום,רותחתמזיעה,הסלים,עםבאהשהיא

לאהפעםשעודלראותלמטבחנכנסתתיכףהיאהראש,עללה

אתזורקתשהיאלפניהחוצהבורחתאניאזהכלים.אתעשיתי

ישהערב.עדחוזרתולאלמקל-שטיחים,ורצההרצפהעלהסלים

לפעמיםהר-גולית.שללסברסיםאולפסי-רכבת,בורחתשאניימים

לאהיאבביתשלישאבאורקהתימנים.שללמושבעדכמעטאפילו

ומחכהלאזבסטוןמתקרבתאניבערבאזככה,עלילהשתוללמעזה

יודעתואנימתקרבת,שלוהסיגריהשלהאשאתרואהשאניעד

עםככהלמיטה,ישרורצהאיתריחדנכנסתאניאזבא.שהוא

היאאינעל-אביה,לפעמים,בטיח.ובליערבארוחתבליהבגדים,

אתמהמכותליתהרוגשהיאמפחדתשאניחזקכךכללימרביצה

באבןהתעטפתיסודי:משהועשיתיזהבגללשלי.שבגוףהילדה
וזהשמלה-על-שמלה-על-שמלה.לובשתאניזהבגללרואים.שלא

ובאמצעמבדשמלותשתילובשתשאנימכולם:מחביאהשאניהסוד

שמעלשבלוח-שנהעכושלהחומהכמווחזקהחףמהאבן'שלשמלה

מגיעות.לאהמקל-שטיחיםשלהמכותלזמהבמטבח.הגז

המעיל-פלסטיקאתלישישמזלהכול.עלמהענניםיורדגשםכמה

מתגלץ'הגשםאבלחום,נותןלאהואבזבל.זרוקשמצאתיהשחור

מהקור'כחולותנהיוכברשליהידייםנכנס.ולאמלמעלהעליו
הראשעללשיםשלי'המעילאתלשיםאוהבתאבי .קרלאליאבל

יכולה,אניבבר.שלבעפרוןהשפיץכמושנראההכובעאתשלי

תמידהערב.עדמהבוקרהיום,כלבגשםלהסתובבעטופה,ככה

משוגעיםכמומהרחובבורחיםהאנשיםכללרדת,הגשםשמתחיל

שלאחתוליםוכמהאניורקהראש,מעלועיתוניםניילוניםעם

במעילככהנעולהכשאניבחוץ.נשאריםמהפח-זבל,להפסידרוצים

אתלימרגיעזהנכנס,ולאטףק-טוקמבחוץעליודופקוהגשם

בסדר.נהיהוהכול-הכולהכאבים

וכלהכורכרבאמצעוגםחתיכת-דוארידעלגדולותשלוליותיש

לחםלישאיןחבלמים.לשתותודרוריםנחליאליםלשםבאיםהזמן

שהםמתיעליהםלהסתכלאוהבתאניאבלדבר'איןלהם,לתת
ועפיםהשניעםאחדמשחקיםאומהמים,שותיםאומתרחצים

השלולית,שלבקצהלעמודזהלעשותאוהבתהכישאניומהנמוך.

לבורנופלתוכמעטוהפוכהגדולהאותיולראותלתוכהלהסתכל

סחרחורתמקבלתתמידאנישלו.הסוףאתרואיםשלאעמוק-עמוק

השלוליתשלבעומקומסתכלתהראשאתמורידהכשאניכזאתיטובה

ובסוףהמעילכךאחרהנעליים,קודםצוחקת,אותירואהואני

אתרואהאניומאחוריהראש,עלהמצחיקהכובעעםשליהפרצוף

וכמעטהסחרחורתאתמקבלתוכשאניהלבניםהענניםכלעםהשמים

אנישאםמפחדאחורה,אחדצעדזזהתיכףאנילתוכםנופלת

פנימה.ייפולבאמתאניאולילהסתכל'ימשיך

הסתובבתיכברהיוםילד.אףבכבישאיןלבית-ספר.הלכוהילדיםכל

בלי-ההואשלמהקיוסקגת,שדרותשלבירידהלמטהעדמלמעלה

יקרב.אתראיתיולאהמתקן-אופניים,שרגאיפההרכבות,עדיד,

נושךשמשהולולגלותאחרמישהוליאיןכיאותוחיפשתידווקא

עללולהגידרוצהמכאבים.אותיהורגושזהמהבוקרמהבטןאותי

מוכרחה.זה.

הפח-סידעםשלוהאופנייםעלנוסעאותורואההייתיבהתחלה,

במכנסייםוגםבחולצהגםבסיד'בפניםמלוכלךתמידוהסולם,

ליואומרלו'נופלתלאוהיאבפההסיגריהעםחיוךלינותןותמיד

מסיידהיהכשהואפעמים,וכמהשלומך.מהתיתי,לעצור,בלי

לאזבסטוןהגבעםמתיישבתוהייתיבאההייתיידנו'עלבבלוק

אחד'ויוםצוחק.היהשהואעדעקום,ככהעליו'מסתכלתוהייתי

לחםחציהוציאהואוהסיד'הפחי-צבעכלביןאוכלבהפסקתשהיה

לאכולוהתחילמרחוקשהרחתיעריסהועםבפניםשקשוקהעםלבן

מהשקית-הוציאשהואקשהביצהקילףהואהרובאתגמרוכשהוא

באתיאזרעבההייתילהתקרב.הראשעםליועשהשלוניילון

ואכלתי.פיתההוציאועודמהמלפפוןחתיכהוגםמהלחםלינתןויקרב

הפרחיםכלהיובדיוקאזמהחורף.כלוםנשארלאכברקרה,כשזה

בשדה,היוםכלהייתיואניענניםהיולאבשמיםפורחים,בשדה

והפרחיםהעליםשלהראש,אתשמשגעהזה,הריחאתחיהכמומריחה

גבוהההיתהשכברהחיטהבתוךממשושוכבתהצבעים,כלעם

וחוזרתויורקתשלהםהירוקאתולועסתהגבעוליםאתלהםומוצצת

הגבעםהתיישבתיובדיוקלמכות.בוץ'עםבצהרייםמאוחר
שהיאלפנימהנעלייםהבוץאתומנקהבחוץנשארתלאזבסטון'

לינתןפעםעודיקרבואזהבית,אתלהמלכלכתשאניתצעק

שלוהפהאתוניגבחזקגרעפסעשההואלאכולכשגמרנולאכול.

חזקבידליותפסקרובאליהתקרבקם,הואכךאחרבחולצה.

הביתמאחורימהראותיוסחבהה?טעימה,חיתההביצהואמר'

וריחןנענעעםגינהלעצמהעשתההזקנהשהסבתאאיפההשני

פחדמרובבחורףעליומברכיםהיותמידשהילדיםוהעץ-לימון

לקירהגבעםאותישםיקרבוהרעמים.הברקיםמתחיליםכשהיו
הרגלייםקוצים.כמובגבלידוקרהקירשלהשפריץאתהרגשתיואני

להגידבלישליהפהעלשלוהפהאתשםכשהואליהשתתקוכאילו
והלשון'שלווהשינייםשלוהרוקשלהטעםאתוטעמתיכלום,
קצתלהםשהיהשלו'והפניםוסיגריותזיעהשלחזקריחלווהיה
וחוםאדומיםנעשיםהםאיךוהרגשתיהפרצוףאתלידקרוזקן'
מלמטה.לילרתוחהתחילהוהבטןולאוזנייםלראשליהתפרץגדול
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שאנימחבולה,לאשאניידעתישליבחייםהראשונהובפעם

שםלאבשכונה,חזקשהוא ,הסיידיקרבאםבעולם.משתתפת

הפניםאתלימנשקוככההידייםעללישישלנשיכותלב
החליטההיאשככה ,זrמ~,קרסבסדר,אניבסדראניאזוהשדיים,

ייםנעיבדמעותליבאוופתאוםלמה. ,אותיהולידהלמה .עלי
אותיעוזבולא ,מסתכללאיקרבאבל~~נים,בוכהוהייתי

טובכמהבלב,ליואמרתישלי.בגוףדבוקשלוהגוףוכללרגע,
שהשמלהמרגישלאוככההעינייםאתסוגרהואבדיוקשעכשיו

בחייםראשונהפעםוזהנורא.מלוכל~המהשלוש,הראשונה ,שלי

ממנה.נגעללאוהואבשמלהלילגעתלמישהונותנתשאנישלי
כמורועדת ,לונתתיהראשונה.השמלהאתליהריםהואקודם

הקטנהוהילדההאמצעית, ,מהאבןהשמלהאתגםלילהריםכלב,

השמלהאחרילגמרי.מהראשליברחהמתחתמגדלתשהייתי

לאאבלהמסריחים,התחתוניםאתקצתליהורידהואהשלישית

תפתחי ,צרודבקולליואמרשלוהמכנסייםאתופתחהסוף,עד

הסטירהכמו ,ואזנעים,לךיעשהאני ,תיתיקצת,הרגלייםאת

הבטןאתליעוברחזקאחדכאבהרגשתי ,ליהעיףשלישאבא
אבללצעוקורציתינשיכה,כמואועקיצהכמולמעלה,מלמטה

שהפסיקעדמשוגעשלקולותועשהעליזזויקרבמהרעברהכאב

בגב.ליהפסיקוהשפריץשלוהדקירותאחתבבת

הפעםעודעליוהסתכלשלוהנשימותאתהפסיקהואאזרק

הסתכלתימהשינה.התעוררעכשיורקכאילוהיושלווהעיניים

מביניהםשהציץהאדוםהבשרועלהרגלייםביןהשערותעללו

למטה.לילנזולשהתחילורטוב,שליהרגלייםביןחםליוהיה

במדרגות,לאטלאטלרדתמתחילהשהסבתאשמענופתאום

אתלהורידמהמרפסת,פתחושהםמהמדרגותבאההיאאולי

המכנסייםואתשלוהתחתוניםאתהריםמהריקרבהכביסה.

שמלותהשלושאתהורדתימהרואניבעיניים,בהלהלווחיתה

ברחנווככההרטוב,עלהתחתונים,אתלהריםהספקתיובקושי

משם.

שלובפההסיגריהכלום,כאילולסיידהמשיךהואכךאחר

אתניגבתיאנילבן.סידשלנקודותמלאהפעםעודשלווהראש

ונשארתילפח-אשפהאותםזרקתיבתחתונים,ליהיהשפתאוםהדם

הנענע,ידעלהאדמה,עלהתיישבתיהשמלות.עםרקבלעדיהם,

עלמסתכלתהייתיוככההרבה-הרבה.והרחתיבידומעכתיוקטפתי

שהואמרובאותירואהשלאעצמואתעושהוהואמסיידיקרב

נשארתיכאילומים,כמוטובההרגשתיהערב,עדוככה,עסוק.

יקרב,קראתישליובלבהמכותבליילדהאוהקוצים,בליקיפוד

היהלאהסולם,אבלמהרהחוצהיצאתיבבית,שאכלתיואחרייקרב.

והלכו.גמרובטחשם.היולאכברוהשנייקרבוגםשם,

כבראניסוגרים.ולאברזמלמעלהפתחוהגשם.יורדועודעוד

אוליחושב,לאאחדאף .אחרימחפשלאאחדואףבחוץשעות

לפעמיםחזרה.לאעוד ,חושךכבר ,לאיבודהלכהוחשש,חסהילדה,

הנעלייםרועדת,העצמות,עדרטובהבכוונה,בחוץנשארתאני

לאאחדושאףאבא.אבא,מהשינייםאומרתואנימים,מלאות
שהכאביםעד ,ישמעואוליחזק,יותרהידאתנושכתאנישומע,

כמואדומיםסימניםליישוכבר ,לידמהלבליעובריםבסוף

נושכתלאשכונהשלהכלבהדווקאדם.ליויורדכלב,שלמנשיכה

התוניסאית,שמחהשלגדולהשחורהכלבהזאתיפעם.אףאותי

~ 
~ 
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בהלהותכניסשתנשור !הל-~ r !הל-~ wהיוםכלאותהשמלמדת
שלהשהאימאהארטישוקיםשללשורותלהיכנסשירצהמיבכל

נכנסתאנירוצה,שאניתמיד ,,אניאבלהמחסן-פח.מאחורימגדלת

שלההאוזנייםאתמרימהרקוהכלבה,הארטישוקיםשללשורות

ומזיזהרוק,הרבהעםיחדהצדהמהפהלהנוזלתשלההלשוןגבוה,

יא- ,אותיאוהביםכלבים .שבאתישמחהמרובחזקשלההזנבאת

אוהבים.מא,

גרנושמה .שלנולשכונהממולשגרהאחתילדהשלנובשכונהיש

אתלנולתתהסכיםשהפקידאחרילאזבסטוןשעברנולפניאנחנו

בבלוקסבתא.וגםבביתילדיםהרבהלנוישכישלוהצדדיםשני

ירוק-ירוקדשאגודלגרה,הזאתישהילדהאיפההרומנים,של

הרבהשמהלשבתבאומהאזבסטוניםשהילדיםואחרימאחורה

יעברושלאוקוציםברזלחוטיהרבהעםגדרשמוהםאזולהרעיש,

 ,אצלנוגםמהמועצהששמוהדשאאת ,נכוןזהכישלהם.לצד
העיזהוגםהשקולאפעםואףשלהםהילדיםאותודרכומזמן-מזמן

למההזאתי,הילדהאזשנשאר.מהאתהסוףעדאכלהאלמליחשל

מהביתנעלמההצהרייםאחריאחדיום ,לזכוריכולהלאאנישםאף

שיבואשרוציםלכלבששורקיםכמולהשרקהשלהאמאשלה.
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לבואתמידלהקוראתחיתההיאככהמרוע,לאאבלמהר'אצלך

הפחדאתושמעושעתייםאולישרקההיוםאותובשריקות!הביתה.
יושבתחיתהשתמידוהזקנה,שלהם,השכנותכלבאומהשריקה.שלה

הפהעלהידאתשמההעצמות,אתלחמםבשמשמקשכיסאעל

היאעכשיוקרה.משהושבאמתסימןזהזזההיאשאםידעתיואני

ילדיםוהרבהנתןוגםנתןשלאבאגםובאוהזקנה.מתה,מזמןכבר

וכולם-השיכון'שללעמודיםמתחתבמכולתמשחקיםהיושקודם

שלושחפירותהזהבעץטיפסתיאניהילדה.אתלחפשהלכוכולם

וחיפשווחיפשוהכול.וראיתילאכול,ואפשרמסוכניםלאהצהובים

יחדמסתובביםהיווכולםכששרקההקוללהרעדכברשלהואמא

איזהואחריהשדהשללכיווןגםהלכווחלקהבלוקים,ביןאיתה

אפילולמשטרהללכתכדאישאוליאמרנתןשלואבאחזרושעתיים

ויכולהפנצ'ראתתיקןכברהואאבלורחוק,סוגתידעלשזה

באמתהואבסוףרוצה.היאאםבעיות,בלישלובאופנייםלנסוע

הביתה.והלכהמהשריקותהתעייפהשלהוהאמאנסע

נכנסהשהאמאאיךקרה:שבסוףמהלם"לכוסיפרנתןאיךשמעתי
שלה,שהילדהראתההיאופתאוםבהלהנגדתרופהלקחתלחדר

עלשכבהפשוטבצהריים,לישוןהולכתחיתהלאפעםאףשקודם

שהאמאוכמהנתן'אמרתינוקת,כמויושנתיושנת.וחיתההמיטה

תעירשלאבשקטובכתהשמיכותבשתיאותהוכיסתהשמחהשלה

ברוך-ברוך-השם,אמרשעהאיזהאחרישהגיעוהשוטראותה,

לאיבוד'הלכההיאאזלתחנה.וחזרהא~דה,שנמצאההעיקרהשם,

היולאמחפשיםהיולאאםאותה.חיפשוכישהלכה.בטחלא?או

מוצאים.

איךדאב,יאברזל.כמוקשהשליהבטןאתה.איפהיקרב,יקרב,

יכולתילאבסוףיעשה.אנימהלי.לוחץהכולהגוף.כלליכואב

הגלגליםבלישמהשזרקוהמעוךלטנדרלשדה,רצתילעמו.דיותר

שלולקבינהנכנסתיחלודה,והכולהזכוכיותובליהדלתותובלי

כמומכהמבפניםלינתנהשלישהבטןפעםכללצעוקוהתחלתי

חםליוהיהוהזעתיהזעתיואנילא,הרוחאבלהפסיקהגשםאגרוף.

עוזר.לאהידאתלנשוךאפילושכברכואבכךכלאחת.בבתוקר

עודכאבבאדקהאיזהואחריהולךהכאבלמות.הולכתאנייקרב,

ולוחצתזזההזמןכלשליהענקיתהבטןחזק.יותרועודגדוליותר

איי.יקרב.העץ-לימון'ידעלליעשיתאתהזהשאתיודעתואני

שייצאוולוחצתולוחצתהטנדרשלההגהשהיהאיפהמחזיקהאני .איי

אולחתיכותהבטןליתישברמעטעודכיוהפחד'הכאבכברממני

ובוכה.ובוכה,שליבחייםפחדתישלאכמומפחדתואנישתתפוצץ

לאטוהסתכלתיבשקטמשהוזוחלממשידישעלהרגשתיופתאום

והידייםפתוחות,שליהרגלייםלזוז,בליהעיניים,עםרקהצדהלאט

עםומגעיל'ארוךנחששלזזגוףשזהוראיתיההגה,שלהמקוםעל
שבטחרעות,ועינייםאוזן-המןכמווראשוצבעיםצורותמלאהגב

עללילזחולהתחילוהואהמקום,אתלותפסתיואניבקבינהגר

באמצעחתוכההארוכה,שלוהלשוןהראשונה,השמלהועלהמעיל

המשיכההזיעהורקלבכותהפסקתיבאוויר.סימניםעושהלשתיים,

ואפילומבחוץקפאשליהגוףוכלהרטובים,שליהפניםעללילנזול

שליהלבורקאלילזחולהמשיךכשהואהזזתילאכברהעינייםאת

משהובפנים,ובבטן,בגרון.לינתקעהוהצעקהמשוגעכמודפק

 •אמא.בסכין'אותיולחתוךולבעוטללחוץהמשיך

העיזבוןמן

מתיםמשוררים

מתיםמשוררים : : . .. . 
חלומותיהםבהשאירם

: -: • T -: •• :• 

נחשנה.אובדים
:• --: •• T 

ראשםעלעצב~תנתר
•,,,• :• -: -T 

זמפם,במגרסתשנגרס~מוים,
-ז :- •• :- : : : • ... • •

חז;ן:ת iזנ:ויק

כנורותצליל

ס~:ת~ת;ן

ל~ק; qןב iק~ל~זזtירסל;ןה

ס~די~ים*יןן~~ןם
 ה~י~~~אסז~ז~סא;ר~ד

החדרים.אתלהאיר
: T • :• -:-ז • 

מסחרר
: ••• : T 
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אלי-;ןאבוא
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זיכרונותשנוילימנתינהאמא
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איתיאלעמירה

$ 
P' 

אריקהאצלאמאליאמרהלי·שהיהמהכלת ~
התקדמושלאאנליזותליעושהשחיתהמולד'

מןאצלי'תקועמשהולקדםהוזמנההיאבמיוח.ד

הסתובבואריקהשלהחתוליםשתינו.אצלהסתם

שהיההחדראתומילאוהבדואיתהרקמהעםהכריםעלירחכמף:פי

אמאמקום.בכלובשערותמזוןבשייריחלב,בצלוחיותמלא

כךשד.שכפארכמיהחדרבפינתאדוםכרעלבאי-נוחותהתיישבה

לישוןאותימכסהובאילוץ.באי-נוחותבימטפלתתמידאותהזכרתי

בחוץ.רגליהוכבר

כמואדומהנהייתהלי".שהיהמהכל ת~"כשפלטהממנהפרץבכי

אתולקחוכלזןלנרגןשנסעואלוהרכבות,אתראיתימידהכר.

שלושבתילדהמאושרתפיזזהשעליהההיא,הרכבתאתגםהוריה.

ממשהונפרדהכמוהילדים.במשלוחלבריטניהשנוסעתעשרה

יהיהמעטשעודיודעתשלאותמימהקטנהילדהידעה,לאשאפילו

הקיץ'למחנותשמורהיהאשרחום,בצבעתרמילאחזהאולירע.
שחוק.מעורחומה,היאגםקטנה,מזוודהאולי

מעיני.זלגהלאקטנהדמעהאפילווכלום.-עליהסתכלהאריקה

הבכיעםמקוםשתפסהכועסיםדיאמאאתוסבבויללוהחתולים

מאלצתנגדה.הייתיכאןגםאי-חס.דשלבמקוםחיתהתמידשלה.

שלה.לאבמקוםכזאת.לסצנהאותה

ארגישששובאותה.להביאליהצעתבכלללמהזז.לאכלוםשום

עליה?אחראית

אימהףת.לגביחשתישבהמהאי-נחתלהבשילרציתיכילאריקהבאתי

יותרעודנהייתיהזמןשעברוככלשנתייםכברשליהאישעםגרתי

כךכלאותי.תוקפתחיתהי~ימהבבוקרמתעוררתהייתימפוחדת.

לאלגדול.מסרבתחיי.שהתהדקוככלבעולמילבדמהחיים.תלושה

איך.רואה

 .חתוללאמץליהמליצהאריקה
גורלךהאבתיאחדשיוםדע ,שלךהילדותכלמכלביםפחדת•את
שעבדאר~ק,אבלנגמר.זהאיךזוכרתלאאניבתרמיל·.קןם

 .אותווהטביעליהביאהשאמאהגוראתלקחבשדות,בהשקיה

פעם,חייםהרבהנגמרוכךאבללי'אמרתלאמעולםאמא?למה,

באלםמשהואבלשכזה.טבעחוקמיןעליהם.בכהשמישהובלי

לשאול.שרצוהמיליםאתוגםהבכי.אתאצליסדקדיברתשלא

משהו.עללהתגברכדילטיפול.חתוללימציעהאריקהשובועכשיו

לאאולואזיקאםנוראלאמאנשים,נמוךמשהוכנראההןחיות

 .לתקןעודאפשראבלהצליח.כךכללאזהשליאמאעםאצליח.
רגש.מיןרקהואהבאמת.לאהואפחד

 .פידחם·מלאישהםליאמרהרדג.ננת ,הבנתישלאציוריםציירת•את
 ...הכלבים,פחדדרךרקאותיראיתואתאמאפחדתי'שליהחייםכל
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אי-חס.דשלבמקום
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ילדהלהיותשחדלתמאזלךהשתבש
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מפסיקה.הייתולאשלילעינייםמעבר
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עראקיזיו

ידעתי ,להיפר ,לחזורלאבכוונהאובידיעהעזבתיא ~
מהלכתואהובתיכתפיעלעוללגדול.כמנצחשאשוב

 .לצדי ,מלפנילא ,מאחורילא ,לצדי
הפחוניםאלמכאןמביטמהבמרחקעכשיועומדאני

רואיםאינםכיומקווהאותםרואהאניהגבעה,במורדהמגובבים

האם ,כיווןולאיזההתרחקתיבאמתכמהלהעריךמנסהאבי .אותי
לימאפשרתלאהבושהלאחור.הלכתיאוליקדימה?צעדתיבכלל

 ,ליכראויהגעתיטרשיות,גבעותסביביבפחונים.כאןפנילהראות
עיזים.שבילעל

תמידהיאפעמים.כמהכברלהשנייהשאיןזואתאותה,מצאתי

שנייהשאיןזועםנמצאאניעכשיוגםאותי.שילחהאולההלכה
במהותאבלדמותהתחלפהשובבחזיוניבדירתנו.לימחכהוהיאלה

 .לכאןלשובאוכללאלבדיהרי ,תמידזהההחזירןנשאר
לימדולהןשניותשאיןאלהרהוטה.בצורהשפתכםאתדובראני

אותילימדוהפחוניםאנגלית,גרמנית,אחרות:שפותגםאותי

שברוןשאתאירונידילכתוב.גםיודעאניבשפתכםרקאךערבית

אנילהשנייהשאיןזועםשבויכוחיבעברית,להביעעליהערבילבי
הערביים.מנהגיעלבעבריתרב

רציתיהלאפרימיטיביות,קוראיםשאתםממהלהיפטרכדיעזבתי

להשנייהשאיןהזאתעםלחזוררציתיאחרת.הדבריםאתלעשות
 •מאחורילא ,לצדי
עלכאןניצבואנילאחרת.אחתלהשנייהשאיןהזאתביןהזדקןאבי

יותר ,לבדיאבואאםהלא ,פניאתלהראותיכולולאטרשיתגבעה

עלויתרתיכאילו ,שליההפסדזהיהיהניצחונם,זהיהיהמאשר

לה.שנייהשאיןמאלהאחתכלעםבמוחישהתרקםהחזרהחיזיון

 ,הפסדיעל ,בדידותיעלאביבעינייעמודצער ,יקבלוניאחזוראם
המצומק.גופואתתקפיאשותקתקשיחותרקאך

שאיןההיאביתאלאחזורדעתי.עלעומדאנילבדי,אשובלא
יל.דלהאעשהלה,שנייה

כתפיעלעוללעםאותיבחזיוניורואהשבאניביתה,אלבדרך
שתאיץלהקוראאני ,אחרילהשנייהשאיןוזוהפחוניםלעברצועד

קו.ותיישרצעדיהאת

חבריםכמהאלימקרבאניהערבית.אתלשפרהזהבזמןמשתדלאני
דודי,מבנימאחי,האחרון,בעשורמהםשהתרחקתיאלהחדשים,

משדלתעדייןמילה,מבינהאינהוהיאערביתבינינומדבריםאנו

נעלמתפשוטהיאבמיליםלא ,בעצמיהתהאתלהםלהכיןאותי

בינינוגםיודע,אניאותה.משעממותהללוהשיחותויותר.יותר

אלבדרךומתרחבהולךהעיזיםשבילאך ,ויותריותרהשקטשורר
הפחונים.

אלףלהתקשרניסתהדמעות.בעיניהשוב,ומופיעלשעותנעלם
מסתורילהיותקצת,אותהלמתוחטוב ,עניתילא ,שלילניידפעמים

להסברים.כוחליאיןמישהו.לפגושצריךהייתינסעתי.נגיש.ולא
מוצאכשאיננימתרגזרקהשאלהאתשואללאאני ,לאכולישמה

לאדבר,אומראיננידבר.לימציעהשאינהמתרגזהגז,עלכלום

גםמזוןללאלהתקייםיכולאדםכלום,לייקרהלאהיום,גםאוכל

והיאהטלוויזיהמוללעשןיושבאנילוויכוחיםכוחליאיןרב.זמן
גבר.כמומתייחס.לאאנילבכות.מתחילה

קוראאניהעיתוניםאת ,ויותריותרשליהעבריתאתמדרדראני

הזאתעםבדיבורלהמעיטכדיאבלרואה,אניחדשותגםבשקיקה,

עודמדבריםואיננואותןושוכחמיליםמעוותאנילה,שנייהשאין
 .שצריךמהאלא
 ...הולכתהיאשיחה.לדובבמנסהאינהכברומסתגרת,הולכתהיא
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 .אותימשמחמאודוזהומשמינה
הפחונים.עדכמעטמגיעעפרלשבילהופךשהתרחבהעיזיםשביל

מעורבלאלענייניםמחוץנשאראניההדירןעלמדברתלאהיא

זהאבל ,הקטןעוללילהיותומתפתחיםההולכיםהקטניםבחיים

אבלנשים.שלענייניםאלובמילא ,סמליתשלוםרקזה ,בסדר

 .ויותריותרמציאותייםממדיםמקבלשבראשיהחזירן
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ב 1ןשב 1ש ע~~~ס~ל.םךקוןף
:p מi ז~, :p ךחו~~יםp ים

ס;ךים.ל 1מלים i~ד iJ~זרות
כ~;ר 1ת iב i;ךחט j?.w~דב

הרחוב:פ.פנתמיללל 1וחת
: T •• -: - • : T : 

היה.לאדבר 1כאל
: • T T TT 

סכל"אן f ה~~~ן~ת iש 1J1ר
ך~ iךי ןי~:ז~~ר~נכה

בהדפסתטעויות ,לצערנו ,נפלוהקודם,בגליון
מחדש,כאןמופיעיםהשיריםיעקבי.גדשלשיריו

כתיקונם.

המערכת
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Jn ~§ר) l fן
מירוןכרמית

הרצליהיאטרוןבתהאוהביםחג

עיצובקלאתי;זאבבימוי:הרצליה;תיאטדוןכאנסמבלירח""קשר
עיצובכחן;עדיפסקול:ועיצובמוסיקחאופק;דיתיותלבושות:תפאורה
גמוראודיתאודה:

ההצגה.שלהצעיריםשחל~יהגםביצירתהשהשתתפוההפקה,שלהמרכזי
המפורסמים,הזוגותשלושתידיעלהמיוצגתהאהבה,והמעדבים,העורךלפי

הקלאסית,האהבהכנציגיויוליהרומיאואופייניות:צורותשלושמסמלת
האהבהאתמייצגות ,גוליהןגלבכלויןלחנוךשלולביבהיונההאגדית.
האהבהאתמייצגיםהכחול",והים"דניגיבוריורוברסח,דניואילוהארצית,
והסוערת.האלימההצעירה,
המנהלשלבעידודוצעירים,במאיםסיפוחפרויקטבמסרגתהועלתהההצגה

קטעיעלהמבוססהאהבה,מארגבסר.גדליההאנסמבל,שלהאמנותי
הואביניהםהמקשרכשהחרס ,רביעימתזהלמעיןחופךידועים,מחזות
אכרוך.לליאחשלהאסתטיבגילומההירח,
רציניאיננומחי?""אהבהלשאלהתשובחאולטימטיביתלנסחהרצון

ודגוליםרביםשיוצריםזאת,מופלאהאנושיתתופעהמספיק.ומעמיק
חרבהומסובכתעשירהמורכבת,היאלתארה,בניסיוןעטיהםאתשברו
ולשחקניוהצעירלבמאיהעניקלפחותהרצליהבתיאטרוןהניסיוןאבליותר.

ובעיותיהקסמיהמכלולועםדרמטיחומרעםלהתמודדנאותההזדמנות
מקצועי.תיאסרוןבימתעלמחזההעלאתשל
(יוליח).אידלסוןשירואת(לביבה>אולמןגביאתלצייןישהמשתתפיםבין

שסראוס.וזהרליאנימורן ,די-קססרואריאל ,איזנמןעדיעוד:השתתפו

:\ 
~ c::= 

~1 ~ 

אנחנושעומדים"במקום

בעלי-תשובהעמדולא
הנתברכנוהקוללנו,

האהבה?"בחסד

ומאוחר""מוקרםגולרברג,לאח

עיצובדונן;יעלוכבימוי:מאתהרצליה;כתיאטדוןפיקאסו"של"הנשים
מדבתלבושות:עיצובמודג;אודיתאודה:עיצובצורים;שיתפאורה:

שפד

לבמאי,משותפתיצירההואשונים,אחנהסיפורישלושההמפגישחקולאז',
אתבחרהקיבוצים,סמינרגרבו ,קלאתיזאבהבמאיולשחקנים.לכותב

הרצליהתיאטרוןהירח","קשר

קטעיםהוסיף ,שקספירשלויוליח""רומיאומתוךחקלאסיותהדמויות
ורובוטהדניאתגםאליהםוצירףלדיןחנוךמאתמחזותחמישהמתוך
מארגלתוךאותןשזרהואשבלי.פסריךג'וןמאתהכחול"והים"דנימתוך

האםכגון:מודרניים,בזמניםונצחיותההאהבהמחותעלשאלותהשואל
חםשמאאומושלמים,אהבהליחסידרכנואתמאיריםויוליהרומיאו
מסלולואתסייםשהירחלאחרהמתפוררתפנטזיה,שלדגםרקמחווים
החלומי? ,החזוי ,חלילי
בניסיון ,דוליצקיאמירעםמשותפתבעבודההתחילהוא Iקלאתילדברי
שלמחזותיושימשו ,כןכמוויוליח.לרומיאודרמטיניגודמעיןליצור
לרעיוןחולםמצעגירת,חזואלוהכואבתהציניתגישתועם ,לדיןחנוך

הרצליה,תיאטרוןשלהצעיריםהבמאיםפרויקטבמסגרתהשנייהההפקה
פרי ,-20חחמאהצייריגדול ,פיקאסופבלושלאהבותיוסיפוראתמעלה

שלהסוערתאישיותו ,ודאיוכבמאית.כמחזאיתרונןיעלשלעבודתה
יכולים ,אליוהנשיםומשיכתיצירותיוגאונותהארוכים,חייו ,חרגולהאמן
מחזות.לכותביעוצמחרבהתעניינותמוקדלשמש
שחלקןהאומללות,הנשיםעלבכותבהרונןיעלחידשהמההיא:השאלה
ועלעצמוהאמןעלאומרזהומה ,דעתןשפיותאתאיבדווחלקןהתאבדו

עלרכילותייםסיפוריםאלח.שאלותעלבפשטותלענותקשהחייו?
מגדריוצאיםאינם ,ובכישרוןבחןכתוביםחםאםגם ,הציירשלאהובותיו
מבלי ,פיקאסושלהנשיםעלרקלכתובאפשראיחרירכילותית.דברנות

יצירתו.ואלחייואל ,עצמוהאמןאללהתייחס
שלהשמדתואתהמתאר"רגניקח",המחוללהציוראתהקירעללתלות
צעקותיהןמול ,בספרדהאזרחיםבמלחמתהפשיסטיםבידישלםכפר

ובחוסרבוולגריותטעם,בחוסרגובל ,מנשותיושתייםשלההיסטריות
או .-20חחמאהשלהגדולותהיצירותאחתשלהאמנותיבערכההבנה

שהואהחליטהואאחד"יום-הגיבורותאחתבפיהתמוההמשפט
וספגהקומוניסטיםאלרוחבעוזהצטרףפיקאסואחד?!יום ;" ...קומוניסט
השלום","יונתאתשציירמיאתלשכוחואיןעבר.מכלוקללותעלבונות
המפלגהעיתוןעבורתמורהללאועבדהעולמית,השלוםבתנועתהשתתף

"חומאני~ח",

סתירותשופעתתמידנראיתהמורכבותמורכב.ואדםגדולציירהיהפיקאסו
בינוניות.שלמירחלאמתהרגיליםאנשיםבעיני-האהבהבתחוםגם-

במעטולולשקףגלמסואינוקנאיות,נשיםשלמבטןמנקודת ,חייוסיפור
עלעולהרונןיעלהכימאיתשלכוחהאישיותו.אתאוהיוצרגאונותאת

ספרדיתבמוסיקחהמלווהותנועהמשעשעותמיזנסצנותכמחזאית.כשרונה
השחקניות.מרביתשלכשרונןחוסרעלבמעטפיצוסוערת

ואיציקפרנסואז,בדמותטריאסטאיילתהמספרת,כלרךפלורנסהתבלטו:
למורכבות,פחשחיה ,פיקאסופבלוכמואמןפיקאסו.אתשגילםגבאי

סובלמחזהראוי ,-20חחמאהשלולאכזריותלאכזבותליאוש,למבוכה,
 •נשותיו.גםכךיותר;ומעניין
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ווש mrכש
הנמליםרשות

וספנותיםבנושאיהקצרהסיפורתחרות

לסופריםהמיועדתתחרותעלמכריזיםהנמליםרשותבחסות ' 7 7'עתרן

ספר.פרסמושטרםדרכם,בראשית

במקוםש"ח; 5,000הראשון:במקוםפרסים:יוענקוהזוכיםהסיפוריםלשלושה

ש"ח. 3,000השלישי:ובמקוםש"ח 4,000השני:

 • 2003דצמברחודשבמהלך ' 77'עתרןשלמיוחדבגליוןיופיעוהזוכיםהסיפורים

לאהסיפוריםספנות,אויםבנושאיהעוסקיםאורראושטרםסיפוריםיוגשו

 .מילה 3000עליעלו

תל- , 61163מיקוד 16452ת.ד. ' 77ל'עתוןשםבעילוםלשלוחישהסיפוריםאת

 .שלוהטלפוןומספריהשולחכתובתעםנפרדדףלצרףישאביב.

 5.10.2003למשלוח:האחרוןהמועד
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